
ตอนท่ี 1 เร่ิมระบบมงักร 

“ครืนนนน” 

“ซู่ ๆ ๆ !” 

ฝนในตน้เดือนสิงหาคมเร่ิมตกลงมาอยา่งหนกักระทบบนพื้น จน
เกิดเป็นละอองนํ้าเตม็พื้น 

ในพื้นท่ีวา่งเปล่าและเงียบสงบ นกัศึกษาสองสามคนในวทิยาเขตรีบ
วิง่หลบฝนเขา้ไปท่ีใตอ้าคารหอพกั 

ในรอบสวนของมหาวทิยาลยั ศาลาริมนํ้าท่ีอยูติ่ดกบัทะเลสาบ 
นกัศึกษาคนหน่ึงนัง่ขา้งทะเลสาบและสายฝนกส็าดกระหนํ่าใส่เขา
อยา่งหนกั 

ในเวลาเพียงไม่ก่ีวนิาทีร่างกายของนกัศึกษากเ็ปียกชุ่มไปดว้ยฝน 

“เช่ียยย..แมร่งงเอย้..!” 

เดก็หนุ่มวยัรุ่นหนา้ตาซีดเซียวมองดูเงาสะทอ้นของตวัเองจากนํ้าใน
ทะเลสาบท่ีถูกฝนโปรยปรายใส่ทาํใหภ้าพท่ีสะทอ้นออกมาพร่า
เบลอเหมือนหวัใจของเขาตอนน้ีทาํใหม้นัน่าอึดอดัและคบัขอ้งใจ 

“โวย้ยยยย…ทาํไมพระเจา้ถึงไม่ยติุธรรม” 



เขากม้หนา้ลงถอนหายใจยาวดว้ยความสมเพชตวัเอง 

ชายหนุ่มท่ีเรียกวา่ หวงัเสียน เขาเป็นนกัศึกษาท่ี มหาวทิยาลยั เจียง
เฉิง หลงัจากเปิดเทอมเขาจะข้ึนชั้นปีท่ี 2 เขาอาศยัอยูก่บัคุณยา่และ
นอ้งสาวของเขาตั้งแต่เลก็ 

เม่ือคุณยา่เสียชีวติเม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาเหลือเพียงหวงัเสียนและหวงั
เส่ียวหยนูอ้งสาวของเขาเท่านั้นท่ีอยูแ่ละพึ่งพากนัและกนั 

ทั้งคู่เป็นเดก็ฉลาดเรียนดี หวงัเสียนเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัและมีผล
การเรียนท่ียอดเยีย่มในมหาวทิยาลยัเจียงเฉิงและนอ้งสาวของเขาจะ
เขา้เรียนท่ีมหาวทิยาลยัเดียวกนักบัเขาในปีน้ี 

เขามีนอ้งสาวท่ีน่ารัก นอกจากน้ีเขายงัมีแฟนท่ีคบกนัอยู ่แมว้า่พวก
เขาจะไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั แต่พวกเขากมี็ความสมัพนัธ์ท่ีดีกวา่คู่รัก
ทัว่ไป 

แมว้า่เขาจะตอ้งทาํงานพาร์ทไทมห์ลงัเลิกเรียนเพื่อเล้ียงตวัเองและ
นอ้งสาวของเขาแต่เขากย็งัพอใจในชีวติปัจจุบนัของเขา 

แต่เม่ือวานน้ีขณะท่ีเขากาํลงัไปทาํงานนอกเวลา แฟนของเขากบ็อก
เลิกกบัเขาแลว้เลือกท่ีจะไปกบัชายหนุ่มท่ีขบัรถยนตห์รู 

เม่ือวานน้ีหญิงสาวพดูอยา่งเยน็ชากบัเขา”ฉนัเบ่ือกบัชีวติท่ีน่าสงสาร
แบบน้ีฉนัตอ้งการท่ีจะมีชีวติใหม่” 



เขายงัจาํไดอ้ยา่งชดัเจนถึงใบหนา้ดูถูกเหยยีดหยามและคาํพดูเยาะ
เยย้ถากถางจากปากของอดีตแฟนซ่ึงนัง่อยูใ่นรถหรู โดยมือของชาย
คนนั้นยงัคงกอดเอวของเธออยู ่

“ชีวติใหม่, เงิน, ความสบาย ,บดัซบเถอะ ฮ่าฮ่าฮ่า..” ใบหนา้ของหวงั
เสียน ดูหดหู่และจอ้งมองใบหนา้ของตวัเองในทะเลสาบและสายฝน
กย็งัคงตกลงมาใส่เขาราวกบัวา่เขาไม่มีความรู้สึก 

“ป๊ีบบบป๊ีบบ!” 

เสียงโทรศพัทมื์อถือดงัข้ึน ปลุกความรู้สึกของหวงัเสียนกลบัมา 
แลว้เขากาํลงัลว้งโทรศพัทมื์อถือออกมาและกไ็ดย้นิขอ้ความจาก
ระบบท่ีส่งมา ใบหนา้ของเขามีรอยยน่ขมวดค้ิวเลก็นอ้ย 

“สวสัดีผูไ้ดก้ารตอบรับจากระบบ ฉนัคือ code 33841 ฉนัเป็นหน่ึง
ใน สปิริตของจนัทราเงินเวอร์ชัน่ใหม่ของอาร์เนค ระบบส่งระยะไกล
ของหว้งมิติ ขอ้มูลท่ีส่งถึงคุณเป็นความลบัเน่ืองจากเป็นการสุ่มจะไม่มี
บนัทึกขอ้มูล คุณตอ้งการรับขอ้มูลและเปล่ียนประสบการณ์ใหม่
หรือไม่ แนะนาํระบบจะจดัการใหเ้สร็จส้ินภายในสามนาที แลว้คุณ
จะรักระบบน้ี”  

อยา่งไรกต็ามเม่ือเขาเปิดโทรศพัทข้ึ์นมาอยา่งลืมตวัท่ามกลางสายฝน 
เมด็ฝนตกลงมาบนหนา้จอของเขาโฆษณาของระบบกป็รากฏข้ึน
และเสียงกด็งัมาก 



“เช่ียยยย..เอย้ย..โดนนํ้าพงัแลว้มั้ง…”  

ใบหนา้ของหวงัเสียน แสดงความขมข่ืนออกมา เขาเคยตั้งค่า
โทรศพัทเ์พื่อบลอ็คการส่งโฆษณาประเภทน้ีแลว้ 

เขายืน่มือเพื่อจะปิดมนั 

หลงัจากท่ีแตะเพื่อท่ีจะลบโฆษณาออก และทนัทีนั้นเสียงขอ้ความ
ใหม่กด็งัข้ึนอีกคร้ัง 

“ระบบเร่ิมตน้ของมงักรตอบรับ เพื่อท่องทะยานไปในจกัรวาลใน
ขั้นสูงต่อไป!” 

“ไรวะ่!…มีใครส่งมาแกลง้ฉนัหรือเปล่าเน่ีย”  

หวงัเสียนกาํโทรศพัทไ์วแ้น่น 

“บูมม!” 

ทนัใดนั้นเสียงฟ้าร้องกด็งัข้ึนและหวงัเสียนกรู้็สึกวา่มือของเขาชา 

“เกิดอะไรข้ึน?” เขามึนงงและใบหนา้ของเขาแสดงถึงความสยอง
ขวญั 

“เปร้ียง!” 

สายฟ้าสีเงินขาวตกลงมาในมือของเขาโดยไม่มีการเตือนล่วงหนา้ 
หวงัเสียนร่างแขง็คา้งและตกลงไปในทะเลสาบ 



“เร่ิมตน้ระบบมงักรเพื่อท่องทะยานไปในจกัรวาลขั้นสูงต่อไป!” 

โทรศพัทมื์อถือท่ีเก่าโทรมในมือของเขาเปล่งแสงจา้ออกมาและ
เสียงโฆษณาดงัอยา่งต่อเน่ือง ร่างกายท่ีหนกัของหวงัเสียนกดทบัลง
กบัหนา้จอของโทรศพัทมื์อถือ 

ภาพมงักรศกัด์ิสิทธ์ิปรากฏข้ึนจากโทรศพัทแ์ละมงักรทาํเสียงคาํราม
ข้ึนฟ้า และพุง่ทะยานออกจากโทรศพัทโ์ดยตรง 

มนัน่าต่ืนตะลึงมากท่ีไดเ้ห็นมงักรพุง่ทะยานออกจากโทรศพัท ์

หวงัเสียนเห็นมงักรขนาดเท่าฝ่ามือเป็นลาํแสงพุง่เขา้สู่หวัของเขา
โดยตรง 

“ระบบการฝึกฝนมงักรเร่ิมข้ึน” 

ทนัใดนั้นเสียงกด็งัข้ึนในใจของเขาและหวงัเสียนกต็กใจเม่ือเห็น
ภาพท่ีปรากฏในใจของเขา 

ช่ือ: หวงัเสียน 

เผา่พนัธ์ุ: มนุษย ์(สามารถแปลงเป็นมงักรได)้ 

ระดบั: ขั้น 1 

พลงังานมงักร: 1/1000 



ความสามารถพิเศษ: -ปกครองสตัวน์ํ้ า (สตัวน์ํ้ าทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่
ระดบัความสามารถของคุณ) 

-กลืนกินส่ิงมีชีวติ (เพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักร) 

ระบบการฝึกฝน(บ่มเพาะ): ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

“เกิดอะไรข้ึน น่ีคืออะไรทาํไมมนัอยูใ่นหวัฉนั?” 

หวงัเสียนรู้สึกตกใจกบัส่ิงท่ีเห็นในจิตใจของเขา และท่ีน่าประหลาด
ใจมากท่ีสุดในเวลาน้ีคือเขาพบวา่ตวัเองอยูใ่นนํ้าและยงัสามารถ
หายใจได ้

“ฉนัหายใจไดใ้นนํ้าและพดูไดส่ิ้งน้ีคือ …”  

ดวงตาของหวงัเสียนเบิกกวา้งและเขารู้สึกวา่ตวัของเขานั้น ผอ่น
คลายเป็นอยา่งมากและรู้สึกสบายท่ีอยูใ่นนํ้ามากกวา่เวลาท่ีอยูบ่นบก
ซะอีก 

“การกลายเป็นมงักรหมายความวา่อะไรฉนัจะกลายเป็นมงักรไดง้ั้น
เหรอ”  

หวงัเสียนมองภาพในหวัของเขาและบ่นดว้ยความประหลาดใจ 

“เร่ิมตน้กลายเป็นมงักรและโฮสตส์ามารถกลายเป็นมงักรได”้  



เสียงตอบแบบฉบัพลนัปรากฏข้ึนในใจเขา 

หวงัเสียนตกตะลึงและพดูอยา่งไม่น่าเช่ือ  

“ฉนัสามารถกลายเป็นมงักรและกาํลงักลายเป็นมงักร” 

“โอว้ววว..!” 

ในขณะน้ีหวงัเสียนพบวา่ร่างของเขาดูเหมือนจะมีการเปล่ียนแปลง
คร้ังใหญ่เกิดข้ึนและเขากข็ยบัเคล่ือนไหวร่างกายทดสอบดูเลก็นอ้ย 

“น่ี …”  

หวงัเสียนรู้สึกวา่เขาไดก้ลายเป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีลาํตวัยาว เขากม้หวัลง
เลก็นอ้ยแลว้เห็นวา่เขามีส่ีกรงเลบ็และน้ิวแต่ละน้ิวมีเกา้ปลอ้ง 

กรงเลบ็เป็นกรงเลบ็อินทรีและฝ่าเทา้แต่ละขา้งเปรียบเสมือนอุง้เทา้
ของเสือ และมีเกลด็ทัว่ทั้งร่าง 

“มงักรจริง ๆ ดว้ย”  

ตาของหวงัเสียนเบิกกวา้งดว้ยความตกใจ เขาท่ีหวัเป็นเหมือนเขา
ของกวางตวัผู ้หวัมีลกัษณะคลา้ยกบัหวัของอูฐ ดวงตากลมแดง
เหมือนกระต่าย ช่วงคอยาวเหมือนงู ช่วงทอ้งเป็นลายปลอ้งเหมือน
ทอ้งแมลงปอ เกลด็เป็นวงรีเหมือนปลา  



กงเลบ็เหมือนกงเลบ็นกอินทรี ฝ่าเทา้หนาเหมือนอุง้เทา้เสือ หูคลา้ย
หูววั มนัคือลกัษณะของมงักรซ่ึงเป็นตาํนานมงักรของจีนโบราณ! 

เขาแค่ขยบัตวัเลก็นอ้ยแต่สามารถเคล่ือนไปไดไ้กลมากถึงเจด็หรือ
แปดเมตร 

“ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ”  

หวัใจของหวงัเสียนเตน้กระหนํ่า 

“แต่ตอนน้ีดูเหมือนวา่ฉนัจะมีขนาดเท่าฝ่ามือเท่านั้นเอง” 

เขาเห็นปลาตวัเลก็ ๆ วา่ยอยูข่า้ง ๆ เขาและมีขอ้ความปรากฏข้ึนใน
ใจของเขา 

ปลาขาวตวัเลก็: ระดบั 0 

พลงัมงักรท่ีสกดัได:้ 0.001 

หวงัเสียนลงัเลอยูค่รู่หน่ึงก่อนท่ีเขาจะขยบัวา่ยนํ้าตรงไปและอา้ปาก
ของเขาอยา่งรวดเร็ว 

“กลืนกิน!” 

ก่อนท่ีปลาสีขาวจะตอบสนองมนักถู็กกลืนเขา้ไปในทอ้งของหวงั
เสียนโดยตรง 



“พลงัมงักรเพิ่ม 0.001” 

การแจง้เตือนปรากฏข้ึนในใจของเขา 

“ฉนักลายเป็นมงักรไดแ้ลว้ฉนัจะสามารถกลบัเป็นคนอีกคร้ังไดใ้ช่
หรือไม่”  

หวงัเสียนถามระบบ 

“ใช่” เสียงในหวัของเขาดงัข้ึน 

“พลงัมงักรมีไวท้าํอะไร”  

หวงัเสียนถามเน่ืองจากตวัเขาไม่รู้อะไรเลยและยงัคงสบัสน 

“พลงัมงักรสามารถใชเ้พื่อยกระดบัการฝึกฝนและอปัเกรดความ 
สามารถพิเศษของคุณ นอกจากน้ียงัใชเ้พื่อยกระดบัความสามารถ
ของสตัวน์ํ้ า” 

“ฝึกฝนเพิ่มความสามารถ? ยกระดบัเปล่ียนแปลงสตัวน์ํ้ า คุณ
หมายถึงวา่อะไร?”  

หวงัเชียนถามทนัที 

“มงักรเป็นหน่ึงในส่ิงมีชีวติท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดในจกัรวาลพลงัของมงักร
ท่ีอยูใ่นมงักรสามารถเปล่ียนแปลงตวัเองไดย้ิง่ไดรั้บพลงัมงักรเพิ่ม
มากเท่าไรความสามารถของผูฝึ้กฝนมงักรกจ็ะสูงข้ึน” 



“ทกัษะมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ?”  

หวงัเสียนคิดถึงเทคนิคการฝึกฝนและจิตวญิญาณเขาเคล่ือนไหวทนัที 

“ทกัษะมงักรศกัด์ิสิทธ์!” 

ทนัใดนั้นกมี็เสียงอนัน่าเกรงขามในหวัของเขาเสียงนั้นช่างทรงพลงั
และน่าเกรงขาม 

ทนัใดนั้นกมี็กลุ่มของมงักรมากมายวา่ยวนอยูใ่นหวัของเขา 

มีทั้งมงักรเพลิงสีแดงท่ีมีเปลวไฟร้อนแรง 

มีทั้งมงักรเหมนัตท่ี์มีร่างกายเตม็ไปดว้ยนํ้าแขง็ 

มีมงักรพิษสีเขียวท่ีมีหมอกสีเขียวลอยฟุ้ง 

มีมงักรดาํท่ีมีเปลวไฟสีดาํอยูท่ ัว่ทั้งตวั 

มีมงักรปีกม่วงท่ีมีพายเุฮอริเคน 

มีมงักรครามท่ีมีอสันีแล่นไปทัว่ร่าง 

มีมงักรเงินพรายท่ีมองไม่ชดักระพริบไหวไปมาเหมือนอยูอี่กมิติ 

มงักรทุกชนิดบินวนเวยีนอยูใ่นร่างกายและในท่ีสุดมงักรท่ีควบแน่น
กลายเป็นตวัอกัษร 

“ระบบฝึกฝนมงักรอมตะผสานสมบรูณ์!” 



ตอนท่ี 2 กลืนกิน 

“น่ีคือการฝึกฝนระบบมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ?” 

หวงัเสียนรู้สึกมงักรทุกชนิดท่ีอยูใ่นหวัเขา มีออร่าและผสานเขา้กบั
โมเมนตั้มของโลกน้ี ตวัเขาเตม็ไปดว้ยความต่ืนตกใจ 

“น่ีคือความแขง็แกร่งของพลงัมงักรมนัถูกใชเ้ช่นน้ีอยา่งนั้นรึ” 

หลงัจากนั้นไม่นาน หวงัเสียน กถ็อนหายใจดว้ยความโล่งอกอยา่ง
ชา้ ๆ และดวงตาของเขาแสดงความต่ืนเตน้ 

เทคนิคการบ่มเพาะของมงักรเป็นวธีิการเพาะปลูกระดบัสูงท่ีทรง
พลงัและมนักย็งัคงเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงท่ีสุดอีกดว้ย 

มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ มีวธีิการปรับแต่งร่างกายของมงักรและมีวธีิการใช้
พลงัมงักร 

พลงังานมงักรสามารถทาํใหเ้ขามีพลงัเวทยม์นตร์วเิศษท่ีหลากหลาย
และสามารถเสริมสร้างใหร่้างกายมีความแขง็แกร่งได ้

ตามระบบการเปล่ียนแปลงของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ พลงังานมงักรเป็น
พลงังานระดบัสูงสุดสามารถเปล่ียนพลงังานมาใชก้บัพลงังานท่ี
ระดบัตํ่าได ้ยกตวัอยา่งเช่น พลงังานของไฟฟ้าเม่ือมีกาํลงัสูงสามารถ
เปล่ียนไปใชไ้ดห้ลายรูปแบบ ทั้งความร้อน และความเยน็ และรูปแบบ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย 



นอกจากน้ีพลงัมงักรยงัสามารถใชง้านในการปรับเปล่ียนสตัวน์ํ้ าได้
อีกดว้ย 

มงักรแต่ละตวัจะมีวงัมงักรเป็นของตวัเอง และสามารถมีทหารของ
ตวัเองไดโ้ดยใชส้ตัวน์ํ้ าสายพนัธ์ุต่าง ๆ พลงังานมงักรสามารถทาํให้
ส่ิงมีชีวติซ่ึงเป็นสตัวน์ํ้ าธรรมดาสามารถทาํใหมี้พลงัแห่งการ
ววิฒันาการและเพิ่มความแขง็แกร่งทางร่างกายและสติปัญญา 

“ฮ่าฮ่าฮ่า ฉนัไม่ไดคิ้ดเลยวา่ ฉนัจะมีโชคชะตาท่ีดีเลิศประเสริฐศรี
เช่นน้ี”  

ใบหนา้ของหวงัเสียนต่ืนเตน้ดีใจการไดรั้บระบบและกลายเป็น
มงักร คลายความเจบ็ปวดรวดร้าวและเศร้าตรมระทมทุกขโ์ศกโศกา
อาดูรสุดจะหมองไหม ้ถูกขบัออกไปโดยอตัโนมติั 

……(¬_¬)…… 

“ฉนักลายเป็นมงักรเม่ือฉนัแขง็แกร่งฉนัสามารถพลิกเมฆเหยยีบฟ้า
ควา้จนัทร์บดบงัดวงอาทิตยแ์ละกลายเป็นส่ิงมีชีวติท่ีทรงพลงัท่ีสุด
ในโลกและสร้างวงัมงักรท่ีทรงพลงัท่ีสุด วะ่…ฮ่าฮ่าฮ่า”  

หวงัเสียนสูดลมหายใจลึก หวัใจของเขาเตม็ไปดว้ยความภาคภูมิใจ 

“มงักรแขง็แกร่งร่างกายของฉนักจ็ะแขง็แกร่งและตอนน้ีฉนัจะเร่ิม
ดูดซบัพลงังานมงักร” 



หวงัเสียนคิดในใจ เขาวา่มีสองวธีิในการดูดซบัพลงังานมงักร หน่ึง
คือการกลืนกินส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ เพื่อควบแน่นพลงังานและ สองคือฝึก
ตามเทคนิคบ่มเพาะมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

“ก่อนอ่ืนกลืนกินส่ิงมีชีวติรอบขา้ง” 

ดวงตาของหวงัเสียนเปล่งประกาย ทะเลสาบของมหาวทิยาลยัมีปลา
เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากนํ้าไม่ลึกมากแค่สองหรือสามเมตรจึงไม่มี
ปลาขนาดใหญ่ดงันั้นเขาจึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัการเผชิญหนา้กบั
ส่ิงมีชีวติอ่ืนท่ีแขง็แกร่งกวา่ 

หวงัเสียนพุง่ตวัออกไปจากริมทะเลสาบและตรงไปท่ีส่วนลึกของ
ทะเลสาบ 

มีปลาคาร์ฟหญา้ตวัเลก็อยูท่ี่นัน่ 

หวงัเสียนเห็นปลาคาร์ฟหญา้ขนาดเดียวกนักบัเขา เขารีบตรงเขา้ไป
หาทนัที 

ปลาคาร์ฟหญา้: ระดบั 0 

พลงังานมงักรท่ีสกดัได:้ 0.05 

“กลืนกิน”  



หวงัเสียนวา่ยตรงเขา้ไปหาเปิดปากของเขาทนัทีและกินปลาคาร์ฟ
หญา้ท่ีไม่ทนัรู้สึกตวัและไดรั้บพลงังานมงักรท่ี 0.05 

“จดัยาว ๆ ไป..อา้าา ซาซิมิจ๋า..ฮะโหน่งมาแวว้วว..” 

หวงัเสียนมีความรู้สึกท่ีแปลกใหม่มากแต่กระนั้นร่างกายของเขากย็งั
พุง่ตรงออกไปและกลืนกินไปรอบ ๆ อยา่งบา้คลัง่ 

ปลาคาร์ฟหญา้, ปลาหมึก, ปลาขาว, กุง้กา้มกราม 

แถบสถานะของปลาเหล่าน้ีนั้นเป็นเกรดศูนยแ์มว้า่จะเป็นปลาหมึก
ขนาดสามหรือส่ีปอนดก์ย็งัคงเป็นเกรดศูนย ์

การกลืนของหวงัเสียนมีพลงัมากเขาอา้ปากกวา้งเหมือนหลุมยกัษ ์
แมว้า่มนัจะมีขนาดใหญ่หรือเลก็มนักจ็ะหายเขา้สู่ทอ้งของเขาโดยตรง 

ต่อมาเขาควบคุมปลาทั้งหมดไวใ้นท่ีเดียวกนัและกลืนกินพวกมนัเขา้
ไปในการดูดเพียงคร้ังเดียวดว้ยความบา้คลัง่ 

ฝนยงัคงตกหนกัแต่จอมเขมือบยงัคงดาํเนินการต่อไปและกลาง
ทะเลสาบของโรงเรียนกมี็ปลารวมกนัเจด็หรือแปดร้อยตวั 

ร่างสีทองกลืนกินอยา่งรวดเร็วร่างมงักรทองร้อง 

“เอ๋งงงงง!” 



เสียงของมงักรร้องคาํรามฟังดูน่าเกรงขามถึงแมข้นาดตวัของมนัจะ
เลก็มาก แต่มงักรตวัน้ีกเ็ตม็ไปดว้ยศกัด์ิศรีและความยิง่ใหญ่ 

(*ร้องผดิล่ะ บกัหวงั*) 

“ปลาท่ีกลืนกินทั้งทะเลสาบนั้นเพิ่มคะแนนข้ึนใหเ้ขาแค่เพียง 20 
คะแนนเท่านั้นเอง มนัช่างนอ้ยนิดเสียจริง ๆ !” 

คร่ึงชัว่โมงต่อมาร่างสีทองกพ็ล้ิวกายออกไปทางริมทะเลสาบ 

เขาสงัเกตไปรอบ ๆ และพบวา่ไม่มีใครอยู ่เขาเห็นเส้ือผา้ของเขาอยู่
ท่ีริมทะเลสาบเขากรี็บวา่ยตรงไปและร่างกายท่ีเปลือยเปล่าของเขาก็
ปรากฏตวัข้ึนมาจากนํ้า 

ในเวลาน้ีท่ีร่างกายหวงัเสียนมีแสงสีทองสวา่งประกายผา่นร่างของ
เขาและดวงตาของกเ็ขาส่องประกายราวกบัมงักรผูสู้งศกัด์ิ 

ร่างกายท่ีเปลือยเปล่าดูแขง็แรงและเตม็ไปดว้ยกลา้มเน้ือ 

หวงัเสียนไม่มีเวลาท่ีจะมองดูร่างกายท่ีเปล่ียนไปของเขามากนกัและ
รีบหยบิเส้ือผา้ข้ึนมาจากในนํ้าและรีบใส่มนัอยา่งรวดเร็ว 

และเขากไ็ม่ลืมท่ีจะหยบิโทรศพัทข้ึ์นมาจากในนํ้าและเขาวิง่กลบัไป
ท่ีหอพกัในทนัที 



“ปัง!” 

หวงัเสียนเปียกโชก กลบัมาท่ีหอพกัของเขาและรีบปิดประตูพร้อม
ดว้ยรอยยิม้บนใบหนา้ของเขา 

“ตอนน้ีฉนัรู้สึกถึงไดว้า่พละกาํลงัของฉนัมากกวา่ก่อนหนา้น้ีหลาย
เท่า และฉนัรู้สึกวา่ร่างกายของฉนัวอ่งไวข้ึนมากกวา่แต่ก่อน” 

หวงัเสียนกาํหมดัแน่นแลว้มองไปท่ีเส้ือผา้ท่ีเปียกและถอดมนัออก
เพื่อเปล่ียนเส้ือผา้ของเขา 

“โว ้ๆ ๆ ..โครตหล่อเลยฉนั!” 

หวงัเสียนยนือยูห่นา้กระจกมองดูตวัเองและแสดงความหลงตวัเอง
ข้ึนมาบนใบหนา้ของเขา 

ในช่วงวนัหยดุมีคนไม่มากในหอพกัรวมและช่วงเวลาน้ีมีเพียงเขา
คนเดียวเท่านั้นในหอพกั 

“ตอนน้ีระดบัของฉนัยงัตํ่าเกินไปและฉนัยงัตอ้งฝึกฝนใหดี้ใน
อนาคตและพยายามท่ีจะเป็นมงักรท่ีทรงพลงัโดยเร็วท่ีสุด” 

หวงัเสียนกาํหมดัของเขาและดูคุณสมบติัของเขา 

ช่ือ: หวงัเสียน 



เผา่พนัธ์ุ: มนุษย ์(สามารถแปลงเป็นมงักรได)้ 

ระดบั: ขั้น 1 

พลงังานมงักร: 20/1000 

ความสามารถพิเศษ: -ปกครองสตัวน์ํ้ า (สตัวน์ํ้ าทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่
ระดบัความสามารถของคุณ) 

-กลืนกินส่ิงมีชีวติ (เพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักร) 

ระบบการฝึกฝน(เพาะปลูก): ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

“ดูเหมือนวา่พลงังานมงักรยีสิ่บคะแนนไม่มีประโยชน์อะไรมากนกั
ฉนัควรพยายามอพัเกรดใหเ้ป็นระดบัท่ีสองโดยเร็วท่ีสุด” 

“ปีบบบ”  

และในขณะนั้นหวงัเสียนกพ็บวา่โทรศพัทมื์อถือของเขาดงัข้ึนอีก
คร้ัง 

“หือ!!…โทรศพัทท่ี์ตกลงไปในทะเลสาบยงัไม่เสียอีกยงังั้นเหรอ?”  

หวงัเสียนประหลาดใจ เขาเดินไปทนัทีและหยบิโทรศพัทมื์อถือ
ข้ึนมาเพื่อดูขอ้ความท่ีส่งมา 



“พี่ งานวนัน้ีของฉนัเสร็จแลว้ล่ะ ฉนัจะไปซ้ือของกบั เส่ียวเม่ย ฉนั
เพิ่งไดรั้บเงิน 200 หยวนสาํหรับการสอนพิเศษมา พี่วนัน้ีฉนัจะซ้ือ
เส้ือใหพ้ี่นะ แลว้พี่จะไปดว้ยกนัไหม” 

…… 

“พี่ทาํไมไม่ตอบกลบัล่ะ” 

…… 

“พี่ทาํอะไรอยูย่งัทาํงานอยูเ่หรอ ตอบกลบัดว้ยนะถา้อ่านขอ้ความ
แลว้ ฉนัเป็นห่วง” 

……. 

หวงัเสียนเห็นขอ้ความเจด็หรือแปดขอ้ความจากนอ้งสาวของเขา มี
รอยยิม้ปรากฏท่ีใบหนา้ของเขา และเขากส่็งขอ้ความตอบทนัที  

“พี่ไม่วา่งเส่ียวหยนูอ้งไปชอ้ปป้ิงไดเ้ลย ถา้นอ้งอยากไดอ้ะไรนอ้ง
ซ้ือไดเ้ลยนะ ส่วนค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายประจาํของนอ้ง นอ้งไม่
ตอ้งกงัวล พี่มีเงินเกบ็มากพอ” 

…… 

“ยงัมีเวลาอีกหน่ึงเดือนท่ีนอ้งสาวของฉนัจะเขา้มาอยูท่ี่มหาวทิยาลยั
เจียงเฉิง ฉนัจะทาํใหเ้ธอประหลาดใจก่อนท่ีนอ้งสาวของฉนัจะมา” 



หวงัเสียนคิดถึงนอ้งสาวท่ีน่ารักของเขาและหวัใจของเขากอ่็อนโยนลง 

“ตอนน้ีฉนัมีความสามารถของมงักรดูสิวา่มีวธีิใดท่ีจะทาํเงินได ้
หรือจะไปท่ีทะเลและจบัปลามาขายดี?” 

หวงัเสียนคิดในใจนึกถึงเดก็ผูห้ญิงตวันอ้ยท่ีเขาดูแลมาตั้งแต่เลก็ 
สายตาของเขากมุ่็งมัน่และหนกัแน่นข้ึน  

“ในอนาคตเธอจะตอ้งกลายเป็นเจา้หญิงตวันอ้ย เม่ือฉนัมีเงินมากพอ
ฉนัสามารถใหทุ้กส่ิงท่ีเธอตอ้งการได”้ 

เขาเคยทาํงานเป็นพนกังานชัว่คราวและมีรายไดป้ระมาณ 100 หยวน
ต่อวนั และในช่วงวนัหยดุฤดูร้อนท่ีผา่นมาเขาพบงานท่ีดีและมี
รายรับ 4,000 หยวนใน 20 วนั 

ตอนน้ีเขามีมากกวา่ 8,000 หยวนในมือของเขา ค่าเล่าเรียนของเขา
และนอ้งสาวของเขานั้นเพียงพอแลว้ แต่ค่าครองชีพยงัไม่เพียงพอ 

นอ้งสาวของเขาเป็นเดก็เรียนเก่ง ทาํใหเ้ธอมีงานสอนพิเศษสาํหรับ
เดก็ในหมู่บา้น เพื่อช่วยหาค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในบา้น 

“ในอนาคตถา้นอ้งฉนัเขา้มหาวทิยาลยัฉนัจะไม่ปล่อยใหน้อ้งสาว
ของฉนัตอ้งทนทุกขท์รมานและปล่อยใหเ้ธอใชชี้วติอยา่งเจา้หญิง
นอ้ย” 



หวงัเสียนตดัสินใจวา่เขาจะตอ้งไม่ปล่อยใหน้อ้งสาวของเขาใชเ้วลา
ในการทาํงานเหมือนท่ีเคยทาํมาก่อน 

“โครกกกก!!…” 

เสียงทอ้งของเขาร้อง 

“ฉนัหิวมาก…ฉนักินปลาเขา้ไปตั้งเยอะแยะทาํไมมนัถึงหิวมาก
ขนาดน้ีได”้ 

ในเวลาน้ีหวงัเสียนรู้สึกทอ้งร้องประทว้ง เขาหยบิร่มและเดินออกไป
ขา้งนอก 

  



ตอนท่ี 3 ปลาราคาหลักล้าน? 

ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนทั้งมหาลยัเงียบมากและมีนกัศึกษาไม่มาก
นกัท่ีอยูใ่นมหาลยั 

โรงอาหารของมหาลยัยงัไม่เปิดและหวงัเสียนมกัออกไปทานขา้งนอก 

อยา่งไรกต็ามมหาวทิยาลยัเจียงเฉิงไม่เหมือนมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ท่ีอยู่
ในเขตชานเมือง 

มหาวยิาลยัเจียงเฉิง ตั้งอยูใ่น อาณาเขต มหาวทิยาลยัเจียงเฉิง และ 
มหาวทิยาลยัเจียงเฉิง มีหน่ึงมหาวทิยาและมีวทิยาลยัสามแห่ง และ
โรงเรียนมธัยม สองแห่ง 

เมืองนั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมากรอบ ๆ มหาวทิยาลยัเจียงเฉิง มี
ถนนโบราณท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ี วา่กนัวา่เป็นถนนและหมู่บา้น
โบราณ แต่ในความเป็นจริงมนัเป็นสถานท่ีสร้างใหม่แต่เลียนแบบ
สถาปัตยกรรมและรูปทรงแบบบา้นโบราณเท่านั้นเอง 

ถนนโบราณเป็นถนนท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในเขตรอบนอกของ
มหาวทิยาลยัเจียงเฉิง มนัเป็นบา้นพกัของนกัเรียนจากทั้งเขต 
มหาวทิยาลยันอกจากน้ียงัมีผูค้นละแวกใกลเ้คียงคนระดบัสูงหลาย
จากหลายแห่ง เขา้มาเท่ียวและพกัผอ่น แมใ้นช่วงวนัหยดุฤดูร้อนก็
ยงัมีคนมากมายมาท่ีน่ี 



แต่วนัน้ีฝนตกหนกัมีคนไม่มากนกับนถนน 

หวงัเสียนมองไปท่ีร้านอาหารรอบ ๆ เขาคิดข้ึนมา 

“กินอาหารดี ๆ สกัม้ือแลว้กนั” 

ในอดีตเขาเคยกินแต่อาหารราคามากท่ีสุดกแ็ค่สิบหา้หยวน ซ่ึงส่วน 
มากเป็นประเภทอาหารจานเดียวหรือไม่กเ็ป็นบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป
เท่านั้น 

แต่วนัน้ีเน่ืองจากโอกาสดีจึงคิดวา่ควรตอบสนองกระเพาะสกัหน่อย 
แมต้อนน้ีเขามีเงินไม่มาก แต่เขาไดคิ้ดหาวธีิสร้างรายข้ึนมาไดแ้ลว้
และมนักจ็ะเป็นรายไดท่ี้ค่อนขา้งมากอีกดว้ย 

เขามองไปท่ีร้านอาหารรอบ ๆ ตวัเขาเห็นร้านอาหารช่ือ อ้ีปิง ซีฟู๊ ด  

(ร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึง)  

ร้านอาหารอ้ีปิง เป็นร้านอาหารท่ีแพงท่ีสุดบนถนนสายน้ี เขาฟัง
เพื่อนร่วมหอ้งในหอพกัพดูวา่เม่ือพวกเขามากินท่ีน่ีอยา่งนอ้ยตอ้งมี
เงินมาหกหรือเจด็ร้อยหยวน 

การทานอาหารท่ีน่ีต่อหวัประมาณสามหรือส่ีร้อยหยวนอยา่งแน่นอน 

เป็นราคาท่ีเม่ือก่อนเขาไม่เคยคิดจะเขา้มากิน 



แต่กเ็ป็นเพราะอาหารท่ีน่ีเป็นร้านอาหารดีท่ีสุดบนถนนสายน้ี 

“ท่ีน่ีล่ะกนั”  

หวงัเสียนตดัสินใจกินอาหารดี ๆ  

“ยนิดีตอ้นรับค่ะ”  

พนกังานตอ้นรับสองคนท่ีประตูทกัทาย 

“คุณค่ะกรุณาวางร่มของคุณท่ีน่ีนะคะ”  

เสียงท่ีสดใสคมชดัดงัมาจากพนกังานทางดา้นขวา 

“โอเคครับ”  

หวงัเสียนพยกัหนา้ 

“ฮืม?”  

อยา่งไรกต็ามเม่ือเขาเงยหนา้ข้ึนมองหญิงสาวใบหนา้ของเขาดู
ประหลาดใจ 

หญิงสาวเห็นเขาจอ้งมองท่ีตวัเองเลยยิม้รับอยา่งสุภาพ 

“กวน ชูชิง สาวงามในคณะ”  

หญิงสาวท่ีตอ้นรับเขาเธอเป็นหญิงสาวในคณะและเรียนชั้นปีเดียว 
กบัเขา 



เธอเป็นหน่ึงในดาวมหาลยัและเธอค่อนขา้งเรียบร้อยและประวติัดี 
กวนชูชิง 

อยา่งไรกต็ามทั้งสองไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งเรียนเดียวกนัและอีกฝ่ายไม่
รู้จกัเขาและเขากไ็ม่เคยคุยกบัเธอ 

กวนชูชิงมีผูค้นจาํนวนมากในมหาลยัไล่ตามเธอ ส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้ยิง่
กวา่คือชายหนุ่มรุ่นสองท่ีรํ่ ารวยคนหน่ึงเปิด ทา้ยรถ เฟอร์ราร่ี และมี
ดอกไมใ้นทา้ยรถเตม็ไปหมด กระนั้นในท่ีสุดชายหนุ่มกย็งัถูกปฏิเสธ
โดย กวนชูชิง 

“ฉนัไม่เคยคิดเลยวา่ กวนชูชิงจะทาํงานในช่วงวนัหยดุฤดูร้อนดว้ย” 

หวงัเสียนคิดอยูใ่นใจวา่ผูห้ญิงสวยอยา่งเธอถา้ตอ้งการเงินน่าจะหา
ไดง่้ายมากเพราะมีเดก็หนุ่มรวย ๆ มากมายไล่ตามเธอ แต่เธอคนน้ี  

“และน่ีคงเป็นเหตุผลวา่ทาํไมหลาย ๆ คนถึงชอบเธอ” 

หวงัเสียนส่ายหวัเลก็นอ้ย เขาไม่ไดส้นเร่ืองต่าง ๆ ในมหาลยัมากมาย
นกัดงันั้นเขาจึงไม่รู้สถานการณ์ 

“ก่ีท่ีดีค่ะ?” บริกรเดินมาตอ้นรับและถามเขา 

“คนเดียวครับ” 

“ทางน้ีค่ะ” 



บริกรพาเขาไปดา้นใน หวงัเสียนมองไปรอบ ๆ และมีคนนัง่ทานอยู่
มากมาย ธุรกิจท่ีน่ีดีมาก 

เม่ือเขามาถึงท่ีนัง่ขา้งในหวงัเสียนมองดูเมนูอาหาร 

“แน่นอนวา่น่ีเป็นร้านอาหารชั้นเฟิร์สคาสพวกเขายงัมีหอยเป๋าฮ้ือ
สองหวัมูลค่า 200,000 หยวน”  

หวงัเสียนจอ้งท่ีราคาอาหาร 

นอกจากเป๋าฮ้ือสองหวัราคาแพง ยงัมีซาซิมิราคาเจด็หรือแปดร้อย
หยวนและคาเวยีร์หลายพนัหยวน 

นอกจากน้ียงัมีกุง้มงักรออสเตรเลียหนกัสามหรือส่ีปอนดมู์ลค่าเกือบ
สองพนั 

“มนัแพงจริง ๆ !”  

หวงัเสียนกรีดร้องในใจเขาสัง่หอยนางรมสองจานและซุปครีมหน่ึง
ถว้ย รวมแลว้กวา่สองร้อยหยวน 

“กรุณารอสกัครู่นะค่ะ”  

บริกรกล่าวอยา่งอ่อนนอ้ม 

“ครับ”  



หวงัเสียนพยกัหนา้ ร้านอาหารท่ีดีกมี็บริการท่ีดีแมแ้ต่บริกรกย็งัเป็น
เดก็สาวท่ีค่อนขา้งสวย 

ในไม่ชา้อาหารกถู็กยกมาเสิร์ฟให ้หวงัเสียนกินอาหารของเขาดว้ย
ความดีใจ ตวัเขาซ่ึงกินบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปแทบทุกม้ือ สารพดัรสชาติ
ของบะหม่ีสาํเร็จรูปเขากินมาหมดแลว้ รสเน้ือตุ๋น, รสมะเขือเทศ, 
รสเน้ือเผด็, รสผกัดองสารพดัท่ีมีขาย แค่เขานึกถึงบะหม่ีสาํเร็จรูป
เขากอ็ยากจะอว้กแลว้ 

วนัน้ีฉนัสามารถยกระดบัการกินอาหารของฉนัไดใ้นท่ีสุด 

หลงัอาหาร หวงัเสียนอ่ิมแลว้ต่อดว้ยการด่ืมชาสกัถว้ยสองถว้ย 

“อาหารอร่อยจริง ๆ หลงัจากฉนัมีเงินฉนัจะพานอ้งสาวมากินทุกวนั”  

หวงัเสียนกล่าวในใจของเขา 

“เช็คบิลดว้ยครับ” 

หวงัเสียนเรียกเกบ็เงิน การจ่ายเงินมากกวา่ 200 หยวนสาํหรับอาหาร
หน่ึงม้ือน้ี เทียบเท่ากบัม้ืออาหารของเขาทั้งสปัดาห์ 

หลงัจากจ่ายเงินเสร็จเขาลุกข้ึนกาํลงัจะกลบัไปดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ 

“โครมมม!” 



“อา๊าา!” 

อยา่งไรกต็ามเม่ือเขาลุกข้ึนเขากไ็ดย้นิเสียงจากทิศทางมาจากทางเขา้
ของประตู เสียงของแตกดงัข้ึนและเสียงร้องท่ีต่ืนตกใจ 

หวงัเสียนลงัเลและสงสยัอยูค่รู่หน่ึง แต่แลว้เขากเ็ดินออกไปโดย
ไม่ไดใ้ส่ใจอะไรมากนกั 

เม่ือเขาออกจากประตูมาเขาเห็นตูป้ลาประมาณ 1.8 เมตรแตกอยู ่มี
ปลาสามตวัด้ินอยูบ่นพื้นและมีนํ้าเจ่ิงนองไปทัว่ 

ชายวยักลางคนตะโกนอยา่งเร่งรีบ “รีบเขา้ เร็ว ๆ เอานํ้ามา ไม่ ๆ ๆ 
อยา่ตายนะตายไม่ได”้ 

ขณะท่ีเขาตะโกนอยา่งเร่งรีบ แลว้รีบเดินไปท่ีปลาทั้ง 3 ตวั ปลาสอง
ตวันั้นยงัอยูดี่ แต่อีกตวัหน่ึงก่ึงเป็นก่ึงตายเพราะมนัอยูต่รงท่ีแตกของ
ตูพ้อดี 

“เจา้นายฉนัขอโทษ ฉนัขอโทษฉนัไม่ทนัเห็นมนั”  

พนกังานตอ้นรับหนา้ซีดและเอ่ยขอโทษ 

“อยา่พดูขอโทษกบัฉนัถา้เกิดอะไรข้ึนกบัปลามงักร แมว้า่ขายกระทัง่
ตวัคุณ คุณกไ็ม่สามารถจ่ายได”้  



หวัหนา้วยักลางคนโกรธและตะโกนใส่หญิงสาวท่ีเป็นพนกังาน
ตอ้นรับ 

ใบหนา้ของหญิงสาวซีดขาวและดวงตาของเธอกแ็ดง 

“เฮ.้.หวัหนา้หล่ีเกิดอะไรข้ึน ทาํไมปลามงักรทั้งสามตวัน้ีตกลงไปท่ี
พื้น”  

ในเวลาน้ีชายชราเดินเขา้มาและพดูดว้ยความประหลาดใจ 

หวัหนา้หล่ีเงยหนา้ข้ึนมองชายชรา เขาพดูอยา่งรวดเร็ว  

“ผูเ้ฒ่าจา้ว ตอนคนงานกาํลงัยา้ยตูป้ลาพนกังานหญิงชนกบัตูป้ลา
โดยบงัเอิญทาํใหตู้ล้ม้ลงและทาํใหป้ลาทั้งสามตวัตกลงกบัพื้น” 

“ปลามงักรทั้งสามตวั เป็นของตาเฒ่าหวงัใช่หรือไม่ทั้งสามตวัมนั มี
มูลค่าหา้หรือหกลา้น เฒ่าหวงัรักพวกมนัเหมือนลูก ๆ” เฒ่าจา้วนัง่
ตรวจสอบปลาทั้ง 3ตวั 

ในเวลาน้ีพนกังานของร้านอาหารรีบนาํอ่างนํ้าขนาดใหญ่เขา้มา 

ผูเ้ฒ่าจา้วกเ็ร่ิมตรวจสอบสภาพของปลามงักรทั้ง 3 ตวั 

พนกังานตอ้นรับหญิงท่ียนือยูข่า้ง ๆ ไดย้นิคาํพดูของชายชราและ
ใบหนา้ของเธอกซี็ดขาวอีกคร้ัง 



เม่ือหวงัเสียนไดย้นิคาํพดูของชายชราเขากต็กใจเช่นกนั ปลาสามตวั
มีมูลค่าหา้หรือหกลา้น? 

“ปลามงักรสามตวัมีมูลค่าหา้หรือหกลา้นใช่หรือไม่งั้นตวัหน่ึงมีค่า 
ประมาณหน่ึงหรือสองลา้น”  

หวงัเสียนประหลาดใจ เขามองไปท่ีพนกังานตอ้นรับและขมวดค้ิว
ทนัที 

“กวน ชูชิง!” 

  



ตอนท่ี 4 การรักษา 

“ปลามงักรสองตวัน้ีไม่มีปัญหา แต่อีกตวัอาการไม่สูดี้นกั” 

ในร้านอ้ีปิง ผูเ้ฒ่าจา้วขมวดค้ิว ปลามงักรทั้งหมดอยูใ่นอ่าง  

“แต่ปลามงักร สีแดงตวัน้ีน่าจะตกลงมาแรงสุดซํ้ าน่าจะโดนเศษตู้
ปลาทบัดว้ยน่ากลวัวา่จะไม่รอด” 

คาํพดูของ ผูเ้ฒ่าจา้ว ยงัไม่สรุปวา่มนัจะตายหรือไม่ แต่ความหมาย
ลึก ๆ นั้นชดัเจนมากและอาจจะตายไม่นานต่อจากน้ี 

คาํพดูของผูเ้ฒ่าจา้วทาํใหใ้บหนา้ของหวัหนา้หล่ีดูเศร้าและหดหู่มาก 

“ฉนัขอยมืปลามาจากผูเ้ฒ่าหวงัสองสามวนัเพื่อปรับปรุงฮวงจุย้ใน
ร้าน ฉนัไม่ไดค้าดคิดมนัจะเกิดเหตุแบบน้ี …” (*ผูเ้ฒ่าหวงั กบั
พระเอกคนล่ะสกลุกนันะครับคนล่ะ หวงั ไม่เก่ียวกนั*) 

หวัหนา้หล่ีกล่าวพลางมองพนกังานตอ้นรับหญิง 

ปลามงักรราคากวา่ลา้นต่อตวั ถูกทาํใหต้ายเพราะความประมาท 

“ใช่ ๆ มนัเป็นเพราะเธอนั้นแหละท่ีไม่รู้จกัระวงั เธอคนนั้นไม่เห็น
หรือไงวา่มีคนงานยกของเขา้มา” 

เสียงซุบซิบดงัจากคนรอบขา้งท่ีเขา้มามุงดู บางคนช้ีไปท่ีปลามงักร 
และบางคนแอบช้ีไปท่ีดา้นหนา้ของ กวนชูชิง เพื่อบอกกบัคนใกล ้ๆ 
ท่ียงัไม่รู้เหตุการณ์ 



กวนชูชิงกม้หนา้ลง นํ้าตาไหลหยดลงมาทั้งสองแกม้ดูน่าสงสารมาก 

“คุณกาํลงัร้องไหจ้ะร้องทาํไม หาาา..! ฉนัเน่ียแหละท่ีตอ้งเป็นฝ่าย
ร้องไห ้ตอนน้ีมนัคือฉนัน่ี ปลามงักร สีแดงตวัราคาหน่ึงหรือสอง
ลา้น คุณร้องไหแ้ลว้ปลามนัจะฟ้ืนหรือไง ทาํไมไม่ไปตายแทนปลา
ซะเลยเล่า” 

ความโกรธของหวัหนา้หล่ีทาํใหเ้ขาเดินไปขา้งหนา้ของกวนชูชิงช้ี
น้ิวไปท่ีหวัของเธอและตะโกนด่าออกไปดว้ยความโกรธ 

กวนชูชิงกม้หนา้ลงตวัของเธอสัน่ เธอเงยหนา้ข้ึนมามองเลก็นอ้ย 
และยงัคงร้องไห ้ 

“หวัหนา้หล่ีฉนัไม่ไดต้ั้งใจฉนัไม่ไดต้ั้งใจจริง ๆ” 

“ไม่ไดต้ั้งใจเหรอ คุณบอกไม่ไดต้ั้งใจทั้งท่ีคุณทาํความเสียหายให้
ฉนัเกือบสองลา้นและคุณพดูวา่ไม่ไดต้ั้งใจหรือ? คุณสามารถจ่ายให้
ฉนัแทนคาํขอโทษไดไ้หม” 

ดว้ยความโกรธหวัหนา้หล่ีกค็วา้คอเส้ือของกวนชูชิงทาํท่าเหมือนจะ
เอาเร่ือง การกระทาํของเขาค่อนขา้งหยาบคายมาก  

“เฮเ้ฮ!้” 



ในเวลาน้ีหวงัเสียนยนือยูข่า้ง ๆ เห็นวา่หวัหนา้หล่ีมีการกระทาํท่ีไม่
มีเหตุผลและเกินกวา่เหตุจนไม่สามารถยนืเฉยได ้

“น่ีคุณ เธอไม่ไดต้ั้งใจและอีกอยา่งเหตุท่ีเกิดทั้งหมดกไ็ม่ไดเ้กิดจาก
เธอฝ่ายเดียว และท่ีสาํคญัปลามงักรตวัน้ีกย็งัไม่ตาย?” 

“บดัซบ..นายเป็นใครแลว้มายุง่เก่ียวอะไรดว้ย มนัไม่ใช่เร่ืองของ
นาย ยกเวน้แต่นายจะจ่ายเงินแทนเธอ!” 

เม่ือหวงัเสียนไดย้นิคาํพดูของหวัหนา้หล่ีเขาขมวดค้ิวเลก็นอ้ย และ
สายตาเขาจอ้งมองไปท่ีปลามงักรสีแดง 

ปลามงักร: ระดบั 0 

พลงังานมงักรท่ีสกดัได:้ 1 

“มนัมีค่าพลงัท่ี 1 มงักรเลยสมกบัราคาหน่ึงหรือสองลา้น มนัคงไม่มี
ปัญหาอะไรในเม่ือมนัเป็นสตัวน์ํ้ าอยูใ่นเง่ือนไขของความสามารถ
พิเศษฉนัพอดี”  

หวงัเสียนนึงถึงพลงัมงักรท่ีสามารถควบคุมและเปล่ียนแปลงสตัวน์ํ้ า 
เขาหนักลบัมามองท่ีหวัหนา้หล่ีแลว้พดู  

“ฉนัแน่ใจวา่สามารถรักษามนัได”้ 

“นายแน่ใจยงังั้นเหรอ?”  



หวัหนา้หล่ีมองเขาอยา่งไม่ค่อยอยากจะเช่ือ 

“นอ้งชายน่ีคือ ปลามงักรแดงราคาหน่ึงหรือสองลา้นคุณแน่ใจหรือ
วา่คุณสามารถรักษามนัได?้”  

ผูเ้ฒ่าจา้วมองเขาดว้ยความสบัสน 

“คอยดูล่ะกนั”  

หวงัเสียน ไม่ไดพ้ดูอะไรมาก เพราะเขาเองกไ็ม่ไดมี้ความมัน่ใจ 
100% เลยเดินตรงไปท่ีดา้นหนา้ของ ปลามงักร สีแดง 

“ถา้นายไม่แน่ใจอยา่แตะตอ้งมนัจะดีกวา่” 

หวัหนา้หล่ีชกัสีหนา้โมโหกล่าวเตือนหวงัเสียนดว้ยท่าทางเอาเร่ือง 

“อยูเ่ฉย ๆ เถอะ เกิดอะไรข้ึนฉนัรับผดิชอบเอง”  

หวงัเสียนยืน่มือออกไปจบัปลามงักร 

หวัหนา้หล่ีถึงแมจ้ะมีท่าทางฮึดฮดัอยูบ่า้ง แต่ในใจเขาเองกห็วงัวา่
ชายหนุ่มจะพดูจริง เพราะดูจากความมัน่ใจของเขาใบหนา้นั้นสงบ
ไม่เหมือนคนชอบพดูไร้สาระ 

“พลงัมงักร” 

ในจิตของเขาเปิดใชท้กัษะตามวธีิการเปล่ียนแปลงสตัวท์ะเลโดยใช้
สาํนึกแห่งมงักรขยายจิตเขา้สู่ร่างของ ปลามงักร โดยตรง 



อยา่งน่าอศัจรรยห์วงัเสียนสามารถรับรู้โครงสร้างภายในของปลา
มงักรไดแ้ละเขากพ็บวา่เขาสามารถเปล่ียนแปลงร่างกายรวมถึงรักษา
ซ่อมแซมมนัได ้

“น่าจะทาํได”้ 

ใบหนา้ของหวงัเสียนแสดงความประหลาดใจ เขาพบวา่มีการบาดเจบ็
และรอยชํ้าท่ีระบบกลา้มเน้ือรวมถึงอวยัวะภายในของปลามงักรสีแดง
ซ่ึงเป็นสาเหตุของการช็อคและหยดุเคล่ือนไหว 

“พลงังานมงักร” 

พลงังานมงักรสีทองไหลผา่นไปในกระแสเลือดในร่างกายท่ีมีอาการ
บาดเจบ็และช่วยรักษาอาการบาดเจบ็ใหห้ายทนัที 

เขาถอนพลงัมงักรกลบัมาและพบวา่ใชพ้ลงังานมงักรเพียงเลก็นอ้ย
เท่านั้น 

“จ่อมม! ซ่า!”  

ในเวลาน้ี ปลามงักร สีแดงซ่ึงถูกใส่ลงไปในอ่างนํ้า เร่ิมแกวง่ตวัไป
มาโบกหางนํ้ากระจายแหวกวา่ยอยา่งร่าเริงและคึกคกัทาํใหดู้เหมือน
ไม่เคยบาดเจบ็มาก่อน 

หวงัเสียนมีรอยยิม้บนใบหนา้และน้ิวมือของเขาส่ายไปมาเพื่อเล่น
กบัปลามงักรสีแดง 



ปลามงักร สีแดงมีความสุขท่ีจะทาํตามน้ิวมือของเขา 

หวงัเสียนลูบตวัของปลามงักรแดงเบา ๆ  

“วา้ว..มนัวเิศษมากมนัดูดีกวา่เดิมอีก” 

“จริง ๆ แลว้มนัดูเหมือนไม่มีปัญหาเลยดูดีจริง ๆ” 

กลุ่มคนท่ีอยูร่อบ ๆ เห็นปลามงักรแดงกาํลงัวา่ยอยูใ่นนํ้า ใบหนา้
พวกของเขาดูประหลาดใจและมองหวงัเสียนดว้ยใบหนา้แปลก ๆ  

ผูเ้ฒ่าจา้ว ผูอ้ยูถ่ดัจากเขากต็กใจและรีบตรวจดูปลามงักรแดงอยา่ง
ระมดัระวงั เขาพดูดว้ยเสียงดงั  

“หายดีจริง ๆ ดว้ย!” 

“แน่นอนวา่ไม่มีปัญหา แต่มีเลือดตกคา้งในร่างกายเลก็นอ้ยไม่ก่ีวนัก็
เป็นปกติ”  

หวงัเสียนยนืข้ึนปรบมือแลว้พดูกบัหวัหนา้หล่ีซ่ึงอยูข่า้ง ๆ  

“โอเคนะไม่มีปัญหาแลว้” 

หวัหนา้หล่ีตาคา้งและรีบวิง่เขา้จอ้งมอง ปลามงักร สีแดง 

“ผูเ้ฒ่าจา้ว หายดีจริง ๆ รึ”  

เขาค่อนขา้งไม่แน่ใจและมองไปท่ีชายชราเพื่อรอการยนืยนั 



“ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแลว้”  

ผูเ้ฒ่าจา้ว พยกัหนา้ 

“ไม่เป็นไรกดี็ ไม่มีอะไรเกิดข้ึนกดี็”  

หวัหนา้หล่ีถอนหายใจดว้ยความโล่งอก  

“นอ้งชายคนน้ีขอบคุณมากขอบคุณมาก” 

“ไม่เป็นไร แต่ฉนัหวงัวา่หวัหนา้หล่ีจะไม่ก่อปัญหาใหก้บัเธออีก”  

หวงัเสียนโบกมือของเขาและมองไปทางกวนชูชิง 

“ไม่ไม่ ขอบคุณนอ้งชายมาก มาเถอะวนัน้ีฉนัเล้ียงอาหารนอ้งชาย
เองน่ีคือร้านอาหารของฉนั กินไดเ้ตม็ท่ีเลย” 

“ขอบคุณ แต่ฉนัเพิ่งกินอาหารไปอาหารของร้านคุณนั้นอร่อยมาก” 

หวงัเสียนส่ายหวัของเขาแลว้มองไปท่ีกวนชูชิงจากดา้นขา้งและ
พบวา่เธอกม็องตวัเขาเช่นกนั 

เขายิม้ใหเ้ธอและหนัพดูคุยกบัหวัหนา้หล่ีอีกเลก็นอ้ยแลว้เขากจ็ากไป 

กวนชูชิงมองดูหวงัเสียนท่ีกาํลงัเดินออกไปอยา่งซ้ึงใจและลงัเลท่ีจะ
ไล่ตาม แต่นึกถึงหนา้ผูจ้ดัการเธอกห็ยดุ 

“ปลามงักร! ปลาสวยงาม!” 



