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บทนำ�

"นี่! รู้แล้วเหยียบไว้เลยนะ"
ทันทีที่ประโยคนี้ส้ินสุดลง ล้อเลื่อนของเก้าอี้พนักงานก็เหมือนมี
แรงดึงดูดจากพลังแม่เหล็กลากไปยังศูนย์กลางหอกระจายข่าวอย่างรวดเร็ว
"ไอ้แก้ม มานี่สิ ยืนอยู่ตรงนั้นท�ำไม เดี๋ยวก็ไม่ได้ยินหรอก"
พัฒน์นรีกลอกตารัวๆ สิบรอบ ท�ำหน้าเมื่อย เกลียดจริงๆ พวกชอบ
ซุบซิบนินทาในที่ท�ำงาน คนขยันขันแข็งเอาการเอางานเช่นเธอน่ะหรือจะ
สนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่างาน ต่อให้เธอต้องเป็นคนไร้ข่าวสาร ไม่รับรู้
อะไรบนโลกนี้เลย แต่งานเดินหน้าไปได้เพียงคืบเดียว เธอก็เต็มใจที่จะไม่รู้
เสียเมื่อไหร่...
เรื่องเม้าท์มอยหอยกาบในที่ท�ำงานเป็นอรรถรสอย่างหนึ่งที่ท�ำให้
การท�ำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์วันละแปดชั่วโมงของเธอไม่น่าเบื่อจน
เกินไป และนัน่ ก็ถอื เป็นหน้าทีท่ ที่ กุ คนจะต้องสอดส่องความเป็นไปในบริษทั
ในประเทศ รวมถึงบนโลกใบนี้เหมือนมีตาเป็นสับปะรด หูดีประดุจแมวป่า
และสัมผัสทั้งห้าว่องไวไร้เทียมทาน
อ้อ! ถ้าใครมีสมั ผัสทีห่ กด้วย คนคนนัน้ ถือว่าเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า
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ท่านจะได้รับความสนใจอย่างมากเป็นกรณีพิเศษ
"แหม สปีดกันเร็วขนาดนั้น ขายังไม่ขยับเลย ทุกคนก็ถึงที่แล้ว"
พัฒน์นรีดึงคอเสื้อเชิ้ตสีม่วงอ่อนของเหมยลี่ให้ขยับจากวงสนทนาก่อนจะ
พาตัวเองแทรกเข้าไปอย่างรวดเร็ว "โอเค เริ่มได้"
"เรื่องนี้อาจจะท�ำให้ใครหลายคนต้องอกหักดังเป๊าะ" นลินรัตน์ยกมือ
ป้องปากแล้วลดระดับเสียงลง
พอเกริ่ น น� ำ มาแบบนี้ ก็ เ ล่ น เอาบรรดาสาวโสดไม่ จ ริ ง ต้ อ งอกสั่ น
ขวัญแขวนกันถ้วนหน้า เพราะนอกจากแวววารีสาวใหญ่ผคู้ ลัง่ ไคล้เด็กหนุม่
จะหลงรักเด็กใหม่แผนกออกแบบแล้ว สาวงามอย่างเหมยลี่ก็แอบปลื้ม
หนุม่ หล่ออนาคตไกลจากแผนกกลยุทธ์ อินทิราก็ปนั ใจให้จริ วัฒน์หวั หน้าแผนก
ผู้แสนดุดัน
ส่วนพัฒน์นรีนั้นเรียกได้ว่าเล่นของสูงกว่าเพื่อน เพราะเธอเป็นติ่ง
รองประธานพิชญ์ ชายต้องห้ามผู้กุมชะตามารีรินทร์กรุ๊ปอยู่ในขณะนี้
ว่าแต่งานนี้หวยจะออกที่ใคร!
"ฉันได้ยนิ เขาลือกันหนาหู..." นลินรัตน์ยงั ลากเรือ่ งให้ยาวอีกตามเคย
คนฟังแทบจะหมดลมเพราะเอาแต่กลั้นใจรอ
"สักทีเถอะ" อินทิราเริม่ ทนไม่ไหว สะกิดนลินรัตน์เสียจนร่างสะโอดสะอง
เซไปด้านหน้าพร้อมกับหลุดปากออกมาว่า...
"ท่านรองฯ"
"หือ!"
แค่ได้ยินชื่อต�ำแหน่ง ทุกคนก็หันมามองพัฒน์นรีอย่างพร้อมเพรียง
หญิงสาวเบิกตากว้าง พยายามคุมสีหน้าให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งแน่นอนว่า
ท�ำไม่ได้เลย อันที่จริงเธอก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับการที่ท่านรองฯ จะมีข่าว
กับสาวที่ไหน แต่วา่ คนทีห่ ลงปลืม้ เขามาถึงสองปีเต็มย่อมมีความสุขกับการ
เห็นเขาโสดมากกว่าที่จะรับรู้ว่าเขามีแฟนไม่ใช่หรือ
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แต่ก็นะ ผู้ชายอย่างพิชญ์อยู่เป็นโสดให้เธอฟินถึงสองปีก็ดีตั้งเท่าไหร่
ถ้าเขามีแฟนจริงๆ เธอก็จะเป็นเอฟซีแฟนเขาด้วย ควบสองไปเลย
"ท่านรองฯ มีคู่หมั้นแล้ว"
"หา..." คราวนีพ้ ฒ
ั น์นรีเก็บอาการไม่อยู่ ไม่ใช่แค่แฟน แต่เป็นคูห่ มัน้
เลยเหรอ "คะ...คะ...คู่หมั้น"
"ใช่แล้ว คุณพริม้ เพรา หลานสาวตระกูลปัถมธาดา" นลินรัตน์พดู ด้วย
น�้ำเสียงตื่นเต้น ตาเป็นประกายพราวระยับ
ขณะที่พัฒน์นรีดวงตาแห้งผากยิ่งกว่าน�้ำกลางทะเลทราย แล้ว
เสียงเซ็งแซ่แสดงความเห็นก็ดังขึ้นมาอีกเป็นระลอก ทว่าเธอกลับไม่ได้ยิน
อะไรเลย ราวกับว่าสรรพสิ่งรอบข้างไร้เสียง หรือว่าเธอเองที่หูดับ เธอ
ไม่ได้ยินอะไรจนกระทั่งเสียงหนึ่งแทรกเข้ามา
"โอ้โห! รวยกับรวย นีแ่ หละนะวงการธุรกิจ แต่งกันเพราะผลประโยชน์
ชัวร์ ดังโบราณเขาว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหน" แวววารีกล่าวตามนิสยั
คนปากไวและความแก่ประสบการณ์ท�ำให้กล้าพูดในสิ่งที่คิดออกมาทันที
พัฒน์นรีอยากจะเอามือตะปบปากสาวรุ่นพี่นัก เรื่องอะไรมาว่า
ท่านรองฯ ของเธอว่าแต่งงานเพื่อผลประโยชน์
"ไม่จริงหรอกค่ะพี่แวว คนอย่างท่านรองฯ ทั้งหล่อ รวย ฉลาด
เพอร์เฟ็กต์ทกุ ตารางนิว้ แน่นอนว่าเขาต้องมีความรักทีโ่ รแมนติกมากๆ ด้วย"
"ท�ำเป็นพูดเพ้อไป รู้หรอกนะว่าเสียใจอยู่" แวววารีเย้าเพื่อนร่วมงาน
รุ่นน้อง
"ใครเสียใจคะ ไม่ม้ี ฉันไม่เสียใจเลยสักนิด ความรักทีฉ่ นั มีให้ทา่ นรองฯ
เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่หวังครอบครอง คนที่เรารักมีความสุข เราก็ย่อม
มีความสุขไปด้วย"
พอทุกคนได้ฟงั แล้วก็กลอกตามองหน้ากันเหมือนอยากจะอาเจียนให้
กับความเลีย่ นนี้ ประเด็นเรือ่ งคูห่ มัน้ ของท่านรองฯ ไม่สำ� คัญอีกต่อไปเพราะ

Page ���������� .indd 9

1/3/2562 BE 13:40

เสน่ห์ร้าย
10

ความหลงใหลเกินพิกดั ของพัฒน์นรีทที่ ำ� ให้เกิดอาการกระอักกระอ่วนมวนท้อง
แต่ไม่ทนั ที่ใครจะพูดอะไร ความเลีย่ นก็กลับกลายเป็นความเกร็งระดับ
สิบเมื่อคนในหัวข้อสนทนาเดินผ่านมาพอดิบพอดี
...และก็เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าพายุเหมือนเช่นเคย ก่อนที่
เสียงผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกจะดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียง
"เฮ้อ!..."
พิชญ์ บริพัตรเมธานนท์ เป็นเสมือนสัตว์ประหลาดในสายตาทุกคน
เขาดู ไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นชายวัยสามสิบเอ็ดปีผู้เพียบพร้อม
สมบูรณ์แบบทุกตารางนิว้ ไม่วา่ จะเป็นชาติตระกูลทีส่ งู ส่ง รูปร่างสูงร้อยแปด
สิบหก หนักเจ็ดสิบห้า ไหล่กว้างสิบเจ็ดนิ้ว ใบหน้าหล่อเหลา รูปคิ้วเข้มจัด
แววตาคม จมูกโด่ง และริมฝีปากน่าจูบ
"เฮ้อ!"
พัฒน์นรีถอนหายใจออกมาอีกครั้งขณะมองตามแผ่นหลังที่สวมทับ
ด้วยสูทซึง่ ถูกตัดมาให้พอดีกบั ตัวเขาหายลับไปอย่างรวดเร็วเพราะช่วงจังหวะ
การก้าวเดินที่ว่องไว
'สามีมโน' ของเธอมีคู่หมั้นแล้วหรือนี่
คิดแล้วอยากจะร้องไห้ คราวนี้ถ้าเขาแต่งงานกันไปแล้วไม่เท่ากับว่า
เธอต้องตกเป็นมือที่สามหรือ จะหลงใหลคลั่งไคล้เขาเหมือนเดิมก็คงไม่ได้
อีกแล้ว การท�ำงานในคอกแคบๆ ของเธอก็จะห่อเหีย่ วยิง่ กว่าต้นไม้เฉาตาย
"เลิกคิดถึงท่านรองฯ แล้วก็รีบท�ำงานเสียที"
เสียงหนึ่งลอยเข้ามาท�ำเอาอาการเพ้อสะดุดลง พัฒน์นรีหันไป
มองค้อนใส่เหมยลี่หนหนึ่งก่อนยอมเดินกลับไปนั่งที่ โต๊ะแล้วเปิดหน้า
จอคอมพิวเตอร์
ตายล่ะ ลืมหัวข้อการประชุมบ่ายนี้ไปเสียแล้ว
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บทที่ 1

เพ้อรัก

ข่าวเรื่องพิชญ์มีคู่หมั้นรบกวนจิตใจพัฒน์นรีได้ไม่นาน เพราะเย็น
วันเดียวกันนั้นเธอยุ่งกับการขนของจ�ำนวนมหาศาลเข้าคอนโดมิเนียม
แห่งใหม่อนั เป็นสมบัตชิ นิ้ แรกจากน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของมนุษย์เงินเดือนเช่นเธอ
หลังจากเก็บเงินได้จ�ำนวนหนึ่งบวกกับเงินขวัญถุงก้อนใหญ่จากพ่อ
พัฒน์นรีก็สามารถดาวน์ห้องชุดขนาดหกสิบสองตารางเมตรได้ พร้อมกับ
ระยะเวลาผ่อนยาวนานสามสิบปี
ไม่อยากเชื่อ...
