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คำนำ

คณุเชือ่ในเรือ่งพรหมลขิติกนัหรอืไมคะ เคยนึกกนับางหรือเปลาวาชวีติ
ของคนเดินดินทุกคน อาจจะมีใครบางคนบนฟาไดแอบขีดเสนทางเดินชีวิตของ
เราเอาไวแลวใหใครคกูบัใคร หรอืใหใครรกักบัใคร ความรกัของหนมุสาวสองคใูน
นยิายเรือ่งนีก้เ็ชนกนัคะ ใครเลยจะคดิวาคนท่ีเหมอืนจะอยหูางไกลกนัจนแทบจะ
ไมมหีนทางไหนเลยทีแ่มแตจะเดินมาเฉยีดกรายใกลกนัได แตในทีส่ดุพระพรหม
ทานก็ยังสามารถลิขิตใหพวกเขาไดมีโอกาสมาเดินรวมทางกันได บนถนนเสน
ที่เรียกวา...ความรัก

พรหมลิขิตสองหัวใจ เปนนิยายเรื่องแรกในชีวิตของผูเขียน ที่เริ่มหัด
เขยีนดวยความรสูกึวา อยากจะลองลขิติเรือ่งราวชวีติของตวัละครใหเปนไปอยาง
ใจเรา อยากอานเรื่องราวความรักในรูปแบบที่เรากำหนดเอง อยากเขียนถึง
เรื่องราวของความรักในรูปแบบที่เราอยากอาน เขียนไปแกไป บางครั้งก็ถึงขั้น
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดของเรือ่งกลางคัน หลงัจากทีไ่ดอานคำแนะนำจากนกัอาน
เลยทีเดียว เคยทอจนจะหยดุเขยีนกห็ลายครัง้ เคยหัวสมองตบีตนัจนแทบจะอยาก
หยุดเขียนก็ตั้งหลายหน แตดวยความนารักจากบรรดาแฟนๆ นักอานท้ังหลาย
ในที่สุดวันที่ความฝนเปนจริงก็มาถึง ตองขอบคุณนักอานทุกคนอยางมากจริงๆ
คะ

และที่สำคัญ ตองขอขอบคุณสำนักพิมพกรีนมายดอยางที่สุด ที่กรุณา
หยบิยืน่โอกาสใหกบันกั (หดั) เขยีนคนนี ้ไดมผีลงานประดบัอยใูนวงการหนงัสอื
ของเมืองไทย

ขอบคุณคะ
เตพชิา
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ชอ็กวงการ เม่ือมารสิานางแบบสาวสวย ประกาศสละโสดกบันายแบบ
หนมุพรอมอำลาวงการไปทำหนาทีแ่มบานเตม็ตวั เอ... แลวหนมุรปูหลอเจาของ
ไรทีค่บกนัมานานหายไปไหนเอย ???

ปุบ!
หนงัสอืพิมพรายวนัถกูรอนลงไปบนโตะทำงานขนาดใหญ ทีต่ัง้อยเูบือ้ง

หนาเกาอีห้นงัสดีำดเูรยีบหร ูเขาชดุกบัหองทำงานทีต่กแตงไวอยางโออา สมกับ
ทีต่ัง้อยบูนตกึสงูยานใจกลางเมอืงเชยีงใหม ซึง่ราคาทีด่นิแพงระยับ

และเมื่อมองไปยังเกาอ้ีหนังที่วางอยูหลังโตะทำงานตัวนั้น ก็จะเห็นวา
เจาของเกาอีเ้ปนชายหนมุรางใหญ สงูประมาณ 185 เซนตเิมตร หนาคมเขม จมกู
โดง ดวงตาสนี้ำตาล และยิง่เมือ่ประกอบกบัเรอืนผมหยกัศกสีเดียวกับดวงตา กพ็อ

รกัแท (ไม) มอียจูรงิ
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พรหมลิขิตสองหัวใจ

จะบงบอกไดวาเจาของหองนั้นเปนลูกคร่ึงที่ผสมผสานออกมาไดอยางสมบูรณ
แบบที่สุด

ถงึแมวาหนาตาของชายหนมุจะหลอเหลา จนหาใครเทยีบไดยาก แตก็
เต็มไปดวยความนาเกรงขาม เพราะไมเพียงแตเขาจะเปนเจาของดวงตาทีท่ัง้คม
และแสนจะดแุลว มนัยงัแฝงไปดวยความเฉยชาราวกบัคนไรความรสูกึก็ไมปาน