หวงัเสียนเดินออกจาก ร้านอาหาร อ้ีปิง และคิดไตร่ตรองเลก็นอ้ย 
ปลามงักร หน่ึงถึงสองลา้นไดใ้หแ้รงบนัดาลใจแก่เขา 

“บางทีฉนัอาจมีวธีิหาเงินท่ีง่ายและรวดเร็ว” 

ปากหวงัเสียนยกยิม้ข้ึนเลก็นอ้ยถือร่มเดินออกไปทางตาํแหน่งดา้น
ในถนนโบราณ 

หลงัจากเดินไปประมาณหน่ึงร้อยเมตรเขากม็องไปท่ีร้านทางซา้ย 

ร้านขายสตัวน์ํ้ า 

ร้านขายสตัวน์ํ้ าเป็นร้านขายตูป้ลาและปลาสวยงามพนัธ์ุต่าง ๆ  

หวงัเสียนเดินเขา้ไปในร้าน พนกังานสาวสองคนยนือยูด่า้นในและ
ไม่มีแขกคนอ่ืนเขา้มา 

“หนุ่มหล่อมาดูตูป้ลาหรือดูพนัธ์ุปลา” พนกังานยิม้ขณะท่ีเขาเดินเขา้
ประตูมา 

“ขอเดินดูก่อนนะครับ” หวงัเสียนยิม้ใหเ้ธอ 

“โอเคค่ะตามสบายนะ” พนกังานไม่สนใจวา่เขาจะซ้ือหรือไม่และยงั
พดูกบัเขาดว้ยรอยยิม้ 

“ตูป้ลาพร้อมปะการังและยงัมีปลาท่ีสวยงาม” 



ภายในร้านสตัวน์ํ้ าทั้งหมดมีขนาดใหญ่มากมี ทั้งตูข้นาดใหญ่ 
ปะการังทะเลและปลาสวยงาม  

มีปลาทองท่ีพบมากท่ีสุดคือปลานกแกว้ ปลาทอง ปลามงักร และ
ปลาคาร์ฟท่ีเป็นท่ีนิยม 

  



ตอนท่ี 5 ปลาทองสร้างหนทางรวย 

“ปลาในร้านมีปลาราคาแพงจาํนวนมาก ปลาคาร์ฟท่ีแพงท่ีสุดมีมูลค่า 
150,000 หยวนและปลามงักร ท่ีแพงท่ีสุดอีก 100,000 หยวน” 

หวงัเสียนมองดูปลาในร้านขายตูป้ลา ปลาท่ีแพงท่ีสุดในตูป้ลา มี
เพียงราคาหลกัแสนไม่มีปลาราคาหลกัลา้น 

เขาดูท่ีปลาและพบวา่ปลาพวกน้ีทั้งหมดเป็นปลาเกรดศูนยร์วมถึง
ปลามงักรดว้ยและใหพ้ลงังานมงักรไม่ถึงหน่ึงหน่วย มีเพียงแค่ปลา
มงักรบางตวัเท่านั้นท่ีใหพ้ลงังานมงักรหน่ึงหน่วย 

ปลามงักรและปลาคาร์ฟในตูป้ลานั้นสวยงามจริง ๆ  

เกลด็ของปลามงักรนั้นมีสีทองและส่วนหวัท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
มากและมีหนวดท่ีสวยงาม 

สีสนัสดใสของปลาคาร์ฟและปลามงักรเม่ือวา่ยนํ้าในตูโ้ชวส์วยงาม
ดงัเช่นศิลปะท่ีมีชีวติ 

“ปลาคาร์ฟและปลามงักรของคุณท่ีน่ีค่อนขา้งแพงมากแต่มนักดู็สวย
จริง ๆ” 

หวงัเสียนยิม้และพดูคุยกบังานขา้ง ๆ เขา 



“มนัยงัไม่ถือวา่แพง คุณคงยงัไม่เคยเห็นปลาคาร์ฟและปลามงักร ราคา
หลกัลา้น ราคาปลาของท่ีน่ีอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น” บริกรพดู
พร้อมกบัยิม้ 

เม่ือหวงัเสียนไดย้นิคาํตอบบริกรเขาถามทนัที  

“คุณแยกแยะความแตกต่างของ ปลาคาร์ฟและ ปลามงักรท่ีดีและมี
ราคา ไดอ้ยา่งไร” 

“ปลามงักรสีแดงเป็นปลามีค่าและหายากท่ีสุดในหมู่ ปลามงักร และ
เช่นเดียวกนัปลาคาร์ฟสีแดงกมี็ค่าสูงเช่น โดยเฉพาะปลาคาร์ฟของ
ประเทศญ่ีปุ่นสีสวยงามกวา่และมีมูลค่าหลายลา้น”  

บริกรยิม้และอธิบายใหเ้ขาฟัง 

หวงัเสียนพยกัหนา้รับและถามวา่  

“ถา้ผมตอ้งการเลือกดูปลาคาร์ฟและปลามงักร ราคาหลกัลา้นใน
เจียงเฉิงน่ีจะตอ้งไปท่ีไหน?” 

“คุณสามารถไปดูท่ีตลาดดอกไมแ้ละนกไห่เฉิงได ้แต่ปลาคาร์ฟ และ
ปลามงักร ราคาหลกัลา้นนั้นไม่ธรรมดาและมีคนไม่ก่ีคนท่ีสามารถ
ซ้ือปลาสวยงามราคาแพงน้ีได”้ 

“โอเคขอบคุณมาก”  



หวงัเสียนยิม้และพยกัหนา้ เขาหยบิโทรศพัทมื์อถือออกมาแลว้คน้หา
เขาใชเ้วลาเพียงไม่นาน 

“เป็นอยา่งท่ีพนกังานสาวพดูแน่นอน สตัวน์ํ้ าราคาหลกัลา้นไม่ใช่
เร่ืองง่าย ๆ ท่ีจะซ้ือหรือขายมนั แต่ถา้เป็นปลาหลกัหม่ืน หรือหลกั
แสนยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดค่อนขา้งมาก และการซ้ือขายยอ่ม
คล่องตวักวา่” 

หวงัเสียนคิดในใจของเขาและยิม้ใหบ้ริกรแลว้เดินออกไป 

“ตอนเท่ียงไปท่ีตลาดดอกไมแ้ละนกเพื่อหาขอ้มูลดูดีกวา่” 

หวงัเสียนเดินออกจากร้านขายตูป้ลาและนัง่รถแทก็ซ่ีไปท่ีตลาด
ดอกไมแ้ละนก 

ตลาดดอกไมแ้ละนกตั้งอยูท่ี่ ไห่ตง ของเขตเจียงเฉิง ซ่ึงไม่ไกลจากท่ี
เขาอยูม่ากนกั 

ยีสิ่บนาทีต่อมาโดยรถกจ็อดอยูท่ี่ประตูของตลาดดอกไมแ้ละนก 

ตลาดดอกไมแ้ละนก เป็นตลาดท่ีค่อนขา้งใหญ่ ในฐานะท่ีเป็นตวั
เมืองรองจากเมืองหลกัอยา่งเจียงเฉิง มีผูค้นมากมายท่ีน่ี 

หวงัเสียนเดินเขา้มาดา้นในและปฏิบติัตามป้ายบอกทางและสถานท่ี
เพื่อเดินไปยงับริเวณร้านปลา 



ตรงกลางมีสตัวเ์ล้ียงขายมากมาย เขาเห็นสุนขัเล้ียงราคา 50,000 
หยวน และมีสตัวอ่ื์นอีกมากท่ีมีราคาค่อนขา้งแพง 

ตลาดดอกไมแ้ละนกในเจียงเฉิงตกแต่งอยา่งดีมากถนนกวา้งและ
สะอาดและมีหอ้งพกัทั้งสองดา้น 

เน่ืองจากวนัน้ีฝนตกมีคนเดินถนนไม่มาก หวงัเสียนไปท่ีบริเวณท่ีมี
ปลาสวยงามและตูส้ตัวน์ํ้ าและดูร้านขายปลาสวยงามสาํหรับครอบครัว 

“จะมีการแสดงปลาทองในวนัพรุ่งน้ีและอาจมีคนมากมายท่ีมาร่วม 
งานนอกจากน้ียงัดึงดูดผูค้นจากเมืองอ่ืน ๆ อีกดว้ยมนัจะทาํใหผู้ค้น
จาํนวนมากเขา้มาและมีการคา้ขายท่ีดี เราควรเตรียมตวักนัตั้งแต่วนัน้ี” 

“การแสดงปลาทอง? มนัเป็นนิทรรศการร่วมกนัท่ีจดัข้ึนโดยฟาร์ม
ปลาทองจินหวัและฟาร์มปลาทองหลงเหลียนและฟาร์มปลาทอง
ขนาดใหญ่อ่ืน ๆ อีกหลายแห่งหรือไม่” 

“ใช่มีลูกคา้จาํนวนมากมาท่ีนิทรรศการท่ีฟาร์มปลาทองหลายแห่ง 
ทา้ยท่ีสุดแลว้ฟาร์มปลาทองเหล่าน้ีมีช่ือเสียงเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของ
ประเทศ” 

“ฉนัไม่รู้วา่จะมีปลาทองอะไรในวนัพรุ่งน้ีจะมีปลาทองท่ีดีท่ีสุดก่ี
สายพนัธ์ุ อาจมีปลาทอง รีแคป๊บราวออเรนดา้, ปลาทองครีบเทา 
หรือปลาทองแพนดา้กไ็ด”้ 



“น่ีเป็นการยากท่ีจะบอกได ้แต่ฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่งอาจมีปลา
ทอง รีแคป๊บราวออเรนดา้ ออกมากไ็ด”้ 

เม่ือหวงัเสียนเดินเขา้ไปในร้านขายปลาสวยงามเขาไดย้นิวา่ทั้งสอง
คนกาํลงัคุยกนัอยู ่

เขาเหลือบมองเลก็นอ้ย “ปลาทอง?” 

ปลาทองเป็นปลาสวยงามทัว่ไป แต่อยา่คิดวา่ปลาทองเป็นเร่ือง
ธรรมดามาก ปลาทองบางสายพนัธ์ุสามารถขายไดห้ลายหม่ืนหยวน 
หรือปลาทอง รีแคป๊บราวออเรนดา้ ท่ีสมบูรณ์แบบบางตวัขายไดใ้น
ราคาหลายแสน มนัจึงถูกเรียกวา่แพงท่ีสุดในโลกของสายพนัธ์ุปลา
ทอง  

“ถา้พรุ่งน้ีจะมีการแสดงปลาทอง” เขายกคิ้วข้ึนและดูปลาทองใน
ร้าน เขาต่ืนเตน้ข้ึนมาทนัที  

“พี่ชายขายปลาทองใหฉ้นัหน่อยเอาตวัแขง็ ๆ นะ” 

“เชิญเลยนอ้งชาย ปลาทองของร้านฉนัเป็นปลาทองท่ีดีท่ีสุดในละแวก
น้ี ร้านอ่ืน ๆ ไม่สามารถเทียบได ้ถา้ซ้ือแปดตวัฉนัแถมตูป้ลาให้
นอ้งชายดว้ยเลย” เจา้ของร้านวยักลางคนไดย้นิเสียงของหวงัเสียน
และพดูตอ้นรับดว้ยรอยยิม้ 



“ขอบคุณ” หวงัเสียนยิม้และใหเ้จา้ของร้านและจ่ายเงิน 450 หยวน 

“มนัแพงจริง ๆ แต่ถา้ประสบความสาํเร็จมนัจะเพิ่มมูลค่าหลายพนั
เท่า” 

หวงัเสียนยิม้จนตาหยแีละอุม้ตูป้ลาทองแปดตวัไปทางดา้นนอก 

เขาขบันัง่รถกลบัไปมหาลยัและในรถหวงัเสียนมองหาขอ้มูลมากมาย
จากโทรศพัทเ์ก่ียวกบัปลาทอง 

หลงัจากหาขอ้มูลตลอดช่วงบ่ายเขาเห็นคุณค่าของปลาคาร์ฟนั้นสูง
ท่ีสุดและปลามงักรนั้นเป็นอนัดบัสอง เขาตอ้งการแปลงปลามงักร
เพื่อขาย แต่เน่ืองจากมีการจดันิทรรศการปลาทองในวนัพรุ่งน้ีเขาก็
ยกเลิกแผนการทั้งหมดของเขา 

ถึงแมว้า่มูลค่าของปลาคาร์ฟและปลามงักรจะสูง แต่รูปร่างของปลา
พวกนั้นมีขนาดใหญ่กวา่ปลาทองถึงสิบเท่าและการใชข้องพลงังาน
มงักรกค่็อนขา้งสูง ปัจจุบนัเขามีพลงังานมงักรนอ้ยและราคาของ
ปลาทองกไ็ม่ตํ่า 

“นิทรรศการปลาทองในวนัพรุ่งน้ีตอ้งมีผูซ้ื้อมากมายฉนัสามารถใช้
พลงัมงักรเพื่อเปล่ียนปลาทองเพื่อเพิม่มูลค่าได”้ 

หวงัเสียนคิดอยูก่บัตวัเองและเดินห้ิวตูป้ลาและกางร่มเพื่อเดินกลบั
เขา้ไปท่ีหอพกั 



ฝนยงัคงตกหนกัมากและมีนกัเรียนเพียงไม่ก่ีคนท่ีอยูบ่นถนน 

“นัน่…ดูเหมือนจะเป็นเขา”  

เม่ือเธอเดินเขา้ประตูมหาลยั เขา้มากวนชูชิงถือร่มอยูแ่ละเห็นรูปร่าง
คุน้ตาเดินอยูด่า้นหนา้ของเธอ 

เธอมองไปท่ีร่มและเส้ือผา้ท่ีเขาใส่เธอจาํไดอ้ยา่งแม่นยาํดวงตาเธอก็
เป็นประกาย 

กวนชูชิงลงัเลเลก็นอ้ยแต่กย็งัเดินเขา้ไปและตะโกนทกั “เฮ!้ คุณค่ะ” 

“หืม?” หวงัเสียนไดย้นิเสียงท่ีมาจากดา้นหลงัและหนัหนา้กลบัไป
มองและสบัสนเลก็นอ้ย 

“มนัเป็นเขาจริง ๆ” กวนชูชิงเห็นหนา้ของหวงัเสียนและใบหนา้ของ
เธอกป็ระหลาดใจ 

“ขอบคุณ คุณจริง ๆ นะคะวนัน้ี” กวนซู่ชิงเดินเขา้มาและพดูกบัเขา
ดว้ยความขอบคุณอยา่งสุดซ้ึง 

“กวนชูชิง” หวงัเสียนตกใจเลก็นอ้ย แต่กย็ิม้และพยกัหนา้รับ 

“รู้จกัฉนัดว้ยหรือค่ะ?” กวนชูชิงไดย้นิเขาเรียกช่ือเธอและถามดว้ย
ความประหลาดใจ 

“ผมจะไม่รู้จกัสาวงาม ดาวของคณะไดอ้ยา่งไร” หวงัเสียนยิม้ใหเ้ธอ
และหวัเราะเบา ๆ  



ตอนท่ี 6 ปลาทองรีแค๊ปบราวออเรนด้า 

“คุณเรียนอยูช่ั้นปีท่ี 2 ปีเดียวกบัฉนัเหรอ คุณอยูค่ณะไหน” 

บนเสน้ทางเลก็ ๆ ในมหาลยั กวนชูชิงมองไปท่ีชายหนุ่มดว้ยดวงตา
ท่ีเปล่งประกาย  

ความสูงกวา่ 1.78 เมตรไม่สูงมากเกินไป อยา่งไรกต็าม เขามีออร่าท่ี
เป็นเอกลกัษณ์อยูร่อบตวัเขา ใบหนา้ท่ีแน่วแน่ของเขามีความมัน่คง
ท่ีคนอ่ืนไม่มี 

เธอรู้สึกขอบคุณเขาท่ีช่วยเธอในตอนบ่าย ถา้ไม่ใช่เพราะเขาผูช้าย
คนน้ีเธอนึกภาพไม่ออกวา่จะแกปั้ญหายงัไง 

“ฉนัเรียนสาขาบริหารธุรกิจคณะเดียวกบัคุณหอ้งเรียนอยูใ่กล ้ๆ กนั 
คุณสามารถเรียกฉนัวา่หวงัเสียน” หวงัเสียนตอบดว้ยรอยยิม้  

“การบริหารธุรกิจ? หอ้งเรียนของเราอยูใ่กลก้นั? คุณกไ็ม่ไดก้ลบั
บา้นในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนดว้ยเหรอ?”  

กวนซู่ชิงยงักล่าวต่อไปวา่  

“ฉนัรู้สึกขอบคุณจริง ๆ สาํหรับความช่วยเหลือของคุณในเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในวนัน้ีถา้ไม่ใช่เพราะคุณช่วยไว ้ฉนักไ็ม่รู้จริง ๆ วา่จะเกิด
อะไรข้ึนกบัฉนั” 



“คุณไม่ตอ้งขอบคุณผมหรอก มนัเป็นการกระทาํท่ีเลก็นอ้ยเท่านั้น”  

หวงัเสียนยิม้ก่อนจะพดูต่อ  

“และผมไม่ไดก้ลบับา้นในฤดูร้อนน้ี ผมตอ้งทาํงานพิเศษในช่วงพกั
ฤดูร้อนท่ีนอกมหาลยั”  

“โอ.้.จริงเหรอช่างเป็นเร่ืองบงัเอิญจงั! แต่กน่็าเศร้าท่ีฉนัโดนไล่ออก
จากงานแลว้” กวนชูชิงหนา้มุ่ยเลก็นอ้ย  

“อืม..เสียใจดว้ยนะ” หวงัเสียนมองเธอและยิม้ใหพ้ดูต่อไปวา่ “หอพกั
ของผมอยูต่รงนั้นไวเ้ด๋ียวเราพดูคุยกนัใหม่นะ” 

หวงัเสียนโบกมือขณะพดู ส่ิงท่ีเขาคิดถึงในขณะน้ีคือปลาสวยงาม
และการทาํเงิน เขาไม่มีกะจิตกะใจท่ีคิดจะคุยกบัสาวสวยในตอนน้ี 

หวงัเสียนเดินออกไปในทนัที ส่ิงน้ีทาํให ้กวน ชูชิง ตกใจเลก็นอ้ย
เม่ือเธอมองท่ีหลงัของเขา  

“เอ่อ…รอก่อน…คุณ…”  

“อะไรรึ?” หวงัเสียนถามเม่ือเขาเห็นเธอเรียกเขาใหห้ยดุกะทนัหนั
เหมือนมีเร่ืองจะพดูดว้ย 

“ฉนัสามารถเพิ่มคุณใน WeChat ไดไ้หมจะไดข้อบคุณคุณ ทุกคนใน
ร้านวนัน้ีนั้นต่างมองวา่ฉนัผดิไม่มีใครเขา้ขา้งฉนัเลยมีแต่คุณ อยา่ง
นอ้ยกใ็หฉ้นัเล้ียงอาหารคุณซกัคร้ัง” กวนชูชิงกล่าว  



“อืม..ไดสิ้” หวงัเสียนพยกัหนา้ อยา่งไรกต็ามเขายิม้อยา่งขมข่ืน
หลงัจากมองดูตูป้ลาและร่มในมือของเขา  

“โทรศพัทข์องผมอยูใ่นกระเป๋า ผมจะใหห้มายเลขของผมกบัคุณ
และคุณสามารถเพิ่มผมเป็นเพื่อนเอาทีหลงัได”้  

“โอเค” กวนชูชิงพยกัหนา้เธอ เธอหยบิโทรศพัทข้ึ์นมาแลว้เพิ่มเบอร์ 
หวงัเสียนไว ้ใน WeChat  

“เอาล่ะฉนัจะไม่รบกวนเวลาของคุณมากไปกวา่น้ีแลว้ลาก่อนนะ
แลว้เจอกนั” กวนชูชิงโบกมือใหเ้ขาหลงัจากส่งคาํขอเป็นเพื่อน  

“ลาก่อนแลว้เจอกนั” หวงัเสียนพยกัหนา้และเดินไปท่ีหอพกัอยา่ง
รวดเร็ว 

“ตอนน้ีฉนัไม่มีเสน่ห์หรือยงัไงกนันะ?” กวนชูชิงมองไปท่ีดา้นหลงั
ของหวงัเสียนและสมัผสัใบหนา้ของตวัเองดว้ยความเศร้า  

“เขาช่วยฉนัจากปัญหา จนรู้สึกดีกบัเขาถา้เขาขอคบกบัฉนับางที…
ฉนัจะรับไวพ้ิจารณา เขามีแฟนหรือยงันะ?” กวนชูชิง บ่นพึมพาํอยู่
คนเดียว เธอคิดอยูส่กัครู่ก่อนท่ีจะหยบิโทรศพัทมื์อถือออกมาและ
ส่งขอ้ความไปหาเพื่อนเธอในชั้นเรียนของการบริหารธุรกิจ 

“เส่ียวหยามีเดก็ช่ือหวงัเสียนอยูใ่นชั้นเรียนของคุณหรือไม่?” 



“หวงัเสียนใช่ไหมเกิดอะไรข้ึนเหรอ? ใช่!เขาอยูช่ั้นเรียนเดียวกบัฉนั
เอง หวงัเสียนเขาไล่ตามจีบเธอหรือไม่ ไม่น่าใช่เขาเป็นเดก็ท่ีเกบ็ตวั
มาก?” ประมาณสามสิบวนิาทีขอ้ความตอบกลบักป็รากฏข้ึนท่ี
โทรศพัทก์วนซูชิง 

“เกบ็ตวั?” กวนชูชิงเห็นเซียวยา่ตอบขอ้ความมาและพยกัหนา้อยา่ง
ระมดัระวงัตอบวา่ “ไม่เขาคนน้ีช่วยฉนัจากปัญหายุง่ยากบางอยา่ง 
และเขากดู็ดีและมีเสน่ห์มาก” 

“อืม ช่วยคุณจากปัญหาใหญ่เหรอ ฉนัรู้จกัเขานิดหน่อยหน่ะแฟน
ของฉนัอยูห่อพกัเดียวกนั ครอบครัวเขาค่อนขา้งมีปัญหาเขาอาศยัอยู่
กบันอ้งสาวเพียงสองคนไม่มีใครดูแลพวกเขา เขาเรียนไปตอ้ง
ทาํงานไปเพราะตอ้งรับผดิชอบค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
และค่าครองชีพของตวัเขาเองกบันอ้งของเขาดว้ย และตวัเขากไ็ม่
ค่อยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มของมหาลยั เลยเพราะตอ้งทาํงาน
นอกเวลาน่าสงสารมาก “ 

“น่าสงสาร?” กวนชูชิงเห็นคาํตอบของเซียวหยาสบัสนเลก็นอ้ยใน
เม่ือวนัน้ีเขาไปท่ีอ้ีปิงเพื่อทานอาหาร 

“มีคนน่าสงสารคนไหนบา้งท่ีจะไปกินอาหารท่ีร้านอ้ีปิง?” กวนชูชิง
รู้สึกงงงวยแลว้ตอบวา่ “โอเคฉนัรู้แลว้ฟังจากเธอแสดงวา่เขาน่าจะ
เป็นคนดี” 



“นางฟ้าผูใ้จดี เธอคิดจะชอบเขาจริง ๆ เหรอฉนัวา่เธอคิดใหม่อีก
รอบดีกวา่!” 

“อยา่คิดไปไกล ฉนัแค่อยากรู้นิสยัเขาเท่านั้น” หวงัเสียนไม่ทราบวา่
เทพธิดาแห่งมหาลยักาํลงัสอบถามเก่ียวกบัตวัเขา 

ในเวลาน้ีเขามาท่ีหอพกัและลอ็คหอ้งจอ้งมองปลาทองแปดตวัในตู้
ปลา 

“ฉนัไม่รู้วา่การใชพ้ลงังานจะเยอะหรือเปล่า” หวงัเสียนหยบิปลา
ทองข้ึนมาและเขากเ็ขา้สู่จิตสาํนึก 

เขาใชพ้ลงัมงักรเขา้สู่ร่างของปลาทองสีดาํสลบัขาวโดยตรง ปลา
ทองน้ีเรียกวา่ หลนัเฉา ราคา 120 หยวนซ่ึงค่อนขา้งแพง 

เขากาํลงัเตรียมท่ีจะเปล่ียนปลาทองใหเ้ป็นตวัท่ีมีค่าท่ีสุดในหมู่ปลา
ทองดงันั้นเขาจึงจาํเป็นตอ้งเลือกปลาทองทั้งหมดท่ีซ้ือมาใหค้ลา้ย
กบัสีของปลาทองรีแคป๊บราวออเรนดา้ 

พลงังานมงักรเขา้สู่ร่างกายของปลาทองและมีส่วนท่ีสามารถควบคุม
ไดป้รากฏข้ึนมา 

รอยยิม้จาง ๆ ปรากฏบนใบหนา้ของหวงัเสียน มงักรมีอาํนาจควบคุม
สตัวน์ํ้ าไดแ้ทจ้ริง พลงัมงักรนั้นสามารถทาํใหป้ลาววิฒันาการและ
ปรับเปล่ียนสภาพได ้



เขาหยบิโทรศพัทมื์อถือออกมาแลว้ปรับใหสี้และขนาดลาํตวัใหเ้ขา้
กบัภาพของปลาทองรีแคป๊บราวออเรนดา้ 

“สาํเร็จ” หวงัเสียนเห็น ปลาทองรีแคป๊บราวออเรนดา้ ท่ีถูกดดัแปลง
ใบหนา้ของเขาแสดงความต่ืนเตน้ ปลาทองรีแคป๊บราวออเรนดา้ ซ่ึง
ไดรั้บการดดัแปลงจากพลงังานมงักรนั้นมีความสวยงามมากกวา่ใน
ภาพเสียอีก นอกจากน้ีมนัยงัมีออร่าจาง ๆ และแสดงถึงความสวยงาม
มีเสน่ห์และสูงค่ามากกวา่ปลาทองทัว่ไป 

นอกจากน้ีปลาทองรีแคป๊บราวออเรนดา้ น้ีดูดีมากแมแ้ต่ในหมู่ปลา
ทองรีแคป๊บราวออเรนดา้ ดว้ยกนัมนัยงัเป็นปลาท่ีดีท่ีสุด 

“มนัสวยมากอยา่งไรกต็ามการอพัเกรด ปลาทองรีแคป๊บราวออเรนดา้ 
หน่ึงคร้ังทาํใหห้มด พลงังานสองแตม้การใชพ้ลงังานค่อนขา้งสูง แต่
ถา้ฉนัจะอพัเกรดปลาท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เช่น ปลามงักร และ ปลา
คาร์ฟ อาจตอ้งใชพ้ลงังานมากถึงยีสิ่บหรือสามสิบหน่วย”  

หวงัเสียนขมวดค้ิวเลก็นอ้ย เขาไดรั้บพลงังานมงักรมาเพียงยีสิ่บหน่วย
หลงัจากกินปลาจาํนวนนบัพนัในทะเลสาบของมหาลยั หลงัจากช่วย
กวนซู่ชิงในช่วงบ่ายเขากเ็หลือเพียงสิบเกา้แตม้เท่านั้น  

“มาหาเงินก่อนเถอะฉนัสามารถรวบรวมพลงัมงักรโดยการกินปลา
ในทะเลสาบหรือมหาสมุทรนอกจากนั้นฉนัยงัสามารถรวบรวมมนั
ไดด้ว้ยการฝึกฝนและเพาะปลูก”  



หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง เงินยงัคงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับเขา  

เขาอพัเกรดต่อไปโดยใช ้พลงังานมงักร ในไม่ชา้ รีแคป๊บราวออเรนดา้ 
กถู็กสร้างข้ึนทั้งหมด 

เม่ือมองดู รีแคป๊บราวออเรนดา้ ท่ีมีชีวติชีวาและวอ่งไวในตูป้ลา
ความต่ืนเตน้ทาํใหใ้บหนา้ของเขาเตม็ไปดว้ยรอยยิม้ 

“แปดปลาทอง! ถา้เราขายตามราคาตลาดปัจจุบนั ปลาเหล่าน้ีจะมี
มูลค่ามากกวา่สองลา้น”  

ดวงตาของหวงัเสียนสวา่งข้ึน หากเขาสามารถไดรั้บสองลา้นจริง ๆ 
เขาจะไม่ตอ้งทาํงานนอกเวลาในอนาคต เขายงัสามารถทาํให้
นอ้งสาวของเขาสนุกกบัชีวติในมหาวทิยาลยัของเธอไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ช่ือ: หวงัเสียน 

เผา่พนัธ์ุ: มนุษย ์(สามารถแปลงเป็นมงักรได)้ 

ระดบั: ขั้น 1 

พลงังานมงักร: 3/1000 

ความสามารถพิเศษ: -ปกครองสตัวน์ํ้ า (สตัวน์ํ้ าทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่
ระดบัความสามารถของคุณ) 



-กลืนกินส่ิงมีชีวติ (เพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักร) 

ระบบการฝึกฝน(เพาะปลูก): ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

“พลงังานมงักรเสียไป 16 หน่วยและฉนัรู้สึกวา่ฉนัอ่อนแออยา่งเห็น
ไดช้ดัฉนัตอ้งฝึกฝนใหดี้และพยายามเพิ่มระดบัเป็นระดบัท่ีสอง
โดยเร็วท่ีสุด แลว้ฉนัจะกลายเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ และมีวงัมงักรเป็น
ของตวัเอง “ 

หวงัเสียนมองดูขอ้มูลของเขาและมีแสงประกายแสงในดวงตาของ
เขา 

เขากระโดดข้ึนไปท่ีเตียงแลว้นัง่ลงทนัที 

บ่มเพาะพลงัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ และนาํพาพลงัมงักรเขา้สู่ร่างกาย  

  



ตอนท่ี 7 การบ่มเพาะพลังมงักรศักดิ์สิทธ์ิ 

“ไม่เลวเลยฉนัไดรั้บ พลงังานมงักร 20 คะแนนหลงัจากหน่ึงคืนของ
การฝึกฝน” 

เชา้วนัรุ่งข้ึนหวงัเสียนจอ้งมองท่ีระดบัพลงังานมงักรท่ีเขาไดรั้บ
ตลอดทั้งคืนดว้ยความต่ืนเตน้ถา้ระดบัความเร็วในการฝึกของเขา
คงท่ีมนัจะใชเ้วลาหา้สิบวนัในการเล่ือนระดบัข้ึนไปสู่ระดบัท่ีสอง
จากการเปล่ียนแปลงของ พลงัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ  

เขาจะสามารถเขา้ถึงการแปลงแรกจากเกา้ระดบัการเปล่ียนแปลง
คร้ังแรกของการเปล่ียนแปลงมงักรอนัศกัด์ิสิทธ์ิสามารถทาํใหห้วงั
เสียนท่องไปในมหาสมุทรและดาํด่ิงลงสู่ทะเลลึกไดเ้ขาจะเป็นมงักร
ท่ีโตข้ึนไม่ใช่ลูกมงักรขนาดฝ่ามืออีกต่อไป 

“มนัยงัคงอีกสกัพกั หลงัจากหาเงินไดเ้ยอะเพียงพอแลว้ฉนัจึงจะค่อย
ออกไปท่ีทะเล” 

ในขณะท่ีหวงัเสียนกาํลงัใชค้วามคิดของเขาอยูเ่ขากอ็าบนํ้าแต่งตวั
ไปดว้ย 

“ฉนัจะข่ีสกู๊ตเตอร์ของ ตงไห่ ไปดีกวา่”  

หลงัจากมีความคิดบางอยา่งเขาหยบิกญุแจรถท่ี ตงไห่ เคยใหเ้ขาไว้
ก่อนท่ีจะปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 



หวงั ตงไห่ เป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของหวงัเสียน พวกเขาสนิทกนัมาก
น่าจะเป็นเพราะพวกเขาใชน้ามสกลุเดียวกนั 

หวงั ตงไห่ เป็นคนในทอ้งถ่ิน รู้วา่หวงัเสียนยากจนเขาคอยช่วยเหลือ
หวงัเสียนบ่อยคร้ัง ส่ิงท่ีน่าจดจาํท่ีสุดคือหวงั ตงไห่ แอบพาหวงัเสียน
ไปยงัหอ้งซาวน่าครบวงจรแห่งหน่ึงท่ีมีหญิงสาวขายบริการ  

หลงัจากท่ีรู้วา่เขายงับริสุทธ์ิในท่ีสุดหวงัเสียนกแ็อบหนีเขากลบัมา
อยา่งเงียบ ๆ โดย หวงั ตงไห่ ไม่รู้  

ดว้ยท่ีวา่เขาเป็นคนอวบอว้นและข้ีเกียจเลก็นอ้ย นกัเรียนคนอ่ืนจะ
ซ้ือจกัรยานสาํหรับใชใ้น มหาลยั แต่เขาบอกวา่เขาข้ีเกียจเกินกวา่จะ
ป่ันมนัได ้ดงันั้นเขาจึงซ้ือสกู๊ตเตอร์ 

หวงัเสียนห้ิวตูป้ลาของเขาเดินลงบนัได ฝนหยดุแลว้ตั้งแต่เม่ือคืน 
เม่ือดวงอาทิตยส่์องแสง อากาศฤดูร้อนหลงัพายฝุนสงบ ไดพ้ดัพา
เอากล่ินดินและหญา้ทาํใหรู้้สึกสดช่ืน 

หวงัเสียนมาท่ีจอดรถและสตาร์ทเคร่ืองยนตข์องสกู๊ตเตอร์ของหวงั 
ตงไห่สกตูเตอร์ของเขามีขนาดใหญ่กวา่เม่ือเทียบกบัสกตูเตอร์ของ
คนอ่ืน  

คนอว้นอยา่งหวงั ตงไห่ สามารถข่ีสกู๊ตเตอร์น้ีไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 



หวงัเสียนวางตูป้ลาบนท่ีพกัขาและขบัรถไปท่ีตลาดดอกไมแ้ละนก 

“ฉนัหวงัวา่ฉนัจะสามารถขายพวกมนัไดท้ั้งหมด” 

หวงัเสียนยิม้ตลอดการเดินทาง 30 นาทีจากมหาลยัของเขาไปยงั
ตลาดดอกไมแ้ละนกการข่ีของเขาปกติดีและมัน่คงในขณะเดียวกนั
เขากต็อ้งคอยจบัประคองตูป้ลาไปดว้ย 

“ใกลถึ้งแลว้” 

หวงัเสียนมองไปท่ีดา้นหนา้ของเขาและสงัเกตเห็นฝงูชนจาํนวนมาก
ท่ีตลาดดอกไมแ้ละนก  

นอกจากน้ีเขายงัพบรถยนตจ์าํนวนมากท่ีมีป้ายทะเบียนรถท่ีไม่ใช่
ของทอ้งถ่ินขบัรถเขา้มาดูเหมือนวา่หลายคนกาํลงัเขา้ร่วมงาน 
มหกรรมปลาทอง 

หวงัเสียนเร่งความเร็วเลก็นอ้ยขณะท่ีเขาขบัรถไปท่ีตลาดดอกไม้
และนกผา่นช่องทางขา้งถนนปกติ 

“บรูมมม ๆ !บรูมมม ๆ !” 

ทนัใดนั้นเขากไ็ดย้นิคาํรามดงัสนัน่จากทางดา้นหลงั  

จากนั้นไม่นานหวงัเสียนกเ็ห็นรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่สามส่ีคนั
พุง่เขา้มาจากทางแยกดว้ยความเร็วท่ีไม่นอ้ยกวา่ 80 กม. ต่อชัว่โมง 



หวงัเสียนสงัเกตวา่รถจกัรยานยนตใ์หญ่ส่ีคนักาํลงัพุง่เขา้หาเขาดว้ย
ความเร็ว 

“บรูมมม ๆ !” 

“ฮ่าฮ่าขอโทษนะ ฉนัถึงก่อน!” 

ในเวลาน้ีมอเตอร์ไซคค์นัใหญ่แถวหนา้เบรกอยา่งรวดเร็วและรถก็
หยดุ คนข่ีหวัเราะออกมาดงั ๆ ขณะท่ีถอดหมวกกนัน็อคออกส่วน
คนัอ่ืน ๆ ท่ีเหลือกเ็บรกและหยดุอยา่งรวดเร็วเช่นกนั 

“โอ…้ไม่นะ.” 

รถใหญ่คนัหน่ึงไม่สามารถเบรกใหห้ยดุไดแ้ละล่ืนไถลไปในทนัที
ถนนยงัเปียกหลงัจากฝนตกมาทั้งคืน ดงันั้นจกัรยานยนตจึ์งพุง่เขา้มา
ในทิศทางของหวงัเสียน 

หวงัเสียนตกใจเลก็นอ้ย เขากระโดดหลบไปดา้นขา้งอยา่งรวดเร็ว
เม่ือรถพุง่เขา้มาทางเขา 

“ปัง!” 

สกตูเตอร์ท่ีเขานัง่อยูน่ั้นถูกชนกระเดน็ออกไปสามถึงส่ีเมตร  

หลงัจากรถจกัรยานยนตช์นสกู๊ตเตอร์มนักห็ยดุลง 

“แยจ่ริง มอเตอร์ไซคฉ์นัมนัล่ืน!” 



ชายหนุ่มคนหน่ึงข่ีจกัรยานยนตถ์อดหมวกแลว้พดูอยา่งอาย ๆ เขาลง
จากมอเตอร์ไซคแ์ละตรวจสอบดา้นหนา้ของจกัรยานยนตข์องตวัเอง 
เม่ือเห็นวา่มีความเสียหายไม่มากเขากถ็อนหายใจโล่งอก  

“โชคดีท่ีจกัรยานยนตข์องฉนันั้นไม่เสียหาย!” 

ใบหนา้หวงัเสียนแสดงความโกรธเม่ือชายหนุ่มไม่สนใจรถสกตูเตอร์
ท่ีเขาชนและตรวจสอบรถจกัรยานยนตข์องตวัเขาเองในขณะท่ีเขา
ลงจากจกัรยานยนต ์ 

ถา้หากหวงัเสียนไม่ไดมี้พลงัมงักรเขาอาจหลบไม่พน้จากการถูกชน 

“ไม่นะ ปลาทองของฉนั” 

หวงัเสียนตกใจจนหนา้เสียกเ็ม่ือเขาเห็นตูป้ลาของเขาตกแตก 

ตูป้ลาแตกและปลาทองรีแคป๊บราวออเรนดา้ ทั้งหมดกาํลงัด้ินอยูบ่น
พื้นสองตวัถูกทบัอยูใ่ตล้อ้รถและตายสนิท อีกส่ีตวันั้นกใ็กลต้ายแลว้
เช่นกนั 

หวงัเสียนแทบอยากจะร้องไหเ้ม่ือเขามองไปท่ีชายหนุ่มผูท่ี้ทาํราว
กบัวา่ไม่มีอะไรเกิดข้ึน เขาเดินไปท่ีชายหนุ่ม  

“คุณขบัรถแบบนั้นไดอ้ยา่งไรและคุณไม่คิดจะดูสกตูเตอร์ของฉนั
หลงัจากท่ีคุณชนจนลม้ลง” 



“เอ่อ?”  

ชายหนุ่มหนัไปทางสกู๊ตเตอร์ท่ีลม้อยูบ่นพื้นทนัทีท่ีเขาไดย้นิหวงั
เสียน 

“โอเค นอ้งชายฉนัขอโทษสกตูเตอร์ของคุณราคาเท่าไหร่บอกฉนัมา
ฉนัจะชดเชยใหคุ้ณ”  

ชายหนุ่มพดูพร้อมกบัยิม้และเขาไม่สนใจสกตูเตอร์อยา่งจริงจงั 

“มีอะไรหรือเปล่านายไม่ไดช้นใครบาดเจบ็ใช่ไหม?”  

ในขณะเดียวกนัชายหนุ่มอีกคนท่ีอยูข่ี่รถมอเตอร์ไซคอี์กคนักม็าจาก
ดา้นหลงัและสอบถามเพื่อนของเขา 

“ไม่เป็นอะไรแค่ชนสกู๊ตเตอร์…คุณภาพของ ฮาร์เล่ย-์เดวดิสนั ท่ีสัง่
ประกอบโดยเฉพาะน้ีแขง็แรงมาก”  

ชายหนุ่มตอบอยา่งอารมณ์ดีขณะท่ีเขาหนัหลงักลบัมาพดูหวงัเสียน
จอ้งไปท่ีชายหนุ่มท่ีไม่สนใจอะไรเลย เขาตรงไปท่ีชายหนุ่ม 

“เฮ ้คุณจะไม่ชดเชยส่ิงท่ีคุณทาํเสียหายหรือ?” 

“หืม?” ชายหนุ่มมองไปท่ีหวงัเสียนและยิม้พดูวา่  

“ฉนัจะจ่ายใหแ้น่นอนมนัเป็นแค่สกู๊ตเตอร์เองบอกราคามาสิ” 



“เฮไ้ม่ใช่แค่สกู๊ตเตอร์เท่านั้นปลาทองของฉนัดว้ย” หวงัเสียนตอบ
อยา่งเมินเฉย 

“ปลาทอง? ฮ่าฮ่ามีปลาทองดว้ยงั้นเหรอ? กแ็ค่ตั้งราคามา” 

เม่ือไดย้นิแลว้ชายหนุ่มกห็วัเราะเบา ๆ แลว้ควกัเงินออกจากกระเป๋า
ของเขาประมาณหา้ถึงหกใบในขณะท่ีเขาพดูเขานาํเงินทั้งหกใบส่ง
ให ้กบัหวงัเสียน 

“น่ีประมาณหกพนัหยวนน่ีน่าจะพอแลว้” 

“หกพนั?” หวงัเสียนมองดูเงินในมือของเขาแลว้ส่ายหนา้พดูวา่  

“มนัไม่สามารถซ้ือแมก้ระทัง่หางปลาของฉนัได”้ 

“คุณพยายามท่ีจะแบลค็เมลห์รือไง?” ชายหนุ่มถามดว้ยสายตาเยน็ชา
ขณะท่ีจอ้งหนา้เขา 

“อะไรนะคุณกาํลงัพยายามจะโกงพวกเราเหรอ?”  

ชายหนุ่มอีกสามคนกเ็ดินเขา้มาในเวลาน้ีและท่ีจอ้งมองหวงัเสียน
ดว้ยสายตาไม่เป็นมิตรบางคนท่ีปากทางเขา้ตลาดดอกไมแ้ละนกเดิน
ออกมามุงดูดว้ยความอยากรู้ เม่ือพวกเขาเห็นอุบติัเหตุ 

“หนุ่มนอ้ย ไม่ตอ้งมองฉนักรู้็วา่ หกพนัหยวนนั้นมากเกินพอท่ีจะ
ชดใชส้กู๊ตเตอร์ของคุณและปลาทองท่ีน่าสมเพชน่ี”  



ชายหนุ่มกล่าวขณะท่ีเขามองดูหวงัเสียนและจอ้งมองเขา และเขาช้ี
ไปท่ีหวงัเสียนดว้ยความไม่พอใจ  

“รับเงินไปในขณะท่ีคุณสามารถทาํไดมิ้ฉะนั้นคุณจะไม่ไดรั้บแมแ้ต่
เซ็นตเ์ดียว” 

“ดูเหมือนวา่ชายหนุ่มท่ีข่ีมอเตอร์ไซคค์นัใหญ่จะชนเขา้กบัรถสกู๊ต
เตอร์ของเดก็หนุ่ม” 

“เขาไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอ ถา้เขาไม่เป็นไรหกพนักน่็าจะพอกบั
ค่าเสียหายแลว้นะ” 

“มนัคือ ฮาร์เล่ย-์เดวดิสนั รถจกัรยานยนตน์ั้นเจ๋งมากมนัตอ้งมีราคา
แพงมาก” 

ในเวลาน้ีคนดูโดยรอบกาํลงัซุบซิบพดูคุยขณะท่ีกลุ่มของเซียนกบั
คู่กรณีกาํลงัตกลงกนัอยู ่

“คุณจะชดใชฉ้นัดว้ยเงินเพียงหกพนัเหรียญเน่ียนะ”  

หวงัเสียนเยาะเยย้ชายหนุ่ม เขาหนัไปจบัสกตูเตอร์ยกข้ึนตั้งและจบั
ปลาทองรีแคป๊บราวออเรนดา้ ข้ึนมาดู 

  



ตอนท่ี 8 ปลาทองและมอเตอร์ไซค์ 

หวงัเสียนวางปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ บนแผน่กระจกของตู้
ปลาท่ีแตก แลว้เดินตรงไปท่ีชายหนุ่ม  

“ปลาทองแปดตวัฉนัเกรงวา่ราคาหกพนัท่ีคุณใหน้ั้นยงัไม่เพียงพอ
ต่อค่าเสียหายเลย ฉนัจะเรียกตาํรวจมา แลว้ใหพ้วกเขาเป็นคนจดัการ
กบัอุบติัเหตุคร้ังน้ี” หวงัเสียนมองชายหนุ่มและพดูอยา่งเยน็ชา  

ชายหนุ่มท่ีอยูต่รงหนา้เขาแสดงท่าทางเยอ่หยิง่เกินไป หากเขาขอโทษ
ทนัทีท่ีเขาลงมาจากรถหรือแสดงออกถึงการสาํนึกผดิจริง ๆ หวงั
เสียนอาจไม่คิดจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรมากมายกบัเขา ทา้ยท่ีสุด
ส่ิงท่ีเขาตอ้งทาํกคื็อการใชพ้ลงังานมงักรไป 16 แตม้ซ่ึงเขาสามารถ
หามาทดแทนไดต้ลอด 

อยา่งไรกต็ามชายหนุ่มคนน้ีเขาเป็นคนท่ีหยิง่ยโสและหวงัเสียนยอ่ม
ไม่ยอมปล่อยเร่ืองน้ีใหม้นัผา่นไป  

แต่ส่ิงท่ีเขาไม่รู้ในขณะน้ีกคื็อเขาค่อย ๆ ไดรั้บอิทธิพลตามธรรมชาติ
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงศกัด์ิศรีและเกียรติของมงักรนั้น
ถือวา่สูงส่งมาก  

“ไม่เป็นไรคุณแค่พยายามเรียกร้องราคาใหสู้งข้ึนเท่านั้นเอง เอาอยา่ง
น้ีมอเตอร์ไซคคุ์ณมีค่าใชจ่้ายเท่าไหร่และปลาทองตวัเลก็ ๆ ของคุณ



มีค่าใชจ่้ายเท่าไหร่ฉนัจะชดเชยคุณใหม้ากท่ีสุด” ชายหนุ่มเดินไปและ
พดูอยา่งเยอืกเยน็เม่ือเขาเห็นหวงัเสียนหยบิโทรศพัทมื์อถือออกมา 

“เฮ.้.เดก็เหลือขอกาํลงัมองหาปัญหาเหรอ?” กลุ่มชายหนุ่มหลายคน
ท่ีอยูข่า้งหลงัเขาเดินไปและลอ้มรอบหวงัเสียนในทั้งส่ีทิศทาง  

“เฮ.้.เฮ.้.อยา่ใจร้อนน่าค่อย ๆ มาคุยกนัและตกลงเร่ืองน้ีอยา่งใจเยน็
กนัเถอะ” ชายชราท่ีดา้นขา้งเห็นความวุน่วายท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนรีบ
เดินเขา้ไปและบอกกล่าวดว้ยความปรารถนาดี  

“หนุ่มนอ้ยดูจากค่าความเสียหายของเธอ ฉนักคิ็ดวา่มนัเหมาะสม
ชายหนุ่มเหล่าน้ีกไ็ม่ไดไ้ร้เหตุผลพวกเขากจ็ะชดเชยใหคุ้ณใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมอยา่โลภมากนกัเลย”  

หวงัเสียนเหลือบมองไปท่ีชายชราก่อนท่ีจะเปล่ียนสายตาของเขา
กลบัมาจอ้งมองชายหนุ่มทั้งส่ีคนท่ีลอ้มรอบตวัเขา  

ฉนัไม่ตอ้งการใหพ้วกนายชดเชยฉนัใหก้บัมอเตอร์ไซคท่ี์เสียหาย 
แต่ปลาทองของฉนั… 

หวงัเสียนหยดุวาง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ แปดตวัของเขาลงบนพื้น
เขามองไปท่ีพวกเขาอยา่งเยน็ชาก่อนจะพดูต่อ “คุณตอ้งชดเชยใหฉ้นั 
สาํหรับปลาทองของฉนั มีทั้งหมดแปดตวั เรดแคป๊บราวออเรนดา้ 



สาํหรับคุณค่าและราคาของปลาแต่ละตวัพวกคุณสามารถคน้หามนั
ทางออนไลน์ไดด้ว้ยตวัคุณเอง”  

“ช่างพดูอะไรโง่ ๆ เรดแคป๊บราวออเรนดา้ เหรอมนัคืออะไร อยา่พดู
เหลวไหลต่อหนา้ฉนัจะไม่ยอมฟังเร่ืองเพอ้เจอ้ของนายและฉนัจะไม่
เพิ่มราคาใหน้ายแมแ้ต่หยวนเดียว” ชายหนุ่มช้ีหนา้และพดูอยา่งเยน็
ชาหลงัจากเห็นวา่หวงัเสียนเหมือนพยายามเรียกร้องเงินเพิ่ม 

“อะไรนะ เรดแคป๊บราวออเรนดา้” อยา่งไรกต็ามชายชราท่ีเขา้มา
เป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียกต็กใจ เขาดูปลาทองขา้ง ๆ หวงัเสียน
แลว้รีบกม้ลงดูใกล ้ๆ ทนัที  

“น่ีคือ เรดแคป๊บราวออเรนดา้ จริง ๆ พวกมนัเป็นของจริง!” ชายชรา
อุทานดว้ยความตกใจ ในขณะท่ีเขาเห็นปลาทองในตูป้ลาท่ีแตก
หลงัจากเดินไปดู เขารู้สึกปวดใจเลก็นอ้ยก่อนท่ีจะตะโกนวา่  

“น่ีคือ เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ระดบัพรีเม่ียม! ปลาสองตวัน้ียงัดีอยู ่
เฮ…้รีบช่วยและดูแลพวกมนัสิ!”  

“เรดแคป๊บราวออเรนดา้…นัน่คือ เรดแคป๊บราวออเรนดา้ จริง ๆ 
หรือ?” ชายชราและชายวยักลางคนหลายคนยนือยูข่า้งหลงัฝงูชน
อุทานข้ึนขณะท่ีพวกเขาเดินเขา้ไปดูดว้ยความตกใจ  



“น่ีคือ เรดแคป๊บราวออเรนดา้ จริง ๆ พวกมนัเป็นเป็นปลาหายาก ระดบั
ขนุนางในหมู่ปลาทองดว้ยกนัส่ิงท่ีน่าเสียคือปลาทองสองตวัถูกทบั
จนข้ีแตกตาย”  

“เม่ือมองดูจากรูปร่างสีสนัของปลาพวกน้ี พวกมนัอาจจะไดรั้บการ
พิจารณาวา่เป็นหน่ึงใน เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ท่ีดีท่ีสุดแต่ละตวั
อาจจะมีค่าอยา่งนอ้ย 3-4 หม่ืนหยวน” จีนมุงบางคนอุทานและส่าย
หวัเม่ือพวกเขาเดินไปและเห็นปลาทองพวกนั้นบนพื้น  

“3-4 หม่ืนหยวน” กลุ่มของชายหนุ่มผูย้นือยูข่า้ง ๆ ไดย้นิส่ิงท่ีชาย
ชราและคนอ่ืน ๆ พดู พวกเขาตกใจอยา่งสมบูรณ์เม่ือมองดูปลาทอง
ท่ีอยูบ่นพื้นดว้ยความไม่เช่ือ  

“ปลาเหล่าน้ี…ปลาทองเหล่าน้ีมีมูลค่า 3-4 หม่ืนหยวน เลยงั้นเหรอ”  

พวกเขาถามดว้ยความตกใจ  

“ไม่ใช่ทั้งหมดน่ี” ชายชราเงยหนา้ข้ึนแลว้พดูกบัชายหนุ่มกลุ่มหน่ึง
วา่ “ปลาแต่ละตวัมีค่าประมาณ3-4 หม่ืนหยวน ดูลกัษณะท่ีปรากฏ
ของพวกมนั ปลาพวกน้ีต่อตวัจะไม่ถูกกวา่ 35,000 อยา่งแน่นอน”  

“ปลาสองตวัน้ีบดทบัจนตายและเกลด็ของปลาทั้งส่ีตวัน้ีเสียหายปลา
ทั้งหกตวัจะมีราคาไม่ตํ่ากวา่สองลา้นหยวน” ชายชราตอบ  



“เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ยากมากท่ีจะผสมพนัธ์ุตอนน้ีมีตั้งแปดตวั
และปรากฏตวัในเวลาเดียวกนั…เป็นส่ิงท่ีโชคร้ายสาํหรับพวกมนั
จริง ๆ” เม่ือชายวยักลางคนพดูเขากส่็ายหวัอยา่งต่อเน่ือง  

มีคนมุงดูจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ พวกเขามาท่ีน่ีเพื่องานนิทรรศการ
ปลาทอง ในวนัน้ีและเป็นคนท่ีรักปลาทองโดยธรรมชาติแลว้พวก
เขาสามารถจดจาํขนุนางของสายพนัธ์ุปลาทอง เรดแคป๊บราวออ
เรนดา้ ไดอ้ยา่งดี 

เม่ือชายหนุ่มไดย้นิเสียงถอนหายใจของฝงูชนขากรรไกรของพวก
เขากอ็า้กวา้ง หวงัเสียนมองไปท่ีชายหนุ่มและพดูอยา่งเยอืกเยน็  

“ฉนัเช่ือวา่มนัเป็นการดีท่ีสุดท่ีจะใหต้าํรวจจดัการกบัเหตุการณ์น้ี”  

“คุณไม่สามารถจ่ายดว้ยเงินนอ้ยกวา่สองลา้นหยวนได ้มีการจดังาน
ปลาทองท่ีตลาดดอกไมแ้ละนกวนัน้ีมนัจะง่ายต่อการประเมินราคา
ความสูญเสีย ในเม่ือผูเ้ช่ียวชาญอยูท่ี่น่ีจาํนวนมากเพื่อใหพ้วกเขาทาํ
การประเมินราคา” ชายชราส่ายหวัแลว้พดูต่อวา่ “เฮ.้.เจา้หนุ่มคุณ
ควรระวงัใหม้ากข้ึนตอนท่ีขบัข่ีรถ” 

ชายหนุ่มอา้ปากคา้งดว้ยความไม่อยากจะเช่ือ กลุ่มชายหนุ่มท่ีอยูข่า้ง
หลงัเขายนือยูท่ี่นัน่ดว้ยความตกใจ พวกเขาไม่เคยคาดหวงัวา่ปลา
ทองท่ีพวกเขาฆ่าจะมีมูลค่าสองลา้นหยวน 



เม่ือชายหนุ่มเห็นหวงัเสียนหยบิโทรศพัทมื์อถือออกมาใบหนา้ของ
เขาเปล่ียนเป็นสีดาํ เหตุการณ์น้ีเป็นความผดิของเขาทั้งหมดและไม่
ตอ้งสงสยัเลยวา่คาํตดัสินขั้นสุดทา้ยจะเป็นอยา่งไร เขาตอ้งชดใช้
อยา่งนอ้ยสองลา้น 

อยา่งไรกต็ามเขาจะมีเงินจาํนวนมากนั้นไปไดอ้ยา่งไร? 

