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"พระเอกเป็นรองประธานบริษัท ส่วนนางเอกเป็นเลขาฯ แบบนี้รองประธานกับ

เลขาฯ ก็ได้กันน่ะสิ ถูกมั้ย"

พรวด!

"แค่กๆ" น�้าท่ีเธอดื่มยังไม่ทันได้กลืนก็พุ่งออกมาทางเดิม เธอส�าลักหน้าด�า 

หน้าแดงจนพิชญ์ที่นั่งวิจารณ์ละครอยู่ต้องลุกขึ้นมาลูบหลัง

"เป็นอะไร กินน�้ายังไงให้ส�าลักขนาดนี้"

"ฉันขอโทษค่ะ พอดีก�าลังคิดอะไรอยู่ แล้วท่านรองฯ ก็พูด..." เธอท�าเสียง 

อ้อมแอ้ม

"พูด?" พิชญ์นิ่วหน้า "พูดว่ารองฯ กับเลขาฯ ได้กันน่ะเหรอ"

แค่พูดครั้งเดียวเธอก็ส�าลักน�้าเกือบตาย นี่ยังจะมาย�้าอีก

"ก็แค่ละคร มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว"

"..."
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หลังปิดชุด 'ร้ายก็รัก' ไปอย่างสวยงาม 'อุณหภูมิปกติ' ก็ไม่ปล่อยให้ 

รอนาน ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการส่งสามพี่น้องตระกูลบริพัตรเมธานนท์มา

มอบความสนกุให้ทุกคนอีกครัง้ ภายใต้ช่ือชุด 'สดุท้ายกเ็ธอ' อันประกอบไปด้วย
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ส�าหรบั 'เสน่ห์ร้าย' ท่ีอยู่ในมือของสาวๆ เป็นเรือ่งราวของ 'พิชญ์ บรพัิตร

เมธานนท์' ลูกชายคนกลางของบ้าน ท่านรองประธานแห่งมารีรินทร์กรุ๊ป 

ผูเ้ยือกเย็นดจุน�า้แขง็ ทุกอย่างในชีวติของเขาต้องเป็นไปตามแบบแผนท่ีวางไว้ 

กระท่ังได้เจอกับ 'พัฒน์นรี' สาวข้ีเม้าท์ท่ีจับพลัดจับผลูกลายมาเป็นเลขาฯ 

ชั่วคราว และกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เสียหัวใจให้เธอไปแล้ว

ถ้าอยากรู้ว่า 'แก้ม' ใช้วิธีอะไรในการพิชิตหัวใจเพอร์เฟ็กต์แมนอย่าง  

'ท่านรองฯ พิชญ์' และเรื่องราวความรักของท้ังคู่จะลงเอยกันได้อย่างราบรื่น

หรือไม่ ไม่มีหนทางไหนง่ายไปกว่ารีบพลิกหน้ากระดาษแล้วค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

สวัสดีนักอ่านทุกท่านนะคะ ชื่อ 'เบนซ์' ค่ะ จริงๆ แล้วงานหลักคือเป็น

คุณครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะ เพิ่งจะมีงานเสริมเป็นนักเขียนได้ราวสองสามปี 

บ้านเกิดอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ส�าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ และระดับ

ปริญญาตรจีากมหาวทิยาลยับูรพา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาการสอนวิชาภาษาไทย 

เช่นเดิมค่ะที่ต้องพูดประโยคนี้ หากท่านที่ถือหนังสืออยู่ในมือขณะนี้เคย

อ่านผลงานของอณุหภมิูปกติมาบ้างแล้วกค็งจะทราบว่าท่ีมาของนามปากกานี้

คืออะไร แต่หากท่านไม่ทราบก็ไม่เป็นไรค่ะ มันไม่ส�าคัญเท่ากับว่าค�าค�านี้มัน 

ดีต่อใจแค่ไหน (ฮา) เพราะอุณหภมิูปกตคิอืความไม่ร้อนไม่หนาว อากาศก�าลงัดี 

ขอให้ทุกท่านนึกถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีและลมร�าเพยพัดพลิ้วนะคะ 

งานเขียนเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งราวของลกูชายคนกลางในครอบครวัท่ีมลีกูชาย

ล้วนสามคน พี่น้องรักกันดีแต่เพราะเหตุผลบางอย่างท�าให้ลูกคนกลางต้อง 

แบกรับความหวังทุกอย่างจากครอบครัวไว้เพียงคนเดียว นาทีนี้ถึงกับต้อง 

ติดแฮชแท็กให้พระเอกว่า 'ความหวังของหมู่บ้าน' กันเลยทีเดียว ยังไงก็เอาใจ

ช่วยพระเอกคนนี้ด้วยนะคะ 

อุณหภูมิปกติ
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บทนำ�

"นี่! รู้แล้วเหยียบไว้เลยนะ"

ทันทีท่ีประโยคนี้สิ้นสุดลง ล้อเลื่อนของเก้าอ้ีพนักงานก็เหมือนมี

แรงดงึดดูจากพลงัแม่เหลก็ลากไปยังศูนย์กลางหอกระจายข่าวอย่างรวดเรว็

"ไอ้แก้ม มานี่สิ ยืนอยู่ตรงนั้นท�าไม เดี๋ยวก็ไม่ได้ยินหรอก"

พัฒน์นรีกลอกตารัวๆ สิบรอบ ท�าหน้าเมื่อย เกลียดจริงๆ พวกชอบ

ซุบซิบนินทาในท่ีท�างาน คนขยันขันแข็งเอาการเอางานเช่นเธอน่ะหรือจะ

สนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่างาน ต่อให้เธอต้องเป็นคนไร้ข่าวสาร ไม่รับรู้

อะไรบนโลกนี้เลย แต่งานเดินหน้าไปได้เพียงคืบเดียว เธอก็เต็มใจที่จะไม่รู้

เสียเมื่อไหร่...

เรื่องเม้าท์มอยหอยกาบในท่ีท�างานเป็นอรรถรสอย่างหนึ่งท่ีท�าให้ 

การท�างานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์วันละแปดชั่วโมงของเธอไม่น่าเบ่ือจน

เกนิไป และนัน่กถ็อืเป็นหน้าท่ีท่ีทุกคนจะต้องสอดส่องความเป็นไปในบรษัิท 

ในประเทศ รวมถึงบนโลกใบนี้เหมือนมีตาเป็นสับปะรด หูดีประดุจแมวป่า 

และสัมผัสทั้งห้าว่องไวไร้เทียมทาน

อ้อ! ถ้าใครมีสมัผสัท่ีหกด้วย คนคนนัน้ถอืว่าเป็นบุคลากรอนัทรงคณุค่า 
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ท่านจะได้รับความสนใจอย่างมากเป็นกรณีพิเศษ

"แหม สปีดกันเร็วขนาดนั้น ขายังไม่ขยับเลย ทุกคนก็ถึงท่ีแล้ว"  

พัฒน์นรีดึงคอเสื้อเช้ิตสีม่วงอ่อนของเหมยลี่ให้ขยับจากวงสนทนาก่อนจะ

พาตัวเองแทรกเข้าไปอย่างรวดเร็ว "โอเค เริ่มได้"

"เรื่องนี้อาจจะท�าให้ใครหลายคนต้องอกหักดังเป๊าะ" นลินรัตน์ยกมือ

ป้องปากแล้วลดระดับเสียงลง

พอเกริ่นน�ามาแบบนี้ก็เล่นเอาบรรดาสาวโสดไม่จริงต้องอกสั่น 

ขวญัแขวนกนัถ้วนหน้า เพราะนอกจากแวววารสีาวใหญ่ผูค้ลัง่ไคล้เดก็หนุม่

จะหลงรักเด็กใหม่แผนกออกแบบแล้ว สาวงามอย่างเหมยลี่ก็แอบปลื้ม 

หนุม่หล่ออนาคตไกลจากแผนกกลยุทธ์ อินทิรากปั็นใจให้จริวัฒน์หัวหน้าแผนก 

ผู้แสนดุดัน

ส่วนพัฒน์นรีนั้นเรียกได้ว่าเล่นของสูงกว่าเพ่ือน เพราะเธอเป็นต่ิง 

รองประธานพิชญ์ ชายต้องห้ามผู้กุมชะตามารีรินทร์กรุ๊ปอยู่ในขณะนี้

ว่าแต่งานนี้หวยจะออกที่ใคร!

"ฉันได้ยินเขาลอืกนัหนาหู..." นลนิรตัน์ยังลากเรือ่งให้ยาวอกีตามเคย 

คนฟังแทบจะหมดลมเพราะเอาแต่กลั้นใจรอ

"สกัทีเถอะ" อนิทิราเริม่ทนไม่ไหว สะกดินลนิรตัน์เสยีจนร่างสะโอดสะอง 

เซไปด้านหน้าพร้อมกับหลุดปากออกมาว่า...

"ท่านรองฯ"

"หือ!"

แค่ได้ยินช่ือต�าแหน่ง ทุกคนก็หันมามองพัฒน์นรีอย่างพร้อมเพรียง 

หญิงสาวเบิกตากว้าง พยายามคุมสีหน้าให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งแน่นอนว่า

ท�าไม่ได้เลย อันที่จริงเธอก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับการที่ท่านรองฯ จะมีข่าว

กบัสาวท่ีไหน แต่ว่าคนท่ีหลงปลืม้เขามาถงึสองปีเตม็ย่อมมีความสขุกบัการ

เห็นเขาโสดมากกว่าที่จะรับรู้ว่าเขามีแฟนไม่ใช่หรือ
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แต่ก็นะ ผู้ชายอย่างพิชญ์อยู่เป็นโสดให้เธอฟินถึงสองปีก็ดีตั้งเท่าไหร่ 

ถ้าเขามีแฟนจริงๆ เธอก็จะเป็นเอฟซีแฟนเขาด้วย ควบสองไปเลย

"ท่านรองฯ มีคู่หมั้นแล้ว"

"หา..." คราวนีพ้ฒัน์นรเีกบ็อาการไม่อยู ่ไม่ใช่แค่แฟน แต่เป็นคูห่ม้ัน

เลยเหรอ "คะ...คะ...คู่หมั้น"

"ใช่แล้ว คณุพริม้เพรา หลานสาวตระกลูปัถมธาดา" นลนิรตัน์พูดด้วย

น�้าเสียงตื่นเต้น ตาเป็นประกายพราวระยับ

ขณะท่ีพัฒน์นรีดวงตาแห้งผากยิ่งกว่าน�้ากลางทะเลทราย แล้ว 

เสียงเซ็งแซ่แสดงความเห็นก็ดังขึ้นมาอีกเป็นระลอก ทว่าเธอกลับไม่ได้ยิน

อะไรเลย ราวกับว่าสรรพสิ่งรอบข้างไร้เสียง หรือว่าเธอเองท่ีหูดับ เธอ 

ไม่ได้ยินอะไรจนกระทั่งเสียงหนึ่งแทรกเข้ามา

"โอ้โห! รวยกบัรวย นีแ่หละนะวงการธรุกจิ แต่งกนัเพราะผลประโยชน์

ชัวร์ ดังโบราณเขาว่าเรอืล่มในหนองทองจะไปไหน" แวววารกีล่าวตามนสิยั

คนปากไวและความแก่ประสบการณ์ท�าให้กล้าพูดในสิ่งที่คิดออกมาทันที

พัฒน์นรีอยากจะเอามือตะปบปากสาวรุ ่นพี่นัก เรื่องอะไรมาว่า 

ท่านรองฯ ของเธอว่าแต่งงานเพื่อผลประโยชน์

"ไม่จริงหรอกค่ะพี่แวว คนอย่างท่านรองฯ ท้ังหล่อ รวย ฉลาด  

เพอร์เฟ็กต์ทุกตารางนิว้ แน่นอนว่าเขาต้องมีความรกัท่ีโรแมนตกิมากๆ ด้วย"

