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“ออกมาขางนอกทําไมไมใสเสื้อคลุม” นํ้าเสียงเรียบๆ แฝงดวยความเปนหวง 

แตคนฟงตองหยุดน่ิงสักพัก เพราะเสียงน้ีชางคุนหูเธอเหลือเกินเหมือนกับเสียงของ... 
“บอส !!” เหมยอ้ีพูดพรอมกับหันไปมองเพ่ือใหแนใจ  

 เขาคือผูชายปริศนา...ไมจริงมั้ง ดูแลวบอสไมนาจะเปน?... 
 “บอส...มาทําอะไรที่น่ีคะ”  
 เหมยอ้ีเอยถามขึ้น สายตามองอยางต้ังรอคําตอบ 
 เฟยหลงหนาน่ิงทวามุมปากเขากลับยิ้มออกมา  
 “ผมนัดคนไวที่น่ี” 
 หญิงสาวคิ้วขมวดมอง ภาวนาอยูในใจคงไมใชเขา ใชหรือไม? 
 “ดวยดอกกุหลาบ 999 ดอก” 
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จากใจนักเขียน 
 

 สวัสดีคาเเฟนๆ ท่ีนารักทุกคน กอนอ่ืนตองขอบคุณท่ีหยิบเร่ืองนี้ข้ึนมาอานกันนะคะ ดี

ใจกระโดดกอดมอบหัวใจรัวคะ (55555++) จริงๆ เเลวจุดกําเนิดของเร่ืองนี้มาจากการดูซีรียแนว  

พาฝนหลายเรื่องจนอยากจะลองเขียนดูบางสักครั้งหนึ่ง ซ่ึงตัวคนเขียนเองไมเคยเลยท่ีจะเขียน 

แนวโรแมนติกเลยสักเรื่อง และแลว...เรื่องนี้ก็เปนเรื่องแรกเลยคะ ! ! 

 มาเกริ่นๆ ย่ัวเบาๆ ดีกวา คิคิ  

 ฟางเหมยอ้ีเชื่อวาความรักข้ึนอยูกับโชค เหมือนกับการเสี่ยงดวง แต...จริงๆ แลวความ

รักขึ้นอยูกับหัวใจ ลองใชความรูสึกสัมผัสรักของคนๆ นั้นดวย หัวใจ...ทวาเธอรูสึกปลงเอาเสียแลว 

การเขาใจความรัก...ชางยากเย็นนัก  

เรื่องราวความรักของผูหญิงคนหนึ่งท่ีไมเคยมีรักสักคร้ังในชีวิต จนวันหนึ่งมีเจาชายมา

สารภาพรัก เธอไดสัมผัสความรักจากเขาเเละสัมผัสความรูสึกท่ีเรียกวาจูบเเรก!! ในชีวิต...วาบหวิว

เพียงใด 

 

 มาถึงตรงนี้...ไมมีอะไรนอกจากขอบพระคุณมากมายคะ  

 ขอบคุณพ่ี ๆ นักเขียนหลายทานท่ีคอยชวยเหลือ 

 ขอบคุณนักอานทุกๆ คนท่ีสนันสนุนผลงานนักเขียนคนนี ้

 เเละ...ขอบคุณครอบครัวท่ีคอยเรงถามถึงตนฉบับดวยความหวงใย 

 

 สุดทายนี้ หวังวาผูอานจะมีความสุขกับพระเอกแสนนารักของคนเขียนรับรองไดวา...

อานแลวอยากจะเปนฟางเหมยอ้ีแทนแนคะ 

 

       ดวยรักจากใจ 

เฌอรินทิพย 
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บทนํา 
 
 
 
 

‘ขอโทษนะ ฉันไมไดชอบเธอ’ 

กี่ครั้งแลว ! ! ที่โดนปฏิเสธ บางทีอาจจะจําไมดวยซํ้าไปเพราะวา

เยอะเกินที่จะนับ ทุกครั้งที่เดินเขาไปหาผูชายที่แอบชอบหรือวาหลงใหล 

แตก็ตองเจอคํานี้ตอบกลับมาทุกที เธอ..ไมสวยอยางนั้นเหรอ  

เหมยอ้ีถอนหายใจออกมาพรอมกับลุกข้ึนเดินมาสองกระจกดูตัวเอง 

บางทีเธอก็คิดวาควรเลิกโหยหาความรักเสียที  

“โอย!! ทําไมนะ!!” หญิงสาวกัดริมฝปากลางของตัวเองพลางสง

สายตามองในกระจกทรงยาวแลวหมุนซายขวามองต้ังแตหัวจรดเทาอีกครั้ง 

“ความรัก มันหายากนักหรือไง!”  

หญิงสาวบนพรอมกับเดินมานั่งลงที่โซฟาอีกครั้ง สีหนาบูดบ้ึงมองไป

ที่โตะ กองหนังสือนิตยสารเสริมความงามที่อานแลวก็ไมเขาใจวา ทําไม

นางแบบดัง ๆ ถึงมีชายหนุมหลงใหลกันมากมาย เธอก็ไมไดดูนาเกลียด

(ใชมั้ย ?) แต...ไมเคยมีความรักสักครั้ง อาภัพแทที่สุด ! !  
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ประตูหองเปดออก หนิงเหอรูมเมตท่ีเพ่ิงกลับมาจากการทํางานเดิน

เขามาแลวหันไปประตูปด กอนจะเดินมานั่งลงที่โซฟาตัวขาง ๆ พลางถอน

หายใจออกมา สายตาหันไปมองเหมยอ้ีที่ทําหนาราวกับหมดส้ินทุกอยางก็

ไมปาน  

“เปนอะไรไปนะ” หนิงเหอเอยถามข้ึน  

เหมยอี้ลุกข้ึนพรอมกับตะโกนออกมาสุดเสียง “เซ็งงงงงงง ! !” 

หนิงเหอถึงกับเบ่ียงตัวหลบทันที เมื่อเห็นอีกฝายนั่งลงแลวตัวเองจึง

จัดทานั่งตามปกติ “เธอยังโอเคอยูใชมั้ย?” 

“ก็รูสึกวาไมเทาไหร” เหมยอี้ตอบขณะเอ้ือมมือหยิบหมอนขาง ๆ 

ข้ึนมากอด “ฉันนาสงสารที่สุดเลย ! !” 

หนิงเหอมองเพ่ือนสาวของตัวเองพูดเพอออกมา กอนท่ีจะขยับตัว

และยื่นหนาเขาไปมองใกล ๆ  “เธอโดนปฏิเสธมาอีกแลวเหรอ” 

ฉึก ! โดนเขาอยางจัง เหมยอี้หันไปมองจองดวยสายตาขุนเคือง  

“ก็แค...โชคไมเขาขางเทานั้น” 

“โชค ?”  

“ใช ! !” เหมยอ้ีคิดมาเสมอวาความรักตองอยูที่โชคเขาขาง ซ่ึงเธอ

เองไมมีโชคในเรื่องนี้เลย ท้ังไมสวยและยังซ่ืออีกตางหาก ไมแปลกที่จะไมมี

ผูชายคนไหนชอบ ครั้นจะไปจีบก็โดนปฏิเสธ... 

สวรรคชางไมยุติธรรม ! ! 

“นี่เหมยอี้...ความรักมันข้ึนอยูกับโชคอยางเดียวไมไดนะ”       

8 
 



Desire of love เพียงรักที่ปรารถนา 

 

หนิงเหอกลาวพรอมกับลุกข้ึนขยับตัวเขามานั่งขาง ๆ เพื่อนสาว  

“มันตองใชใจสัมผัส” 

“ใจ ?” ฟงดูเหมือนจะเขาใจ แต...เธอก็ยังงง ? ! 

“เธอตองลองรักใครสักคนดู” หนิงเหอแนะนํา กอนที่จะหันไปมอง

เหมยอี้ดวยสายตาจริงจัง  

“แลวเธอจะเขาใจวาความรักไมใชโชคอยางที่คิด”  

“รักใครสักคน ?” หญิงสาวทวนคําพูดกอนที่จะทําหนาสลดลงแลว

อยู ๆ ก็โวยวายข้ึนมา “จะเปนไปไดยังไงกัน ! ฉันโดนปฏิเสธกี่รอบแลว !” 

“ฉันใหเธอลองรักใครสักคน ไมใชไปขอเขาคบสักหนอย ใชใจสัมผัส 

สิ ! เธอเคยไดยินมั้ยความรักไมตองการเหตุผลวาทําไม ?” หนิงเหอตอวา

พรอมกับหัวเราะออกมา เหมยอี้ถึงกับยกมือข้ึนกุมศีรษะของตัวเองเอาไว  

“ง้ันจะยากมั้ย”  

“ไมรูสิ เธอก็ลองดูละกัน”  

เหมยอี้มองเพื่อนสาวพรอมกับถอนหายใจออกมา  

“ไมเอาดีกวา! ...ฉันต้ังใจจะโสดทั้งชีวิต !”  

หนิงเหอมองหนารูมเมตของเธอที่ลุกข้ึนพูดอยางต้ังมั่น กอนที่จะยิ้ม

ขําออกมา “เธอคงไมคิดจริง ๆ ใชมั้ย” 

“จริงสิ” เมื่อเจาตัวนั่งลงก็หยิบหมอนข้ึนมากอดอีกครั้ง  

“แบบนี้ดีแลว” 

9  
 



Desire of love เพียงรักที่ปรารถนา 
 

“ก็แลวแตนะ แตผูหญิงทุกคนทั้งโลกก็ฝนที่อยากจะมีความรักกัน

ท้ังน้ัน อยางนอยก็สักครั้งในชีวิต” หนิงเหอพูดข้ึนกอนที่จะสงสายตามองไป

ที่เหมยอี้  “เธอไมอยากรูเหรอวามีความรักแลวเปนยังไง ?”  

