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แฟนใหม่

ใ บหน้ารูปไข่ของสปันซีดเผือดหลังได้รบั ข่าวร้ายว่าบิดาลม้

ในห ้องน�ำ้ และตอนนี้คณ
ุ หมอก�ำลังท�ำการผ่าตัดอยู่ ร่างบางนัง่ หน้าเศร้า
ขณะก�ำลังปรึกษากับเพือ่ นรักทีเ่ ป็ นหมอ
ช่วงหลายเดือนมานี้บดิ าและมารดาเดินทางจากจังหวัดน่านมาพัก
กับเธอและน้องชายที่บา้ นเช่าในกรุงเทพฯ เพราะทุกคนในครอบครัว
ต้องการให้บิดาได้รบั การรักษาอาการเสน้ เลือดอุดตันกับนายแพทย์
ทีเ่ ก่งทีส่ ุด
สปัน ท�ำ ตามค�ำ แนะน�ำ ของอชิร วิท ย์ท่ีเ ป็ น เพื่อ นข า้ งบ า้ น เขา
เรียนจบหมอและท�ำงานทีโ่ รงพยาบาลอีลทิ ฮอสพิเทล
“ก้อง คุณพ่อของปันไม่เป็ นอะไรแน่นะ”
“ไม่เป็ นไรแน่ๆ อาจารย์หมอเมธีท่านเก่งด้านนี้ ท่านดูแลเคสให ้
อย่างดี ปันไม่ตอ้ งห่วง” อชิรวิทย์บอกพร้อมกุมมือเล็กของสปันสีหน้า
แววตากังวลไม่นอ้ ย เพราะคุน้ เคยกับบิดาของเพือ่ นอย่างดี
แม ้เพือ่ นทีเ่ ป็ นถึงหมอจะรับปาก แต่สปันก็ยงั อดห่วงไม่ได้
“ปันห่วงพ่อ พ่ออายุมากแล ้วด้วย”
“ปันเชื่อมืออาจารย์หมอได้เลย ตอนนี้ส่งิ ที่ควรท�ำคือพาคุณน้า
กลับไปพักก่ อนเถอะ คุณน้าอยู่ โรงพยาบาลตัง้ แต่ เมื่อวานแลว้ นะ”
อชิ ร วิท ย์บ อกด้ว ยความเป็ นห่ ว ง คุ ณ น้า รัญ ญามารดาของสปัน
มีโ รคประจ�ำ ตัว คือ ความดัน หากไม่ ได้พ กั ผ่ อ นติด ๆ กัน ก็ จ ะไม่ดี
ต่อสุขภาพ
“งัน้ ปันจะไปบอกคุณแม่”
“ปันไปบอกคุณน้าเถอะ” สายตาของคุณหมอหนุ่ มที่มองเต็ม
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ไปด้วยความสงสาร เห็นใจ ผูห้ ญิงตัวเล็กแค่ น้ ีแต่ตอ้ งแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในบ ้านไว ้คนเดียว
“ขอบใจก้องมากนะทีช่ ่วยเป็ นธุระใหห้ ลายๆ เรื่อง ถา้ ไม่ได้กอ้ ง
ปันก็ไม่รูจ้ ะท�ำยังไง”
“ก้องเต็มใจช่วย ปันไม่ตอ้ งคิดมากนะ”
สปันยิ้มใหเ้ พือ่ น แมจ้ ะมีความเศร้าเต็มอก แต่ก็ยงั ดีทม่ี เี พือ่ น
อย่างอชิรวิทย์ทค่ี อยช่วยเหลือ
บิดาของเธอรับราชการครู แต่ตอนนี้เกษียณกินเงินบ�ำนาญอยูบ่ ้าน
ท่านมีโรครุมเร้าหลายโรค กระทั่งเมือ่ ปี ก่อนหมอบอกว่าเป็ นความดัน
เบาหวาน ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดี แต่บดิ าของเธอก็ทำ� ได้บ ้าง
ไม่ได้บ ้าง กระทั่งอาการก�ำเริบจนถึงขัน้ มีเส ้นเลือดอุดตัน
ค่ ารักษาที่น่ีแพงหู ฉ่ี เธอและมารดาจึงน�ำเงินเก็บที่มีทงั้ หมด
มาจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาล โดยอชิรวิทย์ให้ยมื ส่วนหนึ่งทีย่ งั ไม่พอ
เมื่อ อชิร วิท ย์ยืน ยัน จนสปัน สบายใจขึ้น บ า้ งแล ว้ ก็ พ ากัน เดิน
ออกมาจากหอ้ ง สปันตรงไปหามารดาที่นั่งเฝ้ าบิดาอยู่หน้าหอ้ งผ่าตัด
ร่ างเล็กบางมีแววเหนื่อยลา้ ปรากฏออกมาใหเ้ ห็น แต่ เมื่ออยู่ต่อหน้า
มารดาสปันก็รบี สลัดมันทิ้งไป
“ปัน พ่อยังไม่ออกมาเลยลูก”
“คุณแม่ใจเย็นๆ นะคะ ก้องบอกว่าการผ่าตัดต้องใช้เวลานาน
รออีกหน่ อยนะคะ อาจารย์หมอที่ผ่าตัดใหค้ ุณพ่อเก่ งมาก คุณพ่อ
ต้องปลอดภัย”
แต่มหี รือคนอยู่กินกันมาเกือบสามสิบปี จะท�ำใจได้ นางรัญญา
ยัง อยู่ ใ นอาการกัง วล แต่ ว่า นางไม่อ ยากให ล้ ู ก เครีย ดตาม นางจึง
พยักหน้ารับค�ำลูกเพือ่ ให ้คลายความกังวลลง
“คุณแม่คะ ปันว่าคุณแม่กลับบ ้านก่อนไหม ให้ปืนไปส่ง”
“ใช่ครับคุณน้า คุณน้าไปพักก่อน แล ้วค่อยมาเยีย่ มตอนทีค่ ณ
ุ อา
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เข ้าห ้องพักฟื้ นแล ้วดีกว่า รออยู่ตรงนี้กท็ ำ� อะไรไม่ได้” อชิรวิทย์พดู
“แต่วา่ แม่เป็ นห่วงพ่อ”
“แต่คุณแม่ไม่ได้พกั เลยนะคะ กลับบา้ นเถอะค่ะ ให้ปืนไปส่ง”
สปันขอร้องมารดา
แม้ว่านางจะไม่อยากไป แต่ ว่าฟังจากหลายๆ คนที่พูดด้วย
ความเป็ นห่วงก็ทำ� ให ้นางไม่อยากสร้างความกังวลเพิม่
“จ้ะ งัน้ ปื น ไปส่งแม่หน่อย” นางรัญญาหันไปบอกลูกชายทีน่ ั่ง
ข ้างๆ
“ปื น พาแม่นั่งแท็กซีน่ ะ” สปันบอกน้อง
“ปื นรูแ้ ล ้ว พีป่ นั ไม่ตอ้ งห่วง” ปื นบอกพีส่ าว
เมือ่ มารดากลับไปแล ้ว สปันจึงนัง่ รออยูท่ ห่ี น้าห ้องผ่าตัดของบิดา
ตามล�ำพัง “ก้องมีงานก็ไปท�ำงานเถอะ ปันอยู่คนเดียวได้”
“ไม่เป็ นไร วันนี้กอ้ งไม่มเี วร ก้องอยู่เป็ นเพือ่ นปันได้”
สปันไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ เพราะหัวใจของเธอตอนนี้อยู่ใน
ห ้องผ่าตัดแล ้ว เธอรอคอยทุกวินาทีอย่างมีความหวัง เฝ้ าภาวนาให้บดิ า
ปลอดภัย กระทั่งผ่านไปนานมากในความรูส้ กึ ประตูห ้องก็เปิ ดออก
“คุณหมอคะ คุณพ่อของฉันเป็ นยังไงบ ้างคะ” สปันรีบวิง่ ไปถาม
คุณหมอมีท่าทีเหนื่อยล ้าแต่ก็ตอบด้วยความเต็มใจ “ปลอดภัย
แล ้วครับ”
ค�ำนัน้ ค�ำเดียวมีผลต่อหัวใจดวงน้อย สปันยิ้มทัง้ น�ำ้ ตา แล ้วรีบ
โทรศัพท์บอกให ้มารดากับน้องชายรูข้ า่ วดีน้ ี

ภายในห ้องพักผูป้ ่ วย

อาการของนายปรเมศดีข้นึ ตามล�ำดับหลังจากผ่าตัดเสร็จเมือ่ วาน
แต่ยงั ขยับตัวได้ช้า เคลือ่ นไหวตัวเองไม่ถนัด สปันลาพักร้อนมาสามวัน
เพื่อ อยู่ เ ป็ น เพื่อ นมารดาที่ค อยเฝ้ าไข้บิด า ส่ ว นปื น นัน้ ต้อ งไปสอบ
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ไม่สามารถหยุดได้
“คุณพ่อค่ อยๆ นอนลงนะคะ” สปันบอกบิดา พร้อมกับปรับ
หัวเตียงใหเ้ อนลง ท่านยังช่ วยเหลือตัวเองได้ไม่มาก ต้องใหม้ ารดา
หรือว่าเธอช่วยพยุง
“ขอบใจมากนะปัน พ่อท�ำให้ปนั กับแม่ลำ� บาก”
“ถ ้าไม่อยากให ้คุณแม่กบั ปันล�ำบากก็รบี หายสิคะ”
“พ่อจะรีบหายวันนี้เลย”
“รอคุณหมอมาบอกก่ อนดีไหมคะ” สปันบอกบิดา พร้อมกับ
หัวเราะเบาๆ ฝ่ ายคุณปรเมศไม่อยากใหล้ ูกกับเมียเป็ นห่วงจึงพยายาม
พูดคุยไม่ให ้เครียด
“พอลูกอยู่ดว้ ยก็ทำ� เก่งนะคะคุณ”
“โธ่ คุณญาก็”
“คุณแม่คะ เดีย๋ วปันไปคุยกับก้องหน่ อยนะคะ ปันอยากจ้าง
พยาบาลพิเศษมาดูแลคุณพ่อ มะรืนนี้ปนั คงมาช่วยคุณแม่ไม่ได้ ปันต้อง
ไปท�ำงานแล ้ว”
“ปัน แม่วา่ ไม่ตอ้ งจ้างหรอกจ้ะ แม่ดูแลพ่อเขาได้”
“ตอนกลางคืนคุณแม่จะดูแลได้ยงั ไงคะ จ้างพยาบาลเถอะค่ะ”
สปันบอกมารดาด้วยสีหน้ามุ่งมั่น จนคนเป็ นแม่คร้านจะเถียงด้วยอีก
สปันยืนกรานแล ้วก็เดินออกไป
สปัน รู ว้ ่ า วัน นี้ อ ชิร วิท ย์เ ป็ น หมอเวร แต่ เ ขาจะว่ า งตอนเที่ย ง
เธอเลยไปหาเขาที่หอ้ งพักแพทย์ แต่ นึกไม่ถึงว่าเมื่อเคาะประตู แลว้
เปิ ดเข ้าไปจะพบว่าเขามีแขกอยู่เลยเห็นภาพแปลกๆ เข ้า
มือของอชิรวิทย์ถูกมือหนาของชายหนุ่ มคนหนึ่งกุมไว ้ พอเธอ
โผล่เข ้าไปพวกเขาก็เอามือออกจากกัน แต่วา่ ไม่ได้รบี ร้อนจนดูลนลาน
ชายหนุ่ มที่นั่งกุมมือของอชิรวิทย์หนั มาทางคนที่มาใหม่ เขา
เลิกคิ้วสูงประสานสายตากับสปันพอดี
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สาวเจ้ามองด้วยความฉงนก่อนจะปรับท่าทีใหป้ กติ เรื่องแบบนี้
เธอเข ้าใจและยอมรับได้ เขามีซมั ติงกันใช่ไหม แต่ว่าก็อดมองใบหน้า
หล่อๆ นัน้ เต็มตาไม่ได้ ดวงตาคมปลาบคลา้ ยมีมนตร์สะกดเพราะ
แค่มองก็ทำ� ให้ใจเต้นแปลกๆ เธอดึงสายตากลับมาแล ้วหันไปยิ้มเจือ่ นๆ
ให ้เพือ่ น
“ขอโทษค่ะ ทีไ่ ม่ได้เคาะประตู” สปันบอกเสียงเจือ่ น “เชิญคุยกัน
ตามสบาย ปันขอตัวก่อนนะก้อง”
ประโยคหลังสปันบอกเพือ่ นแล ้วรีบผลุบหายออกมา แต่อชิรวิทย์
ไวกว่า เขารีบเรียกไว ้แล ้วลุกตาม
“เดีย๋ วปัน นี่เพือ่ นก้องเอง”
อชิรวิทย์จงู แขนคนสวยให ้เดินกลับเข ้ามา สปันคงมีเรือ่ งอยากคุย
กับเขา และเขาเองก็คุยกับณัฐเศรษฐ์ไม่นานก็จะจบแล ้ว
“ปัน นี่คุณณัฐเศรษฐ์เจ้านายก้องเอง”
สปันมองหน้าคนทีล่ กุ ขึ้นยืนเต็มความสูง เจ้านายของเขางัน้ เหรอ
สปันสงสัยว่าเขาเป็ นใคร ท�ำไมตอนมาขายยาถึงไม่เคยเจอ แต่ ว่า
กลัวเสียมารยาทหากจะถามตอนนี้ “สวัสดีค่ะ ฉันชื่อสปัน”
ณัฐเศรษฐ์จอ้ งใบหน้าคนตรงหน้า เขากวาดมองเร็วๆ แล ้วยิ้มให ้
“ยินดีทไ่ี ด้รจู้ กั ครับ คุณสปันคงมีเรือ่ งคุยกับหมอก้อง เชิญคุยตามสบาย
ผมขอตัวก่อน” เขาบอกแล ้วหันไปหาเพือ่ น “ไอ้หมอก้อง งัน้ ฉันกลับก่อน
เรื่องทีเ่ ราคุยกันก็ทำ� ตามทีน่ ายบอกได้เลย”
“ได้ ขอบใจนายมากนะณัฐ”
“ไม่เป็ นไร” ณัฐเศรษฐ์ตอบ ระหว่างเขากับอชิรวิทย์เป็ นมากกว่า
เจ้านายลู กน้อง เขาเป็ นเพื่อนกับอีกฝ่ าย และเป็ นคนใหท้ ุนฝ่ ายนัน้
ไปเรียนต่อเฉพาะทางทีอ่ เมริกาสองปี ก่อนจะกลับมาท�ำงานทีโ่ รงพยาบาล
เขาอายุมากกว่าอชิรวิทย์สป่ี ี แต่ความเป็ นเพือ่ นสนิทเลยให ้เรียกชือ่ เฉยๆ
ณัฐเศรษฐ์หนั ไปยิ้มใหค้ นทีย่ นื นิ่ง ชื่อสปันงัน้ เหรอ ชื่อแปลกดี
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หน้าตาก็สวย รูปร่างดี ตรงสเปกของเขาจนท�ำใหณ้ ฐั เศรษฐ์รู้สกึ สนใจ
ขึ้นมาทันที และคิดว่าคงท�ำความรู้จักได้ไม่ยากถา้ หากสปันเป็ นเพือ่ น
กับอชิรวิทย์จริงๆ
ณัฐเศรษฐ์คลี่ย้ ิมใหส้ ปันอีกครัง้ ก่ อนจะเปิ ดประตู เดินออกไป
โดยมีสายตาของคนในหอ้ งมองตามหลัง สปันรู้สกึ ร้อนวูบวาบตอนที่
ได้รบั รอยยิ้มบางๆ เธอไม่เคยเป็ นแบบนี้กบั ใครมาก่ อน แต่ แค่ เจอ
สายตาคู่คมกับรอยยิ้มหวานก็ทำ� ให ้หน้าเห่อร้อนอย่างบอกไม่ถกู
สปันรีบขับไล่ความคิดไร้สาระในหัวออกไปทันที เพราะตอนนี้
ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องผู ้ชาย แต่เธอควรคิดเรื่องบิดาก่อนเป็ นอันดับแรก
“ก้อง ปันมีเรื่องรบกวนหน่ อยจ้ะ ปันอยากได้พยาบาลพิเศษ
ก้องช่วยหาให้ปันหน่อยได้ไหม”
“พยาบาลพิเศษเหรอ ปันจะให ้ดูแลคุณอาตอนกลางคืนใช่ไหม”
“ใช่จะ้ ปันสงสารคุณแม่ ต้องดูแลคุณพ่อทัง้ กลางวันทัง้ กลางคืน
ปันอยากได้พยาบาลมาช่วยดูตอนกลางคืน เพราะวันมะรืนปันต้องไป
ท�ำงานแล ้ว คุณแม่จะเหนื่อยเกินไป”
“เข ้าใจแล ้ว ก้องจะหาให ้นะ จะให ้เริ่มเฝ้ าคุณอาวันไหนล่ะ”
“ปันคิดว่าเริม่ วันมะรืนเลยก็ได้” สปันบอกเพือ่ นแล ้วถามต่อ “ก้อง
คุณพ่อต้องอยูโ่ รงพยาบาลอีกนานแค่ไหน ค่าใช้จ่ายทีเ่ หลืออีกประมาณ
เท่าไร”
“ต้องดู อาการท่านก่ อน แต่ ตามปกติก็สองอาทิตย์ ส่วนเรื่อง
ค่าใช้จ่ายก็ไม่น่าเกินห ้าแสน”
“ปันจะหามาจ่ายให้ได้”
“ก้องจะพยายามหาส่วนลดในส่วนของหมอมาให ้นะ”
“ขอบใจมากนะก้อง ก้องเป็ นเพือ่ นทีด่ ที ส่ี ุดของปันจริงๆ” สปัน
บอกเพือ่ น
อชิรวิทย์อายุมากกว่าเธอสีป่ ี แต่ด ้วยความสนิทสนมเพราะเติบโต
10 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

มาด้วยกันตัง้ แต่เด็ก บ ้านติดกันเลยชินกับการเรียกชือ่ เล่นของเขาเท่านัน้
สปันกับอชิรวิทย์เรียนโรงเรียนเดียวกันตัง้ แต่ประถม มัธยม ก่อนจะ
แยกย้ายตอนเข ้ามหาวิทยาลัย อชิรวิทย์สอบติดแพทย์ ส่วนเธอสอบติด
เภสัชมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพฯ ทัง้ คู่
สปันเรียนจบและท�ำงานได้สองปี เธอเลือกอาชีพเป็ นเซลส์ขายยา
และทีบ่ ริษทั ฟาร์มาซีทส่ี ปันท�ำงานนัน้ ให้เงินเดือนสูง บวกกับค่าคอมมิชชัน่
ทีไ่ ด้ในแต่ละเดือนก็สูงลิว่ สปันจึงมีเงินเก็บและน�ำมาใช้จ่ายช่วงทีบ่ ดิ า
รักษาตัว

เช้าวันต่อมาสปันมาถึงโรงพยาบาลตอนเช้าก็ตอ้ งประหลาดใจ

ดอกไม้ช่อใหญ่วางอยู่ตรงหัวเตียงของบิดา มารดาทีเ่ พิง่ เดินออกมาจาก
ห ้องน�ำ้ พอเห็นลูกสาวก็ย้ มิ กว ้าง
“มาแล ้วหรือปัน”
“ค่ะคุณแม่” สปันกลับไปนอนบา้ น เพราะหอ้ งพักไม่พอใหเ้ ธอ
นอนกับมารดา ตอนเช้าจึงจะมาเฝ้ าไข้บดิ าเป็ นเพือ่ นมารดา มือบางวาง
ถุงอาหารทีห่ อบหิ้วมาไว ้ตรงโต๊ะเตี้ยมุมหนึ่งของหอ้ งก่อนจะถามมารดา
“คุณแม่คะ ดอกไม้ใครหรือคะ”
สปันเดินไปดูใกล ้ๆ ดอกลิลลีส่ ขี าวแซมกับกุหลาบสีชมพูในแจกัน
ทรงโตท�ำให้ห้องผู้ป่วยดู สดใสขึ้นเป็ นกอง ดวงตาคู่ กลมโตพยายาม
มองหาการ์ดหรือนามบัตรที่แนบมาแต่ก็หาไม่เจอ ใครกันนะที่ส่งมา
คงไม่ใช่เพือ่ นเธอ เพราะถ ้าใช่กต็ อ้ งบอกกันแล ้วสิ
“ของคุณณัฐเศรษฐ์จะ้ แม่ถามจากคนทีม่ าส่ง”
“คุณณัฐเศรษฐ์ไหนคะแม่” สปันเลิกคิ้วถาม
“ไม่ใช่เพือ่ นของลูกหรือจ๊ะ แม่คดิ ว่าเพือ่ นของปันเสียอีก”
สปันส่ายหน้า “ไม่ใช่ค่ะ ปันไม่มเี พือ่ นชื่อนี้” สปันพยายามนึก
แต่นึกอย่างไรก็นึกไม่ออกว่าเธอมีเพือ่ นชื่อณัฐเศรษฐ์ตงั้ แต่เมือ่ ไร
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“คนทีม่ าส่งเขาบอกคุณแม่วา่ ยังไงหรือคะ”
“เขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะจ๊ะ แค่ บอกว่าของคุณณัฐเศรษฐ์
แค่นนั้ แม่กน็ ึกว่าเพือ่ นลูกก็เลยรับไว้”
สปันขมวดคิ้ว มองช่อดอกไม ้ พยายามทบทวนว่าเป็ นใครทีเ่ ธอ
อาจจะลืมชื่อไปไหม แต่ก็นึกไม่ออก ไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่บอสที่บริษทั
แล ้วจะเป็ นใครกันนะ
“สงสัยเขาอาจจะส่งผิดมัง้ คะคุณแม่”
ตอนที่แม่ลูกคุยกัน คนเป็ นพ่อก็ต่ืนขึ้นมาพอดี เนื่องจากได้
หมอเก่ งและครอบครัวดู แลใกล้ชิด ท�ำใหค้ ุณปรเมศมีกำ� ลังใจดีจน
หายวันหายคืน สามารถขยับตัวได้ดขี ้นึ
“ปันมาแล ้วหรือลูก”
“ค่ะ คุณพ่อ” สปันเลยละความสนใจเรื่องดอกไม ้ หันไปคุยกับ
บิดา “คุณพ่อคะ วันนี้ปนั ซื้อรังนกมาด้วย คุณพ่อกินข ้าว กินยาแล ้ว
กินรังนกนะคะ จะได้หายไวๆ”
“พ่อดีข้นึ เยอะแล ้ว ปันไม่ต ้องซื้อรังนกมาให ้พ่อก็ได้ ราคามันแพง”
“ปันซื้อได้ค่ะ คุณพ่อไม่ตอ้ งเป็ นห่วงนะคะ”
“แล ้วนี่ดอกไม้ใครกันคุณญา” นายปรเมศหันไปเห็นช่อดอกไม ้
แล ้วเอ่ยถามภรรยา
คนถูกถามส่ายหน้าไปมา “ฉันกับปันยังสงสัยอยูเ่ ลยค่ะ ว่าของใคร
เพราะยายปันก็บอกว่าไม่รู้จกั คนให ้ เขาให้รา้ นดอกไมม้ าส่งแล ้วบอก
แค่วา่ ชื่อณัฐเศรษฐ์ หรือว่าเพือ่ นคุณคะ”
“ผมไม่มเี พือ่ นชื่อนี้นะคุณญา”
“ฉันก็ไม่มคี นรูจ้ กั ชื่อนี้เหมือนกันค่ะ”
“เขาอาจมาส่งผิดห ้องก็ได้ค่ะ” สปันออกความเห็นบ ้าง
“นั่นสิคะคุณ”
ขอ้ นี้เป็ นไปได้มากที่สุด แต่สปันกับมารดาก็ไม่รูจ้ ะท�ำอย่างไร
12 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

กับช่อดอกไม้นี้นอกจากวางไว้ทเ่ี ดิม เพราะยังมีความเป็ นไปได้ว่าอาจ
เป็ นคนรูจ้ กั น�ำมาให ้ สักพักคนคนนัน้ คงปรากฏตัวเอง

ตอนเย็นวันเดียวกัน ขณะทีส่ ปันก�ำลังนัง่ พิมพ์อเี มลตอบลูกค้า

ที่ถามก�ำหนดส่งสินค้าเขา้ มา เสียงเคาะประตู หอ้ งดังขึ้นสองทีก่อน
เสียงหวานใสของเพือ่ นสนิททีท่ ำ� งานจะดังขึ้น
“ปัน” คนมาใหม่เปิ ดประตูเข ้ามาทักทายพร้อมกับหันไปยกมือไหว ้
บิดามารดาของเพือ่ น “สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่”
คนป่ วยทีน่ อนบนเตียงรับไหว ้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ขณะทีน่ างรัญญา
ทีน่ ั่งข ้างๆ ก็ยกมือรับไหว ้
“ไหว ้พระเถอะจ้ะ”
“คุณพ่อคุณแม่คะ นี่อ่นุ เพือ่ นปันเองค่ะ”
อุ่นหรือกุลสตรีย้มิ หวานพร้อมกับชูของเยีย่ มในมือ “ของเยีย่ มค่ะ
คุณลุง คุณลุงอาการเป็ นยังไงบ ้างคะ”
“ดีข้นึ มากแล ้ว”
“คุณลุงหายไวๆ นะคะ”
“ขอบใจมากนะอุ่น” สปันพูด
“เพิง่ ได้มเี วลามาเยีย่ ม ขอโทษด้วยนะปัน”
“ไม่เป็ นไรหรอก แค่มาเยีย่ มก็ดใี จมากแล ้วจ้ะ”
“คุณลุงหน้าตาสดใส อีกไม่ก่วี นั ก็กลับบ ้านได้แล ้วใช่ไหมคะ”
กุลสตรีหนั ไปถามบิดาของเพือ่ นทีน่ อนอยู่บนเตียง ขณะทีส่ ปัน
น�ำของเยีย่ มไปวางไว ้ทีโ่ ต๊ะเตี้ย แล ้วเดินกลับมาหาเพือ่ นทีถ่ ามไถ่อาการ
บิดา
“เห็นคุณหมอบอกว่าต้องดูอาการก่อน ลุงเองก็อยากกลับบา้ น
แล ้ว”
“นอนโรงพยาบาลนานๆ ก็เบือ่ ใช่ไหมคะ ไม่เหมือนอุ่นกับปัน
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ต้อ งมาโรงพยาบาลบ่อ ยจนหมอเบื่อ หน้า เพราะมาทีไ รก็ ข ายแต่ ย า”
กุลสตรีพดู
“หนู อ่นุ ดูท่าจะขายเก่ง”
“ใช่ค่ะคุณพ่อ อุ่นเขาเป็ นท็อปเซลส์เลยค่ะ” สปันบอก
“อุ่นคนเดียวทีไ่ หน ปันก็เป็ นท็อปเซลส์เหมือนกัน”
“ยายปันของพ่อคุยไม่เก่ งไม่รูเ้ ป็ นเซลส์ได้ยงั ไง ตอนแรกพ่อ
นึกว่าจะขายไม่ได้แล ้วเสียอีก” คนเป็ นพ่อพูดกลัว้ หัวเราะ
“คุณพ่อคะ ปันคุยไม่เก่งแต่มเี ทคนิคการขายดีไงคะ”
“เทคนิคอะไรล่ะปัน บอกอุ่นบ ้างสิ”
“คิดค่าบอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดขายอุ่นนะ”
“โหย ยายขี้งก”
คนทัง้ หมดในหอ้ งเลยหัวเราะพร้อมกัน ก่อนทีส่ ปันจะพาเพือ่ น
ออกมาคุยต่ อขา้ งนอกหอ้ งคนป่ วย เพื่อให้บิดาได้พกั ผ่อน และเธอ
จะได้คุยงานกับเพือ่ น
“มีสนิ ค้าตัวไหนต้องเลือ่ นส่งไหมอุ่น”
“ไม่มจี ะ้ อุ่นช่วยดูแทนปันแล ้ว”
“ขอบใจอุน่ มากนะ พรุ่งนี้ปนั ก็ไปท�ำงานแล ้วละ ไม่กล ้าหยุดเยอะ
เดีย๋ วเจ้านายไล่ออก”
เพราะว่าเธอหยุดมาสามวันแล ้ว และตอนนี้บดิ าก็พ ้นขีดอันตราย
เหลือแค่รอดูอาการก่อนกลับบ ้านเท่านัน้
“ปันดูผอมๆ ไปนะ พักผ่อนบา้ งหรือเปล่า” กุลสตรีถามอย่าง
เป็ นห่วง หลังจากทัง้ คู่พากันเดินมาถึงร้านกาแฟ สปันรับหน้าที่ไปสั่ง
เครื่องดืม่ แล ้วมานั่งคุยกัน
“ก็วง่ิ วุน่ ทีบ่ ้านกับโรงพยาบาล แต่วา่ ปันสบายดี”
“ดูแลตัวเองด้วยนะปัน เออ ว่าแต่พห่ี นึ่งมาเยีย่ มคุณพ่อของปัน
บ ้างหรือเปล่า”
14 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