"เฮย ยัยมาริสานี่แฟนแกไมใชเหรอ ทำไมประกาศแตงงานกับเพื่อน
นายแบบไปไดวะ เห็นตามรกัตามลาแกมาตัง้หลายปแลวนี ่ทำไมปลอยใหแตงงาน
กบัคนอ่ืนไปไดวะ ไออคัร"

อคัรหรอือคัรเดช สตัยากลุ ชายหนมุ วยั 28 หยบิหนงัสอืพมิพท่ีถกูญาติ
ผูพี่วัยเดียวกัน ที่ชื่ออ้ัมหรืออมาตย ธนะกิจจา รอนมาไวตรงหนาข้ึนมาดูอยาง
ชาๆ กอนจะตอบคำถามกลบัดวยทาทางเนอืยๆ

"แลวทำไมวะอัม้ กผ็หูญงิเคาอยากแตงงาน เคากไ็ปหาคนทีอ่ยากแตง
งานเหมอืนกนั มนักเ็ทานัน้เอง เรือ่งธรรมดาไมเห็นมอีะไรแปลก" คนพดูดูไมเดือด
เนื้อรอนใจอะไรกับขาวที่เห็นเลยแมแตนอย

"พูดไดยังไงวาไมเห็นแปลก ก็ 2-3 เดือนที่แลว ฉันยังเห็นเคาตามไป
เฝาแกทีไ่รอยเูลยไมใชเหรอ ไมใชแคทีไ่รสิ ไปเฝากันถงึในหอง ชะ ชะ แลวบอก
ไมแปลก แตที่แนๆ พอแมอานหนังสือพิมพปุบก็โทรมาหาฉันอยางดวน ถาม
ฉันใหญเลยวาแกเปนไงบาง เลนหายหัวออกจากไรมาเปนอาทิตยแลว ยังไม
กลบัเขาไป แมโทรหากไ็มรบัสาย ยงัไงแกโทรไปหาเคาหนอยเถอะ เหน็คณุนาย
บอกกดโทรศัพทจนมือจะหงิกอยูแลว สงสัยกลัวแกอกหักแลวจะคิดสั้นมั้ง ฮาๆ
...คุณนายมนนี่ชางไมรูอะไร"

อมาตยรายยาวเฟอย พลางหวัเราะออกมา เมือ่นกึถงึทาทางของมารดา
ของตัวเองที่เปนเดือดเปนรอนแทนหลานชาย แตดูพอหลานชายสิ ยังนั่งนิ่งๆ
ไมรสูกึรสูาอะไรเลย

"อาว ปามนโทรหาเหรอ เออๆ เดีย๋วโทรกลบั ไมไดยนิจรงิๆ สงสยัจะ
ปดเสยีงไววะ" รางสงูพดูพลางควานหาโทรศพัทมอืถอืบนโตะทำงานและรบีหยบิ

ตัว
อย
่าง



7

เตพิชา

ขึ้นมาเปดดู
"เออ ปดเสยีงไวจรงิๆ ดวย รำคาญโทรศพัทนกัขาววะ ขีเ้กยีจรบั ไอเรา

ก็ไมใชดาราจะโทรหาทำไมก็ไมรู ขอสัมภาษณอยูนั่นแหละ บาวะ เสียเวลา
ทำมาหากนิฉบิ" พดูพลางกดโทรศพัทเพือ่โทรหาปามนของเขาทนัททีีพ่ีช่ายบอก

"ครับ ปามนครับ ปดเสียงไวครับ ไมเปนไรครับปา อัครไมไดเปน
อะไรครบั ขอบคณุครบัปาท่ีเปนหวง ครับ ครับ"

"ครับ ปามนไมตองเปนหวงครับ ผมไมเปนไรจริงๆ ครับ รักปานะ
ครบั แลวผมจะรบีกลบัครบั เคลยีรงานกบัอัม้อกี 2-3 วนัเทานัน้ครบั สวสัดคีรบั
ปา" พอปาสดุท่ีรกัคลายกงัวลแลว ชายหนมุกว็างสาย

"ชชิะ ทำเปนเสยีงออนเสยีงหวาน ไออคัรเอย ไอลกูนอกไส"
เห็นนองชายพูดจาออดออนแมของตัวเองแลวนึกหมั่นไสจนแกลง

