บทน�ำ
ช่ วงบ่ายสี่โมงเกือบๆ หา้ โมงเย็น บรรดาร้านค้าที่อยู่บริเวณ

ป้ ายรถเมล์จะเห็นภาพเด็กสาวผมเปี ยใส่ชดุ นักเรียนคอนแวนต์กา้ วลง
จากรถเมล์สแี ดงครีมเป็ นประจ�ำ เธอเป็ นสาวแว่นท่าทางทะมัดทะแมง
แม้วา่ แว่นสายตาจะบดบังดวงตาฉายประกายเฉลียวฉลาด แต่พลังงาน
ที่เ ธอส่ ง ผ่ า นรอยยิ้ม เหมือ นดอกไม บ้ านสดใส ร่ า งเล็ก ๆ เดิน ฝ่ า
ความอึกทึกรอบตัวไปอย่างเฉิดฉายราวกับองค์หญิง
“เรียนอีกเทอมเดียวก็จะจบแล ้วค่ะ อย่าลืมใส่ซองเป็ นรางวัลให ้
เด็กน้อยตาด�ำๆ คนนี้ดว้ ยนะคะ” เด็กสาววัยสิบแปดเพิง่ ลงจากรถเมล์
ก็มีเสียงอากงอาม่าที่อยู่ แถวนัน้ ทักทายครึกครื้น หลายคนกวักมือ
เรียกให ้มากินขนม เธอจึงแวะเข ้าไปโดยไม่อดิ ออด
“แล ้วหนู ผ้งึ ตัง้ ใจจะไปเรียนต่อทีไ่ หนล่ะ”
“ผึ้งอยากไปเรียนต่ อที่อเมริกาค่ ะ เตรียมเอกสารเป็ นปี แลว้ ก็
ลองยืน่ สมัครขอทุนไปแล ้ว แต่มหาวิทยาลัยทีผ่ ้งึ อยากเรียนเข ้ายากมากๆ
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ผึ้งคงจะต้องลุ ้นดูค่ะ แต่เตี่ยไม่อยากให้ผ้งึ ไปไหน”
“ลูกสาวสวย เตี่ยเขาก็หวงเป็ นธรรมดา”
“สวยแบบนี้ใช่หรือเปล่าเอ่ย แบร่ๆ คร่อกๆ”
น�ำ้ ผึ้งแกล ้งท�ำหน้าบูบ้ ้หี ยอกเอินเด็กวัยเตาะแตะทีน่ งั่ บนตักอาม่า
เรียกเสียงหัวเราะแหลมสู งจากเด็กน้อยไปหลายค�ำ หลายคนมักจะ
ชมเธอว่าสวย แต่นำ�้ ผึ้งไม่คดิ อย่างนัน้ ตอนทีเ่ ริ่มแตกเนื้อสาวเมือ่ อายุ
สิบสี่ น�ำ้ ผึ้งส�ำรวจตัวเองหน้ากระจกเป็ นชั่วโมงๆ พลางวาดภาพตัวเอง
เป็ น ดาราแสนสวย แต่ ก ระจกกลับ กลายเป็ น ศัต รู แ ละสะท อ้ นภาพ
เด็กหญิงผอมแห ้งหน้าตาจืดชืด แขนขายาวเก้งก้าง นัยน์ตาเฉียงเล็กน้อย
เพราะมีเชื้อสายจีน ปากก็กว ้าง จมูกก็เหมือนใครแปะลูกชมพูไ่ ว ้ หน�ำซ�ำ้
เพือ่ นทีโ่ รงเรียนยังตัง้ ชื่อเล่นให้ว่าหนู ผี เธอจึงไม่เคยนึกว่าตัวเองสวย
เลย
“ได้ยนิ ว่าหนู ผ้ งึ จะไปท�ำงานเด็กเสิรฟ์ ทีเ่ หลา1 พ่อกับแม่เขาไม่วา่
เหรอ”
“ไม่วา่ หรอกค่ะ ผึ้งอายุสบิ แปดแล ้ว ก็อยากจะหาเงินเอง อีกอย่าง
ถา้ จะไปเรียนต่างประเทศก็ตอ้ งท�ำงานพาร์ตไทม์ไปด้วย ผึ้งต้องการ
ประสบการณ์ค่ะ”
“ระวังนะ พวกคนแก่หวั งูชอบไปเล่นไพ่ทน่ี ั่นกันเยอะ”
น�ำ้ ผึ้งหัวเราะร่วนพลางดันแว่นขึ้นไปบนสันจมูก “คนทีไ่ ปเล่นไพ่
เขาเอาแต่ ลุน้ ไพ่ ไม่ว่างมาวอแวผึ้งหรอกค่ ะ ตอนนี้ท่ีเหลาขาดคน
แถมลูกค้าเป็ นคนต่างชาติเยอะ ทิปหนักแน่ นอน ให้ผ้ งึ ลองท�ำดูก่อน
อาม่ า ก็ ย งั อยู่ ท่ีโ รงพยาบาล แถมปี น้ ี เ จ้า พงษ์จ ะขึ้น มอสี่แ ล ว้ ส่ ว น
ยายพลอยจะขึ้นมอหนึ่ง ผึ้งคิดว่าจะพยายามหาเงินค่าเทอมใหน้ อ้ งๆ
ช่วยเตี่ยกับม ้าค่ะ”
“ขยันกันทัง้ บ ้านแบบนี้ ยังไงก็เจริญแน่นอน”
1
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“ขอบคุณค่ ะ โอ๊ะ คุยเพลินจนลืมเวลาไปเลย ผึ้งต้องรีบไป
ท�ำงานต่อ ขอบคุณที่เลี้ยงขนมนะคะ” เด็กสาวยกมือไหวแ้ ละไม่ลมื
เต้นเป็ นงูเก็งกอยหยอกเด็กอีกรอบ
“ว่านซือ่ หยูอ้ ี ซือ่ ซือ่ ซุ่นลี่ ขอให ้สมหวังตามทีต่ งั้ ใจนะ”
คนเฒ่าคนแก่พากันอวยพร และมองตามหลังเด็กสาวทีอ่ อกตัว
วิง่ จนหางเปี ยสะบัดไหว เธอเป็ นเด็กกิจกรรม ชีพจรจึงมักจะลงเท ้าเสมอ
จนไม่ค่อยอยูก่ บั ที่ ถึงจะไม่สวยบาดตาเหมือนดาราในโทรทัศน์ แต่เวลา
ทีน่ ำ�้ ผึ้งเดินไปซื้อกับข ้าวหรือขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนก็มกั จะมีใครต่อใคร
เหลียวมองความสดใสเจิดจ้าโดยทีเ่ ธอไม่รตู้ วั เสมอ จนกระทัง่ เด็กหญิง
หนู ผีอ ายุ ค รบสิบ แปด กระจกตัว ร้า ยที่เ ธอไม่ ค่ อ ยสนใจส่ อ งมอง
ก็ฉายภาพเด็กสาวทีม่ ใี บหน้าอ่อนหวานมีชวี ติ ชีวา เรือนผมยาวถักเปี ย
ผูกโบสีนำ�้ เงินตามระเบียบ ผิวขาวละมุนและมีทรวดทรงโค้งเว ้าสมส่วน
แต่เจ้าตัวดูจะยังไม่คน้ พบตัวเอง
“ถ ้าไม่สวย มิส2 ทีโ่ รงเรียนเขาคงไม่จบั ให้ข้นึ เวทีรำ� ไทยทุกปี หรอก
แต่ชอบเดินฉับๆ เหมือนโกรธใครมาแบบนัน้ ใครจะกล ้าจีบ”
“เดีย๋ วก็มหี นุ่มๆ บุกมาจีบเองแหละ หึๆ”
น�ำ้ ผึ้งก�ำลังไปที่ย่านการค้าแถววัดเล่งเน่ ยยี่ อาคารบา้ นเรือน
ดูจะมีชวี ติ ชีวากว่าย่านอืน่ ๆ เพราะเพิง่ จะเปิ ดใช้สถานีรถไฟฟ้ าแห่งใหม่
ที่น่ีมคี นพลุกพล่าน ของที่ขายมีสารพัดอย่าง เสียอย่างเดียวคือไม่มี
คนซื้อ น�ำ้ ผึ้งเดินผ่านร้านขายกระดาษตัดเป็ นรูปต่างๆ สวยงาม ร้านขนม
ร้านขายเครือ่ งหอมในตลับสวยๆ เธอเกิดและเติบโตทีย่ ่านนี้ น�ำ้ ผึ้งเห็น
จนชิน จึงไม่ได้หยุดดูให ้ละเอียดเหมือนนักท่องเทีย่ วคนอืน่ ๆ
ตอนที่เ ธอโตจนเริ่ม รู ค้ วาม จ�ำ ได้ว่ า เตี่ย เคยมีธุ ร กิจ ใหญ่ โ ต
ในย่านส�ำเพ็ง กิจการน�ำเข ้าส่งออกเจริญรุ่งเรืองถึงขัน้ มีเงินเหลือไปซื้อ
บ ้านเดีย่ วหรูหรา มีรถสวยๆ หลายคัน และชีวติ ของเธอกับน้องๆ ไม่เคย
2
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รู้จกั ความล�ำบาก แต่ แลว้ เศรษฐกิจที่ตกต�ำ่ ลงบีบใหบ้ า้ นหลังเล็กลง
รถยนต์นอ้ ยคันลง จนสุดทา้ ยก็ล ้มครืนลงพร้อมหนี้กอ้ นโตถล่มลงมา
ทับ เตีย่ พาครอบครัวกลับไปตัง้ ต้นใหม่ด ้วยการเช่าตึกแถวเปิ ดส�ำนักงาน
บัญชี รับจ้างท�ำบัญชีและดูแลเรื่องภาษีใหเ้ จ้าของธุรกิจในย่านเยาวราช
ถิน่ เก่านั่นเอง
ขณะเดินผ่านริมถนนใหญ่ท่มี รี ถวิง่ พลุกพล่าน น�ำ้ ผึ้งหยุดมอง
ตึกหลังใหญ่ สูงหา้ ชัน้ กวา้ งหลายคู หา มีทางลงที่จอดรถชัน้ ใต้ดิน
ประตูกระจกทางเขา้ บริษทั มีสงิ โตหินแกะสลักตัง้ คู่ดูน่าเกรงขาม และ
เหนือขึ้นไปด้านบนติดโลหะป้ ายชื่อบริษทั เด่นสง่า ที่น่ีเคยเป็ นบริษทั
ของครอบครัวเธอมาก่อน แต่เปลีย่ นเจ้าของไปหลายปี แล ้ว
“คุณหนู ผ้ งึ ผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัด เอาปลาแดดเดียว
มาฝาก”
ลุงยามร้องเรียกพลางรีบเดินมาหา แกคุน้ เคยกับน�ำ้ ผึ้งดี เพราะ
ลุงยามท�ำงานที่น่ีตงั้ แต่ นำ�้ ผึ้งเกิด ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเจ้านายไปแลว้
หลายปี แต่ลงุ ยามก็ยงั ทักทายไม่เคยเปลีย่ น “ปลานีผ่ มจับเอง หมักเกลือ
ตากแดดเองกับมือเลยนะ เถ ้าแก่คงจะชอบ”
“โอ้โฮ ตัวโต สีสวยน่ ากินมากเลยค่ ะ เดีย๋ วผึ้งเอาไปทอดให ้
กรอบๆ กินกับข ้าวต้ม อร่อยเหาะแน่นอน”
“ผมรูว้ า่ คุณหนู ชอบ เลยหิ้วมาฝากเยอะหน่อย”
“ขอบคุณมากนะคะลุงสิน แล ้วไหนลุงสินบอกเตี่ยว่าจะเกษียณ
กลับไปพักทีบ่ ้านแล ้วไงคะ”
“ผมก็อยากกลับ แต่กลับไปแลว้ ไม่มกี ิน ไอ้ทดิ ลูกชายมันเพิง่
เอาหลานมาทิ้งไว้ให้เลี้ยงแล ้วหายหัวไปเลย ถ ้าผมไม่มาท�ำงานก็ไม่มใี คร
ส่งเงิน พอกลับมาก็ได้ยนิ ว่าเขาจะปลดพนักงานเพิม่ ผมก็ยงั ไม่รูเ้ ลยว่า
จะได้ทำ� งานถึงวันไหน”
ตอนที่กำ� ลังคุยกัน รถเอสยู วปี ้ ายแดงแล่นเขา้ มาชิดขอบทาง
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ลุงยามจึงรีบวิง่ เข ้าไปเปิ ดประตูรถให ้ เด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับน�ำ้ ผึ้ง
ก้าวลงมาจากรถอย่างสง่างาม เธอคนนัน้ แต่งชุดนักเรียนคอนแวนต์
โรงเรียนเดียวกัน แต่งตัวเหมือนกันทุกอย่าง แต่ต่างกันตรงทีเ่ ธอคนนัน้
มีคนขับรถรับส่ง และกระเป๋ า รองเท ้า นาฬกิ าข ้อมือเป็ นของแบรนด์เนม
ราคาแพง
“นึกว่าใคร ที่แท้ก็คุณหนู นำ�้ ผึ้ง อุย๊ ลืมไป ต้องเรียกยายหนู ผี
ต่างหาก มาท�ำอะไรทีห่ น้าบริษทั ของคุณพ่อฉันเหรอจ๊ะ”
คนพูด กระแนะกระแหนไม่ใช่ คนอื่นไกล แต่ เป็ นยายลู กหมี
ธิดาปากร้ายประจ�ำโรงเรียน โชคร้ายเสียจริงที่เธอเรียนหอ้ งเดียวกับ
น�ำ้ ผึ้ง
“มายืนตาละหอ้ ยน่าสงสารทีน่ ่ี จะรอเศษเงินจากคุณพ่อของฉัน
ละสิ ลืมไปหรือเปล่าว่าทีน่ ่ีไม่ใช่ของเธอ”
“ไม่ใช่ของเธอเหมือนกันนัน่ แหละยายลูกหมา ไปเห่าบ๊อกๆ ทีอ่ น่ื
เถอะไป”
“ยายแว่น! ยายหนู ผ!ี ”
“เอ้า เจ้าบ๊อกๆ ไล่แล ้วยังไม่ไป สงสัยต้องสาดน�ำ้ ไล่”
น�ำ้ ผึ้งสะบัดมือไล่ช่ิวๆ เมื่อก่ อนเตี่ยกับพ่อของยายลูกหมีเป็ น
หุน้ ส่วนก่อตัง้ บริษทั นี้มาด้วยกัน ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข ้าและส่งออกสินค้า
จากจีน ถือเป็ นรายใหญ่ในยุทธภพ แต่เมือ่ ประสบความส�ำเร็จ บริษทั
แห่ ง นี้ ก็ ไ ม่ ต อ้ งการพระราชาสองคน เตี่ ย ถู ก บีบ ให ถ้ อนตัว พร้อ ม
รับสภาพหนี้ เตี่ยพยายามต่อสู แ้ ลว้ แต่ก็ไร้ประโยชน์ จากนัน้ มาเตี่ย
ก็ไม่พดู ถึงอีก น�ำ้ ผึ้งจึงเป็ นผูเ้ ฝ้ ามองความเจริญรุ่งเรืองของบริษทั นี้อยู่
เงียบๆ ปล่อยให้ศตั รู ของเตี่ยสร้างอาณาจักรเล็กๆ ของตัวเองจน
สุดความสามารถทีเ่ ขามี และรอเวลาใหเ้ ธอพร้อมเมือ่ ไร เธอจะโจมตี
ให ้เละไม่มเี หลือ
“เวลาทีม่ คี นถามเรือ่ งทีเ่ ราโตมาด้วยกัน ฉันเกลียดทีต่ อ้ งมีชอ่ื เธอ
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เข ้ามาในชีวติ ฉันเหลือเกิน”
คุณหนู ลูกหมีโตมาพร้อมกันกับคุณหนู นำ�้ ผึ้ง ต้องถูกเปรียบกัน
มาตลอดตัง้ แต่เล็กจนโต ทัง้ เรือ่ งเรียน เรือ่ งหน้าตา เรือ่ งความสามารถ
พิเศษ ลูกหมีไม่เคยเอาชนะได้เลย เหมือนมีกำ� แพงที่ไม่อาจก้าวขา้ ม
ไปได้ไม่ว่าจะท�ำอย่างไรก็ตาม ลูกหมีสะสมความเกลียด รู้สกึ ว่าโลก
ใบนี้ไม่ยตุ ธิ รรม เพราะวันๆ ยายน�ำ้ ผึ้งเอาแต่แอบหลับอยูห่ ลังห ้องเรียน
แต่มนั กลับสอบได้ทห่ี นึ่ง ส่วนลูกหมีอตุ ส่าห์เรียนพิเศษตัง้ แต่เช้าจรดค�ำ่
กลับได้แค่ทส่ี อง ตอนทีม่ สิ เรียกมันออกไปมอบรางวัลหน้าห ้อง ยายนัน่
ก็เอาแต่หาวแบบเบือ่ ๆ
น่าหมั่นไส้ไม่มใี ครเกิน!
ตอนประถมพอได้ยนิ ว่ามิสคัดเลือกให้นำ�้ ผึ้งเป็ นนางร�ำ ลูกหมี
ก็โวยวายจะเป็ นบ ้าง ไม่วา่ น�ำ้ ผึ้งจะท�ำอะไร ลูกหมีกต็ อ้ งลงแข่งขันด้วย
ทุกสิ่ง และก็พ่ายแพ้ไปเสียทุกอย่าง แต่ มเี รื่องฐานะการเงินนี่แหละ
ทีล่ ูกหมีภาคภูมใิ จว่าชนะแล ้ว!
“คุณพ่อของฉันเป็ นนักธุรกิจฝี มอื ดี นี่ก็เพิง่ จะไปติดต่อร่วมทุน
ที่จีนแผ่นดินใหญ่ อีกหน่ อยฉันก็จะต้องรับช่ วงต่ อจากคุณพ่อ อุ๊ย
ฉัน ได้ยิน ว่ า คุ ณ พ่ อ บริ ห ารงานได้ก �ำ ไรเพิ่ม ขึ้น จากปี ก่ อ นตัง้ ห า้ เท่ า
แผนงานทีค่ ุณพ่อก�ำหนดไว ้แม่นย�ำจนใครๆ ก็ยกใหเ้ ป็ นกูรู อย่างเธอ
กับพ่อเธอเป็ นพวกขี้แพ ้ คุยไปก็เสียเวลาเปล่า ฉันละอับอายเสียจริง
ที่ตอ้ งทนเรียนที่เดียวกับเธอ” ยายลูกหมีแบะปาก เหยียดมองตัง้ แต่
หัวจรดเท ้า “จนก็จนยังกระแดะเรียนคอนแวนต์ เธอไม่อายบ ้างเหรอ”
“จ้าๆ ข ้าน้อยขอยอมแพ้”
“ดี รู้ไว้ซะด้วยว่าเรามันคนละชนชัน้ ”
คุณหนู ลูกหมีสะบัดหน้าเดินเข ้าบริษทั ไป มีคนเปิ ดประตูกระจก
ใหพ้ ร้อมพินอบพิเทาอย่างดี น�ำ้ ผึ้งนิ่งมองผ่านกระจกเข ้าไปด้านในตึก
หลายอึดใจ ก่อนจะเร่งฝี เท ้าเร็วขึ้นเพราะมีงานหลายอย่างทีต่ อ้ งช่วยเตีย่
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ท�ำต่อ เธอเดินเลี้ยวเข ้าตรอกเล็กๆ ข ้างตึกบริษทั ไปประมาณร้อยห ้าสิบ
เมตร ก็จะถึงตึกแถวโทรมๆ ติดป้ ายด้านหน้าว่า ‘ชาติชายการบัญชี
รับ ท�ำ บัญ ชี ภาษีอ ากร ประกัน สัง คม ปิ ด งบและวางระบบบัญ ชี
ทั่วราชอาณาจักร’
“กลับมาแล ้วค่ะ สวัสดีค่ะเตี่ย”
ชาติ ช ายวัย ห า้ สิบ บุ ค ลิก ท่ า ทางเข ม้ งวดพยัก หน้า เล็ก น้อ ย
เหงือ่ ไคลท่วมตัวเพราะไม่ยอมเปิ ดแอร์ “วันนี้ทำ� ข ้อสอบได้หรือเปล่า”
“สบายมากค่ะเตี่ย ระดับไอ้ผ้งึ ซะอย่าง”
น�ำ้ ผึ้งชูน้ ิวโอเค รีบวางกระเป๋ าแล ้วขึ้นไปเปลีย่ นเสื้อยืดกางเกง
ขาสัน้ ก่อนจะมานั่งทีโ่ ต๊ะข ้างๆ ซึง่ เต็มไปด้วยเอกสาร โต๊ะตัวนี้นอ้ งๆ
ใช้ท ำ� การบ า้ นและเป็ น โต๊ะ กิน ข า้ วดู ทีวีข องครอบครัว แต่ ช่ ว งก่ อ น
หกโมงเย็นจะเป็ นโต๊ะท�ำงานของเธอ ชาติชายส่งกระดาษให้ปึกหนึ่ง
และผลักจานผลไม้ไปใหล้ ูกสาว “มีงานขอค�ำปรึกษาธุ รกิจเขา้ มาด่วน
จะรับหรือเปล่า”
“งานด่วน ค่าปรึกษาห ้าหมืน่ ถ ้าจ่ายไหวก็รบั ค่ะ ใครเหรอเตี่ย”
“เจ้าเดิม...” หัวกระดาษที่ตราบริษทั เจดดราก้อน บริษทั น�ำเขา้
ส่งออกใหญ่โตทีค่ รอบครัวเธอเคยเป็ นเจ้าของนั่นเอง “ถา้ ไม่สะดวกใจ
ท�ำก็ไม่เป็ นไร”
“ไม่เป็ นไรค่ะ เงินดีแบบนี้ ท�ำไมผึ้งจะไม่ทำ� ถา้ ได้เงินก้อนนี้มา
จะได้ค่ายามะเร็งใหอ้ าม่าพอดี” น�ำ้ ผึ้งเหลาดินสอใหแ้ หลมแลว้ กวาด
สายตาอ่านข ้อมูลตัวเลขมหาศาล เมือ่ เธอถอดแว่นหนาเตอะออก สีหน้า
แววตาของเธอจะเปลีย่ นไปเป็ นสงบนิ่งและเฉี ยบคมราวกับคนละคน
เป็ นภาพทีเ่ ห็นได้เฉพาะเวลาทีเ่ ธอค�ำนวณและวิเคราะห์ตวั เลข ผู ้เป็ นพ่อ
จึงหยิบรีโมตปิ ดทีวเี พือ่ ให ้ลูกสาวมีสมาธิเต็มที่
ตัง้ แต่ยงั เด็กเธอชอบค�ำนวณตัวเลข นับขัน้ บันได นับก้าวเวลา
เดินไปโรงเรียน ผูกเลขตัวนัน้ กับตัวนี้ พอได้ลองถามโน่นถามนี่จากเตีย่
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ไปเรื่อย น�ำ้ ผึ้งก็พบว่าโลกของธุ รกิจมันช่างสนุ กไร้ขดี จ�ำกัด เป็ นการ
ต่ อ สู ก้ นั บนโลกแห่ ง ความจริ ง โดยที่ไ ม่ ต อ้ งมาเจอหน้า กัน เลยก็ ไ ด้
กระแสเงินมีภาษาของมันเองและเธอก็ชอบที่จะเรียนรู ้ อนาคตเธอจึง
ฝันว่าจะเป็ นเจ้าของอาณาจักรธุ รกิจสักแห่ง เป็ นราชินีไร้พรมแดนที่
ไม่มใี ครไม่รจู้ กั แต่เตี่ยบอกว่าเธอดูการ์ตูนมากเกินไป
ระหว่างที่ชาติชายกดเครื่องคิดเลขค�ำนวณตัวเลขภาษีและใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย น�ำ้ ผึ้งจะต้องการแค่กระดาษเปล่ากับดินสอ
ขอ้ มือของเธอจะขยับเขียนตัวเลข สมการ ขอ้ กฎหมายภาษี งบดุล
ผลก�ำไรขาดทุนย้อนหลัง กระดาษทีใ่ ช้เขียนหมดแผ่นต่อแผ่นไปเรือ่ ยๆ
เมือ่ เธอหยุด ดินสอก็กดุ สัน้ พอดี
“ผึ้งเขียนแนวทางไว้สแ่ี นวทาง พร้อมตัวเลขคาดการณ์ทงั้ หมด
แต่ผ้งึ แนะน�ำให้ใช้แนวทางทีส่ องค่ะ ดับเครื่องชนไปเลย”
น�ำ้ ผึ้งสวมแว่นคืนตามเดิมพลางหยิบผลไม ้เข ้าปาก ส่วนชาติชาย
หยิบกระดาษไปตรวจดูความถูกต้อง แววตาของผู ้เป็ นพ่อก็ตกตะลึง
“มันจะไม่เสีย่ งไปเหรอลูก”
“ทางนัน้ ตัง้ เงือ่ นไขก�ำไรมาให้ ในเมือ่ อยากรวยก็ต ้องกล ้าเสีย่ งค่ะ”
น�ำ้ ผึ้งยักไหล่แล ้วหันไปดุนอ้ งๆ ทีเ่ อาแต่เล่นเกมจนไม่ทำ� การบ ้าน
“อย่าลืมสโลแกนของเราสิคะเตี่ย รับปรึกษาแต่ไม่รบั ประกัน”
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ราชาเดมิอานอส

