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“อันไหนสวยกว่ากันคะน�้าบุศย์” 

เดก็หญงิตวัน้อยบนตกัคนถามเอยีงใบหน้าจิ้มลิ้มมองกระดาษ

สามแผ่นที่วางอยู่บนโต๊ะสลับกันไปมา ก่อนที่จะขยับริมฝีปากตอบ

เสยีงสดใส “น�้าบศุย์สวยกว่าค่า”

เจ้าของค�าถามอมยิ้มแล้วกดปลายจมูกลงบนแก้มยุ้ยของคน

ช่างจ�านรรจา พร้อมกบัโยกตวัไปมา “น�้าบศุย์ของอาเลก็สวยที่สดุอยู่

แล้วครับ แต่ที่อาเล็กหมายถึงคือรูปสร้อยคอบนกระดาษสามแผ่นนี้

ต่างหาก ว่าน�้าบศุย์ชอบอนัไหนมากที่สดุ” กฤตพจน์ โภคนิอภวิฒัน์ 

ผู้อ�านวยการบริหารบริษัท โภคิน จิวเอลรี ชี้ชวนให้เด็กหญิงบุศย์- 

น�้าเพชรพจิารณากระดาษที่วางเรยีงกนัอยู่บนโต๊ะอกีรอบ

“กะจะปั้นให้น�้าบุศย์ดูแลบริษัทต่อเลยหรือไงเจ้าเล็ก” เสียง 

พี่ชายคนรองที่นอนตะแคงข้างมองเดก็ชายบญุรกัษาหลานชายคนโต 

ประคองขวดนมป้อนเดก็หญงิมณฑติาบตุรสาวของตนอยู่เอ่ยถาม

“ครบัพี่รอง ต้องเริ่มให้เรยีนรู้ตั้งแต่เดก็ ไว้รอให้น�้ามนต์โตกว่า

นี้อีกหน่อยผมก็จะพาไปท�างานด้วยเหมือนกัน ช่วงวางระบบงานรุ่น

ต่อไป พวกเราต้องวางแผนกนัให้รดักมุ ความจรงิเรื่องบรหิาร ใบบญุ

มแีววมากกว่าใคร แต่พี่ใหญ่ตั้งใจให้ดูแลอสงัหารมิทรพัย์ต่อ ผมเลย
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ต้องปรับแผนใหม่ให้น�้าบุศย์กับน�้ามนต์เข้ามาคลุกคลีตั้งแต่ยังเล็ก” 

คณุเลก็เอ่ยตอบด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัเป็นการเป็นงาน

“น�้ามนต์เพิ่งห้าเดอืน” คณุรองส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะกล่าวต่อ 

“แล้วที่ส�าคัญพี่ก็เตรียมส่งไม้ต่อให้ลูกสาวเอาไว้เหมือนกัน แค่งาน

บรหิารห้างสรรพสนิค้าที่มนี�้ามนต์กเ็หนื่อยแย่แล้ว” 

“จรงิสคิรบั ลมืไปเลยว่าน�้ามนต์กต้็องดแูลห้างต่อจากพี่รอง ไม่

เป็นไรครับ เท่าที่ผมสังเกต น�้าบุศย์มีแววด้านเครื่องประดับอยู่มาก 

ทเีดยีว” น้องเลก็ของบ้านว่า

“เจ้าเล็ก พี่เองก็วางระบบงานเตรียมไว้ให้น�้าบุศย์แล้วเหมือน

กนั” คณุใหญ่ บดิาของเดก็หญงิบศุย์น�้าเพชรละสายตาจากกระดาน

หมากรุกแล้วเงยหน้าขึ้นมองคนช่างวางแผน ที่มักจะหาเวลาว่าง

วางแผนงานส�าหรบัทายาทรุ่นถดัไปเช่นนี้เสมอ

“พี่ใหญ่มใีบบญุแล้ว ผมขอน�้าบศุย์มาเป็นทายาทผมนะครบั” 

คนไร้ทายาทหนึ่งเดยีวร้องขอ

“แกกม็ทีายาทเองส”ิ แฝดพี่ที่นั่งอยู่อกีฝ่ังของกระดานหมากรกุ

เลกิคิ้วขึ้นมองแล้วเอ่ยเสยีงเรยีบ

“แหม มลูีกแฝดหน่อยท�าเป็นคยุนะครบัพี่กลาง” คณุเลก็เบ้ปาก 

เพราะตั้งแต่ตรวจพบว่าภรรยาสาวตั้งครรภ์บุตรเป็นฝาแฝดชายหญิง

นั้น คณุหมอกลางกม็กัจะหาโอกาสส�าทบัน้องชายเช่นนี้เสมอ

“แน่นอน แล้วฉันก็เตรียมระบบงานรอลูกสองคนของฉันแล้ว

ด้วย” คุณหมอกลางยักไหล่พร้อมคุยโอ่ถึงแผนงานที่เตรียมไว้รอ

ทายาทที่ยงันอนเล่นอยู่ในครรภ์ของภรรยา

คณุใหญ่และคณุรองกลั้นข�า สองแฝดมกัจะถกกนัเรื่องทายาท

เช่นนี้เป็นประจ�า คนที่ท�าส�าเรจ็แล้วกย็ดือกโชว์ผลงานด้วยความภาค

ภูมใิจ ยิ่งกว่าน�าทพัท�าผลประกอบการบรษิทัทะลเุป้าเสยีอกี ส่วนคน

ที่ยังไม่มีผลงานก็ไม่ยอมแพ้ เพียรยกตนข่มท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
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เสมอ

“ผมจะมแีฝดสามให้ดู แล้วอย่ามาร้องขอ ถามถงึวธิกีารผลติก็

แล้วกนั” คณุเลก็ยกัไหล่ แล้วหนัไปเจรจากบัเจ้าเสอืน้อยที่ก�าลงัช่วย

คณุอาคนรองดูแลน้องสาวคนที่สองอยู่ไม่ห่าง

“ใบบุญอยากบริหารโรงแรมหรือผลิตแหวนเพชรไว้แจกสาวๆ 

ครบั” 

เจ้าเสือน้อยเงยหน้าขึ้นมองคุณอาคนเล็ก โดยที่มือป้อมยังคง

ช่วยจบัขวดนมป้อนหนูน้อยน�้ามนต์อยู่ “แหวนเพชรมรีสวานลิลาหรอื

เปล่าครบัอาเลก็ น้องเนเน่บอกบญุว่าชอบรสวานลิลา บญุอยากหาไป

ให้น้อง” 

ค�าถามของทายาทคนโตพาให้สี่เสอืหวัเราะครนื “พอเถอะเจ้าเลก็ 

อย่าเอาความคดิประหลาดของแกถ่ายทอดให้ลูกชายพี่เลย” คณุใหญ่

ส่ายหน้าพร้อมยิ้ม ก่อนที่จะเป็นผูต้อบค�าถามของบตุรชายด้วยตนเอง

“แหวนเพชรไม่มรีสชาตคิรบัใบบญุ เพราะทานไม่ได้ คณุพ่อว่า

ถ้าหากน้องเนเน่ชอบรสวานลิลา ไว้ให้คณุแม่ท�าไอศกรมีไปฝากดกีว่า

นะครบั”

“อ๋อ ทานไม่ได้” เจ้าเสือน้อยพยักหน้ารับ “งั้นบุญขอเยอะๆ 

เลยนะครบั น้องข้าวหอมกช็อบวานลิลาเหมอืนกนั” 

“ครบัลูก” คณุใหญ่ตอบบตุรชาย แล้วส่งสายตามองหน้าน้อง

ชายสามคนสลับกันไปมา “พี่คิดผิดใช่ไหมที่ยอมให้เจ้าเล็กนอนกับ

ใบบญุทกุคนืแบบนี้” 

“ว่านอนสอนง่าย ได้ใจอาเลก็สดุๆ” 

เสือเล็กเจ้าส�าราญยักคิ้ว ทว่าก่อนที่สี่เสือจะทันได้สนทนากัน

ต่อ เสยีงหวานที่ลอยมาทางหน้าประตหู้องพกัผ่อนกด็งึความสนใจของ

ทกุคนให้หนัไปมอง

บัวบูชาและมินตราประคองเขมิกาเดินเข้ามาในห้อง เมื่อพา
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สะใภ้คนที่สามที่ท้องกลมโตไปนั่งลงบนโซฟา และแม่บ้านที่เดินตาม

เข้ามาน�าถังไม้แบบจีนไปวางไว้ด้านหน้าของเธอเรียบร้อยแล้ว คุณ

หมอกลางจงึผละตวัลกุขึ้นจากกระดานหมากรกุ เดนิเข้าไปนั่งคกุเข่า

กับพื้นเบื้องหน้าภรรยา เพื่อช่วยประคองเท้าคู่งามจุ่มลงไปในน�้า 

สมนุไพรอุ่นๆ 

มอืหนาสมัผสัลบูไล้ฝ่าเท้าบางอย่างเบามอื คนเป็นสามเีงยหน้า

ขึ้นมองใบหน้าสวยของภรรยาที่ถึงแม้นตอนนี้จะอวบอิ่มมีน�้ามีนวล 

มากขึ้น ทว่าความงามที่มไีม่เคยลดน้อยลงเลย

“หายเมื่อยหรอืยงัครบั” นายแพทย์หนุ่มถาม

“ดขีึ้นแล้วค่ะ ช่วงนี้เขม็คงเดนิเยอะไปหน่อย เจ้าตวัเลก็คงตวั

โตกนัน่าด ูคณุแม่ถงึได้เมื่อยขนาดนี้” เขมกิาตอบสาม ีแล้วลบูหน้าท้อง

กลมโตของตนไปพลางๆ 

ในขณะที่คูร่กัลกูแฝดก�าลงัพลอดรกักนัทางสายตาอยูน่ั้น มนิตรา

กเ็ดนิเลี่ยงไปนั่งลงข้างๆ สามทีี่นอนอยู่บนฟูกเดก็ คณุรองขยบัศรีษะ

ขึ้นนอนหนนุตกันุ่มนิ่มของภรรยาวยัใส แล้วกมุมอืบางขึ้นมาจมุพติ

“ใบบุญช่วยเลี้ยงน้องเก่งแบบนี้ มีเจ้าตัวเล็กอีกสักคนดีไหม 

หมื” เสยีงหล่อเอ่ยถาม 

มนิตราแสร้งตมีอืลงบนหน้าอกของสามอีย่างไม่แรงนกัเป็นการ

แก้เขนิ เพราะหมู่นี้เขามกัจะชวนผลติทายาทเพิ่มตลอดเวลาอย่างไม่

อายฟ้าดนิ

“ถ้าพี่รองอยากมอีกี มนิกย็นิดคี่ะ” มนิตราตอบเสยีงหวาน 

คณุรองจ้องใบหน้าคมของภรรยาด้วยสายหวานเยิ้ม พลางเอื้อม

มอืขึ้นไปลูบไล้แก้มนวลอย่างหวงแหน

ถัดไปอีกฝั่งของโซฟาที่เขมิกานั่งแช่เท้าในน�้าสมุนไพรรสหวาน

อยูน่ั้น คณุใหญ่ที่นั่งอยูบ่นพื้นพรมก�าลงัเอนศรีษะซบขาภรรยาที่นั่งอยู่

ด้านบน บวับชูาไล้ปลายนิ้วปัดไรผมที่ระใบหน้าหล่อของสามอีอกอย่าง
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เบามอื

กฤตพจน์หันซ้ายแลขวามองบรรดาพี่ชายและพี่สะใภ้พลอดรัก

กนัแลว้กลอกตามองเพดาน กอ่นที่จะโนม้ใบหน้าลงเอ่ยกบัหลานสาว

ที่นั่งอยู่บนตกั

“โชคดีของอาเล็กจริงๆ  ที่ยังมีน�้าบุศย์คอยรักและห่วงใยอยู ่

แบบนี้” 

หนูน้อยน�้าบุศย์เอียงคอยกมือป้อมขึ้นลูบคางผู้เป็นอาแล้วยิ้ม

หวาน “น�้าบศุย์รกัน้องน�้ามนต์ค่า”

“อ้าว” ค�าตอบใสซื่อของหลานสาวพาให้คณุอาร้องเสยีงหลง

สามเสอืและศรสีะใภ้กลั้นข�า ก่อนที่พี่ใหญ่ของบ้านจะแจ้งข่าว

ส�าคัญที่มารดาฝากมาบอกเสือเบอร์สุดท้ายผู้โดดเดี่ยวได้รับทราบ 

“จรงิสเิจ้าเลก็ คณุแม่บอกว่าลดาจะบนิกลบัมาเดอืนหน้า น้องจะมา

ฝึกงานกบัแกสกัระยะ”

“อ้าวหรอืครบัพี่ใหญ่ ได้ครบั ผมจะได้เตรยีมเอกสารไว้รอ ไม่

เจอกนัหลายปีคงโตเป็นสาวแล้วมั้ง” คณุเลก็กล่าว พลางนกึถงึใบหน้า

จิ้มลิ้มของลูกพี่ลูกน้อง บตุรสาวของญาตหิ่างๆ ฝั่งมารดาที่ค่อนข้าง

สนทิสนมกนั 

ด้วยความที่คณุน�้าเพชรอยากมบีตุรสาวสกัคน แต่ไม่ม ีดงันั้น

เมื่อญาตผู้ิน้องคลอดบตุรสาว คณุน�้าเพชรจงึคอยยดึเดก็หญงิตวัน้อย

ในวนัวานมาเลี้ยงดทูี่บ้านทกุครั้งที่มโีอกาส จนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อน