มนุษ ย์เงินเดือนจืดชืดเช่นเธอจะต้องท�ำงานไปทั้งชีวิตเพื่อผ่อน
อสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียว อนาถใจยิ่งนัก เพราะแค่คิดถึงชีวิต
หลังจากนี้อีกสามสิบปีเธอก็เหมือนหัวใจจะวายตายไปล่วงหน้า กว่าเธอจะ
ได้เสวยสุขกับเงินจริงๆ ก็แก่หง�ำเหงือกจนเคี้ยวข้าวไม่ไหว
หลังจากนีค้ งต้องขยันท�ำโอทีให้มากขึน้ อย่างน้อยเธอจะได้เหลือเงิน
ไปส�ำเริงส�ำราญกับอย่างอื่นบ้าง
เหนื่อยชะมัด...
เธอปล่อยลมหายใจออกมาอย่างปลงตก ก่อนรวบรวมสารพัดถุงที่
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กองอยู่บนพื้นไว้ด้วยสองมือแล้วเบี่ยงตัวไปกดลิฟต์ ระหว่างรอลิฟต์เลื่อน
ลงมาเธอต้องยืนก�ำหนดลมหายใจอย่างยากล�ำบากเพราะความเหน็ดเหนือ่ ย
เหมือนร่างจะแหลกเป็นจุณ ข้าวของทีข่ นมาจากทีพ่ กั เดิมมีจำ� นวนมหาศาล
จนเธอเกือบถอดใจทิง้ ไปแล้ว แต่ดว้ ยความงกท�ำให้มแี รงฮึดในเฮือกสุดท้าย
และขนมันขึน้ ไปเก็บได้ทงั้ หมด โชคดีที่ไม่ตอ้ งแบกของชิน้ ใหญ่ๆ เองเพราะ
เธอใช้บริการขนย้ายจากบริษทั เอกชน ไม่เช่นนัน้ คงเป็นลมตายไปก่อนแน่ๆ
'เจ๊บอกแล้วไงว่าให้หาแฟนสักคน เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็ล�ำบาก
แบบนี้แหละ' นลินรัตน์บอกกับเธอหลังจากขอโทษขอโพยที่ไม่สามารถมา
ช่วยขนย้ายของในวันนี้ได้เหมือนกับแวววารี เหมยลี่ และอินทิราที่ต่างติด
ธุระอย่างพร้อมเพรียงกัน
ท�ำอย่างไรได้ การหาแฟนสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเดินหาร้าน
ขายลูกชิ้น ผู้ชายในบริษัทก็ล้วนมีเจ้าของกันหมดตามธรรมดาของโลกซึ่ง
มีจ�ำนวนประชากรหญิงมากกว่า และถึงแม้ว่าผู้ชายเหล่านั้นจะโสดจริงๆ
แล้วใครกันล่ะที่เธอจะชอบมากพอที่จะเป็นแฟนในอนาคตได้
รองประธานพิชญ์
ค�ำตอบคือรองฯ พิชญ์คนเดียวเท่านั้น
โอ๊ย! จะบ้าตาย ถ้าสเป็กจะสูงเบอร์นั้น เธอก็เตรียมหาคานเหมาะๆ
ไว้เกาะดีกว่า
เพียงแค่คิด มโนภาพในหัวก็ปรากฏเป็นร่างสูงชนิดที่เธอต้องแหงน
มองคอตัง้ บ่า ไหล่กว้างผึง่ ผาย ล�ำคอยาวได้รปู สีหน้าเรียบเฉยติดเคร่งขรึม
และดวงตาคมกริบ
...ท�ำไมภาพเขาถึงได้ชัดเจนมากขนาดนี้นะ
ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเอามาก เพราะไม่ว่าเห็นอะไรก็กลายเป็นหน้า
เขาไปเสียหมด กระทั่งวินาทีนี้...
"มีอะไรให้ช่วยมั้ยครับ"
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อยูๆ่ คนในความคิดก็พดู ออกมาอย่างชัดถ้อยชัดค�ำ พัฒน์นรีกะพริบตา
ปริบๆ เมือ่ ส�ำนึกได้วา่ ภาพลวงตาทีเ่ ธอเข้าใจว่าเป็นรองประธานพิชญ์...คือ
รองประธานพิชญ์จริงๆ!
อุ - แม่ - เจ้า
ของในมือเธอร่วงกราวลงกับพื้น พัฒน์นรีสบสายตาเข้ากับดวงตา
สีนำ�้ ตาลเข้มพอดิบพอดี ในแววตาเธอเต็มไปด้วยความตืน่ ตระหนก ขณะที่
แววตาของเขาเต็มไปด้วยความฉงนกับปฏิกริ ยิ าอันแปลกประหลาดของเธอ
พัฒน์นรีมั่นใจว่าเขาจ�ำเธอไม่ได้ ซึ่งเธอภาวนาให้เขาจ�ำไม่ได้
หญิงสาวรีบก้มหน้าหลบสายตา ย่อตัวลงเก็บของที่กองระเนระนาด
ขณะที่ขาเธอสั่นจนแทบจะล้มลงไปกองกับข้าวของนั่นอยู่รอมร่อ นับเป็น
การเผชิญหน้ากันแบบจังๆ ครั้งแรก ที่ผ่านมาเธอได้แต่มองพิชญ์ผ่าน
ช่องว่างระหว่างผูค้ นทีย่ นื ล้อมรอบตัวเขาในระยะไกลไม่ตำ�่ กว่าสิบเมตร แต่
ถึงจะเป็นเช่นนัน้ เธอก็ไม่ได้ปรารถนาจะมาพบเขาในสถานการณ์แบบนีเ้ ลย
มันไม่โอเคเอามากๆ
"คุณโอเคมั้ย"
เสียงทุ้มดังขึ้น พัฒน์นรีรับรู้ว่าเขาย่อตัวลงมาช่วยเธอเก็บของ
แต่ความประหม่ารุนแรงท�ำให้เธอรวบเอาข้าวของทั้งหมดมาไว้ในวงแขน
ตัวเองก่อนที่เขาจะหยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมาถือได้ทัน
"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันโอเค"
ร่างบางลุกพรวดขึ้นแล้วขยับถอยออกจากคนที่ก�ำลังยืดตัวลุกขึ้น
เธอเหลือบตามองเขาแวบเดียวก็รบี หลบสายตาวูบก่อนจะเบีย่ งตัวเดินเร็วๆ
เข้าไปในลิฟต์
ในวินาทีที่ประตูก�ำลังจะปิดลง พัฒน์นรีได้เห็นว่าเขายังมองมาที่เธอ
ด้วยแววตายากจะคาดเดา แน่ละ่ เขาต้องสงสัยพฤติกรรมลนลานมีพริ ธุ ของ
เธอแน่ๆ ก็ใครจะไม่สติแตกได้ไหว นั่นมันพิชญ์ บริพัตรเมธานนท์ตัวเป็นๆ
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เชียวนะ
เขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
จริงสิ คอนโดฯ นี้เป็นหนึ่งในโครงการนับร้อยของมารีรินทร์กรุ๊ป
เธอเองก็ได้รบั สวัสดิการบริษทั ถึงซือ้ ได้ในราคาทีถ่ กู กว่าราคาขายตัง้ สองแสน
เขาเป็นผูบ้ ริหารจะมาเดินเพ่นพ่านดูกจิ การของตัวเองบ้างคงไม่แปลกอะไร
แต่ทแี่ ปลกก็คงจะเป็นชุดทีเ่ ขาสวมนัน่ แหละทีด่ สู บายๆ จนผิดหูผดิ ตา
เจ้านายเธอมักจะสวมสูทสีเข้มดูเนีย้ บตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า ครัง้ นีจ้ งึ นับ
ว่าเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นเขาในแบบที่ดูเรียบง่ายในชุดเสื้อยืดแขนสั้น
สีครามเข้ากับกางเกงขาเดฟสีน�้ำเงินเข้ม ซ�้ำผมที่เคยถูกเซ็ตเรียบเป็นทรง
อย่างดีทกุ ครัง้ ก็รว่ งลงมาปรกทีห่ น้าผาก ดูผดิ ไปจากพิชญ์คนทีเ่ ธอพบทุกวัน
วันละห้าวินาทีตอนที่เขาเดินผ่านหน้าห้องแผนก
...แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ดูหล่อมากอยู่ดี
พัฒน์นรีปล่อยลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ มองเงาตัวเองที่สะท้อน
จากกระจกในลิฟต์ ใบหน้าโซมเหงื่อ ผมเผ้ารวบเก็บแบบง่ายๆ สวมเสื้อยืด
ตัวโคร่งกับกางเกงขาสั้น
สภาพเธอกับสภาพของพิชญ์หลังเลิกงานช่างต่างกันราวฟ้ากับเหว
นีอ่ ย่างไรเล่าเธอถึงไม่อยากให้เขาจ�ำเธอได้ ถึงแม้วา่ เธอไม่ได้มคี วามหมาย
อะไรกับเขา เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งที่ไม่ได้สลักส�ำคัญอะไร แต่อย่างน้อย
ก็ไม่อยากให้เขาจ�ำเธอได้ด้วยภาพอะไรที่เป็นแบบนี้เลย
กว่าจะเรียกขวัญที่กระเจิงหายไปให้กลับมาได้ก็เมื่อมีสายเรียกเข้า
ดังขึ้นในอีกยี่สิบนาทีต่อมา
"ว่าไงลี่"
ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าอีกฝ่ายโทรมาด้วยความรู้สึกผิดที่ ไม่สามารถมา
ช่วยเธอขนของได้ในวันนี้เพราะติดธุระส�ำคัญกับที่บ้าน เป็นวันเกิดของ
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หลานชายคนที่สอง
พัฒน์นรีเห็นด้วยทีเ่ พือ่ นจะไปร่วมงานฉลองกับทางครอบครัว เพราะ
ถ้าเป็นเธอ เธอก็ต้องเลือกทางนั้นเช่นกัน
"เก็บของเสร็จหรือยัง เป็นไงบ้าง"
พัฒน์นรียมิ้ ให้กบั น�ำ้ เสียงเป็นกังวลของเพือ่ น เหมยลีเ่ ป็นสาวร่างเล็ก
ผมสั้นประบ่า ใบหน้าสวยพอประมาณ มีเค้าความหมวยที่แสดงเชื้อชาติ
ของต้นตระกูลอย่างชัดเจน แต่อันที่จริงแค่ชื่อก็ชัดแล้วว่าเป็นลูกหลาน
ตระกูลมีแซ่ จิตใจดี ยิ้มง่าย หัวเราะเก่ง ถ้าเทียบกับเพื่อนฝูงในที่ท�ำงาน
เหมยลี่เป็นคนที่เธอสนิทมากที่สุด
"เรียบร้อย แต่ยงั ไม่ได้จดั อะไรเลย แกไม่ตอ้ งเป็นห่วง เพราะพวกของ
ชิน้ ใหญ่ๆ ฉันจ้างบริษทั ขนเสร็จสรรพ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้าพรุง่ นี้สายๆ ร้าน
จะมาส่งพร้อมยกขึ้นมาให้เหมือนกัน สบายมาก"
