บทนำ�
แรกพบสบพักตร์

ภาพความวุ่นวายและเสียงจอแจตรงหน้าท�ำให้ใจที่ก�ำลังร้อนรุ่ม
เกิดความห่วงกังวลมากขึ้นกว่าปกติอีกหลายเท่าตัว วิรากานต์ พิริยา
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่อง
ประดับ มหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐ เร่งเดินหลบหลีกเหล่านางแบบและ
ช่างแต่งหน้าหลายคนภายในห้องแต่งตัว เพือ่ มองหานางแบบคนส�ำคัญที่
เธอไหว้วานแกมขอร้องให้มาเดินแบบส�ำหรับชุดฟินาเลของงานแฟชัน่ โชว์
จบการศึกษาของเธอในคืนนี้
เป็นราตรีทจี่ ะสามารถเปลีย่ นชีวติ นักศึกษาธรรมดาๆ อย่างเธอให้
ก้าวเข้าสู่โลกของจิวเอลรีดีไซเนอร์ได้ภายในชั่วค�่ำคืน เพราะงานแฟชั่น
โชว์ในครั้งนี้หาใช่งานแฟชั่นโชว์เพื่อจบการศึกษาธรรมดาๆ เท่านั้น หาก
ยังเป็นการจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาจิวเอลรีดีไซเนอร์เลือดใหม่เพื่อก้าว
เข้าสูเ่ วทีนกั ออกแบบมืออาชีพ อันเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำที่เปิดหลักสูตรจิวเอลรีดีไซน์ทั้งหมด โดยได้รับความสนใจจาก
บริษทั และร้านจิวเอลรีชนั้ น�ำของเมืองไทยให้การสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์
หลักและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบเครื่องประดับ
ในครั้งนี้ด้วย
โดยผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทัง้ สีช่ นิ้ จะได้ถกู
น�ำไปสร้างเป็นคอลเล็กชันเครื่องประดับจริง และทุกคนจะได้เห็นพร้อม
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กันในค�่ำคืนนี้
ฝ่ามือชื้นไปด้วยเม็ดเหงื่อที่ผุดพรายขึ้นมาตามห้วงเวลาที่งวดเข้า
มาทุกขณะ จนขณะนี้แล้วเพื่อนสาวซึ่งเป็นนางแบบหน้าใหม่ของวงการ
ก็ยังไม่มาปรากฏตัวให้เห็นตามที่ได้รับปากไว้เป็นมั่นเหมาะ ในขณะที่
นางแบบคนอืน่ ๆ เริม่ ทยอยท�ำผมและแต่งหน้าแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อย
“เอายังไงคะน้องกานต์ เมื่อไหร่นางแบบของคุณน้องจะมาถึง เรา
มีเวลาอีกแค่ไม่ถงึ ยีส่ บิ นาทีแล้วนะคะ” พอลลี่ ช่างแต่งหน้าท�ำผมมืออาชีพ
ที่เธอรู้จักตอนไปรับจ๊อบเป็นลูกมือออกแบบเครื่องประดับให้แฟชั่นโชว์
ของห้องเสื้อชื่อดังหลายครั้งสมัยเรียนและยินดีที่จะมาช่วยเหลือเธอใน
ค�่ำคืนนี้เร่งขึ้นเมื่อเห็นท่าว่าจะไม่ดีเสียแล้ว
“ขอกานต์โทร. ตามอีกครัง้ นะคะ ลีนา่ บอกว่าหลังจากเดินแบบอีก
งานหนึ่งเสร็จแล้วจะรีบมาให้ทัน ป่านนี้อาจใกล้ถึงแล้วก็ได้ค่ะ เจ้พอลลี่
รอสักครู่นะคะ”
หญิงสาวพูดกับเมกอัปอาร์ติสต์มืออาชีพด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก ใน
ระยะเวลากระชัน้ ชิดเช่นนี้ เธอเองก็ไม่อาจใจเย็นได้อย่างทีบ่ อกคู่สนทนา
ไป
“เจ้น่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณน้อง เพราะคืนนี้ก็ตั้งใจเคลียร์งานมา
ช่วยคุณน้องเต็มที่ทั้งคืนอยู่แล้ว ดึกดื่นแค่ไหนก็ไม่หวั่น” พอลลี่ยืนยัน
หนักแน่น
“ขอบคุณค่ะเจ้พอลลี่ ขอบคุณจริงๆ”
วิรากานต์จับมือเมกอัปอาร์ติสต์ชื่อดัง ด้วยรู้ดีว่าเวลาของอีกฝ่าย
เป็นเงินเป็นทอง หากก็ยังเต็มใจมาช่วยเหลือเธอฟรีๆ โดยไม่คิดค่าตัว
เพราะเคยถูกอัธยาศัยกันมาก่อน จนกลายเป็นที่ปรึกษาคนส�ำคัญที่ช่วย
หางานเล็กๆ น้อยๆ ให้เธอมีส่วนร่วมในแฟชั่นโชว์สำ� คัญๆ เสมอ
“ห่วงก็แต่คุณน้องนั่นแหละค่ะ มีแผนส�ำรองเอาไว้หรือเปล่า ถ้า
นางแบบที่ติดต่อเอาไว้ไม่มาจริงๆ คุณน้องจะท�ำยังไง เผลอๆ ไม่เพียง
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พลาดโอกาสที่จะได้เป็นจิวเอลรีดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างที่ฝันเอาไว้ แม้แต่
จะจบการศึกษาก็ล�ำบากแล้วนะคะ ถ้าคืนนี้ไม่มีนางแบบขึ้นมาพรีเซนต์
ชุดเครื่องเพชรที่คุณน้องอุตส่าห์อดหลับอดนอนออกแบบท� ำมาหลาย
เดือนจนได้รับรางวัลชนะเลิศ ไม่เพียงแต่คุณน้องเท่านั้น มหาวิทยาลัย
เจ้าของเพชรตัวจริงก็จะต้องพลอยเสียชือ่ เสียหายใหญ่หลวงไปด้วยแน่”
พอลลี่เตือนด้วยสีหน้าเป็นกังวล
ค�ำพูดของรุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอด ท�ำให้วิรากานต์
ตระหนักได้ถึงความเป็นจริง ที่อาจท�ำให้ชีวิตและความใฝ่ฝันของเธอ
พังครืนลงอย่างไม่เป็นท่า สร้างความหวัน่ ไหวให้แก่ผหู้ ญิงทีไ่ ม่เคยย่อท้อ
ต่ออุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต
ดวงตาคู่คมโตสีเขียวน�้ำทะเลอันเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้รู้ว่าสาย
เลือดส่วนหนึ่งที่ไหลวนอยู่ภายในกายนั้น หาใช่สายเลือดไทยแท้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ เธอคือส่วนผสมที่สมดุลอันเกิดจากตะวันตกและตะวันออก
ที่หล่อหลอมรวมกันภายในร่างสูงโปร่งและผิวขาวเนียนละเอียดที่ใคร
หลายคนอาจมองด้วยความอิจฉา
หากยอมแลกได้ เธอไม่รีรอที่จะแลกรูปกายภายนอกกับชีวิตสุข
สบายตามอัตภาพทีเ่ ธออยากจะให้ผ้เู ป็นมารดาได้รบั มัน มากกว่าจะต้อง
ทนมองเห็นส่วนผสมอันผิดแผก ตอกย�ำ้ ความขื่นขม เจ็บปวดแก่มารดา
ยามทีร่ ะลึกถึงสามีผดู้ ว่ นจากไปโดยทีเ่ ธอไม่มโี อกาสได้เห็นหน้าบิดาแท้ๆ
ด้วยซ�้ำ
ความมุง่ มัน่ แรงกล้าทีท่ ำ� ให้เธออยากจะก้าวไปสูค่ วามฝันและความ
ส�ำเร็จ ก็เพื่อคนที่ยืนเคียงข้างเธอมาตลอด จุดประกายความกล้าแกร่ง
ในดวงตาคู่คมโตขึ้นมาอีกครั้ง
“ไม่หรอกค่ะเจ้พอลลี่ ไม่ว่าคืนนี้ลีน่าจะมาหรือไม่มา แต่จะต้องมี
นางแบบเดินชุดฟินาเลอย่างแน่นอน กานต์จะไม่มีวันยอมให้ความ
พยายามที่มีมาตลอดหลายปีต้องสูญเปล่าไปอย่างเด็ดขาด”
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“แล้วคุณน้องจะท�ำยังไงคะ อย่าบอกนะว่า...” ค�ำพูดของพอลลีต่ ดิ
อยู่ในล�ำคอ เมื่อพอจะเดาความคิดของอีกฝ่ายขึ้นมาได้
“ใช่ค่ะ กานต์จะเดินแบบเครื่องเพชรชุดนี้ด้วยตัวเอง กานต์รู้ดีว่า
คืนนี้ ‘กรีนไดมอนด์...อัญมณีแห่งท้องทะเล’ จะต้องเจิดจรัสให้สมกับที่
เจ้าของเขาไว้ใจยอมท�ำตามแบบที่กานต์น�ำเสนอ กานต์จะไม่ท�ำให้คนที่
ไว้ใจกานต์ต้องผิดหวัง” วิรากานต์ไม่เคยแน่ใจอะไรเท่านี้มาก่อนเลยใน
ชีวิต
“แต่ชุดที่คุณน้องเตรียมมาจะพอดีหรือคะ ยายลีน่าตัวเล็กกว่า
คุณน้องอีก แล้วเราก็ไม่มชี า่ งส�ำหรับแก้ชดุ ได้ดว้ ย” พอลลีค่ รางอย่างหมด
แรง
“เจ้พอลลี่อย่าลืมสิคะว่า กานต์โตมากับช่างตัดผ้าฝีมือดีที่สุดแล้ว
นะคะ เราเหลือเวลาอีกยีส่ บิ นาทีเท่านัน้ กานต์ตอ้ งการความช่วยเหลือจาก
เจ้” หญิงสาวพูดแล้วตรงปรี่ไปยังชุดเพียงชุดเดียวที่เหลืออยู่ในตู้เสื้อผ้า
จากนัน้ ก็ลงมือเลาะชุดทีม่ ารดาเป็นคนตัดเย็บให้นางแบบของเธอใช้ในการ
เดินแฟชั่นโชว์เครื่องเพชร ในขณะที่พอลลี่เองก็ลงมือท�ำผมให้หญิงสาว
ไปพร้อมๆ กัน
มืออาชีพสองคนมาเจอกันอีกครัง้ เรือ่ งยุง่ ๆ จึงกลายเป็นเรือ่ งง่าย
เพราะวิรากานต์มสี ว่ นร่วมในการออกแบบและอยูร่ ว่ มด้วยในทุกขัน้ ตอน
ที่มารดาตัดเย็บชุดนี้ขึ้นมา ดังนั้นถ้าจะมีใครที่สามารถแก้ชุดนี้ได้ด้วย
ระยะเวลาอันน้อยนิด ก็คงมีแต่เธอเท่านั้น
ดวงตาคูค่ มโตกะพริบอีกครัง้ หัวใจทีร่ อ้ นรุม่ ค่อยคลายลงสูค่ วาม
สงบราบเรียบ มีเพียงแววตาเท่านั้นที่ประกาศเจตนารมณ์แรงกล้า
ค�่ำคืนนี้ ‘กรีนไดมอนด์…อัญมณีแห่งท้องทะเล’ จะต้องเจิดจรัส
ทอประกายระยิบระยับ สะกดทุกสายตาให้หลงใหล คลั่งไคล้
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รดิศ จารุวาณิช นัง่ มองแฟชัน่ โชว์ตรงหน้าด้วยความสนใจ เพราะ
หน้าที่ ท�ำให้เขาจ�ำต้องคลุกคลีอยู่กับวงการแฟชั่นอยู่เป็นนิตย์ หาก
ศักยภาพของเด็กรุน่ ใหม่ทกี่ ำ� ลังจะก้าวเข้ามาสูก่ ารเป็นดีไซเนอร์สายเลือด
ใหม่กไ็ ม่ทำ� ให้ผดิ หวัง เขาคิดไม่ผดิ จริงๆ ทีเ่ ปลีย่ นใจยอมมาเป็นกรรมการ
ตัดสินผลงานประกวดเครื่องประดับเพื่อเฟ้นหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่แทน
ผู้เป็นมารดา
ท่ามกลางแบบจิวเอลรีมากมายจากนักศึกษาหลายสถาบันที่ส่ง
ผลงานเข้ามาประกวด มีเพียงหนึง่ เดียวเท่านัน้ ทีเ่ ตะตารดิศตัง้ แต่แรกเห็น
และเมื่ อ ผลการประกวดออกมาว่ า แบบชิ้ นนั้ น ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
ชายหนุ่มไม่ลังเลที่จะตัดสินใจให้ช่างฝีมือดีน�ำเพชรสีเขียวน�้ำเอกขึ้นมา
ผลิตชุดเครื่องเพชรตามแบบที่ได้รับรางวัลนั้นแทนที่เพชรเกรด G
เขาตัดสินใจไม่ผิดจริงๆ เมื่อได้เห็น ‘กรีนไดมอนด์ อัญมณีแห่ง
ท้องทะเล’ อย่างเต็มตาครัง้ แรก และนัน่ คือสาเหตุทที่ �ำให้เขายอมเดินทาง
มาในงานนี้แทนที่จะให้ผู้ช่วยของเขามาเป็นตัวแทนเหมือนทุกๆ ปี
รดิศอยากจะพบกับเจ้าของแบบ ‘กรีนไดมอนด์ อัญมณีแห่งท้อง
ทะเล’ สักครั้ง
“เป็นยังไงบ้างครับบอส ผลงานของนักศึกษา” กันต์ผทู้ เี่ ป็นทัง้ ญาติ
ห่างๆ ทางฝั่งบิดา เป็นเพือ่ นทีโ่ ตมาด้วยกัน ผู้ร่วมหุ้น และเปรียบเสมือน
มือขวาของเขาเอ่ยขึ้น เมื่อเจ้าตัวเลื่อนเก้าอี้เข้ามานั่งข้าง
“นายก็น่าจะรู้จากผลงานของ ‘อัญมณีแห่งท้องทะเล’ แล้วนี่นา
กันต์ ว่าแต่นายคุมชุดเครือ่ งเพชรไปส่งให้นางแบบกับดีไซเนอร์เรียบร้อย
แล้วใช่ไหม” ค�ำพูดของผู้ทเี่ ป็นทัง้ เจ้านายและเพือ่ นท�ำให้กนั ต์ร้วู ่าอีกฝ่าย
ชื่นชมฝีมือของเจ้าของแบบชุดเครื่องเพชรนั้นมากเพียงไร ถึงขนาดยอม
เอาเพชรสีเขียวอันเป็นมรดกตกทอดของตระกูลมูลค่ามหาศาลมาให้ช่าง
ท�ำตามแบบของนักศึกษาคนหนึ่งเท่านั้น
หากพอได้เห็นเครือ่ งเพชรชุดนัน้ จริงๆ กันต์กร็ วู้ า่ เจ้านายได้แสดง
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ศักยภาพสมกับเจ้าของฉายา ‘ดวงตาพญาเหยี่ยว’ ผู้ปลุกปั้นดีไซเนอร์
หลายคนให้แจ้งเกิดและน�ำพาแบรนด์ Jin ผงาดสู่การเป็นผู้น�ำวงการ
จิวเอลรีแถวหน้าของเมืองไทย และก�ำลังจะเทียบชั้นระดับแถวหน้าของ
ตลาดอัญมณีโลก
“ไม่ต้องห่วงน่า ฉันเป็นคนส่งให้เองกับมือ แล้วก็ให้ลูกน้องอยู่เฝ้า
อีกสามคน ประเดี๋ยวนางแบบเดินเสร็จแล้ว ฉันจะรีบไปรอรับด้านล่าง
เวทีเลย”
“ดีมาก” รดิศพูดเพียงเท่านั้น เพราะรู้ดีว่าเชื่อใจกันต์ได้เสมอ
รดิศเลือกใช้เพชรสีเขียวเม็ดโต มูลค่ามหาศาลมาผลิตเครื่อง
ประดับชุด ‘อัญมณีแห่งท้องทะเล’ ท�ำให้ผลงานชุดนีก้ ลายเป็นไฮไลต์ของ
งานแฟชัน่ โชว์ในค�ำ่ คืนนี้ และท�ำให้ วิรากานต์ พิรยิ า ในฐานะนักออกแบบ
ผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ และได้รบั โอกาสในการน�ำผลงานไปผลิตชุดเครือ่ ง
ประดับจริง เป็นที่จับตามองในวงการนักออกแบบหน้าใหม่ในทันที
แสงไฟหรี่ลงช้าๆ ก่อนจะมืดดับไปในที่สุด ในขณะที่โสตประสาท
ยินเสียงคลื่นเบาๆ ที่ค่อยๆ สาดซัดขึ้นมากระทบหาดทราย ท�ำให้ชาย
หนุ่มเผลอสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด ก่อนที่สายตาจะถูกปรับให้ชินกับ
ความมืดและพบดวงไฟเล็กๆ ที่จุดสว่างขึ้นทีละน้อย
เสียงดนตรีเปลี่ยนจังหวะเร่งเร้า ในขณะที่แสงสปอตไลต์สาดจับ
ที่เรือนร่างสูงโปร่งของนางแบบในชุดราตรีสีขาวเกาะอก เปิดไหล่ อวด
สร้อยเพชรเม็ดเล็กๆ ห้อยระย้า โดยมีเพชรสีเขียวเม็ดโตรูปหยดน�้ำเด่น
เป็นสง่าอยู่ตรงกลาง
รดิศไม่แน่ใจว่าเขาตาฝาดไปหรือไร กะพริบตาถึงสองครัง้ ก็ยงั พบ
แสงระยิบของเพชรสีเขียวเม็ดนั้นสะท้อนประกายวูบวาบมิผิดแผกจาก
ดวงตาของนางแบบ หากเมือ่ เจ้าตัวมาหยุดยืนโพสท่าอยูต่ รงหน้าเขานีเ่ อง
ทีท่ ำ� ให้เขามีโอกาสสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แสงสะท้อนทีเ่ ขาคิดว่ามัน
ตกกระทบล้อกับประกายตาของนางแบบนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพราะ
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เจ้าตัวมีนัยน์ตาสีเขียวน�้ำทะเล สีเดียวกับเพชรของเขานั่นเอง
นาทีนั้นเองที่ชายหนุ่มรู้ว่า กรีนไดมอนด์ตามหาเจ้าของพบแล้ว
หญิงสาวเจ้าของดวงตาสีเขียวน�ำ้ ทะเลเคียงคูก่ บั อัญมณีเลอค่าจาก
ท้องทะเล ทอประกายระยิบระยับโดดเด่น หากคงความลึกลับซ่อนเร้น
ที่น่าค้นหายิ่งนัก
เสียงปรบมือดังกึกก้องอีกครั้งเมื่อเจ้าของดวงตาสีเขียวน�ำ้ ทะเล
หมุนตัวเดินกลับ ทิ้งรอยอาลัยไว้ให้ผู้คนเบื้องหลังอย่างไม่ไยดี
“ถึงกับตะลึงตาค้างเชียวหรือครับบอส” เสียงกลั้วหัวเราะข้างๆ
ท�ำให้ชายหนุ่มรู้สึกตัว
บรรดาเหล่านางแบบเดินควงคู่มากับดีไซเนอร์ของตัวเอง มีเพียง
นางแบบคนสุดท้ายในชุดฟินาเลเท่านั้นที่เดินน�ำคู่อื่นๆ ขึ้นมาเพียงล�ำพัง
“ดีไซเนอร์ที่ออกแบบกรีนไดมอนด์อยู่ที่ไหน ท�ำไมไม่ออกมากับ
นางแบบด้วย อย่าบอกนะว่าฉันมาเสียเที่ยว อุตส่าห์อยากเจอตัว” รดิศ
ถามอย่างไม่ใคร่สบอารมณ์นักที่จะไม่ได้พบดีไซเนอร์เจ้าของแบบเครื่อง
เพชรที่เขาอยากจะมาพบตัวจริง
“นายได้พบเธอแล้วละ” กันต์ตอบกลับอย่างมีเลศนัย
“เมือ่ ไหร่ ฉันจ�ำได้วา่ ยังไม่เคยพบเด็กคนนัน้ เลยนะ นายอย่ามาอ�ำ
หน่อยเลย ฉันยังไม่ได้แก่ขนาดจะลืมอะไรง่ายๆ แค่นหี้ รอกนะกันต์” เขา
หันไปต�ำหนิผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและมือขวา
“ฉันหลอกนายที่ไหน ก็นางแบบคนสุดท้ายที่เดินชุดฟินาเลนั่นไง
ดีไซเนอร์ที่ออกแบบเครื่องเพชรที่นายอยากพบ”
เสียงของกันต์เหมือนจะลอยมาจากที่ไกลๆ รดิศเบนสายตาไปยัง
เรือนร่างโดดเด่นที่ก�ำลังครอบครอง ‘กรีนไดมอนด์…อัญมณีแห่งท้อง
ทะเล’
“อืม สมกับเป็นอัญมณีแห่งท้องทะเลจริงๆ ด้วยสิ” ชายหนุม่ พึมพ�ำ
ไม่อาจเบนสายตาจากดวงตาสีเขียวน�้ำทะเลน่าค้นหานั่นได้เลย
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“นายพูดว่าอะไรนะ” เสียงของกันต์ถามขึ้น
หากรดิศหาได้สนใจไม่ สายตาของเขายังคงจับจ้องเพียงดวงตา
สีเขียวน�้ำทะเลคู่นั้นไม่วางตา ก่อนจะค่อยๆ เลื่อนสายตาพินิจชุดราตรี
ที่เจ้าตัวสวมใส่ สายตาที่มากด้วยประสบการณ์ของเขาพบว่ามันถูก
ออกแบบมาให้ เข้ า กั บ ชุ ด เครื่ อ งเพชรโดยเฉพาะ และยิ่ ง เมื่ อ อยู ่ บ น
เรือนร่างของเจ้าของดวงตาสีเขียวน�้ำทะเลคู่นั้น ยิ่งส่งให้เครื่องเพชรของ
เขาทอประกายเจิดจ้ามากเป็นพิเศษ
มุมปากของชายหนุ่มยกยิ้มขึ้น เขาพบแล้ว เพชรเม็ดงามที่จะน�ำ
ไปเจียระไนให้เจิดจรัส ทอประกายระยิบระยับส�ำหรับประดับตัวเรือนที่
ดีที่สุดของ Jin จิวเอลรี

