
5ฮันนี่~

( :: แสนรัก :: )

ผมยืนอยู่หน้าตกึสงูใหญ่ดหูรหูรา ด้านหน้าม ีรปภ. ยืนรกัษาความปลอดภยั  

และมพีนักงานในชดุสภุาพเดนิกันขวักไขว่ ผมกระชบัใบส่งมอบตัวไว้กับมอืแล้ว 

หันไปมองคนตัวเล็กข้างๆ

"ท�าไงดี พี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะ" คิ้วของเขาตกลง แล้วมองหน้าผม

อย่างกังวล เมื่อเห็นว่าพนักงานหลายคนเป็นคนต่างชาติ เราได้ยินแม้กระทั่ง

บทสนทนาภาษาอังกฤษของเหล่าพนักงานท่ีดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมชาติ 

เอามากๆ

"ไม่ต้องกลัว รักอยู่ด้วยทั้งคน" ผมยืนยันกับเขา

ผมนายแสนรัก ปีนี้อายุยี่สิบเอ็ดปี และก�าลังเผชิญหน้ากับการ

เปลี่ยนแปลงครั้งหน่ึงในชีวิต นั่นคือการเป็นนักศึกษาฝึกงานให้บริษัท 

ระดับโลกอย่าง Earls Group ซึ่งมาเปิดสาขาที่ไทย ส่วนคนท่ีก�าลังกังวล 

อย่างหนักคือแสนดี พ่ีชายที่น่ารักของผมเอง ด้วยเหตุผลบางอย่างท�าให้เขา

เรียนช้าไปสองปี และได้มาฝึกงานพร้อมกัน ผมจับมือเขาข้างหนึ่งไว้

"ไปเลยเหรอ" เขาเงยหน้ามอง เมื่อผมก้าวน�าไปทางประตู

"แสนดีไม่ใช่คนขี้กลัวสักหน่อย หายใจเข้าลึกๆ แล้วไปกัน" ผมย้ิม 

ให้ก�าลังใจ เขาพยักหน้า เดินตามผมมาต้อยๆ

"สวัสดีครบั ผมนักศกึษาฝึกงานทีจ่ะเข้ามามอบตวัวนัน้ีครบั" ผมย้ิมหล่อ

บทน�า
เด็กฝึกงาน
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ให้พนักงานสาวตรงโต๊ะประชาสัมพันธ์ก่อนเลย เธอยิ้มรับแบบเขินๆ เล็กน้อย 

แล้วบอกชั้นท่ีพวกเราต้องไป ผมพาแสนดีไปท่ีลิฟต์ แล้วมองพ่ีชายท่ี 

ตื่นตาตื่นใจกับความหรูของที่น่ี เขาหันหัวไปมาเหมือนกระรอกก�าลังหาถ่ัว  

ผมได้แต่หัวเราะหึๆ ในล�าคอ ระหว่างทางมีคนก้าวเข้ามาในลิฟต์ เป็นฝรั่ง 

ตัวสูงใหญ่ หน้าตาดีอย่างกับพระเอกฮอลลีวูด เขาเหลือบมองเราสองคน 

เล็กน้อย 

"Hello." เขาทักข้ึนโดยไม่มีใครตั้งตัว แสนดีสะดุ้งเล็กน้อยแล้วขยับมา

ชิดผม ตัวลีบเชียว ผมมองพ่อฝร่ังตัวโตแล้วทักทายกลับเมื่อเห็นว่าเขาย้ิมให้ 

อาจเป็นเพราะเราสองคนใส่ชุดนักศึกษาด้วย ท�าให้เด่นกว่าคนอื่นๆ

"Hello."

"First day?" เขาเลกิคิว้ด้วยท่าทางท่ีเป็นมติร ท�าให้ผมค่อนข้างสบายใจ 

"Yes, You work here?" ผมได้ทีถามเขาต่อเลย ถ้าได้มิตรดีๆ ก็เป็น 

ผลดีต่อเราอยู่แล้ว ส่วนแสนดีน่ะเหรอ ยืนนิ่งเลย ไม่สบตาเขาด้วย 

"Kind of...Anyway have a good day guys." 

เขาพูดส่งท้ายและเดนิออกจากลฟิต์น�าหน้าไป ผมย้ิมและโค้งให้เขานิดๆ 

ส่วนแสนดีดูมึนๆ แล้วมองหน้าผม หน้าเขาซีดเลยแฮะ

"แย่แล้ว ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ"

"ฮ่าๆๆ" ผมท�าอะไรไม่ได้นอกจากหัวเราะ เพราะสีหน้าของเขามันตลก

มาก แต่ก็น่าเอ็นดูอยู่ดี ผมโดนเขาถลึงตาใส่ท่ีหัวเราะไม่หยุด ผมควบคุมสติ 

แล้วเดินไปตามทางที่พนักงานสาวบอกในทีแรก

"ถ้าพ่ีที่ดูแลเป็นผู้หญิงสวยๆ ก็ดีเนอะ หรือเป็นฝรั่งสาวเซ็กซี่" ผมลูบ 

คางตัวเอง เมื่อเห็นว่าพนักงานที่นี่มีสวยๆ เยอะเลย

"อาจารย์บอกว่าห้ามจีบใครนะ" แสนดีรีบขัดคอ

"อาจารย์ไม่รู้สักหน่อย" 

"เรามาฝึกงานนะรัก" เขาขัดอีก

"ครับ เข้าใจแล้วครับ" ผมย้ิมล้อเขา ไม่นานก็มีพนักงานสาวสวย 

มาต้อนรับให้ผมได้ชื่นใจ HR ของที่นี่เพลินตาจริงๆ ครับ
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"น้องแสนดีกับแสนรักนะคะ ฝึกงานด้านครีเอทีฟ กับช่างภาพเนอะ  

