บทนํา

ฟลิกซ ซาวีเย

ฟี ลิกซ ซาวีเย กําลังคิดอะไรอยูนะเหรอ ยากที่จะมีคนคาดเดา

ความคิดของอภิมหาเศรษฐีหนุม หนึ่งในผูบริหารระดับสูงของวิกทอรีกรุป
ผูนี้ได
เขาคือหนึ่งในผูทรงอิทธิพลที่ถูกเรียกวาเปน ‘มาเฟยทางธุรกิจ’
ว า กั น ว า การเคลื่ อ นไหวของพวกเขาสามารถสั่ น สะเทื อ นวงการธุ ร กิ จ
ระดับโลกไดงายเพียงแคพลิกฝามือ
ฟลิกซ ซาวีเย เปรียบไดกับมันสมองสําคัญของวิกทอรีกรุป เขามี
สายตายาวไกล ถึงขนาดโอดิน อัลวาเกร ผูบริหารระดับสูงอีกคนของ
วิกทอรีกรุป กลาวถึงฟลิกซไววา เขาคือบุรุษที่แกกอนวัยอันควร เพราะมี
สายตาที่ยาวมาก
คนที่ตองติดตองานกับฟลิกซ มักจะเกรงกลัวเขา สวนคนที่ทํางาน
กับเขา นอกจากความเกรงกลัวแลว ก็ยังมีความเคารพในความสามารถ
ของฟลิกซ ซาวีเย เขาใหเกียรติคนที่ทํางานกับเขา แตฟลิกซไมใชคนใจดี
เขายินดีทจี่ ะจายไมอนั้ เพือ่ คนทีท่ าํ ประโยชนใหเขาได คนทีท่ าํ งานหนัก
6 คูกัดมาเฟย

และคุม คา จะไดรบั ผลตอบแทนทีส่ มนํา้ สมเนือ้ แตสาํ หรับคนทีท่ าํ งานหนัก
แตทํางานแบบไรประสิทธิภาพ ฟลิกซจะไรซึ่งความปรานีดวย เขาจะตัด
คนประเภทนี้ออกไปจากเครือขายธุรกิจของเขาทันที
การแขงขันภายในวิกทอรีกรุปนั้นสูงมาก แตมันก็เปนเรื่องปกติของ
องคกรที่ประสบความสําเร็จ ใหผลตอบแทนกับพนักงานในระดับที่สูงมาก
วิกทอรีกรุปไรซึ่งความปรานีกับพนักงานที่ทําประโยชนใหพวกเขาไมได
แตวิกทอรีกรุปจะไมเอาเปรียบขีดความสามารถของพนักงาน
สวนคนที่ใกลชิดและถึงขั้นสนิทกับฟลิกซ จะรูวาเขาเปนคนที่มี
อุปนิสัยและบุคลิกภายนอกที่ขัดแยงกันสูงมาก
ฟลิกซเปนบุรุษที่มีใบหนาคอนไปทางเปนผูชายหนาสวย บุคลิก
ภายนอกเขาเหมือนคนใจเย็นยะเยือกราวกับนํา้ แข็ง แตฟล กิ ซไมใชคนใจเย็น
ฟลิกซ รักสงบ แตก็ชอบมีเรื่อง ถาหากมีใครสะกิดตอมอารมณ
รุน แรงของเขา เขาเป น ชายหนุ  ม หน า สวยผู  รั ก การท อ งเที่ ย ว หลงใหล
ธรรมชาติ ชอบอยูใ นทีป่ ราศจากผูค น แต…สถานทีแ่ หงนัน้ จะตองไมลําบาก
ตองเพียบพรอมดวยความสะดวกสบาย
ฟลิกซรักสัตว รักธรรมชาติ เหมือนจะเปนบุรุษที่มีความรักอยาง
เหลือเฟอ แตฟลิกซกลับไมคอยรักมนุษยดวยกันสักเทาไร และตอนนี้
บุรุษผูที่ไมคอยมีใจเอ็นดูมนุษยดวยกันนั้น ก็กําลังกวาดสายตามองไปยัง
ผูรวมโตะประชุม
ทุกคนมีอาการทีเ่ รียกไดวา อกสัน่ ขวัญแขวน การเผชิญหนากับฟลิกซ
ซาวีเย เปนชวงเวลาของการทรมานประสาทของพวกเขามากทีส่ ดุ แมกระทัง่
โอดิน อัลวาเกร หนึ่งในผูบริหารระดับสูงผูนาเกรงขาม เขาก็ไมทําใหผูคน
ตองหวาดผวาแบบนี้ โอดินเปนคนอารมณฉุนเฉียวแบบเปดเผย
“มันยากถึงขนาดนั้น?”
ตุบ! โครม!
“ขออภัยครับ”
กัณฑกนิษฐ
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เสียงแฟมรวงลงบนพื้น คําถามสั้นๆ ของฟลิกซทําใหบางคนบนโตะ
สติหลุดไปชัว่ ขณะ ชายหนุม เลือ่ นใบหนาชาๆ หันมองไปทีบ่ รุ ษุ ผูน นั้ เขาเพิ่ง
กมลงไปเก็บแฟมเอกสารขึน้ มา แตพอสบตากับฟลกิ ซ มือก็ออ นลาหมดแรง
ทําแฟมเอกสารรวงจากมืออีกครั้ง
“ขออภัยครับคุณฟลิกซ”
ฟลิกซนิ่วหนา คิ้วเขมของเขาขมวดเขาหากันเล็กนอย เปนอีกครั้งที่
คนกมเก็บเอกสารมือออน จนคนที่นั่งขางๆ ตองกมตัวลงไปเก็บให
“ทําใจดีๆ ไวนะ”
เอยปากบอกกับคนทีส่ ติหลุดไปแลว ฟลกิ ซไมพดู อะไรอีก เขาโบกมือ
เพื่อใหทุกคนออกไปจากหองประชุม ซึ่งเปนหองประชุมเล็กที่มีประตูเชื่อม
กับหองทํางานของเขา
ในวิกทอรีกรุป หองทํางานของผูบริหารระดับสูงจะมีหองประชุม
สวนตัวดวย หองประชุมใหญจะถูกเปดใชในกรณีทมี่ กี ารประชุมวาระสําคัญ
เปนตนวาการประชุมประจําไตรมาส หรือการประชุมเพือ่ ตัดสินใจเรือ่ งสําคัญ
ที่ผูบริหารระดับสูงตองเขารวมการประชุมมากกวาหนึ่งคน
ถาเปนการประชุมงานในความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง
คนนั้นๆ สวนมากแลวจะมีการเรียกประชุมเล็กในหองประชุมสวนตัวที่
เชื่อมกับหองทํางานของพวกเขา วันนีก้ เ็ ชนกัน ฟลกิ ซเรียกประชุมผูเ กี่ยวของ
ในหองประชุมสวนตัว
และถึงแมในหองประชุมจะเปดเครื่องปรับอากาศจนเย็นฉํ่า แต
คนที่อยูในหองประชุมกลับรูสึกรอนรน คงมีแคฟลิกซคนเดียวที่ไมรูสึก
แบบนัน้ ชายหนุม นิว่ หนามองคนทีน่ งั่ อยู เขาโบกมือใหไปแลวก็ยงั ไมไปกัน
อีกอยางนั้นเหรอ
“ออกไปไดแลว”
คําสั่งของฟลิกซ ทําใหพวกเขาทั้งแปดคนขยับตัวลุกขึ้นยืนตัวตรง
พรอมกัน ทั้งหมดโคงศีรษะทําความเคารพฟลิกซ ทุกคนควาแฟมเอกสาร
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ของตัวเองมาถือไวในเวลาไลเลี่ยกัน และเดินเรียงแถวกันออกไปจากหอง
ประชุมเหมือนหุนยนต
“เปนอะไรกัน”
ฟลิกซไมไดรูสึกโกรธ เขาหมายความตามที่ถามจริงๆ เขาตองการ
ทราบวางานทีเ่ ขาตองการความคืบหนามันยากเกินไปอยางนัน้ เหรอ ถึงไมมี
ใครทําสําเร็จ ถามันยากเกินไป เขาก็จะไดพิจารณาเรื่องนี้อยางรอบคอบ
อีกครั้ง อาการนิ่วหนาก็เพื่อแสดงออกถึงความสงสัย แตดูเหมือนทุกคน
จะแปลความหมายในคําถามและการแสดงออกของเขาผิดไปหมด
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เจาแมปะการัง

การคาภายในตลาดแถบชานเมืองของจังหวัดหนึ่งในปริมณฑล

เขตใกลชิดติดกับเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครคลาคลํ่าไปดวยพอคา
แมคาและลูกคาที่มาเดินจับจายใชสอยกันอยางคึกคัก ชื่อของตลาดของ
จังหวัดที่ขึ้นชื่อวาเปนจังหวัดที่มีผลไมชื่อดังอยางทุเรียนอรอยมากและ
แพงมากมีชื่อวา ‘ตลาดมั่งคั่ง’
เจาของตลาดคือคุณนายบานเย็น ปกหลักมั่งคั่ง ซึ่งเปนเศรษฐีมาย
เจาของที่ดินผูหวงสมบัติ ไมคิดจะขายที่ดินกินตอนแก เพราะคุณนาย
บานเย็นนั้นคิดวาชีวิตที่เปนอยูก็รมเย็นเปนสุขพอแลว คุณนายบานเย็น
ขึ้นชื่อเรื่องความ งก เหนียว เค็ม แตไมเอาเปรียบคนอื่น
ตลาดมั่งคั่ง การเงินสะพัดทุกวัน เปนตลาดที่สะอาด แบงโซนการ
คาขายชัดเจน เปนตลาดขนาดกลางที่ทํารายไดใหกับพอคาแมคาในตลาด
แมไมมั่งคั่งเทาเจาของตลาด แตก็หาเงินกันไดคลองมือ พอคาแมคาจึง
ปกหลักอยูท นี่ ไี่ มไปไหน แมจะมีตลาดหลายแหงเกิดขึน้ ในชวงนี้ แตกข็ ายดี
สูตลาดมั่งคั่งไมได
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พื้นของตลาดเทดวยปูนทําความสะอาดงาย แบงล็อกแตละรานคา
ชัดเจน มีหลังคากันแดดกันลม หลังคาสูงโปรงเพือ่ ใหอากาศถายเท ทีจ่ อดรถ
ก็กวางขวาง ดานหนาแบงเปนที่จอดรถมอเตอรไซคและจักรยาน พื้นที่
ดานหลังสําหรับจอดรถยนต
ในโซนร า นค า ติ ด แอร ข องตลาด ก็ มี ซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต ร า นอาหาร
รานขายยา รานตัดผม และรานคาอีกหลากหลาย พื้นที่สวนตลาดติดแอร
มีทั้งหมดสิบสองล็อก ก็ถูกเชาเต็มทุกล็อก สวนพื้นที่ตลาดปกตินั้นไมตอง
พูดถึง จํานวนล็อกรานคามีหนึ่งรอยยี่สิบล็อก พอคาแมคาที่เชาที่ได
จะเกาะหนึบไมยอมใหล็อกขายของตองถูกยึด
การซื้อขายจะเริ่มตนตั้งแตหกโมงเชาจนถึงสองทุมเปดทุกวันไมมี
วันหยุด นอกจากนี้ยังมีการควบคุมราคาขายสินคาใหเหมาะสม รานที่ขาย
ของเกินราคา มีราคาสูงจนเกินไป คุณนายบานเย็นจะยึดแผงคืน ถือวา
เอาเปรียบผูบริโภค
พอคาแมคาในตลาดไมมีใครกลาหือกับคุณนายบานเย็น ที่สามารถ
ชี้เปนชี้ตายอนาคตทางการเงินของพวกเขาได นอกจากนี้คุณนายบานเย็น
ยังขึ้นชื่อเรื่องปากจัด ดาไฟแลบไดสามวันสามคืนไมซํ้ากัน ถาหากมีการ
แขงขันการดา คุณนายบานเย็นคงกวาดแชมปทุกรายการ
ตอนนีค้ ณ
ุ นายบานเย็นในวัยหาสิบปความจีด๊ จาดแซบซีด้ ยอมลดลง
แตคุณนายบานเย็นก็มีตัวตายตัวแทนรับชวงทํางาน มือขวาคนนั้นคือ
หลานสาวคนเล็กที่ทั้งเหนียว งก เค็มไมตางกัน ปะการัง ปกหลักมั่งคั่ง
เปนผูหญิงแตมีลูกนองผูชายตามเปนพรวน
“พี่ๆ จา รวมถึงลุงปานาอาทั้งหลาย นองรังมาแลวจา!”
เสียงตะโกนทักทาย แมวาจาหวานแหวว แตเสียงไมไดหวานแบบนั้น
เสียงของปะการังคือการสงสัญญาณ ปะการังจะมาที่ตลาดมั่งคั่งทุกเย็น
ไมใชเพื่อเก็บคาเชาแผง เพราะคาเชาแผงนั้นมีการเก็บเปนรายเดือน แต
ปะการังมาเพื่อเก็บดอกเบี้ยเงินกูรายวัน
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‘เจาแมปะการัง’
คือชื่อที่คนรูจักเธอ หญิงสาวเขี้ยว เค็ม ยอมหักไมยอมงอ เธอคิด
ดอกเบี้ยเงินกูรอยละสามบาท ลูกคาของเธอถึงเยอะมาก แตถาลูกคา
เรื่องเยอะ ปะการังก็ไมไวหนาเหมือนกัน
“รูหนาที่ของตัวเองกันนะ ไมตองใหพูดเยอะ มันเจ็บคอ”
ปะการังไมไดมาคนเดียว ขางหลังของเธอยังมีลูกนองรางยักษ
คนหนึ่ ง ผิ ว ขาวชื่ อ สว า ง อี ก คนผิ ว คลํ้ า ชื่ อ นํ้ า หมึ ก ทั้ ง สองคนทํ า หน า ที่
เหมือนเปนพี่เลี้ยงกึ่งบอดี้การดของปะการังในชุดหมีสีเขม
เพราะตอนกลางวันปะการังจะทํางานในอูซอมรถที่เธอเปนเจาของ
อูซอมรถเปดอยูพื้นที่ขางๆ ตลาดมั่งคั่ง นอกจากใหลูกนองทํางานแลว
ปะการังก็ยังลงมือทําดวยตัวเอง เธอเปนคนขยัน อดทน หนักเอาเบาสู
ทํางานตัวเปนเกลียวมาตั้งแตแรกรุน
“พี่สวาง พี่หมึก”
ปะการังเรียกชือ่ สวางกับนํา้ หมึกก็รหู นาที่ คนหนึง่ หยิบถุงผาออกมา
อีกคนสงสมุดเลมยาวกับปากกาใหกับปะการัง หญิงสาวรับสมุดกับปากกา
มาถือไว
“สวัสดีจะหนูปะการัง”
“สวัสดีจะปา เรียกเสียงออนเสียงหวาน คงไมคิดขอผัดผอนหรอก
นะจะ เพราะถารังไดยินคําวาผัดหรือชา รังจะไมมีความสุข”
ปะการังพูดจาดี แตเธอก็มีกฎเหล็กของตัวเองและไมยอมผอนปรน
คนที่อยากจะขอผัดไปอีกสักวันถึงกับเหงื่อตก ลวงมือเขาไปในกระเปาเพื่อ
หยิบเงินสงใหปะการังแตโดยดี
“ไมหรอกจะ เตรียมไวใหแลวจะ”
“ขอบคุณจะ เรือ่ งผัดผอนนะรังไมปลืม้ ไมชอบมากๆ ตอนมายืมเงิน
ก็ทําสัญญากันชัดเจน มีลูกหนี้ดีๆ แบบนี้ รังก็มีความสุขจะ”
“นาก็มีความสุขที่ไดเปนลูกหนี้ของหนูรังจะ แหะ แหะ”
12 คูกัดมาเฟย

