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แรกเริ่ม

เสียงดนตรีดังกระหึ่มในผับหรูกลางกรุง สองหนุ่มไฮโซ

ก�ำลังนัง่ ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ดกี รีเข้มข้นหลังจากเหน็ดเหนือ่ ยจาก
การท�ำงานหนักมาตลอดสัปดาห์
“เฮ้ เพื่อน ไม่เมาไม่เลิก”
“โอเค ได้เลยเพื่อน”
“จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้…ฮาๆ กลับบ้านไม่ไหวแน่ๆ”
“ไปนอนที่คอนโดฯ ด้วยกันก็ได้นี่หว่า จะได้เต็มที่”
“เฮ้ จริงด้วย ถ้าอย่างนั้นก็เต็มที่เลยเพื่อน”
“เอ้า เฮ้ จัดเต็มเลยเพื่อน”
สองหนุ่มยกแก้วชนเสียงดังกริ๊ง ดีกรีแอลกอฮอล์แทรกซึม
ในกระแสเลือดจนท�ำให้เมามาย ต่างคนต่างเซไปเซมาจนต้องช่วย
ประคองกันไว้เพือ่ ไม่ให้ลม้   กลายเป็นว่าดูเหมือนคูร่ กั มากกว่าคูเ่ พือ่ น
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ภาพที่ทั้งคู่ประคองกันอยู่ถูกปาปารัซซีเก็บภาพชนิดถ่ายกันระรัว และ
ไม่พ้นกลายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ยักษ์ในวันต่อมา

สองหนุ่มไฮโซควงคู่ดินเนอร์ยามค�่ำคืนที่ผับหรูกลางเมือง
สองมือประสาน ผู้สื่อข่าวสยิวนัยน์ตา เพราะชายทั้งคู่เล่นร้องเพลง
ตามองตา สายตาก็จ้องมองกัน รู้สึกเสียวซ่านหัวใจ
หลังดริ๊งก์สุดเหวี่ยงทั้งคืน สองหนุ่มก็พากันพักผ่อน ณ
คอนโดฯ สุดหรูใจกลางกรุง เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันทัว่ ว่าป่าผลิใบไม้
แรก กลีบใบอ่อนช่างน่าสัมผัสและจับต้องจริงๆ

ถึงภาพข่าวถึงจะไม่ชัด แต่ เมตตา โรจนานันทรักษ์ ก็พอเดา
ได้ว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว หญิงวัยอาวุโสปิดหนังสือพิมพ์ ไม่ยอม
พลิกดูรายละเอียดเพราะยอกอกแสลงใจ “คม...นี่มันคมแน่แล้ว ว้าย
ลูกชายของฉัน โธ่ ไหนว่าใหญ่เป็นแค่เพื่อน แล้วนี่คืออะไร ไม่จริง
ไม่จริงใช่ไหม” สองแขนสองขาของคนอ่านสั่นพั่บๆ “ไม่จริง เป็นไป
ไม่ได้” เธอนัง่ กุมขมับกับข่าวประเด็นร้อนฉ่าของลูกชายกับเพือ่ นสนิท
เนือ้ หาของข่าวท�ำให้เดชาธรทีก่ ำ� ลังนัง่ อ่านเพลินๆ มีอนั ต้อง
หยุดยิ้ม หัวคิ้วเริ่มย่นจนเป็นรอย เขาค่อยๆ ลดหนังสือพิมพ์ลง ก่อน
จะระบายลมหายใจอย่างสุดเซ็ง จากนั้นโทรศัพท์ก็ถูกใช้งาน โดยเลข
หมายปลายทางคือคนที่เป็นข่าวด้วย
“คม น่าเบื่อจริงๆ ว่ะ เราสองคนตกเป็นข่าวอีกแล้ว”
“ยังไม่ชนิ อีกหรือไง เฮ้อ ท�ำไงได้ละ่ ” คมเมธิศหัวเราะเบาๆ
“ต้องหาแฟนมาควงสักคน จะได้หยุดเรื่องข่าวลือกันเสียที
แถวนี้จะมีผ่านมาสักคนไหมวะ”
“ฮาๆ เด็กที่บ้านแกไง ขอควงเลยสิ” คมเมธิศนึกถึงแหวน
เด็กสาวที่เพื่อนอุปถัมภ์ดูแลอยู่ แหวนอายุน้อยกว่ามากก็จริง แต่ก็
เป็นสาวสะพรั่งที่ดูดีและเข้าตาหนุ่มๆ หลายคน
“ใคร แหวนเหรอ”
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“ก็จะใครที่ไหนล่ะ เด็กในอุปการะของแกไง”
“แกมันบ้า จะให้เพื่อนเป็นสมภารกินไก่วัดหรือไง”
“อยากกินไก่ก็บอกกันตามตรงดีกว่าเพื่อน”
“อย่าๆ ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องพูด ฉันบอกให้แกหาแฟน รีบๆ
หาด้วย เราจะได้ไม่ต้องเป็นข่าวฉาวกันอีก เบื่อว่ะ”
“งั้นแกหาก่อนเลยเพื่อน หาได้แล้วอย่าลืมหาเผื่อด้วยล่ะ”
“แกมันบ้าไปแล้ว หาแฟนนะ ไม่ใช่ไปหาซื้อผลไม้ที่ตลาด”
เดชาธรหงุดหงิด
“ถ้ายังหาไม่ได้ก็ต้องเป็นข่าวกันต่อไป คอยดูเถอะ พรุ่งนี้
พาดหัวข่าวมีรูปเราสองคนแน่นอน ท�ำใจดีกว่าเพื่อน ฮาๆ”
“มันน่าข�ำตรงไหนวะ ไม่เห็นจะตลก”
“ตลกร้ายไงเพื่อน ฮาๆ”
ไม่ห่างจากโต๊ะที่สองหนุ่มนั่งมากนัก มีสองสาวสวยหน้าตา
จิ้มลิ้มพริ้มเพรานั่งอยู่ ต่างคนต่างอมยิ้มเพลินกับเพลงและจังหวะ
ดนตรีที่คึกคัก หนึ่งสาวลอบมองสองหนุ่มด้วยความชื่นชม เธอมอง
เพลินจนลืมฟังเพื่อน เดือดร้อนถึงคนพูดต้องสะกิดแขน
“นี่ เธอฟังฉันพูดอยู่ไหม มัวแต่มองผู้ชาย” เก็ดถวาเอ่ย
“แหม ก็สองหนุม่ นัน่ น่ะหล่อสุดๆ ฉันจะเมินไม่มองไดไ้ งล่ะ”
เหตุผลของเพือ่ นสาวท�ำให้เก็ดถวาต้องมองตาม “เฮ้อ ผูช้ าย
สมัยนี้กลายเป็นเก้งกวางไปหมดแล้ว”
“เธอคิดว่าสองหนุ่มนั่นเป็นคู่ขากันงั้นเหรอ”
“ใกล้ชิดกันขนาดนั้น ไม่คิดไดไ้ ง”
“เอ๊ะ หวา ดูให้ดีๆ นั่นใช่เจ้านายเราใช่ไหม”
เก็ดถวามองตามมือเพื่อนแล้วอ้าปากค้าง
“ใช่ ใช่ที่สุดเลยละ”
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เข็มนาฬิกาบนหน้าปัดของหอนาฬิกาบอกเวลายามสาย และ

ไม่ไกลจากหอนาฬิกามากนักจะเห็นตึกใหม่รูปทรงทันสมัย ป้ายชื่อ
ขนาดใหญ่บนตึกเป็นสีเงิน ตัวหนังสือขนาดใหญ่ไม่แพ้กนั บนป้ายเขียน
ว่าไดมอนด์คราวน์คอมพานี  ซงึ่ เป็นชือ่ ส�ำนักงานใหญ่  ตกึ สูงกว่าสามสิบ
ชั้นแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองกรุง และได้รับการออกแบบให้
ถูกหลักฮวงจุ้ย ลมพัดผ่านได้รอบทิศ ด้านล่างมีมังกรคาบแก้วขนาด
ใหญ่ยักษ์ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าประตูกระจกที่เปิดปิดอัตโนมัติ
ริมบันไดทางขึ้นทั้งสองด้านมีอ่างน�้ำสีเขียวมรกตใสบรรจุน�้ำเต็มเปี่ยม
ผู้คนเข้าออกอาคารนี้วันละเป็นพันๆ คน ไม่เว้นแม้แต่วันหยุด ทันทีที่
มีคนเดินมาหยุดอยูห่ น้าประตูกระจก บานประตูกจ็ ะเปิดอัตโนมัติ เมือ่
ก้าวผ่านประตูเข้าไป ภาพทีจ่ ะได้เห็นเบือ้ งหน้าคือน�้ำรินลงมาเป็นชัน้ ๆ
ผ่านหม้อทองค�ำและคนโทน�ำ้ แล้วน�ำ้ ก็ไหลไปรวมในอ่างทีเ่ ต็มไปด้วย
ปลาคาร์ป น�ำ้ พุสวยใจกลางอ่างส่งสายน�ำ้ ให้พวยพุง่ เต็มแรง รอบน�ำ้ พุ
ตกแต่งด้วยไม้ดอกและเถาวัลย์นานาชนิด ซึ่งมีทั้งดอกไม้จริงและ
ดอกไม้เทียม สีสันที่ลงตัวให้ความรู้สึกเหมือนธรรมชาติมาตั้งอยู่
ใจกลางมหานครที่ยิ่งใหญ่
รถสีดำ� มันปลาบยีห่ อ้ ดังแล่นมาจอดเทียบประตูทางเข้าออก
พนักงานจ�ำนวนมากหยุดยืนรอต้อนรับผู้เป็นนาย คนขับรถรีบเดิน
อ้อมมาเปิดประตูให้ แล้วหญิงสูงวัยอายุห้าสิบเฉียดหกสิบพร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารไดมอนด์คราวน์คอมพานีกท็ ยอยกันออกมา  ทุกคนล้วน
แต่งกายภูมิฐาน
วันนี้ผู้บริหารคนก่อนที่กุมบังเหียนธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า
สินค้าทัง้ ในและต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบการท�ำงานของทุกฝ่ายใน
บริษทั   โดยเฉพาะอย่างยิง่ เธออยากรูเ้ หลือเกินว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
จะรับผิดชอบต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการบริหารคนใหม่ทเี่ ธอมอบใหไ้ ด้อย่าง
ดีเยี่ยมหรือไม่
กมลอมเรศ 9

“สวัสดีครับท่าน” เสียงทักทายดังมาจากเหล่าพนักงานทีย่ นื
เรียงรายต้อนรับ
“สวัสดีจ้ะทุกคน” หญิงสูงวัยซึ่งดูสง่าและดูมีอ�ำนาจเหนือ
กว่าใครๆ พยักหน้าทักทายเหล่าพนักงานน้อยใหญ่อย่างเป็นกันเอง
คณะผู้บริหารตรงไปยังลิฟต์ จากนั้นลิฟต์ส�ำหรับผู้บริหารก็
ค่อยๆ เลือ่ นขึน้ สูป่ ลายทางทีช่ นั้ ยีส่ บิ เอ็ด ทัง้ ชัน้ มีเฉพาะระดับผูบ้ ริหาร
และห้องพักรับรองแขกระดับวีไอพีเท่านัน้ ประตูหอ้ งประธานกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการค่อยๆ เปิดออก หญิงสูงวัยก้าวเข้าไปในห้อง แล้วกวาดตา
มองรอบๆ อย่างส�ำรวจ สายตาเธอพลันหยุดลงที่โต๊ะท�ำงานท�ำจากไม้
มะฮอกกานีสีน�้ำตาลเข้มใจกลางห้อง
“ไม่อยูอ่ กี แล้วหรือ” เธอหันไปสบตาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีเ่ ดิน
ตามมา น�้ำเสียงฟังดูก็รู้ว่าหงุดหงิด “ไปตามเลขาฯ มาพบหน่อยซิ”
“ค่ะ” ผู้น้อยรับค�ำสั่งและค่อยๆ ถอยออกไป ไม่นานนัก
หญิงสาวหน้าตาแฉล้มแช่มชื่นก็เปิดประตูห้องเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรง
หน้าหญิงสูงวัยซึง่ นัง่ อยูห่ ลังโต๊ะท�ำงานตัวใหญ่ ผูอ้ าวุโสกว่ายังคงนัง่ นิง่
ไม่เอ่ยค�ำใดๆ จนท�ำให้บรรยากาศรายรอบดูเคร่งเครียด
“ลูกชายของฉันเข้ามาท�ำงานในบริษัททุกวันไหม”
“คุณคมเข้ามาทุกวันค่ะ” เลขานุการสาวตอบตามตรง คนฟัง
ยิม้ พอใจ “เอ่อ แต่ตอนนี้คุณคมไม่อยู่นะคะ”
ค�ำตอบที่ได้ยินท�ำเอาคนฟังต้องหุบยิ้ม ชักสีหน้าหงุดหงิด
ไม่พอใจ “คมไปไหน”
“เอ่อ...ไปดูแลลูกค้า…มัง้ คะ” เลขานุการสาวไม่มนั่ ใจค�ำตอบ
เพราะเจ้านายหายตัวไปตั้งแต่กลางวัน โดยมีเดชาธรมารับถึงบริษัท
ค�ำพูดว่า ‘มั้ง’ ยิ่งเพิ่มความหงุดหงิดให้แก่คนฟัง
“งานทางนี้ใครดูแล แล้วลูกค้าล่ะ”
“คุณคมจะกลับมาดูแลค่ะ เรือ่ งทีค่ ณ
ุ คมออกไปติดต่อลูกค้า
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ข้างนอก คุณคมบอกว่าไม่ตอ้ งห่วงค่ะ เพราะคุณคมจะดูแลเอกสารทาง
ส�ำนักงานใหญ่เรียบร้อยแล้วถึงจะออกไปตรวจงานข้างนอกค่ะ”
“ตรวจงาน!” เสียงดังของคนสูงวัยท�ำเอาพนักงานสาวปากสัน่
ตัวสั่น
“คุณคมบอกอย่างนั้นนะคะ”
“แล้วไปทุกวันหรือเปล่า” ฟังดูก็รู้ว่าหงุดหงิด
“ค่ะ ทุกวัน”
“ไปตรวจงานทุกวัน มันจะเป็นไปได้ยังไง มีลูกค้ารายย่อย
เยอะขนาดนั้นเชียวหรือ” หญิงสูงวัยออกปากบ่น ฝ่ายเลขานุการสาว
ได้แต่ยืนกุมมือนิ่ง “หือ ว่าไง ตอบมาซิ”
คนฟังหน้าเริ่มซีดขาว แววตาดูเป็นกังวล
“ว่าไงล่ะ ตอบฉันหน่อยสิ มีบ้างไหมที่คมเมธิศอยู่ที่บริษัท
จนเลิกงาน”
“มีบา้ งค่ะ แต่ตามปกติแล้วคุณคมจะไม่อยูจ่ นเย็นขนาดนัน้ ”
“ไม่อยู่จนเย็น…ไปไหนของเขานะ” เมตตาอยากรู้ว่าลูกชาย
ไปไหนขึ้นมาครามครัน
“ไม่ทราบค่ะ” คนฟังรีบตอบเพราะกลัวโดนต�ำหนิ
“แล้วเธอไม่รู้หรือไงว่าคมเมธิศไปที่ไหนบ้าง”
“ไม่ทราบจริงๆ ค่ะ คุณคมบอกแค่ว่าออกไปดูแลบริษัทใน
เครือค่ะ”
หญิงสูงวัยยกสองมือตบอก นัยน์ตายังคงเป็นกังวล อยาก
โล่งอกโล่งใจ แต่ก็ท�ำไม่ได้อย่างที่ใจคิดเสียที
“แล้วไปกับใคร คนเดียวหรือเปล่า”
“ส่วนใหญ่ไปคนเดียวค่ะ แต่บางที...บางที…”
“บางทีท�ำไม”
“คุณใหญ่ก็ขับรถมารับคุณคมที่นี่”
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หรือไง”

คนฟังถึงกับยืนนิ่ง “ใหญ่อีกแล้วเหรอ ไม่มีใครคนอื่นเลย

เมตตา โรจนานันทรักษ์ มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงแค่
คนเดียว นั่นคือคม หรือ คมเมธิศ โรจนานันทรักษ์ ความประพฤติ
เช่นนีท้ ำ� ให้ผเู้ ป็นแม่ปวดหัวและกลัดกลุม้ กับทายาทสืบสกุล เธอสรรหา
วิธกี ารสารพัดหวังจะให้ลกู ชายเป็นฝัง่ เป็นฝา ตัง้ แต่แนะน�ำลูกสาวของ
เพื่อนให้รู้จักคมเมธิศ หวังจะให้สานสัมพันธ์ แต่จนแล้วจนรอดเขาก็
ไม่ยอมตกหลุมพราง
“ลูกชายของฉันเคยควงใครเข้ามาบริษัทบ้างไหม”
“ควงผู้หญิงหรือคะ”
“ใช่ ควงใครมาบ้างไหม อย่างเช่นผูห้ ญิงสวยๆ หน้าหวานๆ
ควงกันมาท่าทางเหมือนแฟนกันน่ะ มีบ้างไหม”
“ดิฉนั ไม่เคยเห็นค่ะ คุณคมฉายเดีย่ วมาทุกวันค่ะ นอกจาก…”
เลขานุการสาวขมวดคิ้วนิ่งคิด
“นอกจาก…อะไร”
เลขานุการสาวนิง่ ท�ำเอาหญิงสูงวัยใจอ่อนยวบ “ใครล่ะ ใคร”
เสียงเริ่มเข้มขึ้น
“นอกจากควงคุณใหญ่ เดชาธร คุณคมก็ไม่เคยพาผู้หญิง
คนไหนมาค่ะ”
“จะบ้าไปกันใหญ่แล้ว เธอใช้คำ� ว่าควงเดชาธรได้ยงั ไง ผูช้ าย
กับผู้ชาย เธอพูดราวกับว่าลูกชายฉันคบหาผู้ชาย” น�้ำเสียงผู้อาวุโส
ไม่ค่อยพอใจเมื่อได้ยินค�ำตอบ
“ขอโทษค่ะท่าน ดิฉันจะพูดว่านอกจากคุณใหญ่เพื่อนสนิท
ของคุณคม คุณคมก็ไม่เคยพาใครมาค่ะ”
“คราวหน้าคราวหลังต้องระวังค�ำพูดหน่อย บางทีคนฟัง
ไม่เข้าใจ จะเผลอคิดไปว่าลูกชายของฉันผิดเพศ”
12 หัวใจซ่อนเชื้อ

