บทนํา

“เธอมีเวลาสามเดือนสําหรับการทดลองงาน ถาประคองตัวเอง

ใหอยูรอดครบตามกําหนด ฉันจะรับเธอเขาทํางาน”
แพรววนิตทองคําพูดของหัวหนาฝายบุคคลที่กลาวไวในวันนัด
สัมภาษณจนจําขึน้ ใจ และกาวเดินเขาบริษทั ผูผ ลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ชั้นนําของประเทศดวยความตื่นเตน วันนี้เปนวันแรกของการทดลอง
งานในตําแหนงเลขาฯ ประธานกรรมการบริษัท ตําแหนงที่เด็กกะโปโล
อยางเธอไมเคยคิดฝนอาจเอื้อม
แพรววนิตตองไปรายงานตัวที่ฝายบุคคลกอน กอนที่พนักงาน
แผนกดังกลาวจะพาเธอไปหาใครคนหนึง่ สาวนอยรางเล็กในชุดทํางาน
แสนเรียบรอยแตออกจะเชยในสายตาคนอื่น ตื่นเตนทั้งคืนจนแทบ
นอนไมหลับ หากแตเธอกลับไมรูสึกงวงงุนเลยสักนิด เพราะอีกไมกี่
นาทีขางหนาเธอจะไดเจอกับใครบางคนที่ตนเองคอยติดตามความ
เคลื่อนไหวผานทางหนาจอโทรทัศนมานานแสนนาน
“ดิฉนั พาเลขาฯ คนใหมมาทดลองงานแลวคะ” พนักงานฝายบุคคล
6 เสนหาใกลใจ

บอกกับชายรางสูงใบหนาครึม้ หนวดทีร่ อการมาของวาทีเ่ ลขาฯ คนใหม
อยูในหองพักผอนของเขาอยางใหความยําเกรงในฐานะคนสนิทของ
เจานาย แพรววนิตเหลือบตาขึน้ มองสีหนาและแววตาเรียบนิง่ ทีเ่ หมือน
ไมพรอมเปนมิตรกับใครของคนตัวสูงใหญอยางเก็บขอมูล
“ทํางานเร็วดี คุณไปไดแลว เดี๋ยวผมจัดการทุกอยางเอง” เขา
กลาวเสียงเรียบกอนทีพ่ นักงานฝายบุคคลจะคอมศีรษะใหและปลีกตัว
ออกไป
“สวัสดีคะ”
แพรววนิตทําตัวไมถกู เมือ่ ตองอยูก บั เขาสองตอสองจึงยกมือไหว
ตามธรรมเนียม เพราะดูอยางไรเธอก็คงอายุนอยกวาเขาหลายป แต
อีกฝายกลับเมินการไหวของเธอจนหญิงสาวไหวเกอ รีบเอามือลงอยาง
เกๆ กังๆ บรรยากาศการเริ่มงานวันแรกชางแปลกประหลาดยิ่งนัก
“ผมชื่อออสติน เปนบอดี้การดสวนตัวของคุณฐานัส” เขาแนะนํา
ตัวเสียงเรียบ
‘อยางกับในหนังมาเฟยฮองกง…มีบอดี้การดสวนตัวดวย’
สาวนอยตื่นเตนมากเมื่อรูวาวาที่เจานายมีบอดี้การดสวนตัว แต
กลับเก็บอาการดังกลาวไวในใจอยางมิดชิด เธอเปนคนประเภท…รักนะ
แตไมแสดงออก ยิ่งชื่อของใครมีผลตอใจเธอมากเทาไร หญิงสาว
จะยิ่งปกปดความรูสึกสวนนั้นไวลึกมากจนไมมีใครลวงรูแมกระทั่ง
กับเพื่อนสนิท เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีคนรูความลับมากกวาหนึ่งคน
มั น จะไม ใ ช ค วามลั บ อี ก ต อ ไป…เหมื อ นความในใจของเธอที่ มี ต  อ
เจาของบริษัทแหงนี้มานานหลายป หากลวงรูไปถึงหูคนอื่นโดยเฉพาะ
เจาตัว
ความสุขที่ไดแอบรักก็คงจะถูกรุกรานและคอยๆ หายไปในทีส่ ดุ
กลาวแนะนําตัวเสร็จเขาก็มองนิ่งและไมพูดอะไรตอ แพรววนิต
ที่รอฟงอยูจึงเริ่มรูสึกแปลกๆ หญิงสาวมองไปรอบหองสี่เหลี่ยมขนาด
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ไมเล็กไมใหญที่ภายในหองมีเพียงโซฟารับแขกตัวเดียวกับโทรทัศน
จอใหญเครื่องหนึ่งเหมือนจัดไวเปนมุมพักผอนชั่วคราวเทานั้น แตเมื่อ
หันกลับมาก็ยังเห็นเขาจองเธออยูเชนเดิมจึงลองเอยถาม
“มีอะไรติดหนาฉันไหมคะ…”
“ผมตองการใหคุณแนะนําตัว” เขาตอบเสียงเรียบบอกความ
ตองการอยางไมออมคอม ทวาแววตานิ่งสนิทตั้งแตวินาทีแรกที่เห็น
ดูเหมือนจะมีความหงุดหงิดไมนอย
แพรววนิตรูตัววาทําใหหนุมรางบึ้กอารมณเสียจึงยิ้มแหยและ
รีบแนะนําตัวสนองความตองการของเขา
“ขอโทษที่เสียมารยาทคะ…ฉันชื่อแพรววนิตคะ ชื่อเลนฟางขาว
จะเรียกสัน้ ๆ วาฟางเฉยๆ ก็ไดคะ ฉันไมถอื ” แนะนําตัวเสร็จก็รบี ฉีกยิ้ม
สดใสใหเขาอยางประจบ แตอีกฝายเหมือนจะไมเลนดวยเพราะยังคง
มีสีหนาเรียบเฉยบอกบุญไมรับจนแพรววนิตคอยๆ หุบยิ้มลงอยาง
เจื่อนๆ
“ฝายบุคคลบอกอะไรกับคุณบางเกี่ยวกับหนาที่เลขาฯ สวนตัว
ของคุณฐานัส” เขาเอยถามอยางไมใหเสียเวลาและไมคิดจะเชื้อเชิญ
คนมาใหมนั่งคุยที่โซฟาแมแตนาทีเดียว แตแพรววนิตไมคิดถือสา
“ยังไมไดบอกรายละเอียดอะไรมากนักคะ บอกแควาคุณสมบัติ
เลขาฯ สวนตัวที่ทางบริษัทตองการคือตองมีความอดทนสูง มีความ
เสียสละสูง พรอมทํางานตลอดเวลา…ถาผานทดลองงานสามเดือนจะ
รับเขาทํางานคะ” หญิงสาวบอกตามที่หัวหนาฝายบุคคลแจงไวในวัน
สัมภาษณ
แววตาเรียบนิง่ ของออสตินจองคนพูดไมวางตาจนแพรววนิตรูส ึก
ประหมา เมือ่ เธอพูดจบเขาก็พยักหนาเล็กนอยกอนจะเสริมรายละเอียด
“เลขาฯ สวนตัวของคุณฐานัสไมเหมือนเลขาฯ ทั่วไป ถาคุณคิด
จะทํางานรวมกันก็ควรจะไดรูรายละเอียดมากกวานี้ และผมจะให
8 เสนหาใกลใจ

โอกาสคุณตัดสินใจอีกครั้งวาจะรับงานหรือเปลา”
คําพูดของเขาทําใหแพรววนิตเริ่มหวั่น หากแตใจก็ยังบอกให
เธอสูตอ
“แลวหนาที่ของฉันมีอะไรบางหรือคะ”
“สิ่งแรกที่คุณควรตองรูคือเลขาฯ สวนตัวของคุณฐานัสจะตอง
ยายเขาไปอยูในเพนตเฮาสสวนตัวของเจานายทันทีที่รับงาน เพื่อคอย
ดูแลใกลชิดทุกเรื่องนับตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอน คอยจัดการ
เรื่องสวนตัวตางๆ และทําตามความตองการของคุณฐานัสทุกอยาง”
สาวน อ ยเบิ ก ตากว า งอย า งตกตะลึ ง เดิ ม ที แ พรววนิ ต ไม ไ ด
คาดหวังอะไรกับความรูสึกลมๆ แลงๆ ของตัวเองเลย เธอพบตัวจริง
ของฐานัสเพียงครั้งเดียวเมื่อหลายปกอน ชายหนุมมาเปนวิทยากร
บรรยายพิ เ ศษให กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ ห นึ่ ง ในฐานะศิ ษ ย เ ก า ของ
มหาวิทยาลัย และหลังจากนัน้ ก็ตดิ ตามความเคลือ่ นไหวของเขาเรือ่ ยมา
ไมวาจะเปนขาวทางธุรกิจหรือแมกระทั่งขาวชายหนุมควงกับดาราสาว
หลายๆ คน ลวนเปนสิ่งที่แพรววนิตใหความสนใจทั้งสิ้น
หญิงสาวรูส กึ ประทับใจบุคลิกสวนตัวและความสามารถของฐานัส
กอนที่เวลาจะคอยๆ เปลี่ยนความประทับใจใหกลายเปนความรัก
แพรววนิตมุง มัน่ ตัง้ ใจเรียนเพือ่ จะเขามาสมัครงานในบริษทั ของชายหนุม
โดยหวังเพียงวาขอใหไดอยูในองคกรเดียวกันก็พอ จะเปนตําแหนง
อะไรเธอก็ไมเกี่ยง แตเมื่อหญิงสาวบังเอิญไดยินพนักงานฝายบุคคล
คุยกันถึงเรื่องการเปดรับสมัครเลขาฯ สวนตัวของประธานกรรมการ
บริษทั เธอก็เปลีย่ นใจหันไปยืน่ ใบสมัครในตําแหนงเลขาฯ ทันที กอนที่
เธอจะไดรับโอกาสใหเขามาทดลองงานในวันนี้ ซึ่งแพรววนิตไมคิด
ไมฝนเลยวาเธอจะมีโอกาสถึงขั้นไดเขาไปอยูในเพนตเฮาสสวนตัวของ
ชายหนุม
“ผมบอกให คุ ณ รู  ก  อ นเลยว า งานนี้ จ ะไม มี เ วลาเป น ส ว นตั ว
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ทุกอยางหมุนรอบตัวเจานาย หนาที่เดียวของคุณคือตองทําตามคําสั่ง
เทานัน้ …บางครัง้ อาจจะไดรบั ความกดดันสูงมาก สวนมากไมคอ ยมีใคร
ทนรับความกดดันได…คุณคิดวาพอจะทํางานนี้ไดไหม”
ถึงจะฟงดูคลายคนใชมากกวาเลขาฯ ตําแหนงสุดหรูที่ทําใหเธอ
ตื่นเตนจนแทบนอนไมหลับ เพราะคิดวาจะไดดูแลงานเอกสาร จัดการ
คิวงานตางๆ คอยดูแลเรื่องงานในบริษัทใหเจานายหนุมอยางใกลชิด
แตมันคงไมเลวรายอยางที่ออสตินกลาวเตือนกระมัง…หญิงสาวชั่งใจ
กอนจะพยักหนาตอบรับ
“ฉันรับงานนี้คะ…”
“ดี…แตจําเอาไวอยางหนึ่ง คุณฐานัสไมชอบคนที่ไมรูหนาที่ของ
ตัวเอง โดยเฉพาะพวกที่ชอบคิดเกินเลยในเชิงชูสาวกับเจานายมักจะ
อยูไดไมเกินสามวันก็ถูกไลออก…ดังนั้นประเมินตัวเองใหดี ถาคุณคิด
วาไมสามารถทําหนาที่เลขาฯ ที่ดีไดก็กลับไปซะ”
คําเตือนของบอดี้การดหนุมทําใหแพรววนิตเผลอหลบสายตา
อยางคนมีชนักติดหลัง แตกระนั้นก็ยืนยันออกไปอยางหนักแนนวา
“ฉันไมคิดอะไรแบบนั้นกับเจานายแนนอนคะ”

ถูกบอดี้การดหนุมสัมภาษณและทําความเขาใจเกี่ยวกับการทํา

หนาที่เลขาฯ สวนตัวของฐานัสอยูนาน แพรววนิตก็ถูกพาตัวเขาไป
พบกับเจาของบริษัทในหองทํางานของชายหนุม ประตูเปดออกทําให
ไอเย็นจากขางในพวยพุงออกมาสูดานนอก หญิงสาวยืนตัวแข็งเกร็ง
เมื่อผิวสัมผัสกับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ พลางคิดในใจวา…
นี่หองทํางานของมนุษยหรือเปนถิ่นที่อยูอาศัยของเหลานกเพนกวิน
ชางหนาวจับใจดีเหลือเกิน
“ผมพาเลขาฯ คนใหมมาแนะนําตัวครับคุณฐานัส”
เสียงราบเรียบของบอดี้การดหนุมขาดหวงไป ภายในหองจึง
10 เสนหาใกลใจ

เงียบสนิท มีเพียงเครื่องปรับอากาศที่สงเสียงอยางนุมนวล หญิงสาว
รอฟงวาเจาของหองจะเอยอะไร พลางหัวใจก็เตนตึกตัก จองมองไปยัง
รางสูงใหญที่นั่งหลังตรงบนเกาอี้ประธานกรรมการของบริ ษั ท เซ็ น
เอกสารบางอยางในแฟมสีดําสีหนาเรียบเฉย แพรววนิตพยายามระงับ
ความตื่นเตนและเก็บอาการประหมาอยางสุดกําลัง นานหลายนาทีกวา
ฐานัสจะวางปากกาลงและเปดปากพูดกับคนมาใหม
“ชื่ออะไร”
นํ้าเสียงราบเรียบไมบงบอกอารมณของเขาทําใหแพรววนิตตอง
ลอบกลืนนํ้าลาย หายใจติดขัดในลําคอ เปนครั้งแรกที่หญิงสาวไดมา
ยืนตอหนาผูชายที่เธอมองผานหนาจอโทรทัศนบอยๆ ไดยินเสียงของ
เขาแบบสดๆ และมีสงิ่ หนึง่ ทีแ่ พรววนิตคิดเอาไวมาตลอด วาหากชีวติ นี้
มีโอกาสไดมายืนตรงหนาเขาสักครั้ง เธอจะยิ้มใหกับเสือยิ้มยากคนนี้
และแพรววนิตก็ทําอยางที่คิด ทวาหญิงสาวไมไดรับรอยยิ้มตอบกลับ
มาอยางที่หวัง หนําซํ้าสายตาเรียบนิ่งของเขากําลังเริ่มมีแววหงุดหงิด
รอยยิ้มของเธอจึงหายวับไปอยางรวดเร็ว
“ฉะ…ฉันชื่อแพรววนิตคะ ชื่อเลนฟางขาว ทานประธานจะเรียก
วาฟางเฉยๆ ก็ไดคะ”
เขาฟงเฉยๆ แตไมคิดจะพยักหนาตอบรับหรือเอยอะไรออกมา
สักคําจนแพรววนิตทําตัวไมถูก แตหญิงสาวก็พยายามทําใจดีสูเสือ
และสงยิ้มใหเขาอยางเปนมิตร ยายของเธอสอนเสมอวาถาเราอยากได
อะไรจากใคร จงมอบสิง่ นัน้ ใหกบั เขากอน แลวสิง่ ทีต่ อ งการจะถูกสงคืน
กลับมาในสักวันหนึง่ ทวารอยยิม้ จากฐานัสคงเปนขอยกเวนของคําสอน
จากยายกระมัง เพราะเขาไมยอมยิ้มใหเธอ แมเพียงการแยมริมฝปาก
นิดๆ ก็ไมมี…ชายหนุมไมคอยยิ้มใหใครสักเทาไรจนใครๆ ตางก็เรียก
เขาวาเสือยิ้มยาก อยางนั้นก็คงไมแปลกถาเธอจะไมไดรับรอยยิ้มจาก
เขาสงกลับมา
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“เธอเรียนจบดานบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมาครับ อายุ
ยี่สิบสองป ไมมีประวัติเสื่อมเสีย” ออสตินกลาวเสริม
“บอกหรือยังวากฎของฉันคืออะไร”
“เรียบรอยแลวครับ” ออสตินคอมศีรษะลงเล็กนอย
กฎที่ ค นเป น นายพู ด ถึ ง คื อ ข อ ห า มสํ า คั ญ ที่ อ อสติ น บอกกั บ
แพรววนิตกอนหนานี้ นั่นคือการปฏิบัติตัวกับเจานายอยางเหมาะสม
ไมสอแววยั่วยวนหรือเชิญชวนในทํานองชูสาว ซึ่งหญิงสาวมั่นใจวา
เธอทําได ถึงแพรววนิตจะชื่นชอบฐานัสแคไหน แตเธอไมใชคนทีช่ อบ
แสดงความรูส กึ อยางโจงแจงเชนนั้นอยางแนนอน
“นายออกไปไดแลว”
บอดี้การดหนุมคอมศีรษะอีกครั้งกอนจะออกไปจากหองทํางาน
ของคนเปนนายอยางเงียบๆ คราวนี้แพรววนิตเลยยิ่งทําตัวไมถูก
เขาไปใหญ เพราะไมมีใครบอกเลยวาเธอควรออกไปดวย หรืออยูในนี้
ตอ หญิงสาวชั่งใจครูหนึ่งกอนจะยิ้มใหเขาเล็กนอยแลวคอมศีรษะให
ชายหนุมบาง จากนั้นเทาเรียวเล็กขาวซีดที่จมหายไปในรองเทาคัทชู
สีดําเรียบรอยก็คอยๆ กาวถอยหลังและหมุนตัวออกไป
“จะไปไหน!”
เทาเล็กชะงักกอนจะหมุนตัวกลับไปหาคนถามอยางตกใจ “อะ…
ออกไปขางนอกคะ”
“ฉันสั่งหรือ”
“เออ…” หญิงสาวหนาเสียเมื่อถูกเสียงเรียบนิ่งทวาเต็มไปดวย
ความกดดันเอยถาม
“มานั่งตรงนี้” เขาออกคําสั่งเสียงเขมเหมือนเริ่มไมสบอารมณ
คุณฐานัสทีเ่ ธอเคยเห็นตามรายการตางๆ แมจะพูดนอย นิง่ ขรึม
แตไมมีแววดุดันขนาดนี้ สาวนอยใจสั่นและมือก็พลอยสั่นไปดวย
แตกระนัน้ ก็พาตัวเองไปนัง่ ลงฝง ตรงขามตามความประสงคของเจานาย
12 เสนหาใกลใจ