ปะการังดึงเงินออกมาจากมือของลูกหนี้ ที่มองตามเงินดวยสายตา
อาลัยอาวรณ หญิงสาวจดลงในสมุดแลวก็เดินไปที่รานตอไป ลูกหนี้ของ
ปะการังในตลาดแหงนีค้ อื พอคาแมคา ประมาณแปดสิบเปอรเซ็นต สวนลูกคา
ก็มีลูกหนี้ของเธอไมนอย
“เจอหนารังแลวไมตอ งรีบกลับกันนะจะ สองมือลวงกระเปา สองเทา
กาวเขามา แลวมาจายชําระหนีร้ งั นะจะ รังจะไดมคี วามสุข แตถา อยากใหรัง
ไมมีความสุขจะลองดูก็ไดนะจะ”
แตละคนยื่นเงินใหกับปะการังเมื่อเธอเดินไปถึง ถาหากปะการังไมมี
ความสุขขึน้ มา ชีวติ ของพวกเขาตองปราศจากความสงบสุขเชนกัน หญิงสาว
ยืน่ เงินทีร่ บั มาสงใหลกู สมุนดานหลัง ซึง่ ลูกนองผูจ งรักภักดีกร็ บั เงินไปแลว
หยอนเก็บในถุงผา
ปะการังเดินยิม้ แยมรับเงินจากลูกหนีข้ องเธอ วันนีป้ ะการังมีความสุข
เพราะจากรายชื่อลูกหนี้ในบัญชีไมมีลูกหนี้คนไหนเบี้ยวเธอแมแตคนเดียว
นับวาเปนลูกหนี้ที่ดี ไมเสียแรงที่เธอไววางใจยอมใหยืมเงินนําไปใชกอน

ปะการังเดินฮัมเพลงเขาไปในบาน เพิง่ กาวขาเขาไปในบานไมสองชั้น

หลังใหญของคุณนายบานเย็น
“กลับมาแลวเหรอจะหนูรัง”
เสียงหวานๆ ของพี่สาวเอยปากทัก ไขมุก รณกฤต เปรียบไดกับ
พี่สาวคนโตของปะการัง เพราะมารดาของไขมุกเปนพี่สาวบิดาของปะการัง
นอกจากไขมุกแลว ก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่เปรียบไดกับพี่สาวคนรอง
ของปะการัง แตพสี่ าวอีกหนึง่ คนนัน้ ศรศิลปไมคอ ยกินกับปะการังสักเทาไร
“รังกลับมาแลวคุณไข”
ปะการังรายงานพี่สาวเสียงใส แลวก็เดินเขาไปหาไขมุก โอบกอด
แลวก็หอมแกม เอาหนาเปอนๆ คลอเคลียกับแกมของไขมุก
“หนาตาเลอะเทอะมาอีกแลวนะจะหนูรัง”
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“รังทํางานที่อูนี่คุณไข ทํางานในอูก็ตองเลอะเทอะ”
“ทํางานในอู เลอะแลวลางหนากอนกลับบานไมไดหรือไง ผิวสวยๆ
จะเสียหมด”
“ผิวของรังไมสวยผองขาวเนียนเหมือนคุณไขหรอก รังไมตองรักษา
มันก็ได”
ผิวของปะการังเปนผิวสีนาํ้ ผึง้ สวย แตการทีส่ ผี วิ เปนแบบนัน้ ก็เพราะ
เจาตัวชอบตากแดด แตพื้นสีผิวจริง ถาหากเจาตัวดูแลหนอย ผิวก็คง
ขาวผองไมตางจากผิวของไขมุก
“ผิวหนูรังก็สวย”
“ดําๆ แบบรังเนี่ยนะ คุณไขนะชอบยอรังอยูเรื่อย รังรูตัวหรอกวารัง
ไมสวยเหมือนคุณไข แถมยังกระโดกกระเดก ปาบอกวารังนะคงขายไมออก
ตองอยูกับปาไปตลอดชีวิต”
ปะการังกลาวถึงคุณนายบานเย็น ซึง่ เปนพีส่ าวคนโตของบานปกหลัก
มั่งคั่ง และรับหนาที่ดูแลหลานชายและหลานสาว แทนนองๆ ซึ่งอาภัพ
เหลือเกิน เพราะแตละคนก็มีเหตุใหตองเสียชีวิตกอนลูกจะโต
“หนูรังอยากแตงงานเหรอจะ”
“ไมอยากหรอก แตงงานไมเห็นจะดีเลย ตองทําหนาที่แมบาน ทํา
กับขาว ทําความสะอาดบาน ทําอะไรตออะไรอีกจิปาถะนาเบื่อจะตาย แถม
ยังตองมีลูก มีลูกนะเจ็บจะตาย รังนะอยากจะอยูเปนโสดมากกวา”
“เพราะหนูรังยังไมเจอคนที่ชอบนะสิจะ”
“ใครจะเหมือนคุณไข มีคนที่ชอบมานานแลว”
“หนูรัง”
ไขมุกทําเสียงเหมือนเอ็ดนองสาว แตปะการังก็ไมกลัว แถมยัง
ยิ้มกวางมองไขมุกดวยสายตาลอเลียน พอเห็นแบบนั้นไขมุกก็อดจะเอ็นดู
ไมได ถึงจะเปนยายตัวแสบ จอมปวน แตกับไขมุกแลว ปะการังก็เปน
นองสาวที่มีทั้งมุมซุกซน ขี้ออน และราเริงสดใส
14 คูกัดมาเฟย

“จริงหรือเปลาละ”
“พี่จะเอ็ดหนูรังแลวนะ”
“โธ…รังไมพูดมากก็ได”
“ไปอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผา”
“ยังไมไดกินขาวเย็นเลย รออาบตอนจะนอนไมไดเหรอ”
ปะการังยังตอรอง เรื่องอาบนํ้าไมสําคัญกับเธอสักเทาไร รออาบ
ตอนจะเขานอนรอบเดียวก็ได อาบตอนนี้พอจะเขานอนถาเหนียวตัวก็ตอง
อาบอีก
“เลอะไปทั้งตัว ทั้งฝุน ทั้งเหงื่อ ไปอาบนํ้าเถอะรางกายจะไดสดชื่น”
“ก็ได ถาไมอาบนํ้า เดี๋ยวคุณไขไมใหเขาใกล”
“รีบไป วันนี้พี่ทําสังขยานมสดดวยนะ รอจะเสิรฟใหหนูรังกินกับ
ขนมปงรอนๆ”
ปะการังตาโตเมือ่ ไดยนิ เรือ่ งของกิน หญิงสาวตัดสินใจทีจ่ ะไปอาบนํ้า
ทันที อาบนํ้าแตงตัวไมถึงหานาทีก็เสร็จเรียบรอย
“งั้นรังไปอาบเดี๋ยวนี้เลย”
“พี่จะเตรียมขนมรอ หนูรังลงมา จะไดกินรอนๆ ดีไหมจะ”
“ดีสุดๆ”
“ออนอะไรพี่เขาอีกแลวยายรัง”
“ปา รังกลับมาแลว”
ปะการังหันไปบอกคุณนายบานเย็น แตแขนยังโอบกอดไขมุกเอาไว
ปะการังเปนหลานสาวคนเล็กที่คุณนายบานเย็นทั้งโปรดและหมั่นไส โปรด
ในความเอาการเอางาน ขยันขันแข็งและไวใจได เรื่องงานปะการังคุมอยู
แตหมัน่ ไสความแสบซาของเจาตัวทีท่ าํ ใหคณ
ุ นายบานเย็นตองมีเรื่อง
ปวดศีรษะไมเวนวัน ตอนนี้เรื่องปวดศีรษะลดนอยลง เพราะปะการังโตขึ้น
มาก แตตอนเรียนนี่ คุณนายบานเย็นตองเตรียมตัวไวลวงหนาทุกวัน เพื่อ
ไปพบอาจารยฝายปกครองในโรงเรียนของปะการัง
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“ปาเห็นแลว ตัวเราออกโต”
“ถารังไมบอก ก็จะเอ็ดรัง วารังทําเปนไมเห็นผูใหญ”
“แมคนนี้ พูดมากจริง แลวนี่อะไร เลอะเทอะกลับมาทุกวัน”
“รังกําลังจะไปอาบนํ้าแลว รังไปกอนนะจะปาจา”
ปะการังรีบเผนกอนที่คุณนายบานเย็นจะบนเธอยาวกวานั้น ไขมุก
มองตามนองสาว อมยิ้มเอ็นดู แตพอหันไปสบตากับคุณนายบานเย็น
ก็คอยๆ หุบยิ้ม
“ใหทายนองสาวเราเขาไปเถอะ เหมือนมาดีดกะโหลกแบบนี้ จะขาย
ออกไหม”
คุณนายบานเย็นบนไปถึงไขมกุ แลวก็เดินไปทีห่ อ งนัง่ เลนซึง่ เปนหอง
ทีค่ ณ
ุ นายบานเย็นจะนัง่ เอนหลัง อานหนังสือ ฟงวิทยุคลืน่ โปรดไปตามเรือ่ ง
ตามราว

ถึงเวลารับประทานอาหารเย็น บนโตะรับประทานอาหารก็พรอมหนา

พรอมตาสมาชิกในครอบครัว บนหัวโตะคือที่ประจําของคุณนายบานเย็น
ดานขวาเกาอี้ตัวแรกเปนที่นั่งของ ปลาวาฬ ปกหลักมั่งคั่ง พี่ชาย
คนโตของบานซึ่งเปนลูกชายของคุณนายบานเย็น
ดานซายเปนทีน่ งั่ ของไขมกุ สวนแถวทีส่ องตอจากปลาวาฬ เปนทีน่ ่งั
ของปะการัง ตรงขามกับปะการังคือที่นั่งของไขปลา รณกฤต
ไขปลาไมคอ ยเปนมิตรกับปะการัง ซึง่ เปรียบเสมือนนองเล็กของบาน
สักเทาไร ไขปลารูสึกวาปะการังไดรับการตามใจเกินไป เจาตัวจึงคอนขางดุ
กับนอง
“กินขนมตั้งเยอะ ยังจะกินขาวอีกเหรอยายรัง”
“ขนมกับขาวเรียกไมเหมือนกันซะหนอย กระเพาะของรังนะแยกสวน
ได”
“ตะกละนะสิไมวา”
16 คูกัดมาเฟย

“ปลา วานองทําไม”
ปลาวาฬหันไปถามไขปลาเสียงขรึม ไขปลาหนามุย ก็รูวาปะการังนะ
เปนนองสาวคนโปรดของปลาวาฬ ปะการังคือนองรัก สวนเธอนะนองชัง
“แตะไมไดเลยนะคะพี่วาฬ”
“กินขาว นี่ไมใชเวลาจะมาทะเลาะกัน”
ปลาวาฬออกคําสั่ง แลวก็ตักกับขาวใสจานใหปะการัง ปลาวาฬ
เอ็นดูนองทุกคนเหมือนกัน ไมวาจะเปนไขมุก ไขปลา หรือปะการัง แตกับ
ปะการัง เขาเอ็นดูมากเปนพิเศษ เพราะตอนยังเด็ก ปะการังคลุกคลีใกลชิด
กับเขา
ปะการังเสียทั้งพอและแมไปพรอมกัน ปะการังเลยคิดวาปลาวาฬ
เปนพอ คอยตามติดเขาตอยๆ ปลาวาฬก็เลยทําตัวเหมือนเปนบิดาใหกับ
นองสาวทีอ่ ายุหา งกันสิบสองป ปะการังติดเขากับไขมกุ ปลาวาฬเหมือนพอ
ไขมุกก็คงเหมือนแม
แตพอโตขึ้นมารูความหนอย ปะการังก็รูตัววา ตัวเองไมมีทั้งพอและ
แม ปลาวาฬคือพี่ชาย สวนไขมุกคือพี่สาว และคุณนายบานเย็นก็คือปา
ของเธอ
“เด็กผูห ญิงนีพ่ อมันโตขึน้ มา นารําคาญจริง เปนพีน่ อ งกันก็ยงั ทะเลาะ
กัน”
คุณนายบานเย็นเอ็ดเขาให ไขปลาก็หันไปถลึงตาใสปะการัง เจาตัว
กลัวที่ไหน มองตอบกลับดวยสายตาทาทายแลวก็กมหนาลงไปรับประทาน
อาหาร
“พี่ปลา เตะขารังทําไม รังเจ็บนะ”
“ยายรัง!”
ไขปลาแอบเตะขาปะการังใตโตะ แตแมนองสาวตัวดีก็ไมยอม พูด
ออกมาดังๆ ทุกสายตาจองไปยังไขปลา และเธอก็กลายเปนตัวรายอีกแลว
ยายปะการัง เด็กแสบ!
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“ปะการัง”