ใ นวงการธุรกิจ ไม่มีใครไม่รู้จกั ชื่อ ลีโอนิดสั เดมิอานอส

เพราะเขาคือเจ้าของอาณาจักรทางเศรษฐกิจ ทัง้ ธุ รกิจสื่อครบวงจร
บ่อน�ำ้ มัน สายการบิน ธนาคาร เหมืองแร่ และกองเรือเดินสมุทร แม ้จะ
ไม่มยี ศหรือต�ำแหน่งใดๆ แต่เขาทรงอิทธิพลกว่าผูน้ ำ� ประเทศทีก่ ระแส
เงินทุนของเขาไหลผ่านเสียอีก
โลกรู้ว่าเขาเป็ นคนอเมริกนั เชื้อสายกรีก สืบทอดตระกูลขุนนาง
ซึ่งสืบย้อนขึ้นไปได้ถงึ ยุคโบราณ เมื่อลีโอนิดสั ปรากฏตัวที่ใด ผู ค้ น
ที่ไม่รู้จกั เขายังถูกบุคลิกองอาจดุดนั ข่มทับจนต้องเป็ นฝ่ ายหลีกทาง
คนใหญ่คนโตเกือบทุกคนที่ขอพบเขาลว้ นมีเรื่องเงินเขา้ มาเกี่ยวขอ้ ง
บางคนขอให้ช่วยบริจาค ขอให้ร่วมลงทุน ไม่ก็รอ้ งขออิทธิพลของเขา
ลีโอนิดสั จะบอกปัดไปอย่างไม่แยแสและพร้อมจะจองเวรศัตรู อย่าง
เจ็บแสบ
เขาสนุ กกับการวางแผน คาดเดาล่วงหน้าและวางหมากท�ำลาย
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จนมีหลายคนบอกว่าเขาเป็ นคนไร้หวั ใจ
คนทีท่ ำ� งานในอาณาจักรเดมิอานอสต่างย�ำเกรงเขาในฐานะบุคคล
ที่ไม่อาจแตะต้อง จนกระทั่งเมือ่ หลายปี ก่อนผูบ้ ริหารโรงงานคนหนึ่ง
ก่ อ เรื่อ งพลาดมหัน ต์ ตอนนัน้ เขากับ ทีม วิจ ยั ก�ำ ลัง ทดลองเกี่ย วกับ
พลาสติกชนิดใหม่ซง่ึ เป็ นผลพลอยได้จากน�ำ้ มันดิบในรัฐเท็กซัส วูบต่อมา
พวกเขาก็ทำ� หลังคาโรงงานปลิวว่อน ห ้องแล็บไฟไหม ้เสียหายไปเกินครึง่
ตีมูล ค่ า ความเสีย หายราวๆ สามล า้ นเหรีย ญ โชคดีท่ีไ ม่มีค นตาย
ลีโ อนิ ด สั สั่ ง ให ผ้ ู บ้ ริห ารและทีม วิจ ยั ที่เ กี่ย วข อ้ งทุก คนบิน ไปพบเขา
ที่นิวยอร์ก ซึ่งปกติแลว้ คงต้องใช้เวลาอีกสี่หา้ ปี กว่าผู บ้ ริหารโรงงาน
จะมีสิท ธิ์ พ บคนระดับ สู ง โดยตรง ทุ ก คนหวาดผวา แน่ ใ จว่ า ชีวิต
การท�ำงานคงหมดอนาคตแล ้วแน่นอน
ทว่ า ลีโ อนิ ด สั กลับ สั่ ง ให พ้ วกเขานั่ ง ลงแล ว้ ล�ำ ดับ เหตุ ก ารณ์
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ
“พวกคุณอัดออกซิเจนเข ้าไปท�ำไม” ลีโอนิดสั ไม่ได้ตำ� หนิพวกเขา
เลยสักนิด แต่ใช้วธิ ซี กั ถามแบบโสเครติส3 “จะเกิดอะไรขึ้นถ ้าเราบดมัน
ใหล้ ะเอียดกว่านี้ แล ้วถ ้าท�ำแบบแรกแต่เปลีย่ นให้อดั ออกซิเจนน้อยลง
ครึ่งหนึ่งจะได้ไหม”
ตอนแรกทุกคนต่างตอบค�ำถามด้วยท่าทีเกร็งๆ นักวิจยั บางคน
ก็ไม่แน่ ใจว่าชายผู เ้ ป็ นเจ้านายเหนือเจ้านายจะเขา้ ใจศัพท์เฉพาะทาง
หรื อ ไม่ แต่ พ อได้คุ ย ก็ รู ว้ ่ า ลีโ อนิ ด สั ไม่ เ พีย งเข า้ ใจ แต่ เ ขายัง เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญอีกด้วย ทุกอย่างที่เขาซักถามลว้ นเป็ นการค้นหาแนวทาง
แก้ปญ
ั หา ค้นหาทางทีถ่ กู ต้องแล ้วมอบหมายให้เริ่มต้นกันใหม่อกี ครัง้
ทุกคนทีไ่ ด้เข ้าพบเขาในวันนัน้ ต่างรูส้ กึ ถึงแรงมหัศจรรย์บางอย่างทีห่ นุนน�ำ
อยูข่ ้างหลัง สุดท ้ายแล ้วพลาสติกชนิดใหม่นน้ั บุกตลาดท�ำเงินได้มหาศาล
ซักถามแบบโสเครติส (Socrates method) คือ การใช้คำ� ถามน�ำเป็ นชุด ซึง่ ผูถ้ กู ถามเรียนรูไ้ ด้ และ
ค�ำถามต้องเป็ นสิง่ ทีผ่ ถู้ กู ถามมีประสบการณ์มาแล้ว และซักถามเชิงสืบสวน (maieutics)
3
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มีคู่แข่งติดต่อทีมวิจยั เพือ่ ขอซื้อตัว แต่ไม่มใี ครสนใจไปจากอาณาจักร
เดมิอ านอสเลยสัก คนเดีย ว นัก ธุ ร กิจ ที่อ ยากจะเข า้ ถึง ตัว ลีโ อนิ ด สั
จึงต่างอยากรูจ้ กั เพือ่ หาช่องทางเข ้าพบ
“ตกลงแล ้วเขาเป็ นคนอย่างไรกันแน่”
“เขาคือคนแรกทีพ่ วกคุณไม่ควรมีเรือ่ งด้วย เคยมีผู ้บริหารคนหนึง่
ลองของ ตกแต่งบัญชีบริษทั เพือ่ หาเงินเขา้ กระเป๋ า ไม่ถงึ เดือนทนาย
ของลีโอนิดสั ก็เหวีย่ งเจ้านัน่ เข ้าคุก ก�ำหนดพ ้นโทษในอีกห ้าสิบปี ข ้างหน้า”
กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะเตือนกันเสมอ ลีโอนิดสั มีหูตาอยู่ทกุ ที่
และพร้อมจะฟาดดาบลงทัณฑ์โดยไม่ลงั เล ดังนัน้ แล ้วจึงไม่มใี ครเดา
ความคิดของราชาผูน้ ้ ีได้เลยสักนิด
“แล ้วผู ้หญิงล่ะ ตอนนี้ใครเป็ นมาดามเดมิอานอส ผมนึกไม่ออก
เลยว่าเขาจะพอใจผู ้หญิงแบบไหน”
“เสียใจด้วย เรื่องนี้ผมก็ไม่รู ้ เพราะเขายังไม่แต่งงาน”
“อ้อ...เน้นความสัมพันธ์ชวั่ คราว” หนังสือพิมพ์และสือ่ ทัว่ โลกเขียน
บทความถึงเขาในฐานะผูม้ งั่ คัง่ อันดับต้นๆ ของโลก หนังสืออัตชีวประวัติ
เกือบสิบเล่มบอกตรงกันว่าเขาเป็ นพวกเลือดเย็น แต่นนั่ ไม่น่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
เท่าเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ของชายรูปงามวัยสามสิบหกผูน้ ้ ี
เขาไม่สนใจเรือ่ งแต่งงาน แม ้จะเคยมีดาราสาวผู ้เลอโฉมหลายคน
เข ้ามาพัวพัน แต่มนั ก็จบลงอย่างรวดเร็ว มีขา่ วลือมากมาย แต่กไ็ ม่มใี คร
รูจ้ กั บุรษุ ผูน้ ้ จี ริงๆ เลยสักนิด จนหลายคนคิดว่าลีโอนิดสั เป็ นสุภาพบุรษุ
นักบุญ แต่ดูจากการไล่ลา่ หมายเชือดเส ้นเลือดใหญ่ของคู่แข่งในวงการ
ธุรกิจแล ้ว คนอย่างลีโอนิดสั ก็ควรถูกเรียกขานว่านักฆ่ามากกว่า
“กาแฟครับท่าน”
พนักงานรับใช้เคาะประตูไม้โอ๊กก่ อนจะเข็นรถเครื่องดื่มเขา้ มา
อย่างนอบน้อม ท่ามกลางศิลปะชิ้นเอกของโลกทีป่ ระดับอยู่ทั่วทุกหน
ทุก แห่ ง ขณะที่ล โี อนิ ด สั ก�ำ ลัง นั่ ง พัก ผ่ อ นบนเก้า อี้น วมนุ่ ม สบายใน
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ห ้องสมุดส่วนตัว เขาก�ำลังสูบซิการ์ซง่ึ สัง่ ท�ำและปรุงพิเศษเฉพาะ ใบหน้า
คมเข ้มเรียบเฉย ไม่บง่ บอกพื้นอารมณ์ใดๆ นอกจากกวาดสายตาคมกริบ
ไปตามเอกสารทีเ่ พิง่ รายงานเข ้ามา
เขาเห็นรายงานผลประกอบการของบริษทั ในเครือแล ้วแปลกใจ
เพราะยอดก�ำไรทีก่ ำ� ลังพุง่ ขึ้น จูๆ่ ก็ท้งิ ดิง่ ลง “ท�ำไมยอดขายแถบอาเซียน
ถึงตกลงขนาดนี้ เกิดอะไรขึ้น”
“มีสิน ค้า จากจีน เข า้ มาตีต ลาดครับ ท่ า น ต้น ทุน ของเราอยู่ ท่ี
สิบดอลลาร์ แต่ทางนัน้ สัง่ เพิม่ ก�ำลังผลิตมากกว่าเราถึงห ้าเท่า ทัง้ รูปแบบ
และคุณภาพเหมือนๆ กัน แต่ตน้ ทุนลดลงเหลือแค่หกดอลลาร์ และ
ฝ่ ายนั้นจงใจตัง้ ราคาจ�ำหน่ายแค่สบิ ดอลลาร์ ดังนัน้ ก็เลย...”
‘ก�ำไรน้อย ขายมาก’
กลยุทธ์พ้ นื ๆ แต่ได้ผลยอดเยี่ยม คนวางแผนนับว่าเก่งพอตัว
ลีโอนิดสั จึงลองเปลีย่ นกลยุทธ์ดว้ ยการเสนอร่วมลงทุนเพื่อหาโอกาส
กลืน กิ น แต่ อีก ฝ่ ายตอบรับ และรุ ก กลับ อย่ า งชาญฉลาดด้ว ยการ
ยื่นเงือ่ นไขว่าจะยอมเซ็นสัญญาก็ต่อเมื่อบริษทั ของเขายอมซื้อสินค้า
ที่มอี ยู่ในมือในราคาเท่าทุน เจ้าโง่เง่าที่เขาส่งไปดู แลเขตอาเซียนก็รีบ
งับเหยือ่ โดยไม่ดูทศิ ทางตลาด ผลก็คอื คู่แข่งโกยก�ำไรจากตลาดแล ้วยัง
ได้ทุนคืนจากสินค้าค้างสต๊อกจ�ำนวนมหาศาล จากนัน้ เดือนต่ อมาก็
หาเรื่องคว�ำ่ สัญญาร่วมลงทุนไปหน้าตาเฉย
“หาข ้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเจดดราก้อนมาให้ฉนั ภายในวันนี้”
“ครับท่าน”

