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มคีนเคยบอกไว้ว่า…อากาศหนาวมกัจะท�าให้คนเราเหงา

มากขึ้น
ประโยคนี้อาจไม่เป็นความจรงิส�าหรบัคนมคีู ่แต่ส�าหรบัเพลง-

ขวญัแล้ว เธอเหน็ด้วยที่สดุเลยละ
การเดนิคนเดยีวท่ามกลางผูค้นมากมายว่าเหงาแล้ว อณุหภูม ิ

-7 C ยิ่งท�าให้รู้สกึอ้างว้างมากขึ้นไปอกีเป็นสองเท่า
นี่เป็นครั้งแรกที่เธอมีโอกาสมาเที่ยวงานเทศกาลหิมะที่เมือง

ซปัโปโร ประเทศญี่ปุ่น
บรรยากาศของสวนสาธารณะโอโดริในเวลาสองทุ่มก�าลัง

คึกคักไปด้วยผู้คนที่มากันเป็นครอบครัว มากับเพื่อนฝูง หรือไม่ก็
คู่รกั

พื้นที่กว่า 1.5 ตารางกโิลเมตรของสวนสาธารณะโอโดรเิรยีง
รายไปด้วยประตมิากรรมน�้าแขง็ขนาดน้อยใหญ่ที่ท�าเป็นรปูสงิสารา-
สตัว์ แลนด์มาร์กของประเทศต่างๆ บคุคลส�าคญัของโลก ไปจนถงึ
ตวัละครจากภาพยนตร์และการ์ตนูชื่อดงั ซึ่งเมื่อประตมิากรรมเหล่า
นั้นถูกสาดส่องด้วยแสงไฟหลากสีสันก็ท�าให้ดูงดงามตระการตา
ราวกบัภาพในจนิตนาการ

วันไนต์สแตนด์

บทน�ำ

�
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เพลงขวัญเดินชมงานไปอย่างเหงาๆ ท่ามกลางละอองหิมะ 
สีขาวที่โปรยปรายลงมาไม่ขาดสาย เห็นคู่รักที่เดินจับมือกันแล้วก็
อยากให้ใครสกัคนมากมุมอืบ้าง แต่ก.็..ไม่มี

“เฮ้อ” หญงิสาวอดสงสารตวัเองไม่ได้
ยิ่งดกึ อณุหภูมกิย็ิ่งลดต�่าลง แม้เธอจะสวมอปุกรณ์กนัหนาว

ครบครนัตั้งแต่หวัจดเท้า แต่กย็งัสมัผสัได้ถงึความหนาวสดุขั้ว
ใจหนึ่งกอ็ยากกลบัไปนอนซกุตวัในผ้าห่มอุ่นๆ ที่โรงแรม แต่

พอคดิว่ากว่าจะได้มาที่นี่ต้องใช้เวลาเกบ็เงนินานแค่ไหนจงึตดัสนิใจ
เดนิต่อ เพราะไหนๆ มาแล้วกค็วรจะเที่ยวให้คุ้ม

หญิงสาวฝันอยากมาเที่ยวงานเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรสักครั้ง
ในชวีติ หลงัจากได้ดูหนงัรกัโรแมนตกิเรื่องหนึ่งซึ่งมาถ่ายท�าที่นี่ แต่
ด้วยความที่ครอบครวัไม่ได้ร�่ารวย จงึต้องเกบ็เงนิเองทั้งหมด

ตอนนั้นเพลงขวญัเรยีนอยู่ชั้นปี 2 เธอใช้เวลาว่างช่วงเยน็วนั
ธรรมดาและวนัเสาร์อาทติย์ท�างานพเิศษทกุอย่างที่ท�าได้ เมื่อได้เงนิ
จ�านวนหนึ่งก็น�าไปจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าไว้ข้ามปี เพราะจะได้
ราคาถูกกว่าจองแบบกระชั้นชิด จากนั้นเธอก็เก็บเงินมาเรื่อยๆ  
จนกระทั่งเรยีนจบมหาวทิยาลยั หญงิสาวจงึบนิมาญี่ปุน่ตามก�าหนด 
โดยจะอยู่ที่นี่ห้าวนัสี่คนื

เธอคงเอน็จอยกบัการเที่ยวมากกว่านี้ถ้า...
ดวงตากลมโตอ่อนแสงลงเมื่อนกึถงึ ‘เรื่องที่เกดิขึ้น’ สามวนั

ก่อนหน้านี้ 
สาวร่างเลก็กดัรมิฝีปากเพื่อสะกดกลั้นความเจบ็ปวดมหาศาล

ที่เสยีดแทงขึ้นมากลางใจ แต่กท็�าได้อย่างยากเยน็ 
เธอพร�่าบอกตัวเองให้ลืม แต่ยิ่งพยายามหักห้ามความรู้สึก

เท่าไร หวัใจกย็ิ่งบบีรดัจนปวดหนบึไปทั้งดวง
ทนัใดนั้นเอง...
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“ว้าย หอยแหก!” เพลงขวญัอทุานออกมาอย่างตกใจเมื่อเดนิ
ไปชนกบัใครคนหนึ่งเข้า

ด้วยความที่อีกฝ่ายมีรูปร่างสูงใหญ่กว่ามาก แรงปะทะจึง
ท�าให้หญิงสาวถึงกับเซถอยหลัง แต่โชคดีที่เธอทรงตัวเอาไว้ได้จึง 
ไม่หงายหลงัล้มลงไป

“I’m so sorry.” เพลงขวญัรบีกล่าวค�าขอโทษ เมื่อเงยหน้า 
ขึ้นมากพ็บว่า...

‘เฮ้ย หล่ออ้ะ!’
ผู้ชายคนนั้นสวมเสื้อมฮีูดสดี�า กางเกงยนีสซีดี และรองเท้า-

บูตสนี�้าตาล
ใบหน้าคมคายที่ประกอบด้วยคิ้วหนา ดวงตาเรยีวยาว จมูก

โด่ง และรมิฝีปากหยกัลกึสชีมพรูะเรื่อนั้นดอูอกไปทางชาวญี่ปุน่หรอื
เกาหลีก็ได้ แต่ไม่ใช่คนไทยแน่นอน เพราะเธออุทานออกไปขนาด
นั้น ถ้าเป็นคนประเทศเดยีวกนัคงมปีฏกิริยิาอะไรสกัอย่างแล้ว ไม่ใช่
ยนืนิ่งแบบนี้

เจ้าของร่างสงูสอดมอืทั้งสองข้างไว้ในกระเป๋ากางเกงยนี มอง
มาด้วยสายตาต�าหน ิใบหน้าหล่อเหลาเยน็ชา เขาคงก�าลงัด่าว่าเธอ
ซุ่มซ่าม เดนิไม่ดูตาม้าตาเรอื

เพลงขวญัยอมรบัความผดิโดยไม่มข้ีอโต้แย้ง เพราะเธอมวัแต่
ใจลอยแท้ๆ จงึไม่เหน็ว่ามคีนเดนิอยู่ข้างหน้า

“โกเมนนาไซ” สาวหน้าหวานลองกล่าวขอโทษเป็นภาษา
ญี่ปุ่นพร้อมโค้งตวัเมื่อเหน็ชายหนุ่มไม่พูดอะไร

“ไดโจบุ” เขาตอบกลับมาด้วยน�้าเสียงนิ่งๆ ก่อนจะหันหลัง
เดนิจากไป

ที่แท้ก็เป็นคนญี่ปุ่นนี่เอง เธอเชื่อว่าเขาเข้าใจภาษาอังกฤษ
แน่ๆ เพราะ ‘I’m so sorry.’ เป็นประโยคเบสกิที่ใครๆ กแ็ปลออก แต่
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เจ้าตวัอาจมคีวามเป็นชาตนิยิมสงู ตอนเธอพดูภาษาองักฤษด้วยจงึ
ไม่ตอบ

“หล่อ แต่เย็นชาชะมัด” เพลงขวัญมองตามร่างสูงไปพลาง
ส่ายหน้า แต่ผูช้ายญี่ปุน่ที่เธอเคยพบกอ็ย่างนี้ละ หยิ่งและถอืตวัเป็น
ที่หนึ่ง

ดูท่าทางเขาคงไม่มแีฟนสนิะ เลยต้องมาเดนิคนเดยีวแบบนี้ 
หญิงสาวแอบคิดข�าๆ ว่าถ้าเธอชวนชายหนุ่มมาเดินด้วยกัน 

ฝ่ายนั้นจะว่ายงัไงนะ ทว่าไม่ถงึห้าวนิาทตี่อจากนั้น...
“เนสส”ึ
“นานะ”
หนุ่มฮูดด�าเดินเข้าไปหาผู้หญิงตัวเล็ก หน้าตาน่ารัก ที่เรียก

ชื่อเขา เธอคนนั้นยนือยูด้่านหน้าบรเิวณที่ก�าลงัมกีารแข่งขนัแกะสลกั
น�้าแข็ง ทั้งสองคนทักทายกันอย่างสนิทสนม ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะ
ควงแขนฝ่ายชายเดนิไปด้วยกนั

เพลงขวญัยิ้มเจื่อน เมื่อพบว่าเขาไม่ได้โสดอย่างที่คดิ
‘ให้ตายเถอะ ท�าไมใครๆ กม็คีูก่นัหมดเลย บนเกาะฮอกไกโด

จะมใีครโดดเดี่ยวเดยีวดายเท่าเราอกีไหมเนี่ย!’

เพลงขวัญรู้สึกตัวตื่นพร้อมกับความหนักอึ้งในศีรษะ 

หญงิสาวค่อยๆ ลมืตาขึ้นและพบว่าเธอนอนอยูบ่นเตยีงนุม่ ใต้ผ้าห่ม
แสนอบอุ่น แสงสว่างที่ส่องผ่านรอยแยกของผ้าม่านสีขาวเข้ามา 
บ่งบอกว่าเช้าแล้ว แต่ด้วยความที่ยงัง่วงงนุไม่หาย สาวหน้าหวาน
จงึหลบัตาลงนอนต่อ

ขออกีสกัครึ่งชั่วโมงแล้วกนันะ...
ทว่าหลับตาลงได้ไม่ถึงห้านาที เพลงขวัญก็ได้ยินเสียงประตู

เปิด ตามมาด้วยเสยีงฝีเท้าแผ่วเบา
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‘เอ๊ะ! ใครอยู่ในห้องเราอ้ะ’
หวัใจของสาวร่างเลก็สั่นระรวัขึ้นมาทนัท ีและความหวาดกลวั

กก่็อตวัมากขึ้นกว่าเก่าเมื่อเสยีงฝีเท้าดงัใกล้เข้ามา จนกระทั่งมาหยดุ
อยู่ข้างเตยีง

หญงิสาวหายใจไม่ทั่วท้อง รูส้กึกลวัจบัใจ และสตยิิ่งกระเจดิ- 
กระเจิงไปกันใหญ่ เมื่อพบว่าตอนนี้เขาก้มลงมาใกล้จนได้ยินเสียง
ลมหายใจชดัเจน

“คณุ” เสยีงทุ้มลกึดงัขึ้น
คนไทยเหรอ...
แต่แล้วไงล่ะ ถงึจะเป็นคนไทยกไ็ม่ได้ช่วยให้รูส้กึอุน่ใจมากขึ้น

หรอกนะ เพราะเขาเป็นคนไม่ดแีน่ๆ คนดทีี่ไหนจะแอบเข้ามาในห้อง
ของคนอื่น

เพลงขวัญเงียบ และคิดหาวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์
อนัตราย แต่ความกลวักท็�าให้สมองตื้อ นกึอะไรไม่ออกเลย

“คณุ ตื่นได้แล้ว เช้าแล้ว” ผู้ชายคนนั้นเอ่ยขึ้นอกีครั้ง
หญิงสาวนอนนิ่ง แกล้งตายได้ไหมนะ ไม่ได้สิ เขาไม่ใช่หม ี

สกัหน่อย แต่เป็นผูช้ายโรคจติต่างหาก ถงึจะแกล้งตาย เขากอ็าจจะ
ข่มขนืศพเธอกไ็ด้ ยงัไงกไ็ม่รอด!

‘โอ๊ยยย...เอาไงดวีะ’
ตอนนี้มทีางเดยีวที่จะรอดกค็อืลกุขึ้นมาสู้ แต่ผู้หญงิตวัเลก็ๆ 

จะสู้แรงผู้ชายได้ยงัไง
‘เฮ้ย อย่าเพิ่งถอดใจด ิลองสูด้กู่อน ตั้งสตดิีๆ  แกมโีอกาสรอด

เว้ย’
เพลงขวัญปลุกใจตัวเอง ก่อนจะรวบรวมสติและพละก�าลัง

ทั้งหมดที่ม ีจากนั้นกเ็ริ่มนบัในใจ 
‘หนึ่ง สอง สาม!’
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เมื่อนบัถงึสาม สาวหน้าหวานกล็มืตาขึ้นพร้อมตวดัผ้าห่มออก
จากตัว ทันทีที่เห็นร่างสูงใหญ่ของไอ้โรคจิตก็ยกขาขึ้นหมายจะถีบ
เข้าที่ยอดอกของมนั แต่โชคไม่เข้าข้างเมื่อผู้ร้ายไหวตวัทนั เบี่ยงตวั
หลบฝ่าเท้าได้อย่างหวดุหวดิ

“เฮ้ย!” ภานุรุจท�าหน้าเหลอ เพราะไม่คิดว่าจะโดนอีกฝ่าย 
มุ่งร้าย

ด้านหญงิสาวกร็บีกระโดดลงจากเตยีงไปยนือยู่อกีฝ่ังหลงัจาก
พลาดเป้า

“เอ๊ะ! คุณ...” เพลงขวัญเบิกตาโตเมื่อเห็นหน้าของอีกฝ่าย
ชดัๆ 

‘นี่มนั...ผู้ชายที่เราเดนิชนเมื่อวานนี่นา!’
“อือฮึ” ชายหนุ่มในชุดเสื้อไหมพรมแขนยาวสีขาวและกาง-

เกงจอ็กเกอร์สดี�ายกมอืขึ้นกอดอกและมองเธอเขมง็
“คณุเข้ามาในห้องฉนัได้ยงัไง”
“ห้องคณุ?” คิ้วหนาเหนอืดวงตาคมกรบิเลกิขึ้น
“ก.็..ชะ...” เพลงขวญัก�าลงัจะตอบอย่างมั่นใจว่าใช่ แต่เมื่อ

กวาดตามองไปรอบๆ กพ็บว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องพกัของเธอ!
“นี่ห้องผม” เขาบอกเสยีงขรมึ
“ห้องคณุ?” หญงิสาวหน้าเจื่อน
“ใช่”
“ฉนัมานอนที่ห้องคณุได้ยงัไง”
“ผมพามาเมื่อคืน” ชายหนุ่มตอบด้วยท่าทีสบายๆ ราวกับ

ว่าการพาผู้หญงิมาที่ห้องเป็นเรื่องที่เขาท�าเป็นปกติ
เพลงขวญัอ้าปากหวอ “ฮะ! แล้วท�าไมฉนัไม่รู้เรื่องเลย” 
“คณุเมามาก” 
“จรงิสนิะ” เมื่อคนืนี้เธอไปดื่มเหล้าที่ผบัคนเดยีว หลงัจากดื่ม
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แก้วแรกหมดกเ็ริ่มมนึๆ สมองท�างานช้าลงกว่าครึ่ง แสงสวูีบวาบและ
เสยีงดนตรอีกึทกึท�าให้ดวงตาพร่าพรายและหอูื้อไปหมด จากนั้นสติ
กห็ลดุลอย จ�าอะไรไม่ได้อกีเลย

“เมื่อคนืนี้เกดิอะไรขึ้นบ้าง จ�าได้หรอืเปล่า” เจ้าของใบหน้า
หล่อเหลาถามเสยีงเรยีบ

“มะ...ไม่รู้ส”ิ เพลงขวญัปากสั่นเลก็น้อย เพราะสงัหรณ์ว่าจะ
เป็นเรื่องไม่ด ีเมื่อก้มลงมองเสื้อผ้าที่ตวัเองใส่อยู่กพ็บว่าเป็นเสื้อยดื
สขีาวตวัโคร่งกบักางเกงบอ็กเซอร์ลายตาราง ซึ่งมนัไม่ใช่ชดุของเธอ
แน่นอน

‘อย่าบอกนะว่า...เราตกเป็นของผู้ชายคนนี้แล้ว!’
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1
คุณชายหิมะ

สามปีผ่านไป

เบื้องหลังฉากกั้นอาบน�้ากระจกใสในห้องน�้าขนาดใหญ่ที่
ตกแต่งด้วยโทนสเีทาเข้ม ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งก�าลงัยนืท�าความ
สะอาดร่างกายอยู่ภายใต้ฝักบวัแบบเรนเชาเวอร์ ดวงตาทั้งสองข้าง
ของเขาหลบัพริ้ม ขณะที่ใบหน้าคมคายแหงนขึ้นรบัน�้าอุน่ที่กระจาย
ออกมาจากฝักบวัขนาดใหญ่

ชายหนุ่มมีรูปร่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ เริ่มตั้งแต่ส่วนสูงกว่า 
หนึ่งร้อยแปดสบิห้าเซนตเิมตร ไหล่กว้างผึ่งผาย แขนที่เตม็ไปด้วย
มดักล้าม แผ่นอกตงึแน่น รวมทั้งซกิซ์แพก็เป็นลอนซึ่งเกดิจากการ
ออกก�าลงักายอย่างมวีนิยั