"เหรอ เออ ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้ไปช่วยเลย"
"แกขอโทษฉันล้านครั้งแล้วนะ จะขอโทษอีกเหรอ"
"โธ่! ก็แกเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวในเมืองใหญ่ ฉันก็ต้องเป็นห่วงสิ"
นี่ ก็ เ ป็ น การตอกย�้ ำ ครั้ ง ที่ ล ้ า นด้ ว ยเช่ น กั น จากที่ พั ฒ น์ น รี ไ ม่ ไ ด้
เป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องความโสดของตัวเอง พอคนรอบข้างย�้ำมากๆ เข้า
เธอก็เริ่มจะเดือดร้อนนิดๆ แล้วเหมือนกัน
ว่ากันตามตรง ในแก๊งเพื่อนที่ทำ� งานของเธอต่างก็มีคู่กันแล้วทุกคน
ห้าสาวอันประกอบด้วยหญิงวัยสามสิบแปดอย่างแวววารี สาวปากจัดผู้มี
สามีและลูกวัยเก้าขวบหนึ่งคน นลินรัตน์เป็นสาววัยยี่สิบเก้าและมีแฟนที่
คบกันมาเกือบสิบปีแล้ว อินทิราเพือ่ นวัยเดียวกับเธอก็คบกับแฟนมาตัง้ แต่
เรียนปีสอง และเหมยลี่เองเพิ่งดูใจกับหนุ่มฝ่ายวิศวกร คงจะมีแค่พัฒน์นรี
ที่โสดสนิท แถมทุกคนยังเข้าใจผิดว่าเธอมาตรฐานสูงอีกด้วย เพราะหนุม่ ๆ
ที่คนอื่นๆ แอบปันใจให้แบบไม่หวังพัฒนาความสัมพันธ์นั้นล้วนแต่เป็น
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ผูช้ ายซึง่ อยู่ในระดับทีจ่ บั ต้องได้ แต่พฒ
ั น์นรีกลับชอบคนระดับรองประธาน
บริษัทพ่วงด้วยต�ำแหน่งทายาทผู้สืบทอด
แต่สาบานเลยว่าเธอไม่ได้คิดอะไรจริงๆ แค่เป็นแรงบันดาลใจในการ
ท�ำงานเท่านั้น
พูดแล้วก็คิดถึงหน้าหล่อๆ ของท่านรองฯ อีกแล้ว
"นี!่ เลิกพูดเรือ่ งอืน่ ก่อน อะไรก็ไม่สำ� คัญเท่ากับเรือ่ งทีฉ่ นั เจอวันนีห้ รอก
แกรู้มั้ยว่าวันนี้ฉันเจอใคร"
"อย่าบอกนะว่าย้ายไปวันแรกก็มีผู้ชายข้างห้องมาตีสนิท"
"ไม่ใช่! แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายเหมือนกัน ผู้ชายตัวเป็นๆ ผู้ชายที่
หล่อเริดที่สุดในโลกใบนี้ และเขาก็ไม่ได้มาตีสนิทฉันด้วย"
"แหม! แกพูดมาขนาดนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าจะเดาออกยังไงไม่รู้แฮะ"
ปลายสายมีนำ�้ เสียงติดหมัน่ ไส้ ก่อนจะเงียบไปพักหนึง่ เหมือนก�ำลังครุน่ คิด
บางอย่าง พัฒน์นรีไม่มีทางรู้เลยว่าทันทีที่เหมยลี่รู้แน่แก่ใจว่าคนที่เธอเจอ
คือใคร ดวงตาของคนในสายก็แทบจะถลนออกมาจากเบ้า ถามกลับไปด้วย
เสียงอันดัง "นี่! แกเจอท่านรองฯ เหรอ"
พัฒน์นรีต้องขยับโทรศัพท์ออกจากหู กระนั้นก็ยังได้ยินเสียงลอยมา
แว่วๆ
"เขาไปท�ำอะไรที่นั่นอ่ะ อย่าบอกนะว่าเขาพักที่นั่น"
"บ้าเหรอ เขาจะมาพักคอนโดฯ นีท่ ำ� ไม คับแคบจะตายชัก ท่านรองฯ
อาจจะมาดูงานเฉยๆ ก็ได้" พัฒน์นรีไม่คิดว่าพิชญ์จะพักที่นี่ เท่าที่รู้มา
ตระกูลเจ้านายเธอมีคฤหาสน์หลังงามราคาหลายสิบล้าน เขาจะเลือกพัก
คอนโดมิเนียมขนาดห้องไม่กี่ตารางเมตรท�ำไม
"แกจ�ำไม่ได้เหรอ ตอนประชุมกับ ผอ. ฝ่ายวิศวกรรม เขาน�ำเสนอ
คอนโดฯ ทีแ่ กอยูว่ า่ เป็นทางเลือกใหม่สำ� หรับเศรษฐีเมืองไทย บนตึกหกสิบเจ็ด
ชัน้ มีเพนต์เฮ้าส์อยูส่ ามห้อง หรูเริดระดับไฮเอ็นด์ ติดท็อปไฟว์คอนโดมิเนียม
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หรูเมืองไทยเลยนะ"
พอเหมยลีพ่ ดู แบบนัน้ พัฒน์นรีกน็ งิ่ คิดตาม ไม่รวู้ า่ ควรดีใจหรือเสียใจ
หากว่าพิชญ์พักอยู่ที่นี่จริงๆ เพราะนั่นเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เธอ
ได้พบเขามากขึน้ แต่ขณะเดียวกันมันอาจท�ำให้เธอยิง่ เพ้อหนักมากขึน้ ด้วย
เช่นกัน
ล�ำพังแค่เจอทีท่ ำ� งานเธอก็แทบละลายหายไปกับอากาศเพราะความหล่อ
ทรมานใจ กลับจากที่ท�ำงานยังต้องมาเจอกันอีก หัวใจเธอจะท�ำงานหนัก
มากเกินไปหรือเปล่า
แต่จากการแต่งกายของเขาก็ชวนให้เข้าใจว่าสิ่งที่เหมยลี่คิดนั้นมี
ความเป็นไปได้ เขาแต่งตัวเหมือนคนอยูบ่ า้ นมากกว่ามาท�ำงาน เพราะเธอ
ไม่เคยเห็นเจ้านายหลุดมาดรองประธานสุดเนี้ยบเลยสักครั้ง มีหลายครั้ง
ด้วยทีเ่ ธอแอบคิดว่าเขาสวมชุดสูททุกทีท่ กุ เวลาแม้กระทัง่ เวลานอนหรือเปล่า
ขนาดงานกีฬาสัมพันธ์เขายังสวมชุดสูทมาเปิดงานด้วยซ�้ำไป
มากไปกว่านั้น ปกติเขามีลูกน้องตามเป็นพรวน แต่นี่กลับปรากฏตัว
คนเดียว
"แกคิดว่าเขาพักที่นี่จริงๆ เหรอ" ค�ำถามนั้นท�ำให้เกิดความเงียบขึ้น
หลายวินาที ก่อนค�ำตอบเดียวกันจะปรากฏขึน้ ในหัวของคนทัง้ คูอ่ ย่างไม่ตอ้ ง
นัดแนะ เมื่อมั่นใจถึงความเป็นไปได้ หัวใจของพัฒน์นรีก็พองโตจนคับอก
เธอต้องระงับอาการตื่นเต้นด้วยการล้มตัวลงบนที่นอนแล้วคว้าหมอนมา
อุดปากตัวเองไม่ให้เสียงกรีดร้องด้วยความยินดีเล็ดลอดออกไปหลอกหลอน
ชาวบ้าน
รูส้ กึ เหมือนเป็นติง่ ดาราเกาหลีทฟี่ ลุกเข้ามาเป็นเมดในบ้านเขาอย่างไร
ไม่ทราบ
เสียงปลายสายเงียบไปแล้ว พัฒน์นรีไม่ได้สนใจบทสนทนาหลังจาก
นัน้ ว่าเพือ่ นพูดอะไรเพราะมัวแต่จนิ ตนาการไปไหนต่อไหน ตอนนีค้ วามรูส้ กึ
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เสียดายเงินค่าดาวน์คอนโดฯ หายไปแล้ว ขอแค่เดินสวนกันวันละครั้ง
เธอจะยอมนอนตายบนดอกเบีย้ ทีพ่ กั อาศัยไปอีกสามสิบปีโดยไม่บน่ สักค�ำเลย
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บทที่ 2

ผมจำ�คุณได้

มนุษย์เกิดมาเพื่อพบกับปัญหา คนที่พร้อมเสมอเท่านั้นที่จะสามารถ
ยืนอยูบ่ นโลกใบนีอ้ ย่างปกติสขุ ได้ ต้องเตรียมการ ต้องวางแผน ต้องค�ำนวณ
ถึงผลกระทบจากการกระท�ำอยู่เสมอ
ถึงแม้ว่าพิชญ์จะเป็นหนึ่งในมนุษย์ ไม่กี่คนที่เตรียมตัวอย่างดีต้ังแต่
ตื่นยันเข้านอน แต่สุดท้ายเขาก็หลีกหนีปัญหาไปไม่ได้อยู่ดี
พิชญ์ต้องกุมขมับเมื่อทราบข่าวอุบัติเหตุของวริษฐ์และคนขับรถ
ส่วนตัว
เมือ่ คืนทัง้ คูไ่ ปดูงานทีภ่ เู ก็ตให้เขา แต่ขากลับสองคนนัน้ ประสบอุบตั เิ หตุ
ระหว่างทาง ดูจากรูปการณ์แล้วไม่น่ารอดเสียด้วยซ�้ำ นับว่าโชคยังเข้าข้าง
เพราะคนของเขาแค่บาดเจ็บสาหัส ใช่! บาดเจ็บสาหัสก็ยังดีกว่าเสียชีวิต
"แม็ค ฉันฝากจัดการเรื่องนี้ให้ทีนะ ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและ
เลือกหมอที่ดีที่สุดให้พวกเขา" พิชญ์พ่นลมหายใจออกมาอย่างหนักอก
หลังจากมอบหมายงานให้บอดี้การ์ดส่วนตัว
หนุ่มฝรั่งตัวใหญ่รับค�ำสั่งสั้นๆ ก่อนจัดการโทรบอกลูกน้องด้วย
ภาษาไทยส�ำเนียงแปร่งๆ ที่ฟังง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับสามปีก่อนตอนที่
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เขาเพิ่งเข้ามาท�ำงานให้พิชญ์
"ระหว่างนี้วริษฐ์ต้องพักรักษาตัวหลายเดือน เจ้านายควรจะมีเลขาฯ
ใหม่มาช่วยดูแลงานแทนนะครับ"
"เรือ่ งนัน้ ฉันก็คดิ อยูเ่ หมือนกัน แต่ชา่ งเถอะ ไว้ฉนั จะจัดการเรือ่ งนีเ้ อง"
พิชญ์พยายามตัดความกังวลออกไป ไม่มีใครอยากให้เกิดเรือ่ งแบบนี้
ขึน้ เขาผิดเองทีไ่ ว้ใจแค่วริษฐ์คนเดียว ไม่ได้มองใครส�ำรองไว้เลย พอเกิดเรือ่ ง
ท�ำให้ต้องมานั่งเครียดอยู่แบบนี้
แต่ใครกันล่ะที่เก่งและไว้ใจได้เหมือนวริษฐ์
แม็คพยักหน้าก่อนที่โทรศัพท์ ในมือจะสั่นขึ้นมา เขากดรับสายเมื่อ
เห็นว่าเป็นเบอร์ของลูกน้อง ตอบไปสองสามค�ำก็รบี วางแล้วรายงานเหตุการณ์
ด้านนอกให้เจ้านายทราบด้วยน�้ำเสียงที่เครียดขึ้นเล็กน้อย
"นายครับ คุณแม่ของคุณก�ำลังจะเข้ามา..."
