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เจ็ดปีก่อน

ความประทับใจแรกส�าคัญที่สุด และมืออาชีพทางด้านเลขา- 

นกุารเช่นอสมาไม่พลาดที่จะสร้างภาพลกัษณ์อนัน่าประทบัใจมอบให้

แก่ว่าที่เจ้านายคนใหม่ 

เธอไม่เลือกสวมกระโปรงที่ดูดีแต่กรุยกราย แต่เลือกชุดเก่งซึ่ง

เป็นเสื้อสูทเข้ากบักางเกงที่ทะมดัทะแมง เคลื่อนไหวคล่องตวั เธอเข้า

ร้านท�าผมตั้งแต่เมื่อวาน สระให้หอม ไดร์ให้ตรงเพื่อที่จะมัดรวบเป็น

หางม้าสุภาพ แต่ไม่เกะกะ การแต่งหน้าก็เช่นกัน เธอไม่ได้มีความ

สามารถพิเศษในด้านนี้ แต่เธอรู้ว่าจะท�าอย่างไรให้ออกมาเหมาะสม

กบับคุลกิและหน้าตาแบบไทยแท้ของเธอ ไม่จดัจ้านเกนิไป หรอืจดืชดื

เกนิไปส�าหรบัการเดนิเข้ามารบัการสมัภาษณ์งาน 

ตรงข้าม...เขาดูจะคดิต่างจากเธอ

“ขอโทษทีครับ เมื่อวานผมท�างานดึกไปหน่อย” การกล่าว

ขอโทษหลังจากหาวใส่หน้าคนอื่นไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกของคนฟัง 

ดขีึ้น แต่รอยยิ้มกว้างขวางของเขาช่วยได้ 

ดเูหมอืนจอมทพัจะหลดุออกมาจากนติยสารวยัรุน่มากกว่าที่จะ

เป็นเจ้าของบรษิทัซึ่งมเีงนิหมนุเวยีนในบญัชหีลกัล้าน แต่อสมาเตอืน

1
ความประทับใจแรกหลอกเราได้เสมอ
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ตวัเองว่าเป็นธรรมดาของคนที่ได้ชื่อว่ารุ่นใหม่ไฟแรง 

เนื่องจากเป็นหน้าที่ของว่าที่เลขาฯ ที่จะต้องรูจ้กัเจ้านายของตน 

ดงันั้นข้อมลูของเขาที่เธอหาได้จากอนิเทอร์เนต็จงึช่วยให้เธอยิ้มรบัค�า

ขอโทษจากเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เขาอายุเพียงยี่สิบปี เด็กหนุ่ม

อายุเท่าเขาหลายคนยังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่

ยังพึ่งพาการเงินจากทางบ้าน แต่เขาสามารถสร้างธุรกิจให้ประสบ

ความส�าเร็จได้ ไม่แปลกที่จะคิดนอกกรอบ แต่งตัวไม่ค�านึงถึงความ

เหมาะสมไปบ้าง

ดังนั้นเธอจึงไม่ค่อยแปลกใจนักกับการที่เขาโผล่เข้ามาในห้อง

ประชมุเลก็ส�าหรบัสมัภาษณ์งานด้วยเสื้อยดืกางเกงยนี ซึ่งเธอค่อนข้าง

แน่ใจว่ามันยังไม่ผ่านการซักหลังจากการใช้งานล่าสุด รองเท้าผ้าใบ

ยี่ห้อดงั แต่ไม่ช่วยอะไรเลยเพราะถงุเท้าไม่เข้าคูก่นั ซึ่งเธอเหน็แลบออก

มาจากชายกางเกงที่สั้นเกนิไป ควรมใีครบอกจอมทพัว่าแฟชั่นขาเต่อ

ไม่เข้ากับถุงเท้าที่ยาวเลยตาตุ่ม แต่นั่นควรเป็นงานของแม่หรือเมียที่

จะท�าหน้าที่ดูแลเรื่องส่วนตวัให้เขา และอสมาไม่ได้มาสมัภาษณ์งาน

เพื่อท�าหน้าที่นั้น เธอมาสมัครงานในต�าแหน่งเลขานุการทั่วไป ซึ่งมี

ขอบข่ายที่จะดูแลเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น

ความไม่พงึพอใจที่มต่ีอเสื้อผ้าไม่ครอบคลมุไปถงึใบหน้าของเขา 

ด้วยเนื้องานของเลขาฯ ผูบ้รหิาร อสมาพบเจอคนมาหลากหลายระดบั 

จอมทพัจดัอยูใ่นระดบัคนหล่อตั้งแต่แรกเหน็ เขามผีวิขาวจดัตามแบบ

คนไทยเชื้อสายจนี ดวงตาไม่ได้กลมโต แต่มสีองชั้น รวมเข้ากบัขนตา

ยาวเป็นแพก็เกือบจะเรียกได้ว่าชายหน้าหวานทีเดียว ยังดีที่เขามี 

รูปร่างสูงโปร่งแบบนกักฬีามาช่วยให้ดูสมชายขึ้น

แต่สิ่งที่อสมาซึ่งมีความเป็นมืออาชีพสูงมองกลับต่างออกไป 

เธอไม่ได้น�้าลายหกใส่เขาเพยีงเพราะเธอมาสมคัรต�าแหน่งเลขาฯ แต่

เพราะเธอบงัเกดิความรู้สกึเหมอืนมองน้องชายที่ต้องการให้คนดูแล
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อาจเพราะอายุที่ต่างกันสามปี อาจเพราะการวางตัวของเขา 

และอาจเพราะเขาดอู่อนเพลยีน่าสงสาร สรปุคอื มองหน้าจอมทพัเพยีง

หนึ่งนาท ีอสมากม็องทะลคุวามหล่อเหลาไปเหน็ความอ่อนล้า

“ถ้าคณุไม่สะดวก ฉนัมาสมัภาษณ์งานวนัอื่นกไ็ด้นะคะ” เธอ

คิดว่าห้ามมือตัวเองที่จะเอื้อมไปตบบ่าเขาแล้วบอกให้กลับไปนอน 

พักผ่อนเอาไว้ได้ แต่คงห้ามแววตาสงสารเห็นใจหนุ่มน้อยที่โหมงาน

จนไม่หลบัไม่นอนเอาไว้ไม่อยู่ 

“ไม่เป็นไรครับ ผมไหว ขอบคุณนะครับ ที่จริงผมต้องขอโทษ

ด้วยที่ให้คณุรอ” ค�าพูดของเขาเป็นไปตามมารยาท แต่กเ็ช่นเดยีวกนั

กบัเธอที่เขาเผลอหลดุสายตาแสดงความซาบซึ้งออกมา

น้องชายคนนี้น่ารกัจรงิๆ ถ้าได้ร่วมงานกบัน้องชายที่น่ารกัขนาด

นี้ เธอจะคอยเตือนให้เขาได้พักผ่อนอย่างเหมาะสม อสมาลืมไปเลย

ว่าเมื่อครู่เธอเพิ่งจะบอกตวัเองไปว่าเลขาฯ มหีน้าที่ช่วยเหลอืเจ้านาย

เพยีงเรื่องงาน ไม่ได้เกี่ยวกบัเรื่องส่วนตวั แต่ดูเหมอืนว่าจอมทพัเองก็

ลมืไปเช่นกนั จงึเอ่ยค�าถามเกี่ยวกบัเรื่องส่วนตวัของเธอออกมา

“คุณพักที่ไหนครับ” จอมทัพถามค�าถามที่อสมาดูแล้วไม่ค่อย

เกี่ยวข้องกบัการสมัภาษณ์นกั ยกเว้นเธอจะได้ท�างานที่นี่

“ถึงบ้านของฉันจะห่างจากที่นี่มาก แต่ฉันสามารถเข้างานได้

ตรงเวลาค่ะ และการมบ้ีานห่างจากที่ท�างานกช่็วยให้ฉนัได้เดนิทางเปิด

โลกทศัน์ใหม่ๆ ทกุเช้า” อสมาใช้ค�าพูดที่ดูฉลาดในความคดิของเธอ 

ส�านักงานแห่งนี้เป็นอาคารส�านักงานให้เช่าขนาดเล็กที่มี

พนกังานทั้งหมดรวมแล้วไม่กี่สบิคนกจ็รงิ แต่มอีตัราการเตบิโตสงู หาก

มีส่วนร่วมตั้งแต่ในระยะตั้งต้น เธอจะเป็นบุคลากรคนส�าคัญของที่นี่

ในอนาคต แลกกบัการเดนิทางไกลไม่นบัว่าเดอืดร้อนจนเกนิไป

“แนวคดิดมีากครบั ผมว่าการที่คนเราใช้เวลาระหว่างเดนิทาง

สังเกตสิ่งรอบตัวช่วยให้เรามีไอเดียใหม่ๆ” ค�าชมใครก็ชอบ จอมทัพ
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พูดไป อสมากย็ิ้มรบัไป แต่ชะงกัค้างไปหนึ่งจงัหวะในค�าพูดต่อมา 

“เพยีงแต่ที่พกัของผมอยู่ใกล้ๆ นี่เอง ครอบครวัของผมถอืหลกั

ตื่นแล้วท�างานได้เลย อย่าไปเสียเวลาเดินทาง โรงงานของแม่ผมกับ

บ้านอยูใ่นรั้วเดยีวกนั ห่างแค่โรงจอดรถกั้น ตื่นขึ้นมากท็�างานได้ทนัท”ี 

‘แล้วจะไม่อาบน�้าแปรงฟันหน่อยหรอื ว่าแต่คณุอาบน�้าแปรงฟัน

หรือยัง ระวังแมงกินฟันนะน้องชาย’ เป็นค�าถามที่อสมาไม่โพล่ง 

ออกไปอย่างโง่ๆ 

คนเรามรี้อยแปดจ�าพวก พนัแปดนสิยั และที่ส�าคญัค�าพูดของ 

อสมาเพยีงแต่เป็นการกล่าวให้ดูดเีท่านั้น หากได้งานที่นี่ เธอกค็งย้าย

จากห้องเช่าเดมิมาอยูใ่กล้ๆ ถงึค่าเช่าห้องเขตนี้จะแพงกว่าค่าครองชพี

ขั้นต�่าคูณสามสิบวัน แต่เงินเดือนที่เธอเรียกสูงพอจะอ�านวยความ

สะดวกให้ตัวเองได้ แล้วก็เป็นอย่างที่จอมทัพบอก ตื่นมาท�างานเลย

ย่อมดกีว่าเสยีเวลากบัการเดนิทาง แน่นอนว่าเธอจะอาบน�้าแปรงฟัน

ก่อน

“ที่ผมพูดตะกี้อาจจะเสียมารยาทไปสักหน่อย เพียงแค่อยาก

ถามว่าคณุสนใจจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆ ที่นี่ไหมครบั ผมมหี้องเช่าว่างอยู่

ข้างๆ ห้องผม เฟอร์นเิจอร์ครบ คณุย้ายมาอยู่ได้เลย” 

“คณุตกลงจ้างงานฉนัแล้วเหรอคะ” อสมาอดประหลาดใจไม่ได้

หญงิสาวไม่ตดิใจในคณุสมบตัขิองตนเอง แต่เธอเพิ่งจะคยุกบั

เขาได้ไม่ถึงสิบนาที ตอบค�าถามไปเพียงไม่กี่ข้อ ซึ่งค่อนข้างไร้สาระ

มากในสายตาเธอ เช่น เลอืกกนิข้าวกลางวนัร้านแนวไหน ถ้าไม่มรี้าน

ที่ชอบกนิร้านไหนแทน แล้วอยู่ๆ เขากพ็ูดถงึที่พกั กบัจะส่งต่อห้องเช่า

ที่ว่างอยู่ให้เธอ

“จ้างสิครับ และอยากให้คุณเริ่มงานทันทีที่พร้อม ผมต้องขอ 

บอกว่าผมประทับใจในตัวคุณมาก แบบทดสอบทางด้านภาษากับ

คณติศาสตร์ที่ให้คณุท�า มแีค่คณุคนเดยีวที่ท�าจนเสรจ็หมด และเป็น
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คนเดยีวด้วยที่ตั้งใจท�า ผลคะแนนด้านคณติศาสตร์ของคณุออกมาสงู

เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์เตม็ทเีดยีว”

เขาบอกอ้อมๆ ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมสิ้นเปลอืงเวลาและสมอง

เช่นเธอ ซึ่งเธอไม่คิดว่าเขาประชดว่าเธอโง่ยอมท�าสิ่งที่คนอื่นมองว่า

เป็นเรื่องเหลวไหลเสยีเวลา มั่วๆ ไปกพ็อ ดงันั้นถอืว่าทั้งหมดเป็นค�าชม

“ขอบคณุนะคะ” จะให้เธอตอบอะไรมากไปกว่านี้ เลขาฯ ที่ดี

ต้องสภุาพ

“คนอื่นคงมั่วค�าตอบเอา ไม่มใีครเขาตอบกนัจรงิจงัหรอกครบั 

แต่ที่เอาไปให้คุณท�าก็เพราะฝ่ายบุคคลดันเชื่อที่เจ๊ของผมบอกว่ามัน

เป็นข้อสอบคดัคนเข้าท�างานในต่างประเทศ” เขายงัย�้าเรื่องเดมิ และ

เธอเริ่มคดิได้ว่าเขาไม่เหน็ด้วยกบัการให้ท�าข้อสอบนกั แต่ถงึจดุนี้เธอ

จะท�าอะไรได้ นอกจากยิ้มรบั

“เป็นหน้าที่ของคนสมคัรที่ควรท�าตามเงื่อนไข แต่สมยันี้คนเรา

มกัมคีวามอดทนน้อยค่ะ” นานครั้งอสมาถงึจะแสดงความเหน็ส่วนตวั

ออกไป อาจเพราะสีหน้าท่าทางของจอมทัพมีความจริงใจ หรือไม่ 

เธอกเ็หลอือดกบัแบบทดสอบที่ว่า

เป็นครั้งแรกในชีวิตการสมัครงานที่อสมาเจอการทดสอบแบบ

ปรนยัสองร้อยห้าสบิข้อเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านคณติศาสตร์ 

สามร้อยข้อเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านภาษา มีอัตนัยอีก 

ห้าสบิข้อส�าหรบัความรู้ทั่วไปและประเมนิทศันคต ิ ถงึเธอจะเผื่อเวลา

มากรอกข้อมลูสมคัรงาน แต่ไม่นกึว่าจะต้องใช้เวลาตลอดช่วงเช้าเพื่อ

ท�าข้อสอบราวกบัจะเตรยีมตวัเข้าศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา

อสมาเตือนตัวเองว่าการท�างานที่ใหม่ก็เหมือนกับการเข้าเรียน

ที่ใหม่ มีอะไรให้ต้องเรียนรู้อีกมากมาย ไม่รู้ว่าด้วยหลักการมองโลก 

ในแง่ดเีช่นนี้หรอืเปล่าจงึได้งานทนัท ี ดงันั้นสิ่งที่เธอต้องรอเป็นอนัดบั

ต่อไปกค็อืเรื่องอตัราค่าจ้าง รวมไปถงึค่าเช่าห้อง
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“ขอเสียมารยาทถามเรื่องรายละเอียดในการท�างานกับค่าจ้าง

ได้ไหมคะ” หญงิสาวเอาเรื่องงานขึ้นก่อนเรื่องเงนิ แม้ความส�าคญัของ

มนัส�าหรบัเธอจะสลบักนักต็าม

“ขอบข่ายการท�างานตามที่ลงไว้ในเวบ็เลยครบั อย่างที่เหน็ ผม

เป็นคนง่ายๆ เรามาเป็นเพื่อนกนัดกีว่า ค่าจ้างผมเพิ่มให้คณุอกียี่สบิ

เปอร์เซน็ต์ อมื...เอาเป็นเท่าที่คณุกรอกกไ็ด้ แถมเป็นห้องเช่าแทน” 

เธอกรอกตวัเลขเงนิเดอืนสามหมื่นห้าพนับาท ยี่สบิเปอร์เซน็ต์

คอืเจด็พนัเพราะมปีระสบการณ์เป็นเลขานกุารของผู้จดัการบรษิทัข้าม

ชาตมิาเพยีงสามปี ค่าเช่าห้องกลางกรงุพร้อมเฟอร์นเิจอร์เช่นนี้ไม่ต�่า

กว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาท หน�าซ�้าเธอยังประหยัดค่าเดินทางอีก

ประมาณวนัละห้าสบิบาท ค่าเช่าห้องเก่าอกีห้าพนั รวมแล้วเธอได้ก�าไร

หลายบาท คดิเป็นเปอร์เซน็ต์ก.็.. 

