
รถเบนซล์มีซูนีสดีำคนัหรคูอ่ยๆ ชะลอความเรว็ กอ่นจะจอดเทยีบ 
ริมทางเท้าใกล้ทางเข้าสวนสนุก ‘สุขสยาม’ อดีตสวนสนุกชื่อดังขนาดย่อม 

ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งรวมความฝันของเหล่าเด็กชายเด็กหญิงเมื่อสมัย 

สามสิบกว่าปีก่อน ทว่าตอนนี้มันช่างดูเงียบเหงา ซบเซายิ่งนัก

“ที่นี่ละครับ ที่มีคนแนะนำมาว่าเจ้าของที่เขาจะขาย แต่ติดว่าพื้นที ่

มันเป็นคอขวด ตั้งอยู่หลังสวนสนุกสุขสยาม เลยทำให้กลายเป็นที่ดิน 

ตาบอด ไม่มีทางเข้าออก ถ้าเราอยากได้ คงต้องเจรจาขอซื้อที่ดินของ 

สวนสนุกนี่ไปพร้อมๆ กันเลย เพราะสายข่าวแอบกระซิบมาเหมือนกันว่า 

สุขสยามใกล้จะเจ๊งเต็มแก่ เจ้าของเขากำลังเตรียมจะขายออก นี่เป็นโอกาส 

เลยนะครับนาย”

ผู้เป็นนายซึ่งนั่งเอนหลังอยู่บนเบาะในห้องโดยสารอันโอ่อ่าเอี้ยวคอ 

มองภาพเบือ้งหนา้ตามคำบอกของคนสนทิ แลว้จงึถามดว้ยนำ้เสยีงเนบินาบ 

เหมือนไม่ใส่ใจ ทว่านัยน์ตากลับไหวระริกตลอดเวลา

“พื้นที่กว้างแค่ไหน”

บทนำ
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“ถ้าด้านหลังก็ราวๆ สองร้อยกว่าไร่ได้ครับ แต่ถ้าเป็นของสุขสยาม

น่าจะประมาณแค่ร้อยกว่าไร่ครับ”

เจ้าของดวงตาคมทอดมองออกไปสุดสายตา หยุดนิ่งเหมือนกำลัง 

ครุ่นคิดบางสิ่ง แล้วจึงสั่งว่า

“กว้านซื้อที่ดินแถวนี้มาให้หมด” 

“ครับนาย” วิภูรับคำ พลางชำเลืองมองเจ้านายหนุ่มผ่านกระจกส่อง 

หลงั เมือ่เหน็แววตาเปน็ประกายยามจบัจอ้งสวนสนกุซึง่ตัง้ขวางทีด่นิแปลง 

กว้างด้านหลัง คนที่อยู่รับใช้มานานก็รู้ทันทีว่าเจ้านายของเขาคิดอะไรอยู่  

เขาจึงยังไม่รีบเร่งออกรถ ปล่อยให้อีกฝ่ายนั่งคิดคำนวณผลกำไรมหาศาล 

ในภายภาคหน้าหากเจ้าตัวสามารถรวบรวมที่ดินตรงหน้าได้ทั้งหมด

เหมราช พทัธนกจิอนนัต ์เจา้พอ่หนุม่นกัธรุกจิหมืน่ลา้นมองสวนสนกุ 

สุขสยามด้วยความหมายมาด ตามความคิดเขา สวนสนุกแห่งนี้ก็ไม่ต่าง 

อะไรกับสุสานเศษเหล็กที่มีแต่ซากโลหะไร้ประโยชน์ตั้งทิ้งเอาไว้ รอวันให้

สนิมกัดกร่อนจนทำอะไรไม่ได้ หาได้มีสิ่งใดควรค่าแก่การเสียเวลาลงทุน 

เลยสักนิด ยกเว้นเพียงอย่างเดียวที่สามารถดึงดูดความสนใจจากเขาได้ 

ในทันที นั่นก็คือ...ที่ดิน

ด้วยพื้นที่กว้างขวางราวร้อยกว่าไร่ของสุขสยามที่อยู่ติดถนนใหญ่  

บวกกับพื้นที่ว่างอีกราวสองร้อยกว่าไร่ที่อยู่ถัดเข้าไป เขาคงขยายพื้นที่ 

สรา้งโครงการไปไดเ้บด็เสรจ็รวมแลว้ประมาณสามรอ้ยกวา่ไร ่ไมว่า่จะตอ้ง 

ลงทุนสักเท่าไร เหมราชก็ไม่เคยกลัว เพราะที่ดินตรงนี้ตั้งอยู่ในชัยภูมิ

ที่ดี ขับรถตรงไปอีกราวสิบกว่ากิโลเมตรก็จะถึงทางเข้าชายหาดพัทยา 

ทีน่ีเ่ปน็เมอืงทา่ การขนถา่ยสนิคา้จงึสะดวกสบาย ทัง้ยงัเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

ทีท่ัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตจิากทัว่ทกุมมุโลกใหค้วามสนใจ ใชเ้วลาวนัหยดุ 

อันแสนคุ้มค่าไปกับกิจกรรมแห่งความสุขมากมาย 

มิหนำซ้ำในปี ๒๕๕๘ ที่ใกล้จะถึงนี้ ยังเป็นปีแห่งการเปิดตลาด 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อีกด้วย ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนจาก 
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สวนสนุกสุขสยามมาเป็นศูนย์การค้าเอาต์เล็ต ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า 

แบรนด์เนม ร้านอาหาร และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆ รวมไปถึงขยาย

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเขาเสียจะดีกว่า 

ผลจากการดีดลูกคิดในสมองทำให้เหมราชคลี่ยิ้มอย่างพึงพอใจ  

เพราะกำไรคร่าวๆ ที่เขาน่าจะได้รับจากทำเลทองแห่งนี้นับเป็นเม็ดเงิน 

จำนวนมหาศาลทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นเสือนอนกินแบบสบายๆ ไปทั้งชาติ  

ส่วนเรื่องที่เขาจะขาดทุนน่ะหรือ...มีความเป็นได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เท่านั้น!

เจา้พอ่นกัลงทนุรายใหญข่องเมอืงไทยยิม้หยนัพลางสา่ยหนา้ เวทนา 

ในความโง่เขลาของเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้นัก หากเป็นเขา เขาจะไม่ยอมให้ 

ที่ดินผืนทองตรงนี้กลายเป็นเพียงที่เก็บขยะไร้ค่าเด็ดขาด เด็กยุคนี้ไม่มี 

ใครร่ำร้องให้พ่อแม่พามาสวนสนุกล้าสมัยเหมือนงานวัดขายของแบบนี้ 

กันหรอก ในเมื่อปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งได้ตามใจ 

ปรารถนา เพยีงใชป้ลายนิว้สมัผสั เดก็ๆ กจ็ะไดก้า้วเขา้สูโ่ลกแหง่จนิตนาการ 

ที่สมจริงและน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าเครื่องเล่นเก่าๆ ที่ใกล้จะพังมิพังแหล่ 

อย่างพวกชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน หรือบ้านผีสิงที่มีเพียงฉากผ้าใบผืนเดียว 

กางกั้นอย่างที่เห็นเป็นไหนๆ 

ซ้ำร้ายการมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่กลับมีของเล่นเพียงไม่กี่ชิ้น แค่สอง 

ชั่วโมงเด็กก็เล่นครบหมดทุกอย่างแล้ว ยิ่งทำให้สวนสนุกแห่งนี้เสียเปรียบ 

สวนสนุกอื่นๆ ที่มีทั้งพื้นที่กว้างขวางและเครื่องเล่นทันสมัยหลากหลาย 

ครบครันเข้าไปอีก ชื่อเสียงของสวนสนุก ‘สุขสยาม’ จึงไม่น่าจดจำอีกต่อไป 

และทำใหเ้ขาคอ่นขา้งแนใ่จวา่การซือ้ขายครัง้นีค้งเปน็ไปไดอ้ยา่งไมย่ากเยน็

นัก 

ปัญหารายรับที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ เงินเดือน 

พนักงาน และภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปี ก่อให้เกิดความเครียดสะสม และ 

เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้บริหารของสวนสนุกแห่งนี้ล้มหมอนนอนเสื่อ 

ตามที่มีข่าวเมื่อเดือนก่อน...
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เศรษฐใีหญล่ม้ตงึเปน็อมัพฤกษ ์คาดเกดิจากความเครยีดทีส่วนสนกุ 

สุขสยามซบเซาใกล้เจ๊ง

เหมราชละสายตาจากที่ดินแปลงสวยมายังกองหนังสือพิมพ์เก่าๆ 

ที่วางอยู่ข้างตัว

มันเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ทุกคนตื่นตะลึงกันในเวลานั้น ก่อนที่ 

ผู้คนจะเริ่มลืมเลือนไปเมื่อมีข่าวน่าสนใจมากกว่าเข้ามาแทนที่...แต่ไม่ใช่ 

สำหรับเขา

เพราะทันทีที่วิภูนำข่าวดีเรื่องการขายที่ดินบริเวณนี้มารายงานเขา  

เหมราชก็รู้สึกยินดีเป็นหนักหนา เขามั่นใจว่าลูกหลานที่ต้องรับช่วงต่อจาก 

การบริหารงานที่ผิดพลาดของชลัชจะตัดสินใจขายที่ดินผืนนี้ให้เขาอย่าง 

ง่ายดายแน่นอน เพราะทนแบกรับปัญหาทางการเงินไว้ไม่ไหว และเมื่อเห็น 

ตัวเลขบนเช็ค เชื่อว่าใครก็ยากจะปฏิเสธ 

แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตกอยู่ในกำมือเขาตามที่ตั้งใจไว้โดยไม่ต้อง 

ออกแรงอะไรเลย

เหมราชวางแผนไว้ในใจว่า อีกไม่เกินหนึ่งปีสวนสนุกแห่งนี้จะต้อง 

ถกูรือ้ถอน แลว้แทนทีด่ว้ยเอาตเ์ลต็มอลล ์โครงการทีส่องตอ่จากโครงการ 

โมเดิร์นเพลซที่หัวหิน ซึ่งเขากับนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่ชาวสิงคโปร์ ลิม  

เปง เซียง ร่วมกันสร้างจนแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนก่อน และกำลังจะมีการ 

เปิดตัวโครงการชอปปิงมอลล์แห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักแก่บรรดานักท่องเที่ยวใน

อีกไม่กี่วันข้างหน้า ภายใต้ชื่อบริษัทพัทธนกิจ แอนด์ ลิม ดีเวลอป แลนด์ 

จำกัด โดยมีเขาเป็นผู้ถือหุ้นหลัก นอกเหนือไปจากบริษัทเงินทุนพัทธนกิจ  

คอร์เปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กิจการที่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้ 

แก่เขาในปัจจุบัน

แล้วก่อนจะถึงวันเปิดงานโครงการแรก หากเขาเจรจาซื้อขายที่ดิน 

สามร้อยกว่าไร่ในแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อได้ละก็ เหมราชจะอาศัย 
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จังหวะนี้ประกาศเริ่มต้นโครงการที่สองต่อทันที เพื่อประกาศศักดาของ 

พัทธนกิจอนันต์ในฐานะที่เป็นผู้นำความเจริญมาสู่ชุมชนเล็กๆ ในละแวกนี้

ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีรายได้สะพัดมากที่สุด

แล้วทีนี้ชื่อเสียงเงินทองมันจะติดปีกบินหนีเขาไปไหนได้...

เมือ่ตดัสนิใจไดแ้ลว้วา่จะตอ้งเอาทีด่นิตรงหนา้มาไวใ้นกำมอืใหจ้งได้ 

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เหมราชก็รีบถามคนสนิททันทีด้วยความร้อนใจ

“ภู แกต้องใช้เวลากี่วันถึงจะเอาที่ดินผืนนี้มาให้ฉันได้”

“ไม่น่าจะเกินอาทิตย์ครับ”

“ช้าไป!” เหมราชสั่งเสียงเฉียบ “ฉันให้เวลาวันเดียวเท่านั้น พรุ่งนี้ 

แกต้องเอาโฉนดที่นี่มาวางบนโต๊ะทำงานฉันก่อนการประชุมช่วงบ่าย”

“ครับ” วิภูรีบรับคำหนักแน่น เพราะทราบถึงความกระหาย...อยาก

ครอบครองของผู้เป็นนายได้เป็นอย่างดี

“อย่าให้ใครมาฉกตัดหน้าเราไปได้ก่อนล่ะ เพราะงานนี้คงมีคู่แข่ง 

เข้าคิวรอซื้อกันเพียบแน่ อ้อ...ระวังเรื่องที่เจ้าของมันอาจหัวหมอ คิดโก่ง 

ราคาเราด้วยล่ะ” คนเป็นนายกำชับทิ้งท้าย

เมื่อเห็นวิภูพยักหน้ารับ เหมราชจึงสั่งให้คนสนิทออกรถ เพราะ 

หมดธุระกับสถานที่แห่งนี้แล้ว

“ไปกันต่อได้”

“ครับนาย”

วิภูหักพวงมาลัย เตรียมเคลื่อนรถออกสู่ถนนเบื้องหน้า แต่จู่ๆ  

หญิงสาวสวมชุดช่างเต็มตัวสีฟ้าเข้มก็เดินทะเล่อทะล่าเข้ามาขวางทางรถ  

สายตาหล่อนจับจ้องอยู่ที่กระดาษแผ่นใหญ่ในมือเพียงอย่างเดียว ทำให้ 

ไม่ทันสังเกตว่าตัวเองยืนขวางทางคนอื่นอยู่ หล่อนหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็น 

เวลานานโดยไม่มีทีท่าว่าจะขยับตัวไปไหนสักนิด วิภูจึงยกมือขึ้นหมายจะ 

บีบแตรไล่ แต่คนที่นั่งอยู่ข้างหลังคว้าไหล่เขาเอาไว้เสียก่อน

“เดี๋ยว”



12   ม น ต ร์ มื อ ม า ร

ชายหนุ่มจับจ้องสาวน้อยตรงหน้าด้วยแววตาคมปลาบ ดูจากเสื้อผ้า

ทีเ่จา้หลอ่นสวมใสแ่ลว้พอจะเดาไดไ้มย่ากวา่ หลอ่นนา่จะเปน็คนงานคนหนึง่ 

ในสวนสนุกแห่งนี้เท่านั้น แต่เหตุใดคนระดับเขากลับไม่สามารถละสายตา 

ไปจากหล่อนได้ เหมือนมีแรงดึงดูดมหาศาลตรึงสองตาของเขาให้หยุดอยู่ 

เพียงเรือนร่างบอบบางภายใต้ชุดตัวโคร่ง ซึ่งปกปิดส่วนเว้าส่วนโค้งจน 

ไม่หลงเหลือสิ่งใดให้เย้ายวนชวนกระตุ้นใจชายฉกรรจ์อย่างเขาได้เลย 

สักนิด

ทำไม...เหมราชถามตวัเองอยา่งสงสยั ไมอ่าจเขา้ใจความคดิของตวัเอง 

ได้เช่นกัน เพราะไม่ว่าจะดูผิวเผินหรือเพ่งพิศคนตรงหน้านานเท่าไร หล่อน 

ก็ไม่ได้มีรูปลักษณ์อะไรโดดเด่นสะดุดตามากกว่าผู้หญิงคนอื่นที่เขาเคยพบ 

ทว่า...เขากลับรู้สึกต้องใจในตัวหล่อนนัก

น่าแปลกเหลือเกิน...ชายหนุ่มนึกขันตัวเอง แล้วสังเกตอากัปกิริยา 

ของหญิงสาวผ่านกระจกหน้ารถคันหรูที่เขานั่งอยู่ต่อไป

หล่อนยังคงก้มหน้าก้มตาดูกระดาษในมือต่อไป บางทีนั่นอาจจะ 

เปน็แบบแปลนขนาดยอ่ของสวนสนกุแหง่นี ้ซึง่ถา้เปน็เชน่นัน้จรงิ อยา่งนอ้ย 

มันก็ทำให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับแม่สาวแปลกหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิด ไม่แน่ว่า 

หล่อนอาจเป็นหัวหน้าฝ่ายช่าง หรือไม่ก็เป็นวิศวกรผู้ดูแลการซ่อมบำรุง 

สวนสนุกแห่งนี้ก็เป็นได้ 

แตไ่มว่า่หลอ่นจะเปน็ใครหรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสวนสนกุสขุสยาม 

อย่างไร คนที่แอบเขยิบฐานะให้หล่อนเสียเสร็จสรรพกลับรู้สึกอดสงสาร 

หญิงสาวไม่ได้ เพราะเขากำลังจะทำให้หล่อนกลายเป็นคนตกงานไปโดย 

ไม่ตั้งใจ 

นี่ขนาดแค่เห็นหน้าใสๆ เป็นปกติ ไม่ได้ทุกข์ร้อนหรือเศร้าซึมอันใด  

เหมราชยังรู้สึกได้ว่าหัวใจของเขาแกว่งไกวอย่างไรชอบกล ดูราวกับไม่ใช่ 

เจา้พอ่นกัธรุกจิใหญซ่ึง่เหน็ผลกำไรมากอ่นความรูส้กึของใครตอ่ใครอยา่งที่ 

เคยเป็นมาตลอด
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เพราะอะไรกัน...ชายหนุ่มผู้มีความมั่นคงทางความคิดย้อนถาม 

ตัวเองอีกครั้ง แล้วเลื่อนสายตาสำรวจเจ้าหล่อนอย่างละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต ่

โคนผมจดปลายเท้า เพื่อสำรวจหาต้นเหตุแห่งความหวั่นไหว

หล่อนมีใบหน้าเรียวรี เรือนผมดกดำซึ่งยาวถึงกลางหลังถูกมัดรวบ 

เอาไว้เป็นหางม้าแบบง่ายๆ ดวงตากลมโตคู่นั้นฉายแววมุ่งมั่นและให้ความ 

รู้สึกสวยซึ้งในบางคราว รับกับจมูกโด่งเล็กๆ พอเหมาะพอเจาะ ซ้ำยัง 

เสริมความสนใจให้เขาด้วยริมฝีปากอวบอิ่มที่เชิดขึ้นเล็กน้อยอย่างคนถือดี  

สายตาชายหนุ่มหยุดอยู่ตรงริมฝีปากเย้ายวนชวนหลงใหล พลันเขาก็ 

บงัเกดิความสงสยัยามจนิตนาการไปตา่งๆ นานาวา่ กลบีปากสกีหุลาบคูน่ัน้ 

จะให้ความรู้สึกหอมหวานเพียงใดเมื่อได้ลิ้มลอง

ดวงตาคมปลาบฉายแววพึงพอใจเมื่อกิริยาท่าทางของหล่อนกลับ 

ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากคราวแรก ทันทีที่ใบหน้าหมดจดงดงามแหงน

เงยขึ้น เหมราชก็สัมผัสได้ถึงความเย่อหยิ่งจองหองที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทาง 

เรียบเฉย ทั้งสีหน้าและแววตาของหล่อนบ่งบอกถึงความดื้อรั้นไม่ยอมใคร  

เมื่อเสริมกับลำคอยาวระหงเช่นนี้ ชายหนุ่มจึงยิ่งรู้สึกราวกับว่าหล่อนกำลัง 

เชิดหน้าท้าทายเขาตลอดเวลา ทำให้คนมองอย่างเขารู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมา 

ติดหมัด

เจ้าพ่อหนุ่มยิ้มนิดๆ เมื่อยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกติดใจ ไม่ใช่เพียงท่าทาง 

ดื้อแพ่งเจ้าพยศของหล่อนเท่านั้นที่ถูกใจเขา แต่ขณะที่สมองสั่งการหัวใจ 

อยู่อย่างเงียบเชียบในตอนนี้ เหมราชรู้ดีว่ากำลังมีบางสิ่งบางอย่างตรงเข้า 

เล่นงานเขา มันเป็นมากกว่าความประทับใจแรกพบ เหมือนมีทั้งความ 

อยากเอาชนะและความต้องการปกป้องรวมกัน โดยที่เขาเองก็ไม่อาจรู้ได้ 

ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร 

ทว่า…ราวกับมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นจากข้างในตั้งแต่ที่เขาสบตา

หล่อน

เหมราชมองผิวพรรณนวลเนียนขาวผ่องบริเวณลำคอของคน 
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ตรงหน้าคล้ายกำลังถูกยั่วยุ ทั้งที่อีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรเลยแท้ๆ ถึงกระนั้น 

เขาก็ยังอยากเอื้อมมือไปสัมผัสลูบไล้เพื่อพิสูจน์ความนุ่มนิ่มตามที่สายตา 

คาดคะเน แต่ชายหนุ่มจำต้องสะกดกลั้นความปรารถนานั้นไว้ แล้วรีบดึง 

สติกลับมาอย่างเร่งด่วน เพราะตอนนี้เขาได้ข้อสรุปกับตัวเองแล้วว่า... 

หล่อนเป็นผู้หญิงที่มีผิวพรรณผุดผ่องอย่างที่สุด จนไม่น่าเชื่อว่า 

จะมากรำงานกลางแดดร้อนจ้า ไหนจะรูปลักษณ์อ่อนโยนบอบบางราวกับ

สาวน้อยแสนหวาน ตรงกันข้ามกับความเย่อหยิ่งทะนงตนที่ฉายชัดอยู่ใน 

ดวงตาอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งลักษณะท่าทางอย่างหลังนี้เองกระมังที่ทำให้คน 

อย่างเขาต้องเหลียวมองด้วยความสนใจ ทั้งที่เขายังมีภารกิจต้องเดินทาง 

ไปเจรจาธุรกิจพันล้านอีก

เขาคงเป็นบ้าไปแล้ว...ถึงได้มีเวลาว่างขนาดมานั่งพินิจความงามของ

แม่สาวรากหญ้าที่อยู่กันคนละชนชั้นกับเขาแบบนี้

คราวนี้ไม่เพียงนึกขัน เหมราชยังเปล่งเสียงหัวเราะออกมาดังๆ  

เหมือนนั่งดูหนังตลกเรื่องหนึ่งอยู่ก็ไม่ปาน เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังย้อนวัย 

กลบัไปเปน็เดก็หนุม่รริกัทีน่ัง่เพอ้ถงึแฟนสาวไดเ้ปน็วนัๆ เอาตอนอายสุามสบิ 

ปลายๆ ทั้งที่เพิ่งได้พบหล่อนไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำ ที่สำคัญหล่อนเองก็ 

ไม่ได้สะสวยแตกต่างจากสาวๆ คนอื่นที่เขาเคยควงมานักต่อนัก แถมบางที

อาจจะดูเซ็กซี่น้อยกว่าคู่ควงของเขาหลายๆ คนเสียอีก

แล้วทำไมสายตาของเขาจึงได้แต่หยุดนิ่งอยู่ที่หล่อนเพียงคนเดียว

เหมราชรู้ดีว่ามันไม่ใช่คำถามที่เขาสงสัยเองคนเดียว เพราะคนสนิท 

ที่รู้ใจกันมานานเป็นสิบๆ ปีอย่างวิภูเองก็เริ่มขยับกาย มองเขาผ่านกระจก 

ส่องหลังเป็นเชิงถาม แล้วพูดเป็นนัยๆ ว่า

“ถ้าเราไปช้ากว่านี้ ผมเกรงว่าอาจจะสายก็ได้นะครับนาย”

เหมราชยอมละสายตากลับมาที่คนสนิทอีกครั้ง ถอนใจเบาๆ แล้ว 

กล่าวด้วยความเสียดาย 

“บีบแตรบอกให้หล่อนรู้ว่าเรากำลังจะออกรถ”
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“ครับ” ว่าแล้ววิภูก็ลงมือทำตาม

ปี๊น...ปี๊น...

เสียงแตรดังสนั่น ทำให้คนที่ยืนอยู่สะดุ้งสุดตัว รีบหันขวับมาทาง 

ต้นเสียง ไม่นานหญิงสาวก็หลีกทางไปอีกด้าน คนขับรถของเขาจึงค่อยๆ 

เหยียบคันเร่งเคลื่อนตัวออก จังหวะที่รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้า เหมราช 

กม็โีอกาสไดส้บตาหญงิสาวอยา่งจงัผา่นกระจกสชีาดา้นขา้งโดยทีห่ลอ่นไมม่ ี

โอกาสรู้ตัวอีกครั้ง สมองบันทึกภาพใบหน้าหวานซึ้งตรึงใจนั้นไว้ได้ทัน  

ก่อนที่รถลีมูซีนสีดำจะแล่นผ่านหล่อนไปอย่างรวดเร็ว



‘ถึงเวลาที่หนูต้องกู้เรือคืนมาแล้วสินะคะ’
ชมพูนิษฐ์ การัณยภาส นั่งมองใบหน้ายามหลับของบิดาด้วยแววตา 

ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น เธอยังมีความหวัง ตราบเท่าที่ยังจดจำคำสอนของ 

ผู้เป็นพ่อในวันที่ท่านสละตำแหน่ง ‘กรรมการผู้บริหารบริษัทสวนสนุก 

สุขสยาม จำกัด’ ให้แก่เธอเมื่อสองเดือนก่อนจะเกิดเรื่องขึ้นได้

‘การลงทนุทำธรุกจิ มนักเ็หมอืนการทีเ่ราออกเรอืไปทำประมงนัน่ละ  

ถึงจะมีคำเตือนจากกรมอุตุฯ แต่เราก็ไม่มีทางหยั่งรู้ทะเลเบื้องหน้าได้อยู่ดี  

หลายครั้งที่มันไม่มีวี่แววว่าจะเกิดมรสุมให้เราได้ทันไหวตัว จะรู้ก็ต่อเมื่อ 

เราตกอยู่ท่ามกลางความบ้าคลั่งของฟ้าฝนและลมพายุที่โหมกระหน่ำ  

ซึง่บางครัง้อาจทำใหเ้รอืของเราโยกไหวโงนเงนแทบอบัปาง แตใ่นวนิาทตีอ่มา 

เรากลบัพบปาฏหิารยิว์า่ผนืนำ้นัน้นิง่สงบเหมอืนไมเ่คยพบมรสมุใดๆ มากอ่น 

ทุกสิ่งมีขึ้น...ก็ต้องมีลง

‘จำไวน้ะนดิ ตราบใดทีเ่รายงัออกเรอื นัน่หมายถงึความเสีย่งในทุกๆ 

เม็ดเงินที่เราลงทุนไป ลูกจะแล่นเรือไปเจอคลื่นลมหรือมรสุมสักกี่ครั้งก็ได้  

๑
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ตราบใดที่สีของผืนน้ำและแผ่นฟ้ายังเป็นสีครามเหมือนกันอยู่ ลูกก็ยังมี 

ความหวังที่จะรอดพ้นจากภัยพิบัติได้เสมอ ขอเพียงอย่างเดียวคืออย่าเจอ 

โจรสลัด เพราะมันหมายถึงจุดจบ ลูกจะพบแต่ความสูญเสียสิ้นหวัง ไม่ม ี

อันตรายอะไรจะทำร้ายเราได้เท่าภัยของมนุษย์ด้วยกันเองอีกแล้ว’

คำพูดทุกคำของท่านยังคงไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของเธอ  

จริงอย่างที่บิดาเคยพูดไว้ ภัยคุกคามจากมนุษย์นั้นร้ายแรงแสนสาหัส 

เหลือคณา โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความละโมบของมนุษย์จำพวก ‘ปาก 

ปราศรัย น้ำใจเชือดคอ’ ที่อยู่ใกล้ตัว เพราะกว่าจะรู้ซึ้งถึงธาตุแท้ในจิตใจ 

โสมมของคนชั่วในคราบคนดี มันก็ทำร้ายบิดาเธอจนบาดเจ็บปางตาย 

เสียแล้ว

ชลัช การัณยภาส...ชื่อนี้เป็นชื่อที่ใครหลายคนเคยให้ความสนใจ 

และจดจำ เหมือนกับสวนสนุกสุขสยามที่เคยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

ในวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกครอบครัว แต่เมื่อกาลเวลาผันแปร ทุกสิ่ง 

รอบกายกเ็ปลีย่นแปลงตามไปดว้ย ตา่งกบัเวลาภายในสถานทีแ่หง่นีท้ีย่งัคง 

หยุดไว้เหมือนตอนแรกเริ่ม

ไมว่า่จะผา่นไปกีย่คุกีส่มยั บดิาของเธอกไ็มเ่คยคดิจะพลกิฟืน้ผนืดนิ 

แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งแสวงหากำไรเหมือนพวกพ่อค้าหน้าเลือด แต่กลับ 

ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะสร้างรอยยิ้มแห่งความสุข ความทรงจำ และ 

ความฝนั ใหอ้ยูคู่ก่บัเด็กๆ นัน่จงึเปน็เหตผุลทีท่ำใหส้วนสนกุสขุสยามยงัคง 

ความเป็นตัวตนไว้ โดยไม่มีเครื่องเล่นทันสมัยที่สร้างความตื่นเต้น 

หวาดเสียวระทึกขวัญเหมือนอย่างที่สวนสนุกเกิดใหม่มักชอบหยิบยกมา 

ประชนักนั เพราะทา่นคดิวา่สิง่เหลา่นัน้ไมเ่หมาะกบัเดก็ไรเ้ดยีงสา จงึพยายาม 

ถนอมจินตนาการของเด็กน้อยไม่ให้แปดเปื้อนหรือเคลือบแฝงไว้ซึ่งความ 

รุนแรง 

ช่วงแรกของการเปิดกิจการเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและใบหน้า 

เปื้อนยิ้มของผู้คน ทำให้สวนสนุกแห่งนี้เฟื่องฟูเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว  
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แม้ในช่วงสิบปีต่อมาจะเริ่มมีคู่แข่งบ้าง แต่ก็ไม่ได้กระทบกับกิจการมากนัก 

กระทั่งปีที่ยี่สิบผ่านไป บรรดาลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรก็เริ่มลดน้อย 

ถอยลง สุขสยามไม่ได้รับความสนใจเหมือนที่เคย เพราะเทคโนโลยีล้ำสมัย

ที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้คนตื่นตาตื่นใจ พากันผละจากของเก่าล้าสมัยเดินไป 

สู่ยุคโลกาภิวัตน์ สุขสยามจึงถึงช่วงที่กำลังเดินถอยหลังตกต่ำ จนบิดาของ 

เธอตอ้งหาหุน้สว่นมาชว่ยกนัคดิชว่ยกนัทำ และเขาคนนัน้กค็อื...นายไพศาล 

กิจสุพัฒน์

แต่อุดมการณ์มักเดินสวนทางกับกิเลสตัณหา บิดาที่เคยเป็นกัปตัน 

บงัคบัหวัเรอืสวนสนกุสขุสยามจงึพบวา่ตวัเองมคีวามคดิขดัแยง้กบัเพือ่นรกั 

...ในวันที่สายเกินไป

ไพศาลใช้กลโกง หลอกใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจที่บิดาของเธอมีให้  

มายักยอกถ่ายโอนทรัพย์สินมีค่าของบริษัทเข้าสู่กระเป๋าตนอย่างง่ายดาย  

เขาทำราวกับโจรชั่วที่ปราศจากความเมตตาปรานี ไม่มีความเห็นใจ ไม่เคย

คิดถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นแต่หนหลัง ใครจะอยู่หรือตายบนเรือร้าง

ว่างเปล่าท่ามกลางพายุโหมกระหน่ำอย่างไร...เขาก็ไม่สน!

