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สองทุ่มเศษ  เมื่อรถเก๋งคันใหญ่แล่นผ่าน 

ประตรูัว้ทีเ่ปดิกวา้ง ผนืแพรซึง่ครอบอยูเ่หนอืศรีษะดเูปน็สนีำ้เงนิ 

คล้ำเข้มขึงเรียบ...แสงไฟโคมจากริมสนาม ชายคาและมุมตึก 

หลังใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ลึกเข้าไปข่มแสงจากดวงดาว...ข่มจน 

ดูเหมือนไม่มีดวงดาราสักดวงสามารถเปล่งประกายได้บนท้องฟ้า 

เมืองกรุง

คนขับรถประจำบ้านผู้รับหน้าที่ไปรับเจ้านายหนุ่มจาก 

สนามบินคงพารถเข้าจอดเทียบหน้าตึกเหมือนอย่างที่เคยทำ 

เป็นประจำ หากผู้ที่นั่งอยู่ในที่นั่งตอนหลังจะไม่ขยับตัวแตะไหล่ 

เขาเบาๆ

“จอดตรงนี้แหละ” ‘ตรงนี้’  ของผู้พูดคือทางแยกเล็กๆ  

ทอดตัวลัดเลาะเข้าไปในดงไม้ เส้นทางนั้นไปสิ้นสุดลงที่บ้าน 
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หลังน้อยเกือบชิดริมกำแพง...บ้านหลังน้อยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย 

ของหญิงสูงวัยผู้ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในครอบครัว

“ชว่ยเอากระเปา๋ใหแ้มบ่า้นขึน้ไปไวบ้นหอ้งใหด้ว้ยนะ ฉนั 

จะแวะคุยกับคุณป้าใหญ่ก่อน...ไฟท่ีระเบียงเปิด ท่านยังไม่นอน”

“ครับ คุณก้อง”

กงทองก้าวออกจากที่นั่งตอนหลัง พร้อมๆ  กับผู้นั่งอยู่ 

หลังพวงมาลัยรับคำอย่างเรียบร้อย แล้วอีกไม่กี่อึดใจถัดมา 

ชายหนุ่มก็ได้อยู่บนแนวระเบียงกว้างใต้ซุ้มไม้เลื้อยที่กำลัง 

ออกดอกพราว กลิน่เกสรของมนัหอมหวานเจอืมากบัสายลมเยน็ 

ยามค่ำที่พัดโชย

สตรีสูงวัยร่างเล็ก ผมเป็นสีเงินไปทั้งศีรษะผลักประตู 

กระจกเลื่อนก้าวออกมาพร้อมกับคำถาม

“ทานอะไรมาหรือยังก้อง”

“ก่อนขึ้นเครื่อง...คุณฉีกับคุณหนึ่งพาไปเลี้ยงเป็ดปักกิ่ง 

ครับ” ชายหนุ่มตอบแล้วเสริมด้วยรอยหัวเราะพราวพราย 

ในดวงตา “ทานเป็ดปักกิ่งในเซี่ยงไฮ้...”

“เป็ดปักกิ่งที่ไหนๆ ก็อร่อยสู้เมืองไทยไม่ได้ ต่อให้เป็นที่ 

ปักกิ่งเองก็เถอะ” คุณกมลาสน์ว่า 

ท่านทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้โยกหวายซึ่งเป็นเก้าอี้ประจำ 

ตัว พินิจดูดวงหน้าคมสันของหลานชายผู้นั่งอยู่บนม้ายาวริม 

ระเบียง...กงทองเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีทีเดียว จมูกโด่ง คิ้วเข้ม 

และดวงตาดำคมฉาบมีประกายเจิดจ้าในรูปตากว้างที่ถอดแบบ 

กันออกมาทั้งครอบครัว

“น้องเป็นอย่างไรบ้างล่ะ” อึดใจถัดมาท่านก็ซัก
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“ดีมากครับ คุณหนึ่งสดชื่นแจ่มใส เธอว่าคุณฉีทั้งช่วย 

ทัง้สอนเธอเรือ่งงานและเรือ่งชวีติ...นายธนกิหนกีลบัเมอืงไทยมา 

คุณหนึ่งไม่เดือดร้อนเลยสักนิด อาจจะโล่งใจเสียด้วยซ้ำ ไม่สั่ง 

ให้ตามหา...ไม่พูดถึง...”

