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"ผมก�ำลังสารภาพรักกับคุณ ผมบอกว่าผมชอบคุณ ไม่สิ ผมรักคุณต่างหาก
แล้วคุณจะว่ายังไง"
"ฉัน...เอ้อ...บัวก็..."
"ก็อะไรครับ"
"บัวก็รัก...เอ่อ..." ฉันเป็นคนพู ดติดอ่างตัง
้ แต่เมื่อไรเนี่ย
"รักใครครับ"

ค�ำน�ำ

แม้วันเวลาที่เราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว
'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งที่ยังชัดเจนอยู่ ในใจคือ
ความทรงจ�ำและความสุขจากเรื่องราวที่เราได้ร่วมแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา ชื่อของ
'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในหมู่นักอ่านอยู่เรื่อยๆ
ซึ่งส�ำหรับนักเขียนและคนท�ำหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภูมิใจ
อย่างยิ่ง เมื่อหนังสือที่พวกเราท�ำด้วยความตั้งใจกลายเป็นความรู้สึกดีที่ประทับแน่น
อยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้
การกลับมาอีกครัง้ ของ 'ความรูส้ กึ ดีทเี่ รียกว่ารัก' ก็เพือ่ ขอบคุณนักอ่านทีอ่ ยูร่ ว่ ม
กับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพื่อมอบความสุข สดใส ละมุนละไม
ของความรักให้กบั นักอ่านรุน่ ใหม่ๆ ได้รจู้ กั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือของเราจะท�ำให้
นักอ่านทุกท่านมีชว่ งเวลาอบอุน่ และสามารถยิม้ ได้ดว้ ยหัวใจทีเ่ ติมเต็มด้วยความหวานล�ำ้
ไปด้วยกันค่ะ
ส�ำหรับนักอ่านหลายๆ คนคงผ่านหูผ่านตามาบ้างกับนามปากกา 'tiara' และ
อาจมีภาพจ�ำว่านามปากกานี้เขียนเรื่องราวแนวรัก-สืบสวน แต่นอกจากแนวสืบสวน
แล้ว tiara ก็เป็นอีกหนึ่งนักเขียนคุณภาพที่มีฝีไม้ลายมือในการบอกเล่าเรื่องราว
ความรักที่ชวนให้คนอ่านใจเต้นได้ไม่แพ้กัน ส�ำหรับผลงานเรื่อง 'กราฟหัวใจ...
อุน่ ละไมไอรัก' นี้ จะพาทุกคนไปร่วมเอาใจช่วยสาวโสดอย่าง 'เมษิน'ี ให้กระโดดลงจาก
คานเข้าสู่อ้อมกอดของ 'ณัฐ' หนุ่มหล่อแสนดีผู้เซอร์ ไพรส์เธอด้วยการน�ำ 'ของขวัญ'
ที่หายไปกลับมาคืน แต่เรือ่ งดันไม่จบแค่การคืนของนีส่ คิ ะ...บอกเลยว่าจังหวะจะสละโสด
ของสาวคนนี้ไม่ธรรมดา มีเรื่องราวอีกมากมายให้ชวนลุ้น ถ้าพร้อมจะใจเต้นตึกตัก
จนกราฟหัวใจพุ่งทะลุถึงขีดสุดแล้ว พลิกหน้าถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ
ด้วยไมตรีจิต

ส� ำนักพิ มพ์ แจ่มใส

ประวัตินักเขียน
tiara

ผู้หญิงราศีเมถุน เรียนจบปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นแม่บ้านที่มีลูกชายคนเดียว สนใจการท�ำขนมอบ ดื่มกาแฟ เดินทาง
ท่ อ งเที่ ย ว และเขี ย นนิ ย ายที่ ค วามรั ก มั ก มาพร้ อ มกั บ สถานการณ์ คั บ ขั น
เป็นคนเงียบเรียบร้อยนิดๆ ชอบเก็บตัว รักสันโดษ มองโลกในแง่จริง รักสันติ
พยายามเข้าใจคนทุกประเภท (แต่ไม่ได้รักคนทุกประเภท) รักธรรมชาติ
ชอบเสี ย งเพลง มี ค วามสุ ข กั บ การดู ภาพยนตร์ แ นวสื บ สวนสอบสวนกั บ
อ่านหนังสือประเภทจิตวิทยาเด็ก วิทยาศาสตร์ และนิยายแนวโรมานซ์
ปัจจุบันมีผลงานเรื่องสั้นและเรื่องยาวรวมกันสามสิบเรื่อง ส่วนใหญ่เป็น
งานสืบสวนสอบสวนที่มาพร้อมกับสถานการณ์รัก ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่
สนับสนุนงานเขียนของ tiara มาโดยตลอด หากต้องการทราบความเคลือ่ นไหว
เรื่องงานเขียนเชิญที่แฟนเพจ By tiara นะคะ

แนะน�ำตัวละคร

ณัฐ เตชะวินทร์

	ผู้บริหารตราสินค้ากินรี หนึ่งในธุรกิจของนิมมานนท์
นักธุรกิจหนุม่ ไฟแรงวัย 34 ปี ตัวสูงใหญ่แบบนักกีฬา มีเสน่ห์
แต่ชอบเก็บตัว ท�ำตัวลึกลับ และมีความทะเยอทะยานสูง

เมษินี (บัว)

	ผูจ้ ดั การโครงการ (ผูช้ ว่ ยฝ่ายการตลาด 2) ผูห้ ญิงสมัยใหม่
วัย 30 ปี ร่างเล็ก อวบเล็กน้อย เป็นตัวของตัวเอง ท�ำงานเก่ง
มีสังคมเล็กๆ ของตัวเอง

นิรุตต์ (กี้)			เพื่อนสนิทของเมษินี นิรุตต์เป็นชายใจหญิง บรรณาธิการ
ด้านแฟชั่น ท�ำงานเก่ง รักเพื่อน ชอบชีวิตที่สนุกสนาน
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บทที่
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นาฬิกาตัง้ โต๊ะกรีดเสียงดังลัน่ ฉันพยายามเอามือควานหาต้นเสียงนัน้
โดยไม่ลมื ตา อาการปวดศีรษะรุนแรงขึน้ เมือ่ เริม่ มีสติสมั ปชัญญะ หลังหยุด
เสียงของมันลงได้แล้ว ฉันพยายามลุกขึ้นจากที่นอนอันแสนนุ่มแต่ก็
ไม่ส�ำเร็จ ท�ำได้แค่เพียงนอนหงายกางแขนกางขาและลืมตาอย่างเชื่องช้า
บนเตียงนอนเท่านั้น แล้วพยายามคิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืน
ที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์และเป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่สามสิบของฉัน
เพือ่ นๆ โดยเฉพาะเจ๊กไี้ ด้เซอร์ไพรส์ฉนั ด้วยปาร์ตเี้ ล็กๆ ในร้านโปรดของเรา
เมื่อคืนฉันพยายามลืมเรื่องน�้ำหนักตัวที่เกินมาเกือบสองกิโลกรัม (ฉัน
พยายามรักษามันให้อยู่ในมาตรฐานของตัวเอง ซึ่งมันไม่ตรงกับมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข) โดยอนุญาตให้ตวั เองกินเค้กช็อกโกแลตได้หนึง่ ชิน้
สปาเกตตี้หอยลายนิดหน่อย น่องไก่ทอดชิ้นไม่ใหญ่นัก สลัดทูน่า และ
เครือ่ งดืม่ แสนอร่อย ซึง่ เจ๊ก้ีโกหกว่ามันมีแอลกอฮอล์นอ้ ยมากจนไม่สามารถ
วัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ตอนนี้ฉันสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่เชื่อเจ๊
เรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มอีกเป็นอันขาด เพราะฉันก�ำลังแฮงก์
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อย่างหนัก
หลังเที่ยงคืนเล็กน้อยปาร์ตี้ก็จบลง เพื่อนๆ แยกย้ายกันกลับ หนูอิ่ม
น้องสาวที่น่ารักสมัยเรียนปริญญาโทมาด้วยกันเป็นคนขับรถมาส่ง โชคดี
ที่ฉันไม่ได้ขับรถไปงานเอง ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นภาระหลังเลิก
งานปาร์ตี้แน่ๆ วันเกิดปีนี้ฉันได้ของขวัญมาเยอะเชียว จ�ำได้ว่าเมื่อคืน
ตอนขึ้นลิฟต์ต้องหอบมันพะรุงพะรัง
หลังจากทบทวนความทรงจ�ำมาได้สกั สิบนาที ฉันก็คดิ ว่าตัวเองพร้อม
ทีจ่ ะลองลุกขึน้ อีกครัง้ คราวนีป้ ระสบความส�ำเร็จ แม้วา่ จะยังมึนๆ แต่ถา้ ได้
กาแฟสักเหยือก...มันก็คงจะดีขึ้น ฉันลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆ ตาเหลือบ
ไปมองกระจกหน้าตู้เสื้อผ้าแล้วมองเห็นตัวเองเหมือนถุงผ้าเหี่ยวๆ ใบหนึ่ง
...ช่างมันเถอะ ยังไงฉันก็อยู่คนเดียว ไม่เห็นต้องกลัวใครจะมาเห็น
สภาพอันยับเยินตอนนี้เลย อีกอย่างผู้หญิงวัยสามสิบกับอีกหนึ่งวันอย่าง
ฉันเนี่ย คงหาคนสนใจได้ยากเต็มที...
ฉันเดินเหมือนปูมาจนถึงห้องครัวได้ส�ำเร็จ เปิดเครื่องชงเอสเพรสโซ
แล้วหยิบแก้วออกมาหนึง่ ใบ ซึง่ เจ๊กชี้ อบเรียกมันว่าเหยือก ฉันเงยหน้ามอง
นาฬิกาแขวนผนังในห้องครัว มันบอกเวลาสิบโมงยี่สิบนาที แสดงว่า
ต้องดื่มกาแฟ ล้างแก้ว อาบน�้ำ และแต่งตัวภายในสี่สิบนาทีก่อนที่จะถึง
เวลานัดกับเจ๊กี้
สบายมาก...ฉันมันประเภทสาวไฮเปอร์ ท�ำอะไรด้วยความรวดเร็ว
อยู่แล้ว แต่ต้องหลังจากจัดการกับกาแฟก่อนนะ ฉันชงกาแฟแก้วโต
เปิดตูเ้ ย็นหาอาหารเช้าทีพ่ อกินกับกาแฟได้ซงึ่ ก็เห็นมีแต่คกุ กีช้ อ็ กโกแลตชิพ
ที่เหลือก้นกล่องอยู่สามสี่ชิ้น โอเค นั่นคงพอส�ำหรับเช้าวันใหม่
ฉันนึกขึน้ มาได้วา่ เมือ่ คืนยังเปิดกล่องของขวัญไม่หมด หลังจากทีเ่ ปิด
ได้เพียงชิ้นเดียวนั่นก็คือของเจ๊กี้ ซึ่งทั้งคะยั้นคะยอและบีบบังคับให้ฉันเปิด
ให้ได้ กล่องของขวัญชิน้ นัน้ เป็นกล่องขนาดไม่ใหญ่นกั ใช้กระดาษสาสีหวาน
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ห่อทับกล่องสีขาว มีการ์ดใบเล็กๆ แนบมาด้วย เจ๊เขียนได้กวนโมโหมาก
ในนั้นมีข้อความสั้นๆ ว่า
'ถึงคุณเมษินี ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของหนู ยินดีต้อนรับสู่วัยสาวใหญ่
จาก เจ๊วัยใกล้เคียงกัน'
โอ๊ย! ฉันเกลียดค�ำว่า 'สาวใหญ่' ชะมัด ท�ำไมต้องเรียกผูห้ ญิงวัยเพียง
สามสิบและยังไม่แต่งงานว่าสาวใหญ่ด้วยนะ ฉันถือว่ามันหยาบคายมาก
โดยเฉพาะเวลาทีห่ นังสือพิมพ์โปรยหัวข้อข่าวว่าสาวใหญ่ทำ� อย่างโน้นอย่างนี้
พอมาอ่านเนื้อข่าว เธอเป็นเพียงหญิงสาวตัวเล็กๆ ที่มีอายุสามสิบต้นๆ
และสามารถหาเลีย้ งตัวเองได้เป็นอย่างดี แถมไม่มพี นั ธะทางกายให้ยงุ่ ยาก
เท่านั้น มันไม่ยุติธรรมเลย...
หากฉันได้เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วมีใครเรียกว่าสาวใหญ่บา้ ง
ฉันคิดว่าจะฟ้องร้องล่ะ และอีกอย่างค�ำว่า 'วัยใกล้เคียงกัน' ของเจ๊นั้น
เป็นการโกหกค�ำโต เพราะปีนี้เจ๊อายุสามสิบเก้าปีแล้วนะ เราใกล้เคียงกัน
เพราะมีเลขสามน�ำหน้าเหมือนกันเท่านั้นแหละ
ถึงแม้การ์ดน้อยๆ ใบนั้นจะท�ำให้ฉันมอบค้อนให้เจ๊กี้ไปวงใหญ่แต่ก็
ยังไม่สาสมเมื่อมาเห็นของขวัญสองชิ้นที่อยู่ข้างใน มันเป็นชุดชั้นในซีทรู
สีแดงแปร๊ด มีลูกไม้ติดไว้ตรงนู้นตรงนี้ ฉันช็อกไปเกือบหนึ่งนาที แต่
เพื่อนๆ กลับเฮฮากันมาก ส่วนเจ๊นั้นหัวเราะลั่นโดยไม่สนใจว่าหน้าฉัน
จะแดงขนาดไหน เจ๊บอกว่าทั้งสีและแบบเหมาะกับสาวใหญ่วัยสามสิบ
อย่างฉันมากและฉันควรเลิกใส่เสื้อชั้นในแบบสปอร์ตสักที
เช้านีฉ้ นั จึงวางแผนรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับเปิดกล่องของขวัญ
ไปด้วย อีกยี่สิบนาทีจะสิบเอ็ดโมง ฉันแกะของขวัญหมดทุกกล่อง ทุกชิ้น
น่ารักมาก ฉันชอบเพราะมันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าฉันมีเพื่อนที่รักฉันมาก
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แค่ไหน แต่เอ๊ะ! กล่องของขวัญของเจ๊กี้หายไปไหนนะ...
ช่างเหอะ มันอาจจะปนอยู่ในถุงไหนสักใบที่ฉันยังดูไม่ละเอียดก็ได้
เอาไว้ค่อยกลับมาดูอีกครั้ง...
ฉันเก็บข้าวของอย่างลวกๆ ไว้บนโซฟาในห้องรับแขกแล้วกลับเข้าไป
ในครัวอีกครั้ง ห้องของฉันอยู่ชั้นสิบ เป็นห้องขนาดกลางในคอนโดมิเนียม
ทีน่ บั ว่าหรูหราส�ำหรับคนท�ำงานในเมืองหลวง ฉันเพิง่ ย้ายเข้ามาได้เดือนกว่า
เท่านั้น โดยใช้เงินเก็บที่มีอยู่ทั้งชีวิตไปในการดาวน์และตกแต่ง มันเป็น
ความภาคภูมิใจของฉันมากที่สุดเพราะมันแสดงให้พ่อกับแม่เห็นว่าฉัน
โตเป็นผู้ใหญ่พอและสามารถดูแลตัวเองได้ดี
ห้องของฉันมีหอ้ งนอนและห้องน�ำ้ ในตัวหนึง่ ห้อง ห้องรับแขกอยูต่ ดิ กับ
ห้องครัวเล็กๆ และห้องน�้ำส�ำหรับแขกอีกหนึ่งห้อง แต่ที่ฉันรักมากที่สุด
ก็คือระเบียงอันแสนกว้างขวาง (ซึ่งเจ๊บอกว่าห้องน�้ำของเธอยังกว้างกว่านี้)
ที่สามารถมองออกไปยังสวนสาธารณะข้างล่างได้
หลังจากอาบน�้ำเย็นจัดและแต่งตัวเสร็จแล้ว โทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น
พอดี
"ฟื้นรึยังจ๊ะ ที่รัก" เสียงเจ๊กี้ดังลอดออกมาก่อนที่ฉันจะทักทายซะอีก
"เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากได้กาแฟหนึ่งเหยือก เจ๊จะขึ้นมารึเปล่า"
"ไม่ล่ะ หนูลงมาเลยดีกว่า เจ๊รออยู่ในรถหน้าคอนโดฯ นะ"
ฉันหันมาส�ำรวจความเรียบร้อยของห้องก่อนปิดประตูแล้วเดินไป
รอลิฟต์ วันนี้ฉันใส่เสื้อเชิ้ตแขนสามส่วนสีขาวกับกางเกงผ้าลายสก็อต
ตัง้ ใจว่าจะไปวัดเพือ่ ท�ำบุญและถวายสังฆทานเนือ่ งในวันคล้ายวันเกิดในบ่าย
วันนี้ จึงชวนเจ๊กี้ไปเป็นเพือ่ นด้วย เมือ่ คืนฉันพยายามย�ำ้ กับเจ๊หลายครัง้ ว่า
ให้แต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะต้องเข้าวัดเข้าวา
ก็ไม่ใช่ว่าเจ๊จะชอบแต่งตัวโป๊เปลือยอะไรหรอกนะ แต่ด้วยต�ำแหน่ง
'บรรณาธิการด้านแฟชั่น' นิตยสารชื่อดังของเมืองไทย ท�ำให้เจ๊ต้องแต่งตัว
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ให้น�ำสมัยอยู่เสมอ และอย่างที่รู้กันอยู่ว่าแฟชั่นในหนังสือนั้นบางครั้งมันก็
ไม่เหมาะที่จะใส่ออกมาเดินบนท้องถนน จึงท�ำให้งานนี้ต้องมีการก�ำชับกัน
หน่อยและเจ๊กท็ ำ� ได้ดี เพราะวันนีเ้ จ๊ใส่กางเกงผ้าพอดีตวั สีดำ� กับเสือ้ แขนยาว
สีขาวที่มีระบายเล็กๆ ตรงปลายแขนทั้งสองข้าง ดูเรียบร้อยและแสนสง่า
มันท�ำให้ฉันแอบคิดว่าลูกไม้มันก็เข้ากันได้ดีกับผู้ชายเหมือนกัน
กว่าที่ฉันกับเจ๊กี้จะท�ำธุระมากมายจิปาถะเสร็จก็ห้าโมงเย็นพอดี เรา
ตกลงกันว่าเย็นนีจ้ ะท�ำกับข้าวกินทีบ่ า้ นของฉันจึงแวะซือ้ ของสดกลับมาด้วย
เจ๊กี้มีฝีมือในการปรุงอาหารประเภทเส้นหากไม่รวมมาม่าลวกเข้าไปด้วย
สปาเกตตี้กุ้งราดซอสมะเขือเทศสูตรเด็ดยอดเยี่ยมที่สุด แต่เป็นเพราะ
เมือ่ วานเราทานสปาเกตตีก้ นั ไปแล้ว วันนีเ้ มนูอาหารจึงเป็นข้าวผัดปลาทูนา่
ซึ่งท�ำง่ายและกลิ่นไม่แรงนัก ครัวของฉันมีแค่เตาไฟฟ้ากับไมโครเวฟ
ซึ่งเจ๊บอกว่าแค่นี้ก็ท�ำอาหารได้ล้านแปด
...ช่างเป็นผูช้ ายทีเ่ พียบพร้อมจริงๆ หากให้ฉนั ตกลงปลงใจใช้ชวี ติ กับเจ๊
โดยไม่มีเรื่องเซ็กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้ล่ะก็...ฉันยอมเลยล่ะ แต่ไม่แน่ใจว่า
เจ๊จะยอมด้วยรึเปล่า...อย่างน้อยเรื่องอาหารการกินก็สบายไปทั้งชาติ
ใช่ว่าจะท�ำอาหารเก่งอย่างเดียว เรื่องการท�ำงานก็มาเป็นที่หนึ่ง
จนลูกน้องของเธอช่วยกันคิดว่า 'กี้' มาจาก 'เจ้ากี้เจ้าการ' เพราะเป็นคน
เจ้าระเบียบและท�ำงานเร็วเป็นจรวด อะไรไม่ได้ดงั ใจจะลงมือท�ำให้ลกู น้องดู
ด้วยตัวเองพร้อมกับค�ำบ่นอีกเป็นกระบุงโกย หลังๆ ลูกน้องทีอ่ ยูด่ ว้ ยได้กน็ บั ว่า
เป็นศิษย์เอกก้นกุฏิ แว่วมาว่าหากลูกน้องคนนี้ไปสมัครงานใหม่ที่ไหนล่ะก็
กินต�ำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการได้สบาย ถึงแม้จะเจ้าระเบียบแต่เจ๊ก็ถือว่า
เป็นคนที่รักและดูแลลูกน้องดีมาก หากใครมองข้ามลักษณะภายนอก
ที่เป็นคนโผงผาง พูดจาเสียงดังจนดูเหมือนคนดุในเวลาท�ำงานได้ล่ะก็...
ต้องรักเจ๊กันทุกคน