มอืหนาลบูไลฟ้องสบูอ่อกจากเนื้อตวัจนสะอาดหมดจด ก่อน
จะเอื้อมมือไปปิดฝักบัว เขาเปิดประตูฉากกั้นอาบน�้า เดินเปลือย
เปล่าออกมาด้านนอก หยบิผ้าเชด็ตวัสขีาวที่แขวนอยู่บนราวมาพนั
กาย และใช้ผ้าขนหนผูนืเลก็อกีผนืเชด็ผมระหว่างเดนิไปยงัห้องแต่ง-
ตวัที่เชื่อมต่อกนั

เสื้อผ้าและเครื่องประดับถูกจัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนภายใน 
ห้องแต่งตัวหรู ไม่ถึงยี่สิบนาที เขาก็พร้อมออกไปท�างานในชุดสูท 
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สกีรมท่า เนกไทสนี�้าตาล และรองเท้าหนงัสดี�า 
เจ้าของร่างสงูหยบินาฬิกาปาเตก็ ฟิลปิป์ขึ้นมาสวมข้อมอืข้าง

ซ้ายพลางมองตวัเองในกระจก ผมสนี�้าตาลเข้มที่เซตไว้อย่างเนี้ยบ
เผยให้เหน็โครงหน้าชดัเจน ใบหน้าหล่อเหลาประกอบไปด้วยดวงตา
เรยีวยาวที่ฉายแววมั่นคงและลุม่ลกึอยูเ่ป็นนติย์ จมกูโด่งเป็นสนั และ
รมิฝีปากรูปกระจบัสชีมพูระเรื่อ

เมื่อแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มก็ขับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
ซ ีสามร้อยคาบรโิอเลตสขีาวออกจากคอนโดย่านทองหล่อ มุ่งหน้า
ไปยงัตกึเดอะ ซนักรุ๊ปที่ตั้งอยู่ในย่านเพลนิจติ

เช้าวนันี้รถตดิมากเหมอืนทกุวนั เขาจงึฆ่าเวลาด้วยการอ่าน
ข่าวในไอแพดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถงึบรษิทัในอกีหนึ่งชั่วโมงต่อมา

เจ้าของร่างสูงสง่าเปิดประตูก้าวลงจากรถคนัหรู และสั่งการ
ให้ลกูน้องน�ารถไปจอดให้ จากนั้นจงึเดนิเข้าไปในตกึสงูยี่สบิชั้นเพื่อ
ท�าภารกจิแรกของวนั นั่นกค็อืสมัภาษณ์ผูท้ี่จะมาเป็นเลขาฯ คนใหม่
ของเขา แทนคนเดมิที่เพิ่งลาออกไปแต่งงานนั่นเอง

“สวสัดคี่ะท่านรอง”
“สวสัดคีรบัท่านรอง”
“สวสัดตีอนเช้าค่ะท่านรอง”
เสียงทักทายดังขึ้นตลอดทางที่ภานุรุจเดินผ่าน ชายหนุ่ม 

พยักหน้ารับเบาๆ ขณะที่พนักงานทุกคนมองเขาอย่างชื่นชม โดย 
เฉพาะสาวๆ ที่แอบกรี๊ดรองประธานหนุ่มและใฝ่ฝันว่าสกัวนัหนึ่งจะ
ครอบครองหวัใจเขาให้ได้ แต่นั่นกไ็ม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะทกุคนรู้
กนัดว่ีาท่านรองทั้งนิ่งขรมึและเยน็ชา จนได้ฉายาว่า ‘มสิเตอร์สโนว์’ 
หรอื ‘คณุชายหมิะ’

ใครๆ ต่างคดิว่าเขาไร้หวัใจ เพราะที่ผ่านมาภานรุจุไม่เคยควง
สาวๆ เลยสกัคน แต่คณุชายหมิะไม่มหีวัใจจรงิหรอืเปล่านั้น คงไม่มี
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ใครรู้นอกจากเขาเอง
หลงัจากเรยีนจบปรญิญาโทด้านบรหิารธรุกจิจากมหาวทิยาลยั

วาเซดะ ประเทศญี่ปุน่แลว้ ภานรุจุกก็ลบัมาช่วยพ่อดูแลกจิการของ
เดอะ ซนักรุ๊ปทนัที

เป็นเวลาสามปีแล้วที่เขาด�ารงต�าแหน่งรองประธานบริษัท 
และในอีกสามเดือนข้างหน้านี้ ภานุรุจก็จะก้าวขึ้นไปเป็นประธาน
ของเดอะ ซนักรุ๊ปแทนพ่อ

...
‘ต่อไปอนาคตของเดอะ ซนักรุ๊ปจะขึ้นอยู่กบัแกแล้วนะ’ ท่าน

พูดกบัเขาเมื่อวนัก่อน
‘คณุพ่อไม่ต้องห่วงนะครบั ผมจะดแูลเดอะ ซนักรุป๊ให้ดทีี่สดุ’ 

ภานรุจุเอ่ยเสยีงหนกัแน่น
‘พ่อเชื่อว่าแกท�าได้ อ้อ แต่แกคงต้องหาเลขาฯ ใหม่นะ เพราะ

คุณนาถเขาบอกว่าจะขอเกษียณตามพ่อเหมือนกัน’ พ่อเอ่ยถึง 
นาถลดา ผู้ช่วยคนเก่งของท่าน

เมื่อเจ้านายวางมอื เลขาฯ อย่างนาถลดากอ็ยากจะพกัผ่อน
เช่นกนั เพราะท�างานหนกัมาตั้งแต่สมยัยงัสาว 

‘โธ่ ผมอตุส่าห์คดิว่าจะได้คณุนาถมาช่วยงาน’ ชายหนุม่บอก
อย่างเสยีดาย เพราะตอนแรกเขากะว่าจะให้ฝ่ายนั้นมาช่วยงานแทน
เลขาฯ คนเดมิ

‘ไม่เป็นไรหรอกน่า เดี๋ยวนี้เลขาฯ เก่งๆ เยอะ เดี๋ยวพ่อให้ฝ่าย
บคุคลเปิดรบัสมคัร แล้วกใ็ห้คณุนาถช่วยสกรนีรอบแรกให้’

‘อย่างนั้นกไ็ด้ครบั’ ภานรุจุพยกัหน้าเบาๆ
‘สู้ๆ ไอ้ลูกชาย’ พ่อยิ้มให้ก�าลงัใจเขา
ภานุรุจรู้ดีว่าท่านคาดหวังอย่างสูงว่าเขาจะสามารถสานต่อ

ธุรกิจหนังสือพิมพ์เดอะ ซันนิวส์และช่องเดอะ ซันทีวีที่ท่านก่อตั้ง 
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ขึ้นมาให้ก้าวหน้ามากขึ้นไปอกีในอนาคต แน่นอนว่าภาระหน้าที่อนั
ยิ่งใหญ่มาพร้อมกบัความกดดนัมหาศาล แต่ถงึอย่างนั้นภานรุจุกจ็ะ
ตั้งใจท�างานให้ดทีี่สดุเพื่อไม่ให้พ่อผดิหวงั

...
รองประธานหนุ่มเดินออกจากลิฟต์ผู้บริหารและเลี้ยวซ้ายไป

ยงัห้องประชมุเลก็เพื่อรอสมัภาษณ์เลขาฯ คนใหม่ในอกีสามสบินาที
ข้างหน้า

“ท่านรองรบัเครื่องดื่มอะไรดคีะ” แม่บ้านสาวเดนิมาสอบถาม
หลงัจากเขาเข้ามานั่งข้างในแล้ว

“ขอเป็นกาแฟด�าแล้วกนั ขอบคณุครบั”
“ได้ค่ะ รอสกัครูน่ะคะ” หญงิสาวค้อมศรีษะ ก่อนจะเดนิออก

ไปชงกาแฟตามค�าสั่งของเจ้านาย
ระหว่างรอเครื่องดื่ม ภานรุจุกเ็ปิดดูแฟ้มประวตัขิองผู้ที่จะมา

สมัภาษณ์สองคนในวนันี้ เพื่อจะได้รู้จกัแต่ละคนคร่าวๆ ก่อน
คนแรก...นางสาวเพลงขวญั วงศ์สภุาพ อาย ุ25 ปี
ดวงตาสเีข้มหรี่แคบลงเมื่อเหน็รูปถ่ายที่ตดิอยู่บนใบสมคัร
ท�าไมหน้าคุ้นๆ เหมอืนเคยเจอกนัที่ไหนมาก่อน
ภานรุจุนั่งครุ่นคดิอยู่เกอืบหนึ่งนาท ีก่อนจะจ�าได้ว่าเธอคอื...

ผู้หญงิซุ่มซ่ามคนนั้นนั่นเอง!

“คุณเพลงขวัญคะ”

เมื่อได้ยินเสียงเรียก หญิงสาวร่างเล็กในชุดเสื้อสูทและ
กระโปรงทรงสอบสีเทา สวมรองเท้าคัตชูสีน�้าตาลเข้ม ซึ่งก�าลังนั่ง
หลบัตาท�าสมาธอิยู่กล็มืตาขึ้น

“เดี๋ยวเชิญทางนี้เลยค่ะ” เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสาวที่ยืนอยู่
หน้าประตูห้องรบัรองบอก
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“ค่ะ” เพลงขวญัเอื้อมมอืไปหยบิแฟ้มเอกสารบนโต๊ะรบัแขก 
ลกุขึ้นจากโซฟา และเดนิตามอกีฝ่ายตรงไปยงัห้องประชมุเลก็ที่อยู่
ไม่ไกลกนั

ที่นี่คอืบรษิทัเดอะ ซนักรุ๊ป เจ้าของสื่อสิ่งพมิพ์รายใหญ่อย่าง
หนงัสอืพมิพ์เดอะ ซนันวิส์และช่องเดอะ ซนัทวี ีซึ่งปัจจบุนัมมีูลค่า
บรษิทัสูงถงึสามหมื่นห้าพนัล้านบาท

วันนี้เพลงขวัญมีนัดสัมภาษณ์งานรอบสองกับว่าที่เจ้านาย
ของเธอ หลังจากสัมภาษณ์รอบแรกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและ
เลขาฯ ของประธานบริษัท และผลก็คือผ่าน แม้เธอจะเคยมี
ประสบการณ์ท�างานเป็นเลขาฯ มาถงึสามปี แต่กย็งัอดตื่นเต้นไม่ได้
อยู่ดี

เดอะ ซนักรุป๊ถอืเป็นบรษิทัใหญ่ระดบัประเทศที่ใครๆ กอ็ยาก
ท�างานด้วย ที่เธอตัดสินใจสมัครงานที่นี่ก็เพราะมั่นใจว่าตัวเองมี
คณุสมบตัเิพยีงพอที่จะท�าหน้าที่เลขาฯ รองประธานบรษิทั วนันี้เธอ
จะแสดงไหวพรบิปฏภิาณให้ว่าที่เจ้านายได้เหน็อย่างเตม็ที่ ถ้าไม่สติ
แตกจนตอบค�าถามไม่รู้เรื่อง ยงัไงกต็้องผ่านการสมัภาษณ์แน่นอน

“ขอให้โชคดีนะคะ” เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสาวอวยพรเมื่อพา
เธอมาถงึหน้าห้องประชมุเลก็

“ขอบคณุค่ะ” เพลงขวญัยิ้มซาบซึ้ง “เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ”
“ค่ะ ท่านรองพร้อมแล้ว”
เพลงขวญัมองผ่านประตูกระจกใสเข้าไปกเ็หน็ว่า ‘ท่านรอง’ 

นั่งรออยู่บนเก้าอี้ท�างานตัวใหญ่แล้ว แต่ด้วยความที่เขาหันหลังจึง
ไม่เหน็ว่าหน้าตาเป็นยงัไง และอายปุระมาณไหน รองประธานบรษิทั
กน็่าจะประมาณสี่สบิต้นๆ ละมั้ง...เธอคาดเดาจากประสบการณ์

สาวร่างเล็กสูดลมหายใจลึกเพื่อเรียกความมั่นใจ ก่อนยก 
มอืเรยีวขึ้นเคาะประตูห้องอย่างสภุาพ
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ก๊อกๆๆ
“ขออนญุาตค่ะ”
“เชญิครบั” เสยีงทุ้มลกึดงัตอบกลบัมาจากด้านใน
ได้ยนิดงันั้น เพลงขวญัจงึผลกัประตูเดนิเข้าไป
แอร์เย็นฉ�่าภายในห้องประชุมเล็กและความเงียบท�าให้หญิง

สาวรูส้กึประหม่าขึ้นมานดิๆ อาจเป็นเพราะคราวนี้เป็นการสมัภาษณ์
กบัว่าที่เจ้านายโดยตรง เลยท�าให้กดดนักว่ารอบแรกเป็นสองเท่า

‘ไม่ต้องตื่นเต้นนะเพลงขวญั แกสวย แกเก่ง แกท�าได้’ เธอ
ปลกุใจตวัเอง

“เชญินั่งครบั” คนที่นั่งอยู่ที่หวัโต๊ะประชมุทรงโค้งบอก
“ขอบคณุค่ะ” สาวหน้าใสก้าวเข้าไปนั่งบนเก้าอี้ทางด้านซ้าย

มอืของเขา
“พร้อมหรอืยงัครบั”
“พร้อมค่ะ” เธอตอบน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น
“ถ้างั้น...เรามาท�าความรู้จักกันก่อนดีกว่า” อีกฝ่ายพูดจบก็

หมุนเก้าอี้กลับมา และแนะน�าตัวอย่างเป็นทางการ “ผม...ภานุรุจ  
ทีปกรนฤนาถ รองประธานเดอะ ซันกรุ๊ป ยินดีที่ได้รู้จักครับ คุณ 
เพลงขวญั”

วนิาททีี่เหน็หน้าเขา รมิฝีปากอิ่มสชีมพขูองหญงิสาวกอ้็าค้าง 
ดวงตาหวานเบกิโต รู้สกึร้อนๆ หนาวๆ ไปทั้งตวั

‘ไม่...ไม่จรงิ เราต้องฝันไปแน่ๆ มนัจะบงัเอญิขนาดนี้ได้ยงัไง
กนั!’

“เป็นอะไรหรอืเปล่าครบั” น�้าเสยีงนุม่นวลท�าให้หญงิสาวหลดุ
จากภวงัค์

“เปล่าค่ะ” เพลงขวัญปฏิเสธทั้งที่เหงื่อแตกพลั่กเต็มใบหน้า
และฝ่ามอื
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ส�าหรบัผูห้ญงิคนอื่น การได้เจอคนหล่อ งานดพีรเีมยีมแบบนี้
อาจเป็นพรหมลขิติ แต่ส�าหรบัเพลงขวญัแล้ว นี่มนักรรมลขิติชดัๆ!

‘ให้ตายเถอะ อยากจะหายตวัไปจากตรงนี้จรงิๆ’
ประกายวบิวบัในดวงตาเรยีวยาวสดี�าขลบัที่มองมาท�าให้หญงิ

สาวมั่นใจว่า เขาจ�าเธอได้แน่นอน แม้ว่าเจ้าตัวจะคีปลุคนิ่งขรึม
ราวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้น

ไม่มใีครจ�าคนที่เคย ‘มซีมัตงิ’ กนัไม่ได้หรอก ถงึเรื่องวนันั้น
มนัจะผ่านมาสามปีแล้วกเ็ถอะ!

“ดฉินัขอตวันะคะ” เพลงขวญัตดัสนิใจลกุขึ้นจากเก้าอี้
“จะไปไหนครบั” เจ้าของใบหน้าหล่อเหลาถามเสยีงขรมึ
“กลับค่ะ” เธอหมุนตัวจะเดินไปยังประตู ในจังหวะนั้นชาย

หนุ่มกเ็อ่ยขึ้นทนัควนั
“กลวัเหรอ”
สาวร่างเล็กหันขวับกลับไปมองคนที่ปรามาสเธอทันที “ใคร

กลวัคะ”
“กค็ณุไง” มมุปากของเขายกขึ้นน้อยๆ คล้ายก�าลงัเยาะเย้ย

เธออยู่
“ดฉินัไม่ได้กลวันะคะ” ดวงตากลมโตมองเขาอย่างเอาเรื่อง
“แต่คณุก�าลงัจะหนผีมเป็นครั้งที่สอง”
“ถ้าคุณหมายถึงเรื่องที่ญี่ปุ ่น เป็นใครก็ต้องหนีไหมคะ”  

หญงิสาวเอ่ยเสยีงฉะฉาน ประกายวาววบัปรากฏในดวงตาคู่สวย
“ผมดูอนัตรายขนาดนั้นเลยเหรอ” คิ้วหนาเลกิขึ้นเลก็น้อย
“ใช่ค่ะ”
“แต่เช้าวันนั้นผมแค่ยืนอยู่เฉยๆ ไม่ได้แตะต้องคุณแม้แต่

ปลายผมเลยนะ”
“แล้วก่อนหน้านั้นล่ะ”
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“คณุคดิว่าผมท�าอะไรคณุ”
“ก็ดิฉันเมาไม่รู้เรื่อง คุณอาจจะฉวยโอกาสกับดิฉันก็ได้นี่คะ 

ขึ้นชื่อว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้หรอก” 
หญงิสาวมองเขาด้วยสายตาประณาม แม้เรื่องราวจะผ่านมา

นานมากแล้ว แต่ความทรงจ�าอันเลวร้ายนี้ก็ไม่เคยลบเลือนไปจาก
ใจเธอ ตั้งแต่วันนั้นเพลงขวัญก็ไม่แตะต้องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ทกุชนดิอกีเลย เพราะมนัเป็นต้นเหตทุ�าให้เธอเสยีความบรสิทุธิ์ที่เกบ็
รกัษามายี่สบิสองปีให้ผู้ชายคนนี้!