ค�ำถามนี้ของเพือ่ นท�ำให ้สปันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบ
“ไม่ได้มาเลย”
“ปันบอกพีห่ นึ่งเรื่องคุณพ่อป่ วยแล ้วใช่ไหม”
“บอกแลว้ ” สปันโทร.ไปลางานกับเขา เพราะฉะนัน้ เขาต้องรู ้
อยูแ่ ล ้ว และยังฝากเขาบอกกับเพือ่ นร่วมงานว่าบิดาป่ วยเข ้าโรงพยาบาล
คนทีม่ าก็มกี ลุ สตรี แต่วา่ เขายังไม่ได้มา “พีห่ นึ่งคงจะยุ่งละมัง้ ”
“ปัน ถ ้าอุ่นบอกอะไรไป ปันไม่โกรธอุ่นใช่ไหม”
สปันเงยหน้าขึ้นมอง กุลสตรีจงึ ตัดสินใจเล่า
“อุน่ เห็นคุณพัดชานัง่ รถพีห่ นึง่ ออกไปจากทีบ่ ริษทั พวกเขาสนิทกัน
มากกว่าเพือ่ นร่วมงาน อุ่นว่ามันน่าสงสัยนะ”
พัดชาคือลูกสาวเจ้าของบริษทั ที่สปันท�ำงานอยู่ ฝ่ ายนัน้ เขา้ มา
ช่วยบิดาดูแลเรื่องการเงินเมือ่ เดือนทีแ่ ล ้ว ส่วนพีห่ นึ่งหรือจอมพลนัน้
เป็ นผู้จดั การฝ่ ายการตลาด การที่พวกเขาสนิทกันคงไม่แปลกเพราะ
ต้องประสานงานกัน แต่ การที่พดั ชาซึ่งมีรถส่วนตัวเหมือนกันแต่ นั่ง
รถจอมพลไปนัน้ ก็ทำ� ให ้สปันอดสงสัยไม่ได้
“เขาดีลงานกันก็คงสนิทกัน แต่เรื่องติดรถกันไปปันไม่รูเ้ รื่องเลย
พีห่ นึ่งไม่เคยคุยให ้ฟัง ตัง้ แต่ทค่ี ณ
ุ พ่อป่ วย ปันก็ไม่ค่อยได้คุยกับพีห่ นึ่ง
ด้วย”
สปันเพิง่ รู้สกึ ว่าจอมพลไม่ได้โทร.หาเลย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำ� ใหเ้ ธอ
โหยหาจนอยากโทร.ไป ผิดกับคู่รกั คู่อน่ื ทีเ่ ธอเคยได้ยนิ ว่าพวกเขามักจะ
คิดถึงกันจนต้องโทร.หากันวันละสองสามครัง้
“แต่ อุ่นได้ยินข่าวเมา้ ธ์มานะว่าสองคนนี้แอบไปกินขา้ วดู หนัง
ด้วยกันมาแล ้ว มีคนทีบ่ ริษทั เราเห็นด้วยนะ” ไหนๆ พูดแล ้ว กุลสตรี
ก็ไม่คดิ เก็บสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ มาไว้อกี เธอไม่อยากให ้เพือ่ นรักถูกหลอก เพราะ
สปันเป็ นเพือ่ นทีเ่ ธอรักมาก
“ไว้ปนั จะถามพี่หนึ่ง แต่ ตอนนี้ปนั ห่วงคุณพ่อ อยากใหท้ ่าน
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หายไวๆ มากกว่า”
“อุน่ ไม่น่าเล่าเรือ่ งพีห่ นึ่งให้ปนั ฟังเลย ปันมีเรือ่ งคิดมากหลายเรือ่ ง
แล ้ว อุ่นขอโทษนะ”
“ไม่เป็ นไรหรอก อุ่นเล่าให้ปนั ฟังก็ดี ถา้ เกิดอะไรขึ้นปันจะได้
ไม่ตกใจมาก อีกอย่างปันรูว้ า่ อุ่นหวังดีกบั ปัน”
ตอนที่แ ยกกับ กุล สตรี สปัน ก็ คิด ว่า อยากจะโทร.หาจอมพล
แต่วา่ เขาต่างหากทีค่ วรเป็ นฝ่ ายโทร.มาถามว่าเธอเป็ นอย่างไรบ ้างในเวลา
เช่นนี้ จากทีค่ ดิ จะโทร.หาเขาเลยเปลีย่ นเป็ นโทร.ไปถามมารดาว่ามื้อเย็น
ท่านต้องการกินอะไร เธอจะได้ซ้ อื ขึ้นไปเลย สปันตัง้ ใจว่าจะซื้อเผื่อ
น้องชายทีอ่ กี เดีย๋ วก็มาถึงแล ้ว

สปันเดินดูรา้ นขายอาหารทีต่ งั้ เรียงรายอยู่ดา้ นหน้าโรงพยาบาล

แม้วา่ โรงพยาบาลแห่งนี้จะหรูหรา แต่วา่ ก็ยงั มีรา้ นอาหารราคาประหยัด
ตัง้ ขายอยู่รมิ ถนนฝั่งตรงข ้าม มารดาบอกว่าอยากกินโจ๊ก ส่วนน้องชาย
นัน้ เธอตัง้ ใจว่า จะซื้อ กะเพราหมูก รอบของโปรดไปให ้ ส่ ว นเธอนัน้
ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะกินอะไรดี
สปันหยุดยืนที่หน้าร้านขายขา้ วมันไก่ ไม่รูว้ ่าจะกินอะไรดีก็กิน
ขา้ วมันไก่ แลว้ กัน ระหว่างที่เธอสั่งอยู่นนั้ ก็ไม่ทนั ได้สงั เกตคนที่นั่ง
กินข ้าวมันไก่อยู่ตรงโต๊ะทีเ่ ขาจัดไว ้สองสามโต๊ะว่าพวกเขาก�ำลังเพ่งมอง
ไปทีร่ ถคันหนึ่ง
รถเฟอร์รารีส่ แี ดงสดชะลอจอดตรงฟุตปาธ ก่อนทีเ่ จ้าของจะก้าว
ลงมา เรียกสายตาของคนที่อยู่ตรงนัน้ ใหล้ อบมอง เพราะคิดว่าดารา
หรือนายแบบทีไ่ หนมาเดิน
ขณะที่สปันสั่งอาหารอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ กระทั่งรู้สึกว่าขา้ งกาย
มีชายหนุ่มคนหนึ่งมายืนข ้างๆ กลิน่ น�ำ้ หอมแบบบุรษุ ลอยเข ้าจมูก อีกทัง้
รูส้ กึ ว่าเหมือนถูกมองเลยแหงนหน้าขึ้นไป
16 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

“เจ๊ค รับ ข า้ วมัน ไก่ ท อดหนึ่ ง ห่ อ กลับ บ า้ น” เสีย งทุม้ บอกกับ
คนขาย
“ได้จะ้ พ่อรูปหล่อ แต่ว่าต่อคิวหนู คนสวยนะจ๊ะ” เจ๊ทข่ี ายมิวาย
แอ๊วลูกค้าหนุ่มหล่อ
“ครับ” คนตัวสู งตอบแม่คา้ ที่แอ๊วมา แลว้ หันไปยิ้มใหค้ นสวย
“สวัสดีครับ บังเอิญจังเลยนะครับทีไ่ ด้เจอกันอีก”
สปันกะพริบตาปริบๆ หล่อระดับนี้เธอจ�ำได้อยู่แลว้ แต่ว่าเขา
ชื่ออะไรนะ ระหว่างทีส่ ปันนึก คนตัวสูงก็เหมือนจะรู ้ เขาเลยพูดขึ้น
“ผมณัฐเศรษฐ์ เรียกผมว่าณัฐเฉยๆ ก็ได้ครับ”
สปันเลยยิ้มเจื่อนใหเ้ ขา วันนัน้ ที่เขาบอกชื่อ เธอไม่ได้จำ� จริงๆ
เพราะห่วงเรื่องของบิดาอยู่
“กินคนเดียวหมดหรือครับ” เขาทักพร้อมกับก้มมองของทีห่ ญิงสาว
ถือไว ้เต็มมือ “ให ้ผมช่วยถือให้ไหมครับ”
เขายื่นมือมาแต่สปันรีบส่ายหน้า ขยับมือหนี “ไม่ตอ้ งหรอกค่ะ
ขอบคุณมาก”
“ตกลงว่ากินคนเดียวหมดนี่จริงหรือครับ ตัวเล็กแต่ กินจุจงั ”
เขาอยากรูว้ า่ เธออยูค่ นเดียวหรืออยูก่ บั ใคร มันเป็ นค�ำถามทีไ่ ด้ประโยชน์
และอีกฝ่ ายก็คงไม่ทนั สงสัย
“ไม่ใช่ ค่ะ ปันไม่ได้กินคนเดียวหมดนี่ ปันซื้อไปใหค้ ุณแม่กบั
น้องชายกินค่ะ”
ณัฐเศรษฐ์ย้มิ เป็ นเส ้นตรง “ซื้อให ้คุณแม่กบั น้องชาย” เขายิ้มพอใจ
“ท�ำไมหรือคะ” สปันเลิกคิ้วถาม
“คุณพ่ออาการดีข้นึ หรือยังครับ” เขาเปลีย่ นเรื่อง หลังจากทีไ่ ด้
ค�ำตอบทีต่ อ้ งการแล ้ว
“คุณทราบได้ยงั ไงคะ”
สปัน เริ่ ม ใจเต้น แรงขึ้น มาอย่ า งไม่ รู ส้ าเหตุ แววตาเปิ ด เผย
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ความในใจบางอย่างท�ำใหแ้ ก้มนวลร้อนผ่าวจนสปันต้องเรียกสติตวั เอง
ขณะทีณ
่ ฐั เศรษฐ์ย้ มิ ดวงตาเป็ นประกายแวววาว เขายังไม่ทนั ลงมือจีบ
จริงจังสปันก็มที ่าทางประหม่าใหเ้ ห็นแลว้ โชคดีจริงๆ ที่เขาจะขับรถ
กลับบ ้านแต่เห็นสปันเข ้าเสียก่อน
“ผมขอโทษที่ต อ้ งบอกว่ า ผมถามจากหมอก้อ งมาน่ ะ ครับ ว่ า
คุณสปันไปท�ำอะไรที่โรงพยาบาล อย่าโกรธหมอก้องนะครับ เพราะ
ผมเป็ นคนบังคับเอาค�ำตอบมาเอง”
“คุณณัฐอยากทราบเรื่องปันท�ำไมคะ”
สปัน หลุบ ตาลงอย่ า งครุ่ น คิด หรือ เขาคิด ว่า เธอกับ หมอก้อ ง
ชอบกัน เลยสืบเรื่องของเธอ วันนัน้ เธอเห็นเขากุมมืออชิรวิทย์ไว ้พอดี
“คุณณัฐไม่ตอ้ งกลัวว่าปันจะสนิทกับหมอก้องมากนะคะ ปันกับ
หมอก้องเราเป็ นเพื่อนกันตัง้ แต่ เด็กแลว้ ค่ ะ เราเป็ นคนบา้ นเดียวกัน
เรียนมัธยมมาด้วยกัน เพิง่ มาแยกกันตอนเรียนมหาวิทยาลัย”
ณัฐเศรษฐ์เลิกคิ้วสูง พยายามท�ำความเข ้าใจกับค�ำพูดของสปัน
“คุณสปันก�ำลังคิดอะไรอยู่ครับ”
สปันยิ้ม ตอนนี้เธอหายห่วงแลว้ ที่แทเ้ ขาชอบพอกับอชิรวิทย์
นี่ เ อง และคงหวงแฟนจนเข า้ ใจเธอผิด สปัน ไม่อ ยากให ค้ นรัก กัน
เข ้าใจผิดกันเลยรีบอธิบาย
“ปันรู ค้ ่ ะว่าคุณณัฐกับหมอก้องเป็ นอะไรกัน ปันเขา้ ใจ ต่ อไป
คุณณัฐไม่ตอ้ งเรียกปันว่าคุณสปันนะคะ ฟังดูแปลกๆ เรียกปันเฉยๆ
ก็พอค่ะ”
“ผมว่าสิง่ ทีป่ นั เข ้าใจกับทีผ่ มเข ้าใจต้องไม่ตรงกันแล ้วละครับ”
สปันยังไม่ทนั ถามต่อว่าเธอเข ้าใจอะไรผิด เสียงของเจ๊เจ้าของร้าน
ก็ดงั ขึ้นเสียก่อน
“ข ้าวมันไก่ได้แล ้วจ้ะ”
“ค่ะเจ๊” สปันหันไปตอบ พร้อมกับยื่นเงินใหพ้ อดี “คุณณัฐคะ
18 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

ปันต้องไปก่อนนะคะ ไว ้พบกันใหม่”
สปันตัง้ ท่าจะเดินจากไป ณัฐเศรษฐ์กร็ บี เรียกไว ้
“เดีย๋ วก่อนครับปัน”
“คะ”
“ได้รบั ดอกไม ้แล ้วใช่ไหมครับ”
สปันกะพริบตาปริบใส่เขาก่อนจะถามออกไป
“ของคุณณัฐหรือคะ”
“ใช่ ครับ ดอกไมข้ องผมเอง ผมเป็ นคนส่งไปเยี่ยมไขค้ ุณพ่อ
ของปัน”
ณัฐเศรษฐ์บอก แล ้วขยับเท ้าเข ้าไปหาคนตัวเล็กทีย่ นื นิ่ง แววตา
ฉายความประหลาดใจ
“คุณแม่ก็บอกว่าเจ้าของดอกไม้ช่ือณัฐเศรษฐ์ แต่ ปนั ไม่คิดว่า
จะเป็ นคุณณัฐส่งมา”
“ท�ำไมถึงคิดแบบนัน้ ล่ะครับ”
“คือเราไม่รจู้ กั กันเป็ นการส่วนตัว ปันเลยนึกไม่ถงึ ”
“แต่กย็ งั ดีนะครับทีย่ อมรับดอกไม้ไว้”
“ค่ะ” สปันตอบเขินๆ แล ้วต้องใจเต้นแรงไม่หยุดเหมือนมีใคร
มาตีกลองในอกเมื่อสบกับสายตาเป็ นประกายของเขา “เรื่องดอกไม ้
ปัน ต้อ งขอบคุ ณ อีก ครัง้ นะคะ” ตามหาเจ้า ของอยู่ ต งั้ นาน ในที่สุ ด
ก็ปรากฏตัวออกมาเสียที แต่เธอก็ไม่เขา้ ใจเขาเหมือนกันว่าท�ำไมต้อง
ส่งดอกไม ้มาเยีย่ มบิดาด้วย
“ถ ้าผมจะแวะไปเยีย่ มคุณพ่อปันได้ไหม”
สปันอึกอัก เพราะเธอเพิง่ เจอเขาครัง้ นี้เป็ นครัง้ ทีส่ องเท่านัน้ เอง
“คือเอ่อ...”
“ปันไม่สะดวกหรือครับ”
“คุณณัฐเป็ นเพือ่ นของหมอก้องอีกทีไม่ใช่เพือ่ นปัน แต่ถ ้าอยากไป
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ก็ได้ค่ะ”
ณัฐเศรษฐ์ย้มิ สปันเลยถามต่อสิง่ ทีส่ งสัย “ว่าแต่คณ
ุ ณัฐเป็ นเพือ่ น
กับหมอก้องตอนไหนคะ”
“ผมเป็ นเพือ่ นทีท่ ำ� งานของเขาครับ”
“เพือ่ นทีท่ ำ� งาน คุณณัฐท�ำงานอะไรคะ”
สปันยังไม่ทนั ได้คำ� ตอบ เจ๊รา้ นข ้าวมันไก่กเ็ รียกเสียงดังขึ้น
“ข ้าวมันไก่ได้แล ้วจ้ะพ่อหนุ่ม”
“คุณณัฐคะ ข ้าวมันไก่ได้แล ้วค่ะ” สปันบอกเขา แต่ดูเหมือนว่า
เขาไม่อยากตัดบทสนทนากับเธอง่ายๆ “เราคงได้เจอกันอีกนะครับ
ผมขอเบอร์ไว้ได้ไหม”
สปันอึ้งไปครู่หนึ่ง เพราะไม่คดิ ว่าเขาจะกล ้าขอเบอร์ตรงๆ แบบนี้
คิ้วเรียวขมวดเข ้าหากันด้วยความไม่สบายใจ
“คุณณัฐไม่ต ้องห่วงเรือ่ งหมอก้องนะคะ รับรองว่าปันจะไม่ใกล้ชดิ
กับหมอก้อง เพราะฉะนัน้ คุณสบายใจได้เลยค่ะ ปันไม่ชอบเป็ นมือทีส่ าม
ของใคร”
ชัดเลย ณัฐเศรษฐ์แทบจะหัวเราะพรืดออกมา สีหน้าของเขา
ตอนนี้คงดู ไม่ได้ สาวน้อยตรงหน้าที่เขาอยากจีบกลับมองว่าเขาแอบ
กินกันเองกับอชิรวิทย์ เขาเอาลิ้นดุนกระพุง้ แก้ม ก�ำลังจะเคลียร์แต่
คนตรงหน้าก็รบี พูดขึ้นก่อน
“ปันต้องขอตัวแล ้วนะคะ เดีย๋ วคุณพ่อคุณแม่จะรอค่ะ”
สปันเดินกลับไปทีโ่ รงพยาบาล ขณะทีณ
่ ฐั เศรษฐ์โคลงศีรษะไปมา
เบอร์โทร.ก็ไม่ได้ แถมถูกเขา้ ใจผิดอีก แม่คุณเอ๊ย เห็นเขาเป็ นแฟน
กับหมอก้องได้อย่างไร หรือว่าทีเ่ ขานั่งคุยกับมันวันนัน้
ณัฐเศรษฐ์ยกยิ้มแลว้ ส่ายหน้าไปมา มองตามร่างบอบบางที่วง่ิ
ขา้ มถนนไปยังโรงพยาบาล รู้สกึ ถูกตาต้องใจสาวร่างเล็กแต่บางอย่าง
พลัสไซซ์เกินตัวเข ้าอย่างจัง เธอยังต้องเฝ้ าบิดาอีกหลายอาทิตย์ อย่างไร
20 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

เสียก็ตอ้ งได้เคลียร์เรื่องที่เธอเขา้ ใจผิด เธอคงไม่รูว้ ่าเขาคือเจ้าของ
โรงพยาบาลแห่งนี้ และยังเป็ นเจ้าของบริษทั ยาอีกด้วย

สปันกลับมาถึงหอ้ งพักผู้ป่วยก็พบว่าน้องชายมาถึงก่อนแลว้

พอเธอวางถุงอาหารลง น้องชายก็ลกุ จากโซฟามาช่วยจัดจานอาหาร
“พีป่ นั ท�ำไมมาช้า ผมหิวไส้ก่วิ แล ้วเนี่ย”
“บ่นเก่ง พีก่ ร็ บี มาแล ้ว”
สปันไม่ได้บอกว่าที่มาช้าก็เพราะมัวคุยกับใครบางคน เพราะ
คิดถึงเขาทีไรก็มแี ต่ความแปลกใจในการกระท�ำและค�ำพูดของเขาหลายๆ
อย่าง ซึง่ เธอก็หาค�ำตอบให้ตวั เองไม่ได้วา่ เขาท�ำแบบนัน้ ท�ำไม
“มีกะเพราหมูกรอบของผมไหม”
“ไม่มี เรากินข ้าวกับน�ำ้ ปลาสิ”
“พีป่ นั ใจร้าย ขอให ้แฟนทิ้ง”
“ปากหรือเนี่ย ไม่ตอ้ งกินแล ้ว เอาข ้าวคืนมาเลย”
เกิดศึกชิงข ้าวกล่องจนคนเป็ นแม่ตอ้ งเดินมาหา้ มทัพ “สองคนนี้
ยังไงกันนะ โตแล ้วยังเล่นเป็ นเด็กอยู่อกี ” คุณรัญญาบ่น พลางส่ายหน้า
ช้าๆ ท�ำให ้สปันกับปื นเลิกเถียงกัน
“ปื น พ่อหิวน�ำ้ ”
เมือ่ ถูกบิดาเรียกใช้ ปื นเลยรีบไปรินน�ำ้ ใส่แก้วให้บดิ าแล ้วน�ำหลอด
ไปจ่อใกล ้ๆ กับริมฝี ปาก
“ขอบใจมากลูก” คุณปรเมศบอกแล ้วปื นจึงกลับไปเทข ้าวกล่อง
ใส่จาน
คุณปรเมศมองครอบครัวทีอ่ ยู่พร้อมหน้าท�ำใหค้ นป่ วยมีกำ� ลังใจ
ขึ้น ต่อไปเขาจะท�ำตามที่แพทย์สั่งทุกอย่าง จะได้ไม่ตอ้ งกลับมานอน
โรงพยาบาลอีก และทุกคนจะได้ไม่ตอ้ งล�ำบากเหน็ดเหนื่อย
สปันนัง่ กินข ้าวมันไก่อยู่ เสียงไลน์กด็ งั ขึ้น ดวงตาคู่สกุ ใสก้มมอง
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พอเห็นชื่อคนทีส่ ่งมาก็กดเปิ ดอ่าน จอมพลส่งข ้อความมา ในข ้อความ
ที่อ่านจบคือการบอกเลิก สปันหัวใจชาหนึบไปชั่วขณะหนึ่ง เพราะ
คิดไม่ถงึ ว่าจอมพลจะไลน์มาบอกเลิกง่ายๆ แบบนี้
‘พีเ่ จอคนทีพ่ คี ่ ิดว่าใช่แล ้ว’
สปันเม ้มปากเข ้าหากัน อ่านข ้อความบอกเลิกนัน้ อย่างไตร่ตรอง
ครู่หนึ่ง ข ้อความในนัน้ บอกว่าเธอกับเขาไปด้วยกันไม่ได้ และเธอเอง
ก็ไม่ได้ยอมรับเขาเป็ นแฟนเสียที ท�ำใหเ้ ขาไม่สามารถรอได้เพราะเขา
เจอคนทีใ่ ช่มากกว่า
สปันอ่านแล ้วพิมพ์ตอบกลับไป ‘ปันเข ้าใจค่ะ ถา้ พีห่ นึ่งเจอใคร
ทีใ่ ช่กว่าปัน ปันก็ยนิ ดีดว้ ย’
สปันพิมพ์จบก็วางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ น่าแปลกทีเ่ ธอไม่ได้เสียใจ
อย่ างที่เคยสงสัยตัวเองว่าถา้ เลิกกับเขาแลว้ จะเสียใจไหม แต่ กลับ
ค้นพบว่าโล่งอกด้วยซ�ำ้ มันก็จริงอย่างทีจ่ อมพลบอกว่าเธอกับเขาไปกัน
ไม่ได้ เธอไม่เคยใหค้ ำ� ว่าแฟนกับเขา แต่ เขาเองที่โมเมเรียกเธอว่า
เป็ นแฟนจนท�ำให ้คนทีท่ ำ� งานเข ้าใจไปแบบนัน้
เรื่องนี้สปันไม่โทษเขาฝ่ ายเดียว เพราะตอนนัน้ เธอยอมรับว่า
ดูๆ เขาอยู่ เธอทบทวนเหตุการณ์หลายอย่างตลอดหกเดือนทีค่ บกันมา
เวลาไปกินขา้ วเธอก็แชร์กบั เขา เวลาไปดู หนังเขาออกค่ าตั๋วเธอออก
ค่าป๊ อปคอร์น สปันไม่เคยใหเ้ ขาเลี้ยงอะไรฟรีๆ เลยคิดว่าโชคดีทเ่ี ธอ
ไม่ได้ให้เขาออกค่าใช้จ่ายให้ ไม่อย่างนัน้ คงรูส้ กึ แย่มากกว่านี้
“พีป่ นั ท�ำไมหน้าเครียดจัง” ปื นถาม
“พีไ่ ม่เป็ นไร แค่เมือ่ กี้เผลอไปกินพริกในน�ำ้ จิ้มเข ้า”
“กิน น�ำ้ ตามเยอะๆ จะได้ห ายเผ็ด ต่ อ ไปพี่ป นั ต้อ งดู ดีๆ นะ
เดีย๋ วก็แสบท ้องหรอก”
สปันรับแก้วน�ำ้ มาดืม่ ใช่ ต่อไปเธอจะต้องดูคนทีจ่ ะเข ้ามาในชีวติ
ดีๆ ความสุขของเธอคือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว
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มีคนที่ห่วงใยอย่างแทจ้ ริง ส่วนจอมพลเป็ นแค่ คนที่แวะผ่านเขา้ มา
ในชีวติ ใหเ้ ธอได้เรียนรู เ้ ท่านัน้ สปันบอกตัวเองแลว้ กินขา้ วมันไก่ ต่อ
จนอิม่
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ขอจีบ

