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สุภาพบุรุษ สุดที่ร้าย
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"ที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้เพราะผมเชื่อ...ว่าผมปกป้องคุณได้แน่นอน คุณจะไม่เชื่อใจ
ใครสักคนบนโลกนี้ก็ได้ แต่ผมขอแค่ครั้งนี้ให้คุณเชื่อใจผมนะทอย" 



สวสัดีค่ะนักอ่านทุกท่าน หากได้มาพบกนัในหน้านี ้กแ็สดงว่า With Love 

มีเรื่องราวสนุกๆ มาเสิร์ฟทุกคนอีกครั้งแล้วค่ะ

'สุภาพบุรุษ สุดท่ีร้าย' ในมือของนักอ่านทุกท่านเป็นนิยายเรื่องใหม่  

จากนักเขียนใหม่ของส�านักพิมพ์ With Love อย่าง 'จิณณะ' แม้ว่าจะเป็น 

นักเขียนหน้าใหม่ แต่ฝีมือในการสร้างสรรค์เรื่องราวนั้นสนุกสนานไม่แพ้ใคร

แน่นอนค่ะ

'จณิณะ' ได้เปิดตวัในฐานะนกัเขียนของเราด้วยการพา 'กวิน' กรรมการบรหิาร 

รปูหล่อ กบัสาวสวยใบหน้าเฉ่ียวคมอย่าง 'ทยาดา' มาให้นกัอ่านทุกท่านได้ร่วมลุน้ 

ไปกบัความสมัพนัธ์ท่ีเริม่ต้นมาจากการเห็นสิง่เหนอืธรรมชาตขิองพระเอกหนุม่

สุดหล่อแต่ปากคมราวกับกรรไกรคนนี้กันค่ะ

เพราะกวนิเห็นวิญญาณตามตดิทยาดา ด้วยความถกูใจเธอตัง้แต่แรกเห็น 

เลยขัดค�าสัง่ของครอบครวัท่ีบอกว่าให้ท�าเป็นเมินเฉยไปเสยีเข้าไปบอกกบัทยาดา 

ตรงๆ เพราะอยากจะช่วยให้วิญญาณตนนั้นเลิกตามติดเธอเสียที แต่ใครจะรู้

ว่านอกจากทยาดาจะไม่เชื่อแล้วยังด่าเขาว่าเป็นไอ้โรคจิตอีกด้วย

เรื่องราวของหนึ่งคนเห็นผี กับอีกหนึ่งคนท่ีปฏิเสธจะเช่ือ (เพราะกลัวผี

ข้ึนสมอง) จะเป็นอย่างไร แล้วความสมัพนัธ์ของพวกเขาท่ีดจูะตะกกุตะกกัตัง้แต่

เริ่มต้นจะลงเอยกันแบบไหน เรามาตามลุ้นไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ



สวสัดนีกัอ่านท่ีมีหนงัสอื หรอื E-Book เล่มนีอ้ยู่ในครอบครองนะคะ ขออนญุาต 
แนะน�าตวัว่าช่ือเมย์ค่ะ ช่ือท่ีโหลท่ีสดุอนัดบัหนึง่ของประเทศไทยทุกสมัยหลายปี 
ซ้อน เป็นคนกรงุเทพฯ แต่ก�าเนดิ จบระดบัช้ันมัธยมจากโรงเรยีนสรุศกัดิม์นตรี 
และสอบติดคณะสตัวแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึง่ แต่ด้วยปัญหา
สุขภาพ ท�าให้ต้องพักการเรียนเอาไว้แค่ปีที่ 4 และพักยาวๆ เป็นคนว่างงานไป
โดยปรยิาย อันเนือ่งมาจากโรคท่ีท�าให้สารเคมีและฮอร์โมนในสมองสัง่การผดิปกต ิ
ไปจากคนอื่น หรือที่รู้จักกันในสมัยนี้ว่าโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะ

แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีช่ืนชอบ และช่วยฮีลจิตใจมาตั้งแต่ข้ึนมัธยมต้นคือการ 
อ่านหนงัสอืนยิาย เล่มแรกเป็นการอ่านต่อจากเพือ่น ซ่ึงกเ็ป็นนยิายของแจ่มใส
เสียด้วย สมัยนั้นมักจะมี JamPOP ON TOUR ตามโรงเรียนมัธยม (ใช่ไหมนะ 
จ�าไม่ค่อยได้ ปาไปหลกัสามแล้วกแ็บบนีแ้หละ) ก็ไปมุงกบัเพือ่นสคิะ หารกนัซ้ือ  
เวียนกันอ่าน ฉะนั้นการเดินทางในเส้นทางนักเขียนนิยายของเมย์จึงเริ่มตั้งแต่
ตอนมัธยมเลยทีเดยีว เขียน ลบ ดอง วนเป็นลปูไปจนถงึวนัท่ีตดัสนิใจเอาลงเวบ็  
ผลตอบรบัเป็นยังไงจ�าไม่ได้แล้ว เพราะนานมาก ทว่าดนัเข้าตาส�านกัพิมพ์เลก็ๆ 
แห่งหนึง่จนตดิต่อมาขอท�างานด้วย แต่เนือ่งจากเพิง่เป็นสาวสบิห้าอ่อนประสบการณ์  
ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าใช่เหรอแก...แล้วพลาดโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดาย

พอหลงัออกจากมหาวทิยาลยักก็ลายเป็นคนว่างงานเตม็รปูแบบจงึกลบัมา 
นกึถงึความสขุในการเขียนนยิายสมัยมัธยมอีกครัง้และเริม่ต้นเขียนท้ังๆ ท่ีโรค
ยังรุมเร้าอยู่ สุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นนิยายเล่มท่ีท่านก�าลังถืออยู่นี้ นี่คือสิ่งท่ี 
บ่งบอกความส�าเรจ็ในการตัง้ใจเข้ารบัการรกัษาโรคของตวัเมย์เองค่ะ แม้มนัจะ
กินเวลานานมากกว่าจะได้เรื่องนี้มา แต่ก็ท�าได้แล้วนะคะ

เพราะฉะนัน้ขอฝากนามปากกา 'จณิณะ' ให้นกัอ่านทุกท่านได้คอยตดิตาม
ผลงาน จะติหรือชมไม่ว่ากัน แค่ทุกท่านที่อ่านงานของนามปากกานี้ เมย์เอง
ก็มีความสุขและกล้าท่ีจะแนะน�าตัวเองว่าเป็นนักเขียนนิยายได้อย่างสุขใจ 
แล้วค่ะ รักนะคะ...

จิณณะ

ประวัติ

นักเขียน



กวิน (วิน)   ลกูชายคนโตของตระกลูนกัธรุกจิผูเ้กดิมาพร้อมความสามารถพเิศษ
อย่างการมองเห็นวิญญาณ ชายหนุ่มคิดอาจหาญไปเป็นเจ้าของ 
หุ้นส่วนร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย ทว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมา 
รับบทเป็นกรรมการบรหิารบรษัิทน�าเข้าสนิค้าของบิดาอยู่ด ีภายนอก
เขาอาจจะดูสุขุม เป็นสุภาพบุรุษ แต่แท้จริงแล้วเขาทั้งปากร้าย และ
ช่างจิกกัดเป็นที่สุด

ทยาดา (ทอย)  หัวหน้าทีมเซลส์แสนโหด โหมดจริงจังฆ่าได้ฆ่า ลูกน้องหรือหัวหน้า
ถ้าท�าผดิอย่าได้มาแหยม็ แต่โหมดท่ัวไปกแ็ค่สาวธรรมดาใกล้สามสบิ
ที่ใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวพร้อมกับแมวอีกสองตัว เธอ
เป็นรักแรกพบของกวิน ที่เจ้าตัว...ไม่อยากจะเป็นเอาเสียเลย

สพล (พล)  หนุ่มหล่อหน้าใสท�ามาไกลจากเกาหลี ขวัญใจมหาชนโดยเฉพาะ
พนักงานและลูกค้าสาวท่ัวทุกภาคส่วน ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น
ในต่างจังหวัด ความผิดหวังในอดีตท�าให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
จนเป็นคนที่มีนิสัยอยากได้อะไร...ต้องได้ 

จนัทรัตน์ (ลูกจัน)  สาวใสวัยเพิ่งจบมหาวิทยาลัย ว่าท่ีเซลส์อนาคตไกลโดยฝีมือการ 
ปลกุป้ันจากทยาดา เรยีบร้อย อ่อนหวาน และเป็นมติรกบัทุกคน แต่
ใครเลยจะรูว่้าลกึๆ แล้ว กว่าจะมาเป็นเธอ ต้องเจอกบัอะไรมาบ้าง...

แนะน�ำ

ตัวละคร
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"อย่าไปบอกใคร รู้กันอยู่แค่กลุ่มเรานะ" 

หลังจากสิ้นสุดค�ากล่าวก�าชับของหัวหน้าทีม (เม้าท์) ประจ�าแผนก 

ลูกทีมชั้นดีต่างรีบชูนิ้วเป็นสัญลักษณ์โอเค ก่อนจะเริ่มเปิดบทสนทนาท่ี 

สุดแสนจะมีอรรถรสประจ�าวันเปรียบดังข่าวเด็ดต้นช่ัวโมง สายตาของ

หัวหน้าทีม (เม้าท์) เหล่มองหัวหน้าทีมประจ�าแผนกตัวจริงเสียงจริงอย่าง

ระแวดระวังก่อนจะกลับมามองเหล่าลูกทีมตัวจ้อยท่ีรอคอยข่าวเด็ดอย่าง 

ใจจดใจจ่อ

"เขาว่ากนัว่าเจ๊ทอยได้ทอยสมช่ือว่ะ" สาวหัวโจกช่างเจรจาท้ังเรือ่งจรงิ 

และไม่จริงจนได้รับต�าแหน่งหัวหน้าทีมเอ่ย โดยมีลูกทีมหมายเลขหนึ่ง 

รีบแทรกขึ้นทันทีด้วยความใคร่รู้ขั้นสุด

"ยังไง เล่าเร็วๆ สิเจ๊ อย่ามาท�ากั๊ก" 

เจ้าหล่อนต้นเรือ่งท�าท่าเอยีงคอแล้วยักไหล่พลางมองไปยังเหล่าสมนุ

ผู้คลั่งไคล้ข่าวก๊อสซิปประจ�าบริษัทด้วยสายตาประหนึ่งผู ้เหนือกว่าใน 

จุดสูงสุดของพีระมิด ก่อนจะค่อยๆ ท�าเป็นกระมิดกระเม้ียนตอบอย่าง 

เสียไม่ได้

บทน�ำ
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"ก็พี่สพลหัวหน้าทีมเซลส์อีกสาขานั่นไง ได้กันกับเจ๊ทอยแล้วจ้า  

เม้าท์ให้แซ่ดไปทั้งสาขานู้นแล้ว นี่พวกเราช้ามากรู้ปะ" สิ้นสุดประโยคแซ่บ

จากหัวหน้าทีม ท้ังทีมเม้าท์ต่างท�าตาโตลกุวาว บางคนหันไปมองคนในข่าว

ด้วยอาการกึ่งริษยากึ่งหมั่นไส้อย่างอัตโนมัติ

"โหพี่ แบบนี้ไม่เม้าท์ไหวเหรอ ตัวทอ็ปสาขาภาคกลางเลยนะคะคู้ณ" 

"ใจคอนางจะกวาดตวัท็อปของทุกสาขาเลยปะ เป็นข่าวกบัผูช้ายรายเดอืน 

ขนาดนี้ หนนี้ก็เป็นของเล่นพี่สพลเขาอีกล่ะสิ" 

"คอยดูกันต่อไปจ้าว่าจะควงกันกี่วัน เฮ้ยแยกๆ เจ๊เดินมานู่นแล้ว" 

ยังไม่ทันท่ีคนถูกกล่าวหาจะเดินมาถึง แผนกช่างเม้าท์ก็กระจายตัว

กลับเข้าท่ีเรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึนด้วยความเร็วเสมือนถูกฝึก 

หลบกระสุนหลังบังเกอร์ในหน่วยคอมมานโดมาอย่างเชี่ยวชาญ

แต่นั่นแหละ โคตรจะพิรุธเลยส�าหรับทยาดา

หญิงสาวกลอกตาเหลอืบมองฝ้าเพดานของบรษัิทอย่างเซ็งในอารมณ์ 

จะมีสักวันไหมที่เธอไม่ถูกนินทาเป็นเป้าสายตาอยู่แบบนี้

ตัง้แต่ท�างานท่ีบรษัิทอินฟินติี้โปรดกัส์ในต�าแหน่งพนกังานขายฝึกหัด

ตวักระจ้อยจนทุกวันนีเ้ป็นหัวหน้าทีมเซลส์ส�านกังานใหญ่ ทยาดากห็นไีม่พ้น 

เป็นคนในประเด็นทุกทีโดยเฉพาะเรื่องคาวๆ เรื่องหวานๆ กับเขาไม่เคย 

จะมีหรอก!

เอาแค่ปัดมาสคาร่าหนางอนกว่าปกตกิ็โดนเม้าท์ว่าช่างอ่อยไปประมาณ 

สามคนื ท�าผมผิดทรงจากเดมิก็โดนแซวว่าไปหาเหย่ืออกีประมาณเจด็เดอืน 

ลือกันไม่ถงไม่ถามเธอสักค�า แค่ตอนนี้ใช้หางตามองก็พอจะรู้ว่ามีใครแอบ

เบะปากใส่เธออยู ่อย่างน้อยๆ กส็องคนแล้วล่ะเท่าท่ีเห็น ซ่ึงตวัหญิงสาวเอง

ก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นเด็ดเจ็ดชั่วโคตรในยามเช้านี้ 

ไม่นานนักหรอกเดี๋ยวก็ได้รู้ เพราะสัจจะไม่มีในหมู่โจรฉันใด รู้แล้ว

เงียบไว้ก็ไม่มีในกลุ่มช่างเม้าท์ฉันนั้น
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แล้วก็เป็นจริงตามเคย...

"ไอ้คนเล่ามันคายหมาออกจากปากหรือยัง ถึงได้กล้าเล่าอะไรแบบนี้

ออกมาได้" นิสราวางแก้วน�้ากระแทกลงบนโต๊ะอาหารเต็มเหนี่ยวทันทีท่ี 

ได้ฟังนลินีเล่าสิ่งที่ลอยเกะกะเข้าหูมาตั้งแต่ก่อนพักเที่ยง 

"ทอย แกจะเฉยต่อไปอีกเหรอ ฉันว่าเม้าท์กันหนักขึ้นทุกวันเลยนะ" 

นิสราถามเพื่อนร่วมงานที่ซี้กันที่สุดแล้วเท่าที่เคยท�างานมา

ทยาดาส่ายหน้าเป็นค�าตอบพลางตกัอาหารกลางวันเข้าปากเคีย้วตุ้ยๆ 

ราวกับไม่สนใจ

"แม่พระจริงเว้ย บวชชีเมื่อไหร่จะไปถวายภัตตาหารเช้าเย็นเลย 

ให้ตาย" นลินีบ่น

"ก็แค่หมามันเห่า อีกอย่างพวกแกก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร  

ขี้เกียจใส่ใจชาวบ้านชาวช่องที่ดีแต่นินทาคนอื่น ร�าคาญ!" 

ทยาดาพูดท้ังท่ีแก้มยังตุ่ยไปด้วยอาหารมื้อเท่ียง เธอไม่ค่อยสน 

เรื่องพรรค์นั้นจริงๆ ดังว่า เพราะแค่เวลาท�างานก็มีไม่มากพอท่ีจะมาให้

ราคาเรื่องไร้สาระท�านองนี้อยู่แล้ว

กลิน่เงนิมนัหอมหวานกว่ากลิน่ปากหลายพนัเท่า นีแ่หละคตปิระจ�าใจ 

ของเธอ

"เออ กจ็รงิ จะสามสบิแล้วยังไม่เคยคบใคร ทุกวันนียั้งใช้การได้อยู่ม้ัยวะ"  

เมล็ดข้าวแทบกระเด็นออกจากปากทยาดาทันทีท่ีได้ยินนลินีพูด แล้วยัง

มีหน้าหันไปหัวร่อต่อกระซิกกับนิสราราวเป็นเรื่องขบขัน 

"นีห่นงิ ถ้าแกไม่ใช่เพือ่นฉันตัง้แต่ ม.ต้น ล่ะก ็แกโดนยันโครมตดิก�าแพง 

ไปนานแล้วนะ" ทยาดาชี้หน้าข่มขู่เพื่อนสาว ท�าเอานิสราหัวเราะหนักขึ้น

กว่าเดิม

"ใครใช้ให้สเป็กสูงรอฟ้าประทานล่ะ แกคิดว่าเนื้อคู่แกจะเดินชนกัน
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แล้วภาพสโลว์มาประคองกอดกันแบบในซีรี่ส์เกาหลีเหรอวะถามจริง" 

ทยาดากลอกตามองบนเพดานอันกลายเป็นสญัลกัษณ์แสดงความระอา 

ของเธอไปแล้ว หญิงสาวยกน�า้ข้ึนจบิอึกหนึง่ก่อนจะเตรยีมตวัเทศนาในแบบท่ี 

เพื่อนสาวทั้งสองพูดตามได้แทบจะเป๊ะทั้งประโยค 

"ถ้าคนมันจะมีเนื้อคู่ เดี๋ยวก็มาเองโดยที่ฉันไม่ต้องเสียเวลามาคบหา

ดูใจอะไรมากนักหรอก พวกท่ีเข้ามาจีบมองจากบนดาวอังคารก็รู ้ว่ามี 

จุดประสงค์อะไร ไม่ใช่พวกข้ีหลีเป็นทุนเดิมก็หวังผลประโยชน์กันท้ังนั้น" 

คนพูดเว้นหนึ่งจังหวะก่อนจะเปิดประโยคไม้ตาย

"ให้มันรู้ซะบ้างว่าคนสวยๆ ก็ไม่ได้โง่" ประโยคสุดท้ายนี้ทั้งสามสาว

พดูข้ึนแทบจะพร้อมกนั เพราะมันเป็นประโยคติดตวัทยาดาจนเป็นสโลแกน

ไปแล้ว 

แม้ภาพรวมใบหน้าของทยาดาจะออกหมวยเตม็ข้ัน แต่นัน่กย็งัท�าให้เธอ 

ดสูวยโดดเด่นแปลกตากว่าคนไหนในส�านกังานใหญ่ อาจจะรวมไปถงึสาขาอ่ืนๆ  

ของบริษัทอีกด้วย เพราะยามท่ีประชุมรวมทุกสาขาจะต้องมหีนุม่สกัคนสองคน 

เข้ามาขอท�าความรู้จักเธอก่อนทุกที เรียกว่าไม่ต้องขอก็มา แต่ถ้าเลือกได้

เธอขอให้ไม่ต้องมาเสียดีกว่า วุ่นวายชวนปวดหัวเหมือนกับตอนนี้ท่ีเป็น 

ข่าวโคมลอยก็เพราะความอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเธอจนถึงข้ันกุเรื่อง 

ไม่เป็นเรื่องขึ้นมาของใครบางคน

ยามท่ียังต้องผ่อนรถผ่อนบ้าน เงนิกยั็งส�าคญัเหนอืสิง่อืน่ใดส�าหรบัเธอ  

ไม่มีเวลามาให้ค่าคนประเภทนี้หรอก

"แล้วจะเอายังไงกบัพวกใช้หูรดูพดูแทนปากพวกนัน้ด"ี นสิราเอ่ยถาม 

ท�าให้ทยาดายิ้มมุมปากสวนกลับแทบจะทันที 

"กถ้็าไม่มียอดส่งก่อนสิน้เดอืน กเ็ท่ากบัว่าชวดค่าคอมฯ กนิเงนิเดอืน

ประทังชีวิตไปพลางๆ ก็แล้วกันนะ กินของดีมากก็ปากดีมาก อดอยาก 

กันซะบ้างจะได้รู้ส�านึก" ทยาดาตาแข็งกร้าวข้ึนในทันใด จนเพ่ือนสาว 
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ท้ังสองรบีลบูแขนด้วยความขนลกุขนพองยามท่ีเจ้าตวัท�าหน้าท�าตาแบบนี้

อ�ามหิตโหดเห้ียมและเลือดเย็นแบบนี้แหละ ถึงได้ยืนหยัดข้ึนเป็น

หัวหน้าเซลส์เบอร์หนึ่งประจ�าส�านักงานใหญ่มาสามปีซ้อน

ทยาดาใช้วิธีต้อนลูกค้าในมือคนเหล่านั้นให้มาสนใจในข้อเสนอและ

ต่อรองกับเธอเป็นการส่วนตัว และก่อนท่ีเซลส์ท้ังหลายจะตัดสินใจอะไร 

ต้องผ่านเธอก่อน เธอเองก็มักมีลูกล่อลูกชนท่ีเจนจัดจนลูกค้าหลายคน 

ต้องเปลี่ยนใจเลิกคุยกับมดตัวกระจิริดเหล่านั้นมาต่อรองข้อเสนอกับเธอ

แทนแทบทั้งสิ้น นั่นเท่ากับว่าไม่มีใครที่จะได้ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่น หรือ

ถ้าได้ กเ็ป็นแค่เศษเลก็น้อยท่ีเธอแบ่งให้มีส่วนในการขายด้วย ถอืซะว่าเป็นบุญ 

เป็นคุณ แต่หนนี้ทยาดาคิดว่าคงจะไม่ได้ เพราะเล่นใหญ่เล่นโตกันไป 

จนถึงว่าได้เสียกัน 

จ้ะ เสยีค่าคอมฯ ให้ฉันสกัคนละเดอืนสองเดอืนกแ็ล้วกนันะ พวกปากด!ี

ภายใต้ดวงตาเรียวเล็กแต่ดุดันท่ีพร้อมจะฆ่าให้ตายด้วยสายตา 

เพียงอย่างเดียว กอปรกับการเชิดหน้าไม่สนใจค�านินทาใดๆ ท�าให้บุคลิก

ของเธอดรู้ายกาจในสายตาผูห้ญิงท้ังบรษัิทอย่างเลีย่งไม่ได้ เพราะท้ังหน้าตา 

รูปร่าง และความเก๋าเกมในต�าแหน่งของทยาดาคือจุดศูนย์รวมความ 

น่าหมั่นไส้ในสายตาผู้หญิงด้วยกัน

แต่นัน่กก็ลายเป็นภาพลกัษณ์ท่ีน่าค้นหาส�าหรบัผูช้ายท่ียงัไม่รูจ้กันสิยั

ของเธอดีพอเสียด้วย

"พูดถึงเรื่องอีตาสพลอะไรนั่นแล้วนึกถึงเพื่อนเขานะ ที่สัมมนารอบที่

ไปกระบี่แล้วดันเกิดเรื่องน่ะ ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ หน้าด้านหน้าทน เกิดเรื่อง

กับเพื่อนขนาดนั้นยังมามัวจีบสาวหน้าตาเฉย" นิสราเปิดประเด็น นลินีเอง

ก็สนใจในเรื่องนี้ไม่ใช่น้อย

"คนไปสบายแล้วก็ปล่อยเขาไปดีเถอะ อย่าไปขุดคุ้ยเลย" ทยาดา 

เอ่ยตัดบท ยิ่งท�าให้เพื่อนสาวทั้งสองอยากซักไซ้มากขึ้นไปอีก
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"แกเป็นคนในประเด็น แล้วก็ยังเป็นคนสุดท้ายท่ีอยู่กับสองคนนั้น 

ก่อนจะเกิดเรื่อง" 

"แต่ฉันก็ไม่ได้อยู่ตอนเขาตาย โอเคไหม ฉันรูเ้ท่าท่ีพวกแกรู"้ ทยาดา

ใช้สายตาดุดันให้เกิดประโยชน์ด้วยการถลึงตาใส่เพื่อนทีหนึ่งจนสองสาว

ยกมือยอมแพ้ไม่ถามอะไรต่อ 

"ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างท่ีเขาว่ากันว่าโดนแกหักอกเลยฟูมฟาย 

ไปฆ่าตัวตายนี่ ผีเขาเฮี้ยนนะเว้ยจะบอก" นิสราพูดขึ้นลอยๆ ส่งผลให้มือ 

ท่ีก�าลังตักอาหารชะงักนิ่ง ทยาดาปรายตามองเพื่อนสาวอย่างต�าหนิ แต่

นลินีกลับหัวเราะชอบใจ

เพราะทยาดาผู้ไม่เคยเกรงกลัวต่อสิ่งใด หมาหน้าซอยท่ีว่าดุยังต้อง

ยอมแพ้ หัวหน้าแผนกคนเก่าท่ีตั้งแง่กับเธอยังโดนเหวี่ยงใส่ แม้แต่ลูกค้า 

ที่ว่าเรื่องมากแค่ไหนก็เสร็จเธอทุกราย 

แต่ดันมาตกม้าตายเพราะกลัวผีขึ้นสมอง!

"พูดอีกทีฉันจะตีปากแกไอ้นิด!"

ทยาดาช้ีนิว้คาดโทษเพือ่นสาว มือเรยีวเลก็แสร้งท�าท่าจะตดีงัว่า ทว่า

เสียงแจ้งเตือนจากกลุ ่มแอพพลิเคชั่นแชตในโทรศัพท์ของนลินีดังข้ึน

ขัดจังหวะหยอกล้อตบตีกันระหว่างสามสาว 

นลินีเปิดอ่านดูรวดเดียวแล้วก็ลุกพรวด 

"จับได้แล้วว่ะ!" ทยาดากับนิสรามองเพื่อนที่จู่ๆ ก็โพล่งขึ้นมาไม่มีปี่ 

มีขลุ่ย

"จับตัวคนปล่อยข่าวไอ้ทอยน่ะเหรอ" นิสราถาม

"เปล่า จบัตวัคนโกงท่ีสาขาอสีานได้แล้ว แล้วก.็..สดุสปัดาห์นดัประชมุ

หัวหน้าฝ่ายทุกแผนกเรื่องแต่งตั้งกรรมการล�าดับที่หนึ่งคนใหม่ เขาพร้อม

เข้าบรหิารงานแทนทันทีสปัดาห์หน้า" หัวหน้าแผนกทรพัยากรบุคคลอย่าง

นลินีรายงานข่าวสารบริษัทให้เพื่อนทั้งสองทราบ



จิณณะ 13

สามสาวจึงต้องรีบเร่งมือจบอาหารมื้อกลางวันให้เร็วที่สุด เพราะนั่น

หมายความว่าอีกสองวันก่อนจะถึงวันประชุมพวกหล่อนต้องท�ารายงาน 

กองโตเพื่อขึ้นน�าเสนอให้แก่เจ้านายคนใหม่อย่างเร่งด่วนชนิดไฟลนก้น
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ทยาดาก�าลังหัวเสียอยู่กับการวนรถในตึกห้างสรรพสินค้านาน 

ร่วมช่ัวโมง ด้วยเหตุผลท่ีเธอแค่ต้องการแวะซ้ืออาหารแมวถุงเดียวก่อน 

กลับเข้าบ้านโดยลืมนึกไปว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติ วันท่ีเธอขยาดนัก

ขยาดหนาท่ีจะต้องแวะท่ีต่างๆ เพราะทุกพื้นท่ีเต็มไปด้วยรถ แล้วก็รถ  

แต่ถนนมีอยู่เท่าแมวดิ้นตาย 

กร็ูต้วัอยูห่รอกว่าขับรถหนึง่คนต่อหนึง่คนัมันเปลอืงพ้ืนท่ีถนน แต่จะ

ให้ท�าอย่างไรได้ ก็คนมันตัวคนเดียวนี่นา

ดวงตาเรียวเล็กมองเห็นท่ีว่างอยู่ข้างหน้ารางๆ หันมองหน้าหลัง 

ด้วยความหวงัว่าท่ีตรงนัน้จะตกเป็นของเธอ...แล้วกส็ญูเปล่า เม่ือรถท่ีต่ออยู่ 

แถวหน้าเลีย้วเข้าไปจอดเรยีบร้อย ทยาดาได้แต่ถอนหายใจ แต่แล้วเหมือน

สวรรค์เป็นใจให้รถคันข้างๆ ที่เธอจอดเหลื่อมรอคิวอยู่ก�าลังเลื่อนรถออก 

เธอแทบจะลงไปกราบขอบพระคณุท่ีเจ้าของรถคนันัน้ออกไปในตอนท่ี 

เธอต้องการท่ีจอดเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่ทันจะตไีฟขอทาง รถคนัข้างหน้าเธอ 

ก็ท�าท่าจะไม่ถอยหลบให้รถดา้นในออก หน�าซ�า้ยงัถอยหลังมาบงัคับให้เธอ 

ต้องถอยตามทั้งๆ ที่รถคันอื่นจี้หลังอยู่แทบจะเกยกัน 

บทที่
1
ฉันรู้ว่ำฉันสวย
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อารมณ์คนก�าลงัโล่งใจว่าได้ท่ีจอดกลบัคกุรุน่ข้ึนอกีเม่ือเห็นว่าคนัหน้า

ไม่ยอมง่ายๆ ถ้าไม่ตดิว่าเธอเห็นโฆษณาอาหารแมวเจ้าประจ�าก�าลงัลดราคา

มากถงึสีส่บิเปอร์เซ็นต์ท่ีหมดเขตวนันีเ้ป็นวนัสดุท้าย และท่ีนีเ่ป็นห้างสรรพสนิค้า 

ที่ใกล้บ้านที่สุด เธอก็จะยอมล่าถอยให้อยู่หรอก

"คนันีเ้ขากจ็ะออก ท�าไมไม่เขยบิไปข้างหน้าเล่า จะถอยมาหาพระแสง

อะไรยะ!" ทยาดาตะโกนว่าคนัข้างหน้าลัน่รถ ตดิท่ีไม่ได้ลดกระจกลงแค่นัน้

แต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งในชุดพนักงานแอพพลิเคช่ันสั่งอาหารและ

บริการรับส่งผู้โดยสารเดินมาเคาะกระจกให้คันหน้าเดินรถไปข้างหน้าเพื่อ

ให้คันด้านในออก แล้วส่งสัญญาณให้เธอเลี้ยวเข้าไปจอดแทน เรียกได้ว่า

ถ้าช้าอีกเสี้ยววินาทีคนที่ลงไล่คันหน้าคงต้องเป็นเธอแน่นอน เพราะความ

หัวร้อนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ยามท่ีกระบะติดหลังคาคันข้างหน้าเธอท�าตีมึน  

กักทางไม่ให้เข้าไม่ให้ออกจนแถวยาวไปกว่าเดิม

เสียงแตรจากรถคันด้านหลังเริ่มทยอยดังขึ้นทีละคันสองคัน บวกกับ

หนุม่น้อยในชุดพนกังานคนนัน้ยังคงส่งสญัญาณให้รถเจ้าปัญหาเขยิบไปหา

ท่ีจอดใหม่ให้ได้ คงจะไปกระตุ้นต่อมจิตส�านึกของคนขับได้บ้างว่าควรจะ

ต้องท�าเช่นไรในภาวะคับขันเช่นนี้

กระบะติดหลังคาคันนั้นยอมเดินหน้าไปเข้าแถวใหม่ให้รถในซอง 

ได้ออก และท่ีจอดตรงนั้นก็ตกเป็นของเธออย่างเต็มรูปแบบเสียที ท�าเอา

ทยาดาถอนหายใจโล่ง

"ขอบใจนะน้อง" ทยาดาลดกระจกลงพูดขอบคุณพนักงานคนนั้นท่ี 

ยังคงยืนรอข้ามถนนกลับไปหารถตัวเองท่ีจอดแอบไว้ด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม

อย่างเป็นมิตร ก่อนจะรีบคว้ากระเป๋าเดินเข้าห้างตัวปลิว

"พะยูนจ๋า โลมาเอ๊ย แม่กลบัช้าหน่อยนะลกู รอหน่อยนะคะ" หญิงสาว 

พึมพ�าไปด้วยพลางเดินสับขาแข็งขัน ไม่สนของฟรีที่ยืนแจกอยู่สักเจ้าเพื่อ

อาหารแมว ลูกๆ สุดที่รักของเธอ
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เวลาราวทุ่มเศษในวนัศกุร์แห่งชาตเิปรยีบเสมอืนเวลาเครือ่งจกัรมนษุย์ 