กราฟหัวใจ... อุ่นละไมไอรัก
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ฉันรูจ้ กั กับเจ๊เมือ่ สามปีทแี่ ล้ว จากการทีต่ อ้ งท�ำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์
ถ่ายโฆษณาสินค้าชนิดหนึ่ง หลังจากที่ต้องติดต่อกันตลอดสองเดือน
ฉั น ก็ รู ้ ว ่ า ผู ้ ช ายหั ว ใจหญิ ง คนนี้ น ่ า คบมาก เจ๊ ข องฉั น เป็ น ผู ้ ช ายตั ว สู ง
หุ่นเพรียว และมีกล้ามหน้าอกที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป อานิสงส์ที่ได้มาจาก
การเข้าฟิตเนสอาทิตย์ละสามวันเป็นอย่างต�่ำ เจ๊บอกว่าที่ขยันอย่างนี้
เพราะครูฝกึ ชาวอิตาลีนนั้ หล่อทรมานใจมาก แต่จะว่าไปดูภายนอกแทบจะ
ไม่รู้เลยว่าเจ๊มีใจรักความเป็นหญิง
ฉันเคยถามว่าท�ำไมถึงอยากเป็นอย่างนี้...เจ๊ว่า 'ไม่ใช่อยากเป็น แต่
มันเป็นเองตัง้ แต่เกิด' และด้วยความทีม่ คี รอบครัวทีเ่ ข้มงวดมาก เจ๊บอกว่า
ถ้าครอบครัวรูค้ งรับไม่ได้ เลยปกปิดความเป็นตัวเองมาตลอด หากมีโอกาส
กลับบ้านก็จะเป็นลูกชายที่แสนน่ารักของพ่อแม่เสมอ มีหลายครั้งที่ถูก
คะยั้นคะยอให้แต่งงานแต่ก็พยายามบ่ายเบี่ยงและอดที่จะกลัวไม่ได้ว่า
คงต้องพูดความจริงเข้าสักวัน
มันท�ำให้ฉันคิดว่าหากคนเรามองข้ามเรื่องเพศสภาพแล้วพยายาม
มองลึกเข้าไปในวิญญาณ ภายในตัวตนของเพื่อนมนุษย์แล้วล่ะก็ สังคม
อาจไม่มีปัญหาเรื่องการกีดกันทางเพศอย่างทุกวันนี้ก็ได้ อย่างน้อยฉัน
ก็เห็นว่าคนอย่างเจ๊กี้เป็นคนดีของสังคมคนหนึ่งและอาจจะดีกว่าใครอีก
หลายคน
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บทที่

2

หลังจากเราจัดการกับอาหารเย็นเรียบร้อยฉันก็รบั หน้าทีเ่ ก็บล้าง เจ๊นงั่ ที่
โซฟาหน้าโทรทัศน์ในห้องรับแขก พร้อมกับช่วยเก็บชิ้นส่วนของกล่องและ
กระดาษห่อของขวัญไปด้วย เมือ่ ฉันก�ำลังเช็ดมืออยูห่ น้าอ่างล้างจานในครัว
ก็มีเสียงเคาะประตูหน้าห้องดังขึ้นเบาๆ
"เจ๊ขา ช่วยแอบดูให้หนูหน่อย ใครมาเคาะประตูไม่รู้"
เจ๊หยุดมือแล้วเดินไปแอบดูตาแมวที่ประตู "อุ๊ย สวรรค์ทรงโปรด
หนูบัวจ๋า หนูมีเซอร์ไพรส์หลังอาหารเย็นส�ำหรับเจ๊ด้วยเหรอจ๊ะ"
เจ๊ท�ำตาลุกวาวให้ฉันที่ก�ำลังเดินมาสมทบ
"เซอร์ไพรส์อะไรคะ หนูไม่มีอะไรสักหน่อย"
"มาดูที่ประตูนี่เร็วๆ เข้า"
ฉันรีบเดินไปที่ตาแมวบ้าง แต่ภาพที่เห็นนั้นท�ำให้งงๆ อยู่ว่าผู้ชาย
ที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูคือใคร
"ผู้ชายคนนี้เป็นใครล่ะเจ๊ หนูไม่รู้จัก"
"อ้าว! เจ๊ก็ไม่รู้ แต่นี่มันห้องหนูนะ แล้วเขาก็ก�ำลังจะเคาะประตู
อีกรอบแล้ว"