กว่าบิดาจะรู้ตัว ก็เป็นตอนที่ฝ่ายนั้นสละเรือถีบหัวส่งหลังจาก 

ขนสิ่งของมีค่าจากไปจนแทบไม่เหลือ บิดาของเธอทนแบกรับความผิดหวัง 

ไวไ้มไ่หวจนตรอมใจ ตกอยูใ่นสภาพเหมอืนคนตายทัง้เปน็ นอนเปน็ทอ่นไม ้

ไรค้วามรูส้กึ ไมส่ามารถขยบัเขยือ้นรา่งกายไดด้งัใจอกีตอ่ไป แมก้ระทัง่ปาก 

ท่านก็ยังสั่งให้มันอ้าออกได้อย่างยากเย็น เหลือเพียงลมหายใจอ่อนระโหย 

โรยแรงทีบ่ง่บอกใหเ้ธอรูว้า่...ทา่นยงัปรารถนาทีจ่ะตอ่สูก้บัความอยตุธิรรม 

บนโลกใบนี้

ดวงตากลมโตวาววับขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงเรื่องชั่วช้าที่เพื่อนรักของ 

บิดาทำไว้ จนเป็นสาเหตุให้ท่านซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ก่อนแล้ว 

ล้มลงอย่างแรง แล้วโจรชั่วก็เดินจากไป ทิ้งให้บิดาของเธอนอนคว่ำหน้า 

หมดสติอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งแม่บ้านผ่านมาพบ จึงรีบร้องขอความ 
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ช่วยเหลือเพื่อนำตัวท่านส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

แม้จะไม่ได้เห็นความเลวร้ายของไพศาลกับตาตัวเอง แต่เพียงแค ่

นึกถึงความรู้สึกในวันนั้น...วันที่เธอเฝ้ารอบิดาอยู่หน้าห้องไอซียูด้วย 

ความทรุนทรุายราวกบัใจจะขาด ดวงตาแขง็กรา้วกฉ็ายแววเจบ็ปวดรวดรา้ว 

เหลือคณา

ฟ้าช่างไม่ยุติธรรมเสียเลย...

คนเลวได้เสวยสุขอยู่อย่างสุขสบาย มีแต่ได้กับได้เพียงอย่างเดียว 

ไมต่อ้งรบักรรมทีก่อ่ไว ้แตค่นดีๆ  อยา่งบดิาเธอกลบัตอ้งมารบัเคราะหก์รรม 

แทน ทั้งๆ ที่ท่านไม่ได้เอามีดไปจ่อคอหอยใคร แล้วข่มขู่เรียกเงินร้อยล้าน

เหมือนสิ่งที่นายไพศาลทำเสียหน่อย

เธอจะไม่มีวันให้อภัยคนชั่วคนนั้น! 

ชมพูนิษฐ์เม้มปากแน่นด้วยความคับแค้นใจ เธอไม่มีทางลืมใบหน้า 

และรอยยิม้เคลอืบยาพษิของคนทีพ่รากอุดมการณ ์ความหวงั และชวีติของ 

ท่านไปเด็ดขาด 

หญิงสาวปฏิญาณกับตัวเองว่าจะต้องทำให้สวนสนุกแห่งนี้กลับมา 

เฟื่องฟูอีกครั้งให้ได้ เพื่อล้างแค้นให้บิดา และดับฝันของไพศาลที่ต้องการ

ถือครองที่ดินผืนนี้ต่อจากท่าน เธอจะไม่ยอมปล่อยให้สวนสนุกสุขสยาม 

ตกไปอยูใ่นมอืของคนชัว่เปน็อนัขาด ตอ่ใหเ้หลอืแตต่วัหรอืพบเจออปุสรรค 

หนักหนาสาหัสขนาดไหน ต้องถูกดูหมิ่นเหยียดหยามสักเพียงใด เธอก็จะ 

สานต่อปณิธานของผู้เป็นพ่อให้สัมฤทธิผล ให้ท่านได้ภาคภูมิใจ เธอจะ 

ไม่มีวันท้อถอยหรือยอมแพ้ให้ความยากลำบาก และจะต้องดิ้นรนฟันฝ่า 

หาทางรอดจากวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ 

ชมพูนิษฐ์ไม่ได้รู้สึกถึงความเคร่งเครียดที่แสดงออกบนใบหน้าของ 

ตัวเองเลยสักนิด จนกระทั่งได้เห็นดวงตาที่มีน้ำใสๆ คลอหน่วยจับจ้องมา 

ทีเ่ธออยา่งออ่นแรง เธอจงึนกึขึน้ไดว้า่ไมค่วรแสดงความโกรธเกรีย้วตอ่หนา้ 

คนป่วยซึ่งต้องการกำลังใจ หญิงสาวจึงรีบปรับเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้ม  
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แล้วแอบถอนหายใจเมื่อเห็นริ้วรอยความหนักใจปรากฏอยู่บนใบหน้าอารี  

หญิงสาวเอื้อมไปจับมือบิดาขึ้นมาแนบแก้ม พลางพูดปลอบท่านอย่าง 

อ่อนโยนว่า

“ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณพ่อ นิดจะกอบกู้ชื่อเสียงสวนสนุกของเรา 

คืนมา วันนี้นิดจะไปเจอคนที่ช่วยเราได้ ถ้านิดสามารถเสนอแผนงาน 

ปรับปรุงสวนสนุกของเราให้เขาสนใจได้ละก็ บางที...เราอาจจะได้หุ้นส่วน

คนใหม่ที่มีเงินมากพอจะช่วยกอบกู้กิจการของเราให้กลับมาดีเหมือนเดิม

ก็ได้นะคะ”

ชมพูนิษฐ์มองบิดาอย่างอ่อนโยน น้ำตาซึมเมื่อเห็นนัยน์ตาอีกฝ่าย

ไหวระริกอย่างรับรู้ ปากที่บิดเบี้ยวเพราะโรคร้ายพยายามคลี่ยิ้มให้เธอ 

ทำให้เธออดดีใจไม่ได้ เพราะแม้แต่ในช่วงที่นอนเจ็บอยู่แบบนี้ บิดาก็ยัง 

สง่กำลงัใจใหเ้ธอเสมอ แถมเธอเองกพ็อจะมโีชคอยูบ่า้ง จงึไดเ้จอเครือ่งชว่ย 

บังคับใบเรือให้แล่นฝ่ามรสุมท่ามกลางมหันตภัยใหญ่หลวงในครั้งนี้ไปได้  

เธอไม่ต้องการอะไรมากมาย แค่ขอให้ลูกเรือที่อยู่ในความดูแลของกัปตัน 

มือใหม่อย่างเธอปลอดภัย เพียงเท่านี้หญิงสาวก็พอใจแล้ว

หญงิสาวรบียกมอืขึน้ปาดนำ้ตาทีไ่หลรนิลงมาอยา่งสดุกลัน้ แลว้วาง 

แขนบิดาลงตามเดิม เมื่อเหลือบเห็นบานประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงเอ่ย

ทักแผ่วเบา

“ยังไม่ไปทำงานอีกเหรอนิด” ชิดชนกก้าวเข้ามายืนข้างกาย

“กำลังจะไปอยู่พอดีเลยค่ะพี่นก” เธอลุกขึ้นฝืนยิ้มให้พี่สาว แล้วรีบ 

เปลีย่นเรือ่ง หลบสายตาใครรู่ข้องอกีฝา่ย “วนันีม้อีะไรทานบา้งคะ นดิชกัจะ 

เริ่มหิวๆ ซะแล้วสิ”

“มีข้าวต้มจ้ะ”

หญิงสาวผู้มีรูปร่างหน้าตาไม่ต่างจากชมพูนิษฐ์มากนัก ทว่าดู 

สูงวัยกว่านิดหน่อย ส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยน จากนั้นก็ก้าวเข้ามายืนข้างหลัง 

เธอ พร้อมทั้งยื่นมือมาเกาะกุมไหล่บอบบางทั้งสองข้างไว้อย่างให้กำลังใจ 
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แกมรู้สึกผิดที่หล่อนไม่สามารถช่วยเหลืออะไรน้องสาวได้เลย คราบน้ำตา 

บนแก้มที่ยังไม่แห้งสนิทเป็นหลักฐานบ่งบอกความทุกข์ใจของเจ้าตัวได้เป็น 

อย่างดี

“เหนื่อยมากไหมนิด มีอะไรก็บอกพี่ได้นะ เผื่อพี่จะช่วยได้บ้าง  

ถึงพี่จะไม่ค่อยได้ความเท่าไหร่ก็เถอะ แต่พี่ก็จะพยายามเพื่อน้องของพี่...

เพื่อบ้านของเรา”

ความตืน้ตนัพลนับงัเกดิในหวัใจคนฟงั เพยีงไดร้บัความหว่งใยเลก็ๆ 

จากคนในครอบครวั กเ็ปรยีบเสมอืนมขีมุพลงัมหาศาลในกายเธอ มนักำลงั 

พวยพุ่งออกมาอย่างท่วมท้น แม้ต้องเจออุปสรรคนานัปการ เธอก็พร้อม 

จะฮึดสู้ เพื่อให้ครอบครัวของเธอและบริวารรอดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ไป 

ให้ได้ 

“พี่นกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ นิดสู้ไหวค่ะ ขอแค่พี่นกช่วยดูแลคุณพ่อ 

ทำกบัขา้วใหน้ดิทานทกุวนัแบบนี ้แคน่ัน้กเ็ปน็การเตมิพลงัใหน้ดิแลว้ละคะ่” 

หญิงสาวแย้มยิ้มเบิกบานเพื่อให้อีกฝ่ายคลายกังวล

“แต่พี่น่าจะเรียนรู้ธุรกิจจากคุณพ่อเหมือนนิด เราจะได้ไม่ต้อง 

แบกรับภาระไว้คนเดียวแบบนี้”

“นิดแบกไว้คนเดียวที่ไหนกันคะ พี่นกเองก็ต้องดูแลบ้านแทนนิด 

เหมือนกัน ไม่เอาค่ะ อย่าทำหน้านิ่วคิ้วขมวดแบบนั้นสิคะ เดี๋ยวแก่ก่อนวัย 

ไม่รู้ด้วยนะ” คนพูดใช้นิ้วจิ้มกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วของตนแล้วหัวเราะขัน

ทว่าท่าทางเหล่านั้นก็ไม่สามารถปกปิดสายตาของคนที่โตมาด้วยกัน

ตั้งแต่เล็กเช่นชิดชนกได้ หล่อนถอนหายใจ แล้วดึงร่างของน้องสาวเข้ามา

กอดอย่างแผ่วเบา

“อย่าปิดบังพี่เลยนิด ยิ่งเราทำแบบนี้ พี่ก็ยิ่งเป็นห่วงและรู้สึกผิด 

ที่ช่วยอะไรนิดไม่ได้สักอย่าง ทั้งที่สถานการณ์บ้านเราตอนนี้กำลังย่ำแย่  

แต่พี่ทำได้แค่เป็นตัวถ่วงนิดเท่านั้นเอง”

“โธ.่..พีน่ก อยา่คดิอยา่งนัน้สคิะ รูไ้หมวา่เพราะนดิไดก้นิกบัขา้วฝมีอื 
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พี่นกทุกวันนี่แหละ นิดถึงได้มีแรง มีสมองเอาไว้คิดและจัดการกับปัญหา 

ทุกอย่างได้ แล้วตอนนี้นิดก็หาทางออกได้ด้วยแล้วนะคะ”

“นิดมีทางออกแล้วเหรอ” คนถามอุทานตาโตด้วยความตื่นเต้นดีใจ  

ก้มมองคนป่วยที่นอนอยู่ แล้วจึงหันมากระซิบบอกน้องสาว “เราไปคุยกัน 

ข้างนอกดีไหม พี่ไม่อยากให้คุณพ่อได้ยิน เดี๋ยวจะพลอยเป็นห่วงขึ้นมาอีก 

คุณหมอยิ่งกำชับอยู่ว่าไม่ให้ท่านเครียด”

ชมพูนษิฐร์บัคำ แลว้เดนิตามพีส่าวออกไปทีร่ะเบยีงนอกหอ้ง จากนัน้ 

จึงกล่าวต่อจากที่ค้างไว้

“นิดกำลังจะไปพบคุณลิม เปง เซียง นักพัฒนาที่ดินรายใหญ่จาก 

สิงคโปร์ ที่กำลังจะบินมาถึงเมืองไทยเย็นนี้ค่ะ”

“คนที่กำลังเป็นข่าวครึกโครมนั่นน่ะเหรอนิด” ชิดชนกยิ่งทำตาโต 

เข้าไปใหญ่ เพราะนักธุรกิจที่ว่าเป็นคนดังระดับประเทศ ซึ่งหนังสือพิมพ ์

ทุกฉบับพากันประโคมข่าวอย่างอึกทึกเรื่องที่เขากำลังจะบินมาเปิดตัว 

โครงการใหญ่ที่ร่วมลงทุนกับนักธุรกิจชาวไทย ขนาดชิดชนกที่ไม่ได้สนใจ

ข่าวคราวในแวดวงธุรกิจยังรู้เรื่องนี้

“ใช่ค่ะ นิดจะเอาโครงการปรับปรุงสวนสนุกของเราไปเสนอเขา”

“แล้วเขาจะสนใจสวนสนุก เอ่อ...ของเราเหรอนิด” พี่สาวละคำว่า 

‘ที่ใกล้จะเจ๊ง’ เอาไว้ เพื่อไม่ให้น้องสาวเสียกำลังใจ

“สนสิคะ เพราะนิดสืบมาแล้วว่าคุณลิมคนนี้กำลังมองหาลู่ทางการ 

ลงทุนที่เกี่ยวกับพืชผลการเกษตร หรือไม่ก็ธุรกิจท่องเที่ยวแบบไทยๆ  

เพราะศิลปวัฒนธรรมบ้านเรากำลังได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติอยู่  

ยิง่ถา้เขาไดเ้หน็แผนงานสวนสนกุของเราแลว้ละก ็นดิวา่เขาตอ้งสนใจแนน่อน 

ค่ะ” 

“แล้วนิดจะเข้าไปยังไงล่ะ พี่ว่าคนดังระดับนั้น เราคงเข้าถึงตัวเขา 

ไม่ได้ง่ายๆ หรอกนะ” ชิดชนกยังคงซักถามตามประสาคนขี้กังวล

“เรือ่งนีพ้ีน่กไมต่อ้งเปน็หว่งนะคะ นดิฝากใหข้วญัชว่ยเชก็ขา่วมาแลว้
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ว่าคุณลิมจะพักที่ไหน แล้วเดี๋ยวขวัญจะเป็นคนพานิดไปเจอเขาเองค่ะ”

“จริงด้วยสิ ยายขวัญทำงานเป็นนักข่าวอยู่นี่นา” คนฟังร้องบอก 

ด้วยความยินดีเมื่อเริ่มเห็นแสงสว่างอยู่รำไร หล่อนหันมาคลี่ยิ้มอ่อนโยน 

ให้น้องสาว พลางให้กำลังใจด้วยการอวยพร “พี่ขอให้นิดโชคดีนะ”

“ขอบคุณค่ะ” ชมพูนิษฐ์ยิ้มรับ ดวงตาฉายแววเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น  

“นิดแน่ใจว่างานนี้ต้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ”

“มีอะไรให้พี่ช่วย นิดก็บอกมาได้เลยนะ”

“พีน่กแคอ่ยูเ่ปน็กำลงัใจใหน้ดิแบบนีก้พ็อแลว้ละคะ่ รอฟงัขา่วดจีาก 

นิดตอนค่ำๆ นะคะ เดี๋ยวนิดขอตัวไปเคลียร์งานก่อน เย็นนี้ต้องเตรียม 

เอกสารไปเสนอคุณลิมเขาด้วยค่ะ”

“แล้วนิดจะกินข้าวก่อนไหม พี่จะได้ให้แม่บ้านจัดให้”

“ทานค่ะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่สาวนิดจะน้อยใจ” หญิงสาวพูดยิ้มๆ

“ดีจ้ะ เติมพลังก่อนไป พี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง” ว่าแล้วชิดชนกก็ 

ยกมือขึ้นลูบหัวน้องสาว แล้วกอดเอวพาชมพูนิษฐ์เดินลงไปรับประทาน 

อาหารที่ห้องด้านล่าง

ชมพูนิษฐ์นั่งมองบุคคลแปลกหน้าที่มาเยือนสวนสนุกของเธอด้วย 
สายตาเคลือบแคลง ทั้งที่จะว่าไปเขาคือทูตที่กำลังจะนำเงินก้อนโตจาก 

นายทุนยักษ์ใหญ่มาประเคนให้ แต่ที่น่าเสียใจคือมันไม่ใช่เม็ดเงินที่เธอ 

ปรารถนา เพราะมันต้องแลกด้วยหยาดน้ำตาและเกียรติยศ!

เจ้าของสวนสนุกสาวรีบยื่นซองเอกสาร ‘สัญญาซื้อ - ขาย’ คืนไปให้ 

คนตรงหน้าโดยที่ยังไม่ได้เปิดอ่านรายละเอียดข้างใน แล้วบอกปัดความ 

หวังดีอย่างไร้เยื่อใย หลังจากที่ทนายหนุ่มใหญ่บอกจุดประสงค์เสร็จแล้ว

“ขอโทษนะคะ ฉันคงรับข้อเสนอของคุณไม่ได้ เพราะฉันไม่เคยคิด 

จะขายกิจการของครอบครัวค่ะ”

“ทำไมถึงรีบปฏิเสธเร็วนักล่ะครับ ไม่ลองดูตัวเลขในเช็คก่อนหรือ”
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“ไม่ต้องเปิดดูให้เสียเวลาหรอกค่ะคุณทนาย เพราะต่อให้คุณขนเงิน 

ขนทองมากองตรงหนา้สกัรอ้ยลา้นพนัลา้น ฉนักย็งัยนืยนัเจตนาเดมิตามนัน้ 

ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะ”

ทั้งสีหน้าและท่าทางของเธอแสดงให้เห็นว่าบอกปัดอย่างชัดเจน  

ไม่อ้อมค้อม ขณะที่คนที่นั่งอีกฝั่งมีรอยยิ้มขบขัน เหมือนจะเยาะหยัน 

ความโง่เขลาของเธอที่กล้าปฏิเสธเงินจำนวนมหาศาลจากนายทุนยักษ์ใหญ่  

ผู้สามารถบันดาลหรือทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางทางได้ในพริบตา...ขึ้นอยู่กับ 

ความพอใจ

“คุณอาจจะยังเด็กอยู่เลยไม่ค่อยประสา แต่ผมว่าคุณน่าจะลองเก็บ 

ข้อเสนอนี้กลับไปคิดดูให้ดีอีกทีนะครับ ผมคิดว่าบางทีการที่คุณปฏิเสธ 

คงเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีใครทนฝืนสังขารแบกของไร้ค่าเอาไว้ 

บนบ่าได้นานหรอกครับ เพราะจะทั้งเหนื่อยและเจ็บตัวเปล่าๆ ทำไมคุณ 

ไม่ลองปล่อยให้คนที่เขามีศักยภาพมากกว่าเข้ามาพัฒนาที่ดินของคุณให้ 

เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปล่ะครับ”

ชมพูนิษฐ์ได้ยินคำพูดสั่งสอนที่ติดแววเหยียดหยามนั้นเต็มสองหู  

เธอรู้ เข้าใจ และสามารถแปลเจตนาตามคำพูดของอีกฝ่ายได้เพียงว่า  

ทีเ่ขาเพยีรหวา่นลอ้มพดูมาทัง้หมด...กเ็พือ่ตอ้งการใหเ้ธอขายทีใ่หพ้ทัธนกจิ- 

อนันต์เสีย! 

หญิงสาวยิ้มมุมปาก ไม่มีท่าทางขึงขังเหมือนก่อนหน้านี้ เพราะเธอ 

เปลี่ยนความคิดใหม่ จะไม่ใช้วิธีการพูดแบบเดิมๆ ที่ไร้ผลอีกต่อไป เพราะ 

บางที...กับคนบางคน ต่อให้พูดอะไรมากความ...ก็คงจะฟังไม่เข้าใจ เธอจึง 

ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ประตูห้องทำงาน เปิดมันออกกว้าง พร้อมกับพูดย้ำ 

อีกเพียงไม่กี่คำ

“ฉันไม่ขาย แล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจด้วยค่ะ ทีนี้คุณได้ยินชัดรึยังคะ 

คุณทนาย” เธอผายมือ “เชิญค่ะ!”

ทนายหนุ่มใหญ่มองหน้าหญิงสาวอ่อนวัยที่กล้าขับไล่เขาด้วยสีหน้า 
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เข้มขึ้น แต่ไม่มีปฏิกิริยาโต้กลับอื่นใดนอกจากกระชากซองเอกสารกลับมา  

แล้วรีบลุกเดินตรงไปที่หน้าประตูทันที ก่อนไปเขายังหันมาจ้องหน้าเธอ 

ด้วยรอยยิ้มเยาะ แล้วฝากข้อความทิ้งท้าย ซึ่งมักจะใช้ได้ผลเป็นประจำกับ

ใครก็ตามที่กล้าแข็งข้อกับพัทธนกิจอนันต์

“มันไม่จบแค่นี้แน่ครับ คุณชมพูนิษฐ์!” 

กล่าวจบเขาก็เดินจากไป ปล่อยให้หญิงสาวปิดประตูลงพร้อมกับ 

ถอนหายใจ

เธอรู้ดีว่าไม่เคยมีใครปฏิเสธตระกูลพัทธนกิจอนันต์ได้เป็นผลเลย 

สักราย เพราะอำนาจเงินอันยิ่งใหญ่ล้นฟ้าของเจ้าพ่อนักลงทุนผู้มาก 

ประสบการณ ์คนทีส่ามารถชีช้ะตาเศรษฐกจิไทย คนเดยีวกบัทีเ่ธอรูจ้กัหนา้ 

ค่าตาของเขาผ่านบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารแทบทุกฉบับ...

ผู้ชายที่ชื่อ เหมราช พัทธนกิจอนันต์

ดวงตาคมสวยฉายแววหวาดวิตกมากกว่าเดิมหลายเท่า เพราะการ 

ที่เธอปฏิเสธข้อเสนอของเขาไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ชมพูนิษฐ์หวั่นใจ ทว่า 

มันมีเอี่ยวไปถึงเรื่องที่เธอกำลังคิดจะทำอยู่ตอนนี้ด้วย หากอีกฝ่ายรู้ว่า 

คนที่เพิ่งบอกปัดเงินของเขาไปอย่างไม่ไว้หน้ากลับแอบลักไก่ ย่องไปพบ 

หุ้นส่วนคนใหม่ของเขาเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายนั้นหันมาร่วมลงทุนในธุรกิจ 

ของเธอแทนที่จะขายที่ดินให้เขาไป เจ้าพ่อหนุ่มคงจะโกรธจนนั่งไม่ติดเป็น 

แน่ และเรื่องก็คงไม่จบง่ายๆ แค่คำว่าขอโทษเช่นกัน

ชมพูนิษฐ์หลับตาลงอย่างไม่อยากนึกภาพ แต่แล้วก็ลืมตาขึ้นอย่าง 

เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเมื่อสลัดความอ่อนแอหวาดหวั่นออกไปจนหมดสิ้น

เธอต้องทำ...เพราะนี่คือทางรอดทางเดียวเท่านั้น!

