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ณ คฤหาสน์โภคินอภิวัฒน์

“พี่กลาง อาบน�้าไวๆ หน่อย เผื่อเวลาให้ผมบ้าง ขืนลงไปช้า 

มีหวังโดนคุณแม่บ่นหูชาแน่” คุณเล็ก กฤตพจน์ โภคินอภิวัฒน์  

น้องชายคนเลก็ของบ้าน ตะโกนเรยีกพี่ชายฝาแฝดผู้ที่ลมืตาดโูลกก่อน

แค่เพยีงสามวนิาที

“เจ้าเลก็ แกจะเรยีกอะไรนกัหนา ฉนักเ็ร่งจะแย่อยู่แล้ว เร่งจน

เกือบจะลืมถอดชุดนอนก่อนอาบน�้าแล้วเนี่ย” คุณกลาง กฤตกร  

โภคนิอภวิฒัน์ นายแพทย์หนุม่รูปหล่อผู้เป็นแฝดพี่ตะโกนตอบกลบัไป

ด้วยน�้าเสยีงกึ่งร�าคาญใจ 

สองหนุ่มฝาแฝดบ้านนี้นอนห้องเดียวกันมาตั้งแต่เล็กจนโต  

ถงึแม้นว่าจะบ่นกนัแทบทกุเรื่อง แต่กไ็ม่เคยแยกห้องกนันอนเลย

ในระหว่างที่แฝดน้องก�าลังจะอ้าปากตะโกนตอบโต้คนที่ยังคง

ปักหลักอยู่ในห้องน�้า ทันใดนั้นประตูห้องนอนของสองแฝดก็ถูกเปิด

ออกพร้อมกบัการปรากฏตวัของอกีหนึ่งหนุม่ร่างกายก�าย�า ที่ก�าลงัยนื

ส่ายหน้าเพราะภาพที่เห็น ภาพที่น้องชายคนเล็กเอาใบหน้าแนบกับ

ประตูห้องน�้า สองมอืพยายามตะกายไปตามขอบวงกบ

“เอะอะเสยีงดงัอะไรกนัแต่เช้า เสยีงดงัทะลอุอกไปถงึข้างนอก” 
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คณุใหญ่ กฤตนยั โภคนิอภวิฒัน์ พี่ชายคนโตของบ้าน ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานบริหารบริษัทในเครือโภคินอภิวัฒน์ เดินลงบันไดมาจากชั้น

สาม แล้วบังเอิญได้ยินเสียงตะโกนของสองแฝดดังแว่วออกไปถึงโถง

บนัได ส่งผลให้เขาต้องแวะเข้ามาดูสกัหน่อย

“โธ่ พี่ใหญ่กด็พูี่กลางสคิรบั ขดัสฉีววีรรณตั้งนานแล้วยงัไม่ออก

มา ผมยงัไม่ได้จดัการตวัเองเลยเนี่ย โอ๊ย ลงไปทานข้าวเช้าช้า มหีวงั

หชูาแน่ ไอ้เลก็เอ๊ย” คณุเลก็หนัหน้ากลบัมาตอบพี่ชายคนโตเสยีงอ่อย

“งั้นเล็กขึ้นไปอาบที่ห้องพี่ไป รีบๆ ล่ะ ท�าเวลาด้วย อย่าให้ 

คณุพ่อคณุแม่รอนาน” 

“ขอบคุณครับพี่ใหญ่” พูดเสร็จน้องเล็กก ็รีบหยิบเสื้อผ้า แล้ว 

วิ่งสี่คูณร้อยออกจากห้องนอนไปทนัท ีทิ้งให้พี่ชายคนโตมองตามหลงั

ลงิน้อยของบ้านด้วยรอยยิ้ม 

“เฮ้ย เจ้าเล็ก วิ่งไม่ดูทางเลย ชนมาได้ ชุดพี่ยับหมดแล้ว”  

คณุรอง กฤตภาส โภคนิอภวิฒัน์ พี่ชายคนรองสดุเนี้ยบแหวใส่

“ขอโทษครบัพี่รอง ผมรบีมากจรงิๆ ไปก่อนนะครบั” 

“อะไรของมัน” คุณรองได้แต่อมยิ้มขันอาการลนลานของ 

น้องชายตัวป่วน ก่อนที่จะหันหลังกลับมากล่าวทักทายพี่ชายคนโต  

ที่เพิ่งเดนิออกมาจากห้องนอนของสองแฝด “อรณุสวสัดิ์ครบัพี่ใหญ่”

“รองมาพอดีเลย ไปเรา ไปช่วยกันรับหน้าคุณพ่อคุณแม่ก่อน 

กว่าสองคุณชายในห้องจะแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จก็คงอีกนาน”  

คุณใหญ่พูดพลางกอดคอน้องชายคนรองเดินลงบันไดไปยังห้อง 

รบัประทานอาหารของครอบครวั

“เจ้าแฝดนี่กแ็ปลก ฝ่ังนี้มห้ีองว่างเหลอือกีตั้งหลายห้อง แต่กลบั

ไม่ยอมท�าห้องรบัรองเพิ่ม แย่งห้องน�้ากนัใช้มาตั้งแต่เลก็จนโต” คณุรอง

ส่ายหน้า 

“นี่น้องชายแกโตแล้วหรือ ฉันนึกว่าสองแสบยังเป็นเด็กชาย 



เมญาณี  9   

กนัอยู่” พี่ชายคนโตหวัเราะหึๆ  ในล�าคอ

...

ภายในห้องรบัประทานอาหาร เจ้าสวัก้องภพ ประมขุของบ้าน

ก�าลงันั่งอ่านหนงัสอืพมิพ์อยู่กบัคณุน�้าเพชร ผู้ที่เป็นภรรยาคู่ชวีติและ

มารดาของสี่เสอื

“อรณุสวสัดิ์ครบัคณุพ่อคณุแม่” สองหนุ่มเอ่ยทกัทายบดิาและ

มารดาขึ้นพร้อมกนั

“ตาใหญ่ ตารอง มาพอดีเลยลูก วันนี้มีข้าวต้มกุ้งของโปรด 

ของพวกเราด้วยนะ นมพศิลงมอืท�าเองเลยจ้ะ” คณุน�้าเพชรเอ่ยบอก 

ในขณะที่ทั้งสองเดนิไปนั่งลงประจ�าที่ของตน ซึ่งที่นั่งประจ�าตวัในเวลา

รับประทานอาหารนี้ สี่หนุ่มมีมติจัดผังการนั่งกันเองมาตั้งแต่เล็กๆ  

โดยคุณใหญ่จะนั่งเคียงข้างมารดา คุณรองนั่งฝั่งตรงข้ามกับมารดา 

ถดัจากคณุรองเป็นคณุกลางและคณุเลก็ตามล�าดบั

“ประชุมผู้ถือหุ้นสัปดาห์หน้า ทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมหรือยัง

ใหญ่” เจ้าสัวก้องภพวางหนังสือพิมพ์ลงแล้วเอ่ยถามบุตรชายคนโต  

ที่ท่านยกให้เป็นหวัเรอืใหญ่ในการบรหิารงานบรษิทัในรุ่นที่สอง 

เจ้าสวัก้องภพนั้นมธีรุกจิมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รสีอร์ต 

ห้างสรรพสนิค้า โรงพยาบาล หรอืแม้กระทั่งบรษิทัรกัษาความปลอดภยั 

และเมื่อผนวกรวมกบัธรุกจิจวิเอลรขีองครอบครวัคณุน�้าเพชรด้วยแล้ว 

มูลค่าทรัพย์สินที่มีก็นับหมื่นล้านบาท และท่านก็ได้วางมือจากงาน 

ทั้งปวง เพื่อส่งไม้ต่อให้บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนทั้งสี่แบ่งสายงานกัน

บริหาร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าสัวก้องภพก็ยังคงนั่งหัวโต๊ะเป็นที่ปรึกษาให้

ทายาททั้งสี่อยู่ห่างๆ 

“ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับคุณพ่อ ครั้งนี้จะจัดที่โรงแรมสาขา

กรงุเทพฯ เพราะเจ้ากลางมปีระชมุผูบ้รหิารโรงพยาบาลในช่วงเช้าก่อน

ครบั”
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“พูดถึงหมอกลาง แล้วท�าไมสองแฝดยังไม่ลงมากันอีก” คุณ 

น�้าเพชรสบตาบตุรชายคนรองเมื่อถามถงึบตุรชายฝาแฝด

“เอ่อ ก�าลงัจะลงมาครบัคณุแม่ น่าจะก�าลงัแต่งตวัอยู”่ คณุรอง

ตอบค�าถามมารดาด้วยท่าทางสงบเสงี่ยม เพราะสัมผัสได้ถึงพลัง 

บางอย่างที่ก�าลงัเริ่มปะท ุ

“เมื่อคืนได้ยินเสียงรถเข้ามาเกือบตีหนึ่ง คงไปสังสรรค์กันมา 

อกีละส ิตาใหญ่ ตารอง ลูกต้องปรามน้องบ้างนะ” 

“ผมก็อยากจะเตือนอยู่หรอกนะครับคุณแม่ ถ้าเจ้าเล็กมัน 

ไม่ลากผมกับพี่ใหญ่ไปด้วย” คุณรองตอบมารดาเสียงอ่อย และ 

ค�าตอบนี้ก็ท�าให้คุณแม่ยังสวยส่งสายตาพิฆาตไปให้ สายตาแบบนี้ 

แม้แต่เจ้าสวัก้องภพเองกย็งัต้องหลบ

“ให้มันได้แบบนี้สิลูกชายบ้านนี้ อายุปาไปจะสามสิบกันหมด

แล้ว ยงัท�าตวัไม่เป็นโล้เป็นพายกนัอยู่ได้ แล้วเมื่อไหร่แม่จะได้อุม้หลาน 

แม่กบัพ่อกอ็ายเุยอะแล้วนะ คนแก่กเ็หงาเป็น คอยดูนะ ถ้าไม่มใีคร 

หาสะใภ้มาให้ แม่จะจบัคลมุถงุชนให้หมดเลย” 

ค�าประกาศิตของมารดาพาให้บรรยากาศยามเช้าที่สดใส 

มดืครึ้มลงในพรบิตา คณุใหญ่และคณุรองได้แต่อ้าปากค้างเมื่อนกึถงึ

บรรดาสาวๆ ลูกหลานคุณหญิงคุณนายแต่ละคนที่ชวนให้ขนลุก แต่

ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายไปมากกว่านี้ เสยีงยานคางของสองแสบ

กด็งัแว่วเข้ามาในห้อง

“หิวจังเลยครับ วันนี้มีอะไรให้สุดหล่อกินบ้าง” คุณเล็กที่เพิ่ง

เดินเข้ามาในห้องรับประทานอาหารพร้อมกับคุณกลางพูดขึ้น พลาง

เดินไปโอบกอดคุณน�้าเพชรจากทางด้านหลัง และหอมแก้มซ้ายขวา

อย่างออดอ้อน ซึ่งอาการออเซาะนี้กเ็รยีกอาการเบะปากอย่างหมั่นไส้

ได้จากพี่ๆ  ทั้งสามคน

“ไม่ต้องมาอ้อนเลยพ่อตัวดี ตื่นสายอีกแล้วนะ เที่ยวหัวราน�้า



เมญาณี  11   

แทบทุกคืน ไปเลย ไปนั่งประจ�าที่ ทุกคนหิ้วท้องรอนานแล้ว” คุณ 

น�้าเพชรช�าเลอืงมองบตุรชายคนเลก็ด้วยหางตา

“มาๆ กนิข้าวได้แล้ว จะได้แยกย้ายกนัไปท�างานสกัท”ี เจ้าสวั

ก้องภพรบีตดับท

“ตารอง ห้างใหม่ก่อสร้างไปถึงไหนแล้ว จะทันเปิดใน

ไตรมาสที่สามตามแผนหรือเปล่า” เจ้าสัวก้องภพเอ่ยถามบุตรชาย 

คนรอง ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานบริหารธุรกิจห้างสรรพสินค้าของ

