


ภาคหนึ่ง

บทนำา

“สวสัดคีรบั ผมภมี เศรษฐการ วนัแรกของวชิาบรหิารความเสี่ยง  
ผมอยากท�าความเข้าใจกับทุกคนก่อน วิชานี้ผมไม่มีสไลด์ ไม่อยากให้ 

ทกุคนนั่งจด และผมไม่ใช่ผูส้อน วธิเีรยีนของเรา หนึ่งอาทติย์ก่อนคลาสผม

จะอัปโหลดเคสที่จะใช้ในการอภิปรายไว้ในเว็บไซต์ ผมอยากให้ทุกคนไป

อ่านท�าความเข้าใจ แล้วเราจะเอาเคสนั้นๆ มาคยุกนัในห้อง ถ้าไมม่ใีครอา่น

เคสมา วนันั้นกเ็ท่ากบัว่าเราไม่ได้เรยีนรู้อะไร วชิานี้ไม่มเีชก็ชื่อครบั แต่มี

งานกลุ่มเก็บคะแนน เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากมาเรียนแต่เพื่อนยอมให้

อยู่ในกลุ่มด้วย ผมก็ไม่มีปัญหา ส่วนข้อสอบปลายภาคของเรา เป็นการ

วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ทุกคนเอากลับไปท�าที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ เปิดต�ารา 

ค้นเวบ็ไซต์ ได้ทกุอย่าง ยกเว้นลอกเพื่อน แล้วเอากลบัมาส่งผมภายในยี่สบิสี่

ชั่วโมงเพราะเป็นข้อสอบที่ต้องการวดัผลของแต่ละคน ผมเชื่อในเกยีรตขิอง

ทุกคนว่าจะซื่อสตัย์ต่อตวัเอง ใครมคี�าถามอะไรไหมครบั”

ดเูหมอืนทกุคนยงัอึ้งกบัแนวการสอนของอาจารย์ภมีที่ฉกีรปูแบบการ

เรียนการสอนเดิมๆ เสียงกระซิบกระซาบจึงดังในห้องฟังไม่ได้ศัพท์ พริม 
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รู้สึกเหมือนแขนโดนข้อศอกของเพื่อนกระทุ้ง เธอหันไปเลิกคิ้วมองอธิมา

เป็นเชงิถามว่ามอีะไร ก่อนก้มลงมองตวัหนงัสอืบนกระดาษที่อกีฝ่ายชี้ให้ดู

ถงึไม่เชก็ชื่อหนูกม็าครบแน่นอนค่ะ โคตรหล่อ #ทมีภมี

พริมถลึงตาให้เพื่อนที่นั่งเอียงคอท�าหน้าชวนฝัน แม้จะเห็นด้วยกับ

สิ่งที่เพื่อนคิดแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะบอกกันในเวลาที่อาจารย์ยืนห่างไปเพียงแค่ 

ไม่ถงึสองเมตร หวงัว่าอาจารย์คงไม่สายตายาว และไม่สามารถอ่านตวัหนงัสอื 

กลบัหวัได้หรอกนะ

ภมีสงัเกตเหน็สองสาวที่นั่งอยูแ่ถวหน้า หนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของดวงตา

ใสแจ๋วและมรีอยยิ้มพมิพ์ใจที่เขาสะดดุตาตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในห้อง แม้

ไม่รูบ้ทสนทนาแต่เขาค่อนข้างมั่นใจว่าเกี่ยวกบัตวัเขา ซึ่งท�าให้อดยิ้มอยากรู้ 

ไม่ได้ เสยีงฮอืฮาเรื่องรอยยิ้มของเขาดงัมาจากในห้องท�าให้ภมีรบีปรบัสหีน้า

ให้เป็นปกติ

“โอเค ถ้าไม่มใีครมคี�าถามอะไร เรามาเข้าเรื่องของเรา ความเสี่ยง...

ยงัไม่ต้องนกึถงึธุรกจิตอนนี้นะครบั มใีครอยากยกตวัอย่างความเสี่ยงเรื่อง

อะไรกไ็ด้ในชวีติประจ�าวนัไหมครบั” 

น�้าเสยีงเป็นกนัเองของอาจารย์ท�าให้นสิติชายคนหนึ่งยกมอืขึ้น ก่อน

บอกว่า “ความเสี่ยงว่าจบีสาวแล้วจะแห้วครบั”

เพื่อนๆ ในห้องหัวเราะกันลั่น ภีมอมยิ้มแล้วรีบบอกด้วยน�้าเสียง

เป็นการเป็นงาน

“เป็นตวัอย่างที่ดคีรบั หลายๆ คนน่าจะมปีระสบการณ์ จะได้คุยกนั

ง่าย เราลองมาวเิคราะห์กนัดูว่าปัจจยัที่ท�าให้แห้ว จบีไม่ตดิมอีะไรบ้าง” ภมี

ใช้หัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสอนต่อหน้าตาเฉย และทุกคนดูจะสนุกสนาน

กบัการช่วยตอบ 

“ไม่หล่อครบั” 

“แบดบอย”

“แต่งตวัเฉิ่ม”
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“เล่นบอลตวัเหมน็”

“ไม่มรีถ”

“จบีไม่เป็น”

“เจ้าชู้จบีหลายคน”

เขาจดทุกค�าตอบจากในคลาสไว้บนกระดาน โดยโยงลูกศรชี้ไปที่ค�า

ว่าแห้ว ภีมจริงจังและตั้งใจระดมความคิดไม่ต่างอะไรกับการท�าหน้าที่ 

ที่ปรกึษาช่วยแก้ไขปัญหาที่มมีูลค่าความเสี่ยงสูงของลูกค้า  

พรมิรู้สกึว่าโดนสะกดิแขนอกีครั้ง เมื่อหนัไปมอง อธมิากเ็อาปลาย

ปากกาชี้ตวัอกัษรที่เขยีนเพิ่มในกระดาษ

แซ่บ หนัหลงัเขยีนกระดานยงัเท่สุดๆ บ่ากว้างน่าซบมาก #ละลาย

รอบนี้พรมิไม่เพยีงใช้สายตาเตอืนเพื่อน แต่คว้ากระดาษแผ่นนั้นมา 

ก�าลงัจะเกบ็เข้าไปในช่องหลงัสุดของแฟ้ม

“ก�าลงัเขยีนค�าตอบเพิ่มเตมิของเคสนี้อยู่รเึปล่าครบั”

น�้าเสยีงที่เหมอืนดงัอยูใ่กล้มากท�าให้พรมิเงยหน้า ไม่ลมืคว�่ากระดาษ

เจ้าปัญหาลงกบัโต๊ะ นกึขอบคณุที่ด้านหลงัของกระดาษแผ่นนั้นอธมิาใช้ทด

ตวัเลขในชั่วโมงการเงนิ ไม่ใช่รูปสเกตช์เสื้อผ้าอย่างที่เจ้าตวัชอบท�าและพูด

มาตลอดสี่ปีว่าเรยีนผดิคณะ

อาจารย์ภมีไม่มที่าทโีกรธที่ลูกศษิย์ในห้องแอบคุยกนั เขาอมยิ้ม แต่

จบัจ้องจดจ่อจะเอาค�าตอบในเรื่องที่ก�าลงัเรยีนกนัอยู่

“ลองยกตัวอย่างเพิ่มของเคสที่ก�าลังคุยกันหน่อยได้ไหมครับ” ภีม

บอกเสียงเรียบๆ ในขณะที่ทั้งห้องเงียบสนิท แอบหวั่นกับยิ้มขรึมของ

อาจารย์ที่ทุกคนเดาไม่ถูกว่าก�าลงัจะท�าอะไร

อธมิายงัคงอึ้ง ท�าตาโตจ้องอาจารย์อย่างตกตะลงึ อาจารย์ภมีอยู่ใน

รศัมใีกล้เกนิกว่าที่สมองเธอจะประมวลผลหาค�าตอบได้ถูก 

“ผู้หญงิมแีฟนแล้วค่ะ” พรมิรบีตอบเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย ไม่

อย่างนั้นอาจารย์อาจจะเอื้อมหยบิกระดาษที่จดไปอ่านค�าตอบของเคสเองให้
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ขายหน้าไปมากกว่านี้...สายตาที่สบกนัเพยีงชั่ววนิาทที�าให้พรมิหน้าร้อนผ่าว

จนต้องรบีก้มหน้าลงหลบสายตา 

ภีมเองก็รู้สึกประหลาดเหมือนมีกระแสพิเศษส่งถึงกัน ความรู้สึก 

ตอนนี้ไม่ใช่เพยีงสะดุดความน่ารกัและรอยยิ้มกระจ่าง แต่ภมีรู้สกึถูกชะตา 

เหมอืนคุน้เคยกนัมาก่อนหน้านี้...เขาไม่เคยเชื่อเรื่องโซลเมตหรอืรกัแรกพบ 

แต่ดูเหมอืนความรู้สกึที่เกดิขึ้นกบัเขาตอนนี้เอาทฤษฎอีื่นมาอธบิายให้คนที่

เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยงเช่นเขาเข้าใจไม่ได้ ภีมรู้ตัวดีว่าเพียงแรก

สบตานิสิตสาวตรงหน้านี้ เขาก็เผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียหัวใจและ

ความเป็นตวัของตวัเองไป

เมื่อรู้ตวัว่าก�าลงัเป็นที่ผดิสงัเกต ภมีจงึรบีหนัไปเขยีนที่กระดาน 

มแีฟนแล้ว 

หวงัว่านี่คงไม่ใช่ลางบอกเหตหุรอกนะ...ด้วยความสามารถเฉพาะตวั

ที่ควบคมุอารมณ์ได้ด ีภมีพยายามดงึสตกิลบัมาอยูก่บัความรบัผดิชอบตรง

หน้า

“ทีนี้ลองมาดูกันว่าปัจจัยไหนควบคุมหรือแก้ไขได้บ้าง” ภีมถามต่อ 

และนสิติในห้องกก็ระตอืรอืร้นช่วยกนัคดิหาค�าตอบอย่างด ีโดยทกุคนช่วย

กันแบ่งรายการออกเป็นปัจจัยที่แก้ไขได้ไล่จากง่ายเป็นยาก จนถึงปัจจัยที่

อยู่เหนอืการควบคุม โดยให้เหตุผลในแต่ละข้ออย่างละเอยีด

พริมและอธิมาสองสาวแถวหน้าก็ตั้งใจเรียน โดยพยายามอย่างยิ่ง 

ที่จะไม่สบตากนั เพราะไม่อยากให้มเีหตุการณ์น่าหวาดหวั่นเกดิขึ้นอกีครั้ง 

เวลาส�าหรับการเรียนวันแรกหมดไปอย่างรวดเร็ว และภีมก็บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ การหัดให้นิสิตทุกคนมองรอบด้านและวิเคราะห์

ปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ทลีะเรื่อง ก่อนเดนิออกจากห้อง เขาอดไม่ได้ที่จะมอง

นิสิตสาวคนนั้นอีกรอบ...ถ้าเขาจีบพริมขึ้นมาจริงๆ อยากรู้ว่าปัจจัยไหนจะ

มผีลมากที่สุด หวงัว่าคงไม่ต้องรบัประทานแห้วหรอกนะ
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จากวนัแรกพบ เวลากผ่็านไปหลายเดอืนจนเกอืบครบเทอม ภมีตอบ
ตวัเองไม่ได้ว่าอยากให้เวลาผ่านไปช้าๆ หรอืเร่งวนัเร่งคนืให้ผ่านไปเรว็ๆ ด ี

เขามีความสุขเหลือเกินที่ได้แอบมองนิสิตสาวเจ้าของรอยยิ้มกระจ่างที่เขา 

มารู้ภายหลงัว่าเธอชื่อ พรมิ 

พริมเป็นเด็กเรียนดี ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเธอจะคว้าเกียรตินิยม

อนัดบัหนึ่งไปครอง นอกจากตั้งใจเรยีนแล้ว เธอยงัท�ากจิกรรมหลากหลาย 

เป็นที่รักของเพื่อนและเป็นที่เอ็นดูของอาจารย์ ภีมได้แต่ห้ามใจไม่ให้

แสดงออกเกนิเหต ุโดยเฉพาะเมื่อเธอและเพื่อนๆ มาปรกึษาเกี่ยวกบัเนื้อหา

วิชานอกเวลาสอน ด้วยฐานะอาจารย์พิเศษในตอนนี้ ภีมท�าอะไรไม่ได้

มากกว่าที่เป็นอยู่ เขาได้แต่หวังว่าการที่เขารอเวลาจะไม่ท�าให้อะไรๆ สาย

เกนิไป



๑

“ชอบเหรอพี่” 
ชายหนุ่มร่างสูงมาดเฉียบในชุดสูทสีเทาเข้มที่ยืนเหม่อพิงกรอบ

กระจกห้องพักอาจารย์สะดุ้งเล็กน้อย ปรายตาต�าหนิคนที่มาด้านหลัง 

นอกจากจะเดนิเข้ามาเงยีบๆ ไม่ให้สุ้มให้เสยีงแล้ว ยงัท�าตวัรู้ดวี่าเขาก�าลงั

มองตามเงาของใครบางคนที่นั่งรวมกลุ่มกบัเพื่อนๆ อยู่ด้านล่าง

“ชอบกจ็บีส ิสอนวนัสุดท้ายแล้วนี่ มายนืท�าหล่อเป็นพระเอกมวิสกิ 

อะไรอยู่ตรงนี้ รอมาได้เป็นเทอม หรอืเป็นเพราะหน้าที่มนัค�้าคอ”

แม้คู่สนทนาจะตีหน้านิ่งเฉย ไม่ตอบโต้ แต่ผู้อาวุโสน้อยกว่าก็ยัง

ตหีน้าทะเล้น ไม่ละความพยายามจะล้วงความลบั

ปกติไม่มีใครกล้าแหย่หนุ่มหล่อสุดขรึม ทุกคนรู้ดีว่าคนอย่าง ภีม 

เศรษฐการ แม้ไม่ท�าตวัหยิ่งจดัจนคนไม่กล้าแตะ แต่กไ็วต้วั ไมใ่ช่เพื่อนเลน่

ที่คนแปลกหน้าจะกล้าแหยม็ ซึ่งอนุวฒัน์เอง ถ้าอยู่ในฐานะรองหวัหน้าภาค

ที่เชญิอาจารย์พเิศษมาสอนกค็งไม่บงัอาจหาเรื่องใส่ตวั แต่ในฐานะลูกพี่ลูก

น้องที่โตตามกันมา เป็นคนในสกุลเศรษฐการเช่นเดียวกัน แม้จะถูกหาว่า
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แส่ แต่วนันี้เขาต้องรู้ให้ได้

“ตาถึงนี่พี่ คนนี้ดังไปถึงนอกคณะ สวย เก่ง โก๊ะ ไม่เว่อร์ เด็ก

กจิกรรม มนี�้าใจ น่ารกัครบสูตร หรอืเดก็ไป ถ้าพี่...”

“เขามีเจ้าของแล้ว” ภีมตัดบทเสียงนิ่งๆ ไม่ละสายตาจากร่างเล็ก 

ด้านล่างราวกับจะเก็บภาพนี้ไว้ในความทรงจ�า...วันนี้หน้าที่ในฐานะอาจารย์

พเิศษสิ้นสดุลง หลงัจากนี้เขาคงไม่ได้มาท�าตวัเหมอืนเดก็หนุ่มรริกัแอบมอง

สาวที่หมายตาแต่ไม่กล้าแสดงตวั 

“เฮ้ย! ไรวะ พี่ภมียอมแพ้อะไรกบัเดก็เมื่อวานซนื พพัพเีลฟิปะ จบี

แข่งเลยส”ิ

อนุวัฒน์โวยวายอย่างไม่ได้ดั่งใจ...คนอย่างพี่ภีมที่เขารู้จักไม่ยอม

ปล่อยอะไรผ่านไปง่ายๆ ตั้งแต่เกดิและโตมาด้วยกนั จนทั้งคูอ่ยูใ่นวยัฉกรรจ์ 

พี่ชายที่แสนจะหวงเนื้อหวงตวัมแีฟนนบัคนได้ ทั้งที่มสีาวๆ กรดีกราดกนั

ทั่วเมอืง แต่กลบัไม่เคยทิ้งมาดคณุชายแล้วชื่นชมหญงิสาวคนไหนอย่างออก

หน้าออกตา 

“นานทพีี่จะยอมรบัว่าปิ๊ง เตรยีมขนัหมากไปเลย เดี๋ยวผมบอกป้าภา

ให้” 

ภีมชะงัก หันหน้ากลับมามองผู้มีศักดิ์เป็นน้องชาย หยุดคิดก่อน 

ถอนใจ “ไม่ทนัละ มคีนเขาตดัหน้าไปก่อน”

“หา! เดก็แต่งงานแล้วเหรอ ยงัเรยีนไม่จบเลยนะ” อนวุฒัน์ร้องเสยีง

หลง ตกใจข้อมูลใหม่ที่ได้รบั

“หมั้นแล้ว” เสียงนั้นเบาลงเล็กน้อย...ภีมนึกเสียดาย เสียดายมาก 

เขาช้าไปจริงๆ ข่าวที่รับทราบมาท�าให้เขานึกเสียใจ เพราะดูเหมือนความ

สมัพนัธ์ของเธอเพิ่งรุดหน้าในเทอมที่ผ่านมานี้เอง ถ้าจงัหวะเวลาและภาระ

หน้าที่ไม่จ�ากดัการแสดงออก ถ้าเขาไม่ใจเยน็และแสดงตวัให้เธอเหน็ชดัเจน

ว่าสนใจเธอมากแค่ไหน บางทตีอนจบของเรื่องอาจจะไม่ออกมาเป็นเช่นนี้

 “ส่งคนไปสบืมาแล้วว่างั้น เอ่อ...แต่กแ็ค่หมั้นปะ ไม่ได้แต่งเสยีหน่อย 
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จรงิๆ ...” น�้าเสยีงเศร้าของผู้เป็นพี่ ท�าให้น้องชายอดเหน็ใจไม่ได้

“พอเถอะอ ูขอบใจที่เป็นห่วง แต่แย่งคนที่เขามคีูห่มั้นอยู่แล้ว สภุาพ-

บุรุษเขาไม่ท�ากัน” คนเป็นพี่ชายตัดบทอีกรอบพลางมองปราม แต่ก็หาได้

หยุดความพยายามของผู้เป็นน้องได้ไม่

“เฮ้ย! พี่ อย่าเพิ่งท้อส ิหมั้นได้กถ็อนได้ พี่กใ็ห้คนคอยตามข่าวเรื่อยๆ 

ส ิเผื่อเขาไม่ได้ลงเอยกนัจรงิๆ พี่จะได้...”

“อู...” 