“อยากสิ” เธออยากรูมาก ๆ เลยวาความรักจะเปนยังไง 

“ง้ันก็ตองลองเปดใจดู แลวก็หาคนที่ใช” หนิงเหอแนะนํา 

เหมยอี้มองกอนที่จะสูดหายใจเขาลึก ๆ แลวลุกข้ึนพรอมพูดวา  

“ฉันจะตามหาความรักใหพบ !” 

หนิงเหอมองอีกครั้งกอนที่จะสะกิดเหมยอี้ ไมรูวานอกจากเพื่อนรวม

หองจะชอบเพอฝนแลวยังจะ...ปญญาออน (นิด ๆ) อีกดวย  

“เออ...กอนหาความรัก...ฉันวา เธอหางานทํากอนดีมั้ย” 

แนนอนวานอกจากความรักจะไมมีแลว ส่ิงหนึ่งที่เหมยอ้ียังไมมี คือ

งาน !! หญิงสาวลดมือลงพรอมกับยิ้มเจื่อน ๆ   

“นั่นสินะ ! หางานทํา” 
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บทที่ 1 
 

 
 

 

ความเงียบครอบคลุมภายในหองประชุมของตึกสูงใจกลางเมือง

ปกกิ่งของบริษัทหลวนเฉินกรุป ผูผลิตเส้ือผาและสงออกจนไดรับ         การ

ยอมรับเปนแนวหนาของวงการแฟชั่น  

“คุณคิดวาควรทํายังไง ?” เสียงเขมของประธานหนุมถังเฟยหลง

อายุราว ๆ สามสิบปเอยถามข้ึน หลังจากที่ดูขอมูลการตลาดเมื่อเดือนที่ผาน

มา เมื่อเส้ือผาแบบใหมจากแบรนด deluxe (ดีลักซ) ที่เพ่ิงออกวางจําหนาย

เมื่อเดือนกอน ปรากฏวาความชอบของผูซ้ือยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 

ท้ังยังไมสามารถตีตลาดออกนอกประเทศไดอีกดวย นับเปนความลมเหลว

อยางหนึ่งของบริษัท  

เงียบ...ไมมีเสียงตอบรับจากผูจัดการจากทุกแผนกที่ประสานกัน

ทํางาน เวนกระทั่งเฉินจ้ินฝูผูอํานวยการของบริษัทและเปน ญาติผูนองของ
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เฟยหลงกลาวข้ึน “ผมคิดวาบางทีอาจเพราะผูบริโภคอาจไมไดรับแหลง

ขาวสาร อีกอยางเราเพิ่งวางจําหนายไดแคเดือนเดียวดวย” 

“นายคิดวาอยางนั้นเหรอ ?”  

เฟยหลงหรี่ตามองกอนที่จะกมหนาลงแลวเอ้ือมมือปดแฟมสีดําที่

วางอยูบนโตะ “เอาเปนวา ฉันจะรอดูยอดขายเดือนนี้”  

จ้ินฝูยิ้มพรอมกับกลาวข้ึน “เอาเปนวาการประชุมวันนี้แคนี้ ผม

อยากใหพวกคุณทํางานอยางเต็มที่เพื่อบริษัท” 

เมื่อกลาวจบทุกคนตางขานรับกอนท่ีจะลุกข้ึนเดินออกจากหอง

ประชุมไป เหลือเพียงแคประธานหนุมหนานิ่งและผอ.จิ้นฝู 

“พี่คิดอะไรอยู ?” จิ้นฝูเอยถามข้ึน  

“ฉันรูวานายรูดี” เฟยหลงกลาว  

จ้ินฝูเปนคนที่มีความสามารถและแกไขสถานการณได แตครั้งนี้เขา

จนปญญาจริง ๆ เพราะสินคาชิ้นใหมที่นําออกวางขายไมไดรับการตอบรับ

จากตลาดผูซ้ือ เขาจะไปบังคับใหคนมาซ้ือไดยังไงกัน ? 

“ผมวาเรื่องนี้เราตองปรึกษากันอีกที แลวเก็บสถิติของสองเดือนดูวา

เราตองแกไขตรงจุดไหน”  

ประธานหนุมพยักหนาพรอมกับลุกข้ึนจัดสูทใหเรียบรอย กอนที่จะ

เดินออกไปโดยที่ไมพูดอะไร   

จ้ินฝูมองหนาของชายหนุมพรอมกับหัวเราะสายหนาออกมา เขาคง

ชินเสียแลวกับสีหนาทาทางไรอารมณของเฟยหลง แมมีสาว ๆ มากมายที่
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อยากจะเดทกับประธานหนุมของบริษัทหลวนเฉินกรุป แตเจาตัวกลับ

ปฏิเสธ หนําซํ้ายังไมเหลียวจะมองดวยซํ้าไป  

ชายหนุมหยิบเอกสารกอนที่จะเดินออกจากหองประชุมไป ทันทีที่

กาวออกจากหอง สาว ๆ ที่เดินผานก็ตางยิ้มหวานใหเขา เปนเรื่องปกติที่

หนุมหลออัธยาศัยดี มีฐานะอยางจ้ินฝูจะมีคนปล้ืมและหลงใหลกันมากมาย 

เรียกไดวา หลอสมบูรณแบบ  

 

หางานทํา ! ! 

คําคํานี้อยูในหัวของเหมยอ้ีมาสามวันแลว คนธรรมดาอยางเธอที่ทั้ง

โงทั้งซ่ือแคจบมาก็ดีถึงไหนแลว เพราะหลังจบมาหางานทําไมเคยอยูเกิน

สามเดือนก็มักโดนไลออกกอนตลอด แนนอนวาจะมีที่ไหนรับเธอเขาทํางาน

กันละ !  

สายตาคูสวยมองกระดาษหนังสือพิมพตรงหนาที่ขีดกากบาทดวย

ปากกาสีแดงออกที่ละรายการอยางทอใจ ครั้นโทร. ไปฝายบุคคลรับสมัคร

พนักงานใหม แตก็มีเสียงตอบกลับมาวา  

‘ตอนนี้ตําแหนงพนักงานบัญชีเต็มแลวคะ ขอโทษดวยนะคะ’  

ราวกับเสียงอัตโนมัติก็ไมปาน ! ! มีบางบริษัทสงอีเมลพรอมประวัติ

การศึกษาไปก็ไมมีทาทีจะตอบกลับมาสักนิด 

เฮอ...เสียงถอนหายใจออกมาอยางหนักของหญิงสาว  
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“หายากจัง ! !” เหมยอี้บนดวยทาทางหงุดหงิด พรอมกับขย้ํา

หนังสือพิมพตรงหนาทิ้งลงถังขยะ กอนที่จะลุกข้ึนเดินไปเปดตูเย็นหยิบขนม

ออกมา แลวนั่งทานที่โซฟาดวยทาทางสบายใจ 

หิวแลว เธอขอกินกอนแลวกัน ! ! 

สุดทายแลวพุดด้ิงตรงหนาก็ดึงความสนใจของเหมยอ้ีไปจนหมด 

หญิงสาวทานอยางมีความสุขในขณะที่ประตูหองเปดออก หนิงเหอเดินเขา

มาหลังจากที่ทํางานกลับจากรานหนังสือ 

เหมยอ้ีหันความสนใจจากของกินตรงหนาไปมองเพ่ือนสาวที่เดินเขา

มาพรอมกับวางถุงกับขาวที่ซ้ือมาจากขางนอก “เหมยอ้ี...ถาฉันไมใชเพ่ือน

เธอต้ังแตเด็ก ๆ และไมเพราะพอของเธอฝากไวดวยแลวละก็ฉันไมใหเธอมา

พักอยูกับฉันแน ๆ” 

นั่นเปนคําขอรองของพอของเหมยอ้ีกอนที่จะเสียเม่ือตนปที่แลว ซ่ึง

ต้ังแตนั้นมาเหมยอ้ีก็ตัวคนเดียว และคําขอจากปากบิดาของเธอทําให    

หนิงเหอรับปากกอนจะยายมาอยูดวยกันที่ปกกิ่ง  

แววตาใส  ๆ ของเหมย อ้ี เปลงประกายมองเ พ่ือนรักอยางมี

ความหมาย “ฉันก็พยายามหาอยูนะ แตมันหายากนะ” 

“ง้ันเหรอ” 

“ใชแลว !” หญิงสาวตอบดวยน้ําเสียงราเริง  

“เธอหามากี่เดือนแลวต้ังแตเธอโดนไลออกจากงานเกา” เหมยอี้วาง

จานพุดด้ิงลงพรอมกับขยับตัวเขามาหาหนิงเหอดวยสายตาออน ๆ 
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“อีกไมนาน ฉันมั่นใจ ! !” เธอพูดออกมาดวยทาทางม่ันใจ ทวาคน

เปนเพ่ือนกลับมองดวยความลังเลและหัวเราะออกมา ไมตองคิดใหมาก

ทําไมเหมยอี้ถึงไมมีใครมาจีบ 

“เอาละ ๆ กินขาวดีกวา ฉันหิวแลว” หนิงเหอพูดพรอมกับสายหนา

อยางเอือมนิดๆ  

กินขาว ! ! เหมยอ้ีไมรอชาที่จะเดินไปหยิบจานและแกะถุงอาหาร

ทันที...ไมมีส่ิงใดที่เธอรักไปกวาการกินอีกแลว 

 