ก�าลงัท�างานในห้างอย่างไรอย่างนัน้ ผูค้นเบียดเสยีดเตม็ลฟิต์และบันไดเลือ่น  

ร้านอาหารชื่อดัง (แต่รสงั้นๆ) คนรอคิวยาวเลื้อยเป็นงูเพราะโปรโมชั่นมาสี่

จ่ายสาม มาสามจ่ายสอง มาคนเดียวไม่ต้องกินเพราะจ่ายเต็มอัตรา 

ท้ังแถวรอซ้ือตั๋วหนังดังท่ีเพิ่งเข้าโรง รวมถึงร้านขนมเพ่ิมปริมาณ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานก็หนาแน่นไปด้วยคนท่ียังยอมต่อแถวซ้ือกัน ไหนจะ 

ซูเปอร์ฯ ด้านล่างที่เธอก�าลังรอให้มีรถเข็นสักคันว่างหรือตะกร้าสักใบก็พอ 

ตอนนี้ไม่อยากเรื่องมาก 

บางทีเธอก็รู ้สึกคิดผิดท่ีอาจหาญเข้ามาในห้างสรรพสินค้าเวลานี้ 

แทนท่ีจะกลบับ้านแล้วเดนิออกมาซ้ืออาหารถงุเลก็ๆ ท่ีมินมิาร์ตหน้าหมู่บ้าน 

แทนไปพลางๆ แล้วพรุง่นีค่้อยออกมาซ้ือมันตอนห้างเพ่ิงเปิดเสยีเลย จะได้

ไม่ต้องไปเบียดกับใคร 

แต่ไหนๆ ก็ได้ที่จอดรถแล้วเธอก็ควรจะซื้อของให้คุ้มค่ากลับเข้าบ้าน

ไปเลยทเีดียว จะได้ไม่ต้องออกมาหลายรอบ จึงจัดการเปิดโน้ตในโทรศัพท์

ดูรายการท่ีต้องซ้ือเพ่ิมแล้วจัดแจงช็อปปิ้งให้สมกับการท่ีอดทนเบียดเสียด

ผู้คนมาถึงขั้นนี้แล้ว

ระหว่างท่ีก�าลงัเลอืกของสดกลบัมีรถเข็นคนัหนึง่ชนเข้าท่ีสข้ีางของเธอ 

เข้าอย่างจังจนหน้าเกือบจะท่ิมลงไปในกองปลาแช่แข็งท่ีเลือกอยู่ ตาเรียว

ตวดัมองผูป้ระทุษร้ายแทบจะทันที แต่กลายเป็นหนุม่น้อยท่ีมแีววตาคุน้เคย

เข้ามาประคองเธอเสียก่อน

"ขอโทษครบัพี ่ผมไม่ได้ตัง้ใจ พอดคีนัข้างๆ เขาชนผมมาอีกที" หนุม่

ในชดุแอพพลเิคช่ันสัง่อาหารและสนิค้าอืน่ๆ รบียกมอืไหว้ขอโทษเป็นการใหญ่  

เธอมองไปยงัรถเข็นคนัดงักล่าวท่ีถกูสมอ้าง เห็นเดก็ราวประถมต้นเป็นคนเข็น 

แล้วก็พอจะเข้าใจ 

"ไม่เป็นไร" ทยาดาเอ่ย คลายความหัวเสียลงไปบ้าง
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"เจ็บไหมครับ ผมขอโทษจริงๆ"

"ช่างเถอะ ไม่เป็นอะไรแล้ว ขอบใจนะ" ทยาดาบอกปัดก่อนจะทรดุลง 

เก็บของท่ีเลือกไว้ใส่ตะกร้า หลังจากท่ีโดนชนซะเสียหลักจนข้าวของใน

ตะกร้าบางส่วนกระเด็นออกมาโดยมีพนักงานหนุ่มเป็นคนช่วย มือขาวๆ 

คว้าเอามือเธอเข้าในตอนท่ีก�าลังหยิบของโดยไม่ตั้งใจ ดวงตาเรียวเล็ก 

เบิกโพลงตกใจจะชักมือกลับ แต่มือนั้นเผลอรั้งไว้ นัยน์ตาคมสีด�าขลับ 

มองเธออย่างมีนัย จนเธอต้องกระแอมสองสามทีกว่ามือจะเป็นอิสระ 

พอชายหนุม่รูส้กึตวัจงึปล่อยมือแต่สายตายังมองหวานเช่ือม เวลาปกติ 

เธอคงรูส้กึว่าน่ารกัดสี�าหรบัลกัย้ิมเลก็ๆ บนแก้มนัน้ แต่พอรบีๆ อะไรรอบตวั 

ที่ท�าให้เสียเวลาก็มักจะดูเกะกะขึ้นมาทันที 

"น้องคะ ช่วยหยิบของช้ินนั้นให้พี่ทีค่ะ พ่ีรีบ" หญิงสาวช้ีนิ้วไปยัง 

ห่อผ้าอนามยัสหีวานท่ีตกอยู่ข้างตวัหนุม่คนนัน้ แต่จู่ๆ  กลบัมใีครไม่รูห้ยิบมนั 

ขึ้นมาพร้อมตบบ่าผู้ชายตรงหน้าเป็นเชิงล้อเลียน

"เฮ้ย เดี๋ยวนี้รับจ้างซ้ือผ้าอนามัยให้สาวด้วยเหรอวะ" ร่างสูงโปร่ง 

ในเสือ้เช้ิตสขีาวพบัปลายแขนข้ึนมาอย่างลวกๆ ไม่เป็นระเบียบหยบิห่อผ้าอนามยั 

ขึ้นมาพินิจพิจารณา 

น�้าเสียงแซวอย่างเป็นกันเองกับหนุ่มชุดยูนิฟอร์มนั่นไม่ได้ท�าให้ 

ทยาดารูส้กึขบขนัไปด้วยเลยแม้แต่น้อย หญิงสาวหน้าข้ึนสก่ีอนจะลกุข้ึนไป

แย่งออกมาจากมือชายปริศนาส�าหรับเธอทันที ดวงตาเรียวเล็กมองหรี่ลง

เป็นเชงิต�าหน ิแต่นัน่ก็ไม่ได้ท�าให้บุคคลผูไ้ร้มารยาทตัง้แต่แรกเจอรูส้กึสลด

แต่อย่างใด 

"แฟนแกเหรอไอ้วนั สวยนะรอบนี ้ตาถงึว่ะ" ร่างสงูไม่แพ้หนุม่ชุดยูนฟิอร์ม  

อีกท้ังใบหน้ายังละม้ายคล้ายคลึงกันยืนกระซิบกระซาบให้รู้กันสองคน แต่

ทยาดาเองได้ยินเต็มสองรูหูประหนึ่งว่าเขาไม่ได้กระซิบอะไรเลยด้วยซ�้า 

"ขอบคุณนะคะท่ีชมว่าสวย แต่ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเพ่ือนคุณ"  
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ร่างบางบอกด้วยน�้าเสียงไม่พอใจ ก่อนจะหยิบตะกร้าเดินออกห่างจาก 

ท้ังสองคนท้ังท่ีหงุดหงิดจนอยากจะฟาดงวงฟาดงามันเสียตรงนั้น แต่เธอ

ไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้

"พี่ เห็นไหม เขาหนีไปเลย" 

"เออ เห็น" กวินตอบน้องชายหน้าตาเฉย

"เห็นจับมือจ้องตากันอยู่ก็นึกว่าแฟน ใครจะไปรู้ล่ะวะ" กวินเกาศีรษะ

พลางกอดคอตะวัน น้องชายแท้ๆ ที่ชอบแอบมารับจ็อบหลังเลิกเรียนทั้งๆ 

ท่ีเขากบ็อกแล้วว่าจะเป็นคนจดัการเรือ่งเงนิท่ีตะวนัต้องใช้กนิอยู่ในมหาวิทยาลยั 

ให้ทั้งหมด ถึงแม้เขาเองจะไปอยู่ถึงเมืองนอกก็ยังรับผิดชอบให้ 

"แต่สวยนะ สเป็ก" กวนิบอกน้องชายด้วยสายตาท่ีเหม่อมองตามร่างเพรยีว 

นั้นไป ตะวันได้ยินดังนั้นก็หันขวับร้องห้ามเสียงหลง

"เฮ้ย! ผมเจอก่อนนะ ตั้งแต่ลานจอดรถแล้ว นี่พรหมลิขิตของผม" 

กวนิหันกลบัมามองน้องชายด้วยสายตาประเมินตัง้แต่หัวจรดเท้าแล้ว

ก็หัวเราะออกมา เล่นเอาตะวันหน้าแดงซ่านท่ีพี่ชายยังมองว่าเขาเป็น 

เด็กชายตะวันตัวจ้อยอยู่เหมือนเดิม

"พี่น่ีมันนอกจากจะปากร้าย ปากจังหวะนรก แล้วยังชอบกันซีนอีก 

ไม่ต้องมามองแบบนั้นเลย"

"ท่าทางพรหมลิขิตแกจะมีคนจองแล้วหรือเปล่าวะ เห็นเดินตามกัน

ต้อยๆ" ไม่บอกเปล่า ยังช้ีไปท่ีหญงิสาวท่ียังคงต่อแถวรอจ่ายเงนิท่ีเคาน์เตอร์

เพื่อยืนยันค�าพูดของตนเอง

ตะวนัมองตามปลายนิว้พีช่ายแล้วก็ได้แต่หันกลบัไปมองหน้าคนเป็นพ่ี 

นิ่งๆ ผิวหน้าที่ขาวอยู่แล้วของตะวันกลับขาวจนซีดอย่างเห็นได้ชัด เพราะ

แถวที่สาวคนนั้นต่อมีแต่ผู้หญิง ไม่มีผู้ชายเลยสักคน

"พี่...อีกแล้วเหรอวะ" เสียงสั่นเล็กน้อยของตะวันสะกิดให้กวินเอะใจ 

ทันทีที่กวินได้ยินค�าถามนั้น ชายหนุ่มถึงกับต้องหันไปมองอีกรอบ 
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"ชัดเลย..." 

กวินพูดโดยไม่ได้ละสายตาไปจากร่างเพรียวระหงนั้นเลยแม้แต่น้อย 

และสิง่ท่ีไม่ใช่คนกยั็งตามต้อยๆ ไม่ไปไหนราวกบัเป็นเงาของผูห้ญิงคนนัน้

สิบกว่าปีที่แล้วเขาเคยเห็นอะไร ทุกวันนี้ก็ยังเห็นเหมือนเดิม

ไม่รู้เม่ือไหร่ท่ีเขามองเห็นร่างของคนท่ีตายไปแล้วได้ ถ้าจ�าไม่ผิด 

น่าจะเริม่มาจากเพือ่นสมัยมัธยมของเขาในตอนท่ีอยู่ออสเตรเลยี เพ่ือนคนนัน้ 

ประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆ จนกระท่ังหนักสุดคือโดนรถชนอาการปางตาย 

กวินไปถึงร่างเพื่อนได้ก่อนท่ีรถพยาบาลจะมา พอได้จับมือประคองเพ่ือน

เอาไว้แล้วเงยหน้าข้ึน ดันต้องมาเจอร่างสาวผมบลอนด์ในชุดคลุมท้อง 

สขีาว ทว่าหน้าท้องนัน้เตม็ไปด้วยเลอืด ไหลเปรอะเป้ือนลงขา ย่ิงไปกว่านัน้ 

คือมีดที่ปักคาอยู่กลางท้องโต 

พอเห็นแค่นัน้เขากส็ลบไปคนืหนึง่เต็มๆ นอนอยู่โรงพยาบาลเดยีวกนั

กับเพื่อนเพราะโดนรถพยาบาลเก็บไปพร้อมกัน

หลงัจากวนันัน้กวนิลมืเสยีสนทิไปแล้วว่าเคยเห็นอะไร และเมือ่เพ่ือน

อาการดีข้ึน ระหว่างตอนท่ีแตะมือให้ก�าลังใจหลังออกจากโรงพยาบาล

นั่นเอง เขาถึงเห็นภาพท้ังหมดผุดข้ึนมาพร้อมกับร่างของสาวผมบลอนด ์

ท่ีปรากฏตัวอีกครั้ง จึงได้รู้ว่าเพื่อนเขาท�าเด็กสาวข้างบ้านท้อง และเด็ก 

คนนั้นเลือกฆ่าเด็กในท้องจนตัวตายไปด้วยเพียงเพราะพอบอกเพ่ือนเขา

แล้วไอ้เจ้าบ้านั่นดันย้ายบ้านหนีทันที

ท้ังหมดนี้แค่เพราะเขาแตะมือเพื่อนไป จึงได้ไต่สวนจนมันเล่าเรื่อง

ท้ังหมดให้ฟังเอง ส่วนท�าไมถงึเป็นเขาท่ีเห็น เหตนุีก้วินกอ็ยากรูเ้หมอืนกนั 

ชายหนุ่มจึงเก็บง�าความลับนี้ไว้ตลอด กระท่ังถึงวันท่ีทนไม่ไหว 

จนต้องเอ่ยปากบอกกบัทุกคนในครอบครวัออกไป แต่ค�าตอบท่ีได้กลบัมานัน้ 

ช่างตลกสิน้ด ีคนอย่างเขาควรจะต้องมาเช่ืออะไรเช่นนีอ้ย่างนัน้หรอื ฉะนัน้กวิน 
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จงึเลอืกปล่อยให้เป็นไปตามมีตามเกดิ เห็นกเ็ห็น ไม่เห็นกแ็ล้วไป แต่เผอญิ

ว่าเป็นหญิงสาวท่ีถกูชะตา การเห็นแล้วไม่เข้าไปช่วยกค็งจะผดิวิสยัของเขา

ไปเสียหน่อย

ร่างสงูวิง่ตรงมายังลานจอดรถหลงัจากเห็นหลงัไวๆ ของสาวเป้าหมาย 

กวินหันรีหันขวางจนเจอว่าเธอยังคงเก็บของเข้ารถอยู่ เขาจึงรีบตรงปรี่

เข้าไปแตะข้อมือบางทันทีราวกับว่าไม่ได้จงใจมากนัก

"มา ผมช่วย" 

กวินเดินผ่านร่างท่ีตามเป็นเงาไปอย่างไม่ใส่ใจ แม้จะรู้ว่าสิ่งท่ีไม่ใช่ 

คนนั้นก�าลังมองอย่างไม่สบอารมณ์ก็ตาม

ทันทีท่ีแตะลงไปบนมือของหญิงสาว กวินมองเห็นภาพชายหาดอยู่

ตรงหน้าและขบวนรถบัสพนกังาน แต่ยังไม่ทันได้เห็นอะไรไปมากกว่านัน้ก็

ถูกสาวเจ้าสะบัดมือทิ้งอย่างแรง

"อะไรของพวกคณุเนีย่" ทยาดาตกใจตะโกนดงัลัน่ลานจอดรถ เป็นเหตุ 

ให้กวินต้องรีบยกนิ้วจุปากให้เธอเงียบเสียงลง

"ผมแค่จะมาขอโทษเรื่องเมื่อกี้ มา ผมช่วยเก็บของให้" ไม่พูดเปล่า 

กวินยังพยายามแย่งของออกจากมือหญิงสาวด้วย แต่นั่นดูเหมือนจะ

เป็นการหาทางจับมือเธอเสียมากกว่า 

ทยาดาเลยตวัดมือฟาดเขาไปเต็มแรง

"ไม่ต้องเลย อะไรกัน โรคจิตเหรอ หน้าตาก็ดี นี่เป็นแก๊งลวนลาม 

ผู้หญิงตามลานจอดรถใช่ไหม ท�ากันเป็นขบวนการเลยนะ" ทยาดารีบเปิด

ประตูรถเตรียมกดแตรดังๆ ให้สนั่นลานจอดรถพลางมองหาคนช่วย แต่ก็

ถูกร่างสูงยืนขวางประตูไว้ก่อน กวินอยากจะเขกกะโหลกตัวเองนักท่ีดัน

บุ่มบ่าม แต่ยังพยายามเดินเข้าหาอย่างประนีประนอม

"คอืงีคุ้ณ ผมกบัน้องจะมาขอโทษจรงิๆ คณุดหูน้าผมนะ หน้าตาไม่มพิีษ 

มีภัยหรอก ออกจะดีซะขนาดนี้อย่างที่คุณบอกน่ะ" 
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ทยาดาท�าตาโตพร้อมเบะปากอัตโนมัติให้กับค�าพูดเข้าข้างตัวเอง 

ขั้นสุดของคนตรงหน้า 

"นะๆ ดีกนั ผมขอโทษนะคณุ ผมมันปากไวไปเอง" กวินย่ืนมอืออกมา 

อย่างเก้ๆ กังๆ ในใจกังวลว่าเธอจะจับหรือเธอจะตบกันแน่ 

ทยาดาหลุบตามองต�่าลงไปท่ีมือหนานั่น ก่อนจะล้วงลงไปควานเอา

โทรศัพท์ในกระเป๋าโดยที่ไม่ละสายตาไปจากคนทั้งคู่เลยแม้แต่น้อย

"ช่วยด้วยค่ะ ดิฉันถูกชายแปลกหน้าสองคนรุมล้อมเอาไว้ พิกัด

สุดท้ายของฉันอยู่ที่ลานจอดรถชั้นสามพี ล็อกเอ ทะเบียนเลขที่..." 

ทยาดากรอกเสยีงลงไปในโทรศพัท์ท่ีขึน้เบอร์ฉุกเฉิน กวินเหลอืบเห็นเข้า 

จงึกระโจนเข้าคว้าโทรศัพท์มากดตัดสายท้ิงทันที ท้ังกวินและตะวันมีแววตา 

ต่ืนตระหนกอย่างเห็นได้ชัด และเป็นกวนิท่ียกมือข้ึนเหนอืศรีษะท้ังสองข้าง

อย่างยอมจ�านน

"พวกผมมาดนีะคณุ กค็ณุมีผตีามอยู่ข้างๆ ตวัเนีย่ รูห้รอืเปล่า" ร่างสงู 

บอกออกไปอย่างลนลานเลก็น้อย เพราะปกตเิขาก็ไม่เคยต้องท�าอะไรอย่างนี ้

มาก่อน บางคนเผลอมองแต่หน้าเขาโดยไม่ได้สนใจว่าเขาก�าลงัท�าอะไรเลย

ด้วยซ�้า ทุกอย่างเลยเป็นเรื่องง่ายมาโดยตลอด

ผิดกับคนนี้

ทยาดาอึ้งไปพักใหญ่กับสิ่งที่ได้ยิน ก่อนจะหัวเราะแกนๆ

"ผีงั้นเหรอ ไม่มีมุกอะไรดีกว่านี้แล้วใช่ไหม" พูดพร้อมส่งสายตา

เหยียดคนตรงหน้าเต็มที่ 

"พี่ผมพูดเรื่องจริงนะครับ มีบางอย่างตามคุณอยู่จริงๆ" ตะวันท่ี 

เงียบไปนานเอ่ยข้ึนมาบ้าง ก่อนจะหลบดวงตาเรียวเล็กท่ีตวัดมองอย่าง 

คาดโทษ 

"น้องคะ ถ้าน้องสนใจจะจบีพ่ีหรอือะไรกแ็ล้วแต่ มาคยุกนัดีๆ  ค่ะ ไม่ใช่

พากันมาหลอกแต๊ะอั๋งชาวบ้าน ถึงจะหน้าตาดีแต่พี่ก็ไม่ฟินนะคะ พี่ไม่ได้
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บ้าผู้ชายหล่อเข้าเส้น" 

"มนัไม่ใช่อย่างนัน้คณุ ผมเห็นจรงิๆ เขายืนอยู่ตรงนี ้ผมต้องจบัมอืคณุ 

ถึงจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือเกิดอะไรขึ้น ท�าไมถึงต้องมาตามคุณ" กวิน

ชี้ไปยังที่ว่างข้างเธอ ใจจริงเขาอยากจะบอกด้วยซ�้าว่าไอ้ผีนั่นมันเข้าไปนั่ง

รอในรถแล้วหลังจากที่เขาชี้

แถมยังท�าหน้าท�าตาเหมือนว่าเมื่อไหร่จะเถียงกันเสร็จเสียทีอีกด้วย

"เอาอย่างนี ้งัน้ผมจะจบีคณุได้ไหม เม่ือกีค้ณุพดูเองนะว่าให้คยุกนัดีๆ   

ผมเข้าประเด็นเลยแล้วกนัว่าคณุน่ะสเป็กผม" กวนิรบีเสนอตวัทันที มโีอกาส

แล้วก็ต้องคว้าไว้ ถึงแม้เขาจะเป็นไอ้พี่ชายจังหวะนรกตามท่ีตะวันว่าอยู่ 

เป็นประจ�าก็ตาม

หญิงสาวมองแล้วถอนหายใจ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอโดนจีบซึ่งๆ หน้า 

แต่กต้็องบอกว่าเป็นครัง้แรกท่ีถกูชายแปลกหน้าท่ีดดู ีแต่สตไิม่สมประกอบดี 

มาจีบเธอด้วยเรื่องผีๆ นับว่าแปลกที่สุดที่เคยเจอในชีวิตเลยก็ว่าได้

"ฉันรูว่้าฉันสวย" ทยาดาเดนิกลบัไปปิดกระโปรงหลงัรถหลงัจากเกบ็ของ 

ไปหมดแล้ว แต่เรียกว่าโยนน่าจะเข้าท่ากว่าเพราะเธอไม่อาจละสายตา 

ไปจากชายแปลกหน้าสองคนนี้ได้ ถึงแม้หนุ่มน้อยอีกคนเธอจะจ�าได้ว่า 

เป็นพลเมืองดีที่ท�าให้ตัวเองได้จอดรถตรงนี้ก็ตาม

กวินพยักหน้ารับกับค�าพูดของเธอ พร้อมช้ีนิ้วหลิ่วตาให้เป็นเชิง 

เห็นด้วย ยิ่งท�าให้ทยาดาชักฉุน

"แต่ไปหลอกเด็กข้างบ้านนะ ไอ้โรคจิต!"

ร่างเพรียวผลุบเข้าไปนั่งในรถอย่างรวดเร็ว อาศัยจังหวะท่ีชายหนุ่ม

ก้าวมายื่นมือให้นั้นรีบพาตัวเองเข้าไปแล้วปิดประตูกระแทกใส่หน้าร่างสูง

อย่างจัง ซ่ึงเธอจะเปลีย่นใจเปิดประตูไปกระแทกหน้าเขาเข้าจรงิๆ กย่็อมได้  

ส่งผลให้กวนิท่ีไม่ทันระวงัรบีกระโดดออกห่างเม่ือเห็นว่าหญิงสาวสตาร์ตรถ

แล้วท�าท่าจะเดินหน้ามาชนเขาท่ียืนอยู่ ตะวันจึงต้องรีบลากพี่ชายออกมา
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พร้อมส�ารวจว่ากวินยังคงปลอดภัยครบสามสิบสองดีหรือไม่

ชายหนุม่มองหน้าน้องชายด้วยสายตาเตม็ไปด้วยค�าถามมากมาย เขา

ไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนปิดประตูกระแทกใส่หน้าอย่างไม่ไยดีขนาดนี ้

มาก่อน ตอนกลบัมาเรยีนต่อมหาวทิยาลยัท่ีไทย แทบไม่ต้องท�าอะไรสาวๆ 

กต็ามห้อมล้อมแถมเปิดประตูรอด้วยซ�า้ จะว่าคนอย่างเขามีสทิธิเ์ลอืกอย่าง

เสรีก็ว่าได้

"ความหล่อของฉันมันไม่ศักด์ิสทิธิแ์ล้วเหรอวะ" กวนิพมึพ�ากบัน้องชาย 

พลางช้ีไปยังรถยนต์ท่ีเพิ่งเคลื่อนตัวออกไปโดยมีสารถีสาวตรงสเป็กท่ีเพิ่ง

ด่าเขาไปหมาดๆ นั่งหัวเสียอยู่

ตะวนัส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน ความหลงตวัเอง 

ของพี่ชายก็ไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเอาเสียเลย

เช้าวนัหยุดอันแสนจะสดใสของทยาดาเริม่ต้นด้วยการล้างรถหลงัจาก

ท่ีเมื่อคืนว่ิงฝ่าพายุฝนมาตลอดทาง ท้ังท่ีเพิ่งจะเอารถเข้าคาร์แคร์ไปเม่ือ

กลางสัปดาห์ตอนท่ีเธอมีโอกาสออกไปพบลูกค้าแล้วฉวยโอกาสแวบ 

กลับบ้านได้เร็วกว่าเวลาเลิกงานปกติ หากว่าวันนี้ล้างเองแล้วฝนตกอีก  

เธอจะถือตะไคร้สักสองก�ามือไปปักแถวศาลพระภูมิหมู่บ้านดูสักครั้ง ถ้ายัง

ไม่พออีกจะเหมาสักสองกิโลให้รู้แล้วรู้รอด

ท่ีคิดว่าน่าจะได้ผลก็เพราะเธอโสดมาจนอีกไม่กี่เดือนก็จะครบ 

สามสิบปีบริบูรณ์แล้ว ตอนนี้แทบจะเหลือเธอคนเดียวในแชตกลุ่มเพ่ือน 

สมัยมัธยมที่ยังไม่ได้แต่งงาน 

ไม่สิ! แฟนยังหาไม่ได้ จะไปเอางานแต่งมาจากไหนกัน

นลนิชีอบค่อนขอดว่าเธอสเป็กสงูลิว่เสยีดฟ้า เรยีกว่าต่อให้เจ้าชายจาก 

บรไูนหรอืมหาเศรษฐท่ีีรวยท่ีสดุจากดไูบชายตามองลงมานัน่กยั็งไม่เข้าตาเธอ 

แน่นอน 
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"คนนู้นหล่อดีก็ไม่เอา คุณหมอเทกแคร์ดีแกก็ยังไม่สน จนฉันคิดว่า

แกจะลงเอยกบัอีตาหัวหน้าฝ่ายส่งออกนัน่แล้วนะ เห็นเทียวไล้เทียวข่ือแล้ว

แกดูไม่ปฏิเสธน่ะ" ปลายสายบ่นอย่างร�าคาญเมื่อถูกทยาดาโทรมาล้งเล้ง 

ถึงเรื่องเมื่อคืนให้ฟังแต่เช้าหลังจากล้างรถเสร็จ

"รุน่นัน้อะนะ ถ้าไม่ติดว่าต้องดีลเรือ่งงาน ฉันกค็งไม่คยุกบัเขาหรอก" 

ทยาดานกึไปถงึชายรุน่พ่อต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งออกสนิค้าท่ีเข้ามาดลีงาน 

กับเธอแล้วก็ได้แต่ท�าท่าขนลุกขนพอง

"เห็นว่าชวนไปดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ท่ีชั้นดาดฟ้าเรือส�าราญใจกลาง

เจ้าพระยา ฉันว่าท้ังล�าคงต้องเปิดเพลงลาวดวงเดอืนถงึจะเหมาะ" นลนิแีซว 

พาเอาทยาดาหัวเราะไปด้วยเม่ือนึกถึงสภาพถ้าเธอยอมไปดินเนอร์เพื่อให้

ได้โปรเจ็กต์ใหญ่นั้นมา ผีปู่ย่าตายายได้บีบคอเธอตายแน่ 

ระดบัหัวหน้าเซลส์อย่างทยาดาไม่จ�าเป็นต้องเอาตวัเองไปแลกเพ่ือให้

ได้งาน แค่ใช้ฝีปากให้เป็นประโยชน์เธอกข็ายของได้สบายๆ อยูแ่ล้ว ยิง่มาเจอ 

ความชีกอไม่เลอืกรุน่ของชายรุน่พ่อของพ่ออีกทีแล้วด้วย เธอย่ิงอยากปิดดลี 

ให้เรว็ท่ีสดุเพือ่จะได้ไม่ต้องพบเจอกนัอีก คราวหน้ากแ็ค่ส่งใครสกัคนในทีม

ไปติดตามผลงานก็เพียงพอ

"มีแฟนสักทีเถอะแก จะได้มีคนช่วยดูแลพะยูนกับโลมาไง" นลินี

แนะน�าเป็นรอบท่ีล้าน และทยาดาเองกห็น่ายท่ีจะฟังเป็นรอบท่ีล้านเช่นกนั

"ฉันบอกแล้วว่าถ้าคู่กันจริงๆ เดี๋ยวก็เจอ ขี้เกียจหา หาเงินกับหาข้าว

ให้แมวกินก็พอแล้ว อีกอย่างฉันตัวคนเดียวมาเป็นสิบๆ ปี อยู่คนเดียวได้

สบายมาก" 

ตัง้แต่พ่อแม่แยกทางกนัตอนเธอเริม่เข้ามัธยมปลาย ทยาดากข็อปลกีตวั 

ออกจากท้ังสองท่านมาใช้ชีวิตคนเดียวในกรุงเทพฯ ด้วยเงินเก็บก้อนหนึ่ง

ท่ีได้มาจากการท�าอาหารเช้าง่ายๆ อย่างแซนด์วชิขายเพ่ือนๆ หน้าโรงเรยีน

ก่อนเข้าเรียน และเอาเงินไปต่อยอดตั้งแผงขายหมูปิ้งท่ีตลาดนัดทุกเย็น  
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ขึ้นมหาวิทยาลัยก็รับจ็อบเป็นเซลส์ขายรถอิสระ ได้เงินมาต่อทุนการศึกษา 

จนกระท่ังความฉลาดน�าพาให้คว้าทุนได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนท่ีออสเตรเลีย

มาหนึ่งปี ซ่ึงท้ังหมดนี้เป็นฝีมือของเธอคนเดียว เพราะพ่อแม่ต่างก็ไปมี 

ชีวิตใหม่ 

ชีวิตที่ไม่มีเธอเป็นคนในครอบครัวไปนานแล้ว...