แม้จะเป็นแค่เสียงนิ่งๆ และไม่ได้พูดอะไรต่อ แต่อนุวัฒน์ก็ยกมือ

ยอมแพ้ ถอยหลงัไปสองก้าว ในฐานะคนคุ้นเคยกนัด ีเขารู้ตวัว่ามาถงึจุดที่

เขาล�้าเส้นผู้เป็นพี่ชายไม่ได้แล้ว

ภมีมองหน้าจ๋อยๆ ของน้องชาย “ขอบใจที่เป็นห่วง แต่คงไม่ตามละ 

ผู้ชายคนนั้นโชคด ีเขาคงหวงมาก ผู้หญงิได้ทุนไปเรยีนต่อ เลยให้แม่ไปขอ

หมั้นแล้วจะตามไปเรยีนด้วยกนั ได้เพชรไปเขาคงไม่ปล่อยให้หลดุมอืง่ายๆ” 

ตัดใจ...หมดเวลาตั้งหน้าตั้งตารอบ่ายวันศุกร์เพื่อหาข้ออ้างมา

มหาวทิยาลยั น่าขนันกั หนุ่มโสดในฝันของสาวๆ ทั่วเมอืง ที่แม้ภายนอก

จะฉาบด้วยมาดเข้มของผู้บริหารและอาจารย์พิเศษ แต่ข้างในเขาซุกซ่อน

หวัใจของเดก็หนุม่ที่เหมอืนมฝีงูผเีสื้อบนิกระพอืปีกอยูใ่นอกกว้างเมื่อขบัรถ

เข้ามาในเขตมหาวทิยาลยั...ภมีไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลขิติ แตแ่ค่แวบแรกที่

เขาสบตากบัเดก็สาวคนนั้น เขากล็ะสายตาจากเธอไม่ได้อกี เขาเป็นคนถกูใจ

คนยาก และรูส้กึเหมอืนก�าลงัรอคนที่ใช่มาตลอด เมื่อได้เจอคนที่รู้สกึว่าเป็น

ตวัจรงิที่ก�าลงัเฝ้ารอ แต่กลบัไม่เป็นไปตามที่หวงั

ตาสบกนัอกีครั้งผ่านกระจกเพยีงชั่ววนิาท ีก่อนที่เดก็สาวจะเป็นฝ่าย

หลบตาไป ท�าให้ภมีเดนิถอยมาจากหน้าต่างบานนั้น

ภมี พอได้แล้ว กลบัสู่ความเป็นจรงิเสยีท ีมนัเป็นแค่ความหลงใหล

ในรูปลกัษณ์ภายนอกชั่ววูบ...เขาบอกตวัเอง ทั้งที่ใจไม่เชื่อตามนั้น

ลาก่อนครบัพรมิ
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“เฮ้ย! นั่นอาจารย์ภมีกบัอาจารย์อูปะ ที่ยนือยู่ข้างบนนั้น”
“ชวัร์ด ิออร่าความหล่อมนัสะท้อนกระเด้งกระจก แวบไปแวบมา” 

เสียงจากหัวโจกในกลุ่มสาวๆ ที่ยืนอยู่ด้านล่างท�าให้ทุกคนเงยหน้า

มองไปยงัหน้าต่างห้องอย่างพร้อมเพรยีงกนั จากนั้นเสยีงกรี๊ดกร๊าดกิ๊วก๊าวก็

ดงัสนั่น

“เนี่ย...ก่อนอาจารย์ภมีมากค็ดิว่าอาจารย์อนู่าร้าก เป็นกนัเอง ขวญัใจ

ชาวคณะ เสียดายที่อาจารย์อูมีแม่แอ้มของเราอยู่แล้ว นี่ถ้าไม่ใช่แม่แอ้ม  

ฉนันี่จบีแข่งไปแล้ว”

ดร. เอมมกิา หรอืแม่แอ้มของสาวๆ เคยเรยีนอยู่ที่นี่ ก่อนจะได้รบัทุน

คณะไปศกึษาต่อแล้วกลบัมาเป็นอาจารย์ เนื่องจากอายุไม่ห่างจากลูกศษิย์

สาวๆ มากนักจึงสนิทสนมและเป็นที่ปรึกษาประหนึ่งพี่สาวทั้งเรื่องเรียนไป

จนถงึเรื่องส่วนตวั เป็นที่รกัของลูกศษิย์และเป็นที่หมายปองของ ดร. อนวุฒัน์ 

เศรษฐการ ที่ออกตวัแรง จบีอย่างเปิดเผย ฝากลูกหยอดผ่านทุกคน 

“อาจารย์เขาเป็นพี่น้องกนันี่ นามสกลุเดยีวกนั ยนีโคตรดเีลยตระกลู

นี้ คนนึงน่ารักกุ๊กกิ๊กหล่อใส ส่วนอีกคนก็โคตรเท่ หล่อสามภพสามชาติ

จรงิๆ”

“เออ อาจารย์ภีมเป็นผู้ชายที่ใส่สูทได้เท่ที่สุด บ่ากว้างน่าซบจริงๆ 

เลย” พูดพลางซบบ่าเพื่อนข้างๆ ท�าหน้าพริ้มฝันกลางวนั

“เหน็อาจารย์เดนิในลานจอดรถ เหมอืนได้ดูถ่ายทอดสดปารสีแฟชั่น

วกีฝ่ายชาย” อกีเสยีงหนึ่งเสรมิขึ้นมา

“ว่าแต่ไม่เคยได้ข่าวอาจารย์ภีมควงสาวที่ไหนเลยนะ หรือ...หรือว่า

อาจารย์จะเป็นไม้ป่าเดยีวกนั”

“กรี๊ด! แกนี่...ถ้าเป็นงั้นจรงิเรยีกว่าเสยีดายทรพัยากรของโลกเลยนะ 

เดก็หน้าตาดอีดมาเกดิ ต้องหลอกให้ไปบรจิาคสเปิร์มเกบ็ไว้”

“เพ้อๆ พวกแกนี่...ชัวร์ อาจารย์แมนมากร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉันรับ

ประกนั”
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เสียงที่ฟังดูเพ้อฝันของสาวๆ สลับกับเสียงหัวเราะและเสียงโห่ของ

กลุม่หนุ่มๆ ที่นั่งบรเิวณโต๊ะมา้หนิ ท�าให้บรรยากาศหน้าตกึเรยีนคกึคกัเป็น

พเิศษ

อธมิาเหลอืบมองไปด้านบน ก่อนใช้ข้อศอกกระทุ้งเพื่อนข้างๆ แล้ว

พูดเบาๆ ให้ได้ยนิกนัสองคน “ฉนัว่าอาจารย์ภมีเค้ามองแกว่ะพรมิ”

พรมิท�าหน้าเหลอ ส่ายหน้าอย่างไม่เหน็ด้วย ก่อนตอบเพื่อนสนทิกลบั

ไปเบาๆ “บ้าแล้วเองิ ฉนัรู้ว่าแกมนัเห่อเพื่อน แต่อนันี้ฉนัว่าแกเว่อร์”

เองิยกัคิ้ว “จรงิๆ ตอนแรกฉนักโ็คตรหวั่นไหว เพราะคดิว่าอาจารย์

เค้ามองฉันตั้งแต่เรียนวันแรก ฉันแอบดูทีไรเค้าก็มองอยู่ทุกที แต่สายตา

เค้าไม่ได้อยู่ที่ฉนั กม็แีต่แกนี่แหละที่ตวัตดิกนัตลอดเวลา เค้ามองแกชวัร์

ร้อยเปอร์เซน็ต์”

“แกนี่เพี้ยนละ ระดบัอาจารย์ภมีหรอืจะมามองเดก็ๆ อย่างพวกเรา” 

พริมพูดพลางเงยหน้ามองด้านบน สายตาที่สบกันชั่ววินาทีท�าให้เธอสะดุ้ง

ก่อนรบีหลบตาลงกระซบิกบัเพื่อน “ซวยละ ฉนัว่าอาจารย์เค้ารู้ว่าเรานนิทา

เค้าอยู่ เค้ามองมาพอด ีเฮ้ย! ดูด ิเค้าหายไปละ” 

“สรุปว่าแกไม่สน” อธมิายงัไม่ละความพยายาม

“บ้าแล้วแก ฉนัยนืยนัว่าอาจารย์เค้าไม่ได้คดิอะไร”

“แน่ละส ิแกมนัไม่มตีาไว้มองผูช้ายคนอื่น แกมพีี่เต้อยูท่ั้งคน แต่เอา

จรงินะ ถ้าพี่เต้เหมอืนรถสปอร์ตซิ่งปราดเปรยีว สาวเหลยีวหลงั อาจารย์ภมี

นี่เหมอืนเครื่องบนิ มาเหนอืเมฆ ปลอดภยั นิ่ง ไปไกลได้ทุกท”ี

แม้พรมิจะเหน็ภาพตามที่เพื่อนบอก แต่กต็ดับท “แต่เครื่องบนิตกก็

ตาย โอกาสรอดน้อยนะแก เฮ้ย! ฉนักบ็้าตามแกไปด้วย เอาเข้าไป เดี๋ยว

ใครได้ยินคิดว่าพวกเราเรียนอักษรแทนบัญชี ช่างเปรียบเปรย พอเหอะ  

พี่เต้ก็ดีพอแล้ว ฉันไม่ต้องการอะไรที่ดีกว่าครอบครัวเล็กๆ พ่อ แม่ ลูก  

ไม่ต้องโดดเด่นอะไร”

“ย่ะ ว่าแต่ท�าไมแกรีบหมั้นนักนะ ฉันบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งผูกมัด 
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ตวัเอง”

“ฉนักไ็ม่อยากรบี แต่พ่อไม่ค่อยสบาย แม่ฉนักอ็ยากให้พ่อสบายใจ 

แล้วตวัพี่เต้เองกอ็ยากให้พ่อแม่ฉนัมั่นใจว่าถ้าไปเรยีนต่อด้วยกนั เขาจะดแูล

ฉนัให้”

“ไม่รูด้ ิพี่เต้นี่กด็นีะ คอืจบีแกได้ทนด ีแต่ฉนัยงัตงดิๆ เหมอืนมอีะไร

ที่แบบ...ไม่รู้ด ิเหมอืนคนนี้ยงัไม่ใช่ส�าหรบัแก”

“แกมันหวงเพื่อน เลยไม่ยอมมีแฟนเสียที พี่เต้เคยน้อยใจหลายท ี

เรยีกแกว่าแฟนผู้หญงิของฉนั”

“แหม ปากอย่างนี้มนัน่าเชยีร์ไหมเนี่ย” 

“ขอบคุณนะเองิ เดี๋ยวเรยีนจบไม่ได้เจอกนัทุกวนั ฉนัคงคดิถงึแก” 

สาวน้อยดงึมอืเพื่อนมาจบัไว้

“เออ ไม่ต้องห่วง ฉนัไม่ปล่อยให้แกคดิถงึฉนันานหรอก” อธมิาบอก

ให้เพื่อนสบายใจ

“สญัญา”

“ได้เลย”



๒

ห้าปีผ่านไป
“คุณภีมคะ บ่ายนี้ไม่มีประชุมอะไรแล้ว คุณภีมจะออกไปไหนไหม

คะ” 

เลขาฯ สูงวยัถาม 

จนิดาท�างานประกบคู่กนัมาตั้งแต่สมยัภมีเริ่มก่อตั้งบรษิทัเลก็ๆ ยงั

ไม่เป็นรูปเป็นร่างดีนัก เป็นคนที่พ่อของภีมส่งมาเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยงาน

เบื้องหลงัให้ลูกชาย และเธอกท็�าหน้าที่ได้สมกบัที่ได้รบัความไว้วางใจ

“ไม่ครบั คณุจนิมอีะไรให้ผมเซน็เพิ่มรเึปล่า” ชายหนุม่ส่งแฟ้มเอกสาร

คนืให้เลขาฯ รบัไป 

“เอกสารเรยีบร้อยหมดแล้วค่ะ แต่เดี๋ยวจนิขอรบกวนเวลาคณุภมีสบิ

นาท ีช่วงที่คณุภมีไปดงูานต่างประเทศ ทางฝ่ายบคุคลรบัคนมาแทนคณุนท ี

น้องเขาท�างานมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว จินเลยอยากให้มารายงานตัวกับคุณ

ภมีค่ะ”

“อ้าว ตอนแรกผมบอกทางบุคคลว่าสมัภาษณ์รอบสุดท้ายผมขอฟัง
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ด้วย” 

เสยีงขรมึนั้นไม่เชงิต่อว่า แต่กไ็ม่ถงึกบัพอใจ

“จนิทราบค่ะ แต่งานฝั่งต่างประเทศเร่งมาก อยากส่งมอบงานก่อน

คณุนทจีะไปประจ�าการที่สาขา และคนนี้ ดร. เอมมกิาเป็นคนแนะน�ามาเอง” 

“แอ้มเหรอครบั” ภมีเลกิคิ้ว สหีน้าแปลกใจ 

เอมมิกา ภรรยาของอนุวัฒน์ญาติผู้น้องของเขาเป็นกรรมการและมี

หุ้นอยู่ในบริษัทก็จริง แต่ส่วนใหญ่เจ้าตัวเอาแต่วุ่นอยู่กับงานวิชาการที่

มหาวิทยาลัย และนานทีปีหนถึงจะสนใจงานที่บริษัท นี่เป็นครั้งแรกที่เขา

ได้ยนิว่าเอมมกิาใช้สทิธิ์ในการฝากเดก็เข้าท�างาน

“ค่ะ ดร. แอ้มส่งประวตัมิา แต่บอกให้จดัการไปตามระเบยีบ จนิเหน็

ว่าดีเลยส่งต่อไปให้แผนกบุคคล ยังไงลองคุยดูนะคะ ถ้าคุณภีมไม่ชอบ

คณุสมบตั ิตอนนี้ยงัเป็นช่วงทดลองงาน ยงัสมัภาษณ์คนเพิ่มได้” จนิดาสรุป

จบตามแบบฉบบัเลขาฯ มอือาชพี 

“ได้ครบั คุณจนิเชญิเขามาได้เลย” 

เสียงเคาะประตูเป็นจังหวะ ท�าให้ภีมที่ก�าลังดูความเคลื่อนไหวใน 
ตลาดหุ้นเงยหน้าจากจอคอมพวิเตอร์ เขาหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา พลาง

บอก

“คุณจนิเข้ามาเลยครบั ขอเวลาผมสองนาทคีรบั” 

ก่อนลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว กดหมายเลขของโบรกเกอร์เพื่อแจ้งค�าสั่ง

ซื้อขายแล้วเดนิไปที่รมิหน้าต่าง หนัหน้าออกไปทางกระจก 

จนิดาน�าพนกังานคนใหม่ไปที่ชุดรบัแขก ก่อนบอกว่า “นั่งรอคุณภมี

ตรงนี้ก่อนนะคะ พี่ลมืท�าส�าเนาเอกสารจากฝ่ายบุคคลมาด้วย เดี๋ยวพี่มา”

“ขอบคุณมากค่ะคุณจิน” ฝ่ายที่อาวุโสน้อยกว่ายกมือไหว้อย่าง

นอบน้อม ก่อนที่อกีฝ่ายจะรบีออกไปจดัการเอกสารด้านนอก
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พริมมองร่างสูงใหญ่ที่ยืนอยู ่อีกมุมหนึ่งของห้อง...จากด้านหลัง 
อาจารย์ภมีในชดุสทูสเีข้มยงัดดูชีวนฝันไม่ต่างจากวนัวานที่กลุม่เพื่อนสาวๆ 

เคยแอบเฝ้ามองทุกครั้งที่อาจารย์มาสอน นบัตั้งแต่คาบเรยีนสุดท้ายกไ็ม่มี

ใครเห็นอาจารย์ภีมที่คณะอีกเลย ข่าวแว่วมาว่าอาจารย์ขอถอนตัวจาก

ต�าแหน่งอาจารย์พเิศษเพราะตดิภารกจิส่วนตวั สาวๆ ที่ยงัไม่เคยลงเรยีน

วชิาอาจารย์ภมีต่างผดิหวงัไปตามๆ กนั ได้แต่แอบตามข่าวหน้าสงัคม แต่

ข่าวของอาจารย์กม็นี้อยจนหลายคนบ่นอุบ

ความหลงัในวยัเยาว์ท�าให้เธออมยิ้ม นกึถงึความสนกุสนานไร้พนัธะ

ของวยัเรยีน แต่แล้วรอยยิ้มเศร้ากก็ลบัมาแทนที่เมื่อ นกึถงึความผูกพนัของ

เพื่อนเก่าที่ไม่มทีางกลบัมา

ใบหน้าสวยหวานก้มลงอ่านเอกสารในมอื ประวตักิารท�างานของเธอ

เว้นช่วงไปพกัใหญ่ ท�าให้เธอหนกัใจกบัการเริ่มหางานอกีครั้ง โชคดทีี่อาจารย์

เอมมกิาหรอืแม่แอ้มของเธอเป็นธุระแนะน�าให้เธอมาสมคัรงานที่นี่ พรมิไม่

อยากได้ชื่อว่าเป็นเด็กเส้น แต่เธออยู่ในจุดที่ไม่มีทางเลือกมากนัก เธอไม่

คาดหวงัว่าอาจารย์ภมี หรอืคุณภมี เศรษฐการ ในฐานะผู้อ�านวยการบรษิทั

จะจ�านิสิตตัวเล็กๆ คนหนึ่งได้ หวังว่าการรายงานตัวครั้งนี้จะผ่านไปได้ 

ด้วยดี

ภมีกดวางโทรศพัท์  นกึดใีจที่เขาฉกุคดิและเชก็ได้ทนัเวลา ในจงัหวะ

ที่ตลาดหุ้นผนัผวนเช่นนี้ ความผดิพลาดเพยีงเสี้ยวนาทสีร้างความเสยีหาย

ได้อย่างมากมาย ชายหนุ่มเกบ็โทรศพัท์เข้ากระเป๋าก่อนหนักลบัไปมองทาง

ชุดรบัแขกที่จนิดาพาพนกังานใหม่มานั่งรอ ภาพที่เหน็ท�าให้เขาชะงกั แทบ

ไม่เชื่อสายตาตวัเอง 

พนกังานใหม่ที่นั่งเอกสารรอเขาอยู่ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหน

ที่ผ่านมาในชวีติตั้งแต่พ้นช่วงวยัรุ่น ภมีท�าสิ่งต่างๆ อย่างมหีลกัการ

และเหตุผล ทุกอย่างผ่านการคดิไตร่ตรอง มทีี่มาที่ไปเสมอ แต่มสีิ่งหนึ่งที่

เขาท�าลงไปโดยไม่อาจหยดุตวัเองได้คอืหลงรกัและอกหกัเพราะเดก็สาวคน
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นั้น การถอนตัวจากการเป็นอาจารย์พิเศษเพราะเด็กสาวคนหนึ่งท�าให้เขา

อยากหวัเราะความไร้สาระของตวัเองนกั...แต่เขากท็�ามนัไปแล้ว 

อย่างไรกต็ามการควบคมุปัจจยัความเสี่ยง การให้ค�าปรกึษาทางธรุกจิ

ทั้งภาพรวมและเชงิลกึเพื่อจะได้ตดัสนิใจว่าจะรกุอย่างมั่นใจหรอืจะหยดุการ

ด�าเนนิงานก่อนความเสยีหายจะเพิ่มมากขึ้นกเ็ป็นสิ่งที่ภมีถนดั เพราะฉะนั้น

เขาจงึน�ามาใช้กบัตวัเองในยามที่จ�าเป็น

สิ่งที่ท�าไปแล้ว ภมีเลอืกดแีล้ว และไม่เสยีใจ เขาเชื่อในการตดัสนิใจ

ของตวัเองเสมอ

เหมือนก�าลังถูกจ้อง...พริมเงยหน้าจากเอกสารเมื่อเห็นอดีตอาจารย์ 
ที่ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งเจ้านายก�าลงัยนืมองอยู่ เธอจงึรบีลุกขึ้นยกมอืไหว้

