
บทน�ำ

เสยีงเปียโนและไวโอลนิที่ก�าลงับรรเลงเคล้าคลอกนันั้นช่างเข้ากนั
ดีกับบรรยากาศงานแต่งงานสุดโรแมนติกริมชายหาด แสงแดดยามตะวัน 

คล้อยสะท้อนกบัน�้าทะเลเหน็เป็นแสงสเีรอืงรองช่วยขบัส่งให้คูบ่่าวสาวที่ก�าลงัเดนิ

อยู ่รมิชายหาดดมูรีาศมีากยิ่งขึ้น ผู้คนในงานล้วนปลื้มปีตยินิดกีบังานมงคลสมรส

ครั้งนี้ แต่ที่โต๊ะวไีอพขีองงานวนันี้กลบัมบีรรยากาศตรงข้าม

หญงิสงูวยัในชดุกระโปรงยาวพลิ้วสฟ้ีากบัเดก็สาววยัรุน่ผมสนี�้าตาลในชดุ

กระโปรงสั้นสนี�้าเงนิเข้มก�าลงันั่งคยุกนัด้วยสหีน้าจรงิจงั ราวกบัว่าไม่อยากให้คน

ภายนอกได้รบัรู้

“เป็นแบบนั้นแน่นะ” หญงิสงูวยัทวนกบัเดก็สาวอกีครั้งเพื่อความมั่นใจว่า

ก่อนหน้านี้เธอได้ยนิไม่ผดิจรงิๆ

“แน่นอนค่ะคุณภา” เดก็สาวพยกัหน้ารบั สายตาของเธอดูมคีวามมั่นใจ

มากเสยีจนอกีฝ่ายคล้อยตาม

คนที่ถูกเรยีกว่า ‘คุณภา’ นั้นนิ่งค้างไปสกัพกัก่อนจะค่อยๆ คลี่ยิ้มออก

มา จนในที่สุดริมฝีปากที่ถูกเคลือบด้วยลิปสติกสีแดงนั่นก็ฉีกยิ้มกว้างกว่าครั้ง

ไหนที่เคยเป็นมา
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“นี่ฉันจะได้หลานสาวสามคนพร้อมกันหรือ แถมยังเป็นแฝดอีกหนึ่งคู่  

ไม่อยากจะเชื่อ ใครจะไปคดิว่าจะมวีนันี้” 

หญงิสูงวยักล่าวด้วยความดใีจ กใ็ช่น่ะส ิก่อนหน้านี้เธอไม่คดิด้วยซ�้าว่า

ลูกสาวและลูกชายของเธอจะคิดมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐาน คนหนึ่งก็โลก 

ส่วนตัวสูง อีกคนก็บ้างาน การที่มีงานแต่งงานวันนี้เกิดขึ้นได้ก็แทบจะเกินฝัน 

ของเธอแล้ว แถมแม่หมอดูคนเก่งของเธอยงัมาฟันธงให้อกีว่าหลานของเธอจะมา

ไม่เกนิปลายปีหน้า แล้วแบบนี้ใครจะไปหุบยิ้มได้ลง

“ยนิดด้ีวยค่ะ” เดก็สาวคนเดมิตอบด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ ไม่ได้มอีารมณ์

ร่วมเลยแม้แต่น้อย

“เอ...ว่าแต่ จะมแีต่หลานสาวเหรอ” ว่าที่คุณย่ายงัไม่พอใจอกี สามคนก็

ไม่ใช่น้อย “หลานชายล่ะ จะมบี้างมั้ย”

“เท่าที่รู ้ลกูสาวคณุจะมลีกูคนเดยีวค่ะ ส่วนลกูชายคณุ...กล็ุน้เอาแล้วกนั

นะคะ” เดก็สาวที่ได้ชื่อว่าเป็นหมอดยูงัคงตอบอย่างหนกัแน่น ไม่ลงัเลสกันดิ เธอ

ตอบในสิ่งที่รู้เท่านั้น ถ้าไม่รู้เธอก็บอกว่าไม่รู้ ถ้าเธอบอกว่าลุ้น แสดงว่าก็มีลุ้น

จรงิๆ และค�าตอบนั้นกท็�าให้คุณภาแทบจะตวัลอย

“แหม ยังไงก็ขอบใจมากนะจ๊ะ ที่มางานในวันนี้” หลังจากได้ทราบสิ่งที่

พอใจ คุณภากเ็ปลี่ยนเรื่องอย่างง่ายดาย จนผู้ฟังแอบกลอกตามองบน

“ถ้าเป็นงานของคุณภา ไม่ว่ายงัไงปุ๊กต้็องมาให้ได้ค่ะ” เธอตอบกลบัพร้อม

กบัส่งสายตาที่บ่งบอกว่าจรงิใจไปให้

คุณภามพีระคุณต่อเธอค่อนข้างมาก ให้ช่วยอะไรคุณภาได้เธอกย็นิดี

“เดี๋ยวจะโอนค่าดูดวงของหลานให้นะจ๊ะ” คุณภาตอบ เธอไม่ได้ต้องการ

ดูถูกดูแคลนเดก็สาวด้วยการเอาเงนิฟาดหวั แต่อยากช่วยเหลอื เพราะรู้ว่าทั้งที่

เดก็คนนี้มคีวามสามารถมากพอที่จะรวยได้จากการดดูวง กเ็ท่าที่ผ่านมา เดก็สาว

พูดอะไรมนักเ็ป็นตามนั้นเสมอ แต่อกีฝ่ายกลบัไม่ท�า แถมยงัไม่ชอบรบัเงนิจาก

ใครฟรีๆ  ด้วย 

“ไม่เป็นไรค่ะ ถอืว่าเป็นของขวญัวนัแต่งงานนะคะ” เดก็สาวรบีส่ายหน้า

ปฏเิสธ ครั้งนี้เธอไม่ได้ถอืว่ามาท�างาน เธอแค่อยากแสดงความยนิดใีนแบบของ

ตนเท่านั้นเอง
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หญงิสงูวยัยิ้มให้คนตรงหน้าอกีครั้งด้วยความเอน็ด ูเดก็สาวที่เตม็ไปด้วย

ความลกึลบัคนนี้ ใครจะไปนกึว่าโตมาจะเก่งและน่ารกัขนาดนี้ เธอยงัจ�าครั้งแรก

ที่เจอกันได้ นั่นคือตอนที่เด็กคนนี้อายุห้าขวบ วันที่ลุงแก่ๆ คนหนึ่งพาแม่เด็ก

ตากลมคนนี้มาขอความช่วยเหลือจากเธอ ซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากเธอและ

สาม ี

“ถ้าอย่างนั้นฉนักข็อบใจหนูมากๆ เลยนะ” 

แต่ก่อนที่ทั้งสองจะได้พูดคุยอะไรกันต่อมากกว่านี้ก็ถูกขัดจังหวะเมื่อมี 

ผู้มาใหม่เป็นชายร่างสงูสองคน คนหนึ่งคอืเจ้าบ่าวของงานในวนันี้ ส่วนอกีคนเป็น

คนแปลกหน้าที่เดก็สาวไม่เคยรู้จกัมาก่อน

“คยุอะไรกนัครบัแม่ หน้าตาจรงิจงั” เสยีงผูม้าใหม่ที่ดกูร็ูว่้าเป็นเจ้าบ่าวใน

งานนี้ทกัขึ้น ดงึความสนใจของสองคนก่อนหน้าให้หนัไปมอง

“มาไม่ให้สุ้มให้เสียง แม่ก็ตกใจหมดน่ะสิ” คุณภาหันไปค้อนให้ลูกชาย

ตวัดี

“ก็แล้วคุยอะไรกันล่ะครับ ดูมีความลับ” คนเป็นเจ้าบ่าวท�าหน้าทะเล้น

แสดงความอยากรู้อยากเหน็

“ความลับ” คนมีอายุส่งยิ้มตอบกลับไปอย่างมีชั้นเชิง ก่อนจะหันไป 

ทกัทายชายหนุ่มอกีคนที่เดนิตามกนัมา “ว่าไงจ๊ะบ๊อบบี้ ไม่เจอนานเลย สบายดี 

มั้ยจ๊ะ”

“สวัสดีครับคุณแม่” บ๊อบบี้ยกมือไหว้อย่างมีมารยาทก่อนจะนั่งลงข้างๆ 

ด้วยท่าทสีนทิสนม “นี่มองไกลๆ กน็กึว่าเพื่อนเจ้าสาวนะครบั”

“ตายแล้ว ปากหวานจรงิลูก พูดแบบนี้บอกแม่มาเลยนะว่าเมื่อไหร่จะถงึ

งานเราน่ะ” คุณภายิ้มรบัอย่างอารมณ์ดี

ในขณะที่ทั้งสามคนสนทนากนัอย่างชื่นมื่น เดก็สาวตวัเลก็กลบัจ้องมอง

ไปที่ชายหนุ่มที่มชีื่อเสยีงเรยีงนามว่า ‘บ๊อบบี้’ นั่นอย่างเอาเป็นเอาตาย แปลก...

แปลกมากๆ เธอไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อน 

ไม่ว่าจะเป็นใคร เพศไหน อายุเท่าไหร่ เมื่อเธอได้เหน็หน้าแล้วละก ็ จะ

ต้องมีบางสิ่งบางอย่างของคนคนนั้นเด้งเข้ามาในหัวของเธอ ไม่ว่าจะเป็นอดีต 

ปัจจุบนั หรอือนาคต มนัต้องมสีกัเรื่องที่เธอพอจะรูเ้กี่ยวกบัคนคนนั้น ใช่แล้ว...
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เธอมญีาณหยั่งรู้ แต่ผู้ชายคนนี้...เธอกลบัไม่รู้เรื่องของเขาเลยสกัอย่าง

เดก็สาวสงสยัถงึขั้นว่า ความสามารถของเธอจบลงเพยีงเท่านี้แล้วงั้นหรอื 

แต่กไ็ม่นี่ กใ็นเมื่อเรื่องที่ว่าลกูชายสดุที่รกัของคณุภาก�าลงัจะแพท้อ้งแทนเมยีใน

ไม่ช้านี้เพิ่งลอยเข้าหวัเธอมาเมื่อครู่นี่เอง แล้วตาลุงบ๊อบบี้คนนี้มนัยงัไงกนัล่ะ

เพราะความสงสยัอย่างไม่เคยมมีาก่อนท�าให้เธอเผลอจ้องเขานาน จนใน

ที่สุดเขาก็รู้ตัวเข้าให้ ชายหนุ่มส่งสายตามาหาเธอราวกับจะถามว่ามีปัญหาอะไร

กบัเขาหรอืเปล่า เล่นเอาเธอหลบตาแทบไม่ทนั 

หลังจากที่โดนจับได้ว่าแอบมอง เธอก็รู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อย 

แถมยงัมานกึขึ้นได้ว่าเธอจะอยากรู้เรื่องของเขาไปท�าไมกนั ปกตเิธอกไ็ม่ได้อยาก

รูเ้รื่องชาวบ้านอยูแ่ล้ว สดุท้ายเดก็สาวจงึเลอืกที่จะหลกีหนคีวามอบัอายขายหน้า

นี้โดยการขอตวัจากวงสนทนาดงักล่าว และหลบออกมาอย่างเงยีบๆ

ทางด้านชายหนุม่ผู้ถูกจ้องมองเมื่อสกัครู่ เขากไ็ม่ได้รูส้กึแปลกใจกบัการ

ที่มผู้ีหญงิสกัคนมาจ้องมองมากนกั มนัเป็นเรื่องปกตทิี่ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนกต้็อง

มคีนมองเป็นธรรมดา ไม่ได้หลงตวัเองนะ แต่กพ็อจะรู้ตวัว่ามสีาวๆ มาตามตดิ

บ่อยแค่ไหน ทว่าครั้งนี้ออกจะเดก็ไปสกัหน่อย ควรจะบอกให้เธอไปตั้งใจเรยีน

เสยีมากกว่า...

หลงัจากจบงานเลี้ยง แขกเหรื่อต่างกพ็ากนัแยกย้ายกลบัไป จะมกีแ็ต่
แขกคนพิเศษของเจ้าของงานที่ได้รับเชิญให้อยู่พักผ่อนในรีสอร์ตก่อน และปุ๊ก็

เป็นหนึ่งในนั้น กต็อนนี้เธอเป็นคนโปรดของทั้งคณุภาและเจ้าสาวเสยีแล้วส ิและ

เธอกไ็ม่คดิจะขดัอะไรในเมื่อพรุง่นี้เป็นวนัหยดุ นานๆ ทจีะได้มาเที่ยวที่หรูๆ  แบบ

นี้ ใครจะไปปฏเิสธได้ลงคอ

ภาพท้องทะเลยามเยน็และแสงอาทติย์สส้ีมที่ก�าลงัจะลบัขอบฟา้นั้นท�าให้

เธอจ้องมองอย่างเพลนิตา และจะเพลนิใจเป็นที่สุดถ้าไม่มใีครบางคนมาเดนิตดั

ฉากนั้นเสยี

ผู้ชายคนนั้นดันมายืนตรงขอบระเบียง บังดวงอาทิตย์ที่ก�าลังจะหล่นลง

ไปในน�้าพอดีเป๊ะ เด็กสาวกระตุกคิ้วอย่างไม่ค่อยพอใจ ก่อนจะเพ่งพิศไปที่ร่าง

สูงนั้น เขาเป็นผู้ชายที่เรยีกได้ว่าหล่อเลยทเีดยีว หน้าตาออกจะมเีค้าลูกครึ่งอยู่



C a n e u s    11

สกัหน่อย ตาคม จมูกโด่งเป็นสนั กบัรมิฝีปากที่ดูเซก็ซี่ เธอไม่ได้บ้าผู้ชายและ 

ไม่ได้หลงใหลความหล่อนั้น ใครมองกต็้องพูดแบบนี้ เธอแค่บรรยายตามที่เหน็ 

ส�าหรบัเธอเขาถอืว่าเป็นผู้ชายลกึลบัที่น่ากลวัอยู่ไม่น้อย 

เพราะมัวแต่เผลอวิจารณ์เขาอยู่ในใจ เมื่อเขาหันกลับมาโดยที่เธอไม่ทัน

ได้ตั้งตัวก็ท�าให้เด็กสาวหลบตาไม่ทัน นี่เธอก�าลังจะโดนข้อหาแอบมองเขาอีก 

แล้วสิ

ชายหนุ่มเอียงคออย่างสงสัย ก่อนจะเดินมาที่โต๊ะตรงหน้าเธอ ผู้หญิง 

คนนี้สะดุดตาเขาตั้งแต่ที่เจอเมื่อวานตอนอยู่กบัคุณภา ใบหน้าเรยีวเลก็ ดวงตา

กลมโตคู่นั้นสะกดเขาไว้ตั้งแต่แรกเหน็...แต่ดูจากหน้าตาแล้ว เขาไม่แน่ใจนกัว่า

เธอบรรลุนติภิาวะหรอืยงั

คิ้วเข้มของเขาขมวดแน่นเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่าง ก่อนที่จะเอ่ย 

ออกมาว่า

“ผมว่าคณุยงัเดก็ไปนะครบั และผมคงไม่สามารถสนองความต้องการของ

คุณได้”

“...”