ช่ วงเช้าก่ อนหกโมง น�ำ้ ผึ้งต้องมาถึงโรงเรียนเพื่อซอ้ มร�ำ

ฉุยฉายเบญกายแปลงเป็ นนางสีดา ในการแสดงละครดึกด�ำบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติ์ ตอนนางลอย เด็กนักเรียนที่เป็ นนาฏศิลป์ และผ่านการ
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คัดเลือกให ้เป็ นนางร�ำของโรงเรียนต่างมาเข ้าแถว ไล่ไปตัง้ แต่ชนั้ มัธยม
ปี ทห่ี นึ่งถึงหก น�ำ้ ผึ้งต่อแถวอยู่คนสุดท ้ายเพราะตัวสูงกว่าใครเพือ่ น
“วันนี้จะเราคัดตัวนางร�ำ เพื่อแสดงในงานครบรอบวันก่ อตัง้
โรงเรียนและขอบคุณผู้มอี ุปการคุณและผู บ้ ริจาคเงินใหท้ างโรงเรียน
ปี น้ คี ณ
ุ ศักดิ์ชยั คุณพ่อของลูกหมีเป็ นผู ้สนับสนุนให ้ทางชมรมนาฏศิลป์
โดยตรง เพราะฉะนัน้ แสดงฝี มอื ให ้เต็มทีเ่ ลยนะ”
“ค่ะมิส” ทุกคนต่างฮือฮาทีม่ ผี ูป้ กครองใจดีสนับสนุ น แต่ละวัน
น�ำ้ ผึ้งกับเพือ่ นนางร�ำจะต้องมาฝึ กซอ้ มกับครู นาฏศิลป์ จนเป็ นกิจวัตร
โดยจะเปลีย่ นกระโปรงนักเรียนมานุ่ งผา้ แดง เกล ้าผมสวมมงกุฎนาง
ทัดดอกไม ้อุบะ เมือ่ กราบพ่อแก่ทโ่ี ต๊ะบูชาแล ้ว ครูนาฏศิลป์ จงึ เปิ ดเพลง
หน้าพาทย์ประกอบการร�ำ โดยมีนำ�้ ผึ้งเป็ นผู ้ร�ำอยู่หน้าสุด
          ฉุยฉายเอย
จะเข ้าไปเฝ้ าเจ้าก็กรีดกราย
เยื้องย่างเจ้าช่างแปลงกาย ให ้ละเมียดละม ้ายสีดานงลักษณ์
ถึงพระรามเห็นทรามวัย จะฉงนพระทัยให ้อะเหลือ่ อะหลัก4
ผู้ท่จี ะร�ำฉุยฉายได้ตอ้ งผ่านการฝึ กฝนการร�ำมามากพอสมควร
โดยเฉพาะเพลงร�ำทีเ่ ป็ นมาตรฐานต่างๆ ทัง้ เพลงช้า เพลงเร็ว ร�ำแม่บท
ตลอดจนการร�ำชุดอื่นๆ เป็ นต้น น�ำ้ ผึ้งสืบเทา้ ออกไปอย่างอ่อนช้อย
งดงาม วาดปลายนิ้วออกร�ำท่าสอดสร้อยมาลาแลว้ ป้ องหน้า สอดใส่
อารมณ์ภมู ใิ จในความงามของนางเบญกายออกมาทางใบหน้าและท่าทาง
ตลอดจนการเคลื่อ นไหวทุก สัด ส่ ว นของร่ า งกายนับ ตัง้ แต่ ศี ร ษะจด
ปลายเท ้า
งามนักเอย
ใครเห็นพิมพ์พกั ตร์กจ็ ะรักจะใคร่
หลับก็จะฝันครัน้ ตืน่ ก็จะคิด อยากจะเห็นอีกสักนิดหนึง่ ให้ ชืน่ ใจ
งามคมดุจคมศรชัย
ถูกนอกทะลุในให ้เจ็บอุรา
บทร้องฉุ ยฉายเบญกาย อยู่ในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางลอย ซึ่งเป็ นบทพระนิพนธ์
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์
4
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น�ำ้ ผึ้งร�ำตีบทตามค�ำร้องและจังหวะเพลงปี่ พาทย์เครือ่ งห ้า การร�ำ
ฉุยฉายเป็ นการร�ำเดีย่ วเพือ่ อวดฝี มอื อ่อนช้อยแม่นย�ำ มีปฏิภาณไหวพริบ
และแสดงอารมณ์ได้งามสง่า นอกจากนี้ผู้ทจ่ี ะร�ำฉุยฉายได้ไม่ใช่แค่เก่ง
แต่ตอ้ งมีรูปร่างงดงามนุ่มนวลด้วย ครูนาฏศิลป์ จงึ ค่อยๆ คัดเด็กออก
ทีละคน จนกระทั่งเหลือน�ำ้ ผึ้งที่ยงั ออกร�ำต่ อไปตามจังหวะบทร้อง
มิสตบมือเรียกแล ้วแต่นำ�้ ผึ้งมัวเหม่อ ไม่ได้ยนิ
“น�ำ้ ผึ้ง เธอใจลอยไปถึงไหนกันจ๊ะ”
“ขอโทษค่ะมิส”
“เธอยังเกร็งอยู่นะน�ำ้ ผึ้ง นางเบญกายแปลงเป็ นนางสีดา นางจึง
ภูมใิ จในร่างแปลงที่แต่งองค์ทรงเครื่องสวยสด กิริยามารยาทงดงาม
แต่ถ ้าเธอยังไม่เชือ่ ว่าตัวเองสวย คนดูจะเชือ่ ได้อย่างไรว่าเธอสวย ถ ้าเธอ
ไม่เขา้ ถึงในเชิงศิลปะการร่ ายร�ำอย่างลึกซึ้ง เมื่อแสดงร�ำฉุ ยฉายก็จะ
ไม่แสดงความประณีตศิลป์ ออกมาเต็มที”่
“ผึ้งจะพยายามค่ะมิส”
“แหม มิสเลือกยายยาจก เอ๊ย ยายน�ำ้ ผึ้งขึ้นเวทีรำ� ฉุยฉายขอบคุณ
คุณพ่อของลูกหมีเหรอคะ” ลูกหมีเองก็เป็ นนางร�ำคนหนึ่ง แต่เพิง่ มาถึง
โรงเรียนและนวยนาดไปรอบๆ เพื่ออวดตัวว่าปี น้ ีพ่อของเธอบริจาค
ให้โรงเรียนตัง้ สิบล ้าน “ลูกหมีมาช้า ไม่ทนั ได้คดั ตัว เสียดายจัง”
“เธอจะเข ้าร่วมคัดตัวด้วยก็ได้นะลูกหมี ถ ้าได้ข้นึ ร�ำให ้คุณพ่อชม
ท่านต้องภูมใิ จมากแน่ๆ”
“ไม่เ อาหรอกค่ ะ มิส ลู ก หมีต อ้ งได้เ ป็ น ผู้นั่ ง ชมสิค ะถึง จะถูก
คุณพ่อบอกว่าอีกหน่อยลูกหมีตอ้ งไปเป็ นเจ้าคนนายคน จะมาเต้นอะไร
แบบนี้จะดูไม่ด”ี ลูกหมีมองเหยียด วันก่อนทีม่ เี รื่องกันยังไม่ได้สะสาง
“เมือ่ เช้าคุณพ่อบอกว่าเดือนนี้บริษทั ท�ำก�ำไรได้เพิม่ ขึ้นหลายเท่า ก็เลย
จะเพิม่ เงินบริจาคอีกหา้ ลา้ นเป็ นสิบหา้ ลา้ น น�ำ้ ผึ้งจ๊ะ เธอเคยเห็นเงิน
สิบห ้าล ้านมัย้ ”
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“ไม่เคยหรอก” น�ำ้ ผึ้งหยิบแว่นขึ้นมาสวมแล ้วเริ่มเปลีย่ นผา้ นุ่ ง
เพราะใกล ้เวลาเข ้าแถวแล ้ว ลูกหมีกย็ งั จงใจยียวนกวนประสาทไม่เลิก
“แหม ก็นั่นสินะ ฉันไม่น่าเสียเวลาถามเลย แค่เงินหมืน่ เธอก็คง
ไม่มปี ญ
ั ญาได้จบั หรอก จะไปเคยเห็นเงินล ้านได้ยงั ไงเนอะ”
น�ำ้ ผึ้ ง ไม่ ไ ด้ส นใจต่ อ ปากต่ อ ค�ำ อะไรด้ว ยเพราะขี้เ กี ย จพู ด
ค�ำแนะน�ำที่เธอเป็ นผูว้ างแผนในวันนัน้ ได้ผลราวกับโยนประทัดลงไป
ในบ่อแก๊ส ประกายไฟเล็กๆ ลุกโชติชว่ งเป็ นระเบิดลูกใหญ่ แผ่ผลกระทบ
ออกไปเป็ นวงกว า้ งจนชื่ อ บริ ษ ทั เจดดราก้อ นถู ก กล่ า วถึง ในหน้า
หนังสือพิมพ์ธุรกิจ ในฐานะบริษทั น�ำเขา้ ส่งออกไร้ช่ือแต่ กลา้ ต่ อกร
กับบริษทั ยักษ์ใหญ่ระดับข ้ามชาติ ยายลูกหมีก็ยง่ิ โม ้เหม็นจนจมูกยาว
โม้ตงั้ แต่ก่อนเริ่มเรียนไปจนพักเทีย่ งแล ้วก็ยงั ไม่หยุดโม ้
“แค่เดือนนี้เดือนเดียว คุณพ่อของฉันท�ำก�ำไรได้ตงั้ ร้อยกว่าล ้าน”
“โอ้โฮ คุณพ่อเธอเก่งจัง” พวกเพือ่ นๆ ในห ้องต่างสนใจฟัง แต่
น�ำ้ ผึ้งฟุบหลับอยู่ทโ่ี ต๊ะหลังห ้อง คุณหนู ลูกหมีจงึ เพิม่ ระดับเสียงวี้ดว ้าย
ให้ดงั ขึ้นไปอีก ตัง้ ใจจะยั่วให ้คู่แข่งอิจฉาตาร้อน
“ฉันได้ยนิ พวกผูใ้ หญ่คยุ กันว่าจะเอาบริษทั จดทะเบียนเข ้าตลาดหุน้
อีกหน่อยก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้คุณพ่อของฉันงานยุ่งมาก พวก
สือ่ ติดต่อขอสัมภาษณ์ไม่เว ้นแต่ละวัน ฉันเองก็ตอ้ งไปออกทีวกี บั คุณพ่อ
ด้วย เขินอะ”
หนวกหูจริงๆ เลย...น�ำ้ ผึ้งเกาหัวแกรกๆ พลางปรือตาขึ้นมาอย่าง
เบือ่ หน่าย เสียงแจ๋นๆ ของยายคุณหนู ลูกหมารบกวนเวลางีบหลับ สีหน้า
ของน�ำ้ ผึ้งก็เลยยับย่น ลูกหมีเห็นเขา้ ก็คิดเขา้ ขา้ งตัวเองว่าน�ำ้ ผึ้งอิจฉา
นอกจากจะยิ้มเยาะแล ้วยังแกล ้งพูดดังๆ ให ้ทุกคนได้ยนิ
“น่ าเสียดายเนอะ ถา้ คุณพ่อของน�ำ้ ผึ้งเขาไม่วางมือไปเสียก่อน
ป่ านนี้นำ�้ ผึ้งเขาก็คงไม่ตอ้ งทนใส่เสื้อเก่าๆ เหลืองๆ แถมต้องโหนรถเมล์
มาเรียน น่าสงสาร...”
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“หาว...หนวกหูเสียงหมาบ๊อกๆ จริงเวย้ ” เสียงหาวหวอดของ
น�ำ้ ผึ้งตัดบท “คุยเบาๆ หน่อยสิยายลูกหมา เอาแต่โม ้เรื่องพ่อรวยปาวๆ
นี่...หล่อนไม่เขินเพือ่ นบา้ งเหรอ พ่อยายแจน พ่อยายฟ้ าก็รวยระดับ
พันล ้านหมืน่ ล ้าน เขายังไม่โม ้เหม็นใหญ่โตเหมือนเศรษฐีรอ้ ยล ้านอย่าง
บ ้านเธอเลยอะ ไม่คูลหรอกนะบอกเลย”
“ยายน�ำ้ ผึ้ง! หล่อนมันก็แค่ลูกคนล ้มละลาย บา้ นก็ตอ้ งเช่าอยู่
แถมอยู่ได้เพราะคุณพ่อของฉันเจียดงานไปใหท้ ำ� หล่อนไม่มสี ทิ ธิ์พูด
กับฉันด้วยซ�ำ้ หรอกนะ”
“อัปเดทข ้อมูลหน่อย บ ้านฉันปลดล ้มละลายไปสองปี แล ้วย่ะ”
“ความจริงแล ้วครอบครัวเธอน่าจะตายๆ ไปให ้หมดซะ พวกขี้โกง
ไม่ยอมใช้หนี้ หน้าไม่อาย ฉันรังเกียจพวกนอกคอกเหม็นเหงือ่ อย่างเธอ
จริงๆ”
“ลูกหมี เธอพูดแรงไปนะ ขอโทษน�ำ้ ผึ้งเถอะ”
“แค่น้ ไี ม่เรียกว่าแรงหรอก เขาเรียกว่าความจริงต่างหาก พวกเธอ
ไม่รงั เกียจยายเด็กบ ้านล ้มละลาย แต่ฉนั รังเกียจ คุณพ่อของฉันบอกว่า
ถูกหุนส่
้ วนโกง นี่ไงล่ะกรรมตามสนอง”
คนบางคนใช้ชวี ติ ไปวันๆ ด้วยการดูถกู ดูแคลนผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ตวั เอง
รู้สกึ ชนะ น�ำ้ ผึ้งจึงไม่สนใจต่อปากต่อค�ำ แค่ล ้มตัวลงฟุบนอนต่อ แต่
ลูกหมีไม่ยอมจบ ตรงเข ้ามาคว ้าแว่นสายตาทีน่ ำ�้ ผึ้งวางไว ้บนโต๊ะ ตัง้ ใจ
จะเหวีย่ งออกไปนอกหน้าต่าง แต่นำ�้ ผึ้งไวกว่า คว ้าข ้อมือของยายลูกหมี
ไว้ได้ ก่อนจะค่ อยๆ ลุกขึ้นยืนเต็มความสู ง สายตาเย็นชาของน�ำ้ ผึ้ง
ข่มอีกฝ่ ายจนคอหด
“จะ...จะท�ำอะไรฉันยะยายยาจก!”
“เปล่าสักหน่อย” น�ำ้ ผึ้งดึงแว่นคืนมาแล ้วสวม กลายเป็ นสาวแว่น
ท่าทางจืดๆ ตามเดิม “แต่จะสั่งสอนเธอสักนิดว่าอย่ายุ่งกับของของ
คนอื่น และถา้ รู้ไม่จริงก็อย่าลามปามถึงครอบครัวคนอื่น การที่เธอ
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กดฉันให้ตำ� ่ ลง ไม่ได้ทำ� ให ้เธอสูงขึ้นหรอกนะ”
น�ำ้ ผึ้งปล่อยมือยายลูกหมีก่อนจะเดินดุ่มๆ ไปทีโ่ ต๊ะของอีกฝ่ าย
ควา้ สมุดหนังสือแลว้ โยนทิ้งออกไปนอกหน้าต่ าง สมุดการบา้ นของ
ลูกหมีลอยละลิว่ หล่นลงไปที่สระน�ำ้ ด้านล่างอย่างสวยงาม ตามด้วย
เสียงกรีด๊ ดังลั่นของเจ้าของสมุด ร้องโวยวายจนน่าร�ำคาญ
น�ำ้ ผึ้งไม่เคยบอกใครเรื่องที่เตี่ยถูกโกงแลว้ ยังต้องรับชดใช้หนี้
ทีไ่ ม่ได้ก่อ เพราะมันไม่มปี ระโยชน์ทจ่ี ะโอดครวญถึงเรือ่ งทีเ่ กิดขึ้นไปแล ้ว
รวมทัง้ งานที่ป รึก ษารับ จ้า งนี่ ก็ ด ว้ ย เธอเป็ น เพีย งมือ ปื น ในวงการ
ไม่เปิ ดเผยชือ่ ไม่แสดงตัว แค่รบั เป้ าหมายแล ้วเล็งยิง เสร็จงานก็เก็บตัว
ทุกสายตาจึงพุง่ ไปทีบ่ ริษทั เจดดราก้อนอย่างกระหายใคร่รู ้
แต่อนิจจา...น�ำ้ ผึ้งหารูไ้ ม่วา่ ตัวเองก�ำลังเหยียบเท ้าบุรษุ ผู ้หนึ่งทีอ่ ยู่
อีกฟากโลกเข ้าอย่างจัง