ถา้ผูอ้าวโุสในบา้นของเขารู้เหตุการณ์น้ีมนัจะเป็นหายนะท่ียิง่ใหญ่
สาํหรับเขายิง่กวา่น้ี  

“เฮ…้พี่ชายไม่ตอ้งโทรหาตาํรวจหรอกนะ” สีหนา้ของชายหนุ่ม
เปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วและเขาพดูกบัหวงัเสียนอยา่งร้อนรน  

“ฉนัตกลงท่ีจะไม่โทรเรียกตาํรวจกไ็ด ้แต่คุณตอ้งชดใชใ้หฉ้นั” หวงั
เสียนตอบกลบัมองเขาอยา่งเยน็ชา  

“ฉนั …” ชายหนุ่มมองกลุ่มชายหนุ่มดว้ยความอบัอาย  

“ชาร์น เรารวมเงินกนัแลว้ไดแ้ค่450,000 หยวนแค่นั้นเอง …”  

ชายหนุ่มคนท่ีอยูข่า้งหลงัเขาทาํอะไรไม่ถูกและมองเขาพร้อมพดูต่อ  

“ทาํไมนายไม่โทรไปท่ีบา้น…” 

“ฉนัทาํไม่ได”้ ชายหนุ่มส่ายหวัทนัที แน่นอนวา่เขาไม่สามารถปล่อย 
ใหค้รอบครัวรู้เร่ืองน้ีได ้เขามองไปท่ีหวงัเสียนเขากดัฟันของเขาแลว้
พดูวา่ “พี่ชายฉนัจะชดเชยใหคุ้ณดว้ยมอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ย ์ของฉนั”  



“มอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ย?์” หวงัเสียนยกค้ิวของเขาและหนัหนา้ไปทาง
มอเตอร์ไซคท่ี์มองเห็นอยูด่า้นขา้ง  

“มอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ย ์ของฉนัเพิ่งสัง่ทาํข้ึนมาเม่ือไม่นานมาน้ีและมี
มูลค่า 1.53 ลา้น” ชายหนุ่มกล่าวอยา่งไม่เตม็ใจ  

“มอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ย ์ราคา 1.53 ลา้น” หวงัเสียนขมวดค้ิวและสงสยั
ในขอ้อา้งของเขา  

“คุณสามารถตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซตท์างการนอกจากน้ีฉนัมีบนัทึก
คาํสัง่ซ้ือของฉนัท่ีน่ีดว้ย” ชายหนุ่มหยบิโทรศพัทมื์อถือออกมาแลว้
เปิดบนัทึก “รถจกัรยานยนต ์Harley น้ีเป็นรุ่นพิเศษท่ีทาํข้ึนเองของ 
Electra Glide โดยมีราคารวมอยูท่ี่ 1.53 ลา้น” 

“ถึงแมว้า่จะเป็น 1.53 ลา้นแต่กย็งัไม่เพียงพอนอกจากน้ียงัเป็น
รถจกัรยานยนตใ์ชแ้ลว้” หวงัเสียนพดู  

“ถา้เราแค่เอาค่าของปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ 6 ตวัราคาอยา่ง
นอ้ยกจ็ะอยูท่ี่ 2.2 – 2.3 ลา้น” ชายหนุ่มรู้สึกอบัอายกบัคาํพดูของ
หวงัเสียน เขาเดินไปท่ีกล่องเลก็ ๆ ของรถจกัรยานยนต ์Harley และ
หยบิกล่องข้ึนมา  

“ฉนัจะเพิ่มรองเทา้คู่น้ีดว้ย” ชายหนุ่มเปิดกล่องและเปิดเผยรองเทา้
หน่ึงคู่ “Nike MAG – แบค็ทูเดอะฟิวส์เจอร์ 2 มีเพียง 81 คู่ท่ีมีอยูท่ ัว่
โลกและแต่ละคู่มีค่าประมาณเจด็แสนหยวน”  



หวงัเสียนตกใจเลก็นอ้ยเม่ือเขามองดูรองเทา้คู่น้ีโดยไม่เช่ือ  

“ชาร์น นายหาซ้ือรองเทา้คู่น้ีอยา่งยากลาํบากตอนน้ีจะปล่อยไปเหรอ” 
ชายหนุ่มอีกคนอดไม่ไดท่ี้จะรู้สึกปากสัน่ อุบติัเหตุคร้ังน้ีเพียงคร้ัง
เดียวทาํใหเ้พื่อนของเขาแทบหมดตวั 

หวงัเสียนขมวดค้ิว ไม่วา่จะเป็นมอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ย ์1.5 ลา้นหรือ
รองเทา้ขนาด 700,000 สาํหรับเขามนักไ็ม่ไดย้อดเยีย่มอะไรเท่าเงิน
สด 

“ถา้คุณมีเงินคุณสามารถหาซ้ือมอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ย ์เม่ือไรกไ็ด ้แต่
คุณจะไม่สามารถหารองเทา้คู่น้ีไดอี้ก” ชายหนุ่มพดูอยา่งไม่เตม็ใจ  

“ถา้คุณตอ้งการเงินสดฉนัไม่มี และนอกจากน้ีปลาทองของคุณกมี็
มูลค่าสองลา้นเหมือนกนักบัมูลค่าของสินคา้ของฉนัท่ีรวมเขา้ดว้ยกนั”  

“เอาล่ะตกลง!” ถึงหวงัเสียนจะพยกัหนา้ แต่สีหนา้เขากแ็สดงความ
ไม่พอใจอยา่งชดัเจน 

  



ตอนท่ี 9 เปล่ียนปลาอีกคร้ัง 

“มอเตอร์ไซคแ์ละรองเทา้หน่ึงคู่” หวงัเสียนออกมาจากสาํนกังาน
บริหารยานพาหนะดว้ยสีหนา้หม่นหมองในขณะท่ีเขามองมอเตอร์ไซค์
ฮาร์เลยแ์ละรองเทา้ในมือ 

ชายหนุ่มคู่กรณีของเขา นาํเอาสินคา้มูลค่าสองลา้นหยวนเพื่อชดเชย
ใหแ้ก่เขาเพราะปลาทองมีมูลค่ามากกวา่สองลา้น มอเตอร์ไซคฮ์าร์เลย์
และรองเทา้คู่หน่ึงนั้น กถื็อวา่เป็นค่าชดเชยท่ีพอสมเหตุสมผล แมว้า่
ตวัเขาจะตอ้งการเงินสดมากกวา่กต็าม 

“แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีดีนั้นกคื็อปฏิกิริยาการตอบรับท่ีดีเก่ียวกบัปลาทอง
จากตลาดดอกไมแ้ละนก และฉนัควรจะสามารถขายปลาทองทั้งหมด
ของฉนัได”้ หวงัเสียนพึมพาํ 

ฝงูชนเร่ิมทวคูีณเม่ือผูค้นรอบ ๆ พวกเขาคน้พบเก่ียวกบัปลาทอง ท่ี
ถูกทบัตายภายใตล้อ้รถ  

ในเวลานั้นมีคนแสดงความสนใจท่ีจะซ้ือมนั แต่เขากลวัวา่ปลาท่ี
เหลือจะมีผลกระทบหลงัจากเกิดอุบติัเหตุ ดงันั้นเขาจึงไม่กลา้ขายมนั 

ต่อจากนั้นหวงัเสียนไดติ้ดตามชายหนุ่มไปยงัสาํนกังานบริหารยาน 
พาหนะเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิรถจกัรยานยนตฮ์าร์เลย ์ในขณะเดียวกนั



ชายหนุ่มกไ็ดเ้พิ่มการชดเชยใหเ้ขาเพ่ือใหเ้ขาจะไดรั้บใบขบัข่ี
รถจกัรยานยนตผ์า่นสายสมัพนัธ์บางอยา่ง 

“มอเตอร์ไซคค์นัน้ี…” หวงัเสียนจอ้งมองครู่หน่ึงก่อนท่ีเขาจะข้ึนข่ี
มนั 

เขารู้วธีิข่ีมอเตอร์ไซค ์แต่มอเตอร์ไซคค์นัน้ีเขาคิดวา่มนัใหญ่เกินไป
สาํหรับเขา หวงัเสียนสตาร์ทเคร่ืองยนตแ์ละมุ่งหนา้กลบัไปโรงเรียน
ดว้ยความระมดัระวงั 

“รถแรงมาก” หวงัเสียนบิดคนัเร่งเบา ๆ และรถจกัรยานยนตก์พ็ุง่
ออกไป 

ตอนน้ีเขาพยายามหาขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัมอเตอร์ไซค ์ฮาร์เลย ์คนัน้ี 

โดยทัว่ไปแลว้รถจกัรยานยนตฮ์าร์เลยส่์วนใหญ่มีมูลค่าประมาณสอง
สามแสนต่อคนั แต่หน่ึงในคุณสมบติัพิเศษของฮาร์เลยคื์อความสามารถ
ในการปรับเปล่ียนและสามารถแต่งเองตามแบบท่ีชอบได ้

ฮาร์เลยท่ี์สร้างข้ึนเองท่ีมีราคา 1.5 ลา้น 

คุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสุดสาํหรับรถจกัรยานยนตข์อง ฮาร์เลย ์
คือพวกเขาเท่ห์และโฉบเฉ่ียวอยา่งท่ีสุด ผูช้ายทุกคนท่ีข่ีมนัจะเตม็ไป
ดว้ยความรู้สึกถึงความพิเศษน้ี 



นอกจากน้ีรถจกัรยานยนตข์อง ฮาร์เล่ย ์ยงัปรากฏตวัในภาพยนตร์ 
บอ็กบสัเตอร์หลายเร่ืองของสหรัฐฯ 

หวงัเสียนรู้สึกไดถึ้งสายตาท่ีจอ้งมองมาจากคนเดินถนนเม่ือเขาข่ี
จกัรยานยนตไ์ปตามถนน  

ถึงอยา่งนั้นเขากช็อบมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลย ์นอ้ยกวา่รถยนต ์

หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง ทา้ยท่ีสุดแลว้รถยนตส์ามารถทาํหนา้ท่ีเป็น
เกราะป้องกนัสาํหรับผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารซ่ึงรวมถึงการบรรทุกส่ิงของ
ไดม้ากกวา่ในขณะท่ีรถจกัรยานยนตน้ี์นั้นอาจจะคล่องตวักวา่แต่
หลกั ๆ แลว้มนัใชใ้นการขบัข่ีเพื่อความเทห์ 

เขาเปรียบเทียบระหวา่งการเกิดอุบติัเหตุเขาจะกระเดน็ออกจาก
จกัรยานยนตแ์ละบาดเจบ็และเป็นอนัตรายมากกวา่การท่ีเขาจะขบั
รถยนต ์

ในการข่ีมอเตอร์ไซคค์นัใหญ่เช่นน้ีหวงัเสียนข่ีมนัอยา่งชา้ ๆ เพราะ
เขาเห็นคุณค่าชีวติของเขาเป็นอยา่งมาก 

อยา่งไรกต็ามเขาอยูใ่นอารมณ์สบาย ๆ ในวนัน้ีเพราะเขาไดพ้บวธีิท่ี
จะสร้างรายใหเ้ขาไดอ้ยา่งมากมาย 



“ชาร์นนายใหร้ถคนัท่ีนายโปรดปรานท่ีสุด และนายเพิ่งซ้ือรองเทา้ลิ
มิเตด็ท่ีนายเสาะหามานานกบัเขาและฉนัรู้วา่นายเกบ็เงินลาํบาก
ขนาดไหนขณะท่ีนายเรียนอยูใ่นต่างประเทศ” ชายหนุ่มเพื่อนคน
หน่ึงกล่าวกบัเขาท่ีทางเขา้สาํนกังานบริหารยานพาหนะ 

“ฉนัจะทาํอะไรไดอี้ก?” ชายหนุ่ม ตอบดว้ยท่าทางเซ่ืองซึม 

“อืม..มนัเป็นเร่ืองจริง” กลุ่มเดก็หนุ่มท่ีเหลือมองดูเขาดว้ยความสงสาร 
ตระกลูของเขาเป็นท่ีรู้จกักนัดีในเร่ืองความมีระเบียบวนิยัและยติุธรรม 
พอ่ของเขาจะไม่สนใจแมก้ระทัง่วา่จะเป็นลูกของเขาเองกต็าม เม่ือ
เขาก่อความผดิพลาดใด ๆ กต็อ้งโดนลงโทษตามกฎของตระกลู 
เม่ือก่อนเขาก่อปัญหาใหญ่ และพอ่ของเขาเตะเขาออกนอกประเทศ
เป็นเวลาสามปี ในท่ีสุดเขากพ็ึ่งจะกลบัมาได ้หากเขามีปัญหาอีกคร้ัง
เขาจะถูกส่งไปอีกคร้ังและไม่รู้จะกลบัมาไดเ้ม่ือไหร่ 

………. 

“ฉนัควรโทรหาเส่ียวหยแูละขอใหเ้ธอมาท่ีน่ีและเธอกไ็ม่จาํเป็นตอ้ง
ทาํงานนอกเวลาอีกต่อไป” หลงัจากท่ีหวงัเสียนจอดจกัรยานยนต์
หลงัหอพกัเขากน็าํรองเทา้คู่นั้นกลบัมาเกบ็ไวท่ี้หอ้งดว้ย 

ดว้ยความสามารถของเขาการทาํงานพิเศษของนอ้งสาวและตวัเขา
เองกไ็ม่จาํเป็นตอ้งทาํอีกต่อไป 



หวงัเสียนเขา้หอ้งของเขาแลว้โยนรองเทา้คู่นั้นไปไวท่ี้ขา้งเตียงของ
เขา แลว้เขากห็ยบิโทรศพัทอ์อกมาและโทรหานอ้งสาวของเขา 

“เส่ียวหย”ู 

“พี่เหรอ!.มีเร่ืองอะไรสาํคญัหรือเปล่าฉนักาํลงัสอนพิเศษนนันนั*1
อยู”่ เสียงของเส่ียวหยมูาจากโทรศพัท ์

“ฟังพี่พดูก่อนตอนน้ีเธอไม่ตอ้งทาํงานพิเศษนอกเวลาอีกต่อไปแลว้
มาหาพี่ไดเ้ลยพี่มีเงินมากพอสาํหรับค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของเราสองคน
มากเกินพอ” หวงัเสียนหวัเราะเบา ๆ ขณะท่ีเขาพดู 

“ไม่ไดห้รอกพี่ พอ่แม่ของนนันนัเพิ่งใหเ้งินค่าจา้งล่วงหนา้ใหฉ้นั
วนัน้ีนอกจากน้ีการสอนนนันนัเป็นงานท่ีฉนัชอบและสนุกกบัมนั
ดว้ยและฉนักบัเส่ียวเม่ยวางแผนท่ีจะไป มหาวทิยาลยัพร้อมกนั”  

เส่ียวหยอูธิบายแผนของเธอใหเ้ขาฟังทางโทรศพัท ์

หวงัเสียนยกค้ิวของเขาเลก็นอ้ย เส่ียวเม่ยเป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของ
เส่ียวหยแูละเซียวหยพูกัอยูท่ี่บา้นของเส่ียวเม่ยทั้งคู่ลงทะเบียนเรียน
ท่ีมหาวทิยาลยั เจียงเฉิง ดว้ยกนั 

“เอาล่ะงั้นพี่จะส่งเงินใหน้อ้งดงันั้นนอ้งไม่จาํเป็นตอ้งประหยดัพี่จะ
ทาํใหเ้ธอประหลาดใจเม่ือมาเรียน” หวงัเสียนพดูหลงัจากคิดอยูค่รู่หน่ึง 



“พี่ไม่ตอ้งหรอกฉนัยงัมีเงินอยู ่5,000 ถา้พี่โอนมาฉนักย็งัไม่ไดใ้ชอ้ยู่
ดี เอาล่ะฉนัตอ้งอธิบายคาํถามการเรียนกบั นนันนั ต่อในตอนน้ี” 

“โอเคจ๊ะ!” 

“แม่นอ้งสาวคนน้ีน่ี”  

หวงัเสียนส่ายหวัและหวัเราะ  

“เม่ือเธอมาอยูท่ี่น่ีพี่จะเตรียมของขวญัท่ีดีไวใ้หเ้ธอ” 

หวงัเสียนหวัเราะเบา ๆ ในขณะท่ีเขาตดัสินใจ 

ถา้ไม่ใช่สาํหรับชายหนุ่มคนนั้นฉนัน่าจะมีรายไดป้ระมาณสองลา้น
กวา่ ๆ ! 

มีแสงส่องประกายในดวงตาของหวงัเสียนขณะกาํลงัรวบรวมความคิด
ของเขา เขาตดัสินใจจะขายปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ในวนั
พรุ่งน้ีอีกคร้ัง 

ฉนัจะขายปลาทองอีกแค่คร้ังเดียวในวนัพรุ่งน้ี ไม่เช่นนั้นคนอ่ืน ๆ 
จะรู้สึกผดิปกติและสงสยัเอาไดถ้า้มนับ่อยเกินไป 

หวงัเสียนกาํลงัคิดวา่มนัคงจะดีถา้เขาทาํมนัแค่คร้ังเดียวหรือสองคร้ัง 
อยา่งไรกต็ามเขาจะดึงดูดความสนใจท่ีไม่พึงประสงคอ์ยา่งแน่นอน



ถา้เขายงัคงทาํมนัอยา่งต่อเน่ือง เขาจะเดือดร้อนไดแ้ละเขาไม่อยาก
ดึงดูดความสนใจจากคนรอบขา้งมากเกินไป 

หวงัเสียนคิดอยา่งถ่ีถว้น 

“ใชเ้วลาวา่งฝึกฝนต่อดีกวา่” 

หวงัเสียนนัง่ลงบนเตียงของเขาและเร่ิมฝึกฝนการบ่มเพาะพลงัมงักร
ศกัด์ิสิทธ์ิของเขา  

เขาสามารถสร้างรายไดห้ลกัลา้นดว้ยคะแนนจากพลงังานมงักร 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของระบบฝึกฝนมงักรและความสามารถ
ในการเปล่ียนเป็นราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิทาํใหห้วงัเสียนมีความมัน่ใจ
ในอนาคตของเขา 

ในอนาคตเขาจะไม่ตอ้งกงัวลกบัเร่ืองของเงินอีกต่อไปและเขาก็
สามารถมีชีวติท่ีอิสระและดีข้ึนได ้

คืนแห่งการฝึกฝนผา่นไปอีกหน่ึงคืน เม่ือเขาต่ืนข้ึนเขาอ่านขอ้มูล
จากระบบของตวัเขา 

ช่ือ: หวงัเซียน 

เผา่พนัธ์ุ: มนุษย ์(สามารถแปลงเป็นมงักรได)้ 



ระดบั: ขั้น 1 

พลงังานมงักร: 47/1000 

ความสามารถพิเศษ: -ปกครองสตัวน์ํ้ า (สตัวน์ํ้ าทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่
ระดบัความสามารถของคุณ) 

-กลืนกินส่ิงมีชีวติ (เพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักร) 

ระบบการฝึกฝน(เพาะปลูก): ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

“มากกวา่ส่ีสิบคะแนนของพลงังานมงักรฉนัรู้สึก ความแขง็แกร่ง
ของฉนัเติบโตข้ึนอยา่งมากมาย “ 

หวงัเสียนรู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงในร่างกายของเขาและเขากย็ิม้  

เม่ือพิจารณาถึงสภาพความแขง็แรงปัจจุบนัของเขา เขาอาจชนะการ
ต่อสูก้บัคนทัว่ ๆ ไปท่ีมีขนาดเท่า ๆ กบัเขาไดเ้จด็หรือแปดคน 

ฉนัจะไปหาปลาทองก่อน 

หวงัเสียนใชค้วามคิดและดูรองเทา้คู่ท่ีวางอยู ่ฉนัควรหาเวลาขายมนั
ออกไปดีกวา่ รองเทา้มูลค่า 7 แสน มนัแพงเกินไปท่ีจะใส่ … 

หลงัจากท่ีเขากา้วออกจากหอพกัเขายนือยูห่นา้รถจกัรยานยนตฮ์าร์
เลยพ์ร้อมกญุแจในมือของเขา มุมปากยิม้ข้ึนเลก็นอ้ย 



“ฮาร์เลยค์นัน้ียอดเยีย่มจริงถา้ฉนัข่ีคนัน้ีหลงัจากโรงเรียนเปิดมนัจะ
ฉนัคงจะเท่ห์ระเบิดไปเลย วะ่…ฮ่าฮ่าฮ่า” 

หวงัเซียงยิม้ขณะข่ีจกัรยานยนตแ์ละมุ่งหนา้ไปยงัถนนสายเก่า 

ฉนัจะหาอาหารเชา้กินก่อนล่ะกนั 

เขาเดินเขา้ไปในร้านอาหารเชา้ท่ีอยูใ่กล ้ๆ กบัร้านตูป้ลา หลงัอาหาร
เชา้เขาจึงเดินเขา้ร้านขายปลาทนัที 

“ฉนัจะซ้ือปลาทองสามตวัและ ปลามงักร สกัตวั” 

หวงัเสียนคิดวา่จะอพัเกรดปลามงักรใหเ้ป็น ปลามงักร ระดบัพรีเม่ียม
เพื่อใชใ้นการขายรอบสุดทา้ยของเขา  

ปลามงักร มีราคาสามพนัหยวนในขณะท่ีปลาทองมีราคาเพียงหา้สิบ
หยวน 

หวงัเสียนกลบัไปท่ีหอพกัของเขาอีกคร้ังเพื่ออพัเกรดปลาสวยงามส่ี
ตวัท่ีเขาเพิ่งซ้ือ 

“Premium Chilli Red Arowana ฉนัจะไม่ขายปลา Chilli Red 
Arowana ตํ่ากวา่ท่ีขายในออนไลน์ คือราคาสามลา้น!” 

หวงัเสียนมองไปท่ี Chilli Red Arowana ในตูป้ลาดว้ยดวงตาท่ีสดใส
ของเขา เกลด็ปลาสะทอ้นแสงสีแดงออกมาเปล่งประกายอยา่งมีระดบั 



ถา้เขาสามารถขายปลาน้ีออกไปไดเ้ขาจะไดไ้ม่ตอ้งสนเร่ืองเงินให้
ปวดหวัอีกต่อไปอีกต่อไปและจะไดมี้สมาธิกบัการฝึกฝนพลงัมงักร
ของเขา 

เพื่อท่ีเขาจะไดก้ลายเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิท่ีแทจ้ริงสามารถท่องไปทัว่
จกัรวาล 

  



ตอนท่ี 10 การขายปลา 

บรูมมม! บรูมมม! 

บนถนนวงแหวนรอบท่ี 2 ของ มหาลยั 

หวงัเสียนท่ีกาํลงัข่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ย ์เขามีกล่องโฟมท่ีผกูไวด้า้นหลงั
เบาะของเขาขณะท่ีเขาข่ีไปยงัท่ีตั้งของตลาดดอกไมแ้ละนก 

เพื่อป้องกนัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเม่ือวานน้ีไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกคร้ังเขา
ไดพ้ยายามหากล่องโฟมท่ีแขง็แรงมาใชส้าํหรับวนัน้ีและทาํใหแ้น่ใจ
วา่ปลาทองทั้งหา้และ ปลามงักร ไดรั้บการป้องกนัไวเ้ป็นอยา่งดี  

ในขณะท่ีเขาขบัรถแล่นไปตามถนนอยา่งมีความสุขและเขาอารมณ์
ดีมากจนแทบอยากจะกางแขนออกมาและร้องเพลงเลียนแบบหนงั
ฟอร์มยกัษชู์รั้กเรือล่ม มนัเป็นความรู้สึกท่ียากจะบรรยาย 

อยา่งไรกต็ามหวงัเสียนไม่ไดข้บัเร็วเกินไปและรักษาความเร็วไวท่ี้
ประมาณ 60 กม. / ชม.  

เป็นความรู้สึกท่ีดีมากในการท่ีข่ีมอเตอร์ไซคค์นัใหญ่ท่ีมีราคาสูงกวา่
1.5 ลา้นหยวน 

“โอ…้แยแ่ลว้..ฉนัลืมท้ิงมอเตอร์ไซคส์กตูเตอร์ของตงไห่ ไวใ้กลต้ลาด
ดอกไมแ้ละนกเม่ือวานน้ีและตอนน้ีมนัอาจจะหายไปแลว้กไ็ด ้



อยา่งไรกต็ามฉนัจะใหเ้ขาเอาฮาร์เลยข์องฉนัไปใชเ้ม่ือมหาลยัเปิด
เทอม” หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง เขาสามารถจินตนาการถึงความตกใจ
และดีใจของหวงั ตงไห่ ไดเ้ม่ือเขาเห็นรถฮาร์เลยค์นัน้ี 

ความเร็วของรถจกัรยานยนตน์ั้นเร็วกวา่การนัง่แทก็ซ่ีมาก หลงัจาก
นั้นประมาณสิบนาทีหวงัเสียนกม็าถึงทางเขา้ตลาดดอกไมแ้ละนก  

เม่ือมาถึงหวงัเสียนจอดรถฮาร์เลยข์องเขาไวใ้นท่ีจอดรถก่อนท่ีจะยก
กล่องโฟมและเดินเขา้ไปในตลาด  

“ผูค้นในวนัน้ีนอ้ยกวา่เม่ือวานมากเลย” 

หวงัเสียนมองผูค้นในตลาดดอกไมแ้ละนกและเห็นป้ายบอกทิศทาง
ต่าง ๆ เขามองป้ายบอกทางไปส่วนของการจดังานแสดงปลาทอง 
เขามุ่งหนา้ไปหามนัทนัที  

มหกรรมปลาทองจดัข้ึนท่ีใจกลางตลาดดอกไมแ้ละนก หลงัจากเขา้
สู่สถานท่ีนั้นแลว้หวงัเสียนสงัเกตวา่มีคนหลายร้อยคนอยูร่อบ ๆ  

ณ สถานท่ีนั้นมีป้ายโฆษณาท่ีใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัฟาร์มปลาทอง
และปลาทองท่ีจดัแสดงอยู ่ 

หวงัเสียนเดินต่อไปและเห็นตูป้ลาวางเรียงกนัอยูบ่นโตะ๊อยา่งประณีต 
ภายในตูป้ลามีปลาทองทุกชนิดและมีความสวยงามมาก  



ท่ีกลางโตะ๊มีตูป้ลาขนาดใหญ่อยูส่องตู ้ภายในตูป้ลามีปลาทองเพียง 
2-3 ตวัเท่านั้น  

หวงัเสียนเห็นวา่มีปลาทองเรดแคป๊บราวออเรนดา้ อยูใ่นนั้นสองตวั 
เขามองไปท่ีป้ายราคาท่ีดา้นขา้งซ่ึงมีเงิน 430,000 หยวน 

“เฮอ้.. ดูเหมือนวา่ฉนัจะคิดค่าเสียหายตํ่าเกินไปและสูญเสียคร้ังใหญ่
เม่ือวานน้ี”  

หวงัเสียนไม่พอใจอยา่งชดัเจนหลงัจากเห็นราคา เขามองไปรอบ ๆ 
ตวัเขาและเห็นปลาทองท่ีอยูใ่นช่วง 40,000 – 50,000 และบางตวัอยู่
ระหวา่ง 10,000 – 20,000  

เขามองไปรอบ ๆ ก่อนท่ีจะมุ่งไปท่ีเคาน์เตอร์บริการของฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ 

ในขณะน้ีมีคนอยูส่ี่หา้คนนัง่อยูห่นา้แผนกตอ้นรับ ในหมู่พวกเขามี
ชายวยักลางคนและวยัชรารวมถึงเจา้หนา้ท่ีสาวสวยรวมอยูด่ว้ย 

“สวสัดีครับผมรบกวนถามหน่อย… ผมจะทาํยงัไงถา้ผมตอ้งการจดั
แสดงปลาทองและขายท่ีน่ี?” หวงัเสียนถามเจา้หนา้ท่ีบริการ  

“เอะ๊…อะไรนะค่ะคุณตอ้งการแสดงและขายปลาทองของคุณ”  

พนกังานบริการมองเขาอยา่งไม่น่าเช่ือถือเลก็นอ้ยและสงัเกตวา่เขา
กาํลงัถือกล่องโฟมอยูใ่นแขนของเขา  



“ใช่ครับ” หวงัเสียนพยกัหนา้  

“หากคุณตอ้งการแสดงปลาทองของคุณและขายปลาทองคุณ คุณ
จะตอ้งมีใบรับรองคุณภาพฟาร์มปลาเป็นหลกัฐานฟาร์มท่ีเขา้ร่วม
ทั้งหมดสาํหรับงานแสดงสินคา้ของเราจะตอ้งเป็นฟาร์มเพาะพนัธ์ุ
ปลาทองท่ีมีช่ือเสียงและประสบความสาํเร็จประการท่ีสองคุณ
จะตอ้งมี ปลาทองท่ีมีค่าหากคุณสามารถปฏิบติัตามเกณฑไ์ดเ้รายนิดี
ท่ีจะจดัใหมี้จุดแสดงปลาสาํหรับคุณอยา่งไรกต็ามเราจะเกบ็ค่า
คอมมิชชัน่หากคุณทาํธุรกรรมใด ๆ แลว้เสร็จ”  

พนกังานบริการท่ีสวยงามยิม้ใหเ้ขาและตอบกลบั  

หวงัเสียนขมวดค้ิวเลก็นอ้ยเม่ือไดย้นิคาํอธิบายของเธอ  

“ผมมีปลาทองชั้นดีแต่ผมไม่มีใบรับรองคุณภาพจากฟาร์มปลา 
และ…”  

“ฟาร์มเพาะพนัธ์ุปลาทองท่ีไม่ตรงกบัเง่ือนไขของเราจะไม่ไดรั้บ
การยอมรับใหจ้ดัแสดงในงานมหกรรมปลาทองของเรา” ก่อนท่ีหวงั
เสียนจะสามารถพดูจนจบประโยคต่อไปได ้ชายวยักลางคนท่ีนอน
บนเกา้อ้ีกป็ฏิเสธเขาโดยตรง  

“ฉนัขอโทษดว้ยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี” 



บริการสาวยิม้และขอโทษหลงัจากไดย้นิส่ิงท่ีชายวยักลางคนพดู  

หวงัเสียนขมวดค้ิวเลก็นอ้ยพยกัหนา้และเดินออกไป  

“ชายหนุ่มคนน้ีถือกล่องโฟมมาท่ีน่ีเพื่อขอจุดแสดงนิทรรศการ…น่ี
ชดัเจนวา่เป็นเจา้ของร้านขายปลาทองตวัเลก็ ๆ ท่ีตอ้งการดึงดูดความ 
สนใจในการขายปลาทองของเขาคุณไม่ตอ้งใส่ใจกบัคนอยา่งเขา”  

“ค่ะ..ผูอ้าํนวยการ โจว” หวงัเสียนไดย้นิการพดูคุยของพวกเขาใน
ขณะท่ีเขากาํลงัจะเดินออกไป และเขาไม่นาํมนัมาใส่ใจและส่ายหวั
เบา ๆ แลว้เดินออกไป 

“ลืมมนัไปเถอะ ปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ของฉนัไม่จาํเป็น 
ตอ้งพึ่งงานของคุณเพื่อท่ีจะขายมนั” หวงัเสียนถือกล่องโฟมขนาด
ใหญ่ออกมา เขาหยดุท่ีทางเขา้และมองไปรอบ ๆ  

“ฉนัจะตั้งขายท่ีน่ีไดห้รือเปล่าเน่ีย?” หวงัเสียนกาํลงัมองและใช้
ความคิด ในสถานท่ีแห่งน้ีมีคนพลุกพล่าน ยอดเยีย่มมากเพราะใครก็
ตามท่ีตอ้งการจะเขา้ไปในงานจะตอ้งผา่นท่ีตรงน้ี และสถานท่ีเขาจะ
ตั้งขายปลานั้นเป็นริมถนนติดลานกวา้งและเปิดโล่งสามารถมองเห็น
ไดช้ดั และไม่กีดขวางทางเดินเขา้สู่งาน  

หวงัเสียนยิม้และวางกล่องลงดา้นขา้งหลงัจากนั้นเขากเ็ปิดฝากล่อง  



ปลามงักร สีเลือดแดงหน่ึงตวัและ ปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ 
หา้ตวั วา่ยวนอยูใ่นกล่องอยา่งสวยงาม 

ปลาหกตวัอยูใ่นกล่องเดียวกนัอาจจะคบัแคบเลก็นอ้ย แต่พวกมนักมี็
ชีวติชีวาและวา่ยนํ้าอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการดดัแปลงโดยใช ้พลงังาน
มงักร พลงัของพวกมนัแขง็แกร่งกวา่ปลาธรรมดาทัว่ไปมาก  

หวงัเสียนนัง่ยอง ๆ ณ จุดนั้นขณะท่ีมองคนเดินท่ีกาํลงัเดินไปรอบ ๆ  

“อืม…?” อาจเป็นเพราะเม่ือมองดูแลว้หวงัเสียนเหมือนพวกจ๊ิกโก๋
เลก็นอ้ย พร้อมกล่องโฟมขนาดใหญ่ขา้ง ๆ เขาและความจริงท่ีวา่คน
เดินผา่นไปมามองไม่เห็น ปลามงักร และปลาทองในนั้น และไม่มี
คนท่ีเดินผา่นเขา้มาใกล ้

“อ่ะแฮ่ม..อ่ะแฮ่ม” หวงัเสียนกระแอมเทสเสียงเบา ๆ ก่อนเปล่งเสียง
ตะโกนไปทางคนเดินเทา้เพื่อขายปลา “ปลามงักรและปลาทองชั้น
ดีจา้า…มาดูเร็ว ๆ เลยจา้าชา้หมดอดนะจ๊ะ” คนเดินถนนบางคนสงสยั
เลก็นอ้ยเม่ือพวกเขาเห็นวยัรุ่นตั้งร้านคา้ริมถนน หลงัจากเห็นกล่อง
โฟมขนาดใหญ่ขา้งเขาพวกเขาอดไม่ไดท่ี้จะรู้สึกสงสยัเลก็นอ้ย  

“ไปกนัเถอะไปดูหน่อยล่ะกนั วา่เขามีปลาทองชนิดใด” หญิงสาว
สวยคนหน่ึงพดูกบัชายหนุ่มดว้ยความอยากรู้ขณะท่ีมือของเธอคลอ้ง
กบัแขนของชายหนุ่ม 



“จะมีอะไรท่ีดีใหดู้ท่ีน่ีไดย้งัไงถา้อยากไดป้ลาทองดี ๆ สกัตวัเราลอง
ไปหาซ้ือปลาท่ีในจะดีกวา่” ชายหนุ่มตอบอยา่งอดไม่ได ้

“ไปดูกนัเถอะน่า” เดก็สาวสวยคนนั้นพดูและดึงแขนของชายหนุ่ม
ใหต้ามมา 

“มนัเป็นไปไม่ไดห้รอกปลาทองท่ีดีแบบไหนท่ีวางแผงขายริมถนน
และใส่ปลาขายในกล่องโฟมท่ีน่าเกลียดแบบน้ี?” ชายหนุ่มพดูดว้ย
ความหงุดหงิดใบหนา้แสดงออกวา่ไม่สบอารมณ์ขณะท่ีเขาเดินไป  

“วา้วสวยจงัเลยน่ีใช่ปลามงักรหรือเปล่า? และปลาทองพวกน้ีกส็วย
เกินไปแลว้!” สาวสวยคนนั้นอุทานขณะท่ีเธอนัง่ลงดูดว้ยความเบิก
บานใจ  

“ไม่จาํเป็นตอ้งต่ืนเตน้น่า” ชายคนนั้นกล่าวโดยไม่หนัมองดู และเขา
กไ็ม่สนใจท่ีจะดูภายในกล่อง “ปลาทองทั้งหมดภายในงานนั้นสวยงาม
และมีคุณค่าของสายพนัธ์ุท่ีมีช่ือ ฉนัวา่ตอนน้ีเราเขา้ไปดูท่ีในงานกนั
ดีกวา่ นัง่ดูสินคา้ตามริมถนนมนัดูไม่ดี” 

“แต่ฉนัรู้สึกวา่ปลาทองของท่ีน่ีสวยงามมาก!” หญิงสาวท่ีสวยงาม
ไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ีอยา่งชดัเจน เธอพดูต่อวา่ “และปลามงักร
น้ีสวยงามจริง ๆ ฉนัชอบมนัมาก! ฉนัตอ้งการซ้ือฉนัตอ้งการซ้ือ!”  



“ถา้คุณชอบพวกมนั งั้นกแ็ค่ซ้ือมา” ชายหนุ่มหยบิกระเป๋าเงินของ
เขาออกมาและทาํตวัอยา่งใจป๋าสายเปยข์ณะท่ีเขาพดูวา่ “เฮ.้.หนุ่ม
นอ้ยราคาปลาในกล่องโฟมของนายราคาเท่าไหร่?”  

หวงัเสียนเงยหนา้ข้ึนและรู้สึกตกใจเลก็นอ้ยหลงัจากเห็นกระเป๋าเงิน
ของชายหนุ่มคนนั้นท่ีทาํท่าแบโชวเ์งิน มีประมาณสองสามพนั
หยวนในนั้น ทาํใหเ้ขารู้สึกพดูไม่ออก  

“อะไร!! พดูอะไรซกัอยา่งสิ ปลาพวกนั้นนะราคาเท่าไหร่?” ชายหนุ่ม
มองหวงัเสียนและพดูอยา่งหงุดหงิด  

“น่ี …เอ่อ..” หวงัเสียนมองเขาและตอบวา่ “ถา้คุณมีเงินหา้ลา้นหยวน
ในบตัรของคุณ คุณโอนเงินเขา้มาและเอาปลาทั้งหมดไปไดเ้ลย”  

คาํพดูของหวงัเสียนทาํใหช้ายหนุ่มตกใจ เขาขมวดค้ิวจอ้งท่ีวงัเสีย
นอยา่งโกรธเคืองและพดูวา่ “เดก็นอ้ยคุณจะพดูไร้สาระกวนฉนั
ทาํไมมนัจะเป็นไปไดท่ี้ไหนท่ีปลาทั้งหมดในกล่องโฟมน้ีจะราคา
แพงขนาดนั้นนะหะ” 

“ผมไม่ไดพ้ดูจาไร้สาระผมแค่พดูความจริง” หวงัเสียนเผยรอยยิม้
เม่ือเขาสงัเกตเห็นการสนทนาของเขากบัชายหนุ่มดึงลูกคา้ท่ีอยากรู้
อยากเห็นบางส่วนเขา้มา 



ตอนท่ี 11 แผงลอย 

“เฮ.้.พี่ชายอยา่ลอ้เล่นซิค่ะ ปลาทองตวันอ้ยของพี่ชายราคาเท่าไหร่
ฉนัตอ้งการทั้งหมดเลย” หญิงสาวสวยไดย้นิคาํพดูของหวงัเสียนกบั
แฟนหนุ่มของเธอและมองมาท่ีหวงัเสียนเพื่อถามราคาอีกคร้ัง 

“นอ้งสาวคนสวยแฟนของคุณไม่สามารถซ้ือไดจ้ริง ๆ” หวงัเสียน
พดูดว้ยรอยยิม้ 

“อะไรนะนายบอกวา่ฉนัซ้ือไม่ได”้ ชายหนุ่มไดย้นิคาํพดูของหวงั
เสียนจอ้งมองเขาดว้ยความไม่พอใจ และแกวง่กญุแจรถยนตท่ี์ถือไว้
ในมือของเขา  

“นายบอกวา่ฉนัไม่สามารถซ้ือไดง้ั้นเหรอ?” หวงัเสียนมองกญุแจรถ
ในมือของเขา กญุแจรถของ BMW ซีร่ีส์หา้มูลค่าประมาณหา้หรือ
หกแสน 

“ปลาทองอะไรเหรอพวกมนัทาํไมถึงอยูใ่นกล่องโฟมล่ะ” ชายวยั
กลางคนและชายชราอีกคนหน่ึงเห็นการสนทนาของทั้งสามคนและ
อยากรู้อยากเห็นจนเดินเขา้มาดู 

หวงัเสียนยิม้ใหก้บัชายวยักลางคน “ปลามงักรแดงเพลิงระดบัพรีเมียม
และปลาทองเรดแคป๊บราวออเรนดา้ หา้ตวั” 



“อะไรนะปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้” ชายวยักลางคนตกตะลึง
เลก็นอ้ยขณะท่ีเขากม้หวัลงอยา่งรีบเร่ง 

“พวกมนัคือ เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ! ใช่จริง ๆ ดว้ย!” ชายวยักลางคน
มองดู เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ในกล่องโฟมอยา่งตะลึง 

“พวกมนัแพงมากเหรอ?” ผูห้ญิงสวยถามดว้ยความสงสยัเม่ือเธอ
เห็นความต่ืนเตน้ตกใจของชายวยักลางคน 

“ใช่” เขาพยกัหนา้ “ฉนัไม่ไดค้าดหวงัวา่จะมีปลาพวกน้ีพร้อมกนั
ทีเดียวถึงหา้ตวัมนัดูงดงามยิง่กวา่ในนิทรรศการซะอีก ถึงปลาของ
ในงานพวกมนัจะดูสวยงามแต่กไ็ม่เท่าพวกปลาท่ีอยูใ่นกล่องโฟมน้ี
มีปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ สองตวัในงานราคาของมนัอยูท่ี่ 
430,000 หยวนต่อตวั ฉนัไดย้นิมาวา่พวกเขาพึ่งจะไปขายสองสาม
ตวัเม่ือวานน้ี” 

“อะไรนะปลาพวกน้ีแต่ละตวัมีราคาถึง 430,000?” หญิงสาวสวยอา้
ปากคา้งตกใจและมีท่าทางท่ีไม่น่าเช่ือ 

ชายหนุ่มขา้ง ๆ ดวงตาเบิกกวา้งขณะท่ีมองปลาทองในกล่องโฟมอีก
คร้ัง เขาพดูติดอ่างวา่ “จะ..จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร? 

“ปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีเกียรติมากท่ีสุด
ในบรรดาสายพนัธ์ุปลาทองมนัมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะใหก้าํเนิดสาย



พนัธ์ุท่ีดีทั้งหมดฉนัไม่ไดพ้ดูเกินจริงเลยท่ีจะพดูวา่มนัเป็นแค่หน่ึง
ในหลาย ๆ ร้อยและหลาย ๆ พนัหรือมากกวา่นั้น” ชายวยักลางคน
กล่าวดว้ยความมัน่ใจ 

“ปลามงักรแดงเพลิง กส็วยงามมนัสวยมาก ๆ เลย” ชายชราไม่สนใจ
ปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ เขายงัคงจอ้งมอง ปลามงักร สีแดง
แทน 

“เป็นไงบา้งครับ? น่ีคือระดบัพรีเม่ียม ปลามงักรแดงเพลิง” หวงัเสียน
พดูคุยดว้ยรอยยิม้เม่ือเขาเห็นชายชราจอ้งมองท่ี ปลามงักรแดงเพลิง 
เขารู้วา่เขาไดพ้บกบัคนท่ีเขา้ใจคุณค่าของปลาแลว้ 

“คุณภาพสูงสุด!” ชายชราอุทาน  

“น่ีคือ ปลามงักร ท่ีสวยท่ีสุดเท่าท่ีฉนัเคยเห็นมา นอ้งชายคุณจะเกบ็
มนัไวใ้นกล่องโฟมราคาถูก ๆ น้ีไดอ้ยา่งไรคุณน่ีมนั…คุณ…เฮอ้” 
ชายชราสัน่ศีรษะขณะท่ีอุทานออกมา 

“ปลามงักร ตวัน้ีดูสวยงาม แต่ฉนัไม่ค่อยรู้เร่ือง ปลามงักร มากนกั
ปลาตวัน้ีเป็นเกรดพรีเม่ียมจริง ๆ เหรอ?”ชายวยักลางคนถามอยา่ง
สงสยั 

“ไม่เพียง แต่เป็นเกรด ระดบัพรีเม่ียมเท่านั้นฉนัสงสยัวา่ปลาตวัน้ีจะ
มีคุณภาพดีท่ีสุดดูท่ีเกลด็สีแดงของมนัใหค้วามเปล่งประกายแวววาว 



น่ีมนัช่างสวยงามจริง ๆ นอ้งชาย คุณขาย ปลามงักร น้ีราคาเท่าไหร่” 
ชายชราถามหวงัเสียน 

หวงัเสียนเงียบไปครู่หน่ึงเม่ือเขาไดย้นิชายชรา เขาไตร่ตรองก่อนท่ี
เขาจะตอบวา่ “สามลา้นผมจะขายมนัราคาสามลา้นและผมจะขาย
ปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ เหล่าน้ีท่ีราคา 350,000 ต่อตวั” 

ทั้งชายชราและชายวยักลางคนตกตะลึงเลก็นอ้ย 

“เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ขายในงานจดัการแสดงราคา 430,000 คุณ
กาํลงัขายสินคา้ราคาถูกกวา่ในงานมาก” 

“ตามจริงแลว้ถา้คุณไปท่ีเมืองชั้นหน่ึงและประมูล ปลามงักร น้ีฉนั
แน่ใจวา่ราคาจะมากกวา่สามลา้นแน่นอน” ชายชราแนะนาํ 

“ไม่ผมจะขายราคาน้ี” หวงัเสียนส่ายหวั เขาตอ้งการขายพวกมนัให้
เป็นเงินสดโดยเร็วท่ีสุด ดงันั้นมนัไม่สาํคญัวา่เขาจะขายในราคาท่ีตํ่า
กวา่ท่ีอ่ืนหรือไม่ 

นอกจากน้ีปลาทองและ ปลามงักร เหล่าน้ีใชพ้ลงังานมงักรเพียง 40 
คะแนนเท่านั้น 

การใชพ้ลงังานสูงข้ึนเลก็นอ้ยสาํหรับการอพัเกรด ปลามงักร ในการ
อพัเกรด ปลามงักร หน่ึงตวัมนัจะกินสามสิบแตม้ของ พลงังานมงักร 



ชายหนุ่มเจา้ของ BMW พบวา่การสนทนาของพวกเขายากท่ีจะทาํใจ
ได ้เขามองไปท่ีกระเป๋าเงินของเขาเองและกญุแจรถของ BMW ซีรีย์
5 ในมือของเขา ไม่มีคาํพดูใด ๆ เขาจึงยดัพวกมนักลบัไปท่ีกระเป๋า
ของเขาและดึงแฟนสาวของเขาท่ีกาํลงันัง่ยอง ๆ ดูปลาออกไป 

หญิงสาวสวยยนืข้ึนและจอ้งมองปลาทองและ ปลามงักร ในกล่อง
โฟม 

เธอคิดวา่เธอมีแฟนท่ีค่อนขา้งรํ่ ารวย แต่ถึงกระนั้นกย็งัอยูห่่างไกล
จากการจะซ้ือ ปลาซกัสองสามตวัท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายถึงราคาหลกั
ลา้น 

หวงัเสียนไม่สนใจชายหนุ่มและหญิงสาวสวยท่ีกาํลงัเดินออกไป ใน
เวลาน้ีลูกคา้อีกสองสามคนแออดัอยูร่อบตวัเขาเน่ืองจากพวกเขาได้
ยนิบทสนทนาในตอนน้ี 

“พวกมนัคือปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ จริง ๆ เหรอ?” 

“มี ปลามงักรแดงเพลิง ระดบัพรีเม่ียมอยูท่ี่น่ีดว้ย?” 

ลูกคา้สองสามคนเดินเขา้มาและถามอยา่งสงสยั 

“ใช่แลว้น่ีคือ เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ระดบัพรีเม่ียมท่ีสวยงามยิง่กวา่
ของในงานน้ีและมี ปลามงักร ท่ีหายากอีกตวั” ชายวยักลางคนช้ีไป
ใหลู้กคา้สามรายท่ีดา้นขา้งดู 



“จริง ๆ ดว้ยซิ?” ลูกคา้ทั้งสามเขา้มา เม่ือพวกเขาเห็นปลาทองและ
ปลา ปลามงักรแดงเพลิง พวกเขากต็กใจในทนัที 

“ถูกตอ้งพวกเขาคือ เรดแคป๊บราวออเรนดา้ และ ปลามงักร ระดบั 
พรีเมียม” 

“เฮ…้พอ่หนุ่มคุณพดูวา่ตวัหน่ึงราคา 350,000 หรือเปล่า” 

“ใช่หน่ึงตวัราคา 350,000 หยวนมนัราคาถูกกวา่ขายในงานน้ี 80,000 
หยวน นอกจากน้ี ปลามงักร น้ีขายราคาสามลา้น” หวงัเสียนตอบ 

“ถูกกวา่ 80,000 จากราคาในงานน่ีเป็นราคาท่ีถูกมาก” ชายวยักลางคน
ผงกหวั 

“เรดแคป๊บราวออเรนดา้ อยูท่ี่ไหนถูกกวา่ในงาน 80,000 หยวน?” 
ผูค้นสญัจรไปมาเร่ิมมามากข้ึนดว้ยความอยากรู้อยากเห็น 

“เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ท่ีถูกกวา่ 80,000?” กลุ่มคนท่ีเพิ่งเดินออก
จากงานเขา้มาร่วมกบัฝงูชนดว้ยความสงสยั 

เม่ือฝงูชนรวมตวักนัมนักจ็ะเป็นความโกลาหลเลก็ ๆ ท่ีเกิดข้ึนมา 

เม่ือมีผูค้นเขา้ร่วมจาํนวนมากข้ึนจาํนวนผูดู้ท่ีกาํลงัดูมนัเพื่อความ
สนุกสนานกเ็พิ่มข้ึน พวกเขาเดินไปตรวจสอบปลาเม่ือพวกเขาไดย้นิ
วา่ เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ขายท่ีน่ีราคาถูกกวา่ในงานถึง 80,000 หยวน  



ในไม่ชา้ผูค้นหลายสิบคนรวมตวักนัรอบ ๆ หวงัเสียนและในท่ีสุด
ฝงูชนกเ็ร่ิมมีขนาดใหญ่ข้ึนตามถนน 

“คุณพดูวา่คุณขาย เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ในราคา 350,000 ใช่มั้ย 
ฉนัซ้ือสองตวั” ในขณะนั้นชายวยักลางคนร้องออกมา 

“ในท่ีสุดธุรกิจกเ็ปิดซะที” หวงัเสียนต่ืนเตน้มากเพราะจะมีคนซ้ือ
มากข้ึนหลงัจากมีคนมารวมตวักนันบัสิบคน 

“ตกลงราคารวม 700,000 คุณสามารถตรวจสอบได ้ผมสญัญาวา่จะ
ไม่มีปัญหาใด ๆ กบัพวกปลาพวกน้ี” หวงัเสียนกล่าวทนัที 

“แน่นอน เฮ ้คุณคนขา้งหนา้จะใหฉ้นัผา่นไปหน่อยไดไ้หม” ชายวยั
กลางคนมาท่ีดา้นหนา้แลว้มองดูปลาทองในกล่องโฟม ดว้ยความพึง
พอใจบนใบหนา้ของเขา “ไม่มีปัญหาพวกมนัดูดีและแขง็แกร่งมาก” 

“ฉนัสามารถชาํระเงินดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคารไดห้รือไม่” ชาย
วยักลางคนถามขณะท่ีมองหวงัเสียน 

“แน่นอน” หวงัเสียนพยกัหนา้ทนัที 

“โอเคฉนัอยากได ้เรดแคป๊บราวออเรนดา้ สองตวัน้ี…เอ่อ..รอฉนัสกั
เด๋ียวฉนัคิดวา่ฉนัควรจะซ้ือตูป้ลาเลก็ ๆ ก่อน” 



“พี่ชายผมจะออกค่าตูป้ลาใหแ้ก่พี่ล่ะกนั แลว้ผมฝากพี่ชายซ้ือตูป้ลา
เพิ่มใหผ้มดว้ยหน่อยสกัสองตู”้ หวงัเสียนยืน่ธนบตัรสองใบใหก้บั
ชายวยักลางคน 

“เฮ.้.หนุ่มนอ้ยนายจริงใจมาก เอาเถอะฉนัจะซ้ือตูป้ลามาเผือ่ใหน้าย
อีกสองสามใบล่ะกนัมนัไม่น่าดูท่ีจะใส่ปลาท่ีมีค่าลงไปในกล่องโฟม” 

  



ตอนท่ี 12 เป้าหมายคือทะเล 

“เอาล่ะฉนัโอนเงินไปแลว้ 7 แสนกรุณาตรวจสอบบญัชีธนาคาร
ออนไลนข์องนายดู” ชายวยักลางคนพดูกบัหวงัเสียนหนา้งานปลา
ทองหลงัจากเสร็จส้ินการโอนเงิน  

“เอาล่ะผมไดรั้บแลว้ขอบคุณมาก” หวงัเสียนเผยรอยยิม้บนใบหนา้
ของเขา หลงัจากท่ีเขาสงัเกตเห็นฝงูชนท่ีอยูต่รงหนา้เขาตะโกนเสียง
ดงั  

“เหลือปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ระดบัดีเยีย่มอีกสามตวัท่ีขาย
ไดใ้นราคา 350,000 ต่อตวั ไม่มีการขายเพิ่มอีกแลว้หลงัจากขายปลา
ชุดน้ีหมด นอกจากน้ียงัมี ปลามงักรแดงเพลิง จาํหน่าย ราคาสามลา้น
หยวนคุณสามารถมาดูไดฟ้รี” 

“ใหฉ้นัหน่ึงตวั” หลงัจากเห็นคนอ่ืนซ้ือมาแลว้ผูค้นในฝงูชนกถู็ก
ล่อลวงมากข้ึนเม่ือพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ราคาถูกกวา่ปลาทอง
ท่ีในงานประมาณแปดหม่ืนหยวน  

ในราคาท่ีถูกกวา่เช่นน้ีพวกเขาอาจจะสามารถสร้างรายได ้ไดห้ลาย
หม่ืนดว้ยการนาํไปขายเกง็กาํไร 

“โอเค จดัไป” หวงัเสียนพยกัหนา้ดว้ยรอยยิม้ เขาวางปลาทอง เรดแคป๊ 
บราวออเรนดา้ ลงในตูป้ลาทนัทีและมอบมนัใหก้บัชายชราคนนั้น  



ดว้ยเงินอีก 350,000 ท่ีโอนเขา้สู่บญัชีของเขาหวงัเสียนกรู้็สึกใจสัน่
เลก็นอ้ย ตอนน้ีเขามีเงิน 1.05 ลา้นในบญัชีของเขา!  

“ยงัมีปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ อีกสองตวัและ ปลามงักรแดง
เพลิง หน่ึงตวัเท่านั้น เอา้ เร็ววว..” หวงัเสียนตะโกนต่อฝงูชนท่ีรวม 
กลุ่มกนัเกือบ ๆ หน่ึงร้อยคน  

ในช่วงเวลาน้ีผูอ้าํนวยการ โจว ผูซ่ึ้งอยูท่ี่เคาน์เตอร์บริการของงาน
มองไปท่ีหอ้งโถงนิทรรศการอยา่งสงสยั 

“ทาํไมมีคนนอ้ยจงั?” ชายวยักลางคนและวยัชราอีกหลายคนกข็มวด
ค้ิวเลก็นอ้ยแลว้กพ็ดูวา่ “ใช่แลว้คนไปไหนกนัหมด”  

“ผูอ้าํนวยการโจว! ผูอ้าํนวยการเหลียน!” พนกังานคนหน่ึงแหกปาก
ตะโกนวิง่ตรงเขา้มาหาพวกเขา 

“มีอะไร..ตกใจหมด..เช่ียน่ี?” ผูอ้าํนวยการโจวมองชายหนุ่มพร้อม
ขมวดค้ิวแลว้ถาม 

“ผูอ้าํนวยการโจว มีเร่ืองไม่ดีเกิดข้ึนมีผูช้ายคนหน่ึงตั้งแผงขายท่ี
ทางเขา้ขายปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ท่ีราคา 350,000 ต่อตวั
เขาขายปลาไปทั้งหมดสามตวัแลว้” ชายหนุ่มตอบอยา่งกระหืดกระหอบ  



“วา่ไงนะ.. มีคนขายปลา เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ท่ีราคา 350,000 ต่อ
ตวั” ผูอ้าํนวยการโจวมองชายหนุ่มดว้ยใบหนา้ท่ีไม่เช่ือ  

“ใช่แลว้ผูก้าํกบัโจวแต่ละตวัราคา 350,000 มีคนมากกวา่หน่ึงร้อยคน
ท่ีมารวมตวักนัท่ีนั้นในตอนน้ี” ชายหนุ่มผงกหวัของเขาทนัที  

“แต่ละตวั 350,000 และเขาขายไปแลว้สามตวั” ผูอ้าํนวยการโจว ไม่
พอใจมาก และเขาลุกข้ึนยนืทนัทีและมุ่งหนา้ออกไป  

เม่ือเขาเดินไปท่ีทางเขา้เขาเห็นคนกลุ่มหน่ึงเบียดเสียดกนัอยู ่ 

“ฉนัจะซ้ือปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ สองตวัสุดทา้ย” ในขณะ
นั้นผูอ้าํนวยการโจวกไ็ดย้นิคนท่ีอยูใ่กลเ้ขาตะโกนเสียงดงั  

“ขอโทษที” ชายวยักลางคนพดูกบัคนท่ีอยูข่า้งหนา้เขาขณะท่ีเขา
พยายามแทรกตวัเดินไปขา้งหนา้ 

ผูอ้าํนวยการโจวมองไปรอบ ๆ แลว้จึงพยายามเบียดไปขา้งหนา้เพื่อดู 

“เอาล่ะน่ีเป็นปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ สองตวัสุดทา้ย” หวงั
เสียนตอบกลบัดว้ยรอยยิม้จาง ๆ  

“โอนเงินออนไลนน์ะ” ชายวยักลางคนพดูและพยกัหนา้อยา่งพอใจ
หลงัจากเดินไปขา้งหนา้และเห็นปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ 
ทั้งสองตวั 



“ใช่ครับ” หวงัเสียนพยกัหนา้ 

ผูอ้าํนวยการโจวและผูท่ี้ตามเขามาขา้งหลงัรู้สึกตกใจทนัที เขามอง
ไปท่ี ปลาทอง เรดแคป๊บราวออเรนดา้ สองตวัท่ีอยูใ่นกล่องโฟม 
ปากของเขาเร่ิมกระตุกอยา่งไม่สามารถควบคุมได ้

“บา้เอย้..เขาเกบ็ปลาทองท่ีมีค่าหลายลา้นในกล่องโฟม..บดัซบจริง ๆ !”  