ญาตผิู้น้องพาครอบครวัไปสร้างธรุกจิที่ต่างประเทศ เดก็หญงิตวัน้อย

จงึต้องย้ายไปใช้ชวีติในต่างแดนไปโดยปรยิาย

โภคิน จิวเอลรี เป็นอีกหนึ่งธุรกิจภายใต้การบริหารงาน

ของสี่เสอืโภคนิอภวิฒัน์ กฤตพจน์รบัหน้าที่ดูแลธรุกจินี้ต่อจากมารดา 

ด้วยเป็นผูท้ี่มวีสิยัทศัน์และพรสวรรค์ทางด้านงานบรหิารเครื่องประดบั
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มาตั้งแต่เริ่มเรยีนบรหิาร เพยีงไตรมาสแรกที่มารบัช่วงต่อจากมารดา

ในต�าแหน่งหวัเรอืใหญ่ ชายหนุม่ผูม้ภีาพลกัษณ์รกัสนกุและเพลย์บอย

กลบัท�าให้คณะผูบ้รหิารประหลาดใจซ�้าแล้วซ�้าเล่า ด้วยยอดขายที่เพิ่ม

ขึ้นเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ และน�าพาธุรกิจเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ซึ่งด้วยความสามารถนี้จงึท�าให้คณะผูบ้รหิารชดุเดมิยอมรบัและให้การ

ช่วยเหลอืเขาเป็นอย่างดี

“สวสัดค่ีะ เอ่อ...ขอปรางค์เรยีนถามบอสก่อนนะคะว่าสามารถ

แทรกตารางวนัไหนได้บ้าง เพราะตอนนี้ตารางแน่นจรงิๆ ค่ะ หากได้

วันเวลาที่แน่นอนแล้วจะรีบแจ้งคุณนลิยานะคะ” ปรางค์ขวัญ เลขา- 

นกุารหน้าห้องของกฤตพจน์วางสายหลงัจากเจรจากบันลยิา ไฮโซสาว

ทายาทร้านเพชรชื่อดังที่เพียรโทร. มาขอนัดพบผู้เป็นนายวันละสาม

เวลา

กริ๊ง! 

หลังจากวางสายแรก สายที่สองก็ดังขึ้นต่อเนื่องกันทันที แค่

เพยีงเหน็หมายเลขที่โชว์บนหน้าจอโทรศพัท์ เลขานกุารสาวกแ็ทบจะ

หมดแรง 

“สวสัดคี่ะ คณุณชัชา” ปรางค์ขวญัรบัสาย “สปัดาห์นี้ตาราง

บอสแน่นจริงๆ ค่ะ ปรางค์ไม่กล้าแทรกนัดมื้อไหนให้เลย ปรางค์ขอ

เรยีนบอสก่อนนะคะแล้วจะแจ้งกลบั สวสัดคี่ะ” 

“เฮ้อ...” หญิงสาวเอนตัวลงพิงพนักเก้าอี้หลังวางสายจาก

นางเอกดาวรุ่งที่เคยมีข่าวว่าเป็นสาวคนสนิทของผู้เป็นนาย และเคย

ควงกนัออกงานเมื่อสองเดอืนก่อน

“เป็นอะไรคณุปรางค์ เสยีงถอนหายใจดงัไปถงึหน้าลฟิต์” เสยีง

คุ้นเคยเอ่ยทกั 

ปรางค์ขวญัเด้งตวันั่งหลงัตรงก่อนที่จะลกุขึ้นยนืรายงาน

“บอสมาพอดเีลยค่ะ ปรางค์ก�าลงักลุ้มเลย” หญงิสาวว่าพลาง
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หอบสมุดบันทึกแล้วสาวเท้าตามผู้เป็นนายและคนสนิทอีกสองคน

เข้าไปในห้อง

“คุณลิยาขอแทรกคิวเข้าพบ ย�้าหลายรอบว่าขอเป็นสัปดาห์นี้ 

คุณณัชชาโทร. มาทวงสัญญาว่าบอสเคยบอกเธอว่าจะพาไปทาน

อาหารฝรั่งเศสช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันค่ะ แต่ปรางค์ไม่รู้จะลงนัดวัน

ไหนด ีเพราะตอนนี้ตารางแน่นมาก” เลขานกุารสาวรายงาน 

ประวรี์และทนิกรก้มหน้าลงกลั้นข�า เพราะนี่คอืเหตกุารณ์ปกติ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หญงิสาวจากหลากหลายวงการมกัจะโทร. มา

ตามทวงสญัญากบัผู้เป็นนายเช่นนี้เสมอ

“ฉนัเคยบอกณชัชาแบบนั้นด้วยหรอืวร์ี กร” กฤตพจน์ที่เพิ่งทรดุ

ตวัลงนั่งบนเก้าอี้ประจ�าต�าแหน่งเงยหน้าขึ้นถามคนสนทิ

“ไม่ทราบครับนาย ผมไม่เคยจดไว้เหมือนกัน” ประวีร์ตอบ 

เพราะหากมีอะไรพิเศษผู้เป็นนายจะแจ้งให้ตนช่วยประสานงานต่อ

เสมอ ทว่าเรื่องอาหารฝรั่งเศสนั้น ตนไม่มขี้อมูลมาก่อน

“อืม...” ชายหนุ่มวัยย่างสามสิบสามปีหมุนปากกาในมือของ

ตนเล่นไปมา ก่อนที่จะหยบิไอแพดขึ้นมาเปิดดูตารางงาน แล้วสั่งการ 

“งั้นให้ลยิาเข้ามาพบพรุ่งนี้แปดโมงครึ่ง ช่วยย�้าด้วยว่าห้ามสาย ส่วน

ณชัชากเ็ป็นพรุ่งนี้เที่ยง ช่วยจองร้านอาหารฝรั่งเศสใกล้ๆ ออฟฟิศไว้

ด้วยกแ็ล้วกนั เพราะผมมเีวลาแค่สี่สบิห้านาทรีวมเดนิทางไปกลบั”

“ค่ะบอส” ปรางค์ขวญัรบัค�า แล้วหมนุตวัหมายจะเดนิออกไป

ท�างานต่อ

“เดี๋ยวคณุปรางค์” กฤตพจน์เรยีก หญงิสาวจงึหนักลบัมารบัค�า

สั่งอกีรอบ “ลงนดัคนืนี้ให้ผมด้วย ผมมนีดัทานดนิเนอร์กบัววี่า แล้ว

ช่วยจองโต๊ะที่ร้านอาหารบนหอคอยโรงแรมพี่ใหญ่เอาไว้ประมาณหนึ่ง

ทุ่ม”

“ค่ะบอส” หญิงสาวค้อมศีรษะรับค�าสั่ง แล้วหมุนตัวเดินออก
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ไปจากห้อง

หลังจากบริหารจัดการตารางนัดส่วนตัวจนเข้าที่ด้วย

ตนเองเรียบร้อยแล้ว จึงเดินน�าคนสนิทไปประชุมบอร์ดแรกของวัน 

ตารางงานของกฤตพจน์ไม่ได้ต่างจากพี่ชายทั้งสามเลยแม้แต่น้อย  

สี่เสอืจะทุม่เทเวลาในการประชมุหารอืกบัฝ่ายต่างๆ อย่างใกล้ชดิ เพื่อ 

เข้าถงึความคดิของพนกังานและความต้องการของตลาดอย่างเที่ยงแท้ 

การเป็นหวัเรอืใหญ่ตั้งแต่อายยุงัน้อย สอนให้พวกเขาตระหนกั

ว่า คณุภาพชวีติของพนกังานส่งผลต่อคณุภาพงานโดยตรง ดงันั้นทกุๆ 

บริษัทภายใต้การบริหารงานของตระกูลโภคินอภิวัฒน์จึงมีอัตราค่า

ตอบแทนที่ค่อนข้างสงูกว่าท้องตลาด จวบจนถงึทกุวนันี้โภคนิอภวิฒัน์

จงึเป็นหนึ่งในบรษิทัที่บณัฑติจบใหม่ใฝ่ฝันอยากร่วมงานด้วยมากที่สดุ

“คอลเล็กชันใหม่ของไตรมาสนี้ผมอยากเน้นไปที่เพชรสีชมพู” 

กฤตพจน์กล่าวในที่ประชุม “และออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้ทุก

โอกาส”

“บอสอยากให้เน้นการตลาดรูปแบบไหนคะ” ผู้จดัการฝ่ายการ

ตลาดถาม

“ความจริงกลุ่มลูกค้าของคอลเล็กชันนี้ยังเป็นกลุ่มเดิม แต่ผม

อยากให้มอีะไรแปลกใหม่ขึ้นมาบ้าง เดนิแบบเปิดตวัเหมอืนทกุครั้งผม

ว่ามันธรรมดาไป คุณกับทีมลองน�าเสนอรูปแบบที่อยากท�ามาก่อน 

กแ็ล้วกนั ผมเองกจ็ะช่วยคดิอกีทาง” ประธานในที่ประชมุเสนอ 

ผู ้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสบตากันไปมา ด้วยงานเปิดตัว

คอลเล็กชันใหม่ที่ผ่านมาคือการเชิญนางแบบชั้นน�ามาเดินพรมแดง 

ทว่าคอลเลก็ชนันี้ผู้เป็นนายกลบัให้โจทย์ที่ต่างออกไป
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เมือ่จบจากการประชมุเรือ่งเครือ่งประดบัคอลเลก็ชนัใหม่ 

กฤตพจน์กเ็ดนิเข้าห้องประชมุอกีห้องที่มผีูบ้รหิารฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

นั่งรออยู่ครบทมี 

“ผลประกอบการหกเดอืนแรกของปีนี้ ยอดขายทั้งหมดอยูท่ี่หนึ่ง

พนัสองร้อยล้าน ซึ่งหากเทยีบกบัทาร์เกต1 ที่ตั้งไว้ของปีนี้ที่สองพนัห้า

ร้อยล้าน เท่ากับว่าเราท�าได้ไปแล้วสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ และถ้าหาก

เทยีบกบัผลประกอบการของปีที่แล้วหกเดอืนแรก เราท�าได้เก้าร้อยเก้า

สบิล้าน นบัว่าปีนี้เป็นอกีหนึ่งปีที่ดขีอง โภคนิ จวิเอลร”ี ผู้จดัการฝ่าย

บญัชรีายงานผลประกอบการ

กฤตพจน์เปิดเอกสารขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียด ก่อนที่จะ

เงยหน้าสบตาผู้เข้าร่วมประชุมทีละคน “ผมอยากเห็นเงินสองพัน 

ห้าร้อยล้านตอนสิ้นปี หวงัว่าพวกคณุจะไม่ท�าให้ผมผดิหวงั” 

“ถ้าหากพิจารณาจากโครงการที่ทางฝ่ายขายลงนามสัญญา

เพิ่มมาใหม่สี่รายการ ที่เรายงัไม่ได้น�ามารวมในยอดบญัชใีนไตรมาสนี้ 

เพราะทางลกูค้ายงัไม่ได้โอนมดัจ�ามา คาดว่าภายในไตรมาสที่สามเรา

จะมรีายรบัเพิ่มขึ้นอกีประมาณเจด็ร้อยห้าสบิล้าน ส่วนในไตรมาสที่สี่

ในรายงานระบุว่า ฝ่ายขายยังมีโครงการที่ก�าลังเจรจาอยู่อีกแปด

โครงการ มูลค่ารวมกว่าหนึ่งพนัห้าร้อยล้าน หากสามารถปิดการเจรจา

ได้หมด เราก็บรรลุเป้าหมาย” ผู้จัดการฝ่ายการเงินวิเคราะห์ตาม

เอกสารในมอื

“แต่ผมว่าล�าบาก โครงการที่ฝ่ายขายวางแผนไว้ว่าจะปิดการ

ขายในไตรมาสที่สี่แปดโครงการ เท่าที่ผมตรวจสอบดูมีห้าโครงการที่

มแีนวโน้มว่าจะเลื่อนการเปิดตวั ลองไปหาข้อมูลและวางแผนเพิ่มเตมิ

ด้วย ผมไม่อยากรอเก้อ” กฤตพจน์กล่าว

1 target = เป้าหมาย
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ผู้เข้าร่วมประชมุพยกัหน้ารบัทราบ พร้อมทั้งจดข้อมูลที่จะต้อง

