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โทรศัพท์มือถือที่ถูกเปิดระบบสั่นเมื่อมีสัญญาณเรียกเข้า 

กำลังสั่นระริกอยู่ในกระเป๋าเสื้อ ขณะที่โรเบิร์ตเช็กงานล็อตล่าสุดที่เพิ่งออกจาก 

โรงงานเพื่อเก็บรายละเอียดงานขั้นสุดท้ายของเครื่องประดับคอลเล็กชั่นนี้ ก่อน 

ส่งตรวจคุณภาพเป็นขั้นต่อไป เขาจึงไม่คิดรับสาย แต่ปล่อยให้สั่นกึก  ๆ  ต่อไป 

จนกระทั่งมันหยุดไปเอง

ทว่าอีกฝ่ายไม่ละความพยายาม จนคราวนี้โรเบิร์ตยอมหยิบโทรศัพท์มือถือ 

ออกมามองชื่อคนติดต่อ จึงรู้ว่าอีกฝ่ายคือนายหน้าค้าพลอยที่ติดต่อกันมานาน  

ความอยากรู้อยากเห็นทำให้ยอมละมือจากงานที่ทำชั่วขณะ เสียงปลายสายดังขึ้น 

ทันทีเมื่อเขากดรับสาย

“คุณเฉินหรือเปล่าครับ”

“ครับ มีอะไรหรือเปล่าครับ คุณณรงค์” โรเบิร์ต เฉิน  หรืออีกชื่อคือ  

เฉินซีหย่ง ตอบกลับด้วยภาษาไทยเช่นเดียวกับคนที่โทรศัพท์มาด้วยสำเนียงเกือบ 

ใกลเ้คยีงกบัเจา้ของภาษา ทัง้ทีเ่ขาเปน็ลกูครึง่องักฤษ - จนี และไมเ่คยเหยยีบยา่งเขา้ 

ประเทศไทยจนอายุยี่สิบ อีกทั้งหน้าตาที่ส่อเค้าคนตะวันตกมากกว่าเอเชีย ทำให้ 

คนไทยหลายคนรู้สึกทึ่งกับภาษาไทยของเขาทุกครั้งที่ได้คุยกัน

“ผมมีของที่คิดว่าคุณอาจสนใจครับ”

“ของหรือครับ” น้ำเสียงเอื่อย ๆ ของโรเบิร์ตกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อย

“ครับ ผมเพิ่งได้เข็มกลัดทับทิมมา”

“คุณณรงค ์ คุณก็รู้ว่าผมไม่สนใจของพวกนั้น”
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“ผมรู้ว่าคุณอยากได้พลอยดิบมากกว่า แต่เข็มกลัดอันนี้เป็นพลอยธรรมชาต ิ

ที่งามมากจริง ๆ ไม่ได้เผา แค่เจียระไนแล้วเอามาฝังเข้าตัวเรือน”

“ยังไงผมก็ไม่สน...”

“เดี๋ยวสิครับ ลองดูก่อน ทั้งขนาดทั้งสี ผมคิดว่ามันใกล้เคียงกับที่คุณ 

ต้องการมาก  ๆ ไม่อย่างนั้นผมไม่รีบโทร.มาเสนอคุณทั้ง  ๆ  ที่รู้ว่าคุณไม่สนพลอย 

ที่เข้าตัวเรือนแล้ว แต่นี่เป็นพลอยพม่า พลอยหลังเบี้ยแบบนี้ เห็นปุ๊บผมก็คิดถึง 

คุณปั๊บ”

“ทับทิมพม่า คุณแน่ใจ?”

“ครับ ทั้งขนาด น้ำหนัก สีสัน ตรงกับที่คุณต้องการมาก งานก็งามมาก  

ถ้าคุณเห็นจะต้องตะลึง”

“คุณพูดจนผมอยากเห็นแล้วนะเนี่ย” แม้จะพูดเช่นนั้น แต่น้ำเสียงของ 

โรเบิร์ตยังขาดความกระตือรือร้น

“ผมก็อยากเอาไปให้คุณดู ติดแต่ว่าเข็มกลัดอันนี้ทำประกันไว้ ผมเอาไป 

ให้คุณดูถึงกรุงเทพฯไม่ได้”