ครอบครวั

“ยังเป็นไปตามแผนครับ ตอนนี้ก่อสร้างไปได้เกือบแปดสิบ

เปอร์เซ็นต์แล้ว คาดว่าจะสามารถเปิดได้ตามก�าหนดแน่นอนครับ”  

คณุรองตอบขณะที่ตกัขงิอ่อนโรยเพิ่มเข้าไปในชามข้าวต้ม

“เย็นนี้ผมมีเคสผ่าตัด คงไม่ได้กลับมาทานอาหารเย็นที่บ้าน 

นะครบั” คณุหมอกลาง แฝดคนพี่เอ่ยบอกบดิา

ท่านเจ้าสวัพยกัหน้ารบัทราบและอนญุาต

“ส่วนผมก็มีนัดกับลูกค้า คุยเรื่องคอลเล็กชันใหม่ของไตรมาส

หน้า งานนี้ผมออกแบบเครื่องประดับเองทุกชิ้นเลยนะครับคุณแม่” 

แฝดเลก็กค็อืแฝดเลก็ที่ต้องหาทางฉอเลาะมารดาเสมอ

“แต่เล็กต้องกลับมาทานข้าวที่บ้าน เดี๋ยวนี้ลืมกฎของบ้านกัน

หมดแล้วใช่ไหม ใช่ส ิ โตกนัหมดแล้ว ค�าพูดของแม่จะมคีวามหมาย

อะไร” มารดาวางช้อนในมือลงก่อนจะเงยหน้าขึ้นเอ่ยตอบบุตรชาย 

คนเลก็

“แม่ขอแค่นี้ ขอแค่แบ่งเวลามาทานข้าวเช้าเย็นให้พร้อมหน้า

พร้อมตากันทุกวัน แค่นี้ให้แม่ไม่ได้หรือตาใหญ่ ตารอง ตาเล็ก”  

คุณน�้าเพชรเว้นจังหวะหยุดพักหายใจพร้อมกับกวาดสายตามอง 

บตุรชายทลีะคน 
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“ส่วนหมอกลาง ลูกมีภารกิจ แม่เข้าใจ แต่วันไหนที่ไม่มีเคส 

หมอกลางก็ต้องกลับมาทานข้าวกับแม่นะลูก” คุณแม่ลูกสี่พูดด้วย 

น�้าเสียงกึ่งโมโหกึ่งน้อยใจ ซึ่งน�้าเสียงแบบนี้ส่งผลให้ทั้งสี่หนุ่มนั่งกัน 

ไม่ตดิเก้าอี้ ส่งสญัญาณทางสายตาหากนัเป็นพลัวนั

“ครับคุณแม่ พวกเราสัญญาว่าจะกลับมาทานข้าวที่บ้าน 

พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ครับ” พี่ใหญ่ของบ้านรับปากแทนน้องๆ  

พร้อมกบับบีมอืมารดาเบาๆ อกีสามเสอืกพ็ยกัหน้ารบัอย่างหนกัแน่น

“งั้นพวกผมไปท�างานกันก่อนนะครับ แล้วเย็นนี้จะรีบกลับ”  

พูดจบทุกคนก็ยกมือไหว้เจ้าสัวก้องภพ แล้วเดินมากอดและหอม 

คุณน�้าเพชรกันตามล�าดับอายุ และแน่นอนว่าเสือเล็กต้องมากกว่า 

ทกุคน โดยเริ่มจากหอมแก้มซ้าย ขวา และหน้าผาก ซึ่งครั้งนี้กไ็ด้รบั

ค้อนจากบดิามาวงโต
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ทันทีที่รถยุโรปคันหรูจอดเทียบบริเวณทางเข้าหน้าตึก

ใหญ่ ใจกลางกรงุเทพมหานคร ซึ่งด้านหน้าตกึมตีวัอกัษรขนาดใหญ่

ตดิเอาไว้ว่า ‘โภคนิอภวิฒัน์’ กฤตนยั หรอืที่บรษิทัเรยีกว่าท่านประธาน

กเ็ดนิตรงไปยงัลฟิต์ส�าหรบัผูบ้รหิารทนัท ีพร้อมกบัผู้ตดิตามอกีสองคน 

“พนา เตชนิกลบัมาจากลอนดอนหรอืยงั” ท่านประธานเอ่ยถาม

มอืขวาคนสนทิ

“กลบัเข้าออฟฟิศวนันี้วนัแรกครบันาย” 

“อมื ถ้าเตชนิสะดวกให้มาพบฉนัด้วย” กฤตนยัเอ่ยขณะตรวจ

ทานความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะลงนาม และเมื่อจดปลาย

ปากกาลงนามในเอกสารดงักล่าวเรยีบร้อยแล้ว ชายหนุม่กเ็งยหน้าขึ้น

มองคนสนทิทั้งสอง “แต่เช้านี้ฉนัไม่มนีดัอะไรนี่ งั้นฉนัเดนิไปหาท่าน

ทนายใหญ่เองดีกว่า” พูดพลางลุกขึ้นเดินออกจากห้อง มุ่งตรงไปยัง

ห้องท�างานของผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนรกัและทนายคู่ใจ

...

“สวสัดคีรบัคณุใบบวั ยนิดตี้อนรบัสู่บรษิทัโภคนิอภวิฒัน์อย่าง

เป็นทางการนะครับ ผมดีใจจริงๆ ที่ได้เลขานุการฝีมือดีแบบคุณมา 

ร่วมงานด้วย” เตชิน เพื่อนสนิทของกฤตนัย ทนายมือหนึ่งผู ้ซึ่ง 

2
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รับผิดชอบดูแลงานทางด้านกฎหมายให้บริษัทโภคินอภิวัฒน์ กล่าว 

กบัเลขานกุารส่วนตวัคนใหม่ที่มาเริ่มงานวนันี้เป็นวนัแรก

“บัวเองก็ต้องขอบคุณคุณเตชินมากเลยนะคะที่ให้โอกาสบัว” 

ใบบัว บัวบูชา อินทิรารัตน์ เลขานุการสาวสวยเอ่ยตอบพร้อมกับ 

ยกมอืไหว้อย่างนอบน้อม

“คุณใบบัวคือเลขาฯ คนแรกของผมเลยนะครับ พอคิดอยาก 

จะมผีู้ช่วยส่วนตวั คณุอากส็่งเลขาฯ มอืหนึ่งมาให้พอดบิพอด”ี 

“คุณอาของคุณเตชินท่านเมตตาบัวมากค่ะ ก่อนจะย้ายไป

ประจ�าที่ยุโรป ท่านก็ยังหาเจ้านายที่ใจดีให้บัวได้ร่วมงานด้วย แต ่

บวัเองไม่มคีวามรูใ้นเรื่องกฎหมายสกัเท่าไหร่ คงต้องรบกวนคณุเตชนิ

ชี้แนะบวัด้วยนะคะ” 

“ความจริงผมมีทีมกฎหมายที่คอยช่วยดูแลงานด้านเอกสาร

ต่างๆ อยู่ร่วมสิบคน ผมอยากให้คุณใบบัวดูแลตารางนัดและจัดการ

เรื่องส่วนตวัให้ผมมากกว่าครบั”

“ได้ค่ะ บวัจะท�าให้ดทีี่สดุ”

ผลวัะ

เสียงเปิดประตูห้องท�างานของเตชินดังขึ้น เจ้าของห้องหยุด 

บทสนทนาชั่วคราวพร้อมกบัเงยหน้าขึ้นมองยงับรเิวณประตหู้องท�างาน

ที่ถูกเปิดออกอย่างกะทันหันโดยไม่มีใครส่งสัญญาณใดๆ ล่วงหน้า 

และนั่นกท็�าให้บวับูชาหนัไปมองตามด้วยอกีคน

“โอ้โห มาไม่ต้องเคาะห้องขออนุญาตกันเลยนะครับ ท่าน

ประธานผู้ยิ่งใหญ่” เตชนิลกุขึ้นยนื ยกมอืขึ้นกอดอก เลกิคิ้วทกัทาย 

ผู้มาใหม่ 

แทนที่ท่านประธานผูย้ิ่งใหญ่จะตอบค�าถามเจ้าของห้อง สายตา

เจ้ากรรมก็พลันมาหยุดอยู่ตรงใบหน้าหวานของหญิงสาวที่อยู่ในห้อง 

วินาทีที่กฤตนัยประสานสายตากับหญิงสาวใบหน้าหวานก็คล้ายกับ



เมญาณี  15   

ตกอยูใ่นภวงัค์จนแทบลมืหายใจ ใบหน้านวลเนยีน ตากลมโต ปากนดิ 

จมูกหน่อย ช่างดูงดงามมเีสน่ห์กว่าผู้หญงิคนใดที่เคยพบมา 

“คือ...จะจ้องเลขาฯ กระผมอีกนานไหมครับท่านประธาน”  

เป็นหน้าที่ของเตชนิที่ต้องปลกุเพื่อนรกัให้ออกจากภวงัค์

“อืม ก็ที่นี่บริษัทฉัน ฉันมีสิทธิ์จะเดินเข้านอกออกในได้ทุกที่ 

ทุกเวลา หรือคุณทนายจะบอกว่าไม่ใช่” พอตั้งสติได้แล้วกฤตนัยก็ 

ยกัไหล่สวนกลบัค�าถามของเพื่อนรกัแบบยยีวนไม่แพ้กนั

“งั้นคณุใบบวัไปพกัที่โต๊ะท�างานหน้าห้องก่อนดกีว่า มเีอกสาร

ที่ผมเตรียมไว้วางอยู่บนโต๊ะ คุณลองศึกษารายละเอียดงานคร่าวๆ  

ดูก่อน มีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็มาถามผมได้เลยนะครับ ไม่ต้อง

เกรงใจ” เตชนิละสายตาจากผูม้าใหม่ เพื่อกลบัมาสนทนากบัหญงิสาว

ตรงหน้าอีกครั้ง ก่อนที่จะผายมือไปยังชายหนุ่มผู ้ที่ยังยืนโด่อยู ่ที่ 

หน้าประตู เพื่อแนะน�าท่านประธานบรหิารอย่างเป็นทางการ 

“ผู ้ชายที่เสียมารยาท เอ๊ย ที่ถือวิสาสะเข้ามาในห้องโดย 

ไม่เคาะประตูคือ คุณกฤตนัย ประธานบริหารบริษัทโภคินอภิวัฒน์

ครบั” 

บวับชูาลกุขึ้นยนืก่อนที่จะประนมมอืไหว้กฤตนยัอย่างนอบน้อม

พร้อมกับส่งรอยยิ้มหวานจับใจไปให้ และนั่นก็ยิ่งท�าให้กระแสโลหิต 

ในสี่ห้องหัวใจของท่านประธานบริหารสูบฉีดระรัวเร็วกว่าที่เคยเป็น 

ชายหนุ่มตาค้าง ไม่อาจละสายตาจากความงามตรงหน้าแม้แต่น้อย

“ส่วนนี่คุณบัวบูชา เลขานุการส่วนตัวของฉันเอง” จากนั้น 

เจ้านายสายตรงจึงหันมาแนะน�าเลขานุการคนใหม่อย่างเป็นทางการ

เช่นกนั

“ยะ...ยินดีต้อนรับครับคุณบัวบูชา” กฤตนัยเอ่ยต้อนรับด้วย

สหีน้าเรยีบนิ่ง เสยีงนุ่มทุ้มอย่างเกบ็อาการ

“สวัสดีค่ะคุณกฤตนัย ดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ”  
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บวับูชาค้อมศรีษะลงเลก็น้อยก่อนหนัไปพูดกบัเจ้านาย 

“งั้นบัวขอตัวก่อนนะคะคุณเตชิน” เมื่อเจ้านายพยักหน้า

อนญุาตแล้ว เลขาฯ หน้าใหม่จงึเดนิค้อมตวัผ่านท่านประธานออกไป 

โดยมตีาอกีสองคู่มองตามหลงั จนกระทั่งเธอปิดประตูห้องท�างานลง

“ไอ้คณุใหญ่ครบั มองตามคอแทบหกัเลยนะครบั” 