พี่ชื่อปุ๊กนะ นี่บัตรของพวกเรา" เธอยื่นบัตรคล้องคอที่มีรูปพวกเรามาให้ และ

พาพวกเราไปที่โต๊ะซึ่งก้ันเป็นคอกๆ มันสะอาดและค่อนข้างจะหรูเลยครับ  

เป็นเคร่ืองแม็กซะด้วย แสนดีเอาแต่มองไปทางโน้นทีทางน้ีที ไม่ได้ฟังท่ี HR 

ก�าลังอธิบายแผนก เวลาท�างาน และกฎเบื้องต้นต่างๆ เพราะอย่างน้ีไง 

ผมเลยต้องคอยเป็นห่วง พอเขาสนใจอะไรขึ้นมาก็ลืมอีกอย่างทุกที

"แต่เพราะว่ามาด้วยกัน พี่จะแยกเราไม่ให้อยู่ใกล้ๆ กันนะ เป็นนโยบาย

ของที่นี่ เราจะได้รู ้จักการปรับตัว แสนรักอยู่ห้องน้ี พ่ีเจนจะมาดูแลและ 

เทรนให้ นั่งรอสักครู่ เดี๋ยวพี่เจนจะมาคุยด้วย ส่วนน้องแสนดีมากับพี่ค่ะ" 

"รัก..." แสนดีเรียกผมเสียงอ่อยเลย

"ไม่เป็นไร เดี๋ยวตอนพักไปหา สู้ๆ" ผมก�าหมัดแล้วท�าท่าสู้ๆ ให้เขา  

แสนดีไม่ได้เป็นคนขี้กลัว แต่เพราะว่าเขาอ่อนภาษามาก และท่ีน่ีเป็นบริษัท 

ชั้นน�าที่ท�างานกับฝรั่งเป็นประจ�า ท�าให้เขาออกอาการงอแงเล็กน้อย

ส่วนผมนั่งรอพ่ีเจนในจินตนาการอยู่ ชื่อน่ารักแบบน้ีต้องเป็นสาวสวย

แน่เลย หรือเป็นฝร่ังกันนะ ได้แต่คิดแล้วก็ย้ิมคนเดียว ดูท่าฝึกงานสี่เดือนนี ้

สนุกแน่ๆ 

( :: แสนดี :: )

ผมเดินตามพ่ีปุ๊กไปยังอีกห้องหนึ่ง พอเข้าไปเห็นหน้าพนักงานแล้ว 

ก็ลอบถอนหายใจอย่างโล่งอก เพราะทุกคนเป็นคนไทย ผมย้ิมกว้างแล้ว 

ยกมือไหว้พ่ีๆ หลายคน ทุกคนให้ความเอ็นดูผมดี จนกระท่ังผมถูกพาไปหา

หัวหน้าแผนก

"พี่เจนคะ น้องฝึกงานมาแล้ว คนที่พี่ดูแลอยู่ที่ห้องฝ่ายช่างภาพ ส่วนนี่

น้องแสนดี ให้อยู่ฝ่ายกราฟิกกับเฮเลน" 

"สวัสดีครับ" ผมรีบยกมือไหว้ แปลกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นพี่เจนที่ว่าก�าลัง

เงยหน้ามามอง เขาไม่ใช่ผู ้หญิงอย่างที่ผมคิด แต่เป็นผู ้ชายผมด�าขลับ  

สวมแว่น ไหล่ตั้งตรง ดูน่าเคารพ และมีออร่าของหัวหน้าพุ่งออกมาเลย  
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หน้าตาดด้ีวย แม้ว่าสายตาตดิจะนิง่ท่ีมองตรงมาท�าให้ผมเกรง็จนยืนนิง่ก็ตาม 

ข้างๆ กันนั้นมีฝรั่งตัวโตที่ผมกับแสนรักเจอในลิฟต์อยู่ด้วย

"*^&^^&)()*#@!$%%" ภาษาต่างดาวเริ่มต้นทันทีเมื่อพวกเขาคุยกัน 

ส่วนผมยืนงงท�าอะไรไม่ถูก พยายามจะจับใจความ แต่ความเร็วและส�าเนียง

ของทั้งสามคนท�าให้ผมเบลอ ผมได้แต่ยืนย้ิมโง่ๆ อยู่ตรงน้ัน จนหนุ่มฝรั่ง 

หันมามอง

"We meet again." เขาย้ิม ผมก็ย้ิม ย้ิมไปสิ ตอบอะไรไม่ถูกก็ต้องย้ิม 

เข้าไว้ สยามเมืองยิ้ม แต่ในใจนี่ตื่นตระหนกไปร้อยแปด

"Actually I have a new campaign. And fresh idea from trainee 

would be good. I'm looking forward to seeing your work OK?" เขารัวใส่ 

ผมยิ้มแห้ง มองไปทางพ่ีปุ๊กอย่างขอความช่วยเหลือ จะร้องไห้แล้ว ฟังแทบ

ไม่ทันเลย ผมคิดถึงแสนรักขึ้นมาจับใจทั้งๆ ที่ห่างมาไม่กี่นาที

"อืม" ผมครางในล�าคอเบาๆ 

"I'm Ethan and you?" เขาย่ืนมอืมาข้างหน้า ผมลงัเล แต่พ่ีปุก๊พยักพเยิด

ให้ผมจับมือเขาตอบ ส่วนพี่เจนยืนหน้านิ่งอยู่

"แสนดี" ผมตอบเสียงเบา ผมฟังถูกไหมนะ เขาบอกชื่ออีธาน แอนด์ยู้ว?

"...Oh Sandy that's a cute name. See you around." เขาเหลือบตา 

มองป้ายชื่อผม แล้วเรียกแซนดี้ซะอย่างนั้น ผมจับใจความได้ว่าคิวต์ๆ เจอกัน

รอบๆ?