ภานรุจุส่ายหน้าพลางถอนหายใจเบาๆ “คณุคดิไปเองทั้งนั้น” 
“คดิไปเองที่ไหนคะ กค็ณุบอกว่าคนืนั้นไปเจอดฉินัเมาอยู่ใน

ผบั เลยพากลบัมาที่ห้อง ผู้ชายที่พาผู้หญงิเมาไม่ได้สตกิลบัห้องจะ
พาไปท�าอะไรล่ะคะ นอกจาก...”

แม้ผู้ชายคนนี้จะดูดีทุกกระเบียดนิ้ว แต่การกระท�าของเขา 
ไม่เป็นสภุาพบรุษุเอาเสยีเลย

“ช่วยมานั่งที่เดิมด้วยครับ” รองประธานหนุ่มบอกด้วยเสียง 
มอี�านาจ

“ไม่ค่ะ ดฉินัจะกลบับ้าน” เพลงขวญัยอมรบัว่าอยากได้งาน
ที่นี่มาก เพราะนอกจากเงินเดือนสูงแล้ว การได้ท�างานกับบริษัท 
ชั้นน�าของประเทศยังจะท�าให้เธอมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น
ด้วย ถ้าว่าที่เจ้านายของเธอไม่ใช่เขา เธอกค็งไม่ต้องล�าบากใจแบบนี้

“ได้ครบั แต่ก่อนกลบั ผมขอชี้แจงเรื่องที่ญี่ปุ่นก่อน” วนันั้น
หญงิสาวหนุหนัหนไีปโดยไม่รอฟังเขาอธบิายให้จบ ท�าให้เขากลาย
เป็นคนเลวในสายตาเธอมาตลอดสามปี แต่วันนี้เขาจะไม่ยอมให้ 
อกีฝ่ายจากไปพร้อมความเข้าใจผดิอกีแล้ว

“เรื่องมนัจบไปแล้ว อย่าไปพูดถงึอกีเลยค่ะ” การรื้อฟื้นมแีต่
จะตอกย�้าให้เธอยิ่งรู้สกึแย่กว่าเดมิ
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“จบง่ายๆ แบบนี้ไม่ได้ เพราะผมเสยีหาย”
“เสยีหาย?” เขาเสยีหายยงัไง เธอต่างหากล่ะที่เสยีหาย!
ภานรุจุยกัไหล่ “ใช่ สามปีที่ผ่านมา คณุเข้าใจผมผดิ” 
“จะบอกว่าคนืนั้นคณุไม่ได้ท�าอะไรดฉินังั้นเหรอคะ”
“ออืฮ”ึ
“จะเชื่อได้ยงัไง”
“ผมจะไม่พดูอะไรทั้งนั้น จนกว่าคณุจะกลบัมานั่งตรงนี้” รอง

ประธานเดอะ ซนักรุ๊ปยื่นเงื่อนไข
“...” ดวงตากลมโตฉายแววลงัเล
“ผมให้ค่าเสียเวลาหนึ่งพันบาท แลกกับการนั่งฟังผมไม่เกิน

สบินาท ีโอเคไหม”
เพลงขวญัท�าหน้าทึ่ง ‘เอาเงนิมาหลอกล่อเรางั้นเหรอ! สบินาที

หนึ่งพนับาทงั้นเหรอ!’
ภานุรุจเห็นหญิงสาวยังยืนนิ่งจึงหยิบธนบัตรสีเทาสองฉบับ

ออกมาจากกระเป๋าสตางค์หนงัสดี�ายี่ห้อหรู และวางลงบนโต๊ะ
“สองพนับาท”
สองพนับาทงั้นเหรอ!
“กไ็ด้ค่ะ” เพลงขวญัเดนิกลบัไปนั่งบนเก้าอี้ตวัเดมิอย่างว่องไว

พร้อมถาม “ถ้าเรื่องเมื่อสามปีก่อนไม่ได้เป็นอย่างที่ดฉินัพดู แล้วมนั
ยงัไง เชญิเล่าค่ะ”

‘นั่งฟังเขาสบินาทไีด้ตั้งสองพนับาท ใครไม่เอากโ็ง่แล้วค่ะ เงนิ
ไม่ได้ส�าคญัที่สดุส�าหรบัเพลงขวญั แต่เพลงขวญัอยูไ่ม่ได้ถ้าไม่มเีงนิ 
หวงัว่าจะเข้าใจนะคะ’
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2
เรื่องคืนนั้น

สามปีก่อน

ตอนเที่ยงคนืของวนันั้น หลงัแยกกบันานะ ภานรุจุกไ็ปที่ผบั
แห่งหนึ่งในย่านซูซูกิโนะคนเดียว ระหว่างที่ชายหนุ่มก�าลังนั่งดื่ม
เหล้าอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์นั้นเอง ก็มีใครคนหนึ่งเข้ามาสวมกอดเขา
จากทางด้านหลงั

‘ฮอืๆๆ เรารกักาย อย่าทิ้งเราไปเลยนะ’ เธอคร�่าครวญอย่าง
คลุ้มคลั่ง กลิ่นแอลกอฮอล์ที่ลอยมาเตะจมูกท�าให้ไม่ต้องเดาก็รู้ว่า
เมามาก

ภานรุจุยนืขึ้นและแกะมอืเลก็ออก ก่อนจะหนักลบัไปหาผูห้ญงิ
คนนั้น แล้วกต้็องอึ้งเมื่อพบว่าเธอคอืคนที่เดนิชนเขาในงานเทศกาล
หมิะนั่นเอง!

ทว่ายงัไม่ทนัได้เอ่ยอะไร อกีฝ่ายกโ็ผเข้ามากอดเขาไว้อกีครั้ง
‘อย่าทิ้งเราไปนะกาย เราขอรอ้ง ฮอื...’ เธอสะอกึสะอื้นจนตวั

โยน น�้าตาไหลออกมาไม่หยดุ
ชายหนุม่พรลูมหายใจยาวเหยยีด นี่หญงิสาวคงโดนแฟนทิ้งมา 

ถึงได้มาดื่มเหล้าจนเมามายหมดสภาพแบบนี้ แถมยังฟูมฟายใส่ 
คนแปลกหน้าอย่างเขาโดยไม่อายอกี
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‘ปล่อยผม’ เขามองเธอด้วยสายตาต�าหนิ
‘ไม่ปล่อย เรารกักาย ได้ยนิไหมว่าเรารกักาย!’
‘ผมไม่ใช่แฟนคณุ’ ภานรุจุผละออกมา ยกมอืหนาขึ้นจบัไหล่

บางและเขย่าแรงๆ ‘ตั้งสตหิน่อยส!ิ’
ดเูหมอืนว่าการจบัเธอเขย่าจะได้ผล อกีฝ่ายนิ่งไป ดวงตากลม

โตที่แดงก�่าช้อนมองเขาอย่างพจิารณา
‘คณุไม่ใช่กายเหรอ’ แพขนตางอนยาวที่เปียกชื้นไปด้วยหยาด

น�้าตากระพอืขึ้นลงช้าๆ
‘อมื!’ เขาตอบเสยีงหนกัแน่น
ประกายในดวงตาคู่สวยไหวระรกิ ‘ไม่จรงิ’ หญงิสาวส่ายหน้า

ไม่ยอมรบัความจรงิ
‘จรงิ! ดูหน้าผมดีๆ  ส’ิ ภานรุจุโน้มใบหน้าคมคายลงไปหาคน

ตัวเล็กกว่า หากมองจากสายตาคนภายนอก ทุกคนคงคิดว่าเขา
ก�าลงัจะจูบเธอ แต่เขาไม่ได้คดิจะท�าอย่างนั้นเลยสกันดิ กแ็ค่อยาก
ให้เธอได้มองหน้าชดัๆ

คนเมาเม้มริมฝีปากแน่น จ้องหน้าเขานิ่งๆ อยู่อย่างนั้นเนิ่น
นาน ก่อนที่น�้าใสๆ จะไหลรนิออกมาจากดวงตาบวมช�้าอกีระลอก

‘ฮอืๆๆ’ ร่างเลก็อ่อนปวกเปียกและท�าท่าจะทรดุลง ชายหนุ่ม
จงึต้องช่วยประคองเอาไว้อย่างทลุกัทเุล

ภานุรุจปล่อยให้เธอร้องไห้อยู่ในอ้อมแขนเขาเกือบสิบนาท ี 
จนกระทั่งหญงิสาวสงบลงจงึเริ่มสอบถาม

‘คุณมากับใครครับ’ เขาพยายามคุยกับคนเมา แม้ไม่รู้ว่า 
คนเมาจะเข้าใจหรอืเปล่า

‘อะไรนะ!’ หญิงสาวปรือตาขึ้นมองเขาและถามเสียงดังแข่ง
กบัเพลงที่เปิดอยู่

‘คณุ-มา-กบั-ใคร’ ภานรุจุก้มลงกระซบิชดิใบหทูี่แดงแจ๋เพราะ
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ฤทธิ์แอลกอฮอล์
‘ช้านนน...มากบั...คณุ!’ เจ้าตวัยิ้มหวาน ดวงตาหยาดเยิ้ม
หนุ่มร่างสูงท�าหน้าเหลอหลา ‘เฮ้ย! ไม่ใช่ละ ผมมาคนเดยีว’
‘ปะ กลบัห้องกนั’ ยายเมรขีี้เมาเร่งเร้า ขณะที่ยนืโงนเงนไปมา
‘กลบัห้องอะไรล่ะ เราไม่ได้อยูห้่องเดยีวกนัสกัหน่อย’ ภานรุจุ

มสีหีน้าล�าบากใจขึ้นมาทนัที
‘คุณรักฉันไหม’ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาถามน�้าเสียงจริงจัง 

ไม่น�าพาต่อสิ่งที่เขาบอก
‘ไม่’ ใบหน้าหล่อเหลาเรยีบนิ่ง
อีกฝ่ายมีสีหน้าผิดหวังขึ้นมาทันที ดวงตาที่จ้องมองมาฉาย

แววปวดร้าวมหาศาล ‘ท�าไมอ้ะ!’ 
ภานุรุจเห็นอย่างนั้นก็รู้ตัวว่าค�าตอบของเขาคงไปท�าร้ายเธอ

โดยไม่ได้ตั้งใจเสยีแล้ว
‘ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น’ เขาลืมไปว่าหัวใจของ 

หญิงสาวก�าลังเปราะบาง เวลานี้จึงไม่ควรจะพูดอะไรที่ตอกย�้าให้
เธอรู้สกึแย่กว่าเดมิ

ใบหน้าหวานเริ่มบดิเบ้ ‘ใครๆ กไ็ม่รกัฉนั ฮกึ’ 
‘ร้องไห้อกีแล้ว’
‘กฉ็นัเศร้านี่ ไม่มใีครรกัฉนัเลย ฮอืๆๆ’
‘อ้ะๆ ผมรกัคณุกไ็ด้’ เขาเอ่ยออกไปอย่างนั้น เพราะอยากให้

คนอกหกัรู้สกึดขีึ้น
แล้วกไ็ด้ผลจรงิๆ เมื่อหญงิสาวหยดุร้องไห้แทบจะทนัที
‘จรงิเหรอ’ นยัน์ตาหวานเปล่งแสงพรบิพราว
‘อมื’ ภานรุจุพยกัหน้า...เอาเถอะ คนเมาจ�าไม่ได้หรอก
‘ดใีจจงั’ เธอยิ้มร่าเรงิทั้งที่น�้าตายงัเปียกแก้ม
‘ผมจะกลบัแล้วนะ’ 
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‘ฉนักลบัด้วย’ อกีฝ่ายกอดเอวเขาหมบั
‘เฮ้ย! ไม่ได้’ ภานรุจุปฏเิสธเสยีงแขง็
‘งอื...’ เธอส่งเสยีงขดัใจพร้อมท�าปากยื่น
‘ไม่ต้องมางอแงเลย ยงัไงผมกไ็ม่ให้คณุกลบัด้วย’ เจ้าของร่าง

สงูถอยหน ีขณะที่คนเมาเบยีดกายนุม่นิ่มเข้าใกล้ การรกุคบืของเธอ
ท�าให้หวัใจชายหนุ่มเต้นระรวัไม่เป็นจงัหวะขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่

‘ไม่เอา ฉนัจะกลบักบัคณุ’
‘ไม่ได้’ ชายหนุ่มยนืยนัค�าเดมิ
‘ขอกลบัด้วยคนส ิ นะๆๆ’ อกีฝ่ายออดอ้อนและมองเขาด้วย

สายตาเว้าวอน ตอนนี้สตสิมัปชญัญะของเธอคงหายไปกบัแอลกอ-
ฮอล์จนหมดสิ้นแล้ว ถงึได้เอ่ยปากขอกลบับ้านกบัผู้ชายแปลกหน้า
ได้อย่างไม่กลวัเกรงอนัตรายใดๆ ทั้งนั้น

ภานรุจุลงัเลอย่างมากว่าจะเอายงัไงกบัผู้หญงิคนนี้ด ี เพราะ
ถ้าปล่อยให้เธออยู่ในผบัต่อคนเดยีวต้องไม่ปลอดภยัแน่ๆ

สุดท้ายชายหนุ่มก็ตัดสินใจพาผู้หญิงที่เขาไม่รู้จักแม้แต่ชื่อ
กลบัมายงัโรงแรมด้วย

“เดี๋ยวค่ะ!” เพลงขวัญยกมือขึ้นเบรกภานุรุจ ก่อนที่เขา

จะเล่าต่อ 
“คณุแต่งเรื่องหรอืเปล่าคะเนี่ย” เธอหรี่ตามองเขาอย่างจบัผดิ 

ไม่อยากเชื่อเลยว่าตวัเองจะท�าอะไรน่าอายได้ขนาดนั้น
“ผมพูดความจรงิ” คนหน้านิ่งตอบเสยีงเรยีบ นยัน์ตาสเีข้ม

ไม่มพีริธุปรากฏให้เหน็
‘ไม่จริ๊ง!’ หญงิสาวกรดีร้องในใจอย่างรบัไม่ได้
“โอ๊ยยย...ฉันท�าอะไรลงไปเนี่ย” เพลงขวัญรู้สึกอับอายจน

อยากจะมดุลงไปใต้โต๊ะให้รู้แล้วรู้รอด
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“ไม่รู้สคิรบั”
“ดิฉันไม่ได้ถามคุณค่ะ แค่ร�าพึงร�าพันกับตัวเอง” เห็นนิ่งๆ 

แบบนี้กก็วนเหมอืนกนันะ
“อ้าว เหรอครบั” ดวงตาคมกรบิเป็นประกายวบิวบั
“ใช่ค่ะ” หญิงสาวคันหัวใจยิบๆ อยากจะตีแขนเขาให้หาย

หมั่นไส้ แต่กท็�าได้แค่คดิ เพราะเดี๋ยวชายหนุ่มจะโวยวายหาว่าเธอ
ท�าร้ายร่างกาย

“พร้อมฟังต่อหรอืยงั” ภานรุจุหยบิปากกาสเีงนิด้ามหรูขึ้นมา
ควงเล่นระหว่างรอค�าตอบ

มาถงึจดุนี้แล้ว ไม่พร้อมกต็้องพร้อมละ...
“จัดมาค่ะ!” เพลงขวัญก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะมี

พฤตกิรรมน่าอายที่เธอเรยีกว่า ‘เรื้อน’ ได้มากที่สดุแค่ไหน หลงัจาก
ไปถงึโรงแรมแล้วเกดิอะไรขึ้นต่อ หากว่าเรื่องมนัไม่ใช่อย่างที่เธอคดิ...

