
ขณะที่ประสิทธิ์ก�ำลังง่วนอยู่กับเอกสำรตรงหน้ำ เขำก็ต้องชะงัก
เมื่อถูกเจ้ำนำยสะกิด ใบหน้ำที่เต็มไปด้วยหลุมสิวปรุกับหนวดเฟิ้มพยัก-

พเยดิไปที่ประตูทำงเข้ำห้องประชุมใหญ่ของโรงพยำบำลรฐัชื่อดงั

“ใครอะพี่”

ยงัไม่ทนัขำดค�ำ ฝ่ำมอืพฆิำตกฟ็ำดเปรี้ยงลงกลำงกบำลของประสทิธิ์

เตม็ๆ

“ไอ้โง่ เอง็เป็นวศิวกรประสำอะไรวะ ไม่รูจ้กัคณุลวศักร เลอเลศิพงศ์”

ประสทิธิ์ท�ำตำลุกวำว หนัไปมองชำยหนุ่มที่มใีบหน้ำคมคำยเหมอืน

พระเอกภำพยนตร์ รปูร่ำงสงูโปร่งเหมอืนนำยแบบ ท่ำทำงของเขำไม่เหมอืน

นักธุรกิจสักเท่ำไร สังเกตจำกชุดที่สวมใส่ซึ่งเป็นผ้ำยีนสีซีดทั้งชุด ทั้งยัง 

ท่ำทำงกวนๆ อย่ำงบอกไม่ถูก

ลวัศกรพอเห็นเขำมองอยู่ ก็ยักคิ้วให้พร้อมยกมุมปำกเล็กน้อย 

ท�ำเอำประสทิธิ์ต้องหลบตำเป็นพลัวนั เพรำะแม้จะเป็นรอยยิ้มแต่กลบัสร้ำง

ควำมกดดันให้ไม่น้อย ก่อนที่ชำยหนุ่มมำดกวนจะเดินน�ำชำยร่ำงใหญ่อีก

บทน�ำ
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สองคนที่ดูเหมอืนนกัเลงลูกทุ่งไปนั่งที่มุมหนึ่งของห้อง

“เนี่ยเหรอครบัคณุลวศักร ลกูชำยคนเดยีวของคุณเลศิพงศ์ เจ้ำของ

บรษิทัแอลแอลดเีวลลอปเมนต์ หนึ่งในสำมบรษิทัก่อสร้ำงยกัษ์ใหญ่สญัชำติ

ไทย”

“เออสวิะ” ผู้เป็นเจ้ำนำยเอ่ยหนวดกระดกิ

“โห...ไม่คดิว่ำจะหล่อขนำดนี้นะครบั”

แม้จะเป็นผู้ชำยด้วยกนั แต่ประสทิธิ์กอ็ดชมอกีฝ่ำยไม่ได้ เพรำะแม้

จะมท่ีำทำงกวนๆ แต่ด้วยรปูร่ำงหน้ำตำขนำดนี้ แถมรวยอกีต่ำงหำก รบัรอง

ได้ว่ำสำวๆ คนไหนได้เหน็เป็นต้องใจเต้นโครมครำมแน่ๆ

“ฉบิหำยเอ๊ย งำนนี้ท่ำจะไม่หมูแล้วว่ะ”

“แลว้แอลแอลมำท�ำอะไรครบั” ประสทิธิ์เกำศรีษะแกรกๆ “งำนกแ็ค่

ห้ำสบิล้ำน ไม่น่ำจะเป็นที่สนใจของบรษิทัยกัษ์ใหญ่ขนำดนี้นะครบัพี่”

“ไอ้โง่ เรื่องโง่นี่ฉลำดนกั”

“ยงัไงพี่”

เจ้ำนำยฟำดกบำลลูกน้องอีกทีด้วยควำมหมั่นไส้ “เอ็งไม่รู้เหรอว่ำ 

โรงพยำบำลจะสร้ำงศูนย์กำรแพทย์ใหม่น่ะ ได้ข่ำวมำว่ำงบประมำณเกือบ 

ห้ำพนัล้ำนเลยนะโว้ย”

“โอ้โห งำนช้ำงเลยนะนั่น”

“เพรำะอย่ำงนี้แอลแอลกเ็ลยต้องสร้ำงคอนเนก็ชนัไว้ก่อนไงล่ะวะ ถ้ำ

สร้ำงตึกจอดรถได้ดี งำนประมูลศูนย์กำรแพทย์ก็จะมีเครดิตเหนือบริษัท

อื่น”

“แบบนี้นี่เอง” ประสิทธิ์พยักหน้ำ ก่อนจะเหลือบไปเห็นบุรุษหนุ่ม 

อีกคนก้ำวเข้ำมำในห้องประชุมพร้อมชำยร่ำงใหญ่สวมชุดซำฟำรีสองคน  

เขำมใีบหน้ำหล่อเหลำไม่แพ้ลวศักรเลยสกันดิ ถ้ำเปรยีบเป็นกำรวิ่งแข่งกค็ง

ต้องตดัสนิกนัด้วยภำพถ่ำยตอนเข้ำเส้นชยัแน่ๆ ว่ำใครจะหล่อกว่ำกนั

“เอ๊ะ!”
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“อะไรของเอง็”

“นั่นใครครบัพี่” ประสทิธิ์พยกัพเยดิไปที่ประตู

พอเจ้ำนำยหนัไปเหน็กถ็งึกบัโพล่งออกมำ “ฉบิหำย บรรลยัคูณสอง

แล้วไหมล่ะ”

“นี่อย่ำบอกนะว่ำ...”

“เออ นี่แหละคุณภูรินทร์ นฤบำลบดี แห่งพีพีเรียลเอสเตต ยักษ์

ใหญ่อกีหนึ่งในสำมบรษิทัก่อสร้ำงที่ข้ำพูดถงึเมื่อกี้น่ะ”

ประสิทธิ์หันไปมองชำยหนุ่มคนใหม่อีกครั้ง ใบหน้ำกระจ่ำงใสนั้น

แทบไม่น่ำเชื่อเลยว่ำจะเป็นผูบ้รหิำรบรษิทัก่อสร้ำงยกัษ์ใหญ่รองจำกประธำน

ภูดิศผู้เป็นบิดำ เพรำะมีใบหน้ำหล่อเหลำรำวพระเอกเกำหลี น่ำจะไปเป็น

ดำรำหรอืนำยแบบเสยีมำกกว่ำ

“งั้นเอำไงดพีี่”

วิศวกรหนุ่มถำมควำมเห็นพร้อมส�ำรวจชำยหนุ่มผู้มำใหม่อย่ำงพินิจ 

ภูรินทร์รูปร่ำงหน้ำตำดีทีเดียว แถมยังเนี้ยบไปทั้งตัว ตั้งแต่ผมเรียบแปล้ 

สูทรำคำแพงเรยีบกรบิ รวมไปถงึรองเท้ำที่ขดัจนเงำวบั

“ได้ข่ำวว่ำคุณภูรินทร์ก�ำลังเรียนปริญญำโทอยู่ที่เมืองนอก นี่ถึงกับ

บินมำประมูลงำนนี้ มันต้องไม่ธรรมดำแล้วว่ะ สงสัยข่ำวลือจะเป็นจริง”  

เจ้ำนำยลูบหนวดอย่ำงนกึหวั่น

“ข่ำวลอือะไรครบัพี่”

“แว่วๆ ว่ำคุณภูรนิทร์มคีอนเนก็ชนักบัโรงพยำบำลนี้ กเ็ลยต้องบนิ

กลบัมำช่วย”

“งำนนี้พพีกีน็อนมำสคิรบั”

“กไ็ม่แน่ ถ้ำนอนมำ คุณภูรนิทร์คงไม่เสยีเวลำบนิกลบัมำหรอก”

“หมำยควำมว่ำ...”

“มนักม็คีอนเนก็ชนักนัหมดแหละ ขึ้นอยู่กบัว่ำใครจะเส้นใหญ่กว่ำ”

“แล้วเอำไงดอีะพี่” ประสทิธิ์ถำมหวั่นๆ
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“ข้ำว่ำกลบัดกีว่ำว่ะ นั่น...” เจ้ำนำยพยกัพเยดิไปที่ประตู “ผู้รบัเหมำ

รำยอื่นทยอยกันกลับเกือบหมดแล้ว จะอยู่ท�ำแป๊ะอะไรล่ะวะเรำ ยักษ์ชน

ยกัษ์กม็แีต่จะเผำหญ้ำแพรกให้มอดไหม้เท่ำนั้น”

“หูย...ค�ำคม”

“คอยดูนะเอง็ อกีเดี๋ยวคุณชยัภคัดิ์ต้องโผล่มำ เอง็เชื่อข้ำไหม”

ไม่ทันขำดค�ำ คนที่เพิ่งกล่ำวถึงก็ก้ำวเข้ำมำในห้องกับผู้ติดตำมอีก

สองคน ทั้งสำมสวมสูทสีด�ำและสวมแว่นกันแดดเหมือนพวกเจ้ำพ่อใน

ภำพยนตร์ ใบหน้ำคมเข้มของชัยภัคดิ์หล่อเหลำทะลุแว่นด�ำออกมำแทบ 

ไม่ต่ำงอะไรกบัคูแ่ข่งอกีสองคนเลย หำกนี่เป็นกำรประกวดชำยงำม มใิช่กำร

ยื่นซองประกวดรำคำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรจอดรถโรงพยำบำลแล้วละก ็

กรรมกำรที่เป็นสำวๆ คงเลอืกผู้ชนะไม่ถูกแน่

“ข้ำว่ำแล้ว ซื้อหวยท�ำไมไม่ถกูวะ” เจ้ำนำยตบเข่ำฉำด “นี่ละเว้ย คุณ

ชัยภัคดิ์ เจริญกิจพัฒนำ รองประธำนบริษัทซีเคพีคอนสตรักชัน ลูกชำย 

คนโตของคุณโชคชยั”

“เอำไงดพีี่” ประสทิธิ์ถำมเสยีงสั่น เพรำะแม้บุรุษทั้งสำมจะมใีบหน้ำ

หล่อเหลำกนัไปคนละแบบ แต่เขำกลบัรู้สกึได้ถงึรงัสอีะไรบำงอย่ำงที่ท�ำให้

หัวใจเต้นรัวจนแทบจะวำยตำยเสียให้ได้ แต่ละคนมีพลังบำงอย่ำงแผ่ซ่ำน

ออกมำอย่ำงรุนแรง ยิ่งมำรวมตัวกันแบบนี้ หญ้ำแพรกอย่ำงเขำก็คง

แหลกลำญเหมอืนที่เจ้ำนำยพูดไม่มผีดิ

“เผ่นสวิะ รออะไรของเอง็”

ว่ำแล้วทั้งเจ้ำนำยและลูกน้องก็พำกันเก็บของแล้วเปิดแน่บออกจำก

ห้องประชุมอย่ำงรวดเร็ว ปล่อยให้สำมยักษ์แห่งวงกำรก่อสร้ำงฟำดฟัน

กนัเองในห้องที่เหลอืแต่พวกเขำเท่ำนั้น

“สำมคนนั้นดไูม่กนิเส้นกนันะครบัพี่” ประสทิธิ์เอ่ยขึ้นหลงัพวกเขำ 
มำนั่งในร้ำนกำแฟที่เปิดเพลงเบำสบำย ผ่อนคลำยกว่ำอยูใ่นห้องประชุมนั้น



ซ่ อ น ก ลิ่ น  l  11

รำวกบันรกและสวรรค์

“โอ๊ย ไม่ถูกกนัมำตั้งแต่รุ่นปู่แล้ว”

“ยงัไงอะพี่”

“เรื่องมันลือลั่นมำกเลยนะสมัยนั้น ขนำดยังไม่มีโซเชียลเหมือน 

ตอนนี้นะ” เจ้ำนำยเอ่ยแล้วเหม่อมองผ่ำนกระจกออกไปนอกร้ำน รำวกับ

ก�ำลังมองหำควำมทรงจ�ำเก่ำๆ จำกสรรพสิ่งบนถนนที่เต็มไปด้วยรถรำ 

หนำแน่น

ประสทิธิ์มองเจ้ำนำยอย่ำงอยำกรูอ้ยำกเหน็ พอเจ้ำนำยกระดกิหนวด 

เขำกเ็ตรยีมหูไว้ฟังอย่ำงตั้งใจ

“ว่ำกนัว่ำเมื่อหกสบิปีก่อน...” 

แล้วทุกอย่ำงก็พรั่งพรูออกมำรำวสำยน�้ำหลำก หกสิบปีก่อน ทั้ง  

เลอสรรค์ เลอเลศิพงศ์ ภำคภูม ินฤบำลบด ีและ เทยีม เจรญิกจิพฒันำ 

เป็นเพื่อนรกัร่วมมหำวทิยำลยัเดยีวกนั ทั้งสำมมอีะไรเหมอืนกนัหลำยอย่ำง 

ชอบเที่ยวเหมือนกัน ชอบกินอำหำรเหมือนกัน แม้กระทั่งผู้หญิงก็ยังชอบ

คนเดยีวกนั

และปรำณปรยีำกค็อืผู้หญงิที่ทั้งสำมหมำยปองเหมอืนกนั

ปรำณปรียำเป็นดำวมหำวิทยำลัยจำกคณะอักษรศำสตร์ เธอมีทั้ง

ควำมสวยและรวยจนเป็นที่หมำยปองของหนุม่ๆ ทั้งมหำวทิยำลยั ไม่ว่ำงำน

ไหนเธอก็จะได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเสมอ ทั้งงำนประกวดนำงนพมำศ  

เป็นดรมัเมเยอร์งำนกฬีำมหำวทิยำลยั แถมยงัเป็นนำงแบบขึ้นปกนติยสำร 

ดงัๆ สมยันั้นหลำยเล่ม

เมื่อมีหนุ่มๆ สำมคนที่ขึ้นชื่อว่ำเป็นสำมผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหำวิทยำลัย

มำจีบ ชื่อเสียงของปรำณปรียำก็ยิ่งโด่งดังขึ้น เพรำะไม่เพียงชำยหนุ่มทั้ง

หลำยจะหลงใหลคลั่งไคล้เธอ แต่ผูห้ญงิทั้งมหำวทิยำลยัยงัหลงใหลคลั่งไคล้

สำมหนุ่มไม่ต่ำงกนั

ในที่สดุทั้งสี่คนกก็ลำยมำเป็นเพื่อนสนทิกนั สำมหนุม่ต่ำงแย่งกนัท�ำ
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คะแนนเพื่อครองหัวใจหญิงสำวเพียงคนเดียว ท�ำเอำปรำณปรียำตัดสินใจ

ไม่ถูกว่ำจะเลือกใครดี จนกระทั่งเรียนจบมหำวิทยำลัย และต่ำงต้อง 

แยกย้ำยกนัไปตำมวถิชีวีติของตวัเอง

เทียมเมื่อเรียนจบคณะวิศวกรรมศำสตร์ก็ไปช่วยกิจกำรรับเหมำ 

ก่อสร้ำงเลก็ๆ ของครอบครวั เลอสรรค์บนิไปเรยีนต่อปรญิญำโทด้ำนบรหิำร 

ธรุกจิที่ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ส่วนภำคภมู ิตอนแรกกค็ดิจะไปเรยีนต่อกบั

เพื่อน แต่พอรูว้ำ่ปรำณปรยีำจะไปเรยีนต่อที่ประเทศองักฤษ เขำจงึเบนเขม็

จำกสหรัฐอเมริกำไปอังกฤษแทน โดยอ้ำงกับเพื่อนว่ำพ่ออยำกให้ไปเรียน 

ที่นั่น

ด้วยควำมที่เป็นนักศึกษำต่ำงแดนด้วยกันทั้งคู่ ภำคภูมิกับปรำณ-

ปรยีำจงึใกล้ชดิสนทิสนมกนัมำก จนในที่สดุทั้งคูก่ต็กลงปลงใจเป็นแฟนกนั 

พอเรยีนจบกลบัมำประเทศไทย ทั้งคู่กไ็ม่รอช้ำ รบีร่อนกำร์ดแต่งงำนไปให้

เพื่อนๆ ทนัที

เมื่อได้กำร์ดแต่งงำนของเพื่อนรักและหญิงในดวงใจ ทั้งเทียมและ

เลอสรรค์ต่ำงกร็ูส้กึถงึควำมอยตุธิรรมนี้ แต่กพ็ดูอะไรไม่ออก เพรำะคนหนึ่ง

เป็นเพื่อนรกั อกีคนกเ็ป็นคนที่พวกตนหลงรกั จงึได้แต่ไปร่วมแสดงควำม

ยนิดอีย่ำงเสยีมไิด้

ต่อมำไม่นำนเลอสรรค์ก็ท�ำใจได้ เพรำะเขำมีลลนำ เพื่อนรักของ

ปรำณปรียำคอยปลอบประโลม ในที่สุดทั้งคู่ก็ตกลงปลงใจแต่งงำนกันไป 

อีกคู่ ส่วนเทียมนั้นถูกพ่อกับแม่จับแต่งงำนกับเพ็ญ ซึ่งเป็นลูกสำวของ

ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งในสมยันั้น

หลังจำกมีครอบครัวกันหมด ภำคภูมิก็ชักชวนเพื่อนอีกสองคนมำ

เปิดบรษิทัรบัเหมำก่อสร้ำงด้วยกนั กำรได้มนัสมองระดบัหวักะทกิบัเงนิทนุ

หนำของภำคภมูแิละเลอสรรค์มำผนวกกบัประสบกำรณ์อนัมำกล้นของเทยีม

ซึ่งท�ำงำนด้ำนนี้มำก่อนใคร ท�ำให้บรษิทัก่อสร้ำงของทั้งสำมเจรญิเตบิโตขึ้น

มำเป็นบรษิทัแนวหน้ำของเมอืงไทยภำยในเวลำไม่กี่ปี
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ทั้งเพญ็ ลลนำ และปรำณปรยีำจงึกลำยมำเป็นสมำคมแม่บ้ำน และ