ประชดประชันอยางขำๆ
อมาตย ธนะกิจจา หรืออ้ัม ชายหนุมรางสูงโปรงตางจากอัครเดชที่มี

เรือนรางล่ำสันตามแบบชายหนุมท่ีมีเช้ือสายตะวันตก แตญาติผูพี่ก็ดูหลอเหลา
ไมแพกัน ดวยสไตลหนุมเทรนดเกาหลี ยิ่งประกอบกับดวงตาที่พราวระยับเปน
ประกายตลอดเวลา ยิ่งเพิ่มเสนหใหสาวนอยสาวใหญหลงกันหัวปกหัวปำไดไม
ยาก

อคัรเดชกับอมาตยอายรุนุราวคราวเดยีวกนั หางกันแคเดอืนเทานัน้ ทัง้
สองหนมุเปนเพือ่นเลนกนัมาตัง้แตเดก็ เรยีนท่ีเดยีวกนัตัง้แตอนบุาลจนถงึระดบั
ปรญิญาตร ีพอปรญิญาโทกต็ดัสินใจเรยีนทีต่างประเทศในมหาวทิยาลยัเดียวกัน
แตคนละสาขาวชิา

โดยที่อมาตยเลือกเรียนทางดานเศรษฐศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
และโท สวนอคัรเดช จบตรใีนคณะเกษตรศาสตร กอนจะตอปริญญาโททางดาน
บริหารธรุกจิในตางประเทศ ทำใหตางฝายตางรกัและผกูพนักนัทัง้แบบญาต ิแบบ
เพื่อนหรือแบบพี่นองที่พรอมจะตายแทนกันได

อมาตยญาติผูพี่ เปนหนุมเหนือของแท เนื่องจากทั้งเกิดและเติบโตอยู
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ที่เชียงใหม แตอัครเดชเองเปนลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เกิดท่ีสหรัฐอเมริกา และ
บินขามน้ำขามทะเลมาเติบโตท่ีจังหวัดเชียงใหมตั้งแตอายุไดเพียง 6 ขวบ โดย
มนลดาผูมีศักดิ์เปนปาของเขาพามาอยูดวยกัน เพราะอัคคีนองชายของทาน
บิดาของอัครเดชประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะที่เดินทางไปตางประเทศ โดย
ทิ้งมรดกคือ 'ไรสัตยา' และ 'บริษัทธนะสัตยา' ซึ่งเปนบริษัทสงออกผลผลิตทาง
การเกษตรที่บิดาของอัครเดชกับอัมรินทรบิดาของอมาตยเปนผูบุกเบิกและ
ถือหุนรวมกันไวใหกับลูกชาย

ชวีติของชายหนมุนัน้ดนูาสงสารมากสำหรบัมนลดา เดก็ผชูายอายเุพยีง
6 ขวบ ตองมารบัรคูวามจรงิแยๆ  ของแมตวัเอง

ภายหลังจากท่ีอัคคีเสียชีวิต มนลดากับอัมรินทรก็ไดรับจดหมายจาก
อเมริกา ใหไปรับตัวเด็กชายวัย 6 ขวบ ลูกชายของอัคคีซึ่งผูเปนแมติดตอให
ทัง้สองไปรบัตวัของอคัรเดชโดยดวน เพราะทางโรสแมรีภ่รรยาของอคัคตีองการ
จะมีครอบครัวใหม และนั่นเปนเรื่องที่ทำใหมนลดาตกใจมาก เพราะตลอดเวลา
ถงึจะทราบวานองชายไปตางประเทศปละหลายครัง้ แตกไ็มเคยรเูลยวานองชาย
จะมีครอบครัวอยูที่ตางประเทศ

เม่ือเธอเดนิทางไปรบัหลานชายทีอ่เมรกิา ณ ไรทีเ่ธอรวูานองชายเคยรบั
ซื้อไวจากครอบครัวที่ลมละลายครอบครัวหนึ่ง ซึ่งก็คือครอบครัวของโรสแมรี่
นั่นเอง

ครั้งแรกที่ไดเห็นหนาของหลานชาย มนลดาก็นึกรักและสงสารขึ้นมา
ทนัท ีเพราะแมของเดก็นอยไมสนใจไยดลีกูเลย สวนเจาตวันอยกด็จูะนิง่เงยีบอยู
ตลอดเวลา