บานตระกูลถัง...บนโตะอาหารมื้อเย็น 

จิ้นฝูมองหนาเฟยหลงที่นั่งฝงตรงขามเยื้องจากเขา กอนที่จะเอยถาม

ข้ึนในขณะท่ีวางตะเกียบลง สีหนาของญาติผูพ่ียังคงนิ่งเหมือนเดิมไมมี

เปล่ียน เฟยหลงคีบอาหารเขาปากอยางเงียบๆ โดยไมสนใจทาทีของจิ้นฝู

แมแตนอย  

“พี่อยากไปผอนคลายบางมั้ย ?” หนุมเจาสําราญเอยถาม  

เฟยหลงวางตะเกียบลง กอนที่จะหยิบผาเช็ดปากแลวมองหนาญาติ

ผูนองที่ยิ้มให “นายไปเถอะ” 

เหมือนเดิมทุกครั้ง ไมวาจิ้นฝูจะชวนไปไหนเขาก็ปฏิเสธเสมอ       ไร

สาระส้ินดีกับการไปผับหรือบารมองสาว ๆ เตน นั่นไมใชความตองการของ

เขาสักนิด 
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“แลวพ่ีละ” จ้ินฝูถามอีกครั้งเผ่ือวาอีกฝายจะพูดเปล่ียนใจข้ึนมา

กะทันหันซ่ึง...มันไมใชเลย 

“ฉันตองทํางานตออีกสักหนอย อยาด่ืมมากละ พรุงนี้ตองทํางาน” 

วาแลวเฟยหลงลุกข้ึนกอนที่จะเดินออกจากหองอาหารไป ทิ้งใหญาติผูนอง

มองพรอมถอนหายใจออกมา  

บางทีถาเกิดเฟยหลงคิดจะไปเที่ยวหรือจีบผูหญิงสักคนบางละนะ..

ชีวิตคงมีสีสันมากกวานี้...ไมเขาใจเลยจริง ๆ ทําไมไมสนใจเรื่องแบบนี้บาง 

จ้ินฝูลุกข้ึนจากโตะ กอนที่จะเดินออกจากประตูบานแลวขับรถ

ออกไปอยางทันที ในขณะที่เฟยหลงมองผานจากหนาตางทางหอง  

เมื่อรถของจ้ินฝูแลนผานออกประตูใหญไปแลวชายหนุมจึงเอ้ือมมือ

จับผามานปดลง แลวเดินมานั่งที่โซฟา หยิบเอกสารที่แบกกลับมาดวยข้ึนมา

ดู เฟยหลงนึกถอนหายใจออกมา เมื่อเห็นงานตรงหนา...อยากเที่ยว แตขอ

เปนที่สงบ ๆ และสบาย ๆ ถามีก็คงจะดี... แมหลายครั้งที่จ้ินฝูชวนเขาไป 

แตเขาไมไปนั่นเพราะนาเบ่ือผูหญิงที่เกาะขางกายมากมาย...คงไมใชวิสัย 

จนตอนนี้เขาทํางานและลืมไปดวยซํ้าวาไปเที่ยวครั้งสุดทายตอนไหน ?  

 

ต๊ิด ๆ ต๊ิด ๆ 

เสียงนาฬิกาปลุกแตเชา เหมยอ้ีขยับตัวพรอมกับเอ้ือมมือไปปดแลว

นอนตอโดยไมสนใจวาเวลานี้กี่โมง  
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“เหมยอี้ ! !” เสียงของหนิงเหอตะโกนดังเขามาในหอง แตเจาตัว

กลับเอาหมอนที่นอนอยูปดหูดวยความรําคาญ ไมนานนักตามมาดวยเสียง

เคาะประตูที่รบกวนการนอนของหญิงสาวจนทําใหตองลุกข้ึนเดินมาเปด

ประตูหองดวยสีหนาหงุดหงิด 

เปดประตูออกมาถามดวยความไมเต็มใจนัก “มีอะไรเหรอ” 

“จะนอนท้ังวันเลยหรือไง ! !” เหมยอ้ีกะพริบตามองอยางงง ๆ 

เมื่อหนิงเหอมีทาทีโมโหใส 

“เด๋ียวอีกชั่วโมงก็ต่ืนแลว”  

คนที่ฟงอยูแทบอยากจะเดินไปเอาขนมปงในตูเย็นยัดใสปากเพ่ือน

สาวใหต่ืนเลยทีเดียว นอกจากจะกินเกงแลวยังจะนอนเปนหมูอีกดวย ! ! 

“วาแตมีอะไรเหรอ ?”  

หนิงเหอปรับสีหนาควบคุมอารมณกอนที่จะพูดข้ึน “เมื่อกี้ที่บริษัท

หลวน...อะไรสักอยางเนี่ยแหละ โทรมาเรียกตัวเธอไปสัมภาษณงานนะ” 

เรียกตัวสัมภาษณ ! !  

เหมยอ้ียืนนิ่งอยูสักพัก กอนท่ีจะยกมือข้ึนตบหนาตัวเองแรง ๆ สอง

ทีใหตัวเองต่ืนข้ึนจากฝน เธอไมหูฝาดและไมไดฝนไปใชมั้ย บริษัทหลวนเฉิน

เรียกตัวเธอไปสัมภาษณ ! 

“ระ...เรื่องจริงใชมั้ย!!”  

น้ําเสียงของหญิงสาวดูดีใจราวกับถูกรางวัล  
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“ใชแลว” หนิงเหอพยักหนามองเพ่ือนสาวของตนที่กําลังยิ้มออกมา

อยางมีความสุข งานนี้ก็คงตองจุดพลุฉลองใหเลยที่บริษัทยักษใหญเรียกตัว

เหมยอี้ไปสัมภาษณ ! ! 

“เขานัดเธอสิบโมงเชานะ รีบ ๆ ละ ฉันไปทํางานกอนนะ” เมื่อพูด

จบก็หยิบกระดาษที่จดสงใหเหมยอี้ กอนที่จะหมุนตัวเดินจากไป 

เหมยอ้ีไดแตยิ้มและกระโดดออกมาอยางมีความสุข เธอไมรอชาที่

จะปดประตูและเดินเขาไปในหองเพ่ืออาบน้ํา เปล่ียนชุดเตรียมตัวไป

สัมภาษณทันที 

 

“ผูจัดการเยวหาพนักงานที่จะมาทํางานแทนหล่ิงฟางหรือยัง”  ผอ. 

จ้ินฝูเอยถามผูจัดการแผนกฝายบัญชีข้ึนหลังจากที่คุยงานกันเสร็จ เพราะ

หล่ิงฟางลาออกไป จึงตองหาพนักงานใหมเขามาเพ่ิม เพ่ือไมใหงานของฝาย

ใดฝายหนึ่งลาชาไป  

“ผมใหเธอเขามาสัมภาษณในวันนี้ตอนสิบโมงเชา” ซือเหลินตอบ  

จ้ินฝูพยักหนาอยางเขาใจ กอนที่จะพูดข้ึน “ง้ันใหมาสัมภาษณงาน

กับผมละกัน ผมมีเรื่องที่อยากลองถามพนักงานเขาใหมหนอย”  

“ครับ” เมื่อคุยตกลงกันเสร็จแลวผูจัดการเยวจึงเดินออกจากหอง

ของผอ. ไป ชายหนุมเอนตัวลงพิงพนัก พรอมกับหันไปมองนาฬิกาที่เปน

เวลาเกาโมงสามสิบหานาที อีกเพียงยี่สิบหานาทีเขาตองสัมภาษณงาน

พนักงานใหมที่จะมาแทนหล่ิงฟางดวย  
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จ้ินฝูกมหนาสนใจกับเอกสารตรงหนารวมถึงฝายออกแบบที่เสนอ

แบบสินคาชุดใหมมาใหเขาตามหัวขอที่ส่ังไป ชายหนุมมองอยางครุนคิดราว

กับวาส่ิงที่อยูตรงหนายังไมถูกใจพอ แตก็ตองดูคําตัดสินจากเฟยหลงอีกครั้ง 

วาจะส่ังแกหรือใหทําใหมทั้งหมดไปเลย  

เมื่อมองเวลาอีกเพียงแคสิบหานาทีเขาคงไมทันที่จะเดินไปคุยงาน

กับเฟยหลงแลว จึงตอสายโทรหาเลขาที่หนาหองทันที  

“ชิงเซียน เขามาพบผมหนอย”  

ไมนานนักรางของเลขาสาวเดินเขามาหาเจานายหนุม  

“คุณชวยเอาเอกสารตรงนี้สงใหที่ชั้นยี่สิบเกาที” 

ชั้นยี่สิบเกา เปนที่รูกันนั้นคือช้ันของทานประธานบริษัทหลวนเฉินที่

ท้ังเกงและหลอ แตทวาใคร ๆ ก็ไมกลาที่จะเดินเขาไปโปรยเสนหให ถาทํา

รับรองทางเดียว คือโดนไลออกทันที  

“คะ” เลขาสาวขานรับกอนที่จะพูดข้ึน “ผูจัดการเยวโทร. มาเมื่อครู 

วาพนักงานที่จะมาสัมภาษณไดมาพบแลว ไมทราบวาจะใหผูจัดการเยวพา

มาที่หองหรือไมคะ”  

จ้ินฝูเงียบครูหนึ่งกอนที่จะพูดข้ึน “พามาเลย แลวสงประวัติของเธอ

มาใหผมดวย”  

“คะ” ชิงเซียนตอบกอนที่จะเดินออกจากหองไป พรอมทําตาม

คําส่ังคือตอสายหาผูจัดการแผนกบัญชีทันที 
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เธอกําลังจะเขาไปสัมภาษณแลว ! !  

