


แรกพบสบพักตร์

บทนำ�

ภาพความวุ่นวายและเสียงจอแจตรงหน้าท�าให้ใจที่ก�าลังร้อนรุ่ม

เกิดความห่วงกังวลมากขึ้นกว่าปกติอีกหลายเท่าตัว วิรากานต์ พิริยา 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่อง

ประดับ มหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐ เร่งเดินหลบหลีกเหล่านางแบบและ

ช่างแต่งหน้าหลายคนภายในห้องแต่งตวั เพื่อมองหานางแบบคนส�าคญัที่

เธอไหว้วานแกมขอร้องให้มาเดนิแบบส�าหรบัชดุฟินาเลของงานแฟชั่นโชว์

จบการศกึษาของเธอในคนืนี้

เป็นราตรทีี่จะสามารถเปลี่ยนชวีตินกัศกึษาธรรมดาๆ อย่างเธอให้

ก้าวเข้าสู่โลกของจิวเอลรีดีไซเนอร์ได้ภายในชั่วค�่าคืน เพราะงานแฟชั่น

โชว์ในครั้งนี้หาใช่งานแฟชั่นโชว์เพื่อจบการศกึษาธรรมดาๆ เท่านั้น หาก

ยังเป็นการจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาจิวเอลรีดีไซเนอร์เลือดใหม่เพื่อก้าว 

เข้าสูเ่วทนีกัออกแบบมอือาชพี อนัเป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยั

ชั้นน�าที่เปิดหลักสูตรจิวเอลรีดีไซน์ทั้งหมด โดยได้รับความสนใจจาก

บรษิทัและร้านจวิเอลรชีั้นน�าของเมอืงไทยให้การสนบัสนุนเป็นสปอนเซอร์

หลักและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบเครื่องประดับ

ในครั้งนี้ด้วย

โดยผลงานที่ได้รบัรางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิทั้งสี่ชิ้นจะได้ถกู

น�าไปสร้างเป็นคอลเลก็ชนัเครื่องประดบัจรงิ และทุกคนจะได้เหน็พร้อม
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กนัในค�่าคนืนี้

ฝ่ามือชื้นไปด้วยเม็ดเหงื่อที่ผุดพรายขึ้นมาตามห้วงเวลาที่งวดเข้า

มาทุกขณะ จนขณะนี้แล้วเพื่อนสาวซึ่งเป็นนางแบบหน้าใหม่ของวงการ 

ก็ยังไม่มาปรากฏตัวให้เห็นตามที่ได้รับปากไว้เป็นมั่นเหมาะ ในขณะที่ 

นางแบบคนอื่นๆ เริ่มทยอยท�าผมและแต่งหน้าแต่งตวักนัเสรจ็เรยีบร้อย

“เอายงัไงคะน้องกานต์ เมื่อไหร่นางแบบของคุณน้องจะมาถงึ เรา

มเีวลาอกีแค่ไม่ถงึยี่สบินาทแีล้วนะคะ” พอลลี่ ช่างแต่งหน้าท�าผมมอือาชพี

ที่เธอรู้จักตอนไปรับจ๊อบเป็นลูกมือออกแบบเครื่องประดับให้แฟชั่นโชว์

ของห้องเสื้อชื่อดังหลายครั้งสมัยเรียนและยินดีที่จะมาช่วยเหลือเธอใน

ค�่าคนืนี้เร่งขึ้นเมื่อเหน็ท่าว่าจะไม่ดเีสยีแล้ว

“ขอกานต์โทร. ตามอกีครั้งนะคะ ลน่ีาบอกว่าหลงัจากเดนิแบบอกี

งานหนึ่งเสรจ็แล้วจะรบีมาให้ทนั ป่านนี้อาจใกล้ถงึแล้วกไ็ด้ค่ะ เจ้พอลลี่

รอสกัครู่นะคะ” 

หญงิสาวพูดกบัเมกอปัอาร์ตสิต์มอือาชพีด้วยสหีน้าไม่สู้ดนีกั ใน

ระยะเวลากระชั้นชดิเช่นนี้ เธอเองกไ็ม่อาจใจเยน็ไดอ้ย่างที่บอกคูส่นทนา

ไป

“เจ้น่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณน้อง เพราะคนืนี้กต็ั้งใจเคลยีร์งานมา

ช่วยคุณน้องเตม็ที่ทั้งคนือยู่แล้ว ดกึดื่นแค่ไหนกไ็ม่หวั่น” พอลลี่ยนืยนั

หนกัแน่น

“ขอบคุณค่ะเจ้พอลลี่ ขอบคุณจรงิๆ” 

วริากานต์จบัมอืเมกอปัอาร์ตสิต์ชื่อดงั ด้วยรู้ดวี่าเวลาของอกีฝ่าย

เป็นเงินเป็นทอง หากก็ยังเต็มใจมาช่วยเหลือเธอฟรีๆ โดยไม่คิดค่าตัว 

เพราะเคยถูกอธัยาศยักนัมาก่อน จนกลายเป็นที่ปรกึษาคนส�าคญัที่ช่วย

หางานเลก็ๆ น้อยๆ ให้เธอมสี่วนร่วมในแฟชั่นโชว์ส�าคญัๆ เสมอ

“ห่วงก็แต่คุณน้องนั่นแหละค่ะ มีแผนส�ารองเอาไว้หรือเปล่า ถ้า

นางแบบที่ตดิต่อเอาไว้ไม่มาจรงิๆ คุณน้องจะท�ายงัไง เผลอๆ ไม่เพยีง
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พลาดโอกาสที่จะได้เป็นจิวเอลรีดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างที่ฝันเอาไว้ แม้แต่ 

จะจบการศึกษาก็ล�าบากแล้วนะคะ ถ้าคืนนี้ไม่มีนางแบบขึ้นมาพรีเซนต์

ชุดเครื่องเพชรที่คุณน้องอุตส่าห์อดหลับอดนอนออกแบบท�ามาหลาย

เดือนจนได้รับรางวัลชนะเลิศ ไม่เพียงแต่คุณน้องเท่านั้น มหาวิทยาลัย 

เจ้าของเพชรตวัจรงิกจ็ะต้องพลอยเสยีชื่อ เสยีหายใหญ่หลวงไปด้วยแน่” 

พอลลี่เตอืนด้วยสหีน้าเป็นกงัวล 

ค�าพูดของรุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอด ท�าให้วิรากานต์

ตระหนักได้ถึงความเป็นจริง ที่อาจท�าให้ชีวิตและความใฝ่ฝันของเธอ 

พงัครนืลงอย่างไม่เป็นท่า สร้างความหวั่นไหวให้แก่ผู้หญงิที่ไม่เคยย่อท้อ

ต่ออุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าที่ถาโถมเข้ามาในชวีติ

ดวงตาคู่คมโตสีเขียวน�้าทะเลอันเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้รู้ว่าสาย

เลือดส่วนหนึ่งที่ไหลวนอยู่ภายในกายนั้น หาใช่สายเลือดไทยแท้ร้อย

เปอร์เซน็ต์ เธอคอืส่วนผสมที่สมดุลอนัเกดิจากตะวนัตกและตะวนัออก

ที่หล่อหลอมรวมกันภายในร่างสูงโปร่งและผิวขาวเนียนละเอียดที่ใคร

หลายคนอาจมองด้วยความอจิฉา

หากยอมแลกได้ เธอไม่รีรอที่จะแลกรูปกายภายนอกกับชีวิตสุข

สบายตามอตัภาพที่เธออยากจะให้ผูเ้ป็นมารดาไดร้บัมนั มากกวา่จะต้อง

ทนมองเหน็ส่วนผสมอนัผดิแผก ตอกย�้าความขื่นขม เจบ็ปวดแก่มารดา

ยามที่ระลกึถงึสามผีูด่้วนจากไปโดยที่เธอไม่มโีอกาสได้เหน็หน้าบดิาแท้ๆ 

ด้วยซ�้า

ความมุง่มั่นแรงกล้าที่ท�าให้เธออยากจะก้าวไปสูค่วามฝันและความ

ส�าเรจ็ กเ็พื่อคนที่ยนืเคยีงข้างเธอมาตลอด จุดประกายความกล้าแกร่ง

ในดวงตาคู่คมโตขึ้นมาอกีครั้ง

“ไม่หรอกค่ะเจ้พอลลี่ ไม่ว่าคนืนี้ลนี่าจะมาหรอืไม่มา แต่จะต้องมี

นางแบบเดินชุดฟินาเลอย่างแน่นอน กานต์จะไม่มีวันยอมให้ความ

พยายามที่มมีาตลอดหลายปีต้องสูญเปล่าไปอย่างเดด็ขาด” 
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“แล้วคณุน้องจะท�ายงัไงคะ อย่าบอกนะว่า...” ค�าพดูของพอลลี่ตดิ

อยู่ในล�าคอ เมื่อพอจะเดาความคดิของอกีฝ่ายขึ้นมาได้

“ใช่ค่ะ กานต์จะเดนิแบบเครื่องเพชรชุดนี้ด้วยตวัเอง กานต์รู้ดวี่า 

คนืนี้ ‘กรนีไดมอนด์...อญัมณแีห่งท้องทะเล’ จะต้องเจดิจรสัให้สมกบัที่

เจ้าของเขาไว้ใจยอมท�าตามแบบที่กานต์น�าเสนอ กานต์จะไม่ท�าให้คนที่

ไว้ใจกานต์ต้องผิดหวัง” วิรากานต์ไม่เคยแน่ใจอะไรเท่านี้มาก่อนเลยใน

ชวีติ 

“แต่ชุดที่คุณน้องเตรียมมาจะพอดีหรือคะ ยายลีน่าตัวเล็กกว่า 

คณุน้องอกี แล้วเรากไ็ม่มช่ีางส�าหรบัแก้ชดุได้ด้วย” พอลลี่ครางอย่างหมด

แรง 

“เจ้พอลลี่อย่าลมืสคิะว่า กานต์โตมากบัช่างตดัผ้าฝีมอืดทีี่สุดแล้ว 

นะคะ เราเหลอืเวลาอกียี่สบินาทเีท่านั้นกานต์ต้องการความช่วยเหลอืจาก

เจ้” หญงิสาวพูดแล้วตรงปรี่ไปยงัชุดเพยีงชุดเดยีวที่เหลอือยู่ในตู้เสื้อผ้า 

จากนั้นกล็งมอืเลาะชดุที่มารดาเป็นคนตดัเยบ็ให้นางแบบของเธอใช้ในการ

เดินแฟชั่นโชว์เครื่องเพชร ในขณะที่พอลลี่เองก็ลงมือท�าผมให้หญิงสาว

ไปพร้อมๆ กนั

มอือาชพีสองคนมาเจอกนัอกีครั้ง เรื่องยุง่ๆ จงึกลายเป็นเรื่องง่าย 

เพราะวริากานต์มส่ีวนร่วมในการออกแบบและอยูร่่วมด้วยในทกุขั้นตอน

ที่มารดาตัดเย็บชุดนี้ขึ้นมา ดังนั้นถ้าจะมีใครที่สามารถแก้ชุดนี้ได้ด้วย

ระยะเวลาอนัน้อยนดิ กค็งมแีต่เธอเท่านั้น

ดวงตาคูค่มโตกะพรบิอกีครั้ง หวัใจที่ร้อนรุม่ค่อยคลายลงสูค่วาม

สงบราบเรยีบ มเีพยีงแววตาเท่านั้นที่ประกาศเจตนารมณ์แรงกล้า

ค�่าคืนนี้ ‘กรีนไดมอนด์…อัญมณีแห่งท้องทะเล’ จะต้องเจิดจรัส 

ทอประกายระยบิระยบั สะกดทุกสายตาให้หลงใหล คลั่งไคล้
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รดศิ จารวุาณชิ นั่งมองแฟชั่นโชว์ตรงหน้าด้วยความสนใจ เพราะ

หน้าที่ ท�าให้เขาจ�าต้องคลุกคลีอยู่กับวงการแฟชั่นอยู่เป็นนิตย์ หาก

ศกัยภาพของเดก็รุน่ใหม่ที่ก�าลงัจะก้าวเข้ามาสูก่ารเป็นดไีซเนอร์สายเลอืด

ใหม่กไ็ม่ท�าให้ผดิหวงั เขาคดิไม่ผดิจรงิๆ ที่เปลี่ยนใจยอมมาเป็นกรรมการ

ตัดสินผลงานประกวดเครื่องประดับเพื่อเฟ้นหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่แทน 

ผู้เป็นมารดา 

ท่ามกลางแบบจิวเอลรีมากมายจากนักศึกษาหลายสถาบันที่ส่ง 

ผลงานเข้ามาประกวด มเีพยีงหนึ่งเดยีวเท่านั้นที่เตะตารดศิตั้งแต่แรกเหน็ 

และเมื่อผลการประกวดออกมาว่าแบบชิ้นนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศ  

ชายหนุ่มไม่ลังเลที่จะตัดสินใจให้ช่างฝีมือดีน�าเพชรสีเขียวน�้าเอกขึ้นมา

ผลติชุดเครื่องเพชรตามแบบที่ได้รบัรางวลันั้นแทนที่เพชรเกรด G 

เขาตดัสนิใจไม่ผดิจรงิๆ เมื่อได้เหน็ ‘กรนีไดมอนด์ อญัมณแีห่ง

ท้องทะเล’ อย่างเตม็ตาครั้งแรก และนั่นคอืสาเหตทุี่ท�าให้เขายอมเดนิทาง

มาในงานนี้แทนที่จะให้ผู้ช่วยของเขามาเป็นตวัแทนเหมอืนทุกๆ ปี 

รดศิอยากจะพบกบัเจ้าของแบบ ‘กรนีไดมอนด์ อญัมณแีห่งท้อง

ทะเล’ สกัครั้ง

“เป็นยงัไงบ้างครบับอส ผลงานของนกัศกึษา” กนัต์ผู้ที่เป็นทั้งญาติ

ห่างๆ ทางฝ่ังบดิา เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกนั ผูร่้วมหุน้ และเปรยีบเสมอืน

มอืขวาของเขาเอ่ยขึ้น เมื่อเจ้าตวัเลื่อนเก้าอี้เข้ามานั่งข้าง

“นายก็น่าจะรู้จากผลงานของ ‘อัญมณีแห่งท้องทะเล’ แล้วนี่นา

กนัต์ ว่าแต่นายคมุชดุเครื่องเพชรไปส่งให้นางแบบกบัดไีซเนอร์เรยีบร้อย

แลว้ใช่ไหม” ค�าพดูของผูท้ี่เป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนท�าให้กนัต์รูว้า่อกีฝ่าย

ชื่นชมฝีมอืของเจ้าของแบบชุดเครื่องเพชรนั้นมากเพยีงไร ถงึขนาดยอม

เอาเพชรสเีขยีวอนัเป็นมรดกตกทอดของตระกูลมลูค่ามหาศาลมาให้ช่าง

ท�าตามแบบของนกัศกึษาคนหนึ่งเท่านั้น 

หากพอได้เหน็เครื่องเพชรชดุนั้นจรงิๆ กนัต์กรู้็ว่าเจ้านายได้แสดง
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ศักยภาพสมกับเจ้าของฉายา ‘ดวงตาพญาเหยี่ยว’ ผู้ปลุกปั้นดีไซเนอร์

หลายคนให้แจ้งเกิดและน�าพาแบรนด์ Jin ผงาดสู่การเป็นผู้น�าวงการ 

จวิเอลรแีถวหน้าของเมอืงไทย และก�าลงัจะเทยีบชั้นระดบัแถวหน้าของ

ตลาดอญัมณโีลก

“ไม่ต้องห่วงน่า ฉนัเป็นคนส่งให้เองกบัมอื แล้วกใ็ห้ลูกน้องอยู่เฝ้า

อีกสามคน ประเดี๋ยวนางแบบเดินเสร็จแล้ว ฉันจะรีบไปรอรับด้านล่าง

เวทเีลย”

“ดมีาก” รดศิพูดเพยีงเท่านั้น เพราะรู้ดวี่าเชื่อใจกนัต์ได้เสมอ

รดิศเลือกใช้เพชรสีเขียวเม็ดโต มูลค่ามหาศาลมาผลิตเครื่อง

ประดบัชดุ ‘อญัมณแีห่งท้องทะเล’ ท�าให้ผลงานชดุนี้กลายเป็นไฮไลต์ของ

งานแฟชั่นโชว์ในค�่าคนืนี้ และท�าให้ วริากานต์ พริยิา ในฐานะนกัออกแบบ

ผูไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิ และได้รบัโอกาสในการน�าผลงานไปผลติชุดเครื่อง

ประดบัจรงิ เป็นที่จบัตามองในวงการนกัออกแบบหน้าใหม่ในทนัที

แสงไฟหรี่ลงช้าๆ ก่อนจะมดืดบัไปในที่สุด ในขณะที่โสตประสาท

ยินเสียงคลื่นเบาๆ ที่ค่อยๆ สาดซัดขึ้นมากระทบหาดทราย ท�าให้ชาย

หนุ่มเผลอสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด ก่อนที่สายตาจะถูกปรับให้ชินกับ

ความมดืและพบดวงไฟเลก็ๆ ที่จุดสว่างขึ้นทลีะน้อย

เสยีงดนตรเีปลี่ยนจงัหวะเร่งเร้า ในขณะที่แสงสปอตไลต์สาดจบั

ที่เรือนร่างสูงโปร่งของนางแบบในชุดราตรีสีขาวเกาะอก เปิดไหล่ อวด

สร้อยเพชรเมด็เลก็ๆ ห้อยระย้า โดยมเีพชรสเีขยีวเมด็โตรูปหยดน�้าเด่น

เป็นสง่าอยู่ตรงกลาง 

รดศิไม่แน่ใจว่าเขาตาฝาดไปหรอืไร กะพรบิตาถงึสองครั้งกย็งัพบ

แสงระยิบของเพชรสีเขียวเม็ดนั้นสะท้อนประกายวูบวาบมิผิดแผกจาก

ดวงตาของนางแบบ หากเมื่อเจ้าตวัมาหยดุยนืโพสท่าอยูต่รงหน้าเขานี่เอง

ที่ท�าให้เขามโีอกาสสงัเกตเหน็ได้อย่างชดัเจนว่า แสงสะท้อนที่เขาคดิว่ามนั

ตกกระทบล้อกับประกายตาของนางแบบนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพราะ 
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เจ้าตวัมนียัน์ตาสเีขยีวน�้าทะเล สเีดยีวกบัเพชรของเขานั่นเอง

นาทนีั้นเองที่ชายหนุ่มรู้ว่า กรนีไดมอนด์ตามหาเจ้าของพบแล้ว

หญงิสาวเจ้าของดวงตาสเีขยีวน�้าทะเลเคยีงคู่กบัอญัมณเีลอค่าจาก

ท้องทะเล ทอประกายระยบิระยบัโดดเด่น หากคงความลกึลบัซ่อนเร้น

ที่น่าค้นหายิ่งนกั

เสียงปรบมือดังกึกก้องอีกครั้งเมื่อเจ้าของดวงตาสีเขียวน�้าทะเล

หมุนตวัเดนิกลบั ทิ้งรอยอาลยัไว้ให้ผู้คนเบื้องหลงัอย่างไม่ไยดี

“ถึงกับตะลึงตาค้างเชียวหรือครับบอส” เสียงกลั้วหัวเราะข้างๆ 

ท�าให้ชายหนุ่มรู้สกึตวั 

บรรดาเหล่านางแบบเดนิควงคู่มากบัดไีซเนอร์ของตวัเอง มเีพยีง

นางแบบคนสุดท้ายในชุดฟินาเลเท่านั้นที่เดนิน�าคู่อื่นๆ ขึ้นมาเพยีงล�าพงั

“ดีไซเนอร์ที่ออกแบบกรีนไดมอนด์อยู่ที่ไหน ท�าไมไม่ออกมากับ

นางแบบด้วย อย่าบอกนะว่าฉนัมาเสยีเที่ยว อุตส่าห์อยากเจอตวั” รดศิ

ถามอย่างไม่ใคร่สบอารมณ์นกัที่จะไม่ได้พบดไีซเนอร์เจ้าของแบบเครื่อง

เพชรที่เขาอยากจะมาพบตวัจรงิ

“นายได้พบเธอแล้วละ” กนัต์ตอบกลบัอย่างมเีลศนยั

“เมื่อไหร่ ฉนัจ�าได้ว่ายงัไม่เคยพบเดก็คนนั้นเลยนะ นายอย่ามาอ�า

หน่อยเลย ฉนัยงัไม่ได้แก่ขนาดจะลมือะไรง่ายๆ แค่นี้หรอกนะกนัต์” เขา

หนัไปต�าหนผิู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและมอืขวา

“ฉันหลอกนายที่ไหน ก็นางแบบคนสุดท้ายที่เดินชุดฟินาเลนั่นไง 

ดไีซเนอร์ที่ออกแบบเครื่องเพชรที่นายอยากพบ” 

เสยีงของกนัต์เหมอืนจะลอยมาจากที่ไกลๆ รดศิเบนสายตาไปยงั

เรือนร่างโดดเด่นที่ก�าลังครอบครอง ‘กรีนไดมอนด์…อัญมณีแห่งท้อง

ทะเล’ 

“อมื สมกบัเป็นอญัมณแีห่งท้องทะเลจรงิๆ ด้วยส”ิ ชายหนุม่พมึพ�า 

ไม่อาจเบนสายตาจากดวงตาสเีขยีวน�้าทะเลน่าค้นหานั่นได้เลย
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“นายพูดว่าอะไรนะ” เสยีงของกนัต์ถามขึ้น 

หากรดิศหาได้สนใจไม่ สายตาของเขายังคงจับจ้องเพียงดวงตา 

สีเขียวน�้าทะเลคู่นั้นไม่วางตา ก่อนจะค่อยๆ เลื่อนสายตาพินิจชุดราตรี 

ที่เจ้าตัวสวมใส่ สายตาที่มากด้วยประสบการณ์ของเขาพบว่ามันถูก

ออกแบบมาให้เข้ากับชุดเครื่องเพชรโดยเฉพาะ และยิ่งเมื่ออยู ่บน 

เรอืนร่างของเจ้าของดวงตาสเีขยีวน�้าทะเลคู่นั้น ยิ่งส่งให้เครื่องเพชรของ

เขาทอประกายเจดิจ้ามากเป็นพเิศษ 

มุมปากของชายหนุ่มยกยิ้มขึ้น เขาพบแล้ว เพชรเมด็งามที่จะน�า

ไปเจยีระไนให้เจดิจรสั ทอประกายระยบิระยบัส�าหรบัประดบัตวัเรอืนที่

ดทีี่สุดของ Jin จวิเอลรี



1
นกน้อยคืนรัง

ฝ่ามอืเรยีวสวยสวมแหวนเงนิประดบัด้วยหนิปะการงัสแีดงชมพู

ซ้อนสลับเป็นกลีบดอกไม้เก๋ไก๋ ค่อยๆ พับจดหมายคืนใส่ซองอย่าง

เรยีบร้อยในทนัททีี่กวาดสายตาอ่านเนื้อความจบลง 

สหีน้าครุน่คดิของหญงิสาวท�าให้เพื่อนชายที่นั่งออกแบบงานคอล-

เลก็ชนักระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดงั หนัมาถามเจ้าตวัด้วยความสงสยัเตม็ที