เรือ่งราวสบัสนวุน่วาย ทัง้รนุแรงถงึเปน็ถงึตายทัง้นา่เสยีใจ 

ทั้งน่าขายหน้าที่เกิดขึ้นกับก่องเพชรน้องสาวคนโตผ่านไปแล้ว 

รว่มปี1...ในหว้งเวลาแหง่ความสบัสนชนดิทีพ่ีน่อ้งญาตโิยมทกุคน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกริกพ่อของเขาอยากจะ ‘อุ้ม’  เอาชายหนุ่ม 

ผู้เป็นตัวการไปบดขยี้เสียให้แหลกคามือ ก็มีแต่คุณกมลาสน์ 

นี่แหละที่ยื่นมือเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ให้

ทา่นเลอืกเมอืงหนึง่ในประเทศจนีเปน็ทางออกใหก้อ่งเพชร 

ส่งหน่วยงานของบริษัทในเครือที่เพิ่งขยายไปที่โน่นให้เจ้าหล่อน 

รับผิดชอบ มันทำให้น้องสาวของเขาเลี่ยงหลบจากเสียงซุบซิบ 

นินทาและสายตาด่าประณามของทุกคนในสังคมไปได้...ทำให้ 

เธอได้ใช้เวลาได้ใช้พลังของตนเองให้หมดไปกับการทำงานและ 

การปรับตัวในต่างแดน

ส่วนธนิก...ชายหนุ่มผู้เป็นต้นเหตุแห่งเรื่องฉาวโฉ่ของ 

ก่องเพชร ชายหนุ่มที่พ่อของเขาเรียกลับหลังลูกสาวคนโตว่า 

‘ไอ้แมงดาตัวเสนียด’ ชายหนุ่มที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวต้อง 

ตกอยู่ในสภาพ  ‘กลืนไม่เข้าคายไม่ออก’  ก็ได้ติดปีกตามไปอยู่ 

ด้วยกัน

เวลานั้นคุณกมลาสน์บอกให้ทุกคนอดทนและยอมรับ  

1 จากเร่ือง วาวพลอย
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ท่านสั่งในวันนั้นอย่างเด็ดขาด ‘ไม่ว่ามันจะชั่วช้าสามานย์อย่างไร  

เราก็ต้องยอมรับว่าคนของเราเป็นฝ่ายรักและยึดเหนี่ยวมันมา 

ร่วมสิบปี...ให้ไปอยู่ที่โน่นแล้ว เขาจะฟันฝ่าไปด้วยกันเพราะ 

รักกันจริง หรือจะเบื่อกันจนทนกันไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่อง 

ของเขา เราไม่ต้องไปยุ่ง...’

แล้วถึงวันนี้ทุกเรื่องก็คลี่คลาย...ธนิกเป็นฝ่ายทนงานหนัก 

ทนชีวิตไกลบ้าน ทั้งยังละทิ้งสันดานเดิมๆ  ของตนเองไม่ได้  

วันหนึ่งเขาก็หายออกจากที่พักอย่างเงียบๆ และเมื่อก่องเพชร 

พบว่าชายหนุ่มแอบซื้อตั๋วเครื่องบินกลับกรุงเทพฯไว้ เธอก็ยิ่ง 

ไม่สนใจจะติดตาม...

การจากไปของธนิกทำให้น้องสาวของเขารู้สึกเป็นอิสระ 

มากกว่าสูญเสีย ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างก่องเพชรกับคุณฉี 

หุ้นส่วนหนุ่มใหญ่ชาวจีนยิ่งเติบโตเบ่งบาน 

...เรื่องร้ายที่เพิ่งผ่าน เรื่องฉาวโฉ่ที่ทำให้ต้องปลีกตัว 

หลีกหนี กับชายหนุ่มรูปงามคู่รักที่เคยคิดว่าจะตายแทนได้...จึง 

ยิ่งเลือนรางไปจากใจของก่องเพชร

“คุณหนึ่งดู...ง่า...สนิทและเชื่อฟัง...ศรัทธา...คุณฉีมาก 

นะครับ เธอว่าเขาเหมือนพ่อเหมือนพี่ เหมือนครูรวมกัน”  

กงทองเล่า “คุณป้าจะว่าอย่างไรครับ ถ้าเกิดเขาจะ...”

“ป้าจะไปว่าอะไร ถ้าเขาชอบกันจริง เมียคุณฉีตายไป 

หลายปีแล้ว ลูกก็ไม่มี ตัวเขาเองก็เป็นคนดี เป็นหุ้นส่วนที่ 

ใช้ได้เชียวละ...ป้าไม่ได้คิดจะขายหลานสาวหรอกนะ แต่ถ้า 

เขารักหลานสาวป้า เราก็วางใจเขาได้อีกระดับ เขยิบจากระดับ 

คนทำงานร่วมกันมาเป็นสมาชิกในครอบครัว”
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กิริยาตั้งใจฟังของกงทองทำให้ท่านยิ้มกว้างแล้วย้อนถาม

“ก้องว่าไงล่ะ แล้วพ่อกับคนอื่นๆ  ว่าไง...กอบ เกื้อ เก้า  

เก็จ...”

“ไมม่ใีครมคีวามเหน็อะไรหรอกครบั ทำไดแ้คลุ่น้อยูห่า่งๆ 

...ให้คุณหนึ่งคิดเอง...เรื่องที่ผ่านมาทำให้พวกเราทุกคนรู้ว่าเธอ 

ดื้อกว่าที่เราคาด พูดอะไรแสดงท่าทีอะไรออกไปอาจทำให้เธอ 

กลับหลังหันไปอีกทางก็ได้” ชายหนุ่มพูดขันๆ

น้องสาวคนสวยคนเก่งของเขา...คนที่ดูเผินๆ  เหมือน 

อ่อนหวาน ว่าง่ายและใจเย็นนั้น ที่แท้ทั้งวู่วามทั้งดื้อดึงยิ่งนัก... 