"ท�าเป็นพูดเพ้อไป รู้หรอกนะว่าเสียใจอยู่" แวววารีเย้าเพื่อนร่วมงาน

รุ่นน้อง

"ใครเสยีใจคะ ไม่ม้ี ฉันไม่เสยีใจเลยสกันดิ ความรกัท่ีฉันมีให้ท่านรองฯ 

เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่หวังครอบครอง คนที่เรารักมีความสุข เราก็ย่อม

มีความสุขไปด้วย"

พอทุกคนได้ฟังแล้วกก็ลอกตามองหน้ากนัเหมือนอยากจะอาเจยีนให้

กบัความเลีย่นนี ้ประเดน็เรือ่งคูห่ม้ันของท่านรองฯ ไม่ส�าคญัอีกต่อไปเพราะ

Page ���������� .indd   9 1/3/2562 BE   13:40



เสน่ห์ร้าย

10

ความหลงใหลเกนิพกิดัของพฒัน์นรท่ีีท�าให้เกดิอาการกระอักกระอ่วนมวนท้อง

แต่ไม่ทันท่ีใครจะพดูอะไร ความเลีย่นกก็ลบักลายเป็นความเกรง็ระดับ

สิบเมื่อคนในหัวข้อสนทนาเดินผ่านมาพอดิบพอดี

...และก็เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วย่ิงกว่าพายุเหมือนเช่นเคย ก่อนท่ี

เสียงผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกจะดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียง

"เฮ้อ!..."

พิชญ์ บริพัตรเมธานนท์ เป็นเสมือนสัตว์ประหลาดในสายตาทุกคน 

เขาดูไม่เหมือนมนุษย์ท่ัวไป แต่เป็นชายวัยสามสิบเอ็ดปีผู้เพียบพร้อม

สมบูรณ์แบบทุกตารางนิว้ ไม่ว่าจะเป็นชาตติระกลูท่ีสงูส่ง รปูร่างสงูร้อยแปด

สิบหก หนักเจ็ดสิบห้า ไหล่กว้างสิบเจ็ดนิ้ว ใบหน้าหล่อเหลา รูปคิ้วเข้มจัด 

แววตาคม จมูกโด่ง และริมฝีปากน่าจูบ

"เฮ้อ!"

พัฒน์นรีถอนหายใจออกมาอีกครั้งขณะมองตามแผ่นหลังท่ีสวมทับ

ด้วยสทูซ่ึงถกูตดัมาให้พอดีกบัตวัเขาหายลบัไปอย่างรวดเรว็เพราะช่วงจงัหวะ 

การก้าวเดินที่ว่องไว

'สามีมโน' ของเธอมีคู่หมั้นแล้วหรือนี่

คิดแล้วอยากจะร้องไห้ คราวนี้ถ้าเขาแต่งงานกันไปแล้วไม่เท่ากับว่า

เธอต้องตกเป็นมือที่สามหรือ จะหลงใหลคลั่งไคล้เขาเหมือนเดิมก็คงไม่ได้

อีกแล้ว การท�างานในคอกแคบๆ ของเธอกจ็ะห่อเห่ียวย่ิงกว่าต้นไม้เฉาตาย

"เลิกคิดถึงท่านรองฯ แล้วก็รีบท�างานเสียที"

เสียงหนึ่งลอยเข้ามาท�าเอาอาการเพ้อสะดุดลง พัฒน์นรีหันไป 

มองค้อนใส่เหมยลี่หนหนึ่งก่อนยอมเดินกลับไปนั่งท่ีโต๊ะแล้วเปิดหน้า 

จอคอมพิวเตอร์

ตายล่ะ ลืมหัวข้อการประชุมบ่ายนี้ไปเสียแล้ว
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ข่าวเรื่องพิชญ์มีคู่หมั้นรบกวนจิตใจพัฒน์นรีได้ไม่นาน เพราะเย็น 

วันเดียวกันนั้นเธอยุ่งกับการขนของจ�านวนมหาศาลเข้าคอนโดมิเนียม 

แห่งใหม่อนัเป็นสมบัติชิน้แรกจากน�า้พกัน�า้แรงของมนษุย์เงนิเดอืนเช่นเธอ

หลังจากเก็บเงินได้จ�านวนหนึ่งบวกกับเงินขวัญถุงก้อนใหญ่จากพ่อ 

พัฒน์นรีก็สามารถดาวน์ห้องชุดขนาดหกสิบสองตารางเมตรได้ พร้อมกับ

ระยะเวลาผ่อนยาวนานสามสิบปี

ไม่อยากเชื่อ...

มนุษย์เงินเดือนจืดชืดเช่นเธอจะต้องท�างานไปท้ังชีวิตเพ่ือผ่อน

อสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้เพียงช้ินเดียว อนาถใจยิ่งนัก เพราะแค่คิดถึงชีวิต 

หลังจากนี้อีกสามสิบปีเธอก็เหมือนหัวใจจะวายตายไปล่วงหน้า กว่าเธอจะ

ได้เสวยสุขกับเงินจริงๆ ก็แก่หง�าเหงือกจนเคี้ยวข้าวไม่ไหว

หลงัจากนีค้งต้องขยันท�าโอทีให้มากข้ึน อย่างน้อยเธอจะได้เหลอืเงนิ

ไปส�าเริงส�าราญกับอย่างอื่นบ้าง

เหนื่อยชะมัด...

เธอปล่อยลมหายใจออกมาอย่างปลงตก ก่อนรวบรวมสารพัดถุงท่ี

บทที่ 1
เพ้อรัก
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กองอยู่บนพื้นไว้ด้วยสองมือแล้วเบ่ียงตัวไปกดลิฟต์ ระหว่างรอลิฟต์เลื่อน

ลงมาเธอต้องยนืก�าหนดลมหายใจอย่างยากล�าบากเพราะความเหนด็เหนือ่ย

เหมือนร่างจะแหลกเป็นจณุ ข้าวของท่ีขนมาจากท่ีพักเดมิมจี�านวนมหาศาล

จนเธอเกอืบถอดใจท้ิงไปแล้ว แต่ด้วยความงกท�าให้มีแรงฮึดในเฮอืกสดุท้าย

และขนมนัข้ึนไปเกบ็ได้ท้ังหมด โชคดท่ีีไม่ต้องแบกของชิน้ใหญ่ๆ เองเพราะ

เธอใช้บรกิารขนย้ายจากบรษัิทเอกชน ไม่เช่นนัน้คงเป็นลมตายไปก่อนแน่ๆ

'เจ๊บอกแล้วไงว่าให้หาแฟนสักคน เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็ล�าบาก 

แบบนี้แหละ' นลินรัตน์บอกกับเธอหลังจากขอโทษขอโพยที่ไม่สามารถมา

ช่วยขนย้ายของในวันนี้ได้เหมือนกับแวววารี เหมยลี่ และอินทิราที่ต่างติด

ธุระอย่างพร้อมเพรียงกัน

ท�าอย่างไรได้ การหาแฟนสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเดินหาร้าน 

ขายลูกชิ้น ผู้ชายในบริษัทก็ล้วนมีเจ้าของกันหมดตามธรรมดาของโลกซึ่ง

มีจ�านวนประชากรหญิงมากกว่า และถึงแม้ว่าผู้ชายเหล่านั้นจะโสดจริงๆ 

แล้วใครกันล่ะที่เธอจะชอบมากพอที่จะเป็นแฟนในอนาคตได้

รองประธานพิชญ์

ค�าตอบคือรองฯ พิชญ์คนเดียวเท่านั้น

โอ๊ย! จะบ้าตาย ถ้าสเป็กจะสูงเบอร์นั้น เธอก็เตรียมหาคานเหมาะๆ 

ไว้เกาะดีกว่า

เพียงแค่คิด มโนภาพในหัวก็ปรากฏเป็นร่างสูงชนิดท่ีเธอต้องแหงน

มองคอตัง้บ่า ไหล่กว้างผ่ึงผาย ล�าคอยาวได้รปู สหีน้าเรยีบเฉยตดิเคร่งขรมึ

และดวงตาคมกริบ

...ท�าไมภาพเขาถึงได้ชัดเจนมากขนาดนี้นะ

ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเอามาก เพราะไม่ว่าเห็นอะไรก็กลายเป็นหน้า

เขาไปเสียหมด กระทั่งวินาทีนี้...

"มีอะไรให้ช่วยมั้ยครับ"
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อยู่ๆ  คนในความคดิกพ็ดูออกมาอย่างชัดถ้อยชัดค�า พัฒน์นรกีะพรบิตา 

ปรบิๆ เม่ือส�านกึได้ว่าภาพลวงตาท่ีเธอเข้าใจว่าเป็นรองประธานพิชญ์...คอื

รองประธานพิชญ์จริงๆ!

อุ - แม่ - เจ้า

ของในมือเธอร่วงกราวลงกับพื้น พัฒน์นรีสบสายตาเข้ากับดวงตา 

สนี�า้ตาลเข้มพอดบิพอด ี ในแววตาเธอเตม็ไปด้วยความตืน่ตระหนก ขณะท่ี 

แววตาของเขาเตม็ไปด้วยความฉงนกบัปฏกิริยิาอนัแปลกประหลาดของเธอ

พัฒน์นรีมั่นใจว่าเขาจ�าเธอไม่ได้ ซึ่งเธอภาวนาให้เขาจ�าไม่ได้

หญิงสาวรีบก้มหน้าหลบสายตา ย่อตัวลงเก็บของท่ีกองระเนระนาด 

ขณะท่ีขาเธอสั่นจนแทบจะล้มลงไปกองกับข้าวของนั่นอยู่รอมร่อ นับเป็น 

การเผชิญหน้ากันแบบจังๆ ครั้งแรก ท่ีผ่านมาเธอได้แต่มองพิชญ์ผ่าน 

ช่องว่างระหว่างผูค้นท่ียืนล้อมรอบตวัเขาในระยะไกลไม่ต�า่กว่าสบิเมตร แต่

ถงึจะเป็นเช่นนัน้เธอก็ไม่ได้ปรารถนาจะมาพบเขาในสถานการณ์แบบนีเ้ลย

มันไม่โอเคเอามากๆ

"คุณโอเคมั้ย"

เสียงทุ้มดังขึ้น พัฒน์นรีรับรู ้ว่าเขาย่อตัวลงมาช่วยเธอเก็บของ  

แต่ความประหม่ารุนแรงท�าให้เธอรวบเอาข้าวของท้ังหมดมาไว้ในวงแขน 

ตัวเองก่อนที่เขาจะหยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมาถือได้ทัน

"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันโอเค"

ร่างบางลุกพรวดข้ึนแล้วขยับถอยออกจากคนท่ีก�าลังยืดตัวลุกข้ึน  

เธอเหลอืบตามองเขาแวบเดียวกร็บีหลบสายตาวูบก่อนจะเบ่ียงตวัเดนิเรว็ๆ 

เข้าไปในลิฟต์

ในวินาทีที่ประตูก�าลังจะปิดลง พัฒน์นรีได้เห็นว่าเขายังมองมาที่เธอ

ด้วยแววตายากจะคาดเดา แน่ล่ะ เขาต้องสงสยัพฤตกิรรมลนลานมีพิรธุของ

เธอแน่ๆ ก็ใครจะไม่สติแตกได้ไหว นั่นมันพิชญ์ บริพัตรเมธานนท์ตัวเป็นๆ 
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เชียวนะ

เขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง

จริงสิ คอนโดฯ นี้เป็นหนึ่งในโครงการนับร้อยของมารีรินทร์กรุ๊ป  

เธอเองกไ็ด้รับสวสัดกิารบรษัิทถงึซ้ือได้ในราคาท่ีถกูกว่าราคาขายตัง้สองแสน 

เขาเป็นผูบ้รหิารจะมาเดินเพ่นพ่านดกูจิการของตวัเองบ้างคงไม่แปลกอะไร

แต่ท่ีแปลกกค็งจะเป็นชดุท่ีเขาสวมนัน่แหละท่ีดสูบายๆ จนผดิหูผดิตา 

เจ้านายเธอมกัจะสวมสทูสเีข้มดเูนีย้บตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้า ครัง้นีจึ้งนบั

ว่าเป็นครั้งแรกท่ีเธอได้เห็นเขาในแบบท่ีดูเรียบง่ายในชุดเสื้อยืดแขนสั้น 

สีครามเข้ากับกางเกงขาเดฟสีน�้าเงินเข้ม ซ�้าผมที่เคยถูกเซ็ตเรียบเป็นทรง

อย่างดีทุกครัง้กร่็วงลงมาปรกท่ีหน้าผาก ดผูดิไปจากพชิญ์คนท่ีเธอพบทุกวัน 

วันละห้าวินาทีตอนที่เขาเดินผ่านหน้าห้องแผนก

...แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ดูหล่อมากอยู่ดี

พัฒน์นรีปล่อยลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ มองเงาตัวเองท่ีสะท้อน

จากกระจกในลิฟต์ ใบหน้าโซมเหงื่อ ผมเผ้ารวบเก็บแบบง่ายๆ สวมเสื้อยืด

ตัวโคร่งกับกางเกงขาสั้น

สภาพเธอกับสภาพของพิชญ์หลังเลิกงานช่างต่างกันราวฟ้ากับเหว  

นีอ่ย่างไรเล่าเธอถงึไม่อยากให้เขาจ�าเธอได้ ถงึแม้ว่าเธอไม่ได้มีความหมาย

อะไรกับเขา เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งที่ไม่ได้สลักส�าคัญอะไร แต่อย่างน้อย

ก็ไม่อยากให้เขาจ�าเธอได้ด้วยภาพอะไรที่เป็นแบบนี้เลย

กว่าจะเรียกขวัญท่ีกระเจิงหายไปให้กลับมาได้ก็เมื่อมีสายเรียกเข้า 

ดังขึ้นในอีกยี่สิบนาทีต่อมา

"ว่าไงลี่"

ไม่ต้องเดาก็รู ้ว่าอีกฝ่ายโทรมาด้วยความรู้สึกผิดท่ีไม่สามารถมา 

ช่วยเธอขนของได้ในวันนี้เพราะติดธุระส�าคัญกับท่ีบ้าน เป็นวันเกิดของ 
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หลานชายคนที่สอง

พฒัน์นรเีห็นด้วยท่ีเพือ่นจะไปร่วมงานฉลองกบัทางครอบครวั เพราะ

ถ้าเป็นเธอ เธอก็ต้องเลือกทางนั้นเช่นกัน

"เก็บของเสร็จหรือยัง เป็นไงบ้าง"

พฒัน์นรย้ิีมให้กบัน�า้เสยีงเป็นกงัวลของเพ่ือน เหมยลีเ่ป็นสาวร่างเลก็ 

ผมสั้นประบ่า ใบหน้าสวยพอประมาณ มีเค้าความหมวยท่ีแสดงเช้ือชาติ

ของต้นตระกูลอย่างชัดเจน แต่อันท่ีจริงแค่ช่ือก็ชัดแล้วว่าเป็นลูกหลาน

ตระกูลมีแซ่ จิตใจดี ยิ้มง่าย หัวเราะเก่ง ถ้าเทียบกับเพื่อนฝูงในที่ท�างาน 

เหมยลี่เป็นคนที่เธอสนิทมากที่สุด

"เรยีบร้อย แต่ยังไม่ได้จดัอะไรเลย แกไม่ต้องเป็นห่วง เพราะพวกของ

ชิน้ใหญ่ๆ ฉนัจา้งบรษิทัขนเสร็จสรรพ สว่นเครือ่งใช้ไฟฟ้าพรุง่นี้สายๆ ร้าน

จะมาส่งพร้อมยกขึ้นมาให้เหมือนกัน สบายมาก"

"เหรอ เออ ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้ไปช่วยเลย"

"แกขอโทษฉันล้านครั้งแล้วนะ จะขอโทษอีกเหรอ"

"โธ่! ก็แกเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวในเมืองใหญ่ ฉันก็ต้องเป็นห่วงสิ"

นี่ก็เป็นการตอกย�้าครั้งท่ีล้านด้วยเช่นกัน จากท่ีพัฒน์นรีไม่ได้ 

เป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องความโสดของตัวเอง พอคนรอบข้างย�้ามากๆ เข้า  

เธอก็เริ่มจะเดือดร้อนนิดๆ แล้วเหมือนกัน

ว่ากันตามตรง ในแก๊งเพื่อนท่ีท�างานของเธอต่างก็มีคู่กันแล้วทุกคน 

ห้าสาวอันประกอบด้วยหญิงวัยสามสิบแปดอย่างแวววารี สาวปากจัดผู้มี

สามีและลูกวัยเก้าขวบหนึ่งคน นลินรัตน์เป็นสาววัยยี่สิบเก้าและมีแฟนท่ี 

คบกนัมาเกอืบสบิปีแล้ว อินทิราเพือ่นวัยเดยีวกบัเธอกค็บกบัแฟนมาตัง้แต่

เรียนปีสอง และเหมยลี่เองเพิ่งดูใจกับหนุ่มฝ่ายวิศวกร คงจะมีแค่พัฒน์นรี

ท่ีโสดสนทิ แถมทุกคนยังเข้าใจผดิว่าเธอมาตรฐานสงูอีกด้วย เพราะหนุม่ๆ 

ท่ีคนอื่นๆ แอบปันใจให้แบบไม่หวังพัฒนาความสัมพันธ์นั้นล้วนแต่เป็น
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ผู้ชายซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีจบัต้องได้ แต่พฒัน์นรกีลบัชอบคนระดบัรองประธาน

บริษัทพ่วงด้วยต�าแหน่งทายาทผู้สืบทอด

แต่สาบานเลยว่าเธอไม่ได้คิดอะไรจริงๆ แค่เป็นแรงบันดาลใจในการ

ท�างานเท่านั้น

พูดแล้วก็คิดถึงหน้าหล่อๆ ของท่านรองฯ อีกแล้ว

"นี!่ เลกิพดูเรือ่งอืน่ก่อน อะไรกไ็ม่ส�าคญัเท่ากบัเรือ่งท่ีฉันเจอวนันีห้รอก 

แกรู้มั้ยว่าวันนี้ฉันเจอใคร"

"อย่าบอกนะว่าย้ายไปวันแรกก็มีผู้ชายข้างห้องมาตีสนิท"

"ไม่ใช่! แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายเหมือนกัน ผู้ชายตัวเป็นๆ ผู้ชายที่

หล่อเริดที่สุดในโลกใบนี้ และเขาก็ไม่ได้มาตีสนิทฉันด้วย"

"แหม! แกพูดมาขนาดนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าจะเดาออกยังไงไม่รู้แฮะ" 

ปลายสายมีน�า้เสยีงตดิหม่ันไส้ ก่อนจะเงยีบไปพักหนึง่เหมอืนก�าลงัครุน่คดิ

บางอย่าง พัฒน์นรีไม่มีทางรู้เลยว่าทันทีที่เหมยลี่รู้แน่แก่ใจว่าคนที่เธอเจอ

คอืใคร ดวงตาของคนในสายกแ็ทบจะถลนออกมาจากเบ้า ถามกลบัไปด้วย

เสียงอันดัง "นี่! แกเจอท่านรองฯ เหรอ"

พัฒน์นรีต้องขยับโทรศัพท์ออกจากหู กระนั้นก็ยังได้ยินเสียงลอยมา

แว่วๆ

"เขาไปท�าอะไรที่นั่นอ่ะ อย่าบอกนะว่าเขาพักที่นั่น"

"บ้าเหรอ เขาจะมาพกัคอนโดฯ นีท่�าไม คบัแคบจะตายชัก ท่านรองฯ

อาจจะมาดูงานเฉยๆ ก็ได้" พัฒน์นรีไม่คิดว่าพิชญ์จะพักท่ีนี่ เท่าท่ีรู้มา

ตระกูลเจ้านายเธอมีคฤหาสน์หลังงามราคาหลายสิบล้าน เขาจะเลือกพัก

คอนโดมิเนียมขนาดห้องไม่กี่ตารางเมตรท�าไม

"แกจ�าไม่ได้เหรอ ตอนประชุมกับ ผอ. ฝ่ายวิศวกรรม เขาน�าเสนอ

คอนโดฯ ท่ีแกอยู่ว่าเป็นทางเลอืกใหม่ส�าหรบัเศรษฐเีมอืงไทย บนตกึหกสบิเจ็ด 

ช้ันมเีพนต์เฮ้าส์อยู่สามห้อง หรเูรดิระดบัไฮเอน็ด์ ตดิท็อปไฟว์คอนโดมเินยีม
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หรูเมืองไทยเลยนะ"

พอเหมยลีพ่ดูแบบนัน้พฒัน์นรกีน็ิง่คดิตาม ไม่รูว่้าควรดีใจหรอืเสยีใจ

หากว่าพิชญ์พักอยู่ท่ีนี่จริงๆ เพราะนั่นเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เธอ

ได้พบเขามากข้ึน แต่ขณะเดียวกนัมันอาจท�าให้เธอย่ิงเพ้อหนกัมากข้ึนด้วย

เช่นกัน

ล�าพงัแค่เจอท่ีท�างานเธอกแ็ทบละลายหายไปกบัอากาศเพราะความหล่อ 

ทรมานใจ กลับจากท่ีท�างานยังต้องมาเจอกันอีก หัวใจเธอจะท�างานหนัก

มากเกินไปหรือเปล่า

แต่จากการแต่งกายของเขาก็ชวนให้เข้าใจว่าสิ่งท่ีเหมยลี่คิดนั้นมี 

ความเป็นไปได ้เขาแตง่ตัวเหมอืนคนอยูบ้่านมากกว่ามาท�างาน เพราะเธอ

ไม่เคยเห็นเจ้านายหลุดมาดรองประธานสุดเนี้ยบเลยสักครั้ง มีหลายครั้ง

ด้วยท่ีเธอแอบคดิว่าเขาสวมชดุสทูทุกท่ีทุกเวลาแม้กระท่ังเวลานอนหรอืเปล่า 

ขนาดงานกีฬาสัมพันธ์เขายังสวมชุดสูทมาเปิดงานด้วยซ�้าไป

มากไปกว่านั้น ปกติเขามีลูกน้องตามเป็นพรวน แต่นี่กลับปรากฏตัว

คนเดียว

"แกคิดว่าเขาพักที่นี่จริงๆ เหรอ" ค�าถามนั้นท�าให้เกิดความเงียบขึ้น

หลายวนิาที ก่อนค�าตอบเดยีวกนัจะปรากฏข้ึนในหัวของคนท้ังคูอ่ย่างไม่ต้อง 

นัดแนะ เมื่อมั่นใจถึงความเป็นไปได้ หัวใจของพัฒน์นรีก็พองโตจนคับอก 

เธอต้องระงับอาการตื่นเต้นด้วยการล้มตัวลงบนท่ีนอนแล้วคว้าหมอนมา 

อุดปากตวัเองไม่ให้เสยีงกรดีร้องด้วยความยินดเีลด็ลอดออกไปหลอกหลอน

ชาวบ้าน

รูส้กึเหมอืนเป็นติง่ดาราเกาหลท่ีีฟลกุเข้ามาเป็นเมดในบ้านเขาอย่างไร 

ไม่ทราบ

เสียงปลายสายเงียบไปแล้ว พัฒน์นรีไม่ได้สนใจบทสนทนาหลังจาก

นัน้ว่าเพือ่นพดูอะไรเพราะมวัแต่จนิตนาการไปไหนต่อไหน ตอนนีค้วามรูส้กึ
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เสียดายเงินค่าดาวน์คอนโดฯ หายไปแล้ว ขอแค่เดินสวนกันวันละครั้ง 