กลำยเป็นเพื่อนสนิทกันไปโดยปริยำย หลังจำกนั้นต่ำงคนก็ต่ำงให้ก�ำเนิด

บุตรชำยหนึ่งคน

ปรำณปรยีำคลอดภูดศิออกมำให้ภำคภูม ิลลนำคลอดเลศิพงศ์ออก

มำพร้อมภูดศิ ขณะเดยีวกนัเพญ็กค็ลอดโชคชยัให้เทยีมในช่วงเวลำไล่เลี่ย

กัน บรรดำแม่ๆ จึงคำดหวังไว้ว่ำ ลูกๆ ของพวกเธอจะต้องสนิทสนม 

กลมเกลยีวเหมอืนพ่อของพวกเขำแน่ๆ

แต่กำรณ์กลบัไม่เป็นเช่นนั้น

เพรำะจู่ๆ เงินหมุนเวียนในบริษัทก็หำยไปอย่ำงไร้ร่องรอยถึงยี่สิบ

ล้ำนโดยไม่สำมำรถจับมือใครดม ทั้งที่เงินจ�ำนวนมำกขนำดนี้ มีเพียงผู ้

ก่อตั้งบรษิทัทั้งสำมลงนำมพร้อมกนัเท่ำนั้นจงึจะสำมำรถเซน็อนุมตัใิห้ผ่ำน

นั่นท�ำให้ต่ำงคนต่ำงคดิว่ำ ไม่เพื่อนคนใดคนหนึ่งของพวกเขำจะต้อง

ปลอมลำยเซน็และยกัยอกเงนิจ�ำนวนนี้ไปแน่ๆ

ทั้งเทียมและเลอสรรค์คับแค้นใจเรื่องปรำณปรียำอยู่แล้ว พอเกิด

รอยร้ำวขึ้นในควำมสมัพนัธ์ฉนัเพื่อน ทุกอย่ำงที่พวกเขำสร้ำงมำกพ็งัทลำย

ลงในพรบิตำ เกดิกำรโต้เถยีงกนัใหญ่โต ต่ำงคนต่ำงโทษกนัไปกนัมำ แต่

ไม่มีใครยอมรับ จนปัญหำเริ่มบำนปลำย กลำยเป็นกำรท�ำให้บริษัทยักษ์

ใหญ่ต้องล้มครนืลงอย่ำงไม่เป็นท่ำ

“หูย...เรื่องรำวมันเป็นแบบนี้นี่เอง จำกเพื่อนรักกลำยมำเป็นเพื่อน

แค้นสนิะครบั”

“เป็นคู่แข่งด้วย” เจ้ำนำยเสรมิ “หลงัจำกแตกกนั คุณภำคภูมกิแ็ยก

ตวัออกไปเปิดบรษิทัพพีเีรยีลเอสเตตขึ้นใหม่ด้วยเงนิทนุของครอบครวั และ

ท�ำให้มนัเตบิใหญ่ทดัเทยีมบรษิทัเดมิในเวลำไม่นำนนกั โดยมคีณุภดูศิผูเ้ป็น

ลูกชำยช่วยเป็นหวัเรี่ยวหวัแรง”

“แล้วคณุภดูศิกม็ลีกูชำยเป็นคณุภรูนิทร์สนิะครบั” ประสทิธิ์เอ่ย นกึ

ภำพใบหน้ำกระจ่ำงใสของผู้ถูกกล่ำวถงึยำมปะตดิปะต่อเรื่องรำว
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“ใช่” เจ้ำนำยพยกัหน้ำ “นอกจำกนั้นกย็งัมลีกูสำวอกีคน แต่คณุภดูศิ

สั่งห้ำมสื่อใดๆ เผยแพร่ภำพลูกสำวคนนี้เดด็ขำด ไม่งั้นจะฟ้องให้หมดตวั

เลยทเีดยีว”

“ท�ำไมล่ะครบั”

“ตอนลูกสำวคนนี้อำยุสิบสอง ถูกคนร้ำยที่น่ำจะเป็นคนในบริษัทที่

ถูกไล่ออกลกัพำตวัไปเรยีกค่ำไถ่น่ะส ิบุญที่รอดมำได้อย่ำงปำฏหิำรยิ์ หลงั

จำกนั้นคุณภูดศิกร็ะวงัตวัแจ ได้ยนิข่ำวลอืมำว่ำส่งไปเรยีนเมอืงนอกตั้งแต่

อำยุสบิสำมนะ แต่กไ็ม่รู้ว่ำจรงิเทจ็แค่ไหน”

“น่ำสงสำรจรงิๆ นะครบั” ชำยหนุ่มถอนใจ “แล้วคนอื่นๆ ล่ะครบั”

“คุณเลอสรรค์ก็ไปเปิดบริษัทแอลแอลดีเวลลอปเมนต์ แล้วขยำย

กจิกำรออกไปใหญ่โต พอคณุเลศิพงศ์เรยีนจบจำกเมอืงนอก กเ็ข้ำมำสำนต่อ

ให้บริษัทกลำยเป็นบริษัทมหำชนเหมือนเช่นทุกวันนี้ แล้วก็มีคุณลวัศกร  

ลูกของคุณเลิศพงศ์ที่เอ็งเห็นนั่นแหละมำช่วยอีกแรง รำยนี้ก็มีน้องสำว

เหมอืนกนั ชื่อลวติรำ”

“แล้วคุณเทยีมล่ะครบั” ประสทิธิ์ถำมด้วยควำมอยำกรู้

“คุณเทียมเขำมีบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงของพ่ออยู่แล้ว พอแยกกับ

เพื่อนก็เอำวิชำกำรบริหำรงำนแบบสำกลที่ครูพักลักจ�ำมำจำกเพื่อนทั้งสอง

ตอนร่วมหุ้นกนัไปปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงภำยในบรษิทัตวัเอง จน

กระทั่งก้ำวขึ้นมำเป็นแนวหน้ำของวงกำรได้อีกบริษัทหนึ่ง หลังจำกคุณ

โชคชยักลบัจำกเรยีนต่อด้ำนบรหิำรจำกต่ำงประเทศแล้วกม็ำช่วยงำนอกีแรง 

คุณโชคชยันี่มลีูกสำมคน คอืคุณชยัภคัดิ์ คุณชยัพล แล้วกค็ุณกมลดำ”

พพีเีรยีลเอสเตต แอลแอลดเีวลลอปเมนต์ และซเีคพคีอนสตรกัชนั

จึงกลำยเป็นคู่แข่งกันโดยปริยำย เพรำะควำมบำดหมำงถูกถ่ำยทอดจำก 

รุ่นสู่รุ่นด้วยกำรฝังหวัลูกชำยด้วยค�ำพูดที่ว่ำ... 

‘แกต้องดกีว่ำไอ้เดก็สองบ้ำนนั้น’

ประโยคนั้นกลำยเป็นมรดกตกทอดมำถงึรุ่นหลำนของพวกเขำอย่ำง
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ช่วยไม่ได้ ทั้งสำมบริษัทต่ำงแย่งชิงโครงกำรก่อสร้ำงใหญ่ๆ อย่ำงเอำเป็น

เอำตำย ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่เสมอ บริษัทไหนเป็นฝ่ำยชนะในวันนี้ 

กจ็ะกระหยิ่มใจ ส่วนผู้พ่ำยแพ้กย็ิ่งเคยีดแค้นชงิชงัอกีฝ่ำยมำกขึ้น

และนั่นคอืที่มำของแรงกดดนัอนัสูงยิ่งที่ประสทิธิ์ได้รบัในวนันี้นั่นเอง

“โอ้โห เอำไปเขยีนเป็นนยิำยแข่งกบัสามก๊กได้เลยนะครบั” ชำยหนุม่

เอ่ยหลงัจำกอ้ำปำกค้ำงฟังจนจบ แล้ววำดมอืในอำกำศ “Romance of the 

Three Kingdoms ปะทะ Romance of the Three Families คงสนุก

น่ำดู”

“เอง็สนุก แต่ข้ำนี่จะล�ำบำก งำนกำรยิ่งหำยำกอยู่ ไอ้เวร”

“แฮ่...แล้วนี่เรำจะท�ำยงัไงกนัต่อครบั งำนกไ็ม่ได้ คนงำนจะอดตำย

กนัอยู่แล้วเนี่ย”

เจ้ำนำยถอนใจเฮอืก “พญำสงิโตแทะเนื้อชิ้นใหญ่ ยงัไงมนักค็งเหลอื

เศษให้หมำในกินบ้ำงละวะ เอำไว้บริษัทไหนได้งำนก็ค่อยไปขอซับงำนเขำ 

อกีทแีล้วกนั งำนเลก็ๆ อย่ำงนี้พวกบรษิทัใหญ่ๆ คงไม่ท�ำเองหรอก”

“แต่มนัเสยีศกัดิ์ศรนีะครบั”

“ไอ้บ้ำ” เจ้ำนำยเขกกะโหลกลูกน้องดังป๊อก “ศักดิ์ศรีกินไม่ได้โว้ย 

เลือกเอำ จะท�ำงำนแล้วมีเงินใช้ หรือนั่งแกร่วกัดกินศักดิ์ศรีอยู่ที่บริษัท  

ไอ้เวร”



รอยยิ้มกวนบำทำกับคิ้วที่ยักขึ้นข้ำงเดียวของผู้ชนะกำรประมูล
รำคำก่อสร้ำงที่จอดรถของโรงพยำบำล ท�ำเอำชยัภคัดิ์ รองประธำนหนุม่แห่ง

ซีเคพีคอนสตรักชันถึงกับหงุดหงิด แต่พยำยำมเก็บอำรมณ์ไว้ เพรำะที่นี่ 

เป็นที่สำธำรณะ แถมยงัมผีู้หลกัผู้ใหญ่ของโรงพยำบำลอยู่ไม่น้อย

“แม่งกวนตนีฉบิหำย”

ชยัภคัดิ์ได้แต่พมึพ�ำกบัลกูน้อง สำยตำยงัคงจบัจ้องลวศักรแห่งแอล-

แอลดเีวลลอปเมนต์ด้วยควำมหมั่นไส้ อยำกจะซดัหน้ำสกัที

“ผมว่ำเรำกลบักนัเถอะครบั” ปกรณ์ บอดกีำร์ดหนุม่เอ่ยชวน แม้เขำ

จะมีรูปร่ำงใหญ่ก�ำย�ำ แต่ก็ได้รับกำรก�ำชับย�้ำนักย�้ำหนำจำกภคมนผู้เป็น

มำรดำของรองประธำนหนุ่มว่ำ อย่ำให้เกิดเรื่องรำวทะเลำะกันใหญ่โตอีก 

เพรำะเวลำสำมหนุ่มแห่งสำมตระกูลใหญ่โคจรมำเจอกันทีไร เป็นต้องม ี

ปำกเสยีงกนัทุกที

“น่ำหมั่นไส้ ว่ำไหม”

จู่ๆ เสียงของภูรินทร์แห่งพีพีเรียลเอสเตตก็ดังขึ้น เสียงนั้นดึงให ้

๑
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ชยัภคัดิ์หนัไปมองขวบั

“นำยก็แพ้เหมือนกันละว้ำ โถ...อุตส่ำห์บินมำจำกอเมริกำ แต่กลับ

แห้ว”

ภูรนิทร์ยกมุมปำกขึ้นเลก็น้อยกบัค�ำถำกถำงของเขำแล้วยกัไหล่

“มนักแ็ค่ยกแรก ฉนัรู้ว่ำเป้ำหมำยที่แท้จรงิของนำยกไ็ม่ต่ำงอะไรกบั

ฉนั เอำไว้ค่อยมำสู้กนัอย่ำงจรงิๆ จงัๆ ตอนประมูลศูนย์กำรแพทย์ดกีว่ำ”

“ฉนัไม่แพ้นำยแน่” ชยัภคัดิ์กดัฟันกรอด

“กค็อยด”ู ภรูนิทร์ยิ้ม แล้วเหลอืบไปมองลวศักรที่เอำชนะกำรประมลู

ในยกแรกไปด้วยแววตำหมั่นไส้ไม่แพ้กนั “ฉนัไปดกีว่ำ อยูน่ำนเดี๋ยวได้เตะ

ปำกคน”

“ปำกใครวะ” ชยัภคัดิ์ฮดึฮดั

แต่อีกฝ่ำยไม่ตอบ กลับเดินน�ำลูกน้องออกจำกห้องประชุมไปด้วย

ท่ำทำงน่ำหมั่นไส้ไม่แพ้ผู้ชนะในวนันี้

“ผมว่ำเรำกลบักนัดกีว่ำครบั” ปกรณ์ยงัคงชวนด้วยประโยคเดมิ

“ไปก็ไปสิวะ” ชัยภัคดิ์เหลือบมองคู่แข่งที่ยืนคุยกับแพทย์ท่ำนหนึ่ง

อยู่ ฝ่ำยนั้นมองกลับมำแล้วยักคิ้วข้ำงเดียวให้อีกครั้ง ท�ำเอำปกรณ์กับ

ปรำกำร สองบอดกีำร์ดหนุม่ต้องรบีประกบเจ้ำนำยแล้วพำเดนิออกจำกห้อง

อย่ำงรวดเรว็

“ลำกฉนัออกมำท�ำไมวะ”

“ไปก่อนเถอะครบั ข้ำงในนั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้น”

ชยัภคัดิ์ส่ำยหน้ำ แต่กเ็ดนิไปที่รถมำเซรำตคินัหรูอย่ำงไม่ขดัขนื เขำ

ขึ้นไปนั่งบนเบำะหลงัด้วยควำมหงุดหงดิอย่ำงบอกไม่ถูก

“น่ำหมั่นไส้ว่ะ ท�ำเป็นรกัโลก สร้ำงภำพชดัๆ”

“เพรำะเหตุนี้แอลแอลถึงชนะใช่ไหมครับ ทั้งๆ ที่รำคำก็ถูกกว่ำเรำ 

ไม่เท่ำไร”

“รำคำมนัต่ำงกนัไม่เกนิสองเปอร์เซน็ต์ ยงัไงกรรมกำรของโรงพยำบำล 
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กต็้องเรยีกแต่ละรำยไปต่อรองอยู่แล้ว เผื่อได้ข้อเสนอดีๆ  เพิ่มเตมิ เหน็ว่ำ

ไอ้ต้นมันเสนอท�ำระบบประหยัดพลังงำนให้ด้วย พอได้ยินเรื่องอำคำร

ประหยดัพลงังำนเท่ำนั้นแหละ ตำลุกวำวกนัเป็นแถว เพรำะโรงพยำบำลก็

จะได้หน้ำด้วยว่ำรกัโลก รกัสิ่งแวดล้อม”

“อย่ำงนี้นี่เอง” ปกรณ์พยักหน้ำ “ทำงแอลแอลก็ถนัดเรื่องนี้อยู่เสีย

ด้วย ยิ่งตวัคุณต้นด้วยแล้ว รำยนั้นถงึกบัปั่นจกัรยำนไปท�ำงำนทุกเช้ำเลย

ใช่ไหมครบั”

“สร้ำงภำพละสไิม่ว่ำ” ชยัภคัดิ์ท�ำปำกเบ้

“แล้วนี่ท่ำนรองฯ จะไปไหนต่อหรือเปล่ำครับ หรือจะเข้ำบริษัท” 

ปรำกำรซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นสำรถถีำม

รองประธำนหนุ่มยกข้อมือขึ้นดูนำฬิกำแล้วนิ่งคิดสักพักหนึ่ง “ใกล้

เลกิงำนแล้ว เข้ำไปกค็งไม่มอีำรมณ์ท�ำงำนต่อ ไปหำอะไรดื่มดกีว่ำ เอำร้ำน

เดมินั่นแหละ”

“ครบั” บอดกีำร์ดหนุม่รบัค�ำ แล้วหมนุพวงมำลยัเลี้ยวรถไปยงัทำงที่

มุ่งสู่บำร์เลก็ๆ แห่งหนึ่งย่ำนทองหล่อ

พอไปถงึหน้ำร้ำน ปกรณ์กล็งจำกรถมำเปิดประตใูห้เขำ ส่วนปรำกำร

ขับรถไปจอดด้ำนหลังอำคำร เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีสำยเรียกเข้ำถึง 

ชยัภคัดิ์พอดี

“นำยเข้ำไปก่อน ฉนัขอคยุกบัพ่อเดี๋ยว” เขำบอกปกรณ์แล้วจงึรบัสำย

บดิำ “สวสัดคีรบัป๊ำ”

“ได้ข่ำวว่ำแพ้แอลแอลงั้นเรอะ” โชคชยัส่งเสยีงมำตำมสำยด้วยควำม

ไม่พอใจนกั

“เรำให้รำคำต�่ำกว่ำแอลแอลกบัพพีรีำวหนึ่งเปอร์เซน็ต์ครบั” ชยัภคัดิ์

ถอนใจเบำๆ “รำคำมันไม่ต่ำงกันมำก คุณหมอประกิตก็เลยเรียกแต่ละ

บรษิทัเข้ำไปต่อรองเงื่อนไข ไอ้ต้นมนัเสนอท�ำระบบประหยดัพลงังำนให้ครบั 

ทำงโรงพยำบำลกเ็ลยเลอืกมนั”
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“บ้ำจรงิ จะประหยดัอะไรกนันกักนัหนำ กแ็ค่อำคำรจอดรถ”