กราฟหัวใจ... อุ่นละไมไอรัก
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เราท� ำ เสี ย งกระซิ บ กระซาบกั น เพราะกลั ว คนข้ า งนอกจะได้ ยิ น
ฉันตัดสินใจจะกระชากประตูออก เจ๊เตือนสติว่าก่อนที่เราจะเปิดประตู
ต้อนรับชายหนุ่ม โดยเฉพาะหนุ่มที่หน้าตาดีมากๆ เช่นนี้ เราควรส�ำรวจ
ความเรียบร้อยของตัวเองก่อน ฉันก้มมองตัวเองตั้งแต่หน้าอกลงไปถึง
ข้อเท้าแล้วเห็นว่าตัวเองใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นอยู่ มันก็ไม่ได้น่าเกลียด
อะไร ดังนั้นจึงตัดสินใจเปิดประตูพร้อมกับที่ได้ยินเสียงเจ๊ถอนหายใจเบาๆ
ทันทีที่เปิดประตู ฉันก็เห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ ไหล่กว้าง ผมรองทรง
สีน�้ำตาลเข้ม ตาโตสีน�้ำตาล คิ้วดกหนา จมูกเป็นสัน และริมฝีปากบาง
เขาใส่เสื้อโปโลสีขาว ดูท่าทางจะอายุมากกว่าฉันไม่กี่ปี สมองฉันรีบบอก
ตัวเองว่าผูช้ ายคนนีน้ า่ มอง แต่ดเู ขาจะตกใจเล็กน้อยทีฉ่ นั เปิดประตูออกมา
อย่างรวดเร็ว
"สวัสดีครับ" เขาทักทายขึ้นมาก่อน
"สวัสดีค่ะ ต้องการพบใครคะ"
"คุณเมษินีอยู่ห้องนี้รึเปล่าครับ"
"ฉันเมษินีค่ะ"
หลังจากทีพ่ ดู จบ เจ๊กกี้ ็โผล่ออกมาจากห้องบ้างพร้อมยืน่ มือมาทักทาย
ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าห้องของฉัน
"หวัดดีฮะ ผมนิรุตต์ ไม่ทราบคุณคือ..."
เจ๊วางมาดค่อนข้างแมน แต่ขอโทษเถอะ...เธอปิดบังประกายตา
ระยิบระยับไม่พ้นหรอก
ชายหนุ่มคนนั้นยื่นมือออกมาทักทายกับเจ๊อย่างไม่ให้เสียมารยาท
"ผมชื่อณัฐครับ"
หลังจากทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉันก็พยายามเอาตัวดันเจ๊
ออกไปข้างๆ เพื่อพูดธุระกับหนุ่มณัฐคนนี้ให้เรียบร้อย
"ไม่ทราบว่าคุณมีธุระอะไรกับฉันคะ"
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"เอ่อ...ผมพบกล่องนี้อยู่ ในลิฟต์เมื่อคืนครับ ต้องขอโทษด้วยที่
ละลาบละล้วงเพราะผมเห็นการ์ดที่ติดมา จึงทราบว่าเจ้าของกล่องนี้
เป็นคุณ" เขายื่นกล่องสีขาวที่อยู่ในมือมาให้ฉัน
โอ้ คุณพระช่วย...กล่องที่เขาถืออยู่นั้นมันเป็นกล่องของขวัญที่เจ๊
ให้มานี่นา!
ฉันหามันไม่เจอเพราะมันตกอยู่ในลิฟต์ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นเอง ที่ส�ำคัญ
ผู้ชายคนนี้เก็บมันได้!!
แล้วเขาจะเห็นไหมว่าอะไรที่อยู่ข้างในนั้น...
เขาต้องเห็นอยู่แล้วล่ะ เพราะการ์ดมันเสียบอยู่ข้างในกล่อง ฮือ...
ฉันอยากตาย
ไม่รู้ผ่านมากี่นาที หลังจากที่เขายื่นกล่องมาให้ฉันก็ยังคงยืนแข็ง
เป็นรูปปั้นหินอ่อนอยู่ที่เดิม ใบหน้าคงเปลี่ยนสีสลับไปมาจากสีขาวซีดเป็น
สีแดงทั้งหน้าเพราะรู้สึกว่ามันร้อนวูบวาบด้วยความอับอาย และก่อนที่ฉัน
จะตัดสินใจว่าจะท�ำอะไรต่อไป เจ๊ก็จัดการกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนี้ด้วย
ค�ำพูดที่ฉันรู้สึกว่ามันล่องลอยมาจากที่ไกลแสนไกล
"ขอบคุณนะฮะ เราก�ำลังสงสัยอยู่เชียวว่าของขวัญชิ้นส�ำคัญมัน
หายไปไหน"
ขอบคุณมากค่ะเจ๊...รู้สึกว่าเจ๊ก�ำลังท�ำให้ฉันอายมากขึ้นและอะไรๆ
มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย
เจ๊กคี้ งรับกล่องนัน้ คืนมาแล้ว ส่วนฉันได้แต่กม้ หน้างุด มองเห็นเพียง
ปลายขากางเกงยีนทีค่ ลุมรองเท้าผ้าใบแบบที่ใช้เล่นกีฬาของชายหนุม่ เท่านัน้
"ขอโทษทีผ่ มน�ำมาคืนช้านะครับ คือผมเพิง่ พบมันตอนดึกของเมือ่ คืน
พยายามไปถามออฟฟิศข้างล่างว่าคุณอยู่ห้องไหน แต่ผมไม่กล้ามาเคาะ
ห้องคุณดึกๆ แล้วเมื่อเช้าผมก็ตื่นสาย มาเคาะห้องคุณตอนเที่ยงแล้ว
คุณไม่อยู่ ผมเลยเอามาคืนช้าครับ"
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ฉันรู้ว่าเขาพยายามอธิบายความบริสุทธิ์ใจในการช่วยเหลือของเขา
ให้เราทั้งสองคนฟัง แต่ฉันก็อายเกินกว่าที่จะพูดขอบคุณ และการที่จะ
หันหลังแล้วเดินกลับเข้าห้องไปก็เป็นกิริยาที่เด็กเกินกว่าสาววัยสามสิบ
จะพึงกระท�ำ
"ไม่เป็นไรค่ะ" ฉันพูดเสียงเบาจนตัวเองก็แทบจะไม่ได้ยิน
"ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับ"
"สวัสดีฮะ" เจ๊กี้ตอบกลับไป
และเมือ่ เจ้าของรองเท้าผ้าใบคูน่ นั้ หมุนตัวออกไป เจ๊กกี้ ก็ งึ่ ลากกึง่ จูงฉัน
เข้าไปในห้อง
"บัว...เป็นอะไรไป ช็อกไปเลยเหรอน้องรัก"
ฉันช็อกจริงๆ
"โอย เจ๊ หนูอยากร้องไห้ ผูช้ ายนะเจ๊ ผูช้ ายคนนัน้ เป็นคนเจอชุดชัน้ ใน
ของหนู"
แม้มนั จะเป็นชุดชัน้ ในทีฉ่ นั ยังไม่เคยใส่กจ็ ริง แต่เชือ่ เถอะ ผูช้ ายคนนัน้
ต้องคิดว่ามันเป็นชุดชั้นในแบบที่ฉันชอบหรือใส่ประจ�ำแน่นอน
"อือ นั่นสิ หล่อซะด้วย"
"นั่นไม่เกี่ยวเลยเจ๊ ไม่เกี่ยวว่าเขาจะหล่อหรือไม่หล่อ ที่ส�ำคัญก็คือ
เขาเจอมันและมันเป็นชุดชั้นในซีทรูสีแดงต่างหาก" ฉันคร�่ำครวญและ
นอนชักดิ้นชักงอบนโซฟา
"เอาน่า หนูจะคร�่ำครวญไปท�ำไม เจ๊ว่าเขาก็ดูเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะ
ไม่เอาเรื่องที่หนูท�ำชั้นในตกในลิฟต์มาล้อเลียนเมื่อเจอกันคราวหน้าหรอก
และเขาก็หน้าแดงแปร๊ดไม่แพ้หนูเหมือนกันตอนพยายามอธิบายให้เจ๊ฟัง
เรือ่ งการประสบพบเจอของขวัญกล่องนีน้ ะ่ " เจ๊หวั เราะคิกคักอย่างมีความสุข
"ดูท่าทางเจ๊จะมีความสุขมากนะ ใช่ซี้ เขาเจอชุดชั้นในของหนู ไม่ใช่
ของเจ๊นี่" ฉันเริ่มพาล
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"อุย๊ ถ้าเจอของเจ๊นะ แสดงว่ามันต้องมีความหมายมากกว่าการท�ำตก
เฉยๆ จ้ะ" เจ๊กี้หัวเราะร่า
ฉันเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าการที่เขาเดินท่อมๆ มายืนอยู่หน้าห้องฉัน
ก็แสดงว่าเขาต้องอาศัยอยู่ ในตึกนี้ด้วย เพราะคนภายนอกจะไม่ได้รับ
อนุ ญ าตให้ ขึ้ นมาบนชั้ น สิ บ ตามล� ำ พั ง แน่ น อน ดั ง นั้ น จึ ง มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์
ความเป็นไปได้สงู มากทีฉ่ นั จะเดินไปเจอเขาในลิฟต์ ห้องอาหาร ร้านซักรีด
ฟิตเนส โถงหน้าคอนโดฯ หรือลานจอดรถ
โอย...ตายแน่ แล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน...
หลังจากเจ๊กลี้ ากลับไปแล้ว ฉันก็ยงั หมกมุน่ กับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อยูด่ ี
พยายามคิดหาวิธกี ารหลบหลีก หรือค�ำพูดต่างๆ หากบังเอิญเจอนายณัฐอีก
ถ้าเขามีท่าทีที่ไม่สุภาพหรือพูดถึงเรื่องนี้อย่างหยาบคาย ฉันก็จะบอกว่า
'ขอบคุณนะคะที่เก็บชั้นในให้ ไม่อย่างนั้นวันนี้ฉันคงไม่ได้ใส่มัน'
นี่คงก๋ากั่นพอที่จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เขาอยากมายุ่งกับฉันอีก
แต่ถ้าเขาเป็นสุภาพบุรุษอย่างที่เจ๊กี้ว่า ฉันก็จะแสดงความเป็นสุภาพสตรี
โดยการไม่พูดถึงมันและยิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวานที่สุด
หลังจากท�ำร้ายจิตใจตัวเองโดยการคิดทุกอย่างในแง่รา้ ยจนพอใจแล้ว
ฉันก็พยายามข่มตาให้หลับและคิดว่าพรุ่งนี้เช้าคงลืมมันได้
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แล้วการท�ำงานอย่างหนักก็ชว่ ยได้จริงๆ มันท�ำให้ฉนั แทบลืมเหตุการณ์
อันน่าอับอายทีเ่ กิดขึน้ ไปเลย และยังเป็นโชคดีของฉันด้วยทีต่ ลอดสองสัปดาห์
ที่ผ่านมาฉันยังไม่จ๊ะเอ๋กับคุณณัฐที่มุมใดมุมหนึ่งของคอนโดมิเนียมเลย
ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในสมองมีเพียงเรื่องงานเท่านั้น
ฉั น เป็น ผู ้ จั ด การโครงการของฝ่ายการตลาดและลู ก ค้าสั ม พั น ธ์
บริษทั เอคโค่ ซึง่ เป็นบริษทั โฆษณาทีต่ งั้ อยูย่ า่ นชิดลมและเปิดด�ำเนินการมา
สิบห้าปีแล้ว งานของฉันเป็นด่านแรกที่จะพบกับลูกค้า โดยต้องสอบถาม
ความต้องการและช่วยแนะน�ำการประชาสัมพันธ์สินค้าของเขาก่อนออกสู่
สายตาผูบ้ ริโภค บริษทั ของเราดูแลลูกค้าตัง้ แต่เรือ่ งการวางแผนการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์จนถึงการส�ำรวจความนิยมของผู้บริโภค แม้ว่า
เราจะไม่ใช่บริษัทโฆษณารายใหญ่ของประเทศแต่ก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง
พอสมควร ลูกค้าที่เคยใช้บริการของเราก็มักกลับมาหาเราเสมอ
แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา 'เอคโค่' มีคู่แข่งรายส�ำคัญเพิ่มขึ้น นั่นคือ
บริษทั 'เดอะ ช้อยส์' ซึง่ ได้เสนอตัวเพือ่ เป็นทางเลือกของลูกค้า เดอะ ช้อยส์
เป็นคูแ่ ข่งทีน่ า่ จับตามองมาก บริษทั นีม้ สี ว่ นทีท่ ำ� ให้สว่ นแบ่งการตลาดของ
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เอคโค่ลดลง
หัวหน้าของฉันชื่อ 'เศรษฐ์' แต่ฉันมักเรียกว่า 'พี่อี๊ด' พี่อี๊ดเป็น
ผู้ใหญ่ใจดีแต่เด็ดขาด เพราะต้องดูแลลูกน้องมากมาย ฉันเป็นผู้ช่วยหนึ่ง
ในสองคนของพี่อี๊ด ส่วนผู้ช่วยอีกคนนั้นเป็นสาวสวยที่มีดีกรีเป็นสาวไฮโซ
จบปริญญาโทจากเมืองนอก ชื่อชลธร แต่ฉันเรียกเธอว่า 'หนองน�้ำ'
(ซึง่ มันเป็นการตอกกลับหลังจากทีเ่ ธอเรียกฉันว่า 'บัวบาน') เธอเป็นคนเก่ง
ทีก่ วนประสาทฉันทีส่ ดุ ในโลก อายุมากกว่าฉันสองปี มีประสบการณ์มากกว่า
เพราะเคยฝึกงานกับบริษทั โฆษณาชัน้ น�ำทีเ่ มืองนอก เชอะ! แต่ฉนั ไม่สนใจ
หรอก เพราะกว่าที่ฉันจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเคียงบ่าเคียงไหล่กับเธอได้
ฉันคิดว่าตัวเองก็มีดีเหมือนกัน
การที่ฉันกับยายน�้ำไม่ค่อยจะกินเส้นกันนั้น เหตุผลก็ไม่มีอะไรมาก
เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ถ้าเล่าให้ผู้ชายฟังก็ต้องบอกว่าไร้สาระ เราท�ำงาน
ด้วยกันมาห้าปีกว่า ตั้งแต่เป็นพนักงานการตลาดธรรมดา งานของเรา
ก็ประสบความส�ำเร็จดี แต่เราไม่ชอบหน้ากันมาตั้งแต่แรก เหมือนที่เขา
บอกว่าแม่เสือสองตัวอยู่ถ�้ำเดียวกันไม่ได้ ยายน�้ำให้เหตุผลว่าเพราะฉัน
เป็นคนขี้เหร่ ก้าวร้าว ดื้อรั้น และเอาแต่ใจตัวเอง ส่วนถ้าถามฉัน...ฉันก็
จะบอกว่า เธอเป็นคนสวยแบบเซรามิก (สวยดีแต่ไม่มีประโยชน์ แสนแพง
แล้วยังแตกง่ายอีก) หยิ่งยโส และชอบให้โลกหมุนรอบตัวเธอตลอดเวลา
ลูกน้องของฉันบอกว่าถ้าเราสองคนท�ำงานด้วยกัน ต้องห้ามเอาวัตถุไวไฟ
มาวางไว้ใกล้ๆ อย่างเด็ดขาด เพราะมันอาจจะลุกติดไฟและเผาผลาญ
บริษัทได้
เราสองคนแข่งขันกันท�ำงานจนได้เป็นพนักงานดีเด่นกันทัง้ คู่ มีลกู ค้า
ประจ�ำมากพอๆ กัน แต่เราได้รบั มอบหมายให้ดแู ลลูกค้าคนละกลุม่ ยายน�ำ้
ดูแลลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กินได้ ส่วนฉันดูแลลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
กินไม่ได้ ดังนั้นคนที่ควรได้รับต�ำแหน่ง 'พนักงานดีเด่นตลอดกาล' น่าจะ
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เป็นพีอ่ ดี๊ เพราะสามารถบริหารจัดการเราสองคนให้ทำ� งานด้วยกันได้อย่างดี
(หากไม่ นั บ ตอนเราทะเลาะกั น ในห้ อ งประชุ ม เพราะพี่ อี๊ ด จะนั่ ง อุ ด หู