เดี๋ยวนะ นี่เขาคิดว่าเธอจะท�าอะไรกับเขางั้นเหรอ แล้วอะไรคือการที่มา

พูดแบบนี้แล้วเดนิจากไป 

ค�าพูดของเขาท�าให้เธออ้าปากค้างด้วยความคาดไม่ถึง อย่าให้ได้เจอกัน

อกีนะ คราวหน้าเธอจะเรยีกลุงอย่างไม่ไว้หน้าเลยจรงิๆ

หกเดอืนผา่นไป
ห่างออกไปอกีเกอืบสองพนัห้าร้อยกโิลเมตร ณ คฤหาสน์หรใูจกลางกรงุ

ไทเป หญิงสูงวัยที่ใบหน้าหยุดอยู่ที่วัยกลางคนกับหนุ่มหล่อร่างสูงก�าลังพูดคุย

กนัด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด

“โพรเจกต์ล่าสุดของลูกเรยีบร้อยดแีล้วใช่มั้ย” 

“ครบั”

“งั้นที่สญัญาไว้กบัแม่...” สหีน้าของหญงิสูงวยัเตม็ไปด้วยความคาดหวงั 

จนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรชายอดหวั่นใจไม่ได้ สญัญาที่เขายงัไม่มเีวลาได้ท�าให้แม่
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เสยีที

“เรียบร้อยแล้วครับ” ชายหนุ่มยืนยันเรื่องงานอีกครั้ง นี่คงถึงเวลาแล้ว

สนิะ ที่เขาต้องชะลอการขยายธุรกจิและหนักลบัมารกัษาสญัญากบัแม่อย่างจรงิจงั 

“ถ้างั้นลูกก็มีเวลาตามหาของนั่นให้แม่ได้แล้วใช่มั้ย” ได้ยินค�าตอบของ

ลูกชายสุดที่รักว่ามาแบบนั้น เธอก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ ในที่สุดลูกชายจอม

บ้างานของเธอกจ็ะมเีวลาเหลอืให้เธอบ้าง

‘ของ’ ที่ว่านั้นเป็นของส�าคญัที่เธอตามหามาเกอืบยี่สบิปี ตั้งหน้าตั้งตาหา

ตั้งแต่สมัยยังสาวจนตอนนี้ผมหงอกขึ้นเต็มหัวกระทั่งต้องพึ่งพายาย้อมผมทุกๆ 

สามเดอืนกย็งัหาไม่พบ ล�าพงัหญงิแก่อย่างเธอกอ็อกจะยากสกัหน่อย จะมกีแ็ต่

ลูกชายของเธอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตอนนี้ที่เห็นจะเป็น 

ที่พึ่งสุดท้ายซึ่งน่าจะช่วยเธอตามหาได้ 

ส�าหรบัเขา แม้แต่ถมทะเลเพื่อสร้างตกึกท็�ามาแล้ว แค่จะให้พลกิแผ่นดนิ

หาอะไรบางอย่างกค็งไม่ยากเกนิมอื ตดิกแ็ต่ก่อนหน้านี้เขาไม่มเีวลาว่างเลยน่ะส ิ

ได้แต่สญัญากบัแม่ไว้ด้วยลมปากว่าจะหาให้เท่านั้น

“ครบั” 

ค�าตอบรบัสั้นๆ ของเขาท�าให้หญงิสงูวยัยิ้มกว้างออกมาอย่างดใีจ ในทาง

ตรงข้าม จติใจของชายหนุ่มตอนนี้กลบัหวาดหวั่นอย่างเหน็ได้ชดั แม่ของเขาให้

ตามหาสร้อยเพชรประจ�าตระกูลที่หายไป

แต่มนัไม่ได้หายไปแบบธรรมดานี่ส ิสร้อยเพชรที่หายไปอย่างลกึลบัพร้อม

กบัการเกดิคดชีื่อดงัเมื่อยี่สบิกว่าปีก่อน ครอบครวัสมาชกิวฒุสิภาที่ถกูฆาตกรรม 

เขาไม่รูว่้าท�าไมสร้อยเพชรของแม่ถงึได้ไปอยูก่บัภรรยาของนกัการเมอืงคนนั้นได้ 

แต่หลงัจากเกดิคดนีั้นขึ้น สร้อยเพชรกห็ายไปอย่างไร้ร่องรอย

เรื่องราวเหล่านั้นเป็นจดุเริ่มต้นให้เขาต้องออกเดนิทางตามหาสมบตั ิและ

เบาะแสเดยีวที่แม่ของเขามใีห้คอื ‘ประเทศไทย’

‘WELCOME TO THAILAND’
บ๊อบบี้เหลือบมองตัวหนังสือขนาดใหญ่ที่โชว์หราอยู่บนป้ายเหนือศีรษะ

ของเขาตอนนี้ ก่อนจะละสายตามองส�ารวจไปรอบๆ สนามบินที่ใหญ่ที่สุดใน
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ประเทศไทย ผูค้นมากมายที่เพิ่งลงจากเครื่องบนิเมื่อครูต่่างเดนิด้วยความเร่งรบี

เพื่อไปเข้าด่านตรวจคนเข้าเมอืง ดทีี่เขาสามารถเข้าออกช่องทางพเิศษได้ ไม่อย่าง

นั้นคงอยู่ในนี้อกียาว

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเดนิทางมาที่นี่ เขาเคยอยู่ที่นี่หลายปีเสยีด้วยซ�้า จน

พูดภาษาไทยได้คล่องราวกับเป็นคนท้องที่ แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่มา 

เพราะว่ารอบนี้ชายหนุ่มได้แบกรบัเอาความหวงัของคนเป็นแม่ไว้บนบ่ามาด้วย 

สร้อยเพชรประจ�าตระกูลที่หายไป ว่ากนัตามตรงชายหนุ่มไม่เคยเหน็มนั

มาก่อนด้วยซ�้า ใครๆ ต่างกบ็อกว่าเขาเก่งนกัหนาในเรื่องธรุกจิ จนได้ฉายาว่าเป็น 

‘เสือใหญ่แห่งเอเชีย’ แต่เขาไม่ใช่นักล่าสมบัตินะ แม้แต่นักล่าสมบัติก็ยังต้องมี

ลายแทง ส่วนสิ่งที่บ๊อบบี้มตีอนนี้คอืลายแทงขนาดห้าแสนตารางกโิลเมตรที่ชื่อว่า 

‘ประเทศไทย’ ต้องขอขอบคุณคุณนายเอ็มม่า คลากส์ มากจริงๆ ที่ไว้วางใจใช้

บรกิารเขา 

ถงึแม้งานนี้จะยากจนเขาบรรยายแทบไม่ถูก แต่ส�าหรบั บ๊อบบี้ คลากส์ 

รับปากแล้วก็ต้องท�าให้ส�าเร็จ อยากได้อะไรก็ต้องเอามาให้ได้ เขาจะถือซะว่านี่

เป็นงานท้าทายชวีติกแ็ล้วกนั

“บอสมนีดักบัคุณเจบ่ายสองครบั จะกลบับ้านก่อน หรอืจะไปที่ร้านเลย

ครบั” เสยีงราบเรยีบไร้อารมณ์ของชายหนุม่ร่างสงูอกีคนที่ก�าลงัเดนิน�าหน้าบ๊อบบี้

ดงัขึ้นหลงัจากที่เพิ่งผ่านด่านตรวจกนัมา

‘พที’ หรอื ‘ปีเตอร์ คมิ’ เจ้าของใบหน้านิ่งสดุแสนจะเยน็ชา บอดกีาร์ดมอื

หนึ่งแถมพ่วงด้วยต�าแหน่งเลขาฯ สายลบั และยงัเปน็ลกูพี่ลกูน้องของบอ๊บบี้อกี

ด้วย ความสามารถของเขามมีากพอๆ กบัต�าแหน่งที่ได้รบั ถ้าบ๊อบบี้เป็นเสอื... 

พทีกค็งเป็นกรงเลบ็ของเสอืนั่นเอง

วนันี้บ๊อบบี้มนีดักบัน้องชายคนสนทิหรอืเจ เจ้าน้องชายที่ออกจากแก๊งชาย

โสดของเขาไปเมื่อหกเดอืนที่แล้ว กไ็ม่ใช่เรื่องอะไร เรื่องตามหาของนี่แหละ ถ้า

เป็นเรื่องในเมอืงไทยบ๊อบบี้ต้องยกให้น้องชายเป็นคนจดัการ เขาสนทิกบัน้องชาย

ต่างสายเลอืดคนนี้มานานนบัสบิปีแล้ว บ๊อบบี้ชอบคนเก่งและฉลาด และเจกเ็ป็น

คนแบบนั้น เวลาที่เขามองเจแล้วกเ็หมอืนเหน็ตวัเอง

ถ้าไม่ตดิว่าช่วงนี้น้องชายของเขาตดิเมยีเห่อลูก เขาคงต้องลากเจออกมา
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พูดคุยกนัทั้งคนื

“ใกล้ได้เวลาแล้วนี่ ไปร้านเลยแล้วกนั” ชายหนุม่หนัไปบอกกบัเลขาฯ คน

สนิทซึ่งยังคงยืนนิ่งเพื่อรอรับค�าสั่ง บางทีบ๊อบบี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าพีทอาจจะ

เป็นหุ่นยนต์

“ครบั รถมารอแล้ว” ค�าตอบรบัสั้นๆ อย่างไร้อารมณ์ดงักลบัมา

บ๊อบบี้เดนิตามพทีไปที่รถ โดยม ี‘มาตร’ บอดกีาร์ดของเขาอกีคนเดนิตาม

มาด้านหลงั การเดนิทางของเขาครั้งนี้ไม่ต้องมกีระเป๋ามากนกั เนื่องจากเขามบ้ีาน

ที่นี่ และพทีได้จดัการเรื่องเลก็น้อยให้ทุกอย่างแล้ว

“มีจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอกเวชกรุ๊ป ต้นเดือนหน้า

ครบั ตารางของบอสว่างพอด ีบอสจะเข้าร่วมมั้ยครบั หรอืจะให้ผมไปแทน” พที

ถามขึ้นอกีครั้งหลงัจากที่คนทั้งหมดขึ้นรถมาเรยีบร้อยแล้ว

“นานๆ ทกีด็”ี บ๊อบบี้ตอบสั้นๆ พร้อมกบัเหม่อมองออกไปนอกรถ ส่วน

พทีกท็�าหน้าที่จดบนัทกึลงไปในสมาร์ตโฟนของเขา

เอกเวชกรุป๊ หรอืบรษิทัเอกเวช จ�ากดั เป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงพยาบาล

รายใหญ่ของประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ที่เขาถอืหุน้อยู ่โรงพยาบาล

เป็นธุรกจิที่บ๊อบบี้เลอืกลงทนุในประเทศไทย เขามองว่าในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง-

ใต้ ประเทศไทยถอืว่าบุคลากรทางการแพทย์มศีกัยภาพค่อนข้างมาก มากพอที่

จะเป็นเมดคิอลฮบัได้ แถมยงัพ่วงด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เหมาะมากที่จะ

จดัพวกทวัร์สขุภาพหรอืผ่าตดัความงาม ตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าทางตะวนัออกกลาง

ที่มกี�าลงัจ่ายมาก และผลตอบแทนกเ็ป็นตามคาดเสยีด้วย 

“อ้อ คุณธ�ารงค์และครอบครวัตดิต่อขอตารางนดัทานอาหารเยน็มาครบั” 

พทียงัคงท�าหน้าที่จดัตารางชวีติของเจ้านายต่อไป และแน่นอน เขาไม่เคยท�ามนั

ขาดตกบกพร่อง ส่วนคณุธ�ารงค์ที่พดูถงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่อกีคนของเอกเวช-

กรุ๊ป ว่ากนัตามตรงกเ็ป็นนอมนิขีองเจ้านายเขานั่นเอง 

“เสาร์ถดัไปตารางว่างมั้ย” 

“ว่างครบั”

“งั้นเอาวนันั้น”

“ได้ครบั”
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การมพีทีท�าให้ชวีตินกัธุรกจิของเขาดขีึ้นไปอกีห้าเท่า พทีจดัการทุกอย่าง

ได้เรยีบร้อยไม่มทีี่ต ิ ถ้าจะถามว่าพทีเป็นคนแบบไหน คงต้องตอบว่า เป็นพวก

เพอร์เฟกชนันสิต์ แม้แต่คนเป็นเจ้านายอย่างบ๊อบบี้กไ็ม่สามารถพลาดต่อหน้าเขา

ได้

“บอสครับ คืนนี้นัดทานข้าวกับคุณลลดาตอนทุ่มนึง รักษาเวลาด้วยนะ

ครบั” 

นั่นไง ไม่ทนัขาดค�า 

“เตอืนแล้วกนั” นายใหญ่ถงึกบัต้องรบัค�าอย่างจนใจ

ลลดาเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณธ�ารงค์ บ๊อบบี้เองจ�าไม่ได้ว่าไปรับนัด

เธอไวต้อนไหน ถ้าพทีบอกว่านดักต็ามนั้น แต่ถ้าใหเ้ขาเลอืก เขากต็อ้งเลอืกการ

นั่งจบิไวน์คุยกบัน้องรกัอย่างเจอยู่แล้ว ตดิตรงที่น้องรกัของเขาต้องรบีกลบับ้าน

ไปเอาอกเอาใจภรรยาแสนสวยนี่สิ

เนื่องจากธุรกิจของ บ๊อบบี้ คลากส์ นั้นมีหลายสาขาทั้งสีขาวและสีเทา 

ท�าให้ส�าหรบัเขาแล้วเลขาฯ คนเดยีวไม่เพยีงพอ ชายหนุ่มจงึต้องมเีลขาฯ ที่ต้อง

พาไปด้วยทุกแห่งหนถงึสามคน และแน่นอน ทกุคนต้องพ่วงต�าแหน่งบอดกีาร์ด

ของเขาเข้าไปด้วย พอท�าธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าแค่เงินน่ะไม่พอ มันต้องมี

อทิธพิลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สิ่งที่ตามมาด้วยคอืความขดัแย้งและศตัรู การเป็น

นกัธรุกจิอย่างเดยีวบางทกีอ็ยูย่าก...และนั่นท�าให้เขาต้องประพฤตติวัเป็นมาเฟีย

ด้วย

“ที่มาเก๊าเป็นยังไงบ้าง” หลังจากคุยกับพีทเสร็จ ก็ถึงตาของมาตรที่ต้อง

รายงานบ้าง

“ตอนนี้สถานการณ์ยงัโอเคครบั แต่กย็งัมคีนมาก่อกวนบ้าง” มาตรตอบ

พร้อมกบัขบัรถไปด้วย 

ช่วงนี้กาสิโนที่นั่นชอบมีเรื่องอยู่บ่อยๆ และมาเฟียอย่างเขาก็คิดว่าไม่ได้

เกดิจากนกัท่องเที่ยวทั่วไปแน่ๆ

“ส่งคนลงไปสงัเกตการณ์ไว้ เรื่องนี้ต้องมคีนอยู่เบื้องหลงั”

