
๑

เช้าวันหนึ่ง ใจกลางกรุงเทพมหานครที่คลาคล�่าไปด้วยรถรากับ
เหล่ามนษุย์เงนิเดอืนที่เร่งร้อน ดิ้นรนหาเงนิเลี้ยงปากท้องของตน เยี่ยมยทุธ

เดนิทางมาถงึส�านกังานใหญ่ของ ‘ธนานวุตัร’ ธนาคารที่มชีื่อเสยีงอนัดบัต้นๆ 

ของประเทศ เขาเงยหน้ามองความยิ่งใหญ่ของธนาคารธนานุวตัรอยู่สกัครู่ 

ก่อนกระตกุมมุปากขึ้นนดิๆ พร้อมด้วยดวงตาเปล่งประกายวาววบัขึ้นอย่าง

ประหลาด รอยยิ้มที่ฉาบอยู่บนหน้าคมคายนั้นช่างดูลึกลับ ไม่สามารถ 

คาดเดาได้ว่าเขารูส้กึอย่างไร เขาไม่รอช้า รบีก้าวขายาวๆ เข้าไปในส่วนของ

ส�านกังานด้วยความมุง่มั่นตั้งใจ เลอืดในกายของเขาก�าลงัพลุง่พล่าน สมอง

โลดแล่นถงึแผนการที่คดิไว้ 

เยี่ยมยุทธใช้เวลาไม่นาน เมื่อขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้าแล้วก็ยืนเตร็ดเตร่อยู่ 

รมิขอบด้วยท่าทางน่าหวาดเสยีว

“คนจะโดดตกึ! ช่วยด้วย มคีนจะโดดตกึ” เขาเรยีกร้องความสนใจ

จากเหล่าพนักงานธนานุวัตรและผู้คนเบื้องล่างให้แตกตื่นกรีดร้องโวยวาย

ตามแผนการของตน
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นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เยี่ยมยุทธล้วงมือเรียวสวยเข้าไปควัก

เอาธนบตัรดอลลาร์ปึกใหญ่ออกมาจากกระเป๋ากางเกง แล้วโยนเงนิปึกนั้น

ไปบนอากาศ ก่อนมนัจะปลวิกระจายและร่วงลงสู่พื้นดนิเบื้องล่างที่มผีู้คน

คอยจบัจ้องเขาอยู่ 

“แบงก์จริงนี่หว่า” หญิงสาวคนหนึ่งเก็บธนบัตรดอลลาร์ขึ้นมาจาก

พื้นและพดูด้วยความตื่นเต้น พาให้กลุ่มคนที่เฝ้ามองเยี่ยมยทุธอยูด้่วยความ

หวาดเสียวละสายตา หันมาก้มลงเก็บเงินตามพื้นด้วยความวุ่นวายและหิว

กระหาย 

เยี่ยมยุทธมองการแก่งแย่งของผู้คนเบื้องล่างแล้วเหยียดยิ้ม ถอน

หายใจออกมาด้วยความพึงพอใจ...เมื่อเรามีเงิน เราก็สามารถซื้อใจของ

มนุษย์ได้อย่างง่ายดาย 

รถคันหรูแล่นผ่านฝูงชนที่ยืนออกันอยู่หน้าธนาคารเข้ามาจอดหน้า

ประตูใหญ่ 

“มอีะไรกนัหรอืคณุพรีะ” เปรมจติ ผูก้มุอ�านาจสงูสดุแห่งธนานุวตัร

ถามคนสนทิ ทนัททีี่ลงจากรถมาพร้อมกบัปิ่นมุก ลูกสาวคนสวย

“มไีอ้บ้าที่ไหนไม่รูค้รบัขึ้นไปบนดาดฟ้า ท�าท่าเหมอืนจะโดดตกึ แล้ว

ก็...” พีระรายงานหน้าเครียด พร้อมกับยื่น โทรศัพท์ของตนให้เปรมจิต

และปิ่นมุกดูอย่างไม่สบายใจ 

เปรมจิตกับปิ่นมุกมองภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 

ที่เป็นการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ให้เหน็การกระท�าของเยี่ยมยุทธ 

“ผมรกัปิ่นมุก ปิ่นมุก ผมรกัคุณ เรามาเป็นแฟนกนันะ” 

เยี่ยมยทุธหนัมาฉกียิ้มร่ากบักล้อง แล้วตะโกนบอกรกัป่ินมกุสดุเสยีง 

ท�าเอาราชนินี�้าแขง็อย่างเปรมจติกรดีเสยีงลั่น ไม่พอใจ 

“มนัต้องการอะไร! ปิ่น! นายคนนี้มนัเป็นใคร ยายปิ่น!” 

ปิ่นมุกไม่สนใจค�าถามด้วยน�้าเสียงกร้าวแข็งของแม่ ทันทีที่เห็นการ 

กระท�าของเยี่ยมยุทธ หัวใจหญิงสาวก็พองโตและหลุดลอยไปหาเขาทันท ี
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เธอไม่ใช่สาวไร้เดียงสา แต่เป็นสาวเปรี้ยวที่ผ่านความรักมาหลายครั้งและ

ท�าทุกอย่างตามที่หวัใจเรยีกร้องเสมอ หญงิสาวรบีขึ้นลฟิต์ไปหาเยี่ยมยุทธ

ด้วยความตื่นเต้นดใีจ ตลอดชวีติของเธอนั้นไม่เคยมผีู้ชายคนไหนบ้าระห�่า

และยอมท�าทุกอย่างแบบนี้เพื่อเธอเลย 

หลงัจากเปิดเกมขอความรกัจากป่ินมกุ เยี่ยมยทุธกล้็วงหยบิเหรยีญ

ดอลลาร์คูใ่จขึ้นมาหมนุสลบัหวัก้อยไล่ไปตามนิ้วเรยีวยาวอย่างคล่องแคล่ว

ด้วยท่าทางสงบนิ่ง สบายอารมณ์ และเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนั้น ปิ่นมุกก็ 

ขึ้นมาหาเขา ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้

“คนบ้า เราเพิ่งเจอกนัอาทติย์ที่แล้ว คุณกล้าพูดค�านี้หรอืคะ” 

ท่าทางกระมิดกระเมี้ยนเขินอายของปิ่นมุกสร้างรอยยิ้มกว้างบน

ใบหน้าของเยี่ยมยุทธ...การหลอกล่อให้เธอตดิกบันั้นช่างง่ายดายเหลอืเกนิ 

“ผมคดิถงึคณุ คดิถงึทกุวนั ในที่สุดคณุกว็ิ่ง ‘ทะลแุนวต้าน’ ในหวัใจ

ของผม” เยี่ยมยุทธค่อยๆ เดนิเข้าไปหาปิ่นมุกพลางยิ้มสวย เขาเริ่มหว่าน

เสน่ห์ให้เธอลุ่มหลงมากขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่เยี่ยมยุทธเก่งที่สุดคือการเงินและการใช้เสน่ห์ เขาเป็นผู้ชายที่

สมบรูณ์แบบทั้งรปู ทรพัย์ และความสามารถ การท�าให้ป่ินมกุตกหลมุรกั

เขาไม่ใช่เรื่องยากเลย 

“ผมบอกคุณแล้ว คราวนี้อยู่ที่คุณละนะ” 

เยี่ยมยทุธเดนิเข้าไปกระซบิข้างหป่ิูนมุก สร้างความวาบหวามขึ้นในใจ 

พร้อมกบัสอดกญุแจคย์ีการ์ดห้องพกัโรงแรมไว้ในกระเป๋าแบรนด์เนมคูใ่จ

ของเธอ ป่ินมกุรูส้กึถงึน�้าหนกัที่เพิ่มขึ้นในกระเป๋า พอเหลอืบลงไปมองและ

เหน็คยี์การ์ดห้องพกัของเยี่ยมยุทธแล้วกอ็ึ้ง ตกใจมาก 

เยี่ยมยุทธผละออกมามองหน้า สบตาสื่อความหมายกบัป่ินมุก ก่อน

จะระบายยิ้มนดิๆ แล้วเดนิจากไปอย่างอารมณ์ด ีจากปฏกิริยิาหวั่นไหวและ

สายตาที่ป่ินมกุมองเขานั้น คาดเดาได้ไม่ยากว่าเธอจะต้องตกหลมุรกัและรบี

เดนิทางมาหาเขาอย่างแน่นอน 



10  l  ด ว ง ใ จ ใ น ไ ฟ ห น า ว

รถสปอร์ตคันหรูเคลื่อนตัวออกจากธนานุวัตรด้วยความเร็วสูง 

เยี่ยมยทุธขบัรถด้วยความสบายใจ รูส้กึพงึพอใจที่แผนการของเขาคบืหน้า

มากในวนันี้...เขาไม่ได้ท�าแบบนี้เพื่อขอความรกัป่ินมกุ แต่นี่เป็นเพยีงจดุเริ่ม

ต้นเพื่อจะเข้าไปสืบหาความจริงบางอย่างในธนานุวัตร...ความจริงเกี่ยวกับ

ตวัตนของเขา ความจรงิเกี่ยวกบัครอบครวัที่เขาสูญเสยีไป 

เยี่ยมยุทธขับรถมาติดอยู่กลางสี่แยกไฟแดงซึ่งไม่ไกลจากโรงแรม

ที่พกัของเขามากนกั พลนัสายตาของเขาไปสะดดุอยูก่บัซุ้มกจิกรรมจติอาสา

ของมลูนธิข้ิางทาง ภายในเตน็ท์คลาคล�่าไปด้วยกลุม่เดก็เลก็ๆ และจติอาสา

มากหน้าหลายตาที่ก�าลงัวาดรปูระบายสกีนัอยู ่แต่สิ่งที่ฉุดรั้งสายตาของเขา

มากที่สุดเห็นจะเป็นผู้หญิงร่างเล็กคนหนึ่ง ดวงหน้าอ่อนใส แต่งตัวด้วย

เสื้อผ้าลายการ์ตูน ผูกผมแกละแปลกๆ ก�าลงัหวัเราะร่าพลางวิ่งไล่จบัเดก็

ก�าพร้าตวัแสบที่แอบหย่อนน�้าแขง็เข้าไปในหลงัเสื้อของเธอเมื่อครู่ 

ท่าทางอ่อนโยนและใบหน้าเปื้อนยิ้มของเธอสะดุดใจเยี่ยมยุทธมาก 

เขาเฝ้ามองเธอต่ออกีหลายวนิาทจีนกระทั่งรถคนัหลงับบีแตรไล่เมื่อสญัญาณ

ไฟเป็นสีเขียวนานแล้ว เยี่ยมยุทธได้สติรีบใส่เกียร์แล้วเหยียบคันเร่งออก

จากตรงนั้น ทั้งที่ภาพของหญงิสาวยงัคงตดิค้างคาอยู่ในใจ 

หรือเพราะเธอท�าให้เขานึกถึงความทรงจ�าวัยเด็กสมัยที่เขาอยู่บ้าน

เดก็ก�าพร้าขึ้นมา? 

ช่างเถอะ พักเรื่องเธอคนนี้ไว้ก่อน...เยี่ยมยุทธพยายามสลัดเรื่องนี้

ออกจากหวั เขายงัมอีะไรต้องจดัการอกีเยอะ ชายหนุม่จอดรถแล้วรบีก้าว

ยาวๆ ขึ้นห้องพกัในโรงแรมหร ูเขาจะต้องเตรยีมตวัให้พร้อมก่อนที่ป่ินมกุ

จะมาถงึ 

เวลาเดียวกันนั้น หญิงสาวร่างเล็กที่เยี่ยมยุทธสะดุดตาก�าลังถูกโชค
ชะตาพดัพาให้มาเจอกบัเขาในอกีชั่วโมงข้างหน้า สาวน้อยคนนั้นรบัโทรศพัท์

จากเปรมจติที่กรดีเสยีงดงัลั่นด้วยความฉุนเฉยีว 
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“ดาวเหนอื แกอยู่ไหน!”

“วนันี้วนัหยุด เลยพาเดก็ก�าพร้ามาจดักจิกรรมเลี้ยงอาหารค่ะ”

“ทิ้งทุกอย่าง แกต้องไปตามหาปิ่นมุก มนัไปหาผู้ชาย ผู้ชายที่ไหนก็

ไม่รู ้เดี๋ยวฉนัส่งคลปิกบัข้อมลูที่อยูท่ี่ฉนัสบืมาให้แกด!ู ไปเดี๋ยวนี้! แล้วฉนั

จะส่งบอดกีาร์ดไปด้วย” เปรมจติกรดีเสยีงออกค�าสั่งตามความต้องการของ

ตวัเองแล้ววางสายไป ทิ้งให้ดาวเหนอืที่มงีานประจ�าเป็นเลขาฯ คนสนทิของ

ปิ่นมุกถอนใจออกมาด้วยความเหนื่อยหน่าย 

ดาวเหนอืรบีเชก็พกิดัที่อยู่ของชายปรศินาที่เปรมจติสง่มาให้แลว้รบี

ออกวิ่งไป ในใจได้แต่ภาวนาว่าขอให้ตนไปถึงก่อนปิ่นมุก และสามารถ

เหนี่ยวรั้งเธอไว้ไม่ให้มีสัมพันธ์สวาทกับผู้ชายที่ยังไม่ได้ให้หลักประกันใดๆ 

แก่เธอนอกจากค�าหวานบนดาดฟ้า 

ดาวเหนอืมาถงึจงัหวะเดยีวกบัที่ปิ่นมุกเดนิเข้าไปกดลฟิต์ 

“คุณหนูจะไปไหนคะ”

“ดาวเหนอื! มาได้ยงัไง” เสยีงเรยีกของดาวเหนอืท�าเอาปิ่นมุกสะดุ้ง

ตกใจมาก หญงิสาวหนักลบัมามองดาวเหนอือย่างหวั่นใจระคนสงสยั 

“บงัเอญิมางานอาสาแถวนี้ค่ะ อุ๊ย! คยี์การ์ด จะขึ้นไปหาผู้ชายหรอื

คะ” ดาวเหนือที่พอเดาทางปิ่นมุกได้รีบชิงพูดดักคอขึ้นก่อนจนปิ่นมุก 

หน้าเสยีไป 

“เอ้อ...ก.็..นี่! ขอร้องละ ไม่ต้องมายุ่งสกัเรื่องได้ไหม”

“ข้างในน่ะ ตรงไหนอ้วน ย้วย ไม่เป๊ะไม่ได้เลยนะคะ แล้วนี่คุณจะ

ท้องไหมคะ มตีวัช่วยหรอืยงั” ดาวเหนอืเหน็ปิ่นมุกตั้งท่าจะเหวี่ยงใส่จงึพูด

สวนทันควัน ด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานเพราะเป็นทั้งเพื่อนทั้งเจ้านาย 

ที่เตบิโตมาด้วยกนัตั้งแต่เลก็ๆ ดาวเหนอืจงึรู้ดวี่าควรจะล่อหลอกถ่วงเวลา

ปิ่นมุกด้วยวธิไีหน 

ค�าพดูของดาวเหนอืได้ผล ป่ินมกุเริ่มหน้าเจื่อนไป ความมั่นใจถดถอย

ลงทลีะนดิๆ 



12  l  ด ว ง ใ จ ใ น ไ ฟ ห น า ว

“ดาวเหนอื แกไม่ใช่แค่คนงาน แกยงัเป็นเพื่อนรกัฉนัด้วยนะ ขอร้อง

ละ ไม่ต้องมายุ่งสกัเรื่องได้ไหม นะๆ” ด้วยความที่เอาแต่ใจตวัเอง เป็นคน

อยากได้อะไรก็ต้องได้ ปิ่นมุกเลยพลิกท่าทีจากเหวี่ยงวีนหันมาออดอ้อน

ขอร้องดาวเหนอืแทน 

แต่การออดอ้อนของปิ่นมุกไม่นานพอที่จะสร้างความอึดอัดลังเลใจ

ให้แก่ดาวเหนือนัก เพราะทีมบอดีการ์ดของเปรมจิตเดินทางมาถึงอย่าง 

เรว็รี่ 

“อ๊าย! ปล่อยๆ!” ปิ่นมุกเหน็บอดกีาร์ดของแม่แล้วเซง็สุดขดี ความ

โกรธ ผิดหวัง เสียใจพลุ่งพล่านมากจนเธออยากจะหันมาด่าทอต่อว่า 

ดาวเหนอืว่าเป็นเพื่อนทรยศ แต่ยงัไม่ทนัจะอ้าปากพดูอะไร ทมีบอดกีาร์ด 

กเ็ข้ามารวบตวั ปิดปากแล้วอุ้มเธอขึ้นรถตู้กลบัไปส่งให้เปรมจติทนัท ี

ดาวเหนือยืนส่งจนรถตู้ของปิ่นมุกลับสายตาไป จึงเห็นว่าปิ่นมุกท�า

คยี์การ์ดห้องของชายปรศินาตกอยู่ที่พื้น มอืไวกว่าความคดิ ดาวเหนอืรบี

คว้าคย์ีการ์ดมาไว้ในมอือย่างหมายมั่น พร้อมกบัโทร. รายงานเปรมจติทนัที

ที่ภารกจิของเธอเสรจ็สิ้นลง 

“ทมีบอดกีาร์ดพาคุณปิ่นมุกกลบัไปแล้วค่ะ” 

“ดมีาก ทนีี้แกขึ้นไปหามนัที่ห้อง” 

“หา! ขึ้นไปที่ห้องหรอืคะ!” ดาวเหนอืทวนค�าสั่งของเปรมจติเสยีงหลง

ด้วยความตกใจ ไม่อยากเชื่อหู 

“แกไปเจอมนันะ แล้วต่อโทรศพัท์ให้ฉนัคยุกบัมนั ขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลย” 