เม่ือมาถึงห้องพัก ภานุรุจใช้เวลาอยู่นานกว่าจะถอด

รองเท้าให้เธอส�าเรจ็ เพราะอกีฝ่ายดิ้นพราดๆ ไม่หยดุ จากนั้นเขาก็
ประคองร่างบางไปนอนลงบนเตยีงขนาดหกฟตุที่ตั้งอยู่กลางห้อง แต่
คนเมาดนัไม่ยอมนอนง่ายๆ

‘อยากเต้น!’ หญงิสาวเด้งตวัลกุขึ้นนั่งและโพล่งออกมา
‘ฮะ?’ คิ้วหนาขมวดมุ่นเข้าหากนั
‘เต้นนน’ เธอดดีดิ้นเหมอืนเดก็น้อยเอาแต่ใจอย่างไรอย่างนั้น
‘นอนดกีว่า ดกึแล้ว’ ภานรุจุพยายามตะล่อม
‘ไม่นอน ฉนัจะเต้น!’ คนเมาเถยีงทนัควนั
‘แล้วจะเต้นยงัไง ไม่มเีพลงนะ’
‘ช้านมีดนตรีในหัวใจ!’ ว่าแล้วยายเมรีขี้เมาก็ลุกขึ้นยืนทั้งที่

หลบัตา
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‘เฮ้ย ระวงั’ ชายหนุ่มขยบัตวัเตรยีมพร้อมเพื่อรอรบัหากเธอ
เสยีหลกั

‘ไม่ต้องห่วงหรอกน่า ช้านสวย ช้านไม่เป็นไร’ หญงิสาวเอ่ย
เสยีงยานคางพลางปรอืตาขึ้นมองเขา

‘เกี่ยวไหมเนี่ย’ ภานรุจุท�าหน้างง
‘คณุณณ...ร้องเพลงให้หน่อยส’ิ จู่ๆ  อกีฝ่ายกส็ั่งขึ้นมา ท�าเอา

ภานรุจุตามไม่ทนั
‘อ้าว ไหนเมื่อกี้ว่ามดีนตรใีนหวัใจ’
‘เปลี่ยนใจแล้ว คณุร้องเพลงให้หน่อย’
‘ไม่’
‘ใจร้ายยย’ เธอมองเขาด้วยสายตาประณาม
‘ไม่ร้อง!’ ชายหนุ่มยกมอืขึ้นมากอดอก เรื่องอะไรเขาต้องท�า

ตามค�าสั่งของผู้หญงิขี้เมาคนนี้ด้วย
‘เชอะ เต้นแบบไม่มเีพลงกไ็ด้’ ว่าแล้วหญงิสาวร่างเลก็กเ็ริ่ม

โยกย้ายส่ายสะโพก 
‘นี่ เดี๋ยวกต็กลงมาหวัแตกหรอก’ ภานรุจุมองคนที่ก�าลงัเต้น

เด้งหน้าเด้งหลงัทั้งที่ไม่มเีสยีงเพลงด้วยแววตาเหนื่อยใจ
‘หุบปากไปเลย!’ คนตัวเล็กยกมือขึ้นชี้หน้าเขาและมอง

ตาขวาง ‘ช้านจะเต้น อย่ามายุ่ง!’
‘กรรม โดนด่าอกี’ ชายหนุ่มยกมอืขึ้นเกาศรีษะ ท่าทางคนืนี้

จะไม่ได้นอนแน่ๆ
‘ฮิ้ววว’ หญงิสาวเด้งเอวรวัๆ ใส่หน้าเขา
ภานรุจุปวดหวัตึ้บ ไม่รู้จะจดัการกบัอกีฝ่ายยงัไงดี
‘งั้นให้เวลาเต้นอกีสบินาทนีะ’ ชายหนุ่มจนปัญญาที่จะห้าม 
ว่ากันว่าคนเรามักจะมีกลไกในการปกป้องตัวเองต่างกันไป  

ที่เธอท�าอะไรบ้าบออยู่ตอนนี้ก็คงเพื่อกลบเกลื่อนความเศร้าในใจ 
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นั่นละ
ภานุรุจเดินไปนั่งลงบนโซฟาข้างเตียง กอดอกมองยายเมร ี

ขี้เมาเต้นพลางถอนหายใจเฮอืกแล้วเฮอืกเล่า

สิบนาทีผ่านไป...

‘โอ๊ย ร้อนจงัเลย’ คนที่เต้นแบบนนัสตอ็ปบ่นพลางท�าหน้ายู่ 
ว่าแล้วมือเรียวก็ถอดหมวกไหมพรมออก ตามด้วยผ้าพันคอ และ
เสื้อโคต

เต้นขนาดนั้น ไม่ร้อนกแ็ปลกแล้ว...ชายหนุ่มคดิพลางกระตกุ
มมุปาก

‘ถอดหมดเลยน้า’ หญิงสาวไขว้แขนไว้ด้านหน้า และจับ 
ชายเสื้อยดืแขนยาวสชีมพูดงึขึ้นช้าๆ

‘เฮ้ย!’ ภานรุจุอทุานเสยีงดงัพร้อมลกุพรวดขึ้นจากโซฟา และ
ถลาเข้าไปรวบมอืบางทั้งสองข้างเอาไว้ ‘ห้ามถอดเดด็ขาด’

‘ท�าไมล่ะ กฉ็นัร้อนนี่’ ใบหน้าหวานยบัยุ่งขึ้นมาโดยพลนั
‘มนัไม่เหมาะ คณุเป็นผูห้ญงิ ผมเป็นผูช้าย’ ชายหนุม่อธบิาย

เหตผุลอย่างใจเยน็ ขณะที่ยายเมรขีี้เมาพยายามดงึมอืออกจากการ
เกาะกมุของเขา

‘ฉนัร้อนนน...ร้อนๆๆ’
‘คณุไม่ควรถอดเสื้อต่อหน้าผูช้าย ไม่เข้าใจหรอืไง’ การคยุกบั

คนเมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจรงิๆ
‘จะถอดๆๆ’
‘ไม่ได้!’
‘ปล่อยยย’
ต่างฝ่ายต่างยื้อยดุกนัไปมาอยู่นาน จนกระทั่ง...
‘กรี๊ดดด!’
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‘เฮ้ย!’ ภานรุจุกางแขนรบัหญงิสาวที่พลดัตกจากเตยีง แต่ด้วย
ความที่ไม่ได้ตั้งตัวท�าให้ชายหนุ่มหงายหลังล้มลงบนพื้นพรมไป 
ด้วยกนั

ร่างเลก็โถมลงมาทบัอยู่บนตวัเขา ต่างฝ่ายต่างตกใจกบัสิ่งที่
เกิดขึ้น โชคดีที่หัวของเขาไม่โขกพื้น แต่แรงกระแทกก็ท�าให้จุกจน
หน้าเขยีวเลยทเีดยีว

‘เป็นอะไรหรอืเปล่าคณุ’
ตอนนี้ใบหน้าของเขาและเธออยูห่่างกนัเพยีงแค่คบื ใกล้...จน

สมัผสัได้ถงึลมหายใจอุ่นๆ ของกนัและกนั
‘...’ ยายเมรขีี้เมาไม่ตอบ อาจเพราะยงัตกใจไม่หาย
‘ห ึมผีมเป็นเบาะรองรบัเตม็ๆ แบบนี้ คงไม่เป็นไรหรอก’ เขา

กไ็ม่น่าถามเลย
‘...’ อกีฝ่ายนิ่งเหมอืนแบตเตอรี่หมด
‘นี่ ลกุออกไปได้แล้ว’
‘...’ หญงิสาวท�าหน้าพะอดืพะอม ก่อนจะเม้มปากแน่นเมื่อ

บางอย่างแล่นมาจกุอยู่ที่ล�าคอ ‘อุ๊!’
‘เฮ้ย! จะอ้วกเหรอ’ 
สิ้นประโยคนั้น หญงิสาวกอ็าเจยีนออกมาทนัทโีดยที่ชายหนุม่

ไม่มโีอกาสหนไีด้เลย
ภานรุจุได้แต่หลบัตาเอาไว้ ขณะที่อกีฝ่ายอาเจยีนออกมารด

หวัเขาจนหมดแมก็ จากนั้นเธอกฟ็บุลงมาบนตวัเขาและหลบัไปโดย
ไม่รบัผดิชอบหายนะที่ก่อเอาไว้เลยสกันดิ!

“โอ๊ยยย! รบัไม่ได้” เพลงขวญักรดีร้องพลางยกมอืขึน้มา

ปิดหน้า ตอนปัสสาวะใส่ที่นอนสมยัเรยีนอนบุาลยงัไม่น่าอายเท่านี้
เลย
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“นอกจากคณุจะอ้วกรดหวัผมแล้ว คณุยงัอ้วกใส่ตวัเองด้วย 
เพราะแบบนี้ผมเลยต้องอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คณุ” 

ภานรุจุชี้แจงอย่างใจเยน็ เหตผุลหนึ่งที่ท�าให้หญงิสาวเข้าใจ
ไปว่าเธอกบัเขามอีะไรกนัแล้ว คงเป็นเพราะตื่นมาแล้วพบว่าตวัเอง
ใส่เสื้อผ้าของเขาอยู่นั่นละ

“คณุอาบน�้าให้ดฉินั?” สาวหน้าหวานเลื่อนมอืลงมาปิดปาก 
หวัใจกระตกุวูบ งั้นกห็มายความว่า...เขาเหน็ ‘อะไรๆ’ ของเธอหมด
แล้วน่ะส!ิ 

‘กรี๊ดดด!’
“ขอโทษครบั ผมพูดผดิ ผมหมายถงึ...ให้พนกังานผู้หญงิมา

อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คณุ” ใบหน้าหล่อเหลาของคนพูดนิ่งมากถงึ
มากที่สดุ

“จรงิเหรอคะ” เพลงขวญัมองเขมง็
“จรงิสคิรบั ถ้าผมฉวยโอกาสกบัผูห้ญงิที่เมาไม่ได้สต ิผมกค็ง

ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายอีกต่อไป” ดวงตาคมกริบฉายแวว
ซื่อตรง

“คณุไม่โกหกดฉินัแน่นะคะ” หญงิสาวถามย�้าอกีครั้ง
“ครบั ผมไม่ได้ล่วงเกนิคณุแม้แต่น้อย ถ้าคณุไม่หนไีปเสยีก่อน 

ผมกค็งได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่วนันั้นแล้ว”
“ก.็..ดฉินัสตแิตก ท�าอะไรไม่ถูกจรงิๆ นี่คะ ตอนนั้นคดิอย่าง

เดยีวว่าต้องรบีหนไีปให้เรว็ที่สดุ” 
เพลงขวัญอาศัยจังหวะตอนภานุรุจออกไปรับโทรศัพท์ที่

ระเบียงหอบเสื้อผ้าวิ่งแจ้นออกจากห้องไป หลังจากคุยกันได้เพียง
ไม่กี่ประโยค

ระหว่างทางกลบัที่พกั หญงิสาวกค็ดิขึ้นมาแวบหนึ่งว่าควรจะ
ไปแจ้งความจบัเขาข้อหาข่มขนืดไีหม แต่สดุท้ายกไ็ม่กล้า เพราะกลวั
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จะเป็นข่าวใหญ่และอบัอาย สดุท้ายเธอกต็ดัสนิใจเกบ็เรื่องนี้ไว้เป็น
ความลบัคนเดยีว ให้มนัเกดิขึ้นที่ญี่ปุ่นและจบลงที่ญี่ปุ่นโดยไม่ต้อง
มใีครรบัรู้จะดกีว่า

เพลงขวัญยอมรับว่านี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเลย เพราะ 
ผู้กระท�าผดิควรจะถูกด�าเนนิคดตีามกฎหมาย ไม่ใช่ลอยนวลอยู่ใน
สงัคมต่อไป แต่เพราะตอนนั้นเธอเป็นแค่นกัศกึษาจบใหม่ จติใจยงั
ไม่แขง็แกร่งพอ จงึไม่กล้าเรยีกร้องความยตุธิรรมให้ตวัเอง

ส่วนเรื่องโรคตดิต่อและการตั้งท้อง หญงิสาวได้ไปตรวจอย่าง
ละเอยีดหลงัจากครบสามเดอืน ตอนที่แพทย์แจ้งว่าผลเลอืดเป็นปกติ
และไม่ตั้งครรภ์ เพลงขวญัรูส้กึโล่งราวกบัยกภเูขาออกจากอก เพราะ
ในช่วงระหว่างสามเดือนนั้นเธอเครียดและกังวลไปต่างๆ นานาจน
นอนหลบัไม่สนทิสกัคนื

“ถ้าคณุยงัสงสยัตรงไหน ถามมาได้เลยนะครบั ผมยนิดตีอบ
ทกุอย่าง” เสยีงทุ้มลกึเรยีกให้เธอหลดุจากภวงัค์

เพลงขวญัเลื่อนสายตาขึ้นมองเขา “คณุสาบานได้ไหมคะ ว่า
เราไม่ได้มอีะไรเกนิเลยกนัจรงิๆ”

“ได้ครบั” ภานรุจุตอบโดยไม่ลงัเล “ผมขอสาบานว่าทกุอย่าง
ที่เล่าเป็นความจริง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราสองคน คืนนั้นผม
เจอคุณเมาอยู่ในผับ เลยพากลับมาที่ห้องเพื่อความปลอดภัยก็
เท่านั้น ถ้าผมโกหก ขอให้เดอะ ซนักรุ๊ปล้มละลายครบั” เขาสบตา
เธอแน่วนิ่งระหว่างกล่าวค�าสาบาน

เพลงขวัญมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้น คนเราจะพูดโกหก 
ยงัไงกไ็ด้ แต่แววตาไม่สามารถโกหกได้ ตลอดเวลาที่ภานรุจุเอ่ย เธอ
ไม่เห็นพิรุธในดวงตาอีกฝ่ายเลย มีเพียงความจริงใจที่ฉายชัดออก
มา ที่ส�าคัญคนโกหกไม่กล้าสาบานให้บริษัทตัวเองล้มละลายแน่ๆ 
ดงันั้นจงึไม่มเีหตผุลที่เธอจะไม่เชื่อเขา 
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“ดิฉันเชื่อคุณค่ะ” เธอบอกภานุรุจหลังจากใคร่ครวญอยู่พัก
หนึ่ง 

“ขอบคณุนะครบั” รองประธานหนุ่มยิ้มอย่างโล่งใจ
หญงิสาวค้อมศรีษะ “ขอบคณุที่เล่าทกุอย่างให้ดฉินัฟังเหมอืน

กันค่ะ” มือเรียวเอื้อมไปหยิบธนบัตรสีเทาสองฉบับบนโต๊ะมาใส่
กระเป๋า เพราะกลวัชายหนุ่มจะยดึคนื จากนั้นจงึเงยหน้าขึ้น 

“ดิฉันก็ต้องขอโทษส�าหรับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะ” 
เพลงขวัญกล่าวอย่างจริงใจ เธอไม่เคยลังเลที่จะเอ่ยขอโทษ หาก 
ตวัเองท�าผดิจรงิ

“ผมต้องขอโทษคณุมากกว่า” รองประธานหนุ่มเอ่ยน�้าเสยีง
นุ่มนวล

“จรงิๆ คณุไม่ได้ท�าอะไรผดิเลยค่ะ เจตนาของคณุคอืต้องการ
ช่วยดฉินั แต่ดฉินัดนัเข้าใจผดิไปเอง” ต่อไปเธอจะไม่ตตีนไปก่อนไข้
อกีแล้ว เพราะเรื่องบางเรื่องกไ็ม่ได้เป็นอย่างที่เราคดิเสมอไป

“เป็นเพราะผมไม่ได้รบีอธบิายให้ชดัเจนด้วย แต่ตอนนี้หวงัว่า
คณุจะไม่เคลอืบแคลงใจในตวัผมอกีต่อไปแล้วนะครบั”

ต่างฝ่ายต่างรบัความผดิของตวัเองไปอย่างเท่าเทยีมกนั
“ไม่แล้วค่ะ” เพลงขวญัส่ายหน้า ก่อนจะนกึบางอย่างขึ้นได้ 
“เอ้อ จรงิสคิะ ท�าไมคณุไม่ฝากดฉินัไว้กบัแฟนล่ะ” ตื่นขึ้นมา

ในห้องนอนของผูห้ญงิด้วยกนั ยงัไงกด็กีว่าตื่นขึ้นมาในห้องนอนของ
ผู้ชาย

ภานรุจุชะงกัไป นยัน์ตาสเีข้มฉายแววร้าวลกึ
หญิงสาวหน้าเจื่อน ท่าทางค�าถามของเธอจะไม่เข้าท่าเสีย

แล้ว “ขอโทษค่ะ”
“ไม่เป็นไรครบั คณุจะสมัภาษณ์งานต่อไหม”
“ดฉินัก่อเรื่องไว้ขนาดนั้น คณุยงัจะกล้ารบัดฉินัเข้าท�างานอกี
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เหรอคะ” 
เพลงขวัญถามอย่างตรงไปตรงมา แม้เรื่องราวจะผ่านมาตั้ง

สามปี แต่ภาพลกัษณ์ของเธอป่นป้ีไปแล้วในสายตาเขา รองประธาน
บริษัทที่ดูเนี้ยบตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างภานุรุจคงไม่อยากมีเลขาฯ 
เรื้อนๆ แบบเธอแน่

“คนเราก็ต้องเคยท�าผิดพลาดกันทั้งนั้น ผมไม่เอาอดีตมา
ตัดสินปัจจุบัน แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองละก็ 
ไม่เป็นไร เชญิกลบับ้านได้นะครบั” ชายหนุม่ผายมอืไปยงัประตหู้อง

ดวงตากลมโตเปล่งแสงวาววบั “ดฉินัเข้ามาถงึรอบชอร์ตลสิต์
ได้เพราะความสามารถค่ะ”

“งั้นช่วยแสดงความสามารถของคุณให้ผมเห็นได้ไหมครับ” 
เขามองเธอด้วยสายตาท้าทาย คล้ายจะถามว่า ‘กล้าไหม’

“ค่ะ ดิฉันพร้อมรับการสัมภาษณ์แล้ว” คนอย่างเพลงขวัญ 
ไม่ยอมปล่อยให้ใครมาหยามง่ายๆ หรอกนะจะบอกให้!

ภานรุจุกระตกุยิ้มมมุปาก ก่อนจะเริ่มถามค�าถามแรก “Could 
you please introduce yourself?”