เช้าวันต่อมาสปันมาท�ำงานเป็นวันแรก ร่างบอบบางในชุดท�ำงาน

สีครีมสุภาพกับกระโปรงยาวเสมอเข่ามองดูเรียบร้อยทว่าคล่องแคล่ว
สปันดู อีเมลลู กค้าที่สอบถามปัญหาเกี่ยวกับจ�ำนวนที่ส่งของไม่ครบ
ร่างบางเลยลุกจากโต๊ะเพือ่ ไปคุยกับฝ่ ายคลังสินค้าเพือ่ สอบถามถึงปัญหา
ทีเ่ กิดขึ้น
สปันได้ขอ้ มูลมาแลว้ ว่าเนื่องจากรถขนส่งไม่พอ เธอจึงพิมพ์
อีเมลตอบกลับลูกค้าไป กระนัน้ ก็ตอ้ งรายงานเรื่องนี้ให้หวั หน้าทราบ
นั่นก็หมายความว่าต้องเข ้าไปพบจอมพลคนทีบ่ อกเลิกผ่านไลน์
สปันถอนใจเฮือก จอมพลมาท�ำงานแลว้ เธอเห็นเขาเดินเขา้
ห ้องท�ำงานไปก่อนแปดโมง เรื่องทีเ่ ขาบอกเลิกกับเธอนัน้ สปันยังไม่ได้
เล่าให ้กุลสตรีฟงั แต่คดิ ว่าคงปิ ดไม่ได้ เพราะจอมพลบอกเองว่าเขาเจอ
คนทีใ่ ช่แล ้ว ซึง่ เธอก็ไม่รูว้ า่ คนคนนัน้ คือพัดชาหรือไม่
“ปัน” เสียงเพือ่ นรักเรียกท�ำให ้เจ้าของชือ่ หันไปมอง “คนในบริษทั
เม ้าธ์กนั ใหญ่วา่ พีห่ นึ่งเลิกกับปันแล ้ว เรื่องนี้จริงหรือเปล่าปัน”
“จริง เมือ่ วานพีห่ นึ่งไลน์มาขอเลิกกับปัน”
“ฮะ ไลน์มาขอเลิกเนี่ยนะ”
สปันพยักหน้า “ใช่ ไลน์มาขอเลิก ก็ดแี ล ้วละ ไปกันไม่ได้ปนั ก็
ไม่อยากรัง้ เขาไว ้ พีห่ นึ่งบอกว่าเจอคนทีใ่ ช่กว่า ก็เลยขอเลิก”
“ท�ำไมเขานิสยั แย่แบบนี้”
“ช่างเขาเถอะ ปันเองก็ไม่ได้เสียใจอะไร”
“ท�ำไมปันพูดง่ายแบบนี้”
สปัน ไม่ อ ยากอธิ บ ายมากไปกว่ า นี้ ว่ า ที่จ ริ ง แล ว้ เธอก็ ไ ม่ ไ ด้
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รัก จอมพล แค่ เ ขามาขอคบหาก็ เ ลยลองคุ ย ดู เ ท่ า นัน้ เธอไม่อ ยาก
ปิ ดโอกาสตัวเอง แต่วา่ เมือ่ ไปกันไม่ได้กเ็ ลิกกันไป ไม่ใช่เรื่องเสียหาย
“ไปกันไม่ได้จะให ้ท�ำยังไงล่ะอุ่น ปันไม่ใช่คนทีใ่ ช่ของเขา”
“คนทีใ่ ช่ของเขาคือต้องรวยแบบคุณหนู พดั ชาใช่ไหม จ�ำได้ไหม
ตอนปี ก่อนที่ปนั เขา้ มาท�ำงานใหม่ๆ พี่หนึ่งเขามาตามจีบปันจนท�ำให ้
ใครหลายคนมองว่าปันผ่านโปรเพราะยอมเป็ นแฟนกับพีห่ นึ่ง ปันต้อง
อดทนมากมาย แต่สุดท ้ายเขาก็มาขอเลิกกับปันง่ายๆ”
“พีห่ นึ่งคงคิดว่าตอนนี้ปนั ไม่ใช่สำ� หรับเขาแล ้ว”
“ก็เพราะมียายคุณหนู พดั ชามาเป็ นตัวแปรน่ะสิ” กุลสตรีสงสาร
เพือ่ นเพราะรูว้ า่ สปันไม่ได้ทำ� อะไรผิด สปันไม่ได้มคี นใหม่ และระหว่างที่
คบหากับจอมพลก็ไม่ได้มปี ญ
ั หาทะเลาะเบาะแวง้ อะไรกัน เธอใกล้ชดิ
กับสปันมากจึงรูเ้ รื่องนี้ดที ส่ี ุด
“แต่คนเอาไปซุบซิบให้ทั่วว่าปันถูกทิ้งนะ”
“อย่าไปสนใจเลย เขาเหนื่อยก็หยุดพูดไปเอง ตอนนี้เราต้องเร่ง
หายอดให ้บริษทั ก่อนนะ เดือนนี้ยอดขายตกมาก ถ ้าไม่ได้ยอดตามเป้ า
เราอาจถูกเรียกเข ้าห ้องเย็นก็ได้”
กุลสตรีทำ� หน้าขนลุกขึ้นมาทันที เพราะเธอถือขา้ งสปันเต็มที่
และถ ้าเดือนนี้ยอดตกมีหวังถูกจอมพลเล่นงานคดีเก่าไปด้วย ทีผ่ า่ นมา
เธอมียอดขายดีทำ� ให ้จอมพลเกรงใจ
“ปันไม่คดิ มากแบบนี้กด็ ี อุน่ ว่าจริงๆ แล ้วปันก็ไม่ได้รกั ไม่ได้ชอบ
อะไรพีห่ นึ่งหรอกจริงไหม ถึงได้ดูไม่ทกุ ข์ไม่รอ้ น ไม่เหมือนคนเพิง่ เลิก
กับแฟน” กุลสตรีมวิ ายถามต่อ แต่คราวนี้สปันไม่ตอบ ได้แต่ส่ายหน้า
ยิ้มๆ
“ไม่เอา ไม่คยุ เรือ่ งนี้แล ้ว มันผ่านไปแล ้ว เดีย๋ วปันต้องไปคุยงาน
กับพี่หนึ่งก่ อนนะ ฝ่ ายจัดส่งส่งของใหล้ ูกค้าไม่ครบ ปันต้องไปบอก
พีห่ นึ่งก่อน”
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สปันบอกจบก็เดินตรงไปหอ้ งท�ำงานของจอมพล ขณะทีก่ ลุ สตรี
มองด้วยความเป็ นห่วง คนเพิง่ เลิกกันจะมองหน้ากันติดไหมนะ แต่
เอาเขา้ จริงกุลสตรีก็เบาใจ เพราะไม่อยากใหส้ ปันคบหากับจอมพล
ตัง้ แต่แรกอยู่แล ้ว เนื่องจากอีกฝ่ ายดูเจ้าชูแ้ ละชอบวางท่าจนน่าหมั่นไส ้

ส ปันเคาะประตูสองทีก่อนเขา้ ไปในหอ้ งท�ำงานของจอมพล

เมื่อ เข า้ ไปแล ว้ ก็ พ บว่า เขาก�ำ ลัง คุ ย โทรศัพ ท์ท่ีโ ต๊ะ ท�ำ งานด้ว ยสีห น้า
เบิกบานแจ่มใส เธอเลยจะเดินออกไป แต่วา่ เขาโบกมือห ้ามแล ้วกวักมือ
ให้นั่งลงทีเ่ ก้าอี้ฝั่งตรงข ้าม
“ผมก็คดิ ถึงพัดชาเหมือนกัน เดีย๋ วเจอกันครับ รักนะครับ”
สปันหลุบตาลงไม่อยากฟังบทสนทนาทีเ่ ขาคุยอยู่ เลยไม่เข ้าใจว่า
เขาเรียกให ้เธอนัง่ รอท�ำไม หรือว่าอยากให้ฟงั เขาคุยกับแฟน ซึง่ มันท�ำให ้
เธอปวดใจ ปวดใจทีว่ า่ ท�ำไมเผลอไปคบหากับคนแบบเขาได้นะ ตาถั่ว
จริงๆ เลยสปัน
กระทัง่ รอจนเขาเรียกถึงได้เงยหน้าขึ้นมา เป็ นครัง้ แรกทีค่ ยุ กับเขา
ตามล�ำพังหลังจากทีเ่ ธอลางานไปสามวัน
“ปัน” จอมพลเรียกพลางมองส�ำรวจคนตรงหน้า สปันเป็ นคน
สวยจัด แต่ว่าที่บา้ นมีปญ
ั หาทางการเงินท�ำใหเ้ ขาไม่อยากยุ่งด้วยอีก
เขาอยากได้คนทีจ่ ะมาร่วมสร้างชีวติ ไม่ใช่คนทีจ่ ะมาเป็ นภาระ
“ปัน คุณโอเคใช่ไหม เรื่องทีพ่ ไ่ี ลน์ไปบอกเลิก”
สปันยิ้มบางๆ ก่อนตอบด้วยน�ำ้ เสียงเรียบนิ่ง ความรู้สกึ ทีเ่ หลือ
ตอนนี้คอื รังเกียจคนตรงหน้าเหลือเกิน “ค่ะ ปันโอเค”
“ก็ดี เพราะพีไ่ ม่อยากเสียลูกน้องมือดีแบบคุณไป พีด่ ใี จที่ปนั
เป็ นคนใจกว ้างเข ้าใจอะไรง่ายๆ”
“ค่ะ” สปันตอบแล ้วหลุบตาลงไม่อยากเห็นหน้าเขา
“พีก่ ำ� ลังคบหากับคุณพัดชา เราสองคนเข ้ากันได้ดี อาจจะมีขา่ วดี
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เร็วๆ นี้ พีห่ วังว่าปันจะเข ้าใจ จะยินดีกบั พีด่ ว้ ย”
“พีห่ นึ่งกับคุณพัดชาเพิง่ คบกันไม่ใช่หรือคะ ท�ำไมถึงจะแต่งงาน
กันแล ้วล่ะคะ”
“คุณพัดชาเป็ นผู ้หญิงทีพ่ ต่ี ามหามานาน พีร่ กั เธอ”
สปันนั่งฟังเงียบๆ ไม่ได้ถามอะไรต่ออีก เขาจะรักใครชอบใคร
หลังจากนี้ไม่เกี่ยวกับเธออีกแล ้ว เพราะเธอแค่จะเข ้ามาคุยงานในส่วน
ของเธอให ้เขารับรู ้
จอมพลเองก็เหมือนรูว้ ่าคงไม่ได้รบั ความเห็นใดๆ จากสปันอีก
จึงกระแอมหนึ่งครัง้ แล ้วพูด “ปันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงเข ้ามาหาพี”่
“ปันมีปญ
ั หาของลู กค้าที่ตอ้ งรายงานให้พ่หี นึ่งทราบค่ ะ” สปัน
รายงานปัญหาให้หวั หน้าโดยตรงทราบแล ้ว เธอก็ไม่ได้คุยอะไรต่ออีก
ก็ลกุ ออกมา สวนกับพัดชาทีเ่ ปิ ดประตูพรวดเข ้ามา
พัดชามองส�ำรวจนิ่งๆ ก่อนจะเดินเข ้าไปในห ้องท�ำงานของจอมพล
ส่วนจอมพลเองก็รบี ลุกมาโอบเอวของคนมาใหม่ ไม่เกรงใจสายตาของ
ลูกน้องทีน่ ั่งหน้าสลอนหน้าห ้อง รวมทัง้ คนทีย่ นื อยู่
“หวานเวอร์แทบจะอุม้ เข ้าห ้อง”
“เห่อแฟนใหม่”
“แหม ก็ระดับคุณหนู พดั ชาเลยนะจ๊ะ เป็ นใครก็ตอ้ งสปอยล์”
เสียงเพือ่ นร่วมงานพูดตอนทีส่ ปันปิ ดประตูห ้องท�ำงานแล ้ว
บางคนพูดแล ้วจิกตามาทางสปัน แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแล ้ว
นั่งท�ำงานต่อ ไม่นานสองคนในห ้องก็ตงั้ ท่าพากันออกไปจากห ้องท�ำงาน
“สปัน กุ ล สตรี ” ก่ อ นจะเดิน ออกไป จอมพลเรี ย กลู ก น้อ ง
ทัง้ สองคน “เรียกทีมเซลส์ให้ไปประชุมด่วนตอนนี้ ห ้ามไปสายเด็ดขาด”
“มีเรื่องอะไรหรือคะพีห่ นึ่ง” กุลสตรีถาม
“ไปถึงก็รูเ้ อง รีบบอกทุกคนให้ไปตอนนี้เลย”
“เรื่องอะไรอะ ปันรูไ้ หม”
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สปันส่ายหน้า “ไม่รูเ้ หมือนกัน รูแ้ ต่วา่ เราต้องรีบไปตอนนี้”
“เกี่ยวกับยอดขายของบริษทั หรือเปล่านะ เดือนนี้ยอดขายไม่ดี
ไม่ได้ตามเป้ า ไม่ใช่ เรียกทีมเซลส์ไปด่ ากลางหอ้ งประชุมนะ ถา้ ท�ำ
แบบนัน้ จริงแม่จะแกล ้งหายอดไม่ได้สกั เดือนหนึ่ง”
“หายอดไม่ได้เขาก็ไล่เราออกน่ะสิ” สปันพูดกลัว้ ยิ้ม
“ก็ ห างานใหม่ กลัว อะไร อีก อย่ า งนะปัน ที่พ่ีห นึ่ ง ท�ำ แบบนี้
กับปัน อุ่นว่าปันหางานใหม่ดกี ว่า มีบริษทั คู่แข่งมาจีบปันให้ไปท�ำงาน
ด้วยไม่ใช่หรือ”
“ก็มอี ยู่ ไม่แน่นะ ปันอาจไปจริงๆ”
“ดีเลยปัน ถ า้ ปันไปนะ อุ่นจะรอสมน�ำ้ หน้าพี่หนึ่ ง” กุลสตรี
ออกความเห็นอย่างสะใจ แต่สปันก�ำลังคิดว่าคงไม่ใช่เรือ่ งเรียกพวกเธอ
ไปด่าหรอก หากเป็ นแบบนัน้ จริงเมือ่ ครู่จอมพลคงเกริ่นแล ้ว

เมือ่ มาถึงห ้องประชุม จอมพลก็เดินไปคุยกับลูกน้องในทีมซึง่ มี

สปันอยู่ดว้ ย พัดชามองด้วยความไม่ชอบใจทีจ่ อมพลยังชอบแอบมอง
สปันบ่อยๆ
“สปันช่วยไปหยิบแฟ้ มที่หอ้ งท�ำงานของฉันใหห้ น่ อยสิ ฉันลืม
หยิบมาด้วย”
สปันขมวดคิ้วมองพัดชา เธอไม่ใช่ลูกน้องของพัดชา แต่วา่ พัดชา
เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงินและยังเป็ นลูกสาวเจ้าของบริษทั นัน่ ท�ำให ้
เธอใช้สทิ ธิ์นนั้ มาสั่งหรือเปล่า
“แฟ้ มเอกสารอะไรคะ”
“แฟ้ มยอดขายประจ�ำเดือนทีแ่ ล ้วทีพ่ ห่ี นึ่งเอามาส่งให้ฉนั ”
“ค่ะ” สปันรับค�ำแล ้วเดินออกไป ท่ามกลางเสียงซุบซิบของคน
ในหอ้ งประชุมทีร่ ู้กนั ดีวา่ จอมพลเป็ นแฟนกับสปัน แต่ตอนนี้กลายเป็ น
แฟนกับพัดชาไปแล ้ว เพราะพัดชาประกาศไปทั่ว
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พัดชาเหยียดยิ้มบางๆ มองสปันทีเ่ ดินไปหยิบแฟ้ มมาให ้ เธอชอบ
จอมพลเพราะอีกฝ่ ายหล่อ แม ้ฐานะอาจไม่ดเี ท่าเธอ แต่เขาก็ดูภมู ฐิ าน
มีความรู ้ ท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ ว่าต่อไปเขาต้องช่วยงานทีบ่ ริษทั ได้ บิดามีเธอ
เป็ นลู กสาวคนเดียว ท่านบ่นเสมอว่าไม่มใี ครช่ วยงาน เธอเองก็ไม่รู ้
จะช่วยอย่างไร เพราะงานในบริษทั ยากเกินความสามารถ เธอมีหน้าที่
ใช้เงินที่บดิ าหามาใหเ้ ท่านัน้ และต�ำแหน่ งที่ทำ� อยู่ก็เป็ นเพียงหัวโขน
ให้บดิ า
ทว่าใครจะรูไ้ ด้วา่ ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงได้เสมอ เมือ่ ร่างท ้วมของ
บิดาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานบริษทั เดินเข ้ามาก่อนเวลาในสภาพใบหน้า
ขรึมจัด พัดชาผิดสังเกต พอเห็นผูเ้ ป็ นบิดาหย่อนกายลงนั่งก็รบี ปราด
เข ้าไปถาม
“คุณพ่อไม่สบายหรือเปล่าคะ ท�ำไมสีหน้าดูไม่ดเี ลย”
คนเป็ นพ่อโบกมือไปมา หน้าตายังไม่คลายความตึงเครียด
“ไม่เป็ นไร วันนี้พอ่ มีประชุมส�ำคัญ ยังไงก็ตอ้ งอยู่ประชุมให ้จบ”
พัดชาพยักหน้าช้าๆ มองบิดาอย่างสงสัย วันนี้บดิ าบอกว่าให ้เข ้า
บริษทั เพราะมีเรื่องส�ำคัญ แต่เธอก็ไม่รูว้ า่ เรื่องส�ำคัญอะไร เธอพยายาม
ถาม แต่บดิ าก็ไม่ยอมบอก
“พัดชา” คุณสมพงษ์เรียก “เขยิบไปนั่งเก้าอี้อกี ตัว”
เมื่อถูกบิดาไล่ให้ไปนั่งเก้าอี้ว่างตัวถัดไปทัง้ ที่ท่ีนั่งเดิมนัน้ เป็ น
ทีป่ ระจ�ำ ก็ทำ� ให้พดั ชายิ่งสงสัยและยิ่งไม่เขา้ ใจมากขึ้น เมือ่ บิดาไม่ได้
นั่งเก้าอี้ประธานแต่ขยับมานั่งเก้าอี้ของเธอแทนแล ้วเว ้นทีน่ ั่งประธานไว ้
‘วันนี้คณ
ุ พ่อเป็ นอะไรกันนะ เก้าอี้ประธานมีไม่นั่ง อยากมานั่ง
เก้าอี้เธอ’
“มากันครบแล ้วใช่ไหม” คุณสมพงษ์ถามขึ้น พลางกวาดตามอง
ระดับผู้จดั การขึ้นไปนัน้ มากันครบแล ้ว คุณสมพงษ์จงึ เขา้ เรื่อง
อย่างไม่รอช้า “ทีว่ นั นี้ผมเรียกประชุมด่วนเพราะผมมีเรือ่ งจะบอกทุกคน
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ผมได้ทำ� การขายบริษทั ให้กบั กลุม่ อีลทิ แล ้ว มันอาจกะทันหันไปหน่อย
แต่ ผมจ�ำเป็ นต้องท�ำแบบนี้ เพื่อทุกคนจะได้มงี านท�ำต่ อไป ไม่ตอ้ ง
กลายเป็ นคนตกงานเพราะผมไม่สามารถพยุงบริษทั ได้อกี วันนี้ผมจะ
แนะน�ำให ้ทุกคนได้รจู้ กั กับประธานบริษทั คนใหม่ทม่ี าแทนผม”
มีเ สีย งฮือ ฮายิ่ง กว่า ผึ้ง แตกรัง เพราะเป็ น ข่า วใหม่ ข่า วใหญ่
ทีท่ กุ คนเพิง่ รู ้
“คุณพ่อพูดถึงเรื่องอะไรคะ ขายบริษทั อะไรกัน ท�ำไมพัดชาไม่รู ้
มาก่อน”
“หุบปากแลว้ ฟังพ่อ เรื่องนี้สำ� คัญมากนะพัดชา” คุณสมพงษ์
ตวาดบุตรสาว ทัง้ ที่ไม่เคยท�ำมาก่อน พัดชากัดปากแน่ น สะบัดหน้า
กลับมาใจเต้นระรัวเพราะกลัวจะทนฟังความจริงต่อไม่ได้ บริษทั นี้ไม่ใช่
ของบิดาอีกต่อไปแล ้วงัน้ เหรอ
“บริษทั ของเราขาดสภาพคล่องมาสักระยะแล ้ว ทางเดียวทีด่ ที ส่ี ุด
ทีจ่ ะท�ำให ้ทุกคนมีงาน มีเงินเดือนต่อไป คือผมต้องหาคนมาบริหารต่อ
เขาเป็ นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง ทุกคนจะได้พบเขาวันนี้”
พอคุณสมพงษ์พูดจบ ร่างสู งของคนมาใหม่ก็กา้ วเขา้ มา ท�ำให ้
ทุกคนในหอ้ งประชุมหันไปทางประตู ทุกสายตามองเป็ นตาเดียวไปที่
ใบหน้าหล่อเหลา ดวงตาคมกริบมีแววมุ่งมั่นท�ำใหค้ นทัง้ หอ้ งนิ่งงันไป
ชั่วขณะ
“สวัสดีครับทุกคน” เขากล่าว นั่งลงทีเ่ ก้าอี้หวั โต๊ะทีค่ ุณสมพงษ์
เว น้ ว่า งไว ้ “ผมดีใ จมากที่ไ ด้ม าพบกับ ทุก คนในวัน นี้ หลายคนยัง
ไม่รจู้ กั ผม”
“ผมจะแนะน�ำให้รู้จกั เองครับ” คุณสมพงษ์บอกอย่างเกรงใจ
“นี่คอื คุณณัฐเศรษฐ์ วิสุทธิรงั สรรค์ ประธานคนใหม่ของเรา”
ทันทีทค่ี ุณสมพงษ์พูดจบ สปันทีเ่ ปิ ดประตูเข ้ามาทันได้ยนิ พอดี
ก็ชะงักค้าง มองด้วยความตกใจ คาดไม่ถงึ ว่าเพือ่ นของหมอก้องคือ
30 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

ประธานคนใหม่งนั้ เหรอ มันอะไรกัน เธองงไปหมดแล ้ว
แฟ้ มในมือตกลงกับพื้น ท�ำใหท้ ุกคนในหอ้ งหันมามองเธอเป็ น
ตาเดียว สปันกลืนน�ำ้ ลายลงคอแล ้วรีบหยิบแฟ้ มขึ้นมา
“ขอโทษค่ะ” สปันก่นด่าตัวเองที่ไม่น่าท�ำเรื่องน่ าอายตอนนี้เลย
แล ้วรีบเดินเอาแฟ้ มไปให้พดั ชา “แฟ้ มของคุณค่ะ”
พัดชารับมาแล ้วแบะปากใส่ “เสียมารยาท ท�ำตัวเซ่อซ่า”
สปันกัดปากแน่น “ดิฉนั ไม่ได้ตงั้ ใจค่ะ”
“นั่นแหละ เซ่อซ่า”
“คุณพัดชาครับ มีเรื่องอะไรกันหรือครับ” ณัฐเศรษฐ์ถามขึ้น
เสียงนุ่ ม แต่ แววตาแข็งกระด้างเย็นชาท�ำใหท้ ุกคนในหอ้ งเงียบกริบ
ขณะทีพ่ ดั ชานิ่งอึ้งไป
เขารูจ้ กั พัดชาเพราะอีกฝ่ ายเป็ นลูกสาวของสมพงษ์ คนในแวดวง
ธุรกิจเดียวกันจึงได้ยนิ ข่าวคราวกันมาบา้ ง ก่อนจะซื้อบริษทั นี้เขาก็สบื
เรื่องครอบครัวของนายสมพงษ์มาบ ้างแล ้ว
ขณะที่พดั ชายังรับเหตุการณ์น้ ีไม่ได้ แต่ว่าแพท้ างคนหล่อเลย
เมม้ ปากตอบเสียงแข็ง “พนักงานท�ำแฟ้ มหล่นเสียหาย ท�ำใหบ้ ริษทั
ขายหน้า ฉัน ต้อ งขอโทษแทนคนของฉัน ด้ว ยนะคะ” เธอเคยเจอ
ณัฐเศรษฐ์ตามงานและผับของเพือ่ นแต่ไม่เคยคุยกันจริงจังเสียที เพราะ
เขาเย็นชา เข ้าถึงยากเหลือเกิน
“ผมว่าเรื่องแค่ น้ ีเอง ไม่เห็นต้องเสียงดังเลยนี่ครับ คุณสปัน
เขาก็ขอโทษแล ้วด้วย”
สปันหลุบตาอยู่เลยไม่เห็นว่าร่างสูงของณัฐเศรษฐ์ลกุ ขึ้นจากเก้าอี้
เดินตรงมาหาเธอ สปันเงยหน้าตอนทีเ่ ขาเตะข ้อศอกเบาๆ แล ้วยิ้มให ้
“ปันโอเคใช่ไหม”
“คะ” ระหว่างทีเ่ ธอก�ำลังมึนงง เขาก็หนั ไปทางคนในหอ้ งทีง่ นุ งง
ไม่ต่างกันว่าเหตุใดท่านประธานคนใหม่ถงึ ดู สนิทสนมและยังรู้จกั ชื่อ
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ของเซลส์สาว โดยเฉพาะพัดชาทีม่ องตาค้าง
“ทุกคนครับ ผมว่าเราไม่ควรท�ำใหเ้ พือ่ นร่วมงานรู้สกึ แย่ ถา้ แค่
ท�ำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ก็ต่อว่าอย่างไม่ใหเ้ กียรติแบบนี้ก็จะท�ำให ้
เสียความรู้สกึ ต่อกันและมีผลกระทบต่อองค์กร อีกอย่างผมไม่ชอบ
เรื่องการบูลลีด่ ว้ ย ไม่วา่ จะเรื่องอะไรก็ตาม ทีส่ ำ� คัญคุณสปันก็ขอโทษ
แลว้ ” เขาประกาศเสียงดังฟังชัด เสียงหา้ วลึกบอกว่าไม่ไวห้ น้าใคร
หากใครคิดจะแย้ง
หน้าหล่อๆ นัน้ ยิ้ม แต่ดวงตาไม่ย้ มิ ด้วย
“ปันต้องประชุมด้วยไหม” เขาถามให้ได้ยนิ กันสองคน
สปันพยักหน้า หัวใจเต้นแรงแทบกระดอนออกมานอกอก ทีจ่ ริง
เธอเป็ นคนมีความมัน่ ใจ แต่เหตุการณ์เมือ่ ครู่กท็ ำ� ให ้เธอมีอาการเหมือน
สมองบวมน�ำ้ ไปเหมือนกัน
“งัน้ กลับไปนั่งที่” เขาบอกแลว้ มองจนคนตัวเล็กเดินไปนั่งแลว้
ถึงกลับไปนั่งทีบ่ า้ ง “ผมมาเพือ่ จะบอกนโยบายของผมใหท้ กุ คนทราบ
และขอใหท้ ุกคนท�ำตามนี้ เพื่อที่จะน�ำพาบริษทั ใหร้ อดพน้ จากภาวะ
ขาดสภาพคล่อง เพือ่ ทุกคนจะได้มงี านท�ำกันต่อไป”
เหตุก ารณ์ใ นวัน นี้ ท ำ� ให ท้ ุก คนในห อ้ งนัน้ มึน งงไปตามๆ กัน
ทัง้ เรื่องงานและเรื่องอุบตั ิเหตุในหอ้ งประชุม บริษทั ขาดสภาพคล่อง
อย่ า งนัน้ เหรอ พนัก งานในห อ้ งนัน้ เพิ่ง จะทราบความจริ ง ขณะที่
คุณสมพงษ์พูดอะไรไม่ออก ได้แต่ กม้ หน้าปล่อยตามน�ำ้ เพราะเขา
ขายบริษทั ไปแลว้ ไม่มฐี านะใดเหลืออยู่ท่นี ่ีอกี นอกจากผู้ถอื หุน้ เล็กๆ
คนหนึ่งเท่านัน้ ส่วนพัดชานัน้ นั่งนิ่งแข็งค้าง เสียใจผิดหวังระคนกัน
ไปหมด

“ปัน นี่มนั เกิดอะไรขึ้น” กุลสตรีรบี จูงมือสปันออกมาคุยทันที

หลังเลิกประชุม “ท�ำไมบริษทั เราถึงขายให้กบั กลุม่ อีลทิ แล ้วล่ะ แล ้วยัง
32 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