ลีโอนิดสั จับตาดูตวั เลขของบริษทั ในเครือด้วยตัวเอง ถึงแม้วา่

จะเป็ นบริษทั ย่อยของสาขาที่ทำ� ก�ำไรไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของธุ รกิจ
ทัง้ หมดที่เขามีก็ตามเถอะ แต่ เขาก�ำลังรู ส้ กึ ว่าไม่อาจละสายตา เป็ น
ครัง้ แรกทีเ่ ขาเดาไม่ออกว่าอีกฝ่ ายจะวางหมากไปทางไหน เหมือนกับว่า
อีกฝ่ ายเป็ นกระแสลมเดาทิศเดาทางไม่ได้ บางจังหวะโหมหนัก บาง
จังหวะแผ่วเบา และน่ าโมโหตรงที่มนั รู จ้ งั หวะเร่งจังหวะผ่อนแม่นย�ำ
จนน่าขนลุก ซึง่ ทีมทีป่ รึกษามือระดับพระกาฬของเขาน้อยคนนักทีจ่ ะมี
สัญชาตญาณแหลมคมขนาดนี้
“เจ้าพ่อระดับคุณไม่เห็นต้องสนใจบริษทั สเกลเล็กแบบนัน้ เลย
นี่ครับ” ทีป่ รึกษาระดับอาวุโสวัยหกสิบบ่นออกมา เพราะเขาถูกดึงสมาธิ
ออกจากกองทุนระดับพันล ้านดอลลาร์เพือ่ มาวิเคราะห์เกมลงทุนมูลค่า
ไม่ถงึ ห ้าแสน “เสียเวลาเปล่าๆ อะไรดลใจให ้คุณสนใจบริษทั กระจ้อยร่อย
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แห่งนี้งนั้ รึ”
“ก็คงจะเป็ นเพราะมันสนุก” มุมปากของลีโอนิดสั ยกขึ้นเล็กน้อย
ถือเป็ นรอยยิ้มที่หาได้ยากของบุรุษผู้น้ ี “ลองดูตวั เลขก่อนสิ แล ้วคุณ
จะเนื้อเต้นเหมือนฉัน”
“ขอให ้จริงเถอะครับ” ทีป่ รึกษาอาวุโสเปิ ดอ่านข ้อมูลทีถ่ กู ส่งต่อมา
ทางอีเมล กวาดสายตาอ่านกราฟผลก�ำไรทีด่ ง่ิ ลงจนน่าตกใจ “ประธาน
บริษทั ไม่ก็ทป่ี รึกษาน่าจะเป็ นมือใหม่ แต่ก็ฝีมอื ร้ายเอาเรื่องเหมือนกัน
แถมยังบ ้าระห�ำ่ เหมือนคุณไม่มผี ดิ ”
“พวกไม่กลัวตาย ฉันชอบ”
ทีอ่ กี ฟากโลกหนึ่ง...น�ำ้ ผึ้งก�ำลังงีบหลับในระหว่างรอเตีย่ มาพบมิส
ทีห่ ้องปกครอง โทษฐานประพฤติตวั ไม่เหมาะสมเรือ่ งโยนสมุดของเพือ่ น
ทิ้งน�ำ้ จู่ๆ เธอก็จามโครมใหญ่จนแว่นหลุด น�ำ้ ผึ้งท�ำหน้าเหลอหลา
ก่อนจะฟุบหน้าลงไปหลับต่อ ไม่รู้ตวั ว่าก�ำลังถูกชายผูอ้ ยู่แดนไกลหัน
คมเขี้ยวมาหา
“ตัว เลขตรงจุด นี้ ห ลอกล่อให้ฉัน คลายความระมัด ระวัง แค่
พริบตาเดียวก็พลิกทัง้ กระดาน ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน”
บริ ษ ทั เจดดราก้อ นเป็ นบริ ษ ทั น�ำ เข า้ ส่ ง ออกธรรมดาทั่ ว ไป
ไม่แตกต่ างจากบริษทั แนวๆ นี้ทั่วโลกที่เขาเคยเจอ หน�ำซ�ำ้ ยังเป็ น
บริษทั เล็กๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนเขา้ ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยซ�ำ้ ไป หาก
ลีโอนิดสั จะอัดเงินทุนมหาศาลเข้าสูก้ ค็ งล ้มเกมได้ไม่ยาก แต่เขากระหาย
ใคร่ รู้จึงลงสู้ภายใต้เงื่อนไขเท่าเทียมกัน วัดกันแฟร์ๆ ไปเลยว่าใคร
จะหมัดหนักกว่า
หลังจากติดตามความเคลือ่ นไหวของบริษทั คู่แข่งและขับเคีย่ วกัน
อยู่ช่วงหนึ่ง ลีโอนิดสั ก็ลงมาสั่งการด้วยตัวเอง
“ปล่อยสินค้ารุ่นใหม่ออกมา”
เขาสั่งเปรี้ยง รู ปแบบที่เขาชอบใช้คือพลิกวิกฤตใหเ้ ป็ นโอกาส
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แก้เกมให ้กลับมาเหนือกว่าและได้เปรียบอีกครัง้ สถานการณ์ดขี ้นึ เรือ่ ยๆ
จนน่าพอใจ และเฝ้ ารอว่าเจดดราก้อนจะเดินหมากไปทางไหนต่อ
“เทขายเลยจ้า”
น�ำ้ ผึ้งเขียนแนะน�ำใหบ้ ริษทั เจดดราก้อนเทขายสินค้าในราคาต�ำ่
ออกแคมเปญลดราคาครึง่ หนึ่งและซื้อสามแถมหนึ่ง เพราะสินค้ารุ่นใหม่
ของคู่ แข่งออกมาแลว้ ในขณะที่สินค้าของรุ่ นก่ อนยังค้างเต็มโกดัง
ดังนัน้ เพือ่ ลดความสิ้นเปลืองจากการรักษาสินค้าค้างคลัง สินค้าบางอย่าง
ก็ ต อ้ งลดล า้ งสต๊อ กเพื่อ ระบายของออกไป สิน ค้า ที่ข ายไม่ อ อกจึง
หมดเกลี้ยงในหา้ วัน เธอไม่กลัวขาดทุน เพราะสินค้าพวกนี้คนื ทุนและ
ได้กำ� ไรแล ้ว กลยุทธ์ซ้อื สามแถมหนึ่งจึงเป็ นศิลปะการขาย หากเก็บตุน
ต่ อไปจะก่ อใหเ้ กิดค่ าใช้จ่ายดู แลรักษา เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งเสียดาย
โละขายเพือ่ เคลียร์โกดังไว ้สต๊อกสินค้าใหม่ๆ ดีกว่า
กลยุทธ์ของน�ำ้ ผึ้งสร้างผลกระทบต่อคู่แข่งอย่างจัง๋ หนับ แผนการ
ดู จะมีช่องโหว่ให้งดั ขอ้ เต็มไปหมด แต่มนั คือกับดักที่ขุดรอไว้ทงั้ สิ้น
หลังจากขับเคี่ยวกันอยู่ เกือบเดือน ด้วยเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันของ
สองบริษทั เมือ่ พิจารณาทุกทางเลือกของสินค้าชิ้นนี้แล ้ว ลีโอนิดสั จึงได้
ข ้อสรุป
เขาแพ ้เกมนี้แล ้ว แพ ้แบบไม่ทนั รูต้ วั เลยด้วยซ�ำ้
“ที่จ ริง แล ว้ ถ า้ ท่ า นอัด เงิน เข า้ ไปก็ ไ ม่มีบ ริษ ทั ไหนสู้ไ ด้ด ว้ ยซ�ำ้
นะครับ”
“เวลาคุณเล่นหมากรุก คุณย่อมได้รบั ตัวหมากเพียงชุดเดียว
และเท่าเทียมกับฝ่ ายตรงข ้าม ถ ้าโกงตัง้ แต่เริ่มเกม มันก็ไม่ใช่เกม”
“ท่าทางท่านดูจะถูกใจนักวางแผนของบริษทั เล็กๆ คนนี้นะครับ”
“ฉันถูกใจมาก ไม่ได้สนุกแบบนี้มานานแล ้ว”
ในขณะเดียวกันน�ำ้ ผึ้งก็จามอีกโครมจนหัวโขกโต๊ะเรียน ก่อนจะ
บ่นออกมาดังๆ ว่าใครนินทาวะ
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“กาแฟด�ำครับท่าน” พนักงานรับใช้นำ� กาแฟร้อนมาให้ทโ่ี ต๊ะท�ำงาน
แต่ลโี อนิดสั ไม่ได้สนใจเพราะเขาก�ำลังอ่านรายงานผ่านทางอีเมล สินค้า
ชุดนัน้ ขายไม่ออกเพราะกระแสตลาดเปลีย่ นแปลงเร็วมาก และไม่คุม้
หากจะยอมเพิ่มทุนเพื่อทุ่มตลาด จ�ำเป็ นต้องคัตลอสเพื่อลดความ
เสียหาย ในขณะทีบ่ ริษทั ในเครือของเขาก�ำลังขาดทุนยับเยิน เจ้าคู่แข่ง
ตัวแสบก็ลอยล�ำไปจับสินค้าตัวใหม่เรียบร้อยแลว้ ลีโอนิดสั พิจารณา
รายงานต่ างๆ อย่างละเอียด แน่ ใจว่าก�ำลังเผชิญหน้าอยู่กบั ตาเฒ่ า
เขี้ยวลากดินอยู่เป็ นแน่...น่าสนใจดีจริงๆ
“เตรียมเครื่องบินให้ฉนั ด้วย ฉันจะออกเดินทางทันทีท่เี ครื่อง
พร้อม”
“ครับท่าน”
บริษทั แม่ของคู่แข่งตัง้ อยู่ทก่ี รุงเทพฯ ทุนจดทะเบียนแค่เจ็ดแสน
ดอลลาร์แต่ กลา้ ได้กลา้ เสียไม่นอ้ ย กฎของสมรภูมธิ ุ รกิจก็คือ ใคร
โหดกว่าคนนัน้ ก็อยู่รอด คนทีแ่ ข็งแกร่งย่อมถูกคนทีแ่ ข็งแกร่งกว่าสยบ
และจะเป็ น เช่ น นัน้ ไปเรื่ อ ยๆ นี่ แ หละที่ท ำ� ให ส้ นุ ก ชายหนุ่ ม ถอด
แว่นสายตาออกมาเช็ดช้าๆ ในเมือ่ มีศตั รูทางธุรกิจทีน่ ่าสนใจปรากฏตัว
เขาก็ยนิ ดีเล่นสนุกให้ถงึ ทีส่ ุด
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ขอพบหน้า

วันอาทิตย์ เวลา 7:00 น.