อสมาไม่ใช่คนงก แต่เธอละเอยีดในเรื่องตวัเลข หลงัค�านวณเงนิ

ออกมาอย่างว่องไว เธอก็ยิ้มรับผลก�าไรที่ได้ แต่เก็บความละโมบ 

เอาไว้ในใจ เพยีงส่งยิ้มขอบคณุให้จอมทพั

“ขอบคุณมากค่ะคุณจอมทัพ ถ้าอย่างนั้นฉันพร้อมเริ่มงาน 

วันจันทร์หน้าค่ะ ขอเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของคุณเพื่อย้ายของเข้าไป

ในห้องวนัพรุ่งนี้ ไม่ทราบว่าเป็นการรบกวนวนัหยดุหรอืเปล่า”

หญิงสาวเคยชินกับการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพจึงวาง 

แผนการล่วงหน้า ถงึเขาจะอยากให้เริ่มงานทนัท ี แต่วนันี้เป็นวนัศกุร์ 

เสาร์-อาทติย์เธอท�าเรื่องย้ายของไปห้องใหม่ได้เลย ซึ่งขึ้นอยูก่บัเจ้าของ

ห้องด้วย

“ด้วยความยนิดคีรบั อะไรกไ็ด้ที่จะท�าให้คณุมาร่วมงานกบัผม

ไวขึ้น” แล้วเขากก้็มหน้าเขยีนวนัเริ่มงานของเธอลงไปในเอกสาร ก่อน

จะเงยหน้าส่งยิ้มกว้างกว่าเดมิให้

“วนัจนัทร์เป็นวนัเกดิของคณุพอดเีลยนี่นา ผมขอสขุสนัต์วนัเกดิ



วาณี  13   

ให้คณุล่วงหน้านะครบั”

วนัคล้ายวนัเกดิส�าหรบัอสมากค็อืวนัหนึ่ง มปีระโยชน์ตรงที่เธอ

จะได้คปูองส่วนลดอภนินัทนาการจากห้างร้านต่างๆ ที่เธอเป็นสมาชกิ 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่ยินดีรับค�าอวยพรวันครบรอบอายุ

ยี่สบิสามปีจากจอมทพั

“ขอบคณุมากค่ะ ดใีจที่ได้ร่วมงานกบัคณุนะคะ”

“ผมต่างหากที่ควรดใีจที่ได้มเีลขาฯ อย่างคณุ...”

เหมอืนเขามอีะไรจะพดูต่อ แต่เสยีงร้องโครกครากขดัจงัหวะเอา

ไว้ คนฟังอยากจะแสร้งท�าเป็นไม่เข้าใจ แต่อาจเพราะความสงสาร 

เจ้านายที่เหมอืนน้องชายข้างบ้าน ท�าให้อสมาห้ามปากเอาไว้ไม่ไหว

“ไปกนิข้าวกนัไหมคะ” เป็นครั้งแรกที่อสมาพูดโดยไม่ทนัได้คดิ 

และค�าถามนี้ชวนให้คดิลกึเป็นอย่างมาก

เธอกังวลใจอย่างหนักว่าเขาจะแปลเจตนาของเธอเป็นอื่น 

เพราะมนัเป็นได้ทั้งการพยายามตสีนทิเกนิควร หรอือาจจะมองไปถงึ

การพยายามทอดสะพาน ทั้งที่อสมาแค่เป็นห่วง กลวัน้องชายที่อ่อนล้า

คนนี้จะย�่าแย่เอา เพราะดูเหมอืนว่าจอมทพัจะดูแลตวัเองไม่เป็นเลย

“กด็คีรบั ผมยงัไม่ได้กนิอะไรเลยทั้งวนั พอดใีนห้องไม่มขีองกนิ” 

ความสามารถพเิศษท�าให้อสมาเหลอืบตามองนาฬิกาข้อมอืได้

อย่างรวดเรว็และแนบเนยีน เขม็สั้นใกล้จะชี้เลขห้า แสดงว่าผู้ชายตรง

หน้าไม่ได้กนิอะไรเลยทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวนั ทั้งๆ ที่ใกล้จะถงึเวลา

มื้อเยน็เตม็ท ี

“ไปค่ะ เราไปหาอะไรง่ายๆ กนิกนั”

ง่ายๆ ที่ว่ากค็อืเข้าร้านอาหารตามสั่งร้านแรกที่พบ เพื่อเขาจะ

ได้มีอาหารตกถึงท้องโดยเร็ว น่าเสียดายที่เธอยังไม่ทันได้รับหน้าที่

เลขาฯ เตม็ตวั อสมากพ็บเจอโจทย์ยากเสยีแล้ว เพราะจอมทพัไม่มี

ความสามารถใดๆ ในการดูแลตวัเองในช่วงอดนอนเลย 
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ระหว่างอยู่ในร้านอาหารตามสั่ง เธอต้องเตอืนให้เขาสั่งอาหาร

ก่อนเผลอหลบั เธอต้องจบัมอืเขาที่ก�าลงัจะตกัน�้าส้มสายชูราดลงบน

กะเพราไก่ไข่ดาวเพราะนึกว่าเป็นน�้าปลา เธอต้องสั่งข้าวผัดกุนเชียง

มาให้เพราะเขาลมืบอกแม่ครวัไปว่ากนิเผด็ไม่ได้ ก่อนหน้านั้นกต้็องหา

กระดาษช�าระมาให้เพราะเขาน�้ามูกน�้าตาไหลจากความเผ็ด จากนั้น

เธอต้องไปหายาลดกรดในกระเพาะให้เขาเพราะเขาไม่ได้กินอะไรมา

นาน แต่พอกนิกก็นิอาหารเข้าไปเยอะ ท�าให้ปวดท้อง

แทนที่จะไปดหู้องที่จะย้ายไปอยูพ่รุง่นี้ อสมาเลยได้ไปวนันี้แทน 

เพราะต้องดูแลจอมทัพไม่ให้ตายระหว่างทางเนื่องจากความสามารถ

ในการดูแลตวัเองของเขาเข้าข่ายย�่าแย่

เธออายมุากกว่าเขาสามปี จากแรกพบจนถงึตอนนี้ อสมาไม่ได้

รูส้กึว่าจอมทพัเหมอืนน้องชายข้างบ้านแล้ว แต่เหมอืนลกูชายของเธอ 

แล้วความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้ลดลงเลย แม้วันรุ่งขึ้นเขาจะฟื้นฟูร่างกาย

กลายมาเป็นชายหนุม่ก�าย�าแขง็แรง กระตอืรอืร้นช่วยเธอโยกย้ายของ 

เป็นแรงงานสารพดัประโยชน์ และเป็นเจ้ามอืเลี้ยงข้าวเธอทกุมื้อ

“ผมดีใจที่ได้คุณมาเป็นเลขาฯ และจะไม่ท�าให้คุณผิดหวังเลย

ที่มาร่วมงานกบัผม”

จอมทพับอกหลงัจากอสมาเลื่อนจานไก่กระเทยีมไปแทนที่ชาม

แกงเผด็เป็ดย่างให้เขาอย่างแนบเนยีน พอเขามองเป็ดตาละห้อย เธอ

กต็กัเนื้อเป็ดให้เขาโดยพยายามเอาน�้าแกงออกให้มากที่สดุ ตามด้วย

ส่งกระดาษช�าระให้เพราะรู้ว่าสกัพกัเขาต้องเผด็จนน�้ามูกไหล

แววตาจรงิใจท�าให้ชายหนุม่ที่เกอืบจะเรยีกได้ว่าเดก็หนุม่ดดูขีึ้น

ทันตา แม้ความประทับใจแรกทางด้านการแต่งกายของเขาจะติดลบ 

แต่ในแง่เจ้านาย เขาช่างเป็นคนที่น่าร่วมงานด้วยเป็นอย่างยิ่งชนิด

ทวคีณู น่าเสยีดายที่คนละเอยีดรอบคอบอย่างอสมาลมืเรื่องส�าคญัไป

บางอย่าง หลังจากผ่านวันสัมภาษณ์งานไปเพียงเดือนเดียว อสมา



วาณี  15   

ค่อยรู้ว่า... 

...ความประทบัใจแรกมกัจะหลอกเราเสมอ

เจ็ดปีต่อมา

ความประทับใจแรกต่อให้มันไม่หลอกเรา แต่เมื่อผ่านเวลาไป

เจ็ดปี มันก็ค่อยๆ จางหายไป หรือไม่สติก็ท�าให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่ง

ลวงตา อสมาครุน่คดิถงึวนัแรกที่เจอกบัจอมทพัพลางเดนิถอืแก้วกาแฟ

ไปยงัฝ่ายบคุคล และได้รบัค�าทกัทายเป็นค�าถาม

“รู้หรอืเปล่าออมว่าเธอสามารถใช้วนัลาป่วยอู้งานได้นะ” คนที่

มีอาชีพเป็นฝ่ายบุคคลและการเงินของบริษัทแนะน�าอย่างไม่เป็นมือ

อาชพี

อสมาอยากจะตอบว่า ‘ใช่ ฉนัรู้เรื่องนั้น’ แต่อาการหาวจู่โจม

เข้าใส่ซะก่อน เธอเลยใช้มอืข้างที่ว่างจากการถอืกาแฟแก้วโตพอๆ กบั

เหยอืกน�้าบบีนวดหว่างคิ้วขบัไล่อาการมนึงงเพราะความง่วง แต่คอน-

ซีลเลอร์ก็ยังไม่อาจอ�าพรางร่องรอยอดนอนจากสายตาเพื่อนร่วมงาน

ได้อยู่ดี

“เมื่อคืนอะไรอีกล่ะ มื้อดึกหลังเที่ยงคืนหรือถุงยาง” ในฐานะ

พนกังานฝ่ายบคุคล เนตรนภาให้ความสนใจในเรื่องบคุลากรอย่างเตม็

ที่ และในบรษิทันี้ไม่มใีครจะน่าสนใจไปกว่าเจ้านายรูปหล่อ และคนที่

รู้จกัเขาดถีงึระดบัชั้นผวิหนงัใต้เสื้อผ้ามแีค่อสมาเท่านั้น

อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับจอมทัพอยู่ในความดูแลของอสมา

ทั้งหมด ไม่ว่าจะเสื้อผ้า อาหาร ของขบเคี้ยว หรอือาจจะเป็นลูกหมา

ชวิาว่า ณ จดุนี้เธอขอบคณุสิ่งศกัดิ์สทิธิ์มากที่เขาไม่ต้องการเลี้ยงหมา 

แต่ถงึอย่างนั้นมื้อดกึกบัถงุยางกเ็ป็นภาระหนกัต่อเธออยู่ดี

เลขาฯ ที่ดีไม่ควรนินทาเจ้านายในระหว่างท�างาน แต่อสมา

ถอืว่านี่เป็นการเล่าสู่กนัฟังในฐานะเพื่อนสนทิ ที่ส�าคญัมนัช่วยให้เธอ



16  เลขาฯ ลาพักร้อน A Love’s Vacation

ด�ารงสตเิอาไว้ได้

“เสวนาปัญหาชวีติตอนตสีามน่ะ” อสมาพยายามยิ้มพร้อมกบั

อ้างค�าศพัท์ที่ได้จากนยิายแปลจนี ท�าเหมอืนมนัเป็นเรื่องเลก็ แต่เท่า

ที่คนอื่นเหน็มนัห่างจากการแยกเขี้ยวเลก็น้อย

“มีการใช้ก�าลังกันไหม ฉันต้องติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือเปล่า” 

เนตรนภาเริ่มซกัไซ้เกนิหน้าที่ แต่ยากจะห้ามใจจรงิๆ

เสวนาปัญหาชวีติมสีองแบบ แบบแรกถกปัญหาชวีติด้วยวาจา 

แบบหลงัคอืใช้ก�าลงัตดัสนิปัญหา อสมาไม่เคยใช้ก�าลงักบัเจ้านาย แต่

ใครๆ กต็้องมคีรั้งแรกกนัทั้งนั้น 

หลงัจากย้ายไปอยูข้่างห้องของเจ้านาย อสมากร็ูแ้ล้วว่าปัญหา

ที่เธอลมืคะเนคอือะไร การถูกเรยีกใช้งานในเวลาส่วนตวั ซึ่งอยู่เหนอื

การคะเนและควบคมุ

‘ผมขอรบกวนหน่อยได้ไหมครับ’ เป็นค�าพูดของเขาในเย็น 

วนัจนัทร์หลงัเลกิงานเพื่อขอให้เธอช่วยซื้ออาหารมื้อเยน็ไปกนิด้วยกนั 

แล้วผ่านไปสกัพกัเธอกช็่วยซื้ออาหารให้เขาทกุมื้อ 

ไม่ทนัรู้ตวั จาก ‘ช่วยหน่อย’ กก็ลายเป็น ‘หน้าที่’ และมนัไม่ได้

จ�ากดัแค่เรื่องอาหาร

เธอไม่ถอืเรื่องมื้อดกึหลงัเที่ยงคนื เพราะหาอาหารแช่แขง็มาเวฟ

ให้เขากนิเสรจ็ เธอกไ็ปนอนต่อได้ เรื่องถงุยางกเ็ช่นกนั แม้จะต้องเดนิ

ไปหาในร้านสะดวกซื้อใต้ตึก ไม่ว่าจะเป็นการพาสาวมาหลังผับเลิก

ตอนตีสอง หรือมอร์นิงตอนตีห้า เธอก็ไม่ถือ เพราะส่งของให้เสร็จ

เรยีบร้อย เธอกเ็ดนิกลบัไปหลบัต่อ โดยไม่ต้องสนว่าใครจะเสรจ็หรอื

ไม่เสร็จ และหลังจากต้องลงไปซื้อเป็นครั้งที่สอง เธอก็ฉลาดพอจะ

กกัตนุของที่จ�าเป็นเอาไว้ในห้อง 

ปัญหาก็คือ หนึ่งปีที่ผ่านมาจอมทัพเปลี่ยนจากจอมเจ้าชู้เป็น

จอมรักนวลสงวนตัว อสมาต้องเก็บของไว้เก้อไม่เท่าไร แต่ต้องมา 
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นั่งเครยีดเป็นเพื่อนเขาเรื่องนี้ต่างหากที่ท�าให้เธออยากเอาหวัโขกฝา 