1

นกน้อยคืนรัง

ฝ่ามือเรียวสวยสวมแหวนเงินประดับด้วยหินปะการังสีแดงชมพู
ซ้อนสลับเป็นกลีบดอกไม้เก๋ไก๋ ค่อยๆ พับจดหมายคืนใส่ซองอย่าง
เรียบร้อยในทันทีที่กวาดสายตาอ่านเนื้อความจบลง
สีหน้าครุน่ คิดของหญิงสาวท�ำให้เพือ่ นชายทีน่ งั่ ออกแบบงานคอลเล็กชันกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่ อ้ ดัง หันมาถามเจ้าตัวด้วยความสงสัยเต็มที
“จดหมายของใครที่ท�ำให้คิ้วของยูผูกเป็นโบได้อย่างนั้นน่ะวิกกี้”
เมสัน เจทท์ นักออกแบบดาวรุ่งไฟแรงของวงการแฟชั่นแห่งมิลานเอ่ย
ถามด้วยน�ำ้ เสียงกลั้วหัวเราะ ที่เห็นเพื่อนสาวมีสีหน้าหนักใจเพียงแค่เห็น
จดหมายจ่าหน้าซองมาจากประเทศไทย
“ก็เจ้าของหินปะการังที่ยูสงสัยนักหนานี่ไงเมส”
อีกฝ่ายไม่ได้ตอบค�ำถามของเขาโดยตรง แต่เพียงแค่นนั้ ก็ทำ� ให้คน
ถามเลิกสนใจคอลเล็กชันออกแบบที่อาจจะสร้างชื่อเสียงและเม็ดเงิน
จ�ำนวนมากให้แก่ตัวเองลงได้ แล้วหันหน้ามาหาเพื่อนสาวได้ภายในชั่ว
พริบตา
ก็จะไม่ให้น่าสนใจได้อย่างไร นับจากรู้จักกับเพื่อนชาวเอเชียคนนี้
วิรากานต์พกหินปะการังสีแดงชมพูตดิ ตัวเสมอ แม้เขาจะเคยขอดูอย่างไร
เจ้าตัวก็บ่ายเบี่ยง ไม่ยอมให้ดู แล้วในที่สุดเขาก็ได้เห็นเพื่อนสาวน�ำหิน
ปะการังชิ้นนั้นไปออกแบบท�ำเป็นแหวนใส่ติดนิ้วตลอดเวลา ไม่เคยถอด
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แหวนวงนีเ้ องทีท่ �ำให้เมสันต้องยอมรับในความสามารถของเพือ่ น
นักศึกษาหนึ่งเดียวจากเอเชีย จากผลงานชิ้นแรกที่ได้ร่วมคลาสเดียวกัน
ด้วยตัวเรือนเงินรูปทรงคล้ายกิง่ ปะการังของจริงไขว้เกีย่ วกันประดับด้วย
หินปะการังสีแดงชมพูที่ดูเผินๆ คล้ายทรงดอกไม้ที่ดูเหมือนไม่ตั้งใจ
จัดเรียง
แต่พอประกอบกันบนนิ้วชี้ของเพื่อนสาวแล้ว กลับดูเก๋ไก๋ฉีกรูป
ทรงเรือนแหวนทั่วไปในทันที
เขาเห็นเธอมองมันด้วยความภาคภูมใิ จอยูเ่ ป็นนาน ก่อนจะถ่ายรูป
หลากหลายมุมส่งเมลไปให้ใครสักคน หากพอถาม เจ้าตัวกลับไม่ยอม
ตอบ เอาแต่ยิ้มเฉยจนเขาคิดว่าเป็นบอยเฟรนด์ของเธอด้วยซ�้ำ แต่แล้ว
เพื่อนสาวก็ไม่ปล่อยให้เขาเก็บความสงสัยเอาไว้นานจนเกินไป เพราะใน
ที่สุดก็ยอมเฉลยว่าได้ส่งรูปกลับไปให้เจ้าของหินปะการังนี้ดูตามค� ำขอ
ต่างหาก
‘โรแมนติกจังเลยวิกกี้ ยูกับแฟนนี่จะต้องเป็นคู่รักที่รักกันมากๆ
ต้องห่างกันไกลหลายปีแบบนี้ไม่คิดถึงกันแย่เหรอ’
วิรากานต์ยกฝ่ามือมาปิดปากเมสันก่อนทีเ่ ขาจะจินตนาการไปไกล
กว่านั้น
‘บ้าน่า แฟนเฟินที่ไหนกัน คุณรดิศเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ให้ทุนกี้
เรียนต่างหาก แล้วอีกอย่าง หน้าตาเขากี้ก็ไม่เคยเห็นด้วยซ�ำ้ ’ วิรากานต์
พูดเหมือนเสียดาย ที่ไม่ได้พบกับเจ้าของทุนตัวจริงที่ส่งเธอข้ามน�้ำข้าม
ทะเลมาไกลถึงครึ่งค่อนโลก
‘อ้าว ในเมื่อไม่เคยพบหน้าแล้วจะให้ของต่างหน้ามาได้ยังไงกัน’
เมสันไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
‘เขาฝากคุณกันต์ มือขวาคนสนิททีเ่ ป็นธุระจัดการติดต่อเรือ่ งเรียน
เอามาให้กี้ที่สนามบินน่ะ’ วิรากานต์ยอมเปิดปากเล่าคร่าวๆ
นับเป็นเรื่องแปลกประหลาดมาก เพราะโดยปกติวิรากานต์ไม่เล่า
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เรือ่ งส่วนตัวให้เมสันได้รบั รูม้ ากนัก ผิดกับเขาทีเ่ ล่าเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีใ้ ห้เธอ
ฟังอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องราวของหนุ่มๆ ในคอลเล็กชันของเขา
‘ว้าว ท�ำตัวอย่างกับ DADDY-LONG-LEGS (คุณพ่อขายาว) ว่า
แต่คุณกันต์อะไรนั่นหล่อไหม’ ทันทีที่ได้เป้าหมายใหม่ เมสันก็เลิกสนใจ
เป้าหมายที่ไม่คืบหน้า
‘ก็หล่อมัง้ กีม้ วั แต่ตนื่ เต้นก็เลยไม่ได้สนใจหน้าตาของคุณกันต์สกั
เท่าไหร่ อีกอย่างได้เจอหน้าเขาแค่สามครั้งเอง ครั้งแรกตอนที่เขาเอา
เครื่องเพชรมาให้ใส่เดินตอนงานแฟชั่นโชว์ก็จำ� หน้าเขาไม่ได้แล้ว ครั้งที่
สองเขาไปพบที่มหาวิทยาลัย ก็มัวแต่ก้มหน้าเพราะมีอาจารย์อยู่ด้วย
ส่วนครั้งที่สามก็ตอนที่เขามาส่งขึ้นเครื่อง กี้ก็มัวแต่ร้องไห้กอดแม่กับ
เจ้พอลลี่ที่ตามมาส่ง’ วิรากานต์เล่าพร้อมกับส่งยิ้มแห้งๆ ให้เพื่อนชาย
คนสนิท
ในวันนี้ เมือ่ วิรากานต์พดู ถึงเจ้าของแหวนอีกครัง้ พร้อมกับหลักฐาน
การติดต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงท�ำให้เมสันพุ่งความสนใจทั้งหมด
ทั้งมวลไปให้ทันที
จะว่าไป เมสันไม่อยากจะเชือ่ ด้วยซ�้ำว่าวิรากานต์จะไม่เคยพบหน้า
เจ้าของหินปะการัง เพราะเจ้าตัวไม่เพียงแต่เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี
เท่านั้น หากยังหวงแหนและดูแลมากเป็นพิเศษจนผิดปกติวิสัยอีก
ต่างหาก
“โอ้ ก๊อด แดดดี้ตัวจริงจะปรากฏตัวมารับยูหลังจากที่ยูเรียนจบ
แล้วใช่ไหม”
เมสันอุทานพร้อมท�ำท่าฝันหวานไปด้วย เลิกสนใจงานคอลเล็กชัน
กระเป๋าที่ใกล้จะถึงก�ำหนดเส้นตายที่ต้องส่งแบบรอบแรกไปโดยปริยาย
“ไม่ใช่หรอก” วิรากานต์ตอบออกไป
“อ้าว งั้นยูนั่งท�ำหน้าอย่างนั้นท�ำไม แล้วแดดดี้ของยูส่งจดหมาย
มาท�ำไม ไหนบอกไอหน่อยสิ มาท�ำอ�ำ้ ๆ อึ้งๆ รู้ไหมว่าอยากรู้เรื่องใจแทบ