“ถึงจะเป็นอำคำรจอดรถ แต่ก็มีมอลล์เล็กๆ กับศูนย์อำหำรอยู่ชั้น

ล่ำงนะครบัป๊ำ”

“เออ งั้นพรุ่งนี้ลื้อให้ลูกน้องศึกษำเรื่องพวกนี้ไว้บ้ำงก็ดีนะ เดี๋ยวนี้ 

คนมนัเห่อรกัโลก งำนประมูลก่อสร้ำงศูนย์กำรแพทย์จะได้ไม่พลำดอกี”

“ได้ครบัป๊ำ” ชยัภคัดิ์รบัค�ำ หลงัจำกนั้นกต็้องฟังบดิำบ่นอกียกใหญ่

ก่อนจะวำงสำยไป

ชัยภัคดิ์เองก็รู้สึกเสียหน้ำไม่ต่ำงกับบิดำ ถึงแม้จะเคยผลัดกันแพ้

ผลดักนัชนะกบัลวศักรและภรูนิทร์มำหลำยครั้ง แต่กย็งัรูส้กึไม่ชนิกบัควำม

พ่ำยแพ้อยู่ดี

“งำนหน้ำเป็นได้เหน็ดกีนั”

ชำยหนุม่พมึพ�ำ ท�ำท่ำว่ำจะหนัไปเปิดประตรู้ำน แต่กลบัมลีมกระโชก

พัดเอำฝุ่นโถมใส่เขำจนต้องยกมือขึ้นป้องแล้วหันหน้ำหนีไปอีกทำง เป็น

จงัหวะเดยีวกบัที่เดก็สำวคนหนึ่งในชดุนกัเรยีนมธัยมปลำยเดนิผ่ำนหน้ำร้ำน

พอดี

ดวงหน้ำงำม ดวงตำกลมโต และรอยยิ้มสดใสนั้นท�ำให้เขำถึงกับ

เผลอมองอย่ำงสนใจ ชดุของเธอท�ำให้เขำนกึถงึโรงเรยีนเอกชนชื่อดงัแถวนี้ 

จึงคิดว่ำเธอน่ำจะเป็นลูกคนมีเงินพอสมควร ไม่อย่ำงนั้นคงไม่มีเงินจ่ำย 

ค่ำเรยีนแพงหูฉี่ขนำดนั้นได้แน่

ทว่ำควำมสนใจของเขำที่มีต่อเด็กสำวคนนี้ไม่ใช่เชิงชู้สำวแต่อย่ำงใด 

เพรำะทั้งเด็กคนนั้นและเสื้อผ้ำที่สวมใส่ท�ำให้เขำนึกถึงกมลดำ น้องสำว 

คนเลก็ที่ขณะนี้ก�ำลงัเรยีนปรญิญำโทอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ต่ำงหำก

กมลดำเป็นน้องคนสุดท้องในจ�ำนวนพี่น้องสำมคน ซึ่งเขำรักและ

หวงแหนมำกกว่ำชยัพลผูเ้ป็นน้องชำย อำจเพรำะเธอเป็นผูห้ญงิ และไม่ค่อย

ได้รบัควำมใส่ใจจำกบดิำมำกเท่ำไร เนื่องจำกครอบครวัของเขำเป็นครอบครวั

คนไทยเชื้อสำยจนี นยิมลกูชำยมำกกว่ำลกูสำวอยูแ่ล้ว ท�ำให้เธอต้องดิ้นรน
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หำหนทำงไปเรยีนสิ่งที่ชอบเอง 

ชำยหนุ่มถอนใจเบำๆ ท�ำท่ำว่ำจะหันหลังไปเปิดประตูร้ำน แต่ต้อง

ชะงักเสียก่อนเมื่อสังเกตเห็นผู้ชำยท่ำทำงแปลกๆ แอบอยู่ข้ำงเสำไฟฟ้ำ 

ดวงตำจบัจ้องแผ่นหลงัของเดก็สำวคนนั้นอย่ำงน่ำสงสยั

ยิ่งเมื่อเด็กสำวคนนั้นเดินห่ำงออกไป แล้วชำยคนนั้นขยับจำกเสำ 

ต้นเดมิไปยงัอกีต้นรำวกบัจะทิ้งระยะห่ำงให้พอมองเหน็ได ้เขำกย็ิ่งแน่ใจวำ่

มอีะไรไม่ชอบมำพำกลเสยีแล้ว

“ไอ้ช้ำงมกเอ๊ย”

เมื่อคดิว่ำช้ำงตวัใหญ่กว่ำลำ ชยัภคัดิ์จงึตดัสนิใจแอบตำมชำยคนนั้น

ไปอกีท ีเพรำะยงัไม่แน่ใจว่ำสิ่งที่คดิจะเป็นจรงิหรอืเปลำ่ ควรรอให้เกดิเหตุ

เสยีก่อนจงึเข้ำไปช่วยเดก็สำวคนนั้น

พอตำมมำได้สกัพกั จู่ๆ เดก็สำวกช็ะงกัฝีเท้ำและยนืนิ่งอยู่กบัที่ ผู้

สะกดรอยตำมทั้งสองจงึพลอยหยุดตำมไปด้วย

ชัยภัคดิ์รู้สึกแปลกใจ แต่พอมองไปเห็นกระจกเงำบำนหนึ่งที่ตั้งอยู่

ใกล้ๆ เดก็คนนั้น เขำกร็ู้ได้ทนัทวี่ำเธอคงเหน็คนที่ตำมเธอมำเข้ำแล้ว

วินำทีต่อมำเด็กสำวคนนั้นก็ออกวิ่งอย่ำงไม่คิดชีวิต พอชำยลึกลับ

เหน็เข้ำกร็บีวิ่งตำมไปอย่ำงรวดเรว็

“หนอ็ย...เป็นอย่ำงที่คดิจรงิๆ ด้วย”

ชยัภคัดิ์แยกเขี้ยวแล้วรบีวิ่งตำมไปตดิๆ เพรำะคดิว่ำขำเลก็ๆ สั้นๆ 

นั้นคงหนไีม่พ้นโจรหื่นกำมแน่ๆ

“กรี๊ด!”

แล้วก็จริงอย่ำงที่เขำคิด หลังจำกเด็กคนนั้นสะดุดขอบบล็อกปูพื้น

ทำงเท้ำที่เผยอขึ้นมำจำกกำรก่อสร้ำงอันแสนชุ่ย ท�ำให้ล้มคะม�ำลง ชำย 

คนนั้นกร็บีปรำดเข้ำไปทนัท ีไม่ได้เดนิตำมหรอืวิ่งตำมห่ำงๆ อกีแล้ว

“เฮ้ย! จะท�ำอะไรเดก็น่ะ” 

ชยัภคัดิ์ตะโกนลั่นและรบีปรำดเข้ำไปลอ็กแขนทั้งสองข้ำงของอกีฝ่ำย
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ทนัทกี่อนจะถงึตวัเดก็

“ปล่อยกู!” มนัร้องลั่น

“ไอ้เลว เดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ มงึยงัท�ำได้ลงคอ ยงัเป็นคนอยู่ไหมวะ”

“เฮ้ย! อะไรวะ กูไม่ได้ท�ำอะไร”

“หนอ็ย...” ชยัภคัดิ์เหวี่ยงชำยคนนั้นล้มกลิ้งไปหลำยตลบ ก่อนที่มนั

จะลุกขึ้นมำตั้งท่ำจะสู้ แต่พอเห็นหน้ำเขำเท่ำนั้น มันก็ท�ำหน้ำตื่นแล้วรีบ 

วิ่งหนไีปทนัที

“ไอ้บ้ำเอ๊ย”

รองประธำนหนุม่ค�ำรำม ท�ำท่ำว่ำจะวิ่งตำมไป แต่พอได้ยนิเสยีงร้อง

ของเดก็สำวกช็ะงกัฝีเท้ำเสยีก่อน

“เป็นไงบ้ำงหนู”

“เจบ็เข่ำ” เธอบอกแล้วชนัเข่ำขึ้นจนเหน็รอยแผลถลอกเลอืดซบิ

ขำขำวนวลนั้นท�ำให้ชยัภคัดิ์ชะงกัเลก็น้อยแล้วเบนสำยตำไปทำงอื่น

“เดนิไหวไหม เดี๋ยวฉนัพำไปท�ำแผล”

เด็กสำวส่ำยหน้ำ สีหน้ำบ่งบอกว่ำท่ำจะเจ็บจริง เพรำะหัวเข่ำคง

กระแทกพื้นอย่ำงแรง

“งั้นขี่หลงัฉนัไป มรี้ำนไอศกรมีอยู่ใกล้ๆ นี้ น่ำจะมเีครื่องมอืปฐม-

พยำบำลอยู่”

ชยัภคัดิ์นั่งยองๆ หนัหลงัให้เธอ พอเดก็สำวปีนขึ้นมำ เขำกล็กุขึ้นพำ

เธอย้อนกลับไปที่ร้ำนไอศกรีมซึ่งเขำเห็นตอนแอบตำมมำ เพรำะจะพำไป

ปฐมพยำบำลในบำร์กใ็ช่ที่ เนื่องจำกเธอยงัเดก็อยู่

“ชื่ออะไรน่ะเรำ”

“นภสัสรค่ะ” เดก็สำวชี้ชื่อที่ปักบนอกเสื้อ “เรยีกสั้นๆ ว่ำจิ๋วกไ็ด้ค่ะ”

“สมชื่อจรงิๆ” เขำหวัเรำะเบำๆ

เดก็สำวแยกเขี้ยว “จะหำว่ำจิ๋วเป็นเดก็ละส”ิ

“กเ็ดก็ไหมล่ะ”
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“ช.ิ..จิ๋วจบมธัยมปลำยแล้วนะ ปีหน้ำกเ็ข้ำมหำวทิยำลยัแล้ว ไม่เดก็

แล้วค่ะ”

ชัยภัคดิ์หัวเรำะอีกครั้ง “เอ้ำ ไม่เด็กก็ไม่เด็ก ว่ำแต่ไปไหนมำล่ะ 

ท�ำไมถงึมำเดนิคนเดยีวค�่ำๆ มดืๆ แบบนี้หอื สำวจิ๋ว”

“ไปกนิหมูกระทะฉลองสอบเสรจ็ค่ะ”

“หมกูระทะเยยีวยำได้ทกุสิ่งสนิะ” เขำหวัเรำะอย่ำงไม่เชื่อตวัเองว่ำ ใน

ช่วงเวลำไม่กี่นำทเีขำหวัเรำะออกไปได้หลำยครั้ง ทั้งๆ ที่เพิ่งแพ้กำรประมูล

งำนกบับรษิทัคู่แข่งมำหมำดๆ

“ถึงแล้ว” ชัยภัคดิ์บอกพร้อมพยักพเยิดไปที่ร้ำนไอศกรีมที่ตกแต่ง

สสีนัฉดูฉำด จำกนั้นกเ็ปิดประตเูข้ำไปในร้ำนและขอเครื่องมอืปฐมพยำบำล

จำกพนกังำนขำยซึ่งเป็นหญงิสำวหน้ำตำจิ้มลิ้มและดูใจดี

“นี่ค่ะ” พนกังำนยื่นกล่องปฐมพยำบำลมำให้

“ขอบคุณครบั” ชำยหนุ่มโปรยยิ้ม

“ลูกสำวไปโดนอะไรมำคะ”

ค�ำถำมนั้นท�ำเอำชยัภคัดิ์เหมอืนถูกปืนน�้ำแขง็ยงิใส่จนตวัแขง็กระดกุ- 

กระดกิไม่ได้

“ลุง...ท�ำอะไรอยู่ เรว็ๆ ส ิมนัเจบ็นะ”

พอถกูเรยีก ‘ลุง’ ชยัภคัดิ์กถ็งึกบัร่ำงกำยแตกละเอยีด รำวกบัเดก็สำว

คนนี้เพิ่งยกค้อนปอนด์ขึ้นมำทุบร่ำงเขำที่กลำยเป็นน�้ำแข็งจำกค�ำถำมของ

พนกังำนสำว

‘ให้ตำยส ิค�ำกพ็่อ ค�ำกล็ุง ฉนัอำยุยี่สบิเก้ำเองนะ’

“อ๋อ...เป็นคุณลุงนี่เอง” พนกังำนยิ้มแล้วเดนิไปประจ�ำที่เคำน์เตอร์

‘บ้ำเอ๊ย แก่กว่ำพ่ออกีนะ’

รองประธำนหนุม่หรี่ตำลงอย่ำงนกึเซง็ ไม่รูส้องสำวนี่จะตอกย�้ำให้เขำ

แก่ไปถงึไหน ทั้งที่หน้ำตำของเขำกไ็ม่ได้ไปไกลขนำดนั้น แต่ชยัภคัดิ์กต็้อง

ข่มใจ เพรำะขนืดเุหมอืนที่โวยคนงำนกบัลกูน้องในบรษิทั มหีวงัถกูหำว่ำเป็น
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ผู้ใหญ่รงัแกเดก็อกีแน่ๆ

ชยัภคัดิ์หยบิยำใส่แผลออกมำพร้อมส�ำลแีละท�ำแผลให้นภสัสรอย่ำง

ใส่ใจ ก่อนจะปิดท้ำยด้วยกำรแปะปลำสเตอร์ลำยกำร์ตนูน่ำรกัลงบนแผลนั้น

“โอเคยงั”

“ค่ะ” เดก็สำวยิ้มแป้น “ขอบคุณค่ะคุณลุง”

“พี่กพ็อ ไม่กอ็ำหรอืน้ำ ฉนัน่ำจะอ่อนกว่ำพ่อแม่เธอนะ”

“เอ่อ...ค่ะ คุณลุง...เอ๊ย...คุณพี่”

“แบร์ ฉนัชื่อแบร์”

“หมอีะเหรอ”

“ใช่ แบร์ที่แปลว่ำหมนีั่นแหละ เรยีกฉนัว่ำแบร์กแ็ล้วกนั”

“ได้ครบัลุงหม”ี นภสัสรยกมอืขึ้นตะเบ๊ะ

“เดี๋ยวเถอะ บอกให้เรยีกพี่”

“อุ๊บ!” เดก็สำวยกมอืแตะปำกด้วยท่ำทำงน่ำหยกิ

ชำยหนุม่ส่ำยหน้ำ “กนิไอศกรมีปลอบใจหนอ่ยไหมละ่ เสรจ็แลว้ฉนั

จะไปส่งที่บ้ำน”

นภสัสรยิ้มกว้ำงแล้วพยกัหน้ำหงกึๆ ด้วยท่ำทำงน่ำรกัน่ำเอน็ดไูม่น้อย 

เท่ำนี้เขำกโ็กรธไม่ลงแล้ว เพรำะเธอเหมอืนกมลดำแทบทุกกระเบยีดนิ้ว

“จะกนิอะไรกส็ั่งนะ เดี๋ยวฉนัโทร. เรยีกคนขบัรถก่อน”

“ค่ำ” เดก็สำวรบัค�ำด้วยควำมดใีจ รบีเปิดเมนูแล้วสั่งไอศกรมีซนัเด

ของโปรดกบัพนกังำนสำวคนเดมิ

ชัยภัคดิ์ส่ำยหน้ำ แล้วหยิบโทรศัพท์เดินออกไปนอกร้ำน เขำโทร. 