เปรมจิตออกค�าสั่งเสียงเฉียบขาดจนคนฟังอย่างดาวเหนือหน้าจ๋อย

ไป ดูท่าภารกจิของปิ่นมุกและชายปรศินาจะไม่จบลงง่ายๆ อย่างที่เธอคดิ

ไว้เลย 

ดาวเหนือขึ้นลิฟต์มาถึงห้องสวีตหรูหราราคาแพงที่ดูโอ่โถง เธอใช้ 

คีย์การ์ดเปิดเข้ามาในห้องของชายปริศนาด้วยใจตุ๊มๆ ต้อมๆ แล้วค่อยๆ 

ย่องเดนิส�ารวจไปทั่วเพื่อตามหาตวัชายเจ้าของห้อง
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จงัหวะเดยีวกนั เยี่ยมยุทธเพิ่งออกจากห้องน�้าแล้วได้ยนิเสยีงประตู

ห้องเปิดพอด ีมาถงึแล้วสนิะ...เยี่ยมยทุธยิ้มกริ่มในใจ รบีคว้าชดุคลมุอาบน�้า

มาสวมไว้ลวกๆ แล้วเดนิออกไปหาปิ่นมุก หมากตวัแรกที่จะใช้ในเกมของ

เขาทนัท ี

เยี่ยมยุทธเห็นหลังไวๆ ของหญิงสาวก�าลังเดินผ่านหน้าประตูห้อง

นอนแล้วไม่รอช้า รบีเข้าไปคว้าเอวบางไว้แล้วกอดจากด้านหลงั 

“ว้าย!” ทนัททีี่ถกูวงแขนก�าย�าของชายหนุม่โอบกอด ดาวเหนอืตกใจ

มากรีบหมุนตัวกลับพร้อมเงื้อมือฟาดไปบนสันกรามได้รูปของชายหนุ่ม 

ดงัเปรี้ยงด้วยกลไกการปกป้องตวัเอง 

ปฏิกิริยาต่อต้านรุนแรงมากของหญิงสาวท�าเอาเยี่ยมยุทธตกใจ 

ตระหนกัได้ทนัทว่ีาคนที่เขาสวมกอดเมื่อครูไ่ม่ใช่ป่ินมุก แต่กลบัเป็นผู้หญงิ

ที่สะดุดตาเขาตรงสี่แยกไฟแดงนั่นเอง

“นี่คุณ คุณเป็นใคร เข้ามาได้ยงัไง” 

ค�าถามผุดขึ้นในสมองของเยี่ยมยทุธมากมาย แต่ยงัไม่ทนัอ้าปากถาม

อะไร หญงิสาวตรงหน้ากต็่อสายโทรศพัท์มอืถอืแล้วยื่นส่งให้เขา 

“ใครน่ะ” เยี่ยมยุทธมองหน้าหญิงสาวสลับกับโทรศัพท์มือถือที่เธอ

ส่งมาให้อย่างไม่มั่นใจ แต่แล้วกย็อมยื่นมอืไปรบัสายที่ต่อรอไว้แต่โดยด ี

“สวสัดคีรบั” 

“ผูช้ายอย่างแก ฉนัรูน้ะว่าคดิอะไรอยู ่เลกิยุง่กบัลกูสาวฉนั ไม่งั้นแก

เจอดีแน่!” เสียงที่เต็มไปด้วยอ�านาจของเปรมจิตแผดก้องออกมาจาก

โทรศัพท์ท�าเอาเยี่ยมยุทธหน้าเสีย ตกใจมาก เปรมจิตรัวค�าพูดด่าทอใส่

เยี่ยมยุทธเสร็จแล้วก็วางสายไปทันทีจนชายหนุ่มรู้สึกสับสน งุนงงจับต้น 

ชนปลายไม่ถูก 

“ตกลงคุณเป็นใคร” เยี่ยมยุทธเริ่มไขข้อข้องใจด้วยการหันไปถาม

หญงิสาวคนสวยตรงหน้า

“ฉนัชื่อดาวเหนอื ฉนัเป็นเลขาฯ ของคุณปิ่นมุก” ดาวเหนอืเชดิหน้า
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ตอบด้วยท่าทางอวดดจีนน่าหมั่นไส้ 

เยี่ยมยุทธหรี่ตามองดาวเหนือตั้งแต่หัวจดเท้าด้วยท่าทางสงสัย ถึง

แม้ไม่แน่ใจเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างหญงิสาวกบัธนานุวตัร แต่เขาเริ่มจะ

ปะตดิปะต่อเรื่องราวได้แล้ว

“เอาไป แล้วไปตามปิ่นมุกมาให้ผม” เยี่ยมยุทธเดินไปหยิบกระเป๋า

สตางค์บนโต๊ะ แล้วควกัเงนิออกมาส่งให้ดาวเหนอืด้วยท่าทางสบายๆ ง่ายๆ 

ดาวเหนือเห็นท่าทางไม่ยี่หระกับทุกสิ่งบนโลกของเยี่ยมยุทธแล้ว 

หน้าเหลอ เธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้ชายคนนี้คิดว่า สามารถซื้อเธอได ้

ด้วยเงนิ “พ่อแม่ฉนัท�างานให้บ้านคณุเปรมจติตั้งแต่ฉนัยงัไม่เกดิ พอฉนัเกดิ 

คุณเปรมจิตก็ส่งเสียฉันเรียน ตอนฉันจมน�้าเกือบตายเพราะว่ายน�้าไม่เป็น 

ท่านกอ็อกค่ารกัษาให้ เงนิแค่นี้น้อยเกนิไปมั้งคะ” 

“เข้าใจละ เขาไม่ได้เรยีกเลขาฯ เขาเรยีกคนใช้!” 

ความเข้าใจของเขากระจ่างแล้ว เยี่ยมยทุธพดูโต้กลบัด้วยวาจาเผด็ร้อน

จนดาวเหนือตวัดสายตากร้าวใส่อย่างไม่พอใจ เยี่ยมยุทธเองก็มองท่าทาง

ปั้นปึ่งไม่ยอมรบัเงนิของดาวเหนอืด้วยความประหลาดใจ 

“ฟังนะ ที่คุณพูดน่ะเศษเงินของคนรวย เขาก็แค่ใช้เงินซื้อใจคุณ  

ไม่ต้องไปจงรกัภกัดหีรอกน่า เอ้า...นี่ผมให้เพิ่ม” เยี่ยมยทุธพยายามโน้มน้าว

ดาวเหนอืหนกัขึ้นด้วยการควกัเงนิออกมาอกีก้อน แต่ดาวเหนอืไม่สนใจ เธอ

มองเขาอย่างรงัเกยีจ

“อี๋...ไอ้ผู้ชายชั่ว นี่ไม่ใช่เรื่องเลก็ๆ นะ คุณก�าลงัขอนอนกบัเจ้านาย

ฉันนะ ไม่ใช่ชวนมาใส่บาตร ฉันถึงจะยอมง่ายๆ” ดาวเหนือแสดงสีหน้า

รังเกียจ ไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกับคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ เธอมองเยี่ยมยุทธ

ด้วยสายตาดูแคลนเป็นครั้งสุดท้าย แล้วหมุนตวัตั้งท่าจะออกจากห้องไป 

ท่าทางเชดิสะบดัและค�าพูดเผด็ร้อนของดาวเหนอืสร้างความหงุดหงดิ

ใจให้เยี่ยมยทุธอยูไ่ม่น้อย เขาเอื้อมมอืไปหยบิแก้วน�้าที่ดื่มทิ้งไว้และมนี�้าแขง็

ตดิก้นแก้วอยู่ขึ้นมาเทใส่ลงไปในหลงัเสื้อของดาวเหนอื 
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“อ๊าย! ไอ้คนหยาบคาย คนบ้า นี่คดิจะท�าอะไรเนี่ย” ทนัททีี่ก้อนน�้าแขง็

หล่นเข้าไปในหลงัเสื้อ อาการเยน็วาบไปทั่วแผ่นหลงักท็�าเอาดาวเหนอืกรดีร้อง

ดิ้นเร่าด้วยความตกใจ 

“เมื่อกี้เห็นเธออยู่ตรงสี่แยก ชอบท�างานจิตอาสาหรือ ท�าไมถึงท�า 

ชวีตินี้เป็นคนใช้ กเ็ลยใฝ่ฝันว่าจะตายไปเป็นนางฟ้างั้นสนิะ” เยี่ยมยุทธยนื

มองดาวเหนือพยายามล้วงเอาน�้าแข็งออกจากหลังด้วยความสะใจ ซ�้ายัง

พูดจายั่วประสาทกวนโมโหหนกัขึ้น 

“คณุนี่มนัตวัร้ายของแท้! ฉนัไม่เข้าใจเลยว่าคุณหนูชอบคุณได้ยงัไง!” 

ดาวเหนือล้วงน�้าแข็งออกจากเสื้อได้ในที่สุด สะบัดหน้าหันกลับมามอง 

เยี่ยมยทุธด้วยสายตาขุน่แค้นแล้วเดนิกระแทกส้นปึงปังจากไป ทิ้งให้เยี่ยม-

ยุทธยนืฉกียิ้มร่า โบกมอืบ๊ายบายส่งอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว 

ทันทีที่ดาวเหนือเดินออกจากห้องไป เยี่ยมยุทธกลับมาท�าหน้าเข้ม

เครยีดจรงิจงั เขาทิ้งตวัลงนั่งบนโซฟาอย่างเซง็ๆ แผนการของเขาไม่ส�าเรจ็ 

ดูเหมอืนว่าทั้งเปรมจติและดาวเหนอืคอืก้างชิ้นใหญ่ที่ขวางทางอยู่

ด้านหน้าโรงแรมที่พกั ดาวเหนอืเดนิปึงปังกระแทกส้นลงมายนืมอง
ด้วยความเจบ็แค้น...ไอ้ผู้ชายเลว! ไอ้ตวัร้าย! ยิ่งคดิกย็ิ่งแค้น หญงิสาวท�า

หน้านิ่วกดัฟันกรอดด้วยความหงดุหงดิไม่พอใจ ตั้งแต่เกดิมาเธอไม่เคยเจอ

ผู้ชายเลวร้ายขนาดนี้มาก่อนเลย! 

จริงอยู่ว่าดาวเหนือต้องไปช่วยแก้ปัญหารุงรังเรื่องแฟนเก่าของ 

ปิ่นมุกหลายครั้ง ทั้งนอกใจ ทั้งหลอกเอาเงินหรือแม้กระทั่งเกาะกระแส

ทายาทสาวคนเดยีวของธนานุวตัร แต่ไม่เคยมใีครเลวร้ายถงึขนาดนดัป่ินมกุ

มาโรงแรมตั้งแต่อาทิตย์แรกที่พบกันแบบนี้...ดาวเหนือปฏิญาณกับตัวเอง

ดว้ยความรกัและความจงรกัภกัดทีี่มต่ีอป่ินมกุและเปรมจติ เธอจะไม่ยอม

ให้นายตวัร้ายนี่เข้าใกล้นายของเธออย่างเดด็ขาด 

เปรมจติมบีญุคณุต่อครอบครวัของเธอมาก ตั้งแต่สมยัก่อตั้งธนาคาร
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รุ่นแรกๆ แดน พ่อของดาวเหนือก็ได้รับต�าแหน่งพนักงานขับรถ ส่วน 

เดือนเพ็ญผู้เป็นแม่ก็เป็นหัวหน้าแม่บ้าน คอยท�างานบ้านงานครัวอยู่ที่

คฤหาสน์ศลิาทอง ต่อมาแดนที่ผดิหวงักบัการเป็นนายทหารเรอืเริ่มตดิเหล้า 

ละเลยหน้าที่ ถึงกระนั้นเปรมจิตก็ไม่ทอดทิ้ง ให้แดนเปลี่ยนหน้าที่มาเป็น

คนดูแลสวนของบ้าน และรบัเงนิค่าจ้างเป็นรายวนัไป 

จนเมื่อดาวเหนอืคลอดออกมา เปรมจติที่เพิ่งมป่ิีนมกุเหมอืนกนัเลย

รบัส่งเสยีเลี้ยงดดูาวเหนอืให้โตมาเป็นเพื่อนกบัป่ินมกุ บญุคณุของเปรมจติ

ที่มีต่อครอบครัวของดาวเหนือนั้นท่วมท้นจนท�าให้ดาวเหนือไม่ลังเลเลย 

ที่จะท�างานเป็นผู้ช่วยปิ่นมุกตลอดไป ถึงแม้หลายครั้งจะต้องยอมเป็น 

ที่รองรบัอารมณ์เอาแต่ใจของปิ่นมุก 

สิ้นสุดวนัที่แสนเหนื่อยล้า ดาวเหนอืเดนิทางกลบัมาถงึบ้าน เจอพ่อ

นอนเมาหลบั มอืกอดขวดเหล้าอยูห่น้าบ้าน เหลอืบมองเข้าไปในบ้านเหน็แม่

นั่งสวดมนต์อยู่หน้าหิ้งพระ ข้างๆ ตวัมกีระป๋องแป้งที่แม่เตรยีมไว้ส�าหรบั

ขูดหาเลขเด็ด ความหวังของคนจนในช่วงปลายเดือน...ดาวเหนือมองภาพ

ตรงหน้าแล้วได้แต่ทอดถอนใจ เธอนกึภาพไม่ออกว่าหากครอบครวัของเธอ

ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณเปรมจิตและปิ่นมุก ชีวิตของเธอสามคน 

พ่อแม่ลูกจะประคบัประคองกนัไปในทศิทางไหน 

ยังไม่ทันที่ดาวเหนือจะได้ถอดรองเท้า เสียงโทรศัพท์มือถือรุ ่น 

กลางเก่ากลางใหม่ของเธอกด็งัขึ้น ดงึความสนใจจากเดอืนเพญ็ให้ออกจาก

สมาธ ิ

“ดาวเหนอื แกทรยศฉนั” 

ดาวเหนอืเปิดดคูลปิวดิโีอที่ป่ินมกุส่งมา ป่ินมกุเจ้าของเสยีงก�าลงัยนื

อยู่บนดาดฟ้าของธนานุวตัร

“คุณหนู...ดาดฟ้า” 

ภาพที่เห็นพาให้หัวใจของดาวเหนือกระตุกวูบด้วยความหวั่นใจ  

เดอืนเพญ็เหน็ท่าทางของดาวเหนอืแล้วเดาได้ทนัทวี่าปิ่นมุกก�าลงัก่อเรื่องให้
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ทุกคนเดอืดร้อนอกีแล้ว 

“คุณหนูท�าไมหรอืนงัดาว” 

“ต้องไปบอกคุณท่าน...ไม่...ไม่ได้ เดี๋ยวไปกันใหญ่” ดาวเหนือ 

ไม่ได้ยินค�าถามของแม่ เธอรีบวิ่งออกจากบ้านไปด้วยความวิตกกังวลใจ 

กลวัว่าปิ่นมุกจะขาดสตจินท�าอะไรเกนิเลย 

“เฮ้อ คุณหนูจอมป่วน ก่อเรื่องอกีแล้ว” เดอืนเพญ็มองตามท่าทาง

ลุกลี้ลกุลนของดาวเหนอืแล้วได้แต่ทอดถอนใจ ป่ินมกุเป็นผูห้ญงิเจ้าอารมณ์ 

เป็นดรามาตวัแม่ สร้างความล�าบากให้ดาวเหนอืมาตลอด 

บนดาดฟ้าของธนานุวัตร ปิ่นมุกนั่งพร�่าพลอดทอดอาลัยอยู่ตรง
บรเิวณที่เยี่ยมยทุธยนืเมื่อเช้า ด้วยความเสยีใจผดิหวงัที่ไม่ได้ออกไปเจอกบั

เยี่ยมยุทธ 

“คุณหนูไปท�าอะไรตรงนั้นคะ เข้ามาค่ะ” ดาวเหนือรีบวิ่งกระหืด 

กระหอบขึ้นมาหาป่ินมกุด้วยความร้อนใจ และเธอยิ่งร้อนใจหนกัขึ้นเมื่อเหน็

ว่าปิ่นมุกนั่งหมิ่นเหม่น่าหวาดเสยีวอยู่บนขอบก�าแพง 

“นังคนทรยศ เธอไม่ได้เป็นแค่เลขาฯ ฉันนับเธอเป็นเพื่อน แต่เธอ

กลับเข้าข้างแม่ฉัน” ปิ่นมุกตวัดสายตากร้าว ตวาดแว้ดใส่ดาวเหนือด้วย

ความขุ่นแค้นใจ นกึโทษไปว่าเป็นเพราะดาวเหนอืถ่วงเวลาตนเอาไว้ ท�าให้

ตนไม่ได้ไปเจอกับเยี่ยมยุทธ จึงระเบิดความอัดอั้นเสียใจออกมาทั้งน�้าตา 

“คุณเยี่ยมยุทธมาบอกรกัฉนัตรงนี้ เขาอุตส่าห์ท�าเพื่อฉนั แต่ฉนัท�าอะไรให้

เขาไม่ได้เลย” 

ดาวเหนอืมองป่ินมกุร้องไห้ฟมูฟายแล้วระอาใจ ได้แต่ยนืถอนใจอยู่

ตรงนั้น เธอนกึย้อนไปถงึเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ ในอดตีของป่ินมกุ ทกุครั้งที่นาย

ของเธอเจบ็ปวดเสยีใจมกัท�าร้ายตวัเองเพื่อประชดชวีติ มทีั้งโกนหวั บุกไป

อาละวาดถงึบ้านของฝ่ายชายที่บอกเลกิและมคีนรกัใหม่ไปแล้ว ทกุการกระท�า 

ที่ไร้สตขิองป่ินมกุนั้นหากโชคร้ายจะถูกนกัข่าวเกบ็ภาพเอาไวไ้ด ้แลว้เอาไป
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ลงข่าวหน้าหนึ่งเป็นที่โจษจนัไปทั่วประเทศ แต่ผูเ้ป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนรกั

ของเธอกไ็ม่หลาบจ�า ยงัคงโหยหาความรกัและเอาแต่ใจตวัเองตลอดมา 

“ฉนัเกดิมาบนกองเงนิกองทอง มเีงนิเป็นหมื่นล้าน แต่ฉนักลายเป็น

คนที่ไม่มคีวามสขุที่สดุในโลก แค่จะมแีฟนสกัคนยงัท�าไม่ได้” ป่ินมกุร้องไห้

ตดัพ้อต่อเนื่องไป น้อยใจในโชคชะตาของตวัเอง เพราะชวีติของเธอนั้นถูก

เปรมจติบงการทุกย่างก้าว ท�าให้เธอไม่เคยมอีสิระและไม่สามารถท�าอะไร

ตามใจตวัเองได้เลย 

“ปิ่นมุก อย่าท�าอะไรบ้าๆ นะ เข้ามาข้างในเร็ว” จินดาลูกสาวของ 

พีระ ที่เป็นเพื่อนสนิทของทั้งดาวเหนือและปิ่นมุกปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วย 

เกลี้ยกล่อมปิ่นมุกอกีแรง 

“คุณเยี่ยมยุทธอุตส่าห์เสี่ยงตายมาบอกรักฉันตรงนี้ ฉันอยากรู้สึก

เหมอืนที่เขารู้สกึ”

“เดี๋ยวผผีลกั เดี๋ยวเกดิล้ม เดี๋ยวนกบนิโฉบ อะไรๆ กเ็กดิขึ้นได้นะ 

เข้ามาเรว็” จนิดาพยายามพูดเตอืนสตปิิ่นมุก 

ใช้เวลาพกัใหญ่ กว่าป่ินมกุจะได้สต ิหลงัจากได้ระบายอารมณ์ด่าทอ

ตดัพ้อดาวเหนอืและชะตาชวีติ ป่ินมกุกห็มนุตวัจะกลบัเข้ามาด้านใน แต่เธอ

ก้าวพลาดเสยีหลกัล้มก�าลงัจะร่วงออกไปด้านนอกอาคาร 

“ว้าย!” 