“ดิฉนั ผิดไปแล้วค่ะ ขอโทษค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ” เลขานุการสาว
ก้มหน้างุด
“แล้วหนูเก็ดถวาล่ะ ห้องท�ำงานอยูไ่ กลจากห้องคุณคมเมธิศ
ไหม” เมตตาถามถึงพนักงานสาวคนหนึง่ ซึง่ เป็นลูกสาวของเพือ่ น เธอ
สนับสนุนให้เก็ดถวามาท�ำงานที่นี่เพราะจุดประสงค์หลักก็เพื่อจะให้
รู้จักกับคมเมธิศ
เลขานุการสาวมองเมตตาด้วยความสงสัย “คะ” จะไม่ให้
สงสัยได้อย่างไร  ในเมือ่ ทัง้ บริษทั ต่างลือกันว่าเมตตานัน้ เป็นคนจัดการ
ให้ทั้งห้องท�ำงานและโต๊ะท�ำงานเก็ดถวาอยู่ใกล้คมเมธิศมากที่สุด
“ฉันถามว่าห้องของหนูหวาอยูไ่ กลไหม หนูหวา เก็ดถวาน่ะ”
“ไม่คะ่ ไม่ไกล อยูต่ รงนัน้ ค่ะ” เลขานุการสาวสวยชีม้ อื ไปทาง
ห้องท�ำงานของเก็ดถวา เมตตามองตาม
“อ้อ ไม่ไกลจริงๆ ด้วย” เมตตาแสร้งท�ำมองไม่รู้ไม่ชี้ ห้อง
ของเก็ดถวาถูกจัดให้อยู่ใกล้ที่สุดตามค�ำสั่งของเธอ แววตาหญิงสูงวัย
เต็มไปด้วยความครุ่นคิด ใจจริงเธออยากจะเข้ามาจัดการมากกว่านี้
ด้วยซ�้ำไป อยากจะเป็นคนแนะน�ำให้รู้จัก อยากจะแนะน�ำและเป็น
แม่สื่อแม่ชักให้ แต่ถ้าท�ำอย่างนั้น ลูกชายของเธอจะสงสัย คมเมธิศ
ไม่ใช่คนโง่ ดีไม่ดีอาจจะเลี่ยงหลบและหนีไปทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มต้น
“เอาละ ออกไปได้แล้ว”
“ค่ะ” เลขานุการสาวค่อยๆ ถอยออกไป ไม่นานเสียงประตู
ก็ปิดลงดังแก๊ก เหลือเพียงเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่าเมตตาเพียงคนเดียว
เท่านั้น
“อยู่บริษัทก็ประเดี๋ยวประด๋าว ผู้หญิงก็ไม่เคยมอง คุยกับ
สาวๆ ก็ไม่ท�ำ เฮ้อ! อ้างแต่งานอย่างเดียว แล้วอย่างนี้ฉันจะมีหลาน
ตัวเล็กๆ ไดไ้ หม ตาคมนะตาคม ท�ำไมถึงชอบขัดใจแม่นัก ไม่รู้หรือไง
ว่าแม่อุตส่าห์ท�ำทุกวิถีทางเพื่อความสุขสมบูรณ์ในครอบครัว แม่ก็แก่
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แล้ว จะรู้บ้างไหมว่าแม่ก็อยากมีหลานๆ ได้อุ้มได้เลี้ยง ได้ป้อนข้าว
เด็กๆ เหมือนกับคนอื่นบ้าง”
เมตตาถอนหายใจเฮือกใหญ่ จู่ๆ ความคิดบางอย่างก็เริ่ม
ผุดพราย “หรือว่า...” หญิงวัยอาวุโสยกสองมือปิดปากเมื่อคิดได้ และ
สิ่งที่คิดนั้นเลยเถิดไปไกล “หรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริง โอ ไม่นะ ไม่
เป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายของฉัน…เป็นเกย์ คุณพระช่วย! ลูกชายของฉัน
คงไม่ได้เป็นผูช้ ายประเภทนัน้ หรอกนะ” เธอนึกภาพลูกชายกับเดชาธร
เพื่อนของลูกที่สนิทกันชนิดเป็นเงาตามตัว ทั้งสองคลุกวงใน ทั้งยืน
ทั้งล้มตัวลงนอน และที่ส�ำคัญ ทั้งคู่กอดกันนัวเนีย
“ไม่ๆ เป็นไปไม่ได้ ไม่จริง ไม่ใช่”
เมตตาพยายามลบภาพในจินตนาการให้หมดไป  เธอไม่มที าง
ยอมให้ลกู ชายหาลูกสะใภ้เป็นชายให้เธอเด็ดขาด หรือหากลูกชายของ
เธอจะเป็นหญิงเสียเอง เธอก็ไม่มีทางยอม เมตตาจึงต้องหาวิธีการ
ต่างๆ เพื่อจัดการให้ลูกชายคนเดียวของเธอเป็นฝั่งเป็นฝาใหไ้ ด้
“ฉันต้องท�ำอะไรสักอย่างแล้ว” เธอตัดสินใจรอจนกระทั่ง
ลูกชายเข้ามาท�ำงาน เมื่อเสียงประตูห้องคมเมธิศเปิด เธอก็รีบกด
โทรศัพท์ภายในเรียกให้เขาเข้าพบ
ไม่นานคมเมธิศก็เดินมาหยุดยืนอยู่หน้าห้องท�ำงานของ
เมตตา เขาเคาะประตูเบาๆ สามที
“สวัสดีครับ วันนีแ้ ม่มาตรวจงานหรือครับ” ลูกชายถามยิม้ ๆ
“แม่มาดูตามปกตินะ่ เป็นไงบ้าง แม่ไม่เห็นหน้าหลายวันแล้ว
ไม่คิดจะกลับบ้านบ้างรึไง”
“อีกสองสามวันครับแม่ ช่วงนี้งานยุ่ง”
“คอนโดฯ ที่อยู่คงสะดวกสบายกว่าที่บ้านสินะ” ผู้เป็นแม่
ถาม น�้ำเสียงน้อยใจ
“โธ่ แม่ครับ ไม่มีที่ไหนสุขใจ สบายใจเท่ากับบ้านเราหรอก
14 หัวใจซ่อนเชื้อ

ครับ แต่บางทีหลังเลิกงานผมก็อยากจะนัดเลี้ยงลูกค้า จะได้กระตุ้น
ยอดขาย ท�ำให้ต้องกลับดึก เลยแวะค้างที่คอนโดฯ ง่ายกว่า”
“ท�ำงานอะไรกันนักกันหนา ค�่ำมืดยังต้องเลี้ยงลูกค้า พัก
บ้างเถอะ”
“พักผ่อนไปด้วยครับแม่ กินข้าว ฟังเพลง”
พอคนฟังได้ยินถึงกับถอนหายใจดังเฮือก ข่าวหนังสือพิมพ์
ใหญ่ยกั ษ์เรือ่ งรสนิยมของลูกชายยังคงอยูใ่ นหัว ครัน้ จะโพล่งถามตรงๆ
ก็คงไม่ได้ค�ำตอบเพราะคมเมธิศไม่ชอบให้ใครยุ่งเรื่องส่วนตัว ข้อนี้
คนทั้งบ้านรู้กันทั่ว
“มีลูกค้าสาวๆ บ้างไหมล่ะ”
“มี แต่เธอไม่สนใจผมหรอกครับ” ลูกชายรีบพูดดักคอด้วย
รู้ดีว่าผู้เป็นแม่จะถามค�ำถามอะไรต่อไป
“เฮ้อ เมื่อไรแม่จะมีลูกสาวเหมือนกับใครๆ เขาสักทีนะ”
ความหมายของหัวอกคนเป็นแม่คอื อยากได้ลกู สะใภ้ แต่คมเมธิศแกล้ง
แซวว่าเมตตาอยากมีลูกสาวอีกคน
“ป่านนี้แม่คงผลิตไม่ทันแล้วละครับ ฮาๆ”
“ตาคม แกนี่มัน…ถ้าเป็นเด็กเล็กๆ แม่จะตีให้ตาย”
“โธ่ ถ้าแม่ตีผมตาย นอกจากแม่จะไม่มีลูกสาวแล้ว แม่ก็จะ
ไม่มีลูกชายด้วยนะครับ” คมเมธิศเดินตรงเข้าไปนั่งข้างๆ และเอาใจ
แม่ด้วยการโอบกอด
“ไม่ต้องท�ำเป็นพูดดี ค�ำว่าลูกสาวของแม่หมายถึงลูกสะใภ้
ลูกก็รู้ว่าแม่อยากมีลูกสาว อยากมีหลานสาว อยากอุ้มเด็กๆ”
“เด็กๆ ในบริษัทเยอะแยะครับแม่ พนักงานบางคนลูกดก
มาก หัวปีท้ายปี”
“มันไม่เหมือนกัน ตาคม” เมตตาถอนหายใจดังเฮือก
“ครับแม่ ผมเข้าใจ แต่ว่า…ผมยังไม่พร้อมนี่ครับ”
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“ไม่พร้อมหรือว่ายังไม่มีคนไหนถูกใจกันแน่ เลือกนักมัก
ได้แร่นะลูก”
“โธ่ แม่ครับ ใจเย็นๆ ดีกว่าครับ”
“อายุก็มากขึ้นทุกวัน ไปไหนก็ไปกับเพื่อนผู้ชาย อย่างนี้จะ
หาสาวๆ สักคนได้รึ”
“ผมรอเจอเนื้อคู่ครับแม่ ผมเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาส”
“หึ บุพเพฯ เล่นกลละสิ เอาละ มาพูดเรื่องงานเรื่องการกัน
ดีกว่า แม่อยากให้ลูกช่วยดูแลงานประจ�ำปีนี้ด้วยตัวเองจะไดไ้ หม”
คนฟังหน้าหมอง “แม่ครับ งานอะไรๆ ผมก็รับไหว ขอร้อง
อย่างเดียว เรื่องจัดงานเลี้ยงประจ�ำปี ให้คนอื่นท�ำแทนนะครับแม่”
“ท�ำไม เรื่องแค่นี้มันยากนักรึ หือ คมเมธิศ”
“ไม่ยากหรอกครับ แต่ผมต้องดูแลบริษทั ดูแลผลประโยชน์
มหาศาล ผมไม่อยากให้เรื่องสนุกๆ ประเภทการจัดงานเลี้ยงรื่นเริง
มาท�ำให้ผมต้องแบ่งเวลาไปดูแลงานในส่วนที่ผมรับผิดชอบครับ”
“ชีวติ คนเราต้องมีผอ่ นคลายบ้าง อย่าคร�ำ่ เคร่งเกินไปนัก”
“ผมมีวิธีผ่อนคลายครับแม่”
“ผ่อนคลาย...”
“ครับ ผมไปกับเพื่อน”
ค�ำว่าเพื่อนของลูกชายกระตุกหัวใจแม่ให้เต้นแรง หลายปี
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นลูกชายคบกับเพื่อนคนไหนนอกจากเดชาธร
“ฮึ นัน่ ก็อกี เหตุผล แม่ถามจริงๆ เถอะ ไม่คดิ จะคบหาคนอืน่
นอกจากเดชาธรแล้วเหรอ”
คมเมธิศตาโต “แม่ครับ เดชาธรเป็นเพือ่ นรักของผมนะครับ
แม่ มีเพื่อนแท้คนเดียวดีกว่ามีเพื่อนกินเป็นร้อย”
“ฮึ เพื่อนคนนี้แม่ว่าไม่เคยได้เลยนะ” เมตตางอนลูกชาย
ทุกครั้งที่เธอพาดพิงถึงเดชาธรเพื่อนรักของคมเมธิศ ลูกชายเป็นต้อง
16 หัวใจซ่อนเชื้อ

ออกรับแทนทุกครั้งไป “ไม่ต้องมาชักแม่น�้ำทั้งห้า พูดจาหว่านล้อมแม่
ไม่ส�ำเร็จหรอก บอกมา…แม่ขอสรุปเลยดีกว่า”
“ครับ สรุปว่าผมจะไม่ยุ่งกับการจัดงานเลี้ยง”
“แล้วจะเข้าร่วมเหมือนทุกปีหรือเปล่า”
“เข้าสิครับ มันเป็นหน้าทีค่ รับแม่ ผมเป็นหนึง่ ในทีมผูบ้ ริหาร
เมื่อถึงเวลาก็ต้องไป ตามนั้นครับ”
“ขอใหไ้ ปจริงๆ ก็แล้วกัน”
เมือ่ ได้ยนิ ค�ำตอบจากปากลูกชายแล้ว ผูเ้ ป็นแม่กถ็ อนหายใจ
เฮือกใหญ่ ตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีทางที่คมเมธิศจะจนมุมแม้เมตตาจะ
หว่านล้อมอย่างไร ทัง้ ๆ ทีเ่ ธอวางแผนไว้วา่ จะให้คมเมธิศไดใ้ กล้ชดิ กับ
เก็ดถวา เธอตั้งใจจะให้เก็ดถวารับผิดชอบงานที่ข้องเกี่ยวกับคมเมธิศ
เพราะหวังจะให้เก็ดถวามีเวลาอยูก่ บั ลูกชายมากๆ หากได้ทำ� งานทีต่ อ้ ง
ประสานงานกับลูกชายเธอ การพบกันบ่อยๆ และท�ำงานใกล้ชดิ กันอาจ
พัฒนากลายเป็นความรัก แต่แล้วความหวังก็พังครืนลงเมื่อคมเมธิศ
ปฏิเสธไม่รับผิดชอบงานนี้
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2

หอมกลิ่นเก็ดถวา

เก็ดถวา กมลโกสีย์ เข้าท�ำงานในบริษัทโรจนานันทรักษ์ได้

เกือบสองเดือนแล้ว เธอเข้ามาท�ำงานในฝ่ายผลิตสือ่ โฆษณาโดยไม่ผา่ น
การสอบหรือสัมภาษณใ์ ดๆ เหตุผลสัน้ ๆ เพียงเหตุผลเดียวคือเธอเป็น
เด็กเส้น ห้องท�ำงานก็ถกู จัดให้อยูใ่ กล้แสนใกล้กบั ห้องของคมเมธิศ ใกล้
ชนิดที่ว่าแค่ประตูเปิดทั้งสองบานก็พร้อมที่จะเห็นหน้ากัน
เก็ดถวาเป็นลูกสาวคนเดียวของอร เพื่อนของเมตตา แต่ถึง
อย่างนัน้ หญิงสาวก็เก่งพอตัว ดีกรีปริญญาตรีดา้ นการออกแบบสือ่ จาก
ต่างประเทศเป็นเครื่องยืนยัน เสียอย่างเดียวคือเธอไม่เคยฝึกงานและ
ไม่เคยท�ำงานทีไ่ หนมาก่อน  ทไี่ ดมอนด์คราวน์คอมพานีแห่งนีเ้ ป็นทีแ่ รก
เมตตารักและเอ็นดูเก็ดถวาเป็นพิเศษ อีกทั้งยังแสดงความชื่นชมจน
ออกนอกหน้า ท�ำให้บรรดามดงานใหญ่นอ้ ยตาร้อนกันเป็นแถวๆ หาก
มีเวลา  หญิงสูงวัยมักจะแวะมาเลียบเคียงๆ มองเก็ดถวาและคอยถามไถ่
18 หัวใจซ่อนเชื้อ