หมาดๆ จนได
“ออสตินบอกอะไรกับเธอบางเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองทํา”
“ฉันตองยายเขาไปพักในเพนตเฮาสของทานประธานคะ และ
คอยดูแลทุกอยางตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอน”
หญิงสาวบอกตามทีร่ มู า ออสตินอธิบายเพิม่ เติมกอนมาพบฐานัส
วา แพรววนิตตองตื่นกอนเจานายอยางนอยครึ่งชั่วโมง ฐานัสมักจะ
ตื่นตีหาทุกวัน หนาที่ของเธอคือเตรียมบีบยาสีฟนบนแปรง จัดวางไว
ในลักษณะพรอมใชงาน เตรียมผาเช็ดตัว เสือ้ ผาทีต่ อ งใส และคอยดูแล
ความเรียบรอยเรื่องเสื้อผาหนาผมกอนออกจากเพนตเฮาส ยิ่งฟง
ยิ่งเหมือนหนาที่แมบานเขาไปทุกขณะ แตหญิงสาวกลับชอบใจที่มี
โอกาสทําอะไรแบบนีใ้ หกบั เขา และหลังจากนัน้ เธอก็ตอ งออกมาทํางาน
กับชายหนุมทุกวัน หนาที่ในบริษัทก็ตองทําไมใหขาดตกบกพรอง
กลับมาถึงเพนตเฮาสสาวนอยก็ยังไมหมดหนาที่ในวันนั้นๆ
แพรววนิตยังตองคอยกํากับแมบานใหจัดเตรียมอาหารเย็น เตรียม
นํ้าอุนไวใหเต็มอาง เตรียมผาเช็ดตัว ชุดนอน และบีบยาสีฟนบนแปรง
เหมื อ นตอนเช า เท า กั บ ว า เวลาส ว นตั ว ของเธอจะถู ก ฐานั ส ยึ ด ไป
ทัง้ หมด…นีจ่ งึ เปนเหตุผลวาทําไมออสตินถามแพรววนิตซํ้าแลวซํา้ เลาวา
เธอจะรับงานนี้หรือไม
“เปนเลขาฯ สวนตัวของฉันไมงายนะ ทําไหวหรือ”
“ไหวคะ” คนอยากไดงานรีบบอกทันควัน ดวงตากลมโตมอง
สบกั บ สายตาเรี ย บนิ่ ง ของเขาที่ ม องเธออย า งประเมิ น แสดงความ
จริงใจอยางแนวแน
ฐานัสไมพูดอะไร เขามองเธอนิ่งครูหนึ่งอยางไมแสดงความรูสึก
นึกคิด กอนจะลุกจากเกาอีแ้ ลวออมมาหยุดขางหลังสาวนอย แพรววนิต
หันขวับไปมองอยางงุนงง กอนจะเบิกตากวางอยางตกใจเมื่ออยูๆ
ใบหนาหลอเหลาที่ไรความรูสึกก็กมลงมาใกลจนปลายจมูกของเธอ
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เกือบชนแกมสาก หญิงสาวนั่งตัวแข็งเปนหิน แตรางกายกลับสั่นเทิ้ม
เกินการควบคุม ใบหนาเรียวเล็กขืนออกอัตโนมัติ พลันเกาอี้ของเธอ
ก็ถูกหมุนกลับไปหาเขา มือหนาสองขางคํ้าบนที่วางแขน ใบหนาคมอยู
ในระดับเดียวกับหนาเธอ ทําใหหัวใจของแพรววนิตเตนดังโครมคราม
จนกลัววาเขาจะไดยินมัน
“กลัวหรือชอบ”
เปนคําถามที่ทําใหสาวนอยเบิกตากวางขึ้นอีกคํารบ เธอสั่นหนา
ปฏิเสธอยางตืน่ ตระหนก ในใจนึกหวัน่ วาเขาจะจับความรูส กึ ได ยิง่ เห็น
สายตาไมไวใจของชายหนุมยิ่งทําใหแพรววนิตกังวล
“กะ…กลัวคะ ทะ…ทานประธานกรุณาถอยออกไปไดไหมคะ
ฉันเปนโรค กะ…กลัวสัมผัสของเพศตรงขามคะ”
เสียงตอบรัวเร็วของเธอทําใหฐานัสขมวดคิว้ หรีส่ ายตาจองเลขาฯ
คนใหมของตัวเองอยางคนหา หลายคนแลวทีม่ าทําหนาทีใ่ นตําแหนงนี้
แตไมมีใครอยูไดนานเพราะมักจะสงสายตาเชิญชวนมาใหเขาทั้งวันจน
นารําคาญ ตอใหหลอนจะสวยหยาดฟาแคไหน แตฐานัสไมใชสมภาร
กินไกวัด หากอยากขึ้นเตียงกับเขาอยาไดคิดมารวมงานกับชายหนุม
เด็ดขาด เพราะเธอจะไมมีวันไดเขาใกลสายตาของเขาเลยแมแต
เซนติเมตรเดียว
“โรคแบบนี้มีจริงงั้นหรือ มีหลักฐานไหมวาเปนอยางที่พูดจริง”
“มะ…ไมมีหลักฐานทางการแพทยคะ ฉันไมเคยไปหาหมอ แต
หลั ก ฐานที่ ชั ด เจนคื อ ฉั น จะตั ว สั่ น มากและทํ า อะไรไม ถู ก เมื่ อ ถู ก
เพศตรงขามแสดงทาทีคุกคาม” สาวนอยโกหกเสียงสั่น เธอจะไมยอม
ใหเขาจับความรูสึกไดโดยเด็ดขาด วิธีนี้คงจะพอชวยปกปองอาการ
สั่นสะทานที่กําลังเกิดขึ้นไดบาง ทวา…
“งั้ น เธอคงไม เ หมาะที่ จ ะเป น เลขาฯ ส ว นตั ว ของฉั น แล ว ละ
แพรววนิต” เขาสรุปเสียงเรียบและผละออกไปเหมือนหมดธุระจะคุย
14 เสนหาใกลใจ

“หมายความวาอะไรคะ” หญิงสาวถามกลับอยางตกใจและมอง
ตามรางสูง
ฐานัสกลับไปนั่งลงบนเกาอี้ตามเดิม กอนจะกลาวเสียงเรียบ
เชนเดียวกับแววตาที่ใชมองเธอทุกขณะ
“มีหลายครัง้ ทีฉ่ นั มักจะดืม่ คลายความเครียดจนเมาและไมไดสติ
หนาที่ของเธอนอกจากที่วามาทั้งหมดคือตองคอยดูแล เช็ดเนื้อเช็ดตัว
เปลีย่ นเสือ้ ผาใหฉนั นอนสบาย…ถาเธอกลัวสัมผัสผูช ายนัน่ หมายความ
วาเธอดูแลฉันไมไดแนนอน”
“ไมคะ …ฉันดูแลทานประธานได” คนกลัวถูกปฏิเสธรับเขาทํางาน
รีบโพลงอยางลืมตัว แตเมื่อพลั้งปากพูดออกไปแลวก็ตองพายเรือไป
ใหถึงฝง “…ฉันกลัวเฉพาะการถูกคุกคามอยางเมื่อครูนี้เทานั้นคะ ถา
ไมแสดงทาทีเหมือนจะเขามาทํารายฉันก็สามารถรับมือไดสบายคะ”
สิ้นประโยคยาวเหยียดของตัวเอง แพรววนิตก็หอบหายใจเล็กนอย
ตอสูกับความตื่นเตนที่ปะทุอยูภายในใจ
ใบหนาคมคายของนักธุรกิจหนุมไรซึ่งรอยยิ้ม สายตาเรียบนิ่ง
มองเธออยางบงบอกความรูสึกชนิดหนึ่งที่ทําใหคนถูกมองเกิดอาการ
หนาชา แพรววนิตทันเห็นแวบหนึ่งวามุมปากของเขามีรอยเยาะเล็กๆ
ปรากฏอยู ทวาแทนที่จะโกรธหญิงสาวกลับยิ่งมีแรงผลักดัน อยาก
พิสูจนตัวเองและลบคําสบประมาทที่พุงออกมาจากสายตาคูนั้นเปน
เทาทวี…จริงอยูท สี่ าวนอยจบใหมอยางเธอหลงรักผูช ายตรงหนามานาน
หลายปจนกุเรื่องโรคประหลาดขึ้นมาอยางไมทันคิดหนาคิดหลัง แต
เธอไมใชผูหญิงประเภทที่อยูในกลุมตองหามของฐานัสอยางแนนอน
ตอใหรักเขาแคไหนแพรววนิตก็ไมเคยคิดครอบครองหรือแสดงความ
รูสึกใหชายหนุมรู หญิงสาวเปนคนหนักเอาเบาสู และไมใชคนโงที่ดู
ไมออกวาสายตาของฐานัสในขณะนี้กําลังดูถูกการกระทําสิ้นคิดของ
เธอแคไหน สาวนอยจึงหวังเพียงเขาใหโอกาสเธอไดพสิ จู นตวั เองสักครั้ง
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เทานั้น ทวาเจาของแววตาเรียบนิ่งแฝงความเยาะหยันกลับนั่งเฉย
อยูนานสองนานจนแพรววนิตเกือบจะถอดใจ ถาเขาไมพูดประโยคนี้
ออกมา
“ออกไปเรียนรูงานกับเลขาฯ หนาหองใหเขาใจระบบงานและ
หนาที่ทั้งหมดภายในวันนี้…แลวเย็นนี้เขามารอฉันในหองทํางาน”
อยากจะคัดคานนักวาเธอไมใชอัจฉริยะที่เกงกาจถึงขั้นสามารถ
รูระบบงานทั้งหมดไดภายในวันเดียว ทวาแพรววนิตไมพูดอยางนั้น
หรอก หญิงสาวเปลี่ยนความหมั่นไสเปนฉีกยิ้มใหคนหนานิง่ จนเจาตัว
ตองขมวดหัวคิ้ว สาวนอยยิ้มขันในใจอยางอารมณดี เขาไมรูหรอกวา
นี่คือวิธีโตกลับในแบบฉบับของแพรววนิต
‘เอาสิ…รายกาจแคไหนฟางก็จะยิ้มสูคุณคะ ทานประธาน’

16 เสนหาใกลใจ

1

หนาที่ของเลขาฯ

ไดรับโอกาสใหมาเรียนรูงานกับเลขาฯ หนาหอง แพรววนิตก็

ไมรอชา คอมศีรษะใหเจาของไหลกวางที่นั่งหลังตรงทําหนานิ่งแต
สายตาจับจองดวงหนาออนเยาวแทบทุกอิริยาบถจนคนถูกมองเกิด
ความประหมา แตหญิงสาวยังเก็บอาการไดเปนอยางดี รางบอบบาง
ออกจากหองทีเ่ ย็นจับขัว้ หัวใจมาอยางเกร็งๆ หนาหองทํางานของฐานัส
มีสองหนุมหนาตาดี อายุรุนราวคราวเดียวกับคนเปนนายกําลังนั่ง
ประจําโตะตัวเอง แตเมื่อเห็นแพรววนิตเดินออกมา ทั้งสองคนก็ยืน
ตัวตรงเหมือนรูหนาที่อยูแลว กอนที่ชายหนุมรางสูงเจาของใบหนา
เกลี้ยงเกลาจะสงยิ้มใหแพรววนิตอยางเปนมิตร ซึ่งดูเหมือนวานี่จะ
เปนรอยยิ้มแรกกระมังที่พนักงานใหมอยางเธอไดรับจากคนบริษัทนี้
“นองฟางขาวใชไหมครับ พี่ชื่อกองกลางนะ เรียกพี่กองเฉยๆ
ก็ได สวนคนนี้ชื่อพี่เมธ เราสองคนเปนเลขาฯ สวนตัวของคุณฐานัส
ครับ”
“สวัสดีคะ พี่กอง พี่เมธ…ชวยแนะนําฟางดวยนะคะ” สาวนอย
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ยิ้มใหเพื่อนรวมงานรุนพี่ทั้งสองคนจนตาปด จึงไดรับสายตาเอ็นดูจาก
หนุมไทยเชื้อสายจีนอยางกองกลางไปเต็มๆ สวนเมธาเพียงแตมอง
ดวยสายตาเรียบเฉยไมบงบอกความรูสึกใด
“มานั่งตรงนี้กอนครับ เดี๋ยวพี่จะเปนคนสอนงานใหฟางเอง”
กองกลางพยักหนาเรียกและเลื่อนเกาอี้อีกตัวออกมาใหแพรววนิตนั่ง
สาวนอยรางเล็กทําตามอยางวางายกอนที่การทํางานวันแรกในชีวิต
ของเธอจะเริ่มตนขึ้น
“ฝายบุคคลและออสตินนาจะบอกหนาที่คราวๆ มาแลว แตพี่
ขอทําความเขาใจกับฟางใหมทั้งหมดนะครับ”
“คะ” หญิงสาวตอบรับอยางกระตือรือรนและเอาสมุดบันทึก
เลมเล็กประจํากายออกมาจด แพรววนิตเปนคนชอบจดบันทึก แมจะ
มีความจําดีเยี่ยมแตก็ไมเคยประมาท ไมวาจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ
เธอจะบันทึกเรือ่ งราวเอาไวทงั้ หมด ทําใหการใชชวี ติ เปนไปอยางราบรืน่
“กอนอืน่ พีข่ อบอกกอนนะครับวาภาระงานของคุณฐานัสคอนขาง
เยอะ เลยจําเปนตองมีเลขาฯ หลายคน…เลขาฯ สวนตัวของคุณฐานัส
มีทงั้ หมดสามคน หนึง่ คือพี่ สองคือพีเ่ มธ และคนทีส่ ามซึง่ เปนตําแหนง
ทีพ่ วกพีพ่ ยายามสรรหามาโดยตลอดแตไมคอ ยประสบความสําเร็จก็คือ
ฟาง”
“คะ” หญิงสาวพยักหนาตอบรับพรอมสงยิ้มบางๆ ใหคนที่ทํา
หนาที่สอนงานและอธิบายความเปนมาใหเธอฟงดวยเสียงทุมนุม
“บอกนองดวยวาเดือนนี้ตําแหนงเลขาฯ คนที่สามถูกไลออกไป
สี่คนแลว” เสียงแบบโมโนโทนเหมือนคนไมยินดียินรายกับอะไรดังมา
จากเมธา แพรววนิตหันไปมองคนพูดที่ไมไดละสายตาจากหนาจอ
คอมพิวเตอรอยางฉงน กอนจะถูกกองกลางเรียกความสนใจกลับมา
“ทํางานไปนา…อยามาทําใหนองใจเสีย”
“หึๆ” เสียงตอบรับสัน้ ๆ ในลําคอจากเมธามีเพียงครัง้ เดียวกอนที่
18 เสนหาใกลใจ

เขาจะไมใหความสนใจการสอนงานของกองกลางอีกตอไป
เหตุใดเลขาฯ คนที่สามของฐานัสถึงถูกไลออกเปนวาเลนกันนะ
แพรววนิตขมวดคิ้วอยางสงสัย กอนที่เธอจะไดรับคําตอบจากคน
สอนงาน
“คนทํางานใกลชดิ กับคุณฐานัสสวนมากจะเปนผูช ายทัง้ หมดครับ
ฟาง แตเลขาฯ คนที่สามจําเปนตองเปนผูหญิง เพราะตําแหนงนี้จะ
มีหนาที่แตกตางจากพวกพี่มาก เนื่องจากคุณฐานัสตองการคนที่มี
คุณสมบัติครบถวน สามารถดูแลเขาไดทุกอยาง ทั้งเรื่องงานและ
เรื่องสวนตัว”
“แล ว ทํ า ไมตํ า แหน ง ของฟางถึ ง โดนไล อ อกบ อ ยๆ คะ” ถาม
ข อ สงสัยอยางไมใหเสียเวลา เลยไดเห็นกองกลางคลี่ยิ้มละมุนออกมา
กอนจะตอบเสียงนุมนวล
“ปญหามันเกิดจากเจานายของเรานีแ่ หละครับฟาง ทีเ่ กิดมาหลอ
แถมยังมีเสนหดึงดูดเพศตรงขามเกินไป”
สาวนอยอดยิ้มไมไดเมื่อเห็นเลขาฯ สวนตัวพูดเหน็บผูชายหนา
นิ่งที่นั่งหลังตรงทํางานในหองอยางไมกลัวตาย
“คุณฐานัสเปนคนมาตรฐานสูงครับ ทุกอยางตองเฉียบตองเนี้ยบ
เสือ้ ผาตองเรียบกริบ งานตองเรียบรอย ตองเปะทุกองศา ภาษาชาวบาน
เรียกวาเยอะครับ”
แพรววนิตรีบหันไปมองประตูหองอยางระแวงเมื่อกองกลางเลน
นินทาเจานายระยะเผาขน ชายหนุม เหมือนจะรูท นั เพราะมีเสียงหัวเราะ
ในลําคอเบาๆ ดังออกมาจากเขา หญิงสาวจึงหันกลับไปมองอยางฉงน
ขมวดคิ้วเล็กนอยและประเมินในใจวาคนตรงหนาคงจะสนิทกับฐานัส
พอตัว ไมอยางนั้นคงไมกลาพูดถึงคนในหองขนาดนี้
“ไมตองกลัวหรอกครับฟาง เจานายเราเปนคนรักสันโดษ ตอให
มีเรื่องดวนก็ไมเดินออกมาหาสังคมหรอกครับ เต็มที่ก็โทร.เรียกเรา
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เขาไปหาแคนั้น”
“พี่ ก องทํ า งานที่ นี่ ม ากี่ ป  แ ล ว คะ ท า ทางเหมื อ นจะสนิ ท กั บ
ทานประธานมากทีเดียว” ขอสังเกตจากแพรววนิตสงผลใหชายหนุม
พยักหนารับ
“ก็ทํามาสี่หาปแลวครับ สวนเรื่องความสนิท พี่สนิทกับเจานาย
เรามานานเปนสิบปแลว”
“พี่ ก องเป น เพื่ อ นกั บ ท า นประธานหรื อ คะ” หญิ ง สาวทํ า หน า
ประหลาดใจ กอนที่กองกลางจะพยักหนารับอีกครั้ง
“พี่ พีเ่ มธ แลวก็ฐานัสเราเปนเพือ่ นกันมาตัง้ แตเรียนมหาวิทยาลัย
ครับ”
“ออ…ถึงวาละคะ ดูสนิทกันจังเลย”
“หึๆ ปกติถา ยังไมผา นทดลองงานพีไ่ มบอกนะครับ แตพถี่ กู ชะตา
กับเราเลยบอกใหรูเร็วกวาคนอื่นเปนกรณีพิเศษ…ออ วันแรกๆ พี่
อาจจะยังพูดถึงเจานายเราดวยวาจาสุภาพอยู แตวันตอๆ ไปถาเห็น
พวกพี่ทําตัวไมคอยเคารพเจานายก็ไมตองตกใจนะครับ นั่นเปนเรื่อง
ปกติ เราตกลงกันไววา จะทํางานกันอยางเพือ่ น ไมใชลกู นองกับเจานาย…
แตตอหนาคนภายนอกอาจจะตองรักษาภาพลักษณกันสักเล็กนอย”
“คะ” หญิงสาวคลี่ยิ้มอยางกระตือรือรนและเก็บขอมูลอยางมี
ความสุข
“เอาละ…กลับมาที่เรื่องความเยอะของเจานายของเรากันดีกวา
ครับ…ฐานัสตองการคนที่เรียนรูงานไดไว ถาเปนไปไดภายในสามวันนี้
ฟางตองรูหนาที่และระบบงานทั้งหมดครับ” กองกลางดึงแพรววนิต
เขาสูโหมดจริงจัง หญิงสาวจึงอดพูดแทรกไมได
“ทานประธานใหเวลาฟางแควันนี้วันเดียวคะ…แตฟางพรอมคะ
พี่กองพูดมาไดเลย” หญิงสาวบอกอยางจริงจัง ทาทางขะมักเขมนของ
เธอทําใหคนสอนงานนึกเอ็นดู
20 เสนหาใกลใจ

