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ในที่สุด  วันที่ท้องฟ้าสดใสไร้เงาเมฆก็มาถึง
ร่างของหญิงสาววัยยี่สิบปีบริบูรณ์กระโจนออกมาจากห้องพักอันแสน 

ซอมซ่อด้วยความรีบเร่ง เธออยู่ในชุดเสื้อยืดสีขาวและกางเกงยีนตัวเก่งที่มีรอย 

ขาดวิ่นเหนือเข่า เส้นผมสีดำยาวประบ่าถูกมัดรวบไว้ทางด้านหลังอย่างลวก  ๆ  

บางส่วนหล่นผล็อยลงมาระข้างแก้มยามเมื่อเจ้าตัวก้มมองนาฬิกาข้อมือ มันบอก 

เวลาเจ็ดโมงสิบห้านาที

‘จะสายวันไหนก็สายไป...แต่ต้องไม่ใช่วันนี้’ เธอคิดพลางเร่งฝีเท้าให้เร็ว 

ยิ่งขึ้น ดวงตากลมโตราวกับดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญพลันเบิกกว้าง เมื่อเห็น 

รถประจำทางคันเป้าหมายกำลังเข้าจอดเทียบริมฟุตปาธ

“เดี๋ยว รอก่อน!” ตะโกนลั่นเสียจนคนที่กำลังยืนรอหน้าป้ายรถเมล์สะดุ้ง 

โหยงไปตาม  ๆ  กัน ร่างผอมบางกระโดดขึ้นรถโดยสารก่อนที่มันจะเคลื่อนตัวออก 

จากป้ายอย่างฉิวเฉียด ดูเหมือนอุปสรรคในการทำงานวันแรกจะไม่ร้ายแรงเท่าที ่

เป็นกังวล

เธอมีชื่อว่าพลอยฝัน แต่มักจะถูกแซวว่าพลอยซวยอยู่เสมอ ๆ นั่นก็เพราะ 

เธอเป็นเพื่อนรักกับความอับโชคมาตลอดยี่สิบปี ลุงป้าน้าอามักจะพูดกรอกหูเธอ 

มาตั้งแต่ยังเด็กว่า ความซวยซ้ำซวยซ้อนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เธอเกิดมานั่นแหละ  

บริษัทของพ่อที่เคยร่ำรวยกลับล้มละลายไม่เป็นท่า จนต้องพาครอบครัวหนีหนี้ 

ไปหลบซ่อนที่ต่างจังหวัด ก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะหายเข้ากลีบเมฆไปตอนที่เธออายุแค ่

สามขวบ หลังจากนั้นไม่นานแม่ของเธอก็แต่งงานใหม่ ตอนแรกพ่อเลี้ยงของเธอ 
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ก็เป็นตำรวจที่ท่าทางดีมีทรัพย์ แต่อยู่ไปอยู่มาก็ดันไปรับสินบนจนถูกไล่ออกจาก 

ราชการ กลายมาเป็นคุณลุงขี้เมาที่คอยรีดไถภรรยาไปวัน ๆ ครั้นพอเธอสอบติด 

มหาวิทยาลัยชื่อดังตอนอายุสิบแปด แม่ก็กึ่งยินดีกึ่งขับไล่ให้เธอย้ายมาอยู่ตาม 

ลำพังที่กรุงเทพฯ...เมืองที่การจราจรคับคั่งเสียยิ่งกว่าฝูงมดในรัง แต่เรียนอยู่ได้ 

ปีเดียว แม่ก็ส่งจดหมายมาบอกว่าน้องชายตัวดีดันไปเล่นพนันบอลจนเป็นหนี้ 

ก้อนโต เดือดร้อนให้เธอต้องดร็อปเรียนออกมาทำงานหาเช้ากินค่ำเพื่อช่วยชดใช้ 

หนี้สินให้ แค่คิดย้อนกลับไป พลอยฝันก็นึกสงสัยแล้วว่าตัวเองทนอยู่ในความ 

อับโชคยาวนานถึงเพียงนั้นได้อย่างไร

แต่ดูเหมือนจะถึงเวลาที่เธอต้องบอกลาชีวิตสับปะรังเคทั้งหมดทั้งมวลแล้ว  

เพราะหลังจากหมั่นส่งใบสมัครงานไปปีกว่า ในที่สุดแผนกทรัพยากรบุคคลของ 

โรงแรมระดับโลกอย่างเดอะแคปปิตอลก็รับเธอเข้าทำงานจนได้

แคปปิตอลเป็นเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในกรุงลอนดอน  

ก่อนที่จะแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลก และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับวัชพืช ด้วย 

ความที่เครือบริษัทแห่งนี้ต่างก็เป็นที่ใฝ่ฝันถึงในกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย  

ดังนั้นคนที่ต้องลาออกจากการเรียนกลางคันอย่างเธอจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกภาคภูมิใจ  

ถึงแม้ตำแหน่งงานใหม่ของเธอจะเป็นแค่แม่บ้านฝึกหัดก็ตามที แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 

แม่บ้านของเดอะแคปปิตอลก็ยังให้เงินเดือนสูงกว่างานสาวเสิร์ฟอันเก่าของเธอเกือบ 

เท่าตัวทีเดียว

เข็มนาฬิกาบอกเวลาแปดโมงครึ่ง เป็นเวลาที่เธอย่างเท้ามาถึงห้องพนักงาน 

ในส่วนพื้นที่บริการของโรงแรม หัวหน้าแม่บ้านเป็นสตรีวัยหกสิบที่ชื่อว่ารุจี  

เป็นคนที่มีอำนาจและประสบการณ์มากที่สุดในแผนกนี้ เส้นผมสีดอกเลาของ 

หล่อนถูกเกล้าเป็นมวยด้านหลังอย่างเรียบร้อยหมดจด ร่างกายที่ผ่ายผอมตาม 

วัยชราซ่อนอยู่ภายใต้ชุดกระโปรงยาวเสมอตาตุ่มสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งตัดกับผิวพรรณ 

ขาวซีดที่บางครั้งแทบจะกลืนหายไปกับแสงแดด พลอยฝันได้รับชุดเครื่องแบบ 

พนักงานที่หล่อนเป็นผู้เตรียมการไว้ให้ มันเป็นชุดกระโปรงยาวสีน้ำเงินเฉด 

เดียวกัน ซึ่งน่าจะมาจากโทนสีหลักของแบรนด์เดอะแคปปิตอล ไม่บ่อยครั้งนัก 

ที่หญิงสาวจะมีโอกาสใส่กระโปรง อาจจะเป็นเพราะเธอต้องทำงานที่อาศัยความ 
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กระฉับกระเฉงตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากชุดนักศึกษาซึ่งไม่มีโอกาสได้ใส่มา 

สองปีแล้ว เสื้อผ้าท่อนล่างทั้งหมดในตู้ล้วนแต่เป็นกางเกงทั้งสิ้น เพราะเหตุนั้น 

เธอจึงอดรู้สึกขัดเขินไม่ได้ตอนที่เห็นภาพตัวเองสะท้อนอยู่บนบานกระจก

“แม่บ้านทุกคนของแคปปิตอลจะต้องนอบน้อม  ตรงต่อเวลา  และ 

หมั่นเพียร” นั่นเป็นคำที่หัวหน้าแม่บ้านบอกพวกเราตั้งแต่วันแรกที่มาสัมภาษณ์งาน

“เธอชื่อพลอยฝันใช่มั้ย” เพื่อนร่วมงานคนใหม่ยิ้มทักทายระหว่างการ 

ดูงานวันแรก หล่อนเป็นสาวชาวใต้ชื่อว่าราณี รอยคาดสีขาวตัดกับผิวคล้ามแดด 

ที่ปรากฏเหนือคอเสื้อบ่งบอกชัดว่าหล่อนเคยทำงานริมทะเลมาก่อน ราณีหันมา 

กระซิบกระซาบต่อ “เธอรู้รึเปล่าว่าทำไมฝ่ายบุคคลถึงมีการรับพนักงานใหม่อย่าง 

ฉุกละหุกแบบนี้”

พอผู้ฟังสั่นศีรษะปฏิเสธ หล่อนก็ยื่นหน้ามาบอกอย่างโอ้อวดน้อย  ๆ  ว่า  

“เพื่อนคนหนึ่งของฉันทำงานอยู่ที่นี่ เขาบอกว่าอาทิตย์หน้าท่านประธานจะย้ายกลับ 

มาจากลอนดอนแล้ว คราวนี้จะมาอยู่หลายเดือนทีเดียวนะ ทางเดอะแคปปิตอล 

เมืองไทยเลยต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ใหม่เสียยกใหญ่ แจ็กพ็อตมาถึงพวกเราเลย 

เห็นมั้ยล่ะ”

ประธานสูงสุดของแคปปิตอลเป็นบุคคลปริศนาที่เธอเคยได้ยินเพียงแค่ 

ชื่อเสียงเรียงนาม เขามีชื่อเต็มว่า คาร์ล เอ แชลตัน แต่คนทั่วไปมักจะคุ้นหู 

ในนามคาร์ล แชลตัน เสียมากกว่า ความเป็นมาของประธานคนนี้ค่อนข้างลึกลับ  

และมีรูปถ่ายเขาปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตน้อยมาก อันที่มีอยู่ก็มักจะเป็นรูป 

แอบถ่ายในฝูงชน ซึ่งก็ยากจะดูออกว่าใครเป็นใคร ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เหล่า 

พนักงานรากไทรรากหญ้าจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของเขามาก่อน

“หน้าที่ของพวกเธอก็คือการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของ 

ห้องพักที่ได้รับมอบหมาย” หัวหน้าแม่บ้านประกาศเสียงฉะฉานตอนที่เดินวน 

รอบตัวบรรดาลูกน้องราวกับผู้คุมในค่ายทหาร แม้จะถูกความชราครอบงำ แต่ 

ใบหน้านั้นก็ยังไม่ปราศจากเครื่องสำอาง ริมฝีปากที่เต็มไปด้วยริ้วรอยฉาบย้อม 

ด้วยลิปสติกสีม่วงมาเจนต้า  ซึ่งทำให้หล่อนดูน่าเกรงขามเหมือนพวกแม่มด 

ในเทพนิยายกริมม์
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หัวหน้าแม่บ้านบรรยายระหว่างการเดินสำรวจโรงแรมว่า โรงแรมเดอะ 

แคปปิตอลสาขากรุงเทพฯนั้นมีทั้งหมดสี่สิบชั้น โดยชั้นหนึ่งถึงห้าจะเป็นพื้นที่ 

ส่วนกลางประเภทล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องบอลรูมสัมมนา และส่วนกิจการธุรกิจ  

ส่วนห้องพักแขกจะอยู่ตั้งแต่ชั้นที่หกไปจนถึงสามสิบแปด เลยไปกว่านั้นก็คือ 

ส่วนของชั้นสี่สิบที่ให้บริการสำหรับนักธุรกิจวีไอพี และชั้นดาดฟ้าด้านบนสุด 

ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารและบาร์เครื่องดื่ม

“แล้วชั้นที่สามสิบเก้าล่ะคะ” คนที่ถามประโยคนั้นก็คือราณีสาวช่างพูด 

นั่นเอง

“พื้นที่ส่วนนั้นเป็นห้องพักและที่ทำงานส่วนตัวของท่านประธาน” คำตอบ 

ของหัวหน้าแม่บ้านทำให้พนักงานสาวทุกคนแทบจะหยุดหายใจ แต่แล้วหล่อน 

กด็บัฝนัของเหลา่แมบ่า้นหนา้ใหมด่ว้ยประโยคทีว่า่ “สำหรบัพืน้ทีข่องทา่น พวกเธอ 

ไม่ต้องยุ่ง ฉันจะเป็นคนดูแลเอง”