เรื่องประธานคนใหม่นั่นอีก เขาใช่คนเดียวกับคุณณัฐเศรษฐ์เจ้าของ
โรงพยาบาลอีลทิ ไหม หล่อมากอะปัน หล่อสุดๆ หล่อจนอุ่นใจบาง
ไปหมดแล ้ว”
สปันข�ำกับท่าทางอ่อนระทวยของเพือ่ น “ถามรัวแบบนี้ปนั จะตอบ
ค�ำถามไหนก่อนดี แต่ว่าเดีย๋ วก่อนนะ เขาคือเจ้าของโรงพยาบาลอีลทิ
เหรอ”
“ใช่สิ ปันไม่รูเ้ หรอ ตระกูลวิสุทธิรงั สรรค์เขาท�ำธุรกิจหลายอย่าง
พีช่ ายดูแลธุรกิจธนาคาร น้องชายดูแลธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทเ่ี พิง่
มีข่าวแต่งงานไปไง ส่วนคุณณัฐเศรษฐ์สุดหล่อเขาดูกลุ่มโรงพยาบาล
และเป็ นหนุ่มหล่อคนเดียวทีย่ งั เป็ นโสดจ้ะ”
สปันเผลอฟังข ้อมูลทีเ่ พือ่ นสนิทเล่ามาเพลิน เธอไม่เคยรูเ้ ลยว่า
กุลสตรีจะมีความสามารถราวกับซีเอ็นเอ็นเช่ นนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่
ณัฐเศรษฐ์ยงั เป็ นหนุ่มโสด
โสดเหรอ ไม่ใช่หรอก เขาไม่โสดแล ้วละ สปันยิ้มข�ำอยู่คนเดียว
เขาเป็ นแฟนกับเพือ่ นของเธอนี่เอง
“อยู่วงการยาแต่ไม่รจู้ กั คนในวงการ ปันนี่แปลกจริง”
“ผิดหรือไง ปันสนใจแต่หมอ ไม่ได้สนใจเจ้าของโรงพยาบาลนี่”
“จ้ะ” กุลสตรีประชด “อุ่นไม่น่าคุยกับเครือ่ งจักรกระหายเงินอย่าง
ปันเลย สนใจแต่หมอเพราะว่าเขาคือคนทีจ่ ะซื้อยาใช่ไหม ส่วนเจ้าของ
โรงพยาบาลอยู่ไกลจากห่วงโซ่อาหารเกินไปปันเลยไม่สนใจ แต่อย่าลืม
นะจ๊ะ เขาเป็ นคนอนุมตั ใิ ห้ซ้อื ยา”
สปันกลอกตา “แต่ถ ้าอุ่นถามชื่อหมอในโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
ปันรู้จกั แทบจะทุกคน”
“เรื่องนี้อ่นุ ไม่สู้จะ้ ว่าแต่คุยเรื่องท่านประธานสุดหล่อกันต่อเถอะ
อุ่นชอบเขา”
“ว่าไงนะ”
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“อุ่น บอกว่า อุ่น ชอบเขา สเปกอุ่น เลยอะ ถ า้ ได้ค วงเป็ น แฟน
จะเป็ นไงนะ” กุลสตรีพูดแลว้ ยิ้มหวานท�ำตาลอย แต่ เห็นหน้าเพื่อน
ทีม่ องมาอย่างข�ำๆ ก็ตแี ขนเผียะ “ไม่ตอ้ งมาแอบข�ำในใจ จะข�ำก็ขำ� เลย
อุน่ รู ้หรอกน่าว่าตัวเองฝันกลางวันไม่มที างเป็ นจริง คนระดับคุณณัฐเศรษฐ์
เขาไม่มองอุ่นหรอก แต่ถ ้าเป็ นปันก็ไม่แน่นะ ปันสวย หุ่นดี ขาว หมวย
แถมอกใหญ่มาก”
สปันตาโต หยิกแขนเพือ่ น
“โอ๊ย ปันหยิกอุ่นท�ำไม”
“อุ่นพูดอะไรล่ะเมือ่ กี้”
“เรื่องอกใหญ่น่ะเหรอ ก็มนั จริงนี่นา คนอะไรตัวเล็กนิดเดียว
แต่อกเบ ้อเร่อ แบ่งให ้อุ่นบ ้างสิ”
สปันท�ำหน้าปัน้ ยาก จะหยิกเพือ่ นอีกทีแต่เพือ่ นก็ขยับตัวหนีทนั
“กลับมานี่เลย ยายอุ่นตัวแสบ”
ขณะที่กุลสตรีว่ิงผ่านไปทางหน้าลิฟต์ สปันก�ำลังเดินตามไป
ก็ป ะทะเข า้ กับ ร่ า งสู ง หนั่ น แน่ น ของใครบางคนเข า้ พอดี สปัน ตกใจ
หวีดร้องค�ำหนึ่ง
“อุย้ ขอโทษค่ะ” เพราะรูว้ า่ ผิดทีม่ วั แต่วง่ิ ตามเพือ่ นจนไม่ทนั ระวัง
เลยชนกับคนทีอ่ อกจากลิฟต์ แต่ว่าคนนัน้ ดันเป็ นคนทีท่ ำ� ให้หวั ใจของ
สปันเต้นไม่เป็ นจังหวะ เมือ่ อ้อมแขนทีก่ อดเธอไว ้เพือ่ ไม่ให ้ล ้มตึงไปคือ
ประธานคนใหม่
สายตาสองคู่สบประสานกันชัว่ ขณะหนึ่ง ราวกับจะมองกันให ้ทะลุ
ปรุโปร่ง เหมือนบริเวณนัน้ มีแค่เขากับเธอสองคน ทว่ามนตร์สะกดนัน้
ทลายลงเมือ่ เสียงเล็กของกุลสตรีเรียกขึ้น
“ปันเป็ นอะไรไหม”
สปันได้สติรบี ผละออกมาจากอ้อมแขนแกร่ง เมือ่ ครู่เธอเป็ นบ ้า
อะไรถึงได้ปล่อยให ้เขากอดอยู่ได้ตงั้ นานสองนาน
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“ปันไม่เป็ นอะไร” สปันเมม้ ปากแน่ นตอบเพือ่ น พอหันไปมอง
คนทีย่ นื มองเธอเงียบๆ ก็ใจเต้นแรงไม่หยุด อยากจะบ ้าตายกับความรูส้ กึ
แปลกใหม่ทถ่ี าโถมเข ้ามา
เขาเดินออกมาจากลิฟต์ เขาลงมาที่ชนั้ สิบนี้ทำ� ไม สปันสงสัย
เขาเพิง่ มาวันแรกจะมาหาใครกัน “คุณณัฐ เอ่อ ท่านประธาน”
“เรียกผมเหมือนเดิมก็ได้”
“จะดีหรือคะ ทีน่ ่ีทท่ี ำ� งานไม่ใช่ข ้างนอก ให้ปนั เรียกท่านประธาน
เถอะค่ะ”
“งัน้ เรียกท่านประธานเฉพาะในทีบ่ ริษทั แต่ออกข ้างนอกเรียกชื่อ
เหมือนเดิมตกลงไหม”
สปันท�ำหน้าไม่เข ้าใจ เพราะสถานะของเขาตอนนี้เปลีย่ นไปแล ้ว
เธอไม่กล ้าตีสนิท เขาไม่ใช่แค่เพือ่ นหมอก้อง แต่เป็ นเจ้านาย แต่ในเมือ่
เขาคือคนจ่ายเงินเดือนคนใหม่ มีหรือจิ้งจกอย่างเธอจะปรับตัวไม่ทนั
“ได้ค่ะ”
“ปันท�ำงานทีช่ นั้ นี้ใช่ไหม”
เธอจะถามเขาพอดีว่าลงมาที่น่ีทำ� ไม เพิ่งมาวันแรก แต่ เดิน
เพ่นพ่านไม่หยุดนะคะท่านประธาน
“ใช่ค่ะ ชัน้ สิบเป็ นชัน้ ของฝ่ ายการตลาด ท่านประธานจะมาพบ
ใครคะ”
“ผมจะมาพบปัน”
“ปัน” สปันขมวดคิ้วครู่หนึ่ง ก่อนเข ้าใจว่าเขามาพบเธอ “มาพบปัน
ท�ำไมคะ”
เขายิ้มหล่อๆ มาให ้ก่อนพูดแบบทีท่ ำ� ให ้คนฟังใจเต้นไม่เป็ นจังหวะ
เสร็จจากการคุยกับเขาวันนี้เธอต้องไปพบหมอโรคหัวใจแล ้ว
“ผมจะมาชวนไปกินขา้ ว นี่ก็ใกลเ้ ที่ยงแลว้ ผมไม่รูว้ ่าแถวนี้
มีอะไรอร่อยบ ้าง ช่วยพาผมไปหน่อย แต่เอารถผมไปก็ได้”
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เดีย๋ วก่อนค่ะ สปันแย้งเขาในใจ เอารถเขาไปนี่หมายความอย่างไร
เธอตกลงจะไปแล ้วเหรอ ตีขลุมเก่งนะคะ
“ปันเอาข ้าวกลางวันมากินเองค่ะ”
“ปันไม่เคยเอาขา้ วมากินนี่” กุลสตรีรีบแทรก เลยได้สายตาดุๆ
จากเพื่อนไปแทน เธอจะออกไปกินขา้ วกับเขาได้อย่ างไรในเมื่อเขา
เป็ นถึงท่านประธาน
ณัฐเศรษฐ์เอาลิ้นดุนกระพุงแก้
้ ม ยิ้มโปรยเสน่ห ์ “แย่จงั นะครับ”
“ค่ะ” สปันตอบสัน้ ๆ หน้าร้อนผ่าว เพราะเขามองไม่หยุด เมือ่ ไร
จะหยุดท�ำหน้าหล่อใส่เสียที
“งัน้ ไว้โอกาสหน้าก็ได้ ปันห ้ามปฏิเสธผมอีก”
สปันไม่ตอบรับ ยิ้มแล ้วหันไปจูงมือเพือ่ นให้รบี เดินออกไปจาก
ตรงนัน้ ท�ำให ้ณัฐเศรษฐ์กระตุกยิ้มด้วยความสนใจมากขึ้นไปอีก คนอะไร
สวยและยังน่าค้นหาอีก
“หล่อ มาก อุ่น อยากได้แ บบนี้ ” กุล สตรีเ พ อ้ ออกมาหลัง จาก
ถูกเพือ่ นลากออกมาไกลจากพื้นทีต่ รงนัน้ แล ้ว
“หยุดคิดเลยจ้ะ” สปันดึงสติเพือ่ น กุลสตรีคงไม่รูว้ า่ คนหล่อนัน้
มีเจ้าของแล ้ว “เขาอาจมีแฟนแล ้ว”
กุลสตรีทำ� หน้ามุ่ย “หล่อขนาดนี้ตอ้ งมีเจ้าของอยู่แลว้ ละ อุ่น
ไม่แปลกใจหรอก ว่าแต่ทำ� ไมเขาถึงมาซื้อบริษทั เรา คุณสมพงษ์ทำ� ไม
ถึงขายให ้เขานะ”
“ปัน เองก็ อ ยากรู ้ แต่ ว่า ตอนนี้ ส บายใจได้อ ย่ า งหนึ่ ง ว่า หน้า ที่
การงานและเงินเดือนพร้อมค่าคอมมิชชั่นทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มอี ะไร
เปลีย่ น ท่านประธานยืนยันแล ้วว่าใหเ้ งินพวกเราทุกคนเท่าเดิม แค่น้ ี
แหละทีป่ นั อยากรู”้
“หืม ยายขี้งก ห่วงแต่เรื่องเงิน”
“ก็มนั จริงนี่นา ท�ำงานก็ต ้องอยากได้เงิน ส่วนคนหล่อก็ได้แต่มอง
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กินไม่ได้สกั หน่อย”
“แต่เอาไปนอนกอดแก้หนาวได้นะจ๊ะ”
“ฝันกลางวันอีกแล ้ว” สปันจิ้มหน้าผากเพือ่ น
กุลสตรีมยุ่ หน้าแล ้วถามขึ้นพร้อมหรี่ตาจับผิด “เดีย๋ วนะปัน อุ่น
จะถามอยู่เชียว ปันกับท่านประธานคนใหม่รู้จกั กันมาก่ อนหรือเปล่า
ท�ำไมถึงมาชวนไปกินข ้าวกลางวัน อย่าปิ ดหรือคิดจะโกหกว่าไม่รจู้ กั กัน
มาก่อนนะ อุ่นไม่เชื่อเด็ดขาด”
สปันนิ่งงันไม่ตอบในทันที จะตอบว่าไงดีนะ ระหว่างคิดว่าจะหา
ค�ำตอบแบบไหน กุลสตรีก็คะยัน้ คะยออีก “ว่าไงปัน รู้จกั กันมาก่อน
ใช่ไหม” กุลสตรีคะยัน้ คะยอ
“อืม ก็รจู้ กั มาก่อนตอนไปเยีย่ มคุณพ่อทีโ่ รงพยาบาล แต่ตอนนัน้
ปันไม่รูว้ ่าท่านประธานจะมาซื้อบริษทั เรานะ ทีร่ ูจ้ กั เพราะท่านประธาน
เป็ นเพือ่ นกับหมอก้อง ก็เลยรูจ้ กั ”
“บังเอิญมาก”
“ใช่ บังเอิญมาก”
กุลสตรีขมวดคิ้วอย่างคนช่างสงสัย “ปันรูอ้ ะไรไหม สายตาของ
ท่านประธานตอนมองปันเหมือนอยากจะปอกเปลือกปันออกมาเลยนะ
มองแบบตาหวานฉ�ำ่ มากอะ ท่านประธานลอบมองปันตัง้ แต่ในห ้องประชุม
แล ้ว อุ่นแอบเห็น ไม่รคู้ ดิ อะไรกับปันหรือเปล่า”
“สายตาอุ่นต้องแย่ไปแลว้ ละ เขาไม่ได้คิดอะไรกับปันหรอก”
สปันหัวเราะ เพราะว่าเขาเป็ นแฟนกับหมอก้องต่างหาก
“ไม่จริง อุ่นไม่เคยมองพลาด ก็เหมือนที่อุ่นมองว่าพี่หนึ่งกับ
ยายคุณพัดชาแอบกินกันก็ยงั เป็ นเรื่องจริงเลยเห็นไหม” พอพูดจบ
กุลสตรีกร็ บี เอามืออุดปาก “ขอโทษนะปัน อุ่นไม่น่าพูดถึงเลย”
“ไม่เป็ นไรหรอก ปันไม่ได้คิดอะไรแลว้ อีกอย่างเรื่องจริงนี่นา
แต่วา่ ต่อไปอุน่ อย่าพูดถึงเรือ่ งของพวกเขาอีกก็พอ ปันไม่อยากรับรูแ้ ล ้ว”
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กุลสตรีรบี เกาะแขนเอาใจ “รับรองว่าจะไม่พดู อีก อุ่นก็ไม่อยาก
พูดถึงเท่าไร แขยงปาก”
สปันหัวเราะเบาๆ แล ้วนัง่ ประจ�ำโต๊ะท�ำงานของตัวเอง กระทัง่ เย็น
เลิกงานเซลส์คนสวยก็เก็บของสะพายกระเป๋ าออกมา แต่วา่ กุลสตรีนนั้
กลับไปก่อนแล ้วเพราะมีนดั กับลูกค้า ส่วนคนอื่นๆ ยังประชุมงานกับ
จอมพลเพราะท�ำ ยอดขายได้ไ ม่ดี สปัน ก้ม มองเวลาเธอต้อ งรีบ ไป
โรงพยาบาลแล ้ว
ร่างบอบบางเดินไปทีช่ นั้ จอดรถ ทว่าเมือ่ สตาร์ตก็พบว่าเครือ่ งยนต์
ไม่ตดิ สปันถอนใจยาว
“เสียอีกแล ้วหรือเนี่ย” สปันหยิบโทรศัพท์ข้ นึ มาแล ้วกดโทร.หา
ช่างคู่ใจทีเ่ รียกใช้บริการประจ�ำ “มาทีเ่ ดิมนะคะ” เธอบอกกับช่าง
เมื่อโทร.บอกช่ างเรียบร้อยแลว้ สปันก็เก็บของออกมากลับไป
นัง่ รอทีอ่ อฟฟิ ศ พอดีกบั คุณอัจฉราซึง่ มีตำ� แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ
เดินลงบันไดมาพอดี
“ปันนั่งรออะไรจ๊ะ”
“คุณอัจฉรา สวัสดีค่ะ” สปันลุกขึ้นยกมือไหว ้ “ปันรอช่ างมา
ลากรถไปค่ะ”
“รถเสียอีกแล ้วหรือจ๊ะ”
สปันพยักหน้าแหยๆ รถเธอเสียบ่อยจนเพือ่ นร่วมงานจ�ำได้
“อีกนานไหม พี่ก็รีบเสียด้วยสิ จะต้องไปรับลู กที่บา้ นคุณตา
คุณยาย ไม่งนั้ จะรอเป็ นเพือ่ น”
“คุณอัจฉราไม่ตอ้ งรอเป็ นเพือ่ นปันหรอกค่ะ รีบไปรับลูกเถอะค่ะ
ปันรอคนเดียวได้”
สปันตอบพร้อมรอยยิ้ม แต่ คิดไม่ถึงว่ามีใครอีกคนเดินตาม
อัจฉรามาด้วย อัจฉรายิ้มให ้คนทีเ่ ดินตามหลังมาเพราะเพิง่ ประชุมกันจบ
เพิง่ มาท�ำงานวันแรกก็เรียกเธอประชุมถึงเย็นแลว้ “ปัน พีล่ มื บอกว่า
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ท่านประธานชมปันด้วยนะว่าท�ำยอดขายเก่ง”
สปันยิ้มหวาน
“ขายเก่งแบบนี้ถอยรถใหม่เลยสิครับ”
“ก็คดิ เหมือนกันค่ะ แต่วา่ รอเก็บเงินอีกสักพักดีกว่า”
“ท่านประธานคะ รถของน้องปันเสีย เรามีนโยบายช่ วยเซลส์
ให้ใช้รถของบริษทั ได้ ฉันจะท�ำเรื่องให ้น้องปันยืมรถดีไหมคะ”
ณัฐเศรษฐ์มองคนสวยทีย่ นื มองเขาด้วยแววตาดีใจ “ไม่ดกี ว่าครับ
เรื่องนี้ผมขอทบทวนหน่ อยดีกว่า ตอนเลิกประชุมคุณอัจฉราบอกว่า
ต้องรีบกลับไปรับลูกทีบ่ ้านคุณแม่ไม่ใช่หรือครับ ท�ำไมยังไม่รบี กลับอีก
เดีย๋ วรถติดนะครับ”
“จริงด้วย มัวแต่ คุยเพลิน ฉันขอตัวก่ อนนะคะ” อัจฉรารีบ
โบกไม้โบกมือลาแล ้วรีบเดินออกไป ทิ้งให ้สปันยืนนิ่งอยู่กบั ที่
ณัฐเศรษฐ์เห็นสปันยืนนิ่งค้าง ในมือมีกระเป๋ าโน้ตบุก๊ ที่บ่ามี
กระเป๋ าสะพายข ้าง และยังมีแฟ้ มเอกสารถือไว้อกี เขาเลยเดินไปใกล ้ๆ
ขณะทีส่ ปันมองด้วยความตกใจ
“ท่านประธานท�ำอะไรคะ”
“ไม่มใี ครแล ้ว เรียกชื่อดีกว่าครับ”
“เอ่อ ค่ะ คุณณัฐจะท�ำอะไรคะ”
เขายิ้มแทนค�ำตอบแล ้วเอื้อมมือทีส่ วมนาฬกิ าราคาแพงมาทีเ่ ธอ
เขาดึงกระเป๋ าโน้ตบุก๊ ไปถือไว ้ “ผมช่วยถือ เดีย๋ วบ่าจะหลุดก่อนนะครับ”
“มะ ไม่ตอ้ งหรอกค่ะ” สปันดึงคืน แต่กลายเป็ นว่าไปจับมือเขา
ไว ้แทน
เหมือนไฟช็อร์ตเบาๆ ท�ำใหส้ ปันสะดุง้ ดวงตาประสานกับเขา
อย่างจัง ก่อนจะผละมือออกมา นิ่วหน้าราวกับถูกของร้อนลวกมือ
“ปันเกรงใจค่ะ ไม่ตอ้ งช่วยถือก็ได้”
“ผมเป็ นผู ้ชายจะเห็นผู ้หญิงตัวเล็กๆ ถือของหนักได้ยงั ไง ผมช่วย
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ดีกว่า”

