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กราฟหัวใจ... อุ่นละไมไอรัก
tiara



"ผมก�ำลังสำรภำพรักกับคุณ ผมบอกว่ำผมชอบคุณ ไม่สิ ผมรักคุณต่ำงหำก 
แล้วคุณจะว่ำยังไง"
"ฉัน...เอ้อ...บัวก็..."

"ก็อะไรครับ"
"บัวก็รัก...เอ่อ..." ฉันเป็นคนพูดติดอ่ำงตัง้แต่เมื่อไรเนี่ย

"รักใครครับ"



แม้วันเวลาท่ีเราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว  

'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งท่ียังชัดเจนอยู่ในใจคือ 

ความทรงจ�าและความสุขจากเรื่องราวที่เราได้ร่วมแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา ชื่อของ 

'ความรู ้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในหมู่นักอ่านอยู ่เรื่อยๆ  

ซึ่งส�าหรับนักเขียนและคนท�าหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภูมิใจ 

อย่างย่ิง เม่ือหนังสือท่ีพวกเราท�าด้วยความตั้งใจกลายเป็นความรู้สึกดีท่ีประทับแน่น

อยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลบัมาอีกครัง้ของ 'ความรูส้กึดท่ีีเรยีกว่ารกั' ก็เพือ่ขอบคณุนกัอ่านท่ีอยูร่่วม

กับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพื่อมอบความสุข สดใส ละมุนละไม 

ของความรกัให้กบันกัอ่านรุน่ใหม่ๆ ได้รูจ้กั หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าหนงัสอืของเราจะท�าให้

นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุน่และสามารถยิม้ได้ด้วยหัวใจท่ีเตมิเตม็ด้วยความหวานล�า้ 

ไปด้วยกันค่ะ

ส�าหรับนักอ่านหลายๆ คนคงผ่านหูผ่านตามาบ้างกับนามปากกา 'tiara' และ 

อาจมีภาพจ�าว่านามปากกานี้เขียนเรื่องราวแนวรัก-สืบสวน แต่นอกจากแนวสืบสวน

แล้ว tiara ก็เป็นอีกหนึ่งนักเขียนคุณภาพท่ีมีฝีไม้ลายมือในการบอกเล่าเรื่องราว 

ความรักท่ีชวนให้คนอ่านใจเต้นได้ไม่แพ้กัน ส�าหรับผลงานเรื่อง 'กราฟหัวใจ...  

อุ่นละไมไอรัก' นี ้จะพาทุกคนไปร่วมเอาใจช่วยสาวโสดอย่าง 'เมษิน'ี ให้กระโดดลงจาก

คานเข้าสู่อ้อมกอดของ 'ณัฐ' หนุ่มหล่อแสนดีผู้เซอร์ไพรส์เธอด้วยการน�า 'ของขวัญ' 

ท่ีหายไปกลบัมาคนื แต่เรือ่งดนัไม่จบแค่การคนืของนีส่คิะ...บอกเลยว่าจงัหวะจะสละโสด 

ของสาวคนนี้ไม่ธรรมดา มีเรื่องราวอีกมากมายให้ชวนลุ้น ถ้าพร้อมจะใจเต้นตึกตัก 

จนกราฟหัวใจพุ่งทะลุถึงขีดสุดแล้ว พลิกหน้าถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�าน�า





ผู้หญิงราศีเมถุน เรียนจบปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

เป็นแม่บ้านท่ีมีลูกชายคนเดียว สนใจการท�าขนมอบ ดื่มกาแฟ เดินทาง 

ท่องเท่ียว และเขียนนิยายท่ีความรักมักมาพร้อมกับสถานการณ์คับขัน  

เป็นคนเงียบเรียบร้อยนิดๆ ชอบเก็บตัว รักสันโดษ มองโลกในแง่จริง รักสันติ 

พยายามเข้าใจคนทุกประเภท (แต่ไม่ได้รักคนทุกประเภท) รักธรรมชาติ  

ชอบเสียงเพลง มีความสุขกับการดูภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนกับ 

อ่านหนังสือประเภทจิตวิทยาเด็ก วิทยาศาสตร์ และนิยายแนวโรมานซ์

ปัจจุบันมีผลงานเรื่องสั้นและเรื่องยาวรวมกันสามสิบเรื่อง ส่วนใหญ่เป็น 

งานสืบสวนสอบสวนท่ีมาพร้อมกับสถานการณ์รัก ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านท่ี 

สนบัสนนุงานเขยีนของ tiara มาโดยตลอด หากต้องการทราบความเคลือ่นไหว 

เรื่องงานเขียนเชิญที่แฟนเพจ By tiara นะคะ

ประวัตินักเขียน
tiara



แนะน�าตัวละคร

ณัฐ เตชะวินทร์   ผู ้บริหารตราสินค้ากินรี หนึ่งในธุรกิจของนิมมานนท์  
นกัธรุกจิหนุม่ไฟแรงวยั 34 ปี ตวัสงูใหญ่แบบนกักฬีา มีเสน่ห์ 
แต่ชอบเก็บตัว ท�าตัวลึกลับ และมีความทะเยอทะยานสูง

เมษินี (บัว)   ผูจ้ดัการโครงการ (ผูช่้วยฝ่ายการตลาด 2) ผูห้ญิงสมัยใหม่
วยั 30 ปี ร่างเลก็ อวบเลก็น้อย เป็นตวัของตวัเอง ท�างานเก่ง  
มีสังคมเล็กๆ ของตัวเอง

นิรุตต์ (กี้)    เพื่อนสนิทของเมษินี นิรุตต์เป็นชายใจหญิง บรรณาธิการ
ด้านแฟชั่น ท�างานเก่ง รักเพื่อน ชอบชีวิตที่สนุกสนาน 
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นาฬิกาตัง้โต๊ะกรดีเสยีงดงัลัน่ ฉันพยายามเอามือควานหาต้นเสยีงนัน้

โดยไม่ลมืตา อาการปวดศรีษะรนุแรงข้ึนเม่ือเริม่มสีตสิมัปชญัญะ หลงัหยุด

เสียงของมันลงได้แล้ว ฉันพยายามลุกข้ึนจากท่ีนอนอันแสนนุ่มแต่ก็ 

ไม่ส�าเร็จ ท�าได้แค่เพียงนอนหงายกางแขนกางขาและลืมตาอย่างเช่ืองช้า

บนเตียงนอนเท่านั้น แล้วพยายามคิดทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคืน 

ที่ผ่านมา

เมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์และเป็นวันครบรอบวันเกิดปีท่ีสามสิบของฉัน 

เพือ่นๆ โดยเฉพาะเจ๊กีไ้ด้เซอร์ไพรส์ฉันด้วยปาร์ตีเ้ลก็ๆ ในร้านโปรดของเรา  

เมื่อคืนฉันพยายามลืมเรื่องน�้าหนักตัวท่ีเกินมาเกือบสองกิโลกรัม (ฉัน

พยายามรักษามันให้อยู่ในมาตรฐานของตัวเอง ซึ่งมันไม่ตรงกับมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสขุ) โดยอนญุาตให้ตวัเองกนิเค้กช็อกโกแลตได้หนึง่ช้ิน  

สปาเกตตี้หอยลายนิดหน่อย น่องไก่ทอดช้ินไม่ใหญ่นัก สลัดทูน่า และ 

เครือ่งดืม่แสนอร่อย ซ่ึงเจ๊กี้โกหกว่ามันมีแอลกอฮอล์น้อยมากจนไม่สามารถ

วัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ตอนนี้ฉันสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่เชื่อเจ๊

เรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มอีกเป็นอันขาด เพราะฉันก�าลังแฮงก์

บทที่

1
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อย่างหนัก

หลังเที่ยงคืนเล็กน้อยปาร์ตี้ก็จบลง เพื่อนๆ แยกย้ายกันกลับ หนูอิ่ม

น้องสาวท่ีน่ารักสมัยเรียนปริญญาโทมาด้วยกันเป็นคนขับรถมาส่ง โชคดี 

ท่ีฉันไม่ได้ขับรถไปงานเอง ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นภาระหลังเลิก 

งานปาร์ต้ีแน่ๆ วันเกิดปีนี้ฉันได้ของขวัญมาเยอะเชียว จ�าได้ว่าเมื่อคืน 

ตอนขึ้นลิฟต์ต้องหอบมันพะรุงพะรัง

หลงัจากทบทวนความทรงจ�ามาได้สกัสบินาที ฉันกค็ดิว่าตวัเองพร้อม

ท่ีจะลองลกุข้ึนอีกครัง้ คราวนีป้ระสบความส�าเรจ็ แม้ว่าจะยังมึนๆ แต่ถ้าได้

กาแฟสักเหยือก...มันก็คงจะดีขึ้น ฉันลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆ ตาเหลือบ

ไปมองกระจกหน้าตู้เสื้อผ้าแล้วมองเห็นตัวเองเหมือนถุงผ้าเหี่ยวๆ ใบหนึ่ง 

...ช่างมันเถอะ ยังไงฉันก็อยู่คนเดียว ไม่เห็นต้องกลัวใครจะมาเห็น

สภาพอันยับเยินตอนนี้เลย อีกอย่างผู้หญิงวัยสามสิบกับอีกหนึ่งวันอย่าง 

ฉันเนี่ย คงหาคนสนใจได้ยากเต็มที... 

ฉันเดินเหมือนปูมาจนถึงห้องครัวได้ส�าเร็จ เปิดเครื่องชงเอสเพรสโซ 

แล้วหยิบแก้วออกมาหนึง่ใบ ซ่ึงเจ๊กีช้อบเรยีกมันว่าเหยอืก ฉันเงยหน้ามอง

นาฬิกาแขวนผนังในห้องครัว มันบอกเวลาสิบโมงย่ีสิบนาที แสดงว่า 

ต้องดื่มกาแฟ ล้างแก้ว อาบน�้า และแต่งตัวภายในสี่สิบนาทีก่อนท่ีจะถึง 

เวลานัดกับเจ๊กี้ 

สบายมาก...ฉันมันประเภทสาวไฮเปอร์ ท�าอะไรด้วยความรวดเร็ว 

อยู่แล้ว แต่ต้องหลังจากจัดการกับกาแฟก่อนนะ ฉันชงกาแฟแก้วโต  

เปิดตูเ้ยน็หาอาหารเช้าท่ีพอกนิกบักาแฟได้ซ่ึงกเ็ห็นมีแต่คุกกีช็้อกโกแลตชิพ 

ที่เหลือก้นกล่องอยู่สามสี่ชิ้น โอเค นั่นคงพอส�าหรับเช้าวันใหม่

ฉันนึกข้ึนมาได้ว่าเม่ือคนืยังเปิดกล่องของขวญัไม่หมด หลงัจากท่ีเปิด

ได้เพียงชิ้นเดียวนั่นก็คือของเจ๊กี้ ซึ่งทั้งคะยั้นคะยอและบีบบังคับให้ฉันเปิด

ให้ได้ กล่องของขวญัชิน้นัน้เป็นกล่องขนาดไม่ใหญ่นกั ใช้กระดาษสาสหีวาน 
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ห่อทับกล่องสีขาว มีการ์ดใบเล็กๆ แนบมาด้วย เจ๊เขียนได้กวนโมโหมาก 

ในนั้นมีข้อความสั้นๆ ว่า

'ถึงคุณเมษินี ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของหนู ยินดีต้อนรับสู่วัยสาวใหญ่

จาก เจ๊วัยใกล้เคียงกัน'

โอ๊ย! ฉันเกลยีดค�าว่า 'สาวใหญ่' ชะมัด ท�าไมต้องเรยีกผูห้ญงิวัยเพียง

สามสิบและยังไม่แต่งงานว่าสาวใหญ่ด้วยนะ ฉันถือว่ามันหยาบคายมาก 

โดยเฉพาะเวลาท่ีหนงัสอืพมิพ์โปรยหัวข้อข่าวว่าสาวใหญ่ท�าอย่างโน้นอย่างนี้  

พอมาอ่านเนื้อข่าว เธอเป็นเพียงหญิงสาวตัวเล็กๆ ท่ีมีอายุสามสิบต้นๆ  

และสามารถหาเลีย้งตวัเองได้เป็นอย่างด ีแถมไม่มีพันธะทางกายให้ยุ่งยาก

เท่านั้น มันไม่ยุติธรรมเลย...

หากฉันได้เป็นข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์แล้วมีใครเรยีกว่าสาวใหญ่บ้าง 

ฉันคิดว่าจะฟ้องร้องล่ะ และอีกอย่างค�าว่า 'วัยใกล้เคียงกัน' ของเจ๊นั้น

เป็นการโกหกค�าโต เพราะปีนี้เจ๊อายุสามสิบเก้าปีแล้วนะ เราใกล้เคียงกัน

เพราะมีเลขสามน�าหน้าเหมือนกันเท่านั้นแหละ 

ถึงแม้การ์ดน้อยๆ ใบนั้นจะท�าให้ฉันมอบค้อนให้เจ๊กี้ไปวงใหญ่แต่ก็ 

ยังไม่สาสมเมื่อมาเห็นของขวัญสองช้ินท่ีอยู่ข้างใน มันเป็นชุดช้ันในซีทรู 

สีแดงแปร๊ด มีลูกไม้ติดไว้ตรงนู้นตรงนี้ ฉันช็อกไปเกือบหนึ่งนาที แต่ 

เพื่อนๆ กลับเฮฮากันมาก ส่วนเจ๊นั้นหัวเราะลั่นโดยไม่สนใจว่าหน้าฉัน 

จะแดงขนาดไหน เจ๊บอกว่าท้ังสีและแบบเหมาะกับสาวใหญ่วัยสามสิบ 

อย่างฉันมากและฉันควรเลิกใส่เสื้อชั้นในแบบสปอร์ตสักที

เช้านีฉั้นจงึวางแผนรบัประทานอาหารเช้าพร้อมกบัเปิดกล่องของขวญั 

ไปด้วย อีกยี่สิบนาทีจะสิบเอ็ดโมง ฉันแกะของขวัญหมดทุกกล่อง ทุกชิ้น

น่ารักมาก ฉันชอบเพราะมันเป็นสิ่งท่ียืนยันได้ว่าฉันมีเพื่อนท่ีรักฉันมาก 
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แค่ไหน แต่เอ๊ะ! กล่องของขวัญของเจ๊กี้หายไปไหนนะ...

ช่างเหอะ มันอาจจะปนอยู่ในถุงไหนสักใบท่ีฉันยังดูไม่ละเอียดก็ได้ 

เอาไว้ค่อยกลับมาดูอีกครั้ง... 