เหมยอี้ยืนอยูหนาหองพรอมกับสูดหายใจเขาลึก ๆ ขอใหเธอทําใจ 

สักสิบวินาทีกอนจะเดินเปดประตูเขาไป 

“เธอทําไดเหมยอ้ี ! ” บอกกับตัวเองกอนที่จะคอย ๆ เอ้ือมมือไป 

บิดกลอนประตูแงมออก ดวงตากลมกะพริบมองไปยังชายหนุมที่นั่งกมหนา

อานเอกสารอยูบนโตะ เทาขวากาวนําเขาไปในหองอยางส่ัน ๆ จนกระทั่ง

ปดประตูลง หญิงสาวก็ยังยืนอยูที่เดิมพรอมกับสงสายตามองชายหนุมที่จะ

สัมภาษณเธอ กาวเขาไปยืนตรงหนาเขา 

“นั่งลงสิ” จิ้นฝูพูดในขณะที่เขาเงยหนาข้ึนมอง  

รอยยิ้มโปรยเสนหของชายหนุมยังคงเหมือนเดิมที่จะทําใหสาว ๆ 

ตกหลุมรัก ไมตางจากเหมยอี้ในตอนนี้เลย เธอกําลังมองเขาตาคาง ! ! 

คนอะไรหลอจัง ! ! 

จิ้นฝูกมหนาลงอานชื่อของหญิงสาว “ฟางเหมยอี้”  

คนที่นั่งอยูแทบจะไดยินเสียงของชายหนุมเล็ดลอดผานหูนอยมาก 

เพราะเธอกําลังหลงในความหลอของคนตรงหนาอยางจังๆ 

“ทําไมคุณถึงมาสมัครงานที่นี่” คําถามแรกที่เขายิงมาเลนทําให

เหมยอี้หยุดชะงักลง  

หญิงสาวอ้ําอึ้งตอบไมถูก พลางคิดทวนคําถามของเขาในใจ ทําไมนะ

เหรอ...ก็เธอสมัครไปทุกที่นะสิ ที่ไหนรับก็เอาไวกอน ! ! 

“ฉันคิดวา....” 
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“อยากทํางานที่บริษัทนี้คะ”  

ตอบเหมือนจะไมคอยตรงสักเทาไหรเลย 

จ้ินฝูยิ้มออกมา มองหญิงสาวแกมปองตรงหนาก็อดที่จะขําออกมา

ไมได “ผมขอถามอีกคุณขอเดียว” 

เหมยอ้ีมองหนาชายหนุมที่ยิ้มให แตเธอกลับรูสึกวารอยยิ้มนี้ดูนา

กลัวท่ีสุด คําถามจะเปนแบบไหนกันนะ ! หัวใจเตนแรงสุดๆ ทั้งลุนกับ

คําถามและเตนเพราะความหลอของคนตรงหนา  

“คุณเคยใชเส้ือผาจากแบรนดบริษัทของเรามั้ย ?” 

ฉึก ! เหมยอี้ทําหนาหนักใจข้ึนทันที จะตอบโกหกวา เคยใชคะ ! 

แตเธอโกหกไมเปน ถึงโกหกก็โกหกไมเนียน โดนจับไดทุกครั้ง ! 

“เออ...” หญิงสาวอํ้าอ้ึงตอบไมถูก แตสีหนาแสดงออกมาจนจ้ินฝูรู

ทันทีวาแทนคําตอบวาไมเคยใช...เขาจึงรอดูทาทีของเธอ  

“ฉัน...ไมเคยซ้ือเลยคะ...สักครั้ง” ตอบไปแลว ! ตอบไปจนได...  

เหมยอี้กมหนาลงอยางหมดหวังกับโอกาสที่จะไดงานทันที จิ้นฝูยิ้มที่

มุมปาก กอนจะพูดข้ึนดวยน้ําเสียงสบาย ๆ  “เพราะอะไร ?”  

ไหนวาคําถามสุดทายไงเลา...คําถามนี้ตอบยากกวาอีก 

เหมยอี้ฉีกยิ้มใหเขาพรอมกับทาทางของเธอยังหนักใจที่จะตอบอยู  

“เออ...คือวา...” 

“ตอบเลย ผมอยากรู” จิ้นฝูยิ้มให แตกลับไมไดปลอบใจของ เหมยอี้

เลยหนําซํ้ายังกลายเปนแรงกดดันอยางสูง 
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“คําถามนี้ตองตอบจริง ๆ ใชมั้ยคะ” ดูยากสําหรับเธอไปเลย       

เหตุผลนะมีแน แตใครจะกลาพูดออกไปละวาเพราะอะไร ?! 

เพียงแคจ้ินฝูพยักหนาเหมยอ้ีก็ฉีกยิ้มหวานให แลวเบ่ียงสายตาหัน

ไปมองทางอื่น  

“ที่ไมใชเพราะ” เธอกัดฟนตอบเขา  

“ฉันคิดวา...”เหมยอ้ีมองหนาของชายหนุมที่ยังรอฟงคําตอบจาก

เธอ หญิงสาวกมหนาลงกอนท่ีจะสูดหายใจเขาลึกๆ  “ฉันคิดวา...ราคาแพง

เกินไปคะ บางทีก็เสียดายเงินเลยไมอยากซ้ือ แตอยากไดนะ...”  

“แพง ?” 

จ้ินฝูทวนคําทันทีโดยที่ไมถามอะไรตอนอกเสียจาก เอ้ือมมือหยิบ

ปากกาเซ็นที่แฟมเอกสารแลวปดลงทันที 

เหมยอ้ีมองเขาที่ปดแฟมประวัติของเธอ หญิงสาวกมหนาสลดทันที 

หมดแลว...งานของเธอ คงตองหางานที่อ่ืนใหมหรือรอบริษัทอ่ืนเรียกตัวมา

สัมภาษณ แลวจะเมื่อไหรกัน ! รูแบบนี้ไมนาตอบแตแรกวาไมเคย  

โธ! เหมยอี้เธอชางโงเสียจริง ! 

“คุณพรอมเขามาทดลองงานใชมั้ย ?” 

คําถามนี้หยุดความคิดไรสาระของเหมยอ้ีทันที เธอเงยหนาข้ึนมอง

ชายหนุมแลวกะพริบตาอยางงุนงงและตกใจ  

เธอไมไดหูฝาดไปใชหรือไม ?  

“พรอม ?” เหมยอี้ทวนถามอีกครั้ง  
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จิ้นฝูพยักหนา “ใช” 

“จริงๆ ใชมั้ยคะ ?” เหมยอ้ีทวนคําอีกรอบ ชายหนุมจึงพยักหนา

แทนคําตอบ ดูทาทีของหญิงสาวที่เหมือนจะเก็บความดีใจไมอยู  

“พรุงนี้เริ่มงานแปดโมงเชา” จิ้นฝูกลาว  

“เอาละผมมีงานตองทําตอ พรุงนี้เจอกัน สาวนอย” 

เหมยอ้ียิ้มรับอยางมีความสุข วันนี้คือวันโชคดีของเธอที่สุด ไดทั้ง

งานไดทั้งมองคนหลอใกล ๆ ไมมีอะไรที่ทําใหเธอฟนไดแบบนี้อีกแลว ! 

 

มีงานทําแลว ! !  

เหมยอ้ีตะโกนอยูในใจ ยิ้มออกมาราวกับวาวันนี้สรรคเปนใจท่ีสุด 

พรุงนี้จะตองเริ่มทํางานและเปนวันแรกหลังจากที่นั่งวางมานานหลายเดือน  

หญิงสาวเดินมานั่งลงที่โซฟาภายในหองทั้งที่ยังยิ้มไมหุบต้ังแตออก

จากหองตอนสัมภาษณ ในสมองของเธอนึกถึงภาพใบหนาของชายหนุมที่

สัมภาษณ ซ่ึงยังไมรูชื่อดวยซํ้า  

วันพรุงนี้เธอจะตองรูชื่อเขาใหได ! 

ความสนใจของเธอหันไปมองนิตยสารที่วางอยูตรงหนา เหมือนเปน

แผลใจอยูลึกที่ ๆ จะกลัวการบอกรักใครสักคนอีกครั้ง ไมเอาแลว ! ! เธอจะ

ไมบอกความรูสึกของตัวเองใหผูชายคนไหนอีกเด็ดขาด บอกทีไรจําเปนตอง

พบกับความผิดหวังตลอดแคเธออยูใกล ๆ เขาก็พอ 
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เหมยอ้ีหยิบหมอนขางที่อยูขางตัวข้ึนกอด มีคนบอกเสมอเลยวา

เวลามีความรักจะมีความสุขที่สุด...แตเธอไมเคยมีและคงไมหวังแลว  

หญิงสาวทําหนาบ้ึงพรอมกับลุกข้ึนเดินไปหยิบน้ําด่ืมในตูเย็นออกมา

พรอมกับถุงขนม แลวเดินกลับมานั่งที่โซฟาเหมือนเดิม การกินสามารถทํา

ใหเธอหายเครียดลงได แตก็ไมดีเทาไหร..เพราะสักวันเธออาจจะกล้ิงได !