ท�าไมเธอต้องมาเป็นที่ปรกึษาเรื่องเพศให้เจ้านายทั้งที่ยงัเวอร์จน 

เป็นประเดน็ที่ไม่อาจสอบถามฝ่ายบคุคลได้จรงิๆ

“อาจจะในครั้งหน้า แต่ครั้งนี้ช่วยจดัการค่าโอทใีห้ฉนัก่อนเถอะ 

ของเมื่อคืนเวลาตีสามถึงหกโมงเช้า ไม่สิ มันเป็นวันนี้” สมองที่มี

ประสทิธภิาพของเธอท�างานพลาดเพราะอดนอน หรอืไม่เซลล์สมองก็

คงตายไปหลายล้านเซลล์แล้วเพราะการอดนอนเป็นช่วงๆ ตลอด 

เจด็ปี

“ไม่มปัีญหา รูไ้หมออมว่าเธอท�ายอดทะลเุป้าอกีแล้ว” ขณะพดู

เนตรนภาก็กรอกข้อมูลการเบิกเงินลงในแบบฟอร์มเพื่อให้อสมาเอา

กลบัไปให้จอมทพัเซน็รบัรองเพื่อใช้ในการค�านวณเงนิค่าล่วงเวลา

บรษิทันโีอคอมมูนติี้เป็นผู้น�าทางคอมมูนติี้เวบ็ไซต์ด้านการเงนิ 

การลงทนุ และวาไรตเีวบ็ไซต์อนัดบัต้นๆ ของเมอืงไทย เพื่อให้งานมี

ประสทิธภิาพ จอมทพัจ่ายเงนิเดอืนอย่างยตุธิรรม พร้อมทั้งมสีวสัดกิาร

ชั้นเยี่ยมที่ไม่มีลูกน้องคนไหนกล้าพูดได้ว่าถูกนายจ้างเอาเปรียบ 

พนักงานคนไหนท�างานล่วงเวลานอกออฟฟิศสามารถให้หัวหน้างาน

เซ็นรับรองเพื่อเบิกเงินได้ แต่คงมีเพียงอสมาเท่านั้นที่ท�าได้เกินหน้า 

เกนิตาคนอื่นทกุเดอืน และทกุปี

นับจากเงินเดือนเริ่มต้นในการท�างานที่สามหมื่นห้าพันบาท  

อสมาใช้เวลาเจด็ปีเพิ่มเป็นห้าหมื่นบาท ทว่ารวมเงนิค่าล่วงเวลา ตาม

หลกัแล้วคดินอกเวลาสองเท่าในวนัหยดุ และสามเท่าในยามวกิาลของ

วนัหยดุ เธอได้รบัเงนิแต่ละเดอืนเฉยีดหรอืไม่กเ็หยยีบแสน เป็นการบ่ง

บอกว่าเธอท�างานล่วงเวลามากมายแค่ไหน ซึ่งกค็อืทกุวนั และอาจจะ

ทกุคนื

“ฉนัว่านะ ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เธอย้ายไปอยู่ห้องเดยีวกบั

เจ้านายเถอะ จะได้ประหยดัค่าน�้าค่าไฟ” ไม่รูว่้าเนตรนภาแนะน�าด้วย

ิ



18  เลขาฯ ลาพักร้อน A Love’s Vacation

ความหวงัดหีรอืเปล่า แต่อสมาปฏเิสธทนัท ี

“ไม่ละ ฉนัต้องการความเป็นส่วนตวั”

สายตาของเนตรนภาบอกอสมาว่า ‘เธอยงัมสีิ่งนั้นด้วยหรอื’ ซึ่ง

หญงิสาวไม่ถอืสา เพราะอย่างน้อยเธอกย็งันอนหลบัได้อย่างสบายใจ 

เลือกกินอาหารได้ตามที่ตัวเองต้องการในยามวิกาลที่จอมทัพ 

ไม่ต้องการตวั และในเวลาที่เขาไม่ชวนให้เธอไปนั่งกนิข้าวเป็นเพื่อน

“เธอนี่มนัสดุยอดแม่นมจรงิๆ” ค�าชมแฝงนยัประชดของเนตร-

นภาไม่ท�าให้อสมารู้สกึขบขนัเหมอืนวนัแรกที่ได้ยนิอกีแล้ว

แม่นม ไม่ใช่แม่แท้ๆ แต่ท�าหน้าที่ควบรวมระหว่างแม่ที่รกัและ

ดแูลกบัคนรบัใช้ อสมาอยากจะเบ้ปาก แต่ใจของเธอห่อเหี่ยวเหลอืเกนิ 

เธออายุมากกว่าจอมทัพแค่สามปี แต่กลายเป็นแม่นมแสนดีของเขา

ไปแล้ว ทว่าดูเหมือนว่าเนตรนภา ฝ่ายบุคคลดีเด่นจะยังขุดลึกลงไป

ตอกย�้าความหดหู่ของเธอไม่พอ

“อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะ ตกลงวันลาพักร้อนของเธอปีนี้

จะใช้ไหม หรอืจะท�าเหมอืนปีอื่นๆ แปลงไปเป็นเงนิซะเลย”

วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี หรือวันลาพักร้อนตามกฎหมายมี 

หกวนัหลงัจากท�างานครบหนึ่งปี และตามกฎของบรษิทัน�าไปสะสมใช้

ในปีต่อไปได้ไม่เกินสิบวัน หรือไม่ก็แปลงเป็นเงินตามค่าแรงท�างาน 

ปัญหาของอสมาก็คือทุกปีหลังจากปีแรกที่เข้าท�างาน เธอแปลงเป็น

เงนิเตม็จ�านวนตลอด

“คงตามนั้นแหละ” เพราะไม่มทีางอื่นที่ดกีว่านี้

สมองที่พอจะเคลื่อนไหวได้ลองนึกตามดู แล้วสติของอสมาก็

กลับคืนมาบางส่วนเมื่อคิดได้ว่าหากเอาวันลาพักร้อนของเธอมา

ค�านวณด ูเธอละเลยวนัหยดุของตวัเองไปถงึหนึ่งเดอืนกบัหกวนัทเีดยีว 

และดูเหมอืนว่าเนตรนภาจะคดิเช่นเดยีวกนั 

“ออม ฉนัว่าเธอควรพกับ้างนะ ถามจรงิ เธอได้มวีนัหยดุจรงิๆ 
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ครั้งล่าสดุเมื่อไร ในเมื่อเสาร์-อาทติย์ กระทั่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ์เธอก็

อยู่กบัเจ้านาย ลาป่วย ลากจิ ลาพกัร้อนกไ็ม่เคยใช้มาตลอดเจด็ปี” 

ค�าถามนี้ตามหลอกหลอนอสมาไปจนถึงโต๊ะท�างานซึ่งอยู่หน้า

ห้องของจอมทพั แน่นอนว่าต่อให้อดนอน เธอยงัมาตรงเวลา ขณะที่

เจ้านายของเธอใช้อภิสิทธิ์มาสายตามเคย ทว่าวันนี้เขามาถึงก็นั่งยิ้ม

อยู่บนเก้าอี้ของเธอ ก่อนจะยื่นของในมือให้ เป็นช่อดอกไม้ในแบบที่

เธอชอบ พร้อมการ์ดอวยพรเขียนด้วยลายมือตนเอง ซึ่งเธอเป็นคน 

สั่งซื้อทั้งสองอย่างให้เขา

“สขุสนัต์วนัเกดิครบัออม”

อสมายังคงเป็นคนที่แม่นย�าตัวเลขเช่นเคย และเธอไม่เคยลืม

วันคล้ายวันเกิดของตนเองเพราะมันน�าไปใช้เป็นส่วนลดในห้างร้าน

ต่างๆ ได้ ดงันั้นเธอจงึจ�าได้ว่าวนันี้ครบรอบอายสุามสบิปี สิ่งที่ผดุขึ้น

มาในหวัของเธอกช่็างพลิกึพลิั่นสิ้นด ีนั่นคอื จอมทพัเคยอวยพรวนัเกดิ

ให้เธอในวนัแรกที่เจอ

ผู้ชายตรงหน้าแต่งกายเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเพราะมีแม่นม

อย่างเธอจดัการให้ แต่เมื่อมองเข้าไปในดวงตาของเขา เธอจะเหน็เงา

สะท้อนของผู้หญงิที่แต่งกายสภุาพเหมาะสมเช่นเคย ทว่าอ่อนระโหย

โรยแรง เวลาเจด็ปีทกุอย่างกลบัตาลปัตรไปหมด

ผูช้ายคนนี้ขโมยเวลาของเธอมาเจด็ปีแล้ว และมนัค�านวณออก

มาเป็นตวัเงนิไม่ได้

หญิงสาวรู้สึกว่าเส้นประสาทบางเส้นก�าลังกระตุกอย่างแรง 

คล้ายๆ ความไม่พอใจ แต่อะไรกต็ามหายไปเมื่อเหน็สหีน้าของเขาที่

คล้ายกบัเดก็ท�าด ีทว่าไม่ได้รบัค�าชม

“แม่ประสาอะไรโยนความผดิให้ลูกอย่างนี้” 

“ฮะ...ออมว่าอะไรนะ” สีหน้าของจอมทัพเหนือกว่าค�าว่า

ประหลาดใจไปอกีขั้น
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“ไม่มอีะไรค่ะ สงสยักาเฟอนีในกาแฟจะน้อยไป” หรอืไม่สมอง

ของเธอกค็งตายไปเพราะการอดนอนและคดิเพ้อเจ้อ 

“ถ้าผมท�าอะไรให้ออมไม่พอใจ ผมขอโทษนะครบั”

ไม่เป็นไรลูก อสมาสะกดค�าเหล่านั้นเอาไว้ใต้ลิ้นสุดความ

สามารถ แล้วค้นพบในที่สดุว่าปัญหาของเธอคอือะไร 

นบัตั้งแต่แรกพบกนั อสมามองจอมทพัเหมอืนน้องชาย เหมอืน

ลกูชาย และไม่ว่าจะมอีะไรไม่ว่าเลก็หรอืใหญ่ อสมากอ็ยากจะกระโดด

เข้าไปช่วยเหลอืเขาอย่างห้ามไม่อยู ่เมื่อคนืเธอไม่จ�าเป็นต้องทนฟังเขา

ระบายความทกุข์ เมื่อเช้ากไ็ม่จ�าเป็นต้องห่วงว่าเขาจะตื่นมามขี้าวกนิ

หรอืไม่ เตรยีมเสื้อผ้าเอาไว้หรอืยงั เมื่อครู่กไ็ม่จ�าเป็นต้องคดิมากว่าจะ

ท�าให้เขาเสยีความรู้สกึ 

เขาเป็นแค่เจ้านาย เขาโตแล้ว เขาดูแลตวัเองได้ ไม่ว่าจะทาง

ร่างกายหรอืจติใจกต็าม แต่อสมากย็งัยกดอกไม้ที่จอมทพัมอบให้ขึ้น

มาดม ขอบคณุเขาด้วยความจรงิใจ และปลอบโยนไม่ให้เขาคดิมาก 

“ไม่หรอกค่ะ คณุหนึ่งเป็นเจ้านายที่ดทีี่สดุที่ฉนัเคยม”ี

เพยีงแต่ความประทบัใจแรกหลอกเธอเข้าให้อย่างจงั!
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2
หน้าที่ของเลขาฯ

ความประทับใจแรกของจอมทัพที่มีต่ออสมาก็คือ เธอ

เหมอืนแม่ที่เข้มงวด แต่ละเอยีดรอบคอบและใส่ใจลูก

ผ่านไปเจด็ปี ความรู้สกึที่เคยมใีห้เธอในวนันั้นไม่เปลี่ยนไปเลย 

นับวันจะยิ่งแรงกล้าขึ้นไปเรื่อยๆ จอมทัพนึกภาพไม่ออกเลยว่าหาก

ไม่มแีม่นมอสมาคอยดูแล เขาจะมชีวีติอยู่อย่างไร แต่นั่นไม่นบัเวลาที่

เธอก�าลงัแผ่รงัสอี�ามหติอนัไร้ที่มาให้เขาร้อนๆ หนาวๆ

รู้รกัษาตวัรอดเป็นยอดคน จอมทพัสร้างตวัได้ทั้งที่อายนุ้อยคง

ไม่ได้อาศยัเพยีงค�าว่า ‘ฟลกุ’ โชคดมีโีอกาสนั้นเป็นเรื่องรองจากค�าว่า 

ความสามารถ ดงันั้นแค่มองสายตาของอสมา เขากร็ู้ดวี่าเธอไม่ได้อยู่

ในอารมณ์อยากให้เขาอวยพรวันเกิด ของขวัญที่เตรียมเอาไว้คงต้อง

รอไปอีกสักพักค่อยให้ แต่เธอเป็นใคร เขาเป็นใคร ท�าไมเธอจะไม่รู้ 

หลังจากเขาเผ่นกลับเข้ามาในห้องท�างาน เธอก็เดินตามเข้ามาแล้ว

ถามยิ้มๆ

“คณุหนึ่งมอีะไรจะบอกฉนัหรอืเปล่าคะ” อสมาถามด้วยรอยยิ้ม

สภุาพ สภุาพสดุนบัจากเธอท�าตาถลนใส่ช่อดอกไม้ของเขาก่อนหน้านี้

“ไม่มนีี่ครบั อ้อ...ผมว่าเรามากนิข้าวกลางวนัฉลองวนัเกดิคณุ

ที่นี่แล้วกนั เดี๋ยวผมโทร. สั่งร้านมาส่ง” จอมทพัป้ันหน้าไร้เดยีงสาที่สดุ
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เท่าที่คนร้อนใจจะท�าได้