ฉันเกบ็ข้าวของอย่างลวกๆ ไว้บนโซฟาในห้องรบัแขกแล้วกลบัเข้าไป

ในครัวอีกครั้ง ห้องของฉันอยู่ชั้นสิบ เป็นห้องขนาดกลางในคอนโดมิเนียม

ท่ีนบัว่าหรหูราส�าหรบัคนท�างานในเมืองหลวง ฉันเพิง่ย้ายเข้ามาได้เดอืนกว่า 

เท่านั้น โดยใช้เงินเก็บท่ีมีอยู่ท้ังชีวิตไปในการดาวน์และตกแต่ง มันเป็น 

ความภาคภูมิใจของฉันมากท่ีสุดเพราะมันแสดงให้พ่อกับแม่เห็นว่าฉัน 

โตเป็นผู้ใหญ่พอและสามารถดูแลตัวเองได้ดี 

ห้องของฉันมห้ีองนอนและห้องน�า้ในตวัหนึง่ห้อง ห้องรบัแขกอยู่ตดิกบั 

ห้องครัวเล็กๆ และห้องน�้าส�าหรับแขกอีกหนึ่งห้อง แต่ท่ีฉันรักมากท่ีสุด 

ก็คือระเบียงอันแสนกว้างขวาง (ซึ่งเจ๊บอกว่าห้องน�้าของเธอยังกว้างกว่านี้) 

ที่สามารถมองออกไปยังสวนสาธารณะข้างล่างได้

หลังจากอาบน�้าเย็นจัดและแต่งตัวเสร็จแล้ว โทรศัพท์มือถือก็ดังข้ึน

พอดี

"ฟื้นรึยังจ๊ะ ที่รัก" เสียงเจ๊กี้ดังลอดออกมาก่อนที่ฉันจะทักทายซะอีก

"เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากได้กาแฟหนึ่งเหยือก เจ๊จะขึ้นมารึเปล่า"

"ไม่ล่ะ หนูลงมาเลยดีกว่า เจ๊รออยู่ในรถหน้าคอนโดฯ นะ"

ฉันหันมาส�ารวจความเรียบร้อยของห้องก่อนปิดประตูแล้วเดินไป 

รอลิฟต์ วันนี้ฉันใส่เสื้อเช้ิตแขนสามส่วนสีขาวกับกางเกงผ้าลายสก็อต  

ตัง้ใจว่าจะไปวดัเพือ่ท�าบุญและถวายสงัฆทานเนือ่งในวันคล้ายวันเกดิในบ่าย

วนันี ้จงึชวนเจ๊กี้ไปเป็นเพือ่นด้วย เม่ือคนืฉันพยายามย�า้กบัเจ๊หลายครัง้ว่า

ให้แต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะต้องเข้าวัดเข้าวา 

ก็ไม่ใช่ว่าเจ๊จะชอบแต่งตัวโป๊เปลือยอะไรหรอกนะ แต่ด้วยต�าแหน่ง 

'บรรณาธิการด้านแฟชั่น' นิตยสารชื่อดังของเมืองไทย ท�าให้เจ๊ต้องแต่งตัว
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ให้น�าสมัยอยู่เสมอ และอย่างที่รู้กันอยู่ว่าแฟชั่นในหนังสือนั้นบางครั้งมันก็

ไม่เหมาะที่จะใส่ออกมาเดินบนท้องถนน จึงท�าให้งานนี้ต้องมีการก�าชับกัน

หน่อยและเจ๊กท็�าได้ด ี เพราะวนันีเ้จ๊ใส่กางเกงผ้าพอดตีวัสดี�ากบัเสือ้แขนยาว 

สีขาวท่ีมีระบายเล็กๆ ตรงปลายแขนท้ังสองข้าง ดูเรียบร้อยและแสนสง่า 

มันท�าให้ฉันแอบคิดว่าลูกไม้มันก็เข้ากันได้ดีกับผู้ชายเหมือนกัน

กว่าที่ฉันกับเจ๊กี้จะท�าธุระมากมายจิปาถะเสร็จก็ห้าโมงเย็นพอดี เรา

ตกลงกนัว่าเยน็นีจ้ะท�ากบัข้าวกนิท่ีบ้านของฉันจึงแวะซ้ือของสดกลบัมาด้วย 

เจ๊กี้มีฝีมือในการปรุงอาหารประเภทเส้นหากไม่รวมมาม่าลวกเข้าไปด้วย 

สปาเกตตี้กุ ้งราดซอสมะเขือเทศสูตรเด็ดยอดเย่ียมท่ีสุด แต่เป็นเพราะ 

เมือ่วานเราทานสปาเกตตีก้นัไปแล้ว วนันีเ้มนอูาหารจึงเป็นข้าวผดัปลาทูน่า

ซ่ึงท�าง่ายและกลิ่นไม่แรงนัก ครัวของฉันมีแค่เตาไฟฟ้ากับไมโครเวฟ  

ซึ่งเจ๊บอกว่าแค่นี้ก็ท�าอาหารได้ล้านแปด

...ช่างเป็นผูช้ายท่ีเพยีบพร้อมจรงิๆ หากให้ฉันตกลงปลงใจใช้ชีวติกบัเจ๊ 

โดยไม่มีเรื่องเซ็กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้ล่ะก็...ฉันยอมเลยล่ะ แต่ไม่แน่ใจว่า 

เจ๊จะยอมด้วยรึเปล่า...อย่างน้อยเรื่องอาหารการกินก็สบายไปทั้งชาติ

ใช่ว่าจะท�าอาหารเก่งอย่างเดียว เรื่องการท�างานก็มาเป็นท่ีหนึ่ง  

จนลูกน้องของเธอช่วยกันคิดว่า 'กี้' มาจาก 'เจ้ากี้เจ้าการ' เพราะเป็นคน 

เจ้าระเบียบและท�างานเรว็เป็นจรวด อะไรไม่ได้ดงัใจจะลงมอืท�าให้ลกูน้องด ู

ด้วยตัวเองพร้อมกบัค�าบ่นอีกเป็นกระบุงโกย หลงัๆ ลกูน้องท่ีอยู่ด้วยได้กน็บัว่า 

เป็นศิษย์เอกก้นกุฏิ แว่วมาว่าหากลูกน้องคนนี้ไปสมัครงานใหม่ที่ไหนล่ะก็ 

กินต�าแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการได้สบาย ถึงแม้จะเจ้าระเบียบแต่เจ๊ก็ถือว่า 

เป็นคนท่ีรักและดูแลลูกน้องดีมาก หากใครมองข้ามลักษณะภายนอก 

ท่ีเป็นคนโผงผาง พูดจาเสียงดังจนดูเหมือนคนดุในเวลาท�างานได้ล่ะก็... 

ต้องรักเจ๊กันทุกคน
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ฉันรูจ้กักบัเจ๊เมือ่สามปีท่ีแล้ว จากการท่ีต้องท�างานร่วมกนัในโปรเจก็ต์

ถ่ายโฆษณาสินค้าชนิดหนึ่ง หลังจากท่ีต้องติดต่อกันตลอดสองเดือน  

ฉันก็รู ้ว ่าผู ้ชายหัวใจหญิงคนนี้น่าคบมาก เจ๊ของฉันเป็นผู ้ชายตัวสูง  

หุ่นเพรียว และมีกล้ามหน้าอกที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป อานิสงส์ที่ได้มาจาก 

การเข้าฟิตเนสอาทิตย์ละสามวันเป็นอย่างต�่า เจ๊บอกว่าท่ีขยันอย่างนี้ 

เพราะครฝึูกชาวอิตาลนีัน้หล่อทรมานใจมาก แต่จะว่าไปดภูายนอกแทบจะ

ไม่รู้เลยว่าเจ๊มีใจรักความเป็นหญิง

ฉันเคยถามว่าท�าไมถึงอยากเป็นอย่างนี้...เจ๊ว่า 'ไม่ใช่อยากเป็น แต่

มนัเป็นเองตัง้แต่เกดิ' และด้วยความท่ีมีครอบครวัท่ีเข้มงวดมาก เจ๊บอกว่า

ถ้าครอบครวัรูค้งรบัไม่ได้ เลยปกปิดความเป็นตัวเองมาตลอด หากมโีอกาส

กลับบ้านก็จะเป็นลูกชายท่ีแสนน่ารักของพ่อแม่เสมอ มีหลายครั้งท่ีถูก

คะย้ันคะยอให้แต่งงานแต่ก็พยายามบ่ายเบ่ียงและอดท่ีจะกลัวไม่ได้ว่า 

คงต้องพูดความจริงเข้าสักวัน 

มันท�าให้ฉันคิดว่าหากคนเรามองข้ามเรื่องเพศสภาพแล้วพยายาม

มองลึกเข้าไปในวิญญาณ ภายในตัวตนของเพื่อนมนุษย์แล้วล่ะก็ สังคม 

อาจไม่มีปัญหาเรื่องการกีดกันทางเพศอย่างทุกวันนี้ก็ได้ อย่างน้อยฉัน 

ก็เห็นว่าคนอย่างเจ๊กี้เป็นคนดีของสังคมคนหนึ่งและอาจจะดีกว่าใครอีก

หลายคน
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หลงัจากเราจดัการกบัอาหารเย็นเรยีบร้อยฉันกร็บัหน้าท่ีเกบ็ล้าง เจ๊นัง่ท่ี 

โซฟาหน้าโทรทัศน์ในห้องรับแขก พร้อมกับช่วยเก็บชิ้นส่วนของกล่องและ

กระดาษห่อของขวัญไปด้วย เม่ือฉันก�าลงัเช็ดมืออยู่หน้าอ่างล้างจานในครวั 

ก็มีเสียงเคาะประตูหน้าห้องดังขึ้นเบาๆ

"เจ๊ขา ช่วยแอบดูให้หนูหน่อย ใครมาเคาะประตูไม่รู้" 

เจ๊หยุดมือแล้วเดินไปแอบดูตาแมวท่ีประตู "อุ๊ย สวรรค์ทรงโปรด  

หนูบัวจ๋า หนูมีเซอร์ไพรส์หลังอาหารเย็นส�าหรับเจ๊ด้วยเหรอจ๊ะ" 

เจ๊ท�าตาลุกวาวให้ฉันที่ก�าลังเดินมาสมทบ

"เซอร์ไพรส์อะไรคะ หนูไม่มีอะไรสักหน่อย"

"มาดูที่ประตูนี่เร็วๆ เข้า" 

ฉันรีบเดินไปท่ีตาแมวบ้าง แต่ภาพท่ีเห็นนั้นท�าให้งงๆ อยู่ว่าผู้ชาย 

ที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูคือใคร

"ผู้ชายคนนี้เป็นใครล่ะเจ๊ หนูไม่รู้จัก"

"อ้าว! เจ๊ก็ไม่รู้ แต่นี่มันห้องหนูนะ แล้วเขาก็ก�าลังจะเคาะประตู 

อีกรอบแล้ว"

บทที่

2
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เราท�าเสียงกระซิบกระซาบกันเพราะกลัวคนข้างนอกจะได้ยิน  

ฉันตัดสินใจจะกระชากประตูออก เจ๊เตือนสติว่าก่อนท่ีเราจะเปิดประต ู

ต้อนรับชายหนุ่ม โดยเฉพาะหนุ่มท่ีหน้าตาดีมากๆ เช่นนี้ เราควรส�ารวจ

ความเรียบร้อยของตัวเองก่อน ฉันก้มมองตัวเองตั้งแต่หน้าอกลงไปถึง 

ข้อเท้าแล้วเห็นว่าตัวเองใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นอยู่ มันก็ไม่ได้น่าเกลียด 

อะไร ดังนั้นจึงตัดสินใจเปิดประตูพร้อมกับที่ได้ยินเสียงเจ๊ถอนหายใจเบาๆ

ทันทีท่ีเปิดประตู ฉันก็เห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ ไหล่กว้าง ผมรองทรง 

สีน�้าตาลเข้ม ตาโตสีน�้าตาล คิ้วดกหนา จมูกเป็นสัน และริมฝีปากบาง  

เขาใส่เสื้อโปโลสีขาว ดูท่าทางจะอายุมากกว่าฉันไม่กี่ปี สมองฉันรีบบอก 

ตวัเองว่าผู้ชายคนนีน่้ามอง แต่ดเูขาจะตกใจเลก็น้อยท่ีฉันเปิดประตอูอกมา

อย่างรวดเร็ว

"สวัสดีครับ" เขาทักทายขึ้นมาก่อน

"สวัสดีค่ะ ต้องการพบใครคะ" 

"คุณเมษินีอยู่ห้องนี้รึเปล่าครับ"

"ฉันเมษินีค่ะ" 

หลงัจากท่ีพดูจบ เจ๊กีก้็โผล่ออกมาจากห้องบ้างพร้อมย่ืนมือมาทักทาย

ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าห้องของฉัน

"หวัดดีฮะ ผมนิรุตต์ ไม่ทราบคุณคือ..." 

เจ๊วางมาดค่อนข้างแมน แต่ขอโทษเถอะ...เธอปิดบังประกายตา 

ระยิบระยับไม่พ้นหรอก

ชายหนุ่มคนนั้นย่ืนมือออกมาทักทายกับเจ๊อย่างไม่ให้เสียมารยาท 

"ผมชื่อณัฐครับ" 

หลังจากทักทายกันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ฉันก็พยายามเอาตัวดันเจ ๊

ออกไปข้างๆ เพื่อพูดธุระกับหนุ่มณัฐคนนี้ให้เรียบร้อย

"ไม่ทราบว่าคุณมีธุระอะไรกับฉันคะ"
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"เอ่อ...ผมพบกล่องนี้อยู่ในลิฟต์เม่ือคืนครับ ต้องขอโทษด้วยท่ี 

ละลาบละล้วงเพราะผมเห็นการ์ดท่ีติดมา จึงทราบว่าเจ้าของกล่องนี้ 

เป็นคุณ" เขายื่นกล่องสีขาวที่อยู่ในมือมาให้ฉัน

โอ้ คุณพระช่วย...กล่องท่ีเขาถืออยู่นั้นมันเป็นกล่องของขวัญท่ีเจ๊ 

ให้มานี่นา! 

ฉนัหามันไม่เจอเพราะมันตกอยู่ในลิฟต์ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นเอง ที่ส�าคัญ

ผู้ชายคนนี้เก็บมันได้!! 

แล้วเขาจะเห็นไหมว่าอะไรที่อยู่ข้างในนั้น...

เขาต้องเห็นอยู่แล้วล่ะ เพราะการ์ดมันเสียบอยู่ข้างในกล่อง ฮือ... 