“ปันเกรงใจคุณณัฐค่ะ”
“ไม่ตอ้ งเกรงใจครับ ผมยินดีช่วย ช่างจะมาถึงเมือ่ ไร”
สปันเลยได้สติตอนที่เขาถาม เธอโทร.เช็กช่ างอีกครัง้ ก็ ได้รบั
ค�ำ ตอบว่ า ใกล จ้ ะมาถึง แล ว้ “เขาอยู่ ห น้า ตึก แล ว้ ค่ ะ ขอบคุ ณ ที่อ ยู่
เป็ นเพือ่ นนะคะ”
“ขอเปลีย่ นเป็ นอย่างอืน่ แทนค�ำขอบคุณได้ไหมครับ”
“ขออะไรคะ”
“ขอเบอร์ไว ้คุยเรื่องงานได้ไหม”
สปันจ้องหน้าเขา ถ ้าขอเบอร์เพือ่ คุยเรือ่ งงานก็ไม่น่ามีปญ
ั หาอะไร
แม ้จะดูแปลก แต่วา่ ในทีส่ ดุ สปันก็พยักหน้าแล ้วบอกเบอร์เขา ณัฐเศรษฐ์
หยิบโทรศัพท์รุ่นใหม่ลา่ สุดขึ้นมาแล ้วกดบันทึกเบอร์ “ขอไอดีไลน์ดว้ ย
ครับ”
“คะ”
“ไอดีไลน์ดว้ ยครับ เผือ่ ดึงเข ้ากลุม่ ไลน์ผู ้บริหาร”
สปันขมวดคิ้ว มีกลุม่ ไลน์ผูบ้ ริหารด้วยหรือ เธอไม่ยกั รู ้ แต่ว่า
ถ ้าเป็ นเรื่องงานก็ไม่น่ามีปญ
ั หาอะไร เธอให ้ค�ำตอบตัวเองเหมือนเดิม
“ได้ค่ ะ ” สปัน บอกไอดีไ ลน์เ ขา เท่ า กับ ว่ า ตอนนี้ เ ธอมีเ บอร์
ท่านประธานและยังเป็ นเพือ่ นกับเขาด้วย เขาช่างเป็ นเจ้านายทีล่ ะเอียด
รอบคอบจริง ๆ สปัน คิด แล ว้ ยิ้ม ให เ้ ขา นั่ น ท�ำ ให ค้ นหล่อ มองด้ว ย
ความชอบใจ อมยิ้ม แล ้วบันทึกชื่อของสปันว่า VIP
บอกไลน์ไอดีกบั เขาไม่นานช่ างก็มาถึง ตรวจสอบอาการแลว้
ช่างคนเดิมก็เรียกรถลากมา สปันยืนมองรถทีถ่ ูกลากออกไปแล ้วต้อง
เบนหน้าหนีดว้ ยความสงสารรถและสงสารตัวเอง
“ไปโรงพยาบาลใช่ไหม เดีย๋ วผมไปส่ง” ณัฐเศรษฐ์ถาม
สปันเลิกคิ้วมองเขา “ปันไปเองได้ค่ะ”
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“ผมจะไปหาหมอก้องด้วย ไปด้วยกันก็ได้ ไม่ตอ้ งเกรงใจ”
“จะดีหรือคะ ปัน เอ่อ...”
ณัฐเศรษฐ์เลยช่วยตัดสินใจด้วยการเดินน�ำหน้าไป ขณะทีส่ ปัน
เห็นเขาเดินไปพร้อมกับกระเป๋ าโน้ตบุก๊ ก็รบี วิง่ ตามเขาไปทันที
“คุณณัฐ กระเป๋ าโน้ตบุก๊ ของปัน” เธอเดินแกมวิง่ ตามเขาไปถึง
รถเฟอร์รารีค่ นั หรู แล ้วชี้มอื ไปทีข่ องของเธอซึง่ อยูใ่ นมือเขา “ขอกระเป๋ า
คืนด้วยค่ะ”
“อยากได้หรือครับ”
“ใช่ค่ะ ปันจะเอาไปตอบเมลลูกค้าค่ะ ขอปันคืนนะคะ”
ณัฐเศรษฐ์นึกสนุ กขึ้นมาเมื่อเห็นใบหน้าน่ ารักมีแววออดอ้อน
แล ้วนึกถึงยามทีร่ ่างอรชรเต็มไม ้เต็มมือของสปันนอนอยู่ใต้ร่าง
บ ้าฉิบ
เขาสบถออกมาแล ้วสะบัดความคิดห่ามหืน่ ออกไป
“ถ ้าอยากได้กข็ ้นึ รถไปกับผม” เขาบอกแล ้วบุยใบ้
้ ไปทีร่ ถ ขณะที่
สปันมองหน้าคนหล่อด้วยความไม่เขา้ ใจ ท�ำไมเขาต้องมายุ่งกับของ
ของเธอด้วย แต่ คนที่ยึดกระเป๋ าไว้ในมือก็ไม่สนใจเมื่อเขาขึ้นรถไป
ประจ�ำทีค่ นขับเรียบร้อยแล ้ว
สปันเหวอ รีบก้าวตามไปนัง่ ทีข่ ้างคนขับ “คุณณัฐท�ำแบบนี้ไม่ถกู
เลยนะคะ หยิบของปันไปเฉยเลย” สปันต่อว่าเขาทันทีทข่ี ้นึ มานั่งบนรถ
“ปันขึ้นมาบนรถผมเองนะครับ ท�ำไมถึงบอกว่าผมท�ำไม่ถกู แล ้ว
โน้ตบุก๊ นี่อยากได้คนื ก็ได้ครับ แต่วา่ ผมจะจอดอีกทีกค็ อื ทีโ่ รงพยาบาล”
เขาบอกแล ้วยิ้มยียวนมาให ้ ท�ำใหส้ ปันได้แต่มองอย่างเข่นเขี้ยว
นี่คอื ตัวตนจริงของเขาใช่ไหม กวนประสาทสุดๆ ไปเลย แต่กย็ งั สงสัย
อยูด่ วี า่ เขาท�ำแบบนี้ทำ� ไม แกล ้งเธอให้โมโหน่าสนุกเหรอ เขาอยากไปส่ง
ก็ดี เธอนั่งรถเขาไปก็สบาย ในเมือ่ มีสารถีหล่อๆ มาขับรถให ้
สปันไม่ได้คุยกับเขา ณัฐเศรษฐ์เองก็ไม่ได้ชวนคุยอะไรมาก กระทัง่
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ถึงโรงพยาบาล
“ผมจะไปเยีย่ มคุณพ่อของปันด้วย”
“อ้าว ไหนว่าจะมาหาหมอก้องไม่ใช่หรือคะ” สปันถามหลังจาก
ลงรถมาแล ้ว
“วันนี้หมอก้องหยุด ผมไม่ได้บอกปันเหรอ”
สปันจ้องตาเขา “บอกค่ะ แต่บอกว่ามีนดั กับหมอก้องทีโ่ รงพยาบาล
ไม่ได้บอกว่าหมอก้องหยุด” ถ ้าเป็ นเพือ่ นกันเธอจะแหวใส่มากกว่านี้อกี
โทษฐานทีพ่ ดู จาไม่อยู่กบั ร่องกับรอย
“ผมพูดผิดมัง้ เอาเถอะ นี่ไม่ใช่ประเด็นหรอก ปันไม่รบี ไปเยีย่ ม
คุณพ่อหรือครับ”
สปันกลอกตาไปมา เขาพูดจาพลิกลิ้นเร็วจนเธอตามไม่ทนั
“คุณณัฐอยากไปเยีย่ มคุณพ่อของปันจริงๆ หรือคะ คือปันคิดว่า
ปันไม่รูจ้ ะแนะน�ำคุณว่ายังไงดี”
“ปันบอกว่าผมเป็ นเจ้านายที่บริษทั แวะมาส่งไงครับ ท่านจะได้
ไม่สงสัยว่าผมเป็ นใครแล ้วก็ดูน่าเชื่อถือด้วย”
สปันเบิกตากว ้างมองคนพูด เขาเจ้าเล่หข์ นาดนี้เลยหรือเนี่ย แต่
ก็เป็ นเรื่องจริงอย่างทีเ่ ขาพูด เขาเป็ นเจ้านายของเธอนี่นา “ก็ได้ค่ะ”
ในเมือ่ เขาอยากไปเยี่ยม สปันก็ไม่รูจ้ ะหา้ มอย่างไร เขามีนำ�้ ใจ
มาส่งและยังต้องการมาเยีย่ มบิดาอีก จะใจด�ำขับไล่กลับไปก็ดูไม่ดี ทัง้ ที่
รูส้ กึ ว่าแปลกประหลาดแต่กไ็ ม่รูว้ า่ มันคืออะไรกันแน่
สปันเดินน�ำไปที่หอ้ งพักโดยมีร่างสู งสมาร์ตของณัฐเศรษฐ์เดิน
ตามหลัง สปันรูส้ กึ ว่ามีสายตาหลายคู่พงุ่ มาทีเ่ ธอ แต่เมือ่ สังเกตสายตา
เหล่านัน้ ดีๆ จึงพบว่าพวกเขาไม่ได้มองเธอ
หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ เขามองคนทีเ่ ดินตามหลัง
เธอต่างหาก จริงสิ เธอลืมไปได้อย่างไรว่าเขาเป็ นเจ้าของโรงพยาบาล
ดัง นัน้ การที่เ จ้า หน้า ที่เ หล่า นัน้ มองไปที่เ ขาและบางคนก็ ย กมือ ไหว้
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จึงไม่ใช่เรื่องแปลก
สปันหันไปมองเขา ในมือเขายังมีกระเป๋ าโน้ตบุก๊ ของเธอ
“ปันถือกระเป๋ าเองดีไหมคะ”
เขาเลิกคิ้วสูง “ท�ำไมยังมีปญ
ั หาอะไรอีกเหรอ ผมถือมาถึงทีน่ แ่ี ล ้ว”
ณัฐเศรษฐ์ถามด้วยความสงสัย จู่ๆ สปันก็หนั มาขอกระเป๋ าคืน
“คุณณัฐเป็ นเจ้าของโรงพยาบาล ส่วนปันเป็ นเซลส์ขายยา ปันกลัว
คนเข ้าใจผิดค่ะ”
“เข า้ ใจผิด ว่ า เรามีซ มั ติง กัน แล ว้ ปัน จะมาขายยาที่น่ี ไ ม่ ได้อีก
งัน้ เหรอ”
สปันหน้าแดง “ก็จริงไหมล่ะคะ” เสียงหวานพึมพ�ำ สายตา
คนเหล่านัน้ ยังมองไม่วางตาจนเธอรูส้ กึ ไม่สบายใจ “ถ ้าใครเอาไปเม ้าธ์ละ
แย่เลย ปากคนยาวยิง่ กว่าปากอีกาซะอีก”
ณัฐเศรษฐ์อมยิ้ม สปันจะกลัวขายยาไม่ได้อกี ท�ำไม ในเมือ่ เขา
เพิ่งซื้อบริษทั ยาของเธอไป และเขาก็ตอ้ งสั่งซื้อยาจากที่นั่นเพื่อป้ อน
โรงพยาบาลของเขาอยู่แล ้ว ซึง่ โรงพยาบาลมีตงั้ หลายสาขา
“ปันลืมไปหรือเปล่าว่าผมเพิง่ ซื้อบริษทั ยาทีป่ นั ท�ำงานอยู่มาเป็ น
ของผม”
“ปันไม่ลมื ค่ะ แต่ยงั ไงปันก็ต ้องมาขายยาให ้คุณหมอทีน่ เ่ี หมือนเดิม
ถา้ เกิดมีใครไม่ชอบปันมันก็จะคุยกันยาก ปันไม่อยากมีปญ
ั หากับ
เพือ่ นร่วมงาน”
“เพือ่ นร่วมงานหรือคนทีม่ ผี ลประโยชน์ให้กนั แน่ เอาดีๆ”
“คุณณัฐ” สปันแหวทีเ่ ขารูท้ นั
“ผมแซวเล่น ถ ้าอย่างนัน้ ปันจะให ้ผมท�ำยังไง”
“ท�ำยังไง” สปันทวนค�ำพูดของเขาแล ้วก็ส่ายหน้า เพราะเธอก็นึก
ไม่ออกว่าตัวเองต้องการใหเ้ ขาท�ำอะไรกันแน่ เพราะเขาก็ไม่ได้ทำ� อะไร
เกินเลย สรุปคือสปันเลยไม่รูจ้ ะบอกอย่างไรดี
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“ผมกับปันเราเป็ นเพือ่ นกันได้ ท�ำไมต้องกลัวคนมองไม่ดดี ว้ ย
หรือว่าปันชอบผม เลยกลัวคนรู้”
สปัน เบิก ตาโตปฏิเ สธเสีย งหลง “ไม่จ ริง นะคะ ปัน ไม่ได้คิด
แบบนัน้ สักหน่ อย คุณณัฐเป็ นเจ้านาย ปันจะคิดแบบนัน้ ได้ยงั ไง เรา
เป็ นแค่เจ้านายกับลูกน้องเท่านัน้ เอง” สปันตอบเร็ว แต่ยง่ิ ตอบได้คล่อง
ก็ยง่ิ รูส้ กึ เหมือนคนท�ำความผิดทีร่ บี ลนลานหาค�ำแก้ตวั
“ถา้ ปันคิดแบบนัน้ ก็ไม่ตอ้ งกลัวใครเอาไปเม ้าธ์ ใครจะพูดอะไร
ก็ปล่อยเขาไป แค่ไม่ให ้เราได้ยนิ ก็พอ”
“คะ” สปันมองหน้าเขาด้วยสายตาเหลือเชื่อ แค่ เมา้ ธ์ไม่ใหเ้ รา
ได้ยนิ ก็พอ นี่เขาต้องเจอกับอะไรมาบ ้างถึงได้เย็นชาไม่รสู้ กึ รูส้ ากับค�ำพูด
คนแบบนี้ สปันอยากรูข้ ้นึ มาเสียแล ้ว
“รีบไปเยีย่ มคุณพ่อปันเถอะ เดีย๋ วคุณพ่อคุณแม่จะรอ”
“เรียกคุณลุงคุณป้ าดีกว่าไหมคะ” สปันเสนอ
“เรียกคุณพ่อคุณแม่เหมือนปันนั่นแหละง่ายดี” เขาตอบ
สปัน ขมวดคิ้ว ไม่เ ข า้ ใจ แต่ ค ร้า นจะเถีย งด้ว ยอีก จึง รีบ เดิน
ให ้ห่างจากเขา
ตอนทีม่ าถึงห ้องพักของบิดา มารดาก�ำลังเตรียมอาหารเย็นพอดี
ส่วนบิดานัน้ กินข ้าวกินยาไปแล ้ว ส่วนน้องชายก็นั่งอยู่ทโ่ี ซฟา
“สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่” สปันยกมือไหว ้บิดามารดา
สายตาของทุกคนในหอ้ งมองมาที่สปันก่ อนจะเคลือ่ นย้ายไปที่
ใครอีกคน สปันไม่ได้มาคนเดียว หากแต่พาหนุ่ มหล่อมาดดีมาด้วย
สปันเห็นสายตาเป็ นเครื่องหมายค�ำถามจากทุกคนจึงรีบอธิบาย
“คุณพ่อคุณแม่คะ นี่คุณณัฐเศรษฐ์เจ้านายปันค่ ะ คุณณัฐคะ
นี่คุณพ่อคุณแม่ของปันค่ะ”
“สวัสดีครับ ผมณัฐเศรษฐ์ครับ” คนหล่อยกมือไหว ้อย่างนอบน้อม
ท�ำให ้ผู ้สูงวัยทัง้ สองรีบยกมือรับไหว ้
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“ไหว ้พระเถอะจ้ะ”
“คุณพ่อคุณแม่คะ คุณณัฐเป็ นเจ้านายของปัน แล ้วก็เป็ นเจ้าของ
ช่อดอกไม้ทเ่ี ราหาเจ้าของไม่เจอด้วยค่ะ” สปันบอกพร้อมรอยยิ้ม
“ขอบคุณมากนะคะ” คุณรัญญาพูด
“ไม่เป็ นไรครับ เล็กน้อยเท่านัน้ ”
คุณรัญญายิ้มตอบ แต่สายตาลอบมองส�ำรวจแปลกใจกับท่าทาง
เจ้านายของบุตรสาว ขณะทีส่ ปันรีบบอกราวกับกลัวจะถูกเข ้าใจผิด
“คุณณัฐเป็ นเพือ่ นกับหมอก้องด้วยนะคะคุณแม่”
“บังเอิญจริงๆ”
“ใช่ค่ะ โลกกลมมาก” สปันตอบมารดา แต่ยงั บอกไม่ครบเรื่อง
ที่ณัฐ เศรษฐ์เ ป็ นถึง เจ้า ของบริ ษ ทั ยาที่เ ธอท�ำ งานและเป็ นเจ้า ของ
โรงพยาบาลแห่งนี้ด ้วย เธอไม่อยากให้บดิ ามารดาตกใจ ตัง้ ใจว่าตอนเขา
กลับไปแล ้วอยู่ตามล�ำพังกับคนในครอบครัว เธอค่อยบอกทุกคนอีกที
“ขอบคุณที่มาเยี่ยมนะครับ” บิดาของสปันพูด พลางมองคน
มาเยี่ยมด้วยสายตาพิจารณา ปกติบุตรสาวไม่เคยพาหนุ่ มมาแนะน�ำ
แต่ครัง้ นี้กลับพามา “เป็ นเจ้านายของปันหรือครับ แต่ยงั ดู หนุ่ มแน่ น
อยู่เลย”
ณัฐเศรษฐ์ย้ มิ บางๆ
“คุณณัฐเศรษฐ์คะ นี่นำ�้ ค่ ะ” นางรัญญาน�ำขวดน�ำ้ มาใหพ้ ร้อม
หลอด
“ขอบคุณครับ” คนถูกชมว่าหนุ่ มแน่ นหันไปขอบคุณผู ส้ ู งวัย
“ผมมีของมาเยีย่ มด้วยครับ” เขายืน่ กล่องรังนกใหค้ นป่ วย เขาแวะซื้อ
ทีร่ า้ นค้าในโรงพยาบาลก่อนจะขึ้นมาเยีย่ ม
“ขอบคุณมากครับ ทีจ่ ริงไม่น่าล�ำบากเลย”
“ไม่ลำ� บากเลยครับ ปันบอกว่าคุณพ่ออาการดีข้นึ มากแล ้ว ผมว่า
อีกไม่นานก็กลับบ ้านได้แล ้วนะครับ”
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“เรียกผมว่าลุงดีกว่าครับ อย่าเรียกว่าพ่อเลย”
“ผมขอโทษครับ คุณลุง ผมไม่ได้ตงั้ ใจพูดใหค้ ุณลุงไม่สบายใจ
แล ้วคุณหมอบอกไหมครับว่าจะได้กลับบ ้านเมือ่ ไร”
“คุณหมอบอกว่าคงเร็วๆ นี้ ผมเองก็อยากกลับบา้ นแลว้ ครับ
คิดถึงบ ้านทีต่ ่างจังหวัดด้วย”
“บ ้านทีต่ ่างจังหวัด” ณัฐเศรษฐ์ถาม นี่เป็ นเรื่องใหม่ทเ่ี ขาเพิง่ รู ้
“ใช่ครับ ครอบครัวเราเดิมทีอยู่ท่จี งั หวัดน่ าน บา้ นที่กรุงเทพฯ
เป็ นบ ้านเช่าให ้ยายปันอยู่กบั น้องชาย ผมกับคุณรัญญาเพิง่ มาอยู่ตอนที่
ผมมารักษาตัวทีน่ ่ี”
“คุณพ่อท่านตัง้ ใจว่าถ ้าหายดีแล ้วก็จะกลับน่านเลยค่ะ” สปันเสริม
“ถ ้าคุณพ่อคุณแม่กลับน่านแล ้ว ผมอยูด่ ูแลพีป่ นั ได้ครับ คุณพ่อ
ไม่ตอ้ งห่วง”
ณัฐเศรษฐ์เลยหันไปทางน้องชายของสปัน เด็กหนุ่ มมองเขา
ครู่หนึ่งก่อนจะยกมือไหว ้ “สวัสดีครับ”
ณัฐเศรษฐ์รบั ไหว ้ สายตาเด็กหนุ่มทีม่ องเขาเหมือนไม่ค่อยชอบใจ
เท่าไร สงสัยคิดว่าเขามาเกาะแกะพีส่ าว ณัฐเศรษฐ์อมยิ้ม เด็กหนุ่มนั่น
คิดถูกแล ้ว ฉันจะจีบพีส่ าวนาย
“คุณลุงครับ ช่วงนี้ตอ้ งกินของบ�ำรุงร่ างกายเยอะๆ เพื่อฟื้ นฟู
สุขภาพ ถ ้าขาดเหลืออะไรบอกผมได้ทนั ทีเลยนะครับ”
“ผมคงไม่รบกวน”
“ไม่รบกวนเลยครับ ผมยินดี”
“ยายปันท�ำงานกับคุณณัฐเศรษฐ์นานหรือยังครับ” คุณปรเมศ
เปลีย่ นเรื่อง
ณัฐเศรษฐ์ยงั ไม่ทนั ตอบ สปันก็ชงิ พูดขึ้นก่อน เธออยากจะบอก
กับบิดามารดาด้วยตัวเองว่าเขาเป็ นเจ้านายใหญ่ท่บี ริษทั “คุณณัฐคะ
ไหนว่าต้องรีบกลับบ ้าน”
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ณัฐเศรษฐ์หนั หน้ากลับมาเลิกคิ้วสูง เขาน่ะเหรอรีบกลับบ ้าน
“คุณณัฐจะกลับเลยใช่ไหมคะ ไปค่ะ ลาคุณพ่อคุณแม่ของปันเลย
ก็ได้ค่ะ ไม่ตอ้ งเกรงใจ” สปันจัดการใหเ้ ขารีบกลับไป เพราะยิง่ เขาอยู่
ก็ยง่ิ ท�ำให ้ทุกคนสงสัยมากขึ้น
ณัฐเศรษฐ์ย้ มิ บางๆ พร้อมกับยกมือขึ้นไหว ้ “งัน้ ผมลากลับก่อน
นะครับคุณลุงคุณป้ า”
“ครับ” บิดาของสปันบอก
“เดีย๋ วปันไปส่งคุณณัฐก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่” สปันบอกจบ
ก็รบี เปิ ดประตูรอ ณัฐเศรษฐ์เห็นท่าทางร้อนรนของสาวน้อยก็ยอมเดิน
ออกไป
ตอนทีป่ ระตูปิดลง สปันก็เผลอระบายลมหายใจออกมา
“ปันดูต่นื เต้นทีผ่ มไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของปัน”
“ปันไม่เคยพาผู ช้ ายมาเจอคุณพ่อคุณแม่ คุณณัฐเป็ นคนแรก
แล ้วเห็นสายตาคุณพ่อคุณแม่ปนั ไหมคะ ท่านมองคุณณัฐไม่วางตาเลย
ปันกลัวท่านเข ้าใจผิด”
“เข ้าใจผิดว่า”
“เขา้ ใจผิดว่าคุณณัฐ...” สปันหยุดพูด เธอประหม่าเกินกว่าจะ
บอกเขาว่าการทีเ่ ขามาแบบนี้มนั เหมือนเขาจีบเธอ แต่เธอรูด้ วี า่ มันไม่ใช่
เพราะเขามีคนทีค่ บอยู่แล ้ว
ร่างสูงของชายหนุ่มทีม่ เี สน่หแ์ ห่งบุรุษเพศเต็มเปี่ ยมขยับเข ้าใกล ้
สาวสวย เขาจ้องมองสปันด้วยสายตาชนิดหนึ่งทีท่ ำ� ใหค้ นมองต้องผงะ
แล ้วกัดปากแน่น
“ผมไม่ได้เป็ นเกย์ ไม่ได้ชอบหมอก้อง ผมเป็ นรุ่นพีเ่ ขา แต่สนิท
เหมือนเพือ่ นกัน”
ค�ำพูดของเขาทีบ่ อกมาท�ำใหส้ ปันอ้าปากค้าง มองเขาอย่างมึนงง
มือหนาที่สวมนาฬิการาคาแพงขยี้จมูกเธอเบาๆ ราวกับจะเรียกสติ
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ทีต่ กตะลึงให ้กลับคืนมา
“ผมจะกลับก่อน พรุ่งนี้เจอกันทีท่ ท่ี ำ� งาน”
เขาหมุนตัวเดินออกไป ก่ อนจะหันมาทิ้งทา้ ยแบบที่คนฟังยัง
เอ๋อค้าง “ถึงบ ้านแล ้วโทร.มาบอกด้วยนะครับ”
สปันยืนงง ใหเ้ ธอโทร.กลับ ท�ำไมต้องโทร.กลับด้วยล่ะ หัวใจ
ดวงน้อยเต้นแรงขึ้นมาอีกระลอก แถมค�ำพูดทีเ่ ขาทิ้งไว ้เมือ่ ครู่กก็ ระแทก
ใจเต็มเปา
ผมไม่ได้เป็ นเกย์ ไม่ได้ชอบหมอก้อง
ใหต้ ายเถอะ นี่เธอเขา้ ใจผิด เขารู ว้ ่าเธอคิดอะไรอยู่ สปันเดิน
เอ๋อๆ กลับเข ้าไปในห ้องอีกทีกพ็ บกับสายตาเต็มไปด้วยค�ำถามมากมาย
ของบิดามารดา
“คุณพ่อคุณแม่มองปันแบบนี้คอื มีคำ� ถามใช่ไหมคะ”
“คุณณัฐเศรษฐ์เป็ นแค่ เจ้านายจริงๆ หรือปัน” บิดาถามทันที
ทีล่ ูกสาวเดินกลับเข ้ามา
“จริงสิคะ เขาเป็ นเจ้าของโรงพยาบาลนี้ แล ้วก็เพิง่ ไปซื้อบริษทั ยา
ทีป่ นั ท�ำงาน แล ้วบังเอิญว่าเขาต้องมาทีโ่ รงพยาบาล ปันเลยติดรถเขา
มาค่ะ”
“เดีย๋ วก่อนนะปัน เมือ่ กี้ปนั พูดว่ายังไงนะลูก” คนเป็ นพ่อถาม
“เขาเป็ นเจ้าของโรงพยาบาลอีลทิ และบริษทั ยาทีป่ นั ท�ำงานอยู่ค่ะ”
คนเป็ นพ่อเป็ นแม่มองหน้ากันด้วยความตกใจ ก่ อนจะหันไป
ทางบุต รสาว “พ่ อ ไม่เ ข า้ ใจ คนระดับ นัน้ ท�ำ ไมเขาต้อ งมาเยี่ย มพ่ อ
พร้อมกับปัน เขาเป็ นถึงเจ้าของกิจการใหญ่โต ส่วนปันเป็ นแค่ เซลส์
ไม่ใช่หรือลูก”
“คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ค ะ อย่ า เพิ่ง คิ ด ไปไกลค่ ะ ไม่ มีอ ะไรแบบที่
คุณพ่อคุณแม่คดิ เลย ปันยืนยัน”
“จริงนะปัน” คนเป็ นแม่ยงั ถามต่ อ อดห่วงไม่ได้ ถา้ พ่อหนุ่ ม
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คนนัน้ เป็ น เจ้า ของโรงพยาบาลแห่ ง นี้ ทัง้ ยัง เป็ น เจ้า ของบริ ษ ทั ยา
ทีบ่ ตุ รสาวท�ำงาน ก็นบั ว่ารวยมาก แถมหน้าตาก็หล่อเหลาไม่นอ้ ย นาง
กลัวว่าเขาจะมาหลอกตีสนิทกับลู กสาว แลว้ หลังจากนัน้ นางไม่กลา้
คิดต่อเลย
“จริงๆ ค่ะคุณแม่ ปันขอยืนยัน ปันรู้จกั ตัวเองดีว่าปันเป็ นใคร
เขาเป็ นใคร เขาหล่อรวยขนาดนัน้ ปันไม่พาตัวเองไปสนิทกับเขาเกินกว่า
เจ้านายลูกน้องแน่นอนค่ะ” สปันย�ำ้ เพราะรูว้ า่ สิง่ ทีบ่ ดิ ามารดาห่วงนัน้
คืออะไร เธอเองก็พยายามไม่หลงเสน่ หอ์ นั มากลน้ ของเขา ต้องคอย
พยายามเตือนตัวเองเสมอว่าเขาเป็ นเจ้านาย ส่วนเธอเป็ นลูกน้อง
“พีป่ นั แล ้วรถพีป่ นั ล่ะไปไหน ท�ำไมถึงมากับเขา” น้องชายถามขึ้น
บ ้าง ตอนนี้สปันเหมือนจ�ำเลยทีย่ นื อยู่ต่อหน้าศาลและอัยการ
“รถเสีย พีโ่ ทร.เรียกช่างให ้มาลากไป”
“พีป่ นั ปื นว่าคุณณัฐเศรษฐ์อะไรนัน่ เขาเหมือนจีบพีป่ นั อยู่เลยนะ
ถ ้าเป็ นแค่เจ้านายท�ำไมต้องมาส่งพีป่ นั แล ้วยังตามมาเยีย่ มคุณพ่อด้วย”
สปันท�ำหน้าเมือ่ ย “พีบ่ อกแล ้วไง เขาแค่บงั เอิญจะมาทีโ่ รงพยาบาล
พอดี เลยแวะมาเยีย่ มคุณพ่อ เขาไม่ได้จบี พีส่ กั หน่อย เราคิดมากไป”
“ปื นว่าพีป่ นั ไม่รตู้ วั ว่าเขาขายขนมจีบอยู่หรือเปล่า”
คนเป็ นแม่ท่คี ิดไม่ต่างจากลู กชายรีบหา้ ม นางเห็นสีหน้าสปัน
เหมือนคนถูกบีบคัน้ หนักก็สงสาร ไม่วา่ อย่างไรนางก็เชื่อใจลูก
“ปื น พีเ่ ขาบอกว่าคุณณัฐเศรษฐ์ไม่ได้จีบก็ไม่ได้จบี สิ ไม่เชื่อพี่
หรือไง”
“ปื นเชื่อพีป่ นั แต่แค่สงสัยเท่านัน้ ”
“เลิกสงสัยเรือ่ งไม่เป็ นเรือ่ ง แค่เขาขอมาเยีย่ มคุณพ่อไม่ได้แปลว่า
เขาจีบพีส่ กั หน่อย ถ ้าคิดแบบนัน้ หมอก้องก็เป็ นแฟนพีไ่ ปแล ้วสิ” สปัน
อธิบาย เธอไม่ได้ชอบเขาแบบชูส้ าว แต่แค่อดชื่นชมไม่ได้ว่าเขาหล่อ
มีเสน่หเ์ ท่านัน้
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“คุณณัฐเศรษฐ์อาจมีนำ�้ ใจกับเราอย่างทีพ่ เ่ี ขาพูดก็ได้” คนเป็ นแม่
ตัดบท นางเองก็สงสัย แต่ในเมือ่ บุตรสาวยืนยันว่าไม่มอี ะไรนางก็เชือ่ ใจ
เพราะถา้ หากว่าเป็ นแฟนจริง สปันก็ตอ้ งเล่าให้ฟงั นางกับบุตรทัง้ สอง
ไม่มเี รื่องปิ ดบังต่อกัน แมแ้ ต่เรื่องของจอมพลผู้จดั การที่มาจีบ สปัน
ก็เล่าให้ฟงั นางจึงเชื่อใจบุตรสาว
สปันยิ้มออกเมือ่ เห็นว่าทุกคนไม่ซกั ถามเรื่องเจ้านายหนุ่มอีก
“คุณแม่คะ วันนี้เราต้องกลับแท็กซีก่ นั ก่อนนะคะ รถเข ้าอู่ไม่รูว้ า่
จะได้เมือ่ ไร”
“พรุ่ ง นี้ พ่ีป นั ไปท�ำ งานอย่ า งไรล่ะ ให้ปื น ไปส่ ง ไหม” ปื น ถาม
เขามีรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจหนึ่งคัน ถึงจะไม่สะดวกสบายเท่ารถยนต์ แต่
ก็ทดแทนได้ในช่วงทีร่ ถไปพักผ่อนทีอ่ ู่
“เดีย๋ วพีไ่ ปแท็กซี่ ปื นไม่ตอ้ งเป็ นห่วง”
ทัง้ หมดคุยกันอีกสักพัก พยาบาลพิเศษทีจ่ ้างไว้กม็ าถึง คุณปรเมศ
เห็นว่าค�ำ่ มากแล ้ว อีกทัง้ รถของลูกสาวก็เสีย จึงให ้ลูกเมียกลับบ ้านเลย
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3

ลุ้นรัก

สปันถึงบา้ นเช่าแลว้ ก็แยกย้ายกับมารดาและน้องชายอาบน�ำ้

เข ้านอน บา้ นหลังนี้มสี ามหอ้ งพอดี แมจ้ ะหลังเล็กแต่ก็สะอาดสะอ้าน
มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ร่างเล็กนั่งลงทีป่ ลายเตียง ก�ำลัง
ทาครีมบ�ำรุงผิวเตรียมเขา้ นอนทว่าเสียงขอ้ ความไลน์ดงั ขึ้นท�ำใหส้ ปัน
หยิบโทรศัพท์ข้นึ มาดู
‘ถึงบ ้านหรือยังครับ’
สปันมองอยู่ครู่ หนึ่งด้วยความตกใจ เขาบอกใหเ้ ธอโทร.บอก
ถ ้าหากถึงบ ้านแล ้ว แต่เธอลืมไปสนิทเลย
‘ถึงแล ้วค่ะ’
‘พรุ่งนี้ผมไปรับทีบ่ ้าน’
‘ไม่ตอ้ งค่ะ ปันไปเองได้’
‘มายังไง’
‘แท็กซีค่ ่ะ ถ ้าคุณณัฐมารับปัน คนทีท่ ำ� งานเห็นเข ้าเขาจะคิดยังไง’
‘ผมจ�ำเป็ นต้องรู ด้ ว้ ยเหรอ’
สปันกลอกตา ‘ปันไม่ใช่ประธานบริษทั จะได้ไม่สนใจใครเหมือน
คุณณัฐ’
‘อยากเป็ นแฟนประธานบริษทั ไหมล่ะ’
สปันสตัน๊ ไปอึดใจหนึ่งก่อนจะคิดได้วา่ เขาคงล ้อเล่น
‘คุณณัฐคงจะถามค�ำถามนี้กบั สาวๆ มาเยอะใช่ ไหมคะ แฟน
ท่านประธานคงมีคนต่อคิวยาวเป็ นกิโล ปันขออยูห่ า่ งๆ อย่างเอาใจช่วย
สาวๆ ท่านประธานดีกว่า’
ณัฐเศรษฐ์กระตุกยิ้ม ไม่ได้ตอบอะไรอีก นอกจากส่งสติกเกอร์
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หัว ใจไปให ้ การตอบปฏิเ สธยิ่ง ท�ำ ให ส้ ปัน คิด ว่า เขาแก้ต วั เขาชอบ
ความสวยสดใสเป็ นธรรมชาติของสปัน ไม่เคยเจอใครถูกใจแบบนี้
มาก่อน พรุง่ นี้ไปท�ำงานแม ้จะเหน็ดเหนือ่ ย แต่เขาคงจะกระชุม่ กระชวยขึ้น