“คณุหน!ู” ดาวเหนอืไม่รอช้า รบีวิ่งเข้าไปคว้าตวัป่ินมกุกลบัมาด้านใน

ได้อย่างปลอดภยั 

ปิ่นมุกหันมามองดาวเหนือและจินดา สองสาวนี้คือเพื่อนสนิทที่อยู่

ข้างเธอมาตั้งแต่ยงัเดก็ อารมณ์อ่อนไหวย้ายมาซาบซึ้งในความรกัของเพื่อน

ทั้งสอง 

“เมื่อกี้เธอช่วยชวีติฉนั ฮอื...” ปิ่นมุกโผเข้ากอดดาวเหนอืแน่น 

“หน้าที่ของดาวเหนือคือดูแลคุณหนู ดาวเหนือไม่ยอมปล่อยให้คุณ

เป็นอะไรไปหรอกค่ะ” ดาวเหนือกอดตอบปิ่นมุกแน่น ทั้งดีใจและโล่งใจ 
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ที่ช่วยชวีติปิ่นมุกเอาไว้ได้อย่างทนัท่วงท ี

“ใจหายหมดเลย เหน็ไหม พดูไม่ทนัขาดค�า เราสามคนโตมาด้วยกนั 

ฉนัขาดใครสกัคนไปไม่ได้หรอกนะ อย่าท�าอะไรบ้าๆ แบบนี้อกีเลยนะปิ่น” 

จินดารีบโผเข้ามากอดเพื่อนทั้งสองคนแน่นด้วยความเป็นห่วงระคนดีใจ 

เหตุการณ์เพยีงเสี้ยววนิาทเีมื่อครู่นั้นช่างน่ากลวัเหลอืเกนิ 

ทั้งสามสาวกอดกระชบักนัแน่นขึ้นด้วยความรกัและห่วงใย มติรภาพ

ของเพื่อนทั้งสามคนแน่นแฟ้นและดูเหมอืนจะไม่มใีครมาท�าลายลงได้ 

“เยี่ยมยุทธ อัฐอนันต์ นักเล่นหุ้น เจ้าของพอร์ตที่เริ่มจากศูนย์ 
ปจัจบุนัมมีลูค่าหลายร้อยล้านในชั่วเวลาแค่ห้าปี ในประวตับิอกวา่เขาเกดิที่

เมอืงไทย สามสี่ปีนี้ใช้ชวีติท่องเที่ยวทั่วโลก จนเมื่อเดอืนที่แล้วค่อยกลบัมา

ที่เมอืงไทย เขาให้สมัภาษณ์ว่าคราวนี้จะตั้งรกรากที่เมอืงไทยครบั” 

วนัรุ่งขึ้น พรีะสบืประวตัขิองเยี่ยมยุทธมารายงานให้เปรมจติฟังถงึ

บ้าน เปรมจติหน้าเข้มเครยีดขึ้น รูส้กึไม่สบายใจ ตรงข้ามกบัป่ินมุกที่นั่งฟัง

ไปเล่นโทรศพัท์ไปอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว

“ไปเจอกนัที่ไหน” 

“ปาร์ตบี้านเพื่อนค่ะ อาทติย์ที่แล้ว”

“เจอกนัตอนเมาเนี่ยนะ พวกขี้เมา รกัสนุกเหมอืนแกละส ิฉนัไม่ให้

คบ!” 

เปรมจิตประเมินเยี่ยมยุทธผ่านค�าพูดและการกระท�าบ้าบิ่นเมื่อวาน

ด้วยความดูแคลน แต่ปิ่นมุกออกโรงปกป้อง ต่อล้อต่อเถียงกับแม่จน

บรรยากาศในบ้านเริ่มร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ 

“แกเป็นทายาทคนเดียวของธนาคารธนานุวัตร อีกหน่อยต้องท�า

หน้าที่ดแูลธนาคารนี้แทนฉนั สามขีองแกต้องเป็นคนดกีวา่นี้ ที่ส�าคญั จะรู้

ได้ยงัไงว่ามนัไม่ได้คดิจะปอกลอกแก”

“เขาเป็นคนเก่ง คนฉลาด เขารวยเป็นร้อยๆ ล้าน”
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“แต่ของแกเป็นหมื่นล้าน เงินน่ะมันมีเวทมนตร์ดึงดูดคนให้มีความ

อยากไม่สิ้นสดุ คนมร้ีอยกอ็ยากมพีนั คนมหีมื่นกอ็ยากมแีสน มนัไม่มใีคร

พอหรอก เพราะฉะนั้นแกห้ามไปพบเขาอกี!” 

การปะทะคารมของสองแม่ลูกเป็นภาพชินตาที่ดาวเหนือเห็นเกือบ 

ทุกวี่วนั เปรมจติเจ้าเหตุผล เยน็ชา ดุเดด็ขาด ยอมหกัไม่ยอมงอ มนีสิยั

สวนทางกับลูกสาวอย่างปิ่นมุก ความขัดแย้งของทั้งสองคนสร้างความ

ล�าบากใจให้แก่ดาวเหนอืซึ่งเป็นคนกลางที่มกัจะถูกบงัคบัให้เลอืกข้าง 

แต่กรณีนี้ใจของดาวเหนือเอนเอียงไปทางเปรมจิตมากกว่า เพราะ 

ในบรรดาคนรักที่ผ่านมาของปิ่นมุก เธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนต�่าทราม 

ไร้มารยาทเท่ากบัเยี่ยมยทุธ การบอกรกัที่แสนระห�่าเมื่อวานนั่นกด็ไูม่จรงิใจ

เลยสกันดิ ยิ่งคดิอคตกิย็ิ่งก่อขึ้น ดาวเหนอืรู้สกึหวาดระแวง ไม่ไว้ใจนาย

เยี่ยมยุทธอะไรนี่เลย



“ผมขอโทษจริงๆ ครับที่ช้า นี่ผมทะเลาะกับช่างตกแต่งทุกวัน  
อดัเขา บี้เขาตามค�าสั่งของคณุ” ธน ูเลขาฯ คนสนทิรบีบอกเยี่ยมยทุธขณะ

พาชมบ้านใหม่ที่เยี่ยมยุทธซื้อไว้ และก�าลงัรอเวลาเข้าอยู่ถาวร

“ฉนัตวัคนเดยีว บ้านยิ่งใหญ่กย็ิ่งเหงา”

“อ้าว แล้วเจ้านายซื้อบ้านใหญ่ขนาดนี้ท�าไมครบั”

“บ้านใหญ่โตกแ็ค่โชว์ออฟว่าฉนัรวย สิ่งที่ส�าคญัคอืห้องท�างานต่างหาก” 

เยี่ยมยุทธพูดแล้วรีบก้าวฉับๆ ผ่านความหรูหราโอ่โถงของบ้านไปอย่าง 

ไม่ใส่ใจ เขามุ่งตรงไปยงัห้องท�างาน 

เยี่ยมยุทธสร้างตวัมาจากอาชพีนกัลงทนุในหุน้ เขาเป็นคนขยนั เวลา

ปกตเิขาอยูแ่ต่ในห้องท�างาน มุง่มั่นสร้างตวัด้วยวธิเีล่นแร่แปรธาตุหุ้นต่างๆ 

ให้กลายเป็นเงนิ 

ส�าหรับเยี่ยมยุทธ ความใหญ่โตของบ้านไม่อาจเยียวยาความว้าเหว่

ของเขาได้ เยี่ยมยุทธสูญเสียครอบครัวคือพ่อแม่และน้องสาว จนต้องไป

อาศยัอยูบ้่านเดก็ก�าพร้าตั้งแต่ยงัเลก็ การสญูเสยีครอบครวัครั้งนั้นผดิปกติ

๒
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เกนิกวา่จะเป็นอบุตัเิหตไุฟไหม้ธรรมดา จากที่ตามสบืมาเขาพบวา่มเีบาะแส

หลายๆ อย่างบ่งชี้ไปทางฆาตกรรม และทกุสิ่งที่เกดิขึ้นนั้นเกี่ยวกบัธนานุวตัร

นี่เป็นสาเหตุที่เยี่ยมยุทธท�าตวัลกึลบั เขาพยายามเข้าไปหาความจรงิ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่แผนการครั้งก่อนของเขากลับต้องสะดุด พังไม่เป็นท่า

เพราะก้างขวางคอชิ้นใหญ่ที่ชื่อว่าดาวเหนือ...คิดแล้วถอนหายใจออกมา 

เฮอืกใหญ่ ดูเหมอืนว่าเขาจะต้องจดัการดาวเหนอืออกไปให้พ้นทาง

ตกค�่า หลงัจากไปท�างานที่ธนานุวตัร และดูแลปิ่นมุกเรยีบร้อยแล้ว 
‘ยายก้างขวางคอชิ้นใหญ่’ กก็�าลงันั่งรวันิ้วอยูห่น้าโน้ตบุก๊รุน่กลางเก่ากลางใหม่

ที่ปิ่นมุกยกให้ ดูแลเพจขายครีมออนไลน์ที่ตนเปิดไว้เพื่อหารายได้เสริม 

แม้ว่าการท�างานให้บ้านศิลาทองและธนานุวัตรจะท�าให้ครอบครัวของ 

ดาวเหนอืมรีายได้ แต่มนักย็งัไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายที่รั่วไหล จนแดนต้อง

ไปกู้หนี้ยมืสนินอกระบบ 

ระหว่างที่ดาวเหนือก�าลังนั่งเฝ้ารอออร์เดอร์ของลูกค้าอยู ่นั้น 

โทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นจนเธอหลงนึกไปว่าเป็นลูกค้า รีบกดตอบรับด้วย

น�้าเสยีงสดใส 

“แม่ค้าครมีหน้าเด้งรบัสายค่ะ” 

“ครมีหน้าเด้ง? ขายของออนไลน์งั้นหรอื”

“คุณเยี่ยมยุทธ คุณเอาเบอร์ฉนัมาจากไหน” เสยีงทุ้มต�่าที่ลอดผ่าน

สายมานั้นคุ้นหูจนดาวเหนอืตกใจ 

“นดัคุณเปรมจติให้ผม หกโมงเยน็พรุ่งนี้” 

แต่ยังไม่ทันที่จะอ้าปากถามอะไร เยี่ยมยุทธก็ชิงพูดความต้องการ

ของตวัเองจบและวางสายไปแล้ว!

‘อตีานี่ไปเอาเบอร์ฉนัมาจากไหน แล้วคดิว่าตวัเองเป็นใครถงึได้มาสั่ง

ฉัน’ ความสับสนและหงุดหงิดพลุ่งขึ้นปะปนกันอยู่ในสมอง ดาวเหนือวาง

โทรศัพท์ลงบนเตียงโครมใหญ่ แล้วกลับมานั่งฮึดฮัดไม่พอใจ หน็อย... 
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ไอ้ตวัร้าย คดิจะลองดกีบัฉนังั้นหรอื ได้! เราจะได้เหน็ดกีนั! 

ดาวเหนอืเกบ็อาการขุน่ข้องเรื่องเยี่ยมยทุธไว้ในใจ แล้วเอาไปปรกึษา

กบัเปรมจติและพรีะในวนัรุ่งขึ้น 

“แปลก! จะจบีสาว แต่ขอพบแม่เขา ทั้งๆ ที่รู้ว่าเขารงัเกยีจเนี่ยนะ”
“เรียกร้องความสนใจหรือเปล่า...ประวัติเขาเป็นเด็กก�าพร้า โตมา 

ในสถานเลี้ยงเดก็ก�าพร้า มคีนรบัไปเลี้ยงกอ็ยูไ่ม่ทน คนไม่มหีวันอนปลายเท้า

แบบนี้ฉนัรบัไม่ได้” 

พฤตกิรรมพลิกึของเยี่ยมยทุธท�าเอาเปรมจติและพรีะสบัสนงนุงงไป 

ตลอดเวลาหลายสิบปีที่เปรมจิตเป็นประธานใหญ่ธนาคารธนานุวัตร มีแต่

คนนอบน้อมเกรงขาม ไม่เคยมใีครห้าวหาญและกล้าท�าแบบนี้กบัเธอ 

“ให้พบเถอะครับ ยิ่งขัดขวางคุณหนูจะยิ่งอาละวาด ผ่อนปรนบ้าง 

อกีหน่อยกเ็ลกิ เหมอืนแฟนเก่าทุกคน” 

หลงัจากที่นิ่งไปสกัครู่ พรีะกเ็อ่ยขึ้นมาอย่างใจเยน็ ด้วยท่าทางสุขุม

และมเีหตุผลของเขาท�าให้เปรมจติที่ก�าลงัเดอืดเริ่มสงบลง 

“กไ็ด้” ในที่สดุเปรมจติตดัสนิใจตอบรบัการนดัหมายของเยี่ยมยทุธ 

เธอออกค�าสั่งดาวเหนอืให้โทร. ตามชายหนุ่มเข้ามา แม้ลกึๆ แล้วในใจของ

เปรมจติจะรูส้กึต่อต้านเยี่ยมยทุธ แต่การเรยีกเข้ามาประเมนิดทู่าทอีกีฝ่าย

ตามค�าแนะน�าของพรีะกเ็ป็นความคดิที่ไม่เลวเหมอืนกนั 

ค�าสั่งของเปรมจิตนั้น ดาวเหนือออกจะตะขิดตะขวงใจอยู่บ้าง แต่

เธอกต็้องท�า แม้ว่าในใจของเธอจะค้านหวัชนฝาไม่อยากยุ่ง ไม่อยากเสวนา

กบัผู้ชายคนนี้ แต่สิ่งที่เธอท�าได้มเีพยีง... 

“ค่ะ” ค�าเดยีวสั้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้านาย 

ทันทีที่ได้รับการติดต่อจากดาวเหนือ รอยยิ้มประหลาดปรากฏขึ้น
บนใบหน้าของเยี่ยมยุทธ เขาใช้เวลาตลอดทั้งวัน นั่งเทรดซื้อขายหุ้นกับ
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พจนย์ี โบรกเกอร์คูใ่จผ่านวดิโีอคอลอย่างอารมณ์ด ีก่อนที่จะอาบน�้าแต่งตวั

ด้วยเสื้อผ้าราคาแพงแล้วขบัรถออกมาที่ธนานุวตัรตามเวลานดัหมาย 

เยี่ยมยทุธเดนิลงจากรถมาเจอดาวเหนอืยนืหน้ามุ่ยรอรบัตนอยูอ่ย่าง

จ�าใจ เขาไล่สายตามองการแต่งตัวที่เต็มไปด้วยลายการ์ตูนของดาวเหนือ

แล้วนิ่วหน้าใส่หญงิสาวอย่างเหยยีดๆ ดูแคลน 

“ชุดที่มตีุ๊กตาเนี่ย เคยคดิไหมว่ามนัดูปัญญาอ่อน ศกึษาการแต่งตวั

ให้ดูดีได้ในเน็ตนะ เขามีเยอะ” เยี่ยมยุทธตั้งใจพูดยียวนกวนประสาท 

ดาวเหนอื แล้วรบีก้าวฉบัๆ ขึ้นลฟิต์ไป ปล่อยให้ดาวเหนอืยนือึ้ง หน้าชาวาบ

กบัค�าพดูถากถางอยูส่กัพกั แล้วจงึเดนิกดัฟันกรอดตามขึ้นลฟิต์มาพร้อมกนั 

ไอ้คนปากเสยี! ไอ้คนไม่มคีวามเป็นสุภาพบุรุษ! 

