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The False Impression :
เข้าใจผิด คิดไปเอง เออเอง

ร่ างสูงใหญ่กา้ วลงจากรถสปอร์ตเมอร์เซเดสเบนซ์อย่างเร่งรีบ

ก่อนส่งกุญแจให้กบั พนักงานรับจอดรถ แล ้วเดินเข ้าไปในโรงแรมห ้าดาว
ใจกลางกรุง ระหว่างทางก็มพี นักงานของโรงแรมค�ำนับส่งเสียงทักทาย
ไปตลอดทาง เพราะเขาคือแขกคนส�ำคัญที่มาใช้บริการที่น่ีเป็ นประจ�ำ
เพทาย พิทกั ษ์โยธิน ยิ้มทักทายตอบกลับไปเฉกเช่นทุกครัง้ พร้อมๆ กับ
รีบ สาวเท า้ ตรงไปยัง ลิฟ ต์เ พื่อ ขึ้น ไปพบกับ คู่ เ ดตที่ร า้ นอาหารระดับ
มิชลินสตาร์ซง่ึ ตัง้ อยู่บนชัน้ บนสุดของโรงแรม
ชายหนุ่ ม ส่ า ยศี ร ษะไปมาอย่ า งคนหัว เสีย เพราะมาสายไปถึง
สองชัว่ โมงเต็ม เขายอมเสียมารยาทลุกออกจากโต๊ะอาหารทัง้ ๆ ทีม่ ารดา
และครอบครัวของพีช่ าย พชร พิทกั ษ์โยธิน ยังรับประทานมื้อค�ำ่ ไม่เสร็จ
แต่ระหว่างทางดันไปเจอกับอุบตั เิ หตุ ท�ำให ้เขามาสายเอาป่ านนี้
พนักงานต้อนรับของร้านอาหารเดินน�ำร่างสูงไปยังโต๊ะเป้ าหมาย
ของเขาทันทีทเ่ี พทายมาถึงโต๊ะ ยังไม่ทนั ได้นั่งลงตรงข ้ามสาวสวยคู่นดั
ของเขาด้วยซ�ำ้ เสียงโวยวายแหลมสูงก็ดงั ขึ้น
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“ท�ำไมมาช้าอย่างนี้คะ ปล่อยใหเ้ อมมี่รอตัง้ นาน นึกว่าจะมา
พรุ่งนี้เสียอีก”
นางแบบสาวนั่งกอดอกขึ้นเสียงเหวีย่ งวีนเต็มที่ จ้องร่างสูงทีเ่ พิง่
นั่งลงตรงข ้ามราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ทัง้ ๆ ทีห่ ล่อนกินอาหารทีส่ ั่งมา
จนอิม่ ทอ้ งไปนานแล ้ว เพราะไม่วา่ หล่อนโทร.ตามเขากี่รอบ เขาก็บอก
ให ้เธอสั่งอาหารมากินก่อนได้เลยทุกรอบ ไม่ท ้องแตกก็บญ
ุ แล ้ว
เป็ นใครก็ตอ้ งวีนแตก มีอย่างทีไ่ หนปล่อยให ้สาวรอตัง้ สองชัว่ โมง
หล่อลากดินรวยล ้นฟ้ าแค่ไหน หล่อนก็ไม่ทนนั่งยิ้มเฉยๆ ให ้เขาหรอก
นางแบบสาวเจอกับหนุ่มสุดหล่อกระเป๋ าหนักทีง่ านเปิ ดตัวชุดชัน้ ใน
คอลเล็กชั่นใหม่ซง่ึ เพือ่ นของเขาเป็ นดีไซเนอร์ จากนัน้ ก็คบหาสมาคม
กันมาจนเข ้าเดือนทีส่ ามแล ้ว แต่เขาก็ไม่เคยแสดงทีทา่ ให้ชดั เจนว่าหล่อน
คบกับเขาในสถานะไหน นอกจากกินดืม่ อย่างสนุกสนานแล ้วก็ไปจบกัน
ที่เตียง บันดาลความสุขสมใหแ้ ก่ กนั อย่างถึงพริกถึงขิง และเพราะ
ติด ใจในรสรัก ลีล าแสนเร่ า ร้อ นของเขาเหลือ คณนา หล่อ นจึง ยอม
สานสัมพันธ์สวาทกับเขาอย่างคนไปไหนไม่รอด
“ขอโทษนะครับ รถมันติดไปหน่อย”
คนมาสายและโดนต่อว่ายาวเหยียดสะอึก แต่กย็ อมเอ่ยขอโทษไป
แมจ้ ะเป็ นเหตุการณ์ท่เี ขาบังคับไม่ได้ แต่เขาก็ผดิ ที่ปล่อยใหห้ ญิงสาว
ต้องรอนานขนาดนี้
“รถมัน จะติด หน่ อ ยได้ย งั ไง ติด หน่ อ ยคือ เลตสัก ครึ่ง ชั่ ว โมง
นี่เลตไปสองชั่วโมง พลายก็น่าจะรู ว้ ่าเอมมีม่ งี านมากมายต้องท�ำ แต่
นี่ตอ้ งให ้มานั่งรอพลาย มันเสียเวลามากนะคะ”
นางแบบสาวยังคิดบัญชีต่อ ควันออกหูกรุ่นๆ ถึงเขาจะเป็ นคู่ควง
ที่หล่อนถูกใจ หล่อรวย แถมลีลาบนเตียงเป็ นเลิศ แต่หล่อนก็ทำ� ใจ
ไม่โกรธเขาไม่ลงจริงๆ
เพทายผ่อนลมหายใจแรงๆ เพือ่ ระงับอารมณ์ ก่อนหันไปเรียก
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พนักงานมาสั่งอาหารอีกหลายอย่างมาเพิม่ แล ้วก็นั่งก้มหน้าก้มตากิน
อย่างเอร็ดอร่อย เพราะกินจากบ ้านมารดามายังไม่ทนั อิม่ ก็ตอ้ งรีบขอตัว
ออกมา แถมยังมาเจอรถติดสาหัส จึงหิวขึ้นมาอีก
ในขณะที่นางแบบสาวนั่งกัดฟันกรอดๆ เพราะชายหนุ่ มไม่คิด
จะง ้อหล่อนสักนิด นอกจากขอโทษแค่คำ� เดียว มันเพียงพอทีไ่ หนกัน
“ทีหลังไม่ต ้องนัดเอมมีแ่ ล ้วนะคะถ ้าจะมาสายขนาดนี้” นางแบบสาว
ยังบ่นไม่จบ
เพทายเลิกคิ้วเงยหน้าขึ้นมามองนางแบบสาวอย่างไม่ใคร่พอใจนัก
จึงวางช้อนลง หมดอารมณ์จะกินต่อ แล ้วหยิบแก้วน�ำ้ มาดืม่ ดับอารมณ์
ขุ่นมัวที่กำ� ลังโถมขึ้นมาแทนที่ ก่อนจะหันไปมองทางอื่นแทน เพราะ
เริ่มรู้สกึ ว่าวิวตรงหน้าไม่น่าพิสมัยเท่าใดแล ้ว จึงท�ำให้หนั ไปเห็นผูห้ ญิง
โต๊ะข ้างๆ ซึง่ ก�ำลังส่งยิ้มเล่นหูเล่นตากับเขาอยู่พอดี
ชายหนุ่มจึงยักคิ้วกลับ มิหน�ำซ�ำ้ ยังยิ้มหวานตอบไปให ้ด้วย ท�ำเอา
โต๊ะสาวโสดตาวาว ใจละลายกับเสน่หห์ นุ่มนักรักของเขา
แต่ มนั กลับท�ำใหค้ วามอดทนของนางแบบสาวขาดผึง มาสาย
แล ้วยังไปหลีสาวโต๊ะอืน่ อีก ไม่ไว ้หน้ากันเลย
“นี่มนั จะมากไปแล ้ว มาสายแล ้วไม่คิดส�ำนึก ยังไปมองผูห้ ญิง
คนอื่นอีก พลายเห็นเอมมีเ่ ป็ นตัวตลกเหรอ” เสียงหวานเกรี้ยวกราด
ขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัว
“ไม่ได้ดูตลก แต่น่าเบื่อ” คนเบื่อตอบสัน้ ๆ ก่ อนส่งสัญญาณ
ให พ้ นัก งานคิ ด เงิน พร้อ มกับ หยิบ เช็ ค จากเสื้อ สู ท ราคาแพงขึ้น มา
ขีดๆ เขียนๆ แล ้วยืน่ ให ้คู่ควงทีก่ ลายเป็ นอดีตในชั่วพริบตา
“ค่าเสียเวลาครับ”
เพทายยื่นเช็คเงินสดใหส้ าวขี้วนี ตรงหน้า แล ้วลุกขึ้นเดินหนีไป
ทันที โดยไม่ลมื ที่จะหันไปยิ้มใหส้ าวๆ โต๊ะขา้ งๆ ที่ยงั มองมาทางเขา
อย่างสนอกสนใจนั่นอีกด้วย
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...ทิ้งใหน้ างแบบสาวคู่ควงคนล่าสุดของหนุ่ มหล่อต้องตกตะลึง
อ้าปากค้างอยูพ่ กั ใหญ่ ก่อนจะกัดฟันก�ำหมัดแน่นท�ำเสียงฮึมฮัมในล�ำคอ
อย่างเคียดแค้นทีโ่ ดนทิ้งไปอย่างไม่ไยดี แต่พอก้มลงมองตัวเลขบนเช็ค
นั่น รอยยิ้มสุขใจก็ปรากฏขึ้นบนหน้านางแบบเอมมีร่ าวกับมีป่ มุ ปิ ดเปิ ด
เปลีย่ นอารมณ์
“เปย์หนักแบบนี้ มาพรุ่งนี้เอมมีก่ ร็ อได้ค่ะ”

“คุณโจลีค่ รับ อาหารเสิรฟ์ ไม่ทนั ลูกค้าบ่นกันใหญ่แล ้วครับ”

พนักงานเสิรฟ์ หนุ่มภายในไนต์คลับส่งเสียงรายงานเจ้านายอย่าง
ลนลานกับหน้าทีล่ ้นมือและขาทีพ่ นั กัน และจ�ำนวนพนักงานทีไ่ ม่เพียงพอ
รองรับจ�ำนวนผู้ใช้บริการอย่างล ้นหลามในคืนวันเสาร์น้ ี
“พระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยค�ำช่างศักดิ์สทิ ธิ์จริงๆ ฉันเพิง่ ไป
บู ชามาเมื่อเช้า คืนนี้ลูกค้าเขา้ ร้านมาถล่มทลายเลย” เสียงที่ถูกดัด
ใหแ้ หลมวี้ดว ้ายออกมากึ่งดีใจกึ่งกังวล แต่สหี น้าก็ยงั ยิ้มแย้ม ดวงตา
วาววับ เมือ่ นึกถึงจ�ำนวนเม็ดเงินทีจ่ ะไหลเข ้าร้านคืนนี้
โจลี่ หรือจรูญโรจน์ คือหนุ่มใจหญิงผู ้เป็ นเจ้าของไนต์คลับชือ่ ดัง
อันเป็ นแหล่งพบปะของนักท่องราตรีแถวสุขมุ วิทซึง่ ตัง้ อยู่บนตึกสามชัน้
เป็ นทีน่ ิยมในหมูล่ ูกค้าทัง้ คนไทยและต่างชาติ รวมไปถึงเหล่าไฮโซและ
เซเลบทัง้ หลาย เพราะขึ้น ชื่อ เรื่อ งบริก ารเละรสชาติอ าหาร แถมมี
หลายโซนไวบ้ ริการ ทัง้ โซนแดนซ์ โซนร้านอาหาร และโซนเลานจ์
แต่ละโซนก็แยกชัน้ กันอย่างเป็ นสัดเป็ นส่วน เพือ่ ให ้ลูกค้าเลือกใช้บริการ
ตามความชอบและสนใจของตนเอง
“เอ้าเด็กๆ ให้ว่องจ้ะให้วอ่ ง เดีย๋ วเจ้เพิม่ เบี้ยเลี้ยงของคืนนี้ให้อกี
คนละสามร้อยนะจ๊ะ” เจ้าของร้านส่งเสียงโบกไม้โบกมือบอกพนักงาน
ในร้านทีเ่ ดินสวนกันจนขาแทบขวิดอยู่แล ้ว
“งัน้ ให ้แก้มไปช่วยเสิรฟ์ ดีกว่าค่ะ” น�ำ้ เสียงหวานหลุดออกมาจาก
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เรียวปากบางเฉียบของแคชเชียร์สาว แก้มหอม เกียรติขจร ซึง่ เธอมา
ท�ำหน้าที่น้ ีเฉพาะช่วงคืนวันศุกร์เสาร์เท่านัน้ เพื่อหารายได้พเิ ศษเป็ น
ทุนการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางครอบครัวด้วย
“เอาอย่างนัน้ ก็ได้ ทางนี้เจ้จดั การเอง” เจ้าของร้านหนุ่ มรับค�ำ
อย่างเสียไม่ได้ สีหน้าฉายแววกังวลทันใด
ใจจริงจรูญโรจน์ไม่อยากให ้แก้มหอมเข ้าไปเดินวุน่ วายอยู่ในร้าน
มากนัก เพราะกลัวหญิงสาวจะโดนพวกสิงห์นกั เทีย่ วจ�ำพวกปากว่ามือถึง
ล่วงเกินเอา ก็หญิงสาวสวยน่ารักน้อยเสียทีไ่ หน...
และที่รอดปากเหยี่ยวปากกาทัง้ หลายมาได้ก็เพราะมีเขาเป็ น
ไม้กนั หมาใหต้ ลอด แต่ดูท่าแล ้ววันนี้คงต้องขอใหแ้ ก้มหอมท�ำหน้าทีน่ ้ ี
เพิม่
จรู ญโรจน์รู้สึกถูกชะตาและให ค้ วามเอ็นดู เด็กสาวช่ างสู้ชีวิต
ตัง้ แต่ พบกันครัง้ แรก คือในวันที่นกั ศึกษาสาวเดินเขา้ มาท�ำงานเพื่อ
หารายได้พเิ ศษ ตัวเขาเองทีเ่ คยผ่านชีวติ ปากกัดตีนถีบมาก่อน จึงรับ
หญิงสาวเข ้าท�ำงานทีร่ า้ นเมือ่ สองปี ทแ่ี ล ้ว
และหญิงสาวก็ทำ� หน้าที่ได้ดีอย่างไม่มขี าดตกบกพร่ อง นิสยั
ก็น่ารักนอบน้อม และขยันขันแข็ง ทีส่ ำ� คัญซือ่ สัตย์ชนิดหาตัวจับยาก
เพราะเขาไม่เคยต้องเป็ นห่วงเรื่องเงินๆ ทองๆ ทีใ่ ห ้หญิงสาวรับผิดชอบ
อยู่เลย
“ค่ะ งัน้ แก้มขอไปช่วยพีๆ่ เขาก่อนนะคะ” เสียงหวานบอกอย่าง
กระตือรือร้น ก่อนรีบสาวเท ้าเข ้าไปในครัวเพือ่ ช่วยน�ำอาหารไปเสิรฟ์ ให ้
ลูกค้าอย่างทีต่ งั้ ใจไว ้...

ร่างสูงใหญ่ของเพทายเดินเข ้ามาในไนต์คลับอย่างโดดเด่น และ

ถึงจะพกพาความสูงถึงหนึ่งร้อยแปดสิบหกเซนติเมตร แต่รูปร่างของเขา
ดูสมส่วน ไม่เก้งก้าง แล ้วยังอุดมไปด้วยมัดกล ้าม นั่นเพราะชายหนุ่ม
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ออกก�ำลังกายเข ้าฟิ ตเนสอย่างสม�ำ่ เสมอ
และแมจ้ ะอยู่ในเสื้อเชิ้ตสีขาวปลดกระดุมลงมาสองเม็ดคู่ กบั
กางเกงสแล็กสีดำ� แต่กไ็ ม่ได้ทำ� ให ้ความหล่อเหลาภูมฐิ านของเขาลดลง
แต่อย่างใด และกลายเป็ นจุดรวมของสายตาได้อย่างง่ายๆ
เพทายตัง้ ใจจะแวะมาหาอะไรดื่มแก้เซ็งจากเหตุการณ์ก่อนหน้า
เพราะร้านนี้เป็ นทางผ่านกลับไปคอนโดฯ ของเขาพอดี และเขาก็มาทีน่ ่ี
บ่อยจนเจ้าของร้านรูจ้ กั หน้าค่าตากันดี แต่ดูจำ� นวนคนอันแออัดมากมาย
ในร้านแล ้ว เพทายเลยยิง่ เซ็งเพิม่ ขึ้นไปอีก ร่างสูงใหญ่จงึ หันหลัง ตัง้ ใจ
จะกลับไปพักผ่อนทีค่ อนโดฯ ของตัวเองแทน ทว่าเสียงแหลมๆ ทีเ่ ขา
คุน้ หูดกี ด็ งั ขึ้นก่อน
“อร้ายๆ คุณเพทายนั่นเอง วันนี้มาคนเดียวเหรอค้า” จรูญโรจน์
รีบปรี่เขา้ ไปต้อนรับลู กค้าคนส�ำคัญ ออกจะแปลกใจไม่นอ้ ยที่ไม่มี
สาวสวยเคียงข ้างเขาเฉกเช่นทุกครัง้
“ครับ” เขาตอบ พร้อมกับยิ้มบางๆ ให้กับเจ้าของร้าน “แต่ว่า
จะกลับแล ้วครับ คนเยอะ”
“แหม อย่าเพิง่ กลับสิคะ ไปนั่งดืม่ อะไรเย็นๆ ตรงเลานจ์ชนั้ สอง
ก็ได้ค่ะ” เจ้าของร้านเรียกแขกเขา้ ร้านสุดฤทธิ์ ให้ไปตรงส่วนเลานจ์
ซึง่ มีไว ้ส�ำหรับลูกค้าทีต่ ้องการมานัง่ ฟังเพลงดืม่ ชิลๆ และมีเด็กสาวสวยๆ
คอยบริการอย่างเต็มที่
“ก็ได้ครับ” เพทายพยักหน้ารับ เพราะไหนๆ ก็มาถึงนี่ แลว้
กลับไปอยู่ในหอ้ งคนเดียวเขาอาจจะยิ่งเซ็งเขา้ ไปใหญ่ นานๆ จะว่าง
แบบนี้สกั ทีดว้ ย
“ค่ า งัน้ โจลี่ใหเ้ ด็กพาขึ้นไปนะคะ” เสียงแหลมๆ รับค�ำด้วย
รอยยิ้มแฉ่ง ก่อนถามในสิง่ ทีแ่ ขกทัว่ ไปรูก้ นั ดีวา่ หมายถึงอะไร “จะให ้เด็ก
ไปนั่งเป็ นเพือ่ นไหมค้า” ก็เห็นว่าวันนี้ชายหนุ่มมาคนเดียว เจ้าของร้าน
จึงน�ำเสนอแพ็กเกจพิเศษทีท่ างร้านมีบริการ นั่นคือเด็กนั่งดริง๊ ก์
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“ก็ดคี รับ” เพทายยักไหล่ จะเป็ นไรไป เขาเองก็ชอบอยู่ใกลๆ้
สาวสวยอยู่แล ้ว
“ได้ค่า งัน้ โจลีส่ ง่ เด็กขึ้นนะค้า รับรองถูกใจคุณเพทายแน่นอนค่า”
ตอบอย่างเอาอกเอาใจก่อนดันหลังหนุ่มหล่อให ้เดินตามพนักงานต้อนรับ
ให ้พาแขกคนส�ำคัญไปส่งทีโ่ ต๊ะ...