ผมได้คุยกับพ่ีเจนอีกเล็กน้อย แล้วถูกพาไปนั่งที่โต๊ะท�างาน ดูท่าเขา 

ไม่ใช่คนในแผนก ผมก็คงไม่เจอเขาอีกแล้วมั้ง อะไรก็ได้แต่อย่าให้ฝรั่งมา

ท�างานกับผมเลย ไม่งั้นผมตายแน่ๆ อ่ะ...ผมพนมมือแล้วแอบภาวนาเงียบๆ 

แต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าไม่รักผมเอาซะเลย
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( :: แสนดี :: )

ผมน่ังเอ๋ออยู่ท่ีโต๊ะท�างานเป็นเวลานาน เพราะว่าไม่เคยใช้คอมฯ  

ราคาแพงแบบนี้มาก่อน พอเปิดเครื่องได้ก็น่ังจ้องหน้าตาท่ีดูหรูแปลกๆ  

ของมัน แล้วก็เริ่มง่วงนิดๆ แต่พยายามจะไม่หลับ ผมมองซ้ายมองขวาก็ 

เห็นว่าทุกคนก�าลังหน้าด�าคร�่าเครียด ตั้งใจท�างานกันมาก ตอนน้ีแสนรัก 

จะท�าอะไรอยู่นะ เจอพี่เจนแล้วหรือยัง

ผมแอบย้ิมออกมานิดหน่อย ก็น้องชายตัวแสบอยากจะมีพ่ีเทรนสวยๆ 

แต่ได้พี่เทรนหล่อๆ ไปแทน แต่ก็ดีแล้วจะได้ไม่มีเรื่องวุ่นวาย

"นาย" เสียงเรียกเบาๆ จากข้างหลังท�าให้ผมสะดุ้งสุดตัว "โทษที  

ไม่คิดว่าจะขวัญอ่อน" 

สาวสวยยืนกอดอกมองผมอยู่ด้วยสายตาไม่บ่งบอกอารมณ์ เธออยู่ใน

ชุดนักศึกษาตัวจิ๋ว กระโปรงสั้นจนผมหวาดเสียวว่าแค่ขยับเดินสักก้าวก็จะโป๊ 

ผมยิ้มแหยๆ ให้เธออย่างไม่รู้จะตอบอะไร

"กินกาแฟไหม"

"ฮะ?" ผมส่งเสียงออกไปอย่างงุนงง

"ถามว่ากินกาแฟไหม ท�าหน้าหมางงท�าไม ไม่กินฉันจะไปล่ะ" เธอ 

เลิกคิ้ว ผมเลยส่ายหน้าน้อยๆ ผมไม่กินกาแฟ จริงๆ แล้วผมกินแต่น�้าเปล่า 

ด้วยซ�้า 

ตอนที่ 1
โดนลงโทษ
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"ดี" เธอพูดแค่นั้นแล้วก็หมุนตัวเดินจากไป 

เล่นเอาผมน่ังงงกว่าเดิม แต่เดาว่าเธอคงเป็นเด็กฝึกงานเหมือนกัน  

เป็นสาวสวยเซ็กซ่ีชนิดที่ว่าถ้าแสนรักเห็นจะต้องจีบแหงๆ ผมเลิกคิดเรื่อง 

คนอื่น แล้วเลื่อนเม้าส์ในคอมฯ ไปมา ไม่กล้าท�าอะไรด้วย ผมมองนาทีที่ 

ค่อยๆ เปลี่ยนอย่างเชื่องช้า ได้ยินเสียงก๊อกๆ แก๊กๆ จากคีย์บอร์ดคนอื่นๆ  

ในห้อง ผมจ้องไปจ้องมา จนไม่รู้ว่าสติผมขาดหายไปตอนไหน รู้ตัวอีกที 

ก็มีคนมาสะกิด ผมสะดุ้งแล้วก็พบว่าตัวเองหลับ แก้มแนบไปกับคีย์บอร์ด  

รู้สึกตึงที่แก้มเลย

"You are really brave to sleep at the very first day boy."

เสียงภาษาอังกฤษท่ีคุ้นหูอย่างประหลาด แม้จะฟังมาแค่วันเดียว แต่

ท�าให้ผมขนลุกได้ ผมเหลือบมองคนที่วางมือไว้บนไหล่ผม คุณฝรั่งรูปหล่อ 

จ้องผมอยู่ แล้วก็ยิ้มข�า เขาพูดว่าอะไรนะ เพราะว่าเพิ่งตื่นท�าให้ทักษะการฟัง

ของผมยิ่งแย่ลงไปอีก แต่เขามาเห็นผมหลับแบบนี้ ผมก�าลังซวยแล้วใช่ไหม

"ซอรี่ เวรี้มัช เอ่อ ไอ ไอ ง่วงมันพูดว่าไรเน่ีย" ผมงึมง�าในล�าคอ แล้ว 

ยกมือไหว้เขาด้วย พอตื่นเต็มตาผมเพิ่งได้สังเกต ไม่ได้มีแค่คุณฝรั่ง แต่พี่เจน

ก็ยืนจ้องผมด้วยสายตาเพชฌฆาต แง หัวหน้าแผนกเห็นด้วยอ่ะ หมดอนาคต

แล้วแสนดี

"คุณคงจะรู้ว่าบริษัทไม่ใช่ที่ส�าหรับนอนนะครับ" พี่เจนพูดขึ้นเรียบๆ 

"ผมขอโทษครับ ผมแค่...เอ่อ ไม่มีใครมาสั่งงาน ผมต้องท�าอะไรบ้าง  

บอกผมได้ไหม แล้วผมจะรีบท�าเลย" ผมค่อยๆ พูด แล้วก็ก�ามือตัวเอง 

เข้าหากัน หลับตาปี๋

"ไม่มีงาน คุณก็ควรจะถาม ออกมาหางานด้วยตัวเอง ไม่ใช่นอน  

คุณคิดว่าผมควรจะท�ายังไงกับคุณดี มาวันแรกก็กล้าขนาดน้ีแล้ว" พ่ีเจน 

พูดด้วยน�้าเสียงที่เชือดผมตายคาท่ีได้เลย ส่วนสีหน้าเขาเป็นยังไงผมไม่รู ้  

เพราะผมไม่กล้ามองหน้าเขา รู้แต่ว่าถ้าโดนให้ออกตอนน้ี ผมต้องแย่แน่ๆ  

ผมต้องเรียนช้าไปอีกปีเหรอ ผมกังวลจนน�้าตาแทบไหล ผมออกตอนนี้ 

ไม่ได้นะ ด้วยความกลัวสุดขีด ท�าให้ผมรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ แล้วยกมือไหว้เขา
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สุดตัว

