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You are so Loved 

คณุ...ที่ถกูรัก 

กระรอกน้อยท่ีหายไป 

Lost Squirrel เขียน 
เนือ้หาในนิยายเร่ืองนีเ้ป็นลิขสทิธ์ิของผู้ เขียนแตเ่พียงผู้ เดียว 
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บทที่ 1 

อานภุาพ หรือ อุ้ม ก้าวยาว ๆ ไปตามทางเดินของสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดนิอยา่งเร่งรีบ 

ชายหนุ่มยกมือขวาขึน้เพ่ือมองดูนาฬิกาข้อมือ พลาง

ถอนหายใจพรืดออกมา 

ขณะนีเ้ป็นเวลาเกือบแปดโมงคร่ึงแล้ว ขาดไปแคส่ิบนาที

เทา่นัน้... 

สองขาก้าวยาว ๆ แหวกฝงูชนซึ่งก าลงัเร่งรีบในช่วงเวลา

เร่งดว่นแบบนี ้เพ่ือรีบข้ามไปในตึกอาคารส านกังานซึ่งอยู่ฝ่ังตรง

ข้ามของถนน 

วนันีเ้ขาต่ืนสาย... ต่ืนสายเอามาก ๆ กว่าจะรีบอาบน า้  

ล้างหน้าแปรงฟันมาขึน้รถไฟฟ้าใต้ดินได้ก็ปาเข้าไปเกือบเจ็ดโมง

คร่ึงแล้ว 

อานุภาพเข้าไปในอาคารได้ส าเร็จ เขากระหืดกระหอบ

กดลิฟต์ขึน้ไปยงัชัน้หก ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของออฟฟิศบริษัทซอฟต์แวร์

เกมคอมพิวเตอร์ 
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บริษัทของเขาเป็นบริษัทเก่ียวกับซอฟต์แวร์ประเภทส่ือ

การเรียนการสอนส าหรับเด็กเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนาน ๆ ทีจะมีเกม

พีซีโผลอ่อกมาบ้าง แตก็่ไมไ่ด้รับความนิยมเทา่ท่ีควร 

อานุภาพทรุดกายลงนั่งท่ีโต๊ะท างานของตน เขาคว้า

ผ้าเช็ดหน้ายับยู่ย่ีจากกระเป๋ากางเกงขึน้มาซบัเหง่ือ ก่อนท่ีชาย

หนุ่มซึ่งอายุมากกว่าเขาอีกคนหนึ่งจะเอาแฟ้มมาวางลงบนโต๊ะ

ของเขา 

“ไอ้อุ้ม !” 

เสียงของ ศภุกิจ หรือ กบ ดงัขึน้เหนือศีรษะ 

ศุภกิจนัน้มีต าแหน่งหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ีตวัของอานภุาพเองเป็นลกูน้องท่ีเพิ่งเข้ามา

ท างานได้เพียงหนึ่งปีเท่านัน้ แต่โดยรวมแล้วศภุกิจเองก็ดีกับเขา

มากทีเดียว ถึงแม้จะมงึมาพาโวยไปบ้างในบางครัง้ก็ตาม 

“ไอ้อุ้ม แกมาสาย” 

ศุภกิจเร่ิมพูดอีกครัง้ แต่ดูเหมือนเป็นการแซวเล่น ๆ 

มากกวา่จะดดุา่จริงจงั อานภุาพเลยยิม้แหย ๆ กลบัไป 
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“ขอโทษครับพ่ีกบ ก็ผมต่ืนสายจริง ๆ” 

ยกมือไหว้ปลก ๆ ไปอย่างนัน้ เขารู้ว่าศภุกิจไม่ได้จะมาดุ

ดา่อะไรหรอก 

“หวัหน้าคะ ให้อุ้มเขาได้พกัหายใจก่อนดีไหม” 

เสียงของพนกังานหญิงรุ่นเดียวกบัเขาดงัขึน้ 

เขมนิจ  หรือ เขม เดินเ ข้ามาสมทบกับเขาทัง้สอง 

กลายเป็นว่าขณะนีมี้คนถึงสองคนก าลังสมาคมอยู่ท่ีหน้าโต๊ะ

ท างานของเขา 

น่ีอาจเป็นเร่ืองปกติท่ีคนในแผนกนีซ้ึ่งคอ่นข้างจะสนิทกนั 

มาก มักจะชอบจับกลุ่มคุยกันก่อนเข้างานเสมอ หรือบางที... 

ก่อนท่ีใครคนหนึง่จะมาถึงนัน่แหละนะ 

“อุ้ มมาสายแต่ก็ยังมาสายไม่เท่าผู้ จัดการมัง้คะ พ่ีด

รีมนะ่” 

“พดูถกูจ้ะเขม” 

ศภุกิจหวัเราะ ห ึๆ ในล าคอ อานภุาพได้แตฟั่งเงียบ ๆ 
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ส าหรับคนท่ีถูกพดูถึง... อิทธิพงษ์ หรือ พ่ีดรีมของสาว ๆ 

หลายคน ณ ท่ีนี ้เป็นผู้ จัดการฝ่ายตัง้แต่อายุยังน้อย ซึ่งมาถึง

ตอนนี ้ฝ่ายนัน้ก็มีอายมุากกวา่อานุภาพราวหกปีได้ แตไ่มม่ากไป

กวา่ศภุกิจ 

อิทธิพงษ์เป็นท่ีช่ืนชอบในหมู่สาว ๆ เพ่ือนร่วมงานของ

เขาเป็นอย่างมาก ชายหนุ่มผู้ มีใบหน้าหล่อเหลา เป็นใบหน้าท่ี 

‘สวย’ ในแบบของผู้ ชาย แต่งกายสะอาดสะอ้านเรียบร้อย ด้วย

เสือ้ผ้ามีแบรนด์ เรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นผู้ชาย ‘ส าอาง’ อยู่พอตวั

เลยทีเดียว 

แต่สิ่งท่ีท าให้บรรดาพนกังานผู้ชายในฝ่ายนีไ้ม่ค่อยชอบ

ผู้จดัการฝ่ายของตนเองนัน้ ก็เพราะว่าอิทธิพงษ์เป็นชายท่ีเขาถึง

ยากเกินไป ส าหรับอานุภาพแล้ว เขาไม่ได้มีความเป็นกันเอง

เหมือนเชน่ศภุกิจ 

อิทธิพงษ์มกัจะพูดกับเขานบัค าได้ ดเูป็นคนมีท่าทีไว้ตวั

อยู่มาก ไม่เหมือนศุภกิจผู้ ซึ่งเฮไหนเฮนั่น วันไหนเมาหัวราน า้ก็

เมาหัวราน า้ ด้วยกัน  นั่นท าให้อานุภาพนับถือศุภ กิจมาก

พอสมควร 
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ส่วนตวัของศภุกิจเอง ถึงแม้จะมีต าแหน่งท่ีน้อยกว่า แต่

เขาก็ไม่ได้แสดงความเคารพพินอบพิเทาอะไรกบัอิทธิพงษ์คนนัน้

นกั เน่ืองจากอายุท่ีเท่ากัน หลายครัง้ท่ีศภุกิจเมา และมักจะพูด

กนัในกลุ่มเพ่ือนฝงูว่า ตนเองเสียอีกท่ีควรได้เป็นผู้ จดัการฝ่าย แต่

ท าไมดนัเป็นไอ้เจ้านัน่ไปเสียได้ ! 

“ว่าแตห่วัหกูระเซิงมาเชียวนะอุ้ม เม่ือคืนท าอะไรนอนดกึ 

?” 

เขมนิจถามยิม้ ๆ 

“ดบูอล” 

ชายหนุม่ตอบ 

“อ้อ” 

“พูดถึงเร่ืองบอลแล้ว” ศุภกิจเอ่ย “ฉันล่ะเสียดายจริง ๆ 

ท าไมทีมท่ีฉนัเชียร์ถึงไมไ่ด้แชมป์ลีกวะ” 

อานุภาพรู้ว่าศภุกิจเป็นแฟนตวัยงของทีมดงัในประเทศ

องักฤษอยู่ทีมหนึ่ง ตวัเขาเพียงแค่ดผู่าน ๆ ไปเท่านัน้ แต่ส าหรับ
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หัวหน้าฝ่ายแล้ว ทางนีดู้แบบจริงจังมากจนเอามาบ่นได้ทุกวัน

เวลาทีมรักพา่ยแพ้ 

ดจูะเป็นพฤติกรรมท่ีไมค่อ่ยดีท่ีคนสามคนเอาแตจ่บักลุ่ม

คยุแทนท่ีจะเร่ิมท างาน 

ชัน้หกทัง้ชัน้... โดยเฉพาะท่ีฝ่ายของพวกเขา มีคนมา

ท างานกันพอสมควรแล้ว จึงถึงเวลาท่ีควรเร่ิมงานของตนเองได้ 

แตเ่ท้าของคนทัง้สองก็ดจูะไม่ยอมย้ายไปจากโต๊ะท างานของเขา

เสียที อานภุาพได้แตย่ิม้เฝ่ือน ๆ แตพ่ดูอะไรไมไ่ด้ 

ลกัษณะแบบนี ้หากชายคนนัน้มาถึงล่ะก็ คนท่ีจะโดนดุ

คงจะเป็นเขาแหงแซะ แคค่ดิก็สยองแล้ว 

“คณุศภุกิจ คณุเขมนิจ” 

เสียงของใครคนหนึง่ดงัขึน้ด้านหลงั 

‘นัน่ไงละ่ นัน่ไง แบบนีล้ะ่ก็วนันีซ้วยไปทัง้วนัแหง ๆ’ 

อานภุาพคดิ 

อิทธิพงษ์พูดออกมาด้วยเสียงนุ่ม ๆ ใบหน้าหล่อเหลา

ของผู้ เป็นเจ้านายเข้ามาในประสาทการมองเห็นของเขา 
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“อ้าว สวสัดีครับหวัหน้า” 

ศภุกิจยงัคงทกัทายด้วยแบบหน้าตาเฉย ไม่สะทกสะท้าน

อะไรทัง้สิน้ว่าตนก าลังท าสิ่งไม่สมควรในออฟฟิศ เช่น การไม่

กระตือรือร้นตอ่การท างานเชน่นี.้.. 

“สวสัดีคะ่พี่ดรีม” 

เขมนิจรีบทกัทายเสียงใส ซึ่งอิทธิพงษ์เองก็ยิม้ตอบให้เจ้า

หลอ่น ท าเอาหญิงสาวแทบลอยเลยทีเดียว 

“ถึงเวลาท างานแล้ว ยงัมาจบักลุม่อะไรตรงนีเ้หรอ” 

เสียงนุม่เอ่ย เขามองมาท่ีหวัหน้าฝ่ายและลกูน้องหญิงซึ่ง

หนัมองหน้ากนั 

“เอ้อ... คือพอดีผมเอาแฟ้มเอกสารมาให้ไอ้อุ้มมนั ก็เลย

ถือโอกาสทกัทายว่าวนันีม้าท างานสาย เอ้ยไมใ่ช่ ! ผมหมายถึง... 