ในวนันัน้เธอประกาศเสยีงดงัโดยไมแครสายตาลกูชายวา เธอรอเวลานี้
มานานแลว วนัทีเ่ธอจะไดปลดภาระทกุอยางทิง้ไปซะท ี เธอตองการทีจ่ะไปจาก
ไรบาๆ นี้มาต้ังนานแลว ติดอยูที่วาอัคคีไมยอมหยาใหเธอ และนั่นก็ทำใหเธอ
เริม่ชวีติใหมอยางทีต่องการไมไดเสยีที

โรสแมรี่บอกกับมนลดาวาตอนที่เธอรูจักกับอัคคีนั้น เธอคิดวาเขาเปน
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ผูชายท่ีมีพรอมทุกอยางและทำใหเธอสบายได แตพอเอาเขาจริงมันกลับไมเปน
อยางทีเ่ธอหวงั เธอจงึคดิทีจ่ะออกมาจากชวีติเขา แตอคัคกีลบัรัง้เธอไวบงัคบัให
เธอไปอยเูมอืงไทย สวนอคัรเดชนัน้กเ็กดิจากความผดิพลาดของเธอ จรงิๆ แลว
เธอตั้งใจจะไปเอาเด็กออกต้ังแตแรก แตอัคคีก็บังคับใหเธอเก็บไวและสัญญาวา
จะใหเธอทกุอยางทีต่องการ โดยจะยอมจดทะเบยีนสมรสกบัเธอ แตจนแลวจนรอด
เธอก็ไมเห็นวาเขาจะใหอะไรกับเธอสักอยางเดียว

ทีส่ำคญัตอนนีเ้ธอมคีนรกัใหมแลว ไมอยากมภีาระอะไรอกี โดยเฉพาะ
ลูกชายท่ีเกิดจากอัคคี เพราะชวงหลงัเธอตองสงลกูไปอยโูรงเรยีนประจำ อัคคีก็
ยิง่ใหเงนิเธอนอยลงเรือ่ยๆ ยิง่พอเขาตายกไ็มมใีครเอาเงนิมาใหเธออกี นัน่ทำให
เธอไมสามารถเลี้ยงเด็กคนนี้ไดอีกตอไป เธอจึงสงขาวใหคนท่ีเมืองไทยมารับ
ตวัอคัรเดชไป

และถงึสามเีกาเธอยงัอย ู เธอกไ็มสนใจเพราะเธอกก็ำลงัจะขอฟองหยา
จากเขา โดยมลีกูเปนเงือ่นไขชัน้ดทีีจ่ะทำใหเขาใหในสิง่ทีเ่ธอตองการ เพราะทีน่ี่
ยังไงกฎหมายก็ฟงผูเปนแมมากกวา เธอไมไดอยากเลี้ยงลูกหรอกนะ แตเพราะ
อัคคีไมยอมตกลงจายเงินใหเธอตามจำนวนที่เธอเรียกรองไปตางหาก เธอจึง
ยังยึดลูกไวกับตัวไมยอมใหเขาพาไปอยูเมืองไทย

ตลอดเวลาที่ฟงคนที่ขึ้นชื่อวาเปนแมพูดนั้น เด็กชายอัครเดชดูเฉยชา
แมดวงตาจะแดงก่ำราวกับคนรองไห หากแตไมมีน้ำตาไหลออกมาแมแตหยด
เดียว คนเปนปาท่ีเฝามองอยูก็รูสึกสงสารหลานชายสุดหัวใจ เธอเดินเขาไปหา
เดก็ชายผนูาสงสาร แลวกอดไวแนน พลางเอยปลอบโยนอยางออนหวาน อยาก
ใหเขารูวายังมีอีกหลายคนที่รักและจะคอยยืนอยูขางๆ เขาตลอดไป แลวรีบพา
หลานชายกลับเมืองไทยโดยเร็วที่สุด

และตั้งแตวันแรกที่เขาไดมาเหยียบที่เมืองไทย จนถึงวันนี้ครอบครัว
ธนะกจิจากเ็ปนทัง้ครอบครวั และความผกูพนัเดยีวของอคัรเดชเรือ่ยมา

"นอยๆ หนอยเวยไอลกูรกั ออนใหมนันอยๆ หนอย ตกลงเปนไงวะ เลา
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ใหฟงเด๋ียวนีเ้ลย กฉ็นัเหน็คณุมารสิาอะไรนี ่ เขารกัแกจะเปนจะตาย ทำไมอยูๆ
เผนไปแตงงานกบัคนอืน่เฉยเลย ปลอยไปไดไงวะ" อมาตยพดู พลางกาวไปนัง่
ที่โซฟารับแขกตัวใหญตรงขามกับโตะทำงานของอัครเดช