ลับหลังหัวหน้าแม่บ้าน เพื่อนร่วมงานสาวคนหนึ่งก็แอบบ่นฮึดฮัดเป็นเชิง 

หมั่นไส้ว่า “หัวหน้ารุจีแก่แล้ว ก็เลยนึกอิจฉาไม่อยากให้พวกเราเข้าใกล้ท่าน 

ประธานเสียมากกว่า” ก่อนที่คำพูดนั้นจะได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามของเหล่า 

หญิงสาวร่วมอุดมการณ์เดียวกัน 

แม้พลอยฝันจะนึกสนใจเรื่องของท่านประธานปริศนาอยู่บ้าง แต่เธอ 

กลับคิดว่าสิ่งที่หัวหน้าแม่บ้านตัดสินใจเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว ก็ถ้ามีใครได้รับ 

มอบหมายให้ดูแลพื้นที่ของท่านประธานขึ้นมาจริง  ๆ คงมีการก่อหวอดสงคราม 

ขนาดย่อมแย่งชิงกันตั้งแต่วันแรกของการทำงานเป็นแน่

ระหว่างการทำงานตลอดหนึ่งอาทิตย์ พลอยฝันพบว่าราณีเป็นคนพูดมากที่สุด 

แต่ก็ดูจริงใจที่สุด ในขณะที่ดิษยา หญิงสาววัยสิบเก้าที่สวยที่สุดในกลุ่มนั้นเป็น 

คนที่ไม่น่าคบเอาเสียเลย จริงสิ แม่ดิษยาคนนี้นั่นแหละที่เป็นคนพูดพาดพิงต่อว่า 

หัวหน้ารุจีเมื่อคราวก่อน ครั้งหนึ่งพลอยฝันถูกสั่งให้ทำงานจับคู่กับหล่อน แต่ 

กลับกลายเป็นว่าเธอต้องทำงานงันงกอยู่แค่คนเดียว  เพราะเจ้าหล่อนเอาแต่ 

แอบคุยโทรศัพท์ในเวลางาน และนอกจากจะไม่ช่วยเหลืออะไรแล้ว ยังมีหน้า 
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มาบอกให้เธอช่วยเก็บเป็นความลับให้อีกต่างหาก แต่ช่างเถอะ เพราะถึงแม้เธอ 

จะไม่ได้เป็นคนฟ้องหัวหน้าด้วยตัวเอง แต่ก็มีเพื่อนคนอื่นทำแทนจนได้ สุดท้าย 

แม่ดิษยาหน้าสวยก็เลยโดนคาดโทษพักงาน เริ่มต้นในวันที่ท่านประธานจะกลับ 

มาพอดิบพอดี เล่นเอาเจ้าหล่อนเป็นบ้าเป็นหลังตีอกชกตัวเสียจนห้องแม่บ้าน 

แทบแตกเลยทีเดียว

พลอยฝันเพิ่งรู้ก่อนหน้าไม่กี่วันว่าจะมีงานเลี้ยงฉลองที่โรงแรมในวันที่ 

ท่านประธานมาถึงกรุงเทพฯ สาเหตุที่งานเลี้ยงครั้งนี้ถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ 

สะเทือนทุกวงการธุรกิจ ก็คงเป็นเพราะวันนั้นคือวันครบรอบสามสิบปีบริบูรณ์ 

ของตัวท่านเองด้วย มีคำสั่งมาจากบอร์ดบริหารระดับสูงให้พนักงานทุกฝ่าย 

ลงมาตั้งแถวรอต้อนรับท่านตั้งแต่ก่อนงานในช่วงเย็นจะเริ่มเกือบสองชั่วโมง  

และทุกแผนกจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสง่างามสมกับเป็นพนักงานผู้มีเกียรติ 

ของเดอะแคปปิตอล ด้วยเหตุนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่วันนั้นทั้งวันเครื่องสำอาง 

จะลอยฟุ้งเต็มห้องแต่งตัวพนักงาน

“พลอยฝัน เธอว่าฉันดูเป็นยังไงบ้าง” ราณีถามขณะพยายามจะกะพริบตา 

ปริบ  ๆ  เพื่ออวดแผงขนตาปลอม ด้วยความที่ปรกติหล่อนเป็นคนดวงตาเรียวเล็ก  

ดังนั้นการติดขนตาปลอมก็ช่วยให้ดวงตาคู่นั้นมีเสน่ห์น่ามองมากขึ้น แต่การทา 

ริมฝีปากด้วยสีแดงสดและรองพื้นสีขาวเกินจริง กลับทำให้หล่อนดูคล้ายแวมไพร ์

จากภาพยนตร์เรื่อง  ทไวไลท์  มากกว่าคนเดินดิน

“ก็ดี” เธอปดสั้น  ๆ  ด้วยไม่รู้จะเอ่ยอะไรที่ดีกว่านั้น

“เธอก็เหมือนกัน แต่งหน้าแต่งตาเสียหน่อยสิ” ราณีคะยั้นคะยอส่งลิปสติก 

สแีดงสดของตนเองให ้ เมือ่เหน็วา่ยากจะปฏเิสธ พลอยฝนัจงึรบัเพือ่ไมใ่หเ้สยีนำ้ใจ

“ดูไม่กระตือรือร้นเลยนะ” สาวชาวใต้ตั้งข้อสังเกต

“ฉันไม่มีดวงเรื่องอย่างนั้นหรอก อีกอย่างฉันก็ไม่เหมาะกับการแต่งหน้า 

แต่งตาด้วย แค่ได้มาทำงานที่เดอะแคปปิตอลนี่ก็เป็นดวงที่ดีที่สุดในรอบยี่สิบป ี

แล้วนะ”

“แต่เขาว่าท่านประธานมีทรัพย์ทั้งหมดเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเชียวนะ”  

ราณีกระซิบ “ถ้าท่านประธานถูกใจใครเข้า โอ้โห ตกถังทองเลยนะนั่น”
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ประโยคนั้นทำให้พลอยฝันเผลอยิ้มแหย  ๆ  อย่างไม่รู้ตัว ถ้าต้องหวังรวย 

เรื่องรักข้ามชนชั้นละก็ เธอคิดว่าเอาเวลานั้นไปภาวนาขอให้เงินเดือนขึ้นน่าจะ 

คุ้มค่ามากกว่า แต่ถึงอย่างไรหญิงสาวก็เข้าใจถึงการวาดฝันที่เหมือนถูกหวย 

รางวัลที่หนึ่งนั้นดี มันเป็นผลข้างเคียงจากการเผชิญความยากจนมาเนิ่นนาน 

โดยไร้หนทางออก เป็นอาการป่วยที่กัดกินจิตใจคนได้รวดเร็วกว่ามะเร็งเสียอีก  

และมีแต่เงินเท่านั้นที่จะสามารถเยียวยาโรคนั้นได้

พลอยฝันยังไม่มั่นใจเลยว่า ในยามที่ตัวเองกำลังจะป่วยตายเพราะโรคร้าย 

ที่ว่า เธอจะสามารถเมินเฉยต่อยารักษาที่วางยั่วยวนอยู่ตรงหน้าได้หรือไม่ ไม่สิ  

เธอจะวางตัวไม่ตะครุบมันอย่างตะกละตะกลามได้หรือเปล่าต่างหาก

“ท่านประธานจะมาถึงในอีกสิบห้านาที” หัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัย 

ประกาศผ่านวิทยุสื่อสารตอนที่พระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำ ด้วยความที่แผนกแม่บ้าน 

เป็นส่วนที่มีสิทธิ์มีเสียงแทบจะน้อยที่สุด ดังนั้นพวกเธอจึงอยู่ในแถวรอบนอก 

ที่ถูกแยกออกมาให้ห่างไกลจากทางเดินกลางมากที่สุด นั่นหมายความว่าโอกาส 

ที่ท่านประธานจะแลตามองแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้

“โอ๊ย ดูพวกแผนกต้อนรับสิ ระริกระรี้กันใหญ่” เพื่อนในกลุ่มแม่บ้าน 

เข้าใหม่คนหนึ่งเอ่ยอย่างหมั่นไส้ นั่นก็เพราะเหล่าพนักงานต้อนรับนั้นจะมีภาษีดี 

กว่าแผนกอื่น ๆ หลายเทา่ตัว พวกหล่อนมีหน้าตาดแีละรูปร่างที่สมส่วน เรียกได้ว่า 

เนื้อนมไข่ครบถ้วน แถมเครื่องแบบพนักงานของพวกหล่อนก็ดูจะเชิดชูของดี 

เหล่านั้นอย่างโจ๋งครึ่ม 

มีเสียงนินทาซุบซิบว่าหัวหน้าแผนกต้อนรับนั้นมีความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกับ 

บอร์ดบริหารคนหนึ่ง ด้วยเหตุนั้นพวกหล่อนจึงได้รับโอกาสให้ยืนอยู่เกือบจะแถว 

หน้าสุด

“ถ้าท่านประธานเกิดปิ๊งใครสักคนในแผนกนั้นขึ้นมาล่ะ” แม่บ้านคนหนึ่ง 

ตั้งสมมติฐานขึ้นมาด้วยท่าทางราวกับยอดนักสืบ ก่อนที่เจ้าตัวจะทำหน้าสลดและ 

เริ่มพูดจาตัดพ้อราวกับนางเอกละคร “ใช่สิ เรามันแค่แม่บ้านต้อยต่ำที่แสนจะ 

ไร้เดียงสา จะไปสู้รบตบมือกะแม่อกอึ๋มเปี่ยมมารยาพวกนั้นได้ยังไงกันเล่า” 

เสียงกระซิบกระซาบอย่างสิ้นหวังดำเนินต่อมาอีกคำรบใหญ่ และคงไม่ 
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หยุดลงง่าย  ๆ  ถ้าราณีไม่ตัดบทขึ้นมาว่า “ตายแล้ว นั่นรถท่านประธานใช่ไหม”

รถเมอร์เซเดสสีดำมันปลาบเลี้ยวเข้ามาจอดเทียบด้านหน้าอย่างนุ่มนวล  

เหล่าผู้บริหารระดับสูงรี่เข้าไปรายล้อมรถคันนั้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่พนักงาน 