ปะการังจะออกไปเดินเลนยอยอาหารซะหนอย แตกลับถูกเสียงของ
ไขปลาขัดขวาง ปะการังหยุดเดิน หันหลังกลับไปหาไขปลา ยกมือขึ้นใชนิ้ว
ทําทาแคะหู
“เปนอะไร”
“เสียงพี่ปลานะ แสบแกวหูชะมัด”
“ยายรัง จะมากไปแลวนะ”
“พี่ปลานั่นแหละ ตามหาเรื่องรังอยูได นาเบื่อ”
“เธอบอกวาพี่นาเบื่อเหรอ”
“ก็ใชนะสิ นาเบื่อจะตายชัก ผูหญิงตองนิสัยแบบนี้เหมือนกันหมด
หรือไง ออ ไมเหมือนสิ คุณไขไมเปนแบบนี้”
แคคิดวาไขมุก พี่สาวสุดที่รักจะมีนิสัยเหมือนกับไขปลา ปะการังก็
เกิดอาการสยองแลว พี่สาวของเธอนารักแบบเดิมก็ดีอยูแลว
“พูดมากเดี๋ยวหยิกเขาให”
“รังไมยอมเหมือนตอนยังเด็กหรอกนะ”
“พูดเหมือนตอนเด็กยอม”
“พี่ปลาตัวโตกวา รังสูไมไหว”
“ถีบพี่กระเด็นยังบอกวาสูไมไหว”
“รังจําไมเห็นไดเลย”
“เรานะแสบตั้งแตเด็ก”
“พี่ปลาจะชวนรังคุยเรื่องเกาเก็บทําไม รังจะออกไปเดินยอยอาหาร”
ปะการังกับไขปลาคุยกันเมื่อไหร เปนตองลงทายดวยการทะเลาะ
กันอยูเรื่อย ปะการังไมอยากมีปญหากับพี่สาวกอนนอน เพราะเสียงกรี๊ดๆ
ของไขปลาจะตามไปหลอกหลอนเธอ จนทําใหเธอนอนไมหลับ
“จะตามมาตอวานะสิ เตะขานิดหนอยก็ตองฟอง”
“รังไมไดฟอง”
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“ฟองสิ เมื่อสักครูพี่ก็ถูกพี่วาฬเรียกไปตําหนิ”
“รังแคพูดเฉยๆ วาพี่ปลาเตะขารัง พี่ปลาทําจริงหรือเปลาละ”
“ก็ทํานะสิ!”
“รังก็แคพูดความจริง”
กลาทําแลวจะไมกลารับอยางนั้นเหรอ คนแบบไขปลาเนี่ยเปนคนที่
นารําคาญซะจริง ปะการังก็ใชวา อยากจะมีปญ
 หากับพีส่ าว แตไขปลาก็คอย
จองหาเรื่องเธออยูนั่นแหละ แตถึงปะการังจะรําคาญไขปลา หญิงสาวก็
ไมเคยเกลียดไขปลา
“เรื่องบางเรื่องไมตองพูดมากก็ได”
“รังไมสนใจหรอก ก็พี่ปลาเตะขารังจริงๆ นี่”
“แตพี่เปนพี่สาวเธอนะ ยอมๆ กันบางสิ”
“เปนพี่สาวแลวรังแกนองไดเหรอ รังไมยอมใหรังแกเหมือนตอนรัง
เด็กๆ หรอกนะ”
ปะการังตอบโตไขปลาบาง แตกย็ งั้ ๆ มือไว ไมอยากลงไมลงมือตบตี
กันเพราะอีกฝายเปนพี่สาว แตไขปลาก็เหมือนเด็กในรางผูใหญ ไมยอมโต
เสียที
“ไมรูละ พี่ไมพอใจ”
“ไมคุยดวยแลว ปวดหัว”
ปะการังหันหลังใหพี่สาว คุยอะไรวกวน หาจุดจบไมได แลวแบบนี้
เมื่อไหรเธอจะไดไปเดินเลนยอยอาหารซะที
“เดี๋ยวยายรังอยาเพิ่งไป!”
ไขปลารีบจํ้าอาวไปขวางหนาปะการังเอาไว ไขปลายกมือขึ้นกอดอก
ปรายตามองนองสาว ปะการังก็ยืนนิ่งคอยฟง
“เรื่องเงินอีกละสิ”
เพราะไขปลานิง่ เงียบ ปะการังก็เลยกลาวดักคอขึน้ มา ไขปลาคอนให
นองสาว แตปะการังก็พูดถูก ไขปลากําลังมีปญหาเรื่องเงิน
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“ของเกาก็ยังจายคืนไมหมดไหม”
“แตพี่ก็จายคืนทุกเดือนนะ”
“ลองเบี้ยวสิ จะฟองปา”
“ยายงก! กับพี่ก็ยังงก”
“ไมไดเรียกวางก เรียกวารูจักคุณคาของเงินตางหาก รังนะทํางาน
เหนือ่ ยนะ ไมไดนงั่ เฉยๆ แลวเงินโปรยลงมาจากฟา ดีเทาไรแลวทีพ่ ปี่ ลายืม
รังไมคิดดอกเบี้ย”
“เค็มมาก”
ไขปลาคอนใหนองสาว ปะการังมีเงินเยอะ เพราะเจาตัวขยันทํางาน
อูซอมรถของปะการังไมใชอูใหญโต แตจายเงินเดือนลูกนอง หักคาใชจาย
แลวก็ยงั เหลือกําไรไมเคยมีเดือนไหนขาดทุน ไหนจะดอกเบีย้ เงินกูท ปี่ ะการัง
ปลอยอีกละ
ไขปลาพอรูม าบางวานองสาวนะมีรายไดเดือนหนึง่ ไมตาํ่ กวาหลักแสน
สวนหนึ่งปะการังจะนําเขาบัญชีเปนเงินเก็บของตัวเอง อีกสวนหนึ่งเจาตัว
จะใหคุณนายบานเย็นเอาไว คุณนายบานเย็นทําตัวเหนียวเค็ม รับเงินจาก
ปะการัง
แตไขปลาก็แอบไดยินคุณนายบานเย็นคุยกับปลาวาฬ วาเงินที่
ปะการังใหนะ คุณนายบานเย็นก็เอาใสบัญชีเงินเก็บของปะการังที่คุณนาย
เปดไวใหตั้งแตยังเด็ก แลวจะคืนกลับใหหลานสาว ไมคิดจะเอาเงินหลาน
แมแตบาทเดียว
ไขมุกกับไขปลาก็มีบัญชีเงินเก็บที่คุณนายบานเย็นเปดไวให ไขมุก
กับปะการังไมใชเงินสวนนั้น เลือกฝากสมุดบัญชีไวกับคุณนายบานเย็น
เหมือนเดิม แตไขปลานะเอาสมุดบัญชีมาแลวไปถอนเงินออกมาใชหมดแลว
“พี่ปลาจะเอาเงินไปทําอะไร”
“พี่อยากไดกระเปาใหม อยากจะยืมเงินเธอสักแสน”
“ตั้งแสน!”
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ปะการังเสียงดัง เงินหนึ่งแสนไมไดหาไดงายๆ แลวหนี้เกาที่เธอยืม
ไปก็ยังเหลืออีกสามหมื่น ซึ่งไขปลาจะผอนคืนเดือนละหาพันบาท โดยที่
ปะการังไมเก็บดอกเบี้ย
“กระเปามันแพง”
“แสนหนึ่งนี่คากระเปาหมดเลยเหรอ”
“ไมถึงหรอก กระเปา ใบละเกาหมื่นกวา แตก็คงเหลือเศษไมเทาไร”
“ทําไมตองใชกระเปาแพงแบบนั้น”
“ก็พี่ชอบ”
ที่สําคัญคือไดหนา และไดรับคําชื่นชมวาเธอเปนคนรํ่ารวย ถึงแมวา
พอสิ้นเดือนจะตองกระเบียดกระเสียรแบงเงินคืนใหกับปะการังก็เถอะ แต
ปะการังไมใชคนชอบพูดมาก หรือชอบนินทา เรื่องยืมเงินของไขปลาจึงยัง
เปนความลับตอไป
“รังนะ ไมไดวาคนที่ใชกระเปาแพงๆ หรอกนะ แตคนที่เขามีเงิน
เหลือเฟอซื้อใชไดมันก็ไมผิด แตพี่ปลานะใชเงินเกินตัว”
“บนเหมือนแม”
“พี่ปลาจะฟงไหมละ”
ปะการังถามกลับ ไขปลาพยักหนายอมรัง เพราะถาไมฟงก็ไมไดเงิน
ปะการังขี้บน ชอบสั่งสอนเธอ แตถึงจะบน นองสาวก็ใหเงินเธอยืมทุกครั้ง
“ฟงก็ได ก็พี่เงินเดือนแคสามหมื่น จะซื้ออะไรก็อัตคัดไปหมด”
“เงินเดือนตั้งสามหมื่น ใชแคเดือนละหมื่นก็ยังเหลือเลย บานก็
ไมตองเชา ขาวก็ไมตองซื้อ”
“ตองซื้อสิ มื้อกลางวันก็ตองซื้อ”
“เปนรังจะหอขาวไปกิน ของดีๆ ในบานเราเยอะแยะ”
“ไมเอาหรอก ทําแบบนั้นอายคนอื่นตายชัก”
ปะการังไมเห็นดวยกับความคิดของพีส่ าว แตพดู ไปไขปลาก็ไมสนใจ
อยูดี ปะการังก็เลยตัดบทวาวันพรุงนี้จะโอนเงินเขาบัญชีให
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ไขปลาทํางานอยูในบริษัทใหญโต เครือวิกทอรีกรุป ถึงเธอจะเปน

พนักงานระดับทัว่ ไป แตกพ็ อคุยไดวา เธอทํางานในวิกทอรีกรุป แบบไมตอง
บอกตําแหนง ไขปลาเขามาทํางานที่นี่ไดก็เพราะปลาวาฬฝากงานให แตเธอ
ไมเคยบอกคนอื่นแบบนั้น เธอจะบอกเสมอวาเธอเขามาทํางานดวยความ
สามารถของตัวเอง
“กระเปาใหมเหรอปลา”
“ใช เพิ่งซื้อมาเลยนะ ซื้อเงินสดดวย”
ไข ป ลาเชิ ด หน า ขึ้ น เล็ ก น อ ย กระเปาถู ก วางเด น เป น สง า อยู  บ น
โตะทํางาน จงใจใหเพื่อนเห็นกระเปาแบรนดเนมรุนใหมของเธอ ตองยืน
ขาแข็งฟงปะการังบนตั้งนาน แตก็นับวาคุม สุดทายนองสาวก็ใหเงินเธอยืม
แตก็เหมือนเดิมที่ไขปลาตองเซ็นสัญญากูยืมเงิน
“เพื่อความรัดกุม”
ปะการังบอกแบบนัน้ กับพีก่ บั เชือ้ ก็ยงั ไมเวน เงินแคแสนเดียว จะให
เธอเฉยๆ ก็ไมได แตก็ไมเปนไร เพราะความรูสึกที่ไดชื่นชมกระเปาใบใหม
ทําใหไขปลาอารมณดีมาก
เพื่อนรวมงานเขามาชื่นชมกระเปาของไขปลา เธอใหชมแตตา มือ
หามตอง เพราะกลัวของจะเสีย แลวตัวเองก็นั่งเชิดหนาฟงคําเยินยอจาก
เพื่อน
“ดีจังนะ ที่บานรวย”
ไขปลายิ้มรับ บานเธอรวยจริง แตเธอไมไดรวย นอกจากนี้สมบัติ
ของคุณนายบานเย็นก็ตองตกเปนของปลาวาฬ สวนเธอนะก็มีแคเงินเดือน
ของตัวเองเทานั้นแหละ เงินสดที่คุณนายบานเย็นเก็บให เธอก็ใชหมดแลว
ทองทีค่ ณ
ุ นายบานเย็นใหมา เธอก็ขายหมดแลวเหมือนกัน แตไขปลา
ก็ไมยี่หระเทาไร กระเปาเธอแหงใครจะรู เพราะการสรางภาพสําคัญที่สุด
ไขปลามีจุดมุงหมายในชีวิตเหมือนกัน เธออยากมีสามีรวย และตอนนี้ก็
พยายามหาทางสอดสองเพือ่ ทอดสะพานใหผบู ริหารระดับสูงในวิกทอรีกรุป
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ที่หาทางเขาพบยากเหลือเกิน
ผูบริหารระดับสูงของวิกทอรีกรุป ซึ่งเปนหนุมโสดและเนื้อหอมมาก
แตละคนอยูต า งประเทศเปนสวนใหญ แตตอนนีก้ ม็ บี างคนอยูท ปี่ ระเทศไทย
ไขปลาวาดฝนถึงชีวิตแบบซินเดอเรลลา หาสามีรวยๆ ใหไดแลวเธอจะได
ไมตองทํางาน
การทํางานนะมันเหนื่อยจะตาย แลวตองทําไปถึงเมื่อไหร เธอถึงจะ
รวยกันละ ถาหากมีสามีรวย เธอก็จะกลายเปนคนรวยทันที ความคิดของ
ไข ป ลานั้ น เป น ความเพ อ ฝ น มากกว า ความจริ ง แต เ ธอก็ ค อยพยายาม
สอดสองหาโอกาส
แตอยาวาแตจะเขาใกลชิดเลย แคจะแอบไปดูหนาพวกเขาก็ยังไมมี
โอกาส เพราะเธอเปนแคพนักงานบัญชีที่ทํางานอยูในแผนกบัญชีคนหนึ่ง
เทานั้น แตเธอก็คอยเลียบๆ เคียงๆ ถามขาวของเจานายจากพี่ชาย ซึ่ง
ทํางานเปนผูชวยสวนตัวของฟลิกซ ซาวีเย ในวิกทอรีกรุปสาขาประเทศไทย

“นึ กยังไงวันนี้ถึงกลับกับพี่”