“พูดมากว่ะไอ้ชิน แกมีอะไรจะคุยกับฉันหรือเปล่า” กฤตนัย 

รบีเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเรว็เมื่อรู้ตวัว่าก�าลงัถูกคนรู้เยอะจบัผดิ

“อ้าว ไอ้ท่านประธาน แกเดินมาหาฉันถึงห้องท�างานเพื่อมา

ถามว่ามีอะไรจะคุยด้วยไหมเนี่ยนะ เออ ดีจริงวุ้ย ผู้บริหารที่นี่ใส่ใจ 

งานดจีรงิๆ ” เตชนิส่ายหน้าอย่างปลงๆ ก่อนที่จะทรดุตวันั่งลงบนเก้าอี้

ตวัเดมิอกีรอบ

“แล้ว...แล้ว แกมีเลขาฯ ตั้งแต่เมื่อไหร่วะชิน” คนแสร้งท�า 

น�้าเสยีงปกตเิพื่อปกปิดความตื่นเต้นเอ่ยถาม

“ใบบัวเคยเป็นซูเปอร์เลขาฯ ของคุณอาฉัน พอดีตอนนี้ท่าน 

ย้ายไปอยู่ยโุรปแล้ว ใจจรงิคณุอากอ็ยากให้ใบบวัตามไปท�างานที่นั่น

ด้วย แต่เธอปฏเิสธเพราะไม่อยากไปอยู่ไกลบ้าน เธอเป็นห่วงครอบครวั

เลยขออยู่ที่นี่ต่อ” เตชินตอบค�าถามพร้อมกับลอบจับผิดอาการของ

เพื่อนสนทิไปด้วย 

“พอคุณอารู้ว่าฉันก�าลังหาเลขาฯ อยู่ ท่านก็เลยแนะน�าฉันให้

เจอกบัเธอ แล้วเธอกช็�่าชองงานด้านเลขาฯ จรงิๆ ว่ะ ละเอยีด รอบคอบ 

สวย น่ารกั น่าทะนถุนอม” 

“อมื ได้คนมฝีีมอืมาช่วยงานกด็แีล้ว” กฤตนยัพยกัหน้ารบัทราบ

“แค่นี้ใช่ไหมที่แกอยากรู้” เตชนิถามหน้าตาย

“อืม” และคนตอบก็พยักหน้ารับอย่างง่ายดายเช่นกัน ลืมสิ้น

ว่าที่เดนิมาถงึนี่ด้วยเหตผุลใด 

“งั้นถ้าหากท่านประธานไม่มธีรุะส�าคญัอะไรแล้ว กระผมเตชนิ 
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ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายกฎหมายและบริหารกลาง ขออนุญาต

ท�างานท�าการก่อนนะครบั ไม่ได้เข้าออฟฟิศมาสองอาทติย์ เอกสารสงู

ท่วมหวัแล้วว่ะ” เจ้าของห้องเชญิแขกไม่ได้รบัเชญิออกจากห้องอย่าง

สภุาพทนัททีี่สบโอกาส 

คนถูกเชิญออกจากห้องไหวไหล่น้อยๆ ก่อนที่จะเดินกลับห้อง

ท�างานของตนเอง โดยไม่ลืมหันกลับไปมองยังหน้าห้องท�างานของ 

เตชนิอกีรอบ และหญงิสาวที่นั่งอยู่หน้าห้องกส็่งยิ้มพมิพ์ใจกลบัมาให้ 

พร้อมกบัค้อมศรีษะลงอย่างน่าเอน็ด ูรอยยิ้มหวานๆ ท�าให้โลกของเสอื

ที่จ�าศลีมาสามสบิหกปีหยดุหมนุทนัควนั
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ตัง้แต่กลบัมาจากห้องท�างานของเตชนิ กฤตนยักใ็ช้ความ

พยายามอย่างหนักที่จะตั้งสมาธิให้จดจ่อกับกองเอกสารบนโต๊ะ แต่

ทุกๆ ครั้งที่หยิบเอกสารขึ้นมาตรวจก็จะปรากฏภาพใบหน้าเจ้าของ 

รอยยิ้มหวานทับซ้อนขึ้นมาในความคิดตลอดเวลา จนอ่านรายงาน 

แผ่นเดยีวมาร่วมชั่วโมงแล้ว อาการแปลกๆ ของเจ้านายพลอยท�าให้

พนาและเดชา สองมือขวาคนสนิทได้แต่ลอบมองหน้ากันด้วยความ 

ไม่สบายใจ เพราะโดยปกติแล้วเจ้านายของพวกเขานั้นจะจริงจังกับ

การท�างานมาก และท�างานได้รวดเรว็แม่นย�า ไม่เคยมเีลยสกัครั้งที่จะ 

นั่งค้างกบัเอกสารเพยีงแค่แผ่นเดยีวนานๆ เช่นนี้

“นายครบั เอกสารมปีัญหาอะไรหรอืเปล่าครบั” พนาเอ่ยถาม

ผู้เป็นนาย

“อะไรนะ เอกสารอะไร” กฤตนัยละสายตาจากเอกสารในมือ

ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของค�าถาม

“เอกสารที่นายถอือยูค่รบั พวกผมเหน็นายอ่านเอกสารแผ่นนั้น

มาร่วมชั่วโมงแล้ว” เดชาช่วยย�้าค�าถามเดมิอกีครั้ง

“อ๋อ เปล่าๆ พอดีฉันก�าลังคิดว่างานประชุมผู้ถือหุ้นที่จะถึง 

มีอะไรยังไม่เรียบร้อยอีกบ้าง” กฤตนัยกลบเกลื่อนความผิดปกติของ

ตนเองด้วยงานใหญ่ที่ก�าลงัจะมาถงึ

3
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“ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับนาย แต่ถ้านายยังกังวล ให้ผมเรียก 

ทีมบริหารมารายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมไหมครับ” พนาเสนอ 

ความคดิเหน็

“ไม่เป็นไร ฉันเชื่อฝีมือพวกนาย แต่อาทิตย์หน้าก่อนประชุม 

ขอดูเอกสารทั้งหมดอกีทกีแ็ล้วกนั แล้วกบ็่ายนี้ให้คณุดาเลื่อนประชมุ

เป็นบ่ายสองโมงด้วย” 

เดชาค้อมศีรษะรับค�าสั่ง แล้วจึงเดินออกไปสั่งการต่อกับ

เลขานกุารหน้าห้องให้เลื่อนเวลาการประชมุตามค�าสั่งของท่านประธาน

เมื่อจัดการกับกองเอกสารตรงหน้าเรียบร้อยแล้ว กฤตนัยก็ลุก

ขึ้นจากโต๊ะท�างานแล้วเดินออกจากห้อง โดยไม่ได้เอ่ยบอกคนสนิท

แม้แต่น้อยว่าจะออกไปไหน 

พนา เดชา และเหล่าบอดกีาร์ดผลนุผลนัวิ่งตามไปอย่างรวดเรว็ 

และแล้วจุดหมายปลายทางของผู้เป็นนายก็หาใช่ที่อื่นไกลเพราะนั่น 

ก็คือห้องท�างานของเตชิน สถานที่ที่เพิ่งจะเดินกลับออกมาได้เพียง 

ไม่กี่ชั่วโมงนั่นเอง 

เมื่อเดนิมาถงึหน้าห้องท�างานของเตชนิ กฤตนยักก็วาดสายตา

ไปทั่วบรเิวณ เพื่อมองหาใครบางคนที่ท�าให้จติใจของเขาไม่อยูก่บัเนื้อ

กบัตวัมาตลอดครึ่งเช้าของวนันี้ 

แต่แล้วก็พบแต่เพียงความว่างเปล่า เพราะโต๊ะท�างานที่เคยมี

เจ้าของรอยยิ้มหวานนั่งอยู่เหลือแค่เพียงกองเอกสารตั้งอยู่เท่านั้น  

กฤตนัยก้าวขายาวๆ ไปเปิดประตูห้องท�างานของเตชิน ก่อนที่จะพุ่ง

เข้าไปอย่างรวดเรว็

“มาท�าไมอกีวะไอ้ใหญ่” เตชนิเงยหน้าขึ้นหรี่ตามองด้วยความ

แปลกใจ ที่ท่านประธานผู้มีงานล้นมือมาเยือนถึงห้องเป็นรอบที่สอง

ของวนันี้

“ไปกินข้าวกันชิน ฉันหิวแล้ว” กฤตนัยเอ่ยชวนทนายประจ�า
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ตระกลู โดยที่สายตายงัคงจบัจ้องอยูท่ี่ใบหน้าหวานของหญงิสาวเพยีง

หนึ่งเดยีวในห้อง

“นี่เพิ่งจะสบิเอด็โมงเองนะครบัท่านประธาน หวิแล้วเหรอ ปกติ

เหน็รบัมื้อเที่ยงช่วงบ่ายแก่ๆ โน่น แล้วกเ็สยีใจด้วย วนันี้ฉนัมนีดัแล้ว 

ฉนัจะพาทมีงานไปเลี้ยงต้อนรบัใบบวั”

“งั้นฉันไปด้วย” ทันทีที่เตชินปฏิเสธ กฤตนัยก็สวนกลับอย่าง

รวดเรว็

และประโยคนี้เองท�าให้เตชินต้องเลิกคิ้วมองเพื่อนสนิทด้วย

สายตาจบัผดิ เพราะกฤตนยันั้นขึ้นชื่อเรื่องความเป็นส่วนตวั ไม่ชอบ

ร่วมโต๊ะอาหารกบัใครหากไม่ใช่คนสนทิ แต่วนันี้มาแปลก แปลกที่มา

ขอร่วมโต๊ะกบัทมีงานฝ่ายกฎหมายทั้งทมี

“ฉนัมเีรื่องงานจะคยุกบัทมีนายพอด ีจะได้ไม่ต้องนดักนัอกีให้

เสยีเวลา กก็นิไปคยุไป ลนัช์มตีตงิน่ะ เข้าใจไหม” คนที่รู้ตวัว่าก�าลงั

ถูกจบัผดิหยบิยกเรื่องงานขึ้นมากล่าวอ้าง และในเมื่อประธานบรหิาร

เอาเรื่องงานมาอ้างเช่นนี้ มหีรอืที่เตชนิจะปฏเิสธได้

“งั้นอีกสามสิบนาทีเจอกันที่ห้องอาหารญี่ปุ่น ฉันจองโต๊ะไว้

แล้ว” เตชินจ�ายอมตกปากรับค�าให้กฤตนัยไปร่วมรับประทานอาหาร

ด้วย และนั่นกท็�าให้ท่านประธานแอบกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจ

กฤตนัยยักคิ้วแล้วเดินไปนั่งตรงโซฟารับรองที่ตั้งอยู่ในห้อง 

แทนที่จะเดนิกลบัห้องของตวัเอง เจ้าของห้องจงึได้แต่ถอนหายใจมอง

ตามหลงัผู้บกุรกุ ก่อนที่จะตดัใจหนักลบัมาคยุงานกบัเลขานกุารหน้า

ใหม่ต่อ

“วนัมะรนืนี้ผมมรีบัเชญิไปบรรยายที่มหาวทิยาลยั ใบบวัไปกบั

ผมด้วยนะครบั ส่วนนี่เป็นเบอร์ผู้ตดิต่อของมหาวทิยาลยั รบกวนคณุ

เชก็รายละเอยีดงานทั้งหมดอกีท”ี เตชนิยื่นนามบตัรของผูป้ระสานงาน

ให้บวับูชา
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“แล้วใบบวัมาท�างานยงัไง วนันั้นงานเริ่มตั้งแต่เช้าแล้วกม็ดีนิเนอร์ 

ต่อด้วย คดิว่าน่าจะดกึพอสมควร”