“คุณหนึ่งคะ ตามปกติแล้วฉันเป็นคนสั่งของให้คุณทุกอย่าง 

รวมถึงช่อดอกไม้นั่นด้วย ดังนั้นฉันพอจะรู้ว่าคุณคิดจะเซอร์ไพรส์ฉัน

ตอนเย็นโดยอ้างว่าเตรียมอาหารเลี้ยงขอบคุณคนอื่น ซึ่งฉันขอบคุณ

คณุมาก เพื่อไม่ให้เสยีเวลาการท�างานของคณุ ให้ฉนัเสยีเวลาโทร. สั่ง

อาหารกลางวนัมาฉลองดกีว่า จะได้ยกเลกิอาหารตอนเยน็ด้วย แต่เค้ก

ที่คณุแอบไปสั่งท�า คณุต้องยกเลกิเองนะคะ” 

เธอไม่สะบดัปลายคางไปทางหน้าห้องที่มดีอกไม้อวยพรวนัเกดิ

ซึ่งเธอสั่งให้เองพร้อมการ์ด เพียงแต่เขาเป็นผู้รับมาเขียนอวยพรแล้ว

มามอบให้เธออีกที เพราะนั่นขัดกับความเป็นมืออาชีพของเธอที่เขา

รู้จกั แต่ค�าพูดแนวประชดเจ้านายนี้กไ็ม่เหมาะกบัต�าแหน่งเลขาฯ อย่าง

ยิ่ง อาจเพราะการเข้าสูอ่ายสุามสบิ หรอือาจเพราะเขาท�าลายการนอน

หลบัของเธอเมื่อคนื อย่างไรกต็าม อสมาเป็นเลขาฯ เพยีงหนึ่งเดยีวที่

จอมทพัยอมทกุอย่าง

“ผมแค่รู้สึกว่าผมท�าบางอย่างที่ท�าให้คุณโกรธ และผมอยาก

แก้ไข” 

จอมทพัไม่ถงึกบัไม่รู้เลยว่าเลขาฯ ควรท�าหน้าที่อะไรบ้าง และ

อสมาท�าได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ รวมถึงอีกสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์

ในการเป็นพี่เลี้ยงดูแลเขาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ชายหนุ่มรู้ดีว่าไม่ควร 

เอาเปรยีบใคร แต่ไม่รูท้�าไมเหมอืนกนัว่าทกุอย่างเกี่ยวกบัเรื่องส่วนตวั 

เขาถึงได้ค่อยๆ โอนถ่ายไปอยู่ในมือของเลขาฯ ทั้งหมด ซึ่งกลาย

เป็นการรบกวนเวลาส่วนตวัของเธออย่างยิ่ง

แม้เขาจะเป็นคนจ่ายเงนิเดอืน แต่เธอไม่ควรเป็นคนรบัภาระ 

ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาจอมทพัพยายามจะท�าทกุอย่างให้กลบัไป

ในหนทางที่ถูกต้อง ไม่รบกวนเลขาฯ นอกเรื่องงาน แต่เขากลบัเผลอ

หนัไปหาอสมาตลอด และถงึเขาจะไม่อยากโทษเธอ ทว่าส่วนหนึ่งของ
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ปัญหาก็คือเธอมักจะกระโดดเข้ามาช่วยเขาเสมอ จนมันกลายเป็น

ความเคยตวั เมื่อคนืเขารวบรวมความกล้าเพื่อจะบอกบางเรื่องกบัเธอ

โดยลืมเวลาว่าเป็นตอนตีสาม เธอไม่ควรต้องทนฟังเขาเพ้อเจ้อแล้ว

สุดท้ายก็ไม่กล้าบอกว่าแท้จริงมีปัญหาอะไร และเวลานี้เธอไม่ควร

แสดงสหีน้าเข้าอกเข้าใจ

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ ถ้าคณุไม่สบายใจ เรากนิมื้อเยน็เหมอืนเดมิ

กไ็ด้” อกีเช่นเคยที่เธอจะปกป้องความรู้สกึของเขาก่อน

ความละอายใจพาดผ่านดวงตาของอสมา และเธอกม็ท่ีาทอ่ีอน

ลง แต่ที่น่าประหลาดใจคอืเธอไม่ขอโทษ จอมทพัจงึเริ่มประมวลข้อมลู

ในหวัสมองว่าเขาท�าความผดิหนกัหนาอะไรที่ท�าให้เธอโกรธเสยีจนไม่

คดิจะบอกสาเหตุ

“ถ้าอย่างนั้นกลางวนันี้ผมจะออกไปกนิข้าวข้างนอกคนเดยีวพอ 

แล้วคุณก็สั่งมื้อใหญ่มาให้ทั้งออฟฟิศ ถือว่าผมเลี้ยงฉลองวันเกิดให้

คณุ” 

“ไม่เหมาะค่ะ พนกังานคนอื่นจะอ้างได้ว่าคณุล�าเอยีง ไม่เหมาะ

กบัภาพลกัษณ์ผู้บรหิารของคณุ ขอโทษทนีะคะ เนกไทคณุเบี้ยว” 

กล่าวขออภยัจบ เธอกเ็อื้อมมอืข้ามโต๊ะมาจดัเนกไทให้เขา แล้ว

ผุดรอยยิ้มภาคภูมิใจในแบบที่เขามองว่ามันควรไปประดับอยู่บน

ใบหน้าของแม่

จอมทพัยงัมรีอยยิ้มบนใบหน้า แต่หวัใจเขาห่อเหี่ยวเหมอืนอะไร

สกัอย่างที่เหี่ยวเท่าที่จะเหี่ยวได้ อสมารูจ้กัเขาดทีกุอย่าง ปฏบิตัต่ิอเขา

อย่างรอบคอบ ปัญหาคอืเขาไม่สามารถโน้มน้าวให้เธอท�าอะไรแปลก

ไปกว่ากจิวตัรเดมิๆ ซึ่งกค็อืดูแลเขาโดยที่เธอไม่ลงัเลสงสยั

“มื้อกลางวนันี่คณุจะบอกคนอื่นว่าเป็นเงนิของคณุเลี้ยงเองกไ็ด้ 

ผมอยากให้คุณได้สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน ส่วนผมอยากจะไปพบ

เพื่อนสกัหน่อย” 
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“คุณหนึ่งจะไปพบเพื่อนพร้อมรับประทานอาหารกลางวันไหม

คะ ฉนัจะโทร. จองร้านอาหารให้” 

ความเป็นเลขาฯ ซึ่งมาพร้อมความเป็นแม่ที่มคีณุภาพสงูจนน่า

ตกใจของเธอก�าลังจะท�าให้เขาหมดหนทางโกหกเพื่อหลบหน้าเธอไป

แก้ปัญหา ซึ่งเขายงัไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเป็นปัญหาอะไร

“ไม่ต้องครบั ความจรงิผมจะไปพบไอ้หมอ”

ไอ้หมอที่จอมทพัเอ่ยถงึ คอืนายแพทย์นพดล ผู้เชี่ยวชาญด้าน

จติเวช เพื่อนสนทิตั้งแต่ยงัใส่กางเกงขาสั้นไล่เปิดกระโปรงเดก็ผู้หญงิ

วยัอนบุาล

ความเข้าใจ ความห่วงใยปะทุออกมาจากดวงตาของอสมา 

จอมทัพแทบจะจับต้องความหวังดีของเธอได้ แม้จะมีโต๊ะกั้นก็ตาม  

วูบหนึ่งเขาถงึกบัหลอนว่าเธอจะเดนิอ้อมโต๊ะมาหยดุข้างๆ แล้วลูบหวั

ปลอบใจเขา

“เข้าใจแล้วค่ะ เอาแบบนี้นะคะ ฉนัจะโทร. สั่งอาหารกลางวนั

ไปที่คลนิกิของคณุหมอนพพร ขอโทษค่ะ หมอนพดล คณุหนึ่งกบัคณุ

หมอจะได้มเีวลาคยุกนันานๆ” การที่อสมาคุน้เคยกบัเพื่อนของจอมทพั

ขนาดเผลอเรยีกชื่อพ่อของหมอนพดลแทนชื่อเจ้าตวัตามจอมทพั บอก

อะไรได้หลายอย่างทเีดยีว

โน้ตแพดขนาดพกพา อาวธุประจ�ากายของเธอถูกหยบิออกมา 

กลางอากาศเพื่อบนัทกึข้อมลูอย่างรวดเรว็ จอมทพัคาดเดาได้ว่าอสมา

จะจัดการสั่งอาหารไปส่งยังคลินิกของนพดลโดยไม่ต้องถามว่าส่ง

ที่ไหน และต้องการอาหารอะไร ไม่เพยีงเธอจะรู้จกัเพื่อนสนทิของเขา

ทกุคน เธอยงัรู้ด้วยว่าคนพวกนั้นพกัและท�างานที่ไหน รวมไปถงึว่าชอบ

กินอะไรเป็นพิเศษ เผื่อวันไหนเขานัดพบเพื่อน เธอจะได้จัดการจอง

ร้านอาหาร หรอืในกรณนีี้จดัส่งไปเพราะคาดว่าพวกเขามเีรื่องต้องคยุ

กัน เนื่องจากเพื่อนที่เขาไปพบเป็นจิตแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับการ
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เสวนาปัญหาชวีติของทั้งคู่เมื่อคนื

“จะให้ฉนัเลื่อนนดัช่วงบ่ายไหมคะ” 

การที่อสมารู ้จักเขาดีเช่นนี้ท�าให้จอมทัพรู ้สึกแสบร้อนจมูก 

น�้าตาพานจะไหลแบบแปลกๆ อยากจะกมุมอืเธอแล้วบอกว่า ‘แม่จ๋า 

ไม่ต้องดีกับผมนักก็ได้’ แต่เธอไม่ใช่แม่ของเขา และแม่ของเขาซึ่งยัง 

มชีวีติอยู่ดกีไ็ม่เคยดูแลเขาชนดิไม่ขาดตกบกพร่องขนาดนี้เลยสกัครั้ง

ยอมรับก็ได้ว่าตอนยังเด็กเขาโหยหาความรักความเมตตาจาก

มารดา แต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการ โดยเฉพาะจากเธอ ทว่าสิ่งที่ท�าได้คอื

ขอบคณุ

“ขอบคณุครบัออม ผมจะไปตลอดบ่ายเลย เยน็นี้เจอกนัที่ห้อง

นะครบั” มเีวลาหลายชั่วโมง เขาคงมวีธิกีารแก้ปัญหาหนกัอก หรอืไม่

จติแพทย์ที่ได้ชื่อว่าเพื่อนสนทิกต็้องหาวธิใีห้เขาได้

“ได้เลยค่ะ ฉนัจะจดัการให้” 

สีหน้าของเธอบอกเขาว่าไม่จ�าเป็นต้องกังวลใจ อะไรก็ตามที่

หนกัอกเขา แม้เธอจะแบ่งเบาไม่ได้กพ็ร้อมจะเป็นก�าลงัใจให้ 

จอมทัพมีความคิดบ้าๆ ที่จะจับเข่าคุยกับอสมา แล้วบอกว่า

ปัญหาที่ต้องการให้จติแพทย์เยยีวยาของเขาคอืเธอ แต่กลวัว่าเธอจะ

แนะน�าให้เขารบีไปพบหมอไวขึ้น จงึได้แต่นั่งนิ่งฟังคณุแม่ในร่างเลขาฯ 

เสนอแนะต่อ 

“เรื่องเลี้ยงอาหารกลางวันคนในออฟฟิศไม่ต้องหรอกค่ะ สิ้น

เปลอืงเปล่าๆ” 

เพราะรู้ว่าอสมาแนะน�าเนื่องจากเกรงว่าเขาจะใช้เงนิสรุุ่ยสรุ่าย 

ห่วงเงินในกระเป๋าเขาเหมือนแม่ห่วงแทนลูกชาย จอมทัพเลยได้แต่ 

พยักหน้ารับ แล้วกุมขมับหลังจากเธอเดินออกไป แน่ใจว่าเธอคงรีบ 

ไปเคลียร์งานของเขาในช่วงบ่าย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคงท�าไปเพื่อ

ให้เขานดัพบจติแพทย์ได้อย่างสบายใจ 
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ความประทับใจแรกตอนเจออสมากลายเป็นปัญหาใหญ่ของ

จอมทพัในวนันี้ ไม่ใช่เพราะมนัหลอกเขา แต่เป็นเพราะเขาเผลอหลอก

ตวัเอง

ประสทิธภิาพเป็นสิง่ท่ีมนุษย์งานควรให้ความส�าคญั ยกเว้น

งานเลขานุการ ของพวกนี้ยากจะค�านวณออกมาเป็นตัวเลข เพราะ

ความส�าเรจ็ในงานเลขาฯ ขึ้นอยูก่บัความพงึพอใจของเจ้านาย แต่ทาง

ด้านสถติทิี่วดัด้วยรอยยิ้มและค�าชมเชย อสมาคาดเดาว่าจอมทพัต้อง

พงึพอใจอย่างยิ่งที่เขารบัเธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบรษิทั โดยเฉพาะ

เมื่อเธอรับหน้าพี่สาวทั้งสามพร้อมด้วยมารดาของเขาขณะเขาก�าลัง 

ไปเสวนาปัญหาชีวิตกับจิตแพทย์ นี่ค่อนข้างเป็นภาระหนักทางด้าน 

ไอคิวและอีคิวอยู่แล้ว โดยไม่ต้องพ่วงเอาผู้หญิงที่ก�าลังจะเข้าไปเป็น

ส่วนหนึ่งในครอบครวั หรอืกค็อืว่าที่คู่หมั้นของเขาเข้ามาพร้อมกนั

“เจน ทีหลังอย่าเดาเอาเองว่าหนึ่งจะอยู่ออฟฟิศ” จอมขวัญ 

ใช้น�้าเสยีงของพี่สาวคนโตต�าหนนิ้องคนที่สอง

“ใครมนัจะไปรูท้กุเรื่องล่ะพี่จอย” จอมรกัแสดงท่าทางงอแงแบบ

ลูกสาวคนเลก็ หรอืก่อนคนเลก็ เพราะเธอเกดิก่อนลูกหลงคนสดุท้อง

หกปี

“อยากเซอร์ไพรส์เลยโดนซะเอง” จอมใจเอ่ยประชดขณะปลกีตวั

ออกห่างแบบที่ลูกคนกลางชอบท�า

“เลิกเถียงกันซะที ไม่ใช่เด็กเล็กๆ กันแล้วนะ อายจินนี่บ้าง” 

จินตนาไม่ได้ตะคอก แต่น�้าเสียงแฝงออร่าของคุณแม่ลูกสี่ควบคุมได้

ทกุอย่าง 

“ไม่เป็นไรค่ะป้าเจี๊ยบ” จนิดาววีางตวัดทีเีดยีวส�าหรบัต�าแหน่ง

ว่าที่ลูกสะใภ้ของครอบครวัตวัจอ

จนิตนาหรอืเจี๊ยบ จอมขวญัหรอืจอย จอมใจหรอืใจ จอมรกัหรอื
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เจน แล้วแทนที่จอมทพั ลูกชายคนสดุท้องด้วยว่าที่ลูกสะใภ้ จนิดาว ี