หญิงสาวยิ้มอย่างมั่นใจและแนะน�าตัวเองเสียงฉะฉานไม่ให้
เสียชื่อคนที่จบเอกภาษาอังกฤษธุรกิจเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมา 
“First of all, thank you for the opportunity to introduce myself.”
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3
ครอบครัวสุขสันต์

การสมัภาษณ์งานเสรจ็ส้ินลงในอกีหนึง่ชัว่โมงต่อมา ซึง่

ตลอดการสัมภาษณ์ใช้เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น เพลงขวัญมั่นใจ
มากว่า ถ้าไม่มอีะไรผดิพลาด เธอต้องได้งานนี้แน่นอน เพราะไม่ว่า
ภานรุจุจะถามอะไร เธอกต็อบได้อย่างคล่องแคล่ว ทกุค�าตอบล้วน
ออกมาจากใจจริง และแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�าหน้าที่
เลขานกุารของเขาให้ดทีี่สดุ

หวงัว่าเขาจะไม่ตดัสนิเธอจากอดตีอย่างที่พูดจรงิๆ
“ขอบคณุที่สละเวลามาสมัภาษณ์วนันี้นะครบั แล้วผมจะให้

ฝ่ายบคุคลแจ้งผลไปอกีครั้ง มอีะไรจะถามเพิ่มเตมิไหมครบั” ภานรุจุ
เอ่ยอย่างสภุาพ

“ทางบรษิทัจะแจ้งผลภายในกี่วนัคะ” เธอต้องการทราบระยะ
เวลาที่แน่นอน จะได้วางแผนชวีติได้ถูกต้อง

“ไม่เกนิสองวนัครบั ไม่ว่าจะผ่านหรอืไม่ผ่าน ทางเรากจ็ะโทร. 
แจ้งอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้ผู้สมคัรเสยีเวลา”

สิ่งที่เขาพูดท�าให้เพลงขวัญรับรู้ได้เลยว่าเดอะ ซันกรุ๊ปเป็น
องค์กรที่ให้เกียรติพนักงานเป็นอย่างมาก ถึงสุดท้ายผลจะออกมา
ว่าไม่ได้งานนี้ แต่อย่างน้อยเธอก็ยังรู ้สึกดีกับประสบการณ์การ
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สมัภาษณ์ที่ได้รบั
“ดฉินัไม่มคี�าถามอื่นแล้วค่ะ ขอบคณุมากนะคะ” หญงิสาว

ยกมอืไหว้เขา
รองประธานหนุ่มพยกัหน้ารบัโดยไม่เอ่ยอะไร 
เพลงขวัญอดหมั่นไส้ไม่ได้ คนอะไรหน้านิ่งได้อีก หรือว่ามี

โควตายิ้มได้ไม่เกนิวนัละสบิครั้งกไ็ม่รู ้คอยดนูะ ถ้าเธอได้เป็นเลขาฯ 
ของเขาเมื่อไร จะท�าให้ยิ้มวนัละร้อยรอบให้ได้เลย 

“ถ้างั้นดฉินัขอตวัก่อนนะคะ”
เจ้าของร่างสงูสมาร์ตในชดุสทูสกีรมท่าคตัตงิเนี้ยบลกุขึ้นจาก

เก้าอี้และเดนิไปเปิดประตูให้เธอ 
“เดนิทางปลอดภยันะครบั”
“ขอบคุณค่ะ” เพลงขวัญยกมือไหว้เขาอีกรอบ ก่อนจะออก

มาจากห้องประชมุเลก็พร้อมความรู้สกึดีๆ  มากมาย
ภานุรุจมองตามจนกระทั่งหญิงสาวลับสายตาไป ริมฝีปาก

หยกัลกึสชีมพรูะเรื่อยกยิ้มน้อยๆ การสมัภาษณ์งานในวนันี้ท�าให้เขา
เปลี่ยนความคดิที่มตี่อเธอไปโดยสิ้นเชงิ

เพลงขวญักลบัมาถงึบ้านทีต่ัง้อยูใ่นซอยประดพัิทธ์ย่าน

สะพานควายในอกีหนึ่งชั่วโมงต่อมา
บ้านไม้สขีาวสองชั้นหลงัขนาดกลางล้อมรอบด้วยรั้วไม้ระแนง 

พื้นที่หน้าบ้านมตี้นมะม่วง มะยม ชมพู่ และมะยงชดิปลูกอยู่อย่าง
ละต้น มม้ีาหนิหนึ่งชดุตั้งอยูใ่ต้ร่มเงาของต้นมะม่วง อกีมมุมกีระถาง
ไม้ดอกและไม้ประดับหลายชนิดวางเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบ 
ไม่ว่าจะเป็นกหุลาบ ชวนชม ว่านเศรษฐ ีสาวน้อยประแป้ง และอื่นๆ 
นอกจากนั้นยงัมดีอกบวัที่ชูช่ออยู่ในอ่างดนิเผาที่ท�าให้บรรยากาศดู
ร่มรื่นและน่าอยู่เป็นอย่างมาก
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หญงิสาวอาศยัอยูใ่นบ้านหลงันี้กบัยายเพยีงสองคน หลงัจาก
พ่อแม่เสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตรุะหว่างขี่มอเตอร์ไซค์กลบัจากที่ท�างาน
เมื่อสองปีก่อน

ยายมอีาชพีเป็นช่างตดัเสื้อมาตั้งแต่สมยัยงัสาว แม้ตอนนี้อายุ
จะขึ้นเลขหกแล้ว ท่านกย็งัไม่วางมอื เพลงขวญัเคยบอกให้ยายหยดุ
รับงาน เพราะเงินเดือนของเธอก็มากพอที่จะใช้จ่ายในบ้านอย่าง 
ไม่ขดัสน แต่ท่านไม่ยอม เพราะรกังานนี้มาก 

...
‘ยายไม่อยากอยู่ว่างๆ กลวัเป็นอลัไซเมอร์ อย่าห้ามยายเลย’ 

ผู้อาวโุสว่า
เพลงขวญัยอมรบัว่าสิ่งที่ท่านพดูกถ็กู ‘แต่ถ้ายายรบังานมากๆ 

จนไม่มเีวลาพกัผ่อน กอ็าจจะกระทบกบัสขุภาพได้นะคะ’ หญงิสาว
บอกอย่างเป็นห่วง

‘ถ้างั้นยายรบังานน้อยลงกไ็ด้ แต่ยายไม่เลกินะ’ ท่านยนืยนั
หนกัแน่น

สดุท้ายยายกบัหลานจงึพบกนัครึ่งทาง
...
ชุดท�างานของเพลงขวัญเกือบทั้งหมดก็ได้ยายนี่ละเป็นคน

ออกแบบและตดัเยบ็ให้ เวลาใส่ชดุใหม่ไปทไีร เพื่อนๆ ที่บรษิทักจ็ะ
ชอบมาถามว่าซื้อที่ไหน จะได้ไปซื้อบ้าง พอเธอบอกว่ายายตัดชุด
ให้ ทุกคนต่างก็ไม่เชื่อ เพราะดีไซน์ของชุดดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยว
จนน่าจะเป็นฝีมอืของดไีซเนอร์รุน่ใหม่มากกว่า แน่ละ ถงึยายจะอายุ
มากแล้ว แต่ท่านก็อัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อไม่ให้ 
ตกยคุ

ยายบอกเธอว่าท่านยงัอยากเป็นคนที่โลกต้องการ จงึต้องตาม
โลกให้ทนั เพราะในยคุดจิทิลัที่โลกเราเปลี่ยนแปลงทกุวนิาท ี คนที่
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ไม่เรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ จะกลายเป็นคนที่ถูกลมืในท้ายที่สดุ
ทันทีที่ไขกุญแจเปิดประตูรั้วเดินเข้ามาในบ้าน กลิ่นอาหาร

หอมหวนก็ลอยมาเตะจมูกเพลงขวัญ ตอนนี้ยายก�าลังท�าอาหาร
เที่ยงอยู่แน่ๆ 

หญงิสาววางกระเป๋าสะพายสคีรมีและแฟ้มเอกสารไว้บนโต๊ะ
รับแขก จากนั้นจึงเดินไปยังห้องครัวที่อยู่หลังบ้าน “หิวจังเลยยย” 
เธอส่งเสยีงสดใสน�าไป

“อ้าว มาแล้วเหรอลูก ต้มข่าไก่ก�าลงัจะเสรจ็พอด”ี หญงิชรา
ร่างท้วมยิ้มกว้างตอบ

“ของโปรดหนูเลยค่ะ” ดวงตากลมโตเป็นประกายแวววาว
“ยายก็เห็นเราโปรดทุกอย่างนั่นแหละ” ยายทองเอ่ยเคล้า

หวัเราะ
“แหม กย็ายท�าอาหารอร่อยทกุอย่างเลยนี่คะ” ว่าแล้วเพลง-

ขวญักก็ระโดดเข้าไปหาท่าน
“โอ๊ย หลานคนนี้นี่ เดนิเข้ามาดีๆ  ไม่ได้หรอืไง” 
ผู้อาวุโสส่ายหน้าไปมา แม้จะเอ่ยต�าหนิ แต่น�้าเสียงเต็มไป

ด้วยความรกัและเอน็ดู
“ไม่ได้ค่ะ” หญงิสาวท�าหน้าทะเล้นและกอดเอวหนาของหญงิ

ชราอย่างฉอเลาะ
“สมัภาษณ์งานเป็นไงบ้างลูก” ยายทองถาม ขณะที่มอืหยบิ

พรกิชี้ฟ้า ใบมะกรูดฉกี ต้นหอม และอื่นๆ มาใส่หม้อต้มข่าไก่
“คนสัมภาษณ์หล่อมากเลยค่ะยาย” ความหล่อของเขาเป็น

สิ่งที่ปฏเิสธไม่ได้จรงิๆ
“ตอบค�าถามได้หรือเปล่าล่ะเนี่ย ไม่ใช่มัวแต่มองหน้าคน

สมัภาษณ์จนพูดผดิพูดถูกนะ” ผู้อาวโุสแซวพลางยิ้มขนั
“โหย หนพูดูลื่นไหลเหมอืนรูค้�าถามล่วงหน้าเลยละค่ะ ท่าทาง
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เขาก็ดูพอใจกับค�าตอบของหนูนะคะ” ดวงตาคู่สวยฉายแววมั่นใจ
เหลอืล้น

“แล้วเขาจะแจ้งผลเมื่อไหร่”
“อกีสองวนัค่ะ รอลุ้นกนั”
“เดี๋ยวยายจะตัดชุดใหม่ให้นะ หลานยายจะได้สวยที่สุดใน

ออฟฟิศ”
“ขอบคุณค่า ยายของหนูน่ารักที่สุดในโลกเลย” เพลงขวัญ

ยิ้มกว้างจนตาหยี หวังว่าอีกสองวันเธอจะได้รับข่าวดีอย่างที่หวัง 
ไว้นะ

วันนี้ภานุรุจมีนัดกินอาหารเย็นกับครอบครัว หลังจาก

เลิกงานแล้วรองประธานหนุ่มจึงขับรถไปยังบ้านทีปกรนฤนาถที่ตั้ง
อยู่ในซอยแห่งหนึ่งย่านพร้อมพงษ์ แทนที่จะกลบัคอนโดที่ทองหล่อ

ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นวันธรรมดา ภานุรุจจะพักอยู่ที่คอนโด 
เพราะเป็นส่วนตัวมากกว่า และจะกลับมาค้างที่บ้านเฉพาะเสาร์
อาทติย์เท่านั้น แต่กย็งัแวะมากนิอาหารเยน็กบัคนในครอบครวัเสมอ
เมื่อมีเวลาว่าง เพื่อไม่ให้พ่อแม่น้อยใจ หาว่าเขาท�าตัวห่างเหิน 
พวกท่าน

รองประธานหนุ่มใช้เวลาขับรถนานพอสมควรกว่าจะมาถึง
บ้าน เมื่อเข้าไปในห้องรบัประทานอาหารกพ็บว่านอกจากพ่อแม่แล้ว
ยงัมภีากร พี่ชายของเขาอยู่ด้วย

“สวสัดคีรบัคณุพ่อคณุแม่ ขอโทษที่มาช้าครบั” เขายกมอืไหว้
พ่อแม่ ก่อนจะเดินเข้าไปนั่งบนเก้าอี้ข้างๆ ชายหนุ่มที่มีใบหน้า
ละม้ายคล้ายกนั

“รถตดิเหรอเนส” ภากรถามน้องชายที่อายนุ้อยกว่าเขาห้าปี
ภากรเรียนจบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาจากมหา-
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วทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิา ปัจจบุนัชายหนุ่มเป็นโพรเจกต์แมเนเจอร์
ผู้ควบคมุงานก่อสร้างตกึเออร์เบนิ เฮรเิทจที่สาทร ซึ่งก�าลงัจะกลาย
เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรงุเทพมหานครในเรว็ๆ นี้

“ออื วนันี้ว่างเหรอ”
“ใช่ ตอนเย็นไม่มีงานอะไร เลยกลับมากินข้าวกับคุณพ่อ 

คณุแม่”
“อมื ได้ข่าวว่าวนันี้สมัภาษณ์เลขาฯ ใหม่ เป็นไงบ้างวะ สวย

ไหม” ดวงตาของคนถามเป็นประกายวบิวบั
“ตาไนน์นี่ น้องเขาหาเลขาฯ ไม่ได้หาแฟน เกี่ยวอะไรกบัความ

สวยจ๊ะ” อษุาส่ายหน้าข�าลูกชายคนโต
บุคลิกของภากรและภานุรุจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะ 

คนพี่จะมสีองโหมดคอืจรงิจงัเวลาท�างาน แต่พออยู่กบัครอบครวัจะ
ออกแนวทะเล้นมากกว่า ส่วนคนน้องไม่ว่าจะเวลางานหรอืเวลาไหน
กน็ิ่งขรมึ พูดน้อยอย่างนี้ตลอด

“เกี่ยวสคิรบัคณุแม่ ถ้าเลขาฯ สวย เจ้านายกจ็ะกระชุม่กระชวย
เวลาท�างานไงครับ” ภากรยิ้มกว้าง ก่อนจะหันไปยักคิ้วเย้าแหย ่
น้องชาย “จรงิไหมเนส”

ภานรุจุส่ายหน้าพลางถอนหายใจ “ฉนัไม่ใช่สมภารกนิไก่วดั”
“หึๆ ๆ แล้วจะรอดู” เหน็ใครพูดค�านี้ทไีร สดุท้ายกต็้องกลนื

น�้าลายตวัเองทกุที
“เอ้า กนิข้าวกนัดกีว่าหนุม่ๆ พ่อหวิแล้ว” อาทติย์บอกลกูชาย

ที่มวัแต่คยุกนั
“วันนี้มีแต่ของโปรดไนน์กับเนสทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ อ้ะ ปีกไก่- 

น�้าแดงของเนสจ้ะ แล้วกน็ี่ไข่เจยีวปูของไนน์” หญงิวยักลางคนตกั
อาหารใส่จานให้ลูกชายคนเลก็ จากนั้นจงึตกัให้ลูกชายคนโตบ้าง

“ขอบคณุครบัคณุแม่”
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“ขอบคณุครบั”
“ตกลงสมัภาษณ์เลขาฯ เป็นไงบ้างเนส” ผู้เป็นพ่อถามด้วย

น�้าเสยีงเป็นการเป็นงาน
“ยังเลือกไม่ได้เลยครับ เพราะโอเคทั้งสองคนเลย” ภานุรุจ

ตอบแล้วตกัอาหารใส่ปาก
“เลือกคนที่แกรู้สึกว่าชอบมากกว่าดิ” ภากรแนะน�า เพราะ

การเลอืกด้วยความรู้สกึ บางครั้งกด็กีว่าใช้สมองวเิคราะห์
“ชอบเท่าๆ กนั”
“ไม่มทีาง มนัต้องมคีนที่แกชอบมากกว่านดินงึแน่ๆ”
“แกเป็นใคร ถงึได้รู้ความคดิฉนัดนีกั”
“ฉันก็เป็นพี่ชายแกไง แค่มองตาก็รู้ใจแล้วไอ้น้อง” ผู้เป็นพี่

ยกมอืขึ้นตบหวัน้องชายแบบให้โดนแค่ผมเบาๆ ไปหนึ่งที
“ตาไนน์! อย่าแกล้งน้องส”ิ อษุาดลุูกชายพลางส่ายหน้าไป

มา แม้ภากรจะอายสุามสบิสองแล้ว แต่กย็งัชอบแกล้งน้องเหมอืน
ตอนเดก็ๆ ไม่เปลี่ยน

“ถ้าผมไม่รกัมนั ผมไม่แกล้งหรอกครบัคณุแม่”
“ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ ต่อไปน้องจะเป็นประธานบริษัทแล้ว ถ้า

เผลอไปแกล้งกนัข้างนอก เดี๋ยวเสยีภาพลกัษณ์หมด”
“ใช่ ให้เกยีรตทิ่านประธานนดินงึ” อาทติย์ส�าทบั
ภานรุจุมองพี่ชายและกระตกุยิ้มมมุปากอย่างผู้เหนอืกว่า
“โธ่ ท่านประธานกแ็ค่ต�าแหน่ง เวลากลบับ้านมนักเ็ป็นน้อง