ภาพท่ีเห็นทุกวันท้ังตอนตื่นนอนและหลังเลิกเรียนคือภาพพ่อแม ่

ทะเลาะกันและหายออกจากบ้านไปคราวละสามสี่วันสลับกันไป ท้ิงให้เธอ

อยู่คนเดียวมาตลอด จนตอนนี้การอยู่คนเดียวไม่ใช่ปัญหาอะไรในชีวิตเธอ

เลยสักนิด ทุกวันนี้ไม่เคยกลับไปในจุดนั้นอีก ในเมื่อไม่มีใครสนใจว่าเธอ

เป็นลูกก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาโหยหาความรัก 

"เปลีย่นเรือ่งเถอะ ฉันว่าฝนมันจะมาอกีแล้วแน่ๆ เลย ตัง้เค้ามาตัง้แต่

ดาวอังคาร เป็นอย่างนีทุ้กทีท่ีฉันล้างรถ เทวดาเป็นคนตลกนะเนีย่" ทยาดา

บ่นกระปอดกระแปด 

"ว่าจะชวนออกมากินข้าว ถ้ามันตั้งเค้ามาแล้วก็แยกย้ายจ้า" นลิน ี

เอ่ยปาก

"ตามสบาย ฉันสัง่เอาแล้วกนั ไม่อยากเอารถออกไปให้เปียก" ทยาดา 

ตดัใจ ในเม่ือซ้ือของจากห้างสรรพสนิค้ามาแล้วกป่็วยการท่ีจะต้องเสีย่งดวง

กับฟ้าฝน และความข้ีเกียจจากการล้างรถท้ังคันก็ท�าให้เธอเลือกพ่ึงพา 

ความสะดวกสบายอย่างแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารให้มาส่งถึงบ้านแทน 

"ไปให้หน่อย ไม่ไหวแล้ว" ตะวันร้องครวญครางเม่ือเห็นออเดอร์ 

ร้านอาหารปรากฏข้ึนท่ีโทรศัพท์ซ่ึงบ่งบอกว่ามีคนสั่งอาหารในละแวกนี้ 

ปกติแล้วจะต้องรีบกุลีกุจอออกไปต่อแถวซ้ือแล้วไปส่งให้ แต่ว่าพายุฝน

กระหน�่าเมื่อคืนท�าเอาตะวันนอนแบ็บติดเตียงอยู่ท่ีคอนโดฯ โดยมีกวิน 

ยืนด่าก�ากับไม่ห่างไปไหนไกล 
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"ก็บอกแล้วว่าให้เลิกท�า เดี๋ยวฉันส่งเงินให้ พูดไม่รู้เรื่อง" พี่ชายตัวโต

ในชุดเสื้อยืดสีขาวเน่าๆ กับกางเกงบอลตัวโคร่งของตะวันยืนเท้าเอวบ่น 

ไม่เลิกรา

"ไม่ไปโว้ย" ร่างสูงทรุดตัวนั่งบนโซฟา ก่อนจะโยนผ้าขนหนูเปียก 

ที่เตรียมไว้ให้เช็ดตัวใส่หน้าน้องชาย 

"กดรบังานแล้ว ไปให้หน่อย" ตะวันท่ีตวัสงูไม่แพ้กวนิแม้จะอายุห่างกนั 

สิบปีนอนร้องโอดโอยขอความเห็นใจจากพี่ชายแท้ๆ ให้แลดูน่าสงสารที่สุด

เท่าที่จะท�าได้

กวินท�าลอยหน้าลอยตาเล่นเกมในโทรศัพท์ต่อไม่สนใจต่อน�้าเสียง

อ้อนวอนของน้อง จนเสยีงของตะวนัเงยีบไปเพราะพษิไข้ เขาถงึได้ลกุข้ึนมา 

ดูโทรศัพท์ของน้องที่บอกว่าออเดอร์เข้ามาได้สักพัก ถ้าไม่ไปตามที่รับงาน

ไว้จะโดนหักเงิน

"แล้วมันต้องท�ายังไงวะ" ชายหนุ่มเอามือเข่ียๆ ให้น้องชายตัวดีตื่น 

แต่ก็ไม่เป็นผล 

"บังอาจใช้กรรมการบรษัิทให้ไปวิง่ส่งของ ไอ้นี.่..มนัน่าบีบคอให้ตายนกั"  

กวินบ่น แต่อีกมือก็ก�าลังกดดูวิธีการท�างานไปพลางๆ ก่อนจะลุกไปหยิบ

เสื้อท�างานของตะวันมาใส่

ร่างสูงอยากจะส่งข้อความไปสรรเสริญคนสั่งอาหารก็ตอนท่ีเขาต้อง

มายืนต่อแถวรอหน้าร้านอาหารเจ้าเดด็เจ้าดงัท่ีรวีวิแน่นไม่แพ้คนซ้ือซ่ึงเป็น

ผู้ร่วมชะตากรรมในการรอคิวเหมือนกัน จะแอบไปซ้ือร้านอ่ืนมาให้ก็กลัว 

รสจะเพี้ยนแล้วดันรู้ขึ้นมาอีก 

หลงัจากได้มากต้็องดแูผนท่ีบ้านปลายทางอีกว่าท่ีไหน แต่พอเห็นแล้ว

ก็ต้องร้องอ๋อเพราะโครงการหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลกับร้านเท่าใดนัก ท�าให้กวิน

อดค่อนขอดไม่ได้

"แล้วท�าไมไม่ออกมาซ้ือเองวะ" ได้แต่บ่นตามล�าพัง สดุท้ายเขากต้็อง
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ท�าแทนน้องชายอยู่ดี 

ทันทีท่ีเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ของตะวันเข้ามาถึงหน้าบ้านท่ีเป็นจุดหมาย

ปลายทาง ชายหนุ่มเองก็นึกแปลกใจท่ีรถในบ้านค่อนข้างสะดุดตาเขาเลย

ทีเดียว 

มือหนากดกริง่เรยีกโดยไม่รูว่้าต้องโทรศพัท์แจ้งผูซ้ื้อก่อนว่าได้ของแล้ว  

นั่นเพราะชายหนุ่มอ่านวิธีใช้งานจากในหน้าเว็บอย่างลวกๆ ไม่ได้ใส่ใจ 

รายละเอียดมากนักด้วยเสียงแจ้งเตือนว่าก�าลังจะถึงเวลาต้องออกไปรับ 

ออเดอร์ได้แล้ว ครั้นพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นคนรับแล้วก็ตะลึงหนัก 

แต่คนรับนั้นตะลึงยิ่งกว่าเขาอีก

"บอกฉันทีว่าไม่ใช่" ทยาดาท่ีเปิดประตูรอเกิดอาการนิ่งงัน พึมพ�า

ราวกับว่าตัวเธอเองแค่เพ้อไป

กวนิกเ็ช่นกนัท่ีนิง่ แต่แล้วเขากย็ิม้หน้าบาน ซ่ึงท่าทางแบบนัน้ดงึทยาดา 

ให้หลุดจากภวังค์ พลันแววตาก็แปรเปลี่ยนจากความดีใจท่ีได้ของเป็น

สายตาขุ่นเขียวแทน ท่ีได้เห็นคนไม่พึงประสงค์จะเจอยืนย้ิมแป้นแล้นรออยู่

"ใช่คณุ ผมเอง" ทันทีท่ีเขาตอบ ทยาดากแ็ทบจะปิดประตไูปพร้อมๆ กนั  

ดีที่ชายหนุ่มเอามือยันบานประตูไว้ได้ แต่ทยาดาเองก็ไม่ยอมแพ้ 

"รับของก่อนสิคุณ ผมมาแทนน้อง เดี๋ยวมันไม่ได้เงิน" หญิงสาวท่ี

ก�าลงัย้ือยุดประตบู้านจ�าต้องหยุดมารบัของตามท่ีเขาบอก เธอเองเห็นกรณี

คนขับรถส่งอาหารแล้วปลายทางไม่รบัหรอืไม่มตีวัตนอยู่จรงิจนต้องรบัผดิชอบ 

ค่าอาหารทั้งหมดมานักต่อนัก ท�าให้ต้องรับอย่างเสียไม่ได้

"เพราะหิวหรอกนะ อ้อ! แล้วท�าไมมาช้าขนาดนี ้ไม่แจ้งด้วยว่าถงึไหนแล้ว  

คงต้องคอมเพลนบรษัิทสกัรอบ" ทยาดาย่ืนมือไปรบัของพลางขู่ไปอย่างนัน้ 

ซ่ึงมันเป็นจังหวะเดียวกันกับกวินท่ีมัวแต่กดโทรศัพท์ว่าเสร็จงานเรียบร้อย 

ทั้งสองจึงแตะมือกันโดยไม่รู้ตัว

ภาพรถบัสท่ีก�าลังว่ิงเลียบชายหาดกลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับร่าง
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เลือนรางของผู้ชายคนเดิมที่เขาเห็นเมื่อวานโผล่อยู่ข้างรั้วบ้าน 

เป็นกวินเองท่ีตกใจรีบสะบัดมือออกจนถุงอาหารเกือบร่วง ยิ่งท�าให้

ทยาดาไม่พอใจเข้าไปใหญ่

"เอ้า! คนยังไม่ทันรับจะรีบปล่อยท�าไม ถ้ามันร่วงจะให้ไปซ้ือใหม่" 

ทยาดาว่าเสียงดุจริงจัง

หลังจากตั้งสติได้เขาก็รีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติ แม้จะเจอแบบนี ้

เป็นประจ�าแต่ก็มีเผลอตกใจบ้างในเวลาที่ไม่ได้ตั้งตัว 

"กดรับอาหารให้ผมด้วย" เขายื่นโทรศัพท์ให้ดู ซึ่งปกติแล้วไม่จ�าเป็น

ท่ีจะต้องกดรับจากโทรศัพท์ของคนขับ เพราะฝ่ายผู้รับสามารถกดได้จาก

โทรศัพท์ของตนเอง แต่มือใหม่หมาดๆ อย่างกวินก็ท�าลงไปด้วยความไม่รู้ 

หน�าซ�า้หญงิสาวกลบัเอ้ือมมือมารบัอกี และเม่ือเธอส่งกลบัมา กวนิกค็ว้าหมับ 

เข้าทันทีที่มือนุ่มท�าเป็นเนียนว่าจะรับโทรศัพท์คืน

รถบัสสองชัน้ดูโอ่อ่าก�าลงัวิง่เลยีบหาด ภายในมีพนกังานในชุดฟอร์ม

บริษัทนั่งกันเต็มคันรถ ก่อนจะเลี้ยวเข้ารีสอร์ตท่ีมีป้ายต้อนรับพนักงาน 

ขึงไว้หน้าทางเข้า และรถบัสไม่ได้มีคันเดียว

"นี!่ เมือ่คืนยังโดนด่าไม่พออีกเหรอ หรอือยากจะให้ด่าอีก" เสยีงทยาดา 

ดังแหลมข้ึน กวินเองก็หลุดออกจากภาพนิมิตนั้นมาเห็นหญิงสาวจ้องเขา

ตาเขียวปั้ดพร้อมกับการชักมือนุ่มหลบไปด้านหลัง

"ส่งเสร็จก็ไปได้แล้ว" เธอไล่

"เดี๋ยวก่อนคุณ" กวินท่ีตอนนี้เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่า 

เกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นส่งเสียงเรียกหลังจากทยาดาปิดรั้วไปแล้ว

สภาพเขาตอนน้ีคือการเกาะประตูรั้วด้วยสายตาออดอ้อนปนอยากรู้

อยากเห็นพร้อมกับส่งเสียงเรียกคุณๆ จนเจ้าของบ้านอย่างทยาดาต้อง 

กลั้นใจหันกลับมามองด้วยความระอา เจอชายหนุ่มชี้ไปท่ีข้างประตูแล้วก ็

ได้แต่มองตาม
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"เขาอยู่ตรงนี้" กวินป้องปากบอกราวกับไม่อยากให้เพื่อนบ้านได้ยิน 

หญิงสาวท�าหน้าเต็มไปด้วยค�าถาม ก่อนจะถอนหายใจเมื่อนึกขึ้นได้

ว่าเขาหมายถึงอะไร

"ไปเล่นกับน้องท่ีบ้านนะ" ทยาดายักไหล่เดินฉับๆ เข้าบ้าน ไม่หัน

กลับมาสนใจเขาอีก

กวินหันไปมองหน้าวิญญาณที่ยืนหลบๆ ซ่อนๆ ด้วยความขัดใจ 

"ยากหน่อยนะ คนไม่ให้ความร่วมมือ ไว้คราวหลงั" เขาบ่นลอยๆ แต่

ทยาดาหันกลับมาได้ยินพอดี 

"อ้อ! แล้วนี่ไม่ต้องคิดจะมาอีกนะ มาอีกเมื่อไหร่ฉันแจ้งต�ารวจแน่ 

ก่อกวนและคุกคามน่ะ เข้าใจไหม ถ้าเห็นคนขับชื่อนี้รับงานเมื่อไหร่ แม่จะ

กดแคนเซิลทันทีเลย" เธอว่าเขา "แล้วก็มุกผีตามบ้าบออะไรนั่นอีก เอาไว้

ไปหลอกเด็กนะ เผลอๆ เด็กมันยังไม่กลัวเลยด้วยซ�้า คงมองว่าตาลุงนี ่

เป็นโรคประสาท"

ทยาดาร่ายยาวจนกวินอึ้งแล้วอึ้งอีก 

"โอ้โห สวยอย่างเดียวไม่ได้เหรอคุณ ท�าไมต้องตีฝีปากขนาดนี ้

ด้วยเนี่ย" เขาพูดออกมาบ้างหลังจากที่ยืนนิ่งให้โดนว่าตั้งนานสองนาน

"จ้ะ ฉันรู้ว่าฉันสวย ขอบคุณ ไปไหนก็ไปได้แล้ว" พูดจบร่างเพรียว 

ก็พาตัวเองเดินหายเข้าบ้านไปโดยไม่หันกลับมามองเขาอีก กวินท�าเสียง 

ในล�าคอเชิงไม่พอใจ

"เดี๋ยวได้เจอกันแน่ ปากจัดๆ อย่างนี้ล่ะชอบนัก จะสวนกลับให้หนัก

เลยคอยดู"

ชายหนุ่มพึมพ�าก่อนจะช้ีนิ้วเหมือนสั่งกับวิญญาณท่ียังยืนอยู่ให้คอย

จบัตาดูคนในบ้าน ซ่ึงวญิญาณตนนัน้กพ็ยักหน้าตอบรบัตามเขาไปเสยีด้วย



สุภาพบุรุษ สุดที่ร้าย30

บอร์ดแจ้งข่าวส�าหรบัพนกังานท่ีช้ันล่างสดุของบรษัิทถอืเป็นประเดน็ร้อน 

ในการท�างานวันแรกของสัปดาห์ด้วยใบหน้าคนโกงท่ีแปะหราอยู่เต็มพื้นท่ี 

อันประกอบไปด้วยกรรมการกติตมิศกัดิข์องบรษัิท เลขานกุาร หัวหน้าฝ่าย

น�าเข้าอปุกรณ์ และพนกังานฝ่ายขายสาขาภาคอสีาน พร้อมประวัตกิารโกง

ร่ายยาวเรียงต่อๆ กัน สร้างประเด็นฉาวในกลุ่มช่างเม้าท์ได้ดีเลยทีเดียว 

เรียกว่าวันนี้แทบจะไม่ต้องฟังอะไรท้ังนั้นนอกจากเสียงซุบซิบยิบย่อย 

ท่ีวเิคราะห์เหตุการณ์เป็นข้ันเป็นตอนราวกบัเป็นผูร่้วมขบวนการไปด้วยกนั

ระบบสัน่แจ้งเตอืนจากแอพพลเิคช่ันแชตกระเทือนอยู่ตลอดเวลา บ่งบอก 

ให้รู้ว่าห้องแชตของสามสาวก�าลังสนทนากันอย่างออกรสชาติแน่นอน

'ตามค�าให้การบอกว่ากรรมการเป็นคนต้นคดิและบงการให้เลขาฯ กบั

ฝ่ายน�าเข้าเป็นคนปลอมแปลงราคาสินค้า'

นลนิพีมิพ์ส่งข่าวไปในแอพพลเิคชัน่แชตกรุป๊ท่ีมีท้ังสามสาวอยู่ด้วยกนั 

ตามที่โดนเรียกไปร่วมฟังค�าให้การเมื่อสุดสัปดาห์

บทที่
2
ฉันรู้ว่ำฉันซวย 
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'แล้วกไ็ปเสนอฝ่ายบัญชีว่าต้นทุนวตัถดุบิจากทางต่างประเทศราคาสงูข้ึน  

เลยต้องเบิกเงินเพิ่ม'

'ร้ายกาจมาก' 

นิสราพิมพ์ตอบพร้อมกับส่งสติ๊กเกอร์เป็นรูปตัวการ์ตูนก�าลังโดนตี 

'กรรมการสารภาพว่าที่ท�าเพราะกรรมการกับเลขาฯ เอาเงินไปเที่ยว

ต่างประเทศด้วยกนั เสนอบัญชว่ีาต้นทุนเพิม่ไม่พอ ยังไปบังคบัให้ฝ่ายขาย

โก่งราคาลกูค้านอกเหนอืจากใบเรยีกเกบ็เงนิโดยอ้างว่าเพ่ือลดภาษีให้ลกูค้า' 

นลินีเล่าต่อ

'อ้อ โอนเข้าบัญชีตวัเองแล้วบอกว่าเนีย่...เลีย่งภาษีให้แล้ว อย่างนัน้สนิะ  

บริษัทเราเป็นพ่อค้าคนกลางก็เลยใช้ช่องโหว่นี้กันนี่เอง เข้าใจท�า'

ทยาดาสนทนาบ้างหลังจากอ่านมาได้สักพัก

'แต่เด๋ียวนะ กรรมการกบัเลขาฯ เอาเงนิไปเท่ียวต่างประเทศ แสดงว่า 

สองคนนั้น...'

นิสราส่งสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนท�าหน้าสงสัย

นลินีจึงส่งกลับด้วยสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนท่ียกป้ายเครื่องหมายถูก

เป็นการตอบค�าถามนั้น

ทยาดาท่ีอ่านข้อความท้ังหมดได้แต่ท�าหน้าเบ้ นึกถึงภาพกรรมการ
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กิตติมศักดิ์รุ่นราวคราวพ่อลงพุงพลุ้ยกับเลขาฯ สาวหน้าสวยตัวเล็กๆ แลดู

นุม่นิม่บอบบางเมือ่ครัง้ท่ีประชุมรวมทุกสาขาแล้วกเ็กดิอาการกระอักกระอ่วน 

พิกล เธอล่ะเกลียดกรรมการคนนี้นักตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรก

ก็พวกเล่นท�าหน้ากรุ้มกริ่มใส่เธอตลอดการประชุม จนเธออยากจะ 

เอานิ้วจกตาให้บอดไปข้าง

'ฝ่ายน�าเข้ากับฝ่ายขายเลยโดนร่างแหไปด้วยตามระเบียบ'

นิสราว่า

'ก็ค�าสั่งกรรมการนี่จ๊ะ ใครจะไปขัดได้'

นลินีสมทบ

'ฉันจ�าได้ว่าตาแก่นั่นก็เคยก้อร่อก้อติกใส่แกนี่หว่าทอย' 

นลินีกล่าวถึงประเด็นเมื่อครั้งก่อน ซึ่งทยาดาเองก็ได้แต่ส่งสติ๊กเกอร์

พยักหน้ากลับไป

'รอดไปว่ะเพื่อน' 

ทยาดาเองก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกที่ฝ่ายนั้นเปลี่ยนเป้าหมายไป 

ทว่าอย่างไรกไ็ม่พ้นการถกูนนิทาอยูด่ ีเพราะตอนท่ีเข้าประชมุกรรมการ 

คนนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนใจในตัวเธอเป็นอย่างมาก คงมีคน 

เข้าร่วมประชุมคนไหนสักคนสังเกตเห็นและไปแพร่กระจายข่าวกันอย่าง
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รวดเร็ว กระจายว่าเธอหว่านเสน่ห์ใส่ตาแก่นั่น!

แม้จะเป็นแค่การเข้าร่วมประชุมใหญ่แค่สองสามวัน แต่การนินทา 

ยังยาวนานอยู่เป็นเดอืน บางข่าวถงึกบับอกว่าเธอไล่ตามไปถงึบ้านใหญ่ของ

กรรมการคนนั้นเพื่อแสดงตัวเป็นเมียน้อยอย่างออกหน้าออกตา ไม่รู ้

ไปท�าเวรท�ากรรมอะไรไว้ แค่แต่งหน้าแต่งตาจดัเต็มตามอารมณ์ในแต่ละวัน 

เข้าหน่อยก็หาว่าชอบอ่อย จนต้องมาโฟกัสท่ีการงานและการเงินมากกว่า

เสียงนินทา ไม่เช่นนั้นเธอคงเป็นบ้าและลาออกจากบริษัทไปแล้ว

'กลางวันนี้เจอกันท่ีโต๊ะหน้าร้านป้าเหมือนเดิมนะ มีเรื่องเด็ดกว่านี ้

จะเล่า ตอนนี้งานเข้า ไม่ว่างพิมพ์แล้ว'

นลินีพิมพ์บอกทั้งสองสาว 

อันท่ีจริงงานกยุ่็งด้วยกนัหมดท้ังสามคน แต่สกลิความไวในการพิมพ์

ทั้งสามก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกัน

หนึ่งวินาทีคุยกันได้เป็นหน้ากระดาษ...

ทยาดายังเคยแอบข�าท่ีนสิราสารภาพว่าท่ีพิมพ์เก่งขนาดนี้ไม่ใช่เพราะ

วิชาการพิมพ์ในสมัยเรียน แต่เป็นวิชาการจีบผู้ชายสมัยโปรแกรมแชต 

บนโลกออนไลน์ถือก�าเนิดขึ้นมาใหม่ๆ รวมไปถึงสกิลการแต่งภาพขั้นเทพ

ของนลินีอีกคนหนึ่งด้วย

ส่วนทยาดาเองเก่งเพราะตอนเรียนล้วนๆ เนื่องจากเรียนไปด้วย

ท�างานไปด้วย ไม่ค่อยมีเวลามาใช้โปรแกรมแชตหาใครเหมือนคนอื่นเขา

สภาพห้องอาหารส�าหรบัพนกังานในวนันีเ้นอืงแน่นไปด้วยเหล่าพนกังาน 

ท่ีจับเป็นกลุ่มเยอะกว่าทุกวัน เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สิ้นเดือน ห้องอาหาร

ส่วนกลางแห่งนีเ้ลยกลายเป็นสถานท่ีส�าคญัขึน้มาในทันตาด้วยราคาอาหาร
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ท่ีย่อมเยากว่าร้านอาหารรอบบริษัท ทยาดาไม่แปลกใจเพราะมันก็วนลูป

แบบนีเ้ช่นทุกเดอืน ในขณะท่ีตวัเธอใช้บรกิารเป็นประจ�า น้อยครัง้ท่ีจะออกไป 

หาทานข้างนอกกับเพื่อน หรือไม่ก็ออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ก็เท่านั้น

ฉะนัน้หลายๆ กลุม่ในบรษัิทมักจะรูว่้าโต๊ะหน้าร้านข้าวราดแกงจะเป็น

โต๊ะประจ�าของเธอ นิสรา และนลินี ให้ความรู้สึกประหนึ่งสามสาวคนเด่น

คนดังประจ�าโรงเรียนมัธยมอย่างไรอย่างนั้น 

วันนี้เป็นทยาดาท่ีเคลียร์งานเสร็จก่อนใครจึงได้ลงมานั่งรอประจ�าท่ี 

ระหว่างนั้นอีเมลส่วนตัวท่ีใช้เฉพาะภายในบริษัทก็เด้งขึ้นมุมจอแท็บเลต

เครื่องกะทัดรัด หญิงสาวไล่เปิดอ่านก่อนจะบันทึกนัดหมายลงปฏิทิน 

'พรุง่นีเ้วลาเก้าโมง มีประชุมใหญ่หัวหน้าแผนกทุกแผนกท่ีห้องประชุมใหญ่'

"ห้องประชุมใหญ่ งั้นก็หมายถึงหัวหน้าแผนกทุกสาขาล่ะสิ" ทยาดา

พึมพ�า

เมื่อใดที่มีการเรียกประชุมที่ห้องใหญ่ เมื่อนั้น 'สพล' ก็ต้องมา บุคคล

ท่ีทยาดามอบโล่น่ารงัเกยีจให้เป็นอันดบัหนึง่ แซงหน้ากรรมการเฒ่ารายนัน้

เข้าไปอีก 

คนท่ีท�าให้เธอโดนนินทาไปสามบ้านแปดบ้านว่าใจง่ายไปนอนให้ท่า

เม่ือสปัดาห์ท่ีแล้วแค่เพราะสพลมโีอกาสตดิตามเข้ามาดสูนิค้าท่ีส�านกังานใหญ่ 

เม่ือต้นเดือน พอมาเจอเธอท่ีเพิ่งกลับจากนัดพบลูกค้าเข้าก็ตามมาตื๊อจน

น่าร�าคาญ แม้จะปฏเิสธไปแต่ข่าวกก็ลายเป็นว่าเธอเล่นตวักลบเกลือ่นเพราะ

อยู่ในเขตบริษัทเลยไม่กล้าเปิดเผย บ้างก็ว่าโดนเมียหลวงตาเฒ่าคนนั้น 

เล่นงานจนต้องหาเป้าหมายใหม่ เลยต้องท�าตัวราวกับจับตัวเองใส่ตะกร้า

ล้างน�้าเข้าเสียหน่อยให้ดูมีราคา

ทยาดาแทบอยากจะจับคนต้นคิดกุข่าวมาตัดลิ้นทีละคน แต่ก็ยัง 
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จบัไม่ได้เสยีที จบัได้แต่พวกลกูจ๊อกท่ีไปฟังเขามาอีกที สาวไปไม่ถงึคนกขุ่าว 

ไม่พอ ไอ้คนที่พยายามอยากจะเป็นข่าวกับเธอก็ขยันสร้างเรื่องนัก

ค�าโบราณที่ว่าหมากัดอย่ากัดตอบ ทยาดาชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเธอ

ควรจะเริ่มกัดตอบบ้างเสียทีดีไหม

นสิรากบันลนิตีามมาพร้อมกบัแก้วชาไข่มกุรสโปรดของทยาดา โบกไม้ 

โบกมือให้อีกคนที่ก้มหน้าก้มตาเลื่อนนิ้วบนแท็บเลตไม่สนใจใคร

"อัพเดตข่าวกับเขาเหมือนกันเหรอ" นิสราตบบ่าทยาดาจนเจ้าตัว

สะดุ้ง

"มีอะไรให้อัพเดตอีก ก็แค่บันทึกนัดหมายการประชุมพรุ่งนี้เอง" 

เพื่อนสาวชะโงกหน้าดู เห็นอย่างท่ีทยาดาบอกว่าก�าลังบันทึก 

นัดหมายจริงๆ ก็ได้แต่ท�าหน้าเนือยๆ 

"ตกข่าวตลอด" นิสราส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ

"เข้าเรื่องต่อจากเมื่อตอนเช้าดีกว่า" นลินีถือจานข้าวลงนั่งพร้อมกับ

เปิดประเด็นของเมื่อช่วงเช้าเสียเอง

"กรรมการบรษัิทยอมรบัว่าตอนนีถ้งัแตก แล้วก็ได้น้องเลขาฯ เป็นเมีย 

นานแล้ว ที่ต้องท�าเพราะต้องเลี้ยงดูกันต่อไป" 

ทยาดายิ้มมุมปาก สิ่งท่ีเธอคาดเอาไว้ในใจเงียบๆ คนเดียวไม่ผิด 

ไปเลยแม้แต่น้อย "มีน้องแล้วล่ะสิ" 

นลินีพยักหน้า 

"มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องหรอกท่ีคนสองคนจะรวมหัวกันท�าอะไรผิดๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่คนสองคนท่ีท�างานอยู่ด้วยกนัตลอดเวลา แล้วท�างานกบั

คนพรรค์นัน้ด้วยแล้ว ฉันสงสารน้องเลขาฯ คนนัน้มากกว่านะ ไม่รูว่้าเตม็ใจ

หรือโดนหลอก" 

"อย่าเพิ่งสงสารอะไรมากเลย ฉันเองยังไม่มั่นใจว่าน้องเขาท้องกับ 

อีตาลุงนั่นหรือกับใคร เพราะท่ียอมรับกันออกมาเหมือนน้องเขาท�าท่าจะ
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ช่ิงตาลุงนั่นด้วยซ�้าไป" นลินีอธิบายถึงสีหน้าของอดีตเลขาฯ ท่ีได้รู ้ว่า

กรรมการคนนั้นก�าลังถังแตก

แต่ยังไม่ทันจะได้เล่า เสยีงฮอืฮาว้ีดว้ายของกลุม่พนกังานท้ังสาวแรก

สาวสองโต๊ะเย้ืองๆ กนักดั็งลัน่ห้องอาหารจนสามสาวอดไม่ได้ท่ีจะเหลยีวไปมอง  

เห็นก�าลังย้ือแย่งโทรศัพท์กันใหญ่ นลินีได้แต่หันกลับมากลอกตามองบน

ด้วยท่าทางระอา

"ไม่เปิดตัวผู้ใหม่ก็ต้องจับโป๊ะใครได้สักคนแหละน่ะกลุ่มนั้น" นลินี

กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีมักพบเจอได้บ่อยๆ ตามประสากลุ่มสาวแท้สาวเทียม

เมื่อได้รวมทีมกัน

"ช่างเถอะ รีบกินรีบไปสิ จะได้ไม่ต้องไปทนฟัง" ทยาดาบอกพลาง 

ตั้งหน้าตั้งตาทานอาหารที่ปลีกตัวไปสั่งมาอย่างรวดเร็ว 

พนักงานกลุ่มนั้นเป็นพนักงานบัญชีท่ีทยาดาต้องติดต่อด้วยบ่อยๆ  

พอจะรูน้สิยัใจคอว่าไม่ค่อยชอบข้ีหน้าเธอสกัเท่าไหร่ เลยไม่อยากจะวุ่นวาย

ด้วยมากนกัถ้าไม่จ�าเป็น เพราะคนกลุม่นีแ้หละท่ีเธอสงสยัท่ีสดุว่าต้นตอของ

ข่าวลือน่าจะถูกปล่อยมาจากคนเหล่านี้ เพียงแค่ไม่มีหลักฐาน

"โอ๊ย กรี๊ดอะไรกันนักหนา หนวกหูจะแย่" นิสราบ่น ทยาดาจึงเร่ง 

ให้เพื่อนๆ ทานข้าวให้เร็วขึ้นอีก

"เออ ฉันลืมบอกแกไปว่าพรุ่งนี้ไอ้สพลมันมาด้วย ระวังเนื้อระวังตัว

หน่อยนะทอย" นลินีที่เพิ่งนึกขึ้นได้รีบบอกเพื่อนสาวทันที 

ทยาดารบัค�า ไม่ต้องบอกเธอกร็ะวงัตวัจากคนนัน้จนแทบจะหาเกราะก�าบัง 

มาหุ้มไว้อยู่แล้ว คนบ้าอะไรที่แค่อยู่ใกล้ๆ ยังไม่อยากใช้ลมหายใจร่วมกัน 

ผู้ชายอะไรขี้ตื๊อสิ้นดี หน�าซ�้ายังหน้าหนาหน้าทนจนกระเบ้ืองต้องยอมแพ้ 

ยังไม่นับความปลูกไร่สะตออีก นอกจากนั้นก็หาอะไรดีๆ จากคนที่ชื่อสพล

ไม่ได้เลย ยกเว้นหน้าตาท่ีเธอเองประเมินไว้แค่ว่าก็พอเข้าวัดได้แล้วหมา 

ไม่หอน
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"เรือ่งข่าวลอืไม่ทันซา รอบนีฉั้นว่ามันมาพร้อมข่าวใหม่แน่ เดาไม่ถกู

ว่าจะมาไม้ไหนของมันอีก สันดานแบบนั้นไปขายของจังหวัดไหนก็ได้เมีย

ไปทั่ว ช่างใจกล้าหน้าด้านมาวุ่นวายกับแก" 

"ตบมือข้างเดียวมันไม่ดัง เว้นเสียแต่ว่าฉันจะตบหน้ามันนั่นแหละ  

มโีอกาสจะเอาให้หน้าสัน่" ทยาดาพดูอย่างไม่เป็นทางการ แต่แววตากพ็ร้อม

เอาจริงดังค�าพูด "แต่ก็ไม่อยากตบ คนแบบนั้นไปยุ่งด้วยมันจะพูดพล่อยๆ 

ใส่ร้ายอะไรเราก็ได้ เสียเปรียบทุกทาง" 

นสิราตบมือดงัอย่างถกูใจ "เนีย่ กบ็อกแล้วว่าให้มแีฟนเป็นตวัเป็นตน" 

"มีแล้วจะช่วยให้ฉันหายจากการโดนนินทาหรือไง" ทยาดาย้อนถาม 

"ถ้ามีไว้แค่นั้นไม่มีดีกว่า" 

นิสรากับนลินีส่ายหน้าดิกท่ีทยาดาท�าตัวเป็นคนแอนตี้ความรัก 

เสียเต็มประดา แต่ก็ไม่มีใครเคยรู้ว่าสาเหตุใด ท�าไมทยาดาจึงคลับคล้าย

คลับคลาจะเป็นโรคเกลียดความรักเข้าไปทุกที

"เจ๊ขา ขอหนูนั่งเบียดหน่อย" 