‘หรอือาจารย์จะจ�าเราได้ สายตาที่มองมาไม่เหมอืนกบัมองคนแปลก

หน้า’ 

ภีมรับไหว้ พยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติ ตาของทั้งสองสบกัน

เหมือนครั้งสุดท้ายเมื่อห้าปีก่อน เพียงแต่ครั้งนี้เขาเป็นคนหลบสายตาเสีย

เอง...ประหม่า ใช่...เขาก�าลงัประหม่า ครั้งสุดท้ายที่รู้สกึประหม่ามนัคอืเมื่อ

ไหร่กันนะ...รู้สึกเหมือนเป็นเด็กหนุ่มที่ใจเต้นแรงเมื่อเจอรักเก่ากลับมาอีก

ครั้ง

ชายหนุม่ยกมอืเสยผมแก้เก้อ นิ่งไปอดึใจก่อนเดนิตรงมาที่ชุดรบัแขก 

ผายมอืให้หญงิสาวนั่งลง “เชญินั่งครบั”

ก่อนที่จะพูดอะไรต่อ เสียงเคาะประตูหน้าห้องดังขึ้นก่อนจินดาจะ

ผลกัเข้ามา

“อ้าว คุณภีมคุยเสร็จพอดี จินเอาเอกสารของฝ่ายบุคคลมาให้คุณ

ภมีช่วยเซน็ด้วยค่ะ” เธอบอกพลางส่งเอกสารให้  “เดี๋ยวจนิให้แม่บ้านจดั

เครื่องดื่มมาให้ รบัอะไรกนัดคีะ คุณภมี คุณพรมิ เอ๊ะ ชื่อคล้ายกนัจรงิ” 

จินดาพูดยาวอย่างคนช่างเจรจา ในขณะที่คนชื่อคล้ายกันสบตากับ
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แวบหนึ่งอย่างไม่ได้ตั้งใจ

“ขอบคณุค่ะคณุจนิ แต่พรมิขอไม่รบัดกีว่าค่ะ อกีเดี๋ยวที่ฝ่ายมปีระชมุ 

คงจดักาแฟไว้ ดื่มหลายแก้วเดี๋ยวคนืนี้คงไม่ได้นอน” หญงิสาวยิ้มหวานให้

จนิดาโดยไม่รู้ว่ามใีครบางคนลอบมองอยู่

จินดาหันไปมองทางผู้เป็นนายแล้วสะดุดกับอาการประหลาด รอย

ยิ้มมุมปากของคนหน้าขรึม ตาเป็นประกายเหมือนเด็กหนุ่ม ไม่ใช่พ่อเสือ

ยิ้มยากที่ทกุคนเกรงใจ...ดเูหมอืนเจ้าตวัจะรูว่้าสหีน้าที่หลดุออกไปคงไม่ปกติ

นกั จงึพยายามเกบ็อาการไว้ 

“ไม่ดกีว่าครบั ผมกเ็พิ่งดื่มไปเมื่อสกัครู”่ ชายหนุ่มบอกเสยีงนิ่ง ด้วย

ความเป็นมืออาชีพที่ต้องเก็บความรู้สึก ไม่เผยให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ถึงสิ่งที่เขา

ก�าลงัคดิ ท�าให้ภมีตั้งหลกัได้และพยายามท�าตวัเองให้ดูปกต.ิ..แค่ดูเหมอืน

ปกติ แต่ในใจยังหวั่นไหวอย่างไม่น่าเชื่อ ในฐานะนักวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภมีค�านวณในหวัถงึผลต่างๆ ที่จะตามมาจากการรบัคนที่ยงัคงมอีทิธพิลต่อ

ความรู้สึกของเขาเช่นนี้เข้าท�างานในต�าแหน่งที่ต้องรายงานกับเขาโดยตรง 

แลกเปลี่ยนความเหน็ และบางครั้งต้องเดนิทางไปตดิต่องานร่วมกนั

“โอเคค่ะ ถ้าอย่างนั้นจนิขอตวันะคะ เดี๋ยวขอไปตามงานเรื่องสมัมนา

ที่หัวหินก่อน” เธอบอกก่อนเดินหลบออกไปด�าเนินการเรื่องอื่นต่อ ตาม

ประสาเลขานุการที่ต้องประสานงานกบัทุกฝ่าย

ทันทีที่จินดาออกจากห้องไป เสียงต่างๆ ในห้องก็ดูจะเงียบลงไป

พร้อมกนั น้อยครั้งนกัที่ผู้ชายมาดมั่น ทุกอย่างต้อง ‘เป๊ะเว่อร์’ อย่างภมีอยู่

ในสถานการณ์ที่วางตัวไม่ถูก เพราะปกติเขามักเป็นฝ่ายต้อนให้คนอื่นจน

มุมเสยีมากกว่า

“เอ่อ...” พรมิเป็นฝ่ายท�าลายความเงยีบ

“ได้ข่าวว่า ดร. เอมมกิาแนะน�าคุณมา” เมื่อกลบัมาเป็นตวัของตวัเอง

อีกครั้ง ภีมจึงเอ่ยถามเสียงขรึมเพื่อเริ่มบทสนทนา พลางก้มหน้าอ่าน

ประวตักิารเรยีนและการท�างานของหญงิสาวที่อยู่ในมอื
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“ค่ะ ดร. เอมมิกาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เผอิญอาจารย์ทราบมาจาก 

ดร. อนุวฒัน์ว่าที่นี่ก�าลงัต้องการคน เลยแนะน�าให้ดฉินัมาสมคัร”

ภมีหรี่ตาอย่างใช้ความคดิ ชื่อของอนุวฒัน์ในบทสนทนาท�าให้เขาอด

คดิไม่ได้วา่หรอืเรื่องนี้จะไม่ใช่เหตบุงัเอญิ...เพราะโตมาด้วยกนั เขาจงึทราบ

ดวี่า อนุวฒัน์ เศรษฐการ เป็นเจ้าพ่อแผนการตวัยง ในขณะที่ภมีถนดัการ

วเิคราะห์ความเสี่ยง ศกึษาปัจจยัแวดล้อมอย่างรอบคอบเพื่อให้ธรุกจิด�าเนนิ

ไปได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด อนุวัฒน์ก็เป็นนักวางแผนที่ชอบ High Risk 

High Return ความเสี่ยงสูง ที่อาจจะได้ผลตอบแทนสูงลิ่วหรอืถ้าพลาดก็

ล้มไม่เป็นท่า...การส่งหญงิสาวที่เขาเคยรูส้กึพเิศษด้วยเข้ามาท�างานที่บรษิทั

ในจงัหวะเหมาะเจาะกบัช่วงที่เขาอยู่ต่างประเทศ โดยมเีอมมกิาเป็นคนออก

หน้าเพื่อให้แน่ใจว่าแผนกบุคคลจะไม่มีปัญหา อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ 

อนุวฒัน์วางแผนไว้เช่นกนั

‘ก�าลงัคดิจะท�าอะไรกนัแน่ นายอู’

ชายหนุ่มกวาดตาอ่านประวัติการเรียนและการท�างานคร่าวๆ...เธอ

เรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยม ก่อนไปจบปริญญาโทด้วยทุนของ

มหาวทิยาลยัชั้นน�าในต่างประเทศ และไม่ได้กลบัเมอืงไทยโดยทนัท ีแต่เข้า

ท�างานที่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินติดอันดับหนึ่งในสี่บริษัทยักษ์ใหญ่ของ

อเมรกิา

“ท�าที่วายพเีป็นยงัไงบ้างครบั ได้ข่าวว่างานยุ่งมาก ขนาดเข้าไปเป็น 

จูเนยีร์กแ็จกเลขาฯ ส่วนตวักนัเลยทเีดยีว” ภมีเปิดประเดน็ และดูเหมอืน

เขาเลือกหัวข้อได้ดี เพราะดวงตาใสแจ๋วคู่นั้นเป็นประกายวับยามเล่าเรื่อง

ประสบการณ์ท�างาน

“งานหนกัค่ะ แต่กส็นุก โพรเจกต์ท้าทายมาก ส�าหรบัจูเนยีร์นี่ไม่เชงิ

ได้เลขาฯ ส่วนตวั แต่บรษิทัจะจดัทมีผู้ช่วยที่เราไหว้วานเรื่องที่ไม่เกี่ยวกบั

เรื่องงานได้ อย่างเช่นถ้าต้องไปต่อคิวจ่ายบิลต่างๆ หรือไปรอเอาเสื้อส่ง

ซักแห้ง เขาจะบอกว่าไม่ต้องไปท�าเอง ถ้ามองในทางที่ดีก็คือฝึกใช้เวลาให้
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เกดิประโยชน์สงูสดุค่ะ แต่คดิอกีทคีอืไม่ยอมให้เสยีเวลากบัอย่างอื่นเลยค่ะ 

ลุยงานอย่างเดยีว”

“แล้วเคยวานผู้ช่วยไปท�าอะไรประหลาดๆ บ้างไหมครบั” 

เขายิ้มบางๆ ขยบันั่งสบายๆ พงิพนกัเก้าอี้ ท�าให้เธอเกรง็น้อยลง 

“น้อยมากค่ะ เกรงใจ อย่างมากก็ฝากไปต่อคิวซื้อกาแฟช่วงที่คน

แน่นๆ อย่างช่วงเช้าหรอืหลงัพกัเที่ยง เพราะจะเอาเวลามาอ่านเปเปอร์ โดน

นายที่นู่นบ่นประจ�าว่าท�างานดแีต่ต้องหดัใช้คนมากกว่านี้”

“ของผมโชคด ีมคีุณจนิ ผมเลยไม่ทนัต้องคดิว่าจะใช้อะไร คุณจนิ

จดัการมาก่อนที่ผมจะคดิว่าผมต้องใช้เสยีอกี”

พรมิหวัเราะ อาจารย์ภมีของสาวๆ ช่างคุยกว่าที่คดิ เขาไม่ขรมึเป็น

นกัพรตหรอืพูดเป็นแต่เรื่องมอเดลการวเิคราะห์ปัจจยัอย่างที่ทุกคนคดิ

“ดร. เอมมิกาก็บอกค่ะว่าถ้าสงสัยอะไรแล้วไม่มีใครตอบได้ ให้มา

ปรกึษาคณุจนิ เธอจดัให้ได้ทกุอย่าง ถงึตอบเองไม่ได้เธอกบ็อกได้ว่าต้องไป

ถามใคร”

ภมีพยกัหน้าเหน็ด้วย ดเูหมอืนหญงิสาวตรงหนา้จะสนทิกบัเอมมกิา

น้องสะใภ้เขากว่าที่คดิ บางทสีิ่งที่เขาอยากรู้อาจไม่ต้องไปสบืไกล เอมมกิา

และอนุวฒัน์น่าจะเป็นคนที่ทราบทุกอย่างมาตลอด

ภีมกวาดตาอ่านเอกสารตรงหน้าต่อ...จากที่ระบุ เธอท�างานที่วายพี

เกือบสองปี และหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นนักวิเคราะห์อิสระ รับโพรเจกต ์

ฟรแีลนซ์จากบรษิทัเลก็ๆ ซึ่งดไูม่น่าจะได้ใช้ความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที่ 

แม้รายได้จากงานฟรแีลนซ์ไม่แย่นกั แต่เมื่อดูจากโพรไฟล์ระดบัเธอซึ่งเป็น

เด็กทุนจบจากสถาบันชั้นน�าและมีประสบการณ์การท�างานจากวายพีที่จ่าย

เงนิเดอืนสูงลบิลิ่วแล้ว ไม่น่าเลอืกเดนิทางนี้ ถ้าไม่ใช่ความผดิพลาดอย่าง

ใหญ่หลวงที่วายพ ีกต็้องเป็นเหตุผลส่วนตวัที่หลกีเลี่ยงไม่ได้

แม้อยากเจาะลกึถงึสิ่งที่อยากรู ้แต่จากประสบการณ์การหาข้อมลู ภมี

เลี่ยงไปถามเรื่องอื่นเพื่อให้บทสนทนายงัคงด�าเนนิต่อไปอกีนดิ
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“ท�าหน้าที่อะไรที่วายพคีรบั”

“เป็นฝ่ายวเิคราะห์ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยสนบัสนนุด้านข้อมลู ทั้ง

ด้านตัวเลขและปัจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ มีบางงานที่เป็นคนออกไป

รับงานและพรีเซนต์เองบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วแม่นด้านวิเคราะห์มากกว่า 

เพราะถนดักว่าการดลีกบัคน”

แม้หญงิสาวจะออกตวั แต่จากประสบการณ์เดก็กจิกรรม เธอดตูดิต่อ

สื่อสารกบัผู้คนได้ดทีเีดยีว ไม่น่าเป็นอุปสรรคต่อเรื่องงาน 

ภมีถามต่อ “ต�าแหน่งเดมิของคุณนทตี้องพบปะลูกค้า บางครั้งต้อง

ไปประชุมนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ แต่ละรอบน่าจะไม่นาน มอง

ว่าเป็นปัญหาไหมครบั”

พรมิอึ้งไปเลก็น้อย นกึถงึสถานการณ์และความรบัผดิชอบในปัจจบุนั 

อย่างไรกต็ามนี่คอืสิ่งที่เธอรบัทราบอยู่แล้วก่อนตดัสนิใจรบังานนี้

“ไม่ค่ะ เดนิทางได้ ถ้าเป็นทรปิสั้นๆ ไม่ต้องไปอยู่ประจ�าที่สาขาอื่น”

ภมีพยกัหน้ารบัทราบ น่าจะถงึเวลาถามสิ่งที่เขาอยากรู้ “งานที่วายพี

เป็นความฝันของนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงิน ถามได้ไหมครับว่า

ท�าไมถงึออกมา ไม่อยู่เกบ็เกี่ยวประสบการณ์อกีหน่อย”

ภมีสงัเกตสหีน้าของหญงิสาว และเหน็ได้ชดัว่าแววตาสุกใสนั้นหม่น

ลงเลก็น้อย...แน่ละว่าค�าถามนี้ไม่เกนิความคาดหมายของเธอ แต่กไ็ม่ใช่สิ่ง

ที่เธอจะสะดวกใจเล่ารายละเอยีด

“งานที่วายพดีมีากค่ะ หลายคนเตอืนก่อนเข้างานว่าการแข่งขนัภายใน

สูง แต่ในทมีที่อยู่ ทั้งนายและเพื่อนร่วมงานด ีแต่ที่ออกมาเพราะไม่มเีวลา

ให้ที่บ้าน และอยากกลบัเมอืงไทยค่ะ” พรมิบอกตวัเองว่าเธอไม่ได้โกหก แค่

ตอบตามความจรงิเท่าที่เขาควรรบัทราบ

สิ่งที่ภีมได้ยินท�าให้เขาอึ้งไปเล็กน้อย...ไม่มีเวลาให้ที่บ้าน หมายถึง

พ่อแม่หรอืใคร เดก็หนุม่ที่เคยตามเธอเป็นเงาตอนนั้น...คูห่มั้นที่พชิติใจเธอ

ได้ ตอนนี้เขาอยูใ่นสถานะอะไร เพื่อความชดัเจนในการประเมนิสถานการณ์ 
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เขาถามย�้าอกีครั้ง

“ขอโทษที่ถามนะครบั แต่เพื่อให้มั่นใจว่าเรามอบหมายงานให้คณุตาม

ความเหมาะสมด้านเวลา คุณพรมิมคีรอบครวัแล้ว...” ภมีทอดเสยีง แต่ก็

แทบกลั้นใจในขณะฟังค�าตอบ 

พริมดูลังเล สีหน้าที่เหมือนคาดหวังค�าตอบของผู้เป็นนายยิ่งท�าให้

เธอไม่แน่ใจว่าควรตอบอย่างไรด ีในที่สุดเธอกต็ดัสนิใจบอกไป

“ใช่ค่ะ พรมิมคีรอบครวัแล้ว”



๓

ผ่านไปสองวันนับตั้งแต่พริมขึ้นไปรายงานตัว หลังจากพบกัน 
ครั้งนั้นแล้ว เธอก็ไม่ได้เจอกับอดีตอาจารย์หรือเจ้านายในปัจจุบันอีก 

อย่างไรกต็าม สิ่งหนึ่งที่เธอได้รบัรูก้ค็อื ภมี เศรษฐการ เป็นที่สนใจของสาวๆ 

ในบรษิทั ไม่ต่างกบัที่เธอเคยได้ยนิกลุ่มเพื่อนในมหาวทิยาลยักล่าวขวญัถงึ 

แม้เธอไม่ได้พบเขา แต่ได้ยนิความเคลื่อนไหวของเขาทกุย่างก้าวผ่านหตูลอด

โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเสาะหาข้อมูล

อย่างเช่นตอนนี้ เสยีงจ้อกแจ้กดงัมาจากสาวๆ ทมีเลขาฯ

“เธอรูไ้หม เมื่อกลางวนัคณุภมีลงไปทานข้าวที่ห้องอาหารด้วย ฉนัละ

แทบกรี๊ด ร้อยวันพันปีได้แต่แอบดูตอนเดินไปขึ้นรถออกไปทานข้าวกับ

ลูกค้า หรอืถ้าอยู่ออฟฟิศกม็แีต่คุณจนิให้แม่บ้านไปซื้อข้าวให้” 

“กรี๊ด! จรงิเหรอ พลาดมาก วนันี้ออกไปกนิข้างนอกมา” 

“ใช่ ประหลาดมาก แถมเมื่อวานเยน็คุณภมีลงมาตามงานเองที่ชั้นนี้

ด้วย ใส่สูทสกีรมท่า หล่อมาก”

“อ๊าย กี่โมง ท�าไมไม่เหน็”
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“มาประมาณห้าโมงครึ่งนะ” 

“ท�างานที่นี่มาเกอืบปี ยงัไม่เคยเหน็คณุภมีลงมาตามงานเอง แต่สงสยั

ลงมาหาคุณนท ีเพราะใกล้จะไปประจ�าที่สาขาพม่าเตม็ทแีล้ว”

การเปิดเออซีที�าให้ภาคธุรกจิเหน็ลู่ทางไปลงทุนที่พม่ากนัมากขึ้น ใน

ฐานะบรษิทัที่ปรกึษา ภมีเหน็ช่องทางว่าบรษิทัควรไปบกุเบกิสาขาที่นั่น มทีมี

ศกึษาข้อมลูสภาพแวดล้อม ดลููท่างตลาด สร้างความสมัพนัธ์กบัภาครฐั เพื่อ

จะได้ให้ค�าปรกึษาลกูค้าเรื่องข้อมลูเชงิลกึได้อย่างเตม็ที่ นทคีอืคนที่ภมีไว้ใจ

และส่งไปเป็นหวัหน้าทมีรบัผดิชอบงานชิ้นนี้ ต�าแหน่งของนททีี่ว่างลงคอืการ

ดูแลลูกค้าต่างชาตทิี่มาลงทุนในไทย เลยตกอยู่ในความดูแลของพรมิไป

ข้อมลูใหม่ที่เพิ่งได้ยนิคอืนายลงมาตามงานเองตอนห้าโมงกว่า ท�าให้

พรมิรูส้กึไม่ดนีกั เขาจะว่าอะไรไหมถ้ารูว่้าเธอแทบพุง่ตวัออกจากบรษิทัทนัที

ที่หมดเวลาท�างานตอนห้าโมง...แม้พรมิจะแน่ใจว่างานที่รบัผดิชอบเสรจ็ตาม

เป้าหมายของแต่ละวัน แต่การเข้าออกตามเวลาดูจะผิดวิสัยวัฒนธรรม

องค์กรของบรษิทัที่ปรกึษาทางธรุกจิทั้งหลาย เพราะเนื้องานที่ยากและลกูค้า

กระเป๋าหนักที่ต่างเร่งอยากได้ข้อสรุปเพื่อด�าเนินการต่อ ท�าให้เจ้าหน้าที่ใน

สายงานนี้แต่ละคนมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจท�างานกันถึง

ดึกดื่น ไม่ไล่ไม่ยอมกลับบ้าน เช่นเดียวกับที่เธอเคยท�าเมื่อครั้งเรียนจบ

ใหม่ๆ 

เสียงเคาะกระจกพาร์ทิชันท�าให้พริมเงยหน้าขึ้นมอง เธอนั่งประจ�า 
ที่โต๊ะนี้ชั่วคราวและจะย้ายเข้าห้องท�างานประจ�าหลงัจากนทยี้ายไป

“คุณนทีมีอะไรจะใช้พริมรึเปล่าคะ” หญิงสาวยิ้มให้คนที่มาหา...นที

เป็นชายวันสี่สิบต้นๆ ที่ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ได้รับความไว้

วางใจจากคนในบริษัท จนพริมเสียดายที่มีเวลาได้เรียนรู้งานจากเขาน้อย

เหลอืเกนิ อย่างไรกต็าม ทั้งสองยงัถอืว่าเป็นทมีเดยีวกนั เธอขอค�าปรกึษา

จากเขาได้แม้เขาจะย้ายไปแล้ว
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“ไม่มีครับ ผมแค่จะแวะมาถามเพราะไม่เห็นคุณพริมลงไปทานข้าว 

ท�างานสายนี้ต้องดแูลสุขภาพนะครบั ถงึได้เงนิเยอะแต่ถ้าป่วยต้องรกัษาตวั

กไ็ม่คุ้ม”

น�้าเสยีงนั้นเมตตาเหมอืนพี่ชายใจด ีไม่มแีววก้อร่อก้อตกิ ท�าให้พรมิ

ยิ้มรบั 

“ขอบคณุมากเลยค่ะ พรมิเอาข้าวมาทานคะ่ ตอนกลางวนัพรมิอยาก

รบีเคลยีร์งานไปด้วย เพราะตอนเยน็พรมิออกจากออฟฟิศเรว็กว่าคนอื่น...