ตลอดเวลาที่อยู่ในลิฟต์ ในสมองดาวเหนือผุดสารพัดค�าด่าที่เธอ

อยากตะโกนใส่หน้าเยี่ยมยทุธ ค�าวจิารณ์เจบ็แสบของเขาท�าลายความมั่นใจ

จนเธอหวั่นไหว ดาวเหนอืลอบมองเงาตวัเองที่สะท้อนจากประตูลฟิต์อย่าง

เครียดๆ แต่ความสูงใหญ่ของเยี่ยมยุทธท�าให้เขามองเห็นทุกการกระท�า 

ของเธอ 

“ไม่ต้องมองหรอก เชื่อเถอะน่าว่ามนัปัญญาอ่อนจรงิๆ” 

อีกแล้ว...นายตัวร้ายพ่นค�าพูดเจ็บแสบออกมาเล่นงานเธออีกแล้ว 

ดาวเหนอืเม้มปากกดัฟันแน่น พยายามอดทน เธอได้แต่ภาวนาให้ลฟิต์รบี

ขึ้นไปถงึที่หมายโดยเรว็ เพื่อตนจะได้เป็นอสิระจากอตีาเยี่ยมยุทธนี่ 

“แล้วไปท�างานจติอาสาให้เดก็พวกนั้นมานานเท่าไหร่แล้ว อกีหน่อย

กเ็บื่อ เดี๋ยวกต็้องทิ้งเขา” 

แต่ดเูหมอืนขมุนรกในลฟิต์ของดาวเหนอืจะไม่สิ้นสดุลงง่ายๆ ค�าพดู

วิพากษ์วิจารณ์เผ็ดร้อนตั้งแต่เรื่องการแต่งตัวตลอดจนการเป็นจิตอาสา 

ที่บ้านเดก็ก�าพร้าของเยี่ยมยุทธ คอืฟางเส้นสุดท้ายที่ท�าให้ความอดทนของ

ดาวเหนอืขาดผงึ 

“ใช่ ฉนัเป็นแค่คนใช้! ฉนัมหีนี้สนิ เงนิเดอืนชกัหน้าไม่ถงึหลงั ฉนั
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ไม่มปัีญญาซื้อชดุหรรูาคาแพงเหมอืนพวกเทวดานางฟ้าอย่างคณุ” ดาวเหนอื

หมดความอดทน รีบหมุนตัวกลับมาประจันหน้ากับเยี่ยมยุทธด้วยสายตา

ดุกร้าวจริงจังจนเขาอึ้ง ตกใจไป “ส่วนเรื่องจิตอาสา ตอนเก้าขวบพ่อฉัน 

ตดิเหล้า แม่ฉนับ้าท�าบุญ ฉนัถูกทิ้งไว้ที่บ้าน ไม่มเีงนิ ไม่มขี้าว ฉนักเ็ลยไป

ขอข้าวที่มูลนธิกินิ ฉนัไม่ต่างจากเดก็ก�าพร้าพวกนั้น ฉนัจะทิ้งเขาท�าไม” 

ดาวเหนือพรั่งพรูความรู้สึกที่อัดอั้นตอบโต้เยี่ยมยุทธทั้งที่ไม่ได้ถาม 

เยี่ยมยุทธตระหนกัได้ทนัทถีงึชวีติอนัเหนื่อยล้าของดาวเหนอื

ร่างกายเล็กๆ ของเธอค่อยๆ ก้าวขยับเข้าไปหาร่างใหญ่ของเยี่ยม-

ยทุธอย่างช้าๆ ท่าทางเอาเรื่อง...พอกนัท!ี ไม่ไหวแล้ว ต่อจากนี้ฉนัจะไม่ยอม

ให้เขาดูแคลนอกีต่อไป 

ตาสบตา ประจนัหน้าตรงนั้นอยู่หลายวนิาที

ติ๊ง! 

ทันทีที่ถึงจุดหมาย ประตูลิฟต์ก็เด้งเปิดออกเหมือนระฆังช่วยชีวิต 

ท่าทางเล็กพริกขี้หนูของดาวเหนือท�าเอาเยี่ยมยุทธรู้สึกทึ่ง ร่างเล็กๆ ที่

พยายามจะท�าตัวแกร่งกล้าของเธอท�าให้เขาอดไม่ได้ที่จะแกล้งและฟังเธอ

หวดีร้องด้วยความตกใจ 

พลนัฝ่ามอืใหญ่ของเยี่ยมยทุธคว้าหมบัเข้าที่ก้นของดาวเหนอื พร้อม

กบัยกัคิ้วหลิ่วตาให้ 

“อ๊าย ไอ้บ้า!”

“แค่จะบอกว่าเด็กก�าพร้าวัยอนุบาลเอาน�้าแข็งใส่เสื้อ เด็กประถม 

จบัก้นพี่เลี้ยง คุณเจอหรอืยงั” 

เยี่ยมยุทธทิ้งทวนค�าพูดกวนประสาทเป็นครั้งสุดท้าย แล้วก้าวฉบัๆ 

ออกจากลิฟต์ไปยังห้องเปรมจิต ทิ้งให้ดาวเหนือยืนตกใจอ้าปากหวอ ทั้ง

โกรธทั้งอายต่อการกระท�าของเขาอยู่เพยีงล�าพงั 

แปลก! ผู ้หญิงคนนี้แปลกมากในสายตาของเยี่ยมยุทธ เธอดู 

ไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขา ไม่หวั่นไหว ไม่ลุ่มหลง 
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ในเสน่ห์ของเขา ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงนิ แล้วไหนจะดวงตากลมโตที่เตม็

ไปด้วยความจริงใจนั่นอีก เยี่ยมยุทธหน้าเครียด ในสมองคิดวนแต่เรื่อง

ของดาวเหนอื...ส�าหรบัเดก็ก�าพร้าที่ไม่มพี่อแม่ ภาพลกัษณ์พี่เลี้ยงสาวใจดี

ที่อาสามาท�างานดูแลที่บ้านเด็กก�าพร้าคือสิ่งคุ้นเคย มันคือภาพลักษณ์ที่

ตดิตวัดาวเหนอืและท�าให้เขาหวั่นไหวตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ 

ช่างเถอะ ก็แค่ผู้หญิงพื้นๆ ที่ชอบแต่งตัวประหลาดๆ จะไปสนใจ

อะไรกนันกักนัหนา...เยี่ยมยุทธส่ายหน้าแรงๆ พยายามสลดัความคดิเรื่อง

ดาวเหนือออกจากหัว แล้วกลับมาโฟกัสที่ภารกิจของตัวเอง สายตาของ

เยี่ยมยุทธจ้องมองไปที่ประตูห้องของเปรมจิตตรงหน้าด้วยความมุ่งมั่น  

ไม่ว่ายงัไงวนันี้เขาจะต้องได้ความคบืหน้า จะไม่ยอมกลบับ้านมอืเปล่าโดยที่

ไม่ได้เบาะแสอะไรเพิ่มเตมิเดด็ขาด

ทันทีที่เยี่ยมยุทธเดินก้าวเข้าในห้องของเปรมจิต ประธานหญิงคน

แรกและคนเดียวของธนานุวัตร เปรมจิตก็ท�าให้เยี่ยมยุทธรู้ว่าเธอคือ 

เสอืนอนกนิที่รอให้เหยื่ออย่างเขาเดนิเข้ามาหา เพราะทนัททีี่เขาเปิดปากยื่น

ข้อเสนอขอเข้ามาท�างานในธนานวุตัรแบบไม่เอาเงนิเดอืน เปรมจติกส็ามารถ

สืบหาประวัติของเขาขึ้นมาโต้แย้ง ตีแตกทุกประตูจนเยี่ยมยุทธจนด้วย 

ค�าพูด ยอมพ่ายแพ้ไป เปรมจติ ศลิาทอง ยายราชนินี�้าแขง็นี่ร้ายกว่าที่เขา

คดิไว้มากทเีดยีว 

การเจรจาของเยี่ยมยุทธและเปรมจิตปิดฉากลงอย่างรวดเร็วจน 

ดาวเหนือรู้สึกลิงโลด สะใจมากที่เยี่ยมยุทธเสียหน้า เธอพยายามควบคุม

สตแิละอารมณ์ของตวัเองให้เรยีบนิ่งไว้ในขณะที่ต้องเดนิลงไปสง่เยี่ยมยทุธ

ออกจากตกึส�านกังาน 

ดาวเหนือเดินน�าร่างสูงใหญ่ของเยี่ยมยุทธกลับมาตามโถงทางเดิน 

ผ่านห้องอนุสรณ์และห้องท�างานต่างๆ ไปยังลิฟต์ ค�่าแล้ว พนักงานกลับ

บ้านจึงออกจากตึกไปหมดแล้ว ดาวเหนือได้แต่นึกอย่างลิงโลดว่านี่คงเป็น

ครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอกบัผู้ชายปากร้ายอย่างเยี่ยมยุทธ 
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“อมื ชกัสงสารคุณปิ่นมุก มแีม่โคตรดุ ผมขอไปเข้าห้องน�้านะ” 

การหลดุพ้นเป็นอสิระจากนายตวัร้ายไม่ได้ง่ายอย่างที่คดิ เยี่ยมยุทธ

เริ่มมอีาการสั่นส่าย ดวงตาค้นหาบางอย่าง เขาเผ่นแผลว็วิ่งเข้าห้องน�้าไป 

ดาวเหนอืได้แต่ยนือึ้ง เบื่อหน่ายคนลลีามาก เอาวะ...ไหนๆ กจ็ะได้

เจอกนัครั้งสุดท้ายแล้ว ดาวเหนอืตดัสนิใจยนืรอเยี่ยมยุทธอยู่ที่หน้าประตู 

สลบักบัก้มมองนาฬิกาข้อมอืของตวัเองด้วยความกระวนกระวายใจ 

“เร็วๆ นะคะ ชั้นนี้ก�าลังจะปิด พอคุณท่านกลับ ตึกจะปิดทันที 

เพื่อรักษาความปลอดภัย” ดาวเหนือตะโกนเข้าไปในห้องน�้า แล้วรีบหยิบ

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้างล่างให้

เลื่อนระบบการลอ็กนริภยัของชั้นนี้ออกไปอกีนดิ 

“ท่านประธานเสรจ็แล้วค่ะ ก�าลงัจะลงไป แต่ฉนักบัแขกยงัไม่ได้ลง

นะคะ อย่าเพิ่งลอ็กชั้นนี้นะคะ ขอเวลาสบิห้านาท ีแค่สบิห้านาทคี่ะ”

ในขณะที่ดาวเหนอืก�าลงัง่วนอยูก่บัการคยุโทรศพัท์ ขอร้องอ้อนวอน

เจ้าหนา้ที่รกัษาความปลอดภยัอยู่นั้น เยี่ยมยุทธอาศยัจงัหวะนี้หลบออกมา

จากห้องน�้าแล้ววิ่งกลบัไปที่ห้องอนุสรณ์ สถานที่แสดงประวตัธินาคาร 

คดิหรอืว่าคนอย่างเขาเข้าถ�้าเสอืแล้วจะไม่ได้อะไรตดิไม้ตดิมอืไปด้วย 

ภายในห้องอนสุรณ์ เตม็ไปด้วยรางวลัเกยีรตยิศจากสมาคมการเงนิ

ต่างๆ ระดบัโลก ตลอดจนรูปภาพของผู้บรหิารรุ่นต่างๆ ที่ก่อตั้งธนาคาร

ธนานุวัตรแห่งนี้...ไม่มีใครรู้ว่าพ่อของเขา นนท์ อัฐอนันต์ คือผู้ก่อตั้ง

ธนาคาร โดยถือหุ ้นร่วมกับ นายโตมร ศิลาทอง สามีของเปรมจิต  

เมื่อกจิการธนาคารแขง็แกร่ง เสรจ็ศกึจงึฆ่าขนุพล หนงัสอืพมิพ์ลงข่าวใหญ่

โตว่าเพลิงไหม้ที่บ้านของเขาอาจเป็นการลอบวางเพลิงเพื่อให้โตมรเข้า 

ครอบครองธนาคารแต่เพยีงผู้เดยีว แต่เพยีงไม่กี่วนัข่าวกเ็งยีบหายไป คดี

จบลงที่อุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร พ่อแม่ของเขาตาย น้องสาวที่ยังแบเบาะ 

หายสาบสูญ

เยี่ยมยุทธรีบหยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาถ่ายรูปเก็บภาพเบาะแส
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ต่างๆ หากคดนีั้นเป็นฆาตกรรม แม้โตมรจะตายไปแล้ว แต่เขาจะเอาผดิ 

ทุกคนที่เข้าร่วม ทุกคนที่ได้รับผลประโยชน์จากความตายของพ่อแม่ต้อง

รับผิดชอบ และที่ส�าคัญที่สุด เยี่ยมยุทธต้องการตามหาน้องสาวของเขา  

เขารู้สกึได้ว่าน้องสาวของเขายงัมชีวีติอยู่!

พลันสายตาของเยี่ยมยุทธสะดุดเข้ากับรูปสีจางๆ ที่อยู่ลึกเข้าไป 

ด้านในชั้นวางเหรยีญรางวลั เยี่ยมยทุธค่อยๆ ล้วงมอืเรยีวยาวของตนเข้าไป

หยบิรูปนี้ออกมาดูชดัๆ 

บรรยากาศในภาพเหมอืนเป็นงานเลี้ยงบรษิทั มเีปรมจติ โตมรผูเ้ป็น

สามนีั่งอยู่ตรงกลาง รายล้อมไปด้วยแขกเหรื่ออกีสามสี่คน บรรยากาศดู

ครึกครื้น เยี่ยมยุทธจ้องเขม็งไปที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ก�าลังนั่งยิ้มอยู่ข้างๆ 

เปรมจติ ถงึแม้ว่ารูปภาพนั้นจะเลอืนรางไปตามกาลเวลาแล้ว แต่เขาจ�าได้

ทนัทวี่าหนุ่มสาวคู่นี้คอืนนท์และสุดาพ่อแม่ของตน 

“พ่อกบัแม่...” อาการปวดแปลบแล่นขึ้นมาในหวัสมองเฉยีบพลนัจน

เยี่ยมยุทธแทบจะทรงตวัยนืไม่ไหว สมองของเขาถูกบบีคั้น ขมบัเต้นตุบๆ 

จนตาเริ่มพร่ามัว มองไม่เห็นพื้นข้างหน้า เยี่ยมยุทธพยายามประคองสติ

บังคับตัวเองให้ถ่ายรูปเก็บภาพนี้เอาไว้ สมองของเขาเริ่มสั่งการผิดปกต ิ

ท�าให้เขาได้ยนิเสยีงเดก็อ่อนร้องไห้โยเยอย่างน่าสงสาร

“โอ๊ย!” อาการทางประสาทเริ่มเล่นงานหนักขึ้นจนเยี่ยมยุทธทน 

ไม่ไหว ร่างกายสูงใหญ่ของเขาทรุดลงไปนอนกองกบัพื้น บดิเร่าทุรนทุราย

ด้วยความเจ็บปวด ในสมองของเขามีภาพวูบไหวสลับวนไปวนมาพาให้เขา

สบัสน จนในที่สุดสตขิองเยี่ยมยุทธกด็บัวูบลงไปพร้อมๆ กบัภาพเหล่านั้น 

และเสยีงเดก็ร้องไห้ 

ในห้วงแห่งความฝัน ไฟก�าลงัไหม้ลุกลามไปทั่วบ้านทั้งหลงั นนท์วิ่ง

หน้าตาตื่นเข้ามาหาลูกชายวัย ๗ ขวบที่ยืนร้องไห้ตกใจอยู่กลางบ้านด้วย

ความหวาดผวา

“บ้านไฟไหม้ พ่อ!”
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“พ่อมาแล้วลกู” นนท์รบีอุม้ลกูชายสดุรกัเอาไว้ในอ้อมแขน แล้วออก

วิ่งไปยงัประตูบ้านซึ่งเป็นส่วนเดยีวที่ไฟยงัลามไปไม่ถงึ 

แต่โชคชะตากลบัเล่นตลก เมื่อขื่อคานขนาดใหญ่ร่วงลงมาทบัร่างของ

นนท์ไว้ จงัหวะเดยีวกบัที่นนท์ใช้เรี่ยวแรงมหาศาลโยนร่างเลก็ๆ ของลกูชาย

ออกนอกประตูไปได้อย่างทนัท่วงท ี

“พ่อ!”

“ไปสลิูก วิ่งออกไป ไป๊” 

ทนัททีี่เดก็ชายลุกขึ้นทรงตวัได้ เขาตั้งท่าจะวิ่งกลบัเข้ามาหาพ่อด้วย

ท่าทางเสยีขวญั 

นนท์พยายามออกแรงดิ้นรน กระเสือกกระสน หาทางเอาตัวรอด

อย่างสดุก�าลงั แต่ด้วยแรงกดทบัมหาศาลของขื่อไม้อนัใหญ่ ท�าให้นนท์รูต้วั

ดวี่านี่เป็นวาระสุดท้ายในชวีติของตวัเองแล้ว 

“รบีหนไีป ไปหาแม่กบัน้อง เรว็เข้า!” นนท์ใช้ลมหายใจเฮอืกสดุท้าย

พูดจาสั่งเสียลูกชายสุดรักสุดดวงใจ แล้วแน่นิ่งหมดลมหายใจไปต่อหน้า

ต่อตาเดก็ชาย

เดก็ชายแก้วยนืมองร่างของพ่อถกูไฟกลนืกนิเข้าไปทลีะนดิด้วยความ

ตกใจ เขาตดัใจอย่างยากล�าบากออกวิ่งด้วยฝีเท้าเลก็ๆ ตามค�าสั่งเสยีที่พ่อ

ให้ไว้ 

“แม่!” เดก็ชายวิ่งร้องไห้น�้าตานองหน้าเข้าไปในมุมหนึ่งของสวน จน

เจอร่างของแม่ซึ่งนอนฟุบไร้เรี่ยวแรงอยู่ เดก็ชายตกใจมาก รบีวิ่งเข้าไปหา

แม่ทนัท ี“แม่ ช่วยด้วย พ่ออยู่ในบ้าน” 

“แก้วลูกแม่” ทนัททีี่ได้ยนิเสยีงของเดก็ชาย สุดาผู้เป็นแม่รบีอ้าแขน

ออก แลว้พยายามใช้เรี่ยวแรงเฮอืกสุดท้ายส่งต่อเดก็หญงิตวัเลก็ๆ ลกูสาว

ที่เธอพยายามปกป้องจนตวัเองได้รบับาดเจบ็ให้แก่เดก็ชาย 

“ดูแลน้อง ดูแลน้อง” สุดาเอ่ยกับลูกชายคนโตทั้งน�้าตาเป็นครั้ง

สุดท้าย ก่อนที่จะแน่นิ่งหมดลมหายใจไปอีกคน ท่ามกลางเสียงร้องเรียก
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และร้องไห้อย่างน่าสงสารของเดก็ทั้งสองคน 

“แม่! แม่จ๋า!” 