“บัวขับรถมาค่ะ ไปเจอกันที่งานเลยดีกว่า บัวอยากเข้าไปดู

ความเรยีบร้อยของงานก่อนด้วย” บวับูชาตอบเสยีงหวาน และค�าตอบ

นั้นกท็�าให้คนที่แอบฟังบทสนทนาอมยิ้มเพราะความใส่ใจรายละเอยีด

เลก็ๆ น้อยๆ ของเธอ 

กระนั้นท่านประธานกอ็ดที่จะขดัเคอืงใจเตชนิไม่ได้ ที่จะให้เธอ

ออกไปท�างานนอกสถานที่ด้วยแบบนี้ เพราะนั่นจะท�าให้เขาอดเจอ

เจ้าของรอยยิ้มหวานไปหนึ่งวนัเตม็ๆ 

กฤตนัยยกมือขึ้นพาดบนพนักโซฟา คิดหาวิธีบางอย่างมาจัด

ระเบยีบชวีติการท�างานของเจ้านายและเลขาฯ ที่นั่งอยู่ตรงหน้า เพื่อ

ให้สอดคล้องกบัตารางท�างานของเขาให้มากที่สดุ

“ป้ะใหญ่ ได้เวลาลันช์มีตติงแล้วเพื่อน” ขณะที่กฤตนัยก�าลัง 

ด�าดิ่งไปกบักลยทุธ์ต่างๆ เสยีงของคนในห้วงความคดิกด็งัขึ้นในระยะ

ประชดิ ชดิเสยีจนคนที่ก�าลงัใช้ความคดิอย่างหนกัสะดุ้ง 

เตชินกลั้นหัวเราะเพราะอาการของคนขวัญอ่อน ก่อนที่จะหัน

ไปสั่งการกบัเลขาฯ ส่วนตวั

“ฝากใบบวัตามหนุ่มๆ ในทมีด้วย ลงไปเจอกนัห้องอาหารเลย 

เดี๋ยวผมตามไป”

“ค่ะ คุณเตชิน” บัวบูชารับค�าแล้วรีบเดินไปตามทีมทนายให ้

ลงไปลนัช์มตีตงิทนัที

“น้องใบบัว ลองทานจานนี้ดูนะครับ อร่อยมาก พี่ตักให้

ครบั”

“น้องใบบวัทานอนันี้ดกีว่าครบั พี่ตกัให้นะ” 

“น้องใบบัวครับ อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหม เมนูที่นี่หลาก
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หลาย เดี๋ยวพี่ช่วยแนะน�าให้”

“น้องบวั ชอบทานอะไรเป็นพเิศษครบั พี่จะได้สั่งเพิ่ม”

เสยีงของบรรดาหนุ่มๆ ในทมีที่แย่งกนัดูแลน้องใหม่ดงัขึ้นไม่ได้

ขาด บวับูชาได้แต่ยิ้มรบัไมตรจีากพี่ๆ  ในทมี 

แต่ท่ามกลางความระริกระรี้ แย่งกันเอาอกเอาใจหญิงสาว 

หนึ่งเดียวในทีมนั้น ท�าให้ประธานบริหารที่นั่งอยู่หัวโต๊ะถลึงตามอง 

ตามเสยีงพูดด้วยความหงดุหงดิใจอย่างไม่มสีาเหต ุ

“น้อยๆ หน่อยพวกนาย ให้ใบบวัได้หายใจหายคอบ้าง อาหาร

วางจนล้นจานไปหมดแล้ว” เตชนิสงัเกตเหน็สายตาพฆิาตของกฤตนยั 

รีบยกมือขึ้นห้ามทัพก่อนที่ท่านประธานบริหารจะองค์ลง เพราะจาก

สายตาที่กฤตนยัแอบทอดมองบวับูชานั้นกพ็อจะคาดเดาอะไรบางอย่าง 

ได้เลาๆ 

“ที่นี่เป็นอาหารญี่ปุ่นสูตรดั้งเดิม เราเชิญเชฟมาจากญี่ปุ่น 

วตัถดุบิน�าเข้ามาทั้งหมด ใบบวัชอบไหมครบั” เตชนิเอ่ยถาม

“อาหารรสชาตดิทีกุเมนูเลยค่ะ” บวับูชาตอบ

“เหน็คณุอาบอกว่าใบบวัท�าอาหารอร่อยมาก โดยเฉพาะอาหาร

ชาววัง” เตชินชวนเลขานุการพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการ

ท�างาน

“ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ บัวชอบท�าอาหารมาตั้งแต่เด็ก พอ 

มีโอกาสเลยไปเรียนท�าอาหารไทยชาววังมาค่ะ” หญิงสาวตอบอย่าง

ถ่อมตน

“น้องใบบวัท�าอาหารชาววงัเป็นหรอืครบั ดเีลย พี่ชอบทานมาก 

ว่าแต่พวกพี่จะมีบุญปากได้ทานฝีมือน้องใบบัวหรือเปล่านะ” พิศน ุ

ทนายหนุ่มหล่อเข้มหยอดเต็มๆ ประโยค และนั่นก็ท�าให้กฤตนัย

กระแทกช้อนกระทบกบัจานเสยีงดงั จนทกุคนต้องหนัไปมองต้นเสยีง

ด้วยความตกใจ
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“ขอโทษท ีช้อนหลดุมอื ทกุคนตามสบาย” กฤตนยัเอ่ยเสยีงเข้ม 

“ไว้พรุ่งนี้บวัจะท�ามาฝากพวกพี่ๆ  นะคะ พอดเียน็นี้บวัมเีรยีน

ร้อยมาลยัและท�าขนมที่บ้านเรอืนไทยพอดคี่ะ” บวับูชายิ้มตอบอย่าง

อ่อนหวาน

“หมื ใบบวัเรยีนร้อยมาลยัด้วยหรอืครบั” เตชนิถามอย่างอึ้งๆ 

เพราะไม่คิดว่าผู้หญิงท�างานที่แต่งตัวมาดมั่น ท�างานคล่องแคล่วจะ

สนใจงานบ้านงานเรอืนขนาดนี้

และเห็นทีคนที่ออกอาการตะลึงค้างมากกว่าใครก็คงจะหน ี

ไม่พ้นกฤตนัยเป็นแน่ เพราะตั้งแต่เล็กจนโตคุณใหญ่ชื่นชอบบ้าน

โบราณ สะสมของไทยๆ ชื่นชมผู้หญิงเก่ง แต่ต้องเป็นคนเรียบร้อย  

ด้วยความชอบที่มีข้อจ�ากัดมากมายของทายาทอันดับหนึ่งตระกูล 

ดัง จึงยังไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนดึงความสนใจจากเขาไปได้ ผิดกับ 

หญงิสาวที่อยูใ่นวงล้อมตอนนี้ เธอมหีลายสิ่งที่สะกดเขาเอาไว้ได้อย่าง

ง่ายดาย จากเดมิแค่สะดดุตากบัใบหน้ารูปไข่และรอยยิ้มหวานๆ ถงึ

ตอนนี้เขาคงต้องลองศกึษาเธอให้มากขึ้นกว่าเดมิเสยีแล้ว

“ค่ะคุณชิน บัวช่วยคุณแม่เข้าครัวท�างานบ้านมาตั้งแต่เด็กๆ  

ท�าไปบ่อยๆ กร็ู้สกึชอบ พอมโีอกาสกเ็ลยไปเรยีนให้เป็นเรื่องเป็นราว

ค่ะ” บัวบูชาอมยิ้มน้อยๆ และท่วงท่าการพูดจาที่ดูอ่อนช้อยเป็น

ธรรมชาตขิองเธอนั้นกท็�าให้คนที่ก�าลงันั่งเกบ็ข้อมลูอยูเ่ผลอตวัจ้องมอง

จนตาค้าง ค้างนานเสียจนบัวบูชาต้องหลบตาเหยี่ยวคู่นั้น โดยการ

หยดุพูดแล้วตั้งใจกนิอาหารต่ออย่างเงยีบๆ 

“เอ่อ แล้วท่านประธานมีอะไรจะคุยกับพวกผมครับถึงให้จัด

ลนัช์มตีตงิ” เตชนิเอ่ยถามกฤตนยั

“เรื่องสัญญาจ้างบริหารรีสอร์ตที่กระบี่ รีวิวไปถึงไหนแล้ว”  

กฤตนัยถาม ก่อนที่บทสนทนาบนโต๊ะจะแปรเปลี่ยนเป็นทางการขึ้น

โดยทนัท ี
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เมื่อซักถามจนได้ค�าตอบที่พอใจแล้ว ท่านประธานจึงยกแก้ว 

ชาเขียวร้อนขึ้นมาจิบ “ชิน วันนี้บ่ายสองโมงนายเข้าประชุมกับฉัน 

ด้วยนะ แล้วให้เลขาฯ นายไปช่วยบันทึกการประชุมด้วย” กฤตนัย 

สั่งการด้วยไหวพรบิที่ดเียี่ยม 

กระนั้นก็ยังได้รับสายตาสงสัยเคลือบแคลงจากบัวบูชาและ 

เตชินอยู่ดี กฤตนัยจึงจ�าเป็นต้องหยิบยกเหตุผลเรื่องงานขึ้นมากล่าว 

อ้างอกีรอบ

“ฉันอยากให้เลขาฯ ของนาย ได้ลองเข้าไปสัมผัสกับงานของ

บริษัทแบบจริงจัง จะได้จับประเด็นหลักของงานได้ง่ายและไวขึ้น  

แล้วฉนักจ็ะให้ดารนิทร์ช่วยดูแลและสอนงานให้เธอด้วยอกีทาง” 

“กด็ ีตามนั้น” เตชนิตอบรบั 

กฤตนยัแอบกระตกุยิ้มที่มมุปากน้อยๆ เมื่อการเจรจาสมัฤทธผิล 

อย่างง่ายดายและรวดเรว็

การประชุมผูบ้ริหารในช่วงบ่ายด�าเนินไปอย่างเคร่งเครยีด 

ทุกฝ่ายหยิบยกปัญหาต่างๆ ขึ้นมาหารือกันอย่างละเอียดด้วยเหตุ 

และผล บวับูชาตั้งใจอย่างมากที่จะท�าความเข้าใจภาพรวมของธรุกจิ

ต่างๆ ในเครือบริษัทโภคินอภิวัฒน์ รวมถึงขอบข่ายงานที่เตชินต้อง 

รบัผดิชอบ เพื่อที่จะน�าข้อมูลเหล่านั้นมาสรปุท�ารายงาน 

การประชุมที่ลากยาวตลอดช่วงบ่ายท�าให้บัวบูชาได้สัมผัสอีก

มมุหนึ่งของท่านประธานบรหิารหน้าด ุและเตชนิผูเ้ป็นเจ้านายของเธอ 

ท่านประธานบรหิารนั้นถงึแม้ว่าจะตดิเสยีงดหุน้านิ่ง แทบจะไม่เคยเหน็

รอยยิ้มเลยกจ็รงิ แต่กร็บัฟังเหตผุลและค�าชี้แนะของทมีบรหิารท่านอื่น 

ส่วนเตชินนั้นก็ละมุนละม่อมสุขุมอยู่ในที ทั้งนี้ทั้งนั้นการเริ่มต้นงาน 

ที่ใหม่กบัเจ้านายคนใหม่ของบวับูชาในวนัแรกถอืว่าผ่านพ้นไปได้อย่าง

สวยงาม
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เช้าวันที่เตชินต้องไปเป็นวิทยากรพิเศษที่มหาวิทยาลัย  