บอกปรำกำรว่ำอยู่ที่ร้ำนไอศกรมีห่ำงจำกบำร์มำรำวสองร้อยเมตร ให้ไปรบั

ปกรณ์ที่บำร์แล้วขบัรถตำมมำที่ร้ำนไอศกรมีเลย จำกนั้นกก็ลบัเข้ำไปในร้ำน

พอเห็นหน้ำนภัสสรเท่ำนั้น เขำก็อดหัวเรำะออกมำไม่ได้ เพรำะมี

ครำบชอ็กโกแลตตดิอยู่รอบๆ ปำกกระจุ๋มกระจิ๋มนั้นเตม็ไปหมด

‘เดก็หนอเดก็’
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เขำทรดุตวัลงนั่งแล้วหยบิกระดำษทชิชสู่งให้เธอ “อยู ่ม. ปลำย หรอื

อยู่อนุบำลเนี่ยเรำ”

“เชด็ให้หน่อย”

นภสัสรยื่นหน้ำมำใกล้ ชยัภคัดิ์จงึใช้กระดำษเชด็ครำบชอ็กโกแลตให้

เธอจนหมด

“ขอบคุณค่ำ ลุงหม”ี

“นี่...” ชยัภคัดิ์แยกเขี้ยว 

“เอ๊ย! พี่หม”ี

ชำยหนุ่มส่ำยหน้ำยิ้มๆ อย่ำงไม่ถอืสำ เพรำะพอเหน็หน้ำทะเล้นและ

ดวงตำบ้องแบ๊วกโ็กรธไม่ลง

“อร่อยไหม”

“อร่อยค่ะลุงมะ...เอ๊ย! พี่หม”ี

ครำวนี้รองประธำนหนุม่ถงึกบัถอนใจเฮอืก “เอำ้ ลงุกล็งุวะ จะเรยีก

อะไรตำมใจเธอเลย”

“ลุงแบ หนูก�ำ” เดก็สำวยิ้มแป้นดนัแก้มยุ้ยให้น่ำหยกิขึ้นไม่ใช่น้อย

“ทะเล้นนะเรำ กนิเรว็ๆ เดี๋ยวรถมำแล้วฉนัจะไปส่งที่บ้ำน ตรงนี้จอด

นำนไม่ได้เสยีด้วย”

“ได้ค่ำ”

ว่ำแล้วนภสัสรกจ็ดักำรไอศกรมีของโปรดอย่ำงรวดเรว็ ไม่วำยท�ำปำก

เลอะอกีครั้งจนเขำต้องดงึทชิชูออกมำเชด็ให้เหมอืนครั้งก่อน

พอปรำกำรขบัรถมำจอดหน้ำร้ำน ชยัภคัดิ์กพ็ำนภสัสรไปขึ้นรถ ก่อน

ที่รถคันหรูจะแล่นไปตำมทำงที่เธอบอก จนกระทั่งถึงบ้ำนหลังหนึ่งที่แลดู

ร่มรื่นเป็นพิเศษ เพรำะสวนหน้ำบ้ำนเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นำนำ 

พรรณ ตวับ้ำนเป็นไม้สเีบจใต้ถุนสูง แลดูอบอุ่นไม่ใช่น้อย

“อยู่กบัใครอะเรำ”

“อยู่กบัยำยค่ะ”
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ชยัภคัดิ์คดิว่ำพ่อกบัแม่ของนภสัสรคงเสยีแล้ว หรอืไม่กม็เีหตเุภทภยั

อะไรบำงอย่ำงที่ท�ำให้ไม่สำมำรถอยู่ด้วยกันได้ จึงไม่ถำมอะไรต่อ เพรำะ 

ไม่อยำกไปสะกดิแผลใจของเดก็

“ลุงจะลงไปดื่มอะไรหน่อยไหม”

ค�ำเรยีกของเดก็สำวท�ำเอำชำยหนุม่ที่นั่งอยูข้่ำงหน้ำถงึกบัหลดุหวัเรำะ

ออกมำ

“ไม่ละ ฉนัจะกลบัแล้ว”

“แล้วลงุสองคนล่ะคะ” เธอหนัไปถำมปรำกำรและปกรณ์ ครำวนี้เป็น

ชยัภคัดิ์เองที่หลุดหวัเรำะพรดืออกมำด้วยควำมขบขนัไม่แพ้กนั

“นั่นคนขบัรถฉนั ถ้ำไปกบัเธอแล้วฉนัจะกลบัยงัไงเล่ำ ลงไปได้แล้ว” 

เขำโบกมอืไล่ “ป่ำนนี้คุณยำยเป็นห่วงแย่แล้ว ไป๊”

“ค่ำ” เดก็สำวหน้ำงอแล้วหนัไปเปิดประตู

“เดนิระวงัล่ะ”

“ค่ำ” นภสัสรขำนรบัแล้วลงจำกรถ จำกนั้นกเ็ดนิกะเผลกไปที่รั้วไม้

ซึ่งทำสีเดียวกับตัวบ้ำน แล้วหันมำโบกมือให้อย่ำงร่ำเริงรำวกับไม่เคยเกิด

เรื่องร้ำยมำก่อน เสรจ็แล้วจงึหนัหลงัเดนิเข้ำบ้ำนไป

“กลบัไปที่บำร์หรอืครบัคุณลุง” ปรำกำรหนัมำถำม

ชยัภคัดิ์ซึ่งนั่งอมยิ้มมองเดก็สำวอยู่ถงึกบัหน้ำกระตุก รบีหนัขวบัไป

จ้องคนถำมเขมง็ “ฉนัเพื่อนเล่นเหรอ”

“อูย...ไม่ใช่ครบั” ปรำกำรหน้ำหดเหลอืสำมนิ้ว

“กลบับ้ำนเลย ไม่มอีำรมณ์ดื่มแล้ว”

“สงสยักนิไอตมิอิ่มแล้ว” ปกรณ์ท�ำหน้ำทะเล้นกบัเพื่อน

รองประธำนหนุ่มเหล่มองคนพูดสลับกับสำรถี “พรุ่งนี้นำยสองคน 

ไม่ต้องมำท�ำงำนนะ”

“อ้ำว ท�ำไมล่ะครบัท่ำนรองฯ จะอยูบ้่ำนหรอืครบั” ปกรณ์หนัมำถำม

“เปล่ำ ฉนัจะหำคนอื่นมำแทนพวกนำยต่ำงหำกล่ะ”
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“โหย...ท่ำนรองฯ ก็ ล้อเล่นหน่อยเดียว” ลูกน้องทั้งสองโอดโอย 

“ขอโทษครบั วนัหลงัจะไม่ท�ำอกีแล้ว”

ชยัภคัดิ์ส่ำยหน้ำยิ้มๆ เพรำะถ้ำเป็นก่อนหน้ำที่จะเจอนภสัสร เขำคง

ตะคอกใส่ลูกน้องทั้งคู่แล้ว เพรำะเพิ่งหงุดหงิดจำกกำรแพ้ประมูลงำนมำ

หมำดๆ

“เออๆ ครำวนี้ยกให้ก็แล้วกัน แต่ถ้ำขืนพวกนำยพูดเรื่องจิ๋วให้ใคร

ฟัง โดยเฉพำะนำยหญงิของพวกนำยละก ็พวกนำยโดนไล่ออกแน่” ชำยหนุ่ม

ขูโ่ดยอ้ำงถงึ ‘นำยหญงิ’ ซึ่งเป็นค�ำที่พวกลกูน้องใช้เรยีกมำรดำของเขำนั่นเอง

หลังจำกนภัสสร หรือจิ๋ว เดินกะเผลกเข้ำไปในบ้ำน เธอก็เห็น 
คณุยำยนั่งถกัไหมพรมอยูท่ี่เก้ำอี้โยกตวัโปรด จงึเดนิไปหอมแก้มฟอดใหญ่ 

แล้วกอดเนื้อตวัอวบอุ่นนั้นอย่ำงแนบแน่น

“ตำยแล้ว กลิ่นหมกูระทะหึ่งเลย ไปอำบน�้ำไป๊” นภำพรไล่ด้วยน�้ำเสยีง

เอน็ดู

“ค่ำ” เธอหอมแก้มคุณยำยอกีฟอด แล้วเดนิกะเผลกไปที่บนัได

“อ้ำว ขำเป็นอะไร ท�ำไมเดนิขำกะเผลกเหมอืนม้ำปัถวไีปได้” ผู้เป็น

ยำยเปรยีบเทยีบกบัม้ำในนทิำนที่เดนิกะเผลกตำมคนจูงขำไม่ดี

“หกล้มค่ะ”

“ตำยแล้ว เป็นสำวเป็นนำง ท�ำไมถงึกระโดกกระเดกอย่ำงนี้ล่ะ”

นภัสสรได้แต่ยิ้มเจื่อน เพรำะไม่อยำกบอกคุณยำยให้เป็นห่วงเรื่อง

วิ่งหนผีู้ชำยคนนั้นจนหกล้ม

“ไปไป๊ ไปอำบน�้ำ เดี๋ยวยำยจะดูแผลให้”

“ท�ำแผลมำเรยีบร้อยแล้วค่ะ นี่...” เดก็สำวยกเข่ำขึ้นจนกระโปรงร่น

ไปถงึต้นขำ

“ว้ำย! เอำขำลงเดี๋ยวนี้ เป็นสำวเป็นแส้ ยกแข้งยกขำแบบนี้ได้ยงัไง 

ตำยๆๆ”
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เดก็สำวยิ้มเจื่อนอกีครั้งแล้วพนมมอืไหว้ “ขอโทษค่ะคุณยำย”

“ไปไป๊ ไปอำบน�้ำเสยีท”ี

“ค่ำ” นภสัสรลำกเสยีงยำนคำง แล้วรบีเดนิกะเผลกขึ้นชั้นสอง

พอเข้ำไปในห้องและลงกลอนประตเูรยีบร้อย เธอกก็ระโดดขึ้นนอน 

บนเตยีงแล้วหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมำเปิดแอปพลเิคชนัสนทนำยอดฮติ

JiwJiw: วนันี้เจอหนุ่มหล่อด้วยแก

ลซิ่าแบลก็เพิ้ง: ใครอะแก ไปเจอที่ไหน

JiwJiw: ฉนัหกล้ม เขามาช่วยฉนั หล่อจนใจละลายเลย

แช ยอ็ง ยอง: เขาชื่ออะไรแก

JiwJiw: แบร์

แช ยอ็ง ยอง: กรี๊ด...พี่หม ี(สตกิเกอร์รูปหมนี่ำรกั)

JiwJiw: หน้าโคตรเหมอืนพี่ป้อง ทั้งหล่อทั้งเท่

ลซิ่าแบลก็เพิ้ง: แล้วแกได้ขอเบอร์เปล่า

JiwJiw: อ้าวตาย...ลมื

แช ยอ็ง ยอง: ให้มนัได้ยงังี้เพื่อนเรา

JiwJiw: ลมืนี่หว่า มวัแต่ตื่นเต้น

ลซิ่าแบลก็เพิ้ง: งั้นกช็่างมนั ว่าแต่พรุ่งนี้อย่าลมื

JiwJiw: ไปเรยีนเต้นที่เดอะสตรทีอะเหรอ

ลซิ่าแบลก็เพิ้ง: ช่ายๆ ใกล้ออดชินัแล้ว สู้ๆ นะพวกเรา

แล้วสองสำวก็ส่งสติกเกอร์รูปหมีกอดหัวใจเข้ำไปในไลน์กลุ่ม ก่อน

ที่นภสัสรจะสะดุ้งเมื่อได้ยนิเสยีงคุณยำยร้องเร่งให้อำบน�้ำดงัมำจำกข้ำงล่ำง

“ค่ำๆ” เดก็สำวรบัค�ำ รบีถอดเสื้อผ้ำ หยบิผ้ำขนหนมูำพนัตวัไว้อย่ำง

มดิชดิ แล้ววิ่งตงึตงัลงบนัไดไปเข้ำห้องน�้ำชั้นล่ำง

“อย่ำวิ่งสจิิ๋ว เดี๋ยวกห็กล้มอกีหรอก”

เสียงคุณยำยดังมำจำกหน้ำบ้ำน เด็กสำวไม่สนใจ รีบวิ่งเข้ำห้องน�้ำ

แล้วอำบน�้ำสระผมอย่ำงรวดเร็ว พอเรียบร้อยก็เช็ดตัวและพันผ้ำขนหนูวิ่ง
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ตงึตงัขึ้นบนัไดกลบัไปยงัห้องนอน

“บอกว่ำอย่ำวิ่ง” เสยีงคุณยำยลอยมำอกีครั้ง

ควำมจรงิแล้วนภสัสรเป็นเดก็ดแีละเชื่อฟังผู้ใหญ่มำตลอด แต่ด้วย

ควำมเป็นเดก็ ท�ำให้บำงครั้งเผลอท�ำอะไรกะเป๊ิบกะป๊ำบให้คณุยำยดไุปบ้ำง 

แต่ผู้เป็นยำยกไ็ม่เคยถอืสำอะไรเธอจรงิๆ จงัๆ เลยแม้แต่ครั้งเดยีว

พอเข้ำไปในห้องปุบ๊ เธอกร็บีไปเปิดตูเ้สื้อผ้ำตั้งใจจะหยบิชุดนอนลำย

เอลซ่ำออกมำ แต่ยงัไม่ทนัเอื้อมมอืไปหยบิกข็นแขนลุกชนั พร้อมกบัควำม

รู้สกึที่ว่ำห้องส่วนตวัของเธอไม่ได้เป็นส่วนตวัอกีต่อไป

ใครบำงคนอยู่ในห้อง และก�ำลงัจ้องมองเธออยู่



นภสัสรค่อยๆ หนัหลงัไป พบว่ำมสีภุำพสตรวียัหกสบิปลำยๆ ยนื
สง่ำอยู่กลำงห้อง สุภำพสตรคีนนั้นมใีบหน้ำงดงำมรำวกบัภำพวำด แม้อำยุ

จะมำกแล้ว แต่ผมยังเป็นสีด�ำขลับและจัดแต่งอย่ำงประณีต ท่ำนสวมชุด

รำตรสีชีมพูหวำนปักเลื่อมระยบิระยบั แข่งแสงกบัเครื่องเพชรที่ประโคมใส่

ตั้งแต่ต่ำงหคููใ่หญ่ สร้อยคอรปูหวัใจรอบล�ำคอระหง และแหวนที่ประดบัอยู่

เกอืบทุกนิ้วเรยีวสวย

“คุณย่ำ!”

คนถกูเรยีกเผยยิ้มจนเหน็ฟันขำวเรยีงชดิตดิกนัสวยงำม ก่อนจะกำง

แขนออกเพื่อเชื้อเชญิให้นภสัสรเข้ำไปหำ

“จิ๋วของย่ำ”

แม้จะรูด้ว่ีำไร้ประโยชน์ แต่นภสัสรกร็บีวิ่งแจ้นเข้ำไปหำคนที่เรยีกเธอ

และท�ำเป็นโอบกอดท่ำนในอำกำศ เพรำะท่ำนเป็นเพียงกลุ่มพลังงำนลี้ลับ 

ที่จบัต้องไม่ได้ แต่กร็ู้สกึได้ถงึควำมอบอุ่นที่อบอวลอยู่ในอ้อมแขนเธอ

“มำเงยีบๆ อกีแล้วนะคะ หนูตกใจหมดเลย”

๒
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“ไม่ต้องตกใจหรอก ยงัไงย่ำกไ็ม่ท�ำอะไรหน ูลมืแล้วหรอื ย่ำช่วยหนู

ไว้ตั้งหลำยครั้งแน่ะ”

“จ�ำได้ค่ำ” เดก็สำวตอบเสยีงอ้อน “แต่หนูเป็นคนนี่คะ ยงัไงกย็งัมี

ควำมกลวัในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เหน็อยู่ดนีั่นแหละ”

“ไล่ยงัไงกไ็ม่จน...แม่คนนี้” ผู้เป็นย่ำบ่นอุบ “วนัหลงัย่ำจะเปิดเพลง

วอลซ์แล้วเต้นร�ำมำเลยดไีหม”

นภสัสรหวัเรำะแล้วเดนิไปนั่งปลำยเตยีง “ไม่ต้องถงึขนำดนั้นหรอก

ค่ะ แค่ส่งเสยีงให้รู้ว่ำมำกพ็อ”

“จ้ะ” สุภำพสตรสีูงวยัพยกัหน้ำ “ย่ำเป่ำผมให้ไหม”

เดก็สำวพยกัหน้ำหงกึๆ หลบัตำพริ้ม รอให้คณุย่ำห่อปำกเป่ำลมร้อน

ใส่ผมยำวสลวยของเธอ

แม้จะเป็นลมปำกของคนแก่ แต่นภสัสรกลบัรูส้กึได้ถงึกลิ่นหอมของ

มวลดอกไม้ที่อบอวลอยู่ที่ปลำยจมูก หน�ำซ�้ำยังท�ำให้เรือนผมของเธอม ี

กลิ่นหอมตดิทนนำนไปเกอืบสำมสี่วนัอกีต่ำงหำก

เธอยงัจ�ำได้ขึ้นใจว่ำเหน็คุณย่ำผู้ล่วงลบัตั้งแต่เมื่อไร วนันั้นเป็นวนัที่

เธอถกูจบัตวัไปเรยีกค่ำไถ่ ระหว่ำงที่รอให้บดิำน�ำเงนิมำแลกตวัเธอ นภสัสร

ซึ่งอำยุแค่สิบสองปีต้องตกอยู่ในควำมมืดอันน่ำกลัว เธอไม่เห็นอะไรเลย

เพรำะมนัมดืไปหมด และควำมมดืนั้นเองกท็�ำให้ต่อมจนิตนำกำรด้ำนร้ำยๆ 

ของเธอเริ่มท�ำงำน

นภัสสรเริ่มเห็นภูตผีปีศำจบินวนอยู่รอบตัวเต็มไปหมด พวกมัน

ค่อยๆ เพิ่มจ�ำนวนตำมเวลำที่ผ่ำนไป แต่ละตนล้วนน่ำกลวัและพยำยำมเข้ำ

มำท�ำร้ำยเธอ แม้พวกมนัจะเป็นเพยีงจนิตนำกำร แต่กท็�ำให้เธอกลวัจนน�้ำตำ

ไหลพรำก ตวัสั่นงนังก และคดิว่ำปีศำจสกัตนหนึ่งอำจจบัเธอกนิเป็นอำหำร

ได้ส�ำเรจ็

แต่ท่ำมกลำงควำมหวำดกลัวและควำมมืดมิดนั้น กลับปรำกฏแสง

เรอืงรองขึ้นที่ประต ูแสงนั้นไล่ภตูผปีีศำจไปจนหมด ทั้งห้องขงักลบัมำสว่ำง
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ไสวอีกครั้งหนึ่ง หลังจำกนั้นสุภำพสตรีสูงวัยคนหนึ่งก็ปรำกฏกำยขึ้นใน 

ชุดรำตรสีแีดงเพลงิ ปักเลื่อมลำยระยบิระยบังดงำมจบัตำ

‘คุณย่ำ’