อากาศยามเช้าของเขตกรุงเทพฯ ชัน้ ในสว่างสดใส ไม่มอี ะไร
บอกล่วงหน้าเลยว่านี่จะเป็ นวันที่น่ากลัวที่สุดวันหนึ่ง น�ำ้ ผึ้งตื่นนอน
มาช่วยแม่ทำ� งานบ ้านตามปกติ น้องชายก�ำลังช่วยแม่ตากผา้ น้องสาว
ก�ำลังช่วยแม่อยู่ในครัว ส่วนเตี่ยออกไปนั่งคุยกับพรรคพวกสภากาแฟ
จนประมาณเจ็ด โมงครึ่ง ถึง จะกลับ มากิ น ข า้ ว เธอก�ำ ลัง กวาดบ า้ น
ไปเรื่อยๆ เพือ่ ปล่อยหัวสมองให้ว่างเปล่า จนกระทั่ง...
“สาวราศี สิงห์ โปรดระวังคนแปลกหน้า หน้าทีก่ ารงานจะพบ
ความท้าทายใหม่ มีเกณฑ์จะได้โยกย้าย ส่วนเรือ่ งความรัก จะมีคนที ่
ถูกใจเข ้ามาแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว ทิศเสริมดวงคือทิศตะวันตก สีถูกโฉลก
คือสีแดง”
รายการข่าวช่วงเช้าวันอาทิตย์จะมีทำ� นายดวงชะตาราศีสนั้ ๆ ก่อน
ตัดเบรกเข ้าโฆษณา ไม ้กวาดในมือของเธอพลันหยุดกึก สมองครุ่นคิด
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อยูท่ ห่ี น้าจอโทรทัศน์ ไม่เข ้าใจว่าศาสตร์การท�ำนายเหล่านี้ใช้อะไรค�ำนวณ
ค�ำท�ำนายก็ใช้คำ� กว ้างๆ ทั่วไป ซึง่ ผูค้ นก็พร้อมจะตีความเข ้าข ้างตัวเอง
แปลว่าศาสตร์การท�ำนายพวกนี้สามารถผิดพลาดได้มากกว่าแปดสิบ
เปอร์เซ็นต์ แต่กย็ งั ได้รบั การยอมรับ เป็ นจิตวิทยาทีน่ ่าสนใจจริงๆ
“มัวเหม่ออะไร รีบไปกินข ้าวเร็วเข ้า วันนี้ไม่ไปท�ำงานพิเศษหรือ
ผึ้ง”
“ไปค่ะแม่ ผึ้งยังกวาดบ ้านไม่เสร็จ ให ้เจ้าพงศ์ทำ� ต่อก็แล ้วกันนะ”
“อ้าว งี้กส็ วยสิเจ้ผ้งึ ”
“อย่าบ่นมากน่า เมือ่ วานเจ้ก็ทอดปลาให้กนิ แล ้วไง ผึ้งไปท�ำงาน
ก่อนนะคะแม่ กลับประมาณบ่ายสาม” วันนี้นำ�้ ผึ้งแต่งตัวด้วยเสื้อยืด
สีขาวพอดีตวั เอีย๊ มยีนส์ขายาวขาดๆ เมือ่ จัดการมื้อเช้าเสร็จเรียบร้อย
ก็ควา้ กระเป๋ าสะพาย ผูกเชือกรองเทา้ ผา้ ใบแลว้ มุ่งหน้าออกจากบา้ น
ไปยังถนนเยาวราช
“เมี้ยว...เมี้ยว...” พวกแมวจรจัดตัวผอมโซเห็นเธอก็วง่ิ ตรงมาหา
เพราะรู้ว่าจะได้กินขา้ ว น�ำ้ ผึ้งหยิบขา้ วคลุกปลาทอดทีแ่ อบไวอ้ อกจาก
กระเป๋ า จัดแจงเทแบ่งใส่ถ ้วยให ้แล ้วรอพวกมันกินจนอิม่ พอจะลูบหัว
พวกมันกลับวิง่ หนีไป
“เล่นตัวจริงๆ ไม่ยอมให้จบั ตัวสักที แล ้วเมือ่ ไรจะจับไปท�ำหมัน
ได้ล่ะหึ!” มีแต่แมวที่คุน้ เคยกันมานานนอนหงายเกลือกไปเกลือกมา
เพือ่ อ้อน ส่วนพวกแมวหน้าใหม่ยงั ไม่ไว้ใจคนจึงต้องใช้เวลาท�ำความรูจ้ กั
เธอเก็บกวาดพื้นทีต่ รงนัน้ ให ้สะอาดแล ้วออกเดินต่อไป
จู่ๆ เธอก็รู้สกึ ว่าถูกจับตามอง น�ำ้ ผึ้งจึงหันขวับไปแต่ไม่เจออะไร
เหมือนช่วงสองสามวันนี้มอี ะไรแปลกๆ รบกวนใจเธออยู่ตลอดเวลา
แต่นำ�้ ผึ้งก็ยกั ไหล่และก้าวเดินต่อไป สายตามองตรงไปข ้างหน้า ขณะที่
เธอก�ำลังข ้ามถนนโดยมีป้ายร้านรวงบนถนนเยาวราชเป็ นฉากหลัง มีเสียง
ชัตเตอร์ดงั ขึ้น บันทึกภาพเธอทัง้ จากระยะใกล ้และระยะไกล แววตา
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และท่วงท่าการเดินอย่างมั่นใจท�ำใหเ้ ธอดูเป็ นสาวน้อยทีส่ ดใส บุคลิก
ท่าทางเชื่อมั่นในตนเองจนเกือบเรียกได้ว่าสง่างาม และทรงพลังอย่าง
น่าประหลาด
รถลีมูซีน สีด ำ� สนิ ท แล่น ตามหลัง น�ำ้ ผึ้ง อยู่ ไ ม่ไ กล กระจกรถ
เลือ่ นลงมาช้าๆ ลีโอนิดสั หรี่ตาจ้องสาวแว่นด้วยสายตาเย็นเยียบ
“แน่ใจหรือว่าเป็ นเธอ” เขาเอ่ยถาม ซีอโี อผูร้ บั ผิดชอบดูแลบริษทั
เดมิอานอสในแถบอาเซียนก็ทำ� หน้าทีเ่ ป็ นล่ามแปลค�ำถาม
“ท่านถามว่าเด็กคนนัน้ ท�ำงานให ้คุณแน่หรือ”
“ครับๆ คนนัน้ นั่นแหละ ปล่อยผมไปได้หรือยัง”
ศักดิ์ชยั พ่อของคุณหนู ลูกหมีนงั่ ตัวเล็กลีบอยูบ่ นรถลีมซู นี สีหน้า
ท่าทางเลิก่ ลั่กเพราะไม่รูว้ ่าชายรู ปงามร่างสู งใหญ่ผู้น้ ีเป็ นใคร รู แ้ ต่ว่า
อยากจะหลบลี้ไปใหพ้ น้ จากสายตากดดันคู่นนั้ ใหเ้ ร็วที่สุด
“เขายืนยันว่าไม่ผดิ ตัวครับท่าน”
ค�ำตอบที่ได้ไม่น่าเชื่อถือเลยสักนิด ใบหน้าของลีโอนิดสั ยังคง
เรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์ใดๆ นอกจากยิ้มรับ “เขาเป็ นคนมีอารมณ์ขนั
ดีนะ คุณฟอสเตอร์ คุณท�ำงานให ้เดมิอานอสกี่ปีแล ้ว”
“สะ...สีป่ ี ครับ”
คนทัง้ รถเงียบกริบ โดยเฉพาะซีอีโอที่ถอื ดีมาตลอดก็ยงั หน้า
ซีดเผือดอย่างเห็นได้ชดั ต้องรีบเค้นอะไรก็ได้ออกมาจากปากศักดิ์ชยั
“คุณศักดิ์ชยั คุณรู้ใช่ไหมว่าหากพูดจาเหลวไหลหรือพูดโกหก
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้อาจไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไร”
“ผะ...ผมไม่รูว้ ่าเด็กคนนัน้ ไปท�ำอะไรไว ้ แต่ไม่เกี่ยวกับผมเลย
สักนิด พวกคุณจะจับก็ไปจับเธอเอาสิ ผมไม่รูเ้ รื่อง”
“ได้โปรดเถอะ ไม่อย่างนัน้ เราจะลงนรกกันทัง้ คู่”
“ผมก็บอกความจริงไปหมดแลว้ เด็กคนนัน้ เป็ นที่ปรึกษาด้าน
การวิเคราะห์ตลาดให ้ผม เธอท�ำงานอิสระ ไม่ข้นึ อยูก่ บั ใคร ได้โปรดเถอะ
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ผมไม่ได้โกหก”
ซีอโี อเห็นว่าศักดิ์ชยั จะช่วยแก้สถานการณ์คอขาดบาดตายครัง้ นี้
ไม่ได้ เขาจึงหันไปวิงวอนขอโอกาสจากชายผู ้อยู่จดุ สูงสุดของอาณาจักร
เดมิอานอส แต่น่าเสียดายทีค่ ำ� อ้อนวอนนัน้ ไม่มวี นั ไปถึง ใบหน้าคมเข ้ม
เรียบเฉยราวกับไร้ความรูส้ กึ เงามืดทีท่ าบครึง่ หน้าท�ำให ้เขาดูเหมือนเสี้ยว
ปี ศาจร้าย แววตาและความเย็นชาของเขาท�ำให ้ทุกคนแทบหยุดหายใจ
“ท่านครับ เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของผม”
“หมดธุระแล ้ว พาเขากลับไปส่งด้วย ส่วนเรือ่ งข ้อเสนอร่วมธุรกิจ
ระหว่างเดมิอานอสกับเจดดราก้อนก็ยกเลิกไปซะ”
“คะ...ครับท่าน”
ศักดิ์ชายถูกน�ำตัวออกไปขึ้นรถอีกคัน ส่วนลีโอนิดสั ประสาน
นิ้วเรียวยาวพลางทอดสายตาครุ่นคิด ยอมรับว่าผิดหวังที่เสียเวลา
อันมีค่าเพื่อเจอเรื่องตลกร้าย เขาก�ำลังจะสั่งใหค้ นขับรถเลี้ยวกลับ
สนามบิน แต่ภาพถ่ายโพลารอยด์ในมือเขาฉายประกายอะไรบางอย่าง
มีรูปถ่ายใบหนึ่งถ่ายจังหวะทีเ่ ธอถอดแว่นออกไว้ได้ เธออยูใ่ นชุดซ ้อมร�ำ
สวมมงกุฎดูแปลกตา ลีโอนิดสั พบว่าตนเองจับจ้องดวงตากลมโตของ
เด็กสาวคนนี้ และรู้สึกได้วา่ เธอมีลูกบ ้าแอบซ่อนอยู่ในแววตา
เขาจะลองพิสูจน์ดู