ระดับล่างรวมถึงพลอยฝันได้แต่ช้อนตามองตามด้วยความตื่นเต้น พอบานประตูรถ 

ถูกเปิดออก  หญิงสาวก็รู้สึกว่ากลุ่มผู้หญิงแถวหน้าพากันเขย่งตัวสูงขึ้นกัน 

เป็นทิวแถว แต่เป็นความสามารถของพวกหล่อนที่ยังคงเก็บอาการให้อยู่ในความ 

สุภาพเรียบร้อยได้เป็นอย่างดี ต่างจากแผนกแม่บ้านของเธอที่พากันชะเง้อชะแง้ 

คอมองกันอย่างหลุดสำรวม

ท่านประธานที่ก้าวลงมาจากรถเป็นบุรุษร่างสูง ผิวคล้ามแดดเล็กน้อย  

เขาอยู่ในชุดสูทสีน้ำเงินกรมท่าตัดเย็บอย่างประณีต  ผมตัดสั้นเป็นสีดำราว 

ผงถ่าน เสี้ยวหน้าด้านข้างของเขายามทักทายบอร์ดบริหารคนอื่น  ๆ  แลดูคมคาย 

และเงียบขรึม  ดวงตาเรียวยาวคู่นั้นมักจะหลุบต่ำลงเหมือนไม่ต้องการจะ 

สบนัยน์ตาใคร ก่อนที่ท่านประธานที่ทุกคนเฝ้ารอเกือบสองชั่วโมงจะเดินตรงดิ่ง 

เข้าไปด้านใน โดยไม่ชายตามองเหล่าหญิงสาวแต่ละแผนกเลยสักแวบเดียว

“ท่านประธาน...เป็นคนไทยหรอกเหรอ” นั่นเป็นประโยคแรกที่ราณีเอ่ย 

ออกมาหลังจากหลุดพ้นจากมนตร์สะกดหกสิบวินาที หล่อนเบิกตากว้าง พูด 

เหมือนย้ำให้ตนเองฟังว่า “ได้ยินว่าชื่อคาร์ล แชลตัน ก็นึกว่าเป็นฝรั่งเสียอีก  

แต่ถ้าเมื่อกี้หูไม่ฝาด ฉันว่าเขาพูดภาษาไทยชัดออกนะ”

พลอยฝันงึมงำในคอเสียงเบา เพราะนั่นก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกประหลาดใจ 

เช่นเดียวกัน

จากประวัติบริษัทเท่าที่เธอรู้มา ผู้ก่อตั้งเครือแคปปิตอลเป็นชาวอังกฤษ 

ตระกูลแชลตัน สืบทอดตำแหน่งตามสายเลือดมาตลอดทุกรุ่น จึงไม่น่าจะเป็น 

ไปได้เลยที่ประธานคนปัจจุบันจะมีผมดำตาดำ แถมยังมีโครงหน้าและสำเนียง 

ละม้ายคนไทยเสียอีก

แต่คิดมากไปก็เท่านั้น เพราะไม่ใช่เรื่องที่พนักงานระดับปลายแถวอย่างเธอ 

สมควรที่จะตั้งคำถาม ตราบใดที่อีกฝ่ายยังจ่ายเงินเดือนให้ตรงเวลา
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งานเลี้ยงต้อนรับถูกจัดขึ้นอย่างเอิกเกริกในห้องแกรนด์บอลรูมที่ใหญ่ที่สุดของ  

เดอะแคปปิตอล ในขณะที่ฝ่ายครัวและฝ่ายต้อนรับกำลังวุ่นวายอยู่กับการทำให้ 

งานเลี้ยงสมบูรณ์แบบ แผนกแม่บ้านกลับถูกกีดกันให้กลับไปทำงานที่เหลืออยู่ 

ของตนเองในห้องซักรีด แต่ถึงกระนั้นก็มีคำกล่าวที่ว่า คนที่รู้ เรื่องทั้งหมด 

ของบริษัทดีที่สุดไม่ใช่ประธาน  แต่เป็นพวกแม่บ้านจอมสอดรู้นี่ละ  ดังนั้น 

พวกหล่อนจึงผลัดกันออกไปสังเกตการณ์และกลับเข้ามานินทากันอย่างสนุกปาก

“พวกไฮโซมาร่วมงานกันเพียบ แต่ละคนนี่นะ เครื่องเพชรวูบวาบจน 

ฉันแสบตาเลยละเธอเอ๋ย”  สายลับหมายเลขหนึ่งเริ่มพูดในสิ่งที่ เธอออกไป 

สังเกตการณ์มา แต่ไม่วายใส่สีตีไข่เพื่อเพิ่มสีสัน “โดยเฉพาะพวกลูกคุณหนู 

ตระกูลดังนะ เปิดบนเปิดล่างกันจ้าละหวั่น เห็นแล้วตุ๊ม  ๆ  ต่อม  ๆ เกือบจะเห็น 

ของดีวับ  ๆ  แวม  ๆ  เสียแล้วสิ”

“ฉันว่านะ พวกหล่อนต้องตั้งใจมาจับท่านประธานของพวกเราแน่นอนเลย”  

สายลับหมายเลขสองเสริมทัพด้วยความหึงหวง เหมือนกับเมียหลวงที่นึกโมโห 

เหล่าเมียน้อยที่มาวอแวสามีของตน

พลอยฝันลอบยิ้มกับคำเรียกที่ว่า ‘ท่านประธานของพวกเรา’ ก็ดูเอาสิ  

นี่เพิ่งเห็นหน้ากันวันแรกแท้  ๆ  ก็มีการจับจองเป็นเจ้าของกันเสียแล้ว

“แล้วเธอล่ะพลอยฝัน ออกไปบ้างสิ” ราณีกระทุ้งศอกใส่เธอเบา  ๆ  อย่าง 

นึกสนุก “ไปสืบมาหน่อยซิว่าท่านประธานสุดหล่อเป็นยังไงบ้าง”

แต่เจ้าของร่างสะโอดสะองรีบยกมือขึ้นโบกไปมาแบบไม่เห็นดีเห็นงามด้วย  

“จะบ้าเหรอ ฉันจะเข้าไปในห้องบอลรูมได้ยังไงล่ะ ฉันไม่อยากถูกทำโทษหรอก 

นะ”

“เอาน่า ถ้าอย่างนั้นก็ไปเดินป้วนเปี้ยนแถวนั้นก็ได ้ งานที่นี่เหลืออีกไม่มาก 

หรอก แค่พับผ้ากองนี้หมดก็เสร็จแล้ว”

เพราะคำคะยั้นคะยอของราณีและสายตาคาดคั้นจากเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ  

ทำให้เธอต้องออกมาจากห้องทั้งที่ไม่เต็มใจนัก เธอพาร่างในชุดแม่บ้านสีน้ำเงินเข้ม 

ของตนออกมาวนเวยีนในโถงทางเดนิทีมุ่ง่สูแ่กรนดบ์อลรมู พืน้ทีห่นา้ซุม้ทางเขา้หลกั 

คลาคล่ำไปด้วยผู้คนในชุดราตรีมีระดับ เธอเผลอเบิกตากว้างเมื่อเห็นสตรีในวงการ 
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ไฮโซหลายคนนุ่งน้อยห่มน้อยจนน่าหวาดเสียวอย่างที่สายลับหมายเลขหนึ่งว่าไว้  

หญิงสาวรีบสะบัดหน้าไปมาเพื่อขับไล่ภาพวับ  ๆ แวม ๆ นั้นออกไปจากสมอง ไหน ๆ  

งานในห้องซักรีดก็มีอีกไม่มากแล้ว เธอคิดว่าตัวเองควรจะหนีกลับบ้านเสียตอนนี้ 

เลยดีกว่า

“นั่นเธอ...อยู่แผนกแม่บ้านใช่มั้ย”

คำทักนั้นทำเอาพลอยฝันสะดุ้งโหยง เธอรีบหันกลับไปด้วยสีหน้าขาวซีด 

เหมือนเห็นผี

“ไมต่อ้งตกใจขนาดนัน้หรอกนา่” หญงิสาวคนนัน้นิว่หนา้ กอ่นจะรบีลากเธอ 

ออกมายังมุมหนึ่งที่ค่อนข้างห่างไกลจากกลุ่มคน

“คุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันอยู่แผนกแม่บ้าน” เธอเอ่ยแบบกล้า  ๆ  กลัว  ๆ แต่ 

อีกฝ่ายกลับโบกมือไว  ๆ  เหมือนเห็นเป็นเรื่องไร้สาระ

“พ่อของฉันเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารระดับสูงของที่นี่ ฉันจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะ 

ว่าเครื่องแบบพนักงานเป็นยังไง” เธออธิบายก่อนจะรีบเข้าประเด็นว่า “เรื่องนั้น 

ช่างมันเถอะ ฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องคนในแผนกแม่บ้านหน่อย นี่เธอชื่ออะไร 

นะ”

“เอ่อ...พลอยฝันค่ะ” เสียงตอบตะกุกตะกัก ในขณะที่ในใจนึกทวนว่า  

ลูกสาวบอร์ดบริหารซ้ำไปซ้ำมา

“เอาละ พลอยฝัน เรื่องนี้เป็นภารกิจที่สำคัญมาก” หญิงสาวเริ่มพูดด้วย 

สีหน้าจริงจัง ก่อนจะหยิบกล่องของขวัญเล็ก  ๆ ออกมาจากกระเป๋าถือ “ฟังดี ๆ นะ  

คือฉันอยากให้เธอเอาของขวัญชิ้นนี้ไปไว้ในห้องนอนของประธานให้หน่อย”

คนฟังกะพริบตาปริบ  ๆ  อย่างไม่เชื่อหู “อะ...อะไรนะคะ” 

“มันไม่ยากเลยใช่มั้ยล่ะ แม่บ้านอย่างเธอเบิกกุญแจสำรองได้อยู่แล้วนี่”  

หล่อนพูดยิ้ม  ๆ  ราวกับมองเห็นระบบการทำงานของแต่ละแผนกอย่างทะลุปรุโปร่ง

“แตว่า่...หวัหนา้แมบ่า้นไมอ่นญุาตใหพ้นกังานคนอืน่เขา้ไปยุง่กบัพืน้ทีส่ว่นนัน้ 

นะคะ”

หญิงสาวแกล้งกลอกตาประหลับประเหลือก “ยายแก่นั่นก็เป็นอย่างนี้ 

ประจำนั่นแหละ จะหวงก้างอะไรนักหนา เธอไม่ต้องไปเชื่อฟังมากก็ได้ เดี๋ยวแก 
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ก็เกษียณแล้วละ”

“แต่ว่ากุญแจ...”

โดยไม่ทันรอฟังเหตุผลใด  ๆ คุณหนูเอาแต่ใจก็รีบยัดกล่องของขวัญนั้น 

ใส่มือของหญิงสาวอย่างฉับไว เหมือนสำนวนที่เขาเรียกว่ามัดมือชก

“จำไวน้ะพลอยฝนั ถา้เธอทำสำเรจ็ ฉนัจะตกรางวลัใหท้กุอยา่งตามทีเ่ธอขอ”  

หล่อนยิ้ม ก่อนที่ใบหน้านั้นจะเปลี่ยนถมึงทึง “แต่ถ้าเธอทำพลาดละก็ ไม่ว่า 

ด้วยเหตุผลใด  ๆ  ก็ตาม ฉันจะบอกพ่อให้ไล่เธอออกจากที่นี่ เข้าใจมั้ย!”

อุปสรรคได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว...