บัวบูชาตื่นตั้งแต่เช้าตรู ่เพื่อเตรียมอาหารว่างไว้ส�าหรับผู้เป็นนาย  

และเช้านี้เธอเลือกที่จะท�าอาหารว่างที่กินง่าย นั่นก็คือขนมจีบนก 

สูตรโบราณ วนันี้เธอเลอืกท�าขนมจบีไส้กุ้ง เนื่องจากเธอสงัเกตเหน็ว่า

เมื่อวันที่เตชินพาเธอไปเลี้ยงต้อนรับนั้น เขาสั่งเมนูกุ้งมาเยอะกว่า 

เมนูอื่น จึงคาดเดาไว้ก่อนว่าเจ้านายของเธอนั้นน่าจะชื่นชอบการ 

รบัประทานกุ้งเป็นพเิศษ 

เธอเริ่มจากการผัดไส้ เมื่อเสร็จแล้วน�าแป้งมานวดจนเนื้อแป้ง

ไม่ติดมือ จากนั้นน�าแป้งมาปั้นใส่ไส้ และใช้แหนบทองเหลืองจับจีบ

อย่างสวยงาม พอได้ปรมิาณพอสมควรแล้วจงึน�าไปนึ่ง ระหว่างที่รอ

ขนมนึ่งอยูน่ั้นบวับชูาจงึท�าน�้าผลไม้รวมคั้นสดไปด้วยสามขวด ส�าหรบั

เตชนิ น้าเดช คนขบัรถของเตชนิ และส�าหรบัตวัเธอเอง เมื่อตระเตรยีม

ทกุอย่างเรยีบร้อยแล้วจงึขึ้นไปอาบน�้าแต่งตวั และขบัรถออกจากบ้าน

มุ่งหน้าไปยงัสถานที่จดังานทนัที

“สวัสดีค่ะ ดิฉันบัวบูชา ผู้ช่วยคุณเตชินค่ะ ดิฉันอยากจะ

ขอเช็กระบบพรีเซนเทชันที่คุณเตชินจะบรรยายหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่า

4
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ต้องไปติดต่อตรงไหนคะ” บัวบูชาแนะน�าตัวกับเจ้าหน้าที่หน้างาน  

เพื่อแจ้งความจ�านงขอทดสอบระบบก่อนที่งานจะเริ่ม 

เมื่อเชก็รายละเอยีดต่างๆ เรยีบร้อยแล้ว บวับูชาจงึต่อสายถงึ

เดช คนขบัรถของเตชนิ เพื่อสอบถามว่าผู้เป็นนายเดนิทางมาถงึไหน

แล้ว เมื่อได้ค�าตอบว่าอกีไม่เกนิสบินาทจีะถงึที่งาน เธอจงึเดนิออกไป

รอรบัเจ้านายที่หน้าตกึ พอเดนิออกมาถงึกเ็ป็นจงัหวะเดยีวกบัที่รถของ

เตชนิจอดเทยีบบนัไดทางขึ้นพอด ี

“สวสัดคี่ะคณุเตชนิ” บวับูชายกมอืไหว้ทกัทายผู้เป็นนาย

“สวสัดคีรบัใบบวั มาแต่เช้าเลยนะครบั ผมว่าผมเผื่อเวลาแล้ว

นะ ยงัมาถงึทหีลงัคณุอกี”

“โธ่ นายคะ หากบัวมาถึงทีหลังมีหวังบัวคงได้ตกงานแน่เลย

ค่ะ” บวับูชาเอ่ยยิ้มๆ 

ในขณะที่เจ้านายกบัเลขานกุารก�าลงัทกัทายกนัอยูน่ั้น รถยโุรป

คันหรูอีกสองคันซึ่งแสนจะคุ้นตาเตชินก็มาจอดเทียบบันไดทางขึ้น  

เตชินมองคนที่เพิ่งเปิดประตูรถลงมาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยค�าถาม

ว่า ‘มาท�าไม’

“มอร์นงิครบัท่านประธาน ไม่ทราบว่าลมอะไรหอบท่านประธาน

มาถงึที่นี่ได้ครบั” เรื่องการยงิค�าถามยยีวนกวนอารมณ์แบบนี้คงไม่มี

ใครท�าได้ดเีท่าทนายหน้าหล่อคนนี้อกีแล้ว

“ฉนักม็าเป็นวทิยากรพเิศษไง ท่านทนายเตชนิ” กฤตนยัตอบ

พลางยกัคิ้วให้อย่างอารมณ์ดี

“ก็ไหนแกบอกว่าติดประชุมกับพาร์ตเนอร์ส�าคัญเลยมางานนี้

ไม่ได้ แล้วให้ฉนัเคลยีร์ควิมาแทนไงวะ” 

“กต็อนนั้นมนัไม่ว่างจรงิๆ เพื่อน แต่ตอนนี้ว่างแล้ว เอาน่า แก

กบ็รรยายในส่วนของแกไป ส่วนฉนักจ็ะพดูในส่วนของการบรหิารงาน

แบบนกัธรุกจิรุ่นใหม่ที่ประสบความส�าเรจ็ตั้งแต่อายยุงัน้อย” กฤตนยั
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ยงัคงตอบค�าถามอย่างอารมณ์ดี

“แกเนี่ยนะอายุน้อย อย่างฉันกับแกเนี่ยเรียกว่าแก่แล้วโว้ย”  

เตชนิกระแทกลมหายใจฮดึฮดัตอบ

“ใครแก่ ฉนัคนหนึ่งละที่ไม่ยอมแก่ เอาเถอะน่า มาบรรยายเป็น

วทิยาทาน สร้างแรงบนัดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ ท�าอารมณ์ให้สดชื่น 

สบายๆ ผ่อนคลายสวิะเพื่อน” กฤตนยัตบไหล่เตชนิอย่างอารมณ์ดี

“เออ งั้นกเ็ข้าไปข้างในกนัเถอะ ยงัพอมเีวลาไปนั่งพกั” ว่าแล้ว

สองผู้บรหิารจงึพากนัเดนิเข้าไปในห้องรบัรอง

เจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยน�าอาหารว่างที่เตรียมไว้ ซึ่ง

ได้แก่ แซนด์วิชและกาแฟมาเสิร์ฟ บัวบูชาเห็นดังนั้นจึงเดินไปหยิบ

กล่องขนมจีบนกและน�้าผลไม้รวมของเธอและเตชินออกมา และเธอ 

ก็คงต้องเสียสละส่วนที่เป็นของเธอให้ท่านประธานแทน จากนั้นจึง 

น�าถาดมาใส่ของแล้วค่อยๆ เดนิเข้าไปนั่งลงด้านหน้าโต๊ะรบัรอง

“พอดีบัวท�าขนมจีบนกสูตรโบราณและน�้าผลไม้รวมเตรียมไว้ 

เผื่อคณุๆ จะทานรองท้องก่อนขึ้นบรรยาย กล่องนี้ของท่านประธานค่ะ 

ส่วนกล่องนี้ของคณุเตชนิ” 

บัวบูชาวางกล่องใส่ขนมจีบที่เธอบรรจงจัดตกแต่งมาอย่าง

งดงามลงตรงหน้าชายหนุ่มทั้งสองคนอย่างเบามือ กิริยาที่อ่อนช้อย

เหล่านี้อยู่ในสายตาของกฤตนยัตลอดเวลา ชายหนุม่ลอบมองหญงิสาว

ด้วยความชื่นชมอยู่ในใจ

“ขอบคณุครบั” สองหนุ่มเพื่อนซี้เอ่ยขอบคณุพร้อมกนั 

บัวบูชายิ้มรับแล้วจึงค่อยๆ ถอยออกมาเพื่อให้เจ้านายทั้งสอง

ได้มพีื้นที่ส่วนตวั

“เฮ้ย อร่อยว่ะ” เตชนิพูดกบัตวัเองพลางมองหน้าเพื่อนรกัทนัที

ที่ส่งขนมจบีชิ้นแรกเข้าปาก 

ส่วนกฤตนยันั้นค่อยๆ บรรจงหยบิขนมจบีด้วยมอื ยกนกตวัน้อย
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ขึ้นมามองพร้อมกับสูดดมกลิ่นหอมของขนมอย่างช้าๆ คล้ายกับว่า 

กลวัขนมจบีนกนั้นจะบบุสลาย แล้วจงึค่อยๆ ส่งเข้าปาก ‘อร่อยมาก’ 

นั่นคือสิ่งที่เขาสัมผัสและอยากตะโกนบอกกับทุกคน แต่ในความ 

เป็นจรงินั้นเขาท�าได้แค่เพยีงมองตามหลงับวับูชาที่ก�าลงัเดนิออกจาก

ห้องรบัรองไปเท่านั้น

“เออชนิ ฉนัขอเบอร์เลขาฯ นายไว้หน่อยส ิเผื่อเวลาที่ตดิต่อนาย

ไม่ได้หรอืนายตดิธรุะส�าคญัอยู่ ฉนัจะได้ฝากเรื่องไว้กบัเธอ” 

“ตอนนี้ยงัไม่ได้ท�านามบตัรให้ใบบวัเลย เพราะรอเบอร์โทรศพัท์

ของออฟฟิศอยู่ ฝ่ายธรุการก�าลงัท�าเรื่อง น่าจะได้สปัดาห์หน้า ฉนัเลย

มีแต่เบอร์ส่วนตัวเธอว่ะ เออ...หรือว่าจะใส่เบอร์ส่วนตัวเธอลงใน

นามบัตรเลยดี เพราะยังไงเธอก็ต้องดูแลคอนเนกชันต่างๆ ให้ฉันอยู่

แล้ว” เตชนิก�าลงัคดิตามค�าพูดของตนเอง

“ไม่ได้!” กฤตนยัเอ่ยเสยีงห้วนจนเตชนิต้องเลกิคิ้วขึ้นมอง

“แกไม่ควรใส่เบอร์ส่วนตัวของเธอในนามบัตร เดี๋ยวฉันจะให้

เดชาจัดการเรื่องเบอร์ออฟฟิศและโทรศัพท์ให้เรียบร้อยภายในวันนี้  

ไม่ต้องรอฝ่ายธุรการแล้ว และที่ส�าคัญแกก็ห้ามเอาเบอร์ส่วนตัวของ

เธอให้ใคร” ท่านประธานกระแทกลมหายใจเพื่อปรบัอารมณ์

“ถงึเธอจะเป็นเลขาฯ ของแกกจ็รงิ แต่แกกต้็องเคารพความเป็น

ส่วนตัวของเธอด้วย” ชายหนุ่มยังคงพูดต่อด้วยน�้าเสียงจริงจัง ส่วน 

เตชนินั้นกไ็ด้แต่โคลงศรีษะไปมาเป็นเชงิบอกว่า ‘จะบ่นอะไรอกีกเ็ชญิ’

“แต่ตอนนี้แกเอาเบอร์ส่วนตวัของเธอให้ฉนัก่อนกแ็ล้วกนั” 

เตชนิหรี่ตามองตาแก่ขี้บ่นด้วยสายตาทะลทุะลวง 

“ฉันแค่จะเก็บไว้เผื่อมีธุระด่วนแล้วติดต่อเบอร์ออฟฟิศไม่ได้  

ฉนัจะได้มเีบอร์ส�ารองเท่านั้นเอง และฉนักม็สีทิธิ์ที่จะมเีบอร์พนกังาน

ในบรษิทัทกุคน” 

กฤตนยัจดัไปอกีหนึ่งชดุเบาๆ เบามากส�าหรบัวนันี้ หากไม่นบั
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รวมการขอเลื่อนนัดพาร์ตเนอร์ส�าคัญของบริษัทเพื่อมาเป็นวิทยากร

พเิศษที่นี่ ทั้งยงัสั่งซื้อโทรศพัท์โดยไม่ต้องผ่านระบบบรษิทั และเหตผุล

การขอเบอร์ส่วนตวัของเลขานกุารเพื่อนสนทิกส็ดุแสนจะคลาสสกิ

เตชนิยกมอืขึ้นคลงึขมบั “บ่นจบแล้วหรอื” 

“อมื” กฤตนยัพยกัหน้าพลางเปิดขวดน�้าผลไม้รวมขึ้นมาดื่มแก้

คอแห้ง

เตชนิถอนหายใจก่อนจะหยบิปากกาขึ้นมาเขยีนอะไรบางอย่าง

ในกระดาษแล้วยื่นออกไปวางบนโต๊ะ “เอ้า นี่จดให้แล้วเบอร์เลขาฯ 

ฉนั จะเอาบ้านเลขที่กบัทะเบยีนรถเธอด้วยเลยไหมครบัท่านประธาน”