ชีวติ ความเป็นอยูบ่ อ่ ยๆ
“ป้าขอบใจหนูมากนะจ๊ะที่มาช่วยป้า”
“ค่ะ คุณป้า”
“เหนื่อยงานมากหรือเปล่าจ๊ะ หนูหวา”
“ไม่ค่ะ ไม่เหนื่อย”
เก็ดถวาแย้มยิม้ ต่อให้เหนือ่ ยใจและเหนือ่ ยกายมากแค่ไหน
เธอก็ไม่เคยปริปากบ่น เพราะป้าเมตตาให้ความรักและเอ็นดูเธอมาก
ที่ส�ำคัญ โอกาสที่เธอได้เข้าท�ำงานในบริษัทระดับใหญ่ยักษ์ไม่ใช่เรื่อง
ที่หาได้ง่ายๆ และงานที่เธอได้รับมอบหมายก็นับว่าเป็นงานที่ท้าทาย
ความสามารถมากทีเดียว
“เหนื่อยก็บอกนะลูก อย่าฝืน ไหวก็บอกว่าไหว ถ้าไม่ไหวก็
บอกได้ ป้าอยากให้ลูกๆ หลานๆ ของป้ามาท�ำงานแล้วมีความสุข”
หญิงสาวตอบด้วยรอยยิ้มจริงใจ
“ค่ะ คุณป้า”
เก็ดถวายิ้มกว้าง เธอกับป้าเมตตาสนิทสนมกันมานานแล้ว
ตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก สมัยที่เธอเรียนอยู่ต่างประเทศ หากแม่อรและ
ป้าเมตตาว่างตรงกัน ทั้งสองก็จะพากันไปเยี่ยมเธอ
“ตั้งแต่ท�ำงานมา หนูเจอคมเมธิศ ลูกชายของป้าหรือยังจ๊ะ”
เก็ดถวาหลุบตาลงไม่กล้าสู้ ใครจะกล้าบอกกันล่ะว่าทีเ่ ห็นน่า
จะเรียกว่าแอบมากกว่า เพราะเธอแอบมองเขา จ้องเขาหลายครั้งแล้ว
เขาทั้งหล่อ ทั้งดูดี ผู้หญิงคนไหนๆ ก็ต้องเหลียวมองด้วยกันทั้งนั้น
แต่เขาสิ ไม่เคยแม้แต่เหลียวมองเธอ นั่นคงเป็นเพราะเธอไม่ได้อยู่ใน
สายตาของเขา
“ยังค่ะ”
“เป็นไปได้เชียวรึ ท�ำงานทีเ่ ดียวกัน ห้องท�ำงานก็อยูใ่ กล้กนั ”
“ค่ะ” หญิงสาวตอบเบาๆ
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“เฮ้อ รายนั้นคงจะเก็บตัวท�ำแต่งาน” เมตตาถอนหายใจ
ดังเฮือก นึกถึงลูกชายทีว่ นั ๆ เอาแต่ทำ� งาน นอกเวลางานก็เก็บตัวเงียบ
หรือไม่ก็ไปกับเพื่อนเท่านั้น นึกแล้วก็สุดแสนจะเหนื่อยใจ อุตส่าห์
หวังใจว่าจะสานสัมพันธ์ลูกตัวกับลูกเพื่อน
“ท�ำงานที่นี่สนุกไหมจ๊ะ หนูหวา”
“สนุกค่ะ เพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง งานก็สนุกค่ะ” ค�ำตอบ
ของเธอนัน้ ผิดจากความเป็นจริงอย่างสิน้ เชิง เพือ่ นร่วมงานทีเ่ ป็นมิตร
มีไม่กคี่ น ส่วนใหญ่ตา่ งเบ้หน้าใส่เธอเพราะคิดว่าเธอเป็นเด็กเส้น ส่วน
เรือ่ งงาน เธอยังอยูใ่ นขัน้ เรียนรู้ หลายสิง่ หลายอย่างทีเ่ ธอต้องพยายาม
ท�ำให้เหนื่อยใจและกายบ้างในบางครั้ง
“ป้าดีใจที่หนูหวาชอบ”
“ค่ะ” เก็ดถวายิ้มให้เมตตา
เมตตาดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของเก็ดถวา เธอเป็นเด็กดี มี
สัมมาคารวะ เมตตาพยายามขอร้องอรเพื่อนสนิทให้กล่อมลูกสาวมา
ท�ำงานที่นี่ให้ได้ และอรก็ไม่ท�ำให้เมตตาผิดหวัง แม่อรของเก็ดถวา
สนับสนุนเต็มที่ ด้วยอยากให้สองครอบครัวเป็นทองแผ่นเดียวกัน
เก็ดถวานึกถึงแม่อร แม่สดุ เลิฟทีด่ อี กดีใจเหลือเกินหลังจาก
กล่อมเธอใจอ่อนยอมเข้าท�ำงานในไดมอนด์คราวน์คอมพานีได้ส�ำเร็จ
“ไปช่วยงานเมตตานะลูก” ผู้เป็นแม่เอ่ยความในใจ
“แม่จ๋า หวาอยากท�ำงานอย่างที่หวาฝัน”
“งานที่บริษัทของป้าเมตตาก็ใกล้เคียงกับที่เรียนมาไม่ใช่รึ”
“ใกล้เคียงนิดหน่อยค่ะ” เก็ดถวานิ่งอยู่พักหนึ่ง
“แม่ไม่อยากบังคับหรือฝืนใจลูกเลยนะหวา แม่ขอร้อง”
ในเมื่อแม่สุดที่รักขอร้อง เก็ดถวาจึงปฏิเสธไม่ลง ทั้งๆ ที่
เธอเพิง่ เรียนจบจากเมืองนอกเมืองนา เธอยังอยากจะพักผ่อนสักเดือน
และค่อยหางานทีต่ รงกับความฝันของตัวเอง เมือ่ เลือกไม่ได้เพราะแม่
20 หัวใจซ่อนเชื้อ

ขอร้อง ในที่สุดเธอก็ต้องยอมตามใจแม่
“ก็ได้ค่ะ เพราะหวาเห็นแก่มิตรภาพของคุณแม่กับคุณป้า
นะคะ หวาถึงยอม”
“จ้ะๆ” อรมองหน้าลูกสาวแล้วยิ้มๆ เธออยากให้ลูกสาวกับ
ลูกชายของเมตตาผูกสมัครรักใคร่กนั และแต่งงานกัน ไหนๆ ก็รจู้ กั มักจี่
กันเป็นอย่างดี ก็อยากให้ชั้นลูกชั้นหลานได้มาเรียนรู้ผูกสัมพันธ์เป็น
ครอบครัวเดียวกันเสียเลย
“เมตตาบอกแม่วา่ จะให้ลกู เข้าท�ำงานในสาขาทีเ่ รียนจบมา”
“ค่ะ คุณป้าบอกหวาเหมือนกันค่ะ ดีเหมือนกันที่จะได้ใช้
ความรู้ที่เรียนมา”
“ถ้าเริ่มงาน อย่าลืมไปแวะทักทายพี่คมเมธิศ ลูกชายของ
ป้าเมตตาด้วยนะลูก” อรเริ่มเปิดประเด็น
“คะ ใครนะคะ” เก็ดถวาได้ยินไม่ถนัดนัก
“พี่คมเมธิศไงลูก ลูกชายคนเดียวของเมตตา” เป็นครั้งแรก
ที่อรพิศมองความสวยและน่ารักของลูกสาว บัดนี้เก็ดถวาเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ สวย เปี่ยมด้วยเสน่ห์ “อ้อ! ลูกคงจ�ำไม่ได้ เพราะตอนนั้นยัง
เด็ก คมเมธิศซนมาก หึๆ ไม่ใช่สิ ซนทั้งคู่” อรเปรยยิ้มๆ
“โธ่ แม่ก็ เห็นหวาเป็นเด็กอยู่เรื่อย”
“คมเมธิศไปเรียนเมืองนอกเสียหลายปี กลับมาก็ท� ำแต่
งาน ได้ข่าวว่าบ้างานมากๆ แต่จะว่าไปแล้วผู้ชายเสน่ห์แรงรวยทรัพย์
อย่างนี้บ้างานนี่ก็ดีนะลูก ดีกว่าบ้าผู้หญิง ติดการพนัน”
“ค่ะ” เก็ดถวาฟังแม่ตามมารยาท ทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เธอฟัง
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาและแทบไม่ได้เก็บมาใส่ใจ
“พี่ ค มเมธิ ศ แก่ ก ว่ า หวาห้ า ปี ตอนนี้ ห วาของแม่ ยี่ สิ บ ห้ า
คมเมธิศก็คง…” อรนับอายุของทั้งคู่ “สามสิบแล้ว”
“แม่พูดเหมือนว่าหวาแก่”
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“ไม่จ้ะ แม่ไม่ได้มองว่าลูกสาวของแม่แก่ แต่แม่คิดว่าลูก
ของแม่น่าจะเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้ว แต่งงานมีครอบครัว มีหลานๆ ให้
แม่เลี้ยง”
“หวายังไม่มแี ฟนเลยนะคะ จะให้หวารีบแต่งงานแล้วหรือคะ
แม่” เก็ดถวาพูดติดตลก
“โตๆ กันแล้ว แต่งกันไปก็ปรับตัวเข้ากันได้เอง”
“มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกมั้งคะแม่ แต่งกันไปแล้วก็รักกัน
ไปเอง หวาคิดว่าแนวคิดอย่างนี้มันล้าสมัยแล้วค่ะ”
“จ้ะๆ แม่คนหัวสมัยใหม่”
“โธ่ แม่ขา อย่างอนหวาสิคะ” เก็ดถวาเอือ้ มแขนกอดแม่ แล้ว
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอาอกเอาใจ
“หวาจ๋า แม่ไม่ได้อยู่กับลูกไปตลอดชีวิต แม่ก็อยากเห็นลูก
ของแม่มีคนคอยดูแล”
“หวาไม่อยากรักใครนอกจากแม่ค่ะ”
“มันไม่เหมือนกันนะลูก ความรักของแม่ลกู กับความรักของ
หญิงชาย”
“คงไม่มคี วามรักไหนทีย่ งิ่ ใหญ่เท่ากับความรักของแม่กบั ลูก
แล้วละค่ะ”
“หวาพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าหวารักแม่ และหวายังไม่มีใคร
ใช่ไหมล่ะลูก”
“ค่ะ หวายังไม่มีใครพิเศษอย่างแน่นอน” หญิงสาวยืดอก
ยิ้มภูมิใจ
“ลองดูสิ คมเมธิศเป็นผู้ชายดูดีมากๆ แม่เห็นแววว่าหล่อ
ตั้งแต่เล็กๆ แล้ว แต่ไม่คิดว่าจะหล่อจัดขนาดนี้” แม่อรของเธอมอง
ลูกสาวยิ้มๆ
เก็ดถวาเริ่มหันมามองอรอย่างพินิจพิจารณา เธอนึกสงสัย
22 หัวใจซ่อนเชื้อ

แต่ไม่กล้าถาม ได้แต่พูดกับตัวเอง ‘แม่อรจ๋า ถ้าจะยุให้หวาสนใจ
คุณคมเมธิศ ไม่เอาด้วยหรอกนะคะ หวายังอยากอยู่เป็นโสดดูแลแม่
ไปนานๆ หวายังไม่อยากเป็นลูกสะใภ้ของใครค่ะ’ เก็ดถวาไม่เถียงเรือ่ ง
ความหล่อและความดูดีของคมเมธิศ เธอเห็นยังต้องเหลียวมอง แต่ก็
แค่มองเท่านั้นเรื่องที่จะให้ผูกสัมพันธ์ไปไกลถึงขั้นคนพิเศษแล้ว เธอ
ไม่เคยนึก
อรเงียบสนิท เธอไม่พูดอะไรอีก ทว่านึกในใจ ‘ขอให้เข้าไป
ท�ำงานก่อนเถอะ คมเมธิศหล่อเหลาออกปานนั้น สุภาพ ใจเย็น และ
เป็นคนเอาการเอางาน ถ้าสองคนได้รู้จักกัน สนิทสนมกัน ขี้คร้านจะ
รักกันไปเอง’

เก็ดถวาเคาะนิว้ ดังแก๊กๆ บนโต๊ะท�ำงานขณะก�ำลังนัง่ นึกถึง

คอนเซ็ปตโ์ ฆษณาสินค้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทำ  
� มันเป็นงานชิน้ ส�ำคัญ
ที่เธอต้องพิสูจน์ให้ใครๆ ได้เห็นว่าศักยภาพของเธอก็มี ถึงจะเป็น
เด็กเส้นก็เส้นระดับคุณภาพ เก็ดถวานั่งร�ำพึง ถอนหายใจแล้วถอนใจ
อีก เธอขบคิดถึงสินค้าชิน้ ใหม่ทเี่ ธอต้องน�ำเสนอเป็นชิน้ งานในอีกไม่กี่
สัปดาห์ขา้ งหน้านี้ ซึง่ เป็นงานโฆษณาทีย่ ากและหินสุดๆ ส�ำหรับผูห้ ญิง
สวยหวานที่รักสวยรักงามอย่างเธอ
“โอย ฉันจะบ้าตาย อะไรกันนี่ ท�ำไมถึงได้ยากอย่างนี้ เรื่อง
มีดกับผู้หญิงสวยๆ อย่างฉันมันเข้ากันเสียที่ไหน”
เธอนึกถึงโจทย์ที่บริษัทตั้งให้ว่าต้องท�ำให้คนค่อนประเทศ
รู้จักมีดพับสวิส1 รวมถึงต้องท�ำให้คนรู้จักคุณสมบัติของมันเพื่อจะได้
มีดสวิส (Swiss Army knife) เป็นมีดพับที่รวมเครื่องมือต่างๆ ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
กรรไกร ไขควง ที่เปิดกระป๋อง ฯลฯ เหตุที่เรียกมีดสวิสเพราะทหารสหรัฐอเมริกาหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องไม่สามารถออกเสียงค�ำว่า Offiziersmesser ซึง่ เป็นชือ่ ในภาษาเยอรมัน
ของมีดสวิสได้
1
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ตัดสินใจเลือกซื้อ และที่ส�ำคัญคือต้องสั่งผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายจาก
บริษัทที่น�ำเข้าสินค้าโดยตรง นั่นก็คือบริษัทไดมอนด์คราวน์คอมพานี
เก็ดถวาพยายามคิดและหาวิธีโฆษณาที่หวือหวา ฉีกแนว ไม่เคยมีใคร
เหมือนและไม่เหมือนใครเพือ่ สร้างจุดขาย  เธอจึงตัง้ ใจวางพล็อตเรือ่ ง
ให้น่าสนใจ หาสถานที่ที่สวยงาม และเลือกนายแบบนางแบบโฆษณา
ระดับแม่เหล็กทั้งนั้น
เมือ่ โฆษณาออกฉายทางโทรทัศน์ ความโดดเด่นของผลงาน
ความโด่งดังของนายแบบนางแบบ บวกกับคุณภาพและประโยชน์
ใช้สอยของสินค้าท�ำใหโ้ ฆษณาติดกระแสความนิยมอย่างง่ายดาย
“สนุกมาก”
“ดูหรือยัง”
“คิดได้ไง”
“แปลกจริงๆ”
เก็ดถวานั่งยิ้มไม่หุบหลังจากดูส�ำรวจความนิยม “บราโว ขึ้น
อันดับหนึ่งแล้ว”
สื่อสิ่งพิมพ์ทุกเล่มต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันว่าเยี่ยมยอด
โทรทัศน์ฉายภาพโฆษณาทีส่ ร้างความประทับใจให้แก่คนดูตลอดหนึง่
เดือนที่ผ่านมา ทุกคนต่างทึ่งในความสามารถของเก็ดถวา หญิงสาว
ได้รับค�ำชมจากพ่อและแม่จนท�ำเอาเธอยิ้มแก้มแทบปริ นอกจากนั้น
เมตตายังโทรศัพท์มาชื่นชมเสียจนเธอตัวแทบลอย ท�ำให้เก็ดถวาเกิด
ก�ำลังใจขึ้นอีกเท่าตัว
“เก่งมากๆ จ้ะ หนูหวาของป้า”
“ขอบคุณมากค่ะคุณป้า หวาจะท�ำงานทุกชิ้นอย่างสุดความ
สามารถค่ะ”
“ขอให้หนูเก่งขึ้นเรื่อยๆ นะลูก”
“ค่ะ คุณป้า หนูดีใจนะคะที่ไม่ท�ำให้คุณป้าผิดหวัง”
24 หัวใจซ่อนเชื้อ

“ป้าภูมิใจกับหนูมากจ้ะ ผลงานของหนูทำ� ให้บริษัทของเรา
ได้รับค�ำชมจากลูกค้า และให้เครดิตแก่บริษัทด้วย”
“ขอบคุณส�ำหรับโอกาสดีๆ ที่คุณป้ามอบให้หนูค่ะ”
เสียงหัวเราะคิกคักลอดผ่านสายโทรศัพท์มาใหไ้ ด้ยนิ เมตตา
ยิม้ ปลืม้ ใจ ครัง้ นีไ้ ม่ใช่ครัง้ แรกทีเ่ ธอแสดงออกว่าปลืม้ เก็ดถวา แต่เป็น
ครั้งที่นับไม่ถ้วน ซึ่งข้อนี้เธอถือว่าเป็นสิ่งที่ญาติผใู้ หญ่ควรจะท�ำ

ภาพโฆษณาที่ปรากฏท�ำเอาคมเมธิศจ้องมองด้วยความทึ่ง

เมื่อรู้ว่าโฆษณาได้รับความนิยม ติดอันดับท็อปเท็นตลอดหนึ่งเดือน
ที่ผ่านมา เขาก็ยิ่งปลื้มใจ และเมื่อได้รับรายงานว่ายอดจองและยอด
สั่งซื้อทะลุเป้าก็ยิ่งท�ำให้เขาภูมิใจมากขึ้น เขาสายตรงถามหัวหน้างาน
ด้วยความอยากรู้ว่าโฆษณามีดสวิสตัวล่าสุดใครเป็นคนออกแบบและ
คิดไอเดียเก๋ไก๋เหล่านี้
“ใครเป็นคนออกแบบสื่อโฆษณาชิ้นล่าสุด”
“คุณเก็ดถวาค่ะ”
“ใคร พนักงานใหม่หรือ ท�ำไมผมไม่เคยได้ยนิ ชือ่ ” คมเมธิศ
ให้ความสนใจ
“มาท�ำงานได้สักพักแล้วค่ะ คุณคมไม่เคยเห็นคุณหวาหรือ
คะ ท�ำงานอยู่ใกล้ๆ ห้องคุณคมค่ะ”
“จริงหรือ” เขาแปลกใจมาก
“จริงสิคะ”
“ท�ำไมไม่เคยเห็นหน้า”
โชคดีทคี่ ยุ ผ่านโทรศัพท์ ไม่เช่นนัน้ เขาคงจะเห็นหน้าตายิม้ ๆ
ของปลายสาย “เจ้านายอาจจะเคยเห็นหน้าแต่จ�ำไม่ได้”
“อืม” เขาพยักหน้าหงึกๆ “ท�ำงานใกล้ห้องของผมอย่างนั้น
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หรือ”