"ลงโทษผมได้เลย ผมผิดไปแล้ว และจะไม่ท�าอีกแล้ว"

"มีอะไรท่ีท�าให้ผมคิดว่าผมควรจะให้คุณฝึกงานต่อไปดี บอกผม 

หน่อยครับคุณแสนดี" เสียงของเขาค่อยๆ ลดระดับความดุลง แต่ยังคงท�าให้

ผมกลัวอยู่ดี

"ผมท�างานได้ ถ้าพ่ีให้ผมท�า ผมจะแสดงให้เห็นว่าผมต้ังใจมาฝึกงาน

จริงๆ ไม่ได้มาเล่น หรือมาเพ่ือให้ผ่านหรอกนะครับ" ผมก้มหน้าก้มตาพูด 

เหลือบขึ้นมองเขาเล็กน้อย เห็นแค่คุณฝรั่งที่เลิกคิ้วมองผม ก่อนจะหันไป 

พูดกับพ่ีเจนด้วยความเรว็ท่ีผมฟังไม่ทนั ใจผมเต้นแรงไม่รูเ้ป็นรอบท่ีเท่าไหร่แล้ว 

ในวันนี้ รู ้เลยว่าต้องหน้าซีดมากแน่ๆ ผมพยายามต้ังใจฟังท่ีเขาคุยกัน  

แต่ก็ไม่ได้เรื่อง ผมฟังไม่ออกเลย

"He doesn't look like a smart one or creative one. He just  

looks like a kid who comes to a playground Ethan. I said we don't  

want trainee. They are useless." 

พ่ีเจนพูดเสียงเบาไม่พอ ยังเร็วและดูหงุดหงิด เขามองผมด้วยสายตา 

ที่เหมือนคมมีดนั่น ผมกลืนน�้าลายลงคอ แล้วหันไปมองหน้าอีธานแทน  

เขาเป็นใครก็ไม่รู้ล่ะ แต่จากสายตาตอนน้ีเขาใจดีกว่าพ่ีเจนหลายเท่า แล้วก็ 

ยกยิ้มให้ผมด้วยเมื่อเห็นว่าผมมองเขาเหมือนลูกหมาก�าลังจะถูกทิ้ง

"Don't   by its cover*, Jane"

เขาพูดออกมาสั้นๆ แล้วขยับมาหาผมนิดหน่อย ผมผงะ ไม่ได้ต้ังใจ 

จะผงะหรอก แต่เพราะเขาตวัใหญ่มากจนพอขยับมา ผมก็ขยับหนีเองอตัโนมตัิ 

เหมือนสัญชาตญาณการเอาตัวรอดน่ะครับ

"Sandy" เขาเรียกผม ผมก็เลิ่กลั่ก พอมองไปรอบๆ เพ่ิงเห็นว่าในห้อง

แทบไม่มีใครอยู่เลย อ๊า ผมหลับจนถึงเวลาพักกลางวันเลยเหรอ ตายแน่ 

แสนดี 

"ครับ เอ่อ เยสสส?" ผมไม่รู้ว่าควรตอบอะไร เลยตอบแค่เยสๆ โนๆ ไป

* Judge a book by its cover - ตัดสินหนังสือจากปก หรือตัดสินคนจากภายนอก
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"What can you do?" 

หืม ผมกะพริบตาปริบๆ มองเขา อีธานนิ่งไปแล้วก็พูดย�้าอีกครั้ง อะไร

ผมท�าได้? อะไรที่ผมท�าได้? รึเปล่านะ แต่ถึงจะแปลออก ก็ไม่รู้จะตอบยังไง  

ผมขมวดคิ้วอย่างหนัก อยากให้โดราเอมอนโผล่มาตรงนี้พร้อมวุ้นแปลภาษา

"You don't have to be so scared. It makes me want to start  

teasing you." 

"Ethan" พี่เจนขัดขึ้นกะทันหัน แล้วท�าหน้าดุใส่เขาด้วย

แล้วพวกเขาก็คุยกันอย่างดุเดือด ผมได้แต่มองพ่ีเจนที มองอีธานที  

ผมยืนตัวหดลีบสิงไปกับผนังคอกของโต๊ะท�างาน แสนรัก มาช่วยพี่ที อยากไป

จากท่ีนี่แล้ว ฮือ ผมแอบเอามือเขี่ยๆ เม้าส์บนโต๊ะอย่างกังวล หรือควรจะ

บนบานศาลกล่าวดี ให้แสนดีคนนี้รอดพ้นจากโชคร้ายและฝรั่งทั้งปวงเถิด

"แซนดี้" จู่ๆ ผมก็โดนพี่เจนเรียก เป็นส�าเนียงเดียวกับที่อีธานใช้

"ครับผม" ผมย้ิมหวานเอาใจพ่ีแกหน่อย ถึงจะเรียกแซนด้ีก็ไม่โกรธ  

ถ้าพ่ีเจนคนดีจะปรานีกัน ถึงผมจะรู้ว่าการหลับเอาด้ือๆ ในวันแรกจะแย่มาก

ก็ตาม

"เดี๋ยวไปกินข้าว แล้วย้ายห้องซะ" 