เสียงโทรศัพทดังข้ึน เหมยอี้เอื้อมไปหยิบพรอมกับมองเบอรกอนที่จะกดรับ 

“ฮัลโหล”  

[เหมยอี้วันนี้ฉันกลับดึกนะ เธอหาอะไรกินไปกอนเลยไมตองรอ]  

เสียงปลายสายของหนิงเหอบอกอยางรีบรอน หญิงสาวจึงถามตอไป

ทันที “แลวเธอละ”   

[วันนี้ที่รานมีหนังสือเขาใหม ฉันตองตรวจของนะ] 

“ออ” เธอขานตอบ 

[ง้ันแคนี้กอนนะ]  

เมื่อพูดจบหนิงเหอวางสายไปทันที ขณะที่เหมยอี้ถอนหายใจออกมา 

เพราะวันนี้ตองออกไปกินอาหารมื้อเย็นขางนอกคนเดียว  

วางโทรศัพทลงที่บนโตะกอนที่จะเขาหองหยิบเงินจํานวนหนึ่ง

รวมถึงเดินไปสองกระจกจัดแตงทรงผมใหเรียบรอย กลับมาที่โซฟาหยิบ

โทรศัพทกับกระเปาข้ึนมา พลางคิดถึงเมนูอาหารมื้อเย็นที่ถึง 
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เดินมาถึงรานอาหารไมหางจากหองพักของเหมยอ้ีมากนัก นั่นคือ

รานกวยเต๋ียวเนื้อที่โปรดมากที่สุด ต้ังอยูริมขางทางในซอยแหงหนึ่ง ผูคนนั้น

เดินผานไปมาวันนี้ก็คนเยอะอีกเชนเคย  

“เหมือนเดิมเลยจะปา”  

หญิงสาวส่ังเหมือนทุกครั้งที่หนิงเหอไมกลับมาทานขาวมื้อเย็น  

ไมนานนักเกินสิบนาทีกวยเต๋ียวเนื้อชามพิเศษไดวางลงบนโตะ

ตรงหนา เหมยอ้ีไมรอชาที่จะหยิบตะเกียบข้ึนทานทันที รสชาติอาหารยังถูก

ปากเสมอ หญิงสาวใชเวลาไมถึงยี่สิบนาทีอาหารจานพิเศษจนหมดเกล้ียง  

เธอหันไปเรียกจายเงิน กอนที่จะเดินออกจากรานไป  

เหมย อ้ียังไมอยากกลับบาน เธอจึงตัดสินใจที่จะเดินเลนใน

สวนสาธารณะตอนกลางคืน ความรูสึกเปล่ียวเหงาหัวใจแทรกซึมเขามา   

ทุกทีเมื่อเดินมองคูรักจับมือกัน หญิงสาวจึงเล่ียงเดินจากไปโดยเร็วที่จะไม

มอง ครั้นเมื่อหยุดเดินลงสงสายตามองชายหญิงคูหนึ่งที่ดูเหมือนกําลัง

ทะเลาะกันอยู  

อา...สุดทายแลวคบกันก็ตองถูกทิ้งอยูดีสินะ ไมตางจากตอนที่ขอคบ

กันเลย เรื่องแบบนี้ตองใชโชคชวยชัด ๆ เหมยอ้ีมองอยางทําใจกอนที่จะเดิน

กลับมาที่หองพักซ่ึงก็เปนเวลาเกือบสองทุมแลว แตไมมีทาทีที่หนิงเหอจะ 

กลับมา เธอจึงเขานอนโดยไมไดรอเพื่อนสาวอีกตอไป 
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บทที่ 2 
 
 

 
 

เชาวันรุงข้ึน... 

สายแลว ! ! 

เหมยอ้ีวิ่งมาหยุดอยูที่หนาบริษัท พลางสูดลมหายใจเขา เธอสง

สายตามองพนักงานหลายคนที่ทยอยเดินเขามาทํางานดวยทาทางสบาย ๆ 

แตนี่ก็แปดโมงสิบนาทีแลว ทําไมถึงยังไมวิ่งอีก หญิงสาวยืนตัวต้ังมั่นกอนที่

จะกาวผานประตูใหญเขาไป สองเทากาวยาวไปยังลิฟตที่กําลังจะปดลงแต

ทวา...เธอกลับตะโกนเสียงดังข้ึน 

“รอดวยคะ ! รอดวย !”  

ประตูลิฟตเปดออกอีกครั้ง หญิงสาวกาวเขามากมหนาอยางอาย ๆ 

ที่ เผลอตะโกนเสียงดัง โชคดีท่ีคนในลิฟตมีกันแค ส่ีคนรวมเธอดวย 

ไมอยางนั้นละก็เธอคงตองอายทั้งวันแน เหมยอี้เอื้อมมือไปกดชั้นที่สิบหา 
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กอนที่จะยืนกมหนาอยูเงียบๆ ในขณะที่ลิฟตเคล่ือนตัวผานชั้นที่แปดกอน

จะหยุดลงในชั้นที่เกา ทันทีที่ประตูเปดออกชายหนุมกาวเขามาขางใน แค

เขายิ้มก็เรียกเสียงกรี๊ดของบรรดาพนักงานสาว ๆ ได 

หัวใจของเหมยอ้ีแทบหยุดเตนชั่วขณะ เขา ! ! เจาชายที่สัมภาษณ

เธอเมื่อวานนี้ ดวงตากลมกะพริบมองชายหนุมที่ยิ้มใหกับเธอ  

“สวัสดี เหมยอี้” น้ําเสียงทุมเอยทักเธอ  

“อา...สวัสดีคะ” เธอยิ้มใหเขากอนที่จะกมหนาลง เหมยอ้ีกําลังฝน

ไปใชหรือไม ? วาผูชายคนนี้ยิ้มและทักเธอ..แบบนี้เรียกวาความรักใชมั้ย ? 

ต๊ิง ! ถึงช้ันสิบหาแลว เหมยอ้ีกาวออกไปกอนที่จะหันหลังไปมองเขา

อีกครั้ง ในขณะที่ประตูลิฟตคอย ๆ ปดลง  

เฮอ...ถอนหายใจออกมาอยางเสียดายที่ไมไดอยูดวยกันนานกวานี้ 

หญิงสาวเดินตรงไปยังแผนกฝายบัญชี สายตาของเธอมองทุกคนที่กําลัง

สนทนากันเรื่องงานกันอยางเครงเครียด เดินจนมาหยุดอยูที่หนาหองใหญ 

เหมยอ้ีใชมือขางหนึ่งดันประตูหองเปดออก สายตาของทุกคนหันมามองเธอ

เปนทางเดียว เหมยอี้จึงรีบโคงคํานับใหกอนจะยิ้มใหอยางเปนมิตร ในขณะ

ที่ผูจัดการเยวเดินเขามาหา  

“มาสิ ผมจะแนะนําคุณใหทุกคนรูจัก” เหมยอ้ีกาวเขามายืนกลาง

หองพลางกมหนาลง แตก็ยังเหลสายตามองสีหนาของทุกคนเปนระยะ ๆ  

“เอาละ ทุกคนฟงผมทางนี้” ซือเหลินกลาวข้ึน “นี่คือฟางเหมยอี้ 

เธอจะมาทํางานแทนหล่ิงฟาง”  
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ทุกคนพยักหนาเขาใจ หญิงสาวจึงกมหัวลงพรอมกับพูดวา 

“ฝากเนื้อ ฝากตัวดวยนะคะ”  

“ที่นั่งของคุณมุมโนน” ผูจัดการเยวพูดข้ึนกอนที่จะเดินไป ในขณะที่

เหมยอ้ีพยักหนารับแลวเดินไปยังโตะทํางานของเธอ สายตาทุกคนจองมอง

เปนตาเดียวจึงทําใหเธออดสงสัยไมไดวาจองเธอเรื่องอะไร  

“เออ...”   

“ไดขาววาผอ. จ้ินฝูเปนคนสัมภาษณเธอจริงมั้ย ?” ฮุยล่ีหนึ่งใน

พนักงานของแผนกเอยถามข้ึน ซ่ึงสีหนาของทุกคนก็รอฟงคําตอบจากเธอ 

เหมยอ้ีกะพริบตามองเก็บขอมูลอยางงง ๆ หมายความวาผูชายที่สัมภาษณ

เธอคือ ผอ. จิ้นฝู ! ! 

“อืม” หญิงสาวพยักหนาตอบ  

“วาว ! นาอิจฉาจังเลย” เสียงของฮุยล่ีพูดดวยความเสียดาย  

“นั่นสิ” อีกคนจึงเริ่มเสริมข้ึน 

“ทําไมเหรอ ?” เธอถามอยางสงสัย 

“เธอมาใหมยังไมรูสินะ วาผอ. จ้ินฝูเปนขวัญใจของสาว ๆ ในบริษัท

เราเลยละ และทุกคนก็ฝนที่อยากจะเดทกับเขาสักครั้งหนึ่ง !” เหมยอี้ยิ้มให

กอนที่จะหลบสายตาลง หมายความวาความหวังของเธอแทบเปนศูนยเลย

ดวยซํ้า เมื่อผูชายคนนี้เปนขวัญใจของทุกคน และเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกผูหญิง

ที่ดีกวาเธอดวยซํ้า 

สวรรคไมเขาขางเธอเลย !  
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“ง้ันเหรอ”  

เหมยอ้ีตอบดวยน้ําเสียงปกติ ใจเริ่มแผวและหมดหวังลง...ความรัก

หนอหายากที่สุด และ...ชีวิตนี้เธอคงไมมีโอกาสไดสัมผัสมันแลวจริงๆ  

“ใชนะสิ !”  

“อะแฮม !”  