หญิงสาวอยากจะตีอกชกตัวแรง  ๆ  ให้หายโมโห ถ้าเธอไม่ออกมาจาก 

ห้องซักรีดตามคำคะยั้นคะยอของราณีละก็ คงไม่ต้องมาเจอปัญหากลืนไม่เข้า 

คายไม่ออกอย่างนี้ จะไปบอกให้หัวหน้าแม่บ้านช่วยก็ไม่ได้เสียด้วย แต่ครั้นจะ 

ไม่ทำตามคำสั่งของลูกสาวบอร์ดบริหารคนนั้น อนาคตในเดอะแคปปิตอลของเธอ 

ก็คงลอยปิ๋วหายไป คนที่มีสิทธิ์เบิกลูกกุญแจของห้องประธานก็มีแต่หัวหน้า 

คนเดียวเสียด้วย

ระหว่างที่เธอกำลังกังวลจนหัวปวดตุบ  ๆ อยู่  ๆ  เสียงหนึ่งก็ปลุกเธอให้ตื่น 

จากห้วงความคิดอันสับสน

“มานั่งหลบอะไรตรงนี้ ถ้างานเสร็จแล้วทำไมไม่กลับบ้านไปเสียล่ะ”

พลอยฝันเบิกตากว้างเมื่อพบว่าคนตรงหน้าก็คือหัวหน้าแม่บ้านที่กำลัง 

วนเวียนอยู่ในห้วงความคิดนั่นเอง หญิงสาวผุดยืนราวกับถูกน้ำร้อนลวก

“เอ่อ กำลังจะกลับเดี๋ยวนี้แหละค่ะ” เธอพูดตะกุกตะกักอย่างคนกินปูน 

ร้อนท้อง พลางรีบซ่อนกล่องของขวัญใบจิ๋วไว้ในกระเป๋ากระโปรง “แล้วนี่หัวหน้า 

ยังไม่กลับหรือคะ”

“ก็ใกล้แล้วละ นี่เพิ่งไปตรวจความเรียบร้อยในห้องท่านประธานมา เดี๋ยว 

เอากุญแจไปคืนที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยก็คงจะกลับแล้ว” หล่อนว่า

“งั้นหรือคะ” หญิงสาวตอบรับแบบเบลอ  ๆ ก่อนที่ดวงตากลมโตคู่นั้น 

จะเป็นประกายแวววาวเหมือนมองเห็นวงแสงสีทองที่สาดลงมาในความมืดมิด  
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เธอตบมือดังฉาดใหญ่จนอีกฝ่ายแทบสะดุ้ง ก่อนจะแสร้งหัวเราะร่วนอย่าง 

เป็นมิตร “บังเอิญจังเลยค่ะ หนูก็กำลังจะไปที่นั่นพอดี แบบว่า...เพิ่งนึกขึ้นได้ 

ว่าลืมเติมแชมพูให้ห้องพักห้องนึงน่ะค่ะ”

หัวหน้าแม่บ้านทำหน้านิ่วคิ้วขมวดเล็กน้อยเป็นเชิงตำหนิ “ทำไมสะเพร่า 

อย่างนี้ล่ะ”

พลอยฝันยิ้มรับแห้ง  ๆ แต่ดวงตาของเธอยังคงเป็นประกายสุกใสราว 

อัญมณี “จริง  ๆ  แล้วหัวหน้าฝากกุญแจฉันไปคืนก็ได้นะคะ เพราะยังไงฉันก็ต้อง 

ไปที่นั่นอยู่แล้ว เรื่องแค่นี้เด็กใหม่ก็ควรจะช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายไม่ใช่หรือคะ”

“หือ” อีกฝ่ายประหลาดใจ “อย่างนั้นหรือ”

หญิงสาวตบมือดังฉาดอีกครั้งราวกับจะย้ำความมั่นใจ “ก็ใช่น่ะสิคะหัวหน้า  

อันที่จริงฉันว่าหัวหน้าใช้งานพวกเราเบาไปนะคะ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป หัวหน้า 

อยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้เลยค่ะ”

หญิงวัยชรามองท่าทีกระตือรือร้นของลูกน้องก็ยิ้มออกมาน้อย  ๆ  อย่าง 

ปลาบปลืม้ “ถา้เดก็ใหมท่กุคนขยนัขนัแขง็เหมอืนเธอกค็งจะด ี ถา้งัน้กฝ็ากดว้ยนะ”

พลอยฝันรู้สึกราวกับมองเห็นออร่าสีทองเปล่งประกายมาจากกุญแจในมือ 

ของสตรีตรงหน้า เธอรับมันมาด้วยหัวใจที่เต้นระรัว นี่โชคชะตาคงกำหนดทางเดิน 

ให้เธอแล้วสินะ ดูเหมือนว่าข้างที่เธอเลือกเดินคงจะหนีไม่พ้นเส้นทางที่ลูกคุณหน ู

เอาแตใ่จคนนัน้ปรูอไวใ้หซ้ะแลว้ หญงิสาวเงยหนา้ยิม้หวานใหก้บัคนตรงหนา้อกีครั้ง  

ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล “ไว้ใจฉันได้เลยค่ะหัวหน้า แล้วพบกันพรุ่งนี้ 

นะคะ”

ลับหลังหัวหน้าแม่บ้าน พลอยฝันก็ยกกุญแจลูกนั้นขึ้นมาจูบแรง ๆ ประหนึ่ง 

ว่ารักใคร่มันเสียเต็มประดา หญิงสาวมองนาฬิกาข้อมือที่ตอนนี้บอกเวลาสามทุ่ม 

สิบห้า เธอต้องรีบเอาของขวัญกล่องนี้ไปวางไว้ที่ห้องของประธานก่อนที่งานเลี้ยง 

จะเลิกตอนสี่ทุ่ม ซึ่งมีเวลาเหลืออีกแค่สี่สิบห้านาทีเท่านั้น

หญิงสาวมองตัวเลขที่แสดงจำนวนชั้นที่หน้าจอในลิฟต์ด้วยหัวใจตุ๊ม  ๆ  ต่อม  ๆ  

นี่หากเธอทำพลาดแม้แต่ก้าวเดียว อนาคตในเดอะแคปปิตอลที่เคยใฝ่ฝันก็จะ 
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พังลงไม่เป็นท่าในชั่วข้ามคืน ให้ตายเถอะ นี่มันหมายถึงชั่วข้ามคืนจริง  ๆ!

ทันทีที่บานประตูลิฟต์เปิดออก พลอยฝันก็พบกับล็อบบี้เล็ก  ๆ  ที่ตกแต่ง 

แบบคลาสสิกร่วมสมัย ซึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันกับภาพลักษณ์ของเดอะแคป- 

ปิตอล เธอสแกนคีย์การ์ดครั้งหนึ่ง ก่อนจะกรอกรหัสผ่านประจำตัวของพนักงาน 

ลงในเครื่องบันทึกด้านหน้า บานประตูกระจกบานใหญ่สไลด์ออกเป็นเชิงอนุญาต 

ให้เธอก้าวผ่านไป หญิงสาวกะพริบตาปริบ  ๆ พยายามปรับสายตาให้เข้ากับ 

ความมืด ฝ้าเพดานของโถงกลางด้านในนั้นสูงโล่งจนเหมือนรวมเอาทั้งสองชั้น 

ไว้ด้วยกัน เธอหันมองไปรอบกายด้วยความตื่นตะลึง เมื่อการตกแต่งตั้งแต่ 

พื้น ผนัง และเครื่องเรือนเครื่องใช้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสีขาวโพลนแทบทั้งสิ้น  

ไม่ว่าจะเป็นการกรุพื้นและผนังด้วยหินอ่อนอิตาลีสีขาวบริสุทธิ์  หรือแม้แต่ 

ของประดับประดาอย่างรูปปั้นแกะสลักของเทพเจ้าโบราณก็ตาม และด้วยความ 

ที่ผนังส่วนใหญ่ซึ่งใช้กั้นพื้นที่ภายในนั้นเป็นกระจกใสที่สูงจรดฝ้า ก็ยิ่งทำให้พื้นที่ 

รโหฐานนี้ดูวังเวงและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกัน

พลอยฝันยกมือขึ้นตบแก้มตัวเองเพื่อเรียกสติ  นี่ไม่ใช่ เวลามาโอ้เอ้ 

เสียหน่อย  สิ่งที่ เธอควรจะทำก็คือหาห้องนอนของท่านประธานให้เร็วที่สุด  

จนชั่วครู่พลอยฝันก็พาตัวเองมาหยุดอยู่หน้าบานประตูสีขาวสะอาดที่ซ่อนอยู่ 

ด้านในสุด หญิงสาวค่อย  ๆ  สอดลูกกุญแจในมือเข้าไปอย่างระมัดระวัง และ 

แทบจะกลั้นหายใจทีเดียวตอนที่ได้ยินเสียงปลดล็อกดังกริ๊ก เชื่อเลยว่าความรู้สึก 

ของพวกโจรใจหยาบที่แอบขึ้นบ้านคนอื่นไม่ได้ต่างจากเธอในเวลานี้นัก เธอย่อง 

เข้้าไปภายในห้องอย่างกล้า  ๆ  กลัว  ๆ และตัดสินใจที่จะไม่เปิดไฟเพราะกลัวว่าคน 

จากด้านนอกอาคารจะเห็นแสงไฟที่ส่องสว่าง

หญิงสาวบรรจงวางกล่องของขวัญไว้บนโต๊ะข้างเตียง และถอยหลังไป 

ก้าวหนึง่เพื่อมองภารกิจที่เพิ่งสำเร็จลุล่วงด้วยความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก  

อันที่จริงเธอก็ไม่ได้อยากทำตัวหน้าเลือดหรอกนะ แต่เห็นทีวันพรุ่งนี้เธอจะต้อง 

เรียกค่าทำขวัญจากคุณหนูคนนั้นให้คุ้มค่าเสียหน่อย ตัวหล่อนคงไม่รู้ว่าภารกิจ 

ที่มอบหมายมาให้นั้นสุ่มเสี่ยงกับหน้าที่การงานของเธอมากแค่ไหน

พลอยฝันหมุนตัวเดินไปที่บานประตู แต่ยังไม่ทันที่จะผลักมันให้เปิดออก  
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ก็ได้ยินเสียงพูดคุยดังแว่วเข้ามาจากภายนอกเสียก่อน สัญชาตญาณเอาตัวรอด 

สั่งให้เธอกดล็อกกลอนประตูทันที ก่อนถอยหลังมายังกลางห้อง พลางหันซ้าย 

หันขวาราวกระต่ายน้อยที่กำลังตื่นตูมเต็มที่

ทำไม...ทำไมเขาถึงกลับมาตอนนี้ ก็ในเมื่อนี่มันยังไม่ถึงกำหนดการเลิกงาน 

เลยแท้  ๆ แล้วนี่เธอจะทำยังไงดี อนาคตในเดอะแคปปิตอลจะจบลงอย่างนี้หรือ  

หรือว่าเธอจะต้องเป็นยายพลอยซวยไปตลอดชีวิตกัน

แต่ความคิดที่แสนสับสนนั้นก็ต้องแตกกระจายเป็นชิ้นละอันพันละน้อย  

เมื่อเสียงฝีเท้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าบานประตูอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งมันเป็นเสียงฝีเท้าของ 

คนสองคน
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“ดูเหมือนงานเลี้ยงต้อนรับ  จะน่าเบื่อกว่าที่คิด 