ปลาวาฬถามนองสาว ปลาวาฬขับรถญี่ปุนเพื่อความคลองตัว เขามี
เงินซือ้ รถทีแ่ พงกวานีไ้ ด แตมนั ไมจาํ เปนปลาวาฬก็ไมซอื้ อีกอยางเขาทํางาน
เปนผูชวย ไมใชผูบริหารจะไดขับรถราคาแพง ปลาวาฬเปนคนสมถะ แต
เขาไมถึงกับงก เค็ม
เขายอมจายในเรื่องที่จําเปน สวนเรื่องที่ไมจําเปนเขาก็ไมจาย ไขปลา
ไมคอยนั่งรถไปไหนมาไหนกับเขา ก็เพราะมัวแตไปทําตัวโสดลั้นลากอน
เขาบาน ปลาวาฬก็ไมอยากยุง กับนองสาวในเรือ่ งนี้ เพราะไขปลานัน้ ดือ้ กวา
ไขมุกและปะการัง
ปะการังอาจจะดือ้ และแสบบาง แตไมคอ ยทําตัวแสบแบบนาปวดหัว
ปะการังดื้อเหมือนเด็กวัยใส แตไขปลาชอบวุนวายเรื่องผูชาย ซึ่งปลาวาฬ
คิดวาไมเหมาะสมนัก แตเพราะอีกฝายเปนนอง ถึงยังไงเขาก็ยังเอ็นดู
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“ไมไดกลับบานกับพี่วาฬนานแลว”
“ขึ้นรถสิ”
รถของปลาวาฬสะอาดเอี่ยม เก็บทุกอยางเรียบรอย กลิ่นภายใน
รถยนตกห็ อมสะอาด เพราะเจาตัวเปนคนมีระเบียบและรักความสะอาดมาก
“ขึ้นรถพี่วาฬเมื่อไหรตัวลีบทุกที”
ไขปลาแอบบน ที่ตองเสนอหนาขอกลับบานกับพี่ชายก็เพราะเธอมี
เรื่องอยากถาม ไดยินวาเจานายหนุมของพี่ชายจะไปดูที่ดินแถวบานสวน
ของครอบครัวปกหลักมั่งคั่ง
“พี่วาฬ”
“มีอะไร”
“มี เ พื่ อ นในแผนกมาถามว า คุ ณ ฟ ลิ ก ซ จ ะไปดู ที่ ดิ น แถวบ า นเรา
หรือเปลา ปลาก็งง ไมรูจะตอบยังไง”
“ขาวรั่วไปเร็วเหลือเกินนะ”
“เปนความลับเหรอ”
“ไม ลั บ หรอก คุ ณ ฟ ลิ ก ซ ท  า นกํ า ลั ง หาซื้ อ ที่ ดิ น อยู  ตอนนี้ ก็ กํ า ลั ง
ตัดสินใจ”
“แลวจริงหรือเปลาที่คุณฟลิกซจะไปดูที่ดินแถวบานเรา”
“จริง คุณฟลิกซจะไปดูวันพรุงนี้”
“วันพรุงนี้เหรอ งั้นปลาก็ตองเตรียมตัวตอนรับนะสิ”
“จะเตรียมตัวทําไม ไมเกี่ยวกับปลานี่”
ปลาวาฬตอบเรียบๆ เพราะเรื่องนี้ไมเกี่ยวของกับไขปลา ฟลิกซจะ
ซื้อที่ดินก็เปนเรื่องของเจานายหนุม คนที่มีหนาที่อํานวยความสะดวกให
กับเจานายก็คอื เขาไมใชไขปลา และเวลาทีจ่ ะไปดูทดี่ นิ ก็คงเปนเวลากลางวัน
ไขปลาทํางานก็คงไมมีโอกาสไดเจอกันอยูดี
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ไมถูกชะตา

‘นี� นะเหรอเจานายของพี่วาฬ’

ปะการังอคติกับ ฟลิกซ ซาวีเย ตั้งแตยังไมเห็นหนาเขา แครูวาเขา
จะมาคุณนายบานเย็นก็สั่งใหเธอกลับเขาบานเร็วกวาปกติ วันนี้ปะการัง
ตองมอบหนาที่ใหสวางกับนํ้าหมึกไปเก็บเงินจากลูกหนี้ใหเธอ เธอเปนหวง
กลัวจะไดเงินไมครบ แลวตองไปตามทวง ในขณะทีเ่ ธอตองมาทําตัวไรสาระ
อยูที่บานสวน เพื่อคอยตอนรับฟลิกซ
บุรุษตรงหนามีคุณสมบัติที่ปะการังไมญาติดีดวย อันดับแรกที่เห็น
ไดชดั เจนคือเขาหลอเกินไป แลวไหนจะสูทธุรกิจทีด่ ดู ว ยตายังรูว า แพงแพง
ซึ่งเขาสวมอยูบนตัว
‘มาบานสวนสวมสูท บาหรือเปลา แตงตัวไมดูสภาพอากาศและ
สถานที่เอาซะเลย’
ปะการังหาเรื่องติติงเขา เพราะเธอไมใครจะชอบผูชายหนาตาดีและ
ฐานะดีสักเทาไร ผูชายที่เพียบพรอมมักไวใจไมได
ที่ปะการังเปนกังวล ก็เมื่อฟลิกซมองไขมุก และกลาวทักทายพี่สาว
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ของเธอ ฟลกิ ซตาไมบอด และเขาก็ตอ งเห็นวาพีส่ าวของเธอสวย เพราะฉะนั้น
ปะการังก็เลยรอนรน เกรงวาฟลกิ ซจะหวานเสนห แลวจีบไขมกุ ไปเปนแฟน
“นองสาวคนเล็กครับ ปะการัง หรือหนูรังครับ”
ปะการังเพิ่งไดสติ เมื่อฟลิกซเดินมาหยุดยืนตรงหนาเธอพรอมกับ
ปลาวาฬ เพิ่งรูตัววาพี่ชายพูดภาษาไทยกับฟลิกซ
“สวัสดีครับ”
ฟลิกซยื่นมือมาหาเธอ แตปะการังกลับยกมือขึ้นไหวเขา หญิงสาว
มองสบตากับชายหนุมที่กําลังดึงมือกลับชาๆ มุมปากหยักลึกเปนรอยยิ้ม
แลวก็ทําหนาไมรูไมชี้
“หนูรัง”
ปลาวาฬวางมือบนศีรษะของนองสาว ขยี้เบาๆ เปนการเตือนไมให
นองสาวออกฤทธิ์ออกเดชใสเจานายหนุมของเขา
“อะไรเหรอพี่วาฬ”
“ขอโทษแทนยายรังดวยนะครับเจานาย”
“ไมตองขอโทษ หนูรังไมไดทําอะไรผิด”
ปะการังหนาตูม กลาดียังไงมาเรียกเธอวาหนูรัง ชื่อนี้อนุญาตให
คนในครอบครัวเรียกเทานั้น หรือคนอื่นจะเรียกได ก็ตองเปนคนที่เธอ
พอใจ แตฟลิกซเธอไมพอใจใหเขาเรียก
คนอะไร รูห รอกวาหลอ แตวางทาเหลือเกิน ขีเ้ กกแบบสุดๆ คงถือตัว
วาหลอและรวยมากก็เลยทําตัวเยอหยิ่งแบบนี้
บุคลิกของฟลกิ ซไมถกู ตาปะการังเอาเสียเลย หญิงสาวมีแตคาํ วาอคติ
เต็มไปหมด แลวเสียงที่เรียกเธอวาหนูรังนั้นก็เหมือนเขากําลังแดกดันเธอ
“ไมใหเรียกหนูรังนะ”
“แลวจะใหเรียกอะไรครับ”
คุณนายบานเย็นเหลือบตามอง แตก็ทําเฉยๆ ไวกอน เมื่อเจานาย
ของปลาวาฬไมไดแสดงอาการไมพอใจใสปะการัง บางทีอาจจะมีคนชอบ
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ของแปลกก็ไดใครจะไปรู คุณนายบานเย็นยิ่งเปนหวง เกรงวาหลานสาว
คนเล็กจะขายไมออก
สวนหลานสาวคนโตนะ คุณนายบานเย็นไมหวง เมื่อถึงเวลาก็คงมี
คนมาสูขอเองนั่นแหละ แตยายคนเล็กเนี่ยสิ วันๆ ตามทวงหนี้กับทํางาน
ในอูซอมรถ ใชแรงงานเหมือนคนบาพลัง ถึงจะภูมิใจวาหลานขยันและ
หาเงินเกง แตคุณนายบานเย็นก็เกรงวาหลานสาวจะตองขึ้นคาน
“ปะการัง”
“เรียกยากครับ”
“คุณพูดภาษาไทยชัดจะตาย”
ฟลิกซไมตอความยาวสาวความยืดกับปะการัง เขาหันไปมองหนา
ปลาวาฬ และพี่ชายของเธอก็เดินเขาไปหาเจานายหนุม
“เชิญคุณฟลิกซเขาบานสิ ยายไขไปเตรียมนํ้าเตรียมขนมมารับแขก
สิลูก”
“ทําไมตองเปนคุณไขดวยจะปา”
“ไมเปนยายไขแลวจะเปนใคร เรารึยายรัง”
“งั้นรังไปชวยคุณไขยกขนมกับนํ้าก็ได ไปกันเถอะคุณไข”
“ขอตัวกอนนะคะ”
ปะการังเดินเขาไปหาไขมุก คลองแขนเขากับลําแขนของไขมุกแลวก็
เดินไปดวยกัน กอนไปไขมุกไมลืมที่จะกลาวขออนุญาตตามมารยาท แต
ปะการังเรงเราเขยาแขนพีส่ าวใหรบี เดินไปดวยกัน หลังจากทัง้ คูเ ดินไปแลว
คุณนายบานเย็นหันหนาไปหาฟลิกซ
“ขอโทษดวยนะคะคุณฟลิกซ มารยาทหลานสาวคนเล็กไมคอยดี
สักเทาไร”
“ไมเปนไรครับ อีกอยางเธอก็ยังเด็ก”
“ไมเด็กหรอกคะ อายุยี่สิบกวาแลว แตชอบทําตัวเปนเด็ก ไมใชวา
ปาไมสั่งสอนหรอกนะคะ แตบางเรื่องยายรังก็ไมคอยจํา”
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“ไมเปนไรจริงๆ ครับ”
“คุณฟลิกซไมถือ ปาก็สบายใจขึ้น เชิญเขาไปในบานกอนนะคะ”
ฟลิกซไดรับเชิญใหมาที่นี่หลังจากดูที่ดินเสร็จแลว ปลาวาฬเชิญ
ฟลิกซตามมารยาท ไมกลาคิดวาเจานายหนุมจะยอมมา แตเมื่อฟลิกซ
ตอบรับ เขาก็รูสึกวาเปนเกียรติมาก ปลาวาฬเชื้อเชิญฟลิกซใหเดินตาม
คุณนายบานเย็นเขาไปในบาน

“ขนมกับนํ้ามาแลวคะ”

ปะการังยกถาดขนมกับเครื่องดื่มของฟลิกซและของเธอมาดวย
ตัวเอง สวนไขมุกกับคนรับใชก็ชวยกันยกของคนอื่นเขามา
ปะการังเดินไปวางถาดลงบนโตะกลาง วางแรงไปนิด เพราะเธอไมใช
ผูหญิงเรียบรอย หญิงสาวเหลือบตามองฟลิกซ พอเห็นชายหนุมไมวาอะไร
เธอก็จัดการเสิรฟขนมกับนํ้าใหเขาตอ
“บอกคุณฟลิกซดวยสิยายรังวานั่นขนมกับนํ้าอะไร”
“คุณฟลิกซดูแลวไมรูเหรอ…คะ”
ปะการังจะถามเขาหวนๆ แตพอเจอสายตาพิฆาตของคุณนายบานเย็น
มองมา ก็เลยตองเติมคําลงทายเพื่อความสุภาพ
“ไมทราบครับ”
“ขนมชั้นกับตะโกเผือก แลวก็นํ้ามะตูม ฝมือคุณไข อรอยมากเลย”
“ครับผม”
ปะการังวางจานขนมเลื่อนไปตรงหนาฟลิกซ แลวก็ยกแกวนํ้ามะตูม
วางตามไป หญิงสาวมีขนมและนํ้าอีกหนึ่งชุดสําหรับตัวเอง
“ยายรัง จะนั่งตรงนั้นหรือไง”
“รังอยากนั่งตรงนี้ ไดไหมคะคุณฟลิกซ”
เพื่อไมใหถูกขัดขวาง ปะการังรูวาเธอตองถามใคร หญิงสาวหันไป
ถามฟลิกซ ลองเขาตอบรับ คุณนายบานเย็นก็ตองยอมตามใจเธอ
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“เชิญครับ”
“คุณฟลิกซอนุญาตแลวจะปา”
เธอหันไปยิ้มใหคุณนายบานเย็น โซฟามีที่วาง แตปะการังอยากนั่ง
พืน้ ตรงโตะกลางใกลกบั ฟลกิ ซ เธอจะไดคอยสังเกตเขา วาเขาแอบสงสายตา
ใหพี่สาวของเธอหรือเปลา
‘เราตองปกปองคุณไข!’
“ไปดูที่ดินมาแลวชอบไหมคะคุณฟลิกซ”
“ครับคุณปา นาสนใจมากครับ”
“คุณฟลิกซจะกวานซื้อหมดเลยเหรอคะ”
“ครับ ผมอยากไดมากที่สุดเทาที่จะหาไดครับ”
“ซื้อไปทําอะไรเยอะแยะ”
“บานสําหรับพักผอนครับ”
ปะการังพูดกับตัวเองเสียงเบาแลวนะ แตฟลิกซก็ยังไดยิน เขาพูด
ภาษาไทยได มิหนําซํ้ายังฟงออกอยางดีเยี่ยมแบบนี้ แตกลับบอกวาชื่อเธอ
เรียกยาก นาเชื่อตายละ!
‘เราไมเชื่อ!’
ไมเชื่อแลวทําอะไรเขาไดไหม? คําตอบก็คือไม เธอจะทําอะไรไดละ
ในเมื่อฟลิกซเปนเจานายของพี่ชาย อีกอยางเขาก็ไมไดทําอะไรใหเธอดวย
เขาก็แคหลอและรวยมาก ทําใหเธอรูสึกอคติ แลวการที่เขาหันไปมอง
ไขมุก ก็ทําใหเธอเปนหวงพี่สาว
คนหลอและรวยนะไมจริงใจกับผูห ญิงธรรมดาเหมือนพวกเธอหรอก
ถึงพวกเธอจะเปนหลานสาวเศรษฐี แตเงินที่คุณนายบานเย็นมีก็นอยนิด
เมื่อเทียบกับทรัพยสินของฟลิกซ
ปลาวาฬเคยเปรยๆ แตปะการังจําไดดี เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องเงิน
เธอจะความจําแมนยําเสมอถาเกี่ยวกับเรื่องนี้ พี่ชายของเธอบอกวาฟลิกซ
นะรวยระดับหมืน่ หรือแสนลาน ไมใชหนวยเงินบาทดวยแตเปนเงินดอลลาร
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ตอนปลาวาฬพูดถึงเรื่องนี้ ปะการังถึงกับสติหลุด ภาพในความคิด
เปนภาพของเงินที่ถาโถมลงมาทับตัวเธอจนมิด แลวหลังจากนั้นหญิงสาวก็
มองไมเห็นอะไรอีกเพราะเงินทับจนมืดมิด เงินเยอะแบบนั้นจะมากมายถึง
ขนาดไหนกันนะ
“ตองทําบานพักแบบใหญๆ ดวยเหรอ”
“ผมชอบอยูเงียบๆ ครับ”
“อยูคนเดียวเหงาจะตาย”
ปะการังจิ้มขนมเขาปาก ฟลิกซมองเธอเงียบๆ ถึงเธอจะเหมือน
ยายตัวแสบ แตปะการังก็ยังมีความไรเดียงสาและยังเด็กอยูมาก คงเพราะ
เธอเปนนองสาวคนเล็กของบาน
“ไมเหงาหรอกครับ”
“เหงาสิ บานใหญๆ อยูคนเดียวจะตองเงียบมากแนๆ แลวเกิดผี
มาอยูดวยละ”
“กลัวผีเหรอครับ”
“ไมไดกลัวแคเกรงใจ”
คุณนายบานเย็นมองหลานสาวสนทนากับฟลิกซ แลวก็หันไปยิ้มให
กับไขมุกที่มองมาเหมือนกัน ระหวางที่คุยกับเขา แมหลานสาวตัวดีก็ยังจิ้ม
ขนมเขาปากไมไดหยุด ไมไดนึกเขินอายบุรุษรูปงามที่เจาตัวคุยดวยเลย
สักนิด
“เกรงใจมากไหมครับ”
“ก็มากนิดหนึง่ เอะ…จะถามทําไม รังไมอยากคุยกับคุณฟลกิ ซหรอก”
ปะการังคอนใหเขา มาชวนคุยอยูไ ด เธอก็คยุ กับเขาเปนวรรคเปนเวร
แตคิดไปคิดมา ก็เหมือนเธอเปนฝายชวนเขาคุยกอน สรุปแลวเธออาจเปน
คนเริ่มบทสนทนานี่ก็ได
“ขนมอรอยมากครับคุณไขมุก”
นั่นไง! พอไมมีเธอคอยแทรกแซงก็หันไปคุยกับพี่สาวของเธอ จงใจ
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จะโปรยเสนหทําใหไขมุกหลงรักเขาแนๆ