“จดหมายของใครที่ท�าให้คิ้วของยูผูกเป็นโบได้อย่างนั้นน่ะวิกกี้” 

เมสัน เจทท์ นักออกแบบดาวรุ่งไฟแรงของวงการแฟชั่นแห่งมิลานเอ่ย

ถามด้วยน�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ ที่เหน็เพื่อนสาวมสีหีน้าหนกัใจเพยีงแค่เหน็

จดหมายจ่าหน้าซองมาจากประเทศไทย

“กเ็จ้าของหนิปะการงัที่ยูสงสยันกัหนานี่ไงเมส” 

อกีฝ่ายไม่ได้ตอบค�าถามของเขาโดยตรง แต่เพยีงแค่นั้นกท็�าให้คน

ถามเลิกสนใจคอลเล็กชันออกแบบที่อาจจะสร้างชื่อเสียงและเม็ดเงิน

จ�านวนมากให้แก่ตัวเองลงได้ แล้วหันหน้ามาหาเพื่อนสาวได้ภายในชั่ว

พรบิตา

กจ็ะไม่ให้น่าสนใจได้อย่างไร นบัจากรู้จกักบัเพื่อนชาวเอเชยีคนนี้ 

วริากานต์พกหนิปะการงัสแีดงชมพตูดิตวัเสมอ แม้เขาจะเคยขอดอูย่างไร

เจ้าตัวก็บ่ายเบี่ยง ไม่ยอมให้ดู แล้วในที่สุดเขาก็ได้เห็นเพื่อนสาวน�าหิน

ปะการงัชิ้นนั้นไปออกแบบท�าเป็นแหวนใส่ตดินิ้วตลอดเวลา ไม่เคยถอด
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แหวนวงนี้เองที่ท�าให้เมสนัต้องยอมรบัในความสามารถของเพื่อน

นกัศกึษาหนึ่งเดยีวจากเอเชยี จากผลงานชิ้นแรกที่ได้ร่วมคลาสเดยีวกนั 

ด้วยตวัเรอืนเงนิรปูทรงคล้ายกิ่งปะการงัของจรงิไขว้เกี่ยวกนัประดบัด้วย

หินปะการังสีแดงชมพูที่ดูเผินๆ คล้ายทรงดอกไม้ที่ดูเหมือนไม่ตั้งใจ 

จดัเรยีง

แต่พอประกอบกันบนนิ้วชี้ของเพื่อนสาวแล้ว กลับดูเก๋ไก๋ฉีกรูป

ทรงเรอืนแหวนทั่วไปในทนัที

เขาเหน็เธอมองมนัด้วยความภาคภมูใิจอยูเ่ป็นนาน ก่อนจะถ่ายรูป

หลากหลายมุมส่งเมลไปให้ใครสักคน หากพอถาม เจ้าตัวกลับไม่ยอม

ตอบ เอาแต่ยิ้มเฉยจนเขาคดิว่าเป็นบอยเฟรนด์ของเธอด้วยซ�้า แต่แล้ว

เพื่อนสาวกไ็ม่ปล่อยให้เขาเกบ็ความสงสยัเอาไว้นานจนเกนิไป เพราะใน

ที่สุดก็ยอมเฉลยว่าได้ส่งรูปกลับไปให้เจ้าของหินปะการังนี้ดูตามค�าขอ 

ต่างหาก

‘โรแมนติกจังเลยวิกกี้ ยูกับแฟนนี่จะต้องเป็นคู่รักที่รักกันมากๆ 

ต้องห่างกนัไกลหลายปีแบบนี้ไม่คดิถงึกนัแย่เหรอ’ 

วริากานต์ยกฝ่ามอืมาปิดปากเมสนัก่อนที่เขาจะจนิตนาการไปไกล

กว่านั้น

‘บ้าน่า แฟนเฟินที่ไหนกนั คุณรดศิเขาเป็นเจ้าของบรษิทัที่ให้ทุนกี้

เรยีนต่างหาก แล้วอกีอย่าง หน้าตาเขากี้กไ็ม่เคยเหน็ด้วยซ�้า’ วริากานต์

พูดเหมือนเสียดาย ที่ไม่ได้พบกับเจ้าของทุนตัวจริงที่ส่งเธอข้ามน�้าข้าม

ทะเลมาไกลถงึครึ่งค่อนโลก

‘อ้าว ในเมื่อไม่เคยพบหน้าแล้วจะให้ของต่างหน้ามาได้ยังไงกัน’  

เมสนัไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

‘เขาฝากคณุกนัต์ มอืขวาคนสนทิที่เป็นธรุะจดัการตดิต่อเรื่องเรยีน

เอามาให้กี้ที่สนามบนิน่ะ’ วริากานต์ยอมเปิดปากเล่าคร่าวๆ 

นบัเป็นเรื่องแปลกประหลาดมาก เพราะโดยปกตวิริากานต์ไม่เล่า
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เรื่องส่วนตวัให้เมสนัได้รบัรูม้ากนกั ผดิกบัเขาที่เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้เธอ

ฟังอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องราวของหนุ่มๆ ในคอลเลก็ชนัของเขา 

‘ว้าว ท�าตวัอย่างกบั DADDY-LONG-LEGS (คุณพ่อขายาว) ว่า

แต่คุณกนัต์อะไรนั่นหล่อไหม’ ทนัททีี่ได้เป้าหมายใหม่ เมสนักเ็ลกิสนใจ

เป้าหมายที่ไม่คบืหน้า

‘กห็ล่อมั้ง กี้มวัแต่ตื่นเต้นกเ็ลยไม่ได้สนใจหน้าตาของคณุกนัต์สกั

เท่าไหร่ อีกอย่างได้เจอหน้าเขาแค่สามครั้งเอง ครั้งแรกตอนที่เขาเอา

เครื่องเพชรมาให้ใส่เดินตอนงานแฟชั่นโชว์ก็จ�าหน้าเขาไม่ได้แล้ว ครั้งที่

สองเขาไปพบที่มหาวิทยาลัย ก็มัวแต่ก้มหน้าเพราะมีอาจารย์อยู่ด้วย  

ส่วนครั้งที่สามก็ตอนที่เขามาส่งขึ้นเครื่อง กี้ก็มัวแต่ร้องไห้กอดแม่กับ 

เจ้พอลลี่ที่ตามมาส่ง’ วิรากานต์เล่าพร้อมกับส่งยิ้มแห้งๆ ให้เพื่อนชาย 

คนสนทิ

ในวนันี้ เมื่อวริากานต์พดูถงึเจ้าของแหวนอกีครั้ง พร้อมกบัหลกัฐาน

การติดต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงท�าให้เมสันพุ่งความสนใจทั้งหมด

ทั้งมวลไปให้ทนัที

จะว่าไป เมสนัไม่อยากจะเชื่อด้วยซ�้าว่าวริากานต์จะไม่เคยพบหน้า

เจ้าของหินปะการัง เพราะเจ้าตัวไม่เพียงแต่เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี

เท่านั้น หากยังหวงแหนและดูแลมากเป็นพิเศษจนผิดปกติวิสัยอีก 

ต่างหาก

“โอ้ ก๊อด แดดดี้ตวัจรงิจะปรากฏตวัมารบัยูหลงัจากที่ยูเรยีนจบ

แล้วใช่ไหม” 

เมสนัอทุานพร้อมท�าท่าฝันหวานไปด้วย เลกิสนใจงานคอลเลก็ชนั

กระเป๋าที่ใกล้จะถงึก�าหนดเส้นตายที่ต้องส่งแบบรอบแรกไปโดยปรยิาย

“ไม่ใช่หรอก” วริากานต์ตอบออกไป 

“อ้าว งั้นยูนั่งท�าหน้าอย่างนั้นท�าไม แล้วแดดดี้ของยูส่งจดหมาย

มาท�าไม ไหนบอกไอหน่อยส ิมาท�าอ�้าๆ อึ้งๆ รู้ไหมว่าอยากรู้เรื่องใจแทบ
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ขาดแล้ว” เมสนัพ่นภาษาองักฤษไฟแลบ

“จรงิๆ แลว้จดหมายนี่กอ็าจจะไม่ได้มาจากคณุพอ่ขายาวโดยตรง

หรอก เขาคงสั่งให้คุณกนัต์ส่งมามากกว่า” หญงิสาวบอกเสยีงอ่อย

วริากานต์พลอยเรยีกเจา้ของทุนว่าคณุพ่อขายาวตามเพื่อนชายไป

ด้วย เพราะเธอเองกไ็ม่เคยเหน็หน้าอกีฝ่ายเหมอืนกบันางเอกในเรื่องที่ไม่

เคยพบหน้าคุณพ่อขายาวเช่นกนั 

“แหม เดี๋ยวนี้มีเรียกคุณพ่อขายาวด้วยนะ ว่าแต่เขาส่งมาว่าไง 

เทอมนี้ยูส่งเกรดกบัผลงานใหม่ๆ ไปให้เขาดูทางเมลแล้วไม่ใช่เหรอ แล้ว

นี่ท�าไมถึงส่งมาเป็นจดหมาย ไม่ส่งเมลมาเหมือนทุกครั้งที่ติดต่อกัน”  

เมสนัตั้งข้อสงสยั

“เป็นจดหมายจากบริษัทโดยตรงน่ะ ดูเหมือนจะต้องท�าให้เป็น

ทางการหน่อย” วริากานต์ตอบเสยีงเบาหววิ อดรู้สกึใจหายขึ้นมาไม่ได้

“เรื่องส�าคัญอะไร ถึงกับต้องส่งจดหมายมาอย่างนั้น” คราวนี้ 

เมสนัมที่าทรีะแวดระวงั สงัหรณ์ใจขึ้นมาอย่างประหลาด

“จดหมายเรียกตัวกลับไปท�างานที่เมืองไทยทันทีที่กี้รับปริญญา

เสรจ็ แล้วกจ็ดัการเรื่องทางนี้เรยีบร้อยแล้วน่ะส”ิ ค�าตอบของเพื่อนท�าเอา

ชายหนุ่มที่เคยร่าเรงิอยู่เสมอใจหาย

สองปีมาแล้วที่เขามีวิรากานต์อยู่ข้างกายเสมอ ทั้งสองย้ายมาเช่า

คอนโดฯ อยู่ด้วยกนั แต่แยกห้องนอนกนั เมสนัไม่ทนัเตรยีมใจมาก่อน

เลยว่าเพื่อนรกัคนนี้จะจากไปไกลเสยีค่อนโลก

“ไม่ไปไม่ได้เหรอ ถ้ายูอยากอยู่ที่นี่ มีบริษัทจิวเอลรีชั้นน�าหรือ 

แบรนด์ดงัๆ พร้อมจะซื้อตวัยูเอาไว้อยู่แล้วโดยไม่เกี่ยงราคาเลยด้วยซ�้า 

ถ้าเพียงแต่ยูจะตอบตกลง ไอจะติดต่อทุกที่ที่เคยให้นามบัตรและเคย 

ร่วมงานกนัมาให้ทนัทเีลย” 

เมสนัเสนอทางออกที่จะท�าให้ชื่อของ วกิกี้ บราวน์ เทยีบชั้นขึ้นมา

เป็นนกัออกแบบมอือาชพีของวงการออกแบบมลิาน หลงัจากที่เจ้าตวัเคย
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ฝากผลงานเอาไว้หลายคอลเล็กชัน ทั้งผลงานเดี่ยวและผลงานคู่กับเขา

จนหลายแบรนด์ดงัต้องการตวัไปร่วมงานด้วยในราคาแพงระยบั

หนทางอนาคตของหญิงสาวคงสดใส หากเพียงจะตอบตกลง

เท่านั้นเอง

“ขอบใจนะเมส กี้ขอบใจมากๆ ที่ดกีบักี้มาตลอด แต่ว่ากี้ต้องกลบั

ไป”

นั่นเป็นค�าตอบที่ท�าให้ใจของเมสนัหล่นวูบลงไปแทบเท้า สมองของ

เขายงัเรยีบเรยีงค�าว่า ‘เสยีใจ’ ไม่ถูกด้วยซ�้า

เมอืงไทยดเีพยีงใดถงึได้ท�าให้เพื่อนรกัของเขาต้องกลบัไป คุณพ่อ

ขายาวคนนั้นมดีอีะไรถงึท�าให้วริากานต์ไม่ยอมทอดทิ้ง

“เรื่องที่ให้ไปจดัการเรยีบร้อยดใีช่ไหมกนัต์” 

รดศิเอ่ยถามมอืขวาคนสนทิในมื้ออาหารเร่งด่วนที่แวะรบัประทาน

รมิถนน ก่อนที่ทั้งคูจ่ะต้องเดนิทางไปรบั วรจนิดา จารวุาณชิ ผูเ้ป็นมารดา

และประธานกรรมการบริหาร Jin จิวเอลรีที่เดินทางกลับไปพักผ่อนที่

บ้านเดมิของคุณตาที่จงัหวดันครศรธีรรมราช

“กเ็รยีบร้อยดนีะ เจ้าตวัเขาขอเวลาจดัการธุระทางโน้นอกีสกัเลก็

น้อยแล้วจะรบีเดนิทางกลบัมาทนัท”ี กนัต์ตอบพลางเป่าปาก เพราะความ

เผด็ร้อนของเครื่องเทศที่เป็นส่วนผสมของอาหารใต้

“อ้าว นี่น�้า บอกให้ไปแวะที่ห้างกไ็ม่ยอม ไปไกลจากนี้อกีหน่อย

เท่านั้นเอง ดงึดนัจะแวะกนิข้าวแกงข้างทางแล้วเป็นยงัไงล่ะทนีี้” รดศิส่ง

แก้วน�้าเยน็ๆ ให้เพื่อนรกัที่วางช้อนส้อมแล้วหยบิแตงกวามากนิแก้เผด็

“แหม กน็านๆ ทจีะได้มาต่างจงัหวดักต้็องกนิอาหารท้องถิ่นสคิรบั 

ถ้าแวะกนิในห้างมนัจะไปได้อารมณ์ต่างจงัหวดัได้ยงัไง” 

กันต์แย้งพลางหยิบช้อนขึ้นมาตักแกงส้มปลากะพงกับยอด

มะพร้าวอ่อนราดข้าวเข้าปากอีกครั้ง ผู้เป็นเจ้านายได้แต่ส่ายหน้าอย่าง
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ระอาแล้วหันไปสนใจอาหารตรงหน้าแทน เพราะเขาคุ้นชินอาหารรสจัด

ที่ผู้เป็นมารดามกัจะท�าให้กนิบ่อยๆ จนกลายเป็นของชอบไปเสยีแล้ว

“บอกเขาว่าไม่ต้องรบีหรอกนะ จดัการทุกอย่างเสรจ็แล้วจะอยู่ที่

นั่นต่อสักสองอาทิตย์ก่อนก็ได้ แล้วนายก็จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้

เรยีบร้อยด้วย ฉนัอยากให้เขาเที่ยวให้สบายๆ ก่อนที่จะต้องกลบัมารบั

ศกึหนกั”

“แหม นายพูดอย่างกบัจะให้คุณกานต์ไปรบทพัจบัศกึที่ไหนอย่าง

นั้นแหละ” 

ค�าว่า ‘กานต์’ ที่กนัต์เอ่ยขึ้นท�าให้รดศิขมวดคิ้วจนแทบจะชนกนั

ทนัท ี

ระยะเวลาสองปีที่กันต์เป็นตัวแทนของ Jin ติดต่อและดูแลเด็ก

คนนั้น จะท�าให้สองคนนี้สนทิกนัจนถงึขนาดเรยีกชื่อเล่นกนัได้เลยเชยีว

หรอื?

“เดก็นั่นชื่อเล่นว่า กานต์ งั้นเหรอ” 

ค�าถามเรยีบๆ จากผู้เป็นนาย ท�าให้กนัต์รู้สกึตวัขึ้น แล้วในที่สุด

เขากเ็ปิดรอยยิ้มที่รดศิเหน็ว่ากวนบาทาที่สุด

“ยิ้มอะไรของนาย” สายตาที่มาพร้อมค�าถามของรดศิมแีววระแวด-

ระวงัสงสยัเตม็ที่

“ตอนแรกกไ็ม่ทนัได้คดิอะไรหรอกนะ แต่พอนายถามขึ้นมาฉนัก็

เพิ่งจะเอะใจว่าทั้งนายและคุณกานต์นี่ช่างดวงสมพงศ์กันไปเสียทุกเรื่อง

จรงิๆ แม้แต่ชื่อกย็งัแปลความหมายได้ในท�านองเดยีวกนัเสยีอกี” 

รดศิขมวดคิ้วมุ่นจากค�าพูดของกนัต์ 

“คนหนึ่งคอืชื่อของกามเทพผูเ้ป็นเจ้าแห่งความรกั ส่วนอกีคนกค็อื

ผูก้ล้าหาญและเป็นที่รกั เหน็ทว่ีาคณุกานต์เธอจะเป็นผูก้ล้าของนายจรงิๆ 

เสยีแล้วงานนี้” 

ทนัททีี่พูดจบ กนัต์กร็บีหลบสายตาพฆิาตของเจ้านาย แล้วหนัไป
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สนใจจดัการกบัอาหารที่เหลอืบนโต๊ะต่อทนัท ีโดยไม่รูต้วัว่าค�าพดูของเขา

ช่างศกัดิ์สทิธิ์ราวกบัจะล่วงรู้ถงึการณ์ในอนาคตได้ราวกบัตาเหน็

“รบีๆ กนิเข้าเถอะ ถ้าไปถงึบ้านคณุตามดืค�่า รบัรองว่านายจะต้อง

ได้ไปรบกบัแม่ฉนัแน่ๆ” 

รดศิขูท่ี่อกีฝ่ายกล้าหาญมาล้อเล่นกบัเขา ก่อนจะวางเงนิไว้บนโต๊ะ

แล้วเดนิดุ่มๆ ไปรอที่รถ โดยที่กนัต์ได้แต่รบีฉวยแก้วน�้าขึ้นดื่มแล้วเร่ง

ตามอีกฝ่ายไปให้ทัน ก่อนที่รดิศจะออกรถและทิ้งเขาเอาไว้ท่ามกลาง 

ทุ่งนาและป่าเขาก่อนถงึตวัเมอืงสุราษฎร์ธานเีช่นนี้

ใช้เวลาไม่ถงึสองชั่วโมงด ีปาเจโรสปอร์ตคนัโตกแ็ล่นเข้าสูร่ั้ว ‘เรอืน

ช่างเงนิ’ ของผูเ้ป็นตา ที่ตั้งอยูใ่นตวัอ�าเภอสชิล และเป็นมรดกตกทอดต่อ

มาให้ วรจนิดา จารุวาณชิ ผู้เป็นมารดาของเขานั่นเอง

รดศิดบัเครื่องยนต์หลงัจากวนรถเข้ามาจอดในโรงรถ ซึ่งมเีพยีง

รถตู้ของมารดาจอดรออยูก่่อนแล้ว ชายหนุม่ก้าวลงมาจากรถก่อนจะมอง

ไปรอบๆ บรเิวณพื้นที่เกอืบห้าสบิไร่ที่มเีรอืนหลงัใหญ่ที่ก่อจากอฐิแดงตั้ง

เด่นเป็นสง่า ถดัไปทางด้านขวาคอืเรอืนผลติ ที่บรรดาช่างฝีมอืใช้เป็นที่

ผลิตชุดเครื่องเงินและเครื่องถมอันเป็นมรดกตกทอดจากคุณตามาสู่

มารดา

แววตาของรดิศอ่อนแสงลงเมื่อคิดถึงมารดาที่ทุ่มเทท�างานหนัก

เพื่อ Jin บรษิทัอญัมณใีหญ่โตระดบัทอ็ปไฟฟ์ของประเทศ มารดาของ

เขาใช้เวลาคลุกคลีกับการท�างานตลอดทั้งปี เทียบไม่ได้เลยกับเวลาแค่

เพียงเดือนเดียวที่ท่านหาโอกาสกลับมาดูแล ‘เรือนช่างเงิน’ และใช้ชีวิต

เรยีบง่ายที่บ้านเกดิ สถานที่เตบิโตมาจนคุ้มใหญ่ เป็นที่พกัใจสุดท้ายของ

ผู้เป็นแม่ ก่อนที่จะแต่งงานออกเรอืนไปใช้ชวีติอยู่กบั สโิรจน์ จารุวาณชิ 

บดิาของเขาที่เมอืงหลวง 

เพราะมพีื้นฐานทางด้านเครื่องประดบัอยูแ่ล้ว วรจนิดาจงึสามารถ
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ช่วยงานของสามไีด้เป็นอย่างด ีท�าให้ปูก่บัย่าของรดศิไว้ใจให้ท�างานส�าคญั

มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นบุญของคุณปู่ และสิโรจน์ที่เสียชีวิตจาก

อบุตัเิหตทุางรถยนต์ ก่อนที่รดศิจะเรยีนจบจากฝรั่งเศสและกลบัมาช่วย

งานมารดาอย่างเตม็ตวัด้วยซ�้า

มารดาของเขาเป็นผู้หญงิแกร่งที่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายที่ถาโถม