ผลัวะ!
ไม่ทนั พูดจบ ประตูหอ้ งท�ำงานก็ถกู เปิดออกพร้อมด้วยสีหน้าเป็นกังวล
จนเกือบจะร้องไห้ของพักตร์อุษา หญิงวัยใกล้หกสิบปีที่ยังมีเค้าความสวย
ชัดเจนเดินรี่เข้ามาถึงตัวชายหนุ่มอย่างรวดเร็ว
"สอง ลูกปลอดภัยดีหรือเปล่า รูไ้ หมว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงมากแค่ไหน
ตอนเห็นข่าวว่ารถของลูกประสบอุบัติเหตุ โชคดีจริงๆ ที่ลูกแม่ไม่ได้อยู่
ในนัน้ ไม่เอาแล้วนะ แม่ไม่ให้สองเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆ ตอนกลางคืน
อีกแล้ว แม่หัวใจจะวาย"
พักตร์อุษาลูบใบหน้าหล่อเหลาของลูกชายเพื่อให้มั่นใจว่าเขายัง
ปลอดภัยดีอยู่ ขณะที่ภายในใจยังไม่อาจคลายความวิตกกังวลไปได้เลย
"ผมไม่ได้เป็นอะไรครับแม่" พิชญ์ลุกขึ้นยืนประคองมารดาไปนั่งที่
เก้าอี้ ถ้าไม่ตื่นตระหนกก็คงไม่ใช่มารดาเขา ยิ่งถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยแล้ว
ไม่ตอ้ งคิดเลยว่ามารดาจะหายจากความเครียดได้งา่ ยๆ ผ่านไปเป็นเดือนก็
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คงหยิบเรือ่ งนีเ้ อามาพูดไม่เลิก ลูกน้องของเขาก็ตอ้ งพลอยฟ้าพลอยฝนถูก
สวดยับไปด้วย
ครั้งก่อนที่เขาป่วยเพราะโหมงานหนัก วริษฐ์ก็ถูกเรียกไปบ่นเป็น
ชั่วโมงๆ ถึงความส�ำคัญของชีวิตเขาจนเลขาฯ หนุ่มเข็ดขยาดไปเป็นปีและ
ไม่กล้าปล่อยให้เขาป่วยหนักอีกเลย ความรักของมารดานั้นเขาพอจะ
เข้าใจได้ แต่เรือ่ งความคาดหวังทีม่ ากจนล้นก็สร้างความอึดอัดใจให้เขามาก
เช่นเดียวกัน
"โชคดีจริงๆ ที่สองไม่ได้นั่งไปกับรถคันนั้นด้วย"
"ไม่มีค�ำว่าโชคดีกับเรื่องนี้หรอกนะครับแม่ วริษฐ์ยังเจ็บหนักอยู่
โรงพยาบาล"
"แต่ชีวิตลูกส�ำคัญกว่าคนพวกนั้น"
"แม่ครับ" พิชญ์เรียกมารดาด้วยเสียงทีเ่ ข้มขึน้ เขาทราบดีวา่ คนเป็นพ่อ
เป็นแม่ยอ่ มเห็นชีวติ ลูกส�ำคัญทีส่ ดุ แต่เขาไม่ชอบทีท่ า่ นพูดมันออกมาอย่าง
หน้าตาเฉย
"เอาล่ะๆ แม่ไม่พูดแล้วก็ได้" มือเหี่ยวย่นวางบนบ่าแข็งแกร่งของ
ลูกชาย ยิง่ เห็นว่าพิชญ์โตขึน้ มากเท่าไหร่ หัวใจของคนเป็นแม่กย็ งิ่ โหวงมาก
เท่านั้น "สองต้องดูแลตัวเองดีๆ นะลูก ถ้าลูกเป็นอะไรไป แม่คง..."
"ผมทราบดีครับว่าผมส�ำคัญกับทุกคนมากแค่ไหน" เขาพูดโดยไม่มอง
หน้ามารดา รู้ดีถึงความส�ำคัญของตัวเองเพราะใครต่อใครก็พูดย�้ำอยู่เสมอ
เขาตายไม่ได้เด็ดขาด
พักตร์อุษาเลิกเซ้าซี้บุตรชายเพราะทราบดีว่ายิ่งพูดก็ยิ่งเป็นการ
กวนน�้ำให้ขุ่น พิชญ์ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกวนใจ เหมือนกับพฤกษ์ผู้เป็น
พี่ชายและพุฒน้องชายคนเล็กนั่นแหละ
มีลกู ชายสามคน...เหมือนกันแบบที่ไม่ตอ้ งบอกก็รวู้ า่ เป็นพีน่ อ้ งคลาน
ตามกันมา

Page ���������� .indd 21

1/3/2562 BE 13:40

เสน่ห์ร้าย
22

ดังนั้นในเมื่อบ่นกับลูกชายไม่ได้ก็ต้องจัดการกับลูกน้องนั่นแหละ
"ต่อไปนี้พวกเธอต้องดูแลลูกชายฉันให้ดีๆ ชีวิตของเขาส�ำคัญที่สุด
จ�ำเอาไว้ เพราะถ้าเขาเป็นอะไรไปพวกเธอก็รไู้ ว้เลยว่าจากนีจ้ ะไม่ได้อยูอ่ ย่าง
สบายแน่" พักตร์อุษาบอกกับแม็คด้วยน�้ำเสียงวางอ�ำนาจ
รายหลังแม้จะตัวใหญ่กว่าแต่รฤู้ ทธิ์เดชของหญิงสูงวัยผูน้ ี้ดี ชายหนุม่
จึงได้แต่น้อมรับด้วยใบหน้าที่ถอดสีไปกว่าครึ่ง
พิชญ์ข่มใจยอมให้มารดาใช้อ�ำนาจกับคนของเขาต่อไปอย่างอดทน
เพราะหากไม่เช่นนัน้ แล้วเรือ่ งวันนีค้ งไม่จบลงง่ายๆ ถึงอย่างไรคนของเขาก็
ทราบดีวา่ ควรปฏิบตั กิ บั มาดามพักตร์อษุ าอย่างไรยามเมือ่ เธอโมโหฉุนเฉียว
เงียบและเงียบเป็นดีที่สุด
ข่าวเรื่องเลขาฯ คนสนิทประสบอุบัติเหตุพร้อมคนขับรถส่วนตัวเป็น
ที่ทราบกันดีในบริษัท ทุกคนกล่าวขวัญถึงความเป็นแมวเก้าชีวิตของพิชญ์
เพราะจริงๆ แล้วเขาต้องเดินทางไปด้วยตัวเองในครัง้ นี้ แต่กลับมีงานอย่างอืน่
เข้ามาแทรกจนต้องเปลี่ยนแผน
พัฒน์นรีถึงกับอธิษฐานขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สุดสวาทขาดใจ
ของเธอรอดปลอดภัยจากภยันตราย ถึงขนาดชวนทุกคนไปถวายสังฆทานให้
เจ้ากรรมนายเวรของเขา แต่มวิ ายถูกแขวะว่า 'เว่อร์' อีกตามเคย
หลังจากวันนั้นพัฒน์นรีก็ไม่ได้พบพิชญ์โดยบังเอิญอีกเลย ค�ำถามที่
ว่าเขาพักที่นั่นจริงหรือไม่จึงยังคงเป็นเรื่องคาใจมาถึงตอนนี้
เธอย้ายเข้าอยูค่ อนโดฯ ใหม่ได้ราวหนึง่ สัปดาห์แล้ว ความเป็นอยูด่ ขี นึ้
เพราะใกล้สถานีรถไฟฟ้า หาของกินก็สะดวกสบาย ใกล้หา้ งสรรพสินค้าและ
โรงพยาบาล ซึง่ อย่างหลังนัน้ บิดาของเธอย�ำ้ นักย�ำ้ หนาว่าต้องมีเผือ่ เจ็บป่วย
เป็นอะไรขึ้นมาจะได้ไปหาหมอทันท่วงที
'เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีใครดูแล หาที่พักให้มันใกล้โรงพยาบาล
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จะได้หาหยูกยารักษาได้ง่าย เข้าใจมั้ยลูก'
พัฒน์นรีจ�ำค�ำพูดที่สหรัฐพูดกรอกหูทุกวันได้ขึ้นใจ เธอเป็นลูกสาว
คนเดียวของแม่แต่ไม่ใช่ลูกสาวคนเดียวของพ่อ หลังจากแม่เสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งตอนอายุสิบเอ็ดขวบ พ่อก็แต่งงานใหม่ มีลูกหนึ่งคนเป็นผู้หญิง
เหมือนกัน ความสัมพันธ์กับแม่เลี้ยงและน้องต่างมารดาไม่ได้หวือหวา
แนบแน่นแต่กเ็ ป็นไปได้ดว้ ยดี และเธอยังคงได้รบั ความอบอุน่ จากบิดาเพราะ
สหรัฐยังแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเธอในฐานะลูกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
เห็นได้จากแค่การย้ายที่พักใหม่ก็ท�ำให้ผู้เป็นพ่อห่วงจนเธอแทบจะรายงาน
สถานการณ์สดให้ฟังทุกวันว่ายังปลอดภัยดี
อันที่จริงเรียกว่าปลอดภัยมากกว่าที่พักเก่าหลายเท่าถึงจะถูก แม้จะ
แพงหูฉแี่ ต่เธอก็ได้สว่ นลดตัง้ สองแสนพร้อมกับความสะดวกสบายครบครัน
มากไปกว่านั้นเธอยังมีโอกาสที่จะได้ร่วมชายคากับผู้ชายในฝันตัวเป็นๆ
ถึงแม้วา่ กระทัง่ ตอนนีเ้ ธอยังไม่แน่ใจว่าพิชญ์พกั ทีน่ นั่ จริงๆ หรือเปล่า
ก็เถอะ
"เราจะไปฉลองขึ้นบ้านใหม่ของแก้มกันวันไหนดีนะ" นลินรัตน์พูด