“เธอไม่ยอมขายครับ คุณเหมราช”
ทนัททีีเ่ดนิออกจากสวนสนกุสขุสยาม ทนายใหญก่ร็บีโทร. รายงานผล 

ให้เจ้านายหนุ่มรับทราบ
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“เพราะอะไร”

เสียงห้วนจัดที่ดังมาจากปลายสายบ่งบอกระดับความหงุดหงิดของ

อีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี ทำให้ปิยะต้องรีบตอบ เพราะรู้ถึงความใจร้อนของ 

เจ้านายหนุ่ม

“เธอบอกแค่ว่ามันเป็นกิจการของครอบครัวครับ ต่อให้เราเอาเงิน 

ทองไปกองตรงหน้าร้อยล้านพันล้าน เธอก็จะไม่ยอมขายที่ตรงนี้เด็ดขาด”

“หล่อนเป็นลูกสาวของคุณชลัชงั้นหรือ”

“ครับ เป็นลูกสาวคนเล็ก ชื่อชมพูนิษฐ์ น่าจะเพิ่งเข้ามาบริหารงาน 

ต่อจากพ่อได้ไม่นาน อายุอานามคงยังไม่ถึงวัยเบญจเพสด้วยซ้ำครับ”

“อวดดี! อายุแค่นี้จะมีปัญญาพาไอ้สวนสนุกบุโรทั่งรอดไปได้สัก 

กี่น้ำ อย่างดีก็แค่สามวัน รับรองว่าจอดไม่ต้องแจวแน่”

“ผมเองก็คิดอย่างนั้นครับ เลยกะว่าจะรออีกสักสองสามวัน แล้ว 

ค่อยเข้าไปเจรจากับเธออีกครั้ง บางทีถึงตอนนั้นถ้าเธอได้เห็นตัวเลขในเช็ค 

แล้ว อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับ”

“รอ?” เหมราชทวนคำเสียงสูง “อย่าบอกนะว่าหล่อนกล้าไล่ตะเพิด

คุณออกมาด้วย”

“ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ เธอแค่เปิดประตูให้ผมเดินออกมาอย่าง

สุภาพเท่านั้นเอง” 

ปิยะแสร้งพูดติดตลก หวังจะช่วยบรรเทาความขัดเคืองของเจ้านาย 

ได้บ้าง เพราะคนที่ทำงานกับเหมราชมานานตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อของเจ้าตัว 

รู้เป็นอย่างดีว่า การที่เขาโดนดูถูกย่อมหมายถึงความอัปยศที่พัทธนกิจ- 

อนันต์ได้รับตามไปด้วย และคนอย่างเหมราชก็ไม่มีวันยอมให้ใครมาหยาม 

ศักดิ์ศรีกันได้ฟรีๆ ซึ่งเสียงกัดฟันกรอดๆ ที่ดังมาตามสายเป็นระยะๆ  

ก็ช่วยยืนยันความคิดเมื่อครู่ของเขาได้อย่างไม่ต้องสงสัย

“จองหอง!” ชายหนุ่มคำรามลั่น แล้วสั่งเสียงเหี้ยม “จากนี้ไปคุณ 

ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น ไว้ผมจัดการเรื่องนี้เอง รอให้งานเปิดตัวโครงการที ่
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หัวหินเสร็จเมื่อไหร่ รับรองว่าผมจะไปสอนมวยแม่เด็กเมื่อวานซืนคนนั้น 

ดว้ยตวัเอง อยากเหน็นกัวา่คนทีไ่มย่อมรบัเงนิจากผมนะ่ หนา้ตามนัเปน็ยงัไง  

เฮอะ! ลองผมขนเงินไปกองตรงหน้า ขี้คร้านจะรีบตะครุบแทบไม่ทัน!”

“ผมวา่คณุเหมราชอยา่ไปเสยีเวลากบัเรือ่งไมเ่ปน็เรือ่งเลยครบั ปลอ่ย 

ให้เป็นหน้าที่ของผมดีกว่า”

“ไม่เป็นไร นานๆ ทีมีเหยื่อมาให้ตะปบเล่นแก้เซ็งบ้างก็ดีเหมือนกัน 

เขี้ยวเล็บผมจะได้ไม่ทื่อ” 

คนพูดหัวเราะอย่างรื่นรมย์ จากนั้นก็ตัดสายทิ้งไปเฉยๆ ปล่อยให้

คนฟังได้แต่ยืนเสียวสันหลังวาบอยู่ตรงนั้น ทนายใหญ่รู้ซึ้งไปถึงหัวอกเลย 

ทีเดียวว่า ไม่มีใครในแผ่นดินนี้ปฏิเสธเงินของพัทธนกิจอนันต์ได้ และ 

ไมม่ขีองชิน้ไหนทีเ่หมราชตอ้งการแลว้ไมไ่ด ้เพราะเขาจะใชอ้ำนาจเงนิขูเ่ขญ็ 

และบบีบงัคบัทกุวถิทีางจนกวา่เจา้ของจะยอมปลอ่ยมอืจากสิง่ทีเ่ขาปรารถนา  

แล้วเหมราชก็จะยึดมันมาหลังจากที่สร้างความพินาศย่อยยับให้แก่ 

อีกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปิยะคิดแล้วถอนใจพลางส่ายหน้า เริ่มรู้สึกเวทนาสาวน้อยอ่อนวัย

อย่างชมพูนิษฐ์ขึ้นมาตงิดๆ แม้ว่าท่าทางของหล่อนจะดูเฮี้ยวเอาเรื่อง แต่ 

คงไม่คณามือคนเหลี่ยมจัดอย่างเหมราชนักหรอก

หล่อนดิ้นรนฆ่าตัวตายเองชัดๆ ถ้ายอมเจรจากับคนแค่ระดับทนาย 

อย่างเขาโดยดีเสียตั้งแต่ทีแรก เหมราชก็คงไม่ลงมาเล่นเกมเองแบบนี้ 

บานประตูที่จะนำ ‘สวนสนุกสุขสยาม’ ไปสู่ความพินาศเร็วขึ้นก็จะไม่ถูก 

เปิดออก ลองเจ้านายของเขาบอกว่าจะสั่งสอน ชายหนุ่มคงจะบีบลูกไก่ 

ในกำมอืเชน่หลอ่นใหแ้หลกลาญจนไมเ่หลอืแมแ้ตเ่ถา้กระดูก แลว้คราวนีล้ะ 

...หล่อนอาจจะยิ้มได้อีกไม่ถึงหนึ่งวันด้วยซ้ำ

ทนายหนุ่มหันกลับไปมองภาพสวนสนุกแห่งนั้นอีกครั้ง แล้วจึงเดิน

กลับไปขึ้นรถของเขาที่จอดไว้ในลานจอดรถ
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หญิงสาวร่างผอมบางในชุดสูทกระโปรงยาวสีเทาครึ่งเข่ายืน 
สูดลมหายใจเข้าเพื่อเรียกความกล้า เมื่อเห็นชายชาวต่างชาติวัยกลางคน 

เดินเข้ามาในคอฟฟีเลานจ์ของโรงแรมใหญ่ใจกลางเมือง

ลิม เปง เซียง นักพัฒนาที่ดินจากสิงคโปร์ เป็นเพียงความหวังเดียว 

ที่จะช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ให้สวนสนุกสุขสยาม แต่ถ้าวันนี้ ‘แผนพัฒนา 

สวนสนุกสุขสยาม’ ที่เธอดั้นด้นหอบแฟ้มงานมาเสนอโครงการไม่ผ่านแล้ว 

ละก็ ความหวังที่จะฟื้นฟูกิจการของครอบครัวคงไม่มีวันเป็นจริงอีกต่อไป  

เพราะไม่มีนักลงทุนในเมืองไทยเลยสักคนที่เห็นค่า หรืออยากเสียเวลากับ 

สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อาจต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในการสร้าง 

ผลกำไร

ชมพูนิษฐ์ยืนอกผายไหล่ผึ่ง กระตุ้นตัวเองให้รู้สึกเชื่อมั่นเข้าไว้ว่า 

จะตอ้งทำได ้จะตอ้งนำขา่วดนีีก้ลบัไปบอกใหบ้ดิาทีน่อนปว่ยอยูม่คีวามหวงั  

เธอจะตอ้งทำใหเ้ขาสนใจแผนงานการปรบัปรงุสวนสนกุกลางเมอืงทอ่งเทีย่ว 

ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิจรยิธรรมใหจ้งได ้หญงิสาวจะตอ้งกลบัไปพรอ้มกบั 

ความสำเร็จ

เธอไม่ได้หวาดกลัวหรือเป็นกังวล หากต้องเดินดุ่มๆ เข้าไปขายงาน 

ทั้งที่ไม่ได้ขอนัดอีกฝ่ายล่วงหน้าไว้ก่อน แม้จะต้องเทหน้าตักทุ่มเดิมพัน

จนหมดตัว เธอก็พร้อมจะเสี่ยงกับการเดินหมากในเกมนี้ เพราะทุกชีวิต 

ที่อยู่ในความดูแลของเธอต่างก็กำลังรอลุ้นผลการดำเนินงานครั้งนี้ ดังนั้น 

เธอจะทำใหพ้วกเขาผดิหวงัไมไ่ด ้เธอไมอ่าจปฏเิสธโอกาสงามๆ แลว้วิง่หนไีป 

เพราะความขี้ขลาดหรือหวาดกลัวอิทธิพลของใครบางคนได้ เธอไม่เหลือ 

ทางเลือกอื่นใดแล้ว มีวิธีเดียวคือต้องลุยเข้าไปเท่านั้น

ชมพูนิษฐ์มั่นใจว่าข่าวที่เธอได้รับจากเพื่อนสนิทในวัยเด็กจะทำให้  

ลิม เปง เซียง ไม่มีวันตะเพิดเธอออกมาแน่ เพราะว่าภรรยาสุดที่รักของเขา 

มเีชือ้สายไทยครึง่หนึง่ และมนักเ็ปน็เหตผุลสำคญัอกีขอ้หนึง่ทีท่ำใหน้ายทนุ 

ชาวสิงคโปร์ประทับใจอะไรหลายๆ อย่างบนผืนแผ่นดินไทย รวมทั้งเป็น 
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สาเหตุว่าทำไมเธอถึงได้เลือกนำเสนอโครงการนี้แก่เขา

“พร้อมนะนิด” อิงขวัญ นักข่าวสาวหัวเห็ดหันมาย้ำถามเพื่อความ 

มั่นใจ

“ใจฉันมันพร้อมลุยเต็มที่อยู่แล้ว” 

“งั้นก็ดี จำเอาไว้ว่าแกมีเวลาคุยกับคุณลิมนอกรอบแค่ช่วงที่เขา 

กำลงัพกัผอ่นอยูต่อนนีเ้ทา่นัน้นะ เพราะพรุง่นีเ้ชา้คณุลมิจะเปดิงานแถลงขา่ว 

เรือ่งการลงทนุครัง้ใหม่ในประเทศเรา พวกนกัข่าวกบันักธุรกจิจะแหก่ันมา 

เยอะมาก แกไม่มีโอกาสเข้าถึงตัวเขาได้ง่ายๆ แน่”

ชมพูนิษฐ์พยักหน้ารับอย่างเข้าใจ แล้วบอกเพื่อนสาวด้วยความ 

ซาบซึ้ง 

“ขอบใจแกมากนะที่อุตส่าห์ช่วยฉัน”

“จะมาขอบอกขอบใจทำไมกัน เรื่องแค่นี้...เล็กจะตายไป” อิงขวัญ 

ยกมือตบไหล่เพื่อนรักเบาๆ แล้วกล่าวต่อ “อีกอย่างฉันก็ไม่อยากเห็น 

สวนสนกุทีพ่อ่แกสรา้งมากบัมอืตอ้งปดิตวัลงแบบนี ้เพราะมนัมคีวามทรงจำ 

สมัยเด็กของฉันกับแกรวมอยู่ในนั้นด้วย”

ชมพูนิษฐ์มองรอยยิ้มอบอุ่นของคนพูดอย่างตื้นตัน เธอจะหา 

เพื่อนแท้แสนดีแบบนี้ได้ที่ไหนอีก บนเส้นทางแห่งการฟาดฟันทางธุรกิจ 

ทุกคนพร้อมจะเหยียบย่ำซ้ำเติมคนอื่นเพื่อให้ตัวเองก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุด  

ไมม่ใีครชว่ยเหลอืใคร ยิง่ความเหน็ใจดว้ยแลว้ ยิง่เปน็สิง่ทีห่าไดย้ากเหลอืเกนิ 

บนถนนสายนี้ แต่เธอยังนับว่าโชคดีที่มีกำลังใจจากเพื่อนรักและรอยเท้า 

ของผู้เป็นพ่อที่เหลือทิ้งไว้ให้เธอได้ย่ำตาม แม้ความสามารถกับอายุของเธอ 

จะยังถือว่าเร็วเกินไปกับการลงมาคลุกคลีในแวดวงเสือสิงห์แห่งนี้ แต่ 

ชมพูนิษฐ์ก็มั่นใจว่าเธอจะทำสำเร็จจากแรงใจที่ได้รับ

“ขอบใจมากนะขวัญ” หญิงสาวยิ้มกว้างอย่างจริงใจ “แกส่งฉันแค่นี้ 

ก็พอ เดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเอง”

“แกแน่ใจนะว่าไม่อยากให้ฉันอยู่เป็นเพื่อน”
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“แนใ่จส ิแกรบีหลบไปกอ่นเถอะ เกดิใครมาเหน็เขา้จะพลอยกระทบ 

งานแกไปด้วย”

“เรื่องนั้นฉันไม่กลัวหรอก ฉันเป็นห่วงแกมากกว่า”

“ฉันรู้” ชมพูนิษฐ์ยิ้มน้อยๆ แล้วพูดอย่างมาดมั่น “แต่ขอให้แกเชื่อ 

เถอะว่าฉันทำได้แน่!”

อิงขวัญผ่อนลมหายใจ ขยับมือที่แตะไหล่มาพลิกกายเพื่อนรักและ 

ดันหลังให้ก้าวเดินไปด้านหน้า เมื่อเห็นว่านักธุรกิจชายวัยกลางคนเลือกหา 

ที่นั่งข้างบานกระจกใสเพื่อจะได้ทัศนาทิวทัศน์รอบอาคารหลังนี้

“ดีแล้ว ถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องสู้ จะรออยู่ทำไม รีบเดินหน้าลุยไป 

เลย”

ชมพนูษิฐอ์อกเดนิ แลว้หนักลบัมามองคนขา้งหลงัอกีครัง้ เหน็องิขวญั 

ยืนฉีกยิ้ม ยกนิ้วโป้งทั้งสองข้างส่งกำลังใจให้อย่างเต็มเปี่ยม หญิงสาวจึง 

โบกมือเป็นเชิงตอบรับ แล้วมุ่งหน้าเดินต่อไปอย่างแน่วแน่ม่ันคง

“สวัสดีค่ะ”
ชมพูนิษฐ์เอ่ยทักเป็นภาษาอังกฤษด้วยรอยยิ้ม เมื่อเดินเข้าไปหยุด 

อยู่ใกล้ๆ โต๊ะของคนที่เธอหมายตา

“สวัสดีครับ” นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ผู้มีหน้าตาละม้ายคล้ายคนจีน 

หันมามองเธออย่างสงสัย แต่ก็ยังมีน้ำใจปราศรัยตอบกลับ 

“ไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนรึเปล่าคะ หากดิฉันจะขอเวลาท่าน 

สักสิบนาที”

ชมพูนิษฐ์เอ่ยเข้าประเด็นอย่างสุภาพ มองตาคนตรงหน้าอย่าง 

เปดิเผยจรงิใจ ในเมือ่เธอเปน็ใครทีไ่หนกไ็มรู่เ้ดนิทะเลอ่ทะลา่เขา้มาทกัทาย 

เขา หญิงสาวก็ต้องเผยให้เขาเห็นความบริสุทธิ์ใจ ให้เขาคลายความ 

เคลือบแคลง เขาจะได้ยอมพูดคุยกับเธอง่ายขึ้นอีกนิด 

ลมิ เปง เซยีง มองหญงิสาวแปลกหนา้อยูน่าน...หลอ่นคงไมใ่ชน่กัขา่ว 



ช ม จั น ท์       31

ที่ชอบตามกวนใจเขา เพราะไม่เห็นอีกฝ่ายถือกล้องถ่ายรูป และหล่อน

ก็ดูไม่เหมือนคนที่คิดเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาด้วย เพราะดวงตาของ 

หล่อนมีแวววิงวอนขอร้องอยู่ในที เขาเองก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำที่ไหน  

เพยีงแคส่ละเวลาเลก็นอ้ยฟงัเรือ่งทีห่ลอ่นจะพดูระหวา่งทีน่ัง่รอคูน่ดัของเขา 

เสียหน่อยจะเป็นอะไรไป

นักธุรกิจชื่อดังยอมเผยยิ้มออกมา พร้อมกับผายมือเตรียมกล่าว 

เชื้อเชิญให้หล่อนนั่ง แต่จู่ๆ เสียงห้าวทุ้มก็ดังขัดขึ้นจากด้านหลังเขา

“ตอนนี้คงไม่สะดวกมั้งครับ ถ้าคุณมีธุระกับคุณลิมละก็ คงต้อง 

รอให้ผมกับคุณลิมคุยกันจบเสียก่อน”

ชมพูนิษฐ์หันขวับไปมองต้นเสียงแล้วก็แทบผงะ ชายหนุ่มร่างสูงที ่

กำลังสาวเท้ามาหาเธอและคู่นัดของเขาอยู่ในชุดสูทลำลองสีดำทั้งตัว เขา 

เป็นคนที่เธอเคยเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์อยู่บ่อยๆ แต่ 

ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะได้สบโอกาสพบตัวจริงดังเช่นวันนี้ ท่วงท่ายามที่ 

เขาเอามอืขา้งหนึง่ซกุอยูใ่นกระเปา๋กางเกงบง่บอกถงึความมาดมัน่ ดเูปน็คน 

เปิดเผยจริงใจ แต่สำหรับเธอแล้ว...มันกลับให้ความรู้สึกลึกลับซับซ้อน 

ยากแก่การคาดเดา และตัวเขาก็ดูแฝงไปด้วยอันตรายเสียมากกว่า

ใบหนา้คมเขม้ ปลายคางบุม๋ดเูซก็ซี ่รบักบัจมกูโดง่งุม้ดัง่ปลายลกูศร 

ริมฝีปากรูปกระจับฉายแววไม่พอใจ ดวงตาเรียวยาวสองชั้นหลบในดัง 

คนเชื้อสายจีนหรี่มองมาที่เธออยู่ก่อนแล้ว มันเปรียบดังใบมีดคมกริบ 

ที่พร้อมจะชำแรกความรู้สึกลึกไปถึงจิตวิญญาณของใครก็ตามที่ยืนอยู่ 

ตรงหน้า และทำให้หญิงสาวรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ อย่างไรพิกล

ชมพูนิษฐ์หยุดนิ่ง เมื่อคนที่ถูกเธอวิจารณ์ในใจมาหยุดยืนตรงหน้า  

ความสงูทีต่า่งกนัมากทำใหห้ญงิสาวตอ้งแหงนหนา้ขึน้สบตาอกีฝา่ย ตอนนัน้ 

เองทีเ่ธอทนัเหน็รอยยิม้เยาะบนใบหนา้เขา แตเ่พยีงชัว่วนิาทมีนักแ็ปรเปลีย่น 

เป็นรอยยิ้มเปี่ยมไมตรี ทันทีที่เขาหันไปยื่นมือให้นายทุนยักษ์ใหญ่แห่ง 

สิงคโปร์ แล้วกล่าวทักทายเป็นภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงรื่นรมย์
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“สวัสดีครับ คุณลิม ขอโทษที่ผมมาต้อนรับคุณช้าไปหน่อยนะครับ 

เลยทำให้คุณต้องพลอยเสียเวลา”

“สวสัดคีรบั คณุเหมราช นีย่งัไมถ่งึเวลานดัเลยนะครบั คณุมาชา้เสยี 

ทีไ่หนกนั” ลมิ เปง เซยีง กลา่วทกัทาย พรอ้มกบัลุกขึน้ยนืใหเ้กยีรตอิกีฝา่ย  

ทำเอาคนที่ยืนอยู่ก่อนหน้าม้าน กลายเป็นส่วนเกินไปในทันตา

“ยงัไงผมกต็อ้งขอโทษคณุลมิเปน็อยา่งมากครบั ทีป่ลอ่ยใหม้คีนเขา้มา 

รบกวนคุณ เดี๋ยวผมจะต้องไปต่อว่าคุณธานินทร์ซะหน่อยแล้ว โทษฐานที่ 

ไม่กำชับพนักงานให้ดี” 

แม้ปากของเหมราชจะต่อว่าเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งใน 

บรรดาลูกหนี้ของเขา แต่สายตากลับเหล่มองมายังแขกผู้ไม่ได้รับเชิญ 

อย่างถากถางเหมือนจะประณามการกระทำอันเสียมารยาทของเจ้าหล่อน  

ทำเอาชมพูนิษฐ์ถึงกับหน้าร้อนขึ้นมาจนไม่อาจระงับความโกรธไว้ได้  

หญิงสาวจึงโต้กลับด้วยการหันไปแย้มยิ้มกับนักธุรกิจใหญ่ แล้วเอ่ยแก้ตัว 

เสียงเรียบ

“ขอโทษจริงๆ นะคะคุณลิม ถ้าฉันทราบว่าคุณมีนัดอยู่ก่อนแล้ว  

ฉันคงไม่กล้ามารบกวนเวลาของคุณหรอกค่ะ ขอบคุณนะคะที่คุณอุตส่าห์ 

มีน้ำใจยอมรับฟังเรื่องที่ฉันจะพูด หวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกนะคะ 

สวัสดีค่ะ” เธอยกมือไหว้หนุ่มใหญ่อย่างอ่อนน้อม แล้วหมุนกายเดินจากไป

ทันทีด้วยใบหน้าที่เชิดตรง ไม่ชายตาแลเหมราชเลยแม้แต่นิดเดียว

“ตามไปกักตัวหล่อนไว้ ฉันอยากรู้นักว่าหล่อนมาหาคุณลิมทำไม” 

เหมราชกระซิบสั่งวิภูเร็วจี๋ แล้วหันมายิ้มให้นายทุนใหญ่ราวกับไม่มีอะไร 

เกิดขึ้น 

“ผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับที่ทำให้คุณเสียเวลากับเรื่องไม่เป็น 

เรื่อง”

“ไมเ่ปน็ไรครบั เพราะอนัทีจ่รงิเธอกไ็มไ่ดท้ำใหอ้ะไรผมรูส้กึรำคาญใจ 

เลยด้วยซ้ำ” คนกล่าวยิ้มตอบ
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เหมราชไมไ่ดพู้ดอะไรอกีนอกจากปัน้ยิม้ใหอ้กีฝา่ย จากทีเ่คยเหน็หนา้ 

กันเมื่อวันก่อน ทำให้เขาพอจะเดาได้ว่าหญิงสาวที่เพิ่งเดินออกไปเป็น 

คนจากสุขสยาม การได้พบหน้าหล่อนอีกครั้งพร้อมกับเอกสารบางอย่าง 

ในมือทำให้เหมราชโยนความคิดแรกที่นึกว่าหล่อนเป็นเพียงคนงาน 

ธรรมดาๆ ทิ้งไปได้เลย เขาอยากกระชากหล่อนเข้ามาเค้นถามให้รู้ความ 

นักว่าหล่อนเป็นใครกันแน่ แต่ก็จำต้องทำเหมือนไม่ใส่ใจ เพราะยังมีเรื่อง 

สำคัญที่ต้องจัดการก่อน ทว่าภาพใบหน้าของสาวน้อยกลับตรงเข้าเล่นงาน 

วนเวียนอยู่ในสมองไม่จางหาย ซ้ำยังเด่นชัดมากขึ้นจนเขาต้องเตือนสติ 

ตัวเองว่า เขากำลังจะเสียสมาธิเพราะเจ้าของใบหน้าสวยหวานคนนั้น

เหมราชจึงรีบชักชวนนายทุนใหญ่ให้ร่วมกันนั่งสนทนา จากนั้นก็ยื่น 

เอกสารกำหนดการงานเปิดตัวชอปปิงมอลล์ในหัวหินวันพรุ่งนี้ให้ พร้อม 

กับพูดคุยเพื่อกรุยทางให้โครงการสร้างเอาต์เล็ตขนาดใหญ่แห่งใหม่  

เพราะลึกๆ ในใจเขารู้ดีว่าความสงบนิ่งที่ตนเคยมีถูกทำลายลงไปแล้ว... 

พร้อมกับลางสังหรณ์บางอย่างที่กำลังเกิดขึ้น



ชมพูนิษฐ์นั่งเม้มปากมองคนตรงหน้าเขม็งอย่างไม่พอใจ เพราะ 
ขณะที่เธอเดินออกจากคอฟฟีเลานจ์ไปยังลานจอดรถ จู่ๆ ก็มีชายร่างสูง 

กำยำที่เธอจำได้ว่าน่าจะเป็นคนของเหมราชตรงเข้ามาล็อกแขนทั้งสองข้าง 

เอาไว้ แล้วกระซิบขู่เธอเสียงเข้มว่า

‘ช่วยเดินตามผมมาดีๆ จะได้ไหมครับ คุณผู้หญิง เพราะผม 

ไม่อยากใช้กำลังหากไม่จำเป็น’

เมื่อหันไปรอบๆ ลานจอดรถอันเงียบสงบแห่งนี้แล้วไม่เห็นใคร  

หญิงสาวจึงจำต้องปล่อยให้อีกฝ่ายดึงตัวไปจนกระทั่งถึงรถลีมูซีนโดย 

ไม่กล้าทำอะไรผลีผลาม เพราะกลัวจะเกิดอันตรายร้ายแรงกับตัวเอง  

จากนั้นเขาก็กดศีรษะจับตัวเธอยัดเข้ามาในรถสีดำคันหรู หญิงสาวจึง 

อาศัยช่วงที่เป็นอิสระรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเตรียมกดหมายเลข 

ฉุกเฉิน แต่คนที่ตามเข้ามาในรถติดๆ มือไวกว่า คว้าโทรศัพท์เธอไปได้ 

อย่างว่องไว

เขานั่งอยู่ที่เบาะหน้า คอยเฝ้าเธอไม่ให้คลาดสายตา ชมพูนิษฐ์รู้ดีว่า 

๒
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ถ้าเธอขยับตัวเพียงเล็กน้อย เขาก็จะตรงเข้ามาล็อกแขนล็อกขาเธอไว้ได้ 

ทันอีกตามเคย ดังนั้นหญิงสาวจึงนั่งนิ่งๆ เพื่อความปลอดภัยเมื่อรู้ว่าตน 

หมดทางหนีโดยปริยายในสถานการณ์อันน่าอึดอัดเช่นนี้

คนพวกนี้มีแต่ความกักขฬะหรือไงนะ...หญิงสาวตั้งคำถามในใจ  

เมื่อนึกถึงแววตาเหยียดหยามยามที่ผู้เป็นนายของเขาออกปากไล่เธอ 

ต่อหน้าแขกคนสำคัญ ชมพูนิษฐ์จึงไม่แปลกใจอีกต่อไป ขนาดเจ้านายยัง

มีนิสัยหยาบกระด้างแบบนั้น แล้วคนที่เป็นลูกน้องจะมีมารยาทกับเธอได้

อย่างไรกัน

หญิงสาวชิงชังการกระทำที่แสดงออกราวกับว่าตัวเองอยู่เหนือ 

กฎหมายของพวกพัทธนกิจอนันต์จับใจ เขาคิดว่าบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป  

นึกจะทำอะไรกับใครก็ได้อย่างนั้นหรือ หรือว่าคนในสกุลพัทธนกิจอนันต ์

ไม่ต้องเกรงกลัวใครแล้ว เพราะอำนาจเงินในมือเหมราชมันยิ่งใหญ่ล้นฟ้า  

ขนาดสั่งให้ลูกน้องกระทำการอุกอาจจับคนมากักขังไว้ในรถเป็นชั่วโมง 

ก็ยังกล้า ไม่มีการเกรงกลัวผู้รักษากฎหมายหน้าไหนทั้งสิ้น

“เมื่อไหร่จะปล่อยฉันสักที” ชมพูนิษฐ์กระแทกเสียงถาม

“คงต้องหลังจากที่คุณได้เจอนายผมแล้วครับ” วิภูตอบด้วยสีหน้า 

ราบเรียบราวกับหุ่นยนต์

“พวกนายไม่กลัวกฎหมายกันบ้างหรือไง” 

“ผมยังไม่ได้ทำผิดอะไรนี่ครับ”

“การที่จับตัวฉันมาขังไว้เป็นชั่วโมงๆ แบบนี้น่ะเหรอที่ยังเรียกว่า 

ไม่ผิด” หญิงสาวย้อนถาม

“ผมไม่ได้กักขัง แค่เชิญให้คุณมาพบเจ้านายของผมหน่อยเท่านั้น 

เองครับ”

“แต่ฉันไม่เต็มใจ! เพราะฉะนั้นการที่นายทำแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการ 

คุกคามสิทธิและจำกัดเสรีภาพของคนอื่น เข้าใจไหม” ชมพูนิษฐ์ตะโกน 

ก้องด้วยความเดือดดาล 
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ทันใดนั้นประตูรถตอนหลังฝั่งที่เธอนั่งอยู่ก็เปิดออก พร้อมกับที่ 

ชายหนุ่มเจ้าของรถผลุบตัวแทรกเข้ามาด้านใน วิภูจึงเปิดประตูก้าวออก 

จากรถไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอคำสั่ง ปล่อยให้หญิงสาวเผชิญหน้า 

กับเจ้านายหนุ่มของเขาแทน 

“กับคนไร้มารยาท แค่นี้ลูกน้องของฉันยังดูสุภาพเกินไปด้วยซ้ำ”  

เสียงห้าวทุ้มที่กระซิบอยู่ข้างหู รวมทั้งมือที่สัมผัสและลมหายใจอุ่นๆ ที่เป่า 

รดต้นคอทำให้หญิงสาวตัวแข็ง รีบยกมือขึ้นปัดปลายนิ้วอีกฝ่ายออกไปให้

พ้นตัวด้วยความรังเกียจ

“คุณ!” ชมพูนิษฐ์หันขวับมาถลึงตาใส่เขา แต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะ 

ไม่ได้ใส่ใจนัก ซ้ำยังมองไล้ไปทั่วดวงหน้างามอย่างเปิดเผยอีกต่างหาก

เหมราชต้องยอมรับว่า เมื่อได้พิศเจ้าหล่อนในระยะประชิดแบบนี้  

ผิวพรรณของหล่อนดูผุดผ่องเป็นสีชมพูระเรื่อมากกว่าวันที่เขามองหล่อน 

จากในรถเป็นไหนๆ แถมสัมผัสเนียนนุ่มก็ยังติดอยู่ที่ปลายนิ้วไม่จางหาย  

จนแทบจะอดใจเลื่อนมือขึ้นไปแตะต้องกายสาวอีกครั้งไม่ได้ หากไม่ติดว่า 

สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเพราะเขากับหล่อนกำลังจะเปิดศึกกันละก็ เขา 

คงได้ทำตามความปรารถนาส่วนลึกอย่างสมใจ

ชายหนุ่มยับยั้งความคิดของตนอย่างแสนเสียดาย พลางหันไป 

เลื่อนกระจกลง โบกมือเป็นเชิงบอกให้คนสนิทไปที่อื่นก่อน เพราะเขา 

ต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้ วิภูจึงเดินจากไปอย่างรวดเร็ว

ชมพนูษิฐอ์าศยัชว่งทีเ่หมราชและลกูนอ้งไมท่นัระวงั เตรยีมพลกิกาย 

หมายจะเอื้อมมือไปเปิดประตูรถแล้วพุ่งตัวหนีออกไป แต่เพียงแค่ขยับ 

ปลายเท้าเท่านั้น เจ้าของมือหนาก็เอื้อมมาคว้าหมับเข้าที่หัวไหล่อย่างว่องไว  

ออกแรงกระตุกเพียงน้อยนิด ร่างบอบบางก็ลอยละลิ่วเข้าสู่อ้อมอกกว้าง 

ทันที

“ว้าย!” 