เข้ามาจนสามารถน�าพา Jin จวิเอลรใีห้เตบิโตและยิ่งใหญ่มาจนถงึทกุวนันี้

ผู้หญงิตวัเลก็ๆ คนหนึ่งท�าได้อย่างไร รดศิยงัอศัจรรย์ใจมาจนถงึ

ทุกวนันี้

ชายหนุ่มเหลยีวมองรอบตวัอกีครั้ง ความร้อนแรงของแสงตะวนั

ยามบ่ายท�าให้ผวิกายของเขาระอุขึ้นมา แม้จะหยุดยนือยู่ในระยะเวลาไม่

นาน

ด้วยแจ้งแก่ใจดวี่า การพยายามรกัษา Jin และพนกังานอกีนบั

พนัชวีติท�าให้มารดาต้องหนัหลงัให้เรอืนช่างเงนิแห่งนี้ไปอย่างช่วยไม่ได้

“รออกีหน่อยนะครบัแม่ ผมจะท�าให้ ‘เรอืนช่างเงนิ’ ของแม่กลบั

มามชีวีติอกีครั้งให้ได้ แม่ท�าทุกอย่างเพื่อรกัษา Jin ของพ่อเอาไว้ ผมก็

จะท�าทุกอย่างเพื่อรกัษาเรอืนช่างเงนิของแม่ให้ได้เช่นเดยีวกนั” 

รดิศรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เพียงแค่ค�าสัญญา แต่คือค�าสาบานที่จะต้อง

ท�าให้ได้ เพื่อย�้าเตอืนว่ารากเหง้าส่วนหนึ่งของเขาอยู่ที่นี่

“ท�าไมนายไม่รบีเข้าบ้านล่ะ ป่านนี้ท่านประธานคงชะเง้อรอแย่แล้ว 

มายืนตากแดดร้อนๆ อยู่ได้ตั้งนาน” กันต์ยืนป้องหน้าตะโกนบอกอยู่

ภายในโรงรถ โดยไม่ยอมก้าวเท้าออกมาถูกแดดสกันดิ

เชื่อเขาเลยพ่อหนุ่มส�าอางตวัจรงิ

“นายคิดว่า คุณนายวรจินดาจะเอาเวลามาหายใจทิ้งด้วยการนั่ง

ชะเง้อคอรอฉนัอย่างนั้นเหรอกนัต์” รดศิถาม พลางโคลงศรีษะเมื่อเหน็

สหีน้างงงนัของมอืขวาคนสนทิ

“ถงึฉนัจะเป็นลูกชายคนเดยีวที่แม่รกัมากแค่ไหน แต่เชื่อเถอะ มี
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สิ่งหนึ่งที่แม่รกัมากกว่าฉนัแน่นอน”

“อะไรเหรอ”

“เดี๋ยวเข้าไปในบ้านแล้วนายก็จะรู้เอง พนันกันไหมว่าเราจะเจอ

คุณนายก�าลงัท�าอะไรอยู่” 

นั่นสนิะ ภาพของวรจนิดาที่ Jin คอืผูห้ญงิเก่งที่เป็นคนกมุบงัเหยีน

ใหญ่และท�างานหนัก แล้วจะให้คิดว่าการมาพักร้อนของท่านที่บ้านเกิด 

จะท�าให้ท่านกลายเป็นแม่ ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าครัวรอบุตรชายมารับ

อย่างนั้นหรอื…

ให้ตายเถอะ เขาแทบนกึภาพท่านประธานแบบนั้นไม่ออกจรงิๆ

ค�าตอบอยูต่รงหน้ากนัต์ เมื่อเขาตดิตามรดศิเข้าไปภายในบรเิวณ

ห้องโถงใหญ่ส�าหรับรับแขก อิฐแดงท�าให้อากาศภายในบ้านเย็นได้โดย

แทบไม่ต้องใช้เครื่องปรบัอากาศ แถมที่นี่ยงัมลีมโกรกแทบจะตลอดเวลา 

ความสดชื่นท�าให้คนกรงุแอบสูดลมหายใจเข้าปอดลกึเสยีหลายครั้ง ก่อน

จะกวาดสายตามองไปยงัตั่งเตยีงกลางห้อง และพนิจิภาพของผู้หญงิคน

หนึ่งที่กาลเวลาไม่อาจพรากความงามไปได้เลย

ท่านประธานใหญ่แห่ง Jin จวิเอลรอียูใ่นชดุเสื้อผ้าบาตกิสขีาวลาย

ลกูไม้ และนุง่ผ้าถงุพื้นเมอืงคาดทบัด้วยเขม็ขดัเงนิงดงาม สลดัคราบของ

ผู้หญิงเก่งที่สวมสูทและชุดราตรีออกงานอย่างที่เคยเห็นจนชินตาโดย 

สิ้นเชงิ

แต่สิ่งที่ท�าให้กันต์ไม่แปลกใจก็คือ ภาพที่วรจินดาก�าลังพินิจ

พเิคราะห์ชุดเครื่องเงนิหลายสบิชุดที่วางเรยีงรายอยู่ตรงหน้า โดยมชี่าง

อกีหลายคนก�าลงัก้มหน้าก้มตาท�าความสะอาดเครื่องเงนิส่วนหนึ่งอยูด้่าน

ล่าง และพนกังานสาวอกีคนที่แต่งตวัคล้ายๆ วรจนิดา มแีฟ้มเอกสารอยู่

ในมอื ผู้หญงิคนนี้เป็นผู้จดัการร้าน เรอืนช่างเงนิ ซึ่งตั้งอยู่ในตวัจงัหวดั

แยกห่างจากบ้านและเรอืนช่างเงนิที่ใช้ผลติงานจรงิๆ
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แสดงว่าที่ใครต่อใครใน Jin ต่างพากันเข้าใจว่าทุกๆ ปีท่าน

ประธานใหญ่จะต้องกลบัมาใช้เวลาพกัร้อนที่บ้านต่างจงัหวดัเป็นเวลาหนึ่ง

เดอืนนั้น เป็นความเข้าใจผดิ

“ฉนับอกนายแล้วยงัไงละกนัต์ ถงึแม้ว่าฉนัจะเป็นลกูชายคนเดยีว

และแม่รกัฉนัมากแค่ไหนกต็าม แต่มสีิ่งหนึ่งที่แม่รกัมากกว่าฉนัแน่นอน 

และอาจจะรักมากกว่าจิวเอลรีมูลค่ามหาศาลก็คือเครื่องเงินเครื่องถม

พวกนี้ต่างหาก นายอาจจะคิดว่ามันคืองานนะ แต่แม่ฉันไม่ได้คิดอย่าง

นั้นหรอก ฉนัรู้ว่านี่เป็นความสุขของท่าน”

“และนี่ก็คือสาเหตุให้นายส่งคุณกานต์ไปเรียนถึงสองปีใช่ไหม” 

กนัต์เริ่มเข้าใจความคดิของรดศิทะลุปรุโปร่งกต็อนนี้เอง

“ใช่ เด็กนั่นมีพรสวรรค์บางอย่างที่ฉันรู้สึกได้ พรสวรรค์ที่จะ

สามารถรังสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จะใส่ได้โดยไม่จ�าเพาะว่าจะต้อง

เป็นอัญมณีมีค่า แต่เด็กคนนั้นจะเพิ่มคุณค่าให้แก่ของสิ่งนั้นแม้จะเป็น

สิ่งของด้อยราคากต็าม นี่คอืสิ่งที่ฉนัต้องการจากวริากานต์” เป็นครั้งแรก

ที่รดศิเปิดเผยความต้องการที่แท้จรงิ

หลงัจากที่กนัต์ได้รบัค�าสั่งให้ดูแลนกัศกึษาจบใหม่ที่ Jin ตดัสนิ

ใจให้ทุนไปเรียนต่อเป็นคนแรก และจากการที่คุ้นเคยและเห็นผลงานที่

ฝ่ายนั้นส่งผ่านมาให้เจ้านายของเขาดเูป็นระยะ กนัต์กรู้็สกึได้ว่าวริากานต์

อาจเป็นความหวงัของรดศิเช่นกนั

“คุณกานต์จะต้องไม่ท�าให้นายผดิหวงัแน่ๆ” กนัต์กล้าการนัตวี่าที่

ดไีซเนอร์คนใหม่ของ Jin จวิเอลรี

“เรื่องนั้นเราจะได้พิสูจน์พร้อมกันเร็วๆ นี้แน่ ไม่ต้องห่วงหรอก 

ว่าแต่นายดูสนทิสนมและเชยีร์เดก็คนนั้นมากไปหรอืเปล่ากนัต์” 

“เปล่านะ ฉนักแ็ค่ชื่นชมคุณกานต์เฉยๆ อ้าว…” กนัต์อ้าปากค้าง

เมื่อผูเ้ป็นนายไม่อยูร่อฟังค�าอธบิาย หลงัจากที่หย่อนระเบดิลกูโตลงมาให้

“อะไรของเขานะ” ชายหนุ่มบ่นพมึพ�า ก่อนจะเดนิตามไป 
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วรจนิดาก�าลงัหยบิแหวนเงนิวงหนึ่งออกมาจากชุดเครื่องเงนิ กม็ี

อนัต้องตกใจจนท�าแหวนหลดุมอื ถ้าไม่มมีอือกีข้างของคนที่ตรงรี่เข้ามาก

อดจากด้านหลงัโดยไม่ให้สุ้มให้เสยีงเอื้อมไปรบัเอาไว้ได้

“ท�าอะไรอยู่ครบัคุณแม่” 

ค�าถามและอ้อมกอดคุ้นเคยท�าให้คนเป็นแม่อดยิ้มไม่ได้ “เซี้ยว

ใหญ่แล้วลูกคนนี้ ดศิมาเมื่อไหร่ ท�าแม่ตกใจหมดเลย” 

พอรู้ว่าบุตรชายมาถึงแล้วนั่นแหละ ท่านประธานใหญ่ถึงได้ลุก

ออกจากตั่งเตยีงเก่าแก่ หนัไปพบมอืขวาของบุตรชายที่ตามเข้ามาสมทบ

อกีคน

“สวัสดีครับท่านประธาน” ค�าทักทายจากชายหนุ่มรุ่นลูก ท�าให้

ท่านประธานใหญ่ถงึกบัขมวดคิ้วแบบเดยีวกบัที่กนัต์เคยเหน็รดศิชอบท�า

สมเป็นแม่ลูกกันจริงๆ ถอดกันออกมาทุกกระเบียดนิ้วอย่างไร

อย่างนั้น

“แปลกตาละสิท่า แต่ยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหม” ค�าทักทายแรก

จากท่านประธานแห่งอาณาจกัร Jin จวิเอลร ี ท�าให้กนัต์เกอืบเผลอท�า 

ตาโตออกมา

‘ท่านประธานล้อเล่นกบัเขากเ็ป็นด้วย’

“ครบั ครบั ท่านประธานใส่ชุดไหนกด็ูดคีรบั” กนัต์พบว่าตวัเอง

กลายเป็นคนตดิอ่างไปแล้ว ขณะที่หูแว่วเสยีงหวัเราะจากผู้เป็นนาย

“เข้าใจตอบนี่ ไป ไปนั่งคุยกนัทางโน้นดกีว่า มาถงึเหนื่อยๆ เดี๋ยว

จะให้เด็กจัดโต๊ะให้” วรจินดายิ้ม ก่อนจะเดินน�าสองหนุ่มเข้าไปยังห้อง 

นั่งเล่น

“ดิศกับกันต์รออยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวแม่จะเข้าไปดูในครัวสัก

หน่อย อยากทานอะไรเป็นพเิศษไหมลูก” คนเป็นแม่หนัมาถามบุตรชาย

ด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนที่ท�าให้กนัต์หูผึ่ง

“อะไรกไ็ด้ครบัคุณแม่ ผมทานได้หมด อกีอย่าง ผมรู้ว่าคุณแม่
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ต้องเตรยีมของชอบของผมเอาไว้เรยีบร้อยแล้วแน่ๆ เลย” 

ค�าพูดของรดศิเรยีกรอยยิ้มจากมารดาได้อกีนดิ 

“นายล่ะ อยากทานอะไร ฉนัจะท�าให้” 

กนัต์ตวัแขง็ค้างกบัค�าถามไม่คาดฝัน

“นายไม่ได้ยนิที่แม่ฉนัถามหรอืไงกนัต์ ตะกี้ยงับ่นหวิๆ ก่อนจะมา

ถงึนี่อยู่เลย ทั้งๆ ที่แวะกนิมาแล้วรอบนงึแท้ๆ”

ค�าถามของผู้เป็นนายท�าให้กันต์รู้ว่าไม่ได้ฝันไป ทว่าตอนนี้เขายัง

เผชญิหน้าอยู่กบัท่านประธานและรองประธานของ Jin จวิเอลรใีนมาด

ใหม่ที่ไม่เคยพบ 

“อะไรก็ได้ครับ ผมทานได้หมด” กว่าจะหาเสียงของตัวเองพบ 

กนัต์กร็ู้สกึว่าเหงื่อตกไปหลายรอบ ใครจะไปกล้าสั่งท่านประธานบรษิทั

กนัเล่า

“แน่ใจนะวา่อะไรกไ็ด้ เพราะถ้านายกนิไม่ได้หรอืกนิไมห่มดขึ้นมา 

คงรู้นะว่าจะเกดิอะไรขึ้น” 

ถ้อยค�าและน�้าเสยีงแบบนี้ต่างหากที่กนัต์ได้ยนิจนชาชนิ ไม่แปลก

เลยที่ตอนนี้นอกจากเหงื่อตกแล้วเขายงัรู้สกึว่าขาสั่นอกีด้วย

“เอ่อ…” ยงัไม่ทนัที่กนัต์จะได้พูดอะไรกม็เีสยีงแทรกเข้ามา

“โธ่แม่กไ็ปแกล้งหุน้ส่วนของเราเสยีได้” รดศิพดูกลั้วหวัเราะ ก่อน

จะหย่อนระเบดิลงอกีครั้ง

“แต่แม่ฉนัไม่เคยพดูเล่นนะกนัต์ ถ้านายกนิไม่หมดละก ็โดนเชอืด

แน่” รดศิขู่ส�าทบัพร้อมรอยยิ้มและตาใสๆ

อาการจนแต้มของกนัต์เรยีกรอยยิ้มให้แก่วรจนิดาได้มากกว่าเดมิ 

นานแล้วที่ไม่ได้หยอกล้อกบัใครอย่างนี้มาก่อนนอกจากบุตรชายเพยีงคน

เดยีว ที่งานเยอะจนแทบไม่ได้พบหน้ากนั

“เอาเถอะ รบัรองว่าเธอจะต้องอิ่มแน่นอน จะบอกให้นะ เธอน่ะ

โชคดมีากที่มโีอกาสได้ชมิอาหารฝีมอืฉนั ขนาดลูกชายตวัดขีองฉนัยงัหา
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โอกาสนี้ได้ยากเลยนะ” รอยยิ้มเลก็ๆ ที่ส่งมาท�าให้กนัต์ยิ่งร้อนๆ หนาวๆ 

มากกว่าจะอุ่นใจเสยีอกี

“ครบั ท่านประธาน” 

“ฉนัจะให้เวลาเธอท�าใจสกัพกั ดศิรอแม่แป๊บนะลกู” ท่านประธาน

ใหญ่แห่ง Jin จวิเอลรทีิ้งท้ายก่อนจะเดนิจากไปด้วยมาดสง่างามที่กนัต์

เหน็จนชนิตา



2
ยิ่งใกล้กลับยิ่งไกล

หญิงสาวในชุดกางเกงผ้าแนบเนื้อสีเหลือง เสื้อแขนในตัวสีขาว 

คอปกสีน�้าเงินเข้ม มีผ้าพันคอผืนบางสอดไว้ใต้ปกเสื้อผูกเป็นโบทิ้งชาย

เอาไว้ตรงหน้าอก ทรงผมเกล้าเป็นมวยสงู เสยีบด้วยป่ินปักผมไม้ประดบั

เทอร์คอยส์สนี�้าทะเล แขนของเธอกอดแฟ้มเล่มโต ฝ่ามอืเรยีวงามยงัคง

สวมแหวนที่ท�าจากหินปะการังสีแดงชมพูติดนิ้ว ขณะที่เงยหน้าขึ้นมอง

ตกึระฟ้าตรงหน้า 

วิรากานต์ พิริยา ถอดแว่นสีด�าที่สวมอยู่ออก เพื่อจะได้มอง

อาณาจกัรของ Jin อย่างเตม็ตา

“นี่คอืสถานที่ที่จะผกูพนัตวัเราเอาไว้ด้วยกนันบัจากนี้สนิะ ใหญ่โต

สมกับเป็นผู้น�าด้านอัญมณีของเมืองไทยจริงๆ” เธอยิ้มออกมาอย่าง 

มคีวามสุข 

ในที่สุดวนัที่รอคอยกม็าถงึ หลงัเดนิทางกลบัมาถงึเมอืงไทยด้วย

การอ�านวยความสะดวกจากกนัต์ และได้ใช้เวลาพกัผ่อนอยูก่บัมารดาต่อ

อกีสองอาทติย์ บดันี้ถงึเวลาที่เธอต้องตอบแทนผู้มพีระคุณ 

ฝ่ามอืเรยีวเผลอลบูแหวนศกัดิ์สทิธิ์ประจ�าตวัอกีครั้ง ไม่อาจระงบั

ความตื่นเต้นที่จะได้พบกบัตวัจรงิของคุณพ่อขายาว

แม้ไม่เคยพบหน้ากัน แต่วิรากานต์รู้สึกผูกพัน คุ้นเคย ผ่านตัว

อกัษรในอเีมลที่เธอขอมาจากกนัต์ผู้เป็นมอืขวาของเขาอกีท ีหญงิสาวไม่
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แน่ใจว่าสิ่งใดดลใจให้เธอหาญกล้าเช่นนั้น เธอเพยีงแค่อยากขอบคุณผู้มี

พระคุณด้วยตวัเองสกัครั้ง 

วริากานต์จดจ�าได้ดถีงึครั้งแรกที่ตดัสนิใจส่งอเีมลไปหาแล้วเฝ้ารอ

อย่างใจจดจ่อว่าเขาจะตอบกลับมาหรือไม่ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ยังไม่มี

อเีมลตอบกลบัจากคนที่เฝ้ารอ แต่เธอกผ็ดิหวงัอยูไ่ดส้องวนัแค่นั้น ก่อน

จะตดัสนิใจได้ว่า แม้เขาจะไม่ตอบกลบัมา แต่เธอกย็นิดทีี่จะเขยีนจดหมาย

บอกเล่าบางสิ่งให้เขารบัรู้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกบัการเรยีนของเธอ

หญงิสาวจงึเลกิรอ และจดนิ้วบนแป้นพมิพ์เพื่อเขยีนจดหมายถงึ

เขาอกีครั้ง โดยที่ครั้งนี้นอกเหนอืจากค�าขอบคณุแล้ว เธอตดัสนิใจเล่าถงึ

ความเป็นอยูท่ี่นี่ให้รดศิทราบด้วยกลายๆ เขาจะไดไ้มเ่ป็นกงัวลแม้วา่เธอ

จะแจ้งไปกบักนัต์เป็นระยะแล้วกต็าม 

หลงัจากอเีมลฉบบัที่สอง วริากานต์กเ็ริ่มวุน่วายกบัการปรบัตวัเข้า

กบัมหาวทิยาลยั เพื่อนใหม่ และกจิกรรมใหม่ๆ ที่เธอต้องเรยีนรู้ ผ่าน

ไปอกีสองสปัดาห์ กล่องจดหมายขาเข้าของเธอกป็รากฏอเีมลของใครบาง

คน 

นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวข้ามทวีปที่หลั่งไหลเดินทางไปสู่กัน

และกัน และบัดนี้เธอจะได้พบกับตัวจริงของคุณพ่อขายาวอย่างที่หัวใจ

จดจ่อรอคอยมาแรมปี

‘ขอให้ตั้งใจเรยีน น�ำควำมรู้กลบัมำช่วยดูแล Jin ของเรำ

 รดศิ’

ถ้อยความสั้นๆ ไร้ความหมายใดพเิศษมากไปกว่าการเป็นข้อความ

ตอบกลบัตามมารยาทของผู้ส่งเท่านั้น แต่ค�าว่า ‘Jin ของเรา’ กลบัท�าให้

หวัใจของคนอ่านพองโตขึ้นมาอย่างประหลาด

นบัตั้งแต่จ�าความได้ วริากานต์โตมากบักองผ้า เมื่อเรยีนหนงัสอื
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แม้จะเป็นคนอธัยาศยัด ีมเีพื่อนมากมาย แต่นอกเหนอืจากเวลาเรยีนและ

ร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยัและชมรมดไีซเนอร์รุ่นใหม่แล้ว เธอกแ็ทบ

จะไม่ได้ออกไปสงัสรรค์กบัเพื่อนๆ 

หากพอมเีวลาว่าง เธอจะรบีกลบับ้านไปช่วยงานมารดาในห้องเสื้อ

เลก็ๆ หรอืรบังานแก้ไขเสื้อผ้า ตดิซปิ และตดัขากางเกงหรอืกระโปรง

เลก็ๆ น้อยๆ จากเพื่อนๆ ร่วมมหาวทิยาลยัและอาจารย์ แม้ชวีติจะไม่

หรูหราฟูฟ่่าเหมอืนเพื่อนๆ แต่มารดาของเธอกไ็ด้มอบในสิ่งที่ท�าให้เธอไม่

ด้อยไปกว่าใคร นั่นคือการส่งเสริมให้เธอได้เรียนหนังสือ และเดินทาง

ตามความฝันที่ต้องการมาโดยตลอด 

จู่ๆ  เมื่อโชคชะตาเข้าข้างส่งเธอให้ไปได้ไกลกว่าสิ่งที่มารดาจะให้ได้ 

นั่นคอืการได้รบัทนุไปต่อยอดความรูแ้ละประสบการณข์องตวัเอง เธอก็

คดิว่านั่นคอืโอกาสดทีี่เดก็สาวธรรมดาอย่างเธอจะได้รบั 

การที่มใีครสกัคนหนึ่งมาบอกกบัเธอด้วยถ้อยความ ‘Jin ของเรา’ 

นั่นหมายถึง เขาได้ผนวกรวมเธอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจิว- 

เอลรีที่แสนยิ่งใหญ่ วิรากานต์ไม่รู้ว่าข้อความนั้นเป็นเพียงหลักการทาง

จิตวิทยาของคนระดับรองประธานกรรมการหรือไม่ แต่ความรู้สึกเมื่อ

แรกอ่านของเธอก็คือความอุ่นซ่านที่แล่นปราดพุ่งออกมาจากก้อนเนื้อ 

ในอกข้างซ้าย ก่อนจะค่อยๆ แผ่ขยายออกไป และท�าให้เธอรู้สึกได้ใน

เวลานั้นเองว่า เธอคอืส่วนหนึ่งของ Jin และเธอเป็นคนของเขานบัตั้งแต่

บดันั้น

ดังนั้นเมื่อได้มาสัมผัสอาณาจักรแสนยิ่งใหญ่แห่งนี้อีกครั้ง วิรา-

กานต์พบว่าตวัเองไม่ได้รูส้กึถงึความตื่นเต้นอย่างที่เคยเป็นเมื่อสองปีก่อน 

หญงิสาวกวาดสายตามองไปรอบๆ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงามและ

กว้างใหญ่ตรงหน้า สาวเท้าไปข้างหน้าอกีครั้งด้วยความมั่นใจ เธอมคีวาม

รู้สกึว่าได้กลบับ้านแล้วจรงิๆ

‘Jin ของเรา’ ข้อความจากรดิศเมื่อสองปีก่อนยังคงแจ่มชัดใน
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ความรู้สกึของเธอเสมอ

“คณุกานต์สวสัดคีรบั ได้พกัสองอาทติย์หายเหนื่อยหรอืยงัครบั” 

นั่นคือค�าทักทายจากกันต์ ผู้ชายคนเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างเธอกับ Jin 

และรดศิ เขาคนนี้กไ็ม่ต่างจากผู้มพีระคุณอกีคนหนึ่งของเธอ 

วิรากานต์ยังจ�าความรู้สึกแรกที่เดินออกมาจากช่องผู้โดยสาร 

ขาเข้าและพบมารดาที่ก�าลงัยนืรอรบั เบื้องหลงัของนางคอืหนุม่หล่อที่เธอ

มั่นใจว่าเมสนัจะต้องร้องกรี๊ดแน่ๆ แม้เจ้าตวัจะสวมแว่นสายตากต็าม แต่

กลบัท�าให้เขาดูดขีึ้นเสยีด้วยซ�้าไป

หลงัจากสวมกอดมารดาและเพ่งสายตามองเขาอกีครั้ง เธอคลบั-

คล้ายคลบัคลาว่าเขาอาจจะใช่กนัต์ ผูช้ายที่ตดิต่อและอ�านวยความสะดวก

ให้เธอตลอดระยะเวลาสองปี นบัตั้งแต่ก่อนที่เธอจะบนิลดัฟ้าเดนิทางไป

เรยีนต่อที่มลิาน จนกระทั่งเรยีนจบและกลบัถงึเมอืงไทย 

แรกที่ได้พบหน้ากนัต์ วริากานต์กอ็ดจะไพล่ไปคดิถงึเจ้านายของ

เขาไม่ได้ ว่าเจ้าตัวจะรู้ด้วยหรือไม่ว่าเธอกลับมาในวันนี้ แต่หญิงสาวก็

เลอืกที่จะผลกัความสงสยันั้นทิ้งไปเสยี พร้อมกบัยกมอืไหว้ทกัทายชาย

หนุ่มอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ด้วยทราบว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นรุ่นพี่ของเธอ

อยู่หลายปี

‘บอสให้ผมมารอรับ เพราะทราบว่าคุณกานต์จะเดินทางกลับมา 

วนันี้’ ค�าพูดของกนัต์เฉลยข้อสงสยัที่เธอพยายามผลกัออกไปก่อนหน้า 

หวัใจของหญงิสาวพองโตขึ้นมาเพยีงเพราะค�าพูดประโยคนั้น

“เกนิจะพอค่ะ กานต์ได้นอนกอดแม่จนหายคดิถงึ นี่ถ้าให้พกันาน

กว่านี้กานต์คงได้เปลี่ยนชื่อเป็นปุ๊กลุกแน่ เพราะคิดถึงอาหารไทยเหลือ

เกนิ อร่อยทุกอย่าง” 

“ดีครับ ผมก็คิดว่าไม่มีอาหารที่ไหนอร่อยเท่าอาหารไทยอีกแล้ว 

แต่เหน็จะต้องขอเหน็ต่างไปว่า อย่างคณุกานต์ให้กนิเยอะกวา่นี้ หรอือ้วน
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กว่านี้กค็งยงัไม่มวีี่แววจะเข้าข่ายค�าว่าปุก๊ลกุอย่างแน่นอนครบั” กนัต์เอ่ย

ล้อเล่นกบัหญงิสาว 

เมื่อสองปีก่อน หญงิสาวตรงหน้าเอาแต่ก้มหน้างุด ตอนที่ชายหนุ่ม

เชิญที่ปรึกษาและตัวเธอมาพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่องการมอบทุน 

การศกึษา และเดนิทางไปส่งเธอที่สนามบนิด้วยตวัเอง ในวนันั้น วริากานต์

แทบจะไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาสบตากบัเขาด้วยซ�้า ผดิจากมาดนางพญาใน

คนืแฟชั่นโชว์ชดุอญัมณแีห่งท้องทะเลเสยีไกลลบิ ในเวลานั้นเขายงัคดิว่า 

หญงิสาวสวยที่เตม็ไปด้วยความมั่นใจคนนั้นคงมแีค่บนแคตวอล์ก เพราะ

ตวัจรงิกลบัขี้อายกว่าที่คดิ

หากวริากานต์คนที่อยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้คอื สาวจบนอกที่พกพา 

ความมั่นใจและความสดใสกลับมาอย่างเต็มเปี่ยม ทว่าไม่กร้าวกระด้าง 

เย่อหยิ่งอย่างที่นักเรียนนอกหลายคนเป็น กันต์ยิ้มออกมาอย่างพออก

พอใจที่ดวงตาพญาเหยี่ยวของใครบางคนมองไม่เคยพลาด และออกจะ

แม่นย�ามากจนเกนิไปเสยีด้วยซ�้า

วิรากานต์หัวเราะเสียงไม่ดังจนเกินไปนักกับค�าพูดล้อเล่นของอีก

ฝ่าย ท่าทขีองเธอผ่อนคลายและเป็นกนัเองมากขึ้น

“อย่าเรยีกกานต์ว่าคุณเลยนะคะ มนัออกจะดูเป็นทางการจนเกนิ

ไป เรยีกว่ากานต์เฉยๆ กพ็อค่ะ หรอืจะเรยีกน้องกไ็ด้ กานต์คงเป็นน้อง

คุณกันต์หลายปีทีเดียว” เธอเอ่ยเย้า ตั้งใจจะบอกเขาตั้งแต่คราวแรกที่

อีกฝ่ายไปรับที่สนามบิน และตามไปส่งเธอที่บ้าน อยู่ร่วมรับประทาน

อาหารที่มารดาของเธอท�าขึ้นเพื่อเลี้ยงฉลองต้อนรับเธอกลับบ้าน แต่ 

จนแล้วจนรอดกไ็ม่มโีอกาสได้บอก

“น่าจะสักห้าหกปีได้กระมังครับ ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าพี่จะเรียก

น้องกานต์ แต่มีข้อแม้ว่าน้องกานต์ต้องเรียกพี่ว่าพี่กันต์ด้วยเหมือนกัน 

ตกลงไหม” กนัต์นกึสนกุ เขาอยากให้ใครบางคนได้เหน็ถงึความสนทิสนม

ระหว่างเขากับสาวสวยตรงหน้าเสียเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ�้า อยากรู้นักว่า 
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อกีฝ่ายจะท�าหน้าอย่างไร

“กไ็ด้ค่ะ พี่กนัต์” หญงิสาวเปิดรอยยิ้มสดใส

“โอเคจ้ะ น่ารักมาก ถ้าอย่างนั้นเรารีบเข้าไปพบบอสก่อนดีกว่า 

เดี๋ยวจะรอนาน เพราะสิบโมงบอสมีประชุม” กันต์เอ่ยชวน เดินน�าเธอ

ตรงไปยังลิฟต์ส่วนตัวส�าหรับผู้บริหาร พนักงานหลายคนมองตาม 

หนุ่มหล่อสาวสวยตรงหน้าอย่างสนใจ แต่ก็ไม่มีใครปริปากพูดค�าใด 

ออกมา นอกจากสายตาที่แสดงความสนใจจนแทบปิดไม่มดิ 

วริากานต์เดนิตามหลงักนัต์ออกมาเมื่อลฟิต์หยดุที่ชั้นแปด ซึ่งเป็น

ชั้นบนสุด กนัต์อธบิายให้ฟังคร่าวๆ ว่าชั้นแรกนั้นเป็นส่วนต้อนรบัและ

หน้าร้านอัญมณีสาขาแรก ชั้นสองและชั้นสามคือส่วนออฟฟิศในแผนก

ต่างๆ ชั้นสี่ถงึหกคอืส่วนไลน์ผลติเครื่องประดบัและอญัมณ ีซึ่งจะมรีะบบ

ตรวจตราและรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม ชั้นเจ็ดเป็นส่วนของ 

ผูบ้รหิาร และชั้นสุดท้ายคอืชั้นที่แปดเป็นห้องท�างานของรดศิและเพนต์-

เฮาส์ส่วนตวั ซึ่งโดยปกตแิล้วจะไม่มใีครขึ้นมาหากไม่มคีวามจ�าเป็น 

หญิงสาวพยายามจดจ�าข้อมูลที่กันต์บรรยายคร่าวๆ จนกระทั่ง

กนัต์พาเธอมาหยุดอยู่หน้าห้องที่ตดิป้ายว่า ‘รองประธานกรรมการ’ 

เบื้องหลงัประตูบานนี้ เธอจะได้พบกบัคุณพ่อขายาวที่ไม่เคยเหน็

หน้า นอกจากภาพถ่ายในเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ในแวดวงไฮโซที่เธอแอบ

พรินต์เก็บไว้เท่านั้น วิรากานต์เผลอกอดแฟ้มผลงานในมือแน่นเข้าโดย

ไม่รู้ตวั แปลกใจตวัเองขึ้นมาครามครนั ความมั่นใจที่เคยมหีมดไปอย่าง

ไม่น่าเชื่อ

กนัต์เคาะประตูห้องเพยีงเบาๆ เป็นจงัหวะ ไม่นานนกัล�าโพงเลก็ๆ 

ที่ตดิอยู่กบัโต๊ะท�างานหน้าห้องซึ่งบดันี้ยงัว่างเปล่า ไม่ปรากฏร่างเจ้าของ

โต๊ะกด็งัขึ้นเบาๆ 

“เข้ามาได้”

เสยีงนุม่ทุม้เพยีงสามค�าที่ดงัขึ้น ท�าให้วริากานต์เผลอหวัเราะออก
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มา เมื่อรู้สกึว่าเจ้าของเสยีงนี้เหมาะจะไปเป็นพระเอกละคร 

น�้าเสยีงแบบนี้แหละที่มารดาของเธอเคยพูดเอาไว้ว่า ‘แค่ได้ยนิก็

รูว่้าต้องเป็นพระเอกแน่’ เธอเคยหวัเราะข�าในความช่างคดินั้นของมารดา 

ทวา่ผูช้ายซึ่งอยูเ่บื้องหลงัประตบูานนี้ ไม่ใช่พระเอกละคร ไมใ่ช่นกัแสดง

เจ้าบทบาทคนใด หากเขาคือ รดิศ จารุวาณิช รองประธานกรรมการ

บรหิารของ Jin อาณาจกัรอญัมณรีะดบัทอ็ปไฟฟ์ของเมอืงไทย และก�าลงั

ขยายฐานลูกค้าออกไปสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง 

หากเขาจะเป็นพระเอก เขากค็งเป็นเพยีงแค่พระเอกในฝันของเธอ

เท่านั้น ไม่มีวันจะเป็นพระเอกในชีวิตจริงของผู้หญิงแสนธรรมดาอย่าง

เธอ

“น้องกานต์ยิ้มอะไรหรอืครบั” ค�าถามและสหีน้างุนงงของกนัต์ดงึ

เธอออกมาจากความคดิที่เริ่มเถลไถลออกไปอกีรอบ

วิรากานต์หันไปสบตากับผู้ชายที่หันหลังกลับมาถามเธอด้วยท่าที

สงสยั ก่อนจะเผยยิ้มกว้างเพราะไม่อาจปิดบงัความเขนิอายและดวงตาที่

เต็มไปด้วยแววหวาน หวังว่ากันต์คงไม่เก่งพอที่จะทะลุทะลวงเข้ามาถึง

อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของเธอในยามนี้ได้ ไม่อย่างนั้นเธอคงจะ

ต้องเอาปี๊บคลุมหวัเดนิเข้าไปพบกบัเจ้านายในครั้งแรกเป็นแน่

“เปล่าหรอกค่ะพี่กันต์ เรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะ ประเดี๋ยว

ท่านรองจะรอนาน” หญงิสาวรบีหนัเหความสนใจจากกนัต์เสยีก่อนที่จะ

เผลอแสดงพริุธออกไปมากกว่านี้ 

แต่ค�าพูดของวิรากานต์กลับท�าให้กันต์ซึ่งผลักประตูแง้มเข้าไปได้

เพยีงนดิเดยีวต้องระเบดิหวัเราะออกมาด้วยเสยีงที่ค่อนข้างดงั ยิ่งชั้นทั้ง

ชั้นตกอยูใ่นความเงยีบเพราะไม่มใีครอื่นเข้ามาวุน่วายด้วยแล้ว เสยีงของ

กนัต์จงึดงัมากพอที่จะเลด็ลอดประตทูี่แง้มอยูเ่พยีงนดิเข้าไปให้คนข้างใน

ได้ขมวดคิ้วมุ่น

รดิศจดจ�าเสียงของมือขวาคนสนิทได้เป็นอย่างดี แต่ที่เขาแปลก
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ใจก็คือ เสียงหัวเราะที่เปิดเผยนั้นแทบจะไม่ใช่กันต์คนเดิมที่เคยเอาแต่

คร�่าเคร่งกบังานเลยสกันดิ คดิได้เพยีงเท่านั้น คิ้วที่ขมวดมุ่นอยู่เพยีงนดิ

กเ็ริ่มผูกปมแน่นเข้าไปอกี เมื่อตระหนกัแน่แก่ใจดวี่า ใครคอืคนที่ท�าให้

มือขวาที่เคยเอาแต่คร�่าเคร่งกับงานของเขาเปลี่ยนไปได้ในระยะเวลาอัน

รวดเรว็เช่นนี้

รดศิเคาะด้ามปากกากบัโต๊ะท�างานหลงัจากที่เพิ่งเซน็เอกสารเสรจ็ 

ชายหนุ่มตระหนกัชดัขึ้นมาอกีนดิว่า

‘ไม่ใช่สิ! นี่ไม่ใช่ระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างที่เข้าใจเสียแล้ว ชาย

หญงิสองคนข้างนอกนั่นตดิต่อกนัมานานกว่าสองปีแล้วด้วยค�าสั่งของเรา

เองนี่นา’ สหีน้าของชายหนุ่มหลงัโต๊ะท�างานเคร่งขรมึขึ้นทนัที

วริากานต์ยงัคงยนืจ้องหน้ากนัต์ด้วยความแปลกใจอยูท่ี่หน้าประตู

ห้อง “ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่ากานต์พดูอะไรผดิไปหรอืเปล่าคะ” หญงิสาว

ตดัสนิใจถาม 

กนัต์หยุดหวัเราะ หากยงัมอีาการอกกระเพื่อมอย่างคนพยายาม

อดกลั้น “ขอโทษทนีะน้องกานต์ แต่พี่ข�ามากจรงิๆ ถ้าบอสได้ยนิกานต์

เรยีกเขาว่าท่าน รบัรองว่าหนวดของเขาคงได้กระตุกแน่ๆ” กนัต์หวัเราะ

ร่วนอกีครั้ง 

“กก็านต์ไม่รู้ว่าจะต้องเรยีกอะไรนี่คะ เลยเรยีกตามต�าแหน่งของ

ท่าน” หญงิสาวแก้เก้อ นกึกระดากอายขึ้นมาบ้าง

“เอาเถอะ เดี๋ยวพอเข้าไปแล้วก็ถามบอสเอาเองก็แล้วกันว่าจะให้

เรยีกว่าอะไร แต่พี่รบัรองว่าเขาคงจะไม่พสิมยัค�าว่า ‘ท่าน’ แน่ๆ” กนัต์

พดูก่อนจะผลกัประตหู้องท�างานออกกว้าง และผายมอืเชญิให้สภุาพสตรี

เดนิน�าเข้าไปก่อน

เพราะเสียงหัวเราะที่ดังเล็ดลอดเข้ามาก่อนหน้านี้แท้ๆ ที่ท�าให้ 

หญิงสาวผู้มาเยือนไม่ได้เห็นภาพเจ้าของห้องนั่งรอเธออยู่ด้วยสีหน้า 

อย่างที่จะเป็น เบื้องหน้าของเธอคือชายในชุดท�างานที่ก�าลังคร�่าเคร่งอยู่
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กบักองเอกสารโดยไม่ยอมเสยีเวลาเงยหน้าขึ้นมามองคนที่มาใหม่สกันดิ 

หรืออีกนัยหนึ่ง เธอคงไม่มีความส�าคัญมากพอที่จะท�าให้รอง

ประธานกรรมการของ Jin จ�าเป็นจะต้องให้ความใส่ใจมากไปกว่ากอง

เอกสารที่มมีูลค่านบัล้านตรงหน้านั่นกไ็ด้

“ฝันไปเองแท้ๆ วิรากานต์” ถ้อยกระซิบแผ่วเบาเล็ดลอดผ่าน 

รมิฝีปากรูปกระจบั เบาเสยีจนเจ้าของห้องไม่ได้ยนิ 

“อะ แฮ่ม” 

เสียงที่ดังขึ้นจากทางด้านหลัง ท�าลายความเงียบและความรู้สึก

น้อยใจชั่ววบูของหญงิสาวที่ยนือยูก่ลางห้องท�างานแสนเรยีบหรูและกว้าง

ใหญ่ สมฐานะเจ้าของอาณาจกัรแห่งนี้ 

วิรากานต์พยายามปรับสีหน้า ในขณะที่ชายอีกคนที่คร�่าเคร่งกับ

งานตรงหน้าเป็นฝ่ายเงยหน้าขึ้นมาพร้อมๆ กบัวางปากกาในมอืลงบนโต๊ะ

ท�างาน 

“มอีะไรตดิคอนกัหนาหรอืกนัต์” น�้าเสยีงเข้มถามขึ้น โดยไม่ได้หนั

มาสนใจหญงิสาวที่ก�าลงัยนืคว้างอยู่แม้แต่น้อย

ความมั่นใจเมื่อแรกเริ่มนั้นหดหายไปอย่างประหลาด บัดนี้วิรา-

กานต์คอืมนุษย์ตวัเลก็ๆ เมื่อเทยีบกบัความยิ่งใหญ่ของ Jin และเมื่ออยู่

ต่อหน้ารองประธานอย่างรดิศ ความคิดแรกเริ่มที่อยากจะพบหน้าเขา 

จางหายลงไป ยิ่งเข้าใกล้ เขากลบัยิ่งลอยห่างไกลไปจากเธอมากกว่าเดมิ

เสยีอกี

“เปล่าครับ เพียงแต่รู้สึกระคายเคืองนิดหน่อย สงสัยเมื่อคืนจะ

นอนตากแอร์มากไปน่ะครบั” นั่นคอืค�าแก้ตวัของกนัต์ 

“ไม่สบายก็หัดดูแลตัวเองให้ดีๆ หน่อย ฉันยังต้องพึ่งนายไป 

อีกนาน” รดิศกระแทกเสียงตอบอย่างหงุดหงิด เขารู้ดีว่าอีกฝ่ายจงใจ 

ล้อเลยีน 

“ครบั บอส” กนัต์ทิ้งท้าย ก่อนจะขยบัเข้ามาดงึเก้าอี้หน้าโต๊ะท�างาน
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ของเจ้านายออก และผายมอืเชื้อเชญิให้หญงิสาวนั่งลง

“ขอบคุณนะคะพี่กนัต์ ขออนุญาตนะคะท่านรอง” 

รดศิขมวดคิ้วอกีครั้ง ไม่ชอบใจกบัถ้อยค�าเรยีกขานนั้นเลยสกันดิ 

วริากานต์เรยีกมอืขวาของเขาอย่างสนทิสนม แต่กบัเขานั้นกลบักลายเป็น

อกีเรื่อง ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นเพื่อสบตากบัหญงิสาวที่ก�าลงัรอค�าอนุญาต

วิรากานต์ที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาคนนี้อาจจะไม่ได้สวยสง่าจนน่า

หลงใหลเหมอืนกบันางแบบชุดฟินาเล อญัมณแีห่งท้องทะเลในค�่าคนืนั้น 

แต่เธอก็ไม่ใช่เด็กกะโปโลในชุดนักศึกษาที่มีโอกาสเข้ามาพบกับกันต์ที่นี่

เมื่อสองปีก่อน 

ในวนันั้น เขาแค่เผอญิมธีุระต้องเดนิผ่านห้องประชุมเลก็ กระนั้น

ภาพเดก็สาวในชุดนกัศกึษา ในวยัผลบิานกย็งัประทบัอยู่ในความทรงจ�า

ของเขาจนกระทั่งบดันี้ 

ทว่าวันเวลาและประสบการณ์ต่างบ้านต่างเมือง หล่อหลอมและ

กล่อมเกลาให้วิรากานต์กลายเป็นหญิงสาวสะพรั่งคนใหม่ที่สวยเตะตา 

ความสวยผุดผาดของเธอคงท�าให้ผู้ชายหลายคนต้องเหลียวมองซ�้าแล้ว

ซ�้าอีก และที่ส�าคัญ ภาพเด็กน้อยตื่นโลกกว้างคนนั้นได้หายไปจนหมด

สิ้น ที่เหลืออยู่คือหญิงสาวสวยที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองอย่าง 

ล้นเหลอืและชวนมอง

“เชญิ” รดศิบงัคบัตวัเองให้เอ่ยค�าอนุญาตออกไป ก่อนที่จะมใีคร

จบัพริุธได้

“ขอบคุณค่ะท่าน” หญงิสาวพูดไม่ทนัจบกม็เีสยีงขดัขึ้นมาจนได้

“เรยีกอะไรกไ็ด้ที่ไม่ใช่ท่าน ฉนัยงัไม่แก่ขนาดนั้นเสยีหน่อย” รดศิ 

พูดด้วยน�้าเสียงขรึมๆ บวกกับสีหน้านิ่งๆ ที่ท�าให้คนที่ทรุดตัวลงนั่ง 

ไปต่อไม่ถูก

“เอ่อ ค่ะ ถ้าอย่างนั้นจะให้ดฉินัเรยีกว่าอะไรคะ”

“บอกแล้วไง เรยีกอะไรกไ็ด้ แต่ไม่ใช่ค�าว่าท่าน อ้อ แล้วกช่็วยแทน
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ตวัเองด้วยชื่อกพ็อแล้ว ไม่ต้องใช้ดฉินั เข้าใจไหม” เขาสั่งด้วยน�้าเสยีงที่