ฉันอยากตาย

ไม่รู้ผ่านมากี่นาที หลังจากท่ีเขายื่นกล่องมาให้ฉันก็ยังคงยืนแข็ง 

เป็นรูปปั้นหินอ่อนอยู่ที่เดิม ใบหน้าคงเปลี่ยนสีสลับไปมาจากสีขาวซีดเป็น

สีแดงทั้งหน้าเพราะรู้สึกว่ามันร้อนวูบวาบด้วยความอับอาย และก่อนที่ฉัน

จะตัดสินใจว่าจะท�าอะไรต่อไป เจ๊ก็จัดการกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนี้ด้วย

ค�าพูดที่ฉันรู้สึกว่ามันล่องลอยมาจากที่ไกลแสนไกล

"ขอบคุณนะฮะ เราก�าลังสงสัยอยู่เชียวว่าของขวัญช้ินส�าคัญมัน 

หายไปไหน" 

ขอบคุณมากค่ะเจ๊...รู้สึกว่าเจ๊ก�าลังท�าให้ฉันอายมากข้ึนและอะไรๆ 

มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย

เจ๊ก้ีคงรบักล่องนัน้คนืมาแล้ว ส่วนฉันได้แต่ก้มหน้างดุ มองเห็นเพียง

ปลายขากางเกงยีนท่ีคลมุรองเท้าผ้าใบแบบท่ีใช้เล่นกฬีาของชายหนุม่เท่านัน้

"ขอโทษท่ีผมน�ามาคนืช้านะครบั คือผมเพิง่พบมันตอนดกึของเมือ่คนื  

พยายามไปถามออฟฟิศข้างล่างว่าคุณอยู่ห้องไหน แต่ผมไม่กล้ามาเคาะ

ห้องคุณดึกๆ แล้วเมื่อเช้าผมก็ตื่นสาย มาเคาะห้องคุณตอนเท่ียงแล้ว 

คุณไม่อยู่ ผมเลยเอามาคืนช้าครับ" 
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ฉันรู้ว่าเขาพยายามอธิบายความบริสุทธิ์ใจในการช่วยเหลือของเขา 

ให้เราท้ังสองคนฟัง แต่ฉันก็อายเกินกว่าท่ีจะพูดขอบคุณ และการท่ีจะ 

หันหลังแล้วเดินกลับเข้าห้องไปก็เป็นกิริยาท่ีเด็กเกินกว่าสาววัยสามสิบ 

จะพึงกระท�า

"ไม่เป็นไรค่ะ" ฉันพูดเสียงเบาจนตัวเองก็แทบจะไม่ได้ยิน

"ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับ"

"สวัสดีฮะ" เจ๊กี้ตอบกลับไป

และเม่ือเจ้าของรองเท้าผ้าใบคูน่ัน้หมุนตวัออกไป เจ๊กีก้ก็ึง่ลากกึง่จงูฉัน 

เข้าไปในห้อง

"บัว...เป็นอะไรไป ช็อกไปเลยเหรอน้องรัก" 

ฉันช็อกจริงๆ

"โอย เจ๊ หนอูยากร้องไห้ ผูช้ายนะเจ๊ ผูช้ายคนนัน้เป็นคนเจอชดุช้ันใน 

ของหนู" 

แม้มันจะเป็นชุดช้ันในท่ีฉันยังไม่เคยใส่กจ็รงิ แต่เช่ือเถอะ ผูช้ายคนนัน้ 

ต้องคิดว่ามันเป็นชุดชั้นในแบบที่ฉันชอบหรือใส่ประจ�าแน่นอน

"อือ นั่นสิ หล่อซะด้วย"

"นั่นไม่เกี่ยวเลยเจ๊ ไม่เกี่ยวว่าเขาจะหล่อหรือไม่หล่อ ท่ีส�าคัญก็คือ 

เขาเจอมันและมันเป็นชุดช้ันในซีทรูสีแดงต่างหาก" ฉันคร�่าครวญและ 

นอนชักดิ้นชักงอบนโซฟา

"เอาน่า หนูจะคร�่าครวญไปท�าไม เจ๊ว่าเขาก็ดูเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะ 

ไม่เอาเรื่องท่ีหนูท�าช้ันในตกในลิฟต์มาล้อเลียนเม่ือเจอกันคราวหน้าหรอก 

และเขาก็หน้าแดงแปร๊ดไม่แพ้หนูเหมือนกันตอนพยายามอธิบายให้เจ๊ฟัง 

เร่ืองการประสบพบเจอของขวญักล่องนีน่้ะ" เจ๊หัวเราะคกิคกัอย่างมีความสขุ

"ดูท่าทางเจ๊จะมีความสุขมากนะ ใช่ซี้ เขาเจอชุดชั้นในของหนู ไม่ใช่

ของเจ๊นี่" ฉันเริ่มพาล
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"อุ๊ย ถ้าเจอของเจ๊นะ แสดงว่ามนัต้องมคีวามหมายมากกว่าการท�าตก 

เฉยๆ จ้ะ" เจ๊กี้หัวเราะร่า

ฉันเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าการท่ีเขาเดินท่อมๆ มายืนอยู่หน้าห้องฉัน 

ก็แสดงว่าเขาต้องอาศัยอยู่ในตึกนี้ด้วย เพราะคนภายนอกจะไม่ได้รับ 

อนุญาตให้ขึ้นมาบนช้ันสิบตามล�าพังแน่นอน ดังนั้นจึงมีเปอร์เซ็นต ์

ความเป็นไปได้สงูมากท่ีฉันจะเดนิไปเจอเขาในลฟิต์ ห้องอาหาร ร้านซักรดี 

ฟิตเนส โถงหน้าคอนโดฯ หรือลานจอดรถ 

โอย...ตายแน่ แล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน...

หลงัจากเจ๊กีล้ากลบัไปแล้ว ฉันกยั็งหมกมุ่นกบัเหตุการณ์ท่ีเกดิข้ึนอยูด่ี 

พยายามคดิหาวธิกีารหลบหลกี หรอืค�าพูดต่างๆ หากบังเอญิเจอนายณฐัอีก  

ถ้าเขามีท่าทีที่ไม่สุภาพหรือพูดถึงเรื่องนี้อย่างหยาบคาย ฉันก็จะบอกว่า

'ขอบคุณนะคะที่เก็บชั้นในให้ ไม่อย่างนั้นวันนี้ฉันคงไม่ได้ใส่มัน'

นี่คงก๋ากั่นพอท่ีจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เขาอยากมายุ่งกับฉันอีก  

แต่ถ้าเขาเป็นสุภาพบุรุษอย่างท่ีเจ๊กี้ว่า ฉันก็จะแสดงความเป็นสุภาพสตรี 

โดยการไม่พูดถึงมันและยิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวานที่สุด 

หลงัจากท�าร้ายจติใจตัวเองโดยการคดิทุกอย่างในแง่ร้ายจนพอใจแล้ว 

ฉันก็พยายามข่มตาให้หลับและคิดว่าพรุ่งนี้เช้าคงลืมมันได้



กราฟหัวใจ... อุ่นละไมไอรัก 18

แล้วการท�างานอย่างหนกักช่็วยได้จรงิๆ มนัท�าให้ฉันแทบลมืเหตกุารณ์ 

อันน่าอับอายท่ีเกดิข้ึนไปเลย และยงัเป็นโชคดขีองฉันด้วยท่ีตลอดสองสปัดาห์ 

ท่ีผ่านมาฉันยังไม่จ๊ะเอ๋กับคุณณัฐท่ีมุมใดมุมหนึ่งของคอนโดมิเนียมเลย 

ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในสมองมีเพียงเรื่องงานเท่านั้น

ฉันเป็นผู ้จัดการโครงการของฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ ์

บรษัิทเอคโค่ ซ่ึงเป็นบรษัิทโฆษณาท่ีตัง้อยู่ย่านชิดลมและเปิดด�าเนนิการมา

สิบห้าปีแล้ว งานของฉันเป็นด่านแรกท่ีจะพบกับลูกค้า โดยต้องสอบถาม

ความต้องการและช่วยแนะน�าการประชาสัมพันธ์สินค้าของเขาก่อนออกสู่

สายตาผู้บรโิภค บรษัิทของเราดแูลลกูค้าตัง้แต่เรือ่งการวางแผนการโฆษณา

และการประชาสัมพันธ์จนถึงการส�ารวจความนิยมของผู้บริโภค แม้ว่า 

เราจะไม่ใช่บริษัทโฆษณารายใหญ่ของประเทศแต่ก็เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียง 

พอสมควร ลูกค้าที่เคยใช้บริการของเราก็มักกลับมาหาเราเสมอ

แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา 'เอคโค่' มีคู่แข่งรายส�าคัญเพิ่มขึ้น นั่นคือ

บรษัิท 'เดอะ ช้อยส์' ซ่ึงได้เสนอตวัเพือ่เป็นทางเลอืกของลกูค้า เดอะ ช้อยส์ 

เป็นคูแ่ข่งท่ีน่าจบัตามองมาก บรษัิทนีมี้ส่วนท่ีท�าให้ส่วนแบ่งการตลาดของ

บทที่

3
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เอคโค่ลดลง

หัวหน้าของฉันช่ือ 'เศรษฐ์' แต่ฉันมักเรียกว่า 'พี่อี๊ด' พี่อ๊ีดเป็น 

ผู้ใหญ่ใจดีแต่เด็ดขาด เพราะต้องดูแลลูกน้องมากมาย ฉันเป็นผู้ช่วยหนึ่ง

ในสองคนของพี่อี๊ด ส่วนผู้ช่วยอีกคนนั้นเป็นสาวสวยที่มีดีกรีเป็นสาวไฮโซ 

จบปริญญาโทจากเมืองนอก ช่ือชลธร แต่ฉันเรียกเธอว่า 'หนองน�้า'  

(ซ่ึงมนัเป็นการตอกกลบัหลงัจากท่ีเธอเรยีกฉันว่า 'บัวบาน') เธอเป็นคนเก่ง

ท่ีกวนประสาทฉันท่ีสดุในโลก อายมุากกว่าฉันสองปี มปีระสบการณ์มากกว่า

เพราะเคยฝึกงานกบับรษัิทโฆษณาช้ันน�าท่ีเมืองนอก เชอะ! แต่ฉันไม่สนใจ

หรอก เพราะกว่าท่ีฉันจะก้าวข้ึนมาเป็นผู้ช่วยเคียงบ่าเคียงไหล่กับเธอได้ 

ฉันคิดว่าตัวเองก็มีดีเหมือนกัน

การท่ีฉันกับยายน�้าไม่ค่อยจะกินเส้นกันนั้น เหตุผลก็ไม่มีอะไรมาก 

เป็นเรื่องของผู้หญิงท่ีถ้าเล่าให้ผู้ชายฟังก็ต้องบอกว่าไร้สาระ เราท�างาน 

ด้วยกันมาห้าปีกว่า ตั้งแต่เป็นพนักงานการตลาดธรรมดา งานของเรา 

ก็ประสบความส�าเร็จดี แต่เราไม่ชอบหน้ากันมาตั้งแต่แรก เหมือนท่ีเขา 

บอกว่าแม่เสือสองตัวอยู่ถ�้าเดียวกันไม่ได้ ยายน�้าให้เหตุผลว่าเพราะฉัน 

เป็นคนขี้เหร่ ก้าวร้าว ดื้อรั้น และเอาแต่ใจตัวเอง ส่วนถ้าถามฉัน...ฉันก็ 

จะบอกว่า เธอเป็นคนสวยแบบเซรามิก (สวยดีแต่ไม่มีประโยชน์ แสนแพง 

แล้วยังแตกง่ายอีก) หย่ิงยโส และชอบให้โลกหมุนรอบตัวเธอตลอดเวลา  

ลูกน้องของฉันบอกว่าถ้าเราสองคนท�างานด้วยกัน ต้องห้ามเอาวัตถุไวไฟ

มาวางไว้ใกล้ๆ อย่างเด็ดขาด เพราะมันอาจจะลุกติดไฟและเผาผลาญ 

บริษัทได้ 

เราสองคนแข่งขันกนัท�างานจนได้เป็นพนกังานดเีด่นกนัท้ังคู ่มลีกูค้า

ประจ�ามากพอๆ กนั แต่เราได้รบัมอบหมายให้ดแูลลกูค้าคนละกลุม่ ยายน�า้ 

ดูแลลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีกินได้ ส่วนฉันดูแลลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี 

กินไม่ได้ ดังนั้นคนที่ควรได้รับต�าแหน่ง 'พนักงานดีเด่นตลอดกาล' น่าจะ
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เป็นพ่ีอีด๊ เพราะสามารถบรหิารจดัการเราสองคนให้ท�างานด้วยกนัได้อย่างดี  

(หากไม่นับตอนเราทะเลาะกันในห้องประชุม เพราะพ่ีอ๊ีดจะนั่งอุดหู 

อย่างเดียวจนกว่าจะมีใครสักคนเหนื่อยแล้วหยุดไปเอง) แต่ก็มีอย่างหนึ่ง 

ท่ีเราเหมือนกันคือตอนนี้เรายังใช้ค�าน�าหน้าว่า 'นางสาว' ด้วยกันท้ังคู่  

แต่เธอกยั็งอุตส่าห์เอาชนะฉันด้วยการบอกว่าการท่ีเธอยังคงด�ารงความเป็น

นางสาวอยู่นั้นเพราะยังไม่เจอคนท่ีดีพร้อมส�าหรับเธอ ส่วนฉัน...ยังไม่

สามารถเป็นคนที่ดีพร้อมส�าหรับใครได้ 

เฮ้อออออ...เอาเป็นว่าเธอจดัฉันให้อยูใ่นอนัดบัสดุท้ายของห่วงโซ่อาหาร 

เลยทีเดียว

เช้าวันนี้ฉันมีนัดประชุมกับพี่อี๊ดและยายน�้าตอนสิบโมง มันเป็น

ประชุมประจ�าสปัดาห์ท่ีเราต้องสรปุงานให้พีอ๊ี่ดทราบ เม่ือวานฉันนัง่เตรยีม

รายงานเสร็จเกือบหกโมงเย็น ดังนั้นเช้าน้ีจึงไม่จ�าเป็นต้องมาถึงออฟฟิศ 

เร็วนัก แต่ต้องมีเวลาจิบลาเต้ร้อนๆ ของสตาร์บัคส์สักแก้วก่อนเข้าประชุม 

เพราะการประชุมแต่ละครั้งมักจะต้องใช้พลังงานมหาศาล บริษัทเอคโค ่

เช่าอาคารส�านักงานถึงสามช้ันและอาคารก็ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจท่ีคนท�างาน

พลุกพล่านมาก บรรยากาศการเดินทางมาท�างานของแต่ละคนเลยสับสน

วุ่นวายแตกต่างกัน บางคนนั่งรถเมล์ รถไฟฟ้า หรือนั่งเรือ ส�าหรับวันนี้ 

ฉันขับรถมาท�างานเองก็ต้องออกจากคอนโดฯ ก่อนเจ็ดโมงเช้าเล็กน้อย  

กว่าจะถงึออฟฟิศกเ็กอืบเก้าโมง หากมีธรุะเร่งด่วนก็ไม่ควรขับรถมาท�างาน 

หันไปใช้บริการรถไฟใต้ดินต่อด้วยรถไฟฟ้า BTS มาท�างานดีกว่า แม้จะ 

ยุ่งยากไปหน่อยแต่ก็สะดวกรวดเร็ว เบ็ดเสร็จใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาที 