เอาไว้สินะครับ” ชายหนุ่มในชุดสูทสีดำล้วนกล่าวอย่างสุภาพหลังจากที่บานประตู 

ปิดสนิท เขาเป็นชายวัยฉกรรจ์อายุราวสามสิบตอนปลาย สีผิวออกขาวจัดและ 

ตัวสูงใหญ่กว่ามาตรฐานชายไทยทั่วไป ถ้าสังเกตดี  ๆ  จะเห็นว่าดวงตาของเขา 

มีสีเหลือบมรกตและจมูกโด่งเป็นสันตรงเหมือนคนต่างชาติ เขายืนประสานมือ 

แน่วนิ่งอยู่บริเวณทางเข้า ในขณะที่บุรุษร่างสูงอีกคนเดินก้าวยาว ๆ เข้ามาหยุดอยู่ที ่

ปลายเตียง และถอดเสื้อสูทตัวนอกออกพาดไว้ที่พนักเก้าอี้

“อืม ไร้สาระกว่าที่คิดมาก” ชายคนนั้นตอบเสียงขรึมขณะดึงปมเน็คไท 

ที่ปกเสื้อให้คลายออก

ชายในชุดสูทสีดำหัวเราะเบา ๆ ในลำคอ กล่าวต่อไปตามความจริงว่า “แต ่

คงยากจะหลบพ้นนะครับ เพราะคนในประเทศนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องความ 

สัมพันธ์และงานสังสรรค์มาก”

“ฉันรู้” ชายคนนั้นพูดเสียงระอา ก่อนจะหย่อนตัวลงนั่งบนเตียง “เพราะ 

อย่างนี้ไง ฉันเลยไม่อยากจะกลับมาที่นี่นัก”

ชายในชุดสูทสีดำก้มหน้านิดหนึ่งเพื่อซ่อนรอยยิ้มขัน “วันนี้คุณคงเหนื่อย 

มากแล้ว รีบพักผ่อนเถอะครับ พรุ่งนี้จะมีพิธีกล่าวทักทายพนักงานทุกแผนก 

ตั้งแต่ตอนเช้าตรู่”

คนที่นั่งอยู่บนเตียงถอนหายใจออกมาแรง  ๆ  พลางยกมือขึ้นโบกไปมา  

“เข้าใจแล้ว นายเองก็รีบไปพักผ่อนเถอะ”
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สิ้นประโยคนั้นชายในชุดดำก็โค้งตัวลงเล็กน้อย  ก่อนจะหมุนตัวเดิน 

หลังตรงกลับออกไปด้วยบุคลิกที่ได้รับการฝึกปรือมาอย่างดี

พลอยฝันยกมือขึ้นปิดปากแน่นขณะแอบมองเหตุการณ์เหล่านั้นผ่าน 

รอยแยกของผ้าม่านจากมุมระเบียงด้านนอก ร่างบางค่อย  ๆ  ย่อตัวลงนั่งกับพื้น 

เมื่อความตึงเครียดทำให้แข้งขาไร้เรี่ยวแรง หรืออาจจะเรียกได้ว่ากลัวจนเข่าอ่อน  

เธอพยายามเรียกสติกลับมาด้วยการควบคุมลมหายใจเข้าออก อย่างน้อยที่สุด 

ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้ ดังนั้นตราบใดที่ยังไม่ถูกจับได้ก็ยังมีหวัง 

ที่จะหนีรอดไปจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ได้

‘ใช่แล้ว เดี๋ยวเขาจะต้องไปอาบน้ำ อาจจะย่องหลบออกไปตอนนั้นได้’

ความคิดนั้นจุดประกายความหวังของเธอขึ้นมาอีกครั้ง พลอยฝันรีบหัน 

ไปมองชายหนุ่มที่นั่งอยู่ภายในห้อง เริ่มภาวนาให้เขาลุกเข้าห้องน้ำไปเสียที และ 

เหมือนว่าจะได้ผล ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนก่อนจะเริ่มถอดเสื้อเชิ้ตของตนเองออก  

ภาพนั้นทำให้หญิงสาววัยยี่สิบปีเบิกตากว้าง  ท่านประธานที่ผู้หญิงทั้งบริษัท 

หมายปองกำลังจะเปลือยกายต่อหน้าเธอ หญิงสาวรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนแทบจะ 

กระดอนออกมานอกอก ก่อนที่ความรู้สึกตื่นเต้นนั้นจะดับวูบไป เมื่อเธอเห็น 

ภาพตอนที่ตัวเองถูกจับเข้าตะรางพร้อมกับความผิดฐานถ้ำมองเพิ่มมาอีกกระทง  

หญิงสาวสั่นศีรษะไปมาเพื่อขจัดภาพนั้นออกไปจากหัว พร้อมกับสั่งสอนตัวเอง 

ในใจว่า ‘ไม่นะพลอยฝัน ถึงเธอจะแร้นแค้นจนไม่มีเวลาหาแฟน แต่ก็ไม่ได้ 

ขาดแคลนถึงขนาดต้องแอบมองผู้ชายโป๊หรอกนะ’

คำสอนนั้นได้ผลชะงัด หญิงสาวรีบเบนสายตาไปทางอื่น จนกระทั่งได้ยิน 

เสียงปิดประตูห้องน้ำดังแว่วมา เธอจึงรีบหันกลับมาสังเกตการณ์อีกครั้ง เมื่อพบ 

ว่าภายในห้องไม่มีวี่แววของท่านประธานแล้ว หญิงสาวจึงค่อย  ๆ  ย่องเข้าไป 

ในห้องอย่างช้า  ๆ เสียงน้ำไหลซ่าจากในห้องน้ำทำให้รู้สึกเบาใจขึ้น เพราะมัน 

จะช่วยกลบเกลื่อนเสียงฝีเท้าของเธอได้เป็นอย่างดี พลอยฝันเอื้อมมือไปเปิด 

บานประตูห้องอย่างระมัดระวัง เธอเกือบจะวิ่งผลุนออกไปนอกห้องอยู่แล้วเชียว  

ถ้าหากไม่เห็นร่างของบุรุษในชุดดำที่กำลังเดินตรงดิ่งวกกลับมาอย่างรวดเร็ว

หญิงสาวถอยห่างจากประตูนั้นในทันที เมื่อไม่มีทางเลือกเธอจึงต้องจำใจ 
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วิ่งกลับไปหลบที่นอกระเบียงตามเดิม เสียงเคาะประตูดังขึ้นครั้งหนึ่งก่อนจะ 

เงียบไป แต่พลอยฝันเดาว่าชายคนนั้นคงจะกำลังยืนรออยู่เป็นแน่ เธอชะโงก 

ผ่านรั้วระเบียงเพื่อมองลงไปด้านล่าง ความสูงสามสิบเก้าชั้นเป็นอะไรที่เธอ 

ไม่อาจจะหาทางเอาชีวิตรอดได้เลยจริง  ๆ  ดังนั้นเมื่อท่านประธานเดินก้าว 

ออกมาจากห้องน้ำ หญิงสาวก็แทบจะกัดริมฝีปากตัวเองให้เลือดซิบ ทางรอด 

ของเธอกำลังมลายหายไปต่อหน้าต่อตาแท้  ๆ 

“มีอะไรอีกหรือแดริล” ชายหนุ่มเอ่ยขณะยกมือขึ้นเสยผมที่เปียกชุ่ม

บุรุษที่ถูกเรียกว่าแดริลส่งเอกสารซองหนึ่งให้เขา “เมื่อสักครู่ผมลืมให้ 

รายชื่อของบอร์ดบริหารและหัวหน้าที่ดูแลแผนกต่าง  ๆ ของที่นี่ คิดว่าท่านประธาน 

อาจจะต้องอ่านผ่านตาเสียหน่อยก่อนจะถึงพิธีกล่าวคำทักทายวันพรุ่งนี้”

“อย่างนั้นหรือ งั้นก็ขอบใจมาก” ก่อนที่บานประตูห้องจะปิดลงอีกครั้งหนึ่ง

พลอยฝันรู้ดีว่าโอกาสดี  ๆ  อย่างเช่นก่อนหน้าจะไม่กลับมาอีกแล้ว นึกแล้ว 

เธอก็อยากจะยกมือขึ้นตบหน้าตัวเองแรง ๆ ถ้าไม่ติดอยู่ตรงกลัวว่าคนภายในห้อง 

จะได้ยิน ดังนั้นเธอเลยได้แต่แอบมองลอดผ้าม่านด้วยดวงตาละห้อย และ 

พบว่าชายหนุ่มอยู่ในชุดนอนเรียบร้อยแล้ว เขาเอนตัวกึ่งนั่งกึ่งนอนลงบนเตียง  

หัวคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันแน่นยามเพ่งพิจารณารายชื่อที่เพิ่งได้รับมาทีละแผ่น  

พลอยฝันต้องยอมรับกับตนเองอย่างไร้ข้อกังขาว่าไม่เคยเห็นผู้ชายตัวเป็น ๆ  ที่ดูดี 

ขนาดนี้มาก่อน เสี้ยวหน้าด้านข้างของเขาดูเหมาะเจาะไปเสียทุกสัดส่วน เริ่มตั้งแต ่

โหนกแก้มสูงที่ทำให้ใบหน้านั้นดูซูบตอบกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย คิ้วหนาคมเข้ม 

เรียงเส้นกันอย่างเป็นระเบียบ ลอยอยู่เหนือดวงตารียาวสีน้ำตาลเปลือกไม้ 

ที่มักจะหลุบต่ำอยู่เป็นนิจ จมูกของเขาโด่งเป็นสันหนาแบบชายชาตรี ซึ่งตัดกับ 

ริมฝีปากอิ่มเป็นกระจับจนสาวงามยังต้องเขินอาย หญิงสาวเผลอกลืนน้ำลาย 

อึกหนึ่งตอนที่เลื่อนสายตาลงมายังแผงอกกำยำที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อนอนเนื้อบางเบา  

เธอรีบเบนสายตาหนีเพื่อเรียกสติตัวเองกลับมาอีกครั้ง เพราะถ้ามัวแต่พิจารณา 

เขาต่ออีกวินาทีเดียว เธอคิดว่าตัวเองคงจะเป็นพวกถ้ำมองเข้าจริง  ๆ 

ดวงไฟภายในห้องถูกดับลงจนเหลือแค่แสงสลัวจากโคมหัวเตียง ชายหนุ่ม 

วางรายชื่อเหล่านั้นลงที่โต๊ะข้างตัว  พลอยฝันเพิ่งเห็นว่าเขาวางมันทับกล่อง 
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ของขวัญที่เธออุตส่าห์เสี่ยงอนาคตเอามาให้อย่างไม่ไยดี เขายกมือขึ้นแตะระหว่าง 

คิ้วของตัวเองเล็กน้อย ก่อนที่จะลุกเดินไปหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากเซฟ 

ที่ซ่อนในตู้เสื้อผ้า มันเป็นโลหะสีเงินที่สะท้อนแสงวาววับ แม้จะอยู่ในความ 

เลือนสลัว แต่พลอยฝันก็เห็นได้ชัดว่ามันคืออะไร

‘กุญแจมือ!’

หญิงสาวยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจ แวบแรกเธอคิดว่าเขาจะเดิน 

มุ่งตรงมาจับตัวเธอ แต่ความคิดนั้นก็ตกไปเมื่อชายหนุ่มตรงหน้ายังไม่มีทีท่า 

ว่าจะเอะใจแม้แต่น้อย เขาวกมานั่งบนเตียงฝั่งที่อยู่ติดกับระเบียงและทำอะไร 

บางอย่างกับผนังด้านหลังข้างโต๊ะ ก่อนที่ผนังนั้นจะเปิดออกมาเผยให้เห็นช่อง 

เล็ก ๆ ขนาดเท่าหนึ่งฝ่ามือ เขาเก็บอะไรบางอย่างเอาไว้ในนั้น เมื่อปิดบานผนังนั้น 

ลงตามเดิม มันก็ดูไม่ออกอีกว่าด้านในมีช่องเก็บของซ่อนอยู่ ชายหนุ่มถอน 

หายใจออกมาเฮือกใหญ่ตอนที่เอนกายลงนอน ก่อนที่จะใช้กุญแจมือล่ามข้อมือ 

ข้างหนึ่งของตนเองเอาไว้กับโครงหัวเตียง!

‘พวกวิปริต’ คำนั้นทำให้เธอรู้สึกทั้งหวาดผวาและพะอืดพะอมในเวลา 

เดียวกัน ใครจะคาดคิดล่ะว่าท่านประธานคาร์ล แชลตัน จะมีรสนิยมพิลึกพิลั่น 

อย่ างนี้  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งตอนที่ เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาแบบนั้นแล้ว  

แต่จะอย่างไรก็ช่างเถอะ ถ้าเขานอนหลับเมื่อไหร่ก็คงจะเป็นโอกาสดีของเธอ  

อย่างน้อยก็ขอให้ความเหนื่อยอ่อนทำให้เขาหลับสนิทแบบต่อให้ฟ้าผ่าก็ยังไม่ 

รู้สึกตัวทีเถิด

พลอยฝันรอเวลาจนแน่ใจว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงหายใจเข้าออกด้วย 

จังหวะที่สม่ำเสมอ เธอจึงค่อย  ๆ  เปิดประตูและย่องเข้าไปในห้องด้วยความ 

ระมัดระวัง กลิ่นหอมอ่อน  ๆ  ของแชมพูยังคงลอยกรุ่นอยู่ในอากาศ หญิงสาว 

เลือกที่จะไม่หันไปมองร่างของผู้เป็นเจ้าของห้องเลยสักครั้ง ระหว่างที่ค่อย  ๆ  

เคลื่อนตัวผ่านปลายเตียงไป บานประตูห้องกำลังใกล้เข้ามาเรื่อย  ๆ ตอนนี้ 

หญิงสาวรู้สึกราวกับว่ามันเป็นประตูแห่งสรวงสวรรค์ เพียงแค่เธอเอื้อมมือไป 

เปิดมันออก เธอก็จะหลุดพ้นจากการติดอยู่ในชั่วโมงนรกนี้เสียที

“นั่นใคร”
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คำถามนั้นทำให้หญิงสาวชะงัก...หูฝาด...เธอต้องหูฝาดแน่  ๆ 

พลอยฝันสะบัดหน้าแล้วเอื้อมมือไปแตะลูกบิดประตู แต่เสียงถามที่ลอย 

มาจากเบื้องหลังก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

“จะไม่ตอบหรือไงว่าเธอเป็นใคร มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง”

หัวใจของพลอยฝันเต้นแรง ไม่สิ มันแทบจะหยุดเต้นต่างหาก เลือด 

ในกายของเธอเย็นเยียบจนคล้ายจะเข้าใกล้จุดเยือกแข็ง  หญิงสาวสูดหายใจ 

เข้าลึก  ๆ  ก่อนที่จะตัดสินใจหันไปเผชิญหน้ากับความจริง

“ฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบเข้ามานะคะ ได้โปรดอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะท่าน 

ประธาน” เธอเอ่ยอ้อนวอนขณะลงไปนั่งคุกเข่าบนพื้น “ฉันก็แค่แม่บ้านต้อยต่ำ 

คนหนึ่ง ฉันแค่ทำตามสิ่งที่ถูกร้องขอมา ไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยนะคะ แล้ว 

รับรองได้เลยค่ะว่าฉันจะไม่มีวันบอกใครเรื่องรสนิยมวิปริ...เอ้อ พิเศษของท่าน 

ประธานน่ะค่ะ”

บุรุษตรงหน้าขมวดคิ้วเข้าหากันนิดหนึ่งเหมือนยังจับต้นชนปลายไม่ถูก  

“เดี๋ยวนะ เธอเข้ามาตั้งแต่ตอนไหน”

พลอยฝันกะพริบตาปริบ  ๆ  ตอบเสียงอ่อย “ก่อนที่ท่านประธานจะเข้ามา 

กับผู้ชายอีกคนค่ะ ฉันหลบอยู่นอกระเบียงตรงนั้น” พลางชี้นิ้วไปยังตำแหน่ง 

ที่ตัวเองพึ่งพิงอยู่เมื่อครู่

ประธานคาร์ล แชลตัน นิ่งเงียบไปพักหนึ่ง และด้วยความมืดของราตรี 

ทำให้พลอยฝันไม่อาจจะเดาอารมณ์บนใบหน้าของอีกฝ่ายได้ชัดเจนนัก เขาดึง 

ข้อมือที่ถูกล่ามติดกับหัวเตียงอย่างแรงจนได้ยินเสียงลั่นของสายโซ่  ก่อนจะ 

พูดว่า “เธอเห็นสินะว่าฉันซ่อนลูกกุญแจไว้ที่ไหน”

พลอยฝันกลืนน้ำลาย ตอนแรกเธอกำลังจะเอ่ยปฏิเสธอยู่แล้วเชียว หากว่า 

อีกฝ่ายไม่จ้องเธอเขม็งราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ดังนั้นเธอจึงจำใจต้องพยักหน้า 

รับไปตามความเป็นจริง และคำตอบนั้นก็ทำให้บุรุษตรงหน้าตัวสั่นเทาอย่างน่ากลัว

“แต่ฉันไม่มีวันบอกใครแน่นอนค่ะ ฉันสาบานได้เล...”

ยังไม่ทันที่ เธอจะพูดจบประโยค คนตรงหน้าก็ระเบิดหัวเราะออกมา 

จนตัวโยน เขายกมือข้างที่เป็นอิสระกุมท้องของตนเองเอาไว้แน่นขณะก้มตัวลง 
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จนหน้าแทบจะชิดกับฟูก อาการนั้นทำให้พลอยฝันทำตาโตด้วยความตื่นตระหนก  

ดูเหมือนว่าเธอกำลังเผชิญหน้ากับคนที่น่ากลัวเอามาก  ๆ  เข้าเสียแล้ว

แต่อยู่  ๆ  ชายหนุ่มก็หยุดหัวเราะกึก พลางยื่นมือข้างหนึ่งออกมา

“เอามันมาให้ฉัน ของที่อยู่ในนั้น” เขาสั่งการเสียงเข้มตอนที่หันมองไป 

รอบตัวราวกับคนเสียสติ “มันอยู่ตรงไหน ที่ซ่อนนั้นมันอยู่ที่ไหน”

แม้หญิงสาวจะไม่เข้าใจคำพูดของเขานัก แต่สายน้ำเชี่ยวก็อย่าคิดเอาเรือ 

ไปขวางดีกว่า ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจตอบคำไปตามที่เห็น “มันอยู่ที่ผนังหลังโต๊ะ 

ข้างเตียงค่ะ ฉันคิดว่ามันมีช่องเล็ก  ๆ  อยู่ในนั้น”

ชายหนุ่มรีบหันขวับมองตาม  เขาเอื้อมมือไล่หารอยสะดุดบนผนังที่ 

เรียบเนียนนั้นอย่างตั้งใจ แต่กระนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพบเจอเลย ในที่สุด 

เขาก็เรียกให้เธอช่วยระบุตำแหน่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ร่างบางขยับตัวเข้าไปใกล้ด้วย 

ความลังเล เธอลดตัวลงนั่งคุกเข่าตอนที่พยายามจะหาวิธีเปิดตำแหน่งนั้นออกมา  

“ฉันคิดว่ามันอยู่ที่นี่ค่ะ แต่คิดว่าท่านคงจะรู้ดีกว่าฉันว่าจะเปิดมันออกมาได้ยังไง”

ประธานคาร์ล แชลตัน นิ่งเงียบอยู่พักใหญ่  ๆ เขาทาบฝ่ามือของตนเอง 

ลงแนบสนิทบนผนังกรุไม้นั้นและออกแรงดันเล็กน้อย ก่อนที่หน้าบานเล็ก  ๆ  

จะกระเด้งออกมาอย่างง่ายดาย

“บิงโก!”  เขาร้องขึ้นตอนที่หยิบของชิ้นเล็ก  ๆ  ออกมาจากช่องลับนั้น  

พลอยฝันเพิ่งเห็นว่ามันเป็นลูกกุญแจสำหรับไขกุญแจมือที่ล่ามเขาอยู่ ชายหนุ่ม 

เงยหน้าขึ้นมองเธอหลังจากปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระ

“นี่เธอชื่ออะไรนะ”

“เอ่อ ดิฉัน...พลอยฝันค่ะ” เธอตอบพลางรีบลุกเดินถอยร่นออกมาทาง 

ปลายเตียงอย่างตื่นกลัว “กรุณาอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะ ขอร้องเถอะค่ะ”

“หืม ไล่ออกเหรอ ฉันจะทำอย่างนั้นทำไมกัน” เขาเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจนัก  

ขณะสาละวนก้มลงมองข้อมือของตัวเองอย่างพอใจ “ว่าแต่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ 

ได้นะ”

พลอยฝันพยักพเยิดไปทางโต๊ะข้างเตียงขณะตอบว่า “ผู้หญิงคนหนึ่ง 

ขอร้องให้ฉันเอาของขวัญมาให้ท่าน เธอบอกว่าเป็นลูกสาวของบอร์ดบริหารที่นี่  
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ฉันก็เลยปฏิเสธไม่ได้ เชื่อเถอะค่ะว่าฉันไม่อยากจะทำจริง  ๆ”

“อ้อ ของขวัญ...” เขาพยักหน้าหงึก  ๆ  อย่างเข้าอกเข้าใจ “เอาเถอะ ฉัน 

ไม่ไล่เธอออกหรอก แต่เธอต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนี้อีก  

รวมถึงการที่เธอขึ้นมาบนห้องนี้ด้วย ไม่ว่าจะต่อหน้าคนอื่นหรือว่าตัวผมก็ตาม”

“ได้ค่ะ ให้ดิฉันสาบานเลยก็ได้” หญิงสาวรีบตอบจนลิ้นแทบจะพันกัน  

และนั่นก็ทำให้บุรุษตรงหน้าเผยรอยยิ้มกว้าง

“ถ้าอย่างนั้นก็กลับออกไปได้แล้ว ระวังอย่าให้คนเห็นล่ะ”

พลอยฝันรีบโค้งตัวทำความเคารพซ้ำไปซ้ำมา ไม่สามารถจะแยกได้เลยว่า 

ตัวเองกำลังโชคดีหรือร้ายกันแน่  “ค่ะท่านประธาน ดิฉันต้องขอบคุณท่านมาก ๆ  

ค่ะที่ยอมเข้าใจ” 