“เรื่องงานในบริษัทไมมีอะไรมากหรอกครับ เดี๋ยวเราคอยๆ
เรียนรูไปก็ได แตที่สําคัญกวาคือเรื่องสวนตัวของเจานายเราตางหาก”
คนพูดแสดงความหนักใจออกมาทางนํ้าเสียงซึ่งแพรววนิตสัมผัสได
แตหญิงสาวไมไดพูดขัดแตอยางใดและปลอยใหเขาพูดตอ “ผูหญิง
ที่เขามารับตําแหนงนี้ สวนใหญมาเพื่อจับฐานัสหวังรวยทั้งนั้น แต
เจานายเราไมใชคนกินไมเลือก เรียกวาเปนพวกกินยากก็ไดครับ
เลือกกินสุดๆ ผูห ญิงคนไหนพิศวาสหวังจะขึน้ เตียงดวย ขอบอกไวเลย
วาอยามาทํางานรวมกัน เพราะเจานายเราเขาจะไมแลหลอนแมแต
หางตา”
ตุบ!
เสียงหัวใจของใครบางคนรวงหลนสูพื้น กอนจะสูดหายใจและ
บอกตัวเองวาเธอไมไดหวังเขาไปอยูในสายตาเขาอยูแลว แคไดมายืน
ตรงจุดนี้ก็เกินฝนคนธรรมดาอยางเธอมาไกลโขแลว…
“พี่ยํ้าเตือนอยางนี้กับทุกคนนะครับฟาง ไมไดพูดกับฟางแค
คนเดียว แตกลับไมมีใครรักษาอาการไดเลยสักคน” กองกลางทําเสียง
เซ็ง แพรววนิตจึงยิ้มแหยเพราะเธอก็ไมรูเหมือนกันวาตัวเองจะเก็บ
อาการปลื้มคนในหองไดมากนอยแคไหน
“ตอนอยูที่บริษัทก็ไมเทาไร แตพอกลับไปที่เพนตเฮาสก็ทําทา
จะกระโจนใสเจานายของเราทุกคนจนถูกไลออกเปนวาเลน”
“แล ว ที่ ผ  า นมาไม เ คยมี ใ ครอยู  ยื ด เลยหรื อ คะ…ฟ ง ดู เ หมื อ น
ทานประธานนาจะทํางานมาหลายปแลว”
“ฟางเปนคนแรกเลยนะครับที่ถามเรื่องนี้” สายตาเปนประกาย
ของชายหนุมแสดงความชื่นชมมากกวาตําหนิ คนถามจึงโลงใจและ
รอฟงคําตอบ “เรื่องมันเกิดเพราะเลขาฯ คนเกาที่ทํางานกันมาหลายป
ลาออกนั่นแหละครับฟาง เดิมทีคุณเอมอรเปนคนดูแลฐานัสทุกอยาง
และทํามาตรฐานไวสูงมากจนเจานายเราเคยตัว แตพอเธอมีแฟนเลย
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เริ่มมีปญหาเพราะแฟนของเธอดันหวงที่เธอดูแลเจานายเกินขอบเขต
สุดทายเลยตองลาออก ลําบากทุกคนตองวิ่งหาผูหญิงที่สามารถทําได
ทุกอยางอยางคุณเอมอรมาแทนนี่แหละครับ”
“ฟางจะตัง้ ใจทําใหไดอยางคุณเอมอรคะ พีๆ่ จะไดไมตอ งลําบาก
สัมภาษณคนบอยๆ” หญิงสาวพูดติดตลก แตแววตาหนักแนนจริงจัง
ไมมีแววลอเลนเลยแมแตนอยจนกองกลางนึกชอบ
“พี่ก็หวังใหฟางเปนคนสุดทายครับ เพราะพี่ปวดหัวกับความ
เรื่องเยอะของเจานายเรามาเปนเดือนแลว”
แพรววนิตหัวเราะออกมาเบาๆ และรูสึกวาเธอเขากับกองกลาง
ไดอยางรวดเร็วเนื่องจากชายหนุมเปนคนอัธยาศัยดี เลขาฯ หนุมหลอ
พวงตําแหนงเพื่อนสนิทของทานประธานอธิบายหนาที่ของแพรววนิต
โดยละเอียด กอนจะเริ่มสอนงานเอกสารและลองใหสาวนอยจบใหม
ไดทดสอบความสามารถ ซึ่งหญิงสาวก็ทําไดเปนอยางดี และเหมือน
จะเกินจากที่อีกฝายคาดหวังเอาไวเสียดวยซํ้า เพราะคนสอนงานคอย
เอยปากชมไมขาดสาย
ครึ่งวันเชาผานไปอยางเรียบรอย เจาของรางบอบบางที่แตงกาย
สุภาพเรียบรอยตามปกติของคนทํางานออฟฟศตั้งใจทํางานอยาง
ไมวอกแวก แตกตางจากเลขาฯ คนกอนๆ ที่มักจะหาเรื่องเขาไปหา
ประธานหนุมในหองและคอยถามเรื่องสวนตัวของฐานัสตลอดเวลา
จนคนสอนงานอยางกองกลางเองยังนึกรําคาญ ทวาสาวนอยคนนี้
กลับตางออกไป แพรววนิตไดรบั คําชมทัง้ วันจนหัวใจพองโต เธอไมหวัง
อะไรมากหรอก ไมเคยคิดจะขึ้นเตียงกับผูชายที่ชื่อฐานัสเพื่อหวังรวย
สิ่งเดียวที่เธอหวังจากเขามีเพียงการไดอยูขางๆ คอยดูแลเขาเงียบๆ
เทานั้น

ตลอดทั้งวันแพรววนิตไดรูเรื่องสวนตัวของฐานัสพอสมควร
22 เสนหาใกลใจ

แนนอนวาสิ่งที่กองกลางถายทอดใหฟงยังไมถึงหาสิบเปอรเซ็นตเลย
ดวยซํ้า เพราะอยางไรเสียเธอก็เปนคนใหม ยังไมผานการทดลองงาน
ตําแหนงหนาทีเ่ หมือนแขวนอยูบ นเสนดายทีพ่ รอมจะขาดผึงไดทกุ เมือ่
ดังนั้นความไววางใจในตัวสาวนอยจบใหมจึงยังมีไมมาก แตสําหรับ
แพรววนิตแลวถือวาเธอไดรับความไววางใจจากกองกลางมากทีเดียว
เพราะมีหลายครั้งที่เขาเอยปากวา
“ฟางเปนคนแรกนะครับที่รูเรื่องนี้ ปกติพี่ไมบอกใครงายๆ นะ
ถาไมผานทดลองงาน”
เรื่องที่เขากลาวถึงคือเรื่องลับๆ ของฐานัสที่คนธรรมดาทั่วไป
ไมมีวันรู เชนการจัดตารางคูควงใหกับฐานัส แพรววนิตทําตาโตเมื่อ
รูวามีการจัดตารางชนิดนี้ใหกับชายหนุมจนกองกลางขํา กอนที่เขาจะ
อธิบายเพิ่มเติมวามีผูหญิงมาติดพันเจานายหนุมอยูพอสมควร แต
ใชวาฐานัสจะควงกับทุกคน เลขาฯ สวนตัวจึงตองคอยสกรีนคนใหกับ
เจานาย และสเปกของประธานหนุม ก็คอ นขางตายตัว ฐานัสชอบผูห ญิง
มีระดับ รูจักดูแลตัวเองและรูจักกาลเทศะ ผูหญิงเหลานั้นตองรูและ
เขาใจถึงระดับความสัมพันธ
แพรววนิตเขาใจในบัดดลวาเหตุใดเขาจึงควงแตดารานางแบบ
เสียเปนสวนใหญ นั่นก็เพราะสาวๆ เหลานั้นตองคอยคํานึงถึงชื่อเสียง
ของตัวเองเชนกัน ทําใหความสัมพันธอยูในระดับที่ตกลงกันได ซึ่ง
เมื่อสาวนอยนึกยอนมองตัวเอง เธอชางหางไกลจากคําวาสเปกของ
ฐานัสไปหลายโยชน
“อีกสิบหานาทีคุณฐานัสจะเลิกงานแลว ฟางเขาไปรอในหอง
ไดเลย” ยังคงเปนกองกลางที่คอยชี้นําเธอในวันนี้ สวนเมธาเขาเปน
หนุมนิ่งๆ คลายคลึงกับฐานัสเมื่อมองแวบแรก แตหลังไดรวมงานกัน
ตลอดทั้งวันทําใหรูวาชายหนุมเพียงแคเปนคนพูดนอย แตเขาก็ใจดี
พอสมควร
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“อยางนั้นฟางขอตัวกอนนะคะ”
“โชคดีครับฟาง”
“โชคดี”
ประโยคแรกมาจากกองกลาง สวนประโยคหลังมาจากเมธา
หญิงสาวพยักหนารับและยิ้มใหสองหนุมจนตาปด ทําใหคนไดรับ
รอยยิม้ อดยิม้ ตามเธอไมได จากนัน้ รางบอบบางจึงเคาะประตูหอ งทํางาน
ของเจานายและเปดเขาไปอยางเบามือ ไอเย็นเหมือนตอนเชาพุง ออกมา
ปะทะผิวบางทําใหความเกร็งเริ่มเขามาเยือนเธออีกครั้ง ทวาครั้งนี้
หญิงสาวเตรียมใจมารับมืออยางดีเพราะรูขอมูลเชิงลึกของเจาของหอง
มาจากกองกลางมากพอสมควรแลว
“ขออนุญาตคะ” เสียงหวานเอยเทานั้นเจาตัวก็เดินไปนั่งประจํา
ที่โตะทํางานของตัวเอง เปนโตะไมขนาดกําลังดี มีคอมพิวเตอรโนตบุก
เครือ่ งแพงวางอยูบ นนัน้ กองกลางบอกกับเธอวาทีต่ รงนีเ้ ปนโตะทํางาน
เกาของเอมอร ปกติเลขาฯ สวนใหญมักจะอยูหนาหองเจานาย แตใน
รายของฐานัสตองมีหนึ่งคนนั่งอยูในนี้ คอยประสานงานกับดานนอก
และรับคําสั่งโดยตรงจากเจานายหนุม
“จัดการเรื่องขาวของสวนตัวของตัวเองหรือยัง” เสียงราบเรียบ
ดังขึ้นทามกลางเสียงเครื่องปรับอากาศที่กําลังปลอยความเย็นออกมา
เรื่อยๆ แตโชคดีที่ชวงพักเที่ยงกองกลางเตือนใหเธอรีบกลับไปจัดการ
เก็บเสื้อผาและของใชจําเปนบางสวนมาที่นี่แลวจึงไมมีปญหาอะไร
“เรียบรอยแลวคะ”
“เย็นนี้ฉันมีนัดกับใครอีกหรือเปลา”
“ไมมีแลวคะ” แพรววนิตตอบอยางฉะฉานและรวดเร็วโดย
ไมตองกมเปดดูตารางนัดที่เธอจดมาจากเลขาฯ รุนพี่ สายตาคมติด
เย็นชาจึงเหลือบมองเธอนิ่ง จองอยางนั้นไมพูดอะไรจนคนถูกจอง
หัวใจเตนแรงและเริ่มทําตัวไมถูก แตหญิงสาวก็พยายามควบคุม
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อารมณเต็มกําลังจนสามารถปกปดความตื่นเตนไดอยางมิดชิด กอน
สายตาคูนั้นจะละไปแลวลุกจากเกาอี้
“ฉันจะกลับเพนตเฮาส” สิ้นเสียงรางสูงใหญเกินรอยแปดสิบหา
เซนติเมตรก็กาวนําออกไป
รางบางรีบดีดตัวจากเกาอี้และเดินแกมวิ่งตามคนเปนนายไป
อยางรวดเร็ว ดวงตากลมโตมองแผนหลังกวางสมบูรณแบบพลาง
ลอบอมยิ้ม เขาหยุดคุยกับเลขาฯ ที่พวงตําแหนงเพื่อนสนิททั้งสองคน
เล็กนอยกอนจะเดินนํารางบางไปที่ลิฟต
“สู  ๆ นะครั บ ฟางข า ว” กองกลางส ง ยิ้ ม และแอบให กํ า ลั ง ใจ
หญิงสาว แพรววนิตจึงยิ้มตาหยีใหเขาแลวเดินแกมวิ่งตามรางสูงใหญ
เขาไปในลิฟต
เนื่ อ งจากเป น ลิ ฟ ต ส  ว นตั ว ของผู  บ ริ ห ารสู ง สุ ด จึ ง ไม มี ค นอื่ น
โดยสารนอกจากเธอกับเขา แพรววนิตเผลอเปาลมปากอยางลืมตัว
เธอถูกกลิน่ กายหอมดึงดูดจิตวิญญาณของคนขางๆ เลนงานเขาเสียแลว
หญิงสาวพยายามระงับความรูส กึ ประหลาดของตัวเองใหสงบลง กอนจะ
สะดุงโหยงเมื่อเสียงเขมถามขึ้นอยางไมมีปมีขลุย
“เปนอะไร”
“เปลาคะ” ยิ้มใหคนถามเล็กนอยกอนจะเก็บอาการตออยาง
แนบเนียน แตเมื่อลองเหลือบมองเขากลับพบวาสายตาคมของคนที่
ตัวสูงกวาเธออยางชัดเจนกําลังจองรางบางเขม็ง บงบอกวาเขาไมเชื่อ
และเริ่มไมถูกใจคําตอบของเธอจนแพรววนิตตองยอมรับออกมา
ตามตรง
“ฟางแคตื่นเตนคะ ไมเคยทํางานจริงจังขนาดนี้มากอน”
“กลัวหรือ เปลีย่ นใจไดนะ” รูปประโยคคลายเอือ้ อาทร แตตีความ
ดีๆ กลับไมตางจากการไลใหกลับไปนอนซุกตัวอยูที่บานและไมตอง
มาเหยียบที่นี่อีก คนรูความหมายอมลมจนแกมพองเปนพุงปกเปาแต
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ก็ไมไดตอบโตอะไรจนกระทั่งลิฟตเลื่อนลงไปยังชั้นลางสุด
รางสูงกาวนําไปกอนอีกตามเคย เขาเดินหลังตรงไมตางจาก
ตอนนั่ง แตกลับไมรูสึกขัดตาสักนิด ฐานัสเปนนักธุรกิจหนุมไฟแรง
ที่พกพาความนาเกรงขามติดตัวตลอดเวลา ทําใหคนรอบขางตางเกร็ง
ไปกับบุคลิกเงียบขรึมเย็นชาของเขา ไมเวนแมแตแพรววนิตที่คิดวา
สนิ ท กั บ บุ ค ลิ ก ของเขาที่ สุ ด เพราะติ ด ตามมาหลายป ทว า เมื่ อ ต อ ง
เผชิ ญ หน า และใกล ชิ ด กั น กลั บ เกร็ ง ไม แ ตกต า งจากพนั ก งาน
ประชาสัมพันธและพนักงานตอนรับหนาบริษัทที่ตางพากันทําความ
เคารพเจาของบริษัทกันเปนทิวแถว
หนาบริษัทมีรถยุโรปสีขาววาววับจอดรออยู ออสตินเปดประตู
ใหเจานายหนุม รางสูงใหญกาวเขาไปนั่งประจําที่ แตแพรววนิตไมรูวา
เธอควรนั่งตรงไหนเพราะเบาะนั่งดานหนาเหลือวางเพียงที่เดียว นั่น
หมายความวาระหวางเธอกับออสตินตองมีหนึ่งคนเขาไปนั่งขางหลังคู
กับเจานาย เธอจึงละลาละลังไมแนใจวาควรเขาขางหนาหรือขางหลังดี
ครั้นหันไปขอความเห็นทางสายตากับบอดี้การดหนุมก็ตองเจอกับ
สายตาไมเปนมิตร
“เชิญครับ” ออสตินพูดสั้นตามแบบฉบับของเขา ทาทางเหมือน
เริ่มหงุดหงิดแพรววนิตอีกแลวที่ไมยอมขึ้นรถเสียที หญิงสาวจึงรีบ
แทรกตัวเขาไปนั่ง ทั้งรถตกอยูในความเงียบครูหนึ่งกอนที่คนตําแหนง
ใหญสุดจะเอยขึ้น
“แวะกลับเขาบานกอน”
“ครับ”
ไมมกี ารถามเหตุผลและไมมเี สียงพูดคุยอีกหลังจากนัน้ รถเบนซ
สีขาวแลนออกไปยังถนนใหญที่การจราจรกําลังหนาแนน แตเมื่อขึ้น
ทางดวนไปยังชานเมืองรถก็ไมคอยติดเทาไรแลว ไมนานก็มาถึง ‘บาน’
ของฐานัส เปนครั้งแรกที่แพรววนิตไดมีโอกาสเห็นคฤหาสนฐิติสวัสดิ์
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ขอบรั้วสูงจนมองเขาไปไมเห็นรายละเอียดดานใน มีเพียงความสูงของ
หลังคาคฤหาสนหลังใหญเทานั้นที่โผลออกมาใหเห็น ครั้นเมื่อประตู
หนาทึบเปดออกโดยอัตโนมัติ ดวงตากลมโตก็คอยๆ เปนประกาย
หญิงสาวเหลียวมองอยางตื่นตาอยูในใจ พื้นที่ภายในคฤหาสน
กวางเสียจนไมอยากจะเชื่อวานี่คือบานคน สองขางทางเปนสนามหญา
สีเขียวขจี ปลูกตนไมนอยใหญสลับกันใหความรมรื่น ประดับประดา
ดวยดอกไมหลากหลายสายพันธุ จัดวาสวยสมเปนบานคนรวยอันดับ
ตนๆ ของประเทศเลยทีเดียว รถเบนซคันหรูแลนเขาไปจอดใตชายคา
ทีย่ นื่ ออกมาจากตัวบาน บอดีก้ ารดรางยักษลงไปกอนใครเพือ่ ทําหนาที่
เปดประตูรถใหเจานายหนุม เมือ่ ฐานัสกาวขาลงจากรถแลว แพรววนิต
จึงเปดประตูฝง ตัวเองตามลงไปบาง หญิงสาวเดินไปสมทบกับบอดีก้ ารด
หนุม ขณะที่รางสูงใหญของนักธุรกิจมาดนิ่งเดินหายเขาไปในบานแลว
“ตามมานี่สิ” ออสตินพยักหนาเรียกใหเดินตามเขาเขาไปในบาน
แตเลี้ยวไปทางซายของตัวตึกกอนจะสิ้นสุดที่หองรับรองแขกเล็กๆ มี
แมบานที่สวมชุดยูนิฟอรมเหมือนที่แพรววนิตเห็นจนชินตาในละคร
เดินตามมาดวย และเอยถามทั้งสองคนเสียงนอบนอม
“จะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะคุณออสติน”
“ของผมเหมือนเดิม แลวเธอละ” เขาหันมาถามเพราะแมบานยัง
ไมรูจักชื่อแพรววนิตหลอนจึงถามแตคนสนิทที่คุนหนาคุนตากันเปน
อยางดี
“ขอนํ้าเปลาสักแกวก็พอคะ” หญิงสาวหันไปตอบพลางสงยิ้มให
แมบา นของทีน่ อี่ ยางเปนมิตร ฝายนัน้ จึงยิม้ รับและเอยถามตามมารยาท
“เลขาฯ คนใหมของคุณนัสหรือคะ ไมเคยเห็นหนามากอน”
“ใชคะ หนูชื่อฟางขาวนะคะ” คนอัธยาศัยดีแนะนําตัวเสียงใส
แมบานวัยกลางคนยิ้มรับและเอยแนะนําตัวเองบาง
“ป า ชื่ อ ปริ ก จ ะ เป น แม บ  า นของที่ นี่ งั้ น เชิ ญ คุ ณ หนู ฟ างกั บ
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คุณออสตินตามสบายนะคะ เดี๋ยวปาไปจัดเครื่องดื่มมาให” แมบาน
นามปริกทําทาจะผละออกไป แตถูกแขกสาวเรียกตัวเอาไวเสียกอน
“ปาปริกคะ เรียกฟางเฉยๆ ก็ไดคะ ไมตอ งเรียกคุณหนู คนทํางาน
เหมือนกัน”
“ฮาๆ ปาเห็นวานารักดีจะ ปาเรียกคุณหนูทุกคนนั่นแหละ แตถา
หนูฟางสะดวกใหเรียกชื่อเฉยๆ ก็ไดจะ”
“ขอบคุณคะ” หญิงสาวยิ้มใหหญิงวัยกลางคนที่หัวเราะรวนเมื่อ
ถูกเธอทัก
เมื่ออยูในหองรับรองแขกกับบอดี้การดมาดขรึม บรรยากาศ
เงียบเชียบก็เกิดขึน้ อีกครัง้ ชายหนุม เหมือนจะไมสนใจไยดีอะไรเธออีก
เปนแพรววนิตเองที่เริ่มตีสนิทอีกฝายเพราะคิดวาถึงอยางไรเธอก็คง
ตองรวมงานกับเขาไปอีกนาน (ถาผานทดลองงาน)
“คุณออสตินทํางานกับทานประธานนานหรือยังคะ”
“ไมใชธุระกงการของเธอ” เขาสวนกลับเนิบๆ แตเจ็บถึงทรวง
ทวาแพรววนิตเปนคนคิดบวก ตอใหถูกเขาชี้หนาดาเธอก็สามารถยิ้ม
ใหอีกฝายได บอกแลววายายเธอสอนมาดี รอยยิ้มเปนอาวุธรายที่
สามารถสยบศัตรูใหเปลี่ยนเปนมิตร แตในรายของออสตินรวมถึง
เจานายหนุมอยางฐานัส คงตองใชเวลาสักพักใหญ สองคนนี้ชางมีแต
ความแข็งกระดางหอหุมจนแมกระทั่งคอนปอนดคงทุบไมแตก แต
สาวนอยพลังบวกอยางเธอจะคอยๆ กะเทาะเปลือกแข็งของพวกเขา
อยางใจเย็น
“ไมไดอยากรูเปนการสวนตัวคะ พอดีมันเปนหนาที่เลขาฯ ที่ดี
ทีต่ อ งเก็บขอมูลของคนรอบตัวเจานายคะ” อธิบายพลางยิม้ ใหเขาอยาง
จริงใจ แตไมรูวาอีกฝายจะเขาถึงความจริงใจของเธอหรือไม เพราะ
บอดี้การดหนุมหนาขรึมลงหลายระดับ มองเธอนิ่งเหมือนเริ่มไมสบ
อารมณอีกแลว เขาเงียบไปพักใหญแตสุดทายก็ตอบออกมาอยาง
28 เสนหาใกลใจ