แม่เคยถามฉันหลายครั้งว่าไม่เบ่ือหรือท่ีต้องนั่งรถนานๆ เพราะแม่สงสัย

เหลือเกินว่าการเดินทางไม่กี่กิโลเมตร แต่ใช้เวลามหาศาลอย่างนี้ ฉันและ

คนกรุงเทพฯ ท้ังหลายทนได้อย่างไร มันกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว 
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เพราะฉันใช้ชีวิตในเมืองหลวงมาถึงสิบสองปี การเผื่อเวลาเดินทางจึงเป็น

เรื่องที่ฉันและคนกรุงเทพฯ ทุกคนต้องท�าทั้งนั้น

ฉันเดินถือแก้วลาเต้มาจ๊ะเอ๋กับยายน�้าท่ีหน้าลิฟต์ เรามองหน้า 

หยั่งเชิงกันเล็กน้อยแต่ยังไม่มีใครพูดอะไร วันนี้เธอใส่กระโปรงสั้นแค่เข่า

และเสือ้สทูสฟ้ีาเข้าชุดกนั ถอืกระเป๋าใบเลก็สคีรมีกบัรองเท้าส้นสงูท่ีท�าให้เธอ 

ดูสงูเพรยีว แล้วยังรวบผมไว้หลวมๆ ด้วยป่ินปักผม และท่ีคอกมี็ผ้าผนืเลก็ๆ 

พันไว้ด้วย เธอเป็นผู้หญิงอีกคนที่แต่งหน้าได้สวยมาก ฉันสงสัยจริงๆ ว่า

เธอต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงเพื่อท�าทุกอย่างให้ออกมาสมบูรณ์แบบอย่างนี้ 

ส่วนฉันน่ะเหรอ...อะไรก็ใส่ได้ท้ังนั้น อีกอย่างบริษัทก็ไม่ได้เข้มงวด

เรือ่งการแต่งกายมากนกั นอกจากวนัท่ีต้องพบลกูค้า เรากต้็องเรยีบร้อยหน่อย 

เพื่อเสริมบุคลิกให้ดูเป็นมืออาชีพ อย่างวันนี้ฉันมีประชุมภายในบริษัท 

และอาจต้องออกไปดูการท�างานของลูกน้องท่ีไปถ่ายโฆษณานอกสถานท่ี  

ดงันัน้วนันีก้เ็ลยใส่กางเกงสดี�า เสือ้เช้ิตสขีาวมีลายทวิตตีท่ี้หน้าอกด้านซ้าย

กบัรองเท้าส้นเตีย้และกระเป๋าใบยักษ์ท่ีอัดทุกอย่างเข้าไปได้เหมอืนเช่นเคย 

ส่วนผมก็มัดรวบไว้เป็นหางม้า เรื่องแต่งหน้าไม่ต้องพูดถึง ขอแป้งพัฟกับ

ลปิสตกิอีกหนึง่แท่งเป็นพอ เจ๊กีเ้คยดุหลายครัง้แล้วเรือ่งการแต่งตวัของฉัน 

เจ๊บอกว่าฉันไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการแต่งตัวเอาซะเลย 

ไม่จรงิสกัหน่อย...ฉันแค่ไม่ได้ให้ความส�าคญักบัมนัมากเท่านัน้เอง เพราะ 

มนัเสยีท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย อีกอย่างการท่ีต้องคดิว่าวนันีจ้ะจบักางเกงตวันี ้

มาใส่ให้เข้ากับเสื้อตัวไหนนั้นมันเสียเวลาชะมัด ถ้าลดความหมั่นไส้ในตัว

ยายน�า้ลงไปได้ ฉันว่าวนันีเ้ธอกส็วยดี แต่ถ้าปิดปากเงยีบเฉยโดยไม่ทักทาย

กันยามเช้าก็จะยังไงอยู่ ฉันเลยต้องพูดกับเธอก่อน

"อรุณสวัสดิ์ วันนี้เที่ยวบินออกกี่โมงเหรอจ๊ะ" 

เธอท�าหน้างงๆ เล็กน้อย แต่ก็ดูท่าทางพร้อมจะกระโดดขย�้าฉัน 

เหมือนกัน
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"วันนี้ฉันไม่ได้ไปไหนสักหน่อย" 

ตกหลุมฉันซะแล้ว

"อ้าว เหรอ เห็นแต่งตัวยังกับแอร์โฮสเตส เลยคิดว่าจะบินไปปารีส 

ซะอีก" 

ฉันยิ้มให้หวานฉ�่า วันนี้เอาพอหอมปากหอมคอก่อนแล้วกัน ฉันรีบ

เข้าไปในลฟิต์ก่อนท่ีเธอจะเถยีงทัน เมือ่เข้ามาแล้วกม็คีนอ่ืนตามเข้ามาด้วย 

เธอจึงไม่กล้าต่อปากต่อค�า

เมื่อมาถึงช้ันของเรา ฉันออกจากลิฟต์มาก่อนโดยมียายน�้าเดินตาม

ออกมาติดๆ ฉันเตรียมตัวรอฟังค�าถากถางของเธอบ้าง

"ฉันเสียใจกับเธอด้วยนะ" 

เอ...จะมาไม้ไหนเนี่ย

"เรื่องอะไร"

"ก็เห็นใส่สีไว้ทุกข์ทั้งปี เลยคิดว่าคนใกล้ตัวจากเธอไปทีละคนสองคน

เพราะทนปากเธอไม่ได้น่ะสิ" 

พูดจบแล้วยายน�้าก็เดินจากไป เธอไม่ได้เมตตาฉันเลยแม้แต่น้อย  

ฉันรู้สึกเจ็บๆ คันๆ แต่ก็มันส์ดี 

เอ...ฉันเป็นพวกนิยมความเจ็บปวดรึเปล่าเนี่ย

ยกนีฉั้นแพ้เพราะเธอมีเวลาคดิโต้ตอบตอนอยู่ในลฟิต์ แต่ไม่เป็นไร...

ชีวิตของเราสองคนยังต้องเจอกันอีกนาน

การประชุมเริ่มข้ึนตรงเวลา ยายน�้าเริ่มสรุปงานในโปรเจ็กต์ท่ีตัวเอง

รบัผดิชอบก่อน จากนัน้กเ็ป็นคิวของฉันบ้าง เราท้ังสามคนใช้เวลาพดูคยุกนั 

เกือบช่ัวโมง ส่วนใหญ่พ่ีอ๊ีดจะรับฟังแต่ก็มีค�าถามและค�าแนะน�าแทรกมา

เป็นระยะๆ หลังจากจบการรายงานแล้ว พี่อี๊ดก็มีเรื่องคุยกับเราบ้าง
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"เอาล่ะ วันนี้พ่ีมีสองเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เรื่องแรกคือส่วนแบ่ง 

การตลาดท่ีลดลงของเรา ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เราเสียลูกค้าให้ 

คู่แข่งไปพอสมควร ท�าให้เขามีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นเกินหน้าเราไป

ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ บอสก็เริ่มเตือนมาแล้วให้เราเร่งหาลูกค้า

หน่อย"

"น�้าสงสัยจังว่าท�าไมเดอะ ช้อยส์ถึงดึงลูกค้าของเราไปได้ ทั้งที่ลูกค้า

เหล่านั้นก็เคยพึงพอใจกับงานของเรามาก"

"เออ พี่ก็ไม่แน่ใจ อาจจะเป็นเพราะเขามีเงินทุนมาก แล้วใช้กลยุทธ์

ด้านราคาเพื่อเข้าแข่งขันกับเราก็ได้"

"ถ้าอย่างน้ันบัวจะพยายามดูแลลกูค้าเก่าของเราแล้วกนันะคะ อาจจะ

ต้องเพิ่มกลยุทธ์บางอย่างเพื่อดึงดูดเขาเอาไว้" 

พี่อี๊ดพยักหน้า "เราสองคนลองคิดดูแล้วกันว่าพอจะมีทางไหนแก้ไข

ปัญหานี้ได้บ้าง ส่วนอีกเรือ่งคอืพีมี่โปรเจก็ต์ใหม่ท่ีเพ่ิงรบัมาจากบ๊ิกบอสเรา

เมื่อวานนี้"

"กินได้ไหมคะพี่" ฉันถามเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะเป็นงานของใคร

"ได้บ้างไม่ได้บ้าง" พี่อี๊ดพูดยิ้มๆ

"โปรดักต์หลายชิ้นเหรอคะ" พี่อี๊ดพยักหน้ากับค�าถามของยายน�้า

"คืออย่างนี้ ตอนนี้มันจะมีธุรกิจท่ีผลิตสินค้าหลายประเภทภายใต้

ตราสินค้าเดียวกัน แล้วจะวางขายในห้างสรรพสินค้าช้ันน�า ระยะแรก

เจ้าของตราสนิค้าเขาต้องการเปิดตวัให้กลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้ระดบัปานกลาง

ถึงสูงรู้จัก ระยะต่อไปนั้นอาจจะขยายไปเมืองนอก ในตอนนี้วัตถุประสงค์

หลักคือไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะท�าอะไร เขาก็อยากให้คนนึกถึงตราสินค้า 

ของเขาเป็นอันดับแรกหรือเดินเข้ามาหาร้านของเขาก่อน"

"แสดงว่าราคาก็แพงใช้ได้เลยสิคะ" 

จากค�าพดูของพีอ๊ี่ด ฉันนกึถงึร้านมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ของประเทศ
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อังกฤษขึ้นมาทันที

"ก็พอสมควร แต่คงไม่แพงเท่าของนอกหรอกนะ เพราะเขาต้องการ

สร้างเป็นแบรนด์ของคนไทย" พี่อี๊ดหยุดตอบค�าถามของฉันแล้วสั่งงานต่อ 

"แม้ว่าปกตพิีจ่ะแบ่งความรบัผดิชอบตามผลติภณัฑ์แต่คราวนีค้งต้องรวมหัวกนั 

แล้วล่ะ ไม่อย่างนั้นคอนเซ็ปต์มันจะมั่ว ถ้าให้ท�าคนเดียวก็คงไม่ไหวแน่  

จากท่ีฟังเราท้ังสองคนสรปุงานกด็เูหมือนจะเคลยีร์งานเก่าได้ในสิน้เดอืนนีน้ะ  

แต่ของบัวจะเบากว่าน�้าหน่อย เอาอย่างนี้แล้วกัน...ในระยะแรกท่ีเราต้อง

ประสานงานกับลูกค้า พี่จะให้บัวเป็นแกนหลักก่อน น�้าเป็นฝ่ายสนับสนุน 

ถ้าน�้าส่งต่องานท่ีค้างอยู่ให้ฝ่ายผลิตเสร็จเมื่อไรค่อยมาท�าเต็มตัว พี่อยาก

ให้เราประสานงานกันให้มาก เพราะถ้าโปรเจ็กต์นี้ส�าเร็จคงมีข่าวดีให้เรา 

คนใดคนหนึ่งแน่"

"ข่าวดีอะไรคะ" 

ฉันและยายน�้าพูดขึ้นพร้อมกัน

"นี่พี่ยังไม่ได้คุยกับบอสเลยนะ แต่คิดว่าพี่คงไม่เปลี่ยนใจแล้วล่ะ  

ถ้าเสร็จงานนี้พี่จะลาออกไปท�าธุรกิจส่วนตัว"

เราสองคนอ้าปากค้างเพราะไม่เคยคิดว่าพี่อี๊ดจะลาออกมาก่อนเลย

"ไม่ต้องตกใจหรอกน่า จากเป็นไม่ได้จากตายสักหน่อย แต่เราเข้าใจ

ใช่ไหมว่าคนท่ีจะข้ึนมาแทนพ่ีจะมีแค่คนเดยีวเท่านัน้ แล้วปกตพ่ีิกจ็ะมีสทิธิ์

ในการเสนอช่ือคนคนนัน้ให้กบับอสด้วย แต่ไอ้การท่ีบอสจะโอเครเึปล่ากเ็ป็น

อีกเรื่องหนึ่ง พี่ต้องขอบอกว่าผลการท�างานครั้งนี้มันจะเป็นตัวช้ีวัดตัวนึง 

เพราะเรื่องวัยวุฒิกับคุณวุฒิเราทั้งคู่ก็มีคล้ายๆ กัน คราวนี้พี่จะดูรอบด้าน 

ท้ังเรื่องการวางแผน การบังคับบัญชา การติดต่อประสานงาน รวมไปถึง

เร่ืองการดแูลงบประมาณด้วย น�า้ไม่ต้องกลวันะว่าจะเสยีเปรยีบท่ีเข้ามาช้า

กว่าบัว เพราะพี่บอกแล้วว่าพี่มองหมดทุกด้าน ทุกเรื่อง ผลของโปรเจ็กต์นี้

จะเป็นอีกตัววัดนึงเท่านั้นเอง" 



tiara25

พี่อี๊ดพูดไปยิ้มไป แต่เราสองคนยังคงพูดอะไรไม่ออก

"มีอะไรจะถามพี่ไหม"

"ระยะเวลาท่ีเราท�าโปรเจก็ต์นีป้ระมาณเท่าไรคะ" ยายน�า้พดูออกมาก่อน

"ไม่น่าเกินหกเดือน"

แสดงว่าเรามีเวลาท�างานและเวลาในการพสิจูน์ตวัเองท้ังหมดหกเดอืน 

เพื่อให้หัวหน้าของเราตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด ฉันรู้สึกเครียด

ข้ึนมาทันทีและสามารถคาดการณ์ได้เลยว่าอาการไมเกรนจะมาเยือนใน 

อีกสองชั่วโมงข้างหน้านี้แน่

ฉันเดินกลับมาท่ีโต๊ะท�างาน ในสมองยังคงมึนงงกับสิ่งท่ีได้ยินมา 

ความจริงแล้วฉันก็มีเป้าหมายในการท�างานอยู่เหมือนกันว่าอีกสักห้าป ี

ต่อจากนี้ฉันคงมีวุฒิภาวะพอท่ีจะก้าวข้ึนสู่ฝ่ายบริหารอย่างเต็มภาคภูมิ  

แต่นี่ดูเหมือนโอกาสจะก้าวเข้ามาหาฉันเร็วข้ึนและยังเพิ่มความกดดัน 

โดยการมีคู่แข่งท่ีแสนจะน่ากลัวด้วย แต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่เวลาท่ีจะมานั่ง

คร�่าครวญ เพราะสนามแข่งขันได้ถูกเปิดออกตั้งแต่สิบนาทีท่ีผ่านมา

เรียบร้อยแล้ว
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เสียงโทรศัพท์ที่โต๊ะดังขึ้นในเช้าวันท�างานกลางสัปดาห์ ฉันเอื้อมมือ

ไปรับอย่างเกียจคร้าน

"ฮัลโหล"

"บวั มาหาพีท่ี่ห้องหน่อย เรือ่งตารางนดัคยุกบัลกูค้ารายใหญ่ออกมา

แล้วนะ" เสียงพี่อี๊ดเรียกพบ

"ให้บัวตามน�้าด้วยไหมพี่" ฉันคิดว่าเราต้องเข้าพบพ่ีอี๊ดท้ังคู่เพ่ือ 

รับทราบข้อมูลการท�างานร่วมกัน

"พี่คุยกับน�้าแล้ว เรานั่นแหละเข้ามาคนเดียว"

เอ มันออกจะแปลกๆ นะท่ีเราเข้าพบหัวหน้าไม่พร้อมกัน ไม่ใช่ว่า 

ฉันจะไม่เคยคุยงานกับพี่อี๊ดตามล�าพัง แต่เรื่องโปรเจ็กต์นี้พ่ีอี๊ดเป็นคน 

บอกเองว่าเราต้องรวมหัวกัน... 