“ค่ะ คุณเมตตาจัดห้องไวใ้ ห้คุณหวาค่ะ”
“แม่จัดห้องให้เหรอ” คมเมธิศถามด้วยความแปลกใจ
“ค่ะ”
“เมื่อไร”
“ตั้งแต่แรกที่คุณเก็ดถวาเข้าท�ำงานเลยค่ะ”
“อ้อ เข้าใจละ” เขากระตุกยิม้ “คุณแม่นเี่ อง” ค�ำตอบทีไ่ ด้ยนิ
ท�ำให้เขาเอนหลังพิงพนักและส่งเสียงหัวเราะเบาๆ “ขอบใจมาก”
หลังจากวางสายเลขานุการสาว คมเมธิศก็กวาดตามองรอบ
ห้องแล้วหัวเราะเสียงลั่น “เกมจับคู่อีกแล้ว”
ตอนเที่ยงวัน ชายหนุ่มโผล่หน้ากวาดตามองนอกห้อง เมื่อ
ไม่เห็นใคร เขาจึงถือโอกาสแอบแวะดูห้องท�ำงานของเก็ดถวา และ
เห็นหญิงสาวก�ำลังก้มๆ เงยๆ จัดการกับเอกสารกองโตบนโต๊ะ...ผูห้ ญิง
ตัวเล็กๆ แต่แคล่วคล่องว่องไว สะกดเป็นแต่ค�ำว่า งาน งาน และงาน
เธอไม่มีทางรู้หรอกว่าคมเมธิศก�ำลังเพ่งมองดูเธออยู่
“ผู้หญิงที่แม่จัดให้อีกคนสินะ”

คมเมธิศตรงเข้าบริษัทในตอนเช้าเหมือนเช่นเคย และ

เห็นเก็ดถวาตัง้ แต่ประตูบานเลือ่ นเปิด วันนีเ้ ก็ดถวาสวยมาก เธอใส่ชดุ
สีชมพูอ่อนขับผิวสีขาวเนียนมองแล้วน่าสัมผัส คมเมธิศอมยิ้มที่เห็น
ท่าทางของเธอดูลับๆ ล่อๆ หลังจากที่เห็นเขาเดินตรงเข้าออฟฟิศ จะ
หลบไม่ให้เห็นสินะแม่สาวน้อย ชายหนุม่ นึกในใจ เขาเดินมาใกล้มมุ เสา
ที่เธอยืนหลบอยู่ แล้วเขาก็นึกสนุกอยากดูว่าเก็ดถวาจะท�ำอย่างไร
เก็ดถวาตัง้ ใจว่าจะเข้ามาแอบสังเกตพฤติกรรมของคมเมธิศ
เธอรู้เรื่องเขามาเยอะ แต่เรื่องส่วนตัวและนิสัยของเขานั้นเธอยังไม่มี
26 หัวใจซ่อนเชื้อ

โอกาสรู้ หญิงสาวจึงดักรอหลังมุมเสาที่คมเมธิศต้องเดินผ่าน
คมเมธิศเดินไปหน้าเคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับ ช�ำเลืองมอง
เก็ดถวา จากนัน้ ก็เปล่งเสียงเต็มที่ เสียงของเขาดังชนิดทีเ่ ก็ดถวาได้ยนิ
เต็มสองหู “ไปไหนกันหมด ลูกค้าโทรศัพท์ติดต่อมาหลายสาย”
“ขอโทษค่ะเจ้านาย...” พนักงานต้อนรับยังไม่ทันจะได้เอ่ย
ค�ำแก้ตัว คมเมธิศก็สวนกลับ
“จ�ำเอาไวใ้ ห้ดี ลูกค้าคือคนส�ำคัญทีส่ ดุ ถ้ามัวแต่พดู คุยกันใน
เวลางาน หรือไม่ก็มัวเล่นเฟซบุ๊กกัน แล้วงานจะดีได้ยังไง ผมจะก�ำชับ
ให้หัวหน้างานดูแลเรื่องนี้ ถ้าผมได้รับแจ้ง มีบทลงโทษแน่ๆ จ�ำไว้ จะ
ไม่ไว้หน้าใครๆ ทั้งนั้น ได้ยินไหม”
“ค่ะ ฮือๆ” พนักงานรับค�ำเสียงเครือคล้ายคนจะร้องไห้
“ถ้าจะร้องไห้ก็กลับไปร้องที่บ้าน ไม่ต้องมาร้องที่นี่ ที่นี่คือ
ที่ท�ำงาน ไม่ใช่ห้องส่วนตัวที่นึกอยากร้องก็ร้อง”
“ฮือๆๆๆ” ยิ่งเขาดุ พนักงานสาวก็ยิ่งร้องไห้เสียงดัง
“จะหยุดร้องไหม”
“ฮือๆ ค่ะ ฮือๆ หยุดค่ะ”
“จัดการหน้าที่ให้ดี งานคืองาน พักคือพัก เรื่องส่วนตัวคือ
ส่วนตัว อย่าให้ทั้งสามอย่างมารวมในเวลาเดียวกัน ได้ยินชัดไหม”
“ค่ะ ชัดค่ะ เจ้านาย” เธอรับค�ำแต่ยังสะอึกสะอื้น
คมเมธิศส่ายหน้าด้วยความร�ำคาญ ก่อนเดินจากไป เขาหัน
กลับมาตะโกนอีกครัง้ “หวังว่าคงจะไม่มเี หตุการณ์อย่างนีเ้ กิดขึน้ อีกนะ
ไม่อย่างนั้นจะไม่ใช่แค่การต�ำหนิ”
“ค่ะ” คนพูดน�้ำเสียงสั่นเครือ ไหล่งองุ้ม เก็ดถวาเบือนหน้า
หนีไม่อยากมองเพราะสงสาร คมเมธิศตีหน้าเข้มเดินจากไป เก็ดถวา
มองตามหลังชายหนุ่ม เธอส่ายหน้าและบ่นพึมพ�ำ แววตาเต็มไปด้วย
ความขุ่นเคือง
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“ผู้ชายอะไร ดุจัง ใจร้าย ใจร้ายที่สุด”
คมเมธิศหันมามองแวบหนึง่ ถึงเธอจะพูดเบาแต่เขาก็ได้ยนิ
เขาอมยิ้มแล้วเดินผละไป
หลังจากที่เขาไปแล้ว เก็ดถวาเดินตรงมาหาพนักงานสาว
คนนัน้ เธอหยุดยืนอยูใ่ กล้ๆ ก่อนจะยืน่ มือเข้าไปจับแขน พลางถามด้วย
น�้ำเสียงห่วงใย
“อย่าร้องไห้นะ อย่าเสียใจไปเลยค่ะ”
“จะไม่ให้เสียใจได้ยังไง โดนเจ้านายใหญ่ด่า” พนักงานสาว
ยังคงร้องร�่ำไห้ด้วยความเสียใจ
“เจ้านายเตือนเท่านั้นเอง เชื่อสิคะ”
“ลองมาเป็นฉันสิ โดนเจ้านายด่า จะให้ยมิ้ ให้หวั เราะหรือไง”
“โดนเจ้านายดุดกี ว่าโดนคนอืน่ นินทาหรือเอาเรือ่ งเราไปฟ้อง
นะคะ อย่างนี้แสดงว่าเจ้านายใหโ้ อกาส”
“ไม่ต้องปลอบใจฉัน”
“เจ้านายหวังดีต่อเรานะคะ คิดแง่บวกสิคะ เราโชคดีที่โดน
เจ้านายใหญ่ตักเตือน ดีกว่าโดนนินทาจากคนอื่นแล้วคนอื่นไปฟ้อง
เจ้านาย ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะเสียใจและเจ็บปวดยิ่งกว่านี้อีกค่ะ”
“จริงเหรอ”
“จริงสิคะ เจ้านายเตือนแสดงว่ารักและเป็นห่วงค่ะ”
“จริงๆ นะ”
“จริงสิคะ ไม่เป็นไรนะคะๆ สู้ๆ นะคะ ไม่ร้องค่ะๆ อย่าท้อ
ปรับปรุงตัวดีกว่าค่ะ ไม่ต้องคิดมาก กลับไปท�ำงาน แล้วก็ไม่ท�ำในสิ่งที่
เจ้านายตักเตือน ดีไหมคะ”
“ตกลง ฉันจะปรับปรุงตัว ฉันจะไม่ทำ� สิ่งที่ไม่ดีๆ อีกแล้ว”
ไม่นานสาวน้อยทีน่ ่าสงสารก็หยุดร้องไห้ด้วยก�ำลังใจที่เก็ดถวามีให้แก่
เพื่อนร่วมงาน “เธอชื่ออะไรหรือ ท�ำงานแผนกไหน”
28 หัวใจซ่อนเชื้อ

เก็ดถวาแนะน�ำตัวพร้อมรอยยิม้ จากนัน้ ก็ถามกลับ “แล้วเธอ
ล่ะ ชื่ออะไร”
“ฉันชื่อการันตี เธอเรียกฉันว่ากี้ก็ได้จ้ะ”
“จ้ะ กี้เรียกฉันสั้นๆ ว่าหวาก็ได้นะ” และแล้วเสียงหัวเราะ
ดังคิกๆ ก็แทนทีค่ วามเศร้าเสียใจเมือ่ ครู่ มิตรภาพเริม่ ขึน้ จากจุดเล็กๆ
ที่เรียกว่าความห่วงใยเสมอ
คมเมธิศหยุดยืนหลบหลังเสาแล้วมองเก็ดถวานิ่งเนิ่นนาน
“เป็นผู้หญิงที่รู้จักดูแลและห่วงใยคนอื่น” ชายหนุ่มยิ้ม และนั่นคือ
เหตุผลที่เขามองเธอในแง่ดี
คมเมธิศเปิดดูโฆษณาชิน้ ใหม่ลา่ สุดทีใ่ ครๆ ต่างพากันชืน่ ชม
เป็นรอบที่สามแล้ว ภาพสวย แนวคิดสร้างสรรค์ สะดุดตา และกระตุ้น
ยอดขายดีเยีย่ ม ผูอ้ อกแบบคือเก็ดถวา ผูห้ ญิงทีเ่ ปรียบเสมือนฟันเฟือง
ชิ้นเล็กๆ แต่ประมาทฝีมือไม่ได้ เขามองงานที่เธอเป็นคนก�ำกับดูแล
อย่างตัง้ ใจ ความพิถพี ถิ นั ของเนือ้ งานบ่งบอกว่าเธอตัง้ ใจและทุม่ เทมาก
ขณะที่เขาก�ำลังนั่งคิดเพลินๆ อยู่นั้น เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น
กริ๊งๆ
“ครับแม่”
“เห็นโฆษณาใหม่ล่าสุดของบริษัทเราหรือยังจ๊ะ”
“ครับ เห็นแล้วครับ”
“ดีไหมล่ะ”
“ก็ดคี รับ” ค�ำตอบกลางๆ ของเขาท�ำให้คนเป็นแม่หงุดหงิด
“ก็ดี รูไ้ หมว่าโฆษณานั่นได้รับความนิยมทั่วบ้านทั่วเมือง”
“ครับ”
“แม่ชอบจริงๆ ไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกแบบโฆษณา หัวดี
มากๆ ได้ข่าวว่าคนดูโหวตให้เป็นโฆษณาสร้างสรรค์ติดอันดับเลยนะ
ลูก” เมตตาแกล้งถาม คนฟังถึงกับหัวเราะ แม่พยายามเชียร์เก็ดถวา
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มากๆ เขารู้แต่แกล้งท�ำเป็นไม่รู้ เขาไม่อยากบอกแม่ว่าเขาน่ะรู้ทันว่า
แม่ก�ำลังพยายามเชียร์เก็ดถวา
“ดีใจนะครับที่แม่ชอบ”
“คมรูจ้ กั คนออกแบบไหมลูก ให้รางวัลคนท�ำให้หน่อยเถอะ
จะได้มีก�ำลังใจ”
“แม่อยากให้รางวัลหรือครับ”
“จ้ะๆ แต่แม่ไม่ค่อยว่าง คมท�ำหน้าที่แทนได้ไหมลูก ให้
รางวัลอะไรก็ได้ พาไปดูหนัง ฟังเพลง กินข้าว”
“ดูหนัง ฟังเพลง กินข้าว” โชคดีทเี่ มตตาไม่เห็นหน้าลูกชาย
ตอนนี้ คมเมธิศทั้งส่ายหน้าทั้งหัวเราะในใจ ‘แม่ครับ ชวนไปดูหนัง
ฟังเพลง กินข้าวน่ะไม่ได้เรียกว่าให้รางวัลให้พนักงานหรอกครับ แต่
เป็นการสานรักสานสัมพันธ์กันมากกว่า มีที่ไหนที่ให้รางวัลพนักงาน
สาวสวยด้วยการพาไปดูหนัง ฟังเพลง และกินข้าว ฮาๆ’