โรเบิร์ตหรี่ตาลงอย่างครุ่นคิด ทำให้นัยน์ตาสีน้ำตาลเฉดเดียวกับเฮเซลนัต 

เขม้ขึน้กวา่เดมิ เครือ่งประดบัมปีระกนัแสดงวา่อยูใ่นระดบัไมธ่รรมดา นบัวา่อกีฝา่ย 

สมกับเป็นนายหน้าค้าพลอยมืออาชีพ ในที่สุดก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น 

ของเขาขึ้นมาจนได้

“คุณมีรูปไหมล่ะ ส่งมาให้ผมดูก่อนดีกว่า” โรเบิร์ตไม่อยากจะคาดหวังสิ่งที ่

ณรงค์เตรียมไว้ให้เขาเท่าไรนัก เพราะผิดหวังมาแล้วหลายต่อหลายครั้งกับนายหน้า 

ค้าพลอยหลายคน แต่ความผิดหวังนั้นก็ไม่สามารถทำลายความมุ่งมั่นของเขาได้  

อีกนิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เขาตั้งใจทำก็จะเป็นจริง

“ที่จริงเจ้าของกำชับเรื่องรูปว่าไม่อยากให้แพร่ออกไป แต่ผมไว้ใจว่าคุณคง 

ช่วยเก็บเป็นความลับได้”

“ไม่มีปัญหา ถ้าผมไม่สนใจจะลบรูปทิ้งทันที”

รอเพียงไม่นานรูปถ่ายเข็มกลัดทับทิมที่ณรงค์ภูมิใจนำเสนอก็ปรากฏขึ้น 

บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเขา ทันทีที่โรเบิร์ตเห็นภาพนั้น ดวงตาของเขาก็เป็น 
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ประกายวาบ

“นอกจากของชิ้นนี้แล้ว คุณยังมีอะไรน่าสนใจอีกไหม”

“ผมยังมีทับทิมล็อตใหม่ คิดว่าคุณน่าจะสนใจ ของดีมีคุณภาพ มีไซส์ 

ที่คุณสนใจอยู่ด้วย”

“อืม...งั้นก็ตกลง ผมจะไปพบคุณที่จันทบุรีคืนนี้”

“คืนนี้หรือครับ”

“ทำไม คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่า”

“ไม่ครับ ไม่มีปัญหาครับ”

“แต่ของนี่ห้ามให้ใครดูก่อนที่ผมจะไปถึง”

“ได้เลยครับ ผมจะเก็บไว้รอคุณ ไม่ปล่อยให้ใครดูก่อน ผมนึกอยู่แล้วว่า 

ต่อให้ไม่ตรงกับที่คุณต้องการ แต่คุณก็ต้องสนใจแน่ ยิ่งถ้าคุณมาเห็นของจริง 

จะต้องตะลึงกับมัน” ณรงค์คุยโตถึงสรรพคุณของเข็มกลัดทับทิมที่อยู่ในมือ  

ก่อนจะวางสายหลังคุยกันอีกครู่หนึ่ง

โรเบิร์ตยังไม่ได้วางมือจากโทรศัพท์มือถือแม้จะตัดสายนายหน้าค้าพลอย 

ไปแล้ว ก่อนจะก้มหน้าพิมพ์ข้อความลงไป

ซีหย่ง: ยกเลิกนัดคืนนี้ ต้องไปจันทบุรีด่วน

เขาวางโทรศัพท์มือถือลงข้างโต๊ะ เพียงไม่นานก็มีเสียงสัญญาณเบา  ๆ เรียก 

ให้เขากลับไปสนใจมันอีกครั้ง

หมงิตง: ไมไ่ดน้ะ สญัญาวา่จะไปเทีย่วผบัใหมด่ว้ยกนัแลว้นี่ แลว้ใครจะเปน็ 

ล่ามให้ฉันเล่า

ซีหย่ง: อาหลางกับอาฟงไง เป่ยสงก็พอใช้ได้

หมิงตง: อาหลางมีแฟนกับลูกมาคุม อาสงบางทีก็คุยไม่รู้เรื่อง ส่วนคุณชาย 

หนานฟงเหมาะกับการไล่แขกเท่านั้น

หนานฟง: ...
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จงหลาง: ใครมแีฟนกบัลกูมาคมุ ฉนัพาแคม่กุไป เพชรอยูบ่า้น ฝากแมเ่ลีย้ง 

ให้ต่างหาก

หมิงตง: ยังไงก็มีคนคุมอยู่ดี โรเบิร์ต นายเหมาะกับการเป็นล่ามส่วนตัว 

ของฉันที่สุด อาฟงน่ะเอาไว้ไล่สาวไม่พึงประสงค์

หนานฟง: ...