หญิงสาวร้องอย่างตื่นตระหนก ตกใจกับสัมผัสวาบหวามแปลกใหม่ 
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ชมพนูษิฐจ์งึรบีพลกิกายหนักลบัมาใชส้องมอืยนัอกกวา้งเพือ่ไมใ่หแ้ผน่หลงั 

ของเธอสัมผัสกับไออุ่นบนเรือนกายเขา แต่กลับกลายเป็นว่าทำให้ใบหน้า 

อันหล่อเหลานั้นลอยเด่นอยู่ห่างจากตัวเองไม่ถึงคืบ

เจา้ของแกม้แดงระเรือ่ดิน้ขลุกขลกั พยายามดนัรา่งของตนออกหา่ง 

จากกายแกรง่ใหม้ากทีส่ดุ เพราะรูส้กึอดึอดัทกุครัง้ทีล่มหายใจรอ้นผะผา่ว 

เป่ารดทั่วดวงหน้า ราวกับว่าเธอกำลังถูกเขาร่ายมนตร์ใส่ ปากก็ขู่ฟ่อ

“ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ คุณเหมราช!” 

“อ้อ...รู้จักฉันด้วย?” เขาเลิกคิ้วถามด้วยท่าทางสบายๆ จากนั้นก็ 

เปลีย่นสหีนา้เปน็เครง่ขรมึดดุนัเมือ่ยงิคำถามตอ่ไปใสห่ลอ่น “รูท้ัง้รูว้า่คณุลมิ 

ทำธรุกจิกบัฉนั แตก่ย็งัมาเจรจาลบัหลงั แสดงวา่เธอมจีดุประสงคแ์อบแฝง 

ใช่มั้ย!”

“ฉันไม่รู้จริงๆ ฉันไม่ได้ตั้งใจ” คนตอบรีบหลบตา สะบัดหน้าหนี 

ความผิด

“หึ! ไม่ได้ตั้งใจ แต่กลับมาถูกที่ถูกเวลา แถมยังเตรียมเอกสารมา 

พร้อมเสร็จสรรพ เธอคิดว่าฉันโง่มากรึไง” เหมราชกัดฟันพูด

“เรื่องนั้นมันก็แล้วแต่คุณจะคิดค่ะ” ชมพูนิษฐ์ตอบอย่างไม่พอใจ  

ออกแรงผลักอกกว้างโดยไม่สนคำกล่าวหา ทว่าคนที่ยังไม่ได้รับคำตอบ 

ที่น่าพึงใจกลับยิ่งโอบกระชับเอวคอดกิ่วจนมันแทบหัก ทำให้คนที่ตกอยู่ 

ในวงแขนแข็งแกร่งถึงกับทำหน้าเหยเพราะหายใจไม่ออก ซ้ำยังปวดหนึบ 

บริเวณบั้นเอว 

“ฉันเจ็บนะคุณเหมราช!” หญิงสาวแหวใส่อย่างเหลืออด

เหมราชไม่สนใจเสียงทัดทาน กลับยิ่งออกแรงรัดรึงเจ้าของร่างบาง 

หนักขึ้น เขาขยับใบหน้าถมึงทึงเข้ามาประชิดติดดวงหน้าหวาน สบตาเธอ 

ด้วยแววตาเรืองรอง แล้วยิ้มมุมปากราวกับจะเยาะอีกครั้ง 

“เจ็บนั่นแหละดี” เขาร้องบอกด้วยความสะใจ แล้วกระชากเสียง 

ถาม “บอกมาว่าเธอเป็นใคร สุขสยามส่งเธอมาใช่มั้ย แล้วคิดจะมาหา 
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ผลประโยชน์อะไรจากคุณลิม”

ถ้อยคำดูแคลนอย่างร้ายกาจที่ดังกระทบโสตประสาททำให้ใบหน้า 

และร่างกายของชมพูนิษฐ์ชาวาบไปหมดเหมือนกับถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูง 

ชอร์ต เธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการหักห้ามใจไม่ให้ฟาดปาก 

คนยโสโอหัง แล้วข่มเสียงเพื่อไม่ให้เป็นการตะเบ็งบอกเขา

“ฉันไม่ได้คิดจะเอาผลประโยชน์อะไรจากคุณลิมทั้งนั้น”

“งั้นเหรอ” คนฟังเลิกคิ้วสูง พลางเหยียดปากบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า

ไม่ได้เชื่อถือคำพูดของหล่อนแม้แต่น้อย เขาละมือข้างหนึ่งจากเอวบางเพื่อ 

เอื้อมไปหยิบแฟ้มเอกสารที่วางอยู่ข้างกายหญิงสาว แล้วชูหลักฐานเพื่อ 

บีบให้หล่อนยอมสารภาพ

“แล้วนี่อะไร” เหมราชเลิกคิ้วถาม เมื่อเห็นหล่อนเม้มปาก พยายาม 

เอื้อมมือมาคว้ามันกลับไป เขาก็ขยับมือหนีให้มันอยู่สูงเกินจะเอื้อมถึง  

พร้อมกันนั้นก็กวาดตาอ่านออกเสียงอย่างชัดเจนว่า “แผนพัฒนาปรับปรุง 

โครงการสวนสนุก ‘สุขสยาม’ โครงการใหญ่ที่จะผลักดันให้ชลบุรีเป็น 

มากกว่าเมืองท่องเที่ยวแห่งแสงสี...”

เหมราชละสายตาจากตัวหนังสือที่พิมพ์ไว้อย่างเป็นระเบียบกลับมา 

มองคนตรงหน้า พลันลางสังหรณ์ที่มีอยู่ก็ได้รับความกระจ่างชัด เมื่อเห็น 

ชื่อเจ้าของโครงการในบรรทัดต่อมา และทำให้เขารู้ว่า...หล่อนเป็นใคร

“ชมพูนิษฐ์ การัณยภาส” ชายหนุ่มครางเสียงแผ่วเมื่อเห็นชื่อลูกสาว 

เจ้าของสวนสนุกบนแฟ้มของคนตรงหน้า ตอนที่ทนายของเขารายงาน 

เรื่องหล่อนให้เขารับทราบเมื่อเช้า เขาอยากเห็นหน้าค่าตาของคนอวดดี 

ที่กล้าแข็งข้อกับเขานัก มาถึงตอนนี้เขารู้แล้วว่า ‘คนอวดดี’ คนนั้น...

หน้าตาเป็นอย่างไร 

เหมราชไม่อยากเชื่อเลยว่าโลกจะเล่นตลกกับเขา ด้วยการส่ง 

หญิงสาวที่เขาประทับใจให้กลับมาพบกันอีกครั้งในฐานะ ‘อริ’

“เธอเป็นลูกสาวของคุณชลัช?” เขาถามย้ำอีกที
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“ใช่ค่ะ” หญิงสาวเชิดหน้าตอบอย่างหนักแน่น “ฉันเป็นเจ้าของที่ดิน 

ที่คุณเพิ่งจะส่งทนายความมาขอซื้อเมื่อเช้านี้ไงล่ะคะ และฉันก็ขอยืนยัน 

เจตนาเดิมตรงนี้เลยว่าฉันไม่ขาย! เพราะฉะนั้นคุณกับพวกของคุณอย่ามา 

ตามตื๊อฉันให้เสียเวลาเลยดีกว่า ไปหาที่ดินใหม่เถอะค่ะ”

แววตาที่จับจ้องดวงหน้างามยามนี้ลุกโชน ใบหน้าของเหมราช 

ฉายแววโกรธจัด สันกรามนูนขึ้นขณะเจ้าตัวกล่าวเสียงลอดไรฟัน 

“อ้อ...ฉันเข้าใจแล้วว่าเธอมาที่นี่ทำไม เพราะสวนสนุกเศษเหล็กนั่น 

มันใกล้เจ๊งแล้วละสิ เธอถึงได้ย่องมาฉกตัวลูกค้าคนอื่นเขาแบบหน้าด้านๆ”

“คุณเหมราช! กรุณาสุภาพกับฉันด้วยค่ะ” ชมพูนิษฐ์ตำหนิ “ฉัน 

ไม่ใช่แมวขโมย เพราะฉันมาอย่างเปิดเผย”

“อืม...ฉันพูดผิดไปสินะ จริงๆ แล้วต้องบอกว่าเธอไม่ได้แอบมา  

แต่เดินทะเล่อทะล่าเข้ามาลักไก่กันซึ่งๆ หน้าเลยต่างหาก”

“คุณจะเชื่อยังไงก็ตามใจ ฉันขี้เกียจอธิบาย” คนมีชนักพูดตัดบท 

แล้วเอื้อมมือไปยื้อยุด พยายามช่วงชิงเอกสารสำคัญกลับคืนมาให้ได้ “ขอ 

แฟ้มฉันคืนด้วยค่ะ” 

เหมราชตอบรับคำขอของหล่อนด้วยการโยนแฟ้มไปด้านหลังตัวเอง 

อย่างไม่ไยดี ละมือจากเอวกิ่วแล้วขยับมายึดแขนเล็กๆ นั้นไว้ด้วยมือ 

ทัง้สองขา้ง กระตกุใหเ้จา้ของรา่งบางขยบัเขา้มาแนบชดิกายแกรง่มากขึน้อกี 

ชิด...ชนิดที่ว่าริมฝีปากของเขาเกือบจะทาบทับกลีบปากอิ่มอยู่รอมร่อ

“คุณ!” หญิงสาวแว้ดใส่ พลันรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหวั่นไหว 

แปลกๆ แต่นอกจากอีกฝ่ายจะไม่สะทกสะท้านแล้ว ยังกล่าวเสียงเยียบเย็น

ผิดกับใบหน้าเกรี้ยวกราดที่ชวนให้คนมองอย่างเธออดขนลุกไม่ได้ 

“ฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะชมพูนิษฐ์ อย่าริอ่านแข็งข้อกับฉัน 

เป็นอันขาด เพราะว่าเรามันกระดูกคนละเบอร์กัน เธอน่ะยังห่างชั้นกับฉัน 

อยู่มาก แค่ฉันออกแรงบีบเธอนิดเดียว ชีวิตเธอก็ป่นปี้เป็นผุยผงคามือฉัน 

แล้ว”
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คนที่ถูกสบประมาทเม้มปากแน่น เธอยอมรับว่าถ้าจะให้เอาชนะ 

ผู้ชายตรงหน้า คงเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญที่สุด เพราะทั้งคำพูด สีหน้า 

ท่าทาง และแววตาของเขาก็บอกอยู่โต้งๆ ว่าเจ้าตัวร้ายกาจขนาดไหน หาก 

เด็กอมมืออย่างเธอยังอาจหาญฟาดฟันกับเขาต่อไป สุดท้าย...เธอคง 

ไม่ต่างอะไรกับไม้จิ้มฟันที่หักกลางลำ เพราะพยายามหาทางงัดกับไม้ซุง 

อย่างเขา 

แค่คิดเธอยังออกอาการหวั่นๆ แต่ถ้าจะให้ยอมทำใจยกธงขาว 

ตั้งแต่ยังไม่เริ่มยกแรก ชมพูนิษฐ์จะเอาหน้าที่ไหนไปบอกบิดาที่ยังนอน 

รอความหวังกันล่ะ เธอทำไม่ได้...ไม่มีวัน! 

ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องห้ำหั่นกันจริงๆ บางทีเธอคงต้องเริ่มศึกษา 

กลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อนำมาใช้รับมือจอมมารอย่างเขา เธอจะต้องเดินหน้า 

ลุยต่อไป จะท้อถอยเหมือนคนขี้ขลาดไม่ได้เด็ดขาด เพราะยังมีคนใน 

ปกครองอีกหลายชีวิตที่ฝากไว้ในมือเธอเช่นกัน

หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกๆ รวบรวมความกล้า แล้วเชิดหน้า 

โต้ตอบเจ้าพ่อใหญ่อย่างแสบสัน

“อย่ามาเขียนเสือให้ฉันกลัวหน่อยเลยค่ะ คุณเหมราช เพราะสิ่งที ่

ฉันเห็นมีแค่หนูตัวเล็กๆ ที่เอาแต่วิ่งติดจั่น เพียงเพราะเอาชนะผู้หญิง 

อย่างฉันไม่ได้ คุณคงจะรู้สึกเสียหน้ามากละสิคะ ถึงได้แกล้งโมโหเป็นฟืน 

เป็นไฟเพื่อกลบเกลื่อนความอับอายของตัวเองแบบนี้” ชมพูนิษฐ์ก้มมองมือ

ตัวเองที่ถูกเกาะกุมอย่างถือสิทธิ์สลับกับมองหน้าคนไร้มารยาท

“ปากดีนักนะ!” เหมราชสบถลั่น ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเกรี้ยว-

กราด

“ค่ะ ฉันกล้า และฉันก็บ้ามากกว่าที่คุณคิดไว้ด้วย เพราะฉะนั้น 

อย่าเอาฉันไปเทียบกับพวกอ่อนหัดที่คุณเคยเจอมา”

“ดี!” เหมราชผลักหญิงสาวให้ออกห่างจากตัว แล้วยกมือขึ้นชี้หน้า 

หล่อน “ทำให้ได้อย่างที่พูดก่อนก็แล้วกัน แล้วเรามาลองดูกันว่า สามเดือน
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หลังจากนี้จะยังมีชื่อของสวนสนุกสุขสยามอยู่ในประเทศไทยอีกไหม”

“คุณจะทำอะไร” หญิงสาวละล่ำละลักถาม

“ฉันไม่จำเป็นต้องบอกเธอ” คนพูดสะบัดเสียง ยิ้มเยาะเมื่อเห็น 

อาการอดรนทนไม่ได้ของอีกฝ่าย “เก่งนักไม่ใช่เหรอ งั้นก็ลองหาทางเอา 

ตัวรอดให้ได้สิ”

ชมพูนิษฐ์กัดปากอย่างขัดเคือง...คนพาล! 

หญิงสาวรีบขยับกายหมายจะเอื้อมไปหยิบแฟ้มงานที่อยู่ข้างหลังเขา 

คนืมา เธอไมอ่ยากเสยีเวลาปลอ่ยใหค้นโอหงัมาขม่ขูจ่นทำใหข้วญัหนมีากไป 

กว่านี้อีกแล้ว แต่คนประสาทไวกลับเขยิบกายเข้ามาบัง ทำให้เธอคว้าได ้

เพียงอากาศ

“เอาเอกสารฉันคืนมาเดี๋ยวนี้” เธอแผดเสียงสั่งอย่างเอาเรื่อง

“ไม่! จะเอาไปทำไม ในเมื่ออีกไม่นานมันก็ต้องเจ๊งเพราะน้ำมือฉัน 

อยู่ดี”

“คนเลว!” 

“พูดให้ดีๆ นะชมพูนิษฐ์” ใบหน้าดุดันยิ่งแข็งกร้าวมากขึ้น พูดเสียง 

ลอดไรฟันว่า “คนอย่างฉันไม่เคยให้ใครหน้าไหนมาด่าฟรีๆ โดยเฉพาะกับ

เด็กที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแบบเธอ”

“คณุไมใ่ชพ่ระเจา้สกัหนอ่ย ทำไมฉนัจะวา่คณุไมไ่ด”้ หญงิสาวเชดิหนา้ 

ท้าทาย

“แน่ใจเหรอ” เขาย้อนถามเสียงเย็น จ้องหน้าหล่อนเขม็ง 

แมจ้ะรูส้กึหวาดหวัน่ไปจนถงึกระดกูสนัหลงั แตช่มพนูษิฐก์ย็งักดัฟนั 

โต้เขา 

“ฉันไม่กลัวคุณ!”

เหมราชกระตุกยิ้ม หัวเราะหึ 

“ดี! งั้นก็คอยดูไปว่าภายในสามเดือนนี้ ฉันจะสามารถยึดที่ดินที่ 

เธอรกันกัรกัหนามาไวใ้นกำมอืไดไ้หม และจงรูเ้อาไวด้ว้ยวา่พทัธนกจิอนนัต์ 
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ไม่ใช่เสือหลับที่ใครคิดจะมาแหย่เล่นได้ง่ายๆ ในเมื่อเธอดันเซ่อซ่าเดิน 

หลงเข้ามาในกรงเล็บเสือ ก็จงอย่าร้องโอดโอยแล้วกันเวลาที่ถูกขย้ำจน 

ไม่เหลือแม้แต่กระดูก!”

หญิงสาวกลืนน้ำลายอย่างยากเย็นเมื่อถูกสายตาวาววับของพยัคฆ์ 

ร้ายตรึงไว้ แม้จิตสำนึกจะคอยย้ำเตือนถึงหน้าที่ที่เธอต้องปกป้องทุกคน 

ในความดูแล แต่พอได้มาเจอเสือตัวจริงในสนามแบบนี้ ชมพูนิษฐ์ก็ต้อง 

ยอมรับกับตัวเองว่าเริ่มจะหวาดหวั่นต่อวันข้างหน้าเสียแล้ว เธอจะเอาชนะ 

เขาได้อย่างไร ด้วยวิธีไหน เพราะถึงจะทุ่มเทแรงกายแรงใจจนเหนื่อย 

แทบหืดจับ ก็ไม่แน่ว่าจะชนะเขาได้ ซ้ำร้ายดีไม่ดีเธออาจถูกเขาตะปบตาย 

เสียก่อนก็เป็นได้

ชมพูนิษฐ์เพิ่งจะรู้สึกตัวในวินาทีนี้ว่าเธอกำลังลองดีกับพญาราชสีห์  

ทั้งที่ตัวเองตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ในกรงที่อึดอัด คับแคบ แทบไม่มีทาง 

หนี ถือเป็นความท้าทายที่ตั้งอยู่บนเส้นด้ายแห่งหายนะ เธอต้องตั้งสติให้ 

มั่นคงมากกว่านี้ ทิ้งความกริ่งเกรง แล้วค่อยนั่งนิ่งเป็นฝ่ายตั้งรับคอยดู 

สถานการณ์ต่อไป

ขณะที่เหมราชก็แปลกใจไม่น้อย เมื่อจู่ๆ แม่สาวปากกล้าก็ทำตัว 

สงบเสงี่ยมขึ้นมาเสียดื้อๆ เขาจึงกลืนคำพูดโต้ตอบแสบสันที่เตรียมเอาไว ้

แล้วเปลี่ยนมานั่งพินิจพิเคราะห์ลูกแมวน้อยจอมพยศที่รูปลักษณ์ภายนอก

หลอกตาว่าน่าทะนุถนอมเป็นที่สุดแทน พร้อมทั้งบอกตัวเองในใจว่า

เขานี่แหละ...ที่จะเป็นคนกำราบหล่อนให้ยอมศิโรราบแต่โดยดี 

แตก่อ่นทีห่ลอ่นจะไดเ้จอของจรงิ เขาจะยอมใจดใีหห้ลอ่นไดม้โีอกาส 

กลับไปทำใจ เตรียมตัวรับศึกใหม่เต็มรูปแบบจากเขา เจ้าพ่อหนุ่มจึงยอม 

ปล่อยเหยื่อสาวไปอย่างง่ายดาย

“ออกไปได้แล้ว และอย่าได้เสนอหน้ามาให้ฉันเห็นอีกเป็นครั้งที่สอง 

ไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ใจดีกับคนขี้โกงอย่างเธอแบบนี้อีก” เขาสั่งเสียงเฉียบ

คนที่รู้สึกอึดอัดและอยากออกไปจากสถานการณ์ตรงหน้านี้โดยเร็ว
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รีบเลื่อนมือไปเปิดบานประตู แล้วก้าวออกมานอกรถ วิภูซึ่งยืนห่างออกไป 

ไม่ไกลนักรีบวิ่งตรงมา จากนั้นเขาก็ก้าวเข้าไปนั่งประจำตำแหน่งสารถี  

แล้วขับรถลีมูซีนจากไปทันที 

ชมพูนิษฐ์ยืนถอนหายใจด้วยความกลัดกลุ้ม เมื่อหวนระลึกถึง 

คำพูดของนายใหญ่แห่งพัทธนกิจอนันต์อีกครั้ง เธอไม่คิดว่ามันเป็นเพียง 

คำขู่ เพราะแววตาคมกริบบ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนพูดจริงทำจริง 

ทุกอย่าง แต่ถึงจะรู้อย่างนั้นเธอก็ต้องทำ ในเมื่อมันคือหนทางสุดท้าย 

ที่จะทำให้สวนสนุกของเธอกลับมายืนหยัดได้อย่างสง่าผ่าเผยอีกครั้ง

เธอต้องไม่กลัว!...ชมพูนิษฐ์ปลอบใจตัวเองให้ฮึกเหิมเข้าไว้ แม้จะ 

หวั่นเกรงอิทธิพลของเขาเพียงใด แต่ถ้าเทียบกับความเป็นความตายของ 

บิดาที่ยังนอนรอความหวังจากเธอเพียงคนเดียวแล้ว ต่อให้ต้องบุกถ้ำเสือ 

ของเหมราชอีกสักกี่สิบเที่ยว หญิงสาวก็คิดว่ามันยังน่ากลัวน้อยกว่าการ 

นิ่งดูดายแล้วปล่อยให้สมบัติของบิดาถูกทำลาย เพราะเธอก็ไม่รู้ว่าจะ 

เอาหน้าไปบอกท่านได้อย่างไรว่า...

ไม่สามารถรักษาสมบัติของตระกูลเอาไว้ได้

ชมพนูษิฐส์ดูลมหายใจเรยีกแรงฮดึเฮอืกใหญ ่แววตาเรอืงรองเปีย่ม

ไปดว้ยความมุง่มัน่อกีครัง้...เธอตอ้งทำใหไ้ด ้วกิฤตคิรัง้นีจ้ะตอ้งผา่นพน้ไป 

บิดาจะได้กลับมามีกำลังใจต่อสู้โรคภัยอย่างเข้มแข็ง หญิงสาวเฝ้ากระตุ้น 

ตัวเองอยู่อย่างนั้นซ้ำๆ จนพอใจ แล้วจึงเดินกลับไปขึ้นรถตัวเองที่จอดไว ้

ไม่ไกลนัก พร้อมกับตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นว่า

ถึงอย่างไร...เธอก็จะต้องหาทางติดต่อคุณลิมให้ได้!

วันรุ่งขึ้น คนที่เพิ่งถูกเจ้าพ่อหนุ่มข่มขู่เมื่อวานกลับมายืนจดๆ จ้องๆ  
เข้าไปในห้องแกรนด์บอลรูมซึ่งใช้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 

‘สสีนัวนัหยดุ’ ซึง่เปน็การรว่มทนุกนัระหวา่งนกัธรุกจิยกัษใ์หญข่องสองชาต ิ 

หญิงสาวเห็นกลุ่มบอดีการ์ดชุดดำร่างยักษ์เดินตรวจตราไปรอบๆ งาน 
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อย่างละเอียดถี่ถ้วนทั่วทุกซอกทุกมุม

ดทูา่เหมราชคงจะรูว้า่เธอตอ้งมาแน ่เลยเตรยีมการตอ้นรบัดว้ยการ 

จัดทีมคุ้มครองหุ้นส่วนคนใหม่ชุดใหญ่ เธอจึงไม่มีโอกาสเฉียดเข้าไปใกล้ 

นายทุนชาวสิงคโปร์

คนขีข้ลาด!...ชมพนูษิฐก์ดัปากบรภิาษเจา้ตวัในใจ...เขาคงจะรูด้นีะ่สิ 

ว่าถ้าคุณลิมได้เห็นแผนงานพัฒนาของเธอแล้วจะต้องชื่นชอบและสนใจ 

อยากร่วมลงทุนกับเธอแทนโครงการเอาต์เล็ตของเขาแน่นอน เหมราช 

ถึงได้ใช้วิธีสกปรกกีดกันเธอแบบนี้ 

ชมพนูษิฐม์องสถานการณต์รงหนา้แลว้ยิง่รูส้กึขดัเคอืงระคนหนกัใจ 

มากขึ้น ไม่ใช่เพราะเพิ่งจะมากลัวเอาตอนนี้แต่อย่างใด ทว่าอุปสรรคที่ 

กีดขวางเส้นทางของเธอสู่เป้าหมายนั้นมีมากเกินไป แล้วจะให้เธอเดิน 

ทะเลอ่ทะลา่เขา้ไปในงานอยา่งมาดมัน่ไดอ้ยา่งไร เพราะไมรู่ว้า่คนเหลีย่มจดั 

จะเตรียมอะไรเอาไว้เซอร์ไพรส์เธอบ้าง ชมพูนิษฐ์จึงต้องรอเวลาและหา 

กลยุทธ์ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนกลายเป็นการขุดหลุม 

ฝังตัวเองแทน

หญิงสาวตัดสินใจเดินหลบฉากไปยืนแอบอยู่ตรงมุมมืดใกล้ๆ 

มุมเครื่องดื่มหน้างาน ปะปนไปกับแขกเหรื่อที่ทยอยมาลงทะเบียนและ 

สื่อมวลชนบางส่วนที่ยังปักหลักถ่ายรูปคนดังหนุ่มหล่อสาวสวยที่เพิ่งเดิน 

เข้างานมา เธอเฝ้ารออย่างใจเย็นจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่พิธีเปิดงาน ประตู 

ทุกบานกำลังจะปิดลงพร้อมกับไฟในห้องที่ถูกหรี่จนมืดสลัว ชมพูนิษฐ์จึง 

อาศยัโอกาสนัน้รบีเดนิเขา้ไปขอเซน็ชือ่ แลว้ยิม้นอ้ยๆ เมือ่เหน็พนกังานหญงิ 

ฉีกย้ิมกว้างมาให้ จากน้ันจึงรีบผลักบานประตูเข้าไปในงานอย่างว่องไว

ภายในห้องจัดงานขนาดใหญ่ มีแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน รวมถึง 

นักข่าวสายเศรษฐกิจจากสื่อต่างๆ ยืนกระจายตัวกันอยู่อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง  

หญิงสาวค่อยๆ เดินเลาะกำแพงไปยืนห่างจากบันไดเวทีในระยะที่พอ 

ไมใ่หค้นขา้งบนเหน็วา่มแีขกไมไ่ดร้บัเชญิปะปนอยูใ่นหอ้งจดังานแหง่นี้ด้วย 
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เมื่อพิธีสิ้นสุดลง เธอจะได้สะกดรอยตามเป้าหมายไปได้ทันที

“ขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัว ‘โมเดิร์นเพลซ หัวหิน’  

ชอปปิงมอลล์แห่งใหม่ที่จะสร้างสีสันให้คุณและครอบครัวในวันหยุด 

สดุสปัดาห ์ดว้ยสนิคา้แบรนดด์งัสดุชคิมากมาย รวมถงึบรกิารอนัหลากหลาย 

สุดเพลิดเพลินที่รอต้อนรับคุณอยู่...”