จริตอ้อนแอ้นในร่างผู้ชายตัวผอมบาง ส่วนสูงไม่หนีกันกับสามสาว

เท่าใดนกั ปรีเ่ข้ามานัง่ข้างนลนิอีย่างไม่ได้รบัเชิญ ตามมาด้วยเหล่าเพือ่นสาว 

ท่ีมายืนมุงด้วยข้างหลัง เมื่อแม่ทัพเปิดมาแล้วก็ไม่แปลกท่ีจะมีลูกทัพ 

ตามกันมาเป็นโขยง 

"เข้าเรื่องแล้วกันนะคะเจ๊ขา" นลินีตวัดหางตามองคนเรียกท่ีใช้

สรรพนามแทนตัวหล่อนว่าเจ๊ราวกับหล่อนอายุหลักสี่หลักห้าไปแล้วด้วย

ความไม่พอใจ ก่อนจะเอ่ยตัดร�าคาญ

"มีอะไรกันอีก นี่ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดโวยวายจนฉันจะส่งใบตักเตือนอยู่

พอดี" 

ได้ยินดังนั้นพนักงานสาวไม่แท้ก็ไม่รอช้า รีบยื่นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ

ใหม่ล่าสดุ เปิดภาพบนหน้าจอขยายให้เห็นกนัชัดๆ ท้ังโต๊ะ นสิราเองกเ็ผลอ
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ลุกมามุงด้วยตามสัญชาตญาณ ผิดกับทยาดาท่ีนั่งนิ่งใช้สายตาประเมิน

สถานการณ์อยู่เงียบๆ

"คนนี้ใช่กรรมการคนใหม่แน่นะคะ คอนเฟิร์มให้พวกหนูทีค่ะ" 

นลินีหยิบโทรศัพท์มาพิจารณาดูรูปท่ีถูกแอบถ่ายจากด้านข้างไกลๆ 

ในห้องประชุมท่ีเพิ่งเข้าร่วมไปเม่ือปลายสัปดาห์ วาดนิ้วขยายดูใบหน้า 

ให้ชัดแล้วก็ส่งโทรศัพท์คืน 

"ใช่ แต่ว่าใครเป็นคนส่งภาพนีม้าให้ รูใ้ช่ไหมว่ามันไม่สมควร" นลนิเีอ็ด  

แต่กลายเป็นว่าเหล่าพนักงานทั้งกลุ่มนี้กลับวี้ดว้ายเสียอาการหนักกว่าเดิม

ไปอีก สร้างความฉงนให้ทั้งสามสาวที่ถูกรายล้อมไปด้วยเสียงอันน่าปวดหู

ทยาดาท่ีเริม่จะร�าคาญความวุน่วายตรงหน้ารวบจานข้าวท้ังของตวัเอง 

และเพื่อนไปเก็บยังจุดวางภาชนะใช้แล้ว กะว่าให้ท้ังกลุ่มสลายตัวไปแล้ว

ค่อยกลับมานั่งใหม่

"รู้ค่ะ แต่แหม คนหล่อใครๆ ก็อยากเห็น แบบนี้ค่อยกระชุ่มกระชวย 

มีกะใจมาท�างานหน่อยเนอะ ว่าไหมพวกแก" หน่วยกล้าตายท่ีอุตส่าห์ถอืรปู 

มาถามหันไปแสดงอาการดี๊ด๊ากับบรรดาเพื่อนๆ "เจ๊อะ อยู่ที่นี่มาก็นาน จะ

มองแต่เพือ่นร่วมงานแก่ๆ โทรมลงพงุอยู่อย่างนัน้ไปท�าไมล่ะคะ มีคนหล่อๆ 

มาทั้งที อาหารตาอาหารใจจะตาย"

นลนิหียิกแขนพนกังานอ้อนแอ้นตรงหน้าด้วยความหมัน่ไส้แกมเข่นเข้ียว

"ท�าอย่างกบัว่าบอสจะลงมาให้พวกเธอมอง บอกเลยนะว่าอกีห่างไกล 

เกบ็รปูนีไ้ว้ให้ดีๆ  แล้วกนั เพราะคงเป็นรปูเดียวท่ีได้เห็น" หัวหน้าแผนกบุคคล 

ชี้นิ้วดุเรียงรายคน 

"เจ๊มีโอกาสได้ประชุมร่วมบ่อยก็พูดได้สิ" 

ทยาดาท่ีเกบ็จานเสรจ็แล้วกลบัมาหยบิกระเป๋าเตรยีมจะกลบัข้ึนไปท�างาน  

หลงัจากประเมนิดแูล้วว่าคงไม่มีใครลกุไปง่ายๆ เป็นเธอท่ีไปเองจะง่ายกว่า

"เอ...ว่าแต่พี่ทอยคนสวยเห็นหรือยังคะ หน้าตากรรมการคนใหม่" 
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หนึง่ในกลุม่พนกังานเอ่ยออกมา ร่างเพรยีวท่ีก�าลงัจะเดนิหนหียุดชะงกัทันที 

ด้วยอาการท่ีถามนัน้เหมือนไม่ได้ตัง้ใจถาม คล้ายตัง้ใจกวนเธอเสยีมากกว่า

"บ้า! แกก็ไปถามพี่เขาแบบนั้น เขาก็ต้องหมายหัว เอ๊ย! เห็นแล้วปะ" 

แม่ทัพน�าขบวนออกรับเป็นลูกคู่ทันที แล้วก็หัวเราะคิกคักกันในกลุ่ม

นลินีที่เห็นท่าไม่ดีเตรียมจะไล่ทั้งแก๊งออกไป

"ยังไม่เห็น" ทยาดาตอบห้วนๆ แต่ท้ังกลุม่นัน้ส่งย้ิมให้แก่กนัในแบบท่ี 

ไม่มีใครเชื่อ "ฉันเห็นหรือไม่เห็นแล้วมีอะไรแปลกไปหรือไง" หญิงสาวถาม

"เปล่าค่า ปกติเห็นพี่ทอยไม่พลาด อุ๊บส์!" จบประโยคทั้งแก๊งก็พากัน

ฮาครืนเป็นเรื่องสนุก มีแต่นิสรากับนลินีที่หน้าบอกบุญไม่รับ

"แยกย้ายๆ ไปไหนก็ไป จะได้เวลาท�างานกนัอยู่แล้วยังมาจบักลุม่เม้าท์ 

ไม่เลิกอีก" นลินีโบกมือไล่

"แค่ถามเฉยๆ เองค่า ไม่เห็นก็จะได้เอารูปให้ดู แต่ก็นะ เดี๋ยวก็คง 

ได้เจอกันแหละมั้งคะ เรื่องแค่นี้ไม่เกินความสามารถของพ่ีทอยคนสวย

แน่นอน" ร่างอ้อนแอ้นเกินสาวบิดตัวหัวเราะกับเพื่อนด้วยความน่าหมั่นไส้

ไม่น้อยไปกว่าที่ทยาดาเคยเห็นๆ มา แต่ก็พยายามระงับอารมณ์ ควบคุม

สติเอาไว้ ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงให้มากความ

"ระดบัหัวหน้าเขากต้็องได้เจอระดบัหัวหน้าหรอืข้ันกว่าเป็นเรือ่งปกติ

อยู่แล้วจ้ะ เพราะฉะนั้นก็จริงตรงที่ต้องใช้ความสามารถแหละนะ เพราะถ้า

ไม่มีความสามารถท่ีจะก้าวข้ึนมาเป็นหัวหน้าคนได้ก็คงท�าได้แค่มอง"  

ทยาดาเอ่ย ใช้สายตาปราดมองตัง้แต่เท้าไล่ขึน้ศรีษะคนพดูพลางท�าท่าขอตวั 

"มิน่าล่ะ ได้ระดับหัวหน้าหมดเลย พวกล่างๆ ไม่ชายตาแลนะจ๊ะ  

รู้กันไว้จ้า" หนึ่งในกลุ่มโพล่งขึ้นมาอย่างล้อเลียน

ทยาดาในตอนนี้ใช้ความพยายามอย่างมาก มือบางก�าแน่นแล้วค่อยๆ 

ผ่อนคลายสลับกันไปเพื่อเตือนสติตัวเอง

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง อย่าไปใส่ใจ กลับไปท�างานได้แล้วทอย 
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"เหลอืคนนี้ไว้ให้มองให้ช่ืนใจก่อนนะคะพ่ีขา อย่าเพิง่ฮบุไปกนิคนเดยีว 

แบ่งปันน้องๆ ผู้ยากไร้ด้วย สวยแล้วต้องมีเมตตานะคะ" หนึ่งในกลุ่มเอ่ย

โดยมีลูกหาบคอยรับช่วงตามกัน 

"นั่นสิ พี่จะเหมาหมดไม่ได้นะคะ" 

หญิงสาวแทบจะหมดความอดทน ดท่ีีนสิราดงึแขนเอาไว้ แต่ก็ไม่วาย

ส่งสายตาจิกอันเป็นซิกเนเจอร์ประจ�าตัว

"เลกิแหย่พีเ่ขาได้แล้วพวกแกก ็เขาเรยีกว่าสวยเลอืกได้ย่ะ แต่สวยมาก 

เลอืกยากกเ็หมาหมดแค่นัน้เอง" สาวไม่แท้ผูก้ล้าเข้ามาร่วมโต๊ะก่อนปิดปาก

หัวเราะอย่างเหนียมอาย

เพียะ!

เสยีงฝ่ามอืกระทบแก้มสาวเทียมคนสดุท้ายท่ีพดูจนหน้าหัน ดวงหน้า

เลก็ขาวอย่างคนบ�ารงุผวิดข้ึีนเป็นรอยป้ืนแดงเตม็แก้ม สร้างความตกตะลงึ

ไปท้ังห้องอาหาร จากท่ีฮือฮากันอยู่แค่กลุ่มเดียว ในพริบตากลับฮือฮา 

ทั่วบริเวณและค่อยๆ ทยอยจับกลุ่มเดินมามุงดูเหตุการณ์เป็นแถว

นิสราอยากจะตีหน้าผากตัวเองที่จับทยาดาไว้ไม่ทัน 

"ฉันสาธติให้เห็นแล้วนะว่าตบมือข้างเดยีวแล้วดงัมนัเป็นยงัไง" ทยาดา 

หันมาบอกนลนิแีละนสิรา ก่อนเดนิแหวกกลางวงออกไป "อ้อ แล้วแกกเ็ขียน

ใบตักเตือนมาด้วยเลยนะ เพราะฉันตั้งใจตบ" 

นลินีหน้าเจื่อนเมื่อทยาดาพูดออกมาแบบนั้น หล่อนไม่อยากจะ 

ออกใบตักเตือนให้เพื่อนเลยจริงๆ พลางหันไปมองคาดโทษเหล่าไทยมุง 

ทั้งหลาย

"มงุอะไรกนั เวลาเข้างานแล้วยังไม่ไป อยากโดนใบเตอืนท้ังก๊กหรอืไง  

ไปเลย" 

"เพื่อนเจ๊ตบเพื่อนหนูแล้วก็ไล่ให้แยกย้ายกันง่ายๆ แบบนี้น่ะเหรอ" 

หนึ่งในแก๊งนั้นถามขึ้นมา ท้ังยังประคองเพื่อนใจสาวท่ีก�าลังเสียขวัญ 
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ปากสั่นระริกจากความชาที่เริ่มเกิดขึ้น 

นลินีหงุดหงิดจนอยากจะลากท้ังกลุ่มออกไปฟาดเรียงตัวหน้าบริษัท

ให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็ต้องอดใจ

"พวกเธอมายั่วเพื่อนฉันเองซึ่งๆ หน้า ถ้าให้นับความผิดดูแล้วฉันว่า

ไม่น่าจะเป็นการเข้าข้างใครได้นะ เห็นกนัอยู่ มันดอูอก" นสิราช่วยไล่ให้ทุกคน 

แยกย้าย รวมทั้งให้นลินีกลับไปท�างานด้วย แต่ไม่กี่อึดใจที่สลายตัวกันไป 

นลินีก็ส่งข้อความเข้าในกรุ๊ปแชตของสามสาว

'กรรมการเรยีกพบทุกคนในเหตกุารณ์ เวลาบ่ายสามท่ีห้องประชุมเลก็'

สติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนท�าหน้าร้องไห้เด้งตามขึ้นมา

'ฉันขอโทษนะทอย มันเป็นหน้าท่ี เลี่ยงไม่ได้จริงๆ ไม่รู้หน้าไหน

กระจายข่าวไปไวมาก รูต้วัแม่จะจบัท�าโพรไฟล์ส่งส�านกัข่าวรอยเตอร์ไปเลย' 

ทยาดามองข้อความแล้วได้แต่ถอนหายใจพลางส่งสติ๊กเกอร์หมีน้อย

ถอนหายใจตามอย่างที่เธอท�าไปด้วย

'ช่างเถอะ ฉันผิดเองที่ไม่ยั้งมือ เวลาโกรธมือมันไปก่อนสมองน่ะ'

หญิงสาวจบการสนทนาไว้แค่นั้น ไม่เปิดดูอีก แล้วรีบสะสางงาน 

คั่งค้างเตรียมตัวเข้ารับการอบรมในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแทน

นลนิเีดนิน�าเพือ่นเข้าห้องประชมุโดยมเีจ้าหน้าท่ีอาวุโสฝ่ายทรพัยากร

บุคคลนัง่รออยู่ด้านในพร้อมกบัคูก่รณท่ีีเข้าห้องเย็นน�าไปล่วงหน้าแล้ว และ
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ตอนนี้ก็คาดว่าจะโดนสวดเสร็จพิธีไปแล้วด้วย เพราะสีหน้าระรื่นชื่นบานที่

ได้กระแหนะกระแหนเธอเม่ือตอนกลางวันกลายเป็นซีดเซียวพร้อมท่ีจะ 

ขึ้นเมรุเผาได้ทันทีหลังสวดจบ

นลินีมองหน้าเพ่ือนเชิงขอโทษ ก่อนจะปล่อยให้ทยาดาเดินเข้าไป 

คนเดียวโดยมีสัญลักษณ์นิ้วบ่งบอกว่าโอเคส่งมาให้

"เชิญนั่งค่ะ" ทยาดาท�าตามค�าสั่งพลางมองหน้าคู่กรณีนิ่งๆ สลับกับ

มองฝ่ายบุคคลด้วยท่าทางสงบ โน้มตวัท�าความเคารพและนัง่ลงอย่างว่าง่าย

"นี่ถือเป็นครั้งแรกของเราเลยหรือเปล่าทอย" ฝ่ายบุคคลเอ่ยถาม

"ค่ะ" 

"วันนี้แค่เรียกมาตักเตือน ในฐานะท่ีทอยท�างานมานานและพ่ีเอง 

กเ็ป็นคนรบัเราเข้ามาเองกบัมือ ขอให้ถอืว่านีไ่ม่ใช่การตดัสนิว่าใครผดิหรอืถกู  

เพราะผิดด้วยกันทั้งคู่

ข่าวลือเกี่ยวกับเราพี่พอได้ยินมาบ้างและได้ชี้แจงกับน้องไปแล้ว 

ในเรื่องอุปนิสัยของทอยเบ้ืองต้นท่ีร่วมงานกันมา และพ่ีคิดว่าน้องเขาก ็

น่าจะเข้าใจแล้ว"

ทยาดาลอบมองอีกฝ่ายหลงัจากฝ่ายบุคคลพดูจบ เห็นสหีน้าท่ีดคูล้ายจะ 

สลดแหล่ไม่สลดแหล่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเข้าใจตามที่บอกจริงหรือเปล่า

"แต่ทางนีพ้ีค่งต้องปรบัโทษลดเงนิโอทีสามสบิเปอร์เซ็นต์ของเดอืนนี้

ออกไป เพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ยินว่าไปพูดจาแบบนี้ใส่คนอื่นก่อน ครั้งนี้

มพียานยืนยันด้วย กต้็องยอมรบัในการกระท�าของตวัเองนะ" ค�าสัง่ประกาศติ 

ของเจ้าหน้าท่ีอาวโุสฝ่ายบุคคลซ่ึงหันมาบอกกบัฝ่ังคูก่รณขีองเธอถอืเป็นอัน

สิ้นสุด พร้อมกับแฟ้มประวัติการท�างานของทั้งสองฝ่ายที่ถูกปิดลง

ทยาดาเลิกคิ้วมองฝ่ายตรงข้ามท่ีท�าหน้าเจื่อนเมื่อได้ยินบทลงโทษ 

พยายามปรับสีหน้าตัวเองให้เสียใจอย่างสุดซ้ึงเท่าท่ีจะท�าได้แม้มุมปากจะ

เหยียดยิ้มออกมาจนปิดไม่มิด พร้อมคิ้วที่เลิกขึ้นข้างหนึ่งราวประกาศให้รู้
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ว่าใครแน่กว่าใคร

"ส่วนทอย อยู่ที่นี่ก่อน กรรมการจะขอพบด้วยสักครู่" 

ประโยคท่ีตามมาท�าเอาฝ่ังคูก่รณที�าหน้าเยาะเย้ยเปิดเผยยิง่กว่าเมือ่รู้

ว่าเธอต้องโดนอยู่ต่อ สายตาเดยีดฉันท์ท่ีส่งมานัน้แทบจะแสดงออกมาเป็น

ประโยคให้เห็นได้เลยทีเดียวว่าเธอต้องโดนหนักกว่าแน่นอน 

"ค่ะ" หญิงสาวเอ่ยเสยีงอ่อนลงอย่างเดาไม่ถกูว่าจะต้องเจอกบัอะไรอีก

ความเย็นของเครือ่งปรบัอากาศในห้องประชุมเลก็นีไ้ม่ได้ท�าให้ผวิเนยีน 

สะท้านสะเทือนสกัเท่าไหร่ จวบจนกระท่ังประตเูช่ือมห้องประชุมถกูเปิดออก

แล้วปรากฏร่างสงูในชุดสทูกรมท่าท่ีถกูรดีเนีย้บตลอดล�าตวัแทบไม่มีรอยยบั

ให้เห็น

บัดนัน้เธอจงึได้รูว่้าเครือ่งปรบัอากาศในห้องประชุมนีม้นัหนาวประดจุ

ยืนเปล่าเปลือยบนยอดเขาในขั้วโลกเหนือ 

ร่างสงูของชายผูม้าใหม่ถอดเสือ้สทูตวันอกพาดไว้ท่ีพนกัเก้าอี ้เผยให้เห็น 

เชิ้ตสีขาวพับแขนครึ่งศอกตัดกับเนกไทสีด�าขลับเป็นเงา 

เขาบรรจงนั่งลงด้วยกิริยาท่าทางสุภาพ แฟ้มประวัติการท�างานของ

ทยาดาท่ีมือหนาหยิบติดมาด้วยนั้นถูกวางลงบนโต๊ะอย่างใจเย็นพร้อมกับ

การเอ่ยน�้าเสียงท่ีแสนทุ้มนุ่มดุจมิตรสหายท่ีรู้จักกันมานาน มิตรเหรอ...

มิจฉาชีพน่ะสิยายบ้าเอ๊ย!!

"สวัสดีครับคุณทยาดา พิธีบริรักษ์"

หญิงสาวเผยอปากค้างอย่างคนพูดอะไรไม่ออก สายตาเพ่งพินิจ 

คนตรงหน้าอย่างไม่เช่ือสายตา ร่างสูงโปร่งท่ีคุ้นเคยในภาพจ�าครั้งแรก 

ฉายชัดขึน้ คนท่ีก้มเกบ็ห่อผ้าอนามัยข้ึนมาแล้วท�าท่าตลกขบขันเหมือนได้

ของเล่น คนท่ีวิ่งมากั้นประตูรถขวางเอาไว้ไม่ให้เธอไป คนท่ีฉวยโอกาส 

จับมือหน้าด้านๆ และคนที่มาส่งอาหารในสภาพโกโรโกโสแม้หน้าตาจะดูดี

มากแค่ไหนก็ตาม
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ทว่าคนตรงหน้านี้มาในมาดภูมิฐานสมกับต�าแหน่งกรรมการคนใหม่ 

และเขาคือคนเดยีวกบัภาพจ�าของเธอท้ังหมด ทยาดาสาบานได้ว่าเขาก�าลงั

มองเธอด้วยความปีติยินดีอย่างมาก มากเสียจนเธอรู้สึกได้ว่าขนลุกชัน 

ไปทั่วทั้งร่างกายแล้ว

"หน้าตาคุณดูดีใจนะครับที่ได้เจอกัน" เขาส่งยิ้มเก๋ๆ ที่มีลักยิ้มบุ๋มลึก

กว่าคนเป็นน้องเล็กน้อยให้ ซ่ึงต่างจากก่อนหน้านี้ท่ีเอาแต่ย้ิมแป้นแล้น 

อย่างเห็นได้ชัด

ทยาดาประจักษ์แล้วว่าเขานั้นคนละลุคกับท่ีเธอเคยเจอราวกับเป็น

คนละคน แต่แววตาซุกซนท่ีซ่อนไม่มิดน่ันท�าให้เธอต้องเช่ือว่าเป็น 

คนเดียวกันแน่นอน

"หลังจากที่ได้ดูแฟ้มประวัติการท�างานของคุณแล้ว น่าชื่นชมนะครับ

ที่คุณเป็นคนทุ่มเทในการท�างานอย่างมาก ไม่น่าเชื่อว่าบริษัทที่เพิ่งเปิดมา

สิบปีจะมีพนักงานท่ีเติบโตไปพร้อมกันจนได้รับต�าแหน่งหัวหน้าท้ังท่ีอายุ 

ยังน้อยอย่างคุณอยู่ด้วย" 

ค�าพูดเป็นงานเป็นการของเขาท�าเอาทยาดาเร่ิมลังเลว่าตกลงเป็น 

คนเดยีวกนัหรอืเปล่า สมองอันปราดเปรือ่งรบีประมวลผลจากความทรงจ�า

อย่างรวดเร็วเพื่อหาข้อจับผิดว่าคนตรงหน้าอาจจะเป็นแค่คนหน้าเหมือน

ก็ได้ แต่ก็จบลงแค่นั้นเมื่อร่างสูงเอ่ยต่อ

"น่าเสียดายท่ีผมเพิ่งกลับมารับต�าแหน่งนี้ ถ้ารู้ว่าคุณท�างานอยู่ท่ีนี่ 

คงไม่ต้องคดิวางแผนหาทางไปบ้านคณุอยู่เป็นคนืๆ ว่าจะท�ายงัไงให้มันเป็นแค่ 

เรื่องบังเอิญ" รอยยิ้มแสนเจ้าเล่ห์ที่ประดับบนใบหน้าหล่อๆ นั้นอาจท�าให้

คนอ่ืนหวัน่ไหวในช่ัวพรบิตา แต่มันท�าให้ทยาดาคนนีห้ว่ันกลวัเสยีมากกว่า

"ล้อเล่นน่ะคุณ แต่ในฐานะท่ีเราได้เจอกันอีกครั้ง ผมขอแนะน�าตัว 

อย่างเป็นทางการเลยแล้วกัน" ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเต็มความสูง เผยให้เห็น

ว่าท่ีจริงแล้วเขาสูงกว่าเธออยู่มากนักเท่าท่ีพอได้พิจารณาดูอย่างถี่ถ้วน  
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ซ่ึงการพบกันก่อนหน้านี้ไม่ได้ท�าให้เธอใคร่จะมาไล่สังเกตอะไรมากนัก  

พอเอาเข้าจริงจากคนที่ดูทีเล่นทีจริงกลับมีมาดขึงขังเอาเรื่อง

"ผม กวิน ภูธนากุล จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง..."

"เอ่อ...เดีย๋วค่ะ" หญิงสาวเอ่ยขัดข้ึนมาอย่างเสยีไม่ได้ "ไว้แนะน�าพรุง่นี ้

ก็ได้ค่ะ ยังไงก็ต้องเข้าประชุมพร้อมกันหมดทุกคนอยู่ดี" 

ทยาดาโพล่งออกไปเท่าท่ีใจคิด โดยลืมเสียสนิทว่าคนตรงหน้านั้น 

เป็นใครและเหนือกว่าเธอแค่ไหน แล้วก็ต้องสะดุ้งเม่ือคิดได้ถึงต�าแหน่ง 

ของเขา "ขอประทานโทษค่ะ" 

หญิงสาวอยากจะหยิกตัวเองท่ีเผลอลืมตัว ก็เพราะเห็นแต่ภาพจ�า 

ทับซ้อนกันขึ้นมามากกว่าร่างสุขุมตรงหน้า ชายหนุ่มแอบหัวเราะเล็กน้อย

ก่อนจะส่งยิ้มละลายโลกทั้งใบแล้วค่อยๆ ขยับเข้ามาใกล้อีกนิด ส่งมือหนา

ย่ืนเข้ามาถือวิสาสะจับมือของเธอขึ้นทักทายแบบสากลพลางพูดด้วยอย่าง

อารมณ์ดี

"ยินดีที่ได้รู้จักและได้พบอีกหลายๆ ครั้งนะครับ" 

ซวย! ซวยแน่ๆ ชีวิตไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วยายทอย!
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ร้อยไม่จริง พันไม่จริง หมื่นไม่จริง แสนไม่ใช่!

ทยาดาแอบจกิปลายเลบ็ลงบนผวิเนือ้ตวัเองอยู่สองสามครัง้ เผยให้เห็น 

รอยเลบ็บุ๋มลงไปในอุ้งมอืขาวจนแดงเป็นจ�า้ๆ แต่เจ้าตวัยังคงจกิอยูอ่ย่างนัน้ 

จนชายหนุ่มกระตุกข้อมือเธอเบาๆ ถึงได้รู้สึกตัว 

"ตืน่เต้นจนเหงือ่ซึมเลย" กวนิแซว เพราะดเูหมือนว่าจะเป็นเขาฝ่ายเดยีว 

ที่กุมมือเธอไว้ ไม่ใช่การจับมือสอดประสานทักทายกันทั้งสองฝ่าย

ทยาดารบีสะบัดมือออกพร้อมถอยห่างออกจากเขาไปเป็นช่วงตวั ไกล

จนเกือบถึงประตูทางออก

"ถอยไปท�าไมขนาดนั้นคุณ ผมไม่ใช่ตัวเช้ือโรคนะ อยู่ใกล้ๆ ได้"  

ชายหนุ่มยืนหัวเราะกับท่าทีตื่นตระหนก แต่ทยาดาไม่ตลกด้วย

เขาเพ่ิงหลอกแต๊ะอ๋ังเธอไปเม่ือไม่กี่วันก่อน แล้วจู่ๆ ก็เข้ามาเป็น

กรรมการบริษัท เสื้อสูทท่ีเห็นนั่นก็เป็นสูทของจริง ไม่ใช่ชุดแสดงแทน 

เสื้อคลุมพนักงานแอพพลิเคชั่นขับรถส่งของ และเม่ือครู่เขาก็เพิ่งแนะน�า

ตัวเองไปว่าชื่อกวิน ภูธนากุล ซึ่งตรงตามรายละเอียดที่แจ้งมาในอีเมล

โอ๊ย! โลกกลมอะไรอย่างนี้วะ!

บทที่
3
มันเกิดไปแล้ว
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ชายหนุม่นัง่ลงกบัท่ี ท้ังยงัผายมอืและพยักหน้าเชือ้เชิญให้เธอกลบัไป 

นั่งที่เดิม ทยาดาจึงค่อยๆ เดินเข้าไปราวกลัวว่าเขาจะแว้งกัดประมาณนั้น

"คุณเริ่มเข้าท�างานหลังจากบริษัทนี้ก่อตั้งมาสามปี ผลงานเด่นๆ คือ

สามารถดีลงานขายกบัสนัตบิาล ส�านกังบประมาณ กรมป่าไม้ กรมบังคบัคด ี

ได้ภายในปีแรกท่ีเข้าท�างาน ในขณะท่ีพนกังานฝ่ายขายคนอืน่ๆ ยังเจาะเข้า

ภาครัฐไม่ได้" กวินเปิดอ่านแฟ้มประวัติผลงานของเธออีกครั้งด้วยน�้าเสียง

เป็นทางการราวกับสลับสวิตช์โหมดได้

"ไม่ทราบว่าคุณมีประสบการณ์การขายมาจากท่ีไหนบ้าง" เขาถาม 

ในขณะที่หญิงสาวยังคงนั่งเหม่อ

"คุณทยาดา" กวินเรียกจนเธอสะดุ้งเล็กน้อย 

"เอ่อ ขายของมาตัง้แต่เดก็ๆ ม้ัง" หญิงสาวตอบห้วนๆ แล้วกต็กใจเอง  

"เอ้ย! ขอโทษค่ะ" 

กวินกลั้นข�าจนเห็นได้ชัดกับท่าทางตื่นตระหนกไม่เลิกของเธอ แต่ก็

พยายามกระแอมปรบัลคุให้นิง่ท่ีสดุ สดุท้ายกท็นไม่ไหวต้องหัวเราะออกมา

จนได้

"โถ่คณุ ไม่ต้องระแวงเอาเป็นเอาตายขนาดนัน้หรอก ท�าตวัตามสบาย

เหมือนวันท่ีคุณด่ามาก็ได้ ผมไม่ถือ" ชายหนุ่มหัวเราะเหมือนมีใครจ้าง 

คณะตลกมาเล่นในห้องประชุมก็ไม่ปาน

ทยาดาพ่นลมหายใจครู่ใหญ่ ก่อนจะเสยผมท่ีปรกหน้าแล้วปรบัสหีน้า

ให้กลับมาเป็นคนเดิม 

"เราเริ่มต้นกันไม่ค่อยดีสินะ" กวินกล่าว เธอเองก็ดันพยักหน้ารับไป

เสียอีก

"ต้องขอโทษด้วยค่ะ...ท่าน" ค�าขอโทษเธอพูดคล่องปาก แต่ค�าว่าท่าน

ท่ีตามมาทีหลังเหมือนคนก�าลังรวบรวมลมหายใจเฮือกสุดท้ายเพื่อสั่งลา 

ประมาณนั้น
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"ช่างเถอะ ไม่ต้องถงึกบัท่านหรอก คนอ่ืนพดูคงไม่เท่าไหร่ แต่คณุพดู 

ผมรู้สึกขัดหูแปลกๆ" กวินว่า "จะเรียกคุณหรือบอส หรืออะไรก็แล้วแต่  

ได้หมด แค่ไปไม่ถึงขั้นไอ้...ก็พอแล้ว" 

ทยาดาหน้าเจือ่นเม่ือถกูเน้นย�า้ให้นกึถงึภาพเธอก�าลงัยนืด่าเขาปาวๆ 

กลางลานจอดรถและหน้าบ้านตวัเองข้ึนมาเสยีถนดั ไม่รูว่้าเขาจงใจย�า้หรอื

พูดขึ้นมางั้นๆ

"ก็แปลกนะ ผมเจอคุณทีไรก็มีเรื่องท้ังนั้นเลย วันนี้ถ้าคุณไม่มีเรื่อง

ทะเลาะวิวาทเราก็คงไม่ได้เจอกันเร็วขนาดน้ี เพราะต่อให้พรุ่งนี้ประชุม 

ก็คงจะไม่มีโอกาสได้คุยกันเป็นการส่วนตัวแน่นอน" 

"ไม่ได้ย�้าหรือหลอกด่าอะไรกันใช่ไหมคะ" เธอเอ่ยอย่างสงสัย สีหน้า

ที่ว่าระแวงแล้วกลับยิ่งหนักไปกว่าเดิม จริงๆ ก็เป็นตั้งแต่เขาบอกให้ท�าตัว

ตามสบายเหมือนวันที่ด่าเขาแล้ว

"คิดมากน่ะ แต่ก็ดีนะที่ท�าให้ได้เห็นแฟ้มประวัติของคุณ คุณเป็นคน

ท่ีท�างานเก่งมากคนหนึง่ ซ่ึงอาจจะเก่งกว่าผมด้วยซ�า้" เขาก�าลงัชมจากใจจรงิ... 