ไมเต็มใจ คงจะเห็นวาเหตุผลของแพรววนิตมีนาํ้ หนัก หญิงสาวยิ้มกริ่ม
ในใจ
“หาป”
เฮอ…จะประหยัดคําพูดไปไหนกันพอคุณ หญิงสาวคิดในใจแต
ก็พยายามถามสิ่งที่อยากรูจากเขาเพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติม ยิ่งเธอรูมาก
เทาไรก็จะยิ่งทําใหการทํางานในวันตอไปราบรื่นขึ้นเทานั้น สัมภาษณ
บอดี้การดหนุมไดไมนานแมบานนามปริกก็ยกเครื่องดื่มและขนม
มาเสิรฟ แตแพรววนิตจิบนํ้าไดไมนานออสตินก็ไดรับโทรศัพทจาก
คนเปนนายตามใหกลับเพนตเฮาส เลขาฯ สาวงุนงงเพราะกนยังไมทัน
อุนเลยดวยซํ้าก็ตองกลับกันอยางกะทันหัน บอดี้การดหนุมมีทาที
รีบรอน เธอรีบเดินแกมวิ่งตามเขาออกไป
เมือ่ ไปถึงรถก็ไมมใี ครพูดอะไร ออสตินเปดประตูใหคนเปนนาย
อย า งรู  ห น า ที่ ก อ นที่ ค นขั บ รถจะขั บ เคลื่ อ นรถออกจากคฤหาสน
แพรววนิตสังเกตทุกอยางอยูเ งียบๆ ลอบมองใบหนาคมของคนขางกาย
ที่เกรี้ยวกราดตางจากตอนมาลิบลับ บงบอกวาภายในบานมีบางสิ่ง
เกิดขึน้ แตดเู หมือนเหตุการณเชนนีจ้ ะเกิดขึน้ เปนประจํา เพราะออสติน
ดูวางตัวปกติตอเหตุการณตรงหนาเหลือเกิน

แมเจา! หรูหราอะไรอยางนี้ อยางกับพระราชวังบนฟา แพรววนิต

อุทานในใจเมื่อมาถึงเพนตเฮาสสวนตัวของฐานัส สถานที่ซุกหัวนอน
แหงใหมของเธอ หญิงสาวลากกระเปามาหยุดอยูกลางหองโถงใหญ
ที่กวางไมแตกตางจากคฤหาสนหลังที่เพิ่งจากมาสักเทาไร รางสูงใหญ
ของคนอารมณไมดีเดินขึ้นไปบนชั้นสองโดยไมพูดอะไร เมื่อลับหลัง
รางหนาออสตินก็พุงตัวเขามาหาเลขาฯ คนใหมราวกับพายุ
“ของของเธอเอามานี่ ฉันจะจัดการเอง รีบขึน้ ไปเตรียมเครือ่ งดื่ม
ใหคุณฐานัสเถอะ อยาใหเขาคอยนาน ไมงั้นจะหาวาฉันไมเตือน”
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เขาแยงกระเปาไปจากมือเธอแลวเดินหายไปบนชั้นสองแตเลี้ยว
ไปทางฝงซาย คาดวานั่นอาจจะเปนหองนอนของแพรววนิต หญิงสาว
มีสีหนาหนักใจแตก็รีบเดินเร็วๆ ตามขึ้นไปเพราะไมมีเวลาคิดแลว แต
เมือ่ ขึน้ ไปถึงเชิงบันไดดานบนก็นกึ ขึน้ ไดวา ตัวเองเพิง่ มาทีน่ เี่ ปนครัง้ แรก
ยั ง ไม ชิ น กั บ สถานที่ จึ ง หยิ บ สมุ ด บั น ทึ ก ประจํ า กายที่ จ ดข อ มู ล จาก
กองกลางมาอยางละเอียดออกมาดู
“ขางบนฝงขวาเปนหองนอนของทานประธาน ฝงซายมือเปน
ของเรา สวนดานลางเปนหองนอนของบอดี้การด…มีแมบานมาทํา
อาหารใหทุกเย็นเพราะมื้อเชาและกลางวันทานประธานทานที่บริษัท…
จริงสิ ที่นี่มีแมบาน” หญิงสาวคิดเร็วและเดินฉับๆ ตามหาแมบาน
คนดังกลาว กอนจะพบหญิงวัยกลางคนรายหนึ่งกําลังยืนปรุงอาหาร
อยูในครัว
“สวัสดีคะ ” เสียงหวานทักทายคนทีย่ นื หันหลังให หญิงคนดังกลาว
จึงหันกลับมาเลิกคิว้ ใหเธออยางแปลกใจ แตครูห นึง่ ก็กลับมาเปนปกติ
เหมือนเพิ่งคิดได
“เลขาฯ คนใหมของคุณฐานัสหรือเปลาคะ”
“ใชคะ หนูชื่อฟางขาวคะ เพิ่งมาทํางานเปนวันแรก ปาชื่ออะไร
หรือคะ” ขั้นแรกกอนจะรบกวนอีกฝายตองทําความรูจักกันกอน
“ออนคะ”
“ตอนนี้คุณฐานัสรออยูขางบนแลวคะ ฟางรบกวนปาชวยหยิบ
เหลาขวดที่คุณฐานัสดื่มประจําใหไดไหมคะ พอดีฟางยังไมรูที่เก็บ”
“สักครูนะคะ” พอปาออนรูวาเจานายหนุมกลับมาแลวก็รีบ
กุลีกุจอหาเครื่องดื่มใหทันทีอยางรูหนาที่
“ขอบคุณมากนะคะ” หญิงสาวยิ้มใหกอนจะเดินเร็วๆ ออกไป
รางบางเคาะประตูหองนอนของชายหนุมเบาๆ แตกลับไมมี
เสียงใดเล็ดลอดออกมาจนเกิดความลังเล เดินวนเปนหนูติดจั่นอยู
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หนาหองครูใหญ กองกลางบอกกับเธอวาเวลาที่ฐานัสอารมณไมดีตอง
ระมัดระวังตัวเปนพิเศษ เขาไมไดทํารายรางกายของเธอ แตจะทําราย
จิตใจอยางเจ็บแสบดวยคําพูด
“คุณฐานัสเปนคนปากเสียคนหนึ่งเลยครับ เห็นเงียบๆ อยางนั้น
อยาไปคิดลองดี เวลาเขาโกรธหรือกําลังหงุดหงิดใหทําตัวเงียบๆ เขาไว
แลวทุกอยางจะดีเอง”
แลวถาเธอเคาะประตูซํ้าอีกครั้งจะเปนการกระตุนอารมณของ
คนขางในหรือไมหนอ แพรววนิตคิดไมตก
“เขาไปสิ มัวยืนทําอะไร” ออสตินออกมาเห็นจึงสั่งเสียงเขม
สาวนอยหันไปมองกอนขมวดคิ้ว
“แตทานประธานไมตอบรับนะคะ บางทีเขาอาจจะทําธุระสวนตัว
หรืออาจจะไมตองการใหใครเขาไปรบกวนก็ได”
“ตอใหเธอยืนเคาะจนถึงเชาเขาก็ไมตะโกนออกมาบอกใหเธอ
เขาไปหรอก จะเขาก็เขาไปเลย แคเคาะใหรูตามมารยาทก็พอ”
อาว…แลวเธอจะไปรูหรือ หญิงสาวถอนหายใจ เริ่มอยากจับ
เจานายหวดกนดวยแซดัดนิสัย ทําไมเปนคนแบบนี้กัน มือบางเปด
ประตูและแทรกตัวเขาไป ภายในหองนอนไมแตกตางจากหองทํางาน
เลย อากาศเย็นเฉียบเหมือนอาศัยอยูแถบขั้วโลกเหนือ หองกวาง
กินพืน้ ทีเ่ กือบครึง่ ของเพนตเฮาส ขางในสุดเปนเตียงนอนกวาง ภายใน
หองนอนมีหองแตงตัวและมีมุมนั่งเลนซึ่งเจาของหองกําลังนั่งกอดอก
เอนหลังพิงพนักโซฟาพาดขาสองขางทีย่ งั ไมไดถอดรองเทาขึน้ ไปบนโตะ
เห็นทาทีที่แตกตางจากที่เธอเคยเห็นอยางสิ้นเชิงแลวทําใหแพรววนิต
ขมวดคิ้ว
“เครื่องดื่มคะ” หญิงสาวกลาวเสียงเรียบพลางรินเหลาใสแกวให
เขาพอประมาณ จากนั้นรางบางก็พาตัวเองถอยไปยืนอยูหางๆ คอย
ทําหนาทีแ่ มบา นตอจากการเปนเลขาฯ สวนตัวทีบ่ ริษทั ใช…นีม่ นั หนาที่
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แมบานชัดๆ เมื่อกาวขาเขามาในเพนตเฮาสแหงนี้ โปรดอยาเรียกเธอ
วาเลขาฯ สวนตัวเลย เพราะแพรววนิตเกรงใจชื่อตําแหนงเหลือเกิน…
ถาไมใชเพราะรักและเงินเดือนอันสูงลิ่ว หญิงสาวคงไมพาตัวเองเขามา
เปนทาสในเรือนเบี้ยของเขาเปนแน
“มานัง่ นีส่ ”ิ รางสูงใหญเอยเสียงเรียบ แตทนี่ งั่ ทีเ่ ขาเชือ้ เชิญมีเพียง
พื้นที่วางขางๆ เทานั้น แพรววนิตชั่งใจครูหนึ่ง นาแปลกเหลือเกินที่
ตอนนี้เธอไมมีอาการตื่นเตนแมแตนอยเมื่อตองอยูใกลเขา แตความ
รูสึกขางในกลับเต็มไปดวยความเปนหวง เมื่อตัดสินใจนั่งลงขางๆ จึง
อดเตือนชายหนุมดวยความหวังดีไมได
“เหลาไมดีตอสุขภาพนะคะ มีวิธีผอนคลายความเครียดอีก
หลายวิธี ถาทานประธานไมรังเกียจ วันหลังฟางจะหาวิธีมาใหลองทํา
ตามดูคะ”
“อยากทํางานตอหรือเดินออกจากที่นี่พรอมเงินชดเชย”
“เชิญทานประธานดื่มใหสําราญใจ ขาดตกบกพรองสิ่งใดบอก
ฟางมาไดเลยคะ” สาวนอยฉีกยิ้มเอาใจเมื่อถูกขูไลออกกลายๆ โธ…
คุณฐานัสคนขรึมของฟาง เหตุใดเอาแตใจขนาดนี้ แตฟางจะดูแล
คุณเองคะไมตองหวง เธอมองเขาดวยรอยยิ้มตามปกติวิสัย ฐานัสใน
ตอนนี้เหมือนเด็กเกเรคนหนึ่งในสายตาเธอ แตแพรววนิตไมพูดหรอก
เดี๋ยวเขาไลเธอออกจริงๆ จะอดดูแลผูชายคนนี้ตอไป
“ดื่มดวยกันไหม” นึกครึ้มอกครึ้มใจอะไรมาชวนคนแปลกหนา
อยางเธอดื่ม แพรววนิตฉงนกอนจะสายหนาไปมาเบาๆ
“เชิญทานประธานเถอะคะ ฟางไมชอบดื่ม”
“เธอนี่ทาทางเรียบรอย”
“เหมือนผายับๆ พับไวเลยคะ” วาตัวเองเสร็จก็หัวเราะขบขัน
ออกมา
สายตาคมมองเธอนิ่งพลางดื่มไปเรื่อยๆ ความจริงเขาหงุดหงิด
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มากที่ถูกเรียกตัวเขาไปในบานหลังนั้นทั้งที่ชายหนุมไมคิดเขาไปตั้งแต
แรก วันรวมญาติที่ไรความสําคัญเชนนั้นเสียเวลาสิ้นดี ยิ่งเขาไปยิ่งมี
แต เ รื่ อ งให ห งุ ด หงิ ด ใจ ความตั้ ง ใจแรกของเขาคื อ กลั บ มาทดสอบ
คุณสมบัติของเลขาฯ คนใหมตางหาก ไดยินกองกลางเขามาชมใหฟง
ทัง้ วันวาดีอยางนัน้ ดีอยางนีท้ งั้ ทีห่ ลอนเพิง่ มาทํางานเปนวันแรก…อยามา
ดีแตกใหเสียเครดิตคนชมก็แลวกัน
“มีแฟนหรือยัง”
“แค ก ๆๆ” แพรววนิ ต สํ า ลั ก นํ้ า ลายจนหน า แดง จู  ๆ ถู ก ถาม
คําถามนี้หมายความวาอยางไร หัวใจที่เตนสงบลงเพราะความเปนหวง
เริม่ กลับมาเตนแรงอีกครัง้ แตสหี นาคนถามไรอารมณเหลือเกิน หลอน
ก็ชา งกลาคิดเขาขางตัวเองนะแพรววนิต สาวนอยสายหนาตําหนิตวั เอง
ในใจเบาๆ
“มะ…ไมมีคะ ทําไมหรือคะ”
“เผื่อเธอทํางานได ฉันไมอยากเสียเวลาหาคนใหมดวยเหตุผล
ไรสาระ” เขาขยายความเสียงเรียบ มีความหงุดหงิดและตําหนิใครบางคน
อยูใ นที ซึง่ แพรววนิตเดาวาชายหนุม คงจะหมายถึงเลขาฯ คนเกาของเขา
จึงพยักหนาและยิ้มตาหยีกลับไป
“ออ…ไมตองเปนหวงคะ ฟางพรอมทํางานรับใชทานประธาน
ทุกเมื่อ ตอใหมีแฟนก็จะอยูรับใชทานประธานไปจนทานประธานเบื่อ
เลยคะ”
เอ…ทําไมรูส กึ รําคาญคําวาทานประธานทีห่ ลุดออกจากปากตัวเอง
เสียจริง เหมือนเธอจะยํ้าบอยเหลือเกิน ตื่นเตนอะไรกันละแพรววนิต
“เรียกฉันเหมือนที่ทุกคนเรียกเถอะ ฟงแลวรําคาญหู”
โอ…ไมใชเธอคนเดียวทีร่ สู กึ อยางนัน้ คนฟงก็รสู กึ นีน่ า สาวนอย
ยิ้มขันกอนจะพยักหนา เมื่อเหลาหมดแกวเธอก็จําตองรินใหเขาใหม
เพราะสายตาคมตวัดมองขวดเหลาเหมือนออกคําสัง่ อยูบ อ ยๆ จนหลังๆ
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เธอตองเรียนรูที่จะรินเองโดยไมใหเขาตองใชสายตามองอีก แตใจคอ
คุณฐานัสจะดื่มใหเมาหัวทิ่มหัวตําจริงๆ หรือนี่ ดื่มไมหยุดเลยตั้งแต
มาถึง สายตาคมจากที่เรียบเฉยเย็นชา บัดนี้เริ่มหวานเยิ้มหนอยๆ
บงบอกวาปริมาณแอลกอฮอลในรางกายนาจะอยูในระดับที่สามารถ
ทําลายตอมไรความรูสึกของเขาไดแลว

34 เสนหาใกลใจ
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ผานบททดสอบฉลุย