พยายามบังคับไม่ให้หงุดหงิด ในขณะที่หูแว่วเสียงหัวเราะในล�าคอจาก

ใครอกีคน

“ถ้าอย่างนั้น กานต์ขอเรยีกบอสแล้วกนันะคะ” วริากานต์ลอบพศิ

ใบหน้าเคร่งขรมึของเจ้านายเป็นครั้งแรก

รดศิไม่ต้องท�าอะไรเลย แค่เขาท�าหน้านิ่งๆ กส็ามารถท�าให้ใครสกั

คนหลงรักได้ไม่ยาก สีหน้ากับแววตาของเขาสะกดทุกคนให้ศิโรราบได้

อย่างน่าประหลาด

“กย็งัด”ี เจ้านายของเธอพูดอกีครั้ง ก่อนจะหนัไปทางกนัต์ และ

ฝ่ายนั้นกเ็หมอืนจะรู้ตวั

“ผมออกไปรอข้างนอกก่อนนะครบับอส น้องกานต์”

ลับร่างของกันต์ไปแล้ว วิรากานต์จึงต้องเผชิญหน้ากับเจ้านาย

เพยีงล�าพงั ไม่มพีี่ชายใจดอียู่ข้างๆ พอให้ใจชื้น หากหญงิสาวกพ็ยายาม

ข่มความตื่นเต้น เธอเองกผ็่านการท�างานกบัผู้คนมาพอสมควร 

รดศิเป็นเพยีงเจ้านายคนหนึ่งเท่านั้น ไม่มอีะไรที่จะต้องกลวั แม้

จะบอกตวัเองอย่างนั้น แต่หญงิสาวรู้ดวี่า เจ้านายคนนี้ไม่เหมอืนคนอื่น

เขาคอืคุณพ่อขายาวที่เธอเฝ้ารอจะได้พบเจอ 

“พกัผ่อนเตม็ที่แล้วใช่ไหม” นั่นคอืค�าถามแรกที่เขาถามเธอ 

วิรากานต์เงยหน้าขึ้นสบตาชายหนุ่มอีกครั้ง “กานต์ได้พักเต็มที่

แล้วค่ะ พร้อมจะท�างานได้ทนัท”ี

ไม่รู้อุปาทานหรือเปล่า ที่เธอพบว่าอารมณ์ของเขาเย็นลงแล้ว 

สีหน้าของเขาอ่อนโยนและอบอุ่นดังที่เธอเคยจินตนาการเอาไว้แทบไม่ 

ผดิเพี้ยน ท่าทแีขง็เกรง็ในตอนแรกค่อยๆ ผ่อนคลายลง ตอบค�าถามได้

อย่างเป็นธรรมชาตมิากขึ้น

“ดีมาก ถ้าอย่างนั้นวันนี้ให้กันต์พาไปท�าความรู้จักกับ Jin ให้ 

เตม็ที่นะ แล้วกก็ลบับ้านไปเกบ็กระเป๋าส�าหรบัหนึ่งอาทติย์ ฉนัจะพาเธอ
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ไปดูงาน ไม่มปีัญหาอะไรใช่ไหม” รดศิสั่ง พร้อมกบัค�าถามที่ท�าให้คนฟัง

คิ้วขมวด

เธอจะปฏเิสธได้อย่างไร “ขอถามได้ไหมคะว่าจะให้กานต์ไปที่ไหน 

อย่างน้อยกานต์ต้องบอกแม่ก่อน ท่านจะได้ไม่เป็นห่วง” ประสบการณ์ใน

ต่างแดนสอนให้เธอไม่ควรประมาท

“ดมีากที่กล้าถาม ฉนัจะพาเธอไปนครศรธีรรมราช เธอคงไม่รู้ว่า 

ที่ฉันตัดสินใจให้ทุนเธอ เพราะต้องการจะให้เธอมาช่วยดูแลธุรกิจ 

เครื่องเงนิ เครื่องถม ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของคุณแม่ฉนัเอง และฉนัก็

ตั้งใจกบังานนี้มาก เธอจะช่วยฉนัได้ใช่ไหม วริากานต์” 

ความน้อยเนื้อต�่าใจเมื่อแรกเริ่มนั้นปลวิหายเป็นปลดิทิ้ง เหลอืเอา

ไว้เพยีงแค่ความรูส้กึตื่นเต้นยนิด ีวริากานต์อยากจะท�าให้ความปรารถนา

ของเขาเป็นจรงิให้ได้เสยีในวนันี้พรุ่งนี้

“ค่ะ กานต์จะเอาความรู ้ความสามารถที่มีทั้งหมดมาท�างาน 

โพรเจกต์นี้ให้ส�าเรจ็อย่างที่บอสต้องการให้ได้ จะท�าให้เตม็ที่ที่สุดค่ะ”

ค�ายืนยันอย่างเต็มใจของเธอ ท�าให้วิรากานต์ได้เห็นรอยยิ้มของ

เจ้านายเป็นครั้งแรก ชั่วขณะนั้น โลกทั้งใบสดใส เธออยากจะท�าทกุอย่าง

ให้สมหวงัดงัใจเขาให้ได้เสยีเดี๋ยวนั้นเลย

“ดมีาก”



3
เยือนถิ่นแดนใต้

ในที่สดุวริากานต์กเ็ริ่มท�าหน้าที่ในฐานะพนกังานของ Jin เตม็ตวั

เสยีท ี เป็นการท�างานครั้งแรกที่ต้องเดนิทางนอกสถานที่ไปพร้อมๆ กบั

รองประธานกรรมการสองต่อสอง

“เธอไม่เสยีใจเหรอ ที่อุตส่าห์ไปร�่าเรยีนถงึเมอืงนอกเมอืงนา แต่

จะต้องมาขลกุอยูก่บัเครื่องเงนิ เครื่องถม แทนที่จะไดไ้ปออกแบบเครื่อง

เพชร หรอือญัมณมีคี่าอย่างอื่นของ Jin” รดศิถามขึ้นขณะก�าลงัขบัรถ 

โดยมวีริากานต์นั่งเคยีงข้าง 

ชายหนุ่มอยากให้วริากานต์ได้เที่ยวไปด้วยในตวั เพราะหญงิสาว

ยงัไม่เคยเดนิทางมาทางใต้ ที่ส�าคญั เขาเหน็ควรว่าจะมาอยู่เป็นอาทติย์ก็

เลยขบัรถลงมาด้วยตวัเองแทนการนั่งเครื่อง

ค�าถามของผูท้ี่มฐีานะเป็นเจ้านายท�าให้คนถกูถามเปิดยิ้มกว้าง “ไม่

เสยีใจค่ะ กานต์ชอบเครื่องเงนิอยูแ่ล้ว ที่ส�าคญั กานต์เรยีนเครื่องประดบั 

ไม่จ�าเพาะว่าจะต้องเป็นอัญมณีมีค่า แต่เราจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

ทุกสิ่งที่อยู่รอบตวัเราต่างหาก” 

ค�าตอบของเธอได้เพิ่มคะแนนบวกของตัวเองให้แก่เจ้านายไปอีก

มาก เพราะรดศิเพยีงแค่ยิ้ม หากไม่ได้โต้ตอบกบัเธออกี แต่กลบัมองตรง

ไปข้างหน้า พาลูกน้องสาวคนใหม่ไฟแรงสูงสู่ต้นก�าเนดิแหล่งอารยธรรม

แดนใต้
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ต้นก�าเนดิของมารดาที่รกัยิ่งและเป็นต้นก�าเนดิของเขาเช่นเดยีวกนั

หลงัจากใช้เวลาขบัรถมาตลอดทั้งวนัโดยแวะพกัตามป๊ัมน�้ามนัและ

ร้านสะดวกซื้อมาตลอดทาง ในที่สดุรดศิกพ็าลกูน้องคนใหม่ที่ตอนนี้ก�าลงั

หลบัปุย๋อยู่ข้างๆ มาถงึจดุหมายปลายทาง ชายหนุ่มเผลอยิ้มกบัคนเก่งที่

เอาแต่ถ่ายรูปมาตลอดทาง มหิน�าซ�้าถ้าทวิทศัน์ตรงไหนสวย เธอยงักล้า

บอกให้เขาชะลอรถเพื่อให้เธอถ่ายรูปเสยีอกี 

มนัน่าประหลาดที่ระยะเวลาเพยีงแค่วนัเดยีวที่มโีอกาสได้ร่วมทาง

กนัมา กลบัท�าให้เขารู้สกึสนทิสนมใกล้ชดิกบัหญงิสาวได้ถงึเพยีงนี้

บางทอีาจเป็นเพราะทั้งเขาและเธอต่างเคยคุ้นนสิยัใจคอและตวัตน

ของกนัและกนัผ่านตวัหนงัสอืมาก่อนหน้าแล้วกเ็ป็นได้

ชายหนุ่มจอดรถพร้อมกับเปิดประตูอ้อมไปอีกด้านเมื่อเห็นว่า 

หญิงสาวไม่มีทีท่าจะตื่น “ขนาดเปิดประตูรถแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวสักนิด 

มันน่าจะจับไปขายเสียจริงๆ” ท่าทางหลับสนิทและผ่อนคลายของวิรา-

กานต์ท�าให้เขาไม่อาจตดัใจปลุกเธอขึ้นมาได้ในทนัท ี

รดิศชะโงกหน้าเข้าไปหาอย่างลืมตัว ไม่รู้ว่าหญิงสาวที่ก�าลังหลับ

ไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ตรงหน้าดึงดูดเขาให้เข้ามาใกล้ตั้งแต่เมื่อไร ใบหน้า

เกลี้ยงเกลาและเปลือกตาที่ก�าลังหลับพริ้มของเธอช่างน่ามอง ผมที่มัด

จุกเอาไว้เพยีงลวกๆ มบีางส่วนหลุดรุ่ยร่ายลงมาปรกต้นคอ ชายหนุ่มไล่

สายตาไปยงัชดุเสื้อยดืสขีาวทบัด้วยเอี๊ยมขาสั้นลายสกอ็ตที่ปลดสายออก

ข้างหนึ่งได้อย่างเก๋ไก๋ ท�าให้วริากานต์ดูเดก็ลงกว่าอายุจรงิไปอกีหลายปี 

หญงิสาวดเูหมอืนเดก็สาวบรสิทุธิ์ผดุผ่องราวกบัหยาดน�้าค้างยาม

เช้า

ผดิกบัเขาที่แม้จะอยู่ในชุดล�าลอง เสื้อโปโลกบักางเกงขาสั้น กย็งั

ดสูงูวยักว่าเธอไปอกีหลายปี ถ้าคนไม่รูค้งจะนกึว่าเป็นอากบัหลานได้เลย

ทเีดยีว

“บ้าจริง มัวคิดอะไรอยู่เนี่ย” ชายหนุ่มดึงตัวเองกลับมาอีกครั้ง 
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แล้วตดัใจเรยีกเธอ

“กานต์ตื่นเถอะ เรามาถงึบ้านแล้ว” เมื่อได้พดูออกไปแล้ว ประโยค

นั้นกลบัก่อความรูส้กึประหลาดขึ้นในหวัใจของคนเรยีก แต่เขารบีปัดมนั

ทิ้งไปเสยีเมื่อหญงิสาวที่ก�าลงัหลบัเริ่มรู้สกึตวั

“อุย้ บอส ขอโทษค่ะ กานต์เผลอหลบัไปตั้งแต่เมื่อไหร่กไ็ม่รู ้แทนที่

จะได้อยูเ่ป็นเพื่อนชวนคยุ” วริากานต์อทุานออกมาทนัททีี่รูส้กึตวัตื่น และ

ตระหนกัได้ว่าตวัเองเผลอหลบัไปโดยไม่รู้ตวั

“ไม่เป็นไร อย่างน้อยฉันก็พาเธอมาถึงบ้านแล้วอย่างปลอดภัย”  

รดศิพูดพร้อมกบัส่งรอยยิ้มที่หญงิสาวเหน็ว่าใกล้กนัเหลอืเกนิ 

นาทีนั้นเองที่วิรากานต์รู้สึกตัวว่า บัดนี้เธออยู่ใกล้ชิดกับเจ้านาย

ของตวัเองมากเพยีงใด

“เอ่อ ค่ะ” 

ท่าทปีระดกัประเดดิของหญงิสาวท�าให้คนปลุกรู้สกึตวั รดศิถอย

หลังออกห่างจากตัวรถไปยืนรออยู่ข้างๆ เหมือนเดิม ในขณะที่อีกฝ่าย

กุลกีุจอลงมาจากรถ แต่ตดิที่ยงัมเีขม็ขดันริภยัคาดอยู่ ร้อนถงึคนที่เพิ่ง

ถอยออกมาหยกๆ ต้องชะโงกหน้ากลบัเข้าไปใหม่

“ขอโทษนะ แต่ถ้ามัวแต่รอ สงสัยเธอคงไม่ได้ลงจากรถ” เขา

กระซบิอยู่ข้างๆ ใบหู มอืเอื้อมไปปลดเขม็ขดันริภยัออกให้ ในขณะที่เธอ

แทบหลบัตาปี๋และกลั้นลมหายใจอย่างแขง็ขนั ระยะเวลาไม่กี่วนิาท ีช่าง

ยาวนานในความรู้สกึของหญงิสาวเหลอืเกนิ

นี่หากเธออีเมลกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้เมสันฟัง เขาจะต้องร้องกรี๊ด

ด้วยความตื่นเต้นเสยีเป็นแน่

“ลงมาสิ ถึงบ้านแล้ว” รดิศส�าทับอีกค�ารบ เมื่อเห็นว่าดีไซเนอร์

สาวคนใหม่ของ Jin ยังนั่งกะพริบตาปริบๆ อยู่บนรถโดยไม่ยอม

ขยบัเขยื้อนกายไปไหน

“ค่ะ” ค�าพูดของเจ้านายท�าให้วริากานต์ได้สตอิกีครั้ง 
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หญิงสาวรีบลงจากรถเพื่อที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์ของต่างจังหวัด 

เมฆครึ้มๆ ท�าให้อากาศที่น่าจะร้อนอบอ้าวกลบัเยน็สบาย หญงิสาวกวาด

สายตาไปรอบอาณาบริเวณกว้างขวางตรงหน้า มองเห็นบ้านหลังใหญ่ที่

ก่อสร้างจากอฐิแดงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลาง ถดัมาคอืเรอืนที่มขีนาด

เล็กกว่าลักษณะคล้ายกับเรือนหลังใหญ่ แต่ป้ายที่ปักไว้ตรงสวนหย่อม

ด้านหน้าท�าให้รู้ว่านั่นคือเรือนช่างเงิน ซึ่งคงเป็นสถานที่ผลิตเครื่องเงิน 

เครื่องถมดงัที่รดศิเคยเล่าให้ฟังคร่าวๆ 

เงาร่างของบ้านที่ก่อด้วยอิฐกับบรรยากาศยามโพล้เพล้ก่อความ

รู้สกึผ่อนคลายในทนัททีี่ได้สมัผสั สถานที่แห่งนี้เองที่รดศิเรยีกว่าบ้าน

“รีบเข้าไปข้างในเถอะ ค�่าแล้วเดี๋ยวน�้าค้างลงจะไม่สบายเอา”  

เจ้านายเอ่ยขึ้น เมื่อเห็นลูกน้องสาวยังคงเพลิดเพลินอยู่กับบรรยากาศ 

รายรอบ

“ขอกานต์อยู่ต่ออีกนิดนะคะ บ้านบอสสวยมาก สวยทั้งบ้าน 

แล้วกบ็รรยากาศ” หญงิสาวพดูขณะคว้ากล้องขึ้นมาเกบ็ภาพยามโพล้เพล้

ตรงหน้าเอาไว้อย่างไม่ยอมพลาดโอกาส

“ค่อยส�ารวจวันพรุ่งนี้ก็ได้ วันนี้เมฆครึ้มแล้ว อีกประเดี๋ยวฝน

คงจะเทลงมา ที่นี่ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี อีกอย่าง...ฉันหิว อยาก 

อาบน�้าพกัผ่อน ขบัรถมาทั้งวนั” เขาพูดก่อนก้าวน�าไป

“แต่กานต์…” หญงิสาวตั้งท่าจะค้าน

“ไม่มแีต่ เธอเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรก ยงัไม่รู้จกัใคร มาเดนิท่อมๆ 

อยู่รอบบ้าน ไม่กลวัโดนดกัตหีวัเอาหรอืไง” รดศิไม่พูดเปล่า คว้ามอืของ

คนที่ยงัอดิออดให้ออกเดนิตามไปทนัทโีดยไม่ปล่อยให้อกีฝ่ายได้ตั้งตวั 

วิรากานต์ที่ก�าลังถือกล้องค้างจึงต้องเร่งสาวเท้าตามชายหนุ่มไป

อย่างเสยีไม่ได้ “เดี๋ยวค่ะ แล้วกระเป๋า”

“กองไว้ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวจะมคีนมายกไปวางที่ห้องให้เอง” รดศิ 

พูดแล้วสาวเท้าขึ้นไปบนบ้าน โดยไม่ได้ปล่อยมือของคนถามอีกเลย 
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กระทั่งก้าวเท้าข้ามธรณีประตูบ้านเข้าไปเจอกับคนเก่าแก่ที่ดูแลบ้านหลัง

นี้มาตั้งแต่สมยัมารดาของเขา แล้วยงัเป็นแม่นมของเขาอกีด้วย

“มาถึงกันเสียที แม่ก็เป็นห่วง เห็นว่าเลยเวลาไปมาก กลัวจะไป

เกดิอุบตัเิหตุเสยีกลางทางแทบแย่” เพญ็เอ่ยออกมาด้วยความดใีจ ที่ได้

เหน็นายหวัที่รกัและเลี้ยงดูมาแต่เลก็แต่น้อยกลบัถงึบ้านอย่างปลอดภยั

“ขอโทษครับแม่เพ็ญที่ท�าให้เป็นห่วง พอดีผมต้องจอดรถให้เด็ก

อยากรู้อยากเห็นบางคนถ่ายรูปมาตลอดทางน่ะครับ ก็เลยมาถึงช้าไป 

สกัหน่อย” รดศิพดูพร้อมกบัปล่อยมอืของวริากานต์ แลว้สวมกอดหญงิ

สูงวยัท่าทางใจดทีี่แทนตวัเองว่าแม่ 

วิรากานต์เพ่งมองภาพตรงหน้าอย่างสนใจ นี่น่ะเหรอประธาน

บรหิารของอาณาจกัรอญัมณทีี่ยิ่งใหญ่

หญิงสูงวัยที่ยังคงเค้าความงามคมข�าแบบฉบับของสาวชาวใต้ ที่

แม้ผ่านวยัล่วงเลยมากย็งัคงงดงามอยูเ่สมอ เสื้อสขีาวลายลกูไม้กบัผ้าซิ่น

ที่ถงึแม้จะเป็นผ้าเนื้อดแีละเข้ากบับุคลกิอ่อนโยน แต่กย็งัคงห่างไกลจาก

ภาพของท่านประธาน วรจินดา จารุวาณิช ในจินตนาการของเธอเสีย 

เหลอืเกนิ

หลังจากรดิศโอบกอดผู้หญิงที่เขาเคารพเสมอแม่คนที่สองและ

ปล่อยให้นางได้กอดรดัและซกัถามจนพอใจแล้ว ชายหนุ่มจงึขยบัตวัเพื่อ

ที่จะแนะน�าใครอกีคนให้เพญ็ได้รูจ้กั หลงัจากเสยีมารยาทปลอ่ยให้หญงิ

สาวยืนรออยู่นาน โดยไม่ได้รับการแนะน�าอย่างถูกต้องในฐานะเจ้าของ

บ้าน

“แม่เพ็ญครับ ผมมีคนจะแนะน�าให้รู้จัก นี่วิรากานต์ ดีไซเนอร์ 

คนใหม่ของ Jin เธอจะมาพกักบัเราที่นี่ด้วยตลอดหนึ่งอาทติย์นบัจากนี้ 

ผมฝากแม่เพญ็ให้ช่วยดูแลเธอด้วยนะครบั” 

ค�าแนะน�าของรดิศท�าให้ผู้สูงวัยเลิกคิ้ว กระนั้นนางก็ยังสามารถ

เกบ็อาการและความแปลกใจเอาไว้ได้อย่างแนบเนยีน โดยไม่ท�าให้รดศิ
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และแขกสาวที่จดัว่าเป็นผู้หญงิสวยและน่ารกัได้สงัเกตเหน็

จะไม่ให้แปลกใจได้อย่างไรกนั เพราะนอกจากกนัต์แล้ว รดศิไม่

เคยพาผู้หญิงคนไหนมาที่บ้านหลังนี้ ที่ส�าคัญ วรจินดารับรู้เรื่องนี้แล้ว

หรอืยงั

“วิรากานต์ นี่แม่เพ็ญ แม่นมของฉันเอง ท่านเลี้ยงฉันมาตั้งแต่

เลก็ๆ เป็นเหมอืนแม่คนที่สองของฉนั” 

ค�าแนะน�าของรดศิดงึความคดิของเพญ็กลบัมาอยูท่ี่หญงิสาวตรง

หน้าอกีครั้ง นางแปลกใจที่ชายหนุม่แนะน�านางให้อกีฝ่ายได้รบัรู้มากเกนิ

กว่าปกตทิี่เขาเคยท�า

“สวสัดคี่ะคุณน้า” วริากานต์รบียกมอืไหว้หญงิสูงวยั 

ค�าบอกเล่าว่าเพ็ญคือแม่นมของเขาคลายความสงสัยในใจลง  

แต่จากการกระท�าและค�าแนะน�า ท�าให้เธอรูว่้าแม่เพญ็คนนี้มคีวามส�าคญั

กบัรดศิมากทเีดยีว

“ไหว้พระเถอะจ้ะหนู ความจริงน้าก็เป็นแค่แม่บ้านธรรมดาๆ 

เท่านั้นเอง นายหวัเขายกย่องน้ามากเกนิไป” เพญ็บอกเล่าเรยีบๆ ให้หญงิ

สาวคราวลูกรับรู้ แม้ในใจจะนึกนิยมชมชอบที่วิรากานต์แสดงกิริยา

อ่อนน้อม และไม่ถอืตวักบันางที่เป็นเพยีงแม่นมของรดศิเท่านั้น

นบัว่าผูห้ญงิคนนี้สอบผ่านในเบื้องต้น แต่หนึ่งอาทติย์นบัจากนี้จะ

เป็นเวลาส�าคญัของบททดสอบที่แท้จรงิต่างหาก

“ไม่ใช่หรอกค่ะ เพราะคุณน้าคือคนส�าคัญที่เป็นคนเลี้ยงบอสมา

ต่างหากล่ะคะ ไม่อย่างนั้นวนันี้เราคงไม่มเีจ้านายที่เก่งและดขีนาดนี้” 