“เจนนี่จดัการแล้วครบั” มาตรตอบมาด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ

“เจนนี่อยู่มาเก๊า?”
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“กลบัมาแล้วครบั รออยู่ที่บ้านครบั” 

เจนนี่เป็นเลขาฯ คนสดุท้ายของบ๊อบบี้ เธอเป็นผูห้ญงิคนเดยีวที่อยูใ่นทมี 

ภายนอกเธออาจจะดูเป็นผู้หญิงเปรี้ยว แต่ถ้าไม่บอกก็คงไม่มีใครรู้ว่าในบรรดา

บอดกีาร์ดของเขา...เธอเลอืดเยน็ที่สุดแล้ว

ใช้เวลาเดนิทางไม่ถงึครึ่งชั่วโมง บ๊อบบี้กม็าถงึร้านอาหารที่นดักบัเจไว้ 
ร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนที่ค่อนข้างสงบพอที่จะคุยเรื่องที่อยากให้เป็นความลับได้ 

มาเฟียหนุม่ส่งบอดกีาร์ดมอืฉมงัอย่างมาตรเข้าไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภยั

ภายในร้านอาหาร รวมทั้งเรื่องของกล้องและเครื่องดกัฟัง เขาไม่ได้วติกจรติ แต่

นี่คอืมาตรฐานของเขา เมื่อมาตรส่งสญัญาณมาว่าปลอดภยั พทีจงึเป็นผู้น�าทาง

เจ้านายเข้าไปเพื่อสั่งอาหาร 

และไม่ถงึยี่สบินาท ีบุคคลที่บ๊อบบี้รอคอยกเ็ดนิเข้ามาในร้าน

“ไง มาก่อนเวลาเลยนะ” บ๊อบบี้ยิ้มกว้างทักทายผู้มาใหม่ที่มาก่อนเวลา 

นดัเกอืบสบินาที

“พี่มาก่อนผมอกี” เจตอบพร้อมกบัเดนิเข้ามาใกล้เรื่อยๆ 

ใบหน้ายิ้มแย้มของน้องรกัท�าให้มาเฟียหนุม่อดคดิไม่ได้ว่า นี่คอืสหีน้าของ

คนที่เป็นว่าที่คุณพ่อ ช่วงนี้ดูสดใสเหลอืเกนิ ผดิกบัช่วงก่อนแต่งงานลบิลบั

เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ชายหนุ่มรีบชวนให้น้องรักของเขานั่งลงทันทีที่ 

อกีฝ่ายเดนิมาถงึโต๊ะ เวลาของเขามไีม่มาก คดิว่าเรื่องที่จะปรกึษาเขาอาจจะต้อง

คุยกันอีกยาว ไหนจะต้องท�าเวลาเนื่องจากมีนัดช่วงเย็นอีก บ๊อบบี้ไม่ต้องการ

ได้ยนิค�าสอนเรื่องการตรงเวลาหรอือะไรกแ็ล้วแต่จากพที

“นั่งๆ มเีรื่องจะบอก” 

“ครบั” เจตอบด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบตามสไตล์เขานั่นแหละ 

“ผมคงต้องกลบัมาอยู่เมอืงไทยสกัพกั เราคงได้เจอกนับ่อยขึ้น” 

“ลงทนุใหม่ที่นี่?” คนอายนุ้อยกว่าถามด้วยน�้าเสยีงกึ่งสงสยั ซึ่งกไ็ม่แปลก

ที่จะคดิแบบนั้น เพราะปกตถ้ิาบ๊อบบี้จะปักหลกัอยู่ที่ไหนแปลว่าต้องมกีารเริ่มต้น

อะไรใหม่ๆ แต่ครั้งนี้มนัต่างออกไป

“ก็ถือโอกาสดูแลงานที่นี่ไปด้วย แต่จริงๆ แล้วผมต้องการมากกว่านั้น 
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อาจจะต้องให้คุณช่วย” 

สาเหตหุลกัในการมาของบ๊อบบี้ครั้งนี้ไม่ใช่ธรุกจิ แต่แน่นอน เสอือย่างเขา

จะไม่ทิ้งเวลาให้เสยีเปล่า ในเมื่อมธีุรกจิที่นี่ ถ้ามาแล้วกค็งต้องเข้าไปมสี่วนร่วม

เสยีหน่อย

“...” 

“ผมก�าลงัตามหาของบางอย่าง ที่ตอนนี้มเีบาะแสแค่ว่าอยูท่ี่เมอืงไทย” แต่

บางครั้งเสอือย่างเขากม็เีรื่องที่จนปัญญา ข้อมลูเขามแีค่นั้นจรงิๆ คนเป็นแม่ไม่มี

เบาะแสอย่างอื่นให้เขาเลย และเขากพ็ลาดท่าตรงที่รบัปากไปแล้วด้วยสิ

“...” 

เจท�าหน้าเหมือนคิดอะไรอยู่สักอย่าง เขาเงียบไปสักพัก จนบ๊อบบี้ต้อง

เป็นฝ่ายเริ่มประโยคใหม่

“ไว้ได้ข้อมูลเพิ่มจะบอกอกีท ีคงต้องให้ช่วยเยอะเลย” เรื่องคอนเนกชนั

ในประเทศไทยยงัไงกค็งต้องพึ่งเจก่อน ถงึเขาเองจะพอมอียูบ้่าง แต่มเีพิ่มกด็กีว่า

“ผมว่ามคีนนงึน่าจะช่วยได้” หลงัจากเงยีบไปนาน ในที่สุดคนเป็นน้องก็

เอ่ยปากออกมา จนบ๊อบบี้ต้องละสายตาจากอาหารขึ้นมามองอย่างสงสัยว่าใคร

กนัที่ช่วยเขาได้

“หมื...ใคร”

“อาจารย์ปุ๊”

“ใครคอือาจารย์ปุ๊” มอืหนาหยบิแก้วไวน์ขึ้นมาจบิเพื่อปกปิดใบหน้าที่ก�าลงั

ขมวดคิ้วในตอนนี้ เขาไม่เคยได้ยนิชื่อนี้มาก่อน อาจารย์ปุ๊คนนี้เป็นใครกนั ผู้มี

อทิธพิล นกัการเมอืง หรอืต�ารวจชั้นผู้ใหญ่กนัล่ะ

“หมอดู”

พรดืดด!

น�้าสีแดงที่ชายหนุ่มก�าลังจิบไหลผิดที่ผิดทางลงหลอดลมเขาอย่างไม่ทัน

ตั้งตวั และชายหนุม่กต้็องห้ามตวัเองอย่างมากเพื่อไม่ให้พ่นไวน์ในปากใส่หน้าคน

ที่นั่งอยู่ตรงข้าม นี่เจพูดอะไรนะ หมอดู!

“แคก็”

มาเฟียหนุ่มไอเพื่อไล่น�้าสแีดงที่เข้าไปในหลอดลม ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมอง
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คนพูดที่ยงัคงท�าหน้าจรงิจงัอยู่ในตอนนี้

“คณุว่ายงัไงนะ” บ๊อบบี้ถามซ�้าอกีรอบเพื่อป้องกนัความผดิพลาด เมื่อครู่

เขาอาจจะฟังผดิกไ็ด้ ไม่มทีางที่น้องรกัของเขาจะพดูอะไรที่ไม่ได้อยูใ่นกรอบของ

วทิยาศาสตร์แบบนั้น

แต่ว่าที่คุณพ่อยงัคงยนืยนัค�าเดมิด้วยสหีน้ามั่นคง

“หมอดูไงพี่” 

ชายหนุ่มเคยได้ยินมานะ ว่าคนในประเทศนี้เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับและ

ไสยศาสตร์ แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับคนใกล้ตัวเขาเสียนี่ เกิดอะไรขึ้นกับเจ 

หรอืว่าน้องรกัของเขาไม่สบาย

“คณุต้องล้อผมเล่นแน่ๆ คณุไม่น่าจะใช่คนที่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้” ใบหน้า

คมคายส่ายไปมาอย่างไม่เชื่อหูตวัเอง

“มันไม่เหมือนกัน ผมว่าเธอน่าจะรู้” เจตอบกลับมา คิ้วของเขาขมวด

เข้าหากันเหมือนก�าลังคิดอะไรสักอย่าง “เธอไม่เหมือนหมอดูทั่วไป ผมว่าเธอ 

น่าจะมองเหน็อนาคต”

“ฮ่าๆๆๆ มนัจะมแีบบนั้นได้ยงัไง”

ชายหนุ่มหวัเราะจนแทบจะลงไปกลิ้งกบัพื้น ในใจกค็ดิว่าถ้าจะมสีกัคนที่

มองเหน็อนาคตได้ เขาจะซื้อตวัคนคนนั้นมาไว้ข้างๆ กายและให้คอยบอกว่าเขา

ควรจะซื้อหุ้นตวัไหน หรอืขายตวัไหน และรบัรองว่าเขาจะเกบ็คนคนนั้นไว้กบัตวั

ราวกบัเป็นสมบตัลิ�้าค่าเลยทเีดยีว

แต่มนัจะมไีด้ยงัไงกนัเล่า!

“ดอูย่างที่เธอทกัมะปรางว่าเราจะได้ลกูสาวสองคนตั้งแต่วนัแต่งงาน แล้ว

เรากไ็ด้ลกูแฝดจรงิๆ” ทั้งที่เป็นเรื่องเหลอืเชื่อ แต่คนตรงหน้าบ๊อบบี้กลบัพดูด้วย

สหีน้าจรงิจงั ดทู่าเจจะเชื่อหมอดคูนนี้มากๆ แต่มนักอ็าจจะเป็นเรื่องบงัเอญิกไ็ด้ 

จรงิมั้ย

“วนัแต่งงานเหรอ ผมเคยเหน็เขามั้ย” บ๊อบบี้ถามพร้อมกบัพยายามนกึถงึ

วนัแต่งงานของเจที่ผ่านมาประมาณหกเดอืนแล้ว ว่ามคีนไหนที่ดทู่าทางจะเหมอืน

หมอดูบ้าง แต่จนแล้วจนรอดกน็กึไม่ออก

“อมื” เจวนแก้วไวน์ไปมา เป็นท่าทางที่บ่งบอกว่าเขาก�าลงัใช้ความคดิ และ
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ไม่นานกเ็หมอืนเขาจะนกึอะไรออก “เคยๆ ตอนงานแต่ง จ�าได้มั้ย เดก็คนที่นั่ง

คุยอยู่กบัแม่ผมน่ะ”

“หืม” บ๊อบบี้พยายามนึกตามบ้าง เหมือนจะนึกออกอยู่รางๆ แต่ไม่ชัด 

เท่าไหร่ คดิว่าถ้าเหน็หน้าคงจ�าได้แน่ๆ แต่เดี๋ยวนะ เมื่อกี้เจบอกว่าเป็นเดก็

“เดก็ผู้หญงิผมยาวสนี�้าตาลน่ะ” 

เมื่อเจอธบิายลกัษณะของเดก็คนนั้น ชายหนุม่กเ็หมอืนถกูสะกดิเบื้องลกึ

ในใจให้นกึถงึภาพของใครบางคนที่ตดิตาเขามานานหลายเดอืน

แต่กระนั้น...เดก็กค็อืเดก็

“นี่เราจนปัญญากนัจนต้องพึ่งหมอดูเดก็เลยเหรอ” 

บ๊อบบี้ไม่อยากจะลบหลู่นะ แต่เขาต้องบากหน้าไปหาเด็กตัวเล็กๆ แล้ว

ขอร้องให้เธอช่วยหาของให้เนี่ยนะ

“แล้วตอนนี้มปัีญญามากกว่านี้มั้ยล่ะ” คนเสนอความคดิถามกลบัมาด้วย

สหีน้าดูแคลนจนน่าหมั่นไส้ 

แต่ที่เจว่ามากถ็ูก ตอนนี้คนที่ได้ชื่อว่าเสอือย่างบ๊อบบี้กค็ดิจนหวัจะแตก

แล้วว่าจะไปหาสร้อยเพชรนั่นมาจากไหน

ถ้าเปรยีบกบัสร้อยที่แม่ของเขาให้หาเป็นคน กเ็หมอืนแม่บอกเขาว่า ‘ไป

หาคนชื่อสมชายให้หน่อย บ้านเขาอยู่ที่ประเทศไทย’ โดยที่ไม่มขี้อมูลอะไรอย่าง

อื่นเลย บางทใีห้หาคุณสมชายอาจจะง่ายกว่าด้วยซ�้า อย่างน้อยกย็งัมทีะเบยีน-

ราษฎร์เป็นฐานข้อมูลอยู่บ้าง

“ไม่ม”ี สุดท้ายชายหนุ่มกต็อบไปอย่างจนใจ ก่อนจะถอนหายใจออกมา

ยาวๆ 

“ถ้างั้นกล็องดู ไม่เสยีหาย เดี๋ยวผมเอาเบอร์ตดิต่อจากแม่มาให้” 

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมหาเองกไ็ด้” ชายหนุ่มปฏเิสธไปอย่างมทีฐิ ิเรื่องเบอร์

ตดิต่อคงไม่ยากเกนิไปส�าหรบัเขา เพราะเดี๋ยวมาตรกจ็ดัการได้ แต่จะให้น้องชาย

คนนี้รูไ้ม่ได้ว่าเขาก�าลงัไร้หนทาง มนัจะเป็นการหยามหน้ากนัเกนิไป และอกีอย่าง 

เขายงัไม่แน่ใจว่าจะไปใช้บรกิารเธอดมีั้ย อย่างไรกค็งต้องหาข้อมลูของเธอดกู่อน

“งั้นกต็ามใจ” ผูห้วงัดอีย่างเจกไ็ด้แต่ไหวไหล่อย่างไม่ใส่ใจนกั ก่อนจะคบี

เสี่ยวหลงเปาเข้าปากเป็นชิ้นที่สอง “ว่าแต่พี่หาอะไร ท�าไมถงึดูส�าคญัขนาดนั้น”
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“สร้อยเพชรประจ�าตระกูลของแม่ผม” 

สร้อยเพชรประจ�าตระกูลที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย มันไม่ได้ถูกขโมยไป 

คุณนายคลากส์บอกว่าครั้งสุดท้ายที่จับคือตอนที่เอาไปฝากไว้กับคุณนายหลิน 

หรือหลินจื่อหลี ภรรยาของนักการเมืองชื่อดัง ที่เหมือนจะมีความสัมพันธ์เป็น

เพื่อนของแม่ แต่หลังจากที่ครอบครัวนั้นถูกฆาตกรรม เพชรก็หายไปอย่างไร้

เบาะแส แถมคดนีั้นกไ็ม่มอีะไรคบืหน้า จนบดันี้กย็งัหาตวัคนร้ายไม่ได้ เขาอด

คดิไม่ได้จรงิๆ ว่าคงมอี�านาจของใครสกัคนอยู่เบื้องหลงัคดนีี้

“ฮะ หายไปไหน ยงัไงครบั” 