ผูอ้าํนวยการโจว ไม่พอใจอยา่งเห็นไดช้ดั หลงัจากเจา้เดก็เหลือขอ
ขาย เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ท่ีราคา 350,000 มนัคงเป็นไปไม่ไดแ้ลว้
ท่ีเขาจะขาย เรดแคป๊บราวออเรนดา้ ของเขาในงานปลาทองท่ีราคา 
430,000 และในความเป็นจริงต่อใหเ้ขาลดราคาลงเป็น 350,000 เขาก็
ไม่น่าจะขายได ้

หวงัเสียนสงัเกตเห็นผูอ้าํนวยการโจว แต่กไ็ม่ไดส้นใจเขามากนกั 
เขากล่าวต่อวา่ “เหลือปลาปลามงักรแดงเพลิง ระดบัพรีเม่ียมตวั
สุดทา้ยคุณสามารถรับมนัไดใ้นราคาแค่สามลา้น” 

ปลามงักร น้ีสวยงามจริง ๆ แต่ราคาสูงเกินไป 

“ปลามงักรแดงเพลิง น้ีมีมูลค่ามากกวา่สามลา้นหยวนแน่นอนแต่
อยา่งไรกต็ามนัน่คือสามลา้น! ใครจะสามารถซ้ือไดง่้าย ๆ ?”  

“ใช่แลว้มนัแพงเกินไป แต่ถา้ฉนัมีเงินฉนัจะซ้ือแน่นอน ปลามงักร
แดงเพลิง น้ีสวยงามมาก” 



ฝงูชนโดยรอบกาํลงัพดูคุยและแสดงความคิดเห็น แต่คนท่ีจะมีเงิน
ซ้ือปลาราคาสามลา้นหยวนนั้นคงหายาก 

หวงัเสียนไดย้นิการสนทนาของผูค้นในฝงูชนและขมวดค้ิวเลก็นอ้ย 
ปลามงักรแดงเพลิง ท่ีมีราคาหลายลา้นนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะขาย  

“เฮอ้..บา้จริงถา้ฉนัรู้เร่ืองน้ีฉนัจะไม่อพัเกรด ปลามงักร ท่ีมีราคาแพง
เช่นน้ี” หวงัเสียนมองดูเวลาขณะน้ีนั้นบ่ายสามโมงแลว้ กระนั้นปลา
ราคาแพงกย็งัขายไม่ออก 

แมว้า่จะมีผูค้นจาํนวนมากมองมาอยูเ่สมอ แต่กไ็ม่มีคนท่ีคิดจะเขา้มา
ซ้ือหรือต่อรองราคาเลยสกัคน 

มนัเป็นเช่นเดียวกบัส่ิงท่ีพวกเขาแสดงความคิดเห็นคือราคามนัสูง
เกินไป 

“เฮอ้..!” หวงัเสียนรอจนถึงบ่ายหา้โมงเยน็และไม่ไดกิ้นกลางวนัดว้ยซํ้ า 

“ช่างมนัเถอะ..ฉนัไม่ขายอีกแลว้ฉนัมีเงินอยูใ่นมือแลว้  1.75 ลา้น
และมนักเ็พียงพอแลว้” 

หวงัเสียนคิดวา่อยา่งนอ้ยน่ีกน่็าพอใจ แลว้ แมว้า่เขาจะไม่สามารถ
ขาย ปลามงักรแดงเพลิง น้ีได ้แต่มนักไ็ม่ไดส่้งผลกระทบต่ออารมณ์
ท่ีดีของเขา  



ทา้ยท่ีสุดแลว้เขายงัคงทาํงานหนกัทั้งวนักวา่จะไดส้กัร้อยสองร้อย
เม่ือหลายวนัก่อน 

หลงัจากวาง ปลามงักรแดงเพลิง ลงในกล่องโฟม หวงัเสียน กข่ี็ 
Harley กลบัไปท่ีมหาลยั 

เขาวาง ปลามงักร ไวใ้นหอ้งพกัในหอพกัและมุ่งตรงไปท่ีร้านอาหาร
ทะเลชั้นหน่ึง 

ดว้ยบญัชีของเขามากกวา่ 1.7 ลา้นหยวนเขาจะไม่ขาดเงินในระยะ
สั้น  

“พรุ่งน้ีฉนัลองไปท่ีทะเลดีกวา่และดูวา่ฉนัจะยกระดบัพลงัข้ึนได้
ไหม” หวงัเสียนคิดและตดัสินใจทนัที 

เจียงเฉิง เป็นเมืองท่ีมีอาณาบริเวณติดอยูก่บัทะเล ป้ัวไห่ 

ทะเล ป้ัวไห่ เป็นหน่ึงในส่ีทะเลหลกัในประเทศ  

ขนาดของทะเล ป้ัวไห่ นั้นเลก็ท่ีสุดในบรรดาทะเลทั้งส่ี และมนัก็
เป็นทะเลท่ีค่อนขา้งต้ืน  

“หล่อมากเลยเราทาํไมเฟอร์เฟคขนาดน้ี” 

เชา้วนัรุ่งข้ึนหลงัจากดูตวัเองในกระจกหวงัเสียนข่ีมอเตอร์ไซค ์
Harley ของเขาและมุ่งหนา้ไปท่ีทะเล 



เขาดูท่ีคุณสมบติัของเขา 

ช่ือ: หวงัเซียน 

เผา่พนัธ์ุ: มนุษย ์(สามารถแปลงเป็นมงักรได)้ 

ระดบั: ขั้น 1 

พลงงานมงักร: 25/1000 

ความสามารถพิเศษ: -ปกครองสตัวน์ํ้ า (สตัวน์ํ้ าทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่
ระดบัความสามารถของคุณ) 

-กลืนกินส่ิงมีชีวติ (เพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักร) 

ระบบการฝึกฝน(บ่มเพาะ): ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

ฉนัยงัคงมีพลงัไม่มากพอในตอนน้ีและสามารถวา่ยไปรอบ ๆ ใน
บริเวณนํ้าต้ืนของทะเลแค่นั้น หากฉนัพบสตัวท์ะเลเช่นฉลามฉนั
อาจจะถูกพวกมนักลืนเป็น ๆ โชคดีท่ีมีฉลามอยูไ่ม่มากนกัในบริเวณ
ทะเล ป้ัวไห่ 

หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง และในไม่ชา้เขากม็าถึงชายทะเล  

บริเวณพื้นท่ีของริมทะเลไดก้ลายเป็นจุดพกัผอ่นสาํหรับนกัท่องเท่ียว
ในวนัหยดุหลงัจากมีการพฒันาใหเ้ป็นท่ีสถานท่ีท่องเท่ียว 



ในบริเวณน้ีสภาพแวดลอ้มดีมากและเป็นชายหาดท่ีค่อนขา้งมีช่ือเสียง 

หวงัเสียนจอดรถจกัรยานยนตข์องเขาในท่ีจอดรถก่อนท่ีจะมุ่งหนา้
ไปยงัตาํแหน่งท่ีไกล ๆ และไม่มีคน 

หลงัจากทาํใหแ้น่ใจวา่ไม่มีใครในบริเวณโดยรอบหวงัเสียนหนัไป
มองทะเลท่ีดา้นหนา้ของเขา  

ทะเลท่ีกวา้งใหญ่ไม่มีท่ีส้ินสุดและคล่ืนท่ีสาดซดั เม่ือมองดูทะเล 

หวงัเสียนกเ็ตม็ไปดว้ยความกระตือรือร้น 

“ถึงเวลามงักรท่องทะเลแลว้!”  

หวงัเสียนถอดเส้ือผา้ของเขาแลว้ค่อย ๆ กา้วลงทะเล  

อากาศในเดือนสิงหาคมค่อนขา้งร้อน และอุณหภูมิของนํ้าไม่ไดรู้้สึก
เยน็เลยเม่ือเขาลงไปในทะเล  

ใบหนา้หวงัเสียนมีรอยยิม้ เขากระโดดลงทะเลโดยตรง  

“กลายเป็นมงักร” เขาตะโกนออกมา!  

หวงัเสียนบิดตวัเลก็นอ้ยเขากลายเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิขนาดเท่าฝ่ามือ
ของมนุษย ์ในขณะท่ีอยูใ่นทะเลความเร็วของเขากเ็ร็วมาก เพียงขยบั
เบา ๆ เขากส็ามารถไปไกลส่ีถึงหา้เมตร  



“ฮ่าฮ่าฮ่า..น่ีคือฉนัยิง่ใหญ่และทรงอาํนาจ..ฮ่าฮ่าฮ่า ทะเลฉนัมาแลว้”  

หวงัเสียนโบกสะบดัหางของเขาอยา่งต่ืนเตน้ในขณะท่ีวา่ยนํ้าไปทาง
ทะเลลึก 

  



ตอนท่ี 13 ราชาปลา 

ปลาโคก้เกอร์สีเหลือง: เลเวล 0 

พลงัมงักรท่ีสกดัได:้ 0.08 

ร่างสีทองของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิทรงพลงัและน่าเกรงขามมากแมม้นัจะ
มีขนาดเท่าฝ่ามือกต็าม 

หลงัจากดาํนํ้าลงไปในทะเลแลว้ หวงัเสียนกเ็ห็นปลาโคก้เกอร์สี
เหลืองตวัเลก็ทนัที 

ดว้ยความต่ืนเตน้ เขาวา่ยอยา่งรวดเร็วและเปิดปากของเขาเพื่อกลืน
ปลา 

“ปลาตวัน้ียงัตวัเลก็เกินไป จากความแขง็แกร่งของฉนั ฉนัสามารถ
กลืนปลาท่ีหนกัสองสามกิโลกรัมไดอ้ยา่งสบายในคาํเดียว” 

หวงัเสียนไม่พอใจเม่ือเขามองดูการเพิ่มข้ึนของพลงัมงักร 0.08 
ปัจจุบนัเขาสามารถกินปลาท่ีมีนํ้าหนกัมากกวา่สิบกิโลกรัมโดยไม่
ยากเยน็ 

ในฐานะมงักรศกัด์ิสิทธ์ิระดบัหน่ึง ระดบัความแขง็แกร่งของเขา
เทียบเท่ากบัร่างมนุษยข์องหวงัเสียน 



แมว้า่ร่างมงักรของเขาจะมีขนาดตวัเพียงฝ่ามือ หวงัเสียนกไ็ม่กลวั
แมว้า่เขาจะเจอปลาท่ีนํ้าหนกัมากกวา่สิบกิโลกรัม 

ดว้ยการวา่ยนํ้าเพียงไม่ก่ีคร้ังหวงัเสียนด่ิงไปในนํ้าทะเลท่ีลึกกวา่
ในทนัที 

ทะเล ป้ัวไห่ นั้นไม่ลึกเท่าไรแสงของดวงอาทิตยน์ั้นยงัสามารถส่อง
ถึงพื้นทะเลไดโ้ดยตรง 

หวงัเสียนสามารถเห็นปลาและกุง้ตวัเลก็ ๆ วา่ยนํ้าไปมาอยา่งอิสระ 

ในพื้นกน้ทะเลมีโขดหินท่ีมีสาหร่ายทะเลข้ึนมากมายและส่ิงมีชีวติ
ทางทะเลท่ีเคล่ือนไหวแปลก ๆ  

“ทะเลสาบในมหาลยัไม่มีอะไรเทียบกบัสตัวน์ํ้ าในทะเลตามธรรมชาติ” 

ดวงตาของหวงัเสียนเป็นประกาย เขาวา่ยตรงไปอยา่งรวดเร็วใน
ขณะท่ีจบัจอ้งท่ีปลาทูขนาดใหญ่ท่ีอยูต่รงหนา้เขา 

ปลาทูนั้นมีความนํ้าหนกัประมาณส่ีกิโลกรัมและยาวคร่ึงเมตร 

ปลาทู: เลเวล 0 

พลงัมงักรท่ีสกดัได:้ 0.8 

“0.8 พลงังาน” 



ดวงตาของหวงัเสียนเป็นประกายในขณะท่ีเขาพุง่เขา้ไปหาปลาทู 

เม่ือเขาอยูห่่างออกไปประมาณหา้เมตรปลาทูคร่ึงเมตรกส็งัเกตเห็น
หวงัเสียนซ่ึงกาํลงัพุง่เขา้หามนั 

ปลาทูตกใจเลก็นอ้ยเน่ืองจากรู้สึกถึงแรงกดดนัของหวงัเสียน มนัจึง
รีบหนีไป  

“แกคิดวา่แกจะหนีไปไดง้ั้นเหรอ” 

ปลาทูตวัสัน่และไม่กลา้วา่ยนํ้าเม่ือหวงัเสียนปลดปล่อย ออร่า
พลงังานมงักรออกมาออก 

เขาพุง่ออกไปและกลืนปลาทูคร่ึงเมตรในทนัที 

“มนัจะเจ๋งเกินไปแลว้! จากพลงัมงักรในปัจจุบนัของฉนั ฉนัสามารถ
สัง่การสตัวท์ะเลไดใ้นระยะหา้เมตร” 

หวงัเสียนแหวกวา่ยและปลดปล่อยออร่ามงักรศกัด์ิสิทธ์ิทนัทีและมุ่ง
หนา้ตรงออกไปในทนัที 

“โฮกกก!” 

ตลอดทางเม่ือเขาเห็นสตัวท์ะเลต่าง ๆ เขาจะวา่ยตรงเขา้ไปและ
ปลดปล่อยอาํนาจในการปกครองสัง่การสตัวท์ะเลทนัที 



ปลาแมคเคอเรลปลา ปลาทูกลองสีเหลือง ปลาชาดเลนเดอร์แฮร์ร่ิง
ปลาตวัเลก็กวา่ขนาดฝ่ามือจนไปถึงปลาท่ีมีนํ้าหนกัมากกวา่สองสาม
กิโลกรัมพวกเขาทั้งหมดถูกครอบงาํ 

ท่ีดา้นล่างเขาเห็นกุง้คู่หน่ึง 

หลงัจากวา่ยนํ้าไปไดห้น่ึงพนัเมตรปลาหลายพนัชนิดรวมตวักนั
ภายในเขตหา้เมตรรอบตวัหวงัเสียน 

“ถา้ฉนัสามารถขายปลาพวกน้ีใหร้้านอาหารทะเลฉนัแน่ใจวา่พวก
มนัสามารถทาํเงินไดส้องสามแสนหยวนเลยทีเดียว” 

หวงัเสียนสงัเกตสตัวท์ะเลต่าง ๆ รอบตวัเขา ในบรรดานั้นมีกุง้กลุาดาํ
ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ฝ่ามือ หากจะขายกุง้ดงักล่าวแต่ละตวักส็ามารถ
ขายไดก้วา่ร้อยหยวน 

“น่ีมนัช่างส้ินเปลืองเกินไป” 

หวงัเสียนหวัเราะ เพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งของเขา เขาทาํไดแ้ต่ตอ้ง
กลืนกินพวกมนัเท่านั้น 

อา้าา..อํ้า..งัม่ ๆ ! 

มงักรทองศกัด์ิสิทธ์ิกาํลงักลืนกินสตัวท์ะเลทุกตวัในทะเลอยา่งเมา
มนั 



แมแ้ต่ปลาท่ียาวประมาณหน่ึงเมตรกถู็กกลืนหายไปในทอ้งเขา 

“ฮ่าฮ่า ฉนัเพิ่มพลงังานมงักร ไดม้ากกวา่ 80 คะแนนการกลืนสตัว์
ทะเลน่ีทาํใหค้วามเร็วในการเพิ่มพลงังานเร็วข้ึนสุด ๆ เลย!” 

หวงัเสียนแกวง่หางมงักรของเขาอยา่งต่ืนเตน้และตระหนกัวา่
ร่างกายของเขาไดเ้ติบโตข้ึนไปอีกประมาณยีสิ่บเซนติเมตรในตอนน้ี 

เกลด็มงักรแวววาวงดงามและกรงเลบ็มงักรนั้นเตม็ไปดว้ยความ
แขง็แกร่งแมว้า่มนัจะมีขนาดเลก็กต็าม หนวดมงักรทั้งสองกท็าํใหดู้
มีอาํนาจเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

หวงัเสียนพลิกร่างไปและพอใจกบัพลงัท่ีเพิ่มข้ึนของเขา 

เขาขยบัและวา่ยออกไปไกลอีกคร้ัง 

ณ จุดน้ีเขาอยูห่่างจากฝ่ัง 4,000 ถึง 5,000 เมตร 

“สตัวท์ะเลใกล ้ๆ แถวน้ียงันอ้ยเกินไปฉนัตอ้งออกไปใหไ้กลกวา่น้ี” 

หวงัเสียนแหวกวา่ยออกไปยงัท่ีไกล ๆ  

ระหวา่งทางเขาครอบครองสตัวท์ะเลหลากหลายชนิดและกลืนกิน
พวกมนัอยา่งบา้คลัง่ พลงัมงักรของเขาเพิ่มข้ึนดว้ยความเร็วท่ีน่ากลวั 

“ขา้งหนา้นํ้าค่อนขา้งลึก” 



หวงัเสียนตระหนกัวา่ทะเลขา้งหนา้นั้นลึกประมาณ 13 ถึง 14 เมตร
หลงัจากวา่ยนํ้าไปประมาณแปดกิโลเมตร สภาพนํ้านั้นลึกกวา่เม่ือ
ครู่มาก 

เขาสงัเกตเห็นวา่สภาพโดยรอบทั้งหมดขา้งหนา้เตม็ไปดว้ยสาหร่าย
สีเขียวและแนวปะการังหลากสี 

“โอะ๊..มีฝงูปลาหมึกอยูข่า้งหนา้เหรอ?” 

ขณะนั้นหวงัเสียนเห็นฝงูของปลาหมึกแหวกวา่ยไปขา้งหนา้โดยมี
ปลาดาบกวา่พนัตวัไล่ตอ้น แต่ละตวัมีขนาดยาวและในหมู่พวกมนัมี
หลายตวัท่ีลาํตวัยาวมากกวา่เมตร 

ปลาดาบ อยูท่ี่ระดบัเลเวล ศูนย ์ฉนัไม่มีอะไรตอ้งกลวั 

หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง ปลาดาบเป็นปลาท่ีมีลกัษณะดุร้าย อยา่งไรก็
ตามพวกมนัจะไร้กาํลงัท่ีจะต่อตา้นเม่ือเผชิญหนา้กบัออร่าของมงักร
ศกัด์ิสิทธ์ิ 

หวงัเสียนจอ้งมองฝงูของปลาดาบขณะเดียวกนักเ็ร่งความเร็วและ
วา่ยนํ้าดว้ยความเร็วสูง 

“บูม!” 



เขาเป็นเหมือนมงักรศกัด์ิสิทธ์ิโบราณท่ีพุง่ลงสู่มหาสมุทร เม่ือหวงั
เสียนพุง่ออกไปบางส่วนของกลุ่มปลาดาบร่างกายกส็ัน่ดว้ยความกลวั 
บางตวัพยายามวา่ยเร็วข้ึนเพื่อหลบหนี 

“พวกแกกาํลงัจะไปไหน?!” 

หวงัเสียนเร็วกวา่ปลาดาบมาก เขาพุง่เขา้ไปในฝงูของปลาดาบอยา่ง
รวดเร็ว เหมือนสายฟ้า 

“โฮกกกก!” 

ในขณะท่ีเขาส่งพลงัมงักรของเขาออกไปปลาดาบท่ีอยูใ่นระยะหา้
เมตรมองหวงัเสียนราวกบัวา่พวกมนัตอ้งมนต ์ไม่มีตวัไหนกลา้ขยบั 

วงัเหลียนยิม้และอา้ปากกวา้งต่อหนา้ฝงูปลา 

กลืนกิน! 

เขากลืนกินปลาดาบขนาดใหญ่ทีเดียวสามตวั ต่อมาหวงัเสียนก็
สงัเกตเห็นความป่ันป่วนในหมู่ปลาท่ีวา่ยอยูร่อบตวัเขาในขณะท่ี
ปลาดาบดา้นซา้ยค่อย ๆ แหวกออกทั้งสองขา้งจนกลายเป็นเสน้ทาง 

“เอะ๊อะไรเน่ีย?” ร่างกายของหวงัเสียนรับรู้ถึงแรงสัน่สะเทือนของนํ้า
และดวงตาของเขาเตม็ไปดว้ยความเคร่งเครียด 



หวงัเสียนเห็นปลาขนาดใหญ่วา่ยมาหาเขาและเขากรู้็สึกประหม่า
เลก็นอ้ยเก่ียวกบัมนั 

ปลาดาบตวันั้นมีลาํตวัท่ียาวอยา่งนอ้ยสองเมตรคร่ึงกวา้งประมาณ
สามสิบเซนติเมตร ร่างกายแขง็แรงปากขนาดใหญ่และครีบท่ี
ดา้นหลงัดูคมมาก 

ราชาปลาดาบ: เลเวล 1 

พลงัมงักรท่ีสกดัได:้ 88 

“เลเวล 1 มนัเป็นราชาแห่งปลาดาบ ระดบัท่ีหน่ึง” 

ปลาดาบ เป็นปลาขนาดกลางในทะเล ปลาดาบบริเวณโดยเฉล่ีย
ทัว่ไปมีขนาดนอ้ยกวา่หน่ึงเมตร แต่กย็งัมีปลาดาบขนาดใหญ่เป็น
จาํนวนมากอยูบ่า้งเหมือนกนั 

มีรายงานบนอินเทอร์เน็ตวา่คนท่ีจบัปลาปลาดาบขนาดสองเมตรข้ึน
ไปไดน้ั้นจะเรียกปลานั้นวา่ราชาของปลาดาบ 

นอกเหนือจากราชาปลาดาบแลว้ยงัมีปลาริบบอ้นยกัษห์รือเรียกอีก
อยา่งวา่ปลาออร์ยกัษ ์

“โชคดีท่ีน่ีไม่ใช่ปลาออร์ยกัษข์นาดใหญ่มนัเป็นเพียงราชาปลาดาบ 
แต่ฉนัจะไม่ประมาทเพราะมนัเป็นปลาระดบัหน่ึง” 



หวงัเสียนมองไปท่ีฟันอนัแหลมคมของราชาปลาดาบ ดว้ยขนาดของ
มนัเขาเดาวา่มนักส็ามารถกลืนกินเขาไดเ้ช่นกนั 

ราชาปลาดาบ จบัจอ้งท่ีหวงัเสียนราวกบัวา่กาํลงัเฝ้าดูอาหารอร่อย ๆ 
อยู ่แมว้า่มนัจะสมัผสัไดถึ้งภยัคุกคามอนัยิง่ใหญ่จากส่ิงมีชีวติท่ี
แปลกประหลาดต่อหนา้มนั แต่มนัจะสามารถพฒันาตวัเองไดห้าก
มนักลืนส่ิงมีชีวติท่ีไม่รู้จกัน้ี น่ีคือสญัชาตญาณของส่ิงมีชีวติ 

หวงัเสียนขยบัร่างกายของเขาอยา่งระมดัระวงัขณะท่ีเขามองดูราชา
ปลาดาบ ท่ีวา่ยนํ้าเขา้หาเขา 

  



ตอนท่ี 14 หอยทะเลยกัษ์ 

หวงัเสียน อยูใ่นทะเล ป้ัวไห่ อนักวา้งใหญ่ไม่มีขอบเขต แต่ความ
สนใจของเขาขณะน้ีมุ่งไปท่ีราชาปลาดาบท่ีอยูต่รงหนา้เพียงเท่านั้น 
ราชาปลาดาบ มีหวัขนาดใหญ่เม่ือเทียบกบัขนาดตวัของหวงัเสียน
เลก็กวา่มาก มนัเปิดปากเลก็นอ้ยและเผยใหเ้ห็นฟันอนัคมกริบ ทั้งยงั
มีเศษเน้ือของปลาหมึกติดอยูบ่นฟันของมนัดว้ย ขณะท่ีจอ้งมองท่ี
หวงัเสียนอยา่งดุร้ายและวา่ยนํ้าส่ายไปมาและพุง่ตรงมาหาเขาอยา่ง
รวดเร็ว 
“การโจมตีตรง ๆ แบบซ่ึง ๆ หนา้” หวงัเสียนมองไปท่ีราชาปลาดาบ
เขาพลิกตวัเคล่ือนไหวหลบไปดา้นขา้งแลว้พุง่ตรงออกไปเหมือนลูก
ธนูทองคาํและโจมตีมนัโดยตรง 
ควบับบ..!! 
ปฏิกิริยาของราชาปลาดาบนั้นดีเกินกวา่ท่ีหวงัเสียนคาดไว ้โดยเขา
ไม่คิดวา่มนัจะหลบการโจมตีจากทางดา้นขา้งได ้และความสามารถ
ในการต่อสูข้องมนันั้นไม่อ่อนแอเลยเม่ือมนัอยูใ่นนํ้า ฟันแหลมคม
ของมนัมุ่งตรงไปยงัหวงัเสียนโดยตรงอีกคร้ัง 
“คิดโจมตีฉนั มนัไม่ไดผ้ลหรอก” หวงัเสียนเห็นฟันขนาดใหญ่ของ
ราชาแห่งปลาดาบ เขากางกรงเลบ็มงักรของเขาและทาํราวกบัวา่เขา
พร้อมสาํหรับการปะทะโดยตรง  



ฮูมมมม!! 

หวงัเสียนดูเหมือนจะไดย้นิเสียงคาํรามของราชาปลาดาบ มนัเปิด
ปากของมนัและเผยใหเ้ห็นฟันแหลมคมอยูข่า้งใน 

แวบหน่ึงท่ีแววตาของมนัจอ้งมองดวงตาของหวงัเสียน ก่อนท่ีพวก
เขาทั้งคู่พุง่เขา้หากนั หวงัเสียนกข็ยบัโฉบไปทีดา้นบนและเฉือนกรง
เลบ็มงักรของเขาไปยงัดวงตาของราชาปลาดาบ 

หวงัเสียนเป็นสายพนัธ์ุนกัรบสืบเช้ือสายของชนชั้นปกครองผูซ่ึ้งมี
สายเลือดอนัสูงส่ง “ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิทั้งเกา้” ซ่ึงเป็นผูน้าํสูงสุด
ในบรรดามงักรศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย แมว้า่ตอนน้ีกรงเลบ็มงักรของเขา
จะเลก็มาก แต่มนักมี็พลงัโจมตีท่ีสูง 

กรงเลบ็มงักรกท็ะลวงเขา้ดวงตาของราชาปลาดาบโดยตรง  

เช่นเดียวกบักอ้นหินชนกบัไข่ 

หวงัเสียนควกัดวงตาของราชาปลาดาบไดอ้ยา่งง่ายดาย  

“ความฉลาดของสตัวท์ะเลมนัจะสามารถเทียบไดก้บัความฉลาดของ
ฉนัไดย้งัไง ฮ่าฮ่า การโจมตีของพวกมนันั้นดั้งเดิมมากและกอิ็งตาม
สญัชาตญาณ”  

เม่ือเห็นราชาปลาดาบ บิดตวัไปมาอยา่งรุนแรงดว้ยความเจบ็ปวด 



หวงัเซียนกรู้็สึกดีใจอยา่งยิง่เขาพุง่เขา้หามนัแลว้กดัลงบนศีรษะของ
ราชาปลาดาบ โดยตรงดว้ยเข้ียวอนัคมกริบของเขา  

กร้วม!กร้วม! 

โพละ๊! 

ขากรรไกรของหวงัเสียนจมลงในหวัของราชาปลาดาบทนัที แต่มนั
กย็งัด้ินรนและต่อสูอ้ยา่งรุนแรงดว้ยการสะบดัหางไปทางร่างของ
หวงัเสียน  

หวงัเสียนยืน่กรงเลบ็ของเขาและเฉือนอยา่งไร้ความปราณีบนร่าง
ของราชาปลาดาบ กรงเลบ็แหลมคมเจาะเขา้ร่างกายของมนัโดยตรง  

“กลืนกิน” ขณะท่ีราชาปลาดาบเร่ิมอ่อนแอลงเร่ือย ๆ นั้นหวงัเสียน
อา้ปากและเขมือบราชาปลาดาบ เขา้ไปหมดทั้งตวัโดยตรง  

“เพิ่มพลงังานมงักรโดยทนัที 88 พลงังาน” ดวงตาของหวงัเสียน
สวา่งข้ึนทนัทีเม่ือเขารู้สึกวา่ร่างกายของเขาแขง็แรงข้ึนอยา่งมากอีก
คร้ัง  

ฉนัเป็นมงักรแห่งสวรรคแ์ละรวมกบัสติปัญญาของมนุษยก์ารสงัหาร
สตัวท์ะเลในระดบัเลเวล 1 นั้นเป็นเร่ืองง่าย แมว้า่ฉนัจะตอ้งพบกบั
สตัวท์ะเลเลเวล 2 ฉนักย็งัไม่ตอ้งระวงัมาก 



หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง เม่ือมองดูฝงูปลาดาบ ท่ีกระจดักระจายไปทุก
ทิศทุกทางเขากรี็บออกไล่ตามอยา่งรวดเร็ว  

หน่ึงสองสาม…  

ในไม่ชา้เขากกิ็นปลาเจด็ถึงแปดร้อยตวั อยา่งไรกต็ามปลาหลายร้อย
ตวักส็ามารถหลบหนีไปไดเ้ช่นกนั  

หวงัเสียนไม่ไดส้นใจอะไรมากนกั เขาหนัตวัไปมาและมองไปรอบ ๆ  

มีสาหร่ายและปะการังจาํนวนมากในบริเวณน้ีและทรัพยากรทาง
ทะเลในบริเวณใกลเ้คียงกม็ากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับหมึก, 
กุง้กา้มกราม, ปลิงทะเล, แมงกะพรุนและปู 

“ฉนัจะจบักุง้มงักรและปูขนก่อนท่ีกลบัไปคืนน้ี” เม่ือมองดูกุง้มงักร
และปูขนรอบตวัเขาทนัใดนั้นเขากมี็ความคิด 

ราคาของกุง้มงักรหรือปูขนกจ็ะมีราคาอยูท่ี่หา้หกร้อยเหรียญต่อตวั
ในตลาด แต่ถา้เขาไปท่ีร้านอาหารทะเลระดบัหา้ดาวมนัอาจมีราคา
เจด็แปดร้อยต่อตวั 

หวงัเสียนเลียริมฝีปากของเขาก่อนท่ีจะกินสตัวท์ะเลในบริเวณ
ใกลเ้คียงดว้ยความกระหาย 

“เอะ๊? มีเกาะเลก็ ๆ อยูข่า้งหนา้”  



หวงัเสียนสงัเกตเกาะเม่ือเขามองไปขา้งหนา้ อยา่งไรกต็ามพื้นท่ีของ
เกาะไม่ใหญ่มากนกั เขาไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัมนัมากนกัในขณะท่ี
หนัความสนใจไปหางูทะเลท่ีอยูต่รงหนา้เขา  

งูทะเล: เลเวล 1 

พลงังานมงักรท่ีสกดัได:้ 44 

“งูทะเล! ฉนัจะไม่ไปยุง่กบัพวกมนัจะดีกวา่”  

หวงัเสียนมองงูทะเลอีกสองสามตวัก่อนจะออ้มออ้มไปจบัสตัวท์ะเล
อ่ืน ๆ งูทะเลมีพิษถึงตาย แมว้า่พวกมนัจะไม่แขง็แกร่งเท่ากบัราชา
ปลาดาบ แต่พวกมนักมี็พิษร้ายแรง หากเขาถูกพิษจนตายมนัคงจะน่า
เศร้า  

“ฮืม!..นัน่มนัเต่าทะเล” หวงัเสียนสงัเกตวา่เต่าทะเลน้ีมีความยาว
ประมาณหน่ึงเมตรกาํลงัวา่ยนํ้าอยูใ่กลก้บัโขดหินดา้นล่างเกาะ  

เต่าทะเล:เลเวล 3 

พลงังานมงักรท่ีสกดัได:้ 988 

“เต่าทะเลเลเวล 3!”  

หวงัเสียนค่อนขา้งตกใจกบัเต่าทะเลสีเขียว เต่าทะเลเป็นสตัวท์ะเลท่ี
ค่อนขา้งสงบ แต่กไ็ม่ควรประมาทความแขง็แกร่งของเต่าทะเล  



แมว้า่เต่าทะเลจะไม่มีฟัน แต่กมี็ขอบปากท่ีแขง็แรงแหลมคมอยูใ่น
ปากซ่ึงคมกวา่ฟัน ขอบท่ีแหลมคมเหล่าน้ีสามารถบดขยี้น้ิวมือได้
ง่าย ๆ ยิง่ไปกวา่นั้นเต่าทะเลท่ีมีขนาดหน่ึงเมตรนั้นจะน่ากลวัยิง่
กวา่เดิม  

“ในตาํนานท่ีเป็นตาํนานวงัมงักรจะมีเต่าเป็นเสมือนผูดู้แลหลกัหรือ
พอ่บา้นของวงัเม่ือฉนัอพัเกรดสตัวท์ะเลไดใ้นอนาคตฉนักส็ามารถ
อพัเกรดเต่าใหเ้ป็นพอ่บา้นของฉนัได”้  

เต่าทะเลมีคุณสมบติัในดา้นสติปัญญาและอายขุยัท่ียนืยาว ในเร่ือง
เล่าของทางตะวนัตกพอ่บา้นเต่าใหญ่มีอาย ุ9,000 ปีและจะจดัการ
เร่ืองต่าง ๆ ของวงัมงักร บทบาทของมนัคลา้ยกบัมหาอาํมาตยใ์น
อาณาจกัรโบราณ 

หวงัเสียนไดต้ดัสินใจท่ีจะหาเต่าท่ีแขง็แกร่งมาเป็นผูดู้แลวงัมงักรใน
อนาคตของเขา 

“มนัเป็นความอปัยศท่ีระดบัของฉนัยงัตํ่าเกินไปถา้ฉนัตอ้งการ
อพัเกรดสตัวท์ะเลฉนัจะตอ้งรอ อยา่งนอ้ยกจ็นกวา่ฉนัจะสามารถ
ยกระดบัของฉนัไปท่ีระดบัสาม”  

หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง ในการเปล่ียนแปลงใชพ้ลงังานของมงักรใน
การยกระดบัสตัวท์ะเลจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความมีสติปัญญาของสตัว์



ทะเลนั้น ๆ ดว้ยก่อนท่ีจะถ่ายทอดศิลปะการบ่มเพาะใหแ้ก่พวกมนั 
ส่ิงน้ีจะตอ้งใชพ้ลงังานมงักรจาํนวนมาก ปัจจุบนัหวงัเสียนครอบ
ครองพลงังานมงักรโดยรวมเพียงส่ีร้อยคะแนน  

“ฉนัจะเพิ่มระดบัอยา่งรวดเร็วและรับลูกนอ้งเป็นของตวัเอง” หวงั
เสียนแหวกวา่ยอยา่งรวดเร็วและกลืนกินสตัวท์ะเลรอบตวัเขาอยา่ง
บา้คลัง่ 

“โอว้ว…มีปลาขนาดใหญ่อยูข่า้งหนา้” ในขณะน้ีเขาเห็นปลาท่ีมี
นํ้าหนกัประมาณ 50 กิโลกรัมอยูข่า้งหนา้และหวงัเสียนลงัเลท่ีจะไป
ต่อเพื่อความปลอดภยัจึงตอ้งตรวจสอบเลเวลปลา! 

ปลานโปเลียน: เลเวล 1 

พลงัมงักรท่ีสกดัได:้ 44 

“ฉนัสามารถสกดัพลงังาน ไดส่ี้สิบส่ีคะแนนฮ่าฮ่า” หวงัเสียนต่ืนเตน้ 
รีบพุง่ตรงไปและเร่ิมโจมตีอยา่งรวดเร็ว 

เม่ือปลานโปเลียนรู้สึกถึงอนัตรายท่ีเขา้มาใกลแ้ละมนัรีบสะบดัตวั
ของมนัเพื่อวา่ยนํ้าหลบออกไป  

“แกคิดวา่จะสามารถหลบหนีไดง้ั้นเหรอเจา้ปลา วะ่..ฮ่าฮ่า” 



รอยยิม้ปรากฏบนใบหนา้ของหวงัเสียน เขาเร่งความเร็วทนัทีและ
กางกรงเลบ็มงักรของเขาไปขา้งหนา้ แมว้า่เขาจะมีขนาดไม่ใหญ่นกั 
แต่เขากย็งัมีออร่าแห่งศกัด์ิศรีและอาํนาจ 

“เห๊อะ..ไม่มีท่ีใหแ้กหนีไปไดอี้กแลว้” ปลานโปเลียนขนาดหน่ึง
เมตรวา่ยพยายามวา่ยหนีหวงัเสียนไปใกล ้ๆ พื้นทะเลใกลแ้นวหิน 

ควบั! 

อยา่งไรกต็ามในขณะน้ีมีบางส่ิงเกิดข้ึนทาํใหห้วงัเสียนตกใจทนัที 
เม่ือปลานโปเลียนวา่ยไปใกลหิ้นขนาดใหญ่กอ้นหน่ึงปลานโปเลียน
ขนาดหน่ึงเมตรกโ็ดนวตัถุคลา้ยหินงบัท่ีตวัไวแ้ละกลืนลงไปทนัที 

ความประหลาดใจมีและงงงนัมีข้ึนทัว่ใบหนา้ของหวงัเสียน เขาหยดุ
และมองไปขา้งหนา้ทนัที  

“นัน่คือ…?” หวงัเสียนเขา้ใกลแ้ละสงัเกตวา่ “หิน” ไม่ใช่หินจริง ๆ 
แต่เป็นการปลอมตวัของส่ิงมีชีวติชนิดหน่ึง  

“นัน่คือหอยทะเลมนัเป็นไปไดย้งัไงท่ีมีหอยทะเลขนาดใหญ่น้ี?” 
หวงัเสียนตกใจ มนัเป็นหอยทะเลสีนํ้าตาลรูปพดั หอยทะเลทั้งตวัมี
ขนาดใหญ่มากและยาวเกือบสองเมตร 

หอยทะเล: เลเวล 6 



พลงัมงักรท่ีสกดัได:้ 9,987  

“มนัเป็นเลเวลหก นอกจากน้ีฉนัสามารถดึงพลงัมงักรไดเ้กือบหน่ึง
หม่ืนคะแนน” 

หวงัเสียนเบิกตากวา้งและจอ้งเขมง็ไปท่ีหอยทะเลขนาดใหญ่ตวันั้น  

  



ตอนท่ี 15 สาวกตวัแรก 

หอยทะเลเป็นส่ิงมีชีวติทัว่ไปในมหาสมุทร คนส่วนใหญ่เคยกินหอย
มาก่อน หอยโดยเฉล่ียนั้นมีขนาดเท่าน้ิวหวัแม่มือในขณะท่ีหอยท่ี
ใหญ่กวา่นั้นมีขนาดเท่ากบัฝ่ามือ 

ในโลกน้ียงัมีหอยทะเลชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่หอยยกัษห์รือท่ีรู้จกักนัใน
นาม หอยมือเสือ ท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ 1.8 เมตร 

อยา่งไรกต็ามหอยทะเลท่ีอยูต่่อหนา้หวงัเสียนนั้นใหญ่กวา่ท่ีเคยมี
บนัทึกไวอ้ยา่งแน่นอน 

หวงัเสียนไม่สามารถช่วยได ้เพียงแต่รู้สึกง่ีเง่าเม่ือเขามองดูหอยทะเล
ขนาดใหญ่ 

“โชคดีท่ีหอยทะเลเคล่ือนท่ีชา้มากดงันั้นฉนัจึงไม่ตอ้งกลวัมนั
นอกจากน้ีหอยทะเลจะไม่สามารถคุกคามฉนัไดถ้า้ฉนัอยูข่า้งหลงั
มนั” หวงัเสียนจอ้งท่ีหอยทะเลในขณะท่ีเขาตดัสินใจ หากเขาสามารถ
กลืนกินหอยทะเลเขาสามารถเขา้สู่ระดบัสามดว้ยพลงัมงักรท่ีเขา
สกดัได ้

หวงัเสียนลงัเลก่อนท่ีจะแอบยอ่งไปทางดา้นหลงัของหอยทะเล 



หอยทะเลยงัคงไม่ไหวติง หวงัเสียนไม่แน่ใจวา่เป็นเพราะมนัเพิ่งกิน
อ่ิมหรือพยายามปกป้องตวัเองกนัแน่ เพราะมนัไม่เคล่ือนไหวใด ๆ 
เลย หวงัเสียนไดเ้ขา้มาใกลแ้ละควา้หอยทะเล ดว้ยกรงเลบ็ของเขา 

แกร๊กกกก! 

หวงัเสียนตกใจ กรงเลบ็ท่ีแขง็แรงพอ ๆ กบัโลหะ ไม่ท้ิงร่องรอย
ความเสียหายใด ๆ ไวเ้ลยมีเพียงรอยขีดข่วนเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเกิดจาก
กงเลบ็เท่านั้นเอง 

“มนัแขง็เกินไปเจาะไม่เขา้สกักะนิด” หวงัเสียนรู้สึกเสียหนา้เลก็นอ้ย 
เขาจึงใชก้งเลบ็พยายามเจาะอีกสองสามคร้ังแต่ไม่มีร่องรอยใด ๆ 
เกิดข้ึน 

ตวัหอยทะเลเองกไ็ม่มีปฏิกิริยาใด ๆ เช่นกนั 

“เปลือกมนัแขง็เกินไปฉนัไม่มีทางจดัการกบัมนัได”้ หวงัเสียนกาํลงั
คิดอยา่งหนกัขณะท่ีความคิดหน่ึงพุง่เขา้มาในหวัของเขา  

“ลองดูล่ะกนั” หวงัเสียนลงัเล เขามองไปรอบ ๆ ก่อนท่ีเขาจะพดูวา่ 
“แปลงร่างเป็นมนุษย”์ 

ในทนัทีจากมงักรศกัด์ิสิทธ์ิสีทองขนาด 20 ซม. หวงัเสียนกลบัสู่ร่าง
มนุษยข์องเขา 



หวงัเสียนเปลือยกายอยูใ่นทะเลและไม่มีปัญหาในนํ้าท่ีลึกกวา่สิบ
เมตร เขาดูท่ีทะเลหอยก่อนท่ีเขายกมนัข้ึนมาและถือเอาไว ้

ดว้ยความแขง็แกร่งในปัจจุบนัของเขาหวงัเสียนสามารถยกนํ้าหนกั
ไดส่ี้ร้อยกิโลกรัม ดงันั้นเขาค่อนขา้งผอ่นคลายท่ีจะอุม้หอยทะเล 
250 กิโลกรัมในทะเล 

หอยทะเลยงัไม่มีปฏิกิริยาอะไรเม่ือถูกอุม้ข้ึน หวงัเสียนนึกยนิดีเม่ือ
เขาพามนัไปท่ีเกาะเลก็ ๆ  

หวงัเสียนวา่ยนํ้าอยา่งรวดเร็วในทะเล หลงัจากท่ีเขาโผล่ข้ึนมาจาก
นํ้าเขาวางหอยทะเลบนฝ่ัง 

ในขณะน้ีนั้นเม่ืออยูบ่นบกหอยทะเลเปิดเปลือกของมนัข้ึนมา 

เน้ือหอยท่ีถูกปกคลุมดว้ยเมือกเหนียวบิดตวัออกมาจากเปลือก เน้ือ
ติดอยูก่บัพื้น  

[หมายเหตุ:ตีนหอยเวลามนัคลานนะแหล่ะครับไม่รู้จะอธิบายยงัไง] 

มนัควบคุมร่างกายและพยายามคืบคลานกลบัลงไปทะเล 

“ฮ่าฮ่า กาํลงัคิดจะหลบหนีแกจะหนีไปไหน” หวงัเสียนดูต่ืนเตน้
และตลกกบัท่าทีของมนั เขารีบควา้และดึงหอยกลบัมาทนัที 



ผัว๊ะ! 

ทนัใดนั้นเน้ือหอยช้ินหน่ึงพร้อมเมือกตวดัตบมาท่ีแขนของเขาอยา่ง
รวดเร็วและรุนแรง มนัมีพลงัมากจนหวงัเสียนตอ้งร้องออกมาดว้ย
ความตกใจและเจบ็ปวด 

“โอย้ยย…เจบ็ชะมดั” เขารีบจบัแขนของเขาท่ีโดนโจมตี 

เหง่ือเยน็ไหลเตม็หนา้ผากและเขารู้วา่แขนบวมแดงข้ึนทนัที แขนเขา
จะหกัทนัทีถา้ร่างกายของเขาไม่ไดรั้บการปรับแต่งดว้ยพลงังานมงักร 

“…น่ีคือหอยทะเลระดบัหกแมว้า่มนัจะไม่ใช่นกัสูต้ามธรรมชาติแต่
กไ็ม่สามารถประมาทไดเ้ลย” หวงัเสียนประหลาดใจ 

“อยา่งไรกต็ามตอนน้ีมนัไม่มีผลกระทบอะไรกบัฉนัมากนกัเพราะวา่
ตอนน้ีแกอยูบ่นบก วะ่..ฮ่าฮ่าฮ่า โดยไม่ตอ้งทาํอะไรแค่ท้ิงแกไวเ้ฉย 
ๆ บนพื้นใหต้ากแดดแกกต็ายกลายเป็นหอยแดดเดียวแลว้ล่ะ ฮ่าฮ่า” 

หวงัเสียนรู้สึกโชคดีท่ีหอยทะเลไม่ไดส้งัเกตวา่เกิดอะไรข้ึนเม่ืออยู่
ในทะเล ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถอุม้มนัข้ึนฝ่ังได ้ 

หวงัเสียนเห็นหอยทะเลพยายามคืบคลานกลบัลงไปทะเล เขาจึงรีบ
ควา้หอยและโยนมนักลบัไปบนพื้นท่ีไกลกวา่เดิม 



หวงัเสียนไม่กลา้เขา้ใกลม้ากไป เขาจึงหยบิหินสองสามกอ้นท่ี
ดา้นขา้งและขวา้งมนัไปท่ีเน้ือ (เรียกตีนหอยล่ะกนั) ของหอยท่ีเปิด
อยู ่

หวงัเสียนครอบครองพลงัท่ีน่ากลวัและเน่ืองจากหินท่ีเขาขวา้งออก
ดว้ยแรงเตม็ท่ีทาํใหตี้นหอยทะเลนั้นทะลุจนเป็นรู หอยทะเลรีบปิด
ตวัลงอยา่งรวดเร็ว 

“อยา่ฆ่าฉนัไดโ้ปรด!” จากนั้นหวงัเสียนกไ็ดย้นิเสียงแปลก ๆ ซ่ึงทาํ
ใหเ้ขาตะลึงทนัที 

“ใครใครกาํลงัพดูอยู”่ หวงัเสียนหนัไปมองรอบตวัของเขาดว้ยความ
ตกใจ แต่ไม่มีใครบนเกาะร้าง 

“ไม่ใช่ล่ะ…มนัไม่ใช่ภาษามนุษยน่ี์หวา่?” หวงัเสียนใชค้วามคิด 
ทนัใดนั้นเขากจ็อ้งมองไปท่ีหอยทะเล 

“เป็นแกเหรอ?” หวงัเสียนจอ้งมองดว้ยดวงตาท่ีเบิกกวา้ง 

ส่ิงมีชีวติทั้งหมดท่ีมีสติปัญญาจะมีภาษาของตวัเองเช่นเดียวกบั
ปลาโลมาและปลาวาฬเพชฌฆาต อยา่งไรกต็ามมนุษยจ์ะไม่เขา้ใจ
ภาษาของพวกมนั แมจ้ะเป็นเช่นนั้นในฐานะมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ หวงั
เสียนกส็ามารถเขา้ใจภาษาสตัวท์ะเลไดทุ้กภาษา 



“ปล่อยฉนัไป ปล่อยฉนัไปเถอะ” เขาไดย้นิเสียงท่ีอ่อนแอ นํ้าเสียง
ฟังเหมือนเดก็ผูห้ญิงตวัเลก็ ๆ ท่ีเพิ่งเรียนรู้วธีิการพดูคุย 

“แก..เอ่อ..เธอเป็นผูห้ญิงเหรอ..ไม่ไม่เธอเป็นผูห้ญิงท่ีเป็นหอย…
ไม่ใช่เธอเป็นหอยเพศเมียงั้นเหรอ” หวงัเสียนจอ้งท่ีหอยทะเลและ
ถาม 

“ไดโ้ปรดอยา่ฆ่าฉนัปล่อยฉนัไป” เขาไดย้นิเสียงหอยทะเลอีกคร้ัง 
แต่เธอพดูคาํง่าย ๆ เหล่านั้นซํ้ าไปซํ้ามาอีกเช่นเคย “อยา่ฆ่าฉนั…
ปล่อยฉนัไปเถอะ” 

ความฉลาดของเธอไม่สูงมากพอท่ีเธอจะสามารถแสดงออกถึง
อารมณ์และคาํพดูท่ีซบัซอ้น 

หวงัเสียนไตร่ตรองและขมวดค้ิว เขาไม่เคยคาดหวงัวา่หอยทะเลน้ี
จะมีความฉลาดมากกวา่สตัวท์ะเลทัว่ไป 

“จากความสามารถในปัจจุบนัของฉนัมนัจะยากและลาํบากมากใน
การจะฆ่าเธอนอกเสียจากวา่ฉนัจะท้ิงเธอไวต้ากแดดจนแหง้ตาย” 

“ปล่อยฉนัไปอยา่ฆ่าฉนั” เสียงอ่อนโยนและไร้เดียงสาดงักอ้งอยูใ่น
หวัของเขาอีกคร้ัง 

หวงัเสียนลงัเล เขากาํลงัคิดวา่ “ฉนัไม่ตอ้งฆ่าเธอกไ็ด ้ถา้ฉนัสามารถ
ทาํใหเ้ธอเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของฉนัสมาชิกตวัแรกของวงัมงักร” 



หวงัเสียนคิดแลว้ ดวงตาของเขากส็ดใสข้ึนและจอ้งมองไปท่ีหอย
ทะเล เขากาํลงัคิดวา่พลงัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ จะใชค้วบคุมสตัวท์ะเลได้
อยา่งไร 

[หมายเหตุ : การควบคุมท่ีหวงัเสียนใชค้วบคุมฝงูปลานั้นใชอ้อร่า
ควบคุมมนัเป็นเหมือนการสะกดจิต] 

ดว้ยความคิดน้ีของเขาความสามารถหน่ึงกผ็ดุข้ึนมาโดยอตัโนมติั  

เขาจึงค่อย ๆ พดูจาเกล้ียกล่อมหอยทะเลในทนัที “นอ้งสาวฉนัจะ
ปล่อยเธอไปกไ็ด ้ถา้เธอกลืนส่ิงน้ีเขา้ไป” 

เม่ือไม่เห็นปฏิกิริยาปฏิเสธจากหอยทะเลเขาจึงบีบเลือดสีทองออกมา
หน่ึงหยดจากมือของเขา มนัเป็นเลือดของเขาท่ีผสานรวมกบัสายเลือด
มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

พลงัแห่งมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่เพียงแต่สามารถปกครองสตัวท์ะเลได้
เท่านั้น แต่มนัยงัมีพลงัของกฎเกณฑแ์ละสญัญาทางจิตวญิญาณอีก
ดว้ย 

หลงัจากท่ีดูดซบัเลือดแห่งมงักรศกัด์ิสิทธ์ิเขา้ไปแลว้หอยทะเลจะถือ
วา่หวงัเสียนเป็นเจา้ชีวติของเธอในทนัที 

“กลืนเลือดหยดน้ี แลว้พี่ชายจะปล่อยเธอไป” 



หวงัเสียนส่งเลือดมงักรศกัด์ิสิทธ์ิใหห้อยทะเลและรอเธออยา่งอดทน 

“สตัวท์ะเลท่ีพฒันาแลว้ : หอยทะเลยกัษ”์ 

ในขณะนั้นการแจง้เตือนของระบบกด็งัข้ึนในใจของเขา เม่ือหอย
ทะเลกลืนเลือดสีทองแลว้เสร็จ 

“ฮ่าฮ่ามนัไดผ้ล” หวงัเสียนต่ืนเตน้ เขารีบเขา้ไปท่ีดา้นหนา้ของหอย
ทะเล 

“พี่ชายฉนัชอบพี”่ เสียงเดก็สาวท่ีเป็นหอยทะเลดงัข้ึนและเปิดฝาพบั
ของเธอ ในฐานะท่ีค่าความฉลาดของเธอยงัตํ่า เธอไม่เขา้ใจวา่ราชา
เป็นใคร เธอรู้เพียงตอ้งทาํตามคาํพดูของเขาเม่ือเขาพดูแทนตวัเองวา่
พี่ชาย เธอจึงใชค้าํวา่พี่ชายแทนตวัเขา 

น่ีคือพลงัของพนัธสญัญา 

“ฮ่าฮ่าฮ่า นอ้งสาวตั้งแต่น้ีต่อไปเธอตอ้งเช่ือฟังคาํสัง่ของพี่ชายแบบ
ใกลชิ้ดเลยนะ” หวงัเสียนพดูอยา่งดีใจ 

“เฮย้ยย”  

อยา่งไรกต็ามเดก็สาวห่อร่างของเธอไวร้อบตวัของหวงัเสียนในทนัที 

  



ตอนท่ี 16 ไข่มุก 

“โอว้วว..ปล่อยฉนั ปล่อยฉนัออกไป!” หวงัเสียนถูกห่อหุม้อยูโ่ดย
เดก็สาวหอยทะเลอยา่งสมบูรณ์  

เน่ืองจากพฤติกรรมของสตัวท์ะเลบางชนิดถา้เป็นกลุ่มหรือฝงูเดียว 
กนัจะสมัผสักนัเพื่อส่ือสารหรือเพือ่จดจาํเอกลกัษณ์ของสตัวต์วันั้น ๆ  

เดก็สาวฟังคาํสัง่ของเขาและปล่อยตวัเขาทนัที หวงัเสียนมองไปท่ี
ร่างของเขาท่ีเตม็ไปดว้ยเมือกเหนียว ๆ เขาไม่รู้วา่จะหวัเราะหรือไห้
ดี ขณะท่ีปากเขาสัน่และกระตุกเลก็นอ้ย เพราะความคิดแรกของเขา
ท่ีโดนเธอหุม้ไวท้ั้งตวัคือเธอกาํลงัจะกินเขา 

“โฮ่!..ตกใจหมด…!” หวงัเสียนตบหนา้ตวัเองเรียกสติพร้อมถอน
หายใจอยา่งโล่งอกแลว้พดูวา่ “ลงไปในทะเลกนัก่อนเถอะ” เม่ือเขา
มาถึงชายทะเลเขากก็ระโดดลงทะเลโดยตรง เดก็สาวเดินตามหลงั
เขาไปในทะเลอยา่งใกลชิ้ด  

หวงัเสียนมองเดก็สาวท่ีอยูข่า้ง ๆ เขา ดว้ยความคิดเขาเปล่ียนร่างเป็น
มงักรศกัด์ิสิทธ์ิทนัที  

“อยา่เรียกฉนัวา่ พี่ชายอีกต่อไปจากน้ีเธอจะเรียกฉนัวา่ ราชามงักร”  

หวงัเสียนมองเดก็สาวและพบวา่มีหอยทะเลเรียกเขาวา่ “พี่ชาย”  



มนัจะแปลก ๆ เหมือนพวกโรคจิตนิยมรักเดก็ยิง่กวา่นั้นเขาไม่ไดมี้
รสนิยม ในดา้นของการผสมขา้มสายพนัธ์ุ 

“ทราบแลว้ค่ะ ราชามงักร” เสียงของเดก็สาวนั้นส่ือเขา้ไปในหวัของ
เขาโดยตรง หวงัเสียนพยกัและยิม้ เม่ือมองดูเดก็สาวเขากพ็อใจอยา่ง
มาก น่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนแรกของเขาและระดบัของเธออยูท่ี่
ระดบั 6! แมว้า่ระดบัพลงัโจมตีของเธอจะค่อนขา้งอ่อนแอ แต่ความ 
สามารถในการป้องกนัของเธอนั้นถือวา่สุดยอด 

“การอพัเกรดสตัวท์ะเลเพื่อเพิ่มความฉลาดและปัญญานั้น ยงัไม่
สามารถทาํไดเ้น่ืองจาก พลงังานมงักรของฉนันั้นมีไม่พอและระดบั
ของฉนันั้นยงัตํ่ากวา่ จึงควรพกัไวก่้อน แต่ยงัดีท่ีเดก็สาวยงัมีความ
ฉลาดพอสมควรและไดพ้ฒันาระดบัสติปัญญามาบา้งแลว้ ถึงอยา่ง
นั้นฉนักย็งัสามารถส่งต่อศิลปะการฝึกฝนใหเ้ธอได ้เพือ่ใหเ้ธอ
สามารถฝึกฝนดว้ยตวัเอง “ 

การสร้างวงัมงักรและอพัเกรดสตัวท์ะเล นั้น ถา้หวงัเสียนมีพลงั
เพียงพอเขาสามารถเพิ่มความแขง็แกร่งและสติปัญญาของสตัวท์ะเล
ไดโ้ดยตรงโดยใชพ้ลงังานมงักร อยา่งไรกต็ามการช่วยเพิ่มความ
แขง็แกร่งของพวกเขานั้นกช่็วยไดเ้พียงในระดบันึง อีกดา้นหน่ึง
เพื่อใหมี้ความแขง็แกร่งเพิ่มข้ึนพวกเขาตอ้งฝึกฝนดว้ยตนเอง 



มีศิลปะการเพาะปลูกท่ีเก่ียวขอ้งกบัเผา่สตัวน์ํ้ าชนิดต่าง ๆ ท่ีเขา
ไดรั้บมาจากระบบมงักรศกัด์ิสิทธ์ิมากมาย 

ในความเป็นจริงแลว้ศิลปะการเพาะปลูกของมงักร สาํหรับสตัว์
ทะเลอ่ืน ๆ ศิลปะการเพาะปลูกเหล่าน้ีถือไดว้า่เป็น “การกระโดด
ผา่นประตูมงักร” มีศิลปะการเพาะปลูกหลายประเภทท่ีจะทาํให ้กา้ว
ผา่นประตูมงักร เช่น ศิลปะการเพาะปลูกของมงักรนํ้า, ศิลปะการ
เพาะปลูกมงักรไฟ, ศิลปะการเพาะปลูกมงักรเหมนัตแ์ละศิลปะการ
เพาะปลูกชนิดอ่ืน ๆ  

“เดก็สาวน่าจะเหมาะกบัศิลปะการเพาะปลูกของมงักรนํ้า งั้นฉนัจะ
ส่งการเพาะปลูกน้ีใหเ้ธอโดยตรง” ดว้ยความคิดเขาไดถ่้ายทอดศิลปะ
การเพาะปลูกใหเ้ดก็สาวทนัที และยงัใชพ้ลงังานมงักรอีกเลก็นอ้ย
รักษาบาดแผลจากกอ้นหินท่ีเขาขวา้งใส่ ซ่ึงมนัเป็นเพียงบาดแผล
เลก็นอ้ย 

“น่ีคือศิลปะการเพาะปลูกของมงักร เธอจะตอ้งฝึกฝนอยา่งขยนั
ขนัแขง็ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป” หวงัเสียนพดูกบัเดก็สาวหอยทะเลเม่ือ
เธอประสบความสาํเร็จในการฝึกฝนศิลปะเธอจะมีโอกาสเปล่ียนร่าง
เป็นมนุษย ์ยิง่กวา่นั้นดว้ยการฝึกฝนศิลปะการเพาะปลูกของมงักรนํ้า 
เธอจะไม่อ่อนแอไปกวา่มงักรนํ้าธรรมดาเม่ือโตข้ึน  

“ทราบแลว้ท่านราชามงักร” เดก็สาวตอบ 



“ดีมาก” หวงัเสียนพยกัหนา้ “เธอจะตอ้งฝึกฝนในบริเวณใกลเ้คียง
กบัเกาะน้ีและระวงัตวัเองดว้ย!”  