พนักงานเสิรฟ์ จ�ำเป็ นที่กำ� ลังถือถาดอาหารเดินขึ้นบันไดไป

ชัน้ สองต้องหยุดเท ้าลงเมือ่ มีเสียงเรียกชื่อตัวเองดังขึ้น
“แก้มไปเสิรฟ์ อาหารชัน้ สองเหรอ พีฝ่ ากดริง๊ ก์ไปทีโ่ ต๊ะสิบสองด้วย”
เสียงบาร์เทนเดอร์ดงั ขึ้น พร้อมกับถือแก้วเครือ่ งดืม่ มาวางบนถาดในมือ
ของหญิงสาว
“ได้ค่ะ” รับค�ำอย่างเต็มอกเต็มใจ
ร่างเล็กถือถาดอาหารเดินขึ้นไปบนชัน้ สองเพือ่ น�ำอาหารไปเสิรฟ์
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีม่ า และเพราะไม่ชำ� นาญเหมือนพนักงาน
เสิรฟ์ คนอืน่ ๆ จึงต้องค่อยๆ เดินอย่างระมัดระวัง เพือ่ ไม่ใหท้ ำ� อาหาร
หล่นจากถาด จนเมือ่ มาถึงชัน้ สอง ร่างเล็กถึงกับถอนหายใจอย่างโล่งอก
ทีไ่ ม่ได้ทำ� ข ้าวของตกแตกเสียหาย เพิม่ ภาระหน้าทีใ่ ห ้ทางร้านเข ้าไปอีก
“โต๊ะที่สบิ กับสิบสอง” เสียงหวานพึมพ�ำ พร้อมกับชะเงอ้ มอง
และนับเลขโต๊ะในใจว่าหมายเลขสิบอยูต่ รงไหน เมือ่ เห็นก็เดินตรงไปยัง
โต๊ะเป้ าหมาย
แก้มหอมน�ำอาหารไปเสิรฟ์ ทีโ่ ต๊ะเป้ าหมายเสร็จก็คว ้าแก้วเครือ่ งดืม่
ที่เหลือในถาดไปส่งใหแ้ ขกอีกโต๊ะหนึ่ง ซึ่งอยู่ตรงมุมหอ้ งเงียบและ
มืดกว่าส่วนอื่นๆ เมื่อไปถึงก็พบว่ามีแขกผู ช้ ายนั่งอยู่คนเดียว และ
ก�ำลังก้มหน้าก้มตาดูมอื ถือรุ่นล่าสุดในมือของตัวเองอยู่
“เครือ่ งดืม่ ทีส่ งั่ ได้แล ้วค่ะ” เสียงหวานบอก พร้อมกับวางเครือ่ งดืม่
ลงตรงหน้าเขา
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“ขอบคุณครับ” เพทายเงยหน้าขึ้นมาตอบขอบคุณ พร้อมกับ
ส่งยิ้มหวานโปรยเสน่ห์ให้สาวทีเ่ ขาเข ้าใจผิดว่าจะมานั่งดืม่ เป็ นเพือ่ นเขา
ทว่าสิ่งที่ได้รบั กลับมาคือใบหน้าแสนเย็นชา ไร้รอยยิ้ม และ
ร่างเล็กยังหันหลังเดินหนีไปอีก
“เดีย๋ วสิครับ” เสียงทุมเรี
้ ยกเอาไว ้
แก้มหอมสะดุง้ โหยง แต่ ก็ยอมหันหลังกลับมา ทัง้ ๆ ที่ตงั้ ใจ
จะไม่ย้ มิ ไม่คุยกับใครหน้าไหน เพราะรูๆ้ กันอยู่ว่าผูช้ ายทีม่ าเทีย่ วทีน่ ่ี
คือผู ้ชายประเภทพร้อมจะหิ้วสาวกลับไปด้วยแทบทัง้ นัน้
“มีอะไรให้ดฉิ นั รับใช้หรือคะ” หญิงสาวถามเสียงราบเรียบ ไม่กล ้า
เงยหน้าสบดวงตาดุคมทีฉ่ ายแสงวาววับและเห็นได้ชดั แม้วา่ จะอยู่ตรง
มุมมืดๆ ของร้าน
“ไม่นงั่ ด้วยกันก่อนเหรอ” เพทายขมวดคิ้วถาม พลางกวาดสายตา
มองร่างเล็กทีอ่ ยูใ่ นเสื้อยืดพอดีตวั คู่กบั กางเกงยีนขาเดฟสีดำ� อย่างส�ำรวจ
ตรวจตรา
ดวงหน้าหวานเรียวรูปไข่น่ามอง ตากลมโตขนตายาวเรียงเป็ นแพ
สวยงาม ผิวขาวผ่องราวกับจะเรืองแสงอยูใ่ นความมืด ร่างเล็กก็กลมกลึง
สมส่วนไปทัง้ เนื้อทัง้ ตัว
หน้าตาน่ ารักดี ถูกใจเขาเลยละ ไม่ตอ้ งแต่งตัวล่อเสือล่อตะเข ้
เปิ ดเผยเนื้อหนังมังสามาก ก็พอดูรูว้ า่ ร่างเล็กน่ากอดน่าสัมผัสแค่ไหน
“ไม่ไ ด้ค่ ะ แขกโต๊ะ อื่น รออยู่ ค่ ะ ” หญิง สาวตอบปฏิเ สธเสีย ง
ราบเรียบ ก่อนจะหันหลังเดินหนีไปตามทีต่ งั้ ใจแต่ตน้
ไม่พดู ไม่คุยกับแขกหน้าไหนทัง้ นัน้ ตามทีพ่ ๆ่ี ในร้านและเจ้โจลี่
คอยสัง่ คอยสอนเอาไว้ ไม่งนั้ เธอคงไม่รอดปากเหยีย่ วปากกามาถึงวันนี้แน่
ทิ้งให ้แขกหนุ่มมองตามด้วยความพิศวงงงงวย นี่เขาให้สญ
ั ญาณ
อะไรผิดไป ก็ในเมือ่ หญิงสาวหน้าตาน่ารักถูกใจ เขาจึงชวนให้นงั่ ดืม่ ด้วย
ซึง่ มันเป็ นเรื่องปกติของทางร้านนี้ไม่ใช่เหรอ
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“มาแปลก” คนไม่ เ คยโดนสาวปฏิเ สธมาก่ อ นเลิก คิ้ ว พึม พ�ำ
หยิบเครื่องดื่มขึ้นมาจิบ แลว้ เอนหลังลงไปพิงโซฟานุ่ มอย่างครึ้มอก
ครึ้มใจ
ด้ว ยตารางเวลางานที่ยุ่ ง และหน้า ที่ก ารงานที่ต อ้ งรับ ผิด ชอบ
มากมาย เพทายจึงไม่ค่อยมีเวลามานั่งดืม่ ชิลๆ คนเดียวเยีย่ งนี้บอ่ ยนัก
เขาจึงต้องปลดปล่อยความเคร่ งเครียดในตัวไปกับสาวๆ ที่ควงอยู่
หลายคน ซึง่ แต่ละคนก็พงึ พอใจกับสถานะคู่ควงคู่นอนแลกกับข ้าวของ
ที่เขามอบให้ในยามที่ตอ้ งแยกย้ายจากกัน และส่วนใหญ่ ก็เป็ นพวก
ชี้นกเป็ นนก ชี้ไม ้เป็ นไม้ทงั้ นัน้ เขาถึงรูส้ กึ อารมณ์เสียกับนางแบบสาว
เอมมีจ่ นถึงขัน้ ขอเลิก ทัง้ ๆ ทีเ่ พิง่ คบกันแท ้ๆ
แต่จะกังวลอะไร ก็ในเมือ่ เขาหาคู่ควงใหม่ได้งา่ ยยิง่ กว่าปอกกล ้วย
เพียงแค่ โปรยเสน่ หด์ ว้ ยรอยยิ้ม สาวๆ ก็อ่อนระทวยกันเป็ นทิวแถว
จนเผลอนึกถึงแม่สาวคนเมือ่ กี้ไม่ได้ ไม่รู้สกึ อะไรกับรอยยิ้มพิฆาตใจ
ของเขาเลยเหรอ
เขาก็มคี วามสุขกับชีวติ เช่นนี้ดี ไม่ตอ้ งมีความรักเขา้ มายุ่งเกี่ยว
ไม่มผี ูห้ ญิงมาวุ่นวายในชีวติ มากเกินไป ซึ่งแตกต่างจากพีช่ ายของเขา
โดยสิ้นเชิง
รายนัน้ ยอมสยบมอบกายมอบใจให ภ้ รรยาวัย ละอ่ อ นตัง้ แต่
ยังไม่ทนั ได้แต่งงานแต่งการกันด้วยซ�ำ้
คิดแล ้วตลกสิ้นดี พีช่ ายเขากลายเป็ นคนกลัวเมียเห็นๆ
เพทายนึกภาพชีวติ ของเขาเหมือนพี่ชายไม่ออก จะมีไหมวันที่
เขาจะรักใครสักคน เพียงคนเดียวและตลอดไป...
คนไม่คิดรักใครสลัดความคิดวุ่นๆ ในหัวทิ้ง และเป็ นช่วงเวลา
เดีย วกัน กับ ที่มีส าวสวยเดิน นวยนาดมานั่ ง เคี ย งข า้ งร่ า งใหญ่ อ ย่ า ง
ออดอ้อนและเบียดเสียด ตามทีไ่ ด้รบั ค�ำสั่งจากเจ้าของร้านใหม้ าดูแล
แขกวีไอพี
พิชชากร 13

ร่างใหญ่จงึ หยุดความคิดทุกอย่างเอาไว ้ ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับ
ความส�ำราญเริงรมย์ตรงหน้าแทน...

“ขอบใจแก้มมากนะ วันนี้ถ ้าไม่ได้แก้มช่วย ร้านเจ้เสียชือ่ เสียง

แน่ ๆ” น�ำ้ เสียงอันปลอดโปร่งโล่งใจของเจ้าของร้านบอกกับแก้มหอม
ซึง่ ก�ำลังพนมมือรับเงินค่าจ้างทีเ่ ธอได้รบั เป็ นพิเศษในคืนนี้ดว้ ย
“ไม่เป็ นไรค่ะ ขอบคุณพีโ่ จลีม่ ากนะคะทีเ่ อ็นดูแก้ม”
“จ้าๆ รีบกลับเถอะ ดึกดื่นเจ้เป็ นห่วง” โจลีส่ ะบัดมือไล่ ก่อน
หันไปจิ้มเครื่องคิดเงินที่มีเด็กเอาบิลมาจ่ ายอยู่ เพราะร้านเองก็ยงั
ไม่ได้ปิด เพียงแต่ แขกเริ่มเบาบางลง เจ้าของร้านจึงไล่แก้มหอมให ้
กลับบ ้านไปก่อน เพราะกลัวจะกลับบ ้านดึกเกินไป ถึงหอของหญิงสาว
จะอยู่ไม่ไกลจากทีน่ ่ีเท่าใดก็เถอะ
“งัน้ แก้มไปนะคะ เอ่อ สัปดาห์หน้าแก้มมาไม่ได้นะคะ เพราะ
ติดสอบปลายภาคค่ ะ” เสียงหวานลาพร้อมกับโบกมือบ๊ายบายอย่าง
ซาบซึ้งในน�ำ้ ใจทีเ่ จ้าของร้านให ้มา
ถา้ ไม่ได้งานพิเศษท�ำที่น่ี ชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยของเธอคงจะ
ล�ำบากกว่านี้หลายเท่านัก เพราะครอบครัวไม่ได้มฐี านะร�ำ่ รวย มารดา
มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้แต่ละวันไม่แน่นอน มิหน�ำซ�ำ้ ยังมีคุณยาย
ทีแ่ ก่ตวั ลงทุกวันให ้ดูแลอีก เธอจึงต้องขวนขวายหางานพิเศษท�ำ จนจะ
เรียนจบในอีกไม่ก่วี นั ข ้างหน้านี้แล ้ว
“จ้า ตัง้ ใจอ่านหนังสือนะจ๊ะ ใกล ้จบแล ้ว” พูดเสร็จ เจ้าของร้าน
แสนใจดีกด็ นั หลังร่างเล็กให ้ออกไปจากร้าน
แก้มหอมเดินยิ้มออกมาจากร้านอย่างมีความสุข เพราะวันนี้
เธอได้เงินพิเศษเพิม่ ขึ้นมาอีก ร่างเล็กเดินดุ่มๆ ไปทีล่ านจอดรถ ทว่า
ก็ได้ยนิ เสียงเรียกชื่อของตัวเองดังขึ้น เธอจึงหันไปมองทางต้นเสียง
“แก้ม แก้มๆ มานี่หน่อย”
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เสียงทุม้ ดังออกมาจากรถบีเอ็มดับเบิลยูสดี ำ� เจ้าของลดกระจก
ลงเพือ่ ให ้เธอเห็นหน้า และเมือ่ หญิงสาวเห็นว่าเป็ นดลชัยซึง่ เป็ นแฟนหนุ่ม
ของจรูญโรจน์ จึงเดินเข ้าไปหาอย่างกระตือรือร้น
“มีอ ะไรหรือ คะคุ ณ ดล” แก้ม หอมถามเสีย งตื่น เต้น เมื่อ เห็น
ชายหนุ่มทีก่ ำ� ลังโผล่หน้าออกมายิ้มให ้เธออย่างเป็ นมิตร
“นี่ เอานี่ไปนะ ฉันให้เงินเพิม่ โจลีบ่ อกว่าวันนี้เธอท�ำงานหนักมาก”
ดลชัยตอบ พร้อมกับยืน่ เงินมาตรงหน้าแก้มหอม
ดลชัยเป็ นกัปตันอยูท่ ส่ี ายการบินหนึ่ง จึงท�ำให้ไม่ค่อยได้มาทีร่ า้ น
บ่อยนัก แต่วนั นี้เขาต้องแวะเอาเงินสดจากในเซฟทีบ่ ้านมาให้โจลีท่ ร่ี า้ น
เพือ่ จ่ายเป็ นเบี้ยเลี้ยงพิเศษให ้พนักงาน และก�ำลังจะขับรถกลับบ ้านพอดี
เลยถือโอกาสสมนาคุณพิเศษเด็กสาวคนขยันด้วย
แก้มหอมมองธนบัตรใบละพันสองใบอย่างตื่นตกใจ ไม่แน่ใจว่า
ท�ำไมอยู่ดๆี เจ้านายหนุ่มถึงยืน่ เงินให ้เธอมากมายแบบนี้
“เอ่อ แก้มรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ เมือ่ กี้คณ
ุ โจลีใ่ ห ้แก้มเพิม่ มาแล ้วค่ะ”
หญิงสาวรีบโบกมือส่ายหน้าปฏิเสธ ก่ อนออกมาเจ้านายก็ให ้
เบี้ยเลี้ยงเธอเพิม่ มาตัง้ ห ้าร้อยบาทแล ้ว จะให ้เธอมารับจากแฟนหนุ่มด้วย
อย่างไร ถึงแม ้อาจจะเป็ นจ�ำนวนเงินไม่มากส�ำหรับพวกเขา แต่สำ� หรับ
เธอนัน้ อาจจะเอาไปใช้จ่ายได้ทงั้ เดือนเลยทีเดียว
“ถือว่าฉันใหเ้ ป็ นของขวัญที่เธอเรียนจบละกัน” ดลชัยทราบ
เรือ่ งราวสูช้ วี ติ ของเด็กสาวจากปากโจลีม่ าตลอด ทัง้ รูส้ กึ เห็นใจทัง้ ชืน่ ชม
ความมุมานะและขยันขันแข็งของเด็กสาวไม่ต่างกัน
“มันเยอะไปค่ะ”
“เยอะเสียทีไ่ หน” เสียงทุมเถี
้ ยง “รับเร็วๆ เลย ฉันจะรีบกลับแล ้ว
เหมือนกัน พรุ่งนี้มไี ฟลต์บนิ แต่เช้า” แฟนเจ้าของร้านกล่อมแกมบังคับ
พลางยืน่ มืออีกข ้างมาคว ้ามือของแก้มหอม แล ้วยัดเงินใส่ในมือ หญิงสาว
จึงต้องรับเงินมาอย่างเสียไม่ได้
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“ขอบคุณมากๆ ค่ะ” เธอรับเงินไว ้พร้อมกับยกมือไหว ้อย่างนอบน้อม
“โอเค ฉันไปละ” ดลชัยบอกแล ้วเคลือ่ นรถออกไปอย่างเร่งรีบ
ทิ้ง ให แ้ ก้ม หอมยืน ยิ้ม อย่ า งตื้ น ตัน ในความมีน�ำ้ ใจของสองผัว เมีย
เจ้าของร้าน ทีด่ แี ละเมตตาเธอเหลือเกิน
แก้มหอมน�ำ้ ตาซึม หันหลังเดินไปยังบริเวณรถจักรยานซึ่งเป็ น
ยานพาหนะทีเ่ ธอใช้ปนั่ เดินทางไปไหนมาไหน ทว่าก็ได้ยนิ เสียงทุมดั
้ งขึ้น
จากทางด้านหลัง...
“เลิกงานแล ้วเหรอ” เพทายยืนเอามือสอดในกางเกงขณะเอ่ยปาก
ถาม สายตาคมกวาดมองร่างเล็กตรงหน้าอย่างสนอกสนใจไม่ต่างกับ
เมือ่ ครู่
นึกว่าจะไม่เจอกันเสียแล ้ว แม่สาวเล่นตัว
เพทายเองก็เพิ่งเดินออกมาจากร้าน เพราะรู้สกึ ว่าตัวเองไม่ได้
มีความสุขหรือผ่อนคลายกับการมีผู ้หญิงมาคลอเคลียอยูข่ ้างๆ อีกต่อไป
และมาทันเห็นเหตุการณ์ทห่ี ญิงสาวยืนอาลัยอาวรณ์แขกในรถหรูนนั่ พอดี
“ค่ ะ” และเป็ นอีกครัง้ ที่แก้มหอมผวาเฮือกด้วยความตกใจกับ
การปรากฏตัวของคนที่สร้างความขุ่นเคืองในใจใหเ้ ธอก่ อนหน้า แต่
ก็ยอมตอบไปดีๆ เพราะอย่างน้อยเขาก็คือแขกในร้าน ถึงจะดู ว่าเขา
มีท่าทีคุกคามไปหน่อยก็เถอะ
“เธอจะไปไหนต่อหรือเปล่า” คนที่รู้สกึ สนใจสาวน้อยตรงหน้า
อย่างบอกไม่ถูกถามต่ อ ดวงตาคมที่จดจ้องร่ างเล็กอยู่นนั้ เพิ่มดีกรี
ความร้อนแรงขึ้นอีกหลายเท่า
“ไม่ค่ะ” ตอบเสียงราบเรียบ แต่หวั ใจเริ่มหวั่นเกรงกับท่าทีคล ้าย
จะคุกคามเธออีกหนนัน้
“งัน้ คืนนี้เธอก็วา่ งแล ้วสิ”
“กะ ก็ทำ� นองนัน้ ค่ะ” พยักหน้าหวานจุม๋ จิม๋ ตอบไปตามความจริง
เธอเลิกงานแลว้ ก็ว่างแลว้ และเขาเขา้ ใจถูกต้อง แก้มหอม
16 ลุ้นรักหัวใจมาร : Mesmerizing Love