ชมพูนิษฐ์ยืนฟังพิธีกรบนเวทีเกริ่นเปิดงาน แต่หาได้ใส่ใจเนื้อหาที่ 

เขากล่าวไม่ เพราะสองตายังคงจับจ้องแต่นักพัฒนาที่ดินรายใหญ่...ลิม  

เปง เซียง เพียงคนเดียว

“บริษัทพัทธนกิจ แอนด์ ลิม ดีเวลอป แลนด์ จำกัด เป็นการร่วมหุ้น 

ระหว่างคุณเหมราช พัทธนกิจอนันต์ กับคุณลิม เปง เซียง มีเป้าหมาย 

เพื่อพัฒนาที่ดินในประเทศไทยให้กลายเป็นแหล่งรองรับการเปิดตลาด 

การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้  

และเมืองท่องเที่ยวที่จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

เป็นแหล่งต่อไปก็คือ...พัทยา คุณเหมราชและคุณลิมสัญญาว่าจะพลิกโฉม 

แห่งที่สองนี้ให้เป็นยิ่งกว่าชายทะเลในวันหยุดอีกนะครับ ขอเสียงปรบมือ 

ดังๆ ให้แก่ปณิธานอันแน่วแน่ของนักพัฒนามือทองแห่งยุคทั้งสองท่าน 

ด้วยครับ”

พิธีกรกล่าวเชิญเจ้าภาพทั้งสองให้ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันบนเวที  

ชมพูนิษฐ์ซึ่งยังไม่ละสายตาไปจากเป้าหมายแม้แต่นิดขยับกาย ตั้งสติให้ 

มั่น เตรียมดำเนินการตามแผนขั้นต่อไป เธอเห็นเหมราชพาหุ้นส่วน 

คนสำคัญออกมาปรากฏกายกลางเวทีอย่างโดดเด่นเป็นสง่าท่ามกลาง 

แสงแฟลชวูบวาบจากเบื้องล่าง ทั้งสองต่างส่งยิ้มชื่นมื่นให้บรรดาช่างกล้อง

จากหลายสำนักพิมพ์

ชมพูนิษฐ์มองรอยยิ้มชวนฝันของหนุ่มเจ้าเสน่ห์อย่างลืมตัว วันนี้ 

เขาดูภูมิฐานยิ่งกว่าเมื่อวานที่เธอได้สบตาด้วยเป็นไหนๆ ทรงผมได้รับการ 

จัดแต่งให้ลงตัวรับกับใบหน้าคมเข้มอย่างเหมาะเจาะ แล้วเสริมทัพความ 
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หล่อเหลาอย่างฉกาจด้วยสูทสีเทาเข้มเข้ารูปเนื้อดี เรียกว่าทุกสิ่งที่กอปรกัน

อยู่บนตัวเขาทำให้เธอแทบลืมหายใจ และเกิดความรู้สึกเสียดายไปพร้อมๆ 

กัน เพราะไม่อยากให้ชายตรงหน้าเป็นคนที่จ้องจะตะครุบที่ดินของเธอเลย

เพราะเธอไม่มีวันขาย...แม้ว่าเขาจะยอมทุ่มเงินไม่อั้นก็ตาม

และเธอก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับใคร...โดยเฉพาะกับคนที่ทำให้หัวใจ 

ของเธอหวาดหวั่นและหวั่นไหวไปพร้อมๆ กัน 

ชมพูนิษฐ์ต้องรีบหยุดความคิดลงทันที เมื่อจู่ๆ เจ้าของงานหันมา 

มองบริเวณที่เธอยืนอยู่ หญิงสาวจึงรีบก้มหน้าหลบไปข้างๆ โดยอาศัย 

คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าช่วยบัง เพราะเกรงว่าสายตาอันเฉียบคมของคนบนเวที

จะสะดุดกับเธอเข้า

หลายนาทีผ่านไป พิธีการบนเวทียังคงดำเนินไปตามปกติ ชมพูนิษฐ์ 

จงึคอ่ยโลง่ใจ...สงสยัเธอจะคดิมากไป เหมราชไมม่ทีางสงัเกตเหน็เธอหรอก 

เพราะจดุทีเ่ธอยนือยูน่ัน้ไกลออกมาพอสมควร แถมในหอ้งแกรนดบ์อลรมู 

แห่งนี้ก็มีเพียงไฟสลัวๆ ถ้าเขาตาเป็นสับปะรดก็ว่าไปอย่าง ถึงตอนนั้น 

ถ้าเขาเห็นเธอขึ้นมาจริงๆ ชมพูนิษฐ์จะยอมซูฮก ปล่อยให้เจ้าพ่อหนุ่ม 

จับตัวแต่โดยดีเลย

ชมพูนิษฐ์แฝงตัวอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งล่วงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงาน 

แถลงข่าว เหมราชกับ ลิม เปง เซียง ต่างก็จับมือโค้งให้กันอีกครั้ง ช่างภาพ 

ที่ยืนรอถ่ายรูปเด็ดอยู่ด้านหน้าต่างก็พากันรัวชัตเตอร์เพื่อให้ได้ภาพ 

ประวตัศิาสตรข์องการรว่มมอืระหวา่งสองนกัธรุกจิใหญ ่หญงิสาวจงึอาศยั 

จังหวะที่ทุกคนพากันพุ่งความสนใจไปที่เวที เดินไปยังทางออกที่ใกล้บันได

ทางลงมากที่สุด เพื่อรอติดตามนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ไปหลังจากที่เขาแยก 

กับเหมราชและบอดีการ์ดร่างยักษ์ทั้งหลายแล้ว จากนั้นเมื่อสบโอกาส  

เธอจะนำเสนอแผนงานของตนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทว่าหญิงสาวกลับทำได้เพียงแค่คิด เมื่อมีมือคู่หนึ่งเอื้อมมาปิดปาก 

ปดิจมกูเธอจากดา้นหลงัอยา่งวอ่งไวเงยีบเชยีบโดยทีเ่ธอไมท่นัรูต้วั ชมพนูษิฐ ์
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สัมผัสได้ถึงความเย็นชื้นบนผ้าที่โปะลงมา จากนั้นไม่นานสติสัมปชัญญะ 

ของเธอกค็อ่ยๆ เลอืนราง รา่งกายออ่นเปลีย้ไรเ้รีย่วแรงอยูใ่นออ้มแขนของ 

ชายร่างสูงใหญ่...คนที่เธอคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นเขาเดินกับเหมราช

คนสนิทของเขา...วิภู!

แล้วเสียงตะโกนสุดท้ายที่เล็ดลอดผ่านเข้ามาในแก้วหู ก่อนที่ 

ประสาทการรับรู้ของเธอจะดับลงก็คือ

“หลีกทางหน่อยครับ คนเป็นลม!”



ร่างบอบบางที่นอนหลับใหลอยู่บนเตียงกว้างขยับตัวเล็กน้อย 
เพราะแรงลมของเครื่องปรับอากาศซึ่งตกกระทบผิวกายพอดี จากนั้น 

คนขี้หนาวก็ค่อยๆ พลิกตัวควานหาผ้าห่มผืนใหญ่ที่เคยมอบไออุ่นให้ 

เป็นประจำ แต่โสตประสาทกลับได้ยินเสียงชายสองคนที่กำลังสนทนากัน 

ดังแว่วมา สมองจึงระลึกภาพสุดท้ายก่อนตัวเองจะสลบไปได้ในทันใด

ใช่แล้ว...เธอโดนคนสนิทของเหมราชวางยา

นั่นหมายความว่า...ตอนนี้เธอถูกจับเป็นเชลย!

หญิงสาวเบิกตากว้าง พยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้น แต่ฤทธิ์ยา 

ที่ยังตกค้างทำให้ชมพูนิษฐ์ไม่สามารถขยับกายได้รวดเร็วตามใจสั่ง ผิดกับ 

หูที่ได้ยินอีกฝ่ายถามเยาะๆ อย่างชัดเจนว่า

“ฟื้นแล้วสินะ”

“คุณ!” ชมพูนิษฐ์หันขวับไปทางต้นเสียง ภาพของเหมราชที่นั่ง 

ไขว่ห้างสบายอุราหรี่ตามองมาอย่างมีความหมายทำให้หัวใจของหญิงสาว 

กระตุกวูบ รู้ชะตากรรมตัวเองต่อจากนี้ได้เป็นอย่างดี

๓
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ภารกิจของเธอพังไม่เป็นท่า และพยัคฆ์ร้ายอย่างเหมราชก็คง 

ไม่เก็บคนที่กล้าหยามน้ำหน้าเขาไว้ถึงสองครั้งสองคราเช่นกัน ดังนั้น 

ค่าตอบแทนที่ชมพูนิษฐ์จะได้รับจากการที่ถูกเขาจับได้ในครั้งนี้จึงมีเพียง 

บทลงโทษอันแสนทรมาน ซึ่งถ้าเธอไม่อยากกลายเป็นมดที่ถูกบี้แบน  

ก็ต้องรีบหาทางออกจากห้องนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด

ชมพูนิษฐ์อาศัยช่วงที่ชายหนุ่มยังไม่ได้ขยับกาย รีบพุ่งตรงไปทาง 

ประตู ตั้งใจเอาตัวรอดจากสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ได้ก่อน ส่วนเรื่อง 

ที่เขาจะตามจองล้างจองผลาญเธอนั้นคงต้องคิดแก้กันวันหลังอีกที แต่ยัง 

ไม่ทันก้าวขาไปได้กี่ก้าว เธอก็ถูกขวางไว้ด้วยกำแพงหนาใหญ่ที่พุ่งพรวด 

เข้ามาดักหน้าอย่างรวดเร็ว

“โอ๊ย!”

หญิงสาวชนเข้ากับปราการเหล็กอย่างจังจนซวนเซไปด้านหลัง 

หลายก้าว กว่าชมพูนิษฐ์จะตั้งหลักได้ เจ้าของร่างสูงตระหง่านก็ปราด 

เข้ามาประชิดตัวเธออย่างว่องไว ใช้สองมือยึดไหล่ไว้อย่างแน่นหนาแล้ว 

ออกแรงดันให้ร่างของเธอล้มหงายไปบนเตียงกว้างเหมือนเก่า โดยมีร่าง 

ของเขาคร่อมทับอยู่ข้างบน

ชมพูนิษฐ์ลืมตาโพลงด้วยความตกใจ สมองสั่งการร่างกายให้ออก 

แรงต่อต้านขัดขืนทันทีตามสัญชาตญาณ ทว่ากำลังวังชาอันน้อยนิดของ 

หญิงสาวหรือจะสามารถต้านทานพลังมหาศาลของคนตัวใหญ่อย่างเขาได้  

มิหนำซ้ำสองมือที่ใช้ประทุษร้ายก็กลับถูกเขาตรึงไว้เหนือศีรษะเมื่อเขา 

เริ่มรำคาญขึ้นมา และยิ่งทำให้เธอตกอยู่ในสภาพล่อแหลมวาบหวิวมาก 

ขึ้นไปอีก 

“ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ!” เธอแหวใส่เขาเสียงสั่น

“เธอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉัน”

เจ้าของใบหน้าคมคายก้มหน้าลงมาถามใกล้ๆ ขบกรามแน่น ทำเอา 

ชมพนูษิฐถ์งึกบัสะอกึไป นอกจากเขาจะไมท่ำตามแลว้ เหมราชยงัทิง้นำ้หนกั 
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ลงบนแขนเธอมากขึ้นยามเน้นเสียงพูดต่อ

“ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาลักไก่กันอีก!” 

“ฉนัยงัไมไ่ดท้ำอะไรสกัหนอ่ย คณุอยา่มาหาเรือ่งกนัดกีวา่ คดิวา่เปน็ 

คนรวยแล้วจะรังแกใครง่ายๆ ก็ได้รึไงคะ” หญิงสาวรีบปฏิเสธเสียงแข็ง  

พร้อมทั้งเอาตัวรอดด้วยการโบ้ยความผิดไปให้เขาแทน 

“แถไปได้เรื่อยๆ แก้ตัวน้ำขุ่นๆ ถ้าเธอไม่ได้คิด แล้วจะมาที่นี่ทำไม 

ใครเชิญ!”

“ฉันก็แค่...เอ่อ...มาร่วมงานที่โรงแรมนี้ แต่สงสัยจะเข้าผิดงาน” 

ชมพูนิษฐ์เชิดหน้าพูด เธอไม่มีทางยอมให้เขาจับได้ในสภาพล่อแหลมที่ 

ตัวเองกำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแบบนี้หรอก แต่ดูว่าอีกฝ่ายคงจะรู้ เขา 

จึงส่งเสียงเยาะในลำคอดังหึ แล้วไล่เบี้ยถามต่อ

“มาผิดงาน?” ชายหนุ่มเลิกคิ้วสูง “แต่ฉันเห็นเธอยืนหลบมุมอยู่ 

ตรงเสานั่นตั้งนานสองนานกว่าจะยอมโผล่หัวออกมาได้ คงกะจะอาศัย 

ทีเผลอ ตลบหลังฉันด้วยการเข้าไปตีสนิทกับคุณลิมละสิท่า”

เขารูไ้ดอ้ยา่งไร...ชมพนูษิฐท์ำตาพองดว้ยความสงสยั แตย่งัไมท่นัได้ 

ถามอะไร เหมราชก็เฉลยข้อข้องใจให้เธอฟังชัดๆ เต็มสองหูเสียเอง

“เธอคงนึกว่าตัวเองฉลาดแล้วที่แอบเข้ามาช่วงงานเริ่ม แล้วก็ไปยืน 

ปะปนอยู่กับแขกเหรื่อ นักข่าว เพื่อไม่ให้พวกการ์ดทันสังเกต แต่...” เขา 

ยิ้มหยันมุมปากอย่างเป็นต่อ “เธอลืมเฉลียวใจไปรึเปล่าว่าทันทีที่เธอเซ็นชื่อ 

ลงบนกระดาษ พนักงานของฉันก็จะรีบโทร. เข้ามารายงานแล้ว ฉันก็เลย 

จัดแจงให้วิภูออกไปรอต้อนรับเธอยังไงล่ะ”

ชมพูนิษฐ์กัดปากด้วยความเจ็บใจ ใครจะไปคาดคิดว่าเพราะความ 

สะเพร่าเล็กๆ น้อยๆ จะทำให้เธอเสียท่าเจ้าพ่อหนุ่มง่ายๆ แบบนี้ นี่เขา 

คงจะเตรียมสอนมวยเธออย่างเต็มที่เลยละสิ 

ยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธตัวเอง แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมัวมานั่งโทษ 

ตัวเอง สิ่งสำคัญคือเธอต้องหาทางเอาตัวรอดไปจากตรงนี้ให้ได้ก่อน  
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หญิงสาวจึงยิ่งออกแรงดิ้นขลุกขลักให้หลุดพ้นจากการจองจำอันแสน

วาบหวาม แต่ยิ่งทำก็ยิ่งเหมือนเดินเข้าสู่หลุมพรางเสน่หาโดยไม่รู้ตัว 

เพราะยิ่งดิ้นรนมากเท่าไร เหมราชก็ยิ่งใช้กายหนากำยำแนบชิดติดตรึง 

เรือนร่างบอบบางของเธอมากขึ้นเท่านั้น โดยที่เขาหารู้ไม่ว่า...มันแทบจะ 

หยุดลมหายใจของเธอไปด้วยเช่นกัน!

“ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้” เธอตวาดก้องด้วยความเดือดดาล

“แพ้แล้วพาลหรือไง ชมพูนิษฐ์” เหมราชเลิกคิ้วถามอย่างยียวน  

สุ้มเสียงรื่นเริงกึ่งเยาะหยันแสดงถึงความพึงพอใจ ยิ่งฟังก็ยิ่งกรีดลึกลง 

ในความรู้สึกของคนที่ได้ยิน

“คุณมันคนเจ้าเล่ห์” เธอต่อว่าเขาอย่างเหลืออด

“แล้วคนขี้โกงอย่างเธอล่ะ ดีหนักหนารึไง” เขาย้อนกลับอย่าง 

แสบสัน

“ค่ะ ฉันมันคนขี้โกง ฉันแอบลักไก่อย่างที่คุณพูดมาทุกอย่าง แต่ฉัน 

กไ็มไ่ดเ้บยีดเบยีน ทำใหธ้รุกจิหมืน่ลา้นของคณุเสยีหายสกัหนอ่ย เรือ่งแคน่ี้ 

คณุจะแบง่ปนัใหก้นัสกันดิไมไ่ดเ้ลยหรอืไงคะ เงนิทีฉ่นัตัง้ใจจะขอใหค้ณุลมิ 

ลงทุนด้วยมันเทียบไม่ได้เลยกับเงินจำนวนมหาศาลที่คุณต้องการจากเขา  

แถมมันก็ไม่ได้มาจากกระเป๋าเงินคุณสักหน่อย แล้วคุณจะเห็นแก่ตัว 

ทำเป็นหวงก้างไว้ทำไม” ชมพูนิษฐ์แหวใส่อย่างสุดทน

“ที่ฉันไม่ยอม เพราะเธอมันเล่นไม่ซื่อ คิดจะเอาเปรียบฉันยังไงล่ะ” 

เหมราชตอกกลับจนคนฟังเกือบหน้าหงาย “เฮอะ! ทำเป็นหยิ่งจองหอง 

ไม่ยอมขายที่ให้ฉัน แต่กลับคิดฉกฉวยผลประโยชน์ที่คนอื่นเขาขวนขวาย 

หามาแบบไร้ความละอาย ทำตัวสิ้นคิดจนฉันละนึกสงสารคุณชลัชซะจริง 

ที่มีลูกสาวไม่ได้ความแบบเธอ”

“กรุณาถอนคำพูดด้วยค่ะ คุณเหมราช!” ชมพูนิษฐ์ตาวาว 

“ถอนทำไม ในเมื่อมันคือความจริง!” แววตาของเหมราชเองก็ 

แข็งกร้าวไม่แพ้กัน



52   ม น ต ร์ มื อ ม า ร

“ทำอย่างกับพัทธนกิจ คอร์เปอเรชัน ใสสะอาดหนักหนาอย่างนั้น 

แหละค่ะ” คนพูดเหยียดปากดูแคลน “หรือจะปฏิเสธคะว่าที่คุณโกรธ 

เป็นฟืนเป็นไฟอยู่นี่ เป็นเพราะรับไม่ได้ที่ฉันดันไปเลียนแบบพฤติกรรม 

ชอบซิกแซกของคุณเข้าให้น่ะ”

“อวดดีนักนะ!” เหมราชคำรามลั่น รู้สึกเหมือนมีควันออกหู ดวงตา

ลุกโชนราวกับมีเปลวไฟสุมอยู่ในนั้น

“หรือที่ฉันพูดมันไม่จริงล่ะคะ” หญิงสาวหยิบยืมคำพูดของเขามา 

ยอกย้อน “ผ่านมากี่รายแล้วล่ะคะ ลูกหนี้ที่คุณบีบไม่ให้เขาเหลือทางเดิน 

อย่างฉัน สุดท้ายเมื่อเรากลายเป็นหมาจนตรอก ทุกคนก็ต้องดิ้นรน 

เอาตัวรอดด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีสกปรกแบบไหน เราก็จะต้อง 

โต้กลับมารร้ายอย่างคุณ เพราะฉะนั้นอย่ามาโทษกันเลยนะคะที่ฉันขอเป็น 

ตัวแทนของทุกคนที่เคยถูกคุณกระทำ สั่งสอนคุณกลับในสิ่งที่คุณควร 

ได้รับไปบ้างก็เท่านั้นเอง!”

“จำสิ่งที่เธอพูดเอาไว้ให้ดี เพราะฉันคนนี้จะสงเคราะห์ให้คนอย่าง 

เธอรู้ซึ้งถึงกระดูกดำเลยว่า ‘หมาจนตรอก’ ที่แท้จริงน่ะมันเป็นยังไง”

เหมราชออกแรงบีบแขนเล็กๆ จนแทบจะหักคามือ สร้างความ 

เจบ็ปวดทรมานใหแ้กห่ญงิสาวเปน็อยา่งมาก ถงึกระนัน้ชมพนูษิฐก์ส็ูก้ดัฟนั 

ไม่ยอมปริปากร้องออกมาให้อีกฝ่ายได้สาแก่ใจ ซ้ำยังประสานสายตากับ 

พญามารอย่างไม่เกรงกลัว พร้อมกับเน้นย้ำชัดทุกถ้อยคำ

“ฉัน-ไม่-เคย-กลัว” 

“แลว้ฉนัจะคอยด ูอยากจะรูน้กัวา่เมือ่ถงึวนัทีเ่ธอตอ้งหนหีวัซกุหวัซนุ  

เพราะถูกพญาช้างอย่างฉันไล่บี้เข้าจริงๆ เธอจะยังทำเป็นปากเก่งแบบนี้ 

ไดอ้ยูร่เึปลา่ เพราะฉนัจะสรรหาทกุวธิมีาทรมานใหเ้ธอตายทัง้เปน็ อยา่งเชน่ 

แบบนี้ไงล่ะ”

เหมราชยิ้มเหี้ยมเกรียม แล้วก้มหน้าลงมาหาหล่อนอย่างรวดเร็ว 

ทำให้ชมพูนิษฐ์ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวรีบหลับตาปี๋ด้วยความตื่นตระหนกสุดขีด 
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หญิงสาวนอนเนื้อตัวสั่นเทา ใจหายวาบ เมื่อปลายจมูกโด่งงุ้มเคลื่อนลงมา 

จดปลายจมกูของเธอ แลว้จงใจยัว่เยา้ดว้ยการไลไ้ปมา กอ่ใหเ้กดิกระแสไฟ 

ประหลาดแล่นไปทั่วร่างจนหญิงสาวสั่นสะท้าน มิหนำซ้ำยังจงใจลากไล้ไป

ยังแก้มนวลเพื่อสูดความหอมหวานจากกายสาวอย่างเชื่องช้า แล้วจึงค่อยๆ 

เคลื่อนต่ำลง...ต่ำลงมา...จนปลายจมูกของเขาลากเรื่อยมาถึงพวงแก้มด้าน

หน้า

ชมพูนิษฐ์แทบหยุดหายใจ เมื่อเรียวปากที่คาดว่าน่าจะอยู่ห่างเธอ 

ไปไม่ถึงคืบกำลังใกล้เข้ามา แล้วสิ่งที่เขาจะดำเนินการต่อเพื่อสร้างความ 

เสยีหายใหร้มิฝปีากอวบอิม่กท็ำใหเ้ธอรูส้กึปัน่ปว่นในทอ้งนอ้ย เพราะรูด้วีา่...

กำลังจะเกิดอะไรขึ้น

หญิงสาวกลั้นใจรอสิ่งที่นึกหวาดกลัวด้วยใจระทึก ประสาทสัมผัส

ทุกส่วนในร่างกายดูจะพร่าเลือนไปหมด ขนาดเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาที 

ยังนานเหมือนเป็นปีเป็นชาติในความรู้สึกของเธอ แต่จนแล้วจนรอด 

ชมพูนิษฐ์กลับไม่รู้สึกถึงสัมผัสชวนวาบหวามหรือน่าประหวั่นอันใด คน

ที่นอนนิ่งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงค่อยๆ ลืมตาขึ้นมอง แล้วก็พบกับ 

ใบหน้าของเหมราชที่กำลังยิ้มเยาะรออยู่ ชมพูนิษฐ์จึงรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้ 

คิดจะทำสิ่งที่เธอนึกกลัว เพียงแต่ต้องการแกล้งให้อับอายขายหน้าเท่านั้น  

เพื่อตอกย้ำคำพูดของเขาที่ว่าจะสรรหาทุกวิธีมาทรมานเธอ ดวงตาสวยซึ้ง

จึงวาวโรจน์ด้วยความขึ้งโกรธทันที

“ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้คุณเป็นอันขาด”

เหมราชมองสาวปากกล้าด้วยดวงตาแวววาวไม่ต่างกัน เขาจะจดจำ 

ใบหนา้อวดดขีองหลอ่นไว ้เพราะอกีไมก่ีว่นัหลงัจากนีม้นัจะตอ้งเตม็ไปดว้ย 

คราบน้ำตา ถึงตอนนั้นหล่อนจะได้รู้ว่าไม่ควรริมาต่อกรกับคนอย่างเขา... 

เจ้าพ่อหนุ่มนักลงทุนผู้ชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้

“แล้วเราจะได้เห็นดีกัน” เขาพูดทิ้งท้ายเสียงเย็น แล้วคลายมือออก 

จากแขนเล็กๆ ลุกไปเปิดประตูหน้าห้องค้างไว้ จากนั้นจึงหันกลับมามอง 
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หล่อนอีกครั้งด้วยแววตาแข็งกระด้าง พลางเอ่ยปากสั่งเมื่อหมดธุระกับ 

หล่อน

“กลับไปได้แล้ว ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ”

ชมพูนิษฐ์ไม่ได้โต้เถียงอะไร รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งพรวดออกไป แต่ 

ขณะที่กำลังจะก้าวขาพ้นขอบประตู คนที่ยืนอยู่ก็กลับเอื้อมมือมาคว้า 

ท่อนแขนเธอเอาไว้อีกครั้ง ทำให้หญิงสาวถึงกับสะดุ้งสุดตัว รีบหันขวับ 

มามองเขาตาโต ด้วยกลัวว่าอีกฝ่ายเกิดเปลี่ยนใจ

คนที่ทันเห็นความหวาดหวั่นในดวงตาคู่สวยอดยิ้มขันไม่ได้ แม้ว่า 

หล่อนจะกล้าหาญชาญชัยสักเพียงใด ความจริงแล้วหล่อนก็เป็นเพียงเด็ก 

ผู้หญิงตัวเล็กๆ ในความคิดของเขา ถึงอย่างไรหล่อนก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สมน้ำ 

สมเนื้อกับเขาอยู่ดี เหมราชจึงอนุโลมปล่อยให้หล่อนได้มีโอกาสลิ้มรส 

ความสุขในช่วงสุดท้ายของวันนี้ ก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะได้เจอะเจอแต่นรก 

ของจริงเพราะความดื้อรั้นของตัวเอง

“อ้อ...ยังมีอีกเรื่องที่เธอต้องรู้ไว้ ฉันส่งคุณลิมกับครอบครัวไป 

พกัผอ่นทียุ่โรปแลว้ เธอคงไมม่วีนัเขา้ไปหาผลประโยชนจ์ากเขาไดอ้กี เสยีใจ 

ด้วยนะ” เขาบอกสาเหตุที่ยังกักตัวหล่อนไว้

ชมพูนิษฐ์กัดฟันกรอด สะบัดมือออกเต็มแรง แล้วตะโกนใส่หน้า 

เขาด้วยความเคียดแค้นว่า 

“คนทุเรศ! ฉันขอให้คุณเจอแต่ความโชคร้ายมากกว่าสิ่งที่คุณทำ 

กับฉันในวันนี้อีกร้อยเท่าพันเท่า!” 