ช่างเถอะ มัวแต่กังวลก็ไม่มีประโยชน์ เพราะในช่วงแรกฉันก็ต้อง 

รับงานเข้ามาดูแลก่อนยายน�้าอยู่แล้ว

ฉันเคาะประตูเพื่อขออนุญาตเข้าไปในห้องท�างานของพี่อี๊ด

"เชิญ" เสยีงอนญุาตเบาๆ พีอ๊ี่ดให้ฉันนัง่ท่ีเก้าอ้ีตรงข้ามโต๊ะท�างานตวัใหญ่ 

บทที่

4
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แล้วย่ืนซองเอกสารสนี�า้ตาลมาวางไว้ท่ีหน้าโต๊ะ "นีเ่ป็นข้อมลูท้ังหมดของกนิร ี

ที่พี่ได้มาจากบิ๊กบอส บัวเอาไปอ่านก่อน"

ฉันเปิดซองเอกสารที่มีกระดาษไม่กี่แผ่นอยู่ในนั้นออกมาดู

"กนิร.ี..นีเ่ป็นชือ่ตราสนิค้าเหรอคะ" ฉันเห็นสญัลกัษณ์ของกนิรท่ีีมปีีก

สวยงามอยู่บนหัวกระดาษ

"ใช่ ส�าหรบัวยัรุน่อาจจะบอกว่ามันเชยไปหน่อย แต่ถ้าต่อไปคดิจะเอาไป 

ขายในตลาดเมืองนอก ฝรั่งเขาก็รู้จักกินรีของไทยเรามากอยู่เหมือนกัน"

ฉันดรูายละเอยีดของผลติภณัฑ์ต่างๆ แล้วเห็นว่ามพีวกเสือ้ผ้า กระเป๋า  

รองเท้า หมวกส�าหรับใส่เล่นกีฬาเป็นหลัก

"เอาล่ะ พี่จะตีกรอบงานของเราให้เห็นชัดข้ึนนะ 'กินรี' จะเปิดตัว 

ในแนวความคิดท่ีว่าเขาจะเป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้าจ�าพวกดูแลและบ�ารุง 

สุขภาพ อย่างการดูแลสุขภาพก็ตีความว่าเป็นพวกท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

ออกก�าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์กีฬา ส่วนการบ�ารุงสุขภาพ

ก็จะเป็นพวกอาหารเสริมต่างๆ โดยเน้นสมุนไพรไทยท่ีเอามาท�าเป็นเม็ด 

ให้กินง่าย มันก็เลยกลายเป็นว่าครอบคลุมความรับผิดชอบของท้ังน�้าและ

บัวไปด้วย" 

ฉันพอจะมองเห็นภาพรวมของงานได้ง่ายข้ึน เพราะตวัสนิค้าค่อนข้าง

จ�าเพาะเจาะจงมากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก

"แล้วต้องการเปิดตลาดที่ไหนคะ"

"ตอนนี้เขาจะเปิดตลาดในกรุงเทพฯ ก่อน โดยเอาใจคนท�างาน 

เป็นหลัก พวกท่ีมีเวลาในการออกก�าลังกายไม่มากหรือพวกท่ีเอากีฬา 

มาเป็นเครื่องมือในการเข้าสังคม แล้ววันศุกร์ท่ีจะถึงนี้ ลูกค้านัดพบเรา 

ท่ีบริษัทของเขาเพื่อคุยรายละเอียดของงาน พี่คิดว่าจะให้น�้ากับบัวไปกับ 

พี่ท้ังคู ่ ตกลงวันศุกร์เราเจอกันท่ีตึกลูกค้าตอนเก้าโมงครึ่งแล้วกันนะ  

ก่อนเวลานัดครึ่งชั่วโมง บัวเอารายละเอียดพวกนี้ไปศึกษาก่อนแล้วกัน" 
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ฉันตอบรับค�าสั่งแล้วขอกลับโต๊ะท�างาน แต่ก่อนท่ีจะออกมาจาก 

ห้องนั้น พี่อี๊ดก็เรียกฉันไว้

"มีอะไรหนักใจก็ปรึกษาพี่ได้นะ งานนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  

เพราะคุณอาจองก�าชับนักก�าชับหนาว่าเจ้าของกินรีเป็นเพื่อนเก่าของท่าน 

ให้เราดูแลอย่างเต็มที่" 

คุณอาจองเป็นบิ๊กบอสของเรา

"ตอนนี้บัวยังไม่มีอะไรหนักใจค่ะ แต่เอาไว้หลังจากรับงานมาแล้ว 

อาจจะมีก็ได้ ถึงเวลานั้นจะขอใช้บริการพี่อี๊ดแล้วกันนะคะ ส่วนเรื่องงาน 

ไม่ต้องห่วง บัวเต็มที่ทุกงานอยู่แล้ว" 

ฉันรูส้กึดท่ีีมเีจ้านายห่วงใยอยูเ่สมอ อันท่ีจรงิกย็อมรบัว่ามคีวามกงัวล

กับงานนี้มากกว่าปกติ ซ่ึงเป็นผลมาจากสิ่งท่ีพี่อ๊ีดต้องการคัดเลือกผู้ด�ารง

ต�าแหน่งแทน แต่เมือ่มานัง่คดิอย่างละเอยีดถีถ้่วนแล้วกต็ดัสนิใจว่าจะลองสู้ 

อย่างเต็มท่ีดูสักคร้ัง ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร สิ่งท่ีฉัน

อยากเห็นมากกว่าก็คือความพึงพอใจของลูกค้า ขอภาวนาให้ลูกค้ารายนี้

ไม่เป็นพวกเจ้าปัญหาทีเถอะ

แล้วเช้าวันศุกร์ก็มาถึง ฉันตั้งนาฬิกาปลุกหกโมงเช้า จัดการอาบน�้า

แต่งตัว เนื่องจากวันนี้ต้องพบลูกค้า จึงตัดสินใจใส่ชุดสวยที่เคยไปเลือกซื้อ 

กบัเจ๊กีต้ัง้แต่ช่วงท่ีห้างสรรพสนิค้าลดกระหน�า่ตอนปลายปี มนัเป็นชุดวนัพซี 

สีชมพูกลีบบัวแขนกุด แล้วมีเสื้อสูทความยาวพอดีเอวทับอีกช้ันหนึ่ง  

ฉันใส่ถุงน่องสีเนื้อกับรองเท้าส้นเตี้ยสีน�้าตาลอ่อน ส่วนกระเป๋าก็ใช้ใบเล็ก 

สีเดียวกัน วันนี้ต้องบอกลากระเป๋าโดราเอมอนหนึ่งวันเพราะมันไม่เข้ากับ

ชุดคุณนายท่ีก�าลังสวมอยู่เลย ส�ารวจความเรียบร้อยของตัวเองอยู่หน้า

กระจกหลังจากแต่งหน้าและรวบผมเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่าหน้าตาจะสดใส

เข้ากับชุดที่สวมอยู่ได้ดี หวังว่าคงจะดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงบ้าง
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กว่าจะแต่งตัวเสรจ็กป็าเข้าไปเกอืบเจด็โมงครึง่ ฉันนกึขอบคณุบรษัิทท่ี 

ไม่บังคับให้ต้องแต่งตัวอย่างนี้ทุกวัน เม่ือคืนก่อนนอนฉันโทรศัพท์ไปท่ี 

ศูนย์บริการรถแท็กซ่ีให้มารับท่ีคอนโดฯ ตอนเจ็ดโมงครึ่ง เพราะไม่อยาก

ขับรถไปในสถานท่ีท่ีไม่เคยไปมาก่อน ถ้าเกิดหลงทางหรือรถติดมากๆ  

อาจจะพลาดนัดส�าคัญได้ แล้วโทรศัพท์ในห้องก็ส่งเสียงร้องข้ึน ฉันเดิน 

ไปรับปรากฏว่าเป็นพนักงานท่ีหน้าเคาน์เตอร์บอกว่ารถแท็กซ่ีท่ีฉันนัดไว้ 

มารอรับแล้วท่ีหน้าคอนโดฯ ฉันพูดขอบคุณพนักงานแล้วบอกว่าจะลงไป 

เดี๋ยวนี้

เมื่อเข้าไปนั่งในรถและบอกจุดหมายปลายทางกับคนขับแล้ว ฉันก็

เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งก�าลังเดินไปท่ีลานจอดรถหน้าคอนโดฯ แล้ว

จังหวะท่ีเขาก�าลังเปิดประตูรถอาวดี้สปอร์ตสีด�าวาวคันงามอยู่นั้น ฉันก ็

เห็นหน้าเขาได้ถนัด คุณณัฐนั่นเอง! ด้วยสติที่มีท�าให้ฉันต้องรีบหลบทันที

"คุณ คุณเป็นอะไรครับ" คนขับรถตกใจท่ีอยู่ๆ ฉันก็ท้ิงตัวลงบน 

เบาะรถอย่างรวดเร็ว

"ไม่มีอะไรค่ะ ฉันท�าของตก"

แล้วท�าไมต้องตกใจขนาดนี้ด้วยนะ เขาไม่ได้เห็นฉันสักหน่อย และ

อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าฉันเป็นใคร 

ดังนั้นในระหว่างท่ีแท็กซ่ีขับผ่านด้านหลังของรถอาวดี้ ฉันจึงค่อยๆ 

โผล่ขึ้นมาที่หน้าต่างและเห็นว่าเขาได้เข้าไปนั่งในรถเรียบร้อยแล้ว

หลงัจากทานพฟัทูน่ากบักาแฟร้อนในร้านกาแฟใต้ตกึลกูค้าเรยีบร้อยแล้ว  

พี่อี๊ด ยายน�้า และฉันก็พร้อมท่ีจะข้ึนไปพบลูกค้า วันนี้ดูเหมือนว่าฉัน 

กับยายน�้าจะนัดหมายกันมาก่อนเพราะเราใส่เสื้อผ้าโทนสีชมพูเหมือนกัน  

พี่อี๊ดถึงกับออกปากว่าตัวเองเป็นผึ้งน้อยในดงดอกไม้

เราขึน้ลฟิต์มาท่ีช้ันสบิสอง เม่ือออกจากลฟิต์กเ็ห็นช่ือบรษัิท 'นมิมานนท์'  
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อย่างชัดเจน บรษัิทนีเ้ป็นเจ้าของตราสนิค้า 'กนิร'ี ท่ีเราก�าลงัจะท�าโฆษณาให้  

พี่อ๊ีดได้เข้าไปแจ้งช่ือและความประสงค์ของเรากับประชาสัมพันธ์สาวสวย 

เธอย้ิมต้อนรับและบอกว่าก�าลังรอเราอยู่ หลังจากนั้นเราก็ถูกเชิญมารอท่ี

ห้องประชุม ตั้งแต่เดินเข้ามาในบริษัท ฉันสังเกตเห็นว่าสถานที่ท�างานถูก

ตกแต่งอย่างทันสมัย ตั้งแต่โต๊ะท�างานจนถึงตู้เก็บเอกสาร มีการจัดแบ่ง

อย่างเป็นสัดส่วนด้วยการกั้นพาร์ทิชั่น ไม่มีอะไรรกตา พนักงานส่วนใหญ่ 

ก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว เม่ือก้าวเข้ามาในห้องประชุมฉันก็เห็นโต๊ะรูปไข่ 

ขนาดใหญ่ มีเก้าอี้ตัวนุ ่มวางอยู่โดยรอบ และท่ีผนังด้านหน้าห้องก็มี 

ไวท์บอร์ดติดไว้ด้วย

เม่ือเรานั่งเรียบร้อย สาวประชาสัมพันธ์ก็ขออนุญาตออกไปและ 

บอกเราว่าสักครู่เจ้านายของเธอจะมาพบกับเรา พี่อี๊ดเลือกนั่งตรงกลาง

ระหว่างฉันกับยายน�้า แม่บ้านของบริษัทเข้ามาเสิร์ฟกาแฟและน�้าเปล่า  

ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคอกาแฟ แต่การท่ีต้องดื่มสองแก้วในหนึ่งช่ัวโมงก็คง 

ไม่ไหว ฉันจงึปล่อยมันไว้อย่างนัน้ เวลาผ่านไปไม่ถงึห้านาที ฉนัได้ยินเสยีง

กุกกักท่ีประตูห้องประชุม เราท้ังสามคนมองไปตามเสียงนั้นเพราะคาดว่า

คณะผู้บริหารของบริษัทคงมาถึงแล้ว มีคนสองคนก้าวเข้ามาในห้อง  

คนแรกเป็นผู้ชายตัวเล็ก คงจะอายุประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าปีเพราะผม

เริ่มมีสีดอกเลาแล้ว ส่วนคนท่ีเดินตามมาคาดว่าจะเป็นเลขานุการส่วนตัว 

เราทุกคนยืนขึ้นและสวัสดีพร้อมกัน

"สวัสดีครับ สวัสดี นั่งลงเถอะครับ ตามสบาย" 

ทุกคนต่างแนะน�าตวัและแลกนามบัตรกนัจนดวูุน่วาย ในนามบัตรบอกว่า 

ผู้ชายคนนี้ชื่อสินธร นิมมานนท์ เป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้

"เด๋ียวรอผู้จัดการผมหน่อยนะ พอดีติดคุยโทรศัพท์อยู่ คุณเศรษฐ์ 

คงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผมรู้จักกับคุณอาจองมาก่อน" คุณสินธรหันไป 

คุยกับพี่อี๊ดถึงบิ๊กบอสของเรา
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"ครับ ผมทราบจากคุณอาจองแล้วครับ"

"ผมดีใจนะท่ีเห็นคนรุน่ใหม่ก้าวข้ึนมาในต�าแหน่งท่ีส�าคญัๆ ของบรษัิท 

อย่างบริษัทคุณเนี่ย คุณชลธรกับคุณเมษินีก็ดูท่าจะอายุน้อยมากส�าหรับ

ต�าแหน่งที่ส�าคัญของบริษัท หรือคุณว่ายังไง" 

ดทู่าทางคณุสนิธรจะหาเรือ่งคยุฆ่าเวลามากกว่าจะต้องการค�าตอบจรงิจงั

"ใช่ครบั ถ้าเราต้องการจะท�าธรุกจิใหม่ๆ เรากต้็องอาศยัความคดิของ

คนรุ่นใหม่ด้วย อย่างสองคนนี้เขาเป็นหัวกะทิเลย" 

พี่อ๊ีดคุยโตจนเราเขิน แล้วตอนน้ันเอง เลขานุการท่ีนั่งอยู่ด้านหลัง

ของคุณสินธรก็พูดขึ้นมาเบาๆ

"ท่านคะ คุณณัฐมาแล้วค่ะ"

...