แสงตะวันสาดลอดผ่านม่านปรับแสงเข้ามาให้ความรู้สึก

กระปรี้กระเปร่าพร้อมยิ้มรับวันใหม่ทั่วทั้งไดมอนด์คราวน์คอมพานี
พนักงานทั้งหลายที่เร่งรุดมาท�ำงานเปรียบเหมือนเหล่ามดงานพร้อม
เผชิญงานทั้งหนักและเบา
คมเมธิศเข้าบริษทั มาตัง้ แต่เช้าตรู่ หน้าตาสวยๆ ของเก็ดถวา
บวกกับความสามารถของเธอท�ำให้หัวใจเขากระตุกเต้นถี่ขึ้น เขาเข้าๆ
ออกๆ ห้องท�ำงานจนกระทั่งเก็ดถวามาถึง เธอรีบหลบเข้าห้องท�ำงาน
หารูไ้ ม่ว่าเขาเห็นเธอตั้งแต่ขึ้นลิฟต์แล้วด้วยซ�้ำ
เสียงกุกๆ กักๆ ในห้องของเธอท�ำให้เขาอมยิม้ เก็ดถวาเป็น
ผู้หญิงเรียบร้อย ท�ำงานเป็นระเบียบ สะอาด เขาแอบเปิดห้องเข้าไป
ส�ำรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว
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ยังไม่ทนั จะเข้าไปทักทายตามประสาเจ้านายลูกน้อง ปรากฏ
ว่าพัชระ หนึง่ ในพนักงานบริษทั ไดมอนด์คราวน์คอมพานีกร็ บี เดินตรง
มาหาเก็ดถวาถึงโต๊ะ คมเมธิศชายตามอง เขาอยากรูน้ กั ว่าเธอจะจัดการ
กับมดแมลงที่ไต่ตอมอย่างไร
พัชระเมียงมองเก็ดถวามานานแล้ว เขารูส้ กึ พิเศษกับเธอ และ
มันเต็มแน่นคับอก ไม่อาจกักเก็บไวไ้ ด้อีก
“หวัดดีครับคุณหวา”
“หวัดดีค่ะคุณพัด” เก็ดถวายิ้มเป็นมิตร เธอรู้จักพัชระใน
ฐานะเพื่อนร่วมงานเท่านั้น
“ผมเห็นคุณยุ่งมากๆ เหนื่อยไหมครับ”
“นิดหน่อยค่ะ” คนฟังนึกแปลกใจทีไ่ ด้รบั ความเป็นห่วงจาก
เขา
“หญิงเหล็กจริงๆ” สายตาทีเ่ ขามองนัน้ อ่อนหวานจนน่าขนลุก
ส�ำหรับเธอ
“ขอบคุณค่ะ” เก็ดถวาตอบตามมารยาท แต่คนฟังนึกปลืม้ ใจ
“คุณหวามีเพื่อนกินข้าวกลางวันหรือยังครับ”
“ยังค่ะ” เก็ดถวาตอบตามจริง เธอตัง้ ใจว่าจะท�ำงานให้เสร็จ
แล้วจะลงไปกินอาหารกลางวันที่โรงอาหารในบริษัท
“พักกลางวันแล้วไปกินด้วยกันนะครับ คุณหวา”
เก็ดถวาเริม่ พูดติดขัด ค�ำชวนของพัชระท�ำให้เธออึกๆ อักๆ
“เอ่อ…เอ่อ”
“นะครับ กินข้าวด้วยกันสักมือ้ เราเป็นเพือ่ นร่วมงานกันไม่ใช่
หรือครับ”
“ค่ะ ส�ำหรับข้อทีว่ า่ เราเป็นเพือ่ นร่วมงานกัน แต่เรือ่ งกินข้าว
ด้วยกัน หวาขอตัวก่อนไดไ้ หมคะ เอาไวโ้ อกาสหน้าดีกว่าค่ะ วันนี้หวา
มีงานด่วนจริงๆ”
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“ผมเห็นคุณหวายุ่งทุกวัน”
เก็ดถวาได้ที “ค่ะ หวายุ่งทุกวันจริงๆ บางวันตรงเวลาบ้าง
ไม่ตรงบ้าง อย่ารอเลยค่ะ”
“ช้านิดหน่อยผมรอได้ครับ”
“อย่ารอดีกว่าค่ะ หวาไม่อยากรับนัดใครจริงๆ ค่ะ”
“คุณหวาไม่อยากไปกับผม” พัชระหน้าเศร้า
“ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ หวาไม่อยากใหใ้ ครต้องมารอหวา แขวน
ท้องรอหวาเดี๋ยวจะไม่สบายค่ะ บางทีช้าเป็นชั่วโมงก็มี”
“ผมรอได้ครับ พวกเราท�ำงานที่เดียวกัน รอเพื่อนร่วมงาน
นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับ”
“เราอยู่กันคนละแผนกนะคะ”
“ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ไปกินข้าวด้วยกันได้ ไปกันสองคน
ตกลงไหมครับ” พัชระยิ้มกริ่ม
“ค่ะ” เธอยิ้มรับไม่ปฏิเสธ “แต่ถ้าจะให้ดีไปกันหลายๆ คน
นะคะ หวาไม่อยากไปตามล�ำพังกับผู้ชาย หวาแคร์สื่อค่ะ โลกสมัยนี้
แค่ดูเฟซบุ๊กก็รู้หมดว่าท�ำอะไร หวังว่าคุณพัดคงเข้าใจนะคะ”
พัชระหน้าเสีย “ขอโทษครับ คุณหวากลัวคนรูใ้ จจะเข้าใจผิด
หรือครับ”
“ถ้าคนรู้ใจหมายถึงแฟน หวายังไม่มีค่ะ แล้วก็ไม่รีบร้อนที่
จะมีดว้ ยค่ะ หวาชอบอยูค่ นเดียวแบบนีม้ ากกว่า อยูค่ นเดียวไปเรือ่ ยๆ
เหนื่อยก็พักได้ ไม่ต้องกังวลกับคนรูใ้ จ ฮิๆ”
“โธ่ ถ้าอย่างนั้นผู้ชายก็ไม่มีหวังสิครับ”
“จะหวังอะไรกับหวาคะ หวาไม่เคยสนใจเรือ่ งนัน้ เลยค่ะ ชีวติ
เป็นของเรา เราจะหาห่วงมาผูกใจตัวเองท�ำไม จริงไหมคะ”
“โธ่ คุณหวา” พัชระสะอึก หน้าเศร้าสลด
“โธ่ คุณพัดขา คุณพัดพูดเหมือนจะมาจีบหวามากกว่าชวน
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ไปกินข้าวแล้วนะคะ” เก็ดถวาพูดดักคอ
“ผม…ง่า…คือ…ผมตั้งใจจะชวนคุณหวากินข้าวด้วยกันจริงๆ
นะครับ ร้านอาหารไม่ไกลจากที่ท�ำงานเรามีหลายเจ้า อร่อยทั้งนั้น
นะครับ ไดโ้ ปรด”
“ก็…ได้ค่ะ แต่หวาขอเลือกเองนะคะ หวาไม่อยากไปไกล”
เก็ดถวายิ้มน้อยๆ รับค�ำเมื่อเขาคะยั้นคะยอ
“โธ่ ใจจริงแล้วผมอยากชวนคุณหวาไปร้านอาหารที่เพิ่ง
เปิดใหม่” เขาพูดชื่อร้านอาหารซึ่งเก็ดถวาไม่เห็นด้วย เพราะราคา
อาหารแพงมากแถมยังต้องขับรถไป มันท�ำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ
“เอ่อ...ขอเป็นที่ร้านอาหารด้านล่างได้ไหมคะ หวาไม่อยาก
ไปไหนไกลค่ะ อยากกลับมาท�ำงานเร็วๆ” เก็ดถวาตอบรักษาน�้ำใจ
คนชวน
“สุดแล้วแต่คุณหวาก็แล้วกันครับ” พัชระขอแค่เก็ดถวา
รับปาก เขาอะไรก็ได้ทั้งนั้น หน้าตาและท่าทางของพัชระแสดงออก
ชัดเจนว่าเขาปลืม้ และชืน่ ชมเก็ดถวา เขาพยายามชวนเธออยูห่ ลายครัง้
กว่าเธอจะยอมไปด้วย
“กลางวันผมจะเดินมาหาทีแ่ ผนกนะครับ” หลังจากนัดหมาย
เป็นที่เรียบร้อย พัชระก็เดินยิ้มแก้มตุ่ยกลับไปนั่งท�ำงานต่อ
เมื่อเขาใช้มุกนี้ตื๊อเธอ ในที่สุดเก็ดถวาก็ยอมรับปาก แต่เธอ
เลือกสถานที่เอง และที่สำ� คัญมากที่สุดคือเธอยังคงยืนยันเจตนารมณ์
เดิมทีว่ า่ ไม่อยากไปตามล�ำพังกับผูช้ ายสองต่อสอง ไม่วา่ จะเป็นทีไ่ หนๆ
ก็ตาม
เก็ดถวากดโทรศัพท์ชวนการันตีใหไ้ ปด้วยกัน
“ได้จ้ะ…อะไรนะ…จะให้ฉันชวนเพื่อนมาด้วยเหรอ...ได้จ้า
ตามนั้น” การันตีชวนเพื่อนในแผนกอีกสองคนไปด้วย
คมเมธิศเห็นเก็ดถวาแล้วยิม้ ๆ เหตุผลอีกข้อทีท่ ำ� ให้เธอเข้าตา
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ก็เพราะความไว้ตวั บวกความฉลาดของเธอทีร่ กั ษาน�ำ้ ใจเพือ่ นร่วมงาน
พอถึงเวลาพักกลางวัน  พชั ระก็รบี มาหาเก็ดถวา  ทกุ เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นไม่พ้นสายตาของคมเมธิศ รอยยิ้มของพัชระมีอันต้องหุบลง
เมือ่ เห็นว่าจะไม่ไดไ้ ปด้วยกันแค่สองต่อสอง ชายหนุม่ รูส้ กึ ผิดหวังเมือ่
เก็ดถวาชวนเพื่อนร่วมงานแผนกอื่นอีกสองสามคนไปด้วย
“หวาชวนเพื่อนไปด้วยกันค่ะ กินหลายๆ คน คุยกันสนุกดี”
“ง่า...ครับ” พัชระถึงกับอึ้งเมื่อมันกลายเป็นมื้อกลางวัน
สุขสันต์สำ� หรับเก็ดถวาและผองเพือ่ น สาวๆ พูดคุยเรือ่ งสมัยนิยม ไม่วา่
จะเป็นเรือ่ งช็อปปิง้ กระเป๋า เสือ้ ผ้า นาฬิกา และภาพยนตร์รกั โรแมนติก
เรือ่ งล่าสุดประเภทพระเอกหล่อสุดๆ เสียงหัวเราะคิกคักดังเป็นระยะๆ
เมือ่ สาวๆ รวมตัวกันก็พดู คุยตามประสาผูห้ ญิง สนุกสนานเฮฮากันไป
แต่สำ� หรับพัชระนัน้ สุดแสนจะขมขืน่ หัวข้อเรือ่ งทีผ่ หู้ ญิงคุยนอกจากจะ
ไม่นา่ สนใจส�ำหรับชายหนุม่ แล้ว ความหวังจะสานสัมพันธ์กบั สาวน้อย
ยังริบหรี่ลงจนแทบไม่เหลือ เขาขอตัวไปซื้ออาหารแล้วลุกจากโต๊ะไป
ด้วยท่าทีเซื่องซึม เดินไหล่ตกอย่างหมดหวัง ระหว่างที่พัชระก�ำลังซื้อ
อาหารอยู่นั้น บรรดาเพื่อนๆ ของเก็ดถวาก็เริ่มเปิดประเด็นสนทนา
“ฉันคิดว่าคุณพัดเขาต้องแอบชอบเธอแน่ๆ”
“ใช่ ดูนั่นสิ ตาหวานเยิ้มเชียวเวลามองหวา” เพื่อนอีกคน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
“คงไม่หรอกน่า คุณพัดจะมาแอบชอบหวาท�ำไม หวาสวยก็
ไม่สวย หน้าตาก็งั้นๆ”
“ว้าย เก็ดถวา เธอน่ะสวยเข้าขั้นเลยนะจ๊ะ เชื่อสิ คุณพัดต้อง
แอบปลื้มเธออยู่แน่ๆ”
“หวาเนีย่ นะสวย” เก็ดถวาชีน้ วิ้ เข้าหาตัวเอง ออกอาการงงจัด
ร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครชมว่าสวยมาก่อน
“ใช่สิ ไม่มีใครเคยบอกเธอหรือไงจ๊ะ คุณหวา”
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“บอกว่าอะไรจ๊ะ”
“บอกว่าอย่างนี้น่ะเรียกว่าสวยจ้ะ ไม่ใช่งั้นๆ”
“อย่าหลอกให้ดีใจเล่นนะ” เก็ดถวาอายมาก อายจนหน้าตา
แดงก�่ำ เพื่อนในกลุ่มเห็นแล้วรีบพูดย�้ำ
“จริงจ้ะ จริง สวย ใส น่ารัก”
“ไม่หรอกมั้ง”
“ฮิๆ ระวังให้ดีเถอะจ้ะ อีกไม่นานคุณพัดต้องรุกมากกว่านี้
แน่ๆ เตรียมตัวเตรียมใจไวใ้ ห้ดีก็แล้วกัน”
“ไม่หรอกน่า กินข้าวกันเถอะ”
“แหม เปลี่ยนเรื่องพูดเลยนะ” เพื่อนในกลุ่มหัวเราะคิกคัก
“ไม่เอาน่า ไม่พดู แล้ว มาเถอะ กับข้าวร้านนีอ้ ร่อยนะ” เก็ดถวา
เฉไฉ
“จ้า อร่อย” เพื่อนๆ อมยิ้มหน้าระรื่น
ไม่นานพัชระก็กลับมานัง่ ด้วยกันทีโ่ ต๊ะ  เขาลอบมองเก็ดถวา
อยูบ่ อ่ ยๆ เพราะความเป็นธรรมชาติของเธอ ใครเห็นต่างก็รสู้ กึ รักและ
ชื่นชมเธอทั้งนั้น
“คุณพัดคะ ไม่อร่อยหรือคะ”
“อร่อยครับ” พัชระตอบตามมารยาท อาหารกลางวันมื้อนี้
นอกจากไม่อร่อยแล้วยังมีรสชาติทขี่ มปร่า ไม่ชวนกิน เก็ดถวานึกเห็นใจ
แต่เธอไม่อยากท�ำเหมือนให้ความหวังพัชระ ดังนัน้ การทีเ่ ธอท�ำแบบนี้
ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
“วันหลังกินข้าวด้วยกันอีกนะคะคุณพัด” หนึ่งสาวในกลุ่ม
เอ่ยชวน
“ง่า…ครับ” พัชระยิม้ ขืน่ ๆ และฝืนสุดๆ มือ้ กลางวันครัง้ นีเ้ ขา
ไม่มีโอกาสพูดนอกจากฟังและฟังเท่านั้น “เฮ้อ” เขาได้แต่ถอนหายใจ
อย่างเหนื่อยใจจริงๆ
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หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับแผนก ต่างคนต่างไป
ท�ำงานต่อ เก็ดถวาก็เช่นกัน คมเมธิศรีบหลบยืนอยูห่ ลังประตูเมือ่ เห็น
ว่าพัชระและเก็ดถวาเดินกลับเข้าแผนก
“คะ” เก็ดถวาหันมามองพัชระ เขายืนนิ่งจนเธอต้องส่งเสียง
อีกครั้ง “คะ”
“คุณหวากลับบ้านกี่โมงครับ”
“แล้วแต่งานค่ะ บางทีห้าโมง บางทีก็หกโมงเย็นค่ะ”
“ถ้าไม่รังเกียจ ผมขอร่วมทางกลับด้วยคนไดไ้ หมครับ”
“คุณพัดบ้านอยูแ่ ถวไหนคะ” เก็ดถวาขมวดคิว้ มองหน้าพัชระ
“สายใต้ใหม่ครับ” เขาตอบค�ำถามด้วยความมั่นใจ
เก็ดถวาพานหงุดหงิดขณะนึกในใจว่าบ้านอยู่ห่างกันคนละ
มุมเมือง รถยนต์เธอก็ไม่มีขับ ทุกวันนี้ต้องนั่งรถประจ�ำทางมาท�ำงาน
พัชระยังมีหน้าขอร่วมทางกลับบ้าน
“ไม่ไหวมั้งคะ”
“ท�ำไมล่ะครับ ผมยินดีเป็นเพื่อนคุณหวาตลอดทางครับ”
พัชระยิ้ม
“หวาอยู่แถวเกษตร-นวมินทร์ คุณพัดอยู่สายใต้ใหม่ บ้าน
เราอยู่กันคนละทางเลยนี่คะ คุณพัดจะไปส่งหวาท�ำไมคะ หรือคุณพัด
ย้ายบ้านแล้ว” เก็ดถวาขมวดคิ้วมุ่น
“ปะ...เปล่าครับ เพียง…คือ…คือว่า…ผมอยากไปส่งคุณหวา”
“บ้านหวาไกลจากบ้านคุณพัด”
“ไม่เป็นไรครับ ผมไปส่งได้”
“หวาโตแล้ว กลับบ้านเองมาตั้งหลายปีแล้วค่ะ บางทีไปๆ
กลับๆ วันละไม่รกู้ รี่ อบ หวาแน่ใจว่ากลับเองได้ สบายมากค่ะ” น�ำ้ เสียง
หญิงสาวเริ่มขุ่นจัด
“ง่า…คือ…” พัชระถึงกับพูดไม่ออก
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“อย่าดีกว่าค่ะ หวาคิดว่าต่างคนต่างกลับก็ดอี ยูแ่ ล้ว” เก็ดถวา
ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล
“มีเพื่อนร่วมทางดีกว่าไม่มีนะครับ” พัชระยังคงถือคติที่ว่า
ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก
“หวาขึน้ รถโดยสารกลับบ้านแล้วก็ลงกลางทางค่ะ รับรองว่า
มีเพื่อนร่วมทางเพียบ” เธอตอบพลางหัวเราะ
“โธ่ คุณหวา”
“ขอบคุณทีเ่ ป็นห่วงนะคะ  แต่หวาคิดว่าหวากลับเองดีกว่าค่ะ
คุณพัดจะไดไ้ ม่ต้องเสียเวลา เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์”
“คือว่า...ผมเป็นห่วง”
“อย่าห่วงเลยค่ะ คุณพัดตามสบายเถอะนะคะ ขอบคุณทีช่ วน
ไปกินอาหารกลางวันนะคะ”
“ครับ” ชายหนุม่ ยิม้ เขินๆ ยกมือลูบท้ายทอย “พรุง่ นีก้ นิ ข้าว
ด้วยกันอีกนะครับ”
“หวากลัวว่าถ้ารับปากแล้วติดงานด่วน จะท�ำให้คุณพัดต้อง
รอ” เก็ดถวาไม่ตอบแบบกลางๆ เพราะเธอไม่อยากให้ความหวังใคร
“ไม่เป็นไรครับ ผมรอคุณหวาได้”
“หวายังไม่รับปากนะคะ เพราะถ้าเกิดหวาท�ำไม่ได้จะกลาย
เป็นเบี้ยวนัด ไม่โกรธหวานะคะ”
“ครับ พรุ่งนี้ผมค่อยถามใหม่ก็ได้ หวังว่าคงจะไม่เป็นการ
รบกวน” เขาหวังจะได้ยินเธอตอบว่า ‘ไม่ค่ะ ไม่รบกวน’ แต่เธอกลับ
เงียบเฉย และยิ้มให้เขาอย่างมิตรเท่านั้น พัชระยอมรับว่าเธอท�ำให้
ความมั่นใจในตัวเองของเขาลดลงเกินกว่าครึ่ง
“หวาขอตัวไปท�ำงานก่อนนะคะ”
“คุณหวาครับ ถึงคุณหวาจะท�ำงานเยอะจนไม่ได้พัก แต่ถ้า
พอมีเวลาบ้าง อย่าลืมนึกถึงผมนะครับ”
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“คุณพัดคะ” เก็ดถวาไม่สบายใจ เธอไม่อยากท�ำลายความ
รูส้ กึ ดีๆ ทีพ่ ชั ระมีให้ แต่เธอก็ไม่อยากให้เขาคิดไกลเกินกว่าค�ำว่าเพือ่ น
“ได้โปรดอย่าปฏิเสธผมเลยนะครับ”
“หวาไม่อยากปฏิเสธความหวังดีของคุณพัดหรอกนะคะ แต่
ว่าคุณพัดก็ทราบดีอยูแ่ ล้วว่าบริษทั ของเรามีงานอยูต่ ลอดเวลา และเป็น
ประเภทด่วนมาก ด่วนพิเศษ ด่วนที่สุด และงานที่หวารับผิดชอบต้อง
ท�ำก็มีแต่ด่วนมากๆ หวาไม่รับปากดีกว่าไหมคะ คุณพัดจะได้ไม่ต้อง
รอ แล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามด้วย”
“คุณหวา” น�้ำเสียงเขาฟังดูผิดหวัง
“เอาไวโ้ อกาสดีๆ เวลาเหมาะสม ไม่มงี านเต็มสมองเราค่อย
คุยกันใหม่นะคะ” เก็ดถวาอ้างวันข้างหน้าซึ่งส�ำหรับเธอนั้นมันไกลจน
มองไม่เห็นทาง
“จริงๆ นะครับ” นอกจากพัชระจะไม่เก็บอาการแล้ว เขายัง
ขัดเขิน หน้าตาแดงก�่ำราวกับลูกต�ำลึงสุกหมดทั้งเข่ง สองมือยกขึ้นลูบ
ท้ายทอยแก้เก้อ
เก็ดถวาส่งยิ้มให้แทนค�ำตอบ
พัชระหน้าเจือ่ นเดินกลับไปแทบไม่ตรงทาง  สว่ นเก็ดถวาหยุด
ยืนหัวเราะ “เฮ้อ ผู้ชายอย่างนี้ก็มีด้วย แทนที่ผู้หญิงจะเขิน แต่กลับ
กลายเป็นฝ่ายผู้ชายที่เขิน”
คมเมธิศเงี่ยหูฟังบทสนทนา และได้ยินทุกค�ำพูดจากปาก
ของเธอ จึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะค�ำตอบของเธอ เก็ดถวาเป็นผู้หญิง
ฉลาดเฉลียว และค�ำตอบของเธอยิ่งเพิ่มความประทับใจ
“เสียงหัวเราะของใครน่ะ เสียงใคร” เก็ดถวานึกแปลกใจ
เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะ เธอเหลียวซ้ายแลขวาทว่าไม่เห็นใคร คมเมธิศ
รีบยกมือขึ้นปิดปากเพื่อไม่ให้เสียงหัวเราะลอดออกไป
“หรือว่า…ว้าย ผีหลอกตอนกลางวัน ไปดีกว่า”
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เก็ดถวารีบเดินกลับไปนัง่ ท�ำงานต่อ ในสายตาของเธอ พัชระ
เป็นผู้ชายที่สุภาพ ดูดี ใส่ใจ ดูแล แต่เธอก็ให้ค่าเขาได้เพียงแค่คำ� ว่า
เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเท่านั้น ค�ำว่าเพื่อนคือมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่
เก็ดถวาไม่อยากเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม พัชระก็ยงั ไม่ละความพยายาม หลังจากวันนัน้
พัชระก็คอยวนเวียนมาแผนกที่เก็ดถวาท�ำงานเป็นประจ�ำ เช้า สาย
บ่าย เย็น แวะเวียนมาไม่เคยขาด โดยเฉพาะมื้อกลางวัน พัชระนั้นทั้ง
เอาอกเอาใจและดูแลเธอสารพัด อยากให้เก็ดถวาประทับใจ
“กาแฟของโปรดคุณหวาครับ คาปูชิโน่ร้อน”
“คุณพัดรู้ได้ไงคะว่าหวาชอบดื่มคาปูชิโน่ร้อน”
“เพราะคนที่ดื่มคาปูชิโน่ร้อนเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติก
มีความเป็นศิลปินในสายเลือด เป็นคนละเอียดอ่อน เชือ่ ในลางสังหรณ์
ชอบท�ำอะไรท้าทายและตื่นเต้น เป็นคนมองโลกในแง่ดี เข้ากับคนอื่น
ได้ง่าย คุณหวายังรักพวกพ้อง และเป็นมิตร ชอบเฮฮาปาร์ตี้ เปิดเผย
พูดจาตรงไปตรงมา ทั้งหมดนี้ใช่คุณหวาไหมครับ”
“ใช่ค่ะ แม่นจังเลย” เก็ดถวาพยักหน้าหงึกๆ
“ผมอ่านจากเว็บครับ ทายนิสัยคนจากกาแฟที่ชอบดื่มครับ
ถึงผมจะไม่รู้ว่าคุณหวาชอบดื่มอะไร แต่ก็เดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับ”
เขายื่นถ้วยกาแฟกลิ่นหอมกรุ่นส่งให้เธอ
“ไม่ต้องดูแลหวามากขนาดนี้ก็ได้นะคะ”
“ให้ผมท�ำเถอะครับ ผมเป็นผู้ชาย หน้าที่ของลูกผู้ชายคือ
ต้องดูแลผู้หญิง”
“อ่า…ค่ะ” เก็ดถวาได้แต่พยักหน้ายิ้มจางๆ เธออยากบอก
พัชระเป็นครั้งที่ร้อยว่าเธอไม่มีทางเปลี่ยนใจไปรักเขา เพราะเธอเห็น
เขาเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ครั้นจะพูดก็กลัวจะท�ำให้พัชระ
เสียใจ เธอจึงได้แต่ปฏิบตั ติ วั อย่างกลางๆ คือไปกินมือ้ กลางวันด้วยบ้าง
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แต่ไม่ถึงกับทุกวัน และที่ส�ำคัญ เธอไม่เคยให้เขาไปส่งถึงที่บ้าน แค่
หน้าบริษัทเท่านั้นที่เธอยอมตกลง
“วันหยุดคุณหวาว่างไหมครับ ผมอยากจะชวนไปซื้อต้นไม้
ด้วยกัน”
“วันหยุดหรือคะ คงยังไม่ได้คะ่ หวาต้องหอบงานไปท�ำทีบ่ า้ น
ให้เสร็จ”
“คุณหวาขยันจริงๆ ผู้หญิงอย่างคุณหวาหายากมากๆ เลย
ครับ” เขายิ้มปลื้ม ทั้งๆ ที่เธอปฏิเสธ แต่กลับกลายเป็นว่าน่ารักใน
สายตาของเขา
เก็ดถวาได้แต่ถอนหายใจดังเฮือก พลางนึกในใจ ‘ผูห้ ญิงอืน่
มีอยู่ถมไป ท�ำไมต้องมาเน้นที่ฉันคนเดียว’
พัชระยังคงตามตือ๊ เก็ดถวาไม่เลิก เช้า สาย กลางวัน บ่าย เย็น
และอยากจะเลยต่อไปถึงค�่ำ แต่สาวเจ้าไม่เปิดโอกาสให้ เขาจึงได้แค่
แสดงน�้ำจิตน�้ำใจต่อเธอ ขนมนมเนย เครื่องดื่มเย็นร้อน ตลอดจนถึง
ยาชูก�ำลัง พัชระจัดให้เต็มที่
บ่ายวันหนึ่งเก็ดถวานั่งตรวจสอบงานที่จะส่งให้เจ้านายว่า
เรียบร้อยดีหรือไม่อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ หญิงสาวหน้าตาเข้ม
ขมวดคิว้ เพราะมุง่ มัน่ และตัง้ ใจอยูก่ บั งาน เมือ่ พัชระเห็นเข้าก็รบี แสดง
ความเป็นห่วงจนเก็ดถวาแทบจะส่งเสียงหวีดร้องอย่างร�ำคาญใจ
“คุณหวาครับ ดื่มนี่หน่อยไหมครับ” เขายื่นเครื่องดื่มเย็นๆ
ส่งให้เธอ
“ขอบคุณค่ะ หวายังอิ่มอยู่เลยค่ะ”
“น�้ำจับเลี้ยงเย็นๆ ดื่มสักนิดเถอะครับ ชื่นใจ”
“หวาไม่ร้อนค่ะ”
“ผมเห็นคุณหวาหน้าตาเคร่งเครียด ลองดูหน่อยเถอะครับ
แก้ร้อนใน รับรองทั้งเย็นทั้งสดชื่นจริงๆ”
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เก็ดถวาพยักหน้ารับอย่างขอไปที ไม่ลมื ขอบคุณตามมารยาท
แต่พัชระยังคงยืนมองอยู่อย่างนั้น
“คุณพัดคะ ไม่ต้องห่วงค่ะ เดี๋ยวหวาจะดื่ม”
“ผมรอได้ครับ”
ค�ำตอบของเขาแทบท�ำให้เก็ดถวากรี๊ด “ขอเวลาหวาท�ำงาน
ก่อนได้ไหมคะ หวาต้องการสมาธิค่ะ” เก็ดถวาท�ำหน้าบึ้งใส่จนพัชระ
รู้สึกตัว
“ง่า...ครับ”
หลังจากนั้นพัชระทั้งรุกทั้งตื๊อ จนพนักงานเริ่มลือกันหนาหู
เรือ่ งทีพ่ ชั ระเดินเกมรุกเก็ดถวา แต่เจ้าตัวกลับท�ำไม่รไู้ ม่ชเี้ พราะเห็นว่า
ไม่ใช่เรื่องส�ำคัญอะไร
ไม่นานหลังจากนั้น เมตตาก็ได้รับรายงานจากสายที่ได้รับ
มอบหมายให้คอยสังเกตพฤติกรรมเก็ดถวา หากมีชายหนุ่มมากราย
ใกล้ ให้รายงานทันที สายรายงานว่ามีพนักงานคนหนึ่งแวะเวียนมาหา
เก็ดถวาเป็นประจ�ำ นัยว่าเข้ามาจีบเก็ดถวา
“อะไรนะ จีบหนูหวาอย่างนั้นรึ”
“ค่ะ ดูทีท่าแล้วรุกไม่ยอมเลิกราเลยค่ะ”
“ขนาดนั้นเชียวหรือ”
“ค่ะ เช้า สาย บ่าย เย็น ตามตื๊อตลอด”
หญิงสูงวัยถึงกับหูผึ่ง ตาลุก เธอรีบรุดเข้าบริษัทและเรียก
เก็ดถวาเข้าพบเป็นการส่วนตัว
“หนูหวาจ๊ะ ช่วงนี้เป็นไงบ้างจ๊ะ ท�ำงานสนุกไหม”
“สนุกค่ะ งานทีน่ ที่ า้ ทายหวามากๆ ค่ะ คุณป้า หวามีความสุข
ที่สุดเลยค่ะ”
“ป้าได้ยินอย่างนี้ก็สบายใจจ้ะ” เมตตาสูดลมหายใจลึกสอง
สามทีก่อนจะเอ่ยปากถาม “เออ จริงสิ ป้าได้ยินมาว่ามีหนุ่มที่บริษัท
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แวะมาคุยกับหนูเรื่อยเลย”
“คะ” เก็ดถวาออกอาการงงจนกระทั่งหน้าพัชระแวบเข้ามา
ในความคิด “อ๋อ ค่ะ คุณป้าคงหมายถึงเพื่อนในที่ท�ำงานของหวา”
“ระวังตัวหน่อยนะลูก ผู้ชายสมัยนี้ต้องดูให้ดี ถึงแม้จะเป็น
เพื่อนร่วมงานก็เถอะ”
“ใครเป็นคนกระจายข่าวนะ” เก็ดถวาพึมพ�ำ
“ใครหรือลูก ผู้ชายคนนั้น” เมตตาถามตรงๆ ไม่อ้อมค้อม
“คุณพัชระค่ะ หวารู้จักแค่ในฐานะเพื่อนร่วมงานค่ะคุณป้า
และส่วนใหญ่เรื่องที่คุยกันก็เรื่องงาน”
“จ้ะๆ เรื่องงานก็เรื่องงาน ที่ป้าเตือนก็เพราะห่วงหนูนะจ๊ะ”
“ขอบคุณมากค่ะคุณป้า” เธอยิ้มรับกับค�ำเตือนของเมตตา
ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ใครๆ เห็นเป็นต้องชื่นชม
เมตตานึกไม่สบายใจเพราะกลัวว่าหลานสาวจะใจอ่อนยอม
เอนเอียงเทใจให้กับชายคนอื่น อยากให้เก็ดถวาลงเอยกับคมเมธิศ
ลูกชายของเธอมากกว่า ช่วงเวลากว่าสองเดือนที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
ทีท่ ำ� งานทีเ่ ดียวกัน แต่จนแล้วจนรอดคมเมธิศกับเก็ดถวาก็ยงั ไม่มเี ค้า
จะเริ่มผูกสัมพันธ์กันเสียที
เมตตานิ่งอยู่พักใหญ่ “เอ หรือว่าต้องหาทางให้ทั้งคู่เจอกัน
สานรักกัน จะได้ลงเอยกันเสียที อืม ท�ำยังไงดีนา้ ” เมตตาวาดแผนการ
ขึ้นในใจ เธออยากให้หลานสาวและลูกชายของเธอตกลงปลงใจกัน
ต่อไปก็จะพูดได้เต็มปากเต็มค�ำว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหน เธอ
และอรเพื่อนรักก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ที่ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นหลาน
ทีเ่ กิดมาจะเป็นหญิงหรือชายต้องน่ารักมากแน่ๆ เพราะคมเมธิศก็หล่อ
เก็ดถวาก็ทั้งสวยทั้งน่ารัก
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3