ไอ้อุ้มมนัรีบมาแบบกระหืดกระหอบมากก็เทา่นัน้” 

พอพดูช่ือ ‘ไอ้อุ้ม’ ปุ๊ บ สายตาคมของอิทธิพงษ์ก็ตวดัมาท่ี

อานภุาพทนัที ชายหนุ่มผู้ เป็นลกูน้องจึงต้องรีบยกมือไหว้ทกัทาย 

ทัง้ท่ีก่อนหน้านีย้งัไมไ่ด้ท า 
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“สวสัดีครับ ผู้จดัการฝ่าย” 

อิทธิพงษ์เพียงมองเขานิ่ง ๆ ไม่แม้แต่จะเอ่ยตอบการ

ทกัทายของเขาด้วยซ า้ 

ทัง้ศภุกิจและเขมนิจเห็นบรรยากาศมาคุ จึงรีบแยกย้าย

กลับไปนั่งยังโต๊ะท างานของตน ปล่อยให้อานุภาพเผชิญ

สถานการณ์อนัยากล าบากคนเดียว 

บอกตามตรงว่าตัง้แตเ่ข้าท างานท่ีน่ี เขาไม่ชอบผู้จดัการ

ฝ่ายคนนีเ้ลย 

เขารู้สึกว่าอิทธิพงษ์เป็นคนค่อนข้างเต๊ะ และแอคอาร์ต 

แตจ่ะยิม้และพดูดีกบัพนกังานผู้หญิงเสียเป็นสว่นใหญ่ 

อันท่ีจริงในฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ก็มี

พนักงานชายอยู่ไม่ ก่ีคนเท่านัน้  แต่คนท่ีดู เหมือนจะได้ รับ

ผลกระทบมากท่ีสุดกลบัดจูะเป็นเขา อานภุาพไม่เข้าใจว่าตนท า

ผิดอะไร 

หากว่ากนัตามตรงแล้ว ทางบ้านของอานภุาพนัน้มีฐานะ

ทางการเงินท่ีแย่มาก อานภุาพเป็นคนท่ีจดัได้ว่าคอ่นข้างจน กว่า
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ท่ีเขาจะเรียนจบมหาวิทยาลยัมาได้ ก็ต้องท างานพิเศษหาเงินส่ง

เสียตนเองมานกัตอ่นกั จนกระทัง่ได้รับใบปริญญาและสมคัรเข้า

ท างานท่ีน่ีในท่ีสดุ 

ความเก่งเหรอก็ปานกลาง เขาไม่ใช่คนท างานเก่งหาก

เทียบกบัเขมนิจ ซึง่หวัไวและมีความกระฉบักระเฉง อานภุาพดจูะ

เป็นคน ‘เร่ือย ๆ มาเรียง ๆ’ เสียมากกวา่ 

สิ่ ง ท่ี อ านุ ภ าพ มี คื อ เ ก ร ด เ ฉ ล่ี ย ท่ี ค่ อ น ข้ า ง สู ง ใ น

ใบทรานสคริป ซึ่งนั่นคือ ‘การเรียน’ ไม่ได้เก่ียวกับ ‘การท างาน’ 

แต่ถึงกระนัน้เขาก็พยายาม โดยการเรียนรู้จากรุ่นพ่ีท่ีสนิท ซึ่ง

นอกจากศุภกิจกับเขมนิจแล้วก็ยังมี ปรารถนา หรือ พ่ีหนา 

พนักงานหญิงวัยกลางคนซึ่งท างานท่ีน่ีมานาน คอยเป็นคน

แนะน าและให้ความชว่ยเหลือ 

อานภุาพไม่ชอบไลฟ์สไตล์ของอิทธิพงษ์ พูดง่าย ๆ ก็คือ

เขาหมัน่ไส้ด้วยซ า้ อีกฝ่ายมีความรวย ในขณะท่ีเขามีแตค่วามจน 

เวลาใครตอ่ใครจบักลุม่นินทาใคร แล้วช่ือเขาอิทธิพงษ์ถกูหยิบยก

ไปพดูถึงเม่ือไหร่ อานภุาพมกัจะได้ยินแตเ่ร่ืองประเภท เม่ือวานข่ี
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บีเอ็ม วนันีข่ี้เบนซ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเขาฟังแล้วก่อให้เกิดความ

ริษยาขึน้มาอยา่งมาก แตก็่ไมอ่าจพดูออกไปได้ 

ดูเหมือนฐานะทางบ้านของอิทธิพงษ์จะดีอยู่แล้ว ไม่

เหมือนกบัเขาหรือศภุกิจท่ีอยู่ในฐานะปานกลาง โดยเฉพาะเขา ! 

ซึ่ง ต้องท างานอย่างปากกัดตีนถีบ เพราะ รู้คุณค่าของเงิน 

อานุภาพจึงไม่เคยใช้ของราคาแพงเหล่านัน้เลย แม้แต่รถเก๋งสกั

คนั... ตวัเขาเองก็ไมมี่ 

“เธอมีกระเป๋าท่ีดีกวา่นีไ้หม” 

ในท่ีสุดเสียงของอิทธิพงษ์ก็ดังขึน้ อานุภาพมองผู้ เป็น

เจ้านายอยา่งไมเ่ข้าใจ 

“อะไรนะครับ ?” 

คูส่นทนาถอนหายใจ 

“ฉนัถามวา่... เธอมีกระเป๋าท่ีดีกวา่นีไ้หม” 

พดูพลางมองไปท่ีกระเป๋าผ้าสะพายข้างใบเก่าซึ่งวางอยู่

บนโต๊ะท างานของเขา อานภุาพฉนุกึก คิดในใจวา่แม้แตก่ระเป๋าก็

ยงัมาต าหนิกนัได้ 



ห น้ า  | 12 

 

กระเป๋าของเขาเป็นกระเป๋าผ้าซึง่ผา่นการใช้งานมาอย่าง

สมบุกสมบนั เป็นกระเป๋าธรรมดาไม่มีแบรนด์ ซึ่งซือ้มาจากร้าน

ขายหนงัสือในราคาสามร้อยบาท กระเป๋าสะพายข้างของผู้ชาย

ใบนี ้เขาใช้มาตัง้แต่สมยัยงัเป็นนกัศึกษา มุมกระเป๋ามีรอยขาด 

แตก็่ยงัใสข่องได้ดีอยู่ 

ไอ้กระเป๋าเอกสารอะไรนั่นตัวเขาไม่มีหรอก คิดในใจ

อยา่งแค้น ๆ วา่ 

‘กไูมใ่ชม่งึ !’ 

“ไมมี่ครับ” 

เขาตอบ 

“เหรอ... งัน้ลองหนัไปดซูิวา่คนอ่ืนเขาใช้กระเป๋าอะไรกนั” 

เสียงนุ่มพดูเหมือนจะหวงัดีแนะน า แตอ่านภุาพรู้ดีว่ามนั

คือการดถูกูคนอยา่งร้ายกาจ 

ใชส่ิวะ ! ขนาดพ่ีกบกบัเขม ยงัมีกระเป๋าภมูิฐาน ๆ ใช้ แต่

ตวัเขาก็มีปัญญาซือ้ได้แคนี่ ้ถ้าอยากให้เขาเปล่ียนใบใหม่นกั เขา

ก็ท าได้แคเ่ข้าไปในร้านเดมิซึง่เคยซือ้มา แล้วซือ้ใบใหมท่ี่เป็นแบบ
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เดียวกันออกมาก็เท่านัน้ แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ในราคาท่ีไม่

เกินห้าร้อยบาทนะเว้ย ! 

พูดจบร่างโปร่งของผู้ จัดการฝ่ายก็เดินตรงไปยังโต๊ะ

ท างานของตนซึ่งอยู่ติดริมหน้าต่าง อานภุาพมองเห็นมือขวาของ

อีกฝ่ายซึ่งถือกุญแจรีโมทรถหรูคนังามก็เกิดความสาปส่งในใจ

มากเข้าไปอีก แต่ก็ท าได้เพียงกัดฟันกรอดและตัง้หน้าตัง้ตา

ท างานของตนเองไป 
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บทที่ 2 

ชีวิตการท างานอนัแสนนา่เบื่อก็วนเวียนอยูอ่ยา่งนี ้

หลายวันต่อมาท่ีโรงอาหารของส านักงาน อานุภาพซือ้

ข้าวราดแกงจากร้านราคาประหยดัแล้วไปนัง่อยู่คนเดียวตรงมุม

ใกล้ ๆ ทางเข้า 

ปรารถนาเดนิเข้ามาหาเขา 

พนักงานหญิงผู้ ซึ่งถึงแม้จะอยู่ในวัยกลางคน แต่ก็มี

ความสวยแบบไมส่ร่าง เข้ามาทกัทายเขาด้วยรอยยิม้ 

“สวสัดีจ้ะน้องอุ้ม เป็นอยา่งไรบ้างชว่งนี”้ 

ท่ีทักทายแบบนัน้ก็เพราะช่วงนีห้ล่อนไม่ได้อยู่ออฟฟิศ

หลายวนั เน่ืองจากต้องไปตดิตอ่งานนอกสถานท่ี 

“ก็เร่ือย ๆ ครับ แล้วพ่ีหนาละ่ ?” 

“ช่วงนีว้ิ่งวุ่นหน่อย เห็นว่าเม่ือหลายวนัก่อน เขมบอกว่า

น้องอุ้มโดนผู้จดัการฝ่ายดเุอาเหรอ” 
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มือซึ่งถือช้อนอยู่กระตุกทันที อานุภาพพ่นลมหายใจ

ออกมา เม่ือเงยหน้าขึน้จากจานข้าวราดแกงตรงหน้าก็พบว่า

ปรารถนานัง่ลงฝ่ังตรงข้ามเขาพร้อมชามก๋วยเตี๋ยวเสียแล้ว 

“ก็... ครับ มนัก็มีบ้าง” 

ตอบตามความจริง 

“ดเุร่ืองอะไร การท างาน ? หรือวา่อะไร ?” 

“กระเป๋าครับ” 

“หา ?” 

“กระเป๋าของผม มนัเก่าและดไูมดี่” 

“ประสาทชดั ๆ” ปรารถนาวา่ น่ีเป็นครัง้แรกท่ีชายหนุ่มได้

ยินรุ่นพ่ีหญิงสบถค าพูดแบบนีอ้อกมา “ขอโทษทีนะ แต่พ่ีว่ามัน

ประสาทจริง ๆ กะอีแคก่ระเป๋า” 

อานุภาพรู้สึกงงว่าท าไมคนซึ่งควรจะได้เล่ือนต าแหน่ง

อย่างปรารถนากลับย ่าอยู่ท่ีเดิม ในขณะท่ีคนซึ่งไม่สมควรเป็น

เจ้านายของใครกลบัได้เป็นเสียอยา่งนัน้ 
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...เขาก าลงัหมายถึงอิทธิพงษ์คนนัน้นะ่นะ 

ปรารถนาเป็นพนักงานท่ีตัง้ใจท างานและมีความรู้รอบ

ด้านอย่างมาก งานออกแบบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ก็ได้

หลอ่นน่ีแหละเป็นหวัเร่ียวหวัแรงด้านความคิดสร้างสรรค์เสมอ 

สาเหตท่ีุคิดได้อีกก็คือหรือว่าอายุของปรารถนาจะมาก

เกินไป แตน่ัน่ก็ไมน่า่ใช่ 

“พ่ีหนาครับ ผมขอถามหนอ่ยได้ไหม” 

อานภุาพเปรยขึน้มา 

“หืม วา่มาสิน้องอุ้ม” 

“ทัง้ ท่ีพ่ีหนาออกจะสวยและเก่ง ท าไมถึงไม่ได้เล่ือน

ต าแหนง่ครับ” 

ปรารถนาหวัเราะเบา ๆ 

“พ่ีไมส่วยหรอกน้องอุ้ม... แก่แล้ว” 

หญิงวยักลางคนยิม้ 

“ไมเ่ลยครับ พ่ีหนานะ่สวยสดุ ๆ ดเูป็นผู้ ดีสดุ ๆ” 
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อานภุาพวา่ 

“ก็...” เจ้าหล่อนอึกอกั “จะให้พ่ีพดูความจริงไหมล่ะ แตรู้่

แล้วเหยียบไว้นะ” 

ชายหนุม่พยกัหน้าหงึกหงกั 

“อันท่ีจริงแฟนของพ่ีเป็นคนใหญ่คนโตในนีแ้หละ พ่ีไม่

อยากให้ถูกนินทาก็เลยไม่ขอรับเอง ไอ้เร่ืองการเล่ือนต าแหน่ง

อะไรนัน่” 

“แฟนของพี่...” 

“อยูฝ่่ายบคุคลจ้ะ แตไ่มต้่องไปสืบนะวา่ใคร เราคบกนัมา

ตัง้แตพ่ี่เข้าท างานท่ีน่ี ปีนีก็้เป็นปีท่ีสิบแล้วละ่” 

“ฮา่ ๆ” 

อานุภาพเข้าใจแล้วว่าปรารถนาและผู้ชายคนนัน้คบกัน

แบบไม่เปิดเผยนั่นเอง ซึ่งสาเหตุท่ีเขาคาดเดาได้ก็คงจะเป็น

เพราะเกรงผลกระทบด้านหน้าท่ีการงาน 

หากใครมีสัมพันธ์ก๊ิก ๆ กั๊ก ๆ กันภายในบริษัท สิ่งท่ี

ตามมายอ่มไมน่า่จะใชเ่ร่ืองดี ๆ แน่ 
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“เด๋ียวช่วงบ่ายพ่ีก็ต้องออกไปอีกแล้ว เดินสายทัง้วนัเลย

วนันี ้เฮ้อ !” 