น�าไปวเิคราะห์ต่ออย่างละเอยีด

พลบค�า่ภายในร้านอาหารสดุหรบูนหอคอยโรงแรมห้าดาว

ใจกลางเมอืง หญงิสาวใบหน้าโฉบเฉี่ยวนั่งอมยิ้มมองแก้วแชมเปญใน

มือ นิ้วเรียวลากผ่านขอบแก้วเล่นระหว่างรอพบกับใครบางคน คนที่

หญิงสาวค่อนประเทศอยากครอบครอง ทว่าคืนนี้เขานัดเธอมา 

รบัประทานมื้อค�่าในสถานที่อนัแสนโรแมนตกิแห่งนี้เพยีงล�าพงัสองต่อ

สอง หลงัจากชนะการประกวดนางแบบรายการดงัระดบัประเทศ กอปร

กบัใบหน้าสวยเก๋โฉบเฉี่ยว จงึไม่แปลกนกัที่หนุม่น้อยหนุม่ใหญ่จะแวะ

เวยีนมาขายขนมจบี 

แต่นั่นกไ็ม่ใช่ทางที่เธอเลอืกเดนิ เพราะกว่าจะก้าวมาถงึจดุนี้ได้ 

เธอต้องผ่านความยากล�าบากมานับไม่ถ้วน ฉะนั้นในเมื่อวันนี้เธอมี

สทิธิ์ที่จะเลอืก เธอจงึขอเลอืกสิ่งที่ดทีี่สดุให้แก่ชวีติ นั่นกค็อืการรบันดั

นกัธรุกจิชื่อดงัทายาทหมื่นล้าน กฤตพจน์ โภคนิอภวิฒัน์ 

“ขอโทษที่ให้รอนะครบัวว่ีา” เสยีงหล่อเอ่ยทกัคนที่นั่งฝ่ังตรงข้าม 

หญิงสาวละความสนใจจากแก้วเครื่องดื่มแล้วเงยหน้าขึ้นมอง 

มือหนายื่นช่อกุหลาบออกมาด้านหน้า หญิงสาวนามวีว่าระบายยิ้ม

หวาน แล้วยื่นมอืออกไปรบัช่อดอกกหุลาบมาถอืไว้ ก่อนที่จะกดปลาย

จมูกลงสมัผสักลิ่นหอมอ่อนๆ แต่พองาม

“ววี่ากเ็พิ่งมาถงึค่ะ ไม่ได้รอนานเท่าไหร่” เสยีงหวานเอ่ยตอบ 

กฤตพจน์ย่อตวัลงนั่งแล้วสั่งเครื่องดื่มมาจบิรออาหารที่ตนให้คน

สนทิโทร. มาสั่งเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

“ขอบคุณที่รับนัดนะครับ” เสือหมายเลขสี่ยื่นแก้วไวน์ออกไป

ด้านหน้า

“ยนิดค่ีะ” วว่ีายกแก้วแชมเปญของตนขึ้นมากระทบแล้วค้างไว้ 
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“ปกตวิวี่าไม่รบันดัใครง่ายๆ หรอกนะคะ”

“แล้วท�าไมคนืนี้ถงึรบันดัผมได้ล่ะ” คณุเลก็ถามแล้วยกแก้วไวน์

ขาวในมอืขึ้นมาจบิ

“อาจจะเป็นเพราะว่าสี่เสือไม่เคยมีข่าวฉาวเรื่องผู้หญิงมั้งคะ  

ววี่าเลยมั่นใจ” หญงิสาวตอบพร้อมยิ้ม

“นกัข่าวอาจจะตามพวกผมไม่ทนักไ็ด้” 

“อืม...” นางแบบสาวเอียงใบหน้าคล้ายครุ่นคิดแล้วเอ่ยตอบ

อย่างมจีรติ “นกัข่าวตามไม่ทนั แต่ววี่าอาจจะตามทนักไ็ด้นะคะ”

มือ้ค�า่ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกบนยอดตกึสูง อาหาร 

รสชาตอิร่อย ดนตรขีบักล่อมไพเราะ และหญงิสาวผู้ร่วมโต๊ะกม็เีสน่ห์

เย้ายวนใจ ทว่าองค์ประกอบเหล่านั้นกลบัไม่ได้ท�าให้ทายาทอนัดบัสี่

แห่งโภคนิอภวิฒัน์ผ่อนคลายได้อย่างที่ควรจะเป็น กฤตพจน์แอบหาว

หลายครั้งหลายคราว ทั้งยงัหวนนกึถงึเตยีงนอนนุม่ๆ กบัการเล่านทิาน

ให้หลานชายและหลานสาวฟังเสยีอกี ความงามเบื้องหน้าไม่มผีลต่อ

ความรู้สกึของเขาเลยแม้แต่น้อย หลงัจากจบมื้อค�่าไปแบบง่วงๆ กฤต-

พจน์ไม่ให้แม้แต่เบอร์โทรศพัท์ส่วนตวั ถงึแม้นว่าหญงิสาวจะเพยีรถาม

หลายรอบกต็าม

“หรอืว่าเราตายด้านไปแล้ว มากนิข้าวกบัทอ็ปโมเดล ดนัหาว

ใส่เธอสามรอบสี่รอบ เฮ้อ...” เสือหมายเลขสี่บ่นพึมพ�ากับตนเอง

ระหว่างนั่งรถกลบับ้าน
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“ท�าไมบ้านเงียบจงัครับนม” กฤตพจน์เดนิหาวเข้าไปในครวั 

สวมกอดแม่นมจากทางด้านหลัง เพราะหลังรับประทานมื้อเช้า

เรยีบร้อยแล้ว เขากป็ลกีตวัขอขึ้นไปนอนพกั อาจจะเป็นเพราะโหมงาน

หนกัมาหลายสปัดาห์ ร่างกายจงึอ่อนเพลยีถงึเพยีงนี้ ทว่าเมื่อตื่นลง

มาอกีรอบกลบัไม่พบใครในห้องพกัผ่อนส่วนตวัเลยสกัคน

นมพศิเอยีงตวัหอมแก้มเจ้านายขี้อ้อนที่มกัจะอ้อนตนเล่นเช่นนี้

เสมอตั้งแต่เลก็จนโตก่อนตอบ “ท่านเจ้าสวักบัคณุน�้าเพชรออกไปตรวจ

คอนโดที่เตรยีมไว้ส�าหรบัคณุลดาค่ะ ส่วนคณุใหญ่พาคณุใบบวัไปสปา 

คณุรองพาหนมูนิกบัคณุหนูน�้ามนต์ไปฉดีวคัซนี คณุหมอกลางเลยพา

คณุเขม็ไปตรวจพร้อมกนัวนันี้ทเีดยีว” 

“อ้าว แล้วใบบุญกับน�้าบุศย์ล่ะครับอยู่ไหน หรือไปเล่นบ้าน 

พี่ชนิ” 

“คณุหนเูรยีนพเิศษอยู่ในห้องดนตรค่ีะ” นมพศิอมยิ้มอย่างรูเ้ท่า

ทันอาการถอนหายใจยาวของเจ้านาย “ครูสอนพิเศษคนนี้คุณใบบัว

เธอรู้จกัด ีเลยกล้าฝากคณุหนูทั้งสองเอาไว้”

“น้องบวันี่ยงัไงกนั คงต้องคยุกนัหน่อยแล้ว” คณุเลก็บ่น เรื่อง 

ความปลอดภยัของทายาทเป็นสิ่งที่สี่เสอืออกข้อปฏบิตัมิาอย่างเคร่งครดั 

2
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แต่นี่อะไร ท�าไมทุกคนถึงกล้าทิ้งเจ้าเสือน้อยกับน�้าบุศย์ไว้กับครูสอน

พเิศษตามล�าพงั 

“ผมไปดูเดก็ๆ ก่อนดกีว่า” เอ่ยจบกส็าวเท้าออกไปอย่างรวดเรว็ 

โดยมสีายตาของนมพศิ แวว และวนัมองตาม

“คณุเลก็เธอรกัของเธอจรงิๆ นะคะ เรื่องหลานไม่ได้เลย” แวว

อมยิ้ม

“เรื่องรกัพี่รกัน้องรกัครอบครวัไม่มใีครเกนิ” นมพศิตอบในขณะ

ที่รนิน�้าส้มที่เพิ่งคั้นเสรจ็ใส่ขวด

“อยากเห็นคุณเล็กมีครอบครัวจังเลยค่ะนม เห็นในข่าวซุบซิบ

ลงว่าเมื่อคืนคุณเล็กไปกินข้าวกับนางแบบชื่อดังมาด้วยนะคะ สวย

มาก” วนัเล่าข่าวที่ตนอ่านเจอในโซเชยีลเนต็เวริ์กให้ทกุคนได้รบัฟัง

นมพศิอมยิ้มน้อยๆ แล้วเอ่ยอย่างอารมณ์ด ี“คนสวยๆ แบบนั้น

เอาคณุเลก็ไม่อยู่หรอก”

เหม่อมองดูสายน�้าวน 

เหม่อมองสายชลช่างไหลรนิ

เหม่อมองดูนกผกผนิบนิลบัไป

ยามเหงาเราถอนใจ

บนิไป ไม่กลบัมา...

เสยีงบรรเลงเปียโนเคล้าคลอกบัเสยีงขบัร้องแว่วหวาน ชวนให้

คนอารมณ์ร้อนชะลอฝีเท้าหยุดอยู่ตรงขอบประตู มือหนาเลื่อนบาน

ประตอูอกเลก็น้อย แล้วลอบมองบรรยากาศภายในห้องเรยีนอยูเ่งยีบๆ 

เปล่าเปลี่ยวจรงิหนอหวัใจ

อยากจะรกัใครเศร้าใจทกุครา

หมดแรงก�าลงัอ่อนล้าและหลงทาง
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เจบ็นั้นยงัเจบ็มจิาง อ้างว้างดั่งสายชล2

“นี่น้องบัวจ้างทีวีจอแบนมาสอนพิเศษเด็กๆ หรือไง สับสน 

ไปหมดไหนหน้าไหนหลงั” กฤตพจน์หวัเราะลั่นกบัความคดิของตวัเอง

อย่างลืมตัว และนั่นก็ดังพอที่จะท�าให้บทเพลงแว่วหวานและเสียง

บรรเลงเปียโนอนัไพเราะเป็นอนัต้องหยดุลง 

“อาเล็กขา/อาเล็กค้าบ” เด็กหญิงบุศย์น�้าเพชรและเด็กชาย 

บญุรกัษาร้องเรยีก แล้วพร้อมใจกนัลกุขึ้น วิ่งไปจูงมอืผู้เป็นอาเข้ามา

นั่งในห้อง

“คณุครนู้าตามร้องเพลงเก่งๆ ค่า” หนนู้อยน�้าบศุย์เอ่ยกบัผู้เป็น

อา

“คณุครูน้าตามสวยด้วยครบั บญุชอบ” เจ้าเสอืน้อยว่า พลาง

กระโจนเข้าไปเกาะขาคณุครูคนสวยเอาไว้ 

คณุครนู้าตามของเดก็ๆ อมยิ้ม แล้วก้มลงลบูผมเดก็ชายตวัน้อย

ด้วยความเอน็ดู

“เสือน้อยเอ๊ย อาอุตส่าห์ถ่ายทอดวิชาให้ตั้งเยอะ ยังแยกค�า

จ�ากดัความสวยไม่สวยผดิอกี” ชายหนุม่บ่นกบัตวัเองเสยีงอบุอบิ ก่อน

จะเงยหน้าขึ้นเอ่ยกบัหญงิสาวที่นั่งอยู่หน้าเปียโน

“เห็นนมพิศบอกว่าคุณคือครูสอนดนตรีของเด็กๆ” กฤตพจน์

ถามเสยีงเข้ม ไม่รู้ว่ามอีะไรดลใจให้ตนโชว์พลงักบัผู้หญงิคนนี้ เพราะ

ด้วยนิสัยปกติแล้วเสือเล็กนั้นถนัดเรื่องหยอดค�าหวานมากกว่า ทว่า

หญงิสาวผู้นี้คอืคนแรกที่เขากล้าวางอ�านาจได้อย่างมั่นใจ 

“ใช่ค่ะ ดฉินัเป็นครูของเดก็ๆ” หญงิสาวค้อมศรีษะลงเลก็น้อย

ขณะตอบ

“อายุเท่าไหร่กันเชียว เรียนจบหรือยัง มีประสบการณ์แค่ไหน

2 เพลง “สายชล” ประพนัธ์และขบัร้องโดย จนัทนย์ี อนูากลู ท�านองโดย ไชย ณ ศลีวนัต์
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น้องบวัถงึกล้าจ้างมาสอน” เสอืหมายเลขสี่ยงัคงโชว์พลงัอย่างมาดมั่น 

หญงิสาวคลี่ยิ้มกว้าง แตะแขนเจ้าเสอืน้อยให้ขยบัตวั ก่อนที่จะ 

ลกุขึ้นไปหยบิเอกสารในกระเป๋าสะพายมายื่นให้ชายแปลกหน้าที่เข้ามา 

รบกวนเวลาสอนของเธอดู

“ดฉินัมาตกิา จบเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่งจากองักฤษ ดูเอกสาร

ประกอบได้นะคะ” 