เสียงกระแอมของผูจัดการเยวดังข้ึนทําใหทุกคนหันไปมอง  

“ทํางานกันไดแลว อยากใหผมรายงานเบ้ืองบนมั้ย” 

เทานั้นทุกคนที่ตางลุกข้ึนยืนจองเหมยอ้ีรีบขยับตัวลงทํางานทันที 

เหมยอี้หันไปหาหญิงสาวขาง ๆ ตัวเธอพรอมกับพูดข้ึน  

“เออ...นี่คือเอกสารที่ฉันตองทําใชมั้ย ?”  

ฮุยล่ีมองกอนจะพยักหนา  

“ใชแลว งานต้ังแตเมื่อสองวันกอนเลยละ นี่เหลือนิดเดียวแลวเรา

ตองเคลียรใหเสร็จภายในวันนี้ ต้ังแตหล่ิงฟางลาออกไปงานที่แผนกก็เสร็จ

ชาลงเลย”  

“ออ” หญิงสาวขานรับกอนที่จะขยับตัวมานั่งทํางานตอ นับวาเปน

โชคดีตอนที่เธอฝกงานในบริษัทแหงหนึ่งไดมีพ้ืนฐานของการทํางานมาอยู

บาง เลยไมตองรออะไรมา เหมยอี้ต้ังใจวา เธอจะทํางานใหดีที่สุด ! 
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“นายตัดสินใจกับเรื่องนี้ยังไง” เฟยหลงเอยถามข้ึนในขณะท่ีนั่งไขว

ขางอยูที่โซฟาตัวใหญ ตรงขามหนาเขาคือจ้ินฝู ที่ยังนิ่งเงียบไมพูดแตยิ้ม

ออกมา  

ประธานหนุมเลิกคิ้วมองญาติผูนองท่ีถอนหายใจออกมา เขาจึงเปน

ฝายท่ีเกริ่นข้ึนเองอีกครั้งหนึ่ง “สินคาที่ออกไปยังไมไดรับผลตอบรับที่ดีมาก

นัก แลวแบบใหมนายคิดวาผูบริโภคจะสนใจอยางนั้นเหรอ ?” นับวาเปน

ความเส่ียงอยางสูงท่ีจะเปดตัวสินคาชิ้นใหมในขณะที่ผลตอบแทนชุดเกายัง

ไมดีพอ ทั้งที่ผานมาแบรนดสินคาจากบริษัทก็ขายดีมาตลอด 

“ผมคิดวาสินคาของเราไมใชทุกคนไมชอบ เพียงแตวาราคาสูงเพิ่ม

มากข้ึนจากเมื่อปที่แลว เลยทําใหผูซ้ือลดลงไปดวย” จิ้นฝูกลาว  

ทําใหเฟยหลงหยุดคิด นั่นเปนความจริงเพราะราคาเส้ือผาแตละชุด

ท่ีออกสูตลาดมีราคาสูงกวาปกอน เนื่องจากตนทุนที่สูงเปนทุนเดิมทําให

ราคาขายจึงสูงเพิ่มข้ึนไปอีก  

“ผมคิดวาเราตองมาดูที่ตนทุนการผลิต” จิ้นฝูเสนอ  

“ง้ันเราตองดูแบบเส้ือผาอีกที แลวมาดูตนทุนการผลิตวาใชวัสดุ

ประเภทไหนบาง” เฟยหลงกลาว “แลวแบบชุดอันนี้...ฉันคิดวามันยังไมดู

แปลกใหมหรือสะดุดตาเทาท่ีควร และมันแทบไมตางจากแบบเดิมเทาไหร

เลย นายจัดการใหแผนกออกแบบนํากลับไปแกไขใหเรียบรอยดวย”  

จิ้นฝูคิดอยูแลววาเฟยหลงตองพูดออกมาแบบนี้ “โอเค” 

“จริงสิ วันนี้นายจัดการไปงานเล้ียงของซูล่ีแทนฉันดวยนะ”  
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เฟยหลงพูดพรอมกับหยิบการดเชิญที่อยูในแฟมสงใหจิ้นฝู 

หนุมเจาสําราญอ้ึงนิดๆ เพราะหญิงสาวที่ชวนเฟยหลงใชสาว ๆ 

ธรรมดาเสียที่ไหน แตเปน...ซูล่ีเปนรุนนองสมัยเรียนมหาวิทยาลัยและเปน

ถึงนักเปยโนระดับประเทศที่หนุม ๆ นั้นอยากจะออกเดทดวย โอกาสดี ๆ 

แบบนี้หาไดยากไมนาปฏิเสธไปเลย 

“พี่ไมไป ?”  

“ฉันไมชอบ ถาไปเทากับใสใจ” เฟยหลงกลาวดวยน้ําเสียงเยือกเย็น 

ราวกับไมใสใจความรูสึกของคนชวนสักนิด แตที่พูดมาก็มีเหตุผล จ้ินฝูรูดี

วาซูล่ีคิดยังไงกับเฟยหลง แมจะหลายปมาแลวแตดูเหมือนไมมีอะไร

เปล่ียนแปลงเลยสักนิด  

“แลวจะใหผมไปแทน ?” จ้ินฝูถาม ซ่ึงเขาเองก็ไมมีปญหาอะไรอยู

แลว เพราะทุกคืนก็ออกไปเที่ยวที่ผับประจําหรือไมก็จัดปารต้ีที่คอนโด ฯ 

แตถาทําแบบนี้เทากับหักน้ําใจของซูล่ีเปนอยางมาก  

“แบบนี้เธอจะเสียใจนะ” 

“เธอโทรมาชวนแตฉันบอกซูล่ีไปแลววาไมไป กอนที่จะไดบัตรเชิญ

อีก” เฟยหลงกลาวดวยน้ําเสียงเรียบ ๆ พรอมกับลุกข้ึนจากโซฟา  

จิ้นฝูลุกข้ึนตาม “แลวถาผมไมไปละ”  

“ก็แลวแตนาย ยังไงฉันก็ไมไปอยูแลว” ประธานหนุมตอบโดยที่ไม

คิดมากสักนิด เลนทําจิ้นฝูทึ่งเหมือนกัน  
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“โอเค ผมจะไปใหแลวกัน และจะบอกเธอวาพ่ีติดงานดวน อยาง

นอยก็รักษาน้ําใจเธอหนอย”  

จ้ินฝูพูดกอนที่เอ้ือมมือไปหยิบซองการดเชิญแลวเปดออกอาน 

“แลวพี่ไมคิดมองผูหญิงคนไหนบางหรือ” 

เฟยหลงหันมามองจิ้นฝูพรอมกับสายหนา  

“นายไมจําเปนตองยุง”  

หนุมเจาสําราญหัวเราะ “ง้ันผมไปทํางานตอกอนนะ” 

เฟยหลงเพียงแคพยักรับเทานั้น กอนเดินมานั่งที่ทํางานตอ ทวา

คําถามของจิ้นฝูยังคงวนอยูในหัว ทําใหเขาหัวเราะข้ึนมา... 

ความรักนะเหรอ…จะไปสนทําไมกัน ? 

 

เหนื่อย ! !  

เหมยอี้ถอนหายใจพรอมเอนแผนหลังพิงกับพนักเกาอี้เพื่อพักสายตา 

เธอบิดตัวซายขวาขจัดความเมื่อยลาทางกาย กอนที่จะเหลือบมองฮุยล่ีที่นั่ง

เทาคางบนโตะทํางานดวยสีหนาเซ็งๆ   

“ใกลปใหมแลว” ฮุยล่ีบนพึมพําพลางถอนหายใจออกมา “เฮอ ! ป

นี้ก็จะผานไปแลวเร็วจัง นี่เหมยอี้ เธอเคยมีแฟนบางมั้ย” 

หญิงสาวมองเพ่ือนรวมงานกอนที่จะสายหนาเปนคําตอบ ซ่ึงเปน

เรื่องที่นาเจ็บปวดจริง ๆ อยาวาแตแฟนเลย เธอไมเคยมีผูชายคนไหนเขามา

จีบเลยสักครั้ง 
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ฮุยล่ีขยับตัวเขามาใกล “จริงๆ นะหรือ ?” 

เหมยอี้พยักหนาเปนคําตอบ “ไมเห็นตองสนใจเลย !” นั่นเปนคําพูด

ปลอบตัวเองมากกวาปลอบฮุยล่ีเสียอีก ก็ในเมื่อเธอสนใจสิ...แตเมื่อไมมี

ความรักเดินเขามาหาจะใหเธอทํายังไง นอกเสียจากทําใจใหกับโชคชะตา 

“เหงาแยเลย” เพ่ือนรวมงานสาวพูดเบา  ๆ “เธอรูมั้ย อีกไมกี่เดือน

ก็ถึงฤดูความรักแลว ฉันอยากมีวันวาเลนไทนที่โรแมนติก !”  

เหมยอี้ยิ้มเจื่อนๆ แนนอนวาเธอไมคอยอยากจะไดยินสักเทาไหร 

“เออ...ฮุยล่ี นี่ก็เที่ยงแลว ไปหาอะไรกินกันดีมั้ย” 

“ไปสิ” เมื่อพูดฮุยล่ีจึงเอ้ือมมือไปบันทึกงานในคอมพรอมกับกดปด

พักหนาจอ ในขณะที่เหมยอี้จัดกองเอกสารบนโตะของเธอใหเรียบรอย 

“พี่จะไปดวยกันมั้ย”  

เสียงของฮุยล่ีเอยถามรุนพี่ที่นั่งอยูโตะฝงตรงขามเธอ 

“เธอไปกอนเลย”  

เมื่อไดคําตอบเชนนั้นเหมยอ้ีจึงเดินออกจากหองทํางานไปพรอม

กับฮุยล่ี ซ่ึงระหวางทางเดินเจาตัวนั้นเอาแตบนเรื่องความรักในสมัยเรียนให

ฟง สวนเธอเองไมเคยสัมผัสวามีความรักสุขใจยังไง...บางครั้งเธอคิดจะปลง

แลวดวยซํ้าไป ความรักนะเหรอ...อีกนานมั้ยจะมาหาเธอ! 