“โอย! รังเจ็บ เจ็บ! เจ็บ!”

ปะการังรองโอดโอย หลังจากสงฟลิกซกลับไปแลว เธอก็ถูกคุณนาย
บานเย็นหยิกเอาเปนการทําโทษ เจาตัวรองลั่นเพราะเจ็บ
“พี่วาฬไปไหน คุณไขก็ได คุณไขชวยรังดวย”
“ไมมีใครชวยเราหรอก นี่แนะ!”
“ปาจา รังทําผิดอะไร โอย! รังเจ็บ รังยอมแพแลว! รังยกธงขาว
แบบนี้รังไมมีความสุขแลว เจ็บ!”
“อยาหยิกหนูรังเลยนะคะคุณปา เจ็บแยแลวคะ”
“ปา รังเจ็บ! รังไมมีความสุขนะ รังเจ็บ”
“ไมตองเชื่อยายตัวแสบนี่มากนักหรอกยายไข หนังหนาแบบนี้จะ
รูสึกเจ็บอะไร นี่แนะ!”
คุณนายบานเย็นหยิกซํ้าสงทายอีกครั้ง กอนจะดึงมือออกจากการ
บิดเหน็บหลานสาวคนเล็ก ปะการังเผนไปหาไขมุก ยืนหลบดานหลังพี่สาว
อยางรูงาน วาเธอตองอยูใหหางจากคุณนายบานเย็น
“รังเจ็บจริงๆ นะจะ คุณไขเนื้อรังหลุดหรือเปลาก็ไมรู”
ปะการังยื่นแขนไปหาพี่สาวทั้งที่เอาตัวหลบหลังไขมุกอยู ไขมุกลูบ
แขนนองสาวเบาๆ ปลอบเหมือนการลูบจะชวยทําใหปะการังคลายเจ็บ
“ไมตอ งมาสําออย เจ็บก็ตอ งทน ทําตัวไมนา รัก แสดงตัวเปนปรปกษ
กับคุณฟลิกซ เดี๋ยวเขาจะวาเอาไดวาเปนหลานไมมีปาคอยสั่งสอน”
ปะการังยิ่งเพิ่มความเปนปรปกษกับฟลิกซ เพราะเขาคนเดียว เธอ
ถึงตองถูกทําโทษ คุณนายบานเย็นหยิกเธอจนเนื้อจะหลุดอยูแลว
“ปาก็บอกเขาสิจะวาปาสอนแลวแตรังไมจํา”
“ยังจะเถียงอีก”
“รังไมเถียงแลว ปาอยาเขามานะ รังยอมแพ คุณไขชวยรังดวย”
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“ขอโทษคุณปาสิจะหนูรัง”
ปะการังก็พอรูหรอกวาเธอทําตัวไมนารัก แตหญิงสาวก็ไมทันคิดวา
อาการที่เธอแสดงออกจะกระทบไปถึงคุณนายบานเย็น ไมเปนไร เอาใหม
ก็ได รอบนีเ้ ธอจะยอมใหกอ น รอบหนาจะแอบทําไมใหคณ
ุ นายบานเย็นเห็น
“รังขอโทษ”
“ตองขอโทษคุณฟลิกซไมใชปา”
“จะไปขอโทษเขาไดยังไง เขาอยูไหนก็ไมรู”
“อยูแคกรุงเทพฯ นี่เอง”
“รังไปไมถูกหรอก”
“ยังจะโกหกอีก หรือตองหยิกอีก”
ปะการังเคยเอาของไปใหปลาวาฬทีบ่ ริษทั มีหรือจะไปไมถกู แตเจาตัว
ทําเลนแง ไมอยากจะไปขอโทษฟลิกซ
“ไมเอาแลว ปาจา รังเจ็บนะ ปาอยากใหรังไมมีความสุขเหรอจะ”
“ไมมคี วามสุขก็ดี จะไดหายดือ้ ลงบาง นิสยั แบบนีใ้ ครจะขอไปทําเมีย”
“รังก็ไมไดอยากมีผวั ซะหนอย พอมีผวั ก็ตอ งทําอะไรตอมิอะไรกับผัว
แคคิดก็สยองขวัญแลว”
“ยังจะเถียง”
“รังขอโทษ รังลืมตัว รังไมเถียงแลวก็ได”
คุณนายบานเย็นจองหนาหลานสาวคนเล็ก ปะการังมองแลวก็รบี หลบ
เพราะเขาใจความตองการของคุณนายบานเย็น
“ปาขอสัง่ ใหไปขอโทษคุณฟลกิ ซ เพิง่ เจอหนาเขาก็ทาํ เหมือนโกรธแคน
เขามานานแบบนี้ใชไมได แลวพี่ชายเราก็ทํางานกับเขา คิดถึงพี่วาฬบาง ถา
คุณฟลิกซโกรธจะเปนยังไง”
“ก็แสดงวาเขาใจแคบ”
“ยายรัง! จะเถียงจนปาความดันขึ้น เสนเลือดในสมองแตกตาย
หรือไง”
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“ปาก็พูดแบบนี้ทุกที พูดมาจะสิบปแลว มีแตจะแข็งแรงขึ้นทุกวัน”
“ปะการัง!”
“รังขอโทษจะ รังไมไดตั้งใจ”
“ปลาวาฬมาจัดการนองสาวเราหนอยสิ”
ปลาวาฬสงฟลกิ ซเสร็จแลวก็เดินกลับเขามา ปะการังหันไปมองพีช่ าย
กอนจะผละออกหางจากไขมุกเดินเขาไปสวมกอดปลาวาฬ
“พี่วาฬรังขอโทษที่ทําตัวไมนารักใสเจานายพี่”
“ไม…”
“อะแฮม! แคกๆ”
ปลาวาฬวางมื อ ลงบนศี ร ษะน อ งสาว จะบอกว า ไม เ ป น ไร เสี ย ง
ไอค อกแคกของมารดาก็ดังขึ้นขัดจังหวะเสียกอน
“ครับแม”
“จะบอกวาไมเปนไรคงไมได ยายรังตองไปขอโทษคุณฟลิกซ ไป
วันพรุงนี้เลยนะ ไปดวยตัวเอง ซื้อของไปฝากเขาดวยเพื่อแสดงความ
จริงใจ”
“โห! เปลือง!”
เรื่องขอโทษไมใชเรื่องใหญเลยเมื่อเทียบกับเรื่องเงิน ตองสูญเสีย
เทาไรถึงจะเหมาะสมกับราคาของขวัญที่ตองซื้อไปฝากฟลิกซ
“เปนบทลงโทษ คราวหนาจะไดทําตัวดีๆ ไมใชทําตัวเหมือนเด็ก
ไมไดรับการอบรม”
“ก็รังกลัวเขาจะมาจีบคุณไข”
“กลัวทําไม ยายเด็กหวงพี่สาว ไดคุณฟลิกซเปนหลานเขย ถาเขา
ชอบยายไขจริงๆ ปาจะรีบประเคนยายไขใหเขาเลย”
“คนรวยมาก แถมยังหนาตาดีแบบนั้น จะตองเจาชูแนๆ”
“เรานี่มันอคติ”
“ก็…ไมรูละ รังเปนหวงคุณไข”
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“อีกหนอยพี่สาวของเราก็ตองแตงงาน”
ปะการังนิ่วหนา ทําไมเรื่องแตงงานถึงสําคัญกับคุณนายบานเย็นถึง
ขนาดนั้น เธอรูวาคุณนายบานเย็นใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เพราะชวงปนี้
ทานพูดถึงเรื่องแตงงานบอยๆ
“พี่วาฬยังไมแตงเลย”
“เดี๋ยวก็แตง ถาพี่วาฬไมรูจักหาเจาสาว ปาจะหาใหเอง”
“ปาจะคลุมถุงชนพี่วาฬเหรอ”
“ไมใชเรื่องของเรา เรื่องของเราคือซื้อของไปฝากคุณฟลิกซเพื่อ
แสดงความจริงใจ”
ปะการังจะทําอะไรไดละ ถึงเธอจะดื้อบาง แตเธอก็ไมไดดื้อดาน
ถึงขนาดจะทําตัวหัวแข็งใสผูใหญ ปาสั่งเธอก็ตองทําตาม
“รังทุมสุดตัวเลยนะ รอยหนึ่งซื้ออะไรดีพี่วาฬ”
“อะไรนะ!”
ปะการังสะดุง เฮือก ผวาเขาไปเกาะแขนพีช่ าย คุณนายบานเย็นนิว่ หนา
ตัวสั่นเทิ้มกับการทุมสุดตัวของปะการัง
“หนึ่งรอยเหรอ? ไมได”
“งั้นสองรอยก็ไดจะ”
หัวใจของปะการังแทบขาดรอน สุดแสนเสียดายเงินเหลือเกิน แตเธอ
ก็จํายอมตองทําตัวเปนคนใจปาเพื่อทําใหปาพอใจ
“หาพัน”
“หาพัน!”
ปะการังถึงกับเขาออน ปลาวาฬตองโอบแขนรัดรางของนองสาวเอาไว
เพราะปะการังหมดแรงจริงๆ และทําทาจะโรยตัวทรุดลงไปนั่งบนพื้น
“หาพันนีถ่ กู แลวนะ ถาตอรองจะโดนหนักกวานี้ ตอนไปซือ้ ของไปซื้อ
ในหางดวย แลวเอาบิลกลับมายืนยันกับปา ตอนใหของคุณฟลิกซก็ตองมี
หลักฐาน ปาจะเอามาเช็กกับบิลวาเปนของชิ้นเดียวกัน”
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“ทําไมปาตองทําเหมือนไมไวใจรัง”
“ก็เพราะแกมันงกแลวเจาเลหเรื่องเงินไง”
คุณนายบานเย็นสั่งเสร็จก็เดินจากไป ทิ้งใหปะการังหมดอาลัยดวย
ความเสียดายเงินปมวาจะขาดใจ

“นี� ยายรัง”

ไข ป ลาเดิ น เข า ไปหาน อ งสาวที่ นั่ ง หมดอาลั ย อยู  ใ นห อ งนั่ ง เล น
ปะการังนั่งอยูบนพื้น ศีรษะเอนพาดไปบนโตะกลาง
“พี่ปลา ไมตองหาเรื่องรังนะ รังไมมีแรงทะเลาะดวย”
ไขปลาแสนเสียดายที่เธอกลับมาไมทันเจอกับฟลิกซ อุตสาหรีบ
กลับมาแลวเชียว แตก็ยังคลาดกับชายหนุม แตรูเรื่องจากไขมุกวาปะการัง
ทําตัวไมนารัก จนถูกคุณนายบานเย็นสั่งทําโทษ
“สมนํ้าหนา”
“พี่ปลาอยากดาอะไรก็เชิญตามสบาย รังไมมีแรงเถียง”
เพราะเรื่องเงิน ปะการังถึงกับกลายเปนคนหมดแรง ชื่นใจขึ้นมาบาง
ก็ตอนลูกนองคนสนิทนําเงินมาใหเธอ ลูกหนีข้ องเธอจายเงินกับครบทุกคน
ปะการังมีความสุขเรื่องนี้ แตปะการังไมมีความสุขเรื่องที่คุณนายบานเย็น
สั่งใหทํา
“เงินแคหาพัน”
“เงินตั้งหาพันตางหาก”
“หาพันนะจะซื้ออะไรไดนักเชียว คุณปาใจดีกับเธอมากแลวนะ
คุณฟลิกซเขาระดับไหน เงินหาพันก็ซื้อไดแตของกระจอกใหเขาเทานั้น
แหละ”
“เขารวยถึงขนาดนัน้ ทําไมรังตองควักเงินซือ้ ของใหเขาดวย รีดเลือด
กับปูชัดๆ”
“ก็เพราะเธอทําตัวไมดีนะสิ สมนํ้าหนายายเด็กบอง”
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“พี่ปลาพอใจหรือยัง ถาพอใจแลวก็ไปเลย ไมตองมายุงกับรัง วันนี้
รังไมมีความสุข รังไมอยากคุยกับพี่ปลา รังหมดแรง”
“พี่จะบอกวาซื้อของก็ซื้อดีๆ ละ อยาทําใหพี่ขายหนา”
“พี่ปลา อยามายุงกับรัง เดี๋ยวรังยึดกระเปาพี่ปลาไปขายนะ”
“เด็กบา! พี่ไมยุงดวยแลว”
ไขปลาไมกลาเสี่ยงกับความบาดีเดือดของปะการัง เรื่องเงินสําหรับ
ปะการังเปนเรื่องสําคัญมากดวยสิ แลวเรื่องแบบนี้ประมาทเด็กบาคนนี้
ไดที่ไหน
“นับหนึง่ ถึงสาม ถายังเยาะเยยกวนประสาทรัง กระเปาทีพ่ ปี่ ลายืมเงิน
รังซื้อ รังจะเอาไปขาย แลวก็เอาเงินไปซื้อของใหอีตาคุณฟลิกซ แตหนี้ที่ยืม
รังพี่ปลาตองจายเหมือนเดิมนะ”
“ยายนองงก!”
ไขปลาสะบัดหนาพรืด รีบหันหลังเดินจํ้าอาวออกไปจากหองนั่งเลน
ปะการังถอนหายใจออกมาติดตอกันหลายครั้ง
“รังไมมีความสุข เฮอ!”