So cute so cool

ฤดูกาลลดกระหน�่ำ ลดจริง ลดกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ท�ำให้

ผูค้ นหลัง่ ไหลมาจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้า ผูค้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ย
เลือกเดินขึน้ บันไดเลือ่ นแทนการใช้ลฟิ ต์ เก็ดถวาก็เป็นหนึง่ ในนัน้ เธอ
อยากจะดูของตามชั้นต่างๆ จึงเลือกขึ้นบันไดเลื่อน จะได้เห็นว่าสินค้า
อะไรบ้างทีล่ ดราคา ขณะทีอ่ ยูบ่ นบันไดเลือ่ น เก็ดถวามัวแต่มองโน่น นี่
นั่น จนไม่ทันสังเกตว่ามีสายตาใครบางคนจ้องมองอยู่
คมเมธิศไม่คิดว่าเขาจะใจตรงกันกับเธอและมาเดินห้าง
เดียวกัน เก็ดถวาเดินสวนทางและขึ้นบันไดเลื่อนไป ในขณะที่เขาลง
ชายหนุม่ เหลียวมองดูเธอด้วยความแปลกใจ...สวย น่ารัก แต่ดรู บี ร้อน
อยากรูน้ กั ว่าจะรีบไปไหน เขาย้อนกลับขึน้ บันไดเลือ่ นใหม่อกี ครัง้ อยาก
รูเ้ รือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง  สิง่ ทีอ่ ยากรูค้ อื เก็ดถวามาท�ำอะไรทีห่ า้ งสรรพสินค้า
แห่งนี้ เธอมีนัดกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่า แค่คิด เขาก็รู้สึกว่าหัวใจ
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กระตุกแรงๆ และผิวสะบัดร้อนสะบัดหนาว
กระบะเสือ้ ตรงหน้าติดป้ายลดราคามากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
สีสัน แบบเสื้อ รวมทั้งราคาช่างยั่วตายั่วใจ ชวนให้เก็ดถวาน�้ำลายสอ
“โอโ้ ห เสื้อตัวนี้ก็สวย ว้าว ตัวนี้ก็ดูดี โอ๊ะโอ สีนี้ก็เยี่ยม ฉัน
จะท�ำยังไงดีล่ะเนี่ย สวยๆ ทั้งนั้น ตัวนี้ก็ลด ตัวนั้นก็ลด”
เก็ดถวาเลือกแล้วเลือกอีก  เธอก็เหมือนกับผูห้ ญิงโดยทัว่ ไป
ที่เห็นสินค้าลดราคาเป็นไม่ได้ ต้องรีบไปฉวยไปคว้า เลือกซื้อเลือกหา
มาเก็บไวใ้ นครอบครอง เลือกกี่ตัวๆ ก็ถูกใจไปทั้งหมด
“ฉันจะบ้าตายอยู่แล้วนะ เสื้อผ้าท�ำไมมันถึงได้ออกแบบมา
เหมาะกับฉันนะ” เธอยืนร�ำพึงร�ำพัน คมเมธิศเดินมาใกล้มาก แต่เธอ
ก็ยงั ไม่เห็นเขา สินค้าลดราคามันหอมหวนจนมองไม่เห็นคนแปลกหน้า
ซึ่งนั่นท�ำให้เขาอมยิ้มและหัวเราะ บังเอิญเหลือเกินที่หูของเก็ดถวา
ได้ยินเข้า
“คุณหัวเราะเยาะฉันท�ำไม คนไม่มีมารยาท”
เก็ดถวาหันไปมองหน้าหาเรื่องเต็มที่ เธอไม่ชอบให้ใครมา
หัวเราะใส่ เมื่อแรกพิศ รูปหน้าเขาดูคุ้นตา แต่เพราะเขาสวมแว่นตา
กันแดดด�ำสนิท แล้วยังใส่หมวกปีกปิดหน้าผากและหัวคิว้ อีก ท�ำให้มอง
เห็นหน้าไม่ชัด
“ผมเปล่านะ ผมเปล่า ไม่ได้หัวเราะคุณ”
“ไม่จริง คุณหัวเราะฉันแน่ๆ”
“ผมบังเอิญผ่านมา เจอเรื่องตลกๆ ก็เลยหัวเราะ”
คนฟังนึกในใจ เรื่องตลกเกี่ยวกับเธอน่ะสิ ดูหน้าเขาก็รู้ว่า
แก้ตัวน�้ำขุ่นๆ
“ไม่บังเอิญมั้งคะ บอกมาดีกว่า คุณหัวเราะฉันท�ำไม”
“นี่คุณผู้หญิงครับ ผมเพิ่งเลือกซื้อของที่ระลึกส�ำหรับลูกค้า
เสร็จ แล้วก็เดินผ่านมาทางนี้ พอเห็นคนรุมแย่งกัน ผมเลยมาหยุดยืน
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มองก็เท่านั้นเองครับ” เขาจ้องมองเธอเขม็งจนแทบทะลุแว่นตาสีดำ�
สนิท
“ไม่จริง”
“สุดแล้วแต่คณ
ุ   จะเชือ่ หรือไม่เชือ่ ก็ตาม”  คมเมธิศพูดพลาง
มองหน้าเธอ ผิวหน้าขาวเนียนนวลตานัน้ มองแล้วรูส้ กึ เพลินตาเพลินใจ
“คุณไม่ได้หัวเราะเยาะฉันแน่นะ”
“ผมจะหัวเราะคุณท�ำไมล่ะครับ คุณยืนเลือกเสื้อผ้า ไม่เห็น
จะข�ำตรงไหน”
“นั่นไง คุณข�ำที่ฉันคุ้ยเสื้อผ้า”
คมเมธิศหัวเราะเสียงดังลั่น “ผมจะบอกให้นะคุณ เขาไม่ใช้
ค�ำว่าคุ้ยกัน เขาใช้ค�ำว่าเลือกต่างหาก”
“ฉันพูดผิดนิดเดียวไม่เห็นจะแปลกตรงไหน คุณหาเรือ่ งกัน
ชัดๆ”
“คุณว่าผมหาเรื่องงั้นเหรอ โธ่” คมเมธิศผายสองมือ แล้ว
มองหน้าเธออย่างไม่เข้าใจนัก เสียดายทีเ่ ธอไม่เห็นแววตายิม้ พราวของ
เขา
“ไม่ต้องมาธ่งมาโธ่”
นัยน์ตาสาวเจ้าโตราวกับไข่หา่ น เธอสวย เก๋ สะดุดตาเขาทีส่ ดุ
คมเมธิศจึงเดินเฉียดกรายเข้าไปใกล้ ถ้าไม่สงั เกตคงไม่ได้ยนิ เสียงร�ำพึง
ของเธอ แต่เขาได้ยินเต็มๆ สองหู ได้ยินแล้วอดข�ำไม่ได้ ความน่ารัก
และเปิน่ โก๊ะของเก็ดถวาท�ำให้เขารูส้ กึ แปลกใจแล้วนึกในใจว่า ‘มีผหู้ ญิง
อย่างนี้เหลืออยู่ในโลกใบนี้ด้วยรึ’
“เสียงหัวเราะชัดๆ คนอะไรกล้าท�ำไม่กล้ารับ” หญิงสาว
บ่นอุบ
“ผมไม่ได้หัวเราะคุณจริงๆ นี่ครับ” เขาพิศมองเก็ดถวา
ตลอดทั่วใบหน้า ท�ำเอาเธอหน้าแดงด้วยความอาย ถึงแม้ว่าเธอจะไม่
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เห็นนัยน์ตาของเขา ไม่เห็นรูปหน้าของเขา แต่เธอมั่นใจว่าเขาต้อง
หล่อมากๆ หล่อเหมือนกับเจ้านายของเธอ...อ๊ะ หล่อเหมือนเจ้านาย
คุณคมเมธิศอย่างนัน้ น่ะหรือ แค่เธอคิดก็รอ้ นวูบและไหววาบผ่าวร้อน
ไปทั้งกายทั้งใจ
“ผมขอโทษก็แล้วกันถ้าเผลอเสียมารยาทกับคุณ” เขาโน้ม
หน้าเข้ามาใกล้ เก็ดถวาเห็นเค้าความคมเข้มของเขา แล้วเผลอสูดกลิน่
น�้ำหอมสปอร์ตอันชวนหลงใหลจากกายเขาเข้าเต็มปอด
“มะ...ไม่...เป็น...ไร...ค่ะ” เก็ดถวาแทบจะกระโดดหนี เธอ
ทั้งเขินทั้งอายด้วยความรู้สึกวูบวาบ ‘โอย ผู้ชายอะไร เห็นใกล้ๆ แล้ว
ท�ำใจละลาย ท�ำไมถึงหล่ออย่างนี้ เทียบกับเจ้านายแล้วคงหล่อดุจกัน
เขาคนนีแ้ ละเจ้านายหล่อยิง่ กว่าคุณชายในตระกูลจุฑาเทพ หล่อคมเข้ม
ยิ่งกว่าคุณชายธราธร หล่อสุภาพยิ่งกว่าคุณชายปวรรุจ หล่อใสๆ ได้
ใจสาวๆ ยิง่ กว่าคุณชายพุฒภิ ทั ร หล่อมาดพระเอกหนังยิง่ กว่าคุณชาย
รัชชานนท์ และหล่อแนวใสๆ ยิ่งกว่าคุณชายรณพีร์’ โอ พระเจ้าก�ำลัง
ส่งใครบางคนมาท�ำลายท�ำนบหัวใจของเก็ดถวา เสียงหัวใจเต้นดัง
โครมคราม หัวใจเก็ดถวาเหมือนถูกความร้อนหลอมละลายกลายเป็น
ของเหลว
“เดี๋ยวๆ เดี๋ยวก่อนครับคุณ” คมเมธิศพยายามจะคว้าเธอ
แต่สายไปเสียแล้วเมื่อเธอแวบหายไปอย่างรวดเร็ว เขาได้แต่มองตาม
ร่างบางจนลับตาและส่งเสียงพึมพ�ำแผ่วเบา
“เก็ดถวา เธอเป็นผู้หญิงที่เหลือเชื่อจริงๆ”