ชายผมเหมอืนเดมินั่นแหละ” ภากรพูดจบกเ็อื้อมมอืไปดงึแก้มว่าที่
ท่านประธานด้วยความรกัและเอน็ดู

หลงัจากกินอาหารเยน็เสรจ็แล้ว ภากรกช็วนภานรุจุไปที่

ห้องท�างานซึ่งอยู่ทางด้านปีกขวาของบ้านทีปกรนฤนาถด้วยกัน  
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ผู้เป็นน้องชายเดนิตามไปโดยไม่ขดัข้อง เมื่อเข้ามาถงึในห้องแล้วจงึ
เอ่ยถามพี่ชายเสยีงเรยีบ

“มอีะไร”
“ขอปรกึษาหน่อย” ภากรมสีหีน้าสบัสนระคนว้าวุ่น
“ว่า?” ภานรุจุยกมอืขึ้นกอดอกรอฟังปัญหาของอกีฝ่าย
“คือ...เมื่อเดือนก่อน ฉันเจอผู้หญิงคนนึง ฉันชอบเขามาก 

แล้วท่าทางเขากช็อบฉนัเหมอืนกนั” เจ้าของใบหน้าหล่อเหลาเกริ่น
ขึ้นโดยไม่อ้อมค้อม

“ออืฮ”ึ
“เราสองคนคุยกันถูกคอมาก แล้วก็อยากจะลองคบกันเป็น

แฟน แต่จู่ๆ เขากห็นฉีนัไปเว้ย จนถงึตอนนี้ฉนักย็งัไม่รู้เลยว่าตวัเอง
ท�าอะไรผดิ” ชายหนุ่มถอนหายใจยาวเหยยีดด้วยความกลดักลุ้ม 

ภานุรุจพยักหน้าเบาๆ นึกอยู่แล้วว่าต้องเป็นปัญหาหัวใจ 
เพราะอกีฝ่ายไม่เคยปรกึษาเขาเรื่องงานเลย 

“แกไม่มเีบอร์ ไลน์ หรอืเฟซบุก๊ของผูห้ญงิคนนั้นเหรอ” ดวงตา
คมกรบิหรี่ลงเลก็น้อย

“ไม่ม”ี 
“อ้าว แล้วไหนบอกว่าคยุกนัถูกคอมาก”
“ก็ใช่ แต่ฉันกับเขาคุยกันเรื่องอื่น ยังไม่ได้ถามข้อมูลติดต่อ

อะไรทั้งนั้น เอาจรงิๆ แม้แต่ชื่อเขาฉนัยงัไม่รูเ้ลย” คิ้วหนาของคนพดู
แทบจะผูกกนัเป็นปม

“อะไรนะ!” ภานรุจุท�าหน้าทึ่ง คยุกนัยงัไงถงึไม่รู้จกัแม้แต่ชื่อ
“เออ นั่นแหละ ฉนัเจอเขาในงานเปิดตวับรษิทัของเพื่อน แล้ว

ก็มีโอกาสได้คุยกันในงาน เราไปนั่งดื่มกันต่อหลังจากนั้น ถึงจะใช้
เวลาด้วยกันแค่ไม่กี่ชั่วโมง แต่ฉันชอบเขามากๆ ฉันรู้สึกว่าผู้หญิง 
คนนี้แหละคอืคนที่ฉนัอยากใช้ชวีติที่เหลอืด้วย” 
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นยัน์ตาของภากรเป็นประกายพร่างพราวเมื่อเอ่ยถงึหญงิสาว
ที่เขาไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่เธอครอบครองหวัใจของเขาไปแล้วทั้งดวง

“แกแน่ใจเหรอว่าไม่ได้ท�าอะไรผิด” พูดถึงเรื่องผู้หญิงหน ี 
ภานุรุจก็อดนึกถึงเรื่องของตัวเองไม่ได้ เพียงแต่เขาไม่ได้รู้สึกลึกซึ้ง
อะไรกบัผู้หญงิคนนั้น

“ไม่เลย ก่อนที่จะหนไีป เขายงัคยุกบัฉนัดีๆ  อยู่เลย”
“เขาอาจจะมเีหตผุลของเขา”
“เหตผุลอะไรวะ”
“ไม่รู้ แต่เดี๋ยววันนึงแกก็รู้เอง โลกมันไม่ได้กว้างใหญ่ขนาด

นั้น ถ้าแกกับเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงๆ ยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันอีก 
จนได้” 

ยกเว้นเรื่องของเขากบัเพลงขวญั...เพราะการที่โชคชะตาน�าพา
ให้เขาและเธอโคจรกลับมาพบกันก็เพื่อให้โอกาสแต่ละฝ่ายชี้แจง
เรื่องที่ยังค้างคาให้เข้าใจกันเท่านั้น เขาไม่ได้ชอบเธอ และเธอก็ 
ไม่ได้ชอบเขาด้วย

“ฉนักห็วงัว่าจะได้เจอเขาอกีครั้ง ไม่งั้นคงคาใจไปตลอดชวีติ
แน่ๆ” ภากรถอนหายใจอย่างอดึอดั ใบหน้าหล่อเหลาเคร่งเครยีด

“อมื ขอให้ได้เจอแล้วกนั” ภานรุจุอวยพร เขาเข้าใจความรูส้กึ
ของพี่ชายด ี

การที่คนคนหนึ่งเดนิออกจากชวีติเราไป ไม่ว่าจะบอกเหตผุล
หรอืไม่บอก มนักค็งเจบ็ปวดไม่ต่างกนั เพราะสดุท้ายเรากไ็ม่มเีขา
อยู่ในชวีติอกีต่อไปอยู่ดี
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‘สาวเต่างอยรอคอยอ้าย เต่างอยรอคอยอ้าย เต่างอย 

รอคอยอ้าย เต่าๆๆๆๆๆๆๆ เต่างอย!’
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือที่ตั้งเป็นเพลง “เต่างอย” ของ 

จนิตหรา พนูลาภ ดงัขึ้น ขณะที่เพลงขวญัก�าลงัปีนขึ้นไปเกบ็มะม่วง
จากต้นหน้าบ้านเพื่อจะน�าไปให้ยายท�ามะม่วงน�้าปลาหวานเป็น 
ของว่างกินกันตอนสาย หญิงสาวหย่อนมะม่วงดิบลูกใหญ่ก�าลังดี
ใส่กระเป๋าผ้าสีขาวที่สะพายอยู่ ก่อนจะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋า-
กางเกงเจเจสรีุ้งเพื่อหยบิเครื่องมอืสื่อสารออกมากดรบั

“สวสัดค่ีะ เพลงขวญัพดูค่ะ” หญงิสาวเอนตวัพงิคาคบไม้เอา
ไว้เพื่อความมั่นคง

“สวสัดคี่ะ คณุเพลงขวญั ดฉินัโทร. จากฝ่ายบคุคลของเดอะ 
ซนักรุ๊ปนะคะ” คนปลายสายแนะน�าตวัอย่างสภุาพ

หวัใจของเพลงขวญัเต้นตึ้กตั้กขึ้นมาทนัท ีเพราะมั่นใจว่าต้อง
เกี่ยวกบัผลการสมัภาษณ์งานแน่ๆ “ค่า”

“หลังจากการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ทางบริษัทพิจารณารับ
คุณเพลงขวัญเข้าท�างานในต�าแหน่งเลขานุการของคุณภานุรุจแล้ว
นะคะ ขอแสดงความยนิดดี้วยค่ะ”

4
ผลการสัมภาษณ์
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เมื่อได้ยนิเช่นนั้น ดวงตากลมโตกท็อประกายพราวพร่างด้วย
ความยินดี หญิงสาวอยากจะกรี๊ดดังๆ แต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ 
เพราะกลัวว่าถ้ากรี๊ดออกไป ฝ่ายบุคคลอาจเปลี่ยนใจไม่รับเธอเข้า
ท�างานกไ็ด้ 

“ขอบคณุมากๆ เลยค่ะ” 
“คณุภานรุจุต้องการให้คณุเริ่มงานวนัจนัทร์นี้เลย สะดวกไหม

คะ”
“ได้ค่ะ” วนันี้วนัศกุร์แล้ว เธอกม็เีวลาเตรยีมตวัอกีสองวนัพอดี
จากนั้นเจ้าหน้าที่สาวก็แจ้งรายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับการ

ท�างานให้เพลงขวญัทราบเพิ่มเตมิ ก่อนจะวางสายไปในอกีสบินาที
ต่อมา

หญงิสาวยงัยิ้มไม่หบุกบัข่าวดทีี่ได้รบั ขณะก�าลงัจะปีนลงจาก
ต้นมะม่วงเพื่อไปบอกผลการสัมภาษณ์งานกับยายนั้นเอง เสียง
โทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นอีกรอบ สงสัยเมื่อครู่นี้ฝ่ายบุคคลจะ
ลมืแจ้งอะไรไปละมั้ง 

“สวสัดคี่ะ เพลงขวญัพูดค่ะ” 
“สวสัดคีรบั” เสยีงทุ้มลกึดงัมาตามสาย
เพลงขวญัขมวดคิ้ว ปกตผิู้ชายที่โทร. หาเธอกม็แีค่พนกังาน

ส่งพสัดเุท่านั้น แต่อาทติย์นี้เธอไม่ได้สั่งซื้ออะไรนี่นา แล้วผูช้ายคนนี้
เป็นใครหว่า 

“ค่า” 
“ผมภานรุจุนะครบั”
หญงิสาวท�าหน้าเหลอหลา เพราะไม่คดิว่าอกีฝ่ายจะโทร. มา 

แต่กต็อบเขาไปอย่างสภุาพ “อ๋อ ค่ะ คณุภานรุจุ”
“ทางฝ่ายบคุคลโทร. มาแจ้งผลการสมัภาษณ์งานแล้วใช่ไหม

ครบั”
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“ใช่ค่ะ ขอบคณุมากนะคะที่ให้โอกาสดฉินั” หวัใจของเธอพอง
โตด้วยความปลาบปลื้ม

“บอกแล้วไงว่าถ้าคุณมีความสามารถ ผมก็พร้อมจะรับคุณ
เข้าท�างานโดยไม่เอาเรื่องในอดตีมาตดัสนิ”

“ขวญั มะม่วงได้หรอืยงัลกู ยายท�าน�้าปลาหวานเสรจ็แล้วนะ” 
เสยีงของยายดงัมาจากในบ้าน

“ค่ะยาย ได้แล้วค่า” เพลงขวญัขานรบั
“สอยมะม่วงอยู่เหรอ” รองประธานหนุ่มถามด้วยน�้าเสียง 

ใคร่รู้
“เปล่าค่ะ ปีนขึ้นมาเกบ็บนต้นเลย” 
‘แล้วเราจะไปบอกเขาท�าไมเนี่ย!’
“ปีน?” ชายหนุม่คงไม่คดิว่าเลขาฯ ของเขาจะมคีวามสามารถ

พเิศษในการปีนต้นไม้ด้วย
เพลงขวัญหัวเราะแห้งๆ “ใช่ค่ะ แต่ดิฉันไม่ได้ปีนบ่อยหรอก

นะคะ พอดวีนันี้นกึอยากกนิมะม่วงน�้าปลาหวานขึ้นมาน่ะค่ะ” 
“ผมไม่มกีฎห้ามเลขาฯ ปีนต้นไม้ครบั ไม่ต้องกงัวล”
“ค่า” ตกลงเขาโทร. มาท�าไมเนี่ย ไม่เหน็เข้าเรื่องสกัที
ราวกบัภานรุจุได้ยนิเสยีงความคดิเพลงขวญัเมื่อเขาเอ่ยต่อว่า
“คือผมโทร. มาแสดงความยินดีด้วย แล้วก็...หวังว่าคุณจะ 

ไม่ท�าให้ผมผิดหวัง เจอกันวันจันทร์นะ” เจ้านายของเธอพูดจบก็ 
วางสายไปทนัที

“เอ้า” สาวรา่งเลก็นิ่วหน้า อะไรของเขา โทร. มาแค่เนี้ย ชอบ
ท�าให้งงทกุทเีลย แต่ช่างเถอะ คงเป็นสไตล์ของคณุชายเยน็ชาละมั้ง 
หน้าที่ของเลขาฯ อย่างเธอกค็อืต้องเรยีนรู้นสิยัใจคอของเจ้านายว่า
เป็นคนยงัไง ชอบหรอืไม่ชอบอะไรบ้าง เพื่อจะได้ท�างานด้วยกนัได้
อย่างราบรื่น และเธอกจ็ะแสดงความสามารถที่มใีห้ภานรุจุเหน็ เพื่อ
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ลบภาพลกัษณ์เรื้อนๆ ที่ญี่ปุ่นออกจากความทรงจ�าของเขาให้ได้!

วันจันทร์ เพลงขวัญตื่นมาตักบาตรกับยายตั้งแต่เช้าตรู ่

เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยส�าหรับการท�างานวันแรก จากนั้นเธอก็อาบน�้า
แต่งตัวด้วยชุดที่ยายตัดให้ และลงมากินอาหารเช้าเบาๆ อย่าง 
โจ๊กหมูใส่ไข่ในห้องนั่งเล่นกบัท่าน ใช้เวลาเพยีงสบินาทกีจ็ดัการกบั
โจ๊กแสนอร่อยหมดถ้วย 

“เอาวางไว้นี่แหละ เดี๋ยวยายจะล้างเอง” ผู้อาวุโสบอกด้วย
น�้าเสยีงอารี

“ไม่เป็นไรค่ะยาย หนูล้างแป๊บเดยีว” เพลงขวญัลกุขึ้นพร้อม
ชามเซรามกิลายคติตี้สแีดงในมอื

ตอนนี้สาวร่างเล็กอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาว สวมทับด้วยสูท- 
แขนยาวและกระโปรงสั้นสีน�้าเงินคัตติงทันสมัย ซึ่งส่งให้เธอดูเป็น
เวริ์กกงิวูแมนยคุใหม่ที่ทั้งคล่องแคล่วและมั่นใจในตวัเอง

หญงิสาวเดนิเข้าไปล้างชามในครวัไม่ถงึสามนาทกีก็ลบัออกมา
“มานั่งตรงนี้สิ ยายจะให้พร” ยายทองมองหลานสาวด้วย

สายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา 
เพลงขวัญย่อตัวลงคลานเข่าเข้าไปหาท่านด้วยท่าทีส�ารวม 

ก่อนจะพนมมอืขึ้น
“ท�างานวนัแรกขอให้ทกุอย่างราบรื่น เจ้านายเอน็ด ูเพื่อนร่วม

งานรกัใคร่ ไม่มคีนคดิร้าย ขออย่าให้มอีปุสรรคใดๆ มากล�้ากราย 
นะลูก”

“สาธ”ุ หญงิสาวยกมอืที่ประนมขึ้นจดหน้าผาก รู้สกึได้ว่ามี
ก�าลงัใจเพิ่มขึ้นเป็นกอง

“เดี๋ยวยายจะท�ากบัข้าวไว้รอตอนเยน็นะ” หญงิชรามองหลาน
สาวอย่างภูมใิจ เพราะตั้งแต่เลก็จนโตเพลงขวญัเป็นเดก็ด ีกตญัญู
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รู้คณุ ไม่เคยสร้างเรื่องวุ่นวายให้ยายต้องปวดหวัเลย
“ค่า เลิกงานแล้วหนูจะรีบกลับบ้านนะคะ” สาวหน้าหวาน

เอ่ยน�้าเสยีงสดใส ลกุขึ้นหยบิกระเป๋าสคีรมีบนโต๊ะกนิข้าวมาสะพาย 
ก่อนจะออกจากบ้าน และมุ่งหน้าไปยังตึกเดอะ ซันกรุ๊ป ซึ่งเป็น 
ที่ท�างานใหม่ของตวัเอง

เมื่อมาถึงแล้ว เพลงขวัญก็ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แผนก
บคุคลเป็นอนัดบัแรก เพื่อเซน็สญัญาเข้าท�างาน รบัทราบกฎระเบยีบ
และข้อตกลงต่างๆ ของบรษิทั จากนั้นเจ้าหน้าที่กพ็าเธอไปแนะน�า
ตวักบัทกุแผนก และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในตกึ กว่าจะเสรจ็กเ็ป็น
เวลาเที่ยงพอด ี

จากนั้นในช่วงบ่าย นาถลดา เลขาฯ ของประธานบรษิทักม็า
พูดคุยเกี่ยวกับหน้าที่ที่เธอต้องท�า ด้วยความที่เพลงขวัญเคยเป็น
เลขาฯ มาแล้วสามปี จงึท�าให้เข้าใจการท�างานได้อย่างรวดเรว็ แต่
กม็บีางอย่างที่หญงิสาวต้องเรยีนรู้เพิ่มเตมิเช่นกนั 

ตลอดทั้งอาทิตย์นั้น เพลงขวัญได้รับการเทรนอย่างเข้มข้น
จากนาถลดา จนกระทั่งวนัจนัทร์ต่อมา เธอจงึได้เริ่มท�าหน้าที่เลขาฯ 
ของภานรุจุอย่างเป็นทางการ

หญงิสาวมาถงึที่ท�างานก่อนเริ่มงานสามสบินาท ี เพราะการ
มาก่อนและกลบัหลงัเจ้านายนั้นเป็นคณุสมบตัขิองเลขาฯ ที่ด ีเมื่อ
ภานรุจุมาถงึ เธอกเ็ข้าไปในห้องท�างานของเขาทนัที