นภัสสรไม่เคยเห็นอะไรสวยงำมอย่ำงนี้มำก่อน ย่ำของเธอยิ้มแล้ว

พยกัหน้ำให้เธอตำมไป เดก็หญงิจงึลุกขึ้นเดนิตำมไปโดยไม่มเีงื่อนไข รู้ตวั

อกีทเีธอกม็ำยนือยู่หน้ำคฤหำสน์หลงังำมของบดิำแล้ว

หลังจำกนั้นเธอก็เป็นลมหมดสติไป มำรู้สึกตัวอีกทีตอนอยู่ที่โรง-

พยำบำล พ่อกบัแม่รวมทั้งพี่ชำยสุดหล่อดใีจมำกที่เธอฟื้นขึ้นมำอกีครั้ง

พี่ชำยเล่ำเหตุกำรณ์ทุกอย่ำงให้ฟังว่ำ แม่ซึ่งตื่นมำใส่บำตรให้คุณย่ำ

ทุกเช้ำเป็นคนพบเธอนอนอยู่หน้ำบ้ำน เลยปลุกทุกคนแล้วพำไปเธอส่ง 

โรงพยำบำล 

ส่วนคนร้ำยคือณรงค์ อดีตพนักงำนของบริษัทที่ถูกไล่ออกไปเมื่อ

เดอืนก่อน ที่รูเ้พรำะว่ำชำยคนนั้นโทร. มำขูเ่อำเงนิค่ำไถ่ และโทษว่ำที่เขำท�ำ

อย่ำงนี้เพรำะถูกพ่อของเธอไล่ออกจำกงำนอย่ำงไม่ยุติธรรม แต่ควำมจริง

แล้วเป็นเพรำะเขำยกัยอกเงนิบรษิทัต่ำงหำก พอเขำไม่มงีำนท�ำกไ็ม่มเีงนิใช้

จ่ำย แถมถกูเจ้ำหนี้พนนัฟุตบอลทวงเงนิอย่ำงดเุดอืด จงึต้องกำรเงนิสกัก้อน

เพื่อใช้หนี้และเริ่มต้นชวีติใหม่

นภัสสรจึงเล่ำเรื่องรำวที่เธอจ�ำได้ให้ต�ำรวจฟัง มีกำรค้นหำณรงค์ไป

ทุกที่ที่น่ำจะเป็นที่กบดำนแต่ไม่พบ จนถงึทุกวนันี้กย็งัจบัชำยคนนี้ไม่ได้

นั่นจงึเป็นสำเหตทุี่ท�ำให้นภสัสรต้องใช้ชวีติด้วยควำมหวำดระแวง แม้

จะอยูใ่นคฤหำสน์หลงัใหญ่ มคีนคุม้กนัแน่นหนำกไ็ม่ท�ำให้ควำมกลวัลดลง

ไปได้ มำรดำจงึเสนอให้เธอมำพกักบัคุณยำยที่บ้ำนหลงันี้

พอเธอมำอยู่จริงๆ แล้ว ควำมหวำดระแวงก็หำยไปรำวปำฏิหำริย์ 

อำจเพรำะบ้ำนไม้สีเบจของคุณยำยมีขนำดเล็กกว่ำคฤหำสน์หลังใหญ่ของ

คุณปู่หลำยเท่ำ แถมคุณยำยกอ็ยู่บ้ำนตลอดเวลำ ทุกวนัท่ำนจะท�ำขนมจบี

ซำลำเปำไปขำยหน้ำบ้ำน มีคนที่มำวิ่งออกก�ำลังใกล้สวนทั้งตอนเช้ำและ 
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ตอนเยน็แวะเวยีนมำซื้อจนหมดเกลี้ยงเกอืบทกุวนั อกีส่วนหนึ่งกจ็ะมคีนรบั

ไปขำยในที่ต่ำงๆ บ้ำนหลังนี้จึงคึกคักและอบอวลไปด้วยควำมรู้สึกดีๆ 

ตลอดเวลำ ท�ำให้ควำมกลวัในจติใจเธอค่อยๆ ลดทอนลง จนในที่สุดมนัก็

หำยไป

นบัตั้งแต่นั้นมำ นภสัสรจงึอำศยัอยู่กบัคุณยำยมำโดยตลอด เพรำะ

รู้สึกสบำยใจกว่ำกำรไปอยู่บ้ำนหลังใหญ่ ซึ่งครอบครัวของเธอก็เข้ำใจใน 

จุดนี้ พวกเขำปกปิดที่อยู่ของเธอ เปลี่ยนโรงเรยีนให้ใกล้บ้ำนคุณยำยมำก

ที่สุด เพื่อไม่ให้ณรงค์ซึ่งอำจยงัผูกใจเจบ็แค้นหำเจออกี

และทุกครั้งที่นภัสสรนึกถึงคุณย่ำซึ่งช่วยเธอไว้ เธอก็นึกสงสัยว่ำ 

หลังจำกท่ำนเสียชีวิตไปแล้ว ท่ำนจะกลำยเป็นนำงฟ้ำแม่ทูนหัวของเธอ 

เหมอืนซนิเดอเรลล่ำหรอืเปล่ำ

คนืหนึ่งนภสัสรฝันร้ำยและตื่นขึ้นมำกลำงดกึ เธอร้องเรยีกคณุย่ำจน

กระทั่งท่ำนปรำกฏกำยให้เธอเห็นอีกครั้งในชุดรำตรีสีม่วง คุณย่ำมำปลอบ

เธอและพดูคยุให้เธอหำยตกใจ นบัแต่นั้นเป็นต้นมำ เธอกพ็ดูคยุกบัคณุย่ำ

มำโดยตลอด หลำยครั้งที่ท่ำนช่วยเหลือเธอจำกสถำนกำรณ์คับขันอย่ำง 

เปิดเผย แต่ไม่มใีครรู้ เพรำะไม่มใีครเหน็ท่ำนนอกจำกเธอ

“แล้วครำวนี้ท�ำไมคุณย่ำไม่มำช่วยล่ะคะ” เดก็สำวถำมหน้ำมุ่ย

“แน่ะ กย็่ำส่งคนไปช่วยแล้วไง”

นภสัสรเงยหน้ำมองผู้เป็นย่ำ “หมำยถงึลุงหมหีรอืคะ”

“กใ็ช่น่ะส”ิ

“เขำเห็นคุณย่ำด้วยหรือคะ” เด็กสำวมองผู้เป็นย่ำตำแป๋ว เพรำะ 

ไม่คดิว่ำจะมคีนร่วมชะตำกรรมเดยีวกนัอกี

“ไม่เห็นหรอก แต่ย่ำมีวิธีท�ำให้เขำเห็นจิ๋วก็แล้วกัน” คุณย่ำยักคิ้ว 

“แล้วหมอนั่นกไ็ม่ใช่คนร้ำยที่ไหน จิ๋วกร็ู้ไม่ใช่เหรอ”

“ค่ำ” นภสัสรยอมรบั

“พี่เขำหวงัด ีกเ็ลยส่งคนมำคอยคุ้มครองน้อง แล้วจิ๋วจะวิ่งหนที�ำไม
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กนั”

“หนูอึดอัดนี่คะ พี่ภูเล่นส่งคนมำไม่ซ�้ำหน้ำเลย แล้วหนูจะแน่ใจได้ 

ยงัไงล่ะคะว่ำเป็นคนของเขำหรอืเปล่ำ ยิ่งมำตำมลบัๆ ล่อๆ แบบนี้ หนูยิ่ง

อดึอดัใหญ่ เดี๋ยวโรคเก่ำกก็�ำเรบิอกีพอด”ี

“หมอนั่นกเ็ลยเจบ็ตวัฟรไีป”

เดก็สำวยิ้มเจื่อน “แล้วคุณย่ำรู้จกัลุงหมดี้วยหรอืคะ”

“ไม่รู้จกัร้อก”

นภัสสรหรี่ตำมองผู้เป็นย่ำด้วยควำมสงสัย “ท�ำไมต้องท�ำเสียงสูง 

ด้วยคะ”

“เปลำ๊” คณุย่ำยงัคงปฏเิสธเสยีงสูงอย่ำงมพีริธุ “ย่ำแคเ่หน็เขำยนือยู่

ตรงนั้น เลยท�ำให้เขำหันไปมองจิ๋ว ว่ำแต่จิ๋วเหอะ ไปเรียกเขำว่ำลุง เขำ 

ไม่โกรธเอำเหรอ”

“กเ็ขำอนุญำตแล้ว” เดก็สำวยิ้มแป้น

“ถงึงั้นกเ็หอะ อำยุเขำกเ็ท่ำๆ พี่จิ๋วเองนะ”

“แหม...เดี๋ยวนี้เขำกเ็รยีกคนที่แก่กว่ำเยอะๆ ว่ำลุงทั้งนั้นแหละค่ะ”

คุณย่ำยกัไหล่ “กต็ำมใจ”

“แล้วนี่คณุย่ำมำหำหนูมเีรื่องอะไรหรอืเปล่ำคะ” นภสัสรลกุขึ้นไปหยบิ

ชดุนอนเอลซ่ำมำสวมตำมที่ตั้งใจไว้ แล้วหยบิหวมีำนั่งแปรงผมที่ปลำยเตยีง

อกีครั้ง

“ย่ำจะมำบอกว่ำ พี่ภูเขำกลบัมำจำกอเมรกิำแล้วนะ”

“จรงิหรอืคะ” เดก็สำวหูผึ่ง

“เหน็ว่ำบนิด่วนกลบัมำท�ำงำนส�ำคญัอะไรนี่แหละ อกีเดี๋ยวคงโทร. มำ

หำจิ๋ว”

ไม่ทันขำดค�ำ เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เด็กสำวรีบคว้ำโทรศัพท์มำรับ

ด้วยควำมลงิโลด

“ว่ำไงเจ้ำตวัจิ๋ว”
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“พี่ภู กลบัมำจำกอเมรกิำแล้วหรอืคะ” 

“อ้ำว...รู้ได้ไง ว้ำ...ไม่สนุกเลย”

“มีพรำยกระซิบค่ะ” นภัสสรหัวเรำะคิกคัก แต่พอเหลือบไปมอง

คณุย่ำกต้็องรบีหบุยิ้ม เพรำะเหน็ท่ำนแยกเขี้ยวด้วยควำมไม่พอใจที่เอำท่ำน

ไปเปรยีบเทยีบกบัภูตพรำยชั้นต�่ำ

“คุณแม่บอกละส”ิ

เดก็สำวได้แต่หวัเรำะ เพรำะไม่อำจบอกได้ว่ำเป็นแม่ของพอ่ต่ำงหำก

ที่บอกเรื่องนี้กบัเธอไม่กี่วนิำทกี่อนหน้ำนี้

“แล้วนี่ท�ำอะไรอยู่ล่ะ”

“เพิ่งอำบน�้ำเสร็จค่ะ เดี๋ยวว่ำจะเข้ำนอนแล้ว พรุ่งนี้มีเรียนเต้นที่ 

เดอะสตรทีค่ะ”

“เอำแต่เต้น ตั้งใจเรียนมั่งหรือเปล่ำน่ะเรำ ระวังเกรดตกแล้วถูก 

คุณพ่อห้ำมไม่ให้เต้นต่อนะ”

“ไม่ยุตธิรรมเลย ได้เกรดสี่ทุกเทอมยงัโดนขู่แบบนี้ แถมจะท�ำดกีว่ำ

เกรดสี่กไ็ม่ได้อกี...เฮ้อ”

“อย่ำบ่นน่ำ พรุง่นี้พี่ไปรบัที่เดอะสตรทีกแ็ล้วกนันะ เดี๋ยวพำไปเลี้ยง

ไอตมิ”

“ไอตมิอกีแล้ว” นภสัสรหน้ำมุย่ “ท�ำไมผูใ้หญช่อบคดิวำ่เดก็ชอบกนิ

ไอตมิ”

“หรอืจะไม่ไป”

“ไปค่ะ” เดก็สำวรบีตอบทนัควนั เพรำะถงึจะบ่น แต่ไอศกรมีกเ็ป็น

ของโปรดของเธอ และที่ส�ำคญัเธออยำกพบพี่ชำยมำก

“ก็แค่นั้น” ปลำยสำยหัวเรำะ “งั้นพรุ่งนี้พี่ไปรับที่โรงเรียนนะ ชวน

เพื่อนไปกนัเยอะๆ กไ็ด้”

“กม็แีต่ยำยลซิกบัยำยปันปันน่ะค่ะ”

“ลิซ่ำกับแชยองเหรอ” พี่ชำยหัวเรำะคิกคักที่เพื่อนๆ ของน้องสำว 
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พำกันตั้งชื่อตัวเองในไลน์เป็นชื่อนักร้องคนโปรดแบบเพี้ยนๆ “ชวนกันไป 

ให้หมดเลยละกนั แค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวคุยธุระกบัคุณพ่อหน่อย”

“ค่ำ” เดก็สำววำงสำยไปแล้วนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

“แหม...พี่ชำยโทร. มำแล้วหน้ำบำนเป็นจำนเชงิเชยีวนะ” คุณย่ำอด

แซวไม่ได้

“กพ็ี่ภจูะมำหำทั้งทนีี่คะ คดิถงึจะแย่ ตั้งแต่ไปต่อโทที่อเมรกิำกไ็ม่ได้

เจอบ่อยๆ เหมอืนก่อนเลย”

“งั้นย่ำกลบับ้ำนดกีว่ำ คดิถงึตำภูเหมอืนกนั”

“โหย...ไม่ยุตธิรรมเลย หำยตวัได้คนเดยีวนี่นำ”

ผู้เป็นย่ำยิ้มก่อนจะหมุนตัวสำมร้อยหกสิบองศำจนกระโปรงบำน

สีชมพูพลิ้วไหว แสงไฟจำกโคมต้องเลื่อมพรำยที่ปักอยู่บนกระโปรงนั้น 

ระยบิระยบัจบัตำ ก่อนที่ท่ำนจะหำยวบัไป

“อ้ำว...บทจะไปก็ไปซะงั้น” เด็กสำวเหลียวมองไปทั่ว เมื่อไม่เห็นผู้

เป็นย่ำก็ถอนใจเฮือกด้วยควำมอิจฉำที่ท่ำนจะไปที่ไหนก็ได้เพียงแค่คิดถึง

สถำนที่นั้น

ขณะนั่งอ่ำนหนังสือเกี่ยวกับระบบรักษำสิ่งแวดล้อมอยู่นั้น จู่ๆ  
ชยัภคัดิ์กน็กึถงึเดก็สำวที่เพิ่งเจอวนันี้ขึ้นมำ รอยยิ้มและควำมน่ำรกัของเธอ

ท�ำให้เขำอดคดิถงึน้องสำวไม่ได้ จงึหนัไปดนูำฬิกำบนผนงั เมื่อเหน็ว่ำเกอืบ

ยี่สบิสำมนำฬิกำแล้ว จงึหยบิโทรศพัท์มำโทร. หำคนที่อยู่เนเธอร์แลนด์

“เป็นไงบ้ำงเดยีร์” เขำกรอกเสยีงลงไปเมื่อน้องสำวรบัโทรศพัท์

“สบำยดคี่ะ แล้วเฮยีแบร์ล่ะ”

“โดยรวมกด็ ีแต่วนันี้หงุดหงดินดิหน่อย”

“อ้ำว เรื่องอะไรคะ เดี๋ยว! อย่ำเพิ่งบอก ขอเดำ” ปลำยสำยเงยีบไป

สกัพกั “มเีรื่องกบัพี่ภูหรอืไม่กพ็ี่ต้นมำใช่ไหมคะ”

“รู้ไปหมดนะเรำ”
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“โธ่ มไีม่กี่เรื่องหรอกค่ะที่ท�ำให้เฮยีแบร์หงุดหงดิได้”

“แสนรู้”

“ม่ำย...ช่ำย...แมว” ปลำยสำยลำกเสยีงยำนคำงแล้วหวัเรำะคกิคกั

ชำยหนุม่หวัเรำะตำม เพรำะแค่ได้ยนิเสยีงหวัเรำะของน้องสำวกท็�ำให้

หำยคดิถงึได้แล้ว

“แล้วนี่ท�ำอะไรอยู่”

“ท�ำงำนค่ะ”

“เอำอีกแล้ว” ชัยภัคดิ์ถอนใจ “พี่บอกแล้วไงว่ำให้ตั้งใจเรียนอย่ำง

เดยีว มำท�ำงำนเสริ์ฟอำหำรแบบนี้จะมเีวลำอ่ำนหนงัสอืเรอะ”

“เรยีนอย่ำงเดยีวจะเอำเงนิที่ไหนกนิใช้ล่ะคะ”

“กเ็งนิที่เฮยีโอนให้ กบัที่เฮยีไทเกอร์กบัแม่โอนไปให้ไง ท�ำไมไม่เบกิ

มำใช้”

“ไม่เอำหรอก เดียร์ไม่อยำกให้อำกงกับป๊ำว่ำได้ว่ำที่เรียนจบก็เงิน 

ที่บ้ำน”

“เรำนี่ ขี้น้อยใจไปได้ อำกงกบัป๊ำกแ็ค่หวงัด ีอยำกให้เดยีร์มอีนำคต

ที่ด ีพอไม่ได้ดั่งใจเลยโวยวำยตำมประสำคนแก่น่ะ”

“เดยีร์ไม่อยำกท�ำงำนที่บรษิทันี่คะ ท�ำแล้วไม่เหน็สนุกเลย อยำกท�ำ

สิ่งที่ตวัเองรกัมำกกว่ำ”

กมลดำเคยท�ำตำมใจทำงบ้ำนด้วยกำรน�ำควำมฝันมำรวมกับควำม

หวังของครอบครัว ด้วยกำรสอบเข้ำเรียนคณะมัณฑนศิลป์ แต่เมื่อเข้ำ

ท�ำงำนในบรษิทัจรงิๆ เธอกพ็บว่ำนั่นไม่ใช่ตวัเธอเลยสกันดิ จงึดิ้นรนไปเรยีน

ต่อด้ำนกำรออกแบบเชิงอุตสำหกรรม ซึ่งก็ไม่มีใครที่บ้ำนเห็นด้วยเลย 

นอกจำกพี่ชำยทั้งสองและมำรดำ

“เอำเถอะๆ เงนินั้นเป็นส่วนของเฮยีๆ กบัม้ำ ไม่ได้เกี่ยวกบับรษิทั ถ้ำ

เดียร์อยำกท�ำงำนฆ่ำเวลำก็ท�ำไป แต่ถ้ำขัดสนเมื่อไรก็อย่ำโหมงำนจนลืม

เรยีน เอำเงนินั่นไปใช้ก่อน หำงำนที่ตวัเองรกัท�ำได้ค่อยคนืเฮยีกบัม้ำกไ็ด้”
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“ค่ำ” ปลำยสำยลำกเสียงยำนคำงแล้วรีบเปลี่ยนเรื่อง “แล้วที่นั่น 