เธอจะยอมนอนตายบนดอกเบ้ียท่ีพกัอาศยัไปอีกสามสบิปีโดยไม่บ่นสกัค�าเลย
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มนุษย์เกิดมาเพื่อพบกับปัญหา คนที่พร้อมเสมอเท่านั้นที่จะสามารถ

ยืนอยู่บนโลกใบนีอ้ย่างปกตสิขุได้ ต้องเตรยีมการ ต้องวางแผน ต้องค�านวณ

ถึงผลกระทบจากการกระท�าอยู่เสมอ

ถึงแม้ว่าพิชญ์จะเป็นหนึ่งในมนุษย์ไม่กี่คนท่ีเตรียมตัวอย่างดีตั้งแต ่

ตื่นยันเข้านอน แต่สุดท้ายเขาก็หลีกหนีปัญหาไปไม่ได้อยู่ดี

พิชญ์ต้องกุมขมับเม่ือทราบข่าวอุบัติเหตุของวริษฐ์และคนขับรถ 

ส่วนตัว

เม่ือคนืท้ังคูไ่ปดงูานท่ีภเูกต็ให้เขา แต่ขากลบัสองคนนัน้ประสบอุบัตเิหตุ 

ระหว่างทาง ดูจากรูปการณ์แล้วไม่น่ารอดเสียด้วยซ�้า นับว่าโชคยังเข้าข้าง

เพราะคนของเขาแค่บาดเจ็บสาหัส ใช่! บาดเจ็บสาหัสก็ยังดีกว่าเสียชีวิต

"แม็ค ฉันฝากจัดการเรื่องนี้ให้ทีนะ ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและ

เลือกหมอท่ีดีท่ีสุดให้พวกเขา" พิชญ์พ่นลมหายใจออกมาอย่างหนักอก 

หลังจากมอบหมายงานให้บอดี้การ์ดส่วนตัว

หนุ่มฝรั่งตัวใหญ่รับค�าสั่งสั้นๆ ก่อนจัดการโทรบอกลูกน้องด้วย 

ภาษาไทยส�าเนียงแปร่งๆ ท่ีฟังง่ายข้ึนมากเมื่อเทียบกับสามปีก่อนตอนท่ี

บทที่ 2 
ผมจำ�คุณได้

Page ���������� .indd   19 1/3/2562 BE   13:40



เสน่ห์ร้าย

20

เขาเพิ่งเข้ามาท�างานให้พิชญ์

"ระหว่างนี้วริษฐ์ต้องพักรักษาตัวหลายเดือน เจ้านายควรจะมีเลขาฯ 

ใหม่มาช่วยดูแลงานแทนนะครับ"

"เรือ่งนัน้ฉันกค็ดิอยู่เหมือนกนั แต่ช่างเถอะ ไว้ฉันจะจดัการเรือ่งนีเ้อง"

พชิญ์พยายามตดัความกงัวลออกไป ไม่มีใครอยากให้เกดิเรือ่งแบบนี้ 

ข้ึน เขาผดิเองท่ีไว้ใจแค่วรษิฐ์คนเดยีว ไม่ได้มองใครส�ารองไว้เลย พอเกดิเรือ่ง 

ท�าให้ต้องมานั่งเครียดอยู่แบบนี้

แต่ใครกันล่ะที่เก่งและไว้ใจได้เหมือนวริษฐ์

แม็คพยักหน้าก่อนท่ีโทรศัพท์ในมือจะสั่นข้ึนมา เขากดรับสายเมื่อ

เห็นว่าเป็นเบอร์ของลกูน้อง ตอบไปสองสามค�ากร็บีวางแล้วรายงานเหตกุารณ์ 

ด้านนอกให้เจ้านายทราบด้วยน�้าเสียงที่เครียดขึ้นเล็กน้อย

"นายครับ คุณแม่ของคุณก�าลังจะเข้ามา..."

ผลัวะ!

ไม่ทันพดูจบ ประตหู้องท�างานกถ็กูเปิดออกพร้อมด้วยสหีน้าเป็นกงัวล

จนเกือบจะร้องไห้ของพักตร์อุษา หญิงวัยใกล้หกสิบปีท่ียังมีเค้าความสวย

ชัดเจนเดินรี่เข้ามาถึงตัวชายหนุ่มอย่างรวดเร็ว

"สอง ลกูปลอดภยัดหีรอืเปล่า รูไ้หมว่าพ่อกบัแม่เป็นห่วงมากแค่ไหน

ตอนเห็นข่าวว่ารถของลูกประสบอุบัติเหตุ โชคดีจริงๆ ท่ีลูกแม่ไม่ได้อยู่ 

ในนัน้ ไม่เอาแล้วนะ แม่ไม่ให้สองเดนิทางไปต่างจงัหวดัไกลๆ ตอนกลางคนื 

อีกแล้ว แม่หัวใจจะวาย"

พักตร์อุษาลูบใบหน้าหล่อเหลาของลูกชายเพื่อให้ม่ันใจว่าเขายัง

ปลอดภัยดีอยู่ ขณะที่ภายในใจยังไม่อาจคลายความวิตกกังวลไปได้เลย

"ผมไม่ได้เป็นอะไรครับแม่" พิชญ์ลุกข้ึนยืนประคองมารดาไปนั่งท่ี

เก้าอี้ ถ้าไม่ตื่นตระหนกก็คงไม่ใช่มารดาเขา ยิ่งถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยแล้ว 

ไม่ต้องคิดเลยว่ามารดาจะหายจากความเครยีดได้ง่ายๆ ผ่านไปเป็นเดอืนก็
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คงหยบิเรือ่งนีเ้อามาพดูไม่เลกิ ลกูน้องของเขากต้็องพลอยฟ้าพลอยฝนถกู

สวดยับไปด้วย

ครั้งก่อนท่ีเขาป่วยเพราะโหมงานหนัก วริษฐ์ก็ถูกเรียกไปบ่นเป็น 

ชั่วโมงๆ ถึงความส�าคัญของชีวิตเขาจนเลขาฯ หนุ่มเข็ดขยาดไปเป็นปีและ

ไม่กล้าปล่อยให้เขาป่วยหนักอีกเลย ความรักของมารดานั้นเขาพอจะ 

เข้าใจได้ แต่เรือ่งความคาดหวงัท่ีมากจนล้นกส็ร้างความอึดอัดใจให้เขามาก

เช่นเดียวกัน

"โชคดีจริงๆ ที่สองไม่ได้นั่งไปกับรถคันนั้นด้วย"

"ไม่มีค�าว่าโชคดีกับเรื่องนี้หรอกนะครับแม่ วริษฐ์ยังเจ็บหนักอยู ่

โรงพยาบาล"

"แต่ชีวิตลูกส�าคัญกว่าคนพวกนั้น"

"แม่ครบั" พิชญ์เรยีกมารดาด้วยเสยีงท่ีเข้มข้ึน เขาทราบดว่ีาคนเป็นพ่อ 

เป็นแม่ย่อมเห็นชีวติลกูส�าคญัท่ีสดุ แต่เขาไม่ชอบท่ีท่านพูดมนัออกมาอย่าง

หน้าตาเฉย

"เอาล่ะๆ แม่ไม่พูดแล้วก็ได้" มือเห่ียวย่นวางบนบ่าแข็งแกร่งของ

ลกูชาย ย่ิงเห็นว่าพชิญ์โตข้ึนมากเท่าไหร่ หัวใจของคนเป็นแม่กย็ิง่โหวงมาก

เท่านั้น "สองต้องดูแลตัวเองดีๆ นะลูก ถ้าลูกเป็นอะไรไป แม่คง..."

"ผมทราบดคีรบัว่าผมส�าคญักบัทุกคนมากแค่ไหน" เขาพูดโดยไม่มอง

หน้ามารดา รู้ดีถึงความส�าคัญของตัวเองเพราะใครต่อใครก็พูดย�้าอยู่เสมอ

เขาตายไม่ได้เด็ดขาด

พักตร์อุษาเลิกเซ้าซ้ีบุตรชายเพราะทราบดีว่าย่ิงพูดก็ย่ิงเป็นการ 

กวนน�้าให้ขุ่น พิชญ์ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกวนใจ เหมือนกับพฤกษ์ผู้เป็น

พี่ชายและพุฒน้องชายคนเล็กนั่นแหละ

มลีกูชายสามคน...เหมือนกนัแบบท่ีไม่ต้องบอกกร็ูว่้าเป็นพ่ีน้องคลาน

ตามกันมา
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ดังนั้นในเมื่อบ่นกับลูกชายไม่ได้ก็ต้องจัดการกับลูกน้องนั่นแหละ

"ต่อไปนี้พวกเธอต้องดูแลลูกชายฉันให้ดีๆ ชีวิตของเขาส�าคัญท่ีสุด 

จ�าเอาไว้ เพราะถ้าเขาเป็นอะไรไปพวกเธอกร็ูไ้ว้เลยว่าจากนีจ้ะไม่ได้อยู่อย่าง

สบายแน่" พักตร์อุษาบอกกับแม็คด้วยน�้าเสียงวางอ�านาจ

รายหลังแม้จะตัวใหญ่กว่าแตรู่ฤ้ทธิ์เดชของหญงิสูงวยัผูน้ี้ด ีชายหนุม่

จึงได้แต่น้อมรับด้วยใบหน้าที่ถอดสีไปกว่าครึ่ง

พิชญ์ข่มใจยอมให้มารดาใช้อ�านาจกับคนของเขาต่อไปอย่างอดทน 

เพราะหากไม่เช่นนัน้แล้วเรือ่งวนันีค้งไม่จบลงง่ายๆ ถงึอย่างไรคนของเขาก็

ทราบดีว่าควรปฏบัิตกิบัมาดามพกัตร์อุษาอย่างไรยามเม่ือเธอโมโหฉุนเฉียว

เงียบและเงียบเป็นดีที่สุด

ข่าวเรื่องเลขาฯ คนสนิทประสบอุบัติเหตุพร้อมคนขับรถส่วนตัวเป็น

ที่ทราบกันดีในบริษัท ทุกคนกล่าวขวัญถึงความเป็นแมวเก้าชีวิตของพิชญ์ 

เพราะจรงิๆ แล้วเขาต้องเดินทางไปด้วยตัวเองในครัง้นี ้แต่กลบัมงีานอย่างอืน่ 

เข้ามาแทรกจนต้องเปลี่ยนแผน

พัฒน์นรีถึงกับอธิษฐานขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีช่วยให้สุดสวาทขาดใจ