18 ห้วงรัก

ขาดแล้ว” เมสันพ่นภาษาอังกฤษไฟแลบ
“จริงๆ แล้วจดหมายนีก่ อ็ าจจะไม่ได้มาจากคุณพ่อขายาวโดยตรง
หรอก เขาคงสั่งให้คุณกันต์ส่งมามากกว่า” หญิงสาวบอกเสียงอ่อย
วิรากานต์พลอยเรียกเจ้าของทุนว่าคุณพ่อขายาวตามเพื่อนชายไป
ด้วย เพราะเธอเองก็ไม่เคยเห็นหน้าอีกฝ่ายเหมือนกับนางเอกในเรือ่ งทีไ่ ม่
เคยพบหน้าคุณพ่อขายาวเช่นกัน
“แหม เดี๋ยวนี้มีเรียกคุณพ่อขายาวด้วยนะ ว่าแต่เขาส่งมาว่าไง
เทอมนี้ยูส่งเกรดกับผลงานใหม่ๆ ไปให้เขาดูทางเมลแล้วไม่ใช่เหรอ แล้ว
นี่ท�ำไมถึงส่งมาเป็นจดหมาย ไม่ส่งเมลมาเหมือนทุกครั้งที่ติดต่อกัน”
เมสันตั้งข้อสงสัย
“เป็นจดหมายจากบริษัทโดยตรงน่ะ ดูเหมือนจะต้องท�ำให้เป็น
ทางการหน่อย” วิรากานต์ตอบเสียงเบาหวิว อดรู้สึกใจหายขึ้นมาไม่ได้
“เรื่องส�ำคัญอะไร ถึงกับต้องส่งจดหมายมาอย่างนั้น” คราวนี้
เมสันมีท่าทีระแวดระวัง สังหรณ์ใจขึ้นมาอย่างประหลาด
“จดหมายเรียกตัวกลับไปท�ำงานที่เมืองไทยทันทีที่กี้รับปริญญา
เสร็จ แล้วก็จดั การเรือ่ งทางนีเ้ รียบร้อยแล้วน่ะสิ” ค�ำตอบของเพือ่ นท�ำเอา
ชายหนุ่มที่เคยร่าเริงอยู่เสมอใจหาย
สองปีมาแล้วที่เขามีวิรากานต์อยู่ข้างกายเสมอ ทั้งสองย้ายมาเช่า
คอนโดฯ อยู่ด้วยกัน แต่แยกห้องนอนกัน เมสันไม่ทันเตรียมใจมาก่อน
เลยว่าเพื่อนรักคนนี้จะจากไปไกลเสียค่อนโลก
“ไม่ไปไม่ได้เหรอ ถ้ายูอยากอยู่ที่นี่ มีบริษัทจิวเอลรีชั้นน�ำหรือ
แบรนด์ดังๆ พร้อมจะซื้อตัวยูเอาไว้อยู่แล้วโดยไม่เกี่ยงราคาเลยด้วยซ�้ำ
ถ้าเพียงแต่ยูจะตอบตกลง ไอจะติดต่อทุกที่ที่เคยให้นามบัตรและเคย
ร่วมงานกันมาให้ทันทีเลย”
เมสันเสนอทางออกที่จะท�ำให้ชื่อของ วิกกี้ บราวน์ เทียบชั้นขึ้นมา
เป็นนักออกแบบมืออาชีพของวงการออกแบบมิลาน หลังจากทีเ่ จ้าตัวเคย
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ฝากผลงานเอาไว้หลายคอลเล็กชัน ทั้งผลงานเดี่ยวและผลงานคู่กับเขา
จนหลายแบรนด์ดังต้องการตัวไปร่วมงานด้วยในราคาแพงระยับ
หนทางอนาคตของหญิงสาวคงสดใส หากเพียงจะตอบตกลง
เท่านั้นเอง
“ขอบใจนะเมส กีข้ อบใจมากๆ ทีด่ กี บั กีม้ าตลอด แต่วา่ กีต้ อ้ งกลับ
ไป”
นัน่ เป็นค�ำตอบทีท่ ำ� ให้ใจของเมสันหล่นวูบลงไปแทบเท้า สมองของ
เขายังเรียบเรียงค�ำว่า ‘เสียใจ’ ไม่ถูกด้วยซ�ำ้
เมืองไทยดีเพียงใดถึงได้ท�ำให้เพือ่ นรักของเขาต้องกลับไป คุณพ่อ
ขายาวคนนั้นมีดีอะไรถึงท�ำให้วิรากานต์ไม่ยอมทอดทิ้ง
“เรื่องที่ให้ไปจัดการเรียบร้อยดีใช่ไหมกันต์”
รดิศเอ่ยถามมือขวาคนสนิทในมือ้ อาหารเร่งด่วนทีแ่ วะรับประทาน
ริมถนน ก่อนทีท่ งั้ คูจ่ ะต้องเดินทางไปรับ วรจินดา จารุวาณิช ผูเ้ ป็นมารดา
และประธานกรรมการบริหาร Jin จิวเอลรีที่เดินทางกลับไปพักผ่อนที่
บ้านเดิมของคุณตาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
“ก็เรียบร้อยดีนะ เจ้าตัวเขาขอเวลาจัดการธุระทางโน้นอีกสักเล็ก
น้อยแล้วจะรีบเดินทางกลับมาทันที” กันต์ตอบพลางเป่าปาก เพราะความ
เผ็ดร้อนของเครื่องเทศที่เป็นส่วนผสมของอาหารใต้
“อ้าว นี่น�้ำ บอกให้ไปแวะที่ห้างก็ไม่ยอม ไปไกลจากนี้อีกหน่อย
เท่านั้นเอง ดึงดันจะแวะกินข้าวแกงข้างทางแล้วเป็นยังไงล่ะทีนี้” รดิศส่ง
แก้วน�้ำเย็นๆ ให้เพื่อนรักที่วางช้อนส้อมแล้วหยิบแตงกวามากินแก้เผ็ด
“แหม ก็นานๆ ทีจะได้มาต่างจังหวัดก็ตอ้ งกินอาหารท้องถิน่ สิครับ
ถ้าแวะกินในห้างมันจะไปได้อารมณ์ต่างจังหวัดได้ยังไง”
กั นต์ แ ย้ ง พลางหยิ บ ช้ อ นขึ้ น มาตั ก แกงส้ ม ปลากะพงกั บ ยอด
มะพร้าวอ่อนราดข้าวเข้าปากอีกครั้ง ผู้เป็นเจ้านายได้แต่ส่ายหน้าอย่าง
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ระอาแล้วหันไปสนใจอาหารตรงหน้าแทน เพราะเขาคุ้นชินอาหารรสจัด
ที่ผู้เป็นมารดามักจะท�ำให้กินบ่อยๆ จนกลายเป็นของชอบไปเสียแล้ว
“บอกเขาว่าไม่ต้องรีบหรอกนะ จัดการทุกอย่างเสร็จแล้วจะอยู่ที่
นั่นต่อสักสองอาทิตย์ก่อนก็ได้ แล้วนายก็จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้
เรียบร้อยด้วย ฉันอยากให้เขาเที่ยวให้สบายๆ ก่อนที่จะต้องกลับมารับ
ศึกหนัก”
“แหม นายพูดอย่างกับจะให้คุณกานต์ไปรบทัพจับศึกที่ไหนอย่าง
นั้นแหละ”
ค�ำว่า ‘กานต์’ ที่กันต์เอ่ยขึ้นท�ำให้รดิศขมวดคิ้วจนแทบจะชนกัน
ทันที
ระยะเวลาสองปีที่กันต์เป็นตัวแทนของ Jin ติดต่อและดูแลเด็ก
คนนั้น จะท�ำให้สองคนนี้สนิทกันจนถึงขนาดเรียกชื่อเล่นกันได้เลยเชียว
หรือ?
“เด็กนั่นชื่อเล่นว่า กานต์ งั้นเหรอ”
ค�ำถามเรียบๆ จากผู้เป็นนาย ท�ำให้กันต์รู้สึกตัวขึ้น แล้วในที่สุด
เขาก็เปิดรอยยิ้มที่รดิศเห็นว่ากวนบาทาที่สุด
“ยิม้ อะไรของนาย” สายตาทีม่ าพร้อมค�ำถามของรดิศมีแววระแวดระวังสงสัยเต็มที่
“ตอนแรกก็ไม่ทันได้คิดอะไรหรอกนะ แต่พอนายถามขึ้นมาฉันก็
เพิ่งจะเอะใจว่าทั้งนายและคุณกานต์นี่ช่างดวงสมพงศ์กันไปเสียทุกเรื่อง
จริงๆ แม้แต่ชื่อก็ยังแปลความหมายได้ในท�ำนองเดียวกันเสียอีก”
รดิศขมวดคิ้วมุ่นจากค�ำพูดของกันต์
“คนหนึง่ คือชือ่ ของกามเทพผูเ้ ป็นเจ้าแห่งความรัก ส่วนอีกคนก็คอื
ผูก้ ล้าหาญและเป็นทีร่ กั เห็นทีวา่ คุณกานต์เธอจะเป็นผูก้ ล้าของนายจริงๆ
เสียแล้วงานนี้”
ทันทีที่พูดจบ กันต์ก็รีบหลบสายตาพิฆาตของเจ้านาย แล้วหันไป
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สนใจจัดการกับอาหารทีเ่ หลือบนโต๊ะต่อทันที โดยไม่รตู้ วั ว่าค�ำพูดของเขา
ช่างศักดิ์สิทธิ์ราวกับจะล่วงรู้ถึงการณ์ในอนาคตได้ราวกับตาเห็น
“รีบๆ กินเข้าเถอะ ถ้าไปถึงบ้านคุณตามืดค�่ำ รับรองว่านายจะต้อง
ได้ไปรบกับแม่ฉันแน่ๆ”
รดิศขูท่ อี่ กี ฝ่ายกล้าหาญมาล้อเล่นกับเขา ก่อนจะวางเงินไว้บนโต๊ะ
แล้วเดินดุ่มๆ ไปรอที่รถ โดยที่กันต์ได้แต่รีบฉวยแก้วน�ำ้ ขึ้นดื่มแล้วเร่ง
ตามอีกฝ่ายไปให้ทัน ก่อนที่รดิศจะออกรถและทิ้งเขาเอาไว้ท่ามกลาง
ทุ่งนาและป่าเขาก่อนถึงตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเช่นนี้
ใช้เวลาไม่ถงึ สองชัว่ โมงดี ปาเจโรสปอร์ตคันโตก็แล่นเข้าสูร่ วั้ ‘เรือน
ช่างเงิน’ ของผูเ้ ป็นตา ทีต่ งั้ อยูใ่ นตัวอ�ำเภอสิชล และเป็นมรดกตกทอดต่อ
มาให้ วรจินดา จารุวาณิช ผู้เป็นมารดาของเขานั่นเอง
รดิศดับเครื่องยนต์หลังจากวนรถเข้ามาจอดในโรงรถ ซึ่งมีเพียง
รถตูข้ องมารดาจอดรออยูก่ อ่ นแล้ว ชายหนุม่ ก้าวลงมาจากรถก่อนจะมอง
ไปรอบๆ บริเวณพืน้ ทีเ่ กือบห้าสิบไร่ทมี่ เี รือนหลังใหญ่ทกี่ อ่ จากอิฐแดงตัง้
เด่นเป็นสง่า ถัดไปทางด้านขวาคือเรือนผลิต ที่บรรดาช่างฝีมือใช้เป็นที่
ผลิตชุดเครื่องเงินและเครื่องถมอันเป็นมรดกตกทอดจากคุณตามาสู่
มารดา
แววตาของรดิศอ่อนแสงลงเมื่อคิดถึงมารดาที่ทุ่มเทท�ำงานหนัก
เพื่อ Jin บริษัทอัญมณีใหญ่โตระดับท็อปไฟฟ์ของประเทศ มารดาของ
เขาใช้เวลาคลุกคลีกับการท�ำงานตลอดทั้งปี เทียบไม่ได้เลยกับเวลาแค่
เพียงเดือนเดียวที่ท่านหาโอกาสกลับมาดูแล ‘เรือนช่างเงิน’ และใช้ชีวิต
เรียบง่ายที่บ้านเกิด สถานที่เติบโตมาจนคุ้มใหญ่ เป็นที่พักใจสุดท้ายของ
ผู้เป็นแม่ ก่อนที่จะแต่งงานออกเรือนไปใช้ชีวิตอยู่กับ สิโรจน์ จารุวาณิช
บิดาของเขาที่เมืองหลวง
เพราะมีพนื้ ฐานทางด้านเครือ่ งประดับอยูแ่ ล้ว วรจินดาจึงสามารถ
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ช่วยงานของสามีได้เป็นอย่างดี ท�ำให้ปกู่ บั ย่าของรดิศไว้ใจให้ท�ำงานส�ำคัญ
มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นบุญของคุณปู่ และสิโรจน์ที่เสียชีวิตจาก
อุบัตเิ หตุทางรถยนต์ ก่อนทีร่ ดิศจะเรียนจบจากฝรั่งเศสและกลับมาช่วย
งานมารดาอย่างเต็มตัวด้วยซ�้ำ
มารดาของเขาเป็นผู้หญิงแกร่งที่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายที่ถาโถม
เข้ามาจนสามารถน�ำพา Jin จิวเอลรีให้เติบโตและยิง่ ใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้
ผูห้ ญิงตัวเล็กๆ คนหนึง่ ท�ำได้อย่างไร รดิศยังอัศจรรย์ใจมาจนถึง
ทุกวันนี้
ชายหนุ่มเหลียวมองรอบตัวอีกครั้ง ความร้อนแรงของแสงตะวัน
ยามบ่ายท�ำให้ผิวกายของเขาระอุขึ้นมา แม้จะหยุดยืนอยู่ในระยะเวลาไม่
นาน
ด้วยแจ้งแก่ใจดีว่า การพยายามรักษา Jin และพนักงานอีกนับ
พันชีวิตท�ำให้มารดาต้องหันหลังให้เรือนช่างเงินแห่งนี้ไปอย่างช่วยไม่ได้
“รออีกหน่อยนะครับแม่ ผมจะท�ำให้ ‘เรือนช่างเงิน’ ของแม่กลับ
มามีชีวิตอีกครั้งให้ได้ แม่ทำ� ทุกอย่างเพื่อรักษา Jin ของพ่อเอาไว้ ผมก็
จะท�ำทุกอย่างเพื่อรักษาเรือนช่างเงินของแม่ให้ได้เช่นเดียวกัน”
รดิศรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เพียงแค่ค�ำสัญญา แต่คือค�ำสาบานที่จะต้อง
ท�ำให้ได้ เพื่อย�้ำเตือนว่ารากเหง้าส่วนหนึ่งของเขาอยู่ที่นี่
“ท�ำไมนายไม่รบี เข้าบ้านล่ะ ป่านนีท้ า่ นประธานคงชะเง้อรอแย่แล้ว
มายืนตากแดดร้อนๆ อยู่ได้ตั้งนาน” กันต์ยืนป้องหน้าตะโกนบอกอยู่
ภายในโรงรถ โดยไม่ยอมก้าวเท้าออกมาถูกแดดสักนิด
เชื่อเขาเลยพ่อหนุ่มส�ำอางตัวจริง
“นายคิดว่า คุณนายวรจินดาจะเอาเวลามาหายใจทิ้งด้วยการนั่ง
ชะเง้อคอรอฉันอย่างนั้นเหรอกันต์” รดิศถาม พลางโคลงศีรษะเมื่อเห็น
สีหน้างงงันของมือขวาคนสนิท
“ถึงฉันจะเป็นลูกชายคนเดียวที่แม่รักมากแค่ไหน แต่เชื่อเถอะ มี
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สิ่งหนึ่งที่แม่รักมากกว่าฉันแน่นอน”
“อะไรเหรอ”
“เดี๋ยวเข้าไปในบ้านแล้วนายก็จะรู้เอง พนันกันไหมว่าเราจะเจอ
คุณนายก�ำลังท�ำอะไรอยู่”
นัน่ สินะ ภาพของวรจินดาที่ Jin คือผูห้ ญิงเก่งทีเ่ ป็นคนกุมบังเหียน
ใหญ่และท�ำงานหนัก แล้วจะให้คิดว่าการมาพักร้อนของท่านที่บ้านเกิด
จะท�ำให้ท่านกลายเป็นแม่ ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าครัวรอบุตรชายมารับ
อย่างนั้นหรือ…
ให้ตายเถอะ เขาแทบนึกภาพท่านประธานแบบนั้นไม่ออกจริงๆ
ค�ำตอบอยูต่ รงหน้ากันต์ เมือ่ เขาติดตามรดิศเข้าไปภายในบริเวณ
ห้องโถงใหญ่ส�ำหรับรับแขก อิฐแดงท�ำให้อากาศภายในบ้านเย็นได้โดย
แทบไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งปรับอากาศ แถมทีน่ ยี่ งั มีลมโกรกแทบจะตลอดเวลา
ความสดชืน่ ท�ำให้คนกรุงแอบสูดลมหายใจเข้าปอดลึกเสียหลายครัง้ ก่อน
จะกวาดสายตามองไปยังตั่งเตียงกลางห้อง และพินิจภาพของผู้หญิงคน
หนึ่งที่กาลเวลาไม่อาจพรากความงามไปได้เลย
ท่านประธานใหญ่แห่ง Jin จิวเอลรีอยูใ่ นชุดเสือ้ ผ้าบาติกสีขาวลาย
ลูกไม้ และนุง่ ผ้าถุงพืน้ เมืองคาดทับด้วยเข็มขัดเงินงดงาม สลัดคราบของ
ผู้หญิงเก่งที่สวมสูทและชุดราตรีออกงานอย่างที่เคยเห็นจนชินตาโดย
สิ้นเชิง
แต่สิ่งที่ท�ำให้กันต์ไม่แปลกใจก็คือ ภาพที่วรจินดาก�ำลังพินิจ
พิเคราะห์ชุดเครื่องเงินหลายสิบชุดที่วางเรียงรายอยู่ตรงหน้า โดยมีช่าง
อีกหลายคนก�ำลังก้มหน้าก้มตาท�ำความสะอาดเครือ่ งเงินส่วนหนึง่ อยูด่ า้ น
ล่าง และพนักงานสาวอีกคนทีแ่ ต่งตัวคล้ายๆ วรจินดา มีแฟ้มเอกสารอยู่
ในมือ ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้จัดการร้าน เรือนช่างเงิน ซึ่งตั้งอยู่ในตัวจังหวัด
แยกห่างจากบ้านและเรือนช่างเงินที่ใช้ผลิตงานจริงๆ
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แสดงว่าที่ใครต่อใครใน Jin ต่างพากันเข้าใจว่าทุกๆ ปีท่าน
ประธานใหญ่จะต้องกลับมาใช้เวลาพักร้อนทีบ่ า้ นต่างจังหวัดเป็นเวลาหนึง่
เดือนนั้น เป็นความเข้าใจผิด
“ฉันบอกนายแล้วยังไงละกันต์ ถึงแม้วา่ ฉันจะเป็นลูกชายคนเดียว
และแม่รักฉันมากแค่ไหนก็ตาม แต่มีสิ่งหนึ่งที่แม่รักมากกว่าฉันแน่นอน
และอาจจะรักมากกว่าจิวเอลรีมูลค่ามหาศาลก็คือเครื่องเงินเครื่องถม
พวกนี้ต่างหาก นายอาจจะคิดว่ามันคืองานนะ แต่แม่ฉันไม่ได้คิดอย่าง
นั้นหรอก ฉันรู้ว่านี่เป็นความสุขของท่าน”
“และนี่ก็คือสาเหตุให้นายส่งคุณกานต์ไปเรียนถึงสองปีใช่ไหม”
กันต์เริ่มเข้าใจความคิดของรดิศทะลุปรุโปร่งก็ตอนนี้เอง
“ใช่ เด็กนั่นมีพรสวรรค์บางอย่างที่ฉันรู้สึกได้ พรสวรรค์ที่จะ
สามารถรังสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จะใส่ได้โดยไม่จ�ำเพาะว่าจะต้อง
เป็นอัญมณีมีค่า แต่เด็กคนนั้นจะเพิ่มคุณค่าให้แก่ของสิ่งนั้นแม้จะเป็น
สิง่ ของด้อยราคาก็ตาม นีค่ อื สิง่ ทีฉ่ นั ต้องการจากวิรากานต์” เป็นครัง้ แรก
ที่รดิศเปิดเผยความต้องการที่แท้จริง
หลังจากที่กันต์ได้รับค�ำสั่งให้ดูแลนักศึกษาจบใหม่ที่ Jin ตัดสิน
ใจให้ทุนไปเรียนต่อเป็นคนแรก และจากการที่คุ้นเคยและเห็นผลงานที่
ฝ่ายนัน้ ส่งผ่านมาให้เจ้านายของเขาดูเป็นระยะ กันต์กร็ สู้ กึ ได้วา่ วิรากานต์
อาจเป็นความหวังของรดิศเช่นกัน
“คุณกานต์จะต้องไม่ท�ำให้นายผิดหวังแน่ๆ” กันต์กล้าการันตีว่าที่
ดีไซเนอร์คนใหม่ของ Jin จิวเอลรี
“เรื่องนั้นเราจะได้พิสูจน์พร้อมกันเร็วๆ นี้แน่ ไม่ต้องห่วงหรอก
ว่าแต่นายดูสนิทสนมและเชียร์เด็กคนนั้นมากไปหรือเปล่ากันต์”
“เปล่านะ ฉันก็แค่ชื่นชมคุณกานต์เฉยๆ อ้าว…” กันต์อ้าปากค้าง
เมือ่ ผูเ้ ป็นนายไม่อยูร่ อฟังค�ำอธิบาย หลังจากทีห่ ย่อนระเบิดลูกโตลงมาให้
“อะไรของเขานะ” ชายหนุ่มบ่นพึมพ�ำ ก่อนจะเดินตามไป
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วรจินดาก�ำลังหยิบแหวนเงินวงหนึ่งออกมาจากชุดเครื่องเงิน ก็มี
อันต้องตกใจจนท�ำแหวนหลุดมือ ถ้าไม่มมี อื อีกข้างของคนทีต่ รงรีเ่ ข้ามาก
อดจากด้านหลังโดยไม่ให้สุ้มให้เสียงเอื้อมไปรับเอาไว้ได้
“ท�ำอะไรอยู่ครับคุณแม่”
ค�ำถามและอ้อมกอดคุ้นเคยท�ำให้คนเป็นแม่อดยิ้มไม่ได้ “เซี้ยว
ใหญ่แล้วลูกคนนี้ ดิศมาเมื่อไหร่ ท�ำแม่ตกใจหมดเลย”
พอรู้ว่าบุตรชายมาถึงแล้วนั่นแหละ ท่านประธานใหญ่ถึงได้ลุก
ออกจากตั่งเตียงเก่าแก่ หันไปพบมือขวาของบุตรชายที่ตามเข้ามาสมทบ
อีกคน
“สวัสดีครับท่านประธาน” ค�ำทักทายจากชายหนุ่มรุ่นลูก ท�ำให้
ท่านประธานใหญ่ถงึ กับขมวดคิว้ แบบเดียวกับทีก่ นั ต์เคยเห็นรดิศชอบท�ำ
สมเป็นแม่ลูกกันจริงๆ ถอดกันออกมาทุกกระเบียดนิ้วอย่างไร
อย่างนั้น
“แปลกตาละสิท่า แต่ยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหม” ค�ำทักทายแรก
จากท่านประธานแห่งอาณาจักร Jin จิวเอลรี ท�ำให้กันต์เกือบเผลอท�ำ
ตาโตออกมา
‘ท่านประธานล้อเล่นกับเขาก็เป็นด้วย’
“ครับ ครับ ท่านประธานใส่ชุดไหนก็ดูดีครับ” กันต์พบว่าตัวเอง
กลายเป็นคนติดอ่างไปแล้ว ขณะที่หูแว่วเสียงหัวเราะจากผู้เป็นนาย
“เข้าใจตอบนี่ ไป ไปนั่งคุยกันทางโน้นดีกว่า มาถึงเหนื่อยๆ เดี๋ยว
จะให้เด็กจัดโต๊ะให้” วรจินดายิ้ม ก่อนจะเดินน�ำสองหนุ่มเข้าไปยังห้อง
นั่งเล่น
“ดิศกับกันต์รออยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวแม่จะเข้าไปดูในครัวสัก
หน่อย อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมลูก” คนเป็นแม่หันมาถามบุตรชาย
ด้วยน�้ำเสียงอ่อนโยนที่ท�ำให้กันต์หูผึ่ง
“อะไรก็ได้ครับคุณแม่ ผมทานได้หมด อีกอย่าง ผมรู้ว่าคุณแม่
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ต้องเตรียมของชอบของผมเอาไว้เรียบร้อยแล้วแน่ๆ เลย”
ค�ำพูดของรดิศเรียกรอยยิ้มจากมารดาได้อีกนิด
“นายล่ะ อยากทานอะไร ฉันจะท�ำให้”
กันต์ตัวแข็งค้างกับค�ำถามไม่คาดฝัน
“นายไม่ได้ยินที่แม่ฉันถามหรือไงกันต์ ตะกี้ยังบ่นหิวๆ ก่อนจะมา
ถึงนี่อยู่เลย ทั้งๆ ที่แวะกินมาแล้วรอบนึงแท้ๆ”
ค�ำถามของผู้เป็นนายท�ำให้กันต์รู้ว่าไม่ได้ฝันไป ทว่าตอนนี้เขายัง
เผชิญหน้าอยู่กับท่านประธานและรองประธานของ Jin จิวเอลรีในมาด
ใหม่ที่ไม่เคยพบ
“อะไรก็ได้ครับ ผมทานได้หมด” กว่าจะหาเสียงของตัวเองพบ
กันต์ก็รู้สึกว่าเหงื่อตกไปหลายรอบ ใครจะไปกล้าสั่งท่านประธานบริษัท
กันเล่า
“แน่ใจนะว่าอะไรก็ได้ เพราะถ้านายกินไม่ได้หรือกินไม่หมดขึน้ มา
คงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น”
ถ้อยค�ำและน�ำ้ เสียงแบบนี้ต่างหากที่กันต์ได้ยินจนชาชิน ไม่แปลก
เลยที่ตอนนี้นอกจากเหงื่อตกแล้วเขายังรู้สึกว่าขาสั่นอีกด้วย
“เอ่อ…” ยังไม่ทันที่กันต์จะได้พูดอะไรก็มีเสียงแทรกเข้ามา
“โธ่แม่กไ็ ปแกล้งหุน้ ส่วนของเราเสียได้” รดิศพูดกลัว้ หัวเราะ ก่อน
จะหย่อนระเบิดลงอีกครั้ง
“แต่แม่ฉนั ไม่เคยพูดเล่นนะกันต์ ถ้านายกินไม่หมดละก็ โดนเชือด
แน่” รดิศขู่สำ� ทับพร้อมรอยยิ้มและตาใสๆ
อาการจนแต้มของกันต์เรียกรอยยิม้ ให้แก่วรจินดาได้มากกว่าเดิม
นานแล้วทีไ่ ม่ได้หยอกล้อกับใครอย่างนีม้ าก่อนนอกจากบุตรชายเพียงคน
เดียว ที่งานเยอะจนแทบไม่ได้พบหน้ากัน
“เอาเถอะ รับรองว่าเธอจะต้องอิ่มแน่นอน จะบอกให้นะ เธอน่ะ
โชคดีมากที่มีโอกาสได้ชิมอาหารฝีมือฉัน ขนาดลูกชายตัวดีของฉันยังหา
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โอกาสนีไ้ ด้ยากเลยนะ” รอยยิม้ เล็กๆ ทีส่ ่งมาท�ำให้กนั ต์ยงิ่ ร้อนๆ หนาวๆ
มากกว่าจะอุ่นใจเสียอีก
“ครับ ท่านประธาน”
“ฉันจะให้เวลาเธอท�ำใจสักพัก ดิศรอแม่แป๊บนะลูก” ท่านประธาน
ใหญ่แห่ง Jin จิวเอลรีทิ้งท้ายก่อนจะเดินจากไปด้วยมาดสง่างามที่กันต์
เห็นจนชินตา

2

ยิ่งใกล้กลับยิ่งไกล

หญิงสาวในชุดกางเกงผ้าแนบเนื้อสีเหลือง เสื้อแขนในตัวสีขาว
คอปกสีน�้ำเงินเข้ม มีผ้าพันคอผืนบางสอดไว้ใต้ปกเสื้อผูกเป็นโบทิ้งชาย
เอาไว้ตรงหน้าอก ทรงผมเกล้าเป็นมวยสูง เสียบด้วยปิน่ ปักผมไม้ประดับ
เทอร์คอยส์สีน�้ำทะเล แขนของเธอกอดแฟ้มเล่มโต ฝ่ามือเรียวงามยังคง
สวมแหวนที่ท�ำจากหินปะการังสีแดงชมพูติดนิ้ว ขณะที่เงยหน้าขึ้นมอง
ตึกระฟ้าตรงหน้า
วิรากานต์ พิริยา ถอดแว่นสีด�ำที่สวมอยู่ออก เพื่อจะได้มอง
อาณาจักรของ Jin อย่างเต็มตา
“นีค่ อื สถานทีท่ จี่ ะผูกพันตัวเราเอาไว้ดว้ ยกันนับจากนีส้ นิ ะ ใหญ่โต
สมกับเป็นผู้น�ำด้านอัญมณีของเมืองไทยจริงๆ” เธอยิ้มออกมาอย่าง
มีความสุข
ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึง หลังเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยด้วย
การอ�ำนวยความสะดวกจากกันต์ และได้ใช้เวลาพักผ่อนอยูก่ บั มารดาต่อ
อีกสองอาทิตย์ บัดนี้ถึงเวลาที่เธอต้องตอบแทนผู้มีพระคุณ
ฝ่ามือเรียวเผลอลูบแหวนศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำตัวอีกครัง้ ไม่อาจระงับ
ความตื่นเต้นที่จะได้พบกับตัวจริงของคุณพ่อขายาว
แม้ไม่เคยพบหน้ากัน แต่วิรากานต์รู้สึกผูกพัน คุ้นเคย ผ่านตัว
อักษรในอีเมลที่เธอขอมาจากกันต์ผู้เป็นมือขวาของเขาอีกที หญิงสาวไม่
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แน่ใจว่าสิ่งใดดลใจให้เธอหาญกล้าเช่นนั้น เธอเพียงแค่อยากขอบคุณผู้มี
พระคุณด้วยตัวเองสักครั้ง
วิรากานต์จดจ�ำได้ดถี งึ ครัง้ แรกทีต่ ดั สินใจส่งอีเมลไปหาแล้วเฝ้ารอ
อย่างใจจดจ่อว่าเขาจะตอบกลับมาหรือไม่ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ยังไม่มี
อีเมลตอบกลับจากคนทีเ่ ฝ้ารอ แต่เธอก็ผดิ หวังอยู่ได้สองวันแค่นนั้ ก่อน
จะตัดสินใจได้วา่ แม้เขาจะไม่ตอบกลับมา แต่เธอก็ยนิ ดีทจี่ ะเขียนจดหมาย
บอกเล่าบางสิ่งให้เขารับรู้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนของเธอ
หญิงสาวจึงเลิกรอ และจดนิ้วบนแป้นพิมพ์เพื่อเขียนจดหมายถึง
เขาอีกครัง้ โดยทีค่ รัง้ นีน้ อกเหนือจากค�ำขอบคุณแล้ว เธอตัดสินใจเล่าถึง
ความเป็นอยู่ทนี่ ใี่ ห้รดิศทราบด้วยกลายๆ เขาจะได้ไม่เป็นกังวลแม้ว่าเธอ
จะแจ้งไปกับกันต์เป็นระยะแล้วก็ตาม
หลังจากอีเมลฉบับทีส่ อง วิรากานต์กเ็ ริม่ วุน่ วายกับการปรับตัวเข้า
กับมหาวิทยาลัย เพื่อนใหม่ และกิจกรรมใหม่ๆ ที่เธอต้องเรียนรู้ ผ่าน
ไปอีกสองสัปดาห์ กล่องจดหมายขาเข้าของเธอก็ปรากฏอีเมลของใครบาง
คน
นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวข้ามทวีปที่หลั่งไหลเดินทางไปสู่กัน
และกัน และบัดนี้เธอจะได้พบกับตัวจริงของคุณพ่อขายาวอย่างที่หัวใจ
จดจ่อรอคอยมาแรมปี
‘ขอให้ตั้งใจเรียน น�ำความรู้กลับมาช่วยดูแล Jin ของเรา

รดิศ’