“ท่านรองจะรบัเครื่องดื่มอะไรไหมคะ”
“ขอชาเขยีวร้อนไม่ใส่น�้าตาลครบั ขอบคณุครบั” ชายหนุม่ใน

ชดุสูทสดี�าสนทิซึ่งนั่งอยู่หลงัโต๊ะท�างานไม้เนื้อดบีอกเสยีงขรมึ
“ได้ค่ะ รอสกัครู่นะคะ”
ระหว่างรอเครื่องดื่ม ภานรุจุกเ็ปิดคอมพวิเตอร์และเชก็อเีมล

ไปพลาง จนกระทั่งเพลงขวญักลบัเข้ามาในห้องอกีครั้ง
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“เดี๋ยวช่วยสรปุตารางงานของวนันี้ให้ผมด้วยนะครบั” เขาละ
สายตาจากหน้าจอคอมพวิเตอร์และหนัมามองเธอ

จรงิๆ แล้วภานรุจุสามารถเปิดดูได้เองจากแอปพลเิคชนัปฏทินิ
ในโทรศัพท์มือถือ เพราะเพลงขวัญจะลงตารางงานและตาราง 
นดัหมายทั้งหมดไว้ในนั้น โดยเลอืกดูได้ทั้งแบบรายวนั รายสปัดาห์ 
และรายเดอืน แต่ชายหนุม่กย็งัอยากให้เลขาฯ สาวสรปุให้ฟังอกีครั้ง 
เพื่อเป็นการวอร์มอปัสมองก่อนเริ่มต้นท�างาน

เพลงขวัญรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว เธอนั่งลงบนเก้าอี้หน้า
โต๊ะท�างานของเขา และหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน
ปฏิทินที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องของเธอกับเครื่องของเขา จากนั้นก็
แจ้งก�าหนดการของวนันี้อย่างคล่องแคล่วและชดัเจน

“วันนี้ท่านรองมีประชุมกรรมการบริษัทตอนสิบโมงเช้าค่ะ 
ส่วนตารางในช่วงบ่าย ตอนบ่ายสองโมง...มปีระชมุกบัฝ่ายการตลาด 
และสี่โมงเยน็คณุจริายจุะเข้ามาพบที่นี่ค่ะ”

“ขอบคณุครบั” ภานรุจุพยกัหน้าเบาๆ ก่อนถาม “คณุนาถ
บอกแล้วใช่ไหมครับ ว่าอีกสามเดือนข้างหน้าผมจะขึ้นรับต�าแหน่ง
ประธานบรษิทัแทนคณุพ่อ”

“ใช่ค่ะ ดฉินัพร้อมจะท�าหน้าที่ของตวัเองให้สดุความสามารถ
เช่นกนัค่ะ” ตอนที่รูเ้รื่อง เพลงขวญัทั้งตื่นเต้นและประหลาดใจระคน
กนั เพราะจากต�าแหน่งเลขาฯ รองประธาน จู่ๆ  เธอกจ็ะได้เลื่อนเป็น
เลขาฯ ของประธานบริษัทแบบไม่ได้ตั้งตัว การได้รับเลือกให้ท�า
หน้าที่นี้ท�าให้หญงิสาวยิ่งมั่นใจในศกัยภาพของตวัเองมากขึ้นไปอกี 
เพราะถ้าเธอไม่เก่ง ภานรุจุกค็งไม่ไว้วางใจให้มาเป็นผู้ช่วยของเขา

“นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ แต่ผมจะไม่เชื่อ จนกว่าจะได้เห็น 
ผลงาน”

“ท่านรองอยากให้ดฉินัท�าอะไร มอบหมายมาได้เลยค่ะ”
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“หลังจากผมขึ้นรับต�าแหน่งแล้ว ทางเราจะจัดงานเลี้ยง
ภายใน โดยเชิญผู้ถือหุ้นทั้งหมดอย่างน้อยหนึ่งพันคนมาร่วมงาน 
เพื่อแถลงนโยบายและทศิทางของบรษิทัในครึ่งปีหลงั คณุช่วยรบัผดิ-
ชอบเรื่องการจดังานทั้งหมดด้วยนะครบั”

จุดมุ่งหมายของงานนี้คือการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ภานรุจุต้องการให้ทกุคนมั่นใจว่า แม้พ่อของเขาจะไม่ได้เป็นคนกมุ
บังเหียนเดอะ ซันกรุ๊ปแล้ว แต่บริษัทก็จะยังก้าวไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคงภายใต้การด�าเนนิงานของเขา

“ได้ค่ะ ดฉินัจะเริ่มวางแผนวนันี้เลย” แม้จะเป็นงานช้าง แต่
เพลงขวญักไ็ม่หวั่น เพราะเธอสวย เธอเก่ง เธอแขง็แกร่ง เธอท�าได้!

“ถ้ามปีัญหาอะไรกม็าถามผมได้นะครบั” 
ภานรุจุไม่ได้ต้องการเลขาฯ ที่สมบูรณ์แบบ แต่ต้องการคนที่

ไม่มอีโีก้ เปิดใจรบัฟังคนอื่น ยอมรบัข้อผดิพลาดและพร้อมจะแก้ไข
ให้ดขีึ้น ที่ส�าคญัต้องหมั่นพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ นั่นเป็นเหตผุลที่เขา
เลอืกเพลงขวญั เพราะหญงิสาวมคีณุสมบตัทิี่ว่ามานี้

“ค่ะ ยังไงรบกวนท่านรองล่วงหน้าเลยนะคะ” เลขาฯ สาว
ค้อมศรีษะ

“ตอนเที่ยงคณุจะไปกนิข้าวที่ไหน” จู่ๆ  เขากถ็ามขึ้นแบบไม่มี
ปี่มขีลุ่ย

“เอ่อ...ยังไม่แน่ใจเลยค่ะ น่าจะร้านแถวๆ ออฟฟิศนี่ละค่ะ” 
เท่าที่ไปเซอร์เวย์มา ในซอยข้างๆ บรษิทัมรี้านอาหารอร่อยๆ หลาย
ร้าน วันนี้เธอวางแผนว่าจะไปกินข้าวขาหมูและน�้าผลไม้ปั่นเย็นๆ  
สกัแก้ว

“ถ้างั้นไปกนิข้าวกบัผมกแ็ล้วกนั” คนตวัโตสรปุง่ายๆ ดวงตา
คมกรบิที่มองมาเป็นประกายลุ่มลกึอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเขา

“คะ?” เพลงขวญัขมวดคิ้วเรยีวเข้าหากนัอย่างงนุงง
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“มนีดัแล้วเหรอ”
“เปล่าค่ะ แต่ดฉินัเกรงใจ”
“มนัเป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน ไม่ต้องเกรงใจ”
เมื่อเจ้านายบอกอย่างนั้น แล้วเลขาฯ อย่างเธอจะขัดใจได้ 

ยงัไงล่ะ “โอเคค่ะ”
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5
การสอนงานในแบบของท่านรอง

หลงัจากประชุมคณะกรรมการบรษัิทเสรจ็ตอนเทีย่งตรง 
ภานุรุจก็ขับรถพาเพลงขวัญมายังร้านเรือนเลิศรส ร้านอาหารไทย
สไตล์โมเดริ์นบนถนนวทิย ุภายในร้านอาหารหรูมลีูกค้าทั้งชาวไทย
และต่างชาติที่มารับประทานอาหารเที่ยงกันอย่างเนืองแน่น เมื่อ
พนกังานเหน็ภานรุจุกเ็ข้ามาต้อนรบัทนัที

“สวสัดค่ีะคณุเนส เชญิทางนี้เลยค่ะ” พนกังานสาวเดนิน�าไป
ยงัโต๊ะโซนด้านในโดยที่ชายหนุม่ไม่ต้องเอ่ยอะไรสกัค�า จากนั้นกน็�า
เมนมูาให้สองเล่ม “อกีประมาณห้านาท ีหนจูะมารบัออร์เดอร์นะคะ”

ภานรุจุพยกัหน้าเบาๆ
“ท่านรองมาที่นี่บ่อยเหรอคะ” เพลงขวญัดจูากการที่พนกังาน

รู้จกัเขาเป็นอย่างดี
“ใช่ครบั ปกตผิมจะมากนิอาหารเที่ยงที่นี่ทกุวนั แต่ถ้าวนัไหน

ไม่มีเวลา ผมก็จะกินที่ห้องท�างาน และคุณต้องเป็นคนโทร. สั่ง
อาหารให้ผม เพราะฉะนั้นคณุควรจะรู้ไว้ว่าผมชอบกนิอะไร ไม่ชอบ
กินอะไร จะได้ไม่ต้องคอยถามตลอดเวลา” นี่คือเหตุผลที่เขาพา
เลขาฯ สาวมากนิอาหารเที่ยงด้วยกนั

“รบัทราบค่ะ” เพลงขวญัหยบิสมาร์ตโฟนออกมาจากกระเป๋า-
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สะพายสคีรมี และถ่ายรูปปกเมนูที่มขี้อมูลตดิต่อของทางร้านเอาไว้
อย่างรวดเรว็

“ท่านรองแพ้อาหารอะไรไหมคะ” สาวหน้าหวานถามพร้อม
หยบิสมดุโน้ตกบัดนิสอออกมาจากกระเป๋าใบเดมิ

“ผมกนิได้ทกุอย่าง ยกเว้นอาหารที่มผีกัชกีบัถั่วงอก และต้อง
ไม่เผด็เกนิไป” ภานรุจุบอก ในขณะที่เลขาฯ ของเขากจ็ดยกิๆ

“ท่านรองแพ้ผกัชกีบัถั่วงอกเหรอคะ”
“เปล่าครบั แค่ไม่ชอบ”
“โอเคค่ะ สรปุว่าท่านรองไม่แพ้อาหารอะไรนะคะ”
“ครบั”
“แล้วท่านรองชอบกินเมนูอะไรของที่นี่บ้างคะ” เพลงขวัญ

สอบถามต่อ
“คุณคิดว่าผมชอบอะไรก็สั่งอันนั้นแหละ” ดวงตาเรียวยาว

เป็นประกายวบิวบั อยากทดสอบอกีฝ่ายดูว่าจะรู้ใจเขามากแค่ไหน
“ถ้าสั่งไม่ถูกใจ จะมีผลกับการผ่านโปรหรือเปล่าคะ” หญิง

สาวถามด้วยสหีน้ากงัวล เพราะถงึแม้ว่าทางเดอะ ซนักรุป๊จะรบัเธอ
เข้าท�างานแล้ว แต่กต็้องทดลองงานเป็นเวลาสามเดอืน จากนั้นจะ
มกีารประเมนิอกีครั้งว่าจะได้ท�างานที่นี่ต่อหรอืไม่

“จรงิจงัไปไหมครบั” ภานรุจุอมยิ้ม
“ก็...ไม่รู้สิคะ ท่านรองบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน

นี่นา”
“ผมดูเป็นเจ้านายที่เข้มงวดมากสนิะ”
ค�าถามนั้นท�าให้เลขาฯ สาวท�าหน้าเลิ่กลั่ก “เอ่อ...”
“ว่าไงครบั” ใบหน้าคมคายเคร่งขรมึขึ้น
“อ่า...”
“ถ้าไม่ตอบ ผมจะถอืว่าใช่”
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“คือ...ท่านรองดูขรึมๆ ไงคะ แล้วก็ท่าทางจริงจังด้วย ดิฉัน
เลยแอบคดิว่าถ้าท�าอะไรผดิพลาดนดิเดยีวต้องไม่ผ่านโปรแน่” หญงิ
สาวตดัสนิใจตอบไปตามที่คดิ

ภานรุจุเอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้และยกมอืขึ้นมากอดอก “ใช่ ถ้า
คณุสั่งอาหารมาไม่ถูกใจผมละก ็บ่ายนี้กเ็กบ็ของกลบับ้านได้เลย!”

เพลงขวญัใจหายวูบ “คะ?”
“ผมยงัพูดไม่ชดัอกีเหรอ” ดวงตาคมกรบิฉายแววดุ
“ชดัแล้วค่ะ” หญงิสาวกม้หน้างดุ ใจฝ่อไปหมดเพราะกลวัว่า

จะตกงาน “ถ้างั้นดฉินัสั่งอาหารเลยนะคะ”
“เดี๋ยว” เจ้านายหนุ่มเอ่ยเสยีงเยน็เยยีบ
“คะ?” เพลงขวญัเงยหน้าขึ้นสบตาคนนั่งตรงข้ามอย่างหวาดๆ
“นี่คณุกลวัผมขนาดนั้นเลยเหรอ” เขาท�าหน้าซเีรยีส
“...” สาวร่างเลก็อกึอกั ไม่รู้จะตอบอย่างไรดี
“เมื่อกี้ผมล้อเล่น” ราวกบัมรีอยยิ้มผดุขึ้นในดวงตาคู่คม
“คะ?” คิ้วเรยีวขมวดเข้าหากนั
“ผมล้อเล่น”
“...”
“ผมไม่ได้น่ากลวัอย่างที่คณุคดิหรอกนะ” เขายิ้มกว้าง ตาเป็น

ประกาย
ท่านรองยิ้ม! เพลงขวญัไม่อยากเชื่อสายตาว่าเขาจะยิ้มกว้าง

ได้ขนาดนี้
“เลกิกลวัผมได้แล้ว” ภานรุจุบอกน�้าเสยีงนุ่มนวล
ท่านรองนะท่านรอง แกล้งกันได้ลงคอ อยากจะเอื้อมมือไป

ดงึแก้มเขาให้หายมนัเขี้ยวจรงิๆ
“กป็กตทิ่านรองไม่ค่อยยิ้มนี่คะ ใครกต็้องกลวัแหละค่ะ”
“ผมไม่ชอบยิ้มโดยไม่มเีหตผุล”



ภัคธร  55   

“แล้วถ้าสมมตุว่ิาพรุง่นี้เปิดตลาดหุน้มา หุน้ของเดอะ ซนักรุป๊
พุ่งพรวดขึ้นทนัทสีบิจดุ ท่านรองจะยิ้มไหมคะ” เพลงขวญัหายเกรง็
เป็นปลดิทิ้งเมื่อรู้ว่าเจ้านายหนุ่มไม่ได้น่ากลวัเหมอืนภาพลกัษณ์

“ถ้ามเีรื่องดีๆ  เกดิขึ้นกบับรษิทั ผมกต้็องดใีจอยู่แล้ว” รอยยิ้ม
มเีสน่ห์ยงัคงระบายอยู่บนใบหน้าหล่อเหลาสะอาดสะอ้าน

“ขออนุญาตรับออร์เดอร์นะคะ” ขณะนั้นพนักงานเสิร์ฟของ
ร้านกเ็ดนิเข้ามาพอดี

“ให้ดฉินัสั่งให้เลยใช่ไหมคะ” เพลงขวญัถามเจ้านายหนุม่เพื่อ
ความแน่ใจ

“ครบั”
“งั้นเอา...แกงเขียวหวานเนื้อตุ๋น แกงจืดลูกรอก” หญิงสาว 

ก้มหน้าอ่านเมนู และเปิดหน้าถดัไป “แล้วกส็้มต�าไทย ใส่พรกิสอง
เมด็พอนะคะ”

ภานรุจุวางสายตาไว้ที่เธอ รอยยิ้มบางๆ ผดุขึ้นที่มมุปากเมื่อ
ได้ยนิชื่อเมนูถดัมา

“เอาปีกไก่น�้าแดงกบัซี่โครงหมูทอดกระเทยีมด้วยค่ะ ทกุอย่าง
ไม่ใส่ผกัชนีะคะ แล้วกข็อข้าวสวยสองที่ค่ะ” เธอพยายามสั่งอาหาร
รสชาตกิลางๆ แต่กไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าจะถูกใจเจ้านายหรอืเปล่า

“เครื่องดื่มรบัอะไรดคีะ” พนกังานเสริ์ฟถามต่อ
“สั่งเครื่องดื่มให้ผมด้วยนะครบั” รองประธานหนุม่บอกเลขาฯ 

สาว เพราะรู้ว่าเธอจะถามอกี
ริมฝีปากอิ่มสีชมพูที่ก�าลังจะขยับถามชะงัก เปลี่ยนเป็นรับ 

ค�าสั่งแทน “ได้ค่ะ” ตอนสั่งอาหารเขามคี�าใบ้ให้ แต่เครื่องดื่มนี่คง
ต้องใช้ทักษะการเดาล้วนๆ “ขอน�้ามะพร้าวปั่น แล้วก็...แตงโมปั่น
ค่ะ”

“ค่ะ ขออนญุาตทวนออรเ์ดอรน์ะคะ มแีกงเขยีวหวานเนื้อตุน๋ 
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...” พนกังานสาวไล่เรยีงรายการอาหารจนครบ
“อมื...ขอน�้าเปล่าสองแก้วด้วยค่ะ” ถ้าเขาไม่ชอบน�้าผลไม้ปั่น

ขึ้นมา ยงัไงกย็งัมนี�้าเปล่าไว้ให้ดื่ม เพลงขวญัคดิอย่างรอบคอบ
“ได้ค่ะ รออาหารประมาณยี่สบินาทนีะคะ”
“ค่า ขอบคณุค่ะ” 
เมื่อพนักงานเสิร์ฟออกไปแล้ว เพลงขวัญก็หันกลับมามอง 