ทุกคนสบำยดไีหมคะ”

“กเ็หมอืนเดมินั่นแหละ ป๊ำกม็บ่ีนๆ หน่อย เพรำะวนันี้เฮยีแพ้ประมลู

งำนให้แอลแอล”

“บ่นท�ำไมไม่รู ้เรำกเ็คยชนะเขำมำหลำยครั้ง แพ้บ้ำงจะเป็นไร เพรำะ

อย่ำงนี้ไงคะเดยีร์ถงึไม่อยำกไปท�ำงำนที่บรษิทั นอกจำกเครยีดเรื่องงำนแล้ว 

ยงัต้องมำเครยีดเรื่องควำมขดัแย้งระหว่ำงตระกูลอกี”

“ขี้บ่นเหมอืนกนันะเรำ ไปว่ำแต่ป๊ำ”

“ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นค่ะ เมื่อกี้เฮียก็บ่นเรื่องท�ำงำนของเดียร์ 

ตั้งยดืยำวไม่ใช่เหรอ”

“เออ...ไล่ไม่จนนะเรำ”

กมลดำหัวเรำะคิกคัก “ลูกค้ำมำแล้ว ขอตัวไปรับออร์เดอร์ก่อน 

นะคะ”

“เออๆ ไปเถอะ แล้วอย่ำลมือ่ำนหนงัสอืนะ”

“บ่นอกีแล้ว” หญงิสำวท�ำเสยีงงุ้งงิ้งก่อนจะวำงสำยไป

ชยัภคัดิ์ลดโทรศพัท์ลงมำดหูน้ำจอซึ่งเขำตั้งพื้นหลงัเป็นรูปครอบครวั

ไว้ พอเหน็หน้ำจิ้มลิ้มทะเล้นๆ ของน้องสำวกท็�ำเอำอดยิ้มไม่ได้ แต่พอหนั

ไปมองหนงัสอืระบบรกัษำสิ่งแวดล้อมแล้วนกึถงึหนำ้กวนๆ ของลวศักรขึ้น

มำ เขำกแ็ยกเขี้ยวด้วยควำมหมั่นไส้ สุดท้ำยสิ่งที่ต้องรบักรรมกค็อืหนงัสอื

เล่มนั้น เพรำะมนัถูกโยนไปนอนแอ้งแม้งอยู่บนพื้นอย่ำงไม่ไยดเีลยสกันดิ

กำรประชมุคณะท�ำงำนของบรษิทัในช่วงเช้ำวนัถดัมำมกีำรหยบิยก
เรื่องระบบรกัษำสิ่งแวดล้อมและพลงังำนขึ้นมำเป็นประเดน็หลกั เพรำะนั่น

คอืจดุที่ท�ำให้ซเีคพคีอนสตรกัชนัพ่ำยแพ้ต่อแอลแอลดเีวลลอปเมนต์ในกำร

ประมูลงำนก่อสร้ำงอำคำรจอดรถของโรงพยำบำล

“งำนศูนย์กำรแพทย์พร้อมระบบสำธำรณูปโภคแห่งใหม่มีมูลค่ำถึง 
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ห้ำพันล้ำนบำท เรำจะพลำดเหมือนโครงกำรก่อสร้ำงที่จอดรถอีกไม่ได้ 

เพรำะฉะนั้นผมจงึขอให้ทกุฝ่ำยท�ำสดุควำมสำมำรถ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เรำ

ต้องมรีะบบรกัษำสิ่งแวดล้อมและประหยดัพลงังำน รวมถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ 

ที่จะท�ำให้เรำชนะกำรประมลูครั้งนี้ได้ด้วย” ชยัภคัดิ์เอ่ยด้วยน�้ำเสยีงแขง็กร้ำว

เอำจรงิเอำจงั

“งั้นผมขอเสนอตัวศึกษำและจัดกำรเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงำนก็

แล้วกันครับ” ชำยหนุ่มหน้ำมนผู้มีใบหน้ำละม้ำยท่ำนประธำนบริษัทสมัย

หนุ่มๆ ซึ่งนั่งฟังอยู่ที่หวัโต๊ะเงยีบๆ ยกมอืขึ้น

“ด”ี รองประธำนหนุม่พยกัหน้ำขรมึๆ “มใีครไม่เหน็ด้วยหรอืจะเสนอ

ชื่อใครอกีไหม”

สิ้นค�ำถำม ห้องประชุมกเ็งยีบลงชั่วขณะ เพรำะทุกคนล้วนเหน็ด้วย 

แต่ถงึไม่เหน็ด้วยกค็งไม่มใีครกล้ำค้ำน เนื่องจำกผูท้ี่เสนอตวันั้นคอื ชยัพล 

เจรญิกจิพฒันำ ลูกชำยคนรองของท่ำนประธำนโชคชยันั่นเอง

“งั้นผมจะให้คณุชยัพลเป็นคนรบัผดิชอบเรื่องนี้นะครบั” รองประธำน

หนุ่มเอ่ยสรุป

หลงัจำกนั้นกม็กีำรประชมุเรื่องอื่นตอ่ จนกระทั่งใกล้เที่ยงจงึปิดกำร

ประชุม หลังจำกนั้นสำมพ่อลูกก็ไปกินอำหำรกลำงวันร่วมกันที่ห้องรับรอง

แขกของประธำนบรษิทั

“งำนนี้เรำจะแพ้ไอ้พวกแอลแอลกับพีพีไม่ได้แล้วนะ เข้ำใจไหมอำ

แบร์” ผู้เป็นพ่อเอ่ยเสยีงเครยีด

“ผมจะพยำยำมครบั”

“พยำยำมไม่พอ มนัต้องท�ำให้ได้”

“ครบั” ชยัภคัดิ์พยกัหน้ำขรมึๆ

“มันอะไรกันนักหนำครับพ่อ แค้นกันไปแค้นกันมำ ไม่จบไม่สิ้น

เสยีท”ี ชยัพลโพล่งขึ้นด้วยสหีน้ำกวนๆ

“เงียบไปเลยไทเกอร์” ผู้เป็นพี่ดุเบำๆ “เรำกับไอ้สองบริษัทนั่นเป็น 
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คู่แข่งกนัมำนำน ถ้ำเรำพลำดกห็มำยถงึรำยได้ของบรษิทัที่จะหำยไป แถม

ยงัเสยีหน้ำอกีต่ำงหำก”

“โธ่ เฮยี งำนก่อสร้ำงในประเทศมตีั้งเยอะแยะ ผมกเ็หน็แข่งกนัอยู่

สำมบริษัทเนี่ย พอรู้ว่ำบริษัทไหนจะไปประมูลที่ไหน อีกสองบริษัทเป็น 

ต้องปรี่ไปแข่งทุกท”ี

“ลื้อจะรู้อะไรอำไทเกอร์” โชคชัยตวำดลั่น “เรื่องของสำมบริษัทมัน 

ฝังรำกลกึมำนำนตั้งแต่รุน่อำกงแล้ว ไม่มทีำงที่ซเีคพขีองเรำจะยอมเดด็ขำด”

“ผมถำมจรงิเหอะ อำกงโกรธกบัปูส่องบ้ำนนั้นเพรำะเรื่องเงนิท�ำธรุกจิ 

แล้วป๊ำกบัเฮยีไปโกรธบ้ำนนั้นท�ำไมครบั ผมไม่เหน็เหตุผลเลย”

“ต้นตระกลูมนัโกง ลกูๆ หลำนๆ มนักต้็องโกงด้วยแหละ คบไม่ได้” 

โชคชยัเอ่ยอย่ำงฉุนเฉยีว

“แล้วป๊ำไม่คดิบ้ำงหรอืว่ำอำกงจะเป็นคนโกงเสยีเอง”

“ซี้ซั้วต่ำ!” ผู้เป็นพ่อตวำดลั่น หำว่ำลูกชำยคนรองพูดจำเลอะเทอะ

“เงียบไปได้แล้วไทเกอร์” ชัยภัคดิ์ปรำมน้องชำย “ป๊ำก็เหมือนกัน 

นะครบั โมโหมำกๆ ระวงัโรคหวัใจก�ำเรบินะครบั”

“ลูกอั๊วสำมคน มลีื้อเท่ำนั้นแหละที่เอำถ่ำน”

“ถ้ำกำรเอำถ่ำนหมำยถึงต้องไปเกลียดคนโน้นคนนี้ ผมไม่เอำดีกว่ำ 

ใช้เตำแก๊สสบำยกว่ำเยอะ” ชยัพลเอ่ยกวนๆ

“อำไทเกอร์!” โชคชยัทุบโต๊ะดงัเปรี้ยง

“ใจเย็นๆ ครับป๊ำ” ชัยภัคดิ์จับมือบิดำไว้แล้วหันไปบอกน้องชำย 

“นำยออกไปก่อนไป ไทเกอร์”

คนถูกไล่ท�ำหน้ำเซ็ง หยิบผ้ำมำเช็ดปำกแล้วเดินผิวปำกออกจำก 

ห้องไป

“เก๋ำเจ้ง...นี่ถ้ำอั๊วไม่เหน็มนัคลอดมำกบัตำ อั๊วคงนกึว่ำมนัเป็นพี่น้อง

กบัไอ้ต้นแล้วนะ” ผูเ้ป็นพ่อส่ำยหน้ำ ไม่วำยกระทบกระเทยีบถงึลวศักร “แม่ง 

กวนโอ๊ยเหมอืนกนัเลย”
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ชำยหนุ่มอมยิ้ม เพรำะท่ำทำงของชัยพลก็กวนบำทำเหมือนลวัศกร

แห่งแอลแอลจรงิๆ ถ้ำหน้ำไม่เหมอืนบดิำและเตบิโตมำด้วยกนั เขำกค็งคดิ

เช่นเดยีวกบับดิำ

“อย่ำไปถอืสำเลยครบัป๊ำ เจ้ำไทเกอร์มนักแ็บบนี้แหละ”

“ลื้อต้องเตอืนๆ มนับ้ำงนะ อำเดยีร์ด้วย ไม่รู้ป่ำนนี้จะเป็นยงัไง”

ชยัภคัดิ์มองหน้ำบดิำแล้วกร็ูไ้ด้เลยว่ำท่ำนห่วงกมลดำมำกแค่ไหน แม้

จะปำกร้ำย แต่ลกึๆ กอ็ดเป็นห่วงทั้งลกูชำยคนรองและลกูสำวคนเลก็ไม่ได้

น้อยไปกว่ำกนัเลย

เขำเสยีอกีที่ท่ำนไม่เคยห่วง เพรำะแต่ไหนแต่ไรมำกเ็ป็นคนเก่งและ

เข้มแขง็ให้ท่ำนเหน็ตลอด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรเรยีนหรอืกำรท�ำงำน

“เดยีร์เป็นผูใ้หญ่ขึ้นมำกเลยนะครบั ครั้งล่ำสดุที่ผมกบัม้ำไปเยี่ยม ดู

คล่องแคล่วท�ำโน่นท�ำนี่ได้เองสำรพดั คงไม่ต้องห่วงมำกหรอกครบั”

โชคชยัส่ำยหน้ำ “บรษิทัมกีม็ำท�ำประเดี๋ยวประด๋ำว อยำกไปเป็นแต่

ไอ้นกัออกแบบผลติภณัฑ์อะไรนั่น ไม่เหน็จะมอีนำคตเลย”

“ท�ำงำนที่รกัมนัมคีวำมสุขกว่ำท�ำงำนที่ต้องท�ำนะครบัป๊ำ”

ผู้เป็นพ่อตวัดตำมองลูกชำย “นี่ลื้อคงไม่ได้หมำยควำมว่ำลื้อก็จ�ำใจ

เป็นรองประธำนบรษิทันี้ใช่ไหม”

“เปล่ำครบั” เขำส่ำยหน้ำยิ้มๆ “ผมชอบงำนนี้ มนัสนกุท้ำทำยด ีแถม

ยงัได้ขบัเคี่ยวกบัไอ้ต้นไอ้ภูด้วย”

“แข่งกนัมำตั้งแต่สมยัเรยีนแล้วนี่นะ”

ค�ำพูดของพ่อท�ำให้ชยัภคัดิ์นกึย้อนถงึควำมหลงั ทั้งเขำ ลวศักร และ

ภรูนิทร์เรยีนโรงเรยีนเดยีวกนั แต่อยูค่นละห้อง ต่ำงฝ่ำยต่ำงกเ็รยีนได้ที่หนึ่ง

ของห้อง และหำกมกีำรแข่งขนัตอบค�ำถำมวชิำกำรในรำยกำรต่ำงๆ พวกเขำ

ก็มักจะได้เป็นตัวแทนเสมอ ไม่ว่ำใครก็ได้รำงวัลกลับมำเป็นเกียรติเป็นศรี

ให้โรงเรียนทั้งสิ้น ยกเว้นตอนที่ครูให้พวกเขำรวมทีมไปแข่งตอบปัญหำ

ระดบัประเทศ...เพรำะมนัพงัไม่เป็นท่ำ
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พอจบมัธยมปลำย ทั้งสำมก็สอบเข้ำคณะวิศวกรรมศำสตร์เหมือน

กนัอกี กำรขบัเคี่ยวจงึเข้มข้นขึ้น จนกระทั่งต่ำงคนต่ำงแยกย้ำยกนัไปเรยีน

ต่ำงประเทศ และกลับมำช่วยงำนบิดำที่บริษัท ก็ยังมำท�ำงำนแข่งกันอย่ำง 

ดุเดอืดอกี

“ผมรับรองนะครับป๊ำ” เขำบีบมือบิดำเบำๆ “ครำวนี้เรำต้องได้งำน

ศูนย์กำรแพทย์มำแน่นอน”



ทุกๆ เช้ำห้องอำหำรในคฤหำสน์ทรงจนีของตระกลูเจรญิกจิพฒันำ
จะเป็นช่วงเวลำที่ทกุคนในครอบครวัมำนั่งรวมตวักนัที่โต๊ะกลมฝังมุกขนำด

แปดที่นั่ง โดยมเีทยีมซึ่งเป็นผูอ้ำวุโสที่สุดของบ้ำนนั่งอยูฝ่ั่งตรงข้ำมกบัประตู 

เพรำะตำมควำมเชื่อของชำวจนีแล้ว มนัเป็นต�ำแหน่งประธำนซึ่งเหน็คนเข้ำ

คนออกได้อย่ำงชดัเจน จะได้กล่ำวต้อนรบัหรอืกล่ำวลำได้โดยไม่หลงลมืใคร

ไป

เบื้องขวำของประมุขคือบุคคลส�ำคัญรองลงมำ นั่นคือเพ็ญ ภรรยำ 

คู่ทุกข์คู่ยำกที่ฝ่ำฟันอุปสรรคนำนัปกำรมำด้วยกันตลอด ส่วนเบื้องซ้ำยคือ

ประธำนบรษิทัซเีคพคีอนสตรกัชนั นำยโชคชยันั่นเอง

โชคชยันั่งอยู่ตดิกบัภคมนผูเ้ป็นภรรยำ และเป็นมำรดำของบตุรชำย

สองคนที่นั่งอยูฝ่ั่งตรงข้ำม คอืชยัภคัดิ์ผูเ้ป็นบตุรชำยคนโต ถดัไปคอืชยัพล 

บุตรชำยคนรอง

ส่วนบุตรสำวคนสุดท้องซึ่งตอนนี้บินไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์แล้ว 

ปรกตจิะนั่งข้ำงๆ มำรดำ วนันี้เก้ำอี้ตวันั้นจงึเว้นว่ำงไว้

๓
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“อำตี๋” เทียมหันไปทำงสองหนุ่มที่ก�ำลังตักข้ำวต้มกระดูกหมูกินกัน

อย่ำงเอรด็อร่อย

“ครบัอำกง” ทั้งคู่รบัค�ำพร้อมเพรยีงกนั

“เมื่อไรพวกลื้อจะแต่งงำนมเีหลนให้อั๊วกบัอำม่ำอุ้มเสยีท ีหอื”

“เอ่อ...” ชยัภคัดิ์หนัไปมองน้องชำย

“เอ่ออ่ำอะไรว้ำ อั๊วอำยุเจด็สบิแปดแล้วนะโว้ย”

“กเ็รำสองคนท�ำแต่งำน ไม่มเีวลำไปมองใครหรอกครบัอำกง” ชยัพล

ตอบแทน

“ถ้ำงั้นต้องเป็นหน้ำที่ลื้อแล้วน้ำ อำมน” ประมุขหนัไปเอ่ยกบัภคมน

ผู้เป็นมำรดำของสองหนุ่ม “ลื้อเป็นหม่ำม้ำ ถ้ำลูกชำยถงึเวลำมเีหย้ำมเีรอืน 

ลื้อกต็้องไปหำแม่สื่อแม่ชกัมำจดักำรเรื่องนี้”

“กม็เีลง็ๆ ไว้เหมอืนกนัค่ะป๊ำ แต่เวลำนดัดูตวัทไีร สองคนนี้กเ็บี้ยว

ทุกท ีจนอำกมิฮวยที่เป็นแม่สื่อให้เออืมระอำไปแล้ว”