ถ้อยความสัน้ ๆ ไร้ความหมายใดพิเศษมากไปกว่าการเป็นข้อความ
ตอบกลับตามมารยาทของผู้ส่งเท่านั้น แต่คำ� ว่า ‘Jin ของเรา’ กลับท�ำให้
หัวใจของคนอ่านพองโตขึ้นมาอย่างประหลาด
นับตั้งแต่จ�ำความได้ วิรากานต์โตมากับกองผ้า เมื่อเรียนหนังสือ
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แม้จะเป็นคนอัธยาศัยดี มีเพือ่ นมากมาย แต่นอกเหนือจากเวลาเรียนและ
ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชมรมดีไซเนอร์รนุ่ ใหม่แล้ว เธอก็แทบ
จะไม่ได้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
หากพอมีเวลาว่าง เธอจะรีบกลับบ้านไปช่วยงานมารดาในห้องเสือ้
เล็กๆ หรือรับงานแก้ไขเสื้อผ้า ติดซิป และตัดขากางเกงหรือกระโปรง
เล็กๆ น้อยๆ จากเพื่อนๆ ร่วมมหาวิทยาลัยและอาจารย์ แม้ชีวิตจะไม่
หรูหราฟูฟ่ า่ เหมือนเพือ่ นๆ แต่มารดาของเธอก็ได้มอบในสิง่ ทีท่ ำ� ให้เธอไม่
ด้อยไปกว่าใคร นั่นคือการส่งเสริมให้เธอได้เรียนหนังสือ และเดินทาง
ตามความฝันที่ต้องการมาโดยตลอด
จูๆ่ เมือ่ โชคชะตาเข้าข้างส่งเธอให้ไปได้ไกลกว่าสิง่ ทีม่ ารดาจะให้ได้
นัน่ คือการได้รบั ทุนไปต่อยอดความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง เธอก็
คิดว่านั่นคือโอกาสดีที่เด็กสาวธรรมดาอย่างเธอจะได้รับ
การทีม่ ใี ครสักคนหนึง่ มาบอกกับเธอด้วยถ้อยความ ‘Jin ของเรา’
นั่นหมายถึง เขาได้ผนวกรวมเธอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจิวเอลรีที่แสนยิ่งใหญ่ วิรากานต์ไม่รู้ว่าข้อความนั้นเป็นเพียงหลักการทาง
จิตวิทยาของคนระดับรองประธานกรรมการหรือไม่ แต่ความรู้สึกเมื่อ
แรกอ่านของเธอก็คือความอุ่นซ่านที่แล่นปราดพุ่งออกมาจากก้อนเนื้อ
ในอกข้างซ้าย ก่อนจะค่อยๆ แผ่ขยายออกไป และท�ำให้เธอรู้สึกได้ใน
เวลานั้นเองว่า เธอคือส่วนหนึ่งของ Jin และเธอเป็นคนของเขานับตั้งแต่
บัดนั้น
ดังนั้นเมื่อได้มาสัมผัสอาณาจักรแสนยิ่งใหญ่แห่งนี้อีกครั้ง วิรากานต์พบว่าตัวเองไม่ได้รสู้ กึ ถึงความตืน่ เต้นอย่างทีเ่ คยเป็นเมือ่ สองปีกอ่ น
หญิงสาวกวาดสายตามองไปรอบๆ สถาปัตยกรรมทีโ่ ดดเด่นสวยงามและ
กว้างใหญ่ตรงหน้า สาวเท้าไปข้างหน้าอีกครัง้ ด้วยความมัน่ ใจ เธอมีความ
รู้สึกว่าได้กลับบ้านแล้วจริงๆ
‘Jin ของเรา’ ข้อความจากรดิศเมื่อสองปีก่อนยังคงแจ่มชัดใน
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ความรู้สึกของเธอเสมอ
“คุณกานต์สวัสดีครับ ได้พกั สองอาทิตย์หายเหนือ่ ยหรือยังครับ”
นั่นคือค�ำทักทายจากกันต์ ผู้ชายคนเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างเธอกับ Jin
และรดิศ เขาคนนี้ก็ไม่ต่างจากผู้มีพระคุณอีกคนหนึ่งของเธอ
วิรากานต์ยังจ�ำความรู้สึกแรกที่เดินออกมาจากช่องผู้โดยสาร
ขาเข้าและพบมารดาทีก่ ำ� ลังยืนรอรับ เบือ้ งหลังของนางคือหนุม่ หล่อทีเ่ ธอ
มัน่ ใจว่าเมสันจะต้องร้องกรีด๊ แน่ๆ แม้เจ้าตัวจะสวมแว่นสายตาก็ตาม แต่
กลับท�ำให้เขาดูดีขึ้นเสียด้วยซ�้ำไป
หลังจากสวมกอดมารดาและเพ่งสายตามองเขาอีกครั้ง เธอคลับคล้ายคลับคลาว่าเขาอาจจะใช่กนั ต์ ผูช้ ายทีต่ ดิ ต่อและอ�ำนวยความสะดวก
ให้เธอตลอดระยะเวลาสองปี นับตั้งแต่ก่อนที่เธอจะบินลัดฟ้าเดินทางไป
เรียนต่อที่มิลาน จนกระทั่งเรียนจบและกลับถึงเมืองไทย
แรกที่ได้พบหน้ากันต์ วิรากานต์ก็อดจะไพล่ไปคิดถึงเจ้านายของ
เขาไม่ได้ ว่าเจ้าตัวจะรู้ด้วยหรือไม่ว่าเธอกลับมาในวันนี้ แต่หญิงสาวก็
เลือกที่จะผลักความสงสัยนั้นทิ้งไปเสีย พร้อมกับยกมือไหว้ทักทายชาย
หนุ่มอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ด้วยทราบว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นรุ่นพี่ของเธอ
อยู่หลายปี
‘บอสให้ผมมารอรับ เพราะทราบว่าคุณกานต์จะเดินทางกลับมา
วันนี’้ ค�ำพูดของกันต์เฉลยข้อสงสัยที่เธอพยายามผลักออกไปก่อนหน้า
หัวใจของหญิงสาวพองโตขึ้นมาเพียงเพราะค�ำพูดประโยคนั้น
“เกินจะพอค่ะ กานต์ได้นอนกอดแม่จนหายคิดถึง นีถ่ ้าให้พกั นาน
กว่านี้กานต์คงได้เปลี่ยนชื่อเป็นปุ๊กลุกแน่ เพราะคิดถึงอาหารไทยเหลือ
เกิน อร่อยทุกอย่าง”
“ดีครับ ผมก็คิดว่าไม่มีอาหารที่ไหนอร่อยเท่าอาหารไทยอีกแล้ว
แต่เห็นจะต้องขอเห็นต่างไปว่า อย่างคุณกานต์ให้กนิ เยอะกว่านี้ หรืออ้วน
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กว่านีก้ ค็ งยังไม่มวี แี่ ววจะเข้าข่ายค�ำว่าปุก๊ ลุกอย่างแน่นอนครับ” กันต์เอ่ย
ล้อเล่นกับหญิงสาว
เมือ่ สองปีกอ่ น หญิงสาวตรงหน้าเอาแต่กม้ หน้างุด ตอนทีช่ ายหนุม่
เชิญที่ปรึกษาและตัวเธอมาพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่องการมอบทุน
การศึกษา และเดินทางไปส่งเธอทีส่ นามบินด้วยตัวเอง ในวันนัน้ วิรากานต์
แทบจะไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาสบตากับเขาด้วยซ�้ำ ผิดจากมาดนางพญาใน
คืนแฟชัน่ โชว์ชดุ อัญมณีแห่งท้องทะเลเสียไกลลิบ ในเวลานัน้ เขายังคิดว่า
หญิงสาวสวยทีเ่ ต็มไปด้วยความมัน่ ใจคนนัน้ คงมีแค่บนแคตวอล์ก เพราะ
ตัวจริงกลับขี้อายกว่าที่คิด
หากวิรากานต์คนทีอ่ ยูต่ รงหน้าเขาในตอนนีค้ อื สาวจบนอกทีพ่ กพา
ความมั่นใจและความสดใสกลับมาอย่างเต็มเปี่ยม ทว่าไม่กร้าวกระด้าง
เย่อหยิ่งอย่างที่นักเรียนนอกหลายคนเป็น กันต์ยิ้มออกมาอย่างพออก
พอใจที่ดวงตาพญาเหยี่ยวของใครบางคนมองไม่เคยพลาด และออกจะ
แม่นย�ำมากจนเกินไปเสียด้วยซ�ำ้
วิรากานต์หัวเราะเสียงไม่ดังจนเกินไปนักกับค�ำพูดล้อเล่นของอีก
ฝ่าย ท่าทีของเธอผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้น
“อย่าเรียกกานต์ว่าคุณเลยนะคะ มันออกจะดูเป็นทางการจนเกิน
ไป เรียกว่ากานต์เฉยๆ ก็พอค่ะ หรือจะเรียกน้องก็ได้ กานต์คงเป็นน้อง
คุณกันต์หลายปีทีเดียว” เธอเอ่ยเย้า ตั้งใจจะบอกเขาตั้งแต่คราวแรกที่
อีกฝ่ายไปรับที่สนามบิน และตามไปส่งเธอที่บ้าน อยู่ร่วมรับประทาน
อาหารที่มารดาของเธอท�ำขึ้นเพื่อเลี้ยงฉลองต้อนรับเธอกลับบ้าน แต่
จนแล้วจนรอดก็ไม่มีโอกาสได้บอก
“น่าจะสักห้าหกปีได้กระมังครับ ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าพี่จะเรียก
น้องกานต์ แต่มีข้อแม้ว่าน้องกานต์ต้องเรียกพี่ว่าพี่กันต์ด้วยเหมือนกัน
ตกลงไหม” กันต์นกึ สนุก เขาอยากให้ใครบางคนได้เห็นถึงความสนิทสนม
ระหว่างเขากับสาวสวยตรงหน้าเสียเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ�้ำ อยากรู้นักว่า
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อีกฝ่ายจะท�ำหน้าอย่างไร
“ก็ได้ค่ะ พี่กันต์” หญิงสาวเปิดรอยยิ้มสดใส
“โอเคจ้ะ น่ารักมาก ถ้าอย่างนั้นเรารีบเข้าไปพบบอสก่อนดีกว่า
เดี๋ยวจะรอนาน เพราะสิบโมงบอสมีประชุม” กันต์เอ่ยชวน เดินน�ำเธอ
ตรงไปยังลิฟต์ส่วนตัวส�ำหรับผู้บริหาร พนักงานหลายคนมองตาม
หนุ่มหล่อสาวสวยตรงหน้าอย่างสนใจ แต่ก็ไม่มีใครปริปากพูดค�ำใด
ออกมา นอกจากสายตาที่แสดงความสนใจจนแทบปิดไม่มิด
วิรากานต์เดินตามหลังกันต์ออกมาเมือ่ ลิฟต์หยุดทีช่ นั้ แปด ซึง่ เป็น
ชั้นบนสุด กันต์อธิบายให้ฟังคร่าวๆ ว่าชั้นแรกนั้นเป็นส่วนต้อนรับและ
หน้าร้านอัญมณีสาขาแรก ชั้นสองและชั้นสามคือส่วนออฟฟิศในแผนก
ต่างๆ ชัน้ สีถ่ งึ หกคือส่วนไลน์ผลิตเครือ่ งประดับและอัญมณี ซึง่ จะมีระบบ
ตรวจตราและรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม ชั้นเจ็ดเป็นส่วนของ
ผู้บริหาร และชัน้ สุดท้ายคือชัน้ ทีแ่ ปดเป็นห้องท�ำงานของรดิศและเพนต์เฮาส์ส่วนตัว ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีใครขึ้นมาหากไม่มีความจ�ำเป็น
หญิงสาวพยายามจดจ�ำข้อมูลที่กันต์บรรยายคร่าวๆ จนกระทั่ง
กันต์พาเธอมาหยุดอยู่หน้าห้องที่ติดป้ายว่า ‘รองประธานกรรมการ’
เบื้องหลังประตูบานนี้ เธอจะได้พบกับคุณพ่อขายาวที่ไม่เคยเห็น
หน้า นอกจากภาพถ่ายในเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ในแวดวงไฮโซที่เธอแอบ
พรินต์เก็บไว้เท่านั้น วิรากานต์เผลอกอดแฟ้มผลงานในมือแน่นเข้าโดย
ไม่รู้ตัว แปลกใจตัวเองขึ้นมาครามครัน ความมั่นใจที่เคยมีหมดไปอย่าง
ไม่น่าเชื่อ
กันต์เคาะประตูห้องเพียงเบาๆ เป็นจังหวะ ไม่นานนักล�ำโพงเล็กๆ
ที่ติดอยู่กับโต๊ะท�ำงานหน้าห้องซึ่งบัดนี้ยังว่างเปล่า ไม่ปรากฏร่างเจ้าของ
โต๊ะก็ดังขึ้นเบาๆ
“เข้ามาได้”
เสียงนุ่มทุ้มเพียงสามค�ำทีด่ งั ขึน้ ท�ำให้วริ ากานต์เผลอหัวเราะออก
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มา เมื่อรู้สึกว่าเจ้าของเสียงนี้เหมาะจะไปเป็นพระเอกละคร
น�้ำเสียงแบบนี้แหละที่มารดาของเธอเคยพูดเอาไว้ว่า ‘แค่ได้ยินก็
รู้ว่าต้องเป็นพระเอกแน่’ เธอเคยหัวเราะข�ำในความช่างคิดนัน้ ของมารดา
ทว่าผู้ชายซึง่ อยู่เบือ้ งหลังประตูบานนี้ ไม่ใช่พระเอกละคร ไม่ใช่นกั แสดง
เจ้าบทบาทคนใด หากเขาคือ รดิศ จารุวาณิช รองประธานกรรมการ
บริหารของ Jin อาณาจักรอัญมณีระดับท็อปไฟฟ์ของเมืองไทย และก�ำลัง
ขยายฐานลูกค้าออกไปสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
หากเขาจะเป็นพระเอก เขาก็คงเป็นเพียงแค่พระเอกในฝันของเธอ
เท่านั้น ไม่มีวันจะเป็นพระเอกในชีวิตจริงของผู้หญิงแสนธรรมดาอย่าง
เธอ
“น้องกานต์ยิ้มอะไรหรือครับ” ค�ำถามและสีหน้างุนงงของกันต์ดึง
เธอออกมาจากความคิดที่เริ่มเถลไถลออกไปอีกรอบ
วิรากานต์หันไปสบตากับผู้ชายที่หันหลังกลับมาถามเธอด้วยท่าที
สงสัย ก่อนจะเผยยิม้ กว้างเพราะไม่อาจปิดบังความเขินอายและดวงตาที่
เต็มไปด้วยแววหวาน หวังว่ากันต์คงไม่เก่งพอที่จะทะลุทะลวงเข้ามาถึง
อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของเธอในยามนี้ได้ ไม่อย่างนั้นเธอคงจะ
ต้องเอาปี๊บคลุมหัวเดินเข้าไปพบกับเจ้านายในครั้งแรกเป็นแน่
“เปล่าหรอกค่ะพี่กันต์ เรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะ ประเดี๋ยว
ท่านรองจะรอนาน” หญิงสาวรีบหันเหความสนใจจากกันต์เสียก่อนที่จะ
เผลอแสดงพิรุธออกไปมากกว่านี้
แต่ค�ำพูดของวิรากานต์กลับท�ำให้กันต์ซึ่งผลักประตูแง้มเข้าไปได้
เพียงนิดเดียวต้องระเบิดหัวเราะออกมาด้วยเสียงที่ค่อนข้างดัง ยิ่งชั้นทั้ง
ชัน้ ตกอยูใ่ นความเงียบเพราะไม่มใี ครอืน่ เข้ามาวุน่ วายด้วยแล้ว เสียงของ
กันต์จงึ ดังมากพอทีจ่ ะเล็ดลอดประตูทแี่ ง้มอยูเ่ พียงนิดเข้าไปให้คนข้างใน
ได้ขมวดคิ้วมุ่น
รดิศจดจ�ำเสียงของมือขวาคนสนิทได้เป็นอย่างดี แต่ที่เขาแปลก

ระฆังเงิน 35

ใจก็คือ เสียงหัวเราะที่เปิดเผยนั้นแทบจะไม่ใช่กันต์คนเดิมที่เคยเอาแต่
คร�ำ่ เคร่งกับงานเลยสักนิด คิดได้เพียงเท่านั้น คิ้วที่ขมวดมุ่นอยู่เพียงนิด
ก็เริ่มผูกปมแน่นเข้าไปอีก เมื่อตระหนักแน่แก่ใจดีว่า ใครคือคนที่ท�ำให้
มือขวาที่เคยเอาแต่คร�่ำเคร่งกับงานของเขาเปลี่ยนไปได้ในระยะเวลาอัน
รวดเร็วเช่นนี้
รดิศเคาะด้ามปากกากับโต๊ะท�ำงานหลังจากทีเ่ พิง่ เซ็นเอกสารเสร็จ
ชายหนุ่มตระหนักชัดขึ้นมาอีกนิดว่า
‘ไม่ใช่สิ! นี่ไม่ใช่ระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างที่เข้าใจเสียแล้ว ชาย
หญิงสองคนข้างนอกนัน่ ติดต่อกันมานานกว่าสองปีแล้วด้วยค�ำสัง่ ของเรา
เองนี่นา’ สีหน้าของชายหนุ่มหลังโต๊ะท�ำงานเคร่งขรึมขึ้นทันที
วิรากานต์ยงั คงยืนจ้องหน้ากันต์ดว้ ยความแปลกใจอยูท่ หี่ น้าประตู
ห้อง “ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่ากานต์พดู อะไรผิดไปหรือเปล่าคะ” หญิงสาว
ตัดสินใจถาม
กันต์หยุดหัวเราะ หากยังมีอาการอกกระเพื่อมอย่างคนพยายาม
อดกลั้น “ขอโทษทีนะน้องกานต์ แต่พี่ขำ� มากจริงๆ ถ้าบอสได้ยินกานต์
เรียกเขาว่าท่าน รับรองว่าหนวดของเขาคงได้กระตุกแน่ๆ” กันต์หัวเราะ
ร่วนอีกครั้ง
“ก็กานต์ไม่รู้ว่าจะต้องเรียกอะไรนี่คะ เลยเรียกตามต�ำแหน่งของ
ท่าน” หญิงสาวแก้เก้อ นึกกระดากอายขึ้นมาบ้าง
“เอาเถอะ เดี๋ยวพอเข้าไปแล้วก็ถามบอสเอาเองก็แล้วกันว่าจะให้
เรียกว่าอะไร แต่พี่รับรองว่าเขาคงจะไม่พิสมัยค�ำว่า ‘ท่าน’ แน่ๆ” กันต์
พูดก่อนจะผลักประตูหอ้ งท�ำงานออกกว้าง และผายมือเชิญให้สภุ าพสตรี
เดินน�ำเข้าไปก่อน
เพราะเสียงหัวเราะที่ดังเล็ดลอดเข้ามาก่อนหน้านี้แท้ๆ ที่ท�ำให้
หญิงสาวผู้มาเยือนไม่ได้เห็นภาพเจ้าของห้องนั่งรอเธออยู่ด้วยสีหน้า
อย่างที่จะเป็น เบื้องหน้าของเธอคือชายในชุดท�ำงานที่ก�ำลังคร�่ำเคร่งอยู่
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กับกองเอกสารโดยไม่ยอมเสียเวลาเงยหน้าขึ้นมามองคนที่มาใหม่สักนิด
หรืออีกนัยหนึ่ง เธอคงไม่มีความส�ำคัญมากพอที่จะท�ำให้รอง
ประธานกรรมการของ Jin จ�ำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจมากไปกว่ากอง
เอกสารที่มีมูลค่านับล้านตรงหน้านั่นก็ได้
“ฝันไปเองแท้ๆ วิรากานต์” ถ้อยกระซิบแผ่วเบาเล็ดลอดผ่าน
ริมฝีปากรูปกระจับ เบาเสียจนเจ้าของห้องไม่ได้ยิน
“อะ แฮ่ม”
เสียงที่ดังขึ้นจากทางด้านหลัง ท�ำลายความเงียบและความรู้สึก
น้อยใจชัว่ วูบของหญิงสาวทีย่ นื อยูก่ ลางห้องท�ำงานแสนเรียบหรูและกว้าง
ใหญ่ สมฐานะเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้
วิรากานต์พยายามปรับสีหน้า ในขณะที่ชายอีกคนที่คร�ำ่ เคร่งกับ
งานตรงหน้าเป็นฝ่ายเงยหน้าขึน้ มาพร้อมๆ กับวางปากกาในมือลงบนโต๊ะ
ท�ำงาน
“มีอะไรติดคอนักหนาหรือกันต์” น�ำ้ เสียงเข้มถามขึน้ โดยไม่ได้หนั
มาสนใจหญิงสาวที่ก�ำลังยืนคว้างอยู่แม้แต่น้อย
ความมั่นใจเมื่อแรกเริ่มนั้นหดหายไปอย่างประหลาด บัดนี้วิรากานต์คือมนุษย์ตัวเล็กๆ เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของ Jin และเมื่ออยู่
ต่อหน้ารองประธานอย่างรดิศ ความคิดแรกเริ่มที่อยากจะพบหน้าเขา
จางหายลงไป ยิ่งเข้าใกล้ เขากลับยิ่งลอยห่างไกลไปจากเธอมากกว่าเดิม
เสียอีก
“เปล่าครับ เพียงแต่รู้สึกระคายเคืองนิดหน่อย สงสัยเมื่อคืนจะ
นอนตากแอร์มากไปน่ะครับ” นั่นคือค�ำแก้ตัวของกันต์
“ไม่สบายก็หัดดูแลตัวเองให้ดีๆ หน่อย ฉันยังต้องพึ่งนายไป
อีกนาน” รดิศกระแทกเสียงตอบอย่างหงุดหงิด เขารู้ดีว่าอีกฝ่ายจงใจ
ล้อเลียน
“ครับ บอส” กันต์ทงิ้ ท้าย ก่อนจะขยับเข้ามาดึงเก้าอีห้ น้าโต๊ะท�ำงาน
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ของเจ้านายออก และผายมือเชื้อเชิญให้หญิงสาวนั่งลง
“ขอบคุณนะคะพี่กันต์ ขออนุญาตนะคะท่านรอง”
รดิศขมวดคิว้ อีกครัง้ ไม่ชอบใจกับถ้อยค�ำเรียกขานนัน้ เลยสักนิด
วิรากานต์เรียกมือขวาของเขาอย่างสนิทสนม แต่กบั เขานัน้ กลับกลายเป็น
อีกเรื่อง ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นเพื่อสบตากับหญิงสาวที่กำ� ลังรอค�ำอนุญาต
วิรากานต์ที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาคนนี้อาจจะไม่ได้สวยสง่าจนน่า
หลงใหลเหมือนกับนางแบบชุดฟินาเล อัญมณีแห่งท้องทะเลในค�่ำคืนนั้น
แต่เธอก็ไม่ใช่เด็กกะโปโลในชุดนักศึกษาที่มีโอกาสเข้ามาพบกับกันต์ที่นี่
เมื่อสองปีก่อน
ในวันนั้น เขาแค่เผอิญมีธุระต้องเดินผ่านห้องประชุมเล็ก กระนั้น
ภาพเด็กสาวในชุดนักศึกษา ในวัยผลิบานก็ยังประทับอยู่ในความทรงจ�ำ
ของเขาจนกระทั่งบัดนี้
ทว่าวันเวลาและประสบการณ์ต่างบ้านต่างเมือง หล่อหลอมและ
กล่อมเกลาให้วิรากานต์กลายเป็นหญิงสาวสะพรั่งคนใหม่ที่สวยเตะตา
ความสวยผุดผาดของเธอคงท�ำให้ผู้ชายหลายคนต้องเหลียวมองซ�้ำแล้ว
ซ�้ำอีก และที่สำ� คัญ ภาพเด็กน้อยตื่นโลกกว้างคนนั้นได้หายไปจนหมด
สิ้น ที่เหลืออยู่คือหญิงสาวสวยที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองอย่าง
ล้นเหลือและชวนมอง
“เชิญ” รดิศบังคับตัวเองให้เอ่ยค�ำอนุญาตออกไป ก่อนที่จะมีใคร
จับพิรุธได้
“ขอบคุณค่ะท่าน” หญิงสาวพูดไม่ทันจบก็มีเสียงขัดขึ้นมาจนได้
“เรียกอะไรก็ได้ทไี่ ม่ใช่ทา่ น ฉันยังไม่แก่ขนาดนัน้ เสียหน่อย” รดิศ
พูดด้วยน�้ำเสียงขรึมๆ บวกกับสีหน้านิ่งๆ ที่ท�ำให้คนที่ทรุดตัวลงนั่ง
ไปต่อไม่ถูก
“เอ่อ ค่ะ ถ้าอย่างนั้นจะให้ดิฉันเรียกว่าอะไรคะ”
“บอกแล้วไง เรียกอะไรก็ได้ แต่ไม่ใช่ค�ำว่าท่าน อ้อ แล้วก็ชว่ ยแทน
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ตัวเองด้วยชื่อก็พอแล้ว ไม่ต้องใช้ดิฉัน เข้าใจไหม” เขาสั่งด้วยน�ำ้ เสียงที่
พยายามบังคับไม่ให้หงุดหงิด ในขณะที่หูแว่วเสียงหัวเราะในล�ำคอจาก
ใครอีกคน
“ถ้าอย่างนั้น กานต์ขอเรียกบอสแล้วกันนะคะ” วิรากานต์ลอบพิศ
ใบหน้าเคร่งขรึมของเจ้านายเป็นครั้งแรก
รดิศไม่ตอ้ งท�ำอะไรเลย แค่เขาท�ำหน้านิง่ ๆ ก็สามารถท�ำให้ใครสัก
คนหลงรักได้ไม่ยาก สีหน้ากับแววตาของเขาสะกดทุกคนให้ศิโรราบได้
อย่างน่าประหลาด
“ก็ยังดี” เจ้านายของเธอพูดอีกครั้ง ก่อนจะหันไปทางกันต์ และ
ฝ่ายนั้นก็เหมือนจะรู้ตัว
“ผมออกไปรอข้างนอกก่อนนะครับบอส น้องกานต์”
ลับร่างของกันต์ไปแล้ว วิรากานต์จึงต้องเผชิญหน้ากับเจ้านาย
เพียงล�ำพัง ไม่มีพี่ชายใจดีอยู่ข้างๆ พอให้ใจชื้น หากหญิงสาวก็พยายาม
ข่มความตื่นเต้น เธอเองก็ผ่านการท�ำงานกับผู้คนมาพอสมควร
รดิศเป็นเพียงเจ้านายคนหนึ่งเท่านั้น ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว แม้
จะบอกตัวเองอย่างนั้น แต่หญิงสาวรู้ดีว่า เจ้านายคนนี้ไม่เหมือนคนอื่น
เขาคือคุณพ่อขายาวที่เธอเฝ้ารอจะได้พบเจอ
“พักผ่อนเต็มที่แล้วใช่ไหม” นั่นคือค�ำถามแรกที่เขาถามเธอ
วิรากานต์เงยหน้าขึ้นสบตาชายหนุ่มอีกครั้ง “กานต์ได้พักเต็มที่
แล้วค่ะ พร้อมจะท�ำงานได้ทันที”
ไม่รู้อุปาทานหรือเปล่า ที่เธอพบว่าอารมณ์ของเขาเย็นลงแล้ว
สีหน้าของเขาอ่อนโยนและอบอุ่นดังที่เธอเคยจินตนาการเอาไว้แทบไม่
ผิดเพี้ยน ท่าทีแข็งเกร็งในตอนแรกค่อยๆ ผ่อนคลายลง ตอบค�ำถามได้
อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
“ดีมาก ถ้าอย่างนั้นวันนี้ให้กันต์พาไปท�ำความรู้จักกับ Jin ให้
เต็มที่นะ แล้วก็กลับบ้านไปเก็บกระเป๋าส�ำหรับหนึ่งอาทิตย์ ฉันจะพาเธอ
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ไปดูงาน ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม” รดิศสั่ง พร้อมกับค�ำถามที่ท�ำให้คนฟัง
คิ้วขมวด
เธอจะปฏิเสธได้อย่างไร “ขอถามได้ไหมคะว่าจะให้กานต์ไปที่ไหน
อย่างน้อยกานต์ตอ้ งบอกแม่กอ่ น ท่านจะได้ไม่เป็นห่วง” ประสบการณ์ใน
ต่างแดนสอนให้เธอไม่ควรประมาท
“ดีมากที่กล้าถาม ฉันจะพาเธอไปนครศรีธรรมราช เธอคงไม่รู้ว่า
ที่ฉันตัดสินใจให้ทุนเธอ เพราะต้องการจะให้เธอมาช่วยดูแลธุรกิจ
เครื่องเงิน เครื่องถม ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของคุณแม่ฉันเอง และฉันก็
ตั้งใจกับงานนี้มาก เธอจะช่วยฉันได้ใช่ไหม วิรากานต์”
ความน้อยเนือ้ ต�่ำใจเมือ่ แรกเริม่ นัน้ ปลิวหายเป็นปลิดทิง้ เหลือเอา
ไว้เพียงแค่ความรูส้ กึ ตืน่ เต้นยินดี วิรากานต์อยากจะท�ำให้ความปรารถนา
ของเขาเป็นจริงให้ได้เสียในวันนี้พรุ่งนี้
“ค่ ะ กานต์ จ ะเอาความรู ้ ค วามสามารถที่ มี ทั้ ง หมดมาท� ำ งาน
โพรเจกต์นี้ให้ส�ำเร็จอย่างที่บอสต้องการให้ได้ จะท�ำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ”
ค�ำยืนยันอย่างเต็มใจของเธอ ท�ำให้วิรากานต์ได้เห็นรอยยิ้มของ
เจ้านายเป็นครัง้ แรก ชัว่ ขณะนัน้ โลกทัง้ ใบสดใส เธออยากจะท�ำทุกอย่าง
ให้สมหวังดังใจเขาให้ได้เสียเดี๋ยวนั้นเลย
“ดีมาก”