หรือจินนี่ ตัวอักษร จ จาน ที่อาจจะมาจากค�าว่าจานบินก�าลังบิน

ฉวัดเฉวียนไปมาเต็มหัวอสมา โดยไม่ต้องมีจุมพลหรือจอน พ่อของ 

เจ้านายเข้ามาเอี่ยวด้วย

อสมาคิดว่าเธอไม่ควรมีส่วนร่วมในการสนทนาครั้งนี้ จอมทัพ

พูดเสมอว่าบ้านของเขาเหมือนเขตสงครามกลางเมือง และเท่าที่เธอ

สมัผสัมนัไม่ใช่เพราะตวับ้าน แต่เป็นสมาชกิในบ้าน ผูห้ญงิสี่คนที่ชอบ

เจ้ากี้เจ้าการ และหัวหน้าครอบครัวที่บางวันชอบลุกขึ้นมารับบท 

ผู้บญัชาการทางทหาร ทั้งที่เกษยีณจากต�าแหน่งพลอากาศตรไีปแล้ว

หลายปี 

“ออฟฟิศนี่ยังกะสนามเด็กเล่น” พี่คนโตยังท�าตัวเป็นแม่ที่รู้ดี 

ทกุเรื่องเสมอ 

แม้อสมาจะไม่เหน็ด้วยกบัการวจิารณ์ และชอบที่จอมทพัจดัการ

ให้บรษิทัของเขามมีมุสนัทนาการเพื่อผ่อนคลายพนกังาน เธอกไ็ม่ขอ

เอาคอไปพาดเขยีงเป็นเหยื่อให้ฝูงไฮยนี่าขย�้า 

“กเ็หมอืนจะด ีแต่ครึ่งๆ กลางๆ ยงัไงไม่รู้” พี่คนที่สามไม่ปฏเิสธ

ความคดิเหน็ของพี่สาวคนโตเสยีทเีดยีว อสมาจ�าได้แม่นว่าจอมรกัไม่

พอใจเป็นอย่างมากที่จอมทัพปฏิเสธจะใช้บริการอินทีเรียร์ดีไซเนอร์ 

ซึ่งเป็นอดตีคนรกัของอกีฝ่าย ไม่แปลกที่ต่อให้ชอบ จอมรกักต้็องบอกว่า

ไม่ด ีด้วยนสิยัมกัท�าตวัเป็นเดก็ตลอดเวลา

“ลอกเลยีนบรษิทัต่างชาตมิากแ็บบนี้แหละ อยากท�าให้เหมอืน 

แต่ไม่ได้ดูเลยว่าสงัคมไทยเป็นยงัไง” พี่คนกลางวจิารณ์ 

อสมาเข้าใจว่าท�าไมจอมใจถึงได้มีอคติกับบริษัทนี้นัก เพราะ

เธอบอกเสมอว่าจอมทพัควรเลกิท�างานในบรษิทัของตนเองแล้วหนัไป

ช่วยกจิการครอบครวั

ขณะที่อสมาฟังบทสนทนาผ่านหูพร้อมกับบริการเครื่องดื่มที่
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เหมาะสมให้แต่ละคน จนิตนาดื่มน�้าไม่เยน็ สามพี่น้องดื่มกาแฟสาม

แบบ คาปูชโินเยน็ เอสเพรสโซร้อน และลาเต้เยน็พร้อมด้วยน�้าเยน็จดั 

จนิดาวดีื่มน�้าเยน็ไม่ใส่น�้าแขง็ ระหว่างนั้นอสมายงัแอบส่งข้อความเข้า

โทรศพัท์ของนพดล เตอืนจอมทพัว่าอย่าเพิ่งเปิดโทรศพัท์มอืถอืเพราะ

มคีรอบครวัที่เขาบอกว่าเป็นคนกลุม่สดุท้ายที่เขาอยากเจอมารออยูใ่น

ออฟฟิศ 

แต่ความสงบเสงี่ยมของหญิงสาวไม่ช่วยให้เธอเอาตัวรอดจาก

สตรกีลุ่มนี้ไปได้อย่างง่ายๆ เลย

บรรยากาศในห้องพบจิตแพทย์ของคลินิกอื่นหรือโรง-

พยาบาลอื่นเป็นอย่างไร จอมทัพไม่รู้ แต่ในคลินิกของนพดลซึ่งเป็น

ตึกแถวในท�าเลทองย่านชานเมืองเหมือนเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นที่

เหมาะจะล้มตวันอนผ่อนคลาย ที่ส�าคญัมมุหนึ่งมโีซฟาเบดที่เหมาะจะ

ให้เขาท�าเช่นนั้นพอดี

“แกเคยท�าอย่างอื่นนอกจากตรวจคนไข้ในห้องนี้หรือเปล่าวะ

หมอนพพร” จอมทพัแค่แกล้งแหย่ แต่เพื่อนของเขาตอบกลบัมาอย่าง

จรงิจงั

“หนึ่ง เวลาตรวจคนไข้ผู้หญิง ฉันจะมีผู้ช่วยหญิงอยู่ด้วยเพื่อ

ความเหมาะสม สอง ปกตคินไข้จะนั่งคยุ โซฟานั่นฉนัเอาไว้พกัอย่าง

ที่วนันี้ฉนัควรได้พกั สาม นพพรนั่นมนัชื่อพ่อ และพ่อฉนัไม่ได้เป็นหมอ

ด้วย”

ตอนทั้งสองคนยังใส ่กางเกงขาสั้นและเรียนชั้นประถม 

หนังสือพิมพ์มีคอลัมน์ ‘เสพสมบ่มิสม’ โดยหมอนพพร หรือชื่อจริง 

นายแพทย์นวรตั ไกรฤกษ์

บงัเอญิอย่างยิ่งที่หมอเจ้าของคอลมัน์มนีามปากกาชื่อเดยีวกบั

พ่อของเพื่อน และเดก็ทกุคนล้วนโตขึ้นมาด้วยการล้อชื่อพ่อเพื่อน จงึ
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ไม่แปลกที่พวกเขาจะล้อเลียนว่านพดลมีพ่อเป็นที่ปรึกษาปัญหาเรื่อง

ทางเพศ ไม่รู้ว่าด้วยเหตนุี้หรอืไม่ เดก็ชายในวนันั้นจงึเลอืกอาชพีเป็น

ที่ปรกึษาทางจติในวนันี้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิๆ จอมทพักข็อขอบคณุ

นายแพทย์ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้คนที่มีปัญหาได้มีที่ 

พึ่งพงิ เพราะเขากเ็ป็นหนึ่งในนั้น

“ไหนๆ กเ็ป็นวนัหยดุของแกแล้ว ขอปรกึษาปัญหาอะไรยาวๆ 

ได้ไหม” ถึงจะเป็นประโยคค�าถาม แต่จอมทัพมานอนอยู่ตรงนี้แล้ว  

นพดลยงัจะมสีทิธิ์ปฏเิสธอกีหรอื

“เรื่องคุณออมใช่ไหม” นพดลย้อนถาม และห้ามตัวเองไม่ให้

กลอกตา เพราะนั่นเป็นกริยิาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสขุภาพจติไม่ควรท�า                                                                    

“ท�าไมแกรู้วะโน่” 

ท่าทางประหลาดใจอย่างเสแสร้งของจอมทัพท�าให้นพดลห้าม

การกลอกตาไม่ไหว

“เพราะมนัเป็นเรื่องที่แกเอามาปรกึษาฉนัตลอดปีที่ผ่านมายงัไง

ล่ะ บอกเลยว่าถ้าฉนัคดิเงนิค่าให้ค�าปรกึษาแก ฉนัซื้อตกึข้างๆ ได้แล้ว” 

ถึงนพดลจะพูดเกินจริงไปบ้าง แต่ยอดเงินที่เขาเอ่ยถึงไม่น้อย

เลย เพราะจอมทัพไม่เพียงมาหา ยังโทร. มาถามนอกเวลาไม่หยุด

หย่อน ซึ่งสมควรแก่การจ่ายค่าเสยีเวลายิ่งนกั และถ้ามกีารคดิเงนิจรงิๆ 

หมอหนุ่มคิดว่าเพื่อนเขาต้องจ่ายเงินได้อยู่แล้ว เนื่องจากยอดเงินค่า

บริการโฆษณาจากเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งทั้งในและนอกประเทศที่

จอมทพัเป็นเจ้าของท�ารายได้อย่างงดงาม และนั่นเป็นเพยีงส่วนหนึ่ง

ในรายได้ของจอมทัพเท่านั้น ไม่นับเงินจากส่วนแบ่งหุ้นบริษัทชั้นน�า 

ในอเมรกิาที่เขาซื้อเอาไว้เกง็ก�าไรตั้งแต่สมยัเรยีนมธัยมปลาย 

บางทีนพดลก็อิจฉาเพื่อนที่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด  

แต่จะให้คดิเงนิค่าเสยีเวลา เขากก็ระดากใจ เพราะจอมทพัไม่ได้ป่วย

ทางจติ อาการเดยีวที่เพื่อนเขาเป็นสรปุได้ในค�าเดยีว...
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“เมื่อไรแกจะเลกิป๊อดวะ” 

“ฉนัไม่ได้ป๊อด แค่ไม่กล้าบอกรกัเลขาฯ ของตวัเอง”

...ปัญหาของจอมทพักค็อืเขาหลงรกัอสมา เลขาฯ ที่เป็นเหมอืน

แม่นมของตนเอง รักโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เหมือนมันซึมซาบเข้ามาในชั้น

ผวิหนงัของเขา แล้วฝังตวัเข้าไปในเซลล์ เกาะกมุกระดกูทกุชิ้น ทางแก้ 

มเีพยีงเปลี่ยนเธอจากเลขาฯ มาเป็นคนรกั และเป็นปัญหาหนกัที่เขา

ไม่รู้จะเดนิหน้าอย่างไรโดยที่ขาไม่สั่นเพราะความกลวั

“ถ้าฉนัพูดออกไป อะไรๆ มนักจ็ะไม่เหมอืนเดมิเลยนะ” แค่คดิ

ว่าวนัหน้าจะไม่มเีลขาฯ อยู่ตรงนี้ จอมทพักพ็บว่าตนก�าลงัเกดิอาการ

ทางจติ

ชายหนุม่ไม่ได้เพิ่งจะมเีลขาฯ เขาเคยจ้างผูช่้วยตั้งแต่สมยัอยูใ่น

อเมรกิาเพื่อให้ท�างานจปิาถะ หลงัจากเรยีนจบไวกว่าเกณฑ์ถงึสามปี 

เขากเ็ริ่มวางแผนสร้างบรษิทัของตวัเองด้วยวยัสบิเจด็ ต้องอาศยัหลาย

คนมาจัดการเรื่องส่วนตัวให้ แต่ไม่เคยมีใครดูแลเขาได้เหมือนอสมา 

เขามั่นใจว่าผลส�าเรจ็ของบรษิทันโีอคอมมนูติี้จากส�านกังานเลก็ๆ ย้าย

มาอยูอ่อฟฟิศหรขูนาดหนึ่งชั้นในตกึใจกลางเมอืง ครึ่งหนึ่งเป็นความด ี

ความชอบของเลขาฯ 

ก่อนจะมีเนตรนภาที่อสมาดึงตัวมาจากบริษัทอื่น เธอช่วยเขา

คัดสรรพนักงานมาแทนคนที่แม่และเจ๊ๆ ยัดเยียดมาให้ เธอช่วยเขา

ท�างานล่วงเวลา เธอเดนิทางไปเป็นเพื่อนเขาตดิต่อสร้างเวบ็ไซต์ในต่าง

ประเทศ เธอคอืคนที่ตบบ่าเขาแล้วปลกุก�าลงัใจให้อย่างหนกัแน่น

‘ไม่มอีะไรที่คณุหนึ่งคดิจะท�าแล้วท�าไม่ได้ค่ะ’ ถงึสายตาของเธอ

จะเหมือนสายตาของแม่ไปหน่อย แต่เขาซาบซึ้งและได้ก�าลังใจเต็ม

เปี่ยม

ก่อนอสมาจะปรากฏตวั ไม่เคยมเีลขาฯ คนไหนดแูลจอมทพัได้

อย่างถี่ถ้วนและเป็นคูค่ดิได้อย่างเหมาะสม และเขาแน่ใจว่าจะไม่มอีกี
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เป็นคนที่สอง ความเข้าใจของทั้งคูเ่หนอืกว่าระดบัมองตากร็ูใ้จ แค่เขา

คิดว่าจะเลิกบุหรี่ เธอก็เตรียมหมากฝรั่งส�าหรับลดอาการขาดสาร

นโิคตนิเอาไว้รอ พ่อแม่ อาเจ๊ทั้งสามของเขาไม่ทนัโทร. มาด่า เธอก็

เตรยีมของขวญัตามเทศกาลเอาไว้ให้เขา ตามด้วยข้ออ้างไม่ไปบ้านใน

วนัตรษุ วนัเชง็เม้ง ฯลฯ หากมนัตรงกบัช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อทางการค้า 

หรอืไปเป็นเพื่อนร่วมฟังค�าจกิกดัจากครอบครวัของเขาด้วยกนั

จอมทพัเชื่อว่าถ้าไม่มอีสมาเป็นเลขาฯ เขาอาจจะลมืไปว่าต้อง

ท�าอะไรบ้าง เช่น ต้องกนิอาหารทกุวนั หรอืถงึขั้นลมืหายใจ

เขาตระหนกัว่ารกัเธอตอนไหนน่ะหรอื...