จากทวีจีอแบนที่นั่งเรยีบร้อยอยูห่น้าเปียโนเมื่อครู่ แต่เมื่อมายนื

อกผายไหล่ผึ่งอยู่ตรงหน้าเช่นนี้ เสอืร้ายคงต้องขอถอนค�าพูด 

นี่มันจอนูนชัดๆ กฤตพจน์ลอบมองส่วนเว้าส่วนโค้งไม่วางตา 

ใจนึกอยากจะลองทดสอบดูสักครั้งว่าระบบจอนูนเช่นนี้หากได้สัมผัส 

แรงยดืหยุ่นจะต้านทานพลงัฝ่ามอืไร้เทยีมทานของตนได้สกัเพยีงใด

“คณุ!” มาตกิาร้องเสยีงหลง 

กฤตพจน์สะบัดใบหน้าไปมาอย่างไม่แรงนักเพื่อเรียกสติให ้

กลบัคนื 

“อะ...อะไร เรยีกเสยีงดงัเชยีว” เสอืหมายเลขสี่แสร้งท�าน�้าเสยีง

กึ่งหงดุหงดิใจ กจ็ะไม่ให้หงดุหงดิได้อย่างไรเล่า ในเมื่อเธอเล่นมาปลกุ

ให้ออกจากจนิตนาการอนัสขุสมจนแทบกระอกัเลอืดเช่นนี้

“เลอืด...คณุเลอืดก�าเดาไหล” หญงิสาวตอบกลบัหน้าตาตื่น 

กฤตพจน์ยกมอืขวาขึ้นแตะของเหลวที่เอ่ออยูบ่รเิวณจมกูอย่าง

ช้าๆ และเมื่อเลื่อนปลายนิ้วขึ้นมาพสิูจน์ เจ้าน�้าสแีดงเหนยีวๆ นั่นก็

ท�าให้จอมยทุธ์พลงัฝ่ามอืไร้เทยีมทานแทบหงายหลงั 

นี่มนัเกดิอะไรขึ้นกบัชวีติของเสอืร้ายกนัแน่ เจอสาวสวยหยาด

เยิ้มในชดุเดรสเปิดไหล่ผ่าข้าง ปากสแีดงสด กลบัไปนั่งหาวใส่เธออย่าง

ไร้มารยาท ทว่ากับคุณครูสาวจอนูนในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดา

เช่นนี้กลบัตื่นเต้นจนเลอืดก�าเดาไหล โลกนี้ช่างไม่ยตุธิรรม ชายหนุ่ม

ใช้มอืขวาปาดน�้าสแีดงออกจากจมูกอกีรอบ ก่อนจะผดุลกุขึ้นยนืแล้ว
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เดนิดุ่มออกไประงบัสตอิารมณ์ด้านนอกห้อง 

“ประหลาด” มาตกิาส่ายหน้า ก่อนที่จะปรบัอารมณ์แล้วหนัมา

เจรจากับนักเรียนของตนที่ก�าลังมองตามหลังชายประหลาดจนสุด

สายตา

“เอาละเดก็ๆ ไหนใครลองบอกครหูน่อยสคิะว่าผู้ชายคนนั้นเป็น

ใครกนั” 

“คณุอาเลก็ค่า” 

“คณุอาของบญุกบัน�้าบศุย์ค้าบ” 

หนูน้อยตอบค�าถาม มาตกิาพยกัหน้ารบัทราบ ก่อนที่จะเข้ามา

สอนเดก็ๆ ที่นี่ เธอเองกห็าข้อมูลมาพอสมควร ดงันั้นจงึเดาได้ไม่ยาก

ว่าชายประหลาดที่เธอเพิ่งเจอ น่าจะเป็นเสอืตวัสดุท้ายของบ้านโภคนิ-

อภวิฒัน์ สดุยอดผูบ้รหิารที่สาวๆ โหวตให้เป็นนกัธรุกจิในดวงใจ เหน็ท ี

คนืนี้เธอคงต้องกลบัไปหาข้อมลูใหม่เสยีแล้วว่าหลกัเกณฑ์ในการโหวต

มอีะไรบ้าง หรอือาจจะเป็นเพราะว่าเธอไปใช้ชวีติอยู่ต่างประเทศนาน

จนตามกระแสนยิมชายในฝันของสาวไทยไม่ทนั

“เรามาเรยีนกนัต่อดกีว่านะคะ มาค่ะ มานั่งบนเก้าอี้ทั้งสองคน

เลย” มาตกิาช่วยอุ้มเดก็ๆ ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แล้วเริ่มสอนเรื่องตวัโน้ต

ต่างๆ  

“หรือนี่จะเป็นอาการเบื้องต้นของวัยทอง” ชายหนุ่มเอ่ย

กบัตนเองผ่านหน้ากระจกเงาภายในห้องน�้า “ไม่ส ิเพิ่งจะสามสบิสอง

ย่างสามสบิสามเอง ไม่น่าจะเข้าวยัทองเรว็ขนาดนั้น” บ่นพลางวกัน�้า

ขึ้นมาชะล้างใบหน้าหล่ออีกรอบ “หรือว่าเราเปลี่ยนรสนิยมมาชอบ 

ของแปลก เฮ้ย ไม่นะ วนัก่อนยงัแอบคดิถงึณชัชาอยู่เลย” 

เสอืหมายเลขสี่ตบหน้าผากตนเองแรงๆ หยบิผ้าขนหนขูึ้นมาซบั

ใบหน้าจนแห้งสนทิ แล้วจงึเดนิกลบัออกไปยงัห้องดนตรอีกีรอบ
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เสียงเปิดประตูเรียกความสนใจจากคุณครูและลูกศิษย ์

ตัวน้อยได้อีกครั้ง มาติกาลอบถอนหายใจยาว ความวุ่นวายก�าลัง 

มาเยอืนอกีแล้ว

“อาเล็กไม่สบายหรือคะ” เด็กหญิงบุศย์น�้าเพชรที่นั่งติดกับ

คณุครูกดตวัโน้ตบนแป้นเปียโนก่อนถาม

“อาเลก็เครยีดเรื่องงานนดิหน่อยครบั ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้ว” 

กฤตพจน์อมยิ้ม เดนิเข้าไปเบยีดแนบชดิแล้วก้มลงกดปลายจมูกลงบน

แก้มยุย้ของหลานสาว และด้วยการกระท�าอนัเป็นธรรมชาตขิองตนกบั

เจ้าตัวเล็กนั่นเอง จึงท�าให้ปลายจมูกโด่งเข้าใกล้จอนูนอันทรงพลัง 

ในระยะไม่เกินหนึ่งฝ่ามือไปโดยปริยาย ชายหนุ่มกลืนน�้าลายลงคอ 

นยิามความสวยที่เคยมมีลายสิ้น

นี่มรดกจากมารดาหรอืหมอให้มากนัแน่ อกีหนึ่งค�าถามประหลาด

ผดุขึ้นในสมองด้วยความอยากรู้ ชายหนุ่มจ�าต้องผละตวัถอยออกมา

ตั้งหลกั ก่อนที่เจ้าน�้าสแีดงจะทรยศไหลออกมาประจานความคดิของ

ตนอกีรอบ

“อาเลก็เล่นเปียโนด้วยกนัไหมครบั” เดก็ชายบญุรกัษาเอ่ยชวน

“ครับเสือน้อย อาเล็กขอเล่นด้วยคนนะครับ” ตอบหลานชาย 

แต่ปรายตามองคณุครูสาวพร้อมกบัยกัคิ้วให้อย่างเป็นต่อ

มาตกิากลอกตามองเพดาน เธอเพิ่งจะยี่สบิสามเองนะ อกีตั้ง

สองปีกว่าจะเบญจเพส นี่เธอต้องมารบัมอืกบัคนประหลาดตั้งแต่กลบั

มาถงึเมอืงไทยได้ไม่ถงึสปัดาห์เลยหรอืนี่ จะถอนตวัไม่รบังานนี้กไ็ม่ได้

แล้ว เพราะนายจ้างที่ทาบทามเธอมาท�างานที่นี่คือบัวบูชา คนที่เธอ

รกัและเคารพประดจุพี่สาวแท้ๆ ผู้ที่คอยหยบิยื่นความช่วยเหลอืตลอด

หลายปีที่ผ่านมา
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ดึกสงัดภายในห้องนอนของสองทายาทตัวน้อย เด็กชาย

บุญรักษาและเด็กหญิงบุศย์น�้าเพชรก�าลังนั่งมองคุณอาของตนนอน

อมยิ้มน�้าลายไหล ทั้งยงัละเมอเอยีงศรีษะไปมาคล้ายก�าลงัคลอเคลยี

อะไรบางอย่างอยู่ในฝัน

“อาเลก็เป็นอะไรคะพี่ใบบญุ” หนูน้อยน�้าบศุย์ถามพี่ชาย

“คุณอาบอกว่าช่วงนี้ท�างานหนัก” เจ้าเสือน้อยตอบน้องสาว

ตามที่ผู้เป็นอาเคยบอกไว้เมื่อกลางวนั

“น�้าบุศย์สงสารคุณอา” เด็กหญิงตัวน้อยทอดน�้าเสียง ก่อนที่

สองพี่น้องจะช่วยกนัดงึผ้าห่มขึ้นคลมุร่างของคนท�างานหนกัจนถงึคอ 

แล้วจงึแยกย้ายกนัไปนอน

ในห้วงแห่งความฝันอนัแสนหวาน เสอืร้ายก�าลงัเพลดิเพลนิกบั

การซกุซบใบหน้าครึ้มไปด้วยไรหนวดลงบนบอลลูนยกัษ์นุม่นิ่มสองลกู 

และยิ่งขยับใบหน้าแรงเท่าไร แรงยืดหยุ่นของบอลลูนก็ยิ่งกระชับให้ 

ลุ่มหลงมากขึ้นเท่านั้น นับว่านี่คือฝันหวานที่สุดในรอบสามสิบกว่าปี

ของเสอืหมายเลขสี่เลยทเีดยีว
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“ไม่ได้นอนหลับเต็มอิ่มแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย  

ฝันดีอีกต่างหาก” กฤตพจน์บิดตัวยืดเส้นบนที่นอนในช่วงเช้าตรู่ของ

วันถัดมา ใบหน้าหล่อร้ายคลี่ยิ้มเมื่อทอดสายตามองร่างจ�้าม�้าของ 

เดก็ชายบญุรกัษาและเดก็หญงิบศุย์น�้าเพชรที่นอนแผ่หลาเตม็เตยีง 

คนร่างสูงกว่าหนึ่งร้อยแปดสบิห้าเซนตเิมตรค่อยๆ ขยบัเข้าไป

ชื่นใจแก้มยุ้ยของหลานรกัทั้งสอง ก่อนที่จะผละตวัออกไปท�าธรุะส่วน

ตวัในห้องนอนของตนที่ตั้งอยู่บนชั้นสองของบ้าน ห้องนอนที่พี่ชายทั้ง

สามช่วยกนัออกแบบและหาช่างฝีมอืดมีาเนรมติให้อย่างสวยงาม ทว่า

เจ้าของห้องกลบัใช้ห้องนี้เฉพาะอาบน�้า แต่งตวั และท�างานเท่านั้น ส่วน 

ในยามวิกาล นับตั้งแต่พี่ชายฝาแฝดเป็นฝั่งเป็นฝา เสือหมายเลขสี่ 

กห็อบหมอน กอดผ้าห่มมาเกาะเตยีงหลานสาวและหลานชายที่ตั้งอยู่

บนชั้นสามของบ้านนบัแต่นั้น

“คณุปรางค์โทร. มาแจ้งว่าคุณลยิามารอพบนายทีอ่อฟฟิศ

นะครบั” ประวร์ีรายงานหลงัจากผูเ้ป็นนายเข้าไปนั่งประจ�าที่บนรถแล้ว

“ไม่ได้นัดไว้ก่อนอีกแล้วหรือ” กฤตพจน์เลิกคิ้วถาม ด้วยตน

พลาดเองที่เคยแทรกคิวให้เธอเข้าพบในช่วงเช้าก่อนเริ่มงาน ดังนั้น 

3
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นลิยา ทายาทเจ้าของร้านเพชรชื่อดังที่ท�าการค้ากับ โภคิน จิวเอลร ี

มาหลายปีจงึอาศยัช่วงเวลานี้มาดกัพบเขาเสมอ

“ครบันาย ไม่ได้โทร. มานดัล่วงหน้า” ประวรี์ตอบพร้อมยิ้ม

“วนันี้จะมาพบเรื่องอะไรล่ะ” ผู้เป็นนายถามต่อ

“เรื่องขยายสาขาร้านเพชรไปยโุรปครบั” คนสนทิคนเดมิตอบ

“เฮ้อ บางครั้งกอ็ยากขี้เหร่” ผูอ้�านวยการบรหิาร โภคนิ จวิเอลร ี

ถอนหายใจยาวแล้วเอนหลังพิงเบาะรถ ก่อนที่จะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ 

ตนเมื่อคืนให้คนสนิทฟัง “หลายคืนที่ผ่านมาฉันฝันดีมากเลย แต่นึก

เท่าไหร่กน็กึไม่ออกว่าฝันอะไร รู้แต่ว่าในฝันฉนัมคีวามสขุมาก มอีะไร

นุ่มนิ่มล้อมตวัไปหมด”

“นุ่มนิ่มหรอืครบันาย” ทนิกรถาม

“อมื เหมอืนนอนทบัอะไรที่นุ่มและยดืหยุ่นดมีาก” 

“ฟองน�้าหรอืเปล่าครบั” ทนิกรถามต่อ

“ฟองน�้ายงัสากมอืกว่าสมัผสัที่ฉนัได้รบัในฝันเยอะเลย มวีธิไีหน

บ้างถ้าคนืนี้ฉนัอยากฝันต่ออกี” เสอืหมายเลขสี่ขอความช่วยเหลอื

“ผมเคยได้ยนิคนเฒ่าคนแก่บอกว่า ให้กลบัหมอนนอน แล้วเรา

จะกลบัมาฝันเรื่องเดมิอกี” ทนิกรแนะน�า

“จรงิเหรอ” กฤตพจน์พยกัหน้าคดิตาม “คนืนี้จะลองดู”