ที่เธอรวมทั้งพ่อแม่และพี่น้องทุกคนก้าวข้ามผ่านเรื่องร้ายมาได้ 

อย่างราบรื่นก็เพราะแนวคิดกับวิธีการอันรอบคอบเฉียบคมของ 

คุณกมลาสน์

ประตูกระจกเรือนหลังเล็กเลื่อนเปิดออกอีกครั้ง คราวนี้ 

ร่างท้วมของวิมลคนสนิทกึ่งญาติของท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านก้าว 

ออกมา มีเด็กสาวรุ่นประคองถาดวางโถกระเบื้องเดินตามออก 

มาด้วย

“เหน็มาคำ่ๆ อยา่งนีต้อ้งหวิแนน่อน เพิง่กลบัจากเมอืงจนี 

หรอืคะ” หญงิวยักลางทกัอยา่งคุน้เคย “วมิลรู.้..คณุกอ้งไมค่อ่ย 

ชอบทานอาหารบนเคร่ือง เลยรีบทำซุปมินิสโตรเน่มาให้ทานค่ะ”

คนพูดพูดพลางวางแผ่นรองจานลงตรงหน้า ก่อนจะวาง 

ชามกระเบื้องใบย่อมกับช้อนซุปลงแล้วตักซุปใสผักอันประกอบ 

ไปด้วยหอมหัวใหญ ่ มะเขือเทศ แครอต มันฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋า 

เล็กๆ ดอกกะหล่ำและถั่วแดงจากโถใส่ชาม กลิ่นหอมของมัน 

โชยฉุยเตะจมูก
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“โอ้โฮ...” กงทองคราง “นี่อาวิมลมีกระเป๋าวิเศษของ 

โดราเอมอนหรือเปล่าล่ะนี่...ทำยังกับเสกออกมา”

“อุย๊ คณุกอ้งละก.็..วมิลไมไ่ดเ้สกไมไ่ดเ้ปา่อะไรหรอกคะ่”  

หญิงวัยกลางคนหัวเราะร่วน 

“ของแค่นี้ทำง่ายๆ มีทุกอย่างอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้ว พอ 

เห็นว่าคุณก้องมา วิมลก็เอาหอม มะเขือเทศ แครอต มันฝรั่ง 

ผัดกับเนยกับเกลือจนมันนิ่ม แล้วก็ใส่น้ำสต๊อกกับดอกกะหล่ำ 

กับถั่วแดง...ใส่ใบกระวานให้มันหอมสักสองใบ ชิมรส...เสร็จ 

แล้วค่ะ”

“พูดยังไงก็เหมือนเสกอยู่ดี...” ชายหนุ่มว่า เขายกช้อน 

ตกัชมิแลว้บอกสัน้  ๆวา่ “อรอ่ย” ทำเอาคนทำหนา้บานกอ่นโววา่

“นี่ขนาดเครื่องไม่ครบ...ไม่มีเซเลอร่ี่กับพาร์สลีย์นะคะ”

คุณกมลาสน์กลั้นยิ้ม รอจนคนสนิทลับตัวไป และหลาน 

ชายรับประทานซุปพร่องไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงซัก

“เห็นว่า อาทิตย์หน้ากรณ์จะไปหรือ...”

“ไปแล้วครับ สวนกับผมที่สนามบินเซี่ยงไฮ้นั่นแหละ  

คุณหนึ่งกับคุณฉีมาส่งผม และมารับกรณ์”

“โครงการของนายกรณ์น่าสนใจมาก ป้าเดาว่าคุณฉีคง 

เต็มใจร่วมทุน”

“เขากระตือรือร้นมากครับ” โครงการใหม่จากแนวคิด 

ของญาติของเขาคือเปิดร้านค้าปลีกเป็นสาขาทั่วประเทศแบบ 

ร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย

“กรณ์หัวแหลม สังเกตจากครั้งแรกที่ไปเยี่ยมคุณหนึ่งว่า 

รูปแบบการใช้ชีวิตของคนจีนเริ่มเปลีย่นไป...คนจีนมีเป็นพันล้าน 
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คน แค่มาเป็นลูกค้าเราสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็รอดแล้ว”

“แล้วงานของก้องเองล่ะ” กงทองคือหลานคนที่เลือกไป 

ดแูลงานดา้นพชืไรแ่ละไซโล ซึง่เปน็งานแรกทีพ่อ่ของเธอบกุเบกิ 

ริเริ่มเมื่อกว่าหกสิบปีที่แล้ว ทำให้ชายหนุ่มต้องใช้เวลาส่วนใหญ ่

อยู่ที่สำนักงานย่านชายทะเลฝั่งตะวันออก

“เป็นไปตามแผนครับ คุณหนึ่งขยายโรงงานผลิตอาหาร 

สัตว์ที่โน่นทันกับที่เราขยายการส่งออกแน่ๆ”

“ดแีลว้ กอ้งชว่ยไดเ้ยอะ ถา้ไมม่กีอ้งไปเปน็ตวัยนืทีไ่ซโล  

อาเกรยีงของเรากค็งหวัหมนุเหมอืนกนั” คณุกมลาสนพ์ดู โคลง 

ศีรษะเมื่อเอ่ยถึงน้องชาย...