อานุภาพกลับขึ น้มาบนออฟฟิศ อีกค รั ้งหลังจาก

รับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ 

เขาจดัการท างานท่ีคัง่ค้างในส่วนของเขา และงานท่ีมา

จากแฟ้มปึกใหญ่ซึง่ศภุกิจเอามาสมุไว้ท่ีโต๊ะของเขาก่อนหน้านีอี้ก

ด้วย 

แม้จะพูดว่านั่งท างานไปก็จริง แต่ประสาทการรับรู้ของ

ชายหนุ่มก าลงัให้ความสนใจไปกบัสิ่งท่ีพนกังานหญิงในฝ่ายสอง

ถึงสามคนก าลงัจบักลุม่พดูคยุกนัดงัมาจากบริเวณมมุห้อง ใกล้ ๆ 

กบัอา่งล้างมือ 

เขากวาดตามองไปรอบ ๆ 

ยงัเป็นเวลาเพิ่งจะเร่ิมงานในช่วงบ่าย จึงไม่แปลกท่ีพวก

หล่อนจะจับกลุ่มกัน เพราะตัวบิ๊ก ๆ ระดับหัวหน้า ยังไม่มีใคร

กลบัขึน้มาน่ีเอง 
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“เม่ือเช้าฉันบงัเอิญลงลิฟต์พร้อมกบัพ่ีดรีมด้วยแหละเธอ 

โอย ใจฉนัน่ีสัน่ไปหมด” 

คนท่ีหนึง่พดู 

“โอ๊ยอิจฉาเธออะ เป็นฉันน่ีคงเป็นลมตรงนัน้ไปแล้ว คน

อะไรก็ไมรู้่เนอะ หล๊อหลอ่” 

คนท่ีสองพดู 

“ใช ่ๆ หลอ่มาก แล้วก็ผู้ ดีสดุ ๆ เนีย้บสดุ ๆ ไมรู้่มีแฟนหรือ

ยงัเนอะ” 

คนท่ีสามพดู 

อานภุาพฟังแล้วบอกได้ค าเดียวเป็นภาษาวยัรุ่นว่า เพลีย

จิต ! 

ชายหนุ่มพ่นลมหายใจออกมาทางจมูก พยายามไม่

สนใจเสียงจุ๊กจิ๊กของพวกหลอ่นแล้วก้มหน้าก้มตาท างานตอ่ 

...มนัคงจะเป็นอย่างนัน้น่ะนะ ถ้าหากว่าหวัหน้าฝ่ายศภุ

กิจไมบ่งัเอิญกลบัจากชว่งพกัขึน้มาได้ยินท่ีพวกนัน้คยุกนั 
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“แหม น่ีพวกคณุ เอาแตก่ร๊ีดกร๊าดผู้จดัการฝ่ายน่ะนะ ไม่

มีใครกร๊ีดกร๊าดผมกนับ้างหรือไงกนั” 

ชายหนุม่วา่ 

“ก็หวัหน้าไมเ่ห็นมีอะไรให้นา่กร๊ีดเลยน่ีคะ” 

หนึง่ในสามคนนัน้วา่ 

“เอ้า เป็นงัน้ไป” ศภุกิจได้แต่หวัเราะเหอะ ๆ แล้วพูดต่อ

วา่ “ถ้าอยา่งนัน้ ระหวา่งผมกบัไอ้อุ้มละ่” 

‘กรรม ! โยนมาทางนีท้ าไม’ 

อานภุาพคิดเม่ือได้ยินเสียงของศภุกิจพดูออกไปแบบนัน้ 

สกัพกัเขาก็สมัผสัได้ถึงเร่ืองไม่น่ายินดีอีกครัง้ เม่ือพนกังานหญิง

เหลา่นัน้ตอบกลบัมาวา่ 

“ถ้าเป็นหวัหน้ากบัอุ้ม ก็คงจะกร๊ีดหวัหน้าดีกวา่คะ่” 

“ใช่ ๆ อุ้ มน่ะไม่ไหวหรอก เฉ่ิมเชยแล้วก็จนขนาดนัน้ 

อยา่งน้อยหวัหน้าก็มีรถขบัใชไ่หมคะ” 

ศภุกิจหวัเราะ 



ห น้ า  | 21 

 

“แนน่อนสิจ๊ะ” 

แม้จะเป็นค าพดูแซว ๆ กันเล่น ๆ แตอ่านภุาพยอมรับว่า

เขาฟังแล้วหวัร้อนมากทีเดียว น่ีขนาดคนในฝ่ายเดียวกันนะเน่ีย 

ถ้าจะให้พูดตรง ๆ ในฝ่ายนีก็้ไม่ค่อยมีคนดีกับเขามากเท่าไหร่

ยกเว้น พ่ีหนา พ่ีกบ แล้วก็เขม เทา่นัน้ 

ศภุกิจเป็นคนชอบแกล้ง ชอบแซว อานภุาพจงึไมไ่ด้ตดิใจ

อะไรเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนดีและดีกบัตน แตพ่วกคนอ่ืน ๆ น่ะ

สิ... เขาคงจะฟังผา่นไปได้ยากสกัหนอ่ย 

ในระหวา่งท่ีก าลงัตกท่ีนัง่ล าบาก เสียงของเขมนิจก็ดงัขึน้

เหมือนระฆงัชว่ยชีวิต 

“น่ี พอเถอะนา่ อยา่ไปวา่อุ้มแบบนัน้” 

 “โธ่ยยัเขม เธอเองก็ปลืม้ผู้จัดการฝ่ายอยู่เหมือนกันล่ะ

นา่” 

เขมนิจค้าน 

“เร่ืองนัน้มนัก็ใชน่ะ แตว่า่...” 
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เอาเถอะ อานุภาพรู้ดีว่าพนกังานหญิงในฝ่ายออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ตา่งก็ชอบอิทธิพงษ์ด้วยกันทัง้นัน้ เขาไม่แคร์ แตท่ าไม

ต้องยกเอาช่ือเขาไปนินทากนัเสียหายด้วยนะ ?! 
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บทที่ 3 

บา่ยสองโมงสิบนาที 

อานุภาพเดินช้า ๆ ไปตามทางเดินเพ่ือตรงดิ่งไปยัง

ห้องน า้ชาย 

ท่ี น่ีคือท่ีซึ่งปลอดภัยส าหรับเขาท่ีสุดแล้ว ตัง้แต่เข้า

ท างานมา เวลาท่ีเกิดความเครียดเขามักจะแอบหลบมาอยู่ใน

ห้องน า้เป็นประจ า แตก็่ต้องไม่พยายามให้นานนกั มิฉะนัน้จะถูก

หาวา่แอบอู้งานได้ 

ชว่งเวลาบา่ยสองกวา่ ๆ ไมมี่ใครมาเข้าห้องน า้ในเวลานี ้

อานุภาพยืนเหม่อมองกระจกซึ่งสะท้อนเงาร่างของตน

ด้วยสีหน้าเบื่อโลก 

นึกไปถึงสมยัเรียนก็เหมือนกนั เขามกัชอบหลบมาอยู่ใน

ห้องน า้เป็นประจ า ปิดประตลูงกลอน แล้วเอาฝาชกัโครกลงก่อน

จะทิง้น า้หนกันัง่ลงไปบนนัน้ 
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เป็นแบบนีเ้วลาท่ีเจอครูหรือวิชาเรียนท่ีไมช่อบ จนกว่าจะ

มีคนอ่ืนผ่านเข้ามาในห้องน า้กนัเยอะ ๆ นัน่แหละ เขาถึงจะออก

มาแล้วกลบัขึน้ไปบนห้องเรียน 

...แตน่ี่คือการท างานไมใ่ชก่ารเรียน 

แน่นอนว่าอะไร ๆ มันก็ดูยุ่งยากกว่านัน้มาก การอยู่

ร่วมกับผู้ ใหญ่ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ใช่การอยู่ ร่วมกับเด็ก

เหมือนอย่างตอนนัน้เสียหน่อย คดิแล้วก็ท้อ ชายหนุม่เปิดก๊อกน า้

ปล่อยให้สายน า้เย็นไหลผ่านมือของตนลงสู่ท่ออย่างใจลอย 

จนกระทัง่ได้ยินเสียงคนเข้ามาในนี ้

ศภุกิจนัน่เอง 

“อ้าวไอ้อุ้ม อู้ เหรอแก เข้าห้องน า้บอ่ยนะเราเน่ีย” 

“ครับ ก็นะ” 

เขาตอบ ก่อนจะนกึเร่ืองท่ีจะพดูขึน้มาได้ 

“น่ีพ่ีกบครับ” 

“วา่ไงละ่ ?” 
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ฝ่ายนัน้มองมาทางเขาด้วยสีหน้าตัง้ค าถาม 

“ท าไมในฝ่ายเราผู้หญิงถึงได้เอาแต่กร๊ีดกร๊าดผู้ จัดการ

ฝ่ายจงัเลย ทัง้ท่ีจริง ๆ แล้วพนกังานชายก็ไม่ได้มีแคผ่มหรือพ่ี แต่

ยงัมีพิชิตอีกคน” 

ศภุกิจยกมือขึน้ลบูปลายคางอยา่งใช้ความคิด 

“ก็จริงของแก” 

อานภุาพพดูตอ่ 

“แล้วก็นะ พิชิตเองก็พิมพ์นิยมไม่ใช่เหรอ ผมหมายถึง 

หลอ่กวา่ผมหรือพ่ี” 

“แตอ่ยา่งไรฉนัก็หลอ่กวา่แก” 

“ก็ได้ครับ” 

ศภุกิจฟังแล้วก็เดินผ่านเขาไปท่ีโถปัสสาวะ หวัหน้าฝ่าย

ท าธุระส่วนตัวเรียบร้อยก็เดินมาท่ีล้างมืออีกครัง้ ในขณะท่ี

อานภุาพยงัคงมองในหน้าของตนเองในกระจกโดยไม่ได้ขยบัเท้า

ไปแม้แตน้่อย 
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มือของเขาไม่ได้เปื้อน และเขาเองก็ไม่ได้ปวดปัสสาวะ

เหมือนหัวหน้าด้วย เขาเพียงแต่เข้ามาหลบอยู่ในห้องน า้เพราะ

เบื่องานและผู้ คนเท่านัน้ ฟังยังไงก็เป็นเหตุผลค าว่าอู้ อยู่ดี แต่

อานุภาพไม่สนใจหากใครจะคิดเช่นนัน้ตราบใดท่ียังไม่มีใคร

ต าหนิเขา 

ศุภกิจล้างมือแล้วปิดก๊อกน า้ ชายหนุ่มรุ่นพ่ีเอามือซึ่ง

เปียกน า้มาตบลงบนบา่เขาหนกั ๆ แล้วพดูวา่ 

“เอานา่ แกอยา่คดิมาก” 

“...” 

“พวกผู้หญิงก็แบบนีแ้หละ ขนาดตวัฉันเองยังไม่เข้าใจ

เลยว่าผู้ ชายแบบนัน้มันมีดีอะไร ส าอางฉิบหาย ถ้าเป็นผู้หญิง

แล้วท าตวัเหมือนนกหงส์หยกท่ีเห็นกระจกไม่ได้ก็คงจะน่ารักอยู่

หรอก แตน่ี่ผู้ชาย มนัไมใ่ชไ่ง ! เฮอะ มนัคงมีดีแคห่ลอ่รวยละ่มัง้” 

“ผู้จดัการฝ่ายชอบมาวิจารณ์เร่ืองข้าวของเคร่ืองใช้ของ

ผม อย่างเม่ือวันก่อนก็กระเป๋าสะพาย น่ีก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะลาม

มาถึงเสือ้เชิต้ กางเกง เข็มขดั รองเท้า นาฬิกา อีกหรือเปลา่” 
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ศุภกิจก้าวถอยหลังไปแล้วมองดูอานุภาพตัง้แต่ศีรษะ

จรดปลายเท้า ชายหนุ่มรุ่นพ่ีท าเสียง อืม ๆ แล้วพยักหน้ากับ

ตนเอง 

“เทา่ท่ีฉนัดแูกก็ไมเ่ห็นมีอะไรผิดปกติ ตัง้แตเ่ข้าท างานมา

ก็แตง่ตวัเรียบร้อยดี นา่ชมเชยด้วยซ า้” 

“ขอบคณุครับ” 

“พอดีว่าฉันเป็นคนไม่สนใจเร่ืองแบรนด์ แต่ดูท่าทางว่า

หมอนัน่จะไม่ใช่ หวัสงูยิ่งกว่าอะไร ไม่รู้ว่าทัง้ตวัน่ีหมดไปก่ีหม่ืนก่ี

แสน เห็นแล้วก็นา่หมัน่ไส้เป็นบ้าวะ่” 

ศภุกิจบน่ 

อานุภาพเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวท่ีหมัน่ไส้อิทธิพงษ์

... ศภุกิจก็เชน่กนัหรือเน่ีย 

“ใช่เลยครับ เสือ้ผ้าแพง ๆ พวกนัน้มนักินได้หรืออย่างไร

นะ” 
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“เฮ้อ แต่ถ้าจะให้แนะน าจริง ๆ ล่ะก็ มันก็พอมีวิธีอยู่  

อย่างฉันเน่ีย...” ศภุกิจหร่ีเสียงให้เบาลงเหมือนกลวัใครจะได้ยิน 

“ของปลอมไง ของปลอม” 

“หา ?” 