“น้าเข้าใจแล้วว่าท�าไมวันนี้หนูถึงมาอยู่ที่นี่ จะว่าอะไรไหมถ้าน้า 

จะขอเรยีกหนดู้วยชื่อเล่นเหมอืนกบันายหวั” เพญ็พดูพร้อมกบัรอยยิ้มที่

คนฟังไม่เข้าใจเลยสกันดิ แต่ความอารขีองนางท�าให้วริากานต์ไม่ลงัเลที่

จะเอ่ยค�าอนุญาตออกมา

“ได้สคิะคุณน้า คดิว่ากานต์เหมอืนลูกหลานมาขออาศยัให้คุณน้า
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ดูแลสกัอาทติย์นะคะ” 

เรื่องท�าคะแนนกับคนแก่ หญิงสาวไม่เป็นสองรองใคร ใช่ว่าจะ

ต้องการพดูดเีพยีงเพื่อเอาหน้า เพยีงแต่เธอคุน้เคยกบัการคลกุคลอียูก่บั

แม่มาตั้งแต่เด็ก ที่ส�าคัญ หญิงสูงวัยก็มีลักษณะบางอย่างคล้ายๆ กับ

มารดาที่แสนใจดขีองเธอ จงึไม่ยากที่เธอจะสนทิใจด้วยโดยง่าย

“มวัแต่ชมกนัไปชมกนัมา ท้องผมร้องแล้วนะครบัแม่เพญ็ นี่ยงัไม่

ได้กินอะไรมาเลยตั้งแต่เที่ยง” รดิศโอดครวญก่อนที่แม่นมของเขาจะ

เผลอพูดอะไรออกไปมากกว่านี้ 

“ตายจรงิ หวิกนัมากไหมคะ แม่เตรยีมอาหารเอาไว้เรยีบร้อยแล้ว 

เชิญคุณๆ ไปล้างหน้าล้างตากันสักหน่อยดีกว่า เดี๋ยวแม่ให้เด็กไปอุ่น

กับข้าวแป๊บเดียว จะได้กินกันตอนร้อนๆ มาค่ะ หนูกานต์มากับแม่”  

หญงิสงูวยัฉวยข้อมอืของหญงิสาวผูเ้ป็นแขกให้สาวเท้าเดนิตามไป โดยที่

วริากานต์ไม่ได้เอะใจว่า หญงิสูงวยัเปลี่ยนค�าแทนตวัเองจาก ‘น้า’ ไปเป็น 

‘แม่’ เสยีแล้ว 

คนเดยีวที่เอะใจและเข้าใจในเจตนานั้นดกีค็อืชายผูเ้ป็นเจ้าของบ้าน

นั่นเอง รดิศส่ายศีรษะน้อยๆ ขณะเดินตามเข้าไปในบ้าน “แม่เพ็ญนะ 

แม่เพญ็”

วริากานต์นั่งเผชญิหน้าอยูก่บัเจ้าของบ้านที่โต๊ะอาหาร แม้ว่าจะมี

เพญ็มานั่งอยูข้่างๆ แต่การนั่งร่วมโต๊ะกบัเจ้านายท�าให้เธออดที่จะตื่นเต้น

ไม่ได้อยู่ด ี

เขายังอยู่ในชุดเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในความรู้สึกของเธอ 

กค็อื ชายผู้นี้ได้ถอดมาดรองประธานของ Jin ทิ้งไปเสยีแล้ว บุคคลตรง

หน้าเธอคอืชายหนุม่ที่อบอุน่และอ่อนโยนเสมอเมื่ออยูต่่อหน้าคนที่เขารกั

อย่างเพญ็ 

“ทานกนัเยอะๆ นะคะ มแีต่ของโปรดของนายหวัทั้งนั้น วนันี้แม่
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เข้าครวัลงมอืท�าด้วยตวัเองเลยเชยีว บางอย่างอาจจะสูฝี้มอืนายแม่ไม่ได้ 

แตน่ายหวัจะตอ้งชอบแน่ๆ” เพญ็เอ่ย ขณะตกัอาหารจานโนน้จานนี้ใส่ลง

ไปในจานของชายหนุ่มที่นั่งฝั่งตรงข้าม 

เพราะโต๊ะกลมในห้องนั่งเล่นเลก็ๆ แท้ๆ เชยีว ที่ท�าให้ต้องหนัหน้า

เข้าหากนัไปโดยปรยิาย แต่เหตุผลของรดศิกฟ็ังดูด ีเมื่อมกีนัแค่สามคน

จะตั้งโต๊ะที่ห้องอาหารใหญ่ท�าไมให้เสียเวลา เปลืองเนื้อที่ แถมดูวังเวง

ชอบกล โดยปกตแิล้วรดศิชอบรบัประทานอาหารในห้องนั่งเล่นมากกว่า

“แม่เพญ็เองกท็านบ้างเถอะครบั มวัแต่ตกัให้ผมจนจะล้นจานอยู่

แล้ว เดี๋ยวแขกของเราก็ได้กินข้าวเปล่ากันพอดี” เขาเอ่ยเย้าผู้หญิงสอง

คนไปในเวลาเดยีวกนั ขณะตกักบัข้าวไปวางในจานของทั้งคู่ 

ชายหนุ่มตักผัดสะตอกุ้งรสชาติจัดจ้านที่รู้ดีว่าเป็นของโปรดให้

หญงิสูงวยั เลอืกตกัต้มกระดูกหมูอ่อนใบชะมวงให้วริากานต์ เพราะไม่

แน่ใจว่าหญงิสาวทานเผด็ได้มากน้อยเพยีงใด 

รมิฝีปากหยกัยกยิ้มเมื่อเหลอืบเหน็แก้มของหญงิสาวเป็นสรีะเรื่อ

ขึ้นจากค�าเย้าหยอกของตวัเอง

“เป็นยังไงบ้างอาหารใต้ พอทานได้ไหม” เขามีน�้าใจเอ่ยถามแขก

สาวของบ้าน

“อร่อยค่ะ ต้มนี่ออกอมเปรี้ยวนดิๆ แต่กลมกล่อมแก้เลี่ยนได้ดี

มากเลย ยิ่งนั่งรถมานานๆ ยิ่งช่วยเรยีกน�้าย่อยได้มากทเีดยีวค่ะ คงเป็น

เพราะใบไม้นี่ใช่ไหมคะ” หญงิสาวเอ่ยถาม ขณะใช้ช้อนตกัใบไม้สนี�้าตาล

อ่อนที่สุกเปื่อยขึ้นมาดู

“นั่นละ ใบชะมวงที่ท�าให้ต้มกระดกูหมมูรีสชาตอิมเปรี้ยว ถ้าเป่ือย

มากๆ ฉันเองก็ตักผสมกับน�้าซุปเข้าปากเลย รสเปรี้ยวจากใบไม้จะ 

เจือจางลงไปอยู่ในน�้าซุปแทน ถ้วยนี้เป็นทีเด็ดของแม่เพ็ญทีเดียวนะ” 

เจ้าของบ้านหนุม่แนะน�า อมยิ้มเมื่อเหน็แขกสาวลองตกัน�้าซุปมาใส่ในช้อน

ที่มใีบชะมวงตดิอยู่แล้วน�าเข้าปากทลีะนดิ ก่อนจะกนิเข้าไปเตม็ค�า 
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รดิศลอบมองหน้าของเพ็ญที่นั่งยิ้มมองหญิงสาวอย่างเอ็นดูอยู่

กอ่นแลว้ โดยไม่คดิจะพดูอะไรให้อกีฝ่ายรูต้วัแต่อย่างใด วริากานต์สอบ

ผ่านในด่านของเพญ็ เหน็ทวี่าหญงิสาวคงอยู่ที่นี่อย่างสงบได้อย่างน้อยก็

หนึ่งอาทติย์เตม็ๆ โดยที่ไม่มใีครโทร. ไปรายงานมารดาของเขา

“อร่อยมากเลยค่ะ กานต์เพิ่งเคยทานเป็นครั้งแรก อย่างนี้ถ้ากลบั

กรงุเทพฯ ไป กานต์จะหาต้มกระดกูหมอู่อนใบชะมวงอร่อยๆ ที่ไหนทาน

ได้อกีล่ะคะคุณน้า” 

เมื่อได้ยนิว่าเป็นเมนูเก่งของเพญ็ วริากานต์จงึไม่รรีอที่จะเอ่ยชม 

ซึ่งค�าชมของเธอไม่ได้เกินจริง รสมือของแม่นมเจ้านายนั้นเข้าขั้นฝีมือ

ระดบักุ๊ก แต่เจ้าตวักลบัถ่อมตนว่ามารดาแท้ๆ ของรดศิท�าได้อร่อยกว่า

เสยีอกี 

หากเป็นจรงิดงันั้น วรจนิดา จารวุาณชิ คงจะเป็นผูห้ญงิที่เก่งรอบ

ด้าน ทั้งความสวย สง่า ความสามารถในหน้าที่การงานจนเป็นที่ประจกัษ์

ในต�าแหน่งนกัธรุกจิหญงิแถวหน้าของเมอืงไทย แถมยงัมเีสน่ห์ปลายจวกั

เป็นแม่ศรเีรอืนสมบรูณ์แบบขนาดนั้น ยากที่จะมหีญงิใดมาเทยีบเคยีงได้ 

หญิงสาวอดไม่ได้ที่จะแอบมองผู้ชายตรงหน้าอีกครั้ง รดิศมี

ต้นแบบเป็นผูห้ญงิที่ทั้งสวยและเก่งรอบด้านอยู่กบัตวั ผู้หญงิที่จะมโีอกาส

ก้าวเข้าไปยนืเคยีงข้างเขาได้ คงจะหายากยิ่งกว่างมเขม็ในมหาสมุทร

“ถ้าหนูกานต์อยากทานกใ็ห้นายหวัพามาที่นี่สคิะ รบัรองว่าแม่จะ

ท�าให้สุดฝีมอืเลยค่ะ” เสยีงของเพญ็ดงึแขกสาวออกจากภวงัค์ 

วิรากานต์เผลอสลัดศีรษะที่เธอปล่อยความคิดไปในเรื่องที่ไม่

เกี่ยวข้องกบัตวัเองอกีครั้ง 

หญิงสาวหันไปยิ้มกับผู้อาวุโสสูงสุดในห้องนั้น เธอรู้ดีว่าการมา

เยอืนนครศรธีรรมราชในครั้งนี้เป็นการออกมาท�างานนอกสถานที่เฉพาะ

กจิเท่านั้น เมื่อเสรจ็ธุระ ชวีติส่วนใหญ่ของเธอกค็งจะกลบัไปอยู่ที่ Jin 

และเริ่มต้นงานโพรเจกต์ใหม่ตามแต่ที่รดศิจะมอบหมายให้ท�า
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“แม่เพญ็ไม่ต้องห่วงหรอกครบั ถงึเราจะมาอยูท่ี่นี่แค่อาทติย์เดยีว

เพื่อให้กานต์ได้ศึกษาเครื่องเงินของคุณแม่ให้เต็มที่ แต่หลังจากกลับไป

เขาคงจะต้องลงมาที่นครฯ อีกบ่อยๆ เพราะผมตั้งใจจะมาดูแลเรื่อง 

เครื่องเงนิและเริ่มท�าการตลาด แล้วกจ็ะขยายไปต่างประเทศด้วย” รดศิ

ยิ้มละไม หนัไปสบตาวริากานต์ 

“ผมให้กานต์เป็นคนคุมโพรเจกต์นี้ แม่เพญ็คงได้ท�าอาหารให้เธอ

ทานอีกหลายมื้อครับ เผลอๆ เธออาจจะมาบ่อยจนพูดภาษาใต้ได ้

เสยีด้วย” รดศิอธบิายพร้อมรอยยิ้ม พลอยท�าให้วริากานต์ทราบแผนการ

คร่าวๆ ของเจ้านายเสยีด้วยเลย 

ถ้าเป็นอย่างที่ชายหนุ่มพูดจรงิคงจะดไีม่น้อย นอกจากวริากานต์

จะได้ออกแบบเครื่องเงินที่เธออยากท�ามานาน ยังมีโอกาสได้มาเที่ยว 

ภาคใต้บ่อยครั้งขึ้น แค่มาสมัผสัเพยีงเท่านี้เธอกร็ูส้กึว่าน่าอยู ่ผูค้นยิ้มแย้ม

เป็นกนัเอง จรงิใจ และที่ส�าคญั บรรยากาศสวยงามและสงบเงยีบ คง

ท�าให้เธอคดิงานดีๆ  ออกมาได้มากกว่าจะอุดอู้อยูแ่ต่ในกรงุเทพมหานคร 

เพ็ญลอบพิศใบหน้าของหญิงสาวที่นั่งก้มหน้ารับประทานอาหาร

อยู่เงียบๆ แรกทีเดียวนั้น นางเข้าใจแค่ว่าหญิงสาวคงติดตามรดิศมาดู

งานแค่ชั่วระยะเวลาไม่นานแล้วกก็ลบัไป แต่หากนายหวัไว้ใจมอบหมาย

โพรเจกต์งานส�าคญันี้ให้วริากานต์ดูแล นั่นย่อมหมายความว่า หญงิสาว

คนนี้จะต้องมคีวามส�าคญัมาก 

คนที่ใกล้ชิดอย่างนางรู้ดีว่า เรือนช่างเงินมีความส�าคัญต่อจิตใจ

ของนายแม่มากมายเพียงใด ซึ่งรดิศเองก็รับรู้ถึงความส�าคัญในข้อนี้มา

โดยตลอด 

‘หญิงสาวคราวลูกคนนี้มีสิ่งใดที่ท�าให้นายหัวไว้วางใจได้มากถึง

เพยีงนี้’ ผู้ที่อาบน�้าร้อนมาก่อนครุ่นคดิ

“ถ้าอย่างนั้นกด็เีลยค่ะ แม่จะได้ไม่เหงา ล�าพงันายหวัมวัแต่ท�างาน 

นานๆ ถงึจะมาหาแม่สกัท ีคราวนี้แม่จะได้ไม่ต้องง้อนายหวัอกีแล้ว” เพญ็
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แกล้งกระเซ้า ค่อนข้างมั่นใจว่า หากวริากานต์ไปๆ มาๆ ระหว่างกรุงเทพฯ 

กับนครศรีธรรมราช พ่อคุณทูนหัวของนางเองก็คงจะเจียดเวลาที่เคย 

ยุ่งยากกลบัมาหาได้บ่อยขึ้น

“อ้าว ไม่ทันไรแม่เพ็ญก็เห็นคนอื่นดีกว่าผมเสียแล้วหรือครับ”  

ชายหนุ่มแกล้งโอดไม่จรงิจงันกั ก่อนจะหวัเราะเบาๆ เมื่อเหน็วริากานต์

ท�าหน้าตาเหลอหลา ในขณะที่เพญ็แสร้งตแีขนเขาเบาๆ ไม่จรงิจงันกั ก่อน

ที่เขาจะตกัแกงส้มไข่ปลาให้วริากานต์เพิ่ม 

“ขอบคุณค่ะ”

“ไม่เผด็อย่างที่คดิใช่ไหม”

“กานต์ทานเผด็ได้ค่ะ แล้วแกงส้มนี่กอ็ร่อยมาก เมื่อก่อนกานต์มี

เพื่อนเป็นคนใต้ เขาเคยพาไปทานข้าวแกงใต้บ่อยๆ ขอบอกว่าชอบมาก

ค่ะ” เธออวด

“อ้าว แล้วกไ็ม่บอก ทแีรกฉนักก็ลวัว่าเธอจะทานเผด็ไม่ได้เลยตกั

ให้แต่จืดๆ ที่ไหนได้เป็นเซียนแกงใต้ซะงั้น เห็นทีว่ากันต์จะมีคู่แข่งแล้ว

นะนี่ รายนั้นกช็อบทาน แต่ทานทไีรกเ็ผด็จนต้องดื่มน�้าตามเป็นโอ่งทุกท”ี 

ชายหนุ่มเล่าข�าๆ

“จรงิหรอืคะ” เธอถามย�้าเหมอืนไม่อยากจะเชื่อ แต่กรู้็ดว่ีารดศิคง

ไม่โกหก

“กจ็รงิน่ะส ิ เขาชอบทานอาหารใต้มาก แต่จะไปทานที่ไหนกต็้อง

เหลียวมองรอบร้านให้แน่ใจว่าไม่มีสาวๆ นั่งอยู่ในร้าน เพราะกลัวจะ 

เสยีเชงิ” 

ค�าบอกเล่านั้นเรยีกเสยีงหวัเราะจากเพญ็ ซึ่งพอจะรูด้อียูแ่ลว้จาก

การที่กันต์เคยตามรดิศมาที่นี่ แล้วถูกวรจินดาบังคับให้กินคั่วกลิ้งจน 

หน้าแดงก�่า

“บอสเล่าเสยีนกึภาพตามออกเลยค่ะ พี่กนัต์ผวิขาวมาก ยิ่งทาน

เผด็เข้าไป ปากกจ็ะยิ่งแดง แค่คดิกอ็ยากเหน็แล้ว คงตลกน่าดู” 
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“ใช่ ตลกมาก” ค�าว่าพี่กนัต์ที่วริากานต์เอย่ถงึอย่างสนทิสนมท�าให้

เขารู้สึกหงุดหงิด แต่บรรยากาศในวันนี้ก็ดีเกินกว่าที่จะมาใส่ใจกับเรื่อง

เลก็น้อย อย่างน้อยวนันี้พนกังานใหม่ของ Jin กไ็ม่ท�าตวัเกรง็เมื่ออยู่ต่อ

หน้าเขาอกีแล้ว 

มื้อค�่าจบลงด้วยการเสร์ิฟผลไม้ โดยมวีริากานต์ตดิสอยห้อยตาม

เพ็ญเข้าไปในครัว แรกทีเดียวนางไม่ยอมเพราะอยากให้หญิงสาวได ้

พกัผ่อนตามสบาย แต่วริากานต์กลบัดื้อกว่าที่คดิ เมื่อสามารถท�าให้เพญ็

ใจอ่อนยอมให้เธอตามเข้าไปในครัวจนได้ ชายหนุ่มจึงถือโอกาสเดิน

ส�ารวจบ้านที่ไม่ได้กลบัมานานเกอืบเดอืน เป็นการช่วยย่อยอาหารไปด้วย

ในตวั

รดศิแทบไม่ได้คดิหาเหตุผลเลยว่า สาเหตุที่ท�าให้เขาเจรญิอาหาร

มากเป็นพเิศษจนต้องเตมิข้าวถงึสองครั้งนั้น เป็นเพราะความหวิจดั หรอื

เป็นเพราะอะไรกนัแน่

วริากานต์กลบัออกมาที่ห้องโถงด้านหน้าอกีครั้ง เพราะเพญ็ไล่ให้

ขึ้นไปพักผ่อนข้างบน ส่วนนางจะเป็นคนปิดไฟและส�ารวจครัวเป็นคน

สุดท้ายซึ่งเป็นหน้าที่ประจ�าวนั หญงิสาวจงึเดนิน�าออกมาก่อนโดยไม่รู้ว่า

จะหาทางขึ้นไปที่ห้องพกัได้อย่างไร เพราะไม่รูว่้าอยูต่รงส่วนไหนของบ้าน 

ที่ส�าคญั กระเป๋าของเธอบดันี้ไปนอนรอเจ้าของอยู่เสยีที่ใด

“แล้วจะหาห้องนอนถกูได้ยงัไงล่ะเนี่ย” เธอบ่นออกมา ตั้งใจจะยนื

รอเพญ็อยู่ตรงนี้ เพราะในบ้านนี้นอกจากรดศิแล้ว คงมแีต่นางเท่านั้นที่

ช่วยเธอได้ทุกเรื่อง

“กไ็ปกบัฉนัไง” เสยีงห้าวทุ้มดงัแทรกขึ้นมา รดศิก้าวออกมาจาก

หลงัแจกนัลายมงักรใบใหญ่ อาการยกมอืขึ้นทาบอกของวริากานต์บ่งบอก

ว่าเธอคงตกใจไม่น้อย ท�าให้รดิศเปิดยิ้มอีกครั้งโดยที่ไม่มีเสียงหัวเราะ

เลด็ลอดออกมา แต่เพยีงเท่านี้กท็�าให้คนเป็นแขกอายได้ไม่ยากเลย 
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“บอส ตกใจหมดเลยค่ะ นกึว่าขึ้นไปพกัผ่อนแล้วเสยีอกี” 

“ฉนักเ็ดนิเล่นอยู่แถวๆ นี้ย่อยอาหารรอเธอ” 

เขาตอบกลบัมาเรยีบๆ แต่ค�าพูดนั้นกลบัก่อความรู้สกึประหลาด

ขึ้นในหวัใจของคนฟัง 

“เธอคดิว่าเจ้าบ้านที่ไหนจะปล่อยให้แขกยนืเคว้งอยู่กลางบ้าน แล้ว

ตวัเองไปนอนพกัสบายใจเฉบิล่ะ” 

ค�าพูดต่อมาของรดิศ ท�าให้หัวใจที่เพิ่งจะพองฟูอ่อนยวบลง เขา

แค่เป็นห่วงเธอตามประสาเจ้าของบ้านที่ดเีท่านั้นเอง

“แต่บอสไม่จ�าเป็นต้องอยู่รอด้วยตัวเองก็ได้นี่คะ น้าเพ็ญก็อยู่ 

เดี๋ยวกค็งพากานต์ไปที่ห้องได้” 

เธอแย้งด้วยความเกรงใจ ส�านกึถงึสถานะของตวัเองดวี่าเขาเป็น

ถงึรองประธานใหญ่ของ Jin ในขณะที่เธอเป็นเพยีงมดงานเกดิใหม่ตวัหนึ่ง 

เท่านั้นเอง

“จะไปรบกวนคนแก่ท�าไม นี่กเ็กอืบสามทุ่มแล้ว เป็นเวลาพกัผ่อน

ของแม่เพญ็ ตามฉนัมาดกีว่า” 