“ค่ะ!” เดก็สาวตอบ เธอเปิดฝาหอยและคายกอ้นหินท่ีหวงัเสียนขวา้ง
ใส่เธอก่อนหนา้น้ีออกมา 

“เอะ๊..อะไรแวบ๊ ๆ ?” ทนัใดนั้นหวงัเสียนเห็นวตัถุเงางามมากมาย
ภายส่องประกายในร่างกายของเดก็สาว 

“น่ีคือ…ไข่มุก?” ดวงตาของหวงัเสียนสวา่งข้ึน เขายืน่มือไปหยบิ
วตัถุจากร่างของเดก็สาว 

มีไข่มุกเงางามกวา่ 10 เมด็ มีไข่มุกสีขาวสีดาํสีชมพแูละสีทองซ่ึงแต่
ละเมด็มีรูปร่างกลมกลมสมบูรณ์แบบไม่มีขอ้ตาํหนิและบกพร่องใด ๆ 
ไข่มุกแต่ละเมด็มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางอยา่งนอ้ยยีสิ่บมิลลิเมตรและ
สวยงามมาก  

“มนัสวยมากไข่มุกเมด็ใหญ่เช่นน้ี” หวงัเสียนมองดูไข่มุกสิบหกเมด็
ในมือดว้ยความตกตะลึง  

“ไข่มุกท่ีใหญ่และสมบูรณ์แบบอยา่งน้ีจะมีค่ามากแน่นอน วะ่..ฮ่าฮ่า
ฮ่า มนัน่าจะทาํเงินใหม้ากมายอยา่งแน่นอน” ไข่มุกนั้นมาจากร่าง
ของหอยทะเลและไข่มุกธรรมชาติจะมีค่ามากกวา่ไข่มุกเล้ียงเสมอ  



หวงัเสียนถือไข่มุกสิบหกเมด็แลว้มองเดก็สาว “ไข่มุกเหล่าน้ี…มนั
เป็นประโยชน์และจาํเป็นต่อเธอหรือไม่”  

“ราชามงักร ไข่มุกเหล่าน้ีมาจากซากของส่ิงท่ีฉนักินเขา้และก่อตวั
ข้ึนอยา่งชา้ ๆ เม่ือเวลาผา่นไป”  

“พวกมนัจะก่อตวัหลงัจากผา่นช่วงระยะเวลาหน่ึงฉนัไม่ชอบพวก
มนั และจะท้ิงพวกมนัทั้งหมด”  

“อะไรนะ..พวกมนัจะก่อตวัในช่วงระยะเวลาหน่ึงและถูกเธอโยนท้ิง
ไปทั้งหมด” ปากของหวงัเสียนกระตุกหลงัจากไดย้นิส่ิงท่ีเธอพดู  

“พวกมนัใชเ้วลาในการก่อตวันานเท่าไหร่?” เขาถามทนัที  

“ฉนัไม่รู้” เดก็สาวตอบ  

“อืม…ลืมไปเลยเดก็สาวไม่มีความรู้อะไรเลยเน่ืองจากสมองเธอ
เหมือนเดก็ส่ีหา้ขวบ” หวงัเสียนส่ายหวัอยา่งไร้ประโยชน์ก่อนท่ีจะ
สอนเธอวา่ “ถา้มีไข่มุกในอนาคตคุณตอ้งเกบ็มนัไว”้  

“ทราบค่ะ ราชามงักร”  

“ฉนัจะกลบัมาเอาอีกทีหน่ึงเพราะงั้นฝากเธอไวก่้อน” หวงัเสียนมอง
ไข่มุกในมือของเขาก่อนท่ีจะวางลงในตวัหอยทะเล  



“เธอสามารถฝึกฝนท่ีน่ีตอนน้ีไดเ้ลย” หวงัเสียนสัง่หอยทะเล หลงัจาก
นั้นเขากม็องไปรอบ ๆ เขา ปัจจุบนัเขาตอ้งการพลงังานมงักรเพิ่มอีก
ส่ีร้อยคะแนนเพื่อเพิ่มระดบั  

เม่ือเห็นวา่เป็นเวลาประมาณเท่ียง หวงัเสียนตดัสินใจใชเ้วลาอยา่ง
คุม้ค่าท่ีสุดและพยายามยกระดบัของเขาไปท่ีระดบัสองก่อนคืนน้ี 

หวงัเสียนมองไปท่ีปลาสเตอร์เจียน ขยบัร่างกายของเขาและมุ่งหนา้
ไปทางนั้นและโจมตีมนัอยา่งรวดเร็ว 

กลืนกิน! อา้า..หมํ่าหมํ่า!  

พลงังานของมงักรเพิ่มข้ึนอยา่งน่าตกใจ  

“มีฝงูปลาอีกกลุ่มอยูต่รงนั้น” มนัเป็นเวลาบ่าย เม่ือหวงัเสียนวา่ยนํ้า
ออกไปอีกยีสิ่บกิโลเมตรเขาพบกบัฝงูปลาดาบอีกกลุ่มหน่ึง  

ฝงูปลาดาบกลุ่มน้ีมีขนาดใหญ่กวา่ฝงูท่ีเขาพบในตอนเชา้สามถึงส่ี
เท่า ปลาสามถึงส่ีพนัตวักาํลงัวา่ยนํ้าดว้ยกนัเป็นภาพท่ีสวยงามน่า
ประทบัใจ จนนํ้าลายไหล 

“ถา้ฉนักลืนกินพวกมนัทั้งหมดฉนัจะเขา้ใกลร้ะดบัท่ีสองเม่ือฉนัอยู่
ท่ีระดบัสองความแขง็แกร่งของฉนักจ็ะยิง่ใหญ่ข้ึนอยา่งมากแน่นอน”  



หวงัเสียนต่ืนเตน้ สมาธิของเขาจดจ่ออยูท่ี่ฝงูปลาดาบ และเขากพ็ุง่
เขา้หาพวกมนัโดยตรง หวงัเสียนในปัจจุบนัมีขนาดประมาณสามสิบ
เซนติเมตรและยงัค่อนขา้งเลก็กวา่เม่ือเทียบกบัปลาดาบ อยา่งไรกต็าม
ออร่าท่ีเขาปล่อยออกมานั้นทาํใหป้ลาดาบ สัน่สะเทือนดว้ยความกลวั  

โฮกกกก..!  

เสียงคาํรามของมงักรดงัข้ึนเม่ือหวงัเสียนเร่ิมกลืนกินปลาดาบ
หลงัจากปลาดาบถูกกินอยา่งง่ายดายและกลายเป็นพลงังานมงักร
ของหวงัเสียน  

ปลาสามส่ีพนัตวัถูกกินโดยเขาภายในเวลาคร่ึงชัว่โมง รวมถึงราชา
ปลาดาบอีกสามตวั แมจ้ะเผชิญหนา้กบัพวกมนัสามตวัในเวลา
เดียวกนัเขากย็งัฆ่าและกลืนกินราชาปลาดาบทั้งสามตวัได ้

ช่ือ: หวงัเซียน 

เผา่พนัธ์ุ: มนุษย ์(สามารถแปลงเป็นมงักรได)้ 

ระดบั: ขั้น 1 

มงักร: 997/1000 

ความสามารถพิเศษ: -ปกครองสตัวน์ํ้ า (สตัวน์ํ้ าทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่
ระดบัความสามารถของคุณ) 



-กลืนกินส่ิงมีชีวติ (เพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักร) 

ระบบการฝึกฝน(บ่มเพาะ): ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

“อีกสามคะแนนกจ็ะกา้วสู่ระดบัสองแลว้”  

หวงัเสียนต่ืนเตน้และกระโดดไปทางซา้ยทีขวาที ส่ิงท่ีเขาตอ้งทาํคือ
การกินปลาอีกสิบตวัก่อนท่ีระดบัของเขาจะเพิ่มข้ึนเป็นระดบัท่ีสอง  

“เฮย้!…ซวยแลว้..นัน่มนัฉลาม!” ในขณะท่ีเขาวา่ยไปขา้งหนา้หน่ึง
เมตรเขากเ็ห็นฉลามกาํลงัวา่ยเขา้หาเขาในทนัที 

“มนัตอ้งตามกล่ินเลือดมาท่ีน่ีเพราะกล่ินเลือดเกิดข้ึนขณะฉนักลืน
กินฝงูปลาดาบ” หวงัเสียนมีความคิดขณะมองดูฉลามท่ีมีความยาว
ประมาณสามเมตร  

ฉลามฮอร์น: เลเวล 4 

พลงัมงักรท่ีสกดัได ้: 443 

“หนี! ฉนัไม่สามารถจะสูก้บัมนัไดแ้น่นอน” 

หลงัจากเห็นระดบัของฉลามฮอร์นแลว้หวงัเสียนกรี็บหลบหนีไป
ทางทะเลท่ีดา้นขา้งทนัที ดูเหมือนวา่ฉลามฮอร์นตวันั้นจะเห็นหวงั
เสียนในขณะท่ีมนัโบกสะบดัหางของมนัอยา่งรวดเร็วและไล่ตาม
หวงัเสียน  



“โอย้ยย…เจา้บา้น่ี…ฉนัหนีแกแลว้ แลว้แกจะไล่ล่าฉนัมาทาํไมอีก”  

เม่ือหวงัเสียนรู้สึกวา่ฉลามฮอร์นมุ่งหนา้มาท่ีเขาดว้ยความเร็วสูงเขา
กรี็บพุง่ตรงไปท่ีชายทะเล โชคดีท่ีความเร็วของเขาเร็วข้ึนมาก เม่ือ
เขามาถึงบริเวณท่ีมีสาหร่ายทะเลเขารีบตรงเขา้ไปซ่อนตวัทนัที และ
ฉลามฮอร์นกห็าเขาไม่เจอ 

“ฉนัยงัไม่สามารถไปไกลเกินไปไดเ้พราะตอนน้ีฉนัอ่อนแอเกินไป
ถา้ฉนัเจอฉลามท่ีดุร้ายหลาย ๆ ตวัฉนักค็งจะเสร็จแน่ ๆ” 

  



ตอนท่ี 17 ระดบัสอง 

ซ่า..ซ่า..ซ่า! 

ในทะเล ป๋ัวไห่ หวงัเสียนวา่ยขา้ง ๆ ปลาตาเดียวและจบัพวกมนั
ข้ึนมา 

“แต่ละตวัสกดัพลงังานมงักรได ้1” 

“สกดัพลงังานมงักรได ้3” 

“สาํเร็จแลว้ ไดพ้ลงังานมงักรครบ 1,000 แลว้พฒันาเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ 
ระดบัสอง” 

หลงัจากท่ีหวงัเสียนกลืนปลาตาเดียวสองสามตวัการแจง้เตือนของ
ระบบกด็งัข้ึนในใจของเขา หวงัเสียนกรู้็สึกถึงพลงัอนัมหาศาลของ
เขาวิง่พล่านทัว่ร่างกายของเขา 

เปรียะ! เปร๊ียะ! 

กระดูกทัว่ทั้งร่างกายของเขาเปล่งเสียงท่ีคมชดั ร่างมงักรยาวจากเดิม 
40 เซนติเมตรยาวข้ึนทนัทีประมาณ 1 เมตร ถึงตอนน้ีร่างกายของ
หวงัเสียนกเ็ปล่งแสงสีทองออกมา พลงัอนัยิง่ใหญ่หมุนวนในทะเล
รอบ ๆ ตวัเขา 



“ฉนักา้วไปสู่ระดบัสองแลว้” หวงัเสียนดีใจอยา่งท่ีสุด จนอยากลุก
ข้ึนเตน้ ชูมือข้ึนแลว้หมุน ๆ ชูมือข้ึนโบกไปมา ทุกส่วนรวมถึง
กระดูกในร่างกายของเขาไดรั้บการปรับปรุงอยา่งมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กงเลบ็ของเขามนัเตม็ไปดว้ยพลงัและมีแสงเรือง ๆ ออกมา 

โฮกกกกก…กรรรร! 

นํ้าทะเลรอบตวักระเพื่อมสัน่ไหวขณะท่ีเกิดเสียงคาํรามของมงักร 

“ฉนัแขง็แกร่งข้ึนอยา่งนอ้ยสิบเท่า” หวงัเสียนรู้สึกถึงพลงัอนัยิง่ใหญ่
ภายในร่างกายของเขา เขากาํกงเลบ็ของเขาและฟาดไปท่ีหินกอ้นใหญ่
ตรงหนา้เขา 

ตูมมม! 

ดว้ยการตวดักงเลบ็แบบธรรมดา หวงัเสียนสามารถทาํลายหินกอ้น
ใหญ่ท่ีแขง็แรงไดอ้ยา่งง่ายดาย 

“ฉนัมีพลงัและความแขง็แกร่งมากข้ึนแลว้ แมว้า่ฉนัจะยงัไม่ไดรั้บ
เวทยม์หาอาํนาจและพลงัแห่งธาตุ แต่ถา้ฉนัมีพลงังานมงักรเพียง
พอท่ีจะฝึกฝนพลงัอาํนาจของฉนัจะเติบโตยิง่ข้ึน” มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายกเ็ป็นเช่นเดียวกนักบัเขาเม่ือเพิ่งเร่ิมฝึกฝนทกัษะการ
เปล่ียนแปลงมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ 



มหาอาํนาจและพลงัพิเศษกคื็อส่ิงอาํนาจท่ีเหนือธรรมชาติเช่น
กระแสนํ้า, นํ้าแขง็, เปลวไฟ, สายฟ้าและอ่ืน ๆ  

เขาสามารถกางกงเลบ็ของเขาใหย้าวข้ึนไดด้ว้ยพลงังานมงักร  

ในขณะท่ีพลงัพิเศษ จาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังานและร่างกายท่ีมากข้ึน 

ถึงอยา่งนั้นเขากย็งัไดรั้บเทคนิคการฝึกฝนต่าง ๆ เช่นการพน่ไฟและ
นํ้าและการสร้างกระแสไฟฟ้าและอ่ืน ๆ  

ส่ิงเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังานมงักร สาํหรับการอพัเกรด 

ปัจจุบนัหวงัเสียนครอบครองเฉพาะร่างกายของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิยงัไม่
รวมถึงอาํนาจพลงัพิเศษ 

แต่อยา่งไรกต็ามเฉพาะกายภาพของมงักรกมี็ความน่ากลวัมากพออยู่
แลว้ 

“ตอนน้ีฉนัอยูท่ี่ขั้นสอง แต่พลงัและความแขง็แกร่งยงัมีมากกวา่ก่อน 
ท่ีฉนัจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงระดบัแรกมากมายขนาดน้ี เม่ือฉนั
ไดรั้บการแปลงมงักรระดบัเกา้สวรรคน์ัน่หมายความวา่ฉนัคงจะ
สามารถท่องไปทัว่ทั้งจกัรวาลไดง้ั้นสินะ” 

หวงัเสียนรู้สึกคลัง่ไคลดี้ใจอยา่งยิง่ เขาวา่ยเขา้หาหอยทะเลซ่ึงอยูไ่ม่
ไกลจากเขาและเตือนเดก็สาวใหฝึ้กฝนอยา่งขยนัขนัแขง็ก่อนท่ีเขาจะ
มุ่งหนา้กลบัไปท่ีชายฝ่ัง 



ทอ้งฟ้าค่อย ๆ มืดลง ความเร็วในการเพิ่มระดบัของเขานั้นถือวา่เร็ว
มากเน่ืองจากเขาไดเ้ล่ือนระดบัหน่ึงภายในหน่ึงวนั 

แต่มนัจะตอ้งใช ้10,000 คะแนนของ พลงังานมงักร ในการเล่ือน
ไปสู่ระดบัท่ีสาม ต่อจากนั้นความกา้วหนา้แต่ละระดบัคงตอ้งการ
พลงังานมงักรเพิม่ข้ึนมากกวา่เดิมคร้ังล่ะสิบเท่า 

การเล่ือนระดบัในระยะแรกคงจะรวดเร็ว แต่จะยากข้ึนเม่ือกา้วไปสู่
ระยะต่อ ๆ ไป 

หลงัจากความกา้วหนา้ถึงระดบัท่ีสองความเร็วของเขาเร็วมากจน
สามารถวา่ยไดสิ้บหา้เมตรต่อวนิาที นัน่เป็นความเร็วท่ีเร็วกวา่ปลา
หลาย ๆ ชนิด 

มงักรเกิดมาเพื่อเป็นราชนัย ์จา้วผูป้กครอง 

หวงัเสียนวา่ยไปท่ีชายฝ่ัง ระหวา่งทางเขาจบักุง้มงักรและปูขนติดมือ
กลบัมาดว้ย กุง้มงักรสองตวันํ้าหนกัประมาณ 1.5 กิโลกรัมและปูขน
หกตวัขนาดใหญ่ 

“ซูมม..ซ่าาาา!” 

หวงัเสียนใส่เส้ือผา้ของเขาทนัทีหลงัจากท่ีเขากระโดดพุง่ข้ึนจากมา
ทะเล เขายิม้เม่ือมองไปท่ีไข่มุก กุง้มงักรและปูขนในมือของเขา 



หลงัจากสวมเส้ือผา้แลว้เขากมุ่็งหนา้ข้ึนไปทางริมโขดหิน  

“ฟุ้บบ!” หวงัเสียนกา้วกระโดดอยา่งนุ่มนวลไปยงัอีกฝ่ังทนัที 
ในขณะท่ีเขากระโดดนั้นเขาโดดสูงจากพื้นถึงส่ีเมตร 

แครกก..! 

ฝุ่ นผงแหลกละเอียดคามือจากหินท่ีเขาหยบิข้ึนมาจากพื้นแลว้ลอง
บดมนัดู 

“วะ่..ตอนน้ีฉนัชกัจะแขง็แกร่งเกินไปแลว้ ฮ่าฮ่าฮ่า” หวงัเสียน
ต่ืนเตน้ เขานาํกระเป๋าท่ีนาํมาดว้ยแพค็กุง้มงักรและปูขนเกบ็ไป
ก่อนท่ีเขาจะเดินไปทางเขา้รีสอร์ทท่ีอยูไ่ม่ไกลจากท่ีน่ีนกั 

เน่ืองจากความกงัวลเร่ืองความปลอดภยัของรถ เขาจอดมอเตอร์ไซค ์
ฮาร์เล่ย ์ของเขาไวท่ี้นัน่ 

“บรูมมมม!” 

หวงัเสียนข่ีมอเตอร์ไซคข์องเขาหลงัจากวางกระเป๋าแพค็ไวใ้น
กระเป๋าหอ้ยขา้งของรถ หลงัจากนั้นไม่นานเขากบิ็ดคนัเร่งและมุ่ง
หนา้กลบัไปมหาลยั 

“ปฏิกิริยาและสายตาของฉนัดีข้ึนอยา่งมากหลงัจากกา้วไปสู่ระดบั
สอง” 



หวงัเสียนตาของเขาหร่ีแคบลงเลก็นอ้ยเม่ือเขากาํลงัคิดอะไร
บางอยา่งไปขณะกาํลงัข่ีมอเตอร์ไซค ์

ความเร็วท่ีเขาข่ีตอนน้ีมนัถือวา่เสียของมาก สาํหรับรถจกัรยานยนต์
ดดัแปลงคนัน้ี 

หลงัจากการปรับเปล่ียนมูลค่าหลายลา้นหยวนความเร็วของ
รถจกัรยานยนต ์ฮาร์เล่ย ์คนัน้ีสูงไปถึงระดบัท่ีน่ากลวั 

ความเร็วสูงสุดของ ฮาร์เล่ย ์คือ 397 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เม่ือทาํการ
เปรียบเทียบความเร็วสูงสุดของ บูกนัติ เวยล์อนห์ ดว้ยราคาเร่ิมตน้ท่ี
มากกวา่ 20 ลา้น ความเร็วเพยีง 405 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

รถดดัแปลงคนัน้ีเร็วมาก 

ความสามารถในการเร่งความเร็วนั้นเร็วกวา่รถสปอร์ตอยา่งมาก 

เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพของ ฮาร์เลย ์คนัน้ีรถสปอร์ตท่ีมีมูลค่า
ไม่ก่ีลา้นต่อคนันั้น เทียบไม่ไดเ้ลย 

“ลองทดสอบความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ไซคค์นัน้ีดู” 

หวงัเสียนอยากลองดู ในอดีตการท่ีจะทาํใหชี้วติและพนัธุกรรมของ
เขาส้ินสุดลงโดยยงัไม่ไดสื้บทอดยนีส์นั้นเขาไม่เคยคิดจะลอง 



แต่ตอนน้ีความแขง็แกร่งของหวงัเสียนไดรั้บการปรับปรุงอยา่งมาก 
แมว้า่เขาจะเดินทางดว้ยความเร็วสองร้อยกิโลเมตรต่อชัว่โมงเขาก็
สามารถรับประกนัความปลอดภยัของตวัเองไดห้ากเกิดอุบติัเหตุ 

นอกจากน้ีดว้ยความเร็วและปฏิกิริยาของเขาในปัจจุบนัเขาจะค่อนขา้ง
ปลอดภยั 

ถนนใกลก้บัทะเลนั้นค่อนขา้งห่างไกล จากความแออดับนทอ้งถนน 
รถบนถนนจึงมีนอ้ยมาก 

หวงัเสียนเร่ิมเปล่ียนเกียร์และบิดคนัเร่งอยา่งแรง 

วมูมมม…ฟ้าววว! 

เคร่ืองยนตข์องรถจกัรยานยนตร์ะเบิดเสียงดงัสนัน่ 

มุมปากของหวงัเสียนยกยิม้ข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเขาดูมาตรวดัความเร็ว 
ภายในหา้วนิาทีความเร็วจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชัว่โมงและ
ในไม่ชา้มนักจ็ะพุง่ข้ึนถึง 180  

ความเร็วท่ี 180 กิโลเมตรต่อชัว่โมงนั้นน่ากลวัเพราะตน้ไมใ้นแต่ละ
ดา้นกาํลงัเคล่ือนท่ีไปขา้งหลงัดว้ยความเร็วท่ีน่ากลวั  

“รู้สึกดีจริง ๆ ไม่น่าแปลกใจท่ีหลายคนแสวงหาความต่ืนเตน้จาก
ความเร็วสูงสุดจนถึงระดบัท่ีทาํใหเ้สียชีวติไป” 



ดว้ยการท่ีเขาสวมหมวกกนัน็อก หวงัเสียนกก็ม้หนา้กม้ตาอยูใ่นรถ
ขบัข่ีมอเตอร์ไซคข์องเขาดว้ยอารมณ์ท่ีร่าเริง 

บรูมมม บรูมมม! 

จากนั้นหวงัเสียนกไ็ดย้นิเสียงเคร่ืองยนตด์งัสะทา้นมาจากดา้นหลงั 

“เฟ้ียวววว!” 

รถสปอร์ตสองคนัแซงผา่นมอเตอร์ไซคข์องเขาเหมือนภูตผ ี

“โอะ๊ ความเร็วของพวกเขาตอ้งอยา่งนอ้ยสองร้อยกิโลเมตรต่อชัว่โมง” 

หวงัเสียนตกตะลึงเลก็นอ้ยขณะท่ีเขาดูรถสปอร์ตแซงเขาไป แต่เขาก็
ไม่ไดคิ้ดจะไล่ตามพวกเขาไป มนัไม่เก่ียวกบัเขา 

หวงัเสียนลดความเร็วของเขาลงเหลือเจด็สิบกิโลเมตรต่อชัว่โมง
ก่อนจะเล้ียวท่ีทางแยกขา้งหนา้ 

เม่ือเขาเล้ียวเขาเห็นรถสปอร์ตสามคนัเรียงกนัเป็นแถวตรงอยา่งเป็น
ระเบียบ ดูเหมือนวา่พวกเขากาํลงัเตรียมตวัสาํหรับการแข่งขนักนั
รอบใหม่ 

การปรากฏตวัของหวงัเสียนดึงดูดความสนใจจากรถสปอร์ตสามคนั
ในทนัทีรถทั้งสามคนัมี เฟอร์ราร่ี,แลมโบกีน่ีอเวนเทอร์ดอร์และมา
เซราติ 



“เฮ.้.คุณลุงมาแข่งกนัไหม!” 

เดก็สาวคนหน่ึงโผล่หนา้ออกมาจากกระจกรถมาเซราตี เธอยกคาง
ข้ึนเลก็นอ้ยและมองดูท่ีหวงัเสียนในแบบยัว่ย ุ

“ใช่แลว้ทกัษะการขบัข่ีของคุณดูดีมากมาสนุกกนัเถอะ”  

หลงัจากเดก็สาวออกมาพดู และรถฟอร์รารีขา้ง ๆ กต็ะโกนออกมา
ทนัที 

“ใช่มาแลว้มาเถอะ” หนา้ต่างของ แลมโบกีน่ี กล็ดกระจกลงพร้อม
กบัคนขบัพดูออกมา 

“ไม่ดีกวา่เชิญพวกนายเถอะ” หวงัเสียนส่ายหวัในขณะท่ีเขาไม่มี
อารมณ์ในการแข่งรถกบัเดก็ท่ีเกิดมาพร้อมกบัคาบชอ้นเงินชอ้นทอง 

“ใจปลาซิว รีบกลบัไปหาแม่นายเลยไป! ข้ีขลาดจริง ๆ !” หญิงสาวท่ี
พดูกบัหวงัเสียนชูน้ิวกลางไปท่ีเขาอยา่งเยาะเยย้ 

“เส่ียววานเธอกาํลงัจะทาํอะไร เธอยงัเดก็อยู ่ใครบอกวา่เธอสามารถ
แข่งรถได?้” เดก็สาวน่ารักท่ีนัง่ขา้ง ๆ หญิงสาวจอ้งมองเธอ 

“แบร่ แบร่” หญิงสาวยืน่ล้ินของเธอออกมาแลว้กวกัมือเรียกหาหวงั
เสียน 

“อยา่หนา้ตวัเมียหน่อยเลยน่า มาวดักนัใหส้มกบัเป็นลูกผูช้ายหน่อย” 



ตอนท่ี 18 เรียกฉันว่าท่านปู่ 

บรืนน! บรืนน!  

เดก็สาวเร่งรถสปอร์ตของเธอและทาํการดึงเบรกมือพร้อมกบัหกั
เล้ียวอยา่งแรง  

การเคล่ือนไหวแบบน้ีเป็นการดริฟทท่ี์มีทกัษะแบบมืออาชีพ และมา
หยดุรถไวข้า้ง ๆ มอเตอร์ไซค ์Harley ของหวงัเสียน เธอเงยหนา้ข้ึน
มองอยา่งยยีวนและมองไปท่ีมอเตอร์ไซค ์Harley ข้ึน ๆ ลง ๆ พร้อม
เบะปากพดู 

“มีคนบอกวา่คนท่ีข่ี ฮาร์เล่ย ์นั้นหา้วหาญเปรียบดัง่อศัวนิ มาเถอะ
คุณลุงอศัวนิ!”  

ขณะท่ีเดก็สาวพดูเธอกเ็หยยีบคนัเร่งและเร่งเคร่ืองยนต ์ 

หวงัเสียนมองเดก็สาวแต่เขากไ็ม่ไดพ้ดูอะไร เขาบิดคนัเร่งเคร่ืองยนต์
ของเขาดว้ยเช่นกนั  

“อ่า..ฮา้..มาเลยถา้คุณแพคุ้ณจะตอ้งเรียกฉนัวา่ท่านยา่นะ”  

เดก็สาวหวัเราะ คิกคกั และพดูดว้ยเสียงท่ีดงัก่อนท่ีขบัรถไปจอดขา้ง ๆ 
รถสปอร์ตอีกสองคนัเรียงตวัอยา่งสวยงาม  



ริมฝีปากของหวงัเสียนโคง้ข้ึนเลก็นอ้ยขณะท่ีเขาข่ีมอเตอร์ไซคข์อง
เขาไปดา้นขา้งรถทั้งสามคนัและเรียงกนัเป็นแถว  

บรืนนน..!บรืนนน..บรืนนน!  

รถสปอร์ตทั้งสามคนัเร่งเคร่ืองยนต ์

“สาม…สอง…หน่ึง…ไป..”  

เดก็สาวตะโกนเสียงดงั รถสปอร์ตสามคนัพุง่ออกไปเป็นเสน้ตรง  

หวงัเสียนยิม้เลก็นอ้ย ประสิทธิภาพของรถจกัรยานยนต ์ฮาร์เล่ย ์ของ
เขานั้นดีกวา่รถสปอร์ต เม่ือการแข่งขนัเร่ิมตน้ข้ึนขอ้ไดเ้ปรียบของ
มอเตอร์ไซค ์กแ็สดงออกมาทนัที ทาํใหเ้ขานาํรถสปอร์ตทั้งสามคนัไป
ค่อนขา้งไกล หวงัเสียนเพิ่มความเร็วรถของเขาข้ึนเป็น 180 กม./ชม.  

บรืนน, บรืนน, บรืนน! 

อยา่งไรกต็ามรถสปอร์ตทั้งสามคนันั้นมีราคาไม่ตํ่ากวา่สามลา้นหยวน 
และความสามารถกย็งัคงโดดเด่นมาก ยิง่ไปกวา่นั้นพวกเขาทั้งสาม
คนัยงัเพิ่มความเร็วข้ึนไปจนถึง 230 กม. / ชม. หรือสูงกวา่  

หวงัเสียนขมวดค้ิว เขาชาํเลืองมองมาเซราติขา้งเขาและเห็นเดก็สาว
คนหน่ึงกาํลงัยกหวัน้ิวมือแลว้คว ํ่าลงใหเ้ขา 

“ถา้คุณตอ้งการเล่นฉนักจ็ะเล่น”  



หวงัเสียนลดร่างหมอบลงเลก็นอ้ย เม่ือข่ีมอเตอร์ไซคน์กัข่ีโดยทัว่ไป
มกัจะลดร่างกายของเขาลงและหมอบตวัใหต้ ํ่าลงบนรถจกัรยานยนต์
เม่ือกาํลงัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง เพือ่ลดแรงตา้นของอากาศและจะ
ไดค้วบคุมไดดี้ยิง่ข้ึน  

“เม่ือพี่หมอบกด็ัง่พยคัฆร้์าย รอตะครุบเหยือ่พวกนอ้ง ๆ กจ็ะตอ้งแพ ้
ฮุฮุฮุ..”  

หวงัเสียนยิม้ภายใตห้มวกกนัน็อคของเขา ขณะท่ีเขาบิดคนัเร่งถึง
จุดสูงสุด เขม็ของมาตรวดัความเร็วเพิม่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

200, 210, 220 ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงสิบวนิาทีเขาไดเ้พิ่มความเร็ว
เป็น 280 กิโลเมตร / ชัว่โมง  

บรูมม! บรูมม! 

เสียงเคร่ืองยนตค์าํรามสนัน่ดงัข้ึนจากรถจกัรยานยนต ์Harley หวงั
เสียนลดศีรษะของเขาและแซงรถสปอร์ตทั้งสามคนัอยา่งรวดเร็ว
และยงัคงเร่งความเร็วดว้ยความเร็วท่ีสูงข้ึน  

“โอว้ว!..เจา้บา้น่ี..เด๋ียวแม่จะแซงคืนใหดู้”  

ภายในมาเซราติเดก็สาวเหยยีบคนัเร่งดว้ยความโกรธอยา่งเตม็ท่ี
ขณะท่ีเธอเห็นร่างของหวงัเสียนหายไปอยา่งรวดเร็ว  



“เส่ียววาน! เดก็เหลือขอ เธอบา้ไปแลว้เหรอ ลดความเร็วลงเด๋ียวน้ี” 
หญิงสาวสวยท่ีนัง่อยูด่า้นขา้งคนขบัพดูพร้อมกบัหนา้ซีด  

“พี่สาวหลิงหลิงอยา่กลวัไปเลยน่า มาดูกนัวา่ฉนัจะแซงเขาไม่เห็น
ฝุ่ นเลยล่ะ” เดก็สาวไม่สนใจเธอขณะท่ีจอ้งมองมอเตอร์ไซคค์นัท่ี
นาํหนา้เธออยู ่

“พยายามท่ีจะแซงฉนังั้นเหรอแม่หนูนอ้ย!” เม่ือเห็นวา่เขาเกือบจะถึง
หวัถนนท่ีเป็นจุดเสน้ชยัท่ีกาํหนดกนัไวแ้ลว้ รอยยิม้จาง ๆ กป็รากฏ
ข้ึนบนใบหนา้ของเขา  

“หืมม…น่ีแยแ่ลว้!” ในขณะนั้นหวงัเสียนเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่
เล้ียวเขา้มาจากหวัถนนเพือ่กลบัรถ ใบหนา้ของเขาเปล่ียนไปเลก็นอ้ย  

เขาเบรกรถทนัทีขณะท่ีสายตาเขาจดจอ้งอยูก่บัรถบรรทุกขนาดใหญ่
ในขณะท่ีเขาพร้อมจะกระโดดลงจากรถไดต้ลอดเวลา  

“เช่ียย..เวรเอย้ยย..! จกัรยานยนตย์งัไม่สามารถหยดุได!้” หวงัเสียน 
กลั้นลมหายใจสั้น ๆ สายตาของเขาไวมากและประมวลผลอยา่ง
อยา่งรวดเร็ว เขาเห็นช่องวา่งสองเมตรทางซา้ยมือ 

ฟุ้บบ..ฟ้าวววว! 

หวงัเสียน ไดผ้า่นช่องวา่งแคบ ๆ และหลีกเล่ียงไดอ้ยา่งทนัการณ์  



“เอ๊ียดดด!”  

โครมมม!+2 

ขณะท่ีเขากาํลงัถอนหายใจดว้ยความโล่งอกเขากไ็ดย้นิเสียงชนซอ้น
กนัสามคร้ัง  

การแสดงออกของหวงัเสียนเปล่ียนไปทนัที เขาหยดุมอเตอร์ไซค์
ของเขาและมองไปดา้นหลงัทนัที รถสปอร์ตสามคนัชนกบัรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ 

“โอว้ว..เวรกรรม! ขออยา่ใหมี้ใครตายเลย” หวงัเสียนขมวดค้ิวและ
วิง่ไปท่ีรถสปอร์ตสามคนัทนัที มีทั้งคนทั้งหมดหกคนนัง่อยูใ่นรถ
สปอร์ตสามคนั ในหมู่พวกเขามาเซราติซ่ึงอยูแ่ถวหนา้มีการชนท่ี
เลวร้ายท่ีสุด ในทางกลบักนัการชนกนัของ Lamborghini และ 
Ferrari นั้นไม่ร้ายแรง อยา่งไรกต็ามผลกระทบจากอุบติัเหตุทาํให้
ทุกคนในรถทั้งสามคนัหมดสติ หวงัเสียนวิง่ไปท่ีมาเซราตีทนัที 

ท่ีตาํแหน่งทางดา้นหนา้รถ ดา้นหนา้ของมาเซราติกลายเป็นเศษเหลก็
ทั้งหมดแลว้ ถุงลมนิรภยัของรถเปิดออก แต่เดก็สาวทั้งสองคนในรถ
สลบอยูแ่ละไม่มีการเคล่ือนไหวเลย  

Maserati ขบัเร็วท่ีสุด รถบรรทุกคนัใหญ่กลบัรถกะทนัหนัและทาํให้
หยดุรถไม่ทนั เม่ือเห็นวา่ประตูรถไดรั้บความเสียหายจากการชนเขา
เอ้ือมมือออกไปและออกแรงดึงประตูใหเ้ปิดออก  



ครืดด..พลัว๊ะ!  

กาํลงัแขนของหวงัเสียนดึงประตูรถงา้งออกและประตูรถกระเดน็
ออกจากตวัรถทนัที เขาเห็นหญิงสาวสวยท่ีนัง่อยูข่า้งคนขบัและอุม้
พาเธอออกไปก่อนดว้ยความระมดัระวงั  

อ่ะ..? ขาของเดก็ผูห้ญิงบิดงอผดิรูป หวงัเสียนมองเดก็สาวในท่ีนัง่
คนขบั ขาของเธอถูกอดักระแทกโดยแผน่โลหะท่ีดา้นหนา้ท่ีนัง่ของ
รถเธอและทาํใหข้าของเธออาจมีรอยร้าวหรือหกั เขาอุม้เธอออกจาก
รถอยา่งระมดัระวงั  

“น่ี..ฉนัจะโทรหาตาํรวจก่อนนะ” หลงัจากวางเดก็หญิงสองคนลง
บนพื้นหวงัเสียนกเ็รียกตาํรวจและรถพยาบาลทนัที  

หลงัจากนั้นเขาวิง่ไปท่ีรถสปอร์ตอีกสองคนั คนในรถสปอร์ตอีก
สองคนันั้นไม่ไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ดงันั้นเขาจึงไม่ไดพ้ยายามท่ีจะ
ยา้ยพวกเขาออกมา  

“โอย้ย..ฮือ ๆ ๆ .เจบ็จงั..ปวดดว้ย..แง ๆ” ในขณะนั้นหวงัเสียนไดย้นิ
เสียงร้องไหค้รํ่ าครวญ เขาเดินไปทนัทีและเห็นหญิงสาวร้องไห้
นํ้าตาคลอ  

หวงัเสียนขมวดค้ิวเม่ือเห็นขาท่ีผดิรูปของเดก็ผูห้ญิง 



“ช่วยฉนัดว้ยฉนัไม่อยากตาย แง ๆ” เดก็สาวมองหวงัเสียนอยา่งน่า
สงสาร เธอไม่เหมือนเดก็สาวซน ๆ เม่ือก่อนหนา้อีกต่อไป 

หวงัเสียนขมวดค้ิวพลางคิด “มาดูกนัวา่พลงังานมงักรสามารถนาํมา 
ใชรั้กษาพวกเธอไดห้รือไม่” ดว้ยความคิดเขา เขาวางมือบนขาของ
หญิงสาวควบคุมพลงังานมงักรของเขาในขาของหญิงสาวและรักษา
อาการบาดเจบ็ของเธอ เม่ือพลงังานมงักรเขา้ไปเขากรู้็สึกถึง
สภาพการณ์ภายในของขาของหญิงสาว  

“กระดูกแตกร้าว!” เขาลงัเลอยูค่รู่หน่ึงก่อนจะจบัขาขวาของเดก็สาว
ไว ้เดก็เหลือขอคนน้ีมีรูปร่างค่อนขา้งดี หวงัเสียนคิดอยา่งช่วยไม่ได ้
และแอบช่ืนชมในใจหลงัจากท่ีเขาดูขาท่ียาวขาวเนียนของหญิงสาว
และหนา้อกท่ีใหญ่กาํลงัดีเธอใส่เส้ือรัดรูปทาํใหเ้ห็นเด่นชดั เขาคิด
ไปเร่ือยเป่ือยในขณะท่ีปรับกระดูกขาของเธอใหเ้ขา้ท่ีเลก็นอ้ย 

“อืม..มนัมีประสิทธิภาพจริง ๆ ภายใตก้ารรักษาของพลงังานมงักร
อาการบาดเจบ็ท่ีขาของเธอน่าจะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยา่งไรกต็าม
ฉนัเพิ่งกา้วไปสู่ระดบัสองและไม่มีพลงังานมงักรเหลืออยูใ่นร่างกาย
ของฉนั ดงันั้นฉนัสามารถใชว้ธีิน้ีในการรักษาเท่านั้น” หวงัเสียนคิด
กบัตวัเอง  



“มนัเจบ็..มนัเจบ็อ่ะ..แง ๆ ๆ” เดก็สาวร้องไหค้รํ่ าครวญเบา ๆ ขณะท่ี
นํ้าตาไหลรินอยา่งต่อเน่ือง  

“เฮ ้เดก็เหลือขอตวัเลก็ ถา้ไม่ใช่เพราะฉนั ขาของเธอจะตอ้งพิการ 
แน่ ๆ เธอกลา้บอกใหฉ้นัเรียกเธอวา่ ‘ท่านยา่’ เลยงั้นเหรอ?”  

หวงัเสียนมองเดก็สาวแลว้ยกคิ้วข้ึน เขายิม้อยา่งเจา้เล่ห์ และพดูต่อวา่ 
“การบาดเจบ็ของเธอรุนแรงมากและฉนัสามารถช่วยเธอไดต้อนน้ี”  

“ช่วยฉนัดว้ยนะคะ..ไดโ้ปรดช่วยฉนัดว้ย” เดก็สาวตะโกนพรํ่ าเพอ้
ดว้ยความเจบ็ปวดอยา่งไม่มีสติ  

“ฉนัสามารถช่วยเธอได ้แต่เธอตอ้งเรียกฉนัวา่ท่านปู่ก่อน ไม่เช่นนั้น
ฉนัจะไม่ช่วยเธอ” หวงัเสียนพดูกบัเดก็สาวขณะจอ้งมองหนา้เธอ
อยา่งลอ้เล่น 

“ช่วยฉนัดว้ยเถอะนะ แง ๆ ๆ !” เม่ือหญิงสาวไดย้นิคาํพดูของเขาเธอ
กร้็องไหอ้อกมาทนัทีและร้องเสียงดงั  

“เรียกฉนัวา่ท่านปู่!!” หวงัเสียนช้ีไปท่ีขาของเธอเพื่อบอกเป็นนยั ๆ 
วา่เธออาจตอ้งพิการถา้เขาไม่ช่วยและเดก็ผูห้ญิงกต็วัสัน่  

“ท่านบรรพบุรุษค่ะ แง ๆ แง ๆ ท่านบรรพบุรุษช่วยฉนัดว้ยนะคะ  
แง ๆ ๆ ” 



ตอนท่ี 19 แพทย์อัจฉริยะ 

ฉนัไม่คิดเลยวา่ “พลงัออร่ามงักร” จะมีผลเช่นน้ีดว้ย แต่ถา้ฉนัมี 
“พลงัออร่ามงักร” เพียงพอ ฉนัสามารถส่งมนัเขา้ไปรักษาอาการ
บาดเจบ็ท่ีขาของเธอได ้และมนัคงสามารถทาํใหฟ้ื้นตวัและหายได้
ในทนัที [หมายเหตุ: ต่อไปเรียก”ออร่ามงักร”] ไม่เหมือนพลงัลมปราณ
ใชแ้ลว้สามารถฟ้ืนคืนมาไดถ้า้ไดพ้กั ไม่เหมือน “พลงังานมงักร”ท่ี
เป็นระบบคะแนนใชแ้ลว้หมดตอ้งหามาเติมและเพราะหวงัเสียนไม่
มีพลงังานมงักรเหลือเลยใชอ้พัเวล 2 หมด ตอนน้ีสภาพคือ “ระดบั : 
2 : 1/10,000” 

หวงัเสียนคิดกบัตวัเองขณะท่ีเขามองหญิงสาวท่ีอยูใ่นอาการหมดสติ 

หลงัจากท่ีเขาช่วยรักษาเบ้ืองตน้และบรรเทาความเจบ็ปวดใหก้บัเธอ 

ต่อจากนั้นเขากเ็ดินมาท่ีหญิงสาวสวยและตรวจสอบสภาพของเธอ
ดว้ยพลงังานมงักร บริเวณทรวงอกดา้นในของเธอมีอาการเลือดออก
ตกในและจบัตวัเป็นล่ิมเน่ืองจากการถูกกระแทกอยา่งรุนแรง 

หวงัเสียนมองดูอาการบาดเจบ็ของเธอและดาํเนินการรักษาดว้ยออร่า
มงักรของเขา ไม่นานหลงัจากนั้นเขากไ็ปตรวจสอบคนท่ีเหลืออีกส่ี
คนในรถสปอร์ตอีกสองคนั 



นอกจากเดก็หนุ่มท่ีกระดูกซ่ีโครงหกัซ่ึง หวงัเสียน ไดช่้วยเหลือและ
จดักระดูกใหเ้ขา้ท่ีแลว้ เดก็หนุ่มท่ีเหลือกมี็เพียงการบาดเจบ็เลก็นอ้ย
เท่านั้น เดก็สาวสองคนและเดก็หนุ่มท่ีมีกระดูกซ่ีโครงหกัพวกเขา
เป็นกรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุด 

ทนัใดนั้นตาํรวจจราจรและรถพยาบาลกม็าถึงหวงัเสียนกถ็อน
หายใจดว้ยความโล่งอก 

“รถสปอร์ตหรูสามคนัประสบอุบติัเหตุ!” 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีรีบมาถึงเร่งฝีเทา้ข้ึนเม่ือพวกเขาเห็นเหตุการณ์ 

“คุณเป็นคนท่ีเรียกตาํรวจเหรอ?” เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจราจรวยักลางคน
ถามทนัทีเม่ือเขาเห็นหวงัเสียน 

หวงัเสียนพยกัหนา้ “ใช่มนัเป็นผมเองและผมตรวจสอบอาการคน
เหล่าน้ีแลว้ ไม่ควรเป็นอนัตรายถึงขั้นเสียชีวติ” 

“หวัหนา้มาดูท่ีรถสปอร์ตเหล่าน้ีสิ แผน่ป้ายทะเบียนรถของมาเซราติ 

ดูเหมือนวา่รถคนัน้ีจะเป็นหลานสาวของ ผูอ้าวโุส เซ่ีย” 

ชายหนุ่มผูต้ามหลงันายตาํรวจวยักลางคนพดูเบา ๆ กบัเขา 

“ห๊า.?” เจา้หนา้ท่ีตาํรวจวยักลางคนดูทะเบียนรถ 2333 และขมวดค้ิว
ทนัที “ใช่แลว้มนัเป็นหลานสาวของ อาวโุสเซ่ีย และวยัรุ่นท่ีเหลือ
จะตอ้งไม่ใช่เดก็ธรรมดาแน่นอนเลย ลองดูพวกเขาสิ” 



เจา้หนา้ท่ีวยักลางคนวิง่ไปตรงท่ีหวงัเสียนยนือยูแ่ลว้มองดูเดก็สาว
ทั้งสองคน 

“เธอเป็นหลานสาวของ อาวโุสเซ่ียจริง ๆ” เหง่ือเยน็ ๆ ไหลบน
หนา้ผากของเขา 

“ไดโ้ปรด อยา่ใหเ้ธอเป็นอะไรเลยถา้เกิดอะไรข้ึนกบัเธอคง….” เขา
เห็นรถพยาบาลเปิดเสียงไซเรนดงัอยูใ่กลก้บัเขา เขาตะโกนเรียก
ออกไปทนัที “หมอ! หมอ! มาท่ีน่ีเร็ว เร็ว ๆ เขา้!” 

เจา้หนา้ท่ีจากรถพยาบาลสองสามคนนาํเปลหามออกมาแลว้วิง่ตรง
มาท่ีพวกเขาทนัที 

“ใหฉ้นัตรวจดูเธอก่อน” หมอพดูกบัพยาบาลสองคนท่ีกาํลงัเดินอยู่
ขา้ง ๆ เธอกม้หวัลงและเร่ิมตรวจสอบการบาดเจบ็ของหญิงสาว 

“ขาของเธอไดรั้บบาดเจบ็มีกระดูกแตกร้าว ผมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
จดักระดูกเขา้ท่ีใหแ้ลว้ เพียงแต่ตอ้งรักษาตามอาการต่อไปและเธอ
แค่ตอ้งการเวลาพกัฟ้ืนเตม็ท่ีกจ็ะหายเป็นปกติ ส่วนสาวสวยขา้ง ๆ 
เธอมีเลือดล่ิมตกในบริเวณหนา้อกของเธอ ผมเช็คอาการใหแ้ลว้ถา้
ไดรั้บการดูแลอยา่งดี กไ็ม่มีปัญหาร้ายแรงใด ๆ นอกจากน้ีเดก็หนุ่ม
คนขบัรถเฟอร์ราร่ีเขาซ่ีโครงหกัซ่ึง ผมดูแลเบ้ืองตน้ไปพอสมควร



แลว้กระดูกท่ีหกัไม่ไดแ้ทงโดนอวยัวะภายในใด ๆ เพียงแต่ตอ้งเพิ่ม
ความระมดัระวงัเม่ือพวกคุณยา้ยเขา” 

แพทยท่ี์ทาํการตรวจสอบนั้นตกตะลึง เธอเงยหนา้ของเธอข้ึนมองดู
หวงัเสียนดว้ยความประหลาดใจ หวงัเสียนกม็องกลบัไปท่ีคุณหมอ
สาว แต่ไม่ไดพ้ดูอะไรต่อ เพียงแต่รู้สึกแปลกใจเลก็นอ้ย ผูห้ญิงคนน้ี
สวยมาก ๆ ? 

คุณหมอสาวคนน้ีเธออายปุระมาณยีสิ่บปลาย ๆ เส้ือกราวดสี์ขาวของ
เธอแมจ้ะตวัใหญ่และคลุมร่างกายเธอเอาไวแ้ต่กไ็ม่สามารถซ่อน
ร่างกายอนัสวยงามท่ีมีสดัส่วนดัง่นางแบบสุดเซ็กซ่ีของเธอไวไ้ด ้

ใบหนา้ของเธอหมดจดและประณีตดัง่เหมือนเทพธิดา เสน้ผมของ
เธอดาํเงางามยาวสลวยถูกผกูไวด้ว้ยทรงหางมา้แบบเรียบง่ายแต่เตม็
ไปดว้ยเสน่ห์และเยา้ยวน 

หมอเอ้ือมมือไปแตะท่ีขาของเดก็สาวเพื่อตรวจอาการ เธอมีสีหนา้
ค่อนขา้งประหลาดใจ 

“พาเธอไปข้ึนรถพยาบาลและระวงัอยา่ใหข้ากระทบกระเทือนโดย
เดด็ขาด” 

“ทราบแลว้คุณหมอซนั” เจา้หนา้และพยาบาลทั้งสองพยกัหนา้ทนัที 



“คุณเป็นนกัเรียนแพทยห์รือเรียนการปฐมพยาบาลมาใช่หรือเปล่า?” 
หมอซนัลุกข้ึนและถามอยา่งสงสยั 

“เอะ๊…ไม่ใช่หรอกครับ ผมแค่มีความรู้นิด ๆ หน่อย ๆ” หวงัเสียน
หวัเราะเบา ๆ จริง ๆ เขาไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกบัการรักษา ทั้งหมดท่ี
เขาทาํคือรักษาผูป่้วยดว้ย พลงัออร่ามงักร 

หมอซนักไ็ม่ไดถ้ามอะไรมากอีกต่อไปและเธอเร่ิมตรวจสอบอาการ
บาดเจบ็ของผูป้ระสบเหตุท่ีเหลือ 

เธอยกเส้ือท่ีบริเวณหนา้อกของหญิงสาวสวยและตรวจสอบอาการ
บาดเจบ็ของหญิงสาว เธอตกใจอีกคร้ังและพดู “เธอบาดเจบ็บริเวณ
หนา้อกหลีกเล่ียงการสมัผสั” 

จากนั้นเธอกม็าท่ีรถสปอร์ตคนัอ่ืนและเร่ิมตรวจสอบ 

“มนัเป็นกระดูกซ่ีโครงหกัจริง ๆ ชายหนุ่มคนนั้นยอดเยีย่มจริง ๆ” 

หมอซนัตรวจทุกคนและตกตะลึงกบัผลลพัธ์ท่ีได ้ดว้ยสถานการณ์
เช่นน้ีเธอคงใชเ้วลานานในการตรวจสอบการบาดเจบ็หากไม่ไดช้าย
หนุ่มท่ีรายงานอาการคนไขใ้หเ้ธอฟัง 

“โอเค ตอนน้ีผมตอ้งไปแลว้” หวงัเสียนพดูกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและ
หมอ 



เม่ือเห็นวา่จาํนวนผูบ้าดเจบ็ทั้งหมดถูกยา้ยไปท่ีรถพยาบาลแลว้หวงั
เสียนดูเวลาและตอนน้ีเกือบ หน่ึงทุ่มแลว้ 

“นอ้งชายขอหมายเลขโทรศพัทข์องคุณไวห้น่อยเพื่อใหเ้ราสามารถ
ติดต่อกบัคุณไดเ้ม่ือมีเร่ืองจาํเป็นตอ้งสอบถาม” เจา้หนา้ท่ีตาํรวจวยั
กลางคนกล่าว 

“ไดซิ้ครับ..” หวงัเสียนพยกัหนา้และท้ิงเบอร์โทรศพัทไ์ว ้

หมอซนัหนัมามองท่ีเขาครู่หน่ึงก่อนท่ีเธอจะข้ึนรถพยาบาล 

“การแข่งรถน่ี เกือบจะทาํใหมี้คนตาย” หวงัเสียนส่ายหวัแลว้เดินไป
ท่ีดา้นขา้ง เขาข่ีมอเตอร์ไซค ์ฮาร์เลย ์และมุ่งหนา้กลบัไปมหาลยั 

“หวัหนา้..ชายหนุ่มคนนั้นข่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลยเ์ชียวนะ พื้นฐาน
ครอบครัวของเขาตอ้งค่อนขา้งดี” เจา้หนา้ท่ีตาํรวจหนุ่มจอ้งมองท่ี
ดา้นหลงัของหวงัเสียนเม่ือเขาจากไป 

“อืม…เรายงัไม่ตอ้งสนใจอะไรท่ีเหลือตอนน้ีเราตอ้งตรวจสอบกบั
โรงพยาบาลเราหวงัวา่หลานสาวของ ผูอ้าวโุสเซ่ียและเดก็วยัรุ่นท่ี
เหลืออาการพวกเขาจะดีข้ึน” เจา้หนา้ท่ีวยักลางคนกล่าว 

“รถบรรทุกคนัใหญ่จอดอยูบ่นถนนในลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งและรถ
สปอร์ตสามคนันั้นน่าขบัเร็วเกินไปดงันั้นจึงเกิดอุบติัเหตุทางรถยนต ์



เจา้ของรถบรรทุกคนันั้นตอนน้ีกย็งัอยูใ่นอาการตกใจใหก้ารไม่รู้
เร่ือง” 

ในเวลาน้ีหมอซนักาํลงัตรวจขาทั้งสองของหญิงสาวดว้ยอุปกรณ์ช้ิน
หน่ึงในรถพยาบาล การแสดงออกของเธอค่อนขา้งน่าตกใจ 

……. 

“ไม่น่าเป็นไปได ้ส่ิงน้ีเป็นไปไดอ้ยา่งไรขาของเธอทั้งสองแตกหกั
อยา่งเห็นไดช้ดั แต่พวกมนัไดรั้บการปฐมพยาบาลและจดักระดูกให้
เขา้ท่ีไดอ้ยา่งไร ความสามารถในการรักษาน่าท่ึงจริง ๆ ชายหนุ่มคน
นั้นอาจเป็นแพทยอ์จัฉริยะอยา่งงั้นเหรอ?” 

….. 