อานภุาพร้อง 

“ชู่ว์ ! เงียบหน่อยสิไอ้อุ้ม เด๋ียวคนในออฟฟิศรู้ อายเขา

นะเว้ย” 

“โทษทีครับ” 

ศภุกิจชีม้าท่ีเข็มขดัสายหนงัของตน 

“อย่างเส้นเนีย้ ของปลอม แกรู้ไหม ไม่ใชข่องจริงอะไรนัน่

หรอก ฉนัสัง่ซือ้มาจากในอินเทอร์เน็ต อ้อ อยา่งรองเท้าคูนี่ก็้ด้วย” 

เขาวา่พลางชีล้งไปท่ีรองเท้าสนีกเกอร์หุ้มส้นสีด าท่ีใสอ่ยู ่

“แกลองเข้าไปเสิร์ชดใูนเน็ต ก๊อปเกรด A AAA MIRROR 

อะไรก็ว่าไป มนัพอแก้ขดัได้นะ ถ้าแกไม่อยากให้หมอนัน่มาดถููก

แกเร่ืองของไมมี่แบรนด์” 
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“แพงไหมครับ” 

“อย่างน้อยก็ถูกกว่าของจริงโขล่ะนะ บางร้านก๊อปดี ๆ 

เนียน ๆ งี ้ดเูผิน ๆ ไมรู้่หรอก” 

ศภุกิจยกัคิว้ให้เขา ก่อนจะเดินออกจากห้องน า้ไป ทิง้ให้

อานภุาพอยูเ่พียงล าพงักบัความคดิท่ีวา่ 

‘ของปลอมเหรอ...’ 

 

ให้ตายเถอะ ! สดุท้ายแล้วเขาก็ก าลงัเสิร์ชในอินเทอร์เน็ต

เร่ืองของปลอมนัน่จริง ๆ 

อานุภาพรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจมาก ท่ีเห็นทัง้รองเท้า เสือ้ผ้า 

กระเป๋า แบรนด์เนมย่ีห้อดังทั ง้หลายซึ่งตัว เขาไม่ มีวันไ ด้

ครอบครอง วางขายกนับนหน้าเว็บไซต์เกล่ือนขนาดนี ้

เขาตดัสินใจสัง่ซือ้เสือ้เชิต้ย่ีห้อดงัมาตวัหนึ่ง ซึ่งเขียนว่า

งานก๊อป AAA ตัง้ใจว่าจะใส่เจ้าเสือ้ตวันีแ้หละไปท างาน อ้อ นึก

ไปนึกมาเม่ือตอนนัน้อิทธิพงษ์ว่าเขาเร่ืองกระเป๋าน่ีนะ หึ เพราะ

ฉะนัน้... 
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อานุภาพกดสั่งออเดอร์กระเป๋าท างานส าหรับผู้ ชายมา

พร้อมกันด้วยเลย เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมแบรนด์โคตรหรูของ

ประเทศแถบยโุรป ซึง่ใคร ๆ ก็นิยมใช้กนั 

‘เอาละ่วะ ทีนีก้ก็ูจะได้มีได้ใช้บ้างละ่ !’ 

ชายหนุม่ก าหมดักบัตนเอง 

พอกลับถึงบ้าน สิ่งท่ีแรกท่ีเขาท าก็คือพุ่งตัวมายังโต๊ะ

คอมพิวเตอร์แล้วเร่ิมเปิดมนัขึน้เพ่ือท าการสืบค้น 

คดิ ๆ ไปแล้วไม่น่าเช่ือเลยวา่เงินเดือนอยา่งศภุกิจก็ยงัใช้

ของปลอมอยู่อีก ทัง้ท่ีอีกฝ่ายน่าจะมีเงินมากพอท่ีจะซือ้ของจริง

ได้สบาย ๆ อยูแ่ล้ว 

แตก็่นะ... ศภุกิจไมไ่ด้ฟุ้ งเฟ้อเหมือน ‘ใครบางคน’ น่ีเนอะ 

ถึงขนาดมาวิจารณ์เขาแม้กระทั่งกระเป๋าท่ีสะพายมา

ท างาน ทัง้ท่ีมนัไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองงานเลยแท้ ๆ เชียว 
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บทที่ 4 

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปชายหนุ่มมาท างานอย่างอารมณ์ดี

เป็นพิเศษ 

วนันีเ้ขาตัง้ใจมาแตเ่ช้า 

ใส่เสือ้เชิต้ตวัใหม่ท่ีเพิ่งได้รับทางพสัดไุปรษณีย์ แล้วยัง

สะพายกระเป๋าสะพายข้างใบใหมซ่ึ่งทางร้านเพิ่งส่งมาให้เม่ือสอง

วนัก่อน สด ๆ ร้อน ๆ อีกด้วย 

“เชรด ไอ้อุ้ม กระเป๋าสวยว่ะ ให้ตาย น่ีไอ้อุ้มตวัจริงเปล่า

เน่ีย” 

ศภุกิจทกัเขาทนัทีท่ีมาถึง ซึง่แนน่อนวา่อานภุาพยิม้อยา่ง

ผู้ มีชยั 

“ผมน่ีแหละครับพ่ีกบ ผมเอง” 

ชายหนุม่ตอบ 

“ไอ้อุ้ มแก... วันนีดู้ไฮโซสาด ฮ่า ๆๆ” ศุภกิจดูจะชอบ

กระเป๋าสะพายของเขาเอามาก ๆ ถึงขนาดเข้ามาดแูล้วดอีูก “เห็น

ไหมละ่ ฉนับอกแล้ว” 
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“อุ้มวนันีด้ดีูนะเพ่ือน เอ๊ะ แล้วนัน่เสือ้ใหม่ใช่เปล่า สวย ๆ 

ครับเพ่ือน” 

พิชิตเข้ามาเสริมอีกคน 

อานุภาพรู้สึกว่าตวัเขาเหมือนจะลอยละล่อง เขาไม่เคย

ได้รับค าชมจากเพ่ือนร่วมงานแบบนีม้าก่อนในเร่ืองลกัษณะนี ้ไม่

น่าเช่ือว่ากะอีแค่ของแบรนด์เนมมันจะท าให้คน ๆ หนึ่งเป็นท่ี

ยอมรับนบัหน้าถือตามากขนาดนี ้

หึ... ไม่น่าล่ะไม่น่า... ท าไมสาว ๆ ในฝ่ายถึงได้หลงใหล

ได้ปลืม้กับผู้ จัดการฝ่ายคนนัน้นักหนา เขาเพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งก็

วนันี ้

เดิมทีเขาไม่คดิสนใจอะไรแบบนีอ้ยูแ่ล้ว ถ้าหากวา่ศภุกิจ

ไมเ่ข้ามาพดูแนะน าละ่ก็ วนันีแ้หละ คณุอิทธิพงษ์ก็อิทธิพงษ์เถอะ 

‘ไอ้ผู้ ชายขีเ้ต๊ะแบบนัน้มาเห็นกูในลุคใหม่แล้วจะว่า

อยา่งไร กลูะ่อยากเห็นหน้ามนัจริง ๆ !’ 
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เรียกว่าเป็นโอกาสอนัดีหรือเปล่าท่ีจะได้เหยียบหน้าอิทธิ

พงษ์ให้จมดนิ เม่ืออานภุาพมีความจ าเป็นต้องเอาแฟ้มรายงานไป

สง่ท่ีโต๊ะของผู้จดัการฝ่าย 

บรรยากาศในการท างานเป็นไปอย่างเรียบร้อยเงียบ

เชียบ 

แต่ละคนต่างตัง้ใจท างานในส่วนของตนอย่างดี มีบ้างท่ี

ปรึกษาหารือ แต่ก็อยู่ในความเงียบท่ีมิได้ท าให้ผู้ ร่วมงานคนอ่ืน

เสียสมาธิ หรือละเมิดความเป็นสว่นตวั 

ชายหนุ่มลกุขึน้ยืนเต็มความสงู ก้าวเดนิอย่างมัน่ใจไปยงั

โต๊ะของผู้จดัการฝ่ายซึง่อยูต่ดิริมหน้าตา่ง 

ไม่น่าเช่ือว่าเพียงแคล่องสวมเสือ้ผ้าแบรนด์เนม ซึ่งถึงจะ

เป็นของปลอม ก็ท าให้เขารู้สึกเหมือนตนเอง ‘เหนือขึน้’ ได้ขนาดนี ้

ต้องขอบคณุศภุกิจจริง ๆ 

ชายหนุม่คดิ 

ร่างสูงเดินมาหยุดอยู่ ท่ีหน้าโต๊ะท างานของอิทธิพงษ์

พร้อมกบัแฟ้มเอกสารเลม่หนาในมือ 
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“ผู้จดัการฝ่ายครับ” เขาเรียก “น่ีคืองานท่ีผมท าเสร็จแล้ว 

เชิญตรวจดไูด้เลยครับ” 

อิทธิพงษ์ละสายตาจากหน้าจอโน้ตบุ๊คแล้วเหลือบมา

มองทางเขา 

อานุภาพเห็นดวงตาภายใต้กรอบแว่นสีด านัน้หร่ีลง

เล็กน้อย ดเูหมือนอีกฝ่ายจะก าลงัมองเสือ้เชิต้ตวัใหม่ซึง่เขาใส่อยู่ 

อ้อ... รวมทัง้มองผ่านไปยงักระเป๋าสะพายใบใหมซ่ึ่งเขาเจตนาตัง้

หราไว้บนโต๊ะท างานนัน่ด้วย 

“น้องอุ้ม” 

ผู้ ฟังกลืนน า้ลายเอ๊ือกเม่ือถกูเรียกช่ือด้วยโทนเสียงต ่า ผู้

พดูยงัคงพดูตอ่ไป 

“มีใครเคยบอกหรือเปลา่วา่อยา่ใช้ของปลอม” 

เพล้ง ! 

อานุภาพรู้สึกเหมือนหน้าของตนแตกละเอียดกลายเป็น

ผยุผง เม่ือถกูพดูออกมาอยา่งชดัเจนวา่ ‘ใช้ของปลอม’ 
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อิทธิพงษ์พูดด้วยเสียงท่ีไม่เบาเลย เพราะฉะนัน้คนใน

ออฟฟิศซึง่นัง่อยูต่รงนีย้อ่มได้ยิน 

ขาทัง้สองแข็งค้างอยู่กบัท่ี ในตอนนีช้ายหนุ่มไม่สามารถ

ขยับเขยือ้นปลายเท้าไปไหนได้แม้แต่มิลลิเซนเดียว เขารู้สึก

เหมือนถกูฉีกหน้ากระจาย ภาพท่ีอุตส่าห์วาดหวงัไว้ดิบดีกลบัถูก

ท าลายด้วยค าวา่ ‘อยา่ใช้ของปลอม’ 

หากเป็นคนกันเองคงไม่เท่าไหร่ แต่ส าหรับเขาท่ีมีปม

เร่ืองความจนอยู่แล้ว การถูกพูดใส่หน้าแบบนีต้่อหน้าธารก านัล 

ยิ่งสร้างความอบัอายมากเข้าไปอีก 

กลายเป็นเหมือนเขาเป็นคางคกอยากขึน้วอ ใช้ของไมส่ม

กบัตวัไปแล้ว เม่ืออิทธิพงษ์พดูประโยคตอ่ไป 

“ถ้าไม่มีเงินซือ้เสือ้ผ้าแบรนด์เนมไฮเอนด์ ท าไมไม่ลอง

มองแบรนด์ล่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ของก๊อปมาใช้ ฉันคิดว่าใส่แบบนัน้ยัง

น่าภูมิใจกว่าใส่ของปลอมแล้วเดินชูคอเหมือนตวัเองใส่ของจริง

กวา่เยอะนะ” 

“!!!” 
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“อย่างกระเป๋าก็เหมือนกัน ถ้าไฮเอนด์ของจริงมันราคา

สามหม่ืน ท าไมเธอไม่ลองใช้แบรนด์ไฮสตรีทรองลงมาท่ีราคาสกั

สามพนัห้าพนัด”ู 

บอกตามตรงว่าเขาไม่เข้าใจทัง้ไฮเอนด์ ไฮสตรีท มนัคือ

อะไร ? 

คนตรงหน้าก าลงัพูดเร่ืองท่ีมีแต่คนในแวดวงชัน้สูงไฮโซ

เท่านัน้ถึงรู้ ไอ้คนจน ๆ ธรรมดา ๆ อย่างเขาไม่รู้เร่ืองพวกนีห้รอก

โว้ย ! 