“คุณเยี่ยมยุทธ คุณเยี่ยมยุทธ” 
เสียงของดาวเหนือคล้ายดังแว่วมาจากที่ไกลๆ พาให้สติของเยี่ยม-

ยทุธกลบัคนืมา เขาสะลมึสะลอืพยายามขยบัร่างกายใหญ่โตของตวัเองทั้งที่

สายตายงัพร่ามวั จนดาวเหนอืทนไม่ไหววิ่งเข้ามาช่วยประคองเขาขึ้นมานั่ง

พงิผนงั 

“คุณไม่สบายหรอื เกดิอะไรขึ้นคะ” 

“ปวดหวั ไมเกรนน่ะ” 

“ฉนัท�าอะไรได้บ้าง นวดขมบัดไีหม”

“น�้าร้อนสลบัน�้าเยน็” 

ดาวเหนอืรบีวิ่งผ่านหน้าของเขาออกจากห้องไป และกลบัเข้ามาอย่าง 

รวดเรว็พร้อมกบัผ้าขนหนูชุบน�้าอุ่นและน�้าเยน็อย่างละผนืตามที่เขาร้องขอ 

“มานี่ก่อนค่ะ มานอนตรงนี้” ดาวเหนือทิ้งตัวลงนั่งข้างเยี่ยมยุทธ 

แล้วค่อยๆ ประคองเขาให้นอนหนนุตกัของเธอ “ปวดหวัไมเกรน อาการหนกั

ได้ขนาดนี้เลยหรอืคะ” 

ดาวเหนือพูดขึ้นพลางใช้ผ้าขนหนูค่อยๆ เช็ดไปตามใบหน้าคมคาย

ของเยี่ยมยุทธอย่างเบามอืและระมดัระวงั 

เยี่ยมยุทธยังสายตาพร่ามัวจนไม่สามารถเห็นสีหน้าของดาวเหนือ 

ได้ชดั แต่เขาสมัผสัได้ถงึความห่วงใยและความอบอุ่นของหญงิสาว 

“ในความมืด เราจะมองเห็นแสงดาว” ผู้หญิงคนนี้เป็นคนดี เขา

สามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจ ทุกการกระท�าของเธอนั้นกลั่นมาจากเนื้อแท้ 

ข้างในที่มคีวามอบอุ่นจรงิใจให้แก่ทุกคน 

“คุณเยี่ยมยุทธว่าอะไรนะคะ” ดาวเหนือถามขึ้น เพราะได้ยินที่ 

เยี่ยมยุทธพมึพ�าในล�าคอไม่ถนดันกั



นั น ท ว ร ร ณ  รุ่ ง ว ง ศ์ พ า ณิ ช ย์  l  31

อาการปวดหน่วงในสมองยงัคงเล่นงานเยี่ยมยุทธอย่างต่อเนื่อง จน

เขาอ่อนล้า เริ่มจะทนไม่ไหว 

“นี่คุณ คุณเยี่ยมยุทธคะ” สติของเขาเริ่มวูบวาบ กึ่งหลับกึ่งตื่นจน 

ดับวูบลงไปอีกครั้ง ท่ามกลางเสียงร้องเรียกที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล

ของดาวเหนอื 

เยี่ยมยุทธรู ้สึกตัวตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองก�าลังนอนพักฟื ้นอยู่ที่ 
โรงพยาบาล อาการปวดหน่วงในสมองหายไปแล้ว เขาพยายามรวบรวมสติ

คดิทบทวนถงึเรื่องที่เกดิขึ้นเมื่อคนืนี้ แต่สายตาของเขากลบัไปสะดดุกบัร่าง

เลก็ๆ ของดาวเหนอืที่ฟบุหลบัอยูข้่างๆ เตยีง หวัใจกระตกุวบู ความซาบซึ้ง

ใจแล่นขึ้นมา 

แรงขยับตัวของเยี่ยมยุทธพาให้ดาวเหนือรู้สึกตัวตื่นขึ้น ทันทีที่เธอ

เหน็ว่าเยี่ยมยทุธฟ้ืนแล้วจงึกระวกีระวาดลุกขึ้นมาดูอาการของเขาด้วยความ

ห่วงใย 

“นี่ผมสลบไปนานแค่ไหน” 

“สามชั่วโมงแล้วค่ะ ห้าทุ่มแล้ว คุณมญีาตไิหมคะ ฉนัจะได้แจ้ง” 

ท่าทางวิตกกังวลของดาวเหนือสร้างความรู้สึกแปลกประหลาดขึ้น 

ในจติใจของเขา เยี่ยมยุทธมองหน้าสวยๆ นั้น ไม่อยากละสายตา 

“นี่คุณคอยอยู่ดูแลผมมาตลอดเลยหรือ ว้าว น่าชื่นชมจริงๆ แม่

คนใช้ดีเด่น” ด้วยความกลัวว่าตนจะเผลอแสดงความอ่อนไหวออกไป  

เยี่ยมยทุธจงึเลอืกปกป้องตวัเองด้วยการพดูจาถากถางเผด็ร้อนใส่ดาวเหนอื

อย่างที่เขาท�าเป็นประจ�า 

ถ้อยค�าจกิกดัที่เขาพ่นออกมาท�าเอาดาวเหนอืหน้ามุย่ ไม่พอใจ ความ

เป็นห่วงเป็นใยที่เธอมใีห้เขานั้นมลายหายวบัไป อตีาบ้า! รูแ้บบนี้ไม่ช่วยซะกด็ี

“คุณหลอกฉันว่าอยู่ในห้องน�้า คุณไปที่ห้องนั้นท�าไม จะขโมยของ

หรอื” ดาวเหนอืรบีขุดเรื่องที่เยี่ยมยุทธแอบเข้าไปในห้องอนุสรณ์ขึ้นมาพูด 
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พยายามจะเค้นเอาความจรงิจากปากของเขาให้ได้ 

“กม็อีะไรหายไหมล่ะ”

“ฉนัให้คนค้นสองรอบแล้ว ไม่ม”ี

“เออ นั่นไง กเ็ป็นคนใฝ่ศกึษา หาความรู้ ชอบเข้าห้องสมุด ไม่ได้

หรือไง” เยี่ยมยุทธพูดจาวกวนกวนประสาทดาวเหนือกลับไปด้วยท่าทาง

สบายๆ เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น 

“คุณมนัคนโกหก โกหกได้ทุกเรื่อง”

“คุณก็รู้แล้วว่าผมอยากมาท�างานที่ธนานุวัตร ผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆ 

ผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่ม” ดาวเหนือนึกย้อนกลับไป เยี่ยมยุทธขอสมัคร

ท�างานกบัเปรมจติ โดยไม่เอาเงนิเดอืนจรงิด้วย

“หาข้อมูลในห้องนั้นเนี่ยนะ”

เยี่ยมยุทธลุกขึ้นจากเตยีง ถอดสายน�้าเกลอืออกจากแขนด้วยความ

รวดเรว็แล้วก้าวเท้ายาวๆ ไปที่ประตู ตั้งท่าจะออกจากห้อง 

“เอาน่า ผมท�าเพื่อรกั เพื่อให้ได้คบกบัคณุป่ินมกุ ส่วนเรื่องที่ช่วยผม

วนันี้ ขอบคุณมากที่ดูแลผม ขอบคุณ” 

เยี่ยมยทุธหนักลบัมาพดูขอบคณุดาวเหนอื ทอดสายตามคีวามหมาย

เป็นครั้งสดุท้ายแล้วออกจากโรงพยาบาลไป ทิ้งให้ดาวเหนอืยนือึ้ง สายตาที่

เขาส่งมาให้เธอวันนี้ดูเปล่งประกายแฝงไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ 

ช่างขดัแย้งกบัพฤตกิรรมหยาบคายที่เขาชอบท�าต่อเธอ จงัหวะหนึ่งกอ่็อนแอ

อย่างน่าสงสารจนอดเป็นห่วงไม่ได้ อีกบางครั้งก็ยียวนกวนโมโหจนอยาก 

ตใีห้ตาย แล้วไหนจะเรื่องที่แอบเข้าไปในห้องอนุสรณ์อกี ผู้ชายคนนี้ท�าตวั

ลกึลบัซบัซ้อนเหลอืเกนิ ดาวเหนอืได้แต่ยนืเกาหวัแกรกๆ ด้วยความสบัสน 

เธอไม่เข้าใจการกระท�าของเยี่ยมยุทธเลย 

ทันทีที่ออกจากโรงพยาบาล เยี่ยมยุทธรีบตรงดิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อ
เกบ็เบาะแสเพิ่มเตมิที่เขาได้มาเมื่อคนืไว้ในตูส้บืสวน เขาพรนิต์รปูนนท์และ
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สุดาออกมาแปะไว้กับเบาะแสอื่นๆ ที่เขาหามาจากหนังสือพิมพ์เก่าๆ และ

อนิเทอร์เนต็ เพื่อตามหาความจรงิที่เกี่ยวกบัครอบครวัของตน 

เมื่อครั้งที่เขาใช้ชวีติอยูต่่างประเทศ เยี่ยมยุทธมกัจะมอีาการปวดหวั

และเหน็ภาพซ้อนอยูเ่ป็นระยะๆ แต่ที่เขาข้องใจที่สดุเหน็จะเป็นอาการโฟเบยี 

หวาดกลัวกองเพลิงทุกชนิด ครั้งหนึ่งเขาเห็นกองไฟลุกติดขึ้นที่บ้านเพื่อน 

ร่างกายของเขาอ่อนแรงและหมดสตไิปแบบไม่มเีหตผุล เขาปรกึษาปัญหานี้

กับจิตแพทย์เพื่อหาทางรักษา เยี่ยมยุทธเข้ากระบวนการสะกดจิตจนได้รู้

ความจรงิว่าอาการทั้งหมดนี้คอืความทรงจ�าในวยัเดก็ที่ขาดหายไปก่อนที่จะ

ย้ายไปอยู่บ้านเด็กก�าพร้านั่นเอง นี่คือสาเหตุที่ท�าให้เขาเริ่มออกตามหา

เบาะแสต่างๆ เพื่อปะตดิปะต่อและสบืหาความจรงิเกี่ยวกบัครอบครวัและ

ตวัตนที่แท้จรงิของเขา 

เยี่ยมยุทธยืนมองเบาะแสต่างๆ ที่อยู่ในตู้เอกสารแล้วเหยียดยิ้ม 

ออกมาด้วยความพงึพอใจ การบุกรุกเข้าไปในห้องอนุสรณ์นั้น ยนืยนัสิ่งที่

เขาคาใจ 

กลไกทางจติมกัปกป้องตวัเองด้วยการลมืเรื่องโหดร้าย หลงัเหตุการณ์

ไฟไหม้ เด็กชายเยี่ยมยุทธลืมเรื่องครอบครัวเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างปกติ เขา

เตบิโตมาอย่างเดก็ชาญฉลาดไอควิสงู แต่เสยีงเดก็ที่ร้องไห้โยเยในหวัสมอง

ของเขาไม่เคยมีที่มา อาการกลัวกองไฟเขาก็ไม่เคยเข้าใจ แต่บัดนี้เมื่อเขา 

เริ่มค้นหา เขาจงึรูว่้าภาพฝันร้ายเหล่านั้นมนัคอืเรื่องจรงิ ภาพเบาะแสต่างๆ 

ท�าให้เขารู้ว่าเขามคีรอบครวั เขาไม่ได้อยู่คนเดยีวในโลกใบนี้ เขาตระหนกั

ได้อย่างชดัเจนว่าเขายงัมนี้องสาว คนที่เป็นครอบครวัเพยีงคนเดยีว 

หัวใจของเยี่ยมยุทธพองโต นอกจากจะต้องสืบความจริงเรื่องการ

ตายอย่างปรศินาของพ่อกบัแม่แล้ว เขายงัมภีารกจิออกตามหาน้องสาวของ

ตวัเองเพิ่มมาอกีหนึ่งเป้าหมายด้วย...อดทนรอพี่หน่อยนะ น้องขวญั สกัวนั

พี่แก้วจะตามหาน้องให้เจอ!



ชายหนุ่มตระเวนขบัรถไปตามมูลนธิแิละบ้านเดก็อ่อน พยายาม
สืบหาข้อมูลของน้องสาวด้วยความคาดหวังที่แรงกล้า หากค�าตอบที่เขาได้

กลบัมานั้นช่างน่าหดหู ่ไม่มมีลูนธิไิหนเลยที่มปีระวตับินัทกึการรบัน้องขวญั

ไปเลี้ยงในช่วงเวลานั้น 

น้องขวญั...นี่น้องไปอยู่ที่ไหนกนัแน่นะ 

เยี่ยมยุทธกลับมายืนหน้าเข้มเครียดอยู่หน้าตู้เบาะแสของตัวเอง 

อกีครั้งด้วยความกลดักลุ้มใจ เขาไม่สามารถสบืหาอะไรเกี่ยวกบัน้องขวญั

ได้เลย เขาต้องการหลักฐานเพิ่ม...มือไวกว่าความคิด เยี่ยมยุทธหยิบ

โทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาโทร. หาป่ินมกุทนัท ีตามแผนการปัจจบุนัทนัด่วนที่เขา

เพิ่งคดิได้เดี๋ยวนั้น 

“คุณเยี่ยมยุทธ โทร. ไปท�าไมไม่รับสายล่ะคะ” ปิ่นมุกแทบจะกด 

รบัสายของเขาในทนัท ีราวกบัว่าเธอก�าลงันั่งเฝ้าโทรศพัท์มอืถอืรอว่าเมื่อไหร่

เขาจะโทร. หาเธอมานานแสนนาน 

“ผมเทรดหุ้นอยู่ ผมเคยบอกแล้วไง เวลาท�างานผมต้องการสมาธ”ิ

๓
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“คุณโกรธปิ่นที่ไม่ไปหาคุณใช่ไหมคะ” ปิ่นมุกโอดครวญใส่เขาด้วย

น�้าเสยีงออดอ้อน ตดัพ้อน้อยใจที่เขาปล่อยให้เธอเดยีวดายอยู่หลายวนั 

“เรื่องนั้นช่างมันเถอะครับ ผมเข้าใจ” เยี่ยมยุทธรีบพูดอย่างปัดๆ 

แบบไม่สนใจท่าทางกระเง้ากระงอดของปิ่นมุก เขารีบวกกลับเข้าเรื่องของ

ตวัเองทนัท ีเพื่อให้แผนการที่ตนวางไว้ส�าเรจ็ดั่งใจหมาย “ผมว่าเราไปล่องเรอื

กนัไหม ที่ที่ไม่มใีครนอกจากเราสองคน” 

“ทะเล! ไปทะเลหรือคะ! ว้าย ไปค่ะ มารับปิ่นตอนนี้เลยนะคะ  

คนืนี้เลย” 

เป็นไปตามคาด ผู้หญิงเจ้าอารมณ์ที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในกรอบที่แม่

ก�าหนดรีบตอบตกลงไปเที่ยวทะเลกับเขาอย่างง่ายดาย ด้วยเหตุผลเพียง 

เพื่อหาทางออกให้ชวีติที่ไร้อสิระของตวัเอง...รอยยิ้มนดิๆ ปรากฏขึ้นที่มุมปาก

ของเยี่ยมยุทธ หากเขาชนะใจปิ่นมุกจนเธอยอมตกลงเป็นแฟนได้เมื่อไหร่ 

เขาจะเข้าไปหาเบาะแสเกี่ยวกบัครอบครวัและน้องสาวในธนานวุตัรไดอ้ย่าง

ง่ายดาย 

แต่เยี่ยมยุทธกย็งัไม่ลมืดาวเหนอื ผู้หญงิกะโปโลจอมจุ้นที่พร้อมจะ

ทะเล่อทะล่าเข้ามาท�าลายแผนการของเขาได้ทกุเมื่อ เขาจะต้องหาทางจดัการ

กบัดาวเหนอืให้ได้เสยีก่อน 

“ขอเวลาสองสามวนันะครบั”

“คุณพูดแบบนี้ ตกลงคุณจะพาปิ่นไปเที่ยวแน่นะคะ” 

“แน่สคิรบัคนสวย เชื่อใจผมนะ” เยี่ยมยทุธพดูจบแล้วกดวางสายใส่

ป่ินมกุไปทนัท ีคิ้วสวยได้รปูของเขาขมวดมุน่อย่างครุน่คดิ จะท�าอย่างไรให้

ดาวเหนอืยอมมาเป็นพวกของเขาได้

เวลาเลกิงาน บนถนนที่คลาคล�่าไปด้วยผู้คนและการจราจรที่ตดิขดั
หนาแน่น ดาวเหนือยืนเบียดเสียดอยู่กับผู้คนมากหน้าหลายตาบนรถเมล์

ด้วยความเหนื่อยล้า แต่การเดนิทางกลบับ้านวนันี้ของเธอกใ็ห้ความรู้สกึที่
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แตกต่างไป เมื่อจู่ๆ มลีูกค้าทกัเฟซบุ๊กมาสั่งครมีหน้าเด้งในเพจของเธอ