เจ้านายหนุม่ “หวงัว่าท่านรองจะชอบอาหารและเครื่องดื่มที่ดฉินัสั่ง
ไปนะคะ”

ภานรุจุตอบเสยีงขรมึ “ลองสงัเกตดเูองครบัว่าชอบหรอืเปล่า 
คณุอาจจะต้องมากนิข้าวเที่ยงกบัผมทั้งอาทติย์นี้เพื่อเกบ็ข้อมลูเรื่อง
อาหาร”

“ทั้งอาทติย์เลยเหรอคะ” หญงิสาวเบกิตาโต
“ใช่ครบั เพราะแค่วนัเดยีว คณุคงยงัสรปุไม่ได้”
“กจ็รงิค่ะ” เพลงขวญัพยกัหน้าไวๆ เมื่อเหน็ว่าเขาพูดถูก
“ผมไม่ได้แกล้งคุณนะครับ แต่นี่เป็นวิธีการสอนงานของผม 

ผมอยากให้คณุเรยีนรู้ด้วยตวัเองมากกว่าให้คอยบอกทกุอย่าง”
“ดฉินักไ็ม่ได้คดิว่าท่านรองแกล้งเลยนะคะ” เธอส่ายหน้าหวอื
“ดแีล้ว ที่ผมเลอืกคณุ กเ็พราะว่าเชื่อใจคณุ และผมกห็วงัว่า

คณุจะเชื่อใจผมเหมอืนกนั” 
ดวงตาสดี�าขลบัที่มองมาฉายแววจรงิใจ ประกายสว่างไสวใน

ดวงตาคู่นั้นท�าให้หวัใจของเธอเต้นผดิจงัหวะทนัท ี
“ค่ะ” 
‘แกจะใจเต้นท�าไมเนี่ย เขาพดูเรื่องงานไหม ไม่ได้สารภาพรกั

สกัหน่อย’
“ถ้าเราไม่เชื่อใจกัน ก็คงท�างานด้วยกันไม่ได้ และอย่าลืมที่

ผมบอก ถ้าคุณมีปัญหาในการท�างาน หรือมีเรื่องอะไรไม่สบายใจ 
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ให้ถามได้เลย ผมยนิดใีห้ค�าแนะน�าเสมอ”
“ขอบคณุมากๆ เลยค่ะ” เพลงขวญัยิ้มซาบซึ้ง “ถ้างั้น...ดฉินั

ขอปรกึษาท่านรองเรื่องงานเลยนะคะ”
“ได้ครบั” ภานรุจุรอฟังอย่างตั้งใจ
เมื่อเจ้านายเปิดโอกาส หญงิสาวกซ็กัถามสิ่งที่ยงัสงสยัเตม็ที่ 

จนมาถงึเรื่องการจดังานเลี้ยงผู้ถอืหุ้น ซึ่งถอืเป็นงานใหญ่งานแรกที่
เธอต้องรบัผดิชอบ ถ้างานนี้ออกมาด ีกก็ารนัตไีด้เลยว่าเธอจะผ่าน
การทดลองงานแน่นอน 

ส�าหรบัเพลงขวญั เมื่อได้ลงมอืท�างานอะไรสกัอย่างแล้ว เธอ
จะตั้งใจท�าให้เตม็ที่ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถนดัหรอืเกนิก�าลงั หญงิสาว
ก็ไม่เคยอายที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เพราะเธอถือคติว่า
คนเราไม่ได้เก่งไปหมดทุกอย่าง บางอย่างก็ต้องอาศัยผู้ที่เก่งกว่า
คอยชี้แนะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดตรงไหนเลย ดีกว่ามัวทะนงตัวกลัวจะ 
เสยีหน้าจนงานออกมาเละเทะ

“หลังจากส่งแผนการจัดงานให้ท่านรองดูแล้ว ถ้าท่านรอง
อนมุตั ิดฉินักจ็ะด�าเนนิการตามแผนทนัท ีและจะไปประสานงานกบั
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจดังานลลุ่วงตามแผนที่วางเอาไว้นะคะ” 

การได้ไปแนะน�าตวักบัแผนกต่างๆ ท�าให้เธอได้รู้จกัพนกังาน
และโครงสร้างขององค์กรทั้งหมดแล้ว

“แล้วจะส่งแผนให้ผมได้เมื่อไหร่ครับ ภายในอาทิตย์หน้าได้
ไหม” ท่านรองเอ่ยด้วยน�้าเสยีงสบายๆ แต่คนฟังแอบกดดนั

“ได้ค่ะ” เมื่อเจ้านายต้องการอย่างนั้น ไม่ได้กต็้องได้ละ!
“ขอบคณุครบั”
จากนั้นหญงิสาวกส็อบถามเรื่องอื่นๆ ต่อ จนกระทั่งพนกังาน

น�าอาหารและเครื่องดื่มมาเสริ์ฟ
“แก้วไหนของผมครับ” ภานุรุจมองแก้วน�้ามะพร้าวปั่นและ
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แก้วน�้าแตงโมป่ัน ก่อนเลื่อนสายตาขึ้นมองใบหน้าใสของเลขาฯ สาว
“มะพร้าวปั่นค่ะ” เพลงขวญัเลื่อนแก้วให้เขาอย่างสภุาพ
“ขอบคณุครบั” 
ภานุรุจเริ่มรับประทานอาหารโดยตักปีกไก่น�้าแดงมาใส่จาน

เป็นอนัดบัแรก
ด้านเพลงขวัญก็กินไปสังเกตเจ้านายไป เธอพบว่ามีความถี่

ในการตกัปีกไก่น�้าแดงมากที่สดุในบรรดาอาหารทั้งหมด รองลงมา
คอืแกงจดืลูกรอกและแกงเขยีวหวานเนื้อตุ๋นตามล�าดบั ส่วนซี่โครง-
หมูทอดกระเทยีมเขาตกัไปแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้น

ตลอดการรบัประทานอาหาร ภานรุจุดื่มน�้ามะพร้าวปั่นไม่ถงึ
ครึ่งแก้ว แสดงว่าเขาไม่ชอบแน่ๆ พรุ่งนี้เธอคงต้องลองสั่งอย่างอื่น
ให้

รองประธานหนุม่และเลขาฯ สาวออกจากร้านอาหารใน

เวลาบ่ายโมงสบิห้านาท ีและมุง่หน้ากลบัออฟฟิศเพื่อประชมุกบัฝ่าย
การตลาดตอนบ่ายสอง 

ระหว่างทางเพลงขวญัเริ่มร่างแผนการจดังานเลี้ยงคร่าวๆ ลง
ในสมดุโน้ตว่าต้องท�าอะไรบ้าง ที่แน่ๆ เลยกค็อืหาสถานที่ที่สามารถ
รองรบัคนได้หนึ่งพนัคน เลอืกวนัเวลาที่เหมาะสม เขยีนก�าหนดการ
ภายในงาน ส่งหนงัสอืเชญิผู้ถอืหุ้น เตรยีมข้อมูลและเอกสารต่างๆ 
ที่จะใช้ นอกจากนั้นยงัมอีกีหลายสิ่งที่ต้องจดัการให้เรยีบร้อย

“ท�างานกบัผมเหนื่อยหน่อยนะ” เสยีงทุม้ลกึที่ดงัขึ้นท�าให้สาว
หน้าหวานหลดุจากความคดิ

เพลงขวัญหันไปมองเขาและยิ้มกว้าง “ดิฉันไม่กลัวเหนื่อย
หรอกค่ะ กลัวไม่มีเงินมากกว่า” แววตาของเธอเต็มไปด้วยความ 
มุ่งมั่น
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ริมฝีปากรูปกระจับสีชมพูระเรื่อระบายยิ้มน้อยๆ “คุณนาถ
บอกว่า คณุท�างานหาเงนิช่วยครอบครวัมาตั้งแต่เดก็แล้วเหรอครบั” 

“ใช่ค่ะ” หญงิสาวตอบเสยีงฉะฉาน
ภานรุจุมองเธอด้วยสายตาชื่นชม การสมัภาษณ์รอบแรกกบั

นาถลดาเป็นการพดูคยุเพื่อดบูคุลกิภาพ ทศันคต ิและความสามารถ
ทั่วไปของผู้สมคัร ส่วนการสมัภาษณ์รอบสองกบัเขาจะเป็นค�าถาม
เจาะจงเกี่ยวกบังานที่ต้องท�ามากขึ้น รวมถงึทดสอบไหวพรบิในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย

เขาบอกนาถลดาว่าต้องการเลขาฯ ที่ขยัน ทัศนคติดี และ
พร้อมเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่จ�าเป็นต้องเก่งมาก เพราะเรื่องนี้ฝึกฝนกนั
ได้ ฝ่ายนั้นจงึคดัเลอืกมาให้สองคน และหนึ่งในนั้นกค็อืเพลงขวญั

ตอนแรกที่เห็นรูปเธอในแฟ้มประวัติ ภานุรุจไม่อยากเชื่อว่า
โลกจะกลมได้ขนาดนี้ และวินาทีต่อมา ชายหนุ่มก็นึกสงสัยว่า  
ผู้หญิงที่เคยอาเจียนใส่หัวเขาคนนี้เหรอที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เขา
บอกนาถลดา ต้องมบีางอย่างผดิพลาดแน่ๆ เพราะนาถลดาเป็นคน
ที่มสีายตาเฉยีบแหลมมาก เวลาสมัภาษณ์งานใครพูดจรงิ ใครพูด
ไม่จริง เธอดูออกหมด ดังนั้นถ้าเพลงขวัญโกหกคงไม่ผ่านการ
สมัภาษณ์มาถงึรอบสดุท้าย นั่นท�าให้ภานรุจุอยากรูว่้าหญงิสาวเป็น
คนยงัไงกนัแน่

หลงัจากชี้แจงเรื่องที่เพลงขวญัเข้าใจเขาผดิแล้ว ชายหนุ่มจงึ
สมัภาษณ์เธออย่างละเอยีด แล้วกพ็บว่าอกีฝ่ายมคีวามสามารถและ
ไหวพรบิยอดเยี่ยม สมกบัที่ผ่านเข้ามาในรอบชอร์ตลสิต์ แต่เขากย็งั
ลงัเลว่าจะเลอืกเธอดหีรอืไม่

ภานุรุจไปคุยกับนาถลดาเพื่อสอบถามข้อมูลของผู้สมัคร 
ทั้งสองคนเพิ่มเตมิแล้วน�ามาประกอบการตดัสนิใจ เธอเล่าให้ฟังว่า 
ปัจจุบันเพลงขวัญอาศัยอยู่กับยายซึ่งเป็นช่างตัดเสื้อ ส่วนพ่อแม่ 
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เสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตุ
ด้วยความที่ไม่ได้ร�่ารวย หญงิสาวและครอบครวัจงึต้องดิ้นรน 

เพลงขวัญช่วยครอบครัวท�างานหาเงินมาตั้งแต่อายุได้เพียงหกขวบ 
หลังเลิกเรียนเธอจะออกไปรับจ้างล้างจานตามร้านอาหารกับแม่ 
ส่วนวนัหยดุกจ็ะพากนัไปรบัจ้างท�าความสะอาดบ้าน ขณะที่พ่อนั้น
รบัจ๊อบส่งเอกสารทั่วกรงุเทพฯ และท�างานรบัจ้างทั่วไปตามแต่จะมี
คนจ้าง เวลามงีานเทศกาล พ่อกบัแม่จะไปขายของกนิและน�้าหวาน 
เพลงขวญักต็ามไปช่วยพวกท่านด้วยอกีแรง

ความล�าบากท�าให้เธอตั้งใจเรียน และมุ่งมั่นจะหางานดีๆ  
เงนิเดอืนเยอะๆ เพื่อเลี้ยงดูคนในครอบครวัให้มคีวามเป็นอยู่ที่ดขีึ้น

หลงัจากเรยีนจบ หญงิสาวเข้าท�างานเป็นเลขาฯ ของผูบ้รหิาร
ในบรษิทัชปิปิงขนาดกลางแห่งหนึ่ง เธอท�างานอยู่ที่นั่นสามปี ก่อน
จะลาออกมาสมคัรงานที่เดอะ ซนักรุ๊ปเพื่อความก้าวหน้า

จากที่ได้ใช้เวลาด้วยกนัมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถงึตอนนี้ ภานรุจุ
มั่นใจแล้วว่าพื้นฐานของเพลงขวญัเป็นเดก็ด ีแต่สิ่งที่เกดิขึ้นที่ญี่ปุ่น
ในคืนนั้นคงเป็นเพราะอารมณ์อ่อนไหวที่ท�าให้หญิงสาวท�าอะไร 
ลงไปโดยขาดสติ

“ตอนนี้ยายของคณุคงไม่ต้องท�างานหนกัแล้ว”
“ยายยงัรบัตดัเสื้ออยู่เหมอืนเดมิค่ะ ดฉินัอยากให้พกั ท่านก็

ไม่ยอม บอกว่าไม่อยากอยู่ว่างๆ แต่ก็รับงานน้อยลงกว่าเมื่อก่อน
เยอะแล้วค่ะ” เพลงขวญัพูดไปยิ้มไป 

“นี่ถ้าพ่อกับแม่ยังอยู่ พวกท่านก็คงจะไม่ยอมหยุดท�างาน
เหมอืนกนั” ตั้งแต่จ�าความได้ เธอกเ็หน็พ่อกบัแม่ท�างานตลอด โดย
แทบไม่มวีนัหยดุเลย

...
‘ถ้าอยากสบาย เรากต็้องขยนันะรู้ไหม’ พ่อสอนเธออย่างนั้น
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‘ใช่ ถ้าขี้เกยีจ กม็แีต่จะอดตาย’ แม่เสรมิ
‘แล้วขวญักต้็องตั้งใจเรยีนด้วยนะลกู โตขึ้นจะได้มงีานดีๆ  ท�า’
‘ค่ะ หนจูะขยนั จะตั้งใจเรยีนให้ได้เกรดสงูๆ โตขึ้นหนจูะดูแล

พ่อแม่กบัยายเองนะคะ’ เพลงขวญับอกด้วยน�้าเสยีงมุ่งมั่น
...
“ผมเสยีใจด้วยนะครบั เรื่องพ่อแม่ของคณุ” ชายหนุ่มกล่าว

อย่างจรงิใจ
“ขอบคณุค่ะ” ถ้าสามารถขอพรได้สกัข้อ เธอกอ็ยากจะขอให้

ชาตหิน้าได้เกดิมาเป็นลูกของพวกท่านอกีครั้ง
“ผมเชื่อนะครบัว่าตอนนี้พวกท่านยงัมองดูคณุจากบนฟ้า และ

ภูมใิจที่เหน็คณุประสบความส�าเรจ็”
ประโยคนั้นท�าให้เพลงขวัญคิดถึงคนบนฟ้าจับใจ จนกลั้น

น�้าตาเอาไว้ไม่อยู ่หญงิสาวยกมอืขึ้นปาดน�้าตาที่ร่วงเผาะลงมาและ
เอ่ยเสยีงเครอื “ขอโทษค่ะ” 

“ไม่ต้องขอโทษหรอกครบั อยากร้องกร็้องเลย ผมอนญุาต” 
ภานรุจุเอ่ยปลอบพร้อมทั้งยื่นอะไรบางอย่างให้เธอ

เพลงขวญัมองผ้าเชด็หน้าสขีาวสะอาดที่อยู่ในมอืเขา ก่อนจะ
เงยหน้าขึ้นบอกอย่างเกรงใจ 

“ขอบคณุค่ะ แต่ไม่เป็นไรดกีว่า”
“ผมยงัไม่ได้ใช้”
แม้เขาจะบอกอย่างนั้น แต่เธอกย็งัไม่กล้ารบัมา
“หรอืจะให้ผมเชด็ให้”
“เอ่อ มะ...ไม่ค่ะ” เพลงขวญับอกอย่างละล�่าละลกั และรบั

ผ้าเชด็หน้ามาจากมอืหนาแต่โดยดี
หญิงสาวใช้ผ้าเช็ดหน้าที่มีกลิ่นน�้ายาปรับผ้านุ่มหอมอ่อนๆ 

ซบัน�้าตา และพยายามตั้งสต ิเพราะไม่อยากแสดงความอ่อนแอออก
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มาให้เจ้านายเห็น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเวลาพูดถึงพ่อแม ่
ทไีร เธอกห็้ามน�้าตาไม่ได้ทกุที

“เดี๋ยวดิฉันเอากลับไปซักให้แล้วจะเอามาคืนท่านรองพรุ่งนี้
นะคะ”

“ครบั” ภานรุจุตอบรบัสั้นๆ แล้วเงยีบไปพกัหนึ่ง ก่อนที่เขา
จะเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน “ผมเป็นก�าลงัใจให้นะ” ประโยคนั้น
ท�าให้หวัใจของคนฟังอุ่นซ่านไปทั้งดวง

“ขอบคณุมากค่ะ” เพลงขวญัยิ้มอย่างตื้นตนั การมากนิข้าว
ด้วยกนัวนันี้ท�าให้เธอรูว่้า ถงึแม้ภายนอกเจ้านายหนุม่จะดูเคร่งขรมึ
และเย็นชา แต่จริงๆ แล้วเขาอ่อนโยนและอบอุ่นอย่างคาดไม่ถึง 
เลยละ