3

เยือนถิ่นแดนใต้

ในทีส่ ดุ วิรากานต์กเ็ ริม่ ท�ำหน้าทีใ่ นฐานะพนักงานของ Jin เต็มตัว
เสียที เป็นการท�ำงานครั้งแรกที่ต้องเดินทางนอกสถานที่ไปพร้อมๆ กับ
รองประธานกรรมการสองต่อสอง
“เธอไม่เสียใจเหรอ ที่อุตส่าห์ไปร�่ำเรียนถึงเมืองนอกเมืองนา แต่
จะต้องมาขลุกอยู่กบั เครือ่ งเงิน เครือ่ งถม แทนทีจ่ ะได้ไปออกแบบเครือ่ ง
เพชร หรืออัญมณีมีค่าอย่างอื่นของ Jin” รดิศถามขึ้นขณะก�ำลังขับรถ
โดยมีวิรากานต์นั่งเคียงข้าง
ชายหนุ่มอยากให้วิรากานต์ได้เที่ยวไปด้วยในตัว เพราะหญิงสาว
ยังไม่เคยเดินทางมาทางใต้ ที่สำ� คัญ เขาเห็นควรว่าจะมาอยู่เป็นอาทิตย์ก็
เลยขับรถลงมาด้วยตัวเองแทนการนั่งเครื่อง
ค�ำถามของผูท้ มี่ ฐี านะเป็นเจ้านายท�ำให้คนถูกถามเปิดยิม้ กว้าง “ไม่
เสียใจค่ะ กานต์ชอบเครือ่ งเงินอยูแ่ ล้ว ทีส่ �ำคัญ กานต์เรียนเครือ่ งประดับ
ไม่จ�ำเพาะว่าจะต้องเป็นอัญมณีมีค่า แต่เราจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราต่างหาก”
ค�ำตอบของเธอได้เพิ่มคะแนนบวกของตัวเองให้แก่เจ้านายไปอีก
มาก เพราะรดิศเพียงแค่ยมิ้ หากไม่ได้โต้ตอบกับเธออีก แต่กลับมองตรง
ไปข้างหน้า พาลูกน้องสาวคนใหม่ไฟแรงสูงสู่ต้นก�ำเนิดแหล่งอารยธรรม
แดนใต้
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ต้นก�ำเนิดของมารดาทีร่ กั ยิง่ และเป็นต้นก�ำเนิดของเขาเช่นเดียวกัน
หลังจากใช้เวลาขับรถมาตลอดทัง้ วันโดยแวะพักตามปัม๊ น�ำ้ มันและ
ร้านสะดวกซือ้ มาตลอดทาง ในทีส่ ดุ รดิศก็พาลูกน้องคนใหม่ทตี่ อนนีก้ ำ� ลัง
หลับปุ๋ยอยู่ข้างๆ มาถึงจุดหมายปลายทาง ชายหนุ่มเผลอยิ้มกับคนเก่งที่
เอาแต่ถ่ายรูปมาตลอดทาง มิหน�ำซ�้ำถ้าทิวทัศน์ตรงไหนสวย เธอยังกล้า
บอกให้เขาชะลอรถเพื่อให้เธอถ่ายรูปเสียอีก
มันน่าประหลาดทีร่ ะยะเวลาเพียงแค่วนั เดียวทีม่ โี อกาสได้รว่ มทาง
กันมา กลับท�ำให้เขารู้สึกสนิทสนมใกล้ชิดกับหญิงสาวได้ถึงเพียงนี้
บางทีอาจเป็นเพราะทัง้ เขาและเธอต่างเคยคุน้ นิสยั ใจคอและตัวตน
ของกันและกันผ่านตัวหนังสือมาก่อนหน้าแล้วก็เป็นได้
ชายหนุ่มจอดรถพร้อมกับเปิดประตูอ้อมไปอีกด้านเมื่อเห็นว่า
หญิงสาวไม่มีทีท่าจะตื่น “ขนาดเปิดประตูรถแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวสักนิด
มันน่าจะจับไปขายเสียจริงๆ” ท่าทางหลับสนิทและผ่อนคลายของวิรากานต์ท�ำให้เขาไม่อาจตัดใจปลุกเธอขึ้นมาได้ในทันที
รดิศชะโงกหน้าเข้าไปหาอย่างลืมตัว ไม่รู้ว่าหญิงสาวที่กำ� ลังหลับ
ไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ตรงหน้าดึงดูดเขาให้เข้ามาใกล้ตั้งแต่เมื่อไร ใบหน้า
เกลี้ยงเกลาและเปลือกตาที่ก�ำลังหลับพริ้มของเธอช่างน่ามอง ผมที่มัด
จุกเอาไว้เพียงลวกๆ มีบางส่วนหลุดรุ่ยร่ายลงมาปรกต้นคอ ชายหนุ่มไล่
สายตาไปยังชุดเสือ้ ยืดสีขาวทับด้วยเอีย๊ มขาสัน้ ลายสก็อตทีป่ ลดสายออก
ข้างหนึ่งได้อย่างเก๋ไก๋ ท�ำให้วิรากานต์ดูเด็กลงกว่าอายุจริงไปอีกหลายปี
หญิงสาวดูเหมือนเด็กสาวบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องราวกับหยาดน�ำ้ ค้างยาม
เช้า
ผิดกับเขาที่แม้จะอยู่ในชุดล�ำลอง เสื้อโปโลกับกางเกงขาสั้น ก็ยัง
ดูสงู วัยกว่าเธอไปอีกหลายปี ถ้าคนไม่รคู้ งจะนึกว่าเป็นอากับหลานได้เลย
ทีเดียว
“บ้าจริง มัวคิดอะไรอยู่เนี่ย” ชายหนุ่มดึงตัวเองกลับมาอีกครั้ง
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แล้วตัดใจเรียกเธอ
“กานต์ตนื่ เถอะ เรามาถึงบ้านแล้ว” เมือ่ ได้พดู ออกไปแล้ว ประโยค
นัน้ กลับก่อความรูส้ กึ ประหลาดขึน้ ในหัวใจของคนเรียก แต่เขารีบปัดมัน
ทิ้งไปเสียเมื่อหญิงสาวที่ก�ำลังหลับเริ่มรู้สึกตัว
“อุย้ บอส ขอโทษค่ะ กานต์เผลอหลับไปตัง้ แต่เมือ่ ไหร่กไ็ ม่รู้ แทนที่
จะได้อยูเ่ ป็นเพือ่ นชวนคุย” วิรากานต์อทุ านออกมาทันทีทรี่ สู้ กึ ตัวตืน่ และ
ตระหนักได้ว่าตัวเองเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว
“ไม่เป็นไร อย่างน้อยฉันก็พาเธอมาถึงบ้านแล้วอย่างปลอดภัย”
รดิศพูดพร้อมกับส่งรอยยิ้มที่หญิงสาวเห็นว่าใกล้กันเหลือเกิน
นาทีนั้นเองที่วิรากานต์รู้สึกตัวว่า บัดนี้เธออยู่ใกล้ชิดกับเจ้านาย
ของตัวเองมากเพียงใด
“เอ่อ ค่ะ”
ท่าทีประดักประเดิดของหญิงสาวท�ำให้คนปลุกรู้สึกตัว รดิศถอย
หลังออกห่างจากตัวรถไปยืนรออยู่ข้างๆ เหมือนเดิม ในขณะที่อีกฝ่าย
กุลีกุจอลงมาจากรถ แต่ติดที่ยังมีเข็มขัดนิรภัยคาดอยู่ ร้อนถึงคนที่เพิ่ง
ถอยออกมาหยกๆ ต้องชะโงกหน้ากลับเข้าไปใหม่
“ขอโทษนะ แต่ถ้ามัวแต่รอ สงสัยเธอคงไม่ได้ลงจากรถ” เขา
กระซิบอยู่ข้างๆ ใบหู มือเอื้อมไปปลดเข็มขัดนิรภัยออกให้ ในขณะที่เธอ
แทบหลับตาปี๋และกลั้นลมหายใจอย่างแข็งขัน ระยะเวลาไม่กี่วินาที ช่าง
ยาวนานในความรู้สึกของหญิงสาวเหลือเกิน
นี่หากเธออีเมลกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้เมสันฟัง เขาจะต้องร้องกรี๊ด
ด้วยความตื่นเต้นเสียเป็นแน่
“ลงมาสิ ถึงบ้านแล้ว” รดิศส�ำทับอีกค�ำรบ เมื่อเห็นว่าดีไซเนอร์
สาวคนใหม่ของ Jin ยังนั่งกะพริบตาปริบๆ อยู่บนรถโดยไม่ยอม
ขยับเขยื้อนกายไปไหน
“ค่ะ” ค�ำพูดของเจ้านายท�ำให้วิรากานต์ได้สติอีกครั้ง
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หญิงสาวรีบลงจากรถเพื่อที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์ของต่างจังหวัด
เมฆครึม้ ๆ ท�ำให้อากาศทีน่ า่ จะร้อนอบอ้าวกลับเย็นสบาย หญิงสาวกวาด
สายตาไปรอบอาณาบริเวณกว้างขวางตรงหน้า มองเห็นบ้านหลังใหญ่ที่
ก่อสร้างจากอิฐแดงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลาง ถัดมาคือเรือนที่มีขนาด
เล็กกว่าลักษณะคล้ายกับเรือนหลังใหญ่ แต่ป้ายที่ปักไว้ตรงสวนหย่อม
ด้านหน้าท�ำให้รู้ว่านั่นคือเรือนช่างเงิน ซึ่งคงเป็นสถานที่ผลิตเครื่องเงิน
เครื่องถมดังที่รดิศเคยเล่าให้ฟังคร่าวๆ
เงาร่างของบ้านที่ก่อด้วยอิฐกับบรรยากาศยามโพล้เพล้ก่อความ
รู้สึกผ่อนคลายในทันทีที่ได้สัมผัส สถานที่แห่งนี้เองที่รดิศเรียกว่าบ้าน
“รีบเข้าไปข้างในเถอะ ค�่ ำแล้วเดี๋ยวน�้ำค้างลงจะไม่สบายเอา”
เจ้านายเอ่ยขึ้น เมื่อเห็นลูกน้องสาวยังคงเพลิดเพลินอยู่กับบรรยากาศ
รายรอบ
“ขอกานต์อยู่ต่ออีกนิดนะคะ บ้านบอสสวยมาก สวยทั้งบ้าน
แล้วก็บรรยากาศ” หญิงสาวพูดขณะคว้ากล้องขึน้ มาเก็บภาพยามโพล้เพล้
ตรงหน้าเอาไว้อย่างไม่ยอมพลาดโอกาส
“ค่อยส�ำรวจวันพรุ่งนี้ก็ได้ วันนี้เมฆครึ้มแล้ว อีกประเดี๋ยวฝน
คงจะเทลงมา ที่นี่ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี อีกอย่าง...ฉันหิว อยาก
อาบน�้ำพักผ่อน ขับรถมาทั้งวัน” เขาพูดก่อนก้าวน�ำไป
“แต่กานต์…” หญิงสาวตั้งท่าจะค้าน
“ไม่มีแต่ เธอเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรก ยังไม่รู้จักใคร มาเดินท่อมๆ
อยู่รอบบ้าน ไม่กลัวโดนดักตีหัวเอาหรือไง” รดิศไม่พูดเปล่า คว้ามือของ
คนที่ยังอิดออดให้ออกเดินตามไปทันทีโดยไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัว
วิรากานต์ที่ก�ำลังถือกล้องค้างจึงต้องเร่งสาวเท้าตามชายหนุ่มไป
อย่างเสียไม่ได้ “เดี๋ยวค่ะ แล้วกระเป๋า”
“กองไว้ตรงนัน้ แหละ เดีย๋ วจะมีคนมายกไปวางทีห่ อ้ งให้เอง” รดิศ
พูดแล้วสาวเท้าขึ้นไปบนบ้าน โดยไม่ได้ปล่อยมือของคนถามอีกเลย