ร้านอาหารลีห่ ยาง เป็ นภัตตาคารเก่าแก่ใหญ่โต เปิ ดกิจการ

มาหลายสิบปี ตัง้ อยูใ่ จกลางเยาวราช ทีน่ ่ขี ายน�ำ้ ชา ขนมและอาหารเหลา
รสโอชาในราคาไม่เป็ นมิตรเท่าไรนัก แขกส่วนใหญ่จะเป็ นนักท่องเทีย่ ว
ชาวจีน มีวยั รุ่นมากินตามรีววิ ในอินเทอร์เน็ตบา้ งแต่ไม่มากนัก ร้าน
แห่งนี้มสี องชัน้ ชัน้ ล่างตัง้ โต๊ะส�ำหรับลูกค้า มีเวทีให้นกั แสดงขับร้องเพลง
หรือเล่นดนตรี ด้านนอกร้านมีเพิงพักสวยงาม มีลูกค้าสูงอายุนดั กันมา
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นั่งเล่นหมากรุก ไม่ก็นั่งโยกศีรษะไปตามจังหวะเพลง ส่วนชัน้ สอง
เป็ นพื้นทีส่ ำ� หรับลูกค้าทีม่ เี งินหนักและต้องการความเป็ นส่วนตัว เวลา
เดินขึ้นบันไดมาจะเจอภาพเทพเจ้าแห่งโชคลาภกับหิ้งบู ชาแขวนอยู่
น�ำ้ ผึ้งพนมมือไหว ้พลางกล่าวพึมพ�ำ
“เจ้าพ่อ! เชิญเจ้าพ่อเกาะบ่าลู กช้างมาเลยเจ้าค่ ะ ขอให้วนั นี้
ได้ทปิ หนักๆ ด้วยนะเจ้าคะ”
ชุดเสื้อผ ้าทีต่ อ้ งใส่ทำ� งานคือกีเ่ พ ้ารัดรูปสีแดงเพลิง ชายกระโปรง
ผ่าขา้ งขึ้นมาถึงต้นขา เธอปล่อยผมยาว ถักเปี ยเล็กๆ คาดหน้าผาก
และผูกซ่อนปลายไว้ใต้ตรงกกหู ประแป้ งเด็กทาหน้าใหข้ าวสักหน่ อย
แต้มน�ำ้ ยาอุทยั ทีป่ ากเล็กน้อย แค่น้ กี พ็ ร้อมท�ำงาน น�ำ้ ผึ้งเริม่ ต้นกวาดถู
พื้นและเช็ดโต๊ะทุกตัวจนสะอาดเอี่ยมอ่อง จัดผา้ ปูโต๊ะ เรียงจานถว้ ย
และตะเกียบ จัดวางแจกันใส่ดอกกุหลาบบนโต๊ะใหเ้ สร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลาเปิ ดร้าน งานหนักแต่รายได้ดไี ม่ใช่เล่น
กริง๊ ๆ
เสียงกระดิง่ ดังขึ้นเมือ่ ประตูรา้ นเปิ ด สายลมมาจากแห่งหนใดไม่รู ้
พัดผ่านมาโลมไล้เรือนกายอย่างนุ่มนวล เส ้นผมยาวสลวยปลิวระใบหน้า
ไปวูบหนึ่ง น�ำ้ ผึ้งจึงยกมือขึ้นปัดออกโดยไม่ได้สนใจมองสิง่ ใดเป็ นพิเศษ
และในตอนนัน้ เองที่เธอรูส้ กึ แปลกประหลาด เสมือนสายลมได้น�ำพา
ใครคนหนึ่งให ้ปรากฏตรงหน้าเธอ น�ำ้ ผึ้งจึงเอ่ยออกไปเป็ นภาษาจีนกลาง
โดยไม่ได้เงยหน้ามอง
“ขออภัยด้วยค่ะคุณลูกค้า ตอนนี้รา้ นยังไม่เปิ ดค่ะ กรุณานั่งรอ
สามสิบนาทีนะคะ”
เงียบ...
ไม่มเี สียงใดๆ ตอบกลับมา น�ำ้ ผึ้งจึงเงยหน้าขึ้นสบตา ก่อนจะ
เอ่ ยบทสนทนาเป็ นภาษาอังกฤษส�ำเนียงดี ชวนใหเ้ ขานึกประทับใจ
ในความคล่องภาษาของเธอ “ร้านจะเปิ ดในอีกสามสิบนาทีค่ะคุณลูกค้า”
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ชายวัยฉกรรจ์ทอ่ี ยูเ่ บื้องหน้าเธอมีรูปร่างผึง่ ผาย ใบหน้าสลักเสลา
คมคาย แต่ละย่างก้าวของเขาหนักแน่นประจุด ้วยพลังงาน กิรยิ าท่าทาง
สุขมุ หนักแน่น สายตาทีเ่ ขามองตรงไปข ้างหน้าดูราวกับสัตว์รา้ ยทีแ่ สน
จะน่าปรารถนา ดวงตาเปี่ ยมเสน่หข์ องเขาสามารถตรึงความสนใจของ
ผู ้คนได้เพียงแค่กา้ วเดินเข ้ามาเท่านัน้ เอง
น�ำ้ ผึ้งรู้สึกได้ถงึ รังสีท่ีแผ่เป็ นริ้วๆ ออกจากกายของชายผู้น้ ี...
เพียงแค่มองก็รูว้ า่ เขามีเขี้ยวเล็บซ่อนอยู่ ชุดสูทสากลทีช่ ายคนนี้สวมใส่
ตัดเย็บจากผา้ เนื้อดีเป็ นมันวาว ดูไม่แตกต่างจากกลุม่ เศรษฐีทเ่ี ธอเคย
เจอตอนไปงานเลี้ยงเมือ่ สมัยเด็กๆ แต่พอลองสังเกตให้ดี เธอดูออกว่า
ชายผู้น้ ีสวมสูทและเสื้อเชิ้ตสั่งตัดจากโรม รองเทา้ หนังมันวับจากปารีส
และเนกไทซึง่ มาจากลอนดอน รู้ได้ทนั ทีวา่ ไม่ใช่บคุ คลระดับธรรมดา
น�ำ้ ผึ้ง ก�ำ ลัง อุม้ แจกัน ดอกกุห ลาบสีแ ดงสด พวงแก้ม นุ่ ม นิ่ ม
คลอเคลียอยู่ขา้ งกลีบกุหลาบบอบบาง เธอคิดว่าเขาไม่ได้ยินจึงเอ่ย
อีกครัง้ คราวนี้ลองทัง้ ภาษาสเปนและฝรั่งเศส แมจ้ ะมีพนักงานรุ่นพี่
เข ้ามาช่วยเจรจา แต่ชายผู ้ทรงอ�ำนาจก็หาได้สนใจ
“เขาเป็ นใครเหรอ”
“ไม่รสู้ ิ แต่ดูเหมือนจะพุง่ ไปหายายผึ้งคนเดียวเลยนะ”
เพือ่ นพนักงานเริ่มซุบซิบกัน น�ำ้ ผึ้งขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะเธอ
ไม่รู้จกั และเขาก็ดูไม่เขา้ กันกับภัตตาคารอาหารจีนอย่างแรง เธอจึง
หันไปวางแจกันกุหลาบและท�ำงานต่อโดยไม่สนใจ แต่สญ
ั ชาตญาณ
บอกว่าสายตาของคนผูน้ ้ ีเล็งมาทีเ่ ธอ
เขาไม่ได้มาเพียงล�ำพัง แต่มาพร้อมผู้ติดตามประมาณสี่หา้ คน
ทุกคนเรียกขานเขาว่า ‘ท่าน’ จนกระทั่งเขามาหยุดยืนตระหง่านอยู่
เบื้องหน้าเธอ ลีโอนิดสั หรี่ตามองเด็กสาวตัวเล็ก ดวงตาล�ำ้ ลึกสุดหยั่ง
เปล่งประกายน่าเกรงขาม
และค�ำพูดแรกทีเ่ อ่ยออกมาก็คอื ...
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“เธอคือ น�ำ้ ผึ้ง แต้ววิ ฒ
ั นา ใช่ไหม”
สาวแซ่แต้เจ้าของชื่อก�ำลังจะตอบรับ แต่เผอิญนึกถึงค�ำท�ำนาย
เมือ่ เช้า...จงระวังคนแปลกหน้า น�ำ้ ผึ้งจึงมองเขาอย่างประเมิน ประสาท
สัมผัสอันแหลมคมรับรู้ว่าคนผู้น้ ีมสี ง่าราศีลกึ ล�ำ้ และจะเป็ นผู้ท่เี ธอ
ต้องระวัง จะประมาทไม่ได้...
หรือ ว่า ไอ้ฝ รั่ ง หน้า หม อ้ ที่เ ธอต่ อ ยหน้า โทษฐานแต๊ะอั๋ง ไปเมื่อ
วันก่อน มันส่งคนมาเอาคืนหว่า
เอ๊ะ...หรือจะเป็ นอาเสีย่ จากซัวเถาส่งคนมาทวงทิปคืน...ไม่น่าจะใช่
ถึงอาเสีย่ จะหัวงูแต่ไม่เคยหวงเงิน
เอ๊ะ...หรือว่า...
น�ำ้ ผึ้งคิดๆ จนไม่รู้ตวั ว่าเขาเองก็กำ� ลังพิจารณาเธออยู่เช่ นกัน
เพียงแค่ ลโี อนิดสั ยืนนิ่งๆ ก็สะกดเธอไว้ง่ายดาย แววตาคู่นั้นเย็นชา
แผ่กลิน่ อายสะทา้ นเยือกไปถึงขัว้ กระดู ก คนของเขากระจายออกไป
ตรวจสอบความปลอดภัย ตามหน้า ที่ คนหนึ่ ง แยกตัว ไปดึง ประตู
ม ้วนเหล็กลงมาปิ ดหน้าร้านเพือ่ ประกาศว่าวันนี้ภตั ตาคารปิ ดไม่มกี ำ� หนด
เถ ้าแก่ร ้านพยายามจะเข ้ามาเจรจาแต่ถกู กันตัวออกไป ดังนัน้ จึงช่วยไม่ได้
ที่จะดู เหมือนชายฉกรรจ์หา้ หกคนก�ำลังรุมลอ้ มเด็กสาวชุดกี่เพา้ แดง
คนเดียว
“ถ ้าคุณตามหาน�ำ้ ผึ้ง วันนี้เธอยังไม่มาค่ะ” น�ำ้ ผึ้งฉีกยิ้ม ท�ำตาโต
เหมือนเม็ดล�ำไยกระแทกกลับไป แต่เขาชี้ไปที่ป้ายชื่อโลหะที่ติดตรง
หน้าอก
“ถา้ ฉันตาไม่บอด เธอติดป้ ายชื่อมิสน�ำ้ ผึ้ง...อย่าท�ำตัวเป็ นเด็ก
ขี้โกหกกับฉัน”
น�ำ้ ผึ้งฉี กยิ้มกวา้ งขึ้นไปอีกจนดู ก็รูว้ ่าแกลง้ ยิ้ม แพขนตาหนา
กระพือถีแ่ ละเฉไฉหน้าตาเฉย “ขออภัยด้วยค่ะ ดิฉนั ฟังผิดพลาดเอง
คุณลูกค้าถามหาใครนะคะ”
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“ฉันจะไม่ถามซ�ำ้ เธอคือน�ำ้ ผึ้งใช่ไหม”
“ก็ข้ นึ อยู่กบั ค�ำตอบของคุณลูกค้าค่ ะ” เธอย้อนเสียงใส แกลง้
ยียวน “ลองเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการแนะน�ำตัวก่อนเป็ นไงคะ”
“ฉันเป็ นต�ำรวจสากล”
“คุณโกหก”
“เอาคืนทีเ่ ธอโกหกฉันก่อนไง”
น�ำ้ ผึ้ง ได้ฟ งั ค�ำ ตอบแล ว้ หุ บ ยิ้ม ฉับ นั่ น ท�ำ ให เ้ ขาอดยิ้ม ไม่ ไ ด้
ลีโอนิดสั ยืนเต็มความสูง ท�ำให้ศีรษะของเธอสูงแค่แผงอกเขาเท่านัน้ เอง
และแว่นสายตาของเธอเป็ นอะไรทีเ่ ขาอยากจะก�ำจัดทิ้งทีส่ ุด มันขัดแย้ง
กับบุคลิกสง่างามในแบบทีเ่ ขานึกไม่ถงึ
“ฉัน มาคุ ย กับ เธอในฐานะผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของเดมิอ านอส
เพือ่ นของฉันบอกว่าเธอเป็ นทีป่ รึกษาให ้เจดดราก้อน”
“คุณลูกค้ารู้ได้อย่างไรคะ”
“ฉันรู เ้ รื่องของคนที่ฉนั สนใจทุกอย่ าง โดยเฉพาะคนที่ท ำ� ให ้
เงินหลายร้อยล ้านของฉันหายวับไป”
“อ้อ...แปลว่าคุณลูกค้านี่เองทีง่ ดั ข ้อกับดิฉนั เมือ่ เดือนทีแ่ ล ้ว...”
ลีโอนิดสั หรี่ตาจ้อง ตอนแรกเขาคิดว่าศักดิ์ชยั พูดปัดใหพ้ น้ ตัว
แต่แค่พดู คุยกันเขารูท้ นั ทีวา่ เป็ นเธอจริงๆ
“ช่ วงทา้ ยของเกม ดิฉนั ก็เกือบแย่ไปเหมือนกัน แต่ พวกคุณ
รับส่งค�ำสั่งกันอืดอาดเชื่องช้าเกินไป เสียใจด้วยจริงๆ ค่ ะคุณลูกค้า
ความจริงแลว้ ดิฉนั เล็งไวแ้ ค่ สองร้อยลา้ นเท่านัน้ เอง...แต่ ได้มาตัง้ สี่
เหนาะๆ” น�ำ้ ผึ้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและเขา้ ใจว่าเขาคือซีอโี อ
ผู ด้ ู แ ลบริษ ทั เดมิอ านอสภูมิภ าคอาเซีย น ซึ่ง ลีโ อนิ ด สั ก็ ไ ม่ไ ด้แก้ไ ข
ความเข ้าใจผิดแต่อย่างใด
น�ำ้ ผึ้งถอดแว่นสายตาของตนเองออก
“คุณลูกค้าคงจะไม่ได้มาพบดิฉนั เพื่อบ่นคร�ำ่ ครวญอย่างเดียว
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ใช่ไหมคะ”
คนติดตามของลีโอนิดสั ต่างยืนตัวแข็งทือ่ หนาวสะทา้ นไปตาม
สันหลัง เด็กคนนี้เป็ นใครมาจากไหน เธอช่างอวดดีและกลา้ กระตุก
ความโกรธอย่างร้ายกาจ แต่ ลโี อนิดสั รู้ทนั ว่าแม่สาวคนนี้จงใจยั่วยุ
เพราะกฎขอ้ แรกของการเจรจา หากใครรักษาความเยือกเย็นไว้ไม่ได้
คนนัน้ ก็แพ้ตงั้ แต่ยงั ไม่ทนั เริม่ และเขาก็ไม่เคยยอมเป็ นฝ่ ายถูกขูแ่ น่นอน
“ลูกไม้ต้ นื ๆ แค่น้ ีทำ� อะไรฉันไม่ได้หรอกนะ”
“ก็ตอ้ งลองไปเรื่อยๆ ค่ ะ เดีย๋ วก็ได้ผลเอง หวังว่าคุณลู กค้า
คงจะมีความอดทนสูงนะคะ”
ใบหน้าหวานสวยมีรอยยิ้มยียวนน้อยๆ แต่ดวงตาคมกล ้าคู่งาม
มองตรงและประสานสายตากับเขาอย่างไม่เกรงกลัว ท่าทีของน�ำ้ ผึ้ง
ไวเ้ ชิงอยู่นิดๆ และแผ่กลิ่นอายอะไรบางอย่างที่ทำ� ใหเ้ ขารู้สึกว่าเธอ
ก�ำลังยืนอยู่ท่ามกลางข ้าราชบริพาร นับเป็ นบุคลิกทรงอ�ำนาจอย่างหนึ่ง
ที่ผูบ้ ริหารระดับสู งควรมี ลีโอนิดสั มองเธออย่างประเมิน ก่อนจะได้
ข ้อสรุปว่าคุณหนู ผนู้ ้ แี ตกต่างจากหญิงสาวคนอืน่ ๆ ทีเ่ ขาเคยพบแน่นอน
“กรุณานั่งลงแล ้วเรามาคุยกัน มิสน�ำ้ ผึ้ง”
“เชิญค่ะ” น�ำ้ ผึ้งยักไหล่พลางผายมือไปทีโ่ ต๊ะ
เขานัง่ ลงตรงข ้ามเธอและพิจารณาดู เลดี้ตวั น้อยสวมชุดกีเ่ พ ้าแดง
ดู แลว้ จะใหค้ วามรู้สึกเหมือนเทพธิดาแสนพิสุทธิ์ก็ไม่ใช่ เหมือนชุด
สีแดงสดจะข่มประกายแสงฉาดฉานในแววตา แต่ปรากฏว่าชุดสีแดง
ยิ่งท�ำใหเ้ ธอเจิดจ้ามากขึ้นกว่าเดิม เขาก็บอกไม่ได้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่
ในแววตาคู่นนั้ แต่ทแ่ี น่ๆ คือเรือนผมสีดำ� สนิท ถักเปี ยเล็กๆ ตรงเหนือ
กกหู ประดับด้วยเครื่องกะไหล่เงินตัดกับผิวพรรณขาวผ่องเป็ นสีสนั
ชวนละลานตา เมื่อ เธอถอดแว่ น ออก บรรยากาศโดยรอบก็ พ ลัน
เปลีย่ นแปลงไป ดวงตาด�ำขลับฉายแววฉลาดเฉลียวขี้เล่น นัยน์ตา
กลมโตของเธอจ้องมองเขาโดยปราศจากความประหม่าขัดเขิน
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“คุณคิดว่าประเทศไทยเป็ นอย่างไรคะ”
เธอเป็ นฝ่ ายเปิ ดบทสนทนาก่อนด้วยรอยยิ้ม เสียงของเธอหวาน
และพูดด้วยส�ำเนียงอังกฤษไร้ท่ีติ เขาแปลกใจตัวเองที่หวั่นไหวต่ อ
รอยยิ้มชวนประทับใจของเธอคนนี้ ใครก็ตามทีเ่ ห็นเธอยิ้มแล ้วไม่ย้มิ ตาม
ก็คงเป็ นพวกไม่มหี วั ใจ ลีโอนิดสั พยายามตีความหมายในประโยคนัน้
แต่เพือ่ เป็ นการเริ่มต้นทีด่ ี เขาจึงพยักหน้ารับ
“ประเทศไทยเป็ นประเทศทีส่ วยงาม มีศกั ยภาพ แต่น่าเสียดาย
ทีไ่ ม่นำ� ออกมาใช้...แล ้วเธอล่ะ ตอนนี้ในกระเป๋ าเงินของเธอมีอยู่เท่าไร”
“ไม่ถงึ สองร้อยบาทหรอกค่ ะ...ก็ประมาณหา้ เหรียญเห็นจะได้
ถามท�ำไมหรือคะ”
“ฉันจะแสดงวิธีดึงศักยภาพของประเทศไทยออกมา ส�ำหรับ
เด็กรุ่นเธอ...หากต้องเริ่มต้นจากเงินทีม่ ใี นกระเป๋ า เธอคิดว่าจะต้องใช้
วิธไี หนลงทุนในโลกการเงินให ้ประสบความส�ำเร็จ ลองบอกมาหน่อยสิ”
เธอถามเขากวา้ งๆ เขาก็ถามเธอกลับแบบกวา้ งอ้อมโลกบา้ ง
น�ำ้ ผึ้งรู ว้ ่าเขาก�ำลังทดสอบ จึงหยิบกระดาษกับปากกาออกมา และ
วางเงินทีม่ ที งั้ หมดตอนนี้ไว ้ตรงหน้าเขาแล ้วกวักมือเรียกเพือ่ นพนักงาน
“ขอน�ำ้ แดงโซดาแก้วนึง แลว้ ก็...” เธอผายมือไปทางชายหนุ่ ม
หน้านิ่ง
“กาแฟด�ำ ไม่ใส่นำ�้ ตาล” เขาบอก น�ำ้ ผึ้งก็ได้แต่ตอบในใจว่าจ้าๆ
“ขอกาแฟด�ำไม่ใส่นำ�้ ตาลใหค้ ุณลูกค้าท่านนี้ นี่เงินจ้ะ ที่เหลือ
ลงบัญชีฉนั ไว ้นะ”
เธอยืน่ เงินทีม่ ที งั้ หมดให ้เพือ่ นไป เท่ากับว่าเธอไม่เหลือเงินสักแดง
ลีโอนิดสั จ้องเธออย่างประเมิน พยายามครุ่นคิดหาค�ำตอบ
“เตี่ย...เอ่อ หมายถึงคุณพ่อของดิฉนั ติดใจร้านอาหารแบบสุก้ ี
ยีห่ ้อหนึ่งมาก ดิฉนั จะเลือกลงทุนในหุนบริ
้ ษทั นัน้ ค่ะ”
“อธิบายหน่อยสิ”
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“ไม่ยากหรอกค่ะ แค่เลือกลงทุนในแบรนด์สนิ ค้าทีย่ งั ไม่มชี อ่ื เสียง
ครอบครัวเราไปกินสุก้ กี นั แทบทุกอาทิตย์ นัน่ ท�ำให้ดฉิ นั เห็นโอกาสอะไร
บางอย่างจากรอบตัว ทุกสามเดือนดิฉนั จะอัปเดทสถานะทางการเงิน
ของพวกเขา ดูจำ� นวนสาขาเปิ ดใหม่ แผนเจาะตลาดของเขาเป็ นแบบไหน
และการดูแลสาขาเก่าดีข้นึ หรือเลวลง คู่แข่งเป็ นใคร ร้านสุก้ แี บรนด์น้ ี
แตกต่ างจากคู่ แข่งหรือไม่ ทุกอย่างเป็ นขอ้ มูลสาธารณะที่ไม่ว่าเด็ก
คนไหนก็คน้ หาทางอินเทอร์เน็ ตได้ ถา้ หากสามารถอธิบายได้ว่าหุน้
บริษทั ไหนน่ าสนใจใหเ้ ด็กแปดขวบเขา้ ใจได้ในสองนาทีหรือน้อยกว่า
ก็เป็ นอันใช้ได้...”
น�ำ้ ผึ้งเขียนตัวเลขต่ างๆ ลงไปในกระดาษ เธอไม่ได้ฟนั ธงว่า
หุนของร้
้
านสุก้ นี ้ ีจะท�ำก�ำไร แค่เขียนแนวโน้มออกมา ท�ำให ้เขารับรูด้ ว้ ย
สัญชาตญาณว่าแม่สาวคนนี้ไม่ใช่เด็กสาวธรรมดา และสิง่ ทีเ่ ขาชอบใจ
เป็ นอย่างยิง่ ก็คอื แววตาคมกล ้าของเธอ งามราวกับเพชรส่องประกายไฟ
ในความมืด ท�ำให ้เขาไม่อาจสลัดเธอออกไปจากความคิดได้
“ฟังดูน่าสนใจ”
หลักการท�ำงานของเธอง่ายจนน่าทึง่ หุนไม่
้ ใช่ลอตเตอรี่ ถ ้าบริษทั
บริหารได้ดี ราคาหุน้ ก็ดีดว้ ย ถา้ บริษทั แย่ หุน้ ก็แย่ แต่ ความยาก
ทีแ่ ท ้จริงคือเราควรจะขายหุนในจั
้ งหวะเวลาไหนต่างหาก
“ดิฉนั จะไม่ซ้อื อะไรเพียงแค่จะได้แตกต่างจากคนอืน่ ดิฉนั จะซื้อ
ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลให้ซ้ ือ ของถูกมักเป็ นของที่ไม่มคี นมอง ส่วนของ
แพงระยับมักจะเป็ นของที่คนต้องการ ธรรมชาติของคนเราก็คือเมื่อ
มีของตุนเต็มที่ จะไม่มใี ครซื้ออีก และเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางลบขึ้น
นั่นจะเป็ นเวลาทีพ่ วกเขาปล่อยขาย”
“แล ้วเราจะรู้ได้ยงั ไงว่าหุน้ ทีม่ ที ำ� ก�ำไรสูงสุด สมควรขายออกไป
ได้แล ้ว”
“เราจะไม่มวี นั รู้ชดั หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ดิฉนั แค่ มเี คล็ดลับว่า
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อย่าขายหุนดี
้ ๆ เร็วเกินไป แต่ให ้เกาะติดมันไว ้เพือ่ ให ้แน่ใจว่าสถานการณ์
จะไม่เปลีย่ นแปลง หุน้ จะขึ้นได้ตอ้ งมีเหตุผลเท่านัน้ และอย่าดันทุรงั
เชื่อว่ามันจะขึ้นตลอดไปด้วย”
ลีโอนิดสั ไม่ได้มองขอ้ มูลตัวเลขที่เธอก�ำลังก้มหน้าก้มตาเขียน
แต่จอ้ งมองนิ้วเรียวงามที่จบั ปากกาอยู่ ร่ างสู งใหญ่ม่งุ สมาธิอยู่ท่เี ธอ
ทุกขณะจิต มองริมฝี ปากจิ้มลิ้มกับพวงแก้มใสๆ มองดวงตากลมโต
เป็ นประกายราวกับมีดวงดาวนับล ้านซ่อนอยูใ่ นนัน้ เมือ่ ครู่ถ ้าเธอตอบว่า
รูห้ นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาก็จะลุกขึ้นแล ้วกลับออกไปโดยไม่สนใจเธออีก
แต่เธอคนนี้ตอบได้ถกู ต้อง เพราะแม ้จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทวั่ ทัง้ โลก
ค�ำนวณก็ไม่สามารถคาดการณ์ตลาดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจมากมายส่งผลใหต้ ลาดผันผวน ไม่ต่างอะไรจากอารมณ์ของ
มนุษย์ทผ่ี นั เปลีย่ นได้ทุกวินาที น�ำ้ ผึ้งร่ายรายละเอียดตัวเลข เปอร์เซ็นต์
ความเสีย่ ง ผลตอบแทนขัน้ ต�ำ่ ทีค่ าดการณ์ว่าจะได้รบั ใช้คำ� พูดง่ายๆ
จนพวกคนติดตามยังอดเงีย่ หูฟงั ไม่ได้
“เธอไม่กลัวความล ้มเหลวเลยสินะ”
น�ำ้ ผึ้งยิ้มหวาน “ถา้ กลัว ดิฉนั คงจะขังตัวเองในบา้ นไปแล ้วค่ะ
การบริหารก็คือการยืมมือคนอื่นท�ำงานใหส้ ำ� เร็จ และนักยุทธศาสตร์
ก็คือผู ค้ วบคุมทุกสิ่งใหเ้ ป็ นไปตามความต้องการเหมือนขยับหมาก
บนกระดานไม่ใช่ หรือคะ และนี่คือกระดานหมากที่มแี นวโน้มว่าจะ
ชนะสูง ดังนัน้ ก็ตอ้ งกล ้าตัดสินใจกันหน่อย”
ลีโอนิดสั พยักหน้าเชิงเห็นด้วย
“ตัวเลขทีเ่ ธอค�ำนวณมีความเป็ นไปได้ แต่เงินทุนแค่หา้ เหรียญ
กว่าแบรนด์ทเ่ี ธอเลือกจะท�ำก�ำไรพอขายออกมาใช้จ่ายในชีวติ ประจ�ำวัน
และต้องแบ่งมาลงทุนเพื่อขยายก�ำไรใหป้ ระสบความส�ำเร็จ เธออาจ
ใช้เวลานานเกินไป”
“ไม่นานหรอกค่ะ แค่ไม่ก่ีนาทีเท่านัน้ ดิฉนั เขียนไว้ในกระดาษ
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ใบนี้หมดแล ้ว”
“ท�ำได้อย่างไร” เขาก�ำลังจะคว ้ากระดาษใบนัน้ มาอ่าน แต่นำ�้ ผึ้ง
คว ้าไวกว่า
“ดิฉนั จะขายขอ้ มูลลงทุนเหล่านี้ใหค้ ุณลู กค้าในราคาสามแสน
เหรียญไงคะ กล ้าลงทุนตามไอเดียของดิฉนั ไหม”
น�ำ้ ผึ้งยิ้มแฉ่ งและแกว่งกระดาษไปมา เธอกล ้าเรียกราคาเพราะ
รูว้ า่ ชายหน้าตาเย็นชาเหมือนน�ำ้ แข็งคนนี้กล ้าจ่าย คนติดตามของลีโอนิดสั
ทุกคนหายใจไม่ทวั่ ท ้อง แม้วา่ เด็กสาวคนนี้จะดูกวนประสาท แต่ทแ่ี น่ๆ
เงินหา้ เหรียญก็กลายเป็ นสามแสนในพริบตา ลีโอนิดสั เหยียดยิ้มและ
อดชื่นชมมันสมองของแม่สาวน้อยจอมชักใยคนนี้ไม่ได้ เดีย๋ วจะได้รวู้ า่
ใครเป็ นแมงมุม ใครเป็ นแมลงวัน เขาจะลองเล่นกับเธอสักตา
“ฉันจะให ้ค่าไอเดียในกระดาษใบนัน้ หนึ่งล ้านเหรียญ”
ร่างสู งสง่าวางนามบัตรลงบนโต๊ะแลว้ ยื่นออกไปก่อนจะยิงตรง
เข ้าประเด็นทันที
“ฉันต้องการให ้เธอไปอยู่กบั ฉัน”
“หา”
“ฉันต้องการให ้เธอท�ำงานให้ฉนั ” น�ำ้ เสียงของเขานุ่มนวล เวลาพูด
ไม่เร็วไม่ชา้ แต่ หนักแน่ น เธอไม่เคยได้ยินเสียงผู ช้ ายคนไหนทุม้ นุ่ ม
ชวนฝันเช่นนี้มาก่อน กอปรกับบุคลิกงามสง่าและผึ่งผายราวกับหลุด
ออกมาจากหนังสือนิทาน น�ำ้ ผึ้งจึงไม่กล ้าไว้ใจเขา
“ขอปฏิเสธค่ะคุณลูกค้า”
เธอเลือ่ นนามบัตรของเขาคืนไปโดยทีไ่ ม่ได้สนใจดูด ้วยซ�ำ้ จากนัน้
ก็สวมแว่นหนาเตอะคืนตามเดิม “ดิฉนั ท�ำงานตามความพอใจ ไม่เหมาะ
จะเป็ นพนักงานประจ�ำของคุณลูกค้าหรอกค่ะ ราคากระดาษใบนี้ดฉิ นั
แค่หยอกเล่น ถ ้าคุณลูกค้าคิดว่ามีประโยชน์ ดิฉนั ก็ยกให ้ค่ะ”
ถึงจะได้รบั ค�ำปฏิเสธจากเด็กแว่น แต่ คนตัวสู งใหญ่ ท่ีนั่งฝั่ง
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ตรงขา้ มไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าแต่ อย่ างใด เพราะเขารู ว้ ่าไม่จำ� เป็ นต้อง
เร่งร้อน
“เธอก�ำลังจะจบไฮสกูลแล ้ว”
“ใช่ค่ะ”
“ตามขอ้ มูลที่ฉนั มี เธอเพิ่งจะส่งแผนการตลาดเพื่อเขา้ รับการ
พิจารณาจาก HBS5 เลือกทีเ่ รียนได้โหดหินไม่นอ้ ย”
เมือ่ เขาพูดถึงมหาวิทยาลัยชัน้ แนวหน้าของโลก แววตาของเธอ
ก็เปลีย่ นไปเล็กน้อย แต่กเ็ พียงพอให ้เขาจับสังเกตและรูว้ า่ จับถูกจุดแล ้ว
น�ำ้ ผึ้งยอมรับกับตัวเองตรงๆ ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะผ่านการคัดเลือก
หรือไม่ แต่เธอก็อยากจะลองพยายาม “ใช่แลว้ ค่ ะ ดิฉนั ก�ำลังรอผล
ตอบรับอยู่ค่ะ”
“ฉันเคยมีโอกาสไปบรรยายสอนนักศึ กษาที่นั่นเป็ นเวลาสัน้ ๆ
บอกเลยว่ามีคนทีเ่ ก่งกว่า ฉลาดกว่า และมีประสบการณ์มากกว่าเธอ
อยู่มากมาย อัตราการสอบแข่งขันเพือ่ แย่งที่นั่งอยู่ท่หี นึ่งต่อสามหมืน่
ฉันมั่นใจว่าเธอมีศกั ยภาพพอที่จะเขา้ คัดเลือก แต่ ยงั ขาดสิ่งจ�ำเป็ น
อีกอย่างหนึ่ง”
“จดหมายแนะน�ำจากองค์กรบริหารระดับใหญ่”
“ถูกต้อง” ลีโอนิดสั ยิ้มมุมปาก เขาค้นพบว่าชอบคุยกับเด็กคนนี้
เพราะเธอหัวไว ไม่ตอ้ งพูดอะไรใหม้ ากก็เขา้ ใจ การเขา้ มหาวิทยาลัย
ชัน้ น�ำด้านธุ รกิจอันดับหนึ่งของโลกจะต้องสู้กบั ผู ส้ มัครจากทั่วโลก
หากมีประสบการณ์ฝึกงานในบริษทั ใหญ่ยอ่ มมีแต้มต่อกว่าคนอืน่ ๆ และ
เขาก็กำ� ลังเสนอความช่วยเหลือ
“คิดดูให้ดี แล ้วฉันจะขอค�ำตอบวันพรุ่งนี้”
“ดิฉนั ...”
“เก็บค�ำตอบของเธอไวบ้ อกฉันพรุ่งนี้ และจ�ำไว้ว่าฉันไม่ชอบ
5
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ถูกปฏิเสธซ�ำ้ สอง”
อ๋อเหรอ...เธอไม่รู้ตวั ว่าเผลอถลึงตาใส่เขา ร่างสูงใหญ่ดม่ื กาแฟ
เล็กน้อยแล ้ววางนามบัตรทิ้งไว ้ บ่งบอกว่าเขาหมดธุระทีน่ ่ีแล ้ว บรรดา
คนติดตามขยับเตรียมพร้อมอย่างรูห้ น้าที่ ทุกคนคิดตรงกันว่าเจ้านาย
น่าจะไม่สบอารมณ์เท่าไรนักทีต่ ้องเสียเวลาอันมีค่าให ้เด็กแว่นคนนี้ แม้วา่
สีหน้าของลีโอนิดสั จะเรียบเฉยราวกับรูปสลัก แต่พอหันหลังให ้เธอ
เขายิ้ม
“ติดต่อสถานทูต ท�ำวีซ่าให ้เธอภายในวันพรุ่งนี้”
“ครับท่าน”