ล่ะมั้ง ถ้าสายตาของเขามันไม่โกหกเธออยู่

"ไม่หรอกค่ะ คณุเป็นถงึกรรมการบรษัิท อย่างไรซะกต้็องเก่งกว่าลกูน้อง 

อยู่แล้วค่ะ" เธอพดูยกย่องเจ้านายหนุม่แทน หลงัจากท่ีคดิว่าเขาชมกนัเกนิไป  

แต่กวินกลับดีดนิ้วเปาะพร้อมยิ้มถูกใจ

"พดูจาได้ด ีเปลีย่นสไีด้เรว็ สมแล้วท่ีท�างานด้านนี ้เก่งสมค�าโฆษณา" 

สาบานเถอะว่าที่เขาพูดนั่นตกลงชมเธอแน่ใช่ไหม ความรู้สึกเหมือน

มีเส้นคั่นบางๆ ระหว่างหลอกด่ากับแกล้งชมตีกันให้ยุ่งไปหมด

หญิงสาวยิ้มเจื่อนรับค�าอย่างแกนๆ

"แล้วถามได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้น" 

เขาเข้าประเด็นในทันทีจนทยาดาลังเลใจที่จะพูด แต่มองจากสายตา

อยากรู้ของคนตรงหน้าที่มีมากกว่าการต�าหนิแล้วเธอก็จ�าต้องเอ่ยออกไป 
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"มันเป็นการพูดจากระทบกระทั่งกันนิดหน่อยค่ะ"

กวินเลิกคิ้วสงสัย "ถ้าแค่นั้นผมไม่คิดว่าคุณจะลงไม้ลงมือกันได้นะ  

ถงึแม้ภาพลกัษณ์ของคณุท่ีผมเห็นครัง้แรกมันจะสวนทางกบัท่าทีเรยีบร้อย

ของคุณในตอนนี้ก็เถอะ"

ทยาดานิ่งเงียบไปอึดใจ

เขาไม่ได้ก�าลังว่าเธออยู่อีกใช่ไหม คนอะไรพูดจาเหมือนหลอกด่า 

ได้ตลอดเวลา

ใครๆ ต่างบอกว่าเธอเป็นคนแขง็กร้าว ไม่ยอมคน หน้าตาบอกบุญไม่รบั  

จะแสร้งยิม้ได้กต็อนพบลกูค้า เสมือนว่าถ้าใครไม่มผีลประโยชน์เธอกพ็ร้อม

จะใช้สายตาจิกได้ตลอดเวลา ทยาดาคนนี้เจอค�ากล่าวหาจนชินชาไปหมด 

แต่ไม่เคยมีใครรู้หรอกว่าท�าไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้ ต้องท�าตัวเหมือน 

ใส่เกราะอยู่ตลอดเวลาท้ังท่ีมันน่าอึดอัดจะตาย การใช้ชีวิตคนเดยีวในเมอืงหลวง 

กว้างใหญ่ต้ังแต่อายหุลกัสบิหล่อหลอมให้ทยาดาต้องปกป้องตวัเอง ไม่เช่นนัน้ 

เธอจะอยู่ตัวคนเดียวมาจนถึงขนาดนี้ได้อย่างไรกัน

"ไม่ผดิหรอกค่ะ คนเราถ้าเจอการกระทบกระท่ังในเรือ่งท่ีไม่เป็นความจรงิ 

บ่อยๆ การประมวลผลส่วนผิดชอบชั่วดีมันก็ขาดๆ หายๆ กันไปบ้าง ถึงจะ

รู้ผลท่ีตามมาแต่มันก็เกิดไปแล้ว ฉันคงไม่มีอะไรจะแก้ตัว รวมถึงตัวคุณ

ด้วย ฉันขอโทษท่ีท�ากริยิาไม่ดีใส่ตอนท่ีเจอกนั" ทยาดาพดูด้วยความรูส้กึผดิ 

จากก้นบึ้งของจิตใจ

กวินหันมองคนพูดอย่างแปลกใจท่ีหญิงสาวมีท่าทีอ่อนลงจนเขาดัน

รู้สกึใจอ่อนตามไปด้วย สหีน้าจรงิจงัปรากฏข้ึนบนใบหน้านวลอิม่นัน่ ท�าให้เขา 

รู้สึกสนใจในตัวเธอมากขึ้น

"มันเกิดไปแล้วก็ช่างเถอะ ผมไม่ได้ติดใจอะไร" เขาพูดด้วยน�้าเสียง

จริงจัง แต่ทยาดายังคงเหม่อลอยคิดไม่ตกจนชายหนุ่มต้องเรียกช่ือซ�้าถึง

สองรอบ
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"เอาเป็นว่าผมจะไม่คาดคั้นอะไรนะ เพราะฝ่ายบุคคลคงพูดแทน 

ไปหมดแล้ว ทีนี้ผมจะพูดเรื่องของผมบ้าง" กวินตัดบทเปลี่ยนเรื่องแทน

บรรยากาศชวนอึดอัด "คุณยังจ�าได้ใช่ไหมที่ผมบอกกับคุณไปเรื่องนั้น" 

ทยาดาฟังแล้วสงสัยได้แป๊บเดียวก็ต้องร้องอ๋อ สายตาหม่นหมอง 

เม่ือครู่แปรเปลี่ยนเป็นไม่ไว้ใจเขาแทบจะทันที ชายหนุ่มยังคงยิ้มนิ่งๆ  

แม้เธอจะแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่อยากสนทนาในหัวข้อนี้

"ผมเห็นเขาอยู่ข้างล่างบริษัท สงสัยเจ้าท่ีท่ีนี่จะท�าหน้าท่ีได้ดีเลย 

ตามคุณขึ้นมาถึงบนนี้ไม่ได้" กวินว่า

"ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดนอกเหนือไปจากนี้แล้วใช่ไหมคะ" เธอถามด้วย

สีหน้าบ่งบอกได้ว่าเพลียใจจะพูดถึง 

"นัน่แหละ ผมถงึได้สงสยัว่าท�าไมเขามาอยู่ท่ีนี ่แล้วกเ็กนิคาดท่ีเจอคณุ 

เป็นพนักงานอยู่ที่นี่นี่เอง" 

ทยาดานึกค่อนขอดอยู่ในใจ เขาไม่ได้สนใจที่เธอพูดเลยสินะ

"ผมมองเห็นเขา นี่เป็นเรื่องจริงจังนะคุณ" 

"ฉันก็จริงจังค่ะ แล้วก็คิดว่าคุณควรเลิกพูดเรื่องนี้เสียที ฉันไม่ใช ่

คนท่ีเช่ือเรื่องอะไรพรรค์นี้เท่าไหร่นัก" ทยาดาถอนหายใจ เบือนหน้าหนี

อย่างลืมตัวว่าคนตรงหน้าอยู่ในฐานะเจ้านาย ไม่ใช่ไอ้โรคจิตในวันนั้นแล้ว 

ส่วนค�าตอบท่ีเธอพูดออกไปก็แค่แสร้งไม่ให้เขารู้ว่าอันท่ีจริงเธอน่ะเช่ือ 

หมดหัวใจ แต่จะออกอาการกลัวขนหัวลุกต่อหน้าคนอื่นไม่ได้เป็นอันขาด 

นั่นไม่ใช่ทยาดาอย่างที่ควรจะเป็นต่อหน้าสาธารณชน

"ผมเพิ่งจับมือคุณเม่ือก่อนหน้านี้" เขาเอ่ยข้ึนลอยๆ ถึงตอนท่ี 

ถือวิสาสะจับมือทักทายเธอ

"ค่ะ จะพยายามคิดว่าไม่ได้ตั้งใจอีกเหมือนคราวที่แล้ว" 

แต่กวินกลับส่ายหน้าและยอมรับ "ผมตั้งใจ และผมก็เห็น" 

ทยาดาอยากจะถอนหายใจให้ดงัถงึนอกห้องประชุม ถ้าไม่ตดิว่าครัง้นี้ 
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สถานะของเขากลายมาเป็นเจ้านายเธอแล้วล่ะก็นะ

"ฉันกลวัผ ีเลยไม่อยากรบัรูอ้ะไรท้ังสิน้ เป็นอันเข้าใจนะคะ" หญิงสาว

จนใจจงึยอมรบัเพือ่ตัดบทให้สิน้เรือ่ง กค็นมีความหลงัฝังใจ ใครจะไปอยาก

ทนฟัง 

ตอนเด็กๆ ทยาดาร้องไห้บ่อย เพราะพ่อกับแม่ชอบทะเลาะกันแล้ว

หนีหายออกจากบ้านไปนานๆ ทิ้งให้เธออยู่คนเดียวกับพี่เลี้ยง กว่าจะกลับ

ก็มืดค�่า บางวันเกือบเช้า 

แล้วพ่ีเลีย้งตวัดีน่ีแหละท่ีชอบพดูกรอกหูว่าถ้าเกดิยังร้องไห้อยู่อย่างนี ้

ผีจะมากินตับ วันดีคืนดีเธอร้องไห้จนหลับ ตื่นมาก็ร้องอีก ยายพี่เลี้ยงเลย

แต่งผีมาหลอกซะจนได้ 

เหมือนจะตลก แต่ก็ท�าให้เธอฝังใจมาตลอดว่าไม่เคยมีใครปลอบ

ประโลมเธอเลยสักครั้ง รังแต่จะใช้วิธีหลอกล่อให้เธอกลัวเพียงอย่างเดียว 

และเวลาที่กลัวมันก็ไม่มีใครอยู่ข้างเธออยู่ดี

"ผมไม่ได้พดูให้คณุกลวั แต่ให้คณุรบัรู"้ กวินบอกด้วยน�า้เสยีงอ่อนลง

กว่าเดิม เพราะจับสังเกตได้ว่าท่ีเธอพูด แม้จะดูไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมแต ่

แววตาหวั่นลึกๆ นั่นคือเรื่องจริง 

"คณุลองเดนิไปพูดกบัใครก็ได้สว่ิานี่ๆ  มีผตีามหลงัมา ระวังนะ ใครมัน 

จะย้ิมดอีกดีใจท่ีมีผตีาม ไม่ด่าว่าคณุบ้ากต้็องเกบ็ไปคดิไปกลวันัน่แหละคณุ  

เหมือนคนโดนทักว่ามีผีเด็กตาม ชาติท่ีแล้วเคยไปท�าแท้งมาล่ะสิท่า 

ประมาณนั้นแหละค่ะ" ทยาดาร่ายยาว

"ไม่ยักรู้ว่าคุณเป็นคนข้ีกลัว แต่เช่ือผม ถ้าคุณไม่มีเรื่องอะไรเขา 

ไม่ตามคุณแน่" กวินบอกน�้าเสียงหนักแน่น แต่นั่นไม่ได้ท�าให้ทยาดารู้สึก

เชื่อมั่นในความหนักแน่นของเขามากขึ้นเลย

"ฉันว่าฉันเพิ่งพูดไปหยกๆ เองนะคะว่าเพราะอะไรที่ไม่อยากรู้" 

กวินท�าท่านึกข้ึนได้ เขาได้แต่หัวเราะแก้เขินท่ีอุตส่าห์พูดจาเสีย 
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สวยหรู แต่สาวเจ้าก็ยังไม่คล้อยตามอยู่ดี 

"ผมไม่ได้เป็นคนวิเศษอะไร แต่ท่ีผมมองเห็นพวกเขาได้นัน่หมายความว่า 

เขาก�าลังมาเตือนคนท่ีเขาตามติดว่าก�าลังมีอันตราย หรือไม่ก็คนท่ีเขา

ติดตามอยู่ไปท�าอะไรไม่ดีเอาไว้" 

ทยาดารู้สึกหวั่นๆ แต่ก็แกล้งท�าเป็นใจดีสู้เสือฟังต่อ แต่ที่ต้องฟังต่อ

กเ็พราะยังไปไหนไม่ได้นีแ่หละ ต้องมาฟังเขาพูดในสิง่ท่ีไม่เข้าท่าอย่างแรง 

และไม่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเลยตั้งแต่พูดมา

"ฉันอยู่ในจ�าพวกไหนคะ" 

"เขามาให้เห็นแบบดีๆ แสดงว่าเขาก�าลังมาเตือนคุณ" กวินบอก 

ตามความเป็นจริง

"เรื่องอะไร" เธอถาม เป็นการถามอย่างต้องการค�าตอบจริงๆ ไม่ใช่

การลองใจคนตรงหน้าแต่อย่างใด แต่กวินก็ท�าให้ความตั้งใจฟังมาเกือบ

ตลอดลดลงเป็นศูนย์ด้วยค�าตอบก�าปั้นทุบดิน ทุบแรงเสียด้วย 

"ไม่รู้..." 

ทยาดาถอนหายใจเฮอืกใหญ่พร้อมสัน่ศรีษะเลก็น้อย "ถ้าไม่มีอะไรแล้ว 

ดิฉันขอตัวไปท�างานก่อนนะคะ ใกล้จะเลิกงานแล้ว เกรงว่าจะเคลียร์งาน

ของวันนี้ไม่เสร็จ" 

บอกไปอย่างนั้นแต่จริงๆ เธอจัดการหมดแล้วเรียบร้อย แค่อยาก 

ไปให้พ้นจากตรงนี้เสียมากกว่า 

"คณุท�าเหมอืนไม่เช่ือว่าผมพดูจรงิ ตัง้แต่วนันัน้แล้ว" เสยีงทุ้มแผ่วลง 

พร้อมกับสีหน้าคล้ายคนหมดหวัง

ถ้าเขาหย่ังรูไ้ด้กน่็าจะเดาออกว่าเธอจะพูดว่ายังไง ในเมือ่เธอแสดงออก 

ชัดเจนขนาดนี้ว่าเหมือนคุยกับคนเพี้ยน

"คุณเคยนั่งรถบัสท่ีมีคนเต็มคันรถ และคุณเองก็ใส่เสื้อโปโลสีเหลือง

นั่งอยู่ริมหน้าต่าง ใส่ผ้าปิดตาไว้ตลอดจนถึงทะเล" กวินพูดข้ึนมาไม่มีปี่ 
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มีขลุ่ย แล้วก็จบการสนทนาเพียงเท่านั้น 

จากท่ีเคยนกึว่าเขาเพีย้น ตอนน้ีทยาดากยั็งไม่เปลีย่นใจหรอืถอนค�าพดู  

เพยีงแต่ว่าท่ีเขาพดูมนัเรือ่งจรงิ คนเพ้ียนท่ีพดูเรือ่งจรงิเกดิข้ึนแล้ว เธอควร

รู้สึกยังไงกับค�าพูดนั้นดี ตกใจ ตะลึง อึ้ง ทึ่ง หรือสับสน? เธอท�าตัวไม่ถูก

ทยาดาได้แต่มองหน้ากวินด้วยสีหน้าท่ีเต็มไปด้วยค�าถามล้านแปด  

ในขณะที่คนพูดกลับลอบยิ้มประหนึ่งว่าพูดจี้จุดเธอได้ 

หญงิสาวพาตวัเองท่ียงัมนึงงไม่หายดกีลบับ้านมาด้วยอาการหัวสมอง

ปลอดโปร่ง โล่งจนไม่รูจ้ะคดิอะไร ยังดท่ีีกลบับ้านถกูหลงัจากท่ีโดนกวินทัก

แล้วถูกสามตัวตรงชนิดที่เธอเถียงไม่ได้แม้สักนิด

'เงียบแบบนี้แสดงว่าผมพูดถูก' กวินยักคิ้ว

'ถ้าฉันบอกว่าไม่ถูกล่ะ'

'ถ้าไม่ถูกคุณจะแว้ดต้ังแต่แรก แถมมองผมเหมือนไส้เดือนกิ้งกือ  

ไม่นิ่งเงียบติดอ่างกะทันหันแบบนี้หรอก'

เขาเป็นคนแปลกท่ีเจอกันแค่แวบเดียวแต่สามารถอ่านเธอจนทะลุ

ปรุโปร่งได้ขนาดน้ี ในขณะท่ีหลายคนต่างบอกว่าเธอเป็นคนเข้าถึงยาก  

เอาอารมณ์ด้วยยาก ไม่มีใครอยากมาเดาใจว่าคิดอะไรหรือไม่แม้แต่จะ 

เข้าใกล้ด้วย จะเรียกเขาว่าคนมหัศจรรย์หรือพิลึกพิลั่นดี

ทยาดาเดนิเกบ็ของเล่นท่ีแมวน้อยท้ังสองตวัรือ้ระเกะระกะให้เข้าทาง 

น�าไปวางไว้บนช้ันส�าหรบัของแมวโดยเฉพาะ สายตาพลนัมองไปยงัตุก๊ตาหมา 

ไขลานของเก่าเกบ็ในชัน้นัน้ซ่ึงตัวเองกจ็�าไม่ได้ว่าเอามาวางรวมกบัของเล่นแมว 

ตั้งแต่เมื่อไหร่ 

เธอหยิบมันข้ึนมามองด้วยสายตาหม่นหมอง ของเล่นช้ินแรกของเธอ

ที่ได้ในวันเกิดครบรอบสิบขวบจากพ่อและแม่ 

แต่ขาของหมามันหัก เพราะพ่อกับแม่ทะเลาะกันในวันนั้น วันที่เธอ

ควรจะได้เป่าเทียนบนเค้กฉลองวันเกิด ไม่ใช่เก็บซากของเล่นกับกวาด 
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เศษเค้กลงถังขยะทั้งน�้าตา

'ซ้ือของให้ลูกท้ังทีได้มาแค่ตุ๊กตาเน่าๆ แค่นี้น่ะเหรอ ทีกับเมียน้อย 

ซื้อใหญ่ซื้อโต ทุเรศ' 

มารดาของเธอเอ่ยเย้ยหยันบิดาที่ถือของเล่นชิ้นนี้มาให้ มือของบิดา

ท่ีก�าลังย่ืนของเล่นมาหาเธอถึงกับชะงักลง ร่างหนาท้วมลุกข้ึนยืนจ้อง

ประจันหน้ากับคู่ชีวิตท่ีอยู่กันมาจนมีเธอโตถึงขนาดนั้นแล้วด้วยสายตา

แข็งกร้าว 

'วันน้ีวันเกิดมัน แทนท่ีจะพูดจาให้มันดีให้มันสร้างสรรค์ เสือกพูด

ท�าลายบรรยากาศ มึงไม่ชอบก็เรื่องของมึง ไม่ต้องสาระแนพูด กูร�าคาญ' 

ทยาดายืนดูบิดาท่ีตวาดเสียงสั่นด้วยความโมโห สลับกับมองหน้า

มารดาที่พร้อมเอาเรื่องเต็มที่

'ท�าไม กูพูดจี้ใจด�าล่ะสิ' 

มารดาย้ิมเยาะพลางถือเค้กเดินเข้ามาหาเธอด้วยสีหน้าแววตาท่ีด ู

อ่อนลง ผิดกับตอนหันไปว่าบิดาเมื่อครู่

'ปากมึงมันหาเรื่องแบบนี้นี่แหละ ถึงได้โดนมือโดนตีนกูบ่อยๆ' มือที่

เตรียมจะจุดไฟเทียนที่ปักบนเค้กลดลง 

'คิดว่ามึงมมืีอมีตนีคนเดยีวเหรอ ท่ีมึงมทุีกวนันี ้มเีงนิไปเลีย้งอเีมยีน้อย  

ไม่ใช่เพราะมึงได้เมียอย่างกูหรอกหรือ ถ้ากูไม่ไปลากมึงขึ้นมาท�าสวนยาง

จะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงกะหรี่พวกนั้น แหม ทีกับลูกให้เหมือนขอทาน' 

มารดาสวนกลับ

'อ้อ ล�าเลิกบุญคุณ ถ้าแม่มึงไม่ยัดเยียดมึงมาให้ก็ฝันไปเถอะว่าจะ 

มีใครมาเอาคนอย่างมึง ท�าห่าอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่าง ดีแต่ใช้ปากด่า 

เป็นอย่างเดียว กับข้าวหาให้ลูกให้ผัวยังต้องจ้างเขา ถ้ากูรู้แต่แรกกูไม่เอา

มึงหรอก!'

ทยาดาเห็นท่าไม่ดีจากอาการท่ีมารดาก�ามือแน่น เธอจึงว่ิงเข้าไป
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กระตุกแขนบิดาเบาๆ

'พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทะเลาะกัน หนูอยากเป่าเค้ก'

หยาดน�้าตาเริ่มไหลอาบแก้มทยาดาในวัยเด็กโดยไม่รู้ตัว แต่เธอยัง

พยายามฝืนยิ้มเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายลง ทั้งที่รู้ว่ามันไม่เป็นผล

'อีทอย มึงดูไว้นะ โตขึ้นอย่าหาผัวแบบพ่อมึง แม่มึงออกไปท�างาน

ในสวนงกๆ ยังต้องมาปรนนิบัติรับใช้คนงอมืองอตีน!'

เพียงเท่านั้นตุ๊กตาในมือบิดาก็ถูกเหวี่ยงกระเด็นเข้าฟาดผนังบ้าน 

จนขาหัก พร้อมกบัร่างท้วมอุ้ยอ้ายท่ีทยาดาในวัยเดก็พยายามย้ือยุดหลดุออก 

จากการเกาะกุมของเธอปรี่เข้าไปบีบคอร่างที่เล็กกว่าของมารดา ในขณะที่

มือของมารดาข้างท่ีถือเค้กอยู่ก็พาเอาเค้กก้อนนั้นฟาดลงบนใบหน้าของ

บิดาพร้อมละเลงจนไม่เหลือเค้าเดิม

สองผัวเมยีสูก้นัดเุดอืดไม่มใีครยอมใคร ในขณะท่ีตวัเธอเองพอเข้าไปห้าม 

ก็ถูกผลักกระเด็นจนแขนขึ้นรอยช�้าเพราะผิวขาวๆ ท่ีมองเห็นรอยได้ง่าย 

เสยีงร้องของเธอตอนนียั้งไม่สามารถกลบเสยีงพ่อแม่ทะเลาะกนัได้เลยด้วยซ�า้  

จนกระท่ังคนแถวบ้านมาเห็นและช่วยแยกคนท้ังสองออกจากกนั เหลอืเพียง

เธอที่ยังนั่งร้องไห้อยู่มุมบ้าน ไม่มีใครสนใจสักคน

บิดาหันกลบัมามองเธออกีครัง้หลงัจากเพือ่นบ้านบอกให้เข้ามาปราม

ที่เธอร้องไห้อย่างหนัก แต่กลับได้ค�าตอบที่ฟังแล้วบาดลึกดั่งมีดกรีดใจ

'ช่างหัวมัน มันกแ็หกปากบ้านแตกอย่างนีม้าแต่ไหนแต่ไร ให้อแีม่มนั

ไปดลูกูมันเอง กรู�าคาญ!' ร่างท้วมสะบัดตวัออกเดนิหนข้ึีนรถแล้วบ่ึงออกไป 

อย่างรวดเรว็ท้ังๆ ท่ีหน้าตายงัเลอะเทอะเปรอะเป้ือน ส่วนมารดาท่ีไอโขลกๆ 

เพราะถูกบีบคอก็รีบค้านขึ้นมาทันที

'สันดานหน้าตัวเมียเอาไม่เลือกไปทั่วแล้วมาโยนว่าเป็นลูกกูคนเดียว' 

ค�าท่ีเหมือนว่าเธอไม่ใช่ลกูของใครท้ังสิน้ถกูกรอกหูอยู่เป็นประจ�า เกดิเป็น 

เธอจิตใจต้องเข้มแข็งเพียงไหนถึงมีทุกวันนี้ได้...ด้วยตัวเอง
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ทยาดานึกย้อนไปวันที่ขอออกจากบ้านมาเรียนกรุงเทพฯ ขอออกไป

ขายของหาเงนิมาใช้เองแล้วก็ได้แต่สมเพชตัวเองในใจท่ีรูว่้าตัง้แต่เดก็จนโต

เธอมันก็ตัวคนเดียวมาตลอด เธอจะท�าอะไรมันก็ไม่มีใครสนใจแต่แรก 

อยู่แล้ว จะต้องไปขอท�าไม มีแต่คนสนใจเรื่องตัวเองกันทั้งนั้น

ย่ิงได้เห็นภาพถ่ายวันแต่งงานของบิดามารดาสลับกับภาพวันท่ีท้ังคู่

ทะเลาะกนั เธอกย่ิ็งปลงเรือ่งความรกัความสมัพนัธ์ คนเราอยู่ด้วยกนัเพราะ

ผลประโยชน์ล้วนๆ ไม่มีใครเลยท่ีจะเข้าหาด้วยความจริงใจ หญิงสาวเลย

ต้องสร้างพืน้ท่ีไว้ปกป้องตัวเอง ยกเว้นนลนิแีละนสิราแค่สองคนท่ีท�าให้รูจั้ก

ค�าว่าเพื่อนท่ียังมีความหมายอยู่จริง แต่กระนั้นท้ังสองคนก็ยังเคยเปรยว่า

เธออ่านใจยากอยู่ดี

ทว่าตอนนี้มีกวินที่ดันอ่านไปถึงความนึกคิดเธอออก

นิ้วเรียวปาดหยดน�้าท่ีหัวตา ก่อนจะหยิบตุ๊กตาหมาไขลานมาวาง 

ท้ิงไว้ให้แมวเล่นพลางเก็บกระเป๋า จัดการตัวเองให้เรียบร้อย แล้วหันมา

สนใจเอกสารการประชุมที่จะต้องเตรียมในวันพรุ่งนี้แทน 

การประชุมรวมครั้งใหญ่ท่ีหมายถึงการรายงานผลประกอบการของ

แผนกต่างๆ ให้กรรมการคนใหม่ทราบก�าลังเริ่มข้ึน กวินในชุดสูทพร้อม

ท�างานก้าวลงจากรถด้วยท่าทีสง่าสมกับมาดกรรมการบริษัทหลังจาก 

ปล่อยตัวเองท�าร้านอาหารอยู่ท่ีออสเตรเลียเสียนานจนผู้เป็นบิดานึกว่าเขา

จะไม่ยอมกลับมาท�างานให้บริษัทเสียแล้ว

ร่างสูงก้าวกระฉับกระเฉงผ่านเข้าตึกโดยไม่ต้องแสดงบัตรเหมือน

พนักงานคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ร่วมตึกเดียวกัน จังหวะนั้นเองเขาก็ชนเข้ากับ 

ชายอีกคนท่ีเดินออกมาจากห้องน�้าชั้นล่างเพื่อตรงไปยังลิฟต์เหมือนกัน 

จนกระเป๋าเอกสารท้ังของเขาและอีกฝ่ายร่วงกระจัดกระจาย แต่ด้วยราคา

ของกระเป๋าท่ีผิดกนัลบิลบั กระเป๋าของกวนิจงึแค่ร่วงหล่น ไม่เปิดอ้ากระจาย
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เท่าอีกคน

"ขอโทษครับ ผมไม่ทันมอง" อีกฝ่ายเอ่ยขอโทษ ร่างสูงก้มลงเก็บ

กระเป๋าเอกสารของตัวเองพลางจัดเสื้อให้เข้าที่ แต่เห็นอีกฝ่ายยังคงไล่เก็บ

กระดาษเข้าแฟ้มอยู่เลยยื่นมือเข้าไปช่วย

สายตาคมกวาดมองชื่อบริษัทที่หัวกระดาษ จึงเอ่ยทักไปด้วยน�้าเสียง

เป็นมิตร

"ท�างานอยู่บริษัทนี้หรือครับ" 

อีกฝ่ายพยักหน้ารับ 

"ผมก็อยู่ที่นี่เหมือนกัน ยินดีที่ได้รู้จักครับ" 

กวนิย่ืนมอืไปทักทายตามปกต ิซ่ึงอีกฝ่ายท่ีเกบ็เอกสารเข้าแฟ้มเสรจ็

เรียบร้อยก็ยื่นมือมาจับทักทายกลับ

กระแสลมเย็นพดัผ่านร่างสงูจนเขารูส้กึได้ ใบหน้าคมหันขวบัไปทางลม  

ทางท่ีเขาเคยเห็นบางสิ่งตรงหน้าศาลทางเข้าบริษัท เขาเห็นร่างซีดเซียว 

อันคุ้นตา แล้วภาพตรงหน้าก็พลันเปลี่ยนไป 

เปลอืกตาหนาปิดลงท่ามกลางความวุน่วายหน้าลฟิต์ในเช้าวันท�างาน 

เห็นเพยีงชายคนหนึง่ก�าลงัลากร่างเลก็ๆ ของใครบางคนถลููถ่กูงัไปตามทางเดนิ 

คอนโดมิเนยีม มองดแูล้วเหมือนร่างนัน้จะไม่ได้สต ิเพราะแม้แต่แขนตวัเอง 

ยังบังคับให้กอดคอชายคนนั้นไว้ไม่ได้จนถูกอุ้มปลิวหายเข้าไปในห้อง 

อีกสกัพักภาพชายหาดกป็รากฏข้ึนแทน มีผูค้นจ�านวนไม่น้อยกว่าสบิคน 

ยืนท�ากิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่ริมหาดยามเย็น โต๊ะริมหาดเต็มไปด้วย

อาหารและเครื่องดื่มมากมาย อีกท้ังคนเหล่านั้นต่างร้องเล่นกันอย่าง

สนกุสนาน กวินจ�าได้แค่ว่าทุกคนใส่ชุดสเีหลอืงเหมือนกนัหมด ร่างสงูโปร่ง

พยายามพาตัวเองออกจากภาพนมิิตนัน้แล้วหันกลบัไปมองหน้าประตอูกีที

คนเดียวกัน!

กวินมองคนตรงหน้าสลับกับมองไปทางประตู ก่อนจะคลายมือออก
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เพราะลมืตัวว่าจบัมอืทักทายฝ่ังตรงข้ามนานเกนิไป ซ่ึงอีกฝ่ายกแ็สดงสหีน้า

ประหลาดใจเช่นกันที่ถูกเขาจับมือเอาไว้นานเกินปกติที่คนจะทักทายกัน

"พีส่พลมาแล้วเหรอคะ" เสยีงเลก็ๆ ดังข้ึนพร้อมผูห้ญิงตวัเลก็คนหนึง่

ทักคนตรงหน้าโดยที่ไม่ได้สนใจมองเขาแต่อย่างใด

กวินเลยปลีกตัวออกมาจากคนทั้งคู่เพื่อรอลิฟต์รอบต่อไป แต่สายตา

ของเขายังกวาดมองท่ีหน้าประตูเช่นเดิมเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเห็นไม่ผิด...