ถอยหลังออกห่างเขามาหนึ่งก้าว เพราะเริ่มไม่ไว้ใจผู ้ชายตัวโต
“งัน้ ไปต่อกับฉันหน่อยสิ” ร่างใหญ่เดินก้าวตาม แล ้วถามต่อ
“หา อะไรนะคะ” ร้องถามทวนค�ำถามอย่างตื่นตกใจ แน่ แลว้
เขายังไม่เลิกคิดมิดมี ริ า้ ยกับเธอ
“ก็ไปต่อกับฉันไง” เสียงทุมย�
้ ำ้ คิ้วหนาขมวดอย่างไม่เข ้าใจในท่าที
ของหญิงสาว
อะไร ท�ำไมต้องท�ำเป็ นงงงวย ท�ำอย่างกับไม่เคยไปต่ อที่ไหน
กับแขกอย่างนัน้ แหละ ยิ่งได้เห็นดวงตาโตเบิกโพลงตื่นตกใจ เพทาย
ยิง่ ฉงน ก็มนั เป็ นอาชีพของเจ้าหล่อน
ท�ำ ไมต้อ งท�ำ หน้า ตาราวกับ เห็น ผีแ บบนี้ ตะกี้ ย งั เห็น รับ เงิน
เอ่ยลาแขกคนอืน่ อยู่เลย
แก้มหอมเลือดขึ้นหน้า นับหนึ่งถึงสิบในใจ แต่มนั ก็ไม่ใช่ครัง้ แรก
ที่มผี ูช้ ายมาพูดจาน่ าหาอะไรมาฟาดกับเธอแบบนี้ และเธอก็รูต้ วั ดีว่า
ควรท�ำอย่างไร
“ไม่ค่ะ ขอตัวนะคะ” ตอบปฏิเสธเสียงหว้ น แลว้ เดินเบีย่ งตัว
เลีย่ งหนีผู ้ชายคนนี้ไปให้ไกลๆ ไม่คดิ เสวนากับเขาต่อ
ทว่ า ท่ อ นแขนกลับ โดนคว า้ ไว ้ แล ว้ รัง้ ให้ร่ า งเล็ก หัน กลับ มา
เผชิญหน้าอีกหน แก้มหอมสะดุง้ สุดตัวกับความร้อนปานเหล็กหลอม
ทีแ่ ตะลงมาบนเนื้อตัวเอง ขนลุกเกรียวไปทัง้ ตัว ความกลัวถาโถมขึ้นมา
อย่างห ้ามไม่อยู่
ในขณะที่อกี ฝ่ ายกลับรู้สกึ ร้อนรุ่มแปลกๆ จากการได้แตะเนื้อ
ต้องตัวหญิงสาวเพียงแค่ นิดหน่ อยเท่านัน้ เพทายตกใจไม่แพ้กนั กับ
ปฏิกริ ยิ าทีไ่ ม่ควรเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเยีย่ งนี้
“ปล่อยฉันนะ” คนกลัวแหวเสียงห ้วนจัด สะบัดตัวหนีมอื ร้อนนัน่
อย่างรังเกียจ เริ่มมองหาทางหนีทไี ล่ ในลานจอดรถ ทีด่ นั ไม่มใี ครอยู่
แถวนี้เลย
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“ท�ำไมต้องเล่นตัวด้วย” อีกครัง้ ทีเ่ ขาถามอย่างไม่เข ้าใจ
เพทายมัน่ ใจว่า เขาน่าบริการมากกว่าผู ้ชายแก่ในรถนัน่ เป็ นไหนๆ
แน่ และเจ้าหล่อนก็ตอ้ งได้รบั ค่าตอบแทนอย่างคุม้ ค่าแน่
“ฉันไม่ได้เล่นตัว ไปให ้พ ้นนะ” แก้มหอมไล่เสียงหวานเกรี้ยวกราด
พยายามข่มความกลัวเอาไว ้สุดชีวติ ดวงตาสวยสั่นระริก
“จะคิดค่าตัวเท่าไรก็วา่ มา”
เพทายกระชากเสียงถามอย่างขัดอกขัดใจในความเล่นตัวของ
เจ้าหล่อน หรือเพราะเขาไม่ได้ตกลงค่ าตัวก่ อน เลยท�ำท่าทีเล่นตัว
โก่งค่าตัว
เขาเองก็ไม่เคยท�ำอะไรแบบนี้ ปกติมแี ต่ผู ้หญิงวิง่ เข ้าหา แล ้วท�ำไม
ยายคนนี้ถงึ แปลก...
“ฉันไม่ใช่ผู ้หญิงอย่างว่านะ คุณเข ้าใจผิดแล ้ว”
แก้มหอมตะคอกเสียงเขียว ถลึงตามองผู ้ชายตัวโตตรงหน้าอย่าง
รังเกียจเดียดฉันท์สุดจะกล่าว หน้าตาก็ดี การแต่งตัวก็สุภาพ ท�ำไม
ท�ำนิสยั แย่ๆ แบบนี้
“อ๋อ จะโก่งค่าตัว เธออยากได้เท่าไร ฉันเปย์ไม่อนั้ ”
คนอยากลากสาวขึ้นเตียงทุ่มสุดตัว ในแบบที่ไม่เคยต้องถาม
ค�ำถามนี้กบั ใครมาก่อน ที่ผ่านมามีแต่สาวๆ เต็มอกเต็มใจไปถึงไหน
ต่อไหนกับเขาทัง้ นัน้
และถอ้ ยค�ำดูแคลนหยามเหยียดของเขาก็ทำ� เอาอารมณ์คนฟัง
เดือดปุดๆ
“ทัง้ หมดทีค่ ุณมี!” แก้มหอมสะบัดเสียงตอบแบบขอไปที เพราะ
ดูทา่ ทางแล ้วผู ้ชายคนนี้คงไม่เข ้าใจอะไรได้งา่ ยๆ “และถ ้าให้ไม่ได้ทงั้ หมด
ก็ไม่ตอ้ งมายุ่งกับฉัน” พูดจบแก้มหอมก็ฉวยโอกาสที่คนตัวโตยังยืน
ตะลึงกับถอ้ ยค�ำเรียกร้องค่าตัวของเธออยู่นนั้ ผลักร่างใหญ่ใหพ้ น้ ทาง
แลว้ รีบวิ่งไปควา้ จักรยานของตัวเองแลว้ ปั่นหนีผูช้ ายลามกไปแบบ
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สุดชีวติ
และหวังว่าเธอจะไม่มวี นั พบเจอกับเขาอีก...
ทิ้งใหค้ นที่เพิง่ โดนสาวปฏิเสธครัง้ แรกในชีวติ ยืนนิ่งงันอยู่กบั ที่
ทัง้ อึ้งทัง้ ตะลึงกับค�ำตอบทีเ่ พิง่ ได้ยนิ แล ้วพอจะอ้าปากพูดอะไรออกไป
ร่างเล็กก็ปนั่ จักรยานหนีไปไกลแล ้ว และเขาก็ไม่บ ้าพอทีจ่ ะวิง่ ตามด้วย...
เพทายยกมือขยี้หวั พร้อมกับแค่นเสียงหัวเราะออกมาอย่างสมเพช
ตัวเอง ท�ำไมต้องดิ้นรนหาสาวไปนอนด้วยขนาดนี้ เสียชือ่ หนุ่มเพลย์บอย
อย่างเขาหมด
แต่ให ้ตายสิ แม่คนนี้คงไม่รูว้ า่ เขารวยกระเป๋ าหนักแค่ไหน ถึงจะ
มาขอทัง้ หมด จะเอาไปถมทีห่ รือไง
“เจอกันคราวหน้าเธอหนาวแน่”
เล่นตัวกับใครไม่เล่น มาเล่นกับ เพทาย พิทกั ษ์โยธิน!
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What a Small World! :
บังเอิญโลกกลมหรือพรหมลิขิต

อีกหนึ่งเดือนต่อมา บัณฑิตสาวป้ ายแดงเดินทางไปสมัครงาน

กับบริษทั พิทกั ษ์โยธินออโต้กรุ๊ป เพราะสถานที่อยู่ไม่ไกลจากหอพัก
ข ้างมหาวิทยาลัยของเธอนัก และเธอก็เดินทางไปกลับได้ไม่ยาก เนือ่ งจาก
สามารถปั่นจักรยานลัดเลาะจากซอยเล็กๆ ด้านหลังตึกไปได้ ถึงแม ้
จะเป็ นบริษทั ที่มชี ่ือเสียงและคงไม่รบั เด็กจบใหม่ไม่มปี ระสบการณ์
อย่างเธอเข ้าท�ำงานง่ายๆ แต่หญิงสาวก็ขอลองเสีย่ งดู
“ไม่มอี ะไรเสียหายนี่ ถือว่าลองสนามสอบละกันเนอะ” แก้มหอม
ให ้ก�ำลังใจตัวเอง พร้อมกับจอดรถจักรยานตัวเองไว ้ตรงทีจ่ ดั เตรียมไว ้
หน้าตึก
จากนัน้ หญิงสาวก็แวะไปไหวพ้ ระขอพรจากศาลพระภูมปิ ระจ�ำ
อาคารแห่งนี้เพือ่ สร้างขวัญก�ำลังใจให้กบั ตัวเองก่อน
‘สวัสดีค่ะ หนูชอื ่ แก้มหอมค่ะ วันนี้หนูมาสมัครงานทีน่ ี ่ ขอให ้ท่าน
อวยพรให ้หนู ผ่านการสัมภาษณ์และได้ทำ� งานกับพิทกั ษ์โยธินออโต้กรุป๊
ด้วยนะคะ หนู จะได้เลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณแม่กบั ยายสักที พวกท่าน
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ล�ำบากเพือ่ หนู กนั มาเยอะแล ้ว และขอใหห้ นู เจอเพือ่ นร่ วมงานดีๆ อ้อ
อีกอย่างหนึ่งค่ะ ขอใหเ้ จ้านายของหนู ใจดี รักและเอ็นดูหนู ดว้ ยนะคะ’
เมือ่ ขอพรเสร็จ ร่างเล็กก็ลกุ ขึ้น กอดแฟ้ มเอกสารในมือแนบกับ
อกแน่น สูดหายใจเข ้าเต็มปอด แล ้วเดินตรงไปยังประตูกระจกบานใหญ่
เขา้ ไปภายในตึกใหญ่ โตสู งตระหง่านและกวา้ งขวางซึ่งถูกสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมรู ปทรงสมัยใหม่ แสดงใหเ้ ห็นถึงแสนยานุ ภาพความ
ยิง่ ใหญ่ตระกูลนี้เป็ นอย่างดี
หญิงสาวเดินผ่านล็อบบี้ไปยืนรอตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
เพื่อติดต่ อธุ ระของตัวเอง ระหว่างรอก็กวาดสายตามองการตกแต่ ง
ภายในตึกอย่างตื่นตาตื่นใจในความสวยงามตระการตาสมเป็ นบริษทั
ทีข่ ้นึ ชื่อเรื่องความรวยในอันดับต้นๆ ของเมืองไทย โดยบริเวณชัน้ ล่าง
มีทงั้ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟชื่อดังที่มสี าขา
มากมายทัว่ โลก เห็นแล ้วก็ทำ� ให ้ความมัน่ ใจของเธอลดลงไปอีกกว่าครึง่
“สวัสดีค่ะ มาสมัครงานค่ ะ” แก้มหอมทักทายพร้อมกับแจ้ง
ความจ�ำนงให ้แก่ประชาสัมพันธ์สาวสวยเมือ่ ถึงคิวตัวเอง
“เชิญทีฝ่ ่ ายทรัพยากรบุคคลชัน้ แปดได้เลยค่ะ” ประชาสัมพันธ์สาว
ตอบอย่างยิ้มแย้มเป็ นมิตรพร้อมทัง้ ชี้ไปยังลิฟต์สำ� หรับพนักงานและ
ลูกค้าทีม่ าติดต่องานด้วย
แก้มหอมยิ้มขอบคุณ ก่อนจะเดินไปยังลิฟต์แล ้วกดชัน้ เป้ าหมาย
เธอยืนรอด้วยหัวใจทีเ่ ต้นแรง สมาธิจดจ่ออยูก่ บั เรือ่ งการสมัครงานและ
แฟ้ มทีเ่ ธอก�ำแน่นอยู่ในมือ
...จึงท�ำใหห้ ญิงสาวพลาดจากดวงตาดุคมคล ้ายๆ มีประกายไฟ
อยู่ข ้างในของเจ้าของตึก ทีจ่ อ้ งมองสาวเจ้าอย่างไม่คลาดสายตาตัง้ แต่
ร่างเล็กโผล่เข ้ามาในตัวตึกนี่แล ้ว

“เช้านี้ทา่ นประธานมีเซ็นสัญญาธุรกิจกับดีลเลอร์ ส่วนตอนบ่าย
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ก็มปี ระชุมทีโ่ ชว์รูมครับ ตอนเย็นมีงานแต่งงานของลูกสาวเจ้าสัวบุญเลิศ
คุณหญิงบุษราคัมก�ำชับมาว่าให ้ท่านประธานไปกับท่านให้ได้ครับ”
ชยางกูรซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ่วยประธานแห่งพิทกั ษ์โยธินออโต้กรุป๊
รายงานตารางงานอันแน่ นเอี้ยดใหเ้ จ้านายหนุ่ มได้รบั ทราบ พร้อมกับ
เดินตามหลังท่านประธานออกจากลิฟต์สำ� หรับผู ้บริหารไปติดๆ
“งัน้ วัน นี้ ฉัน ก็ ไ ม่ ต อ้ งเข า้ มาที่น่ี แ ล ว้ สิ” เพทายที่อ ยู่ ใ นชุด สู ท
ราคาแพงดู ภูมิฐ านสมฐานะเจ้า ของตึก หัน มาถาม พร้อ มๆ คลี่ย้ ิม
ทักทายพนักงานทีย่ กมือไหว ้เขาไปตลอดทาง
ดีสิ เพราะเขาตะลุยงานหนักมาทัง้ เดือนจนแทบไม่มเี วลาส่วนตัว
เลย
แถมช่วงนี้คุณหญิงแม่ก็ชอบหนีบเขาไปงานแต่งงานด้วยตลอด
โดยท่านใหเ้ หตุผลว่าเพราะอยากใหบ้ ุตรชายคนรองได้เห็นได้สมั ผัส
บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักแลว้ รู้สกึ จะอยากมีครอบครัวกับ
คนอื่นเขาบา้ ง เนื่องจากเขาท�ำงานหนักจนหาเวลาไปเจอกับผู ห้ ญิง
ไม่ได้เลย...
“นัดสาวได้เลยครับนาย” ผู้ช่วยที่แสนรู้ใจและท�ำงานร่วมกันมา
ช้านานตอบแบบไม่ออ้ มค้อม เพราะรู้ดีว่าสิ่งที่นายถามมามีนยั แฝง
คืออะไร
“รูใ้ จฉันดีเชียว” เจ้านายหนุ่มชมกึ่งประชด
“แหะๆ ไม่รู้ก็ไม่ดีสิครับ ผมเป็ นผู ช้ ่ วยของท่านต้องรู ท้ ุกสิ่ง”
ชยางกูรตอบติดตลก พร้อมกับก้าวตามเจ้านายไปอย่างรีบเร่ง
ทว่าอยู่ๆ ร่างใหญ่ทเ่ี ดินผ่านล็อบบี้อนั แสนใหญ่โตและหรูหรานัน้
ก็หยุดลง สายตาคมจ้องมองไปยังเป้ าหมายไม่วางตา
นั่นมัน...ผู ห้ ญิงคนนัน้ คนที่เขาจ�ำได้ ยังไม่ลมื ซึ่งมันแปลก
ส�ำหรับตัวเขาทีย่ งั ไม่ลมื แม่สาวช่างเล่นตัวคนนัน้ ทัง้ ทีเ่ จอกันแค่ครัง้ เดียว
ไม่เห็นมีอะไรให ้ต้องจดจ�ำ
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เพทายหันไปจ้องภาพหญิงสาวทีเ่ ดินผ่านประตูมายืนรออยู่ตรง
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตาไม่กะพริบ ร่างเล็กอยู่ในชุดสุภาพเรียบร้อย
กระโปรงสัน้ แค่เข่าคู่กบั เสื้อเชิ้ตสีขาว ผมยาวสลวยถูกเกล ้าผูกไวเ้ ป็ น
หางมา้ ซึ่งแกว่งไปแกว่งมายามเดิน ดู น่ารักไม่ผดิ ไปจากวันก่ อนเลย
สักนิด
ท่าทีหยุดอยู่กบั ที่เหมือนโดนสาปสร้างความสงสัยให้กับผู้ช่วย
มือหนึ่งเป็ นอย่างยิง่
“ท่านประธานก�ำลังมองอะไรอยู่เหรอครับ” ถามพร้อมกับมองไป
ยัง ต�ำ แหน่ ง สายตาของเจ้า นาย แต่ ก็ ไ ม่เ ห็น อะไรเป็ น พิเ ศษที่ทำ� ให ้
ชายหนุ่มต้องหยุดมองแน่น่ิงขนาดนี้
“ช่วยไปสืบมาหน่อยซิวา่ ผู ้หญิงคนนัน้ มาท�ำอะไรทีน่ ่ี”
นอกจากจะไม่ตอบค�ำถามแลว้ เจ้านายหนุ่ มยังสั่งงานพิเศษ
เพิม่ ขึ้นอีก ยิง่ สร้างความงุนงงสงสัยให ้แก่ผู ้ช่วย
“คนไหนครับ” ผู ้ช่วยหนุ่มสอดส่ายสายตามองไปยังเป้ าหมาย
“คนที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตัวเล็กๆ น่ ารักๆ
ผิวขาวๆ” ตอบโดยมีแอบมีรอยยิ้มเปื้ อนใบหน้าคม
“คงจะมาสมัครงานน่ะครับ ช่วงนี้มเี ปิ ดรับหลายต�ำแหน่ง” ผู ้ช่วย
คนเก่ งรายงานตามที่ได้ทราบมาจากการประชุมเมื่อต้นเดือน ก่ อน
เบิกตาโพลง ยิ้มอย่างมีเลศนัย
“เจ้านายถูกใจเหรอครับ” เสียงทุม้ เย้าเชิงลู กน้องเล่นหัวนาย
นิดหนึ่ง จากการร่ วมท�ำงานกันมากว่าสิบปี เริ่มจากต�ำแหน่ งเลขาฯ
จนตอนนี้ได้เลื่อนขัน้ เป็ นผู ช้ ่ วยท่านประธาน ชยางกู รก็ ได้ช่ือว่าเป็ น
เพือ่ นสนิทคนหนึ่งของท่านด้วยเช่นกัน
“ไม่ใช่ แกก็รูว้ า่ ฉันไม่กนิ ไก่วดั ” รีบปฏิเสธชัดถ ้อยชัดค�ำ
“แล ้วจะรูไ้ ปท�ำไมครับ” ผู ้ช่วยอดสงสัยไม่ได้จริงๆ
ร้อยวันพันปี เพทายไม่เคยใหค้ วามสนใจผูห้ ญิงในบริษทั มากไป
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กว่าพนักงานของตัวเองเท่านัน้ และไม่ใช่ว่าจะไม่เคยมีพนักงานสาว
มาเสนอเนื้อเสนอตัวให ้ท่านเสียเมือ่ ไร แต่เพทายก็ไม่เคยแหกกฎเหล็ก
ของตนเลยสักครัง้
นั่นสิ เขาจะรูไ้ ปท�ำไม เพทายก็อดถามตัวเองไม่ได้
“ไปสืบมาเถอะน่ า หรือแกอยากจะหางานใหม่” ทว่าเขากลับย�ำ้
ออกมาพร้อมค�ำขูท่ ท่ี ำ� เอาคนได้ยนิ ขนหัวลุก
“ได้ครับนาย ได้ครับ ผมยังไม่อยากเปลีย่ นงานใหม่” คนกลัว
ตกงานรีบรับค�ำแข็งขัน “ผมจะให้ผชู้ ่วยไปสืบมาให ้นะครับ ไม่เกินเทีย่ ง
รู ค้ ำ� ตอบแน่ ๆ ครับ” ผู ช้ ่ วยหนุ่ มยืนยันปุ๊ บก็รีบหยิบโทรศัพท์ข้ นึ มา
ถ่ายรูปบุคคลเป้ าหมายซึง่ ก�ำลังยืนรอลิฟต์อยู่ ก่อนส่งรูปและข ้อความ
ไปสั่งความกับผู้ช่วยเลขาฯ คนเก่งของเขาซึง่ ก�ำลังท�ำงานอย่างแข็งขัน
อยู่บนตึกเดียวกันนี้
“ขอบใจ” เจ้านายหนุ่มตอบโดยทีส่ ายตายังไม่ละจากร่างน้อยนัน้
ไปแมแ้ ต่ เสี้ยววินาที จวบจนหญิงสาวหายเขา้ ไปในลิฟต์ ร่ างใหญ่
จึงหันหลังเดินออกไปขึ้นรถที่จอดรอรับอยู่ดา้ นหน้าตัวตึกด้วยสีหน้า
ยิ้มแย้มอารมณ์ดี
โลกกลมดีแฮะ...