ไม่ใช่ตอนที่เขาเริ่มไม่มคีวามรูส้กึทางเพศกบัผูห้ญงิอื่น นั่นอาจ

มาจากสาเหตทุางกายภาพกไ็ด้

ไม่ใช่ตอนที่เขาเริ่มฝันถึงเธอในแง่ไม่เหมาะสมแล้วตื่นมาพบ

ปฏกิริยิาทางร่างกายที่ไม่เหมาะสมยิ่งกว่า นั่นเขาเรยีกฝันลามก

แต่คงเป็นตอนที่เขาระลกึได้ว่าไม่อาจมเีธอเป็นเลขาฯ ไปชั่วชวีติ 

หวัใจของเขาบบีรดัเมื่อเหน็เธอเครยีดเพราะทะเลาะกบัครอบครวัของ

เขาแทนเขา และแทบหายใจไม่ออกเมื่อบังเอิญได้ยินเธอปรึกษากับ

ฝ่ายบคุคลเรื่องลาออก นั่นเป็นตวับ่งชี้ว่าเขาอาจตายได้ถ้าขาดเธอ แต่

การสารภาพความรู้สกึออกไปเท่ากบัเสี่ยงให้เขาตายอย่างเฉยีบพลนั

“ความสมัพนัธ์มนัต้องมกีารเปลี่ยนแปลงอยูแ่ล้ว มแีค่ดขีึ้นหรอื

แย่ลง ลองมองอกีแง่ ถ้าแกไม่สารภาพรกักบัคณุออม วนัหน้าเขาอาจ

จะพาแฟนมาแนะน�าให้แกรู้จกักไ็ด้”

“ไม่มีทาง เขาอยู่กับฉันเกือบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง จะว่างไป 

มแีฟนตอนไหน” จอมทพักล่าวอย่างมั่นใจ ชวนให้นพดลกลอกตาซ�้า

อกีรอบ

“นั่นแหละปัญหา เลขาฯ ไม่ใช่เมีย ถ้าฉันต้องทนมองหน้า 

เจ้านายทกุวนัตลอดเจด็ปี ฉนัคงเพลยีสมองมาก และคงอยากลาออก
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เรว็ๆ นี้”

“ถอนค�าพูดเลยนะไอ้หมอ พูดมาได้ อปัมงคลมาก” ไม่รู้ท�าไม

หัวใจของจอมทัพจึงกระตุกวูบเพราะค�าว่าลาออก แต่เขาบอกตัวเอง

ได้ในทนัทวี่าเป็นเพราะเขากงัวลเรื่องนี้อยู่ลกึๆ 

เป็นจริงอย่างที่นพดลพูด คนเราไม่มีทางทนคนที่ไม่ใช่ญาต ิ

ไม่ใช่เพื่อนสนิทได้ตลอดชีวิต แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจอมทัพกับ

อสมาเป็นอะไรที่มากกว่านายจ้างกับลูกจ้าง แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่อง

ยั่งยนื เขาต้องเปลี่ยนมนัเรว็ๆ นี้ ไม่อย่างนั้นเธออาจจะเปลี่ยนมนัไป

ในทศิทางที่เขาไม่พงึพอใจ 

“จะว่าไปเลขาฯ ของแกกท็�าหน้าที่ยิ่งกว่าเมยีอกีว่ะ” 

นพดลพูดขณะหยิบโทรศัพท์มือถือมาอ่านหลังได้ยินสัญญาณ

เตือนข้อความเข้า หากเป็นเวลาให้ค�าปรึกษาคนไข้เขาจะปิดเครื่อง  

แต่นี่เป็นการให้ค�าปรึกษาปัญหาหัวใจที่แก้ง่ายถ้าจอมทัพไม่ขี้ขลาด 

เขาเลยเปิดเครื่องเอาไว้ตามสบาย

“ออมส่งข้อความมาเหรอ” 

จอมทัพเดาได้ถูกต้อง แต่นพดลยกโทรศัพท์มือถือหลบก่อน

เพื่อนจะคว้าได้ทัน และเพื่อรับประกันว่าเขาจะไม่ได้อ่าน หมอหนุ่ม

เลยปิดเครื่องซะ

“ใช่ แต่เขาบอกว่าห้ามแกอ่าน บอกแค่ว่าแกอย่าเพิ่งเปิดเครื่อง

ตอนนี้”

นั่นแสดงว่าเป็นปัญหาใหญ่ จอมทพัไม่สนใจค�าเตอืนใดๆ รบี

เปิดโทรศพัท์ของตนทนัท ีก่อนจะพบว่า...

“แบตหมด บ้าชะมัด ออมเตือนแล้วแท้ๆ ว่าให้ฉันชาร์จมัน

ระหว่างขบัรถ”

เธอท�าหน้าที่เกนิเลขาฯ ไปเยอะ และเขาผดิมากที่ไม่ดแูลเธอให้

ด ีจอมทพัรู้สกึผดิมากพอจะหนัไปแย่งโทรศพัท์มอืถอืของนพดลมาเปิด 
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ระหว่างนั้นกภ็าวนาว่าขออย่าให้เกดิเรื่องอะไรกบัอสมาจนเธอไม่อยาก

ท�าหน้าที่เลขาฯ ให้เขาอกีต่อไป



34  เลขาฯ ลาพักร้อน A Love’s Vacation

3
ส้มต�าที่ท�าให้เลขาฯ ลาออก

เลขาฯ ทีท่�างานได้ดเีกินร้อยห้าสบิเปอร์เซน็ต์ของจอมทพั

ก�าลังพิสูจน์ความสามารถทางด้านความอดทนอย่างไม่หยุดหย่อน 

ในเวลานี้

“เป็นเลขาฯ ไม่รูเ้ลยหรอืไงว่าเจ้านายไปไหนและจะกลบักี่โมง” 

จอมขวญัถามด้วยน�้าเสยีงกระด้างพร้อมด้วยประชดประชนั 

พี่คนโตของจอมทัพไม่เคยชอบหน้าอสมา เพราะเลขาฯ คนนี้

ท�าให้ฝ่ายบุคคลซึ่งท�างานด้อยประสิทธิภาพพร้อมด้วยแบบทดสอบ 

ไร้สาระหลายร้อยข้อถูกก�าจดัออกจากบรษิทั 

“คณุหนึ่งบอกว่าจะไปกนิอาหารกลางวนัแล้วกต็กีอล์ฟค่ะ” ต่อ

ให้รู้ อสมาก็ไม่บอก เพราะบรรดาพี่ๆ ของจอมทัพจะต้องโวยวาย

แน่นอนหากรู้ว่าน้องชายไปพบจติแพทย์ 

“ตีกอล์ฟมันเอาไว้ไปกับลูกค้าวันหยุดไม่ใช่เหรอ” นิสัยจับผิด

ทกุอย่างเช่นนี้จะเป็นใครได้ ถ้าไม่ใช่จอมใจ

พี่คนรองคนนี้ไม่ชอบการท�างานของอสมา ซึ่งส่งผลให้จอมทพั

ยืนหยัดตั้งบริษัทของตนเองจนมั่นคง ไม่ต้องกลับไปช่วยงานของ

ครอบครวั

“ไม่รู ้เหมือนกันค่ะ” อสมาปฏิเสธอย่างสุภาพ แต่หยุดการ
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ระรานไม่ได้ 

“ไม่รู้อะไรสักอย่าง หนึ่งรับมาเป็นเลขาฯ ได้ยังไง” จอมรัก 

เบ้ปากใส่ โดยไม่สนใจรกัษาภาพลกัษณ์รวมถงึอายขุองตนที่เข้าสูเ่ลข

สามสิบสามแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน อสมารู้ดีเพราะเธอเป็นคนหา 

ของขวญัส่งไปให้เอง

พี่คนเล็กของเจ้านายไม่ชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับอสมา เพราะ

เลขาฯ คนนี้แย่งงานที่ควรเป็นของคนรู้จักไป แม้ว่าคนรู้จักคนนั้นจะ

เกี่ยวข้องกับอดีตคนรักที่เลิกราไปแล้วก็ตาม หน�าซ�้าตอนนั้นแม่ของ

พวกเธอยังแนะน�าคนอื่นที่ดีกว่าให้ด้วย แต่จอมทัพปฏิเสธทั้งสองคน 

เขาเลอืกอสมา และไม่มวีนัเปลี่ยน

“ไม่รู้แน่เหรอ” ในฐานะคนเป็นแม่ลูกสี่และเมยีทหาร จนิตนา

มักจะมีสายตาเฉียบคมเสมอ แต่อสมาก็ยังยิ้มและยืนกรานค�าเดิม  

ซึ่งท�าให้โดนต�าหนมิากขึ้น

“ถามเธอไปก็เท่านั้นแหละ ต่อให้รู้ก็ช่วยกันปิดอยู่ดี อย่างว่า

แหละนะ ยงัไงเธอกเ็ป็นเลขาฯ คนส�าคญัของตาหนึ่งอยู่แล้วนี่ ฉนัจะ

ไปรู้อะไรดไีปกว่าเธอ”

ถ้าเทยีบกบัจอมใจแล้ว จนิตนามคีวามต้องการเหนอืกว่าหลาย

เท่าที่จะให้จอมทัพไปรับช่วงกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่อง

นอนของเธอ แต่เจด็ปีก่อน นอกจากไม่ยอมท�าตามความต้องการของ

แม่ ชายหนุ่มยังจับมือกับเลขาฯ ตั้งหน้าสร้างบริษัทของตนเองจน

ส�าเร็จ รวมกับเรื่องที่คนเป็นแม่อยากให้ลูกชายจ้างญาติห่างๆ เป็น 

ผู้ช่วย และไม่ชอบที่เขามเีลขานกุารหญงิท�างานอย่างใกล้ชดิ 

จะบอกว่าอสมาเป็นศตัรูอนัดบัต้นๆ ของผูห้ญงิทั้งสี่กไ็ม่ผดิ แต่

ในฐานะเลขาฯ อกีเช่นกนัที่ท�าให้เธอยงัคงท�าหูทวนลม แม้วนันี้ความ

อดทนของเธอจะน้อยกว่าปกตกิต็าม 

เจด็ปีที่ผ่านมานอกจากไม่เคยมวีนัหยดุ ชวีติของอสมากผ็กูตดิ
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กับจอมทัพมาโดยตลอด ดังนั้นเธอจึงเป็นเหมือนคู่หู เหมือนหนัง

หน้าไฟ เหมอืนเพื่อนร่วมตายเวลาเขาหลกีเลี่ยงกจิกรรมในครอบครวั

ไม่ได้ 

ตอนแรกๆ อสมายังแอบบ่นที่เขาไม่ให้ความส�าคัญแก่คนใน

บ้าน แต่หลงัจากเผชญิหน้ากบัคนบ้านนี้บ่อยๆ เธอกเ็ข้าใจแล้วว่าท�าไม

จอมทัพถึงหนีมาซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ตามล�าพังระหว่างสร้างกิจการ

ของตวัเอง ซึ่งเขาท�าได้ด ีเธอภูมใิจในตวัเขา ภูมใิจที่ตนเองมสี่วนร่วม 

แต่กงัขากบัพฤตกิรรมของเขาหลงัจากเซน็สญัญาที่พม่าเมื่อปีก่อน

อสมารู้สกึว่าช่วงนี้มบีางอย่างแปลกๆ เกี่ยวกบัจอมทพั เขาอ่อน-

ไหวกับทุกค�าที่เธอพูด ระแวงทุกอย่างที่เธอกระท�า เหมือนว่าเขา 

วติกจรติกบัอะไรสกัเรื่องที่ไม่อาจบอกเธอได้

เธอเป็นห่วงเขามากพอที่จะผลักดันให้ไปพบจิตแพทย์เพื่อแก้

ปัญหา เพราะรูส้กึว่าเขากล้าๆ กลวัๆ ที่จะเปิดอกพดูกบัเธอ และเวลานี้

เธออยากให้คนในครอบครัวของเขาหันมาสนใจเขาบ้าง ไม่ใช่สนใจ 

แต่จะมาหาเรื่องเขา และตอนนี้กม็าหาเรื่องเธอ

ความรูส้กึส่วนใหญ่ที่เลขาฯ ในนยิายมอบให้เจ้านายคอืตกหลมุ

รกั แต่อสมามเีพยีงความเป็นแม่นมมอบให้จอมทพั ขณะที่ผู้หญงิอื่น

มองเขาแล้วตะลึงไปหลายวินาที เพราะหล่อเกินไปจนตั้งสติไม่ทัน  

แต่ผ่านไปเจ็ดปีความหล่อของเขาก็กลายเป็นความเคยชินอย่างหนึ่ง

ส�าหรบัอสมา เช่นเดยีวกบัพนกังานในบรษิทัที่ไม่เคยรษิยาเธอที่อยูใ่กล้

ชดิสดุหล่อ กจ็ะอจิฉาแม่สามไีปท�าไมกนั ที่ส�าคญัผู้ชายรูปหล่อที่เกบ็

เอามาเป็นของตนไม่ได้ กเ็ป็นได้แค่สมบตัสิ่วนรวมเท่านั้น

พอนึกถึงเรื่องความรักของเจ้านาย หญิงสาวก็ลอบมองว่าที่ 

ลูกสะใภ้ หรือจะพูดให้ถูกก็คือว่าที่ภรรยาของนายจ้าง จินดาวีไม่ได ้

มอีะไรเสยีหายในสายตาของอสมา เพยีงแต่เอาแต่ใจไปนดิ เหน็แก่ตวั

ไปหน่อย เธอรูเ้พราะจอมทพัอดัข้อมลูด้านลบของผูห้ญงิคนนี้ใส่หวัเธอ 
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ใครที่ลกูชาย หรอืจะพดูให้ถกูคอืนายจ้างของเธอไม่ชอบ เธอกไ็ม่ชอบ

ด้วย ยิ่งเวลานี้เมื่อถูกมองกลับแบบเหยียดๆ แต่เธอต้องฝืนยิ้มตอบ 

มันท�าให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแม่ผัวที่โดนลูกสะใภ้รังแก อัดอั้น 

ตนัใจเหลอืจะกล่าว

ก่อนจะตระหนกัได้เรื่องหนึ่งว่าเธอไม่ใช่แม่ของเขา แม่นมกไ็ม่ใช่ 

วนันี้เธออยู่ตรงนี้ในหน้าที่เลขาฯ ให้คนอื่นเหยยีบย�่า วนัหน้าเขาอาจ

จะเป็นฝ่ายต�าหนิเธอก็ได้ที่ดูแลว่าที่ภรรยาของเขาไม่ดีพอ แต่ทั้งนี้ 

ทั้งนั้น เธอไม่ควรจะทุ่มเทชวีติเพื่อใครสกัคนจนหลงลมืตวัเอง 

อสมาก�าลังบังเกิดความคิดบางอย่างที่ไม่ค่อยดีนักต่อจอมทัพ 

แต่มนักส็ะดดุเมื่อเหล่านางมารเรยีกร้องความสนใจจากเธอ

“งั้นไปหาของกินมาที อุตส่าห์จะมากินข้าวกลางวันกับหนึ่ง 

ซะหน่อย เสยีเวลาจรงิๆ” หลงัจากหาเรื่องเลขาฯ น้องชายจนหน�าใจ 

จอมขวญักบ็่นอย่างหงดุหงดิ 

พร้อมกบัค�าบ่นยาวเหยยีด จอมขวญัและคนอื่นๆ กร่็ายเมนมูื้อ

กลางวนัให้อสมาหามาบรกิารด้วย ซึ่งเรื่องนี้เลขาฯ สาวพร้อมอยู่แล้ว 

ไม่ได้มเีพยีงเพื่อนสนทิของจอมทพัเท่านั้นที่เธอรูค้วามชอบส่วนตวั เว้น

จนิดาว ีเพราะเพิ่งจะเข้ามาในวงโคจรชวีติของเจ้านายได้ไม่นาน 

“ช่วงนี้จินนี่ก�าลังไดเอตค่ะ ไม่รู้ว่าถ้าสั่งเมนูอาหารลดน�้าหนัก

จะหายากหรือเปล่า” จินดาวีออกตัวด้วยท่าทางเกรงอกเกรงใจ แต่ 

อสมารู้เลยว่าผู้หญงิคนนี้ไม่เกรงใจเธอแน่ และกจ็รงิตามคาด

“เอาส้มต�าไทยพริกเม็ดครึ่งนะคะ ก่อนใส่เส้นมะละกอผสม 

แคร์รอตให้เอาถั่วลิสงโขลกให้แตก อย่าใส่ถั่วลิสงพร้อมพริกกับ

กระเทยีมนะคะ มนัจะไม่กรอบ รสเปรี้ยวน�า หวานตาม แต่อย่าหวาน

มากไป แคลอรจีะสูง เส้นอย่าโขลกแรง มนัจะช�้า ก่อนต�าบอกแม่ค้า

ล้างครกให้สะอาด เชด็ครกให้แห้งด้วยนะคะ เดี๋ยวกลิ่นปลาร้าจะตดิ

มา จนินี่แพ้กลิ่นปลาร้า อ้อ...จนินี่แพ้ผงชรูสด้วยค่ะ บอกแม่ค้าอย่าใส่
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น�้าปลาผสมนะคะ ให้ใส่น�้าปลาแท้ จะให้ดซีื้อน�้าปลาจากร้านสะดวก