‘รังนอนไมหลับ หัวใจมันกระสับกระสาย’

ปะการังอยากจะรองเพลงออกมาแบบนีซ้ ะเหลือเกิน แลวเธอก็ตาคาง
จริงๆ หญิงสาวเดินโซซัดโซเซลงมาจากหองนอนในตอนเชา ไมใชเพราะ
เธอมีความรัก ไมใชเพราะเธอตกหลุมเสนหฟ ล กิ ซ แตเปนเพราะเธอเสียดาย
เงิน
แคคิดวาจะตองจายเงินหาพันเพื่อซื้อของใหฟลิกซ ปะการังก็ขนลุก
ขนชัน ทําไมเรื่องแบบนี้ตองเกิดขึ้นกับเธอดวย ไมควรเลย การแสดงความ
เปนปรปกษกบั บุรษุ ผูน นั้ ทําใหเธอตองมีปญ
 หาหนักอก หญิงสาวถอนหายใจ
ซํ้ากันหลายครั้ง จนไขมุกที่เดินมาเห็น ตองรีบเดินเขาไปหานองสาว
“หนูรัง”
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“คุณไข”
ปะการังเงยหนาขึ้นมองพี่สาว พอเห็นหนานองไขมุกก็ยิ่งตกใจ มือ
ขาวเนียนยกขึ้นลูบแกมนองสาวดวยความเปนหวง
“หนูรัง ทําไมหนาตาเปนแบบนั้น”
“คุณไข รังนอนไมหลับทั้งคืนเลย”
“ตายจริง”
ไขมุกไมตองถามซํ้าวาเพราะอะไร หญิงสาวเปนหวงสภาพจิตใจของ
นองสาวไมนอ ย เพราะเรือ่ งเงินสําคัญกับปะการังมาตัง้ แตเล็กจนโต ตอนอยู
อนุบาลก็เริ่มใหเพื่อนกูเงิน นอกจากนี้ปะการังยังรับทําการบาน วาดรูปให
เพื่อนแลวคิดเงิน
สะสมเงินนัน้ มาปลอยใหเพือ่ นกู ธุรกิจเงินกูใ นรัว้ โรงเรียนของปะการัง
เจริญเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ ตามวัยทีโ่ ตขึน้ ตอนเรียนระดับมหาวิทยาลัย ปะการัง
มีเงินสงเสียตัวเองโดยที่ไมตองใชเงินของคุณนายบานเย็น แตปะการังก็ให
คุณนายบานเย็นฝากเงินที่ตองใหเธอไปเรียนเขาบัญชีเพื่อเปนเงินเก็บ
ถึงจะไมไดใช แตก็ไมยอมเสียเปรียบ คุณนายบานเย็นยังบนถึง
หลานสาว วาปะการังงกแมกระทั่งกับปา แตพอปะการังเรียนจบ ตอนนี้มี
รายไดเปนของตัวเองแบบจริงจัง ปะการังก็จายเงินเดือนใหกับคุณนาย
บานเย็นทุกเดือน
ไขมุกไมเรียกนองสาววาเปนคนงก แตสําหรับไขมุกแลว นองสาว
ของเธอเปนคนรูจักคุณคาของเงิน กับเรื่องที่ควรจาย ปะการังก็จายไม
อิดออด ตอนเธอเรียนจบ นองสาวยังยอมควักเงินซือ้ ของขวัญใหเธอ ไขมุก
อยากไดจกั รเครือ่ งละเกือบสองแสน ทีท่ าํ ไดทงั้ เย็บและปกอัตโนมัติ ปะการัง
ก็ซื้อใหเปนของขวัญ
และไขมุกก็ใชจักรนั้นทํางานฝมือ แลวก็ลงขายผานอินเทอรเน็ตบาง
หรือถามีเวลาก็ทาํ สะสมเอาไว ปะการังก็จะเอาไปยืนเรขายใหทตี่ ลาด ขายดิบ
ขายดีเรียกวาทําขึ้นมาเทาไรก็ไมพอขาย ปะการังก็ไมเคยหักเงินคาแรง
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ขายไดเทาไรก็เอามาใหพี่สาวจนครบทุกบาททุกสตางค
“ไปกินขาวเถอะ แลวหนาตาแบบนีด้ ไู ดทไี่ หน พีจ่ ะอุน นมใหดมื่ ดวย”
“รังไมมีความสุขเลยคุณไข”
“ทํายังไงไดละเปนคําสั่งของคุณปา พี่ออกเงินใหไหม”
ไขมุกเปนหวงสุขภาพของนองสาว ถึงขนาดเสนอตัวออกเงินให แต
ปะการังก็สายหนาปฏิเสธทันที ความทุกขใหญหลวงในครั้งนี้ เธอตองรับ
ไวดวยตัวเอง
“คุณไขไมไดทําผิด คุณไขจะจายเงินใหรังไมได รังทําผิด รังก็ตอง
รับผิดชอบ”
“คราวหลังก็อยาทําอีกนะจะ”
“รังจะไมทําใหปาเห็น”
“อคติอะไรกับคุณฟลิกซจะหนูรัง”
“รังไมอยากใหเขามายุงกับคุณไข”
“คุณฟลิกซเขาไมสนใจพี่หรอกจะ”
ชายหนุมไมไดสนใจเธอเลยสักนิด เขารักษามารยาท ทักทายเธอ
อยางสุภาพบุรุษ แตปะการังกลับคิดมากเรื่องนี้และคิดจริงจังมากดวย
“ไวใจไมไดหรอก ถาเขาจีบคุณไข คุณไขอยาสนใจเขานะ เขาจะตอง
ทําใหคุณไขเสียใจแนๆ รังไมอยากใหคุณไขเสียใจ”
“พี่รูแลว”
“รังจะปกปองคุณไขเอง สายตาของเขาไมนาไววางใจเลย”
“คิดมากไปแลวหนูรัง คนระดับคุณฟลิกซ เขาไมสนใจพี่หรอกจะ”
“เขาอาจคิดวาคุณไขเปนดอกไมริมทาง คิดจะเด็ดดมเมื่อไหรก็ได
แตคุณไขมีคามากกวานั้น รังไมยอมหรอก”
“คิดมากเปนวรรคเปนเวรจริงๆ”
“รังตองกันไวดีกวาแก”
“เอาเถอะ ไปกินขาวกันดีกวาจะไดมีแรงนะ ดูสิเหมือนไมมีแรงเลย”
38 คูกัดมาเฟย

“รังจะกินลงไหมคุณไข”
“วันนี้หนูรังตองออกไปขางนอกนะ ถาไมกินขาวจากที่บานไปใหอิ่ม
ไปซื้อกินขางนอก ในเมืองแบบนั้น อาหารตองราคาแพงแนๆ หนูรัง”
“จริงดวย งั้นรังตองกินใหอิ่ม”
“ไปกันเถอะจะ”
“รังเริ่มหิวแลวสิ”
พอไดยินวาอาหารขางนอกแพง ยายตัวแสบก็มีอาการเริ่มหิวขึ้นมา
เชียว ไขมุกยิ้มดวยความเอ็นดูนองสาว กอนจะจับมือนองสาวพาเดินไปที่
หองรับประทานอาหาร พอเขาไปถึง คุณนายบานเย็นก็เดินมาพอดีเหมือนกัน
แตปลาวาฬนัน้ ไปทํางานแลว เพราะวันนีม้ ปี ระชุม เขาตองไปเตรียมเอกสาร
การประชุมลวงหนากอนฟลิกซเขาบริษัท
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3

บังเอิญพบกัน

ปะการังคงไปหาฟลกิ ซไมทนั ในวันนี้ เพราะเธอยังหาของใหเขาไมได

เลยสักนิด หญิงสาวมาเดินเตร็ดเตรอยูในหางสรรพสินคา
“แพงทุกอยางเลย”
หญิงสาวทําไดแคบน แตกต็ อ งจํายอมซือ้ ของตามทีค่ ณ
ุ นายบานเย็น
สั่ง เงินหาพันอยูในกระเปาของเธอ และปะการังก็สุดแสนจะเสียดาย
“เดินจนขาลากแลวเนี่ย”
เธอเสียเวลาอยูที่นี่นานเหลือเกินแบบไรประโยชน สองขาเดินจน
ออนลา แตก็ยังไมไดของสําหรับฟลิกซ ปะการังกลุมใจ แตถาไมไดของ
กลับไป เธอตองถูกคุณนายบานเย็นเอ็ดเอาแน
“ซื้ออะไรดีนา หมอหุงขาว?”
จะเสียเงินทัง้ ทีกอ็ ยากใหเขาไดของทีม่ ปี ระโยชน เธอจะไดไมรสู กึ ผิด
ตอเงินของตัวเอง ปะการังพาตัวเองไปที่แผนกเครื่องใชไฟฟา แตพอเทียบ
หมอหุงขาว ตูเย็น เครื่องซักผา และเครื่องใชไฟฟาสารพัดอยาง เธอก็คิด
วามันไมคอยเขากับฟลิกซสักเทาไร
40 คูกัดมาเฟย

“หุงขาวทําอาหารกินเปนหรือเปลายังไมรเู ลย รวยแบบนัน้ คงไมทาํ เอง
หรอกมั้ง”
อีกอยางเงินหาพันที่เธอมีก็ซื้อของไดจํากัดดวย ถาหากเธอซื้อของ
เกินหาพัน คุณนายบานเย็นคงไมวา แตปะการังจะตองไมมีความสุขมาก
ขึ้นกวาเดิมแน
“ซื้ออะไรดีนะ”
หญิงสาวออกจากแผนกเครือ่ งใชไฟฟา แลวก็เดินไปเรือ่ ยเปอ ยจนถึง
โซนที่จําหนายเครื่องสําอาง ปะการังไมคอยคุนเคยกับของพวกนี้เทาไร
ถาหากเปนไขปลาคงรูละเอียดยิบ
“ลองเขาไปดูก็ได”
ปะการังเดินโฉบเขาไปดูแบบหางๆ ถึงแมพนักงานจะยิ้มใหเธอ
พรอมสําหรับการบริการเธอทุกเคานเตอรและทุกแบรนดที่เธอเดินผาน
ความหรูหรานั้นทําใหปะการังขนลุกขนพอง เธอไมชินกับการซื้อ
ของแพงแบบนี้ แคเหลือบๆ ตามองดู ครีมบางขวดยังราคาแพงมากกวา
หาพันเสียอีก
“เอะ! นั่นอีกตาคุณฟลิกซนี่”
ชางบังเอิญที่เธอกับเขาไดพบกัน หญิงสาวหลบวูบทั้งที่เขาคงไมเห็น
เธอหรอก ฟลิกซยืนอยูกับผูหญิงสวยมากคนหนึ่ง
“สวยจัง”
ผูหญิงคนที่วานั้นสวยกวาไขมุกพี่สาวที่เธอคิดวาสวยเหลือเกิน
นอกจากสวยแลวบุคลิกยังหรูหรา ผิวขาวผองจนแทบจะเรืองแสงได
“แฟนละมั้ง”
ไมรทู าํ ไมเธอตองรูส กึ โกรธ เมือ่ เห็นฟลกิ ซอยูก บั ผูห ญิงคนนัน้ ก็ตอ ง
ผูหญิงสวยระดับนั้นนั่นแหละถึงจะเหมาะสมกับเขา
“คนนิสัยไมดี มีแฟนอยูแลวยังจะมาหลอกจีบคุณไขอีก”
ปะการังหาเหตุผลทีจ่ ะทําใหมปี ญ
 หากับเขาจนได เธอฝงความคิดทีว่ า
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ฟลิกซกําลังจีบไขมุกแบบเงียบๆ เพื่อใหตัวเองมีเหตุผลในการขุนเคืองเขา
แลวดูสิ! เธอเห็นอะไร
ฟลิกซกับผูหญิงคนนั้นกําลังเลือกนํ้าหอมดวยกัน ปะการังเฝามอง
จนกระทั่งผูหญิงแสนสวยยิ้มใหฟลิกซแลวก็เดินจากไป พอเขาอยูคนเดียว
หญิงสาวก็เดินเขาไปหาฟลิกซ แลวก็กลาวขึ้นมาลอยๆ
“คนหลอกลวง”
แตฟลิกซดันไมสนใจเสียงของเธอซะที ชายหนุมเดินไปขางหนาเฉย
เลย ทําเอาปะการังถึงกับหนามุย เขาจะเมินเฉยใสเธอแบบนี้ไมได
“เดี๋ยวสิ!”
หญิงสาวปราดไปขวางหนาฟลิกซ ชายหนุมหยุดเดินแลวมองมาที่
เธอ ในขณะที่ปะการังมองเขาดวยสายตาเปนปรปกษเต็มที่
“คุณนั่นเอง”
เธอได ยิ น เขาพู ด แบบนั้ น หญิ ง สาวเชิ ด หน า ขึ้ น คิ ด เองสรุ ป เอง
เสร็จสรรพวาเขาจะตองตกใจแนๆ ที่เธอมาเห็นเขากับแฟนสาวแสนสวย
“แปลกใจใชไหมที่เห็นฉัน”
พอไมอยูตอหนาญาติพี่นอง เธอก็ไมแทนตัวเองดวยชื่อกับเขา
ฟลิกซขบขันกับการแสดงออกที่เหมือนเจาเหมียวนอยกําลังขูฟอ เขากับ
เธอสนทนากันอีกหลายประโยค แลวหญิงสาวก็ยัดเยียดขอหาที่ทําให
ฟลิกซตองแปลกใจจริงๆ
“คุณหลอกลวงพี่สาวฉัน”
“ผมเหรอ?”
“คุณมีแฟนอยูแลว”
“เหรอครับ”
สตรีตรงหนาเบปาก เขาคงตกใจมากสินะที่เธอจับได แตที่แสดง
อาการนิ่งเฉยแบบนี้ก็เพราะเขาเก็บอาการเทานั้นแหละ
“แปลกใจละสิที่ฉันรู”
42 คูกัดมาเฟย