เราทุกคนมองไปที่ประตูพร้อมๆ กัน ชายหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาใหม่กล่าว

ค�าขอโทษกบัทุกคน ฉันตกใจกบัภาพท่ีเห็น หัวใจเต้นกระหน�า่ไม่เป็นจังหวะ 

เพราะคนท่ียืนอยู่ท่ีหน้าประตูนั้นเป็นคนเดียวกับท่ีฉันเห็นเมื่อเช้านี้! และ

เป็นคนเดียวกับที่เจอชุดชั้นในสีแดงของฉัน!! 

หลังจากพยายามรวบรวมสติกลับคืนมาและทักทายเขากลับไป  

ฉันสงัเกตว่าเขาไม่ได้แสดงความรูส้กึอะไรมากนกั นอกจากอมยิม้ท่ีมมุปาก

เลก็น้อย จงึคดิเข้าข้างตวัเองว่าเขาคงลมืเหตุการณ์วันนัน้ไปแล้ว หรอืไม่...

เขาก็จ�าฉันไม่ได้แล้ว

การประชุมได้พดูถงึรปูแบบการประชาสมัพันธ์ ระยะเวลาด�าเนนิงาน 

งบประมาณ รวมถึงผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานระหว่างเอคโค่กับกินรี 

แล้วเหมือนโชคชะตากลั่นแกล้ง ฉันต้องติดต่อประสานงานกับคุณณัฐ  

เตชะวินทร์ ผู้อ�านวยการโครงการกินรีอย่างสนิทแนบแน่นตลอดช่วงเวลา

หกเดือน ฉันอยากจะยกงานนี้ให้ยายน�้าไปเลย หากไม่ติดท่ีว่าต้องแสดง 

ผลงานให้เข้าตากรรมการเพื่ออนาคตอันสดใสในภายภาคหน้า
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เช้าวันเสาร์ฉันโทรศัพท์ไปเล่าให้เจ๊กี้ฟังเรื่องการแข่งขันชิงต�าแหน่ง 

เรือ่งท่ีพีอ่ีด๊จะลาออก เรือ่งการด�าเนนิชีวติของฉันในแต่ละวนั และท่ีลมืไม่ได้ 

คือความบังเอิญที่ต้องพบเจอกับคุณณัฐอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

"แหม สงสัยคงเป็นพรหมลิขิตแล้วล่ะหนู"

"พรหมลิขิตที่โหดร้ายน่ะสิคะเจ๊ หนูยังอายไม่หายเลย"

"โถ เรื่องนี้ตั้งเดือนมาแล้วนะ"

"ก็ถ้าไม่ต้องเจอกัน หนูก็ลืมไปแล้ว"

"เอาล่ะ เจ๊มีวิธีที่จะท�าให้หนูไม่ต้องอาย"

"อะไรคะ บอกหน่อยๆ"

"จบีเขาเลยไง เป็นแฟนกนัไปเลย เท่านีก้็ไม่ต้องอายเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ 

นี่แล้ว เพราะความรักยังมีเรื่องท่ีต้องให้ค้นหาอีกเยอะแยะไป" เจ๊ท�า 

เสียงเล็กเสียงน้อย "แสดงว่าช่วงนี้ก็ต้องลุยท้ังเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจ 

เลยสิ"

"เรื่องหัวใจท่ีไหน...ไม่มีสักหน่อย เอาเรื่องงานให้รอดก่อนเถอะ"  

ฉันพูดเสียงดัง

บทที่

5
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"แล้วเจ้านายหนูเขาจะออกไปท�าธุรกิจอะไรเหรอ"

"ไม่รู้เหมือนกัน ยังไม่ได้คุยอะไรกันมาก เพราะพี่อ๊ีดยังไม่ได้คุยกับ

บอสเลยค่ะ"

"อ้าว แล้วถ้าบอสไม่ให้ออกล่ะ"

"อันนั้นให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาแล้วกันเจ๊ ตอนนี้หนูต้องเร่งท�า 

ผลงานก่อน"

"มอีะไรให้เจ๊แนะน�ากบ็อกได้นะ ถ้าเรือ่งสือ่สิง่พมิพ์ล่ะกเ็จ๊พอจะช่วยได้"

"ค่ะ ขอบคุณเจ๊มากเลย" 

หลังจากนั้นเราก็คุยกันถึงเรื่องนายแบบสุดหล่อท่ีมีขนยุ่บยั่บท้ังตัว  

เจ๊บอกว่าเซ็กซี่มาก แต่ฉันขอเถียงขาดใจว่ามันน่าขนลุกพิลึก

วันนี้ฝนตกต้ังแต่เช้า ฉันไม่คิดจะออกไปไหนจึงเลือกนั่งท�างาน 

หน้าโทรทัศน์แทน ฉันเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อเช็กดูว่ามีอีเมลเข้ามาหรือไม่ ก็เห็น

มีจดหมายเข้ามาในถาดเข้าหนึ่งฉบับ ลองกดเข้าไปดูปรากฏว่ามันมาจาก

กินรี...คุณณัฐนั่นเอง ข้อความในจดหมายมีสั้นๆ ว่า

'สวัสดีครับคุณเมษินี

เม่ือวานผมจ�าคุณแทบไม่ได้ ยินดีท่ีได้ร่วมงานกันครับ ผมคิดว่า 

ต่อไปเราน่าจะติดต่อกันทางอีเมลเพื่อส่งข้อมูลท่ีส�าคัญๆ คุณช่วยยืนยัน 

กับผมทางแอดเดรสนี้ด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขในวันหยุด

ณัฐ'

เอาล่ะ...สรุปว่าเขาจ�าฉันได้ นอกจากนั้นยังมีดอกกุหลาบสีแดงดอก

เล็กๆ อยู่ใต้ชื่อพร้อมข้อความในวงเล็บอีกว่า...ผมคิดว่าคุณคงชอบสีแดง

...อึ๋ย ผิดแล้วย่ะ ฉันชอบสีม่วง แล้วนี่เขาก�าลังล้อฉันเรื่องสีชุดชั้นใน

รึเปล่านะ 
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หวงัว่าจะไม่ใช่ โอย เขาก�าลงัท�าให้ฉันเป็นโรคหวาดระแวงและไม่เป็น

ตัวของตัวเองเลย...

ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะประกาศความเป็นตัวของตัวเองบ้าง

'สวัสดีค่ะคุณณัฐ

ยินดีเช่นกันค่ะ คุณสามารถติดต่อดิฉันที่แอดเดรสนี้ได้ค่ะ ขอบคุณ

ส�าหรับดอกไม้ แต่คุณคิดผิด ดิฉันไม่ได้ชอบสีแดง หากมีอะไรท่ีท�าให้ 

คุณคิดเช่นนั้น ดิฉันขอยืนยันว่าคุณเข้าใจผิด ขอให้มีความสุขเช่นกัน

เมษินี'

ฟังดูห้าวหาญและเชื่อมั่นในตัวเองดีมาก จากนั้นฉันก็เซฟแอดเดรส

ของนายณฐัไว้ในคอมพิวเตอร์ รูส้กึว่าตัวเองแสดงความเป็นมืออาชีพออกมา 

ได้ดี มีระยะห่างระหว่างลูกค้าแต่ก็ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง 

ก่อนบ่ายฉันทานอาหารกลางวันง่ายๆ คนเดยีวในห้อง พอหนงัท้องตงึ 

หนงัตากเ็ริม่หย่อน แต่ไม่อยากจะล้มตวัลงนอนเลยเพราะกลวัจะนอนเพลนิ

จนมืดค�่า แล้วเป็นปัญหาว่าตอนดึกจะนอนไม่หลับอีก สงสัยบ่ายนี้ต้องหา

กิจกรรมท�าสักหน่อย ฉันตัดสินใจเลือกจะไปออกก�าลังกายท่ีฟิตเนสของ

คอนโดฯ เพื่อลดไขมันส่วนเกินออกซะบ้าง นอกจากนั้นก็ยังเป็นการเก็บ

ข้อมลูมาท�างานอกีทางหนึง่ด้วย ในระหว่างนีก้ค็ดิงานพร้อมกบัย่อยอาหาร

ไปพลางๆ ก่อน

เวลาสบิหกนาฬิกาฉันกล็งมาท่ีช้ันสามซ่ึงเป็นช้ันท่ีมีห้องออกก�าลงักาย  

สระว่ายน�้าในร่ม ห้องซาวน่า ห้องแต่งตัว และห้องอาบน�้าชาย-หญิง  

รวมถึงห้องโถงว่างส�าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นแอโรบิกหรือโยคะ ฟิตเนส

ที่นี่โด่งดังและมีสมาชิกทั้งในและนอกคอนโดฯ อยู่มากมาย บางครั้งฉันก็
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ชวนเจ๊กีม้าเล่นโยคะเหมือนกนั แต่อาจเป็นเพราะวันนีฝ้นตกปรอยๆ ท้ังวัน

จงึไม่คอ่ยมคีนมาออกก�าลังกายกันมากนัก ฉนัแจง้ชือ่และหมายเลขห้องที่ 

เคาน์เตอร์ แล้วรบักญุแจลอ็กเกอร์ก่อนเดินเข้าไปในห้องแต่งตวั ฉันเปลีย่น

เสือ้ผ้ามาจากห้องแล้ว จงึแค่เปิดลอ็กเกอร์เพ่ือเอากญุแจห้อง โทรศพัท์มอืถอื  

และกระเป๋าเงินเก็บไว้เท่านั้น

วันนี้ฉันเลือกไปห้องออกก�าลังกายท่ีมีครูฝึกหุ่นแรมโบ้คอยแนะน�า 

การออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับเราอยู่ แม้ว่าฉันจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เกือบ 

สามเดือนแล้ว แต่ก็ไม่ได้ลงมาท่ีนี่บ่อยนัก (นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมฉันจึง

เป็นแหล่งรวบรวมไขมันส่วนเกนิ) จงึไม่รูจ้กัใครสกัคนท่ีก�าลงัออกก�าลงักาย

อยู่ในห้องนี้ ครูฝึกเดินมาแนะน�าอุปกรณ์ออกก�าลังกาย โดยให้ฉันวอร์ม

ร่างกายเล็กน้อย แล้วเดินบนลู่วิ่งสิบห้านาที วิ่งเหยาะๆ อีกสิบห้านาที  

แต่เม่ือลองท�ามันไม่ง่ายอย่างท่ีคิด เพราะหลังจากเริ่มวิ่งได้ไม่ถึงห้านาที 

หัวใจฉันก็สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่างบ้าคลั่ง ล�าคอแห้งผาก ระบบ

การหายใจติดขัด แต่ถ้าจะหยุดวิ่งตอนนี้ก็ขายหน้าเกินไปเพราะผู้คนท่ีอยู่

รอบกายฉันยังคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บางคนมีเหงื่อ

ท่วมตัวเหมือนไปว่ายน�้ามาก่อนที่จะกระโดดขึ้นลู่วิ่ง ฉันพยายามกัดฟันวิ่ง

ต่อไป จนเวลาที่ตั้งไว้บนหน้าปัดเครื่องวิ่งบอกว่าฉันวิ่งมาได้แปดนาทีแล้ว 

คงดูไม่น่าเกลยีดถ้าจะหยุด ฉันกดปุ่มปิดเครือ่งก่อนจะหมดเวลาตามท่ีตัง้ไว้  

แล้วกระโดดลงจากลู่อย่างรวดเร็ว ยืนหอบเหมือนสุนัขหอบแดด และ 

เพิ่งยอมรับกับตัวเองเดี๋ยวนี้นี่เองว่าอายุของฉันเริ่มมากข้ึนแถมยังอ้วน 

อีกด้วย

ขณะท่ีหัวใจยังไม่กลับเข้าจังหวะปกตินั้น ฉันเห็นครูฝึกก�าลังเดินมา

พร้อมรอยยิ้มเยาะหยัน

"ไม่ไหวแล้วเหรอครับ ใหม่ๆ ก็อย่างนี้กันทุกคน ไม่ต้องผิดหวัง 

หรอกครับ ออกก�าลังกายต้องท�าทุกวัน ร่างกายจึงจะอยู่ตัว" 
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...ขอบใจย่ะที่บอก...

ฉันยืดตัวขึ้นเพื่อให้เขาเห็นว่ายังไหว

"แล้วให้ท�าอะไรต่อคะ" พยายามเข้มแข็งสุดฤทธิ์

"ขี่จักรยานแล้วกัน ยี่สิบนาทีนะครับ" 

ฉันพยักหน้าแล้วแอบยิ้ม คราวนี้คงสบายกว่าวิ่งแน่...

ฉันฟังค�าอธิบายจากครูฝึกแล้วก็รู้ว่าท่ีตัวเองคิดนั้นผิด เพราะถ้าเรา

ต้องการจะใช้พลังงานในการออกก�าลังกายจากกีฬาประเภทนี้ เราต้อง 

ตั้งหน้าต้ังตาปั่นอย่างหนักหน่วงให้ได้ความเร็วตามมาตรฐานท่ีครูบอกไว้ 

แรกๆ ก็สนุกดี แต่เมื่อผ่านไปสิบนาที ขาทั้งสองข้างของฉันก็หนักเหมือน

มีใครเอาตะกั่วมาถ่วงไว้ เหงื่อเม็ดโตๆ ไหลลงมาอาบแก้ม ส่วนเนื้อตัว 

ก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อ ด้วยความท่ีกลัวเสียหน้าฉันจึงมุ่งม่ันว่าต้องข่ี 

เจ้าจักรยานบ้านี่ให้ครบยี่สิบนาที แม้ผลที่ได้รับคือมันก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิม

...