เจท�าหน้าตกใจไม่น้อยเมื่อได้ยิน มันก็แปลกอยู่เหมือนกันที่ของประจ�า

ตระกูลไปอยู่กับคนอื่นแบบนั้น แต่แม่ของเขาอ้างว่าช่วงนั้นต้องเดินทางทางเรือ

ไปยุโรป เลยต้องฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้ หรือว่านี่จะเป็นการฆาตกรรมเพื่อชิง

ทรพัย์ แต่กน็่าแปลกตรงที่ไม่มขี่าวว่าใครเอาสร้อยเส้นนี้ไปขายเลย

“กอ็ยากรู้เหมอืนกนั”

โชคร้ายซ�้าซ้อนที่สมยันั้นไม่มไีฟล์ดจิทิลัแบบตอนนี้ มแีต่ฟิล์มและรปูถ่าย

ที่คุณนายคลากส์ยังพอใจดีเก็บไว้ให้แต่ก็เป็นภาพเก่าๆ ที่เกือบจะเป็นสีขาวด�า 

แถมยงัเปียกน�้าจนภาพแทบจะเลอืนรางไปหมดแล้ว

“สงสัยงานนี้จะยากจริงๆ นะครับ” คู่สนทนาเอ่ยขึ้นพร้อมกับท�าหน้า 

เหน็อกเหน็ใจ แต่บ๊อบบี้มองปราดเดยีวกร็ู้ทนัว่าเจก�าลงัคดิอะไรอยู่

“พูดมาตรงๆ เลยดกีว่า”

“หึๆ  ท�าไมรู้” 

ใช่แล้ว เขาก�าลงัโดนน้องชายเอาคนื หลงัจากที่เคยไปแกล้งอกีฝ่ายไว้ก่อน

หน้านี้

“สายตาเกบ็ไม่มดิเลย”

“กถ็้าจะมสีกัเรื่องที่ บ๊อบบี้ คลากส์ ท�าไม่ได้ ผมกค็วรจะจดจ�าไว้” 

รอยยิ้มมมุปากของเจตอนนี้ดเูหมอืนจะสะใจเป็นที่สดุ จนบ๊อบบี้อดสงสยั

ไม่ได้ว่าตกลงพวกเขายงัเป็นพี่น้องกนัอยู่รเึปล่าเนี่ย 

มาเฟียหนุม่ส่งสายตาไปหาน้องรกัเพื่อบอกว่า ‘ฝากไว้ก่อนเถอะ’ ก่อนจะ

แย่งเสี่ยวหลงเปาชิ้นสุดท้ายมาเป็นของตวัเอง
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หลงัจากนั้นพวกเขากเ็ปลี่ยนเรื่องมาคยุเรื่องธรุกจิบ้าง บ๊อบบี้วางแผนเรื่อง

การท่องเที่ยวเชงิสขุภาพเอาไว้ และรสีอร์ตของเจน่าจะเข้ากบัโจทย์นี้ของเขาได้ด ี

พวกเขาค่อนข้างที่จะคิดเห็นไปในทางเดียวกัน และทั้งหมดนี้พีทจะบันทึกไว้ไป

คุยในที่ประชุมอกีที

เมื่อไหร่ที่ได้คุยกับคนที่ถูกคอ บ๊อบบี้ก็มักจะเผลอคุยยาวเสมอ รู้ตัว 

อกีทกีเ็กอืบห้าโมงกว่า และเขาจะไม่รู้ตวัเลยด้วยซ�้าถ้าเลขาฯ มาดเนี้ยบของเขา

ไม่สะกดิ

“บอสครบั สถานที่ที่นดักบัคุณลลดาห่างจากที่นี่ประมาณชั่วโมงกว่า แต่

ถ้าเราออกช้ากว่านี้รถจะตดิมากครบั” 

พทีกระซบิเบาๆ อย่างรกัษามารยาท ประจวบเหมาะกบัอาการลกุลี้ลกุลน

ของน้องชายที่เฝ้ามองนาฬิกาอยู่บ่อยๆ ท�าให้มาเฟียหนุ่มต้องยอมบอกลาอย่าง

ช่วยไม่ได้ 

เมื่อล�่าลากนัเป็นที่เรยีบร้อย ทั้งสองคนต่างกแ็ยกย้ายกนัไป โดยที่บ๊อบบี้

ยงัต้องเดนิทางต่ออกีครั้งเพื่อไปหาลลดาหรอืน้องดาตามที่นดัไว้ 

การมาถงึเมอืงไทย สิ่งเดยีวที่เขาท�าในวนันี้คอืตระเวนไปตามร้านอาหาร

ต่างๆ...นี่มนัรายการบ๊อบบี้ชวนชมิชดัๆ

“มาตร ผมฝากสบืประวตัขิองอาจารย์ปุ๊ด้วยนะ” เรื่องที่ได้คุยวนันี้ยงัคง

ติดค้างอยู่ในใจชายหนุ่ม เขาอยากรู้จริงๆ ว่าอาจารย์ปุ๊เป็นใคร...และมองเห็น

อนาคตจรงิหรอืไม่

“ครบับอส”

การเดนิทางรวมทั้งอาหารมื้อหนกัเมื่อครู่ท�าให้บ๊อบบี้เริ่มรู้สกึง่วง ถ้า
ไม่ตดิว่ามเีสยีงบางอย่างดงัขึ้น

ครดื...ครดื... 

เสยีงสั่นของโทรศพัท์ดงัขึ้น แต่ไม่ใช่ของบอ๊บบี้แน่ๆ เพราะโทรศพัทข์อง

เขามไีว้ตดิต่อกบัเลขาฯ คนสนทิเท่านั้น

“ครบั” เสยีงของพทีดงัขึ้น 

“ครบั”
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“อาจจะถงึเลตประมาณสบินาทคีรบั”

“บอสเพิ่งเดนิทางมาถงึไม่นานครบั” 

“...”

“ถ้าคุณลลดาไม่พอใจ สามารถยกเลกินดัได้ครบั ผมจะได้กลบัรถเลย”

บ๊อบบี้เงี่ยหูฟังน�้าเสียงอันเย็นชาของพีทสนทนาผ่านโทรศัพท์ พร้อมกับ

นบัถอืความอดทนของคู่สายที่สามารถคุยกนัด้วยน�้าเสยีงแบบนี้ได้

“ถ้าอย่างนั้นกรุณารออย่างใจเยน็ด้วยนะครบั สวสัดคีรบั”

บทสนทนาของพีทท�าให้เขาพอจะเดาได้คร่าวๆ ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร  

บ๊อบบี้จงึไม่ถามอะไรพทีต่อ ชายหนุม่แอบรู้สกึโชคดอียูน่ดิๆ ที่มพีทีเป็นหน้าด่าน 

ไม่ว่าใครจะติดต่อกับเขาก็ต้องผ่านชายคนนี้ก่อนเสมอ แต่ไม่ว่าอย่างไรก ็

ต้องเตรียมใจว่าในอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเขาต้องรับมือกับคนที่เขาเอ็นดูเหมือน 

น้องสาว...ที่แสนเอาแต่ใจ

 



Pu’s talk
“นะปุ๊จ๋า วนันี้ช่วยไปเสริ์ฟที่ร้านให้อกีหน่อยน้า พี่แจนลากะทนัหนัเลย” 

เสยีงของน�้าหวาน เพื่อนสาวคนสนทิที่ยงัคงเดนิตามอ้อนวอนขอให้ฉนัไปช่วยที่

ร้านพี่สาวของเธอ

“...” 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น�้าหวานมาขอให้ฉนัไปช่วยที่ร้าน ทกุครั้งที่มพีนกังานใน

ร้านลา ฉนัมกัจะถูกขอร้องเสมอ แม้แต่พี่สาวของเธอเองกย็งัชวนฉนัให้ไปท�างาน

ที่ร้านเป็นพาร์ตไทม์ทุกวนัตอนเยน็ 

แต่อย่างที่รู ้ฉนัไม่ได้ว่างมาก บางวนักม็นีดักบัลกูค้า แถมวนัเสาร์อาทติย์

และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ฉนักต้็องไปขายเกาลดัอกี ที่ต้องท�างานเยอะแบบนี้เพราะ

ฉนัต้องหาเงนิไปจ่ายค่าเทอม แถมยงัต้องมเีงนิส�ารองไวเ้ยอะๆ เพื่อที่ในอนาคต

จะเริ่มธุรกจิอะไรสกัอย่างเป็นหลกัเป็นฐานให้ตวัเอง

ร้านของพี่น�้าหอมเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชันที่ราคาก็แรงอยู่พอสมควร 

ลูกค้าส่วนมากค่อนข้างจะมีตังค์ การบริการที่ประทับใจถือเป็นจุดเด่นของร้าน 

ถึงแม้ปกติฉันจะไม่ใช่คนอ่อนหวานนอบน้อม แต่เวลาไปท�างานที่ร้านฉันก็ต้อง

๑
เรื่องราวของแขกวีไอพี
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ปรับตัว ถือเป็นการฝึก ในอนาคตถ้าคิดจะท�าธุรกิจของตัวเองก็ยิ่งต้องดูแล

มากกว่านี้อกี 

ไม่ใช่วา่ฉนัไม่อยากช่วยน�้าหวานนะ แต่ว่าวนันี้มนัเปน็วนัเดยีวในสปัดาห์

นี้ที่ฉนัจะว่าง เลยไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นกั

“นะปุ๊น้า วนันี้ฉนัตดิต่อใครกไ็ม่มใีครว่างเลย” น�้าหวานเริ่มท�าหน้าตาให้

ดูน่าสงสาร พร้อมกับท�าเสียงออดอ้อน แต่บอกไว้เลยว่าแบบนั้นเปลี่ยนใจฉัน 

ไม่ได้หรอก

“ขอพักเหอะวันนี้” ฉันตอบอย่างไม่ไยดีก่อนจะเก็บกระเป๋านักเรียน 

เตรยีมตวักลบับ้าน

“ค่าจ้างวนันี้พนันงึเลยนะ พี่น�้าหอมให้เพิ่มเป็นพเิศษเลย” ยายน�้าหวาน

ยงัคงตอแยไม่เลกิ แถมยงัเอาเงนิมาล่อ มองฉนัเป็นคนยงัไงกนั ถ้าคดิว่าฉนัจะ

เหน็แก่เงนิละก.็..

คดิถูก!

“รกัปุ๊ที่สุดเลย” เสยีงเจื้อยแจ้วของน�้าหวานยงัคงวนเวยีนอยู่รอบกายฉนั

ในที่สดุเรากม็าถงึหน้าร้าน ‘Beef me’ จนได้ ใช่แล้วละ ฉนัถูกจูงจมูก
อย่างง่ายดายด้วยเงนิแค่หนึ่งพนันั่นแหละ เงนินั้นท�าใหฉ้นัมค่ีาอาหารได้สปัดาห์

กว่าเลยนะ แถมที่ร้านยงัเลี้ยงอาหารเยน็อกีด้วย จะยอมช่วยพี่น�้าหอมกแ็ล้วกนั

ทันทีที่น�้าหวานยื่นข้อเสนอมา ฉันก็รีบโทร. บอกแปะว่าวันนี้จะกลับช้า  

ซึ่งแปะก็โอเค ไม่ได้ว่าอะไร แปะคงชินแล้วที่ฉันมาร้านนี้ประมาณเดือนละสอง

สามครั้ง โชคดีที่ร้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านฉันมากนัก ใช้บริการพี่วินแถวนี้ไปส่ง 

ไม่เกนิสบินาทกีถ็งึบ้าน 

“พอเลยน�้าหวาน เราจะเปลี่ยนชุด จะไปท�าอะไรกไ็ปเลย” ฉนัโบกมอืไล่ 

น�้าหวาน 

เจ้าตัวท�าหน้างอนเล็กน้อยก่อนจะสะบัดก้นหนีไป ส่วนฉันก็เข้าไปหยิบ

ยูนฟิอร์มของร้านแล้วเข้าไปเปลี่ยนในห้องน�้าพนกังาน

ร้านนี้เปิดตอนสบิเอด็โมงถงึสามทุ่ม แต่คนจะเยอะเป็นพเิศษช่วงหกโมง

เยน็จนถงึร้านปิด ร้านจงึต้องการพนกังานในช่วงเวลานี้เยอะเป็นพเิศษ ถ้ามคีน
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ลาละก ็ต้องหาคนมาแทนเลยละ ไม่งั้นท�างานไม่ทนักนัจรงิๆ

ฉนักบัน�้าหวานมาถงึที่ร้านประมาณห้าโมงเกอืบจะหกโมงแล้ว แขกในร้าน

เริ่มทยอยมาจนโต๊ะใกล้เตม็แล้ว อย่างที่บอกว่าร้านนี้เน้นเรื่องบรกิาร พนกังาน

เสิร์ฟหนึ่งคนจะดูแลไม่เกินสามโต๊ะเท่านั้น พนักงานในร้านเลยเยอะพอสมควร 

นี่ยงัไม่รวมในครวันะ

“น้องปุ ๊ขอบคณุมากๆ เลยนะจ๊ะที่มา” พี่น�้าหอมเข้ามาทกัทายฉนัเมื่อฉนั

เดนิเข้าไปที่หลงัเคาน์เตอร์เพื่อดูว่าต้องไปดูแลโต๊ะไหนบ้าง

“สวัสดีค่ะพี่น�้าหอม” ฉันยกมือไหว้ทันทีอย่างรู้งาน พี่น�้าหอมเป็นพี่สาว

ของน�้าหวาน และอายุกม็ากกว่าอายุจรงิของฉนัด้วย เธอเป็นเจ้าของร้านนี้ รวม

ทั้งเป็นผู้จัดการเองไปในตัว ร้านนี้จะว่าใหญ่ก็ใหญ่ แต่ระบบต่างๆ ก็ยังดูเป็น

กันเองอยู่เนื่องจากพี่น�้าหอมเป็นคนดูแลทั้งหมด ไม่ได้แบ่งสัดส่วนชัดเจนแบบ

ภตัตาคารใหญ่ๆ ที่เขาท�ากนั

“ยงัเหลอืโต๊ะสอง เจด็ แล้วกส็บิ ที่ว่างนะจ๊ะ ถ้ามลีกูค้าเข้ามาปุจ๊ดัการเลย

นะ” พี่น�้าหอมแจงงานให้ฉันทันที ก่อนจะหันไปจัดการอย่างอื่นต่อ ส่วนฉันก็

รบัค�าแล้วไปยนืรอรบัลูกค้าหน้าร้านทนัที

เวลาผ่านไปไม่นานกม็ลีกูค้าเข้ามาเรื่อยๆ จนโต๊ะเกอืบจะเตม็แล้ว จะ
เหลอืกแ็ต่โต๊ะสบิโต๊ะเดยีว ฉนัสาละวนอยู่กบัการรบัออร์เดอร์และเสร์ิฟอาหารอยู่