44 ห้วงรัก

กระทั่งก้าวเท้าข้ามธรณีประตูบ้านเข้าไปเจอกับคนเก่าแก่ที่ดูแลบ้านหลัง
นี้มาตั้งแต่สมัยมารดาของเขา แล้วยังเป็นแม่นมของเขาอีกด้วย
“มาถึงกันเสียที แม่ก็เป็นห่วง เห็นว่าเลยเวลาไปมาก กลัวจะไป
เกิดอุบัติเหตุเสียกลางทางแทบแย่” เพ็ญเอ่ยออกมาด้วยความดีใจ ที่ได้
เห็นนายหัวที่รักและเลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย
“ขอโทษครับแม่เพ็ญที่ท�ำให้เป็นห่วง พอดีผมต้องจอดรถให้เด็ก
อยากรู้อยากเห็นบางคนถ่ายรูปมาตลอดทางน่ะครับ ก็เลยมาถึงช้าไป
สักหน่อย” รดิศพูดพร้อมกับปล่อยมือของวิรากานต์ แล้วสวมกอดหญิง
สูงวัยท่าทางใจดีที่แทนตัวเองว่าแม่
วิรากานต์เพ่งมองภาพตรงหน้าอย่างสนใจ นี่น่ะเหรอประธาน
บริหารของอาณาจักรอัญมณีที่ยิ่งใหญ่
หญิงสูงวัยที่ยังคงเค้าความงามคมข�ำแบบฉบับของสาวชาวใต้ ที่
แม้ผา่ นวัยล่วงเลยมาก็ยงั คงงดงามอยูเ่ สมอ เสือ้ สีขาวลายลูกไม้กบั ผ้าซิน่
ที่ถึงแม้จะเป็นผ้าเนื้อดีและเข้ากับบุคลิกอ่อนโยน แต่ก็ยังคงห่างไกลจาก
ภาพของท่านประธาน วรจินดา จารุวาณิช ในจินตนาการของเธอเสีย
เหลือเกิน
หลังจากรดิศโอบกอดผู้หญิงที่เขาเคารพเสมอแม่คนที่สองและ
ปล่อยให้นางได้กอดรัดและซักถามจนพอใจแล้ว ชายหนุม่ จึงขยับตัวเพือ่
ทีจ่ ะแนะน�ำใครอีกคนให้เพ็ญได้ร้จู กั หลังจากเสียมารยาทปล่อยให้หญิง
สาวยืนรออยู่นาน โดยไม่ได้รับการแนะน�ำอย่างถูกต้องในฐานะเจ้าของ
บ้าน
“แม่เพ็ญครับ ผมมีคนจะแนะน�ำให้รู้จัก นี่วิรากานต์ ดีไซเนอร์
คนใหม่ของ Jin เธอจะมาพักกับเราที่นี่ด้วยตลอดหนึ่งอาทิตย์นับจากนี้
ผมฝากแม่เพ็ญให้ช่วยดูแลเธอด้วยนะครับ”
ค�ำแนะน�ำของรดิศท�ำให้ผู้สูงวัยเลิกคิ้ว กระนั้นนางก็ยังสามารถ
เก็บอาการและความแปลกใจเอาไว้ได้อย่างแนบเนียน โดยไม่ท�ำให้รดิศ
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และแขกสาวที่จัดว่าเป็นผู้หญิงสวยและน่ารักได้สังเกตเห็น
จะไม่ให้แปลกใจได้อย่างไรกัน เพราะนอกจากกันต์แล้ว รดิศไม่
เคยพาผู้หญิงคนไหนมาที่บ้านหลังนี้ ที่ส�ำคัญ วรจินดารับรู้เรื่องนี้แล้ว
หรือยัง
“วิรากานต์ นี่แม่เพ็ญ แม่นมของฉันเอง ท่านเลี้ยงฉันมาตั้งแต่
เล็กๆ เป็นเหมือนแม่คนที่สองของฉัน”
ค�ำแนะน�ำของรดิศดึงความคิดของเพ็ญกลับมาอยูท่ หี่ ญิงสาวตรง
หน้าอีกครัง้ นางแปลกใจทีช่ ายหนุม่ แนะน�ำนางให้อกี ฝ่ายได้รบั รูม้ ากเกิน
กว่าปกติที่เขาเคยท�ำ
“สวัสดีค่ะคุณน้า” วิรากานต์รีบยกมือไหว้หญิงสูงวัย
ค�ำบอกเล่าว่าเพ็ญคือแม่นมของเขาคลายความสงสัยในใจลง
แต่จากการกระท�ำและค�ำแนะน�ำ ท�ำให้เธอรูว้ า่ แม่เพ็ญคนนีม้ คี วามส�ำคัญ
กับรดิศมากทีเดียว
“ไหว้พระเถอะจ้ะหนู ความจริงน้าก็เป็นแค่แม่บ้านธรรมดาๆ
เท่านัน้ เอง นายหัวเขายกย่องน้ามากเกินไป” เพ็ญบอกเล่าเรียบๆ ให้หญิง
สาวคราวลูกรับรู้ แม้ในใจจะนึกนิยมชมชอบที่วิรากานต์แสดงกิริยา
อ่อนน้อม และไม่ถือตัวกับนางที่เป็นเพียงแม่นมของรดิศเท่านั้น
นับว่าผูห้ ญิงคนนีส้ อบผ่านในเบือ้ งต้น แต่หนึง่ อาทิตย์นบั จากนีจ้ ะ
เป็นเวลาส�ำคัญของบททดสอบที่แท้จริงต่างหาก
“ไม่ใช่หรอกค่ะ เพราะคุณน้าคือคนส�ำคัญที่เป็นคนเลี้ยงบอสมา
ต่างหากล่ะคะ ไม่อย่างนั้นวันนี้เราคงไม่มีเจ้านายที่เก่งและดีขนาดนี้”
“น้าเข้าใจแล้วว่าท�ำไมวันนี้หนูถึงมาอยู่ที่นี่ จะว่าอะไรไหมถ้าน้า
จะขอเรียกหนูดว้ ยชือ่ เล่นเหมือนกับนายหัว” เพ็ญพูดพร้อมกับรอยยิม้ ที่
คนฟังไม่เข้าใจเลยสักนิด แต่ความอารีของนางท�ำให้วิรากานต์ไม่ลังเลที่
จะเอ่ยค�ำอนุญาตออกมา
“ได้สิคะคุณน้า คิดว่ากานต์เหมือนลูกหลานมาขออาศัยให้คุณน้า
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ดูแลสักอาทิตย์นะคะ”
เรื่องท�ำคะแนนกับคนแก่ หญิงสาวไม่เป็นสองรองใคร ใช่ว่าจะ
ต้องการพูดดีเพียงเพือ่ เอาหน้า เพียงแต่เธอคุน้ เคยกับการคลุกคลีอยูก่ บั
แม่มาตั้งแต่เด็ก ที่สำ� คัญ หญิงสูงวัยก็มีลักษณะบางอย่างคล้ายๆ กับ
มารดาที่แสนใจดีของเธอ จึงไม่ยากที่เธอจะสนิทใจด้วยโดยง่าย
“มัวแต่ชมกันไปชมกันมา ท้องผมร้องแล้วนะครับแม่เพ็ญ นีย่ งั ไม่
ได้กินอะไรมาเลยตั้งแต่เที่ยง” รดิศโอดครวญก่อนที่แม่นมของเขาจะ
เผลอพูดอะไรออกไปมากกว่านี้
“ตายจริง หิวกันมากไหมคะ แม่เตรียมอาหารเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
เชิญคุณๆ ไปล้างหน้าล้างตากันสักหน่อยดีกว่า เดี๋ยวแม่ให้เด็กไปอุ่น
กับข้าวแป๊บเดียว จะได้กินกันตอนร้อนๆ มาค่ะ หนูกานต์มากับแม่”
หญิงสูงวัยฉวยข้อมือของหญิงสาวผู้เป็นแขกให้สาวเท้าเดินตามไป โดยที่
วิรากานต์ไม่ได้เอะใจว่า หญิงสูงวัยเปลี่ยนค�ำแทนตัวเองจาก ‘น้า’ ไปเป็น
‘แม่’ เสียแล้ว
คนเดียวทีเ่ อะใจและเข้าใจในเจตนานัน้ ดีกค็ อื ชายผูเ้ ป็นเจ้าของบ้าน
นั่นเอง รดิศส่ายศีรษะน้อยๆ ขณะเดินตามเข้าไปในบ้าน “แม่เพ็ญนะ
แม่เพ็ญ”
วิรากานต์นงั่ เผชิญหน้าอยูก่ บั เจ้าของบ้านทีโ่ ต๊ะอาหาร แม้วา่ จะมี
เพ็ญมานัง่ อยูข่ า้ งๆ แต่การนัง่ ร่วมโต๊ะกับเจ้านายท�ำให้เธออดทีจ่ ะตืน่ เต้น
ไม่ได้อยู่ดี
เขายังอยู่ในชุดเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในความรู้สึกของเธอ
ก็คือ ชายผู้นี้ได้ถอดมาดรองประธานของ Jin ทิ้งไปเสียแล้ว บุคคลตรง
หน้าเธอคือชายหนุม่ ทีอ่ บอุน่ และอ่อนโยนเสมอเมือ่ อยูต่ อ่ หน้าคนทีเ่ ขารัก
อย่างเพ็ญ
“ทานกันเยอะๆ นะคะ มีแต่ของโปรดของนายหัวทั้งนั้น วันนี้แม่
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เข้าครัวลงมือท�ำด้วยตัวเองเลยเชียว บางอย่างอาจจะสู้ฝีมอื นายแม่ไม่ได้
แต่นายหัวจะต้องชอบแน่ๆ” เพ็ญเอ่ย ขณะตักอาหารจานโน้นจานนี้ใส่ลง
ไปในจานของชายหนุ่มที่นั่งฝั่งตรงข้าม
เพราะโต๊ะกลมในห้องนัง่ เล่นเล็กๆ แท้ๆ เชียว ทีท่ ำ� ให้ตอ้ งหันหน้า
เข้าหากันไปโดยปริยาย แต่เหตุผลของรดิศก็ฟังดูดี เมื่อมีกันแค่สามคน
จะตั้งโต๊ะที่ห้องอาหารใหญ่ท�ำไมให้เสียเวลา เปลืองเนื้อที่ แถมดูวังเวง
ชอบกล โดยปกติแล้วรดิศชอบรับประทานอาหารในห้องนั่งเล่นมากกว่า
“แม่เพ็ญเองก็ทานบ้างเถอะครับ มัวแต่ตักให้ผมจนจะล้นจานอยู่
แล้ว เดี๋ยวแขกของเราก็ได้กินข้าวเปล่ากันพอดี” เขาเอ่ยเย้าผู้หญิงสอง
คนไปในเวลาเดียวกัน ขณะตักกับข้าวไปวางในจานของทั้งคู่
ชายหนุ่มตักผัดสะตอกุ้งรสชาติจัดจ้านที่รู้ดีว่าเป็นของโปรดให้
หญิงสูงวัย เลือกตักต้มกระดูกหมูอ่อนใบชะมวงให้วิรากานต์ เพราะไม่
แน่ใจว่าหญิงสาวทานเผ็ดได้มากน้อยเพียงใด
ริมฝีปากหยักยกยิม้ เมือ่ เหลือบเห็นแก้มของหญิงสาวเป็นสีระเรือ่
ขึ้นจากค�ำเย้าหยอกของตัวเอง
“เป็นยังไงบ้างอาหารใต้ พอทานได้ไหม” เขามีน�้ำใจเอ่ยถามแขก
สาวของบ้าน
“อร่อยค่ะ ต้มนี่ออกอมเปรี้ยวนิดๆ แต่กลมกล่อมแก้เลี่ยนได้ดี
มากเลย ยิ่งนั่งรถมานานๆ ยิ่งช่วยเรียกน�ำ้ ย่อยได้มากทีเดียวค่ะ คงเป็น
เพราะใบไม้นี่ใช่ไหมคะ” หญิงสาวเอ่ยถาม ขณะใช้ช้อนตักใบไม้สีนำ�้ ตาล
อ่อนที่สุกเปื่อยขึ้นมาดู
“นัน่ ละ ใบชะมวงทีท่ �ำให้ตม้ กระดูกหมูมรี สชาติอมเปรีย้ ว ถ้าเปือ่ ย
มากๆ ฉันเองก็ตักผสมกับน�้ำซุปเข้าปากเลย รสเปรี้ยวจากใบไม้จะ
เจือจางลงไปอยู่ในน�้ำซุปแทน ถ้วยนี้เป็นทีเด็ดของแม่เพ็ญทีเดียวนะ”
เจ้าของบ้านหนุม่ แนะน�ำ อมยิม้ เมือ่ เห็นแขกสาวลองตักน�ำ้ ซุปมาใส่ในช้อน
ที่มีใบชะมวงติดอยู่แล้วน�ำเข้าปากทีละนิด ก่อนจะกินเข้าไปเต็มค�ำ
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รดิศลอบมองหน้าของเพ็ญที่นั่งยิ้มมองหญิงสาวอย่างเอ็นดูอยู่
ก่อนแล้ว โดยไม่คดิ จะพูดอะไรให้อกี ฝ่ายรู้ตวั แต่อย่างใด วิรากานต์สอบ
ผ่านในด่านของเพ็ญ เห็นทีว่าหญิงสาวคงอยู่ที่นี่อย่างสงบได้อย่างน้อยก็
หนึ่งอาทิตย์เต็มๆ โดยที่ไม่มีใครโทร. ไปรายงานมารดาของเขา
“อร่อยมากเลยค่ะ กานต์เพิ่งเคยทานเป็นครั้งแรก อย่างนี้ถ้ากลับ
กรุงเทพฯ ไป กานต์จะหาต้มกระดูกหมูออ่ นใบชะมวงอร่อยๆ ทีไ่ หนทาน
ได้อีกล่ะคะคุณน้า”
เมื่อได้ยินว่าเป็นเมนูเก่งของเพ็ญ วิรากานต์จึงไม่รีรอที่จะเอ่ยชม
ซึ่งค�ำชมของเธอไม่ได้เกินจริง รสมือของแม่นมเจ้านายนั้นเข้าขั้นฝีมือ
ระดับกุ๊ก แต่เจ้าตัวกลับถ่อมตนว่ามารดาแท้ๆ ของรดิศท�ำได้อร่อยกว่า
เสียอีก
หากเป็นจริงดังนัน้ วรจินดา จารุวาณิช คงจะเป็นผูห้ ญิงทีเ่ ก่งรอบ
ด้าน ทัง้ ความสวย สง่า ความสามารถในหน้าทีก่ ารงานจนเป็นทีป่ ระจักษ์
ในต�ำแหน่งนักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย แถมยังมีเสน่หป์ ลายจวัก
เป็นแม่ศรีเรือนสมบูรณ์แบบขนาดนัน้ ยากทีจ่ ะมีหญิงใดมาเทียบเคียงได้
หญิงสาวอดไม่ได้ที่จะแอบมองผู้ชายตรงหน้าอีกครั้ง รดิศมี
ต้นแบบเป็นผูห้ ญิงทีท่ งั้ สวยและเก่งรอบด้านอยูก่ บั ตัว ผูห้ ญิงทีจ่ ะมีโอกาส
ก้าวเข้าไปยืนเคียงข้างเขาได้ คงจะหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร
“ถ้าหนูกานต์อยากทานก็ให้นายหัวพามาที่นี่สิคะ รับรองว่าแม่จะ
ท�ำให้สุดฝีมือเลยค่ะ” เสียงของเพ็ญดึงแขกสาวออกจากภวังค์
วิรากานต์เผลอสลัดศีรษะที่เธอปล่อยความคิดไปในเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้องกับตัวเองอีกครั้ง
หญิงสาวหันไปยิ้มกับผู้อาวุโสสูงสุดในห้องนั้น เธอรู้ดีว่าการมา
เยือนนครศรีธรรมราชในครัง้ นีเ้ ป็นการออกมาท�ำงานนอกสถานทีเ่ ฉพาะ
กิจเท่านั้น เมื่อเสร็จธุระ ชีวิตส่วนใหญ่ของเธอก็คงจะกลับไปอยู่ที่ Jin
และเริ่มต้นงานโพรเจกต์ใหม่ตามแต่ที่รดิศจะมอบหมายให้ท�ำ
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“แม่เพ็ญไม่ตอ้ งห่วงหรอกครับ ถึงเราจะมาอยูท่ นี่ แี่ ค่อาทิตย์เดียว
เพื่อให้กานต์ได้ศึกษาเครื่องเงินของคุณแม่ให้เต็มที่ แต่หลังจากกลับไป
เขาคงจะต้องลงมาที่นครฯ อีกบ่อยๆ เพราะผมตั้งใจจะมาดูแลเรื่อง
เครื่องเงินและเริ่มท�ำการตลาด แล้วก็จะขยายไปต่างประเทศด้วย” รดิศ
ยิ้มละไม หันไปสบตาวิรากานต์
“ผมให้กานต์เป็นคนคุมโพรเจกต์นี้ แม่เพ็ญคงได้ทำ� อาหารให้เธอ
ทานอีกหลายมื้อครับ เผลอๆ เธออาจจะมาบ่อยจนพูดภาษาใต้ได้
เสียด้วย” รดิศอธิบายพร้อมรอยยิม้ พลอยท�ำให้วริ ากานต์ทราบแผนการ
คร่าวๆ ของเจ้านายเสียด้วยเลย
ถ้าเป็นอย่างที่ชายหนุ่มพูดจริงคงจะดีไม่น้อย นอกจากวิรากานต์
จะได้ออกแบบเครื่องเงินที่เธออยากท�ำมานาน ยังมีโอกาสได้มาเที่ยว
ภาคใต้บอ่ ยครัง้ ขึน้ แค่มาสัมผัสเพียงเท่านีเ้ ธอก็รสู้ กึ ว่าน่าอยู่ ผูค้ นยิม้ แย้ม
เป็นกันเอง จริงใจ และที่ส�ำคัญ บรรยากาศสวยงามและสงบเงียบ คง
ท�ำให้เธอคิดงานดีๆ ออกมาได้มากกว่าจะอุดอู้อยู่แต่ในกรุงเทพมหานคร
เพ็ญลอบพิศใบหน้าของหญิงสาวที่นั่งก้มหน้ารับประทานอาหาร
อยู่เงียบๆ แรกทีเดียวนั้น นางเข้าใจแค่ว่าหญิงสาวคงติดตามรดิศมาดู
งานแค่ชั่วระยะเวลาไม่นานแล้วก็กลับไป แต่หากนายหัวไว้ใจมอบหมาย
โพรเจกต์งานส�ำคัญนี้ให้วิรากานต์ดูแล นั่นย่อมหมายความว่า หญิงสาว
คนนี้จะต้องมีความส�ำคัญมาก
คนที่ใกล้ชิดอย่างนางรู้ดีว่า เรือนช่างเงินมีความส�ำคัญต่อจิตใจ
ของนายแม่มากมายเพียงใด ซึ่งรดิศเองก็รับรู้ถึงความส�ำคัญในข้อนี้มา
โดยตลอด
‘หญิงสาวคราวลูกคนนี้มีสิ่งใดที่ท�ำให้นายหัวไว้วางใจได้มากถึง
เพียงนี้’ ผู้ที่อาบน�้ำร้อนมาก่อนครุ่นคิด
“ถ้าอย่างนัน้ ก็ดเี ลยค่ะ แม่จะได้ไม่เหงา ล�ำพังนายหัวมัวแต่ท�ำงาน
นานๆ ถึงจะมาหาแม่สกั ที คราวนีแ้ ม่จะได้ไม่ตอ้ งง้อนายหัวอีกแล้ว” เพ็ญ
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แกล้งกระเซ้า ค่อนข้างมัน่ ใจว่า หากวิรากานต์ไปๆ มาๆ ระหว่างกรุงเทพฯ
กับนครศรีธรรมราช พ่อคุณทูนหัวของนางเองก็คงจะเจียดเวลาที่เคย
ยุ่งยากกลับมาหาได้บ่อยขึ้น
“อ้าว ไม่ทันไรแม่เพ็ญก็เห็นคนอื่นดีกว่าผมเสียแล้วหรือครับ”
ชายหนุ่มแกล้งโอดไม่จริงจังนัก ก่อนจะหัวเราะเบาๆ เมื่อเห็นวิรากานต์
ท�ำหน้าตาเหลอหลา ในขณะทีเ่ พ็ญแสร้งตีแขนเขาเบาๆ ไม่จริงจังนัก ก่อน
ที่เขาจะตักแกงส้มไข่ปลาให้วิรากานต์เพิ่ม
“ขอบคุณค่ะ”
“ไม่เผ็ดอย่างที่คิดใช่ไหม”
“กานต์ทานเผ็ดได้ค่ะ แล้วแกงส้มนี่ก็อร่อยมาก เมื่อก่อนกานต์มี
เพื่อนเป็นคนใต้ เขาเคยพาไปทานข้าวแกงใต้บ่อยๆ ขอบอกว่าชอบมาก
ค่ะ” เธออวด
“อ้าว แล้วก็ไม่บอก ทีแรกฉันก็กลัวว่าเธอจะทานเผ็ดไม่ได้เลยตัก
ให้แต่จืดๆ ที่ไหนได้เป็นเซียนแกงใต้ซะงั้น เห็นทีว่ากันต์จะมีคู่แข่งแล้ว
นะนี่ รายนัน้ ก็ชอบทาน แต่ทานทีไรก็เผ็ดจนต้องดืม่ น�ำ้ ตามเป็นโอ่งทุกที”
ชายหนุ่มเล่าข�ำๆ
“จริงหรือคะ” เธอถามย�้ำเหมือนไม่อยากจะเชือ่ แต่กร็ ดู้ วี า่ รดิศคง
ไม่โกหก
“ก็จริงน่ะสิ เขาชอบทานอาหารใต้มาก แต่จะไปทานที่ไหนก็ต้อง
เหลียวมองรอบร้านให้แน่ใจว่าไม่มีสาวๆ นั่งอยู่ในร้าน เพราะกลัวจะ
เสียเชิง”
ค�ำบอกเล่านัน้ เรียกเสียงหัวเราะจากเพ็ญ ซึ่งพอจะรู้ดีอยู่แล้วจาก
การที่กันต์เคยตามรดิศมาที่นี่ แล้วถูกวรจินดาบังคับให้กินคั่วกลิ้งจน
หน้าแดงก�่ำ
“บอสเล่าเสียนึกภาพตามออกเลยค่ะ พี่กันต์ผิวขาวมาก ยิ่งทาน
เผ็ดเข้าไป ปากก็จะยิ่งแดง แค่คิดก็อยากเห็นแล้ว คงตลกน่าดู”
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“ใช่ ตลกมาก” ค�ำว่าพีก่ นั ต์ทวี่ ริ ากานต์เอ่ยถึงอย่างสนิทสนมท�ำให้
เขารู้สึกหงุดหงิด แต่บรรยากาศในวันนี้ก็ดีเกินกว่าที่จะมาใส่ใจกับเรื่อง
เล็กน้อย อย่างน้อยวันนี้พนักงานใหม่ของ Jin ก็ไม่ทำ� ตัวเกร็งเมื่ออยู่ต่อ
หน้าเขาอีกแล้ว
มือ้ ค�ำ่ จบลงด้วยการเสิรฟ์ ผลไม้ โดยมีวริ ากานต์ตดิ สอยห้อยตาม
เพ็ญเข้าไปในครัว แรกทีเดียวนางไม่ยอมเพราะอยากให้หญิงสาวได้
พักผ่อนตามสบาย แต่วริ ากานต์กลับดือ้ กว่าทีค่ ดิ เมือ่ สามารถท�ำให้เพ็ญ
ใจอ่อนยอมให้เธอตามเข้าไปในครัวจนได้ ชายหนุ่มจึงถือโอกาสเดิน
ส�ำรวจบ้านทีไ่ ม่ได้กลับมานานเกือบเดือน เป็นการช่วยย่อยอาหารไปด้วย
ในตัว
รดิศแทบไม่ได้คิดหาเหตุผลเลยว่า สาเหตุที่ทำ� ให้เขาเจริญอาหาร
มากเป็นพิเศษจนต้องเติมข้าวถึงสองครัง้ นัน้ เป็นเพราะความหิวจัด หรือ
เป็นเพราะอะไรกันแน่
วิรากานต์กลับออกมาทีห่ อ้ งโถงด้านหน้าอีกครัง้ เพราะเพ็ญไล่ให้
ขึ้นไปพักผ่อนข้างบน ส่วนนางจะเป็นคนปิดไฟและส�ำรวจครัวเป็นคน
สุดท้ายซึ่งเป็นหน้าที่ประจ�ำวัน หญิงสาวจึงเดินน�ำออกมาก่อนโดยไม่รู้ว่า
จะหาทางขึน้ ไปทีห่ อ้ งพักได้อย่างไร เพราะไม่รวู้ า่ อยูต่ รงส่วนไหนของบ้าน
ที่ส�ำคัญ กระเป๋าของเธอบัดนี้ไปนอนรอเจ้าของอยู่เสียที่ใด
“แล้วจะหาห้องนอนถูกได้ยงั ไงล่ะเนีย่ ” เธอบ่นออกมา ตัง้ ใจจะยืน
รอเพ็ญอยู่ตรงนี้ เพราะในบ้านนี้นอกจากรดิศแล้ว คงมีแต่นางเท่านั้นที่
ช่วยเธอได้ทุกเรื่อง