“แล้วเร่ืองนีก้ับเร่ืองงาน มันเก่ียวกันตรงไหนไม่ทราบ

ครับ” 

น า้เสียงของเขาท่ีพูดอกไป แสดงความคุกรุ่นหน่อย ๆ 

ตามอารมณ์ท่ีเร่ิมถกูชกัใบให้เรือเสีย 

“ก็ไม่เก่ียวกันหรอก เพียงแต่ฉันสังเกตเธอหลายทีแล้ว 

บางครัง้ภาพลักษณ์มันก็เป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะท าให้คน ๆ นัน้มี

ความนา่เช่ือถือหรือไมด้่วยนะ” 

“แตน่ี่มนัเร่ืองสว่นตวัผม” 
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“เร่ืองส่วนตวัเหรอ ? เธอหดัหันไปดูคนอ่ืน ๆ บ้างว่าเขา

เป็นอย่างไร แล้วเธอเป็นอยา่งไร ! ท่ีจริงฉนัก็ไม่อยากจะพดูหรอก

นะ เห็นว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ก็เลยปล่อยผ่านไปตัง้หนึ่งปี แต่เธอก็ดู

เหมือนจะไมมี่การพฒันาใด ๆ เลย” 

อานภุาพกดัฟันกรอด 

“คณุจะมาเข้าใจอะไรกบัความจน” 

เขาพูดลอดไรฟัน จ้องมองใบหน้าอันสวยงามของ

ผู้จดัการฝ่ายโดยไมห่ลบสายตา 

“ดู ก็ รู้ ว่ าคุณ เ ป็นคน ท่ี มี ฐานะ ทาง บ้ าน ดีอยู่ แ ล้ ว 

เพราะฉะนัน้ถึงมาท างานเป็นมนษุย์เงินเดือนก็ไมต้่องคดิอะไร แต่

ผมมนัคนปากกดัตีนถีบ มนัไมเ่หมือนกนัหรอกนะ !” 

เขารู้ตัวว่าเขาแสดงความก้าวร้าวต่อเจ้านายซึ่งอายุ

มากกว่าหลายปีไปเสียแล้ว หึ แต่มันก็กู้ คืนกลับมาไม่ได้แล้วน่ี

หวา่ ในเม่ือฝ่ายนัน้อยากพดูจาไมดี่ก่อน 

“คณุอานภุาพ !” 

ฝ่ายนัน้ขึน้เสียงบ้าง พลางลกุพรวดขึน้จากท่ีนัง่ 
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กลายเป็นตอนนีพ้วกเขาก าลงัยืนประจนัหน้ากนัอยา่งไม่

ลดละ ศภุกิจเห็นทา่ไมดี่เลยเข้ามาแทรก 

“มีอะไรกันครับหวัหน้า ใจเย็น ๆ ก่อน คอ่ย ๆ พดูคอ่ย ๆ 

จาก็ได้” 

“...ไมใ่ชเ่ร่ืองของคณุ” 

อิทธิพงษ์ตอบ 

“อ้าว เสียอย่างนัน้น่ะ ถ้าลกูน้องผมท าอะไรไม่ถกูใจก็ขอ

โทษด้วย ไอ้อุ้มมนัก็เออ๋ ๆ เป๋อ ๆ แบบนีแ้หละ อยา่ไปถือสา...” 

“ไมใ่ชเ่ร่ืองนัน้” 

ชายหนุม่ผู้สวมแวน่ตากรอบด าเอย่เสียงเรียบ 

“คณุควรจะบอกลกูน้องคณุหนอ่ยนะ เร่ืองเสือ้ผ้าหน้าผม

เน่ีย ให้มันเหมาะสมกับคนท างานอยู่บริษัทใหญ่อย่างเรา ๆ 

หน่อย น่ีเป็นบริษัทซอฟต์แวร์นะ มันก็ควรจะดมีูภูมิมากกว่านีส้ิ  

ไมใ่ชว่า่หยิบอะไรมาใสก็่ได้” 

ศภุกิจถอนหายใจ มองไปท่ีอานภุาพอยา่งเห็นใจ 
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“ผมว่าหัวหน้าพูดเกินไปหน่อยนา ไอ้อุ้ มมันก็แต่งตัว

เรียบร้อยเหมาะสมดีแล้ว เม่ือวนัก่อนผมยงัชมมนัอยูเ่ลย เพียงแต่

มนัอาจไมใ่ชพ่วกแบรนด์เนมบ้าบออะไรพวกนัน้ก็แคน่ัน้เอง” 

“ถึงอย่างนัน้ก็เถอะ เสือ้เชิต้ตวัละร้อย เข็มขดัเส้นละเจ็ด

สิบ ไมค่ิดว่ามนัดกูระจอกไปส าหรับคนท างานออฟฟิศอยา่งเรา ๆ 

หรือไง ขนาดของท่ีขายในโลตสั บิก๊ซี ยงัดดีูกวา่นีเ้ลย” 

“...” 

อานภุาพเงียบกริบ อารมณ์ของเขาก าลงัเดือดปดุ ๆ แตก็่

ต้องอดกลัน้ไว้ รอให้ศภุกิจเป็นผู้พดูตอ่ไป 

“ความรวยความจนมันก็แค่สิ่งนอกกายครับหัวหน้า 

คณุค่าของคนไม่ได้วัดกันท่ีวัตถุภายนอก ในฐานะท่ีผมอายุเท่า

คณุ ถึงแม้จะมีต าแหน่งต ่ากว่า แต่ผมก็อยากจะพูดไว้สักหน่อย 

อย่าหาว่าผมสอนเลยนะ ผมเคยเจอมานักต่อนักแล้วไอ้คน

ประเภทคณุเน่ีย ผมไมไ่ด้ก าลงัปกป้องไอ้อุ้มเพราะมนัเป็นลกูน้อง 

ถ้าพูดว่าเป็นลูกน้อง มันก็เป็นลูกน้องของคณุเหมือนกัน แต่ผม

ก าลงัปกป้องในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ถ้าคณุไม่พอใจเร่ืองท่ีมนัใช้

ของปลอม ผมน่ีแหละครับท่ีเป็นคนแนะมัน มันไม่ได้อยากใช้
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หรอก... และแน่นอนว่าตวัผมเองก็ใช้... ของปลอม” ศภุกิจชีม้าท่ี

เข็มขดักบัรองเท้า “แล้วมนัเป็นอยา่งไรเลา่ ?” 

อานุภาพมองเห็นเส้นเลือดบนขมับของผู้ จัดการฝ่าย

ก าลงัปดูโปน 

กลายเป็นพนกังานชายของฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑ์สาม

คนก าลงัใช้เวลาโดยสญูเปล่าไปกบัการถกเถียงเร่ืองหยมุหยิมซึ่ง

ไมเ่ก่ียวกบัการท างาน ดไูปก็ไร้สาระ... ไร้สาระเอามาก ๆ 

เขาตดัสินใจเดินกลับมายังโต๊ะท างาน ในขณะท่ีศุภกิจ

เองก็เหมือนกนั 

วนันีเ้ป็นวนัท่ีอานภุาพรู้สึกแยท่ี่สดุและอยากกลบับ้านไป

เปล่ียนไอ้เสือ้เชิต้กับกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมน่ีออกจากตวัของ

เขาโดยเร็วท่ีสดุ ! 
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บทที่ 5 

วนัรุ่งขึน้ตวัเขามาท่ีบริษัทด้วยสภาพอนัปกติ 

เขาสัญญากับตนเองอย่างจริงจังว่าจะไม่ใส่ของปลอม

อีกแล้ว คิดไปแล้วก็น่าเจ็บใจ เขาอุตส่าห์เอาเงินเดือนอนัแสนมี

คา่ไปซือ้ของก๊อปเกรด AAA จากอินเทอร์เน็ต 

...น่ียังดีนะท่ีมันชิน้ละไม่เกินหนึ่งพันกับไม่เกินสองพัน 

ไมอ่ยา่งนัน้ละ่ก็... 

แตน่ี่ก็คือของท่ีแพงสดุ ๆ ท่ีเขาเคยซือ้มาแล้ว ! 

ว่าแล้วก็กลบัมาใส่เสือ้ผ้าถูก ๆ กบัสะพายกระเป๋าผ้าใบ

เก่งตามเดมิ น่ีแหละนายอานภุาพตวัจริงล่ะ 

หลงัจากท่ีมีปากเสียงกนัอะไร ๆ ก็ดจูะล าบากมากขึน้ 

วนันีฝ่้ายออกแบบผลิตภณัฑ์ประชมุกนัถึงเร่ืองซอฟต์แวร์

ส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กตวัใหม่ซึ่งได้รับแจ้งมาจากทาง

ฝ่ายอ่ืนให้พวกเขาออกแบบแพคเกจของมนั 

พนัก ง านทั ง้ ห มด ขอ ง ฝ่ า ย ไ ป ร วม ตัว กั น ท่ี ศู น ย์

คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพ่ือประชุมวางแผนด าเนินงาน ซึ่งเร่ืองนี ้
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อิทธิพงษ์ผู้ เป็นผู้ จัดการฝ่ายได้เป็นคนแจ้งเอาไว้ท่ีบอร์ดในตอน

เช้า 

อานภุาพเดนิมาพร้อมกบัเขมนิจ 

ท่ีจริงเขาค่อนข้างชอบศูนย์คอมพิวเตอร์มากทีเดียว 

เพราะแอร์เย็นกว่าท่ีออฟฟิศชัน้หกของเขาอยู่หลายขมุ เดิมทีเขา

แปลกใจนิดหน่อยว่าท าไมไม่ใช้ห้องประชมุเล็ก แตค่ิดไปคิดมาก็

คงเพราะวา่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์รายบคุคลนัน่เอง 

“เหมือนเด็กนักเรียนมาเรียนคอม ฯ ท่ีห้องคอม ฯ เลย” 

เขมนิจหวัเราะ “นกึถึงสมยัเดก็จงั” 

“นัน่สินะครับ” 

“เม่ือวานเห็นอุ้ มทะเลาะกับพ่ีดรีมแล้วตกใจแทบแย่ 

ตอนนีโ้อเคใชไ่หม ?” 

“โอเค” 

อานุภาพท ามือเป็นตัว O ประกอบให้หญิงสาวดูเพ่ือ

ความแนใ่จ 
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เม่ือทกุคนเข้ามาพร้อมกนัแล้ว อิทธิพงษ์จงึเข้ามาเป็นคน

สดุท้ายพลางปิดประตหู้อง 

พนกังานฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกคนอยู่พร้อมกัน ณ 

ท่ีนีแ้ม้กระทั่งปรารถนาเองซึ่งมักจะต้องออกไปติดต่องานด้าน

นอกอยูบ่อ่ย ๆ ก็ด้วย 

อานภุาพมองไปเห็นพิชิตหยิบแฟลชไดร์ฟส่วนตวัออกมา

เตรียมไว้ หมอน่ีดเูป็นคนตัง้ใจท างานจริง ๆ 

แม้กระทั่งหัวหน้าฝ่ายศุภกิจ... นั่นก็เหมือนกัน ถึงแม้

เวลาอ่ืนจะดมูึงมาพาโวยเฮฮา แตเ่วลาท างานอย่างเอาจริงเอาจงั 

เขาก็เป็นหวัหน้าท่ีพึง่พาได้มากทีเดียว 

อานภุาพเลือกนัง่ข้างหลงั ๆ เพ่ือจะได้ไมเ่ป็นจดุสนใจนกั 

ปล่อยให้พวกผู้ หญิงซึ่งเอาแต่ตามกร๊ีด ‘พ่ีดรีม ๆ’ นั่ง

เสนอหน้ากนัไปเถอะ 

อานุภาพนั่งอยู่หลังสุด ถัดจากพิชิตและเขมนิจเสียอีก 

ศภุกิจซึ่งมีต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายนั่งอยู่ด้านหน้า ติดกับพนักงาน

หญิงเหลา่นัน้ 
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ส่วนปรารถนานั่งอยู่ตรงกลาง ๆ ก่อนเขาไปประมาณ

สามถึงส่ีท่ี 

ชายหนุ่มมองอิทธิพงษ์ซึ่งเดินไปรูดหน้าจอโปรเจคเตอร์

ลง ผู้จดัการฝ่ายดเูป็นคนคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงและท างาน

เก่งอยา่งมาก ซึง่นัน่เป็นข้อดี... ยกเว้นนิสยัไลฟ์สไตล์สว่นตวั 

ชายหนุ่มรุ่นพ่ีซึ่งอายุมากกว่าเขาหกปี เป็นผู้ชายรูปร่าง

สงูโปร่ง ช่วงขายาว ๆ ภายใต้กางเกงสแล็คย่ีห้อดงันัน่เป็นท่ีดงึดดู

พนกังานหญิงหลาย ๆ คน ใบหน้าสวยในแบบผู้ชาย เป็นใบหน้า

ท่ีขาวและไม่มีร่องรอยของสิวฝ้าใด ๆ ดวงตาสีด าสนิทภายใต้

แว่นตากรอบด านัน่อีกเล่า ท่ีใคร ๆ ต่างก็ลงความเห็นว่ามนัเป็น

ดวงตาท่ีสวยงาม ตา่งจากตวัเขาซึง่มีดวงตาสีน า้ตาลเข้ม 

“ผมอยากให้พวกคุณลองออกแบบแพคเกจใหม่ท่ีจะใช้

ส าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ของเรา เดิมทีกล่องใส่ดีวีดีธรรมดาก็น่าจะ

เพียงพอแล้ว แตผู่้ใหญ่ระดบับนบอกว่ามนัยงัดไูมน่า่สนใจพอ...” 