สักพัก จนกระทั่งมีเสียงกริ่งดังขึ้นที่หน้าร้าน ฉันจึงรีบไปที่ประตู เพราะโต๊ะ

สุดท้ายที่ว่างคอืโต๊ะที่ฉนัต้องดูแล

เมื่อไปถึงก็พบหญิงสาวร่างเล็ก หน้าตาสะสวยราวกับภาพวาด ผิวขาว

ราวกับหิมะช่างตัดกับปากสีแดงของเธอเสียจริง ท่าทางเธอดูเป็นพวกคุณหนู

หน่อย บางอย่างในหัวฉันบอกทันทีว่าฉันไม่ควรท�าให้เธอไม่พอใจถ้าไม่อยากมี

ชวีติที่วุ่นวาย และแน่นอนว่าวนันี้เธอต้องอยู่ภายใต้การดูแลของฉนัเอง

“สวสัดคี่ะ คุณผู้หญงิ มากี่ท่านคะ” ฉนัปั้นหน้ายิ้มต้อนรบัลูกค้าแบบที่

ชวีติปกตไิม่เคยท�า

“สองโต๊ะค่ะ โต๊ะละสองคน” หญิงสาวเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยก่อนจะตอบ 

ท่าทางที่เธอวาดมอืไม้รวมไปถงึการแต่งกายด้วยชดุเดรสเข้ารปูเปิดไหล่สแีดงสด
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นั่นท�าให้ฉนัอดคดิไม่ได้ว่าเธอเป็นสโนวไวต์กลบัชาตมิาเกดิ

“ต้องขออภยัจรงิๆ ค่ะ วนันี้ร้านของเราเหลอืแค่โต๊ะเดยีว หรอืถ้าคุณรอ

ได้ อกีไม่เกนิสบิห้านาทน่ีาจะมโีต๊ะว่างเพิ่มอกีค่ะ” ฉนับอกไปตามจรงิ มโีต๊ะห้ามั้ง 

ถ้าจ�าไม่ผดิ ที่กนิอาหารใกล้เสรจ็แล้ว อกีไม่นานพวกเขาน่าจะเรยีกให้ไปคดิเงนิ

“ถ้าอย่างนั้นกไ็ด้ค่ะ” เธอตอบ

“งั้นตามดฉินัมาทางนี้เลยค่ะ” ฉนัยงัคงยิ้มให้เธอเหมอืนเดมิ...ตามหน้าที่ 

ก่อนจะน�าเธอไปที่โต๊ะสิบ และจัดแจงเสิร์ฟน�้าเปล่าให้เธอ ก่อนที่จะมารอรับ

ออร์เดอร์

“วนันี้เรามเีมนพูเิศษเป็นสลดัหอยเชลล์ซอสมะนาวนะคะ” ฉนัแนะน�าเมนู

พเิศษของทางร้านขณะที่เธอก�าลงัเปิดอ่านเมนู

“เอามาหนึ่งที่แล้วกนั แล้วกท็โีบนสเต๊ก เอาเป็นแรรน์ะคะ เครื่องดื่มเปน็

ไวน์แดงค่ะ” เธอสั่งโดยที่ไม่ได้มองหน้าฉนั ฉนัจงึรบีจดโดยตอบรบัเธอด้วยการ

พยกัหน้า

“ได้ยนิที่พูดใช่มั้ยคะ” 

“ค่ะ”

“เหน็ไม่ขานตอบ เอาเท่านี้ก่อนนะคะ อกีโต๊ะเดี๋ยวจะสั่งอกีทค่ีะ” เธอเชดิ

หน้าขึ้นอกีครั้ง ท่าทางหยิ่งยโสนั้นท�าให้หางคิ้วด้านซ้ายของฉนัเริ่มกระตุก 

ค่ะ! แม่คุณหนู เอาที่สบายใจ อยากท�าอะไรกท็�า ฉนัเหน็อนาคตเธอจะ

ล�าบากอยู่ร�าไร ขอให้โชคดแีล้วกนั

“ขออภยัค่ะ เดี๋ยวดฉินัจะน�าเครื่องดื่มมาให้นะคะ” ถงึจะบ่นให้เธอบ้างใน

ใจ แต่ใบหน้าของฉนักย็งัคงมรีอยยิ้มประทบัไว้อยู ่ก่อนจะรบีโค้งให้เธอแล้วเดนิ

ออกมา

หลงัจากที่ส่งออร์เดอร์ให้ทางห้องครวัเรยีบร้อยแล้ว หน้าที่ฉนัยงัต้องคอย

ไปวนเวียนอยู่รอบๆ โต๊ะนั้นเพื่อดูว่าเธอจะต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ขอให้

เจ้าแม่ชุดแดงนั่นอย่าได้องค์ลงวนันี้เลยกแ็ล้วกนั

“สวสัดค่ีะ คณุพที นี่ดาเองนะคะ” ระหว่างที่เดนิวนไปมา เสยีงแหลม
ปรี๊ดของเจ้าหญงิปากแดงกด็งัขึ้น เธอก�าลงัคุยโทรศพัท์อยู่กบัใครสกัคน
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“พี่จิ้นออกเดนิทางมารยึงัคะ”

“แล้วเมื่อไหร่จะถงึคะ อกีไม่กี่นาทกีจ็ะถงึเวลานดัแล้วนะคะ”

“ว่าไงนะคะ ไหนคุณบอกว่าให้ฉันตรงเวลา แล้วท�าไมคุณกลับเลตเอง 

ล่ะคะ”

“คุณเป็นเลขาฯ ประสาอะไรคะ ไม่ดูแลเวลาของเจ้านายเลย แล้วตอนนี้

ฉันมารอแล้วนะคะ ไวน์ก็สะ...” เสียงบ่นของเธอเหมือนจะขาดช่วงไป เหมือน

ตอนนี้เธอก�าลงัอึ้งกบัอะไรสกัอย่าง

“...”

“คะ...คุณ!”

ดูเหมือนเธอจะไม่พอใจคู่สายเป็นอย่างมากหลังจากที่วางสาย เธอดู

หงุดหงดิ ต่างกบัตอนที่เดนิเข้าร้านมาลบิลบั และเหมอืนว่าพายุก�าลงัจะพดัมาที่

ฉนัในไม่ช้า

“เธอ!” นั่นไง ไม่ทนัขาดค�า ใบหน้าเกรี้ยวกราดของเธอกห็นัมาทกัทายฉนั

เข้าให้แล้วไง

“คะ?” หน้าที่ของฉนัคอืยิ้ม ไม่ว่าเธอจะพูดอะไรมา ฉนักแ็ค่ยิ้ม

“อาหารไม่ต้องรบีท�ามานะ อกีสกัสบินาทแีฟนฉนัถงึจะมา” ยงัเป็นโชคดี

ของฉันที่เหมือนเธอจะก�าลังพยายามควบคุมอารมณ์อยู่ แฟนมาช้าสินะ เลย

อารมณ์เสยี

“ได้ค่ะ” 

“ขออะไรมากนิเล่นก่อนแล้วกนั” เธอสั่งด้วยน�้าเสยีงที่ยงัมคีวามหงดุหงดิ

ปนอยู่

“คุณจะรบัเมนูมั้ยคะ หรอืจะให้ดฉินัแนะน�า” ด้วยความหวงัด ีกลวัเธอ

จะคดิไม่ออก เพราะลูกค้าหลายๆ คนในร้านนี้บางทกีไ็ม่รู้ว่าจะกนิอะไร ชอบให้

แนะน�าเมนูมากกว่า

“ข้าวไข่เจยีวแล้วกนั” เธอตดับททนัททีี่ฉนัพูดจบ

แต่เดี๋ยวนะ...ข้าวไข่เจยีวบ้านเธอเหรอเอามากนิเล่นน่ะ ยายคุณหนู!
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เวลาผ่านไปเกือบสิบนาที ตลอดเวลาฉันต้องวิ่งวุ ่นอยู่กับการรับ
ออร์เดอร์ เสร์ิฟอาหาร เตมิเครื่องดื่ม แถมยงัต้องรบัมอืกบัความเยอะของแต่ละ

โต๊ะ และที่ส�าคญัที่สุด...ต้องยิ้ม

“น้องคะ พี่สั่งหอมใหญ่หั่นละเอยีด ท�าไมถงึได้ชิ้นใหญ่แบบนี้คะ” 

เสยีงของคุณผู้หญิงตัวแทนจากโต๊ะสองดังขึ้นหลังจากที่ฉันวางจานสลัด

ลงไปไม่นาน 

ด้วยความที่มีจิตบริการ ฉันจึงรีบเข้าไปดูทันทีว่าจานสลัดเป็นแบบไหน 

แล้วกพ็บว่าหอมใหญ่ในจานนั้นซอยเลก็และบางจนจะเป็นเส้นผมอยู่แล้ว ถ้าจะ

เอาเลก็กว่านี้ เจ๊ควรจะสั่งว่าหอมใหญ่ปั่นนะคะ

แต่กไ็ด้แค่คดิ เพราะสิ่งที่ฉนัต้องพดูและต้องท�าคอื ยิ้มให้กว้างแล้วตอบ

ว่า

“เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะคะ”

“ไวๆ แล้วกนั รอนานแล้วเนี่ย” 

เธอพยกัหน้าตอบแบบขอไปท ีสหีน้าไม่ได้ดขีึ้น แต่อย่างน้อยกไ็ม่ได้แย่

ไปกว่าเดมิ กย็งัถอืว่าด ี

พูดอะไรกพ็ูดไปเถอะ หน้าที่ฉนัคอืท�าตามที่พี่น�้าหอมบอก ฉนัไม่เอามา

คดิให้เป็นอารมณ์หรอก ว่าแล้วกร็บีหยบิจานสลดัที่น่าสงสารยกกลบัเข้าครวั เพื่อ

ให้ทางนั้นแก้ไขขนาดหอมใหญ่ให้ เอาให้เป็นผงมาเลยนะ

หลงัจากที่ไปส่งของในครวั ฉนักก็ลบัมาเดนิวนแถวโตะ๊ที่ฉนัดแูลอกีครั้ง

เผื่อว่าจะมใีครต้องการอะไรเพิ่มเตมิอกี และกเ็ป็นไปตามคาด ยายคุณหนูปาก

แดงโบกมอืเรยีกฉนัทนัททีี่เหน็หน้า

“เธอ อาหารเดี๋ยวอกีสบินาทยีกมาได้เลยนะ แฟนฉนัจะมาแล้ว” ดเูหมอืน

เธอจะกลบัมาอารมณ์ดแีล้วเมื่อแฟนของเธอก�าลงัจะเดนิทางมาถงึ ซึ่งกด็ ีฉนัจะ

ได้ไม่ต้องหวาดระแวงว่าภูเขาไฟลูกนี้จะระเบดิเมื่อไหร่ 

“ได้ค่ะ” ฉนัยิ้มกว้างให้เธออย่างเคย วนันี้ใบหน้าฉนัถกูลอ็กโปรแกรมมา

เรยีบร้อยแล้วว่าให้ยิ้มเท่านั้น 

ฉนัเดนิกลบัเข้าไปในครวัอกีครั้งเพื่อส่งสญัญาณใหเ้ริ่มท�าสเต๊ก น่าจะได้

เสิร์ฟทันเวลาพอดี ในครัวตอนนี้ก็วุ่นวายไม่ต่างจากข้างนอก บางทีฉันก็อยาก



C a n e u s    29

เสนอความคดิเหน็กบัพี่น�้าหอมนะว่าควรจะจดัระบบภายในรา้นมากกวา่นี้หน่อย 

ตอนนี้มนัยงัมั่วๆ อยู่ ร้านกข็ายดไีม่ใช่น้อย ถ้าระบบดรี้านน่าจะไปได้ไกลกว่านี้

เมื่อกลบัมาที่หน้าร้านอกีครั้ง คราวนี้ที่โต๊ะของคุณหนูปากแดงมผีูช้าย
มายนือยูข้่างๆ หนึ่งคน นั่นแฟนเธอเหรอ แต่เท่าที่ฉนัรู ้เขาไม่ใช่เนื้อคูเ่ธอนี่ แต่

อะไรกแ็ล้วแต่ ฉนัจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน หน้าที่ของฉนัคอืการให้บรกิารเท่านั้น

“สวสัดคี่ะ รบัอะไรเพิ่มมั้ยคะ” 

ฉนัถามอย่างเป็นมติร แต่ชายคนนั้นกลบัมองฉนัอย่างไม่ไว้ใจก่อนจะมอง

ไปรอบๆ เพื่อส�ารวจ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอื่นๆ เพดาน หรอืแม้แต่มุดลงไปใต้โต๊ะ

เฮ้ย!

“คณุคะ ท�าอะไรคะ” ฉนัรบีส่งเสยีงทกัการกระท�านั้นทนัท ีเขาท�าบ้าอะไร

เนี่ย ท�าไมยายคุณหนูถงึได้มรีสนยิมประหลาดนกันะ

“ปลอดภยัครบั พาบอสเข้ามาได้” ชายคนนั้นไม่ตอบอะไรฉนั แต่กลบัจบั

ปกเสื้อสทูสดี�าของเขามาท�าท่าเหมอืนก�าลงัคยุกบัใครสกัคน จะว่าไปฉนัเริ่มคุน้ๆ 

หน้าเขาขึ้นมาแล้วสิ

ความสงสัยของฉันอยู่ได้ไม่นานนัก เมื่อประตูหน้าร้านเปิดออก และ

ปรากฏให้เหน็ชายหนุม่หน้าใสสไตล์เกาหลพีร้อมกบัร่างสงูก�าย�าที่เดนิตามมาตดิๆ 

ใบหน้าคมที่ยงัคงตราตรงึอยู่ในหวัของฉนัมานานหลายเดอืน

นั่นตาลุงคนนั้นนี่!

“พี่จิ้นขา ดารอตั้งนาน หวิมั้ยคะ ดาสั่งของชอบไว้ให้แล้วค่ะ” คณุหนปูาก

แดงส่งเสยีงหวาน ต่างกบัเสยีงที่สั่งอาหารลบิลบั “ช่วยหลบหน่อยสคิะ ยนืขวาง

คนเขาจะสวตีกนั”

เฮอะ ยายผู้หญงิสองเสยีง!

เพราะว่าฉันมัวแต่อึ้งในความโลกกลมจนเผลอยืนค้างอยู่ข้างๆ ท�าให้ไป

ขวางทางรกัของเธอเข้า นี่เขาเป็นแฟนกบัคุณหนูคนนี้เหรอเนี่ย แต่ที่ฉนัรู้ เนื้อคู่

เธอกไ็ม่ใช่เขา แต่เป็น...