อย่างเดียวจนกว่าจะมีใครสักคนเหนื่อยแล้วหยุดไปเอง) แต่ก็มีอย่างหนึ่ง
ที่เราเหมือนกันคือตอนนี้เรายังใช้ค�ำน�ำหน้าว่า 'นางสาว' ด้วยกันทั้งคู่
แต่เธอก็ยงั อุตส่าห์เอาชนะฉันด้วยการบอกว่าการทีเ่ ธอยังคงด�ำรงความเป็น
นางสาวอยู่น้ันเพราะยังไม่เจอคนที่ดีพร้อมส�ำหรับเธอ ส่วนฉัน...ยังไม่
สามารถเป็นคนที่ดีพร้อมส�ำหรับใครได้
เฮ้อออออ...เอาเป็นว่าเธอจัดฉันให้อยูใ่ นอันดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหาร
เลยทีเดียว
เช้าวันนี้ฉันมีนัดประชุมกับพี่อี๊ดและยายน�้ำตอนสิบโมง มันเป็น
ประชุมประจ�ำสัปดาห์ทเี่ ราต้องสรุปงานให้พอี่ ดี๊ ทราบ เมือ่ วานฉันนัง่ เตรียม
รายงานเสร็จเกือบหกโมงเย็น ดังนั้นเช้านี้จึงไม่จ�ำเป็นต้องมาถึงออฟฟิศ
เร็วนัก แต่ต้องมีเวลาจิบลาเต้ร้อนๆ ของสตาร์บัคส์สักแก้วก่อนเข้าประชุม
เพราะการประชุมแต่ละครั้งมักจะต้องใช้พลังงานมหาศาล บริษัทเอคโค่
เช่าอาคารส�ำนักงานถึงสามชั้นและอาคารก็ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่คนท�ำงาน
พลุกพล่านมาก บรรยากาศการเดินทางมาท�ำงานของแต่ละคนเลยสับสน
วุ่นวายแตกต่างกัน บางคนนั่งรถเมล์ รถไฟฟ้า หรือนั่งเรือ ส�ำหรับวันนี้
ฉันขับรถมาท�ำงานเองก็ต้องออกจากคอนโดฯ ก่อนเจ็ดโมงเช้าเล็กน้อย
กว่าจะถึงออฟฟิศก็เกือบเก้าโมง หากมีธรุ ะเร่งด่วนก็ไม่ควรขับรถมาท�ำงาน
หันไปใช้บริการรถไฟใต้ดินต่อด้วยรถไฟฟ้า BTS มาท�ำงานดีกว่า แม้จะ
ยุ่งยากไปหน่อยแต่ก็สะดวกรวดเร็ว เบ็ดเสร็จใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาที
แม่เคยถามฉันหลายครั้งว่าไม่เบื่อหรือที่ต้องนั่งรถนานๆ เพราะแม่สงสัย
เหลือเกินว่าการเดินทางไม่กี่กิโลเมตร แต่ใช้เวลามหาศาลอย่างนี้ ฉันและ
คนกรุงเทพฯ ทั้งหลายทนได้อย่างไร มันกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว
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เพราะฉันใช้ชีวิตในเมืองหลวงมาถึงสิบสองปี การเผื่อเวลาเดินทางจึงเป็น
เรื่องที่ฉันและคนกรุงเทพฯ ทุกคนต้องท�ำทั้งนั้น
ฉันเดินถือแก้วลาเต้มาจ๊ะเอ๋กับยายน�้ำที่หน้าลิฟต์ เรามองหน้า
หยั่งเชิงกันเล็กน้อยแต่ยังไม่มีใครพูดอะไร วันนี้เธอใส่กระโปรงสั้นแค่เข่า
และเสือ้ สูทสีฟา้ เข้าชุดกัน ถือกระเป๋าใบเล็กสีครีมกับรองเท้าส้นสูงทีท่ ำ� ให้เธอ
ดูสงู เพรียว แล้วยังรวบผมไว้หลวมๆ ด้วยปิน่ ปักผม และทีค่ อก็มผี า้ ผืนเล็กๆ
พันไว้ด้วย เธอเป็นผู้หญิงอีกคนที่แต่งหน้าได้สวยมาก ฉันสงสัยจริงๆ ว่า
เธอต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงเพื่อท�ำทุกอย่างให้ออกมาสมบูรณ์แบบอย่างนี้
ส่วนฉันน่ะเหรอ...อะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้น อีกอย่างบริษัทก็ไม่ได้เข้มงวด
เรือ่ งการแต่งกายมากนัก นอกจากวันทีต่ อ้ งพบลูกค้า เราก็ตอ้ งเรียบร้อยหน่อย
เพื่อเสริมบุคลิกให้ดูเป็นมืออาชีพ อย่างวันนี้ฉันมีประชุมภายในบริษัท
และอาจต้องออกไปดูการท�ำงานของลูกน้องที่ไปถ่ายโฆษณานอกสถานที่
ดังนัน้ วันนีก้ เ็ ลยใส่กางเกงสีดำ� เสือ้ เชิต้ สีขาวมีลายทวิตตีท้ หี่ น้าอกด้านซ้าย
กับรองเท้าส้นเตีย้ และกระเป๋าใบยักษ์ทอี่ ดั ทุกอย่างเข้าไปได้เหมือนเช่นเคย
ส่วนผมก็มัดรวบไว้เป็นหางม้า เรื่องแต่งหน้าไม่ต้องพูดถึง ขอแป้งพัฟกับ
ลิปสติกอีกหนึง่ แท่งเป็นพอ เจ๊กเี้ คยดุหลายครัง้ แล้วเรือ่ งการแต่งตัวของฉัน
เจ๊บอกว่าฉันไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการแต่งตัวเอาซะเลย
ไม่จริงสักหน่อย...ฉันแค่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับมันมากเท่านัน้ เอง เพราะ
มันเสียทัง้ เวลาและค่าใช้จา่ ย อีกอย่างการทีต่ อ้ งคิดว่าวันนีจ้ ะจับกางเกงตัวนี้
มาใส่ให้เข้ากับเสื้อตัวไหนนั้นมันเสียเวลาชะมัด ถ้าลดความหมั่นไส้ในตัว
ยายน�ำ้ ลงไปได้ ฉันว่าวันนีเ้ ธอก็สวยดี แต่ถา้ ปิดปากเงียบเฉยโดยไม่ทกั ทาย
กันยามเช้าก็จะยังไงอยู่ ฉันเลยต้องพูดกับเธอก่อน
"อรุณสวัสดิ์ วันนี้เที่ยวบินออกกี่โมงเหรอจ๊ะ"
เธอท�ำหน้างงๆ เล็กน้อย แต่ก็ดูท่าทางพร้อมจะกระโดดขย�้ำฉัน
เหมือนกัน
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"วันนี้ฉันไม่ได้ไปไหนสักหน่อย"
ตกหลุมฉันซะแล้ว
"อ้าว เหรอ เห็นแต่งตัวยังกับแอร์โฮสเตส เลยคิดว่าจะบินไปปารีส
ซะอีก"
ฉันยิ้มให้หวานฉ�่ำ วันนี้เอาพอหอมปากหอมคอก่อนแล้วกัน ฉันรีบ
เข้าไปในลิฟต์กอ่ นทีเ่ ธอจะเถียงทัน เมือ่ เข้ามาแล้วก็มคี นอืน่ ตามเข้ามาด้วย
เธอจึงไม่กล้าต่อปากต่อค�ำ
เมื่อมาถึงชั้นของเรา ฉันออกจากลิฟต์มาก่อนโดยมียายน�้ำเดินตาม
ออกมาติดๆ ฉันเตรียมตัวรอฟังค�ำถากถางของเธอบ้าง
"ฉันเสียใจกับเธอด้วยนะ"
เอ...จะมาไม้ไหนเนี่ย
"เรื่องอะไร"
"ก็เห็นใส่สีไว้ทุกข์ทั้งปี เลยคิดว่าคนใกล้ตัวจากเธอไปทีละคนสองคน
เพราะทนปากเธอไม่ได้น่ะสิ"
พูดจบแล้วยายน�้ำก็เดินจากไป เธอไม่ได้เมตตาฉันเลยแม้แต่น้อย
ฉันรู้สึกเจ็บๆ คันๆ แต่ก็มันส์ดี
เอ...ฉันเป็นพวกนิยมความเจ็บปวดรึเปล่าเนี่ย
ยกนีฉ้ นั แพ้เพราะเธอมีเวลาคิดโต้ตอบตอนอยู่ในลิฟต์ แต่ไม่เป็นไร...
ชีวิตของเราสองคนยังต้องเจอกันอีกนาน
การประชุมเริ่มขึ้นตรงเวลา ยายน�้ำเริ่มสรุปงานในโปรเจ็กต์ที่ตัวเอง
รับผิดชอบก่อน จากนัน้ ก็เป็นคิวของฉันบ้าง เราทัง้ สามคนใช้เวลาพูดคุยกัน
เกือบชั่วโมง ส่วนใหญ่พี่อี๊ดจะรับฟังแต่ก็มีค�ำถามและค�ำแนะน�ำแทรกมา
เป็นระยะๆ หลังจากจบการรายงานแล้ว พี่อี๊ดก็มีเรื่องคุยกับเราบ้าง
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"เอาล่ะ วันนี้พี่มีสองเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เรื่องแรกคือส่วนแบ่ง
การตลาดที่ลดลงของเรา ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เราเสียลูกค้าให้
คู่แข่งไปพอสมควร ท�ำให้เขามีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเกินหน้าเราไป
ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ บอสก็เริ่มเตือนมาแล้วให้เราเร่งหาลูกค้า
หน่อย"
"น�้ำสงสัยจังว่าท�ำไมเดอะ ช้อยส์ถึงดึงลูกค้าของเราไปได้ ทั้งที่ลูกค้า
เหล่านั้นก็เคยพึงพอใจกับงานของเรามาก"
"เออ พี่ก็ไม่แน่ใจ อาจจะเป็นเพราะเขามีเงินทุนมาก แล้วใช้กลยุทธ์
ด้านราคาเพื่อเข้าแข่งขันกับเราก็ได้"
"ถ้าอย่างนัน้ บัวจะพยายามดูแลลูกค้าเก่าของเราแล้วกันนะคะ อาจจะ
ต้องเพิ่มกลยุทธ์บางอย่างเพื่อดึงดูดเขาเอาไว้"
พี่อี๊ดพยักหน้า "เราสองคนลองคิดดูแล้วกันว่าพอจะมีทางไหนแก้ไข
ปัญหานี้ได้บา้ ง ส่วนอีกเรือ่ งคือพีม่ โี ปรเจ็กต์ใหม่ทเี่ พิง่ รับมาจากบิก๊ บอสเรา
เมื่อวานนี้"
"กินได้ไหมคะพี่" ฉันถามเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะเป็นงานของใคร
"ได้บ้างไม่ได้บ้าง" พี่อี๊ดพูดยิ้มๆ
"โปรดักต์หลายชิ้นเหรอคะ" พี่อี๊ดพยักหน้ากับค�ำถามของยายน�้ำ
"คืออย่างนี้ ตอนนี้มันจะมีธุรกิจที่ผลิตสินค้าหลายประเภทภายใต้
ตราสินค้าเดียวกัน แล้วจะวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ ระยะแรก
เจ้าของตราสินค้าเขาต้องการเปิดตัวให้กลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง
ถึงสูงรู้จัก ระยะต่อไปนั้นอาจจะขยายไปเมืองนอก ในตอนนี้วัตถุประสงค์
หลักคือไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะท�ำอะไร เขาก็อยากให้คนนึกถึงตราสินค้า
ของเขาเป็นอันดับแรกหรือเดินเข้ามาหาร้านของเขาก่อน"
"แสดงว่าราคาก็แพงใช้ได้เลยสิคะ"
จากค�ำพูดของพีอ่ ดี๊ ฉันนึกถึงร้านมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ของประเทศ
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อังกฤษขึ้นมาทันที
"ก็พอสมควร แต่คงไม่แพงเท่าของนอกหรอกนะ เพราะเขาต้องการ
สร้างเป็นแบรนด์ของคนไทย" พี่อี๊ดหยุดตอบค�ำถามของฉันแล้วสั่งงานต่อ
"แม้วา่ ปกติพจี่ ะแบ่งความรับผิดชอบตามผลิตภัณฑ์แต่คราวนีค้ งต้องรวมหัวกัน
แล้วล่ะ ไม่อย่างนั้นคอนเซ็ปต์มันจะมั่ว ถ้าให้ท�ำคนเดียวก็คงไม่ไหวแน่
จากทีฟ่ งั เราทัง้ สองคนสรุปงานก็ดเู หมือนจะเคลียร์งานเก่าได้ในสิน้ เดือนนีน้ ะ
แต่ของบัวจะเบากว่าน�้ำหน่อย เอาอย่างนี้แล้วกัน...ในระยะแรกที่เราต้อง
ประสานงานกับลูกค้า พี่จะให้บัวเป็นแกนหลักก่อน น�้ำเป็นฝ่ายสนับสนุน
ถ้าน�้ำส่งต่องานที่ค้างอยู่ให้ฝ่ายผลิตเสร็จเมื่อไรค่อยมาท�ำเต็มตัว พี่อยาก
ให้เราประสานงานกันให้มาก เพราะถ้าโปรเจ็กต์นี้ส�ำเร็จคงมีข่าวดีให้เรา
คนใดคนหนึ่งแน่"
"ข่าวดีอะไรคะ"
ฉันและยายน�้ำพูดขึ้นพร้อมกัน
"นี่พี่ยังไม่ได้คุยกับบอสเลยนะ แต่คิดว่าพี่คงไม่เปลี่ยนใจแล้วล่ะ
ถ้าเสร็จงานนี้พี่จะลาออกไปท�ำธุรกิจส่วนตัว"
เราสองคนอ้าปากค้างเพราะไม่เคยคิดว่าพี่อี๊ดจะลาออกมาก่อนเลย
"ไม่ต้องตกใจหรอกน่า จากเป็นไม่ได้จากตายสักหน่อย แต่เราเข้าใจ
ใช่ไหมว่าคนทีจ่ ะขึน้ มาแทนพีจ่ ะมีแค่คนเดียวเท่านัน้ แล้วปกติพกี่ จ็ ะมีสทิ ธิ์
ในการเสนอชือ่ คนคนนัน้ ให้กบั บอสด้วย แต่ไอ้การทีบ่ อสจะโอเครึเปล่าก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่ง พี่ต้องขอบอกว่าผลการท�ำงานครั้งนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดตัวนึง
เพราะเรื่องวัยวุฒิกับคุณวุฒิเราทั้งคู่ก็มีคล้ายๆ กัน คราวนี้พี่จะดูรอบด้าน
ทั้งเรื่องการวางแผน การบังคับบัญชา การติดต่อประสานงาน รวมไปถึง
เรือ่ งการดูแลงบประมาณด้วย น�ำ้ ไม่ตอ้ งกลัวนะว่าจะเสียเปรียบทีเ่ ข้ามาช้า
กว่าบัว เพราะพี่บอกแล้วว่าพี่มองหมดทุกด้าน ทุกเรื่อง ผลของโปรเจ็กต์นี้
จะเป็นอีกตัววัดนึงเท่านั้นเอง"
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พี่อี๊ดพูดไปยิ้มไป แต่เราสองคนยังคงพูดอะไรไม่ออก
"มีอะไรจะถามพี่ไหม"
"ระยะเวลาทีเ่ ราท�ำโปรเจ็กต์นปี้ ระมาณเท่าไรคะ" ยายน�ำ้ พูดออกมาก่อน
"ไม่น่าเกินหกเดือน"
แสดงว่าเรามีเวลาท�ำงานและเวลาในการพิสจู น์ตวั เองทัง้ หมดหกเดือน
เพื่อให้หัวหน้าของเราตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด ฉันรู้สึกเครียด
ขึ้นมาทันทีและสามารถคาดการณ์ ได้เลยว่าอาการไมเกรนจะมาเยือนใน
อีกสองชั่วโมงข้างหน้านี้แน่
ฉันเดินกลับมาที่โต๊ะท�ำงาน ในสมองยังคงมึนงงกับสิ่งที่ได้ยินมา
ความจริงแล้วฉันก็มีเป้าหมายในการท�ำงานอยู่เหมือนกันว่าอีกสักห้าปี
ต่อจากนี้ฉันคงมีวุฒิภาวะพอที่จะก้าวขึ้นสู่ฝ่ายบริหารอย่างเต็มภาคภูมิ
แต่นี่ดูเหมือนโอกาสจะก้าวเข้ามาหาฉันเร็วขึ้นและยังเพิ่มความกดดัน
โดยการมีคู่แข่งที่แสนจะน่ากลัวด้วย แต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่ง
คร�่ำครวญ เพราะสนามแข่งขันได้ถูกเปิดออกตั้งแต่สิบนาทีที่ผ่านมา
เรียบร้อยแล้ว
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บทที่