หมิงตง: จุดจุดจุด อยู่ได้ สงสัยนิ้วล็อก

หนานฟง: แกตาย! (หมัดตรง)

หมิงตง: (พลิ้วหลบ) (แลบลิ้น)

โรเบิร์ตหัวเราะในลำคอกับอาการโวยวายของหวังหมิงตง เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ 

ที่ภาษาไทยของหมิงตงยังลูกผีลูกคนอยู่ จึงมักต้องมีล่ามติดตัวไปไหนมาไหนด้วย  

ถ้าเลือกได้หมิงตงมักให้หยางจงหลาง หรือชื่อไทยก็คือ ณภพ เพื่อนสนิทซึ่งเป็น 

คนไทยไปด้วย โดยเฉพาะตอนทำงาน เพราะณภพนับเป็นเจ้าของตัวจริงของบริษัท 

ทศิาทีเ่พือ่น ๆ ทกุคนทำงานและมหีุน้อยู ่ แตช่ว่งหลงัณภพเริม่คบหาหญงิสาวคนหนึง่ 

อย่างจริงจังและยังมีลูกชายพ่วงมาอีกหนึ่งคน ตำแหน่งล่ามส่วนตัวของหมิงตง 

เลยตกเป็นของเขาโดยปริยาย

แม้เขาจะปัดให้หลี่หนานฟงเป็นตัวแทนไปเที่ยวกับหมิงตงอยู่หลายครั้ง  

เนือ่งจากตวัเขามกัทำงานอยูท่ีโ่รงงานแถบชานเมอืงกรงุเทพฯ ไมส่ะดวกเทา่หนานฟง 

ซึ่งไม่มีตำแหน่งประจำในบริษัท แต่หมิงตงก็ยังเรียกหาล่ามจำเป็นเช่นเขาก่อน 

ทุกครั้ง เพราะนอกจากหนานฟงหน้าไม่รับแขกแล้ว ทักษะภาษาไทยอันล้ำเลิศ 

ของหมอนั่นจำกัดแค่การฟังอย่างเดียวเท่านั้น เวลาอ้าปากพูดกลับไม่มีภาษาไทย 

สักคำ ทำให้มีปัญหาเวลาสื่อสารกับคนไทย

ในกลุ่มเพื่อนยังมีจ้าวเป่ยสงอีกคนที่ภาษาไทยอยู่ขั้นพอใช้ได้ สื่อสารได้ดี 

กับคำศัพท์ระดับพื้นฐาน แต่หากคนไทยพูดรัวเร็วเกินไป เป่ยสงจะได้แต่ทำตา 

ปริบ ๆ ฟังไม่ทัน จับความหมายไม่ได้ อีกทั้งสำเนียงพูดยังเพี้ยนจนคู่สนทนาต้อง 

ตั้งใจฟัง แต่ยังดีที่ลงเรียนคอร์สภาษาไทยทำให้ก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป  

ผิดกับหมิงตงที่ไม่ใส่ใจมากนัก ทำให้ทักษะภาษาไทยอยู่ในระดับต่ำ
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ดังนั้นช่วงนี้เมื่อรวมกลุ่มกัน เขาจึงเป็นคนแปลภาษาให้หมิงตงและเป่ยสง 