“คุณลลดาช่วยหยุดตรงนั้นก่อนครับ ถ้าจะแตะตัวบอส รบกวนให้เช็ก 

ก่อนว่าคุณไม่มอีาวุธ” 
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ยงัไม่ทนัที่ฉนัหรอืยายคุณหนูจะได้ขยบัตวั เสยีงอนัราบเรยีบเยน็ชากด็งั

ขึ้น พร้อมกบัใครบางคนที่มายนืขวางหน้าคุณจิ้นที่ว่านั่นเอาไว้

“ฮะ?” เธอดูเหมือนจะอึ้งไปกับประโยคดังกล่าว ก่อนจะค่อยๆ ยก 

สองมอืขึ้นเพื่อให้ท�าการตรวจอาวุธ

“คุณด้วยครับ” ชายคนนั้นผายมือมาที่ฉัน สีหน้าของเขายังคงนิ่ง 

ไม่เปลี่ยนแปลง ใบหน้าที่อ่านอารมณ์ไม่ออกนั้นท�าอยา่งกบัวา่พรอ้มจะชกัปนืมา

ยงิตลอดเวลาถ้ามใีครคดิตุกตกิกบัเขา

“คะ?”

นี่มนับ้าอะไรกนัเนี่ย แก๊งค้าอาวธุเถื่อนรไึง แล้วท�าไมฉนัต้องมาโดนตรวจ

อะไรแบบนี้ด้วย 

แต่ด้วยความน่ากลวัของชายทั้งสาม และฐานะผูใ้หบ้รกิารดเีด่นอยา่งฉนั 

ท�าให้ตอนนี้ฉันและยายคุณหนูต้องอยู่ในท่ายกมือขึ้นสองข้างอย่างพร้อมเพรียง

กนัเป็นที่เรยีบร้อย

ชายคนแรกที่ฉนัเจอเดนิวนรอบเราสองคน มองอย่างพนิจิพจิารณา แต่

กไ็ม่ได้แตะตวัหรอืล่วงเกนิอะไรมากกว่านั้น ก่อนจะหนัไปพยกัหน้าส่งสญัญาณ

ให้อาตี๋เลก็จอมโหด

“เชญิครบั” 

ในที่สุดช่วงเวลาแห่งความตงึเครยีดกจ็บลงเมื่อบอดกีาร์ดหน้าหวานยอม

ถอยไปข้างหลงัเจ้านายของเขา คุณลลดาที่ว่ารบีโผเข้าไปเกาะแขน

“พี่จิ้นขา เมื่อไหร่บอดกีาร์ดของพี่จะชนิกบัดาคะ เจอทไีรต้องแบบนี้ทกุท”ี 

เสยีงสองของคุณดาดงัขึ้นทนัททีี่เข้าถงึตวัคุณจิ้น 

ก็ไม่ได้อยากอยู่เป็นก้างขวางคอนะ แต่เมื่อไหร่จะเข้าที่กันให้เรียบร้อย 

ฉนัจะได้ท�างาน

“เขากท็�าตามหน้าที่ครบั น้องดาไปนั่งเถอะ”

“ดาตกใจค่ะ ช่วยปลอบหน่อยนะคะ” นอกจากจะมีเสียงสองแล้วยังมี

เสยีงสามสี่ห้าหกด้วย แม่คุณกฉ็อเลาะเก่งจนฉนัอดหมั่นไส้ไม่ได้

“นั่งเถอะครบั พี่ว่าพี่เริ่มหวิแล้ว” ในที่สดุคณุชายมาเฟียนั่นกต็ดับทเสยีท ี

ด.ี..นั่งกนัได้แล้ว ฉนัจะได้ท�างาน
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“ดาจองอกีโต๊ะไว้ให้คณุพทีและคณุมาตรแล้วค่ะ จะได้มเีวลาเป็นส่วนตวั”

“ผมห่างจากบอสไม่ได้ถ้าบอสไม่สั่งครบั” เสยีงของบอดกีาร์ดคูก่ายทั้งสอง

ดงัขึ้นพร้อมกนัราวกบัเป็นระบบตอบรบัอตัโนมตัิ

“ไปพกัเถอะ” 

“ครบั”

โอย...น้องปุ๊ปวดหวักบัฉากลเิกนี่เหลอืเกนิ

“คุณผู้ชายรับอะไรเพิ่มเติมดีคะ ที่คุณผู้หญิงสั่งไว้ให้มีทีโบนสเต๊กแบบ

แรร์ และไวน์แดง” ฉนัถามด้วยท่าทนีอบน้อมพร้อมกบัรอยยิ้มพมิพ์ใจตามแบบ

ฉบบัของพนกังานร้านนี้

“...” เจ้าประคุณมาเฟียที่รักเงียบไปครู่หนึ่งพร้อมกับจ้องหน้าฉันด้วย

สหีน้าที่ฉนักอ่็านไม่ออก ถ้าเดาไม่ผดิเขาคงจ�าได้ละมั้งว่าฉนัเป็นเดก็ผูห้ญงิที่จ้อง

จะกนิเขาน่ะ ให้ตายสิ

“ถ้าไม่รบัอะไรเพิ่ม ขออนุญาตยกอาหารมาเสริ์ฟเลยนะคะ” 

“ครบั”

เพราะไม่ชอบสหีน้าและสายตาที่อ่านไม่ออกนั่น ฉนัจงึขอเลี่ยงให้มากที่สดุ

ด้วยการหนเีข้าครวัไป

ส�าหรบัฉนั เขาเป็นมนษุย์ลกึลบั ตั้งแต่เกดิมาไม่วา่ฉนัจะพบเจอหน้าใคร

กต้็องมอียา่งน้อยหนึ่งเรื่องให้ฉนัได้รู้เกี่ยวกบัคนคนนั้น กม็เีขาคนแรกนี่แหละที่

ไม่มขี้อมูลอะไรสกันดิโผล่มาในหวัฉนัเลย จะไม่ให้กลวัได้ยงัไง

ไม่นานฉันก็ต้องกลับมาที่โต๊ะนี้อีกครั้งอย่างจ�าใจ ก็ในเมื่อตอนนี้
พนกังานคนอื่นๆ ไม่มใีครว่างเลย แต่คราวนี้โต๊ะกลบัเหลอืเพยีงแค่เจ้าพ่อมาเฟีย

นั่นนั่งอยู่คนเดยีว ส่วนยายคุณหนูนั่นหายไปไหนแล้วกไ็ม่รู้

“ผมว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจท�างานดีนะ” เสียงทุ้มที่ฟังดูนุ่มหูดังขึ้นเมื่อฉัน

วางถาดสเต๊กลงตรงหน้าเขา น�้าเสยีงของเขาไม่ได้บ่งบอกอะไรเกี่ยวกบัความคดิ

เขาทั้งนั้น 

“ขอบคุณค่ะ”

“...” ตาคมของเขาจดจ้องมาที่ฉนัอกีครั้ง มนัไม่ใช่สายตาพศิวาส อาฆาต 
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หรอืเป็นมติร มนัเป็นสายตาที่ดูว่างเปล่า แต่กม็ปีระกายอยู่แปลกๆ

“อ้อ ฉนัไม่มคีวามต้องการอะไรทั้งนั้นกบัคุณค่ะ ได้โปรดอย่าเข้าใจผดิ” 

ไหนๆ เขากม็องมาขนาดนี้แล้ว ฉนักข็อโอกาสแก้ตวัจากครั้งที่แล้วที่ไม่มแีม้แต่

เวลาจะให้อ้าปากเถยีง

“ขอโทษครับ ถ้าครั้งนั้นผมเข้าใจผิดไปเอง ก็เห็นคุณจ้องผมขนาดนั้น” 

เขายกัไหล่ ก่อนจะละสายตาไปมองที่สเต๊กจานร้อนที่ฉนัเพิ่งวางลงไป

“ถ้าไม่รบัอะไรเพิ่ม ฉนัขอตวันะคะ” เมื่อเขาเข้าใจถูกต้อง กไ็ม่มเีหตุผล

อะไรที่ฉนัต้องอยูต่รงนี้ต่อ รบีไปจากโต๊ะนี้น่าจะดกีว่า เขาดไูม่น่าไว้วางใจเอาเสยี

เลย ไหนจะสายตาของบอดกีาร์ดสองคนนั่นอกี

“รบัครบั”

“รบัอะไรดคีะ” คราวนี้ฉนัฉกียิ้มกว้างให้เขาอย่างไม่จรงิใจ 

“เอาสิ่งที่คุณคดิว่าผมจะสั่งแล้วกนัครบั”

“...” 

“ตามนั้นนะครบั”

(&**(^&$%#$(*&*(##@#@!$%^9
นี่คือค�าสบถไม่เป็นภาษาในใจของฉันหลังจากที่เดินออกมาจากโต๊ะ

อาถรรพ์หมายเลขสบิ ให้ตายส ิเขาคดิว่าฉนัเป็นตวัอะไรเหรอถงึจะไปอ่านใจเขา

ได้ ขนาดแฟนเขายังสั่งข้าวไข่เจียวเป็นอาหารว่าง แล้วฉันจะไปรู้ได้ไงว่าเขาจะ 

ไม่กนิอะไรประหลาดๆ อกี ข้าวผดัเนื้อยูนคิอร์นมั้ยล่ะ ทั้งที่วนันี้ตั้งใจว่า ไม่ว่า

ลูกค้าจะเป็นยงัไง ฉนัจะต้องไม่เกบ็มาเป็นอารมณ์ แต่กจ็นได้ 

สิ่งที่ดทีี่สดุตอนนี้คอืการยนืสงบสตอิารมณ์อยูห่น้าห้องน�้า หายใจเข้าออก 

ช้าๆ นบัหนึ่งถงึสามสบิเอด็ โอเค สตกิลบัมาแล้ว

“พี่น�้าหอมคะ โต๊ะสบิเขาอยากได้เมนูพเิศษ ท�าอะไรให้เขาดคีะ” สุดท้าย

ฉนักห็าทางออกโดยการปรกึษากบัพี่น�้าหอม ว่าจะสั่งอะไรให้เขาดี

“เป็ดอบไวน์แดงแล้วกนัเนอะ” พี่น�้าหอมยิ้มตอบง่ายๆ พร้อมกบัวางถาด

สลดัหอยเชลล์ลงบนมอืฉนั ก่อนจะพดูจาด้วยภาษาที่สยดสยองที่สดุเท่าที่ฉนัเคย

ได้ยนิมา...
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“น้องปุ๊ โต๊ะสบิ พี่ฝากด้วยนะ คนนี้วไีอพสีดุๆ ดแูลโต๊ะเดยีวเลยนะ โต๊ะ

อื่นพี่ให้คนอื่นดูให้แล้ว”

ขอบคุณสวรรค์!



Puææ’s talk (ต่อ)
ดูซิว่าเงินหนึ่งพันท�าให้ฉันต้องเจออะไรบ้างตอนนี้ ไม่ว่าจะสายตา 

เกรี้ยวกราดของยายคณุหน ูสายตาจ้องจบัผดิของบอดกีาร์ดจากโต๊ะสบิเอด็ แล้ว

ไหนจะมนษุย์ประหลาดที่พดูจาก่อกวนอย่างตาลงุคนนั้นอกี รูง้ี้ไปดดูวงให้แม่ค้า

ในตลาดแถวบ้านยงัดกีว่า

ระหว่างที่รอเป็ดอบไวน์แดง หน้าที่ของฉันก็คือต้องวนเวียนอยู่รอบโต๊ะ 

วไีอพนีี้ไปเรื่อยๆ ดวู่าพวกเขาต้องการอะไรเพิ่มหรอืไม ่แล้วกเ็ป็นคณุมาเฟียนั่น

ที่ยกแก้วขึ้นมากระดกิเรยีกฉนัให้ไปเตมิไวน์ให้

“นี่ร้านนี้มีพนักงานคนเดียวรึไงคะ ท�าไมต้องเป็นเธอมาคอยวนเวียนอยู่

ตลอด” ยายคณุหนูถามขึ้นขณะที่ฉนัก�าลงัรนิไวน์ สายตาของเธอที่มองฉนัเปลี่ยน

ไปหลงัจากกลบัมาจากห้องน�้า...ไปโดนตวัไหนมาอกีล่ะ

“ตอนนี้โต๊ะในร้านเตม็หมดเลยค่ะ แต่ละคนเลยมหีน้าที่กนัล้นมอื ดฉินั

จงึต้องดแูลพวกคณุเพื่อให้ได้รบัการบรกิารที่ดทีี่สดุค่ะ” ฉนัตอบพร้อมกบัฉกียิ้ม 

ทั้งยงับงัคบัตาตวัเองให้ต้องยิ้มไปด้วย

“แล้วท�าไมต้องเป็นเธอ เปลี่ยนคนได้มั้ย”

๒
เด็กเสิร์ฟประหลาด
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“ดะ...” 

“ดา ท�าไมพูดแบบนั้น” ยงัไม่ทนัที่ฉนัจะได้พูด เสยีงคุณมาเฟียกแ็ทรก

ขึ้นมาก่อน 

รอยยิ้มที่ปรากฏอยู่ที่มุมปากของเขาท�าให้ฉันรู้สึกว่าที่เขาพูด...ไม่ได้เพื่อ

ช่วยฉนัสกันดิ แต่จะเถยีงกนัท�าไมให้มากความ ถามฉนัสว่ิาอยากมาอยูใ่กล้พวก

คุณหรอืเปล่า

“กด็าไม่ชอบสายตาที่เธอมองพี่จิ้นนี่คะ” สายตาบ้าบออะไรกนัล่ะ ฉนัไป

มองเขาตอนไหนกนั

“ขอโทษครบั เชญิคุณท�างานของคุณต่อได้เลย” ในที่สุดเขากต็ดับทยาย

คุณหนูจอมมโนนั่นเสยีที

และฉนักต็อบออกไปได้แค่ “ค่ะ”

ไม่นานกม็สีญัญาณจากทางห้องครวัส่งมาว่าเป็ดอบไวน์แดงเสรจ็แล้ว ฉนั

จงึรบีเข้าไปในครวัเพื่อเอามาส่ง ตอนนี้ฉนัตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะต้องรบีให้พวก

เขากนิเสรจ็ไวๆ จะได้กลบัไปเสยีที

“เป็ดอบไวน์แดงมาแล้วค่ะ” ฉันวางจานเป็ดลงบนโต๊ะอาหารท่ามกลาง

สายตาประหลาดใจของคนทั้งคู่

“เอ๊ะ ใครสั่งเป็ดอบไวน์แดงคะ” ยายคณุหนหูนัมาถามฉนัด้วยสหีน้าสงสยั 

แล้วจะให้ฉนัตอบยงัไงดลี่ะ เขาไม่ได้สั่ง ฉนัสั่งให้เองแบบนี้หรอื

“คอืว่าเป็นเมนูพเิศษจากทางร้านค่ะ”

“เมนูพเิศษอะไรกนั พี่จิ้นเขาแพ้...”

“ดา พี่สั่งเอง อยากให้ดาลองชมิน่ะ” คณุมาเฟียมองฉนัอย่างประหลาดใจ

แล้วพูดแทรกขึ้นมา ก่อนที่ยายคุณหนูจะโวยวายมากกว่านี้ และเหมือนว่าคุณ 

บอดกีาร์ดทั้งสองจะขยบัตวัเลก็น้อยเมื่อได้ยนิเสยีงเอะอะของคณุหนดูา แต่คณุ

มาเฟียกย็กมอืปรามเอาไว้ก่อน 

อย่าบอกนะว่าเขากนิเป็ดไม่ได้ แพ้เป็ด?