ขึ้นมาลอยๆ ในช่วงพักกลางวัน
พัฒน์นรีหมุนเก้าอี้หันมาทางกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่ก�ำลังใช้ไม้เสียบ
ลูกชิ้นจิ้มผลไม้เข้าปากคนละค�ำสองค�ำ
"ศุกร์นี้ดีไหม เหล้าจากงานเลี้ยงบริษัทครั้งที่แล้วยังเหลือ" พัฒน์นรี
เสนอด้วยดวงตาเป็นประกาย เหมยลี่รีบวางไม้จิ้มลูกชิ้นแล้วเดินปรี่เข้า
ไปหา
"ไม่นา่ เชือ่ เลยนะว่าแกจะงกถึงขนาดเอาเหล้างานเลีย้ งบริษทั กลับบ้าน
จิตใจแกท�ำด้วยอะไรฮะ ถึงกล้าทรยศท่านรองฯ สุดที่รักของแกได้ลงคอ"
"ชู่ ไอ้บ้าลี่ พูดเสียงดังขนาดนี้ อยากให้ฉันโดนแหกอกหรือไงฮะ
ทั้งบริษัทไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวที่แอบคลั่งท่านรองฯ นะ" พัฒน์นรีอยากจะ
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ยัดผลไม้ปิดปากเพื่อนไปทั้งถุง
การวิวาทกันเล็กๆ นัน้ ส่งผลให้คนอืน่ ๆ ในแผนกหันมามองเป็นตาเดียว
หัวหน้าจิรวัฒน์ถึงกับท�ำหน้าดุอีกด้วย แต่เพื่อนรักทั้งสองคนเป็นจุดสนใจ
อยู่ได้ไม่นาน เพราะอยู่ๆ บรรดาบอดี้การ์ดส่วนตัวของท่านรองประธานก็
วิ่งผ่านหน้าห้องแผนกไปอย่างร้อนรน
ห้องกระจกใสซึ่งถูกออกแบบให้มองเห็นจากทั้งข้างนอกและข้างใน
ท�ำให้พนักงานแผนกพัฒนาธุรกิจเห็นถึงเหตุการณ์อันผิดปกติอย่างชัดเจน
และยังไม่ทนั ทีจ่ ะมีใครพูดอะไร กลุม่ ชายเหล่านัน้ ก็กลับออกมาโดยมีรา่ งสูง
ที่เปล่งประกายออร่าแม้จะมีสีหน้าเคร่งเครียดเดินน�ำ
พัฒน์นรีเผลอมองเสี้ยวใบหน้าหล่อเหลาโดยไม่ได้ตั้งใจ จริงๆ แล้ว
มันคืออาการปกติของเธอยามเมื่อได้พบกับเขา เพราะแรงดึงดูดบางอย่าง
ทีม่ องไม่เห็นดึงความสนใจของเธอให้หยุดอยูท่ เี่ ขาอย่างทันทีทนั ใด ราวกับ
ว่าร่างกายของเขาเป็นแม่เหล็กต่างขั้วกับตัวเธอ
ไม่ใช่ส!ิ ถ้าเป็นแม่เหล็กคนละขัว้ จริงๆ ต่างคนต่างก็ตอ้ งดึงดูดกันและ
กันสิ นี่เขาไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าเธอยืนอยู่ตรงนี้ ไม่รู้แม้กระทั่งว่ายังมีเธอคนนี้อยู่
บนโลกใบเดียวกับเขาอีกคน
"แก้ม"
เสียงเรียกแบบกระชากดึงสติสมั ปชัญญะของเธอให้กลับมา หญิงสาว
หันไปมองคนเรียกโดยอัตโนมัติก็เห็นว่าสีหน้าของเหมยลี่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก
พัฒน์นรีสมั ผัสได้วา่ มีบางสิง่ เกิดขึน้ เธอหันกลับไปมองทิศทางเดิมก็เห็นว่า
พิชญ์หยุดยืนอยู่ท่ีหน้าประตู ด้านหลังของเขาคือกลุ่มบอดี้การ์ดที่หน้าตา
เคร่งขรึมพอกัน
ลมหายใจขาดห้วงไปทันทีทนั ใดเมือ่ รับรูว้ า่ สายตาของเขามองจ้องมา
ที่เธอ
พัฒน์นรีทำ� อะไรไม่ถกู จึงรีบประสานมือกันอย่างสุภาพแล้วก้มหน้าลง
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ตายล่ะ เธอเผลอมองหน้าเขาจนเขารู้ตัวหรือเปล่า บางทีเขาอาจไม่พอใจ
"คุณจิรวัฒน์"
เขาเรียกหัวหน้าเธอ แต่กลับจ้องหน้าเธอด้วยแววตาทีย่ ากจะคาดเดา
"ครับ"
"ปัญหาเรื่องเปิดตัวห้างสาขาใหม่ที่ภูเก็ต ผมต้องการให้คุณกับทีม
ช่วยกันจัดการให้เรียบร้อยก่อนวันพรุ่งนี้ ส่วนที่นัดประชุมบ่ายนี้คงต้อง
ยกเลิกไปก่อน"
"ทราบครับท่านรองฯ ไม่ต้องเป็นห่วง พวกเราจะท�ำให้ดีที่สุดครับ"
หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจรับปากอย่างแข็งขัน
หัวข้อสนทนาเพียงไม่กปี่ ระโยคของคนทัง้ คู่ แต่คนในแผนกต่างเข้าใจ
เป็นอย่างดี เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทก�ำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดตัว
ศูนย์การค้าสาขาใหม่ในจังหวัดภาคใต้ เพราะปัญหานี้เองที่ท�ำให้วริษฐ์กับ
คนขับรถประสบอุบัติเหตุจากการรีบรุดไปดูงาน
พิชญ์พดู อีกไม่กปี่ ระโยค ทุกคนจึงกล่าวค�ำสวัสดีเป็นการปิดบทสนทนา
แต่รา่ งสูงกลับยังไม่ยอมออกไป ขณะทีพ่ ฒ
ั น์นรีกลัน้ หายใจจนแทบจะหมดลม
อยู่แล้วด้วยความเกร็ง
"คุณ"
เสียงเข้มดังขึ้น พัฒน์นรีเพียงแค่เหลือบตามอง เพราะไม่แน่ใจว่า
พิชญ์ก�ำลังพูดอยู่กับใคร
"คุณนั่นแหละ"
พอสิน้ สุดประโยคนัน้ วัวสันหลังหวะก็เงยหน้าขึน้ ทันที ราวกับว่าพิชญ์
ใช้สายตาและน�้ำเสียงสะกิดให้เธอรู้ตัวว่าคนที่เขาต้องการจะพูดด้วยคือเธอ
"คะ?"
พิชญ์เดินเข้ามาหยุดตรงหน้าพนักงานสาวที่ดูประหม่าเอามากๆ
นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นปฏิกิริยาที่เขาออกจะชาชิน ไม่เข้าใจเลยว่า
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ท�ำไมทุกคนถึงได้ท�ำเหมือนกับว่าเขาเป็นยักษ์เป็นมาร
"นี่ของคุณหรือเปล่า"
ชายหนุม่ หยิบของบางอย่างในกระเป๋าเสือ้ สูทยืน่ ให้เธอ พัฒน์นรีมอง
ของในมือพิชญ์ด้วยความตกตะลึงพรึงเพริด เพราะมันคือลิปสติกราคา
สองพันกว่าบาทที่เธอเพิ่งตัดใจซื้อไปเมื่อต้นเดือน มันคงร่วงหล่นพร้อม
กับข้าวของสารพัดของเธอที่หน้าลิฟต์เมื่อวันที่เจอเขา
เธอไม่ตกใจทีล่ ปิ สติกของเธอไปอยูก่ บั เขา แต่ตกใจทีพ่ ชิ ญ์เก็บมาคืนเธอ
แสดงว่าเขาจ�ำเธอได้ตั้งแต่แรก
...อย่างนั้นหรือ
เธอช็อกจนพูดไม่ออก
"ใช่หรือเปล่า" เขาถามย�้ำอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเธอไม่ตอบ มัวแต่อึ้ง
"ชะ...ชะ...ใช่ค่ะท่านรองฯ"
"ผมเก็บได้ตงั้ แต่วนั นัน้ แต่ลมื ไว้ทรี่ ถหลายวันเลยไม่ได้คนื สักที เอาคืน
ไปสิ"
พัฒน์นรีกลืนน�้ำลายลงคออย่างยากล�ำบาก ก่อนยื่นมืออันสั่นเทาไป
รับของจากเขา "ขอบคุณค่ะ"
"ถ้าจะให้ดี เจอผมข้างนอกช่วยทักทายบ้างก็ได้นะ ท�ำเป็นไม่รู้จัก
กันน่ะ มันเสียมารยาท"
พัฒน์นรีเบิกตากว้าง ไม่คดิ ว่าเขาจะพูดออกมาตรงๆ แบบนี้ หญิงสาว
รับรูไ้ ด้วา่ หน้าเธอชาดิกไปทัง้ แถบ และไม่แน่ใจด้วยว่าจะแสดงสีหน้าออกไป
อย่างไรดี
"ขอโทษค่ะ ฉันไม่คิดว่าท่านจะจ�ำได้" เธอก้มศีรษะอย่างขอลุแก่โทษ
เพราะหากว่าเขาจ�ำเธอได้ การท�ำเป็นเหมือนไม่รู้จักกันที่เธอท�ำวันนั้นก็
เสียมารยาทจริงๆ
"คุณท�ำงานที่นี่มาสองปีแล้ว ในขณะที่ผมก็เดินผ่านห้องนี้ทุกวัน
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ถ้าจ�ำไม่ได้ส...