4

เสียงโทรศัพท์ที่โต๊ะดังขึ้นในเช้าวันท�ำงานกลางสัปดาห์ ฉันเอื้อมมือ
ไปรับอย่างเกียจคร้าน
"ฮัลโหล"
"บัว มาหาพีท่ หี่ อ้ งหน่อย เรือ่ งตารางนัดคุยกับลูกค้ารายใหญ่ออกมา
แล้วนะ" เสียงพี่อี๊ดเรียกพบ
"ให้บัวตามน�้ำด้วยไหมพี่" ฉันคิดว่าเราต้องเข้าพบพี่อี๊ดทั้งคู่เพื่อ
รับทราบข้อมูลการท�ำงานร่วมกัน
"พี่คุยกับน�้ำแล้ว เรานั่นแหละเข้ามาคนเดียว"
เอ มันออกจะแปลกๆ นะที่เราเข้าพบหัวหน้าไม่พร้อมกัน ไม่ใช่ว่า
ฉันจะไม่เคยคุยงานกับพี่อี๊ดตามล�ำพัง แต่เรื่องโปรเจ็กต์นี้พี่อี๊ดเป็นคน
บอกเองว่าเราต้องรวมหัวกัน...
ช่างเถอะ มัวแต่กังวลก็ไม่มีประโยชน์ เพราะในช่วงแรกฉันก็ต้อง
รับงานเข้ามาดูแลก่อนยายน�้ำอยู่แล้ว
ฉันเคาะประตูเพื่อขออนุญาตเข้าไปในห้องท�ำงานของพี่อี๊ด
"เชิญ" เสียงอนุญาตเบาๆ พีอ่ ดี๊ ให้ฉนั นัง่ ทีเ่ ก้าอีต้ รงข้ามโต๊ะท�ำงานตัวใหญ่
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แล้วยืน่ ซองเอกสารสีนำ�้ ตาลมาวางไว้ทหี่ น้าโต๊ะ "นีเ่ ป็นข้อมูลทัง้ หมดของกินรี
ที่พี่ได้มาจากบิ๊กบอส บัวเอาไปอ่านก่อน"
ฉันเปิดซองเอกสารที่มีกระดาษไม่กี่แผ่นอยู่ในนั้นออกมาดู
"กินรี...นีเ่ ป็นชือ่ ตราสินค้าเหรอคะ" ฉันเห็นสัญลักษณ์ของกินรีทมี่ ปี กี
สวยงามอยู่บนหัวกระดาษ
"ใช่ ส�ำหรับวัยรุน่ อาจจะบอกว่ามันเชยไปหน่อย แต่ถา้ ต่อไปคิดจะเอาไป
ขายในตลาดเมืองนอก ฝรั่งเขาก็รู้จักกินรีของไทยเรามากอยู่เหมือนกัน"
ฉันดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ แล้วเห็นว่ามีพวกเสือ้ ผ้า กระเป๋า
รองเท้า หมวกส�ำหรับใส่เล่นกีฬาเป็นหลัก
"เอาล่ะ พี่จะตีกรอบงานของเราให้เห็นชัดขึ้นนะ 'กินรี' จะเปิดตัว
ในแนวความคิดที่ว่าเขาจะเป็นแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกดูแลและบ�ำรุง
สุขภาพ อย่างการดูแลสุขภาพก็ตีความว่าเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกก�ำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์กีฬา ส่วนการบ�ำรุงสุขภาพ
ก็จะเป็นพวกอาหารเสริมต่างๆ โดยเน้นสมุนไพรไทยที่เอามาท�ำเป็นเม็ด
ให้กินง่าย มันก็เลยกลายเป็นว่าครอบคลุมความรับผิดชอบของทั้งน�้ำและ
บัวไปด้วย"
ฉันพอจะมองเห็นภาพรวมของงานได้งา่ ยขึน้ เพราะตัวสินค้าค่อนข้าง
จ�ำเพาะเจาะจงมากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก
"แล้วต้องการเปิดตลาดที่ไหนคะ"
"ตอนนี้เขาจะเปิดตลาดในกรุงเทพฯ ก่อน โดยเอาใจคนท�ำงาน
เป็นหลัก พวกที่มีเวลาในการออกก�ำลังกายไม่มากหรือพวกที่เอากีฬา
มาเป็นเครื่องมือในการเข้าสังคม แล้ววันศุกร์ที่จะถึงนี้ ลูกค้านัดพบเรา
ที่บริษัทของเขาเพื่อคุยรายละเอียดของงาน พี่คิดว่าจะให้น�้ำกับบัวไปกับ
พี่ทั้งคู่ ตกลงวันศุกร์เราเจอกันที่ตึกลูกค้าตอนเก้าโมงครึ่งแล้วกันนะ
ก่อนเวลานัดครึ่งชั่วโมง บัวเอารายละเอียดพวกนี้ไปศึกษาก่อนแล้วกัน"
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ฉันตอบรับค�ำสั่งแล้วขอกลับโต๊ะท�ำงาน แต่ก่อนที่จะออกมาจาก
ห้องนั้น พี่อี๊ดก็เรียกฉันไว้
"มีอะไรหนักใจก็ปรึกษาพี่ ได้นะ งานนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะคุณอาจองก�ำชับนักก�ำชับหนาว่าเจ้าของกินรีเป็นเพื่อนเก่าของท่าน
ให้เราดูแลอย่างเต็มที่"
คุณอาจองเป็นบิ๊กบอสของเรา
"ตอนนี้บัวยังไม่มีอะไรหนักใจค่ะ แต่เอาไว้หลังจากรับงานมาแล้ว
อาจจะมีก็ได้ ถึงเวลานั้นจะขอใช้บริการพี่อี๊ดแล้วกันนะคะ ส่วนเรื่องงาน
ไม่ต้องห่วง บัวเต็มที่ทุกงานอยู่แล้ว"
ฉันรูส้ กึ ดีทมี่ เี จ้านายห่วงใยอยูเ่ สมอ อันทีจ่ ริงก็ยอมรับว่ามีความกังวล
กับงานนี้มากกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่พี่อี๊ดต้องการคัดเลือกผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งแทน แต่เมือ่ มานัง่ คิดอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นแล้วก็ตดั สินใจว่าจะลองสู้
อย่างเต็มที่ดูสักครั้ง ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร สิ่งที่ฉัน
อยากเห็นมากกว่าก็คือความพึงพอใจของลูกค้า ขอภาวนาให้ลูกค้ารายนี้
ไม่เป็นพวกเจ้าปัญหาทีเถอะ
แล้วเช้าวันศุกร์ก็มาถึง ฉันตั้งนาฬิกาปลุกหกโมงเช้า จัดการอาบน�้ำ
แต่งตัว เนื่องจากวันนี้ต้องพบลูกค้า จึงตัดสินใจใส่ชุดสวยที่เคยไปเลือกซื้อ
กับเจ๊กตี้ งั้ แต่ชว่ งทีห่ า้ งสรรพสินค้าลดกระหน�ำ่ ตอนปลายปี มันเป็นชุดวันพีซ
สีชมพูกลีบบัวแขนกุด แล้วมีเสื้อสูทความยาวพอดีเอวทับอีกชั้นหนึ่ง
ฉันใส่ถุงน่องสีเนื้อกับรองเท้าส้นเตี้ยสีน�้ำตาลอ่อน ส่วนกระเป๋าก็ใช้ใบเล็ก
สีเดียวกัน วันนี้ต้องบอกลากระเป๋าโดราเอมอนหนึ่งวันเพราะมันไม่เข้ากับ
ชุดคุณนายที่ก�ำลังสวมอยู่เลย ส�ำรวจความเรียบร้อยของตัวเองอยู่หน้า
กระจกหลังจากแต่งหน้าและรวบผมเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่าหน้าตาจะสดใส
เข้ากับชุดที่สวมอยู่ได้ดี หวังว่าคงจะดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงบ้าง
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กว่าจะแต่งตัวเสร็จก็ปาเข้าไปเกือบเจ็ดโมงครึง่ ฉันนึกขอบคุณบริษทั ที่
ไม่บังคับให้ต้องแต่งตัวอย่างนี้ทุกวัน เมื่อคืนก่อนนอนฉันโทรศัพท์ ไปที่
ศูนย์บริการรถแท็กซี่ให้มารับที่คอนโดฯ ตอนเจ็ดโมงครึ่ง เพราะไม่อยาก
ขับรถไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ถ้าเกิดหลงทางหรือรถติดมากๆ
อาจจะพลาดนัดส�ำคัญได้ แล้วโทรศัพท์ ในห้องก็ส่งเสียงร้องขึ้น ฉันเดิน
ไปรับปรากฏว่าเป็นพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์บอกว่ารถแท็กซี่ที่ฉันนัดไว้
มารอรับแล้วที่หน้าคอนโดฯ ฉันพูดขอบคุณพนักงานแล้วบอกว่าจะลงไป
เดี๋ยวนี้
เมื่อเข้าไปนั่งในรถและบอกจุดหมายปลายทางกับคนขับแล้ว ฉันก็
เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งก�ำลังเดินไปที่ลานจอดรถหน้าคอนโดฯ แล้ว
จังหวะที่เขาก�ำลังเปิดประตูรถอาวดี้สปอร์ตสีด�ำวาวคันงามอยู่นั้น ฉันก็
เห็นหน้าเขาได้ถนัด คุณณัฐนั่นเอง! ด้วยสติที่มีท�ำให้ฉันต้องรีบหลบทันที
"คุณ คุณเป็นอะไรครับ" คนขับรถตกใจที่อยู่ๆ ฉันก็ทิ้งตัวลงบน
เบาะรถอย่างรวดเร็ว
"ไม่มีอะไรค่ะ ฉันท�ำของตก"
แล้วท�ำไมต้องตกใจขนาดนี้ด้วยนะ เขาไม่ได้เห็นฉันสักหน่อย และ
อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าฉันเป็นใคร
ดังนั้นในระหว่างที่แท็กซี่ขับผ่านด้านหลังของรถอาวดี้ ฉันจึงค่อยๆ
โผล่ขึ้นมาที่หน้าต่างและเห็นว่าเขาได้เข้าไปนั่งในรถเรียบร้อยแล้ว
หลังจากทานพัฟทูนา่ กับกาแฟร้อนในร้านกาแฟใต้ตกึ ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
พี่อี๊ด ยายน�้ำ และฉันก็พร้อมที่จะขึ้นไปพบลูกค้า วันนี้ดูเหมือนว่าฉัน
กับยายน�้ำจะนัดหมายกันมาก่อนเพราะเราใส่เสื้อผ้าโทนสีชมพูเหมือนกัน
พี่อี๊ดถึงกับออกปากว่าตัวเองเป็นผึ้งน้อยในดงดอกไม้
เราขึน้ ลิฟต์มาทีช่ นั้ สิบสอง เมือ่ ออกจากลิฟต์กเ็ ห็นชือ่ บริษทั 'นมิ มานนท์'
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อย่างชัดเจน บริษทั นีเ้ ป็นเจ้าของตราสินค้า 'กนิ รี' ทีเ่ ราก�ำลังจะท�ำโฆษณาให้
พี่อี๊ดได้เข้าไปแจ้งชื่อและความประสงค์ของเรากับประชาสัมพันธ์สาวสวย
เธอยิ้มต้อนรับและบอกว่าก�ำลังรอเราอยู่ หลังจากนั้นเราก็ถูกเชิญมารอที่
ห้องประชุม ตั้งแต่เดินเข้ามาในบริษัท ฉันสังเกตเห็นว่าสถานที่ท�ำงานถูก
ตกแต่งอย่างทันสมัย ตั้งแต่โต๊ะท�ำงานจนถึงตู้เก็บเอกสาร มีการจัดแบ่ง
อย่างเป็นสัดส่วนด้วยการกั้นพาร์ทิชั่น ไม่มีอะไรรกตา พนักงานส่วนใหญ่
ก็ยังอยู่ ในวัยหนุ่มสาว เมื่อก้าวเข้ามาในห้องประชุมฉันก็เห็นโต๊ะรูปไข่
ขนาดใหญ่ มีเก้าอี้ตัวนุ่มวางอยู่โดยรอบ และที่ผนังด้านหน้าห้องก็มี
ไวท์บอร์ดติดไว้ด้วย
เมื่อเรานั่งเรียบร้อย สาวประชาสัมพันธ์ก็ขออนุญาตออกไปและ
บอกเราว่าสักครู่เจ้านายของเธอจะมาพบกับเรา พี่อี๊ดเลือกนั่งตรงกลาง
ระหว่างฉันกับยายน�้ำ แม่บ้านของบริษัทเข้ามาเสิร์ฟกาแฟและน�้ำเปล่า
ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคอกาแฟ แต่การที่ต้องดื่มสองแก้วในหนึ่งชั่วโมงก็คง
ไม่ไหว ฉันจึงปล่อยมันไว้อย่างนัน้ เวลาผ่านไปไม่ถงึ ห้านาที ฉันได้ยนิ เสียง
กุกกักที่ประตูห้องประชุม เราทั้งสามคนมองไปตามเสียงนั้นเพราะคาดว่า
คณะผู้บริหารของบริษัทคงมาถึงแล้ว มีคนสองคนก้าวเข้ามาในห้อง
คนแรกเป็นผู้ชายตัวเล็ก คงจะอายุประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าปีเพราะผม
เริ่มมีสีดอกเลาแล้ว ส่วนคนที่เดินตามมาคาดว่าจะเป็นเลขานุการส่วนตัว
เราทุกคนยืนขึ้นและสวัสดีพร้อมกัน
"สวัสดีครับ สวัสดี นั่งลงเถอะครับ ตามสบาย"