“ให้ดาเหรอคะ” ยายคุณหนูเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองอีกครั้งหลังจากรู้ว่ามี

คนสั่งเมนูพเิศษให้ “ขอบคุณนะคะ ดใีจจงัเลย”

ถึงหมั่นไส้ยายคุณหนูอยู่นิดหนึ่ง แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกผิดอยู่มาก หากเขา
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แพ้เป็ดแล้วเป็นอะไรขึ้นมาจรงิๆ ละก ็แย่แน่ๆ จงึได้แต่ยนืสงบนิ่งอยูไ่ม่ห่างจาก

โต๊ะเขาเงยีบๆ รอดวู่าพวกเขาต้องการอะไรเพิ่มเตมิหรอืไม่ และระหว่างนั้นกต้็อง

ฟังบทสนทนาของพวกเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจ

“พี่จิ้นจะมาอยู่เมอืงไทยอกีนานมั้ยคะ”

“อาจจะนานครบั ขึ้นอยู่กบัว่างานจะเสรจ็เมื่อไหร่”

“แสดงว่าเราจะได้เจอกนับ่อยๆ ใช่มั้ยคะ” 

“คงต้องนดัผ่านพทีนะครบั ตารางเวลาพี่อยู่ที่พที” คนอะไรเยน็ชากบัแฟน

เสยีจรงิ แบบนี้สนิะ เนื้อคู่เธอถงึไม่ใช่เขาน่ะ

ยายคณุหนทู�าปากยู ่หนัไปมองที่โต๊ะบอดกีาร์ดอย่างไม่พอใจ ก่อนจะหนั

มาคุยกบัคุณมาเฟียต่ออย่างออดอ้อน

“คุณพทีอกีแล้วเหรอคะ เราตดิต่อกนัเองได้มั้ยคะพี่จิ้น” 

“คงไม่ได้ครบั” 

ระหว่างที่ฟังเรื่องไร้สาระของคนทั้งคู่ ในหัวของฉันก็รับรู้ได้ถึงอะไรบาง

อย่างที่ผดิปกต ิ ทนัใดนั้นเองประตูของร้านกเ็ปิดออก เผยให้เหน็ผู้ชายร่างสูงดู

สะอาดสะอ้านที่ก�าลงัเดนิเข้ามาในร้าน เขาดดูนีะ แต่เขาไม่ปกต ิท�ายงัไงดนีะ ฉนั

รบัรูไ้ด้ว่าเขาก�าลงัจะท�าเรื่องร้ายๆ สกัอย่างในร้านแห่งนี้ แต่ระหว่างที่ก�าลงัคดิหา

วธิ ีเสยีงของใครบางคนกแ็ทรกเข้ามา

“ว้าย! เลอะหมดเลยค่ะ” เสยีงยายคุณหนูดงัขึ้น มอืของเธอเตม็ไปด้วย

น�้าสแีดงของมะเขอืเทศ “เดี๋ยวดามานะคะ ขอตวัไปล้างก่อน”

ฉนัเบกิตากว้างขึ้น ไม่ได้นะ ยายคณุหน ูอย่าลกุออกไป เธอก�าลงัจะซวย

“ครบั”

“ไม่ได้นะคะ” ฉนัโพล่งออกไปพร้อมกบัก้าวเข้าไปขวางทางยายคณุหนไูว้ 

เธอจะเดนิผ่านผู้ชายคนนั้นตอนนี้ไม่ได้ 

“อะไรของเธอเนี่ย มอืฉนัเลอะ จะไปล้าง” พูดพลางยกมอืขึ้นมาใหด้เูปน็

หลกัฐาน ก่อนจะเดนิผ่านฉนัไปอย่างรวดเรว็

และไม่ทนัขาดค�า...

“กรี๊ดดด”

“อย่าเข้ามา ถ้าไม่อยากให้ผู้หญงิคนนี้เป็นอะไร” เสยีงผู้ชายคนนั้นดงัขึ้น
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ลั่นร้าน พร้อมกับคว้าเอาตัวคุณดาไปอยู่ในอ้อมแขน ส่วนมืออีกข้างของเขาก�า

มดีปอกผลไม้เอาไว้แน่น

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนฉันไม่สามารถจะเตือนคนใน

ร้านได้ทนั ตอนนี้คุณดามสีหีน้าหวาดกลวัสุดขดี เธอคงตกใจมาก ใบหน้าของ

เธอซีดเผือด ตามหน้าผากและไรผมเริ่มมีเม็ดเหงื่อซึมออกมา ทุกคนในร้าน 

ตกอยู่ในสภาพตื่นตระหนก

“บอสครบั เอาไงดคีรบั” บอดกีาร์ดสองคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะสบิเอด็รบีวิ่งมา

สมทบกบัเจ้านายของพวกเขา

“พีทไปข้างหลัง มาตรมากับผม” เขาสั่งการลูกน้องทั้งสองคน ก่อนจะ

ค่อยๆ ลุกอย่างใจเยน็และเดนิเข้าไปใกล้กบัต�าแหน่งที่คุณดายนือยู่

ถงึแม้จะยอมรบัว่าร�าคาญยายคณุหนนูั่นอยูไ่ม่น้อย แตฉ่นักไ็ม่ได้ใจรา้ย

ใจด�าถงึกบัจะปล่อยให้ใครเป็นอะไรไปต่อหน้าต่อตาได้ลงคอ ฉนัพยายามจะใช้

ความสามารถของตวัเองในการช่วยเธอ แต่ขอโทษจรงิๆ ฉนัช่วยไม่ได้ อย่างที่

บอก ฉนัไม่สามารถควบคุมมนัได้

“ผมว่าเรามาคุยกันดีๆ ดีมั้ย” คุณมาเฟียเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงราบเรียบ  

ให้ความรู้สึกสงบนิ่งเวลาฟังมาก น่าทึ่งมากที่เขาสามารถรักษาโทนเสียงให้นุ่ม 

ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้ได้

“ไม่ฟัง! ออกไปให้หมด! ไม่ว่าหน้าไหนก็หลอกลวงทั้งนั้น” ชายคนนั้น

ตวาดกลบัมาพร้อมกบัเอามดีจี้ไปที่คอของยายคุณหนูให้ใกล้กว่าเดมิ

“ใครไปหลอกลวงคุณ เล่าให้ผมฟังส ิแล้วผมจะช่วย” 

ฉันมองคุณมาเฟียด้วยความรู้สึกหวาดๆ ตอนนี้เขาน่ากลัวเสียยิ่งกว่า

คนร้ายนั่นอีก คนที่ไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยในเวลาแบบนี้ เขาดูมั่นใจมาก 

เหมอืนทุกเหตุการณ์มนัอยู่ในก�ามอืของเขา

ระหว่างที่ก�าลังทึ่งกับความนิ่งของคุณมาเฟีย สายตาฉันก็เหลือบไปเห็น

หญงิชายคูห่นึ่งที่ก�าลงัลกุหนอีอกจากร้านด้วยท่าทลีกุลี้ลกุลน และเมื่อฉนัสบตา

เข้ากบัฝ่ายหญงิ...บางอย่างกแ็ล่นเข้ามาในหวัฉนัอกีครั้ง

เธอก�าลงัหนผีู้ชายคนนี้...เธอเป็นแฟนเขา

ไม่ได้การ ผู้ชายคนนี้ต้องมาหาแฟนแน่ๆ ถ้าปล่อยแฟนเขาหนไีปแบบนี้ 
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ยายคณุหนนูั่นจะไม่โดนแทงจนพรุนรไึง ฉนัจะปล่อยให้เธอมาเป็นอะไรในร้านนี้

ไม่ได้

“คุณคะ” ฉนัรบีแทรกตวัฝ่าฝูงชนที่เริ่มเข้ามามุงเพื่อดูเหตุการณ์ดงักล่าว 

“ยงัไปไม่ได้นะคะ”

“คะ? ฉนัจ่ายเงนิแล้วนะคะ” เธอหนักลบัมาตอบด้วยสหีน้าหวาดหวั่น ก็

จะไม่ให้หวั่นได้ยงัไง ในเมื่อเธอหนแีฟนมากนิข้าวกบักิ๊ก แล้วแฟนที่แอบตามมา

ดนัเป็นบ้าไปจบัคนอื่นเป็นตวัประกนั

“คุณจะปล่อยให้แฟนคุณท�าร้ายคนอื่นไม่ได้นะคะ” 

“เธอ...” ผู้หญิงคนนั้นเบิกตากว้างขึ้นอย่างตกใจ ก่อนจะรีบหลบตาฉัน 

แล้วคว้าเอาแขนผู้ชายคนข้างๆ เพื่อหนต่ีอ แต่ไม่ทนัแล้วละ ในเมื่อฉนัก้าวไปถงึ

ประตูได้ก่อนเธอ

“กลบัไปคยุกบัเขาเถอะค่ะ อย่าให้ใครต้องเป็นอะไรเพราะคณุเลย คณุจะ

รู้สกึผดิไปชั่วชวีตินะคะ” ฉนักท็�าพดูดไีปงั้นแหละ เพราะคนบางคนต่อให้ท�าลาย

ชวีติใครไปมากแค่ไหน เขากไ็ม่ได้รู้สกึรู้สาอะไร มใีห้เหน็เยอะแยะไปในบ้านเรา

สองคนนั้นมองหน้ากนัเหมอืนก�าลงัชั่งใจ ท�าใหฉ้นัตอ้งพดูซ�้าเพื่อกระตุน้

พวกเขา

“กลับไปเดี๋ยวนี้นะคะ อย่าให้ฉันต้องพูดเยอะ” ฉันใช้ความสามารถทาง

ใบหน้าทั้งหมดที่มที�าหน้าให้ดูโหดที่สุด ทั้งๆ ที่ถ้าสองคนนั้นร่วมใจกนัผลกัฉนั

ออกไปซะ ฉนักไ็ม่สามารถท�าอะไรพวกเขาได้

“ท�าตามที่เธอบอกครบั ถ้าพวกคณุไม่อยากมปัีญหาภายหลงั” เสยีงเข้มที่

ดงัขึ้นมาจากทางด้านหลงัท�าให้ฉนัต้องหนักลบัไปมอง บอดกีาร์ดคนแรกที่เข้ามา

ในร้านนี่นา 

แรงกดดันจากผู้ชายร่างสูงแบบเขามันมากกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างฉัน

ไม่รูก้ี่เท่า ในที่สดุชายหญงิทั้งคูก่ต้็องยอมจ�านน เดนิกลบัเข้าไปที่กลางรา้น โดย

มฉีนัและคุณบอดกีาร์ดเดนิตามไปตดิๆ

“ดา ท�าไมถึงหลอกพี่” เสียงคร�่าครวญจากผู้ชายที่ขาดสติดังขึ้นเมื่อพบ

หน้าแฟนสาวตวัเอง อะไรมนัจะช่างบงัเอญิขนาดนี้ ที่แฟนเขากด็นัมาชื่อดาเหมอืน

ยายคุณหนูไข่เจยีว ฉนัไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาคุยอะไรกนัไปบ้างเพราะมวัแต่



C a n e u s    39

ไปตามแฟนของเขามา 

“พี่เก้าอย่าไปท�าเขา ปล่อยเขาไปเถอะ” เธอบอกพร้อมกับร้องไห้สะอึก-

สะอื้น 

ฉนัไม่รูเ้รื่องราวของพวกเขาไปมากกว่านี้แล้ว ได้แต่ภาวนาให้ผูช้ายคนนั้น

กลบัมามสีต ิส่วนยายคณุหนผููน่้าสงสารตอนนี้กไ็ด้แต่ร้องไห้แบบไม่กล้าส่งเสยีง

“ดา กลับมาหาพี่นะ” เหมือนว่าเขาจะเริ่มใจอ่อนลง ถ้าไม่ดันเหลือบไป

เห็นผู้ชายที่มากับแฟนของเขา สายตาเขาเปลี่ยนจากที่ก�าลังโศกเศร้ากลายเป็น

โกรธแค้น อารมณ์เขาดูสลบัไปมาเหมอืนกบัคนบ้า

“เพราะพี่เป็นแบบนี้ไง ดาจะไปกล้าอยู่ด้วยได้ยงัไง” เธอตะโกนตอบพร้อม

กบัน�้าตาที่ไหลเตม็สองแก้ม 

“ปากด!ี” เขาตะโกนเสยีงดงัจนเส้นเลอืดที่หน้าผากและล�าคอปูดขึ้น ฉนั

พายายคณุดามาช่วยหรอืมาท�าให้เรื่องแย่ลงกนัแน่เนี่ย เธอควรจะพดูให้เขาใจเยน็

สิ

“ผูห้ญงิเลวๆ ควรจะตายไปให้หมด” ว่าแล้วเขากง้็างมดีขึ้นเตรยีมจะแทง

ยายคุณหนู ทุกคนในร้านต่างตกตะลงึกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น 

“อ๊ากกก” เสยีงร้องโหยหวนของชายคนดงักล่าวดงัขึ้น เมื่อเขาถกูคณุบอ- 

ดกีาร์ดหน้าตี๋ลอ็กแขนและปลดอาวุธในจงัหวะที่ก�าลงัง้างมดี หลงัจากนั้นกโ็ดน

คณุมาเฟียจบัทุม่ลงไปกองที่พื้น ก่อนที่จะโดนจบักดไว้แน่น วนิาทนีั้นฉนัแทบจะ

ลมืหายใจไปเลย

“ปล่อยกูๆๆ” เสยีงโวยวายของเขายงัคงดงัอยู่อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เป็น

บอดกีาร์ดทั้งสองของคุณมาเฟียที่ไปช่วยลอ็กตวัเขาไว้

ไม่นานต�ารวจก็เดินทางมาถึงตามแบบฉบับละครไทย คือเหตุการณ์

คลี่คลายแล้วต�ารวจกจ็ะมาถงึพอด ีพวกเขาพาตวัคนร้ายไปที่โรงพกั ลกูค้าคนอื่นๆ 

ต่างพากนัมุงดู บ้างกห็ยบิโทรศพัท์ขึ้นมาถ่ายคลปิ บ้างกต็กใจจนต้องยกมอืขึ้น

มาปิดปาก ส่วนคณุดาแฟนสาวของคนร้ายตอนนี้กน็ั่งร้องไห้โฮอยูท่ี่พื้น กไ็ม่รูจ้ะ

สงสารดมีั้ย ไม่ขอยุ่งเรื่องของใครกแ็ล้วกนั

“รบกวนทกุท่านอยูใ่นความสงบก่อนนะคะ ตอนนี้ต�ารวจได้พาตวัคนร้าย

ไปแล้ว” เสยีงพี่น�้าหอมประกาศดงัขึ้นหลงัจากที่ต�ารวจกลบัไป “ต้องขออภยัใน
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ความไม่สะดวกของวนันี้จรงิๆ ค่ะ ทางร้านจะลดค่าอาหารให้ทกุโต๊ะห้าสบิเปอร์เซน็ต์