ซื้อไปให้แม่ค้ากด็คี่ะ เราไม่มทีางรู้หรอกว่าของที่เขาใช้ดจีรงิหรอืเปล่า 

ผกัแกล้มเอาถั่วฝักยาวล้างสะอาดสามน�้าเท่านั้น”

ถ้าเมนูอาหารยังไม่ท�าให้คนรับออร์เดอร์นิ้วพันเป็นเลขแปด 

จินดาวีก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มที่ท�าให้อสมาอยากหาอะไรไปผูกคอตาย 

ใต้ต้นผกัชี

“เครื่องดื่มขอเป๊ปซี่แมกซ์ ถึงน�้าตาลจะศูนย์เปอร์เซ็นต์เท่ากัน 

แต่อย่าเอาโค้กซีโร่มานะคะ ยี่ห้อนั้นมันหวานไป ขอน�้าแร่เอเวียงมา

ด้วยนะคะ น�้าที่ยกมาให้จินนี่ดื่มแก้วนี้ฝาดมากเลย ถ้าไม่ได้เอาน�้า

ประปามาให้จนินี่ดื่ม กค็งไม่ได้ใช้เครื่องกรองน�้าที่มแีสงอลัตราไวโอเลต

ฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะ”

ประโยคท้ายๆ ของจนิดาวที�าให้ผูห้ญงิที่เหลอืเลื่อนแก้วน�้าออก

ห่างตวัพร้อมท�าสายตาเดยีดฉนัท์ ก่อนจะตวดัสายตาไม่พอใจมาทาง 

อสมา ประหนึ่งเธอยกน�้าผสมสารปรอทมาให้

มันไม่ใช่แค่เมนูรักษาหุ่นนรกแตกที่ท�าให้วันคล้ายวันเกิดของ 

อสมาเป็นวันแห่งหายนะ แต่เรื่องนี้และเรื่องต่อจากนี้เป็นฟางเส้น

สดุท้ายที่ท�าให้เธอรู้สกึว่าตนเองอดทนมาพอแล้ว 

หลงัจากส่งครอบครวัตวัจอที่แสนจะจี๊ดใจกลบัไปแล้ว อสมาก็

ท�าในสิ่งที่เธอไมค่ดิจะท�ามาตลอดนบัจากวนัแรกที่สบตาเจ้านาย เธอ

พมิพ์จดหมายลาออก! 

“ถ้าแกยงัไม่ยอมบอกว่าออมส่งข้อความอะไรมา นอกจาก

ห้ามฉนัเปิดเครื่อง ฉนัจะแช่งให้แกหมดอารมณ์ทางเพศไปจนวนัตาย”

ค�าสาปแช่งของจอมทพัคงน่ากลวัมากพอ หรอืไม่นพดลกส็งสาร 

อสมาจนยอมเปิดมือถือของตนส่งให้เพื่อนดูข้อความพร้อมกับยอม 

เปิดปาก
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“คณุออมบอกว่าแม่แกและเจ๊ทั้งสาม รวมทั้งคนที่ชื่อจนินี่ เอ๊ะ! 

คนนี้ปะที่แม่แกอยากได้เป็นสะใภ้...” นพดลถามโดยไม่เงยหน้าจาก

มอืถอื และไม่สนใจการพยกัหน้าของจอมทพั 

“...ทั้งห้าคนก�าลงัดกัรอแกอยู่ที่ออฟฟิศ คณุออมบอกว่าถ้าแก

ก�าลังเครียดให้กลับห้องไปเลย อย่าเปิดมือถือ แบบนี้คุณออมก็ต้อง

รบัมอืเองส ิ น่าเหน็ใจว่ะ” บอกข้อความทั้งหมดจบ นพดลกเ็งยหน้า

แสดงความคดิเหน็กบัจอมทพัซึ่งตรงกบัที่เขาก�าลงัคดิอยู่

“ป่านนี้ออมคงโดนขย�้าเละ” จอมทพัแทบจะคว้ากระเป๋าเงนิกบั

โทรศพัท์มอืถอืวิ่งกลบัไปบรษิทัของเขาถ้านพดลไม่ขวางเอาไว้

“เฮ้ยๆ อย่าไป ฉนัว่าแม่กบัเจ๊ๆ ของแกเดาได้ว่าแกคดิยงัไงกบั

เลขาฯ ขืนแกออกหน้าไปทะเลาะกับที่บ้าน สี่คนนั่นจะยิ่งไม่พอใจ  

เอาไว้แกสารภาพรกัเสรจ็ค่อยจูงมอืกนัไปร่วมรบเถอะ”

“แล้วถ้าเป็นแกจะปล่อยแฟนให้โดนที่บ้านเล่นงานเหรอ”

“แกกซ็เีรยีสไป พี่ๆ  แกไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอก” น�้าเสยีงของ

นพดลไม่ได้มั่นใจเตม็ร้อย เพราะเขาเองกร็ูว่้าพี่สาวทั้งสามของจอมทพั

เป็นจอมหาเรื่องขนาดไหน 

จอมทพัแทบจะเรยีกได้ว่าลกูหลงที่เกดิห่างจากพีๆ่  หลายปี ด้วย

เพศและอายุจึงไม่ค่อยสนิทสนมกับพี่สาวทั้งสามมากนัก แต่คิดอีกที

เจ๊ๆ ของเขาอายหุ่างกนัคนละปี จอมขวญัอายสุามสบิห้า จอมใจอายุ

สามสบิสี่ จอมรกัอายสุามสบิสาม เกดิไม่ห่างกนั และเตบิโตมาด้วย

กนั แต่นอกจากร่วมมอืกนัเล่นงานน้องชายแล้ว เขาไม่เหน็ว่าทั้งหมด

จะรกักนัดเีลย 

จอมขวัญไม่ค่อยมีความสามารถทางด้านบริหาร ประกอบกับ

แต่งงานแล้ว จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจับผิดสามี แต่ทางนั้น

บงัเอญิมาจบัธรุกจิคล้ายๆ กบัจอมทพั ทว่าไปไม่รอด จงึท�าให้เขาโดน

พี่สาวเหนบ็แนมเสมอ
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จอมใจมีความสามารถมากที่สุดในบรรดาสามพี่น้อง แต่เธอ

ดูแลโรงงานเพราะไม่มีใครยอมช่วยแบ่งเบาภาระให้แม่ ดังนั้นเธอจึง

โทษจอมทพัที่ไม่ยอมกลบัไปรบัช่วงกจิการทางบ้าน 

จอมรักพยายามฉีกตัวออกมาสร้างธุรกิจของตัวเอง แต่ไม่เคย

ประสบความส�าเร็จ เธอพยายามยัดเยียดแนวคิดที่ว่าดีให้น้องชาย  

ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบตอนสมัครงานหลายร้อยข้อ หลายครั้งก็ใช้ 

เส้นสายยัดเยียดพนักงานไร้ความสามารถมาให้เขา การที่จอมทัพ 

ไม่ยอมรบัคนรูจ้กัของอดตีคนรกัของเธอมาเป็นผูช่้วย กลายเป็นชนวน

ให้พี่คนที่สามไม่พอใจ และพาลไปยงัเลขาฯ ของเขา

จนิตนาก่อร่างสร้างโรงงานเยบ็ผ้ามาด้วยตวัเอง จากธรุกจิครวั-

เรอืนขยายขนาดมพีนกังานเป็นพนัคน จนไม่มเีวลาเลี้ยงลกู โดยเฉพาะ

ลูกชายคนเล็กที่พออายุสี่ขวบก็ต้องไปอยู่โรงเรียนประจ�าต่างจังหวัด 

พออายสุบิสองต้องไปเรยีนต่อต่างประเทศ เธอตั้งใจมอบสิ่งที่เธอสร้าง

ให้จอมทพัสบืทอดกจิการ และปฏเิสธความคดิที่ว่าเขามคีวามฝันของ

ตนเอง โกรธที่ยามเขาล�าบากยงักดัฟันสู้ต่อโดยมอีสมาอยู่ข้างๆ หลงั

จากแช่งให้ล้มเหลวไม่ส�าเรจ็ กเ็ปลี่ยนเป้าหมายมาต�าหนเิลขาฯ ที่มาก

ความสามารถแทน

จนิดาวมีเีป้าหมายจะเลอืกสามทีี่ดทีี่สดุ เธอไม่ได้ท�าผดิตรงไหน 

เพียงแต่จอมทัพมีความเห็นต่าง เขาคงเสียสมองไปแล้วถ้าอยาก

แต่งงานกับผู้หญิงเจ้ากี้เจ้าการเอาแต่ใจแบบเดียวกับคนที่บ้าน หลัง

สังเกตเห็นท่าทางปฏิเสธของเขา เธอเลยพาลไม่พอใจอสมา เพราะ

สญัชาตญาณผู้หญงิบอกว่าเลขาฯ ของเขาเป็นอปุสรรค

สรปุกค็อื เจ๊ๆ ของเขา แม่ของเขา ผู้หญงิที่ก�าลงัเลง็เขาไปเป็น

สามชีอบหาเรื่องเขา ชอบรงัแกเลขาฯ ของเขา ซึ่งประเดน็หลงัเขายอม

ไม่ได้

“พอเลย ไม่ต้องมาขวาง ฉนัจะรบีกลบัไปช่วยออม” 
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จอมทัพพยายามขับรถกลับออฟฟิศของตัวเองด้วยความเร็ว

สูงสดุเท่าที่จะท�าได้ แต่การจราจรประเทศไทยไม่เคยเป็นใจให้คนเร่ง

รบี 

กว่าเขาจะกลบัไปถงึ แขกไม่ได้รบัเชญิทั้งห้ากก็ลบัไปแล้ว เหลอื

ไว้เพยีงเลขาฯ ที่หน้าเครยีดขั้นสดุพร้อมด้วยจดหมายลาออก 

“ผมไม่เชื่อว่าออมจะลาออกเพราะอยากไปท�าธุรกิจส่วน

ตวั” 

จอมทัพไม่ได้ฉีกจดหมายลาออกเป็นชิ้นๆ หรือท�าท่าเกรี้ยว

กราดตวาดก้อง แต่ท่าทางของเขาเหมอืนพร้อมจะลงไปดิ้นที่พื้น

เจ้านายนั่งบนเก้าอี้ขนาดใหญ่อยู่หลังโต๊ะท�างาน ส่วนเลขาฯ 

นั่งเก้าอี้เล็กด้านตรงข้าม ถึงต�าแหน่งที่นั่งจะแสดงถึงอ�านาจที่เหนือ

กว่าของจอมทัพ แต่สีหน้าของเขาบอกว่าเธอมีอ�านาจเหนือกว่าเขา 

ทกุด้าน เพราะจดหมายลาออกที่เธอเพิ่งจะยื่นให้เขาจะให้เขาท�าอะไร

กไ็ด้ทั้งนั้น 

“คนเราทกุคนอยากก้าวหน้าค่ะ เหตผุลในการลาออกส่วนใหญ่

ก็มีหลักๆ แค่สามอย่าง เรียนต่อ ท�าธุรกิจส่วนตัว กับได้งานใหม่ที่ 

ดกีว่า” 

อสมาอยากจะเอื้อมมอืไปตบบ่าปลอบใจ แต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของ

เลขาฯ รวมถงึการบอกเหตผุลที่แท้จรงิในการลาออกของเธอด้วย แต่

จอมทพัไม่ใช่คนโง่ที่จะมองอะไรไม่ออก 

“เกี่ยวกบัที่ครอบครวัผมมาวนันี้ใช่ไหม” 

อสมาพยายามเกบ็ซ่อนอาการถอนใจเอาไว้ เธอส่งข้อความไป

หานพดลไมน่าน จอมทพักโ็ทร. กลบัมาทนัท ีแตเ่ธอเลอืกปดิเสยีงเอา

ไว้ และไม่ยอมรบัสาย เขากไ็ม่ละความพยายาม ส่งข้อความมาบอก

ว่าก�าลงัขบัรถมาช่วยต้านบรรดานางมารทั้งสี่ของบ้านเขา แต่ปัญหา



42  เลขาฯ ลาพักร้อน A Love’s Vacation

รถติดเป็นปัญหาคลาสสิกของเมืองไทย เธอไม่ได้โทษเขาในเรื่องนี้  

ที่ส�าคัญเธอดีใจที่เขามาถึงล่าช้า ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการทะเลาะ

ววิาทในครอบครวั ซึ่งคนนอกอย่างเธอไม่ควรเป็นสาเหตุ

งานเลขาฯ ลาออกได้ แต่งานต�าแหน่งลูกชาย น้องชาย ไม่มี

ใบลาออก อสมายนิดทีี่จะปกปิดปัญหาที่น�าพาให้เธอตดัสนิใจลาออก

จากงาน ดกีว่าให้จอมทพัไปทะเลาะกบัคนในครอบครวั

“เรยีกว่าจดุอิ่มตวัทางอาชพีดกีว่าค่ะ ฉนัท�างานให้คณุมาเจด็ปี

แล้วนะคะ คนเราต้องมคีวามก้าวหน้าค่ะ” 

“ถ้าออมไม่ยอมบอก ผมจะเรียกคุณเนตรฝ่ายบุคคลมาถาม” 

เมื่อต่างคนต่างไม่ยอมกนั จอมทพักเ็ลอืกใช้วธิข่ีมขู ่ทว่าอสมาต่อต้าน 

“นั่นแสดงว่าคณุหนึ่งไม่เชื่อค�าพูดฉนันะคะ” เธอไม่ได้ท�าเสยีง

แขง็ แต่เปล่งล�าแสงคณุแม่ก�าลงัโกรธใส่ เขาเลยใช้แววตาลกูชายออด

อ้อนตอบโต้

“เป็นเพราะผมกลัวจะเสียออมไปต่างหากล่ะ ถึงได้พยายาม 

หาทกุวธิไีม่ให้คณุทิ้งผมไป” 