เห็นแววตาของรางสูงใหญฉาํ่ เยิม้ ดวยฤทธิแ์ อลกอฮอล แพรววนิต

ก็อยากจะเตือนเขาดูอีกครั้งวาเหลาไมดีตอสุขภาพ แตเกรงวาจะถูก
ชายหนุมตอบแทนความหวังดีดวยการแจกซองขาวกับเงินชดเชยจึง
ทําไดเพียงรินเหลาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหาทุม ผูชายที่ดื่มอยางเดียว
โดยไมพูดไมจาก็น็อกหลับคาโซฟา ดวงตากลมโตพิศมองใบหนา
คมครามที่บัดนี้สิ้นฤทธิ์ไมตางจากเด็กนอนหลับ ผิวแกมที่มีไรหนวด
ขึน้ จางๆ แดงกํา่ เหมือนคนแพแดด คาดวาคงเปนผลพวงจากแอลกอฮอล
ที่เขาดื่มเขาไป
“คุ ณ มี เ รื่ อ งอะไรไม ส บายใจหรื อ คะ ถึ ง ดื่ ม หนั ก ขนาดนี้ … ”
เสียงหวานเอยถามอยางเปนหวง แนนอนวายามปกติเธอไมกลาพูด
หรอก
สาวนอยนั่งมองคนเมาจนหลับอยูครูหนึ่งกอนจะเริ่มมองหาวิธี
พาเขาขึ้นไปนอนบนเตียงและเปลี่ยนเสื้อผาใหชายหนุมตามบัญชาที่
เขาบอกไวเมื่อเชา รางเล็กเริ่มตนจากการลองพยุงผูชายตัวสูงใหญขึ้น
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มาจากโซฟา แตเวรกรรม…ไมกระดิกเลย เหมือนไมซีกพยายามงัด
ไมซุงอยางไรอยางนั้น ครั้นจะออกไปขอความชวยเหลือจากออสติน
ก็เกรงวาตนเองจะไมผานการทดลองงาน สาวนอยถอนหายใจพรืด
อยางไมเขาใจ เหตุใดเธอถึงขอความชวยเหลือจากเขาไมได แคให
บอดี้การดหนุมชวยลากผูชายตัวเทาหมีคนนี้ขึ้นไปนอนบนเตียงใหเธอ
เทานัน้ ไมนา จะผิดกติกาอะไรนีน่ า…คิดแลวรางเล็กก็เดินเร็วๆ ออกไป
เคาะประตูหองของออสตินทันที
“มีอะไร” เขาถามเสียงหวน
เธอเผลอไปเหยียบเทาชายคนนี้ตอนไหนกัน ตั้งแตนาทีแรก
จนถึงบัดนี้ไมมีความเปนมิตรใหกันเลย แตหญิงสาวไมอยากเสียเวลา
จึงบอกเจตนารมณกับเขาโดยเร็ว
“ฟางพาคุณฐานัสไปที่เตียงไมไหวคะ รบกวนคุณออสตินชวย
พยุงพาเขาไปที่เตียงใหหนอยไดไหมคะ”
“นั่นเปนหนาที่เธอ”
แพรววนิตอยากจะมีรูจมูกสักสามสี่รูไวพนลมหายใจเสียจริง
เธอคิดวาเขาไมใชคนแลงนํ้าใจ และคงกําลังทดสอบเธออยู แตหาก
ปลอยใหเปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ มีหวังฐานัสไดนอนทั้งชุดทํางานตัวเดิม
เปนแน
“ฟางรู  ค  ะ ว า พวกคุ ณ ทดสอบฟางอยู  เรื่ อ งอื่ น ฟางจั ด การได
เปลี่ยนเสื้อผา เช็ดตัว หรืออะไรก็ตามที่เปนเรื่องสวนตัว ฟางไมเกี่ยง
แตการทดสอบของพวกคุณควรมีขอบเขตและอยูบ นพืน้ ฐานของความ
เปนจริงนะคะ ฟางตัวเทานี้ นํ้าหนักตัวไมถึงหาสิบกิโลฯ ทํายังไงก็อุม
ยักษกลับไปนอนบนเตียงไมไดหรอกคะ ถึงจะไดก็คงทุลักทุเลและ
คุณฐานัสอาจจะเจ็บตัว…หรือคุณอยากใหเจานายหัวรางขางแตกเพราะ
วิธีเคลื่อนยายของฟางละคะ”
ออสตินขมวดคิ้วมองสาวนอยที่มีดวงตากลมโตเหมือนลูกกวาง
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แสนซนแตกลับจองตาสิงโตอยางเขาอยางไมเกรงกลัว
“ฟางจะไปรอในหองนะคะ ถาคุณออสตินคิดไดแลววาควรชวย
ฟางก็ เ ดิ น ตามเข า มา…แต ถ  า ไม … พรุ  ง นี้ ฟ างก็ ค งจะบอกคุ ณ ฐานั ส
ตามตรงนั่นแหละคะวาฟางลากเขาไมไหว และคุณก็ไมมาไยดีเขา
เลย…”
“เธอ!” บอดี้การดหนุมชี้หนาคนขูอยางอึ้งๆ
แพรววนิตรีบฉีกยิ้มประจบทันที “ฟางลอเลนคะ รีบเขามานะคะ
ดึกแลว ฟางเกรงวาปลอยคุณฐานัสไวแบบนี้นานๆ แลวเขาจะไมสบาย
ตัว”
วาแลวรางบางก็เดินกลับเขาไปในหองนอนของผูเปนเจานาย
แตรอไมนานบอดี้การดหนุมก็เขามาชวยพยุงรางที่สูงใหญพอๆ กับตัว
เขาไปนอนบนเตียง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็หันมากลาวกับคนตัวเล็กแต
แสนเจาเลหอยางออกตัว
“ฉันทํางานผูหญิงไมเปนหรอกนะ ถาหลังจากนี้เธอจัดการไมได
ก็ควรพิจารณาตัวเองไดแลว”
“ไมตองหวงคะ ที่เหลือฟางจัดการเอง ขอบคุณคุณออสตินมาก
นะคะ” หญิงสาวยิ้มใหอีกฝายอยางจริงใจ แตออสตินกลับเมินรอยยิ้ม
ของเธอและเดินออกจากหองไปโดยไมคิดรํ่าลา
สาวนอยยักไหลเบาๆ อยางไมคิดนํามาใสใจ โดยพื้นฐานเธอ
ก็ไมใชคนคิดเล็กคิดนอยอยูแลว สําหรับทาทีไมเปนมิตรของออสติน
หญิงสาวคิดวาหากอีกฝายรูจักตัวตนของเธอ และเธอรูจักตัวตนจริงๆ
ของเขามากพอ การอยูรวมกันคงไมเปนปญหาอะไร แตปญหาใหญ
ของแพรววนิตตอนนี้มันอยูที่คนบนเตียงที่นอนเอกเขนกขมวดคิ้ว
เหมือนหงุดหงิดตลอดเวลานี่ตางหาก
“เกิดมาตั้งแตเล็กจนโตไมเคยเปลื้องผาผูชาย แตครั้งนี้ลูกตอง
ทําเพราะมันเปนงาน หวังวาพอจะเขาใจนะคะ” ปากเล็กบนพึมพํา
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มือก็เลิกผาหมคลุมรางสูงใหญเอาไวกอนจะคลานขึ้นไปนั่งบนเตียง
แลวสอดมือเขาไปปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตอยางทุลักทุเล พลันมือเล็ก
ก็ชะงักเมื่อสมองรองเตือนวาเธอจะทําใหตัวเองยุงยากไปทําไม ไวเทา
ความคิด หญิงสาวเลิกผาหมออกแลวรีบปลดกระดุมออกจากรังดุม
จนหมด
“แนนจัง…คิกๆ”
สาวนอยหัวเราะเสียงทะเลนเมื่อสายตาแสนซนเผลอจองลอน
ตรงหนาทองของคนหลับอยางลืมตัว กอนจะรีบถอดเสื้อออกจาก
กายแกรงดวยมือสั่นเทา โชคดีที่ฐานัสหลับสนิท หากเขานอนลืมตา
มองการกระทําของเธอตอนนี้ แพรววนิตคงทําอะไรไมไดเพราะทั้งเขิน
ทั้งอาย เมื่อจัดการกับเสื้อของเขาเสร็จแลวเธอก็คอยเหวี่ยงขาลงจาก
เตียงไปเตรียมอางเล็กๆ กับผาขนหนูมาเช็ดตัวใหเขา แพรววนิต
คอยๆ เช็ดใหคนหลับอยางเบามือโดยเริม่ จากใบหนาหลอเหลา เช็ดไปก็
ยิ้มอิ่มใจไป
ใครกันจะโชคดีเทาเธอคงไมมอี กี แลว แมจะไมไดสมหวังครองรัก
กับเขา แตก็ไดอยูใกลคอยดูแล ทําในสิ่งที่ไมเคยคาดคิดวาจะมีสิทธิ์
ไดทํา เมื่อเช็ดตัวเสร็จแลวก็หยิบเสื้อนอนออกมาจากตูเสื้อผาและสวม
ใหเขา ในตูไมมีชุดนอน มีเพียงเสื้อยืดสีดําและขาวกับกางเกงขายาว
คลายกางเกงนอน เธอเดาวานีค่ งจะเปนชุดนอนของเขาคนนี้ เมือ่ จัดการ
ทอนบนเสร็จเรียบรอย คราวนี้งานหนักก็ตกไปอยูกับสวนลางของ
รางกาย
“บาจริง”
แกมใสรอนวูบเหมือนมีไอแดดรอนๆ วิ่งผานหนาเมื่อเธอเผลอ
มองลงไปยังกลางลําตัวของเขา หญิงสาวกัดปากอยางใชความคิด
ครูหนึ่งกอนจะดึงผาหมมาคลุมสัดสวนชวนเขินของเขาเอาไว สอดมือ
เขาไปคอยๆ ปลดกระดุมและรูดซิปลงมา สาวนอยที่ไมเคยใกลชิด
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บุรษุ เพศมากอนหัวใจเตนแรง เมือ่ รูดซิปแลวก็คอ ยๆ ดึงกางเกงตัวนอก
และตัวในลงมาพรอมกันจนพนปลายเทา จากนั้นก็เลิกผาหมขึ้นไป
คลุมบริเวณกลางลําตัวของคนหลับแลวเริ่มเช็ดตัวใหเขาโดยเวนตรง
สวนสําคัญเอาไว
“ฟู…
 ” เปาลมปากขับไลความตื่นเตนออกไป เมื่อเช็ดตัวเสร็จ
เรียบรอยก็คลี่กางเกงนอนออกมาสวมให แตพยายามดึงขึ้นไปอยางไร
ก็ไมพนกลางลําตัวเสียที
“ติดอะไร ขึ้นมาสิ!” พูดไปอยางนั้น เธอรูหรอกวาขอบกางเกง
กําลังติดขอนไมอยู แตจะทําอยางไรใหมันขึ้นมาเกาะบนเอวสอบได
โดยสวัสดิภาพกันละ ดวงตากลมโตหลับปกอนจะยกขอบกางเกงให
สูงขึ้นเพื่อไมใหมันไปสะดุดกับอะไรตอมิอะไรของเขาอีก
“เฮอ…เสร็จสักที” รางบางแทบทิ้งตัวลงนอนอยางหมดแรงเมื่อ
สวมกางเกงใหเขาไดสําเร็จ แตหญิงสาวทําเชนนั้นไมไดเพราะตอนนี้
ก็ดกึ มากแลว เธอควรรีบกลับไปอาบนํา้ และพักผอนเพราะพรุง นีจ้ ะตอง
รีบตืน่ กอนคนเปนนาย มือบางหยิบรีโมตขึน้ มาปรับอุณหภูมหิ อ งใหอยูท่ี
ยีส่ บิ หาองศา กอนจะเดินไปปดไฟในหองและกลาวกับคนหลับเสียงเบา
“ฝนดีนะคะ” รอยยิม้ ของเธอละมุนเมือ่ เอยคํานัน้ ออกมา กอนจะ
ปดประตูอยางเบามือแลวกลับเขาไปในหองของตัวเอง

หลายชั่วโมงตอมา…

“คุณฐานัสคะ…ตื่นไดแลวนะคะ ตอนนี้ตีหาแลวคะ” แพรววนิต
มายืนอยูข า งเตียงเมือ่ ไดเวลาตืน่ ของชายหนุม กอนจะปลุกเขาเสียงหวาน
และแผวเบา ครูหนึ่งคนหลับก็คอยๆ ขยับเปลือกตาและตื่นขึ้นมา
พรอมกับอาการปวดหัว
“อรุณสวัสดิ์คะ ฟางเตรียมนํ้าอุนไวใหคุณแลวนะคะ” สาวนอย
สงยิ้มใหคนที่กําลังงัวเงีย ผมชี้ไมเปนทรง เขามองเธอและกมลงมอง
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ชุดตัวเองโดยไมพูดอะไร แตเมื่อลุกขึ้นนั่งครูหนึ่งรางสูงใหญก็กลับมา
เปนคนเย็นชาตามเดิม เขาเดินหายเขาไปในหองนํ้าอยางเงียบเชียบ
แพรววนิตมองตามอยางลุนๆ ราวครึ่งชั่วโมงเจานายมาดเนี้ยบ
ก็เดินออกมาจากหองนํ้าดวยสภาพตัวเปยก มีหยดนํ้าเกาะพราวทั้งตัว
รอบเอวสอบถูกพันดวยผาขนหนูสีขาวสะอาด เขาเดินเช็ดผมและหาย
เขาไปในหองแตงตัว ครูห นึง่ เลขาฯ ทีท่ าํ หนาทีป่ ระหนึง่ สาวใชกถ็ กู เรียก
เขาไปหา
“เรียบรอยดีหรือยัง” เสียงราบเรียบเอยถามความเห็น แพรววนิต
ซอนความประหมาไวภายใตแววตาสดใส เธอมองสํารวจรางสูงใหญ
ในชุดสูทสีออนพอดีตัว กอนจะเอยกับคนตรงหนาเสียงแผว
“ขออนุญาตนะคะ”
หญิงสาวขยับเทาเขาไปชิดรองเทาสลิปเปอรคใู หญกอ นจะยืน่ มือ
ขึ้นไปขยับเนกไทที่เบี้ยวนิดๆ ใหเขาที่ แลวขยับตัวออกมายืนหาง
ประมาณหนึ่งชวงแขน กอนจะสงยิ้มใหเขาอีกครั้ง
“เรียบรอย หลอเปะเลยคะ”
“แตงตัวเสร็จแลวหรือ” เขามองเธอเหมือนฉงน แพรววนิตกมลง
มองตัวเองที่อยูในชุดเตรียมพรอมทํางานกอนจะเงยหนาขึ้นตอบ
“ฟางจัดการตัวเองเสร็จกอนเขามาในหองคุณแลวคะ…เชานี้
คุณฐานัสจะทานอะไรดีคะ”
“กาแฟกับขนมปงเหมือนทุกวันนั่นละ” สิ้นเสียงรางสูงใหญ
ก็เดินออกไปดานนอก เขาเดินลงไปชัน้ ลางโดยมีรา งเล็กของเลขาฯ สาว
เดินตาม
“ปกติคุณฐานัสทานอยางนี้ทุกเชาเลยหรือคะ” แนนอนวาเธอรู
ขอมูลนี้อยูแลว แตก็ถามเขาอยางชวนคุย
“อืม” เสียงขรึมตอบออกมาสั้นๆ
“วันหลังลองทานขาวเชาดูไหมคะ อาหารเชาเปนมื้อที่สําคัญ
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เดี๋ยวฟางทําให” หญิงสาวเสนอตัว กอนจะถูกเขาตอบกลับมาเสียงเย็น
จนหนาเสีย
“อยาทําเกินหนาที่”
“ขอโทษคะ”
คนเป น ห ว งเกิ ด อาการใจแป ว นึ ก โทษตั ว เองที่ เ สนอตั ว เกิ น
ขอบเขต พลันความอับอายก็ไหลเวียนไปทั่วหนาจนรูสึกชาเหมือนถูก
ลากไปตบแรงๆ แตคนพูดไมไดใสใจสังเกต เดินไปสวมรองเทาที่วาง
อยู  ห น า ประตู ออสติ นที่มารอเจานายอยูกอนแลวรีบเปดประตูให
จากนั้นสองหนุมก็ออกไปจากเพนตเฮาส เหลือเพียงคนใจหอเหี่ยวที่
ยืนหอไหลอยูตามลําพัง
“จะยืนเศราอีกนานไหม อยาเสียมารยาทใหเจานายรอนาน”
บอดี้การดหนุมเปดประตูเขามาเรียกรางบางเสียงหวน
“ไปแลวคะ” สาวนอยสูดหายใจเขาปอดลึกกอนจะฉีกยิ้มให
กําลังใจตัวเองและพยายามไมใสใจคําพูดเย็นชาของคนเปนนายอีก
เพราะเธอเองนั่นละที่ชอบบุคลิกเชนนี้ของเขา ดังนั้นก็จงอยาคิดเล็ก
คิดนอยหากจะถูกคําพูดนิ่งๆ ทํารายจิตใจ

ตัง� แตเอมอรลาออกไปเมือ่ เดือนทีแ่ ลวก็ไมมใี ครทํางานไดถกู ใจ

ฐานัสเลยสักคนเดียว เลขาฯ คนนั้นคลองแคลววองไวทุกอยาง เธอ
รูใ จเขาและเปนเลขาฯ ทีไ่ มจจู จ้ี กุ จิกจนนารําคาญ ทุกอยางอยูบ นพืน้ ฐาน
ของความพอดี ทําใหการสรรหาคนมาแทนทีเ่ ธอเปนไปไดยาก หลายคน
ที่รับเขามามักสงสายตานารําคาญใหเขาเสมอ คอยแตจะยั่วยวนและ
ประพฤติตัวไมเหมาะสมจนชายหนุมทนไมไหวตองไลออกไป
แตเมื่อวานนี้เขาไดเลขาฯ คนใหมมาอีกครั้ง ทวาครั้งนี้แตกตาง
จากสี่ ค นก อ นหน า ที่ เ ขาไล อ อกไปอย า งสิ้ น เชิ ง การทํ า งานของเธอ
คลายคลึงเอมอรมาก ทําหนาที่ที่เอมอรเคยทําใหเขาไดตามตองการ
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เรือ่ งงานทีบ่ ริษทั ก็มแี นวโนมวาจะทําไดดเี ชนกัน แตความรูส กึ บางอยาง
บอกฐานัสวามันไมเหมือนกันเสียทีเดียว เขารูสึกแปลกๆ แตก็บอก
ไมถูกวามันคืออะไร
สายตาคมมองเลขาฯ สาวรางเล็กที่กําลังตั้งหนาตั้งตาทํางานอยู
ที่โตะของเธอครูใหญจนเหมือนคนถูกมองจะเริ่มรูสึกตัวจึงเงยหนา
ขึ้นมามองเขา แตฐานัสไมคิดหลบสายตาฉงนคูนั้น เขาจองลึกลงไปใน
ดวงตากลมใสเหมือนกําลังทดสอบอะไรบางอยาง แตจนแลวจนรอด
คนตัวเล็กก็ไมไดแสดงทาทีใดๆ ออกมาและไมคิดหลบสายตาของเขา
สักวินาทีจนเปนฐานัสเองที่ตองยอมยกธงขาว
“ขอกาแฟแกวหนึ่ง”
“แตฟางเพิง่ ชงใหคณ
ุ เมือ่ สิบนาทีทแี่ ลวเองนะคะ” นํา้ เสียงของเธอ
แสดงความหวงใยออกมาอยางชัดเจน สันกรามของฐานัสจึงบดกันแนน
เขาใชความเงียบยืนยันความตองการ คนใตบังคับบัญชาจึงคอมศีรษะ
เล็กนอยแลวเดินหายออกไปจากหอง
คิ้วหนาขมวดเปนปมอยางไมเขาใจ เขารูสึกวาแววตาหวงใย
อยางจริงใจของเธอคือจุดที่ทําใหแพรววนิตแตกตางจากเอมอร แต
เธอเพิ่งมาทํางานกับเขาไดเพียงวันเดียว จะมาเปนหวงเปนใยอะไรกับ
คนอยางเขานักหนา แมแตคนในครอบครัวเดียวกันบางครั้งก็ไมได
แสดงความหวงใยกันขนาดนี้ แตความสงสัยของชายหนุมก็ถูกยุติลง
ดวยเสียงเคาะประตู กอนที่รางสูงใหญของเพื่อนสนิทจะเดินเขามา
“ฟางทํ า งานเป น ยั ง ไงบ า ง เรี ย บร อ ยดี ใ ช ไ หม” นํ้ า เสี ย งของ
กองกลางบงบอกวากําลังอารมณดี แนนอนวาเพื่อนของเขารายนี้เปน
คนอารมณดี ไมคอยหงุดหงิดอะไรงายๆ แตกตางจากเขาที่พรอม
หงุดหงิดทุกอยางภายใตใบหนาเรียบเฉย
“ก็ทาํ งานเรียบรอยดี” สายตาคมสังเกตอาการของเพือ่ นรักกอนจะ
เอยถามเปนประโยคสั้นๆ “ชอบหรือ”
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“ชอบตั้งแตแรกเห็นเลยละ…นารัก อัธยาศัยดี ยิ้มเกง ทํางาน
ก็เกง คนนี้สเปกเลย…ฉันอยากจีบ” กองกลางยอมรับตามตรงพลาง
ยิ้มจนแววตาเปนประกายเมื่อเอยถึงคนที่เพิ่งออกไปจากหอง
“จะจีบก็ตามสบาย เพือ่ นกันไมมปี ญ
 หา แตถา เปนคนอืน่ คงตอง
กีดกันไวกอน…ขี้เกียจหาเลขาฯ คนใหม”
ความจริงหนาที่ดูแลเขาที่เพนตเฮาส หากจะจางแมบานสักคน
ก็คงทําได แตการจะหาคนไวใจไดและสามารถคุยเรื่องเดียวกันได
ตลอดเวลาคงยาก เขาเปนคนเงียบขรึมและพูดนอย แตภายใตความ
เย็นชาคือนิสยั ใจรอนอยางหาตัวจับยาก ฐานัสไมชอบรอใคร เขาตองการ
ใหทุกหนาที่จบลงในคนคนเดียว ซึ่งเอมอรก็ตอบสนองความตองการ
ของชายหนุมทุกอยาง และดูเหมือนวาแพรววนิตก็กําลังจะทําเชนนั้น
ไดอีกคน
แตความรักเปนอุปสรรคตอการทํางาน กรณีของเอมอรถือเปน
ตัวอยางที่ดี ตอนหลอนไรพันธะก็สามารถทํางานใหเขาไดอยางไม
ขาดตกบกพรอง แตเมื่อมีคนรักก็ทําใหคุณภาพงานเริ่มตกตํ่าลง มี
ปากเสียงกับคนรักถึงขั้นฝายนั้นบุกมาตามถึงที่เพนตเฮาสจนเธอตอง
ตัดสินใจลาออก นักธุรกิจหนุมจึงไมตองการใหเลขาฯ ของเขามีพันธะ
ในทางกลับกัน หากคนรักของเธอเปนคนที่เขารูจักและสนิทชิดเชื้อ
อยางเชนกองกลางแลว ชายหนุมคิดวาเรื่องอาการหึงหวงไรสาระคง
ไมมีวันเกิดขึ้นอยางแนนอน
“ไดขาววาคนที่ลําบากหาเลขาฯ ใหนายเปนพวกฉันไมใชหรือ”
หนุมเชื้อสายจีนทําหนาหมั่นไส ฐานัสยักไหลกอนที่เสียงเคาะประตูจะ
ดังขึ้น
รางบอบบางที่หายออกไปไมถึงสิบนาทีแทรกตัวเขามาพรอมกับ
ถาดเสิรฟกาแฟ เธอสงยิ้มใหคนในหองกอนจะเอากาแฟมาเสิรฟที่โตะ
แตเมื่อเห็นแกวเดิมพรองไปแคครึ่งเดียวก็ขมวดคิ้ว แตหญิงสาวไมได
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พูดอะไร เธอเก็บแกวเดิมขึ้นมาวางบนถาดแลวเดินหายออกไปจาก
หองทํางานอีกครั้ง
“คนนี้แหละแมของลูก” กองกลางมองตามและกลาวขึ้นยิ้มๆ
กอนจะดึงสายตากลับมาทีเ่ พือ่ นรักซึง่ กําลังมองเขาดวยสายตาเรียบนิง่
“ออกไปไดแลวฉันจะทํางาน”
“ครับทาน เย็นนี้ทําตัวใหวางดวยนะครับ กระผมกับคุณเมธา
นัดกันดื่ม…ที่เกาเวลาเดิม”
“อืม” นักธุรกิจหนุมตอบรับคําชวนสั้นๆ กอนจะละสายตาจาก
ใบหนากวนๆ ของเพื่อนรักและเริ่มทํางานตอ