ของเธอรอดปลอดภยัจากภยนัตราย ถงึขนาดชวนทุกคนไปถวายสงัฆทานให้

เจ้ากรรมนายเวรของเขา แต่มิวายถกูแขวะว่า 'เว่อร์' อีกตามเคย

หลังจากวันนั้นพัฒน์นรีก็ไม่ได้พบพิชญ์โดยบังเอิญอีกเลย ค�าถามท่ี

ว่าเขาพักที่นั่นจริงหรือไม่จึงยังคงเป็นเรื่องคาใจมาถึงตอนนี้

เธอย้ายเข้าอยู่คอนโดฯ ใหม่ได้ราวหนึง่สปัดาห์แล้ว ความเป็นอยู่ดข้ึีน 

เพราะใกล้สถานรีถไฟฟ้า หาของกนิกส็ะดวกสบาย ใกล้ห้างสรรพสนิค้าและ

โรงพยาบาล ซ่ึงอย่างหลงันัน้บิดาของเธอย�า้นกัย�า้หนาว่าต้องมเีผือ่เจบ็ป่วย

เป็นอะไรขึ้นมาจะได้ไปหาหมอทันท่วงที

'เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีใครดูแล หาท่ีพักให้มันใกล้โรงพยาบาล 
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จะได้หาหยูกยารักษาได้ง่าย เข้าใจมั้ยลูก'

พัฒน์นรีจ�าค�าพูดท่ีสหรัฐพูดกรอกหูทุกวันได้ข้ึนใจ เธอเป็นลูกสาว 

คนเดียวของแม่แต่ไม่ใช่ลูกสาวคนเดียวของพ่อ หลังจากแม่เสียชีวิตด้วย

โรคมะเร็งตอนอายุสิบเอ็ดขวบ พ่อก็แต่งงานใหม่ มีลูกหนึ่งคนเป็นผู้หญิง

เหมือนกัน ความสัมพันธ์กับแม่เลี้ยงและน้องต่างมารดาไม่ได้หวือหวา 

แนบแน่นแต่กเ็ป็นไปได้ด้วยด ีและเธอยังคงได้รบัความอบอุ่นจากบิดาเพราะ

สหรฐัยังแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเธอในฐานะลกูอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

เห็นได้จากแค่การย้ายที่พักใหม่ก็ท�าให้ผู้เป็นพ่อห่วงจนเธอแทบจะรายงาน

สถานการณ์สดให้ฟังทุกวันว่ายังปลอดภัยดี

อันที่จริงเรียกว่าปลอดภัยมากกว่าที่พักเก่าหลายเท่าถึงจะถูก แม้จะ

แพงหูฉ่ีแต่เธอก็ได้ส่วนลดตัง้สองแสนพร้อมกบัความสะดวกสบายครบครนั 

มากไปกว่านั้นเธอยังมีโอกาสที่จะได้ร่วมชายคากับผู้ชายในฝันตัวเป็นๆ

ถงึแม้ว่ากระท่ังตอนนีเ้ธอยังไม่แน่ใจว่าพิชญ์พักท่ีนัน่จรงิๆ หรอืเปล่า

ก็เถอะ

"เราจะไปฉลองข้ึนบ้านใหม่ของแก้มกันวันไหนดีนะ" นลินรัตน์พูด 

ขึ้นมาลอยๆ ในช่วงพักกลางวัน

พัฒน์นรีหมุนเก้าอ้ีหันมาทางกลุ่มเพ่ือนร่วมงานท่ีก�าลังใช้ไม้เสียบ 

ลูกชิ้นจิ้มผลไม้เข้าปากคนละค�าสองค�า

"ศุกร์นี้ดีไหม เหล้าจากงานเลี้ยงบริษัทครั้งที่แล้วยังเหลือ" พัฒน์นรี

เสนอด้วยดวงตาเป็นประกาย เหมยลี่รีบวางไม้จิ้มลูกช้ินแล้วเดินปรี่เข้า 

ไปหา

"ไม่น่าเช่ือเลยนะว่าแกจะงกถงึขนาดเอาเหล้างานเลีย้งบรษัิทกลบับ้าน 

จิตใจแกท�าด้วยอะไรฮะ ถึงกล้าทรยศท่านรองฯ สุดที่รักของแกได้ลงคอ"

"ชู่ ไอ้บ้าลี่ พูดเสียงดังขนาดนี้ อยากให้ฉันโดนแหกอกหรือไงฮะ  

ทั้งบริษัทไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวที่แอบคลั่งท่านรองฯ นะ" พัฒน์นรีอยากจะ
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ยัดผลไม้ปิดปากเพื่อนไปทั้งถุง

การววิาทกนัเลก็ๆ นัน้ส่งผลให้คนอืน่ๆ ในแผนกหันมามองเป็นตาเดยีว 

หัวหน้าจิรวัฒน์ถึงกับท�าหน้าดุอีกด้วย แต่เพื่อนรักทั้งสองคนเป็นจุดสนใจ

อยู่ได้ไม่นาน เพราะอยู่ๆ บรรดาบอดี้การ์ดส่วนตัวของท่านรองประธานก็

วิ่งผ่านหน้าห้องแผนกไปอย่างร้อนรน

ห้องกระจกใสซ่ึงถูกออกแบบให้มองเห็นจากท้ังข้างนอกและข้างใน

ท�าให้พนักงานแผนกพัฒนาธุรกิจเห็นถึงเหตุการณ์อันผิดปกติอย่างชัดเจน 

และยังไม่ทันท่ีจะมีใครพดูอะไร กลุม่ชายเหล่านัน้กก็ลบัออกมาโดยมร่ีางสงู

ที่เปล่งประกายออร่าแม้จะมีสีหน้าเคร่งเครียดเดินน�า

พัฒน์นรีเผลอมองเสี้ยวใบหน้าหล่อเหลาโดยไม่ได้ตั้งใจ จริงๆ แล้ว

มันคืออาการปกติของเธอยามเมื่อได้พบกับเขา เพราะแรงดึงดูดบางอย่าง

ท่ีมองไม่เห็นดึงความสนใจของเธอให้หยุดอยูท่ี่เขาอย่างทันทีทันใด ราวกบั

ว่าร่างกายของเขาเป็นแม่เหล็กต่างขั้วกับตัวเธอ

ไม่ใช่ส!ิ ถ้าเป็นแม่เหลก็คนละข้ัวจรงิๆ ต่างคนต่างกต้็องดงึดดูกนัและ

กันสิ นี่เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเธอยืนอยู่ตรงนี้ ไม่รู้แม้กระทั่งว่ายังมีเธอคนนี้อยู่

บนโลกใบเดียวกับเขาอีกคน

"แก้ม"

เสยีงเรียกแบบกระชากดงึสตสิมัปชญัญะของเธอให้กลบัมา หญิงสาว

หันไปมองคนเรียกโดยอัตโนมัติก็เห็นว่าสีหน้าของเหมยลี่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก 

พฒัน์นรสีมัผสัได้ว่ามีบางสิง่เกดิขึน้ เธอหันกลบัไปมองทิศทางเดมิกเ็ห็นว่า

พิชญ์หยุดยืนอยู่ท่ีหน้าประตู ด้านหลังของเขาคือกลุ่มบอดี้การ์ดท่ีหน้าตา

เคร่งขรึมพอกัน

ลมหายใจขาดห้วงไปทันทีทันใดเมือ่รบัรูว่้าสายตาของเขามองจ้องมา

ที่เธอ

พฒัน์นรที�าอะไรไม่ถกูจงึรบีประสานมือกนัอย่างสภุาพแล้วก้มหน้าลง 
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ตายล่ะ เธอเผลอมองหน้าเขาจนเขารู้ตัวหรือเปล่า บางทีเขาอาจไม่พอใจ

"คุณจิรวัฒน์"

เขาเรยีกหัวหน้าเธอ แต่กลบัจ้องหน้าเธอด้วยแววตาท่ียากจะคาดเดา

"ครับ"

"ปัญหาเรื่องเปิดตัวห้างสาขาใหม่ท่ีภูเก็ต ผมต้องการให้คุณกับทีม

ช่วยกันจัดการให้เรียบร้อยก่อนวันพรุ่งนี้ ส่วนท่ีนัดประชุมบ่ายนี้คงต้อง

ยกเลิกไปก่อน"

"ทราบครับท่านรองฯ ไม่ต้องเป็นห่วง พวกเราจะท�าให้ดีท่ีสุดครับ" 

หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจรับปากอย่างแข็งขัน

หัวข้อสนทนาเพยีงไม่กีป่ระโยคของคนท้ังคู ่แต่คนในแผนกต่างเข้าใจ

เป็นอย่างดี เป็นท่ีทราบกันดีว่าบริษัทก�าลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดตัว

ศูนย์การค้าสาขาใหม่ในจังหวัดภาคใต้ เพราะปัญหานี้เองท่ีท�าให้วริษฐ์กับ

คนขับรถประสบอุบัติเหตุจากการรีบรุดไปดูงาน

พชิญ์พูดอีกไม่กีป่ระโยค ทุกคนจงึกล่าวค�าสวัสดเีป็นการปิดบทสนทนา 

แต่ร่างสงูกลบัยังไม่ยอมออกไป ขณะท่ีพฒัน์นรกีลัน้หายใจจนแทบจะหมดลม 

อยู่แล้วด้วยความเกร็ง

"คุณ"

เสียงเข้มดังข้ึน พัฒน์นรีเพียงแค่เหลือบตามอง เพราะไม่แน่ใจว่า

พิชญ์ก�าลังพูดอยู่กับใคร

"คุณนั่นแหละ"

พอสิน้สดุประโยคนัน้ววัสนัหลงัหวะกเ็งยหน้าข้ึนทันที ราวกบัว่าพิชญ์

ใช้สายตาและน�้าเสียงสะกิดให้เธอรู้ตัวว่าคนที่เขาต้องการจะพูดด้วยคือเธอ

"คะ?"