“ก็ไปกับฉันไง” เสียงห้าวทุ้มดังแทรกขึ้นมา รดิศก้าวออกมาจาก
หลังแจกันลายมังกรใบใหญ่ อาการยกมือขึน้ ทาบอกของวิรากานต์บง่ บอก
ว่าเธอคงตกใจไม่น้อย ท�ำให้รดิศเปิดยิ้มอีกครั้งโดยที่ไม่มีเสียงหัวเราะ
เล็ดลอดออกมา แต่เพียงเท่านี้ก็ทำ� ให้คนเป็นแขกอายได้ไม่ยากเลย
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“บอส ตกใจหมดเลยค่ะ นึกว่าขึ้นไปพักผ่อนแล้วเสียอีก”
“ฉันก็เดินเล่นอยู่แถวๆ นี้ย่อยอาหารรอเธอ”
เขาตอบกลับมาเรียบๆ แต่ค�ำพูดนั้นกลับก่อความรู้สึกประหลาด
ขึ้นในหัวใจของคนฟัง
“เธอคิดว่าเจ้าบ้านทีไ่ หนจะปล่อยให้แขกยืนเคว้งอยูก่ ลางบ้าน แล้ว
ตัวเองไปนอนพักสบายใจเฉิบล่ะ”
ค�ำพูดต่อมาของรดิศ ท�ำให้หัวใจที่เพิ่งจะพองฟูอ่อนยวบลง เขา
แค่เป็นห่วงเธอตามประสาเจ้าของบ้านที่ดีเท่านั้นเอง
“แต่บอสไม่จ�ำเป็นต้องอยู่รอด้วยตัวเองก็ได้นี่คะ น้าเพ็ญก็อยู่
เดี๋ยวก็คงพากานต์ไปที่ห้องได้”
เธอแย้งด้วยความเกรงใจ ส�ำนึกถึงสถานะของตัวเองดีว่าเขาเป็น
ถึงรองประธานใหญ่ของ Jin ในขณะทีเ่ ธอเป็นเพียงมดงานเกิดใหม่ตวั หนึง่
เท่านั้นเอง
“จะไปรบกวนคนแก่ทำ� ไม นี่ก็เกือบสามทุ่มแล้ว เป็นเวลาพักผ่อน
ของแม่เพ็ญ ตามฉันมาดีกว่า”
เขาเดินน�ำ แต่คนที่ถูกชวนกลับยังยืนนิ่งตรงต�ำแหน่งเดิม ไม่
ขยับเขยื้อน
“ท�ำไมยังยืนนิ่งอยู่อีกล่ะ” รดิศหันกลับมาถาม
“เอ่อ... คือ” วิรากานต์พูดไม่ออก ได้แต่ยืนจ้องหน้าเจ้านาย
แม้วา่ เธอจะเคยไปใช้ชวี ติ อยูต่ า่ งประเทศถึงสองปีเต็ม แต่เมือ่ กลับ
มาอยู่ที่เมืองไทย การจะเดินตามหลังผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปยังห้องนอนก็ดู
จะเสี่ยงเกินไป แม้ว่าจะรู้สึกอุ่นใจยามที่อยู่ใกล้เขามากเพียงใด แต่ความ
เชื่อใจเพียงเท่านี้เพียงพอหรือที่จะเสี่ยง
“ฉันแค่จะไปส่งเธอที่ห้องเท่านั้น ไม่ต้องห่วงหรอก ห้องนอนของ
เธออยูห่ า่ งจากห้องของฉันทีอ่ ยูร่ มิ สุด ส่วนห้องนอนแขกทีจ่ ดั ไว้ให้เธออยู่
ติดกับห้องของคุณแม่อกี ที” รดิศอธิบายเสียงเรียบ ไม่บอกความรูส้ กึ ใดๆ
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“มีแค่เราที่พักอยู่สองคนเท่านั้นหรือคะ แล้ว...น้าเพ็ญ” วิรากานต์
ปล่อยค�ำพูดให้หยุดค้างเอาไว้ ไม่แน่ใจว่าควรจะพูดสิ่งใดต่อไป
“แม่เพ็ญพักห้องริมบันได อยูก่ อ่ นห้องเธออีกห้อง ชัน้ เดียวกับเรา
นี่แหละ คราวนี้จะไปได้หรือยัง” เขาถามเสียงเข้มขึ้นจนคนฟังรู้สึกได้
“เอ่อ ค่ะ ไปค่ะไป” หญิงสาวพูดไม่ทันจบ ก็แทบจะต้องวิ่งตาม
เจ้าของบ้านขึ้นบันไดไป ไม่เข้าใจเลยว่าท�ำไมท่าทีของเขาจึงได้หุนหันเช่น
นี้
ในทีส่ ดุ เธอก็วงิ่ ตามมาทัน เมือ่ รดิศหยุดยืนอยูห่ น้าประตูหอ้ งห้อง
หนึ่ง เมื่อเธอก้าวไปถึง อีกฝ่ายก็เปิดประตูรอท่า แล้วผายมือเชิญให้เธอ
เข้าไปข้างใน
“นี่ห้องของเธอ กระเป๋ารออยู่ในห้องเรียบร้อยแล้ว”
“ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่กรุณา” หญิงสาวพึมพ�ำขอบคุณ สัมผัส
ได้ถึงท่าทีห่างเหิน มึนตึง ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น
“ไม่เป็นไร เข้าไปพักเถอะ เดินทางเหนื่อยมาทั้งวัน พรุ่งนี้ไม่ต้อง
รีบตื่น สักสายๆ หน่อยค่อยลงไป ฝันดีนะ” รดิศปรับน�้ำเสียงของตัวเอง
ให้อ่อนลง
“ค่ะ กานต์คงจะหลับเป็นตายแน่ๆ” เธอแทบจะท�ำหน้าไม่ถูกกับ
ค�ำว่า ‘ฝันดี’ และท่าทีที่เปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็วของรดิศ
“แค่หลับก็พอ เพราะถ้าเธอเป็นอะไรไป ฉันคงไม่ชอบใจนัก”
เขาเอ่ยแย้ง ก่อนทีจ่ ะสาวเท้าเดินจากไป ทิง้ หญิงสาวเอาไว้ตรงนัน้
พร้อมกับความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นมาอีกระลอก
“เขาพูดแบบนั้นมันหมายความว่ายังไง”
สัญชาตญาณบางอย่างบอกเธอว่า ความรู้สกึ ของเธอและท่าทีของ
รดิศ สมควรที่จะถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ ไม่ควรที่เธอจะใส่ใจค้นหาเหตุผล
แม้จะบอกตัวเองเช่นนั้น แต่คำ�่ คืนนี้ วิรากานต์สับสนเกินกว่าจะ
นอนหลับฝันดีดังที่รดิศอวยพร กว่าหญิงสาวจะหลับสนิทได้จริงๆ ก็ปา
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เข้าไปเกือบรุ่งสาง
โดยทีเ่ ธอเองก็ไม่รวู้ า่ ทีห่ อ้ งริมสุดถัดไปจากห้องนอนของเธอห้อง
ที่สอง ใครบางคนก็นอนพลิกไปพลิกมาเกือบจะค่อนคืนเช่นเดียวกัน
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แม้เจ้าของบ้านจะอนุญาตให้วิรากานต์นอนตื่นสายได้เนื่องจาก
การเดินทางไกล แต่เพราะอากาศแสนบริสุทธิ์จากบานหน้าต่างที่เปิดเพื่อ
รับลมโดยไม่ตอ้ งพึง่ เครือ่ งปรับอากาศอย่างบ้านเรือนในเมืองหลวง ท�ำให้
เธอรู้สึกตัวตื่นตั้งแต่หกโมงเช้า หญิงสาวรีบตวัดผ้าห่มออกจากตัวแล้ว
วางเท้าลงบนพืน้ พรมหน้าเตียงไม้สเี่ สาทีม่ มี า่ นสีขาวโปร่งบังเอาไว้ จากนัน้
ก็สาวเท้าเดินตรงไปยังบานหน้าต่างที่มุมห้องด้านหนึ่ง
ท้องฟ้าปรากฏแสงสีส้มร�ำไร พร้อมกับสายลมพัดเอื่อยวูบเข้ามา
ด้านใน จนท�ำให้ชุดนอนบางๆ สีขาวของเธอไม่อาจต้านทานลมหนาวนั้น
ได้ หญิงสาวห่อไหล่เข้าหากัน หากไม่คิดผละจากมุมที่เธอก�ำลังชื่นชม
ธรรมชาติในยามเช้า เสียงนกร้องดังแว่ว เปิดรอยยิ้มสดใสจากหญิงสาว
ชาวกรุงที่เพิ่งมาเยือนดินแดนทางใต้เป็นครั้งแรกในชีวิต ภาพทิวเขาสูง
สลับซับซ้อน ทิวไม้ลดหลั่นไกลๆ แม้แต่ต้นไม้ในอาณาบริเวณเรือน
หลังนี้ที่เติบใหญ่ให้ร่มเงา บ่งบอกว่าได้รับการดูแลจากเจ้าของบ้านเป็น
อย่างดี ดอกจ�ำปีสีขาวส่งกลิ่นหอมข้างบานหน้าต่าง ยิ่งก่อให้เกิดความ
รู้สึกสดชื่น สวยงาม
ท้ายทีส่ ดุ วิรากานต์ยอมละสายตาจากทิวทัศน์ตรงหน้ากลับมายัง
หัวเตียง เพื่อคว้ากระเป๋ากล้อง และสาวเท้าเร็วๆ กลับไปที่หน้าต่าง
อีกครั้ง
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“วิวสวยขนาดนี้จะอดใจไม่ถ่ายได้ยังไง ขอเก็บภาพหน่อยนะเจ้า
นกน้อย” เธอเงยหน้าแพนกล้องไปยังนกกระจิบคู่หนึ่งที่เกี้ยวกันอยู่บน
ปลายยอดกิ่งจ�ำปี ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดเมื่อวานปลาสนาการ
จนหมดสิ้น
หญิงสาวถ่ายรูปนกคูร่ กั อีกหลายรูปจนมันพากันบินลับหายไปจาก
กิ่งจ�ำปี เธอจึงจับภาพที่มันบินโผเคียงกันออกไปสู่โลกกว้างยามเช้า
ท่ามกลางแสงสีส้มของดวงตะวันที่ค่อยๆ สาดแสงแรงกล้าขึ้นทุกที
“นี่เป็นการมาท�ำงานที่คุ้มมากจริงๆ” หญิงสาวกดชัตเตอร์อีกสอง
สามครั้ง เมื่อเห็นว่าแดดแรงขึ้นจึงสาวเท้ากลับไปยังเตียงนอนแล้วลงมือ
เก็บที่นอน เปิดกระเป๋ารื้อเสื้อผ้า แล้วตรงเข้าห้องน�้ำไปอย่างอารมณ์ดี
เกือบเจ็ดโมง แขกของบ้านก็เดินลงมายังห้องโถงใหญ่ ตรงไปยัง
ห้องนั่งเล่นเล็กที่ใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหารเมื่อคืน เมื่อไม่พบใคร
จึงเดินเลี่ยงออกมาแล้วตรงเข้าไปในครัว แน่ใจว่าป่านนี้เพ็ญคงก�ำลัง
เตรียมอาหารเช้าอยู่เป็นแน่
หญิงสาวเดินเข้าไปไม่ทนั ถึงห้องครัว ก็ได้พบกับเพ็ญทีเ่ ดินตรงมา
จากห้องโถงใหญ่หน้าบ้านเสียก่อน
“คุณกานต์ตนื่ แล้วหรือคะ หิวหรือยัง แม่ยงั ไม่ได้ตงั้ โต๊ะเลย เพราะ
นายหัวบอกว่าวันนี้จะลงมาสายๆ หน่อย เพราะเมื่อวานเดินทางกันมา
ทัง้ วัน ให้ตงั้ โต๊ะสักแปดโมง นีก่ เ็ ลยยังไม่ได้เริม่ ท�ำอะไรเลยค่ะ” เสียงร้อง
ทักดังมาแต่ไกล ก่อนจะส่งขันเงินที่อยู่ในมือให้เด็กสาวที่เดินตามหลังมา
ด้วยกันรับไปถือแล้วล่วงหน้าตรงเข้าไปในครัว
“บอสบอกกานต์อย่างนัน้ เหมือนกันค่ะ แต่ทนี่ อี่ ากาศดีมาก กานต์
เลยตื่นเช้าขึ้นมาสูดอากาศ ถ่ายรูปจนเพลิน ก็เลยลงมาด้านล่างค่ะ คุณ
น้าไปตักบาตรมาหรือคะ” หญิงสาวถาม เพราะเห็นถาดเงินในมือเด็กสาว
ที่ถือเข้าไปในครัว
“ค่ะ แม่ไปตักบาตรมา ที่นี่พระจะมาบิณฑบาตทุกเช้าตอนหกโมง
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ครึ่ง แม่พาเด็กๆ ออกไปตักทุกวัน เวียนวันละคน” เพ็ญเล่าด้วยรอยยิ้ม
“ยังงั้นหรือคะ ดีจังค่ะ พรุ่งนี้กานต์ขอลงมาตักบาตรด้วยคน
นะคะ อยู่ที่บ้านกานต์ไม่ค่อยได้ตามแม่ไปตักบาตรเท่าไหร่เพราะต้องไป
เรียนค่ะ จบออกมาก็ไปต่อทีม่ ลิ านเลย นานๆ ทีถงึ จะมีโอกาสได้ไปวัดไทย
ทีโ่ น่น มีชว่ งทีก่ ลับมาจากมิลานนัน่ แหละค่ะได้พกั สองอาทิตย์ เลยมีเวลา
พาแม่ไปตระเวนท�ำบุญ” เธอเล่าด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข
“เอาสิคะ ถ้าคุณกานต์ไม่เหนื่อย” เพ็ญอนุญาตด้วยสายตาชื่นชม
เอ็นดู ที่เด็กรุ่นใหม่จบเมืองนอกเมืองนายังมีจิตใจใฝ่อยู่กับการท�ำบุญ
ตักบาตร
“คุณน้าอย่าเรียกกานต์ว่าคุณเลยค่ะ เรียกชื่อเล่นของกานต์เฉยๆ
ก็พอ กานต์เป็นแค่พนักงานของ Jin คนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่คุณน้าเป็น
ถึงผู้ใหญ่คนส�ำคัญที่เลี้ยงบอสมา”
ถ้อยค�ำที่วิรากานต์ใช้ให้ความส�ำคัญกับเพ็ญ นั่นยิ่งท�ำให้ความ
นิยมในตัวหญิงสาวคนนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
“ถ้าอย่างนั้นแม่จะเรียกหนูว่าหนูกานต์ แล้วหนูก็เรียกแม่ว่าแม่
เหมือนกับนายหัวดีไหมคะ” ข้อเสนอของเพ็ญท�ำให้หญิงสาวคราวลูก
ขมวดคิว้ เธอไม่แน่ใจว่าสิง่ ทีห่ ญิงสูงวัยต้องการจะดีส�ำหรับเธอด้วยหรือ
เปล่า แล้วรดิศจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้
เขาจะคิดว่าเธอกล้าตีตนเสมอเขาหรือไม่
“แม่เอ็นดูหนูเหมือนลูกเหมือนหลาน อีกอย่าง แม่กไ็ ม่มลี กู สาวกับ
เขาสักคน ถ้ามีเด็กสาวที่น่ารักๆ อย่างหนูกานต์มาเรียกว่าแม่ แม่คงจะมี
ความสุขมาก” เพ็ญให้เหตุผลที่คนฟังยากจะปฏิเสธ
“ก็ได้ค่ะ แม่เพ็ญ”
“ดีมากจ้ะ ว่าแต่หนูหิวหรือยัง จะหาอะไรทานรองท้องก่อนรับ
อาหารเช้าพร้อมนายหัวไหมจ๊ะ”
“กานต์ยังไม่หิวเลยค่ะ ว่าแต่ในครัวมีอะไรให้กานต์ช่วยหรือเปล่า
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คะ” หญิงสาวเสนอตัวอย่างยินดี เพราะรู้สึกถูกชะตากับเพ็ญมากเป็น
พิเศษที่ให้ความเอ็นดูเธอ
“วันนี้แม่ท�ำติ่มซ�ำเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าค่ะ นายหัวไม่ได้ชิมฝีมือแม่
นานแล้ว รับรองว่าร้านไหนๆ ก็ไม่สู้ฝีมือแม่ได้หรอกค่ะ เด็กๆ คงทยอย
นึ่งอยู่ แม่ว่าจะไปท�ำข้าวต้มกุ้งหม้อเล็กๆ เห็นว่าวันนี้จะพากันออกไป
ข้างนอก จะได้อยู่ท้องมากขึ้น”
“ออกไปข้างนอกหรือคะ บอสไม่เห็นบอกกานต์เลย แม่เพ็ญทราบ
ไหมคะว่าไปที่ไหน” วิรากานต์ขมวดคิ้วถาม
“แม่ไม่ทราบหรอกค่ะ นายหัวไม่ได้บอกไว้ เดี๋ยวหนูกานต์คงต้อง
ไปถามนายหัวเอาเอง”
“ถ้าอย่างนั้น ตอนนี้ให้กานต์ไปช่วยท�ำข้าวต้มกุ้งนะคะ กานต์อยู่
ว่างๆ ไม่มีอะไรท�ำ” หญิงสาวอาสาอีกครั้ง
“เดี๋ยวก็ต้องออกไปท�ำงานแล้วนะคะ จะเหนื่อยเสียเปล่าๆ”
“ไม่หรอกค่ะ วันนีย้ งั ไม่เหนือ่ ย เพราะยังไม่ได้ท�ำอะไรเลย ช่วงไหน
ว่างๆ กานต์ขอเข้าไปช่วยในครัวนะคะ แล้วถ้ากานต์เริ่มท�ำงานเมื่อไหร่
จะไม่มากวนใจแม่เพ็ญเลยค่ะ” เธอรับปากแข็งขัน
“เอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะ”
“แต่กานต์ท�ำอาหารไม่เก่งนะคะ เคยแต่เป็นลูกมือหยิบจับ แล้วก็
เป็นแผนกล้างให้แม่เท่านั้นเอง” วิรากานต์ออกตัว
“ดีเลยค่ะ ถ้าอย่างนัน้ ถ้าว่างจากงานมาหาแม่นะคะ แม่จะหัดให้ท�ำ
อาหารง่ายๆ ทีเ่ ป็นของโปรดนายหัวค่ะ” เพ็ญขยิบตาแล้วสาวเท้าน�ำเข้าไป
ในครัว
“ของโปรดบอส ท�ำไมต้องของโปรดบอสด้วยคะ แม่เพ็ญคงจะรัก
บอสมาก ถึงได้หายใจเข้าออกเป็นบอสไปเสียหมด” หญิงสาวบ่นพึมพ�ำ
ก่อนจะก้าวเท้าตามผู้สูงวัยเข้าไปในครัวโดยไม่คิดอะไร
แปดโมงตรง โต๊ะอาหารเช้าในห้องนัง่ เล่นห้องเล็กก็ตงั้ เสร็จเรียบ-
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ร้อย วิรากานต์ช่วยล�ำเลียงจานติ่มซ�ำ ขณะที่มะนาวช่วยจัดซอสและจาน
ตั้งบนโต๊ะสามที่ด้วยกัน
“น่าทานทัง้ นัน้ เลยค่ะ แค่ชดุ ติม่ ซ�ำนีก่ านต์วา่ คงไม่มกี ระเพาะเหลือ
ไว้ใส่ข้าวต้มกุ้งแน่ๆ ค่ะ” เธอหันไปบอกกับแม่ครัวเอก
“น่าทานก็ทานเยอะๆ ค่ะ แต่ต้องเหลือท้องไว้ชิมข้าวต้มกุ้งด้วย
เพราะเป็นฝีมือตัวเอง” เพ็ญพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆ
“ฝีมอื กานต์ทไี่ หนกันล่ะคะ กานต์เป็นแค่ลกู มือเท่านัน้ เอง แม่เพ็ญ
ต่างหากที่เป็นคนปรุง” หญิงสาวแย้ง
ยังไม่ทันที่เพ็ญจะได้เอ่ยตอบ เสียงนุ่มทุ้มของใครบางคนก็ดังขึ้น
มาเสียก่อน
“หอมมาแต่ไกลอย่างนี้ แม่เพ็ญท�ำของอร่อยมายั่วผมอีกแน่เลย
ใช่ไหมครับเนี่ย”
วิรากานต์ตื่นเต้น ไม่กล้ามองหน้าเจ้านาย รู้สึกแปลกยิ่งกว่าตอน
ที่เธอได้เห็นหน้าเขาครั้งแรกเสียอีก
“มาแล้วเหรอคะ มานั่งเลยค่ะ วันนี้มีติ่มซ�ำของโปรดนายหัว แถม
มีข้าวต้มกุ้งที่หนูกานต์ตื่นมาช่วยแม่ท�ำด้วยนะคะ” เพ็ญโฆษณาเสร็จ
สรรพ ขณะกุลีกุจอรั้งเก้าอี้ออกแล้วดึงตัวชายหนุ่มที่เลี้ยงดูมาแต่เล็ก
แต่นอ้ ยให้นงั่ ลง จากนัน้ ก็หนั มาจับแขกสาวของบ้านให้นงั่ ลงอีกคน เสิรฟ์
กาแฟให้ชายหนุ่มและน�้ำส้มส�ำหรับวิรากานต์และตัวเอง
ติ่มซ�ำของเพ็ญอร่อยอย่างที่บอก แต่วิรากานต์จะเจริญอาหาร
มากกว่านี้ถ้าไม่ติดกับความรู้สึกบางอย่างที่ก่อกวนหัวใจ เป็นความรู้สึก
ที่เธอไม่เข้าใจและรู้สึกกลัวในเวลาเดียวกัน ในขณะที่รดิศกลับดูเจริญ
อาหารมากเป็นพิเศษ เธอยิ้มเมื่อเขาตักฮะเก๋าไปเป็นเข่งที่สาม ในขณะที่
ของอย่างอื่นเขาชิมไปอย่างละเข่งเท่านั้นเอง
ถ้าจะมีคนรู้ใจผู้ชายคนนีก้ ค็ งหนีไม่พ้นผู้หญิงทีเ่ ลีย้ งดูเขามาคนนี้
นี่เอง เพ็ญพูดเอาไว้ไม่มีผิดว่ารดิศจะต้องกินฮะเก๋าไม่น้อยกว่าสามเข่ง
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“อ้าว อิม่ แล้วหรือคะนายหัว” เพ็ญถามเมือ่ เห็นรดิศวางส้อมในมือ
“ผมอยากจะชิมข้าวต้มด้วยน่ะครับ ถ้ากินติ่มซ�ำจนเต็มพุง ไม่มีที่
ว่างให้ข้าวต้มแล้วแม่เพ็ญจะน้อยใจขึ้นมา คราวนี้ผมอดทานของอร่อย
ละยุ่งเลย” รดิศพูดพร้อมกับรอยยิ้มที่อาจท�ำให้สาวๆ ทั้งเมืองตาพร่าได้
วิรากานต์ถอื โอกาสวางส้อมเมือ่ ชิมติม่ ซ�ำจนครบทุกอย่าง ยอมรับ
ว่านี่เป็นติ่มซ�ำที่อร่อยที่สุดเท่าที่เธอเคยกินมาเลยทีเดียว
“มะนาวตักข้าวต้มให้นายหัวกับหนูกานต์เร็ว” ผูอ้ าวุโสสุดหันไปสัง่
เด็กที่ยืนคอยอยู่มุมห้อง ซึ่งฝ่ายนั้นก็รีบท�ำตามแต่โดยดี
“ข้าวต้มกุ้งนี่อร่อยมากเป็นพิเศษนะครับแม่เพ็ญ”
ค�ำชมของรดิศท�ำให้แม่นมของเขายิ้มร่า “แม่ว่าแม่ก็ทำ� เหมือนกัน
ทุกครัง้ นะคะ สงสัยส่วนทีท่ ำ� ให้อร่อยเป็นพิเศษจะเป็นเพราะฝีมอื ของหนู
กานต์จริงมั้ยจ๊ะ” เพ็ญตั้งข้อสันนิษฐาน ก่อนจะหันมองมายังหญิงสาวที่
นั่งรับประทานข้าวต้มของตัวเองไปเงียบๆ
“ไม่หรอกค่ะ กานต์ไม่ได้ทำ� อะไรเลย เป็นลูกมือเท่านั้นเอง” เธอ