"อะไรนะครับ" ผมถามเสียงสูงด้วยความตกใจ

"อธีานอยากเหน็ฝีมอืคณุ เขาก�าลงัมงีานโปรเจก็ต์ใหม่พอดี ถือว่าลงโทษ

ทีค่ณุกล้าหลบัในแผนกผม น่ีเป็นงานใหญ่ มลูค่าหลายล้าน และดทู่าว่าอธีาน

จะตั้งความหวังเอาไว้เสียด้วยว่าคุณจะท�ามันได้ดี" 

"แต่" ผมอ้าปากค้าง งานหลายล้าน ถ้าท�าไม่ได้ ผมไม่ซวยเหรอ ผม 

เพิ่งมาวันแรก และผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย

"ถือซะว่าคุณเป็นพนักงานของเรา ถ้าท�าไม่ได้ บอกผมได้ทุกเมื่อ  

เผื่อผมจะหาบริษัทใหม่ให้คุณได้ ว่าไงครับ ท�าได้ หรือไม่ได้" พี่เจนใช้น�้าเสียง

กดดนัผม แม้ผมจะมองเขาด้วยสายตาแห่งความน่าสงสารแล้ว เขากยั็งน่ิงเฉย 

ใจแข็งจริงๆ 

"ได้ครับ" ผมตอบเสียงเบา
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"งั้นไปกินข้าวครับ เสร็จแล้วไปหาผมท่ีห้อง Ok Ethan. You can do 

whatever you want with your employee and also trainee. I don't 

understand what on earth you are thinking, though." 

พี่เจนหันไปพูดกับฝรั่งตัวโต แล้วก็เดินออกไปจากห้อง

"See you soon little boy." อีธานหัวเราะในล�าคอแล้วเดินออกไป 

เช่นกัน

ผมยืนเอ๋ออยู่พักใหญ่ แล้วก็ค่อยๆ รวบรวมสติเดินลอยๆ ออกไป 

จากห้อง เห็นแสนรักยืนพิงผนังรออยู่ เขาหรี่ตามองผม แล้วรีบเดินมาหา

"พวกเขาเข้าไปคยุอะไรกับพ่ี ไม่ยอมให้รกัเข้าไปด้วย แล้วแก้มเป็นอะไร 

เป็นรอยแดงๆ" เขาตรงเข้ามาเอามือประคองแก้มผม ผมท่ีก�าลังขวัญเสีย 

และใจสั่นเป็นอย่างมากเลยเอาหน้าแนบมือน้องไว้อย่างขอก�าลังใจ

"รัก...พี่ซวยแล้ว" 

ผมเล่าทุกอย่างให้เขาฟังระหว่างทางที่เราลงไปหาอะไรกิน

"หลับนะ ไม่ใช่วูบใช่ไหม" แสนรักขมวดคิ้วมองหน้าผม ผมรีบส่ายหน้า 

น้องถอนหายใจแล้วเอาร่มออกมากาง เพราะแดดร้อนมาก แสนรักข้ีกังวล 

เก่ียวกับผม เพราะร่างกายผมไม่ค่อยดีนัก เขาเลยดูแลผมทุกย่างก้าวแบบนี้ 

ผมลอบมองหน้าน้องท่ีพูดบ่นไปตลอดทางแล้วคอยบอกผมให้ระวังสะดุด  

ร่มก็เบี่ยงมาทางผมอย่างกับผมเป็นแวมไพร์ท่ีโดนแดดแล้วร่างจะสลาย  

อยู่กับเขานานๆ ชักไม่แน่ใจว่าใครเป็นพ่ีใครเป็นน้อง โดยเฉพาะเมื่อผมตัว 

แคระแกร็น เตี้ยกว่าผู้หญิงหลายๆ คนในออฟฟิศอีก ผมเอียงหัวไปพิงแขน 

น้องไว้

"คนเยอะชะมัด ร้อนมากด้วย แสนดีโอเคนะ หรือเราไปกินในห้างเย็นๆ 

กันดี" เขาบ่นแล้วมองไปรอบๆ มีแต่พนักงานจับจองโต๊ะกันจนแทบไม่เหลือ 

ที่นั่ง เพราะผมดันลงมาช้าด้วยแหละ

"ไม่เอา ในห้างแพง" ผมรีบพูด

"ไม่เป็นไรหรอก กินฟู้ดคอร์ตแล้วกัน ปลอบใจแสนดีท่ีต้องไปสูร้บกับฝรัง่

ต่อเนอะ หึๆ" เขาหัวเราะในล�าคอ ผมเลยหยิกแขนเขาเบาๆ อย่างหมั่นไส้  
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ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลยนะ ผมจะรอดพ้นวันนี้ไปได้ยังไงยังไม่รู้เลย

เราเดินเข้าไปในห้าง แอร์เย็นๆ ท�าให้เหงื่อผมเริ่มจางหายไปบ้าง  

แต่แสนรักพาผมไปน่ังที่โต๊ะ หยิบทิชชูเปียกมาจากกระเป๋าแล้วเช็ดหน้า 

ให้ผมด้วย ผมเคยดุเขาแล้วดุเขาอีกว่าไม่ต้องท�าอะไรขนาดน้ี เขาก็งอแง  

หาว่าผมไม่รักเขาอีกแน่ะ ผมก็เลยปล่อยเลยตามเลย อยากท�าอะไรก็ให้เขา 

ท�าไป พอเช็ดหน้าเสร็จเขาก็ไปซื้อข้าวมาให้ ผมแค่นั่งเฉยๆ เฝ้าของให้เขา  

พอได้น่ังคนเดียวผมก็เริ่มเหม่อลอย มองไปเรื่อยเปื่อยจนสายตาไปสะดุด 

เข้ากับ... 