"กไ็มทำไมหรอก กเ็ขาเคยบอกวาอยากมลีกู มคีรอบครวั แตฉนัไมคดิ
เหมือนเขาแน เพราะฉันไมไดอยากมีอะไรอยางนั้น อยากมีแคผูหญิงไวขางๆ
เทานัน้เอง เราคดิไมเหมือนกัน กต็างคนตางไปกแ็คนัน้ ไมมอีะไร ฉนัเองกไ็มใช
คนท่ีชอบงอใคร แลวกไ็มไดอยากจะอยกูับใครนานๆ" อคัรเดชบอก ใบหนาของ
เขานิ่งเรียบไมไดยี่หระกับขาวท่ีรูเลยสักนิด

"แหม ไอหนมุเซก็ซจดั ขาดผหูญงิไมไดเลยนะแก หมายความวาไงวะ
แลวยัยมารสิานะแกก็อยกูบัเขามาไดตัง้หลายปไมใชเหรอ แตฉนัเหน็แกทำเหมอืน
ไมสนใจเขา ไมเคยไปหา ปลอยใหเขาวิ่งตามแกอยูฝายเดียว ผูหญิงที่ไหนจะ
ทนไดวะ" อมาตยยังคงถามไมเลิกรา นึกสงสารผูหญิงที่ตกหลุมรักผูชายเย็นชา
อยางนองชายของเขา

"โธเอย ไออั้ม ทำยังกับแกขาดไดอยางงั้นแหละ ฉันก็ไมเคยเห็นเตียง
แกจะวางจากผหูญงิซกัคนื มนัเรือ่งธรรมดาของพวกเรานีห่วา ทำงานเครยีดแลว
กต็องปลดปลอยกนับาง อกีอยางฉนัไมเคยเอาอะไรจากใครฟรีๆ  ทางนัน้ก็ไมเห็น
วาจะปฏเิสธอะไร" สหีนาและทาทางของเจาของหองยงัคงเรยีบนิง่เชนเดมิ กอน
จะตวดัสายตามาหาญาติผพูี ่ "วาแตฉนั ดาราคนลาสดุเคลยีรเรยีบรอยแลวเหรอ
เห็นวามีโผลเขาไปทีไ่ร แอบไปฝากเนือ้ฝากตวักับปามนนี ่ไหนวารักสนกุไมผกูพัน
ไง ปลอยไปถงึปามนไดไงวะ ฉนัเลยโดนบนไปดวย"

"แลวไหงวกมาทีฉ่นัไดวะ เรือ่งของฉนันะเคลยีรเรยีบรอยแลว ฉนัเองก็
เบือ่ ตอนแรกเธอบอกเองเลยนะวาไมผกูพนั แลวอทีาไหนไมร ูทำอยางกับตวัเอง
เปนเชอืกอยางงัน้แหละ พยายามจะมดัฉันใหได" อมาตยสายหนาดิกกับพฤตกิรรม
สุดแสบของแมดาราสาวสวยท่ีจองจะงับเขาอยูตลอดเวลา

"ครับไอพี่ผูหลอเหลาสาวเยอะ แลวอยาบอกนะวา มาที่นี่แคเรื่องของ
มารสิา" หนมุลกูครึง่เอยถามยิม้ๆ

ตัว
อย
่าง



11

เตพิชา

"เออ...เกือบลืม คืออยางนี้ มีเรื่องจะมาปรึกษาแกเรื่องนึง เรื่องเลขา
ของฉันนะ" อมาตยพูด พรอมทั้งลุกจากโซฟาเดินมานั่งที่เกาอี้หนาโตะทำงาน
ดวยทาทางท่ีจรงิจงั สลดัความขีเ้ลนทิง้ไปหมด

"ทำไมวะ เลขาแกเขาจะลาออกไปแตงงานเหรอ" อคัรเดชถามยิม้ๆ
"แตงงานรึเปลาไมรูแตเธอไมไดลาออกหรอก ฉันใหออกเอง" พี่ชายดู

เครงเครยีดจนอกีฝายตองขมวดคิว้มนุ ทาทางคงไมใชเรือ่งเลก็ๆ ซะแลว
"ใหออกเอง มนัยงัไงกนัวะ รายแรงถงึขัน้นัน้เลยเหรอ"
"เงนิบรษิทัหายไปหลายลาน รายแรงพอมัย้วะ"
"เฮย" อัครเดชถึงกับอุทานออกมาเสียงดัง รางสูงผุดลุกข้ึนมองพี่ชาย