ิ ถึงจะเรียกว่าแปลก ผมดูเหมือนคนความจ�ำเลอะเลือนขนาดนัน้
เลยหรือไง"
"เปล่านะคะ ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น"
"แล้วถึงผมจะจ�ำคุณไม่ได้ แต่คุณต้องจ�ำผมได้แน่อยู่แล้วใช่มั้ย"
"ขอโทษค่ะ" เธอยกมือไหว้แล้วบอกขอโทษเสียงอ่อย "คือว่า..."
พิชญ์รีบโบกมือปัดไม่ ให้เธอพูดต่อ พัฒน์นรีแทบจะกัดลิ้นตัวเอง
ตายไปตรงนั้นเพราะรู้แน่แก่ใจว่าเธอได้กลายเป็นคนไร้มารยาทในสายตา
ผู้ชายที่เธอชื่นชอบไปเป็นที่เรียบร้อย
"คุณจิรวัฒน์ ฝากเรื่องที่บอกด้วยนะ" พิชญ์เลิกสนใจพนักงาน
ไร้มารยาทแล้วหันไปคุยกับจิรวัฒน์ พูดกันอีกสองสามประโยคเขาก็รบี เดิน
ออกไปพร้อมลูกน้องผู้ติดตาม
พัฒน์นรีพดู อะไรไม่ออกเลยสักค�ำ เธอเผลอกลัน้ ลมหายใจโดยไม่รตู้ วั
จนเกือบจะหมดลมหากว่าพิชญ์ ไม่เดินออกไปจากตรงนั้นเสียก่อน ขณะที่
ทุกสายตาในแผนกมองมาด้วยความสงสัยใคร่รู้
ใครจะสน ตอนนี้เธอช�้ำใจจะตายอยู่แล้ว ป่านนี้พิชญ์จะมองเธอเป็น
คนยังไง
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บทที่ 3

เลขาฯ คนใหม่
เหตุการณ์สั้นๆ ไม่กี่นาทีเมื่อวานสั่นประสาทเธอได้อย่างรุนแรง ทั้งที่
คิดว่าตัวเองไม่เคยอยู่ในสายตาของพิชญ์เลย แต่กลับกลายเป็นว่าทีจ่ ริงแล้ว
เขารู้จักเธอมาตลอด แม้จะไม่รู้ว่ารู้จักมากแค่ไหนก็ตาม
นัน่ เป็นเรือ่ งทีเ่ ธอควรยินดี แต่การสนทนาครัง้ แรกระหว่างเธอกับเขา
ก็เลวร้ายเกินกว่าที่เธอจะมีแก่ใจจะยินดีได้ แค่คิดถึงก็อยากร้องไห้แล้ว
"ท่านรองฯ นี่น่ารักนะ ทั้งที่ดูเหมือนไม่สนใจใคร แต่กลับใส่ใจที่จะ
เก็บลิปสติกให้แกด้วย" เหมยลี่ดึงพัฒน์นรีให้ออกจากภวังค์ความคิด แต่ดู
เหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ยอมหลุดออกมาง่ายๆ
"เป็นอะไร นั่งหน้าเศร้าเหงาหงอยเป็นสาววัยแรกรุ่นเพิ่งมีรักแรก"
นลินรัตน์เห็นอาการของเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องก็เข้ามาสะกิดต่อมความเจ็บ
อีกแรง
"พี่นิดอย่ารู้เลย"
"หืม! แรงนะยะ"
"ขอโทษนะเจ๊ ตอนนี้ฉันก�ำลังอกหัก อยากอยู่เงียบๆ คนเดียวสักพัก"
พัฒน์นรีพูดแล้วก็ซบหน้าลงกับฝ่ามือ
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"แล้วใครกันนะทีเ่ คยบอกว่ารักด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ ไม่หวังครอบครอง"
เหมยลี่ยื่นหน้าเข้ามา "ถ้าไม่หวังจะผิดหวังขนาดนี้ได้ยังไงล่ะ"
พัฒน์นรีเงยหน้าขึน้ มามองคนพูดอย่างเซ็งๆ "แหม! ก็มนั ช่วยไม่ได้นนี่ า
จิตใจของฉันมันอ่อนไหว ตอนมองเขาไกลๆ ก็คิดว่าหลุมรักน่ะตื้นแค่เข่า
ที่ไหนได้ พอเดินเข้าไปใกล้...ดันลึกมิดหัวเลย"
"โอ๊ย! น�้ำเน่า"
เหมยลี่กับนลินรัตน์ประสานเสียงกันอย่างพร้อมเพรียงราวกับนัดกัน
มาก่อนล่วงหน้า ยังดีที่แวววารีกับอินทิรายังมาไม่ถึงที่ท�ำงาน ไม่เช่นนั้น
เธอต้องถูกสายตาสี่สาวรวมพลังกันสาปแน่ๆ
พอเห็นสีหน้ากระอักกระอ่วนของเพื่อนร่วมงานแล้ว พัฒน์นรีก็หลุด
หัวเราะออกมา
"ช่างเถอะ ท�ำงานดีกว่า..." พัฒน์นรีขยับตัวนั่งตรงคล้ายอยาก
จะจบบทสนทนา แต่ไม่ทนั ได้วางมือลงบนแป้นพิมพ์ นลินรัตน์กพ็ งุ่ ตัวเข้ามา
จ้องหน้า
"นี่! ลิปสติกแท่งนั้นน่ะ แกคงเอาไปบูชาบนหิ้งแล้วสินะ"
"บ้า ใครจะไปท�ำอะไรแบบนั้นกันเล่า" พัฒน์นรีกลอกตาให้สายตา
จับผิดของอีกฝ่ายก่อนจะยอมบอกความจริง "แค่เก็บไว้ใต้หมอน เอาไว้ดม
ทุกคืนก่อนนอนอ่ะ"
"หืม เอาไว้ดมเนี่ยนะ" นลินรัตน์ท�ำหน้าเหลือเชื่อ
"ใช่! แปลกหรือไง"
"มาก โรคจิต" คราวนี้เหมยลี่เป็นคนตอบ
บทสนทนาคงยังยืดเยื้อต่อไปอีกหากหัวหน้าจิรวัฒน์ ไม่ท�ำให้วงแตก
ด้วยการขยับลุกจากเก้าอี้พร้อมประกาศด้วยน�้ำเสียงเข้มงวด
"ถึงเวลาประชุมแล้ว อย่ามัวจับกลุ่มนินทาคนอื่นอยู่เลย มันไร้สาระ"
พู ด จบก็ เ ดิ น จ�้ ำ อ้ า วออกจากห้ อ งไปทั น ที พั ฒ น์ น รี กั บ คนอื่ น ๆ
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มองตามจนร่างนัน้ หายลับไปทางมุมตึก จิรวัฒน์เป็นหนุม่ วัยสามสิบปลายๆ
ทีย่ งั โสดสนิท เขาทุม่ เทท�ำงานจนไม่มคี วามสนใจให้เรือ่ งอืน่ เลย ใครๆ ต่าง
ก็ทราบดีวา่ ชายหนุม่ วาดหวังไว้วา่ สักวันจะได้เลือ่ นขัน้ เป็นผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ซึง่ นัน่ ก็มคี วามเป็นไปได้สงู ทีเดียว อายุเท่านีน้ บั ว่าอนาคตยังอีกยาวไกล
แต่นั่นแหละ ความมุ่งมั่นอันมากล้นของหัวหน้าแผนกย่อมน�ำมาซึ่ง
ความอึดอัดของลูกน้อง หลายคนจึงแอบหมั่นไส้ตามนิสัยมนุษย์ผู้รักอิสระ
ที่ไม่ชอบการถูกบังคับให้ท�ำนั่นท�ำนี่ เว้นก็แต่อินทิราที่ยิ่งจิรวัฒน์เข้มงวด
มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเท่มากขึ้นในสายตาเธอ
พัฒน์นรีเข้าใจในข้อนีด้ ี เพราะเธอก็มอี าการแบบเดียวกันเมือ่ เห็นท่าที
เคร่งขรึมของพิชญ์
ไม่เอาแล้ว
พัฒน์นรีสะบัดศีรษะไล่ความคิดออกจากหัว เธอควรเลิกคิดถึงเขา
สักที
การประชุ ม ยื ด เยื้ อ มาจนถึ ง เวลาพั กรั บ ประทานอาหารกลางวั น
พัฒน์นรีอ่านวาระการประชุมในไอแพดอีกรอบเพื่อทบทวนเนื้องาน แม้ว่า
มารีรนิ ทร์จะเป็นห้างสรรพสินค้าอันดับหนึง่ ของเมืองไทยชนิดทีอ่ นั ดับสอง
ตามหลังห่างอยู่หลายขุม กระนั้นแผนกพัฒนาธุรกิจก็ยังส�ำคัญมากอยู่ดี
'เพราะการย�่ำอยู่กับที่เท่ากับตาย'
นั่นเป็นประโยคแรกที่ท�ำให้เธอตกหลุมรักรองประธานบริษัทผู้สูงส่ง
ใครต่างก็มองว่าเธอโรคจิต ไม่ก็เป็นพวกมาโซคิสต์ถึงได้ตกหลุมรักผู้ชาย
ด้วยค�ำพูดที่น่ากลัวแบบนั้น
เพราะค�ำพูดนัน้ ไม่ตา่ งจากค�ำพูดของแม่ทพั ยามน�ำกองทัพออกสูก้ บั
ข้าศึก เพราะอะไรน่ะหรือ สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายอย่างไรล่ะ คนที่ยอมอุทิศตัว
เพื่อบริษัทอย่างที่พิชญ์คาดหวังเห็นจะมีแค่วริษฐ์ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ตาย...แต่
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บาดเจ็บสาหัส
ถึงจะเป็นเช่นนั้นพัฒน์นรีก็ไม่เคยคิดว่าพิชญ์น่ากลัวเลย เพราะหาก
เจ้านายเป็นเขา เธอก็จะยอมตายถวายชีวิตให้เหมือนกัน
คิดบ้าอะไรอีกแล้วเนี่ย
ขณะที่ก�ำลังเพ้อฝันไปหลุดโลก ร่างระหงของหญิงสาวผู้หนึ่งก็เดิน
ผ่านหน้าเธอไปพร้อมตรึงสายตาเธอไว้ได้ในทันที ใบหน้าสวยหวานอย่าง
สาวไทย ผิวขาวนวล ร่างกลมกลึงสมส่วน ผมยาวถึงกลางหลังดัดเป็นลอน
หลวมๆ ออร่าเจิดจรัสแสบตา
"นั่นมันคุณพริ้มเพรานี่" นลินรัตน์ผู้รู้ทุกสรรพสิ่งบนโลกกล่าวท�ำลาย
ความสงสัยของคนอื่นๆ
พัฒน์นรีแทบจะท�ำไอแพดร่วงจากมือเสียให้ได้