พนักงานหลายคนมองหน้ากัน ในขณะท่ีมือของศุภกิจ

ลอยสงูในอากาศ 

“แล้วหวัหน้าอยากได้แบบไหนละ่ครับ ?” 
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“...อืม” อิทธิพงษ์ครุ่นคิด “ไม่รู้สิ ไว้คุณหวัหน้าฝ่ายลอง

ให้ลกูน้องออกแบบมาก่อนแล้วกนั” 

อานภุาพมองไปท่ีนาฬิกาแขวนผนงั 

อา... บา่ยสองโมงคร่ึงแล้ว 

อีกสองชัว่โมงก็จะถึงเวลาเลิกงาน แบบนีเ้ห็นทีคงไม่ต้อง

กลับเข้าออฟฟิศอีกแล้วกระมัง เพราะงานนีอ้าจจะกินเวลา

มากกวา่ท่ีคดิ 

แต่ละคนต่างตัง้ใจท างานอย่างขยันขันแข็ง อานุภาพ

มองเห็นใครหลาย ๆ คนต่างเปิดโปรแกรม Illustrator ขึน้มาบน

หน้าจอ ในขณะท่ีตวัเขาเลือกเปิดโปรแกรม Photoshop 

“เด๋ียวก่อนสิอุ้ม ผู้ จดัการบอกให้ออกแบบแพคเกจไม่ใช่

เหรอแล้วท าไมถึงเปิด Photoshop ละ่” 

เขมนิจท้วง 

“ก็ใช่ไง ผมคิดว่าควรจะเร่ิมต้นจากหน้าปกก่อน แล้วอีก

อยา่งขอบอกตามตรงวา่ผมช านาญ Photoshop มากกวา่ด้วย” 
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“เฮ้ย ได้ไง ?  ตอนสมัภาษณ์น่ะบริษัทเขาต้องการคนท่ี

ช านาญทัง้สองเลยไมใ่ชเ่หรออุ้ม” 

พิชิตถามขึน้อีกคน 

“ไมรู้่สิ แตฉ่นัพดูความจริงไปแล้ว” 

“อ้าว...” 

เขมนิจและพิชิตมองหน้ากนั อานภุาพไมส่นใจ เขาคิดจะ

ท างานในแบบของเขาต่อไป จนกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมง 

อิทธิพงษ์ก็ลกุขึน้จากโต๊ะแล้วมาดงูานของน้อง ๆ แตล่ะคน 

“เก่งจงั ดดีูมากเลยละ่” 

ชายหนุ่มชมผลงานการออกแบบของรุ่นน้องผู้หญิงคน

หนึง่ ซึง่เจ้าหลอ่นหน้าแดงเถือกเลยทีเดียว 

“คณุหนาน่ีมือโปรเหมือนเดิมเลยนะครับ คนจริงไม่ต้อง

พดูมากเลย” 

อิทธิพงษ์เอ่ยเ ม่ือมาดูงานของปรารถนา เขาเ รียก

ปรารถนาว่า ‘คุณหนา ’ ก็เพราะอันท่ีจริงแล้วเจ้าหล่อนอายุ

มากกวา่เขา มีความอาวโุสมากกวา่ 
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มาถึงเขมนิจก็ได้รับค าชม อานภุาพรู้สึกหมัน่ไส้เล็ก ๆ ท่ี

ผู้จดัการฝ่ายดเูหมือนจะชมเอาใจแต่ผู้หญิง เพราะงานของพิชิต

ซึง่เขาเองมองวา่ดดีู กลบัไมไ่ด้รับความสนใจชมเชยเทา่ท่ีควร 

...แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นแล้ว เม่ือผู้ เป็นผู้จดัการฝ่ายเดิน

มาหยดุอยูต่รงเขา... 

คิว้ได้รูปขมวดขึน้นิด ๆ เม่ือมองเห็นโปรแกรมท่ีเขาเปิด 

“ท าไมไมใ่ช้ Illustrator ?” 

เสียงนุม่ถาม 

“ครับ ?” 

อานุภาพเลิกคิว้ เขาไม่เข้าใจว่าคนในฝ่ายตัง้ก่ีคนไม่มี

ใครใช้โปรแกรมเดียวกบัเขาเลยหรือไง 

“เธอก็รู้ว่างานท่ีออกแบบกราฟิก เวกเตอร์หนกั ๆ แบบนี ้

ควรจะใช้โปรแกรมไหนนะ” 

อิทธิพงษ์ว่า ใช้นิว้เรียวดนัแว่นตากรอบด าให้เข้าท่ีทัง้ ๆ 

ท่ีมนัไมไ่ด้เบีย้วเลยสกันิด 
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“แตไ่มไ่ด้มีข้อห้ามน่ีครับ” 

อานภุาพยงัคงเถียงดนั 

“ก็จริง... แตค่นท างานออกแบบอย่างเรา ๆ ก็น่าจะรู้ มนั

เป็นสามญัส านกึไมใ่ชเ่หรอ” 

เอาแล้ว ค าพูดหนกั ๆ เร่ิมมากระทบโสตของเขาอีกครัง้ 

ท าไมมนัจะต้องเป็นเขาคนเดียวท่ีถกูตอ่วา่ด้วยนะ ?! 

“เอ่อ พ่ีดรีมคะ” เขมนิจซึ่งนัง่อยู่ด้านข้างเรียก “หนูเพิ่งรู้

วา่อุ้มเขาไมช่ านาญ Illustrator” 

“...” 

“คือ...” อานุภาพเอ่ย “ผมคิดว่าผมจะออกแบบปกก่อน 

เพราะฉะนัน้...” 

จะว่าแก้ตวัหรืออะไรก็ช่าง แต่เขาคิดว่าเขาต้องพูดอะไร

สกัอยา่ง ก่อนจะถกูต าหนิไปมากกวา่นี ้

“แล้วถ้าไม่ช านาญการใช้โปรแกรมทัง้สองโปรแกรม 

ท าไมถึงเข้ามาท างานท่ีน่ีได้นะ” อิทธิพงษ์พูดเสียงต ่า “ฝ่ายของ



ห น้ า  | 49 

 

ฉนัต้องการคนมีคณุภาพ แตอ่ยา่งเธอดเูหมือนจะห่างไกลจากค า

นัน้อยูเ่ยอะ”  

“!!!” 

อานุภาพหน้าเสีย ทัง้เร่ืองรูปลักษณ์ภายนอก ทัง้เร่ือง

งาน ดเูหมือนอะไรเลวร้ายเหลา่นีจ้ะมาสมุทบัท่ีเขาเพียงคนเดียว 

ชายหนุ่มผู้ เป็นลูกน้องกัดฟันกรอด เขาเงียบสนิท ไม่พูด

โต้ตอบอะไรกลบัไป 

เขมนิจมองหน้าของอิทธิพงษ์อย่างเกรง ๆ เหมือนหล่อน

อยากจะพูดอะไรสักอย่างเพ่ือแก้สถานการณ์ แต่สุดท้ายก็ท า

ไมไ่ด้... เพราะกลวัจะถกูหางเลขด้วยอีกคน 

หลงัจากถึงเวลาเลิกงาน พนกังานแต่ละคนต่างก็ทยอย

ออกจากห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ไป หลายคนเซฟงานลงแฟลช

ไดร์ฟสว่นตวัเพ่ือเอากลบัไปท าตอ่ 

ทุกคนลุกออกไปเกือบหมด อานุภาพก าลังจะออกจาก

ห้องดงักล่าว แต่กลับได้ยินเสียงของอิทธิพงษ์เรียกเขามาจาก

ด้านหลงั 



ห น้ า  | 50 

 

“น้องอุ้ม อยา่เพิ่งไป” 

ฟู่  ! 

ชายหนุ่มเจ้าของช่ือพ่นลมหายใจออกมา ดทู่าความซวย

จะยังไม่จบสิน้เพียงค่นี ้เขาหันหลังกลบัไปแล้วเดินเข้าไปหาอีก

ฝ่าย ซึง่ขณะนีมี้แตพ่วกเขาสองคนเทา่นัน้ 

“ฉันไม่สนว่าทางบริษัทรับเธอเข้ามาท างานได้อย่างไร 

แต่ต่อไปนีเ้ห็นทีฉันจะต้องเข้มงวดกับเธอหน่อยแล้ว หวัหน้าศุภ

กิจสนิทสนมกับเธอเลยไม่ใส่ใจตรงจุดนีก็้ไม่เป็นไร เพราะฉันจะ

เป็นคนสอนเธอเอง” 

“!!!” 

อานุภาพอ้าปากค้าง รู้สึกเหมือนร่างกายถูกฟาดด้วย

สายฟ้าเม่ือฟังประโยคนี ้เขาแย่มากจนถึงขนาดผู้จดัการฝ่ายต้อง

ออกโรงเอง มีอะไรจะซวยไปกวา่นี ้

“ฉันทนไม่ได้ท่ีในฝ่ายของฉันจะมีคนท่ีดดู้อยกว่าคนอ่ืน

แบบเธออยูน่ะ เพราะฉะนัน้เธอต้องพยายามให้มากกว่านีถ้้าหาก

ไมอ่ยากถกูย้าย...” 



ห น้ า  | 51 

 

ตกใจยิ่งกวา่กบัค าวา่ ‘ถกูย้าย’ ! 

อานุภาพกะไว้แล้วว่าเขาคงจะเจออะไรแบบนี ้แต่ไม่นึก

ว่าจะได้ยินอะไรเร็วขนาดนีเ้พราะเพิ่งเข้ามาท างานได้ปีกว่าเท่า

นัน้เอง 

ไมไ่ด้ ๆ เขาจะยอมให้เป็นแบบนัน้ไมไ่ด้ ! 

เขาไม่สะดวกจะย้ายท่ีท างาน ไม่สะดวกจะถูกย้ายไป

ประจ าสาขาอ่ืน ไหนจะเร่ืองคา่ใช้จ่าย เร่ืองท่ีอยู่อาศยัและการใช้

ชีวิต ทกุวนันีม้นัก็ล าบากมากพอแล้ว 

“...” 

ร่างสูงเงียบ เขาก้มหน้าลงมองท่ีพืน้ ก่อนจะตอบสัน้ ๆ 

วา่ 

“ครับ” 
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บทที่ 6 

ชายหนุ่มเดินอย่างหมดแรงไปตามทางเดินซึ่งมุ่งสู่สถานี

รถไฟฟ้าใต้ดนิ 

เขาจงใจนัง่รถเลยสถานีท่ีตนต้องลงไปยงัอีกสถานีหนึ่ง

เพ่ือไปห้างสรรพสินค้าดงัใจกลางเมืองหลวง 

คดิว่าจะไปหาร้านอาหารท่ีราคาไม่แรงมากสกัร้านกินด่ืม

ประชดกบัความนา่อดสดู้านหน้าท่ีการงานในวนันี ้

ชายหนุ่มพาตนเองขึน้บนัไดเล่ือนมายังชัน้ซึ่งเป็นท่ีรวม

ของร้านอาหาร เขาตดัสินใจเลือกรับประทานในร้านท่ีไมแ่พงมาก

นัก และมีอาหารให้เลือกหลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่ามีเบียร์

จ าหนา่ยด้วย 

อานภุาพนัง่รับประทานอาหารตรงหน้าอยา่งช้า ๆ 

สมองคิดเล่ือนลอยไปถึงเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามา

ในชว่งสองวนันี ้

...มนัมีแต่ความวุ่นวาย และความวุ่นวายดงักล่าวก็เกิด

จากอิทธิพงษ์แทบทัง้สิน้ ! 
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มือแกร่งใช้ส้อมตกัเส้นมาม่าในจานขึน้ใส่ปาก อนัท่ีจริง

เขาแทบไม่รู้รสชาติของย ามาม่าท่ีก าลังรับประทานอยู่นี เ้ลย 

รวมทัง้กุ้ งทอดด้วย... 