ใ กลเวลาพักเที่ยงแพรววนิตรีบออกไปจัดการเรื่องอาหาร

กลางวันใหกับเจานาย หญิงสาวนําอาหารสองถึงสามเมนูมาจัดวางไว
บนโตะอาหารขนาดเล็กทีอ่ ยูภ ายในหอง กอนจะเดินเขาไปเรียกชายหนุม
มารับประทานเมื่อถึงเวลา
“ฉันยังไมหวิ ” เสียงขรึมเอยขึน้ โดยทีเ่ จาตัวไมแมแตจะละสายตา
จากหนาจอคอมพิวเตอร
สาวนอยมองรางสูงใหญที่นั่งหลังตรงทํางานโดยไมพักมาตลอด
ทั้งเชาอยางเปนหวง วันนีเ้ ธอเตรียมเมนูโปรดของเขาเอาไว สัง่ จากราน
ที่กองกลางแนะนํามา แตดูเหมือนฐานัสจะไมแยแสอาหารของเธอเลย
สักนิด
“ตอนนี้เที่ยงกวาแลวนะคะคุณฐานัส เมื่อเชาคุณก็ทานแคกาแฟ
กับขนมปงปง ทานขาวผิดเวลาเดี๋ยวจะเปนโรคกระเพาะเอานะคะ”
สายตาคมละจากหนาจอตวัดมองคนหวังดีนิ่ง ทวาแววตาคูคม
กําลังหงุดหงิดคนจุนจาน แนนอนวาแพรววนิตรูตัว แตเธอไมอยากให
เขาทําลายกระเพาะตัวเองบอยๆ เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีอีกสารพัด
โรคตามมา และสุขภาพของเขาก็จะเสียหากเขาไมรีบดูแล
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ฐานัสถอนหายใจกอนจะลุกจากเกาอี้แลวเดินมานั่งที่โตะอาหาร
สาวนอยยิ้มแกมปริที่สามารถดึงเขาออกจากงานไดสําเร็จ เธอเดินตาม
เขาไปที่โตะและนําเสนอเมนูอาหารเสียงใส
“วันนีม้ ใี บเหลียงผัดไข แกงจืดเตาหูห มูสบั กับปลาทรายทอดกรอบ
คะ พี่กองบอกวาคุณฐานัสชอบทาน ฟางเลยโทร.สั่งจากรานใกลๆ
บริษัท…ตองการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ”
“ไมละ” เขาตอบสัน้ ๆ กอนจะเริม่ รับประทานอาหารบนโตะ ขณะที่
คนสรรหาอาหารยืนมองยิ้มๆ อยางลืมตัว กระทั่งสายตาคมตวัดมอง
นั่นละเธอจึงหอไหลลงและยิ้มแหย
“เธอทานหรือยัง”
เปนคําถามธรรมดาแตกลับทําใหหัวใจคนฟงพองโตคับอก ทวา
แพรววนิตเก็บอาการเกง เธอสายหนายิม้ ๆ กอนจะตอบอยางไมคดิ มาก
“เดี๋ยวฟางทานทีหลังไดคะ”
“ทานผิดเวลาจะเปนโรคกระเพาะไมใชหรือ เพิง่ บอกฉันอยูห ยกๆ”
ถูกเขายอนจนไปตอไมเปน ยกมือลูบทายทอยอยางเขินๆ
“งั้นฟางขออนุญาตออกไปหาอะไรทานกอนนะคะ แลวฟางจะ
รีบเขามาเก็บจาน…ทานเยอะๆ นะคะ” เธอพูดเร็วๆ แลวทําทาจะออกไป
จากหอง กอนจะชะงักปลายเทาหมุนตัวกลับมามองเจาของเสียงขรึม
อยางอึ้งๆ
“ทานดวยกันสิ ฉันทานคนเดียวไมหมดหรอก”
“จะดีหรือคะ” สาวนอยมองคนชวนอยางเกรงใจ แตฐานัสไมพูด
ซํ้า เขาใชสายตาเรียบนิ่งบังคับใหเธอนั่งลงขางๆ ทําเอาแพรววนิตเกร็ง
จนปวดกลามเนื้อไปหมด ทวานั่งกนยังไมทันอุนก็ตองดีดกายขึ้นมา
อยางรวดเร็ว
“ฟางขอไปเอาจานกับชอนแปบหนึ่งนะคะ” วาแลวก็ยิ้มตาปดให
คนใจดีที่อุตสาหชวนเธอรวมโตะอาหาร
ปณฑารีย 45

“ดีใจอะไรนักหนา”
เสียงนั้นดังมาจากเจาของรางสูงใหญขณะที่เธอกําลังผละออก
จากโตะ หญิงสาวหนารอนผาวเมื่อรูตัววาตนเผลอแสดงความรูสึก
จนเกินพอดี แตเธอยอมรับวาดีใจจนเก็บอาการไมอยู หญิงสาวอมยิ้ม
กอนจะเดินเร็วๆ ไปหยิบอุปกรณใสอาหารในครัวเล็กๆ ดานนอกเพื่อ
มารวมโตะกับเขา
“ฟางครับ มาทานขาวดวยกันสิ พีซ่ อื้ มาเผือ่ เราดวยนะ” กองกลาง
เอยชวนอยางมีนํ้าใจทําใหคนตัวเล็กหยุดชะงักอยูตรงหนาเขา
“ขอบคุณมากนะคะพี่กอง แตวา…คุณฐานัสชวนฟางทานดวย
ขางในคะ” หญิงสาวบอกอยางเกรงใจกอนจะไดรับสายตาพิศวงจาก
กองกลางและเมธา
“หมอนั่นนะหรือชวนฟางทานขาว”
“ใชคะ” หญิงสาวยืนยันหนักแนน กอนจะมองสองหนุมที่กําลัง
มองหนากันอยางไมเขาใจ…แปลกนักหรือแคเจานายชวนรับประทานขาว
เพราะกลัวจะไมหมด
“งัน้ ฟางรีบไปเถอะครับ เดีย๋ วเจาพอจะองคลงซะกอน…แตวนั หลัง
พี่ขอจองตัวเรานะ” กองกลางบอกอยางใจดี สาวนอยจึงพยักหนายิ้มๆ
กอนจะรีบเขาไปหาคนในหอง
ขาวในจานของฐานัสพรองลงไปคําเดียว บงบอกวาหลังจาก
เอยปากชวนแพรววนิตเขาก็ไมไดรับประทานอะไรอีกและนั่งรอเธอ
เมื่อรางบางนั่งลงบนเกาอี้ขางกันมือหนาจึงเริ่มตักอาหารอีกครั้ง
“ทานเยอะๆ นะคะ” หญิ ง สาวบอกด ว ยรอยยิ้ ม หลั ง จากตั ก
ใบเหลียงผัดไขใสจานใหเขา ฐานัสรับประทานไปเงียบๆ แตทุกครั้ง
ที่สาวนอยตักอาหารวางลงบนจานเขาก็รับประทานจนหมด คนบริการ
จึงยิ้มไมหุบและรับประทานขาวไปอยางมีความสุข
“เย็นนี้คุณฐานัสอยากทานอะไรเปนพิเศษไหมคะ ฟางจะไดโทร.
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ไปบอกแมบานเอาไว”
“เย็นนี้มีนัดที่บานเมธา”
คิ้ ว เรี ย วสวยเลิ ก ขึ้ น อย า งแปลกใจ ก อ นที่ ค นพู ด จะอธิ บ าย
เสียงเรียบ
“ฉันไมชอบเที่ยวขางนอกถาไมจําเปน เวลาอยากดื่มถาไมใชที่
เพนตเฮาสก็เปนที่บานเมธา”
“สังสรรกันบอยไหมคะ”
“เรื่อยๆ”
ชางเปนการอธิบายที่แสนสั้น ดวงตากลมโตลอบมองรางสูง
ที่กําลังรวบชอนบงบอกวาเขาอิ่มแลว เธอจึงสงคําสุดทายเขาปากแลว
รวบชอนตาม
“อิ่มแลวหรือ” เขาหันมาถาม
“อิ่มแลวคะ ฟางกระเพาะเล็ก ทานไดนอยคะ”
“ตัวถึงไดแคนี้”
“เล็กๆ กําลังนารักคะ” ชมตัวเองอยางไมมีเหนียมอาย ชมเสร็จ
ก็ปดปากขําจนนาหมั่นไส แตแลวหญิงสาวก็ตองชะงักเมื่อเธอเห็น
มุมปากของคนตัวโตเหมือนมีรอยยิ้มนิดๆ แพรววนิตกะพริบตาอึ้งๆ
ไม คิ ด ว า การชมตั ว เองเล น ๆ ของเธอจะสามารถเรี ย กรอยยิ้ ม จาก
เสือยิ้มยากอยางเขาได แมไดเห็นเพียงเสี้ยววินาที แตเชื่อเถอะวาคืนนี้
เธอจะตองนอนหลับฝนดีอยางแนนอน หญิงสาวอมยิ้มอยางดีใจ…
ตอไปฟางจะชมตัวเองบอยๆ

ห ลังเลิกงานหนุมๆ ก็มาสังสรรคกันที่บานของเมธา เปน

บานจัดสรรหลังขนาดกลาง มีพอบานพวงหนาที่คนสวนหนึ่งคนคอย
ทํากับแกลมและบริการเจานาย ภายในบานไมมเี สียงเพลง มีแตโทรทัศน
ทีเ่ ปดทิง้ ไวพอใหไดยนิ เสียงแตกลับไมมคี นดูเพราะหนุม ๆ กําลังคุยกัน
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อยางออกรส แตสวนใหญเปนกองกลางเสียมากกวาที่พูดตลอดเวลา
เพราะทั้งฐานัส เมธา หรือแมแตออสตินตางเปนกลุมคนที่สงวนคําพูด
ทั้งนั้น
“เบือ่ ไหมครับฟาง พวกผูช ายคุยกันมีแตเรือ่ งไรสาระ” กองกลาง
หันมาถามสาวนอยที่นั่งขางเจานายหนุมอยางใสใจ เพราะหัวเรื่องที่
พวกเขาคุยกันมีแตเรื่องหุน เรื่องรถ เรื่องฟุตบอล และอีกมากมาย
ที่ลวนแลวแตไมใชกิจกรรมที่อิสตรีโปรดปราน เขาเกรงวาเธอจะเบื่อ
เสียกอน แตแพรววนิตกลับสายหนาและสงยิ้มบางๆ ใหคนถาม
“ไมเบื่อคะ คุยไปเถอะ ฟางชอบฟง”
“แลวนี่ฟางมาทํางานกับเพื่อนพี่ ครอบครัววาอะไรหรือเปลา
ครับ” คนจีบเริ่มชวนสาวนอยคุยอยางแนบเนียน แตชางเปนคําถาม
ที่ทําใหแพรววนิตตอบยากเหลือเกิน หญิงสาวยิ้มแหยกอนจะสารภาพ
ตามตรง
“ฟาง…ไมไดบอกที่บานคะวายายเขาไปอยูในเพนตเฮาสของ
คุณฐานัส”
“อาว…” หนุมๆ พากันมองเธออึ้งๆ ตางจากฐานัสที่เพียงแค
ขมวดคิ้วมองคนตัวเล็กขางๆ สายตาดุๆ
“ทําไมถึงไมบอก” เปนคําถามจากคนเปนนายที่ทําใหแพรววนิต
หัวใจเตนแรงอยางไรเหตุผล
“กลัวทานเปนหวงคะ” คนมีความผิดกมหนาสารภาพตามตรง
แต เ มื่ อ เหลื อ บมองคนถามก็ พ บว า เขากํ า ลั ง มองเธออย า งไม พ อใจ
สายตาเรียบนิ่งเริ่มมีแววดุดันนิดๆ
“เอาเบอรพอเธอมา ฉันจะขออนุญาตทานเอง” วาแลวมือหนา
ก็หยิบโทรศัพทออกมารอ แตหญิงสาวรีบปฏิเสธอยางเกรงใจ
“เดี๋ยววันหลังฟางโทร.บอกทานเองดีกวาคะ”
“เอาเบอรมาอยาใหพูดซํ้า” ฐานัสยํ้าเสียงขรึม คนถูกบังคับจึงมี
48 เสนหาใกลใจ

สีหนาลําบากใจ ครั้นหันไปขอความชวยเหลือจากสามหนุมก็ไมมีใคร
ยื่นมือเขามาชวยเธอ หนําซํ้ายังดูเหมือนวาทุกคนจะเห็นดวยกับคน
เผด็จการ
“ฟางจําเบอรทานไมไดคะ พอเพิ่งเปลี่ยนเบอรไมนาน แลวเบอร
ก็อยูในโทรศัพทซึ่งฟางลืมทิ้งไวในรถคะ”
“ไปหยิบมา” เขายังไมยอมงายๆ สงสายตาเรียบนิ่งบังคับใหเธอ
ลุกไปเอาโทรศัพทที่ลืมไวในรถจนได
แพรววนิตลุกขึ้นอยางจําใจ เธอเปนเด็กตางจังหวัด จากบานมา
ตั้งแตเรียนมหาวิทยาลัยปหนึ่ง ไดกลับบานปละไมกี่หน แตเธออาศัย
อยูในหอพักหญิงมาโดยตลอด แลวถาครอบครัวของแพรววนิตรูวา
เธอยายเขาไปอยูรวมชายคากับผูชายรางหมีถึงสองคน พวกทานจะวา
อยางไร…ดีไมดีอาจจะสั่งใหเธอลาออกและกลับไปอยูบานเสียดวยซํ้า
เพราะคนตางจังหวัดโดยเฉพาะบานเธอถือเรื่องชื่อเสียงเปนสําคัญ
สายตาคนภายนอกอาจมองเธอไมดี แมความเปนจริงจะไมไดมีอะไร
เสียหายก็ตาม
ทวาขณะกาวเทาออกจากโซฟา พลันปลายเทาก็ไปสะดุดกับขา
โตะเตี้ยที่วางกับแกลมและแกวเครื่องดื่มของหนุมๆ เปนเหตุใหคน
ไมทันระวังหนาทิ่มลงไปขางหนา โชคดีที่วงแขนแกรงของใครบางคน
ควาเอวเธอไวทันและรั้งรางบางกลับมาสุดแรง เธอจึงนั่งลงไปบนตัก
แข็งๆ โดยอัตโนมัติ
“ระวั ง หน อ ย” เสี ย งขรึ ม ดั ง ขึ้ น ใกล หู มั น ใกล เ สี ย จนทํ า ให
แพรววนิตเวียนหัวไปหมด หญิงสาวนั่งตัวเกร็งอยางทําอะไรไมถูก
กอนจะตั้งสติไดแลวรีบลุกจากตักเจานาย
“ขะ…ขอโทษคะ ฟะ…ฟางไมไดตงั้ ใจ” ยกมือไหวชายหนุม ปลกๆ
“ใจเย็นๆ ครับฟาง มันเปนอุบัติเหตุ ไมมีใครวาอะไรฟางหรอก
ครับ หึๆ” กองกลางสงยิ้มเอ็นดูมาให แตแพรววนิตยังไมหายตกใจ
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ครัน้ เมือ่ มองไปยังเจาของตักกลับพบวาเขาทําหนานิง่ ไมไดแสดงอาการ
หงุดหงิดอยางที่เธอกังวล แตกระนั้นคนตัวเล็กก็ยังไมวายขอโทษ
อีกครัง้ แลวเดินเร็วๆ ออกไปเอาโทรศัพทเพือ่ โทร.หาบิดาตามคําบัญชา
ของคนจอมบงการ
ครั้นเมื่อลองตอสายถึงบิดาและยื่นโทรศัพทใหเจานายหนุม
แพรววนิตก็มองอยางลุนๆ กอนที่รางสูงใหญจะลุกขึ้นแลวเดินไปคุย
ข า งนอกจึ ง ไม มี ใ ครรู  เ ลยว า ฐานั ส ขออนุ ญ าตบิ ด าของเธออย า งไร
ชายหนุมหายไปไมถึงสิบนาทีก็กลับเขามาพรอมยื่นโทรศัพทคืนเธอ
“พอวายังไงบางคะ” ดวงตากลมโตมองเจานายอยางลุน ๆ สายตา
เรียบนิ่งตวัดมองคนถามกอนจะพูดเสียงเรียบ
“อนุญาต แตมีขอแมวาสุดสัปดาหนี้ฉันตองพาเธอกลับบานและ
ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทาน”
“เออ…” แพรววนิตถึงกับอึ้งเมื่อไดฟงขอเสนอของบิดา แตเธอ
อึ้งยิ่งกวาเมื่อรูวาฐานัสตอบรับเงื่อนไขดังกลาว
“พรุง นีอ้ ยาลืมจองตัว๋ เครือ่ งบินไปหาดใหญ” เขาออกคําสัง่ กอนจะ
ยกแกวเหลาขึ้นดื่มเบาๆ
“ฉันไปดวยคนสิ” กองกลางรีบขอ ขณะที่เมธารีบปฏิเสธ
“ฉันขอบาย”
“ฉันไปแควันเดียว” คําตอบสั้นๆ ทําใหกองกลางเบือนหนาหนี
อยางเซ็งๆ เพราะนั่นหมายความวาตั๋วเครื่องบินจะไมมีรายชื่อของเขา
รวมเดินทางดวยอยางแนนอน
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3