“ตอนนี้เริ่มแปลกใจแลวครับ”
“เสียดายผูหญิงคนนั้นนะ สวยขนาดนั้นแตตองมาคบกับคุณ”
“ผูหญิงคนนั้น?”
“คนที่คุณอยูดวยเมื่อสักครูไง”
“คุณแอบตามผม?”
ถูกเขาจับได เธอก็ตะกุกตะกัก จากที่หนาเชิด ก็เริ่มลนลานเล็กนอย
หญิงสาวแกมแดง แตก็พยายามบอกใหตัวเองเชิดหนาเขาไว
“พะ…พูดอะไรของคุณ ฉันบังเอิญผานมาหรอก”
“ครับผม”
“จะบอกใหนะ ฉันจะเปดโปงคุณ คุณไมเชื่อก็คอยดู ฉันจะไมยอม
ใหพี่สาวของฉันตองเสียรูคนแบบคุณหรอก”
“คนแบบผมเปนยังไงครับ”
“หลอแตไรประโยชน”
“ครับผม คุณพูดจบหรือยัง”
“นี่! ไมตองมาทําเปนไมรูไมชี้เลยนะ คุณตบตาฉันไมสําเร็จหรอก”
“ผมมีธุระตองขอตัวกอนนะครับ สวนคุณ…”
“อีตาบา! อยามาจับฉันนะ”
ฟ ลิ ก ซ ว างมื อ ลงบนศี ร ษะของเธอ ชายหนุ  ม จั บ เธอหั น ไปมอง
ร า นขายยาที่อยูไมไกลจากจุดที่เธอกับเขายืนอยู
“ในรานขายยาอาจมียาสลายมโนขาย ไปซื้อมากินซะ ผมขอตัวกอน
นะครับ”
ฟลิกซปลอยมือจากเธอ แลวก็เดินจากไป หญิงสาวเบิกตาโต เขาวา
เธอชัดๆ เธอมองตามชายหนุม ทันมองเห็นแคแผนหลังของเขา เธอไมเชื่อ
ในความจริงใจของเขา แลวเขาก็เปนแบบที่เธอคิดจริงๆ ผูชายคนนี้คือ
จิ้งจอกชัดๆ เขาหนาตาดีเกินไป หนาตาดีจนไมนาไววางใจ เธอจะตอง
เปดโปงเขา เรื่องนี้จะตองไดรับการขยาย
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“อีตาบา เราไมไดมโนซะหนอย”
ปะการังหมุนตัวหันไปหาฟลิกซ แตเขาเดินจากไปแลว เธอฮึดฮัด
แลวก็มองตามชายหนุมดวยใบหนางองํ้า
“คนหลายใจนิสัยไมดี”
ปะการังยังยืนยันความคิดเดิมที่มีตอฟลิกซ คนแบบเขาจะตองเปน
คนนิสัยไมดี หลายใจแบบสุดๆ คิดจะใชความหลอหลอกลวงใหไขมุกตอง
ตกหลุมรัก
“ตองปกปองคุณไขใหได”
ถาหากเขาคิดจะจีบพี่สาวเธอใหติด เธอจะคอยขัดขวางไมใหเขาทํา
สําเร็จ แตตอนนี้ปะการังติดภารกิจ เธอยังหาของใหชายหนุมไมไดเลย
“แลวเราจะไดเจอกัน”
เธอหมายมั่น แลวก็กระชับมือกับกระเปา จําใจกัดฟนเดินหาของให
กับฟลิกซตอไป

“ทําไมใหพบงายนักนะ”

เพิ่งเจอกันเมื่อวาน แถมยังปะทะกันในสถานการณที่ไมนารื่นรมย
วันตอมาปะการังก็ตองเขาเมืองอีกแลว จากคนปริมณฑล แมจะอยูใกลกับ
กรุงเทพฯ แตเธอก็ไมชอบเขามาที่ใจกลางเมืองแบบนี้นักหรอก แลวดูเขาสิ
ไขปลาขูเธอนักหนาวาเขาพบยาก ปะการังอุตสาหมาแบบไมบอกลวงหนา
เผื่อเขายุงหรือทําตัวหยิ่งไมใหเธอพบ เธอก็จะไดกลับ
“ผิดแผนแลวสิเรา”
ปะการั ง ยกถุ ง ในมื อ ขึ้ น ดู เธอซื้ อ ของมาให ฟ  ลิ ก ซ ต ามคํ า สั่ ง ของ
คุณนายบานเย็น พนักงานบอกวาถาหากเปลี่ยนใจภายในเจ็ดวันสามารถ
คืนสินคาแลวรับเงินสดคืนมาได ปะการังวางแผนไวในใจ ถาหากเขาไมให
เธอเขาพบ หญิงสาวจะนําของไปคืน แลวก็รับเงินคืนมา
เพียงเทานี้คุณนายบานเย็นก็จะวาเธอไมไดอีกแลววาเธอไมทําตาม
44 คูกัดมาเฟย

ที่ทานสั่ง เธอทําแลว บากบั่นไปซื้อของแลวยังตองมุมานะมาหาเขาอีก แต
เขาไมรับ เธอก็ตองเอาของไปคืนเพื่อไมใหของเสียเปลา เตรียมเหตุผลไว
ดิบดี กระหยิ่มยิ้มยองกับความคิดอันชาญฉลาดของตัวเอง แตเหมือนจะ
ผิดแผนจนเธอใจแปว
“รังเริ่มไมมีความสุขอีกแลว”
ปะการังบนอุบ เธอเดินตามเลขาฯ สวนตัวของฟลกิ ซไปทีห่ อ งทํางาน
ของเขา เลขาฯ ของเขาก็ยังซวยสวย แตกตางจากเธอราวฟากับเหว กลิ่น
นํ้าหอมของคุณเลขาฯ ยิ้มสวยพูดเพราะรวยรินมาเขาจมูก เปนผูหญิงทุก
กระเบียดนิ้วในแบบที่ปะการังเปนไมได
“โห…อยูกับคนสวยอีกแลว”
ปะการังบนพึมพําเพราะประตูหองทํางานของฟลิกซเปดออกกอน
เธอกับคุณเลขาฯ จะเดินไปถึง ฟลิกซเดินออกมาสงหญิงสาวคนหนึ่งที่
สวยมากอีกแลว สวยจนเธอใหคะแนนไมถูกวาระหวางคนนี้กับคนที่เธอ
เจอในหางสรรพสินคาคนไหนสวยกวากัน
“ไปกอนนะ”
พอเพียงหอมแกมฟลิกซเบาๆ ทั้งคูใกลชิดกัน นอกจากจะเปน
เหมือนเพื่อนรวมกลุมกัน ก็ยังเปนลูกพี่ลูกนองกันอีกดวย
“ขับรถดีๆ ละ”
“รูแลวคะ”
“หามซิ่ง งดเวนเรื่องใบสั่งบาง”
“จะจําไวคะ ขอตัวกอนนะคะ”
พอเพียงสวมกอดกับฟลิกซ พอหันมาเจอปะการังก็ยิ้มให กอน
กลาวลาเลขาฯ ของฟลิกซแลวก็เดินจากไป
“สวัสดี”
ปะการั ง งกๆ เงิ่ น ๆ ไปชั่ ว ขณะเพราะมั ว แต ม องเขากั บ สาวสวย
พอนึกไดก็รีบยกมือขึ้นไหวชายหนุม เดี๋ยวเขาจะตําหนิเอาไดวาเธอไมมี
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คนสั่งสอน
“เชิญครับปะการัง”
ปะการังเดินเขาไปหาฟลิกซ ปกติเธอจะสวมชุดหมีสีเขียวเขมทํางาน
ในอูซอมรถ แตเพราะตองมาหาเขา เธอก็เลยสวมเสื้อยืดกับเอี๊ยมยีนสเพื่อ
ใหเกียรติสถานที่ แตดูเหมือนเธอก็ยังไมคอยเขากับสถานที่หรูๆ ที่นี่อยูดี
รีบทําธุระกับเขาแลวรีบกลับดีกวา
“ผมไมรับแขกนะ”
“คะเจานาย”
ฟลิกซเปดประตูรอปะการัง หญิงสาวเดินเขาไปในหอง มองไปรอบ
หองทํางานของเขา แคหองทํางานนี่ก็ยังใหญเกือบเทาอูซอมรถของเธอเลย
“ใหญจัง”
“ชอบไหมครับ”
“ทําไมตองชอบดวย ไมเกี่ยวกับฉันซะหนอย”
“แทนตัววารังเหมือนเดิมสิครับ ฟงนารักกวา”
“ไมนารักก็ไมเห็นเปนไร”
“รังมาหาผมมีธุระอะไรเหรอครับ”
“รังก็ไมอยากมาหรอก แตปาสั่งใหมา”
ทําเหมือนไมสนใจที่เขาทักทวง แตก็ยอมกลับไปแทนตัวดวยชื่อ
เหมือนเดิม ฟลิกซเชิญหญิงสาวใหนั่งลงบนโซฟาตัวยาว แลวเขาก็นั่งลง
บนโซฟาตัวเดียวกับเธอ
“คุณปามีธุระอะไรหรือครับ”
“ปาใหรังไปซื้อของมาใหคุณฟลิกซ”
“อะไรครับ”
“คุณฟลิกซจะรับไวเหรอ”
ปะการังวางถุงลงบนตัก แตกไ็ มยอมยืน่ ใหฟล กิ ซ ปะการังมองไมออก
เลยวาฟลิกซกําลังคิดอะไรอยู เพราะความเรียบเฉยที่ชายหนุมแสดงออก
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“รังเอามาใหผมนี่ครับ”
“แตไมตองรับไวก็ไดนี่”
“รังจะใหผมเนื่องในโอกาสอะไรครับ ที่คุณปาทานสั่งมา”
“เพื่อขอโทษ วันที่คุณไปบานสวน รังทําตัวไมนารัก ปาก็เลยสั่งใหรัง
ซื้อของมาใหคุณ แถมยังตั้งงบตั้งหาพันแนะ รังคงจนไปอีกนาน”
เจาตัวบนอุบ หญิงสาวมองมาที่เขา แตก็ยังไมยอมสงถุงของใหกับ
เขา เธอคาดหวังใหฟลิกซปฏิเสธที่จะรับของเอาไว
“งั้นผมก็ตองรับไวสิครับ”
“คุณฟลิกซจะรับจริงเหรอ”
“ครับผม ก็เปนนํ้าใจของรังนี่ครับ”
“รังไมไดมนี าํ้ ใจซะหนอย รังแคถกู บังคับ แตรงั ก็รวู า รังทําตัวไมนา รัก
กับคุณฟลิกซ รังขอโทษคุณฟลิกซดวยนะ”
“ครับผม ผมจะรับคําขอโทษและ…”
ฟลิกซยื่นมือไปหาเธอ เขาทิ้งชวงเพื่อใหเธอรูวาเขาจะรับของเอาไว
ปะการังถอนหายใจออกมาดังๆ เธอไมไดมองฟลิกซเลย เธอมองถุงในมือ
ยื่นไปใหเขาแตพอจะวางลงบนมือเขา เธอก็ดึงกลับ ถอนหายใจอีกรอบ
แลวก็ตองตัดใจยื่นถุงไปวางลงบนมือเขาจนได
“ขอเปดดูนะครับ”
“คุณฟลิกซอยากไดไหม ถาคุณฟลิกซไมอยากได ก็คืนใหรังนะ
ถาเอาไปคืนภายในเจ็ดวัน รังจะไดเงินคืนเต็มจํานวนเลย”
ปะการังพูดจบปุบ ฟลิกซก็ดึงกลองขึ้นมา เขาเปดกลอง ขางในมี
ถุงผาสีดําวางอยู ปกดวยชื่อตัวยอยี่หอของแบรนด ชายหนุมเปดถุงผา
หยิบเอาของขางในออกมา มันคือสรอยขอมือหนังสีดําสําหรับบุรุษ เรียก
ไดวาปะการังมีรสนิยมที่ตรงกับความชอบของฟลิกซโดยไมไดตั้งใจ
“ใสใหผมครับ”
ฟลิกซยื่นสรอยไปใหเธอ ปะการังมองมันดวยสายตาอาลัยอาวรณ
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แตเธอก็รับสรอยขอมือเสนนั้นมา จัดการสวมเขากับขอมือของฟลิกซ เธอ
ซื้อมันมาดวยราคาเกือบเจ็ดพันบาท เกินงบไปตั้งมาก แตพอคิดถึงหนา
ของฟลิกซแลว เธอก็คิดวาสรอยขอมือเสนนี้เหมาะกับเขา
ถึงจะเกินงบ แตถาหากตองควักเงินซื้อสรอยเสนอื่นที่ราคายอมเยา
กวานี้ แตเธอคิดวามันไมเหมาะกับเขาก็จะเปนการเสียเงินแบบไรประโยชน
ปะการังงกก็จริง แตเธอก็คํานึงถึงการใชงานของสิ่งของชิ้นนั้นๆ ดวย
“ผมชอบครับ”
เขาเงยหนาขึ้นมองเธอ แลวก็บอกเธอดวยนํ้าเสียงเรียบๆ เขาชอบ
ก็ดี เพราะอยางนอยเธอก็เสียเงินแบบมีคณ
ุ คา แตปะการังก็อดเจ็บใจไมได
เพราะเธอคาดหวังใหเขาปฏิเสธที่จะรับมันไว
“รังกลับละ”
“เดี๋ยวครับ”
ชายหนุมความือคนที่ลุกขึ้นเอาไว ปะการังสะดุงเฮือก มือของเขาที่
จับมือเธอ ทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือยังไง เพราะมันทําใหเธอรูสึกเหมือน
ไดยินเสียงเปรี๊ยะในอก
“ผมเลี้ยงขาวนะครับ แลวจะไปสงที่บานสวน”
“ขาวฟรีเหรอ”
“ครับผม”
ปะการังสนใจ อยางนอยก็ถือวาเธอไดรับประโยชนคืน หลังจาก
ตองเสียเงินซื้อของใหเขาก็แลวกัน หญิงสาวก็เลยนั่งลงตามเดิม พอเธอ
นั่งลงฟลิกซก็ปลอยมือเธอ
“รังไปดวยก็ได”
“รอสักครูนะครับ ผมมีงานตองเคลียรอีกเล็กนอย”
“อืม รังจะรอ”
เธอพยักหนารับ ฟลิกซมองหนาใสๆ ของเธอดวยดวงตาเฉยเมย
ปะการังไมรูวาเขาคิดอะไรอยู เขาเปนคนดูยาก แตปกติเธอก็เดาใจคนอื่น
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ไมเคยถูกอยูแลว
“ระหวางรออยากกินของวางไหมครับ ผมจะใหคนยกขนมเคกกับ
นํ้าผลไมเขามาให”
“อยากกิน”
ถึงตอนนี้ ฟลกิ ซเสนออะไรให ปะการังจะรับเอาไวหมด เพือ่ เก็บเกี่ยว
ผลประโยชนคืนจากเงินที่เธอตองเสียไป
“รอสักครูนะครับ”
เขาลุกขึ้นยืน เดินกลับไปที่โตะทํางาน แลวก็กดโทรศัพทถึงเลขาฯ
หนาหอง ไมนานตอจากนั้นแมบานก็นําเอาขนมเคกกับนํ้าสมเขามาเสิรฟ
“ขอบคุณจะ”
ปะการังกลาวขอบคุณ เธอยิ้มใหกับแมบานดวย ฟลิกซมองเธอแลว
ก็กมหนาลงไปทํางานตอ ถึงเธอจะเปนยายตัวแสบ แตก็ไมใชผูหญิงขี้
โวยวายจนนารําคาญ
“ปะการัง”
“คุณฟลิกซมีอะไรกับรัง”
“พูดกับผูใหญตองพูดลงทายดวยคะ คําวาจะมีไวใชกับคนที่อายุ
นอยกวา”
“รังไมเคยรูมากอนเลย พูดจนชิน”
“กับผมไมเปนไร ผมไมวารัง”
“วารังก็ไมกลัว”
ปะการังไมไดบอกวาจะเชื่อฟงฟลิกซหรือเปลา ชายหนุมก็ไมได
คาดคั้นเอาคําตอบ ปะการังลอบมองเขา แลวก็เบปากเล็กนอย หนาตา
ไมใกลเคียงกันคนไทยเลย แตกลับมาสอนเธอ เอาเถอะ! อยางนอยเขา
ก็พูดภาษาไทยไดชัดเจน
“หิวหรือยังครับ”
“ถาคุณฟลิกซเสร็จงาน รังก็จะหิว”
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“งั้นรออีกสักครู”
“หลายครูแลวนะ”
ปะการังบนอุบ แลวก็กมหนาลงไปตักขนมเคกรับประทานตอ คําวา
สักครูของฟลิกซนี้จะใชเวลานานแคไหนก็ไมทราบ