บ่ ายแก่ๆ วันเดียวกัน จากที่ตงั้ ใจว่าจะไม่เขา้ ออฟฟิ ศอีก

ท่านประธานใหญ่กลับมานัง่ อยูต่ รงเก้าอี้ประจ�ำต�ำแหน่งบนชัน้ ทีส่ ามสิบสี่
ของตึกอีกหน เพราะเจ้าตัวหักหา้ มใจอันอยากรู อ้ ยากเห็นเรื่องสาว
ผมหางม ้าคนเมือ่ เช้าเอาไว้ไม่ได้
มือหนาหยิบแฟ้ มเอกสารทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะท�ำงานขึ้นเปิ ดดู ก่อนจะ
หลุดเสียงคล ้ายหัวเราะออกมาอย่างขบขัน เมือ่ อ่านชื่อเสียงเรียงนาม
บนกระดาษจบ
“หือ ชื่อแก้มหอม ชื่อเชยชะมัด” น�ำ้ เสียงทุม้ ดังเชิงนินทาเด็ก
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ที่อ ายุ ก็แ ค่ ย่ีสิบ สองเท่ า นัน้ “เพิ่ง เรีย นจบปริญ ญาตรี สาขาบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์สดๆ ร้อนๆ เลยยังไม่มปี ระสบการณ์ทำ� งาน” เพทาย
อ่านไปก็วจิ ารณ์ไป
“แต่มปี ระสบการณ์อย่างอืน่ มาอย่างโชกโชนละสิ” คนทีย่ งั ไม่ลมื
ว่าโดนหญิงสาวปฏิเสธจนหน้าคว�ำ่ เงยหน้าขึ้นจากเอกสาร พร้อมๆ กับ
กัดฟันกรอดอย่างคนอารมณ์ขนุ่ มัว
“ไม่เขียนไปด้วยล่ะว่ามีงานพิเศษเป็ นเด็กนั่งดริง๊ ก์” ชายหนุ่มยัง
ไม่หายแค้น ก้มลงไปไล่สายตาอ่านข ้อความบนกระดาษอย่างละเอียด
ก่ อนจะมาหยุดอยู่ตรงหัวมุมขวาของกระดาษที่มรี ู ปถ่ายหน้าตรงของ
เจ้าของใบสมัครงานแปะอยู่
รู ปถ่ายบ่งบอกได้ชดั ว่าหญิงสาวน่ ารักใสซื่อเหมือนตัวจริงที่เขา
ได้เห็นมาไม่ผดิ แต่เสียดายที่เจ้าตัวไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์ดั่งในรู ปเลย
สักนิด
“คุณสมบัตไิ ม่ผ่าน” เพทายโพล่งออกมาพร้อมกับโยนแฟ้ มในมือ
ลงถังขยะข ้างโต๊ะ
ไม่มเี หตุผลอันใดทีเ่ ขาต้องรับหญิงสาวมาท�ำงานทีน่ ่ี เพราะเกรงว่า
หญิงสาวจะมัวแต่ทำ� อย่างอื่นนอกเหนือจากท�ำงาน อย่างเช่นใช้เสน่ ห ์
ยั่วยวนหนุ่มๆ ในบริษทั ให้หวั หมุนแบบเขาในคืนนัน้
เพทายหันไปสนใจเอกสารกองโตบนโต๊ะท�ำงานต่ อ แต่ ไม่ว่า
ตัง้ ใจท�ำงานแค่ ไหนก็ไม่อาจสลัดความคิดถึงไปยังเจ้าของใบสมัคร
ในถังขยะข ้างตัวไปได้
“ฮึ่มๆ ๆ” ท่านประธานบ่นเสียงฮึมฮัมในล�ำคออย่างขัดอกขัดใจ
ก่ อ นจะคว า้ เอาแฟ้ มจากถัง ขยะขึ้น มาเปิ ด ดู อีก ครัง้ อย่ า งคนสับ สน
ในความคิด ไม่ใช่ท่านประธานผู้มฝี ี มอื เฉียบแหลมในการบริหารธุรกิจ
หมืน่ ล ้านเช่นเขา
“กล ้าหักหน้าฉันใช่ไหม” เสียงนี้ลอดผ่านไรฟันทีข่ บเข ้าหากันแน่น
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“ช่วยไม่ได้ เธออยากเดินเข ้ามาหาปากเสือเองนะ” หมายมาดด้วยสีหน้า
ทีเ่ คร่งเครียดและสีตาทีท่ อประกายแค้นนี้ตอ้ งช�ำระ
“แล ้วฉันจะใช้งานเธอให ้คุม้ กับทีอ่ ยากได้เงินฉันทัง้ หมด...ยายเด็ก
แก้มหอม”

ท่านประธานใหญ่ทม่ี ใี บหน้ากระหยิม่ ยิ้มย่องกับแผนแกล ้งเด็ก

ของตัวเองกดอินเตอร์คอมเรียกตัวผูช้ ่วยใหเ้ ข ้ามาหาในหอ้ ง แล ้วเพียง
ไม่ก่อี ดึ ใจร่างของผู ้ช่วยคนเก่งก็เดินผ่านประตูเข ้ามาอย่างกระตือรือร้น
“มีอะไรให ้ผมรับใช้ครับ”
“ข ้างบนนี้มตี ำ� แหน่งอะไรว่างบ ้าง” เพทายถาม
ชยางกูรท�ำสีหน้าครุ่นคิด ชัน้ ทีส่ ามสิบสีท่ พ่ี วกเขาท�ำงานอยู่เป็ น
ชัน้ ส�ำหรับผู ้บริหาร ซึง่ ต�ำแหน่งเหล่านี้ไม่เคยว่าง หรือถ ้าว่าง ท่านประธาน
ก็ตอ้ งรูอ้ ยู่ก่อนแล ้ว ก็ตำ� แหน่งส�ำคัญทัง้ นัน้
“ไม่มนี ะครับ เลขาฯ ผู ้บริหารก็มคี รบทุกคน ไม่เปิ ดรับสมัครใหม่
ส่วนแม่บา้ นก็ย่ิงไม่ว่างมานานแลว้ ครับ ป้ าศรีแกท�ำมาตัง้ แต่ ยงั สาว
ตอนนี้สาวเหลือน้อยนิด แกก็ยงั ท�ำหน้าทีไ่ ด้ดไี ม่มขี าดตกบกพร่องครับ”
“ฉันอยากได้ตำ� แหน่ งใหผ้ ู ห้ ญิงคนนี้ โดยท�ำอยู่ชนั้ นี้” เพทาย
โยนแฟ้ มไปตรงหน้าผู ้ช่วยหนุ่ม ซึง่ คว ้ามาเปิ ดดูทนั ที
“อ๋อ น้องทีใ่ ห้ไปสืบมาแบบเร่งด่วน” ครางขึ้น ก่อนยิ้มอย่างรูท้ นั
ใหเ้ จ้านายสุดที่รกั “โห เจ้านายถูกใจน้องเขาจริงๆ ด้วย ระวังขอ้ หา
พรากผู ้เยาว์นะครับ”
“ไอ้ไมค์ อายุย่ีสิบสองนี่ผูเ้ ยาว์บา้ นแกเหรอ” เพทายขึ้นเสียง
ก่อนยืนยันเสียงหนักแน่น “และฉันก็ไม่กินไก่วดั ” ก่อนจะถามอีกหน
“แล ้วเพิม่ ต�ำแหน่งอะไรได้บ ้าง”
ท่าทางเจ้านายจะเอาจริง ชยางกูรคิดหนัก พลางนึกถึงต�ำแหน่ง
ทีจ่ ะมอบใหเ้ ด็กจบใหม่ทย่ี งั ไม่เคยมีประสบการณ์ทำ� งานทีไ่ หนมาก่อน
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ให ้เหมาะสม ก็น่าจะต้องเริ่มจากการเป็ นผู ้ช่วยกันก่อน
“เอางี้ไหมครับ ช่วงนี้คุณสราวลีเธองานลน้ มือมาก ใหม้ าเป็ น
ผู ้ช่วยคุณสราวลีกไ็ ด้ครับ”
สาวเจ้าทีช่ ่อื สราวลีจะได้มเี วลาเงยหน้ามาคุยมามองเขาบ ้าง วันๆ
ท�ำงานก้มหน้างุด แทบไม่เคยได้พูดคุยกัน ทัง้ ๆ ที่เขาอยากจะรู้จกั
หญิงสาวมากกว่าค�ำว่า ‘เพือ่ นร่วมงาน’ จะแย่แล ้ว...
สราวลีเป็ นผู ้ช่วยอุษมา เลขาฯ ของเขาซึง่ ท�ำงานร่วมทุกข์ร่วมสุข
กับเขามายาวนานจนลู กโตเขา้ มหาวิทยาลัยกันหมดแลว้ และเพราะ
ภาระหน้าทีล่ ้นมือ เขาจึงต้องรับสราวลีมาเป็ นผู้ช่วยอุษมาอีกทอดหนึ่ง
แล ้วตอนนี้ดูท่าเหมือนกับว่าต้องหาผู ้ช่วยมาช่วยแบ่งเบางานของสราวลี
อีกทอดหนึ่งด้วย
แล ้วจะเรียกต�ำแหน่งอะไรล่ะ
“ให ้เป็ นผู ้ช่วยสราวลีกไ็ ด้ มันเรียกต�ำแหน่งอะไรล่ะ” ไม่เพียงแต่
ชยางกูรทีส่ งสัย เจ้านายเองก็ยงั งงกับการต้องยัดต�ำแหน่งพิเศษให้กบั
เด็กสาวทีเ่ ป็ นคนพิเศษของท่านประธานหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้
“อืม คุ ณ สราวลีเ ป็ น ผู ช้ ่ ว ยเลขาฯ ของผมซึ่ง ก็ คื อ คุ ณ อุษ มา
เพราะฉะนัน้ คุณแก้มหอมก็จะเป็ นผูช้ ่วยของผูช้ ่วยเลขาฯ ของผูช้ ่วย
ท่านประธานครับ” ชยางกูรพูดไปก็ตอ้ งพยายามนึกภาพในหัวไปว่าใคร
เป็ นใครในต�ำแหน่งมากมายทีเ่ อ่ยออกมา
ชื่อต�ำแหน่งคุณแก้มหอมจะยาวไปไหน
“ได้ งัน้ นายช่วยจัดการใหด้ ว้ ยละกัน” เจ้านายหนุ่ มพยักหน้า
ตอบตกลง พร้อมสัง่ ความเพิม่ ซึง่ ลูกน้องหนุ่มก็รบั ค�ำแล ้วเดินถือแฟ้ ม
ของผู ้สมัครสาวออกจากห ้องไป
และตัวท่านประธานเองก็อดขมวดคิ้วกับต�ำแหน่งอันยาวเหยียด
ทีฟ่ งั ดูแล ้วตลกอยู่ไม่นอ้ ยนัน่ ไม่ได้ จะต้องเป็ นผู ้ช่วยกันกี่ทอดกันเชียว
แต่มนั ก็คอื ต�ำแหน่งผู ้ช่วยนั่นแหละ
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ยายทริปเปิ ลผู ้ช่วย...

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา แก้มหอมที่แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนวันมา

สมัครงานก็เดินผ่านประตู บานใหญ่ ของส�ำนักงานใหญ่ พิทกั ษ์โยธิน
ออโต้กรุป๊ อีกครัง้ ร่างเล็กหยุดตัวอยู่ตรงล็อบบี้ สอดส่ายสายตามองไป
รอบๆ อย่างไม่น่าเชื่อว่านี่คือเรื่องจริง ใครจะคิดว่าเธอจะได้รบั การ
ตอบรับเข ้าท�ำงานทีน่ ่ี...อย่างง่ายดายอีกต่างหาก
“สวัสดีครับคุณแก้มหอม ผมโทร.มาจากพิทกั ษ์โยธินออโต้กรุ ป๊
นะครับ ผมจะแจ้ง ให ท้ ราบว่ า คุณ แก้ม หอมผ่ า นขัน้ ตอนคัด เลือ ก
เข ้าเป็ นพนักงานของทีน่ คี ่ รับ ยินดีดว้ ยครับ ไม่ทราบว่าพร้อมจะเริม่ งาน
เมือ่ ไรครับ”
แก้มหอมจ�ำความรู้สกึ ในวันนัน้ ได้เป็ นอย่างดี เธอตกใจกับสิง่ ที่
ได้ยนิ จนแทบตกเก้าอี้ เพิง่ ไปสมัครงานมาสดๆ ร้อนๆ แต่ตอนบ่ายคล ้อย
ของวันเดียวกันก็โดนเรียกให้ไปท�ำงานด้วยแล ้ว แต่เพราะเมือ่ สัปดาห์กอ่ น
คุณยายของเธอไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาล แก้มหอมจึงต้องเดินทาง
กลับไปดูแลคุณยายทีบ่ ้านซึง่ อยูท่ จ่ี งั หวัดราชบุรี เลยท�ำให ้เธอต้องเลือ่ น
การมาท�ำงานเป็ นวันนี้แทน
และแก้มหอมก็ไม่ลมื แวะไปไหวข้ อบคุณสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ประจ�ำตึก
ทีบ่ นั ดาลพรให ้เธอได้ทำ� งานทีน่ ่ีอย่างทีข่ อไปวันก่อนด้วย
นอกจากนี้ ทางทีท่ ำ� งานยังส่งบัตรจ�ำประตัวพนักงานและเอกสาร
ต่างๆ ไปให ้เธอเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว เธอจึงสามารถเดินมาเข ้าในตึกอย่าง
ง่ายๆ เหมือนพนักงานคนอืน่ ๆ
หัวใจดวงน้อยเต้นกระหน�ำ่ ด้วยความยินดีจนมันแทบทะลุออกมา
จากอก ทัง้ ดีใจทัง้ ตืน่ เต้นปะปนมัว่ กันไปหมด เหมือนกับในตอนนี้ทเ่ี ธอ
เดินตัวสั่นไปยืนรอลิฟต์เพือ่ จะอาศัยมันขึ้นไปบนชัน้ ทีส่ ามสิบสีข่ องตึก
ทีม่ ที งั้ หมดสามสิบห ้าชัน้ ตามทีไ่ ด้รบั ข ้อมูลของการท�ำงานในวันนี้มา
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ท�ำไมได้ท�ำชัน้ สูงจัง คิดในใจอย่างสงสัย พลางเดินเข ้าไปในลิฟต์
สุดหรูซง่ึ มีพนักงานกรูกนั เข ้ามาจนเกือบเต็ม
ไม่พอ ต�ำแหน่งของเธอก็ไม่ใช่ทส่ี มัครไปด้วยอีกต่างหาก และ
เธอก็ยงั ไม่รูว้ า่ มันคือต�ำแหน่งอะไร แต่ช่างเถอะ จะสงสัยอะไรมากมาย
ในเมือ่ เธอได้งานท�ำแล ้ว และไม่ใช่วา่ ท�ำกับบริษทั เล็กๆ ทีไ่ หนสักหน่อย
มันคือพิทกั ษ์โยธินออโต้กรุป๊ เชียวนะ
ถา้ ได้ผ่านงานจากที่น่ี จะถือว่าเป็ นใบเบิกทางการท�ำงานใหเ้ ธอ
เป็ นอย่างดี จะไปสมัครกับทีไ่ หนก็จะง่ายขึ้นแน่นอน
ติง๊
เสียงลิฟต์ดงั ขึ้นเป็ นครัง้ สุดท ้าย ร่างเล็กในมุมลิฟต์สูดลมหายใจ
เฮือกใหญ่ เพือ่ ลดความตื่นเต้นของการเริ่มงานวันแรก แล ้วก้าวขาเดิน
ออกมาจากตัวลิฟต์ซง่ึ มาจอดส่งเธอทีช่ นั้ สามสิบสี่
“สวัสดีครับคุณแก้มหอม” เสียงทุม้ ทักทายอย่างเป็ นมิตรทันที
เมือ่ เธอเดินออกมาจากลิฟต์
แก้มหอมตาโต ไม่คดิ ว่าจะมีคนมารอรับเธออยู่ตรงนี้
“สะ สวัสดีค่ะ” หญิงสาวลนลานยกมือไหว ้ท�ำความเคารพเจ้าของ
เสียงทุมนั
้ น้ อย่างนอบน้อม
“ผมชยางกูรครับ เป็ นผูช้ ่วยท่านประธานครับ และเป็ นคนโทร.ไป
หาคุณแก้มหอมเองครับ” ชยางกูรแนะน�ำตัว และเขาก็เป็ นคนสัง่ ให ้รปภ.
คอยแจ้งให ้ทราบถึงการมาของหญิงสาว จึงมาดักรอเจ้าตัวอยู่ตรงนี้
“อ๋อ ค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะทีใ่ ห้โอกาสหนู เอ๊ย แก้ม เอ๊ย ดิฉนั ”
เป็ นอีกครัง้ ทีพ่ นักงานสาวหน้าใหม่ต่นื เต้นจนพูดผิดพูดถูกไปหมด
“แทนตัวเองว่าแก้มเถอะครับ พวกเราท�ำงานกันแบบสบายๆ ครับ”
ชยางกูรบอกด้วยรอยยิ้มกริ่ม
แหม น่ารักใสๆ แบบนี้น่ีเอง เจ้านายเขาถึงติดตาติดใจ
“ค่ะ คุณชยางกูร”
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“มาครับ ผมจะพาไปทีโ่ ต๊ะท�ำงานเอง และแนะน�ำเพือ่ นร่วมทีม
คนอืน่ ด้วย” ผูช้ ่วยท่านประธานบอก พลางผายมือให้ร่างเล็กเดินตาม
เพือ่ จะพาพนักงานใหม่ไปยังห ้องท�ำงานของทีมเขา ซึง่ ร่างเล็กพยักหน้า
แล ้วเดินตามไปอย่างกระตือรือร้น
“มาท�ำงานเช้าจังเลยครับ” ชยางกูรชวนคุย
“ค่ ะ พอดีไม่ไกลจากที่พกั น่ ะค่ ะ” เธอตอบด้วยรอยยิ้ม รู้สกึ
ใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยเมือ่ ได้เจอผู้ใหญ่ทม่ี ที ่าทางใจดี โดยเฉพาะการที่
รับนักศึกษาจบใหม่ไร้ประสบการณ์อย่างเธอเข ้าท�ำงานด้วย
“ทีมของเรามีกนั ทัง้ หมดสีค่ นนะครับ” ชยางกูรเริม่ อธิบายเป็ นการ
เป็ นงานเมือ่ เดินน�ำร่างเล็กเข ้ามายังหอ้ งทีม่ ปี ้ ายติดไว ้หน้าหอ้ งว่าผู้ช่วย
ท่านประธาน ภายในเป็ นห ้องแบบเปิ ดกว ้างรายรอบด้วยกระจกบานใหญ่
มีโต๊ะท�ำงานตัวใหญ่ตงั้ ตรงกลาง ด้านซา้ ยมีโต๊ะท�ำงานอีกหนึ่งตัว และ
อีกด้านมีโต๊ะท�ำงานสองตัวตัง้ ใกล ้ๆ กัน
“มีผม โต๊ะตรงกลางนั่น และมีคุณอุษมาซึง่ เป็ นเลขาฯ ของผม
แต่ช่วงนี้คุณอุษมาลาพักร้อนอยู่ครับ” ชยางกูรชี้ไปยังโต๊ะตัวเองและ
โต๊ะด้านขวาซึง่ ก็มปี ้ ายเขียนไว้วา่ เลขาฯ ผู ้ช่วยท่านประธาน
“และมีคุณสราวลีซ่งึ เป็ นผูช้ ่วยเลขาฯ ของผูช้ ่วยท่านประธาน”
ชยางกู รอธิบายต่ อ พร้อมกับชี้ไปที่โต๊ะด้านซา้ ย ซึ่งก็มปี ้ ายบ่งบอก
ต�ำแหน่งเอาไว ้ แต่กลับไม่มเี จ้าตัวอยู่ทโ่ี ต๊ะ
“คุณสราวลีเข ้าไปบรีฟงานกับท่านประธานอยู่น่ะครับ” เขาบอก
เหมือนรู้วา่ แก้มหอมก�ำลังคิดอะไรอยู่
“เอ๋ เพิง่ จะเจ็ดโมงครึง่ เอง เริม่ ท�ำงานกันแล ้วเหรอคะ” แก้มหอม
อดถามอย่างตกใจไม่ได้ มันเช้ามาก ท่านประธานน่ าจะก�ำลังเดินทาง
มาทีน่ ่ีมากกว่าสิ
“ท่านประธานพักที่ชนั้ สามสิบหา้ ครับ เลยลงมาท�ำงานตัง้ แต่
เจ็ดโมงแล ้วละครับ”
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“อ๋อ ค่ะ” นั่นสิ เธอก็อดสงสัยไม่ได้ เพราะเห็นเลขชัน้ สามสิบห ้า
ทีล่ ฟิ ต์ นึกว่าชัน้ สามสิบสีจ่ ะเป็ นชัน้ บนสุดเสียอีก ทีแ่ ท้ชนั้ บนสุดก็เป็ น
ทีพ่ กั ของเจ้าของนั่นเอง
“แสดงว่ า ทุ ก คนจะเริ่ ม ท�ำ งานกัน ตอนเจ็ ด โมงเช้า เหรอคะ”
แก้มหอมถาม ถ ้าอย่างนัน้ เธอก็ถอื ว่ามาท�ำงานสายตัง้ แต่วนั แรกน่ะสิ
“ไม่ใช่ครับ ก็เริม่ แปดโมงถึงห ้าโมงเย็นปกติน่ะครับ แต่คณ
ุ สราวลี
เธอติดนิสยั มาท�ำงานแต่เช้าน่ ะครับ แลว้ พอดีช่วงนี้งานเยอะ เพราะ
คุณอุษมาลาพักร้อน พวกเราเลยต้องขยันกันนิดหนึ่งน่ะครับ”
“รับทราบค่ะ” แก้มหอมพยักหน้ารับด้วยสีหน้าชืน่ ชมในความขยัน
ของเพือ่ นร่วมงาน
“ส่วนโต๊ะนี่เป็ นของคุณแก้มหอมนะครับ” ชยางกูรเข ้าเรือ่ งงานต่อ
พลางเดินน�ำร่างเล็กไปยังโต๊ะของเธอ ทีป่ ้ ายต�ำแหน่งเขียนไว ้...ยาวเหยียด
จนน่ากลัว
ผู ้ช่วยของผู ้ช่วยเลขาฯ ของผู ้ช่วยท่านประธาน...
“ก็คอื ผู ้ช่วยคุณสราวลีนนั่ แหละครับ” ชยางกูรขยายความเมือ่ เห็น
ดวงตาทีเ่ บิกโพลงของเจ้าของต�ำแหน่งยาวเหยียดนั่น
“เอ่อ แล ้วหน้าทีข่ องแก้มมีอะไรบ ้างคะ”
“ก็เป็ นผู ช้ ่ วยคุณสราวลีครับ” ตอบแบบก�ำปัน้ ทุบดิน ท�ำเอา
แก้มหอมยิง่ งงเข ้าไปใหญ่ ค�ำว่าผู ้ช่วยมันต้องช่วยอะไรบ ้างล่ะ
“ไม่ ต อ้ งงงครับ ก็ เ ป็ น ลู ก มือ คอยช่ ว ยงานทั่ ว ๆ ไปที่ล น้ มือ
คุณสราวลี เดีย๋ วคุณสราวลีกส็ อนงานให ้เอง ไม่ต ้องเป็ นห่วง” ผู ้ช่วยหนุ่ม
ขยายความ เผลอๆ อาจจะแค่วง่ิ เข ้าวิง่ ออกห ้องท่านประธานอย่างเดียว
ก็ได้
จากนัน้ ประตู หอ้ งก็ถูกเปิ ดออก แลว้ ร่ างสมส่วนของคนที่ถูก
เอ่ยถึงหลายครัง้ ก็เดินเข ้ามา พร้อมกับส่งเสียงทักทายน้องใหม่ทนั ที
“สวัสดีจะ้ พีช่ ่อื สราวลีนะจ๊ะ เป็ นผูช้ ่วยเลขาฯ ของคุณชยางกูร
พิชชากร 31