หาดใหญชวนใจสน

กลับจากบานของเมธาแพรววนิตก็เขามาทําหนาที่ของตัวเอง

ตอจนกระทั่งชายหนุมเขานอนเธอจึงกลับมาพักผอน หญิงสาวตั้ง
นาฬกาปลุกเร็วกวาเดิมราวครึ่งชั่วโมงเพื่อลงไปเตรียมอาหารเชาให
คนตั ว โตที่มักดื่มกาแฟเปนประจําทุกเชา เธอลงมือทําขาวตมกุงรส
กลมกลอมอยางสุดฝมือ เมื่อจัดอาหารใสกลองเรียบรอยก็ขึ้นไป
เตรียมเสื้อผาสําหรับใสไปทํางานวันนี้และเปดนํ้าอุนใสอางจนเต็ม บีบ
ยาสีฟนไวใหพรอมสรรพกอนจะเดินไปปลุกคนหลับใหลุกขึ้นมาทํา
กิจวัตรประจําวัน
“ยังไมอาบนํ้าหรือ” เสียงทุมตํ่าเอยถามหลังจากตื่นนอน
แพรววนิตกมลงมองชุดนอนลายการตูนสีฟาออนของตัวเอง
กอนจะยิ้มแหย เปนเพราะวันนี้เธอเอาเวลาไปทําอาหารจึงยังไมได
อาบนํ้าแตงตัว
“เดี๋ยวฟางจะรีบไปอาบนํ้าแตงตัวคะ ไมเกินสิบหานาทีจะรีบ
เขามา”
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“ไมตองรีบก็ได” เขาบอกเพียงเทานั้นก็เดินหายเขาไปในหองนํ้า
แตแพรววนิตก็ไมทิ้งเวลาใหเสียเปลา แมเขาจะบอกเธอวาไมตองรีบ
แตหญิงสาวก็รีบทํากิจวัตรของตัวเองใหเสร็จกอนคนเปนนายอยูดี
เมื่อเขาเดินออกจากหองนํ้าดวยสภาพเปยกโชก มีหยดนํ้าเกาะพราว
เต็มตัวไมตางจากเมื่อวาน เลขาฯ รางเล็กก็จัดการตัวเองใหอยูในชุด
พรอมทํางานแลว
“รีบอะไรขนาดนั้น”
สาวนอยไมไดตอบ รอใหชายหนุมเขาไปใสเสื้อผาและเรียกเธอ
เขาไปเช็กความเรียบรอยกอนออกมาเหมือนเมื่อวานไมมีผิด กิจวัตร
ทุกอยางดําเนินไปเหมือนวันกอนๆ จนกระทัง่ ไปถึงบริษทั ประธานหนุม
ก็เลิกคิ้วขึ้นอยางแปลกใจเมื่อเลขาฯ สาวยกชามขาวตมเขามาวางบน
โตะอาหาร
“อะไร” เขาถามเสียงตํ่า แตคนที่ยอมพลีชีพฝนขัดคําสั่งเพื่อให
เขาไดรับประทานอาหารเชาที่มีประโยชนกลับสงยิ้มเหมือนเด็กประจบ
ไมดูสถานการณ
“อาหารเชาของคุณคะ ฟางตื่นมาทําเมื่อเชา”
“ฉันสั่ง?” ใบหนาเรียบนิ่งเริ่มบึ้งตึง คนทําเกินหนาที่จึงกมหนา
สํานึกผิดกอนจะสารภาพเสียงออย
“ฟางทราบคะวาคุณไมไดสั่ง…แตอาหารเชาสําคัญมาก คุณควร
ไดทานนะคะ”
“วุนวาย” แมจะพูดเสียงหวนเหมือนติดรําคาญ แตรางสูงใหญ
กลับเดินมานั่งลงบนเกาอี้ สงผลใหคนตั้งใจทําอาหารเชาใหเขาฉีกยิ้ม
ออกมาเต็มแกม บรรยายสรรพคุณของอาหารเชายกใหญ
“อาหารเชาเปนมื้อที่สําคัญที่สุด ควรทานใหอิ่มและลดปริมาณ
ลงในมื้อเที่ยงและมื้อเย็น หรือถาเลี่ยงอาหารมื้อเย็นไดจะดีมากคะ”
“เรี ย นมาเหมื อ นกั น ” คํ า พู ด สั้ น ๆ แต ห ยุ ด การบรรยายของ
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คนหวังดีไดชะงัด “นั่งลงแลวมาทานดวยกันสิ…มันสําคัญมากไมใช
หรือ” หากเปนคนอื่นพูดอาจจะเปนคําชวน แตถาหลุดออกมาจากปาก
ฐานัสนั่นคือคําสั่ง แตแพรววนิตไมไดเตรียมมาเผื่อตัวเอง หญิงสาว
จึงสายหนาไปมา
“ฟางทํามาชามเดียวคะ คุณทานเถอะคะ เดี๋ยวฟางลงไปทาน
ที่ศูนยอาหารของบริษัทก็ได”
“นัง่ ลงมา ฉันทานคนเดียวไมหมด” เขาสัง่ เสียงเรียบและไมยอม
แตะอาหารจนกระทั่งรางบางยอมนั่งลงขางๆ
แพรววนิตมีสีหนาลําบากใจเพราะเธอไมไดเตรียมอะไรมาเลย
ขาวตมมีอยูชามเดียวแลวจะแบงกันรับประทานอยางไร
“คุณทานกอนไดเลยคะ เดี๋ยวฟางไปเอาถวยใบเล็กกับชอนมา
ตักแบงทาน” วาแลวก็ทําทาจะลุกออกไป แตถูกเสียงเขมพูดดักเอาไว
“ชอบทําอะไรใหยุงยาก ในเมื่อเอามาเทานี้ก็ใชชอนเดียวกัน
นั่นละ”
“แตวา…” หญิงสาวหนารอนผาวเมื่อรูวาตองใชชอนรวมกับ
คนตรงหนา แตเธอไมกลาขัดเพราะถูกสายตาเรียบนิ่งมองดุๆ
“รับผิดชอบการกระทําของเธอซะ”
คนตัวเล็กกมหนาลงอยางนอมรับ เธอรอใหเขาเปนฝายตักกอน
แตจนแลวจนรอดฐานัสก็ไมยอมเลื่อนมือมาแตะชอน เขานั่งมองหนา
เธอจนแพรววนิตเริ่มทําตัวไมถูก
“คุณทานกอนสิคะ…”
“ฉันไมไดสั่งใหเธอทํา…ในเมื่อเธอขัดคําสั่งฉันก็หาวิธีจัดการให
ขาวมันหมดซะ อยาใหเหลือแมแตคําเดียว”
รางบางหอไหลพลางลอบมองคนตัวโตอยางรูสึกกดดัน จะทํา
อยางไรใหขาวหมดชามกันละ นั่งมองเฉยๆ อยูอยางนี้มันคงไมพรอง
ลงแน มือบางคอยๆ เลื่อนไปจับดามชอน ตักขาวขึ้นมาในปริมาณที่
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พอดี กอนจะเลื่อนไปจอตรงริมฝปากไดรูปของคนจอมบงการ ลุนอยู
ครูใหญวาเขาจะยอมอาปากรับขาวตมจากเธอไหม แตเมื่อฐานัสยอม
รับประทานแตโดยดีคนตัวเล็กก็พลอยโลงใจ และเริ่มยามใจตักคํา
ทีส่ องสงใหเขา ทวาคราวนีช้ ายหนุม ไมยอมเปดริมฝปาก แววตาเรียบนิ่ง
จองเธอเขม็ง พลันคนรูความหมายก็หนารอนผะผาว หญิงสาวทําหนา
ไมถูกมองชอนในมือพลางลอบกลืนนํ้าลาย
‘นี่เราตองใชชอนรวมกับคุณฐานัสจริงๆ หรือนี่…ฮือ…’
แมจะรํ่ารองในใจแคไหนแตสุดทายคนตัวเล็กก็จําตองกลั้นใจ
หั น ช อ นเข า ปากตั ว เอง มื อ บางสั่ น เทาเหมื อ นคนขาดยา นึ ก โมโห
คนตรงหนาที่ยังทําหนานิ่งไมรูรอนรูหนาวทั้งที่เธอหวังดีกับเขาแทๆ
“รีบตักคําตอไปสิ ฉันรออยู”
“ทานกันคนละครึ่งไดไหมคะ เดี๋ยวฟางทานทีหลังเอง สัญญา
เลยวาจะเก็บไมใหเหลือนํ้าสักหยด” หญิงสาวพยายามตอรองเพราะ
ตอนนี้มือของเธอแทบไมมีเรี่ยวแรงจับชอนแลว
“วุน วาย” เสียงตําหนิไมไดจริงจังเหมือนกอนหนานี้ และหลังจาก
นั้นฐานัสก็ลงมือตักขาวตมรับประทานเองเสร็จสรรพราวกับรูทันวา
ใครบางคนกําลังถูกโรคกลามเนื้อออนแรงเลนงานบริเวณฝามือ เขา
เหลือไวใหเธอครึ่งหนึ่งตามที่หญิงสาวเรียกรอง กอนจะดื่มนํ้าตามและ
ทิ้งประโยคสั้นๆ ประโยคหนึ่งเอาไวกอนจะลุกออกไป
“อรอยดี…วันหลังทํามาอีกแลวกัน…ทําเผื่อตัวเองดวย”
หญิงสาวมองตามแผนหลังกวางที่เดินกลับไปนั่งทํางานที่โตะ
เรียบรอยแลวกอนจะอมยิม้ ดีใจอยางปดไมมดิ แตเมือ่ พบวาสายตาคม
กําลังมองเธอเชนกัน แพรววนิตก็รีบหลบตาวูบแลวตักขาวตมเขาปาก
อยางเอาเปนเอาตาย
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คําชมจากฐานัสเปรียบเสมือนนํ้าทิพยจากสวรรค ชโลมหัวใจ

สาวนอยใหอมยิ้มมีความสุขไดตลอดเวลา แมกระทั่งในหองประชุม
ที่ เ หล า ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง กํ า ลั ง เคร ง เครี ย ดกั น อยู  แต เ ธอกลั บ เป น
คนเดียวที่อารมณดีจนไดรับสายตาดุๆ จากรางหนา
“ถาทุกอยางเรียบรอยไมมีอะไรติดขัด ผมอยากใหมีการเปดตัว
สินคาตัวใหมกอนเทศกาลเฉลิมฉลองปใหมนี้”
“ไดครับคุณฐานัส ไมนาจะมีปญหาอะไร”
มือเรียวสวยตวัดปลายปากกาเร็วๆ ทวาตัวอักษรทุกตัวกลับ
เรียงเปนระเบียบสวยงาม แมในใจจะคิดถึงเรื่องอื่นแตสมองอีกซีก
ก็จดจออยูกับงาน จนกระทั่งการประชุมอันยาวนานกวาสองชั่วโมง
จบลงเธอก็ปดสมุดบันทึกแลวลุกตามเจานายออกจากหองประชุมไป
“ขอดูรายงานการประชุมหนอย” เสียงทุม ตํา่ เอยขึน้ ทันทีทอี่ อกมา
ยืนนอกหองประชุม
แพรววนิตเลิกคิว้ ขึน้ อยางแปลกใจแตกส็ ง สมุดบันทึกของตัวเอง
ใหเขาตามบัญชา
“มันยังไมเรียบรอยดีนะคะ เดีย๋ วฟางจะสรุปใหอกี ครัง้ ในตอนบาย
คะ”
เขารับไปโดยไมพูดอะไร แตเปดดูบันทึกรายงานการประชุม
ที่แสนเรียบรอยของคนตัวเล็กอยางทึ่งๆ พลางปรายหางตาแลวหรี่
มองหญิงสาวราวกับกําลังคนหาอะไรบางอยาง แพรววนิตจึงขมวดคิ้ว
เมื่อเห็นอากัปกิริยาเชนนั้นของเขา
“เห็นนั่งยิ้มนอยยิ้มใหญตลอดเวลา นึกวาไมไดจดอะไรเสียอีก”
สาวนอยคอยๆ คลี่ยิ้มเมื่อเขาใจการกระทําของเขา “งานเครียด
ก็ไมจําเปนตองทําหนาบึ้งนี่คะ”
“งั้นหรือ”
“คุณฐานัสเองก็เถอะคะ อยาทําหนาเครียดมาก ยิ้มบางก็ได
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เปนสีสันใหคนรอบขาง”
“ไมมีเหตุผลใหตองยิ้ม” เขากลาวเสียงเรียบกอนคืนสมุดใหเธอ
“การยิ้มตองมีเหตุผลดวยหรือคะ” เธอเลิกคิ้วถาม แตชายหนุม
ไมตอบกลับเดินหนีไปเสียดื้อๆ รางบางจึงไดแตมองตามอยางฉงน
ครั้นจะเดินตามไปโทรศัพทมือถือที่ซุกอยูในกระเปาเสื้อสูทสีฟาเขารูป
ก็สั่นจนสะดุง หญิงสาวรีบลวงมันออกมารับสาย
“สวัสดีคะ”
“คุณฟางขาวใชไหมครับ ผมมาสงอาหารที่คุณสั่งไวเมื่อเชาครับ
ไมทราบใหไปสงที่ชั้นไหน”
“เดี๋ยวฟางลงไปรับขางลางก็ไดคะ รอสักครูนะคะ”
เสียงใสบอกกับคนปลายสายกอนจะกดวางแลวเดินฉับๆ ไปที่
ลิฟต กดชั้นลางสุดเพื่อไปรับอาหารที่เธอโทร.สั่งจากทางรานเอาไว
ตั้งแตเชา เมื่อเคลียรคาใชจายเสร็จเรียบรอยก็รีบขึ้นไปที่ครัวเล็กๆ
บนชั้นสูงสุด จัดการเทอาหารใสจานพรอมกับเตรียมจานเปลาและ
ชอนไปเผื่อตัวเองเสร็จสรรพ เผื่อวาใครบางคนตองการเพื่อนรวม
โตะอาหารอยางเมื่อวาน เธอจะไดไมตองวิ่งออกมาหาอุปกรณให
เสียเวลา
หญิงสาวยกขอมือดูเวลา ตอนนี้ใกลพักกลางวันแลว ยกอาหาร
เขาไปเลยคงไมเปนไร คนตัวเล็กคิดอยางครึ้มอกครึ้มใจกอนจะเดิน
ตรงไปยังหองทํางานของเจานาย แตแลวรองเทาคัทชูสีดําเรียบรอยก็
หยุดชะงักอยูบ ริเวณหนาหองเมือ่ เห็นวาคนทีเ่ ธอตัง้ ใจเตรียมมือ้ กลางวัน
ไวใหกําลังยืนคุยอะไรบางอยางกับเลขาฯ หนาหองทั้งสองคน และ
ภาพนั้นจะไมเปนเรื่องผิดแผกเลยถาขางกายเขาไมมีสาวสวยคนหนึ่ง
ที่ คุ  น หน า คุ  น ตาเป น อย า งดี กํ า ลั ง ยื น เกาะแขนเจ า ของบริ ษั ท อย า ง
สนิทสนม
“แพรววนิตมาพอดีเลย…เดี๋ยวฉันจะออกไปทานขาวขางนอก
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กับคุณชอแกว อาจจะเขามาชาหนอย มีอะไรดวนก็โทร.เขามาไดเลย”
เขาสั่งความไวเทานั้นก็เดินเคียงคูออกไปกับดาราสาวคนสวยโดยไม
แมแตจะเหลือบแลอาหารที่เธอเตรียมมา
หญิงสาวกมลงมองอาหารที่กําลังจะเปนหมันอยางงงๆ เธอเปน
เลขาฯ ทีท่ าํ งานใกลชดิ เจานายแทๆ แตกลับไมรเู ลยวาเขามีนดั กับคูค วง
ที่มีดีกรีเปนถึงดาราชื่อดังของประเทศ ฐานัสมีขาวควงอยูกับชอแกว
ดารินทิพยอยูพักหนึ่งกอนขาวนั้นจะซาๆ ไป จนสาวนอยคิดวาทั้งคูคง
เลิกรากันแลว ไมคิดเลยวาทั้งคูจะยังควงกันอยู…บางทีคนนี้อาจจะ
เปนตัวจริงของชายหนุมก็เปนได
“ไมตองทําหนาเศราขนาดนั้นครับฟาง เจานายเราแคไปเดต หึๆ
สวนอาหารนั่นเดี๋ยวพี่จัดการเอง”
“ฟางก็ กั ง วลว า จะต อ งทิ้ ง อาหารพวกนี้ ซ ะอี ก ” หญิ ง สาวยิ้ ม
กลบเกลื่อนความรูสึกบางอยางที่กําลังเกิดขึ้นภายในอก โชคดีที่ไมมี
ใครติดใจสงสัยวาแววตาเศราๆ ของเธอมันเกิดจากสาเหตุอะไร
“ไมตองหวงครับ ดีเลยพี่จะไดไมตองเสียเงินซื้อ แตฟางไมได
ลืมนัดเราใชไหมครับ” กองกลางมองคนตัวเล็กพลางยิ้มกริ่ม
แพรววนิ ต เลิ ก คิ้ ว อย า งฉงน เธอมี นั ด อะไรกั บ คนตรงหน า
ตอนไหนกัน พลันคนเตือนความจําก็แกลงทําหนาบึ้งเมื่อหญิงสาว
ทําทาจะลืมสิ่งที่พูดกับเขาไวเมื่อวาน
“ทําหนางงอยางนี้อยาบอกนะครับวาลืมนัดทานขาวเที่ยงกับพี่”
สาวนอยทําทานึกกอนจะเบิกตากวางขึ้นเมื่อคิดออกวาเมื่อวาน
กองกลางเอยชวนเธอรับประทานมื้อกลางวันดวยกัน และหญิงสาว
ก็รบั ปากเขาไปแลวเรียบรอย คนตัวเล็กยิม้ แหยกอนจะสารภาพตามตรง
“ขอโทษทีคะพี่กอง ฟางลืมสนิทเลยคะ…งั้นเรามาจัดการอาหาร
พวกนี้กันดีกวาคะ…พี่เมธดวยนะคะ เดี๋ยวฟางไปเตรียมจานมาเผื่อ”
วาแลวคนยิ้มงายก็ยิ้มใหสองหนุมจนตาปด กอนจะเดินกลับเขาไปใน
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ครัวโดยมีรางสูงใหญของเลขาฯ รุนพี่เดินตามเขาไปดวย
ภายในครัวมีโตะอาหารเล็กๆ สําหรับเลขาฯ อยู ทั้งสามคนจึง
ล อ มวงรั บ ประทานอาหารกั น ตรงนั้ น และเริ่ ม คุ ย กั น อย า งออกรส
แพรววนิตยิ้มและหัวเราะออกมาเปนครั้งคราว แตขางในกลับรูสึก
หวิวๆ ชอบกล…เธอเห็นภาพฐานัสควงกับดารานางแบบผานขาวบันเทิง
เปนประจํา มันชินตาจนคิดวาไมรูสึกอะไรเสียอีก แตพอไดมาเห็น
ภาพนั้นตอหนา สัมผัสบรรยากาศจริง ความรูสึกหนวงๆ ในอกที่ยก
ไมออกเชนนี้คืออะไรกัน…

รอยยิ้มของแพรววนิตกลืนหายไปกับเข็มนาฬกา หญิงสาว

เพียรมองแลวมองเลาตั้งแตบายโมงจนกระทั่งบายสาม แตประตูหอง
กลับไมมวี แี่ วววาจะมีคนผลักเขามา ยิง่ นานหัวใจก็ยงิ่ เตนแรงและรูส กึ
หวิวๆ เหมือนยืนอยูบนหนาผา รางของเธอพรอมจะดิ่งลงมาทุกเมื่อ …
ทั้งที่เธอไมเคยคิดครอบครองแทๆ แตกลับรูสึกไมดีเอาเสียเลย ทวา
ขณะที่ดวงตากลมโตกําลังมีแววเศรา ประตูทปี่ ด สนิทก็ถกู ผลักเขามา
พรอมกับรางสูงใหญของคนที่เธอรอคอย
“กลับมาแลวหรือคะ” หญิงสาวโพลงขึ้นอยางลืมตัวกอนจะรีบ
สงยิ้มกลบเกลื่อนเมื่อรูตัววาเธอกําลังทําตัวเหมือนภรรยาที่รอสามี
กลับบานไมมีผิด แตการจะหยุดการกระทําที่ถูกจิตใตสํานึกสั่งการ
ชางยากเต็มทน คนตัวเล็กยังเผลอหลุดปากถามคําถามที่ไมสมควร
อยางตอเนื่อง
“อาหารอรอยไหมคะ”
“อืม” เขาตอบสั้นๆ กอนจะนั่งลงและเปดคอมพิวเตอรทํางาน
อยางไมใหเสียเวลา
สาวนอยพยักหนาเจื่อนๆ เขาก็ตอบเธอแลวแตเหมือนหญิงสาว
ยังไมพอใจในคําตอบอันแสนสั้น ทวาเธอไมมีสิทธิ์วุนวายเรื่องสวนตัว
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ของเขาสักนิด คิดแลวแพรววนิตก็ไดแตปลงแลวกมหนาทํางานของ
ตัวเองอยางเงียบๆ
“เรื่องตั๋วเครื่องบินไปหาดใหญเรียบรอยหรือยัง” เสียงทุมตํ่า
ดังขึน้ ในนาทีถดั มา ใบหนาออนเยาวจงึ เงยขึน้ สบสายตาคูค มทีฉ่ ายแวว
เย็นชาอยูเปนนิจ
“เรียบรอยแลวคะ…แตความจริงคุณฐานัสไมตอ งทําขนาดนีก้ ไ็ ด
คะ ฟางอธิบายใหทานเขาใจได”
“ถาเธอทําไดคงทําไปตั้งแตแรกแลว”
หญิงสาวกมหนาลงเมื่อเขาพูดถูกทุกอยาง
“รายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยหรือยัง”
“ฟางวางไวบนโตะของคุณแลวคะ”
“เมื่อกลางวันซื้ออะไรมา”
“ซื้อ…” คนถูกถามหยุดชะงักเมื่อคําถามเริ่มไมเกี่ยวกับเรื่องงาน
พลันหัวใจที่แหงแลงก็เหมือนไดรับนํ้าทิพยอีกครั้ง “ฟางสั่งกับขาว
สองสามอยางจากรานเดิมคะ…มียําถั่วพู ปลากะพงทอดนํ้าปลากับ
แกงสมใต”
ฟ ง แล ว เขาก็ เ งี ย บไป แพรววนิ ต จึ ง คิ ด ว า ชายหนุ  ม คงจะจบ
บทสนทนาลงแลว แตเปลาเลย อยูๆ เสียงเรียบนิ่งก็ดังขึ้นอยางไมมีป
มีขลุย
“เมนูพวกนี้ไปบานเธอจะไดทานไหม”
“คะ…เออ…ไดทานสิคะ แมฟางทําอรอยมากนะคะ โดยเฉพาะ
แกงสม บอกเลยวาทานแลวจะคิดถึงรสมือแม” พูดจบก็ยิ้มจนตาหยี
ฐานัสพยักหนาเบาๆ กอนจะหันไปทํางานตอ สวนสาวนอยที่
กอนหนานีห้ นาเหีย่ วเปนผักเฉาแดดก็กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ ครึม้ อก
ครึ้มใจจนแอบออกมาโทรศัพทหาผูเปนแมในหองนํ้า
“แมคะ…พรุง นีแ้ มทาํ แกงสมใหฟางหนอยไดไหม ออ…เอายําถั่วพู
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กับปลากะพงทอดนํ้าปลาดวยนะคะ เอ…บานเรามีอะไรอรอยอีกนะ”
“จะกินกันกี่คนละลูก สั่งมาสามอยางก็เหลือเฟอแลวมั้ง” มารดา
พูดดัก
“ฟางอยากทําใหเจานายประทับใจคะ คุณฐานัสชอบทานอาหาร
ไทยมาก อาหารใตเขาก็ชอบ แตไมตองรสจัดมากนะคะเดี๋ยวทาน
ลําบาก”
“ใชเจานายแนใชไหมฟาง ทําไมใสใจกันขนาดนี้ ผิดปกตินะเรา”
“เจานายจริงๆ คะ…” หญิงสาวหนาแดงเมือ่ มารดาทําทาจะจับไต
ลูกสาวได “ฟางแคอยากตอนรับเขาใหดีในฐานะเจาบานเทานั้นเอง”
“งั้นก็แลวไป นึกวาเอาใจเขาหวังผล ระวังพอเราจะแพนกบาล
ยุบ”
“โธ…แมก็ชวยพูดใหพอเขาใจดวยนะคะ ฟางสัญญาแลวไงวา
จะไมมีความรักตราบใดที่พอไมอนุมัติ”
หญิงสาวบอกเสียงออนๆ สัญญาดังกลาวแพรววนิตใหไวกับ
บิดาเมื่อครั้งขออนุญาตทานเขามาเรียนในกรุงเทพฯ และเธอก็เก็บ
อาการไดอยางดีเยี่ยมจนไมมีใครจับไดมากอนวาแทจริงแลวหญิงสาว
มีคนที่แอบชอบอยู และคนคนนั้นก็คือเจานายมาดขรึมของเธอนั่นเอง
“แลวเรื่องมันไปยังไงมายังไงลูก ไดยินวาเราเขาไปพักอยูกับเขา
หรือ”
“เอาไวฟางจะไปอธิบายที่บานทีเดียวนะคะ เรื่องมันยาวมาก
จริงๆ”
“พอเราเขาเช็ดปนรอแลว ถาเจานายลูกไมนาไวใจแมก็ชวยอะไร
ไมไดนะ”
“โธ…แมคะ เขาไวใจไดเชื่อฟางเถอะ”
“ยังไงเขาก็เปนคนอืน่ มันจะไวใจไดขนาดไหนกันเชียว เราก็ไมใช
คนขี้ริ้วขี้เหร แตงองคทรงเครื่องดีๆ ก็พอไปวัดไปวาไดอยู…อยา
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ไวใจทางอยาวางใจคนใหมนั มากนักนะฟาง เปนสาวเปนนางหัดระวังเนื้อ
ระวังตัว”
“คนระดับนัน้ เขาไมมาสนใจฟางหรอกคะแม…อีกอยางเขามีแฟน
อยูแลว” ดวงตากลมโตออนแสงลงเมื่อนึกถึงหญิงสาวที่เขาควงอยู
เธอเทียบไมติดเลยดวยซํ้า
“เอาเถอะ…ถาฟางมั่นใจแมก็เชื่อลูก”
การสนทนาของสองแมลูกจบลงเพียงเทานั้นกอนที่แพรววนิต
จะกลับเขาไปทํางาน