"จะเจออะไรกันนักหนานะ" ผมพึมพ�า เมื่อเห็นคุณฝรั่งตัวโตก�าลังเดิน 

อยู่ในห้างกับพ่ีเจนและลูกคร่ึงสาวอีกคน ผมรีบมองไปทางอื่นเพราะกลัวเขา

จะรู้ตัว แต่ดูเหมือนจะไม่ทัน เพราะเขาสบตากับผมเข้าก่อน 

อย่าเข้ามาคุยเชียวนะ ผมแทบจะยกมือข้ึนไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ คราวน้ี 

โชคเข้าข้างเพราะพ่ีเจนกับหญิงสาวที่มาด้วยเดินเข้าร้านหรูไปแล้ว เหลือ 

อีธานที่ยังมองผมอยู่ มองท�าไมล่ะ เดินตามไปสิ ผมจะหลบสายตาก็กลัวเขา 

จะเดินมา เลยจ้องตากันแบบน้ีแหละ เขาหัวเราะซะง้ัน ปากเขาก็ขยับ 

เหมือนพูดอะไรสักอย่าง แต่พูดไปเถอะ ต่อให้มีเสียงผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร

อยู่ดี

"มองอะไรน่ะ" แสนรกักลบัมาได้จงัหวะ เขาวางชามก๋วยเต๋ียวลงบนโต๊ะ

แล้วมองตามผม แต่อีธานเดินเข้าร้านไปแล้ว

"ไม่มีอะไรหรอก รู้สึกช่วงนี้ซวยๆ ต้องไปเข้าวัดแล้วมั้ง"

"ก็พูดไป แต่ถ้าอยากไปจริงๆ ก็บอก รักว่างเมื่อไหร่จะพาไปเนอะ"  

เขาย้ิมแฉ่ง แล้วเปิดน�้าเทให้ผม บริการดีจนนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงท่ีมา 

พร้อมกับคนอารักขาแล้ว เพราะอย่างนี้เขามีแฟนก่ีคนๆ ก็โดนท้ิงหมด  

เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงทนไม่ได้ที่เขาใส่ใจผมมากกว่า

"รัก เดี๋ยวเราก็จะเรียนจบกันแล้ว รักอยากท�าอะไรก็ท�าเถอะ ไม่ต้อง 

อยู่กับพี่ตลอดก็ได้" ผมพูดลอยๆ แล้วก้มหน้ากินก๋วยเตี๋ยว

"อ๋อ เจอฝร่ังแล้วท้ิงรักเหรอ เห็นผู้ชายดีกว่าน้องใช่ไหม" เขาพูดทีเล่น 
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ทีจริง แต่ก็ยังท�างอนใส่ผมอีก ผมหัวเราะออกมาจนได้ ค่อยๆ ย่ืนมือส้ันๆ  

ของตัวเองไปขยี้หัวแสนรัก เด็กอะไรน่าเอ็นดูจริงๆ 

"แล้วฝั่งรักเป็นไงมั่ง ดีไหม ได้ท�างานรึเปล่า" ผมถามอย่างอยากรู้

"ฮื่อ ไม่ได้อ่ะ โดนปล่อยให้นั่งเฉยๆ เลยไปก่อกวนคุณหัวหน้าแทน"

"พ่ีเจน?" ผมเบิกตาโต เอาความกล้าจากไหนไปก่อกวน ดุขนาดนั้น  

แค่คิดถึงตอนที่ถูกดุผมก็หวาดเสียวแล้ว

"ช่ายยย ก็ไม่มอีะไรให้ท�า พอถามว่ามอีะไรให้ช่วยไหมกบ็อกไม่ม ีก็เลย

เดินเข้าๆ ออกๆ ห้องให้แกทนไม่ได้ต้องลุกมาด่า ฮ่าๆ แสนดีก็ท�าบ้างสิ  

จะได้ไม่หลับ อ้อ หรือกลัวเจอคุณอีธานอีก แต่หมอน่ีน่าสงสัยนะ จะพาพ่ี 

ไปท�างานด้วย คิดไม่ซื่อป่ะเนี่ย แสนดีของรักย่ิงน่ารังแกอยู่ด้วย" จู่ๆ เขาก็

เปลี่ยนโหมดมาท�าหน้าดุ

"ไม่หรอก พี่แค่โดนลงโทษ" ผมอุบอิบตอบ

"บทลงโทษมันแปลกไปหน่อย เราไม่เคยท�างานอะไรเลย เขาจะไว้ใจ 

ให้พี่ไปท�างานราคาเป็นล้านได้ไง"

"พี่ก็ไม่รู้" ผมตอบเสียงเบาเมื่อเห็นน้องเริ่มไม่พอใจ

"ถ้าย้ายห้องไปแล้วอยู่คนเดียว หรืออยู่กับฝรั่งนั่นคนเดียวรีบวิ่งออกมา

เลยนะ มาหารัก เดี๋ยวรักจัดการเอง" น้องจ้องตาผมอย่างจริงจัง ถึงผมจะกลัว

โดนแกล้ง แต่ก็ไม่คิดว่ารักจะจริงจังขนาดน้ี ผมหัวเราะใส่น้อง "ไม่ตลกนะ 

แสนดี ท�าตามที่รักบอกรู้ไหม"

"พ่ีเป็นผู้ชายนะ ถึงอยู่ในห้องกันสองคนก็ไม่เป็นไรหรอก อีกอย่างแค่ 

วันแรกท่ีมาก็ก่อเรื่องแล้ว คงต้องท�าตัวให้ดีๆ รักเองก็เหมือนกันอย่าไปกวน 

พ่ีเจนอย่างนัน้ เขาไม่พอใจไล่รกักับพ่ีออกพร้อมกัน เราแย่เลยนะ" ผมรบีเตอืน 

รู้ว่าคนอย่างพ่ีเจนเอาจริงแน่ๆ เรายังต้องอยู่กันอีกนาน อะไรนิดๆ หน่อยๆ  

ก็ต้องอดทน

"ผู้ชายแล้วยังไง แสนดีตัวแค่นี้ เป่าเบาๆ ก็ล้มแล้ว เกิดมันเป็นฝรั่ง 

โรคจิตล่ะ ฮึ่ย ต้องใช่แน่ๆ พอเห็นแสนดีปุ๊บต้องพุ่งมาขย�้า" แสนรักอ้อมมานั่ง

ข้างผมแล้วย่ืนมือมาขย�้าไปท่ัวตัว ผมหัวเราะแล้วรีบลดเสียงลงเพราะคนอื่น
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เริ่มมอง