วิญญาณตนนั้นเหมือนกับวิญญาณที่ตามทยาดาไม่มีผิดเพี้ยน

เขาไม่แน่ใจว่ามาสภาพอย่างไร เพราะค่อนข้างไกลกับระยะสายตา 

ท่ีจะมองได้ชัด แต่ฟันธงในใจได้แน่นอนว่าผีท่ีตามทยาดาต้องเป็นตนเดยีวกนั 

กับที่เขาเห็นจากผู้ชายคนนั้น เพราะภาพส่วนหนึ่งที่เขาเห็นมันก็น่าจะเป็น

ชายหาดท่ีเดียวกัน ไหนจะสีเสื้อผ้าอีก ชายหนุ่มเก็บความสงสัยไว้เงียบๆ 

ก่อนจะข้ึนลิฟต์ไปยังห้องท�างานของตัวเองเพื่อเตรียมประชุม อีกใจก ็

อยากเจอตัวทยาดาเร็วๆ ด้วย

ร่างสูงเข้าห้องท�างานของตัวเองมาก็เห็นบิดานั่งรอรับท�าหน้าดุอยู่

หน่อยๆ

"ท�าไมมาช้า วันนี้วันประชุมครั้งแรกของแกนะ" เสียงทรงพลังพร้อม

ท่าทางอนัน่าเกรงขามท่ีนัง่อยู่บนเก้าอ้ีประจ�าต�าแหน่งกรรมการหันมามองเขา 

ที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามา

กวินก้มขอโทษทันที

"มีเรื่องนิดหน่อยน่ะพ่อ" ชายหนุ่มจับเนกไทให้เรียบร้อย วางกระเป๋า

บนโต๊ะแล้วทรุดตัวนั่งลงบนโซฟาตัวเล็กในห้องอย่างผ่อนคลาย

"เรื่องอะไรที่มันส�าคัญกว่าการที่แกจะมาเป็นกรรมการบริษัทรึไอ้วิน" 

กมลภพ ผู้ก่อตั้งบริษัทน�าเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประชุม

ทางไกลแห่งนีเ้อ่ยถามผูเ้ป็นบุตรชายคนโตท่ีนัง่ท�าตวัตามสบาย ไม่เคร่งเครยีด 
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ในการเข้ารับต�าแหน่งกรรมการอย่างเป็นทางการในวันนี้

"เรื่องที่พ่อก็น่าจะรู้" เขาว่า

กมลภพถอนหายใจยาว ผู้เป็นบิดาทราบดีถึงความสามารถพิเศษท่ี

ติดตัวกวินมา แต่ก็มิอาจช่วยลูกชายไปได้มากกว่าการให้ค�าปลอบและ 

ยอมปล่อยให้ชายหนุ่มท�าอะไรตามท่ีตัวเขาเองต้องการโดยไม่บังคับกัน 

ยกเว้นบังคับให้กลับมารับต�าแหน่งกรรมการแทนคนที่ถูกไล่ออกไป

"แกอย่าเท่ียวไปช่วยคนนู้นคนนี้นัก ท�าเป็นมองผ่านมันไปเสียบ้าง

ก่อนท่ีจะประสาทกินไปเสียก่อน ฉันเองก็ยังหาทางติดต่อหลวงลุงของแก

ไม่ได้ เขาน่าจะรูว้ธิอีะไรบ้างท่ีจะท�าให้แกหายนอกเหนอืจากวธิท่ีีแกไม่เช่ือนัน่  

เพราะฉะนั้นช่วยท�าเป็นปล่อยผ่านไป เดี๋ยวมันก็น่าจะดีข้ึนเองถ้าแกไม่ไป

ใส่ใจมัน"

"ท่าจะยากนะพ่อ เพราะผมดันใส่ใจไปแล้วด้วย" ชายหนุ่มตอบ 

เสียงอ่อน

เขาสนใจทยาดาตัง้แต่ท่ีเห็นภาพเข้ามาในหัวตอนจบัมือแล้ว แม้คราแรก 

จะสนใจในหน้าตามากกว่า 

และเมื่อครู่ก่อนมาถึงห้องเขาดันเห็นภาพคล้ายกันกับอีกคนท่ีเป็น

พนักงานของท่ีนี่ด้วย ความอยากรู้อยากเห็นยิ่งพุ่งทะยานไปกันใหญ่ ซ่ึง

บิดาได้แต่ส่ายหน้าให้กับความรั้นของลูกชายคนโตด้วยอาการปลงตก 

จะว่ากวินเป็นคนว่าง่ายก็ใช่ จะหัวรั้นก็ใช่ จนบางทีกมลภพก็ออกจะ

ปวดหัวกบัลกูชายคนนีบ่้อยๆ แม้เขาจะไม่ได้สร้างความเดอืดร้อนอะไรกต็าม

รตา เจ้าหน้าท่ีอาวุโสฝ่ายบุคคลเข้ามาเคาะประตูเรียกบุคคลท้ังสอง

ไปท่ีห้องประชุมทันทีท่ีเรยีกหัวหน้าแผนกทุกฝ่ายเข้าไปรอพร้อมกนัในห้องแล้ว  

ชายหนุม่ก้าวเข้ามาพร้อมบิดาโดยมทุีกคนยืนต้อนรบัเป็นอย่างด ีแต่สายตา

ของเขากลับเห็นแค่ทยาดาที่วันนี้สีหน้าดูหมองพิกล 
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"ทุกคนคงทราบถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในบริษัทแล้ว ฉะนั้นผมจึง

ขอแนะน�ากรรมการบรษัิทคนใหม่ท่ีจะมารบัต�าแหน่งเพือ่ดแูลต่อในส่วนงานนี"้  

หลังจากเข้านั่งประจ�าท่ีในแต่ละต�าแหน่ง ประธานสูงสุดอย่างกมลภพก็

พยักพเยิดให้กวินลุกขึ้นแนะน�าตัว 

สายตาของชายหนุ่มแทบไม่ได้ละไปจากทยาดาเลยสักนิด แม้เธอจะ

ไม่ได้มองเขาเลยตั้งแต่เข้ามา

"ผมกวิน ภูธนากุล จะเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการล�าดับท่ีหนึ่งซ่ึง

มหีน้าท่ีดูแลและบริหารในทุกๆ ส่วนของบรษัิทนีโ้ดยตรง หากพนกังานท่านใด 

มีปัญหาในเรื่องการท�างานก็สามารถน�าเรื่องส่งมาที่ผมได้เลย" 

ร่างสงูแนะน�าตัวอย่างเป็นทางการ และทุกคนกด็จูะให้การตอบรบัท่ีด ี

ด้วยการลกุข้ึนยืนโค้งรบัเช่นกนั แม้แต่ทยาดาท่ีท�าหน้าบอกบุญไม่รบักยั็งลกุข้ึน 

กวนิมองตามสายตาท่ีทยาดาหันไปสบแล้วเสมองทางอ่ืนอย่างรวดเรว็

ประหนึง่ไม่อยากจะชายตาแล จงึได้เห็นร่างของคนท่ีเพิง่เดนิชนเขาเมือ่เช้า 

ซึ่งชายผู้นั้นก�าลังจ้องหญิงสาวตาเป็นมันราวจะกลืนกินเธอเข้าไป พอเห็น

แบบนั้นแล้วก็รู้สึกตงิดๆ ขึ้นมาเล็กน้อย

หลงัจากจบการแนะน�าตวัของเขา แต่ละฝ่ายกเ็ริม่ทยอยลกุขึน้รายงาน

การท�างานในแต่ละฝ่ายของแต่ละสาขาให้ฟัง แม้จะตั้งใจรับฟังเป็นอย่างดี 

แต่สายตาเขาก็ยังมองไปทางทยาดาเป็นระยะ สลับกับคนท่ีแนะน�าตัวเอง

ว่าสพลนั่นด้วย

กวนิรูส้กึได้ถงึความไม่ชอบมาพากลท่ีสพลจ้องมองหญิงสาวอย่างกรุม้กริม่  

แต่ทยาดานัน้กลบัหลบสายตาเป็นพัลวนั เผลอๆ ถ้าดวงตาเธอเอ่ยออกมาได้ 

คงได้ยินเสียงด่าสนั่นออกมาจากสายตาจิกกัดคู่นั้นเป็นแน่ เพราะดูท่าทาง

หญิงสาวไม่ได้มีการตอบสนองที่ดีนักต่อชายผู้นั้นเลย

เห็นทีว่าเขาคงจะต้องท�าความรู้จักทั้งสองคนนี้ให้มากขึ้นเสียแล้ว



จิณณะ 61

"เชิญครับ" 

กวนิผายมือเชิญหัวหน้าทีมฝ่ายขายประจ�าภาคกลางให้ลกุข้ึนรายงาน

ผลประกอบการไตรมาสแรกของบรษัิทตามล�าดบัท่ีไล่ลงมาจากเหนอื อีสาน 

จนมาถงึภาคกลาง สพลย้ิมรบัก่อนจะลกุขึน้ด้วยความมัน่ใจ พร้อมกางแฟ้ม

รายงานในมือเอ่ยอย่างฉะฉาน

"สวัสดีครับ ผมสพล ชนะมิตร ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าทีมฝ่ายขาย

ประจ�าภาคกลาง ขออนุญาตรายงานผลงานไตรมาสแรกของสาขาดังนี้" 

ชายหนุ่มมองสพลด้วยท่าทีพิจารณาอยู่เงียบๆ สพลเป็นคนท่ีจัดว่า

หน้าตาดคีนหนึง่ แต่แววตาบ่งบอกว่าน่าจะเป็นคนค่อนข้างเปิดเผย เพราะ

อาการท่ีมองทยาดาอย่างไม่ปิดบังความรู ้สึกนั่นท�าให้กวินรู ้สึกได้ถึง 

ความปรารถนาของสพลที่น่าจะมีอยู่ไม่น้อย

ยังดีท่ีทยาดาไม่มีอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ ซ�้ายังออกอาการ

รังเกียจจนเห็นได้ชัดด้วย

"จากการท่ีผมได้แนะน�าและอบรมพนักงานฝ่ายขายของสาขาเป็น

อย่างดี ส่งผลให้ลูกค้าภาคกลางของบริษัทมีจ�านวนการสั่งซื้อในปริมาณที่

บทที่
4

หนี
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มากขึ้นกว่าปีที่แล้วถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจาก

หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดประชุมภายในจังหวัดมาเลือกซ้ือสินค้าส�าหรับ

ใช้ในการประชมุวดิโีอคอนเฟอเรนซ์ทางไกล รวมถงึบรกิารตดิตัง้อุปกรณ์ท่ี

ต้องใช้ในห้องประชุมแบบครบวงจรกับทางเราด้วย" 

กวนิลอบมองอากปักริยิาของทยาดาท่ีก�าลงัรบัฟังด้วยความตัง้ใจ แม้

จะไม่มองหน้าคนพูด แต่เขาเห็นมือบางก�าลังบันทึกผลการรายงานของ

แต่ละสาขาอย่างขะมักเขม้น เขาเลยคดิไม่ตกว่าเหตใุดผตีนนัน้ถงึปรากฏตวั 

กับท้ังทยาดาและสพลพร้อมกัน เพราะเท่าท่ีดูคงจะมีแค่สพลฝ่ายเดียวท่ี

สนใจในตัวหญิงสาว 

หรือทยาดาอาจจะเก็บอาการเพราะท�างานร่วมกัน ไม่อยากให้ใคร 

รับรู้หรือเปล่า

สพลยังคงยืนอธิบายยอดขายเป็นนกแก้วนกขุนทอง และทุกครั้งท่ี

รายงาน กวนิก็รูส้กึได้ถงึความภูมิใจน�าเสนอว่าทกุผลงานเกดิขึน้จากการที่

สพลเป็นผู้น�าทุกเรื่องจนเขาชักเอียนในการอวยตัวเองจนเว่อร์เกินเหตุ

"ไหนลองอธบิายถงึแผนงานในไตรมาสสดุท้ายของปีให้ฟังหน่อยครบั" 

กวินแกล้งถาม เพราะเขาเป็นคนสั่งให้รายงานผลงานท่ีผ่านมา แต่ไม่ได้

บอกให้เตรยีมตวัเพิม่เตมิ ซ่ึงตดินสิยัมาจากสมัยเรยีนท่ีต้องค้นคว้าล่วงหน้า

เพื่อให้การเรียนราบรื่นและจบการศึกษาได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

ชายหนุม่สงัเกตได้ถงึความนิง่งนัไปชัว่ครูข่องสพล กวินย้ิมเยน็พร้อมกบั 

ท่ีทยาดายอมเงยหน้าข้ึนมาดูปฏิกิริยาของสพลเช่นเดียวกัน และถ้าเขา 

ไม่ได้ตาฝาด เห็นว่าหญิงสาวยกยิ้มมุมปากเย้ยหยันเสียด้วย

"ต้องขอประทานโทษท่ีผมไม่ได้ติดแผนงานการท�างานในอนาคต 

มาร่วมประชุมในวันนี้ด้วย เพราะผลงานที่ผ่านมาภายใต้ความดูแลของผม

มีปริมาณค่อนข้างเยอะท่ีจะน�าข้ึนมารายงาน เลยเกรงว่าถ้าน�าแผนงาน

อนาคตมาน�าเสนอด้วยในวันนี้การประชุมอาจจะยืดเยื้อครับ"
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แค่เวลาช่ัวพริบตาสพลท่ีนิ่งไปก่อนหน้ากลับแก้สถานการณ์ได้ด ี

จนน่าท่ึง ความไหลลื่นนั้นกวินเองยังต้องยอมรับว่าสพลแลดูน่าสนใจใน 

ไหวพริบที่รวดเร็ว ถือว่าสมแล้วที่ท�างานด้านนี้

ผิดกับทยาดาที่เบะปากเบือนหน้าหนีทันทีที่สพลตอบ

การรายงานผลประกอบการของสาขาภาคกลางจบลง ถึงคราวการ

รายงานผลประกอบการของส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมี 

ทยาดาเป็นผู้น�าอยู่ ท�าให้กวินเผลอส่งยิ้มให้หญิงสาวที่ก�าลังลุกขึ้นรายงาน

โดยไม่รู้ตัว 

วันนี้ทยาดามาในชุดเสื้อเช้ิตสีขาวพอดีตัวคลุมด้วยสูทลายทางตั้ง 

สีกรมกับกางเกงสแล็กส์ขายาวเข้ารูปสีเดียวกัน อวดสะโพกผายและ 

เรยีวขายาวท่ีรบักบัส่วนสงูท้ังตวั ซ่ึงเขากล้าพดูได้เตม็ปากว่าเธอเหมาะกบั

การแต่งตัวสไตล์นี้มาก 

ผมสั้นด�าขลับตัดกับสีลิปสติกเฉดแดงบนดวงหน้าขาวนวลนั้นท�าให้

ทยาดาน่ามองยิ่งขึ้น ดวงตาเรียวเล็กที่แต่งแต้มให้ดูโฉบเฉี่ยว พอรวมกับ

ท่าทางการรายงานท่ีกระฉับกระเฉงด้วยแล้วกวินกแ็ทบจะละสายตาจากเธอ

ไปไม่ได้ ขนาดทยาดาอ่านรายงานไปตั้งหลายหน้าแล้วเขายังมัวมองแต่ 

ริมฝีปากอวบอิ่มที่ยังคงพูดไม่หยุดอยู่เลย

"ต้องการให้น�าเสนอแผนงานในไตรมาสสุดท้ายของปีหรือเปล่าคะ" 

หญิงสาวถามท่ามกลางความตั้งใจฟังของผู้ประชุมทุกคนในห้อง 

หญิงสาวรู้สึกแปลกๆ ตั้งแต่เริ่มรายงานจากการท่ีได้เห็นสายตา 

คมเข้มของกวินมองเธออยู่แทบจะไม่กะพริบหรือเปลี่ยนองศาไปไหน จ้อง

เอาเป็นเอาตายอะไรขนาดนั้น เธอก็ไม่ได้ท�าอะไรผิดเสียหน่อย

ทยาดารายงานไปพลางส�ารวจความผดิปกตขิองตวัเองไปด้วย หลงัจาก 

ท่ีรู้สึกว่ากวินชักจะมองกันนานไปแล้ว อีกท้ังแววตาท่ีดูช่ืนชมขนาดนั้น

ท�าเอาเธอประหลาดใจ
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"ต้องการไหมคะ" เธอเอ่ยถามอีกครั้งหลังจากเห็นเขานั่งเงียบไป

กวินเริ่มตื่นจากภวังค์ความคิดก็ตอนท่ีสบกับสายตาโฉบเฉ่ียวดูดุ 

ของเธอเข้าไป

"ครบั ถ้าเตรยีมมากเ็ริม่เลย" เขาตอบพลางผายมือให้ทยาดาได้พูดต่อ

"เป้าหมายในไตรมาสสดุท้ายของปีส�าหรบัส�านกังานใหญ่จะไม่ใช่การ

เพิ่มยอดขาย แต่เป็นการดูแลและบริการลูกค้าหลังการขาย เพื่อคงสภาพ

การใช้บรกิารของลกูค้าไว้ให้นานท่ีสดุและเตรยีมตวัน�าเสนอเทคโนโลยีใหม่

เข้ามาแทนที่ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า" ทยาดาน�าเสนอไอเดียที่แปลกออกไป 

"โดยเราจะหยุดอัพเดตผลิตภัณฑ์ตัวเก่าเพื่อปูทางให้ลูกค้าเปิด 

งบประมาณส�าหรบัการจดัซ้ือครัง้ใหม่ เพราะตอนนีส้นิค้าท่ีจ�าหน่ายออกไป

อยู่ในช่วงปลดระวางครบรอบสามและห้าปีตามล�าดับ ซ่ึงถ้ามีการจัดซ้ือ 

ในหน่วยงานราชการ หากเราไม่เตรียมการไว้ก่อน การได้รับเงินจากลูกค้า

กจ็ะล่าช้าไปอีก" เธอสาธยายระบบการท�างานของฝ่ายขายท่ีวางแผนเอาไว้

อย่างเป็นขั้นตอน 

"อีกอย่างปีน้ีเป็นปีท่ีผู ้ผลิตต้นทางสร้างเทคโนโลยีตัวใหม่ข้ึนมา 

พอสมควร ดิฉันคิดว่าฝ่ายน�าเข้าและฝ่ายบรกิารหลงัการขายสมควรอย่างย่ิง 

ท่ีจะต้องศึกษาเทคโนโลยีตวัใหม่เพือ่รองรบักบัการใช้งานอปุกรณ์ท่ีเรามค่ีะ"  

เป็นอีกครั้งที่ทยาดาจบการรายงานอย่างสวยงาม ท่ามกลางการพยักหน้า

ยอมรับในแนวคิดของคนทั้งห้องประชุม 

"เป็นความคดิท่ีดมีากครบั ผมค่อนข้างประทับใจท่ีการประชุมครัง้แรก

ในการเข้าท�างานของผมมพีนกังานท่ีใส่ใจการท�างานถงึขนาดนี"้ กวินกล่าว

ด้วยน�้าเสียงชื่นชม "ผมเชื่อว่าถ้าทีมนี้ท�าได้ ทุกๆ ทีมก็คงมีประสิทธิภาพ

ไม่แพ้กัน" 

ถ้ามองไม่ผดิทยาดาเห็นเขาปรายตามองไปยังสพลท่ีแม้กระท่ังตอนนี ้

กยั็งจับจ้องแต่เธอจนน่าร�าคาญ ไม่ได้สนใจการประชุมตรงหน้าเลย เจอกนั
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ทีไรก็มีแต่เรื่องให้ขัดหูขัดตาเธอตลอด

ทยาดาเลอืกก้มหน้าก้มตาจดบันทึกสิง่ส�าคญัท่ีเป็นประโยชน์ให้ตัวเอง 

ตัดร�าคาญสพลท่ีจ้องเหมือนเธอเป็นปลาสวยงามในตู้กระจกอยู่ตลอดเวลา 

อันที่จริงก็มีอีกคนมองมา แต่ก็น่าร�าคาญน้อยกว่าสพลอยู่ดี

กวินพักเบรกการประชุมด้วยการปล่อยให้พนักงานออกไปยืดเส้น 

ยืดสายก่อนจะกลับเข้ามาใหม่ เธอจึงรีบตรงไปยังมุมกาแฟทันที หลังจาก

ที่นั่งฟังไปนานๆ ก็ชักจะเริ่มมีอาการง่วงนอนขึ้นมาครามครัน

"ชงให้เอาไหม ชอบอะไรล่ะ" น�า้เสยีงคุน้หูแต่ฟังดนู่าขยะแขยงดงัขึน้

จากด้านหลังเธอราวกระซิบกระซาบอยู่ใกล้ๆ หญิงสาวรีบเบี่ยงตัวหนีทันที

ที่รู้ว่าสพลเข้ามาประชิดตัวเธอเกินไปแล้ว

"ไม่ต้อง ท�าเองเป็น ไม่ได้เป็นง่อย" ทยาดาหยิบแก้วของตัวเองหนี 

ตกักาแฟสองสามช้อนและรนิน�า้ใส่อย่างลวกๆ ก่อนจะรบีออกไปจากบรเิวณนี ้

ให้เร็วที่สุด แต่ก็ไม่ทันสพลที่คว้าทั้งมือทั้งแก้วกาแฟเธอเอาไว้ทัน 

น�้าร้อนในแก้วกระฉอกจนแทบจะลวกมือ และเกือบหกรดมาบนเสื้อ

ของเธอ โชคยังดีที่หลบได้

"ให้ดีๆ ไม่เล่นตัวก็ไม่ต้องเสี่ยงโดนน�้าร้อนลวกตั้งแต่แรกแล้ว" สพล

เอ่ยอย่างขบขัน การกอดอกด้วยท่าทางยียวนกวนอารมณ์ท�าให้ต่อม 

ความอดทนของทยาดาท�างานบกพร่องไปทันที

"ถ้าเล่นด้วยก็ไม่ต่างอะไรกับปล่อยหมาข้ีเรื้อนเลียปาก สกปรก!"  

หญิงสาววางแก้วอย่างกระแทกกระท้ัน "แค่ข่าวลือสัปดนนั่นก็ขยะแขยง 

จะแย่อยู่แล้ว ไม่อยากเอาตัวลงไปเกลือกกลั้วอาจม ไปหาคนท่ีเขารับ 

กากเดนได้เถอะ" 

เป็นฝ่ายสพลทีห่น้าตึงขึ้นบ้าง แต่ก็แปรเป็นยิม้เย็นชาที่จับความรู้สึก

ไม่ได้ว่าเจ้าตัวคิดจะท�าอะไร ก่อนท่ีเขาจะเดินไปพาดแขนไว้ท่ีขอบประตู

ห้องพกัเบรก เอนกายสบายๆ พลางเสยผมให้เข้าท่ี อีกมือยกกระป๋องกาแฟ
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ส�าเร็จรูปขึ้นจิบอย่างอารมณ์ดี

"อ๋อ มิน่าล่ะ ยังว่าข่าวลืออะไร" 

ทยาดาอยากจะออกไปจากห้องพักเบรกให้ไวท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ แต่

ติดท่ีสพลยืนขวางไว้ เธอแสดงความรังเกียจท่ีจะอยู่ในบริเวณเดียวกัน 

กับคนตรงหน้าเต็มที่ไม่มีปิดบัง

"ยงัแปลกใจท่ีเข้ามามีแต่คนถาม ว่าแต่ไม่ดเีหรอ เป็นข่าวกบันายสพล 

มนัไม่ง่ายนะ ไม่ได้เป็นกนัได้ทุกคน เธอควรจะดใีจมากกว่าท่ีได้เป็นข่าวกบัฉัน"  

สพลพูดด้วยความมั่นใจ 

"เฮอะ! ผู้ชายส�าส่อนได้เมียท่ัวราชอาณาจักรแบบนี้น่ะเหรอ มีอะไร

น่าสรรเสริญ ให้นั่งลุ้นว่าเลือดบวกไม่บวกเหรอ อุบาทว์ยังว่าน้อยไปเลย" 

ทยาดาสบถ

กิตติศัพท์ความเจ้าชู้ของสพล เธอเคยได้ยินผู้หวังดีรายหนึ่งบอกมา 

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเช่ือจนกระท่ังได้เจอตัวเป็นๆ แบบใกล้ชิด

ตอนท่ีเขาเข้ามาดูงานท่ีส�านกังานใหญ่ครัง้แรก แค่ใบหน้าเธอก็ไม่ถกูชะตา 

แต่ก็ยังไม่คิดว่าจะต้องมาเจอพฤติกรรมเจ้าชู้เรี่ยราด กวาดเบอร์โทรศัพท์

สาวๆ ตั้งแต่ช้ันล่างยันช้ันบน เหลือก็แต่แม่บ้านอายุคราวแม่ประจ�าตึก 

ก็แค่นั้น

เธอเกลียดคนไม่ซื่อสัตย์ นั่นคือคุณสมบัติที่สพลบกพร่องอย่างที่สุด

"ก็พูดกันเกินไป ถ้าบอกว่าฉันมีเมียท่ัวราชอาณาจักร ก็คงขาดแต่

ส�านักงานใหญ่นี่แหละที่ไม่มี" สพลยิ้มกวน

"หลบไป" ทยาดาสั่ง เป็นจังหวะเดียวกันกับท่ีมีคนอ่ืนเข้ามาทาน 

ของเบรก สพลใช้จงัหวะนีฉ้วยจบัข้อมอืหญิงสาวแล้วดงึเธอออกมาจนเกอืบ

จะถึงตัวเขา แต่ทยาดาไหวตัวทันผลักคนตรงหน้าออกไปได้ก่อนท่ีเธอจะ 

ตกไปอยู่ในอ้อมกอดของเขา ในขณะเดียวกันสพลก็เสียหลักหงายหลัง 

ลงไปกองกับพื้นห้อง
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คนเข้ามาใหม่ท่ีเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกต่างรีบหยิบของว่างแล้ว 

ออกไปกันอย่างรวดเร็วด้วยความไม่อยากวุ่นวายด้วย

"รุนแรงจัง" สพลเปรย แม้ตัวจะเจ็บท่ีกระแทกลงไปแต่ก็ยังย้ิมได้  

ซึ่งนั่นเป็นยิ้มที่กวนประสาทที่สุดในชีวิตทยาดา

"ฉันบอกให้หลบไป" ทยาดาสั่งอีกครั้ง ซึ่งสพลยอมหลบโดยดี 

ทว่าสพลกลับคว้าข้อมือทยาดาเอาไว้ เป็นผลให้เธอล้มลงบนตัวเขา

ในท่านั่งทับตักกันบนพื้น ล�าแขนแข็งแรงกว่าโอบกระชับร่างเพรียวเอาไว้

แน่นไม่ยอมปล่อย แม้ทยาดาจะดิ้นรนแค่ไหน

"เฮ้ย ไอ้ทอย!" เสียงร้องเรียกอย่างตกใจของนลินีดังมาแต่ไกลที่เห็น

เพื่อนตนเองอยู่ในสภาพล่อแหลมเช่นนั้น

นลินีปรี่เข้ามาแยกทยาดาออก สพลท่ีอยู่ในอารามตกใจท่ีมีคนเห็น

รีบปล่อยตัวหญิงสาวจนแทบผลัก แล้วลุกขึ้นมาจัดแจงเสื้อผ้าอย่างรีบร้อน 

ส่วนทยาดาปัดเนื้อตัวด้วยความขยะแขยง

"กเ็พราะเป็นคนทุเรศแบบนีน้ีแ่หละ ฉันถงึรงัเกยีจไอ้พวกส�าส่อนอย่างแก"  

ทยาดาตวาดแหวจนนลินีต้องปรามให้เพื่อนสาวใจเย็นลง 

ผิดกับสพลท่ีมองทยาดาก�าลังโมโหด้วยความพอใจ "โดนด่าวันนี้ก็

ถือว่าคุ้มกับการได้กอด" 

"ฉันถือว่าให้ทานหมามัน" 

"ทอยใจเย็น นีข้่างๆ ห้องประชมุนะ" นลนิปีรามทยาดาท่ีพร้อมปะทะ

เต็มที่ โดยสพลก็ยังลอยหน้าลอยตายั่วโมโหอยู่ 

"แกกเ็ห็นท่ีมนัท�านะหนงิ" หญิงสาวเอ่ยเสยีงสัน่ ต่อสูก้บัความอดกลัน้

ไม่ให้ร่างตัวเองพุ่งไปจัดการกับสพลจนสาแก่ใจ

"นีน่ายช่วยออกไปก่อนได้ไหม อย่ามารงัควานเพ่ือนฉันให้มากนกัเลย 

ผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะ ไปเลือกที่เขาเล่นด้วยเถอะ" นลินีเอ่ยไล่

"หึ ท�าตัวเป็นเด็กในโฆษณาแม่หนูเกลียดผู้ชายไปได้ คิดจะเล่นตัว 
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ไปถึงเมื่อไหร่กัน เห็นมานักต่อนักแล้วหยิ่งๆ แบบเนี้ย" 

"ไอ้สพล!" ทยาดาสบถแรงพลางสะบัดแขนนลินีออกแล้วกระโจนเข้า

ใส่สพลทันที แต่ติดท่ีว่ามีคนเดินผ่านไป เธอเองเลยได้แต่ชะงักไว้ตรงนั้น

ด้วยความโมโหท่ีไม่ได้ระบายออกมา หน�าซ�้าสพลยังย้ิมเยาะอีกต่างหาก 

ที่เธอท�าอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้

"ฉันไม่รู้ว่านายไปเจอคนง่ายๆ ที่ไหนมานะ แต่ขอให้รู้ไว้ว่าเพื่อนฉัน

ไม่ใช่คนประเภทนัน้ ครัง้ท่ีแล้วกร็ูไ้ม่ใช่เหรอ ตอนนียั้งจะมาตือ๊มนัอีกท�าไม" 

นลินีพูดไปพลางดึงทยาดาไปพลางไม่ให้พุ่งเข้าใส่อีก

"ทอย ฉันว่าเดี๋ยวแกเอาของว่างไปช่วยฉันเสิร์ฟ ส่วนนาย ฉันขอล่ะ" 

นลนิดีนัตัวทยาดาไปด้านหลงั แม้จะรูว่้าตวัเองต้านไม่ค่อยอยู่กต็ามในยามท่ี 

เพื่อนสาวคนนี้โมโหข้ันสุด "พอเสียที เพื่อนฉันจะท�างาน หยุดก่อกวน 

ได้แล้ว ไม่อย่างนั้นฉันจะรายงานเข้าไปในสาขานาย" 

สพลหัวเราะหึในล�าคอ สาวเท้าเข้ามาใกล้นลินีท่ีกางแขนปกป้อง 

ทยาดาเต็มที่ ก่อนจะโน้มตัวเข้าหาทยาดาแล้วกระซิบเบาๆ ข้างใบหู 

"หยิ่งๆ แบบนี้ชอบจัง"

พดูจบกเ็ดนิผวิปากออกไป ท้ิงให้นลนิต้ีองปรามทยาดายกใหญ่ มือบาง 

ก�าหมัดแน่นพร้อมปะทะตลอดเวลา ดีท่ีได้นลินีกอดพลางลูบหลังให้เธอ 

ปรบัอารมณ์ลงเรว็ๆ "หายใจเข้า นบัหนึง่ถงึสบิ มนัมาวันนีวั้นเดยีวก็ไปแล้ว" 

ทยาดาหายใจเข้าลึกๆ นับหนึ่งถึงสิบครบตามท่ีนลินีบอกแล้วค่อยๆ 

ผ่อนลมหายใจอย่างเช่ืองช้า มือท่ีก�าแน่นคลายตวั แล้วค่อยหยบิแก้วกาแฟ

ขึ้นมาชงจัดชุดพร้อมของว่างอย่างตั้งสติที่สุด

"ฉันอยากจะตามไปฆ่ามันจริงๆ" ทยาดาพูดลอดไรฟันด้วยความ 

ไม่พอใจที่ยังคั่งค้างอยู่

"เข้าใจ แต่ตอนนี้ต้องช่วยกันเอาของว่างไปเสิร์ฟก่อน คิดถึงงาน 

เอาไว้เพือ่น" นลนิพีดูไปช่วยจดัไป "ฉันล่ะอยากจะพาแกหนไีปให้ไกลๆ มนั
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จังเลยเชียว ไอ้สพลนี่มันโรคจิตหรือไงนะ ชอบใครก็จะเอาให้ได้"

ทยาดาชะงักมือหลังจากนลินีพูดทันที ครั้งแรกท่ีเจอกันสพลเข้ามา

ประกาศต่อหน้าทุกคนหลังเลิกงานว่าจะตามจีบเธอ ครั้งที่สองหลังจากเธอ

รู้พฤติกรรมแย่ๆ ก็ยังจะมาตามตื๊อ จนครั้งท่ีสามท่ีเป็นเรื่องราวใหญ่โต 

ลือกันไปสามช่วงถนนนั่น

แววตาของหญิงสาวแข็งกร้าวขึ้นอีกครั้ง เธอจะไม่ยอมให้มีครั้งท่ีสี่ 

และจะไม่หนอีีกต่อไป ในเม่ือเจอคนบ้า เธอกจ็ะบ้ากว่าให้รูแ้ล้วรูร้อดกนัไปข้าง! 