พิชญ์เดินเข้ามาหยุดตรงหน้าพนักงานสาวท่ีดูประหม่าเอามากๆ  

นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นปฏิกิริยาท่ีเขาออกจะชาชิน ไม่เข้าใจเลยว่า
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ท�าไมทุกคนถึงได้ท�าเหมือนกับว่าเขาเป็นยักษ์เป็นมาร

"นี่ของคุณหรือเปล่า"

ชายหนุม่หยิบของบางอย่างในกระเป๋าเสือ้สทูยืน่ให้เธอ พัฒน์นรมีอง

ของในมือพิชญ์ด้วยความตกตะลึงพรึงเพริด เพราะมันคือลิปสติกราคา 

สองพันกว่าบาทท่ีเธอเพิ่งตัดใจซ้ือไปเมื่อต้นเดือน มันคงร่วงหล่นพร้อม

กับข้าวของสารพัดของเธอที่หน้าลิฟต์เมื่อวันที่เจอเขา

เธอไม่ตกใจท่ีลปิสตกิของเธอไปอยู่กบัเขา แต่ตกใจท่ีพิชญ์เกบ็มาคนืเธอ 

แสดงว่าเขาจ�าเธอได้ตั้งแต่แรก

...อย่างนั้นหรือ

เธอช็อกจนพูดไม่ออก

"ใช่หรือเปล่า" เขาถามย�้าอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเธอไม่ตอบ มัวแต่อึ้ง

"ชะ...ชะ...ใช่ค่ะท่านรองฯ"

"ผมเกบ็ได้ตัง้แต่วนันัน้ แต่ลมืไว้ท่ีรถหลายวนัเลยไม่ได้คนืสกัที เอาคนื 

ไปสิ"

พัฒน์นรีกลืนน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก ก่อนยื่นมืออันสั่นเทาไป

รับของจากเขา "ขอบคุณค่ะ"

"ถ้าจะให้ดี เจอผมข้างนอกช่วยทักทายบ้างก็ได้นะ ท�าเป็นไม่รู้จัก 

กันน่ะ มันเสียมารยาท"

พฒัน์นรเีบิกตากว้าง ไม่คดิว่าเขาจะพูดออกมาตรงๆ แบบนี ้หญิงสาว 

รบัรูไ้ด้ว่าหน้าเธอชาดกิไปท้ังแถบ และไม่แน่ใจด้วยว่าจะแสดงสหีน้าออกไป 

อย่างไรดี

"ขอโทษค่ะ ฉันไม่คิดว่าท่านจะจ�าได้" เธอก้มศีรษะอย่างขอลุแก่โทษ 

เพราะหากว่าเขาจ�าเธอได้ การท�าเป็นเหมือนไม่รู้จักกันท่ีเธอท�าวันนั้นก ็

เสียมารยาทจริงๆ

"คุณท�างานท่ีนี่มาสองปีแล้ว ในขณะท่ีผมก็เดินผ่านห้องนี้ทุกวัน  
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ถ้าจ�าไม่ได้ส.ิ..ถงึจะเรยีกว่าแปลก ผมดเูหมอืนคนความจ�าเลอะเลอืนขนาดนัน้ 

เลยหรือไง"

"เปล่านะคะ ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น"

"แล้วถึงผมจะจ�าคุณไม่ได้ แต่คุณต้องจ�าผมได้แน่อยู่แล้วใช่มั้ย"

"ขอโทษค่ะ" เธอยกมือไหว้แล้วบอกขอโทษเสียงอ่อย "คือว่า..."

พิชญ์รีบโบกมือปัดไม่ให้เธอพูดต่อ พัฒน์นรีแทบจะกัดลิ้นตัวเอง 

ตายไปตรงนั้นเพราะรู้แน่แก่ใจว่าเธอได้กลายเป็นคนไร้มารยาทในสายตา

ผู้ชายที่เธอชื่นชอบไปเป็นที่เรียบร้อย

"คุณจิรวัฒน์ ฝากเรื่องท่ีบอกด้วยนะ" พิชญ์เลิกสนใจพนักงาน 

ไร้มารยาทแล้วหันไปคยุกบัจริวฒัน์ พดูกนัอีกสองสามประโยคเขากร็บีเดนิ

ออกไปพร้อมลูกน้องผู้ติดตาม

พฒัน์นรพีดูอะไรไม่ออกเลยสกัค�า เธอเผลอกลัน้ลมหายใจโดยไม่รูต้วั

จนเกือบจะหมดลมหากว่าพิชญ์ไม่เดินออกไปจากตรงนั้นเสียก่อน ขณะที่

ทุกสายตาในแผนกมองมาด้วยความสงสัยใคร่รู้

ใครจะสน ตอนนี้เธอช�้าใจจะตายอยู่แล้ว ป่านนี้พิชญ์จะมองเธอเป็น

คนยังไง
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เหตุการณ์สั้นๆ ไม่กี่นาทีเมื่อวานสั่นประสาทเธอได้อย่างรุนแรง ทั้งที่

คดิว่าตวัเองไม่เคยอยู่ในสายตาของพชิญ์เลย แต่กลบักลายเป็นว่าท่ีจรงิแล้ว

เขารู้จักเธอมาตลอด แม้จะไม่รู้ว่ารู้จักมากแค่ไหนก็ตาม

นัน่เป็นเรือ่งท่ีเธอควรยนิด ีแต่การสนทนาครัง้แรกระหว่างเธอกบัเขา

ก็เลวร้ายเกินกว่าที่เธอจะมีแก่ใจจะยินดีได้ แค่คิดถึงก็อยากร้องไห้แล้ว

"ท่านรองฯ นี่น่ารักนะ ท้ังท่ีดูเหมือนไม่สนใจใคร แต่กลับใส่ใจท่ีจะ

เก็บลิปสติกให้แกด้วย" เหมยลี่ดึงพัฒน์นรีให้ออกจากภวังค์ความคิด แต่ดู

เหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ยอมหลุดออกมาง่ายๆ

"เป็นอะไร นั่งหน้าเศร้าเหงาหงอยเป็นสาววัยแรกรุ่นเพ่ิงมีรักแรก" 

นลินรัตน์เห็นอาการของเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องก็เข้ามาสะกิดต่อมความเจ็บ

อีกแรง

"พี่นิดอย่ารู้เลย"

"หืม! แรงนะยะ"

"ขอโทษนะเจ๊ ตอนนี้ฉันก�าลังอกหัก อยากอยู่เงียบๆ คนเดียวสักพัก" 

พัฒน์นรีพูดแล้วก็ซบหน้าลงกับฝ่ามือ

บทที่ 3
เลข�ฯ คนใหม่
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"แล้วใครกนันะท่ีเคยบอกว่ารกัด้วยความบรสิทุธิ์ใจ ไม่หวงัครอบครอง" 

เหมยลี่ยื่นหน้าเข้ามา "ถ้าไม่หวังจะผิดหวังขนาดนี้ได้ยังไงล่ะ"

พฒัน์นรเีงยหน้าข้ึนมามองคนพดูอย่างเซ็งๆ "แหม! กม็นัช่วยไม่ได้นีน่า 

จิตใจของฉันมันอ่อนไหว ตอนมองเขาไกลๆ ก็คิดว่าหลุมรักน่ะตื้นแค่เข่า 

ที่ไหนได้ พอเดินเข้าไปใกล้...ดันลึกมิดหัวเลย"

"โอ๊ย! น�้าเน่า"

เหมยลี่กับนลินรัตน์ประสานเสียงกันอย่างพร้อมเพรียงราวกับนัดกัน

มาก่อนล่วงหน้า ยังดีท่ีแวววารีกับอินทิรายังมาไม่ถึงท่ีท�างาน ไม่เช่นนั้น

เธอต้องถูกสายตาสี่สาวรวมพลังกันสาปแน่ๆ

พอเห็นสีหน้ากระอักกระอ่วนของเพื่อนร่วมงานแล้ว พัฒน์นรีก็หลุด

หัวเราะออกมา

"ช่างเถอะ ท�างานดีกว่า..." พัฒน์นรีขยับตัวนั่งตรงคล้ายอยาก 

จะจบบทสนทนา แต่ไม่ทันได้วางมือลงบนแป้นพิมพ์ นลนิรตัน์กพ็ุง่ตวัเข้ามา 

จ้องหน้า

"นี่! ลิปสติกแท่งนั้นน่ะ แกคงเอาไปบูชาบนหิ้งแล้วสินะ"

"บ้า ใครจะไปท�าอะไรแบบนั้นกันเล่า" พัฒน์นรีกลอกตาให้สายตา

จับผิดของอีกฝ่ายก่อนจะยอมบอกความจริง "แค่เก็บไว้ใต้หมอน เอาไว้ดม

ทุกคืนก่อนนอนอ่ะ"

"หืม เอาไว้ดมเนี่ยนะ" นลินรัตน์ท�าหน้าเหลือเชื่อ

"ใช่! แปลกหรือไง"

"มาก โรคจิต" คราวนี้เหมยลี่เป็นคนตอบ

บทสนทนาคงยังยืดเย้ือต่อไปอีกหากหัวหน้าจิรวัฒน์ไม่ท�าให้วงแตก

ด้วยการขยับลุกจากเก้าอี้พร้อมประกาศด้วยน�้าเสียงเข้มงวด

"ถึงเวลาประชุมแล้ว อย่ามัวจับกลุ่มนินทาคนอื่นอยู่เลย มันไร้สาระ"

พูดจบก็เดินจ�้าอ้าวออกจากห้องไปทันที พัฒน์นรีกับคนอื่นๆ  
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มองตามจนร่างนัน้หายลบัไปทางมมุตกึ จริวฒัน์เป็นหนุม่วัยสามสบิปลายๆ 

ท่ียังโสดสนทิ เขาทุ่มเทท�างานจนไม่มีความสนใจให้เรือ่งอ่ืนเลย ใครๆ ต่าง

กท็ราบดว่ีาชายหนุม่วาดหวงัไว้ว่าสกัวนัจะได้เลือ่นข้ันเป็นผูอ้�านวยการฝ่าย

ซ่ึงนัน่กมี็ความเป็นไปได้สงูทีเดยีว อายุเท่านีน้บัว่าอนาคตยังอกียาวไกล

แต่นั่นแหละ ความมุ่งมั่นอันมากล้นของหัวหน้าแผนกย่อมน�ามาซึ่ง

ความอึดอัดของลูกน้อง หลายคนจึงแอบหมั่นไส้ตามนิสัยมนุษย์ผู้รักอิสระ

ท่ีไม่ชอบการถูกบังคับให้ท�านั่นท�านี่ เว้นก็แต่อินทิราท่ีย่ิงจิรวัฒน์เข้มงวด

มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเท่มากขึ้นในสายตาเธอ

พฒัน์นรเีข้าใจในข้อนีด้ ีเพราะเธอกมี็อาการแบบเดยีวกนัเมือ่เห็นท่าที

เคร่งขรึมของพิชญ์

ไม่เอาแล้ว

พัฒน์นรีสะบัดศีรษะไล่ความคิดออกจากหัว เธอควรเลิกคิดถึงเขา 

สักที

การประชุมยืดเย้ือมาจนถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  

พัฒน์นรีอ่านวาระการประชุมในไอแพดอีกรอบเพื่อทบทวนเนื้องาน แม้ว่า

มารรีนิทร์จะเป็นห้างสรรพสนิค้าอนัดบัหนึง่ของเมืองไทยชนดิท่ีอันดบัสอง

ตามหลังห่างอยู่หลายขุม กระนั้นแผนกพัฒนาธุรกิจก็ยังส�าคัญมากอยู่ดี

'เพราะการย�่าอยู่กับที่เท่ากับตาย'

นั่นเป็นประโยคแรกท่ีท�าให้เธอตกหลุมรักรองประธานบริษัทผู้สูงส่ง 

ใครต่างก็มองว่าเธอโรคจิต ไม่ก็เป็นพวกมาโซคิสต์ถึงได้ตกหลุมรักผู้ชาย

ด้วยค�าพูดที่น่ากลัวแบบนั้น

เพราะค�าพดูนัน้ไม่ต่างจากค�าพดูของแม่ทัพยามน�ากองทัพออกสูก้บั

ข้าศึก เพราะอะไรน่ะหรือ สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายอย่างไรล่ะ คนที่ยอมอุทิศตัว

เพื่อบริษัทอย่างที่พิชญ์คาดหวังเห็นจะมีแค่วริษฐ์ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ตาย...แต่
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บาดเจ็บสาหัส

ถึงจะเป็นเช่นนั้นพัฒน์นรีก็ไม่เคยคิดว่าพิชญ์น่ากลัวเลย เพราะหาก

เจ้านายเป็นเขา เธอก็จะยอมตายถวายชีวิตให้เหมือนกัน

คิดบ้าอะไรอีกแล้วเนี่ย

ขณะท่ีก�าลังเพ้อฝันไปหลุดโลก ร่างระหงของหญิงสาวผู้หนึ่งก็เดิน

ผ่านหน้าเธอไปพร้อมตรึงสายตาเธอไว้ได้ในทันที ใบหน้าสวยหวานอย่าง

สาวไทย ผิวขาวนวล ร่างกลมกลึงสมส่วน ผมยาวถึงกลางหลังดัดเป็นลอน

หลวมๆ ออร่าเจิดจรัสแสบตา

"นั่นมันคุณพริ้มเพรานี่" นลินรัตน์ผู้รู้ทุกสรรพสิ่งบนโลกกล่าวท�าลาย

ความสงสัยของคนอื่นๆ

พัฒน์นรีแทบจะท�าไอแพดร่วงจากมือเสียให้ได้

"คู่หมั้นปรากฏตัวแบบนี้ สงสัยข่าวลือที่ว่าจะเป็นจริง"