ในจำนวนน้องชายทั้งสี่คน เกริก เกียรติ เกรียง และ 

ไกร...เกรียงคือคนที่ดวงดี มีเสน่ห์ และในยามที่มีปัญหาเขาจะ 

เป็นคนที่เอาตัวรอดได้ก่อนใครเสมอ

เมื่อเป็นเด็กเขามีไกรน้องชายคนเล็กเป็นคู่หู ทุกครั้งที่ 

เล่นซุกซนผาดโผน ไกรจะบาดเจ็บกลับมาขณะท่ีเกรียงไม่มีแม้แต่ 

รอยขว่น ครัน้แตกเนือ้หนุม่เรือ่งเจา้ชูข้องเขากข็ึน้ชือ่ลอืชา หาก 

เจ้าตัวกลับได้แต่งงานกับหญิงสาวสวยจัดที่พร้อมด้วยฐานะและ 

ชาติตระกูล

พอมาถึงเรื่องงาน เกรียงก็เป็นคนที่ไร้ระเบียบกว่าใคร 

และยังชอบหยิบจับทดลองทำงานหลายเรื่องหลายแนวพร้อมๆ  

กนั...เขาลองโนน่ทำนีจ่นกระทัง่กำลงัจะหาทางจบไมไ่ดส้กังาน... 

แทบจะกลายเป็นลิงแก้แหไปแล้ว เทวดาก็ดลใจให้กงทองซึ่ง 

รักงานด้านนี้จริงๆ เลือกมารับช่วงงานส่วนใหญ่ให้

“อาเกรยีงกยั็งช่วยนะครบั ไมไ่ดห้นไีปไหน” กงทองท้วง 
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ด้วยเสียงหัวเราะ เขารู้ทันความคิดของคุณป้าใหญ่ของเขา จึง 

แก้ตัวแทนเป็นพัลวัน 

“อาเกรียงรับหน้าที่เข้าไร่ดูผลผลิต...อาเกรียงชอบขับรถ 

ไปคุยกับคน ผูกมิตรกับชาวไร่ชาวสวน...” 

“แล้วก็เลยไปผูกมิตรกับเจ้าของที่ดินเข้าให้”

ชายหนุม่ชะงกัทนัท ี แคฟ่งัหางเสยีงเขากร็ูแ้ลว้วา่มบีางสิง่ 

บางอย่างรบกวนจิตใจคุณกมลาสน์ หรือท่านจะเห็นว่าการ 

รวบรวมที่ดิน ระดมทุนเพื่อทำนิคมอุตสาหกรรมของอาเกรียง 

ของเขาเป็นโครงการที่ใหญ่เกินไป เสี่ยงเกินไป

“มีอะไรหรือเปล่าครับคุณป้าใหญ่ โครงการผ่านหมดทุก 

ขั้นตอนแล้วนะครับ...อาเกรียงจับเส้นทุกคนทุกระดับได้อยู่หมัด 

ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ธนาคาร หรือผู้ร่วมทุน ตอนนี้ก็แค่ 

รอเปิดตัวเท่านั้น...” 

ถ้าไม่ใช่หญิงสูงวัยคนนี้ คนขี้รำคาญ มั่นใจในความเห็น 

และความรู้สึกของตัวอย่างกงทองคงไม่ใส่ใจ หากทุกคนใน 

ครอบครัวรู้ดีว่าคุณกมลาสน์เป็นหลักอย่างไร เข้มแข็งอย่างไร  

เด็ดขาดและเฉียบแหลมอย่างไร...

...ท่านคือคนที่เห็นก่อนคนอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 

หรือทางออก...

“...ผมเห็นด้วยกับอาเกรียงที่ว่าพวกแลนด์ลอร์ดพวกนี้ 

แหละ ที่จะต้องเข้าใกล้ชิด จับเอาไว้ให้มั่น เพราะเป็นคนที่ 

ตัดสินใจทุกเรื่อง”

เสียงที่คุณกมลาสน์ตอบกลับมาไม่ถึงกับทุกข์ร้อน หากก็ 

แฝงความกังวลกึ่งรำคาญ
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“มันจะมีเรื่องยุ่งเพราะไม่ได้มีแต่แลนด์ลอร์ดน่ะซี...มี 

แลนด์เลดี้ด้วย...” 