ขอซื้อครมีหน้าเด้ง ๒๐ กระปุก จะไปรบัของตอนนี้

ออร์เดอร์ลอตใหญ่พาให้ดวงตาคู่สวยของดาวเหนือเบิกกว้างด้วย

ความตื่นเต้น ความเหนื่อยล้าจากการท�างานทั้งที่ธนาคารและการดูแลป่ินมกุ

แทบจะหายเป็นปลดิทิ้ง ดาวเหนอืรบีพมิพ์ตอบรบัออร์เดอร์ของลกูค้าทนัที

ดว้ยหวัใจลงิโลด ครมียี่สบิกระปกุ หกัต้นทนุแล้วกถ็อืวา่ได้ก�าไรก้อนใหญ่ 

เธอจะเอาไปแบ่งจ่ายใช้หนี้นอกระบบของพ่อที่ค้างคามานาน 

โอเคค่ะ จะให้ส่งที่ไหนคะ 

โชคดีที่ลูกค้าของดาวเหนือนัดรับสินค้าไม่ไกลจากบ้านของเธอนัก 

ดาวเหนือรีบกระโดดลงรถเมล์แล้ววิ่งไปยังที่นัดหมายอย่างเริงร่า ไม่เสีย

แรงที่เธอหอบหิ้วครมีหน้าเด้งใส่กระเป๋าไปด้วยแทบทุกที่ จากที่กระเป๋าจะ

หนาและหนกัไปด้วยกระปกุครมี วนันี้จะหนาและหนกัไปด้วยเงนิก้อนใหญ่

แทน 

เมื่อดาวเหนือมาถึงที่นัดหมายก็ต้องตกใจจนหน้าเหลอ เมื่อพบว่า

ลูกค้าที่สั่งครมีของเธอนั้นคอืเยี่ยมยุทธ 

“คณุเองหรอืที่สั่ง” ความประหลาดใจเพยีงไม่กี่วนิาทเีริ่มแปรเปลี่ยน

เป็นความขุ่นข้อง คิ้วเรียวสวยได้รูปของดาวเหนือขมวดมุ่นเข้าหากันอย่าง

ไม่พอใจ อตีาบ้านี่ คดิจะหาเรื่องท�าอะไรพเิรนทร์ๆ อกีล่ะ 

“ผมโอนเงนิให้คุณแล้ว เป็นหมื่นนะคร้าบ”

“ฉนัไม่ขายครมีให้คุณ เอาเลขบญัชมีา จะโอนเงนิคนืให้เดี๋ยวนี้”

“เดี๋ยวๆ ช่วยผมเรื่องคุณปิ่นเถอะนะ”

“คุณนี่ชอบใช้เงนิซื้อคนจรงิๆ เลยนะ” 

“และผมกโ็คตรเบื่อคนอย่างคุณ ที่ไม่ยอมให้ผมจ่าย” 

การต่อล้อต่อเถียงกันระหว่างดาวเหนือกับเยี่ยมยุทธเริ่มต้นขึ้น 

ท่าทางยยีวนกวนประสาทของเยี่ยมยุทธท�าเอาดาวเหนอืโมโหแทบคลั่ง แต่

ด้วยนิสัยไม่ชอบใช้ก�าลังท�าให้เธอได้แต่เม้มปาก ก�าหมัดแน่นด้วยความ
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เจ็บใจ ดาวเหนือไม่เข้าใจเลยว่าที่เยี่ยมยุทธมาตามยียวนกวนประสาทเธอ 

ทุกวี่ทุกวนันั้น เขาคดิจะท�าหรอืต้องการอะไรจากเธอ 

“ถ้าคุณช่วยผม ผมจะท�าให้คุณปิ่นมุกรกังานธนาคาร” 

ยงัไม่ทนัที่ดาวเหนอืจะเดนิหนไีป เยี่ยมยุทธชงิพดูข้อเสนอของตวัเอง

ที่ท�าให้เธออึ้งถงึกบัชะงกัค้าง

ป่ินมกุเป็นทายาทเพยีงคนเดยีว เปรมจติทั้งเคี่ยวเขญ็ทั้งดดุ่ามาตั้งแต่

อ้อนแต่ออก หวงัจะให้เธอมาสบืทอด หยบิจบัช่วยงานธนาคาร แต่ปิ่นมุก

เป็นคนต่อต้าน รักงานด้านศิลปะ เกลียดการเงินเข้าไส้ ปิ่นมุกไม่ยอมท�า

ตามความปรารถนาของเปรมจิต จนกลายเป็นเรื่องทะเลาะระหว่างสอง 

แม่ลูกมานานนบัปี 

“คุณท�าได้หรอื”

“ถ้าคุณช่วยให้ผมได้ไปเที่ยวทะเลกบัคุณปิ่นสกัสามสี่วนั” 

เงื่อนไขของเยี่ยมยุทธท�าเอาดาวเหนือตกใจหน้าซีดไปอีกรอบ เรื่อง

ที่เขาขอนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ อาจจะท�าให้เธอและครอบครัวเสี่ยงกับการ 

ถูกไล่ออกหากถูกเปรมจิตจับได้ แล้วเยี่ยมยุทธกับปิ่นมุกเจ้านายของเธอ 

ก็ยังรู้จักกันได้ไม่นาน รอบแรกนัดเจอที่โรงแรม มารอบนี้ยังจะพากันไป

ทะเลอกี...อตีานี่ต้องไม่บรสิุทธิ์ใจแน่ๆ

“ให้โอกาสผมก่อนส ิเอางี้...ในสายตาคนสนทิอย่างคณุ คณุอยากให้

คุณปิ่นมุกแต่งงานกบัใคร...ผู้น�า รบัผดิชอบ ช่วยดูแลงานของเธอ ยงัไงก็

ดกีว่าไอ้ปอกลอกที่ไหนสกัคนถูกไหมล่ะ” เยี่ยมยุทธเริ่มหว่านล้อม

“แต่คุณชอบโกหก”

“กแ็ค่ไม่กี่เรื่อง ผมแค่หาทางเพื่อให้ได้คบกบัคุณปิ่นมุก ไม่ร้ายแรง

สกัหน่อย เชื่อเถอะ ผมนี่แหละ คุณสมบตัคิรบ”

“ส�าหรบัฉนัสิ่งที่ส�าคญัส�าหรบัการมชีวีติคูค่อืความรกั เท่าที่เหน็ ฉนั

เหน็แต่คุณปิ่นมุกเป็นฝ่ายโทร. หาคุณ พยายามขอนดัคุณ เวลาคุณเจอฉนั 

คุณไม่เหน็สนใจถามฉนัเรื่องคุณหนูเลย บอกตรงๆ ฉนัไม่รู้สกึเลยว่าคุณ
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รกัเธอ” 

ค�าพูดและท่าทางของดาวเหนือท�าเอาเยี่ยมยุทธหน้าเข้ม เริ่มรู้สึก

ล�าบากใจ อืม...ฉลาดนะเนี่ยยายคนใช้ สงสัยเขาต้องคิดแผนใหม่เพื่อ 

หลอกล่อให้เธอหลงกล 

“ส�าหรบัผม ความรกัคอืการฟังที่ได้ยนิ ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ” 

ค�าพูดหวานซึ้งที่หลุดออกมาจากปากเยี่ยมยุทธท�าเอาดาวเหนือย่น

จมกู สายตาวาววบัจบัจ้องมองเขาแบบไม่ไว้วางใจ ค�าพดูของเขาดูประดษิฐ์

เกนิไป ไม่น่าเชื่อว่ามนัจะออกมาจากใจจรงิๆ 

“คุณกบัคุณหนูมเีวลาอย่างนั้นจรงิหรอื”

“ผม...เอ้อ...” เยี่ยมยุทธคดิค�าตอบไม่ออก เออเนอะ เขากบัปิ่นมุก

ไม่เคยม ี

หากปิ่นมุกเจ้านายของเธอจะคบใครสักคน ดาวเหนือก็อยากจะให้

เจอคนที่ดี ไม่ใช่คนเจ้าชู้หรือคนที่จ้องจะหาผลประโยชน์แบบที่แล้วๆ มา 

แล้วตาเยี่ยมยุทธนี่ล่ะ เธอจะไว้ใจเขาได้มากแค่ไหน 

“ฉนัขอไปคดิดูก่อน” ดาวเหนอืพูดจบแล้วรบีหมุนตวัเดนิจากไป ถงึ

แม้ว่าข้อเสนอเรื่องโน้มน้าวให้ปิ่นมุกยอมท�างานจะน่าสนใจเพยีงใด แต่เธอ

ก็ยังไม่ไว้ใจเขาอยู่ดี ดาวเหนือต้องการเวลาคิดและตัดสินใจว่าจะรับหรือ 

ไม่รบัข้อเสนอของเขา 

เยี่ยมยุทธมองตามดาวเหนือที่อยู่ๆ ก็เดินจากไปอย่างอึ้งๆ เขา

ตกใจ...ผู้หญิงคนนี้ซื่อสัตย์และฉลาดมาก ไม่ยอมหลงคารมของเขาง่ายๆ 

เหมอืนคนอื่นๆ เลย...แต่คดิหรอืว่าเขาจะยอมหยุดแค่นี้ 

เยี่ยมยุทธรบีก้าวฉบัๆ ตามดาวเหนอืไปตดิๆ ไม่ยอมแพ้ อะไรที่ได้

มายากๆ มันยิ่งท้าทาย นิสัยอยากได้อะไรก็ต้องได้ของเยี่ยมยุทธถูกปลุก

ขึ้นในใจ ไม่ว่ายงัไงวนันี้เขาจะต้องท�าให้ยายดาวเหนอืยอมตอบตกลง 

ทางด้านดาวเหนอืเหน็เงาตะคุ่มๆ เดนิตามมาไวๆ แล้วได้แต่ส่ายหวั 

รู้สกึเออืมระอากบัการตอแยของผู้ชายคนนี้
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“นี่คณุ ฉนับอกว่าขอคดิดกู่อนไง” แต่ทนัททีี่ดาวเหนอืหนักลบัหา เธอ

กต้็องตกใจหน้าเสยีไป เมื่อเจ้าของเงานั้นคอืเจ้าหนี้นอกระบบ ไม่ใช่เยี่ยมยทุธ

อย่างที่เธอคดิไว้

“พวกแก!”

“ได้เวลาจ่ายดอกแล้ว” 

เจ้าของเงาและลูกน้องค่อยๆ สืบเท้าเข้ามาใกล้ดาวเหนืออย่างช้าๆ  

น่ากลัว ดาวเหนือตกใจจนหน้าซีด พยายามควบคุมสติ ต่อรองกับพวก 

เจ้าหนี้ด้วยมอืถอืของตน 

“ฉนัยงัไม่มเีลย เอางี้ เอามอืถอืฉนัไป” 

มือถือรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ของดาวเหนือถูกเจ้าหนี้ปัดทิ้งไป การ

เจรจาต่อรองไม่เป็นผล

“มือถือตกรุ่น ไม่เอาโว้ย มึงอย่ามามั่ว...แล้วนี่ออกมาเดินดึกๆ  

แบบนี้อารมณ์เปลี่ยวละซี้ พวกพี่ช่วยได้นะน้อง” 

สายตาของเจ้าหนี้และลูกน้องโลมเลียมไปทั่วเรือนร่างของดาวเหนือ

ด้วยความหื่นกระหาย ท่าทางและการกระท�าของสองชายชั่วท�าเอาดาวเหนอื

หวาดกลวัหนกัขึ้นจนตวัสั่นท�าอะไรไม่ถูก 

“ช่วยด้วยๆ อย่าท�าอะไรฉนัเลย”

ยังไม่ทันที่สองชายฉกรรจ์จะลงมือท�าอะไร แดนรีบเดินโซซัดโซเซ 

เข้ามาขวาง พยายามปกป้องดาวเหนอืเอาไว้อย่างทนัท่วงที

“อย่ามายุ่งกบัลูกกู!” 

“พ่อ!”

“โฮ้ย ไอ้แก่ มงึซ่านกัหรอื แค่ยนืยงัยนืไม่ตรงเลย”

“กูเป็นคนตดิหนี้มงึ มงึกม็าทวงกบักสูวิะ มาเอาชวีติกไูปส ิอย่ายุง่กบั

ลูกสาวกู มานี่ มาฆ่ากูเลยมา ปล่อยลูกสาวกูไป” แดนต่อล้อต่อเถียงกับ 

สองชายชั่วด้วยน�้าเสยีงอ้อแอ้ แล้วอาศยัจงัหวะที่พวกมนัเผลอโถมเข้าต่อสู้

กบัสองชายฉกรรจ์ตรงหน้า 
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การกระท�าของแดนท�าให้ดาวเหนือสะเทือนใจ เธอรู้มาตลอดว่า 

คนตดิสิ่งเสพตดิแท้จรงิไม่ใช่ไร้ความรบัผดิชอบ เพยีงแต่อ่อนแอ แดนเมา

เพราะละอายที่ชวีติล้มเหลว ยิ่งเมากย็ิ่งจน ยิ่งจนกย็ิ่งเมาเพื่อให้ลมื แดนรกั

และรู้สกึผดิต่อลูกเมยีเหมอืนพ่อคนอื่น 

“พ่ออย่า อย่า!”

แต่ร่างกายที่แสนอ่อนล้าจากการเมาเหล้าของแดนหรือจะสู้ก�าลัง 

ของสองชายชั่ววยักลดัมนัได้ แดนพลาดท่าเสยีหลกัล้มลง ท่ามกลางเสยีง

กรดีร้องโวยวายของดาวเหนอืที่เป็นห่วงแต่ไม่สามารถช่วยพ่อได้เลย 

“มงึอยากตายใช่ไหม ได้เลย” สองชายชั่วประเคนหมดัและฝ่าเท้ารมุ

ท�าร้ายแดนที่นอนแบ็บอยู่กับพื้นด้วยความโหดร้าย ไร้ความปรานี จน 

ดาวเหนอือดรนทนไม่ได้ รบีพุ่งเข้าไปพยายามจะขวาง แต่ร่างกายเลก็ๆ ของ

เธอกลบัถูกหนึ่งในคนร้ายผลกักระเดน็ออกมาอย่างง่ายดาย

“อย่าท�าพ่อฉนั อย่านะ” ภาพที่พ่อถกูกระหน�่าท�าร้ายอยูต่รงหน้านั้น

ช่างบาดใจ แต่เธอไม่สามารถเข้าไปช่วยอะไรได้เลย 

“เฮ้ย! หยุด! พระเอกมาช่วยแล้ว” 

และแล้วเยี่ยมยุทธปรากฏตัวขึ้นเหมือนอัศวินขี่ม้าขาว พร้อมกับ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ตนไปตามมาช่วย 

“นั่นเลยครบั คุณต�ารวจจดัการมนัเลยครบั” 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจรีบเข้ารวบตัวพวกเจ้าหนี้ไว้ได้ทันท่วงทีก่อนที่พวก

มนัจะหลบหนไีป 

“พ่อ พ่อเป็นยงัไงบ้าง”

เมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว ดาวเหนือรีบเข้าไปประคองแดนขึ้น

มาในอ้อมแขนด้วยความโล่งอก เยี่ยมยุทธมองภาพดาวเหนอืกอดพ่อตรงหน้า

ด้วยความโล่งใจ อย่างน้อยกไ็ม่เกดิเหตุการณ์อะไรร้ายแรง 
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ปัญหาหนี้นอกระบบเรื้อรังของแดนก�าลังจะได้รับการแก้ไข เมื่อ 
เยี่ยมยทุธเข้ามาเจรจาและท�าสญัญาการชดใช้หนี้คนืให้แก่แก๊งเจ้าหนี้ โดยที่

มเีจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นผูไ้กล่เกลี่ยให้ เมื่อการเจรจาเสรจ็สิ้น ชายหนุ่มกอ็าสา

ขบัรถพาดาวเหนอืและแดนกลบัมาส่งที่บ้านอย่างปลอดภยั โดยที่มเีดอืนเพญ็

ยนืรอรบัอยู่หน้าบ้านด้วยท่าทางกระวนกระวาย 

“โฮ้ย พี่ ฉนัห่วงจนนอนไม่หลบัเลย ตายแล้ว มแีผลเยอะเลยนี่นา 

เจบ็ไหมเนี่ย” 

“คณุหล่อคนนี้เขามาช่วย คนที่ไปแจกเงนิพวกเราบนดาดฟ้าไง แฟน

คณุป่ินมกุ” คลปิเยี่ยมยทุธบอกรกัพร้อมแจกเงนิไปด้วยลอืลั่นพอควร วนัที่

เยี่ยมยุทธโปรยเงินลงมา ทั้งแดนและเดือนเพ็ญก็อยู่ตรงนั้นพร้อมกับ 

หลายๆ คนที่บันทึกภาพเอาไว้จนแพร่กระจายไปถึงปิ่นมุกสมความตั้งใจ

ของเยี่ยมยุทธ วนันั้นแดนและเดอืนเพญ็วิ่งหยบิธนบตัรตดิไม้ตดิมอืมาได้

หลายใบ 

“โอ้ คุณนั่นเอง ขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวฉันขอตัวพาพี่แดนไปท�า

แผลก่อนนะ ไปพี่ ไปอาบน�้าแล้วทายาเถอะ โฮ้ย สงสารจรงิ” เดอืนเพญ็พดู

ขอบคุณเยี่ยมยุทธแล้วรีบประคองแดนเข้าไปท�าแผลในบ้านทันทีด้วย 

ความรกัและเป็นห่วงสาม ี

“โอ กลุ่มรากหญ้าของจรงิ ไม่มขีองฟุ่มเฟือย” เยี่ยมยุทธไล่สายตา

ส�ารวจบ้านหลงัเลก็ๆ ที่ถงึแม้จะเก่า แต่เป็นระเบยีบเรยีบร้อย เยี่ยมยุทธ

เผลออมยิ้มออกมาจนดาวเหนอืนกึสงสยั 

“คุณยิ้มอะไรคะ” 

“ครอบครวัคอืคนที่ให้อภยักนัได้ ไม่ว่าจะท�าผดิมามากแค่ไหน สิ่งนี้

แหละที่ผมไม่เคยมี” เยี่ยมยุทธตอบดาวเหนือด้วยน�้าเสียงที่อบอุ่นนุ่มนวล

จนน่าแปลกใจ ภาพเดือนเพ็ญก�าลังท�าแผลให้แดนตรงหน้านั้นตราตรึงใจ

เขามากเหลอืเกนิ 

ครอบครวัเลก็ๆ ที่อบอวลไปด้วยความรกัคอืสิ่งที่เยี่ยมยุทธโหยหา
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มาก แต่เขาไม่เคยม ี หลายครั้งที่เขาถูกพ่อแม่บุญธรรมมารบัไปเลี้ยงแล้ว