เอ่อ กลบัเรว็นี่นายว่าอะไรรเึปล่าคะ” หญงิสาวถามอย่างไม่แน่ใจ

“ไม่เลยครบั คณุภมีไม่เคยสนใจเลยว่าใครจะเข้าจะออกกี่โมง ขอให้

งานเสร็จก็พอ ถ้าเกิดต้องการตามตัวจริงๆ คุณภีมมีคุณจินดาที่มีความ

สามารถประหนึ่งยอดมนุษย์ ช�านาญพเิศษด้านการตามตวัทุกคนได้ ไม่ว่า

จะซ่อนอยู่มุมไหนของโลกครบั”

นทบีอกอย่างอารมณ์ด ีท�าเอาหญงิสาวหวัเราะคกิ นกึภาพจนิดากด

โทรศพัท์ยกิๆ ตามตวัผู้คนที่ภมีต้องการตดิต่อ

“เดี๋ยวบ่ายนี้มีประชุมเปิดโพรเจกต์กับลูกค้ารายใหม่นะครับ เป็น

บรษิทัสญัญาณกนัขโมยที่ขายดทีี่สุดในอเมรกิาและแคนาดา คณุพรมิเตรยีม

ตวัเข้าประชุมด้วยละกนั เพราะอกีหน่อยต้องดลีกบัเจ้านี้เอง”

“ได้เลยค่ะ พรมิอ่านข้อมูลคร่าวๆ ไว้แล้ว เดี๋ยวเจอกนัที่ห้องประชุม

ค่ะ”

สายที่ไม่ได้รบัจากสมพงษ์ท�าให้ภมีจ้องโทรศพัท์อย่างครุ่นคดิ ความ
รู้สกึอยากโทร. กลบัมพีอๆ กบัไม่อยากโทร. เขานกึถงึบทสนทนาที่คุยกบั 

สมพงษ์ อดีตต�ารวจที่ออกจากราชการมาท�าธุรกิจนักสืบอาชีพซึ่งภีมใช้

บรกิารอยู่บ่อยๆ 

‘ครบั ใช้นางสาวและชื่อสกลุเดมิ แต่ผมอยากให้คุณสมพงษ์ช่วยเชก็

สถานภาพการสมรสให้หน่อย’ เสยีงนั้นไม่เตม็เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจผดิ
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กบัทุกครั้ง

‘ไม่มปีัญหาครบั แล้วคุณภมีอยากให้ผมเชก็ย้อนกลบัไปด้วยรเึปล่า

ครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกตั้งแต่เธอไปเรียนต่อ แต่อาจจะต้องใช้เวลาตาม

หน่อย เพราะเหตกุารณ์เกดินอกประเทศ’ สมพงษ์ผูม้คีวามจ�าประหนึ่งสมอง

กลจ�าชื่อนี้ได้ทันที เพราะเธอคือสาวน้อยในวันวานที่เขาค้นพบว่าเธอหมั้น

หมายกบัลูกชายคนเดยีวของตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งของเมอืงไทย 

ภมีลงัเล ก่อนตดัสนิใจ ‘ไม่ครบั เอาแค่สถานภาพมาก่อน ถ้าเธอยงั

สมรสอยู่จรงิ คงไม่เหมาะที่ผมจะสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบัภรรยาคนอื่น’

‘ครบั แล้วได้ค�าตอบผมจะโทร. กลบัไป’

ภมีสูดหายใจลกึ ก่อนกดโทร. ออก เสยีงสญัญาณรอสายดงัอยู่แค่

ครั้งเดยีว ราวกบัว่าทางนั้นกร็อให้เขาโทร. กลบัไปเช่นกนั...ค�าตอบสั้นๆ ที่

ได้ยินท�าให้ภีมเอนหลังพิงศีรษะกับพนักเก้าอี้ หลับตาลง พึมพ�าขอบคุณ

ก่อนตดัสายไป

สิ่งที่เขากลัวกลายเป็นความจริงเสียแล้ว เมื่อสามปีก่อนพริมจด

ทะเบยีนสมรสที่สถานทูตไทย ณ กรุงวอชงิตนัดซี ีและสถานภาพปัจจุบนั

ของเธอกค็อื...สมรสแล้ว

ร่างสูงบ่ากว้างในชุดสูทสีเทาอ่อนดูโดดเด่นเป็นศูนย์รวมของสายตา
หลายคู่เสมอ ไม่ว่าจะยนืที่มุมห้องหรอืกลางห้อง พรมิบอกตวัเองว่าถ้าเธอ

เป็นผู้ชาย เธอจะเลี่ยงการยนือยูใ่กล้เขา เพราะความเฉยีบของเขาท�าให้ผูช้าย

ดูดกีลายเป็นหมองไปได้ทเีดยีว

วนันี้ที่บรษิทัมงีานเลี้ยงส่งเลก็ๆ จดัให้นททีี่ก�าลงัจะเดนิทาง ทแีรก

จินดาบอกว่าผู้เป็นนายติดธุระมาร่วมงานไม่ได้ แต่ในที่สุดเขาก็มาเมื่องาน

เริ่มไปได้ช่วงหนึ่ง

ผ่านไปเกอืบเดอืนที่พรมิเริ่มงานใหม่ ทกุอย่างผ่านไปได้ด้วยดทีั้งเนื้อ

งานและทมีงาน เธอปรบัตวัเข้ากบัการท�างานประจ�าอกีครั้งไดอ้ย่างด ีคนใน
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บริษัทดูจะเกรงใจเธอตามสมควร ซึ่งพริมหวังว่ามันจะเกิดจากการวางตัว

และเนื้องานที่เธอท�า เพราะน้อยคนนกัที่ทราบว่าคนที่ชกัจงูเธอเข้ามาท�างาน

ที่นี่คอื ดร. เอมมกิา เศรษฐการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการของบรษิทั และเป็น

ญาตขิองเจ้านาย

มีเพียงข้อเดียวที่ท�าให้การท�างานของเธอไม่ปกตินัก คือ งานเลี้ยง 

วนันี้เป็นครั้งแรกในรอบเดอืนที่เธอได้เจอกบัผูเ้ป็นนาย พรมิไม่อยากคดิไป

เอง และจรงิๆ กไ็ม่ได้มเีหตอุะไรที่จะท�าให้คดิว่าเขาตั้งใจหมางเมนิและจงใจ

หลบเธอ แต่จากที่ได้ยนิจากทุกคน งานในต�าแหน่งของนทขีึ้นตรงกบันาย 

และมเีหตทุี่จะต้องปรกึษาขอความเหน็จากนายอยูบ่่อยครั้ง แต่เธอกลบัไม่มี

โอกาสนั้น จะว่าเขาไม่พอใจในผลงานของเธอก็ไม่น่าใช่ เพราะเมื่อลอง

เลียบเคียงถามจินดาและนทีว่าเจ้านายมีความเห็นอย่างไรกับงานที่ผ่านมา

ของเธอ เธอก็ได้รับค�าตอบในด้านดี คือไม่มีอะไรให้ห่วง...คงต้องรอดู

สถานการณ์หลงัจากนทไีปประจ�าที่สาขาแล้ว ว่านายยงัจะปล่อยให้เธอท�างาน

เองโดยไม่ต้องรอความเหน็เขาอยู่รเึปล่า

พรมิไม่ได้อยากจะมโนไร้สาระ แต่กอ็ดไม่ได้ เพราะขนาดงานวนันี้

ได้เจอหน้ากนัจะจะ เขากแ็ค่ยิ้มบางๆ ให้เธอหนึ่งท ีก่อนบอก ‘สวสัดคีรบั’ 

ยงัไม่ทนัที่เธอจะโต้ตอบอะไร เขากเ็ดนิเลยไปคุยกบัคนอื่น 

นี่เขาไม่ได้กดดนัทางอ้อม หาเรื่องให้เธอพจิารณาตวัเอง ลาออกก่อน

พ้นโปรฯ อยู่ใช่ไหม

ภีมแอบเหลือบมองสาวร่างเล็กในชุดสูทสีครีมที่ยืนคุยกับพนักงาน 
คนอื่นในแผนก ดูเธอเข้ากนัได้ดกีบัทุกคน เท่าที่นทแีละจนิดาน�าผลงานมา

เสนอ พริมเก่งสมกับเป็นเด็กทุนและผ่านการเทรนงานมาจากบริษัทระดับ

โลกอย่างวายพ.ี..เขารูต้วัดว่ีาเขาเสยีมารยาท ท�าตวัไม่สมเป็นผู้ใหญ่ และไม่

เป็นมืออาชีพในฐานะผู้เป็นนาย อีกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ท�าให้เขาท�าตัวไม่มี

เหตุผลได้ 
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ถงึเวลาที่เขาควรจะต้องเผชญิหน้ากบัความไม่พร้อมของตวัเอง ภมี

เดนิไปยงัทศิที่พรมิ นท ีและทมีงานอกีสองคนก�าลงัคุยกนัอยู่อย่างออกรส 

“ก�าลงัคุยเรื่องอะไรกนัอยู่หรอืครบั”

เสียงถามอย่างสนใจของผู้เป็นนายท�าให้นทีขยับให้ภีมเข้าร่วมในวง

สนทนา พรมิเงยหน้ามองผู้เป็นนายอย่างประหลาดใจ ภมีสบตา ยิ้มให้เลก็

น้อย แม้ไม่ใช่ยิ้มกว้างทั้งปากและตา แต่หญงิสาวกใ็จชื้นขึ้น...เป็นสญัญาณ

ที่ด ีเธอคงไม่ถูกไล่ออกก่อนพ้นโปรฯ

“ก�าลังแซวคุณพริมครับว่าโดนคุณทนงหลอกขายสัญญาณกันขโมย

เข้าให้แล้ว”

พรมิหวัเราะคกิ เสยีงใสแจ๋ว ตาเป็นประกายท�าให้คนรอบข้างอดยิ้ม

ตามไม่ได้

“ไม่ได้หลอกค่ะ คุณทนงใจดีกับพริมมาก คือจริงๆ ลูกค้ากลุ่ม 

เป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นอาคารส�านกังาน คอนโดฯ หรอืหอพกัขนาดกลาง

ขึ้นไป ขายทลีะลอตใหญ่ ทนีี้พรมิไปซกัไซ้เขาว่าท�างานยงัไง ถ้าออดดงัแล้ว

จะเกิดอะไรขึ้น พริมสนใจอยากติดบ้าง ถามเยอะมากจนเธออาจจะตัด

ร�าคาญ เลยบอกจะยกให้พรมิฟรีๆ  ทั้งชุด ปฏเิสธแทบไม่ทนัเลยค่ะ พรมิ

ขอซื้อแต่กล็ดแลกแจกแถมเหมอืนได้เปล่า” หญงิสาวอธบิาย

“เหน็คณุทนงบอกครบัว่าพอให้ทมีงานไปตดิที่บ้านคณุพรมิแล้ว เหน็

ช่องทางในการขยายไลน์มาเปิดตลาดครวัเรอืน” นทบีอก

“ใช่ค่ะ สงสยัทมีงานไปรายงานว่าบ้านพรมิมผีูใ้หญ่แค่พรมิกบัแม่แค่

สองคน มหีมาตวัใหญ่หน้าขงึขงัแต่กข็ี้เล่น ใจดเีล่นกบัเขาไปทั่ว คนช่วยงาน

บ้านก็เป็นเด็กซื่อเหลือเกิน คุณทนงห่วงมากเลยจัดกล้องให้เพิ่ม แถม

เซนเซอร์ตดิหน้าต่างมาครบทุกบานเลย” 

ภมีเลกิคิ้ว สนใจข้อมลูใหม่ที่ได้รบั “คณุพรมิอยูบ้่านหลงันั้นนานแล้ว

เหรอครบั” 

ค�าถามของผู้เป็นนายที่แสดงความสนใจความเป็นมาของเธอท�าให้
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พรมิโล่งใจ...ที่ผ่านมาเขาคงยุ่งจรงิ เธอกไ็ม่น่าจะคดิเป็นตุเป็นตะ

“เป็นบ้านที่พริมอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะ แต่ก่อนเหมือนอยู่ไกลมาก 

แต่ท�าไปท�ามาตอนนี้กลายเป็นอยู่กลางเมอืง ใกล้รถไฟฟ้า คนที่เคยอยู่เดมิ

เลยขายไปเยอะ มคีนใหม่ๆ หน้าไม่คุ้นย้ายเข้ามาอยู่เพิ่ม คุณพ่อพรมิเสยี

ตอนที่พรมิไปเรยีนต่อได้ไม่นาน ตอนนี้เลยเหลอืแค่คณุแม่ค่ะ พรมิเลยห่วง

อยู่เหมอืนกนั ตดิกล้องไว้ให้ดูรอบๆ บ้านได้กอ็ุ่นใจด”ี พรมิอธบิาย

“เรยีนจบกลบัมาคณุพรมิกอ็ยูท่ี่นั่นตลอดเหรอครบั เอ่อ ผมหมายถงึ 

...หลายคนพอกลบัมาจากต่างประเทศชอบแยกไปซื้อคอนโดฯ อยู่” 

พรมิแปลกใจเลก็น้อยที่เจ้านายสนใจรายละเอยีด แต่เธอกต็อบตาม

จรงิ “บ้านเดมิตลอดค่ะ แม่พรมิเป็นคนตดิที่ เคยชวนแม่ขายบ้านแล้วย้าย

ไปอยูเ่ชยีงใหม่หรอืจงัหวดัอื่นที่วุ่นน้อยกว่ากรงุเทพฯ ค่ะ แต่แม่ไม่ยอมไป”

“ดนีะครบัที่ไม่ได้ย้ายไป ไม่งั้นคุณภมีอดได้คนเก่งๆ อย่างคุณพรมิ

มาร่วมงานเลย” นทหียอด 

พรมิยิ้มหวานให้รุ่นพี่ในแผนก

“ใช่ครบั ดทีี่เราได้ร่วมงานกนั” ภมีรบัค�าพลางยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่จรงิใจ

ที่สุดในรอบหนึ่งเดอืนที่ผ่านมา...คนมคีวามหวงัมนัหน้าตาอย่างนี้นี่เอง



๔

ภีมว่ายน�้าจากขอบสระด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอยู่หลายรอบ 
บรรยากาศยามค�่าคนืมเีพยีงแสงสลวัๆ ของไฟใต้น�้าที่เปิดไว ้เขาวา่ยน�้าเพื่อ

ระบายความเครยีดและลดความฟุ้งซ่านที่วนไปมาตกีนัยุง่ในหวั น�้ากระเพื่อม

ทั่วสระเมื่อเขาทะลึ่งขึ้นจากน�้าพร้อมหมุนหัวไหล่กว้างผลักตัวไปด้านหน้า 

หายใจเข้าก่อนด�าดิ่งลงน�้าอกีครั้ง ชายหนุ่มว่ายท่าผเีสื้อได้สวย แรง และ

เรว็ ประหนึ่งนกักฬีาอาชพีที่มสีรรีะเหมาะสมกบัท่านี้ กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ของหวัไหล่แขง็แรง หน้าอก ล�าตวั หลงัและขาดูจะประสานกนัอย่างลงตวั 

มหีลายสิ่งที่เขาก�าลงัสงสยัเกี่ยวกบัตวัพรมิ วธิทีี่ง่าย ได้ประสทิธภิาพ 

และประหยดัเวลาที่สุดคอืการถามจากเจ้าตวั ซึ่งครั้งนี้หลกัการและเหตุผล

ถูกปัดตกไป เพราะเขาคงเก็บวิธีนี้เป็นทางเลือกสุดท้าย อย่างไรก็ตาม 

นอกจากเจ้าตวัเอง เขาเชื่อว่ายงัมอีกีหลายคนสามารถช่วยให้ความกระจ่าง

เรื่องนี้กบัเขาได้ 

เขาเริ่มมั่นใจว่าการเข้ามาท�างานของพรมิโดยตดิต่อผ่านเอมมกิาและ

อนุวฒัน์นั้นไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ แต่ด้วยสถานภาพของหญงิสาวตอนนี้ เขายิ่ง
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ต้องให้เกยีรตเิธอเป็นพเิศษ การแสดงความสนใจอย่างออกนอกหน้าเป็นสิ่ง