ในท่ีสดุฉันกท็�าได้ส�าเรจ็ คราวนีข้าท้ังสองข้างไม่มเีรีย่วแรงโดยสมบูรณ์  

ฉันนั่งพักเหนื่อยอยู่บนจักรยานพักใหญ่ จนเหลือบไปเห็นว่ามีหญิงสูงวัย

กว่าฉันหลายปีแต่หุ่นดมีากๆ คนหนึง่แสดงความจ�านงทางสหีน้าว่าต้องการ

ให้ฉันไปให้พ้นๆ ฉันจงึลากสงัขารลงมาจากเครือ่ง แล้วโซซัดโซเซมายนือยู่

หน้าอปุกรณ์ยกน�า้หนกัหลายขนาดท่ีวางเรยีงกนัเป็นตบั คราวนีค้รฝึูกกเ็ดนิ

มาหาอีกครัง้ เสมือนมีเรดาร์คอยจบัความเคลือ่นไหวของฉันอยู่ตลอดเวลา

"สนใจยกน�้าหนักใช่ไหมครับ ดีเลย ช่วงแขน หัวไหล่ แล้วก็หน้าอก

จะสวยมากครับถ้าเรายกอย่างถูกวิธี"

แล้วก็ไม่รอให้ฉันปฏิเสธ เขาเลือกดัมเบลล์ขนาดหนึ่งจุดห้ากิโลกรัม

ข้ึนมา แล้วให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด เพราะการใช้อุปกรณ์ไม่ถกูวิธอีาจท�าให้

เกิดอาการบาดเจ็บท่ีกล้ามเนื้อได้ ฉันท�าทุกท่าท่ีเขาแนะน�า รู้สึกเหมือน
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แขนจะหลุดออกจากบ่า 

จากนั้นฉันก็ไปใช้อุปกรณ์ทรมานร่างกายชิ้นต่อไป โดยต้องนอนราบ

ลงไปกับเก้าอี้แล้วครูฝึกจะใช้สายรัดช่วยล็อกข้อเท้าไว้ให้อยู่กับท่ี จากนั้น

ฉันต้องช่วยตัวเองโดยผงกหัวข้ึนให้มากท่ีสุดเป็นจ�านวนสามสิบครั้ง ฟังดู

เหมือนไม่ยากเลย แต่ขอโทษเถอะ มนัคอืเครือ่งสลายไขมนัหน้าท้องนัน่เอง! 

ฉันนับได้สิบสองครั้งในตอนท่ีรู้สึกเหมือนไขมันหน้าท้องมันขาดออกเป็น

ริ้วๆ คราวนี้ล้มเหลวเหมือนการวิ่ง ฉันทนได้สูงสุดสิบห้าครั้งแล้วโอดโอย

ให้ครูฝึกช่วยดึงสายรัดออกโดยเร็ว หลังจากเขายอมปล่อยแล้วฉันก็ต้อง 

ยืดแข้งยืดขาเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลาย และก่อนออกจากห้องทรมาน

ร่างกาย ครูฝึกก็ขู่ว่าพรุ ่งนี้ฉันจะปวดเม่ือยปางตาย แต่ไม่ต้องตกใจ  

ให้พยายามมาท่ีนี่อย่างต่อเนื่อง ฉันกล่าวขอบคุณเบาๆ แล้วไม่ได้ให้ 

ค�ามั่นสัญญาใดๆ กลับไปเลย...

เม่ือกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวอีกครั้ง นาฬิกาท่ีฝาผนังบอกเวลา 

สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที ฉันจัดการล้างหน้าล้างตาแล้วนั่งจุมปุ๊กอยู่หน้า

ล็อกเกอร์ เม่ือมีสาวๆ กลุ่มเต้นแอโรบิกท่ีหุ่นเหมือนซูเปอร์โมเดลเดิน 

เข้ามาในห้องกลุ่มหนึ่ง ฉันก็ลุกเดินออกมาเพราะทนฟังพวกเธอคุยกัน 

ไม่ได้ว่าเธออ้วนเกินไป มีไขมันส่วนเกินมากเกินไป 

...ขอโทษนะคะสาวๆ ต้นขาของพวกคุณยังเล็กกว่าต้นแขนของฉัน

ซะอีก... 

เอาล่ะ ความรูอ้ีกอย่างส�าหรับ 'กินรี' คอืสนิค้าทกุชนิดต้องไม่มีไขมนั 

...แล้วคนเราจะอยู่ไปเพือ่อะไรกนั เพราะของอร่อยๆ ครึง่หนึง่ในโลกนี้  

มันมีไขมันเป็นส่วนผสมนะ...

หลังจากกลับขึ้นมาท่ีห้อง ฉันคิดว่านั่งพักสักครู่ก่อนอาบน�้าท่าจะดี 
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จงึเดนิไปเปิดวทิยแุล้วเลอืกไปน่ังท่ีระเบียงพร้อมน�า้ส้มคัน้หนึง่แก้ว ท้องฟ้า

ข้างนอกเริ่มมืดลงแล้ว ฝนก็ยังคงตกปรอยๆ อยู่ ในสวนสาธารณะข้างล่าง

ไม่มีผู้คนออกมาวิ่งจ๊อกกิ้ง ขี่จักรยาน หรือร�ามวยจีนเหมือนทุกวัน ดวงไฟ

ในสวนเร่ิมทยอยติดข้ึนทีละดวงสองดวง ยิ่งท�าให้ฉันมองเห็นสายฝนท่ี

สะท้อนกับแสงไฟได้ง่ายข้ึน แม้ว่าจะได้ยินเสียงรถราหรือเสียงผู้คนแว่วๆ 

บ้าง แต่ภาพท่ีฉันเห็นอยู่เบ้ืองหน้านั้นก็ท�าให้ฉันรู้สึกเหงาขึ้นมาจับใจ  

ดีเจในวิทยุเหมือนจะรับคลื่นความเหงาของฉันได้ เขาจึงอยากเปิดเพลง 

ให้กับคนท่ีก�าลังเหงาอยู่ทุกคน คิดถึงพ่อกับแม่จัง หลังจากนั่งปล่อยใจ 

ไปกับเสียงเพลงได้ครู่หนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น

"สวัสดีค่ะ บัวค่ะ"

"ฮัลโหล ลูกรัก"

"หวัดดีค่ะแม่ ก�าลังคิดถึงอยู่พอดีเลย"

"แม่กับพ่อก็คิดถึงลูกจ้ะ"

"ปิดร้านแล้วเหรอคะ" พ่อกับแม่ฉันเปิดร้านขายผ้าไหมอยู่ในจังหวัด

เชียงราย

"ปิดแล้วจ้ะ เมื่อไรจะกลับบ้านล่ะเรา"

"ตอนนี้งานยุ่งมากเลยค่ะ" หลังจากนั้นฉันก็เล่าเรื่องงานให้แม่ฟัง

"เอ หัวหน้าบัวนี่ก็ใจร้ายเหมือนกันนะ"

"ยังไงคะแม่ เรื่องที่ให้เราแข่งขันกันเหรอคะ"

"เรือ่งนัน้แม่พอเข้าใจ แต่การเลอืกคนหนึง่ให้ข้ึนเป็นนายอีกคนหนึง่นีส่ิ  

มันเป็นการท�าร้ายจิตใจกันนะ ลูกคิดดูสิ ถ้าใครสักคนไม่ว่าบัวหรือเพื่อน

ของบัวเป็นคนท่ีไม่ถูกเลือก เขาจะไปอยู่ตรงไหน บัวบอกแม่ว่าตอนนี ้

ลูกกับเพื่อนต�าแหน่งเท่าๆ กัน แล้วลูกจะทนได้ไหมถ้าลูกต้องเป็นฝ่าย 

พ่ายแพ้และต้องกลายเป็นลูกน้องของเพื่อน นี่ต่างหากท่ีแม่ว่ามันท�าร้าย

จิตใจกัน"
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เออ ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย อาจเป็นเพราะคิดว่ายังอีกไกลกว่าที่

เราจะรู้ผลว่าใครจะเป็นคนท่ีถูกเลือก และหลังจากประชุมร่วมกันแล้ว  

ฉันคิดว่างานนี้ก็เหมือนกับงานอื่นท่ีเราต้องท�าออกมาให้ลูกค้าพอใจท่ีสุด 

แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าถ้าต้องเป็นคนท่ีไม่ถูกเลือก...จะท�ายังไงต่อไป 

แต่กลับเป็นแม่ของฉัน...คุณนายร้านขายผ้าที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้

"ว่าไงจ๊ะ เงียบไปเลย"

"บัวว่ามนัเป็นเรือ่งธรรมดาของธรุกจิค่ะ เขาแค่ต้องการได้คนท่ีเก่งท่ีสดุ 

มาท�างานให้บริษัทเท่านั้นเอง บัวก็มีหน้าที่ท�างานออกมาให้ดีท่ีสุด ผลจะ

ออกมาเป็นยังไงก็จะรับมันไว้ค่ะ" ฉันยอมรับด้วยเสียงเศร้า

"นั่นเป็นข้อดีของลูกนะจ๊ะ การทุ่มเทท�างานอย่างเต็มความสามารถ

แล้วก็ยอมรับกับผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจของตัวเอง มันเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง 

แม่ภูมิใจในตัวลูกนะ"

"แต่ตอนนี้บัวก็ยังตอบแม่ไม่ได้ค่ะว่าจะท�ายังไง ถ้าต้องแพ้ครั้งนี้"  

ฉันเสียงอ่อยกว่าเดิม

"อุ๊ย นี่แม่ท�าให้บัวไม่สบายใจรึเปล่า เอาเป็นว่าค่อยๆ คิดไปนะจ๊ะ  

ถ้าเกิดอะไรขึ้น จ�าไว้ว่าแม่กับพ่อเป็นที่พึ่งของลูกได้เสมอ แม่อยากให้ลูก

กลับมาอยู่บ้านเราจะตาย" 

ฉันย้ิมกับค�าพูดนั้นเพราะแม่พยายามอย่างมากเพ่ือให้ฉันกลับไป 

ใช้ชีวิตที่เชียงราย

"ค่ะ ขอบคุณค่ะแม่ บัวรักแม่จัง ขอคุยกับพ่อบ้างได้ไหมคะ ไม่ได้ยิน

เสียงหลายวันแล้ว" 

แม่รับค�าแล้วตะโกนเรียกพ่อดังลั่น ฉันไม่ได้คุยกับพ่อเรื่องงานเลย 

พ่อเป็นผู้ชายท่ีน่ารัก ประนีประนอม ไม่ค่อยมีปากมีเสียง และเป็นคนท่ี 

ให้เกยีรตแิม่ตัง้แต่หนุม่จนแก่ พ่อบอกว่าอยากเจอฉันแต่ไม่อยากมากรงุเทพฯ  

ฉันจึงสัญญาว่าถ้างานไม่รัดตัวมากจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่เอง
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หลงัจากวางหูไปแล้ว ฉันกเ็ข้าไปนอนแช่ในอ่างอาบน�า้พร้อมกบัคดิถงึ

เรื่องในอนาคต ใช้เวลาอยู่นานจนนิ้วมือเริ่มเห่ียวแต่ก็ยังหาข้อสรุปให้กับ 

ตวัเองไม่ได้ ได้แต่คิดวกไปวนมาว่าถ้าชนะ ฉันกส็ามารถอยู่เอคโค่ต่อไปได้

อย่างภาคภูมิในต�าแหน่งผู้อ�านวยการแผนก แต่ถ้าแพ้ล่ะ ฉันจะทนอยู่ได้

อย่างไร ในเมื่อเพื่อนท่ีท�างานกันมา (บางครั้งก็กัดกัน) จะข้ึนไปอยู่ใน

ต�าแหน่งท่ีสามารถบังคบับัญชาฉันได้ อยากรูจ้งัว่ายายน�า้จะกงัวลกบัเรือ่งนี ้

บ้างไหมนะ
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แล้ววันอาทิตย์ฉันก็อยู่ในภาวะปวดตึงไปท้ังตัว เมื่อถึงเช้าวันจันทร์ 

แม้ฉันจะยังไม่ได้ตัดสินใจวางแผนอนาคตของตัวเองอย่างชัดเจนแต่ฉันก็

มาท�างานด้วยสภาพร่างกายท่ีดีข้ึนมานิดหน่อย พร้อมกับร่างแผนงาน

ของกนิรท่ีีได้คดิมาตลอดวนัหยุด ฉันวางแผนการประชาสมัพันธ์ไว้มากมาย

หลายวิธีซ่ึงต้องรอประชุมร่วมกับยายน�้าก่อนท่ีจะเอาความคิดเหล่านี ้

ไปเสนอให้พีอ่ีด๊พจิารณา หลงัจากแวะซ้ือกาแฟร้อนจากร้านสตาร์บัคส์แล้ว 

ฉันก็ขึ้นไปท่ีห้องท�างานของตัวเอง บรรยากาศของเอคโค่เงียบเหงามาก 

โดยเฉพาะฝ่ายครเีอทีฟ พวกนีต้้องท�างานร่วมกบัฉัน แต่ส่วนมากชอบท�าตวั

เหมือนแวมไพร์ นิยมท�างานตอนค�่ามืด โดยให้เหตุผลว่าสมองจะลื่นไหลดี

ตัง้แต่หกโมงเย็นเป็นต้นไป ส่วนตอนเช้ากว่าจะมาท�างานได้กส็บิโมงไปแล้ว 

ดังนั้นเช้านี้จึงเห็นเพียงลูกน้องในแผนกของตัวเองท่ีก�าลังยืนเม้าท์กัน 

เรื่องหนังท่ีไปดูกันมาเมื่อวันหยุด หลังจากหยุดทักทาย ฉันก็เดินมาถึง 

ห้องท�างานเล็กๆ ท่ีกั้นด้วยพาร์ทิช่ันของตัวเอง เหลือบไปเห็นโพสต์อิต 

สีเหลืองติดไว้ที่กระจกหน้าห้องจึงดึงออกมาดู ในนั้นเขียนว่า...

บทที่

6
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'บัวบาน...