เรียกสัน้ ๆ ว่าพีล่ ูกศรก็พอจ้ะ” สราวลีแนะน�ำตัวเอง พร้อมกับยิ้มหวาน
ต้อนรับน้องร่วมงานอย่างเป็ นมิตร และยินดีตอ้ นรับน้องใหม่มาร่วมทีม
ก่อนหันไปยิ้มบางๆ ให้กบั ผูช้ ่วยหนุ่ มทีย่ นื ยิ้มแฉ่ งตัง้ แต่เห็นหญิงสาว
เดินเข ้ามาในห ้องแล ้ว
“สวัสดีค่ะพีล่ ูกศร” พนักงานใหม่ยกมือไหว ้อย่างอ่อนน้อม และ
เมือ่ เห็นเพือ่ นร่วมงานตรงหน้าทีด่ ูเหมือนจะมีเรือ่ งต้องคุยกัน แก้มหอม
เลยขอตัวเดินไปส�ำรวจโต๊ะท�ำงานตัวเองอย่างชื่นชมแทน
สราวลีเดินตามร่างใหญ่ไปทีโ่ ต๊ะของผู ้ช่วยหนุ่ม พร้อมกับรายงาน
ตารางงานรวมทัง้ หัวขอ้ ที่บรีฟกับท่านประธานใหญ่มาเมือ่ สักครู่อย่าง
แคล่วคล่อง โดยฝ่ ายชายก็นั่งอมยิ้มมองท่าทีนนั้ อย่างเพลิดเพลิน
“...ค่ะ งานหลักๆ ของวันนี้กม็ แี ค่น้ ีค่ะ” สราวลีเงยหน้าหวานคม
ขึ้นมามองหัวหน้าตัวเอง หลังจากรายงานจบ จึงท�ำให ้เจอเข ้ากับรอยยิ้ม
หวานปานน�ำ้ ผึ้งทีค่ นเห็นต้องเสตาหลบแทบไม่ทนั
“ขอบคุณนะครับ” ตอบราวกับคนอารมณ์ดีท่ีได้ฟงั เสียงเพลง
อันไพเราะเพราะพริ้งจากน�ำ้ เสียงหวานๆ ของเธอ
“อีกสองวีคคุณผูช้ ่วยกับท่านประธานต้องไปดูงานทีย่ โุ รป เอกสาร
ต่างๆ และตั๋วเครื่องบิน ที่พกั ทัง้ หลาย ดิฉนั ก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อย
แล ้วค่ะ” สราวลีกระแอมกระไอในล�ำคอ แล ้วรายงานต่ออย่างมืออาชีพ
เธอไม่ได้ตาบอดถึงไม่รูว้ า่ ผู ้ชายตรงหน้าคิดอะไรกับเธอ แต่หวั ใจ
ทีเ่ พิง่ บาดเจ็บไปก็ยงั ไม่อยากจะเปิ ดรับใครเข ้ามาเร็วเกินไป ก็แค่นนั้ เอง...
“ไปตัง้ สองวีค คิดถึงคนแถวๆ นี้แย่” ผู ช้ ่ วยหนุ่ มเปรยเล่นๆ
เฝ้ ารอปฏิกริ ยิ าของคนฟังอย่างลุ ้นๆ
“วันจันทร์หน้าคุณเลขาฯ ก็กลับมาท�ำงานแลว้ ค่ ะ ไม่ตอ้ งทน
คิดถึงกันนาน” สราวลีโบย้ ไปหาคนอื่นแทน พร้อมกับกลัน้ หัวเราะ
แทบแย่เมือ่ เห็นหน้าคมทีห่ บุ ยิ้มแทบไม่ทนั
“ผมหมายถึงคุณลูกศรต่างหากล่ะครับ” ชยางกูรเลยบอกไปตรงๆ
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ทว่าสราวลีก็ทำ� หน้าตื่นกับสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ เพียงแค่แว่บเดียว วิญญาณสาว
บ ้างานก็เข ้าสิงแทน
“ขอดิฉนั กลับไปท�ำงานต่อก่อนนะคะ” สราวลีเปลีย่ นเรือ่ งทันควัน
ไม่มนี ำ�้ เสียงหยอกล ้อกันต่อไป “อ้อ ท่านประธานเรียกคุณผู้ช่วยด้วย
นะคะ” เธอบอกเมือ่ นึกขึ้นได้
ส่วนคนทีโ่ ดนปฏิเสธก็สะอึก แต่กไ็ ม่แสดงท่าทีสหี น้าอะไรออกมา
มากเกินไป
“งัน้ ฝากน้องเขาด้วยนะครับ ค่อยๆ สอนงานกันไป น่าจะช่วยงาน
คุณได้ไม่นอ้ ย” ชยางกูรบอก พลางลุกขึ้นยืน และสราวลีกล็ กุ ขึ้นด้วย
“ต้องขอบคุณอีกครัง้ นะคะทีร่ บั คนเพิม่ งานดิฉนั ล ้นมืออยู่พอดี”
น�ำ้ เสียงหวานบอกย่างซาบซึ้ง ทุกวันนี้เธอก็ทำ� ทุกอย่างจนขาแทบขวิด
จริงๆ ได้คนมาช่วยคงทุ่นแรงได้อกี โข
“ต้อ งขอบคุ ณ ท่ า นประธานครับ ท่ า นอยากรับ คุ ณ แก้ม หอม
ใจจะขาด” ถึงขัน้ หาต�ำแหน่งมายัดให ้
“หา อะไรนะคะ” แก้มหอมได้ยินชื่อตัวเองหลุดออกมา เลย
ร้องถามขึ้น
“ไม่มอี ะไรหรอกครับ” ผู ้ช่วยหนุ่มรีบบ่ายเบีย่ ง “ผมขอตัวไปพบ
ท่านประธานก่อนนะครับ มีอะไรก็ถามคุณสราวลีได้เลย เธอใจดี ไม่กดั
แน่นอน”
“คุณผู ้ช่วย พูดเหมือนดิฉนั เป็ นหมาเลย” สราวลีข้นึ เสียงโวยวาย
ด้วยสีหน้าแดงแปร๊ด
“ลูกหมาน่ารักออกครับ” เขาพูดด้วยรอยยิ้มหวานเจีย๊ บ คนเห็น
ก็ได้แต่ เสหลบ ไม่อยากให้ตวั เองเคยชิน หรือชื่นชอบรอยยิ้มหวาน
บาดใจนั่น
“ท่านประธานรอนานแล ้วนะคะ” สราวลีเลยเลือกพูดถึงเรื่องงาน
แทน ไม่ใช่วา่ เธอไม่รบั รูถ้ งึ ความหวังดีเกินเจ้านายลูกน้องของเขา แต่เธอ
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กลัวการทีต่ อ้ งกลับไปผิดหวังซ�ำ้ แล ้วซ�ำ้ เล่าอีก...

พ นักงานใหม่เรียนรู ง้ านได้รวดเร็วและช่วยงานสราวลีได้

มากมาย แม จ้ ะเป็ น การท�ำ งานเป็ น วัน แรกเท่ า นัน้ จนช่ ว ยให ง้ าน
ในมือเธอเบาไปเยอะ สราวลีอดชมความตาแหลมของท่านประธาน
ไม่ได้ทค่ี ดั เลือกแก้มหอมมาเป็ นผู ้ช่วยของตัวเอง
“ช่วยเอาเอกสารนี่ไปใหท้ ่านประธานหน่ อยนะจ๊ะ พีเ่ ขา้ ประชุม
แป๊ บ” สราวลีสงั่ งานเสร็จก็รบี วิง่ ปรูด๊ ออกจากห ้องไปสมทบกับคุณผูช้ ่วย
ทีล่ ว่ งหน้าไปห ้องประชุมก่อนหน้าแล ้ว
“ค่ะ” ผู ้ช่วยคนใหม่รบั ค�ำแล ้วเดินไปยังห ้องเป้ าหมายอย่างไม่รรี อ
เมื่อมาถึงหน้าหอ้ งประธานใหญ่ แก้มหอมก็ยกมือเคาะประตู
ส่ ง เสีย งขออนุ ญ าตเข า้ ไปในห อ้ ง ก่ อ นจะผลัก ประตู เ ปิ ด เมื่อ ได้ยิน
เจ้าของห ้องส่งเสียงอนุญาตให ้เข ้าไปได้
พนักงานใหม่เขา้ มาในหอ้ งท่านประธานใหญ่อย่างตื่นๆ เพราะ
นี่ เ ป็ น ครัง้ แรกที่เ ธอจะได้พ บกับ เจ้า นายใหญ่ ทัน ทีท่ีไ ด้เ ห็น สภาพ
หอ้ งท�ำงานอันแสนใหญ่โตหรู หราที่ปรากฏตรงหน้า แก้มหอมก็หา้ ม
ตัวเองไม่ให ้ส่งเสียงครางอย่างชื่นชมเอาไว้ไม่อยู่
“สวยจัง” ว่าห ้องคุณผู ้ช่วยสวยงามวิวแจ่มแล ้ว ห ้องท่านประธาน
นี่หรูหราเลอค่าหาอะไรมาเปรียบยากกว่าเป็ นไหนๆ
แก้ม หอมกอดแฟ้ มในมือ แนบอก พลางกวาดสายตาชื่น ชม
ห อ้ งท�ำ งานสุ ด หรู ซ่ึง ได้ร บั การตกแต่ ง ไว อ้ ย่ า งสวยงามและมีร ะดับ
เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นบ่งบอกถึงความหรู หราสมราคาฐานะมหาเศรษฐี
รอบห ้องกัน้ ไว ้ด้วยกระจกใสทีเ่ ผยให ้เห็นวิวของเมืองหลวงไปไกลลิบ
ส่วนบริเวณกลางหอ้ งมีโต๊ะท�ำงานขนาดใหญ่มนั วับท�ำจากไม้สกั
อย่างดีตงั้ อยู่อย่างโดดเด่น โดยมีเก้าอี้หนังทีห่ นั ด้านพนักเก้าอี้มาหาเธอ
แก้มหอมเห็นแต่ทอ่ นแขนในชุดสูทวางอยูบ่ นพนักเก้าอี้ จึงเดินเข ้าไปใกล ้
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โต๊ะท�ำงานมากขึ้น
“สะ สวัสดีค่ะ ดิฉนั น�ำเอกสารมาให ้ท่านค่ะ”
“เธอคือใคร” เสียงทุมถามขึ
้
้น โดยทีเ่ จ้าของเสียงยังไม่ได้หนั เก้าอี้
มาทางเธอ
“ดิฉนั เป็ นพนักงานใหม่ค่ะ เพิง่ มาท�ำงานวันนี้วนั แรกค่ะ” ส่งเสียง
ตอบพลางมองเขม็งไปทีพ่ นักเก้าอี้นนั่ ราวกับก�ำลังโต้ตอบกับเก้าอี้แทน
คนถาม
ก็คนถามไม่ยอมหันหน้ามาเองนี่
“ชื่ออะไร” เสียงทุมถามต่
้
อ
“ชื่อแก้มหอมค่ะ”
“อายุเท่าไร” ท่านประธานใหญ่ ถามพลางเอามือมาประกบเขา้
ด้วยกันไว ้ตรงหน้าตัก
“ยีส่ บิ สองค่ะ”
“เพิง่ ท�ำงานทีน่ ่ีเป็ นทีแ่ รกเหรอ”
“ค่ะ ดิฉนั เพิง่ เรียนจบค่ะ”
“ท�ำงานทีอ่ น่ื ด้วยหรือเปล่า”
แก้มหอมขมวดคิ้วสงสัยกับค�ำถามมากมาย แถมยังดูไร้มารยาท
นั่นอีก จะสัมภาษณ์เธอ แต่ไม่คิดจะหันหน้ามาคุยกันอย่างทีค่ นปกติ
ท�ำกัน
“เอ่อ ก็มที ำ� งานพิเศษอยู่ดว้ ยค่ะ”
“เหรอ” เสียงนั่นยานคางราวกับเย้ยหยัน “งานพิเศษแบบไหน”
น�ำ้ เสียงนัน้ มีความเย้ยหยันอยู่ในนัน้ แน่นอน แก้มหอมมั่นใจ
“ก็ เอ่อ” เสียงหวานตะกุกตะกัก แต่ยงั ไม่ทนั ได้ตอบ เสียงทุม้
ก็ดงั โพล่งแทรกขึ้นมา
“ค�ำถามสุดทา้ ย ค่าตัวเท่าไร” ค�ำถามนี้ดงั ออกมาพร้อมกับเก้าอี้
ทีถ่ กู หันกลับมา เผยให ้แก้มหอมเห็นใบหน้าเจ้านายตัวเองซึง่ ซ่อนตัวอยู่
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หลังพนักเก้าอี้
แล ้วมันก็ทำ� ให ้หญิงสาวแทบล ้มทัง้ ยืน
“คุณ” แก้มหอมโพล่งขึ้นพร้อมกับชี้ไปยังผู ช้ ายชีกออย่างคน
ไม่หายโกรธ
นี่ ม นั อะไรกัน ผู ช้ ายลามกคนนัน้ มานั่ ง อยู่ ต รงนี้ ไ ด้อ ย่ า งไร
อย่าบอกนะว่าเขาคือ...
“เพทาย พิทกั ษ์โยธิน ยินดีทไ่ี ด้รจู้ กั ครับคุณแก้มหอม”
เจ้านายหนุ่ มพูดด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ ทว่าดวงตาสีนิลของเขา
เป็ นประกายเจิดจ้าและมีแววเย้ยหยันอยู่ในนัน้ แก้มหอมกัดกลีบปาก
แน่น ควบคุมอารมณ์ทงั้ โกรธทัง้ กลัวเอาไว ้สุดชีวติ
โลกกลม หรือพระเจ้าลงโทษเธอ ท�ำไมเธอต้องมาเจอกับเขาอีก
แถมยังต้องมาเป็ นลูกน้องของเขาด้วย จะให ้เธอท�ำงานกับผู ้ชายทีค่ ดิ แต่
จะลากผู ้หญิงขึ้นเตียงได้อย่างไร
“ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะทีท่ ำ� ให ้เสียเวลา ดิฉนั ขอลาออกค่ะ”
ไม่พู ด พร�ำ่ ท�ำ เพลง แก้ม หอมตัด สิน ใจเดีย๋ วนัน้ ยกมือ ไหว ้
ผู ้ชายลามก เพราะอย่างน้อยเขาคือเจ้านายของเธอ ถึงแม ้จะเป็ นได้แค่
ครึ่งวันก็เถอะ
ร่างเล็กรีบหันหลัง ตัง้ ใจจะเดินหนี แล ้วไปคว ้ากระเป๋ าของตัวเอง
จากห ้องท�ำงาน และจะเผ่นกลับบ ้านไปทันที ทว่าร่างเล็กก็ตอ้ งหยุดกึก
เมือ่ ร่างใหญ่ยกั ษ์ของผู ้ชายทีน่ งั่ อยู่ดา้ นหลังเธออยู่ๆ ก็พงุ่ ตัวมายืนขวาง
เธอไว ้ด้วยความเร็วปานพายุ
“เดีย๋ วสิ จะรีบไปไหน” ร่างใหญ่ทย่ี นื ประจันหน้ากับเธออยู่ถาม
แก้มหอมไม่ตอบ แต่ รีบเบี่ยงตัวหนีร่างใหญ่ ท่ีมีท่าทีคุกคาม
ไม่ต่างกับคืนนัน้ เพือ่ จะพาตัวเองหนีไปใหพ้ น้ ๆ ทว่าขอ้ มือเล็กก็โดน
เขาคว ้าเอาไว้ได้เช่นเดียวกัน
“กรุณาปล่อยดิฉนั ด้วยค่ะ” แก้มหอมรวบรวมความกล ้าพูดออกไป
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พร้อ มกับ พยายามบิด ข อ้ มือ หนี อุง้ มือ ร้อ นผ่ า วและบีบ แน่ น ราวกับ
คีมเหล็กนัน่ ด้วย จนเธอรูส้ กึ ว่าผิวของเธอก�ำลังโดนแผดเผาจากไอร้อน
ทีส่ ่งมา
“ถ ้าไม่ปล่อยล่ะ” ท่านประธานใหญ่ยกั คิ้วเย้ยถาม
“ฉะ ฉันจะร้องดังๆ ให้ป้าศรีมาช่วย” เสียงหวานขูฟ่ ่ อๆ ทัง้ ๆ ที่
ตัวสั่นงันงกราวกับลู กนกตกน�ำ้ และมันก็ทำ� ใหค้ นโดนขู่ตอ้ งปล่อย
เสียงหัวเราะข�ำขันออกมา แต่กย็ อมปล่อยมือน้อยนั่นตามค�ำขูข่ องเธอ
ร้ายไม่ใช่เล่นแฮะ
“มันก็ไม่ต่างกับทีเ่ ธอใหแ้ ขกแตะเนื้อต้องตัวไม่ใช่เหรอ” แต่กย็ งั
ไม่วายประชดประชันต่อ
แก้มหอมเดือดปุดๆ ไม่ต่างกับคืนวันก่อนทีเ่ จอเขาครัง้ แรก แต่
ก็กดั ฟันกรอดอย่างข่มอารมณ์ ป่ วยการจะอธิบายใหค้ นทีเ่ ต็มไปด้วย
อคติฟงั เธอสะบัดหน้าหนีเขาอย่างรังเกียจ
“ขอทางด้วยค่ะ ดิฉนั ขอลาออก” เธอประกาศความตัง้ ใจอีกหน
เพราะร่ างใหญ่ยงั ยืนประจันหน้าขวางทางอยู่ และเธอคงผลักเขาไป
ไม่พ ้นตัวแน่ ก็ตวั เขาใหญ่โตเสียขนาดนี้ เธอสูงแค่ระดับอกเขาเท่านัน้ ...
“ลาออกตัง้ แต่ วนั แรกที่ทำ� งาน มันไม่ดีเท่าไรนะ ประวัติเธอ
จะเสียเอาได้”
“ดิฉนั ก็ไม่จำ� เป็ นต้องบอกใครนี่คะ ว่าเคยท�ำงานที่น่ีมาก่ อน”
แก้มหอมเถียงตาวาววับ
“ท�ำไมต้องลาออก เธอกลัวอะไร หรือว่าเธอมีอะไรทีป่ กปิ ดอยู่”
เพทายยังถามอย่างเย้ยหยัน ซึง่ ท�ำเอาคนฟังปวดหัวใจอย่างทีส่ ุด
ต้องใหเ้ ธอบอกเขาตรงๆ เหรอว่ากลัวเขา กลัวผูช้ ายอันตราย
อย่างเขา แก้มหอมสะบัดหน้าหนี ไม่กล ้ามองหน้าคมทีด่ วงตาวาวโรจน์
จ้องมองเธออยู่
“ถา้ เธอไม่อยากท�ำงานทีน่ ่ี ฉันก็คงหา้ มอะไรเธอไม่ได้ อยากจะ
พิชชากร 37