“คณุเลก็” หญงิสาวในชดุเดรสสขีาว คาดเข็มขัดแดงทีร่บั

กันกับรองเท้าส้นสูงสีแดงเข้ม ลุกขึ้นยืนแล้วก้าวขาเข้าไปหาทันทีที่ 

กฤตพจน์เดนิออกมาจากลฟิต์ผู้บรหิาร

“สวสัดคีรบัลยิา ลมอะไรหอบคณุมาหาผมแต่เช้า” เสอืหมายเลข 

สี่ยิ้มหล่อพร้อมกบัเอ่ยถาม

“ลมคดิถงึน่ะสคิะ” นลยิายิ้มหวาน 

หวานเช่นนี้หากเป็นเมื่อก่อนเขาอาจจะชอบและหลงใหล ทว่า
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ความรู้สึกในขณะนี้รอยยิ้มหวานเมื่อสักครู่มีอิทธิพลแค่เพียงท�าให้ขน

ในกายหนุ่มลกุชนัด้วยความไม่ไว้วางใจเท่านั้น

กฤตพจน์เป่าลมออกปากช้าๆ แล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นห้าม 

เมื่อนลิยาก�าลังจะเอื้อมมือมาเกาะแขน “คุณปรางค์พาลิยาไปรอผม

ที่ห้องประชมุก่อน” พลางหนัไปสั่งการกบัเลขานกุารส่วนตวั

“ค่ะบอส” ปรางค์ขวญัรบัค�าสั่งแล้วผายมอืให้ไฮโซสาวเดนิตาม

“ฉันมีความรู้สึกแปลกๆ ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง อยู่ๆ  

ฉนักไ็ม่อยากอยูใ่กล้ผูห้ญงิคนไหนเลย” กฤตพจน์ทรดุตวัลงนั่งบนเก้าอี้ 

ก่อนที่จะเอ่ยกบัคนสนทิด้วยน�้าเสยีงเป็นกงัวล 

ประวร์ีและทนิกรเบกิตาโพลงแล้วกระถดตวัก้าวถอยหลงัอตัโนมตั ิ

“นายคงไม่ได้เอ่อ...” ประวรี์ท�าสหีน้าปั้นยาก

“สาบานได้ว่าฉันไม่ได้เบี่ยงเบน” เสือหมายเลขสี่กุมขมับด้วย

เข้าใจในสิ่งที่คนสนทิก�าลงัสื่อเป็นอย่างดี

“ค่อยโล่งอกหน่อย” ทนิกรเกาท้ายทอย แต่กระนั้นกย็งัคงเว้น

ระยะห่างจากผู้เป็นนายอยู่เช่นเดมิ ก่อนที่จะวเิคราะห์ต่อ

“ถ้าไม่ได้เลกิชอบผูห้ญงิ...นายกอ็าจจะเจอกบัคนที่ใช่แล้ว นาย

ถงึได้ไม่อยากอยู่ใกล้กบัผู้หญงิคนไหนอกี” 

กฤตพจน์หรี่ตามองสองคนสนทิแล้วคดิตาม “คนที่ใช่...” ชายหนุม่

เอ่ยลอยๆ “ใครกนั”

“ถ้าหากนายไม่สบายใจ กน่็าจะต้องลองไปปรกึษาจติแพทย์ด”ู 

ประวรี์เสนอ

“กด็เีหมอืนกนั เยน็นี้จะลองถามพี่กลางดู” ผู้เป็นนายว่า ก่อน

ที่เสยีงสมาร์ตโฟนของทนิกรจะดงัขึ้น ชายหนุม่ค้อมศรีษะเลก็น้อยเป็น

เชงิขออนญุาตก่อนที่จะกดรบัสาย

“ครบัคณุปรางค์ ว่าไงนะ อยู่ไหนแล้ว ได้ๆ คณุให้คนดูเธอไว้
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ก่อนก็แล้วกัน” บทสนทนาของทินกรพาให้กฤตพจน์และประวีร์มอง

ตามด้วยความสงสยั 

“มอีะไรกร เสยีงตื่นเต้นเชยีว” ผู้เป็นนายถาม

ทินกรยิ้มกรุ้มกริ่มก่อนที่จะรายงาน “คุณณัชชามาครับนาย 

ตอนนี้อยู่ที่ลอ็บบ ีคนของเรายงัสกดัไว้อยู่”

กฤตพจน์ผุดตัวลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเอ่ยถาม “วันนี้ไม่มี

ประชมุด่วนอะไรใช่ไหม” 

“ไม่มีครับนาย วันนี้มีแต่เรียกแบบคอลเล็กชันใหม่มาดูความ

คบืหน้าเท่านั้น” ทนิกรตอบ

“งั้น...สลายตวั” เสอืเลก็ว่าก่อนที่จะส่งสญัญาณให้คนสนทิเดนิ

น�าพาเลี่ยงเข้าทางลบั แล้วขึ้นรถออกจากบรษิทัไปอย่างรวดเรว็

...

“ไปไหนดีครับนาย” ประวีร์ถาม หลังจากที่รถเริ่มเคลื่อนออก

จากบรษิทั

“นั่นส ิขบัไปเรื่อยๆ ก่อนกแ็ล้วกนั” ผู้เป็นนายเอนหลงัพงิเบาะ 

ทอดสายตามองบรเิวณถนนที่มผีู้คนเดนิขวกัไขว่ไปมา ช่วงเวลาก่อน

เริ่มงานเช่นนี้ ทุกชีวิตต้องรีบเร่งเพื่อให้ถึงที่ท�างานทันเวลา คงมีแต่

หญิงสาวร่างเล็กในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนเท่านั้นที่ย่อตัวลงซื้อ

ข้าวต้มมัดจากคุณยายที่นั่งขายของอยู่บนทางเท้าอยู่นานสองนาน 

โดยไม่มีทีท่าว่าจะรีบเร่งดั่งเช่นคนอื่น ครั้นเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นจาก

กระจาด ฉบัพลนัใบหน้าหล่อกก็ระตกุยิ้มร้าย

“หยดุรถ” กฤตพจน์ออกค�าสั่งก่อนจะลงจากรถอย่างรวดเรว็

“อร่อยจังข้าวต้มมัดไส้เผือก” หญิงสาวแกะใบตองออก

จากข้าวต้มมัดแล้วละเลียดชมิ ใบหน้าจิ้มลิ้มยิ้มกว้างเมื่อหยุดยนือยู่

หน้าร้านชาไข่มกุ
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“โกโก้ปั่นใส่ไข่มกุแก้วหนึ่งจ้ะ” เจ้าของเสยีงหวานร้องสั่งเมนูที่

ตนอยากดื่มกบัป้าเจ้าของร้าน โดยที่มอืบางข้างขวายงัถอืข้าวต้มมดั

ไส้เผอืกอยูใ่นระดบัคางเพื่อรอรบัประทานต่อหลงัจากสั่งน�้าหวานเสรจ็

“อร่อยจรงิๆ ด้วย” เสยีงทุ้มเอ่ยขึ้นข้างหู หลงัจากที่โฉบจบัมอื

ข้างที่ถอืข้าวต้มมดัเอาไว้แล้วดงึมากนิอย่างหน้าตาเฉย

“คุณ!” เจ้าของมือบางถลึงตามองจอมโจรขโมยข้าวต้มมัดที่ 

ไม่คดิไม่ฝันว่าจะมาเจอตามท้องถนนเช่นนี้ 

“ท�าไมต้องท�าหน้าแบบนั้นด้วย มขีองอร่อยๆ กต้็องรูจ้กัแบ่งปัน

สคิรบัคณุครูตามฉนั เอ๊ย ตามฝัน” ชายหนุ่มว่าพร้อมกบัยกัคิ้วให้รวัๆ 

“อยากกินท�าไมไม่ไปซื้อเองเล่า มาขโมยของคนอื่นแบบนี้ได้ 

ยงัไงกนั” มาตกิาท�าหน้ามุย่ เช้านี้อากาศไม่ร้อนเหมอืนเช่นทกุวนั เธอ

จึงรีบลุกขึ้นจากเตียง เพื่อมาเดินตามล่าหาของอร่อยที่เคยกินเสมอ

ก่อนย้ายไปเรยีนต่อที่ต่างประเทศ แต่แล้ววนัดีๆ  อากาศดีๆ  กพ็งัครนื

ระเนระนาด เพราะดนัมาเจอคนประหลาดก่อกวนแบบนี้

“ได้แล้วจ้า” ป้าเจ้าของร้านชาไข่มกุร้องบอก

“ขอบคุณครับ” กฤตพจน์ขยับตัวเข้าไปรับแก้วพลาสติกที่ 

ด้านในบรรจนุ�้าโกโก้ปั่นใส่ไข่มกุมาดูดอกึใหญ่ ก่อนที่จะยื่นแก้วที่ตน

เปิดปฐมฤกษ์ชมิไปเรยีบร้อยแล้วคนืให้แก่เจ้าของตวัจรงิ “อนันี้กอ็ร่อย  

เอ้า รบัไปส”ิ 

“ใครจะกล้ากินต่อกัน อ้าปากกว้างงับหลอดไปเป็นครึ่งขนาด

นั้น” มาตกิาขมวดคิ้วท�าหน้ามุ่ยตุ้ย แล้วหนัไปเอ่ยกบัป้าเจ้าของร้าน

อกีรอบ “ขอแบบนี้อกีแก้วค่ะป้า”

กฤตพจน์อมยิ้มแล้วสะกิดเรียวแขนกลมกลึง มาติกาปัดมือ

แมงมมุออกแล้วกระแทกลมหายใจยาว “อะไรอกีคะคณุกฤตพจน์”

“ขอข้าวต้มอกี” ชายหนุ่มว่า แล้วโน้มใบหน้าลงงบัข้าวต้มมดั

ในมือเธออย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นยืดตัวตรงเคี้ยวของอร่อย



30  อ้อนรักกฤตพจน์

ของหญงิสาวตุ้ยๆ  

ประวีร์และทินกรหรี่ตามองกันเป็นเชิงถาม ด้วยยังไม่เคยเห็น 

ผู้เป็นนายแกล้งและหยอกล้อหญงิสาวคนใดเช่นนี้มาก่อน เพราะโดย

ปกตวิสิยัแล้ว เจ้านายของตนจะถนดังานโปรยเสน่ห์เป็นที่หนึ่ง

หลงัจากจ่ายเงนิค่าน�้าปั่นเรยีบร้อยแล้ว มาตกิาจงึกึ่งเดนิกึ่งวิ่ง

พยายามจะหนีห่างจากเสือหมายเลขสี่ผู้เลื่องชื่อให้ไกลมากที่สุด แต่

ด้วยช่วงขาของสตรีหรือจะสู้บุรุษได้ กฤตพจน์ยังคงเดินตามมาด้วย

ท่วงท่าสบายๆ  ในขณะที่คนเดนิหนเีริ่มเหนื่อยหอบ

“เอาละๆ ฉันยอมแล้ว คุณจะเอายังไงก็ว่ามา ฉันเหนื่อย”  

หญงิสาวชะลอฝีเท้าแล้วหนัหลงักลบัมาเจรจาดีๆ  เพราะไม่ว่าจะพยายาม

ลดัเลาะซอยเลก็ซอยน้อยแค่ไหนกห็นไีม่พ้น และเธอกม็ั่นใจว่าในสถาน- 

การณ์เช่นนี้คงต้องตดิปีกบนิเท่านั้น เธอจงึจะสลดัคนหน้ามนึคนนี้ไปได้

“คณุจะรบีไปไหนตามฝัน” กฤตพจน์เอ่ยถาม

“ฉนัต้องรบีไปสอนเดก็ๆ ร้องเพลงค่ะ พอใจหรอืยงัคะ” 

“งั้นผมไปด้วย” 

ค�าตอบของกฤตพจน์ไม่ได้แค่เพยีงสร้างความตกใจให้แก่มาตกิา 

เท่านั้น หากประโยคดงักล่าวยงัท�าให้ประวร์ีและทนิกรแตกตื่นไม่แพ้กนั

“คงถึงช่วงเวลาหฤหรรษ์ของเราสองคนแล้วสินะ” ประวีร์เอ่ย

เสยีงแผ่วเพื่อให้ได้ยนิกนัเพยีงสองคน

“อืม แค่วันแรกก็เดินตามกันจะสองกิโลแล้วเนี่ย นึกว่าก�าลัง

ถ่ายหนงับอลลวีดูอยู”่ ทนิกรตอบ สองคนสนทิเงยหน้าขึ้นมองใบหน้า

เปื้อนยิ้มของผู้เป็นนายแล้วกไ็ด้แต่กะพรบิตาปรบิๆ 

“คุณไม่มีงานท�าหรือคะ” มาติกาเอ่ยถามเสียงคล้ายละเมอ  

แค่ล�าพังให้เธอเจอเขาเป็นครั้งคราวเวลาไปสอนดนตรีเด็กๆ ที่บ้าน

โภคนิอภวิฒัน์กย็ุ่งยากและวุ่นวายมากพอแล้ว แต่นี่เขายงัจะตามมา

หลอกหลอนเธอในชวีติประจ�าวนัเช่นนี้อกี แค่คดิไมเกรนกข็ึ้นจนแทบ
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จะต้องควกัยามากนิประทงัความปวดหวัแล้ว

“วันนี้ผมว่าง และผมก็อยากรู้ว่าคุณเก่งและน่าไว้วางใจจริงๆ 

เหมอืนที่น้องบวัน�าเสนอหรอืเปล่า”