“จะเปดแอรเย็นจนนํ้าแข็งเกาะรถหรือไง รังหนาว”

ปะการังบนออกมา ภายในรถของฟลิกซใหญโตกวางขวางเมื่อเทียบ
กับรถยนตของพี่ชายเธอ เขาไมไดขับรถเอง แตมีคนขับรถคอยบริการ
ปะการังแตะนิ้วลงบนผนังที่กั้นระหวางสวนที่นั่งดานหลังกับคนขับรถ
ดานหนา เธอมองไมเห็นขางหนาเลย รถแบบนี้ก็มีดวยเพิ่งเคยเห็น
“คุณฟลิกซ”
“ครับผม”
“รังเพิ่งเห็นรถแบบนี้จริงๆ เคยเห็นแตในรูป เพราะรังทําอูซอมรถ
แตก็ไมเคยมีคนเอารถแพงๆ แบบนี้มาซอมหรอก ถึงเอามาก็ไมรูจะซอม
ไดหรือเปลา”
“สรุปจะบนหรือจะเลาครับ”
“ทําทั้งสองอยาง”
“ถาหนาวก็บอกดีๆ ไมตองบน”
ฟลิกซถอดเสื้อนอกของเขาสงใหปะการัง หญิงสาวหันมามองเขา
แตก็ไมไดยื่นมือมารับเสื้อไปจากมือเขา
“รับไปสิครับ”
“ไม เ อาหรอก ท า ทางจะแพง ถ า รั ง ทํ า เลอะเทอะจะต อ งเสี ย เงิ น
รั บ ผิ ด ชอบอีกแน รังทนหนาวดีกวา”
เขาหวังดี แตปะการังไมอยากเสียเงินเพิ่มอีก แลวความหวังดีของ
เขาเชื่อถือไดจริงหรือเปลาก็ไมรู เขาอาจแกลงทําตัวดีกับเธอ แลวก็จงใจ
ทําใหเธอตองเสียเงินรับผิดชอบอีกก็ได
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“รับรองผมจะไมคิดเงินไมวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเสื้อตัวนี้ก็ตาม”
เขาถือวิสาสะคลุมเสือ้ ลงบนตัวของปะการัง หญิงสาวเอามือจับเอาไว
เนื้อผาของเสื้อนั้นดีมาก คงจะราคาแพงนาดู
“อุนจัง”
“อุนก็ดีครับ”
“แลวคุณฟลิกซไมหนาวเหรอ”
“ไมหนาวครับ อากาศกําลังสบาย”
“อีกนิดหนึ่งรถจะเปนนํ้าแข็งแลวเนี่ยนะ อากาศกําลังสบาย”
ปะการังไมเห็นดวยกับเขา แตฟลิกซก็คงชินกับอากาศเย็นนั่นแหละ
เพราะเขาอยูตางประเทศ ปะการังก็ไมเคยไปตางประเทศดวยสิ แตอากาศ
ก็คงตางจากที่ไทยนั่นแหละ
“รังทําอูซอมรถเหรอครับ”
ฟลิกซยอนกลับไปถามถึงเรื่องที่เธอเลาใหฟง ปะการังพยักหนารับ
แตถึงจะเปนอูซอมรถ สวนใหญลูกคาก็เปนคนในพื้นที่
“รังซอมเองดวยนะ เพราะรังก็ซอมรถได แตก็มีลูกนองเกงๆ ทํา
เปนหลัก ไมอยากทํารถลูกคาพังเดี๋ยวเขาดาแมเอา แมตายไปแลวดวย
เดี๋ยววิญญาณของแมจะรอนรนเพราะรัง มันบาป”
“ซอมเปนเหรอครับ”
“เรียนสิ รังเปนเจาของก็ตองทําใหได ดูของใหเปน ไมงั้นจะโดน
ลูกนองเอาเปรียบได แตรงั โชคดีนะไดลกู นองดี ลูกนองไมดี รังก็ใหออกหมด
ไมอยากเลี้ยงใหเปลืองขาวสุก”
“มีลูกนองกี่คนครับ”
“หาคน รถมาซอมเรื่อยๆ เลยนะ อูรังไมเคยวางเลย”
ปะการังภาคภูมใิ จกับกิจการของเธอ นอกจากรถยนตแลว มอเตอรไซค
หรือรถจักรยาน หญิงสาวก็รับซอมในราคายอมเยา
“กิจการไปไดดีสินะครับ”
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“ดีมาก มีกาํ ไรทุกเดือนเลย แคนรี้ งั ก็มคี วามสุขแลว เพราะถาทําแลว
ไมมีกําไร รังก็จะไมมีความสุข”
“เรื่องเงินสําคัญสําหรับรังสินะครับ”
“สําคัญสิ ไมใชกบั รังคนเดียวนะ เงินก็สาํ คัญสําหรับทุกคนนัน่ แหละ
รังอยากมีเงินเยอะๆ ถาเราอยากมีเงินเราก็ตองขยันทํางาน”
ฟลิกซชอบแนวความคิดของปะการัง คนจํานวนไมนอยอยากรวย
แตไมอยากทํางาน แตปะการังพูดชัดเจนวาเธออยากมีเงินเยอะ และเธอ
ตองขยันทํางาน
“รังทํางานหลายอยางเหรอครับ”
“ใช รังปลอยเงินกูด ว ย รอยละสามบาท รังถนัดเพราะปลอยมาตั้งแต
เรียนอนุบาล แตตอนเรียนอนุบาลไมไดคิดดอกเบี้ยแบบนี้หรอกนะ คิด
ตามประสาเด็ก แตตอนนี้รังรูวาเราตองทําสัญญาเงินกูแลวก็มีเอกสาร
ประกอบของลูกหนี้ดวย ตองจัดการใหเรียบรอย”
“ปลอยเงินกู ตั้งแตเรียนอนุบาล?”
ปะการังพยักหนารับ ยิม้ กริม่ ดวยความภาคภูมใิ จ เรือ่ งแบบนีฟ้ ล ิกซ
คงไมเคยทําเหมือนเธอหรอก หญิงสาวจึงรูสึกอยูนิดๆ วาเธอเหนือกวาเขา
ในเรื่องนี้
“ใชแลว เปนอาชีพหลักของรังเลยนะ”
“แลวเคยเก็บเงินไมไดบางหรือเปลาครับ”
“ไมเคย เพราะรังมีพี่สวางกับพี่หมึก พี่สองคนเขาตัวโตหนาดุ แต
จริงๆ เขาใจดีมากนะ แตก็มีบางคนจายยาก ตองคอยทวง แตรังทวงเงิน
เกงนะ”
“ความสามารถพิเศษเหรอครับ”
“จะเรียกวาแบบนั้นก็ได แตรังทวงเงินใครไดทุกคนนะ รังปลอย
ดอกเบี้ยไมแพงนะ เพราะถาคนอื่นเขาปลอยกันรอยละยี่สิบเลยนะ”
ฟลิกซถามโนนถามนี่ ปะการังก็ตอบเขาทุกคําถาม ชายหนุมทําให
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เธอรูสึกผอนคลายที่จะคุยกับเขา เขาเหมือนคนเขาถึงยาก แตเขาก็ไมได
เขาถึงยากอยางที่คิด

“คุณฟลิกซ”

ปะการังยื่นหนาไปหาชายหนุม เขาพาเธอมารานอาหารหรู เสื้อผา
ของเธอไมเขากับรานเลย แตฟลิกซก็ไมสนใจ เขาเปดหองสวนตัวเพื่อไม
ใหปะการังตองเปนจุดสนใจ เพื่อนั่งรับประทานอาหารกับเธอตามลําพัง
สวนคนขับรถของเขา ชายหนุมก็เปดโตะใหอีกหนึ่งโตะ ปะการังก็เลยรูสึก
ดีกับเขาขึ้นมานิดหนึ่ง แตแคนิดเดียวจริงๆ ที่ตองรูสึกดีก็เพราะเขามีนํ้าใจ
“ครับผม”
“รังรูว า มันแพง แตคณ
ุ ฟลกิ ซจะวาไหม ถารังสัง่ เพิม่ อาหารแตละจาน
ใหญแตจาน อาหารนิดเดียว แตมันอรอยมาก”
“ไดสิครับ เชิญตามสบาย”
“รังเกรงใจ แตรังก็อยากกินใหอิ่ม ถากินแลวไมอิ่ม ก็ไมมีประโยชน
ที่จะมากินขาวดวยกัน”
“เชิญตามสบายครับ ผมยินดีจาย”
ฟลิกซกลาวอนุญาต ปะการังอานเมนูภาษาอังกฤษออก แลวเธอก็
ไมไดอวดตัว แคกวาดสายตาอานแลวก็เลือกสั่งอาหารที่อยากรับประทาน
“ถารังชอบ วันหลังผมจะพามาอีก”
“วันหลังเหรอ เมื่อไหรดี รังชอบ”
“รังวางวันไหนครับ”
“วันเสารกับวันอาทิตย แตก็มีภารกิจนิดหนอยเหมือนกัน”
“ทําอะไรครับ”
“เก็บหนี้ ตองเก็บทุกคน แตถาวันไหนไมอยูก็ใหพี่สวางกับพี่หมึก
เก็บแทน แตก็ไมคอยสบายใจเทาไร กลัวไดเงินไมครบ ถาไดเงินไมครบ
รังจะไมมีความสุข”
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ฟลิกซมองเธอเงียบๆ ปะการังไมสรางภาพ เธอพูดจาตรงไปตรงมา
เขาไดรับพลังงานที่เปนธรรมชาติไรการปรุงแตงจากเธอ
“ถาผมวาง ผมจะนัดรังลวงหนานะครับ”
“ได ดีมากเลย”
“ถางั้นเราแลกเบอรโทรศัพทกันนะครับ”
“ไมมีปญหา”
“สงโทรศัพทของรังใหผมสิครับ”
ปะการังยืน่ โทรศัพทสง ใหฟล กิ ซ โทรศัพทของเธอเปนโทรศัพทรนุ เกา
ที่ราคาไมกี่พัน เพราะปะการังใชงานมันแครับสายกับโทร. ออก ฟลิกซกด
โทร. เขาเครื่องเขา แลวก็บันทึกเบอรเธอไว รวมถึงไมลืมที่จะบันทึกเบอร
เขาไวในเครื่องเธอดวย เสร็จเรียบรอยเขาก็สงโทรศัพทคืนใหปะการัง
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