เขาเดินน�า แต่คนที่ถูกชวนกลับยังยืนนิ่งตรงต�าแหน่งเดิม ไม่

ขยบัเขยื้อน

“ท�าไมยงัยนืนิ่งอยู่อกีล่ะ” รดศิหนักลบัมาถาม 

“เอ่อ... คอื” วริากานต์พูดไม่ออก ได้แต่ยนืจ้องหน้าเจ้านาย 

แม้ว่าเธอจะเคยไปใช้ชวีติอยูต่่างประเทศถงึสองปีเตม็ แต่เมื่อกลบั

มาอยู่ที่เมอืงไทย การจะเดนิตามหลงัผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปยงัห้องนอนกด็ู

จะเสี่ยงเกนิไป แม้ว่าจะรู้สกึอุ่นใจยามที่อยู่ใกล้เขามากเพยีงใด แต่ความ

เชื่อใจเพยีงเท่านี้เพยีงพอหรอืที่จะเสี่ยง

“ฉนัแค่จะไปส่งเธอที่ห้องเท่านั้น ไม่ต้องห่วงหรอก ห้องนอนของ

เธออยูห่่างจากห้องของฉนัที่อยูร่มิสดุ ส่วนห้องนอนแขกที่จดัไว้ให้เธออยู่

ตดิกบัห้องของคณุแม่อกีท”ี รดศิอธบิายเสยีงเรยีบ ไม่บอกความรูส้กึใดๆ
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“มแีค่เราที่พกัอยู่สองคนเท่านั้นหรอืคะ แล้ว...น้าเพญ็” วริากานต์

ปล่อยค�าพูดให้หยุดค้างเอาไว้ ไม่แน่ใจว่าควรจะพูดสิ่งใดต่อไป

“แม่เพญ็พกัห้องรมิบนัได อยูก่่อนห้องเธออกีห้อง ชั้นเดยีวกบัเรา

นี่แหละ คราวนี้จะไปได้หรอืยงั” เขาถามเสยีงเข้มขึ้นจนคนฟังรู้สกึได้

“เอ่อ ค่ะ ไปค่ะไป” หญงิสาวพูดไม่ทนัจบ กแ็ทบจะต้องวิ่งตาม

เจ้าของบ้านขึ้นบนัไดไป ไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมท่าทขีองเขาจงึได้หุนหนัเช่น

นี้

ในที่สดุเธอกว็ิ่งตามมาทนั เมื่อรดศิหยดุยนือยูห่น้าประตหู้องห้อง

หนึ่ง เมื่อเธอก้าวไปถงึ อกีฝ่ายกเ็ปิดประตูรอท่า แล้วผายมอืเชญิให้เธอ

เข้าไปข้างใน

“นี่ห้องของเธอ กระเป๋ารออยู่ในห้องเรยีบร้อยแล้ว”

“ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่กรุณา” หญงิสาวพมึพ�าขอบคุณ สมัผสั

ได้ถงึท่าทหี่างเหนิ มนึตงึ ไม่แน่ใจว่าเกดิอะไรขึ้น

“ไม่เป็นไร เข้าไปพกัเถอะ เดนิทางเหนื่อยมาทั้งวนั พรุ่งนี้ไม่ต้อง

รบีตื่น สกัสายๆ หน่อยค่อยลงไป ฝันดนีะ” รดศิปรบัน�้าเสยีงของตวัเอง

ให้อ่อนลง

“ค่ะ กานต์คงจะหลับเป็นตายแน่ๆ” เธอแทบจะท�าหน้าไม่ถูกกับ

ค�าว่า ‘ฝันด’ี และท่าททีี่เปลี่ยนไปมาอย่างรวดเรว็ของรดศิ

“แค่หลบักพ็อ เพราะถ้าเธอเป็นอะไรไป ฉนัคงไม่ชอบใจนกั” 

เขาเอ่ยแย้ง ก่อนที่จะสาวเท้าเดนิจากไป ทิ้งหญงิสาวเอาไวต้รงนั้น 

พร้อมกบัความไม่เข้าใจที่เกดิขึ้นมาอกีระลอก

“เขาพูดแบบนั้นมนัหมายความว่ายงัไง” 

สญัชาตญาณบางอย่างบอกเธอว่า ความรูส้กึของเธอและท่าทขีอง

รดศิ สมควรที่จะถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ ไม่ควรที่เธอจะใส่ใจค้นหาเหตุผล

แม้จะบอกตวัเองเช่นนั้น แต่ค�่าคนืนี้ วริากานต์สบัสนเกนิกว่าจะ

นอนหลบัฝันดดีงัที่รดศิอวยพร กว่าหญงิสาวจะหลบัสนทิได้จรงิๆ กป็า
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เข้าไปเกอืบรุ่งสาง 

โดยที่เธอเองกไ็ม่รูว่้า ที่ห้องรมิสดุถดัไปจากห้องนอนของเธอห้อง

ที่สอง ใครบางคนกน็อนพลกิไปพลกิมาเกอืบจะค่อนคนืเช่นเดยีวกนั



4
ร่องรอยอารยธรรม

แม้เจ้าของบ้านจะอนุญาตให้วิรากานต์นอนตื่นสายได้เนื่องจาก

การเดนิทางไกล แต่เพราะอากาศแสนบรสิุทธิ์จากบานหน้าต่างที่เปิดเพื่อ

รบัลมโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรบัอากาศอย่างบ้านเรอืนในเมอืงหลวง ท�าให้

เธอรู้สึกตัวตื่นตั้งแต่หกโมงเช้า หญิงสาวรีบตวัดผ้าห่มออกจากตัวแล้ว

วางเท้าลงบนพื้นพรมหน้าเตยีงไม้สี่เสาที่มม่ีานสขีาวโปร่งบงัเอาไว้ จากนั้น

กส็าวเท้าเดนิตรงไปยงับานหน้าต่างที่มุมห้องด้านหนึ่ง

ท้องฟ้าปรากฏแสงสสี้มร�าไร พร้อมกบัสายลมพดัเอื่อยวูบเข้ามา

ด้านใน จนท�าให้ชุดนอนบางๆ สขีาวของเธอไม่อาจต้านทานลมหนาวนั้น

ได้ หญิงสาวห่อไหล่เข้าหากัน หากไม่คิดผละจากมุมที่เธอก�าลังชื่นชม

ธรรมชาตใินยามเช้า เสยีงนกร้องดงัแว่ว เปิดรอยยิ้มสดใสจากหญงิสาว

ชาวกรุงที่เพิ่งมาเยือนดินแดนทางใต้เป็นครั้งแรกในชีวิต ภาพทิวเขาสูง

สลับซับซ้อน ทิวไม้ลดหลั่นไกลๆ แม้แต่ต้นไม้ในอาณาบริเวณเรือน 

หลังนี้ที่เติบใหญ่ให้ร่มเงา บ่งบอกว่าได้รับการดูแลจากเจ้าของบ้านเป็น

อย่างดี ดอกจ�าปีสีขาวส่งกลิ่นหอมข้างบานหน้าต่าง ยิ่งก่อให้เกิดความ

รู้สกึสดชื่น สวยงาม 

ท้ายที่สดุ วริากานต์ยอมละสายตาจากทวิทศัน์ตรงหน้ากลบัมายงั

หัวเตียง เพื่อคว้ากระเป๋ากล้อง และสาวเท้าเร็วๆ กลับไปที่หน้าต่าง 

อกีครั้ง
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“วิวสวยขนาดนี้จะอดใจไม่ถ่ายได้ยังไง ขอเก็บภาพหน่อยนะเจ้า

นกน้อย” เธอเงยหน้าแพนกล้องไปยังนกกระจิบคู่หนึ่งที่เกี้ยวกันอยู่บน

ปลายยอดกิ่งจ�าปี ความเหนด็เหนื่อยเมื่อยล้าตลอดเมื่อวานปลาสนาการ

จนหมดสิ้น 

หญงิสาวถ่ายรปูนกคูร่กัอกีหลายรปูจนมนัพากนับนิลบัหายไปจาก

กิ่งจ�าปี เธอจึงจับภาพที่มันบินโผเคียงกันออกไปสู่โลกกว้างยามเช้า

ท่ามกลางแสงสสี้มของดวงตะวนัที่ค่อยๆ สาดแสงแรงกล้าขึ้นทุกที

“นี่เป็นการมาท�างานที่คุ้มมากจรงิๆ” หญงิสาวกดชตัเตอร์อกีสอง

สามครั้ง เมื่อเหน็ว่าแดดแรงขึ้นจงึสาวเท้ากลบัไปยงัเตยีงนอนแล้วลงมอื

เกบ็ที่นอน เปิดกระเป๋ารื้อเสื้อผ้า แล้วตรงเข้าห้องน�้าไปอย่างอารมณ์ดี

เกอืบเจด็โมง แขกของบ้านกเ็ดนิลงมายงัห้องโถงใหญ่ ตรงไปยงั

ห้องนั่งเล่นเลก็ที่ใช้เป็นสถานที่รบัประทานอาหารเมื่อคนื เมื่อไม่พบใคร

จึงเดินเลี่ยงออกมาแล้วตรงเข้าไปในครัว แน่ใจว่าป่านนี้เพ็ญคงก�าลัง

เตรยีมอาหารเช้าอยู่เป็นแน่ 

หญงิสาวเดนิเข้าไปไม่ทนัถงึห้องครวั กไ็ด้พบกบัเพญ็ที่เดนิตรงมา

จากห้องโถงใหญ่หน้าบ้านเสยีก่อน

“คณุกานต์ตื่นแล้วหรอืคะ หวิหรอืยงั แม่ยงัไม่ได้ตั้งโต๊ะเลย เพราะ

นายหัวบอกว่าวันนี้จะลงมาสายๆ หน่อย เพราะเมื่อวานเดินทางกันมา 

ทั้งวนั ให้ตั้งโต๊ะสกัแปดโมง นี่กเ็ลยยงัไม่ได้เริ่มท�าอะไรเลยค่ะ” เสยีงร้อง

ทกัดงัมาแต่ไกล ก่อนจะส่งขนัเงนิที่อยู่ในมอืให้เดก็สาวที่เดนิตามหลงัมา

ด้วยกนัรบัไปถอืแล้วล่วงหน้าตรงเข้าไปในครวั

“บอสบอกกานต์อย่างนั้นเหมอืนกนัค่ะ แต่ที่นี่อากาศดมีาก กานต์

เลยตื่นเช้าขึ้นมาสูดอากาศ ถ่ายรูปจนเพลนิ กเ็ลยลงมาด้านล่างค่ะ คุณ

น้าไปตกับาตรมาหรอืคะ” หญงิสาวถาม เพราะเหน็ถาดเงนิในมอืเดก็สาว

ที่ถอืเข้าไปในครวั

“ค่ะ แม่ไปตกับาตรมา ที่นี่พระจะมาบณิฑบาตทุกเช้าตอนหกโมง
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ครึ่ง แม่พาเดก็ๆ ออกไปตกัทุกวนั เวยีนวนัละคน” เพญ็เล่าด้วยรอยยิ้ม

“ยังงั้นหรือคะ ดีจังค่ะ พรุ่งนี้กานต์ขอลงมาตักบาตรด้วยคน 

นะคะ อยู่ที่บ้านกานต์ไม่ค่อยได้ตามแม่ไปตกับาตรเท่าไหร่เพราะต้องไป

เรยีนค่ะ จบออกมากไ็ปต่อที่มลิานเลย นานๆ ทถีงึจะมโีอกาสได้ไปวดัไทย

ที่โน่น มช่ีวงที่กลบัมาจากมลิานนั่นแหละค่ะได้พกัสองอาทติย์ เลยมเีวลา

พาแม่ไปตระเวนท�าบุญ” เธอเล่าด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข

“เอาสคิะ ถ้าคุณกานต์ไม่เหนื่อย” เพญ็อนุญาตด้วยสายตาชื่นชม

เอ็นดู ที่เด็กรุ่นใหม่จบเมืองนอกเมืองนายังมีจิตใจใฝ่อยู่กับการท�าบุญ

ตกับาตร

“คุณน้าอย่าเรยีกกานต์ว่าคุณเลยค่ะ เรยีกชื่อเล่นของกานต์เฉยๆ 

กพ็อ กานต์เป็นแค่พนกังานของ Jin คนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่คุณน้าเป็น

ถงึผู้ใหญ่คนส�าคญัที่เลี้ยงบอสมา” 

ถ้อยค�าที่วิรากานต์ใช้ให้ความส�าคัญกับเพ็ญ นั่นยิ่งท�าให้ความ

นยิมในตวัหญงิสาวคนนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็

“ถ้าอย่างนั้นแม่จะเรียกหนูว่าหนูกานต์ แล้วหนูก็เรียกแม่ว่าแม่

เหมือนกับนายหัวดีไหมคะ” ข้อเสนอของเพ็ญท�าให้หญิงสาวคราวลูก

ขมวดคิ้ว เธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หญงิสูงวยัต้องการจะดสี�าหรบัเธอด้วยหรอื

เปล่า แล้วรดศิจะคดิอย่างไรกบัเรื่องนี้

เขาจะคดิว่าเธอกล้าตตีนเสมอเขาหรอืไม่

“แม่เอน็ดหูนเูหมอืนลกูเหมอืนหลาน อกีอย่าง แม่กไ็ม่มลีกูสาวกบั

เขาสกัคน ถ้ามเีดก็สาวที่น่ารกัๆ อย่างหนูกานต์มาเรยีกว่าแม่ แม่คงจะมี

ความสุขมาก” เพญ็ให้เหตุผลที่คนฟังยากจะปฏเิสธ

“กไ็ด้ค่ะ แม่เพญ็”

“ดีมากจ้ะ ว่าแต่หนูหิวหรือยัง จะหาอะไรทานรองท้องก่อนรับ

อาหารเช้าพร้อมนายหวัไหมจ๊ะ”

“กานต์ยงัไม่หวิเลยค่ะ ว่าแต่ในครวัมอีะไรให้กานต์ช่วยหรอืเปล่า
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คะ” หญิงสาวเสนอตัวอย่างยินดี เพราะรู้สึกถูกชะตากับเพ็ญมากเป็น

พเิศษที่ให้ความเอน็ดูเธอ

“วนันี้แม่ท�าติ่มซ�าเสริ์ฟเป็นอาหารเช้าค่ะ นายหวัไม่ได้ชมิฝีมอืแม่

นานแล้ว รบัรองว่าร้านไหนๆ กไ็ม่สู้ฝีมอืแม่ได้หรอกค่ะ เดก็ๆ คงทยอย

นึ่งอยู่ แม่ว่าจะไปท�าข้าวต้มกุ้งหม้อเล็กๆ เห็นว่าวันนี้จะพากันออกไป 

ข้างนอก จะได้อยู่ท้องมากขึ้น”

“ออกไปข้างนอกหรอืคะ บอสไม่เหน็บอกกานต์เลย แม่เพญ็ทราบ

ไหมคะว่าไปที่ไหน” วริากานต์ขมวดคิ้วถาม

“แม่ไม่ทราบหรอกค่ะ นายหวัไม่ได้บอกไว้ เดี๋ยวหนูกานต์คงต้อง

ไปถามนายหวัเอาเอง”

“ถ้าอย่างนั้น ตอนนี้ให้กานต์ไปช่วยท�าข้าวต้มกุ้งนะคะ กานต์อยู่

ว่างๆ ไม่มอีะไรท�า” หญงิสาวอาสาอกีครั้ง

“เดี๋ยวกต็้องออกไปท�างานแล้วนะคะ จะเหนื่อยเสยีเปล่าๆ”

“ไม่หรอกค่ะ วนันี้ยงัไม่เหนื่อย เพราะยงัไม่ได้ท�าอะไรเลย ช่วงไหน 

ว่างๆ กานต์ขอเข้าไปช่วยในครัวนะคะ แล้วถ้ากานต์เริ่มท�างานเมื่อไหร่

จะไม่มากวนใจแม่เพญ็เลยค่ะ” เธอรบัปากแขง็ขนั

“เอาอย่างนั้นกไ็ด้ค่ะ”

“แต่กานต์ท�าอาหารไม่เก่งนะคะ เคยแต่เป็นลูกมอืหยบิจบั แล้วก็

เป็นแผนกล้างให้แม่เท่านั้นเอง” วริากานต์ออกตวั

“ดเีลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นถ้าว่างจากงานมาหาแม่นะคะ แม่จะหดัให้ท�า

อาหารง่ายๆ ที่เป็นของโปรดนายหวัค่ะ” เพญ็ขยบิตาแล้วสาวเท้าน�าเข้าไป

ในครวั

“ของโปรดบอส ท�าไมต้องของโปรดบอสด้วยคะ แม่เพญ็คงจะรกั

บอสมาก ถงึได้หายใจเข้าออกเป็นบอสไปเสยีหมด” หญงิสาวบ่นพมึพ�า 

ก่อนจะก้าวเท้าตามผู้สูงวยัเข้าไปในครวัโดยไม่คดิอะไร

แปดโมงตรง โต๊ะอาหารเช้าในห้องนั่งเล่นห้องเลก็กต็ั้งเสรจ็เรยีบ-
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ร้อย วริากานต์ช่วยล�าเลยีงจานติ่มซ�า ขณะที่มะนาวช่วยจดัซอสและจาน

ตั้งบนโต๊ะสามที่ด้วยกนั

“น่าทานทั้งนั้นเลยค่ะ แค่ชดุติ่มซ�านี่กานต์ว่าคงไม่มกีระเพาะเหลอื

ไว้ใส่ข้าวต้มกุ้งแน่ๆ ค่ะ” เธอหนัไปบอกกบัแม่ครวัเอก

“น่าทานก็ทานเยอะๆ ค่ะ แต่ต้องเหลือท้องไว้ชิมข้าวต้มกุ้งด้วย 

เพราะเป็นฝีมอืตวัเอง” เพญ็พูดพร้อมกบัหวัเราะเบาๆ

“ฝีมอืกานต์ที่ไหนกนัล่ะคะ กานต์เป็นแค่ลกูมอืเท่านั้นเอง แม่เพญ็

ต่างหากที่เป็นคนปรุง” หญงิสาวแย้ง 

ยงัไม่ทนัที่เพญ็จะได้เอ่ยตอบ เสยีงนุ่มทุ้มของใครบางคนกด็งัขึ้น

มาเสยีก่อน

“หอมมาแต่ไกลอย่างนี้ แม่เพ็ญท�าของอร่อยมายั่วผมอีกแน่เลย

ใช่ไหมครบัเนี่ย” 

วริากานต์ตื่นเต้น ไม่กล้ามองหน้าเจ้านาย รู้สกึแปลกยิ่งกว่าตอน

ที่เธอได้เหน็หน้าเขาครั้งแรกเสยีอกี

“มาแล้วเหรอคะ มานั่งเลยคะ่ วนันี้มตีิ่มซ�าของโปรดนายหวั แถม

มีข้าวต้มกุ้งที่หนูกานต์ตื่นมาช่วยแม่ท�าด้วยนะคะ” เพ็ญโฆษณาเสร็จ

สรรพ ขณะกุลีกุจอรั้งเก้าอี้ออกแล้วดึงตัวชายหนุ่มที่เลี้ยงดูมาแต่เล็ก 

แต่น้อยให้นั่งลง จากนั้นกห็นัมาจบัแขกสาวของบ้านให้นั่งลงอกีคน เสร์ิฟ

กาแฟให้ชายหนุ่มและน�้าส้มส�าหรบัวริากานต์และตวัเอง

ติ่มซ�าของเพ็ญอร่อยอย่างที่บอก แต่วิรากานต์จะเจริญอาหาร

มากกว่านี้ถ้าไม่ตดิกบัความรู้สกึบางอย่างที่ก่อกวนหวัใจ เป็นความรู้สกึ

ที่เธอไม่เข้าใจและรู้สึกกลัวในเวลาเดียวกัน ในขณะที่รดิศกลับดูเจริญ

อาหารมากเป็นพเิศษ เธอยิ้มเมื่อเขาตกัฮะเก๋าไปเป็นเข่งที่สาม ในขณะที่

ของอย่างอื่นเขาชมิไปอย่างละเข่งเท่านั้นเอง 

ถ้าจะมคีนรูใ้จผูช้ายคนนี้กค็งหนไีม่พ้นผูห้ญงิที่เลี้ยงดเูขามาคนนี้

นี่เอง เพญ็พูดเอาไว้ไม่มผีดิว่ารดศิจะต้องกนิฮะเก๋าไม่น้อยกว่าสามเข่ง
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“อ้าว อิ่มแล้วหรอืคะนายหวั” เพญ็ถามเมื่อเหน็รดศิวางส้อมในมอื 

“ผมอยากจะชมิข้าวต้มด้วยน่ะครบั ถ้ากนิติ่มซ�าจนเตม็พุง ไม่มทีี่

ว่างให้ข้าวต้มแล้วแม่เพ็ญจะน้อยใจขึ้นมา คราวนี้ผมอดทานของอร่อย

ละยุ่งเลย” รดศิพูดพร้อมกบัรอยยิ้มที่อาจท�าให้สาวๆ ทั้งเมอืงตาพร่าได้ 

วริากานต์ถอืโอกาสวางส้อมเมื่อชมิติ่มซ�าจนครบทกุอย่าง ยอมรบั

ว่านี่เป็นติ่มซ�าที่อร่อยที่สุดเท่าที่เธอเคยกนิมาเลยทเีดยีว

“มะนาวตกัข้าวต้มให้นายหวักบัหนกูานต์เรว็” ผูอ้าวโุสสดุหนัไปสั่ง

เดก็ที่ยนืคอยอยู่มุมห้อง ซึ่งฝ่ายนั้นกร็บีท�าตามแต่โดยดี

“ข้าวต้มกุ้งนี่อร่อยมากเป็นพเิศษนะครบัแม่เพญ็” 

ค�าชมของรดศิท�าให้แม่นมของเขายิ้มร่า “แม่ว่าแม่กท็�าเหมอืนกนั

ทกุครั้งนะคะ สงสยัส่วนที่ท�าให้อร่อยเป็นพเิศษจะเป็นเพราะฝีมอืของหนู

กานต์จรงิมั้ยจ๊ะ” เพญ็ตั้งข้อสนันษิฐาน ก่อนจะหนัมองมายงัหญงิสาวที่

นั่งรบัประทานข้าวต้มของตวัเองไปเงยีบๆ

“ไม่หรอกค่ะ กานต์ไม่ได้ท�าอะไรเลย เป็นลูกมอืเท่านั้นเอง” เธอ

ตอบอายๆ รู้สกึได้ว่าเพญ็จงใจล้อเธอเล่น ไม่แน่ใจว่าค�าชมของเจ้านาย

จรงิเทจ็เพยีงใด

“แต่ฉันคิดว่าอาจจะจริงอย่างที่แม่เพ็ญบอกนะ” ค�าเปรยของ 

ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ท�าให้หญงิสาวพูดไม่ออกเอาเสยีเลย 