เมื่อความตกตะลึงจางหายไป พัฒน์นรีก็คลี่ย้ิมออกมา คู่หมั้นของ 

ท่านรองฯ สวยเหมาะสมมากจริงๆ แบบนี้ค่อยเสียใจน้อยหน่อย

เพราะมีผู้หญิงระดับนั้นอยู่บนโลก เธอถึงต้องพลัดพรากจากพิชญ์

แบบนี้

เหล้าท่ีเหลือจากงานเลี้ยงเม่ือกลางปีถูกเปิดในคืนก่อนวันหยุด 

สุดสัปดาห์

งานเลี้ยงฉลองข้ึนบ้านใหม่ในแบบของแก๊งป้าข้างบ้านแห่งแผนก

พัฒนาธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดวงสนทนาเรื่องชาวบ้านอย่างยิ่งใหญ่

อลังการ

หลังจากเม้าท์จนไถลไปเรื่องชาวบ้าน เลยไปถึงเรื่องหมาแมวแถว

ออฟฟิศจนไม่มีเรื่องอะไรจะคุยแล้ว ทุกคนก็วกกลับมาที่เรื่องของสาวงาม

ซึ่งปรากฏตัวเมื่อวันก่อน
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"ตระกูลปัถมธาดานี่ไม่ธรรมดานะ เขาว่ากันว่าต้นตระกูลนี้มีเชื้อสาย

มาจากในรั้วในวัง เป็นผู้ลากมากดี ตอนแรกฉันก็นึกภาพไม่ออกหรอกว่า 

ไอ้ผู้ลากมากดีนี่มันเป็นยังไง จนกระทั่งได้เจอคุณพริ้มเพราวันนั้น แกเอ๊ย! 

เหมือนหลุดออกมาจากละครเรื่องปริศนาอะไรเทือกนั้น" นลินรัตน์ยังคง

ครองอัตราส่วนการพูดมากที่สุดเหมือนเดิม และทุกคนก็ยินยอมให้เธอพูด 

เพราะเจ้าหล่อนมีความสามารถในการบรรยายได้อย่างออกรสออกชาติ

"จริง สวยมากด้วย ถ้าบอกว่าเป็นดาราก็เชื่อ" อินทิราเสริม แต่มิวาย

หันมามองเอฟซีท่านรองฯ อย่างพัฒน์นรี อีกฝ่ายคงเริ่มกรึ่มๆ จึงย้ิมใส่

เพื่อนตาหวานฉ�่า

"มองฉันท�าไม"

"ก็อยากรู้ว่าคนบางคนท่ีแอบชอบเขาแบบไม่หวังครอบครองจะมีเงา

ริษยาในดวงตาหรือเปล่า"

"แล้วมีมั้ย" พัฒน์นรีถลึงตาให้อินทิรามองชัดๆ

"ไม่เห็นมี"

"ก็ใช่ไง ในบริษัทของเรามีผู้หญิงตั้งหลายคนท่ีคลั่งท่านรองฯ ขณะ

เดียวกันฉันก็เช่ือว่าไม่มีใครสักคนกล้าคิดว่าสักวันตัวเองจะโชคดีได้เป็น

ภรรยาของเขา คนระดับเขาก็ต้องคบกับคนระดับเดียวกันสิ อย่างคุณ 

พริ้มเพรานั่นเรียกว่าโคตรเหมาะสมเลย" พัฒน์นรีทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้ มอง

เพดานว่างเปล่าด้วยแววตาไร้ความหมายใด "มันกน่็าอิจฉาจรงิๆ นัน่แหละ"

อีกสี่สาวพยักหน้าเห็นด้วยกับท่ีพัฒน์นรีพูด หลังจากนั้นทุกคนก็

เหมือนตกอยู่ในห้วงความคิดของตัวเอง

"ผูห้ญิงธรรมดาไม่มีสทิธ์ิเลยหรอืไง" เหมยลีพู่ดไปเรือ่ยเป่ือย บ่งบอก

ว่าที่ดื่มไปเริ่มออกฤทธิ์แล้ว

"กเ็พราะว่าผูห้ญิงธรรมดามันธรรมดาไปไงยะ" พีค่นโตแสดงความเห็น 

น�้าเสียงชักจะรวนฟังดูอ้อแอ้เต็มที "ดูไม่มีความพยายาม"

Page ���������� .indd   32 1/3/2562 BE   13:40



33

อุณหภูมิปกติ

"ก็มันง่ายกว่านี่" พัฒน์นรีพูดออกมาบ้าง เพราะเธอมีส่วนกับเรื่องนี้

มากท่ีสดุในฐานะคนหลงรกัผูช้ายไม่ธรรมดา "เกดิมาเป็นเดก็ธรรมดา พอโต 

มาก็ได้เป็นผู้หญิงธรรมดาเลย ไม่ต้องพยายามอะไร"

"ใช่! อย่างคุณพริ้มเพรานั่นต้องล�าบากแน่ เพราะไม่มีอะไรในตัวเธอ

ที่ธรรมดาเลย" เหมยลี่เสริม

"นั่นแหละท่ีฉันจะบอก" แวววารียกแก้วขึ้นดื่มอึกใหญ่ แต่ไม่ทัน 

ได้พูดอะไรต่อ ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นโทรศัพท์ของหล่อนก็แผดเสียงข้ึน  

ทุกคนต่างรู้ดีว่าเสียงเรียกเข้าอันน่าร�าคาญนี้มีแค่คนเดียวที่โทรมา

"ผัวพี่โทรมา" แวววารียักคิ้วหนึ่งที

พัฒน์นรีกลอกตามองแวววารีแล้วกลับมาถอนหายใจกับตัวเอง

บางทีเราควรทบทวนเรื่องมีสามีบ้างได้แล้วกระมัง คงจะดีถ้าหากว่า

โลกนีมี้ผูช้ายอย่างพชิญ์สองคน แต่ขอเป็นพชิญ์อีกคนท่ีธรรมดากว่าเขาคนนี้ 

ให้มีหวังมากพอที่จะเอื้อมไปถึง

"แก้ม หัวหน้าเรียกให้ไปพบที่ห้องประชุม mr2"

พฒัน์นรเีงยหน้าข้ึนมองผู้ส่งสารเหมอืนไม่แน่ใจว่าสิง่ท่ีได้ยินคอือะไร

"ว่าไงนะ"

"หัวหน้าเรียกไปพบท่ีห้องประชุม mr2" หญิงสาวย�้าอีกครั้ง หัวคิ้ว

เคลื่อนมาชนกันเพราะมั่นใจว่าตัวเองพูดชัดแล้ว แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายก็ยัง 

ไม่เข้าใจอยู่ดี "หัวหน้าจิรวัฒน์ไงล่ะ เรียกให้ไปพบ เดี๋ยวนี้เลยนะ"

พดูแค่นัน้เธอกเ็ดนิกลบัไปนัง่โต๊ะ พัฒน์นรมีองตามอย่างงงๆ จริวัฒน์

ไม่เคยเรียกใครไปพบเป็นการส่วนตัวแบบนั้น เว้นแต่ว่าบุคคลผู้นั้นไปท�า

อะไรผิดมา

ซ่ึงพฒัน์นรม่ัีนใจว่าตวัเองไม่ได้ท�าอะไรผดิ เธอไม่เคยมาสาย แต่งกาย 

เรียบร้อย งานก็เสร็จตรงเวลา
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จะมีก็แต่เรื่องเดียวท่ีเป็นเหมือนชนักติดหลัง นั่นคือการคลั่งพิชญ์

เหมือนคนบ้า แต่กแ็ค่บางครัง้เท่านัน้ ไม่ได้ออกนอกหน้านอกตาจนน่าเกลยีด 

เสียหน่อย

มัวแต่คิดไปเองก็ไม่มีประโยชน์

พฒัน์นรลีกุขึน้แล้วเดนิตรงไปยังห้องประชุม mr2 เธอเคาะประตแูล้ว

เปิดเข้าไปทันทีโดยไม่คาดคิดว่าภาพท่ีเห็นจะท�าให้เธอช็อกจนหน้าซีด  

หญิงสาวรีบขยับขาถอยหลังโดยอัตโนมัติแล้วชะโงกมองเลขห้องอีกครั้งว่า

ตนเข้าห้องผิดหรือเปล่า

"จะไปไหนคุณแก้ม รีบเข้ามาสิครับ" จิรวัฒน์เรียกอย่างร้อนรนพลาง

มองคนที่นั่งหัวโต๊ะด้วยความเกรงใจ

พฒัน์นรไีด้ยินเสยีงเรยีกกอปรกบัเห็นแล้วว่าตวัเลขไม่ผดิแน่จงึค่อยๆ 

ก้าวกลับเข้ามาในห้องอีกครั้ง เมื่อปิดประตูอย่างแผ่วเบาเรียบร้อยแล้วจึง

หันกลบัมายกมือไหว้ทุกคนในท่ีนัน้ ด้วยความท่ีไม่ได้เตรยีมใจมาก่อนว่าจะ

ต้องพบกับคนมากมายขนาดนี้เธอจึงออกอาการประหม่า ร้ายไปกว่านั้น

หัวใจเธอยังร่วงหายไปเมื่อเห็นว่าคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเป็นใคร

พชิญ์มสีหีน้าเรยีบเฉยดงัปกต ิเขาเหลอืบตามองคนท่ีเพ่ิงมาถงึเพียง

ครูเ่ดยีว พฒัน์นรเีห็นแค่สายตาของเขาเคลือ่นจากเธอไปยังจริวฒัน์ นอกจาก 

นัน้ก็ไม่มีอะไรขยบัเขย้ือนเลย แม้แต่กระดาษบนโต๊ะก็ไม่กระดกิสกันดิเดยีว

"คนนี้เองเหรอ หัวหน้าจิรวัฒน์"

แม้ว่าเขาไม่ได้มองเธอ แต่พัฒน์นรีก็รับรู้ได้ถึงน�้าเสียงท่ีเจือไปด้วย

ความผิดหวงัเลก็ๆ แต่เพราะว่ายังไม่เข้าใจอะไรมากพอ เธอจงึได้แต่ท�าหน้างง 

ปล่อยให้จิรวัฒน์ตอบค�าถาม

ในระหว่างที่จิรวัฒน์พยายามจะอธิบาย พัฒน์นรีก็มีโอกาสได้สังเกต

ว่านอกจากพิชญ์ กรรมการสี่ฝ่าย หัวหน้าฝ่ายบุคคล และจิรวัฒน์แล้ว  

ยังมีคนอื่นท่ีเธอไม่ค่อยคุ้นหน้านั่งอยู่ด้วยอีกหกคน หนึ่งคนเป็นหญิง  
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อีกห้าคนเป็นชาย แต่ละคนอายุไม่น่าจะเกินสามสิบห้าปีโดยประมาณ

"ท่ีแผนกพฒันาธรุกจิกมี็พฒัน์นรนีีแ่หละครบัเหมาะสมท่ีสดุ ท่านรองฯ 

ลองสัมภาษณ์เธอดูก่อนเถอะครับ"