ได้เข้าใจเสียส่วนใหญ่ สำหรับหนานฟงที่ฟังรู้เรื่องอยู่แล้วยังใช้เขาเป็นผู้สื่อสาร 

กับคนไทยแทนเนื่องจากทักษะอันจำกัดเฉพาะด้าน

เขาเริ่มสนใจฝึกฝนภาษาไทยตั้งแต่รู้จักณภพสมัยมัธยม เวลาสิบกว่าปีที่ 

ผ่านมานี้ทำให้สามารถสื่อสารได้ไม่แพ้เจ้าของภาษา แม้บางคำจะออกเสียงเพี้ยน 

ไปบ้างก็ตาม

ซีหย่ง: มีนายหน้าชวนไปดูทับทิมพม่า เป็นของดี

จงหลาง: มิน่า เร่งเชียว ตกลงลาวันนี้เลยใช่ไหม

ซีหย่ง: อือ ช่วงบ่ายคงไม่เข้ามาแล้ว

หมิงตง:  เฮ้อ เห็นก้อนหินดีกว่าเพื่อน อาหลาง ช่วงนี้หน้าผลไม้อะไร  

เขียนมาให้หมด ให้โรเบิร์ตขนกลับมาไถ่โทษที่เบี้ยวนัด

แถบจนัทบรุขีึน้ชือ่เรือ่งผลไม้ หมงิตงจงึไมพ่ลาดทีจ่ะสัง่ใหโ้รเบริต์ซือ้กลบัมา 

ทุกครั้งที่ไปดูพลอย ซึ่งโรเบิร์ตก็ไม่ขัดศรัทธา จัดมาให้เต็มที่ทุกครั้ง ทำให้ห้องพัก 

ของหมิงตงกลายเป็นงานปาร์ตี้ผลไม้ มีบางครั้งที่จัดหนักเกินไปจนป่วยต้องเข้า 

โรงพยาบาล แตก่ไ็มม่ใีครเขด็หลาบ ทำใหห้นุม่ไทยอยา่งณภพตอ้งคอยจบัตาดไูมใ่ห้ 

เพื่อน ๆ กินมากเกินไป

หลังจากยกเลิกนัดหมายกับเพื่อน ๆ แล้ว โรเบิร์ตก็หันมาตั้งหน้าตั้งตาทำงาน 

ที่คั่งค้างให้ได้มากที่สุด

“พลอย อาทิตย์นี้ว่างไหมลูก แวะมาที่บ้านหน่อย”

คำถามท่ีคุ้นเคยจากมารดาผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีดังข้ึนหลังจากพลอยลลิล 

กดรับโทรศัพท์มือถือ โดยไม่คิดไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบของลูกสาวซึ่งใช้ชีวิตอยู่ 

ในตัวเมืองชลบุรี ทำให้หญิงสาวถอนใจออกมาเฮือกใหญ่

“โธ่แม ่ หนูก็บอกแล้วไง ว่าต้องรอวันหยุดยาวก่อนถึงจะแวะกลับบ้านได้”

“แต่คราวนี้มันพิเศษ ตาโยธิน ลูกชายป้ายิ้มกลับมาจากแคนาดาแล้วนะลูก  
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ได้ข่าวว่ายังโสด แม่อยากให้มาทำความรู้จักกันไว้”

“อีกแล้วเหรอคะ แม่ขา หนูเพิ่งอายุยี่สิบสี่เอง เคยบอกแล้วไงว่ายังสนุก 

กับงาน ยังไม่อยากมีแฟน ยังไม่อยากแต่งงาน”

“สนกุกบัผนีะ่ส ิ อยา่นกึนะวา่ฉนัไมรู่ ้ วา่วนั  ๆแกกม้หนา้กม้ตาทำงาน กลบัถงึ 

ห้องพักก็เอาแต่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์บ้า  ๆ เล่นเกม ไม่ยอมออกไปพบปะสังสรรค์ 

กับใคร”

“ใครว่าหนูมัวแต่ก้มหน้าทำงาน  ไม่พบปะสังสรรค์กับใคร  หนูเป็น 

พนักงานขายอยู่หน้าร้าน ต้องพบปะผู้คนตั้งมากมาย พอเจอคนมาก  ๆ ก็อยากอยู่ 

สงบ  ๆ  คนเดียวบ้าง เลยไม่ค่อยออกไปเที่ยวกับใครต่อ หนูเป็นเด็กดีไม่เสเพล  

แม่น่าจะดีใจถึงจะถูกนะคะ” พลอยลลิลเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเอง

“อย่ามาอ้างโน่นอ้างนี่ แกก็รู้ว่าคนบ้านเราน่ะ ถ้าผู้หญิงอายุยี่สิบห้ายังไม่ 

แต่งงานจะโชคร้าย นี่แกก็ยี่สิบสี่แล้ว เหลือเวลาไม่ถึงปี ถ้าปีนี้ยังไม่แต่งอีก แก 

จะต้องโชคร้ายเหมือนป้าของแก แกอยากให้แม่อกแตกตายหรือไง” กันตาเริ่ม 

ฟูมฟายใส่ลูกสาวที่อยู่ปลายสาย

“เรื่องที่ป้าเสียชีวิตมันเป็นอุบัติเหตุ เกี่ยวกับโชคลางที่ไหนกันคะแม่ แม่ก็ 

ใจเย็นหน่อย เอาแต่ร้องไห้ถึงคุณป้า วิญญาณท่านจะไม่สงบนะคะ” พลอยลลิล 

ปลอบมารดา แม้จะได้ยินเสียงสั่งน้ำมูกมาตามสาย แต่ก็รู้ว่าท่านยังไม่ละความ 

พยายามเพียงเท่านี้

“แล้วยังน้าของแกที่เป็นม่ายขันหมากตอนอายุยี่สิบห้าล่ะ”

“นั่นมันเพราะแฟนคุณน้าใจโลเลต่างหาก” เท่าที่รู้มา ผู้ชายคนนั้นคบคนอื่น 

ซ้อนกับน้าสาวเธอ แต่ถูกจับได้เสียก่อนจึงไม่กลายเป็นโศกนาฏกรรมหลังแต่งงาน

“แลว้ยงัแมน่อ้ย ญาตผิูพ้ีข่องแกทีม่อเตอรไ์ซคล์ม้จนขาหกัอกี ตอนนัน้กอ็าย ุ

ยี่สิบห้าพอดีไม่ใช่เหรอ จนทางบ้านเขาต้องรีบจัดงานแต่งทั้ง ๆ ที่ยายน้อยยังใส่เฝือก 

เพื่อไล่ความอัปมงคล หลังจากนั้นแม่น้อยก็มีแต่โชคดี”

“งมงายสดุ ๆ นัน่คนทีบ่า้นเอาไปโยงกนัมัว่ซัว่เองทัง้นัน้ หนวูา่มนัไมจ่รงิหรอก  

แม่คิดมากเกินไป”

“หึ ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ ไม่รู้ละ ยังไงแม่ก็ไม่ยอมให้แกอยู่คนเดียวอย่างนี้ 
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ต่อไป อาทิตย์นี้แม่นัดป้ายิ้มไว้แล้ว แกต้องกลับบ้าน!”

“เดี๋ยวสิแม่! แม่!” เสียงตัดสัญญาณจากปลายสายหลังจากประกาศคำสั่ง 

ทำให้พลอยลลิลคอตก ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ไม่รู้จักท้อกับการพาเธอไปรู้จักบรรดา 

ลูกชายของเพื่อนเสียท ี เดือนที่แล้วเพิ่งผ่านวันเกิดครบรอบยี่สิบสี่ของเธอ ไม่แก่ถึง 

ขนาดต้องรีบยัดใส่พานให้ใครต่อใครเสียหน่อย

“ไง แม่เธอนัดไปดูตัวหนุ่มอีกแล้วเหรอ ดีจังนะ คราวนี้ใครล่ะ” สุชาดา 

เพือ่นรว่มงานของพลอยลลลิซึง่ยนือยูข่า้ง ๆ ตอนอกีฝา่ยรบัโทรศพัทพ์อเดาเหตกุารณ ์

ที่ปลายสายได้ เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น

“ได้ยินว่าเป็นลูกชายเพื่อนที่เพิ่งกลับมาจากแคนาดาน่ะ อาทิตย์นี้ เลย 

เรียกตัวกลับ”

“ว้าว! นักเรียนนอกเหรอ น่าสนใจนี่”

“อย่าล้อเล่นได้ไหม นี่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะ”

“โธ่เอ๊ย แล้วเธอจะคิดมากทำไม ก็คิดเสียว่านัดสังสรรค์ ทำความรู้จักกับ 

คนใหม่ ๆ ดีกว่านั่งเหงาจับเจ่าอยู่คนเดียวในห้องพักแคบ ๆ เหม็นสาบเป็นไหน ๆ”