“คุณป้าใหญ่หมายถึงคุณเรืองไรใช่ไหมครับ” ชายหนุ่ม 

อุทานแล้วหัวเราะขบขันยืดยาว “แกอายุจะเจ็ดสิบสองแล้ว 

นะครับ”
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2

“แล้วไง...อายุเจ็ดสิบสองแล้วไม่มีหัวใจงั้นหรือ 

ยิ่งผัวเขาเพิ่งตาย” คุณกมลาสน์ถามยิ้มๆ

“ผมเชือ่วา่อาเกรยีงไมไ่ดค้ดิอะไรกบัคณุเรอืงไร...อาเกรยีง 

ชอบเด็กๆ  สาวๆ  ครับ” กงทองพูดด้วยเสียงหัวเราะ วีรกรรม 

ด้านนี้ของอาคนรองของเขาเป็นที่รับรู้กันอยู ่

“และคุณเรืองไรแกก็คงไม่คิดอะไรเหมือนกัน อาเกรียง 

เข้านอกออกในบ้านแกมาตั้งแต่คุณธนายังอยู ่ ถึงตอนนี้แกก็คง 

มองอาเกรียงเป็นเหมือนญาติเหมือนเพื่อนสนิท เป็นตัวแทน 

คอยช่วยเหลือ คอยดูแลแกอย่างที่เคยช่วยดูแลสามีของแก 

เท่านั้นแหละครับ”

จงัหวะนัน้เองทีว่มิลผูค้อยมองจากหนา้ตา่งหอ้งครวัสงัเกต 

เห็นว่าซุปผักตรงหน้ากงทองหมดแล้ว จึงสั่งให้เด็กผู้ช่วยยก 
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สตรอวเ์บอรร์ีส่ดกบัครมีออกมาใหเ้ปน็ของหวานลา้งปากไดท้นัใจ 

เมื่อเด็กลับตัวไป ผู้เป็นเจ้าของบ้านจึงสรุป

“ป้าก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้น”

แม้จะเก็บตัวอยู่ภายในครอบครัว วางงานในมือลงแล้ว 

เป็นส่วนใหญ่ หากคุณกมลาสน์มิได้ปิดหูปิดตาไปด้วยเลย...ซ้ำ 

‘สาย’ ของท่านแต่ละสายก็มิใช่ธรรมดา...สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมา 

จึงมีทั้งกลิ่นเงินและกลิ่นคาวคละคลุ้ง...

มนัคละคลุง้อยา่งทีท่า่นเองกส็งสยัวา่เปน็ถงึขัน้นีไ้ดอ้ยา่งไร 

ด้วยลึกๆ  ในใจแล้วท่านเชื่อมั่นในศีลธรรมและความคิดของ 

น้องชายของท่าน ทั้งยังเห็นด้วยกับที่กงทองพูด...ถ้าเป็นเด็ก 

สาวๆ...ถ้าคนเป็นข่าวเป็นหลานยายของคู่กรณีก็ยังพอจะเห็น 

ความเป็นไปได้

หากนี่คุณเรืองไรอายุย่างเจ็ดสิบสองปีแล้ว ทว่าจิตใจคน 

ก็ทั้งลึกทั้งซับซ้อนยากแท้หยั่งถึง อาจมีหลายเรื่องหลายสาเหตุ 

ที่ช่วยกระพือ

คณุกมลาสนเ์ปน็หว่ง...หว่งทัง้นอ้งชายและหว่งหญงิสงูวยั 

คนนัน้ ไมอ่ยากใหเ้กดิเรือ่ง ‘ไมง่าม’ ขึน้ในความสมัพนัธท์ีม่ตีอ่กนั 

มาช้านาน 

ท่านรู้จักเพื่อนรุ่นพี่ คู่สามีภรรยา ธนาและเรืองไรคู่นี้  

มาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว อันที่จริงที่ดินที่คุณกำจรบิดาของท่าน 

ใช้สร้างไซโลและทำสำนักงาน ก็ซื้อต่อมาจากบิดาของคุณธนา 

ในราคาย่อมเยา

ครั้นเมื่อคุณธนาร่วมทุนกับนักพัฒนาที่ดินสร้างคอนโด- 

มิเนียมหลังแรกในจังหวัดขึ้นบนที่ดินของตัวเอง คุณกมลาสน์ 
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ก็เป็นคนหนึ่งที่ไปอุดหนุนซื้อไว้ให้น้องและหลานที่จะต้องไป 

ทำงานในละแวกนั้นได้ใช้เป็นที่พัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกรียง 

สนิทสนมกับครอบครัวนี้มากกว่าใคร

น้องชายของท่านคนนี้คือคนที่เข้านอกออกในใกล้ชิดกับ 

ธนาและเรืองไรมานานแสนนานด้วยความที่เป็นตัวยืนอยู่ที่ 

สำนักงานทางโน้น ขณะที่คนอื่นๆ แม้กระทั่งวิลาวัณย์ภรรยา 

ของเกรียงแทบไม่เคยไป

ในยคุกอ่นทีโ่นน่ยงัขาดแคลน ความเจรญิยงัไมไ่ดห้ลัง่ไหล 

ออกไปมากมายอย่างในปัจจุบัน บ้านของสองสามีภรรยาคือ 

สถานที่ที่เกรียงเข้าไปรับประทานอาหารด้วยแทบทุกมื้อ ด้วย 

ความเต็มใจอย่างยิ่งของคุณธนา

ผู้เป็นเจ้าของบ้านถูกคอ...คุยกับเขาได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะ 