เขากลับไปพร้อมกับคนติดตาม ส่วนน�ำ้ ผึ้งยังคงนัง่ นิ่งอยู่ทเ่ี ก้าอี้

ตัวเดิม สายตาจับจ้องอยูท่ ถ่ี ้วยกาแฟด�ำซึง่ พร่องลงไปครึง่ หนึ่ง นามบัตร
ของเขายังวางอยู่ทเ่ี ดิม แต่นำ�้ ผึ้งคว ้ามันมาขย�ำแล ้วทิ้งลงถังขยะใต้โต๊ะ
เมือ่ พนักงานทุกคนในร้านเริม่ หายตกใจจึงจับกลุม่ คุยกันโดยหันมามอง
ทีน่ ำ�้ ผึ้งเป็ นตาเดียว แต่เธอไม่พูดไม่จา สีหน้าสงบนิ่งและไม่นำ� พาต่อ
สายตาของคนอืน่ ๆ เธอลุกขึ้นยืนแล ้วจ�ำ้ พรวดๆ เข ้าไปในห ้องล็อกเกอร์
ของพนักงาน
ร่างบางเก็บอารมณ์ได้ดจี นกระทั่งแน่ ใจว่าอยู่ตามล�ำพัง น�ำ้ ผึ้ง
จึงถอดแว่นออกวางบนชัน้ เหนืออ่างล ้างมือ เปิ ดน�ำ้ แล ้ววักขึ้นมาลูบหน้า
ลูบตา ก่อนจะสบตาตัวเองผ่านกระจก และพบว่าสองแก้มร้อนผ่าวและ
ต้องใช้ความพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะควบคุมจังหวะหัวใจให ้เป็ นปกติ
คนอะไรโคตรน่ากลัว!
ผู ้ชายมาดเฉียบเช่นเขาเหมือนเพิง่ กระโดดออกมาจากผังราชวงศ์
ไหนสักแห่งบนโลก เป็ นคนประเภททีเ่ ธอไม่คดิ ว่ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้
เลยด้ว ยซ�ำ้ น�ำ้ ผึ้ง ทิ้ง ศี ร ษะห อ้ ยตกลง สองแขนเท า้ กับ เคาน์เ ตอร์
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อ่างล ้างมือ แข ้งขาสัน่ เธอเกือบจะหลุดกรีด๊ ตอนถูกเขาจ้องตา ความรูส้ กึ
เสียวสันหลังยิง่ กว่าโดนสั่งเข ้าห ้องปกครองเสียอีก
น�ำ้ ผึ้งวักน�ำ้ ใส่หน้าอีกหลายรอบ ไม่เห็นจะต้องไปกลัวหรือสนใจ
เขาเลยสักนิด เขาบอกว่าจะมารับค�ำตอบพรุ่งนี้ ใช่แล ้ว...พรุ่งนี้มงี าน
ครบรอบวันก่อตัง้ โรงเรียน เธอต้องขึ้นร�ำฉุยฉาย ตอนนี้สนใจแค่เรือ่ งนี้
ไว้กพ็ อ
ว่าแต่เขาชื่ออะไรนะ
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ค�ำตอบของเธอ