นลนิเีดนิถอืของว่างน�าทยาดาเข้าห้องประชุมไปก่อน บัดนีเ้หล่ากรรมการ 

ระดบัสงูยังนัง่ประชมุกนัอย่างจรงิจงั ไม่ได้พกัเฉกเช่นพนกังานอย่างพวกเธอ  

หญงิสาวเคยคดิอยากมีบรษัิทเป็นของตวัเอง แต่พอมานัง่คดิแล้วว่าจะต้อง

มาดแูลบรหิารคนเป็นร้อยเป็นพนักค็งปวดหัวไม่น้อย แค่บรหิารเวลาตวัเอง

ในแต่ละวันยังวุ่นวายเอาเรื่อง

มอืบางวางจานขนมและกาแฟไล่เรยีงไปทีละคน จนกระท่ังมาถงึกวิน 

เธอสบตาเขาเล็กน้อยแล้ววางจานขนมไว้ข้างๆ หลังจากท่ีเห็นชายหนุ่ม 

หน้านิ่วค้ิวขมวด วุ่นวายกับเอกสารการบันทึกจากเลขาฯ ส่วนตัวของ 

คุณกมลภพ

เขาเอ่ยขอบคณุสัน้ๆ ก่อนจะหยิบแก้วกาแฟโดยไม่ได้มองว่ามันไม่ถงึ

จนเธอต้องเลื่อนแก้วกาแฟให้

มอืหนาแตะเข้าท่ีมือเธอพอดจีนตัวเขาเองชะงกัและหยดุนิง่ไป ส่งผล

ให้ปากกาในมือร่วงผล็อย เขานั่งนิ่งเงียบ สีหน้าที่กลับมาเป็นปกติเมื่อครู่

แปรเปลีย่นเป็นครุน่คดิจนคิว้เข้มขมวดเข้าหากนัอกีครัง้อย่างรวดเรว็จนเธอ

สงสัย

"คุณ" เธอกระตุกมือเบาๆ แต่กวินยังนิ่ง

"ปล่อยมือได้แล้ว คนอื่นเขามอง" ทยาดาเอ่ยเสียงเบาให้ได้ยินกัน 
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สองคน แต่สีหน้ากวินยังเคร่งเครียดราวกับไม่ได้ยินเสียงรอบข้างใดๆ หรือ

ไม่ได้สนใจจะฟังเธอเลย 

หญิงสาวมองอาการของเขาด้วยความประหลาดใจ ปกติท่ีเขาแกล้ง

ท�าเป็นจบัมือ พดูแค่นดิหน่อยกป็ล่อย และย่ิงต่อหน้าผูบ้รหิารหลายคนแล้ว 

เธอไม่คิดว่ากวินจะแค่ต้องการหยอกเอินเล่นๆ เป็นแน่

"สพลท�าอะไรคุณ" กวินเอ่ยหลังจากที่ปล่อยมือ 

ทยาดาตาลุกวาวทันทีที่เขาถามด้วยอารามตกใจ "คุณพูดอะไร" 

ทยาดาท�าเฉไฉ รีบเดินออกห่างเขาไปนั่งประจ�าท่ีของตัวเองให้เป็น

ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ภายในใจเต้นโครมครามจนมือเย็นเฉียบ

ไปหมด

กวินมองตามเธอไม่คลาดสายตา และสักพักก็เสมองไปทางอ่ืน แต่

สีหน้าเคร่งเครียดยังคงฉายชัดบนใบหน้าคมคายนั้น เธอสังเกตว่าหลังจาก

สพลเข้ามาในห้องประชุมแล้วกวนิยิง่คิว้ขมวดมากกว่าเดมิ และคอยจับตามอง 

สพลอยู่ตลอดแทนที่จะมองแต่เธอเหมือนก่อนหน้า

และถ้าไม่ได้คิดไปเอง กวินคอยซักถามสพลอย่างเอาเป็นเอาตาย

ตลอดการประชุมจนสพลไปแทบไม่รอดในหลายๆ ที แต่สพลก็คือสพล  

เอาตัวรอดเป็นเลิศ ไหลเก่งย่ิงกว่าปลาไหล จนเธอต้องยอมแพ้ในความ

ปลิ้นปล้อนนั้น

"ก่อนจบการประชุมในวนันีผ้มอยากจะแจ้งการปรบัเปลีย่นการท�างาน

ของพนกังานบางท่านเพือ่รองรบัการท�างานในการเข้ารบัต�าแหน่งของผม" 

กวินกล่าว ท�าให้ทุกคนต่างหันมองสบตากันด้วยความสงสัยใคร่รู้ 

"แกว่าปรับขึ้นหรือปรับลงวะทอย" นลินีเอนตัวมากระซิบกระซาบ

ข้างๆ ซึ่งเธอก็ท�าได้แค่ส่ายหน้าเป็นค�าตอบ

"จากการแสดงศักยภาพของพนักงานทุกท่านในวันนี้ ทุกคนต่างมี

ความสามารถ และต�าแหน่งท่ีขาดในวนันีก้ต้็องใช้ความสามารถในระดบัหนึง่  
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ซ่ึงเป็นการยากหากจะรับบุคลากรเข้ามาใหม่เพื่อด�าเนินงานในต�าแหน่งนี้ 

ในฐานะที่ต�าแหน่งเลขานุการกรรมการต้องการบุคลากรที่เหมาะสม จึงได้

ลงความเห็นว่า..." 

ชายหนุม่เงยีบไปอึดใจ ท�าเอาแต่ละคนลุน้ตาม ย่ิงได้ยินค�าว่าต�าแหน่ง

เลขานุการท่ีหมายความว่าขั้นเงินเดือนต้องถูกปรับข้ึนอย่างแน่นอนท�าให้

หลายคนต่างตาลุกวาว จากตอนแรกท่ียังหว่ันใจกลัวจะเป็นข่าวร้ายกัน 

เสียยกใหญ่

"ขอแต่งตัง้คุณทยาดา พธิบีรริกัษ์ขึน้มาท�างานในต�าแหน่งเลขานกุาร

เพื่อช่วยเหลือในการท�างานของผม"

"ฮะ!" 

หูฝาด หูฝาดแน่ๆ

หญิงสาวมองไปรอบตัว เห็นทุกคนต่างปรบมือแสดงความยินดีให้ 

สมองของเธอก็พลันประมวลผลอย่างหนักหน่วงข้ึนมาทันที เธอเป็น

พนักงานขาย ไม่เคยท�างานเลขานุการ มีอิสระในการท�างานมาตลอด จู่ๆ 

ก็โดนแต่งตั้งขึ้นมาท�างานนี้

เขาเล่นตลกอะไรอีกแล้ว

หญิงสาวหุบปากฉับหลงัเผลออทุานเสยีงดงั ค่อยๆ ลกุข้ึนยืนรบัต�าแหน่ง 

ด้วยความงุนงง ดวงตาเรียวเล็กมองไปยังกวินท่ีตอนนี้เขากลับปรบมือดัง

เกินหน้าเกินตากว่าใครในห้องนี้ด้วยความคาดโทษ แต่ก็ต้องอ่อนลงเพราะ

เขามีศักดิ์เป็นถึงเจ้านายคนใหม่ ไม่ใช่ไอ้โรคจิตคนเดิม

"คือดิฉันไม่เคยท�างานด้านนี้ เกรงว่า..." หญิงสาวพูดถ่อมตัวด้วย

ความไม่อยากท�างานในต�าแหน่งนี้ 

"คุณมีศักยภาพที่สุดเท่าที่ลงมติกันแล้วครับคุณทยาดา" 

ยังพูดไม่จบเลยโว้ย ทยาดาหน้าเจื่อน ทั้งที่เธอก�าลังจะปฏิเสธอย่าง

นุ่มนวลท่ีสุด แต่เขากลับพูดดักคอข้ึนมาเสียอย่างนั้น มือบางอยากจะ 
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ทึ้งผมตัวเองให้รู้แล้วรู้รอดกลางห้องประชุม

อิสระหลงัพบลกูค้า เวลาแวบหลงัเลกิงานเรว็ ท�าไมต้องมาจบลงแบบนี ้

ด้วยลูกเอ๊ย

"ฉันไม่มีทักษะทางด้านการเป็นเลขานุการจริงๆ นะคะ รบกวนช่วย

พิจารณาใหม่เถอะค่ะ" เธอแทบจะยกมือไหว้กราบกรานอ้อนวอนให้เขา

เปลี่ยนใจ ขออิสระคืนให้อิฉันเถิดค่ะ ได้โปรด

"มีปัญหาเรื่องไหนนอกเหนือจากการไม่มีทักษะด้านนี้อีกไหมครับ" 

กวินถาม แล้วก็ถามอะไรให้เธอตอบไม่ได้เสียด้วย

ใครมันจะไปบอกล่ะว่าอยากท�าต�าแหน่งเดิมเพราะพบลูกค้าเสร็จ 

ก็แวบกลับบ้านได้ โอกาสแบบนี้สบายจะตาย

"มะ...ไม่มีค่ะ" เธอตอบอึกอัก

นลนิกีระทุ้งสข้ีางเธอ ยกมอืเชียร์ให้ตกลง ท่าทางอยากให้รบัต�าแหน่งนี ้

มากเสียจนเธออยากยกต�าแหน่งให้เพื่อนสาวท�าแทนไปเลย

"ถ้าจะบอกว่าไม่มีทักษะ ผมคิดว่าศักยภาพของคุณท�าได้มากกว่า 

การเป็นเลขานกุารด้วยซ�า้ นอกเสยีจากว่ามีเหตผุลอ่ืน" กรรมการหนุม่ไฟแรง 

อย่างกวินเลิกคิ้วขึ้น ส่งสายตาเหมือนคนรู้ทันจนทยาดาร้อนๆ หนาวๆ

"ในเรือ่งของฐานเงนิเดอืน ปรบัข้ึนตามต�าแหน่งท่ีได้รบัแน่นอน ดงันัน้ 

ไม่ต้องกงัวลนะครบั บรษัิทเราประเมินฐานเงนิเดอืนตามความสามารถของ

พนักงานอย่างเป็นธรรมที่สุดแล้ว" กวินยิ้มกว้าง เชิญเธอนั่งลงแบบไม่ขอ

ความเห็นใดๆ อีก

"ผมขอปิดการประชุมในวนันีเ้ลยแล้วกนั ขอบคณุและยินดท่ีีได้ร่วมงาน 

กับทุกคน ขอให้มีความสุขกับการท�างานร่วมกันนะครับ" เขาเอ่ยขอบคุณ 

ก่อนท่ีพนักงานหลายๆ คนจะเริ่มโค้งให้และทยอยลุกออกไปท�าธุระของ

ตนเองต่อ

ทยาดายังคงนัง่อยู่กบัท่ี มือท่ีจรดปากกาเขยีนบันทึกยังคาเอาไว้ด้วย
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ความคิดท่ีหนกัอึง้ ท�าให้ไม่สามารถเขียนอะไรต่อได้ จนกระท่ังนลนิเีขย่าร่าง 

ให้เธอรู้สึกตัวถึงได้เริ่มเก็บข้าวของออกไปบ้าง

"แกไปก่อนเลยหนิง ฉันว่าฉันมีบางอย่างต้องเคลียร์" หญิงสาวพูด 

แต่สายตากลบัจบัจ้องไปในทางท่ีกรรมการบรษัิทคนใหม่เดนิออกไปสลบักบั

มองมอืตวัเองเป็นระยะ นลนิไีด้แต่ตบบ่าเพือ่นอย่างเห็นใจและเข้าใจ ปล่อยให้ 

เพื่อนสาวได้ 'เคลียร์' อย่างที่ตั้งใจไว้

กวินเข้ามาเก็บของในห้องท�างานของตัวเอง เตรียมตัวกลับตามบิดา

ท่ีล่วงหน้าออกไปได้สักพักแล้ว แต่ระหว่างเก็บของเขากลับนึกแต่ภาพท่ี 

ผุดข้ึนมาหลังจากแตะมือของทยาดาเมื่อช่วงบ่าย แขนของสพลกอดรัด 

หญิงสาวเอาไว้แน่นจนด้ินไปไหนแทบไม่ได้ และตวัทยาดาเองก็ไม่สามารถ

ขัดขืนอะไรได้มากกว่าการดิ้นไปดิ้นมาบนตักของสพล

นั่นท�าให้เขารู้สึกไม่พอใจเอามากๆ แบบไม่มีเหตุผล ดูก็รู้ว่าทยาดา

พยายามขัดขืนแค่ไหน แต่ร่างแบบบางเพรียวลมแบบนั้นหรือจะสู้สพลได้ 

ทวา่ถ้าลองให้ทยาดายืนไดถ้นัด คงใช้ขายาวๆ ฟาดก้านคอนายคนนั้นดว้ย

ส้นสูง นั่นเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเธอน่าจะถนัดกว่าด้วยรูปร่างราวนางแบบนั่น

และสักพักภาพก็ดันเปลี่ยนเป็นสพลกอดรัดทยาดาจากด้านหลัง 

ราวกบัว่าเธอไร้สติในการประคองตวัเองอยู่ในดงพุ่มไม้ท่ีไหนสกัแห่งในเวลา

กลางคืน เขาแทบจะหลดุสบถออกมาด้วยถ้อยค�าหยาบคายต่อหน้าท่ีประชุม

ไปแล้วด้วยซ�้าถ้าไม่ได้ยินเสียงของทยาดาเรียกสติเอาไว้เสียก่อน มือหนา

เผลอโยนแฟ้มอย่างไม่ตัง้ใจเมือ่นกึถงึอาการดิน้รนอย่างเอาเป็นเอาตายและ

อาการนิง่ราวคนไร้ความรูส้กึของทยาดา เพยีงแค่นัน้กน่็าจะบ่งบอกได้แล้ว

ว่าหญิงสาวรูส้กึอย่างไรกบันายสพลคนนัน้ นัน่ย่ิงท�าให้เขาสงสยัมากขึน้ไปอกี 

ว่าทั้งสองมีเรื่องเกี่ยวข้องหรือบาดหมางอะไรกัน

เสียงเคาะประตูหน้าห้องดังขึ้น เขาจึงเอ้ือมไปกดกริ่งให้ไฟแสดง 
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ท่ีหน้าห้องว่าเข้าพบได้ เพยีงเท่านัน้ประตกูถ็กูเปิดด้วยความแรงในระดบัท่ี

น่าจะหลุดติดมือออกมา พร้อมกับร่างของทยาดาท่ีก้าวเข้ามาด้วยสีหน้า

มึนตึง

"ขอโทษนะคะท่ีเสียมารยาท" ร่างเพรียวพ่นลมหายใจหอบเหนื่อย 

ก่อนจะเอ่ยขึ้นมาเสียงเข้ม

ชายหนุม่ท่ีก�าลงัเกบ็ของอยู่ต้องวางทุกอย่างในมือแล้วหันมาหาผูม้าเยือน 

ด้วยความยินดี แต่พอเห็นแววตาดุและใบหน้าเนียนใสขึ้นสีแดงเรื่อแล้วก็

ต้องหุบยิ้มลงเพราะรับรู้ถึงแรงอาฆาตเล็กๆ ที่ฉายชัดออกมา

"คุณแต่งตั้งฉันมาเป็นเลขาฯ ไม่ได้นะคุณกวิน" ทยาดาเปิดเรื่อง

ก็นึกว่าอะไร เขาหัวเราะในล�าคอเล็กน้อยก่อนจะยิ้มให้

"ท�าไมถึงไม่ได้ล่ะ ผู้บริหารทุกคนลงมติว่าคุณเป็นคนท่ีมีศักยภาพ

ที่สุดนะ" 

"แต่ก็ควรจะถามความสมัครใจไม่ใช่การบังคับกัน ท�าไมคุณชอบ

บังคับนู่นนี่นัก บังคับให้ฉันเชื่อคุณ บังคับให้ฉันท�างานกับคุณ ต่อไปจะมี

อะไรอีกล่ะ" หญิงสาวบ่นแทบลมืหายใจ ด้วยความเชิดรัน้นัน้ท�าให้ในสายตา

ของกวินตอนนี้ทยาดาก็เป็นแค่เด็กงอแงยามไม่ได้ดั่งใจคนหนึ่ง

"ผมเห็นว่าคุณเจอแต่เรือ่งไม่ดเีลยเลือ่นต�าแหน่งมาเป็นเลขาฯ ถ้าคณุ

ไม่อยู่ใกล้ผม ผมจะรูไ้ด้ไงว่าผท่ีีตามคณุอยู่ต้องการอะไร" ชายหนุม่เดนิกลบัไป 

นั่งเก้าอี้ด้วยความสบายใจ ปล่อยให้ทยาดายืนหงุดหงิดหน้าบอกบุญไม่รับ

อยู่กับที่

"แต่ฉันไม่เคยท�างานเลขาฯ และท่ีเจอเรื่องไม่ดีนั่นก็เพราะคุณพูด 

ข้ึนมาเองท้ังนัน้ ชีวติปกตฉัินดอียูแ่ล้ว ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกไปเลยสกันดิ" 

"ไม่เคยกล็องส ิเพราะผมก็ไม่เคยจ้างเซลส์ให้มาเป็นเลขาฯ เหมอืนกนั  

ก็แปลกดีนี่นา ชีวิตคุณจะได้มีสีสัน ท�างานในต�าแหน่งเดิมๆ ไม่เบ่ือ 

บ้างเหรอ"
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กวนิพดูตามความจรงิ แต่ดทู่าทยาดาจะหัวเสยีไม่ใช่น้อย เพราะเจ้าหล่อน 

ก้าวฉับๆ เข้ามาตรงหน้าโต๊ะท�างานแล้วยืน่ค�าขาดกบัเขา "ฉันไม่รบัต�าแหน่ง 

เลขาฯ"

"ผมให้เงินเดือนได้เท่าท่ีคุณจะขอ" กวินเสนอ ทว่าหญิงสาวกลับ 

แค่นหัวเราะออกมาแทน

"ถ้าฉันขอเงินเดือนสิบล้านคุณจะให้หรือเปล่าล่ะ" 

กวินนิ่งอ้ึงไปกับจ�านวนเงิน แม้จะรู ้ว่าทยาดาพูดไปเพราะความ 

อยากเอาชนะ แต่เขาก็ตกลง "ได้! ไม่มีปัญหาอะไรส�าหรับผม"

กวินตอบรับข้อเสนอ ยิ่งท�าให้ทยาดาหัวเสียหนักขึ้นไปอีก

"แต่เป็นค่าสินสอดแทนแล้วกันนะถ้าจะขอขนาดนั้น" 

เขาตอบยยีวน ย่ิงเห็นอาการหงดุหงดิงุน่ง่านของทยาดาแล้วย่ิงท�าให้

รู้สึกอยากปั่นหัวสาวเพอร์เฟ็กต์ตัวแม่ประจ�าบริษัทคนนี้ให้มากข้ึนไปอีก 

สนุกดี

"ไม่ต้องกงัวลไป ผมไม่ใช่เจ้านายงีเ่ง่า ไม่ใช้งานหนกัหรอก" กวนิหยอก

"ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะ" ทยาดาค้าน 

กรรมการบริษัทคนใหม่วางมือหนาเท้าโต๊ะ ปรับสีหน้าให้เคร่งขรึม 

อีกนิดหนึ่ง ก่อนจะโน้มตัวมาจ้องหญิงสาวให้ถนัดขึ้นพลางเอ่ยอย่างจับผิด 

"คุณกลัวผม?" 

"ถ้าคุณไม่ใช่เจ้านาย ฉันอยากจะบอกว่าคณุมนักวนประสาท" ทยาดาว่า  

ในขณะท่ีเขาเผลอท�าปากคว�า่ตาโตใส่ราวประหลาดใจ ประหลาดท่ีคนตรงหน้า 

เพิ่งรู้ว่าเขากวนประสาทนี่แหละ

"กเ็หมือนพดูมาแล้วล่ะนะ" ชายหนุม่อมย้ิม "รบัเถอะ อยากให้รบั แต่

ไม่รับก็ไม่เป็นไร ฝ่ายบุคคลด�าเนินการไปแล้วล่ะมั้งตอนนี้" 

ค�าตอบของเขาท�าให้ทยาดาได้แต่ถอนหายใจ 

"ฉันไม่สะดวกท่ีจะติดสอยห้อยตามคุณไปทุกท่ี เพราะฉะนั้นฉัน 



สุภาพบุรุษ สุดที่ร้าย76

ขาดคุณสมบัติของการเป็นเลขาฯ แล้วล่ะหนึ่ง" เธอชูนิ้วข้ึนมาเพ่ือร่าย 

ความไม่ตรงคุณสมบัติของตนเองกับต�าแหน่ง

"สอง ฉันเสยีมารยาทกบัคณุ คณุคงไม่อยากท�างานร่วมกนัแน่ๆ และสาม  

ถ้าฉันเป็นเลขาฯ ให้คณุ แล้วใครจะมาท�างานแทนฉัน การเป็นหัวหน้าทีมขาย 

มันไม่ง่ายที่จะจับใครมาเป็นก็ได้นะคะคุณกวิน"

หญิงสาวลงน�้าหนักให้กับการเรียกช่ือของเขาด้วยความขุ่นเคือง  

ทยาดาหาข้ออ้างมาปฏิเสธให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเธอนึกได้ ซ่ึงท้ังหมดมันก็ 

ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายของเขาแต่อย่างใด

"เป็นเซลส์อิสระกว่าเป็นเลขาฯ ใช่ไหมล่ะ" 

เขาพูดเสียตรงจุด เล่นเอาทยาดานิ่งอึ้งไปช่ัวขณะ ดวงตาดุดัน 

โฉบเฉ่ียวมร่ีองรอยสัน่ระรกิอยู่ภายใน ยิง่ท�าให้เขายิม้กว้างข้ึนกว่าเดมิ ชัวร์ 

อาการออกขนาดนี้

"ค่ะ" ทยาดายอมรบัเสยีงอ่อนลง รวมไปถงึท่าทางขึงขังกล็ดลงไปด้วย

"ผมก็ไม่เคยมีเลขาฯ กบัเขาหรอกนะ แต่เท่าท่ีรู ้ผมไม่เคยใช้งานใคร

หนักหรือท�าตัวเป็นภาระเพราะมีคนคอยรับใช้ คุณไม่ต้องห่วงแล้วเตรียม

ปรับตัวกบัต�าแหน่งงานใหม่เถอะ เพราะนัน่ไม่ใช่แค่คณุท่ีต้องปรบัตวั ผมเอง 

ก็ต้องปรับเช่นกัน"

กวินพูดอย่างเป็นทางการ ที่พูดไปก็เรื่องจริงทั้งหมด คนเคยท�างาน

เป็นเจ้าของร้านอาหารในต่างประเทศจู่ๆ  จะให้มาเป็นผูบ้รหิารบรษัิทท่ีสายงาน 

ไม่ได้ใกล้เคียงในสิ่งที่เคยท�าสักนิด เขาก็แปลกที่แปลกทางเช่นกัน

"ทุกคนท่ีลงมติให้คุณข้ึนมาท�าต�าแหน่งนี้ต่างไว้ใจในความสามารถ

ของคุณ" 

ชายหนุ่มลงท้ายไว้เช่นนั้นพลางหนีบกระเป๋าเอกสารเดินเลี่ยงทาง 

ท่ีเธอยืนเพื่อไปเก็บของต่อ ให้ทยาดาไปคิดต่อเอาเองว่าควรท�าอะไร 

เป็นล�าดับถัดไป แต่ที่แน่ๆ ต่อจากนี้เธอจะหนีเขาไม่ได้อีกต่อไป อย่างน้อย
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ก็จนกว่าเขาจะล่วงรู้ว่าเธอก�าลังมีปัญหาอะไรเกิดข้ึน และถ้าเขาไขปัญหา

ให้ได้ เวลานั้นเธออยากหนีเขาไปไหนก็ได้ตามแต่ใจเธอเลือกเลย
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หลังจากทยาดาเดินคอตกออกไปเขาเองก็รีบตามไปด้วย แต่เหมือน

สาวเจ้าจะรีบมากเสียจนเขาไม่เห็นแม้แต่แผ่นหลังของเธอ เพียงแค่ 

คลาดกันไม่กี่นาทีกลับเหมือนทยาดาหายตัวได้

กวนิกดลฟิต์ลงไปยังช้ันลานจอดรถ เห็นเงาตะคุม่ยืนหันรหัีนขวางอยู่

ใกล้ทางออก และด้วยสัญชาตญาณอยากรู้อยากเห็นเขาเลยลองเดินเข้าไป

หาท่ีหลบมุมใกล้ๆ เพื่อต้องการรู้ว่ามีอะไรเกิดข้ึน และพอย่ิงเข้าไปใกล้  

เขาเองก็ยิ่งแน่ใจว่าเงาตะคุ่มนั้นคือสพลอย่างแน่นอน

ภาพท่ีสพลฉุดทยาดาให้ล้มลงมาทับผดุข้ึนมาจนคิว้เข้มขมวดเข้าหา

กนัอัตโนมตั ิพร้อมกบัเท้าท่ีก้าวเข้าไปจนประชิดตวัสพลอย่างไม่อาจควบคมุ

"ยงัไม่กลบัหรอืครบัคณุสพล" กวินส่งเสยีงเข้มให้ได้ยิน แม้น�า้เสยีงเขา 

จะเป็นปกติแต่ก็น่าเกรงขามอยู่ในตัว ส่งผลให้สพลท่ีไม่ทันระวังตัวสะดุ้ง 

เล็กน้อยก่อนจะหันกลับมายกมือสวัสดีด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 

"อ้อ! ก�าลงัจะกลบัครบั" ปากบอกจะกลบั แต่สพลกยั็งหันซ้ายหันขวา

เหมือนก�าลังชะเง้อหาใครอยู่

"รอใครอยู่หรือเปล่าครับ" กวินลองถามแบบคนเสียมารยาทหลังจาก

บทที่
5
หวั่นไหวโดยหน้ำที่
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สงัเกตท่าทางของคนตรงหน้าได้สกัพกั แต่ภาพท่ีเห็นตรงหน้าคอืสพลหน้า

ถอดสี ยิ้มระรื่นเมื่อสักครู่เปลี่ยนเป็นถอนหายใจพลางเอ่ยด้วยน�้าเสียงสลด 

"รอแฟนน่ะครบั ทะเลาะกนันดิหน่อย นีส่งสยัคงหนกีลบับ้านไปแล้ว" 

กวินคิ้วกระตุกทันทีท่ีได้ยินค�าว่าแฟนจากปากสพล "เป็นพนักงาน 

ในบริษัทเหมือนกันหรือครับ" เขาหยั่งเชิง แต่สพลดันพยักหน้ารับโดยดี

"หน้าตาเป็นยังไงบ้างครับ เผื่อผมเดินสวน" กวินแกล้งถามอย่าง 

คนมีน�้าใจ

สพลเปลีย่นสหีน้าอกีครัง้เป็นย้ิมกว้าง ก่อนจะอธบิายรายละเอียดของ

คนที่ก�าลังชะเง้อหา "ก็ไม่ใช่ใครหรอกครับ คนที่คุณแต่งตั้งเป็นเลขานุการ

คนใหม่นั่นแหละครับ ทยาดา"

มอืหนาก�าแน่นจนเห็นเส้นเลอืดปูดโปน ใบหน้าภมิูใจท่ีกล้าพูดสมอ้าง

ออกมาของสพลท�าให้กวินอยากจะตะบันหน้าคนตรงหน้าสักที เขาเห็น 

ทยาดาดิน้หนด้ีวยอาการรงัเกยีจเสยีเต็มประดาขนาดนัน้ แต่สพลกลบัโมเม

หน้าตายได้อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว 

"อย่างนี้นี่เอง คบกันมานานแล้วเหรอครับ" กวินพยายามปรับเสียง

ให้เป็นธรรมชาติที่สุดพลางพยักหน้าในเชิงรับรู้

"สักพักครับ แต่ก็ทะเลาะกันเรื่อยๆ พ่อแง่แม่งอนไปตามประสา"  

สพลว่าไปเรื่อย "ยิ่งคุณแต่งตั้งทอยเป็นเลขาฯ ด้วยอย่างนี้แล้ว ผมคงต้อง

รีบง้อ เดี๋ยวไม่มีเวลาให้กันจนเขาไปมี 'คนอื่น' ล่ะแย่เลย" 

สพลหัวเราะเก้อเขินเหมือนคนมีความรักจริงๆ จนกวินชักเอะใจ...

หรือว่าสพลจะพูดถูก สองคนอาจจะคบกันอยู่จริงดังว่า และท่ีเขาเห็นมา 

มันก็แค่การทะเลาะเล็กน้อยเป็นธรรมดาของคนคบกันท่ัวไป ชายหนุ่ม 

เกิดอาการลังเล ยกมือยื่นไปหาสพล โดยที่สพลเองท�าหน้างุนงงแต่ก็ยอม

จับมือเขากลับ

"ขอให้เป็นไปด้วยดีนะครับ ผมเองก็ต้องช่ืนชมคุณท่ีท�างานดีไม่แพ้
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ทยาดาเหมือนกัน" กวินแกล้งพูดยกยอ ซ่ึงสพลก็น้อมศีรษะรับค�าชม 

ของเขา

แต่ระหว่างนั้นกวินกลับนิ่งไปหลังพูดจบ ใช้สมาธิท้ังหมดเพ่งไปยัง

ภาพท่ีผุดข้ึนมาอีกครั้งหลังจากได้จับมือสพล ภาพท่ีเห็นคือทยาดาก�าลัง 

ยืนโงนเงนอยู่ข้างโต๊ะอาหารท่ีเขาเห็นว่ามีขวดแอลกอฮอล์วางเรียงอยู ่

นบัสบิขวด มีนลนิท่ีีคอยประคอง จนกระท่ังหญิงสาวขอปลกีตวัเดนิออกนอก 

พื้นที่ทานข้าวไปยังริมหาด 

มอืบางปัดป่ายต้นไม้อย่างสะเปะสะปะเพือ่ยดึเอาไว้ไม่ให้ตวัเองเซล้ม

ลงไป สักพักก็เป็นสพลท่ีเข้ามาโอบหลังและลูบไล้อย่างแผ่วเบาคล้าย

ต้องการให้หญิงสาวบรรเทาอาการท่ีเป็นอยู ่แต่สกัพกักเ็ปลีย่นเป็นโอบกอด

ในขณะที่ทยาดาทรงตัวไม่อยู่

เปลอืกตาของเธอกะพรบิอ่อนลงจนแทบจะปิด สพลเลยพยายามท่ีจะ

อุ้มร่างเพรยีวข้ึน แต่หญิงสาวกขั็ดขืนเอาไว้ไม่ให้ถกูอุม้จนตวัเองทรดุลงกบั

พื้นทรายหยาบนั่น ทยาดาปัดป่ายไปบนทรายเหมือนคนไร้สติโดยมีสพล 

ท่ีพยายามจะอุ้มอีกครั้ง แต่ดีท่ีนลินีกับใครอีกคนวิ่งมาขัดจังหวะและย่ืน 

น�้าเปล่าให้ทยาดาดื่มไปอึกใหญ่ ส่วนสพลจ�าต้องละมือจากร่างทยาดาและ

เดินหนีไปอีกทางหลังจากที่มีสองคนผู้มาใหม่ประคองทยาดาขึ้นมาได้แล้ว

อาจจะไปหาใครมาช่วยหรือเปล่าวะ 

กวนิท่ีเห็นภาพนมิิตนัน้เริม่สบัสน เขาปล่อยมอืลกูน้องหนุม่ออกก่อนจะ 

เดินตรงไปขึ้นรถของตัวเองทันทีด้วยความคิดที่หนักอึ้ง

"ถามไปเลยดีไหมวะ จะได้เลิกคาใจสักที" ชายหนุ่มพึมพ�ากับตัวเอง

แต่ในท้ายที่สุดกวินก็ตัดสินใจขับรถกลับ ทว่าก็ต้องหยุดรถกะทันหัน

ท่ีหน้าตึกเม่ือเห็นวิญญาณโปร่งแสงเลือนรางยืนอยู่ข้างศาลพระภูมิใหญ่

ประจ�าตึกในสภาพใบหน้าขึ้นอืดเต็มที่!