ถึงตอนน้ีหวงัเสียนกก็ลบัมาถึงทางเขา้มหาลยัของเขาแลว้  

เขาหนัไปมองกุง้มงักรและปูขนในกระเป๋าขา้งรถก่อนท่ีเขาจะเขา้ไป
ท่ีร้านสะดวกซ้ือ หลงัจากซ้ือซอสและเคร่ืองเทศมาเขากก็ลบัมาท่ี
หอพกัทนัที 

“ฉนัจะเอาไข่มุกไปเกบ็ไวก่้อนแลว้กไ็ปทาํอาหารขา้งนอก” 

หวงัเสียนยิม้ 



บาร์บีคิวกลางแจง้เป็นหน่ึงในไฮไลทข์องมหาวทิยาลยัเจียงเฉิง  

ท่ีเนินเขาทางตะวนัออกของมหาวทิยาลยัเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สาํหรับบาร์บีคิวกลางแจง้ 

หลุมเตาสาํหรับก่อไฟนั้นมีอยูท่ ัว่ไปในบริเวณน้ี เพียงแค่นาํฟืนและ
อุปกรณ์อีกนิดหน่อยติดไปดว้ยเท่านั้น 

คนตะกละอยา่ง หวงัตงไห่ เพื่อนของเขามีเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นสาํหรับ
การทาํอาหารกลางแจง้อยูเ่พยีบพร้อม หวงัเสียนเอาหมอ้ใส่นํ้ามา 
เขาห้ิวส่วนผสมและเคร่ืองปรุงทั้งหมดพร้อมมุ่งหนา้ไปยงัเนินเขา
ทางตะวนัออก 

เนินเขาตะวนัออก เป็นเนินเขาท่ีตั้งอยูด่า้นขา้งของศาลาริมทะเลสาบ 
การก่อไฟนั้นปลอดภยัมากเพราะไม่มีตน้ไมห้รือหญา้แหง้บริเวณน้ี 

ทอ้งฟ้าค่อย ๆ  มืดลง หวงัเสียนเดินมาถึงบริเวณลานสาํหรับทาํบาร์บีคิว 

ป๊ีบบ!ป๊ีบบ! 

ทนัใดนั้นโทรศพัทข์องเขากด็งัข้ึน เขาดูและพบวา่เป็น กวนชูชิง 

“ฉนัยงัไม่ไดข้อบคุณสาํหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่ก่ีวนัก่อนเลย ฉนั
อยากเชิญคุณไปทานอาหารเยน็เพื่อเล้ียงขอบคุณ สาํหรับการ
ช่วยเหลือ” 



หวงัเสียนมองดูขอ้ความใน Wechat ท่ีกวนชูชิงส่งมา เขาลงัเล
เลก็นอ้ย และเขากต็อบกลบัอยา่งรวดเร็ว  

“ไม่เป็นไร ขอบคุณนะ” 

“ฮะ?” กวน ชูชิง ตกใจเลก็นอ้ยจากคาํตอบของ หวงัเสียน 

ตั้งแต่ท่ีเธอเร่ิมเรียนมธัยมมาจนถึงตอนน้ีเขาเป็นผูช้ายคนแรกท่ีไม่
อยากทานอาหารคํ่ากบัเธอ 

ในตอนแรกเธอคิดวา่เขาคงหมือนกบัคนอ่ืน ๆ เธอคิดวา่หวงัเสียนจะ
ส่งขอ้ความแชทชวนเธอคุยหลงัจากเพิ่มเธอใน Wechat แลว้แต่เขา
ไม่ไดท้าํ และตอนน้ีเธอถูกปฏิเสธอีกคร้ังหลงัจากชวนเขาไป
รับประทานอาหารคํ่าดว้ยกนั เธออดสงสยัไม่ไดเ้ลยวา่ตวัเธอไม่มี
เสน่ห์และความน่าสนใจสาํหรับเขาเลยหรือยงัไง 

  



ตอนท่ี 20 การทําอาหารกลางแจ้ง 

กวนชูชิงรู้สึกผดิหวงัเลก็นอ้ยและยงัไม่ยอมแพ ้ 

“งั้นคุณช่วยออกมาเจอฉนัขา้งนอกไดไ้หม ฉนัอยากขอบคุณ”  

กวนชูชิงหยบิมือถือของเธอแลว้ส่งขอ้ความ  

ผูช้ายคนน้ีแตกต่างจากคนอ่ืนจริง ๆ เขาไม่สนใจผูห้ญิง หรือบางที
เขาอาจเป็นเกย?์ นัน่เป็นคาํอธิบายเดียวท่ีกวนชูชิงเขา้ใจได ้

“หืม?” หวงัเสียนกาํลงัเตรียมตม้นํ้าและนาํฟืนใส่เขา้เตาเตรียมจุดไฟ 
เขาไดย้นิเสียงโทรศพัทข์องเขา เขาเห็นขอ้ความของกวนชูชิงก่อนท่ี
จะดูปูขนและกุง้มงักรขนาดใหญ่ในหมอ้ 

“เฮอ้…ในเม่ือเป็นแบบน้ีงั้นทาํไมฉนัไม่ชวนเธอมากินอาหารดว้ยกนั
ไปซะเลยหล่ะ” หวงัเสียนไม่ไดคิ้ดอะไรมากในเร่ืองน้ีและเขาส่ง
ขอ้ความกลบัไป “ผมกาํลงัทาํอาหารอยูท่ี่เนินเขาริมศาลาริมทะเลสาบ
ทางตะวนัออกถา้คุณยงัไม่ไดกิ้นอะไรทาํไมคุณไม่มากินท่ีน่ีพร้อม
กนัเลยล่ะ?” 

หลงัจากส่งขอ้ความออกไปแลว้หวงัเสียนกเ็ร่ิมทาํความสะอาดพื้นท่ี
และอุปกรณ์อีกคร้ัง เขาลา้งชามและตะเกียบแลว้จุดไฟ  



เม่ือกวนชูชิงไดรั้บขอ้ความในขณะท่ีเธออยูใ่นหอ้งหอพกัเธอขมวด
ค้ิวเลก็นอ้ย  
“ทาํอาหารนอกบา้นฉนัควรจะไปดีไหมมนัมืดไปหน่อยเขาจะคิดไม่
ดีหรือเปล่า….”  
“เขาไม่เหมือนคนไม่ดี และเขาคงกาํลงัทาํอาหารของเขาอยูแ่ลว้ ดู
เหมือนเขาไม่ไดว้างแผนอะไรไว ้นอกจากน้ีมนัยงัเป็นวนัหยดุฤดู
ร้อนคนอ่ืน ๆ ในลานท่ีทาํอาหารกลางแจง้น่าจะพอมีอยูบ่า้ง”  
กวนชูชิงตดัสินใจท่ีจะไป เธอยนืข้ึนแลว้แต่งหนา้บาง ๆ ก่อนมุ่ง
หนา้ไปยงั ศาลาริมทะเลสาบ เม่ือเธอไปถึงเธอเห็นชายหนุ่มยนือยู่
ขา้งกองไฟ  
“มีแค่เขาคนเดียว” กวนชูชิงมองไปทัว่บริเวณขณะท่ีเธอเดินเขา้ไป 
“หวงัเสียน”  
“หืม..โอน้ั้นมนัสาวงามดาวคณะเราน่ีนา” หวงัเสียนเงยหนา้ข้ึนมอง
พร้อมเอ่ยทกัอยา่งเป็นกนัเอง 
“ฉนักาํลงัคิดวา่คุณอยูใ่นอารมณ์แบบไหนถึงนึกมาทาํอาหารนอก
บา้นตอนมืด”  
กวนชูชิงเดินไปและเห็นหวงัเสียนเตรียมปรุงนํ้าจ้ิมซีฟู๊ ดแบบไทย
สไตล ์เธอตกใจและถามวา่ “หวงัเสียนคุณกาํลงัทาํอาหารไทยท่ี
อร่อยท่ีสุดในจกัวาลเหรอ” 



“อาหารทะเลน่ี ผมจบัพวกมนัมาจากทะเลในวนัน้ีเองถา้กินกบันํ้าจ้ิม
ซีฟู๊ ดไทยนะอร่อยร้องหาแม่เลยเชียว แมแ้ต่แม่การะเกต ออเจา้ยอ้น
เวลาไปยงัมิวายทาํนํ้าจ้ิมซีฟู๊ ดกิน..แซ่บหลาย ๆ” 

**(เอง็กดู็ดว้ยกระนั้นรึ อา้ยหวงัเกลอขา้ แมน้เจา้ผา่นมากรุงศรีครา
ใดขา้จกัพาเจา้ไปรํ่ าสุราใหห้นาํใจเลยเกลอเอย้..)** 

หวงัเสียนยิม้แลว้เงยหนา้ข้ึนมองเธอ  

กวนชูชิงยงัคงสวยงามเหมือนเดิม กวนชูชิงเป็นเทพธิดาท่ีรู้จกักนัดี
ของมหาวทิยาลยัเจียงเฉิง และมนัเป็นเร่ืองท่ีดีมากท่ีไดท้านอาหาร
กบัผูห้ญิงท่ีสวย ๆ เช่นน้ี แน่นอนวา่ตอ้งอยูใ่นเง่ือนไขท่ีพวกเขาเขา้
กนัไดดี้ 

“วา้วอาหารทะเลน่ากินมาก ๆ เลย ดูเหมือนวา่วนัน้ีฉนัจะตอ้งนํ้าหนกั
เพิ่มแน่ ๆ เลย” กวนซู่ชิงนัง่ลงเธอมองไปท่ีหมอ้ท่ีตั้งไฟไวอ้ยูก่่อนท่ี
จะหนัมามองท่ีหวงัเสียน  

ภายใตแ้สงสวา่งของเปลวไฟเขาดูมีออร่าเปล่งประกายท่ีไม่เหมือน
ใคร หวงัเสียนถือวา่เป็นคนท่ีหล่อเหลามากคนหน่ึง  

กวนชูชิงพบมา้นัง่หินและนัง่ลงบนมนั “จริง ๆ แลว้ควรเป็นฉนั
มากกวา่ท่ีตอ้งเล้ียงอาหารคุณ และวนัน้ีฉนัยงัมาแยง่อาหารคุณกิน



อีก เอาง้ีนะในคืนพรุ่งน้ีฉนัจะพาคุณไปเล้ียงขา้วเองคุณคิดอยา่งไร
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี”  

“แน่นอน!” หวงัเสียนยิม้ใหเ้ธอและพดูต่อ “มนัจะเป็นเกียรติของฉนั
ท่ีไดรั้บการดูแลจากนางฟ้าแห่ง เจียงเฉิง!” 

“และอีกอยา่งเรียกผม หวงัเสียนธรรมดากไ็ด ้เราเป็นเพื่อนกนั” 

“โอเค…แต่วา่ฉนัสงสยัอยูเ่ร่ืองหน่ึงทาํไมนายถึงปฏิเสธฉนัตลอดเลย
ล่ะมนัทาํใหรู้้สึกวา่ฉนัรบกวนนายหน่ะ” กวนชูชิงมองดูเขาอยา่ง
โกรธ ๆ  

“ฮึฮึ” หวงัเสียนยิม้และหวัเราะเบา ๆ “นัน่เป็นเพราะผมรู้สึกวา่ผม
ไม่ไดช่้วยอะไรเธอเลยจริง ๆ มนัเป็นเพียงเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เท่านั้น”  

“ส่ิงท่ีนายทาํไม่ไดเ้ป็นเพียงเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ นะ” กวนชูชิงตอบ
พลางจอ้งมองเขาอยา่งจริงจงั  

“เอาล่ะ ๆ อาหารสุกแลว้เรามาเร่ิมกนัเร็วผมจะตกัใหเ้ธอเอง” หวงั
เสียนเปิดฝาหมอ้และส่งถว้ยนํ้าจ้ิมท่ีเขาเตรียมไวก่้อนหนา้ใหก้วนชู
ชิง  

“วา้วว! กุง้มงักรและปูขนตวัใหญ่มาก ๆ” กวนชูชิงตกใจเม่ือเธอเห็น
กุง้ขนาดใหญ่สองตวัและปูขนแต่ละตวัมีนํ้าหนกัสองถึงสามจินในหมอ้  



“ฮ่าฮ่า” หวงัเสียนยิม้ “ใช่พวกมนัทั้งหมดนั้นถูกจบัข้ึนจากทะเลสด ๆ 
เลยเชียวล่ะ”  

ขณะท่ีหวงัเสียนพดูเขากต็กักุง้มงักรตวัใหญ่ออกมาจากหมอ้ หลงัจาก
นั้นเขาใชก้รรไกรผา่กลางหวัถึงหางวางไวใ้นจานส่งต่อไปยงักวนชูชิง  

“จดัเลย..เตม็ท่ีเลยนะ เราแต่ละคนแบ่งกุง้มงักรตวัใหญ่คนละตวัและ
ยงัมีปูขนตวัใหญ่อีกหลายตวัเลยล่ะ” 

“ขอบคุณนะ” กวนชูชิงรับมาอยา่งมีความสุข  

“ระวงัมนัร้อนนะ”  

“อืม” กวนชูชิงมองกุง้มงักรขนาดใหญ่กวา่ฝ่ามือของเธอและค่อย ๆ 
แกะเปลือกออกเบา ๆ  

“มนัหอมมาก ๆ เลย!” กวนชูชิง ยิม้อยา่งมีความสุข  

“รสชาติดีมากเลยนะ” หวงัเสียนจุ่มลงในนํ้าจ้ิมท่ีเขาเตรียมไว ้รสชาติ
เป็นท่ีน่าพอใจอยา่งยิง่ กุง้มงักรขนาดใหญ่ร่วมกบันํ้าจ้ิมสุดแซ่บ
แสนอร่อย  

“ฉนัไม่ไดค้าดหวงัวา่ฉนัจะโชคดีท่ีไดท้านอาหารม้ือคํ่าท่ีหรูหรา
อยา่งน้ีเลยนะเน่ีย” กวนชูชิงมองท่ีหวงัเสียนและพดูพร้อมรอยยิม้  



“อืม..ฉนัเอาเบียร์ติดมาดว้ยสองขวดเธอจะด่ืมดว้ยไหม?” หวงัเสียน
ถาม เขาเอาเบียร์ของหวงัตงไห่ ท่ีแช่ตูเ้ยน็ไวติ้ดออกมาดว้ย 

“กุง้มงักรนํ้าจ้ิมแซ่บ ๆ พร้อมดว้ยเบียร์เยน็ ๆ ! ส่งมาเลยดีกวา่อยา่
ถามใหเ้สียเวลา” กวนชูชิงยืน่มือของเธอแลว้ตอบดว้ยรอยยิม้  

*อืม..(แปลไปนํ้าลายยายไหลยอ้ยเยย)* 

“รอสกัครู่ เด๋ียวผมเปิดขวดให”้  

หวงัเสียนช่วยเธอเปิดขวดก่อนส่งใหเ้ธอ  

“วา้ว! น่ีมนัฟินมากเลย” กวนชูชิงจิบเบียร์เยน็ ๆ ก่อนท่ีจะเพลิดเพลิน
กบัเน้ือกุง้มงักรของเธอ  

“มีปูขนดว้ยนะ ผมจบัพวกมนัมาจากทะเลและพวกมนักส็ดใหม่จริง ๆ ”  

หวงัเสียนยกปูออกจากหมอ้และแกะกระดองปูก่อนจะส่งต่อใหเ้ธอ  

“หวงัเสียนนายน่ารักมาก ๆ เลย และฉนัชอบนํ้าจ้ิมท่ีนายทาํมาก
อร่อยมากเลยหล่ะ ฉนัแน่ใจวา่แฟนนายตอ้งรักนายมาก ๆ แน่เลย
ใช่มั้ย” กวนชูชิงมองท่ีเขาและถามอยา่งละเอียด  

ร่างกายของหวงัเสียนแขง็ท่ือข้ึนทนัที เขาจาํไดว้า่หญิงสาวพดูกบัเขา
วา่อยา่งไรและเธอเลือกท่ีจะไปกบัผูช้ายคนอ่ืน 



แมว้า่เธอจะไม่ไดส้วยมากแต่รูปลกัษณ์ท่ีเรียบร้อยและน่ารักของเธอ
คือส่ิงท่ีเขาชอบ  

“ฟู่ ววว!” เขาถอนหายใจและเป่าลมยาวออกมาเพือ่ระบายความอึดอดั  

เดก็ผูห้ญิงท่ีใสซ่ือและบริสุทธ์ิท่ีมาจากยา่นชานเมืองเดียวกนักบัเขา
คนนั้น ยงัคงอยูใ่นความทรงจาํของเขาต่อไป แต่..ไม่ใช่ผูห้ญิงคนนั้น
คนท่ีท้ิงเขาและรังเกียจเขาเหมือนขยะเหมน็ ๆ กองหน่ึง เธอคนนั้น
ไม่สมควรเอ่ยถึง และไม่ควรจะอยูใ่นความคิดเขาอีกต่อไป เธอไม่
คู่ควรกบัความรักของเขา 

“เกิดอะไรข้ึน?” กวนชูชิงเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัและ
ถามอยา่งสงสยั  

“ผมสบายดี ผมไม่มีแฟนหรอก หรือจะพดูใหถู้กกคื็อ ความรักของ
ผมมนัจบลงไปแลว้ และจบลงก่อนท่ีจะเร่ิมดว้ยซํ้ า” หวงัเสียนจอ้ง
มองเปลวไฟพลางหวัเราะเบา ๆ กบัตวัเองก่อนท่ีจะยกขวดเบียร์ข้ึนด่ืม 

กวนชูชิงตกตะลึงเลก็นอ้ย “นายเป็นคนดีนะและยอดเยีย่มมากดว้ย
ฉนัแน่ใจวา่นายจะสามารถหาแฟนท่ีสวย ๆ ไดส้บายเลย” กวนชูชิง
กล่าวปลอบใจ 

“บางทีนะ” หวงัเสียนยิม้และพยกัหนา้ 



“อยา่งไรกต็ามตอนน้ีผมกาํลงัตั้งเป้าหมายไปท่ีการพฒันาตวัเองและ
หาเงินใหไ้ดม้ากข้ึน เพราะในตอนน้ีนอ้งสาวของผมกาํลงัจะเขา้มหา
ลยัท่ีน่ีในปีน้ี และผมตั้งใจใหเ้ธอใชชี้วติในมหาวทิยาลยัอยา่งดีท่ีสุด
ใหเ้หมือนเจา้หญิงนอ้ยเลยล่ะ”  

กวนชูชิงมองเห็นท่าทางท่ีทรนงและเดด็เด่ียวของเขา จนอดไม่ไดท่ี้
จะรู้สึกอิจฉานิดหน่อย “ฉนัอิจฉานอ้งสาวของนายจงัท่ีมีพี่ชายท่ีดี
อยา่งน้ี ความสมัพนัธ์ของนายกบันอ้งสาวจะตอ้งสนิทกนัและรักกนั
มากแน่ ๆ เลย!”  

“เรามีกนัแค่น้ี สองคนพี่นอ้งและผมสามารถทาํทุก ๆ อยา่งไดเ้พื่อ
เธอ แต่ทั้งหมดน้ีกร็วมถึงท่ีนอ้งสาวของผมฉลาดและน่ารักดว้ย” 
หวงัเสียนหวัเราะ  

“มีกนัเท่าน้ีงั้นเหรอ!?” เม่ือกวนชูชิงไดย้นิคาํเหล่าน้ีเธอจาํส่ิงท่ีเธอ
ไดย้นิจากเพื่อนสนิทของเธอเคยบอกกบัเธอไดท้นัที  

“เป็นไปไดไ้หมวา่เขามีแค่นอ้งสาวเท่านั้น? พอ่แม่ของเขาไม่อยูอี่ก
แลว้งั้นเหรอ!” 

กวนชูชิงคิดถึงพอ่แม่ของเธอทนัที แมว้า่ บริษทั พอ่ของเธอจะ
ประสบกบัวกิฤติคร้ังใหญ่ในปีน้ีและประกาศลม้ละลาย แต่เธอกย็งัมี
พอ่แม่ของเธออยูด่ว้ย  



“ทุกอยา่งจะดีข้ึนแน่นอนผูช้ายอยา่งนายจะไดรั้บพรจากสวรรคอ์ยา่ง
แน่นอนในอนาคต” กวนชูชิงมองดูหวงัเสียนและกล่าว “ไม่มีเร่ือง
เศร้าและเร่ืองเลวร้ายอะไรท่ีจะไม่ผา่นไป บริษทัของพอ่ฉนัถูกประกาศ
ลม้ละลายในปีน้ีและน่ีมีผลกระทบอยา่งมากต่อการดาํเนินชีวติของ
ฉนัอยา่งไรกต็ามฉนัยงัรู้สึกวา่ตราบใดท่ีฉนัทาํงานหนกัทุกอยา่งจะดี
ข้ึนกวา่เดิมแน่นอน”  

หวงัเสียนมองไปท่ีกวนชูชิงซ่ึงอยูข่า้ง ๆ เขาดว้ยความประหลาดใจ
เลก็นอ้ย ใครจะคิดวา่ผูห้ญิงคนน้ีจะยงัคงสามารถมีวธีิคิดมองโลกใน
แง่บวกเช่นน้ีได?้  

“น่ี..นายมองอะไรอยู”่ กวนชูชิงสงัเกตวา่หวงัเสียนมองเธอ เธอยก
ศีรษะข้ึนเลก็นอ้ยและยกขวดเบียร์ข้ึนด่ืมเพื่อปิดบงัใบหนา้ท่ีข้ึนสี
แดงเลก็นอ้ยแลว้ 

“ใช่..มนัจะดีข้ึนกวนชูชิง” หวงัเสียนยกเบียร์ข้ึนด่ืมแลว้ยิม้ “ถา้เธอมี
ปัญหาในอนาคตและหมดหนทางขอใหม้าหาผมผมจะช่วยเธอ
แกปั้ญหาใหไ้ม่วา่จะหนกัหนายงัไงผมจะช่วยเธอเตม็ความสามารถ”  

“ทาํไมนายจะจีบฉนัใช่ไหมล่ะถึงพดูแบบน้ีหน่ะ..คิกคิก ตั้งใจจะจีบ
ใช่ไหมล่ะ!” กวนชูชิง ยิม้อยา่งเจา้เล่ห์ และพดูจาหยอกลอ้กบัหวงั
เสียน 



“เราเป็นเพื่อนกนัไง!”  

“ตอนน้ีนายบอกกบัฉนัวา่เป็นเพื่อนและรู้ไหมก่อนหนา้น้ีนายยงัทาํ
กบัฉนัเหมือนฉนัเป็นคนแปลกหนา้อยูเ่ลย” 

 



ตอนท่ี 21 ลูกผู้ชายเขาไม่ทาํกัน 

กวนชูชิงเป็นผูห้ญิงท่ีฉลาดและสดใสร่าเริง เธอเกิดมาในครอบครัว
ท่ีรํ่ ารวย และมีท่าทางเหมือนชนชั้นสูง แต่เธอกไ็ม่ไดมี้ความเยอ่หยิง่
และทศันคติท่ีดูถูกเหยยีดหยามเหมือนท่ีผูห้ญิงสาวรํ่ ารวยบางคนมี 

แมว้า่ตอนน้ีครอบครัวของเธอจะลม้ละลาย แต่เธอกเ็คยไม่ทอ้แทเ้ลย 
เธอทาํงานนอกเวลาในช่วงปิดเทอมหนา้ร้อน 

หวงัเสียนรู้สึกประทบัใจกบัหญิงสาวคนน้ี เธอเคยสนุกกบัชีวติท่ีดี
ของเธอ แต่ในเวลาเดียวกนัเธอกไ็ม่กลวัความลาํบากเลยแมแ้ต่นอ้ย 

“ขอบคุณนะ สาํหรับม้ือคํ่าของนายน่ีเป็นม้ือท่ีดีท่ีสุดท่ีฉนัเคยทาน
เลยล่ะ” กวนชูชิงมองไปท่ีชายหนุ่มคนท่ีกาํลงัเดินมาส่งเธอกลบัไป
ท่ีหอพกัของเธอ 

เขาเป็นผูช้ายคนแรกท่ีไดเ้คยทาํเช่นน้ี 

หวงัเสียนยิม้ใหเ้ธอ “ผมคิดวา่ช่วงน้ีผมคงจะไดกิ้นอาหารทะเลบ่อย ๆ 
และถา้ผมทาํ ผมจะบอกเธอล่วงหนา้นะ” 

“จริงเหรอ! ถือวา่นายสญัญาแลว้นะ” กวนชูชิงยนือยูข่า้งหนา้เขา
พร้อมกบัรอยยิม้หวานบนใบหนา้ของเธอ 

“โอเค..งั้น..กล็าก่อนผมจะกลบัไปท่ีหอพกัแลว้” 



“อืม..บาย” กวนชูชิงยงัคงยนือยูท่ี่เดิม เม่ือชายหนุ่มค่อย ๆ กา้วเดิน
ลบัสายตาออกไป 

เธอเมม้ริมฝีปากพร้อมมีรอยยิม้บาง ๆ ดวงตาของเธอมีประกาย
ระยบิระยบั พลางฮมัเพลงเบา ๆ ในลาํคออยา่งอารมณ์ดีและกลบัข้ึน
หอพกัไป 

“กวนชูชิงเป็นผูห้ญิงท่ีน่ารักมากและมีบุคลิกท่ีดีช่างมีเสน่ห์จริง ๆ” 

หลงัจากเดินออกมา หวงัเสียนกก็าํลงัคิดกบัตวัเองเช่นกนั มนัเป็นไป
ไม่ไดส้าํหรับผูช้ายท่ีจะไม่ชอบผูห้ญิงสวย ๆ แต่ฉนัควรเพิ่มความ
แขง็แรงของฉนัก่อน ฉนัจะตอ้งไปถึงระดบัส่ีก่อนจะเปิดเทอมใหม่ 

หวงัเสียนเตือนเร่ืองน้ีกบัตวัเอง เขากลบัไปท่ีหอ้งของเขาและอาบนํ้า 
จากนั้นเขาหยบิไข่มุกออกมาและตรวจสอบพวกมนั 

หลงัจากนั้นเขานัง่ท่าขดัสมาธิเพื่อเร่ิมฝึกการเพาะปลูกของเขา 

…… ….. 

“พลงังานมงักรเพิ่มข้ึน 45 คะแนน” 

เม่ือหวงัเสียนต่ืนข้ึนมาและเห็นการแจง้เตือนในเชา้วนัรุ่งข้ึนความ
แจ่มใสกป็รากฏข้ึนในดวงตาของเขาและกเ็ปล่งประกาย 



ตั้งแต่เขากา้วเขา้สู่ระดบัท่ีสองความเร็วในการฝึกฝนของเขาดูเหมือน
จะเร็วข้ึนกวา่เดิมสองเท่า 

หวงัเสียนหยบิไข่มุกขา้งตวัเขาและลงไปจากหอ้ง หลงัจากอาบนํ้า
เปล่ียนเส้ือผา้แลว้ 

เขาข่ี ฮาร์เล่ย ์ไปยงัใจกลางเมืองและเร่ิมคน้หาร้านขายเคร่ืองประดบั 

ไข่มุกสามารถขายใหก้บัร้านขายเคร่ืองประดบัไดเ้ท่านั้น และตวัเขา
กไ็ม่รู้จกัใครเลยท่ีจะสามารถซ้ือไข่มุกของเขา 

“ร้านเคร่ืองประดบัทะเลคราม” 

เม่ือหวงัเสียนมาถึงใจกลางเมืองและเขากเ็ห็นร้านขายเคร่ืองประดบั
ท่ีตกแต่งอยา่งหรูหรา 

“ร้านทะเลคราม?” หวงัเสียนมองดูช่ือร้าน 

เขาเคยไดย้นิช่ือน้ีมาก่อน เป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีดี 

บริษทัท่ีมีช่ือเสียงนั้นควรเสนอราคาท่ีสมเหตุสมผลใหแ้ก่เขา 

หวงัเสียนแอบคิดไตร่ตรอง ในขณะท่ีเขารับประทานอาหารเชา้ 

ในเชา้วนัน้ีเขายงัตรวจราคาและคุณค่าของไข่มุกเปรียบเทียบดูกบัใน
เวบ็ไซตท่ี์ขายไข่มุก 



ไข่มุกธรรมชาติและไร้ตาํหนิในขนาดประมาณ 20 มม. น้ีนั้นเขา
สามารถเรียกราคาไดอ้ยา่งมหาศาล 

ไข่มุกทุกเมด็สามารถขายไดอ้ยา่งนอ้ยสองหรือสามแสนหยวน หรือ
อาจจะสูงกวา่นั้น 

“ยนิดีตอ้นรับค่ะ” 

เม่ือเขา้มาในร้านพนกังานตอ้นรับท่ีสวม ชุดก่ีเพา้ กท็กัทายเขาท่ี
ประตู 

หวงัเสียนเขา้มาและเร่ิมดูเคร่ืองประดบัในตู ้เคร่ืองประดบัของพวก
เขาประกอบดว้ยไข่มุกและหยกไม่รวมเคร่ืองประดบัทองคาํ 

เคร่ืองประดบัทุกช้ินมีราคาแพงมาก 

หวงัเสียนสงัเกตเคร่ืองประดบัทั้งหมด ต่างหูคู่หน่ึงมีค่าใชจ่้ายไม่ก่ี
พนัหยวนในขณะท่ีช้ินส่วนเคร่ืองประดบัท่ีมีค่าบางช้ินถูกตั้งราคา
ขายท่ีหลายแสนหยวน 

“ท่านกาํลงัมองหาอะไรหรือค่ะ?” พนกังานสาวถามเขาดว้ยความ
นอบนอ้ม 

“ผมกาํลงัมองหาเคร่ืองประดบัมุก” เขายิม้ขณะท่ีเขาพดู 



“พวกมนัอยูต่รงน้ีเรามีสร้อยคอมุก, จ้ีมุกและกาํไลฝังมุก” พนกังาน
สาวช้ีไปท่ีจุดหน่ึงแลว้พดู 

หวงัเสียนหนัไปมองและตรวจสอบมนั 

“สร้อยมุกและหยกน้ีราคาแพงมาก” หวงัเสียนเห็นราคา 180,000 
หยวน 

“มุกเหล่าน้ีเป็นไข่มุกธรรมชาติจากทะเลจีนใตข้นาด 16 มม. สีมีความ
สมํ่าเสมอและเป็นไข่มุกอนัดบัสูงสุดราคา 180,000 นั้นไม่แพงเลย
ถา้…” 

“บริกร! เอาสร้อยนัน่มาใหฉ้นัดูหน่อย” 

ก่อนท่ีพนกังานขายจะพดูจบใครบางคนท่ีดา้นหลงัพดูข้ึนมา 

หวงัเสียนหนักลบัมาเห็นชายวยักลางคนพร้อมกบัสาวสวย ชายวยั
กลางคนแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้แบรนดเ์นมกาํลงัพดูกบัพวกเขา 

“ไดค่้ะ” พนกังานขายยิม้ใหเ้ขา เธอสวมถุงมือหน่ึงคู่ก่อนหยบิ
สร้อยคอออกมาแลว้มอบใหก้บัชายคนนั้น 

“มาเถอะเหวนิเหวนิเธอมาลองสร้อยน้ีถา้เธอใส่มนัไวม้นัจะตอ้ง
สวยงามมากแน่ ๆ” ชายคนนั้นหยบิสร้อยคอและพดูกบัเดก็สาวสวย
ท่ีดูอ่อนกวา่สิบปี 



“วา้วมนัสวยมากเลยค่ะป๋า!” หญิงสาวจอ้งท่ีสร้อยคอท่ีชายถือดวงตา
ของเธอเป็นประกายข้ึนทนัที 

“ลองดูสิถา้เธอชอบเราจะซ้ือมนั” ชายวยักลางคนกล่าวพร้อมใบหนา้
ท่ีเตม็ไปดว้ยรอยยิม้ เพื่อจีบสาวสวยตรงหนา้เขาเขากพ็ร้อมท่ีจะโยน
เงินของเขาออกไป 

“โอเค ฉนัจะลองสวมมนั” สาวสวยท่ีช่ือเหวนิเหวนิพยกัหนา้ 

“ดีเลย” ชายวยักลางคนเขามีความสุขมาก เขาพยกัหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

ขณะท่ีหญิงสาวสวมสร้อยคอชายผูน้ั้นหนักลบัมามองหวงัเสียนอีก
คร้ัง เขาสงัเกตเห็นการแต่งกายของหวงัเสียนตั้งแต่หวัจรดเทา้ ริม
ฝีปากของเขายิม้ออกมาและถามวา่ “หนุ่มนอ้ยนายกาํลงัหาซ้ือ
เคร่ืองประดบัใหแ้ฟนงั้นหรือ?” 

“แค่เดินดูก่อนหน่ะ” หวงัเสียนมองไปท่ีชายคนนั้นและพยกัหนา้ 
จากนั้นเขากห็นัไปมองสร้อยคอท่ีหญิงสาวกาํลงัถืออยู ่

หวงัเสียนปล่อยออร่าเลก็นอ้ยเพื่อตรวจสอบสร้อยไข่มุกท่ีหญิงสาว
กาํลงัสวมอยู ่เขายิม้และส่ายหวัไม่วา่จะขนาดหรือสีอยา่งไรไข่มุก
บนสร้อยคอกไ็ม่ดีเท่าท่ีเขามี ในความเป็นจริงพวกมนัมีคุณภาพดอ้ย
กวา่ไข่มุกของเขามาก 



“หนุ่มนอ้ย นายมีเงินเท่าไรล่ะสาํหรับซ้ือของขวญัใหแ้ฟนคนหนุ่ม
อยา่งนายไม่ควรจะซ้ือของท่ีมีราคาแพงเกินไป ควรจะซ้ือเคร่ืองประดบั
ท่ีมีราคาประมาณ 1 ถึง 2 พนั นายหน่ะควรซ้ือของตามท่ีนายสามารถ
จ่ายไดน้ะ เม่ือนายมีเงินมากข้ึนอยา่งฉนัอยากจะไดอ้ะไรท่ีแพงกวา่
ตอนน้ียอ่มซ้ือไดส้บาย ตอนท่ีฉนัอายเุท่า ๆ นาย ฉนักย็ากจน
เหมือนกนั แต่ถา้นายขยนัทาํงานใหห้นกัและในอนาคตคงจะไดรั้บ
เงินเดือนมาก ๆ อาจจะมีเงินเกบ็ถึงหน่ึงในสิบของฉนัเลยกไ็ดน้ะ” 
ชายวยักลางคนพดูขณะมองสาวสวยและหวงัเสียน 

แมว้า่มนัจะฟังดูเหมือนเป็นการสอนจากผูอ้าวโุสกวา่ แต่เขากส่ื็อ
ความหมายใหห้ญิงสาวสวยไดคิ้ดวา่ คนหนุ่ม ๆ มนัจะมีเงินกนัซกั
เท่าไรและฉนัรวยกวา่เยอะ 

หญิงสาวท่ีเรียกวา่ เหวนิเหวนิสวมสร้อยคอและจอ้งมองท่ีหวงัเสียน 

ดว้ยความหล่อและเสน่ห์แห่งความเป็นชายแสดงออร่าแปลก ๆ ท่ีน่า
ดึงดูดกระตุน้ความรู้สึกเธออยูค่รู่หน่ึงขาเธอสัน่เบา ๆ เลก็นอ้ย แต่
ในท่ีสุดเธอกส็ลดัความคิดในหวัออกและมองไปท่ีชายวยักลางคน
แลว้พดูวา่ “ป๋าขามนัดูสวยไหมค่ะ” 

“แน่นอนวา่เธอดูดีและงดงามมาก เหวนิเหวนิสร้อยไข่มุกประเภทน้ี
เหมาะสมกบัเธอท่ีสุด ของท่ีมีราคาแค่สองสามพนัหยวนไม่เหมาะ
กบัเธอหร๊อกก..” ชายคนนั้นรีบชมเธออยา่งรวดเร็ว 



“จริง ๆ เหรอค่ะป๋า?” หญิงสาวมีความสุขมากจนเธอไม่สามารถหยดุ
มองตวัเองในกระจกได ้

“ฉนัแน่ใจมากเหวินเหวนิดูสิวา่คุณสวยแค่ไหนเม่ือสวมใส่มนั เพื่อน ๆ 
ของคุณจะอิจฉาคุณเม่ือพวกเขาเห็นสร้อยมุกน้ี” ชายผูน้ั้นกล่าวข้ึน
ทนัใดนั้นเขากห็นัไปหาหวงัเสียนและถามวา่ “นอ้งชายคุณคิดวา่มนั
สวยไหม” 

“อืม..ใช่แลว้” หวงัเสียนพยกัหนา้เออออตามเขาไป 

“ฮ่าฮ่า ๆ ๆ ! ไอน้อ้งชาย, นายไม่ตอ้งอิจฉาฉนัเลยทาํงานใหห้นกัเขา้
ไวแ้ละหารายไดใ้หม้ากในอนาคตต่อจากนั้นนายสามารถหาของดี
ราคาแพง ๆ มาใหแ้ฟนของนายได”้ ชายวยักลางคนตบไหล่หวงัเสียน
เบา ๆ “น่าเสียดายท่ีสร้อยคอท่ีดีท่ีสุดท่ีน่ีมีแค่น้ีถา้มีท่ีดีกวา่น้ีฉนัจะ
ซ้ือมาใหเ้หวนิเหวนิของฉนั” 

“ป๋าขา..ป๋าดีกบัฉนัท่ีสุดเลย” เหวนิเหวนิมองเขา  

“ฮ่าฮ่า แน่นอนฉนัดีกบัเธอแน่นอนถึงแมว้า่ฉนัจะอายมุากกวา่เลก็นอ้ย 
แต่ถา้เทียบกบับรรดาชายหนุ่มไม่มีใครท่ีสามารถเทียบกบัฉนัได”้ 
ชายวยักลางคนกล่าวอยา่งมัน่ใจ 

“อะแฮ่ม…น่ีพี่ชายรูปหล่อผมมีไข่มุกดี ๆ อยู ่ผมสงสยัวา่พี่ชายมีความ
สนใจพวกมนัหรือเปล่า” หวงัเสียนหนัมาคุยกบัชายวยักลางคน 



หวงัเสียน มองไปท่ีชายวยักลางคนท่ีแนะนาํและสัง่สอนเขา ท่ีทาํ
เหมือนเจา้นายสัง่สอนลูกนอ้ง อนัท่ีจริงแลว้พฤติกรรมท่ีผูช้ายคนน้ี
พยายามทาํนั้นกแ็ค่เพื่อจะไดย้กหางของตวัเองข้ึนมาใหดู้ดี 

ผูช้ายคนน้ีเป็นจ้ิงจอกเฒ่าเจา้เล่ห์ เขาพดูดว้ยคาํพดูท่ีฟังดูดีเหมือน
แนะนาํแต่รวม ๆ แลว้วางคาํพดูไวส้าํหรับยกตวัเองใหสู้งข้ึนโดยการ
เหยยีบย ํา่คนอ่ืนโดยทาํเหมือนใหไ้ม่เห็นชดัเจนจนเกินไป 

ลูกผูช้ายท่ีแทจ้ริงจะไม่สบประมาทใครและดูถูกเหยยีบย ํา่ใคร 

แต่ชายกลางคน คนน้ีไม่เพยีงแต่ชอบเหยยีบย ํา่คนอ่ืน แต่เขายงัจะใช้
หวงัเสียนเป็นหินรองเทา้เพื่อพิสูจน์ตวัเองวา่รํ่ ารวยกวา่ทั้ง ๆ ท่ีไม่
เคยรู้จกักนัมาก่อน 

 



ตอนท่ี 22 มนัต้องมมีากเพยีงพอ 

เม่ือชายวยักลางคนไดย้นิส่ิงท่ีหวงัเสียนพดูเขากต็กใจเลก็นอ้ย 

“นายวา่อะไรนะ!นายมีไข่มุกชั้นดีเหรอ?” ชายวยักลางคนมองดูเขา
ดว้ยความสงสยัและเร่ิมหวัเราะเบา ๆ ดว้ยท่าทางท่ีเยย้หยนัและเยาะ
เยย้เขากล่าววา่ “ไอห้นุ่มนอ้ยนายยงัไม่รู้ดว้ยซํ้ าวา่ไข่มุกคืออะไร? 
ไข่มุกธรรมชาติและไข่มุกเล้ียงต่างกนัอยา่งไร? คุณรู้จกัสีและคุณภาพ
ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ล่ะ” 

“ผมไม่เคยศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัไข่มุกและผมกไ็ม่รู้เร่ืองเก่ียวกบั
ความต่างของไข่มุกเล้ียงกบัไข่มุกธรรมชาติ แต่อยา่งไรกต็ามผมมี
ไข่มุกอยูก่บัผมและพวกมนักน่็าจะดีกวา่ไข่มุกเหล่านั้นท่ีนอ้งสาว
คนสวย ใส่อยูต่อนน้ี” 

ขณะท่ีเขาพดูเขาหยบิไข่มุกออกมาจากกระเป๋าของเขาทีละเมด็  

“ไข่มุกธรรมชาติ สาํหรับคุณภาพของพวกมนัผมกไ็ม่แน่ใจในระดบั
เหมือนกนัอยา่งไรกต็ามไข่มุกเหล่าน้ีน่าจะดีกวา่สร้อยไข่มุกนั้น
อยา่งแน่นอน” 

“นายมีไข่มุกงั้นรึ?มีแบบไหนบา้งล่ะ” ชายวยักลางคนเห็นไข่มุกใน
มือของหวงัเสียนและเตม็ไปดว้ยความสงสยั อยา่งไรกต็าม เขาไม่ได้



ใส่ใจในส่ิงท่ีหวงัเสียนกล่าวไปมากนกั “ไข่มุกธรรมชาติเป็นสมบติั
ลํ้าค่านายจะมีเยอะขนาดนั้นไดย้งัไงโมซ้ะมากกวา่” 

หวงัเสียนหนา้ตึงข้ึนมาเลก็นอ้ยเม่ือไดย้นิส่ิงท่ีชายวยักลางคนพดู 
“เราจะรู้เม่ือใหพ้วกเขาประเมินราคามนั” 

หวงัเสียนเดินทางไปท่ีพนกังานบริการท่ีเคาน์เตอร์และถามข้ึน “ร้าน
น้ีรับซ้ือและประเมินราคาไข่มุกหรือไม่” 

พนกังานบริการมองหวงัเสียนดว้ยความประหลาดใจ เธอพยกัหนา้
แลว้ตอบวา่ “ใช่ค่ะ เรารับ แต่เรารับเฉพาะไข่มุกท่ีอยูใ่นสภาพดี
เท่านั้น” 

“อืม..ถา้งั้นช่วยผมดูส่ิงเหล่าน้ีและใหก้ารประเมินราคาดว้ย” หวงั
เสียนกล่าวกบัพนกังานบริการ 

“ทราบแลว้ค่ะ กรุณารอสกัครู่ฉนัจะไปตามผูจ้ดัการก่อนค่ะ” 
พนกังานบริการเห็นไข่มุกในมือของเขาและเดินไปท่ีดา้นหลงัของ
ร้านเพื่อโทรหาผูจ้ดัการในทนัที 

“ไข่มุกสวยมากและมีขนาดใหญ่มากจริง ๆ !” ในขณะนั้นหญิงสาว
ท่ีช่ือเหวนิเหวนิท่ีอยูใ่กล ้ๆ กบัหวงัเสียนกาํลงัดูไข่มุกในมือของเขา
ดว้ยความประหลาดใจ 



หวงัเสียนยิม้ใหแ้ละตอบ “ไข่มุกน้ีมีขนาด 20 mm มีขนาดใหญ่กวา่
ท่ีคุณใส่อยูเ่ลก็นอ้ยไข่มุกเหล่าน้ีสมบูรณ์และไม่มีตาํหนิ ผมเช่ือวา่
พวกมนัมีค่าอยา่งนอ้ยหลายแสนหยวน” 

หญิงสาวอา้ปากคา้งเลก็นอ้ย 

ใบหนา้ของชายวยักลางดาํมืดลงทนัทีเขากดัฟันและพดูต่อไปวา่ 

“เชอะ! ยงัไม่แน่ใจซะหน่อยวา่จะเป็นของจริงหรือเปล่า” 

“ฮึฮึ” หวงัเสียนหวัเราะเบา ๆ “น่ีเป็นเพียงไข่มุกบางส่วนของผม
เท่านั้น ซ่ึงไข่มุกพวกน้ีผมนาํมนัออกมาเพื่อทดสอบตลาดเท่านั้น
ปกติผมเป็นคนสบาย ๆ ไม่ค่อยชอบโออ้วดและแต่งตวัโกโ้อเวอร์
ไปวนั ๆ และเฉพาะไข่มุกพวกน้ีต่อเมด็หน่ึงกส็ามารถสร้างรายได้
ใหผ้มหลายแสนเลยล่ะรวม ๆ แลว้ถา้ผมขายไข่มุกทั้งหมดท่ีมีอยู่
ในตอนน้ีผมกอ็ยูส่บายโดยท่ีไม่ตอ้งทาํงานใหห้นกัและเกบ็เงินรอ
รวยในอนาคตเหมือนใครคนอ่ืนเขาแลว้” 

การแสดงออกของหวงัเสียนเปิดเผยอยา่งชดัเจน ถึงวธีิท่ีชายวยักลางคน
พยายามเกทบัเขา ซ่ึงหวงัเสียนตอ้งการหกัหนา้เขาแบบตรง ๆ  

“หลายแสนต่อเมด็เลยเหรอราคาแพงมากจริง ๆ” สาวสวยขา้ง ๆ เขา
แสดงความคิดเห็น 



“ไม่ไม่ ราคาแค่น้ีมนัไม่แพงเกินไปหรอก” หวงัเสียนส่ายหวัในขณะท่ี
เขาพดู วธีิท่ีเขาแสดงในขณะน้ีคลา้ยกบัผูบ้ริหารธุรกิจ “หลงัจากเร่ิมตน้
ธุรกิจมาหลายปีแลว้ฉนัเร่ิมมีความมัน่คงมากข้ึนแลว้” 

“สุดยอดเลย! คุณเร่ิมตน้ธุรกิจและคุณยงัเดก็มากเลย” สาวสวยตอบ
ดว้ยความประหลาดใจ ส่ิงน้ีทาํใหช้ายวยักลางคนขา้งเธอแสดง
ใบหนา้เคร่งเครียดข้ึนมาทนัที  

“บดัซบเอย้..มนัวา่ฉนัน่ีหวา่ แต่งตวัโกอ้วดรวยไปวนั ๆ” ชายวยั
กลางคนแอบด่าหวงัเสียนในใจ 

“ท่านค่ะ ขอใหผู้จ้ดัการของเราตรวจดูไข่มุกของคุณหน่อยคะ” ใน 
ช่วงเวลาน้ีพนกังานสาวเดินเขา้มาและพดูกบัเขา 

หวงัเสียนพยกัหนา้และส่งไข่มุกใหผู้จ้ดัการหญิงซ่ึงอยูอี่กดา้นหน่ึง
ของตู ้

เม่ือผูจ้ดัการหยบิไข่มุกจากมือของเขาใบหนา้ของเธอกเ็ตม็ไปดว้ย
ความสบัสนเธอหยบิแวน่ขยายออกมาทนัทีเพื่อมองใกล ้ๆ  

“ไข่มุกธรรมชาติ! น่ีเป็นไข่มุกธรรมชาติท่ีงดงามมาก!” ผูจ้ดัการตก
ตะลึง หลงัจากนั้นเธอกเ็อาไมบ้รรทดัออกมาวดั 



“ไข่มุกธรรมชาติขนาด 20 มม. ไร้ร่องรอยความสกปรก กลมได้
รูปทรงและปราศจากขอ้บกพร่องน่ีเป็นเร่ืองท่ีเหลือเช่ืออยา่งจริง ๆ 
ไม่น่าเช่ือไข่มุกเหล่าน้ีมีคุณภาพสูงสุด” 

ผูจ้ดัการไม่สามารถเกบ็ความประหลาดใจของเธอไดอี้กต่อไปและ
กล่าวออกมาดว้ยเสียงค่อนขา้งดงั 

“แน่นอน!” หวงัเสียนเองกรู้็สึกประหลาดใจในตอนแรกอยูด่ว้ย
เหมือนกนั เขาไดต้รวจสอบมูลค่าไข่มุกธรรมชาติ 20 มม. ทาง
ออนไลนแ์ลว้วา่พวกมนัมีค่าจริง ๆ ยิง่ไปกวา่นั้นถา้ไข่มุกถูกสร้าง
ข้ึนมาเป็นสร้อยคอจะมีมูลค่าสูงข้ึนมาก 

“คุณจะขายไข่มุกน้ีใช่ไหมค่ะ?W ผูจ้ดัการมองท่ีหวงัเสียนและถาม
อยา่งต่ืนเตน้ 

“ใช่ ผมกาํลงัขายมนั ผมขอทราบไดไ้หมวา่คุณจะใหร้าคาผมเท่าไร?” 
หวงัเสียนพยกัหนา้และถาม 

“น่ี…อืม...” ผูจ้ดัการขมวดค้ิว น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเธอเห็นไข่มุกอนัมีค่า
เช่นน้ีดงันั้นเธอจึงไม่สามารถกาํหนดราคาไดใ้นขณะน้ี 

” 500,000 หยวน คุณเห็นเป็นไงกบัขอ้เสนอน้ี?” ผูจ้ดัการเสนอราคา
ออกไป 



“500,000?” เม่ือหวงัเสียนไดย้นิราคาขอ้เสนอน้ีเขากค่็อนขา้งพอใจ 
แต่เขายงัไม่ตอบตกลงในทนัทีเขาจึงเร่ิมโยนเหยือ่เพิ่ม “ผมคิดวา่จะ
ขายไข่มุกเพิ่มอีกหลายเมด็อยูม่นัเป็นไปไดไ้หมท่ีจะเพิ่มราคาข้ึนอีก
หน่อย?” 

“อะไรนะ! คุณมีไข่มุกหลายเมด็เกรดเดียวกนักบัเมด็น้ีงั้นเหรอ” 
ผูจ้ดัการมองเขาดว้ยความประหลาดใจ 

หวงัเสียนยิม้และหยบิไข่มุกออกจากกระเป๋าของเขา 

มีไข่มุกทั้งหมด 16 เมด็ มีไข่สีมุกขาวส่ีเมด็ ไข่มุกสีดาํส่ีเมด็ ไข่มุก 
สีทองส่ีเมด็และไข่มุกสีชมพส่ีูเมด็ 

ไข่มุกแต่ละเมด็มีขนาดเท่ากนัเกือบทั้งหมดและเปล่งประกายจนน่า
หลงใหล 

ผูจ้ดัการตาเบิกกวา้ง  

“โอ.้. คุณมีมากมายขนาดน้ีและไข่มุกทุก ๆ เมด็มีคุณภาพสูงสุด” 

“ไข่มุกทั้ง 16 เมด็สามารถนาํมาทาํเป็นเคร่ืองประดบัไข่มุกทั้งชุดหรือ
เป็นสร้อยคอไข่มุกฉนัเช่ือวา่ราคาเสนออาจเพิม่ข้ึนอีกสกัเลก็นอ้ย” 
หวงัเสียนมองไปท่ีสีหนา้ตกใจของผูจ้ดัการและพดูกบัเธอดว้ยรอยยิม้
พร้อมหวัเราะเบา ๆ  



“วา้วไข่มุกเหล่าน้ีสวยจงั!” หญิงสาวสวยดูสร้อยไข่มุกและเคร่ืองประดบั
หยกของเธอก่อนท่ีจะหนัไปดูไข่มุกในมือของหวงัเสียน พวกมนัมี
ระดบัท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 

“ดว้ยไข่มุกจาํนวนมากขนาดน้ีมนักห็มายความวา่มนัมีค่าอยา่งนอ้ย 
8 ลา้นหยวนไม่ใช่หรือไง” ดวงตาของหญิงสาวสวยเบิกกวา้งและอา้
ปากคา้งเลก็นอ้ย 

หวงัเสียนจอ้งมองสาวสวยและชายวยักลางคนและพดูวา่ “ใช่ส่ิง
เหล่าน้ีมีมูลค่าอยา่งนอ้ย 8 ลา้นหยวนอยา่งไรกต็ามถา้เพียง 8 ลา้น
หยวนฉนัจะไม่ขายพวกมนัอยา่งแน่นอน เฮ.้.พี่ชายเอาอยา่งน้ีสิถา้
คุณสนใจและ สามารถเสนอราคาท่ีเหมาะสมใหผ้มไดผ้มจะขายมนั
ใหคุ้ณ” ขณะท่ีเขาพดูมุมปากของเขากย็ิม้ข้ึน 

ชายวยักลางคนอดไม่ไดท่ี้จะรู้สึกปากสัน่กระตุก หนา้เขาแสดงออก
อยา่งเคร่งขรึมและยงัคงน่ิงเงียบ  

“ท่านค่ะ ร้านเคร่ืองประดบัทะเลครามตอ้งการซ้ือไข่มุกของคุณค่ะ” 
ในขณะน้ีผูจ้ดัการเองกรู้็สึกสบัสนเลก็นอ้ยเม่ือไดย้นิส่ิงท่ีหวงัเสียน
พดู ไข่มุกชั้นดีมีความตอ้งการอยูต่ลอดเวลา แต่เน่ืองจากมนัไม่
สามารถหาไดอ้ยา่งเพียงพอ  



นอกจากน้ีไข่มุกธรรมชาติยงัยากท่ีจะเกิดข้ึน หากเธอสามารถซ้ือไข่มุก
ชั้นดีทั้ง 16 เมด็เหล่าน้ีไดแ้ละทาํใหพ้วกมนักลายเป็นชุดเคร่ืองประดบั
หรือแมแ้ต่แค่สร้อยคอไข่มุกมนักจ็ะกลายเป็นส่ิงท่ีจะเพิ่มช่ือเสียง
ของร้านเคร่ืองประดบัทะเลครามไดอ้ยา่งมาก 

“ท่านค่ะ โปรดรอสกัครู่ฉนัไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้าํการตดัสินใจใน
การทาํธุรกรรมในช่วงราคาท่ีมากกวา่ 10 ลา้นหยวนกรุณารอสกัครู่
ในขณะท่ีฉนัรายงานเร่ืองน้ีไปยงัสาํนกังานใหญ่” 

“โอเค ครับ!” หวงัเสียนพยกัหนา้ 

“ไดโ้ปรดเขา้มารอในหอ้งรับรองค่ะ” ผูจ้ดัการเปิดประตูขนาดเลก็ท่ี
นาํไปสู่ดา้นในของหอ้ง VIP เธอพดูและเชิญหวงัเสียนอยา่งนอบนอ้ม 

“อืม”  

หวงัเสียนพยกัหนา้ เม่ือเขาเดินไปถึงท่ีตาํแหน่งของชายวยักลางคน
เขาหยดุและเขายกมือข้ึนตบไหล่เบา ๆ แลว้พดูวา่ “พี่ชายถา้คุณอยาก
จีบผูห้ญิงสวย ๆ  คุณตอ้งทาํงานใหห้นกั มีชายหนุ่มหลายคนในปัจจุบนั
ท่ีเก่ง ๆ และรํ่ ารวยส่วนคุณ คุณอายมุากแลว้และเงินคือขอ้ดีเพียง
อยา่งเดียวของคุณ แต่คุณกต็อ้งมีมนัมากพอเช่นกนั วะ่..ฮ่าฮ่าฮ่า ”  



หวงัเสียนพดูและวางท่าทางเหมือนผูอ้าวโุส ใหค้วามรู้แก่คนท่ีอายุ
นอ้ยกวา่ หลงัจากนั้นหวงัเสียนกมุ่็งหนา้ไปยงัหอ้ง VIP ท่ีดา้นหลงั
ของร้านเคร่ืองประดบัทะเลคราม 

ไม่มีใครไม่รู้ถึงวธีิท่ีจะแสดงความโออ้วดอยา่งเช่นในวนัน้ี? แมว้า่
คุณจะทาํไม่ไดแ้ต่อยา่งนอ้ยคุณกจ็ะรู้วธีิการโออ้วดใช่ไหม?  

อยา่งไรกต็ามการจะตอ้งแสดงออกต่อหนา้คนอ่ืน ๆ แบบน้ี เรากต็อ้ง
มีทุนอยูบ่า้ง หวงัเสียนเช่ือวา่เขามีทุนพอท่ีจะทาํไดใ้นปัจจุบนั ใครก็
ตามท่ีอยากจะโออ้วดต่อหนา้ฉนัตอ้งประเมินตนเองใหดี้ก่อน 

ชายวยักลางคนรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจเป็นอยา่งมาก หลงัจากท่ีเห็น
สาวสวยท่ีช่ือเหวนิเหวนิดูเหมือนจะลงัเลไม่คลอ้ยตามเขาเหมือนเดิม 
และความไม่พอใจของเขากช็ดัเจนมากยิง่ข้ึน หลงัจากเขามีอาย ุ40 ปี
แลว้ ขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งเดียวท่ีเขามีคือเขามีทรัพยสิ์นของในครอบครัว
มากกวา่ 10 ลา้นหยวน และเป็นอยา่งท่ีหวงัเสียนพดูเขาแค่มีเงิน แต่
มนักจ็ะตอ้งมากเพียงพอถา้จะเขาตอ้งการท่ีจะโออ้วดไปทัว่ 

 



ตอนท่ี 23 คนรู้จกั 

“คุณโปรดรอสกัครู่นะคะ บริษทัของเรากาํลงัส่งคนมาท่ีน่ีกรุณาด่ืม
นํ้าชาและพกัผอ่นตามสบายขณะรอนะคะ” 

ผูจ้ดัการจากร้านเคร่ืองประดบัทะเลครามรินและส่งชาใหเ้ขาอยา่ง
กระตือรือร้นในหอ้งขณะท่ีรอ 

หวงัเสียนยิม้และพยกัหนา้ “ครับไม่มีปัญหาผมรอไดไ้ม่ไดรี้บอะไร” 

“ขอบคุณค่ะ” 

หวงัเสียนทาํตวัตามสบายในหอ้ง VIP เขายิม้และหวัเราะเบา ๆ 
เพราะเขายงัรู้สึกตลกเม่ือเขานึกถึงชายวยักลางคนท่ีเพิ่งเจอกนัเม่ือ
สกัครู่ท่ีผา่นมา 

“ผูข้ายอยูข่า้งในหรือไม่” 

หลงัจากนั้นประมาณ 20 นาที หวงัเสียนกไ็ดย้นิเสียงผูห้ญิงคนหน่ึง
ดงัมาจากทางดา้นนอก 

“คุณค่ะขอโทษท่ีทาํใหคุ้ณตอ้งรอนะคะน่ีเป็นผูอ้าํนวยการฝ่าย
ประเมินราคาของเราจากบริษทัค่ะ” 

ทนัใดนั้นมีหญิงสาวสวยคนหน่ึงท่ีแต่งตวัเป็นมืออาชีพตามหลงั
ผูจ้ดัการขณะท่ีผูจ้ดัการแนะนาํใหเ้ธอรู้จกักบัหวงัเสียน 



“สวสัดี” หวงัเสียนยนืข้ึนแลว้เหยยีดมือออก 

“เอะ๊?” 