"ฮ่าๆ จั๊กจี้" ผมหัวเราะจนน�้าตาซึม

"ดูสิ ยังมาหัวเราะอีก มันเข้ียวจริงๆ เลย" แสนรักปล่อยมือจากตัวผม  

แล้วเปลี่ยนเป็นกอดไว้แทน ผมพักหายใจแล้วหันไปลูบหัวเขา

"ไม่ต้องเป็นห่วง พี่ดูแลตัวเองได้ รักไม่เชื่อใจพี่เหรอ"

"อื้อ อย่าเล่นไม้น้ี เป็นห่วงก็เพราะว่ารักรู้ใช่ไหม แสนดีเป็นของรัก 

คนเดียวด้วย" เขายิ้มเผล่ อ๊ะ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปถึงไหนนะครับ เขาก็แค่ชอบ

พูดหวานๆ เท่านั้น ไม่ได้หวงผมมากมายนัก เพราะผมก็เคยมีแฟนเหมือนกัน 

แม้ว่าจะไปไม่รอดเกินสองเดือนสักคนก็เถอะ

"คร้าบๆ คุณน้อง กลับไปกินให้เสร็จไป อืดหมดแล้ว" ผมไล่เขาไปไกลๆ 

เราคยุเล่นกันจนเกือบชัว่โมงก็ตดัสนิใจกลบัเข้าบรษิทั ผมต้องพยายาม

เรียกก�าลังใจตัวเองอยู่นาน ก่อนจะเดินเข้าหน้าห้องหัวหน้าแผนกพร้อมกับ

แสนรัก

"มาก็ดีแล้ว ไปที่ชั้นสิบห้า ห้องบี แล้วก็เอกสารใบประเมินคุณอีธานจะ

เป็นคนเซน็ให้คณุ เพราะฉะน้ันผ่านหรอืไม่ผ่านเป็นการตดัสนิใจของเขา ไม่ใช่ 

ของผม ส่วนแสนรัก ใบประเมินของคุณยังเป็นผมที่ดูแล จะท�าอะไรก็คิด 

ให้รอบคอบด้วยนะครับ" พี่เจนพูดเสียงดุจังเลย ผมพยักหน้ารับค�า แต่แสนรัก

แค่ยักไหล่ด้วยท่าทีกวนๆ 

"หัวหน้าคงเป็นมืออาชีพพอที่จะไม่กดข่ีเด็กฝึกงานแค่เพราะว่าไม่ชอบ

ขี้หน้าหรอก ผมเชื่อว่าอย่างนั้น"

"รกั" ผมกระซบิกับน้องเพ่ือปราม ปกตแิสนรกัไม่ใช่คนกวนคนอืน่แบบน้ีนะ

"ไม่รู้จักผมดีอย่าเพ่ิงตัดสินดีกว่านะครับ" พ่ีเจนยกย้ิมเล็กน้อย ท�าให ้

ดูเจ้าเล่ห์และน่ากลัวไปด้วยในเวลาเดียวกัน แสนรักย้ิมตอบ สองคนน้ี 

น่ากลัวอ่ะ ผมมองซ้ายมองขวาแล้วขอตัวออกจากห้องดีกว่า

"อย่าลมืนะ ถ้าโดนแกล้งเรยีกรกันะ" เขายังก�าชบัเมือ่เดนิตามผมออกมา

"อื้อ" ผมพยักหน้า แล้วค่อยๆ เดินไปที่ลิฟต์ กดเลขชั้นด้วยมือสั่นๆ 

ผมเดินออกจากลิฟต์ ชั้นนี้ให้บรรยากาศแตกต่างจากชั้น 9 ท่ีผม 
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ไปอยู่ตอนแรก ชั้นนั้นแยกห้องท�างานเป็นห้องๆ อย่างเป็นสัดส่วน แต่ตรงน้ี 

ไม่เหมือนท่ีท�างานเลย พ้ืนถูกปูด้วยสีเขียวเหมือนหญ้าเทียม มีก้อนหิน  

โขดหิน น�้า...เหมือนแม่น�้าเลย ผมยืนตะลึงแล้วก็เริ่มเดินไปรอบๆ อย่างสนใจ 

บ้านต้นไม้ ชิงช้า น�้าตก มีเสียงน�้าไหล เสียงนกร้องด้วย ว้าว นี่มันเจ๋งมากๆ 

"Sandy" 