มาตกิากลอกตาพร้อมกบัถอนลมหายใจยาว “งั้นกต็ามใจ แต่

ฉนัต้องกลบัไปเอารถก่อน คณุจะไปรอที่โรงเรยีนก่อนกไ็ด้นะคะ เดี๋ยว

จะบอกทางให้”

 “ไม่ต้อง ไปรถผมดกีว่า ไว้สอนเสรจ็จะไปส่ง” ชายหนุม่ว่าแล้ว

ผายมอืเชญิหญงิสาวขึ้นรถ 

มาติกากรีดร้องอยู่ในใจ แต่กระนั้นก็ยินยอมเดินตามไปขึ้นรถ 

สปรนิเตอร์คนัหรทูี่จอดชดิทางเท้าข้างหน้าแต่โดยด ีเผื่อว่าการที่เขาได้

เหน็เธอสอนนกัเรยีนในวนันี้แล้ว จะท�าให้เขาหายข้องใจว่าเธอสามารถ

เป็นครูที่ดใีห้แก่หลานชายและหลานสาวของเขาได้ เพราะนั่นคอืสิ่งที่

เธอปรารถนา ปรารถนาที่จะเป็นครูที่ดี และท�าหน้าที่ได้อย่างเต็ม

ประสทิธภิาพโดยไม่มใีครคอยระแวงแคลงใจเช่นนี้

“ครูตาม/ครูตามมาแล้ว” เสียงใสดังเซ็งแซ่เมื่อเห็นว่า

คุณครูสาวเดินเข้ามาภายในบ้าน บ้านอันเป็นสถานที่พ�านักของ

เยาวชนตวัเลก็ตวัน้อยผูไ้ร้ที่พึ่ง ไร้คนเหลยีวแล ทว่าส�าหรบัมาตกิาแล้ว 

สถานที่แห่งนี้คอืพื้นที่สขีาว เป็นศูนย์รวมความรกัอนับรสิทุธิ์ 

ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ หญิงสาวก็มักจะ

แวะเวยีนมาเยี่ยมเยยีนหนูน้อยที่บ้านแห่งนี้เสมอ และหลงัส�าเรจ็การ

ศึกษาแล้ว เธอจึงติดต่อแจ้งความจ�านงเข้ามาสอนดนตรีที่นี่สัปดาห์

ละหนึ่งวนั

กฤตพจน์ท�าสีหน้าประหลาดใจตั้งแต่แรกเห็นตัวอักษรขนาด

ใหญ่ด้านหน้าที่ระบวุ่าสถานที่แห่งนี้คอื ‘สถานสงเคราะห์บ้านสขีาว’ 

ชายหนุ่มพยายามส่งสายตามองหญิงสาวเพื่อขอค�าตอบ แต่มาติกา



32  อ้อนรักกฤตพจน์

กลบัส่งภาษากายมาแค่ยกัไหล่และยกัคิ้วเพยีงเท่านั้น เสอืหมายเลขสี่

ถอนหายใจ จ�ายอมละความสงสยัทั้งมวลเอาไว้ในรถ แล้วก้าวขาตาม

หญงิสาวเข้าไปด้านใน 

แต่แล้วความประหลาดใจกย้็อนกลบัเข้ามาเป็นทวคีณู เมื่อร่าง

แน่งน้อยเดนิตรงเข้าไปนั่งคกุเข่าประนมมอืกราบไหว้พระภมูเิจ้าที่และ

ศาลตายายที่ตั้งอยู่ข้างก�าแพง จากนั้นจึงเดินไปกราบรูปปั้นบรมครู 

พ่อแก่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกล 

มาติกาจะสวดบทบูชาและขอพรเช่นนี้ทุกครั้งก่อนเริ่มท�าการ

สอนหรือแสดงดนตรี และเหตุที่สถานสงเคราะห์บ้านสีขาวมีรูปปั้น 

บรมครพู่อแก่นั้นกเ็ป็นเพราะว่าผูก่้อตั้งกศ็รทัธาในศาสตร์นี้มากเช่นกนั

“ละ...เล่นของ” กฤตพจน์ท�าหน้าตาเหลอหลาแล้วหนัมาเอ่ยกบั

คนสนิทด้วยน�้าเสียงตื่นตกใจ ไม่น่าเชื่อว่าเด็กนักเรียนนอกจะท่อง

คาถาได้นานและชวนให้ขนลกุได้ถงึเพยีงนี้

“ศลิปิน นกัดนตรมีคีรูบาอาจารย์อยู่แล้วครบันาย” ประวร์ีตอบ

พร้อมยิ้ม 

“ผมเคยได้ยินมาว่าท่านมีบารมีมาก ด้านเมตตามหานิยม” 

ทนิกรเอ่ยต่อ

“เสน่ห์ยาแฝด!!!” ใบหน้าหล่อชะงกัแล้วร้องเสยีงหลง กฤตพจน์ 

ประนมมือไหว้ปลกๆ พร้อมทั้งเอ่ยถึงเจตนาบริสุทธิ์ซ�้าไปซ�้ามา “ผม

เป็นคนดนีะครบัท่าน ที่ตามมาไม่ได้ก่อกวน แค่อยาก เอ่อ...อยากรูจ้กั

ตวัตนที่แท้จรงิของครูตามฝันกเ็ท่านั้นเอง” 

“สวัสดีจ้ะเด็กๆ” มาติกาส่งยิ้มหวานทักทาย ซึ่งโดยปกติ

แล้วหากเธอเดนิเข้าห้องเรยีนมาเช่นนี้ เดก็ๆ จะต้องกรูเข้ามาหา ทว่า

วนันี้นกัเรยีนทั้งชั้นนั่งนิ่งอยูก่บัที่ ดวงตาใสแป๋วมองข้ามไหล่ของเธอไป

ทางด้านหลงั 
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หญงิสาวเอี้ยวตวัมองตามแววตาใสซื่อเหล่านั้น และกพ็บค�าตอบ

ว่าเหตุใดห้องเรียนทั้งชั้นจึงตกอยู่ในภาวะชะงักงันเช่นนี้ เพราะภาพ

ขบวนเจ้าพ่อผิวขาวขายาวที่เดินตามหลังเธอเข้ามานั้นไม่ต่างกับฉาก

ในภาพยนตร์เจ้าพ่อของต่างชาติเลยแม้แต่น้อย หน�าซ�้ายังสวมแว่น

กนัแดดสดี�ากนัครบทมีตั้งแต่เจ้านายจนกระทั่งผู้ตดิตาม 

มาติกาโคลงศีรษะไปมา ก่อนที่จะเดินเข้าไปลากแขนหัวหน้า

แก๊งออกไปเจรจานอกห้อง

“โอ๊ย...พวกคุณคิดว่า ก�าลังเข้าฉากแสดงหนังเป็นเจ้าพ่อหรือ

ยงัไงถงึได้เปิดตวัอลงัการแบบนี้”

“อ้าว คณุนี่ยงัไงอยู่ๆ  กล็ากผมออกมาชมว่าหล่อเหมอืนพระเอก

หนัง ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้ ไว้เสร็จธุระแล้วค่อยบอกก็ยังทัน”  

กฤตพจน์แบมอืทั้งสองข้างพร้อมกบัยกัไหล่น้อยๆ 

“ฉัน...ประ...ชด” มาติกาแยกเขี้ยวแล้วเน้นทีละค�าอย่างช้าๆ 

“เอาละค่ะคณุกฤตพจน์ ฉนัต้องการสมาธใินการสอน และเดก็ๆ เอง

ก็ต้องมีสมาธิในการเรียน เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณจะอยู่ดูการสอน  

กช็่วยกรณุาอยู่อย่างสงบ แต่ถ้าไม่ก ็ชะ...”

“ผมจะอยู่” ยงัไม่ทนัที่หญงิสาวจะเอ่ยจบประโยค ชายหนุ่มก็

ยกมือข้างขวาขึ้นเป็นเชิงบอกให้หยุด แล้วเอ่ยขัดขึ้นอย่างรู้ทันว่าเธอ

ก�าลังคิดอะไรอยู่ ตามมาถึงขนาดนี้แล้วจะไล่ให้กลับง่ายๆ ไม่มีทาง

เสยีหรอก

“งั้นกเ็ชญิเคลื่อนขบวนไปด้านหลงัห้องเลยค่ะ” มาตกิาผายมอื

ไปทางประตูหลงัห้อง ก่อนที่จะหมนุตวัเดนิแยกออกไปอกีทาง

กฤตพจน์อ้าปากค้างมองตามแผ่นหลงับางของคนฝีปากกล้าที่

อาจหาญออกปากไล่ และจดัที่จดัทางให้สดุยอดผูบ้รหิารหนุม่ในดวงใจ

ที่สาวๆ ทั้งประเทศลงความเหน็ว่าอยากใกล้ชดิมากที่สดุไปนั่งหลงัห้อง

ด้วยความตะลงึ ก่อนจะหนัไปสบตาคณะผู้ตดิตาม “นี่ฉนัโดนไล่ให้ไป
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อยู่ไกลๆ ใช่ไหม”

“ครบันาย คณุมาตกิาเชญิพวกเราไปอยู่หลงัห้อง” ประวรี์ตอบ

เสยีงกลั้วหวัเราะ

“แสบจรงิๆ” คนถูกเมนิพ่นลมออกจมูก แล้วจงึเงยหน้าขึ้นเอ่ย

กบัคนสนทิเสยีงเข้ม “เอ๊า เขาสั่งแล้วยงัเฉยกนัอกี ไปสไิปนั่งหลงัห้อง” 

ว่าพลางเดนิน�าคณะไปประจ�าจดุที่หญงิสาวก�าหนดให้แต่โดยดี

“นกึว่าจะประท้วง” ทนิกรกลั้นข�าแล้วท�าปากขมบุขมบิเอ่ยกบั

ประวรี์

“แววมาตั้งแต่เริ่ม” ประวีร์ตอบยิ้มๆ แล้วเดินไปยืนขนาบข้าง 

ผู้เป็นนายที่ตอนนี้ถอดแว่นกันแดดออก ยกมือขึ้นกอดอก นั่งอมยิ้ม

ตั้งใจเรยีนวชิาขบัร้องยิ่งกว่านกัเรยีนคนใดในชั้น

“ขอบคุณครูตามฝันมากเลยนะคะ” เจ้าหน้าที่สถาน-

สงเคราะห์เดนิมาส่งมาตกิาและคณะที่รถ 

มาตกิาส่งยิ้มหวานจนตาหย ีแล้วเอื้อมมอืไปกมุมอืของเจ้าหน้าที่ 

ท่านนั้นเอาไว้ ซึ่งช่องว่างระหว่างมอืของผู้หญงิทั้งสองคอืซองสขีาวที่

มขีนาดหนาพอสมควร “เกอืบลมืไปเลยค่ะ นี่ค่าเทอมของน้องต่อกบั

น้องแทนนะคะ” 

กฤตพจน์หรี่ตามองพร้อมกับขยับตัวเข้าไปใกล้ หมายจะร่วม 

รบัรู้ในบทสนทนาอนัแผ่วเบาก่อนหน้านี้ให้จงได้ ทว่าทั้งสองกลบัหยดุ

บทสนทนาไว้แต่เพยีงเท่านั้น เมื่อมาตกิาหมนุตวักลบัแล้วก้าวขึ้นไปนั่ง

บนรถอย่างรวดเรว็

“ผมขอตัวก่อนนะครับ ไว้จะมาเยี่ยมอีก” ชายหนุ่มเอ่ยกับ 

เจ้าหน้าที่แล้วก้าวขึ้นไปนั่งบนเบาะตดิกนักบัหญงิสาวเจ้าของเรื่องราว

ทั้งหมดในวนันี้

แค่เพยีงปรายตาเหลอืบเหน็ขายาวๆ ก้าวขึ้นรถ มาตกิากแ็สร้ง
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ปล่อยตวัพงิเบาะรถแล้วหลบัตาลงทนัที

“ลูกไม้ตื้นๆ” กฤตพจน์กระตกุยิ้มร้ายพมึพ�าเสยีงในล�าคอ พลาง

เอื้อมมอืไปสะกดิเรยีวแขนบางแล้วร้องเรยีก “คณุ...คณุ” 

“ออื...” หญงิสาวผู้มลีูกไม้ตื้นๆ ยงัคงแกล้งหลบัลกึทั้งที่เพิ่งขึ้น

มานั่งบนรถได้ไม่ถงึห้านาทดี้วยซ�้าไป 

“ประวรี์ ด้านหน้ามมี่านรูดช่วยแวะท”ี เสยีงทุ้มร้องสั่งการกบั

คนสนทิ และนั่นกไ็ด้ผลชะงดั เมื่อคนหลบัลกึเมื่อครู่เด้งตวันั่งหลงัตรง

อย่างทนัททีนัใด

“แวะท�าไม” เสยีงหวานร้องถาม

“อ้าว นกึว่าหลบั กเ็ลยจะพาไปนอนสบายๆ จะได้ไม่ต้องทนนั่ง

คอพบัคออ่อนอยู่แบบนี้” กฤตพจน์ตอบพร้อมกบัยกัคิ้วให้

“ฉนัหายง่วงแล้ว ไม่ต้องแวะไหนทั้งนั้น จะถามอะไรกว่็ามาเลย

ค่ะ สะกดิอยู่ได้” 

“อ้าว หลบัอยูแ่ล้วรูไ้ด้ไงว่าโดนสะกดิ” คนรูท้นักลั้นข�า เมื่อเหน็

หญงิสาวยกมอืขึ้นปิดปากทนัททีี่เอ่ยจบประโยค

“ผมแค่จะถามว่าคณุมาสอนดนตรทีี่นี่ได้ยงัไง” คนอยากรู้เอ่ย

ถามเมื่อสบโอกาส 

“ความจริงก่อนที่จะไปเรียนต่อ ฉันก็มาช่วยงานที่นี่ประจ�าอยู่

แล้ว พอเรยีนจบเลยมาขอสอนดนตรใีห้เดก็ๆ” 

“อมื ดจีรงิ ที่นี่คงมงีบสนบัสนนุเยอะน่าดู ถงึจ้างครูจบนอกมา

สอนได้” คนกวนก็ยังคงกวนอยู่วันยังค�่า อยากจะรู้อะไรมากกว่านี้  

แต่กลบัเลอืกใช้ค�าพูดยยีวนแทนการตั้งค�าถามแบบที่คนปกตทิ�ากนั

มาตกิาถอนหายใจก่อนตอบ “ฉนัเสนอตวัมาสอนฟรคี่ะ” 

“ฟรี?” กฤตพจน์เบิกตากว้าง คาดไม่ถึงว่าคุณครูสอนพิเศษ

หลานๆ คนนี้จะมอีกีมมุที่น่าสนใจ 

ใช่เขาไม่ปฏเิสธว่าความประหลาดของเธอน่าสนใจ ยิ่งเจ้าดมูๆ 
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นั่นก็ด้วยที่มีแรงดึงดูดสายตาอย่างเหลือเชื่อ ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สวย 

จดัจ้าน แต่ใบหน้าจิ้มลิ้มของเธอท�าให้เขาอยากแกล้งตลอดเวลา 

“ค่ะ ฉนัสอนฟร”ี

“แล้วมาบ่อยแค่ไหน” เสยีงทุ้มเอ่ยถามต่อ

“สอนพธุเว้นพธุค่ะ”

“ด ีต่อไปผมจะมาด้วย” 

“...”