ที่ต้องระมัดระวัง แม้ญาติผู้น้องของเขาไม่ใช่คนปากโป้ง แต่ก็เป็นคนช่าง

เจรจา ขี้เลน่ ชอบแซวไปทั่ว ยิ่งกบัคนที่สนทิสนมกนั นายออูอกจะ ‘รั่ว’ ผดิ

เวลาจนเกอืบเสยีเรื่องอยูห่ลายครั้ง ภมีไม่อยากให้หญงิสาวอดึอดัหรอืสร้าง

ก�าแพงขึ้นมากั้นหากรูว่้าเขาก�าลงัสนใจเธอ หรอืถา้จะพดูให้ถกู คอืเขาสนใจ

เธอมานานมากแล้ว ซึ่งลูกพี่ลูกน้องคนนี้เป็นคนเดยีวที่รู้ดแีละเขาไม่ต้องการ

ให้เปิดเผยออกมาก่อนเวลาที่สมควร

การตดิต่อสมพงษ์ให้ช่วยหาค�าตอบกเ็ป็นอกีหนึ่งทางเลอืก เขามั่นใจ

ในความเป็นมอือาชพีและการเกบ็ความลบักบัตวัของอดตีนายต�ารวจผูน้ี้ แต่

ถ้าจะเลอืกทางนี้จรงิภมีกอ็ดละอายใจไม่ได้ การจ้างนกัสบืเอกชนมอือาชพี

สืบค้นข้อมูลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาคนอื่น เป็นสิ่งที่เขารู้สึกแย่เกินกว่าจะ

ออกค�าสั่งไป 

วิธีสุดท้ายที่เหลืออยู่และดูเหมือนจะสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

นอ้ยที่สดุคอื การสบืด้วยตวัเอง ภมีบอกตวัเองว่าบางครั้งเขากต้็องเรยีนรูท้ี่

จะเลอืกทางที่มปีระสทิธภิาพนอ้ยกว่าและใช้เวลานานกวา่...ภมีถอนใจ เป็น

อกีครั้งที่ภมีใช้ใจในการตดัสนิน�าหน้าสมอง

เสยีงเคาะประตูห้องดงัขึ้น ก่อนจนิดาจะเดนิเข้ามาและส่งพาสปอร์ต
ให้ภมี

“รอบนี้ยังไม่หมดอายุค่ะ แต่จินเพิ่มหน้าให้แล้ว อีกเรื่องคือเลขาฯ 

คณุหว่องถามว่าหลงัประชมุเสรจ็คณุภมีอยูเ่ล่นเทนนสิต่อได้รเึปล่าคะ ไม่ได้ 

ประลองฝีมือกันนานแล้ว” เลขาฯ พูดถึงลูกค้าชาวฮ่องกงที่เป็นเพื่อนเก่า 

ของภีม ซึ่งมีนัดกันอีกสามวันข้างหน้า รอบนี้ภีมเป็นคนเดินทางไปพบ 

ด้วยตวัเอง

ภมียิ้มรบั พร้อมฝากค�าท้ากลบัไป “ได้เลยครบั บอกเลยรอบนี้ผม

ชนะแน่” 
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“งั้นจนิเลื่อนเป็นไฟลต์ค�่านะคะ เล่นเสรจ็เผื่ออยูท่านข้าวต่อแล้วค่อย

ให้รถทางนั้นไปส่งที่สนามบนิ เอ๊ะ หรอืคณุภมีจะพาคณุพรมิไปพรเีซนต์งาน

รอบนี้พร้อมกนัเลย เพราะไหนๆ เธอกต้็องดแูลแอกเคานต์นี้ต่อจากคณุนที

แล้ว” จนิดาเสนอ

ภมีเงยหน้าจากพาสปอร์ตในมอื ตาคูน่ั้นดจูะมปีระกายอย่างเกบ็ไม่อยู่ 

“งั้นคณุจนิลองแจ้งเธอดลูะกนัครบั ถ้าเตรยีมตวัทนักจ็ะได้ไปแนะน�า

ตัวไว้” ใบหน้าหล่อเสก้มมองพาสปอร์ต ยิ้มมุมปาก ซึ่งไม่พ้นสายตาช่าง

สงัเกตของเลขาฯ คู่ใจ

“หรอืจะให้นดัคณุเฉนิเพิ่มอกีวนัดคีะ จนิยงัไม่ได้ตดิต่อไป แต่ถ้าทาง

โน้นว่าง จะได้พาคุณพรมิไปแนะน�าตวัด้วยเลย แล้วเปลี่ยนไฟลต์กลบัเป็น

วนัรุ่งขึ้นตอนบ่ายๆ”

ใบหน้าหล่อของผู้เป็นนายดูเป็นกงัวล ไม่ได้ยนิดอีย่างที่เธอคาด

“อย่าดกีว่าครบั รอบนี้ผมไม่อยากค้าง บนิไปเช้ากลบัค�่าๆ ตามแผน

เดมิน่าจะดกีว่า” ภมีบอกอย่างตดัใจ รูว่้าตนเองไม่บรสิทุธิ์ใจในฐานะเจ้านาย

และลูกน้อง แต่เขาไม่อาจให้ใครครหาเธอได้ แม้มั่นใจในตัวเองว่าจะไม่มี

เหตุการณ์เสื่อมเสยีอะไรเกดิขึ้นกต็าม

“ตกลงค่ะ เดี๋ยวจินรีบแจ้งให้คุณพริมเตรียมตัวแล้วจัดการเรื่องตั๋ว

ให้เธอด้วย” เธอบอกแล้วเดนิหายจากห้องไป

ภีมทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้ อดไม่ได้ที่จะยิ้มกว้าง...ความรู้สึกเหมือน 

หนุ่มน้อยมนีดัเดตครั้งแรกกบัสาวมนัดจีรงิๆ 

ภีมมองร่างเล็กที่นอนคุดคู้ใต้เสื้อสูทของเขาบนเก้าอี้ตัวใหญ่ของ 
ชั้นธุรกิจ แม้จะดีใจที่ได้นั่งมองเธอใกล้ๆ ในระยะประชิดโดยไม่ต้องแอบ

หรอืหลบสายตาอย่างที่เคยอยากท�ามาหลายปี แต่ชายหนุ่มกอ็ดถอนใจอย่าง

ผดิหวงัไม่ได้ เมื่อคนืเขาอตุส่าห์นั่งคดิหวัข้อการสนทนาที่จะท�าให้สามชั่วโมง

ในการเดินทางครั้งแรกด้วยกันผ่านไปอย่างราบรื่น แต่ดูเหมือนไม่จ�าเป็น
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ต้องใช้เสยีแล้ว

ภาพชายหนุ่มหน้าตาดีจัด เป็นที่คุ้นหน้าในวงสังคม ดูแลหญิงสาว

ร่างเลก็หน้าตาน่าเอน็ดทู�าให้คนที่เหน็อดยิ้มไม่ได้ พนกังานประจ�าเครื่องเดนิ

กลบัมาพร้อมหมอนองิใบเลก็ ภมีเอ่ยขอบคุณ ก่อนเอี้ยวตวัไปประคองคอ

เธอขึ้น สอดหมอนเข้าไปและจัดท่าให้เธอสบายขึ้น มือใหญ่เกลี่ยปอยผม

ตรงหน้าผาก มองเธอนิ่ง ยามหลบัตาเธอดูเหมอืนเดก็สาวคนนั้น คนที่เขา

ไม่อาจจะละสายตาไปจากเธอได้ 

เกดิอะไรขึ้นกบัเธอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา...ภมีอดคดิไม่ได้ว่าถ้าวนันั้น

เขาไม่มวัแต่ลงัเล ถ้าเขาท�าตามหวัใจตวัเองพสิูจน์ให้เหน็ว่าเขาดูแลเธอได้ดี

กว่า สถานการณ์ในวนันี้อาจจะแตกต่างไป  แต่ภมีกย็งัเชื่อว่าสิ่งใดเกดิขึ้น

แล้ว สิ่งนั้นดเีสมอ เขาโชคดทีี่เธอได้เดนิกลบัเข้ามาในชวีติอกีครั้ง ตราบใด

ที่เขายงัไม่แน่ใจว่าสถานภาพสมรสแต่กลบัมาอยู่เพยีงล�าพงักบัมารดาเกอืบ

สามปีคือสิ่งที่เธอเลือกเอง เขาจะไม่ปล่อยมือ ทุกอย่างคงง่ายกว่านี้ถ้าเขา

อ่านใจเธอ รบัรู้ทุกอย่างที่เกดิขึ้น ประเมนิสถานการณ์ และหาทางแก้ไขได้ 

หรือเขาควรจะหาตัวช่วยค้นหาค�าตอบ...เหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อครู่ท�าให้

สงสยัยิ่งขึ้น เกดิอะไรขึ้นเธอจงึดเูหมอืนควบคมุสตไิม่อยูห่ลงัจากก้าวขึ้นมา

บนเครื่องบนิ...

‘คุณพรมิ’ 

ชายหนุ่มตกใจเมื่อหันไปเห็นสาวสวยตรงหน้าคล้ายจะเป็นลมขณะ

เครื่องบนิก�าลงัทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า จรงิๆ เขาสงัเกตมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าเธอ

ดูเงียบกว่าปกติ ทีแรกเขาคิดว่าเธอคงเกร็งที่ต้องเดินทางกับเจ้านายสอง 

ตอ่สอง แต่ดจูากสภาพหน้าซดี มอืสั่นของเธอตอนนี้แลว้ เขาคงต้องหนา้ตา

น่ากลวัเป็นยกัษ์ถงึจะท�าให้เธอกลวัการเดนิทางพร้อมเขาได้ขนาดนี้

‘พริม...ไม่เป็นไรมากค่ะ แค่ขอพักสักครู่’ หญิงสาวพึมพ�าพร้อม

หลบัตาลง 

พริมไม่ได้กลัวเครื่องบินหรือตั้งใจจะแสดงความอ่อนแอ แต่จิต 
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ใต้ส�านกึท�าให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องในที่แคบและมอีากาศจ�ากดั...ภาพตนเอง

ในเครื่องบินจากประสบการณ์ครั้งที่ผ่านๆ มากลับเข้ามาในความคิด 

เหตุการณ์ครั้งแรกที่ท�าให้เธอฝังใจกับการนั่งเครื่องบินเกิดขึ้นหลังจากเพิ่ง

เดนิทางไปเรยีนต่อได้ไม่นาน และเธอได้รบัแจ้งว่าบดิาที่ป่วยอยูน่ั้นเสยีชวีติ

แล้ว เธอนั่งร้องไห้เพยีงล�าพงัตลอดทางกว่าสบิชั่วโมงจากอเมรกิากลบัเมอืง

ไทย บรรยากาศสลวัๆ อากาศไม่ถ่ายเท ความรู้สกึผดิที่เธอเลอืกไปเรยีน

แทนที่จะได้ใช้ชวีติช่วงสดุท้ายกบัผูเ้ป็นพ่อท�าให้เธอหดหู่ คดิวนเหมอืนโดน

กกัอยู่ในที่จ�ากดั ไปไหนไม่ได้ แม้พนกังานบนเครื่องต่างมนี�้าใจแวะเวยีนมา

ถามไถ่ แต่ทุกคนกค็อืคนแปลกหน้า 

อย่างไรกต็าม สภาพเธอ ณ วนัที่เดนิทางกลบัเมอืงไทยไปเคารพศพ

ผู้เป็นบิดานั้น ยังไม่แย่เท่ากับการเดินทางกลับเมืองไทยครั้งล่าสุดของเธอ

เมื่อเกอืบสามปีก่อน การเดนิทางโดยเครื่องบนิครั้งนั้นเรยีกได้ว่าเธอซมซาน

กลบัมาตายรงัที่บ้านเกดิเลยทเีดยีว

พรมิกอดแขนตวัเองแน่นเมื่อนกึถงึวนันั้น...

กลิ่นอาฟเตอร์เชฟหอมอ่อนๆ ที่โชยเข้าจมูกท�าให้พรมิค่อยๆ ลมืตา

ขึ้นมอง ใบหน้าเกลี้ยงสะอาดของผู้เป็นนายผ่านหน้าเธอเฉียดฉิว แต่ไม่มี

ส่วนใดของร่างกายสัมผัสกัน เขาเอื้อมมือมาปรับพนักที่นั่งก่อนเอาเสื้อสูท 

สเีทาเข้มคลุมลงมาที่ตวัเธอ 

ภมีเหน็ดวงตาที่มแีววหม่นคูน่ั้นมองอยู่ เขาจงึบอกวา่ ‘ห่มไวก่้อนนะ

ครบั เดี๋ยวพอเครื่องได้ระดบัแล้ว ผมจะขอเครื่องดื่มร้อนๆ กบัยาให้ จะได้

พกัผ่อน’

พรมิพมึพ�าขอบคุณก่อนหลบัตาลงอกีครั้ง กลิ่นน�้าหอมผู้ชายอ่อนๆ 

ที่ตดิเสื้อสูทอยู่ท�าให้เธอรู้สกึผ่อนคลายขึ้นอย่างประหลาด Giorgio Arm-

ani Acqua di Gio คอืน�้าหอมกลิ่นโปรดของเธอ กลิ่นที่ให้ความรูส้กึสดชื่น 

อบอุ่น พร้อมปกป้อง แต่ไม่กลวัที่จะผจญภยั เธอเคยซื้อน�้าหอมกลิ่นนี้ให้

ผู้ชายอกีคน เสยีดายที่เขาคดิว่ามนัไม่เหมาะกบับุคลกิของเขา
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พรมิหลบัไปก่อนที่จะกนิยาเสยีอกี เมื่อพนกังานเดนิมาเสนอรายการ

อาหารบนเครื่องเขาจงึปฏเิสธไป ขอเพยีงกาแฟร้อนแก้วเดยีวและหยบิงาน

ขึ้นมาวางตรงหน้าแทน 

หลงัจากเครื่องลงจอด ทั้งสองผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงอย่างไร้ปัญหา 
พรมิดสูดชื่นขึ้นอย่างเหน็ได้ชดัหลงัจากได้พกัผ่อน เขาหยดุรอให้เธอไปล้าง

หน้าล้างตา ดแูลความเรยีบร้อยของเสื้อผ้าหน้าผม ก่อนพากนัเดนิออกมายงั

บรเิวณรอรบัผู้โดยสาร พนกังานขบัรถที่หว่องส่งมารออยู่แล้ว ภมีดูนาฬิกา 

ยังมีเวลาอีกเกือบสองชั่วโมงก่อนจะถึงการประชุม ทีแรกเขาคิดว่าจะไปใช้

ห้องที่บรษิทัให้พรมิได้ทบทวนงาน แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจบอกคนขบัรถให้

ตรงไปยงัอกีที่หนึ่งแทน

พริมเงยหน้ามองนายอย่างแปลกใจเมื่อรถมาจอดเทียบอยู่ข้างถนน

ในย่านจอแจพลุกพล่าน แทนที่จะเป็นหน้าตกึส�านกังาน ภมีบอกสั้นๆ กบั

พนกังานขบัรถก่อนเปิดประตูลงรถไปและจบัประตูค้างไว้ ท�าให้เธอต้องรบี

ก้าวขาลงโดยไม่ทนัได้ซกัถาม

ภมีเหน็เครื่องหมายค�าถามแปะอยู่บนหน้าสวย จงึหนัมายกัคิ้ว 

“กองทพัต้องเดนิด้วยท้องครบั”

ใช้เวลาไม่นาน ติ่มซ�าเลศิรสหลากหลายจานกม็าวางเรยีงอยู่ตรงหน้า 
มีโจ๊กร้อนๆ และปาท่องโก๋ต้นต�ารับเสิร์ฟมาคู่กัน ภีมหยิบตะเกียบขึ้นมา 

พลางเหลอืบมองหญงิสาวให้ท�าตาม

“เซตแรกนี่ผมสั่งเมนูเด็ดๆ ของร้านนี้มาให้ชิมก่อนนะครับ เดี๋ยว 

ยงัไงเซตต่อไปคุณพรมิอยากได้อะไรเพิ่มเลอืกได้เลย”

พรมิตาโตก่อนบอก “โห ไม่น่าจะต่อไหวนะคะ แค่นี้กเ็ยอะแล้ว นี่ก็

ของโปรดพรมิหมดเลยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุง้ ฮะเก๋า กบัซาลาเปาไส้ครมี 

พรมิสั่งเป็นอยู่แค่สามอย่างนี้ คุณภมีกจ็ดัมาครบเลย” 
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หญงิสาวตดัแบ่งก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้ง ตกัโจ๊กแบ่งให้ผู้เป็นนาย คบี

ฮะเก๋ามาชมิ “อร่อยมากๆ เลยค่ะ กุ้งหนบึๆ เตม็ค�ามาก” 

หมดจากฮะเก๋า มือเล็กบิซาลาเปาไส้ครีมส่งเข้าปาก ก่อนชมอย่าง

จรงิใจ เมื่อรถเขน็ผ่านมาอกีครั้ง ชายหนุม่เลอืกขนมจบีปู และซี่โครงหมอูบ

มาเพิ่ม เธอกช็่วยแชร์ส่วนแบ่งอย่างเตม็ใจ

ภีมมองหญิงสาวรับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อยอย่างมีความสุข 

เธอลองชมิทุกอย่างที่วางตรงหน้า ตชิมอย่างตรงไปตรงมา ไม่มทีที่าเหนยีม

อาย...เขาชอบแสวงหาของอร่อยทั้งในและต่างประเทศ ไม่จ�ากัดว่าจะต้อง

เป็นร้านใหญ่ได้ดาวมชิลนิ หรอืร้านเลก็ข้างถนน ปัญหาใหญ่ของเขาคอืหา

เพื่อนกินคอเดียวกันได้ยากเหลือเกิน หนุ่มๆ ชอบไปดื่มพักผ่อนสบายๆ 

ยามค�่าคืนมากกว่าตะลุยชิมอาหารแปลกๆ ส่วนสาวๆ ก็ยินดีรับค�ามากิน

ข้าวกบัเขาอย่างเตม็ใจ แต่ส่วนใหญ่ห่วงภาพลกัษณ์และรปูร่าง สั่งของอร่อย

มาก็กินแตะๆ เหมือนดม ท�าให้เขาพลอยหมดความอยากอาหารไปด้วย  

ดูเหมอืนเขาจะพบคนที่อยากชวนไปชมิของอร่อยทุกที่ด้วยกนัแล้ว

เมื่อเริ่มอิ่ม พรมิมองไปยงัโต๊ะรอบตวัแล้วอมยิ้ม บอกเจ้านายว่า “เมื่อกี้ 

หวิตาลาย ไม่ทนัมอง คณุภมีเจอร้านนี้ได้ยงัไงคะเนี่ย ดูๆ ไปแล้วเป็นแหล่ง

รวม สว. สูงวยัมาทานทั้งนั้นเลย ดูเหมอืนเราจะเดก็สุดในร้านนี้แล้วนะคะ”

ภีมยิ้มรับกับความช่างสังเกตของเธอ “ร้านอร่อยต้องอย่างนี้แหละ

ครบั คนแก่เขารูว้า่อะไรอร่อย ส่วนร้านแต่งสวยๆ อาหารมาแบบเลก็ๆ จาน

ละค�า อนันั้นไว้ถ่ายเซลฟี่ โพสต์เฟซบุ๊กเท่ๆ ว่าได้ไปลองแล้ว”

พรมิหวัเราะคกิอย่างเหน็ด้วย มองเสื้อสทูที่พาดอยูต่รงเก้าอี้ แล้วหนั

มามองชายหนุ่มที่ปลดกระดุมแขนเสื้อออกและพับแขนขึ้นเล็กน้อย...