ตอบอายๆ รู้สึกได้ว่าเพ็ญจงใจล้อเธอเล่น ไม่แน่ใจว่าค�ำชมของเจ้านาย
จริงเท็จเพียงใด
“แต่ฉันคิดว่าอาจจะจริงอย่างที่แม่เพ็ญบอกนะ” ค�ำเปรยของ
ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ท�ำให้หญิงสาวพูดไม่ออกเอาเสียเลย
วิรากานต์กม้ หน้ารับประทานข้าวต้มกุง้ ไปเงียบๆ แม้จะรูส้ กึ ขึน้ มา
บ้างว่าข้าวต้มกุ้งชามนี้ก็อร่อยเป็นพิเศษอยู่เหมือนกัน
“ท�ำไมถึงพากานต์มาที่นี่ล่ะคะ” วิรากานต์เปิดปากถาม เมื่อรดิศ
ขับรถเข้ามาจอดที่ลานจอดรถของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเธอ
สังเกตเห็นจากป้ายชือ่ ด้านหน้าของตัววัดและปลียอดพระเจดียธ์ าตุสที อง
อร่ามที่สังเกตเห็นมาแต่ไกล
“มานครฯ ถ้ามาไม่ถึงวัดพระมหาธาตุก็แสดงว่ายังมาไม่ถึงนครฯ
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น่ะสิ” เขาหันมาตอบสั้นๆ ตามเคย
“ไหนว่าวันนี้เราจะมาท�ำงานกันไงคะ”
“นี่แหละ ส่วนหนึ่งของงานในวันนี้”
รดิศตอบแค่นั้น ก่อนจะเปิดประตูรถออกไป จากนั้นเดินน�ำหญิง
สาวไปตามทางเดินทีป่ ลู าดด้วยอิฐตัวหนอน ทุกย่างก้าวทอดช้า ไม่รบี เร่ง
ราวกับอยูใ่ นภาวะส�ำรวม ท�ำให้วริ ากานต์ไม่กล้าเอ่ยปากถามค�ำใด ได้แต่
เดินเคียงข้างกันไปเงียบๆ
เมื่อผลักความสงสัยออกจากใจ ความเงียบสงบของบริเวณโดย
รอบของสถานทีอ่ นั บริสทุ ธิท์ ำ� ให้จติ ใจของวิรากานต์พลอยเบิกบานไปด้วย
หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองปลียอดสีทองอร่ามขององค์พระบรมธาตุเจดีย์
พนมมือขึน้ หว่างอกแล้วยกขึน้ จดหน้าผาก เกิดความสงบและความอบอุน่
วาบขึน้ ในจิตใจ ปลอดโปร่งและมีความสุขอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อนในชีวติ
หญิงสาวยืนสงบนิ่งอยู่อย่างนั้น สรรพสิ่งรอบกายน�ำเธอออกห่าง
จากความวุน่ วายทัง้ หมดทัง้ ปวง อะไรบางอย่างกระซิบเตือนให้เธอคุน้ เคย
อย่างประหลาด เธออาจจะเคยมาที่นี่เมื่อนานมาแล้ว วันนี้จึงได้มีวาสนา
กลับมาอีกครั้งก็เป็นได้
วิรากานต์สงบจิตใจ เอ่ยขออนุญาตเก็บภาพเป็นที่ระลึก เมื่อ
ลดมือลงก็มีสายลมอ่อนๆ พัดมาสัมผัสผิวกายจนรู้สึกได้ หญิงสาวคลี่
รอยยิม้ ก่อนจะยกกล้องขึน้ เก็บภาพสูงสุดของปลียอดสีทองสุกปลัง่ ของ
องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ที่เรืองรองด้วยหัวใจศรัทธาอันแรงกล้า
“มีเรื่องเล่าว่า ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุ
คู่บ้านคู่เมืองนคร นอกจากความงดงามและคุณค่าแห่งศิลปะโบราณ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมานานแล้ว ในยามที่แสงจากพระอาทิตย์
ฉาบลงมาต้ององค์พระบรมธาตุเจดีย์ให้เรืองรองสุกปลั่งไปด้วยสีทอง
อร่ามนัน้ แม้แต่เงายังมิยอมทาบทอดตกต้องผืนดินเป็นทีน่ า่ อัศจรรย์นกั ”
รดิศเปรยขึ้น เมื่อเห็นคนข้างกายยกกล้องประจ�ำตัวขึ้นถ่ายภาพองค์
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พระบรมธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพศรัทธา
“บอสพูดจริงหรือคะ มันจะเป็นไปได้อย่างไรกันทีอ่ งค์พระธาตุจะ
ไร้เงา” ค�ำถามพร้อมกับสีหน้าและแววตาค้นหาของวิรากานต์ เรียกรอยยิม้
จากผู้เล่าได้มากพอสมควร ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอจะสงสัยเช่นนั้น เพราะ
เป็นเรื่องที่นำ� พาให้หลายคนยอมเดินทางมาพิสูจน์กันถึงที่
“เดี๋ยวหลังจากที่เราขึ้นไปกราบด้านบนแล้ว ผมจะพาคุณตระเวน
เก็บภาพให้ทวั่ ทุกมุมรอบองค์พระบรมธาตุเจดียเ์ ลยเอาไหม” รดิศยืนยัน
ด้วยค�ำพูดและแววตาที่บ่งบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
“กานต์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆ แต่เราจะมีเวลา
มากขนาดนั้นเลยหรือคะ อาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อรอให้แสงอาทิตย์
ตกตรงปลายยอดแล้วส่องกระทบลงมา” หญิงสาวพึมพ�ำขณะเงยหน้าขึน้
ไปมองปลียอดสีทองอร่ามนั้นอีกครั้ง เพิ่มความศรัทธาในหัวใจมากขึ้น
ไปอีกโดยไม่รู้ตัว
“มันเป็นเรื่องที่ท�ำให้หลายคนอยากจะมาพิสูจน์ คนเก่าแก่มีเรื่อง
เล่าสืบต่อมาว่า ถ้าหากวันใดมีคนเห็นเงาจากองค์พระธาตุตกต้องผืนดิน
ทางทิศใด แสดงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นทางทิศนั้น ดังนั้นผู้คนจึงภาวนาให้
ไม่มีใครเห็นเงาตกจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์จะเป็นการดีที่สุด” เขายิ้ม
มากขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าทึ่งของหญิงสาวร่วมทริป รอยยิ้มที่เปิดเผยมากขึ้น
นั้นเองที่ท�ำให้วิรากานต์เอะใจ
“สรุปว่ามันเป็นเรือ่ งจริงหรือเปล่าคะ บอสท�ำหน้าแปลกๆ” หญิงสาว
ถามอย่างไม่ไว้ใจ
“ถ้าอยากจะรู้ค�ำตอบก็ต้องตามฉันมา” รดิศเดินน�ำไปข้างหน้า
ปล่อยให้หญิงสาวก้าวเท้าตามไปเงียบๆ แต่เมื่อเห็นวิรากานต์หันไปถ่าย
ภาพมณฑปที่ตั้งบนเนินสูง เขาจึงอธิบายเสียงเรียบว่า
“ภายในมณฑปนัน้ เป็นทีป่ ระดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจ�ำลอง
สลักอยู่บนแผ่นศิลา สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนภายในซุ้มใกล้บันได
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ทางขึ้นสู่รอยพระพุทธบาทเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินทราย
สมัยศรีวิชัย ปางนาคปรกองค์หนึ่ง เรียกกันว่าพระบุญมาก มีความ
ศักดิส์ ทิ ธิม์ าก ผูค้ นทีศ่ รัทธาจะมาขอบุตรและโชคลาภอยูเ่ สมอ” เขาพนมมือขึ้น
“อยากขึ้นไปกราบไหม” เจ้าของเสียงอ่อนโยนเอ่ยถาม
“ค่ะ” เธอตอบรับง่ายๆ เรียกรอยยิ้มจากคนข้างกายได้อีกครั้ง
“ขึน้ ไปกราบองค์พระบรมธาตุเจดียก์ อ่ นก็แล้วกัน ขากลับเดีย๋ วจะ
พามาแวะกราบ” ชายหนุ่มสรุปง่ายๆ ก่อนจะพาเธอเดินฝ่าเปลวแดดที่
เริ่มแรงขึ้นทุกขณะไปยังประตูทางเข้า
รดิศมาหยุดอยูห่ น้ารูปหล่อชายหญิงมีฉตั รทองก�ำบัง จากลักษณะ
เครือ่ งทรง วิรากานต์เดาได้ไม่ยากว่าน่าจะเป็นเครือ่ งทรงของกษัตริยห์ รือ
เชื้อพระวงศ์
“แดดยังไม่แรงมาก เธอรอตรงนี้ก่อนนะ ฉันจะไปซื้อดอกไม้ธูป
เทียนมาให้” รดิศเดินไปที่ซุ้มขายดอกไม้ ปล่อยให้คนรอได้แต่เก็บความ
สงสัยเอาไว้ในใจ หากท�ำอะไรไม่ได้มากนอกจากพนมมือไหว้แล้วเอ่ยขอ
อนุญาตถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก
เมื่อหญิงสาวลดกล้องลง จึงได้รู้ว่าชายหนุ่มกลับมายืนเคียงข้าง
เธอเช่นเดิม เขาส่งดอกไม้ธปู เทียนให้เธอหนึง่ ชุด ในมือของเขายังมีดอกไม้
ธูปเทียนอยู่อกี หลายชุด แสดงว่าน่าจะมีอกี หลายจุดทีจ่ ะต้องสักการบูชา
ภายในบริเวณวัดแห่งนี้
“นี่คือเจ้าฟ้าหญิงเหมชาลาและเจ้าชายทนทกุมาร ผู้อัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุคือพระทันตธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายมา
ประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้ว ซึ่งก็คือที่ตั้งเมืองนครศรีธรรมราชใน
ปัจจุบนั ” ชายหนุ่มอธิบายเรียบเรือ่ ย เขาเห็นดวงตาของหญิงสาวข้างกาย
จ้องมองทั้งสองพระองค์ด้วยความชื่นชม
“เราเข้าไปด้านในกันเถอะ แดดเริ่มจะแรงแล้ว อยู่ตรงนี้นานๆ
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เดี๋ยวจะเป็นลมแดด” รดิศเดินน�ำหญิงสาวเข้าสู่ประตูทางเข้าในเขตพระ
ระเบียง
“ขอต้อนรับสู่พระอารามหลวงชัน้ เอกชนิดวรมหาวิหาร ตอนนีเ้ รา
ก�ำลังจะเข้าไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ ‘พระ
ธาตุทองค�ำ’ ตามลักษณะเด่นของส่วนปลายยอดพระเจดีย์ที่สร้างด้วย
ทองค�ำแท้เรียกว่าปลียอด สูงถึงหกวาหนึ่งศอก พระบรมธาตุเจดีย์ที่เรา
เห็นเป็นทรงลังกาหรือระฆังคว�่ำ ซึ่งถูกบูรณะใหม่ ครอบพระเจดีย์องค์
เดิมที่เป็นศิลปะแบบศรีวิชัย หลายคนเชื่อว่ามีส่วนคล้ายพระบรมธาตุ
ไชยา” รดิศอธิบาย ก่อนจะเดินน�ำไปยังสถานที่จุดธูปเทียน
“อธิษฐานให้ดีนะ แล้วค�ำขอของเธอจะเป็นจริง” เขาพูดเมื่อเห็นว่า
หญิงสาวจุดเทียนและธูปจากตะเกียงน�ำ้ มันเรียบร้อย จากนัน้ จึงเป็นฝ่าย
นั่งลงกล่าวค�ำบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เมื่อหันไปหาหญิงสาวที่นั่ง
เคียงข้างกัน ก็พบว่าเธอก�ำลังหลับตาอธิษฐานอย่างตั้งใจ ชายหนุ่มหยิบ
กล้องของเธอขึ้นมาเก็บภาพเอาไว้
เมือ่ วิรากานต์เงยหน้าลืมตาขึน้ มาพบกับสายตาของเจ้านายทีก่ ำ� ลัง
จ้องมองมา ก็เกิดความรู้สึกแปลกๆ เช่นกัน
“ขออะไรนานเชียว” รดิศถามโดยไม่ใส่ใจค�ำตอบมากนัก เมื่อเห็น
อีกฝ่ายเอาแต่อมยิ้ม จึงลุกขึ้นยืนและฉุดมือเธอขึ้น
“เดี๋ยวค่ะบอส แล้วดอกไม้นี่ล่ะคะ”
“ดอกไม้ส�ำหรับถวายใน ‘พระวิหารมหาภิเนษกรมณ์’ หรือทีเ่ รียก
กันติดปากว่า ‘วิหารพระทรงม้า’ ด้านในจะมีบันไดทางขึ้นสู่ลานประทักษิณเพือ่ สักการะพระเจดียธ์ าตุดา้ นบน เรารีบไปกันเถอะ ก่อนทีค่ นจะ
เยอะ” คราวนี้เขาเดินน�ำไปโดยที่ไม่ได้ปล่อยมือเธอ
ขณะนั้นเองก็มีขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุผ่านเข้ามา รดิศคิดว่าคงมี
บุคคลส�ำคัญมาทีน่ จี่ งึ ได้มกี ารแห่ผ้าขึน้ เป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ ห่มผ้าพระบฏ
บูชาพระบรมธาตุเจดีย์ จึงรีบฉุดข้อมือหญิงสาวให้เข้าไปใต้ร่มผ้าเหลือง
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ผืนยาวที่มีผู้คนต่อแถวกันยกขึ้นเหนือศีรษะนั้นด้วย วิรากานต์ได้แต่ท�ำ
ตามด้วยความตื่นตาตื่นใจ วูบหนึ่งเธอรู้สึกขนลุกขึ้นอย่างประหลาด
อีกครั้ง
“ประเพณีสำ� คัญของการมานมัสการพระบรมธาตุเจดียค์ อื การห่ม
ผ้าพระบฏบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ เรียกพิธีนี้ว่า ‘แห่ผ้าขึ้นธาตุ’ ซึ่งจะจัด
ขึ้นทุกวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาของทุกปี แล้วก็ในงานเทศกาลสารท
เดือนสิบ โดยในวันแรกจะมีพิธีและขบวนแห่ผ้าพระบฏขึ้นห่มองค์
พระบรมธาตุเจดีย์ เปลี่ยนผ้าผืนเก่าเป็นผืนใหม่ ฉันมาเป็นประจ�ำเกือบ
ทุกปีในงานเดือนสิบ เพราะคุณแม่เคยมาขอลูกจากองค์พระบรมธาตุ
เจดีย์จากงานนี้”
ค�ำพูดของชายหนุ่มท�ำให้คนที่ก�ำลังตื่นตากับขบวนแห่ผ้าตาโตยิ่ง
ขึ้นไปอีก
“นี่บอสพูดจริงหรือคะ ถ้าอย่างนั้นบอสก็...”
“ใช่ แม่บอกเสมอว่าฉันเป็นลูกพระธาตุ ท่านเคยมาขอพรเอาไว้
และที่ท่านเชื่ออย่างสนิทใจก็เพราะความสามารถพิเศษของฉันบางอย่าง
ที่ท่านเคยขอเอาไว้ ซึ่งมันผิดแผกจากคนในตระกูลที่ไม่เคยมีใครท�ำได้
เลย จะเรียกว่าฉันมีความสามารถพิเศษนี้เพียงคนเดียวในตระกูลก็เป็น
ได้ มันเลยยิ่งท�ำให้ท่านมีความศรัทธามากขึ้น ถ้าเธออยากจะขอลูกบอก
นะ ฉันจะพามาเอง”
รดิศปิดประโยคด้วยค�ำพูดที่ท�ำให้คนฟังใบหน้าแดงซ่าน ผิด
ลักษณะของผู้หญิงที่ผ่านการเล่าเรียนเมืองนอกและมีความมั่นใจค่อน
ข้างสูงไปมาก
วิรากานต์ผนิ ใบหน้าหลบดวงตาคูค่ มออกไปนอกผืนผ้าสีเหลืองซึง่
ปกคลุมอยู่เหนือศีรษะ ไม่อยากจะต่อค�ำกับเขาให้เข้าตัวไปมากกว่านี้
กิริยานั้นเรียกรอยยิ้มที่มุมปากจากคนตัวโตได้อีกครั้ง หนุ่มสาวสองคน
ใช้มือข้างหนึ่งจับผืนผ้า ส่วนอีกมือหนึ่งนั้นเกาะกุมกันไม่ยอมปล่อย
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เดินตามขบวนแห่ไปด้านหน้าด้วยความรู้สึกผลิบานในหัวใจ
ขบวนแห่ผา้ ขึน้ สูบ่ นั ไดพญานาคทีม่ สี งิ่ ศักดิส์ ทิ ธิล์ ดหลัน่ ตามล�ำดับ
ชั้น เพื่อคุ้มครองและเฝ้าประตูทางขึ้นสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ด้านบน
คนตัวโตกุมมือเธอไม่ยอมปล่อย เดินน�ำไปข้างหน้า หันมากระซิบบอก
ก่อนจะหันกลับไป “ส�ำรวมใจให้สงบแล้วไปเวียนประทักษิณด้วยกัน เดีย๋ ว
เสร็จแล้วฉันค่อยลงมาอธิบายให้เธอฟัง ตอนนั้นจะเก็บภาพด้วยก็ได้”
ท�ำไมเธอถึงไม่ขัดขืน ปล่อยให้เขาจับยึดมืออยู่อย่างนี้ แถมยังอุ่น
วาบขึ้นในหัวใจ
วิรากานต์ตั้งสติและน�ำตัวเองกลับไปสู่ความสงบได้อีกครั้ง ก้าว
เดินตามคนข้างหน้าไปอย่างมั่นคง ปลดปล่อยความว้าวุ่นภายในใจทิ้งไป
ระลึกถึงแต่องค์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
เวลาผ่านไปจนเวียนประทักษิณครบสามรอบ ขบวนแห่ผา้ ก็หยุดลง
พร้อมกับการน�ำผ้าขึ้นไปผูกรอบองค์พระธาตุ รดิศวางผ้าในมือลงแล้ว
ก้มลงกราบ วิรากานต์ท�ำตามชายหนุ่มในทันที และเมื่อเงยหน้าขึ้นมา
อีกครั้ง เขาก็ส่งเหรียญเหรียญหนึ่งให้แก่เธอ
“อธิษฐานแล้วโยนเหรียญขึน้ ไปด้านบน ถ้าเหรียญไม่ตกลงมา และ
ขึ้นไปชั้นสูงเท่าไหร่ ค�ำอธิษฐานของเธอก็จะเป็นจริง และสัมฤทธิผลมาก
ขึ้นเท่านั้น” รดิศแบมือให้หญิงสาวหยิบเหรียญ
‘ขอให้ความอบอุน่ นีค้ งอยูเ่ สมอ ไม่จางหายไปไหน’ หญิงสาวพนมมือขึ้น แล้วเอ่ยค�ำอธิษฐานในใจ
เหรียญลอยขึน้ สูด่ า้ นบนตามแรงโยนของผูเ้ ป็นเจ้าของ รดิศถ่ายภาพ
ขณะทีเ่ หรียญก�ำลังลอยสูงขึน้ ไปตกด้านบนชัน้ พักองค์พระบรมธาตุเจดีย์
“ค�ำอธิษฐานของเธอเป็นจริงแล้ว” ค�ำพูดยืนยันของชายหนุม่ ท�ำให้
วิรากานต์อมยิ้ม
“ยิม้ อย่างนีบ้ อกได้ไหมว่าขออะไร แต่เธอคงจะไม่อยากบอกเพราะ
กลัวว่ามันจะไม่เป็นจริงใช่ไหม” เขาพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆ เมื่อเห็น
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สีหน้าของอีกฝ่าย
“ตามฉันมาทางนี้ดีกว่า” ชายหนุ่มชวนอีกครั้ง ก่อนจะเดินน�ำย้อน
กลับไปทางเดิม ผ่านประตูทางขึ้นมาบนลานประทักษิณรอบองค์พระ
เจดีย์
“ตรงนี้คือจุดที่ตรงกับประตูทางเข้าของวัด ซึ่งเป็นทิศที่ตรงกับ
พระราหูประจ�ำอยู่” ชายหนุ่มอธิบายพร้อมกับล้วงมือเข้าไปในถุงผ้า
ใบเล็กที่ถือติดมือมาตั้งแต่ลงจากรถ แล้วหยิบระฆังทองกับระฆังเงิน
ใบน้อยขึ้นมาถือเอาไว้ จากนั้นก็หยิบใบโพส่งให้เธอพร้อมกับปากกา
“เขียนชื่อของเธอลงไปสิ”
วิรากานต์ทำ� ตามอย่างว่าง่าย เพราะเพิง่ สังเกตเห็นว่ามีราวส�ำหรับ
แขวนระฆังใบเล็ก ที่มีแขวนอยู่ก่อนหน้าบ้างประปราย
“คนทีน่ จี่ ะน�ำระฆังมาถวายองค์พระบรมธาตุเจดียเ์ พือ่ เป็นสิรมิ งคล”
รดิศอธิบาย ก่อนจะเขียนชื่อของตัวเองลงไปต่อท้ายจากชื่อของเธอ
“เอ๊ะ ท�ำไมต้องเขียนชื่อเอาไว้ด้วยกันล่ะคะ” หญิงสาวทักท้วง แต่
ก็ไม่ทันเสียแล้ว
“มาท�ำบุญด้วยกัน ก็ต้องเขียนคู่กันสิ เผื่อชาติหน้าจะได้เจอกัน
อีกไง”
วิรากานต์ผินหน้าหนี เพราะไม่อาจสู้ประกายตาของอีกฝ่ายได้ จึง
เดินเลีย่ งออกไป พร้อมกับหยิบกล้องคืนจากเจ้านายหนุม่ ไปด้วย ท�ำทีวน
ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ทั้งที่ใจเต้นรัว
หวั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
นี่เธอเป็นอะไรไปเสียแล้ว