"คู่หมั้นปรากฏตัวแบบนี้ สงสัยข่าวลือที่ว่าจะเป็นจริง"
เมื่อความตกตะลึงจางหายไป พัฒน์นรีก็คลี่ยิ้มออกมา คู่หมั้นของ
ท่านรองฯ สวยเหมาะสมมากจริงๆ แบบนี้ค่อยเสียใจน้อยหน่อย
เพราะมีผู้หญิงระดับนั้นอยู่บนโลก เธอถึงต้องพลัดพรากจากพิชญ์
แบบนี้
เหล้ า ที่ เ หลื อ จากงานเลี้ ย งเมื่ อ กลางปี ถู ก เปิ ด ในคื น ก่ อ นวั น หยุ ด
สุดสัปดาห์
งานเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ในแบบของแก๊งป้าข้างบ้านแห่งแผนก
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 จึงยิ้มใส่
เพื่อนตาหวานฉ�่ำ
"มองฉันท�ำไม"
"ก็อยากรู้ว่าคนบางคนที่แอบชอบเขาแบบไม่หวังครอบครองจะมีเงา
ริษยาในดวงตาหรือเปล่า"
"แล้วมีมั้ย" พัฒน์นรีถลึงตาให้อินทิรามองชัดๆ
"ไม่เห็นมี"
"ก็ใช่ไง ในบริษัทของเรามีผู้หญิงตั้งหลายคนที่คลั่งท่านรองฯ ขณะ
เดียวกันฉันก็เชื่อว่าไม่มีใครสักคนกล้าคิดว่าสักวันตัวเองจะโชคดีได้เป็น
ภรรยาของเขา คนระดับเขาก็ต้องคบกับคนระดับเดียวกันสิ อย่างคุณ
พริ้มเพรานั่นเรียกว่าโคตรเหมาะสมเลย" พัฒน์นรีทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้ มอง
เพดานว่างเปล่าด้วยแววตาไร้ความหมายใด "มันก็นา่ อิจฉาจริงๆ นัน่ แหละ"
อีกสี่สาวพยักหน้าเห็นด้วยกับที่พัฒน์นรีพูด หลังจากนั้นทุกคนก็
เหมือนตกอยู่ในห้วงความคิดของตัวเอง
"ผูห้ ญิงธรรมดาไม่มสี ทิ ธิเ์ ลยหรือไง" เหมยลีพ่ ดู ไปเรือ่ ยเปือ่ ย บ่งบอก
ว่าที่ดื่มไปเริ่มออกฤทธิ์แล้ว
"ก็เพราะว่าผูห้ ญิงธรรมดามันธรรมดาไปไงยะ" พีค่ นโตแสดงความเห็น
น�้ำเสียงชักจะรวนฟังดูอ้อแอ้เต็มที "ดูไม่มีความพยายาม"
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"ก็มันง่ายกว่านี่" พัฒน์นรีพูดออกมาบ้าง เพราะเธอมีส่วนกับเรื่องนี้
มากทีส่ ดุ ในฐานะคนหลงรักผูช้ ายไม่ธรรมดา "เกิดมาเป็นเด็กธรรมดา พอโต
มาก็ได้เป็นผู้หญิงธรรมดาเลย ไม่ต้องพยายามอะไร"
"ใช่! อย่างคุณพริ้มเพรานั่นต้องล�ำบากแน่ เพราะไม่มีอะไรในตัวเธอ
ที่ธรรมดาเลย" เหมยลี่เสริม
"นั่นแหละที่ฉันจะบอก" แวววารียกแก้วขึ้นดื่มอึกใหญ่ แต่ไม่ทัน
ได้พูดอะไรต่อ ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นโทรศัพท์ของหล่อนก็แผดเสียงขึ้น
ทุกคนต่างรู้ดีว่าเสียงเรียกเข้าอันน่าร�ำคาญนี้มีแค่คนเดียวที่โทรมา
"ผัวพี่โทรมา" แวววารียักคิ้วหนึ่งที
พัฒน์นรีกลอกตามองแวววารีแล้วกลับมาถอนหายใจกับตัวเอง
บางทีเราควรทบทวนเรื่องมีสามีบ้างได้แล้วกระมัง คงจะดีถ้าหากว่า
โลกนีม้ ผี ชู้ ายอย่างพิชญ์สองคน แต่ขอเป็นพิชญ์อกี คนทีธ่ รรมดากว่าเขาคนนี้
ให้มีหวังมากพอที่จะเอื้อมไปถึง
"แก้ม หัวหน้าเรียกให้ไปพบที่ห้องประชุม mr2"
พัฒน์นรีเงยหน้าขึน้ มองผูส้ ง่ สารเหมือนไม่แน่ใจว่าสิง่ ที่ได้ยนิ คืออะไร
"ว่าไงนะ"
"หัวหน้าเรียกไปพบที่ห้องประชุม mr2" หญิงสาวย�้ำอีกครั้ง หัวคิ้ว
เคลื่อนมาชนกันเพราะมั่นใจว่าตัวเองพูดชัดแล้ว แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายก็ยัง
ไม่เข้าใจอยู่ดี "หัวหน้าจิรวัฒน์ ไงล่ะ เรียกให้ไปพบ เดี๋ยวนี้เลยนะ"
พูดแค่นนั้ เธอก็เดินกลับไปนัง่ โต๊ะ พัฒน์นรีมองตามอย่างงงๆ จิรวัฒน์
ไม่เคยเรียกใครไปพบเป็นการส่วนตัวแบบนั้น เว้นแต่ว่าบุคคลผู้นั้นไปท�ำ
อะไรผิดมา
ซึง่ พัฒน์นรีมนั่ ใจว่าตัวเองไม่ได้ทำ� อะไรผิด เธอไม่เคยมาสาย แต่งกาย
เรียบร้อย งานก็เสร็จตรงเวลา
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จะมีก็แต่เรื่องเดียวที่เป็นเหมือนชนักติดหลัง นั่นคือการคลั่งพิชญ์
เหมือนคนบ้า แต่กแ็ ค่บางครัง้ เท่านัน้ ไม่ได้ออกนอกหน้านอกตาจนน่าเกลียด
เสียหน่อย
มัวแต่คิดไปเองก็ไม่มีประโยชน์
พัฒน์นรีลกุ ขึน้ แล้วเดินตรงไปยังห้องประชุม mr2 เธอเคาะประตูแล้ว
เปิดเข้าไปทันทีโดยไม่คาดคิดว่าภาพที่เห็นจะท�ำให้เธอช็อกจนหน้าซีด
หญิงสาวรีบขยับขาถอยหลังโดยอัตโนมัติแล้วชะโงกมองเลขห้องอีกครั้งว่า
ตนเข้าห้องผิดหรือเปล่า
"จะไปไหนคุณแก้ม รีบเข้ามาสิครับ" จิรวัฒน์เรียกอย่างร้อนรนพลาง
มองคนที่นั่งหัวโต๊ะด้วยความเกรงใจ
พัฒน์นรีได้ยนิ เสียงเรียกกอปรกับเห็นแล้วว่าตัวเลขไม่ผดิ แน่จงึ ค่อยๆ
ก้าวกลับเข้ามาในห้องอีกครั้ง เมื่อปิดประตูอย่างแผ่วเบาเรียบร้อยแล้วจึง
หันกลับมายกมือไหว้ทกุ คนในทีน่ นั้ ด้วยความที่ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนว่าจะ
ต้องพบกับคนมากมายขนาดนี้เธอจึงออกอาการประหม่า ร้ายไปกว่านั้น
หัวใจเธอยังร่วงหายไปเมื่อเห็นว่าคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเป็นใคร
พิชญ์มสี หี น้าเรียบเฉยดังปกติ เขาเหลือบตามองคนทีเ่ พิง่ มาถึงเพียง
ครูเ่ ดียว พัฒน์นรีเห็นแค่สายตาของเขาเคลือ่ นจากเธอไปยังจิรวัฒน์ นอกจาก
นัน้ ก็ไม่มอี ะไรขยับเขยือ้ นเลย แม้แต่กระดาษบนโต๊ะก็ไม่กระดิกสักนิดเดียว
"คนนี้เองเหรอ หัวหน้าจิรวัฒน์"
แม้ว่าเขาไม่ได้มองเธอ แต่พัฒน์นรีก็รับรู้ได้ถึงน�้ำเสียงที่เจือไปด้วย
ความผิดหวังเล็กๆ แต่เพราะว่ายังไม่เข้าใจอะไรมากพอ เธอจึงได้แต่ทำ� หน้างง
ปล่อยให้จิรวัฒน์ตอบค�ำถาม
ในระหว่างที่จิรวัฒน์พยายามจะอธิบาย พัฒน์นรีก็มีโอกาสได้สังเกต
ว่านอกจากพิชญ์ กรรมการสี่ฝ่าย หัวหน้าฝ่ายบุคคล และจิรวัฒน์แล้ว
ยังมีคนอื่นที่เธอไม่ค่อยคุ้นหน้านั่งอยู่ด้วยอีกหกคน หนึ่งคนเป็นหญิง
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อีกห้าคนเป็นชาย แต่ละคนอายุไม่น่าจะเกินสามสิบห้าปีโดยประมาณ
"ทีแ่ ผนกพัฒนาธุรกิจก็มพี ฒ
ั น์นรีนแี่ หละครับเหมาะสมทีส่ ดุ ท่านรองฯ
ลองสัมภาษณ์เธอดูก่อนเถอะครับ"
พัฒน์นรีหนั มามองจิรวัฒน์เมือ่ ได้ยนิ ชือ่ ตัวเอง เขาบอกว่าเธอ 'เหมาะสม'
หมายถึงอะไรกันแน่
พิชญ์พยักหน้าแล้วกวาดตามองทุกคน
"ได้ งั้นเริ่มเลย"
หลังจากงงไปแปดตลบ ห้านาทีตอ่ มาพัฒน์นรีถงึ ได้เข้าใจว่าตัวเองถูก
เรียกตัวมาด้วยเรื่องอะไร
เนื่องจากวริษฐ์ เลขาฯ ของพิชญ์เจ็บหนักจากอุบัติเหตุครั้งนั้น และ
ต้องใช้เวลารักษาตัวหลายเดือนเพราะขาหักเป็นสองท่อน พิชญ์จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องหาเลขาฯ ใหม่อย่างเร่งด่วน แต่การรับเลขาฯ ใหม่ส�ำหรับ
รองประธานบริษัทไม่ใช่เรื่องง่าย และพิชญ์ก็ไม่สะดวกที่จะต้องสอนงาน
เลขาฯ ใหม่ทั้งหมด
เมื่อน�ำหลายเหตุผลรวมกัน ท�ำให้คณะกรรมการเสนอว่าให้เฟ้นหา
คนในบริษัทที่มีความสามารถพอที่จะเป็นเลขาฯ ของพิชญ์ได้
แล้วเธอน่ะหรือที่จิรวัฒน์คิดว่าสามารถเป็นเลขาฯ ของพิชญ์ได้