แต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจ เม่ือมีผู้ ชายคนหนึ่งซึ่งดูแล้ว

น่าจะเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันถือวิสาสะมานั่งลงท่ีฝ่ังตรง

ข้ามของโต๊ะ 

อานภุาพเงยหน้าขึน้มอง ส่งสายตาเป็นเชิงตัง้ค าถามไป

ให้ ก่อนจะถึงบางอ้อเม่ือรู้สกึคุ้น ๆ หน้ากบัคน ๆ นี ้

“โทษทีนะ คณุท่ีท างานบริษัทเดียวกบัผมใชห่รือเปลา่” 

ธนิต ถามขึน้ 

อานุภาพจ าได้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนของฝ่ายบญัชี ซึ่งมกัจะ

เจอกนับอ่ยครัง้แถว ๆ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ 

แต่ท่ีเขาท าก็มีแต่เพียงการผงกศีรษะทักทายไปเท่านัน้ 

ไมไ่ด้มีอะไรมากกวา่นี ้

“ใชค่รับ คณุท่ีท างานฝ่ายบญัชีใช่ไหม เหมือนเราเคยเจอ

กนัมาก่อนนะ” 
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อานภุาพวา่ 

“ฮ่า ๆ ใช่เลย ผมเคยเห็นคณุท่ีสถานีบอ่ย ๆ ก็รู้ว่าเป็นคน

บริษัทเดียวกนั” 

ใจหนึ่งก็เอะใจเล็กน้อยวา่มนัดจูะบงัเอิญเกินไปท่ีอีกฝ่าย

มาอยู่ท่ีน่ี แต่คิดอีกที ธนิตอาจจะต้องนั่งรถมาลงท่ีสถานีนี เ้ป็น

ประจ าก็ได้ มีแตต่วัเขาน่ีแหละท่ีเปล่ียนท่ีลงในวนันี ้

“คณุดเูหน่ือย ๆ นะ วนันีโ้ดนดมุาหรือไง” 

ธนิตถามจีใ้จด าสุด ๆ อานุภาพได้แต่หวัเราะ หึ ฝ่ายนัน้

จงึพดูตอ่ 

“ท่ีจริงฝ่ายออกแบบของคณุดจูะล าบากอยู่นะ มีผู้จดัการ

ฝ่ายเข้มงวดเสียขนาดนัน้ อ๊ะ โทษที ๆ ผมไม่ได้จะละลาบละล้วง

นะ แต่พอดีว่าผมน่ะ เคยเรียนโรงเรียนมัธยม ฯ เดียวกับไอ้ดรีม 

แตเ่ด๋ียวนีม้นัเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ไม่เคยชายตามามองเพ่ือนฝูง

เลย” 

หขูองอานภุาพผึง่ขึน้มาทนัทีเม่ือได้ยินข้อมลูนี ้

“แล้วคณุรู้ได้อยา่งไรวา่ผมอยูแ่ผนกออกแบบ ?” 
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เขาถามขึน้ ธนิตตอบออกมาง่าย ๆ 

“ก็ดท่ีูบอร์ดนะ่สิ ท าเนียบบคุลากร” 

จริงของเขาแฮะ ! 

“ไอ้เจ้านัน่มนัเป็นคนนา่หมัน่ไส้มาตัง้แตไ่หนแตไ่รแล้วล่ะ 

รูปหล่อพ่อรวย สาว ๆ งีต้ิดตรึม ผมไม่รู้ว่าไอ้ผู้ชายหน้าสวยอย่าง

นัน้มนัมีอะไรดี ผู้หญิงถึงชอบกันนกั แต่เอาเถอะ ไม่หล่อไม่รวย

อยา่งพวกเราคงพดูอะไรไมไ่ด้” 

อานุภาพฟังแล้วก็เร่ิมกระดกแก้วเบียร์ต่อ เขามั่นใจว่า

ตนเองคอแข็งพอจึงไม่ได้ระวงัเลยด่ืมไปมากมายจนหลดุปากเล่า

เร่ืองของอิทธิพงษ์ให้ฟัง 

ได้ยินเสียงธนิตหวัเราะเบา ๆ แล้วพดูออกมาวา่ 

“ถ้าคณุโมโหขนาดนัน้ท่ีจริงมนัก็มีวิธีนะ” เขาหร่ีเสียง “ก็

... เคยได้ยินประโยคนีบ้้างไหม ชายเหนือชายเป็นยอดชาย” 

“!!!” 

แม้จะรู้สกึมนึ ๆ งง ๆ เพราะฤทธ์ิแอลกอฮอล์ แตอ่านภุาพ

ก็แทบจะท าแก้วตกลงพืน้ด้วยความตกใจ 
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“คณุวา่อะไรนะครับ !?” 

“ผมวา่ผมพดูชดันะ ชายเหนือชายเป็นยอดชายไง คณุฟัง

ไมผ่ิดหรอก” 

หน้าของอานุภาพแทบไม่มีสีเลือดปราฏ ขณะท่ีธนิต

ยงัคงท าเหมือนตนไมไ่ด้พดูอะไรผิด เขายงัคงพดูตอ่ไปวา่ 

“ผมได้ยินได้ฟังมา แต่ตวัผมก็ไม่คิดอยากจะลองหรอก

นะ แตถ้่าคณุอยากจะแก้แค้นละ่ก็ น่ีนะ่...” 

“ฮ่ะ ๆๆ” อานุภาพหวัเราะ “คงยากล่ะมงัครับ ถึงผมไม่

หล่อไม่รวยแต่ผมก็เลือก ให้ไปท าอะไรกับผู้ชายน่ี ไม่ใช่เร่ืองเลย

ครับ” 

“ก็ใชไ่ง” ธนิตวา่ “ถึงบอกวา่ถ้าอยากแก้แค้น...” 

อานภุาพเงียบไป ธนิตจะมาไม้ไหนกนัวะ !? 

ดอีูกฝ่ายเป็นคนไม่คอ่ยน่าไว้วางใจชอบกล แตใ่นเม่ือมา

นัง่ลงโต๊ะเดียวกบัเขาแบบนีแ้ล้ว หากตดับทไปง่าย ๆ ก็อาจจะไม่

ดี อานภุาพเลยท าทีนัง่ฟังท่ีอีกฝ่ายพดูตอ่ไป 
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“ผมว่านะ ก็ไมต้่องคิดอะไรทัง้สิน้ คิดเสียวา่ท าให้เสร็จ ๆ 

ไป คณุคงเข้าใจนะ พดูกนัตามประสาผู้ชาย” 

“...” 

“เอาน่า ผมหวังดีนะเน่ีย ถ้าไม่อยากเป็นเบีย้ล่างให้

เจ้านายแบบนัน้โขกสบัตอ่ไป ก็ต้องเร่ิมจากตวัเราเองน่ีแหละ” 

พูดจบธนิตก็เอือ้มมือมาตบท่ีบ่าของเขา อานุภาพเลย

ถามออกไป 

“ขอถามหนอ่ยได้ไหม คณุช่ืออะไร ?” 

“ผมช่ือ ธนิต อยูฝ่่ายบญัชี ชัน้ส่ี” 

 

คืนนัน้ชายหนุม่แทบจะนอนไมห่ลบัเลยทีเดียว 

ค าพูดของบุคคลปริศนาช่ือ ‘ธนิต’ ดังก้องอยู่ในศีรษะ

ตลอด 

ทีแรกเขาก็ไม่อยากจะสนใจหรอกนะ เพราะดทู่าทางอีก

ฝ่ายก็เหมือนจะไมใ่ชค่นท่ีมีความจริงใจอะไรนกั แคท่กัทายกนัไป
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ตามมารยาท อยู่ดี ๆ ก็ลงมานั่งร่วมโต๊ะเดียวกับเขาเหมือนคน

สนิทกันมาตัง้แต่ชาติปางไหน ดจูะเป็นการกระท าท่ีฉุกละหุกไป

หนอ่ย 

แตอ่ย่างแรกเลยท่ีเขาต้องท า ก็คือเขาควรจะไปดท่ีูบอร์ด 

ท าเนียบบคุลากรอะไรสกัหน่อย หลงัจากนัน้ก็คงต้องลองเลียบ ๆ 

เคียง ๆ ถามใครสกัคนด.ู.. 

‘เร่ืองของนายธนิตอะไรนัน่’ 

สดุท้ายอานภุาพก็ผล็อยหลบัไปทัง้ท่ียงัคดิเร่ืองตา่ง ๆ อยู่

ในสมอง 

แต่ไม่ไหวแล้วล่ะวนันี.้.. ดทู่าตวัเขาจะเหน่ือยมากจริง ๆ 

อะไรก็เอาไว้พรุ่งนีเ้ถอะ 
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บทที่ 7 

อานภุาพเพง่มองท าเนียบบคุลากรซึง่อยูต่รงหน้า 

สายตาของเขากวาดหาไปท่ีฝ่ายบญัชีก่อนเป็นอยา่งแรก 

อ้า... เจอแล้ว ! 

ในท่ีสุดเขาก็มองเห็นรูป ช่ือและนามสกุลของธนิตอย่าง

ชดัเจน 

แสดงว่าเร่ืองนีไ้ม่ได้โกหก ท่ีว่าท างนอยู่ฝ่ายบญัชี และ

อยูบ่ริษัทเดียวกนักบัเขา สว่นเร่ืองอ่ืนนัน้... 

อานุภาพดูเวลาท่ีหน้าปัดนาฬิกาเรือนใหญ่ซึ่งอยู่เหนือ

บอร์ดขึน้ไป 

“เฮ้ย !” เขาร้อง “สายแล้วน่ีหวา่ !” 

ว่าแล้วสองขาก็ก้าวยาว ๆ พาตนเองอกจากตรงนัน้มุ่ง

หน้าตรงไปยงัลิฟต์ซึง่ประตขูองมนัก าลงัจะปิดลง 

“รอด้วยครับ รอด้วย !” 
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เขารีบพุ่งตวัเข้าไปในลิฟต์พลางถอนหายใจ เฮ้อ ออกมา

อย่างโล่งอก อานุภาพยืนพิงก าแพงลิฟต์ แผ่นหลังชุ่มเหง่ือไป

หมด แถมยงัหอบแฮก่ 

...เป็นสภาพท่ีดไูมจื่ดทีเดียว 

อุตส่าห์มาเร็วแล้วนะ แต่ดันเสียเวลาไปกับท าเนียบ

บคุลากรนัน่ เหอะ ๆๆ แบบนีคื้อเขาไม่ได้เอาใจมาท างานเลยจริง

จร๊ิง ให้ตายเถอะ ! 

เป็นธรรมดาของอานภุาพท่ีจะไม่สนใจว่าผู้อยู่ในลิฟต์คือ

ใคร เขาไม่สนเพราะมนัไม่ใช่เร่ืองของเขา สายตาของเขาเอาแต่

มองตวัเลขบอกชัน้ ในขณะท่ีลิฟต์ขึน้มาถึงชัน้สามนัน้เอง... 

“จะไมท่กัทายเจ้านายหนอ่ยเหรอ ?” 

เสียงนุ่มอนัแสนคุ้นเคยดงัขึน้ อานภุาพจงึหนัขวบัไปมอง 

และเขาก็ต้องพบกบับคุคลท่ีตนไมอ่ยากเจอมากท่ีสดุในทกุ ๆ วนั 

...อิทธิพงษ์ยืนมองเขา มือข้างหนึง่ล้วงกระเป๋า ในขณะท่ี

มืออีกข้างหนึ่งถือกระเป๋าเอกสารรวมทัง้เสือ้นอกสีกรมท่า ซึ่งดู

แวบเดียวก็รู้วา่มนัถกูท าขึน้มาจากผ้าเนือ้ดีและแบรนด์เนมชัน้ดี 
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“สวสัดีครับ” 

เขาทกัทายอย่างแห้ง ๆ และอดคิดในใจไม่ได้ว่า หากน่ี

เป็นพวกพนกังานหญิงคงจะวีด้ว้ายกระตู้วู้กนัไปแล้ว เหอะ แต่ น่ี

เขาไง เขา ! 