วริากานต์ก้มหน้ารบัประทานข้าวต้มกุง้ไปเงยีบๆ แม้จะรู้สกึขึ้นมา

บ้างว่าข้าวต้มกุ้งชามนี้กอ็ร่อยเป็นพเิศษอยู่เหมอืนกนั

“ท�าไมถงึพากานต์มาที่นี่ล่ะคะ” วริากานต์เปิดปากถาม เมื่อรดศิ

ขับรถเข้ามาจอดที่ลานจอดรถของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเธอ

สงัเกตเหน็จากป้ายชื่อด้านหน้าของตวัวดัและปลยีอดพระเจดย์ีธาตุสทีอง

อร่ามที่สงัเกตเหน็มาแต่ไกล

“มานครฯ ถ้ามาไม่ถงึวดัพระมหาธาตุกแ็สดงว่ายงัมาไม่ถงึนครฯ 
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น่ะส”ิ เขาหนัมาตอบสั้นๆ ตามเคย

“ไหนว่าวนันี้เราจะมาท�างานกนัไงคะ”

“นี่แหละ ส่วนหนึ่งของงานในวนันี้” 

รดศิตอบแค่นั้น ก่อนจะเปิดประตูรถออกไป จากนั้นเดนิน�าหญงิ

สาวไปตามทางเดนิที่ปลูาดด้วยอฐิตวัหนอน ทกุย่างก้าวทอดช้า ไม่รบีเร่ง 

ราวกบัอยูใ่นภาวะส�ารวม ท�าให้วริากานต์ไม่กล้าเอ่ยปากถามค�าใด ได้แต่

เดนิเคยีงข้างกนัไปเงยีบๆ 

เมื่อผลักความสงสัยออกจากใจ ความเงียบสงบของบริเวณโดย

รอบของสถานที่อนับรสิทุธิ์ท�าให้จติใจของวริากานต์พลอยเบกิบานไปด้วย 

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองปลียอดสีทองอร่ามขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ 

พนมมอืขึ้นหว่างอกแล้วยกขึ้นจดหน้าผาก เกดิความสงบและความอบอุน่

วาบขึ้นในจติใจ ปลอดโปร่งและมคีวามสขุอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชวีติ 

หญงิสาวยนืสงบนิ่งอยู่อย่างนั้น สรรพสิ่งรอบกายน�าเธอออกห่าง

จากความวุน่วายทั้งหมดทั้งปวง อะไรบางอย่างกระซบิเตอืนให้เธอคุ้นเคย

อย่างประหลาด เธออาจจะเคยมาที่นี่เมื่อนานมาแล้ว วนันี้จงึได้มวีาสนา

กลบัมาอกีครั้งกเ็ป็นได้

วิรากานต์สงบจิตใจ เอ่ยขออนุญาตเก็บภาพเป็นที่ระลึก เมื่อ 

ลดมอืลงกม็สีายลมอ่อนๆ พดัมาสมัผสัผวิกายจนรู้สกึได้ หญงิสาวคลี่

รอยยิ้ม ก่อนจะยกกล้องขึ้นเกบ็ภาพสูงสุดของปลยีอดสทีองสกุปลั่งของ

องค์พระบรมธาตุเจดยี์ ที่เรอืงรองด้วยหวัใจศรทัธาอนัแรงกล้า

“มีเรื่องเล่าว่า ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุ 

คู่บ้านคู่เมืองนคร นอกจากความงดงามและคุณค่าแห่งศิลปะโบราณ  

สถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ที่สบืทอดกนัมานานแล้ว ในยามที่แสงจากพระอาทติย์

ฉาบลงมาต้ององค์พระบรมธาตุเจดีย์ให้เรืองรองสุกปลั่งไปด้วยสีทอง

อร่ามนั้น แม้แต่เงายงัมยิอมทาบทอดตกต้องผนืดนิเป็นที่น่าอศัจรรย์นกั” 

รดิศเปรยขึ้น เมื่อเห็นคนข้างกายยกกล้องประจ�าตัวขึ้นถ่ายภาพองค์
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พระบรมธาตุเจดยี์ศกัดิ์สทิธิ์ที่เขาเคารพศรทัธา

“บอสพดูจรงิหรอืคะ มนัจะเป็นไปได้อย่างไรกนัที่องค์พระธาตจุะ

ไร้เงา” ค�าถามพร้อมกบัสหีน้าและแววตาค้นหาของวริากานต์ เรยีกรอยยิ้ม

จากผู้เล่าได้มากพอสมควร ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอจะสงสยัเช่นนั้น เพราะ

เป็นเรื่องที่น�าพาให้หลายคนยอมเดนิทางมาพสิูจน์กนัถงึที่

“เดี๋ยวหลงัจากที่เราขึ้นไปกราบด้านบนแล้ว ผมจะพาคุณตระเวน

เกบ็ภาพให้ทั่วทกุมมุรอบองค์พระบรมธาตเุจดย์ีเลยเอาไหม” รดศิยนืยนั

ด้วยค�าพูดและแววตาที่บ่งบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

“กานต์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามนัจะเป็นไปได้จรงิๆ แต่เราจะมเีวลา

มากขนาดนั้นเลยหรือคะ อาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อรอให้แสงอาทิตย์

ตกตรงปลายยอดแล้วส่องกระทบลงมา” หญงิสาวพมึพ�าขณะเงยหน้าขึ้น

ไปมองปลียอดสีทองอร่ามนั้นอีกครั้ง เพิ่มความศรัทธาในหัวใจมากขึ้น

ไปอกีโดยไม่รู้ตวั

“มนัเป็นเรื่องที่ท�าให้หลายคนอยากจะมาพสิูจน์ คนเก่าแก่มเีรื่อง

เล่าสบืต่อมาว่า ถ้าหากวนัใดมคีนเหน็เงาจากองค์พระธาตุตกต้องผนืดนิ

ทางทศิใด แสดงว่าจะเกดิเหตุร้ายขึ้นทางทศินั้น ดงันั้นผู้คนจงึภาวนาให้

ไม่มใีครเหน็เงาตกจากองค์พระบรมธาตุเจดยี์จะเป็นการดทีี่สุด” เขายิ้ม

มากขึ้นเมื่อเหน็สหีน้าทึ่งของหญงิสาวร่วมทรปิ รอยยิ้มที่เปิดเผยมากขึ้น

นั้นเองที่ท�าให้วริากานต์เอะใจ

“สรปุว่ามนัเป็นเรื่องจรงิหรอืเปล่าคะ บอสท�าหน้าแปลกๆ” หญงิสาว

ถามอย่างไม่ไว้ใจ

“ถ้าอยากจะรู้ค�าตอบก็ต้องตามฉันมา” รดิศเดินน�าไปข้างหน้า 

ปล่อยให้หญิงสาวก้าวเท้าตามไปเงียบๆ แต่เมื่อเห็นวิรากานต์หันไปถ่าย

ภาพมณฑปที่ตั้งบนเนนิสูง เขาจงึอธบิายเสยีงเรยีบว่า

“ภายในมณฑปนั้นเป็นที่ประดษิฐานของรอยพระพทุธบาทจ�าลอง

สลกัอยู่บนแผ่นศลิา สร้างในสมยัรชักาลที่ 5 ส่วนภายในซุ้มใกล้บนัได
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ทางขึ้นสู่รอยพระพุทธบาทเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินทราย

สมัยศรีวิชัย ปางนาคปรกองค์หนึ่ง เรียกกันว่าพระบุญมาก มีความ

ศกัดิ์สทิธิ์มาก ผูค้นที่ศรทัธาจะมาขอบตุรและโชคลาภอยูเ่สมอ” เขาพนม-

มอืขึ้น 

“อยากขึ้นไปกราบไหม” เจ้าของเสยีงอ่อนโยนเอ่ยถาม

“ค่ะ” เธอตอบรบัง่ายๆ เรยีกรอยยิ้มจากคนข้างกายได้อกีครั้ง 

“ขึ้นไปกราบองค์พระบรมธาตเุจดย์ีก่อนกแ็ล้วกนั ขากลบัเดี๋ยวจะ

พามาแวะกราบ” ชายหนุ่มสรุปง่ายๆ ก่อนจะพาเธอเดินฝ่าเปลวแดดที่ 

เริ่มแรงขึ้นทุกขณะไปยงัประตูทางเข้า 

รดศิมาหยดุอยูห่น้ารปูหล่อชายหญงิมฉีตัรทองก�าบงั จากลกัษณะ

เครื่องทรง วริากานต์เดาได้ไม่ยากว่าน่าจะเป็นเครื่องทรงของกษตัรย์ิหรอื

เชื้อพระวงศ์ 

“แดดยงัไม่แรงมาก เธอรอตรงนี้ก่อนนะ ฉนัจะไปซื้อดอกไม้ธูป

เทยีนมาให้” รดศิเดนิไปที่ซุ้มขายดอกไม้ ปล่อยให้คนรอได้แต่เกบ็ความ

สงสยัเอาไว้ในใจ หากท�าอะไรไม่ได้มากนอกจากพนมมอืไหว้แล้วเอ่ยขอ

อนุญาตถ่ายรูปเกบ็เป็นที่ระลกึ 

เมื่อหญิงสาวลดกล้องลง จึงได้รู้ว่าชายหนุ่มกลับมายืนเคียงข้าง

เธอเช่นเดมิ เขาส่งดอกไม้ธปูเทยีนให้เธอหนึ่งชดุ ในมอืของเขายงัมดีอกไม้ 

ธปูเทยีนอยูอ่กีหลายชดุ แสดงว่าน่าจะมอีกีหลายจดุที่จะต้องสกัการบชูา

ภายในบรเิวณวดัแห่งนี้

“นี่คือเจ้าฟ้าหญิงเหมชาลาและเจ้าชายทนทกุมาร ผู้อัญเชิญ

พระบรมสารีริกธาตุคือพระทันตธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายมา

ประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้ว ซึ่งก็คือที่ตั้งเมืองนครศรีธรรมราชใน

ปัจจบุนั” ชายหนุม่อธบิายเรยีบเรื่อย เขาเหน็ดวงตาของหญงิสาวข้างกาย

จ้องมองทั้งสองพระองค์ด้วยความชื่นชม

“เราเข้าไปด้านในกันเถอะ แดดเริ่มจะแรงแล้ว อยู่ตรงนี้นานๆ 
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เดี๋ยวจะเป็นลมแดด” รดศิเดินน�าหญงิสาวเข้าสู่ประตูทางเข้าในเขตพระ

ระเบยีง

“ขอต้อนรบัสู่พระอารามหลวงชั้นเอกชนดิวรมหาวหิาร ตอนนี้เรา

ก�าลังจะเข้าไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ ‘พระ

ธาตุทองค�า’ ตามลักษณะเด่นของส่วนปลายยอดพระเจดีย์ที่สร้างด้วย

ทองค�าแท้เรยีกว่าปลยีอด สูงถงึหกวาหนึ่งศอก พระบรมธาตุเจดยี์ที่เรา

เหน็เป็นทรงลงักาหรอืระฆงัคว�่า ซึ่งถูกบูรณะใหม่ ครอบพระเจดยี์องค์

เดิมที่เป็นศิลปะแบบศรีวิชัย หลายคนเชื่อว่ามีส่วนคล้ายพระบรมธาตุ

ไชยา” รดศิอธบิาย ก่อนจะเดนิน�าไปยงัสถานที่จุดธูปเทยีน

“อธษิฐานให้ดนีะ แล้วค�าขอของเธอจะเป็นจรงิ” เขาพูดเมื่อเหน็ว่า

หญงิสาวจดุเทยีนและธปูจากตะเกยีงน�้ามนัเรยีบร้อย จากนั้นจงึเป็นฝ่าย

นั่งลงกล่าวค�าบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เมื่อหันไปหาหญิงสาวที่นั่ง 

เคยีงข้างกนั กพ็บว่าเธอก�าลงัหลบัตาอธษิฐานอย่างตั้งใจ ชายหนุ่มหยบิ

กล้องของเธอขึ้นมาเกบ็ภาพเอาไว้

เมื่อวริากานต์เงยหน้าลมืตาขึ้นมาพบกบัสายตาของเจ้านายที่ก�าลงั

จ้องมองมา กเ็กดิความรู้สกึแปลกๆ เช่นกนั

“ขออะไรนานเชยีว” รดศิถามโดยไม่ใส่ใจค�าตอบมากนกั เมื่อเหน็

อกีฝ่ายเอาแต่อมยิ้ม จงึลุกขึ้นยนืและฉุดมอืเธอขึ้น

“เดี๋ยวค่ะบอส แล้วดอกไม้นี่ล่ะคะ”

“ดอกไม้ส�าหรบัถวายใน ‘พระวหิารมหาภเินษกรมณ’์ หรอืที่เรยีก

กันติดปากว่า ‘วิหารพระทรงม้า’ ด้านในจะมีบันไดทางขึ้นสู่ลานประ-

ทกัษณิเพื่อสกัการะพระเจดย์ีธาตดุ้านบน เรารบีไปกนัเถอะ ก่อนที่คนจะ

เยอะ” คราวนี้เขาเดนิน�าไปโดยที่ไม่ได้ปล่อยมอืเธอ 

ขณะนั้นเองก็มีขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุผ่านเข้ามา รดิศคิดว่าคงมี

บคุคลส�าคญัมาที่นี่จงึได้มกีารแห่ผ้าขึ้นเป็นกรณพีเิศษเพื่อห่มผ้าพระบฏ

บูชาพระบรมธาตุเจดยี์ จงึรบีฉุดข้อมอืหญงิสาวให้เข้าไปใต้ร่มผ้าเหลอืง
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ผนืยาวที่มผีู้คนต่อแถวกนัยกขึ้นเหนอืศรีษะนั้นด้วย วริากานต์ได้แต่ท�า

ตามด้วยความตื่นตาตื่นใจ วูบหนึ่งเธอรู้สึกขนลุกขึ้นอย่างประหลาด 

อกีครั้ง

“ประเพณสี�าคญัของการมานมสัการพระบรมธาตเุจดย์ีคอืการห่ม

ผ้าพระบฏบูชาพระบรมธาตุเจดยี์ เรยีกพธินีี้ว่า ‘แห่ผ้าขึ้นธาตุ’ ซึ่งจะจดั

ขึ้นทุกวนัมาฆบูชาและวนัวสิาขบูชาของทุกปี แล้วกใ็นงานเทศกาลสารท

เดือนสิบ โดยในวันแรกจะมีพิธีและขบวนแห่ผ้าพระบฏขึ้นห่มองค์

พระบรมธาตุเจดยี์ เปลี่ยนผ้าผนืเก่าเป็นผนืใหม่ ฉนัมาเป็นประจ�าเกอืบ

ทุกปีในงานเดือนสิบ เพราะคุณแม่เคยมาขอลูกจากองค์พระบรมธาตุ

เจดยี์จากงานนี้” 

ค�าพูดของชายหนุ่มท�าให้คนที่ก�าลังตื่นตากับขบวนแห่ผ้าตาโตยิ่ง

ขึ้นไปอกี

“นี่บอสพูดจรงิหรอืคะ ถ้าอย่างนั้นบอสก.็..”

“ใช่ แม่บอกเสมอว่าฉันเป็นลูกพระธาตุ ท่านเคยมาขอพรเอาไว้ 

และที่ท่านเชื่ออย่างสนิทใจก็เพราะความสามารถพิเศษของฉันบางอย่าง

ที่ท่านเคยขอเอาไว้ ซึ่งมันผิดแผกจากคนในตระกูลที่ไม่เคยมีใครท�าได้

เลย จะเรยีกว่าฉนัมคีวามสามารถพเิศษนี้เพยีงคนเดยีวในตระกูลกเ็ป็น

ได้ มนัเลยยิ่งท�าให้ท่านมคีวามศรทัธามากขึ้น ถ้าเธออยากจะขอลูกบอก

นะ ฉนัจะพามาเอง” 

รดิศปิดประโยคด้วยค�าพูดที่ท�าให้คนฟังใบหน้าแดงซ่าน ผิด

ลักษณะของผู้หญิงที่ผ่านการเล่าเรียนเมืองนอกและมีความมั่นใจค่อน

ข้างสูงไปมาก 

วริากานต์ผนิใบหน้าหลบดวงตาคูค่มออกไปนอกผนืผ้าสเีหลอืงซึ่ง

ปกคลุมอยู่เหนือศีรษะ ไม่อยากจะต่อค�ากับเขาให้เข้าตัวไปมากกว่านี้ 

กริยิานั้นเรยีกรอยยิ้มที่มุมปากจากคนตวัโตได้อกีครั้ง หนุ่มสาวสองคน 

ใช้มือข้างหนึ่งจับผืนผ้า ส่วนอีกมือหนึ่งนั้นเกาะกุมกันไม่ยอมปล่อย  
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เดนิตามขบวนแห่ไปด้านหน้าด้วยความรู้สกึผลบิานในหวัใจ

ขบวนแห่ผ้าขึ้นสูบ่นัไดพญานาคที่มสีิ่งศกัดิ์สทิธิ์ลดหลั่นตามล�าดบั

ชั้น เพื่อคุ้มครองและเฝ้าประตูทางขึ้นสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ด้านบน  

คนตัวโตกุมมือเธอไม่ยอมปล่อย เดินน�าไปข้างหน้า หันมากระซิบบอก

ก่อนจะหนักลบัไป “ส�ารวมใจให้สงบแล้วไปเวยีนประทกัษณิด้วยกนั เดี๋ยว

เสรจ็แล้วฉนัค่อยลงมาอธบิายให้เธอฟัง ตอนนั้นจะเกบ็ภาพด้วยกไ็ด้”

ท�าไมเธอถงึไม่ขดัขนื ปล่อยให้เขาจบัยดึมอือยู่อย่างนี้ แถมยงัอุ่น

วาบขึ้นในหวัใจ

วิรากานต์ตั้งสติและน�าตัวเองกลับไปสู่ความสงบได้อีกครั้ง ก้าว

เดนิตามคนข้างหน้าไปอย่างมั่นคง ปลดปล่อยความว้าวุ่นภายในใจทิ้งไป 

ระลกึถงึแต่องค์พระรตันตรยัเป็นที่พึ่ง 

เวลาผ่านไปจนเวยีนประทกัษณิครบสามรอบ ขบวนแห่ผ้ากห็ยดุลง 

พร้อมกับการน�าผ้าขึ้นไปผูกรอบองค์พระธาตุ รดิศวางผ้าในมือลงแล้ว

ก้มลงกราบ วิรากานต์ท�าตามชายหนุ่มในทันที และเมื่อเงยหน้าขึ้นมา 

อกีครั้ง เขากส็่งเหรยีญเหรยีญหนึ่งให้แก่เธอ

“อธษิฐานแล้วโยนเหรยีญขึ้นไปด้านบน ถ้าเหรยีญไม่ตกลงมา และ

ขึ้นไปชั้นสูงเท่าไหร่ ค�าอธษิฐานของเธอกจ็ะเป็นจรงิ และสมัฤทธผิลมาก

ขึ้นเท่านั้น” รดศิแบมอืให้หญงิสาวหยบิเหรยีญ 

‘ขอให้ความอบอุน่นี้คงอยูเ่สมอ ไม่จางหายไปไหน’ หญงิสาวพนม-

มอืขึ้น แล้วเอ่ยค�าอธษิฐานในใจ

เหรยีญลอยขึ้นสู่ด้านบนตามแรงโยนของผูเ้ป็นเจ้าของ รดศิถ่ายภาพ

ขณะที่เหรยีญก�าลงัลอยสงูขึ้นไปตกด้านบนชั้นพกัองค์พระบรมธาตุเจดย์ี

“ค�าอธษิฐานของเธอเป็นจรงิแล้ว” ค�าพดูยนืยนัของชายหนุ่มท�าให้

วริากานต์อมยิ้ม

“ยิ้มอย่างนี้บอกได้ไหมว่าขออะไร แต่เธอคงจะไม่อยากบอกเพราะ

กลัวว่ามันจะไม่เป็นจริงใช่ไหม” เขาพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆ เมื่อเห็น
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“ตามฉนัมาทางนี้ดกีว่า” ชายหนุ่มชวนอกีครั้ง ก่อนจะเดนิน�าย้อน

กลับไปทางเดิม ผ่านประตูทางขึ้นมาบนลานประทักษิณรอบองค์พระ

เจดยี์ 

“ตรงนี้คือจุดที่ตรงกับประตูทางเข้าของวัด ซึ่งเป็นทิศที่ตรงกับ

พระราหูประจ�าอยู่” ชายหนุ่มอธิบายพร้อมกับล้วงมือเข้าไปในถุงผ้า 

ใบเล็กที่ถือติดมือมาตั้งแต่ลงจากรถ แล้วหยิบระฆังทองกับระฆังเงิน 

ใบน้อยขึ้นมาถอืเอาไว้ จากนั้นกห็ยบิใบโพส่งให้เธอพร้อมกบัปากกา

“เขยีนชื่อของเธอลงไปส”ิ 

วริากานต์ท�าตามอย่างว่าง่าย เพราะเพิ่งสงัเกตเหน็วา่มรีาวส�าหรบั

แขวนระฆงัใบเลก็ ที่มแีขวนอยู่ก่อนหน้าบ้างประปราย

“คนที่นี่จะน�าระฆงัมาถวายองค์พระบรมธาตุเจดย์ีเพื่อเป็นสริมิงคล” 

รดศิอธบิาย ก่อนจะเขยีนชื่อของตวัเองลงไปต่อท้ายจากชื่อของเธอ

“เอ๊ะ ท�าไมต้องเขยีนชื่อเอาไว้ด้วยกนัล่ะคะ” หญงิสาวทกัท้วง แต่

กไ็ม่ทนัเสยีแล้ว

“มาท�าบุญด้วยกัน ก็ต้องเขียนคู่กันสิ เผื่อชาติหน้าจะได้เจอกัน 

อกีไง” 

วริากานต์ผนิหน้าหน ีเพราะไม่อาจสู้ประกายตาของอกีฝ่ายได้ จงึ

เดนิเลี่ยงออกไป พร้อมกบัหยบิกล้องคนืจากเจ้านายหนุม่ไปด้วย ท�าทวีน

ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ทั้งที่ใจเต้นรัว 

หวั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

นี่เธอเป็นอะไรไปเสยีแล้ว