อาจารย์ภมี หรอื คุณภมี เศรษฐการ ยงัดูดทีุกองศา แม้จะนั่งถอืตะเกยีบ

อยู่ในร้านติ่มซ�าเลก็ๆ ใจกลางเกาะฮ่องกง ถ้ามโีอกาสเธออยากจะชวนเขา

ไปกินส้มต�าตามเพิงข้างปั๊ม เพราะมันอร่อยเหมือนต้นต�ารับกว่าส้มต�าขึ้น

ห้าง ดทู่าทางแล้วเขาไม่ใช่คนเลอืกกนิเฉพาะร้านที่ดดูตีราบใดที่อาหารอร่อย
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คุ้มค่า อยากรู้ว่าเขาจะมวีธิกีนิข้าวเหนยีว ลาบ น�้าตก โดยยงัรกัษาความ

หล่ออยู่ได้ยงัไง ถ้าเธอบอกสาวๆ ล่วงหน้า รบัรองว่าเพื่อนๆ ที่มหาวทิยาลยั

และสาวๆ ที่ออฟฟิศต้องตามไปมุงอย่างแน่นอน



๕

บรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเองจาก 
การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ของทั้งสองฝ่าย การน�าเสนอผลงานผ่านไปได้

ด้วยด ีภมีเป็นคนน�าเสนอหลกั ส่วนพรมิกท็�าหน้าที่ได้ดใีนการตอบค�าถาม

และสนบัสนุนข้อมูลตวัเลขในหวัข้อส�าคญัๆ ทมีลูกค้าน�าโดยมสิเตอร์หว่อง

พอใจแนวทางที่บรษิทัที่ปรกึษาน�าเสนอ 

ผู ้ร ่วมประชุมอื่นๆ เริ่มแยกย้าย เหลือเพียงหัวหน้าใหญ่และ

เลขานุการที่คอยเกบ็ทุกรายละเอยีด

“คุณพรมิเล่นเทนนสิเป็นไหมครบั”

มสิเตอร์หว่องเปลี่ยนหวัข้อสนทนาฉบัพลนัท�าให้พรมิงงไปชั่วครู่ เธอ

มองหน้าผู้เป็นนายก่อนตอบ

“พรมิเคยเล่นค่ะ แต่ห่างไปนาน”

“แสดงว่าเล่นได้” มสิเตอร์หว่องยงัไม่ลดละ

“ถ้าไม่ถงึกบัเล่นแข่งจรงิจงั กพ็อได้ค่ะ”

มิสเตอร์หว่องยิ้มมุมปาก หันไปหาคนหน้านิ่งที่เป็นทั้งคู่ค้าและ 
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รุ่นน้องที่สนทิกนัมานาน

“เอาไงด ีเล่นคู่หรอืเล่นเดี่ยว”

ภมีมองหญงิสาวพลางว่า “คุณพรมิไม่ได้เตรยีมชุดมา” 

“เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหา ไมค์จัดให้ได้” พูดพลางพยักพเยิดให้เลขาฯ 

หนุ่มไฟแรงที่ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและจดัให้ได้ตามที่นายร้องขอ

“คณุพรมิอยากไปเดนิเล่นชอปปิงรอ หรอืว่าอยากไปเล่นเทนนสิด้วย

กนัครบั” 

พรมิลงัเลก่อนบอกทเีล่นทจีรงิ “เล่นกไ็ด้ค่ะ แต่อนันี้ห้ามนบัเป็นเรื่อง

งาน ถ้าแข่งแพ้ ห้ามหาเรื่องให้พรมิออกก่อนพ้นโปรฯ” 

มสิเตอร์หว่องหวัเราะดงัลั่น ส่วนภมีกอ็มยิ้มพลางเอ่ยว่า

“ไม่ให้ออกแน่นอนครบั”

พรมิเชื่อแล้วว่าเลขานกุารที่ดสีามารถเนรมติได้ทกุอย่างตามที่นายสั่ง
จรงิๆ เวลาแค่สบินาท ีเสื้อ กระโปรง ถงุเท้า รองเท้าผ้าใบยี่ห้อดงัจากชอปปิง 

มอลล์ด้านล่างกม็าวางเรยีงให้เธอเลอืก คนสั่งกะไซซ์เธอ มเีผื่อทั้งขนาดใหญ่

ขึ้นและเลก็ลงสองสามไซซ์ มพีนกังานสาวน�าทางเธอไปยงัห้องแต่งตวั และ

พาเธอไปส่งยงัคอร์ตเทนนสิชั้นดาดฟ้าที่กลุ่มหนุ่มๆ พร้อมหน้ากนัอยู่แล้ว

“คุณพริมใส่ชุดนี้เหมือนเด็กมหาวิทยาลัยมากกว่าที่ปรึกษาทางการ

เงนิ” มสิเตอร์หว่องเปิดฉากหยอดตามประสาคนคารมดี

พริมยิ้มเขิน ก้มมองตัวเองในชุดกระโปรงขาวรองเท้าผ้าใบ กล่าว

ขอบคณุก่อนเดนิไปเลอืกไม้เทนนสิที่วางเรยีงอยู ่แล้วขอตวัไปวอร์มร่างกาย 

ตลีูกกระทบผนงัอยู่อกีด้าน

“หน่วยก้านด ีดูมทีกัษะ ท่าทางเคยเล่นจรงิ ไม่ได้โม้” 

มสิเตอร์หว่องมองตามสาวสวยร่างกะทดัรดั ก่อนจะหนัมามองเพื่อน

รุ่นน้องที่จับจ้องหญิงสาวคนเดียวในทีม แววตาและรอยยิ้มท�าให้มิสเตอร์ 

หว่องหวัเราะหึๆ  ในล�าคอ...วนันี้น่าจะมอีะไรสนุกๆ ให้ได้ชม
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“ไง เรามาวอร์มกนับ้างดไีหม” มสิเตอร์หว่องถามขณะที่ภมียงัคงนิ่ง

มองไปที่จุดเดมิ “ภมี” 

ชายหนุ่มสะดุ้ง อ่านภาษาท่าทางของเพื่อนรุ่นพี่แล้วเดินไปหยิบไม้

เทนนสิตามไปที่คอร์ต

สองหนุ่มเริ่มจากการวอร์มเบาๆ แล้วก็สนุกกับการเล่นเกมเร็วขึ้น 

โชว์ฝีมอืทั้งหยอดหน้าเนต็และตบลูก วิ่งวนไปทั่วคอร์ต พรมิหยุดตกีระทบ

บอร์ดมานั่งดสูองหนุม่เพลนิ ทั้งคูฝี่มอืสูสผีลดักนัแพ้ผลดักนัชนะ...มสิเตอร์ 

หว่องดูหนุ่มและดูดีกว่าที่คิดไว้มาก ภาพที่จินตนาการไว้ก่อนเดินทางมา 

คอื คนจนีวยักลางคนลงพุงหน่อยๆ ผมเริ่มบาง แต่ตวัจรงิเป็นชายหนุ่มวยั

สี่สบิต้นๆ ที่ดดูสีมวยั ร่างสงูแขง็แรงตามประสาคนออกก�าลงักายเป็นประจ�า 

ส่วนภีม...นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นเขาในลุคนักกีฬา หน้าชุ่มเหงื่อ ถ้าสาวๆ 

ที่คดิว่าภมีในชุดสูทดูดแีล้ว ภมีในชุดกฬีาโชว์กล้ามเนื้อเช่นนี้คงได้แต่บอก

ว่า เดด็ขาด

นั่งอยู่ครู่หนึ่ง ไมค์ เลขานุการหนุ่มที่เปลี่ยนเป็นชุดกีฬาเรียบร้อย

แล้วก็มาชวนคุย พริมพบว่าไมค์เป็นคนคุยสนุกทีเดียว ไม่นิ่งขรึมเหมือน

ภาพลักษณ์ในที่ประชุม เขาเป็นรุ่นพี่จบจากสถาบันเดียวกับเธอ แถมเป็น

ศษิย์เก่าวายพ ีคอืเคยผ่านการเทรนงานจากบรษิทัอนัดบัโลกมาแลว้เช่นกนั 

แต่เขาออกมาก่อนที่เธอจะเข้าไปทั้งที่มหาวทิยาลยัและที่ท�างานเก่า ทั้งสอง

คุยถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาคล้ายๆ กันอย่างถูกคอ ไมค์มีเรื่องเล่าและมี

มุกมาเรยีกเสยีงหวัเราะเธอได้ตลอดการสนทนา เขาขอเบอร์ตดิต่อส่วนตวั

ของเธอไว้ และพรมิกใ็ห้ไปเพราะยงัไงกต็้องตดิต่องานกนับ่อยๆ อยู่แล้ว

ภมีเดนิไปเกบ็ลกูที่หน้าเนต็ที่เขาพยายามหยอดแต่ไม่ข้าม เขายอมรบั

ว่าสมาธเิริ่มไม่นิ่ง หว่องเดนิมาใกล้ๆ ท�าทมีองไปทางผู้ช่วยของพวกเขาที่นั่ง

รออยูข้่างสนามซึ่งตอนนี้หยบิโทรศพัท์ออกมากดแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศพัท์

กนั หนุ่มหล่อสไตล์ตี๋อนิเตอร์ ขี้เล่นเป็นกนัเอง กบัสาวสวยร่างเลก็ หน้าตา

ยิ้มแย้มแจ่มใส ดูเป็นภาพที่น่ารกัชวนมอง แต่ไม่ใช่ส�าหรบัทุกคน
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“ดเูหมอืนไมค์จะแฮปปีมาก เดก็คนนี้อนาคตไกล เผื่อคณุพรมิสนใจ” 

ไมค์เป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลธุรกิจใหญ่ที่มีกิจการหลากหลาย

ในเกาะฮ่องกง แต่ด้วยความสนิทสนมส่วนตัว ผู้เป็นพ่อจึงฝากตัวมาเป็น 

ผู้ติดตามเรียนรู้งานจากมิสเตอร์หว่องที่ประสบความส�าเร็จตั้งแต่อายุไม่ 

มากนกั และดเูหมอืนไมค์จะไม่ท�าให้ผดิหวงั ชายหนุม่ตั้งใจท�างาน เกบ็เกี่ยว

ประสบการณ์ เพื่อไปต่อยอดในธุรกจิของตนเองในวนัข้างหน้า

ภมีไม่ตอบ แต่หน้านิ่งหนัมองปรามเพื่อนรุน่พี่อย่างอดไมไ่ด ้ภมีเริ่ม

แน่ใจว่าไม่ใช่เพยีงรปูลกัษณ์ภายนอกที่ต้องตา แต่เขาถกูอธัยาศยัใจคอของ

เธอ ไม่อยากให้เธอเป็นที่หมายปองของชายอื่นอกี...หวง เขายอมรบั เกอืบ

ลมืไปว่านอกจากสถานะปัจจบุนัของเธอตามกฎหมายแล้ว ตวัเธอเองกบ็อก

ชดัเจนว่าเธอมคีรอบครวั เขาหรอืใครแทรกเข้าไปไม่ได้

มสิเตอร์หว่องหวัเราะหึๆ  นกึสงสารไมค์อยู่ในใจที่รอิ่านเล่นของหวง 

ก่อนร้องเรยีกเลขาฯ ทั้งสองมาแข่งเป็นทมี

หลังจากแข่งเทนนิสและรับประทานอาหารเย็นพร้อมมิสเตอร์หว่อง
และไมค์ พริมก็ตามเจ้านายกลับมาที่สนามบิน ทั้งสองนั่งรอที่ห้องรับรอง

พิเศษส�าหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ พริมเลือกชาร้อนมาจิบในขณะที่ภีมดื่ม

กาแฟด�า ทั้งสองไม่แตะอาหารที่จัดไว้บริการเพราะยังอิ่มจากมื้อค�่ารสเลิศ

รมิอ่าวที่คู่ค้าจดัไว้ให้ 

ภมีมองหญงิสาวนิ่งๆ อย่างใช้ความคดิ เพื่อนรุ่นพี่ที่แสนชาญฉลาด

น่าจะจับความรู้สึกเขาได้เสียแล้ว หลายครั้งที่มิสเตอร์หว่องตั้งใจยั่วให้เขา

หลุดโดยเอาไมค์ผู้ช่วยหนุ่มมาอ้าง และดูเหมือนเจ้าตัวก็เต็มใจรับสมอ้าง 

สายตาผู้ชายด้วยกันที่มองอยู่ท�าไมภีมจะดูไม่ออก ถ้ามิสเตอร์หว่องตั้งใจ

กระตุ้นให้เขาเปิดเกมรุก กต็้องยอมรบัว่ามนัได้ผลอยู่บ้าง

หญงิสาวเงยหน้าจากโทรศพัท์ที่เพิ่งเชก็ข้อความและตอบกลบั

“คุณพรมิเล่นเทนนสิเก่ง”
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ภมีเปิดหวัข้อการสนทนา พรมิยิ้มรบัค�าชมของเจ้านาย

“ตอนเดก็ๆ พรมิเคยเป็นนกักฬีาเยาวชนค่ะ แต่ไม่ถงึกบัตดิทมีชาต ิ

ไม่เก่งขนาดนั้น พอเข้ามหาวทิยาลยัไม่ได้ใช้โควตานกักฬีาเข้า เลยไม่ได้ซ้อม

ต่อเนื่องเพราะเรยีนหนกัแล้วกม็กีจิกรรมอย่างอื่นอกีเยอะเลย”

ภีมยิ้มทึ่ง ดูเหมือนผู้หญิงตัวเล็กคนนี้มีอะไรให้เขาแปลกใจได้อยู่

เรื่อย แม้วนันี้เขาจะไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัเรื่องที่ก�าลงัสงสยั แต่กถ็อื

เป็นการเริ่มต้นที่ด ีหญงิสาวดูเกรง็น้อยลงและเป็นกนัเองมากขึ้น 

ทั้งสองคยุแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ ทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไปอกีพกั

ใหญ่ ภมีดูเวลาแล้วล้วงหยบิซองยาในกระเป๋าเสื้อสูทขึ้นมาส่งให้เธอ

“เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องครับ ถ้าคุณพริมทานตอนนี้

น่าจะออกฤทธิ์พอดเีวลา”

พรมิท�าหน้าแปลกใจ วนันี้มกีจิกรรมที่แน่นเตม็วนั แต่เขากย็งัมเีวลา

ใส่ใจรายละเอียดของลูกน้องขัดกับท่าทางนิ่งเฉยพูดน้อย เธอยกมือไหว้

ขอบคุณก่อนรบัซองยาไว้ ดูลงัเลยงัไม่ได้หยบิยาออกมา 

“จรงิๆ พรมิไม่ได้เมาเครื่อง” 

“แต่แย่กว่าเมา เพราะคุณเหมอืนจะเป็นลม ไม่ต้องห่วงครบั ถงึแล้ว

ผมจะปลกุ ถ้าคณุพรมิไม่ตื่นจรงิๆ ยงัไงผมกจ็ะหาวธิไีปส่งที่บ้านได้ รบัรอง

ด้วยเกยีรตวิ่าตื่นมาตอนเช้า คุณพรมิจะตื่นมาที่บ้านตวัเองแน่นอน”

พรมิยิ้มกบัค�ารบัรองแขง็ขนั ต่อไปนี้ใครว่า ภมี เศรษฐการ แสนจะ

เย็นชา เธอจะรีบแย้ง เขาใส่ใจแม้กระทั่งลูกทีมที่ไม่ได้มีความส�าคัญทาง

ธุรกจิของเขามากขนาดนั้น ในใจอดคดิขึ้นมาแวบหนึ่งไม่ได้ว่า...หรอืเขาก�าลงั

ใส่ใจเธอเป็นพเิศษ สิ่งที่เพื่อนเก่าเคยพูดกลบัเข้ามาในความคดิ

‘ฉนัว่าอาจารย์ภมีเขามองแกว่ะ พรมิ’

ประโยคนั้นกลบัมาก้องอยูใ่นหวัอกีครั้ง...มนัเป็นแค่ความคดิเพ้อเจ้อ

ของเดก็สาว พรมิรบีตดัความคดินั้นไปเสยี ชวีติเธอทั้งปัจจุบนัและอนาคต

วางอยูใ่นทางที่เธอเลอืกแล้ว และคงยากที่ชายหนุม่ผูแ้สนสมบรูณ์แบบอย่าง
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เขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติ

หลงัจากแยกย้ายจากผู้เป็นนายที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยพรมิ
ยนืยนัจะขบัรถที่น�ามาจอดไว้ตั้งแต่เช้ากลบับ้านเอง และเขากไ็ม่ได้ขดัอะไร

นั้น เธอกไ็ม่มเีวลาอยู่ตามล�าพงักบัเจ้านายอกี อย่างไรกต็าม กว่าสปัดาห์ที่

ผ่านมามบีางสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจ และเธอมั่นใจวา่ไมใ่ช่เรื่องบงัเอญิ 

ภมีตั้งใจท�าให้เธอเหน็ แม้เจ้านายหนุม่หล่อไม่พยายามเข้ามาใกล้หรอืท�าอะไร

ที่เป็นที่สงัเกตของคนอื่น เขายงัคงขรมึ เฉยีบ เนี้ยบตามปกต ิแต่เวลาประชุม

หรอืมกีารพบปะที่แวดล้อมไปด้วยผู้คน บ่อยครั้งที่เขาจบัจ้องเธอ รอยยิ้ม

มมุปาก ตาเป็นประกายราวจะเปิดเปลอืยความรูส้กึบนใบหน้าหล่อนั้นท�าให้

พรมิยอมรบัว่าเธอหวั่นไหวอยู่บ้าง

หวั่นไหวบ้าง...พรมิถอนใจ ถ้าเธอเดก็กว่านี้ เป็นสาวน้อยวยัใส เจอ

สายตาคูน่ั้นเข้าไป เธอคงละลาย โดนเขาจบักลนืลงท้องไปเรยีบร้อยโรงเรยีน

ภีม แต่กาลเวลาที่ผ่านมาท�าให้พริมไม่ใช่สาวน้อยไร้เดียงสาอีกต่อไป เธอ

วางตวัอย่างระมดัระวงั และเรยีนรู้ที่จะรบัมอืคนที่เข้ามาในชวีติ คนที่จู่โจม

แสดงความสนใจในตัวเธออย่างโจ่งแจ้ง เธอรับมือได้ไม่ยากนัก เพราะ

ปฏเิสธไปได้ตรงๆ แต่ส�าหรบัคนที่เหมอืนจะสนใจ แต่ไม่ได้ท�าอะไรให้เธอ

ปฏเิสธได้ รบัมอืได้ยากกว่ามากนกั

หวงัว่าจะเป็นแค่การบรหิารเสน่ห์นดิๆ หน่อยๆ ตามประสาคนหล่อ

และโสดที่มแีฟนคลบัทั่วเมอืง ถ้าเขาแค่หลอกให้อยาก แล้วกจ็ากไป เพื่อ

ให้เธอเป็น ‘ทมีภมี’ อกีคน เขากป็ระสบความส�าเรจ็อยู ่เพราะถงึแม้ไม่ตั้งใจ

และพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้น พรมิกต็้องยอมรบัความจรงิ

ว่าเธออดไม่ได้ที่จะสอดส่ายสายตามองหาเขาในทุกที่ที่มโีอกาส

ภีม เศรษฐการ เขาอันตรายต่อความรู้สึกมากกว่าที่เธอคิด เขาท�า

อย่างนี้กบัทุกคนรเึปล่า 

พริม เธอกลายเป็นหนึ่งในสาวๆ ที่คอยติดตามความเคลื่อนไหว 
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อยากรู้ความเป็นไปของเขาในแต่ละวนัเสยีแล้ว 