เปนครั้งแรกที่ฐานัสเดินทางโดยไรซึ่งเงาบอดี้การดขางกาย

มีเพียงผูหญิงตัวเล็กๆ ที่แตงตัวสบายๆ ใสเสื้อยืดกางเกงยีนสกับ
รองเทาผาใบสีชมพู สะพายกระเปาเปดานหลังใบเดียวเหมือนเด็ก
มัธยมปลายกําลังจะขึ้นรถทัวรไปทัศนศึกษาตางจังหวัดไมมีผิด และ
เขาก็ไมไดแตกตางจากเธอเทาไรเพราะแพรววนิตเปนคนจัดเตรียม
กระเปาและชุดลําลองใหเขาใสเมื่อเชา
“หลังจากนี้ไปยังไงตอ” เขาเอยถามเมื่อเดินออกมาจากประตู
ผูโดยสารขาเขา
“พอจะมารับคะ…นั่นไงคะพอ” มือเล็กชี้ไปยังรางสันทัดของ
ชายวั ย กลางคนที่ ยื น ตี ห น า ยั ก ษ ร ออยู  ด  า นหน า เธอหั น มายิ้ ม และ
พยักหนาเชิญชวนชายหนุมใหเดินเขาไปหาบิดา กอนที่รางบางจะเปน
ฝายเดินนํา
“พอ…” สาวนอยโผเขากอดผูเ ปนพอ ทัง้ สองกอดกันแลวโยกตัว
ไปมาอยางดีใจ บงบอกถึงความสนิทสนมในครอบครัว ฐานัสยืนมอง
ภาพตรงหนานิ่ง เมื่อรางบางผละออกมาเธอก็จูงมือบิดาเขามาหาเขา
“คุณฐานัสคะ นี่พอของฟางคะ…พอคะ นี่คุณฐานัสเจานายของ
ฟางคะ”
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“สวัสดีครับ” นักธุรกิจหนุมยกมือขึ้นไหวคนอายุมากกวาตาม
ธรรมเนียม นายธรรมก็รับไหวตามมารยาทเชนกัน ชายวัยกลางคน
ไมไดทักทายตอบกลับคนหนุมกวา แตหันมาลูบผมลูกสาวและยีเลน
อยางมันเขี้ยวกอนจะถามสารทุกขสุกดิบ
“เปนยังไงบางยายหนู ผอมลงหรือเปลาเนีย่ ลูก วันนีพ้ อ เก็บสะตอ
จากไรมาทําสะตอผัดกุงใหเราดวยนะ”
“ขอบคุณคะพอ ฟางวาเรารีบกลับกันดีกวานะคะ เดีย๋ วอีกสักพัก
ฟางวาจะพาเจานายไปเดินเลนริมหาดดวยคะ”
ชายวัยกลางคนตวัดสายตาขึ้นมามองเจานายของลูกสาวอยาง
สํารวจคราวๆ กอนจะพาทั้งสองคนที่เพิ่งลงจากเครื่องบินเดินไปยัง
ลานจอดรถ แตเมื่อไปถึงแพรววนิตก็โพลงออกมาอยางตกใจเมื่อเห็น
ยานพาหนะที่บิดาขับมารับเธอกับเจานาย
“พ อ …ทํ า ไมเอากระบะมารั บ คะ แล ว คุ ณ ฐานั ส จะนั่ ง ยั ง ไง”
หญิงสาวหันไปมองหนาเจานายหนุมอยางขอลุแกโทษ แตรางสูงใหญ
กลับวางสีหนาเรียบเฉยแมจะเห็นแลววารถที่ชายวัยกลางคนขับมารับ
ตนเปนรถกระบะตอนเดียว
“พอดีรถเกงที่บานมันน็อกพอเลยเอาไอแกคันนี้มารับแทน…นั่ง
ขางหลังไดไหมละคุณ” ธรรมหันไปถามคนตัวสูง
“ไดยังไงละพอ…ใหเจานายฟางนั่งหลังกระบะมีหวังกนคงได
ระบมกันพอดี…เดีย๋ วฟางนัง่ เองคะ คุณฐานัสนัง่ ขางหนากับพอก็แลวกัน
นะคะ” หญิงสาวรีบบอกเพราะเกรงใจเจานาย ครั้นบิดาทําทาจะคาน
เธอก็หนั ไปมองหนาทานอยางงอนๆ อยาคิดวาเธอดูไมออกวาทานจงใจ
แกลงเจานายของเธอ คนหวงลูกสาวเปนแบบนี้เสียทุกทีที่มีหนุมมา
ที่บาน ไมวาจะมาในฐานะเพื่อนหรือแมแตเจานายก็โดนเลนงานกัน
ถ ว นหน า อย า งนี้ ไ งล ะ เธอถึ ง ไม อ ยากบอกเรื่ อ งย า ยเข า ไปอยู  ใ น
เพนตเฮาสของฐานัสใหบิดารู
62 เสนหาใกลใจ

“ไมเปนไรหรอก เธอนั่งกับพอเถอะ ฉันนั่งได” ฐานัสตัดบท
เสียงเรียบกอนจะเหวี่ยงกระเปาเสื้อผาใบเล็กของตัวเองขึ้นไปกอน
แลวกระโดดขึ้นไปนั่งหลังรถอยางตัดปญหา
“ฟางรูท นั นะคะวาพอตัง้ ใจแกลงเขา…เพราะงัน้ ฟางจะนัง่ ขางหลัง
คะ” หญิงสาวกระซิบกับบิดาอยางงอนๆ กอนจะเหวี่ยงกระเปาแลวปน
ขึ้นไปนั่งหลังกระบะกับชายหนุมเปนการตัดบทเชนกัน
“เฮอ…ใหมนั ไดอยางนีส้ !ิ ” ธรรมสบถเบาๆ อยางหัวเสีย แตกย็ อม
เปนคนขับรถใหลูกสาวกับเจานายของเธอนั่งกลับเขาไรแตโดยดี
บรรยากาศยามเชามีลมพัดแรงเปนระลอกคลายคลืน่ ลมในทะเล
กลิ่นเค็มที่ลอยมากับอากาศทําใหคนที่ไมไดกลับบานเกิดหลายเดือน
สูดกลิ่นเขาเต็มปอดอยางแสนคิดถึง สายตาคมมองคนตัวเล็กที่ผม
ปลิวไสวตองลมจนไมเปนทรง แตรอยยิ้มสดใสไรพิษภัยกลับทําให
ชายหนุมมองเพลินจนถอนสายตาไมได
“ฟางขอโทษแทนพอดวยนะคะ…ทานคอนขางจะหวงลูกสาว
เวลามีหนุมๆ มาบานจะเปนแบบนี้ประจําเลย” หญิงสาวพูดแขงกับ
เสียงลมและเสียงเครื่องยนต แตโชคดีวาบิดาของเธอไมไดขับรถเร็ว
จึงไมตองตะเบ็งเสียงมากนัก
“ไมเปนไร…สนุกดี”
“หืม…” หญิงสาวเลิกคิว้ อยางประหลาดใจ เพือ่ นเรียนทัง้ วัยมัธยม
และมหาวิทยาลัยของเธอตางเข็ดขยาดความหวงลูกสาวของบิดา แต
คนตรงหนากลับบอกวาสนุกดีอยางนั้นหรือ
“สนุกยังไงคะ” หญิงสาวถามตอ
“ปกติไมคอยมีเรื่องอะไรแบบนี้เทาไร มันก็ดูสนุกไปอีกแบบ
ไมใชหรือ”
“ถาคุณสนุกฟางก็เบาใจคะ กลัวแตจะขยาดพอเหมือนเพื่อนๆ
ที่มาเที่ยวบานแลวโดนพอแกลง”
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“พอเธอดูจะรักเธอมาก”
“หึๆ พอคนไหนก็รักลูกทั้งนั้นละคะ” หญิงสาวพูดกลั้วหัวเราะ
กอนจะยกมือขึ้นโตลมแลวหลับตาซึมซับบรรยากาศดีๆ ยามเชา…นั่ง
หลังกระบะกับชายผูเปนเจาของหัวใจก็มีความสุขไปอีกแบบ ครั้นเธอ
ลืมตาขึน้ มาแลวหันไปมองคนขางๆ กลับพบวาเขากําลังทําเลียนแบบเธอ
อยู สีหนาเรียบเฉยดูผอนคลายและแตกตางจากยามปกติ แพรววนิต
คลี่ยิ้มออกมาอยางยินดีกอนจะหลับตาลงอีกครั้ง แตนั่งอยูสักพักหนึ่ง
ก็ตองเบิกตาขึ้นอยางตกใจ เมื่อรถที่ขับไปดีๆ เกิดเสียหลักกะทันหัน
“วาย!” หญิงสาวรองเสียงหลงเมื่อรถเหวี่ยงลําตัวเธอใหไหลไป
ชิดกายแกรง ครั้นเงยหนาขึ้นมองคนขางๆ ก็ถึงกับทําอะไรไมถูกเมื่อ
ไดสบสายตาคูคมที่กําลังมองเธออยูกอนแลว
“เปนอะไรไหม”
“ไมคะ” หญิงสาวตอบพลางขยับตัวออก หัวใจเตนแรงดั่งกลอง
เพล ครูหนึ่งรถก็จอดสนิท คนขับรถเปดประตูลงมาถามลูกสาวดวย
ความเปนหวง
“เปนอะไรไหมยายหนู เมื่อกี้แมวมันวิ่งตัดหนารถกะทันหันพอ
เลยหักหลบ…โชคดีนะที่ขับไมเร็ว ถามาเร็วกวานี้อีกหนอยพลิกควํ่า
แนๆ”
“ไมเปนไรคะพอ”
“ไมเปนอะไรก็ดีแลว พอจะขับใหระวังขึ้นก็แลวกัน” พูดจบ
ธรรมก็กลับเขาไปในรถแลวขับตอ
ดวงตากลมโตมองคนขางๆ กอนจะยิ้มใหเขาอยางอายๆ รูสึก
วาการพาคนตัวโตมาบานครั้งนี้มีแตอุปสรรค เธอไมนาบอกเขาเลยวา
ปดบังเรื่องงานกับครอบครัว ไมอยางนั้นชายหนุมคงไมตองมาลําบาก
อยางนี้
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ร ถกระบะคันกลางเกากลางใหมแลนเขาไปในสวนผลไมที่

สองขางทางเต็มไปดวยตนไมทกี่ าํ ลังออกลูกดก คนงานกําลังเก็บผลไม
กันอยางขะมักเขมน
“ปลูกกี่อยาง” เขาถามอยางสนใจ แพรววนิตจึงทําหนาที่เจาบาน
ที่ดีแนะนําสวนผลไมของบิดาไปในตัว
“หลายอยางคะ มีทั้งทุเรียน มังคุด องุน สะตอก็มีคะ สวนเรา
เปนสวนอินทรีย ปลอดสารพิษทุกอยาง ทํากันแบบพอเพียงคะ สามารถ
เดินไปเด็ดทานไดทุกตน เพราะเมื่อกอนไมไดตั้งใจปลูกขาย พอเขา
ชอบทําสวนก็ปลูกไปเรื่อยอยางละไมกี่ตน แตไปๆ มาๆ มันเหลือกิน
เลยตองทําขายจริงจังขึ้น”
เขาพยักหนาเบาๆ พลางมองสํารวจไร ไมนานรถกระบะก็แลน
เขาไปจอดใตรมไมใหญใกลบานสองชั้นหลังเล็กที่ทําจากไมสักทั้งหลัง
ประตูรถเปดออกพรอมกับหญิงวัยกลางคนรูปรางคอนขางเล็กแตหนา
คลายคนขางๆ เขาราวกับถอดแบบกําลังเดินตรงมาหาทุกคน ฐานัส
กระโดดลงจากรถกอนยกมือไหวหญิงอาวุโสกวา
“ไหวพระเถอะคะ นี่คงเปนเจานายของฟางใชไหมคะ”
“ครับ”
“แมเตรียมอาหารเชาเอาไวใหแลว เขาไปทานกันเถอะคะ เดี๋ยว
เย็นชืดแลวจะไมอรอย”
“แมจา…คิดถึงจังเลย” รางเล็กโผเขากอดมารดาแลวหอมแกม
ที่มีรอยเหี่ยวยนเล็กนอยทั้งซายและขวาแสดงความคิดถึง
“ออนเกงเหลือเกินแมคุณ ไปๆ เขาไปในบานกัน แมเตรียม
ของโปรดของเราไวเยอะแยะเลย”
“ขอบคุณคะ” หญิงสาวกอดมารดาเดินเขาบานแตกไ็ มวายหันมา
ยิ้มจนตาหยีใหเจานาย แววตาของเธอเหมือนมีความสุขเสียเต็มประดา
ทั้งที่ฐานัสไมเห็นวาจะมีอะไรพิเศษ…
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‘อะไรทําใหผูหญิงคนนี้มีรอยยิ้มบนใบหนาตลอดเวลากัน’
เขาตั้งคําถามกับตัวเองกอนที่คําตอบจะชัดเจนขึ้นเมื่อไดรวม
โตะอาหารกับคนบานนี้
“กินเยอะๆ นะลูก ผอมมากเลยรูไหม” พูดไปก็ตักอาหารใสจาน
ใหลูกสาว และไมใชแคมารดาเทานั้นที่คอยดูแลเอาใจใสทุกคนในบาน
หากแตเปนทุกคนที่ตางดูแลเอาใจใสกัน
“แมก็กินเยอะๆ นะคะ ผอมไมตางจากฟางเลยดูสิ” หญิงสาว
ยิ้มละมุนพลางตักอาหารใหมารดาบาง จากนั้นก็หันไปดูแลบิดาและ
เลยมาถึงเขา
“อาหารถูกปากไหมคะ”
“อรอย”
การกระทํายืนยันคําพูดไดเปนอยางดี เพราะขาวในจานพรอง
ลงไปเกือบหมดจนตองตักเพิ่ม หลังจากนั้นบรรยากาศบนโตะอาหาร
ก็เต็มไปดวยความครึกครืน้ ระคนอบอุน แมจะมีสายตาจับผิดจากผูนํา
ของบานอยางธรรมคอยจับตามองตลอดแตกไ็ มถอื วานารําคาญ เพราะ
มันดีกวาบานที่เต็มไปดวยบริวารแตหาบรรยากาศเชนนี้ไดยากยิ่ง
“เอาละ…ถาอิม่ กันแลวพอขอพูดเขาเรือ่ งเลยก็แลวกัน คดีแรก…
ทําไมฟางไมบอกพอตัง้ แตแรกวาจะตองยายเขาไปอยูใ นบานของเจานาย”
ธรรมเอยขึน้ เมือ่ ทุกคนบนโตะอาหารรวบชอนกันหมดแลว กอนทีส่ ายตา
และนํ้าเสียงดุๆ จะสงไปทางลูกสาวทําใหแพรววนิตหนาหงอลงมาก
“ฟางกลัวพอไมใหทําคะ…เลยไมกลาบอก”
“แลวทําไมเราตองอยากทําขนาดนั้น งานมีตั้งเยอะแยะมากมาย
ผลการเรียนระดับเกียรตินิยมอยางเราไปหาสมัครบริษัทใหญๆ ไดอีก
ตั้งหลายที่”
เปนคําถามที่หญิงสาวตอบยากที่สุด ยิ่งเห็นสายตาคมมองเธอ
เหมือนกําลังตองการคําตอบเชนกันยิ่งทําใหแพรววนิตลําบากใจ เธอ
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จะบอกไดอยางไรวาอยากเขาทํางานบริษัทนี้เพราะแอบชอบเจาของ
บริษัท มีหวังความลับแตกกันพอดี
“ฟาง…อยากทาทายความสามารถและฝกความอดทนคะ เหตุผล
ไมมีอะไร มีเทานี้จริงๆ”
“เหตุผลก็พอเขาใจได แตฟงไมคอยขึ้น”
“พอ…” คนตัวเล็กอมลมจนแกมปองเมื่อถูกบิดารูทัน ทานมอง
ตาดุกอนจะหันไปสัมภาษณฐานัสในฐานะผูวาจางบาง
“แลวคุณละ คุณฐานัส…มีเหตุผลอะไรตองใหลูกสาวของผม
เขาไปพักในบานของคุณกันครับ ปกติผมไมเห็นเคยไดยินวามีใครเขา
เอาเลขาฯ เขาไปอยูในบานอยางนี้มากอน”
“ภารกิจของผมในแตละวันคอนขางมากครับ ผมจําเปนตองมี
เลขาฯ สวนตัวที่เปนไดทั้งเพื่อน ที่ปรึกษา และคนที่พรอมใหความ
ชวยเหลือผมไดตลอดเวลา…ที่สําคัญ ผมตองการคนที่สามารถไวใจ
ไดอยางฟางคอยรวมงานเคียงบาเคียงไหลกัน”
คนฟงหัวใจสั่นเมื่อชื่อเลนของเธอหลุดออกจากปากเขาเปน
ครั้งแรก และหญิงสาวไมเคยรูมากอนวาคนตรงหนาเชื่อใจเธอขนาดนี้
แต แ ล ว หั ว ใจที่ กํ า ลั ง พองฟู คั บ อกก็ ค  อ ยๆ แฟบลงราวกั บ มี ค นเอา
ปลายเข็มมาจิ้มมันอยางโหดเหี้ยม เมื่อเขาพูดประโยคถัดมา
“ผมขอรับรองดวยเกียรติวา ถึงแมเธอจะอาศัยรวมชายคาเดียวกัน
แตผมจะไมมีวันลวงเกินเธอเด็ดขาดเพราะผมไมมีนิสัยชอบยุงเกี่ยว
กับคนในปกครอง…และที่สําคัญ ผมเชื่อสายตาตัวเองวามองคนไมผิด
และผมจะเอ็นดูเธอใหเหมือนเปนนองสาวแทๆ ของผม โปรดวางใจ
เถอะครับ”
หญิงสาวเงยหนาขึ้นมองแววตาหนักแนนจริงจังของคนพูดดวย
ความรูสึกเบาโหวง แตเมื่อเขามองมาเธอกลับยิ้มละมุนสงไปใหทั้งที่
ความรูสึกขางในเหมือนมันกําลังถูกทํารายดวยความบริสุทธิ์ใจของ
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คนขางๆ
“ถาคุณยืนยันอยางนั้นผมก็จะลองเชื่อใจคุณดูสักครั้ง…หวังวา
คุณจะเอ็นดูลูกสาวของผมเหมือนนองสาวจริงๆ อยางที่พูด เพราะถา
ไมใชแบบนั้นผมคงตองขอยึดตัวลูกสาวผมคืน”
“ผมขอยืนยันครับ”
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