ทุกคนต่างแนะน�ำตัวและแลกนามบัตรกันจนดูวนุ่ วาย ในนามบัตรบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ชื่อสินธร นิมมานนท์ เป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้
"เดี๋ยวรอผู้จัดการผมหน่อยนะ พอดีติดคุยโทรศัพท์อยู่ คุณเศรษฐ์
คงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผมรู้จักกับคุณอาจองมาก่อน" คุณสินธรหันไป
คุยกับพี่อี๊ดถึงบิ๊กบอสของเรา
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"ครับ ผมทราบจากคุณอาจองแล้วครับ"
"ผมดีใจนะทีเ่ ห็นคนรุน่ ใหม่กา้ วขึน้ มาในต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญๆ ของบริษทั
อย่างบริษัทคุณเนี่ย คุณชลธรกับคุณเมษินีก็ดูท่าจะอายุน้อยมากส�ำหรับ
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญของบริษัท หรือคุณว่ายังไง"
ดูทา่ ทางคุณสินธรจะหาเรือ่ งคุยฆ่าเวลามากกว่าจะต้องการค�ำตอบจริงจัง
"ใช่ครับ ถ้าเราต้องการจะท�ำธุรกิจใหม่ๆ เราก็ตอ้ งอาศัยความคิดของ
คนรุ่นใหม่ด้วย อย่างสองคนนี้เขาเป็นหัวกะทิเลย"
พี่อี๊ดคุยโตจนเราเขิน แล้วตอนนั้นเอง เลขานุการที่น่ังอยู่ด้านหลัง
ของคุณสินธรก็พูดขึ้นมาเบาๆ
"ท่านคะ คุณณัฐมาแล้วค่ะ"
...
เราทุกคนมองไปที่ประตูพร้อมๆ กัน ชายหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาใหม่กล่าว
ค�ำขอโทษกับทุกคน ฉันตกใจกับภาพทีเ่ ห็น หัวใจเต้นกระหน�ำ่ ไม่เป็นจังหวะ
เพราะคนที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูน้ันเป็นคนเดียวกับที่ฉันเห็นเมื่อเช้านี้! และ
เป็นคนเดียวกับที่เจอชุดชั้นในสีแดงของฉัน!!
หลั ง จากพยายามรวบรวมสติ ก ลั บ คื นมาและทั ก ทายเขากลั บ ไป
ฉันสังเกตว่าเขาไม่ได้แสดงความรูส้ กึ อะไรมากนัก นอกจากอมยิม้ ทีม่ มุ ปาก
เล็กน้อย จึงคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาคงลืมเหตุการณ์วนั นัน้ ไปแล้ว หรือไม่...
เขาก็จ�ำฉันไม่ได้แล้ว
การประชุมได้พดู ถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาด�ำเนินงาน
งบประมาณ รวมถึงผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานระหว่างเอคโค่กับกินรี
แล้วเหมือนโชคชะตากลั่นแกล้ง ฉันต้องติดต่อประสานงานกับคุณณัฐ
เตชะวินทร์ ผู้อ�ำนวยการโครงการกินรีอย่างสนิทแนบแน่นตลอดช่วงเวลา
หกเดือน ฉันอยากจะยกงานนี้ให้ยายน�้ำไปเลย หากไม่ติดที่ว่าต้องแสดง
ผลงานให้เข้าตากรรมการเพื่ออนาคตอันสดใสในภายภาคหน้า
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บทที่
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เช้าวันเสาร์ฉันโทรศัพท์ ไปเล่าให้เจ๊กี้ฟังเรื่องการแข่งขันชิงต�ำแหน่ง
เรือ่ งทีพ่ อี่ ดี๊ จะลาออก เรือ่ งการด�ำเนินชีวติ ของฉันในแต่ละวัน และทีล่ มื ไม่ได้
คือความบังเอิญที่ต้องพบเจอกับคุณณัฐอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
"แหม สงสัยคงเป็นพรหมลิขิตแล้วล่ะหนู"
"พรหมลิขิตที่โหดร้ายน่ะสิคะเจ๊ หนูยังอายไม่หายเลย"
"โถ เรื่องนี้ตั้งเดือนมาแล้วนะ"
"ก็ถ้าไม่ต้องเจอกัน หนูก็ลืมไปแล้ว"
"เอาล่ะ เจ๊มีวิธีที่จะท�ำให้หนูไม่ต้องอาย"
"อะไรคะ บอกหน่อยๆ"
"จีบเขาเลยไง เป็นแฟนกันไปเลย เท่านีก้ ็ไม่ตอ้ งอายเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ
นี่แล้ว เพราะความรักยังมีเรื่องที่ต้องให้ค้นหาอีกเยอะแยะไป" เจ๊ท�ำ
เสียงเล็กเสียงน้อย "แสดงว่าช่วงนี้ก็ต้องลุยทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจ
เลยสิ"
"เรื่องหัวใจที่ไหน...ไม่มีสักหน่อย เอาเรื่องงานให้รอดก่อนเถอะ"
ฉันพูดเสียงดัง
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"แล้วเจ้านายหนูเขาจะออกไปท�ำธุรกิจอะไรเหรอ"
"ไม่รู้เหมือนกัน ยังไม่ได้คุยอะไรกันมาก เพราะพี่อี๊ดยังไม่ได้คุยกับ
บอสเลยค่ะ"
"อ้าว แล้วถ้าบอสไม่ให้ออกล่ะ"
"อันนั้นให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาแล้วกันเจ๊ ตอนนี้หนูต้องเร่งท�ำ
ผลงานก่อน"
"มีอะไรให้เจ๊แนะน�ำก็บอกได้นะ ถ้าเรือ่ งสือ่ สิง่ พิมพ์ละ่ ก็เจ๊พอจะช่วยได้"
"ค่ะ ขอบคุณเจ๊มากเลย"
หลังจากนั้นเราก็คุยกันถึงเรื่องนายแบบสุดหล่อที่มีขนยุ่บยั่บทั้งตัว
เจ๊บอกว่าเซ็กซี่มาก แต่ฉันขอเถียงขาดใจว่ามันน่าขนลุกพิลึก
วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้า ฉันไม่คิดจะออกไปไหนจึงเลือกนั่งท�ำงาน
หน้าโทรทัศน์แทน ฉันเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อเช็กดูว่ามีอีเมลเข้ามาหรือไม่ ก็เห็น
มีจดหมายเข้ามาในถาดเข้าหนึ่งฉบับ ลองกดเข้าไปดูปรากฏว่ามันมาจาก
กินรี...คุณณัฐนั่นเอง ข้อความในจดหมายมีสั้นๆ ว่า
'สวัสดีครับคุณเมษินี
เมื่อวานผมจ�ำคุณแทบไม่ได้ ยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับ ผมคิดว่า
ต่อไปเราน่าจะติดต่อกันทางอีเมลเพื่อส่งข้อมูลที่ส�ำคัญๆ คุณช่วยยืนยัน
กับผมทางแอดเดรสนี้ด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขในวันหยุด
ณัฐ'
เอาล่ะ...สรุปว่าเขาจ�ำฉันได้ นอกจากนั้นยังมีดอกกุหลาบสีแดงดอก
เล็กๆ อยู่ใต้ชื่อพร้อมข้อความในวงเล็บอีกว่า...ผมคิดว่าคุณคงชอบสีแดง
...อึ๋ย ผิดแล้วย่ะ ฉันชอบสีม่วง แล้วนี่เขาก�ำลังล้อฉันเรื่องสีชุดชั้นใน
รึเปล่านะ
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หวังว่าจะไม่ใช่ โอย เขาก�ำลังท�ำให้ฉนั เป็นโรคหวาดระแวงและไม่เป็น
ตัวของตัวเองเลย...
ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะประกาศความเป็นตัวของตัวเองบ้าง
'สวัสดีค่ะคุณณัฐ
ยินดีเช่นกันค่ะ คุณสามารถติดต่อดิฉันที่แอดเดรสนี้ได้ค่ะ ขอบคุณ
ส�ำหรับดอกไม้ แต่คุณคิดผิด ดิฉันไม่ได้ชอบสีแดง หากมีอะไรที่ท�ำให้
คุณคิดเช่นนั้น ดิฉันขอยืนยันว่าคุณเข้าใจผิด ขอให้มีความสุขเช่นกัน
เมษินี'
ฟังดูห้าวหาญและเชื่อมั่นในตัวเองดีมาก จากนั้นฉันก็เซฟแอดเดรส
ของนายณัฐไว้ในคอมพิวเตอร์ รูส้ กึ ว่าตัวเองแสดงความเป็นมืออาชีพออกมา
ได้ดี มีระยะห่างระหว่างลูกค้าแต่ก็ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
ก่อนบ่ายฉันทานอาหารกลางวันง่ายๆ คนเดียวในห้อง พอหนังท้องตึง
หนังตาก็เริม่ หย่อน แต่ไม่อยากจะล้มตัวลงนอนเลยเพราะกลัวจะนอนเพลิน
จนมืดค�่ำ แล้วเป็นปัญหาว่าตอนดึกจะนอนไม่หลับอีก สงสัยบ่ายนี้ต้องหา
กิจกรรมท�ำสักหน่อย ฉันตัดสินใจเลือกจะไปออกก�ำลังกายที่ฟิตเนสของ
คอนโดฯ เพื่อลดไขมันส่วนเกินออกซะบ้าง นอกจากนั้นก็ยังเป็นการเก็บ
ข้อมูลมาท�ำงานอีกทางหนึง่ ด้วย ในระหว่างนีก้ ค็ ดิ งานพร้อมกับย่อยอาหาร
ไปพลางๆ ก่อน
เวลาสิบหกนาฬิกาฉันก็ลงมาทีช่ นั้ สามซึง่ เป็นชัน้ ทีม่ หี อ้ งออกก�ำลังกาย
สระว่ายน�้ำในร่ม ห้องซาวน่า ห้องแต่งตัว และห้องอาบน�้ำชาย-หญิง
รวมถึงห้องโถงว่างส�ำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นแอโรบิกหรือโยคะ ฟิตเนส
ที่นี่โด่งดังและมีสมาชิกทั้งในและนอกคอนโดฯ อยู่มากมาย บางครั้งฉันก็
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ชวนเจ๊กมี้ าเล่นโยคะเหมือนกัน แต่อาจเป็นเพราะวันนีฝ้ นตกปรอยๆ ทัง้ วัน
จึงไม่คอ่ ยมีคนมาออกก�ำลังกายกันมากนัก ฉันแจ้งชือ่ และหมายเลขห้องที่
เคาน์เตอร์ แล้วรับกุญแจล็อกเกอร์กอ่ นเดินเข้าไปในห้องแต่งตัว ฉันเปลีย่ น
เสือ้ ผ้ามาจากห้องแล้ว จึงแค่เปิดล็อกเกอร์เพือ่ เอากุญแจห้อง โทรศัพท์มอื ถือ
และกระเป๋าเงินเก็บไว้เท่านั้น
วันนี้ฉันเลือกไปห้องออกก�ำลังกายที่มีครูฝึกหุ่นแรมโบ้คอยแนะน�ำ
การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับเราอยู่ แม้ว่าฉันจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เกือบ
สามเดือนแล้ว แต่ก็ไม่ได้ลงมาที่นี่บ่อยนัก (นั่นเป็นเหตุผลว่าท�ำไมฉันจึง
เป็นแหล่งรวบรวมไขมันส่วนเกิน) จึงไม่รจู้ กั ใครสักคนทีก่ ำ� ลังออกก�ำลังกาย
อยู่ในห้องนี้ ครูฝึกเดินมาแนะน�ำอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย โดยให้ฉันวอร์ม
ร่างกายเล็กน้อย แล้วเดินบนลู่วิ่งสิบห้านาที วิ่งเหยาะๆ อีกสิบห้านาที
แต่เมื่อลองท�ำมันไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะหลังจากเริ่มวิ่งได้ไม่ถึงห้านาที
หัวใจฉันก็สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่างบ้าคลั่ง ล�ำคอแห้งผาก ระบบ
การหายใจติดขัด แต่ถ้าจะหยุดวิ่งตอนนี้ก็ขายหน้าเกินไปเพราะผู้คนที่อยู่
รอบกายฉันยังคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บางคนมีเหงื่อ
ท่วมตัวเหมือนไปว่ายน�้ำมาก่อนที่จะกระโดดขึ้นลู่วิ่ง ฉันพยายามกัดฟันวิ่ง
ต่อไป จนเวลาที่ตั้งไว้บนหน้าปัดเครื่องวิ่งบอกว่าฉันวิ่งมาได้แปดนาทีแล้ว
คงดูไม่นา่ เกลียดถ้าจะหยุด ฉันกดปุม่ ปิดเครือ่ งก่อนจะหมดเวลาตามทีต่ งั้ ไว้