 

หลังจากที่ทานอาหารมื้อเย็นกับเพ่ือนรวมงานเสร็จ กวาจะกลับถึง

หองก็ส่ีทุม เหมยอ้ีเดินเขามาพรอมกับทิ้งตัวลงบนโซฟาดวยความเหนื่อยลา 

35  
 



Desire of love เพียงรักที่ปรารถนา 
 

พลางถอนหายใจออกมาอยางหนัก หนิงเหอนั่งอานหนังสืออยูบนโซฟาตัว

ขาง ๆ เงยหนาข้ึนแลวปดหนังสือลง กอนจะหันมองเพ่ือนสาวแลวหัวเราะ

ออกมาเบา ๆ  

“เฮอ...”  

“เปนอะไร นี่แควันแรกเองนะ เธอกถ็อนหายใจขนาดนี้”  

หญิงสาวหันไปมองหนิงเหอท่ียิ้มขํา ๆ กอนที่จะเดงตัวข้ึนและเอ้ือม

มือหยิบหมอนข้ึนกอดดวยทาทางงอแง 

“งานหนักก็จริงนะ แตฉันกําลังหนักใจ...โอยยยย...ทําไมชีวิตฉันถึง

ไมมีความรักกับเขาบางเลย ! !” 

เธอยกมือข้ึนขยี้เสนผมสีน้ําตาลพรอมสีหนาแสดงถึงอารมณบูดบ้ึง 

แตคนที่มองไดเพียงแคหัวเราะออกมาเทานั้น  

“หนิงเหอรูมั้ย ! ไปที่ทํางานทุกคนก็พูดเรื่องความรักกัน ฉันเนี่ยได

แคฟง...ฟง และฟง ! อิจฉาที่สุดเลย ! !”  

เมื่อไดยินหนิงเหอถึงกับตองหัวเราะออกมาเสียงดัง นั่นไมแปลกเลย

เพราะเรื่องความรักเปนเรื่องปกติท่ีเวลาผูหญิงอยูดวยกันมักพูดกันบอยรอง

จากเรื่องความสวยความงาม คงจะมีเหมยอ้ีเทานั้นละม้ังที่ไมอยากจะฟงทั้ง

สองเรื่องนี้  

 “เหมยอี้...ฉันวาเธอคิดมากเกินไปนะ” หนิงเหอกลาว  

“คิดมาก ?” เหมยอี้ทวนคําพูดกอนที่จะหันมาสบตาเพื่อนสาว 

“ใชแลว”  
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“เฮอ...” หญิงสาวถอนหายใจออกมา ในใจยอมรับวาคิดมากและ

เริ่มอยากที่จะสัมผัสความรักสักครั้งในชีวิต เธออิจฉาผูหญิงที่มีความรักกัน

แตกับตัวเองไมเคยมีสักนิด “ฉันคิดวา ฉันทําใจกับเรื่องนี้ดีกวา !”  

“ทําใจ ?” หนิงเหอหัวเราะสายหนา จําไดวาต้ังแตรูจักกับเหมยอ้ีมา 

เจาตัวนั้นพูดทําใจหลายครั้งจนนับไมถวน แตสุดทายก็ยังหวังอยูดีวาตัวเอง

อยากจะมีความรักกับคนอื่นเขาบาง 

เธอพยักหนาแทนคําตอบท้ังที่ใจยังแอบหวังอยู หากถามวาตอนนี้มี

ใครในใจก็คงตองเปนจิ้นฝู ! ! เขาดูหลอและอัธยาศัยดีมาก ๆ  

“พรุงนี้เธอก็เปล่ียนใจ” หนิงเหอพูดกอนที่จะเอ้ือมมือหยิบหนังสือ

แลวลุกข้ึน “ฉันไปนอนกอนนะ ฝนดี” 

เหมยอี้พยักหนา “อืม ฝนดี”  

หลังจากที่หนิงเหอเขาหองไปแลว คราวนี้เธอก็ไดแคเดินหยิบ

กระเปาและเดินเขาหองของตัวเองไป ทิ้งตัวลงเตียงกอนท่ีจะด้ิน ๆ และ 

รองโวยวายออกมา “ความรัก ! นาเบ่ือที่สุด !” 

ปากบอกแบบนั้นแตใจของเธอกลับโหยหายิ่งเสียกวาอะไร... 

พระเจา ! ไดโปรดสงเจาชายมารักฉันทีเถอะ ! 

 

เสียงพูดคุยของเพื่อนพนักงานในชวงเชาดังเชนทุกวันซ่ึงแตละเวลามี

เรื่องใหคุยกันไมซํ้า เหมยอี้ถอนหายใจกับเรื่องที่อยูในหัวต้ังแตเมื่อวานจนถึง
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วันน้ี จนกระทั่งเสียงของผูจัดการเยวดังข้ึน ทุกคนก็ตางรีบขยับตัวเขานั่ง

ประจําที่ทันที  

“เหมยอ้ีคุณเอาเอกสารตรงนี้ ไปถายเอกสารใหผมที” เมื่อไดยิน

เสียงเรียกหญิงสาวเงยหนาพรอมกับลุกข้ึนเดินไปหา กอนที่จะเอ้ือมมือรับ

แฟมพลาสติกเอส่ีมา 

“คะ” ขานรับในขณะที่ผูจัดการเยวเดินออกไป เธอจึงเดินกอด

เอกสารที่ตัวไปยังจุดถายเอกสาร มือเรียวเล็กเริ่มงมกับเครื่องตรงหนาที่ไม

เคยใชมากอน 

มันใชยังไง ! ! แมวาเธอจะเคยฝกงานมาแตเธอไมเคยเดินมาถาย

เอกสารมีเพียงแคถูกส่ังใหคียขอมูลหรือเดินสงเอกสารตามหองประชุมของ

แผนกตาง ๆ  

“ใหสอนดีกวามั้ย?” เสียงทุมของใครบางคนทําใหเธอหันไปมอง 

ผอ. จิ้นฝู เจาชายของเธอนั่นเอง ! ! 

เหมยอี้ยิ้มหวานใหพรอมกับสบตามองชายหนุม  

“ใหผมสอนดีกวา ดูทาวันนี้คุณคงถายเอกสารไมเสร็จ” 

จ้ินฝูเดินเขามากอนท่ีจะเริ่มสอนโดยการบอกวาเมื่อเริ่มถายเธอควร

กดปุมไหนและทําอยางไรบาง ดูเหมือนประโยคที่เขาพูดหลัง ๆ จะไมเขาหู

ของเหมยอี้เสียแลว เมื่อเธอเอาแตจองหนาของเขาดวยความหลงใหล 

คนอะไรหลอเวอร ! แถมยังใจดีอีกดวย ! 
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“เหมยอี้ !” ชายหนุมเรียก ทําใหเธอสะดุงข้ึนพรอมกับมองดวย

ทาทางงุนงงเล็กนอย “เสร็จแลวละ” 

เขาสงเอกสารที่ออกมาจากเครื่องและตนฉบับใหกับเธอ หญิงสาว

เอื้อมมือรับพรอมยิ้มหวานรับดวยทาทางดีใจ  

“ขอบคุณคะ”  

“ทีนี้ก็ตองฝกใชใหคลองละ อยาชาละ เอกสารในที่ประชุมชาไมได” 

จิ้นฝูกลาวดวยน้ําเสียงเรียบ ๆ “ผมไปละ”  

“อา...คะ” มองชายหนุมเดินใจไปดวยหัวใจที่เตนไมเปนจังหวะ  

แคนี้เธอก็ยิ้มจนหุบไมลงแลว ! ! 

เหมยอ้ีเดินกลับมาดวยสีหนาที่ยิ้มจนแกมทั้งสองขางที่กลม ๆ ของ

เธอเปลงออกมาไดชัด เธอเดินเขามาในหองทํางาน กอนที่จะสงเอกสารให

ผูจัดการเยวแลวกลับมานั่งลงที่ตามเดิม  

ยิ้มไมหุบจนฮุยล่ีที่นั่งทํางานอยูขาง ๆ สังเกตข้ึนมา “เหมยอ้ีเปน

อะไรไปนะ ทําไมแกมเธอแดงขนาดนั้น” 

“ไม ๆ...ไมมีอะไร” เธอปดบอกกอนที่จะกมหนาลงมองเอกสาร

ตรงหนา โดยซอนรอยยิ้มไวภายใตท่ีใบหนานิ่งของเธอ ทั้งที่จริงแลว

อยากจะกระโดดและรองตะโกนออกมาดัง ๆ 

ความรัก...แบบนี้คือความรักใชมั้ย !  
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“พี่ทํารายฉัน !” นักดนตรีสาวกลาวดวยน้ําเสียงตัดพอหลังจากที่

งานเม่ือคืนต้ังใจไววาเขาจะมาตามคําเชิญ แตสุดทายเเลวกลับเปนจ้ินฝูท่ีมา

เเทน วันนี้เธอจึงมาหาเฟยหลงเพ่ือคุยกันใหรูเรื่อง เพราะเขาทําใหตองเสีย

หนากับเพ่ือน ๆ มากมาย อุตสาหคุยไวอยางดีวาถังเฟยหลงจะมางานเล้ียง

...เเตสุดทายเขาก็ไมมา ! ! 