ถ้าไม่ใช่แค่การบรหิารเสน่ห์เล็กๆ น้อยๆ ถ้าเขารุกจรงิขึ้นมาเธอจะ

ท�าอย่างไรด ีในสถานะเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน เขาดมีาก ฉลาด มองเกม

ขาด แต่ไม่ยึดความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ เขาให้โอกาสทีมงานในการเสนอ

ความคิดเห็น ขยายความรับผิดชอบ เพิ่มความท้าทาย ท�าให้งานไม่จ�าเจ 

เธอมองเหน็ลู่ทางความก้าวหน้าในต�าแหน่งนี้ ถ้าหน้าที่การงานของเธอมอีนั

ต้องสะดุดด้วยเรื่องอื่นกเ็ป็นสิ่งที่น่าเสยีดายอย่างที่สุด

สิ่งที่เธอต้องการที่สุดในตอนนี้คือความมั่นคงในหน้าที่การงาน เธอ

ต้องพร้อมส�าหรบัทุกสถานการณ์ที่อาจมาถงึในไม่ช้า



๖

พริมปิดแฟ้มงาน นึกภูมิใจในตัวเองที่ดันโพรเจกต์นี้จนจบและ 
ได้รบัค�าชื่นชมจากลกูค้า เธอเหลอืบมองนาฬิกา...ยงัเหลอืเวลาอกีสองชั่วโมง

กว่าจะเลิกงาน ซึ่งทุกคนในออฟฟิศต่างรู้ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์จ�าเป็นจริงๆ 

เธอไม่เคยอยู่เกินเวลา แต่ตอนนี้เธอรู้สึกล้าจากการนอนดึก หัวสมองไม่

แล่น ร่างกายต้องการน�้าตาล ไม่สามารถฝืนต่อได้ เธอหยบิกระเป๋าสตางค์ 

บอกผู้ช่วยหน้าห้องก่อนจะเดนิลงไปหาของว่างยามบ่ายรบัประทาน

มอคคา แฟรบปชูโิน่โปะวปิครมีหายไปกว่าครึ่งแก้วด้วยความรวดเรว็ 

มือเรียวคว้ากล่องใส่เค้กที่เธอเลือกกลับไปฝากที่บ้าน จังหวะที่ผลักบาน

ประตูออกไปนั้น สุภาพสตรีสูงวัยท่าทางภูมิฐานสวมชุดสูทกางเกงสีเข้มก ็

เซถลาท�าท่าจะล้มอยู่ตรงหน้า ไวกว่าความคดิ หญงิสาวปล่อยมอืจากแก้ว

กาแฟและกล่องเค้กรบัร่างที่สูงโปร่งกว่าเธอจนล้มลงไปกองที่พื้นทั้งคู่

“คุณป้า!” พริมร้องเสียงหลงพลางส�ารวจ ดีใจที่หญิงสูงวัยผู้นั้นไม่

เป็นอะไรมาก เธอรีบหยิบแว่นสายตาที่ตกพื้นส่งให้แล้วประคองให้ค่อยๆ 

ลุกขึ้นก่อนถาม
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“คุณป้าเจ็บตรงไหนรึเปล่าคะ นี่หนูเปิดประตูมาโดนใช่ไหมคะเนี่ย 

ขอโทษจรงิๆ นะคะ”  เธอละล�่าละลกัพลางยกมอืไหว้ ช่วยจดัเสื้อผ้าของ

คนที่มอีายุมากกว่าให้เข้าที่ แล้วคว้ากระเป๋าที่ตกอยู่ส่งให้

“ไม่ค่ะไม่ พื้นมันไม่เรียบ ป้าสะดุดจะล้มเอง โชคดีที่หนูมารับไว้ 

ขอบใจมากนะจ๊ะ หนูล่ะเจบ็รเึปล่า”

พรมิถอนใจอย่างโล่งอก ดใีจที่เธอไม่ได้เป็นต้นเหตุให้ผู้สงูวยัเจบ็ตวั 

“หนูไม่เป็นไรค่ะ ข้อเท้าคุณป้าพลิกไหมคะ ถ้าเดินไม่ไหวเดี๋ยวหนูช่วย

ประคอง รถอยู่ที่ไหนคะ”

หญิงสูงวัยยิ้มอ่อนโยนที่อีกฝ่ายมีน�้าใจ...เธอดูมีอายุก็จริง แต่ห่าง

ไกลจากค�าว่าแก่ ท่าทางทะมดัทะแมงคล่องแคล่วกว่าวยั 

“ป้าไม่เป็นไรค่ะ แต่เค้กหนูส ิสงสยัไม่ได้ทานแล้ว เสยีดายจรงิ”

พรมิมองตาม เหน็แก้วกาแฟหกเลอะเทอะกบักล่องเค้กสภาพยูย่ี่ เลย

ยิ้มแหย 

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวพรุง่นี้หนมูาซื้อใหม่ได้” เธอเหมาเค้กที่ชอบเกลี้ยง

ถาด เลยหมดสทิธิ์เดนิกลบัเข้าไปซื้อเพิ่ม

ชายวยักลางคนที่ดเูหมอืนเป็นคนขบัรถรบีวิ่งมา พร้อมกบัที่พนกังาน

ร้านเค้กช่วยออกมาเกบ็กวาด พรมิเอ่ยขอบคุณพนกังานร้านอย่างเกรงใจที่

เพิ่มงานให้ อกีฝ่ายยิ้มหวานให้พี่คนสวยที่แวะมาซื้อเค้กและให้ทปิประจ�า...

เมื่อเหน็สถานการณ์คลี่คลาย ผู้สูงวยักว่ามคีนอยู่เป็นเพื่อนเธอจงึขอตวั

“ถ้าคณุป้ามคีนมารบัแล้ว หนขูอตวักลบัขึ้นไปท�างานก่อนนะคะ” เธอ

ว่าพลางยกมอืไหว้ลา

“หนูท�าอยู่ตกึนี้เหรอจ๊ะ เอ่อ หนู...”

“พรมิค่ะ”

“งั้นป้าไม่รบกวนแล้วค่ะ หวงัว่าวนัหลงัคงได้มโีอกาสเจอหนแูถวนี้อกี

นะจ๊ะ”

“หนกูนิเค้กร้านนี้บ่อยค่ะ ยงัไงหนลูานะคะ” พรมิยกมอืไหว้ ยิ้มหวาน
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ก่อนเดนิจากไป 

หญงิสงูวยัมองตามหญงิสาวร่างเลก็บอบบางอย่างเอน็ดใูนน�้าใจ ก่อน

หนัไปซกัพนกังานร้านเค้กถงึรายการที่หญงิสาวสั่งเมื่อครู่ แล้วสั่งอะไรบาง

อย่างกบัคนขบัรถประจ�าตวั

เย็นนั้นพริมตัดสินใจไม่เริ่มโพรเจกต์ใหม่ เธอวางแผนงานคร่าวๆ 
ส�าหรบัวนัรุ่งขึ้น แล้วกลบับ้านก่อนเวลาโดยแวะซูเปอร์มาร์เกตใกล้บ้านซื้อ

ขนมไปชดเชยเค้กของเดมิ เธอไม่ทราบเลยว่าหลงัจากที่เธอออกไปไม่นาน 

ผู้ช่วยหน้าห้องต้องหน้าตาตื่นกับการมาเยือนของแขกสุดพิเศษ ที่ท�าให้ 

เจ้าหล่อนไปโม้ให้ทั้งออฟฟิศฟังได้อกีหลายวนั 

เช้าวันต่อมาพริมมาท�างานแต่เช้าตรู่ แล้วก็ต้องแปลกใจที่บนโต๊ะ

ท�างานเธอมกีล่องเค้กร้านประจ�า เมื่อมองผ่านช่องใสๆ กเ็หน็เค้กโปรดของ

เธอ พรมิเหลอืบมองนาฬิกา ปกตยิามเช้าที่ร้านขายแต่ขนมอบอื่นๆ ส่วน

เค้กต้องรอหลังสิบโมง ใครหนอไปจัดเค้กกล่องนี้มาให้เธอในเวลานี้ได้ 

ใบหน้าของสภุาพสตรทีี่เธอช่วยไว้เมื่อวานผดุขึ้นในหวั พรมิเหลอืบเหน็การ์ด

เลก็ๆ ที่ข้างกล่องจงึพลกิขึ้นดู

หนูพรมิ

ขอบคุณส�าหรบัน�้าใจค่ะ แทนเค้กที่หล่นไปเมื่อวาน

 ภาวดิา เศรษฐการ

“พี่พริม” กิ่ง ผู้ช่วยหน้าห้องของเธอถลาผ่านประตูที่เธอมักจะเปิด

กว้างทิ้งไว้เข้ามา ทั้งสหีน้าและน�้าเสยีงตื่นเต้นอย่างปิดไม่มดิ หญงิสาวยิ้ม 

ท�าตาโต “เมื่อวานพอพี่พรมิออกไปแป๊บเดยีว คุณภมีกล็งมาถามหาพี่” 

“อ้าวเหรอ แล้วคุณภมีว่าอะไรไหม พี่กลบัไปก่อน” 

เธอพยายามปะตดิปะต่อเรื่อง เดอืนกว่าแล้วที่ท�างานด้วยกนัมา แม้
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จะรู้ว่าภีมไม่ใช่คนจุกจิกกับการขาดลามาสาย แต่การให้เจ้านายลงมาตาม

แล้วพบว่าเธอไม่อยู่ที่โต๊ะในเวลางานกไ็ม่ใช่เรื่องที่น่ายนิดนีกั

“โอ๊ย ไม่ว่าค่ะ แต่คุณภมีไม่ได้มาคนเดยีว พาคุณแม่มาด้วย หนูก็

เพิ่งเหน็คุณแม่คุณภมีครั้งแรก คนอะไรแก่กย็งัซ้วยสวย ดูผู้ดี๊”

พริมพลิกดูการ์ดในมือ ส่งให้เด็กสาวผู้ช่วย “เค้กนี่จากคุณแม่คุณ

ภมีรเึปล่า ชื่อคุณภาวดิา”

หญงิสาวยิ้มปลื้มราวกบัตวัเองเป็นคนได้รบัของเสยีเอง “ใช่ค่ะ เมื่อ

เช้าหนูเป็นคนรบัมาจากข้างล่างเอง หนูรู้เรื่องหมดแล้ว แหม พี่พรมินี่โชคดี

มากเลยนะคะ เป็นหนูนะ หนูคงดใีจมากเลย เหมอืนนางเอกได้ช่วยแม่ของ

พระเอก แล้วคุณแม่กจ็ะปลื้มหนูรบัเป็นลูกสะใภ้”

แม้รู้ว่าหญิงสาวพูดเรื่อยเปื่อยชวนฝันตามประสาแฟนคลับ ไม่ได้

จรงิจงัอะไรนกั แตพ่รมิกอ็ดที่จะส่ายหนา้ หวัเราะข�าไม่ได ้ลูกนอ้งเธอถงึจะ

ล้นๆ เป็นแหล่งรวมข่าวบนัเทงิ มเีรื่องดาราหนุ่มที่เธอไม่รู้จกัมาเล่าให้ฟังไม่

เว้นแต่ละวนั แต่ถงึเวลาท�างานกท็�าเสรจ็เรยีบร้อยดไีม่มอีะไรให้ต�าหนไิด้

“เพ้อเจ้อใหญ่แล้วเรานี่ อ้ะ เอาไปให้แม่บ้านจัดใส่จานให้พี่ชิ้นหนึ่ง 

นอกนั้นไปแบ่งๆ กนักนิ”

หญิงสาวยกมือไหว้ขอบคุณ รีบรับเค้กออกไปจัดการ และคาดว่า

เรื่องได้รบัประทานเค้กจากคุณแม่คุณภมีจะกลายเป็นหนึ่งในหวัข้อสนทนา

ประจ�าวนันี้ในหมู่ทมีภมี

พริมถอนใจในความบงัเอิญ ดูเหมอืนเจ้านายหนุ่มจะไม่ยอมให้เธอ

เลกิคดิถงึเขาจรงิๆ อย่างน้อยตอนนี้เธอกไ็ด้รูแ้ล้วว่าภมีไดเ้ชื้อหน้าตาดมีาก

มาจากใคร 

เจ้าของใบหน้าหล่อที่สาวๆ ก�าลงัพดูถงึกนัทั้งออฟฟิศในขณะนี้ ก�าลงั
นั่งหมนุปากกาในมอือย่างครุน่คดิ เป็นครั้งแรกที่ภมีนกึอยากให้แม่เจ้ากี้เจ้า

การกบัเขามากกว่านี้ ทั้งที่ตลอดมาเขาภมูใิจเสมอที่มแีม่ทนัสมยัและให้อสิระ
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แก่เขาทุกอย่าง...จากเหตุการณ์เมื่อวานแม่แสดงออกให้เห็นว่าถูกชะตากับ

หญงิสาวที่รบกวนจติใจเขามาตลอด แน่นอนว่าสายตาเฉยีบคมของมารดา

มองปราดเดยีวกร็ูว่้าเขาคดิยงัไงกบัเธอ สงสยัเขาจะแสดงท่าทกีระตอืรอืร้น

ออกนอกหน้าที่จะเดินลงไปเป็นเพื่อนเพื่อขอบคุณพริม แต่มารดาก็ยังคง

เป็นผู้หญิงฉลาดในการวางตัว ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวแม้กระทั่งเรื่องของ

ลูกตวัเอง 

หวงัวา่ถ้ามารดาได้รบัรูเ้รื่องวุ่นๆ แล้ว จะยงัคงปลื้มหญงิสาวของเขา

อยู่

ส�าหรับครอบครัว ภีมค่อนข้างมั่นใจว่าพ่อแม่ของเขาจะไม่เป็น

อุปสรรค ตราบใดที่เขาจัดการปัญหาคาราคาซังทุกอย่างให้เรียบร้อย ไม่

กระทบกบัภาพลกัษณ์และศลีธรรมอนัด.ี..เขาโตพอที่จะตดัสนิใจเรื่องนี้เอง

ได้โดยไม่ต้องขออนญุาตใคร ส่วนสงัคมจะคดิยงัไงกบัเรื่องที่เขาจะแต่งงาน

กบัผูห้ญงิที่เคยมคีรอบครวัมาแล้ว ภมีไม่ปล่อยให้มผีลต่อการตดัสนิใจแต่

อย่างใด เขาเชื่อว่าคุณค่าของผู้หญงิคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่พรหมจรรย์ แต่อยู่ที่

ตวัตนของเธอ นสิยัใจคอ การวางตวั เขาต้องการเพื่อนคูค่ดิ แม่ของลกู คน

ที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขแก่ไปพร้อมๆ กนั และพรมิคอืคนคนนั้นที่เขาอยากให้

เป็น

สิ่งที่เขาต้องสบืคอืเรื่องสถานภาพของเธอต่างหาก ถ้าตอนนี้เธอไม่มี

ใครแล้วท�าไมถงึปล่อยเรื่องนี้ทิ้งไว้หลายปี ตลอดเดอืนที่ผ่านมา นอกจาก

เขาคงไม่มีใครในบริษัทคิดว่าเธอมีครอบครัวแล้ว พริมมาท�างานและกลับ

บ้านตรงเวลา ไม่เคยมใีครมารบัมาสง่ ไม่เคยพดูถงึผูช้ายคนไหนเป็นพเิศษ 

ไม่มรีูปใครอยู่ในห้องท�างาน

ภมีขยบัเนกไทลง ปลดกระดุมที่คอเสื้อลงมาสองเมด็ ร่างหนานั่งพงิ

พนักเก้าอี้ หลับตาลง...ในเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาก็แสดงท่าทีให้เธอ

เหน็แล้วว่าเขาไม่ได้คดิกบัเธอแค่เจ้านายและลูกน้อง แม้เธอดูประหลาดใจ 

แต่เขาก็มั่นใจว่าเธอไม่มีทีท่ารังเกียจ สายตาเธอเวลาแอบมองยามที่คิดว่า
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เขาไม่เหน็ แม้ไม่มรีอยวาบหวามแต่กแ็สดงให้เหน็ว่าเธอเองกส็นใจเขาเช่นกนั 

ภมีตดัสนิใจได้จงึหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา กดโทร. ออกรอสญัญาณ

“ฮลัโหล อู”

เสยีงอกีฝ่ายรบัทนัท ีเสยีงเหมอืนกลั้วหวัเราะในล�าคอ ยามตอบมา

ว่า

“ไงพี่ภมี พี่โทร. มาช้ากว่าที่ผมคดิไว้ไปหนึ่งเดอืนนะ”

ภมีวางสายจากอนวุฒัน์ญาตผิูน้้อง ค�าเดยีวที่หลดุเข้ามาในหวัตอนนี้
คอื ‘กั๊ก’ น่าแปลกที่รอบนี้อนุวฒัน์เจ้าพ่อกรมข่าว ไม่ให้ความกระจ่าง บอก

ไม่หมด เมื่อเขาซักหนักเข้า เจ้าน้องตัวดีก็โบ้ยให้เขาไปถามเอมมิกาผู้เป็น

น้องสะใภ้เอาเอง ซึ่งเป็นทางเลอืกที่เขายงัไม่ท�าในตอนนี้ อย่างน้อยสิ่งที่เขา

ได้รับค�ายืนยันจากอนุวัฒน์คือ พริมกลับมาจากต่างประเทศโดยชายหนุ่ม

อกีคนไม่ได้ตามกลบัมาด้วยจรงิ ทั้งสองแยกกนัอยู่มากว่าสองปี และนั่นก็

เพยีงพอที่เขาจะรุกต่อไป

ประตทูี่เปิดออกพร้อม ร่างสงู หน้าขรมึ ในชดุสทูที่ก้าวออกมา ท�าให้

พนักงานสามสี่คนที่เกาะโต๊ะจินดาคุยเล่นกันอยู่นั้นเงียบเสียงลงเล็กน้อย 

ภีมมองปราด และแน่นอนว่าคนแรกที่เขาเห็นคือเธอ ผู้หญิงที่ท�าให้เขา

วุ่นวายใจมาตลอดทั้งเช้า 

“คุณภีมมาพอดี สรุปว่าวันเสาร์นี้คุณภีมจะขับรถตามไปพัทยาเอง 

แล้วกลบัตอนหวัค�่าเลยรเึปล่าคะ” จนิดาถามผู้เป็นนาย

ภมีเลกิคิ้ว ตอบจนิดา แต่สายตามองพรมิซึ่งดูอกึอกัอดึอดัชอบกล

“ครบั คุณจนิมอีะไรรเึปล่า”

“ดเีลยค่ะ เอาอย่างนี้ คณุพรมิกไ็ปตอนเช้าพร้อมทกุคนกบัรถตูบ้รษิทั 

แล้วตอนเยน็ถ้าไม่อยากค้างกก็ลบัมากรุงเทพฯ พร้อมคุณภมี”

พรมิดูอึ้งไป ก่อนบอกเสยีงเบาๆ ว่า “เอ่อ พรมิเกรงใจค่ะ เผื่อคุณ

ภมีมธีุระที่ไหนต่อ”
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เสียงชายหนุ่มอีกคนในทีมดังแทรกขึ้นมา “พี่พริมอยู่ต่อเถอะครับ 