ลาออกไปท�ำงานสบายๆ ขายเนื้อหนังในบาร์ของเธอก็เชิญ” เพทาย
แนะน�ำเชิงประชดประชัน ก่อนยักไหล่เดินกลับไปนั่งทีโ่ ต๊ะท�ำงานของ
ตัวเอง ไม่สนว่าหญิงสาวจะไปเป็ นตายร้ายดีทไ่ี หนอีกแล ้ว
แก้มหอมน�ำ้ ตาซึมกับถ ้อยค�ำดูถกู ดูแคลนของเขา เธอท�ำงานทีบ่ าร์
แล ้วมันผิดตรงไหน หรือมันผิดทีเ่ ธอจน แล ้วเขารวย เลยจะดูถกู เธอ
อย่างไรก็ได้ แลว้ เขาเขา้ ใจเธอผิดทัง้ นัน้ แต่ต่อใหอ้ ธิบายจนปากฉี ก
ไปถึงรูหู เขาก็คงไม่เชื่อเธอ เพราะฉะนัน้ ป่ วยการทีจ่ ะพูดอะไรออกไป
มือน้อยยกขึ้นปาดน�ำ้ ตาที่ไหลรินอย่ างหา้ มไว้ไม่อยู่ ออกจาก
ร่องแก้ม ก่อนจะหันไปยกมือไหวล้ าคนที่ได้ช่ือว่าเป็ นเจ้านายของเธอ
อีกครัง้ แล ้วหมุนตัวเดินร้องไห ้ออกไปจากห ้องท�ำงานของเจ้านายใจร้าย
ทันที
แค่วนั เดียวน�ำ้ ตาเธอก็แทบจะเช็ดหัวเข่าแล ้ว
หญิงสาวทิ้งให ้เจ้าของห ้องเงยหน้าขึ้นมามองร่างเล็กเดินตัวสัน่ เทา
จากไป หัวใจหนุ่มอ่อนยวบลงด้วยความรูส้ กึ ผิด ถึงหญิงสาวจะท�ำงาน
ทีบ่ าร์เป็ นเด็กนั่งดริง๊ ก์ เขาก็ไม่มสี ทิ ธิ์ทำ� ให ้เธอต้องร้องไห ้เพราะถ ้อยค�ำ
ดูถกู ดูแคลนของเขา
“บ ้าเอ๊ย”
เพทายสบถด่าตัวเอง ก่ อนรีบลุกขึ้นยืน แลว้ เดินตามร่ างเล็ก
ออกไปติดๆ เมือ่ ตามไปถึงห ้องท�ำงานก็เห็นเธอก�ำลังคว ้ากระเป๋ า พร้อม
ลาออกกลับบ ้านตามทีบ่ อกกับเขาไว ้ก่อนหน้า
แก้มหอมสะดุง้ สุดตัวที่เห็นร่ างใหญ่ ของคนที่ทำ� ใหเ้ ธอร้องไห ้
ตามมาถึงหอ้ งท�ำงานที่ตอนนี้ไม่มใี ครอยู่นอกจากเธอและเขา เพราะ
ชยางกูรและสราวลีออกไปประชุมภายในกับฝ่ ายบุคคลพอดี
“ฉันขอโทษ”
แก้ม หอมตาโตอย่ า งไม่ เ ชื่อ หู ก บั สิ่ง ที่ได้ยิน ใครจะไปคิ ด ว่ า
ท่านประธานใหญ่จะเดินตามมาขอโทษเธอ ยิ่งเป็ นผูช้ ายทีเ่ ต็มไปด้วย
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ความเย่อหยิง่ จองหองอย่างเขาอีก
“มัน เป็ น สิท ธิ์ ข องเธอ ฉัน ไม่ค วรไปยุ่ ง เกี่ย วกับ เรื่อ งส่ ว นตัว
ของเธอ”
เพทายบอกอย่ างรู้สึกผิด ใช่ มันเป็ นเรื่องส่วนตัว ตราบใด
ทีห่ ญิงสาวไม่ได้ทำ� ให ้เสียงานเสียการหรือน�ำพาความเสียหายมาสูบ่ ริษทั
เขาก็ไม่มสี ทิ ธิ์ไปต่อว่าหรือกล่าวหาอะไรเธอทัง้ นัน้
“ค่ ะ” ตอบรับ แต่ กม้ หน้าแดงก�ำ่ จากการร้องไห ้ ไม่กลา้ เงย
มองหน้าเจ้านายหนุ่ม
“ยัง จะลาออกอีก หรือ เปล่า ” ท่ า นประธานถามต่ อ ถ า้ เธอยัง
ยืนกรานลาออกเขาก็คงมิอาจขัดขวางอะไรได้
แต่ยงั ไม่ทนั ทีพ่ นักงานสาวจะตอบค�ำถามนั่นออกมา บานประตู
ก็ถกู เปิ ดออก ชยางกูรและสราวลีเดินเข ้ามาในหอ้ ง ทัง้ คู่รู้สกึ แปลกใจ
กับการปรากฏตัวของท่านประธานใหญ่ในห ้องนี้เป็ นอย่างยิง่
“มีอะไรเหรอครับท่านประธาน” ชยางกูรรีบถาม เผือ่ ท่านต้องการ
เรียกใช้อะไร
“ไม่มอี ะไรหรอก” เพทายตอบ แต่ดูทา่ เหมือนว่าทัง้ คู่ไม่ใคร่จะเชือ่
ยิง่ เห็นพนักงานใหม่ยงั ก้มหน้างุด แถมยังดวงตาแดงก�ำ่ หน้าเปื้ อนน�ำ้ ตา
นั่นอีก เป็ นเขาก็คงไม่เชื่อ
ฝ่ ายแก้มหอมก็จดั การหิ้วกระเป๋ าเดินหนีออกไปจากหอ้ งอย่าง
คนเสียมารยาท ยิ่งสร้างความงุนงงสงสัยใหช้ ยางกูรและสราวลีย่งิ ขึ้น
ไปอีก
“ผมมีเรื่องเข ้าใจผิดกับคุณแก้มหอมนิดหน่อยน่ะครับ”
ท่านประธานที่แอบลอบผ่อนลมหายใจออกมาอย่างกลัดกลุม้
ขยายความเพิ่ม ดวงตาคมที่มองตามร่ างเล็กเต็มไปด้วยความรู้สึก
หลากหลาย
“ขอดิฉนั ไปคุยกับน้องแก้มหน่อยนะคะ” สราวลีอาสา พร้อมกับ
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เดินตามแก้มหอมไป มาท�ำงานวันแรกอาจจะไม่เคยชินกับภาวะแวดล ้อม
และมีเ รื่ อ งที่ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น ไปตามที่ต นคาดหวัง เกิ ด อาการเฟลขึ้น มา
ก็ไม่แปลก

สราวลีตามมาทันแก้มหอมที่หน้าลิฟต์พอดี จึงชวนให้ไปนั่ง

คุยกันทีร่ า้ นกาแฟข ้างใต้ตกึ โดยสราวลีอาสาเลี้ยงกาแฟน้องใหม่เอง
“มีอะไรปรึกษาพีไ่ ด้นะ”
รุน่ พีช่ วนคุย ปี น้ เี ธอก็จะอายุสามสิบสองปี แล ้ว ผ่านร้อนผ่านหนาว
มาไม่นอ้ ย เพราะฉะนัน้ ใหค้ ำ� ปรึกษานักศึกษาจบใหม่ท่เี พิ่งมาท�ำงาน
วันแรกอย่างแก้มหอมได้แน่นอน
“มะ ไม่มอี ะไรหรอกค่ ะ” แก้มหอมปฏิเสธ ไม่คิดจะเล่าเรื่อง
ไม่เป็ นเรื่องให้ใครฟัง อีกทัง้ นี่อาจจะเป็ นครัง้ สุดทา้ ยทีเ่ ธอจะได้เจอกับ
พีส่ าวแสนใจดีคนนี้กไ็ ด้
ได้ทำ� งานร่วมกันแค่ครึ่งวัน เธอก็รบั รู้ได้ถงึ มิตรภาพแสนน่ารัก
ของสราวลีและชยางกูร เสียดายที่เธอคงไม่มโี อกาสได้ทำ� งานร่วมกับ
พวกเขาอีกต่อไป
“ไม่พอใจท่านประธานเหรอ” สราวลีถามไปตรงๆ ใครไม่เห็นว่า
หญิงสาวก�ำลังร้องไหอ้ ยู่ก็คงตาบอด แล ้วมันเกิดอะไรขึ้นกัน ถึงต้อง
มีการร้องห่มร้องไห ้
แล ้วที่คุณผูช้ ่วยบอกว่าท่านประธานรับแก้มหอมเขา้ ท�ำงานเป็ น
กรณีพเิ ศษ เรื่องมันชักจะอย่างไรๆ แล ้ว
“ไม่ใช่หรอกค่ะ แก้มจะไม่พอใจท่านได้ยงั ไง” ปฏิเสธโดยไม่กล ้า
สบตาคนถาม
คิดดูแล ้วเมือ่ สักครู่เธอก็เสียมารยาทใส่ผใู้ หญ่ไปตัง้ เยอะ ทัง้ ๆ ที่
เธอควรควบคุมอารมณ์ให้ดกี ว่านี้ ในเมือ่ มันเป็ นเรือ่ งเข ้าใจผิด จะไปโกรธ
ไปเคืองให ้ขุน่ ข ้องหมองใจตัวเองท�ำไม...
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“ท่านประธานบอกพี่กบั คุณผู ช้ ่ วยว่ามีเรื่องเขา้ ใจผิดกับแก้ม”
สราวลีพูดต่อ พร้อมกับหยุดพูดดู ท่าทีของอีกฝ่ ายซึ่งหลุบตาต�ำ่ ซ่อน
ความรู้สกึ ในใจไว ้
“พี่ไ ม่ รู ว้ ่ า แก้ม เข า้ ใจอะไรท่ า นผิด แต่ พ่ีจ ะบอกว่ า ปกติ แ ล ว้
ท่านประธานเป็ นคนน่ ารักมากนะ เป็ นเจ้านายที่ดี ใจดีกบั พนักงาน
ทุกคน ถา้ แก้มท�ำงานที่น่ีไปนานๆ ก็จะรู้จกั ท่านดีข้ นึ แลว้ ก็หลงรัก
ท่านโดยไม่รูต้ วั เลยละ”
สราวลีโฆษณาท่านประธานสุดหล่อของตัวเองที่มที งั้ รู ปสมบัติ
ทรัพย์สมบัติ และเป็ นทีห่ ลงใหลคลัง่ ไคล ้ของสาวน้อยสาวใหญ่สาวเทียม
ในบริษทั กันถ ้วนหน้า แต่ท่านก็ไม่เคยท�ำอะไรใหต้ อ้ งเสือ่ มเสียชื่อเสียง
ของท่านเลย เขามีความเป็ นมืออาชีพและวางตัวดีกบั พนักงานมาตลอด
ทัง้ ๆ ทีเ่ พียงแค่ท่านยิ้มใหค้ รัง้ เดียว สาวๆ ก็เข่าอ่อนระทดระทวยกัน
เป็ นทิวแถว
“ค่ ะ ขอบคุ ณ พี่ลู ก ศรมากนะคะ” แก้ม หอมอารมณ์ เ ย็น ขึ้น
เมื่อได้ยินค�ำของรุ่นพี่ ประจวบกับมีเสียงโทรศัพท์ดงั ขึ้น แก้มหอม
หยิบขึ้นมาดู จึงเอ่ยปากขอตัวไปรับโทรศัพท์จากมารดา
“สวัสดีค่ะแม่” เสียงหวานทักทาย ใจเต้นตึ้กตัก้ อย่างลุ ้นๆ ทุกครัง้
ที่ได้สายจากมารดา เพราะมันต้องเกี่ยวกับเรื่องยายหรือเงินๆ ทองๆ
แล ้วเธอเดาผิดเสียทีไ่ หน แต่รอบนี้มาทัง้ ยายทัง้ เงิน
“แก้ม พอจะมีเงินสักสองพันไหมลูก แม่จะพายายไปหาหมอ
เห็นบ่นว่าหายใจไม่ค่อยออก” นางจันทิมาบอกจุดประสงค์มาตามสาย
“มีค่ ะ เดีย๋ วหนู โอนใหน้ ะคะ” รีบตอบรับทันที ก่ อนถามถึง
ยายกิ่งแก้วสุดทีร่ กั “ยายเป็ นอะไรเหรอคะ”
“ก็ เ ห็น ว่ า หายใจไม่ ค่ อ ยออก ข า้ วกิ น ไม่ ค่ อ ยได้ โรคคนแก่
นัน่ แหละ” คนเป็ นแม่ตอบส่งๆ เพราะเงินทีจ่ ะได้มานัน้ ไม่ได้เอาไปใช้จา่ ย
ในการพายายไปหาหมอเลยสักแดงเดียว
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“ขอหนู คุยกับยายหน่อยสิคะ”
“เอ่อ พอดีแม่ออกมาซื้อของ ไว ้แม่โทร.กลับนะ อย่าลืมโอนตังค์
มาเลยนะ” คนเป็ นแม่กำ� ชับอีกรอบก็วางสายไปเลย เพราะขี้เกียจหาค�ำ
มาปัน้ แต่งหลอกบุตรสาวต่อ...
หญิงสาวเก็บโทรศัพท์ ความรู้สกึ เป็ นห่วงยายท่วมทน้ หว้ งหัวใจ
ในเมื่อ ทัง้ แม่ แ ละยายยัง ต้อ งพึ่ง พาเธอที่จ ะต้อ งกลายเป็ น เสาหลัก
ในการหาเงินมาจุนเจือครอบครัว แลว้ เธอจะเล่นตัวลาออกจากงาน
ไปได้อย่างไร
ยิ่งเป็ นช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ข ้าวยากหมากแพงเยี่ยงนี้ เป็ นโชคดี
ของเธอเท่าไรแล ้วทีห่ างานดีๆ เงินเดือนสูงได้งา่ ยๆ เรื่องเข ้าใจผิดจาก
เจ้านายใหญ่กอ็ ย่าเอามาคิดให้มนั รกหัวไปกว่านี้เลย เพราะเธอก็มเี รื่อง
ของครอบครัวให ้ต้องคิดถึงเป็ นกังวลมากพออยู่แล ้ว
แก้ม หอมตัด สิ น ใจล ม้ เลิ ก ความคิ ด ที่ จ ะลาออกเดี ๋ย วนั้น
เพื่ออนาคตของตัวเองและเพื่อแม่และยายสุดที่รกั เธอจะท�ำงานที่น่ี
ในฐานะพนักงานคนหนึ่ง เขาจะดูถูกเขา้ ใจผิดอย่างไรก็ช่าง เธอก็จะ
ทนเอาหูไปนาเอาไปไร่ เพราะอย่างไรเธอก็บงั คับความคิดคนอื่นไม่ได้
อยู่แล ้ว โดยเฉพาะคนยโสโอหังเห็นตัวเองดีเลิศประเสริฐศรีกว่าคนอืน่
อย่างเขา!
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Just Messing Around :
เพราะอยากแกล้ง หรืออยากใกล้