หญิงสาวจ้องหน้าเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ แล้วจึงเดินเชิดหน้า 

ผ่านไป โดยมีสายตาของเหมราชมองตามจนลับตา 

เขาไม่ได้สะทกสะท้านกับคำแช่งชักของหล่อนเท่าไรนัก ถึงอย่างไร 

ตอนนี้เขาก็ถือไพ่เหนือกว่า เพราะหล่อนไม่มีวันพลิกยุโรปหาหุ้นส่วนของ 

เขาพบแน่นอน สิ่งที่หล่อนทำได้มีเพียงการถอดใจหรือไม่ก็หานายทุน 

คนใหม่ ซึ่งประเด็นแรกดูจะเป็นเรื่องง่ายกว่า เพราะเขาเชื่อว่าในเมืองไทย 



ช ม จั น ท์       55

ไม่มีใครคิดฆ่าตัวตายด้วยการเป็นศัตรูกับนักลงทุนรายใหญ่อย่างเขา 

แน่นอน

แลว้ทนีีห้ลอ่นจะทำอยา่งไรละ่...ในเมือ่หนทางตบีตนัจนแทบไมเ่หลอื 

ที่ให้หลอ่นยืน สุดท้ายสวนสนุกท่ีรอวันเจ๊งก็ต้องตกเป็นของเขาอยู่วนัยังค่ำ 

เหมราชคดิอยา่งสะใจพลางยิม้เยาะ รูส้กึเวทนากบัการตอ่สูอ้นัไรค้า่ 

ของอีกฝ่ายเป็นหนักหนา เพราะสิ่งที่หล่อนจะได้กลับไปเป็นค่าตอบแทน 

คือ...ความว่างเปล่า

ถ้าเป็นเขา...คงจะยอมแพ้เสียตั้งแต่ยกแรก เพื่อจะได้ไม่ต้องเจ็บตัว

ไปมากกว่านี้

แต่บังเอิญว่าเขาดันเกิดมาเพียบพร้อมทั้งรูปโฉม ทรัพย์สมบัติ 

และความฉลาดหลักแหลม เหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่มีวันเกิดขึ้นกับเขา 

เด็ดขาด ตราบใดที่เขายังมีเงินเป็นตัวสร้างอำนาจ มีอิทธิพลบันดาลทุกสิ่ง 

ให้เป็นไปตามใจปรารถนา และมีสมองไว้คอยควบคุมทุกคนให้เป็นลูกไก ่

ในกำมือได้เหมือนเช่นทุกวันนี้

ฉะนั้นเรื่องที่หล่อนคิดจะงัดข้อกับเขา ต่อให้หลับตายังเดาผลลัพธ์

ได้เลยว่า...

หล่อนแพ้ราบคาบตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมด้วยซ้ำ!

ชมพูนิษฐ์นั่งกุมขมับด้วยความหนักอกหนักใจอยู่ที่โต๊ะทำงานใน 
ออฟฟิซส่วนตัวซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสวนสนุกสุขสยาม...เธอจะทำอย่างไรดี  

เมือ่ศกึยกแรกทีเ่ปรยีบเสมอืนเปน็การเรยีกนำ้ยอ่ย เธอพลาดทา่แพเ้หมราช 

อย่างหลุดลุ่ย หนทางที่คิดว่าน่าจะช่วยกู้วิกฤติของครอบครัวและผู้ที่อยู่ 

ในปกครองดับวูบทันที พร้อมกับที่ความเครียดครั้งใหม่มาเยือน เธอ 

ต้องแก้โจทย์ให้ได้ว่าจะหาเงินมาปรับปรุงสวนสนุกได้อย่างไรโดยไม่ต้อง 

เสี่ยงเอาโฉนดที่ดินไปวางเพื่อให้ได้เงินกู้มา เพราะเธอไม่รู้ว่าผู้ออกเงินกู้ 

แต่ละคนไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหน
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แล้วถ้าจะเอาโฉนดไปวางไว้กับธนาคาร เธอก็คงจะได้เงินมาหมุน 

ไม่มากนัก แล้วยังต้องรอขั้นตอนอะไรอีกมากมายหลายอย่าง เพราะคง 

ไม่มีสถาบันทางการเงินไหนที่อยากเสี่ยงปล่อยเงินกู้ให้กิจการที่กำลังซบเซา

เงียบเหงามาเป็นแรมปีอย่างสวนสนุกของเธอนัก

ครั้นพอครุ่นคิดหนักแต่ยังไม่สามารถหาทางออกได้ หญิงสาวจึง 

เงยหน้าเหม่อมองไปยังโทรทัศน์ที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่ได้สนใจแทน ปล่อยให้ 

ภาพและเสียงในจอวิ่งผ่านหูผ่านตาไป จวบจนกระทั่งได้ยินเสียงผู้ประกาศ

ข่าวในจอโทรทัศน์ช่องเดิมอ่านรายงานข่าวเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาดหุ้น 

ในไทยอยู่ ทำให้ชมพูนิษฐ์ฉุกใจคิดถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทันควัน

ใช่แล้ว...เล่นหุ้น!

ดวงตาที่เคยฉายแววหม่นหมองกลับทอประกายขึ้นมาอีกครั้ง  

กอ่นทีห่ญงิสาวจะหวนระลกึถงึคำสอนของบดิา ตอนทีท่า่นยงัดำรงตำแหนง่ 

เจ้าของสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ว่า

‘ช่วงเวลาที่เราประสบปัญหาทางการเงิน หากหนูอับจนหนทาง 

ไม่มีวิธีการแก้ไขแล้วละก็ หนูจงแบ่งเงินก้อนสุดท้ายออกมาครึ่งหนึ่ง แล้ว 

นำไปขอคำปรึกษาจากคุณอาปองธรรมที่ทำงานอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

นะลูก เขาจะเป็นคนช่วยทำให้เงินมันงอกเงย’

‘แต่ว่าเขาจะยอมช่วยหนูหรือคะ’

‘เขาเต็มใจช่วยหนูแน่ๆ เพราะเขารู้จักมักจี่กับพ่อเป็นอย่างดี’

ชมพูนิษฐ์จำได้ว่าปองธรรมเคยเป็นหนี้บุญคุณพ่อเธออยู่หลายครั้ง  

ทา่นจงึคอ่นขา้งมัน่ใจวา่หากเธอตอ้งการความชว่ยเหลอื เขาจะไมม่วีนัปฏเิสธ 

อย่างแน่นอน สุดท้ายท่านยังกำชับให้เธอไตร่ตรองความเสี่ยงที่จะตามมา 

ยามใช้หนทางนี้อีกว่า

‘จำไวน้ะนดิ ยิง่หนไูดก้ำไรจากเงนิกอ้นแรกมามากเทา่ไหร ่หนยูิง่ตอ้ง 

พึงระลึกไว้ว่า การเล่นหุ้นแบบเก็งกำไรในระยะสั้นมันมีแต่ความเสี่ยง 

เหมือนกับหนูเล่นพนันไป เมื่อมีได้ก็ต้องมีเสีย เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะ 
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ถูกกินแบบหมดหน้าตัก เพราะฉะนั้นหนูห้ามหลงละเลิงไปกับมันเด็ดขาด  

พ่ออยากให้หนูเล่นเท่าที่เราจะใช้ จากนั้นก็รีบถอนตัวออกมาก่อนที่เรา 

จะไม่เหลืออะไรเลย นิดเข้าใจที่พ่อพูดนะลูก’

เวลานี้หญิงสาวเข้าใจคำสอนของท่านเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะ 

ปฏิบัติตามทุกอย่าง เธอค้นพบวิธีหาเงินล้านให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

แล้ว แต่หัวใจสำคัญก็คือ...เธอกล้าเผชิญความเสี่ยงนั้นด้วยหรือเปล่า 

อันที่จริงชีวิตเธอในตอนนี้ ทุกวินาทีก็ไม่ต่างอะไรกับการไต่หน้าผา 

สูงชันอยู่แล้ว หากเธอคิดแค่ว่าใช้มือเกาะโขดหินไว้ให้มั่นแล้วจะรอด ร่าง 

ของเธอคงได้ร่วงลงสู่พื้นเพราะความเมื่อยล้าเข้าสักวัน ถ้าอย่างนั้น 

สู้เธอปีนหน้าผาขึ้นไปอีกนิดเพื่อหาแง่งหินที่จะหยุดพัก เก็บพลังไว้สำหรับ 

สู้คราวต่อไปไม่ดีกว่าหรือ

เพราะหากสิ่งที่เธอทำประสบผลสำเร็จ พนักงานทุกคนก็จะมีงานทำ 

ต่อไป ส่วนตัวเธอก็สามารถรักษาสมบัติของผู้เป็นพ่อไว้ได้ด้วยความ 

ภาคภูมิ

‘ยายนิด เธอจะต้องไม่แพ้ เธอจะต้องทำให้ได้!’

หญิงสาวรวบรวมกำลังกายกำลังใจ สร้างความฮึกเหิมให้ตัวเอง 

อีกครั้ง แล้วจึงหันไปคว้ากระเป๋าลุกขึ้นเดินออกจากห้องทำงานที่เธอนั่ง 

เคร่งเครียดอยู่เพียงลำพังมาตั้งแต่เช้าทันที

สายตาของเหมราชจับจ้องดัชนีราคาหุ้นซึ่งมาจากการจัดทำของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 

สามัญในแฟ้มรายงานที่เขากำลังอ่านอยู่ เขาพลิกหน้ากระดาษข้ามไปดู 

กราฟค่าเฉลี่ยของราคาปิดในวันก่อนๆ เพื่อวิเคราะห์ แล้วจึงเงยหน้าขึ้น 

กล่าวกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ว่า

“ผมคิดว่าการที่ตลาดหุ้นของเราปรับตัวลดลงแบบนี้ยังไม่มีอะไร 

น่าวิตกหรอกครับ มันเกิดจากการปรับตัวที่มาจากความผันผวนของราคา 
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ในตลาดโลกเท่านั้น เรายังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการเสริมพิเศษอะไร เพียง 

แต่ต้องเฝ้าระวังไว้หน่อย อย่าให้มีการลงทุนเก็งกำไรในระยะสั้นๆ ช่วงนี้  

เพราะพวกนักเก็งกำไรนี่แหละที่จะยิ่งปั่นหุ้นจนทำให้ราคาผันผวนมากขึ้น  

ทางที่ดีที่สุดตอนนี้คือรออีกสักพัก ผมรับรองว่าตลาดหุ้นในไทยจะต้อง 

ปรับตัวขึ้นแน่นอนครับ”

เหมราชปิดแฟ้มรายงานส่งคืนให้คนตรงหน้าซึ่งรู้จักกันมาช้านาน  

เขาสละเวลามาเป็นที่ปรึกษาให้อีกฝ่ายเป็นครั้งคราว เพราะ ปองธรรม 

วิเศษสาร ไม่ใช่คนอื่นคนไกล แต่เคยทำงานร่วมกับบิดาของเขามาก่อน 

หลายปี จนสามารถไต่เต้าขึ้นมาได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงานเช่นทุกวันนี้

“ขอบคณุมากนะครบัคณุเหมสำหรบัคำแนะนำ สงสยัผมคงจะกงัวล  

กลัวว่าวิกฤติในยุโรปจะส่งผลทำให้ตลาดของเราชะงักยาวมากเกินไป 

น่ะครับ”

“ไม่ต้องห่วงครับ ถึงมันจะมีผลทำให้ตลาดหุ้นของเราแกว่งหรือ 

มีทิศทางไม่แน่ชัดอยู่บ้าง แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นระยะสั้นๆ เท่านั้น แล้ว 

หลังจากนี้กลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่กำลังพัฒนาอย่างเราจะมี 

อัตราการเติบโตที่สูงและรวดเร็วกว่า เราแบกรับภาระน้อยกว่าประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วอยู่มาก การฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจจึงน่าจะทำได้ง่ายกว่า

ครับ”

ปองธรรมรับฟังการวิเคราะห์หลักการอย่างเป็นเหตุเป็นผลของ 

เจ้าพ่อนักลงทุนมือหนึ่งด้วยความทึ่งจัด แล้วจึงพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วย 

เมื่อเห็นภาพตามสิ่งที่เขาพูด พลางเอ่ยเสริมว่า

“นั่นสิครับ ผมลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงกัน”

เหมราชไมไ่ดก้ลา่วอะไร เพยีงแตค่ลีย่ิม้เลก็นอ้ย แลว้เสยีงโทรศพัท์ 

รุ่นไฮเทคก็ดังขึ้น เขาจึงขอตัวเดินแยกออกมาห่างพอประมาณเพื่อรับสาย

ลูกน้องหนุ่มคนสนิท

“มีอะไร” เขาถามคนสนิทสั้นๆ
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“ผมเห็นคุณชมพูนิษฐ์ครับ”

คนฟังขมวดคิ้วมุ่น แล้วจึงถาม 

“หล่อนมาทำอะไร”

“ผมไม่แน่ใจครับ แต่เห็นว่าเธอกำลังเดินไปท่ีห้องของคุณปองธรรม”

“หือ...” เหมราชส่งเสียงครางในลำคออย่างพึงพอใจ เมื่อสมอง 

ประมวลผลสิ่งที่หล่อนคิดจะทำหลังจากลักไก่เขาไม่สำเร็จ การที่หล่อน 

มาปรากฏตัวที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้หมายความว่าเจ้าหล่อนคง 

ตั้งใจจะเล่นหุ้นเก็งกำไรเพื่อหาเงินก้อนใหญ่เข้ากระเป๋าในระยะเวลาอันสั้น 

ละสิท่า...เข้าใจคิดเหมือนกันนี่นา!

บางทีหล่อนอาจจะคิดเล่นหุ้นอภินิหาร ซึ่งเป็นการเก็งกำไรจากหุ้น 

ในบรษิทัเลก็ๆ ซึง่อาจเปน็แคธ่รุกจิเกีย่วกบัสนิคา้โภคภณัฑท์ีแ่ขง่ขนัดว้ยการ 

ตัดราคากันเป็นหลัก แต่พอถือหุ้นไปสักพักราคาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  

เพราะว่า ‘คนเล่น’ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ‘กลุ่มสปอนเซอร์’ ที่มีกำลังเงินจะ 

ปั่นราคาหุ้นธรรมดาให้มีราคาสูงลิ่ว เพื่อสร้างภาพลวงให้นักลงทุนเห็นว่า 

ตัวเองคิดถูก หุ้นตัวนี้น่าลงทุน และแห่กันเข้ามากว้านซื้อหุ้นไปอย่าง 

ง่ายดาย

แตไ่มม่แีมลงเมา่ตวัไหนจะทนัไดน้กึวา่ ไมน่านความเปน็อภนิหิารนัน้ 

ก็จะหมดไป เมื่อสปอนเซอร์รายใหญ่เลิกเล่นหรือถอนหุ้นไปหมดแล้ว  

สุดท้ายหุ้นตัวนั้นก็จะดิ่งตัวลงมาสู่จุดตกต่ำดังเดิม เหมือนกับคนธรรมดา 

ที่พอแต่งเสริมเติมสวยเข้าหน่อยก็กลายเป็น ‘นางฟ้า’ ขึ้นมาในพริบตา แต่ 

เมื่อลบเครื่องสำอางออกเมื่อไรก็กลับมาเป็น ‘คนธรรมดา’ เหมือนเดิม

ฉันใดก็ฉันนั้น...หุ้นธรรมดาที่มันลอยฟ้า ก็ต้องกลับลงมาเดินดิน 

เหมือนเดิม

และถ้าเขาคิดไม่ผิด เหมราชมั่นใจว่าชมพูนิษฐ์มาพบปองธรรมเพื่อ 

ขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาเรื่องดังกล่าวว่าหล่อนควรจะลงทุน 

หุ้นตัวไหน ตอนใด แล้วจะเทออกขายเมื่อไรเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด เพราะ 
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สิ่งสำคัญในการเล่นหุ้นก็คือ...จังหวะ

ถ้าหล่อนเก็งถูกตัว ซื้อถูกแต่ขายแพงกว่า กำไรที่ได้ก็จะยิ่งทวีคูณ 

ยิ่งถ้าหล่อนโชคดีมากๆ อาจจะหาเงินเพิ่มได้เป็นสิบเท่าในครั้งเดียวเลย 

ด้วยซ้ำ แต่ถ้าหล่อนไม่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้ดีพอ แล้วเกิดมองแนวโน้ม 

ทางการตลาดพลาด เข้าซื้อผิดตัว กำไรที่ควรได้จะกลายเป็นเศษฝุ่นไร้ค่า

ที่ปลิวหายไปในชั่วพริบตา

เหมราชยิ้มเยาะอย่างคนที่เหนือชั้นกว่า เพราะแม้ว่านี่จะเป็นวิธีอัน 

ชาญฉลาดที่หล่อนคิดได้ในช่วงวิกฤติเช่นนี้ แต่มันยังมีช่องโหว่ของปัจจัย 

ทางเศรษฐกิจอีกมากมายที่เด็กเมื่อวานซืนอย่างหล่อนยังไม่เข้าใจ และเขา 

คนนี้ก็จะยอมลงทุนเสียสละเวลาอันล้ำค่า มอบบทเรียนราคาแพงที่หา 

จากที่ไหนไม่ได้ให้หล่อนด้วยตัวเอง

เพื่อ...มนุษย์ที่อาจหาญต่อกรกับพญามาร 

เพื่อ...คนที่ทำให้เจ้าพ่อนักลงทุนยักษ์ใหญ่อย่างเขาต้องเสียหน้า 

เพื่อ...คนที่ชอบเชิดหน้าท้าทายเขา แถมยังลักไก่กันซึ่งๆ หน้า 

และเพื่อ...คนที่กล้าปฏิเสธอำนาจเงินของเขาอย่างหยิ่งทะนง

เขาจะงัดเล่ห์เหลี่ยมกลโกงและชั้นเชิงทั้งหมดมาสั่งสอนให้เด็ก 

อยา่งหลอ่นรูซ้ึง้ไปถงึทรวงเลยวา่ อยา่ไดร้อิา่นยืน่มอืเขา้มากระตกุหนวดเสอื 

แบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะผลที่ตามมา...อาจเป็นความตาย!

“จับตาดูหล่อนเอาไว้ อย่าให้รู้ตัว” เหมราชสั่งการ

“ได้ครับนาย”

เมื่อวิภูรับคำ เหมราชจึงวางสาย แล้วเดินกลับมาหาผู้จัดการตลาด

หลักทรัพย์ที่นั่งรออยู่ ชายหนุ่มยิ้มและพูดอย่างเกรงใจ

“ขอโทษที่ให้คอยนะครับคุณปองธรรม”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมต่างหากล่ะที่ต้องเกรงใจ” ปองธรรมยิ้ม 

ตอบ “ทั้งที่งานของคุณเหมก็ออกจะมากแท้ๆ แต่ยังอุตส่าห์สละเวลามา 

เป็นที่ปรึกษาให้ผมอีก ที่ผมได้นั่งเก้าอี้ผู้จัดการตลาดฯ สบายๆ แบบนี้  
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ก็เพราะความช่วยเหลือของคุณกับคุณพ่อคุณทั้งนั้นแหละครับ”

“คุณปองธรรมก็พูดเกินไปครับ ที่คุณมีวันนี้ได้เป็นเพราะความ 

สามารถของคุณเองต่างหาก ผมไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากมายเสียหน่อย” 

เหมราชกล่าวยิ้มๆ อย่างถ่อมตน แต่กลับปรายตามองไปที่อินเตอร์คอม 

เป็นระยะ แล้วในที่สุดมันก็ดังขึ้นอย่างที่เขาคาดหวังไว้ 

“ครบั คณุสริวิรรณ” ปองธรรมพูดกบัเลขาฯ หนา้หอ้งหลงัจากกดรบั 

แล้ว

“มีแขกมาขอพบท่านค่ะ เธอบอกว่าชื่อ ชมพูนิษฐ์ การัณยภาส เป็น 

ลูกสาวของคุณชลัชค่ะ”

ปองธรรมทำทา่นกึ แลว้กพ็ยกัหนา้รบัเมือ่ไดย้นิเลขาฯ สาวกลา่วอา้ง 

ชื่อของผู้มีพระคุณ 

“อ้อ...งั้นเชิญเธอไปนั่งรอผมที่ห้องรับรองก่อน เดี๋ยวผมเสร็จธุระ 

ทางนี้แล้วจะรีบออกไปพบเธอครับ”

“ได้ค่ะท่าน”

ผู้จัดการหนุ่มใหญ่เอื้อมมือไปปิดอินเตอร์คอมแล้วจึงหันมายิ้ม

เป็นเชิงขออภัยแขกคนสำคัญ ทว่านอกจากเจ้าตัวจะไม่มีท่าทีใส่ใจแล้ว 

ยังบอกเขาด้วยความอารีอีกว่า

“คุณปองธรรมไปดูแลแขกก่อนดีกว่าครับ เพราะทางเราน่าจะต้อง 

คุยกันอีกยาว วันนี้นอกจากจะแวะมาเยี่ยมคุณแล้ว ผมยังหอบแผนพัฒนา 

ที่ดินผืนใหม่ของผมมาขอคำปรึกษาจากคุณด้วย”

“แต่ผมกลัวว่าคุณจะรอนานน่ะสิครับ”

“เรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาครับ วันนี้ผมว่าง ไม่ได้มีงานเร่งด่วนอะไร 

ผมรอได้ครับ”

ชายหนุ่มส่งรอยยิ้มที่เคลือบแฝงไว้ด้วยแผนการบางอย่างไปให้คน 

ที่กำลังจะกลายเป็นหมากโดยไม่รู้ตัว ปองธรรมไม่รู้ความหมายแฝงนั้น 

จึงยิ้มตอบ ชื่นชมความเอื้อเฟื้อของอีกฝ่าย
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“ถ้าอย่างนั้นผมขอเวลาสักครู่นะครับ”

เหมราชผายมือพร้อมกับค้อมศีรษะนิดหนึ่งแทนคำตอบ พอ 

คล้อยหลังเจ้าของห้อง เขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทันควันแล้วโทร. หา 

คนสนิท

“เตรียมมาร์เกตติงมือเซียนของเราไว้สักคน ฉันจะส่งไปช่วยสอน 

เด็กเล่นหุ้นซะหน่อย”

ชมพูนิษฐ์วางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะตัวเล็กตรงหน้า แล้วหันไปมอง 
ชายวัยสี่สิบกว่าๆ ที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามา หญิงสาวยกมือไหว้โดยไม่ต้องม ี

ผู้ใดกล่าวแนะนำ เพราะจำได้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นใคร

“สวัสดีค่ะ คุณอาปองธรรม จำนิดได้ไหมคะ”

ปองธรรมยกมือขึ้นรับไหว้ ก่อนจะเดินมาหย่อนกายลงบนเก้าอี้ 

ใกล้ๆ หญิงสาว แล้วจึงทักทาย

“โอ้โห...นี่คุณหนูนิดตัวน้อยคนนั้นหรือครับ เดี๋ยวนี้โตเป็นสาวสวย

เสียจนอาจำแทบไม่ได้แน่ะ” เขากระเซ้า แล้วไม่ลืมถามไถ่อาการป่วยของ 

บิดาหล่อนซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือตน

“วา่แตอ่าการของคณุพอ่เปน็ยงัไงบา้งครบั อาเหน็จากขา่วแลว้กร็ูส้กึ 

ไม่สบายใจจริงๆ นี่อาตั้งใจว่าจะรีบเคลียร์งานทางนี้ให้เสร็จ จะได้ไปเยี่ยม 

คุณชลัชเสียหน่อย”

“ขอบคุณคุณอามากนะคะที่มีแก่ใจนึกถึงคุณพ่อ” ชมพูนิษฐ์คลี่ยิ้ม 

เศรา้สรอ้ยใหอ้กีฝา่ย แลว้บอกตามความจรงิ “นดิขอเรยีนคุณอาตามตรงเลย 

นะคะว่าอาการของคุณพ่อยังทรงๆ อยู่เลย ต้องอยู่ในความดูแลของ 

คณุหมออยา่งใกลช้ดิ นดิกเ็ลยจา้งนางพยาบาลมาคอยดแูลทา่นอยา่งใกลช้ดิ 

ค่ะ”

“เข้มแข็งไว้นะครับคุณนิด คุณชลัชเป็นคนดี จะต้องหายวันหายคืน 

แน่ๆ ครับ” คนฟังปลอบใจ
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“นิดก็เชื่ออย่างนั้นค่ะ นิดถึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านมีกำลังใจ 

สู้ต่อไป” 

“ถ้าคุณนิดมีอะไรให้อาช่วยก็บอกได้นะครับ อาเต็มใจ” ปองธรรม 

ขันอาสา

ชมพูนิษฐ์มองอีกฝ่ายด้วยความซาบซึ้ง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้ว 

รีบกล่าวเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วก่อนที่ความกล้าจะหายไป

“อันที่จริง...ที่นิดมาพบคุณอาวันนี้ ก็เพราะมีเรื่องอยากรบกวนขอ 

คำปรึกษาจากคุณอานี่แหละค่ะ”

“คุณนิดมีปัญหาอะไรก็พูดมาเถอะครับ เผื่อว่าอาพอจะช่วยอะไร 

ได้บ้าง”

“คือ...ตอนนี้นิดมีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยน่ะค่ะ”

“คุณนิดอยากให้อาหาแหล่งเงินทุนให้หรือครับ”

“ปละ...เปล่าค่ะ” หญิงสาวรีบปฏิเสธทันควัน “นิดคงไม่กล้ารบกวน

คุณอาถึงขั้นนั้นหรอกค่ะ นิดเกรงใจ เพียงแต่ว่า...นิดอยากให้คุณอาช่วย 

หามาร์เกตติงมือดีให้หน่อยได้ไหมคะ คือ...นิดอยากเล่นหุ้นค่ะ”

“หุน้?” หนุม่ใหญอ่ทุานอยา่งสงสยั “อยา่บอกนะครบัวา่คณุนดิคดิจะ 

หาเงินด้วยวิธีการเก็งกำไรในระยะสั้น”

คนที่ถูกรู้ทันค่อยๆ พยักหน้ารับด้วยความจนใจ 

“นิดไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วค่ะ”

น้ำเสียงเบาหวิวของหญิงสาวทำให้คนฟังอดสะท้อนใจไม่ได้จนต้อง

เอ่ยปากถาม 

“คุณนิดลองติดต่อขอกู้จากธนาคารดูรึยังครับ”

“ลองแล้วค่ะ แต่งบส่วนใหญ่ที่ธนาคารปล่อยกู้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ 

เงินที่นิดต้องใช้ในการปรับปรุงสวนสนุกเลยค่ะ ครั้นจะให้นิดไปกู้เงิน 

นอกระบบ ดอกเบี้ยก็มหาโหดเหลือเกิน นิดบอกตามตรงว่าคงไม่กล้าเสี่ยง 

หรอกค่ะ”
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“คณุนดิคดิถกูแลว้ละครบั” ปองธรรมมองหนา้บตุรสาวผูม้พีระคณุ 

ด้วยความเห็นใจแล้วถามต่อ “แล้วคณะกรรมการบริหารท่านอื่นล่ะครับ  

ทั้งคุณไพศาลและคุณสมยศ ทำไมถึงไม่มีใครออกมาช่วยอะไรคุณนิด 

บ้างเลย”

พอได้ยินชื่อคนที่เป็นต้นเหตุ แววตาหญิงสาวก็พลันแข็งกร้าวขึ้น 

มาทันที

“จะชว่ยทำไมละ่คะ ในเมือ่นายไพศาลนัน่แหละทีเ่ปน็คนทำใหค้ณุพอ่ 

ต้องนอนป่วยเป็นอัมพฤกษ์แบบนี้” ชมพูนิษฐ์บอกด้วยน้ำเสียงกระด้าง 

เกือบระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่ 

“คณุพระ! ทำไมถงึเปน็อยา่งนัน้ไปไดล้ะ่ครบั กค็ณุชลชักบัคณุไพศาล 

เป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรือ” 

“นิดขอไม่กล่าวถึงตรงนั้นดีกว่าค่ะ จนกว่านิดจะหาหลักฐานมา 

มัดตัวคนผิดได้” หญิงสาวพยายามข่มเสียงให้ฟังเป็นปกติมากที่สุดเท่าที่ 

จะทำได้ แล้วอธิบายต่อด้วยสีหน้าเคร่งเครียด 

“ส่วนคณะกรรมการคนอื่นๆ ก็พากันหลงลมปากของนายไพศาล

กันหมด พวกเขาไม่ไว้ใจนิด หาว่านิดยังเด็กเกินกว่าจะดูแลสวนสนุกได้  

พอคุณพ่อป่วยไม่ทันไร พวกเขาก็พากันมาขอถอนหุ้นออกจากสุขสยาม  

นิดเลยต่อรองไปว่า ภายในครึ่งปีถ้านิดไม่สามารถบริหารสวนสนุกให้ 

กลับมามีกำไรเหมือนเดิมได้ละก็ นิดจะหาเงินมาคืนพวกเขาให้หมดค่ะ”