แล้วกระโดดลงจากลู่อย่างรวดเร็ว ยืนหอบเหมือนสุนัขหอบแดด และ
เพิ่งยอมรับกับตัวเองเดี๋ยวนี้นี่เองว่าอายุของฉันเริ่มมากขึ้นแถมยังอ้วน
อีกด้วย
ขณะที่หัวใจยังไม่กลับเข้าจังหวะปกตินั้น ฉันเห็นครูฝึกก�ำลังเดินมา
พร้อมรอยยิ้มเยาะหยัน
"ไม่ไหวแล้วเหรอครับ ใหม่ๆ ก็อย่างนี้กันทุกคน ไม่ต้องผิดหวัง
หรอกครับ ออกก�ำลังกายต้องท�ำทุกวัน ร่างกายจึงจะอยู่ตัว"
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...ขอบใจย่ะที่บอก...
ฉันยืดตัวขึ้นเพื่อให้เขาเห็นว่ายังไหว
"แล้วให้ท�ำอะไรต่อคะ" พยายามเข้มแข็งสุดฤทธิ์
"ขี่จักรยานแล้วกัน ยี่สิบนาทีนะครับ"
ฉันพยักหน้าแล้วแอบยิ้ม คราวนี้คงสบายกว่าวิ่งแน่...
ฉันฟังค�ำอธิบายจากครูฝึกแล้วก็รู้ว่าที่ตัวเองคิดนั้นผิด เพราะถ้าเรา
ต้องการจะใช้พลังงานในการออกก�ำลังกายจากกีฬาประเภทนี้ เราต้อง
ตั้งหน้าตั้งตาปั่นอย่างหนักหน่วงให้ได้ความเร็วตามมาตรฐานที่ครูบอกไว้
แรกๆ ก็สนุกดี แต่เมื่อผ่านไปสิบนาที ขาทั้งสองข้างของฉันก็หนักเหมือน
มีใครเอาตะกั่วมาถ่วงไว้ เหงื่อเม็ดโตๆ ไหลลงมาอาบแก้ม ส่วนเนื้อตัว
ก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อ ด้วยความที่กลัวเสียหน้าฉันจึงมุ่งมั่นว่าต้องขี่
เจ้าจักรยานบ้านี่ให้ครบยี่สิบนาที แม้ผลที่ได้รับคือมันก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิม
...
ในทีส่ ดุ ฉันก็ทำ� ได้สำ� เร็จ คราวนีข้ าทัง้ สองข้างไม่มเี รีย่ วแรงโดยสมบูรณ์
ฉันนั่งพักเหนื่อยอยู่บนจักรยานพักใหญ่ จนเหลือบไปเห็นว่ามีหญิงสูงวัย
กว่าฉันหลายปีแต่หนุ่ ดีมากๆ คนหนึง่ แสดงความจ�ำนงทางสีหน้าว่าต้องการ
ให้ฉนั ไปให้พน้ ๆ ฉันจึงลากสังขารลงมาจากเครือ่ ง แล้วโซซัดโซเซมายืนอยู่
หน้าอุปกรณ์ยกน�ำ้ หนักหลายขนาดทีว่ างเรียงกันเป็นตับ คราวนีค้ รูฝกึ ก็เดิน
มาหาอีกครัง้ เสมือนมีเรดาร์คอยจับความเคลือ่ นไหวของฉันอยูต่ ลอดเวลา
"สนใจยกน�้ำหนักใช่ไหมครับ ดีเลย ช่วงแขน หัวไหล่ แล้วก็หน้าอก
จะสวยมากครับถ้าเรายกอย่างถูกวิธี"
แล้วก็ไม่รอให้ฉันปฏิเสธ เขาเลือกดัมเบลล์ขนาดหนึ่งจุดห้ากิโลกรัม
ขึน้ มา แล้วให้คำ� แนะน�ำอย่างใกล้ชดิ เพราะการใช้อปุ กรณ์ไม่ถกู วิธอี าจท�ำให้
เกิดอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อได้ ฉันท�ำทุกท่าที่เขาแนะน�ำ รู้สึกเหมือน
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แขนจะหลุดออกจากบ่า
จากนั้นฉันก็ไปใช้อุปกรณ์ทรมานร่างกายชิ้นต่อไป โดยต้องนอนราบ
ลงไปกับเก้าอี้แล้วครูฝึกจะใช้สายรัดช่วยล็อกข้อเท้าไว้ให้อยู่กับที่ จากนั้น
ฉันต้องช่วยตัวเองโดยผงกหัวขึ้นให้มากที่สุดเป็นจ�ำนวนสามสิบครั้ง ฟังดู
เหมือนไม่ยากเลย แต่ขอโทษเถอะ มันคือเครือ่ งสลายไขมันหน้าท้องนัน่ เอง!
ฉันนับได้สิบสองครั้งในตอนที่รู้สึกเหมือนไขมันหน้าท้องมันขาดออกเป็น
ริ้วๆ คราวนี้ล้มเหลวเหมือนการวิ่ง ฉันทนได้สูงสุดสิบห้าครั้งแล้วโอดโอย
ให้ครูฝึกช่วยดึงสายรัดออกโดยเร็ว หลังจากเขายอมปล่อยแล้วฉันก็ต้อง
ยืดแข้งยืดขาเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลาย และก่อนออกจากห้องทรมาน
ร่างกาย ครูฝึกก็ขู่ว่าพรุ่งนี้ฉันจะปวดเมื่อยปางตาย แต่ไม่ต้องตกใจ
ให้พยายามมาที่นี่อย่างต่อเนื่อง ฉันกล่าวขอบคุณเบาๆ แล้วไม่ได้ให้
ค�ำมั่นสัญญาใดๆ กลับไปเลย...
เมื่อกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวอีกครั้ง นาฬิกาที่ฝาผนังบอกเวลา
สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที ฉันจัดการล้างหน้าล้างตาแล้วนั่งจุมปุ๊กอยู่หน้า
ล็อกเกอร์ เมื่อมีสาวๆ กลุ่มเต้นแอโรบิกที่หุ่นเหมือนซูเปอร์ โมเดลเดิน
เข้ามาในห้องกลุ่มหนึ่ง ฉันก็ลุกเดินออกมาเพราะทนฟังพวกเธอคุยกัน
ไม่ได้ว่าเธออ้วนเกินไป มีไขมันส่วนเกินมากเกินไป
...ขอโทษนะคะสาวๆ ต้นขาของพวกคุณยังเล็กกว่าต้นแขนของฉัน
ซะอีก...
เอาล่ะ ความรูอ้ ีกอย่างส�ำหรับ 'กินรี' คือสินค้าทุกชนิดต้องไม่มีไขมัน
...แล้วคนเราจะอยูไ่ ปเพือ่ อะไรกัน เพราะของอร่อยๆ ครึง่ หนึง่ ในโลกนี้
มันมีไขมันเป็นส่วนผสมนะ...
หลังจากกลับขึ้นมาที่ห้อง ฉันคิดว่านั่งพักสักครู่ก่อนอาบน�้ำท่าจะดี
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จึงเดินไปเปิดวิทยุแล้วเลือกไปนัง่ ทีร่ ะเบียงพร้อมน�ำ้ ส้มคัน้ หนึง่ แก้ว ท้องฟ้า
ข้างนอกเริ่มมืดลงแล้ว ฝนก็ยังคงตกปรอยๆ อยู่ ในสวนสาธารณะข้างล่าง
ไม่มีผู้คนออกมาวิ่งจ๊อกกิ้ง ขี่จักรยาน หรือร�ำมวยจีนเหมือนทุกวัน ดวงไฟ
ในสวนเริ่มทยอยติดขึ้นทีละดวงสองดวง ยิ่งท�ำให้ฉันมองเห็นสายฝนที่
สะท้อนกับแสงไฟได้ง่ายขึ้น แม้ว่าจะได้ยินเสียงรถราหรือเสียงผู้คนแว่วๆ
บ้าง แต่ภาพที่ฉันเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นก็ท�ำให้ฉันรู้สึกเหงาขึ้นมาจับใจ
ดีเจในวิทยุเหมือนจะรับคลื่นความเหงาของฉันได้ เขาจึงอยากเปิดเพลง
ให้กับคนที่ก�ำลังเหงาอยู่ทุกคน คิดถึงพ่อกับแม่จัง หลังจากนั่งปล่อยใจ
ไปกับเสียงเพลงได้ครู่หนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น
"สวัสดีค่ะ บัวค่ะ"
"ฮัลโหล ลูกรัก"
"หวัดดีค่ะแม่ ก�ำลังคิดถึงอยู่พอดีเลย"
"แม่กับพ่อก็คิดถึงลูกจ้ะ"
"ปิดร้านแล้วเหรอคะ" พ่อกับแม่ฉันเปิดร้านขายผ้าไหมอยู่ในจังหวัด
เชียงราย
"ปิดแล้วจ้ะ เมื่อไรจะกลับบ้านล่ะเรา"
"ตอนนี้งานยุ่งมากเลยค่ะ" หลังจากนั้นฉันก็เล่าเรื่องงานให้แม่ฟัง
"เอ หัวหน้าบัวนี่ก็ใจร้ายเหมือนกันนะ"
"ยังไงคะแม่ เรื่องที่ให้เราแข่งขันกันเหรอคะ"
"เรือ่ งนัน้ แม่พอเข้าใจ แต่การเลือกคนหนึง่ ให้ขนึ้ เป็นนายอีกคนหนึง่ นีส่ ิ
มันเป็นการท�ำร้ายจิตใจกันนะ ลูกคิดดูสิ ถ้าใครสักคนไม่ว่าบัวหรือเพื่อน
ของบัวเป็นคนที่ไม่ถูกเลือก เขาจะไปอยู่ตรงไหน บัวบอกแม่ว่าตอนนี้
ลูกกับเพื่อนต�ำแหน่งเท่าๆ กัน แล้วลูกจะทนได้ไหมถ้าลูกต้องเป็นฝ่าย
พ่ายแพ้และต้องกลายเป็นลูกน้องของเพื่อน นี่ต่างหากที่แม่ว่ามันท�ำร้าย
จิตใจกัน"
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เออ ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย อาจเป็นเพราะคิดว่ายังอีกไกลกว่าที่
เราจะรู้ผลว่าใครจะเป็นคนที่ถูกเลือก และหลังจากประชุมร่วมกันแล้ว
ฉันคิดว่างานนี้ก็เหมือนกับงานอื่นที่เราต้องท�ำออกมาให้ลูกค้าพอใจที่สุด
แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าถ้าต้องเป็นคนที่ไม่ถูกเลือก...จะท�ำยังไงต่อไป
แต่กลับเป็นแม่ของฉัน...คุณนายร้านขายผ้าที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้
"ว่าไงจ๊ะ เงียบไปเลย"
"บัวว่ามันเป็นเรือ่ งธรรมดาของธุรกิจค่ะ เขาแค่ตอ้ งการได้คนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ
มาท�ำงานให้บริษัทเท่านั้นเอง บัวก็มีหน้าที่ท�ำงานออกมาให้ดีที่สุด ผลจะ
ออกมาเป็นยังไงก็จะรับมันไว้ค่ะ" ฉันยอมรับด้วยเสียงเศร้า
"นั่นเป็นข้อดีของลูกนะจ๊ะ การทุ่มเทท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ
แล้วก็ยอมรับกับผลที่เกิดจากการตัดสินใจของตัวเอง มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แม่ภูมิใจในตัวลูกนะ"
"แต่ตอนนี้บัวก็ยังตอบแม่ไม่ได้ค่ะว่าจะท�ำยังไง ถ้าต้องแพ้ครั้งนี้"
ฉันเสียงอ่อยกว่าเดิม
"อุ๊ย นี่แม่ท�ำให้บัวไม่สบายใจรึเปล่า เอาเป็นว่าค่อยๆ คิดไปนะจ๊ะ
ถ้าเกิดอะไรขึ้น จ�ำไว้ว่าแม่กับพ่อเป็นที่พึ่งของลูกได้เสมอ แม่อยากให้ลูก
กลับมาอยู่บ้านเราจะตาย"
ฉันยิ้มกับค�ำพูดนั้นเพราะแม่พยายามอย่างมากเพื่อให้ฉันกลับไป
ใช้ชีวิตที่เชียงราย
"ค่ะ ขอบคุณค่ะแม่ บัวรักแม่จัง ขอคุยกับพ่อบ้างได้ไหมคะ ไม่ได้ยิน
เสียงหลายวันแล้ว"
แม่รับค�ำแล้วตะโกนเรียกพ่อดังลั่น ฉันไม่ได้คุยกับพ่อเรื่องงานเลย
พ่อเป็นผู้ชายที่น่ารัก ประนีประนอม ไม่ค่อยมีปากมีเสียง และเป็นคนที่
ให้เกียรติแม่ตงั้ แต่หนุม่ จนแก่ พ่อบอกว่าอยากเจอฉันแต่ไม่อยากมากรุงเทพฯ
ฉันจึงสัญญาว่าถ้างานไม่รัดตัวมากจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่เอง
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หลังจากวางหูไปแล้ว ฉันก็เข้าไปนอนแช่ในอ่างอาบน�ำ้ พร้อมกับคิดถึง
เรื่องในอนาคต ใช้เวลาอยู่นานจนนิ้วมือเริ่มเหี่ยวแต่ก็ยังหาข้อสรุปให้กับ
ตัวเองไม่ได้ ได้แต่คดิ วกไปวนมาว่าถ้าชนะ ฉันก็สามารถอยูเ่ อคโค่ตอ่ ไปได้
อย่างภาคภูมิในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการแผนก แต่ถ้าแพ้ล่ะ ฉันจะทนอยู่ได้
อย่างไร ในเมื่อเพื่อนที่ท�ำงานกันมา (บางครั้งก็กัดกัน) จะขึ้นไปอยู่ใน
ต�ำแหน่งทีส่ ามารถบังคับบัญชาฉันได้ อยากรูจ้ งั ว่ายายน�ำ้ จะกังวลกับเรือ่ งนี้
บ้างไหมนะ
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บทที่