ตีห ้า...วันต่อมา

น�ำ้ ผึ้งฝันแปลกๆ ฝันว่าสวมชุดนางร�ำ แต่งองค์ทรงเครื่องงดงาม
ร่ายร�ำฉุยฉายอยู่บนเวทีทม่ี สี ปอตไลต์สาดส่องเขา้ มาจนรู้สกึ ร้อน เธอ
มองไม่เห็นผูช้ ม แต่รูว้ ่ามีสายตาคมกริบจับจ้องเธอทุกอิริยาบถ เมือ่
บทร้องมาถึงท่อน ‘งามนักเอย ใครเห็นพิมพ์พกั ตร์ก็จะรักจะใคร่ ’
จู่ๆ ก็มเี สือตัวหนึ่งโฉบขึ้นมาบนเวที ตรงเข ้ามาคาบเอวเธอแล ้วกระโดด
หายไป
เธอสะดุงตื
้ น่ เหงือ่ โซมเต็มตัวทัง้ ๆ ทีเ่ ปิ ดแอร์เย็นเฉียบ หลังจาก
หายใจเขา้ ลึกๆ เพื่อปรับอารมณ์ได้แลว้ น�ำ้ ผึ้งพยายามเชื่อมโยงว่า
จิตใต้สำ� นึกก�ำลังบอกอะไรถึงได้ฝนั เลอะเทอะวุน่ วายขนาดนี้ เข็มนาฬกิ า
ปลุกก�ำลังจะเคลือ่ นมาถึงเวลาที่ตงั้ ไว ้ แต่ยงั ไม่ทนั ที่เสียงนาฬกิ าปลุก
จะดังขึ้น มือเล็กๆ ก็เอื้อมมากดปิ ดไปเสียก่อน
“ผึ้ง! ผึ้งตื่นแล ้วยัง รีบอาบน�ำ้ แล ้วมาลงแป้ ง”
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เสียงแม่ลอยขึ้นมาจากชัน้ ล่าง ตามด้วยกลิ่นขา้ วก�ำลังเดือด
หอมฟุ้ ง เธอจึงรีบลุก เพราะวันนี้ตอ้ งขึ้นเวทีรำ� แม่ช่วยลงแป้ งเมเยอร์
หรือแป้ งชุบน�ำ้ ซึ่งเป็ นแป้ งยอดฮิตที่นางงามและนางร�ำนิยมใช้ทาผิว
ใหเ้ นียนสวย แม่ใช้พฟั ฟ์ ชุบน�ำ้ แลว้ ทาแขนทาหน้าใหบ้ างๆ แลว้ ค่อย
ไปให้มสิ แต่งหน้าให้ทโ่ี รงเรียน เมือ่ เข็มนาฬกิ าเคลือ่ นใกล ้เวลาหกโมงเช้า
เธอก็พร้อมออกจากบ ้าน
“ผึ้งไปโรงเรียนก่อนนะคะ” เธอตัง้ ใจจะเรียกแท็กซีท่ ห่ี น้าปากซอย
รถราบนทอ้ งถนนยังบางตา แต่ก็พบรถลีมูซนี สีดำ� คันยาวจอดรออยู่
ริมทางเท ้า เขานั่งอยู่ทเ่ี บาะหลัง กวักมือเรียกให ้เธอมาทีร่ ถ
“ฉันไม่มเี วลามากนัก ขึ้นรถ”
“ไม่ค่ะ ขอบคุณส�ำหรับน�ำ้ ใจนะคะ” น�ำ้ ผึ้งกลัน้ หายใจเพราะ
กลิน่ โคโลญของเขาลอยเข ้ามาปะทะหน้า เธอไม่รูจ้ ะเรียกเขาว่าอะไรดี
ผู ้ชายล�ำซ�
่ ำทีม่ อี ายุแก่กว่ามากแบบนี้...ใช่แล ้ว เธอต้องเรียกเขาว่า ‘ป๋ า’
“ขึ้นรถ”
“เชิญครับคุณผูห้ ญิง” คนของเขาเปิ ดประตูใหพ้ ลางผายมือเชิญ
สีหน้าของน�ำ้ ผึ้งยุ่งเหยิงเพราะไม่คดิ ว่าเขาจะบ ้ามาดักรอเธอตัง้ แต่ไก่โห่
แบบนี้ หน�ำซ�ำ้ เธอยังพอกแป้ งตัวขาววอก หน้าก็ขาวลอย ผมเผ ้าเกล ้าไว ้
หยาบๆ ใส่เสื้อแขนกุดกับกางเกงขาสัน้ สภาพเหมือนหนู ผตี กถังแป้ ง
ไม่มผี ดิ ส่วนเขาแต่งกายด้วยสูทไหมสีดำ� ซึง่ ตัดเย็บอย่างประณีตไร้ทต่ี ิ
เสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อน ผูกเนกไทสีเขา้ ชุดกัน ร่างกายสู งใหญ่กำ� ย�ำสง่างาม
ราวกับเทพจ�ำแลง และทีส่ ำ� คัญคือดวงตาของเขาปราศจากรอยยิ้ม
ใครจะไปกล ้าขึ้นรถหรูของเขากันเล่า!
“บายค่ะป๋ า” น�ำ้ ผึ้งโบกแท็กซีไ่ ด้กร็ บี กระโดดหนีข้นึ รถไปเลย และ
หวัง ว่า เขาคงฉลาดพอที่จ ะรู ว้ ่า เธอปฏิเ สธข อ้ เสนอกึ่ง บัง คับ ของเขา
เมือ่ วานนี้ดว้ ย
แต่ เมื่อน�ำ้ ผึ้งลงจากแท็กซี่ท่ีหน้าโรงเรียน รถลีมูซีนก็แล่นมา
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จอดเทียบเช่นกัน พวกผูป้ กครองกับนักเรียนทีเ่ ริ่มมาถึงโรงเรียนต่าง
ชะเง ้อมอง เมือ่ เขาก้าวลงจากรถ ความหล่อเหลาร้ายกาจของเขาดึงดูด
ทุกสายตาให ้มารวมอยู่ทเ่ี ขาได้อย่างง่ายดาย
“นั่นใครน่ะ”
“ไม่รู้สิ เขาต้องเป็ นคนดังแน่เลย หล่อจัง” การทีช่ ายชุดสูทสีดำ�
หน้าตาเย็นชาไร้อารมณ์ปรากฏตัวทีโ่ รงเรียนคอนแวนต์อนั เป็ นดินแดน
บริสุทธิ์ของเหล่าหญิงสาวพรหมจรรย์เช่ นนี้ น�ำ้ ผึ้งรู้สึกว่าไม่ค่อยจะ
น่าไว้ใจเลยสักนิด แต่กพ็ ยายามเผชิญหน้า
“ป๋ าเลิกตามวอแวสักทีเถอะค่ะ ฉันไม่ไปท�ำงานให้ใครทัง้ นัน้ ”
น�ำ้ ผึ้งก้าวถอยเล็กน้อยเพราะรู ปร่างสู งใหญ่กำ� ย�ำเสียจนยืนบัง
ตัวเธอมิด น�ำ้ ผึ้งก�ำลังจะบอกปฏิเสธให้ชดั ๆ เขาจะได้เลิกมายุ่งวุน่ วาย
หรือเสียเวลาอะไรที่น่ีอกี แต่ลโี อนิดสั ไม่ได้สนใจเธอ สองขาแข็งแรง
ตรงเขา้ ไปด้านในโรงเรียนด้วยใบหน้าเรียบเฉย ดวงตาคมกริบเย็นชา
มองตรงไปขา้ งหน้าราวกับมีเป้ าหมายอะไรบางอย่าง ท่วงท่าของเขา
สง่าผ่าเผย เต็มเปี่ ยมด้วยเสน่หต์ ามแบบฉบับบุรษุ เพศวัยฉกรรจ์ สีหน้า
ของทุกคนที่ได้พบเขาต่างเหมือนๆ กันไปหมด นั่นคือมองเคลิ้มและ
หน้าแดง เมือ่ ร่างสู งสง่าก้าวเดิน ฝูงคนก็เปิ ดทางใหเ้ ขาโดยไม่ตอ้ งให ้
ใครบอก
“อะไรของเขา เพี้ยนจริงๆ” น�ำ้ ผึ้งยักไหล่แล ้วรีบไปทีห่ ้องนาฏศิลป์
มิสเตรียมเครื่องนางสีแดงขลิบเขียวรอไวบ้ นโต๊ะ แต่ คนที่จะได้ใส่
ไม่ใช่เธอ
“แหม...ขอโทษด้วยนะยายแว่น มิสเขาคงลืมโทร.บอกเธอว่า
เปลีย่ นตัวนางร�ำแล ้ว ฉันเปลีย่ นใจจะขึ้นเวทีรำ� ฉุยฉายเอง”
ยายลู ก หมีห วั เราะคิก คัก มีช่ า งแต่ ง หน้า ที่จ า้ งมาโดยเฉพาะ
ช่ วยแต่ งหน้าอยู่หน้ากระจก ลู กหมีนุ่งผา้ จีบหน้านาง สวมศิราภรณ์
มงกุฎกษัตริย ์ จี้เพชร สะอิ้ง เข็มขัด ก�ำไลแผง และก�ำไลขอ้ เทา้
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พร้อมสรรพ เดิมทีลูกหมีก็หน้าตาดีอยู่แล ้ว ยิ่งสวมเครื่องทรงนางร�ำ
ก็ยง่ิ งามสะกดสายตา
“มิสขอโทษด้วยนะ เมือ่ เช้าเจ้าของเงินบริจาคมีคำ� สั่งด่วน...”
“ไม่เป็ นไรค่ะมิส ผึ้งเข ้าใจ”
“ผู้ใหญ่สั่งให้ผ้งึ ช่วยแสดงอย่างอืน่ แทน” มิสมีสหี น้าหนักใจและ
อ�ำ้ อึ้ง ยายลูกหมีนรกจึงจีบปากจีบคอบอกให ้เอง
“คุณพ่อของฉันอยากดู กระตัว้ แทงเสือ เธอแสดงเป็ นเสือนะ
โน่น ชุดของเธออยู่โน่น รีบไปแต่งตัวสิ คิวแสดงของเธอเป็ นคิวแรก”
“ผึ้ง เธอไม่ตอ้ งแสดงก็ได้นะ มีพวกน้องมอหนึ่งแสดงอยู่แล ้ว”
“ก็ให้ไปแสดงกับน้องมอหนึ่งนั่นแหละค่ะ”
“ไม่เป็ นไรค่ ะมิส ผึ้งแสดงได้ค่ะ เมื่อก่ อนก็เคยรับจ๊อบตาม
งานบวช ผึ้งชอบอยู่แล ้ว” ถา้ ยายลูกหมาคิดว่าแกล ้งกันแค่น้ ีแล ้วเธอ
จะปอด บอกเลยว่าคิดผิด ไอ้เรื่องตีลงั กาเต้นแร้งเต้นกาถือเป็ นของ
หวานหมูของไอ้ผ้ งึ อยู่แล ้ว ร่างบางนั่งพับเพียบลงกราบพ่อแก่ทโ่ี ต๊ะหมู่
บูชา อธิษฐานบอกกล่าวขอว่าหากยายลูกหมีรำ� จบและถอดเครื่องทรง
ออกเมือ่ ไร จะขอถีบยายนัน่ ให ้คว�ำสั
่ กที ขอพ่อแก่อย่าโกรธเคือง ร่างบาง
พนมมือจบศีรษะก่อนจะถอดแว่นวางฝากพ่อแก่ไว ้แล ้วไปแต่งหน้าแต่งตัว
กับพวกน้องๆ แต่หวั โขนรู ปเสือมีไม่พอ น�ำ้ ผึ้งจึงป้ ายสีเป็ นริ้วๆ บน
ใบหน้าแก้ขดั ไปก่อน
“จะท�ำผมแบบไหนดีละ่ คะพีผ่ ้งึ ”
“ช่วยมัดผมทรงซาลาเปาคู่ให้พห่ี น่อยก็แล ้วกัน”
“พีผ่ ้งึ แต่งเป็ นเสือแล ้วไม่น่ากลัวเลย น่ารักมากต่างหาก”
พวกรุ่นน้องพากันหัวเราะคิกคักแถมขอถ่ายรูปกันไม่หยุด น�ำ้ ผึ้ง
ลองซ ้อมคิวกับพวกน้องๆ แล ้วเปลีย่ นชุดมาใส่ชดุ หมีลายเสือ มีหางห ้อย
ออกมาตรงก้น ชุดเล็กไปหน่อยเพราะเป็ นไซซ์นอ้ งมอหนึ่ง แขนขาก็เลย
สัน้ เต่อ แต่นำ�้ ผึ้งบ่ยั่น แค่น้ ีเสือก็พร้อมโดนกระตัว้ แทงแล ้ว
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เมือ่ ถึงเวลาขึ้นเวที พวกผู ้ปกครองนั่งเรียงรายกันเต็มหอประชุม
รายการแสดงจะเริ่มตัง้ แต่ชนั้ มัธยมหนึ่งไปจนถึงหก เสียงเพลงกระตั้ว
แทงเสือเวอร์ชั่นยุย้ ญาติเยอะ ดังขึ้น พวกน้องมอหนึ่งทีแ่ สดงเป็ นเสือ
เดินต่อแถวย�ำ่ เท ้าไปตามจังหวะสนุกสนาน รุ่นน้องทีแ่ สดงเป็ นนายพราน
เดินออกมาจากอีกด้านหนึ่งของเวที ในมือถือหอกลงอาคม เหยาะย่าง
ออกมาเตรียมล่าเสือ ส่วนพวกเสือก็ตีลงั กาไปมาเรียกเสียงหัวเราะ
ครื้นเครง
“เอ้า! เสือตัวนัน้ น่ะ ตีลงั กาเยอะๆ หน่อย ฮาๆ”
ลูกหมีตะโกนออกมาจากขา้ งเวทีอย่างสะใจ ยิ่งเห็นยายยาจก
ต้องท�ำท่าทุเรศทุรงั ต่อหน้าผูค้ นมากมาย ลูกหมีก็ย่งิ หัวร่อ แต่นำ�้ ผึ้ง
ไม่ได้สนใจฟังเพราะมัวแต่มว้ นหน้ามว้ นหลังหลบนายพราน ท�ำหน้า
ท�ำตาติง๊ ต๊องเรียกเสียงฮา จังหวะที่กำ� ลังมว้ นตัวไปที่ขอบเวที สมอง
ของเธอพลันหยุดกึกเมือ่ สบตาผู ้ชมคนหนึ่งซึง่ นั่งอยู่แถวหน้าสุด
ท�ำไมเขาถึงมาอยู่ทน่ี ่ี!!!
แถมนั่งอยู่กบั อธิการิณีเจ้าคณะแขวงและผู้อำ� นวยการโรงเรียน
คอนแวนต์ น�ำ้ ผึ้งกรีดร้องในใจ แต่ตอ้ งมว้ นกลิ้งต่อไป คิดในแง่ดวี ่า
เขาจ�ำเธอไม่ได้หรอก
นั่น! เขาก�ำลังจ้องเธอเขม็ง และขอใหธ้ รณีสูบฉันเถิด เขายิ้ม!!
ริมฝี ปากขยับเป็ นคลืน่
ป่ นปี้ ! ป่ นปี้ หมดแล ้ว...น�ำ้ ผึ้งคร�ำ่ ครวญ คนเดียวทีเ่ ธออยากจะ
รักษามาดใหเ้ นี้ยบเวลาเจอกัน กลับมานั่งชมเธอมว้ นตัวเป็ นไสเ้ ดือน
โดนขี้เถา้ ท�ำไงดีๆ ๆ วงจรความคิดของน�ำ้ ผึ้งรวนอย่างหนัก สุดทา้ ย
นอนตายอยู่กลางเวทีซะเลย ปล่อยให ้พวกน้องๆ ตีลงั กาวนไป
จู่ๆ เสียงเพลงก็เงียบลง พวกน้องๆ ไม่รูเ้ รื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
จึงหยุดนิ่งกันหมด หญิงสาวที่มเี ลือดมีเนื้อทุกคนต่ างหน้าแดงเมื่อ
มองมาที่ชายหนุ่ ม ลีโอนิดสั ลุกขึ้นแลว้ ก้าวขึ้นไปบนเวทีดว้ ยสีหน้า
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สงบนิ่ง ส่วนน�ำ้ ผึ้งก�ำลังแกล ้งตายหลับตาแน่น เมือ่ รู้สกึ ถึงเงาสูงใหญ่
ค�ำ้ ตระหง่านเหนือศีรษะ เธอจึงต้องจ�ำใจลืมตาขึ้น
“เธอเป็ นลมงัน้ หรือ”
“ปล่อยให้ฉนั ตายอย่างสงบเถอะค่ะ!”
“อากาศร้อน เธอไม่ควรใส่ชดุ รัดรูปเกินไป”
คนใส่สูทสากลหนาสามชัน้ บอกหน้าตาเฉย เขาก้มดูนาฬกิ าข ้อมือ
ก่อนจะยืน่ มือให ้
“เสียเวลามากแล ้ว ไปกันเถอะ ฉันมีประชุมส�ำคัญทีฮ่ ่องกง”
“แล ้วเกี่ยวอะไรกับฉัน”
“ฉันตัง้ ใจจะแต่งงานกับเธอ”
ว่าแล ้วก็อมเสื
ุ ้ อขึ้นพาดบ่า ทุกคนอ้าปากค้าง โดยเฉพาะยายลูกหมี
ทีจ่ อ้ งตาแทบถลน พอได้ยนิ เสียงซุบซิบกันในกลุม่ ผู ้ปกครองว่าคุณชาย
ท่านนี้เพิ่งจะบริจาคทุนใหท้ ุกโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีเซนต์ปอล
เดอ ชาร์ต รเป็ น จ�ำ นวนเงิน กว่ า สามสิบ ล า้ นเหรีย ญ! นายศัก ดิ์ช ยั
พ่อของลูกหมีทว่ี า่ ถือดีนกั หนาก็ยงั ลนลาน รีบลุกขึ้นค้อมศีรษะให ้อย่าง
นอบน้อมและระมัดระวังค�ำพูดจนตัวเกร็ง ยายลู กหมีถงึ กับน�ำ้ ลาย
ฟูมปาก เอาแต่ รอ้ งถามว่าเขาเป็ นใคร ส่วนน�ำ้ ผึ้งไม่พูดอะไรเพราะ
ก�ำลังช็อก
ความฝัน บอกเหตุเ มื่อ คื น ...เธอถู ก เสือ คาบ แต่ แ ท จ้ ริง แล ว้
เสือถูกคาบต่างหาก
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