“แล้วคนพวกนั้นยอมหรือครับ” คนพูดถามอย่างเป็นกังวลแทน

“ยอมค่ะ เพราะนิดขู่ว่าถ้าพวกเขาไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ นิดก็จำเป็น 

ต้องให้ไปฟ้องร้องเอาในชั้นศาล แต่กว่ากระบวนการจะเสร็จคงกินระยะ 

เวลานาน แถมยังสิ้นเปลืองเงินทองและเวลาโดยใช่เหตุด้วย สู้ให้โอกาสนิด 

อีกสักหน่อยดีกว่า เพราะถึงจะเสียเวลา แต่ก็ยังได้เงินคืนครบทุกบาท 

ทุกสตางค์อย่างคุ้มค่า พวกเขาเลยยอมตกลงค่ะ”

“อย่างน้อยก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้เปลาะหนึ่งแล้วนะครับ” 
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ปองธรรมพลอยรู้สึกโล่งใจไปด้วย

“แต่ก็ยังไม่ทั้งหมดหรอกค่ะ เพราะก่อนหน้านี้นิดตั้งใจจะไปเสนอ

แผนงานปรับปรุงสวนสนุกให้นักธุรกิจคนหนึ่งพิจารณา แต่นิดก็ทำพลาด 

ทำให้ต้องมาพึ่งคุณอานี่แหละค่ะ”

“ไม่เป็นไรครับคุณนิด อย่าไปคิดถึงมัน” คนพูดเอื้อมมืออบอุ่น 

มาแตะไหล่บอบบาง พลางกล่าวให้กำลังใจ “คุณพ่อของคุณนิดชอบพูดไว้ 

เสมอว่าไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด เพียงแต่อย่าย้ำคิดย้ำทำ แค่ปล่อยให้ 

ความผิดหวังจากเราไป แล้วเลือกเก็บไว้เฉพาะเหตุการณ์ที่จะสอนใจเรา 

เท่านั้น จากนั้นจงลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง แล้วสักวันความสำเร็จจะต้องเป็น 

ของเราครับ”

“ขอบคุณค่ะ คุณอา” ชมพูนิษฐ์ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ตรงหน้าด้วย 

ความตื้นตัน “คุณพ่อท่านพูดไว้ไม่ผิดจริงๆ ว่าถ้าหากจวนตัวแล้วละก็  

ให้นิดนำเงินก้อนสุดท้ายมาขอคำปรึกษาจากคุณอา ท่านบอกว่าคุณอาจะ 

ช่วยทำให้มันงอกเงยค่ะ”

ปองธรรมมองดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและแวววิงวอน 

ด้วยความสงสารจับใจ ทั้งยังเห็นใจในเคราะห์กรรมที่เด็กสาวตัวเล็กๆ  

เช่นหล่อนต้องประสบเป็นที่สุด เขาจึงตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยเหลือหล่อน 

ทันใด

“ตกลงครับ อาจะช่วยคุณนิดหามาร์เกตติงมือดีที่ไว้ใจได้ให้ แต่ว่า 

อาขอเวลาสักสองสามวันนะ รอให้อาเคลียร์งานด้านนี้เสร็จก่อน แล้วอาจะ 

รีบจัดการให้”

“ได้ค่ะคุณอา ขอบคุณคุณอาอีกครั้งนะคะ” ชมพูนิษฐ์พูดด้วยความ 

ยินดี

หลงัจากนัน้หญงิสาวกพ็ดูคยุกบัเขาตอ่อกีเลก็นอ้ย กอ่นทีป่องธรรม 

จะเป็นฝ่ายขอตัว เพราะกลัวว่าแขกคนสำคัญที่ยังนั่งรออยู่ในห้องทำงาน 

จะรอนาน ซึง่ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยไ์มไ่ดก้ลา่ววา่เปน็ผูใ้ด และหญงิสาว 
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กไ็มไ่ดส้นใจใครรู่ส้ิง่ใดมากไปกวา่ความสำเรจ็ทีเ่ธอไดร้บั ชมพนูษิฐจ์งึไมเ่คย 

คาดคิดเลยว่า...ผู้ชายที่ชื่อ เหมราช พัทธนกิจอนันต์ จะตามไปรังควาน 

ถึงในอนาคต เพียงเพื่อจะเอาชนะเธอ!



เสียงเปิดประตูทำให้ชายร่างสูงที่นั่งอยู่ในห้องเงยหน้าขึ้นมอง 
ผู้จัดการหนุ่มใหญ่ซึ่งเดินกลับเข้ามาด้วยแววตาใคร่รู้เหลือคณา แต่ 

เหมราชจำต้องสงวนท่าทีเพื่อไม่ให้คนตรงหน้าสงสัย แล้วถามด้วยท่าทาง 

เป็นปกติ

“เสร็จธุระแล้วหรือครับ”

“ครับ” ปองธรรมพยักหน้ารับ ขณะเดินเข้าไปหย่อนกายนั่งลง 

บนเก้าอี้ด้านในตรงข้ามอีกฝ่าย “พอดีคุณนิด...เอ่อ...แขกคนที่ว่าน่ะครับ 

เธอมาขอคำปรึกษาผมนิดหน่อย”

“เธอคงสนใจอยากเลน่หุน้ละมัง้ครบั” คนฟงัถามเขา้ประเดน็ไดอ้ยา่ง 

แนบเนียน เพราะคนที่มาอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ต่างก็ต้องการ 

แสวงหากำไรด้วยวิธีการดังกล่าวแทบทั้งสิ้น 

ปองธรรมพยักหน้ารับแทนคำตอบ แล้วเล่าให้อีกฝ่ายฟังโดยไม่ได้

คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไร 

“ครับ เธอมาขอให้ผมช่วยแนะนำมาร์เกตติงมือดีให้สักคนน่ะครับ”

๔
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“มารเ์กตตงิหรอืครบั” ชายหนุม่เลกิคิว้เลก็นอ้ย ซอ่นรอยยิม้เจา้เลห่์ 

ไว้มิดชิดภายใต้หน้ากากแห่งความอารี แล้วจึงอาสาช่วยเหลือด้วยความ 

เตม็ใจ “ผมพอจะรูจ้กัอยูค่นหนึง่ เกง่เรือ่งการวเิคราะหต์ลาดมาก ไมท่ราบ 

ว่าคุณปองธรรมสนใจรึเปล่า ผมจะได้ให้วิภูช่วยติดต่อให้”

สิ่งที่เจ้าพ่อนักลงทุนกล่าวได้ผลเกินคาด เมื่อปองธรรมมีท่าทาง 

กระตือรือร้นขึ้นมาทันตา

“สนสิครับ แต่...ผมเกรงว่ามันจะเป็นการรบกวนคุณมากเกินไป” 

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ พวกเราคนกันเองทั้งนั้น มีอะไรพอ 

ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยๆ กันไป ถือซะว่าเป็นการตอบแทนเรื่องโครงการ 

ใหม่ที่ผมตั้งใจจะมาปรึกษาคุณปองธรรมวันนี้เลยก็แล้วกันครับ” คนที่รอ 

เวลานี้อยู่แล้วโบกมือบอกปัดอย่างใจกว้าง

“ขอบคุณมากนะครับคุณเหม ที่อุตส่าห์มีน้ำใจช่วยผมถึงขนาดนี้  

เอาเป็นว่าผมจะช่วยเหลือโครงการของคุณอย่างเต็มที่เลยครับ” ปองธรรม

ยิ้มกว้างให้คนตรงหน้าด้วยความจริงใจ 

เจ้าพ่อนักธุรกิจหนุ่มคลี่ยิ้มน้อยๆ ด้วยความยินดี ไม่ใช่เพื่อตอบรับ 

ความจรงิใจทีอ่กีฝา่ยมอบให ้แตเ่พราะกำลงันกึกระหยิม่ยิม้ยอ่งกบัแผนการ 

ยงิปนืนดัเดยีวไดน้กหลายตวัอยูใ่นใจ นอกจากปองธรรมจะไมห่วาดระแวง 

ตัวเขาแล้ว ยังทอดตัวเป็นสะพานให้เขาเดินข้ามไปหาคู่พิพาทอย่างง่ายดาย 

ทั้งยังให้ความร่วมมือช่วยเหลือธุรกิจของเขาอย่างเต็มใจ เรียกว่าแผนการ 

สร้างพระคุณในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ไม่ผิดไปจากแผนสร้าง 

พระเดชที่เขามักใช้อย่างเชี่ยวชาญเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงแผนตลบหลัง 

ที่เขากำลังจะนำไปใช้กับผู้หญิงดื้อด้านคนนั้นอีกด้วย 

เพียงแค่คิดว่าหล่อนจะทำหน้าอย่างไรกันหนอ...ในวันที่รู้ว่าตัวเอง 

แพ้เขาหลุดลุ่ย เหมราชก็ตื่นเต้นจนแทบจะอดใจรอให้ถึงวันนั้นไม่ไหว  

เพราะเขานี่ละที่จะได้ยืนค้ำหัวหล่อน แล้วเปล่งเสียงหัวเราะดังๆ เพื่อ 

ประกาศชัยชนะของตนให้คนไม่เจียมตัวได้รู้สำนึกเสียบ้างว่า...
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สุดท้าย...หล่อนก็ต้องกลายเป็นมดอีกตัวที่ถูกเขาบี้แบน!

 

“ทำอย่างนี้จะดีหรือครับ” วิภูตัดสินใจถามด้วยความสงสัย หลังจาก 
ขับรถพาเจ้านายหนุ่มออกจากอาคารตลาดหลักทรัพย์ได้พักใหญ่

“เรื่องอะไร” 

“ก็เรื่องที่เจ้านายกำลังลงทุนทำอยู่...” ลูกน้องหนุ่มที่ไม่กล้าก้าวก่าย

ได้แต่เกริ่นถาม

“จะเป็นอะไรไปล่ะ เงินแค่ไม่กี่สิบล้านไม่ทำให้ขนหน้าแข้งฉันร่วง 

หรอก ถือซะว่าเป็นค่าที่ดินที่ฉันเอาไว้ผ่อนจ่ายหล่อนล่วงหน้าก่อนก็ได้”  

เหมราชยิ้มมุมปากนิดๆ อย่างมาดมั่น

“แต่ผมเกรงว่าสุดท้ายแล้ว เธอก็จะยังไม่ยอมขาย...” 

วิภูยังพูดไม่ทันจบ คนที่เหล่มองมาอยู่ก่อนแล้วก็เอ่ยติคล้ายกับ 

เบื่อหน่าย

“อย่าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมไปหน่อยเลย แกอยู่กับฉันมาตั้งนาน 

เกิดไม่มั่นใจฝีมือของฉันขึ้นมารึไง”

“ไม่ใช่อย่างนั้นครับ” วิภูรีบบอกปัด

“งั้นก็ไม่ต้องแย้งอะไรอีก ฉันรำคาญ!”

วิภูที่ยังคงนึกค้านในใจไม่ได้กล่าวอะไร นอกจากรับคำว่า “ครับ” 

หลังจากนั้นเขาก็ดึงสายตาและสมาธิกลับมาสู่ท้องถนนเบื้องหน้า  

ทว่าความคิดบางส่วนยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของนายหนุ่มและคู่อริสาว 

หล่อนมีแววตามุ่งมั่น และทันทีที่เขาได้เห็น วิภูก็เชื่อมั่นว่าหล่อนจะไม่มีวัน 

ยอมศโิรราบใหแ้กเ่จา้นายของเขาอยา่งเดด็ขาด ไมว่า่เหมราชจะงดัเลห่เ์หลีย่ม 

กลใดมาใช้เล่นงานหล่อนก็ตาม

สุดท้ายคนที่จะต้องเจ็บปวดจากการเล่นเกมห้ำหั่นในครั้งนี้อาจ 

ไม่ได้มีเพียงหล่อนคนเดียวก็ได้

เรื่องนี้วิภูค่อนข้างแน่ใจ เพราะรู้ซึ้งถึงความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ 
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ภายในจิตใจลึกๆ ของนายหนุ่มเป็นอย่างดี วันใดที่เหมราชได้เห็นความ 

ย่อยยับของหญิงสาวซึ่งแหลกคามือเขา ได้มองร่างกายสะบักสะบอมที่ 

ทนแบกรับความทุกข์ระทมแสนสาหัสจากสิ่งที่เขาก่อขึ้น และได้เพ่งพิศ 

น้ำตาที่ไหลอาบทั่วดวงหน้างาม วันนั้น...วิภูกล้าเอาหัวเป็นประกันเลยว่า  

เจ้าตัวจะเจ็บช้ำยิ่งกว่าหล่อนหลายเท่านัก 

นั่นเพราะเหมราชไม่ใช่คนใจคอโหดเหี้ยมอย่างที่ใครๆ เข้าใจ

และนีก่เ็ปน็สิง่ทีล่กูนอ้งผูจ้งรกัภกัดตีอ่นายนกึกงัวลจนตอ้งตดัสนิใจ

ปริปากถาม เพราะเขามั่นใจว่าการลงทุนในครั้งนี้...จะเสียเปล่า

นับตั้งแต่เกิดความผิดปกติขึ้นกับเหมราชยามจ้องมองสาวน้อย 

ที่ยืนอยู่หน้าสวนสนุกชนิดไม่วางตา แววตาที่ส่องประกายแห่งความ 

ปรารถนาจากหัวใจอย่างลึกซึ้งก็ดูเหมือนมีแรงดึงดูดมหาศาล พร้อมจะ 

กลืนกินร่างของอีกฝ่ายให้จมหายไปในดวงตาคมกล้า

นี่สินะที่เขาเรียกกันว่า...ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ 

เพราะมันชัดเจนเสียจนคนอย่างเขากล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่า  

ไม่เคยเห็นผู้เป็นนายให้ความสนใจผู้หญิงคนไหนมากเท่าหล่อนมาก่อน  

ทั้งที่หล่อนเป็นเพียงผู้หญิงบอบบาง ไม่ได้แตกต่างจากสาวสวยคนอื่นๆ 

เท่าไรนัก

ยกเว้น...ใบหน้าหยิ่งผยองและแววตาทะนงคู่นั้นที่สะกดสายตา 

ของเจ้านายเขาได้

วิภูเชื่อว่าเหมราชติดอยู่ในบ่วงพิศวาสตั้งแต่วันนั้น ไม่เช่นนั้นคนที่ 

เกลียดการรอคอยเข้าไส้อย่างเขาคงไม่ยอมปล่อยให้หล่อนยืนขวางทางรถ 

อยู่นานสองนานโดยไม่ทำอะไร ในขณะที่ตัวเองมีนัดเจรจาธุรกิจสำคัญ 

รออยู่เป็นแน่ นี่ยังหมายรวมถึงการปล่อยตัวหล่อนไปอย่างง่ายดายทุกๆ  

ครั้งที่หล่อนกล้าหักหน้าเจ้านายหนุ่มอย่างไม่ไว้หน้าอีกด้วย

เมือ่ลองประมวลถงึเหตแุละผลทัง้หมดทัง้มวลดูแลว้ วนิาทนีีว้ภิกูย็ิง่ 

ปักใจเชื่อมั่นว่า แรงปรารถนาที่ทะลักล้นออกมาจากกายของเจ้านายหนุ่ม 
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จะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้มันอาจจะ 

กลายเป็นตัวหลอมละลายหัวใจอันแข็งกร้าวของพญามารให้อ่อนแอลง  

จนไม่สามารถต้านทานแรงสิเน่หาที่เกิดขึ้นได้

ทา้ยทีส่ดุ สิง่ทีห่ลงเหลอืไวห้ลงัการฟาดฟนักบัหญงิสาวแลว้อาจมใิช่

ชัยชนะ แต่เป็น...ความปราชัย

วิภูได้แต่ภาวนาขอให้เหมราชมองเห็นสิ่งที่รอเขาอยู่เบื้องหน้า  

เพราะไม่อยากให้คนที่เขารักและเทิดทูนก้าวพลาดจนต้องมานั่งเสียใจ 

ภายหลังบนที่ดินผืนทองซึ่งเขาพยายามไขว่คว้ามา เหมราชจะต้องจ่าย 

ค่าตอบแทนในราคาสูงลิ่ว ยิ่งเขาต้องการครอบครองมันมากเท่าไร ก็ยิ่ง 

ต้องวางเดิมพันมากขึ้นเท่านั้น แล้วในที่สุด...สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในอุ้งมือ 

ของเขาอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความรักที่ไม่อาจมีค่าหากเทียบกับ 

เงินตราก็เป็นได้

วภิเูกบ็สิง่ทีเ่ขาครุน่คดิเอาไวเ้พยีงในใจ กอ่นจะบงัคบัพวงมาลยัเลีย้ว 

รถเข้าสู่ลานจอดด้านหน้าอาคารพัทธนกิจ แล้วหันมารอรับคำสั่งของคนที่ 

นั่งอยู่ที่เบาะหลังอย่างเงียบสงบ

“พรุ่งนี้ฉันจะไปเกาะล้าน นายอย่าลืมเตรียมเอกสารหลักฐานการ 

กู้เงินทั้งหมดของรีสอร์ตปรายรักไว้ให้ฉันด้วย” เหมราชกล่าวสั้นๆ จากนั้น 

พนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าบริษัทก็เดินมาเปิดประตูให้เขาก้าวลง 

จากรถอย่างสุภาพ

สว่นคนทีย่งัคงนัง่อยูใ่นตำแหนง่เดมิกพ็ยกัหนา้รบั และคอ่ยๆ ขบัรถ 

ออกไปจากหน้าอาคาร

หลงัจากพลาดหวงัทีจ่ะไดน้กัธรุกจิชาวสงิคโปรม์าเปน็หุน้สว่นคนใหม่ 
เพราะถูกเหมราชขัดขวาง ชมพูนิษฐ์จึงจำต้องยอมตัดใจ และกลับมานั่ง 

ครุน่คดิหาทางฟืน้ฟสูวนสนกุสขุสยามอกีครัง้อยา่งเรง่ดว่น หญงิสาวนัง่อา่น 

เอกสารแผนการดำเนินงานกองพะเนินตั้งแต่เช้ายันบ่าย จนกระทั่งพอจะ 
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เห็นทางรอดด้วยวิธี ‘แบ่งปลากิน’ ตามที่บิดาเคยสอนเอาไว้

‘ถ้ามีปลาอยู่ตัวเดียว นิดจะทำยังไงให้เราได้กินมันตลอดปี’

ด้วยความที่ตอนนั้นยังเด็กอยู่ เธอจึงไม่ทราบความนัยที่ท่าน 

ต้องการให้คิด ชมพูนิษฐ์เลยบอกไปตามประสาซื่อทันที

‘ก็เอามันไปขายสิคะ จะได้เก็บเงินไว้ซื้อตัวใหม่ในวันหน้า’

คำพูดของเธอทำให้บิดามองมาด้วยแววตาอบอุ่นพร้อมกับรอยยิ้ม 

เอ็นดู เธอจึงรู้ว่าความคิดของตนช่างตื้นเขินเพียงใด

‘ไม่ได้หรอกลูก ขายปลาแค่ตัวเดียวจะได้เงินสักกี่บาทกันเชียว สู้เรา 

เอาปลาตัวนั้นไปแกง แล้วแบ่งให้เพื่อนบ้านได้ทานด้วยกันไม่ดีกว่าหรือลูก’

‘ถ้าทำอย่างนั้นก็เท่ากับเราขาดทุนน่ะสิคะคุณพ่อ นอกจากจะต้อง 

แบ่งของให้คนอื่นแล้ว ยังไม่ได้สตางค์คืนอีก’

‘เด็กโง่ จำคำพ่อเอาไว้นะลูก ‘กำไร’ ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวเงิน 

เสมอไป ‘การให้’ ก็ถือเป็นการสร้างกำไรที่ดีได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  

เพราะปลาตัวที่ลูกแบ่งปันให้คนอื่นในวันนั้นมันจะย้อนกลับมาหาลูกใน 

วันหลัง’

ถึงตอนนี้ชมพูนิษฐ์เพิ่งเข้าใจความหมายของประโยคที่ว่า ‘แบ่ง...

เพื่อรับในวันข้างหน้า’ และเธอก็กำลังจะปฏิบัติตามแนวทางของท่านเพื่อ 

ให้ได้รับสิ่งที่มีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทอง นั่นก็คือน้ำใจ ซึ่งเธอจะได้ 

คืนกลับมาแบบไม่มีวันหมด

ดังนั้นหญิงสาวจึงตั้งใจจะนำคูปองส่วนลดค่าเข้าสวนสนุก ซึ่งเป็น 

โปรโมชันที่เธอกับพนักงานช่วยกันจัดทำขึ้น ไปฝากขายกับ ‘มิตร’ ที่เธอ 

กำลังจะเดินทางไปขอพึ่งเขา โดยจะนำข้อเสนอที่น่าสนใจไม่แพ้กันไปเป็น 

การแลกเปลี่ยนด้วย

ชมพูนิษฐ์คิดอย่างกระหยิ่มใจ ปิดแฟ้มแล้วหยิบมันติดมือออกไป 

หาเลขาฯ หน้าห้อง

“คุณรติรส ช่วยถ่ายเอกสารให้นิดสักสองสามชุดทีค่ะ พรุ่งนี้นิด 
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จะเอาไปคุยงานที่เกาะล้าน”

“ได้ค่ะ”

ชมพูนิษฐ์เดินทางมายังพัทยาใต้ แล้วนั่งเรือเฟอร์รีข้ามฟากต่อมา 
ยงัเกาะลา้น หญงิสาวยิม้ใหช้ายหนุม่เจา้ถิน่รา่งสงูโปรง่ทีย่นืโบกมอือยูไ่มไ่กล  

หยิบกระเป๋าสัมภาระใบย่อมขึ้นสะพายหลัง แล้วรีบก้าวขึ้นฝั่งเดินไปหา 

เจ้าตัวอย่างว่องไว

“สวัสดีค่ะ พี่ณพ” ชมพูนิษฐ์ยกมือไหว้เพื่อนชายคนสนิทที่อายุ 

มากกว่า ซึ่งอุตส่าห์ออกมารอรับเธอด้วยตัวเอง

“ไม่ได้เจอกันนานเลยนะนิด เผลอแป๊บเดียวคนเก่งของพี่โตเป็น 

สาวซะแล้ว”

ชมพูนิษฐ์ยิ้มรับคำทักทายอันอบอุ่น ไม่ว่าเวลาจะผ่านเลยไปสักกี่ปี 

เขาก็ยังคงเป็นพี่ชายที่น่ารักของเธอเสมอ

“นิดไม่ได้มารบกวนพี่ณพกะทันหันเกินไปใช่ไหมคะ” เธอถามยิ้มๆ 

เพราะรู้คำตอบดีอยู่แล้ว

“นิดมารบกวนพี่ช้าเกินไปต่างหากล่ะ” อรรณพฉีกยิ้มกว้าง พลาง 

เอื้อมมือไปรับสัมภาระของหญิงสาวมาแบกไว้

ชมพูนิษฐ์ขอบคุณคนตรงหน้าเบาๆ พร้อมกับมองเขาด้วยแววตา 

ชื่นชม อรรณพเป็นบุตรชายคนโตของอิทธิ...เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของ 

บิดา ซึ่งเธอเดินทางมาขอความช่วยเหลือเรื่องงานหลังจากที่โทร. เล่า 

เรื่องราวและความจำเป็นให้เขาฟังเมื่อสองสามวันก่อน

“นิดไม่กลัวพี่ณพว่าหรอกค่ะ แต่เกรงใจคุณลุงต่างหาก ที่จู่ๆ ก็มี 

เรื่องเดือดร้อนมาขอพึ่งท่าน” 

“จะเกรงอกเกรงใจอะไรกัน นิดก็รู้นี่นาว่าครอบครัวพี่เต็มใจ 

ช่วยเหลือนิดเสมอ แล้วเรื่องที่นิดขอ...ก็แค่ฝากขายบัตรผ่านสวนสนุก 

ในงานเอกซ์โปเท่านั้นเอง ทำไมพี่จะทำให้ไม่ได้ล่ะ อย่าว่าแต่ขอพื้นที่เล็กๆ 
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เลย จะขอสักครึ่งบูทพี่ก็ให้ได้นะ”

“ขอบคุณค่ะพี่ณพ” หญิงสาวกล่าวอย่างซึ้งใจ 

“เอาเถอะ ไม่ต้องคิดมากหรอก” อรรณพโบกไม้โบกมือเป็นเชิงห้าม 

ไม่ให้หญิงสาวถือเป็นบุญคุณมากมายนัก แล้วจึงกล่าวต่อ “เดี๋ยวเราเอา 

ของไปเก็บที่ห้องพักก่อน แล้วออกไปเดินเล่นชายหาดกันสักพัก เย็นๆ  

พีถ่งึจะพานดิไปกราบคณุพอ่ เพราะตอนนีท้า่นกำลงัมแีขก คงไมส่ะดวกคยุ 

กับเราหรอก”

“ค่ะ” ชมพูนิษฐ์พยักหน้าเข้าใจ แล้วเดินเคียงข้างชายหนุ่มไปยัง 

‘รีสอร์ตปรายรัก’ โดยไม่ได้คาดคิดเลยว่าโชคชะตาจะเล่นตลกให้เธอ 

โคจรมาพบกับคู่ปรับที่มิปรารถนาจะต่อกรด้วยเลยแม้แต่น้อย...อีกครั้ง

เจ้าหนี้รายใหญ่จอมเขี้ยวของรีสอร์ตสวยกำลังนั่งเอนกายไขว่ห้าง 
อย่างสบาย มองดูลูกหนี้ที่นั่งหลบตาเขา พร้อมกับยิ้มน้อยๆ ชวนให้คน 

ถูกมองรู้สึกขนลุกขนชัน จากนั้นก็ถามถึงเงินต้นเงินดอกที่หายไปนาน 

เกือบสามเดือนเต็ม 

“ขอโทษทีนะครับที่ผมมากะทันหันไปหน่อย หวังว่าคงไม่เป็นการ 

รบกวนคุณอิทธิมากเกินไปนะครับ”

เหมราชดักคอ รู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้อยากเจอหน้ากัน เพราะถ้า 

เห็นเขาเมื่อไร...ย่อมหมายความว่าอีกฝ่ายต้องจ่ายหนี้ให้เขาครบถ้วนโดย 

ไม่มีการผ่อนผัน

“ไม่เลยครับ ผมไม่เคยคิดว่าเป็นการรบกวนเลยสักนิด นี่ก็ตั้งใจว่า 

จะแวะไปหาคุณอยู่พอดี แต่เผอิญว่าคุณมาเยี่ยมผมถึงที่เสียก่อน” อิทธิ 

รีบพูดแก้ตัวพัลวัน

“อย่างนั้นเหรอครับ” คนฟังกระตุกยิ้ม “งั้นก็แสดงว่าผมคงจะ 

เข้าใจผิด คิดไปเองว่าคุณกำลังจะเบี้ยว ไม่ยอมจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่”

อิทธิฟังแล้วแทบสะดุ้งโหยง ทั้งที่อีกฝ่ายไม่ได้แสดงท่าทางคุกคาม 
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หรือวางอำนาจใส่เขา แต่ความหมายที่สื่อออกมานั้นชัดเจนจนน่าประหวั่น 

ยิ่งกว่าการตกอยู่ในวงล้อมของอันธพาลที่กระเหี้ยนกระหือรืออยาก 

เข่นฆ่าเขาให้ตายหลายสิบเท่านัก

“ผมขอโทษครับคุณเหมราช ผมไม่เคยคิดจะเบี้ยวคุณเลย แต่ 

สองสามเดือนมานี้เป็นช่วงโลว์ซีซัน ยอดจองห้องพักจึงลดลงไปมาก ผม 

เลยต้องเอาเงินไปออกบูทเรียกลูกค้าในงานท่องเที่ยวไทยก่อน เพื่อจะได้ 

มีเงินไปจ่ายคืนคุณให้ครบทุกบาททุกสตางค์ไงครับ” อิทธิรีบแจงข้อสงสัย 

ให้เจ้าหนี้รายใหญ่เข้าใจเป็นการด่วน

“คุณกำลังจะบอกผมว่า...ให้ผมรอไปก่อนใช่ไหมครับ” เขาหรี่ตา 

ถาม

“ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับ เพียงแต่อยากจะขอความ 

เห็นใจจากคุณเหมราช...”