“บ้า! ห้องเธอน่ะสิเหม็นสาบ” พลอยลลิลสุดเคืองที่ห้องสมหญิงหวานแหวว 

ไปด้วยงานฝีมือของเธอถูกเพื่อนกล่าวหาว่าเป็นห้องแคบ ๆ เหม็นสาบ

“โอ ๋ๆ ๆ ฉันแค่เปรยีบเปรยให้เห็นภาพชัด ๆ ไม่ได้หมายความว่าห้องของแม ่

พลอยน้อยผู้น่ารักเป็นแบบนั้นจริง ๆ เสียหน่อย” สุชาดาจิ้มแก้มป่องอย่างแสนงอน 

ของพลอยลลิลอย่างหยอกล้อแกมง้องอน “แต่อย่าเปลี่ยนเรื่อง เข้าเรื่องหนุ่ม  ๆ  

ต่อเถอะ”

พลอยลลิลถอนใจเฮือก

“ตอนแรกฉันก็คิดอย่างนั้น เจอคนใหม่  ๆ  ก็สนุก ตื่นเต้นดี แต่ไป  ๆ  มา  ๆ  

แม่แนะนำผู้ชายให้ฉันเยอะมาก จนฉันเริ่มเบลอ จำหน้าไม่ได้สักคน”

“โถ  ๆ หนูน้อยน่าสงสาร” สุชาดาลูบศีรษะพลอยลลิลอย่างเอ็นดู เพราะ 

เพื่อนของเธอคนนี้ทำหน้าตาน่าสงสารได้น่ารักสุด  ๆ “แต่ตอนนี้ฉันว่าเธอรีบเก็บ 

โทรศัพท์ก่อนดีกว่า เห็นไหมว่าพี่แต้วเดินมาโน่นแล้ว”

พลอยลลลิรบีเกบ็โทรศพัทม์อืถอืลงกระเปา๋ถอืแลว้หยอ่นลงพืน้ เขีย่ใหเ้ขา้ไป 
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อยู่ใต้เคาน์เตอร์อย่างรวดเร็ว เป็นที่รู้กันว่าการคุยโทรศัพท์ส่วนตัวในร้านระหว่าง 

ทำงานเปน็เรือ่งตอ้งหา้ม แตถ่งึกระนัน้เมือ่ไมม่ลีกูคา้ในรา้น พวกพนกังานกอ็ดหยบิ 

โทรศัพท์ขึ้นมาเช็กโน่นดูนี่ไม่ได้

พี่แต้ว  หรือตะวันนาเป็นผู้จัดการดูแลช็อปสาขาชลบุรีของบริษัททิศา  

เจมสโตนส์ (Thisa Gemstones Co., Ltd.) เธอเดินเข้ามาในร้านหลังจากพัก 

รับประทานอาหารกลางวัน แต่แทนที่จะกลับเข้าห้องที่อยู่ลึกเข้าไปด้านหลังร้าน  

กลับเดินตรงมาหาพวกเธอ

“พลอย ตามพี่มาข้างในหน่อย” ว่าแล้วตะวันนาก็เดินเข้าห้องไป ทิ้งให้ 

สองสาวมองสบตากัน

“อึ๋ย อย่าบอกนะว่าเมื่อกี้เห็นเธอใช้โทรศัพท์น่ะ”

“คงไม่มั้ง” พลอยลลิลพูดอ้อมแอ้มอย่างไม่แน่ใจเท่าไรนัก แล้วจัดเสื้อผ้า  

ลบูกระโปรงใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้จงึเดนิตามผูจ้ดัการสาวใหญไ่ป แตไ่มว่ายหนักลบั 

ไปทางเพื่อนสาวอย่างไม่มั่นใจ สุชาดาจึงชูกำปั้นขึ้นสองข้างเป็นสัญลักษณ์บอกให้ 

พลอยลลิล ‘สู ้ๆ’

พลอยลลิลเข้าไปในห้องอย่างลังเล

“ทำหน้าแบบนั้นหมายความว่ายังไงจ๊ะ แม่พลอยลลิล ไปทำอะไรผิดเข้าเลย 

กลัวพี่ว่าหรือไง” ตะวันนาเห็นใบหน้าเหยเกของลูกน้องก็เหน็บแนมเบา ๆ แกมเอ็นดู

“แหม พี่แต้ว เรียกคุยส่วนตัวแบบนี้  พลอยก็ต้องระวังตัวนิดหนึ่ง”  

พลอยลลลิมสีหีนา้ดขีึน้เมือ่เหน็วา่ตะวนันาไมม่ทีา่ทจีะตอ่วา่ใด ๆ ซำ้ยงัหยอกเยา้เลน่  