น�ามาส่งคนืให้มูลนธิดิ้วยเหตุผลแตกต่างกนั 

“เมื่อตอนเด็ก ผมถูกครอบครัวอุปถัมภ์รับไปเลี้ยงบ่อย แต่ไม่เคย

รอด”

“ท�าไมคะ”

“บ้านแรก พอรบัผมไปเลี้ยง เขากม็ลีกูใหม่ ผมอยากอุม้น้อง ผมท�า

น้องหล่น พ่อเลยเอาผมไปคืนบ้านเด็กก�าพร้า บ้านที่สอง ผมไปช่วยเด็ก 

ผูห้ญงิที่ถกูแกล้ง ผมต่อยกบัเพื่อน ถกูครเูรยีก พ่อแม่เขากเ็อาผมไปคนือกี” 

 ความรกัจอมปลอมเหล่านั้นฝังแน่นอยูใ่นใจของเยี่ยมยทุธ ท�าให้เขา

กลายเป็นคนไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ความเหน็แก่ตวัและบุคลกิที่ซบัซ้อนของเขา

ก็เหมือนกัน เพราะไม่อยากเจ็บปวด ไม่อยากถูกท�าร้ายอีก เขาเลยสร้าง

ก�าแพงที่ทั้งสูงและหนาขึ้นในจติใจอย่างเงยีบๆ โดยที่ตวัเขาเองกไ็ม่รู้ 

 แววตาน่าสงสารและค�าพูดของเยี่ยมยุทธเมื่อครู่ท�าเอาดาวเหนือ

รู้สึกอึ้ง ประหลาดใจมาก ในเวลานี้ท่าทางของชายหนุ่มดูอบอุ่นอ่อนโยน  

ไม่เหลอืคราบความยยีวนกวนประสาทหรอืความเป็นนายตวัร้ายจอมเจ้าเล่ห์

ให้เธอเหน็เลยแม้แต่นดิเดยีว ผู้ชายคนนี้จรงิๆ แล้วเป็นคนยงัไงกนัแน่นะ 

ในขณะที่ดาวเหนอืก�าลงัสบัสนงนุงงกบัท่าทางเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของ

เยี่ยมยทุธ นายตวัร้ายกห็นักลบัมาพูดแขวะกวนประสาทใส่ดาวเหนอืเหมอืน 

เคยๆ ตามนสิยัแย่ๆ ของเขา 

“แล้วนี่สรุปคุณจะไม่ช่วยผมเรื่องคุณปิ่นมุกจรงิๆ หรอื เรื่องเมื่อกี้

ผมช่วยเพราะหวงัผลนะ” 

พฤติกรรมพลิกผันอย่างฉับพลันของเยี่ยมยุทธท�าเอาดาวเหนือที่ 

ไม่ได้เตรยีมตวัรบัมอืไว้ถงึกบัอึ้ง ชอ็กไป...โอเค ไอ้คนกะล่อน! ไอ้จอมพลกิ

ลิ้น! ฉนัผดิเองแหละที่คดิว่านายเป็นคนด ี

“คุณเคยบอกว่าท่านประธานช่วยชวีติคุณ คุณกเ็ลยช่วยเขา ตอนนี้

ผมกช็่วย เพราะฉะนั้นไปจดัการให้ผมกบัคุณปิ่นมุกได้ไปลงเรอืเที่ยวด้วย
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กัน ไปจัดการซะ” เยี่ยมยุทธยังคงพูดยกยอปอปั้นการกระท�าของตัวเอง 

ไม่หยุด ท�าเอาคนฟังอย่างดาวเหนือได้แต่ลอบมองบน เบ้ปากใส่เขาด้วย

ความหมั่นไส้ 

แต่สิ่งที่ชายหนุ่มก�าลังคุยโม้โอ้อวดนั้นเป็นเรื่องจริง ตลอดทั้งวันนี้

เยี่ยมยุทธที่มีความรู้เรื่องการเงินอย่างมาก ได้ประนีประนอมให้เจ้าหนี้ 

นอกระบบยอมล่าถอย และยงัผลกัดนัหนี้นอกระบบกลายเป็นหนี้ในระบบ 

ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของดาวเหนอืมานาน หาเงนิเท่าไหร่กจ็่ายพวกเอาเปรยีบ

ไม่หมดสักที เมื่อครู่นี้เยี่ยมยุทธได้หาทางให้ดาวเหนือติดต่อแหล่งการเงิน

ในระบบให้เข้ามาช่วยท�าสัญญาฉบับใหม่ ท�าให้เธอเห็นหนทางที่จะเคลียร์

หนี้เรื้อรงัของครอบครวัได้

อีกทั้งข้อเสนอของเยี่ยมยุทธที่จะช่วยโน้มน้าวให้ปิ่นมุกยอมท�างาน 

ที่ธนานุวตัรกลบัเข้ามาวนเวยีนอยู่ในหวั ท�าเอาดาวเหนอืหน้ายุ่ง เริ่มลงัเล 

“ฉันจะช่วย” ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจตอบตกลงเยี่ยมยุทธ นี่จะเป็น 

ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เธอจะช่วยผู้ชายคนนี้ เธอไม่อยากติดค้างและ 

ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณอะไรกับเขาอีก ดาวเหนือรับปากว่าจะช่วยปกปิด

เปรมจติให้เยี่ยมยุทธได้ไปเที่ยวทะเลกบัปิ่นมุกได้อย่างสบายใจ

“ฝากคุณปิ่นมุกด้วย ท�าให้เธอกลับมาเป็นเด็กดีของท่านประธาน 

นะคะ พวกเราฝากชวีติไว้กบัธนานวุตัร ถ้าคณุป่ินมุกท�างานอย่างตั้งใจ เรา

สามคนพ่อแม่ลูกกจ็ะสบายไปด้วย”

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ผมรบัรองได้” มมุปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม แววตา

ส่องประกายวาววับอย่างพึงพอใจ ในที่สุด ดาวเหนือก็ยอมตกลงช่วยเขา

เสยีท ี

“สงสยัวนันี้จะแดงทั้งกระดานหุน้แน่ ผมต้องกลบัไปท�างานต่อ” เสรจ็

สิ้นภารกจิ แผนการของเขาส�าเรจ็แล้ว เยี่ยมยทุธบอกลาดาวเหนอืพร้อมกบั

ตั้งท่าจะเดินออกจากบ้าน พลันดวงตาคู่สวยของเขาปะทะเข้ากับรูปภาพสี

จางๆ ที่คุน้ตาบนหลงัตูเ้ยน็ ดวงตาของเยี่ยมยทุธเบกิโพลง หวัใจกระตกุวบู 
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ใช่แล้ว! มนัคอืภาพงานเลี้ยงบรษิทัภาพเดยีวกบัที่เขาเจอในห้องอนุสรณ์! 

ขาไวกว่าความคดิ เยี่ยมยุทธพุ่งตวัเข้าไปสงัเกตรูปภาพใกล้ๆ ด้วย

ความแปลกใจว่าท�าไมครอบครัวดาวเหนือถึงมีรูปใบนี้ เขารีบไล่สายตา

ตรวจไปบนรปูภาพอย่างละเอยีดถี่ถ้วน จนพบว่าในรปูนั้นมแีดนสมยัหนุม่ๆ 

ยนืปะปนอยู่กบัแขกเหรื่อด้วย 

“เอ๊ะ รูปนี้”

“พ่อฉนัตอนหนุ่มๆ ค่ะ” 

“พ่อคุณท�างานที่ธนานุวตัรมานานแล้วใช่ไหม”

“รุ่นก่อตั้งเลย ตอนแรกเป็นเสมียน ทีนี้ติดเหล้า เขาก็ให้ไปเป็น 

คนขบัรถ กไ็ม่ดขีึ้น สดุท้ายตอนนี้เป็นลกูจ้างรายวนั ท�าสวนที่บ้านศลิาทอง

ของท่านประธาน” 

ค�าบอกเล่าของดาวเหนือ พาให้หัวใจของเยี่ยมยุทธเต้นระทึกอย่าง 

ไม่เป็นจังหวะ เขาไม่อยากเชื่อเลยว่าแดน พ่อของยายดาวเหนือนี่แหละจะ

เป็นเบาะแสส�าคญัที่เขาตามหา 

ท่าทางสนอกสนใจรปูภาพใบนี้ของเยี่ยมยทุธท�าเอาดาวเหนอืจ้องมอง

เขาด้วยความสงสัย รูปใบนี้มีความหมายอะไร ท�าไมเขาถึงได้ดูสนใจมัน

เหลอืเกนิ



ถงึแม้ว่าดาวเหนอืจะตกปากรบัค�ากบัเยี่ยมยทุธว่าจะช่วยให้ได้ไป
เที่ยวกบัป่ินมกุ แต่แผนการทกุอย่างกไ็ม่ราบรื่น เมื่อเปรมจติเริ่มสงัเกตเหน็

ว่าไม่มีความเคลื่อนไหวจากบัตรเครดิตของปิ่นมุกเหมือนเคย จึงเรียก 

ดาวเหนอืเข้ามาไต่สวน 

“ปิ่นมุกไม่มีรายการใช้บัตรเครดิต ถ้าเขาแอบท�าอะไรลับหลังฉัน  

เขาจะต้องท�าผ่านเธอ”

“เอ้อ...ไม่...ไม่นี่คะ” สายตาเหยี่ยวอนัคมกรบิบวกกบัท่าทางเคร่งขรมึ

ของเปรมจติท�าเอาดาวเหนอืรู้สกึอดึอดัหายใจไม่ทั่วท้อง 

“เธอกลวัใช่ไหมถ้าไปขดัใจเขาแล้วเขาอาละวาดขึ้นมา ฉนัเหน็ใจเธอ

นะ ทุกครั้งที่ปิ่นมุกอาละวาด เธอเป็นคนรบัเคราะห์ทุกท”ี

“ก.็..เอ้อ...” 

“เธอไม่มทีางเลอืก เอ...ถ้าเธอช่วยเขาแล้วเกดิฉนัอาละวาดขึ้นมาบ้าง

ล่ะ! ตดัเงนิเดอืนเธอ พ่อ แม่ หรอืไม่กพ็กังาน เอ๊ะ หรอืทวงหนี้ที่ตดิอยู่

หลายแสน อมื...เอาแบบไหนด”ี เปรมจติจบัท่าทางมพีริุธของดาวเหนอืได้ 

๔
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จึงงัดไม้ตายเรื่องแดนและเดือนเพ็ญขึ้นมาไล่ต้อนเพื่อท�าให้เธอล�าบากใจ 

เปรมจติรู้ดวี่าความจงรกัภกัดคีอืจุดอ่อนที่ดาวเหนอืไม่อาจปฏเิสธได้ 

“ท่านประธานคะ มนัไม่มอีะไรจรงิๆ ค่ะ” ดาวเหนอืพยายามควบคุม

สต ิ เกบ็อาการตอบเปรมจติไปด้วยน�้าเสยีงเรยีบนิ่ง ทั้งที่ภายในใจนั้นเต้น

โครมครามราวกบัจะหลุดออกมานอกอก 

“ไปคิดดูนะว่าเธอจะเข้าข้างใคร เธอกลัวใครอาละวาดมากกว่ากัน! 

ออกไปได้แล้ว” เปรมจติเอ่ยขึ้น หลงัจากที่เฝ้ามองอากปักริยิาของดาวเหนอื

อยู่ครู่หนึ่ง 

ดาวเหนอืรบัค�าแล้วรบีเดนิออกจากห้องของเปรมจติ เฮ้อ...พอแล้ว! 

ไม่เอาแล้ว! ส�าหรบัการช่วยเหลอืเยี่ยมยุทธ ครั้งเดยีวกเ็กนิพอ! 

ความโชคดอีกีอย่างของดาวเหนอืคอื วนันดัหมายของเยี่ยมยุทธและ

ปิ่นมุกนั้นตรงกบัวนัที่เปรมจติต้องเดนิทางไปประชุมที่ต่างประเทศ เรื่องนี้

ท�าให้ดาวเหนอืรู้สกึวางใจได้มากขึ้น ที่ไม่ต้องโกหกปกปิดอะไรมากมายนกั 

ตลอดระยะเวลาเดนิทาง ป่ินมกุหวัเราะร่า ชี้ชวนเยี่ยมยทุธและดาว-
เหนือดูบรรยากาศข้างทางที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ อิสรภาพคือสิ่งที่นกน้อยใน

กรงทองอย่างปิ่นมุกถวลิหา 

พวกดาวเหนือใช้เวลาเพียง ๒ ชั่วโมงก็เดินทางถึงท่าเรือยอช์ตที่ 

ดาวเหนอืตดิต่อประสานงานไว้ให้ปิ่นมุกอย่างลบัๆ มาก่อนหน้า ในขณะที่

ป่ินมกุก�าลงัชวนเยี่ยมยุทธไปเดนิเล่นถ่ายรปูอยู่ใกล้ๆ  จู่ๆ  กม็รีถตูค้นัใหญ่

ของธนานุวตัรเข้ามาจอดเทยีบ พร้อมกบับอดกีาร์ดที่ปิ่นมุกคุ้นหน้า 

“ท่านประธานให้พวกเราพาคุณหนูกลบับ้านครบั”

“ไม่! ไม่! ปล่อย ฉนัไม่กลบั”

“นงัดาวเหนอื นี่แกเป็นคนไปบอกแม่ฉนัใช่ไหม” ทนัททีี่เหน็บอดกีาร์ด

ของแม่ ปิ่นมุกทั้งตกใจและโกรธจนขาดสติ ปรี่เข้าอาละวาดใส่ดาวเหนือ

อย่างคนโมโหร้าย 
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“เอ้อ คอื...”

“นงัดาวเหนอื นงัเพื่อนทรยศ แกทรยศฉนั” 

ท่าทางดุกร้าวไร้สตขิองปิ่นมุกท�าเอาเยี่ยมยุทธตกใจ 

“ใจเยน็ๆ สคิะคุณปิ่น ดาวไม่รู้เรื่องด้วยนะคะ” 

ดาวเหนือที่ทั้งงงทั้งสับสนไม่แพ้ปิ่นมุกพยายามจะอธิบายและแสดง

ความบริสุทธิ์ใจว่าตนไม่ได้เป็นคนบอกเปรมจิตเรื่องนี้ แต่นาทีนี้ปิ่นมุกใช้

อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ไม่อยากฟังข้อแก้ตัวใดๆ ทั้งนั้น เธอพุ่งเข้าทุบตี

ดาวเหนอืจนเยี่ยมยุทธรั้งตวัไว้ไม่ทนั 

“แกมนัเลว แกมนัเพื่อนทรยศ ไปตายซะ!” 

ก่อนที่บอดกีาร์ดของแม่จะมาถงึตวั ปิ่นมุกใช้แรงเฮอืกสุดท้ายผลกั

ดาวเหนอืตกจากท่าเรอื ร่วงหล่นลงไปในน�้า ก่อนจะถูกบอดกีาร์ดรวบตวั

ขึ้นรถตู้ไป เหลอืเพยีงเยี่ยมยุทธยนืตกใจอยู่ตรงนั้นเพยีงล�าพงั 

“ดาวเหนือ!” เยี่ยมยุทธมองดาวเหนือที่พยายามตะเกียกตะกาย 

อยู่ในน�้า และแล้วร่างเล็กๆ ของดาวเหนือก็หายวูบลงไปใต้น�้า หัวใจของ

เยี่ยมยุทธกระตุกวูบ เยี่ยมยุทธรีบกระโดดน�้าตามร่างของดาวเหนือลงไป 

หวงัว่าเขาจะสามารถช่วยเธอได้ทนัเวลา 

ร่างของดาวเหนอืค่อยๆ จมลกึ หายไปในท้องทะเลที่เคว้งคว้างและ

ด�ามืด ความหวาดกลัวเกาะกุมจิตใจท�าให้ดาวเหนือดิ้นรนตะเกียกตะกาย

พยายามพาตัวเองให้ขึ้นสู่ผิวน�้า ดาวเหนือขาดสติจนไม่สามารถบังคับ

ร่างกายตามทางที่ต้องการ ร่างเลก็ๆ ด�าดิ่งลกึลงไปมากขึ้น 

ออกซิเจนเริ่มหมด สติของดาวเหนือเริ่มเลือนราง สายตาของเธอ 

เหน็ใครบางคนแหวกว่ายและก�าลงัพุ่งตรงมาทางนี้ ภาพมอืเรยีวสวยคู่นั้น

คือสิ่งสุดท้ายที่ดาวเหนือเห็น ก่อนที่โสตประสาทของเธอจะดับวูบไป  

เยี่ยมยทุธรบีแหวกว่ายเข้าไปประคองร่างของเธอไว้ในอ้อมแขน แล้วรบีพา 

ดาวเหนอืกลบัขึ้นฝั่งโดยเรว็ที่สุดเท่าที่เขาจะท�าได้ 

“นี่คณุ คณุ” เยี่ยมยุทธพาร่างไร้สตขิองดาวเหนอืขึ้นมาถงึฝ่ังได้อย่าง
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ปลอดภัย แต่เธอยังนอนนิ่งไร้สติจนเยี่ยมยุทธกระวนกระวาย พยายาม 