หลายวันมานี้เก็ดถวามัวแต่ยุ่งอยู่กับภาระงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย  เธอมีหน้าทีต่ อ้ งช่วยฝ่ายจัดการและออกแบบงานเลีย้ งฉลอง
เธอทุม่ เทและเต็มทีก่ บั งานจนได้รบั ค�ำชมไปทัว่ ทัง้ บริษทั เก็ดถวาท�ำให้
46 หัวใจซ่อนเชื้อ

ใครๆ เลิกพูดถึงความเป็นเด็กเส้นของเธอเพราะผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์
แก่สายตา แม้กระทั่งคมเมธิศ เก็ดถวาไม่เคยรู้เลยว่าขณะที่เธอยุ่งกับ
งานอยู่นั้น คมเมธิศมักจะแอบลอบมองเธออยู่เสมอด้วยความพอใจ
วันหนึ่ง เดชาธรมาหาคมเมธิศถึงบริษัท โดยตั้งใจจะแวะมา
ทักทายเพื่อนหลังจากไม่เห็นหน้าหลายวัน
“เป็นไงเพื่อน เงียบไปนะช่วงนี้”
“มัวแต่ยุ่งกับการเตรียมงานเลี้ยงน่ะสิ”
“แกน่ะเหรอยุง่ กับงานเลีย้ ง ไม่ชอบไม่ใช่เหรอ เห็นแกปฏิเสธ
ทุกปี ท�ำไมปีนี้ถึงยุ่งได้ล่ะ”
“ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง”
“ไม่เห็นแกจะท�ำอะไรเลยนอกจากยืนดู แล้วจะยุ่งได้ยังไง”
เดชาธรจ้องเพื่อนราวกับจะหาค�ำตอบจากแววตาคู่นั้น
“นั่นไงที่ยุ่ง” คมเมธิศหัวเราะ สายตาของเขามองไปทาง
เก็ดถวา เดชาธรเห็นถึงกับหัวเราะร่า
“สงสัยจะเป็นเพราะสาวน้อยคนนั้นละมั้ง ทุกสิ่งย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงจริงๆ”
“ฮาๆ รู้ทันจริงนะเพื่อน”
“ดีใจด้วย”
“ดูๆ ไปก่อน ผู้หญิงคนนี้แม่เชียร์น่าดู”
“เหรอ น่าสนใจตรงไหนล่ะ”
“เก่ง น่ารัก ที่ส�ำคัญเธอเป็นเบญจกัลยาณี”
“เบญจกัลยาณีคืออะไร”
“ผู้หญิงที่มีความงามทั้งห้า ผมงาม ริมฝีปากสวย ฟันสวย
ผิวก็สวย สุดท้ายคือหน้าตาดูเด็กตลอดเวลา คงเป็นเพราะไม่เครียด
มองโลกในแง่ดี ถึงได้สวยใส”
“งามเข้าขั้นแล้วก็เข้าตาใช่ไหม”
กมลอมเรศ 47

ล่ะ”

“ยอมรับ ผู้หญิงคนนี้น่าสนใจกว่าทุกคนที่แม่เคยเชียร์”
“ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วย”
“อย่าเพิ่งๆ เร็วเกินไป”
“จะคอยดูต่อไปก็แล้วกัน”
“แล้วแกล่ะ ฉายเดี่ยวทุกวัน ไม่ชวนเด็กในอุปการะมาด้วย

“แหวนไม่ว่างหรอก ต้องท�ำงาน”
“พูดถึงแหวนแล้วท�ำไมแกต้องท�ำหน้าเศร้าอย่างนั้นด้วย”
“ไม่รู้ว่ะ” เดชาธรจากหัวเราะร่าเริงกลายเป็นนิ่งๆ
“ถ้าพูดถึงแหวนแล้วแกไม่สบายใจ ไม่พูดก็ได้วะ”
“ขอบใจมาก” เดชาธรเปลี่ยนเรื่องพูด “วันนี้ออกไปกินข้าว
ด้วยกันนะ” เขาหัวเราะเฮฮา และด้วยความเคยชิน เขายกแขนโอบหลัง
เพื่อนไปด้วยขณะพูด ตั้งใจจะล้อเล่น หารู้ไม่ว่าเก็ดถวาหันมาเห็นเข้า
เต็มๆ เธอถึงกับหันหลังแล้วหัวเราะคิก เริ่มจะมั่นใจว่าเรื่องระหว่าง
เดชาธรและคมเมธิศที่คนอื่นพูดกันนั้นเป็นความจริง

ท้องฟ้ายามค�ำ่ เป็นสีเทาดูหม่นหมอง  ตรงกันข้ามกับอารมณ์

ของสาวน้อยนัยน์ตาสีนลิ วาวระยับดุจตากวาง เก็ดถวา กมลโกสีย์ ก�ำลัง
นั่งปัดมาสคาร่าสีน�้ำตาลอ่อน ท�ำให้ขนตาที่งอนงามอยู่แล้วยิ่งสวยน่า
มองขึ้น ริมฝีปากได้รูปแต่งแต้มด้วยสีชมพูอมส้ม
กวินทรา  ผจู้ ดั การฝ่ายบุคคล  เดินตรงมาหยุดยืนอยูห่ น้าประตู
บานใหญ่ เธอเคาะประตูสามทีก่อนเปิดเข้าไปในห้องประชุมกลุ่มย่อย
ที่ตอนนี้กลายเป็นห้องแต่งตัวและห้องแต่งหน้าชั้นดี ช่างแต่งหน้า
ทัง้ หลายทีถ่ กู ว่าจ้างมางานนีโ้ ดยเฉพาะต่างรีบเร่งแต่งหน้าท�ำผมให้กบั
สาวๆ ทั้งหลาย เข้าคอนเซ็ปต์ที่ว่าต้องสวยและเลิศที่สุด
48 หัวใจซ่อนเชื้อ

คืนแห่งราตรีระยิบดาวครั้งนี้พิเศษ เพราะมันไม่ใช่แค่การ
ฉลองปิดยอดประจ�ำปี แต่จัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองครบรอบสิบห้าปี
ของบริษทั โรจนานันทรักษ์ หนึง่ ในธุรกิจชัน้ น�ำในเรือ่ งสินค้าน�ำเข้าและ
ส่งออก พนักงานน้อยใหญ่ในบริษัทต่างช่วยกันดูแลความเรียบร้อย
หลายสิง่ หลายอย่างถูกตระเตรียมมาตลอดหลายสัปดาห์ ทัง้ การแสดง
สถานที่ และอาหาร เมตตาทุ่มทุนมหาศาลเพื่อให้งานเลี้ยงดูยิ่งใหญ่
อลังการที่สุด การแสดงถูกตระเตรียมไว้กว่าสิบชุด นักแสดงส่วนใหญ่
คือพนักงานในบริษัท และหนึ่งในนั้นก็คือเก็ดถวา เธอได้เปรียบกว่า
คนอื่นๆ ตรงที่เป็นเด็กฝากให้เข้าท�ำงานในไดมอนด์คราวน์คอมพานี
ท�ำให้ใครๆ ที่รู้ต่างก็มองเธอด้วยความรู้สึกอิจฉาและหมั่นไส้
เก็ดถวายังคงนั่งยิ้มสุขใจ เธอเติบโตท่ามกลางความรักและ
ความอบอุน่ ทีค่ รอบครัวหยิบยืน่ ให้ ไม่วา่ จะเป็นพ่อและแม่ ญาติพนี่ อ้ ง
ตลอดจนผองเพื่อน ท�ำให้เก็ดถวามองโลกในแง่ดีเสมอ
“เอาละ พอแค่นี้ดีกว่า สวยแล้ว” ช่างแต่งหน้าพูดอยู่หน้า
กระจกเงาบานเขื่อง
เสือ้ ผ้า หน้าและผม ตลอดจนสีสนั ทีแ่ ต่งแต้มบนใบหน้าของ
เครื่องส�ำอางชั้นดีท�ำให้เก็ดถวาสวยสะดุดตายิ่งกว่าใครๆ เธอได้รับ
บทบาทเป็นนางละเวงวัณฬาจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี หญิงสาว
นั่งยิ้มด้วยความปลื้มอกปลื้มใจกับรูปโฉมใหม่ของตนเอง
“ว้าว! ฉันสวยขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ย”
เก็ดถวาหัวเราะดังลั่นเพราะคิดเพลินๆ ว่าหากงานหน้าเธอ
มีโอกาสดีๆ อย่างนีอ้ กี บางทีเธออาจจะเลือกใส่ชดุ กินรีมปี กี เหมือนกับ
นางมโนราห์ เผื่อจะพบเนื้อคู่คือพระสุธนที่หลงทางมาพบเธอ และ
ตกหลุมรักเธอเมือ่ แรกเห็น พระสุธนไม่อยากให้เธอหนี จึงคว้าปีกและ
หางของเธอไปซ่อนไว้ เมื่อต่างคนต่างสบตา บุพเพสันนิวาสก็เล่นกล
ท�ำให้พระสุธนติดบ่วงดวงใจ ว่าแต่วา่ ใครจะเป็นพระสุธนมาแอบขโมย
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ปีกของเธอไปนี่สิ

พนักงานสาวๆ หลายคนในบริษทั ไม่ชอบเก็ดถวาเท่าไรนัก

ด้วยเหตุผลสั้นๆ คือ เก็ดถวาสวยกว่า เก่งกว่า เด่นกว่า รวยกว่า และ
ทีส่ ำ� คัญเก็ดถวาเป็นทีห่ มายตาต้องใจของผูใ้ หญ่ตระกูลโรจนานันทรักษ์
“นี่เธอ ดูแม่นั่นสิ”
“ใครเหรอ”
“ก็แม่เก็ดถวานั่นยังไงล่ะ ฮึ คิดว่าตัวเองสวย รวย เก่งนัก
เหรอ เชอะ ก็แค่เด็กเส้น ไร้ความสามารถ”
“แหมๆ พูดมานีอ่ จิ ฉาเพราะเก็ดถวาชนะใจแม่ทา่ นประธาน
ละสิ ฉันได้ยินข่าวว่าคุณเมตตาอยากได้แม่นั่นมาเป็นลูกสะใภ้ ถึงได้
เปิดช่องให้มาท�ำงานที่นี่”
“จริงเหรอ”
“จริงสิ ทั้งโต๊ะตั่งห้องท�ำงานของหล่อนหรูเลิศ ประตูก็แทบ
จะเปิดเข้าไปหาคุณคมเมธิศได้เลย” พนักงานสาวเพิม่ เติมข้อมูลปรุงแต่ง
เรื่องราวจนความจริงผิดเพี้ยน
“ว้าย จริงเหรอ”
“จริงสิ ไม่รวู้ า่ งานนีค้ ณ
ุ คมเมธิศจะยอมหรือเปล่านะเธอ ทาง
ผูใ้ หญ่คงเชียร์กันน่าดู”
“ผู้ชาย เข้าท�ำนองให้ฟรีๆ ก็คงจะรับไว้นั่นละ”
“ผู้ชายที่ไหนเขาจะยอมให้ผู้หญิงจับ แล้วอย่างคุณคมเมธิศ
น่ะนะ ฮึ ฉันว่าเขาชอบผู้ชายชัวร์”
“เฮ้ย พูดเป็นเล่นไปได้”
“ฉันพูดจริงๆ นะ คุณคมเมธิศไม่เคยมองผู้หญิงคนไหน
ไม่เคยคบหาใคร ท�ำแต่งาน ไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียว หรือไม่กไ็ ปกับ
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คุณเดชาธร อย่างนี้ไม่เรียกว่าชายรักชายก็คงไม่ได้แล้ว”
“แค่นี้ก็ตัดสินแล้วเหรอว่าคุณคมเมธิศชอบผู้ชาย”
“ไม่รู้สิ ธรรมดาผู้ชายทั่วๆ ไปก็ต้องมีบ้างละเรื่องผู้หญิงๆ
แต่นี่ไม่เห็นมีข่าวเลยสักนิด”
“อืม เธอพูดก็นา่ คิดนะ ฮิๆ คุณคมเมธิศชอบผูช้ าย” สองสาว
หัวเราะกันคิกคัก ต่างคนต่างรู้สึกจักจี้ในสิ่งที่คิดและพูดออกมา
“คอยดูกนั ไหมล่ะ ฉันว่าถึงคุณเมตตาจับแม่เก็ดถวานีใ่ ส่พาน
ก็คงไม่ส�ำเร็จหรอก”
“คราวนี้ต้องติดตามกันต่อไปแล้วละ”
พัชระได้ยนิ ถึงกับยืนนิง่ ใจนึกหวัน่ “ขอให้คณ
ุ หวาใจแข็งด้วย
เถอะ” ชายหนุ่มเงี่ยหูฟังเพื่อให้ได้ยินชัดขึ้น แต่สองสาวนักวิพากษ์
วิจารณ์จ�ำเป็นต้องสงบปากสงบค�ำ เพราะบังเอิญกวินทราเดินผ่านมา
และส่งเสียงทักทาย
“อ้าว คุณสองคนยังไม่ไปแต่งตัวล่ะ เดี๋ยวต้องแสดงไม่ใช่
เหรอ”
“ค่ะๆ” สองสาวรีบหลบแวบเข้าห้องเล็กๆ ไปเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
และท�ำผมเพื่อเตรียมตัวแสดงบนเวทีรายการต่อไป
กวินทรายิ้ม “เฮ้อ บอสของเราเสน่ห์แรงจริงๆ อ้าว คุณพัด
แอบมาซุ่มยืนอะไรแถวนี้คะ” เธอเห็นหลังพัชระอยู่ไวๆ จึงร้องทัก
“เอ่อ...ผมบังเอิญผ่านมาครับ ก�ำลังจะกลับเข้างานพอดี”
“ค่ะ” กวินทรายิ้มน้อยๆ เรื่องที่พัชระแอบให้ความสนใจ
เก็ดถวานั้นเลื่องลือไปทั่วทั้งบริษัท ก็เขาแสดงออกมากมายขนาดนั้น
ใครๆ ก็รู้
“งานนี้คุณพัดคงต้องใช้วิทยายุทธมากหน่อยนะคะ เพราะ
ศึกชิงรักครัง้ นีม้ คี ณ
ุ เมตตาเข้ามาเกีย่ วด้วยเต็มๆ ผูห้ ญิงอย่างคุณเมตตา
อิทธิพลขนาดไหนใครๆ ก็รู้” กวินทรานึกเห็นใจพัชระ เพราะมองไม่
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เห็นเค้าว่าเขาจะจีบเก็ดถวาส�ำเร็จ