ค�าพดูของจอมทพัฟังพลิกึมาก แต่อสมามองว่าเดก็ที่เตบิโตจาก

เมอืงนอกเลอืกใช้ค�าพูดผดิ เพราะนั่นมนัเหมอืนค�าพูดที่เอาไว้เหนี่ยว

รั้งแฟน ไม่ใช่เลขาฯ 

“ออม คุณบอกผมมาเถอะ ยังไงผมก็รู้นิสัยคนที่บ้านว่าเป็น 

ยงัไง พวกเธอท�าอะไรให้คณุโกรธถงึขั้นคดิจะลาออกได้”

จอมทพัไม่ปล่อยให้อสมาได้มเีวลาหาเรื่องโกหกมากลบเกลื่อน 

เขาเลื่อนมานั่งย่อตวัข้างๆ เก้าอี้ที่เธอนั่งอยู ่แทบจะเอาคางเกยตกัขณะ

กุมมือซ้ายของเธอเอาไว้ด้วยสองมือของเขา แล้วช้อนสายตาขึ้นมอง 

อ้อนวอนให้เธอพูดความจรงิ

“บอกผมเถอะ ผมทนได้ทกุอย่าง ยกเว้นคณุไปจากผม”

กริยิาของเขา ค�าพูดของเขาเตม็ไปด้วยความอ่อนโยน มากล้น
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ไปด้วยการวิงวอน อสมารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแตะโดนหัวใจ 

สัมผัสแผ่วเบานุ่มนวลเหมือนลูบไล้ด้วยกลีบดอกไม้ คล้ายว่าจะเป็น

ดอกกหุลาบ ตวัแทนของความรกั

แต่พรบิตาเธอกส็ะบดัความรู้สกึประหลาดให้พ้นไปด้วยตรรกะ

ทางสมอง ตรงหน้าเธอคอืเจ้านายที่เธอดูแลประดจุลูกในไส้มาตลอด

เจด็ปี เธออาจพูดแบบหญงิชราไม่ได้ว่าเธอดูแลป้อนข้าวป้อนน�้า เชด็

อจุจาระปัสสาวะให้ชายตวัโตๆ คนนี้ แต่เธอดูแลเขาเป็นอย่างดใีนทกุ

วถิทีางจนเธอแทบจะละอายใจหากจะคดิเป็นอื่นกบัเขา 

จอมทัพอาจจะเป็นลูกชายคนโตของเธอได้ในบางขณะ อสมา

อาจจะเป็นแม่นมของเขาในหลายๆ คราว แต่ค�าว่ารกัฉนัหนุม่สาวห่าง

ไกลจากทั้งสองเป็นระยะทางหลายร้อยปีแสง

“ส้มต�าค่ะ มนัเป็นเพราะส้มต�า” 

นึกถึงเหตุการณ์นั้นแล้วอสมาก็อยากจะร้องไห้ ใครจะคิดว่า

ส้มต�าครกเดยีวท�าเลขาฯ รุ่นฆ่าไม่ตาย อดึยิ่งกว่าถ่านเอเนอร์ไจเซอร์

เช่นเธอคดิจะลาออก

ปัญหาที่เกดิขึ้นระหว่างเลขาฯ สาวกบัเจ้านายหนุม่ไม่ใช่ปัญหา

รักฉันหนุ่มสาว ไม่ใช่เรื่องราวน�้าเน่าฮอตฮิตดุจนิยาย แต่เป็นเพราะ

ส้มต�าไทยครกหนึ่ง?

กระโดดต่อยเขาโดยไร้เหตุผล จอมทัพยังไม่โกรธเท่าท�า

เลขาฯ ของเขาช�้าใจ ชายหนุ่มไม่สนว่าเธอจะขดัขนืยงัไง ดงึดนัจะพา

เธอไปไฟต์กบัคนในบ้านของเขาให้ได้ ต่อให้เธอไม่ไป เขากจ็ะไป แล้ว

มหีรอือสมาจะปล่อยให้เจ้านายพลชีพีตามล�าพงั

“ถ้าไม่มีเรื่องเลขาฯ นี่กลับบ้านไม่ได้เลยใช่ไหม” ออกตัวแรง

ต้องยกให้จอมขวญั แต่จอมทพักว็อร์มเครื่องมาพร้อมตะลยุอยู่แล้ว

“มนัเกี่ยวกบัเรื่องที่เจ๊ไปด่าคนของผมถงึบรษิทัของผมต่างหาก
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ล่ะครบั” 

ชายหนุ่มเน้นชัดเจนพร้อมกับกวาดสายตามองพี่สาวทีละคน 

จบลงที่แม่ซึ่งท�าคอแขง็ โดยที่ข้างๆ มว่ีาที่ลกูสะใภ้ที่แม่คดิจะยดัเยยีด

ให้เขาท�าสหีน้าล�าบากใจ หากไม่รูจ้กัจนิดาวเีป็นการส่วนตวั เขาคงนกึ

ละอายที่มาโวยวายต่อหน้าแขก แต่เพราะรู้ และรู้ดดี้วยว่าเธอเป็นนงั

ตวัร้ายที่เจตนาชกัชวนคนในครอบครวัของเขาไปหาเรื่องอสมา จอมทพั

จงึไม่คดิว่าต้องเกรงใจ 

“แหม แค่บรษิทักระจอกๆ ท�าก�าไรได้นดิหน่อย ถงึกบัไม่เหน็หวั

พี่ๆ  เลยนะ” จอมรกักระแนะกระแหน 

จอมทัพอยากจะพูดว่าต่อให้บริษัทของเขาท�าก�าไรได้น้อยกว่า

นี้ครึ่งหนึ่ง หรอือาจแค่หนึ่งในสบิของผลประกอบการ กย็งัดกีว่าจอมรกั

ที่วนัๆ แบมอืขอเงนิจากที่บ้านไปอดุรูรั่วธรุกจิของเธอที่เปลี่ยนไปทกุๆ 

ปี และไม่เคยประสบความส�าเรจ็เลย แต่เวลานี้เขาไม่อาจพูด เพราะ

ต้องรั้งตวัอสมาไม่ให้ออกหน้าโต้เถยีงแทนเขา ซึ่งไม่ส�าเรจ็ 

“บรษิทัของคณุหนึ่งไม่ได้กระจอกค่ะ และเขากไ็ม่ได้มาหาเรื่อง

ใครก่อนด้วย” 

อสมาไม่สนว่าจอมทัพจะออกแรงแค่ไหนเพื่อรั้งเธอเอาไว้ข้าง

กาย ดึงดันที่จะก้าวไปข้างหน้า ใช้ร่างที่เล็กกว่าครึ่งบดบังเขาเอาไว้ 

ไม่ให้ใครท�าอะไรได้ แม้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นคนในครอบครัวของเขา

กต็าม 

การกระท�าของอสมาช่วยให้หัวใจของจอมทัพอบอุ่นอยู่เสมอ  

ไม่ว่าใครจะมองเขาเป็นเช่นไร ในสายตาของเธอเขาเป็นคนที่มากความ

สามารถ และเธอพร้อมจะเป็นแรงสนบัสนนุ แล้วในกรณนีี้เป็นตวัขวาง 

ปกป้องเขาจากอันตราย ชายหนุ่มจ�าไม่ได้ว่ามารดาของเขาเคยท�า 

เช่นเดียวกันนี้ไหม มีความเป็นไปได้มากว่าจินตนาจะชิงต�าหนิเขา 

โดยไม่สนใจอะไรเลย 
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“นี่เป็นเรื่องในครอบครัว มีที่ให้เธอสอดปากด้วยเหรอ” ตาม

คาดที่จนิตนามกัรอเล่นงานในจงัหวะส�าคญั 

ตามหลักจอมทัพควรจะให้ความเคารพมารดา แต่เนื่องจาก

ตลอดเจด็ปีที่ผ่านมา หรอือาจจะตลอดชวีติของเขา จนิตนามกัจะอยู่

ฝ่ายตรงข้ามกบัเขา คอยบั่นทอนก�าลงัใจ และเป็นคนที่หาเรื่องต�าหนิ

เขาทกุด้าน วนันี้เขาเลยเพกิเฉยต่อค�าว่ากตญัญู 

“ออมมสีทิธิ์จะพดูครบั ในเมื่อม้าพาเจ๊ๆ ไปหาเรื่องเธอที่บรษิทั” 

“ฉนักแ็ค่จะไปเยี่ยมแกบ้าง หรอืฉนัไม่มสีทิธิ์ห่วงว่าแกจะกนิอยู่

ยงัไง” 

ท�าไมจอมทพัจะจ�าไม่ได้ว่าจนิตนาแช่งเขาให้ล่มจม ให้อยูอ่ย่าง

ยากล�าบากเพราะตดัสนิใจไม่รบัช่วงกจิการของเธอ และถ้าห่วงเขาจรงิ 

ไม่ได้เจตนามาหาเรื่องอสมา ถ้าไม่พบเขาก็ไม่จ�าเป็นต้องกินอาหาร

กลางวนัที่นั่น และสั่งเมนูประหลาดให้เลขาฯ ของเขาล�าบากใจ 

“จินนี่ขอโทษนะคะ เป็นเพราะจินนี่เรื่องมากเอง ไม่นึกว่าคุณ

ออมจะโกรธ แกล้งให้จนินี่กนิของไม่ด ีพี่ๆ  ของคณุหนึ่งทนไม่ไหวเลย

ช่วยจินนี่” จินดาวีแสร้งพูดด้วยท่าทางน่าสงสาร แต่เหมือนเป็นการ

ราดน�้ามนัลงบนกองไฟ

“ไอ้เมนูส้มต�าพิสดารของคุณไม่ได้เรียกว่าเรื่องมากหรอกครับ 

มันเรียกว่าโรคจิต” จอมทัพตอกหน้าจินดาวีชนิดไม่เหลือไมตรีเอาไว้

ให้สานต่อภายหลงั 

“หนึ่ง!!!” สี่เสยีงประสานกนั แต่เขาไม่สนใจจะห้ามปากตวัเอง 

“เจ๊ๆ กเ็หมอืนกนั เอาพรกิมาประกอบร่างหาหลกัฐานเนี่ยนะ 

ฉลาดมากครบั แต่ช่วยเกบ็ความฉลาดไปไว้ที่อื่นด้วย หรอืไม่กช่็วยเอา

เวลาไปตั้งสติให้ดี แล้วถามว่าพริกสองเม็ดกับพริกเม็ดครึ่งมันต่าง

ขนาดท�าให้ใครตายได้หรอืเปล่า ถ้ากนิเผด็ไม่ได้กอ็ย่ากนิ”

ก่อนจอมทพัจะบึ่งรถมาทวงความยตุธิรรมถงึบ้าน อสมาเล่าแค่



46  เลขาฯ ลาพักร้อน A Love’s Vacation

คร่าวๆ ว่าเกดิอะไรขึ้น แต่เขานกึภาพตามได้อย่างชดัเจน 

มื้อเที่ยงหายนะ จินดาวีสั่งส้มต�าไทยพริกเม็ดครึ่ง อสมา

พยายามใช้ความหน้าด้านขั้นสูงสดุต่อรองกบัแม่ค้า และจ่ายเงนิเป็น

สองเท่าของราคาปกต ิแต่อาจเพราะความหมั่นไส้เมนเูรื่องมาก แม่ค้า

จงึอาศยัจงัหวะที่เธอต้องก้มหน้าอ่านข้อความในโทรศพัท์รบัออร์เดอร์

ร้อยแปดที่ห้าแขกไม่รับเชิญสั่งเพิ่ม เติมพริกอีกครึ่งเม็ดลงไป แล้วก็

เป็นอย่างที่จอมทัพบอก ความต่างแค่นั้นไม่เคยท�าให้ใครตาย แต่

เจ้าของเมนูกลับร้องไห้ บอกว่าเผ็ดแทบตาย ร�่าร้องให้คนช่วยจน

โกลาหลไปหมด เจ๊ทั้งสามของเขากส็วมวญิญาณนกัสบืโคนนั วนิจิฉยั

พรกิในจานก่อนจะตรวจซากพบส่วนขั้วกบัส่วนปลายอย่างละสอง แล้ว

สรปุว่าอสมาจงใจกลั่นแกล้ง 

จินตนาอาศัยฐานะผู้อาวุโสปิดห้องประชุมท�าเป็นห้องเย็นเพื่อ

ตั้งข้อหา มทีั้งจงใจเพกิเฉยค�าสั่ง พยายามรงัแกว่าที่เจ้านายไปจนถงึ

ไม่เห็นหัวใคร เบ็ดเสร็จทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เสียดาย 

กแ็ต่จอมทพัถูกรถตดิขดัขวางจนไปถงึช้าเกนิกว่าจะปกป้องเลขาฯ และ

หากอสมายอมเล่าตั้งแต่แรกว่าถูกรังแก เขาจะพุ่งมาเอาเรื่องบรรดา

สตรโีรคจติทั้งห้าโดยไม่ให้เธอเสยีเวลาพมิพ์จดหมายลาออก 

“สรุปก็คือฉันจะยุ่งอะไรกับเลขาฯ ของแกไม่ได้เลยใช่ไหม” 

จนิตนาโกรธจนตวัสั่น 

จอมทพัรู้ดว่ีาถ้าอยู่ต่อคงเผลอพูดอะไรที่อกตญัญมูากไปกว่านี้ 

จงึดงึมอือสมาขึ้นรถกลบัไปด้วยกนั 

“คณุหนึ่งคะ กลบัไปขอโทษคณุเจี๊ยบกนัดกีว่าไหมคะ” อสมา

รูว่้าใครผดิใครถกูในเรื่องนี้ แต่เธอยอมให้เจ้านายกลายเป็นพรเีซนเตอร์

ลูกอกตญัญูไม่ได้ 

“ไม่ละ พูดกนัไม่รู้เรื่อง” จอมทพัรู้ว่าตวัเองใช้อารมณ์มากเกนิ

ไป แต่การเหน็จดหมายลาออกของอสมาท�าให้เขาขาดสต ิจะว่าไปเขา
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ไม่กงัวลเรื่องท�าคนที่บ้านโกรธเท่าจะแก้ไขปัญหาของเธอยงัไง

“เลขาฯ กับเจ้านาย วันหนึ่งก็เป็นคนอื่นได้นะคะ แต่แม่ลูก  

พี่น้อง ยงัไงกไ็ม่มวีนัเปลี่ยน” 

ความพยายามเกลี้ยกล่อมของอสมาท�าให้จอมทัพเครียดขึ้น

เรื่อยๆ ถงึจดุหนึ่งเขากจ็อดรถข้างทาง แล้วหนัไปส่งสายตาขอร้องเธอ 

หญงิสาวเองกท็นใจแขง็ได้ไม่นาน สดุท้ายความรูส้กึเป็นแม่กท็�าให้ต้อง

ยกมอืลบูบ่าปลอบใจเขา ชายหนุม่จงึถอืโอกาสอ้อนวอนเสยีงอ่อนเสยีง

หวานแบบที่เขาเองยงัขนลกุซู่

“อย่าลาออกเลยนะออม มนัน่าอายมากนะ ถ้าจะลาออกเพราะ

ส้มต�าครกเดยีว” 