เช้าวันต่อมา

จอมพลมองร่ างบอบบางของสปันที่กา้ วลงจากรถแท็กซี่ดว้ ย
สายตามุ่งมาด เขารีบตามเขา้ ไปถามสิ่งที่สงสัย สปันสวยวันสวยคืน
เขาชอบทีอ่ กี ฝ่ ายสวย เก่ง ฉลาด แต่ตดิ ทีฐ่ านะไม่ค่อยดี เขาเลยต้อง
ตัดใจออกมาแล ้วไปหาพัดชาแทน แต่ตอนนี้จอมพลก�ำลังรู้สกึ เสียดาย
ทีต่ ดั สินใจไปแบบนัน้ พัดชาไม่ได้มฐี านะมั่นคงอย่างทีเ่ ห็นเลย
บิดาของพัดชาหมดตัวเพราะเล่นหุน้ จึงท�ำให ้บริษทั ขาดสภาพคล่อง
คนในบริษทั ไม่มใี ครรูก้ ระทั่งเมือ่ วานนี้ ถ ้าหากเขารูเ้ ร็วกว่านี้กด็ ี เขาจะ
ไม่บอกเลิกสปันเด็ดขาด เพราะที่เสียดายมากก็คือเขายังไม่ได้เคลม
อีกฝ่ ายเลย แต่สปันจะไปคบหากับหนุ่ มคนใหม่เสียแลว้ มันเหมือน
เสียหน้าอย่างบอกไม่ถกู
“ปัน”
เจ้าของร่างเพรียวบางหันมาตามเสียงเรียก “พีห่ นึ่ง”
“เดินเข ้าตึกด้วยกันนะครับ”
“ทางเดินไม่ใช่ของปันคนเดียวนี่คะ พีห่ นึ่งจะเดินก็ได้” สปันตอบ
เธอจ�ำวันทีเ่ ขาบอกเลิกทางไลน์ได้ดี ข ้อความห ้วนสัน้ ไร้นำ�้ ใจ เธอไม่มที าง
กลับไปคบกับเขาอีกแน่นอน
“ปัน คิดว่าท่านประธานคนใหม่เป็ นยังไงบ ้าง”
“ไม่รสู้ คิ ะ เขาเพิง่ มาบริหารได้วนั เดียวเอง”
“พี่หมายถึงปันคิดกับเขายังไง พี่เห็นเขามองปัน แลว้ ยังคุย
กับปันแบบสนิทสนมด้วย”
“ไม่ใช่เรื่องของพีห่ นึ่งสักหน่อย”
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“แต่พเ่ี ป็ นห่วงปันนะ”
สปันมองหน้าคนที่บอกว่าเป็ นห่วงเธอแลว้ ยิ้มหยัน เขายังกลา้
พูดค�ำนี้อกี หรือ “พีห่ นึ่งไม่ตอ้ งเป็ นห่วงปันหรอกค่ะ ปันรูว้ า่ ควรจะท�ำตัว
ยังไง”
“พีช่ อบปันนะ พีร่ ู้สกึ แบบนี้จริงๆ แต่ว่าปันไม่เคยใหค้ ำ� ว่าแฟน
กับพี่ พีเ่ ลยไปคบกับคุณพัดชา”
“ปันดีใจทีไ่ ม่ได้ตอบรับเป็ นแฟนกับพีห่ นึ่งค่ะ”
“ปัน ท�ำไมพูดแบบนี้ละ่ ”
สปันนิ่งมองเขาด้วยความรู้สกึ ขยะแขยง เขาบอกเลิกเธอและ
ยังมาโทษว่าเป็ นความผิดของเธออีก สปันไม่รอฟังอีก รีบเดินเขา้ ไป
ภายในตึกท�ำงาน แต่ดว้ ยความทีเ่ ขาเป็ นเจ้านายของเธอ ท�ำให้ในเวลา
งานไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
“ปันเข ้ามาคุยกับพีใ่ นห ้องหน่อย” จอมพลออกมาตามโดยไม่สนใจ
สายตาของคนในทีมเซลส์ทต่ี ่างมองด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น
“พีห่ นึ่งมีเรื่องอะไรคะ” สปันถามเมือ่ เข ้ามายืนตรงหน้าเขาแล ้ว
“พีจ่ ะคุยเรื่องงาน”
สปันลังเล แต่ เขาอ้างเรื่องงานเธอเลยต้องคุยด้วย อีกอย่ าง
ในบริษทั มีคนเยอะแยะ เขาคงไม่กล ้าท�ำอะไรเธอหรอก
“ปัน พีอ่ ยากคุยเรื่องของเรา พีไ่ ม่อยากใหเ้ รามองหน้ากันไม่ตดิ
แบบนี้ทงั้ ทีเ่ คยรูส้ กึ ดีๆ ต่อกัน เราจะกลับมาคบกันใหม่ได้ไหม”
เขาเอื้อมมือหมายจะฉวยจับมือบาง ขณะที่สปันรีบชักมือกลับ
แต่เสียงเคาะประตูห ้องก็ดงั ขึ้นพร้อมกับร่างสูงเดินเข ้ามา
ณัฐเศรษฐ์มองภาพนัน้ ครู่หนึ่งก่อนยิ้มขรึม
“ผมขอโทษที่เขา้ มาโดยไม่ได้รออนุ ญาต ผมอยากคุยเรื่องงาน
กับคุณจอมพล ผมออกไปรอก่อนก็ได้ถ ้าคุณมีแขก”
“เอ่อ ท่านประธานคะ เดีย๋ วปันออกไปก่อนก็ได้ค่ะ” สปันบอก
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แล ้วมองหน้าคนมาใหม่ ท�ำไมจู่ๆ หัวใจเธอก็แป้ วไปนะ เมือ่ เขาไม่มอง
หน้าเธอ กระทั่งเดินออกมาแล ้วปิ ดประตูลง เธอก็ยงั มองหอ้ งนัน้ ด้วย
ความรูส้ กึ หลากหลาย
หนึ่งในนัน้ มีความรู้สกึ ทีว่ า่ เธอกลัวณัฐเศรษฐ์เข ้าใจผิดร่วมด้วย
“ช่างเถอะ จะคิดมากท�ำไม” สปันบอกตัวเองใหห้ ยุดคิดเรื่องที่
ไม่ควรคิด
ทว่าที่น่ ากลัวกว่านัน้ คือมีข่าวซุ บซิบเรื่องของเธอออกมามาก
เมือ่ สปันเดินไปทีห่ อ้ งแล็บยาเพือ่ คุยเรื่องยาตัวใหม่ ตอนนี้ทส่ี ำ� คัญคือ
เธอต้องท�ำงานหายอดขายเพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆ เพราะต้อง
น�ำไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให ้บิดา
สปันไม่เคยสนใจเรื่องซุบซิบในออฟฟิ ศ เพราะว่าเธอต้องคุยกับ
ลู กค้าทัง้ วันแค่ น้ ีก็หมดเวลาแลว้ แต่ เมื่อมาจนถึงหน้าหอ้ งแล็บที่จะ
คุยงานก็ตอ้ งชะงักเทา้ มองด้านในที่เปิ ดประตูท้ ิงไว ้ เสียงจากคนที่
คุน้ เคยก�ำลังคุยเจื้อยแจ้ว ธิดานั่นเอง
“สารูห้ รือยัง ยายปันก�ำลังตกกระป๋ อง พีห่ นึ่งเขาเขีย่ ทิ้งแล ้ว ไปคบ
กับคุณพัดชาแทน สมน�ำ้ หน้า คราวนี้จะได้รจู้ กั ค�ำว่าเจียมตัวซะบ ้าง”
“สาก็ได้ยินเรื่องที่เขาเลิกกัน แต่ ว่าน้องปันเขาก็ดูปกติดีน่ีนา
ไม่เห็นมีท่าทางเสียใจทีเ่ ลิกกับพีห่ นึ่งเลย บางทีก็ดูไม่เหมือนคนคบกัน
เหมือนพีห่ นึ่งตามจีบน้องปันฝ่ ายเดียว” คนชื่อสาออกความเห็น เพราะ
ไม่เ คยเห็น สปัน ท�ำ ท่ า สนิ ท สนมกับ จอมพลเท่ า ไรนัก มีแ ต่ จ อมพล
ทีต่ ามตือ๊ และท�ำตัวเป็ นเจ้าของสปัน
ธิดาแบะปากไม่พอใจ “สาจะไปรู อ้ ะไร ต้องฟังวงในอย่ า งพี่
นั่งท�ำงานอยู่ในชัน้ เดียวกันพีเ่ ห็นทุกอย่าง ยายปันน่ ะขี้อ่อยจะตายไป
แลว้ ที่ว่าไม่เสียใจน่ ะ ไม่จริงสักนิด ยายปันร้องไหเ้ สียใจจนตาบวม
ไม่มาท�ำงานไปสามวันเลย สาไม่สงั เกตเหรอที่หายไปตัง้ หลายวันน่ ะ
หนีไปท�ำใจนะนัน่ ” ธิดาใส่ไคล้ทนั ที ทัง้ ทีร่ ูว้ า่ สปันหยุดไปเพราะบิดาป่ วย
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แต่เธอก็คดิ ว่าอย่างไรเสียสปันคงหนีไปหลบเลียแผลใจด้วยนั่นแหละ
“สาเห็นหายไปก็นึกว่าออกไปหาลูกค้า”
“หยุดไปตัง้ สามวัน หายไปท�ำใจมาจ้ะ” ธิดาใส่สตี ไี ข่ต่อ
“สวยขนาดนัน้ เดีย๋ วก็หาคนใหม่ได้ ได้ข่าวว่าท่านประธานคนใหม่
สนใจน้องเขาอยูไ่ ม่ใช่เหรอ เขาลือกันให ้แซ่ดว่าในห ้องประชุมท่านประธาน
มองน้องปันตาเยิ้มเลย”
ธิดาแบะปากด้วยความไม่ชอบใจ
“ท่านประธานคงยังไม่รูว้ า่ ยายปันมีซมั ติงกับผู้จดั การของตัวเอง
พีจ่ ะบอกอะไรให ้ ทีย่ ายปันมียอดขายดีๆ ก็เพราะพีห่ นึ่งช่วยโอนยอดให ้
แต่ตอนนี้ถูกทิ้งแลว้ ก็เลยพยายามหาทางอ่อยท่านประธาน หลุดจาก
ผู้จดั การก็มาฟาดท่านประธานเพื่อหาที่ยดึ ใหม่ เพื่อยอดจะได้ไม่ตก
แลว้ ก็เก็บแต้มด้วย” ธิดาบอกอย่างหมั่นไส ้ เพราะตอนที่ประชุมอยู่
เธอก็เห็นว่าท่านประธานคนใหม่คอยมองสปันตลอดเวลา ใครในหอ้ ง
ก็เห็น
“ท่านประธานจะชอบจริงเหรอ คุณอัจฉราบ่นให ้สาฟังอยู่ น้องปัน
รถเสียไม่มใี ช้ ปกติรถยนต์ของบริษทั จะให ้เซลส์เอาไปใช้ได้ คุณอัจฉรา
จะขอให ้น้องปันใช้ ท่านประธานยังไม่อนุมตั เิ ลย”
ธิดาเบิกตาโต “จริงเหรอสา ถา้ ท่านไม่สนใจก็ดี พีไ่ ด้รบั ความ
อยุตธิ รรมาเยอะแล ้ว ต่อไปถา้ ยายปันไม่มคี นหนุ นหลังก็ด”ี ธิดาบอก
อย่างมีความสุข เพราะไม่อยากเห็นสปันได้ดกี ว่า “พี่ว่าท่านประธาน
คงมีสาวๆ สวยๆ ให ้เลือกเยอะ คงไม่สนใจยายปันหรอก”
“ไม่รูเ้ หมือนกันนะคะพีธ่ ดิ า แต่สาได้ยนิ ข่าวของท่านประธานมา
ได้ยนิ ว่าคบแต่ไฮโซสาวสวยเซ็กซีท่ งั้ นัน้ แต่ละคนนะ ขาวสวยหมวย
อึม๋ มาก ทีจ่ ริงน้องปันก็สวยเซ็กซีน่ ะ”
“นมใหญ่ ก็ ไ ม่ รู ว้ ่ า ไปผ่ า นมีด หมอมาหรื อ เปล่ า อี ก อย่ า งถ า้
ท่านประธานจะคบก็คบเล่นๆ ไม่ได้คบจริงจังหรอก ได้แล ้วก็เลิก”
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คนช่างเม ้าธ์ก็เม ้าธ์กนั อย่างสนุ กปาก สปันก�ำมือแน่น ทีมเซลส์
ทีส่ ปันท�ำงานมีสามกลุม่ สปันดูแลกลุม่ ยาคุมก�ำเนิด ส่วนกุลสตรีดูแล
กลุม่ ยาแก้ปวด และธิดาดูแลกลุม่ ยาแก้แพ ้
ธิดามียอดอยูร่ งั้ ท ้ายและมักถูกจอมพลต�ำหนิเป็ นประจ�ำ ฝ่ ายนัน้
เลยโทษว่าเป็ นเพราะเธอ ทัง้ ทีเ่ ธอก็ไม่ได้ท�ำอะไรให ้ ถ ้าให ้เดาก็คงเพราะ
ธิดาไม่ชอบหน้าเธอมากกว่า ธิดามักหาโอกาสคุยเรื่องสปันกับพนักงาน
คนอื่นเสมอว่าใช้เสน้ สาย ทัง้ ที่เธอขยันหายอดด้วยตัวเอง แต่ ธิดา
มักชอบนั่งแต่ในออฟฟิ ศไม่ออกไปหาลูกค้า สปันปล่อยวางมาตลอด
กระทั่งถึงวันนี้ที่รู้สกึ ว่าเสน้ ความอดทนขาดผึง ร่างบอบบางเดินเข ้าไป
แล ้วพูดขึ้น
“พีส่ าคะ ผลแล็บยาของปันได้หรือยังคะ ปันมียาตัวใหม่จะให ้
พีส่ าทดสอบหน่อย”
ธิดาตกใจทีจ่ ู่ๆ คนทีพ่ ดู ถึงก็โผล่พรวดเข ้ามา “สา ฉันไปก่อนนะ”
“เดีย๋ วก่ อนค่ ะพี่ธิดา” สปันเรียกไว ้ “อยู่ฟงั ด้วยกันก่ อนสิคะ
เรื่องนี้เกี่ยวกับพีธ่ ดิ าด้วย”
“เกี่ยวอะไรกับฉันไม่ทราบ”
สปันไม่สนใจ หันไปหานักวิจยั “พี่สาคะ คือปันได้คำ� สั่งซื้อ
ของลูกค้าใหม่ค่ะ ปันอยากได้ยาที่ใช้กดต่อมอิจฉา ถา้ เราคิดยาตัวนี้
ออกมาได้ ตัง้ ใจว่าจะให้พธ่ี ดิ าลองกินคนแรกว่าใช้ได้ผลไหม”
ธิดาอ้าปากค้าง ถลึงตาใส่สปันทันที “แกกินเองสิยากดต่ อม
อิจฉาน่ะ”
“พีธ่ ิดาท�ำหน้าตาท่าทางแบบนี้เหมือนตัวอิจฉาในละครหลังข่าว
เลยค่ ะ อ๊ะๆ อย่าเสียงดังนะคะ ในหอ้ งแล็บเขาหา้ มเสียงดัง ไม่งนั้
ปันไปฟ้ องคุณอัจฉรานะคะ”
ใครก็รู ้ว่าอัจฉราเป็ นคนเคร่งครัดมาก ไม่ชอบให ้พนักงานท�ำผิดกฎ
ทุกคนในบริษทั ต่างรูด้ ี พอสปันอ้างมาแบบนี้ ธิดาเลยได้กระทืบเท ้าเร่าๆ
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ถลึงตาใส่ “เธออย่าคิดว่าตัวเธอจะชนะคนอืน่ ตลอดนะ ฉันจะรอดูวนั ที่
เธอตกต�ำ่ ”
“คงจะไม่มวี นั นัน้ หรอกค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ”
“มั่นใจเหลือเกินนะ”
“ค่ะ ปันมั่นใจ ท่านประธานยังตามจีบปันอยู่เลย แต่ปนั ไม่เอา”
สปันแกล ้งพูดให้ธดิ าโมโหเล่น เพราะไม่คดิ ว่าจะมีใครได้ยนิ
ธิดาก�ำมือแน่ น แล ้วสะบัดหน้าเดินหนีไปด้วยความคับแค้นใจ
ขณะทีส่ ปันไหวไหล่ไม่สนใจแล ้วคุยงานกับพีส่ าต่อ “พีส่ าคะ ปันอยากได้
สูตรยาคุมตัวนี้”
คนฟังรู้สกึ หน้ามา้ นที่สปันไม่ได้ติดใจถามเรื่องที่เธอแอบเมา้ ธ์
สักนิด บางทีเรือ่ งทีธ่ ดิ าเล่ามาอาจไม่เป็ นความจริงก็ได้ สปันกินผูจ้ ดั การ
ตัวเองและยังคิดอ่อยประธานคนใหม่ไม่ใช่ เรื่องจริง แต่ ข่าวใหม่คือ
ท่านประธานจีบสปัน แต่สปันไม่เล่นด้วยต่างหาก
ณัฐเศรษฐ์ยืนสีหน้านิ่งเรียบไม่บอกอารมณ์ เขาหมุนตัวกลับ
ออกไปจากมุมห ้องตรงนัน้ พร้อมกับสุรยี เ์ ลขาฯ ส่วนตัว

ไซต์งานโครงการรถไฟฟ้ าบีทเี อสสายสีเหลือง ส่วนต่อขยาย

ไปทางถนนศรีนครินทร์ ตรงช่วงก่อสร้างทีเ่ ป็ นสถานีพกั รถและซ่อมรถ
ก�ำลังมีเสียงเอะอะของกลุ่มคนงานดังอื้ออึง ทันใดนัน้ เองก็มรี ่างของ
คนงานล ้มตึงลงมาเพราะตกจากบันไดทีก่ ำ� ลังปี นขึ้นไปท�ำงาน
“เฮ้ย คนงานตกบันได”
“ไอ้พเี ป็ นไรวะ” เสียงเพือ่ นสนิทวิง่ เข ้าไปดูพลางร้องตะโกนถาม
คนทีล่ ้มลงแต่ไร้คำ� ตอบ
ร่างของคนชือ่ พีตกจากบันไดทีป่ ี นขึ้นไปได้ห ้าก้าว แต่โชคดีทส่ี วม
หมวกนิรภัยท�ำให้ศีรษะไม่แตก แต่วา่ สิง่ ทีเ่ พือ่ นๆ ตกใจจนลนลานคือ
อาการชักเกร็งพร้อมกับตาเหลือกลานของคนที่ลม้ ไปนอนกับพื้นดิน
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เพือ่ นอีกคนทีท่ ำ� งานใกล้ชดิ ตะโกนบอกหัวหน้าทันที
“หัวหน้าครับ ทางนี้มคี นชักครับ”
หัวหน้าหนุ่ มที่อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตลายสกอตกับกางเกงยีนส์ สวม
หมวกนิรภัยและรองเทา้ เซฟตี้ปราดมาดู โฟร์แมนที่ดูแลอีกทีไม่อยู่
ตรงนัน้ แต่ชายหนุ่ มในชุดเสื้อลายสกอตคือคนอยู่ใกล้ท่เี กิดเหตุเลย
เข ้ามาดูก่อน
“เกิดอะไรขึ้น”
“นายช่างครับ ไอ้พมี นั ชักครับ มันมีโรคประจ�ำตัวเป็ นลมบ ้าหมู”
นายช่างทีค่ นงานเรียกมีช่อื ว่าอัศวิน เขาเป็ นวิศวกรโยธาทีด่ ูแล
ไซต์งานนี้อยู่ เขาก�ำลังจะกลับออกไปพอดีเพราะได้เวลาเลิกงานหนึ่งทุม่
แต่ ว่าได้ยินเสียงเอะอะเขา้ เสียก่ อนเลยวิ่งมาดู ไม่คิดว่าจะมีคนงาน
ได้รบั อุบตั เิ หตุ
“พาไปโรงพยาบาลก่อน”
คนงานวิง่ ไปทีร่ ถกระบะเก่าๆ แต่วา่ อัศวินโบกมือ
“เอารถผมไป” เขาบอกคนงานที่ว่ิงหน้าตาตื่นไปหาโฟร์แมน
เพือ่ หาคนทีจ่ ะขับรถพาผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาล แต่ถกู นายช่างวิศวกรเรียก
จนต้องชะงักกลับมา
“นายช่างว่ายังไงนะครับ”
“เอารถผมไป เดีย๋ วผมจะไปเอารถตอนนี้ ส่วนคุณ” อัศวินชี้บอก
คนทีอ่ ยู่ใกล้ทส่ี ุด “จับเขานอนตะแคงแล ้วไม่ตอ้ งหาอะไรยัดปากเขานะ
ถอดเสื้อเขาออก ให ้เขาหายใจได้สะดวก เดีย๋ วผมไปเอารถมารับตรงนี้”
อัศวินบอกเสียงชัดเจนรัวเร็ว เป็ นห่วงคนงานที่นอนชักเกร็งจนหน้า
ซีดขาว
ร่ า งสู ง ใหญ่ ว่ิง ไปยัง จุด ที่จ อดรถอยู่ ขับ รถกระบะสี่ป ระตู ม า
จอดรอตรงบริเวณทางออก อัศวินเดินลงไปเพือ่ จะช่วยประคอง แต่วา่
มีเพือ่ นคนงานอุมคนป่
้
วยเดินมารอแล ้ว คนป่ วยขึ้นไปนอนหลังรถกระบะ
58 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

อัศวินก็ไปประจ�ำที่ รีบขับตรงไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ท่สี ุดทันที เขา
ขับรถมาไซต์งานนี้ทุกวัน คุน้ ชินกับสถานที่จนรู ว้ ่าอีลทิ ฮอสพิเทลคือ
โรงพยาบาลทีใ่ กล้ทส่ี ดุ เขาขับเข ้าไปตรงประตูรบั ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่
พยาบาลน�ำเปลมารอรับทันที แล ้วจับร่างคนป่ วยขึ้นนอนบนเตียง แต่วา่
สิ่งที่อศั วินคาดไม่ถงึ หลังจากวิง่ ลงจากรถมาดูอาการคนป่ วยก็คือเมือ่
เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลเดินตรงเข ้ามาถาม
“ใครเป็ นญาติคนป่ วยคะ”
เพือ่ นคนงานสองคนทีต่ ดิ รถมาด้วยต่างมองมาทีเ่ ขาเป็ นตาเดียว
เพราะไม่กล ้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจจะแพงหูฉ่ี
“ผมครับ” อัศวินตอบแทน
“ผู้ป่วยจะใช้สทิ ธิ์อะไรคะ ประกันชีวติ หรือว่าเงินสด เพราะทีน่ ่ี
ไม่รบั ประกันสังคมค่ะ”
อัศวินขมวดคิ้ว คนงานทีก่ ล ้าหน่อยพูดเสียงเบาให้ได้ยนิ
“นายช่างครับ ไอ้พมี นั มีสทิ ธิ์ประกันสังคมทีโ่ รงพยาบาลรัฐครับ”
คนพูดบอกนายช่ างด้วยน�ำ้ เสียงคิดหนัก กลืนน�ำ้ ลายลงคอล�ำบาก
เพราะทีน่ ่ีดูแพงมาก ไอ้พจี ะมีปญ
ั ญาจ่ายไหม ท�ำไมนายช่างพาเข ้าทีน่ ่ี
ก็ไม่รู ้ ถา้ ไม่ตายถึงรักษาหายก็หาเงินมาใช้คืนหัวโตแน่ คนเป็ นเพือ่ น
รูส้ กึ เป็ นห่วงแทน
คนเป็ น หมอที่ร อท�ำ การรัก ษาแต่ ว่ า ถูก รัง้ ไว เ้ พราะต้อ งรอให ้
เจ้าหน้าทีก่ ลับมากรอกประวัตมิ สี หี น้ากังวลใจ อชิรวิทย์อยู่เวรฉุกเฉิน
วันนี้พอดี เขาเพิง่ ออกมาจากหอ้ งผ่าตัดเล็กก�ำลังจะไปพักกินข ้าว แต่
ถูกพยาบาลเรียกให ้มาดูเคสนี้
ชายเสื้อกาวน์ปลิวตามแรงเดินทีบ่ อกให้รูว้ า่ เร็วมาก เขาละเรือ่ งกิน
ไวก้ ่อนแลว้ มาดู คนป่ วย แต่ว่าเขายังไม่ได้รบั ประวัติเลยรอเจ้าหน้าที่
ให ้กลับมาประสานงานกับพยาบาล
“หมอจะท�ำการรักษาก่อน”
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“แต่วา่ ญาติคนป่ วยยังไม่ได้กรอกประวัตเิ ลยค่ะ”
“หมอรอให ้คนป่ วยตายต่อหน้าไม่ได้หรอกนะ”
อชิร วิท ย์พูด จบก็ เ ห็น สายตาเพ่ง มองจากคนที่ต วั โตกว่า มาก
เสียงนุ่มอ่อนโยนแต่หนักแน่นของหมอท�ำให้อศั วินหันไปมอง อีกฝ่ าย
หน้ามน มองดูน่ารัก อัศวินเผลอมองตาเป็ นประกายขณะที่อชิรวิทย์
จ้องกลับ เขาก�ำลังรีบไปท�ำการรักษาเลยไม่มเี วลาสงสัยว่าอีกฝ่ ายมอง
อะไร
เจ้าหน้าทีค่ นเดิมเลยหันมายิงค�ำถามใส่คนตัวโตทีบ่ อกว่าเป็ นญาติ
“เอาแบบนี้ดไี หมคะ เคสนี้เป็ นเคสฉุกเฉิน ทางเราจะรักษาให ้ก่อน
ตามสิทธิ์ประกันสังคมแล ้วค่อยย้ายเขาไปก็ได้ค่ะ” เจ้าหน้าทีเ่ สนอแนะ
เพราะตามสิทธิ์ประกันสังคมจะเบิกค่ารักษากรณีฉุกเฉินได้
อัศวินไม่คิดจะย้ายคนป่ วยอยู่แลว้ เขาแค่ หงุดหงิดเจ้าหน้าที่
ทีไ่ ม่รีบรักษาคนป่ วย “ไม่ตอ้ งย้าย รักษาทีน่ ่ีต่อใหจ้ บ ผมรับผิดชอบ
ค่ารักษาเอง” เขาบอกด้วยน�ำ้ เสียงหว้ นเขม้ เพราะเห็นใจคนงานที่จะ
ถูกย้ายตัวไปรักษาทีอ่ น่ื
คนงานคนนี้ เ ขาเห็น หน้า ค่ า ตาทุก วัน ประวัติดี ไม่ กิ น เหล า้
สูบบุหรี่ จ�ำได้วา่ เมือ่ เดือนก่อนเพิง่ มาขอลากิจเพราะพาเมียไปคลอดลูก
เพือ่ นร่วมงานต่างบอกว่านายพีเป็ นหัวหน้าครอบครัวทีด่ ี เขาเลยคิดว่า
อยากช่วยเป็ นการท�ำบุญ
เจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลก�ำลังจะเดินห่างออกไปเพราะได้ค�ำตอบ
ทีต่ อ้ งการแล ้ว แต่นายช่างหนุ่มเรียกไว ้ก่อน
“ผมขอถามอะไรหน่อย คุณหมอทีท่ ำ� การรักษาชื่ออะไรครับ”
เจ้าหน้าที่หนั ไปทางคุณหมอหนุ่ มที่กำ� ลังดู อาการคนไขอ้ ยู่แลว้
หันมาตอบ
“ชื่อคุณหมออชิรวิทย์ค่ะ”
“อชิรวิทย์” อัศวินพึมพ�ำ สายตาไม่ละไปจากใบหน้าของหมอหนุ่ม
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คนนัน้ “ขอบคุณนะครับ”