อยางไมเช่ือในสิ่งท่ีเขาพูดเทาไหร
"เลขาของแกนะนะ เขาทำงานกับเรามาแทบจะตั้งแตตั้งบริษัทไมใช

เหรอ แลวก็เปนสาวโสดนี่จะเอาเงินไปทำไมตั้งเยอะ ที่สำคัญเอาไปไดยังไงวะ
ฉันเห็นแกเขี้ยวเรื่องเงินสดจะตาย"

"เออ ฉันจะถือวาเปนคำชมนะเรื่องที่บอกวาเขี้ยว แกก็รูนี่วาฉันใหเขา
ทำธรุกรรมแทนฉนั เวลาทีฉ่นัไมอยมูนัไมใชเงนิเปนกอน แตเอาไปทลีะเลก็ละนอย
นะก็เลยไมมใีครสงสยัอะไร แตรอบลาสุดน่ีเห็นวาแฟนรอนเงนิเลยเอาไปกอนใหญ
ทางฝายบญัชีเขาเอะใจเลยมาถามฉนักอน เพราะปกตฉินัไมเคยเบกิเงนิสดขนาด
นีฉ้นักเ็ลยจดัการหาหลกัฐาน แลวกว็างแผนจบัแมวขโมยซะ ทนีีเ้ลยจบัไดทัง้คน
ขโมย ทัง้ตวับงการ"

"มีคนอยูเบื้องหลังดวยเหรอ"
"ออื ฉนัซกัจนขาวสะอาดหมดจดเลยละ ตวับงการกไ็มใชใครท่ีไหน นาย-

ศกัดิท์ีเ่พิง่มาทำงานอยฝูายจดัซือ้นะ นายคนนีก้ม็คีรบทกุอยาง ตัง้แตความเจาชู
เมยี แลวกห็นี ้ขาววานายคนนีต้ดิบอลนะ เลขาฉนัคงหลงคารมเลยหนามดืตามวั
จนทำตวัเองเดอืดรอนไปดวย" พีช่ายบอกเซง็ๆ นกึเสยีดายเลขาคนเกงทีเ่รยีกได
วารใูจเขามากทีส่ดุตัง้แตทำงานมา

ดวงตาสีน้ำตาลคมดุของอัครเดชแข็งกราวขึ้นทันทีเม่ือพ่ีชายพูดจบ
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"ออ ไอนี่อีกแลวเหรอ ผูชายคนนี้มีชนักติดหลังอยู เรื่องยักยอกเงินนี่
แหละ แตไมมหีลกัฐานฉนัเลยสัง่ยายจากกรงุเทพฯ ใหมาทำงานใกลๆ  สายตาจะ
ไดตรวจสอบงายๆ ไมคดิวาจะกลามาสรางเรือ่งทีน่ีอ่กี วาแตคราวนีแ้กมหีลกัฐาน
หรือเปลาวะ จะไดจดัการขัน้เดด็ขาดซะเลย"

"มสี ิมทีัง้หลกัฐานปลอมลายเซน็ ทัง้หลกัฐานการโอนเงนิเขาบญัชขีอง
นายศกัด์ิ แลวกย็งัมกีลองวงจรปดท่ีจบัไว ตอนทีก่ำลงัชวยกนัเอาเงนิออกจากเซฟ
ในหองฉนัดวย โชคดวีะ ทีพ่อเริม่สงสยัฉนักจ็ดัการติดกลองเลย ไมนกึวาพวกมัน
จะชะลาใจ สวนของฉนั ฉนัจดัการเรยีบรอยแลว ทีเ่หลอืแกก็จดัการเอาเองเลยแลว
กนั" อมาตยบอกนองชาย พรอมกบัยืน่ซองสนี้ำตาลมาให

ทั้งสองหนุมแบงการบริหารกันอยางงายๆ คือ อมาตยจะดูแลเรื่องการ
ตลาด บัญชีและการเงิน สวนอัครเดชดูแลเรื่องผลผลิตกับการบริหารทั่วไป แม
วางานของเขาจะเปนงานที่อยูที่สำนักงานใหญที่อยูกรุงเทพฯ เสียสวนใหญ แต
เจาตวัชอบทีจ่ะนัง่ทำงานอยทูีไ่ร และดแูลโรงงานทีอ่ยนูอกเมอืงเชยีงใหมมากกวา
และใหพี่ชายรับหนาที่ดูแลอยูในสวนที่เปนสำนักงานที่เชียงใหม