จบประโยคของเสอืหมายเลขสี่ รถทั้งคนักม็แีต่ความเงยีบ เงยีบ

ตั้งแต่คู่สนทนาสาวยาวไปจนถงึคนสนทิและชดุตดิตาม

“คะ...คณุจะมาท�าอะไรคะ” มาตกิาถามเมื่อตั้งสตไิด้แล้ว

“ผมกอ็ยากมาดูแลเดก็ๆ ที่นี่บ้าง ไหนๆ คณุกม็าเป็นประจ�าอยู่

แล้ว กม็าพร้อมกนัไปเลยจะได้ไม่เสยีเวลา” กฤตพจน์เอ่ยในสิ่งที่ไม่มี

ใครคาดคิด แม้กระทั่งคณะผู้ติดตามที่อยู่ในรถยังต้องลอบสบตากัน

ด้วยความประหลาดใจ 

“ตามใจ ทนีี้หมดค�าถามหรอืยงัคะ” หญงิสาวตอบและถามใน

คราวเดียวกัน ถึงแม้นว่าความจริงแล้วเธออยากถามว่าอยากจะมา

ท�าไมไม่มาเอง ท�าไมต้องเกาะเธอมาพร้อมกนัด้วย แต่มั่นใจว่าเธอคง

ไม่ได้ค�าตอบที่มีประโยชน์จากเขาเป็นแน่ ดังนั้นถึงเลือกที่จะตามน�้า

ไปก่อน สูเ้กบ็พลงัอนัน้อยนดิที่หลงเหลอือยูใ่นตอนนี้ไว้ท�าอย่างอื่นดกีว่า

“ยงั ผมอยากรู้ว่าเมื่อกี้คณุยื่นอะไรให้ครูคนนั้น” กฤตพจน์ถาม

ต่อ

มาตกิาถอนหายใจเป็นรอบเท่าไรของวนัแล้วกไ็ม่อาจนบัได้ เธอ

รู้แต่เพียงว่าตั้งแต่เจอผู้ชายคนนี้เธอถอนหายใจทิ้งบ่อยขึ้นทุกขณะ 

“ฉนัจ�าเป็นต้องรายงานคณุทกุเรื่องเลยหรอืคะ”

“ใช่ เผื่อคุณลักลอบท�าอะไรไม่ดี แบบนี้หลานผมก็แย่สิ”  

ชายหนุ่มยกมอืยกไม้ขยายความ
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“มใีครเคยบอกคณุหรอืเปล่าคะ ว่าคณุเป็นผูช้ายที่กวนประสาท

ที่สดุ” หญงิสาวกลอกตามองหลงัคารถอย่างเหลอือด

“ไม่เคย คณุเป็นคนแรก ปกตมิแีต่คนชมว่าหล่อ” 

“สายตาผู้หญงิสมยันี้ แยกค�าจ�ากดัความบางอย่างผดิเพี้ยนไป

เยอะเลยนะคะ คณุว่าไหม” 

กฤตพจน์เกือบจะหลุดข�าก่อนที่จะแสร้งท�าหน้าขรึม แล้วเอ่ย

ตอบเสยีงหล่อ “ผมว่าคณุมากกว่าที่หน่วยประมวลผลผดิเพี้ยน”

“ฉันฝากเงินให้ครูเอาไปจ่ายค่าเทอมของเด็กที่ฉันส่งเรียนค่ะ 

พอใจหรอืยงัคะ หรอืยงัมอีะไรอยากถามอกี” 

“มี” ชายหนุ่มตอบทันควัน และนั่นก็ท�าให้มาติกาสะบัดหน้า 

ส่งค้อนมาให้พร้อมกบักระแทกลมหายใจแรงๆ 

“ผมแค่จะถามว่าทางกลบับ้านคณุไปทางไหน” คนขี้แกล้งลอบ

ยิ้ม เมื่อเห็นใบหน้าจิ้มลิ้มอ้าปากคล้ายจะต่อค�า ทว่าก็เงียบเสียงลง 

แล้วเลอืกที่จะร้องบอกทางกบัคนสนทิของเขาที่นั่งอยู่ด้านหน้าแทน

“พักที่นี่ด้วยหรือ แปลว่าไม่ธรรมดา” กฤตพจน์พึมพ�ากับ

ตวัเอง เมื่อหญงิสาวเดนิคล้อยหลงัเข้าไปในคอนโดหรูระดบัห้าดาว 

“ได้มาท�ากิจกรรมแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะ” เสือหมายเลข

สี่เอ่ยกบัคนสนทิ หลงัจากรถเริ่มเคลื่อนตวัอกีรอบ 

ประวีร์และทินกรยิ้มแห้งพร้อมกับค้อมศีรษะลงน้อยๆ โดย 

ทิ้งเรื่องที่เตรยีมจะรายงานไว้เบื้องหลงั ด้วยเหน็แก่อารมณ์สนุทรขีอง

ผู้เป็นนายที่ก�าลังฮัมท�านองเพลงที่มาติกาสอนเด็กๆ ในวันนี้อย่าง

ไพเราะ หารู้ไม่ว่าระหว่างที่ตนก�าลังสนุกกับบทเรียนดนตรีอยู่นั้น ที่

บรษิทัร้อนเป็นไฟเช่นไรในการรบัมอืกบัณชัชาและนลยิา สองสาวผู้ที่

ถูกทิ้งไว้ตามยถากรรม
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“คอลเล็กชันปีนี้ดูหวานดีนะเจ้าเล็ก” คุณใหญ่วางแบบ

เครื่องประดบัลงบนโต๊ะ ก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นเอ่ยกบัเจ้าของโครงการ

“ครบัพี่ใหญ่ เพราะปีก่อนเรากใ็ช้เพชรสชีมพเูหมอืนกนั แต่การ

ออกแบบเน้นเป็นแนวเรียบๆ ใส่เก๋ๆ รอบปีนี้เลยเพิ่มลูกเล่นขึ้นมา 

อีกนิด” ผู้อ�านวยการบริหาร โภคิน จิวเอลรี ตอบพี่ชาย พร้อมกับ 

ยกแบบของคอลเลก็ชนัเดมิขึ้นมาเทยีบ

“พี่ชอบแนวคดิที่น�าเพชรมาเจยีระไนเป็นช่อดอกไม้เลก็ๆ แบบนี้

นะ ดูสวยไปอีกแบบ” คุณรองกล่าวหลังจากพิจารณาเอกสารในมือ

อย่างละเอยีดแล้ว

“ตั้งชื่อคอลเลก็ชนัหรอืยงั” คณุหมอกลางถาม

“ตามฝัน” เจ้าของโครงการตอบอย่างรวดเรว็ แล้วกต็้องตกใจ

กับค�าตอบของตัวเอง เดิมทียังไม่ได้คิดชื่อคอลเล็กชันนี้อย่างเป็น

ทางการ เพราะการออกแบบยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งงาน

คอลเล็กชันนี้ตนอยากท�ามานานแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสได้ท�า ดังนั้น

เมื่อพี่ชายฝาแฝดถามกะทันหันเช่นนี้ จึงตอบชื่อที่ติดอยู่ในใจของตน

ออกไปอตัโนมตัโิดยไม่ผ่านกระบวนความคดิ 

“ตามฝัน เพราะดนีะ แต่ท�าไมพี่คุน้หคู�านี้เหลอืเกนิ” พี่ใหญ่ของ

4
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บ้านพยกัหน้าเหน็ด้วย

“เอ่อ...ความจรงิชื่อคอลเลก็ชนัยงัไม่ได้สรปุครบั คงรอให้ออกแบบ 

เรยีบร้อยก่อน แล้วค่อยมาวเิคราะห์เรื่องชื่ออกีท”ี เสอืหมายเลขสี่พ่น

ลมหายใจ ไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไร เหตใุดจงึเอ่ยชื่อนี้ออกไปได้ อาการ

แปลกๆ ที่น้องเล็กของบ้านก�าลังแสดงออกท�าให้พี่ชายทั้งสามได้แต่ 

หรี่ตามองเพื่อจบัผดิ

“วนันี้วนัเสาร์ใช่ไหมครบั” จู่ๆ เสอืเลก็กโ็พล่งถามขึ้นมาอย่าง

ไม่มปีี่มขีลุ่ย

“อมื ใช่ กว็นัเสาร์ไง พวกเราถงึได้หยดุอยู่บ้านแบบนี้ แกเป็น

อะไรไปเจ้าเลก็ ลมืวนัลมืคนื” คณุหมอกลางถอนหายใจก่อนตอบ

“ผมขอตวัก่อนนะครบั แป๊บเดยีวเดี๋ยวกลบัมา” ว่าพลางผดุลกุ

ขึ้นแล้วเดนิออกจากห้องท�างานส่วนตวัไปอย่างรวดเรว็

“อะไรของมัน ท่าทางแปลกๆ” คุณรองมองตามหลังน้องชาย

แล้วบ่นพมึพ�า

“วันหยุดแท้ๆ จะรีบไปไหน” คุณใหญ่เลิกคิ้วมองน้องชายคน

รองและคนกลาง

“งั้นก็...ตามสิครับ” คุณหมอกลางว่า ก่อนที่จะลุกขึ้นเดินน�า 

พี่ชายทั้งสองออกไป

เมื่อดวงใจมรีกั ดั่งเจ้านกโผบนิ

บนิไปไกลแสนไกล หวัใจฉนักล็อยลบัไป

ถงึแดนดนิถิ่นใดนะใจ โอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ย...3

เพยีงแค่ได้ยนิเสยีงร้องและบรรเลงเปียโนดงัแว่วออกมาจากห้อง

ดนตรี เสือหมายเลขสี่ก็ผุดรอยยิ้มละไม “ได้ยินแค่เสียงร้องแบบนี้ 

3 เพลง “ใจรกั” ประพนัธ์โดย ปัญญา ประดษิฐ์ธรรม
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ก็เพราะดีนะ แต่พอเห็นหน้าคนร้องเท่านั้นละ...ขนลุก” ชายหนุ่มบ่น

พมึพ�าก่อนจะเปิดประตูเข้าไปในห้อง

“มอร์นงิครบัเดก็ๆ ขออาเลก็เรยีนดนตรดี้วยคนนะครบั” กฤต-

พจน์ร้องทักหลานชายกับหลานสาว ก่อนจะเงยหน้าขึ้นยักคิ้วให้ 

หญงิสาวที่นั่งประกบสอนเดก็หญงิบศุย์น�้าเพชรเล่นเปียโนอยูก่ลางห้อง

“เจ้าที่ที่นี่แรงจรงิๆ วุ่นวายไม่เลกิ” มาตกิาลอบเบ้ปาก 

“เจ้าที่คอือะไรคะคณุครนู้าตาม” เดก็หญงิบศุย์น�้าเพชรเงยหน้า

ขึ้นถาม

“เอ่อ...” มาตกิายิ้มแห้ง อตุส่าห์ระบายอารมณ์เบาๆ แล้วเชยีว 

ลูกศิษย์ตัวน้อยยังจะได้ยินอีก มิหน�าซ�้าเจ้าที่ที่เพิ่งเดินเข้ามายังท�า

สหีน้าท้าทายให้เธอตอบค�าถามหนูน้อยอกีด้วย 

“เจ้าที่คอืสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ที่จะคุม้ครองเดก็ดทีี่ตั้งใจเรยีนค่ะ” มาตกิา 