“อรุณสวัสดิ์ค่ะลุงสมชาย” เสียงหวานเอ่ยทักทาย พร้อมกับ

ยกมือสวัสดีเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยซึ่งยืนอ�ำนวยความสะดวก
อยู่ตรงหน้าตึกเฉกเช่นทุกเช้า ตัง้ แต่วนั แรกที่แก้มหอมมาท�ำงานที่น่ี
จนครบหนึ่งเดือนเต็มแล ้ว
“สวัสดีครับคุณแก้ม” สมชายทักทายพร้อมกับยิ้มแฉ่งให ้จนตาหยี
“ขยันจัง มาท�ำงานแต่เช้าทุกวัน” มองร่างเล็กนั่นอย่างชื่นชมในนิสยั
น่ารักเป็ นกันเอง
“งานของท่านประธานเยอะน่ะลุง หนู ช่วยอะไรได้ก็ช่วยๆ เท่าที่
จะท�ำได้” แก้มหอมตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเป็ นมิตรไม่ต่างกันพลาง
เดินผ่านประตูทล่ี งุ รปภ. โผมาเปิ ดบริการให ้อย่างเต็มอกเต็มใจ
“ขอบคุณค่ะ” พูดอย่างเดียวไม่พอ แก้มหอมยังยกมือไหว ้อย่าง
อ่อนน้อม แล ้วเดินโค้งตัวผ่านร่างลุงสมชายไปอย่างมารยาทดี
ถา้ ใครๆ ได้เห็นก็ตอ้ งชื่นชมในอุปนิสยั น่ ารักเป็ นกันเองและ
อ่อนน้อมถ่อมตนของหญิงสาวเป็ นแน่ นั่นรวมไปถึงสายตาคู่คมทีม่ อง
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ร่างเล็กเขม็งตัง้ แต่เธอจอดรถจักรยานตรงหน้าตึกแล ้ว...
แก้มหอมเดินเขา้ มาขา้ งในตัวตึกแลว้ มายืนต่ อคิวรอขึ้นลิฟต์
ไปชัน้ ท�ำงานของตัวเอง ในระหว่างทีก่ ำ� ลังก้มหน้าก้มตามองหาโทรศัพท์
ขึ้นมาส่งขอ้ ความคุยกับมารดาก็ได้ยนิ เสียงทุม้ ทรงอ�ำนาจที่เธอเริ่มจะ
คุน้ เคยดังขึ้น
“คุณแก้มหอม”
“คะ” เจ้า ของชื่ อ ขานพร้อ มกับ หัน ไปทางต้น เสีย ง ก็ พ บว่ า
ท่านประธานยืนอยู่ตรงหน้าลิฟต์สำ� หรับผู ้บริหารซึง่ อยู่ฝั่งตรงข ้าม และ
ห่างไปไม่กก่ี า้ วจากลิฟต์ตวั ทีเ่ ธอยืนรออยู่ โดยมีสายตาพนักงานมากมาย
หันมามองเขาอย่างชื่นชมในความหล่อเหลาปานซุป’ตาร์ ถึงแม้ว่าเขา
ยังไม่ได้ใส่สูทผูกไทอย่างเช่นทุกวัน
“มาขึ้นลิฟต์ตวั นี้กบั ผม” ท่านประธานเอ่ยชวน พร้อมกับกวักมือ
เรียกด้วย และแน่นอนว่าทัง้ เสียงและการกระท�ำของเขาท�ำใหห้ ญิงสาว
โนเนมในบริษทั ตกเป็ นเป้ าสายตาของพนักงานแถวนัน้ ทันที
“มะ ไม่เป็ นไรค่ะ ดิฉนั ขึ้นลิฟต์พนักงานดีกว่าค่ะ” รีบส่ายหน้า
ปฏิเสธ จะให ้เธอไปขึ้นลิฟต์ผู ้บริหาร แถมยังจะขึ้นกับเขาเพียงสองคน
ได้อย่างไรกัน
ติง๊
เสียงลิฟต์สำ� หรับผูบ้ ริหารดังขึ้นก่อนจะเปิ ดออก ท่านประธาน
ที่เริ่มไม่พอใจที่โดนปฏิเสธต่ อหน้าสาธารณชนก้าวมาควา้ ขอ้ มือของ
พนักงานสาวแลว้ ลากเขา้ ลิฟต์ของตัวเอง ไม่สนว่าการกระท�ำของตน
จะกลายเป็ นจุดสนใจของพนักงานแถวนัน้
“จะเล่นตัวท�ำไมนักหนา ฉันไม่ฆ่าเธอทิ้งในลิฟต์หรอก” เขาต่อว่า
เสียงห ้วนเมือ่ ลากเธอเข ้ามาในตัวลิฟต์ ต้องให ้อารมณ์เสีย เขารึอตุ ส่าห์
ดีใจทีไ่ ด้เห็นหน้าหญิงสาวตัง้ แต่เช้า...
แก้มหอมรีบสะบัดตัวหนีไปอยู่มมุ ตรงข ้ามกับร่างใหญ่
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“มันดูไม่เหมาะค่ะ แก้ม เอ๊ย ดิฉนั เป็ นแค่พนักงาน ไม่ควรได้สทิ ธิ์
ใช้ลฟิ ต์ของท่านประธาน” หญิงสาวบอกเหตุผล พร้อมกับยืนตัวลีบ
ก้มหน้างุด ไม่กล ้าจ้องหน้าสู ้ตาวาววับของเขา
ตั้ง แต่ เ กิด เรื่อ งเข า้ ใจผิด ในวัน แรกของการท�ำ งาน ชายหนุ่ ม
ก็ไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวของเธอมาเอ่ยถึงอีก ถึงแม้วนั ต่อๆ มาเขาจะ
เรียกเธอไปสั่งงานมากมายจนเกือบดูเป็ นการแกล ้ง แต่มนั ก็ยงั ดีกว่า
โดนเขาถากถางอย่างดูแคลน และโชคดีทช่ี ายหนุ่มต้องเดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศถึงสองอาทิตย์เต็มๆ เธอเลยมีเวลาหายใจหายคอคล่องขึ้น
ไม่ตอ้ งคอยเดินคอแข็งตัวแข็งอยู่ตลอดเวลาอยู่ใกล ้ๆ เขา
“ก็จะขึ้นไปชัน้ เดียวกัน” เพทายให ้เหตุผลง่ายๆ พร้อมกับกดไป
ชัน้ ทีส่ ามสิบห ้า
แก้มหอมตาโต ตกใจและพรั่นพรึงใจในคราเดียวกัน ชัน้ ท�ำงาน
ของเธออยู่ ช นั้ สามสิบ สี่ ถ า้ ท่ า นประธานจะขึ้น ไปชัน้ ที่พ กั ก็ ค วรกด
ชัน้ สามสิบสีใ่ หเ้ ธอด้วย แต่แก้มหอมก็ไม่กล ้าพอจะออกปากขอใหเ้ ขา
กดลิฟต์ให ้เช่นกัน
ร่างเล็กจึงค่อยๆ เดินออกมาจากมุมลิฟต์ แล ้วยืน่ แขนไปกดปุ่ม
ตัวเลขแบบเก้ๆ กังๆ โดยให ้ล�ำตัวของตัวเองห่างจากร่างใหญ่มากทีส่ ุด
“จะท�ำอะไร” เสียงห ้วนๆ ดังขึ้น
คนทีก่ ลัวเป็ นทุนเดิมผวาเฮือก เลยเสียสมดุลของร่างกาย ท�ำให ้
ร่างเล็กเซเข ้าไปปะทะร่างใหญ่ไม่พอ ท่อนแขนแกร่งยังรวบร่างน้อยไว ้
ในแผงอกตึงแน่นอย่างพอเหมาะพอดี
“ขะ ขอโทษค่ะ” แก้มหอมตกใจเพิม่ ขึ้นอีกเป็ นร้อยเท่า ขืนตัว
หนีจากอ้อมแขนของเขาทีร่ ดั แน่นขึ้นไปอีก
“จะท�ำอะไร” เพทายถามอีกครัง้ อยากจะหัวเราะทีไ่ ด้แกล ้งเด็ก
แต่ตอ้ งเก๊กท่าขรึมเอาไว ้
ชายหนุ่มจะแวะไปท�ำธุระทีห่ ้องพักก่อนก็แค่นนั้ ยายนี่ทำ� อย่างกับ
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เขาจะพาไปถ่วงน�ำ้
“กรุณาปล่อยด้วยค่ะ” เสียงทีบ่ งั คับใหแ้ ข็งบอก แก้มหอมกลัว
จนไม่กล ้าหายใจ กลัวว่าตัวเองจะสูดกลิน่ ชายชาตรีของเขาแล ้วตัวเอง
จะเป็ นลมไปเสียจริงๆ
“ฉัน จะขึ้น ไปที่ห อ้ งพัก ฉัน ก่ อ น ไปด้ว ยกัน หน่ อ ย” เพทาย
ปล่อยร่างทีเ่ ขายอมรับได้เต็มปากว่านิ่มน่าสัมผัสไปทุกสัดส่วนให ้พ ้นตัว
ก่อนบอกเหตุผลกึง่ บังคับพนักงานสาวให้ข้นึ ไปบนชัน้ ทีส่ ามสิบห ้ากับเขา
“เอ่อ ไม่ดมี งั้ คะ ให้ดฉิ นั ลงทีช่ นั้ สามสิบสีเ่ ถอะค่ะ” คนทีร่ บี เด้ง
ตัว เองไปอยู่ ต รงมุม ลิฟ ต์แ ย้ง หน้า ตาตื่น ท่ า นประธานนึ ก อะไรอยู่
ถึงจ�ำเป็ นต้องหนีบเธอขึ้นห ้องไปกับท่านด้วย
“จะขัด ค�ำ สั่ ง เจ้า นายเหรอ” เพทายย้อ นถามเสีย งติด ร�ำ คาญ
จ้องร่างน้อยทีย่ นื ตัวลีบอยู่ตรงมุมลิฟต์นั่นอย่างขบขันในที แต่สายตา
ดุคมก็ไม่ลมื ส�ำรวจความน่ารักของเจ้าหล่อนไปด้วย
เพราะแม่น่ียงั น่ ารักเหมือนเดิม ผมยาวถูกมัดรวบเป็ นหางมา้
เผยใหเ้ ห็นใบหน้ารูปไข่แสนจิ้มลิ้มเกลี้ยงเกลา สวมเสื้อเชิ้ตสีชมพูอ่อน
คู่กบั กระโปรงด�ำแค่เข่า โชว์ท่อนขาขาวผ่องเรียวสวย แค่น้ ีก็ทำ� ใหเ้ ธอ
ดูดอี ย่างไม่น่าเชื่อ
แล ว้ เจ้า แก้ม แดงก�ำ่ ทัง้ สองข า้ งนั่ น อีก มัน จะหอมเหมือ นชื่อ
หรือเปล่า ความคิดนี้ดนั ผุดขึ้นในหัวของเพทายโดยตัวเขาไม่รตู้ วั สักนิด
“มะ...มันไม่ได้เป็ นค�ำสั่งเรื่องงานนี่คะ” พนักงานสาวเถียง
ชวนขึ้นหอ้ งมันใช่ งานเสียที่ไหน มิหน�ำซ�ำ้ เขายังคิดว่าเธอเป็ น
ผู ห้ ญิงอย่างว่า แลว้ ถา้ เขาจะพาเธอไปท�ำมิดีมริ า้ ยบนหอ้ งพักเขาล่ะ
ยิง่ คิดแก้มหอมยิง่ ขนลุก
“ขึ้นไปแล ้วฉันจะหางานให ้ท�ำ ไม่ตอ้ งห่วง”
น�ำ้ เสียงมีลบั ลมคมในกับดวงตาสีสนิมที่ฉวยแววเจ้าเล่หท์ ำ� ให ้
คนเห็นอยากจะร้องไห ้ แต่กท็ ำ� อะไรไม่ได้แล ้ว เพราะลิฟต์เดินทางมาถึง
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ชัน้ เป้ าหมาย แล ้วร่างเล็กก็โดนลากเขา้ ไปในหอ้ งพักของท่านประธาน
อย่างง่ายดาย
หมดหนทางขัดขืน...
“เธอควรดีใจนะที่ได้ข้ นึ มาบนหอ้ งพักของฉันน่ ะ” เจ้าของหอ้ ง
ภูมใิ จน�ำเสนอ ก่อนจัดการใช้คำ� สั่งเสียงควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ าในหอ้ ง
ให ท้ ำ� งานตามประสาบ า้ นคนรวยที่ใ ช้ร ะบบโฮมออโตเมชัน หรื อ
บ ้านอัจฉริยะทัง้ หลัง
แก้มหอมยูห่ น้า ดีใจกะผีอะไร ตอนนี้เธอกลัวเหมือนก�ำลังเห็นผี
อยู่ต่างหาก ไม่ได้รู้สกึ ตื่นตาตื่นใจกับหอ้ งพักหรูสุดเอ็กซ์คลูซฟี ของเขา
สักนิด และมองปราดเดียวก็รูว้ ่าเฟอร์นิเจอร์ในหอ้ งแพงหู ฉ่ี ทุกชิ้น
ไม่ว่าจะมองตรงมุมไหนของหอ้ งก็งดงามทันสมัยสมกับความรวยของ
เจ้าของห ้อง...
โดยเฉพาะวิวสวยมองไปไกลสุดลูกหูลูกตานอกก�ำแพงกระจก
ทีล่ ้อมรอบห ้องพักอยู่นั่น
“ฉันเพิง่ ลงเครือ่ งมา จะขึ้นมาอาบน�ำ้ เปลีย่ นชุดหน่อย” เจ้าของห ้อง
หันมาบอก พร้อมกับเริ่มปลดกระดุมเสื้อเชิ้ต แก้มหอมรีบหลุบหน้า
ลงมองพื้นทันที
การที่ท่านขึ้นมาอาบน�ำ้ ก็ไม่มเี หตุผลอะไรที่ตอ้ งพาเธอขึ้นมา
บนนี้ด ้วย “งัน้ ดิฉนั ลงไปท�ำงานก่อนนะคะ” ลาอีกหน แล ้วหวังว่าคราวนี้
เจ้านายหน้ามึนคงไม่คว ้าแขนเล็กของเธอไว้อกี
ทว่าเธอคิดผิด...
“เดีย๋ ว” เสียงทุม้ ทว้ ง “วันนี้ชยางกูรไม่เขา้ บริษทั เพราะฉะนัน้
เธอช่วยไปท�ำธุ ระให้ฉนั หน่ อยละกัน” ชายหนุ่ มบอกแผน พร้อมกับ
เดินไปเขียนข ้อความลงบนกระดาษโน้ตตรงบริเวณเคาน์เตอร์ในครัว
“ได้ค่ะ” ตอบรับอย่างใจชื้นขึ้น เพราะมันคือการทีเ่ ธอไม่ตอ้ งอยู่
ในหอ้ งนี้กบั เขา ถ ้าบอกดีๆ มาตัง้ แต่แรกก็หมดเรื่อง อยู่ๆ ก็โดนลาก
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ขึ้นห ้องมา ไม่ตกใจก็แปลกแล ้ว
“เอ้า นี่ ” พู ด พลางยื่น กระดาษที่เ ขาขีด ๆ เขีย นๆ ไปเมื่อ ครู่
พร้อมกับธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทหนึ่งใบ “ช่วยไปซื้อของในลิสต์น้ ี
ให้ฉนั หน่อย” สั่งความด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบและมีความเป็ นมืออาชีพ
พนักงานสาวรับกระดาษและเงินมาไว้ในมือ แลว้ รีบหันหลัง
เดินหนีเจ้านายนิสยั แปลกๆ ออกไปนอกห ้อง เลยท�ำให ้เธอพลาดสายตา
ที่มองมาอย่างเจ้าเล่ห ์ ไม่พอ คนที่กำ� ลังยิ้มอยู่นั่นยังส่งเสียงก�ำชับ
ตามหลังไปอีกด้วย
“ซื้อมาให ้ครบนะ ห ้ามขาด”

พนักงานสาวต้องถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่อย่างโล่งอก

เมื่อ เดิน เข า้ มาในร้า งสะดวกซื้อ ใต้ตึก ซึ่ง ตอนนี้ เ ริ่ม มีผู ม้ าใช้บ ริก าร
หนาแน่ น เพราะพนักงานออฟฟิ ศก็มาฝากทอ้ งซื้ออาหารเช้าสั่งกาแฟ
จากทีน่ ่ี
ถึงจะน่ากลัวไปสักหน่อย แต่ทแ่ี ทเ้ ขาก็แค่มเี รื่องต้องใช้งานเธอ
จริงๆ ท�ำเอาเธอกลัวแทบแย่
แก้มหอมหยิบกระดาษจดรายการของที่ท่านประธานสั่งให้ซ้ อื
ออกมาจากกระเป๋ าถือ ไล่สายตาอ่านขอ้ ความแต่ละอย่างทีป่ รากฏอยู่
บนกระดาษ พร้อมกับหยิบของชิ้นนัน้ ๆ ลงใส่ตะกร้าในมือไปด้วย
“ขนมปังไสเ้ ผือกสิบชิ้น แซนด์วชิ แฮมชีสสิบชิ้น เค้กกล ้วยหอม
อีกสิบชิ้น” โห เอาไปอย่างละตัง้ หลายชิ้น จะกินหมดเหรอ คนทีก่ ำ� ลัง
หยิบของในลิสต์อดคิดขึ้นมาไม่ได้
จนเมือ่ ได้ของจากบริเวณนัน้ ครบ แก้มหอมก็เดินไปทีเ่ คาน์เตอร์
คิดเงิน เพราะของชิ้นต่อไปต้องสั่งจากพนักงาน
“ขอขนมจีบปูและกุง้ อย่างละสิบ และซาลาเปาไสห้ มูแดงและ
หมูสบั อย่างห ้าลูกด้วยค่ะ” แก้มหอมสัง่ พนักงาน ซึง่ ก็ย้มิ รับแล ้วจัดการ
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หยิบตามออร์เดอร์ พร้อมกับทีเ่ ธอวางของในตะกร้าให ้พนักงานคิดเงิน
ท่านประธานจะซื้อไปไหนตัง้ เยอะแยะ แล ้วปกติฝากทอ้ งไว้กบั
เซเว่นแบบนี้เหรอ แก้มหอมแอบนินทา
หญิงสาวก้มลงมองกระดาษในมืออีกหน เพือ่ ตรวจสอบว่าตัวเอง
ได้ของครบ ทว่าของรายการสุดทา้ ยในลิสต์ก็ทำ� ใหเ้ ธอตกใจจนแทบ
ลืมหายใจ ก่อนจะตัวสั่นขึ้นมาด้วยความโกรธและอายสุดจะบรรยาย
และเธออาจจะต้องแทรกแผ่นดินหนีออกไปจากร้านสะดวกซื้อนี้
...คอนดอมไซซ์ห ้าสิบหกจ�ำนวนหนึ่งโหล...
ท่ านประธานโรคจิต แก้มหอมเข่นเขี้ยวในใจ ของแบบนี้ไป
หาซื้อเองไม่ได้เหรอ แล ้วท�ำไมต้องให ้พนักงานสาวอย่างเธอมาหาซื้อให ้
ด้วย
แลว้ ไอ้ของที่ว่านั่นก็อยู่ตรงหน้าเธออยู่น่ีแลว้ ทว่าใครจะกลา้
ยืน่ มือไปหยิบกันล่ะ
“รับอะไรเพิม่ อีกไหมคะ” น้องพนักงานถามขึ้น ท�ำเอาคนทีก่ ำ� ลัง
ชัง่ ใจว่าจะท�ำตามค�ำของคนโรคจิตดีไหมต้องสะดุง้ คนก็เยอะ รอต่อแถว
กันมากมาย แล ้วจะให ้เธอต้องยืน่ มือไปหยิบไอ้กล่องสีเ่ หลีย่ มทีเ่ ขียนว่า
ไซซ์ห ้าสิบหกนั่นอยู่จริงเหรอ
“เร็วๆ สินอ้ ง” เสียงของคนทีร่ อจ่ายเงินอยู่ดา้ นหลังเธอเร่งออกมา
เมือ่ เห็นว่าร่างเล็กยืนแน่น่งิ เป็ นหุน่ แต่หน้าตาเหมือนคนใกล ้จะปล่อยโฮ
ออกมาเต็มที
“คะ...แค่น้ ีแหละค่ะ ไม่เอาอะไรแล ้วค่ะ”
แก้มหอมรีบละล�ำ่ ละลักตอบพนักงานในร้าน ยืน่ เงินจ่ายค่าของ
แล ้วรีบเดินหนีออกมาจากร้านด้วยสีหน้าแดงยิง่ กว่าลูกต�ำลึงสุก ทัง้ ๆ ที่
เธอไม่ได้หยิบไอ้ของทีเ่ ป็ นต้นเหตุให ้เธอหน้าแดงมาด้วย
...ตามค�ำสั่งซื้อมาให ้ครบและห ้ามขาดของเขา...
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ร่างเล็กขึ้นมายืนตัวสัน่ อยูห่ น้าห ้องท่านประธานอยูพ่ กั ใหญ่เพราะ