"ได เดีย๋วฉนัจดัการเอง เออ ชวงนีแ้กเหนือ่ยหนอยนะ" เพราะเดอืนหนา
ฉนัจะไปดงูานแถบยโุรปซกั 2 เดอืน แลวอาจจะแวะไปทีอ่เมรกิา แลวกร็บีหาเลขา
ใหมใหไดเรว็ๆ นะ ออ ใหใครเรยีกนายศกัดิใ์หฉนัหนอยนะ หนมุลกูครึง่บอก แต
สายตากลับจองอยูที่เอกสารมากมายท่ีอีกฝายยื่นมาให

"อมื...ได วาแตไปอเมรกิาคราวนี ้แกจะแวะไปเยีย่มแมแกหรือเปลา เหน็
เขาฝากบอกมาทางคณุนายมนนีว่าคดิถงึ" พอหมดธรุะอมาตยกย็งัไมวายลอนอง-
ชายผูเครงขรมึเลน

"ไมละ คงจะขอเงนิอกีตามเคย แลวปามนกค็งสงไปใหเหมอืนเดมิ พอ
ไดเงนิกห็ายคดิถงึแลวละ" น้ำเสยีงทีอ่อกมาดูราบเรยีบราวกบัไมไดสนใจในสิง่ที่
พี่ชายพูดเลยแมแตนอย

"เฮย! ยงัไงเขากแ็มแกนะเวย ไมอยากเจอหนาเขาหนอยเหรอ" อมาตย
อดเปนหวงนองชายไมได แมจะรูมาจากแมวาอัครเดชกับแมมีความทรงจำที่ไม
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ดีเทาไหรนัก
"อัม้ เขาบอกเองวาฉนัเกดิจากความผดิพลาด แลวฉนัยงัตองแครอะไร

อกีวะ เลกิพูดเถอะวะ"
คำพูดของนองชาย ทำใหคนฟงอดสงสารไมได แตอยางวาแหละ คน

อยางอัครเดชไมเคยแสดงความออนแอใหใครเห็น ไมสิ ไมเคยแสดงอารมณให
ใครเห็นตางหาก เทาท่ีเห็นก็คือความเย็นชาวางเปลา ทั้งสายตา ทาทาง และ
คำพูดเทานั้น

"เออ ไมแครก็ไมแคร แลวทีนี้ไปอยูโนนจะอยูกับใครวะ คุณมาริสาก็
แตงงานไปแลว คงตองหาสาวๆ คนใหมมายดัใสกระเปาเดินทางแลวแก หรอืจะ
ไปหาทีโ่นน แตกส็กปรกหนอยนะ" อมาตยกระซบิถามนองชายอยางยัว่เยา เพราะ
รวูาทกุครัง้ทีไ่ปตางประเทศ นองชายของเขาจะตองพกสาวๆ ไปดวย และตัง้แต
มีมาริสาเขาก็คบกับเธออยูคนเดียว แมวาจะมีความสัมพันธลึกซึ้งกันมานาน
โดยท่ีนักธุรกิจหนุมก็ตอบแทนเปนเงินใหทุกครั้ง แตชายหนุมก็ไมเคยพูดออก
มาวามารสิาเปนอะไรกบัเขาเลย

ตางจากพ่ีชายที่คบผูหญิงมากหนาหลายตา เพราะเบื่อความจำเจซึ่ง
อมาตยกต็กลงกบับรรดาสาวๆ ทกุคร้ังวาตางคนตางสนกุ พอเบ่ือแลวกจ็บกันไป
ดงันัน้เขาจงึมีขาวแควาเปนหนมุเจาสำราญ ไมไดคบกับใครแบบจรงิจัง

แลวท้ังสองคาสโนวาก็โดนคุณนายมนโวยวายไมรูกี่รอยก่ีพันหน แตก็
ไมมใีครจะยอมหยดุซกัคน เรือ่งแบบนีม้นัเปนธรรมดาของผชูาย มนักต็องมกีาร
ปลดปลอยกนับาง ยอมทนคณุนายมนบนนดิๆ หนอยๆ พอเหนือ่ยแกกห็ยดุ แลว
สองหนมุกผ็ลดักนัออดๆ ออนๆ แปบเดยีวคณุนายกย็ิม้แกมปร ิลมืเรือ่งทีจ่ะดา
ไปเสยีสนทิ เทาน้ีพวกเขากร็อดตวัไปอยางหวดุหวิด