ประตูลิฟต์เปิดออกท่ีออฟฟิศชัน้หก  ฝ่ายออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ โดยท่ีทัง้สองไมไ่ด้มีบทสนทนาใด ๆ ตอ่กนัอีก 

อานุภาพรอให้อีกฝ่ายออกจากลิฟต์ไปก่อน เขาก้าวเดิน

อยา่งทิง้ระยะหา่งพอสมควรไปท่ีโต๊ะท างานของตน 

สายตาของชายหนุ่มเหลือบมองไปเห็นปรารถนานัง่อยู่ท่ี

โต๊ะในวันนี ้บอกตามตรงว่าเขารู้สึกสดช่ืนขึน้มามากท่ี ‘พ่ีหนา’ 

อยูท่ี่น่ีด้วย 

ชายหนุ่มแทบจะข่มความดีใจเอาไว้ไม่ได้ เพราะตอนนี ้

เขามีเร่ืองอยากจะถามอีกฝ่ายพอดี 

พอวางกระเป๋าสะพายข้างใบเก่าโกโรโกโสของตนลงบน

โต๊ะแล้ว เขาก็พาตนเองมาหยุดยืนอยู่ท่ีหน้าโต๊ะของปรารถนา

ทนัที 
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“พ่ีหนา ๆ” อานุภาพเรียก “สวัสดีครับพ่ี ดีใจจังท่ีวันนีพ่ี้

อยูอ่อฟฟิศ” 

ปรารถนายิม้กว้าง หญิงวัยกลางคนซึ่งสวยแบบผู้ ใหญ่

ตอบกลบัมา 

“น้องอุ้มท าหน้าแบบนี ้มีอะไรใชห่รือเปลา่ละ่” 

อานภุาพพยกัหน้า 

“พ่ีหนารู้จกัคนท่ีช่ือธนิตฝ่ายบญัชีไหมครับ” 

เขาถามออกไป มองเห็นปรารถนาเลิกคิว้ขึน้น้อย ๆ อยา่ง

แปลกใจ 

“ธนิตเหรอ ? ก็พอคุ้น ๆ ช่ืออยู่บ้าง ก็นะ... แฟนพ่ีอยู่ฝ่าย

บคุคล เพราะฉะนัน้ช่ือของพนกังานในเนีย้ ก็มีผา่นตาบ้างละ่” 

เวลาพดูว่า ‘แฟนพ่ี’ นยัน์ตาของปรารถนาจะพราวระยบั

ไปด้วยความรักจริง ๆ อานภุาพนกึอยากแซวแตก็่รู้ว่าไมส่มควรจึง

หุบปากเอาไว้ดีกว่า น่ีถ้าเป็นพนักงานสาวรุ่นเดียวกันเขาอาจ

เผลอตวัแซว ‘กิว้ ๆ’ ไปแล้วก็ได้ 

“เขาเป็นคนอยา่งไรครับ ?” 
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“ก็นะจะว่าเป็นคนอย่างไร...” ปรารถนาใช้มือจับปลาย

คาง “พ่ีคิดว่าน้องอุ้ มอย่าไปยุ่งเก่ียวด้วยดีกว่านะคนนีน้่ะ ดู

เหมือนจะเป็นพนกังานท่ีมีประวตัิไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ถ้าน้องอุ้ม

สงสยัถึงขนาดนัน้ท าไมไมล่องถามคนฝ่ายบญัชีโดยตรงละ่” 

“เอ้อ” อานุภาพอึกอกั “ไอ้ผมมนัก็ไม่ได้สนิทสนมกบัใคร

มากขนาดนัน้นะ่สิพี่หนาก็” 

สุดท้ายแล้วเขาจึงต้องกลับมานั่งท่ีโต๊ะของตนอย่าง

หงอย ๆ 

แต่เขาค่อนข้างเช่ือปรารถนาอยู่มากทีเดียว เพราะใน

สายตาของเขาจากท่ีประเมินคร่าว ๆ ตวัของธนิตเองก็ดเูหมือนจะ

เป็นเชน่นัน้แล 

ชายหนุ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในกระเป๋ากางเกงก็

พบวา่มีข้อความเข้าในแอปพลิเคชนัไลน์ 

พดูถึงเร่ืองนีแ้ล้วอานภุาพก็อยากจะบอกว่าเขาเพลียจิต

กบัมนั 
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เม่ือก่อนเขาไม่เคยคิดว่าตนเองจะต้องซือ้สมาร์ทโฟนมา

ใช้ แต่สุดท้ายเม่ือเข้ามาท างานในบริษัทแห่งนีเ้ขากลบัต้องยอม

กัดฟันซือ้มันมาใช้ โดยเลือกเอารุ่นท่ีถูกท่ีสุด ซึ่งแน่นอนว่ามัน

ใช้ได้ไมเ่ต็มประสิทธิภาพเหมือนสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง ตวัท็อปของ

คนอ่ืน ๆ หรอก 

อยา่พดูไปเชียวละ่... 

ไอ้สมาร์ทโฟนเคร่ืองนีน้่ะนะ เป็นสมาร์ทโฟนของค่าย

โทรศพัท์ซึ่งเขาซือ้มาในราคาหนึ่งพนักว่า ๆ เรียกได้วา่เลือกซือ้รุ่น

โลว์ท่ีสุดในบรรดาสมาร์ทโฟนท่ีมีขายอยู่ตอนนัน้เลยทีเดียว แต่

เขาก็ไมแ่คร์ ซึง่แนน่อนวา่มนัยงัคงเป็น 3G 

ไอ้ท่ีจ าเป็นต้องควักเงินจ่ายซือ้ของไม่จ าเป็นแบบนีก็้

เพราะหัวหน้าตัวดีชอบสั่งงานผ่านทางไลน์น่ีแหละ บางครั ้ง

อานภุาพก็คิดแค้น ๆ ว่าส่งอีเมลมาก็ได้มัง้ แตด่เูหมือนนัน่จะเป็น

เสียงท่ีดงัอยูแ่คใ่นความคดิของเขาคนเดียว 

อานุภาพหยิบมันออกมาดูก็เห็นข้อความจากคนท่ีเขา

คาดไมถ่ึงสง่มา 
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เขามองไปยงัคนท่ีนัง่อยูท่ี่โต๊ะท างานตวัซึ่งตดิริมหน้าตา่ง 

ก็เห็นอิทธิพงษ์มองหน้าจอโน้ตบุ๊คตรงหน้าเหมือนทุกครัง้ท่ีผ่าน

มา ท าให้พาลสงสยัวา่อีกฝ่ายกดสง่ข้อความมาตอนไหน 

แต่นั่นท าใ ห้เขาประหลาดใจไม่ น้ อยท่ีคราวนี เ้ ป็น

ข้อความท่ีส่งมาในห้องแชทส่วนตวั ไม่ใช่แชทกลุ่มตามปกติเวลา

สัง่งาน 

อานภุาพนกึงง เพราะเร่ืองแบบนีไ้มเ่คยมีประวตัมิาก่อน 

เขาก้มลงอา่นข้อความในนัน้แล้วก็หน้าถอดสี 

‘น้องอุ้ม เลิกงานแล้วอยา่เพิ่งกลบั’ 

ในห้องสนทนาท่ีว่างเปล่า น่ีคือข้อความแรกท่ีอิทธิพงษ์

พิมพ์มาถึงเขาตัง้แตเ่ข้าท างานท่ีบริษัทแหง่นี.้.. 

 

ตกเย็นได้เวลาเลิกงาน อานุภาพก็นั่งอยู่ท่ีโต๊ะของตน

แบบนัน้ รอวา่อิทธิพงษ์จะวา่อยา่งไร 
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คนอ่ืนทยอยกลับจนชัน้หกทัง้ชัน้เกือบไม่มีคนอยู่แล้ว 

นอกจากพวกฝ่ายอ่ืนท่ียังคงเดินวนไปเวียนมาอยู่บ้าง แต่ฝ่าย

เดียวกบัพวกเขานัน้กลบัออกไปหมดแล้ว 

สิบเจ็ดนาฬิกา 

อานุภาพถูกเรียกเข้าไปหาท่ีโต๊ะของผู้ จดัการฝ่าย อิทธิ

พงษ์บอกวา่จะสอนเร่ืองโปรแกรมให้เขา 

ชายหนุ่มนึกออกทนัทีว่าคงเป็นเป็นโปรแกรม Illustrator 

ท่ีพดูถึงเม่ือวนัก่อนแน ่

หึ ไอ้ตวัเขาดนัใช้ไม่คล่องจนปล่อยไก่ออกมาตวัเบ้อเร่ิม 

คิดไปแล้วก็น่าโมโหเขมนิจอยู่เหมือนกัน แต่ก็เข้าใจว่าหญิงสาว

ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไร ไอ้ท่ีผิดก็เขาน่ีแหละท่ีไม่ใช้โปรแกรมให้

ช านาญทัง้คู ่

อิทธิพงษ์เดินน าเขาไปท่ีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของทาง

ฝ่าย 

ผู้ จัดการฝ่ายนั่งลงแล้วจัดการเปิดเคร่ืองเรียบร้อย 

อานภุาพรู้วา่เขาต้องท าอยา่งไร 
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“ ท่ีจริงใช้ Photoshop ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอก แต่งาน

ออกแบบใหญ่ ๆ แบบนัน้เรานิยมใช้ Illustrator มากกวา่” 

เสียงนุม่วา่ 

“ครับ” 

อานภุาพตอบสัน้ ๆ 

“มนัก็ไม่ได้ตา่งกันมากหรอก เท่าท่ีดเูธอคงจะเช่ียวชาญ 

Photoshop มาก แตก็่อยากให้ใช้ Illustrator ด้วย” 

“...ผมเข้าใจครับ” 

“ฉันมีหนงัสือท่ีเขาสอนนะ ถ้าอย่างไรจะให้ยืม อ้อ เธอมี

โปรแกรมนีใ้นคอม ฯ ท่ีบ้านอยูแ่ล้วใชไ่หม” 

“...มีครับ” 

“ดีแล้ว” 

พดูจบอิทธิพงษ์ก็เร่ิมสอนให้เขาอยา่งใจเย็น อานภุาพได้

แตเ่ออออไป ยงัไม่คอ่ยเข้าใจมากนกัแตก็่ไม่อยากถาม ชายหนุ่ม

อดไมไ่ด้ท่ีจะเหลือบมองไปยงัอีกฝ่ายอยา่งระวงั 
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‘ผู้ชายคนนีน้่ะเหรอวะท่ีเป็นขวญัใจสาว ๆ เฮ้อ แล้วไงวะ 

!?’ 

อดไม่ได้ท่ีจะมีความคิดค่อนขอดอยู่ในใจ แม้ภายนอก

เขาจะรับฟังอยา่งผู้ ฟังท่ีดี แตภ่ายในก็อดเดือดปดุ ๆ ด้วยความไม่

ชอบไมไ่ด้ 

อานุภาพรู้สึกเหมือนจมูกของเขาจะได้กลิ่นหอมอ่อน ๆ 

ลอยมาในอากาศ ซึ่งเขาคิดว่ามนัคงเป็นกลิ่นหอมจากตวัของอีก

ฝ่าย 

จะว่าไปแล้วชายท่ีนัง่สอนเขาอยู่ตรงนีน้ัน้ช่างดูภูมิฐาน

ทุกกระเบียดนิว้จริง ๆ ไม่ว่าจะเสือ้เชิต้ เข็มขัด กางเกงสแล็ค 

รวมถึงรองเท้าหนงัมนัขลบันัน่ ดเูป็นผู้ ดีทกุตารางนิว้ 

ทรงผมซอยสัน้ซึ่งเจ้าตวัเซ็ตให้เข้ารูปขบัใบหน้าของเขา

ให้น่ามองมากขึน้ไปอีก ไหนจะแว่นตากรอบด าท่ีขับให้ดวงตาสี

ด าสนิทคู่นัน้ดูโดดเด่นมากขึน้ จมูกโด่ง ริมฝีปากบางสวย และ

ใบหน้าตดิไปทางหวาน ดอูยา่งไรก็สวยจริงอยา่งท่ีคนอ่ืนวา่ 

“ผู้จดัการฝ่ายใช้น า้หอมของอะไรเหรอครับ ?” 



ห น้ า  | 69 

 

ถามออกไปแบบนัน้ ไม่ได้คาดหวังค าตอบ ท่ีจริงเขา

อยากจะคอ่นขอดมากกวา่ 

“หืม” อิทธิพงษ์เลิกคิว้ “เปล่า ไม่ได้ใช้น า้หอมหรอก มัน

เป็นกลิ่นของน า้ยาปรับผ้านุม่นะ่” 

“หา !?” 

เผลอตวัร้องออกไปอย่างฉงน ถึงเห็นว่าอีกฝ่ายหัวเราะ

เบา ๆ 

“น า้ยาปรับผ้านุ่มจริง ๆ หอมล่ะสิ ฉันนึกว่ามนัจะฉุนไป

เสียอีก ตอนแรกก็หวัน่ ๆ ใจอยูเ่หมือนกนั” 

ใบหน้านัน้แย้มรอยยิม้ออกมา อานภุาพเพิ่งเคยเห็นเวลา

อีกฝ่ายไมท่ าหน้าตงึใสเ่ขานะเน่ีย 

“คงจะเป็นผ้าชัน้ดีมาก” 

ผู้ เป็นลกูน้องพมึพ า แตเ่จ้านายของเขาก็ได้ยิน 

“เธอน่ีขีป้ระชดเหมือนกนัเนอะ” 
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“ก็ผมเคยบอกแล้วไงว่าคณุจะมาเข้าใจอะไรกบัความจน 

อุ๊บส์” 

เขายกมือขึน้อุดปากแทบไม่ทัน รู้ดีว่าเวลาแบบนีต้นไม่

ควรพูดอย่างยิ่ง แต่อิทธิพงษ์ก็ดูจะไม่ได้ถือสาอะไรกับค าพูด

แดกดนัของเขา ตรงกนัข้าม อีกฝ่ายกลบัสอนให้เขาตอ่ไปเร่ือย ๆ 

เหมือนไมมี่อะไรเกิดขึน้ 

 