ไม่กล ้ากดกริ่งขออนุ ญาตเข ้าไปในหอ้ งพักของเขา ทัง้ กลัวและทัง้ โกรธ
ปะปนกันไปหมด
นี่มนั แกลง้ กันชัดๆ แก้มหอมก�ำมือแน่ น พร้อมกับหลับตาลง
ข่มความโกรธของตัวเองให ้ลดลง เพราะไม่อยากจะแสดงกิรยิ ากระด้าง
กระเดือ่ งเคืองแค้นให ้เจ้านายได้เห็น ถึงเขาจะท�ำตัวไม่น่าให ้ความเคารพ
นับถือเลยสักนิด
มือ น้อ ยที่ก �ำ ลัง จะยกขึ้น ต้อ งค้า งอยู่ ก ลางอากาศ เมื่อ ประตู
เปิ ดออกต้อนรับเธอโดยยังไม่ทนั ได้เคาะ นั่นเพราะเจ้าของห ้องทีเ่ ฝ้ ารอ
การกลับมาของเธอคอยจ้องหน้าจอกล ้องวงจรปิ ดอยู่
“นี่ ค่ะ” แก้มหอมรีบยื่นของให ้ ก่ อนลาอย่ างรวดเร็ว “ดิฉัน
ขออนุญาตลงไปท�ำงานก่อนนะคะ” ลาปุ๊ บก็รบี หันหลังหนี
ทว่าดูเหมือนจะเป็ นเรือ่ งปกติแล ้วทีเ่ ธอโดนเขาคว ้าและกระชากตัว
ให้หนั กลับไปทางเขาไม่พอ ร่างเล็กยังโดนลากเข ้าไปในห ้องอีกหน
“มากินด้วยกันก่ อนสิ” เพทายชวน “เธอคงไม่คิดว่าฉันจะกิน
ทุกอย่างคนเดียวหรอกนะ” ทีใ่ ห้ไปซื้อมาเยอะแยะก็เพราะจะได้นั่งกิน
ด้วยกันไง
ปกติเขาไม่ตอ้ งมาหาอะไรกินเองแบบนี้ เพราะชยางกูรเป็ นคน
จัดการให ้ทุกอย่าง และคุณหญิงแม่กส็ ง่ ปิ่ นโตอาหารเลิศรสมาให ้เขาถึงที่
แทบทุกวัน เขาแค่เอาเข ้าไมโครเวฟก็พร้อมกินแล ้ว
แต่วนั นี้เขาแค่รสู้ กึ อยากจะแกล ้งเด็ก...
แถมวันนี้เหยื่อตัวน้อยก็เดินเขา้ มาติดกับดักใหเ้ ขาได้แกลง้ ได้
ง่ายๆ เขาเลยจะขอสนุกกับแม่น่สี กั หน่อย ก็ไม่ได้เจอกันตัง้ สองอาทิตย์น่ี
ความคิดส่วนลึกในใจผุดออกมาโดยเจ้าตัวเองก็ไม่รตู้ วั
แลว้ เขาก็ยงั ไม่ได้สำ� รวจในถุงเลยว่าได้ของมาครบหรือเปล่า
จะให ้กลับไปได้อย่างไร เพทายคิดพลางกระตุกยิ้มมุมปาก ก่อนเดินไป
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เทของทุกอย่างออกจากถุงลงบนเคาน์เตอร์ในครัว
“ไม่รบกวนท่านดีกว่าค่ะ” แก้มตอบหน้าแหยๆ ไม่กล ้าสบตาคม
ทีฉ่ ายแววเจิดจ้ายิ่งนักนั่น ยิ่งเขาก�ำลังจะส�ำรวจของในถุง แน่ นอนว่า
เขาต้องมีนำ�้ โหขึ้นอีกแน่ๆ แล ้วก็ใช่จริงๆ
“ได้ของมาไม่ครบ ขาดของส�ำคัญทีส่ ดุ ไป” เขาพูดราวกับว่ามันคือ
การซื้อข ้าวของเครื่องใช้ทั่วไป ไม่ใช่ถงุ ยางไซซ์ใหญ่สุดจ�ำนวนหนึ่งโหล
แถมยัง คลี่ย้ ิม เจ้า เล่ห ์ ไม่ ส นว่ า ร่ า งเล็ก จะยืน ตัว สั่ น ทัง้ กลัว ทัง้ อาย
มากแค่ไหน
ถ ้าส�ำคัญ ท�ำไมไม่ไปซื้อเอง แก้มหอมแอบย้อนในใจ
“เอ่อ ทะ...ท่านจะให้ดฉิ นั ซื้อมาหนึ่งโหล แต่เงินไม่พอค่ะ”
แก้มหอมทีเ่ พิง่ นึกถึงข ้ออ้างขึ้นมาได้รบี บอกให ้เขาทราบ แล ้วมัน
ก็จริง สั่งมาตัง้ โหล เงินจะพอได้อย่างไร เธอก็ไม่ได้มเี งินสดติดตัว
มากมายด้วย
แต่ท่สี ำ� คัญ ใครจะหน้าหนาพอไปซื้อถุงยางอนามัยครัง้ ละเป็ น
โหลๆ ได้ เดีย๋ วนี้คนสัง่ ซื้อของออนไลน์กนั แล ้วทัง้ นัน้ หรือท่านประธาน
จะยุ่งเกินจนไม่รูว้ า่ สั่งซื้อของด้วยปลายนิ้วได้แทบทุกอย่างแล ้ว
“งัน้ เอาเงินเพิม่ ไป และก็ลงไปซื้อให้ฉนั หน่อย เพราะฉันจ�ำเป็ น
ต้องใช้” คนทีย่ งั ไม่เลิกล ้มความคิดแกล ้งเด็กเดินไปหยิบเงินฟ่ อนใหญ่
จากลิ้นชัก แล ้วยืน่ ส่งให ้หญิงสาวด้วยแววตาพราวระยับ
แก้มหอมตาโต อ้าปากค้างจนคางยานแทบถึงพื้น ตกใจกับ
การกระท�ำของเขา
“ทะ ท�ำไมท่านไม่ไปซื้อเองล่ะคะ”
“ถ ้าต้องท�ำเองทุกอย่าง แล ้วฉันจะจ้างพวกเธอไว ้ท�ำไม”
เจ้านายหนุ่มย้อนกลับเสียจนลูกจ้างสาวหน้าแทบหงาย ตะกี้เขา
ก็มวั แต่สนุกกับการจินตนาการว่าแม่น่จี ะท�ำหน้าอย่างไรเมือ่ เห็นข ้อความ
ส�ำคัญของเขา เลยลืมนึกถึงจ�ำนวนเงินทีค่ วรให ้หญิงสาวไป
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ใบหน้าหวานสะบัดเชิด เขาพูดถูก ลูกจ้างควรท�ำตามค�ำสัง่ นายจ้าง
แต่น่ีมนั จะเกินไปหน่อยแล ้ว แต่จะยืนเถียงเขาไปมาก็จะเสียเวลาเปล่า
มั่นใจว่าเขาต้องเป็ นผู ้ชนะอย่างแน่นอน ก็เขาเป็ นเจ้านายเธอนี่
แก้มหอมกัดกลีบปากอิ่มแน่ นพยายามระงับอารมณ์ หายใจ
เขา้ ออกหนักๆ จนเห็นอกอวบกระเพื่อมขึ้นลงชัดเจน จะกลัวอะไร
ก็เหมือนซื้อของปกตินั่นแหละ เพียงแต่จากนี้ไปเธออาจจะต้องใช้ปี๊บ
คลุมหัวเดินไปไหนมาไหนด้วยก็เท่านัน้
“ได้ค่ะ ท่านประธานรอสักครู่นะคะ ดิฉนั จะไปจัดหามาให ้ตามที่
ท่านต้องการค่ะ”

เป็ นอีกครัง้ ทีแ่ ก้มหอมมายืนตัวสั่นก�ำหมัดแน่นด้วยความโกรธ

และอายสุดชีวติ อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินของร้านสะดวกซื้อใต้ตกึ
ดวงตาโตสั่นระริกและมีนำ�้ ร้อนๆ เอ่อล ้นพร้อมไหลอาบแก้ม
คนโรคจิต คนลามก ท�ำแบบนี้กไ็ ด้เหรอ...
แก้มหอมหาค�ำมาก่นด่าสารพัดใหส้ มกับความเจ็บแค้นเคืองใจ
ทีโ่ ดนเขากลั่นแกล ้ง สงสัยทีย่ กมือขอพรจากเจ้าทีเ่ จ้าทางไปว่าอยากได้
เจ้านายใจดี รักและเอ็นดูเธอนัน้ ดูทรงแล ้ว ท่านไม่ได้จดั ใหต้ ามทีข่ อ
แถมดันส่งเจ้านายคุณสมบัตติ รงกันข ้ามมาให้อกี ต่างหาก
แก้มหอมสะเทือนใจ ไม่แน่ ใจว่าตัวเองจะมีแรงสู ร้ บตบมือกับ
เจ้านายไปได้อกี สักกี่นำ�้ และในเมือ่ เขาอยากได้ไอ้เจ้าถุงยางจนตัวสั่น
และต้องได้วนั นี้ เพราะมีความจ�ำเป็ นต้องใช้
ดิฉนั ก็จะจัดให ้ค่ะท่านประธาน
คนโกรธจนตัวสั่นกัดฟัน หลับหูหลับตารวบกล่องถุงยางอนามัย
ทัง้ หมดทีต่ งั้ โชว์อยูต่ รงหน้า ทุกไซซ์ ทุกยีห่ ้อ ทุกสี ทุกกลิน่ จนชัน้ วางของ
ว่างเปล่า เอาไปกองให ้พนักงานคิดเงิน โดยไม่สนว่ามีคนมองการกระท�ำ
ของเธออยู่มากมาย
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แก้มหอมอยากจะร้องไห ้ แต่มนั เจ็บใจจนร้องไม่ออก เกลียด
เจ้านายนิสยั ทุเรศของตัวเองจนเขา้ ไส ้ แลว้ ดู จ ำ� นวนคนที่ยืนมุงสาว
สายเปย์มาเหมาถุงยางอนามัยอยู่สิ
อายจนต้องแทรกแผ่นดินหนีมนั เป็ นแบบนี้น่ีเอง...

คนอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนีเดินหน้าบูดบึ้งและแดงก�ำ่

ออกมาจากลิฟต์ เธอยืนรออยูต่ รงหน้าประตูห ้องพักท่านประธาน ซึง่ มัน
ก็เปิ ดออกต้อนรับเธอเองอีกครัง้ โดยไม่จำ� เป็ นต้องยกมือเคาะ
“นี่ค่ะ ดิฉนั ขออนุ ญาตลงไปท�ำงานก่ อนนะคะ” ประโยคเดิม
ถูกพูดออกมาอีกหน คนพูดก็ทำ� เช่นเดิมคือยื่นถุงทีข่ า้ งในเต็มไปด้วย
ถุงยางอนามัยหลากหลายยี่หอ้ และไซซ์บรรจุอยู่ไปตรงหน้าร่ างใหญ่
ซึ่งแทนที่จะรับถุงจากมือเธอ เขาดันควา้ แขนเล็กเอาไว ้ แลว้ ลากร่าง
ของหญิงสาวเข ้าไปห ้องพักด้วยกัน
“กรุณาปล่อยดิฉนั เถอะค่ะ” แก้มหอมเวา้ วอน ลืมเรื่องกลับไป
ท�ำงานไปก่อน ตอนนี้แค่อยู่ห่างๆ ไม่แตะเนื้อต้องตัวกับเขาเป็ นดีทส่ี ุด
ซึง่ เขาก็ยอมรับฟังแต่โดยดี
ร่ างเล็กถอยหลังไปยืนห่างจากคนตัวโต ก่ อนยื่นถุงในมือให ้
อีกหน สีหน้าสีตาฉายแววกังวลยิ่ง เพราะเขาต้องโกรธแน่ๆ ทีเ่ ธอท�ำ
เกินค�ำสั่ง
อีกใจหนึ่งก็รู้สกึ กลัวจนหัวแทบหด เขา้ ไปอยู่ในหอ้ งกับผูช้ าย
ทีม่ ถี งุ ยางอนามัยเป็ นร้อยชิ้น มันดูไม่ปลอดภัยสักนิด
เพทายรับถุงจากมือเล็กมาเปิ ดดู แลว้ ต้องเบิกตาโพลงราวกับ
เห็นผี เมือ่ เห็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราจ�ำนวนมากในถุงชนิดที่ใช้ทงั้ ปี
ก็ไม่หมด
“นี่ยายทริปเปิ ลผู ้ช่วยจะซื้อมาท�ำไมเยอะแยะ” ร้องถามอย่างตกใจ
ถ ้าหญิงสาวหยิบมาแต่เฉพาะแบบทีเ่ ขาสัง่ คนทีม่ องก็คดิ ว่าใช้กบั
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ผู ช้ ายคนเดียว แต่ แม่น่ีเล่นหยิบมาทุกไซซ์ ทุกแบบ คนจะมองว่า
หญิงสาวมั่วหรือมีอาชีพพิเศษอะไรหรือเปล่า ยิง่ คิด เพทายยิง่ อารมณ์
ขุน่ มัว ไม่แน่ใจว่าท�ำไมต้องมีอารมณ์โกรธเคืองผุดขึ้นมาด้วย
ถึงจะตกใจและแปลกใจกับค�ำเรียกชื่อตัวเอง แต่แก้มหอมก็รบี
แก้ตวั ไปทันควัน
“ดิฉนั เห็นว่าแถวมันยาว ถ ้าดิฉนั มัวแต่ยนื หาของทีท่ ่านสั่งก็กลัว
คนอืน่ ทีร่ อคิวจ่ายเงินจะรอนาน ดิฉนั เลยกวาดมาหมดเลยค่ะ” พูดจบ
ก็รบี ก้มหน้างุด ซ่อนความอายและโกรธของตนเอาไว ้
คนฟังกระตุกยิ้มอย่างมีเลศนัย ก่อนถาม “จะมาช่วยฉันใช้เหรอ”
ถามเสร็จยังยักคิ้วตามมาด้วยอีกต่างหาก
แก้มหอมเงยหน้าขึ้นมาอ้าปากหวอ รีบส่ายหน้ายกมือขึ้นโบก
ปฏิเสธทันควัน ใครจะอยากไปช่วยใช้ของแบบนี้กนั
“มะ...ไม่ใช่ค่ะ คือท่านประธานจะได้มีใช้ไปนานๆ ไงคะ”
พร้อมให ้เหตุผล และเธอเองก็จะได้ไม่ต ้องบากหน้าไปซื้อให ้บ่อยๆ
ด้วย
“ฮึ แค่น้ ีเอง ไม่น่าจะพน้ เดือนนี้หรอก” คนฟังท�ำเสียงขึ้นจมูก
ก่อนยักไหล่โมเ้ สียงภาคภูมใิ จ ยิ่งท�ำใหค้ นฟังหน้าแดงตัวแดงยิ่งกว่า
กุง้ โดนน�ำ้ ร้อนลวกเข ้าไปอีก
“ต้องจะอายอะไรนักหนา ท�ำอย่างกับไม่เคยไปได้” เพทายเยาะ
ถึงจะไม่ได้มอี าชีพเสริม แต่ เด็กสมัยนี้ก็ยืดอกพกถุงยางกันจนแทบ
กลายเป็ นเรื่องปกติอยู่แล ้วนี่
“ก็ดฉิ นั มะ...” สาวเวอร์จนิ ตัง้ ใจจะเถียง แต่ก็ยงั้ ปากตัวเองไว ้
จะพูดให ้เปลืองน�ำ้ ลายท�ำไม อย่างไรเขาก็ไม่เชือ่ อยูแ่ ล ้ว “ให้ดฉิ นั กลับไป
ท�ำงานได้หรือยังคะ” เลยขอในสิง่ ทีอ่ ยู่ในใจมาตัง้ แต่เช้าแล ้ว เธอมาทีน่ ่ี
เพือ่ ท�ำงาน ไม่ได้มาวิง่ ขึ้นลงเซเว่นซื้อถุงยางให ้เจ้านาย
“มากินเป็ นเพือ่ นหน่อย”
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คนชวนไม่พูดเปล่า ลากร่ างเล็กให้ไปนั่งที่โต๊ะกินขา้ วในครัว
ที่สร้างไวอ้ ย่างทันสมัยสะดวกสบายตรงมุมหอ้ งด้วย เพทายดันหลัง
แก้มหอมให้นงั่ ลง แล ้วไปคว ้าถ ้วยกาแฟทีต่ วั เองชงไว ้จากเครือ่ งท�ำกาแฟ
มาวางบริการไวต้ รงหน้าเธอ ซึ่งเป็ นการกระท�ำที่เขาไม่เคยท�ำให้ใคร
มาก่อน...
ร่างใหญ่นั่งลงฝั่งตรงข ้าม หยิบขนมมากมายทีใ่ หห้ ญิงสาวซื้อมา
กินพร้อมกับอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วย
“คนเดีย๋ วนี้ ไ ม่ ช อบอ่ า นหนัง สือ พิม พ์ ชอบอ่ า นทุก อย่ า งจาก
หน้าจอโทรศัพท์ แต่ ฉนั ยังชอบความขลังของการเปิ ดหนังสือพิมพ์
ตอนนั่งจิบกาแฟตอนเช้าๆ แบบนี้”
เขาเล่าออกมาพลางท�ำอย่างทีพ่ ูดไปด้วย และหยิบขนมนมเนย
ขึ้นกินด้วยท่าทีหวิ โหย ในขณะที่หญิงสาวได้แต่นั่งเฉยๆ ตัวแข็งทื่อ
เหมือนเป็ นหุ่นยนต์
“ท�ำไมไม่กนิ ล่ะ” ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาถาม
แก้มหอมกัดกลีบปากอิม่ แน่น จะให ้ต้องบอกตรงๆ เหรอว่าไม่กนิ
เพราะไม่ไว้ใจเขา จะให ้เธอดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีเ่ ขาเอามาให้ได้อย่างไร อีกอย่าง
เธอไม่ดม่ื กาแฟ แต่ยงั ไม่ทนั ได้อา้ ปากบอกเขา เสียงทุมก็
้ ดงั ขึ้นก่อน
“ไม่ตอ้ งกลัวหรอก ฉันไม่ได้ใส่อะไรลงไปในกาแฟ เพราะฉัน
ไม่ชอบใช้วธิ สี กปรกกับผู ้หญิง”
คนฟังอยากจะเถียงกลับ จะไม่ให ้เธอกลัวเขาได้อย่างไร แต่กเ็ ลือก
สงบปากสงบค�ำไว ้ อย่างไรแล ้วเขาก็คอื เจ้านาย แถมยังอายุมากกว่าเธอ
เป็ นรอบอีก
“ดิฉนั ไม่ดม่ื กาแฟค่ะ” เลยตอบไปความจริงแทน
“แล ้วจะดืม่ อะไร ไปดูในตูเ้ ย็นเลย มีเครื่องดืม่ หลายอย่าง”
“ไม่รบกวนท่านดีกว่าค่ะ”
คนไม่อยากติดค้างบุญคุณไปกว่านี้ตอบ ไม่เขา้ ใจการกระท�ำ
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ของเขาสักนิด หรือเขายังหวังจะขอซื้อเนื้อซื้อหนังเธออีก แลว้ ท�ำไม
ทุกคนบอกเธอเป็ นเสียงเดียวกันว่าท่านไม่เคยท�ำพฤติกรรมไม่เหมาะ
ไม่ควรกับพนักงาน
แล ้วทีท่ ำ� กับเธอนี่ ไม่เห็นจะเหมาะสมสักนิด มีอย่างทีไ่ หนใช้ให้
พนักงานไปซื้อถุงยาง...
“คุณยายเธอเป็ นยังไงบา้ ง” เสียงทุม้ ถาม โดยเจ้าของเสียงยัง
ก้มหน้าอ่านหนังสือพิมพ์มอื
“หะ หา” ไม่แน่ใจกับค�ำถามของเขา ทัง้ ๆ ทีเ่ ข ้าใจค�ำถามนัน้ ดี
เขาหมายถึงคุณยายของเธอเหรอ แล ้วเขารูเ้ รื่องคุณยายได้อย่างไร
“ฉันได้ยินจากชยางกู รว่าคุณยายเธอไม่สบาย” เจ้านายหนุ่ ม
ขยายความไป
“เอ่อ ดีข้ นึ แลว้ ค่ะ ขอบคุณที่ถามนะคะ” รู้สกึ ซาบซึ้งน�ำ้ ใจเขา
อย่างบอกไม่ถกู ไม่คดิ ว่าเขาจะใส่ใจและรู ้เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ของพนักงาน
ต�ำแหน่งเล็กๆ ของเธอด้วย
พูดจบก็กม้ หน้าไม่คิดไม่คุยอะไรต่อ ท�ำตัวเป็ นหุ่นเหมือนเดิม
ท�ำเอาคนเห็นหมดอารมณ์หวิ ไปทันที เพราะมีห่นุ ยนต์นั่งเป็ นเพือ่ นกิน
“ไป ถ ้างัน้ ” ท่านประธานชวน คว ้าน�ำ้ ดืม่ พร้อมลุกขึ้น “เอาของกิน
ในถุงลงไปแบ่งกันกินด้วย” เขาสั่งตามมา ก่อนจะเดินไปควา้ เสื้อสู ท
มาสวม แลว้ แทนที่จะเดินออกไปตรงประตู เขากลับเดินย้อนเขา้ ไป
ในห ้องลึกขึ้นๆ
“ตามมาสิ” เพทายเรียกอีกหน
คนโดนเรียกหน้าตาตื่น ไหนว่าจะไปท�ำงานกัน นั่นมันไม่ใช่
ทางไปลิฟต์น่ี
“ฉันจะลงไปทางบันได” ชายหนุ่ มตอบเหมือนรู้ใจเธอว่าก�ำลัง
คิดไปในทางมิดมี ริ า้ ย
แก้มหอมใจชื้นทันควัน รีบคว ้าถุงขนม เดินตามร่างใหญ่ซง่ึ ก�ำลัง
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เดิน ลงบัน ไดเชื่อ มตรงไปยัง ห อ้ งพัก ผ่ อ นเล็ก ๆ ในห อ้ งท�ำ งานของ
ท่านประธาน ซึง่ มีเตียงนอน รวมทัง้ เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน
อยู่ข ้างใน เรียกกว่าห ้องพักของโรงแรมระดับห ้าดาวเลยทีเดียว
เพทายออกมาจากหอ้ งพักผ่อนก็เดินไปนั่งที่โต๊ะท�ำงาน สวม
บทบาทท่านประธานใหญ่แห่งพิทกั ษ์โยธินออโต้กรุป๊ ความเป็ นมืออาชีพ
พุง่ สูงขึ้นดูน่าเกรงขามขึ้นทันควัน
“บอกคุณอุษมาใหม้ าพบฉันด้วย” เขาสั่งเสียงเคร่ งขรึม โดย
ไม่เงยหน้าขึ้นมามองร่างเล็ก
“ค่ะ” พนักงานสาวโค้งตัวเชิงขอตัว ก่อนหันหลังเดินกลับไปยัง
หอ้ งท�ำงานของตัวเอง โดยมีสายตาของท่านประธานใหญ่ทช่ี อ้ นขึ้นมา
มองร่างเล็กอย่างคนสับสนในหัวใจ
เขาท�ำแบบนัน้ ไปท�ำไม แค่แกล ้งเด็กจริงๆ เหรอ
เพทายสลัดความคิดยุ่งๆ ทิ้ง ก่อนหันไปจมอยู่กบั งานกองโต
ตรงหน้าต่อ โดยวันนัน้ ทัง้ วันท่านประธานก็ไม่เรียกหาพนักงานสาวให ้มา
วุน่ วายอีก เพราะเขาเองก็มงี านต้องสะสางมากมายเช่นกัน...
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