พฒัน์นรหัีนมามองจริวฒัน์เม่ือได้ยนิช่ือตวัเอง เขาบอกว่าเธอ 'เหมาะสม' 

หมายถึงอะไรกันแน่

พิชญ์พยักหน้าแล้วกวาดตามองทุกคน

"ได้ งั้นเริ่มเลย"

หลงัจากงงไปแปดตลบ ห้านาทีต่อมาพัฒน์นรถีงึได้เข้าใจว่าตวัเองถกู

เรียกตัวมาด้วยเรื่องอะไร

เนื่องจากวริษฐ์ เลขาฯ ของพิชญ์เจ็บหนักจากอุบัติเหตุครั้งนั้น และ

ต้องใช้เวลารักษาตัวหลายเดือนเพราะขาหักเป็นสองท่อน พิชญ์จึงมีความ

จ�าเป็นต้องหาเลขาฯ ใหม่อย่างเร่งด่วน แต่การรับเลขาฯ ใหม่ส�าหรับ 

รองประธานบริษัทไม่ใช่เรื่องง่าย และพิชญ์ก็ไม่สะดวกท่ีจะต้องสอนงาน

เลขาฯ ใหม่ทั้งหมด

เม่ือน�าหลายเหตุผลรวมกัน ท�าให้คณะกรรมการเสนอว่าให้เฟ้นหา

คนในบริษัทที่มีความสามารถพอที่จะเป็นเลขาฯ ของพิชญ์ได้

แล้วเธอน่ะหรือที่จิรวัฒน์คิดว่าสามารถเป็นเลขาฯ ของพิชญ์ได้

หึ! ไม่เอาด้วยหรอก

พอได้รู ้พัฒน์นรีก็แทบเผ่นแน่บออกจากห้องไปเสียตอนนั้น เธอ 

ปลืม้ท่านรองฯ มากจรงิๆ แต่ไม่ได้ปรารถนาจะได้เป็นเลขาฯ ของเขา เพราะ

เธอจะท�างานได้อย่างมีศักยภาพและเต็มความสามารถก็ต่อเม่ืออยู่ในท่ีท่ี

รู้สึกถึงความปลอดภัย ซึ่งก็เห็นอยู่ว่ากับพิชญ์นั้นไม่ใช่

เขาเป็นบุคคลอันตรายมากท่ีสุด ไม่ใช่กับร่างกาย แต่เป็นกับหัวใจ  

ดังนั้นแล้ว...เธอขอปลื้มเขาอยู่ห่างๆ ในมุมของตัวเองดีกว่า
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แม้จะคิดเช่นนั้น แต่พัฒน์นรีก็ไม่สามารถเลี่ยงบททดสอบในวันนี้ได้ 

เพราะตอนนี้เธอยังคงนั่งเผชิญหน้าอยู่กับพิชญ์และกรรมการการคัดเลือก

โดยที่ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เลย

"คุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับค�าว่า 'Investment' ให้ผมฟังหน่อยได้ม้ัย" 

พิชญ์ถามค�าถามแรกกับพนักงานชายที่นั่งด้านซ้ายมือสุด สวรรค์! นั่นคือ

ค�าถามสัมภาษณ์หรือว่าข้อสอบปากเปล่าวิชาการเงินและการลงทุนกันแน่ 

พัฒน์นรีรู้สึกเหมือนนั่งเผชิญหน้ากับอาจารย์ตอนเรียนปริญญาตรีอย่างไร

อย่างนัน้ เพยีงแต่ความกดดนัครัง้นีม้หาศาลกว่ามาก ด้วยบุคลกิท่ีดเูหนอืกว่า

ในทุกด้านของเขา ต่อให้เธอรูค้�าตอบกค็งกดดนัเกนิกว่าจะพูดออกไปได้

"เอ่อ อินเวส...อะไรนะครับ"

พิชญ์หรี่ตาลงอย่างไม่สบอารมณ์ ทั้งห้องเงียบสนิท

"กฤตดนัย คือช่ือของคุณใช่มั้ย" พิชญ์ประสานมือท้ังสองข้างเข้า 

ด้วยกันแล้ววางลงบนโต๊ะ สายตาคมพุ่งตรงไปยังคู่สนทนา "ผมจ�าชื่อของ

คุณได้ต้ังแต่ครั้งแรกท่ีคุณแนะน�าตัว...เพราะผมตั้งใจฟัง ดังนั้นการท่ี 

คุณไม่เข้าใจค�าถามของผมนั้นมีเหตุผลอยู่สองอย่าง คือคุณไม่ได้ตั้งใจฟัง

ค�าถาม หรือไม่...ก็อาจเป็นเพราะภาษาอังกฤษของคุณไม่แข็งแรง"

กฤตดนัยหน้าซีดไปทันที เหงื่อแตกพลั่กทั้งที่แอร์เย็นฉ�่า

"เอ่อ...คือว่า..."

"ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไร คุณก็ไม่ผ่านครับ ขอโทษด้วย"

การตดัสนิเริม่ต้นและจบลงอย่างรวดเรว็ ไม่รูเ้พราะอะไรเธอถงึได้รูส้กึ

ว่าคนที่เพิ่งตกสัมภาษณ์มีสีหน้าเหมือนโล่งใจ

ไม่ใช่แค่เธอสินะที่ไม่อยากเป็นเลขาฯ ของเขา

"เอาล่ะ พวกคุณท่ีเหลือ ผมไม่อยากเสียเวลานะ คุณรู้ม้ัยว่าการ 

เป็นเลขาฯ ของผมมันส�าคัญมากแค่ไหน แน่นอนว่าคุณจะต้องเหนื่อยมาก 

เลกิงานไม่เป็นเวลา มีปัญหาจกุจกิให้แก้ไขไม่เว้นแต่ละวัน แต่ขณะเดยีวกนั
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งานนี้ก็ให้ค่าตอบแทนสูงมาก อาจจะสามหรือสี่เท่าของเงินเดือนพวกคุณ

เลยด้วยซ�้า แน่นอนว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้ตกอยู่ในมือใครง่ายๆ คนฉลาด

เท่านั้นที่จะรู้ว่าควรท�าอะไร เพราะโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆ"

พอพิชญ์กล่าวเช่นนั้น พัฒน์นรีก็เริ่มค�านวณตัวเลขในใจ ยอดท่ีได้

ท�าให้หญิงสาวตาโต คนอื่นๆ ก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างจากเธอ

"คราวนี้ทุกคนพอจะแสดงศักยภาพให้ผมเห็นได้หรือยัง"

แม้เขาจะพูดเช่นนั้น แต่สถานการณ์ท่ีกดดันกลับท�าให้ทุกคนได้แต่

เงียบกริบ สมองที่บรรจุข้อมูลต่างๆ โล่งไปทั้งหัว

พัฒน์นรีคิดอะไรไม่ออก กอปรกับใจไม่ได้อยากเป็นเลขาฯ ของเขา

ท�าให้เธอเอาแต่เงยีบ ต่อให้เงนิมากมายขนาดไหน เธอก็ไม่สามารถท�างาน

ที่อาจจะท�าให้อายุสั้นลงทุกวันได้

แต่ขณะท่ีก�าลังข่มอาการสติเตลิดของตัวเองอยู่นั้น สายตาเธอก็

เหลือบไปมองรองประธานหนุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ ท�าให้เห็นถึงความผิดหวังที่

ฉายชัดในดวงตาของเขา

ร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นยืนพร้อมบอกกับกรรมการผู้คัดเลือก

"หาคนใหม่มา ผมจะสัมภาษณ์ตอนบ่าย"

พิชญ์หมุนตัวเตรียมเดินออกจากห้อง พัฒน์นรีใจเต้นรัวแรงด้วย 

ความรู้สึกประหลาด เหมือนมีหินหนักอึ้งถ่วงขาขณะท่ีเธอก�าลังจะจมน�้า 

ทางเดียวที่จะท�าให้รอดตายคือการถีบตัวเองขึ้นมาหายใจให้ทันเวลา

"ฉันขอตอบค�าถามค่ะ" เธอลุกขึ้นยืน ความประหม่าหายไปหมดสิ้น 

แม้ว่าคนท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกท่ีสุดจะหันกลับมามองเธอด้วยแววตาท่ี

คล้ายจะสาปให้เป็นหิน "Investment คือการลงทุน การลงทุนก็คือการจ่าย

เงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ โดยหวังว่าสินทรัพย์นั้นจะมีมูลค่าสูงขึ้น หรือเพื่อให้

น�ามาซึ่งรายได้ของผู้ถือครองทรัพย์นั้น"

ท้ังห้องยังเงยีบกรบิเช่นเดมิ แต่สายตานบัสบิคูม่องพัฒน์นรคีล้ายกบั
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ลุ้นและเอาใจช่วยไปพร้อมกัน

"คุณอธิบายความหมายได้ดี" พิชญ์ยิ้มน้อยๆ ในแบบฉบับของเขา 

เป็นการย้ิมท่ีไม่สามารถคาดเดาความรูส้กึท่ีแท้จรงิได้ ไม่แน่ใจว่าเขาพงึพอใจ 

หรอืไม่กนัแน่ "งัน้ผมถามคณุหน่อยว่าเราจะสามารถลงทุนได้อย่างไรหากว่า

เราไม่มีเงินออมแม้สักบาทเดียว"

"โลกของเศรษฐกจิถงึได้มีสถาบันการเงนิเกดิข้ึนยังไงคะ" อยู่ๆ สมอง

ของเธอก็ปราดเปรื่องขึ้นมาเสียดื้อๆ

พิชญ์ฟังด้วยความท่ึงท่ีหญิงสาวตรงหน้าให้ค�าตอบท่ีตรงกับใจเขา

อย่างยิ่ง แต่ก็ยังอยากลองภูมิต่อไปอีก

"ผมไม่เข้าใจ"

"ฉันทราบค่ะว่าท่านรองฯ เข้าใจ เพียงแค่อยากให้ฉันพูดมันออกมา

เท่านัน้" นอกจากสมองจะลืน่เหมือนอินเตอร์เนต็ห้าจเีช่ือมต่อกบัสมาร์ตโฟน 

รุ่นใหม่ล่าสุด ความกล้าของเธอก็มากล้นจนเหลือเชื่ออีกด้วย เธอยิ้มเก๋ให้

กับชายในฝันก่อนจะอธิบายต่อ "ในโลกของเศรษฐกิจนั้นนักออมเงินกับ 

นักลงทุนแทบจะติดต่อกันโดยตรงไม่ได้ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีสถาบัน 

การเงินเป็นตัวกลางท่ีจะช่วยระดมทุนเพื่อจัดสรรให้นักลงทุนต่อไป ต่อให้

คุณไม่มีเงินสักบาทเดียว แต่คุณมีแผนธุรกิจที่ดี น่าเชื่อถือว่าจะสร้างก�าไร

ให้ได้ สถาบันการเงนิกจ็ะเป็นท่ีพ่ึงของคณุได้เช่นกนั อ้อ! ถ้าหากท่านรองฯ 

อยากจะให้ดฉัินอธบิายการเขียนแผนธรุกจิ ดิฉันรบกวนเช่ือมต่อไอแพดข้ึน

จอตรงนี้ได้มั้ยคะ จะได้เห็นภาพชัดเจนไปเลย"

พิชญ์ไม่ตอบในทันที เพียงแต่เลื่อนเก้าอี้ตัวเดิมเมื่อครู่แล้วนั่งลง

"ผมพร้อมจะฟังแผนธุรกิจของคุณแล้ว...ตอนนี้เลย"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623686.html
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