“โธ่ ม้ำ กพ็วกเรำอยำกหำเองนี่ครบั จะแต่งงำนทั้งทกีต็้องแต่งด้วย

ควำมรักไม่ใช่หรือครับ” ชัยพลแก้ตัวให้ตัวเองและพี่ชำยที่เอำแต่นั่งขรึม 

เพรำะไม่เคยเถยีงผูใ้หญ่ในบ้ำนสกัครั้ง ดแีต่เก่งกบัลกูน้องในบรษิทัที่พำกนั

กลวัหวัหดหมดแล้ว

“ปล่อยให้พวกลื้อหำ ชำตนิี้ป๊ำคงไม่ได้อุม้หลำน” โชคชยัเอ่ยกระทบ-

กระเทยีบ

“พวกลื้อเป็นตุ๊ดหรอืเปล่ำว้ำ” เทยีมถำมเสยีงเครยีด

“ไม่ใช่แน่นอนครับ” ชัยพลยืดอกแล้วตบไหล่พี่ชำยเบำๆ “ผมกับ 

เฮยีแมนทั้งแท่งครบั”

“งั้นกไ็ปเจอตวัผูห้ญงิหน่อย นี่เป็นค�ำสั่งจำกอั๊ว” ประมขุเอ่ยเสยีงเข้ม

เอำจรงิเอำจงัแล้วหนัไปหำลูกสะใภ้ “ลื้อนดัอำกมิฮวยได้เรว็ที่สุดเมื่อไร”

“เดมิทนีดัไว้เที่ยงวนันี้ แต่สองคนนี้บอกว่ำไม่ว่ำงค่ะ”

“วนันี้มอีะไรหรอื” โชคชยัเงยหน้ำมองลูกชำยทั้งสอง
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“เอ่อ...คอืผมมปีระชุมโครงกำรที่ศำลำยำน่ะครบั” ชยัภคัดิ์ตอบ

“ผมก็ว่ำจะไปมหำวิทยำลัยหน่อย จะไปปรึกษำอำจำรย์เรื่องวิศว-

กรรมสิ่งแวดล้อมน่ะครบั”

“ประชมุโครงกำรที่ศำลำยำให้ก้องเกยีรตไิปแทน” ผู้เป็นพ่อเอ่ยเสยีง

เฉยีบขำด “ส่วนมหำวทิยำลยัไว้ค่อยไปวนัอื่น วนันี้ลื้อสองคนต้องท�ำตวัให้

ว่ำงแล้วไปกบัหม่ำม้ำ ไปพบอี๊กมิฮวยกบัผู้หญงิที่อพีำมำ เข้ำใจไหม”

“ครบั” ลูกชำยคนโตน้อมรบัอย่ำงว่ำง่ำย

“โหย...ไม่ยตุธิรรมเลยนี่ครบั เมยีผมผมกต้็องเป็นคนหำเองส”ิ ชยัพล

อดิออด

“นี่เป็นค�ำสั่ง” โชคชยัค�ำรำม

ลูกชำยคนรองถอนใจเฮือก “ก็ได้ครับ แต่ถ้ำเขำไม่ชอบผมก็ช่วย 

ไม่ได้นะครบั”

“ผู้หญงิที่ไหนไม่ชอบลื้อกต็ำถั่วแล้ว ทั้งหล่อทั้งรวยแบบนี้” เทยีมเอ่ย

“งั้นผมขอแวะเข้ำออฟฟิศก่อนนะครบั” ชยัภคัดิ์เอ่ยแทรกขึ้น เพรำะ

ไม่อยำกให้ถกเถยีงกนัจนบำนปลำย

“ก็ได้นะ เดี๋ยวม้ำให้ไอ้ด�ำมันขับรถไปให้ ว่ำจะไปรับอำกิมฮวยกับ

สำวๆ ด้วย”

“แล้วให้ไปเจอกนัที่ไหนครบัม้ำ”

“กท็ี่...”

ยังไม่ทันที่ภคมนจะเอ่ยชื่อสถำนที่ออกมำ จู่ๆ หูของชัยภัคดิ์ก็อื้อ 

ขึ้นมำเสยีอย่ำงนั้น ก่อนจะได้ยนิเสยีงผู้หญงิแว่วๆ อยู่ข้ำงหู

‘เดอะสตรที’

ชยัภคัดิ์คดิว่ำตวัเองคงพกัผ่อนน้อยไปหน่อย เลยเกดิอำกำรเบลอไป

ชั่วขณะ และคดิไปว่ำเสยีงที่แว่วอยู่ในหูนั้นแท้จรงิแล้วเป็นเสยีงของมำรดำ

“งั้นตอนเที่ยงเจอกนันะครบั”

“จ้ะ” ผู้เป็นแม่ยิ้มด้วยควำมดใีจ
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“แล้วนำยล่ะ จะไปพร้อมกนัไหม” เขำหนัไปถำมน้องชำย

“ไม่ละ เดี๋ยวว่ำจะให้คมสันต์ขับรถไปมหำวิทยำลัยเช้ำนี้เลย แล้ว

ค่อยเลยไปหำม้ำ”

“บอดกีำร์ดคนใหม่ของนำยน่ะเหรอ”

“ใช่ เพิ่งมำท�ำแทนยกัษ์ได้สองวนั แต่หน่วยก้ำนดอียู่นะ”

ชยัภคัดิ์พยกัหน้ำ แล้วก้มลงไปกนิข้ำวต้มกระดกูหมตู่อ พออิ่มหน�ำ

ส�ำรำญกนัแล้ว ครอบครวัเจรญิกจิพฒันำกแ็ยกย้ำยกนัไปท�ำหน้ำที่ประจ�ำวนั

ของตวัเอง

ผู้เป็นปู่ไปดูแลสวนบอนไซ ส่วนผู้เป็นย่ำคอยดูแลพวกคนรับใช้ให้

ท�ำควำมสะอำดบ้ำน โชคชัยกับภคมนนั้นออกไปด้วยกัน เพรำะผู้เป็นแม่

ต้องใช้รถไปท�ำธรุะให้ลูกชำยทั้งสอง สุดท้ำยชยัพลกเ็ดนิกอดคอบอดกีำร์ด

คนใหม่ขึ้นรถสปอร์ตคันหรูขับออกไปยังมหำวิทยำลัยที่เคยเรียนคณะ 

วศิวกรรมศำสตร์ก่อนจะบนิไปเรยีนต่อด้ำนบรหิำรงำนก่อสร้ำงที่ต่ำงประเทศ

“ไปไหนครบัท่ำนรองฯ” ปกรณ์ถำม

“ไปออฟฟิศก่อน เดี๋ยวสิบเอ็ดโมงครึ่งฉันจะไปกินข้ำวกับนำยหญิง

ของพวกนำยที่เดอะสตรที”

“ได้ครับ” ปรำกำรรับค�ำ แล้วขับรถพำเจ้ำนำยไปยังจุดหมำยอย่ำง 

นิ่มนวล

ชัยภัคดิ์หมกตัวอยู่แต่ที่โต๊ะท�ำงำนตลอดช่วงเช้ำ ก่อนจะเรียก 
ก้องเกียรติเข้ำมำเพื่อมอบหมำยให้เป็นตัวแทนเขำไปประชุมโครงกำรที่ 

ศำลำยำตำมค�ำสั่งของบดิำ จำกนั้นกย็กข้อมอืขึ้นดูนำฬิกำ

“อ้ำว จะเที่ยงแล้ว”

เขำร้องด้วยควำมตกใจ รบีเก็บข้ำวของบนโต๊ะแล้วหยิบเสื้อสูทสดี�ำ

ก้ำวออกจำกห้องท�ำงำนทนัที

“เย็นนี้ผมมีนัดอะไรไหม คุณใจดี” เขำถำมเลขำนุกำรวัยกลำงคน 
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หน้ำห้อง

“มนีดัคุยงำนกบัคุณคฑำวุธค่ะ”

“เลื่อนนดัไปก่อน ส่งกระเช้ำไปขอโทษเขำแทนผมด้วย”

“ค่ะๆ”

ทันทีที่เลขำนุกำรรับค�ำ ชัยภัคดิ์ก็ขยับสูทแล้วเดินอำดๆ ไปที่ลิฟต์

ส�ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงูซึ่งตรงดิ่งลงไปยงัชั้นอำคำรจอดรถส�ำหรบัผู้บรหิำร 

ที่นั่นปกรณ์กบัปรำกำรรอเขำอยู่แล้ว

“ไปเดอะสตรทีนะ” เขำย�้ำแล้วขึ้นไปนั่งบนเบำะหลงั

ครู่หนึ่งรถมำเซรำติสีด�ำเงำวำวก็แล่นออกจำกอำคำรซีเคพีทำวเวอร์ 

ตรงไปยงัสตรตีมอลล์รมิถนนรชัดำภเิษก

“พวกนำยไปหำอะไรกินก็แล้วกัน เดี๋ยวเสร็จแล้วฉันจะโทร. เรียก” 

ชยัภคัดิ์เอ่ยแล้วเปิดประตลูงจำกรถ เดนิเข้ำไปในตวัอำคำรหลงัใหญ่ที่ตกแต่ง 

สไตล์ทนัสมยั

“อ้ำว...ลมืถำมว่ำนดัร้ำนไหน”

ชำยหนุ่มล้วงมือเข้ำไปในเสื้อสูท หมำยจะหยิบโทรศัพท์มือถือ แต่

หำไม่พบ จงึคล�ำเปะปะไปทั่วตวั ก่อนจะนกึขึ้นได้ว่ำเขำเสยีบชำร์จแบตเตอรี่

ไว้ที่โต๊ะท�ำงำน

“บ้ำจรงิ”

นี่เป็นครั้งแรกที่เขำลมืของส�ำคญัขนำดนี้ เพรำะต้องใช้มนัตดิต่องำน

ตลอดเวลำ เขำเองก็ไม่เข้ำใจเหมือนกันว่ำท�ำไมถึงลืมได้ ทั้งๆ ที่มันวำง

ทนโท่อยู่บนโต๊ะอย่ำงนั้น

“เอ...ตอนเกบ็โต๊ะเหมอืนไม่เหน็โทรศพัท์วำงอยู่นี่หว่ำ”

ชยัภคัดิ์เกำศรีษะแกรกๆ เพรำะจ�ำได้แค่ว่ำเสยีบสำยชำร์จวำงไว้บน

โต๊ะ แต่ตอนเกบ็ของจะออกมำกลบัมองไม่เหน็เสยีอย่ำงนั้น ท�ำให้ลมืหยบิ

ตดิมอืมำด้วย

“ก่งก๊งแล้วเรำ” เขำส่ำยหน้ำให้ควำมมึนงงของตัวเอง ก่อนจะล้วง
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เหรยีญในกระเป๋ำแล้วเดนิไปใช้โทรศพัท์สำธำรณะ

“ว่ำไงอำแบร์”

“ม้ำอยู่ร้ำนไหนครบั”

“ยงัไม่ถงึเลย พอดไีปรบัอำกมิฮวยกบัสำวๆ ก่อน รถมนัตดิมำก”

“แล้วจะให้ผมเข้ำไปจองโต๊ะไว้ก่อนไหมครบั”

“ดเีหมอืนกนั เอำเป็นเหลำนะ มนัชื่ออะไรนะอำกมิฮวย...” ปลำยสำย

เงยีบไปสกัพกั “ร้ำนหงส์...”

ยงัไม่ทนัที่ภคมนจะพูดจบ สำยกต็ดัไปเสยีก่อนเพรำะหมดเวลำ

“อ้ำว” ชยัภคัดิ์เคำะที่วำงหโูทรศพัท์สองสำมครั้ง ก่อนจะค้นหำเหรยีญ 

ในกระเป๋ำ แต่ไม่เหลอืสกัสลงึเดยีว ในกระเป๋ำสตำงค์กม็แีต่บตัรเครดติและ

ธนบตัรใบละพนับำท

เมื่อตดิต่อมำรดำไม่ได้อกี เขำเลยเดนิไปยงัประชำสมัพนัธ์ของมอลล์ 

และถำมถึงร้ำนอำหำรจีนที่มีชื่อหงส์น�ำหน้ำ เธอบอกเขำว่ำน่ำจะเป็นร้ำน 

‘หงส์หยกเหลำ’ ที่ตั้งอยู่ชั้นสี่

“ขอบคุณนะครบั”

“ไม่เป็นไรค่ะ” เจ้ำหน้ำที่ประชำสมัพนัธ์สำวยิ้มหวำนให้

ชยัภคัดิ์ยิ้มตอบแล้วเดนิไปขึ้นบนัไดเลื่อนซึ่งอยูห่่ำงออกไปไม่ไกลนกั 

ระหว่ำงที่บนัไดเลื่อนขึ้น เขำกม็องโน่นมองนี่เพลนิๆ จนกระทั่งได้ยนิเสยีงใส

คุ้นหูร้องเรยีกจำกด้ำนบน

“ลุงหม!ี”

พอชำยหนุ่มเงยหน้ำขึ้นไปก็เห็นเด็กสำวที่เจอเมื่อคืนกับเพื่อนอีก 

สองคนก�ำลงัลงบนัไดเลื่อนสวนมำ

“อ้ำว จิ๋ว”

“ลุงหมมีำท�ำอะไรที่นี่คะ” เธอร้องถำมขณะสวนกนั

“มำกนิข้ำวน่ะ”

“รอจิ๋วแป๊บนะ เดี๋ยววนขึ้นไปหำ” 
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เดก็สำวเอ่ยอย่ำงกระตอืรอืร้น น�้ำเสยีงสดใสของเธอท�ำให้เขำไม่อำจ

ขดัได้ ไหนๆ แม่ของเขำกย็งัมำไม่ถงึ หยุดคุยกบัเดก็ก่อนจะเป็นไร

เมื่อชัยภัคดิ์ไปถึงชั้นสอง ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สำมสำวลงไปถึง 

ชั้นล่ำง จำกนั้นกพ็ำกนัวนกลบัขึ้นบนัไดเลื่อนมำอกีครั้ง

วนันี้ทั้งสำมคนไม่ได้สวมชดุนกัเรยีน ซึ่งกน่็ำจะปิดเทอมแล้ว เพรำะ

เธอบอกเขำเมื่อคืนนี้ว่ำไปเลี้ยงฉลองสอบเสร็จ ท�ำให้กลับบ้ำนดึกจนเกิด

เรื่องนั่นเอง

นภสัสรกบัเพื่อนๆ แต่งตวัสไตล์เกำหล ีเวลำเดนิกท็�ำเป็นเต้นยกึยกั 

ท�ำให้นึกถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปสักวงขึ้นมำ เด็กสำวที่เขำช่วยไว้สวมเสื้อยืดสีขำว

แขนยำวที่มีผ้ำสีด�ำเดินเป็นแถบสำมแถบตั้งแต่คอเสื้อไล่ไปถึงหัวไหล่และ

ไปจบที่ปลำยแขน มนัเป็นเสื้อยดืเอวลอยที่เผยให้เหน็หน้ำท้องแบนรำบขำว

จั๊วะ ต�่ำกว่ำนั้นเป็นกำงเกงผ้ำขำสั้นสดี�ำที่นบัได้ว่ำสั้นมำกส�ำหรบัเขำ

‘ชุดแบบนี้ฉนัไม่มวีนัให้เดยีร์ใส่แน่’

ชยัภคัดิ์คดิอย่ำงคนหวงน้องสำว ก่อนจะเผยยิ้มเมื่อเดก็คนนั้นเดนิ 

มำหำ

“นี่มำท�ำอะไรกนัหอืสำวๆ”

“มำเรียนเต้นค่ะ อีกสองสัปดำห์จะมีออดิชัน ก็เลยมำเรียนคลำส

พเิศษ” เธอตอบยิ้มๆ “ลุงหมกีนิข้ำวยงั ไปกนิด้วยกนัไหม”

“อมื...พอดมีนีดัน่ะ นดัลูกค้ำไว้ที่ร้ำนอำหำรจนีชั้นสี่” ชยัภคัดิ์ตอบ 

ไม่เข้ำใจตวัเองเหมอืนกนัว่ำท�ำไมต้องโกหกเดก็ด้วย อำจเพรำะเขนิที่จะบอก

ว่ำมำนดัดตูวัผูห้ญงิละมั้ง เดี๋ยวจะโดนหำว่ำหำแฟนไม่ได้แล้วจะเสยีหน้ำแย่

“ว้ำ...ว่ำจะเลี้ยงตอบแทนที่ช่วยจิ๋วไว้เมื่อคนืเสยีหน่อย”

“เอำไว้มื้อเยน็ไหมล่ะ”

เดก็สำวท�ำหน้ำย่น “เยน็นี้มนีดัแล้วอะสคิะ”

“อ้ำว งั้นกว็นัหลงั”

“งั้นจิ๋วขอเบอร์หรอืไลน์ลุงหน่อยได้ไหมคะ” เดก็สำวเอ่ยหน้ำแดงก�่ำ
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“พอดีลืมโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะท�ำงำนน่ะ” ชัยภัคดิ์ยิ้มเจื่อน “ฉันว่ำเอำ

เบอร์จิ๋วมำดกีว่ำ เดี๋ยวกลบัออฟฟิศแล้วจะโทร. หำ ดไีหม”

“กไ็ด้ค่ะ” เดก็สำวยิ้มแป้น “แบมอืมำสคิะลุงหม”ี

ชำยหนุ่มขมวดคิ้วมุ่น แต่กย็อมแบมอืให้ตำมที่เธอขอร้อง เดก็สำว

หยบิปำกกำสชีมพูขึ้นมำแล้วเขยีนหมำยเลขลงบนฝ่ำมอืของเขำ

“ล้ำงไม่ออกท�ำไงเนี่ย”

“ตดัมอืทิ้งสคิะ” เดก็สำวหวัเรำะคกิคกั

“ทะเล้น” เขำท�ำท่ำมะเหงกใส่ แต่ไม่ได้เคำะลงไปจรงิๆ “เอำละ ฉนั

ไปก่อนนะ”