เป็นรถยนต์ ดนตรี หรือแม้กระทั่งเรื่องพื้นๆ อย่างดินฟ้าอากาศ 

เกรียงก็ทำให้กลายเป็นเรื่องสนุกไปได้

จนกระทั่งในช่วงหลังๆ เริ่มมีห้างสรรพสินค้า สาขาบริษัท 

ใหญ ่ โรงงาน ไปเปดิในละแวกนัน้มากขึน้ พอ  ๆกบัทีง่านของเขา 

ขยายจนหาเวลาว่างไม่ค่อยได้ ประจวบกับคุณธนาเองก็เริ่ม 

สูงอายุและตัดสินใจเลิกทำงาน เกรียงจึงค่อยเหินห่างไป

...เกรียงกลับไปเดินเข้าบ้านหลังนั้นบ่อยขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ 

เห็นช่องทางที่น่าสนใจและเป็นไปได้

เขาเห็นโอกาส...เห็นว่าเมื่ออุตสาหกรรมขยายตัวอย่าง 

รวดเร็วในละแวกนี้ หากพื้นที่ที่จะใช้รองรับกลับยังมีไม่เพียงพอ  

การก้าวเข้าไปเพื่อจัดพื้นที่ เตรียมการให้พร้อมและเป็นระเบียบ 

ในลักษณะของนิคมอุตสาหกรรม คืออีกธุรกิจหนึ่งที่จะทำเงิน 
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ทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจเดิมของซี อิสรา กรุ๊ป...ของ 

ตระกูล ‘เชิญอิสราชัย’...

การทำงานและนิสัยส่วนตัวของเกรียงที่ชอบพูดคุยไปทั่ว 

กับคนทุกระดับชั้น ทำให้เขาได้รู้ว่าที่ดินย่านที่หมายตาเป็น 

กรรมสิทธิ์ของใครบ้าง และนั่นทำให้เขาก้าวเข้าไปในบ้านคุณ 

ธนาและคุณเรืองไรอีกครั้ง

สำหรับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินมากมายระดับนี้ การไป 

ขอซื้อเหมือนอย่างที่เขากว้านซื้อที่ผืนเล็กผืนน้อยเข้ามาไว้ในมือ 

คงไม่มีทางสำเร็จ น้องชายเจ้าเสน่ห์ของคุณกมลาสน์จึงค่อยๆ  

ฟื้นความคุ้นเคยสมัยแรกๆ ให้กลับคืนมา ก่อนส่งแผนโครงการ 

ทั้งหมดให้ผู้แก่วัยกว่าพิจารณาในฐานะผู้ร่วมทุน

คุณธนาผู้เลิกทำงานมาหลายปี แม้ช่วงนั้นจะอายุมากถึง 

เจ็ดสิบเศษแล้ว หากเขาก็ยังแข็งแรง มิหนำซ้ำยังเป็นเวลาที่ 

เขากำลังรู้สึกว่าตัวเองเริ่มว่างและไร้ค่า แผนการของเกรียงจึง 

ทำให้พลังชีวิตของผู้สูงวัยกลับคืนมา

ทั้งโครงการทั้งเสน่ห์ของเกรียงเป็นราวหยาดน้ำหลั่งรด 

ลงบนต้นไม้ที่เริ่มเหี่ยวเฉา คุณธนาสนุก สดชื่น และมีความสุข 

ที่เกรียงนิ่งฟังความเห็นของเขาอย่างตั้งใจ พาเขาเข้าร่วมการ 

ประชุมทุกครั้ง ปล่อยให้เขาเดินนำเมื่อก้าวเข้าไปในสำนักงาน 

ของธนาคาร

น่าเสียดายที่ก่อนงานจะสำเร็จสมบูรณ์ คุณธนาก็ล้มป่วย 

แล้วเสียชีวิตไปเมื่อห้าเดือนที่แล้วนี่เอง

หลงัจากเสรจ็งานศพ คุณเรอืงไรเข้ามาทำงานแทนสาม.ี.. 

ข่าวลือก็เริ่มสะพัด...
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“ก้องอยู่ทางโน้น ช่วยดูๆ  มองๆ  อาเราหน่อยก็แล้วกัน”  

ในที่สุดคุณกมลาสน์ก็สั่ง “ป้าเห็นทั้งคุณเรืองไรทั้งคุณธนามา 

ตั้งแต่เขายังหนุ่มยังสาว เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆ ครอบครัวเรารัก 

และนับถือคุณพ่อของคุณธนามาก อากงของก้องถือว่าเขามี 

บญุคณุ ถา้ตระกลูนีจ้ะมเีรือ่งฉาวโฉม่วัหมอง กอ็ยา่ใหค้นของเรา 

เป็นต้นเหตุ”