ลกูค้าเจ้านี้สปอร์ต ใจดมีาก อาหารที่พกัเตม็ที่ ถ้าพี่พรมิไม่อยากไปเฮฮากบั

พวกผม พี่ไปสปาในโรงแรมกไ็ด้ รอบก่อนพี่มิ้นลองไปแล้วตดิใจ”

หนึ่งสาวในทมีรบีพยกัหน้าหงกึๆ 

“สปาเริดจริงๆ ค่ะพริม อยู่เถอะค่ะ พอตอนเช้าตื่นแล้วเรากินข้าว

เสรจ็ เผื่อแวะตลาดน�้าเปิดใหม่ซื้อขนมก่อนเข้ากรุงเทพฯ ด้วย”

พรมิลองค�านวณเวลา ในเมื่อวนัเสาร์หมดไปทั้งวนัในการท�างาน เธอ

ไม่อยากเสียเวลาวันอาทิตย์อีกค่อนวัน แต่การนั่งรถกลับมาตามล�าพังกับ

เจ้านายผู้ซึ่งมคีวามสามารถพเิศษในการหว่านเสน่ห์ตลอดเวลาไม่ว่าจะโดย

ตั้งใจหรอืไม่ตั้งใจกต็าม กไ็ม่ใช่ทางเลอืกที่ปลอดภยัต่อความรู้สกึของเธอนกั

“กลบักบัผมได้ ถ้าคุณพรมิไม่รงัเกยีจ”

เขาตดับทเสยีงขรมึ พรมิสะดุ้งเมื่อเหน็ตาคู่นั้นมแีววท้าทาย ราวกบั

จะบอกว่าหรอืเธอจะไม่กล้า พรมิแอบถอนหายใจเบาๆ 

“งั้นรบกวนคุณภมีด้วยนะคะ เดี๋ยวพรมิจะเอารถมาจอดไว้ที่บรษิทั”

ผู้เป็นนายพยกัหน้า รบัค�า ก่อนเดนิผ่านไปโดยไม่แสดงอาการรบัรู้

ถงึสหีน้ากงัวลของเธอ แน่ละ เขาเกอืบกลั้นยิ้มไว้ไม่อยู่ โอกาสอยู่กนัตาม

ล�าพงัหายากยิ่ง คราวนี้เขาควรท�าอะไรๆ ให้คบืหน้าเสยีที



๗

ภมีมองทมีงานของเขารวมทั้งเธอคนนั้นวิ่งวุน่สรปุข้อมลู ในขณะที่
เขานั่งจบิเบยีร์เยน็ๆ คยุกบัลกูค้ารอที่รมิหาดพทัยา แว่นกนัแดดถกูหยบิมา

ใช้และมนักช่็วยอ�าพรางสายตาได้เป็นอย่างด ีแม้เขาไม่ได้แสดงออกโจ่งแจ้ง 

แต่กไ็ม่ได้ปิดบงัมดิชดิเช่นเวลาอยู่ที่บรษิทั ฉะนั้นเขาจงึมั่นใจวา่ลกูทมีที่เขา

คดัเลอืกมาเองกบัมอืล้วนแต่มทีกัษะพเิศษในการวเิคราะห์ มองความนา่จะ

เป็น และประเมนิสถานการณ์ แน่นอนว่าหลงัจากเขากลบัไปพร้อมพรมิใน

เย็นวันนี้ ทั้งคู่ย่อมตกเป็นหัวข้อในการสนทนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หวัง

ว่าการออกตวัรอบนี้จะไม่ใช่การตดัสนิใจที่ผดิพลาด

จงัหวะเดยีวกนักบัที่ลกูค้าขอตวัเลี่ยงไปรบัโทรศพัท์ โทรศพัท์มอืถอื

ของเขากม็ขี้อความเข้ามาใหม่เช่นกนั

ภาพแม่ของเขา คณุนายภาวดิากบัเดก็ชายตวัเลก็กลมแก้มยุย้ในอ้อม

กอดท�าให้เขาอมยิ้ม นี่แม่เขาเอาจริงใช่ไหม เขารู้มานานว่าแม่เขาอยากมี

หลานและอยากเป็นคณุย่าสดุเปรี้ยวไม่ต้องรอถงึแก่ แต่แม่กไ็ม่เคยรุกหนกั

จนกระทั่งวนันี้ เมื่อเลื่อนดูภาพต่อไป เขาถงึกบัหวัเราะออกมา เพราะคุณ
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ภูมิ พ่อผู้แสนจะเคร่งขรึมของเขากลายร่างเป็นเบาะรองนอนให้เจ้าเด็กตัว

น้อยเสียแล้ว ภาพพ่อเขาเอนกายบนเก้าอี้โยกมีเด็กชายนอนคว�่าอยู่บนอก

ถอืเป็นสิ่งมหศัจรรย์ที่เขาไม่เคยจนิตนาการได้เองจนเหน็ภาพนี้

มอืหนากดโทร. ออก และผู้เป็นแม่กร็บีรบัทนัท ีราวกบัเกรงว่าเสยีง

โทรศพัท์จะรบกวนใครบางคน

“ภมีเหรอลูก แม่ไม่อยากโทร. ไปกวนเผื่อภมีประชุมอยู่” 

เสียงแม่กระซิบเบาจนภีมนึกข�า เขาถามกลับไปด้วยน�้าเสียงกลั้ว

หวัเราะ

“ไปเอาลูกใครเขามาเล่นในบ้านครบั”

“ลูกอจิฉาของหนูแอ้มกบัอู น่ารกัมากๆ เลย ซนสุดๆ เอามาตั้งแต่

สายๆ นี่เพิ่งจะยอมนอน” คณุภาวดิาพดูถงึคูห่ลานชายหลานสะใภ้ที่แต่งงาน

กนัมาหลายปี พยายามจะมลีูกอยู่ แต่กย็งัไม่มเีสยีที

“เอ๊า...แล้วสองคนนั้นไปเอาลูกใครมา” 

“แม่กไ็ม่รู้เหมอืนกนั ไม่ว่างถาม เตรยีมน�้าเตรยีมขนม หลานวิ่งไป

วิ่งมา แค่ไล่จบักห็มดเวลาแล้ว”

ภมีนกึภาพตามแล้วหวัเราะออกมาเสยีงดงั “แล้วแอ้มอไูปไหนล่ะครบั 

ท�าไมกลายเป็นคุณพ่อกล่อมนอนซะได้”

คราวนี้คุณภาวิดาอดหัวเราะเบาๆ ไม่ได้ “โอ๊ย สองคนนั้นน่ะหมด

สภาพ บอกเหนื่อยมาก เลี้ยงมาตั้งแต่เช้าเลยขอหนไีปกนิกาแฟ นี่คงใกล้

กลับมาแล้ว แต่เขาคงไปรับกันมาบ่อย มีคาร์ซีตกับของเล่นเด็กเต็มเบาะ

หลงัเลย สงสยัอยากมลีูกของตวัเองเตม็ท”ี

ภมีหวัเราะ แม่เขาเงยีบเสยีงไปก่อนบอกเบาๆ 

“ภมี แค่นี้ก่อนนะ คณุพ่อเรยีกแม่แล้ว สงสยัขอเปลี่ยนมอื จะไปเข้า

ห้องน�้า บายจ้ะ”

แม่เขาตัดสายไปดื้อๆ ทิ้งให้ภีมนั่งงงๆ หัวเราะอยู่คนเดียว พลัน

สายตาเขากเ็บนไปจบัที่ร่างบางในห้องท�างานกระจกใส เธอดมุู่งมั่นยามพมิพ์
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ข้อมูลลงในคอมพวิเตอร์พกพา...ภมีได้แต่ยิ้มกบัตวัเอง แต่ก่อนเขาเคยแซว

ยามเพื่อนๆ เรยีกผู้หญงิที่หมายปองว่าแม่ของลูกในอนาคต คราวนี้ถ้าเขา

เป็นคนที่ถกูแซวบ้างกค็งไม่เป็นไร เพราะนั่นคอืสิ่งที่เขาอยากให้เธอเป็นจรงิๆ 

“คุณภีมกับคุณพริมจะไม่อยู่รับประทานอาหารด้วยกันก่อนจริงๆ  
เหรอครบั วนันี้ทางครวับอกว่าปูสดมากๆ อยากให้ได้ลองชมิ” 

ลูกค้าพยายามรั้งให้อยู่ต่อ แต่จากประสบการณ์ภมีทราบดวี่าถ้าเริ่ม

จากกินอาหารก็มักจะยาว คุยกันทั้งเรื่องงานและเรื่องอื่นติดพันและยากที่

จะปลกีตวัภายหลงั

“วนันี้ผมขอตวัก่อนละกนัครบั รอบหน้าไม่พลาดแน่ แต่รบัรองว่าทมี

ที่อยู่ต่อนี่ไม่ท�าให้แม่ครวัผดิหวงัแน่ครบั ยงัไงฝากไว้ด้วยละกนั”

ภมีแซวลกูทมีที่มสีหีน้าตื่นเต้นรอมื้ออาหารหลงัจากท�างานหนกัมาทั้ง

วนั

“ไม่ต้องห่วงครบั ถ้าไม่อิ่มจนเดนิไม่ไหว ผมไม่ปล่อยไปแน่ๆ”

ทุกคนหวัเราะอย่างอารมณ์ด ีลูกทมียกมอืไหว้ลาเจ้านาย มองหนุ่ม

สาวทั้งคู่สลบัไปมา พร้อมยิ้มให้กนัอย่างมเีลศนยัแต่ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา 

ภมียิ้มมุมปากอย่างรู้ทนัก่อนเดนิเลี่ยงออกมา

พรมิเดนิตามเจ้านายไปที่ลานจอดรถ จู่ๆ เจ้าของร่างสูงบ่ากว้างตั้ง

ตรงด้านหน้ากห็ยุดเดนิแล้วหนัมามองเธอ

“ผมหวิ”

“อ้าว” พรมิท�าหน้าเหลอ เมื่อกี้เขาชวนกนิกป็ฏเิสธ แล้วนี่คอืจะกลบั

เข้าไปหรอืไงดี

“กลบัเข้าไปยงัทนันะคะ รบีกนิก่อนแล้วค่อยไปกไ็ด้” เธอบอก

ภมีส่ายหน้า ยิ้มคล้ายเดก็ชายเจ้าเล่ห์ยามได้ของถูกใจ

“เราไปหาอะไรอร่อยๆ ที่ไม่ช้ากนิกนัดกีว่า เดี๋ยวผมพาไป” ว่าแล้ว

เขากก็ดเปิดประตรูถ เอื้อมมอืไปดงึบานประตคู้างไว้ ยนืประกบหลงัเหมอืน
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จะต้อนเธอเข้าไปโดยไม่มทีางเลี่ยงออกมาได้ 

ภมี เศรษฐการ นี่เขาก�าลงัเริ่มหว่านเสน่ห์รอบใหม่อกีแล้วใช่ไหม

คนที่บอกว่าหวิดูจะหวิจรงิไม่ใช่แค่อ้าง...ร้านเลก็ๆ บ้านๆ ในซอยลกึ
เลี้ยวโค้งไปมาที่เธอแอบมองโลกในแง่ร้ายว่า...หรือเขาคิดจะพาเธอมาท�า 

มดิมีริ้าย มอีาหารที่อร่อยสดรสจดัจ้านสมกบัที่คนเสาะหาทางพามาการนัต ี

พริมยอมรับว่าอาหารร้านนี้อร่อยกว่าร้านดังๆ ริมทะเลที่เธอเคยไปกินเสีย

อีก ภีมดูคล่องแคล่วสมกับต�าแหน่งนักชิมมือสมัครเล่นที่มีตารางชีวิต 

ค่อนข้างแน่นตลอดเวลา เขาโทร. จองโต๊ะตั้งแต่ขึ้นรถ สั่งอาหารจานเลก็ไว้

ห้าอย่าง แถมสั่งน�้าพริกไข่ปู และแกงคั่วปูทะเลยอดมะพร้าวอ่อนสองชุด 

ห่อกลบับ้าน โดยบอกว่าให้ตั้งโต๊ะรอไว้ได้เลย

นี่เธอควรชมว่าคุณจินดาเลขานุการผู้ทรงประสิทธิภาพเทรนนายมา

ด ีหรอืว่าเป็นเพราะนายจดัระบบตวัเองได้ดอีย่างนี้ เลขาฯ เลยเก่งตามไป

ด้วยนี่ พรมิมองชายหนุ่มที่เคี้ยวกั้งทอดกระเทยีมอย่างเอรด็อร่อยตรงหน้า

อย่างทึ่ง

ภมีเงยหน้ามาทนัเหน็เธอมองอยู่พอด ีดวงตาพราวระยบันั้นมองมา

คล้ายกบัจะถามว่า ‘มองหน้ามอีะไร หลงเสน่ห์ผมแล้วเหรอ’ พรมิรบีเสก้ม

มองอาหารในจาน ตกัหมกึนึ่งมะนาวรสดตีรงหน้ารบัประทาน

อาหารห้าจานตรงหน้าพร่องไปอย่างรวดเรว็ อกีครั้งที่ภมียิ้มมองหญงิ

สาวตรงหน้า พรมิรบัประทานอาหารอย่างเอรด็อร่อย ไม่เหนยีมอายห่วงสวย 

นบัเป็นความสุขของคนชอบสั่งอาหารเช่นเขา 

“ร้านนี้เป็นร้านโปรดของคุณพ่อคุณแม่ผม” ชายหนุ่มเอ่ย 

พริมท�าตาโต นึกภาพคุณภาวิดาที่ดูภูมิฐานมานั่งกินอาหารในร้าน 

บ้านๆ นี้ไม่ออก แต่กค็งดูคล้ายๆ คนตรงหน้าที่แม้จะอยู่ในชุดล�าลอง ไม่

สวมสูทให้เกะกะ เขาก็ยังดูดีออร่าเปล่งประกายไม่เข้ากับร้านอาหารเล็กๆ 

ในซอยลกึนี้เลย
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เมื่อเหน็เจ้าของดวงตากลมโตเหมอืนตั้งใจฟัง เขาจงึเล่าต่อ “เดมิที

พื้นเพครอบครวัฝั่งคุณพ่อผมเป็นคนชลบุรคีรบั มกีจิการอยู่แถบนี้ เลยได้

เดนิทางไปมาบ่อย ส่วนคุณพ่อผมเรยีนนติ ิท�างาน เปิดส�านกังานกฎหมาย

ที่กรุงเทพฯ มเีวลาเมื่อไหร่กจ็ะชวนกนัขบัรถมาหาอะไรกนิกนั แต่กม็เีวลา

น้อยครบั ตอนผมเดก็ๆ คุณพ่องานยุ่งมาก” 

“คุณพ่อคุณภมีเป็นนกักฎหมายเหรอคะ”  

หญงิสาวถามทนัทอีย่างสนใจ ท�าให้ชายหนุ่มหรี่ตา...คดิว่าเธอก�าลงั

ต้องการความช่วยเหลอื จงึอดถามไม่ได้

“ใช่ครบั ถ้าคุณพรมิมอีะไรให้ช่วยบอกได้นะ ไม่ได้จะโม้ แต่พ่อผม

นี่มอืหนึ่งเลย”

พรมิหลุบตาลง “อ๋อ ไม่มอีะไรค่ะ พรมิแค่อยากทราบไว้”

ภมียงัตดิใจอยู่ แต่ในเมื่อเธอไม่อยากเล่า เขาจะปล่อยไปก่อน

“น�้าพรกิไข่ปนูี่เป็นเมนเูดด็ที่คณุแม่ต้องสั่งทกุครั้ง สว่นแกงคั่วปคูณุ

พ่อผมชอบมาก ปกตวินัอาทติย์ผมไปกนิข้าวบ้านคุณพ่อคุณแม่ เลยสั่งไป

ด้วยเลย อกีชุดหนึ่งฝากกลบัไปให้คุณแม่คุณชมิด้วยนะครบั เดี๋ยวถงึบ้าน

แล้วคุณเอาแช่ตู้เยน็ไว้ พรุ่งนี้เอามาอุ่นกนิได้ เผื่อติดใจต้องพาคุณแม่กลบั

มากนิอกี” 

พรมิยกมอืไหว้ขอบคุณในความมนี�้าใจของเขา ภมีมองหญงิสาวพลาง

ว่า

“ผมคงดูแก่มาก คุณพรมิยกมอืไหว้เรื่อยเลย” 

น�้าเสยีงนั้นเหมอืนจะงอน พรมิถงึกบัท�าหน้าไม่ถูก

“เอ่อ...” หญงิสาวอกึอกั ก่อนบอก “คุณภมีคงจ�าไม่ได้ แต่พรมิเคย

เรยีนวชิาที่คุณภมีสอน เลยตดิไหว้อาจารย์ภมีมาตั้งแต่ตอนนั้น”

ภมียิ้มกว้าง “อาจารย์ภมี...ผมไม่ได้ยนิมาหลายปี ยงัคดิอยู่ว่าคงไม่มี

ใครจ�าได้”

“จ�าได้สคิะ ตอนนั้นอาจารย์ภมีดงัมาก ไม่มสีาวๆ คนไหนในคณะ
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ไม่รู้จกั ขนาดสาวนอกคณะกส็มคัรเป็นทมีภมี” หลุดพูดออกไปแล้วกแ็ทบ

อยากเอามอืปิดปากตวัเอง 

ภมีหวัเราะเบาๆ กบัท่าทางเขนิอายของเธอ “ทมีภมี ตอนผมได้ยนิ

ครั้งแรกจากนายอู...ผมหมายถงึ ดร. อนุวฒัน์ ผมคดิว่าเขาแค่ล้อผมเล่น”

พรมิหวัเราะเบาๆ อยากรู้เหมอืนกนัว่าถ้าเธอเล่าสิ่งที่สาวๆ กรี๊ดพูด

ถงึเขาแล้ว เขาจะว่าอย่างไรบ้าง แต่อย่าเลย แค่นี้กด็ูเหมอืนเขาจะมั่นใจใน

เสน่ห์อนัเตม็เปี่ยมของตวัเองอยู่แล้ว คงไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มอโีก้ให้อกี

“ผมไม่เหน็คุณทกัตอนที่เราเจอกนั นกึว่าจะลมืกนัไปแล้ว” 

น�้าเสยีงนั้นเหมอืนจะเศร้า จนพรมิไม่แน่ใจว่าควรจะตอบอะไร ทั้งคู่

นิ่งไปอดึใจ ภมีเหมอืนลงัเล มองหน้าหญงิสาวเหมอืนอยากพูดอะไรแต่ไม่

พูดออกมา ในที่สุดเขากต็ดัสนิใจ

“พรมิครบั...”

น�้าเสยีงนั้นต่างไปจากปกตจินพรมิรู้สกึกลวั เธอถอยหลงันั่งตวัตรง

โดยอตัโนมตั ิก่อนบอกพลางคว้ากระเป๋าขึ้นมาแนบตวั “คุณภมีคะ นี่กใ็กล้

ค�่าแล้ว พรมิว่าเรากลบักนัดกีว่าค่ะ” 

ภีมชะงัก ลอบถอนหายใจเบาๆ เรียกคิดเงิน ไม่ลืมคว้าถุงอาหาร

เตรยีมตวัเดนิทางกลบั