หึ! ไม่เอาด้วยหรอก
พอได้รู้พัฒน์นรีก็แทบเผ่นแน่บออกจากห้องไปเสียตอนนั้น เธอ
ปลืม้ ท่านรองฯ มากจริงๆ แต่ไม่ได้ปรารถนาจะได้เป็นเลขาฯ ของเขา เพราะ
เธอจะท�ำงานได้อย่างมีศักยภาพและเต็มความสามารถก็ต่อเมื่ออยู่ในที่ที่
รู้สึกถึงความปลอดภัย ซึ่งก็เห็นอยู่ว่ากับพิชญ์นั้นไม่ใช่
เขาเป็นบุคคลอันตรายมากที่สุด ไม่ใช่กับร่างกาย แต่เป็นกับหัวใจ
ดังนั้นแล้ว...เธอขอปลื้มเขาอยู่ห่างๆ ในมุมของตัวเองดีกว่า
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แม้จะคิดเช่นนั้น แต่พัฒน์นรีก็ไม่สามารถเลี่ยงบททดสอบในวันนี้ได้
เพราะตอนนี้เธอยังคงนั่งเผชิญหน้าอยู่กับพิชญ์และกรรมการการคัดเลือก
โดยที่ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เลย
"คุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับค�ำว่า 'Investment' ให้ผมฟังหน่อยได้มั้ย"
พิชญ์ถามค�ำถามแรกกับพนักงานชายที่นั่งด้านซ้ายมือสุด สวรรค์! นั่นคือ
ค�ำถามสัมภาษณ์หรือว่าข้อสอบปากเปล่าวิชาการเงินและการลงทุนกันแน่
พัฒน์นรีรู้สึกเหมือนนั่งเผชิญหน้ากับอาจารย์ตอนเรียนปริญญาตรีอย่างไร
อย่างนัน้ เพียงแต่ความกดดันครัง้ นีม้ หาศาลกว่ามาก ด้วยบุคลิกทีด่ เู หนือกว่า
ในทุกด้านของเขา ต่อให้เธอรูค้ ำ� ตอบก็คงกดดันเกินกว่าจะพูดออกไปได้
"เอ่อ อินเวส...อะไรนะครับ"
พิชญ์หรี่ตาลงอย่างไม่สบอารมณ์ ทั้งห้องเงียบสนิท
"กฤตดนัย คือชื่อของคุณใช่มั้ย" พิชญ์ประสานมือทั้งสองข้างเข้า
ด้วยกันแล้ววางลงบนโต๊ะ สายตาคมพุ่งตรงไปยังคู่สนทนา "ผมจ�ำชื่อของ
คุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณแนะน�ำตัว...เพราะผมตั้งใจฟัง ดังนั้นการที่
คุณไม่เข้าใจค�ำถามของผมนั้นมีเหตุผลอยู่สองอย่าง คือคุณไม่ได้ต้ังใจฟัง
ค�ำถาม หรือไม่...ก็อาจเป็นเพราะภาษาอังกฤษของคุณไม่แข็งแรง"
กฤตดนัยหน้าซีดไปทันที เหงื่อแตกพลั่กทั้งที่แอร์เย็นฉ�่ำ
"เอ่อ...คือว่า..."
"ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไร คุณก็ไม่ผ่านครับ ขอโทษด้วย"
การตัดสินเริม่ ต้นและจบลงอย่างรวดเร็ว ไม่รเู้ พราะอะไรเธอถึงได้รสู้ กึ
ว่าคนที่เพิ่งตกสัมภาษณ์มีสีหน้าเหมือนโล่งใจ
ไม่ใช่แค่เธอสินะที่ไม่อยากเป็นเลขาฯ ของเขา
"เอาล่ะ พวกคุณที่เหลือ ผมไม่อยากเสียเวลานะ คุณรู้มั้ยว่าการ
เป็นเลขาฯ ของผมมันส�ำคัญมากแค่ไหน แน่นอนว่าคุณจะต้องเหนื่อยมาก
เลิกงานไม่เป็นเวลา มีปญั หาจุกจิกให้แก้ไขไม่เว้นแต่ละวัน แต่ขณะเดียวกัน
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งานนี้ก็ให้ค่าตอบแทนสูงมาก อาจจะสามหรือสี่เท่าของเงินเดือนพวกคุณ
เลยด้วยซ�้ำ แน่นอนว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้ตกอยู่ในมือใครง่ายๆ คนฉลาด
เท่านั้นที่จะรู้ว่าควรท�ำอะไร เพราะโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆ"
พอพิชญ์กล่าวเช่นนั้น พัฒน์นรีก็เริ่มค�ำนวณตัวเลขในใจ ยอดที่ได้
ท�ำให้หญิงสาวตาโต คนอื่นๆ ก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างจากเธอ
"คราวนี้ทุกคนพอจะแสดงศักยภาพให้ผมเห็นได้หรือยัง"
แม้เขาจะพูดเช่นนั้น แต่สถานการณ์ที่กดดันกลับท�ำให้ทุกคนได้แต่
เงียบกริบ สมองที่บรรจุข้อมูลต่างๆ โล่งไปทั้งหัว
พัฒน์นรีคิดอะไรไม่ออก กอปรกับใจไม่ได้อยากเป็นเลขาฯ ของเขา
ท�ำให้เธอเอาแต่เงียบ ต่อให้เงินมากมายขนาดไหน เธอก็ไม่สามารถท�ำงาน
ที่อาจจะท�ำให้อายุสั้นลงทุกวันได้
แต่ขณะที่ก�ำลังข่มอาการสติเตลิดของตัวเองอยู่นั้น สายตาเธอก็
เหลือบไปมองรองประธานหนุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ ท�ำให้เห็นถึงความผิดหวังที่
ฉายชัดในดวงตาของเขา
ร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นยืนพร้อมบอกกับกรรมการผู้คัดเลือก
"หาคนใหม่มา ผมจะสัมภาษณ์ตอนบ่าย"
พิชญ์หมุนตัวเตรียมเดินออกจากห้อง พัฒน์นรีใจเต้นรัวแรงด้วย
ความรู้สึกประหลาด เหมือนมีหินหนักอึ้งถ่วงขาขณะที่เธอก�ำลังจะจมน�้ำ
ทางเดียวที่จะท�ำให้รอดตายคือการถีบตัวเองขึ้นมาหายใจให้ทันเวลา
"ฉันขอตอบค�ำถามค่ะ" เธอลุกขึ้นยืน ความประหม่าหายไปหมดสิ้น
แม้ว่าคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่สุดจะหันกลับมามองเธอด้วยแววตาที่
คล้ายจะสาปให้เป็นหิน "Investment คือการลงทุน การลงทุนก็คือการจ่าย
เงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ โดยหวังว่าสินทรัพย์นั้นจะมีมูลค่าสูงขึ้น หรือเพื่อให้
น�ำมาซึ่งรายได้ของผู้ถือครองทรัพย์นั้น"
ทัง้ ห้องยังเงียบกริบเช่นเดิม แต่สายตานับสิบคูม่ องพัฒน์นรีคล้ายกับ
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ลุ้นและเอาใจช่วยไปพร้อมกัน
"คุณอธิบายความหมายได้ดี" พิชญ์ยิ้มน้อยๆ ในแบบฉบับของเขา
เป็นการยิม้ ทีไ่ ม่สามารถคาดเดาความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงได้ ไม่แน่ใจว่าเขาพึงพอใจ
หรือไม่กนั แน่ "งัน้ ผมถามคุณหน่อยว่าเราจะสามารถลงทุนได้อย่างไรหากว่า
เราไม่มีเงินออมแม้สักบาทเดียว"
"โลกของเศรษฐกิจถึงได้มสี ถาบันการเงินเกิดขึน้ ยังไงคะ" อยูๆ่ สมอง
ของเธอก็ปราดเปรื่องขึ้นมาเสียดื้อๆ
พิชญ์ฟังด้วยความทึ่งที่หญิงสาวตรงหน้าให้ค�ำตอบที่ตรงกับใจเขา
อย่างยิ่ง แต่ก็ยังอยากลองภูมิต่อไปอีก
"ผมไม่เข้าใจ"
"ฉันทราบค่ะว่าท่านรองฯ เข้าใจ เพียงแค่อยากให้ฉันพูดมันออกมา
เท่านัน้ " นอกจากสมองจะลืน่ เหมือนอินเตอร์เน็ตห้าจีเชือ่ มต่อกับสมาร์ตโฟน
รุ่นใหม่ล่าสุด ความกล้าของเธอก็มากล้นจนเหลือเชื่ออีกด้วย เธอยิ้มเก๋ให้
กับชายในฝันก่อนจะอธิบายต่อ "ในโลกของเศรษฐกิจนั้นนักออมเงินกับ
นักลงทุนแทบจะติดต่อกันโดยตรงไม่ได้ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีสถาบัน
การเงินเป็นตัวกลางที่จะช่วยระดมทุนเพื่อจัดสรรให้นักลงทุนต่อไป ต่อให้
คุณไม่มีเงินสักบาทเดียว แต่คุณมีแผนธุรกิจที่ดี น่าเชื่อถือว่าจะสร้างก�ำไร
ให้ได้ สถาบันการเงินก็จะเป็นทีพ่ งึ่ ของคุณได้เช่นกัน อ้อ! ถ้าหากท่านรองฯ
อยากจะให้ดฉิ นั อธิบายการเขียนแผนธุรกิจ ดิฉนั รบกวนเชือ่ มต่อไอแพดขึน้
จอตรงนี้ได้มั้ยคะ จะได้เห็นภาพชัดเจนไปเลย"
พิชญ์ไม่ตอบในทันที เพียงแต่เลื่อนเก้าอี้ตัวเดิมเมื่อครู่แล้วนั่งลง
"ผมพร้อมจะฟังแผนธุรกิจของคุณแล้ว...ตอนนี้เลย"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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