เป็นการขอโทษนะคะ”

น่าสงสารพี่น�้าหอมที่ต้องมารบัภาระที่เธอไม่ได้ก่อ แต่ฉนักเ็ข้าใจนะว่ามนั

คอืการแสดงความรบัผดิชอบและซื้อใจลกูค้า ส่วนฉนักห็น้าที่เดมิคอืตามตดิโต๊ะ

วไีอพี

“พี่จิ้นขา น้องดากลวั ฮอืๆ” เสยีงออเซาะของยายคุณหนูดงัขึ้นเป็นระยะ 

ตามไหล่และแขนมรีอยแดงเตม็ไปหมด ตดักบัผวิขาวๆ ของเธอ แถมที่คอยงั 

มรีอยเหมอืนโดนปลายมดีกรดีอกีด้วย 

“มแีผลนี่ พี่ว่าน้องดาควรจะกลบับ้านไปท�าแผลและพกัผ่อนได้แล้วครบั” 

คุณมาเฟียพูดอย่างจรงิจงั เขาเชยคางเธอขึ้นเลก็น้อยเพื่อดแูผลที่คอ แต่กย็งัเว้น

ระยะห่างจากตวัเธอไว้อยู่ดี

“กไ็ด้ค่ะ” เธอตอบเสยีงอ่อย

“พที ไปส่งคุณดาด้วย” 

“ได้ครบั”

“ไม่เอานะคะ ดาอยากให้พี่จิ้นไปส่ง” ยายคณุหนูหน้างออย่างชดัเจน เมื่อกี้

ยงัท�าหน้าอ่อนเพลยีอยู่เลย ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโหมดเอาแต่ใจเรยีบร้อยแล้ว

“ดา กลบัครบั” เสยีงสั่งสั้นๆ เรยีบง่ายแต่ทรงพลงันั้น แม้แตค่นแอบฟงั

อย่างฉนักย็งัขนลกุ ไม่แปลกที่ยายคณุหนูจะรบีเกบ็ความเอาแต่ใจใส่กระเป๋าแล้ว

พยกัหน้ารบัค�าสั่งทนัท ีแต่กไ็ม่วายถามต่ออกี

“แล้วพี่จิ้นล่ะคะ”

“พี่หิว” จะไม่ว่าอะไรเลย ถ้าสายตาเจ้าเล่ห์นั้นไม่ได้จับจ้องมาที่ฉัน “คง 

ต้องอยู่กนิอะไรที่นี่ก่อน”

ฉนักไ็ด้แต่กู่ร้องตะโกนก้องในใจว่า ‘กลบัไปเถอะ ได้โปรด!’

End Pu’s talk

Bobby’s talk
ผมจ้องมองเดก็สาวตรงหน้าอย่างพนิจิพเิคราะห์ ผมจ�าเธอได้ตั้งแต่ตอน

ที่เดนิเข้ามาในร้าน เธอคอืเดก็คนที่เจพูดถงึ คอืเดก็คนที่ผมเจอในงานแต่งของ
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เจ ตอนนั้นเธอจ้องผมตาไม่กะพรบิ จนผมคดิว่าเธอกเ็หมอืนผู้หญงิคนอื่นๆ ที่

หวงัอะไรๆ จากผม

แต่การเจอกนัครั้งนี้ท�าให้ผมมองเธอต่างออกไป มจีดุที่ท�าให้ผมสงสยัเธอ

หลายจุดหลังจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการที่เธอเอาเป็ดอบไวน์

แดงมาเสร์ิฟผม ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเธอรู้ว่าผมแพ้จงึแกล้ง หรอืเป็นแค่เรื่องบงัเอญิ 

ไหนจะการที่เธอเตอืนน้องดาเหมอืนกบัรู้ว่าจะมเีหตุการณ์บางอย่างเกดิขึ้น แถม

เธอยงัรู้ว่าใครเป็นคนที่ผู้ชายคนนั้นก�าลงัตามหา

เรื่องเป็ดยงัมโีอกาสที่จะเป็นเรื่องบงัเอญิได้ เธออาจไม่ได้ตั้งใจ แต่เรื่อง

น้องดา มีข้อสันนิษฐานของผมอยู่สองข้อ คือหนึ่ง...เธอรู้จักผู้ชายคนนั้น หรือ

อย่างที่สองที่ผมพยายามเถยีงกบัตวัเองว่าไม่น่าเป็นไปได้คอื...เธอรู้อนาคต

นี่มนัยุค ๒๐๑๘ แล้ว เรื่องนี้เกนิจนิตนาการของผมไปมากจรงิๆ

“คณุยงัหวิอกีเหรอคะ แค่สเต๊กกจ็านใหญ่มากแล้วนะคะ” เธอถามขึ้นหลงั

จากที่ผมพูดจบ เหมอืนว่าเธอจะเริ่มเกบ็สหีน้าไม่อยู่แล้ว ท่าทางของพนกังานดี

เด่นคนก่อนหน้านี้หายไปไหนกนันะ

“นั่นน่ะสคิะ พี่จิ้นยงักนิไหวอกีเหรอคะ” น้องดาที่ตอนนี้ยงัคงไม่จากไป

ไหนทกัขึ้นอกีคน

“พาคุณดาออกไปได้แล้ว ท�าแผลให้เธอด้วย แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนถ้าเธอ

ต้องการ” ผมหนัไปกระซบิเบาๆ กบัพที ก่อนจะหนัไปบอกกบัน้องดาเพื่อเป็นการ

ตดับท

“ได้ครบั” 

“เจอกนัใหม่นะครบัน้องดา” เธอควรจะรบีกลบับ้านไปพกัผ่อนและท�าแผล 

เธอท�าหน้าตดัพ้อเลก็น้อย แต่ผมคงไปส่งเธอด้วยตวัเองไม่ได้จรงิๆ ผมไม่ชอบ

ให้ความหวงัใคร

“เชญิครบัคุณดา” พทีท�าหน้าที่ดงึน้องดาออกจากผมได้ด ี ด้วยความนิ่ง

ของเขาท�าให้การเอาแต่ใจของน้องดาไม่เคยได้ผลเลย

“เฮอะ” เธอสะบดัหน้าอย่างขดัใจก่อนที่จะเดนิน�าพทีออกไป แต่เมื่อเดนิ

ห่างโต๊ะไปได้ไม่มาก เธอกห็นัหน้ากลบัมา 

“อ้อ คุณเด็กเสิร์ฟ เมื่อกี้ขอบคุณมากนะคะ” น้องดาหันไปจ้องมอง
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พนกังานเสร์ิฟคนนั้น “แต่ถงึอย่างนั้นคณุกห้็ามมาท�าเจ๊าะแจ๊ะกบัพี่จิ้น เข้าใจมั้ย”

“ค่ะ” มาดพนักงานดีเด่นของเธอกลับมาแล้วเมื่อเธอฉีกยิ้มกว้างให้น้อง

ดา เธอควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดเีลยละ

หลงัจากน้องดาเดนิออกไปแล้ว ผมกห็นัมาเปิดประโยคสนทนากบัเดก็-

สาวตรงหน้า เพราะความน่าสงสยัที่มมีากมายในตวัเธอท�าให้ผมยงัไม่อยากจะลกุ

ไปไหน

“ผมสั่งเมนูพเิศษ แต่คุณกลบัเอาสิ่งที่ผมกนิไม่ได้มา ผมเลยต้องอยู่ต่อ”

“ถ้าอย่างนั้นเชญิคุณสั่งใหม่ได้เลยค่ะ อกียี่สบินาทคีรวัจะปิดแล้ว ต้องรบี

นดินงึนะคะ” เธอตอบพร้อมกบัยื่นเมนูมาให้ผม 

“คุณคดิว่าผมควรจะสั่งอะไรดใีนเวลาแบบนี้” ผมไม่ได้ตั้งใจก่อกวนเธอ 

แต่ผมอยากดปูฏกิริยิาของเธอมากกว่า ถ้าเธอรูอ้นาคตจรงิๆ ละก ็เธอควรจะมา

เป็นคนของผม...ผมหมายถงึ ท�างานให้ผม

“ข้าวไข่เจยีวมั้ยคะ เหมอืนแฟนของคุณ” เธอตอบ นยัน์ตาของเธอฉาย

แววเบื่อหน่ายอยูแ่วบหนึ่ง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสงบนิ่งเหมอืนเดมิ นี่เป็นปฏกิริยิา

ที่ผมไม่เคยเหน็จากผู้หญงิมาก่อน

“ถ้าคุณว่าอย่างนั้นกโ็อเคครบั” 

หลงัจากที่ผมตอบรบัเธอไปอย่างง่ายๆ เธอกว็ิ่งหายเข้าไปในครวัอกีครั้ง 

ส่วนผมกน็ั่งมองร้านไปเรื่อยๆ โดยมมีาตรคอยยนือยู่ข้างๆ ร้านนี้ระบบจดัการ

ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถึงแม้อาหารจะรสชาติดี แต่ถ้าไม่เปลี่ยนระบบคงโตไป

มากกว่านี้ไม่ได้ เพราะเมื่อธุรกจิขยายกต็้องมกีารจดัการที่ครอบคลุม ถ้ายงัเป็น

ระบบเป็นกนัเองแบบนี้ละก ็คุมงานไม่ได้แน่ๆ

ไม่นานพนักงานเสิร์ฟคนเดิมหรืออาจารย์ปุ๊ที่เจพูดถึงก็กลับมาวนเวียน

รอบโต๊ะผมอกีครั้ง เธอท�างานของเธอโดยที่ไม่ยอมมองมาทางผมถ้าผมไม่เรยีก 

การท�างานของเธอกไ็ม่มอีะไรน่าสงสยั จะว่าไปตอนนี้เธอกเ็หมอืนคนปกตทิั่วไป

“คณุเลกิงานกี่โมงครบั” ผมถามขณะที่เธอก�าลงัวางจานข้าวไข่เจยีวลงบน

โต๊ะ 

“...” เธอไม่ตอบ แต่กลับมองผมด้วยสายตาไม่ไว้วางใจอย่างประหลาด 

และนั่นท�าให้ผมนกึขึ้นได้ว่าตวัเองเพิ่งพูดอะไรออกไป
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“ถ้าท�าให้คณุเข้าใจผดิกต้็องขอโทษด้วย ผมแค่อยากรูค้รบั ไม่ได้คดิเป็น

อื่น” ผมรบีแก้ตวั เมื่อสายตาของเธอที่มองมานั้นมนัเหมอืนกบัผมเป็นอาเสี่ยที่

คอยออฟเดก็ไปควงหลงัเลกิงาน

“ร้านปิดสามทุ่มค่ะ” เธอตอบมาสั้นๆ ก่อนจะรบีขยบัตวัออกห่างไปยนืชดิ

ผนงัร้าน

นี่เธอมองผมเป็นตวัอะไรกนั

หลงัจากจดัการกบัข้าวไข่เจยีวที่สั่งมาจนหมด มาตรกท็�าการจ่ายเงนิ
ให้เป็นที่เรยีบร้อย และเรากก็ลบัมาขึ้นรถ โดยที่ยงัไม่ออกรถไปไหน ผมตั้งใจ 

ว่าจะสะกดรอยตามเธอไปที่บ้าน

“มาตร” ผมทกัขึ้นขณะที่ผมกบัมาตรก�าลงันั่งรอร้านปิดอยู่ในรถเงยีบๆ

“ครบับอส”

“ผมดูน่ากลัวหรือว่าไม่น่าไว้วางใจขนาดนั้นเลยเหรอ” ปฏิกิริยาของเธอ

ท�าให้ผมเกดิไม่มั่นใจในตวัเองขึ้นมานดิๆ โอเค ไม่ใช่ผูห้ญงิทกุคนจะวิ่งเข้าหาผม 

แต่กไ็ม่เคยมใีครวิ่งหนผีมขนาดนี้ ผมว่าผมกเ็ป็นสุภาพบุรุษพอตวันะ

“ไม่นี่ครบั บอสออกจะดูด ีผู้ชายด้วยกนัยงัชอบเลยครบั” มาตรตอบ แต่

ค�าตอบของเขาท�าให้ผมตกใจอยู่ไม่น้อย

“เดี๋ยวนะมาตร แกอย่าบอกนะว่า...” 

“ไม่ใช่ครับบอส ผมหมายถึง ชอบแบบ...อยากหล่อเหมือนบอสครับ” 

มาตรรีบแก้ตัวทันทีเมื่อผมมองหน้าเขาอย่างไม่ไว้ใจ ก็เล่นตอบอะไร ขนลุกไป

หมด

“ผมไม่ห้ามนะ เรื่องรสนยิม แต่อย่าคดิแบบนั้นกบัผม” ไม่ว่ายงัไงผมก็

ยงัชอบผู้หญงิอยู่ แต่ถ้าคนที่ผมไว้ใจจะมาคดิกบัผมแบบนี้ผมคงนอนไม่หลบั

“เฮ้ย ไม่ใช่นะบอส ผมชอบผู้หญงิ ไม่ใช่เถื่อนๆ แบบบอส”

“...”

เอาเถอะ จะว่าอะไรกว็่าไป ไม่จ้องประตูหลงักนักพ็อ
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ประมาณสามทุ่มครึ่ง ในที่สุดร่างเล็กที่ผมรอคอยก็เดินออกมาจาก
ร้าน คราวนี้เธออยู่ในชุดนกัเรยีนของโรงเรยีนเอกชนสกัแห่ง เธอก�าลงัเดนิไปที่

วนิมอเตอร์ไซค์

“มาตร ตามเธอไป”

“ครบับอส”

มาตรขบัรถตามเธอไปห่างๆ อย่างมอือาชพี เพื่อไม่ให้เจ้าตวัรู้ตวั เราขบั

รถเข้าซอยมาเรื่อยๆ บรรยากาศแถวนี้ไม่ค่อยเปลี่ยวเท่าไหร่นกัเนื่องจากมร้ีานค้า

ริมทางเปิดอยู ่ตลอด ชุมชนแถวนี้เป็นชุมชนขนาดกลาง ไม่แออัดมากนัก 

บรรยากาศทางไปบ้านเธอจงึนบัว่าค่อนข้างปลอดภยัส�าหรบัผู้หญงิตวัคนเดยีว

และแล้วรถของเธอก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าตึกแถวแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็น

ร้านอะไรสักอย่าง แต่ตอนนี้ปิดไปแล้ว เธอรีบเปิดประตูและเข้าบ้านไปอย่าง

รวดเรว็

“ให้เจนนี่มาสบืเรื่องของเธอ” 

“ครบับอส”

“ผมอยากรู้ว่าเธอมองเหน็อนาคตจรงิรเึปล่า”

“ถ้าจรงิ เราจะจ้างเธอมาช่วยหาสร้อยใช่มั้ยครบับอส”

“ถ้าจรงิ...กท็�าให้เธอเป็นของเรา”

End Bobby’s talk

 