ตบหน้าเบาๆ เรยีกเธอให้ฟื้น 

หวัใจของเยี่ยมยุทธเต้นระรวัว้าวุ่นมาก เขาเป็นกงัวล ห่วงแต่ว่าเธอ

จะเป็นอะไร เยี่ยมยุทธรีบปั๊มหัวใจและประกบปากผายปอดเพื่อช่วยชีวิต

ดาวเหนอื รมิฝีปากอิ่มหนาถ่ายทอดอากาศเข้าสูร่่างกายของดาวเหนอืท�าให้

เธอรู้สึกตัว ดาวเหนือผุดลุกขึ้นมาส�าลักน�้าที่ค้างคาอยู่ในปอดโดยมีเยี่ยม-

ยุทธคอยตามลูบไหล่ลูบหลงัอยู่ใกล้ๆ 

“คุณเป็นคนช่วยฉันหรือคะ” ดาวเหนือเริ่มได้สติ หันกลับมาถาม

เยี่ยมยุทธด้วยความสับสนระคนประหลาดใจ เยี่ยมยุทธเองก็ไม่เข้าใจ 

ตวัเองเหมอืนกนั เขาไม่เคยอยากเป็นฮโีร การกระท�าเมื่อครู่เสี่ยงอนัตราย

เหลอืเกนิ 

“ขอน�้ายาล้างปาก” เยี่ยมยทุธบอกเจ้าหน้าที่กูภ้ยัที่วิ่งเข้ามาหา เยี่ยม-

ยุทธคว้าขวดน�้ามาล้างปากจรงิๆ จนดาวเหนอืมองค้อน อยากจะซดัที่หน้า

ขาวๆ นั้นสกัป้าบ ตดิที่ไม่มแีรง ครั้นจะตอบโต้อะไรเขากลบัไปกท็�าไม่ได้ 

เพราะยงัไงเสยีอตีานี่กเ็ป็นผู้ช่วยชวีติ 

“ขอบคณุมากค่ะ ฉนัขอตวัไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน” ดาวเหนอืขอบคณุ

เยี่ยมยุทธแล้วรบีเดนิกลบัไปที่รถเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า 

เมื่อดาวเหนือเดินจากไป คิ้วเรียวสวยของเยี่ยมยุทธเริ่มขมวดมุ่น

เข้าหากนัด้วยความคาใจ ปกตเิขาเป็นคนรกัตวัเองมาก ไม่เคยเสี่ยงชวีติเพื่อ

อะไรทั้งนั้น เขาเป็นห่วงดาวเหนือจริงๆ หรือแค่สงสาร? ที่กระโดดลงไป

ช่วยเป็นเพราะเขาไม่อยากเหน็ใครมาตายต่อหน้างั้นหรอื 

อาจจะเป็นเพราะว่าดาวเหนอืเป็นคนด ีมนี�้าใจโอบอ้อมอาร ีไม่สมควร

ที่จะตายแบบนี้ เยี่ยมยุทธพยายามคิดหาเหตุผลให้ตัวเองที่เริ่มหวั่นไหว  

อกีอย่างแดนพ่อของดาวเหนอืคอืเบาะแสส�าคญั ใช่แล้ว! ด้วยเหตุนี้แหละ 

ที่เป็นสาเหตุท�าให้เขาต้องออกโรงปกป้อง ดูแลเธอให้ด ี

ในขณะที่เยี่ยมยุทธพยายามขุดคุ้ยสารพัดเหตุผล เพื่อโต้แย้งการ 
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กระท�าบ้าระห�่าเสี่ยงตายเมื่อครู่ ดาวเหนือที่อาบน�้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุด 

ที่แห้งสะอาดเสรจ็แล้วกเ็ดนิแบกจติใจที่หนกัอึ้งเข้ามาหาเขา

“อาบน�้าแล้วหรอืคุณ กลบักนัเลยไหม”

สายตาของดาวเหนอืที่มองทะเลตรงหน้าดูเซื่องซมึลงอย่างเหน็ได้ชดั 

เยี่ยมยุทธสงัเกตเหน็แล้ว เขาพยายามท�าตวัปกต ิพดูจายยีวนกวนประสาท

ใส่ หวงัว่าจะท�าให้เธอรู้สกึดขีึ้นมาบ้าง 

“ซมึเป็นหมาหงอยแบบนี้ นี่คณุโกรธคณุป่ินมกุหรอื...โอ้ โกรธร้อยปี 

อย่ามาดีร้อยชาติ” แต่การกระท�าของเยี่ยมยุทธนั้นไม่เป็นผล ไม่สามารถ

ลบความรูส้กึน้อยใจของดาวเหนอืไปได้ “คณุไม่ใช่คนที่บอกคณุเปรมจติ?” 

ค�าถามของเยี่ยมยุทธทิ่มแทงใจของดาวเหนือมากจนน�้าตาไหล  

ณ เวลานี้เธอทั้งเจบ็ ทั้งเสยีใจที่ถูกปิ่นมุกอาละวาดใส่ 

“ฉนัคดิว่าเป็นแม่ แม่น่าจะได้ยนิที่เราคยุกนัคนืนั้น” ดาวเหนอืระบาย

ความรู้สกึอดัอั้นออกมาทั้งน�้าตา 

“ป่ินมกุเข้าใจผดิ คณุน้อยใจเธอ คณุโตมากบัป่ินมกุ แต่ป่ินมกุกลบั

ลมืไปว่าคุณว่ายน�้าไม่เป็น”

“เราอยู่ด้วยกันมาสามคนตั้งแต่เด็ก ฉัน คุณปิ่นมุกและคุณจินดา  

ฉนัมหีน้าที่ดแูลคุณหน ูฉนัต้องท�าการบ้านให้คณุหนจูนไม่มเีวลาท�าการบ้าน

ของตัวเอง ฉันได้เล่นทุกอย่างแต่ต้องเล่นกับคุณหนูและต้องแพ้เท่านั้น  

ไม่งั้นคุณหนูจะร้องไห้เสยีใจ”

ยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจ ดาวเหนือร้องไห้สะอึกสะอื้น น�้าตาไหลออกมา 

ไม่ขาดสาย ท�าเอาเยี่ยมยุทธสะเทอืนใจ รู้สกึเหน็ใจเธอมากเหลอืเกนิ 

“ชวีติคุณไม่ต่างจากผมสนิะ ใช้ของเก่าของคนอื่นมาตลอดชวีติ”

“ชีวิตของฉันอยู่มาได้เพราะคุณปิ่นมุก มันจึงเป็นของคุณปิ่นมุกมา

ตลอด แม้กระทั่งวนันี้ฉนักเ็กอืบต้องยกชวีติให้เขา”

“จะทนอยู่แบบนี้ไปท�าไม จ�าค�าของผมได้ไหม คนรวยใช้เงินเพื่อ 

ซื้อใจคน เขาซื้อใจคณุ และคณุกย็อมให้เขาซื้อ” ความอ่อนแอของดาวเหนอื
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ท�าให้เยี่ยมยุทธอดรนทนไม่ได้ พยายามพูดปลอบให้ก�าลงัใจเธอด้วยความ

อ่อนโยน ร่างเลก็ๆ ของดาวเหนอืที่สะอื้นฮกัอยูต่รงหน้าท�าเอาหวัใจของเขา

หวั่นไหว รู้สกึสงสารเธอมาก

ณ เวลานี้ค�าพูดปลุกปลอบใจใดๆ ก็ไม่น่าจะช่วยเยียวยาความ 

เจบ็ปวดในใจของดาวเหนอืได้ เยี่ยมยุทธท�าได้แค่คอยยนืเคยีงข้างอยูเ่งยีบๆ 

อดทนรอจนกว่าเธอจะสงบลง

เยี่ยมยุทธขับรถกลับมาส่งดาวเหนือถึงบ้าน ตลอดทางดาวเหนือ
เอาแต่นั่งเงยีบไม่พดูไม่จาอะไร ถงึแม้ว่าอาการของเธอจะดสูงบลงมากแลว้ 

แต่กย็งัเซื่องซมึเสยีใจเรื่องปิ่นมุกจนเขาอดห่วงไม่ได้อยู่ดี

“คุณช่วยชีวิตฉัน ฉันขอบคุณมากนะคะ” ถึงแม้จะยังเซื่องซึมแต่ 

ดาวเหนอืกไ็ม่ลมืที่จะหนัไปขอบคุณเยี่ยมยุทธด้วยท่าทางนอบน้อม 

“จ�าหนี้บุญคุณนี้ไว้ มันไม่ใช่ของฟรี สักวันจะมาทวงคืน คุณเป็น 

คนแบบนี้ไม่ใช่หรือ” เยี่ยมยุทธขยิบตา พยายามท�าตัวสบายๆ หวังจะให้

บรรยากาศระหว่างเขากับเธอดีขึ้น แต่ยังไม่ทันจะได้เอ่ยค�าพูดใดๆ ต่อ  

แดนและเดอืนเพญ็รบีวิ่งออกจากบ้านมารบัดาวเหนอืด้วยความห่วงใย 

“ดาวเหนอื ดาวเหนอืมาแล้ว” 

“แม่ขอโทษนะ ถ้ารู้ว่าคุณหนูจะอาละวาดท�าแกตกน�้า แม่คงไม่บอก

ท่านประธาน”

ทนัททีี่เยี่ยมยทุธเหน็แดน ท�าให้เขานกึได้ว่ายงัมภีารกจิที่เขาท�าค้างคา

ไว้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ใจของเขาจะเป็นห่วงดาวเหนือ แต่เรื่องของน้องขวัญ 

กส็�าคญัต่อเขาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั 

“ตอนนี้คุณไม่เมา ขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมครับ” เยี่ยมยุทธ

ตัดสินใจแบบไม่ต้องคิด รีบก้าวฉับๆ เข้าไปหาและดึงตัวแดนออกไปคุย 

ข้างนอก การกระท�าแบบปุบปับฉบัพลนัของเยี่ยมยุทธท�าเอาดาวเหนอืและ

เดอืนเพญ็งงเป็นไก่ตาแตก หนัมองหน้ากนัด้วยความสบัสน 
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“น้ารูจ้กัคนชื่อนนท์กบัสดุาไหม” เยี่ยมยทุธลากแดนออกมาจนแน่ใจ

ว่าไม่มใีครได้ยนิ 

“ใครหรอืครบั” ค�าถามที่ไม่ทนัได้ตั้งตวัของเยี่ยมยทุธพาให้แดนอ�้าอึ้ง 

ยงัรู้สกึงงๆ 

เยี่ยมยุทธรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดรูปภาพงานเลี้ยงเพื่อ

กระตุ้นความทรงจ�าของแดน “คุณนนท์เป็นผู้ก่อตั้งธนาคารร่วมกันมากับ

คุณโตมรและคุณเปรมจติ นี่รูป” 

แดนพยกัหน้า หายงงแล้ว “อ้อ ใช่ๆ ในรูปน่ะ ผมเพิ่งมาท�างานได้

แค่สองอาทติย์ แล้วคุณนนท์คนนี้น่ะผมกไ็ม่ค่อยรู้จกั เพราะแกไม่ค่อยมา

ท�างาน” 

ทนัททีี่แดนร้องอ้อ เยี่ยมยุทธกพ็ลนัลงิโลดขึ้น 

“แล้วคุณจ�าอะไรเกี่ยวกบัคุณนนท์ได้บ้าง” 

“หล่อ ใจด ีทปิเยอะ” 

วาจาของแดนที่กล่าวถงึพ่อของเยี่ยมยุทธนั้นท�าให้เขาไม่สามารถซ่อน

รอยยิ้มได้ เยี่ยมยุทธฉกียิ้มกว้างด้วยความดใีจ แล้วกลบัมาซกัไซ้แดนต่อ

ด้วยความตื่นเต้น 

“อ้อ ผมเคยเอาเอกสารไปบ้านเขา ผมจ�าบ้านเขาได้” 

“บ้านหลงัที่ไฟไหม้ใช่ไหม พาผมไปหน่อยได้ไหมครบั” เมื่อรู้ว่าความ

ทรงจ�าของแดนยงัไม่เลอืนหาย ไฟแห่งความหวงักจ็ุดประกายขึ้นในใจของ

เยี่ยมยทุธอกีครั้ง เขามั่นใจมากว่าการไปเยี่ยมเยยีนบ้านเกดิของตนในครั้ง

นี้จะท�าให้เขาพบเบาะแสและข้อมูลเกี่ยวกบัครอบครวัเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

แต่โชคชะตายังไม่เข้าข้างเยี่ยมยุทธ เมื่อเขาและแดนเดินทางมาถึง 

พวกเขาพบว่าบ้านที่ตนเคยอยู่นั้นได้กลายเป็นสวนสาธารณะของชุมชนไป

เสยีแล้ว 

“กลายเป็นสนามเดก็เล่นไปแล้ว”

“บ้านที่ไฟไหม้มคีนตายตั้งสองคน สร้างบ้านใหม่ใครจะซื้อล่ะคุณ” 
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รอยยิ้มเลือนหายไปจากใบหน้า เยี่ยมยุทธทรุดนั่งบนเก้าอี้หินอ่อน

ในสวนอย่างหมดแรง ไฟแห่งความหวงัดบัวูบลง หมด! หมดกนั! ที่นี่ไม่มี

ร่องรอยอะไรที่เขาจะตามสบืได้ 

“ว่าแต่คุณจะถามท�าไมเนี่ย” แดนทนเห็นพฤติกรรมแปลกๆ ของ

เยี่ยมยุทธไม่ไหว ตัดสินใจเอ่ยปากถามออกไป แต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือ

แบงก์พนัสองใบ ไม่ใช่ค�าตอบ

“นี่ค่าปิดปาก น้าช่วยเกบ็เรื่องนี้เป็นความลบัได้ไหมครบั” เยี่ยมยทุธ

ขอร้องด้วยน�้าเสยีงไม่สบายใจ กงัวลว่าแดนจะเอาเรื่องของเขาไปพูด 

ท่าทางเครียดจัดของเยี่ยมยุทธท�าเอาแดนเครียดตาม รู้สึกไม่

สบายใจไปด้วย และด้วยความเหน็ใจเยี่ยมยทุธผูม้พีระคณุ แดนจงึตดัสนิใจ

รบัค่าปิดปากที่เยี่ยมยุทธให้มาและไม่ตั้งค�าถามใดๆ อกีเลย 

หวัใจของเยี่ยมยทุธปวดแปลบ ความวติกกงัวลเล่นงานเขาหนกัขึ้น...
ป่านนี้น้องจะเป็นยงัไง อยู่ที่ไหน อยู่กบัใคร เยี่ยมยุทธบากบั่นออกตามหา

น้องอย่างบ้าคลั่ง ลิสต์รายชื่อมูลนิธิและบ้านเด็กอ่อนทั้งหมดแล้วเข้าไป 

สืบเสาะถามไถ่ พยายามท�าทุกวิถีทาง จนกระทั่งมาถึงบ้านเด็กอ่อนหลัง

สุดท้ายในลสิต์ที่เขาม ี

“เดก็ผู้หญงิที่เข้ามาในเดอืนที่ว่านี้ เอ๊ะ มคีนหนึ่งค่ะ” 

“ชื่อขวญัหรอืเปล่าครบั แล้วตอนนี้ส่งไปไหนแล้ว”

“กรุณารอสกัครู่นะคะ” เจ้าหน้าที่ตอบรบัค�าขอของเยี่ยมยุทธ แล้ว

รีบก้มหน้าค้นหาข้อมูลประวัติของน้องขวัญให้ เยี่ยมยุทธได้แต่เฝ้าภาวนา

ขอให้โชคเข้าข้างเขาบ้าง 

“เอ๊ะ!” เจ้าหน้าที่มองหน้าจอคอมพวิเตอร์ของตนดว้ยความแปลกใจ

แล้วหนัมองหน้ากนัเองอย่างเครยีดๆ ท�าหน้าเลิ่กลั่ก 

“มอีะไรหรอืครบั”

“เอ ถ้ายงัไงคุณกลบัมาใหม่ได้ไหมคะ ทางเราขอเวลาสกัครู่” 
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“เดี๋ยว! คุณเข้ามาไม่ได้นะคะ คุณไม่มสีทิธิ์เข้ามานะ” 

ท่าทางมีพิรุธของเจ้าหน้าที่ท�าให้เยี่ยมยุทธสงสัยจนอดรนทนไม่ได้ 

รีบกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้ามาตรวจดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง 

ทนัททีี่เหน็ข้อความว่า ‘ข้อมลูถกูลบไปแล้ว’ บนหน้าจอคอมพวิเตอร์ เยี่ยม-

ยุทธถงึกบังุนงงชอ็กไป 

“ไฟล์หายไป! เกดิเรื่องแบบนี้ได้ยงัไง” เยี่ยมยทุธใช้เวลาอยูห่ลายนาที

เรียกสติของตัวเองกลับมา แล้วหันมาถามเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนด้วยสายตา

ดุกร้าว

“ตั้ง ๒๐ กว่าปีแล้ว ใครจะไปทราบล่ะคะ พวกเรายังไม่มีใครมา

ท�างานที่นี่หรอก ไม่มใีครรู้” 

“ขอร้องเถอะค่ะ พวกเราตั้งใจท�างานเพื่อเด็ก ถ้าคุณฟ้อง คุณก็ 

ไม่เจอน้อง แถมยงัท�าให้พวกเราที่ไม่มคีวามผดิพลอยล�าบากไปด้วย” 

เจ้าหน้าที่สาวทั้งสองท�าท่าจะร้องไห้ พูดขอโทษขอโพย อ้อนวอน

เยี่ยมยุทธขอให้เหน็ใจ 

เยี่ยมยุทธคดิตามค�าพูดของเจ้าหน้าที่ทั้งสองแล้วใจเยน็ลง ดูท่าทาง

แล้ว พวกเธอคงเป็นพนกังานใหม่ที่ไม่รูเ้รื่องราวในอดตีของที่นี่เลยจรงิๆ...

ใครสักคนที่มีอ�านาจอาจอยู่เบื้องหลัง มีคนจงใจลบข้อมูลของน้องสาว 

ออกไป...ท�าไม และเขาท�าเพื่ออะไรกนั ความคดิและความเครยีดวนเวยีน

อยู่ในหวัจนท�าให้ปวดจี๊ดขึ้นมาในสมอง 

“น้องอยูไ่หน น้องอยูไ่หน โอย ปวดหวั” อาการไมเกรนพุง่ขึ้นเล่นงาน

เยี่ยมยุทธอย่างหนักหน่วง โรคประจ�าตัวที่เป็นมานานก�าเริบขึ้นอย่างหนัก

และบ่อยขึ้น เขาทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจติใจ ตราบใดที่หาน้องไม่พบ