ก่อนที่เจ้าตัวจะรีบปราดไปที่บานประตูสวรรค์โดยไม่รีรอ แต่ยังไม่ทันที่จะ 

หลุดพ้นจากขุมนรกตามที่เฝ้าปรารถนา ชายหนุ่มก็เอ่ยเสียงราบเรียบดักขึ้นก่อนว่า  

“เดี๋ยว อย่าเพิ่งไป” 

ถ้อยคำน้ันกระตุกหัวใจท่ีลอยสูงของเธอจนแทบจะตกลงกระแทกพ้ืน หญิงสาว 

ค่อย  ๆ  หันกลับไปมองด้วยความหวาดกลัวว่าเขาจะเกิดเปลี่ยนใจ แต่สิ่งที่เห็นคือ 

รอยยิ้มเป็นมิตรซึ่งฉาบทับอยู่บนริมฝีปากได้รูปนั้น เขายกมือขึ้นข้างหนึ่งเหมือน 

ต้องการทั้งทักทายและบอกลายามที่พูดว่า “ยินดีที่รู้จักนะพลอยฝัน และหวังว่า 

เราจะมีโอกาสได้พบกันอีก”

หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในคืนนั้น พลอยฝันไม่กล้าเงยหน้ามองประธานคาร์ล  

แชลตัน อีกเลย ไม่ว่าจะในพิธีกล่าวคำทักทายหรือแม้แต่ยามที่เดินสวนกันใน 

ส่วนต่าง  ๆ  ของโรงแรม เธอเก็บเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับคืนนั้นไว้เป็นความลับและ 

ไม่คิดจะปริปากบอกให้ใครฟัง ก็ใครจะไปเชื่อเธอกันเล่า ในเมื่ออีกฝ่ายเป็นถึง 

ประธานของเครือบริษัทแคปปิตอล และอีกอย่างเธอก็รู้สึกละอายใจด้วยที่ไป 

ทำตัวเหมือนพวกถ้ำมองอย่างนั้น 

แต่กระนั้นแล้วก็ยังมีบางสถานการณ์ที่ยากจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า  

โดยเฉพาะการพบเจอกันโดยบังเอิญในสถานที่ซึ่งมีพื้นที่จำกัด อย่างเช่นในลิฟต์ 
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หรือไม่ก็ตามทางเดินแคบ ๆ แต่เพียงไม่นานนัก หญิงสาวก็ตระหนักว่าไม่มีความ 

จำเป็นต้องพยายามหลบเลี่ยงถึงเพียงนั้น เพราะต่อให้เธอโค้งตัวทำความเคารพ  

หรือยืนทื่อ  ๆ  เป็นรูปปั้นหินอยู่ตรงหน้า ตัวท่านประธานเองก็ไม่เคยแม้แต่จะ 

ชายตามองหรือนึกสนใจด้วยซ้ำ เขาอาจจะลืมเธอไปแล้วจริง  ๆ  กระมัง ก็ในเมื่อ 

เธอเป็นแค่แม่บ้านที่ไม่ได้มีความสำคัญหรือมีอะไรน่าจดจำเอาเสียเลย

“ฉันแอบไปสืบมาให้แล้วนะ ผู้หญิงคนนั้นน่ะ หล่อนชื่ออารยา เป็นลูกสาว 

ของฝ่ายบริหารคนหนึ่ง เห็นว่าตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสอง” คำแถลงไข 

นั้นมาจากสายลับราณี สตรีที่มีแหล่งข่าวอยู่แทบทุกแผนกของโรงแรม

พลอยฝันอยากรู้ว่าหญิงสาวที่ใช้ให้เธอทำงานที่สุ่มเสี่ยงนั้นเป็นใครกันแน ่ 

จึงได้ทิ้งคำถามไว้กับราณี ตั้งแต่วันที่หล่อนเรียกเธอเข้าไปพบในห้องทำงานของ 

ผู้เป็นบิดาเพื่อรับค่าตอบแทนแล้ว 

ในเช้าวันนั้นหล่อนอยู่ในชุดนักศึกษาสุภาพเรียบร้อย เรือนผมสีมะฮอกกาน ี

ถูกปล่อยสยายลงมาถึงช่วงเอวคอดกิ่ว ใบหน้าเรียวเล็กตามสมัยนิยมถูกแต่งแต้ม 

ด้วยเครื่องสำอางบางเบา นั่นทำให้เธอดูเหมาะสมกับวัยมากกว่าอยู่ในชุดราตรี 

โชว์เนื้อหนังเหมือนครั้งแรกที่พบกัน พ่อของเธอไม่ได้อยู่ในห้องด้วยตอนนั้น  

และอารยาก็ไม่ได้แนะนำตัวเองเพิ่มเติม ซึ่งหล่อนน่าจะลืมมากกว่าจงใจ สาเหตุ 

ก็เป็นเพราะเจ้าตัวร้อนใจมากขนาดรอถึงตอนเย็นไม่ไหว  ต้องแวะมาพบเธอ 

ก่อนจะให้คนขับรถไปส่งที่มหาวิทยาลัยในช่วงเช้า

อารยาเซ็นเช็คจำนวนหนึ่งให้เธอ เป็นยอดเงินที่ไม่มากนักสำหรับหล่อน  

แต่ก็มากพอสำหรับเธอ อันที่จริงพลอยฝันจะเรียกร้องค่าตอบแทนมากกว่านั้นก็ได ้ 

หากดูจากท่าทางยิ้มแก้มแทบปริของอีกฝ่ายเมื่อรู้ว่าทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

แต่ถึงกระนั้นหญิงสาวก็ไม่อยู่ในอารมณ์จะทำอย่างนั้น เพราะเพียงแค่ไม่ถูกเฉดหัว 

ไล่ออกตั้งแต่เมื่อคืนนั้นก็ถือเป็นพรอันประเสริฐมากแล้ว

“จริงสิ วันนี้ยายดิษยาจะกลับมาทำงานตามปรกติแล้วนะ เห็นว่าคืนนี้ 

เขาจะออกไปสังสรรค์กัน เธอเองก็ไปด้วยกันสิ”

พลอยฝันหยุดคิดเรื่องอารยา และเริ่มใคร่ครวญจำนวนเงินที่จะต้องใช้จ่าย 

อยู่ในใจ ไม่ใช่ว่าเธอตระหนี่ถี่เหนียว แต่นี่กลายมาเป็นนิสัยประจำตัวตั้งแต่เริ่ม 
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เรียนมหาวิทยาลัย เพื่อนร่วมคณะของเธอล้วนแต่มาจากครอบครัวดีมีฐานะ  

ดังนั้นหญิงสาวจึงมักจะหลีกเลี่ยงการออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ต้องใช้เงิน 

อย่างต่ำเป็นหลักพัน และด้วยเหตุนั้น เธอจึงแทบไม่เคยเห็นโลกแสงสียามค่ำคืน  

ที่สุกสว่างเสียจนทำให้แสงดาวของบ้านเกิดไร้ความหมายไปเลย

“พวกเราก็คนจนเหมือนกันนั่นละ ไม่มีปัญญาไปที่หรู  ๆ  กันหรอก ก็แค่ 

ไนต์คลับของพวกเด็กวัยรุ่นน่ะ” ราณีกระเซ้าเมื่ออ่านใจของเธอออก เป็นผลให้ 

คนฟังอมยิ้มน้อย  ๆ  ก่อนที่จะพยักหน้าเป็นการตอบรับ

 

หลังจากเสร็จงานของแผนกตอนใกล้สามทุ่ม แก๊งแม่บ้านก็ออกมายืนรวมตัวกัน 

ที่ด้านหลังของส่วนบริการ พลอยฝันชะงักนิดหนึ่งเมื่อเห็นดิษยาเปลี่ยนมา 

อยู่ในชุดกระโปรงเข้ารูปสีชมพูอ่อนและรองเท้าส้นสูงสีบานเย็น เรือนผมหยิก 

เป็นลอนถูกปัดมาด้านหนึ่งเพื่อเผยความเซ็กซี่ของลำคอระหง หล่อนเชิดปลายคาง 

ขึ้นอย่างภูมิใจเมื่อเห็นเพื่อนแม่บ้านคนอื่นทำหน้าตื่นตะลึง

“โอ้โห ดิษ เธอสวยสู้พวกแผนกต้อนรับได้เลยนะเนี่ย” เพื่อนคนหนึ่ง 

วิ่งเข้าไปแตะข้อศอกหล่อน พลางเพ่งพิศรูปร่างสมส่วนที่ซ่อนใต้ชุดกระโปรงนั้น 

อย่างชื่นชม

“มันก็แน่อยู่แล้ว แม่พวกนั้นก็ไม่ได้สวยสักเท่าไหร่หรอก” ก่อนจะตามมา 

ด้วยเสียงแค่นหัวเราะในลำคออย่างเย้ยหยัน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ราณีหันมา 

กระซิบกระซาบกับพลอยฝันว่า

“หล่อนก็เคยไปสมัครฝ่ายต้อนรับมาเหมือนกัน แต่สอบตกเรื่องภาษา 

อังกฤษ ก็เลยชวด”

ไนต์คลับที่เป็นเป้าหมายอยู่ห่างจากเดอะแคปปิตอลไปสามป้ายรถเมล์ มันเป็น 

ซอยแคบและลึกที่เต็มไปด้วยสถานเริงรมย์ตั้งแต่ต้นยันท้ายซอย และด้วยความที ่

ผูค้นเดนิพลกุพลา่นจนแทบจะชนไหลก่นั แกง๊แมบ่า้นจงึตอ้งเดนิเรยีงเปน็แถวตอน  

ถึงตอนนี้ดิษยาเลยกลายมาเป็นผู้นำกลุ่มอย่างเต็มตัว  หล่อนดูมั่นอกมั่นใจ 

และกลมกลืนกับที่แห่งนี้มากที่สุด ชุดแนบเนื้อของหล่อนไม่ได้ดูแปลกตาเลย 
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เมื่ออยู่ที่นี่ มีแต่พลอยฝันที่รู้สึกว่าแต่งตัวไม่ถูกเวลาและสถานที่เอาเสียเลย  

หญิงสาวก้มลงมองตัวเองในชุดเสื้อยืดตัวหลวมและกางเกงสี่ส่วนสีซีด ก่อนจะ 

ถอนหายใจออกมาเมื่อพบว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทัน

เสียงเพลงจากวงดนตรีสดดังก้องแสบหูตอนที่พวกเธอเดินเบียดกลุ่มคน 

เข้าไปด้านในของไนต์คลับ ดูเหมือนดิษยาจะรู้จักกับเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัว  

ดังนั้นแก๊งแม่บ้านเลยได้โต๊ะที่แทบจะชิดติดขอบเวที

“ไม่ได้มานานเลยนะ หายไปไหนมาล่ะ” ชายร่างท้วมเอ่ยถามด้วยสายตา 

กรุ้มกริ่มขณะไล่เรียงสายตาไปหยุดที่เนินอกขาวผ่องของหล่อน ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ 

ทำทีขัดเขิน หล่อนโปรยเสน่ห์ด้วยการฉีกยิ้มอ่อนหวาน พลางกรีดมือไม้ขึ้นมา 

เสยผมอย่างรู้จังหวะจะโคน

“ฉันได้งานทำที่ใหม่น่ะ เดอะแคปปิตอลเชียวนะจะบอกให้” เสียงโอ้อวด 

ภูมิใจ

เจ้าของร้านแสร้งทำปากจู๋ตาโตตอนอุทานว่า “ไอ้ตึกสูง  ๆ  ที่เธอเคยพูดถึง 

น่ะหรือ โอ้โหโว้ย เธอนี่ก็มีของดีเหมือนกันนะ”

เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ ดิษยาไม่ได้อธิบายต่อไปว่าตนเองทำงานตำแหน่งใด  

แต่ถึงหล่อนจะบอก เจ้าของร้านก็คงไม่ได้สนใจฟังนัก เพราะดวงตาปูดโปนคู่นั้น 

เอาแต่จับจ้องอยู่บนใบหน้าสลับกับเรือนร่างของหล่อนอย่างมีความหวัง จนราณี 

แอบพูดลับหลังตอนที่ทุกคนเริ่มจะมึนเมาว่า “อีตาเจ้าของร้านนั่นคงหวังจะเคลม 

ยายดิษแหง  ๆ”

นักร้องบนเวทีประกาศเข้าไมค์ว่าจะร้องเพลงฮิตที่สุดของยุค ก่อให้เกิดเสียง 

ปรบมือและโห่ร้องดังก้องไปทั่วทั้งร้าน เสียงจังหวะดนตรีสนุกสนานคึกคักทำให้ 

ราณีและเพื่อนคนอื่น  ๆ  พยายามดึงแขนพลอยฝันให้ลุกขึ้นเต้น ด้วยฤทธิ์เหล้าที่ 

กำลังทำหน้าที่ของมันอย่างดีเยี่ยม พลอยฝันจึงลุกออกไปวาดลีลาอยู่กลางฟลอร ์

ตามคำเรียกร้อง แวบหนึ่งหญิงสาวรู้สึกราวกับความหนักอึ้งที่แบกรับมาเนิ่นนาน 

ได้สลายไป เหลือเพียงแต่แสงสีที่พร่างพรายระยิบระยับอยู่เบื้องหน้า ก่อนที่เสียง 

ดนตรีจะดังกลบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรอบตัว 

แต่ความสุขชั่วคราวของเธอก็ต้องจบลงอย่างรวดเร็วเมื่อของเหลวร้อน  ๆ  
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จากกระเพาะอาหารกำลังพุ่งขึ้นมาจ่อที่คอหอยแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย หญิงสาวยกมือ 

ขึ้นปิดปากพลางถลาออกมาจากตรงนั้น แต่ทางไปห้องน้ำเต็มไปด้วยผู้คนจนแทบ 

ไม่เหลือช่องให้แทรกตัว เธอจึงตัดสินใจกระโจนออกไปนอกร้านแทน

หญิงสาวนั่งตัวงอติดกับพื้นตอนปล่อยอาหารที่หลงเหลืออยู่ในท้องออกมา  

อาการวิงเวียนทำให้อยากจะหัวทิ่มลงกับพื้นเสียเดี๋ยวนั้น หากไม่กลัวว่าจะเปื้อน 

ผลงานที่เพิ่งสรรค์สร้างเอาไว้ก่อน 

‘ทำไมคนเราชอบเมามายกันนัก ทั้ง ๆ ที่มันทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนออกปานนี้’  

เธอคิด

ขณะกำลังจะลุกเดินโซเซเข้าไปในร้าน แต่กลับเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่าง 

ที่สะกิดใจจนต้องหยุดเท้า ร่างของใครคนหนึ่งกำลังเดินสวนมา ใบหน้าครึ่งหนึ่ง 

ของเขาถูกบดบังด้วยหมวกแก๊ปปีกกว้าง หากมองจากเครื่องแต่งกายเพียงผิวเผิน 

แล้ว เขาดูคล้ายเด็กหนุ่มวัยรุ่นทั่ว  ๆ  ไป แต่ออกจะโดดเด่นกว่าเสียหน่อยตรง 

ส่วนสูงและช่วงขาที่ยาว ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่พลอยฝันอดรู้สึกไม่ได้ว่าเหมือน 

เคยพบกับเขาคนนี้ที่ไหนมาก่อน 

แต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นตอนที่กำลังจะเดินถึงตัวเธอ พลอยฝันก็ถึงกับเผลอ 

อุทานออกมาด้วยความไม่คาดคิด

“ท่านประธาน!”

หญิงสาวรีบยกมือขึ้นปิดปากเมื่อรู้สึกตัว แต่ไม่ทันเสียแล้ว คาร์ล แชลตัน 

ชะงักกึกและหมุนตัวกลับมามองเธอ ใบหน้าคมคายนั้นปรากฏรอยยิ้มบาง  ๆ  ที่ 

ทำให้ดูอ่อนเยาว์ลงเกือบสิบปี

“พลอยฝัน ในที่สุดเราก็ได้พบกันอีก”

ตายจรงิ เขาจำชือ่เธอได.้..หญงิสาวเบกิตากวา้งอยา่งไมน่กึฝนั ทา่นประธาน 

ที่ตีหน้าเฉยชาตลอดเวลายามอยู่ในโรงแรม และมักจะปฏิบัติตัวราวกับแม่บ้าน 

อยา่งเธอเปน็เพยีงอากาศธาต ุ บดันีก้ำลงัยนืเอามอืลว้งกระเปา๋ดว้ยททีา่ลำลองเหมอืน 

เด็กหนุ่มวัยรุ่น ทั้งยังมองเธอพร้อมรอยยิ้มที่แสดงถึงความเป็นมิตรชัดเจน

“คุณมาเที่ยวที่นี่เหรอ” เขาเอ่ยถามพลางหันไปมองป้ายร้าน เห็นการ์ด 

สองคนยืนคุมเข้มอยู่ด้านหน้า
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“วันนี้แผนกแม่บ้านมาสังสรรค์กันค่ะ” เสียงตอบสั่นน้อย  ๆ  ด้วยความ 

ประหม่า “แล้ว...ท่านประธานมาทำอะไรที่นี่คะ”

ชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง ก่อนจะผายมือทั้งสองข้างออกจากกัน “ก็มา 

เทีย่วเหมอืนกนันะ่ส ิ คณุเดาไมถ่กูหรอกว่าผมไม่ได้ออกมาอย่างนี้นานแค่ไหนแล้ว”

พลอยฝันเพิ่งสังเกตเห็นบุรุษหนุ่มตรงหน้าเต็มตา เขาอยู่ในชุดเสื้อยืด 

ลายทางสีสดที่เข้าคู่กับกางเกงยีนสกินนี่ รองเท้าผ้าใบคอนเวิร์สสีดำและหมวกแก๊ป 

ที่มีโลโก้เป็นตัวอักษรเอ็นวาย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้เหมาะสมกับตำแหน่งการงาน 

หรือกระทั่งอายุของเขาเลยแม้แต่น้อย

และอาจจะเป็นเพราะเธอแสดงออกทางสีหน้าค่อนข้างชัดเจน ชายหนุ่ม 

จึงนิ่วหน้าอย่างไม่สบอารมณ์นัก

“ไม่เอาน่า คุณกำลังคิดว่ามันไม่เหมาะกับผมเลยใช่มั้ย”

“เอ่อ ฉันไม่กล้าคิดอย่างนั้นหรอกค่ะ” เธอตอบพลางเสไปมองที่อื่นด้วย 

ความกระอักกระอ่วน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ดิษยาเดินโซเซออกมานอกร้าน หล่อน 

เงยใบหน้าแดงก่ำเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ขึ้นมองพลอยฝัน ก่อนจะพยายามเพ่ง 

สายตามองบุรุษที่ยืนอยู่ข้าง  ๆ 

“หืม พลอยฝาน... คนนั้นใครน่ะ” เสียงถามอ้อแอ้

“อ้อ คนนี้ก็คือ...” ยังไม่ทันที่ถ้อยคำนั้นจะหลุดออกไป มือแข็งแรงของ 

ชายหนุ่มก็เอื้อมมาปิดปากเธอเสียก่อน เขาดึงปีกหมวกให้ต่ำลงเล็กน้อยราวกับ 

ต้องการจะซ่อนตัว พลางกึ่งลากกึ่งจูงเธอออกมาจากที่ตรงนั้นท่ามกลางเสียง 

โหวกเหวกโวยวายของดิษยา

“คณุจะตอ้งไมบ่อกใครวา่เจอผมทีน่ี ่ เขา้ใจมัย้” ประธานหนุม่นำ้เสยีงจรงิจงั  

หลังจากปล่อยตัวเธอเป็นอิสระ แต่เมื่อเห็นว่าคนฟังยังทำหน้างุนงงเหมือนตก 

อยู่ในเขาวงกต เขาจึงยกมือขึ้นดีดกลางหน้าผากของอีกฝ่ายเพื่อเรียกสติ “เอ้า  

เงียบอะไรอยู่ล่ะ ผมถามว่าเข้าใจมั้ย”

“เข้าใจค่ะท่านประธาน” คำตอบเสียงดังฟังชัด ขณะที่เจ้าตัวได้แต่ยกมือขึ้น 

คลำหน้าผากที่เริ่มปรากฏเป็นรอยจ้ำแดง เธอไม่เข้าใจเลยว่าอีกฝ่ายจะทำตัวลึกลับ 

ซับซ้อนไปเพื่ออะไร แต่จะว่าไป สถานที่แห่งนี้ก็ไม่เหมาะกับพวกคนรวยแบบเขา 
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เลยสักนิด อย่างเขาควรจะไปนั่งจิบไวน์ในเล้านจ์หรู ๆ มากกว่าจะมาเดินทอดน่อง 

หน้าไนต์คลับที่มีกลิ่นขยะริมถนนลอยมาเป็นระยะแบบนี้

“จริงสิ ขอเบอร์โทรศัพท์คุณหน่อยได้รึเปล่า”

“เบอร์ฉัน?” เธอรู้สึกใจเต้นแรงจนแทบกระดอนออกมานอกหน้าอก การ 

ขอเบอร์โทรศัพท์จะสื่อเป็นอะไรอื่นไปได้หากไม่ใช่การแสดงความสนใจ แต่คนที่ 

มีศักดิ์เป็นประธานบริษัทอย่างเขาน่ะหรือจะมาสนใจแม่บ้านธรรมดา หรือชายหนุ่ม 

จะเห็นเธอเป็นเพียงของเล่นที่พร้อมจะกระโดดคว้าเงินของเขาไว้ทุกเวลา ให้ตายส ิ 

นี่เขาคิดจะหยอกเอินผู้หญิงที่จิตป่วยเพราะความยากจนอย่างเธอเล่นใช่มั้ยเนี่ย 

เพราะความคิดเลวร้ายซึ่งเริ่มถลำลึกไปไกลนั้น มือไม้จึงสั่นระริกทีเดียว 

ตอนที่กดหมายเลขลงในโทรศัพท์มือถือที่เขาหยิบยื่นมาให้

ประธานคาร์ล แชลตัน  ขยิบตาให้เธอหนึ่งครั้งหลังจากที่รับโทรศัพท์ 

ของตนเองไปพิจารณา ใบหน้าหล่อเหลาชวนฝันแทบจะทำให้เธอหลอมละลาย 

ลงไปกองกับพื้นตอนที่ชายหนุ่มเอ่ยทิ้งท้ายว่า 

“แล้วผมจะโทร.ไปหานะพลอยฝัน”