“เอะ๊?” 

หวงัเสียนอา้ปากคา้งเม่ือเขามองสาวท่ีคุน้เคยหนา้เขา 

หญิงสาวท่ีอยูข่า้งหนา้เขากต็กใจเลก็นอ้ยท่ีเห็นหวงัเสียนเช่นกนั 

“หวงัเสียน?” เธอยกค้ิวข้ึนแลว้ถาม 

“รองประธานหลาน!” หวงัเสียนไม่ไดค้าดหวงัวา่จะมีคนรู้จกัมาท่ีน่ี 
นอกจากน้ีเธอยงัเป็นรุ่นพี่ในมหาลยั หลาน ชิงเยว ่

หลาน ชิงเยว ่ดาํรงตาํแหน่งรองประธานสภานกัศึกษาของ 
มหาวทิยาลยัเจียงเฉิง หวงัเสียนเคยไดพ้บเธอสองสามคร้ัง อยา่งไรก็
ตาม หลาน ชิงเยว ่ไม่ไดค้าดหวงัวา่ หวงัเสียน จะเป็นผูท่ี้ตอ้งการจะ
ขายไข่มุกเกรดพรีเม่ียม 

เธอรู้เร่ืองโดยทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวงัเสียน พอสมควร เขาเป็น
นกัศึกษาปีหน่ึงและพวกเขาเคยเจอกนัสองสามคร้ังเม่ือตอนท่ีหวงั
เสียนหางานพาร์ทไทมใ์นประกาศของมหาลยั 

เธอจาํไดว้า่คนท่ีอยูข่า้งหนา้เธอทาํงานตลอดทั้งปีแมแ้ต่ในช่วงปิด
เทอม เขานอกจากจะทาํงานนอกเวลาในมหาลยัแลว้ยงัทาํท่ีนอกมหา



ลยัอีกดว้ย ในบางคร้ังในฐานะรองประธานสภานกัศึกษาเธอรับบทบาท
เป็นประธานชมรมกิจกรรมนกัศึกษาและรับผดิชอบงานนอกเวลา
ในมหาลยั 

ยอ้นกลบัไปตอนนั้นหวงัเสียนทาํงานนอกเวลาโดยแทบไม่เคยหยดุ 
ดงันั้นเธอจึงค่อนขา้งคุน้เคยกบัสถานการณ์ครอบครัวของเขา 

เท่าท่ีเธอรู้ เขาอยูก่บันอ้งสาวของเขาเพียงสองคน ดงันั้นเขาจึงตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายของนอ้งสาวของเขา ยอ้นกลบัไปในเวลานั้น 
หลาน ชิงเยว ่ประทบัใจในตวัเขามากเพราะเธอเคารพผูช้ายแบบน้ี 

“ช่างเป็นเร่ืองบงัเอิญจริง ๆ !” หวงัเสียนยิม้และพดูกบัเธอ 

“ใช่!” 

“ผูอ้าํนวยการหลานคุณรู้จกัสุภาพบุรุษท่านน้ีดว้ยหรือค่ะ” ผูจ้ดัการ
ถามดว้ยความประหลาดใจ 

“เราเรียนท่ีเดียวกนัหน่ะ” หลาน ชิงเยว ่พยกัหนา้ดว้ยรอยยิม้ 

“นัน่กย็ิง่ดีเลยค่ะ ผูอ้าํนวยการหลานคุณทั้งคู่นัง่คุยกนันะคะเด๋ียวฉนั
จะเอานํ้ามาใหค่้ะ” ผูจ้ดัการพดูอยา่งรวดเร็ว 

“ข่าวลือในมหาลยัเป็นเร่ืองจริงสินะ” 



เม่ือเห็นทศันคติของผูจ้ดัการหวงัเสียนคิดวา่ข่าวลือในมหาลยับอกวา่
ครอบครัวของเธอเป็นเจา้ของ บริษทัจดทะเบียนท่ีสาํคญัและพวกเขา
เป็นตระกลูท่ีรํ่ ารวย ในอนาคตเธอจะเขา้มาทาํธุรกิจขนาดใหญ่ของ
ครอบครัว แต่เขาไม่คาดคิดวา่เธอจะจดัการธุรกิจครอบครัวของเธอ
ก่อนท่ีเธอจะข้ึนมหาลยัปีสาม 

“หวงัเสียนฉนัไม่เคยคิดเลยวา่คุณจะเป็นผูท่ี้ขายไข่มุก” หลาน ชิงเยว ่
กล่าวอยา่งเป็นกนัเองแต่นํ้าเสียงฟังดูเยน็ชาเลก็นอ้ยกบัหวงัเสียน 

หวงัเสียนหวัเราะเบา ๆ และแอบสงัเกต หลาน ชิงเยว ่ท่ีอยูใ่นชุด
ทาํงาน เธอใหค้วามรู้สึกเฉยชาและห่างเหิน เธอมีรูปร่างท่ีดี และเธอ
ยงัเป็นคนประเภทท่ีดูสง่างามและเยน็ชารวมอยูใ่นคนเดียวกนั ใน
มหาลยัเธอเป็นท่ีรู้จกัในนามราชินีนํ้าแขง็ 

เธอกบักวนชูชิงเป็นตวัละครท่ีแตกต่างกนัคนละขั้ว กวนชูชิงเป็น
เทพธิดาท่ีเป็นมิตรและเป็นกนัเองทาํใหรู้้สึกสนิทไดง่้ายกวา่ แต่ 
หลาน ชิงเยว ่เธอเป็นเทพธิดาท่ีปฏิเสธผูค้นใหไ้ปไกลหลายพนัไมล์
โดยตรง 

“ผมกไ็ม่คิดวา่จะเป็นคุณเช่นกนั” 

“ฉนัขอดูไข่มุกของคุณหน่อยไดไ้หม” หลาน ชิงเยว ่มองดูไข่มุกบน
โตะ๊ 



“แน่นอนสิ” หวงัเสียนพยกัหนา้และส่งไข่มุกใหก้บัเธอ 

หลาน ชิงเยว ่วางไข่มุกส่ีสีท่ีแตกต่างกนัในฝ่ามือของเธอ 

“น่ีมนัช่างงดงามจริง ๆ !” เธออุทาน “ไข่มุก 16 เมด็สามารถทาํ
เคร่ืองประดบัหน่ึงหรือสองชุดไดเ้ลยหรือไม่กชุ็ดสร้อยคอ” 

“ฉนัสงสยัวา่คุณอยากจะขายเท่าไหร่” หลาน ชิงเยว ่ถาม 

“คุณเสนอราคามาเถอะ” หวงัเสียนยิม้และตอบกลบั 

“งั้นเป็นเงิน 600,000 หยวนต่อหน่ึงเมด็เป็นไง?” หลาน ชิงเยว ่ถาม
ดว้ยรอยยิม้ 

“ตกลง” หวงัเสียนพยกัหนา้โดยไม่ขอราคาท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากราคา 
600,000 หยวนสาํหรับไข่มุกหน่ึงเมด็เป็นราคาท่ีน่าท่ึงพอดูแลว้ 

ไข่มุก 16 เมด็จะทาํรายไดใ้หเ้ขา 9.6 ลา้นหยวนดว้ยจาํนวนเงินอีก 
1.75 ลา้นหยวนท่ีเขามี เขาจะมีเงินทั้งหมด 10 ลา้นหยวน 

ภายในระยะเวลาแค่สองสามวนัหวงัเสียนกก็ลายเป็นเศรษฐี! 

“ฉนัคิดวา่คุณจะขอเพ่ิมราคาข้ึนซะอีก” หลาน ชิงเยว ่ตกตะลึงเลก็นอ้ย
หลงัจากท่ีหวงัเสียนตอบตกลงทนัทีโดยไม่ขอราคาเพิ่ม “คุณกาํลงั
ทาํใหฉ้นัไม่สบายใจเอาง้ีล่ะกนัฉนัจะเพิ่มใหคุ้ณรวมเป็น 10 ลา้นเลย” 



“ขอบคุณ!” หวงัเสียนหวัเราะและพยกัหนา้ 

“ฉนัขอถามไดไ้หมวา่คุณเอาไข่มุกเหล่าน้ีมาจากไหน” หลาน ชิงเยว ่
ถามดว้ยความอยากรู้ 

“จากทะเลหน่ะ” หวงัเสียนตอบดว้ยรอยยิม้ “ถา้ผมมีไข่มุกมากข้ึน
ในอนาคตผมจะมาหาคุณอีกแน่นอน” 

“ดีเลย” เม่ือไดย้นิเช่นนั้น หลาน ชิงเยว ่กต็กตะลึงเลก็นอ้ย ไข่มุก
ธรรมชาติเหล่าน้ีมนัจะหาไดง่้าย ๆ อยา่งนั้นเลยรึไง? 

“มาเพิ่มเพื่อนใน Wechat กนั ผมจะส่งขอ้ความหาคุณเม่ือผมไดรั้บ
ไข่มุกมา” หวงัเสียนบอกเธอ 

“ตกลง” หลาน ชิงเยว ่พยกัหนา้และยิม้ “งั้นไปท่ีธนาคารเพื่อโอน
เงินเถอะ” 

“โอเค” หวงัเสียนพยกัหนา้และตามเธอออกไป ขีดจาํกดัสูงสุด
สาํหรับการโอนเงินผา่นธนาคารออนไลน์ถูกกาํหนดไวท่ี้หา้ลา้น 
ดงันั้นพวกเขาจาํเป็นตอ้งไปท่ีธนาคารเพื่อทาํการโอนเงินแทน 

ก่อนท่ีพวกเขาจะออกจากประตู มีกลุ่มคนสามคนใส่ชุดลายพราง
พร้อมสะพายกระเป๋าขนาดใหญ่ 



ชายชุดพรางทั้งสามคนเดินเขา้มาในร้านเคร่ืองประดบัทะเลคราม 
เม่ือพวกเขาเห็น หวงัเสียนและ หลาน ชิงเยว ่พวกเขาแลกเปล่ียน
สายตากนั 

“อยา่ขยบัและอยา่ส่งเสียงดงัมิฉะนั้นฉนัจะฆ่าแกทั้งคู่” 

ทนัใดนั้นทั้งสามกน็าํปืนพกสีดาํออกมาจากกระเป๋าของพวกเขา  

หลาน ชิงเยว ่และหวงัเสียน ต่ืนตกใจในทนัทีเม่ือมองดูชายชุดลาย
พรางทั้งสามท่ีถือปืนอยู ่

“ปิดร้านเด๋ียวน้ี! รีบ ๆ ทาํซะ ! ไม่งั้นฉนัจะฆ่าพวกแกท้ิงทนัที” 

หน่ึงในนั้นจ่อปืนไปท่ีหวัของพนกังานขายทนัที 

“กร๊ีดดด!” 

พนกังานขายคนนั้นยกมือของเธออยา่งตกใจกลวั พนกังานขายและ
ผูจ้ดัการท่ีอยูด่า้นหลงัเคาน์เตอร์ในร้านคา้ทุกคนต่างกต็กใจกลวัจน
ร้องไห ้

“หยดุร้องซะที! และปิดประตูลงเด๋ียวน้ี! อยา่คิดวา่ใครจะมีชีวติรอด
ถา้ตาํรวจมาท่ีน่ี” 

ชายทั้งสามคนตะโกนขู่เสียงดงั 

“ไม่..ไม่..อยา่ฆ่าฉนั” พนกังานขายเดินไปท่ีประตูแลว้ปิดมนัใน
ขณะท่ีตวัสัน่ดว้ยความหวาดกลวั 



ไม่มีลูกคา้อ่ืนอยูใ่นร้านในเวลาน้ียกเวน้พนกังานขายหกคนและ
ผูจ้ดัการ เม่ือประตูถูกปิดลงผูค้นจากภายนอกไม่สามารถท่ีจะ
มองเห็นดา้นในร้านไดว้า่มีเกิดอะไรข้ึน 

“หมอบลงกบัพื้น!เร็ว ๆ !” โจรท่ีจ่อปืนไวท่ี้หวงัเสียนตะโกนสัง่ทุก
คนในร้าน 

หวงัเสียนมึนงงเลก็นอ้ยเน่ืองจากเขาไม่ไดค้าดหวงัวา่เขาจะไดเ้จอ
กบัเหตุการณ์การปลน้เช่นน้ีต่อหนา้ เพราะการปลน้ไม่ใช่เหตุปกติ
ธรรมดาทัว่ไปท่ีจะเกิดข้ึนไดบ่้อยในยคุปัจจุบนั 

“หมอบลงสิวะ!” โจรท่ีอยูต่รงหนา้หวงัเสียนตะคอกใส่เขาอีกคร้ัง 

หวงัเสียนมองไปท่ีปลายปากกระบอกปืนสีดาํมนัวาวแลว้กม้ตวัลง 

หลาน ชิงเยว ่เขมง็ตาจอ้งมองโจรทั้งสามพร้อมกบัสีหนา้ท่ีดู
เคร่งเครียด 

“รีบเร็ว!เกบ็ของมีค่าใส่กระเป๋าใหห้มดทาํใหร้วดเร็วดว้ย” 

โจรท่ีช้ีปืนไปทางหวงัเสียนและคนอ่ืน ๆ สัง่พรรคพวกทั้งสองคน
ของเขา 

“โอเค ไดเ้ลย” โจรอีกคนนาํเอาคอ้นท่ีพกอยูใ่นกระเป๋าของเขา
ออกมาและเร่ิมทุบไปท่ีกระจกเคาน์เตอร์เคร่ืองประดบัทนัที 



ตอนท่ี 24 การปล้น 

เปร้ียงงง!  

กร้ิงงงงง! กร้ิงงงงง!  

เม่ือคอ้นกระทบลงบนกระจก สญัญาณเตือนความปลอดภยัของร้าน
ขายเคร่ืองประดบักส่็งเสียงดงัข้ึนทนัที 

“รีบ ๆ หน่อยสิวะ ระบบสญัญาณเตือนภยัถูกเปิดใชง้านแลว้นะโวย้ 
เด๋ียวพวกตาํรวจมนักจ็ะแห่เขา้มาท่ีน่ีกนัแลว้” หวัหนา้กลุ่มโจรตะโกน
เสียงดงั 

“บอส! กระจกมนัแขง็เกินไป” โจรร่างผอมท่ีทุบตูก้ระจกดว้ยคอ้น
ตอบกลบัดว้ยเสียงท่ีเบาและมีท่าทางท่ีดูหวาดกลวั 

เขาสงัเกตเห็นเพียงรอยร้าวเป็นใยแมงมุมเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นหลงัจาก
ท่ีใชค้อ้นทุบอยา่งเตม็ท่ี 

“หลบไป! ฉนัทาํเอง” โจรอีกคนหน่ึงท่ีร่างกายกาํยาํกวา่เดินเขา้มา 
เขาหยบิคอ้นข้ึนมาเสน้เลือดปูดโปนท่ีแขนแสดงถึงความแขง็แกร่ง
ของร่างกาย 

ปัง! คอ้นตกลงซํ้ าบนกระจกท่ีถูกทุบเป็นรอยแตกก่อนหนา้อยา่ง
แม่นยาํ 



รอยแตกเร่ิมขยายออกกวา้งมากข้ึน โจรร่างใหญ่ยงัคงทุบกระจก
อยา่งต่อเน่ือง 

“แยแ่ลว้กระจกนิรภยักาํลงัจะแตกออกแลว้!” หลาน ชิงเยว ่ท่ีหมอบ
อยูท่ี่พื้น แต่ยงัใหค้วามสนใจกบัสถานการณ์นั้นกาํลงัตกใจกบัส่ิงท่ี
เธอเห็น 

“หุบปากซะ!” โจรท่ีพึ่งสลบัหนา้ท่ีกบัโจรร่างใหญ่มายนือยูด่า้นขา้ง 
หลาน ชิงเยว ่และตะโกนใส่เธอ แต่เม่ือเขาเห็นเธอมีเคร่ืองประดบั
ช้ินหน่ึงอยูใ่นคอของเธอ รอยยิม้แห่งความสุขกป็รากฏข้ึนบนใบหนา้
ของเขา เขายืน่มือของเขาออกไปและกล่าวเสียงค่อนขา้งดงั “ส่ง
สร้อยนั้นมาใหฉ้นัซะ!”  

“ไม่!” หลานชิงเยว ่เห็นโจรยืน่มือมากาํลงัจะควา้ท่ีสร้อยคอของเธอ 
เธอรีบถอยออกไปสองกา้วและกม้ลงไปนัง่บนพื้น  

“โอว้ว? ฉนัไม่คิดเลยวา่เธอจะสวยมาก”โจรร่างผอมค่อนขา้งตกตะลึง 
ดว้ยท่ีไม่คาดคิดวา่ หลาน ชิงเยว ่จะสวยขนาดน้ี เม่ือเขามองเห็นใบหนา้
ของ หลาน ชิงเยว ่ดวงตาของเขาฉายแววห่ืนกระหายใบหนา้ของเขา
แสดงความลามก ออกมา 

“อยา่ขยบัไม่งั้นฉนัจะยงิเธอใหพ้รุนเลยเชียว ฮิฮิฮิ” โจรผอมจ่อปืน
ไปท่ี หลาน ชิงเยว ่



“บดัซบเอย้! แกจะห่ืนอะไรตอนน้ีวะ่ เราไม่มีเวลาทาํในส่ิงท่ีแกคิด
หรอกนะตอนน้ีแค่เฝ้าดูพวกมนัอยา่ใหตุ้กติกกพ็อ” โจรร่างกาํยาํซ่ึง
ทุบตูก้ระจกจนแตกแลว้ ตะโกนใส่โจรผอมเสียงดงัหลงัจากท่ีเขาได้
ยนิเสียงดงัวุน่วาย ในเวลาเดียวกนัเขากค็วา้เคร่ืองประดบัในตูก้ระจก
ออกมาไปดว้ยขณะกล่าว 

ในขณะท่ีโจรท่ีคลา้ยหวัหนา้ ช้ีปืนของเขาไปท่ีผูใ้หจ้ดัการและสัง่ให้
เธอเปิดตูท่ี้เหลือดว้ยกญุแจ 

“บอส เธอมีจ้ีหยกเกรดเอ อยูท่ี่เธอฉนัจะเอามาให”้ โจรผอมคนน้ีดู
เหมือนจะเกรงกลวัโจรร่างกาํยาํท่ีตะโกนใส่เขาก่อนหนา้น้ีมาก ดว้ย
ใบหนา้แสยะยิม้ดูน่าเกลียดเขายืน่มือออกไปควา้สร้อยคอของ หลาน 
ชิงเยว ่“ถา้เธอขดัขืนฉนัจะฆ่าเธอ” 

“ไม่นะ!” หลาน ชิงเยว ่สูญเสียท่าทีท่ีเยอืกเยน็ตามปกติของเธออยา่ง
ส้ินเชิง เธอพยายามปกป้องจ้ีหยกในคอของเธอราวกบัวา่กาํลงัปกป้อง
ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในชีวติของเธอ 

“บดัซบ! เธอกาํลงัมองหาความตาย!” โจรร่างผอมเอ้ือมมือมาและ
ควา้ไปท่ีคอของ หลาน ชิงเยว ่ดว้ยแรงกระชากของเขาทาํใหส้ร้อย
ขาดและหลุดออกจากคอเธอทนัที 



“เอาคืนฉนัมานะ!” หลาน ชิงเยว ่รู้สึกถึงความเจบ็ปวดท่ีแล่นผา่นคอ
ของเธอ แต่เธอกย็งัยืน่มือของเธอออกไปเพื่อพยายามนาํเอาจ้ีกลบัคืน
มา 

“นงับา้น่ี!” โจรร่างผอมเลือดข้ึนหนา้กล่าวโกรธแคน้เม่ือเขามองไป
ท่ีรอยข่วนสองรอยท่ีแขนของเขาซ่ึงเกิดจากเลบ็ของ หลาน ชิงเยว ่
“ฉนัจะฉีกเส้ือผา้แกใหเ้หลือแต่ตวัเปล่า ๆ เลย!” 

เขาเอ้ือมมือออกไปและเร่ิมฉีกเส้ือผา้ของ หลาน ชิงเยว ่ออกจากกนั 

แคว๊กก! … 

“กร๊ีดดด!” 

ชุดสูททาํงานสีฟ้าของ หลาน ชิงเยว ่รวมถึงเส้ือลาํลองดา้นในถูก
กระชากออกจนเผยใหเ้ห็น ไหล่และผวิพรรณของเธอท่ีขาวราวหยก
สลกั 

“เฮย้” เม่ือหวงัเสียนเห็นโจรผอมพยายามท่ีจะเอ้ือมมือไปท่ีหลาน ชิง
เยว ่อีกคร้ังหลงัจากท่ีฉีกเส้ือผา้ของเธอ เขากข็มวดค้ิวทนัที 

เขารีบโอบและใชต้วัเขาบงั หลาน ชิงเยว ่ไวพ้ลางจอ้งมองไปท่ีโจร
และพดูวา่ “อยา่ทาํอะไรเกินไปนกั นายไดใ้นส่ิงท่ีนายตอ้งการไป
แลว้น่ี” 



“เจา้หนูแกกาํลงัพยายามเล่นบทฮีโร่ช่วยหญิงงามงั้นเหรอ? โจรผอม
เลง็ปืนไปท่ีหวงัเสียนจอ้งหนา้เขาและยิม้เยาะเยย้ 

หวงัเสียนจอ้งมองท่ีโจรและไม่ไดพ้ดูอะไรต่อ เขาแค่ไม่อยากกระตุน้
ความโกรธของโจรใหม้ากข้ึน หลาน ชิงเยว ่ท่ีอยูใ่นออ้มกอดของ
เขา ตกใจและกลวัมากเธอน่ิงแขง็เป็นหินอยา่งสมบูรณ์ 

“ฉนัจะแกผ้า้ของเธอออกต่อหนา้แกเลยล่ะไอห้นู!” โจรผอมแหง้
หวัเราะอยา่งน่าเกลียด ขณะท่ีเขาพดูเขากย็งัช้ีปืนไปท่ีหวงัเสียนดว้ย
มือเดียวในขณะท่ีอีกขา้งเอ้ือมมือไปหา หลาน ชิงเยว ่หลาน ชิงเยว ่
กลวัมากและจบัแขนของหวงัเสียนไวแ้น่นทนัที 

“ไอช้ัว่! ..เอย้ยย” หวงัเสียนมองไปท่ีโจรท่ีกาํลงัยืน่มือของเขามาดว้ย
รอยยิม้ท่ีน่าขยะแขยง 

“กร๊อบบ..!” ในตอนน้ีเองหวงัเสียนกล็งมือทนัที เขาเอ้ือมมือไปจบั
แขนของโจรมือของเขาแขง็แกร่งเหมือนดัง่กงเลบ็มงักรเขากาํลงบน
แขนของโจรโดยตรง และบดขยี้แขนของโจรหกัละเอียดโดยทนัที 

ผลวัะ!  

เขายกขาข้ึนแลว้เตะเขา้ท่ีหนา้อกของโจร พลงัอนัแขง็แกร่งของเขา
ส่งโจรร่างผอมปลิวกระเดน็เขา้ไปปะทะผนงัโดยตรงทนัทีและฟุบ
สลบลงไปเน่ืองจากความเจบ็ปวดท่ีรุนแรงของลูกเตะ 



“ไอข้ยะเอย้ยย! ใชง้านอะไรไม่ไดเ้ร่ืองเลยซกัอยา่ง’” โจรอีกสองคน
ไดย้นิเสียงการต่อสูด้งัข้ึน พวกเขาดึงปืนออกมาทนัที 

หวงัเสียนเห็นโจรสองคนเลง็ปืนมาท่ีเขา ทนัใดนั้นเหง่ือเยน็ ๆ ก็
แตกออกจากเตม็หนา้ผากของเขาทนัที 

หลาน ชิงเยว ่กม็องไปท่ีพวกโจรท่ีเลง็ปืนมาท่ีพวกเขาดว้ยความ
สยองขวญั ตกใจกลวัเธอหนาวเยน็ไปทั้งตวั 

“ตายซะ!” 

ปัง! ปัง!  

เม่ือเธอไดย้นิเสียงปืนเธอรู้สึกกลวัและรู้สึกวา่ความตายกาํลงัเรียกหา
เธอ 

อยา่งไรกต็ามในขณะนั้นร่างหน่ึงกพ็ุง่เขา้มาหาเธอและกอดเธอไว้
แน่น 

“ซ๊ีดด! โอย้ย! เช่ียเอย้ เจบ็จริง ๆ !” 

หวงัเสียนรู้สึกไดถึ้งความเจบ็ปวดท่ีแผข่ยายออกมาจากทางดา้นหลงั 
อยา่งไรกต็ามหลงัจากความรู้สึกเจบ็ปวดค่อย ๆ สงบลงเขากไ็ม่รู้สึก
ถึงความเจบ็อีกเลย 

“ร่างกายของฉนัสามารถทนกระสุนปืนได”้ 



หวงัเสียนประหลาดใจ เหตุผลท่ีเขาไม่ไดล้งมือทาํอะไรตั้งแต่แรก
เพราะอีกฝ่ายมีปืน เขากลวัวา่ดว้ยความทนทานของร่างกายของเขา
มนัจะยงัคงไม่เพียงพอท่ีจะทนต่อการโจมตีของกระสุน 

“ไม่ไม่ อยา่พึ่งขยบั” เขาพดูเบา ๆ กบั หลาน ชิงเยว ่ในออ้มแขนของ
เขา  

“คุณ! คุณเป็นอะไรไหม หวงัเสียน” นํ้าตาไหลลงมาบนใบหนา้ของ 
หลาน ชิงเยว ่เธอไดย้นิเสียงปืนสองกระบอกไม่ดงัมากนกัแต่รู้สึก
ไดว้า่กระสุนชนหลงัเขา ปืนน่าจะติดตั้ง ท่ีเกบ็เสียงไว ้

“ฉนัขอโทษนะ ฉนัขอโทษ ฉนัไม่ควรต่อตา้นพวกมนัเลย จ้ีหยกอนั
นั้นเป็นของดูต่างหนา้ของคุณยายฉนั เม่ือยายเสียไป ฉนัขอโทษ” 
หลาน ชิงเยว ่พดูดว้ยนํ้าตานองหนา้ขณะท่ีเธอคิดวา่หวงัเสียน ไดรั้บ
บาดเจบ็จากกระสุน 

“ไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไรมากหรอก”หวงัเสียนส่ายหวัและบอกเธอ 

“ฉนัขอโทษดว้ยนะขอโทษดว้ยท่ีทาํใหคุ้ณถูกยงิ” หลาน ชิงเยว ่กอด
ท่ีตวัของหวงัเสียนขณะท่ีเธอร้องไห ้

ใหต้ายเถอะ ผูห้ญิงน่ีวุน่วายจริง ๆ ถา้เธอไม่ไดต่้อตา้นก่อนหนา้น้ี
ตอนโจรคนนั้นสัง่ใหส่้งสร้อยใหก้ค็งไม่มีเร่ือง มาตอนน้ีเธอยงัจะมา
ร้องไหเ้สียงดงั ดึงดูดความสนใจจากพวกโจรอีกล่ะ?  



ทาํไมเธอถึงไม่มีท่าทางของราชินีนํ้าแขง็ตอนน้ีล่ะ? 

“รีบไปกนัเถอะผา่นไปสามนาทีแลว้ พวกตาํรวจคงกาํลงัมา เราตอ้ง
รีบแลว้!” ในขณะน้ีโจรท่ีเป็นหวัหนา้ตะโกนบอกโจรร่างกาํยาํ 

“โอเค บอส” 

โจรทั้งสองรีบมุ่งหนา้ไปยงัทางออกอยา่งทนัที 

“หวัหนา้เราจะทาํอยา่งไรกบัเพื่อนของเรา” โจรมองไปท่ีเพื่อนของ
เขาบนพื้นและถามอยา่งสงสยั 

“ช่างไอโ้ง่น่ีเถอะ! ปล่อยมนัไวท่ี้น่ี” 

หวัหนา้มีท่าทางเยน็ชาขณะเปิดประตูอยา่งแรง 

“รีบไปกนัเถอะ!” 

ในขณะน้ีหวงัเสียนพยายามแกะแขนของ หลาน ชิงเยว ่ออกอยา่ง
เงียบ ๆ ก่อนท่ี หลาน ชิงเยว ่จะตอบสนองไดท้นัหวงัเสียนพลิกตวั
ข้ึนและพุง่หมดัเขา้ใส่โจรคนหน่ึงโดยตรง 

พลัก่!  

หวงัเสียนปัจจุบนัมีความแขง็แกร่งมหาศาล เขาชกหมดัของเขาบน
หลงัของโจรโดยตรงในขณะท่ีโจรไม่ทนัไดร้ะวงัตวัทาํใหเ้ขาลม้โจร
คนหน่ึงลงไดส้มบูรณ์ 



เสียงท่ีดงัสนัน่เม่ือโจรร่างกาํยาํลม้ลงกบัพื้น 

“แมร่ง..เอย้!” โจรอีกคนตอบสนองต่อสถานการณ์ไดเ้ร็วกวา่ท่ีหวงั
เสียนคาดไวม้าก 

“ตายยย” โจรคนนั้นชกหมดัไปท่ีใบหนา้ของหวงัเสียนอยา่งรวดเร็ว 

“น่ี…เขาแขง็แกร่งมาก!” หวงัเสียนตกใจ แต่กไ็ม่กลวั เขายกหมดั
ของเขาป้องกนัท่ีหวัของเขาไว ้

“ผัว๊ะ!” เขารู้สึกวา่หมดัของตวัหวัหนา้โจรน้ีหนกัมากและเขา
แขง็แกร่งจริง ๆ อยา่งไรกต็ามระดบัของโจรนั้นกย็งัอ่อนแอกวา่เขา
เลก็นอ้ย 

อยา่งไรกต็ามโจรยงัระดมหมดัชกเขา้ใส่เขาอยา่งต่อเน่ือง แต่หวงั
เสียนกส็วนหมดัออกไปเช่นกนั 

ตูมม!  

เสียงท่ีดงัชดัเจนและคมชดัและใบหนา้ของโจรท่ีแสดงออกมากน่็า
กลวัเป็นอยา่งมาก 

 



ตอนท่ี 25 ร่างกายท่ีแขง็แกร่ง 

ตูมม! แคร๊กกก! 

หมดัของโจรแตกหกัทนัทีเม่ือหมดัของทั้งคู่กระแทกเขา้หากนั  

โจรกล้ิงกระเดน็ลงไปท่ีประตูในขณะท่ีหวงัเสียนกใ็ชเ้ทา้ของเขา
เหยยีบลงบนหนา้อกของโจรคนนั้นไว ้

“แก!แก!…” ดว้ยดวงตาท่ีเบิกกวา้งเขาจอ้งมองท่ีหวงัเสียนโดยไม่
อยากเช่ือ “แกเป็นผูฝึ้กยทุธ์…” 

“ห๊ะ?” หวงัเสียนสบัสนทนัที ‘ผูฝึ้กยทุธ์?’ 

“ครืดดด! 

ทนัใดนั้นประตูร้านถูกเปิดข้ึน จากภายนอกทีมรักษาความปลอดภยั
บุกเขา้มาพร้อมกบักระบองไฟฟ้า 

“เกิดอะไรข้ึนกนั? เกิดอะไรข้ึนสญัญาณเตือนภยัดงัแจง้เตือนมา มี
ปลน้งั้นเหรอ?” ชายวยักลางคนถามดว้ยเสียงท่ีดงั 

“หวัหนา้ล่ีมีคนเขา้มาปลน้เคร่ืองประดบัท่ีร้านของเรา” ผูจ้ดัการ
ดาํเนินการอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีเขาวิง่ไปและช้ีไปท่ีโจรทั้งสามคน 
จากนั้นเขากรี็บวิง่ไปหา หลาน ชิงเยวแ่ละถาม “ผูอ้าํนวยการ หลาน 
คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม”  



“ใช่ ฉนัสบายดี” 

หลาน ชิงเยว ่กาํลงัดูเหมือนงุนงงเลก็นอ้ย เธอดึงเส้ือผา้ของเธอท่ี
ขาดเขา้มาคลุมไหล่ไว ้แลว้หนัไปมองดูท่ีหวงัเสียน 

“ผมกส็บายดีเหมือนกนั” หวงัเสียนรู้สึกไดถึ้งการจอ้งมองมาของเธอ 
แต่ตอนน้ีเขารู้สึกวา่ท่ีหลงัของเขามีเลือดไหลออกมาและผวิหนงัฉีก
ขาดจากแรงของกระสุนปืน แต่มนักไ็ม่ร้ายแรงอะไรมากนกั เน่ืองจาก
เขาอยูใ่นระดบัสองของร่างมงักรศกัด์ิสิทธ์ิและเขาสมควรจะฟ้ืนตวั 
อยา่งสมบูรณ์ภายในหน่ึงถึงสองวนั 

“ผูอ้าํนวยการ หลานคะ ใชเ้ส้ือแจค็เกต็ฉนัไปก่อนนะคะ”  

ผูจ้ดัการถอดแจค็เกต็ออกมาอยา่งรวดเร็วแลว้คลุมวางลงบนไหล่
ของหลาน ชิงเยว ่เม่ือเธอเห็นวา่เส้ือผา้ของหลาน ชิงเยว ่ถูกฉีกขาด 

“ขอบคุณมาก” หลาน ชิงเยว ่ยิม้และพยกัหนา้ใหก้บัผูจ้ดัการร้าน 
เธอยนืข้ึนแลว้เดินไปท่ีหวงัเสียน  

“คุณไม่เป็นอะไรจริงเหรอ? ฉนัเห็นพวกเขายงิปืนมาท่ีคุณ ขอใหฉ้นั
ดูหลงัของคุณหน่อย” 

“ผมไม่เป็นอะไรมากหรอก ปืนของพวกเขาอาจเป็นปืนประดิษฐเ์อง” 
หวงัเสียนยิม้ใหแ้ลว้ส่ายหวั 



“ใหฉ้นัดูเถอะน่า!” หลาน ชิงเยวก่ล่าวเสียงดงัข้ึนเลก็นอ้ย แลว้ตรวจดู
หลงัของเขาพบวา่เส้ือเช้ิตสีขาวของเขามีรอยเลือดเป้ือนเตม็ไปหมด  

เธอปิดปากของเธอนยัน์ตามีสีแดงเลก็นอ้ย “มีเลือดไหลออกมาฉนั
จะโทรเรียกรถพยาบาลคุณตอ้งไปโรงพยาบาลในทนัที” 

“มนัไม่เป็นไร” หวงัเสียนส่ายหวัอีกคร้ังและดึงเส้ือดา้นหลงัข้ึน 

“ดูสิมนัไม่เป็นอะไรมากจริง ๆ มีเพียงแค่บาดแผลท่ีไม่ลึกมากและ
เลือดออกเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น” 

“ใช่ เขาไม่เป็นอะไรมาก มีเพียงบาดแผลท่ีผวิหนงัเปิดออกแต่ไม่
ลึก” กปัตนัล่ีสาํรวจดูท่ีหลงัของเขาและบอกเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัท่ีอยูด่า้นขา้ง 

“โทรหาตาํรวจทนัทีแลว้จบัพวกเขาส่งไปท่ีสถานีตาํรวจดว้ย ผูจ้ดัการ
หวางตรวจสอบร้านของคุณดว้ยวา่มีทรัพยสิ์นสูญหายหรือไม่” 

……… 

“ฉนัดีใจท่ีคุณไม่เป็นอะไร” ก่อนหนา้น้ี หลาน ชิงเยว ่นั้นกลวัมาก
เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีเธอเจอกบัการปลน้แบบน้ี แต่ในตอนน้ีเธอรู้สึก
วา่ตวัเธอนั้นร้อนวบูวาบและหวัใจของเธอเตน้โครมครามข้ึนมา เม่ือ
เธอมองดูแผน่หลงัท่ีกวา้งใหญ่และเตม็ไปดว้ยกลา้มเน้ือของเขา  



เธอไม่สามารถหยดุคิดถึงตอนท่ีอยูใ่นออ้มกอดเขาในขณะนั้นไดเ้ลย 

“ผมวา่เราควรจะไปธนาคารในวนัพรุ่งน้ีนะวนัน้ีคุณควรกลบัไป
พกัผอ่นก่อน” 

“ไม่ !… ไม่เป็นไรฉนัเองกส็บายดีฉนัคิดวา่จะพาคุณไปทาํแผลท่ี
โรงพยาบาลก่อนดีกวา่ฉนักลวัวา่แผลของคุณจะติดเช้ือ” หลาน ชิง
เยว ่ส่ายหวัปฏิเสธ 

“อยา่ห่วงเลยอาการบาดเจบ็เพียงแค่น้ียงัไม่ไดถึ้งคร่ึงตอนท่ีผมเป็น
เดก็และเล่นซน ๆ เลย” หวงัเสียนส่ายหวัของเขาแลว้ช้ีไปท่ีเส้ือผา้
ของเธอ “คุณควรกลบัไปพกัผอ่นและเส้ือผา้ของคุณก…็” 

หลาน ชิงเยว ่กม้มองดูเส้ือผา้ของเธอแลว้พดูอยา่งอาย ๆ “งั้นฉนัจะ
ใหท้างบริษทัโอนเงินใหคุ้ณวนัน้ีละกนั” 

“อืมเอางั้นกไ็ด”้ หวงัเสียนไม่กลวัวา่ หลาน ชิงเยว ่หรือบริษทั
เคร่ืองประดบัทะเลคราม จะโกงเงินเขา เขาช่วยเธอและบริษทัของ
เธอคร้ังใหญ่ในวนัน้ี เขาเช่ือวา่พวกเขาจะไม่ปฏิเสธท่ีจะจ่ายเงินค่า
ไข่มุกจาํนวน 10 ลา้นดอลลาร์ใหเ้ขาอยา่งแน่นอน 

“ผมยงัมีธุระบางอยา่งตอ้งไปทาํคุณกค็วรกลบัไปพกัผอ่นไดแ้ลว้”  

หวงัเสียน บอกลากบั หลาน ชิงเยว ่เขาโบกมือแลว้เดินออกไป 



“ผูอ้าํนวยการ หลาน ฉนัไดร้ายงานเร่ืองน้ีกบัซีอีโอบริษทัแลว้ พวกเขา
จะมาถึงเร็ว ๆ น้ี” ผูจ้ดัการหวางเดินไปและบอกกบั ชิงเยว ่“พวกเขา
ถามถึงคุณและเป็นห่วงคุณมาก” 

“อืม” หลาน ชิงเยว ่พยกัหนา้ตอบรับสั้น ๆ ขณะท่ีเธอมองดู หวงั
เสียน เดินออกไป 

ผูจ้ดัการ หวาง มองตามสายตาของเธอและถอนหายใจเบา ๆ เม่ือเธอ
นึกถึงช่วงเวลาท่ีชายหนุ่มไดก้ระทาํไปในตอนนั้น หากเป็นตวัเธอ
เองและอายนุอ้ยกวา่น้ี เธอกจ็ะคงจะตกหลุมรักชายหนุ่มคนน้ีอยา่ง
แน่นอน เขาไดช่้วยชีวติเธอและปกป้องเธอจากกระสุนปืนอีกทั้งยงั
อ่อนโยน 

ป๊ีบบบ!ป๊ีบบบ! 

ทนัใดนั้นโทรศพัทข์อง หลาน ชิงเยว ่กด็งัข้ึน เม่ือเห็นเป็นแม่ของ
เธอโทรมาเธอรับโทรศพัทแ์ลว้เดินออกไปทนัที 

…… …… 

“เฮอ้ออโชคร้ายอะไรอยา่งน้ีนา้ เอาไข่มุกมาขายทั้งทียงัจะมาเจอโจร
ปลน้ร้านอีก” หวงัเสียนเดินออกจากร้านขายเคร่ืองประดบัเขาส่าย
หวัพลางบ่นพึมพาํ 



อยา่งไรกต็ามความจริงท่ีวา่ร่างกายของเขาสามารถทนต่อกระสุนปืน
พกไดน้ั้นทาํใหเ้ขาประหลาดใจไม่นอ้ย 

“ฮึฮึ นั้นกระสุนปืนเลยนะกระสุนปืนเชียวนะนั้น วะ่ ฮ่าฮ่าฮ่า !” 

“ถา้ฉนัสามารถบลอ็กกระสุนปืนพกไดต้อนน้ีฉนัอยูท่ี่ระดบัสอง
เท่านั้น นัน่หมายความวา่ร่างกายฉนัสามารถป้องกนัปืนไรเฟิลหรือ
ลูกระเบิดมือไดเ้ม่ือฉนัอยูท่ี่ระดบัสามหรือระดบัส่ี จากนั้นถา้ฉนัอยู่
ในระดบัแปดหรือเกา้ ฉนัจะอยูร่อดไดแ้มเ้จอระเบิดนิวเคลียร์เลย
ละมั้ง ถึงเวลานั้นจะมีอะไรท่ีสามารถทาํอนัตรายฉนัไดอี้กกนัล่ะ 
วะ่…ฮ่าฮ่าฮ่า” 

หวงัเสียนต่ืนเตน้กบัความคิดน้ีข้ึนมาทนัที ความแขง็แกร่งของร่างกาย
มงักรศกัด์ิสิทธ์ิเกินความคาดหมายของเขามาก 

“ฉนัสงสยัวา่เจา้โจรคนนั้นสามารถดึงพลงัอนัแขง็แกร่งของเขามา
จากไหนกนัและส่ิงท่ีเขาพดูหมายถึงอะไร?” 

แลว้หวงัเสียนกนึ็กถึงส่ิงท่ีโจรคนนั้นเพิ่งพดูไปได ้“หรือวา่จะมีวชิา
ยทุธ์ท่ีใชฝึ้กศิลปะการต่อสูใ้นโลกน้ีอยูจ่ริง ๆ งั้นรึ?” 

หวงัเสียนขบคิดกบัตวัเองอยูค่รู่นึง เม่ือเขามองไปรอบ ๆ แลว้เขาจึง
เดินมาหยดุท่ีหนา้หา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึง 



หา้งสรรพสินคา้ซู่หนานเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และทาํหนา้ท่ี
เป็นสถานท่ีสาํคญัในใจกลางเมือง หวงัเสียนเดินตรงเขา้ไปในทนัที 

เขาไม่ไดมี้เงินแค่ 1.7 ลา้นหยวน แต่เขามี 11.7 ลา้นหยวนในขณะน้ี 
แมว้า่เขาจะยงัไม่ไดรั้บเงินอีก 10 ลา้น แต่น่ีกถื็อวา่ขอ้ตกลงทาง
ธุรกิจนั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

“ฉนัจะเปล่ียนโทรศพัทข์องฉนัใหเ้ป็นรุ่นล่าสุดและซ้ือเส้ือผา้แบรนด์
ดี ๆ ไวส้กัสามชุด” 

หวงัเสียนเดินเขา้ไปในร้านท่ีมีช่ือเสียงและใชเ้งินไปกวา่ 50,000 
สาํหรับเส้ือผา้สามชุดและโทรศพัท ์

“เอาล่ะไดเ้วลากลบัซะที” หวงัเสียนมองดูส่ิงของท่ีซ้ือดว้ยความพึง
พอใจ  

เขาเดินออกไปและข่ีมอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ยข์องเขากลบัไปมหาลยั 

แมว้า่มอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ย ์จะดูเท่ห์ แต่กไ็ม่สะดวกเลย ฉนัควรจะไป
สอบใบขบัข่ีและซ้ือรถยนตไ์หม? 

หวงัเสียนมองไปท่ีถุงชอ้ปป้ิงท่ีแขวนอยูบ่นรถ ฮาร์เล่ย ์และคิดกบั
ตวัเอง 

ไวก่้อนล่ะกนั ฉนัควรจะพฒันาความแขง็แกร่งใหดี้ข้ึนก่อนเป็น
อนัดบัแรกสุด มนัจะเป็นการเสียเวลาถา้มวัแต่ไปเรียนขบัรถ 



หวงัเสียนโยนเส้ือผา้ท่ีซ้ือมาใหม่ของเขาลงบนเตียง แลว้ท้ิงเส้ือผา้
เก่าเกือบทั้งหมดของเขาออกไป หลงัจากท่ีเขากลบัมาท่ีหอ้งของเขา 

ป๊ีบบบ! ป๊ีบบบ! 

ทนัใดนั้นเสียงโทรศพัทก์ด็งัข้ึน หวงัเสียนเปิดขอ้ความท่ีถูกส่งโดย
นอ้งสาวของเขา 

“พี่ฉนัเพิ่งจะเลิกงานฉนัเบ่ือมากเส่ียวม่ี กห็นีฉนัไปเรียนขบัรถและ
ท้ิงฉนัไวค้นเดียว” 

“เรียนขบัรถ?” หวงัเสียนเห็นขอ้ความของนอ้งสาวและมีความคิด 
“สาวนอ้ยเธอกไ็ปเรียนขบัรถดว้ยสิ พี่จะโอนเงินให”้ 

หลงัจากนั้นเขากโ็อนเงิน 10,000 เหรียญใหเ้ธอ 

“พี่ชายทาํไมโอนเงินใหฉ้นัมากขนาดน้ีล่ะ พี่ไปไดเ้งินมาจากไหน
ฉนัไม่ไดอ้ยากเรียนขบัรถ!” 

หวงัเส่ียวหยเูห็นเงิน 10,000 เหรียญท่ีพี่ชายของเธอโอนมาให ้เธอก็
ตกใจมาก 

“เอาเถอะน่าพี่บอกแลว้วา่พีร่วยแลว้มีเงินเยอะ ท่ีน้ีเธอกไ็ปเรียนขบั
รถกบัเส่ียวมีไดแ้ลว้ พี่จะรอใหเ้ธอขบัรถของพี่และคอยรับส่งพี่” 



หวงัเสียนไม่ไดบ้อกความจริงกบันอ้งสาวเขา เขาตั้งใจหลอกเธอเพื่อ
จะทาํใหเ้ธอเซอร์ไพรส์ เพราะเขาตอ้งการจะซ้ือรถใหก้บัเธอเม่ือเธอ
มาเรียนท่ีน่ี 

“รถหรูราคาแพง” 

 



ตอนท่ี 26 ชัดเจนในหน่ึงประโยค 

“สาวสวยกาํลงัชวนฉนัออกไปกินขา้ว” หวงัเสียนฮมัเพลงฮิตขณะ
อาบนํ้าอยา่งอารมณ์ดี 

หลงัจากพกัอยูใ่นหอ้งราว ๆ ชัว่โมงกวา่ ๆ หวงัเซียนไดรั้บขอ้ความ
จากกวนชูชิง บอกวา่เธอตอ้งการชวนเขาออกไปทานอาหารขา้งนอก 

หวงัเสียนเห็นดว้ยทนัที หลงัจากการทาํอาหารกลางแจง้เม่ือคํ่าวนั
ก่อนความสมัพนัธ์ระหวา่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นสนิทกนัมากข้ึน
และความรู้สึกของทั้งคู่ น่าจะมากกวา่คาํวา่เพื่อนปกติทัว่ไป 

หวงัเสียนเปล่ียนชุดเป็นเส้ือยดืสีดาํชั้นดี คู่กบักางเกงลาํลองสีขาว
สบาย ๆ รวมแลว้ราคาทั้งชุดอยูท่ี่หลกั 10,000 หยวน 

อยา่งไรกต็ามทั้งชุดน้ียงัไม่ใช่ส่วนท่ีแพงท่ีสุด หวงัเสียนยงัหยบิรองเทา้ 
Nike ท่ีมีราคา 800,000 หยวน ออกมาใส่ 

รองเทา้ Nike คู่น้ีคือ Nike MAG Back to the Future 2 มีวางจาํหน่าย
อยา่งจาํกดัทัว่โลก  

*(น่าจะมาจากหนงัเร่ือง Back to the Future 2 ไปหาดูกนัเอาเอง)* 

เขาไดร้องเทา้เหล่าน้ีจากชายหนุ่มนกัซ่ิงท่ีข่ีมอเตอร์ไซค ์ฮาร์เลย ์ซ่ึง
เขาซ้ือมาจากต่างประเทศเพื่ออวดกบัคนอ่ืน ๆ  



ในทา้ยท่ีสุดรองเทา้ตกอยูใ่นมือของหวงัเสียน หวงัเซียนตอ้งการขาย
มนัในตอนแรก อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากเขามีเงินมากพอแลว้ในตอนน้ี 
เขาจึงไม่ตอ้งขายพวกมนัอีกต่อไปและนาํมาใส่ไวใ้ชเ้อง 

รองเทา้คู่น้ีไม่เพียง แต่เตม็ไปดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตท่ีดี ยิง่กวา่นั้น
การออกแบบรูปลกัษณ์นั้นยอดเยีย่มมากและสวมใส่สบายอยา่งยิง่ 

มนัเป็นการจบัคู่ท่ียอดเยีย่มสาํหรับเส้ือผา้และรองเทา้ของหวงัเสียน 

หลงัจากเปล่ียนการแต่งกายเป็นเส้ือผา้ใหม่ชั้นแบรนดเ์นมและร่างกาย
ถูกปรับเปล่ียนดว้ยพลงัมงักร หวงัเสียนกมี็ออร่าท่ีเป็นเอกลกัษณ์
พิเศษรอบ ๆ ตวัเขา 

หลงัจากจอดรถ ฮาร์เลย ์ของเขาท่ีอีกฟากหน่ึงของถนนหวงัเสียนยนื
รอท่ีประตูของมหาลยั 

กวนชูชิงไดง้านทาํเก่ียวกบังานแปล เธอไดข้อเจา้นายท่ีช่ือ เสียงกล่อม
ของแมลง กลบัก่อนเวลาคร่ึงชัว่โมง เจา้นายท่ีซ่ึงใจดีกอ็นุญาตเธอ 
และเธอขอให ้หวงัเสียน รอเธอท่ีประตูมหาลยัสกัครู่ 

“หือ?” ในขณะนั้นวงัเซียนไดย้นิเสียงถอนหายใจและบ่นพึมพาํ เขา
หนัหนา้ไปมองและความสนใจของเขาตกลงบนเดก็ผูห้ญิงขา้งหนา้
เขา 



หญิงสาวคนน้ีสวมชุดสีขาวและถือกระเป๋า LV เธอใชเ้คร่ืองสาํอาง
และมีการแต่งหนา้ท่ีสวยเธอมีรูปร่างท่ีดีซ่ึงมองดูถือไดว้า่สวยมาก 

*(Louis Vuitton หลุยส์ วติตอง)* 

เม่ือเทียบกบัก่อนหนา้น้ีการแต่งกายของเธอทนัสมยัมากข้ึนและดูดี
ข้ึนมาก เธอไม่ใช่ใครอ่ืนนอกจากหญิงสาวท่ีหวงัเสียนเคยรัก ฉี ชู่ชู 

ฉี ชู่ชู เองกส็งัเกตเห็นหวงัเสียนและมองเขาดว้ยความประหลาดใจ 

เม่ือเทียบกบัผูช้ายคนก่อนท่ีเธอเคยรู้จกั เขาคนนั้นเป็นคนเรียบ ๆ 
และแต่งตวัตามปกติจนเรียกวา่ค่อนขา้งเชย ในความคิดของเธอหวงั
เสียนในปัจจุบนัน้ีแต่งตวัและดูดีกวา่มาก 

ยิง่กวา่นั้นเขายงัดูมีออร่าท่ีค่อนขา้งสง่างามไม่เหมือนใคร 

“เขากแ็ค่ใส่เส้ือผา้ใหม่ตามแฟชัน่ทัว่ไปราคาคงไม่เกิน 10 หยวน”  
ฉี ชู่ชู คิดกบัตวัเองอยา่งไม่เตม็ใจ 

“คุณมาทาํอะไรท่ีน่ีคุณไม่ตอ้งทาํงานรึไง” ฉี ชู่ชู ขยบักระเป๋า LV 
และชุดท่ีสวยงามขณะพดูกบั หวงัเสียน 

“ผมมารอคน” หวงัเสียนยิม้ใหเ้ลก็นอ้ยและไม่ไดส้นใจเธออีก 

เม่ือเทียบกบั กวน ชูชิง แลว้ ฉี ชู่ชู กอ็ยูห่่างไกลมากจนเทียบไม่ได ้



“โอ ้ช่างเป็นเร่ืองบงัเอิญจริงฉนักร็อคนอยูเ่หมือนกนั” ฉี ชู่ชู จอ้ง
มองท่ีหวงัเสียนและรอยยิม้กป็รากฏข้ึนบนใบหนา้ของเธอ “ฉนัรอ
แฟนของฉนัมารับ”  

เม่ือเห็นวา่หวงัเสียนไม่มีปฏิกิริยาตอบรับ เธอกโ็กรธนิดหน่อย  

“คุณไม่ไดท้าํงานแลว้งั้นเหรอ” 

“ไม่ไดท้าํผมมีเงินพอใชแ้ลว้” หวงัเสียนตอบ 

“พอ?” เม่ือ ฉี ชู่ชู ไดย้นิคาํพดูของเขาใบหนา้ของเธอกเ็ตม็ไปดว้ย
ความดูถูกเหยยีดหยาม  

“คุณไม่ไดเ้คยบอกเหรอวา่นอ้งสาวของคุณกาํลงัจะเขา้เรียนใน
มหาวทิยาลยัปีน้ีและคุณยงับอกอีกวา่จะปล่อยใหเ้ธอมีชีวติใน
มหาวทิยาลยัท่ีดีและสะดวกสบาย? คุณรู้ไหมวา่กระเป๋าใบน้ีแพงแค่
ไหนผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคร่ืองแต่งหนา้ราคาแพง ๆ และเฉพาะ
แค่เพียงกระเป๋าในมือของฉนั ราคากม็ากกวา่ 10,000 หยวน แลว้” 

ขณะท่ีเธอพดูเธอสะบดัผมเบา ๆ ดว้ยท่าทางและความรู้สึกท่ีเหนือกวา่ 

เม่ือเธอกาํลงัพดูชายหนุ่มสามส่ีคนท่ีกาํลงัรอคนอ่ืนอยูใ่กล ้ๆ ในท่ี
เดียวกนั 

พวกเขามองไปท่ี ฉี ชู่ชู ก่อนท่ีจะมองดูหวงัเสียน 



“ผมคิดวา่มีเงินไวส้าํหรับใชจ่้ายใหเ้พียงพอ มนัจะดีกวา่มีกระเป๋า
ราคาแพง ๆ และกระเป๋าท่ีคนทัว่ไปเขาใชก้นัสาํหรับผม ผมคิดวา่ก็
คงจะพอดีและใชไ้ดไ้ม่เห็นจะเสียหายอะไร” 

หลงัจากไดย้นิคาํพดูท่ีหยิง่ยโสของ ฉี ชู่ชู แลว้หวงัเสียนตอบพร้อม
ยิม้เลก็นอ้ย 

“ผูห้ญิงทุกคนหวงัวา่จะสามารถซ้ือกระเป๋าราคาแพงท่ีชอบและได้
ใชเ้คร่ืองสาํอางยีห่อ้ดี ๆ กนัทั้งนั้นแหละ ” ฉี ชู่ชู หวัเราะเยาะ 

“คุณไม่ใช่พี่ชายท่ีดีเลยจริง ๆ !”  