"ไมรสู ิยงัไมไดคดิ" นองชายบอกสัน้ๆ
"ยงัไมไดคดินี ่เปนเพราะยงัอาลยัอาวรณคณุมารสิาอยรูเึปลาวะ" คำพดู

กวนๆ ของเขาเรยีกสายตาเรยีบเฉย ทีจ่ดจองอยกูบัตวัหนงัสอืใหตวดัขึน้มามอง
เขา แมจะดูเรียบเฉย แตคนถกูมองกลบัรสูกึหนาวๆ รอนๆ จนตองเลกิแหย เพราะ

ตัว
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กลัวจะโดนหนาแขงของหนุมขรึมฟาดปากเสียกอน
"เออ ไมเลนกไ็ด ไปแลวโวย ถาจะกลบัเขาไรโทรบอกดวยนะ ฉนัจะฝาก

ของไปใหแมซะหนอย พอดซีือ้พวกเครือ่งประดบัสวยๆ มาฝากคณุนายเขาหลาย
ชิน้ ชอบจริงๆ ไอพวกเพชรพลอยเนีย่ วางๆ ตองหาลูกสะใภ ชือ่เพชร ชือ่พลอย
ใหซักหนอยจะไดสมใจ" เดินไปก็ยิ้มไป กอนหันกลับมาวางระเบิดอีกรอบ "เออ
ฉนัเปนหวงแกนะ เอาน้ำใบบวับกแกช้ำในมัย้วะ"

"ไออั้ม" อัครเดชตะโกนดังลั่น แลวลุกขึ้นทันที แตพี่ชายตัวแสบก็หาย
วบัออกจากประตไูปเสยีกอน ทิง้ใหเจาของหองหวัฟดหวัเหวีย่งอยใูนหองคนเดยีว

รางสงูทิง้ตวัลงกบัเกาอ้ีอกีครัง้ กอนหนัไปมองววินอกผนงักระจกทีม่อง
เหน็รอบเมอืงเชยีงใหมไกลสดุลกูหูลกูตา คำพดูลอเลนของอมาตยยงัวนเวยีนอยู
ในหัวของเขา

"รกับา รกับอ อะไรกนัวะ ในโลกนีม้ผีหูญงิทีเ่หน็ความรกัดกีวาเงนิดวย
เหรอ" น้ำเสียงเยาะเยยเอยขึ้น ดวงตาคูคมมองออกไปอยางไรจุดหมาย ตลอด
ระยะเวลาที่อยูบนโลกนี้มา เขายังไมเคยสัมผัสรักแทจากผูหญิงคนไหนเลย แม
แตแมของเขาเอง ตอนนี้เขามีเพียงปามนเทานั้น ที่เปนผูหญิงคนเดียวที่เขารัก
อยางบริสุทธิ์ใจ

ดวงตาทีเ่ตม็ไปดวยความเฉยชามแีววออนไหววูบหนึง่ กอนจะกลบัมา
เรยีบเฉยดงัเดมิแลวเขากห็นักลบัมาสนใจหลกัฐานสำคญั ทีจ่ะจดัการกับคนทจุรติ
ใหสิ้นซากกอนที่เขาจะเขาไรเสียทีตัว

อย
่าง



15

เตพิชา

ผูหญงิ (สวนใหญ) ซื้อไดดวยเงนิ

"คณุอคัรคะ คณุศกัด์ิจากแผนกจดัซือ้ขอเขาพบคะ แจงวามนีดัไว" เสยีง
ของเลขาจากเครื่องอินเตอรคอม ทำใหคนที่อยูในหองเงยหนาขึ้นฟง กอนตอบ
กลับไป

"ใหเขามาไดเลย"
มือหนากดปุมตัดสัญญาณ พรอมท้ังยืดตัวนั่งพิงพนักเกาอ้ีหนังดวย

ทาทางราวกับราชสีหกำลังจะตะครุบเหยื่อ
กอก กอก กอก
"เชิญ" เสียงทุมบอก กอนที่ประตูจะเปดออก เผยใหเห็นรางของคนที่

เขาตองการพบ
"สวัสดีครับ คณุอัครเดช" ชายรางอวนอายรุาว 50 ป เอยข้ึนดวยทาทาง
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