จิณณะ 81

หญิงสาวกลับบ้านมาด้วยความเพลีย เธอเกลียดการประชุมท้ังวัน 

แบบนีช้ะมัด แม้จะแค่นัง่จดบันทึก ฟังคนอืน่พดู น�าเสนองานตวัเอง แต่นัน่

ก็ดูดพลังงานชีวิตเธอไปมากพอดู ผิดกับการออกไปขายของ พูดไม่กี่ค�า  

ดีลไม่กี่นาที ปิดการขาย แล้วก็จบ แยกย้าย ง่ายกว่าเป็นไหนๆ

เธอเกบ็เอกสารต่างๆ ท่ีรวบรวมมาจากฐานข้อมลูลกูค้ากลบัมาเรยีงล�าดบั 

ความส�าคัญของแต่ละงานเพื่อท่ีจะมอบหมายให้คนท่ีอาจจะต้องมาเป็น

หัวหน้าทีมใหม่ต่อจากเธอเอาไปไว้ใช้ กวินให้เวลาเธอหนึ่งเดือนในการ

จัดการเตรียมย้ายต�าแหน่งใหม่ ส่งต่องานและเรียนรู้การท�างานในฐานะ

เลขานกุารให้เรยีบร้อยสมกบัเงนิเดอืนท่ีเรยีกไป ชนดิท่ีว่าถ้าเรยีกจนตัง้ตวัได้ 

เธอคงท�าไปแล้ว

ไหนๆ ค่าคอมมิชช่ันก็จะไม่ได้ ค่าล่วงเวลา ค่าน�้ามันรถก็คงเบิก 

ไม่ได้อีกต่อไป เธอต้องเรียกให้คุ้ม ในเมื่อเขาอยากบอกว่าเธอมีศักยภาพ 

ดีนกั แต่ในใจกแ็อบหวัน่ว่าถ้าเขาบอกไม่สูค่้าตวั เธอจะถกูเฉดหัวหรอืเปล่า 

แต่ก็คงไม่หรอก อย่างน้อยแค่น่าจะโดนเฉดหัวกลับไปท�างานต�าแหน่งเดิม

แค่นั้นเอง เขาคงไม่ใจไม้ไส้ระก�าไล่ออกเพราะเรื่องแค่นี้

ทยาดาเดินซับผมออกจากห้องน�้ามาเจอสองแมวสาวคลอเคลียอยู่

ปลายเท้าแล้วกอ็ดไม่ได้ต้องลงไปเล่นด้วย ก่อนจะตรงไปนัง่หน้าคอมพวิเตอร์  

เปิดไล่หาดูข้อมลูการท�างานเป็นเลขานกุารเตรยีมตวัเอาไว้ ซ่ึงเธอกด็นัไม่มี

พรรคพวกเป็นเลขานุการมาก่อนเสียด้วย เลยไม่รู้จะถามใครนอกจากถาม

พี่กูเกิล 

มือบางพิมพ์ข้อมูลลงไป ผลการค้นหาแสดงข้ึนอย่างรวดเร็วและ

จ�านวนมากจนตาลายไปหมด มือบางขยับกรอบแว่นให้เข้าท่ีก่อนจะคลิก

เข้าไปในเว็บที่น่าจะได้ข้อมูลตรงสายมากที่สุด

ทยาดานั่งอ่านจนมึนไปหมดกับข้อมูลตรงหน้า...ข้อแรก เลขานุการ

จะต้องเป็นผู้บันทึกข้อมูลต่างๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากผูว่้าจ้าง ข้อสอง 
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เลขานกุารจะต้องเป็นผูจ้ดัการตารางงานของผูว่้าจ้างให้อยู่ภายในก�าหนดเวลา 

และไม่ทับซ้อนกัน ข้อสาม เลขานุการเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวท่ีคอย

บริหารเวลาและจัดการกับปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

และข้อสี่ เลขานุการกับเจ้านายมักได้กัน...

"หืม? ใครเขียนบทความนีย้ะ" ทยาดาถอดแว่นออกมาเพ่งมองข้อท่ีสี ่

ดีๆ ก่อนจะเลื่อนขึ้นไปอ่านชื่อเว็บและหัวข้อที่เธอคลิกเข้ามา 

'เว็ดดิ้งรูม ได้แฟนเพราะเป็นเลขาฯ ให้เขา' 

หญิงสาวกดปิดหน้าเว็บไซต์มือเป็นระวิงด้วยอารามตกใจ

"เว็บมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่อ่าน มาอ่านอะไรวะเนี่ย" ทยาดาถอนหายใจ 

มอืบางทาบหน้าอกแล้วกป็ระหลาดใจท่ีความรูส้กึข้างในเต้นระรวัราวกบัเพ่ิง

วิ่งสี่คูณร้อยมาหมาดๆ เธอค่อยๆ ถูมือเข้าหากันเพื่อเพิ่มความอุ่นจากท่ี

เย็นเฉียบมาได้สักพักหลังจากท่ีเห็นหัวข้อเว็บไซต์ จนตอนนี้จังหวะหัวใจ 

ยังเต้นรวัไม่หยุดเม่ือนกึถงึประโยคสดุท้ายท่ีอ่าน หญิงสาวสะบัดศรีษะอย่างแรง 

ไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกไป หวังจะให้ข้อที่สี่หลุดออกจากหัวเสียที 

แต่รายที่แล้วที่ออกไปเขาก็ได้กันนะ 

เธอตมืีอตวัเองท่ีเผลอคดิ ก่อนจะปิดการค้นหาท้ังหมดลงไปนอนกลิง้

บนเตยีงกบัแมวท้ังสองแทน กวนิเป็นคนหล่อกจ็รงิ แต่เธอต้องห้ามหลงใหล

หรือหวั่นไหวไปกับคนเพี้ยนนั่นเด็ดขาด คิดแต่เรื่องงานกับเงินเข้าไว้

เธอปัดนิว้เลือ่นโทรศพัท์เพือ่หาเกมหรอืหนงัดีๆ  ดสูกัเรือ่งไปเรือ่ยเป่ือย  

ใช้เวลาว่างด้วยการท�าเรื่องไร้สาระบ้างแก้เซ็ง ก่อนจะเลือกหาอีบุ๊กนิยาย

แนะน�ามาอ่านแทน และเหมือนระบบค้นหาอัจฉริยะจะแสนฉลาดเกินไป 

เพราะน�าเสนอแต่นิยายท่ีมีเนื้อเรื่องเป็นเจ้านายกับลูกน้องข้ึนมาไม่หยุด 

จนทยาดาชักหงุดหงิด 
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"เฮ้ย นิยายเรื่องอ่ืนๆ ไม่มีหรือไง ท�าไมข้ึนแนะน�ามาแต่พวกนี้"  

มอืบางปาโทรศพัท์ใส่ผ้าห่ม นอนคว�า่กอดเจ้าแมวแทนท่ีจะหาอะไรอ่านต่อ

กระท่ังเสยีงเรยีกเข้าจากโทรศพัท์ดงัข้ึน หญิงสาวหันไปคว้าโทรศพัท์ข้ึนมาดู  

เห็นว่าเป็นนิสราโทรมาเธอจึงปัดนิ้วอีกครั้งเพื่อรับสายหลังจากท่ีปาท้ิงไป

เมื่อครู่

"ยินดีกับต�าแหน่งเลขาฯ ด้วยจ้ะแม่คนสวย" ปลายสายทักทายอย่าง

ยินดี แต่ทยาดากลับยินร้ายเสียมากกว่าที่ได้ยิน

"ไม่ยินดีเลยสักนิด" เธอตอบ

"เงินเดือนขึ้นเท่าตัวเลยนะ" นิสราว่าเช่นนั้น ท�าเอาทยาดาสงสัย  

เพราะนิสราไม่ได้เข้าประชมุ และต่อให้เข้าก็ยงัไม่มีใครรู้ว่าเธอได้เงินเดือน

เพิ่มเป็นเท่าไหร่ที่ย้ายมารับต�าแหน่งนี้

"รู้ได้ยังไง"

"อ้าว แม่ฉันเคยเป็นเลขาฯ มาก่อนนะจ๊ะ สมัยนู้นก็เงินเดือนดีอยู่ 

สมัยนี้แกก็ต้องได้เยอะตามค่าเงินที่เพิ่มขึ้นสิ" 

เสมือนฟ้าประทาน ทยาดาแทบจะหมอบกราบนสิราท่ีโทรมาถกูเวลา

ที่สุด

"นิดหน่อย ฉันรักแก รู้ไหมว่าฉันก�าลังหาอยู่เลยว่าเลขานุการเขา 

ท�าอะไรกันบ้าง หาจนปวดหัวไปหมดแล้ว คนไม่เคยท�างานด้านนี้อยู่ๆ  

ก็มาแต่งตั้งเขาเฉย" ทยาดาได้ทีบ่นให้เพื่อนสาวฟังราวกับฟ้อง

"มันก็ไม่มีอะไรมากนะ ก็สารพัดเบ๊นั่นแหละแก" 

แค่ได้ฟังค�าตอบของเพื่อนสาวเธอก็แทบจะหงายหลังตึง ท�างาน 

รับใช้ทุกสิ่งอย่างนี่แหละที่เธอไม่ชอบที่สุด

"ฉันลาออกทันไหมนะ" เลอืดแม่ค้าเต็มตวัขนาดนีจ้ะให้ไปท�างานเป็น

คนรับใช้สารพัดสิ่ง ถึงจะเจอลูกค้ามาสารพัดรูปแบบก็จริง แต่ไม่เคย 

ต้องมารองรับอารมณ์ใครนานๆ หรือต้องปรนนิบัติพัดวีใคร งานเซลส ์
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เจอกันไม่กี่นาทีก็แยกย้าย 

"ได้ข่าวว่าบอสใจดีแล้วก็หน้าตาดีด้วยนี่ แกไม่ต้องเครียดหรอกทอย 

เป็นเซลส์มาเจด็ปีแล้ว เปลีย่นงานบ้างกท้็าทายด ีฉันเองยังอยากเปลีย่นเลย  

ติดที่ว่าไม่เก่งเท่าแก" 

ทยาดาเริม่ชังความเก่งของตวัเองข้ึนมาทันที รูอ้ย่างนีท้�างานเรือ่ยเป่ือย 

เป็นพนักงานธรรมดาน่าจะดีกว่า แต่เงินมันจูงใจนี่นา

"หรือนี่จะเป็นเรื่องราวดีๆ ท่ีแกอาจจะได้มีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กกับใครเขา

บ้าง" นิสราแหย่ ท�าเอาหญิงสาวเบิกตาโพลงอย่างตกใจ 

"หยุดเลยนะ แกเลิกพูดเรื่องนี้ไปเลย ฉันกับเขาไม่มีวันเป็นแบบนั้น

แน่นอน" ทยาดารีบแก้ตัวพัลวัน

"อะไร! ฉันหมายถงึได้ตามเขาไปเจอคนใหญ่คนโตไม่กเ็พ่ือนนกัธรุกจิ

ของเขา แกอาจจะเจอใครสักคนท่ีใจตรงกันก็ได้ ดีกว่าไปเจอลูกค้า

ประเดี๋ยวประด๋าว" นิสราชิงแก้ตัว "คิดไรอะ" 

ทยาดาออกอาการเหวอรบัประทานท่ีเผลอร้อนตวัไปเตม็ๆ ใบหน้านวล 

ข้ึนสรีะเรือ่ลามไปยันใบหู ใจท่ีเต้นปกตกิลบัตรีวัยิง่กว่ากลองเพลอีกครัง้หนึง่

เขาเป็นคนเพีย้น อย่าไปสนใจแค่หน้าตาส.ิ..แต่มอืใหญ่ๆ ของเขามัน

ก็อุ่นชะมัด

"เปล๊า! เปล่าเลย จะคดิอะไรได้...ฉันหมายถงึชีวติฉันมีแต่งาน ไม่มีเวลา 

ไปมองใครหรอก" ทยาดาแก้ตัวพัลวันจนนิสราอดแซวไม่ได้

"ก็นึกว่าแกคิดอะไรกับบอสเสียอีก" เธออยากจะมะเหงกเพื่อนสาวท่ี

บังอาจแซวอะไรไม่เข้าท่าเช่นนี้ ก่อนท่ีท้ังสองจะเปลี่ยนเรื่องคุยจนเวลา 

ผ่านไปเป็นชั่วโมง

เวลาใกล้ครบเดอืนตามก�าหนดท่ีเธอจะต้องย้ายต�าแหน่งเข้ามาเตม็ที 

บรรยากาศภายในออฟฟิศวนันีต้ัง้แต่เช้าดแูปลกไปจนเธอรูส้กึได้ เนือ่งจาก
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บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ต่างตื่นเต้นดีใจจนแทบไม่เป็นอันท�าการท�างาน  

โดยเฉพาะในทีมขายของเธอตอนนี้

ทยาดายังคงเกบ็งานท่ีคัง่ค้างของตนเองและสัง่งานให้ลกูทีมตามปกติ 

แม้จะยังไม่รู ้ว่าคนท่ีจะได้ข้ึนมาเป็นหัวหน้าทีมแทนเธอคือใคร เพราะ

พจิารณาดูคนในทีมแล้วเธอคดิว่ายงัไม่มีใครท่ีพอจะข้ึนมารบัผดิชอบในงาน

ส่วนนี้ได้ดีเลยสักคน จนกระทั่งชื่อบางคนลอยมาเข้าหูเพียงเท่านั้น เธอก็

แทบเต้นผาง

"ตกลงพี่สพลมาแทนคุณทอยจริงๆ ใช่ไหมคะ" 

หนึง่ในลกูทีมรวบรวมความกล้าเดนิเข้ามาถามเธอท่ีนัง่เกบ็แฟ้มงานอยู่  

ทยาดาเงยหน้าข้ึนมามองคนถามด้วยความแปลกใจปนไม่พอใจท่ีได้ยนิชือ่

คนท่ีเธอเกลียดตั้งแต่เช้า รบกวนความสงบในการท�างานแต่หัววันจน 

คิ้วเรียวได้รูปขมวดเป็นปม ก่อนเอ่ยถามลูกทีมเสียงแข็ง

"ไปรู้มาจากไหน" หญิงสาวถามกลับเสียงแข็งจนลูกทีมตัวหดเล็กลง 

ยิ่งบวกกับตาดุราวนางพญาของทยาดา ท�าเอาคนถามเกือบร้องไห้

"เอ่อ...มะ...มีประกาศท่ีหน้าบอร์ดชั้นล่างค่ะ" คนตรงหน้าเธอตอบ

เสียงสั่นตะกุกตะกัก ส่งผลให้ร่างเพรียวลุกพรวด ท้ิงให้คนถามยืนท�าตัว 

ไม่ถกูอยูก่บัท่ี ทยาดาตรงดิง่ไปยงัชัน้ล่างทันทีเพ่ือดูให้แน่ใจ และในทันทีท่ี

ลงมาถงึชัน้ล่าง สายตาของเธอกส็ะดดุท่ีช่ือของสพลเป็นล�าดบัแรก หมอนัน่ 

มันเข้ามาแทนต�าแหน่งเธอจริงดังว่า มือบางก�าหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไป

ในเนื้ออุ้งมือ อีกทั้งใบหน้ายังแสดงความไม่พอใจชัดเจนถึงขั้นปิดไม่มิด 

กวินเล่นตลกอะไรกับเธอ ท้ังย้ายเธอไปเป็นเลขาฯ และย้ายสพล 

มาประจ�าท่ีส�านกังานใหญ่แบบนี ้มิน่าล่ะว่าท�าไมบรรยากาศยามเช้ามันแปลก 

จนรู้สึกได้ว่าสาวๆ ในท่ีนี้กระดี๊กระด๊าเป็นพิเศษ และสิ่งท่ีตามมาก็คง 

ไม่พ้นกลายเป็นคนในหัวข้อการนินทาอีกแล้วแน่ๆ
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เธอกดอินเตอร์คอมท่ีหน้าห้องกรรมการบริหาร ก่อนจะกรอกเสียง 

ลงไปจนกระท่ังสัญญาณไฟแจ้งเตือนว่าบุคคลภายในห้องอนุญาตให้เธอ

เข้าไปได้ นั่นเพราะว่าคนในห้องยังไม่มีเลขานุการมารับต�าแหน่งอย่าง 

เป็นทางการ การพบเขาในช่วงนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับว่าท่ีเลขานุการ

อย่างเธอ

ทยาดามองโต๊ะท�างานตัวเล็กท่ีถูกย้ายเข้ามาใหม่ ก่อนจะมองเลย

เข้าไปในบานกระจกสีขุ่นที่มีกวินนั่งท�างานอยู่ในนั้น เนื่องจากห้องนี้ถูกกั้น

เป็นสองส่วน โซนกระจกใสท่ีมองผ่านจากข้างนอกเข้าไปได้คือส่วนของ

เลขานกุารหน้าห้อง และด้านหลงัท่ีเป็นกระจกฝ้าทึบนัน้คอืส่วนท�างานของ

คณะกรรมการบริหาร

ไม่กีอ่ดึใจเธอกไ็ด้พบกบัคนท่ีมอี�านาจสามารถอนมัุตใิห้ใครย้ายต�าแหน่ง 

ไปไหนก็ได้ตามใจ...อย่างกวิน

"คุณให้สพลเข้ามาท�างานเป็นหัวหน้าฝ่ายขายแทนฉันหรือคะ" เธอ

เปิดเรื่องทันทีอย่างไม่รีรอ 

กวนิท่ีนัง่อ่านแฟ้มอยูเ่งยหน้าขึน้มามองทยาดาในชุดเสือ้เช้ิตสดี�ากบั

กางเกงขากระบอกเข้ารูปด้วยสายตาส�ารวจ จนเธอต้องทรุดตัวลงนั่งเพื่อ 

ไม่ให้เขาจ้องเธอไปมากกว่านี้

"ใช่" เขาตอบเพยีงสัน้ๆ จนทยาดาต้องพ่นลมหายใจแรง แสดงอาการ

ไม่พอใจที่คุกรุ่นอยู่

"คุณเห็นว่าเขาก็มีศักยภาพเหมือนฉันอย่างนั้นหรือคะ" 

"ใช่" กวนิยังคงตอบสัน้ๆ ย่ิงท�าให้ทยาดาหงดุหงดิกว่าเดมิ แต่กเ็ลอืกจะ 

เก็บอาการไว้ เพราะคนตรงหน้าไม่ผิดที่เลือกสพล แต่สพลนั่นแหละที่ผิด!

"คุณมีปัญหาอะไรกับเขา" กวินโพล่งถามข้ึนมา เป็นค�าถามท่ี 

คล้ายกับการหยั่งเชิงว่าเธอไม่ชอบว่าที่เพื่อนร่วมตึกท�างานใช่หรือไม่ 

ทยาดาอยากจะขอกระดาษสกัปึกหนึง่เพือ่เขยีนปัญหาตามท่ีเขาอยากรู้  
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แต่เธอก็อึกอักท่ีจะตอบ เพราะว่าท้ังหมดมันเป็นปัญหาส่วนตัวมากกว่า 

เรื่องงาน 

"เปล่าค่ะ" เธอตอบปัดไป แต่ไม่ง่ายอย่างนั้น เพราะกวินคือคนท่ี 

อ่านเธอได้อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นคนแรก

"อย่าตอบเปล่า...เพราะผมรู้ว่ามี และจ�าได้ว่าผมเคยถามถึงเรื่องท่ี 

สพลท�าอะไรคุณด้วย" 

หญิงสาวมองหน้ากวนิอย่างท่ึงๆ ไม่คิดว่าเขาจะยังจ�าได้ เพราะขนาด

ตัวเธอเองยังลืมไปแล้วด้วยซ�้า หรือจะเรียกว่าไม่อยากจ�าให้รกสมองดีกว่า

"เงียบ...ต้องการให้ผมพูดแทนไหม" กวินถามพลางยักไหล่ในเชิงท่ี

แสดงว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดก็ไม่ปาน

"คุณรู้อะไรก็เล่าออกมาเลยดีกว่าค่ะ" เธอเอ่ยกลับ เป็นผลให้กวิน 

นิ่งไปอึดใจ มือหนาเก็บแฟ้มเอกสารท้ังหมดเสียบเข้าท่ีช้ันวางบนโต๊ะ 

แล้วหันมาสนทนากับเธออย่างจริงจัง 

"ผมเห็นเขากระชากคุณล้มลง แล้วกอดรดัคณุ" ชายหนุม่เปิดประเดน็

ทยาดานึกย้อนไปในวันประชุมช่วงพักเบรก สพลท�าเช่นนั้นกับเธอ

จริงๆ เท่ากับว่าคนตรงหน้านี้รู้เห็นเป็นแน่แท้ เพราะเธอเอาหัวเป็นประกัน

ว่าคนอย่างนลินีไม่มีทางปริปากเล่าให้ใครฟังสุ่มสี่สุ่มห้า

"สรุปว่าคุณเห็นจริงๆ?" หญิงสาวพูดอย่างไม่อยากจะเชื่อ เสี่ยงถาม

ในสิ่งที่เธอพยายามจะไม่เชื่อ

"บอกต้ังนานแล้วไม่เชื่อเอง" ชายหนุ่มว่า สุ้มเสียงของเขาเหมือน

น้อยใจ

"ได้ยังไง" 

กวินส่ายหน้า "ถ้ารู้ก็ดีสิ ผมเบื่อจะเห็นอะไรพวกนี้เต็มที" ชายหนุ่ม

ยักไหล่อย่างแสดงความร�าคาญและล�าบากใจในคราเดียวกัน 

"ตอนนั้นฉันคิดว่าคุณเพ้ียนจริงๆ นะคะ" ทยาดาตอบอย่างตรงไป 
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ตรงมา แต่ก็ลดความแข็งกร้าวลงเล็กน้อย

"ตอนเลิกงานผมบังเอิญเจอเขาท่ีลานจอดรถ เขาบอกว่าก�าลังรอ 

ดักเจอคุณเพราะคุณกับเขาทะเลาะกันนิดหน่อยตามประสาแฟน" 

ทยาดาเผลอก�ามือทุบโต๊ะดังปึง แววตาอ่อนลงเมื่อสักครู่เปลี่ยนเป็น

เกรี้ยวกราดจนกวินชะงักผงะถอยไปนิดหนึ่งด้วยอารามไม่ทันตั้งตัว

"ไอ้บ้านั่นมันพูดหมาๆ ได้ไง ฉันไม่เคยเป็นอะไรกับคนแบบนั้น

แน่นอน แค่หางตาไปมองฉันยังกลัวเป็นตากุ้งยิงเลยด้วยซ�้า!" เธอโมโห 

โมโหมากที่สพลกล้าดีถึงขนาดนี้ 

"เกลียดขนาดนั้นเชียว" กวินถาม เธอพยักหน้าจนคอแทบหลุด

"ไส้เดือน กิง้กอื แมลงสาบ ตวัเงนิตวัทอง ฉันยังไม่เกลยีดเท่าไอ้บ้านีเ่ลย  

มันย่ิงกว่างูพิษเสียอีกให้ตาย!" พูดจบทยาดาก็ท�าท่าขยะแขยงประกอบ

ความเกลียดไปด้วย

"ถ้าอย่างนั้นเขาก็โกหกผมที่ว่าคุณเป็นแฟนเขา แล้วคุณล่ะ ท�าไมถึง

เกลียดเขาขนาดนั้น บอกได้ไหม" 

หญิงสาวท�าท่านึกได้สักพักก่อนตอบ "เริ่มแรกสพลเข้ามาจีบ แต่ฉัน

บอกดีๆ ว่าไม่นิยมมีแฟนท�างานท่ีเดียวกัน แต่มันก็ยังตามตื๊อไปทุกท่ีท่ี

สามารถไปเจอกนัได้ ท้ังดกัรอ ดกัเจอตามงาน มนัน่าร�าคาญแค่ไหนคณุรูไ้หม  

ขนาดบอกว่าไม่ชอบไปตรงๆ ยังไม่เลิกรา

อีกอย่างท่ีฉันเกลียดมากคือคนปลิ้นปล้อน โกหกตลบตะแลง เจ้าชู้ 

แต่สพลมันเหนือชั้นกว่านั้น หน้าด้านหน้าทนกว่าที่คุณคิด" เธอสบโอกาส

ระบายให้เขาฟังเสียจนลืมไปว่าตอนนี้เป็นเวลาท�างาน และเธอกับเขาก็อยู่

ในสถานะเจ้านายลูกน้อง ซ่ึงเรื่องท่ีก�าลังคุยกันอยู่นี้ไม่ใช่สาระของการ

ท�างานเลย

"ดูจากความกะล่อนในการตอบค�าถามในห้องประชุมแบบเอาตัวรอด

หวุดหวิดของเขาผมก็พอจะเข้าใจ" 
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ทยาดาพยักหน้าเห็นด้วยกับกวินที่สามารถสังเกตเห็นแต่แรก

"รู้แล้วใช่ไหมว่าเขาจะเริ่มเข้ามาท�างานสัปดาห์หน้า" 

"อ้อ...ค่ะ ใช่ ฉันลมืเสยีสนทิเลยว่าจะมาพดูเรือ่งนีก้บัคณุ" เธอตอบอย่าง 

ขัดเขินเล็กน้อยที่ออกนอกเรื่องไปตั้งไกล

"คุณพูดมันออกมาหมดแล้วล่ะ" กวินเอ่ย เล่นเอาทยาดาสะอึกที่เธอ

เผลอตวัพดูกบัเขาไปเสยีมากมาย ถงึขนาดท่ีต้องให้เขาบอกซ�า้เชียวหรอืนี่

"ผมไม่ได้เห็นแค่เรือ่งวนันัน้ ครัง้แรกท่ีเราเจอกนัผมกเ็ห็น แต่ทุกอย่าง 

มนัไม่ชดั คุณยงัจ�าได้ไหมท่ีผมบอกว่าคณุอยู่บนรถบัสและไปจอดท่ีรมิทะเล 

มันเกิดอะไรขึ้น" กวินเล่าพลางซักไซ้อย่างใคร่รู้

เธอท�าหน้าครุน่คดิ นกึถงึเหตกุารณ์ในวนันัน้ซ่ึงเป็นวันสมัมนาประจ�าปี 

ของบริษัทท้ังหมดทุกสาขา มันก็แค่การพักผ่อนกินเลี้ยงกันตามธรรมดา

เหมือนที่อื่นเขาท�ากัน

"เป็นวนัสมัมนาประจ�าปีของบรษัิทค่ะ ก็ไปสงัสรรค์ตามปกติ ไม่มีอะไร

นี่คะ" เธอตอบไปตามจริง ทว่ากวินกลับหรี่ตามองอย่างจับผิด แต่ทยาดา

ก็ยังยืนยันว่ามีแค่นั้น

"ผมเห็นนะว่าเขาพยายามจะอุ้มคุณไป" ชายหนุ่มเอ่ยตามท่ีตัวเอง

เห็นจากภาพนิมิต

ทยาดาฟังแล้วอ้าปากค้างทีเ่ธอนึกอะไรไม่ออกเลยสักนิดว่าโดนสพล

ท�าอะไรแบบนัน้ หญงิสาวได้แต่เผลอเอามือบางลบูไล้แขนตวัเองด้วยความ

ขยะแขยงสุดฤทธิ์

"เหมือนว่าคุณจะเมานะตอนนั้น" กวินยังคงเล่าต่อ

"ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆ นะคะ และถ้าคุณพูดจริง ฉันก็เพิ่งรู้ว่า 

ไอ้สพลมันท�าอะไรอุบาทว์ๆ แบบนั้นด้วย" 

"คุณควรระวังตัวให้มากกว่านี้" กวินแนะน�า แต่ทยาดาก็ยังแอบเถียง

คอเป็นเอ็นว่าระวงัตวัเองทุกฝีก้าวอยู่แล้ว "ถ้าอย่างนัน้สพลกเ็ป็นตัวอนัตราย
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ส�าหรับคุณ"

"ใช่ค่ะ แล้วคุณก็พาตัวอันตรายมาหาฉันถึงที่"

เธอกล่าวโทษคนตรงหน้าท่ีเลือกสพลมาท�างานท่ีส�านักงานใหญ ่

ในขณะท่ีเธอยังอยู่ท่ีนี่ แต่ก่อนท�างานกันคนละท่ี เธอยังได้ใช้ชีวิตแบบ 

ไม่ต้องระแวงใดๆ มาตอนนี้เธอคงต้องหาเสื้อเกราะแบบกรีกโบราณมาใส่ 

เพราะแค่ล�าพังเสื้อเกราะธรรมดาอาจจะต้านความหน้าด้านหน้าทนและ 

การบุกรุกของสพลไม่อยู่

แล้วอีกอย่าง ถ้าลองได้ท�างานอยู่ท่ีเดยีวกนัแบบนี ้เธอไม่อยากคดิเลย 

ว่าจะโดนนนิทาไปขนาดไหน ขนาดท�าเป็นไม่ใส่ใจยังมีเสยีงซุบซิบลอยเข้าหู

มาเรื่อยๆ เป็นแบบนี้มีหวังเธอได้ชิงลาออกเพราะประสาทเสียกับไอ้บ้านั่น

แน่ๆ

"ฉันต้องโดนนนิทาไปอีกนานแค่ไหนกไ็ม่รูถ้้าสพลมาอยู่ท่ีนี"่ เธอบ่นอุบ  

หน้ามุ่ยบอกบุญไม่รับ

"อย่าบอกนะว่าท่ีมีเรื่องทะเลาะกันก็เพราะคุณโดนนินทา?" ทยาดา

อยากจะโคลงศีรษะให้กับเขาที่เพิ่งรู้สาเหตุ

"ก็ใช่น่ะสิคุณ" 

เหมือนเธอจะเห็นแววตากังวลของกวิน ซึ่งไม่ใช่แค่เขาหรอกที่กังวล 

เธอเองก็กังวลไม่แพ้กัน 

"คนลือกันว่าฉันกับสพลได้กันแล้วจนท่ัวท้ังบริษัท คนนะคะไม่ใช ่

พระอฐิพระปูนถงึจะทนฟังอะไรแบบนัน้ได้นานๆ คนเรามนักต้็องถงึจดุขีดสดุ 

กนับ้างแหละ" ทยาดาฮึดฮัดกอดอกอย่างไม่พอใจ นกึถงึตอนท่ีโดนรมุนนิทา

แล้วก็เจ็บใจไม่หาย 

"ไม่น่าเช่ือว่าสาวม่ันอย่างคุณก็อ่อนไหวไม่ใช่เล่นเลยนะ" กวินเอ่ย

อย่างขบขนั "เพราะเห็นแบบน้ันผมถงึได้ให้คณุย้ายมาเป็นเลขาฯ แทนนี่ไง" 

ทยาดาร้องอุทานเสียงดัง เพราะเธอหาความเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้เลย
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ในประโยคนั้น แต่กวินก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน

"ก็คุณจะได้อยู่ในสายตาผมตลอดเวลา เพราะจากนี้ไปคุณไม่มีทาง 

รู้ว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นบ้าง ซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน"

"อ้าว" หญิงสาวถอนหายใจคล้ายกับว่าไม่น่าเสียเวลาฟังเขามาได ้

ตั้งนานสองนาน ทยาดาจึงเหมือนรู้สึกพลาดท่ีมานั่งคุยอะไรกับคนเพี้ยน

อย่างเขา แต่ด้วยความที่เขาเป็นเจ้านาย ยังไงเสียเธอก็ต้องฟัง (บ้าง) 

แต่แล้วเขาก็ไม่ท�าให้ผิดหวังด้วยค�าพูดท่ีท�าให้ใบหน้าเธอเห่อแดง 

ร้อนวูบขึ้นมาอย่างประหลาดในแบบที่เธอไม่ได้รู้สึกมานานมากแล้ว

"แต่ผมคดิว่าผมปกป้องคณุได้นะ เชือ่ผมส"ิ กวินให้ค�าม่ันด้วยแววตา

จริงจัง 
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