“เชญิค่ำ” นภสัสรผำยมอืด้วยรอยยิ้มสดใส

ชยัภคัดิ์ยิ้มตอบ ก่อนจะหนัหลงัให้แล้วเดนิขึ้นบนัไดเลื่อนไปยงัชั้นสี่ 

ระหว่ำงทำงกแ็ปลกใจที่รูส้กึว่ำควำมหม่นมวัในหวัใจหำยไป ทกุอย่ำงดสูดใส

ไปหมดหลังจำกเห็นรอยยิ้มพิมพ์ใจของสำวน้อยที่ใช้ปำกกำสีหวำนจำรึก

หมำยเลขโทรศพัท์ลงบนฝ่ำมอืของเขำ

ชำยหนุ่มมองดูตัวเลขสีชมพูที่เรียงกันอยู ่บนมือก่อนจะหัวเรำะ 

ออกมำเบำๆ แล้วส่ำยหน้ำ จำกนั้นก็ก้ำวเข้ำไปในร้ำนหงส์หยกเหลำอย่ำง

อำรมณ์ดี

“เฮ้ยแก! คนนี้เหรอ ลุงหมขีองแกน่ะ” ลลติำ หรอืสำวน้อยที่ใช้
ชื่อในกลุ่มไลน์ว่ำลซิ่ำแบลก็เพิ้งถำมด้วยดวงตำเป็นประกำยแวววำว

“ใช่แล้ว หล่อไหมล่ะ”

“หล่อมำก...” ปณติำ หรอืปันปัน ลำกเสยีงยำวเฟ้ือยเป็นขบวนรถไฟ

“ไอ้ปัน นี่มนัพรหมลขิติชดัๆ เลยว่ะแก อ๊ำย...” ลลติำหนัไปกรี๊ดกบั

ปณิตำรำวกับแฟนคลับตัวยงที่เพิ่งได้พบไอดอลชำวเกำหลีที่ชื่นชอบมำ

หมำดๆ

“เว่อร์ละ” นภสัสรโวยเพื่อนๆ “ไปไป๊ ไปกนิข้ำวกนั เดี๋ยวไปไม่ทนั
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เรยีนวอยซ์ตอนบ่ำยนะ”

“เออๆ ไปกัน” ทั้งลลิตำและปณิตำต่ำงพยักหน้ำเห็นด้วย เพรำะมี

คลำสเรียนร้องเพลงด้วยในโปรแกรมส�ำหรับเข้ำออดิชันกับค่ำยเพลงจำก

เกำหลี

แต่ควำมรีบของทั้งสำมก็หำยไปในบัดดล เมื่อเห็นเสื้อแบรนด์เนม 

ตดิป้ำยลดรำคำถล่มทลำยอยู่หน้ำทำงเข้ำศูนย์อำหำรเสยีก่อน

“พรหมลขิติที่ไหนล่ะ ย่ำนี่แหละลขิติ” ผูเ้ป็นย่ำเผยยิ้มอย่ำงภำค-
ภูมิใจแล้วท�ำท่ำเต้นร�ำอย่ำงอำรมณ์ดี ท�ำให้ชุดรำตรีสีเขียวปักเลื่อมลำย 

พลิ้วไหวไปตำมแรงหมุนตวั

หลงัจำกรู้ว่ำนภสัสรจะมำเรยีนเต้นและร้องเพลงที่นี่ เธอกเ็ริ่มคดิหำ

วธิดีงึตวัชยัภคัดิ์มำเจอกนัให้ได้ เมื่อเช้ำนี้เธอเลยหำยตวัไปที่คฤหำสน์ของ

ตระกูลเจรญิกจิพฒันำเพื่อดูลำดเลำ พอได้จงัหวะกพ็ูดกรอกหูชำยหนุ่มให้

มำที่นี่ แทนที่จะไปร้ำน ‘หงส์เหนิเหลำ’ ที่เดอะเซอร์เคลิตำมที่แม่ของเขำบอก

แต่แค่นั้นยังไม่พอ ย่ำของนภัสสรยังตำมชัยภัคดิ์ไปที่ท�ำงำนด้วย 

และกเ็ป็นเธอเองนั่นแหละที่อ�ำพรำงโทรศพัท์มอืถอืของเขำไว้ตอนที่เขำก�ำลงั

จะออกจำกห้อง ท�ำให้เขำลมืมนัไว้ที่ออฟฟิศ

ในที่สุดแผนเธอกส็�ำเรจ็

ผู้เป็นย่ำยิ้มกระหยิ่มใจ ตอนแรกเธอกะจะหำทำงให้ทั้งคู่ได้ร่วมกิน

อำหำรกลำงวนักนั แต่ยงัคดิไม่ออกว่ำจะดงึทั้งสองมำเจอกนัอกีทไีด้อย่ำงไร

“เอำน่ำ ได้เบอร์ไปแล้ว ช่วยโทร. หำน้องหน่อยนะ...ลุงแบร์”

หลงัจำกนั่งรออยูพ่กัใหญ่ ชยัภคัดิ์กต็ดัสนิใจใช้โทรศพัท์ของร้ำน
อำหำรโทร. ไปหำมำรดำอีกครั้ง ครำวนี้ไม่มีปัญหำเรื่องต้องหยอดเหรียญ 

อกี ท�ำให้เขำรู้ว่ำตนมำผดิร้ำน แถมยงัผดิสถำนที่อย่ำงไม่ใกล้เคยีงกนัเลย 

ด้วยซ�้ำ
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แต่ครั้นจะรีบขับรถจำกรัชดำภิเษกไปถนนรำชพฤกษ์ตอนนี้ก็คงใช้

เวลำนำนน่ำดู อำจมถีงึสองชั่วโมง ถ้ำจะให้ฝ่ำยหญงินั่งรอนำนขนำดนั้นคง

ไม่ดแีน่ เขำจงึกล่ำวขอโทษขอโพยมำรดำเป็นกำรใหญ่ และบอกว่ำครำวหน้ำ

จะไม่ท�ำพลำดแบบนี้อกีแล้ว

ภคมนบ่นใส่เขำเสยียดืยำว ก่อนจะวำงสำยไปด้วยควำมฉนุเฉยีว ยงั

ดหีน่อยที่ชยัพลไปถงึที่นั่นตรงเวลำ และไม่ได้ไปผดิที่เหมอืนเขำ ไม่อย่ำงนั้น

คงต้องทนฟังแม่บ่นไปอกียำวแน่ๆ

“ฝำกหน่อยนะไทเกอร์” ชยัภคัดิ์พมึพ�ำขณะวำงหูโทรศพัท์ลงบนแป้น 

จำกนั้นจงึหนัไปมองโต๊ะที่จองไว้ผ่ำนช่องประตูที่เปิดอ้ำ 

“ท�ำไงดลี่ะเนี่ย ห้องกจ็องไว้แล้ว อำหำรกส็ั่งแล้ว”

ชำยหนุม่คดิอย่ำงว้ำวุน่ใจ แต่พอเหลอืบไปเหน็ตวัเลขสชีมพบูนฝ่ำมอื

ก็เกิดควำมคิดบำงอย่ำงขึ้นมำ และมันก็เป็นควำมคิดที่ท�ำให้เขำถึงกับต้อง

ยกหโูทรศพัท์ของร้ำนขึ้นมำอกีครั้ง แต่ยงัไม่ทนักดหมำยเลข เขำกช็ะงกัไป

เสยีก่อน

“โทร. ดไีหมหว่ำ”

‘โทร. เลย’

รองประธำนหนุ่มสะดุ้งเมื่อจู่ๆ ได้ยนิเสยีงแว่วมำ แต่พอหนัไปมอง

ด้ำนหลงักไ็ม่เหน็ใคร จงึคดิว่ำตนหูฝำดอกีแล้วแน่ๆ 

“เป็นอะไรวะวนันี้” ชยัภคัดิ์เกำศรีษะแกรกๆ แล้วหนักลบัไปมองแป้น

โทรศพัท์อกีครั้ง ในที่สดุเขำกต็ดัสนิใจต่อสำยหำเจ้ำของหมำยเลขสชีมพบูน

ฝ่ำมอื

“จิ๋วเหรอ นี่ฉนัเองนะ” เขำกรอกเสยีงไปเมื่อปลำยสำยรบั

“อ้ำว ลุงหม ีถงึออฟฟิศแล้วเหรอ ท�ำไมเรว็จงั”

“ยงัไม่ถงึ นี่ใช้โทรศพัท์ที่ร้ำนอำหำร”

“มอีะไรปะคะ”

“จิ๋วกบัเพื่อนกนิข้ำวกนัหรอืยงั”
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“ยงัค่ะ พอดชีั้นล่ำงมนัมเีสื้อผ้ำลดรำคำ เลยแวะดูกนัก่อน นี่ก�ำลงั

จะไปกนิที่ศูนย์อำหำรน่ะค่ะ”

“ขึ้นมำกินด้วยกันสิ ร้ำนหงส์หยกเหลำ รู้จักไหม ชวนเพื่อนๆ มำ

ด้วย”

“อ้ำว ลุงนดัลูกค้ำไว้ไม่ใช่หรอืคะ”

“โดนเบี้ยวอะส ิสั่งอำหำรมำเตม็เลย กนิคนเดยีวไม่ไหวแน่ พำเพื่อน

มำช่วยกนิหน่อยส”ิ

“หูย...ลำภปำก เดี๋ยวจิ๋วกบัเพื่อนๆ จะรบีขึ้นไปเลยค่ะ”

ไม่กี่นำทีต่อมำ พนักงำนสำวสวยใส่ชุดกี่เพ้ำก็พำเด็กสำวทั้งสำม
เข้ำมำในห้อง ชัยภัคดิ์จึงเชิญให้ทุกคนนั่ง สำมสำวต่ำงก็ร้องว้ำวออกมำ

พร้อมเพรยีงกนัเมื่อเหน็อำหำรจนีรำคำแพงวำงอยู่เตม็โต๊ะ

“โอ้โห เลี้ยงทั้งกองทพัได้เลยนะคะเนี่ย”

เขำหวัเรำะ “ไม่ถงึขนำดนั้นหรอก”

“ลำภปำกแท้ๆ” เดก็สำวหน้ำกลมผมยำวตดัผมทรงหน้ำม้ำเอ่ย

“อย่ำตะกละสยิำยปันปัน” เดก็สำวอกีคนท�ำเป็นปรำมเพื่อน ก่อนจะ

เอื้อมมอืหยบิน่องไก่ชิ้นเบ้อเร่อไปกดักนิอย่ำงเอรด็อร่อย

“ไม่ตะกละเลยนะยำยลิซ” ปณิตำย้อน ก่อนจะใช้ตะเกียบคีบ 

หนงัหมูหนักรอบๆ ไปจิ้มน�้ำจิ้มแล้วใส่ปำกเคี้ยวกรุบๆ

ไม่นำนนัก อำหำรที่บอกว่ำเลี้ยงได้ทั้งกองทัพก็หมดเกลี้ยง เหลือ

เพยีงเศษกระดูกไก่และก้ำงปลำทิ้งไว้เป็นหลกัฐำนเท่ำนั้นว่ำจำนต่ำงๆ เคย

เป็นเมนูอะไรบ้ำง

“อ๋อย...อิ่มจุง” นภสัสรแอ่นพุงขำวแล้วลูบไปมำ ท�ำเอำชยัภคัดิ์ต้อง

เบอืนหน้ำไปทำงอื่น เพรำะไม่อยำกให้เดก็คดิว่ำเขำจ้องมองหน้ำท้องของเธอ

อย่ำงละลำบละล้วง

“กนิแบบนี้ บ่ำยจะเต้นไหวเรอะ” เขำถำม
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“บ่ำยมเีรยีนวอยซ์ค่ะ ขนืไปเต้นตอนนี้ละจุกแน่”

“นี่สนิะที่เขำเรยีกว่ำเดก็ก�ำลงัโต” ชำยหนุ่มหวัเรำะ

“จิ๋วกบัเพื่อนๆ จบ ม. หก แล้วนะคะ ไม่เดก็แล้วค่ะ”

“เอ้ำ ไม่เดก็กไ็ม่เดก็ ว่ำแต่เยน็นี้กลบับ้ำนกนัยงัไงล่ะ”

“จิ๋วนัดพี่ชำยไว้ค่ะ เห็นบอกจะเลี้ยงไอติม แต่ไม่รู้จะกินไหวเปล่ำ” 

เดก็สำวตอบ

ชยัภคัดิ์ยกข้อมอืขึ้นดูนำฬิกำ “นี่กบ็่ำยแล้ว งั้นพวกเธอไปเรยีนกนั

เถอะ เดี๋ยวฉนัจะกลบัไปท�ำงำนต่อแล้ว”

“ถึงออฟฟิศแล้วอย่ำลืมโทร. หำจิ๋วนะคะ” เด็กน้อยรีบทวงสัญญำ 

“ไลน์มำกไ็ด้ค่ะ ไอดจีิ๋วกเ็บอร์โทรศพัท์นั่นแหละ”

“ออื” เขำพยกัหน้ำ “ไม่ลมืหรอก ไปเถอะ”

ว่ำแล้วสำมสำวก็ลุกขึ้น พำกันเดินอุ้ยอ้ำยเป็นเพนกวินพุงพลุ้ยออก

จำกห้องไป ทิ้งให้ชยัภคัดิ์นั่งอมยิ้มอยู่คนเดยีวในห้องนั้น

“เป็นไงครบั ผูห้ญงิที่นำยหญงิให้มำดตูวั” คมสนัต์ถำมเมื่อชยัพล
หน้ำมุ่ยกลบัเข้ำมำในรถ เขำคอืบอดกีำร์ดคนใหมข่องชำยกลำงแหง่ตระกูล

เจรญิกจิพฒันำ หลงัจำกคนเก่ำลำออกไปตั้งบรษิทัรกัษำควำมปลอดภยัของ

ตนเอง

คนถูกถำมถอนใจ “นุ่มนิ่มไปว่ะ ฉันไม่ชอบเลย จะท�ำอะไรทีก็

ชดช้อยเกนิ เหน็แล้วหงุดหงดิ”

“อ้ำว แล้วคุณไทเกอร์ชอบแบบไหนล่ะครบั”

เขำท�ำท่ำนึก แต่ก็นึกไม่ออก “ไม่รู้ว่ะ คงแบบกะเปิ๊บกะป๊ำบเป็น 

ม้ำดดีกะโหลกมั้ง หรอืไม่กพ็วกจบัมดีถอืพร้ำไล่ฟันแทงชำวบ้ำน”

คมสนัต์หวัเรำะ “เหมอืนจะชอบทอมๆ หน่อยนะครบันั่น”

“กค็งท�ำนองนั้นแหละ” ชยัพลยกัไหล่

“แล้วนี่จะกลบัเข้ำออฟฟิศไหมครบั”
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“ไปฟิตเนสดีกว่ำ ออกก�ำลังระบำยควำมอึดอัดเสียหน่อย เผื่อเจอ

เนื้อคู่ที่นั่น”

“ได้เลยครบั” คมสนัต์รบัค�ำ จำกนั้นกพ็ำเจ้ำนำยไปยงัสปอร์ตคลบัหรู 

ซึ่งชยัพลเป็นสมำชกิกติตมิศกัดิ์อยู่

“นำยกม็ำเล่นด้วยกนัส ิเดี๋ยวฉนัเปิดเมมเบอร์ให้ เสื้อผ้ำกซ็ื้อของที่นี่

ใส่ไปก่อน” ชยัพลเอ่ยชวนแล้วพยกัพเยดิไปที่ตู้โชว์เสื้อผ้ำ “โน่นเตม็ตู้เลย 

ไปเลอืกเอำ”

“จะดหีรอืครบั”

“ดสี”ิ ชยัพลย�้ำเสยีงหนกัแน่น “เล่นเป็นเพื่อนหน่อย จะได้คอยเซฟ

กนัด้วย บกึๆ อย่ำงนำยนี่ท่ำจะรู้เรื่องเวตเทรนนงิดนีะ”

“กพ็อได้ครบั” บอดกีำร์ดหนุ่มยิ้ม

ชยัพลจงึสมคัรสมำชกิให้คมสนัต์พร้อมซื้อชดุออกก�ำลงักำยให้ จำก

นั้นทั้งคู่ก็เดินไปเข้ำห้องล็อกเกอร์ แล้วถอดเสื้อถอดกำงเกงออกจนเหลือ 

แต่กำงเกงชั้นใน

นี่เป็นครั้งแรกที่ชยัพลเหน็รปูร่ำงของคมสนัต์แบบเปลอืยเปล่ำ รปูร่ำง

ของบอดกีำร์ดหนุม่ค่อนข้ำงดทีเีดยีว ไม่ได้บกึใหญ่น่ำกลวัเหมอืนบอดกีำร์ด

คนก่อน ตำมล�ำตัวก็เต็มไปด้วยลำยกล้ำมเนื้องดงำมคล้ำยปั้นด้วยประติ- 

มำกรชั้นยอด และที่ดูจะเซ็กซี่ที่สุดก็น่ำจะเป็นหน้ำท้องซึ่งเห็นลอนกล้ำม 

เป็นรูปตวัวแีละผลุบเข้ำไปในกำงเกงชั้นในตวัจิ๋ว

นี่เป็นครั้งแรกที่ท�ำให้เขำรู้สกึใจเต้นแปลกๆ

“หุ่นนำยดจีงั”

“มนักต็้องฟิตหน่อยครบั ท�ำงำนแบบนี้ถ้ำไม่ฟิตละกแ็ย่เลย”

“นำยต้องเทรนให้ฉนัแล้วละ ฉนัอยำกหุ่นดแีบบนำยบ้ำง”

“ได้เลยครบั” คมสนัต์ยิ้ม ก่อนจะสวมเสื้อกบักำงเกงออกก�ำลงักำย

แล้วนั่งลงสวมรองเท้ำด้วยท่ำทำงทะมดัทะแมง