ห ลายวันต่ อมา ในเช้าวันเสาร์ท่ีเป็ นวันหยุด สปันมาถึง

โรงพยาบาลก็ได้รบั ข่าวดีจากคุณหมอเมธีทด่ี ูแลบิดา “หมอจะใหค้ นไข ้
กลับบ ้านได้พรุ่งนี้ กลับไปแล ้วก็ตอ้ งดูแลเรื่องอาหารให้ดี ระวังอย่าให ้
กินของทอดของมันเด็ดขาด”
“ดิฉนั จะระมัดระวังอย่างดีเลยค่ะคุณหมอ” คุณรัญญารับปาก
ตอนนี้ทกุ คนในห ้องต่างดีใจทีจ่ ะได้พาบิดากลับบ ้าน รวมทัง้ สปันด้วย
“งัน้ หมอขอตัวก่อน” คุณหมอบอกกับคนในห ้องทีม่ กี นั อยู่สค่ี น
“คุณแม่คะ ปันไปส่งคุณหมอเองนะคะ”
“ไปเถอะลูก” นางรัญญาบอกแล ้วหันไปคุยกับสามีดว้ ยความดีใจ
ทีจ่ ะได้กลับบ ้าน
สปันเดินตามหลังคุณหมอออกมาก็เรียกไว ้ “คุณหมอคะ ปันขอ
รบกวนเวลาสักครู่ค่ะ”
คุณหมอสูงวัยแต่ท่าทางใจดีหยุดเดินแล ้วพยักหน้าช้าๆ เป็ นเชิง
อนุญาต
“ปันจะถามเรื่องค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ ว่าทัง้ หมดเท่าไร ปันจะได้
เตรียมมาถูก”
“หมอว่าคุณลองไปคุยกับฝ่ ายการเงินของโรงพยาบาลดีกว่า แต่
หมอก้องเขาก็ช่วยดูค่าใช้จ่ายบางตัวใหแ้ ล ้ว ทางครอบครัวของคนไข ้
ประหยัดไปได้หลายบาท”
สปันยิ้มกวา้ ง “หมอก้องเป็ นเพือ่ นที่ดขี องปันมากเลยค่ะ ถา้ มี
ค่าใช้จา่ ยทีล่ ดไปได้เยอะ ปันก็เบาใจ ยังไงก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะ
ทีด่ ูแลรักษาคุณพ่อของปันอย่างดี”
“เป็ นหน้าทีข่ องหมออยู่แล ้ว”
ลับร่างของอาจารย์หมอทีด่ ูแลบิดา สปันก็ตรงไปทีห่ อ้ งการเงิน
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ของโรงพยาบาล เธอมีเงินเก็บอยู่สามแสนบาท เป็ นเงินทีไ่ ด้จากโบนัส
ปลายปี ท่แี ลว้ และค่ าคอมมิชชั่นที่ได้เกือบหา้ หมื่นบาทในแต่ ละเดือน
ถ ้ารวมเงินเดือนด้วยก็ได้เดือนละเกือบแปดหมืน่ บาท
แต่ ถงึ จะพอมีเงินเก็บ แต่ ค่ารักษาที่น่ีก็แพงหู ฉ่ี เธอไม่รูว้ ่าจะ
ไปจบที่เท่าไร เธอไม่กลา้ ไปปรึกษาอชิรวิทย์ว่าจะคาดการณ์ ได้ไหม
เพราะกลัวว่าเขาจะเสนอตัวช่วยเหลืออีก เธอเกรงใจเขา ไม่อยากให ้เขา
ต้องเดือดร้อนล�ำบากด้วยอีก
สปันไปถึงฝ่ ายการเงิน ก็บอกความต้องการ ก่อนจะได้รบั เชิญ
ใหเ้ ข ้าไปคุยในหอ้ งส่วนตัว เธอรับฟังค่าใช้จ่ายต่างๆ ทัง้ หมดแล ้วต้อง
ยกมือกุมขมับ
“ค่าใช้จ่ายตอนนี้สามแสนบาทค่ะ แต่วา่ ตัวเลขยังไม่สรุปทัง้ หมด
นะคะ ทีแ่ จ้งไปเมือ่ ครู่คอื ตัวเลขคร่าวๆ”
สปันตรวจดูค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ารเงินลิสต์มาให ้ดูกเ็ ห็น
ว่ามีหลายรายการทีอ่ ชิรวิทย์ใช้สทิ ธิ์ของนายแพทย์ช่วยลดใหแ้ ล ้ว แต่
มันก็ยงั ปริ่มๆ กับเงินทีเ่ ธอมี อาจจะเพิม่ ก็คงไม่มาก
“ค่าใช้จ่ายจะเพิม่ กว่านี้เยอะไหมคะ”
“บอกไม่ได้ค่ะ ต้องดูตวั ยาและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของวันนี้
และพรุ่งนี้ดว้ ยค่ะ”
“หวังว่าคงไม่เกินไปเยอะหรอกนะ” สปันพึมพ�ำเดินกลับออกมา
เธอมีตดิ ตัวอีกนิดหน่อย ขอแค่อย่าเกินไปถึงหา้ หกหมืน่ ก็พอ ร่างบาง
เดินครุ่นคิดจนเข ้าไปยังห ้องพักคนป่ วย
“ปันกลับมาแล ้วหรือลูก หายไปไหนมา” เมือ่ ได้ยนิ เสียงประตูเปิ ด
คุณรัญญาก็หนั มามองทันที
สปันปิ ดประตูแล ้วหันมายิ้มให ้มารดา “ปันไปคุยกับคุณหมอมาค่ะ
ว่าต้องดูแลคุณพ่อยังไง ต่อไปคุณพ่อต้องงดกินแป้ ง งดกินของมันเลย
นะคะ เน้นผักผลไม ้มากๆ”
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คนนอนอยูบ่ นเตียงยิ้มกว ้าง คุณปรเมศดีใจทีพ่ รุง่ นี้จะได้กลับบ ้าน
แล ้ว เขาเบือ่ โรงพยาบาลจะแย่ “พ่อรูแ้ ล ้ว ต่อไปพ่อจะกินแต่ผกั ผลไม ้
เท่านัน้ ว่าแต่ปนั ไปคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกับเขามาหรือยังลูก”
“ปันไปคุยมาแล ้วค่ะ”
“นั่นสิพป่ี นั ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเท่าไร เรามีพอจ่ายไหม” คนเป็ น
น้องชายถามขึ้น เพราะรูว้ า่ ค่ารักษาบิดาเป็ นเงินของพีส่ าวทัง้ หมด
“มีพอจ่ายสิ คุณพ่อคุณแม่ไม่ตอ้ งกังวลนะคะ ปันมีเงินเก็บอยู่
พอจ่ ายครบทุกบาททุกสตางค์เลยค่ ะ” สปันบอกแบบนัน้ ทัง้ ที่ในใจ
ยังหวั่นๆ อยู่ไม่นอ้ ย
“แน่นะจ๊ะปัน ถ ้าไม่พอก็ขายทีส่ วนทีบ่ ้านเอามาเป็ นค่าหมอได้นะ
ลู ก” คนเป็ นแม่บอก นางมีท่ีสวนที่น่านอีกสิบไร่ ถา้ ขายก็คงได้สกั
สองล ้านบาท
แต่สปันรูด้ วี า่ ทีส่ วนผืนนัน้ เป็ นสมบัตชิ ้นิ เดียวของทีบ่ ้าน พ่อกับแม่
ของเธอหามาด้วยความยากล�ำบาก เธอไม่กล ้าตัดใจขาย และค่ารักษา
ก็ไม่แพงถึงหลักล ้านจนต้องขายทีส่ วนมาช�ำระ
“ค่าหมอสามแสน ปันมีเงินพอดี คุณพ่อกับคุณแม่ไม่ต ้องเป็ นห่วง
นะคะ” รอยยิ้มของบุพการีคอื สิง่ ทีส่ ปันอยากเห็นมากทีส่ ุด เป็ นเหมือน
น�ำ้ ทิพย์ชโลมใจให ้เธอหายเหนื่อย
“ปันลูกพ่อ ปันเลยต้องเหนื่อยหนักขึ้นเพื่อหาเงินมารักษาพ่อ”
คนเป็ นพ่อพูดเสียงเครือ ถา้ เขาใช้สิทธิ์ขา้ ราชการก็ได้รบั การรักษา
แบบธรรมดา ไม่หายได้รวดเร็วแบบนี้ แต่มนั ก็ตอ้ งแลกกับค่ ารักษา
แสนแพง เขาสงสารลูกเหลือเกิน
“ปันไม่เหนื่อยเลยค่ะ เพือ่ คุณพ่อคุณแม่ เพือ่ ครอบครัวของเรา”
สปันเข ้าไปกอดบิดามารดาทีต่ ่างยิ้มอย่างภูมใิ จ
“ปี น้ ปี ื นก็เรียนจบแล ้ว ต่อไปปื นจะหาเงินมาช่วยพีป่ นั เอง” ปื นพูด
สปันยิ้ม เธอรู ว้ ่านี่คือความสุขของเธอ แต่ว่าก็ยงั ห่วงเรื่องเงิน
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ทีจ่ ะหามาจ่ายพรุ่งนี้ เธอตัง้ ใจว่าถา้ เกินสักเล็กน้อยก็จะขอผ่อนกับทาง
โรงพยาบาล ไม่รูว้ า่ จะได้หรือไม่ ถ ้าไม่ได้จริงๆ ก็คงต้องขอให ้อชิรวิทย์
ช่วย ซึง่ นั่นเป็ นทางเลือกสุดท ้าย

เช้าวันต่อมา สปันมาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับมารดาและน้องชาย

เธอบอกให้ทงั้ สองคนไปทีห่ ้องพักผู ้ป่ วยเพือ่ อยูเ่ ป็ นเพือ่ นบิดาและเตรียม
เก็บของกลับบ ้าน ส่วนเธอแยกไปคุยกับทางการเงินอีกครัง้
“ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเท่าไรนะคะ”
“สามแสนแปดหมื่นบาทค่ ะ ขอโทษที่เมื่อวานดิฉนั ลืมแจ้งไป
หนึ่งรายการ พอดีคนที่ทำ� ก่อนหน้าเขาลาป่ วย ดิฉนั มาท�ำแทนเลยดู
ตกหล่นไป ต้องขออภัยจริงๆ” เจ้าหน้าทีค่ นนัน้ ยกมือไหว ้ขอโทษขอโพย
ยกใหญ่จนสปันเปลีย่ นใจจากทีจ่ ะโวยวายเป็ นใจอ่อน
“ถา้ อย่างนัน้ ฉันขอจ่ายก่ อนสามแสนได้ไหมคะ ที่เหลือฉันจะ
ผ่อนจ่ายให้”
“ต้องขอประทานโทษจริงๆ นะคะ ทางเราไม่มนี โยบายให ้ผ่อนช�ำระ
รบกวนหาเงินมาช�ำระให ้ครบก่อนพาตัวผูป้ ่ วยกลับบ ้านได้ไหมคะ”
“ช่วยดู เคสนี้ใหเ้ ป็ นเคสพิเศษไม่ได้หรือคะ ฉันจะผ่อนจ่ายแค่
สองเดือนเท่านัน้ เอง”
“ไม่ได้จริงๆ ค่ะ นอกจากว่าทางคุณต้องไปคุยกับผู ้บริหารของเรา”
สปันเหงือ่ ตกหน้าซีด คุยกับผู ้บริหารของเขางัน้ เหรอ เธอกล ้าคุยนะ
แต่ ว่าเรื่องจะไปถึงใครต่ อใครบา้ ง และการที่อชิรวิทย์ช่วยเรื่องลด
ค่าใช้จ่ายบางตัวให้มนั จะสร้างผลกระทบให ้เขาหรือเปล่า อชิรวิทย์หวังดี
กับเธอ เธอไม่อยากท�ำให ้เขาล�ำบาก
“ต้องการคุยกับผู ้บริหารของเราไหมคะ ดิฉนั จะลองติดต่อให ้ค่ะ
แต่วา่ ต้องเป็ นวันจันทร์นะคะ”
สปันเมม้ ปากแน่ น เธอไม่อยากใหเ้ รื่องไปกระทบอชิรวิทย์เลย
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เพราะเขาอุตส่าห์ช่วยเธอ ค่าใช้จ่ายทีเ่ หลือเธออยากจะช่วยตัวเอง แต่
คิดไม่ถงึ ว่ามันจะทะลุไปถึงสามแสนแปดหมืน่ บาท
“ถ ้ายังไม่พร้อม เราคงให ้คนไข ้กลับไม่ได้นะคะ”
“ก็ฉนั บอกจะผ่อนให้ไงคะ ท�ำไมถึงท�ำไม่ได้”
“ดิฉนั เสียใจจริงๆ ค่ะ เราไม่มนี โยบายแบบนี้มาก่อน”
สปันถอนใจเฮือก โรงพยาบาลแห่งนี้มแี ต่คนมีเงิน คงไม่มใี คร
คิดจะผ่ อนจ่ ายเหมือนเธอหรอก สปันลุกขึ้นเดินไปเดินมาอย่ างใช้
ความคิด บิดาอยากกลับบ ้านแล ้ว ถ ้าเธอไปบอกว่ายังกลับไม่ได้เพราะ
ติดปัญหาเรื่องเงิน ท่านจะต้องไม่สบายใจแน่ เธอไม่อยากให้บิดา
วิตกกังวลเรื่องนี้
จนในทีส่ ดุ สปันก็ตดั สินใจ เธอคงต้องขอยืมจากอชิรวิทย์ มือบาง
กดโทร.หาคนทีจ่ ะช่วยเธอได้
“หมอก้องเหรอ”
“ปันมีอะไร”
“หมอก้องอยู่ทไ่ี หน อยู่ทโ่ี รงพยาบาลหรือเปล่า”
เช้า วัน อาทิต ย์แ บบนี้ ป กติเ ขาต้อ งนอนพัก ผ่ อ นอยู่ ท่ีค อนโดฯ
แต่ว่าวันนี้เขามีประชุมด่วนจึงต้องมาที่โรงพยาบาลแต่เช้า และตอนนี้
เขาก�ำลังนั่งอยู่ข ้างๆ กับประธานกลุม่ อีลทิ ฮอสพิเทล
“อยู่ทโ่ี รงพยาบาล ปันมีอะไรหรือ”
พอเขาเอ่ยชื่อเพื่อนรุ่นน้องออกไป คนขา้ งๆ ก็เหลือบมามอง
แว่บหนึ่งก่อนจะหันไปดูแล็ปท็อปต่อคล ้ายไม่สนใจ
“ปันอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อย คุณพ่อของปันจะออกจาก
โรงพยาบาลวัน นี้ แต่ ว่า ปัน มีเ งิน ไม่พ อจ่ า ย ปัน อยากจะขอยืม เงิน
หมอก้องสักแปดหมืน่ ได้ไหม”
“แปดหมืน่ เหรอ”
“ใช่ ปันจะรีบหามาคืนให ้ภายในเดือนหน้าพร้อมดอกเบี้ย”
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“คุณอาเมศออกจากโรงพยาบาลวันนี้เหรอ ท�ำไมปันไม่บอก
ก้องจะได้ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายให้ก่อน”
สปันขอบตาร้อนผ่าวด้วยความซึ้งใจ “ก็เพราะหมอก้องดีกบั ปัน
แบบนี้ไง ปันเลยเกรงใจไม่กล ้าบอก แต่ตอนนี้ปนั ต้องขอความช่วยเหลือ
แล ้วละ ปันขอยืมเงินแปดหมืน่ นะหมอ” สปันบอกอย่างรู้สกึ อายแกม
เกรงใจเพือ่ นรุ่นพี่
ครัง้ นี้เธอรู้ตวั ว่าผิดทีม่ ั่นใจมากไปหน่อยว่าจะจัดการเรื่องเงินได้
โดยไม่มปี ญ
ั หา แต่เธอลืมไปว่าทีน่ ่มี แี ต่คนรวย ค่าใช้จา่ ยต่อวันไม่มที าง
ราคาถูกแน่ และคงไม่มใี ครผ่อนจ่ายกันหรอก ไม่รูว้ า่ เอาความคิดเอง
เออเองมาจากไหน
“เดีย๋ วก้องไปหา”
สปันยิ้มกว ้างออกมาทันที “ขอบใจหมอก้องมากนะ”
พอวางโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อย อชิรวิทย์ก็พูดขึ้นเสียงเบาให ้
คนข ้างตัวได้ยนิ “คุณณัฐ เดีย๋ วมาขอไปเคลียร์เรื่องปันก่อนนะ”
“เรื่องอะไร”
อาทิตย์น้ ีเขามัวแต่ยุ่งงานจนไม่ได้คุยกับสปันเลย แต่ใช่วา่ เขาจะ
ลืมเรื่องของเธอ เขาอยากหาโอกาสไปคุยด้วยแต่ยงั ไม่มเี วลา เพราะ
งานทีบ่ ริษทั ยาทีเ่ พิง่ ซื้อนัน้ ท�ำใหเ้ ขาไม่มเี วลาส่วนตัวเลย เวลานอนก็ยงั
แทบไม่มี วันหนึ่งนอนแค่สามชั่วโมงเท่านัน้
“ปันไม่มเี งินจ่ายค่าหมอ โทร.มาขอความช่วยเหลือ”
“ขอความช่วยเหลือ หมายถึงยืมเงินน่ะเหรอ”
“ใช่ ปันรออยู่ทก่ี ารเงินข ้างล่าง ขอตัวสักครู่ เดีย๋ วจะรีบมา”
“ไม่ตอ้ งไปหรอก”
“ท�ำไมล่ะ ประชุมยังไม่เริ่มนี่นา ผมลงไปไม่นานก็กลับมาทัน”
ณัฐเศรษฐ์ส่ายหน้า แลว้ หยิบโทรศัพท์ข้ นึ มากดโทร.หาเลขาฯ
ส่วนตัว “คุณสุรีย ์ ช่ วยจัดการเรื่องค่ ารักษาพยาบาลของคนไข้ท่ีช่ือ
66 ผู้หญิงคนนี้ของท่านประธาน

คุณปรเมศ รืน่ วารีย ์ ให ้ผมหน่อย ค่าใช้จ่ายของเขาทัง้ หมดเท่าไรลงบัญชี
ของผมไว ้ ช่วยจัดการตอนนี้ เดีย๋ วนี้”
“คุณณัฐ นี่คุณจะออกค่าใช้จ่ายทัง้ หมดแทนปันเหรอ” อชิรวิทย์
ถาม
“ถามท�ำไม”
“นี่คณ
ุ สนใจปันจริงๆ ใช่ไหม ตอนแรกผมคิดว่าคุณแค่ถามเล่นๆ
ไม่ได้สนใจจริงจัง”
ณัฐเศรษฐ์ยกยิ้ม “ขอโทษทีค่ นนี้ผมสนใจจริงๆ ว่ะหมอ”
“แต่ปนั เขาเหมือนมีคนทีค่ ุยๆ อยู่นะ”
“เขาเลิกกันแล ้ว”
“คุณณัฐรู้ได้ไง ใครบอก”
“อย่าลืมสิว่าผมไปซื้อบริษทั ยาทีเ่ ขาท�ำงานอยู่ ถา้ เรื่องไหนทีผ่ ม
อยากรู้ก็ต้องได้ร”ู้
อชิร วิท ย์อ้ ึง ไปทัน ที ไม่ คิ ด ว่ า คนที่เ ป็ น ทัง้ เพื่อ นและเจ้า นาย
จะสนใจสปันมากถึงขัน้ ตามสืบ วันนัน้ ที่เขานั่งคุยกับอีกฝ่ ายก็เรื่อง
บริษทั ยานัน่ แหละ ณัฐเศรษฐ์มาบอกเขาว่าจบดีลแล ้ว อีกฝ่ ายมาขอบคุณ
ทีเ่ ขาคอยให ้ค�ำปรึกษามาตลอด และเป็ นวันเดียวกับทีส่ ปันเข ้ามาเห็น
หลังจากนัน้ ณัฐเศรษฐ์ก็เขา้ มาถามเขาเกี่ยวกับเรื่องของสปัน
เขารูว้ า่ สปันมีคนคุยๆ อยู่ เลยไม่ได้ใหเ้ บอร์โทร.กับณัฐเศรษฐ์ไป แค่
เล่าให้ฟงั ว่าสปันพาบิดามารักษาทีน่ ่ีเท่านัน้
“คุณณัฐจะท�ำให้ปนั เสียใจไม่ได้นะ”
“หมอก้องบอกปันดีกว่าว่าอย่าท�ำใหผ้ มเสียใจ ปันพูดกับคน
ในบริษทั ว่าผมจีบแต่เขาไม่คดิ จะเอาผมเป็ นแฟน”
“ปันน่ะเหรอพูด”
“ใช่สิ แล ้วนายรูไ้ หมเขาเพิง่ เลิกกับแฟนมาหมาดๆ ด้วย ตอนแรก
ผมคิดว่าจะไม่ยุ่งกับปันแลว้ เพราะไม่อยากท�ำผิด แต่ว่าปันกับผมคง
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มีพ รหมลิขิต ต่ อ กัน เขาเลยเลิก กับ แฟนพอดี หลัง จากนี้ ผ มก็ จ ะ
เดินหน้าจีบเขาได้โดยไม่รู้สกึ ผิดอะไร”
อชิรวิทย์น่งิ งันไปด้วยความยินดี ถ ้าสปันเลิกกับแฟนแล ้วก็ไม่ผดิ
ถ ้าณัฐเศรษฐ์จะจีบ เขาสนับสนุนเลยละ

สปันยังมึนงงกับค�ำพูดของเจ้าหน้าที่การเงินที่บอกว่าไม่ตอ้ ง

ช�ำระค่ ารักษาพยาบาลแลว้ เจ้าหน้าที่ผูห้ ญิงหายไปนานมาก จนเธอ
เกือบจะทนรอไม่ไหวออกไปตาม แต่เขากลับมาพร้อมกับความมึนงง
มากกว่าเดิม
“ค่ารักษาพยาบาลทัง้ หมดทางคุณไม่ตอ้ งช�ำระแล ้วนะคะ คุณสุรยี ์
จัดการให ้แล ้วค่ะ”
สปันขมวดคิ้ว พยายามถามเจ้าหน้าทีค่ นเดิม แต่เขาก็บอกเพียง
แค่วา่ ได้รบั เรื่องมาอีกทีวา่ ให ้ส่งบิลไปเรียกเก็บจากคุณสุรยี ์
“คุณสุรยี น์ ่ีคอื ใครหรือคะ”
“คุณสุรยี ค์ อื เลขาฯ ของท่านประธานค่ะ”
ดวงตากลมโตของสปันเบิกกว ้าง “ท่านประธานทีว่ า่ คือ...” สปัน
หยุดพูดไปชั่วอึดใจ เหมือนชื่อของเขาที่จะหลุดออกมาจากปากคือ
ความยากเย็น
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินคนนัน้ อมยิ้มก่อนจะท�ำหน้าเขินเอง
“ท่านประธานคือคุณณัฐเศรษฐ์ค่ะ ว่าแต่คุณรู้จกั ท่านประธาน
เป็ นการส่วนตัวหรือคะ ท�ำไมไม่บอกกันก่อน” ตอนนี้เจ้าหน้าที่คนนี้
มึนงงไปหมดแล ้ว อีกฝ่ ายเป็ นใครท�ำไมถึงรู้จกั ท่านประธานใหญ่ทท่ี งั้
หล่อเหลา รวยล ้นฟ้ า มีเสน่หจ์ นสาวๆ ทัง้ โรงพยาบาลอยากพลีกายให ้
แต่ ท่านก็ไม่ได้ทำ� ตัวเป็ นสมภารกินไก่ วดั เลย แต่ ถา้ อีกฝ่ ายรู้จกั จริง
ท�ำไมถึงต้องขอผ่อนจ่ายค่ารักษาด้วย
“ฉันเอ่อ ไม่ได้รจู้ กั หรอกค่ะ” สปันได้สติแล ้วรีบตอบ
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“ไม่รจู้ กั หรือคะ เอ๊ะ หรือว่ารูจ้ กั คุณสุรยี ”์
“ฉัน ขอตัว ก่ อ นนะคะ” สปัน รีบ บอก เพราะไม่อ ยากอธิบ าย
อะไรอีก ร่ างบอบบางผุดลุกออกมา ริมฝี ปากอิ่มเมม้ เขา้ หากันแน่ น
เธอไม่รจู้ กั สุรยี ์ แต่ถ ้าสุรยี ค์ อื เลขาฯ ของณัฐเศรษฐ์ นัน่ ก็หมายความว่า
ณัฐเศรษฐ์ช่วยเธอ
สปันหยิบโทรศัพท์ข้ นึ มา ลังเลว่าควรจะโทร.หาใครดี เพราะ
ต้นเรื่องทีร่ ูเ้ รื่องคืออชิรวิทย์ แต่วา่ สุรยี ค์ อื เลขาฯ ของณัฐเศรษฐ์
ในทีส่ ุดคนทีเ่ ธอตัดสินใจว่าต้องโทร.หาก่อนคือ
“หมอก้อง”
อชิรวิทย์ลกุ ออกมาจากห ้องประชุมแล ้วกรอกเสียงลงไป “ว่าไงปัน
คุณณัฐจัดการให้ปนั เรียบร้อยไหม”
สปัน ท�ำ หน้า ปัน้ ยาก “นี่ ม นั เรื่อ งอะไรกัน ปัน งงไปหมดแล ว้
ท�ำไมเขาถึงเข ้ามายุ่งเรื่องค่ารักษาคุณพ่อด้วย หมอก้อง อย่าบอกนะว่า
หมอบอกเขา หมอไม่อยากช่วยปันแล ้วท�ำไมต้องท�ำแบบนี้” สปันโวยวาย
เธอไม่อยากใหณ้ ฐั เศรษฐ์มายุ่งเรื่องครอบครัวของเธอ เขาเป็ นคนนอก
เป็ นแค่คนทีเ่ พิง่ รูจ้ กั กันไม่นาน เธอเกรงใจเขา
“อย่าเพิง่ โวยวายสิปนั ฟังก้องก่อน”
“เขาให ้เลขาฯ มาจ่ายเงินให้ปนั ปันไม่สบายใจเลยนะ”
“ปันหยุดก่อน”
น�ำ้ เสียงดุๆ ของเพือ่ นรุ่นพีท่ ำ� ให ้สปันสงบใจแล ้วพูด “ว่ามาสิ”
“ก้องจะช่วยปัน แต่ว่าคุณณัฐเขาได้ยนิ เลยจัดการใหเ้ อง ก้อง
ก็ยงั แปลกใจอยู่เลย ปันกับคุณณัฐสนิทกันมากเลยเหรอ” อชิรวิทย์
หยั่งเชิง ใบหน้าหล่อละมุนอมยิ้มเพราะรูเ้ หตุผลทีณ
่ ฐั เศรษฐ์ทำ� แบบนี้ดี
แต่สปันคงยังไม่รู ้
“ปันไม่ได้สนิทกับเขา ปันก็รูจ้ กั เขาจากทีห่ มอก้องแนะน�ำ”
“ปันไปคุยกับเขาแล ้วกันนะว่าจะเคลียร์กนั ยังไง”
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“เคลียร์กนั ยังไง หมายความว่าไงอะหมอ”
“เขาออกเงินให้ปนั สามแสนกว่าบาท ปันจะไม่ถามเขาสักหน่อย
หรือไง”
“ถามสิ คนต่อไปทีป่ นั จะต้องโทร.หาก็คอื คุณณัฐน่ะแหละ แต่วา่
ตอนนี้ปนั ขอจัดการพาคุณพ่อกลับบา้ นก่ อน ท่านรอนานแลว้ ” สปัน
ถอนใจ เรื่องที่ณฐั เศรษฐ์ออกเงินใหก้ ่ อน เธอต้องเคลียร์แน่ แต่ ว่า
ตอนนี้ขอพาบิดากลับบ ้านก่อน เพราะบิดามารดารอนานแล ้ว
ตอนทีว่ างสายไปแล ้วสปันก็เดินกลับมาถึงห ้องพักผูป้ ่ วย ทุกคน
ในหอ้ งต่างรอเธออยู่แลว้ สปันกวาดตามองก็ตอ้ งร้องถามด้วยความ
ประหลาดใจ
“ข ้าวของคุณพ่ออยู่ไหนคะ”
“เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมายกลงไปที่รถแล ้วจ้ะ” คุณรัญญา
ตอบแทนสามีทย่ี ้ มิ แก้มปริเพราะจะได้กลับบ ้านเสียที
“ยกลงไปทีร่ ถ” สปันฟังแล ้วขมวดคิ้วมุน่
“ใช่สจิ ะ๊ ปันไม่รูเ้ หรอลูก” คนเป็ นแม่เลิกคิ้วถามด้วยความสงสัย
“ปัน ทีโ่ รงพยาบาลนี้เขาบริการดีนะลูก มีคนมาเสิรฟ์ น�ำ้ ให ้พวกเรา
ระหว่างนั่งรอ แลว้ ก็มเี จ้าหน้าที่มายกกระเป๋ าลงไปใหพ้ วกเราด้วย”
คุณปรเมศพูดขึ้นบา้ ง เขาไม่คิดว่าที่น่ีจะบริการดีแบบนี้ ค่ อยสมกับ
ค่ารักษาทีแ่ พงหูฉ่ีหน่อย
“เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราพร้อมจะไปเมือ่ ไรก็โทร.บอกเขาได้เลย
เดีย๋ วเขาจะขับรถมารอรับทีห่ น้าโรงพยาบาล เราจะได้ไม่ต ้องไปยืนรอนาน”
“บริการดีจริงๆ นะคุณญา” คุณปรเมศพูด “แต่ถงึ จะบริการดี
ยังไง ผมก็ไม่คดิ จะกลับมาใช้ซำ�้ หรอกนะ” สองสามีภรรยาเลยหัวเราะ
ออกมาพร้อมกัน เป็ นรอยยิ้มที่มคี วามสุขในรอบสามอาทิตย์นบั แต่
มานอนรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
ขณะทีส่ ปันเม ้มปากแน่น เธอคิดว่าไม่ใช่บริการของโรงพยาบาล
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แต่เป็ นบริการจากเจ้าของโรงพยาบาลต่างหาก ต่อให ้ค่ารักษาแพงแค่ไหน
คงไม่มบี ริการยกของ จัดหารถรับส่งให ้เด็ดขาด
แต่ ว่า เขาท�ำ แบบนี้ ท ำ� ไมนะ สปัน ไม่ส บายใจเลย ไม่รู ว้ ่า เขา
ต้องการอะไรทีช่ ่วยเธอแบบนี้
“คุณพ่อคุณแม่ครับ แต่ผมว่าไม่น่าจะใช่บริการของโรงพยาบาล
นะครับ” ปื นเอะใจ ปรายตาไปทีพ่ ส่ี าว “พีป่ นั ว่าไงครับ ทีโ่ รงพยาบาล
มีบริการแบบนี้ดว้ ยหรือครับ”
สปันนิ่งอึ้ง ไม่อยากให ้น้องชายผิดสังเกตว่าเป็ นฝี มอื ของเจ้าของ
โรงพยาบาล “คงจะเป็ นบริการของเขานั่นแหละ เราจ่ายค่ารักษาแพง
ก็ตอ้ งดูแลเราอย่างดีส”ิ
ทุกคนไม่มใี ครรูว้ า่ บริการแบบนี้มจี ริงหรือไม่ จึงต่างเงียบ สปัน
เลยรีบเอ่ยขึ้นก่อนทีจ่ ะมีใครซักถามอะไรอีก
“คุณพ่อคุณแม่คะ เดีย๋ วปันมานะคะ รอสักครู่หนึ่ง ปันขอไปคุย
โทรศัพท์ข ้างนอก” เธอบอกบุพการี เพราะบิดานัน้ เปลีย่ นจากชุดคนป่ วย
มาเป็ นชุดล�ำลองกลับบ ้านแล ้ว ทุกอย่างพร้อมเตรียมกลับบ ้าน แค่รอ
เธอคนเดียวเท่านัน้ แต่วา่ สปันไม่พร้อมเลย
เมือ่ ออกมาจากห ้องพักแล ้วสปันก็รบี กดโทร.หาคนทีเ่ ธอบันทึกชือ่
ว่า VIP
ต่างคนต่าง VIP ตอนที่ณฐั เศรษฐ์เห็นชื่อว่า VIP โทร.เขา้ มา
ปากหยักลึกก็กระตุกยิ้ม เขาก�ำลังนั่งฟังสถิติคนไข้ท่ีเขา้ มารักษาใน
โรงพยาบาลอยู่พอดี
“ผมขอเบรกสักครู่”
ทุกคนในห ้องประชุมต่างหันมาทีค่ นพูดเป็ นตาเดียว ร่างสูงสมาร์ต
ในชุดเสื้อเชิ้ตท�ำงานอย่างดีลุกขึ้นยืนเต็มความสู งแลว้ เดินออกไปคุย
โทรศัพท์ ท่ามกลางความสงสัยใคร่รูข้ องคนในห ้อง
“ต้องเป็ นคนส�ำคัญมากแน่”
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“คงเป็ นดีลใหม่ของท่านประธาน”
ต่างคนต่างออกความเห็น แต่ไม่มใี ครรู น้ อกจากคนที่นั่งขา้ งๆ
อชิรวิทย์อมยิ้ม มั่นใจเกินร้อยว่าสายทีโ่ ทร.เข ้ามาคือสาวน้อยสปัน