6

แล้ววันอาทิตย์ฉันก็อยู่ในภาวะปวดตึงไปทั้งตัว เมื่อถึงเช้าวันจันทร์
แม้ฉันจะยังไม่ได้ตัดสินใจวางแผนอนาคตของตัวเองอย่างชัดเจนแต่ฉันก็
มาท�ำงานด้วยสภาพร่างกายที่ดีขึ้นมานิดหน่อย พร้อมกับร่างแผนงาน
ของกินรีที่ได้คดิ มาตลอดวันหยุด ฉันวางแผนการประชาสัมพันธ์ไว้มากมาย
หลายวิธีซึ่งต้องรอประชุมร่วมกับยายน�้ำก่อนที่จะเอาความคิดเหล่านี้
ไปเสนอให้พอี่ ดี๊ พิจารณา หลังจากแวะซือ้ กาแฟร้อนจากร้านสตาร์บคั ส์แล้ว
ฉันก็ข้ึนไปที่ห้องท�ำงานของตัวเอง บรรยากาศของเอคโค่เงียบเหงามาก
โดยเฉพาะฝ่ายครีเอทีฟ พวกนีต้ อ้ งท�ำงานร่วมกับฉัน แต่สว่ นมากชอบท�ำตัว
เหมือนแวมไพร์ นิยมท�ำงานตอนค�่ำมืด โดยให้เหตุผลว่าสมองจะลื่นไหลดี
ตัง้ แต่หกโมงเย็นเป็นต้นไป ส่วนตอนเช้ากว่าจะมาท�ำงานได้กส็ บิ โมงไปแล้ว
ดังนั้นเช้านี้จึงเห็นเพียงลูกน้องในแผนกของตัวเองที่ก�ำลังยืนเม้าท์กัน
เรื่องหนังที่ไปดูกันมาเมื่อวันหยุด หลังจากหยุดทักทาย ฉันก็เดินมาถึง
ห้องท�ำงานเล็กๆ ที่กั้นด้วยพาร์ทิชั่นของตัวเอง เหลือบไปเห็นโพสต์อิต
สีเหลืองติดไว้ที่กระจกหน้าห้องจึงดึงออกมาดู ในนั้นเขียนว่า...
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'บัวบาน...
วันนี้สิบโมง คุยกันเรื่องกินรีก่อนเอาข้อมูลไปคุยกับพี่อี๊ด'
อ้อ คุณหนองน�้ำนั่นเอง แหม ยังไม่ได้เป็นเจ้านายฉันเลยนะยะ
เล่นจิกหัวกันตั้งแต่เช้า นี่แสดงว่าหล่อนมาท�ำงานแล้วสิ
นี่ไง คู่แข่งที่น่ากลัว ฉันว่าตัวเองท�ำงานเร็วแล้วนะ ยังมีคนที่เร็วกว่า
ซะอีก ฉันบอกให้ลูกน้องที่อยู่หน้าห้องโทรไปบอกยายน�้ำด้วยว่ารับทราบ
เรื่องนัดประชุมเรียบร้อยแล้ว เพราะก่อนจะดื่มกาแฟ...ฉันยังไม่อยาก
คุยกับเธอ เดี๋ยวกาแฟไม่อร่อย
ตอนแรกฉันคิดว่าเราจะเถียงกันจนหน้าด�ำหน้าแดง แต่ปรากฏว่า
การหารือเป็นไปได้ด้วยดี ความคิดหลายๆ อย่างของเราใกล้เคียงกัน
เพียงแค่ปรับนิดหน่อยก็เข้ากันได้ (โดยเฉพาะเรือ่ งการโนบราของสัญลักษณ์
นกกินรี ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องออกสื่อโทรทัศน์) ในขณะที่ยายน�้ำก�ำลัง
อธิบายแนวคิดเพิ่มเติมนั้น ฉันก็แอบคิดว่าเธอจะกังวลเรื่องในอนาคต
เหมือนฉันบ้างไหมนะ...บางทีเธออาจจะเชื่อมั่นว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะก็ได้
เพราะเธอไม่ได้แสดงท่าทางวิตกกังวลอะไรเลย แต่ฉันก็ไม่คิดจะถามเธอ
หรอก เสียฟอร์มเปล่าๆ หากเธอมั่นใจในตัวเอง ฉันก็ควรจะมั่นใจบ้าง
เหมือนกัน
หลังจากเราสรุปความคิดได้ในแนวทางเดียวกันแล้ว ฉันจะท�ำหน้าที่
สรุปเป็นเอกสารเพื่อให้พี่อี๊ดอนุมัติเบื้องต้นก่อน จะได้น�ำไปคุยกับลูกค้า
ต่อไป เมื่อเราแยกย้ายกันที่หน้าห้องประชุมเพื่อกลับไปที่โต๊ะท�ำงานของ
ตัวเอง ฉันเหลือบไปเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนเก้ๆ กังๆ อยู่หน้าเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ แต่ไม่เห็นพนักงานประชาสัมพันธ์อยู่ สงสัยคงจะเข้าห้องน�ำ้
ฉันจึงเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้น
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"มาส่งเอกสารเหรอจ๊ะ"
ฉันถามในขณะที่เพิ่งสังเกตเห็นว่าเด็กคนนั้นไม่ได้ถือเอกสารอะไร
นอกจากดอกลิลลี่สีขาวช่อใหญ่
"สวัสดีครับ ที่นี่บริษัทเอคโค่ใช่ไหมครับ"
"ใช่จ้ะ"
"คือผมมาจากร้านบ้านดอกไม้ครับ คุณชลธรอยู่ไหมครับ"
ว้าว คุณหนูชลธรมีคนส่งดอกไม้ช่อใหญ่มาให้ซะด้วย ฉันจะไม่ยอม
พลาดโอกาสพิเศษของเธอครั้งนี้แน่
"อยู่จ้ะ ฉันเซ็นรับแทนได้ไหม แล้วจะเอาไปให้เธอเอง"
"ได้ครับ" เด็กยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆ มาให้ฉันเซ็นชื่อแล้วก็ลากลับไป
ฉั น ถื อ ช่ อ ดอกลิ ล ลี่ สี ข าวไว้ ใ นอ้ อ มแขน นึ ก อิ จ ฉายายน�้ ำ ขึ้ นมา
นิดหน่อยแล้วเดินไปที่ห้องท�ำงานของเธอ เสียงลูกน้องผิวปากวิ้วว้าว
คงคิดว่ามีคนส่งดอกไม้มาให้ฉนั แน่ ฉันส่ายหัวแล้วบุย้ ใบ้ไปทางห้องยายน�ำ้
เมื่อมาถึงหน้าห้อง ฉันเคาะพาร์ทิชั่นก่อนยื่นหน้าเข้าไป
"ห้องนี้มีกลิ่นอะไรตุๆ"
ฉันยื่นหน้าเข้าไปในห้องแล้วท�ำจมูกฟุดฟิด
"ไม่เห็นจะมีกลิ่นอะไรเลย จมูกหาเรื่อง"
ยายน�้ำนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าคอมพิวเตอร์ของตัวเอง
"สงสัยกลิน่ น�ำ้ เน่า เนีย่ มันส่งกลิน่ ไปไกลมากจนคนข้างนอกทนไม่ไหว"
ฉันเริ่มกวน
"นี่เธอไม่มีงานท�ำรึไง กวนคนอื่นอยู่ได้"
รูส้ กึ ว่าอุณหภูมิในร่างกายของยายน�ำ้ คงสูงขึน้ เล็กน้อย แต่ฉนั เริม่ สนุก
"เอ้า จริงๆ นะ ไม่รใู้ ครเขาทนไม่ได้ เลยส่งของหอมๆ มาให้ดบั กลิน่ ไง"
ฉันพูดจบแล้วเอาดอกไม้ไปวางให้เธอที่โต๊ะท�ำงาน "ยังไม่ได้เปิดการ์ดดูนะ
แค่เซ็นรับมาให้เฉยๆ สงสัยเจ้าของเขาจะเหม็นมาก ดูซิ ส่งมาให้ซะช่อ

กราฟหัวใจ... อุ่นละไมไอรัก

44

เบ้อเริ่มเลย"
ฉันยืนกอดอกเพื่อรอดูปฏิกิริยาของเธออยู่ ยายน�้ำตกใจเล็กน้อย
แล้วหน้าก็แดงแจ๋
"นี่เธอ เสร็จแล้วก็ออกไปได้แล้วย่ะ" เธอหันมาดุฉัน ดูเหมือนจะ
ไม่โกรธแล้ว
"ค�ำขอบใจล่ะ ยังไม่ได้ยินเลย"
"ขอบใจ" ยายน�้ำพูดเบาๆ แล้วเอื้อมมือไปแตะกลีบดอกลิลลี่
"ไม่ใช่ฉันคนเดียวนะ อย่าลืมโทรไปขอบใจคนที่ส่งมาให้ด้วย"
"ยุ่ง!!!"
ฉันเดินหัวเราะออกมาจากห้องท�ำงานของยายน�ำ้ วันนีย้ ายน�ำ้ น่ารักดี
ฉันไม่คอ่ ยได้เห็นเธอแก้มแดงด้วยความอายหรอก ถ้าจะเห็นก็ตอนอารมณ์
โกรธซะมากกว่า การที่มีคนใส่ใจเรานี่มันดีจริงน้า แม้ฉันจะไม่เดือดร้อน
เรือ่ งทีย่ งั เป็นโสดอยูจ่ นทุกวันนี้ แต่ฉนั ก็อยากมีเรือ่ งอะไรให้กกุ๊ กิก๊ หัวใจบ้าง
เหมือนกัน แต่คิดไปคิดมาอย่าดีกว่า เพราะเรื่องงานยังตัดสินใจไม่ได้เลย
เอาเรือ่ งความรักเข้ามาอีกคงจะยุง่ น่าดู คิดได้อย่างนีแ้ ล้วก็ไปท�ำงานต่อดีกว่า
เมื่อกลับมาที่โต๊ะของตัวเอง ฉันเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเช็กอีเมลที่
วันนี้ยังไม่มีอะไรเป็นงานเป็นการเลยนอกจากจดหมายขยะซึ่งส่งมาเพื่อ
ขายสินค้ากับจดหมายลูกโซ่จากเพือ่ นทีต่ งั้ ใจส่งให้คนทัว่ โลกได้อา่ นข้อความ
เดียวกัน ฉันจัดการก�ำจัดจดหมายที่ไม่ส�ำคัญทิ้งไปจากกล่องข้อความ
ระหว่างนั้นลูกน้องคนหนึ่งก็ยื่นหน้าเข้ามาในห้อง
"พี่บัว ตกลงแผนกเราขายหัวหน้าออกคนนึงแล้วใช่เปล่า"
ฉันรู้ว่าเจ้าลูกน้องมันต้องเม้าท์กันเรื่องดอกไม้ของยายน�้ำแน่
"อยากรูก้ ไ็ ปถามเจ้าตัวเขาเองสิ แต่ทแี่ น่ๆ พีย่ งั ขายไม่ออก ถ้ารูจ้ กั ใคร
ทีอ่ าการครบสามสิบสองก็ชว่ ยบอกเขาด้วยว่ายังมีของค้างสต็อกอยูช่ นิ้ นึง"
ลูกน้องตัวแสบหัวเราะดังลั่น "โอ๊ะ เดี๋ยวลืม หนูจะมาบอกพี่ว่าตอนที่
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พี่ประชุมมีเพื่อนชื่อกี้โทรมา บอกให้โทรกลับด้วยค่ะ"
"แท้งกิ้ว แกไปท�ำงานได้แล้ว"
ฉันโบกไม้โบกมือไล่แล้วก็กดโทรศัพท์ ไปหาเจ๊กี้ เสียงรอสายดังอยู่
ไม่นาน เจ๊ก็รับสาย
"ฮัลโหล กี้พูดฮะ"
"โอ้ ประหลาดมากเลย วันนี้เจ๊นั่งโต๊ะด้วย"
"วันนี้หมอดูทักจ้ะ ว่าให้อยู่กับโต๊ะนิ่งๆ แล้วจะได้ลาภ"
"ได้ลาบเหรอเจ๊ มีส้มต�ำไก่ย่างด้วยไหม หนูจะได้ตามไปกิน"
"แหม เจ้าเด็กคนนี้ แล้วเมื่อกี้ประชุมเหรอจ๊ะ ตบตีกับใครมาบ้างล่ะ"
"ก็หามส่งโรงพยาบาลไปคนนึง อีกคนก�ำลังปฐมพยาบาลอยู่...เฮ้ย
เจ๊ หนูประชุมนะ ไม่ได้ไปรบ แล้วเจ๊มีอะไรให้หนูรับใช้คะ"
"ดิฉนั ไม่บงั อาจหรอกค่ะ ท่านผูอ้ ำ� นวยการ" เจ๊พดู ล้อเลียนเสียงหวาน
"อุ๊ย! อย่าเพิ่งเรียกอย่างนั้น เดี๋ยวขี้กลากขึ้นหัวกันพอดี"
"ก็ได้ๆ ทีเ่ จ๊โทรมาเนีย่ เพราะอยากชวนหนูไปงานปาร์ตฉี้ ลองครบรอบ
สิบปีของหนังสือเจ๊จ้า"
"งานที่ต้องแต่งตัวสวยๆ แล้วยิ้มจนเหงือกแห้งเหรอเจ๊ ไม่เอาหรอก
ขี้เกียจแต่งตัว"
"อุย๊ ! นีค่ ณุ หนูบวั คุณมีเพือ่ นเป็นอะไรจ๊ะ เรือ่ งแต่งตัวไม่ใช่ปญั หาเลย
เจ๊แค่อยากให้หนูมาสนุก งานนี้ไม่ต้องราตรียาวหรอก แค่ชุดงานกลางคืน
แบบสั้นก็พอ เดี๋ยวเจ๊หาชุด รองเท้า กระเป๋าให้ครบเซ็ต"
"เจ๊ต้องมีแผนอะไรแน่เลย บอกมาซะดีๆ นะ"
"ไม่มี้ ก็แค่เห็นว่าหนูจะท�ำโฆษณาให้อะไรนะ ชื่อไทยๆ น่ะ"
"กินรีเหรอคะ"
"เออ นั่นแหละ แล้วกลุ่มเป้าหมายคือพวกไฮโซใช่ไหมล่ะ เจ๊ก็เลย
อยากให้หนูมาดูงานนีไ้ ง ไฮโซแท้ไฮโซเทียมมีเพียบ เผือ่ มาเก็บข้อมูลด้วยไง
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นะ...มาเหอะนะ" เจ๊คะยั้นคะยอ
ฉันมาคิดดูแล้ว เห็นมีแต่ประโยชน์ส�ำหรับตัวเองทั้งนั้นจึงตอบตกลง
"ไปก็ได้"
"เย้! แล้วบ่ายนีจ้ ะแฟ็กซ์กำ� หนดการมาให้นะ" ฟังจากน�ำ้ เสียงดูเหมือน
เจ๊จะดีใจมาก "มีอีกเรื่อง หนูอ่านหนังสือผู้จัดการเล่มล่าสุดรึยัง"
"ยัง...ท�ำไมจ๊ะ เจ๊ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือเหรอ"
"ไม่ใช่เจ๊ เอาเป็นว่าไปหาดูก่อนแล้วกัน แค่นี้ก่อนนะ เจ๊ต้องไปดูแล
เด็กๆ ท�ำงานแล้วล่ะ"
หลังจากเจ๊วางหูไป ฉันก็เดินออกมาหาลูกน้องที่หน้าห้อง
"เด็กๆ หนังสือผู้จัดการเล่มล่าสุดมาส่งรึยัง"
"มาส่งแล้วค่ะ พี่บัวจะใช้เหรอคะ เดี๋ยวหนูเอาไปให้" ลูกน้องคนเดิม
ตะโกนข้ามห้องมาบอก
"แท้งกิ้ว"
หนังสือผูจ้ ดั การเป็นนิตยสารทีแ่ นะน�ำนักบริหารหน้าใหม่ให้กบั วงการ
ธุรกิจได้รู้จัก บริษัทของเรารับหนังสือนี้เป็นประจ�ำเพราะบางครั้งต้องใช้
ข้อมูลด้านการตลาดจากหนังสือเล่มนี้ด้วย เจ้าลูกน้องวางหนังสือให้ที่โต๊ะ
แล้วออกจากห้องไป ฉันหยิบมันขึ้นมาดูปรากฏว่าหน้าปกฉบับนี้แนะน�ำ...
'คุณณัฐ เตชะวินทร์' ผู้อ�ำนวยการโครงการกินรี!
ฉันเปิดเข้าไปอ่านประวัติและประสบการณ์การท�ำงานของเขาแล้วก็
ต้องทึ่ง อายุสามสิบสี่ปี จบปริญญาโทสองใบด้านการตลาดและการบริหาร
งานทั่วไปจากเมืองนอกและเคยท�ำงานอยู่ที่ต่างประเทศด้วย ตอนนี้ก็เพิ่ง
ย้ายกลับมาท�ำงานที่เมืองไทยโดยเลือกท�ำงานกับบริษัทนิมมานนท์เป็น
แห่งแรก นอกจากนัน้ เขายังมีพอ่ เป็นนักการทูตอีกด้วย โอ้โฮ ช่างสมบูรณ์แบบ
เหลือเกิน หน้าตาดี ฉลาด รวย เนี้ยบทุกตารางนิ้ว แถมโสด (มีแนวโน้ม
เป็นเกย์มาก...อันนีฉ้ นั คิดเอง) หลังจากขึน้ ปกหนังสือเล่มนีแ้ ล้วหัวกระไดบ้าน
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คงแห้งยาก ป่านนีส้ าวๆ ในวงสังคมคงตัง้ ตัวเป็นแฟนคลับของเขาเรียบร้อย
แล้ว แม้ว่าน่าสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิก แต่ฉันเป็นคนประเภทสงสัย
ในความสมบูรณ์แบบ ของทุกชิ้นมันต้องมีต�ำหนิทั้งนั้นแหละ ดังนั้นงานนี้
ขอดูอยู่ห่างๆ ดีกว่า
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