“ได้ก็ดี” กฤตนัยตอบแบบลืมตัว และรีบแก้ตัวทันทีที่เตชิน 

ส่งสายตาเจ้าเล่ห์กลบัมา

“บ้า ฉันพูดเล่น จะเอามาท�าไมล่ะ” ว่าพลางหยิบกระดาษที่ 

เตชนิเขยีนขึ้นมาพบัใส่กระเป๋าสูทเอาไว้อย่างดี

“แต่ถ้าได้จรงิกเ็อาใช่ไหม” เตชนิหยั่งเชงิ 

เมื่อรู้ตัวว่าก�าลังถูกจับผิด กฤตนัยจึงหันไปหยิบขนมจีบนก 

ขึ้นมาใส่ปากช้าๆ พลางหลับตาลงเพื่อซึมซับความอิ่มเอมจากรสมือ

ของเธอ และเป็นการปิดฉากบทสนทนาไปโดยปรยิาย

งานสัมมนาเป็นไปโดยราบร่ืน นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ชั้นน�าจากหลากหลายประเทศในภาคพื้นเอเชยีแปซฟิิกให้ความสนใจ

ซกัถามข้อสงสยัต่างๆ จากทั้งกฤตนยัและเตชนิ หลงัจากการบรรยาย

จบลงนกัศกึษาสาวๆ กเ็ข้ามาขอถ่ายรูปกบัสองหนุ่มอย่างสนกุสนาน 

บัวบูชามองภาพนั้นอย่างภาคภูมิใจที่มีคนชื่นชมเจ้านายทั้งสองคน 

ของเธออย่างล้นหลาม 

เตชนิเป็นคนถอืกล้องถ่ายรปูเซลฟ่ีกบัน้องๆ นกัศกึษาอย่างเป็น

กันเอง ส่วนกฤตนัยตอนแรกก็ท�าเช่นเดียวกับเตชิน แต่พอเห็นว่า 
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บวับูชามองอยู่กช็ะงกัทนัท ี

กฤตนัยลดแขนที่ถือสมาร์ตโฟนของน้องนักศึกษาลงก่อนจะ 

ขอปลีกตัวออกมา แสร้งเดินรับโทรศัพท์ที่ไม่มีสายเรียกเข้าแม้แต ่

สายเดยีว และเดนิเลี่ยงไปหาพนากบัเดชาทนัท ี

ฝ่ายเตชินเมื่อเห็นว่ากฤตนัยเดินออกไปแล้วจึงถือโอกาสขอตัว

จากน้องๆ นกัศกึษาเดนิตามหลงัไปตดิๆ 

“อีกสองชั่วโมงกว่าจะถึงเวลากาลาดินเนอร์ เชิญคุณกฤตนัย 

คณุเตชนิ และคณะพกัผ่อนที่ห้องรบัรองก่อนนะคะ” ทมีงานของทาง

มหาวทิยาลยัเอ่ยพร้อมกบัผายมอืเชญิทกุคนไปพกัผ่อนที่ห้องรบัรอง

“ใบบัว คุณไปเปลี่ยนชุดเตรียมตัวส�าหรับงานเลี้ยงได้เลยนะ  

ไม่ต้องห่วงพวกผม ทางนี้มีพนากับเดชาดูแลอยู่แล้ว สบายใจได้  

พวกผมเป็นผู้ชาย แค่เปลี่ยนสูทก็เสร็จแล้ว งานนี้แต่งให้สวยสะพรึง

ไปเลยนะ ผมอยากอวดให้โลกได้รับรู้ว่าเลขาฯ ของผมสวยมาก”  

เตชนิกล่าวอย่างอารมณ์ดี

“งั้นบวัขอตวัก่อนนะคะ” หญงิสาวเอ่ยก่อนจะค้อมตวัเดนิผ่าน

ผู้เป็นนายออกไป

งานเล้ียงขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นน�าจาก 

หลากหลายประเทศจัดขึ้นในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ที่ถูกเนรมิต 

ประดบัประดา ตกแต่งด้วยมวลต้นไม้ดอกไม้อย่างสวยงาม 

กฤตนยั เตชนิ พนา และเดชาเตรยีมตวัพร้อมแล้ว และนั่งรอ

หญงิสาวหนึ่งเดยีวอยู่ในห้องรบัรองดงัเดมิ

กฤตนยัชะเง้อคอมองประตหู้องรบัรองตลอดเวลา จนเตชนิ พนา 

และเดชาแอบลอบสบตากนัเพราะความผดิปกตนิั้น 

“แกมองอะไรใหญ่” เตชนิถาม

“มองอะไร ฉนัเชก็เมลอยู่” คนถูกจบัผดิหยบิสมาร์ตโฟนขึ้นมา
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หมายจะเชก็งานตามที่พูดออกไป วนิาทเีดยีวกนันั้นประตูห้องรบัรอง

ก็ถูกเปิดออก สี่หนุ่มที่อยู่ในห้องเงยหน้าขึ้นมองยังจุดเดียวกันอย่าง

พร้อมเพรยีง

บัวบูชาในชุดราตรียาวสีครีมเปิดโชว์ไหล่นวลเนียนเดินเข้ามา 

ในห้องรบัรอง ผมที่ถกัเปียแล้วเกล้าขึ้นรบักบัใบหน้ารปูไข่ของเธอยิ่งนกั 

ชุดราตรีที่เข้ารูปนั้นเผยให้เห็นสัดส่วนทรงนาฬิกาทรายของเธออย่าง

ชดัเจน กอปรกบัท่วงท่าการเดนิและการวางตวัท�าให้เธอดูดแีละเซก็ซี่

มาก มากเสยีจนใครบางคนหายใจตดิขดั 

“โอ้โห สวยมากๆ เลยใบบัว” เตชินร้องทัก “ขอควงเลขาฯ  

ส่วนตัวออกงานสักวันก็แล้วกัน เชื่อได้เลยว่าผู้ชายทั้งงานต้องอิจฉา

ผม” 

เตชินมองเลขานุการสาวด้วยความชื่นชม ด้วยตัวเขาเองก็ถูก

ชะตากบับวับชูาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอ เอน็ดเูธอเหมอืนน้องสาวคนหนึ่ง 

ถึงแม้นว่าอาจจะเพิ่งรู้จักกัน แต่ด้วยความที่บัวบูชาเป็นคนที่เปิดเผย 

จริงใจ และชัดเจน จึงท�าให้เตชินไว้เนื้อเชื่อใจเลขานุการคนนี้มาก 

ทเีดยีว 

ในขณะที่เตชินก�าลังชื่นชมบัวบูชาอยู่นั้น จอมวางแผนก็หยิบ

สมาร์ตโฟนขึ้นมาต่อสายหาใครบางคนอย่างรวดเรว็

“ครบัพี่ใหญ่” ปลายสายรบีกดปุ่มรบัทนัททีี่เหน็ว่าใครโทร. มา

“รอง นายช่วยโทร. หาเตชินตอนนี้เลยนะ คุยอะไรก็ได้นานๆ 

หน่อย เออ คยุเรื่องห้างใหม่กไ็ด้ ตอนนี้เลยนะ” ต้นสายสั่งการด้วย

ความกระชับ ฉับไว และเน้นย�้า โดยไม่เปิดโอกาสให้ปลายสายได้ 

ซกัถามหรอืตอบรบักก็ดวางสายทนัททีี่จบประโยค ปล่อยให้น้องชาย

คนรองมองดหูน้าจอโทรศพัท์ด้วยความงนุงง กระนั้นกย็นิยอมท�าตาม

ทนัทโีดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ 

ทางฝั่งเตชนิกก็�าลงัยกแขนขึ้นตั้งฉาก เพื่อที่จะให้บวับชูาคล้อง
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เข้าไปในงาน แต่พลันเสียงริงโทนจากสมาร์ตโฟนก็ดังขึ้น ชายหนุ่ม 

จ�าต้องลดแขนที่ตั้งฉากลง แล้วล้วงสมาร์ตโฟนออกมาจากกระเป๋า

กางเกง

“ครับคุณรอง สะดวกครับ ว่ามาเลย” เตชินเดินเลี่ยงออกไป 

คยุโทรศพัท์สายส�าคญันอกห้องรบัรอง

“พนาบอกเตชนิตามเข้าไปในงานกแ็ล้วกนันะ ถงึเวลาเข้างาน

แล้ว ขนืไปช้ากนัหมดจะดูไม่ด”ี 

กฤตนัยแอบกระตุกยิ้มที่มุมปากแค่เพียงเศษเสี้ยววินาที ก่อน

จะปรับสีหน้าให้เป็นปกติ แล้วยกแขนขึ้นตั้งฉากเพื่อให้บัวบูชาคล้อง

เดนิเข้าไปในงาน หญงิสาวชะงกัเลก็น้อยเพราะสิ่งที่ไม่ได้คาดคดิมาก่อน 

“เอ่อ...” บวับชูาเงยหน้าขึ้นมองเจา้ของล�าแขนแกร่ง ซึ่งสิ่งที่ได้

รบัตอบการมองนั้นคอืสายตาที่ดดุนั คล้ายกบัก�าลงัต่อว่าเธออยูก่ลายๆ 

ที่ชกัช้า

หญิงสาวจ�าต้องสอดวงแขนของตนเองกับล�าแขนนั้น แล้ว 

ก้าวเดนิออกไปร่วมงานพร้อมกนัแต่โดยด ี

กฤตนัยอมยิ้ม ลอบมองคนข้างกายตลอดเวลา ในขณะที่ 

หญงิสาวเอาแต่ก้มหน้า ตั้งหน้าตั้งตาเดนิตามด้วยความหวาดระแวง

“ไม่ต้องเกร็งขนาดนั้น ปล่อยตัวตามสบาย เดินมองทางด้าน

หน้าบ้างสคิรบั เดี๋ยวกไ็ด้สะดดุล้มกนัพอด”ี กฤตนยักระเซ้า พยายาม

ชวนคยุเพื่อให้เธอผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เพราะคงไม่ดแีน่หากเธอจะเดนิ

ตวัแขง็ไปตลอดทางแบบนี้

“ขอโทษค่ะ บวัไม่ได้ตั้งใจ” บวับูชากล่าว

“ขอโทษท�าไม ผมยงัไม่ได้ว่าอะไรคณุเลย”

“อ๋อ...ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้าน้อยๆ 

“แต่ถ้าผมมีอะไรจะว่าคุณจริงๆ ตอนนี้ก็คงจะมีแค่เรื่องเดียว

เท่านั้น” คนขี้แกล้งเหล่ตามองคนที่เบกิตาโตอยู่ข้างกาย
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“คณุอยากรู้หรอืเปล่าล่ะ” 

บวับูชาพยกัหน้าเบาๆ พลางผ่อนลมหายใจออกช้าๆ “ค่ะ”

คนหน้านิ่งโน้มใบหน้าลงเล็กน้อยเพื่อปรับเสียงให้เบาลงกว่า

ปกติ “ความจริงจะเรียกว่าว่าก็คงไม่เชิง จะเรียกว่าชมก็คงไม่ใช่”  

บวับูชาลอบกลนืน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก พยายามตั้งสตริบัฟัง

สิ่งที่เจ้าของบรษิทัก�าลงัจะตงิเธอ

“คนืนี้คณุสวยมาก”

“คะ?” หญงิสาวเผลอร้องออกมา 

“แต่ส�าหรบัผม ชดุนี้มนัดูวาบหววิไปหน่อย” 

หัวใจที่เกือบจะพองโตของหญิงสาวฟีบลงทันตา ‘ใจร้าย’  

บัวบูชาเผลอต่อว่าเจ้าของบริษัทในใจ ชุดที่เธอใส่ไม่ได้วาบหวิวเสีย

หน่อย ออกจะมดิชดิด้วยซ�้า เปิดแค่ไหล่เท่านั้นเอง

หลังจากประโยคอันร้ายกาจของท่านประธานจบลง ก็ไม่ม ี

บทสนทนาใดระหว่างคนทั้งสองอกี บวับชูาพยายามท�าตวัให้เป็นปกติ

และนิ่งที่สดุเท่าที่จะท�าได้ กฤตนยัอมยิ้มกบัอาการสงบนิ่งของคนข้างๆ 

ทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าเธอคงไม่พอใจที่ถูกวิจารณ์ แต่เขาก็เลือกที่จะพูดกับเธอ

ตรงๆ เพราะต่อไปเธอคงต้องไปออกงานแบบนี้กบัเตชนิบ่อยๆ ขนืปล่อย

ให้แต่งตัวสวยโดดเด่นแบบนี้ตลอด คนขี้หวงอย่างเขาคงได้ตบะแตก

สกัวนั

“สงสยัพวกนายจะมีนายหญงิเร็วๆ นีแ้ล้วนะ ดสู ิมองตาม

ตาละห้อย” เตชินที่เพิ่งวางสายจากคุณรองเอ่ยกับพนาและเดชา 

เพราะไม่ว่าบวับชูาจะเดนิไปทางไหนหรอืหยดุทกัทายใคร ท่านประธาน

กช็ะเง้อมองตามไม่ให้คลาดสายตา

“พวกผมกค็ดิแบบนั้นเหมอืนกนัครบั” พนาและเดชามองตาม

สายตาผู้เป็นนาย ก่อนที่จะหนักลบัมาตอบเตชนิ
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...