ผมสะดุง้เฮอืก บอกตรงๆ ว่าลมืไปแล้วว่ามาหาเจ้านายคนใหม่ ผมก�าลงั

เอามือจุ ่มในแม่น�้าปลอมที่มีน�้าเย็นๆ ไหลผ่าน ผมรีบลุกข้ึนแล้วเช็ดมือ 

กับกางเกงตัวเอง ยิ้มให้ฝรั่งตัวโตอย่างนอบน้อม

"Come here." เขาพูดช้าๆ ชดัๆ ดเูหมอืนจะรูแ้ล้วว่าผมพูดภาษาองักฤษ

ไม่ได้ ผมเดินตามแผ่นหลังใหญ่โตไปตามทาง 

"Do you like it?" เขาถามข้ึนลอยๆ ผมท่ีมองต้นไม้ปลอมอยู่เลยรบีตัง้สติ

"เอ่อ" ผมส่งเสียงไปเบาๆ 

"DO YOU LIKE IT?" เขาพูดทีละค�า แล้วผายมือไปยังของรอบตัว  

ทีนี้ผมยิ้มกว้างแล้วพยักหน้าแรงๆ ให้เขา ชอบสิ ผมชอบมากเลย

"Great." เขาพึมพ�า พาผมเดินไปจนผ่านคนหลายคน พวกเขานอนบน

โซฟานุ่มนิ่มบ้าง ก�าลังเล่นเกมบ้าง ทุกคนเป็นฝรั่งหมดเลย ผมเริ่มเหง่ือตก 

เมื่อพวกเขาหันมาเห็นแล้วทักทายกับผมอย่างเป็นมิตร ผมท�าได้แค่ไฮ เฮลโล 

ไนซ์ทูมีตยู ได้แค่น้ีจริงๆ ครับ ผมท�าตัวเล็กจิ๋วแล้วเดินไปชิดกับอีธานเอง 

โดยไม่ได้ตัง้ใจ ได้ยินเสยีงเขาหัวเราะเบาๆ แต่พอเงยหน้ามองเขาก็ไม่ได้มท่ีาที

อะไร สงสัยหูฝาด

"From now on you'll work here and you can do anything you want. 

I'm just waiting for a great work from you. Oh You're kinda cute when 

looking at me like this" 

ฮึก ผมมองเขาตาปริบๆ อีธานครับ ผมฟังไม่รู้เรื่องเลย อะไรเวิร์กๆ อะไร

ว้อนต์ๆ นะครับ แล้วถ้าฟังไม่ผิดมีคิวต์ด้วยรึเปล่า และเพราะหน้าเอ๋อของผม

สื่อถึงเขาได้ เขาเลยยิ้มอย่างอ่อนใจแบบนั้น แล้วคว้าแขนผมหมับ ลากไปหา

ผู้หญิงคนหนึ่ง อ่ะนั่น คนที่มาถามว่าจะกินกาแฟไหมนี่นา
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"Yes" เธอโต้ตอบกับเขาสักพัก แต่ผมฟังออกแค่เยสอ่ะ จากนั้นอีธาน 

ก็ตบไหล่ผมเบาๆ แล้วเดินออกไปอีกทาง 

อะไร ทิ้งผมไว้กลางทางงี้เลย

"นายได้ท�างานกับทีมครีเอทีฟทีมใหญ่ที่สุดในบริษัทเลยนะ มานี่  

จะพาไปท่ีโต๊ะของนาย" เธอหันมามองผมเล็กน้อย พาผมไปยังโซนท่ีม ี

โต๊ะท�างาน โอ้โห คอมฯ จอใหญ่เบิ้ม เก้าอ้ีก็ดูหนานุ่มชวนนอน ผมต้องง่วง 

กว่าเดิมแน่ๆ 

"เธอฝึกงานแผนกเดียวกันเหรอ เราแสนดีนะ" ผมเริ่มต้นทักทาย

"ฉันเชอร์รี่ ไม่ได้เป็นครีเอทีฟ มาเป็นล่ามกับแปลงาน คุณเจนส่งฉัน 

ตามนายมา เพราะนายพูดไม่ได้ถูกไหม" เธอมองผม ดูไม่ได้อยากท�างาน 

กับผมเท่าไหร่

"ครับ รบกวนด้วยนะ"

"เออ จะท�าไงได้ แทนที่จะได้ฝึกงานดีๆ ก็ต้องมาน่ังคอยแปลให้นาย"  

เธอถอนหายใจ เอ้า กรรมมาตกที่ผมอีก ผมยิ้มให้เธออย่างขอโทษ และนั่งลง 

เธอบอกคร่าวๆ ว่าท่ีนี่เป็นชั้นพิเศษ มีบรรยากาศให้คลายเครียด ไปเล่นเกม 

เล่นน�้าได้ เพราะคนในแผนกนี้จะได้งานท่ีต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง และ

งานแต่ละโปรเจ็กต์ก็เกินล้านสองล้านเสมอ ผมหนาวเลย 

"โปรเจ็กต์ท่ีนายจะได้ท�าเป็นการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัทรถ..." เธอ

เสียบแฟลชไดรฟ์กับคอมฯ ผม แล้วเปิดบรีฟงานให้ดู

"เรื่องของเรื่องก็คือจะมีคนออกแบบท้ังหมดห้าคน นายต้องออกแบบ 

ไปเสนอคุณอีธานก่อน แล้วก็เสนอลูกค้า ข่าวร้ายงานน้ีส่งวันศุกร์หน้า ฉัน 

ไม่คิดว่านายจะท�าได้หรอกนะ แต่ก็ดี รีบๆ ให้มันจบๆ ฉันจะได้ท�าอย่างอื่น 

แทนที่จะติดอยู่กับคนแคระอย่างนาย มีอะไรจะถามอีกไหม" เธอเลิกค้ิว  

ยกย้ิมทีม่มุปาก ทีผ่มโดนเรยีกว่าคนแคระเพราะว่าตัวเลก็กว่าเธอท่ีเป็นผู้หญิง

อีกน่ะสิ

"แล้วไม่มีข่าวดีเหรอ" ผมพูดเสียงอ่อย

"ข่าวดีก็คือนายได้ท�างานในชั้นที่ดีที่สุดไง แค่นี้แหละ" 
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ผมมองไปรอบๆ เห็นคนอ่ืนๆ วาดรูปอะไรลงกระดาษขนาดใหญ่  

ตัดต่อรูปภาพ ท�าภาพเคลื่อนไหว และงานมัน...อลังการมาก เชอร์รี่เดิน 

ออกไปที่โต๊ะไม่ไกลจากผมนัก เธอมั่นใจว่าผมไม่รอดแน่ แต่ผมกลับยิ้ม... 

ได้ท�างานซะทีนะ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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