เจ้าของรีสอร์ตกล่าวยังไม่ทันจบ คนที่คร้านจะฟังก็โพล่งขึ้นอย่าง 

ไม่ไว้หน้า เพราะเบื่อข้ออ้างเดิมๆ ของบรรดาลูกหนี้ที่เขาได้ยินมานับครั้ง 

ไม่ถ้วน

“กฎก็ต้องเป็นกฎครับ หวังว่าคุณอิทธิคงจะเข้าใจ และไม่ทำให้ผม 

ลำบากไปมากกว่านี้”

“โธ่ คุณเหมราช ช่วยยืดเวลาให้ผมอีกสักหน่อยเถอะครับ ไม่ใช่ว่า 

ผมคิดจะเหนียวหนี้หรือไม่ยอมจ่ายอะไรนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมดิ้น 

ไม่ออกจริงๆ ช่วยรอผมอีกสักเดือนได้ไหมครับ รอให้ผมได้เงินจากการ 

ออกบูทเสียก่อน แล้วผมจะรีบชำระคืนให้ทั้งต้นทั้งดอกเลยนะครับ” 

อิทธิอ้อนวอนด้วยสีหน้าซีดเซียว ถ้าไม่ติดที่ตนเป็นผู้ใหญ่กว่า 

อีกฝ่ายอยู่มาก เขาอาจยกมือไหว้เจ้าตัวไปแล้วก็ได้ หากจะทำให้เจ้าหนี้ 

กิตติมศักดิ์รายนี้เห็นใจในความยากลำบากของเขาขึ้นมาบ้าง แต่ว่าที่ไม่ทำ 

...ไม่ใช่เพียงเพราะความต่างด้านอายุเท่านั้น แต่เพราะอิทธิรู้ดีว่าต่อให้ 

คุกเข่าก้มลงกราบ เหมราชก็ไม่มีวันใจอ่อนยอมผ่อนผันทั้งเงินต้นและ 
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เงินดอกให้เขาแน่นอน

นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อิทธิหายหน้าไปเฉยๆ ไม่ได้โทร. บอกเรื่อง 

ความขัดสนที่กำลังประสบอยู่ให้เจ้าหนี้ใหญ่รู้ เพราะกะจะถ่วงเวลาไว้ช่วง 

สั้นๆ จนกว่ารายได้จากการออกบูทในงานเอกซ์โปสัปดาห์หน้าจะเข้ามา 

นอนอยู่ในบัญชีของเขา ถึงตอนนั้นอิทธิจะแบ่งเงินออกเพื่อนำไปจ่ายหนี้สิน 

ทั้งหมดที่ติดค้างเจ้าตัวอยู่ ซึ่งเขาคิดว่าแผนการครั้งนี้น่าจะได้ผล เพราะ 

เจ้าพ่อเงินกู้หนุ่มอาจไม่ทันสังเกตหรือมีเวลามานั่งดูว่าลูกหนี้คนไหนบ้าง 

ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้เขาในช่วงเดือนสองเดือนนี้

ทวา่...อทิธคิดิผดิถนดั เพราะยงัไมท่นัถงึกำหนดชำระหนีง้วดทีส่ามด ี 

เจ้าตัวก็แล่นตามมาทวงเงินเขาถึงที่เสียแล้ว แค่สายตาเหยียดหยันที่ 

เจ้าตัวมองมาก็ให้ความรู้สึกน่าอึดอัดและคาดเดาอะไรได้ยากเหลือเกิน 

แล้ว อิทธิจึงนั่งสงบปากสงบคำ จวบจนเหมราชเป็นฝ่ายพูดความประสงค์

ออกมาสั้นๆ

“ถึงผมจะรู้สึกเห็นใจคุณมาก แต่ก็คงไม่สามารถผ่อนผันให้คุณได ้

มากกว่าคนอื่น ไม่อย่างนั้นจะเสียการปกครองกันไปหมด เอาเป็นว่าผมให้ 

เวลาคณุสามวนั ระหวา่งนัน้ผมจะไมค่ดิดอกเบีย้คณุเพิม่ แตคุ่ณตอ้งหาเงนิ 

มาคืนผมทั้งหมด หวังว่าคุณคงจะเข้าใจ”

พดูจบ เหมราชกล็กุขึน้ยนื แลว้หมนุกายเดนิออกไปจากหอ้งรบัแขก 

ทันที

“เดี๋ยวสิครับคุณเหมราช!” อิทธิรีบลุกตามอีกฝ่ายไป แต่เพราะ 

ชายหนุ่มก้าวขาฉับๆ ทำให้เขาเดินตามไม่ทัน ครั้นทั้งสองก้าวพ้นประตู 

หน้ารีสอร์ตได้ไม่เท่าไร อิทธิก็ต้องรีบเบรก เมื่อคนที่เดินอยู่ข้างหน้าหยุด

ชะงักเสียดื้อๆ

เจ้าของร่างสูงหยุดการเคลื่อนไหวกะทันหัน ไม่ใช่เพราะคำร้องขอ 

ของลูกหนี้ที่เดินตามหลังเขาอยู่ แต่เป็นเพราะสายตาคมปลาบเหลือบไป 

เห็นสองหนุ่มสาวที่เดินเคียงคู่หัวร่อต่อกระซิกกันอย่างมีความสุขอยู่ตรง 
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ชายหาดนั่นต่างหาก ดูแล้วชวนให้ขัดหู ขัดตา และขัดใจเป็นที่สุด เหมราช 

จึงหันขวับมาทางเจ้าของรีสอร์ต พลางกระชากเสียงถามอย่างเอาเรื่อง

“นั่นลูกชายคุณใช่ไหม”

“ใช่ครับ นั่นอรรณพ ลูกชายคนโตของผมเอง” อีกฝ่ายตอบเสียง 

เบาหวิว แล้วถามอย่างขลาดๆ “คุณเหมราชมีอะไรกับลูกชายผมรึเปล่า 

ครับ”

“มี!”

น้ำเสียงที่ตอบกลับยิ่งฟังห้วนจัดกว่าตอนเอ่ยปากทวงหนี้เขาเสียอีก 

ทำให้คนถามถึงกับหน้าเสีย รีบบอกอย่างร้อนรน

“ตาณพแกยังเด็กอยู่มาก ถ้าทำอะไรผิดกาลเทศะหรือทำให้คุณ 

เหมราชไม่พอใจละก็ ผมหวังว่าคุณจะไม่ถือสาหาความแกนะครับ”

“คงจะไม่ได้ เพราะผมอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรกับผู้หญิงคนนั้น” 

คนถามบุ้ยใบ้ไปยังหญิงสาวอีกคน เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีท่าทางฉงนสงสัย

อิทธิขมวดคิ้วมองตาม แล้วจึงหันมาสบตาเจ้าหนี้หนุ่มอีกครั้ง เห็น 

ประกายแวววาวทีแ่สดงความเปน็เจา้ขา้วเจา้ของอยา่งเดน่ชดัในดวงตาคูน่ัน้  

จึงพอจะเข้าใจสถานะของบุตรชายที่อยู่ในความคิดของคนตรงหน้าขึ้นมา 

บ้าง เพราะมันไม่มีคำใดที่อธิบายได้ดีไปกว่าคำว่า ‘บังอาจ!’

“คุณหมายถึงหนูนิดน่ะเหรอครับ แกเป็นลูกสาวเพื่อนรักของ 

ผมเอง ก็เลยสนิทกับตาณพเหมือนเป็นพี่น้องกันแท้ๆ เพราะเป็นเพื่อน 

เล่นมาตั้งแต่เด็กๆ น่ะครับ” อิทธิพยายามฝืนยิ้มขณะแก้ต่างให้บุตรชาย 

“งั้นเหรอครับ” เหมราชเลิกคิ้ว ใบหน้าคมคายคลายความบึ้งตึง 

ลงเล็กน้อย แต่ยังคงไม่สบอารมณ์เหมือนเดิม ก่อนจะยิงคำถามต่อมาว่า 

“แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่ล่ะครับ”

อิทธิไม่ได้ตอบทันที เพราะกำลังชั่งใจอยู่ว่าสมควรพูดเรื่องส่วนตัว 

ของหญิงสาวออกไปหรือไม่ แต่คนที่เกลียดการรอคอยกลับยิ่งเร่งเร้า  

พร้อมทั้งยกผลประโยชน์ที่อีกฝ่ายไม่มีทางปฏิเสธได้ขึ้นมาอ้าง
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“ทำไมถงึเงยีบไปละ่ครบั หรอืวา่คณุอทิธไิมอ่ยากไดเ้วลาผดัผอ่นหนี้ 

จากผมแล้ว”

“ไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณเหมราช” เจ้าตัวรีบบอกเร็วจี๋ “เพียงแต่ที่ผม 

ไม่กล้าพูดเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูนิดเขาน่ะครับ”

“ถ้าเป็นแบบนั้นคุณยิ่งต้องรีบบอกผมมา” 

เหมราชสั่งเสียงเฉียบด้วยท่วงท่าคุกคามอย่างเด่นชัด ทำเอาอิทธิ 

แทบขวัญผวา นึกหวั่นใจในความบ้าระห่ำที่สะกดกลั้นเอาไว้ภายใต้ท่าทาง 

สุขุมเยือกเย็น ใบหน้าของเขาแข็งกระด้างดุจพญามารที่สามารถสร้าง 

และทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายในชั่วพริบตา ผู้เป็นเจ้าของรีสอร์ต 

ซึ่งยังมีคดีติดค้างอยู่กับเขาเลยยิ่งไม่กล้าแข็งข้อ รีบเปิดปากสารภาพหมด 

เปลือก

“เธอมาฝากขายตั๋วสวนสนุกที่บูทของผมน่ะครับ”

“ในงานท่องเที่ยวไทย?”

“ใช่ครับ” อิทธิพยักหน้ารับ “ผมเห็นว่าไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงอะไร 

ก็เลยรับปากเธอไปครับ”

“ใจบุญจังเลยนะครับคุณอิทธิ” เหมราชพูดราวกับตื้นตัน ใบหน้า 

ดุดันพลันปรากฏรอยยิ้มอย่างรวดเร็ว “ผมคงต้องทบทวนข้อตกลงของ 

เราทั้งหมดอีกครั้งซะแล้วละครับ เพราะสมัยนี้คนดีๆ ใช่ว่าจะหากันได้ 

ง่ายๆ ผมไม่ควรทำอะไรที่เป็นการเสียมารยาทกับคุณเลย ไม่ควรจริงๆ”

เหมราชแตะข้อศอกอีกฝ่ายให้เดินกลับเข้าไปในห้องรับรองด้วยกัน 

ใหม่ เล่นเอาอิทธิถึงกับงงงันกับท่าทางที่เปลี่ยนไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ 

ของเจ้าหนี้หนุ่ม จับต้นชนปลายไม่ถูก

แทนที่จะดีใจเมื่อได้รับโอกาสดังที่เจ้าตัวบอก อิทธิกลับเกิดความ 

หวาดระแวงขึ้นมา เพราะเขารู้ดีว่ายังมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ในแววตาที่มา

พร้อมกับรอยยิ้มอารีนั้น มิหนำซ้ำลางสังหรณ์ที่มักจะแม่นยำเสมอมายัง 

ร้องบอกเขาอีกว่าข้อตกลงของอีกฝ่ายคงไม่ธรรมดา มันอาจต้องแลกด้วย 
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ความกล้ำกลืนฝืนทน ซึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจว่าคงไม่ต่างกับการที่เขาต้อง 

เพยีรวงิวอนขอผอ่นผนัหนีส้นิเหมอืนเมือ่ครูน่ี ้หรอืไมก่อ็าจจะแยย่ิง่กวา่นัน้ 

เพราะเขาเชื่อว่า...

คนอย่าง เหมราช พัทธนกิจอนันต์ ไม่เคยปรานีใครเพียงเพราะ 

ความสงสารเป็นอันขาด!

ตกเยน็วนันัน้ อรรณพกพ็าชมพนูษิฐไ์ปพบบดิาตามทีบ่อก ภาพแรก 
ที่ทั้งสองเห็นหลังจากเดินเข้าไปในเรือนรับรองแล้วก็คือ ภาพชายสูงวัย 

ที่กำลังนั่งก้มหน้ากุมขมับอยู่บนโซฟาตัวเขื่องกลางห้อง

ชมพูนิษฐ์หันมาสบตาคนข้างกายด้วยความสงสัย เพราะไม่รู้ว่าเกิด 

เหตุร้ายแรงอันใดกับคุณลุงที่เธอเคารพรักหรือไม่ จะใช่เรื่องที่เธอมาขอ 

ความช่วยเหลือหรือเปล่า บางทีท่านอาจลำบากใจที่จะช่วยเหลือเธอก็เป็น 

ได้ แต่ไม่กล้าปฏิเสธให้เสียน้ำใจ หญิงสาวจึงไม่กล้าเอื้อนเอ่ยคำใดออกไป 

ได้แต่รอให้อรรณพเป็นผู้เริ่มกล่าวทักทายบิดาของเขาแทน

“พ่อครับ”

“อ้าว ณพ...หนูนิด”

อทิธเิงยหนา้ขึน้มองดว้ยรอยยิม้ซดีเซยีว หญงิสาวสงัเกตเหน็วา่แววตา 

ที่ทอดมองมาที่เธอดูอึดอัดอย่างไรชอบกล คนที่กำลังจะมาขอความ 

ช่วยเหลือจึงหน้าสลดลง แต่ก็ไม่กล้าถามอะไรออกไป เพราะเกรงจะเป็น 

การเสียมารยาท

“สวัสดีค่ะคุณลุง”

“ไหว้พระเถิดลูก” อิทธิพูดเสียงอ่อน แล้วชักชวนให้ทั้งสองเข้ามานั่ง 

ใกล้ๆ จากนั้นจึงกล่าวเข้าเรื่อง “ที่หนูนิดจะฝากขายตั๋ว ตกลงว่าลุงจะช่วย 

นะ”

“ขอบคุณมากนะคะคุณลุง” หญิงสาวยิ้มกว้างด้วยความดีใจ รู้สึก 

โลง่อกขึน้มาบา้ง จงึหยบิเอกสารในกระเปา๋สง่ใหอ้กีฝา่ยดู “อนันีเ้ปน็ตวัอยา่ง 
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คูปองที่นิดจะฝากขายในงานค่ะ”

“อืม”

ผูส้งูวยัรบัไปดแูกนๆ เหมอืนไมม่กีะจติกะใจ ทำใหช้มพนูษิฐห์นา้เสยี 

อีกครั้ง แต่เธอก็ยังไม่ถอดใจ รีบขอความเห็นต่อ

“คุณลุงว่าเป็นยังไงบ้างคะ มีอะไรที่นิดต้องปรับปรุงเพิ่มไหม”

“ไม่นี่” อีกฝ่ายส่ายหน้า แล้วถามสั้นๆ “ว่าแต่หนูทำตั๋วเสร็จหรือ 

ยังล่ะ”

“จวนเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวนิดจะส่งไปให้คุณลุงที่งานเลยนะคะ คุณลุง

จะได้ไม่ต้องลำบากเป็นธุระให้นิดอีก” เธอบอกอย่างเกรงใจ

“เอาสิ แล้วแต่หนูนิดสะดวก” อิทธิรีบกล่าวรวบรัดตัดความ แล้ว 

เตรียมจะผละหนี เพราะทนสู้หน้าเด็กสาวไม่ไหว “หนูนิดมีอะไรอีกไหม  

ถ้าไม่มีลุงคงต้องขอตัวไปทำงานต่อนะ ถ้าหนูขาดเหลืออะไรให้ณพดูแลต่อ 

ก็แล้วกัน”

พูดจบเจ้าบ้านก็เตรียมจะลุกขึ้นเดินจากไป แต่หญิงสาวรั้งตัวเขา 

เอาไว้เสียก่อน เพราะเธอยังมี ‘ของ’ ที่จะตอบแทนน้ำใจเขา

“เดี๋ยวค่ะคุณลุง นิดยังมีธุระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะ” ชมพูนิษฐ์รีบ 

ยื่นเอกสารอีกปึกไปวางตรงหน้า “คือนิดรู้มาว่าคุณลุงมีสวัสดิการจะพา 

พนกังานไปทอ่งเทีย่วชว่งปลายปนีะ่คะ่ นดิกเ็ลยจดัเตรยีมแผนการตัง้แคมป ์

ภายในสวนสนุกไว้ให้ นิดคิดกิจกรรมไว้เยอะแยะมากมาย ถ้าคุณลุง 

ไม่รังเกียจ นิดอยากให้ลองเปิดดูสักหน่อยค่ะ เพราะนิดตั้งใจทำมาเพื่อ 

เป็นการตอบแทนน้ำใจของคุณลุงโดยเฉพาะเลยนะคะ”

อิทธิมองแฟ้มตรงหน้าอย่างชั่งใจ ยอมเปิดอ่านเพียงไม่กี่หน้าก็ปิด

ลง แล้วรีบส่งคืนให้หญิงสาว เพราะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจดีที่สอดแทรกไว้ 

ภายในแผนงานซึ่งทำออกมาอย่างละเอียดสมบูรณ์ จนเขาละอายใจ

“ไม่ต้องหรอกนิด ลุงเกรงใจ”

“คุณลุงอย่าพูดอย่างนั้นสิคะ นิดต่างหากล่ะที่ต้องเกรงใจ นิดนำ 
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เรื่องเดือดร้อนมาให้คุณลุง เพราะฉะนั้นนิดก็ควรทำอะไรเพื่อเป็นการ 

ตอบแทนคุณลุงบ้าง แต่ครั้นจะให้นิดตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทอง  

คุณลุงก็คงจะพอรู้สถานการณ์บ้านนิดดีอยู่ นิดก็เลยคิดว่าทำแบบนี้น่าจะ 

ดีกว่า จะได้ไม่ถือเป็นการดูถูกน้ำใจของคุณลุงที่ยอมช่วยนิด แล้วก็ช่วย 

ประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณลุงไปด้วยยังไงล่ะคะ”

อิทธิฟังแล้วแทบสะอึก ยิ่งรู้สึกอดสูกับสิ่งที่เขาจำต้องทำตาม 

ขอ้ตกลงของเจา้หนีร้ายใหญ ่เพือ่ใหก้จิการของตนดำรงอยูไ่ด ้เพราะอกีฝา่ย 

กำชับเอาไว้หนักหนาว่า

‘อย่าให้หล่อนรู้ตัวเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นรีสอร์ตนี้เจ๊งแน่!’

ลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจะจ่ายอย่างเขาจึงต้องยอมก้มหน้า แล้วพึมพำ 

เบาๆ

“นิดไม่ต้องละอายใจหรอก ลุงต่างหากที่ต้องรู้สึกแบบนั้น”

ชมพูนิษฐ์สะดุดหูกับคำพูดของอีกฝ่ายเป็นอย่างมาก หญิงสาว 

ขมวดคิ้วมุ่น มองหน้าคนพูดด้วยความสงสัย ทำให้อีกฝ่ายรีบพูดกลบ- 

เกลื่อนทันที

“เอ่อ...ลุงหมายความว่า...ลุงไม่ได้ช่วยอะไรหนูมากเสียหน่อย แล้ว 

จะให้ลุงเอาเปรียบหนูนิดแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะ”

“คุณลุงเอาเปรียบนิดซะที่ไหนกันล่ะคะ เท่าที่คุณลุงยอมช่วยนิด 

เอาตั๋วของสวนสนุกไปวางฟรีๆ นิดก็ไม่รู้จะขอบคุณคุณลุงยังไงดีแล้ว  

คุณพ่อเองท่านก็เคยสอนนิดไว้ว่า เกิดเป็นคนอย่าเห็นแก่ตัว คิดแต่จะเอา 

เปรียบคนอื่น เมื่อเราได้รับน้ำใจจากใคร ก็ควรให้เขาคืนกลับไปเหมือนกัน 

เพราะฉะนัน้นดิกเ็ลยอยากทำอะไรดีๆ  เพือ่คณุลุงบา้งนะ่คะ่ คณุลงุยอมรบั 

น้ำใจจากนิดเถอะนะคะ นิดขอร้อง”

“ใช่ครับ คุณพ่อรับน้ำใจของนิดไว้เถอะครับ ไม่อย่างนั้นเด็กคนนี้ 

คงจะตื๊ออยู่แบบนี้ไม่ยอมเลิกแน่ๆ” อรรณพช่วยพูดอีกแรง

อิทธิจึงมองหน้าบุตรชายสลับกับแววตาจริงใจของเด็กสาวด้วย 
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ความหนักใจ ไม่ใช่ไม่อยากรับ แต่ถ้าเขารับปาก จะยิ่งเป็นการกลั่นแกล้ง 

ซ้ำเติมเด็กสาวหนักขึ้น หล่อนจะรู้สึกอย่างไร จะเจ็บปวดเสียใจและ 

ผิดหวังในตัวเขาขนาดไหน เป็นสิ่งที่อิทธิแทบไม่กล้าคิด 

เขาไม่อยากทำ ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนเลว แต่ทุกคนล้วนมีความ 

จำเป็นแตกต่างกัน และตัวเขาเองก็ไม่มีทางเลือก แม้สวนสนุกของเพื่อนรัก 

จะมีค่า แต่รีสอร์ตปรายรักแห่งนี้ก็เปรียบได้กับชีวิตของเขาเช่นกัน เขา 

ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรจะให้ลูกชายมากนักนอกจากรีสอร์ตแห่งนี้เพียง 

อย่างเดียว เพราะฉะนั้นเขาจะเสียมันไปไม่ได้เป็นอันขาด เขาจึงจำต้อง 

กัดฟันหักหลังคนที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘เพื่อนรัก’ รวมทั้งแสดงละครฉากนี้ให้ 

จบๆ ไปเสียที

“ก็...ได้” อิทธิจำใจพยักหน้ารับอย่างช่วยไม่ได้

เพียงเท่านั้นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจก็ยิ้มร่าด้วยความยินดี ขณะที ่

คนมองกลับทำท่าอิหลักอิเหลื่อเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ได้แต่ลอบ 

ถอนใจอีกครั้ง แล้วจึงฝืนคลี่ยิ้มฝืดเฝื่อนกลับไป

“สบายใจขึน้บา้งแลว้หรอืยงั” อรรณพถามยิม้ๆ หลงัจากพาชมพนูษิฐ์ 
ออกมาเดินเล่นริมชายหาดที่ทอดตัวยาวออกไปเบื้องหน้าได้สักพัก

“หายเครียดเป็นปลิดทิ้งเลยละค่ะ” หญิงสาวบอกเสียงสดใส พร้อม 

ทั้งหันไปสบตาพี่ชายผู้คอยเป็นห่วงเป็นใยน้องสาวนอกไส้คนนี้อยู่ตลอด 

เวลา ไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน ไม่ว่าเธอจะทำ 

อะไร อรรณพมักจะมาปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆ คอยปกป้อง ปลอบขวัญ 

เป็นกำลังใจ และให้ไออุ่นแก่กันอยู่เสมอ ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยทุกครั้ง 

เหมือนในเวลานี้

ชายหนุ่มคงจะรู้ว่าเธอกำลังไม่สบายใจเรื่องที่เธอนำความลำบาก 

มาให้ครอบครัวเขา จึงพาเธอไปรับประทานอาหารทะเลรสเลิศที่ร้านใกล้ๆ  

จวบจนเวลาล่วงเลยไปเกือบสองทุ่ม เขาจึงพาเธอมาเดินเล่นริมทะเลต่อ  
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เพื่อให้คลายความกังวลที่ติดอยู่ในใจ 

แต่จนแล้วจนรอดชมพูนิษฐ์ก็ยังรู้สึกสะดุดใจท่าทีแปลกๆ ของอิทธิ 

อยู่ดี เธอจึงบอกคนข้างกายเสียงอ่อยว่า

“แต่ยังไง...นิดก็ยังอดเกรงใจคุณลุงกับพี่ณพไม่ได้ค่ะ ถ้านิดรู้ว่า 

คุณลุงมีเรื่องเครียดอยู่ก่อนละก็ นิดคงไม่กล้ามารบกวนถึงนี่แน่”

“เด็กโง่” อรรณพเอ่ยอย่างเอ็นดู ยกมือขยี้ผมแล้วโยกศีรษะทุยไป 

มาเบาๆ ก่อนจะบอกเสียงนุ่มว่า “คิดมากไปได้ สิ่งที่เราขอให้พี่ช่วยไม่ได ้

ยากเย็นแสนเข็ญอะไรสักหน่อย เออ...ถ้านิดมาแบมือขอเงินพี่สักร้อยล้าน 

พันล้านสิว่าไปอย่าง ถึงตอนนั้นพี่คงจะหน้ามืดเป็นลมล้มพับไปเลยก็ได้”

ท้ายประโยคชายหนุ่มพยายามพูดติดตลกหวังเรียกเสียงหัวเราะ 

จากหญิงสาว แล้วก็ได้ผล ชมพูนิษฐ์หันมายิ้มกว้างให้เขาด้วยความซาบซึ้ง  

เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างความชุ่มชื่นให้หัวใจเขาได้แล้ว อรรณพจึงอยาก 

จะยืดช่วงเวลาดีๆ ที่บรรยากาศเป็นใจเช่นนี้ออกไปอีกสักนิด เขาเลย 

ชักชวนหญิงสาวให้ไปนั่งเล่นรับลมริมทะเลด้วยกัน 

หญิงสาวพยักหน้ารับ และกำลังจะเดินตามชายหนุ่มไป แต่จู่ๆ  

ชายสูงวัยคนหนึ่งก็เดินมาทรุดตัวลงนั่งตรงหน้าด้วยท่าทางอ่อนระโหย 

โรยแรง พร้อมทั้งวิงวอนหน้าซีดปากสั่น

“พ่อหนุ่ม...แม่หนู...ช่วยลุงหน่อยได้ไหม ลุงเหมือนจะเป็นลม”

อรรณพซึ่งแขนขายาวกว่ารีบกุลีกุจอก้าวพรวดเดียวเข้าไปนั่งยองๆ 

ประคองร่างที่เหนื่อยหอบของชายชราทันที แล้วจึงหันมาสั่งชมพูนิษฐ์ว่า 

“นิดไปเรียกรถรับจ้างมาที พี่จะพาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาล”

“ได้ค่ะ” หญิงสาวรับคำ เตรียมจะวิ่งข้ามถนนไปยังคิวจอดรถรับส่ง

ผู้โดยสาร แต่คนป่วยกลับร้องห้ามเสียงหลง

“ไม่ต้องหรอกแม่หนู แค่ช่วยไปซื้อยาดมยาหอมให้ลุงสักหน่อย 

ก็พอแล้ว”

“ซือ้ยามาทานเองแลว้จะหายไดย้งัไงละ่คะ หนวูา่คณุลงุไปโรงพยาบาล 
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ดีกว่านะคะ”

“นั่นสิครับคุณลุง เดี๋ยวผมพาไปเอง ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย 

นะครับ เดี๋ยวผมออกให้” อรรณพเสริมอย่างเป็นห่วง

“โอ๊ย...ไม่ต้องหรอกพ่อหนุ่ม ลุงเป็นของลุงแบบนี้ประจำนั่นแหละ 

แค่ได้กินยาสักนิดก็หายแล้ว เชื่อลุงเถอะ”

ชมพูนิษฐ์มองตาอีกฝ่ายด้วยความงุนงง แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไป 

เพราะเกรงจะเป็นการปรักปรำคนป่วย เธอจึงหันไปบอกอรรณพท่ียังประคอง 

ชายชราว่า

“ก็ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวนิดวิ่งไปซื้อยามาให้เอง”

“ไม่ต้องหรอกนิด” อรรณพรีบแย้ง พยุงคนป่วยให้ค่อยๆ ลุกเดิน 

ไปนั่งที่เก้าอี้หินใต้ต้นไม้ แล้วจึงหันมากล่าวทิ้งท้ายก่อนจะเร่งเดินจากไปว่า  

“นิดอยู่ดูแลคุณลุงทางนี้แหละ เดี๋ยวพี่รีบไปรีบกลับ”