ละมอืจากแป้นเปียโน แล้วยกขึ้นลูบผมนุ่มสลวยของเดก็ช่างถาม

“งั้นเจ้าที่ก็ต้องคุ้มครองน�้าบุศย์ใช่ไหมคะ เพราะน�้าบุศย์เป็น

เดก็ด”ี หนูน้อยน�้าบศุย์พยกัหน้าเข้าใจในสิ่งที่คณุครูอธบิาย

“คุ้มครองบุญด้วยครับ เพราะบุญตั้งใจเรียนและก็เป็นเด็กดี

มากๆ” เด็กชายบุญรักษาว่า พลางยื่นกีตาร์ในมือป้อมให้คุณอาคน

เลก็ดู

“วนันี้บญุเรยีนกตีาร์สนกุมากเลยครบัคณุอา” หลานชายรายงาน

“ไหนลองสอนคุณอาหน่อยสิครับ” กฤตพจน์วางมือบนศีรษะ

เลก็ของหลานชายแล้วโยกไปมา

“บญุยงัเล่นไม่เป็น ต้องให้คณุครนู้าตามสอน” เจ้าเสอืน้อยตอบ 

พลางเดนิไปจูงมอืคณุครูคนสวยให้ลกุขึ้นจากเก้าอี้หน้าเปียโน 

มาติกาโคลงศีรษะไปมาอย่างอ่อนใจ แต่กระนั้นก็ยินยอมเดิน

ตามลูกศษิย์ตวัน้อยไปแต่โดยดี

“คณุครูน้าตามสอนคณุอาเล่นกตีาร์ด้วยนะครบั” เดก็ชายบญุ-
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รกัษาเอ่ยกบัคณุครู

“เอ่อ...” เป็นอีกครั้งที่หญิงสาวจนด้วยค�าพูด จึงได้แต่เม้ม 

รมิฝีปากแน่น

“คุณครูของเสือน้อยคงไม่อยากสอนอาเล็กหรอกครับ อาเล็ก

น่าสงสาร อยากเรียนดนตรีแต่ก็ไม่มีใครสอน” งานดรามาเรียกร้อง

ความสนใจเช่นนี้ เสอืหมายเลขสี่ท�าได้ดเีสมอ เพราะตอนนี้หลานสาว

ตวัน้อยก�าลงัวิ่งมาจากเก้าอี้เปียโน แล้วกระโดดขึ้นมานั่งบนตกั

“อาเล็กขา ไม่ร้องนะคะ โอ๋ๆ” เด็กหญิงบุศย์น�้าเพชรเอื้อม 

มอืป้อมขึ้นลูบแก้มสากของผู้เป็นอาเพื่อปลอบโยน

“ครบัน�้าบศุย์ อาเลก็แค่เสยีใจ” นกัแสดงน�าชายไร้สงักดักะพรบิ

ตาถีๆ่  ก่อนจะเงยหน้าขึ้นยกัคิ้วให้หญงิสาวที่นั่งอ้าปากค้างอยูต่รงหน้า

มาตกิากลอกตามองมารยาชายร้อยเล่มเกวยีนแล้วกไ็ด้แต่ทอด

ถอนลมหายใจ หากเธอปฏิเสธไม่สอนเขาเล่นกีตาร์ เธอคงได้กลาย

เป็นนางมารร้ายในสายตาเด็กๆ เป็นแน่ ซึ่งคุณครูดีเด่นเช่นเธอไม่มี

ทางยอม หลงัจากตดัสนิใจแล้วหญงิสาวจงึหยบิกตีาร์อกีตวัขึ้นมา

“เอาละค่ะ คณุครูจะเริ่มสอนกตีาร์แล้วนะคะ เดก็ๆ พร้อมหรอื

ยงั” เสยีงใสของคณุครูร้องถาม

“พร้อมค่า/พร้อมครบั” เดก็หญงิบศุย์น�้าเพชรและเดก็ชายบญุ-

รักษาขานรับ พร้อมกับหยิบกีตาร์ขนาดเล็กขึ้นมาถือคนละตัวใน 

ท่าเตรยีมพร้อม

“งั้นเรามาเริ่มกนัเลยนะคะ” 

“คณุครูน้าตามขา คณุอาเลก็ไม่มกีตีาร์ค่า” หนูน้อยยกมอืขึ้น

ก่อนจะร้องบอก

กฤตพจน์กลั้นข�า ยดืตวัมองใบหน้าจิ้มลิ้มของคณุครูสาวอย่าง

ผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่า “อาเล็กใช้ตัวเดียวกับคุณครูได้ค่ะน�้าบุศย์” เอ่ย 

กบัหลานสาวพลางขยบัตวัเข้าไปนั่งใกล้ๆ ร่างบอบบางเพื่อขอใช้กตีาร์ 
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ตวัเดยีวกนั

“แต่อาเลก็ไม่มพีื้นฐานเลย จบักไ็ม่เป็น คงต้องเริ่มเรยีนกนัใหม่

ตั้งแต่แรก” คนเจ้าเล่ห์ใช้สายตาออดอ้อนขอความเหน็ใจจากหลานๆ 

ก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นยกัคิ้วให้คณุครูทั้งสองข้าง

มาติกาเบ้ปาก ก่อนที่จะขยับตัวเข้าไปนั่งอยู่ทางด้านหลังของ

แผ่นหลังกว้างเพื่อสอนทักษะการจับกีตาร์อย่างถูกวิธี ซึ่งการสอน

ลักษณะนี้หากมองอีกมุมหนึ่งคือเธอก�าลังโอบกอดเขาจากด้านหลัง

นั่นเอง ทว่าด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเธอจึงไม่มีเวลามานั่งคิดเล็ก 

คดิน้อย เพยีรพยายามใส่ใจในสิ่งที่ก�าลงัสอนให้มากที่สดุ มอืบางเอื้อม

ไปจบัมอืหนามาวางบนสายเลก็ๆ บนกตีาร์ตวังามเพื่อเริ่มจบัคอร์ด 

กฤตพจน์ตัวแข็งทื่อกับความใกล้ชิดที่ได้รับ เดิมทีนึกแค่เพียง

อยากแกล้งเธอเล่นเท่านั้น แต่เมื่อเธอยนิยอมและเริ่มสอน สมัผสัอ่อน

โยนที่ได้รับกลับท�าให้หัวใจหนุ่มเต้นแรงขึ้นทุกขณะ ไหนจะความนุ่ม

นิ่มที่แตะไต่ตามแผ่นหลงันั่นอกีที่พาให้เลอืดในกายสบูฉดีใบหน้าร้อน

ผ่าวอย่างไม่ทราบสาเหต ุกฤตพจน์เอยีงใบหน้าหล่อมองเสี้ยวใบหน้า

จิ้มลิ้มที่ก�าลังพร�่าสอนตนอย่างนึกเอ็นดู ชายหนุ่มหลับตาพริ้มลอบ 

เอนศรีษะเข้าใกล้ล�าคอหอมกรุ่นเพื่อสูดกลิ่นเนื้อสาวเข้าเตม็ปอด

...

“เจ้าเลก็มนัไม่ได้ไปเรยีนกตีาร์พร้อมกบัพวกเราหรอืครบั ถ้าจ�า

ไม่ผดิ พวกเราสี่คนถูกส่งไปเรยีนพร้อมกนั” คณุหมอกลางกระซบิถาม

พี่ชายทั้งสอง หลงัจากลอบสอดแนมที่หน้าประตูอยู่นานสองนาน

“มอีะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆ ครบัพี่ใหญ่งานนี้” คณุรองว่า

“ลองดูไปก่อนว่าเจ้าเล็กจะมาไม้ไหน เท่าที่ฟังน้องบัวเล่ามา 

ตามฝันไม่ธรรมดานะ คนนี้ซี้น้องแก้วด้วย” พี่ใหญ่ของบ้านกระตกุยิ้ม

เจ้าเล่ห์ เหน็ทคีวามบนัเทงิที่ทกุคนรอคอยก�าลงัจะมาเยอืนในไม่ช้านี้

...
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“เอาละค่ะ ให้ทกุคนจบัคอร์ดตามที่คณุครูบอกนะคะ” มาตกิา

เอ่ยกับนักเรียนของเธอทั้งสาม ถึงแม้นว่าเดิมทีนักเรียนในชั้นนี้จะมี

เพยีงสองคนกต็าม ทว่าในเมื่อมคีนสนใจอยากเรยีนเพิ่ม เธอกย็นิดทีี่

จะสอนให้โดยไม่มขี้อแม้

“เริ่มจากคอร์ดซี” เสียงหวานร้องบอก ซึ่งนักเรียนทั้งสามคน 

ก็ท�าได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน “เก่งมากเลยค่ะ” หญิงสาวปรบมือให ้

ก�าลังใจ ก่อนที่จะไล่เรียงคอร์ดอื่นไปทีละคอร์ดจนครบแปดคอร์ด 

เบื้องต้นที่สอนไป

“เอาละค่ะวนันี้ทกุคนเก่งมาก สปัดาห์หน้าคณุครจูะสอนให้เล่น

เป็นเพลงแล้วนะคะ” มาตกิาสรปุหลงัจากจบบทเรยีนส�าหรบัวนันี้ แล้ว

นดัหมายการเรยีนในครั้งหน้า

“ปกติคุณมาสอนใบบุญกับน�้าบุศย์วันไหนบ้าง” เสียงทุ้มเอ่ย

ถาม

“ทกุเช้าวนัเสาร์ค่ะ” มาตกิาตอบ พร้อมภาวนาในใจว่าขออย่า

ให้เขาว่างเว้นจากงานแล้วต้องมาเรยีนด้วยเช่นนี้ทกุครั้งเลย

“ด ีต่อไปผมจะมาเรยีนด้วย คณุจะคดิค่าสอนเพิ่มกไ็ด้นะ ผม

ยนิดจี่ายไม่อั้น” 

แต่แล้วค�าภาวนาของเธอกไ็ม่เป็นผล เพราะประโยคถดัมาของ

เสือหมายเลขสี่ก็ดังชัดก้องอยู่ในหูทั้งสองข้าง เห็นทีเสบียงบุญที่เธอ

เพยีรสะสมไว้จะร่อยหรอ คงได้เวลาแสวงบญุใหญ่อกีสกัรอบสองรอบ

แล้วกระมงั

เสียงเปิดประตูห้องท�างานของสี่เสือดังข้ึนพร้อมๆ กับ 

เสยีงฮมัเพลงของคนที่ปลกีตวัออกไปท�าธรุะด่วนเมื่อสกัครู่ กฤตพจน์

โยกตวัไปตามจงัหวะเพลง “ใจรกั” เดนิอ้อยอิ่งเข้านั่งประจ�าที่ โดยมี

สายตาสามคู่ของพี่ชายมองตาม
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“ไปท�าอะไรมาเจ้าเลก็” พี่ใหญ่ของบ้านถาม

“ไปท�าธรุะมานดิหน่อยครบั” น้องเลก็ของบ้านตอบ

“ธรุะอะไร” คณุรองถามต่อ 

“เรื่องงานนดิหน่อยครบั พอดคีดิออกเลยรบีไปท�าก่อน”

“ไปที่ไหนมาล่ะ” คณุหมอกลางถามขึ้นมาบ้าง

“ที่ห้องครับ” เสือหมายเลขสี่ตอบยิ้มๆ ก่อนจะหยิบเอกสารที่

อ่านค้างไว้ขึ้นมาอ่านต่อ

สามเสือคลี่ยิ้มอันตรายแล้วพยักหน้าให้กัน คนเป็นพี่มีหรือจะ

ไม่เข้าใจในสิ่งที่น้องชายเป็น ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นมีธุระด่วนที่ไหน

ให้วุ่นวายใจนอกจากธุระเรื่องผู้หญิง และเห็นทีงานนี้พี่ชายที่แสนดี

คงจะอยู่เฉยไม่ได้เสยีแล้ว

“คุณครูสอนดนตรีเสือน้อยกับน�้าบุศย์น่ารักดีนะครับพี่ใหญ่” 

คณุรองแสร้งเอ่ยกบัพี่ชาย และนั่นกไ็ด้ผลเกนิคาดเมื่อคนมชีนกัตดิหลงั

เผลอปล่อยเอกสารหลดุมอื ก่อนจะรบีตะครบุขึ้นมาถอืไว้อกีรอบ

คุณใหญ่กลั้นหัวเราะก่อนตอบ “ตามฝันเพิ่งเรียนจบมาจาก

องักฤษ เป็นน้องที่สนทิกนัของน้องบวักบัน้องแก้ว เก่ง น่ารกั แล้วที่

ส�าคญัยงัโสด” 

“ขาวๆ ตวัเลก็ๆ สเปกไอ้นทเีลยครบั สงสยัต้องชวนมาเที่ยวที่

บ้านบ้างแล้ว” คุณหมอกลางเอ่ยพาดพิงถึงเพื่อนสนิทที่ยังคงครอง

สถานภาพโสดหนึ่งเดยีวในกลุ่ม

กฤตพจน์กระแอมหนึ่งท ีก่อนจะลดมอืข้างที่ถอืเอกสารลง “เดก็

ตวัเลก็ๆ หน้าจดืๆ คนนั้นหรอืครบั ไม่ใช่สเปกหมอนทหีรอกเชื่อผม” 

พูดจบมอืไม้กไ็หวสั่น หยบิเอกสารปัดปากกาจนวุ่นวายไปทั้งโต๊ะ

“อมื ท่าจะจรงิ” คณุหมอกลางส่ายหน้าพร้อมยิ้ม