“ดกึมากแล้ว บวัขอตวักลบัก่อนนะคะ สวสัดคี่ะท่านประธาน 

คุณชิน คุณพนา คุณเดชา” บัวบูชายกมือไหว้ลาแล้วเดินไปขึ้นรถ 

ที่จอดอยู่มมุตกึ

“งั้นพวกเรากแ็ยกย้าย ฝันดเีพื่อน” เตชนิยกมอืโบกลากฤตนยั 

แล้วจงึเดนิไปขึ้นรถที่เดชมาจอดรออยู่แล้ว

“อืม เจอกันพรุ ่งนี้” กฤตนัยตอบก่อนที่จะเดินลิ่วไปขึ้นรถ 

อย่างรวดเรว็

“พนา ตามบวับูชาไป ตามไปห่างๆ อย่าให้เธอรู้ตวั” 

พนาพยักหน้ารับค�าสั่ง แล้วจึงส่งสัญญาณบอกรถบอดีการ์ด 

อกีคนัให้ออกรถตามไป กฤตนยัและเหล่าผู้ตดิตามขบัรถตามบวับูชา

มาจนเธอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านอย่างปลอดภัย จากนั้นรถยุโรปคันหรูจึง 

วนกลบับ้านโภคนิอภวิฒัน์ที่ตั้งอยู่อกีทาง
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“สวัสดีค่ะพี่ดา” บัวบูชาเอ่ยทักทายดารินทร์ เลขานุการ

หน้าห้องของกฤตนยั

“อ้าว น้องบวัมาพอดเีลย ขอบคณุมากๆ เลยนะจ๊ะที่ช่วยเป็น

ธุระเรื่องเอกสารประกอบการประชุมวันนี้ รายละเอียดแน่นมาก”  

ดารนิทร์ เลขานกุารสาวใหญ่เอ่ยกบัเลขานกุารรุ่นน้อง

“ยนิดคี่ะพี่ดา มอีะไรที่บวัพอจะช่วยได้ พี่ดาบอกได้เลยนะคะ”

“งั้นเข้าไปตรวจความเรียบร้อยของห้องประชุมกันดีกว่า”  

ดารินทร์เดินน�าบัวบูชาเข้าไปในห้องประชุมใหญ่ส�าหรับการประชุม 

ผู้ถอืหุ้นในช่วงบ่ายนี้

เมื่อใกล้เวลาเริ่มประชุม สองเลขานุการสาวจึงเดินออกมารอ

ต้อนรบัคณะผู้ถอืหุ้นที่เริ่มทยอยเข้าห้องประชมุ 

“มากนัแล้ว” ดารนิทร์เอ่ยพลางพยกัพเยดิให้บวับูชามองตาม

ทางขวามอืของห้องประชมุมกีลุม่คนคณะใหญ่ก�าลงัเดนิเข้ามา 

โดยมกีองทพับอดกีาร์ดเดนิล้อมหน้าล้อมหลงั จนแทบจะมองไม่เหน็

คณะที่เดินอยู่ในวงล้อม เจ้าสัวก้องภพจูงมือคุณน�้าเพชรเดินน�าหน้า 

โดยมกีฤตนยั กฤตภาส กฤตกร กฤตพจน์เดนิเรยีงแถวหน้ากระดาน

ตามมา ปิดท้ายด้วยเตชนิและผู้ตดิตามของสี่เสอื

5
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ดารนิทร์และบวับชูาประนมมอืไหว้ต้อนรบัคณะอย่างนอบน้อม 

“สวสัดคี่ะท่านเจ้าสวั คณุน�้าเพชร คณุใหญ่ คณุรอง คณุกลาง 

คณุเลก็ คณุชนิ” ดารนิทร์กล่าว

“สวัสดีคุณดา ไม่ได้เจอกันตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมเลยนะ” 

เจ้าสวัก้องภพเอ่ยทกัทายดารนิทร์ แล้วผายมอืไปทางบวับูชา “แม่หนู

คนนี้ฉนัไม่คุ้นหน้าเลย มาใหม่หรอืคณุดา”

“บัวบูชาคือเลขาฯ ส่วนตัวผมเองครับ เพิ่งมาเริ่มงานใหม่”  

คนที่รับหน้าที่ตอบค�าถามเจ้าสัวก้องภพก็คือเตชิน เจ้านายสายตรง

ของบวับูชานั่นเอง

“สวัสดีค่ะคุณท่าน” บัวบูชาประนมมือพร้อมกับย่อตัวไหว ้

อย่างนอบน้อม สองผู้อาวโุสรบัไหว้พนกังานใหม่ด้วยรอยยิ้ม

“โหพี่ชนิ มเีลขาฯ สวยน่ารกัขนาดนี้ไม่บอกผมบ้างเลย สงสยั

จะต้องเข้ามาคุยงานกับพี่ชินบ่อยๆ เสียแล้ว อยู่ๆ ก็อยากปรึกษา 

ข้อกฎหมายขึ้นมากะทันหัน ผม กฤตพจน์ครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ 

คุณบัวบูชา” คุณเล็กส่งสายตากรุ้มกริ่มพลางยื่นมือออกไปด้านหน้า 

หมายจะทกัทายตามธรรมเนยีมสากล

“สวสัดค่ีะคณุกฤตพจน์” แต่หญงิสาวกลบัเลอืกที่จะประนมมอื

ไหว้อย่างเช่นเคย 

และนั่นก็ท�าให้คุณน�้าเพชรแอบชื่นชมเธออยู่ในใจ เพราะโดย

ปกติท่านมักเจอแต่ผู้หญิงที่วิ่งเข้าหาบุตรชายของท่านทั้งสี่คน แต่ 

เด็กคนนี้ไม่มีวี่แววจะสนใจบุตรชายคนเล็กที่พยายามจะเสนอตัวให้

เลยแม้แต่น้อย 

“ใบบัวครับ นี่คือเจ้าสัวก้องภพและคุณน�้าเพชร ผู ้ก ่อตั้ง 

โภคนิอภวิฒัน์” เตชนิแนะน�าหญงิสาวให้รู้จกักบัผู้อาวโุสทั้งสอง

“ส่วนนี่คือคุณกฤตภาสหรือคุณรอง น้องชายคนรองของท่าน

ประธาน ส่วนคนนี้คุณกฤตกรหรือคุณหมอกลาง น้องชายฝาแฝด 
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คนโต และสดุท้ายคงรูจ้กัแล้วนะครบั เพราะรบีแนะน�าตวัเองเสรจ็สรรพ 

คณุกฤตพจน์หรอืเรยีกว่าคณุเลก็กไ็ด้” 

หญงิสาวประนมมอืไหว้อกีครั้งด้วยกริยิาที่อ่อนช้อยเช่นเดมิ

“งั้นเราเข้าห้องประชมุกนัเลยนะครบั ทกุคนพร้อมแล้ว” กฤตนยั

อมยิ้มเพราะความน่ารักของหญิงสาวตรงหน้า ก่อนที่จะเชิญทุกคน 

เข้าห้องประชมุ

การประชุมผู้ถือหุ้นใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายของวัน เพื่อรายงาน

ผลประกอบการและแผนการด�าเนินงานไตรมาสถัดไป โดยตลอด 

ช่วงเวลาในการประชุมนั้น กฤตนัยแอบลอบมองโต๊ะที่ตั้งอยู่ข้างห้อง

ตลอดเวลา จนคณุรองและคณุกลางอดที่จะมองตามไม่ได้

“ชกัจะยงัไงแล้วนะครบั” คณุหมอกลางโน้มตวักระซบิกบัพี่ชาย

คนรอง

“จะว่าแอบมองคุณดาก็คงไม่ใช่” คุณรองกระซิบตอบ เพราะ

จุดที่สายตาของพี่ชายคนโตให้ความสนใจนั้นมีเพียงสองคนเท่านั้น 

ที่นั่งอยู่ คนแรกคอืดารนิทร์ และคนที่สองคอืบวับูชา 

คณุรองและคณุกลางพยกัพเยดิไปทางเตชนิ และเมื่อเตชนิมอง

ตามการส่งสัญญาณของสองเสือก็พยักหน้าตอบช้าๆ คุณรองและ 

คุณกลางหันกลับไปมองพี่ชายคนโตอีกรอบ และค�าตอบที่ได้รับก็ยัง

คงเดมิ แววตาอ่อนโยนยงัคงทอดมองไปยงัจดุเดมิจดุเดยีวไม่ไหวตงิ 

เสือหมายเลขสองและหมายเลขสามยิ้มกริ่มพร้อมกับยักคิ้วให้

กนั ส่วนเสอืหมายเลขสี่นั้นโดนคณุน�้าเพชรนั่งคมุขนาบข้าง จนไม่อาจ

ละสายตาไปจบัสงัเกตใครได้เลย จงึได้แต่ตั้งใจนั่งฟังและอ่านเอกสาร

ประกอบการประชมุอย่างเคร่งเครยีด

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จลง ก็ถึงช่วงเวลาของ

อาหารมื้อค�่าที่ทางคณะผู้บรหิารจดัไว้รบัรองผู้ถอืหุ้นทั้งหมด แน่นอน

ว่าบัวบูชาและดารินทร์ได้รับเชิญให้ร่วมงานในคืนนี้ด้วย งานนี้จัด 
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เป็นแบบซิตดาวน์ดินเนอร์ นั่งโต๊ะละเจ็ดคน เจ้าสัวก้องภพและคุณ 

น�้าเพชรร่วมโต๊ะกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ส่วนคณุใหญ่ คณุรอง คณุกลาง 

คณุเลก็ เตชนิ บวับูชา และดารนิทร์นั่งโต๊ะเดยีวกนั 

บทสนทนาในโต๊ะเต็มไปด้วยการหารือ แลกเปลี่ยนทัศนคต ิ

ในแต่ละสายธุรกิจที่ตนรับผิดชอบ พี่น้องบ้านนี้มีอะไรมักจะหารือกัน

ก่อนเสมอ ถึงแม้นว่าบางครั้งความคิดเห็นจะต่างกันไปบ้าง แต่ 

ค�าตดัสนิของคณุใหญ่ถอืว่าเป็นค�าขาดที่ทกุคนยอมรบัและพร้อมที่จะ

ท�าตาม 

ในขณะที่หนุ่มๆ ก�าลงัหารอืข้อธรุกจิกนัอยู่นั้น ดารนิทร์กห็ยบิ

สมาร์ตโฟนออกมาถ่ายรูปอาหารและขอเซลฟี่กับบัวบูชาอย่างเงียบๆ 

แต่ถงึจะแอบท�าแบบเงยีบแค่ไหน คนที่จบัจ้องใบหน้างามตลอดเวลา

กย็่อมเหน็ 

กฤตนัยแอบถ่ายภาพบัวบูชาตอนที่เธอก�าลังยิ้มไว้ในสมาร์ต-

โฟนส่วนตวั โดยใช้วธิงี่ายๆ คอืแกล้งหยบิสมาร์ตโฟนขึ้นมาแล้วแสร้ง

เช็กอีเมลตอบงานหน้านิ่งๆ ก็เท่านั้น แค่นี้ก็ไม่มีใครจับพิรุธได้แล้ว  

แต่หารู้ไม่ว่าเหนอืเสอืใหญ่จอมวางแผนกย็งัมเีสอืรอง เสอืกลาง และ

ทนายหน้าหล่อที่แอบจบัตามองอาการของกฤตนยัตลอดเวลา

“น้องบวัคะ พี่ดาจะอปัเดตรปูลงในโซเชยีล อยากจะแทก็น้องบวั

ด้วย แต่ลืมไปว่าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนออนไลน์กันเลย พี่ดาขอแอด