วันนี้สิบโมง คุยกันเรื่องกินรีก่อนเอาข้อมูลไปคุยกับพี่อี๊ด'

อ้อ คุณหนองน�้านั่นเอง แหม ยังไม่ได้เป็นเจ้านายฉันเลยนะยะ  

เล่นจิกหัวกันตั้งแต่เช้า นี่แสดงว่าหล่อนมาท�างานแล้วสิ 

นี่ไง คู่แข่งที่น่ากลัว ฉันว่าตัวเองท�างานเร็วแล้วนะ ยังมีคนที่เร็วกว่า

ซะอีก ฉันบอกให้ลูกน้องท่ีอยู่หน้าห้องโทรไปบอกยายน�้าด้วยว่ารับทราบ

เรื่องนัดประชุมเรียบร้อยแล้ว เพราะก่อนจะดื่มกาแฟ...ฉันยังไม่อยาก 

คุยกับเธอ เดี๋ยวกาแฟไม่อร่อย

ตอนแรกฉันคิดว่าเราจะเถียงกันจนหน้าด�าหน้าแดง แต่ปรากฏว่า 

การหารือเป็นไปได้ด้วยดี ความคิดหลายๆ อย่างของเราใกล้เคียงกัน  

เพยีงแค่ปรบันดิหน่อยกเ็ข้ากนัได้ (โดยเฉพาะเรือ่งการโนบราของสญัลกัษณ์

นกกินรี ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องออกสื่อโทรทัศน์) ในขณะท่ียายน�้าก�าลัง

อธิบายแนวคิดเพิ่มเติมนั้น ฉันก็แอบคิดว่าเธอจะกังวลเรื่องในอนาคต

เหมือนฉันบ้างไหมนะ...บางทีเธออาจจะเช่ือม่ันว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะก็ได้ 

เพราะเธอไม่ได้แสดงท่าทางวิตกกังวลอะไรเลย แต่ฉันก็ไม่คิดจะถามเธอ

หรอก เสียฟอร์มเปล่าๆ หากเธอมั่นใจในตัวเอง ฉันก็ควรจะมั่นใจบ้าง

เหมือนกัน 

หลังจากเราสรุปความคิดได้ในแนวทางเดียวกันแล้ว ฉันจะท�าหน้าที่

สรุปเป็นเอกสารเพื่อให้พี่อ๊ีดอนุมัติเบ้ืองต้นก่อน จะได้น�าไปคุยกับลูกค้า 

ต่อไป เม่ือเราแยกย้ายกันท่ีหน้าห้องประชุมเพื่อกลับไปท่ีโต๊ะท�างานของ 

ตัวเอง ฉันเหลือบไปเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนเก้ๆ กังๆ อยู่หน้าเคาน์เตอร์

ประชาสมัพนัธ์ แต่ไม่เห็นพนกังานประชาสมัพนัธ์อยู่ สงสยัคงจะเข้าห้องน�า้ 

ฉันจึงเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้น
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"มาส่งเอกสารเหรอจ๊ะ" 

ฉันถามในขณะท่ีเพิ่งสังเกตเห็นว่าเด็กคนนั้นไม่ได้ถือเอกสารอะไร 

นอกจากดอกลิลลี่สีขาวช่อใหญ่

"สวัสดีครับ ที่นี่บริษัทเอคโค่ใช่ไหมครับ" 

"ใช่จ้ะ"

"คือผมมาจากร้านบ้านดอกไม้ครับ คุณชลธรอยู่ไหมครับ"

ว้าว คุณหนูชลธรมีคนส่งดอกไม้ช่อใหญ่มาให้ซะด้วย ฉันจะไม่ยอม

พลาดโอกาสพิเศษของเธอครั้งนี้แน่

"อยู่จ้ะ ฉันเซ็นรับแทนได้ไหม แล้วจะเอาไปให้เธอเอง"

"ได้ครับ" เด็กยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆ มาให้ฉันเซ็นชื่อแล้วก็ลากลับไป

ฉันถือช่อดอกลิลลี่สีขาวไว้ในอ้อมแขน นึกอิจฉายายน�้าข้ึนมา 

นิดหน่อยแล้วเดินไปท่ีห้องท�างานของเธอ เสียงลูกน้องผิวปากวิ้วว้าว  

คงคดิว่ามีคนส่งดอกไม้มาให้ฉันแน่ ฉันส่ายหัวแล้วบุ้ยใบ้ไปทางห้องยายน�า้ 

เมื่อมาถึงหน้าห้อง ฉันเคาะพาร์ทิชั่นก่อนยื่นหน้าเข้าไป

"ห้องนี้มีกลิ่นอะไรตุๆ" 

ฉันยื่นหน้าเข้าไปในห้องแล้วท�าจมูกฟุดฟิด

"ไม่เห็นจะมีกลิ่นอะไรเลย จมูกหาเรื่อง" 

ยายน�้านั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าคอมพิวเตอร์ของตัวเอง

"สงสยักลิน่น�า้เน่า เนีย่ มันส่งกลิน่ไปไกลมากจนคนข้างนอกทนไม่ไหว"  

ฉันเริ่มกวน

"นี่เธอไม่มีงานท�ารึไง กวนคนอื่นอยู่ได้" 

รูส้กึว่าอุณหภมูิในร่างกายของยายน�า้คงสงูข้ึนเลก็น้อย แต่ฉนัเริม่สนกุ

"เอ้า จริงๆ นะ ไม่รูใ้ครเขาทนไม่ได้ เลยส่งของหอมๆ มาให้ดบักลิน่ไง"  

ฉันพูดจบแล้วเอาดอกไม้ไปวางให้เธอที่โต๊ะท�างาน "ยังไม่ได้เปิดการ์ดดูนะ 

แค่เซ็นรับมาให้เฉยๆ สงสัยเจ้าของเขาจะเหม็นมาก ดูซิ ส่งมาให้ซะช่อ
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เบ้อเริ่มเลย"

ฉันยืนกอดอกเพื่อรอดูปฏิกิริยาของเธออยู่ ยายน�้าตกใจเล็กน้อย 

แล้วหน้าก็แดงแจ๋

"นี่เธอ เสร็จแล้วก็ออกไปได้แล้วย่ะ" เธอหันมาดุฉัน ดูเหมือนจะ 

ไม่โกรธแล้ว

"ค�าขอบใจล่ะ ยังไม่ได้ยินเลย"

"ขอบใจ" ยายน�้าพูดเบาๆ แล้วเอื้อมมือไปแตะกลีบดอกลิลลี่

"ไม่ใช่ฉันคนเดียวนะ อย่าลืมโทรไปขอบใจคนที่ส่งมาให้ด้วย"

"ยุ่ง!!!"

ฉันเดนิหัวเราะออกมาจากห้องท�างานของยายน�า้ วันนีย้ายน�า้น่ารกัดี  

ฉันไม่ค่อยได้เห็นเธอแก้มแดงด้วยความอายหรอก ถ้าจะเห็นกต็อนอารมณ์

โกรธซะมากกว่า การท่ีมีคนใส่ใจเรานี่มันดีจริงน้า แม้ฉันจะไม่เดือดร้อน

เรือ่งท่ียังเป็นโสดอยู่จนทุกวนันี ้แต่ฉันกอ็ยากมีเรือ่งอะไรให้กุก๊กิก๊หัวใจบ้าง

เหมือนกัน แต่คิดไปคิดมาอย่าดีกว่า เพราะเรื่องงานยังตัดสินใจไม่ได้เลย 

เอาเรือ่งความรกัเข้ามาอีกคงจะยุง่น่าด ูคดิได้อย่างนีแ้ล้วกไ็ปท�างานต่อดกีว่า

เม่ือกลับมาท่ีโต๊ะของตัวเอง ฉันเปิดคอมพิวเตอร์เพ่ือเช็กอีเมลท่ี 

วันนี้ยังไม่มีอะไรเป็นงานเป็นการเลยนอกจากจดหมายขยะซ่ึงส่งมาเพ่ือ 

ขายสนิค้ากบัจดหมายลกูโซ่จากเพือ่นท่ีตัง้ใจส่งให้คนท่ัวโลกได้อ่านข้อความ

เดียวกัน ฉันจัดการก�าจัดจดหมายท่ีไม่ส�าคัญท้ิงไปจากกล่องข้อความ 

ระหว่างนั้นลูกน้องคนหนึ่งก็ยื่นหน้าเข้ามาในห้อง

"พี่บัว ตกลงแผนกเราขายหัวหน้าออกคนนึงแล้วใช่เปล่า" 

ฉันรู้ว่าเจ้าลูกน้องมันต้องเม้าท์กันเรื่องดอกไม้ของยายน�้าแน่

"อยากรูก้ไ็ปถามเจ้าตวัเขาเองส ิ แต่ท่ีแน่ๆ พียั่งขายไม่ออก ถ้ารูจ้กัใคร 

ท่ีอาการครบสามสบิสองกช่็วยบอกเขาด้วยว่ายงัมีของค้างสตอ็กอยู่ช้ินนงึ"

ลูกน้องตัวแสบหัวเราะดังลั่น "โอ๊ะ เดี๋ยวลืม หนูจะมาบอกพี่ว่าตอนที่
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พี่ประชุมมีเพื่อนชื่อกี้โทรมา บอกให้โทรกลับด้วยค่ะ"

"แท้งกิ้ว แกไปท�างานได้แล้ว" 

ฉันโบกไม้โบกมือไล่แล้วก็กดโทรศัพท์ไปหาเจ๊กี้ เสียงรอสายดังอยู ่

ไม่นาน เจ๊ก็รับสาย

"ฮัลโหล กี้พูดฮะ"

"โอ้ ประหลาดมากเลย วันนี้เจ๊นั่งโต๊ะด้วย"

"วันนี้หมอดูทักจ้ะ ว่าให้อยู่กับโต๊ะนิ่งๆ แล้วจะได้ลาภ"

"ได้ลาบเหรอเจ๊ มีส้มต�าไก่ย่างด้วยไหม หนูจะได้ตามไปกิน"

"แหม เจ้าเด็กคนนี้ แล้วเมื่อกี้ประชุมเหรอจ๊ะ ตบตีกับใครมาบ้างล่ะ"

"ก็หามส่งโรงพยาบาลไปคนนึง อีกคนก�าลังปฐมพยาบาลอยู่...เฮ้ย 

เจ๊ หนูประชุมนะ ไม่ได้ไปรบ แล้วเจ๊มีอะไรให้หนูรับใช้คะ"

"ดฉัินไม่บังอาจหรอกค่ะ ท่านผูอ้�านวยการ" เจ๊พูดล้อเลยีนเสยีงหวาน

"อุ๊ย! อย่าเพิ่งเรียกอย่างนั้น เดี๋ยวขี้กลากขึ้นหัวกันพอดี"

"กไ็ด้ๆ ท่ีเจ๊โทรมาเนีย่ เพราะอยากชวนหนไูปงานปาร์ตีฉ้ลองครบรอบ 

สิบปีของหนังสือเจ๊จ้า"

"งานที่ต้องแต่งตัวสวยๆ แล้วยิ้มจนเหงือกแห้งเหรอเจ๊ ไม่เอาหรอก 

ขี้เกียจแต่งตัว"

"อุ๊ย! นีค่ณุหนบัูว คณุมเีพือ่นเป็นอะไรจ๊ะ เรือ่งแต่งตวัไม่ใช่ปัญหาเลย  

เจ๊แค่อยากให้หนูมาสนุก งานนี้ไม่ต้องราตรียาวหรอก แค่ชุดงานกลางคืน

แบบสั้นก็พอ เดี๋ยวเจ๊หาชุด รองเท้า กระเป๋าให้ครบเซ็ต"

"เจ๊ต้องมีแผนอะไรแน่เลย บอกมาซะดีๆ นะ"

"ไม่มี้ ก็แค่เห็นว่าหนูจะท�าโฆษณาให้อะไรนะ ชื่อไทยๆ น่ะ"

"กินรีเหรอคะ"

"เออ นั่นแหละ แล้วกลุ่มเป้าหมายคือพวกไฮโซใช่ไหมล่ะ เจ๊ก็เลย

อยากให้หนมูาดงูานนีไ้ง ไฮโซแท้ไฮโซเทียมมีเพยีบ เผือ่มาเกบ็ข้อมลูด้วยไง  
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นะ...มาเหอะนะ" เจ๊คะยั้นคะยอ

ฉันมาคิดดูแล้ว เห็นมีแต่ประโยชน์ส�าหรับตัวเองทั้งนั้นจึงตอบตกลง 

"ไปก็ได้"

"เย้! แล้วบ่ายนีจ้ะแฟ็กซ์ก�าหนดการมาให้นะ" ฟังจากน�า้เสยีงดูเหมือน

เจ๊จะดีใจมาก "มีอีกเรื่อง หนูอ่านหนังสือผู้จัดการเล่มล่าสุดรึยัง"

"ยัง...ท�าไมจ๊ะ เจ๊ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือเหรอ"

"ไม่ใช่เจ๊ เอาเป็นว่าไปหาดูก่อนแล้วกัน แค่นี้ก่อนนะ เจ๊ต้องไปดูแล

เด็กๆ ท�างานแล้วล่ะ"

หลังจากเจ๊วางหูไป ฉันก็เดินออกมาหาลูกน้องที่หน้าห้อง

"เด็กๆ หนังสือผู้จัดการเล่มล่าสุดมาส่งรึยัง"

"มาส่งแล้วค่ะ พี่บัวจะใช้เหรอคะ เดี๋ยวหนูเอาไปให้" ลูกน้องคนเดิม

ตะโกนข้ามห้องมาบอก

"แท้งกิ้ว"

หนงัสอืผูจ้ดัการเป็นนติยสารท่ีแนะน�านกับรหิารหน้าใหม่ให้กบัวงการ

ธุรกิจได้รู้จัก บริษัทของเรารับหนังสือนี้เป็นประจ�าเพราะบางครั้งต้องใช้

ข้อมูลด้านการตลาดจากหนังสือเล่มนี้ด้วย เจ้าลูกน้องวางหนังสือให้ท่ีโต๊ะ

แล้วออกจากห้องไป ฉันหยิบมันขึ้นมาดูปรากฏว่าหน้าปกฉบับนี้แนะน�า... 

'คุณณัฐ เตชะวินทร์' ผู้อ�านวยการโครงการกินรี! 

ฉันเปิดเข้าไปอ่านประวัติและประสบการณ์การท�างานของเขาแล้วก็

ต้องทึ่ง อายุสามสิบสี่ปี จบปริญญาโทสองใบด้านการตลาดและการบริหาร

งานท่ัวไปจากเมืองนอกและเคยท�างานอยู่ท่ีต่างประเทศด้วย ตอนนี้ก็เพิ่ง

ย้ายกลับมาท�างานท่ีเมืองไทยโดยเลือกท�างานกับบริษัทนิมมานนท์เป็น 

แห่งแรก นอกจากนัน้เขายังมีพ่อเป็นนกัการทูตอีกด้วย โอ้โฮ ช่างสมบูรณ์แบบ 

เหลือเกิน หน้าตาดี ฉลาด รวย เนี้ยบทุกตารางนิ้ว แถมโสด (มีแนวโน้ม

เป็นเกย์มาก...อนันีฉั้นคดิเอง) หลงัจากข้ึนปกหนงัสอืเล่มนีแ้ล้วหัวกระไดบ้าน 
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คงแห้งยาก ป่านนีส้าวๆ ในวงสงัคมคงตัง้ตวัเป็นแฟนคลบัของเขาเรยีบร้อย

แล้ว แม้ว่าน่าสนใจท่ีจะสมัครเป็นสมาชิก แต่ฉันเป็นคนประเภทสงสัย 

ในความสมบูรณ์แบบ ของทุกชิ้นมันต้องมีต�าหนิทั้งนั้นแหละ ดังนั้นงานนี้ 

ขอดูอยู่ห่างๆ ดีกว่า
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