กงทองขยับตัว ตั้งใจมากขึ้นเมื่อนึกได้ว่า คุณกมลาสน์ 

รู้จักสนิทสนมกับฝ่ายที่เป็นหัวข้อการสนทนามาก่อน ท่านอยู่ใน 

ยุคสมัยและมีวัยใกล้เคียงกับคุณเรืองไร คุณป้าของเขาน่าจะ 

อ่อนกว่าฝ่ายนั้นสักสองปี

“ได้ครับคุณป้า ผมจะคอยดูให้...” ชายหนุ่มรับคำ แล้ว 

เขาก็คงยังไม่อยากจะเชื่ออยู่นั่นเองว่า หญิงสูงวัยร่างท้วม ผม 

หงอกขาวเป็นหย่อมๆ นำ้ตาเปรอะเปือ้นเตม็ดวงหนา้ทีป่ราศจาก 

เครื่องสำอางที่เขาเห็นในงานศพวันนั้นจะเป็นต้นเหตุให้เกิด 

ข่าวลือ แล้วเขาก็หลุดปากออกไปตามที่ใจคิด

“...แปลกจริงๆ เล้ยยย...อาเกรียงกับลูกสาวเขายังจะน่า 

เป็นข่าวเสียมากกว่า”

“เชยจริงๆ ก้อง” คราวนี้คุณกมลาสน์เป็นฝ่ายหัวเราะขัน 

หลานชาย “ลกูสาวเขาลาทางโลก เข้าวดัถอืศลีไปเปน็สบิปแีลว้ 

เขามาช่วยจัดงานศพให้พ่อเขาแล้วก็กลับวัดไป...หลานสาว 

ก็มานะ อ้อ แต่ดูเหมือนจะมาวันท้ายๆ กับวันเผา ก้องคงไม่ได้ 

เห็น”

คุณกมลาสน์เล่าถึงลูกสาวคนเดียวของคุณธนากับคุณ 

เรืองไร...ธีรินทร์หย่าร้างกับสามี ไม่กี่ปีถัดมาก็มีข่าวว่าหอบ 
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ลูกสาวคนเดียวมาทิ้งไว้ให้ตากับยายเลี้ยง เธอใช้ชีวิตหรูหรา 

ฉาบฉวยอย่างสาวสังคมอยู่ในเมืองหลวงเสียนานกว่าจะค้นพบ 

เส้นทางที่ทำให้เป็นสุขที่สุด แล้วเลือกใช้ชีวิตบนเส้นทางนั้น

...เป็นอันว่า ไม่ว่าธีรินทร์จะเลือกเส้นทางไหน ธนาและ 

เรืองไรก็ต้องอยู่กันตามลำพังอยู่ดี

“ถ้าเป็นธีรินทร์คนเดิม ที่เคยเปรี้ยวจัด เคยปล่อยใจ 

ตามอารมณ์ทุกเรื่องละก็...น่ากลัว...” คุณกมลาสน์สรุปยิ้มๆ  

“ป้าอยากให้ก้องไปดูข้อตกลงต่างๆ  ระหว่างเรากับเขาทั้งหมด 

อีกครั้ง...คงเรียบร้อยไปส่วนหนึ่งแล้วก่อนคุณธนาเสีย แต่ 

ข้อตกลงหลังจากนั้น...ป้าไม่อยากให้ฉวยโอกาสเอาเปรียบเขา 

ในภาวะที่คุณเรืองไรกำลังขวัญเสียอย่างนี้” 

“แล้วถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาล่ะครับ” กงทองล้อ 

“ก็อย่าให้มากจนเกินงาม และอย่าให้เป็นการหลอกต้ม 

เขา...เออ ป้าอาจคิดมากไปก็ได้ จริงๆ แล้วอาเกรียงมันก็ไม่ใช่ 

คนอย่างนั้น มันทำธุรกิจมุ่งผลประโยชน์ก็จริง แต่ก็ไม่ใช่คน 

ไม่มีศีลธรรม”

...อาจเป็นเพราะเกรียงไม่รู้จะปลีกตัวตัดรอนอย่างไร  

อาจเป็นเพราะเกรียงไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายคิดอะไรด้วย... 

อาจเป็นเพราะเกรียงมองไม่ออกว่านี่ไม่ใช่แค่การไขว่คว้าหา 

หลักยึดอย่างคนที่ประสบความเศร้าโศกรุนแรงซ้ำยังไม่เคย 

ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองทำ...

หากไม่ว่าจะเพราะอะไร ท่านก็ไม่อยากให้มีคนต้อง 

แปดเปื้อนเพราะคำคน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงสูงวัยที่เพิ่งสูญเสีย 

สามคีนนัน้หรอืนอ้งชายของทา่นเอง...ใหค้นหตูาดีๆ  อยา่งกงทอง 
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ไปดูให้เห็นกับตาน่าจะเหมาะที่สุด

“ก้องได้พบคุณเรืองไรบ้างหรือเปล่า ระยะหลังๆ นี้”

“ไม่ครับ ครั้งสุดท้ายก็ในงานศพ ผมไปรดน้ำวันนึง ไป 

ฟังสวดอีกวันนึงครับ”

“งัน้กอ้งกไ็ปดแูลว้กนั...ถา้มอีะไรผดิสงัเกต ป้าวา่ตาอยา่ง 

ก้อง ใจอย่างก้องต้องเห็น...” คุณกมลาสน์สั่ง “เอางี้ ก้องเอา 

ผ้าไหมของป้าไปให้คุณเรืองไรสักผืน บอกว่าป้าฝากเอามาให้  

จะไดไ้มด่แูปลกทีอ่ยู่ๆ  กไ็ปเขา้บา้นเขา้ชอ่งเขาโดยทีไ่มเ่คยเขา้ไป 

มาก่อน...”