เฟยหลงทําทาทางนิ่ง ๆ ราวกับวาเรื่องที่ไดฟงอยูนั้นเปนเรื่องปกติ 

ไมเดือดรอนหรือสําคัญอะไร เเมทาทางของซูล่ีจะไมพอใจมากนักก็ตาม เขา

ไมจําเปนตองเเครความรูสึกของซูล่ีมากมายขนาดนั้น เพราะอีกฝายก็เปน

เพียงรุนนองที่เคยรูจักกัน ไมไดรูสึกพิเศษใด ๆ ดวย 

“พ่ีก็รูวา...ฉันขายหนามากเเคไหน” น้ําเสียงของเธอดูเเผวลงเเละรู

วาถาหากโวยวายมากเกินไป ผลที่ไดจะทําใหเขารําคาญจนออกปากไลอีก 

“ฉันไมวาง” คงเปนคําตอบที่คลาสสิกมากที่สุดสําหรับการปฏิเสธ 

ทาทางของชายหนุมนิ่ง ๆ ดูออกจะเบ่ือดวยซํ้าไป 

ซูล่ีขมอารมณขุนเคืองเอาไวพรอมกับยิ้มหวานสู  

“ง้ันเพื่อเปนการขอโทษ พี่ไปทานมื้อกลางวันกับฉันนะ” 

นิ่งและไมมีคําตอบจากปากของชายหนุม เขาถอนหายใจกอนที่จะ

ลุกข้ึนจากโซฟา  

“ไมวาง ฉันมีประชุม”  

คําตอบเดิมถึงกับทําใหนักดนตรีสาวชักสีหนาออกมาอยางไมพอใจ 
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“ฉันถามเลขาของพี่แลว วันนี้ชวงบายพี่ไมมีประชุม” ซูล่ียิ้มกอนที่

จะลุกข้ึนเดินเขามาหาชายหนุม  

“แลวยังไง ?” เฟยหลงอยางไมสนใจดวยซํ้า ถามเลขาไปแลวไงถา

เขาไมไปสักอยางจะทําอะไรได “ฉันจะทํางาน กลับไปเถอะ” 

ไลกันเห็น ๆ ! !  

ซูล่ียิ้มสูพรอมกับเอยข้ึนดวยน้ําเสียงเรียบ ๆ  

“แลวพี่ไมหิวเหรอ? ” 

“หิว แตไมอยากไปกินกับเธอ” เฟยหลงตอบไมออมคอมจนหนา

ของหญิงสาวชาไปขาง  

“พี่ !”  

เพ่ือตัดความรําคาญเฟยหลงจึงไมคิดที่จะถนอมน้ําใจของหญิงสาว

มากเทาไหร “ทีนี้จะกลับไปไดแลวใชมั้ย ?” 

ใครจะทนอยูตอ ! ! 

ซูล่ีมองชายหนุมดวยความไมพอใจ หญิงสาวสูดลมหายใจเขาลึกๆ 

พรอมกับหมุนตัวเดินออกจากหองไปโดยที่ไมพูดอะไร ทวาใจเธอก็ตัดพอ

เขาดวยความนอยใจ  

เฟยหลงหันมองประตูหองทํางานปดลง ความสงบของการทํางานได

กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เขาลุกข้ึนเดินมายังโตะทํางานเพ่ือเซ็นเอกสารที่คางให

เสร็จแลวออกไปทานอาหารกลางวัน  
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บทที่ 3 
 

 
 

เกือบบายสามโมง ฮุยล่ีชวนเหมยอ้ีออกมาหากาแฟชงทานพรอมกับ

พูดคุยเรื่องเดิม ๆ ท่ีทําใหเธอสะอิดสะเอียนจนแทบอวก หญิงสาวยืนพิงกับ

ขอบโตะเทาอก มือเธอเทาวางอยูขางบน พรอมกับใชมือสองขางกุมแกวน้ํา

อยู เหมยอี้ยกแกวกาแฟข้ึนด่ืมในขณะที่ฟงฮุยล่ีพูดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอีก

ฝายเปล่ียนเรื่องคุย 

“เหมยอี้เย็นนี้พี่ ๆ ที่แผนกมีนัดบอดไปทานขาวเย็นกับผูชายนะ”  

ฮุยล่ีเปรยข้ึน “เธอจะไปดวยกันมั้ย ?” 

หญิงสาวมองรีบสายหนาเปนคําตอบทันที เธอไมไดตองการหาคูถึง

ขนาดกับตองไปนัดบอดหาแฟน  

“ไมไปจริง ๆ เหรอ ?” ฮุยล่ีโนมนาว “พอดีขาดคนอยูนะ บางทีงาน

นี้เธออาจจะมีแฟนกลับมาก็ไดไง”  
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มีแฟนกลับมา...เหมยอี้กะพริบตารัว พรอมกับยิ้มเจื่อน ๆ  

“ไมดีกวา ฉันคิดวา...เรื่องความรักปลอยมันไปเถอะ !” 

“ปลอยไดที่ไหนกัน เรื่องแบบนี้เปนส่ิงที่ผูหญิงฝนเลยรูมั้ย ?”  

ฮุยล่ีกลาวดวยสีหนาต่ืนเตน ทวาเหมยอ้ีกลับรูสึกวามันไมใช เธอจึง

สายหนาเปนคําตอบอีกครั้ง จนคนชวนนั้นทําหนาเซ็ง ๆ ข้ึนมาทันที      

หญิงสาวรูวาการนัดบอดคือหาแฟนดวนแตถึงเธอจะไมมีใครมาจีบก็

อยากจะใหเรื่องนี้เปนธรรมชาติ...ถาไมมีอยางมากก็แคข้ึนคานเทานั้น 

 “เธออยากจะอยูคนเดียวไรคูไปจนแกเหรอ ! ฉันนะยังอยากมีคนรัก

นะ ถึงแมวาจะมาจากการนัดบอดก็ตาม แตถาเราไปดวยกันไดละก็...บางที

...อาจจะแตงงานกันก็ได !” 

 เหมยอ้ียิ้มแหยๆ ออกมา แตงงานนะเหรอเปนคําไกลหางจาก

ความคิดของเธอไปมาก ๆ เลย “เรื่องนั้นฉันไมเคยคิดเลย” 

“โธ ! เหมยอ้ี ตองคิดไดแลว” ฮุยล่ีกลาวพรอมกับเอ้ือมมือตีแขน

ของเพ่ือนรวมงานเบา ๆ ครั้นเมื่อกําลังอาปากพูดข้ึน สายตาของเธอกลับ

มองไปเห็นชายหนุมสองคนที่กําลังเดินผานมา “บอสกับผอ. จิ้นฝู!”  

ไดยินคําวา ผอ. จิ้นฝูเทานั้นแหละ เหมยอี้รีบหันไปมองทันที 

เธอยิ้มหวานมองเจาชายในฝนดวยความหลงใหล...โอยยยย แคมอง

เธอก็ฟนแลว  

“สวัสดีเหมยอี้” จ้ินฝูเอยทักทายหญิงสาวดวยน้ําเสียงปกติ ทําเอา

คนฟงถึงกับยิ้มออกมาอยางอารมณดี แทบเรียกไดวาตัวลอยข้ึนอากาศเลย 
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“อา...คะ” เธอแคขานรับส้ัน ๆ น้ําเสียงเต็มไปดวยความต่ืนเตนแม

ในขณะที่ชายอีกคนหลอไมแพกัน แคสายตาของเหมยอ้ีโฟกัสอยูเพียงแค  

จ้ินฝูเทานั้น สวนทางฮุยล่ีนั้นยิ้มออกมาและมองชายหนุมทั้งสองจนกระทั่ง

เดินจากไป  

“หลอที่สุด !” ฮุยล่ีเพอออกมา “ฉันอิจฉาจริงๆ ที่ผอ. จ้ินฝูทักเธอ 

แตปกติเขาก็ทักพนักงานทุกคนแบบนี้อยูแลวแหละ” 

เหมยอี้ไดแคยิ้มตอบเทานั้น กอนจะถามข้ึนวา “แลวอีกคนคือ...” 

“คนนั้นนะบอสใหญของบริษัทเราเลย เขาหลอใชมั้ยละ? แตก็นะ 

ฉันไมเคยเห็นวาเขาควงสาว ๆ คนไหนออกงานเลย แถมยังเปนคนนิ่งๆ ตาง

จากผอ. จิ้นฝูดวย” ฮุยล่ีกลาว 

“พวกเขาเปนพี่นองกัน ?” เหมยอี้เอยถามดวยความสงสัย 

“ลูกพ่ีลูกนองกันนะ พอของเขาทั้งสองคนเปนพ่ีนองกัน...” ฮุยล่ีเริ่ม

เลาเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุมทั้งสองคนใหเหมยอ้ีฟง แตดูทาแลววันนี้ก็คง

ไมจบงาย ๆ เมื่ออีกฝายขอมูลแนเอี้ยด ! ! และแลวสุดทาย...เจาชายของเธอ

ก็อยูไกลเกินจะเอื้อมถึง  

 

กลับบาน ! !  

นี่คือเวลาที่หญิงสาวรอมานานแลว มือเรียวจัดเก็บเอกสารบนโตะ

ใหเขาที่ กอนที่จะรับคําส่ังจากหัวหนาชงซานใหนําเอกสารข้ึนไปสงที่ชั้น

ยี่สิบเกาแลวคอยกลับบานได เนื่องจากคนที่แผนกไดตางติดงานกันทุกคน  
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