หน่อยค่ะ”

“ได้ค่ะพี่ดา พิมพ์หาชื่อบัวเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เดี๋ยวบัว 

กดให้ค่ะ”

“โอเค รบัแอดพี่ด้วยนะคะ” 

“รบัแล้วค่ะ” บวับูชาหยบิสมาร์ตโฟนขึ้นมาเปิดโปรแกรมยอดฮติ 

และกดยนืยนัการเป็นเพื่อนกบัดารนิทร์พร้อมกบัส่งรอยยิ้มหวานไปให้

“ผมขอแอดด้วยสคิรบัคณุดา คณุใบบวั” คณุเลก็หยบิสมาร์ต-
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โฟนขึ้นมาเพื่อขอแอดเป็นเพื่อนกบัสองสาว 

“ทนีี้เรากเ็ป็นเพื่อนกนัแล้วนะครบั โอ้โห เพื่อนเยอะเหมอืนกนั

นะครบัเนี่ยสองสาว” คณุเลก็ร้องเสยีงดงัเมื่อเปิดเข้าไปดูโพรไฟล์ของ

ทั้งสอง 

เสียงร้องและบทสนทนาของน้องชายคนเล็กเรียกความสนใจ

จากใครบางคนที่ไม่เคยสนใจโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมาก่อนในชีวิต  

กฤตนยัพยายามชะเง้อคอยาวด้วยความอยากรู้อยากเหน็ จนคณุรอง 

คณุกลาง และเตชนิต้องแอบหนัหน้าออกนอกวงสนทนา เพื่อเกบ็เสยีง

หัวเราะเอาไว้ไม่ให้คนฟอร์มจัดระแคะระคาย ณ จุดนี้ทั้งสามอยาก 

จะตะโกนดังๆ ว่า ‘ความลับไม่มีในโลก เสือใหญ่อาจจะปิดใครใน 

โลกนี้กไ็ด้ แต่ปิดคนใกล้ตวัไม่ได้’

“ส่วนมากกเ็พื่อนตอนเรยีนกบัเพื่อนที่ท�างานค่ะ หลายๆ ที่เลย

มเียอะ ปกตบิวัจะไม่รบัแอดคนที่ไม่รู้จกันะคะ บวัจะดูก่อนว่ามเีพื่อน

ร่วมกนัไหม ถ้าหากมคี่อยรบัเป็นเพื่อนค่ะ” บวับูชาตอบ 

“คณุแม่น่าจะไปห้องน�้า” คณุหมอกลางเอ่ย ตามองไปยงัโต๊ะ

ที่บิดาและมารดานั่งอยู่ เดิมทีชายหนุ่มก�าลังจะลุกขึ้นไปประคอง

มารดา แต่คดิอะไรบางอย่างออก ดงันั้นจงึแกล้งนั่งอยู่เช่นเดมิ

“บวัไปดูคณุท่านก่อนนะคะ” บวับูชามองตาม ก่อนที่จะขอตวั

เดนิเข้าไปหาผู้อาวโุสโต๊ะหน้า

“ดฉินัช่วยนะคะคณุท่าน” บวับูชาเอ่ยกบัคณุน�้าเพชร

“ขอบใจมากจ้ะ คนแก่กแ็บบนี้ เดนิเหนิล�าบาก” คณุน�้าเพชร

อมยิ้ม แล้วจงึเอื้อมมอืจบัแขนหญงิสาวเอาไว้

“คณุท่านยงัไม่แก่เลยนะคะ ยงัดดูแีละสวยมากด้วยค่ะ” บวับชูา

ตอบเสยีงใส

“สวยสู้สาวๆ แบบหนไูม่ได้แล้วละ” คณุน�้าเพชรส่งยิ้มอ่อนโยน

พลางชวนหญงิสาวพูดคยุเรื่องต่างๆ ขณะเดนิออกไปด้านนอก
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ภาพที่บัวบูชาเดินประคองคุณน�้าเพชรนั้น เป็นภาพที่กฤตนัย

เคยวาดฝันเอาไว้ ว่าอยากจะมใีครสกัคนมาคอยดูแลบดิาและมารดา 

วันนี้บัวบูชาเข้ามาเติมเต็มความฝันนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใจหนึ่งอยาก

จะรกุให้มากกว่านี้ แต่อกีใจกก็ลวัว่าไก่จะตื่นแล้วหนเีตลดิไปเสยีก่อน 

จึงขอตั้งหลักวางแผนให้รัดกุม แล้วค่อยปิดประตูตีใบบัวทีเดียวให้ 

อยู่หมดั

หลงัจากอาหารมือ้พเิศษเสรจ็สิน้ลงกถ็งึเวลาแยกย้ายกลบั

บ้าน ทนัททีี่ประตูรถปิดสนทิ กฤตนยักร็บีหยบิสมาร์ตโฟนขึ้นมา เพื่อ

เปิดดูรูปที่เขาแอบถ่ายบัวบูชาตอนเซลฟี่กับดารินทร์เอาไว้ ชายหนุ่ม

เผลอยิ้มกว้างตามใบหน้าเปื้อนยิ้มของคนในภาพ รอยยิ้มที่สดใส 

ส่งผลให้คนมองรู้สกึสขุใจตามไปด้วย

“นายใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นหรือเปล่าพนา สมัครให้ฉันที”  

กฤตนยัว่าพลางส่งสมาร์ตโฟนให้คนสนทิ 

“แอปนี้หรือครับนาย” ชื่อแอปพลิเคชันที่เปิดบนหน้าจอท�าให้

คนรบัต้องถามย�้าเพื่อยนืยนัความถูกต้อง เพราะร้อยวนัพนัปีเจ้านาย

ของเขาไม่เคยสนใจโลกโซเชยีลเนต็เวริ์กเลยแม้แต่น้อย

“อืม” ผู้เป็นนายตอบรับในล�าคอ “ฉันจะเอาไว้อ่านข่าวกับดู

ข้อมูลคู่แข่ง เหน็ใครๆ กบ็อกว่าข่าวสารในนี้อปัเดตรวดเรว็ด ีเอาชื่อนี้

เป็นชื่อโพรไฟล์นะ ฉันจดไว้ให้แล้ว” กฤตนัยอธิบายด้วยเหตุผล ใช่ 

เขาเป็นคนมีเหตุผล แต่บางครั้งก็ไม่จ�าเป็นต้องบอกเหตุผลที่แท้จริง

เสมอไป

“เรียบร้อยครับนาย ทีนี้ก็เหลือแต่แอดเพื่อน นายจะแอดใคร

บ้างครบั” 

“นายมขีองเจ้าเลก็หรอืเปล่า”

“มคีรบั ผมเป็นเพื่อนกบัคณุเลก็ด้วย”
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“งั้นส่งค�าขอไปที่เจ้าเลก็ แล้วกข็องนายกบัเดชา อ้อ ของเตชนิ

ด้วยนะ” 

พนาก้มหน้ากดสมาร์ตโฟนตามค�าสั่งของผูเ้ป็นนายอย่างรวดเรว็

“เรยีบร้อยครบันาย” พนาว่าพลางส่งสมาร์ตโฟนคนืให้

“อมื ขอบใจมาก” กฤตนยัรบัสมาร์ตโฟนมากดดูโพรไฟล์ของ

คณุเลก็เป็นคนแรก เพื่อที่จะหาดูโพรไฟล์ของใครอกีคน

“สาวๆ แกจะเยอะไปไหนเจ้าเลก็” คนใจร้อนส่ายหน้าบ่นพมึพ�า

กับตัวเอง เพราะจ�านวนเพื่อนหลายพันที่น้องชายมีท�าให้เขาต้องใช้

เวลามากพอสมควรในการค้นหาชื่อหญงิสาวเพยีงหนึ่งเดยีวที่เขาอยาก

ตดิตาม

“เจอแล้ว” ชายหนุ่มอมยิ้มเพราะภาพรอยยิ้มหวานที่บัวบูชา 

ใช้เป็นรูปโพรไฟล์ โดยไม่รอช้า เขากดส่งค�าขอเป็นเพื่อนไปทันท ี 

แล้วกเ็ฝ้ารอให้เธอมากดยนืยนัรบัเขาเป็นเพื่อนอย่างใจจดใจจ่อ

... 

กฤตนัยร้อนใจจนนอนไม่หลับ หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาดูทุกๆ  

ห้านาที “ท�าอะไรอยู่นะบัวบูชา ช้าจริง” ว่าพลางนอนกลิ้งไปมาอยู ่

บนเตยีง 

“เธอนี่ท�าฉันเสียศูนย์ไปหมดเลยนะ ไม่เป็นอันท�าการท�างาน

อะไรเลยช่วงนี้” ชายหนุ่มแยกเขี้ยว แสร้งต่อว่ารูปแม่ยิ้มหวานที่แอบ

ถ่ายเกบ็ไว้

ทางฝ่ังบวับชูาเมือ่กลบัถงึบ้าน เธอกร็บีอาบน�า้แล้วเข้าไป

สวดมนต์ในห้องพระ กว่าจะเสร็จภารกิจก็เกือบเที่ยงคืน หญิงสาว 

ทอดกายลงบนที่นอน แล้วจงึหยบิสมาร์ตโฟนขึ้นมาเปิดแอปพลเิคชนั

ยอดฮติที่เธอตดิมากกว่าสิ่งใด ข้อความแจ้งเตอืนแรกคอืดารนิทร์แทก็ 

ภาพที่ถ่ายคูก่นั หญงิสาวอมยิ้มก่อนที่จะกดไลก์และคอมเมนต์ใต้ภาพ
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ไปว่า อาหารอร่อยมาก บวัทานจนพงุกางเลยค่ะพี่ดา ออิอิ ิ

จากนั้นจงึเปิดดูข้อความแจ้งเตอืนที่สอง นั่นคอืเมนูการขอเพิ่ม

เป็นเพื่อน บวับูชาเปิดดูโพรไฟล์หนึ่งที่มคีณุเลก็เป็นเพื่อนกบัฝ่ายนั้น

“เฮ้ย!” หญิงสาวผุดลุกขึ้นนั่งพลางชั่งใจว่าจะรับหรือไม่รับด ี

เพราะรูปโพรไฟล์กไ็ม่ได้ใช้รูปคน แต่กลบัใช้รูปดอกบวัหลวง ซึ่งไม่ได้

เข้ากนัเลยกบัชื่อโพรไฟล์ที่ว่า ‘เสอืใหญ่’ 

หญงิสาวชั่งใจสกัพกัก่อนที่จะตดัสนิใจกดปุ่ม ‘ยนืยนั’

“ลองดูละกัน ลองมีเพื่อนเป็นเสือดูสักคน” หญิงสาวกล่าว 

ก่อนที่จะวางสมาร์ตโฟนลงข้างเตยีงเพื่อเตรยีมตวัพกัผ่อน

... 

ส่วนอีกด้านหนึ่งของเมืองกรุง ทันทีที่ได้ยินเสียงแอปพลิเคชัน

ดงัขึ้น กฤตนยักร็บีขยบัตวัไปคว้าสมาร์ตโฟนขึ้นมาดูทนัท ี

“รับแล้ว!” ชายหนุ่มตะโกนเสียงดังลั่นห้อง จากนั้นจึงค่อยๆ  

กดเลื่อนดภูาพถ่ายของบวับูชาที่ลงไว้ทั้งคนื จนเผลอหลบัไปพร้อมกบั

ภาพเจ้าของรอยยิ้มหวานบนโลกออนไลน์