“ว่าแต่มีเรื่องอะไรจะคุยกับพลอยคะพี่แต้ว”

“เรื่องดีจ้ะ ทางสำนักงานใหญ่ให้พี่ส่งพนักงานที่เหมาะไปฝึกงานที่ช็อปสาขา 

ใหญ่ พี่เลยตัดสินใจเลือกพลอยไปเป็นตัวแทนของสาขาเรา”

พลอยลลลินิง่ไปชัว่ขณะกบัขา่วทีไ่ดร้บั คลา้ยกบัยงัทำความเขา้ใจกบัมนัไมไ่ด ้ 

จนต้องเอ่ยทวนออกมา

“หมายความว่าพี่แต้วจะส่งพลอยไปฝึกงานที่ช็อปใหญ่ในกรุงเทพฯเหรอคะ”

“เป็นสำนักงานใหญ่ คัดสรรจากรายชื่อพนักงานที่สาขาต่าง  ๆ  ส่งเข้าไป”  

ตะวันนาเอ่ยยิ้ม  ๆ ใบหน้ากลมกับแก้มอิ่มน่าหยิกของพลอยลลิลทำให้สีหน้าบื้อ ๆ  
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ของหญิงสาวในยามนี้ดูน่ารักน่าขันไปพร้อม ๆ กัน

“พลอยจะได้ไปกรุงเทพฯ”

“จ้ะ” ตะวันนาย้ำอีกครั้งอย่างใจเย็น “พร้อมสวัสดิการที่พักสำหรับพนักงาน 

ต่างจังหวัด”

ข่าวนี้สร้างความยินดีให้พลอยลลิล ทำให้หญิงสาวแทบกระโดดตัวลอย 

ออกมาประจำเคาน์เตอร์หน้าร้านหลังจากฟังรายละเอียดต่าง ๆ จากตะวันนา

“ว่าไงนะ  เธอจะได้ไปทำงานที่ช็อปใหญ่ในกรุงเทพฯเหรอ รู้ ไหมว่า 

หมายความว่าอะไร” สุชาดาจับมือทั้งสองข้างของพลอยลลิลขึ้นมาเขย่า ทั้งดีใจ 

และอิจฉาอีกฝ่ายไปพร้อม ๆ กัน

“อื้อ” พลอยลลิลพยักหน้ารับ การเข้าไปทำงานที่ช็อปในกรุงเทพฯหมายถึง 

โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน กลุ่มที่ถูกเรียกตัวเข้าสำนักงานใหญ่มีโอกาสไปประจำ 

สาขาใหม่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น

“ดีใจด้วยนะพลอย แล้วต้องเข้าไปรายงานตัวเมื่อไหร่”

“รายงานตัววันจันทร์ แล้ววันที่หนึ่งเดือนหน้าก็เริ่มงานที่ใหม่เลย”

“วันจันทร์ที่จะถึงนี่น่ะเหรอ”

“อื้อ...วันนี้วันศุกร์ ก็เหลือเวลาเตรียมตัวแค่สองวัน พี่แต้วเลยให้หยุดงาน 

ได้”

“ออกจะกระชั้นชิดไปหน่อยนะ แต่ก็แค่ไปรายงานตัวแล้วกลับ ไม่ต้อง 

เตรียมอะไรมากนัก อุ๊ย แต่เธอต้องกลับบ้านที่เมืองจันท์ไม่ใช่เหรอ”

“อ๊ะ!” พลอยลลิลถูกเรียกตัวเข้ากรุงเทพฯทำให้ตื่นเต้นดีใจจนลืมเรื่องที่ต้อง 

กลับบ้านเสียสนิท แล้วยังเรื่องดูตัวอะไรนั่นอีก

จะว่าไปก็ดีเหมือนกัน กลับห้องพักวันนี้ก็ใช้เรื่องงานปฏิเสธการดูตัวในวัน 

อาทิตย์เสียเลย...

โรเบิร์ตเร่งงานเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นในตอนบ่ายเขาจึงสามารถขับรถไปจันทบุรี 

ได้อย่างสบายใจ

เกือบสี่โมงเย็นขณะที่ผ่านตัวเมืองชลบุรี แรงกระตุ้นบางอย่างทำให้เขา 
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