กงทองรับคำ เขามองตาม  ‘คุณป้าใหญ่’  ผู้ลุกขึ้นอย่าง 

กระฉับกระเฉงแล้วเดินเข้าไปในบ้านหลังน้อย คงจะง่วนเลือก 

หยบิผา้จากตูท้ีเ่ตม็ไปดว้ยของมากมาย ทัง้เครือ่งหอม ผา้หลาก 

ชนิด งานการฝีมือ เครื่องแก้ว เครื่องเงิน ของเหล่านี้เป็นของ 

ที่ท่านเตรียมติดบ้านเอาไว้สำหรับเป็นของกำนัลให้ใครต่อใคร  

แล้วอีกอึดใจถัดมา คุณกมลาสน์ก็กลับมาพร้อมกับกล่องบรรจุ 

ผ้าไหมสีเทาเหลือบฟ้าอ่อนหวานงดงาม

ท่านนั่งลงตรงหน้าหลานชาย มือก็พันริบบิ้นผ้าต่วนสีฟ้า 

สดเข้ากับกล่องผูกเป็นโบไว้ตรงกลางด้วยตัวเอง ขณะที่กงทอง 

ก็เล่าเรื่องงานและความเปลี่ยนแปลงของสภาพเมืองในประเทศ 

จีนที่แปลกตาไปอย่างรวดเร็วให้ท่านฟังไปเรื่อยๆ

อีกไม่นานหลังจากนั้นกงทองก็ออกมาเดินตามทางเดิน 

คดเคีย้วมุง่หนา้กลบัตกึใหญ่ ระหวา่งทีล่ดัเลาะไปตามเสน้ทาง... 

ท่ามกลางความสลัวของแนวไม้พุ่มไม้ยืนต้นอันร่มร่ืนและแสงสว่าง 

จากไฟโคมริมสนาม ชายหนุ่มก็คิด...



“ ปิ ย ะ พ ร   ศ ัก ดิ ์เ ก ษ ม ”

17

ดเูหมอืนคณุกมลาสนเ์อาใจใสก่บัเรือ่งราวระหวา่งอาเกรยีง 

ของเขากับคุณเรืองไรมากทีเดียว...ถ้าท่านคิด...ก็แปลว่าท่าน 

อาจเห็นอาจได้ยินในสิ่งที่คนอย่างเขาไม่ทันได้รู้ได้เห็น

ไหนๆ จะต้องไป ‘ดู’ ตามที่ได้รับมอบหมายมาแล้ว ก็ลอง 

มาหยั่งเชิงฝ่ายชายเสียหน่อยเป็นไร!

กงทองตรงไปยังห้องชุดที่ชั้นสามซึ่งเป็นที่พักของเกรียง 

กับครอบครัวเพื่อเข้าไปพบว่าวิลาวัณย์ภรรยาของเกรียงอยู่ตาม 

ลำพัง

“อาเกรียงยังไม่กลับเลย ก้อง เข้ามานี่หน่อย! อามีอะไร 

จะให้ดู” ฝ่ายนั้นคว้าข้อมือเขาหมับแล้วลากเข้าห้องไป... 

เหมือนกำลังหาที่ระบาย หาคนช่วยแบ่งปันอยู่เช่นกัน...

เธอเดินนำเข้าไปในห้องเล็กๆ  ซึ่งใช้เป็นห้องเก็บของ  

บนโต๊ะกลางห้องมีถุงใส่ของจากห้างสรรพสินค้าหรูใจกลางเมือง 

วางเรียงอยู่กว่าสิบใบ

“เนี่ย...ก้องดูซิ! ประหลาดไหม...เกิดอะไรขึ้นกับอาของ 

ก้อง...” สุ้มเสียงของคนพูดไม่ถึงกับจะโกรธขึ้งหรือตกใจ มันก็ 

มีความขบขันกึ่งระอากึ่งประหลาดใจปะปนอยู่มากกว่ามาก

“...จู่ๆ  ก็มีแม่ยกเอาของมาปรนเปรอมากขนาดนี้ คุณ 

เกรียงไม่ได้เป็นนักร้องหรือดารานะ! นี่อาแกะบางกล่องออกดู 

แล้ว มา! ก้องมาช่วยอา ดูซิว่ามีอะไรอีกนัก”

หากก่อนที่วิลาวัณย์จะลงมือแกะสำรวจทีละถุงทีละกล่อง 

อย่างที่ปากว่า ก็มีเสียงเรียกดังมาจากห้องนั่งเล่น

“ฮัลโหลๆ ใครมาเอ่ย พ่อใช่ไหม”