เก็ดถวาลองซ้อมหมุนตัวไปมาหน้ากระจกบานใหญ่อยูน่ าน

เธออมยิ้มกับชุดฟูฟ่องที่เธอเป็นคนเลือก ชุดกระโปรงแบบตะวันตก
ท�ำให้เธอดูราวกับนางละเวงแสนสวย หญิงสาวก้มลงมองรองเท้าแก้ว
และยิ้ม หารู้ไม่ว่าพัชระแอบซุ่มจับตามองแทบทุกอิริยาบถของเธออยู่
เขามองดูเธอแล้วนึกเคลิ้ม
“สวยจริงๆ” ชายหนุม่ ถอนหายใจขณะทีเ่ ก็ดถวายังคงวุน่ วาย
อยูก่ บั เสือ้ ผ้าหน้าผม  การแต่งกายพิเศษกว่าทีเ่ คยท�ำให้เธอพะวักพะวน
อยู่กับมัน
“สวยจัง ฉันคงไม่ได้คดิ เข้าข้างตัวเองเกินไปนะ ฮิๆ เก็ดถวา
แปลงกายเป็นละเวงวัณฬา”
เธอแอบมองกระจก พอเหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นใครก็กด
โทรศัพท์ถ่ายรูปตัวเอง หญิงสาวโพสท่านั้นท่านี้ด้วยความสุขใจ โดย
หารู้ไม่ว่ามีสายตาเป็นประกายคู่หนึ่งก�ำลังจ้องมองมา หญิงสูงวัยมอง
ด้วยความภูมิใจและชื่นชม ‘เมื่อไรหนอฝันของฉันจะเป็นจริง เก็ดถวา
และคมเมธิศสวมชุดวิวาห์ เดินคล้องแขนและจับจูงกันสาบานต่อหน้า
พระเจ้าว่าจะรักกันตลอดไป’
ดนตรีจังหวะคึกคักชวนให้รู้สึกอยากเต้นร�ำ หนุ่มสาวต่าง
พากันจับคู่วาดลีลาไปตามท่วงท�ำนองของเสียงเพลง รอยยิ้มฉายอยู่
บนใบหน้า สีสนั ของชุดสวยให้ความรูส้ กึ สุขใจ
ขณะที่เก็ดถวาก�ำลังคิดฝันอยู่นั้น พัชระก็ลอบมองเธออยู่
อีกมุมหนึ่ง เขามองหญิงสาวอย่างชื่นชม เสียงหัวใจเต้นดังโครมคราม
ยากเกินระงับ “สวยเหลือเกิน เก็ดถวา ใครที่ได้คุณไปครอบครองช่าง
เป็นคนโชคดีจริงๆ” สายตาของเขาแทบจะกวาดมองตลอดเรือนร่าง
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ของหญิงสาว สัญชาตญาณรักก�ำลังรุมเร้าและครอบง�ำเต็มพื้นที่หัวใจ
ส่วนเก็ดถวามัวแต่ตะลึงเมื่อเห็นคมเมธิศในชุดสูท วันนี้เขา
หล่อคมเข้มกว่าวันไหนๆ สาวๆ พากันมองเขาด้วยความชืน่ ชม ทว่าเขา
ยังคงดูสบายๆ ตามสไตล์ผู้ชายที่ไม่เคยมองผู้หญิงและให้ความรู้สึก
พิเศษด้วย เขาดื่มและทักทายแขกที่มาร่วมงานตามมารยาทเท่านั้น
“ผู้ชายอะไรหล่อชะมัด”
“ไงจ๊ะ หวา มองตาค้างเลยเหรอ เข้าไปทักทายสิ แนะน�ำตัว
เลยเพื่อน” การันตีเพื่อนร่วมงานที่พัฒนากลายมาเป็นเพื่อนสนิทเข้า
มายืนข้างๆ และเห็นเก็ดถวามองเจ้านายด้วยสายตาชื่นชม
“ไม่ดีมั้ง ฉันเป็นผู้หญิงนะ”
“ฮั่นแน่ คิดอยู่ละสิ จะกลัวอะไร ลองดูเถอะ”
“ไม่ดีกว่าจ้ะ”
“ไปเถอะ ลองดู ฉันรูน้ ะว่าคุณเมตตาเชียร์เธอให้คณ
ุ คมเมธิศ”
“ไม่ดีหรอกน่า ไม่เอาละ ฉันไปทางอื่นดีกว่า”
เก็ดถวารีบผละห่างจากการันตี  เธอไม่อยากท�ำตามแรงเชียร์
ถ้าผู้หญิงแสดงออกมากเกินไปจะดูไม่งาม การันตีหัวเราะคิกคัก และ
ดูเหมือนบุพเพสันนิวาสจะเล่นกลเมื่อคมเมธิศเดินตรงมาทางนี้ เขา
หยุดยืนทักทายแขกอยูไ่ ม่หา่ งจากเก็ดถวามากนัก หญิงสาวถอนหายใจ
เธอก้าวไปเพราะตั้งใจจะเลี่ยงหลบ แต่แล้วเขากลับถอยมาชนเธอเข้า
อย่างจัง
“ขอโทษครับ”
“ไม่เป็นไรค่ะ” กลิ่นกายเขา หน้าตาเขา รูปร่างใหญ่โตของ
เขาก�ำลังท�ำให้เธออึดอัดและหายใจไม่ออก
“เจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับ”
“ง่า…ไม่ค่ะ…ไม่เลยค่ะ” ทัง้ ที่ใจจริงเก็ดถวาอยากตอบตรงๆ
ว่า ‘เจ็บค่ะ เจ็บตรงนี้ เจ็บตรงทีห่ วั ใจเพราะคุณก�ำลังเบียดแทรกเข้ามา
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อยู่ในนั้น หัวใจของฉันมันเล็กนิดเดียว แต่เวลามีคุณอยู่ในนั้นมันคับ
แน่นและพองโต’
เธอมองเขาไม่วางตาด้วยความชืน่ ชม  หญิงสาวแอบนึกในใจ
ว่าโชคดีที่เขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร ดังนั้นเขาย่อมจ�ำเธอไม่ได้ ทั้งที่ความ
จริงแล้วคมเมธิศถึงกับอึ้งเมื่อเห็นเธอ วันนี้เก็ดถวาสวยสง่าและสดใส
กว่าทุกครัง้ เสือ้ ผ้าหน้าผมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ แบบเสือ้ และสีสนั
ช่วยขับผิวเนียนของเธอให้สวยผ่อง เธอดูน่ารักและสดใสมากๆ
“ผม...เหมือนเคยเห็นคุณ” ใบหน้าเรียบเฉยของเขาตรงกัน
ข้ามกับหัวใจที่เต้นอย่างรุนแรง
“ฉันคงหน้าโหลน่ะค่ะ” เก็ดถวาจะก้าวหนี แต่เขาฉวยแขน
เรียวของเธอแล้วจับไว้แน่น
“เต้นร�ำด้วยกันสักเพลงสองเพลงสิครับ”
“เต้นร�ำ...ง่า ฉันเต้นร�ำไม่เป็นค่ะ”
“งั้นผมสอนให้ก็แล้วกัน โอเคนะครับ”
คมเมธิศไม่รอฟังค�ำตอบ เขาโอบรอบเอวเก็ดถวาและน�ำ
เธอเข้าสูฟ่ ลอร์เต้นร�ำ เสียงเพลงและจังหวะทีเ่ ขาส่งให้เธอรับนัน้ ท�ำให้
หญิงสาวเต้นตามได้ไม่ยาก แต่ที่ยากเห็นจะเป็นหัวใจดวงน้อยๆ ที่
เต้นกระหน�่ำจนในอกรู้สึกอัดแน่นจนหายใจไม่ออก
“ชอบไหมครับ”
“คะ” เมื่อได้ยินค�ำถาม เก็ดถวาถึงกับหลุบตาลงเพราะอาย
ค�ำถามที่เขาถามท�ำให้เธอคิดไปไกล จินตนาการของเธอก�ำลังท�ำให้
หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะ
“คุณชอบเต้นร�ำไหมครับ” เขาอมยิม้ เมือ่ เห็นว่าเธอเงียบไป
“ค่ะ” เธอตอบพร้อมถอนหายใจด้วยความโล่งอก
“คุณเป็นพนักงานที่นี่รึ”
“ค่ะ” ยังไม่ทันจะตอบว่าท�ำงานอะไร เสียงตะโกนร้องลั่น
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เรียกชื่อเขาก็ท�ำให้ทุกคนหันกลับไปมอง
วีรณาเป็นสาวไฮโซที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเกินร้อย เธอ
มักจะท�ำตัวฮ็อตส�ำหรับหนุ่มๆ ทั้งหลาย และเธอมักจะขอมีส่วนร่วม
กับงานเลีย้ งต่างๆ ทีห่ นาแน่นไปด้วยแขกวีไอพีทงั้ หลายอยูเ่ สมอ โชคดี
ที่เธอคือทายาทสืบทอดธุรกิจระดับร้อยล้านของบริษัทใหญ่มีชื่อเสียง
โด่งดังทัว่ เมืองไทย จึงไม่ยากทีเ่ ธอจะได้รบั เชิญเข้าร่วมงานเลีย้ งครัง้ นี้
เธอมุง่ มาดปรารถนาว่าต้องเป็นทีห่ นึง่ ในค�ำ่ คืนนี้ และจะต้องเป็นคูค่ วง
เต้นร�ำที่ท�ำให้คมเมธิศประทับใจไม่รู้ลืม
“สวัสดีคะ่ ” สายตาหวานฉ�ำ่ หยาดเยิม้ จากผูห้ ญิงทีก่ า้ วเข้ามา
ท�ำให้เก็ดถวาค่อยๆ ผละห่างจากเขาแล้วเดินจากไป คมเมธิศเซ็งสุดๆ
ทีโ่ ดนขัดจังหวะ แต่เขาไม่อยากหักหน้าใคร เขาจึงจ�ำต้องยอมปล่อยมือ
จากเก็ดถวา
“สวัสดีครับ คุณ...”
“สวัสดีคะ่ คุณคมเมธิศ  รสู้ กึ เป็นเกียรติมากค่ะทีไ่ ด้มาร่วมงาน
ในวันนี  ้ ขอแสดงความยินดีกบั ความส�ำเร็จของไดมอนด์คราวน์คอมพานี
นะคะ” วีรณาสาวไฮโซสุดฮ็อตส่งสายตาหวานเยิม้ โปรยเสน่หช์ ายหนุม่
เต็มที่
“ขอบคุณครับ” คมเมธิศไม่คดิ สานต่อบทสนทนาเพราะเธอ
ส่งสายตาหวานฉ�ำ่ โปรยเสน่หจ์ นเขาอยากถอย แต่คำ� ว่าสุภาพบุรษุ ท�ำให้
เขาต้องอดทน
“งานเลี้ยงสนุกมาก จัดงานได้หรูหรามากๆ ค่ะ”
“ขอบคุณครับ”
“คุณคมเมธิศเหนื่อยมากไหมคะ”
“ไม่ครับ ไม่เหนื่อย ผมมีคนช่วยเยอะ”
“เก่งจริงๆ ฉันโชคดีอะไรอย่างนีท้ ไี่ ด้รจู้ กั ผูช้ ายสมบูรณ์แบบ
อย่างคุณ”
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“งานนี้ไม่ใช่ฝีมือของผมครับ คุณชมผมเกินไปแล้ว”
“คุณคมเมธิศ อย่าถ่อมตัวเลยค่ะ” วีรณาเอนตัวเข้าใกล้จน
แทบจะชิด คมเมธิศค่อยๆ ถอยหลังห่างออกมา วีรณาถือคติตอื๊ เท่านัน้
ที่ครองโลก เธอจึงฉวยโอกาสเอนเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ
“เอ่อ…” คมเมธิศแทบจะกระโดดถอยเมือ่ โดนรุกหนักๆ เข้า
เมื่อเธอประชิดตัวเขา คมเมธิศจึงรีบยกแก้วไวน์ขึ้นสูงระดับอก อย่าง
น้อยมันก็ช่วยกั้นระยะห่างระหว่างเขากับเธอได้บ้าง
“ไม่เห็นจะต้องหนีกันขนาดนี้เลยค่ะ ฮิๆ” วีรณาส่งสายตา
หวานฉ�่ำและทอดเสียงยวนยั่ว “เครื่องดื่มคุณพร่องแล้ว จะดื่มอะไร
เพิ่มไหมคะ เดี๋ยวฉันเรียกเด็กเสิร์ฟมาบริการให้”
“ขอบคุณครับ เชิญคุณตามสบายนะครับ ผมขอตัวก่อน”
“เดี๋ยวสิคะ คุยกันก่อนไม่ได้หรือคะ” วีรณาส่งสายตาหวาน
หยาดเยิ้ม แต่คมเมธิศเมินไม่มอง เธอไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่เขาชอบ
“ผมไม่สะดวกครับ ขอโทษ”
“เดี๋ยวค่ะ เดี๋ยว”
“ขอโทษนะครับ” เขาเลือกที่จะไปดีกว่าให้ความหวังวีรณา
ทัง้ ๆ ทีเ่ ธอพยายามสานสัมพันธ์ แต่คมเมธิศกลับเลือกยุตกิ ารสนทนา
และเดินจากไป วีรณาได้แต่มองตาม เธอมองเขาอย่างหมายมาด นาน
แล้วที่ไม่เคยรู้สึกท้าทายอย่างนี้
“คุณเป็นผูช้ ายทีน่ า่ ค้นหาจริงๆ คุณคมเมธิศ” วีรณายกแก้ว
ไวน์ขนึ้ ดืม่ พรวดเดียวหมดแล้วเดินตามเขาไป
“คุณคมเมธิศคะ”
“ครับ” ชายหนุ่มหันมามองเธอ เขาหงุดหงิดร�ำคาญใจแต่
ไม่แสดงออก
“จะไม่คุยกับฉันจริงๆ หรือคะ เรื่องส�ำคัญนะคะ” หญิงสาว
ท�ำนัยน์ตาฉ�่ำหวาน
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ครับ”

เขามองเธอด้วยความแปลกใจ “เรื่องส�ำคัญอย่างนั้นหรือ

“ค่ะ ส�ำคัญมาก” วีรณาอธิบายต่อ “ฉันแค่อยากรู้จักคุณ
มากกว่านี้ เพราะไม่แน่นะคะ บางทีธุรกิจระหว่างบริษัทของฉันกับ
บริษทั ของคุณ…” เธอค้างค�ำพูดไว้แค่นั้น
“น่าสนใจ” ค�ำตอบสั้นๆ ของเขาท�ำให้นัยน์ตาหญิงสาวฉ�่ำ
หวานมากขึ้นไปอีก
“นั่นไง ฉันคิดไว้แล้ว น่าสนใจใช่ไหมคะ”
“ครับ” ชายหนุ่มเริ่มขมวดคิ้วเข้มด้วยความรู้สึกขุ่นใจเมื่อ
เห็นกิริยาท่าทางของวีรณา มันดูมากเกินไปในสายตาของเขา “คุณทิ้ง
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ผมได้ไหมครับ ผมจะรีบติดต่อกลับไป ต้อง
ขอโทษจริงๆ ครับส�ำหรับวันนี้” เขามองเธอด้วยสายตาว่างเปล่าแล้ว
ตัดรอนความสัมพันธ์
“ถ้าคุณไม่สะดวก วันหน้าก็ได้ค่ะ” วีรณาไม่คิดแม้แต่จะยื่น
หมายเลขโทรศัพท์ให้เขา เธอหันหน้าหนีก่อนจะกระแทกส้นเท้าเดิน
จากไปด้วยใจโกรธเคือง
“อีตาบ้าคมเมธิศ ฉันอุตส่าห์ทอดสะพานขนาดนี้ ยังไม่ยอม
ติดอีก เชอะ”
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