“ว่าไงครับปัน”

สปัน เม ม้ ปากแน่ น นี่ น บั ว่า เป็ น ครัง้ แรกที่เ ธอคุ ย กับ เขาผ่ า น
โทรศัพท์และยังเป็ นเธอที่โทร.หาเขาด้วยเรื่องส่วนตัว หัวใจดวงน้อย
จึงอดเต้นระรัวแปลกๆ ไม่ได้ เพราะน�ำ้ เสียงเขาทัง้ นุ่มทัง้ เซ็กซี่
“ปันครับ ยังอยู่ในสายหรือเปล่า”
“ยะ อยู่ ค่ ะ” สปันกลืนน�ำ้ ลายลงคอเอื้อกใหญ่ รวบรวมสติ
ถามออกไป “ปันโทร.หาคุณณัฐเพราะมีเรื่องอยากถามค่ะ ว่าแต่คุยได้
หรือเปล่าคะ ยุ่ งอยู่ หรือเปล่า” สปันถามด้วยความเกรงใจ เพราะ
อชิรวิทย์บอกว่าประชุมอยู่กบั ณัฐเศรษฐ์
“ไม่ยุ่งครับ ว่ามาเลย”
“คือ ปันจะถามว่าคุณณัฐออกค่ารักษาคุณพ่อให้ปนั ใช่ไหมคะ”
“ใช่ครับ ผมให ้คุณสุรยี เ์ ลขาฯ ของผมไปจัดการให ้ ปันพาคุณพ่อ
กลับบ ้านหรือยังครับ ผมเตรียมรถตู้ไว้ให ้ด้วย จะได้สะดวก”
“คุณณัฐออกเงินให้ปนั ท�ำไมคะ ปันเกรงใจ”
“ผมได้ยนิ ว่าปันโทร.ยืมเงินไอ้หมอ ผมเลยขอเป็ นคนจัดการเอง
ปันไม่สบายใจเรื่องอะไร”
สปันกัดปากแน่น “ไม่สบายใจหลายเรื่องเลยค่ะ คือปันไม่อยาก
รับเงินคุณณัฐ ไม่อยากให ้คุณณัฐจัดหารถมารับ และไม่อยากให ้คุณณัฐ
มาดูแลคุณพ่อของปันแบบนี้ ปันท�ำตัวไม่ถกู ไม่รูค้ วรท�ำตัวยังไงดี”
“ท�ำ ตัว เหมือ นเดิม เลยครับ อีก อย่ า งผมไม่ ได้ให้ป นั ยืม ฟรีๆ
ปันไม่ตอ้ งเกรงใจ”
“หมายความว่ายังไงคะ”
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“ผมไม่ได้ให้ยมื ฟรีๆ สามแสนแปดหมืน่ บาทปันมีเงินครบเมือ่ ไร
ก็มาคืนผม”
สปันนิ่งไปอึดใจหนึ่ง เมือ่ กี้เธอโวยวายไปแทบตาย สุดท ้ายก็คอื
เขาให้ยมื ต่างหาก คนทีค่ ดิ เองเออเองไปไกลเลยรูส้ กึ เก้อๆ ไปนิด
“ปันยืมแค่แปดหมืน่ ก็พอค่ะ ว่าแต่คณ
ุ ณัฐจะคิดดอกเบี้ยไหมคะ”
“ปกติดอกเบี้ยกู ย้ ืมเขาอยู่ท่ีสิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปี ผมก็คิด
เท่านัน้ เลยแล ้วกัน”
“ก็ ไ ด้ค่ ะ ” สปัน ตอบ ถ า้ เป็ น แบบนี้ เ ธอค่ อ ยสบายใจหน่ อ ย
“เงินสามแสนปันจะไปคืนให ้พรุ่งนี้ทท่ี ำ� งานนะคะ”
“ได้ครับ”
“งัน้ ปันไม่รบกวนแล ้วนะคะ” สปันตัดบทเพราะไม่มอี ะไรจะคุย
กับ เขา รู้สึก ว่ า แค่ น้ ี ก็ ร บกวนเขามากแล ว้ เขาคงยุ่ ง อยู่ หมอก้อ ง
ไม่น่าพูดให ้เขาได้ยนิ เลย เธอไม่อยากให ้เขามาวุน่ วายด้วยเท่าไร
“ผมอยากให้ปนั รบกวนบ่อยๆ เวลาเดือดร้อนก็อยากให้นกึ ถึงผม
คนแรก ผมพร้อมจะช่วยปันทุกเรื่อง”
สปันนิง่ ไป โชคดีทไ่ี ม่ได้อยูก่ นั ต่อหน้า ไม่อย่างนัน้ เธอคงวางสีหน้า
ไม่ถูก เขาเป็ นซีอโี อ ส่วนเธอเป็ นแค่ เซลส์ตวั เล็กๆ ธรรมดาคนหนึ่ง
เท่านัน้ เธอไม่กล ้าขอความช่วยเหลือเขาหรอก แต่เธอคิดผิด เพราะ
อีกฟากปลายสายเดินไปคุยไป และก�ำลังตรงมาทีต่ กึ ผูป้ ่ วยในชัน้ ทีห่ ้า
“ปัน ไม่ ก ล า้ หรอกค่ ะ คุ ณ ณัฐ เป็ นเจ้า นาย ปัน เป็ นลู ก น้อ ง
ปันเกรงใจ”
“ผมเคยบอกแล ้วไงว่าไม่ตอ้ งเกรงใจ”
“คุณณัฐคะ ปันขอบคุณในความหวังดีนะคะ แต่ ปนั ไม่ขอรับ
ความช่วยเหลือใดๆ อีก เพราะแค่น้ ีเขาก็เม ้าธ์เรื่องปันกันใหญ่แล ้ว”
คิ้วคมเขม้ ขมวดเขา้ หากัน เขาได้ยนิ เรื่องทีพ่ นักงานซุบซิบเขา้ หู
มาบ ้าง มีทงั้ เรื่องทีเ่ ขาจีบสปันและยังเรื่องทีส่ ปันอ่อยเขา แต่เขาเป็ นถึง
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เจ้าของบริษทั เขาเลยไม่คิดจะสนใจค�ำพูดพวกนัน้ ถา้ มีใครไม่พอใจ
แล ้วอย่างไร จะไล่เขาออกเหรอ ณัฐเศรษฐ์ย้ มิ ข�ำ แต่สำ� หรับสปันอาจ
ไม่ขำ�
“ซุบซิบเรื่องของปันกับผมใช่ไหม”
“เอ่อ ไม่ใช่หรอกค่ะ”
สปันโกหก เพราะไม่อยากดึงเขามาเกีย่ ว เขาเป็ นถึงประธานบริษทั
ไม่ควรถูกน�ำมาพูดถึงในทางชูส้ าว
อีก อย่ า งเรื่อ งที่เ ม า้ ธ์ๆ กัน ก็ มีอ ยู่ ห ลายเรื่อ ง ทัง้ เรื่อ งเธอกับ
ท่านประธานกินกัน เรื่องเธออกหักหลังถูกจอมพลทิ้ง และบางคน
ก็เม ้าธ์วา่ ณัฐเศรษฐ์ไม่ได้สนใจเธอจริงๆ เขาหล่อ รวย มีสาวๆ รอให ้เขา
เลือกมากมาย ถา้ หากเขาจะสนใจเธอก็เพียงเพราะว่าอยากหว่านเสน่ห ์
เล่นๆ แต่ไม่วา่ จะเป็ นข่าวไหนสปันก็ไม่สนใจ เพราะไม่ใช่เรือ่ งจริงสักข่าว
ฟากณัฐเศรษฐ์ทย่ี นื ถือโทรศัพท์ไว้ในมือก็เอาลิ้นดุนกระพุงแก้
้ ม
อย่างใช้ความคิด สปันไม่เปิ ดโอกาสใหเ้ ขาเลย และทีเ่ ธอพูดมาเมือ่ ครู่
เขาก็ไม่เชื่อด้วย ข่าวซุบซิบนินทานั่นต้องมีช่ือเขาไปเกี่ยวด้วยอย่าง
ไม่ตอ้ งสงสัย และไม่วา่ ใครจะพูดอย่างไร เขาก็ไม่สนใจสักนิด คนหล่อ
กระตุกยิ้มมุมปาก
คนอย่างเขาไม่เคยแคร์ใคร
“คิดว่าผมเชื่อทีป่ นั พูดไหม”
“เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล ้วแต่คุณณัฐค่ะ ไม่ใช่เรื่องของปัน”
สปันก�ำลังจะวางโทรศัพท์เพราะไม่อยากต่ อความยาวกับเขา
ร่างบอบบางก�ำลังหมุนตัวกลับเขา้ หอ้ ง ทว่าจากหางตาเธอเห็นร่างสู ง
ของใครบางคนยืนอยู่ไกลๆ
“คุณณัฐ”
สปันคราง เขาเดินมาจากไหนกัน แต่วา่ เขาก็หยุดทุกความสงสัย
เมือ่ ร่างก�ำย�ำสาวเทา้ เข ้ามาหาเธอช้าๆ สปันตกใจจนก้าวขาไม่ออก เธอ
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ไม่รูว้ า่ รอบๆ มีใครมองอยู่บ ้างและพวกเขาก�ำลังคิดอะไร
“ผมมีเรื่องจะคุยด้วย”
สปันถอยกรูด “แต่ปนั ไม่มเี รื่องอะไรจะคุยด้วยค่ะ” สปันก�ำลัง
จะหมุนตัวเข ้าห ้อง แต่ตอ้ งชะงักเท ้าเมือ่ เขาเดินตาม “ตามมาท�ำไมคะ”
“ผมจะเข ้าไปสวัสดีคณ
ุ พ่อคุณแม่แล ้วก็จะลงไปส่งพวกท่านด้วย”
“ไม่ตอ้ งเข ้าไปค่ะ”
“ท�ำไมล่ะ”
“ปันไม่อยากตอบค�ำถามคุณพ่อคุณแม่ แลว้ ก็ไม่อยากยุ่งยาก
พูดเรื่องคุณณัฐอีก”
ณัฐเศรษฐ์เลิกคิ้วสูง รอยยิ้มหยักลึกเป็ นรอยบุม๋ ทีข่ ้างแก้มมองดู
หล่อเหลามากขึ้นไปอีก
“คุณพ่อคุณแม่ถามถึงผมด้วย แสดงว่าปันคงพูดถึงผมให ้ท่านฟัง
ปันบอกพวกท่านว่ายังไงครับ”
“ปันไม่ได้พดู อะไรทัง้ นัน้ ค่ะ”
เขาโน้มหน้าลงมา “ผมต้องการคุยกับท่าน แต่ถา้ ปันไม่เขา้ ไป
ด้วยกันก็ตามใจ ผมไปคนเดียวก็ได้”
“เดีย๋ วค่ะ”
สปันเรียกคนที่ก ำ� ลังจะหมุนลู กบิดเขา้ หอ้ ง แต่ เขาเปลี่ยนใจ
ไม่เข ้าไปขณะทีส่ ปันเบิกตามองอย่างไม่เข ้าใจ แล ้วมือบางก็ถกู เขาจับจูง
ให ้เดินตาม
“คุณณัฐปล่อยมือปันนะคะ”
“...”
“ปล่อยนะคะ จะพาปันไปไหน”
“พาไปคุย”
“คุยทีไ่ หนคะ คุยตรงนี้ก็ได้” สปันบอก แต่วา่ คนหล่อส่ายหน้า
ดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห ์
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“เดีย๋ วก็ถงึ แล ้ว”
สถานทีท่ เ่ี ขาต้องการคุยท�ำให ้สปันทัง้ ตกใจและอ้าปากค้าง เพราะ
เขาดันประตูหนีไฟเข ้าไปแล ้วจับมือเธอให ้ตามไปยืนติดผนัง
สปันจ้องตากับเขาแล ้วพยายามหาทางหลบ แต่คนหล่อก็ไม่ยอม
ปล่อย
“ผมรอถึงพรุ่งนี้ไม่ไหวแล ้ว ปันดื้อ”
“ปันดื้อตรงไหน”
“ท�ำไมชอบหลบเลีย่ งผม ปฏิเสธผม ไม่เคยมีใครท�ำแบบนี้กบั ผม
มาก่อน ปันเป็ นคนแรก”
“ปันไม่ได้ทำ� อะไรให้สกั หน่ อย และตอนนี้ก็ปล่อยปันก่ อนค่ ะ
เดีย๋ วใครมาเห็นเข ้า”
ณัฐเศรษฐ์เลิกคิ้วสูง เขาพาเธอมาคุยกันยังไม่ถงึ นาทีเธอก็จะขอ
กลับออกไปแล ้ว คิดว่าเขาจะปล่อยไปง่ายๆ ไหม ไม่มที าง คนอย่าง
ณัฐเศรษฐ์ไม่มอี ะไรทีอ่ ยากได้แล ้วไม่ได้
“ผมยังไม่ได้ค�ำตอบเลยว่าท�ำไมปันต้องท�ำตัวดื้อกับผม ผมมีอะไร
ไม่ดตี รงไหน” คนหล่อทีแ่ สนจะมั่นใจตัวเองถามออกไป
“คุณณัฐดีหมดทุกอย่างค่ ะ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปร่ างหน้าตา ฐานะ
สมบูรณ์แบบไปหมด แล ้วปันก็ไม่เข ้าใจด้วยว่าคุณณัฐมาถามปันเรื่องนี้
ท�ำไม”
“ถ ้างัน้ ท�ำไมปันไม่ชอบผม”
สปันอ้าปากค้าง ดวงตากลมโตเบิกกวา้ ง ท�ำไมเขาถึงคิดว่าเธอ
ไม่ชอบเขา เธอชอบเขาแต่ไม่จำ� เป็ นต้องแสดงออกก็ได้ เขาท�ำเหมือน
ทุกอย่างมันจะง่ายเหมือนทีเ่ ขาคิดไปหมด ผูห้ ญิงทุกคนต้องหลงเสน่ห ์
อยู่แทบเท ้าเขาหรือไง
“ปันชอบคุณค่ะ คุณหล่อ ท�ำงานเก่ง แต่ว่าปันไม่ชอบคนเจ้าชู ้
อีกอย่างฐานะเราก็ต่างกันมากเกินไป ปันไม่อยากมีปญ
ั หาตามหลัง”
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“ผมนี่เหรอเจ้าชู้”
ณัฐเศรษฐ์ถาม ผิดด้วยหรือที่เขามีแฟนมาแลว้ หลายคน แต่
ทุกครัง้ เขาก็คบทีละคนไม่เคยคบซ ้อน อย่างเช่นเรื่องทีส่ ปันมีแฟนแล ้ว
พอเขารูก้ ไ็ ม่ยุ่งด้วย ในทีส่ ุดสปันเลิกกับจอมพล มันก็คอื โอกาสของเขา
ทีจ่ ะเสียบแทน
“ส�ำหรับปัน...ใช่ค่ะ คุณณัฐลองนับดูสคิ ะว่ามีแฟนมาแล ้วกี่คน
สิบนิ้วจะพอไหม”
“ผมไม่อยากนับใหเ้ สียเวลา ผมโฟกัสแต่เรื่องตรงหน้ามากกว่า
อดีตก็คอื เรื่องทีผ่ ่านไปแล ้ว ผมสนใจปัจจุบนั กับอนาคต”
ณัฐเศรษฐ์บอกแบบนัน้ แต่กอ็ ดคิดแว่บหนึ่งไม่ได้วา่ อดีตทีผ่ า่ นมา
ก�ำลังท�ำร้ายเขา เพราะสาวน้อยตรงหน้าดูทา่ จะไม่ชอบประวัตอิ นั โชกโชน
ของเขาเท่าไร
“คุณณัฐอยากพูดอะไรก็พดู ไปเถอะค่ะ ปันไม่สนใจ” สปันบอกเขา
เธออยากหนีออกไปตรงนี้จะแย่ ไม่ชอบการอยู่ใกล ้คนหล่อแบบเขาเลย
มันท�ำร้ายหัวใจดวงน้อยให ้เต้นผิดจังหวะไปหมด
“ปันไม่กล ้าเผชิญหน้ากับความจริงมากกว่า”
“หมายความว่ายังไงคะ”
“ก็เมือ่ กี้ปนั บอกว่าชอบผม แต่ปนั กลับบอกว่าเราไม่เหมาะสมกัน
แล ้วก็อ ้างนู่นนี่นนั่ นัน่ ก็แปลว่าปันหนีความจริง ไม่กล ้าเปิ ดใจให้ตวั เอง
ลองมองผม”
สปันอ้าปากค้าง ใจเต้นแรง ท�ำไมเขาพูดเรื่องยากให้มนั ดู ง่าย
แบบนี้ แต่เธอไม่เชื่อเขาหรอก เขาหว่านล ้อมเก่งเกินไปแล ้ว
“คุณณัฐชอบอะไรในตัวปันคะ”
เขาหรีต่ ามอง สาวน้อยตรงหน้าฉลาดตัง้ ค�ำถาม แต่วา่ เขาไม่พลาด
หรอก
“ผมชอบทีป่ นั สวยน่ารักถูกสเปก ส่วนเรื่องอืน่ ๆ ก็ตอ้ งมาศึกษา
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ดู ใจกันไป ผมไม่เอาเปรียบปัน ถา้ เมื่อไรเราลองคบกันแลว้ ไปไม่ได้
ผมให้สทิ ธิ์ปนั เลือกทีจ่ ะยุตมิ นั ลง แต่ผมขออย่างเดียวคือปันอย่ากลัว
ทีจ่ ะเปิ ดใจให ้ผม”
“ไม่ค่ะ ปันไม่ขอลองอะไรทัง้ นัน้ ปันจะไปแลว้ ” สปันตัดบท
ยิ่งคุยก็เหมือนจะถล�ำลึกเขา้ ไปในบ่วงเสน่ หเ์ ขา เธอไม่กลา้ เอาหัวใจ
ตัวเองไปเสีย่ งกับคนมากเสน่ห ์ ดูแค่เขาพูดหว่านล ้อมเมือ่ ครู่ เธอก็ยงั
เกือบตกหลุมพรางเลย
สปันอาศัยตอนช่วงเขาคลายมือทีก่ กั ไว ้ลง ร่างเล็กเลยย่อตัวลง
จะหนีออกแต่เขาก็จบั ตัวไว้ได้ทนั
“อ๊ะ”
สปันอุทาน แลว้ ถูกดันให้ไปติดผนังอีกครัง้ ดวงตาของสปัน
เบิกกว ้างประสานกับสายตาคมกริบมีแววชวนหลงใหล ท�ำไมเขามองเธอ
แบบนี้ มองเหมือนจะกลืนกินเธอลงท ้อง
สปันปั่นป่ วนในช่องท ้องแล ้วดิ้นหนี
“ปล่อยปันนะคะ”
เธอใช้นำ�้ เสียงอ่อนหวานเกลี้ยกล่อม แต่คิดไม่ถงึ ว่าเขาจะท�ำให ้
เธอแทบหมดสติเพราะหน้าหล่อๆ ค่อยๆ โน้มลงมา แล ้วปากหยักลึก
ก็ประทับลงมาบนกลีบปากเธอ
สปันเบิกตากวา้ งตอนที่ปากอุ่นชื้นแนบสนิทลงมา เขาดู ดดึง
บดคลึงจนสปันหัวหมุน ณัฐเศรษฐ์หมดความอดทน สปันขาวสวย
ถูกใจไปหมด ทัง้ รูปร่าง และอะไรอีกหลายอย่างทีย่ ่งิ อยู่ใกล้ก็ย่งิ ชอบ
แล ้วอะไรอีกไม่รูเ้ ช่นกันผลักดันให ้เขาต้องท�ำแบบนี้
กลีบ ปากนุ่ ม ถู ก บดจู บ จนบวมเจ่ อ ร่ า งหนาดัน แทรกเข า้ มา
บดเบียด จนสปันตกใจ ไม่เคยแนบชิดกับใครเท่านี้มาก่อน แม ้แต่กบั
จอมพล ร่างหนาแผ่ไออุ่นร้อนมาพร้อมกับกลิน่ น�ำ้ หอมแบบผู ้ชายท�ำให ้
สปันสมองขาวโพลน เขาใช้เข่าแยกเรียวขาเธอใหก้ วา้ งออกเพือ่ พาตัว
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เข ้ามาบดเบียดให ้แนบชิดกว่าเก่า
“อื้อ อย่าค่ะ”
สปันได้สติเพราะเขาท�ำให ้เธอหวาดกลัวและเสียศักดิ์ศรี มือบาง
ทุบลงบนอกแกร่ง แล ้วดันคนตัวใหญ่ออก ณัฐเศรษฐ์ผละจูบออกมา
ประสานสายตากับคนทีจ่ อ้ งเขาอย่างกินเลือดกินเนื้อ
“ถ ้าดื้ออีก ผมก็จะจูบอีก”
“คุณณัฐไม่มสี ทิ ธิ์ทำ� แบบนี้กบั ปันนะคะ”
เธอยืนกรานเสียงแข็ง เขามีสทิ ธิ์อะไรมาท�ำแบบนี้กบั เธอ แฟน
ก็ไม่ใช่ เป็ นแค่เจ้านายเท่านัน้
สปันเม ้มปากแน่น รูส้ กึ เจ็บทีก่ ลีบปากแต่ไม่แสดงออก
“ถา้ อ้างสิทธิ์ผมไม่มี แต่ผมจะจูบปันทุกครัง้ ทีเ่ จอกันจนกว่าปัน
จะยอมรับความจริงว่าชอบผม”
“ปันไม่ได้ชอบคุณ”
“อย่าพูดว่าไม่ชอบผมอีก เพราะผมจะจูบปันตอนนี้เลย”
เขาบอกแล ้วโน้มหน้าลงมาท�ำท่าจะจูบอีกท�ำให ้สปันดิ้น แล ้วร้อง
“อย่าค่ะ ปันไม่พดู แล ้วก็ได้”
สปันยอม เพราะไม่รูจ้ ะสู้กบั คนร้ายกาจแบบนี้อย่างไรดี เธอ
อยากจะกรีด๊ ออกมาดังๆ แต่ทำ� ไม่ได้ เพราะอับอายและสับสน ปั่นป่ วน
ไปหมด
“ปันไม่ด้ อื แล ้วก็ได้ ตอนนี้คุณณัฐปล่อยปันก่อนได้ไหมคะ”
สปันยอมลงให ้เขา เพราะไม่งนั้ ไม่ได้ไปจากตรงนี้แน่
ร่างสูงยอมปล่อยมือทีก่ กั ไว ้ออก ริมฝี ปากขยับเป็ นรอยยิ้ม
“เด็กดีของผม ค�ำ่ ๆ ผมจะโทร.ไปหา รับสายผมด้วย”
“ค่ะ” สปันรับปากไปส่งๆ เท่านัน้ เพือ่ เอาตัวรอด “งัน้ ปันไปได้แล ้ว
ใช่ไหมคะ ป่ านนี้คุณพ่อคุณแม่รอปันนานแล ้ว”
ณัฐเศรษฐ์พยักหน้า ท�ำใหส้ ปันรีบเดินจ�ำ้ ออกไป ท่าทางราวกับ
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โกรธใครมาสักร้อยปี ณัฐเศรษฐ์ยกยิ้ม จับริมฝี ปากตัวเองที่ได้ล้มิ รส
ความหวานจากกลีบปากอิม่ ทัง้ หวานหอม จนอยากจะจูบซ�ำ้ ๆ
นีเ่ ขาเป็ นเอามากขนาดนี้เลยหรือวะเนีย่ ปล�ำจู
้ บจากสปัน ณัฐเศรษฐ์
ยิ้มให้กบั ตัวเองทีห่ ลุดการควบคุมไปมาก
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