“ฮึฮึ” หวงัเสียนยิม้หวัเราะเบา ๆ และไม่สนใจท่ีจะพดูคุยต่อลอ้ต่อ
เถียงกบั ฉี ชู่ชู ต่อมนัไม่ไดป้ระโยชน์อะไร ซ่ึงเขามองส่ิงท่ีเธอทาํ
ตอนน้ีมนัดูเป็นเร่ืองตลกมากกวา่ 

เม่ือกลุ่มชายหนุ่มขา้ง ๆ ไดย้นิส่ิงท่ี ฉี ชู่ชู พดูพวกเขาตกใจเลก็นอ้ย 
ชายหนุ่มคนหน่ึงช้ีไปท่ีรองเทา้ของหวงัเสียนและกระซิบเบา ๆ กบั
เพื่อนของเขา 

เพื่อนอีกสองคนของเขามองดูและรู้สึกตกใจ หลงัจากนั้นพวกเขาก็
สงัเกตเส้ือผา้ของหวงัเสียนอยา่งละเอียดมากยิง่ข้ึน 

“นัน่มนัมอเตอร์ไซครุ่์นใหญ่ท่ีสุด ฮาร์เล่ย ์มนัคือ ฮาร์เล่ย!์ เจ๋งมาก ๆ” 



ในขณะน้ีกลุ่มชายหนุ่มเห็นมอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ย ์ดา้นหลงัของหวงั
เสียน พวกเขาอดไม่ไดท่ี้จะต่ืนเตน้และแสดงช่ืนชอบ 

“มนัเจ๋งเกินไปแลว้ ฮาร์เล่ย ์คนัน้ีอาจมีราคาอยา่งนอ้ยสองสามแสน” 

“เฮย้..ไม่ใช่แลว้ ฮาร์เล่ย ์คนัน้ีไดรั้บการดดัแปลงเป็นพิเศษและควร
จะเป็นรุ่นท่ีสัง่ทาํข้ึนเอง ฮาร์เล่ย ์ท่ีสัง่ทาํเองมีราคาแพงกวา่ ฮาร์เล่ย ์
Electra Glide ท่ีขายในราคา 400,000 หยวนซะอีก ฉนัมีเพื่อนคน
หน่ึงเขามี ฮาร์เล่ย ์ท่ีสัง่ทาํเองและมนัมีราคาสูงกวา่ 800,000 หยวน 
อยา่งไรกต็ามรถคนันั้นของเพื่อนฉนัยงัเทียบกบัรถคนัน้ีไม่ไดเ้ลย ”  

“ในกรณีน้ีรถคนัน้ีน่าจะเกินลา้น” กลุ่มชายหนุ่มเดินมองดูดว้ยท่ึง
และต่ืนเตน้ตกใจ 

ฉี ชู่ชู ไดย้นิส่ิงท่ีพวกเขาพดูและหนัหนา้ของเธอมองตามไปดว้ย
ความประหลาดใจ “อืม..ใช่มนัดูดีจริง ๆ” 

หวงัเสียนสงัเกตเห็นวา่มีกลุ่มคนเดินดูรถเขาวนไปมาอยา่งช่ืนชม
รอยยิม้ปรากฏบนใบหนา้ของเขา 

“มอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ย ์คนันั้นเจ๋งกจ็ริง แต่กย็งัเทียบไม่ไดก้บัรถยนต”์ 
เขากล่าวข้ึนเบา ๆ เบา 

“ชิ !.. คุณมนัจะรู้อะไรเก่ียวกบัรถเหล่าน้ี?” ฉี ชู่ชู ไดย้นิส่ิงท่ีเขาพดู
และมองดูเขาดว้ยความรังเกียจ  



“ชีวติน้ีคุณคงจะไม่สามารถซ้ือรถแบบน้ีใชไ้ดห้รอก” 

หวงัเสียนหวัเราะเบา ๆ เม่ือไดย้นิส่ิงท่ีเธอพดู และกลุ่มชายหนุ่มก็
มองเขาดว้ยความประหลาดใจ 

“แฟนฉนักาํลงัมาคุณจะไปไหนล่ะคุณตอ้งการติดรถไปดว้ยหรือไม่” 
ฉี ชู่ชู เห็นรถ BMW 5 Series ขบัตรงมาหาเธอและเธอแกลง้ถามหวงั
เสียนทนัที 

“ไม่เป็นไร” 

“ชู่ชู” ในขณะน้ีรถ BMW เขา้มาจอดอยูข่า้ง ๆ ชายหนุ่มอายปุระมาณ 
20 ปีกา้วออกมาเขาดูผอมและอ่อนแอเลก็นอ้ยและผวิของเขาซีดจาง 
ส่ิงท่ีโดดเด่นยิง่กวา่นั้นกคื็อเขามีปากท่ียืน่ออกมาและคางเหมือนลิง 
ซ่ึงรวม ๆ แลว้เขาดูค่อนขา้งน่าเกลียด 

ชายหนุ่มเดินไปและอา้แขนเลก็นอ้ยเพื่อโอบกอด ฉี ชู่ชู 

“พี่ชิง” ฉี ชู่ชู เดินไปกอดชายหนุ่มโดยตรง ในขณะเดียวกนัเธอกจู็บ
ท่ีแกม้เขา 

“เธอกาํลงัคุยกบัใครอยูเ่หรอ?” ชายหนุ่มโอบแขนไวร้อบเอวของ ฉี 
ชู่ชู และถามดว้ยรอยยิม้ 

“กแ็ค่ผูช้ายคนหน่ึงท่ีพยายามจะไล่จีบฉนัในอดีต” ฉี ชู่ชู เบะปากใส่
เลก็นอ้ยและหวัเราะคิกคกั 



“โอ?้” ชายหนุ่มคนนั้นมองไปท่ีหวงัเสียนและสบถออกมาดว้ยความ
รังเกียจและพดูวา่ “เฮ ้พี่ชายคุณอยากจะไล่ตามจีบสาว คุณมีเงินท่ีจะ
ทาํหรือเปล่าล่ะ?” 

หวงัเสียนเห็นชายหนุ่มพดูกบัเขาและรู้สึกน่าสนใจเลก็นอ้ย รอยยิม้
เยน็ ๆ ปรากฏบนใบหนา้ของเขา เขาดู BMW 5 Series ก่อนท่ีจะกม้ดู
รองเทา้ของเขา สีหนา้เยาะเยย้เบา ๆ ปรากฏข้ึนบนใบหนา้ของหวงั
เสียน 

เม่ือกลุ่มชายหนุ่มไดย้นิการสนทนาพวกเขากต็กใจอยูเ่หมือนกนั และ
พวกเขากย็งัไดย้นิส่ิงท่ีเดก็ผูห้ญิงพดูมาก่อนหนา้น้ีพวกเขากแ็ปลกใจ
และสบัสนอยูเ่ลก็นอ้ย แต่ตอนน้ีพวกเขางงและตกตะลึงอยา่งสมบูรณ์ 

พวกเขาดู BMW คนันั้นก่อนท่ีจะดูรองเทา้ของ หวงัเสียน ชายหนุ่ม
คนนั้นมองเพื่อนสองคนของเขาและเขาช้ีไปท่ีรถ BMW และกช้ี็ไป
ท่ีรองเทา้ของหวงัเสียน 

“พวกนายรู้ไหมวา่ผูห้ญิงคนนั้นบอกวา่ผูช้ายท่ีสวมใส่ Nikes และ
เส้ือผา้แบรนดเ์นมไม่มีเงินแต่เม่ือผูช้ายคนนั้นคนท่ีขบัรถ BMW ซีรีย ์5 
มาจอดแต่งตวัแฟชัน่โหล ๆ เธอบอกวา่เขารวย พวกนายงงหรือเปล่า 
หรือพวกเขาสองคนไม่รู้วา่รถของเขามีราคาประมาณแค่ 600,000 
หยวนแต่ Nikes ของผูช้ายคนนั้นน่าจะราคาไม่ตํ่ากวา่ 810,000 
หยวนดว้ยซํ้ า” 



ประโยคคาํพดูของชายหนุ่มคนนั้นค่อนขา้งดงัและชดัเจนและทุกคน
สามารถไดย้นิมนัถนดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือชายหนุ่มคนนั้นกาํลงัช้ี
น้ิวประกอบ 

 



ตอนท่ี 27 ลงทะเลยามคํา่คืน 

ฉี ชู่ชู และแฟนหนุ่มของเธอไดย้นิคาํพดูของกลุ่มเดก็หนุ่ม พวกเขา
ทั้งคู่กต็กตะลึงในทนัที 

เดก็หนุ่มและเพื่อนของเขา ช้ีไปท่ีรถยนต ์BMW และรองเทา้ของ
หวงัเสียน 

“NIKE AIR MAG BACK TO THE FUTURE” เดก็หนุ่มคนนั้น 
อุทานอีกคร้ัง 

ฉี ชู่ชู และชายหนุ่มแฟนของเธอจอ้งท่ีรองเทา้ NIKE คู่นั้นท่ี หวงั
เสียนใส่อยู ่ชายหนุ่มเบิกตากวา้งใบหนา้ของเขาเตม็ไปดว้ยความไม่
อยากเช่ือ ฉี ชู่ชู ยงังงงนัอยูเ่พราะเธอไม่เช่ือหูของเธอ 

หวงัเสียนมองพวกเขาอยา่งเยน็ชาก่อนท่ีเขาจะเห็น กวนชูชิง เดิน
ตรงมาหาเขา เขายิม้ทนัทีและโบกมือใหเ้ธอ 

“ขอโทษท่ีทาํใหร้อนะ” กวนซู่ชิงรีบวิง่มาพร้อมกล่าวขอโทษแต่เม่ือ
เธอเห็นหวงัเสียนท่ีโบกมือพร้อมใบหนา้ท่ีหล่อเหลาของเขา รอยยิม้
จาง ๆ ปรากฏบนใบหนา้ของเธอ 

“ไม่เป็นไรผมเองกเ็พิ่งมาถึงท่ีน่ีเหมือนกนั” หวงัเสียนส่ายหวั 

“ไปกนัเถอะฉนัจะเล้ียงนายท่ีร้านอาหารแถวถนนโบราณ” กวนชูชิง
ยิม้และมองไปท่ีหวงัเสียนขณะท่ีเธอพดู 



“โอเคผมทานอะไรกไ็ด”้ หวงัเสียนพยกัหนา้ “เราจะข่ีมอเตอร์ไซค์
ไปกนั” 

หวงัเสียนเดินตรงไปท่ีรถจกัรยานยนตฮ์าร์เลยแ์ละหยบิกญุแจออกมา
เพื่อสตาร์ทรถ 

“วา้ว! มอเตอร์ไซคฮ์าร์เลยดู์เหมือนวา่นายจะรวยจริง ๆ นะเน่ีย” 
กวนชูชิงมองเขาดว้ยความประหลาดใจ 

เธอคิดวา่ หวงัเสียน อาจทาํเงินไดพ้อควร แต่ไม่คาดคิดวา่เขาจะรวย
พอท่ีจะซ้ือมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลย ์

“มีคนจ่ายมนัแทนค่าสินคา้ใหผ้มมา แต่น่าเสียดายท่ีผมยงัไม่มีใบขบัข่ี
รถยนต ์ดงันั้นผมจึงสามารถข่ีไดแ้ต่มอเตอร์ไซคค์นัน้ีเท่านั้น” 

หวงัเสียนยิม้ “คุณรังเกียจท่ีจะนัง่ซอ้นทา้ยผมหรือเปล่าล่ะ?” 

“ฮึ นายตั้งใจใชม้อเตอร์ไซคค์นัน้ีเพื่อฉวยโอกาสกบัสาว ๆ ใช่มั้ย” 
กวนชูชิงมองดูเขาและหยอกลอ้ แต่เธอกลบัข้ึนไปนัง่ซอ้นขา้งหลงั
เขาทนัที 

หวงัเสียนหวัเราะเบา ๆ และตอบวา่ “ผมเดาวา่ผูห้ญิงทัว่ ๆ ไป คงไม่
สนใจท่ีจะมานัง่รถมอเตอร์ไซคห์รอกมนัไม่มีประสิทธิภาพเท่ากบั
รถยนต ์BMW” 



“คิกคิก” กวนชูชิงหวัเราะ “ไปกนัเถอะเราไปกินเน้ือยา่งเสียบไมก้นั” 

“ไดเ้ลย” หวงัเสียนพยกัหนา้ เขาสตาร์ทเคร่ืองยนตแ์ละข่ีไปยงัถนน
โบราณ 

กวนชูชิงจอ้งมองท่ีดา้นหลงัของชายขา้งหนา้เธอ เธอลงัเลเลก็นอ้ย
ก่อนท่ีจะกอดเอวเขาไว ้

“เจ๋งสุด ๆ เขาเท่ห์มาก!” 

“รองเทา้ไนก้ีกบัมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลยร์วม ๆ แลว้มูลค่าอยูท่ี่ประมาณ 
2 ลา้นเขารวยมาก” 

“ฉนัอิจฉาเขาจริง ๆ เขาใส่รองเทา้ราคา 800,000 หยวนไดล้งจริง ๆ 
เหรอเน่ีย คนรวยน่ีน่ารังเกียจจริง ๆ” 

เดก็หนุ่มทั้งสามคนมองตามหลงัมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลย ์ท่ีกาํลงัข่ีออกไป 
หลงัจากนั้นพวกเขาหนักลบัมามองท่ีฉี ชู่ชู และแฟนหนุ่มของเธอ 

เขายงักลา้จะมาอวดรถ BMW ของเขาอีกเหรอราคาของรถ BMW 
ของเขายงัเทียบไม่ไดก้บัรองเทา้หน่ึงคู่ของพี่ชายท่ีข่ีฮาร์เล่ย ์

ตอนนั้นผูห้ญิงคนท่ีแต่งหนา้ยงับอกอีกวา่ทั้งชีวติของพี่ชายคนนั้น
คงไม่มีปัญญาไดข่ี้ฮาร์เลย ์



แฟนหนุ่มของเธอกบ็อกพี่ชายคนนั้นดว้ยวา่เขาไม่มีเงินทุน 

แต่น่ีคือการตบหนา้พวกเขาฉาดใหญ่อยา่งแทจ้ริง! 

เขามีรองเทา้หน่ึงคู่ท่ีมีมูลค่า 700,000 ถึง 800,000 หยวนและเขาข่ี
มอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ย ์ท่ีมีราคานบัลา้นไดอ้ยา่งสบาย ๆ พวกคุณยงั
กลา้ลอ้เลียนเขาอีกและถามวา่เขามีเงินทุนไหมงั้นเหรอ? 

ในขณะเดียวกนั ฉี ชู่ชู กแ็สดงสีหนา้ท่ีตกตะลึงออกมาเธอมองตาม
ดว้ยความเหลือเช่ือขณะท่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ย ์ค่อย ๆ หายลบัตาไป 

“เขาจะรวยไดย้งัไง” ฉี ชู่ชู ไม่อยากท่ีจะเช่ือ เขาเป็นแค่เดก็ยากจน 
เขาสามารถมีเงินมากมายขนาดน้ีในทนัทีไดย้งัไง และผูห้ญิงคนนั้น
ท่ีซอ้นรถไปกบัเขาเธอเป็นดาวคณะฉายานางฟ้าผูใ้จดี กวนชูชิง 
ไม่ใช่เหรอ?  

หรือวา่เขาปิดบงัตวัตนของเขา 

จริง ๆ แลว้เขาเป็นทายาทจากตระกลูท่ีรํ่ ารวยใช่ไหม? 

เธอมีความเสียดายและเสียใจอยา่งท่ีสุดข้ึนมาทนัที 

ชายหนุ่มสงัเกตเห็นสายตาแปลก ๆ จากเดก็หนุ่มทั้งสามคนท่ีอยู่
ดา้นขา้งเขา ใบหนา้ของเขากดู็เกอ้ ๆ และเหวอข้ึนมาทนัที และเม่ือ
เขามองดู ฉี ชู่ชู ท่ีใบหนา้ของเธอเตม็ไปดว้ยความสบัสนและเสียใจ



ทาํใหเ้ขารู้สึกหงุดหงิดและโมโหข้ึนมาทนัที “ไป! รีบไปท่ีโรงแรม
กนั” 

…… …… 

เร่ืองราวเลวร้ายท่ีเธอไดเ้คยทาํไวใ้นหวัใจของหวงัเสียนไดผ้า่นพน้
ไปแลว้ คร้ังน้ีเม่ือเขาไดพ้บเจอ ฉี ชู่ชู อีกคร้ัง หวัใจของหวงัเสียนไม่
มีความคิดถึงและเสียใจอีกแมแ้ต่นอ้ย มีแต่ความรู้สึกขยะแขยงและ
รังเกียจเขา้มาแทนท่ี ซ่ึงเขากไ็ม่เขา้ใจทาํไมรู้สึกแบบนั้น แต่เขาก็
ไม่ไดน้าํมนัมาใส่ใจ 

หลงัจากอาหารเยน็เขาข่ีรถไปส่ง กวน ชูชิง กลบัไปท่ีหอพกัของเธอ 
หวงัเสียนยนืมองไปท่ีดวงจนัทร์และดวงดาวท่ีส่องแสงในทอ้งฟ้า
ยามคํ่าคืน เขาตดัสินใจจะออกไปท่ีทะเล 

“ฉนัตอ้งพฒันาความแขง็แกร่งและทาํใหต้วัเองมีพลงัมากยิง่ข้ึน” 

เม่ือเขาไดเ้รียนรู้วา่ร่างกายของเขาสามารถตา้นทานกระสุนไดใ้น 
ช่วงบ่ายวนัน้ีหวงัเสียนตดัสินใจยกระดบัความแขง็แกร่งของเขาโดย 
เร็วท่ีสุดเพื่อใหเ้ขามีความสามารถท่ีแขง็แกร่งและเติบอยา่งรวดเร็ว 

เขาไม่ไดข่ี้มอเตอร์ไซคข์องเขาไปซ่ึงมนัจะไม่สะดวกในหลาย ๆ 
อยา่ง เขาจึงนัง่แทก็ซ่ีจากดา้นนอกมหาลยัไปแทน 



เม่ือเขามาถึงชายหาดมนัเป็นเวลา 21.00 น. หวงัเซียงดูคล่ืนทะเลท่ี
สาดซดัและเปล่งประกายภายใตแ้สงจนัทร์ 

เขาเลาะไปตามแนวโขดหินและพบจุดท่ีห่างไกลจากท่ีชุมชนเขา
ถอดเส้ือผา้แลว้กระโดดลงทะเล แปลงร่างเป็นมงักรดว้ยความคิดใน
ใจ เขาดาํด่ิงลงสู่ทอ้งทะเล 

ในฐานะมงักรเกิดใหม่เขายงัไม่มีความสามารถ การครอบครองอาํนาจ
พลงัพิเศษเหล่านั้น เช่น ลมฝน ฟ้าร้องและสายฟ้า มนัจะตอ้ง
แลกเปล่ียนโดยใชพ้ลงังานมงักร 

การจะใชพ้ลงัอาํนาจพิเศษแห่งมงักรจะตอ้งฝึกฝนพลงัอาํนาจเวทย์
มนตร์และแมแ้ต่ฝึกฝนเน้ือหนงัร่างกายก่อน 

ในการฝึกฝนพลงัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิมีทกัษะวชิาและเทคนิคการฝึกฝน
สาํหรับอาํนาจพิเศษตามคุณลกัษณะต่าง ๆ ของพลงัแตกต่างกนั 

อยา่งไรกต็ามการฝึกตามแนวทางของ ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ จะใช้
พลงังานมงักร เพื่อปรับแต่งร่างกายเขาใหเ้ป็นกายาศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง
ธาตุก่อนเช่น ธาตุลม, ธาตุนํ้า ธาตุมืดแห่งความตาย และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย 

หลงัจากอปัเกรดเป็นกายาศกัด์ิสิทธ์ิแห่งธาตุแลว้ การโจมตีคุณสมบติั
ตามธาตุจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดว้ยร่างกายท่ีแขง็แกร่งและคุณสมบติั



ท่ีเกือบจะเป็นอมตะ มงักรศกัด์ิสิทธ์ิจะกลายเป็นเผา่พนัธ์ุท่ีทรงพลงั
ท่ีสุดในจกัรวาล 

มงักรศกัด์ิสิทธ์ิกถู็กแบ่งออกเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิลม, มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ
ไฟ, มงักรศกัด์ิสิทธ์ิปฐพี, มงักรศกัด์ิสิทธ์ิสายฟ้าและอ่ืน ๆ ตาม
สายเลือดแห่งเผา่พนัธ์ุ 

ในบรรดาเทคนิคการฝึกฝนบ่มเพาะจากการเปล่ียนแปลงมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ
เขายงัไม่ไดต้ดัสินใจทิศทางการเพาะปลูกของเขาในอนาคต 

อยา่งไรกต็ามหวงัเสียนสามารถเพิ่มพลงัของร่างกายของเขาโดยใช้
พลงังานมงักร ตวัอยา่งเช่นเขาสามารถใช ้พลงังานมงักร เพื่อเสริม
ความแขง็แกร่งของกรงเลบ็หรืออพัเกรดดวงตาของเขา 

ในฐานะมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ ความมืดในเวลากลางคืนไม่อาจทาํให้
วสิยัทศัน์ของเขามืดมนได ้

หวงัเสียนพุง่ลงทะเลและวา่ยออกไปไกล 

ทอ้งทะเลในเวลากลางคืนมีชีวติชีวาเหมือนในตอนกลางวนั ปลา
และสตัวท์ะเลต่าง ๆ กาํลงัแหวกวา่ยในทะเล 

สาํหรับปลาไม่มีทั้งกลางวนัและกลางคืน ในความเป็นจริงปลาส่วน
ใหญ่นั้นกระฉบักระเฉงเป็นอยา่งมากและออกล่าหาอาหารในเวลา
กลางคืน 



ท่ีระดบัสอง หวงัเสียนไม่ไดอ่้อนแอเลย เน่ืองจากร่างกายของเขาท่ีมี
พลงัของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิแมแ้ต่ส่ิงมีชีวติในทะเลระดบัสามกไ็ม่ใช่คู่
ต่อสูข้องเขา 

แต่ถา้เขาเจอกบัฉลามเขาจะไม่สามารถต่อสูแ้ละเอาชนะมนัได ้เพือ่
จะกลืนกินส่ิงมีชีวติใตท้ะเลท่ีแขง็แกร่งอยา่งปลาฉลามเขาจะตอ้งรอ
จนกวา่เขาจะกา้วสู่ระดบัท่ีส่ี 

สาํหรับสตัวน์กัล่าทางทะเลเช่น วาฬเพชฌฆาต เขาจะตอ้งมีระดบั
อยา่งนอ้ยระดบัหา้หรือระดบัหก 

อาจมีสตัวท์ะเลลึกลบัอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีน่ากลวัในมหาสมุทรอนั
กวา้งใหญ่หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง เขาจบัตาดูปลาเก๋า เขาวา่ยนํ้าตรง
เขา้ไปและกลืนมนั 

“ทะเล ป๋ัวไห่ มีฝงูปลานอ้ยเกินไปหากมีฝงูปลาขนาดใหญ่พลงังาน
ของฉนัจะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว” 

หวงัเสียนทาํการล่าสตัวท์ะเลในบริเวณนั้นและเปล่ียนพวกมนัให้
เป็นพลงังานมงักร 

แต่ทรัพยากรในทะเลแห่งน้ีมีไม่มาก เน่ืองจากการล่าสตัวท์ะเลและ
การทาํประมงทรัพยากรทางทะเลจึงนอ้ยมากและมีไม่เพียงพอ 



“เอะ๊! มีปลาแซลมอนหลายร้อยตวัอยูข่า้งหนา้” 

หวงัเสียนมาถึงจุดท่ีเดก็สาว หอยทะเล อยูเ่ม่ือเขาเห็นกลุ่มฝงูปลา 
แซลมอน เขาวา่ยนํ้าตรงไปอยา่งรวดเร็วและกลืนพวกมนัทั้งหมดใน
คร้ังเดียว 

“ท่านราชามงักร!” 

เม่ือสมัผสัถึงการมาถึงของเขา เดก็สาวเปิดฝาหอยของเธอเผยใหเ้ห็น
ตวัของเธอ  

หอยทะเลยกัษ ์: เลเวล 6 

ศิลปะการฝึกฝน : วชิามงักรวารี 

พลงัพิเศษ : ไม่มี 

หลงัจากท่ีเดก็สาวกลายเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของเขา หวงัเสียน
สามารถอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเธอ เดก็สาวท่ีฝึกฝนวชิามงักรวารี 
เธอจะมีความแขง็แกร่งและมีความสามารถในการควบคุมธาตุนํ้า 

“ดีมาก! ทาํการฝึกฝนต่อไป” 

เดก็สาวเพิ่งเร่ิมฝึกฝนเม่ือไม่นานมาน้ี ดงันั้นจึงมีการเปล่ียนแปลงไม่
มากนกักบัเธอ  



หลงัจากสอนและแนะนาํพดูคุยกบัเดก็สาวพอสมควรแลว้ 

หวงัเสียนกว็า่ยนํ้าออกไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ โดยรอบ เพื่อล่าสตัวท์ะเล
ของเขาต่อ 

 



ตอนท่ี 28 ชนวนเหตุเร่ิมด้วยขนมปัง 

ดวงอาทิตยข้ึ์นสู่ทอ้งฟ้าและแสงแดดสีแดงท่ีส่องประกายระยบิระยบั
บนผวินํ้าทะเลทาํใหเ้กิดภาพท่ีสวยงามวจิิตรตระการตา หวงัเสียนผดุ
ข้ึนมาจากในทะเลดว้ยร่างเปลือยของเขา 

ช่ือ : หวงัเสียน 

เผา่พนัธ์ุ : มนุษย ์(สามารถแปลงเป็นมงักรได)้ 

ระดบั : ขั้น 2 

พลงังานมงักร : 753/10,000 

ความสามารถพิเศษ : -ปกครองสตัวน์ํ้ า (สตัวน์ํ้ าทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่
ระดบัความสามารถของคุณ) 

- กลืนกินส่ิงมีชีวติ (เพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักร) 

ระบบการฝึกฝน (บ่มเพาะ) : ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

“หลงัจากทาํงานหนกัในคํ่าคืนแห่งการกลืนกินฉนัไดพ้ลงังานมงักร
เพิ่มเพียงแค่ 700 คะแนนเท่านั้น” หวงัเสียนขมวดค้ิว เม่ือคืนท่ีผา่น
มาเขาไม่ไดโ้ชคดีมากเพราะเขาไม่ไดเ้จอฝงูปลาเหมือนท่ีเจอฝงูของ
ปลาดาบ ดงันั้นเขาจึงสามารถเพิ่มพลงังานมงักรไดเ้พียง 700 คะแนน
ในคํ่าคืนน้ี 



แต่ถึงจะเป็นคะแนนเพียงแค่นั้นเขากรู้็สึกวา่ร่างกายของเขาแขง็แรง
ข้ึนมากกวา่เดิม รอยยิม้จาง ๆ ปรากฏข้ึนบนใบหนา้ของเขา 

“ฉนัแขง็แกร่งข้ึนและฉนัไม่รู้สึกง่วงเลย แต่ฉนักย็งัคงหิวอยูเ่หมือนเดิม” 

หวงัเสียนยงัไม่สามารถอยูร่อดไดถ้า้ปราศจากอาหารในขณะน้ี เขา
วา่ยนํ้าไปท่ีชายฝ่ังสวมเส้ือผา้และกระโดดข้ึนไปบนถนนไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย 

หากมีใครท่ีเห็นฉากน้ีปากของพวกเขาคงจะอา้คา้งอยา่งแน่นอน น่ี
เป็นเพราะหวงัเสียนกระโดดข้ึนไปถึงส่ีหรือหา้เมตรดว้ยการกระโดด
เพียงคร้ังเดียว! โชคดีท่ีมีคนไม่มากในตอนเชา้ 

“เท่าท่ีจาํไดน่้าจะมีร้านท่ีขายอาหารเชา้อยูข่า้งหนา้” 

หวงัเสียนมองไปรอบ ๆ และคิดกบัตวัเอง มีรีสอร์ทตากอากาศติด
ชายทะเลอยูข่า้งหนา้ ในช่วงฤดูร้อนแบบน้ีมนัจะเป็นประสบการณ์
ท่ีดีมากหากสามารถใชว้นัหยดุพกัผอ่นอยูท่ี่น่ีได ้

รีสอร์ทแห่งน้ีค่อนขา้งมีช่ือเสียง อาหารและท่ีพกัในนั้นค่อนขา้งมี
ระดบัและโดยปกติค่าใชจ่้ายกจ็ะสูงมากตามไปดว้ยเช่นกนั 

หลงัจากผา่นประตูทางเขา้ของซมัเมอร์ซนัรีสอร์ต หวงัเสียนมองไป
ท่ีดา้นหนา้เขาและพบร้านคา้แผงลอยริมถนนสองสามแห่ง มีคน
จาํนวนมากท่ีทานอาหารเชา้อยูร่อบ ๆ  



หวงัเสียนเดินเขา้มาและเห็นแผงขายแพนเคก้ทอด เขาถามโดยตรง
วา่ “เฮีย เอาชุดแพนเคก้ราคาหา้เหรียญและกซุ็ปหน่ึงชามใหผ้มดว้ย” 

“ขอโทษทีหนุ่มนอ้ยของหมดแลว้” เถา้แก่เจา้ของร้านยิม้ตอบเขา
อยา่งสุภาพ 

“หมดเร็วจงั” หวงัเสียนรู้สึกประหลาดใจเลก็นอ้ย 

“ตอนน้ีมนัเกือบจะเกา้โมงเชา้แลว้นอกจากน้ีเม่ือเร็ว ๆ น้ีท่ีน่ียงัมีคน
เขา้มาทาํงานท่ีริมทะเลมากเร่ือย ๆ” เถา้แก่อธิบาย 

หวงัเสียนพยกัหนา้รับและมุ่งหนา้ตรงไปท่ีแผงลอยอีกร้านท่ีอยูข่า้ง ๆ  

หลงัจากถามแผงลอยหลายแห่งกใ็หค้าํตอบคลา้ย ๆ กนัเขารู้สึกวา่ไม่
สามารถทาํอะไรไดเ้ม่ือเจอกบัสถานการณ์อยา่งน้ี 

“พี่ชายคุณยงัมีขนมปังเหลืออยูบ่า้งไหม?” หวงัเสียนมาถึงแผงขาย
ขนมปังกอ้นสุดทา้ยแลว้ถามเจา้ของร้าน 

“ใช่เรามีชุดสุดทา้ยพอดีนายโชคดีจริง ๆ นอ้งชาย !” เจา้ของร้านยิม้
ใหเ้ขา 

“นัน่เยีย่มมากเลยผมขอชุดขนมปังและกซุ็ปเพิ่มชามหน่ึง” หวงัเสียน
ตอบก่อนเดินเขา้มาและนัง่ลง 

“เอาล่ะโปรดรอซกัครู่” เจา้ของร้านตอบ 



“แจง้เตือนเงินโอนเขา้บญัชีแลว้ค่ะ” หวงัเสียนหยบิโทรศพัทอ์อกมา
และเห็นขอ้ความแจง้เตือนอตัโนมติั ทนัใดนั้นเขากต่ื็นเตน้ข้ึนมา
ทนัที 

“ฮึฮึ..ฮ่าฮ่าฮ่า สิบลา้น มนัคือเงินสิบลา้น เงินท่ีฉนัขายไข่มุกไปเม่ือ
วานน้ี ฮ่าฮ่าฮ่า!”    

ขอบปากของเขาโคง้ข้ึนสูง 

“ลูกพี่คุณยงัมีขนมปังเหลืออยูบ่า้งไหม?” ในขณะนั้นชายวยักลางคน
สองคนเดินเขา้มา 

ชายวยักลางคนนั้นค่อนขา้งอวบอว้นถามเจา้ของร้าน 

เจา้ของร้านวยักลางคนมองดูชายทั้งสองคนก่อนจะตอบวา่ “ขอโทษ
ทีนะคุณลูกคา้ นอ้งชายคนนั้นไดส้ัง่ซ้ือขนมปังชุดสุดทา้ยไปแลว้” 

“เอา้!..?” ชายอวบอว้นส่งเสียง 

“ลูกพี่คุณขายขนมปังชุดนั้นใหเ้ราเถอะเราจะเสนอราคาท่ีดีกวา่ปกติ
อยา่งแน่นอน”  

ในขณะนั้นชายวยักลางคนอีกคนท่ียนือยูข่า้ง ๆ ชายวยักลางคนท่ี
อวบอว้นถามเจา้ของร้าน 

“น่ี …เอ่อ.. ” เจา้ของร้านรู้สึกอึดอดัเลก็นอ้ยกบัความคิดน้ี เขาส่าย
หวัแลว้ตอบวา่ “ไม่ไดห้รอกมนัไม่ถูกตอ้งเขามาสัง่มนัก่อน” 



“ทาํไมไม่มีขนมปังเหลืออีกแลว้งั้นเหรอ?” ชายวยักลางคนท่ีอวบ
อว้นบ่นอยา่งไม่มีความสุข 

“ผูอ้าํนวยการหล่ีมนัไม่เป็นไรปล่อยใหผ้มจดัการเอง” ชายวยักลางคน
ท่ีดูเหมือนจะกระตือรือร้นท่ีจะประจบเอาใจ ชายคนท่ีอวบอว้น เขา
รีบหนัมองไปทางหวงัเสียนผูซ่ึ้งกาํลงันัง่อยูท่ี่โตะ๊ดา้นใน 

เขาเดินตรงเขา้ไปท่ีโตะ๊และหยบิเงิน 100 เหรียญจากกระเป๋าของเขา 

“เฮ ้เพื่อน” ชายวยักลางคนเดินมาอยูท่ี่ขา้ง ๆ เขา หวงัเสียนเงยหนา้
ข้ึนมองและรู้สึกแปลกใจเลก็นอ้ย 

“มีอะไรงั้นเหรอ?” 

“เฮเ้พื่อนฉนัอยากซ้ือขนมปังชุดสุดทา้ยนั้นกบันายฉนัใหร้าคา 100 
เหรียญ!” ชายวยักลางคนกล่าวขณะท่ีวางธนบตัรสีแดงไวบ้นโตะ๊
ตรงหนา้หวงัเสียน 

หวงัเสียนตกใจเลก็นอ้ย เม่ือมองดูธนบตัร 100 เขายงัคงเงียบและยิม้
ออกมา 

การซ้ือขนมปังชุดน้ี เขาตอ้งจ่ายเงินเพียงแปดหยวนเท่านั้น ถา้มนั
เป็นเม่ือก่อนเขาจะเห็นดว้ยทนัทีและจะดีใจซะดว้ยซํ้ า  

น่ีเป็นเพราะเขาไม่มีเงินในอดีต 



แต่สาํหรับตอนน้ีเขาจะไม่ปล่อยใหต้วัเองหิวโหยเพียงแค่เงิน 100 
หยวน 

หวงัเสียนส่ายหวัแลว้ตอบวา่ “ขอโทษทีผมไม่ขาย” 

ชายวยักลางคนรู้สึกประหลาดใจ เขาขมวดค้ิวและหยบิธนบตัร 100 
เหรียญออกมาจากกระเป๋าของเขา “200!” 

“ผมไม่ขาย” หวงัเสียนส่ายหวั 

“ฮะ?” ชายวยักลางคนไม่พอใจอยา่งชดัเจน ณ จุดน้ี เขาหยบิธนบตัร
เพิ่มอีก 100 และพดูเสียงดงั “300 ฉนัจะไม่เสนอเพิ่มมากกวา่น้ีอีก
แลว้!” 

หวงัเสียนเงยหนา้ข้ึนมองสร้อยคอทองคาํรอบคอของชายวยักลางคน 
“ผมไม่ขายไม่วา่คุณจะใหเ้พิ่มเท่าไหร่กต็าม” 

“ไอ…้เดก็เวรน่ี…เด๋ียวบัด๊..ตบท่ิม.. ”  

ชายวยักลางคนแสดงออกอยา่งน่ากลวัเม่ือเขาไดย้นิคาํตอบของหวงั
เสียน 

“มิสเตอร์เหวย่ทาํไมชา้นกั?” ผูอ้าํนวยการหล่ีเดินเขา้ไปท่ีโตะ๊และ
ถามชายวยักลางคนดว้ยนํ้าเสียงท่ีไม่พอใจ 



“ไม่มีอะไรผูอ้าํนวยการหล่ีผมเสนอเงินจาํนวนมากใหเ้ขา แต่เขาไม่
ยอมขาย” วยักลางคนหนัหนา้มาอธิบายอยา่งอาย ๆ  

“พื้นท่ีน้ีดูแลโดย จาง เฉียนหยวนใช่ไหม” ผูอ้าํนวยการหล่ีพดูดว้ย
นํ้าเสียงธรรมดาขณะมองดูหวงัเสียน เขาพบวา่หวงัเสียนดูคุน้หนา้
เลก็นอ้ย 

“ขอโทษท่ีชา้นะนอ้งชาย” ขณะนั้นเจา้ของร้านถือถาดชุดขนมปัง
พร้อมซุปเขา้มาพอดี 

เม่ือชายวยักลางคนไดย้นิส่ิงท่ีผูอ้าํนวยการหล่ีพดูเขากเ็ขา้ใจ
ความหมายทนัที เขามองไปท่ีเจา้ของร้านและพดูอยา่งเยอืกเยน็วา่  

“คุณเจา้ของร้านพื้นท่ีน้ีควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ จาง เฉียนหยวน 
ใช่ไหมคุณตอ้งการใหฉ้นัโทรหา จาง เฉียนหยวน หรือไม่” 

เจา้ของร้านตกตะลึงอยูค่รู่หน่ึงเม่ือเขาไดย้นิช่ือของ “จาง เฉียนหยวน” 
เขาถามอยา่งประหม่าทนัที “มีอะไรท่ีผมสามารถช่วยพวกคุณไดไ้หม” 

“ผูอ้าํนวยการหล่ีของเรายงัไม่ไดกิ้นอาหารเชา้” ชายวยักลางคนตอบ
ก่อนท่ีจะมองผูอ้าํนวยการหล่ีท่ีอยูข่า้งเขา “ผูอ้าํนวยการหล่ีโปรดนัง่
ท่ีน่ีก่อน” 

“อืม” ผูอ้าํนวยการหล่ีพยกัหนา้แลว้นัง่ในท่ีนัง่ทางดา้นขวาของหวงั
เสียน 



“น่ี…” เจา้ของร้านทาํอะไรไม่ถูก 

จาง เฉียนหยวน เป็นผูดู้แลถนนสายน้ี เพื่ออาํนวยความสะดวกใน
พื้นท่ีน้ีส่ิงต่าง ๆ มกัไดรั้บการแกไ้ขโดยเขา ทุกคนท่ีตอ้งการตั้งแผง
ขายของท่ีน่ีตอ้งส่งค่าคุม้ครองมาใหเ้ขา แมว้า่สถานท่ีน้ีอาจจะไม่ใช่
ยา่นเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจท่ีน่ีกย็อดเยีย่มมาก ดงันั้นน่ีจึงเป็นสถานท่ีท่ีดี
ในการทาํธุรกิจสาํหรับเขาและทาํใหเ้ขาเล้ียงดูครอบครัวทั้งหมดของ
เขาได ้

ชายวยักลางคนสองคนไม่ไดแ้ต่งตวัเหมือนคนธรรมดาทัว่ไปและ
เขามาดว้ยรถยนตห์รูซ่ึงจอดอยูด่า้นนอก  

การท่ีพวกเขาสามารถเรียกช่ือของจาง เฉียนหยวน แบบปกติได้
แสดงวา่พวกเขาควรมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเป็นอยา่งดี 

“น่ี … นอ้งชาย” เจา้ของร้านกลวัท่ีจะทาํผดิกบัอีกฝ่าย เขาหนัไปหา
หวงัเสียนดว้ยสีหนา้รู้สึกผดิ “นอ้งชายน่ี … ฉนัขอโทษนะ..ขนมปัง
ชุดน้ีใหก้บั..เจา้นายคนน้ีเถอะนะ..ฉนัมีชุดขา้วเชา้..ฉนัจะเล้ียงขา้ว
เชา้..ใหคุ้ณฟรี ๆ ..ฉนัขอโทษทีนะ..” 

หวงัเซียนเห็นท่าทางของเจา้ของร้านเขามีท่าทีท่ีจนใจและสาํนึกผดิ 
เจา้ของร้านกลวัอิทธิพลของทั้งสองคนน้ี อยา่งชดัเจนและเขาตอ้งการ
จะมอบขนมปังของหวงัเสียนใหก้บัทั้งสองคนนั้น 



เขาไม่ตาํหนิเจา้ของร้าน แต่เขามองท่ีชายวยักลางคนและชายอีกคน
ท่ีช่ือนายหล่ี 

เขารู้จกันายหล่ีคนน้ี ซ่ึงนายหล่ีคนน้ีนั้นเป็นเจา้ของร้านอาหารทะเล
ศาลาสวนอาหาร ยีปิ่ง ท่ีกวนชูชิงเคยทาํงาน และถูกไล่ออกเน่ืองจาก
มีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองของปลามงักร 

สาํหรับเร่ืองท่ีเก่ียวกบันายหล่ี หวงัเสียนกไ็ม่ไดมี้ความประทบัใจใน
ตวัเขาเลยหนาํซํ้ ายงัค่อนขา้งเกลียดข้ีหนา้ดว้ยซะมากกวา่ และเขายงั
พยายามใชอิ้ทธิพลของเขาเพื่อกลัน่แกลง้คนอ่ืนเพียงเพื่อขนมปัง 

“ไม่มีปัญหา พี่ชายเจา้ของร้านผมเขา้ใจ และกเ็อาขา้วมาใหผ้มหน่ึง
ชุดคุณสามารถมอบขนมปังน้ีใหพ้วกเขาได”้ หวงัเสียนพดูกบั
เจา้ของร้านและไม่ไดท้าํใหเ้ขายุง่ยากลาํบากใจ 

“ขอบคุณมากนอ้งชาย ขอบคุณ” เจา้ของร้านพยกัหนา้อยา่งกตญัญู
ในขณะท่ีเขาขอบคุณหวงัเสียน 

“เหอะ ก่อนหนา้น้ีฉนัเสนอใหแ้ก 300 หยวน และแกกย็งัไม่เตม็ใจท่ี
จะขายดูตอนน้ีสิ … ชิ..สะใจวะ่!” ชายวยักลางคนขา้ง ๆ เขาเยาะเยย้ 



ตอนท่ี 29 ฟาร์มปลาในทะเล 

ท่ีแผงขายขนมปังหวงัเสียนมองผูอ้าํนวยการหล่ีและชายวยักลางคน
อยา่งเยน็ชา 

พวกเขาไม่มีความรู้สึกผดิแมแ้ต่นอ้ยในส่ิงท่ีพวกเขาทาํและยงัทาํท่า
เยาะเยย้หวงัเสียนอีกดว้ย  

“ฉนัจะใหพ้วกนายไดส้มัผสัถึงความเสียใจเม่ือเวลานั้นมาถึง” หวงั
เสียนคิดอยูใ่นใจ ดวงตาของเขาสาดประกายเยน็ยะเยอืกออกมา  

ชายวยักลางคนยิม้เยาะหวงัเสียน หลงัจากนั้นเขากส่็งตะเกียบให้
ผูอ้าํนวยการหล่ีอยา่งนอบนอ้ม  

“ผูอ้าํนวยการหล่ีทานกนัก่อนส่วนของผมมีชุดขา้วเชา้แลว้ วนัน้ีคุณ
จะจบัปลาข้ึนมาจาํนวนหน่ึงใช่ไหมครับ ผมแน่ใจวา่คุณจะไดรั้บ
การเซ็นสญัญากบัทั้งสองประเทศในเขตเอเชียตะวนัออกแน่นอน
ครับในวนัน้ี” 

“อืม มนัเป็นไปตามท่ีฉนัคาดไวน้ั้นล่ะมิฉะนั้นฉนัจะกลา้กูย้มืธนาคาร
เป็นเงินถึง 20 ลา้นหยวนเพือ่ทาํการประมงเชียวรึ”  

ผูอ้าํนวยการหล่ีกล่าวดว้ยนํ้าเสียงท่ีไม่แยแสนกั แต่การแสดงออกของ
เขาเตม็ไปดว้ยความพึงพอใจ 



“คราวน้ีผลกาํไรของคุณจะเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าคุณจะเป็นเจา้นายผม
ตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไป” ชายวยักลางคนรีบนาํเขา้เร่ืองอยา่งรวดเร็ว 

“แน่นอน เส่ียวจา้ว ฉนัรับประกนัไดว้า่คุณจะไม่เสียใจถา้คุณติดตาม
ฉนัอยา่งแน่นอน ในปีน้ีการประมงจะผลิตสินคา้อยา่งนอ้ย 300,000 
กิโลกรัมราคาส่งออกอยูท่ี่ 60 หยวนต่อ 500 กรัมนัน่คือ 36 ลา้น
หลงัจากนั้น ถา้หกัค่าใชจ่้ายและค่าแรงคนงาน สามารถทาํกาํไรได้
ประมาณ 20 ลา้น บ่อเล้ียงปลาขนาดเลก็ของคุณกจ็ะสามารถขยาย
ไดห้ลงัจากวนัน้ี” ผูอ้าํนวยการหล่ีพยกัหนา้ดว้ยความภาคภูมิใจ 

“ใช่ ผูอ้าํนวยการหล่ีผมจะติดตามคุณอยา่งแน่นอน และหลงัจากใน
ปีน้ีคุณกาํลงัจะไดเ้งินท่ีลงทุนกลบัมาภายในหน่ึงปีนั้นมนัช่างยอด
เยีย่มมาก!” 

“เฮ.้.ช่วงน้ีคุณพบช่องทางสาํหรับการทาํตลาดอาหารทะเลของฉนั
หรือยงัฉนัขาดตลาดรองรับอาหารทะเลระดบัพรีเม่ียมในร้านอาหาร
ระดบัชั้นหน่ึงของฉนัช่องทางการจดัหาคร้ังสุดทา้ยเพิ่งหายไป 
โรงเรียนและมหาลยักก็าํลงัจะเปิดเทอมอีกในเร็ว ๆ น้ีสถานการณ์
ปัจจุบนัไม่ค่อยจะดี มนัจะทาํใหช่ื้อเสียงร้านอาหารของฉนัเส่ือมเสีย
ไดน้อกจากน้ียงัมีร้านอาหารทะเลชั้นสูงอีกแห่งท่ีกาํลงัเปิดกิจการ
ขา้ง ๆ ฉนั เห็นไดช้ดัวา่พวกเขาตอ้งการแยง่ชิงตลาดขโมยลูกคา้ของ
ฉนั” 



“ผูอ้าํนวยการหล่ีปล่อยเร่ืองน้ีใหผ้มจดัการเอง ผมจะช่วยคุณหาคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวตัถุดิบเพราะผมรู้จกัผูค้นจากตลาดปลาแค่ปล่อยใหผ้ม
จดัการร้านอาหารทะเลท่ีกาํลงัจะเปิดใหม่จะไม่มีวนัข้ึนมาเทียบกบั
ร้านอาหารชั้นหน่ึงของคุณไดเ้ลย” 

การทาํประมง? ฟาร์มปลา? หวงัเสียนสนใจเลก็นอ้ยเม่ือเขาแอบฟัง
บทสนทนาเร่ืองการทาํประมง เขาครุ่นคิดกบัตวัเองอยูค่รู่หน่ึง 

เขาวางชามขา้วหยบิโทรศพัทอ์อกมาและเร่ิมคน้หา การเพาะเล้ียง
สตัวน์ํ้ าทางทะเลของเขตเจียงเฉิง 

“โอ ้มีฟาร์มเล้ียงปลาอยูท่ี่น่ีและพวกมนัอยูใ่กล ้ๆ” หวงัเสียนศึกษา
ขอ้มูลในโทรศพัทข์องเขาดว้ยตาเป็นประกาย 

เขาหนัหนา้ไปมองดูผูก้าํกบัหล่ีและชายวยักลางคน ริมฝีปากของเขา
แสยะยิม้เบา ๆ ดูน่ากลวัเลก็นอ้ย 

พวกเขากินขา้วเสร็จอยา่งรวดเร็วและออกเดินทางทนัทีหวงัเสียนยนื
ข้ึนและค่อย ๆ ติดตามพวกเขาไป 

“นอ้งชายฉนัขอโทษฉนัจะไม่คิดเงินนายหรอกถือวา่เป็นการไถ่โทษ
เถอะนะ”  

เม่ือหวงัเสียนเดินมาท่ีโตะ๊เพื่อจ่ายเงินสองเหรียญเจา้ของร้านกก็ล่าว
คาํขอโทษกบัเขา 



“ไม่เป็นไรหรอกครับ” หวงัเสียนแสดงท่าทางวา่ไม่ไดถื้อสาอะไร
มากนกัและยงัคงยนืยนัท่ีจ่ายเงินค่าอาหาร 

เม่ือเขาเห็นผูอ้าํนวยการหล่ีและชายวยักลางคนเดินกลบัไปท่ีรถ ออด้ี 
คิว 7 (Audi Q7) เขาถามอยา่งรวดเร็ววา่ “พี่ชายคุณรู้หรือไม่วา่ฟาร์ม
ประมงท่ีใกลท่ี้สุดอยูท่ี่ไหน” 

“ฟาร์ม?” เจา้ของร้านสบัสนเลก็นอ้ยขณะท่ีเขาช้ีไปในทิศทางตรงหนา้
ของเขา “เขตการทาํประมงใน เจียงเฉิง นั้นเดินทางไปประมาณ 700 
หรือ 800 เมตรกจ็ะพบแลว้ล่ะ” 

“โอ.้.ขอบคุณมากพี่ชาย!” 

หวงัเสียนพยกัหนา้ขณะท่ีเขายิม้ รถออด้ีของคนทั้งสองกข็บัออกไป
ในทิศทางเดียวกนักบัท่ีเจา้ของร้านช้ี 

หวงัเสียนเดินตามไปในทิศทางเดียวกนัทนัที 

หวงัเสียนไม่เคยไปเขตพื้นท่ีแถวนัน่มาก่อนเพราะเขามกัออกทะเล
เพื่อล่าสตัวท์ะเล ดงันั้นเขาจึงไม่ไดส้งัเกตเห็นฟาร์มปลา 

เม่ือหวงัเสียนเดินมาถึง เขาเห็นรถของผูอ้าํนวยการหล่ีจอดอยูริ่ม
ถนนห่างจากฟาร์มปลาไม่ไกล 

เขาเดินไปและพบวา่มีฟาร์มเพาะพนัธ์ุปลาบนชายหาดดา้นล่าง 



อยา่งไรกต็ามมีจุดท่ียืน่เป็นแหลมออกมาไม่ไกลจากท่ีนัน่ 

พื้นท่ีนั้นครอบคลุมท่ีดินมีพื้นท่ีประมาณหา้หรือหกร้อยเอเคอร์ซ่ึง
เทียบเท่ากบัเกาะขนาดเลก็ในทะเล 

ในเวลาน้ีบนฝ่ังผูอ้าํนวยการหล่ีและชายวยักลางคนกาํลงัยนือยูท่ี่นัน่
ลอ้มรอบไปดว้ยกลุ่มคนงานจาํนวนมาก 

มีเรือประมงหลายลาํจอดอยูภ่ายในเขตพื้นท่ีของฟาร์ม จากระยะไกล
เขาสามารถมองเห็นปลาหลากหลายชนิดวา่ยไปมาใตผ้วินํ้ามากมาย
แมจ้ะไม่ค่อยชดัเจนกต็ามที 

“มีปลามากมายท่ีน่ี” 

หวงัเสียนจอ้งมองไปท่ีฟาร์มปลาอยา่งประหลาดใจ 

“น่ีคือฟาร์มปลาท่ีผูอ้าํนวยการหล่ีเป็นเจา้ของ ตามท่ีเขาพดูมีปลาอยู่
ถึง 300,000 กิโลกรัมท่ีน่ี”  

300,000 กิโลกรัม นัน่กเ็พียงพอแลว้สาํหรับเขาท่ีจะกา้วไปสู่ระดบั
ต่อไป 

หวงัเสียนต่ืนเตน้ข้ึนมาทนัที รอยยิม้อนัเยน็ชาปรากฏข้ึนบนใบหนา้
ของเขา ดว้ยการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วของเขา เขามุ่งไปท่ีทะเล
ดา้นหลงัไม่ไกลจากเขานกั 



เขาพบจุดท่ีห่างไกลและค่อนขา้งมิดชิดเพื่อถอดเส้ือผา้และเขากก็า้ว
ลงสู่ทะเล 

“โฮกกกก..!” 

แปลงร่างเป็นมงักร 

ในขณะนั้น มงักรทองศกัด์ิสิทธิท่ีมีความยาวกวา่หน่ึงเมตรไดแ้หวก
วา่ยโบกสะบดัหางมงักรของเขาและมุ่งหนา้ไปยงัตาํแหน่งเขตพื้นท่ี
ทาํฟาร์มอยา่งรวดเร็ว 

“การจบัปลาในฟาร์มแต่ละคร้ังจะตอ้งมีปลาเป็นจาํนวนมากแน่ ๆ” 

หวงัเสียนแหวกวา่ยและผา่นฝงูปลาไปเป็นจาํนวนมาก แต่เขาไม่ได้
เขา้ไปกินพวกมนั 

เจา้ของการประมงเหล่าน้ีเป็นผูบ้ริสุทธ์ิไม่ไดท้าํใหเ้ขาขุ่นเคือง หวงั
เสียนจะไม่ทาํร้ายผูอ่ื้นเพียงเพราะแค่การอยากเล่ือนระดบัของเขา 

เขายงัคงมีหลกัการเป็นของตวัเองและมีศีลธรรมขั้นพื้นฐาน 

อยา่งไรกต็ามพื้นท่ีทาํการประมงของผูอ้าํนวยการหล่ีเขาจะไม่ปล่อย
ไปแน่ 

ในไม่ชา้หวงัเสียนกว็า่ยไปดา้นขา้งเขตพื้นท่ีของการประมงนั้น เม่ือ
มองผา่นผวินํ้าเขาสามารถเห็นผูอ้าํนวยการหล่ีและชายวยักลางคน
บนฝ่ังไดค่้อนขา้งชดัเจน 



“พวกเขาใชล้วดเหลก็กั้นพื้นท่ีเขตประมงดว้ยงั้นรึ?” 

หวงัเสียนเห็นแนวของตะแกรงลวดเหลก็ท่ีป้องกนัไม่ใหป้ลาหนี
ออกไป 

หวงัเสียนยิม้แลว้เหยยีดแขน กางกงเลบ็ออกและเฉือนอยา่งแรงไปท่ี
ตะแกรงเหลก็ 

ควา้กกกก! 

ตะแกรงลวดเหลก็กข็าดกระจุยเป็นช่องขนาดใหญ่ในทนัที หวงัเสียน
แสยะยิม้แลว้วา่ยนํ้าตรงเขา้ไป 

“โอว้ว!” 

โคก้เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่ : เลเวล 0 

พลงัมงักรท่ีสกดัได ้: 0.08 

เม่ือเขาเขา้มาในฟาร์มเขาเห็นฝงูปลาโคก้เกอร์สีเหลืองขนาดประมาณ 
1 กิโลกรัม 

มีรอยยิม้บนใบหนา้ของเขา เขาปลดปล่อยออร่ามงักรของเขาทนัที 

โคก้เกอร์สีเหลืองตวัใหญ่ตวัสัน่เลก็นอ้ยและหยดุอยูก่บัท่ีในทนัที 



ในระดบัขั้นท่ีสองพลงัออร่ามงักรของเขาสามารถขยายครอบคลุม
พื้นท่ีเพิ่มข้ึนถึง 10 เมตร และสตัวท์ะเลในระยะ 10 เมตรท่ีมีระดบั
ขั้นท่ีตํ่ากวา่เขาจะถูกบงัคบัและควบคุมจากเขาโดยตรง 

หวงัเสียนท่ีมีขนาดเพียงหน่ึงเมตรเปิดปากของเขาแลว้เร่ิมกลืนกิน
ฝงูปลาทนัที 

ทะเลลึกประมาณหา้ถึงหกเมตร ไม่มีใครจะสามารถมองเห็นหรือ
คน้พบหวงัเสียนท่ีความลึกระดบัน้ีได ้

“พาพวกคนงานสองสามคนมาพร้อมกนักบัฉนั ฉนัจะไปท่ีฟาร์มใน
ทะเลแลว้นาํปลาข้ึนมาสกัส่วนหน่ึงเม่ือหุน้ส่วนจากทั้งสองประเทศ
มาถึงท่ีน่ีเรากจ็ะสามารถแนะนาํปลาใหพ้วกเขาได”้ 

จากนั้นหวงัเสียนกดู็เหมือนจะไดย้นิเสียงของผูอ้าํนวยการหล่ี เขา
เงยหนา้ข้ึนมองไปบนผวินํ้าและนํ้าในทะเลกไ็ม่สามารถปิดกั้น
สายตาของเขาได ้

ผูอ้าํนวยการหล่ีและชายวยักลางคนข้ึนเรือหาปลาพร้อมดว้ยคนงาน
อีกสองสามคน ขบัเรือมาท่ีตรงกลางของฟาร์มทะเล 

“นาํปลาทุกชนิดข้ึนมาอยา่งละสองสามตวั” ผูอ้าํนวยการหล่ีสัง่
คนงานดา้นขา้ง 



“ครับเจา้นาย” คนงานพยกัหนา้ เขานาํอวนออกมาแลว้โยนมนัเขา้
ไปในฟาร์มปลาสุ่ม ๆ โดยไม่เจาะจง 

ในไม่ชา้ปลาหลายสิบตวัเช่นปลากะพงเหลือง ปลาโคก้เกอร์และ
ปลาดาบเงิน ถูกจบัรวมอยูใ่นอวน พวกมนัเป็นปลาท่ีเพาะเล้ียงใน
ฟาร์มทั้งหมด 

“เจา้นาย ปลาดีมาก ผมแน่ใจวา่พวกมนัสามารถทาํราคาท่ีดีไดแ้น่ใน
ปีน้ี” คนงานพดูเม่ือสงัเกตดูปลา 

“ดี ๆ ดีมาก ๆ เลยฮ่าฮ่า” ผูอ้าํนวยการหล่ีหวัเราะออกมา  

“เม่ือตวัแทนจากทั้งสองประเทศมาท่ีน่ีฉนัมัน่ใจเลยวา่ความร่วมมือ
ของเราจะเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว” 

“ผมกแ็น่ใจวา่จะไม่มีปัญหาหลงัจากเซ็นสญัญาน้ีเราสามารถมีช่องทาง
จดัจาํหน่ายของเราเองในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้เราจะไดรั้บเงินกอ้นใหญ่
จาํนวนมาก” ชายวยักลางคนหนัหนา้มาคุยกบัผูอ้าํนวยการหล่ี 

“ใช่เลย” ผูอ้าํนวยการหหล่ียนือยูบ่นเรือประมงและดูการฟาร์มประมง
ของเขาดว้ยความต่ืนเตน้ดีใจ 

จากน้ีไปสถานท่ีน้ีจะเป็นเสมือนเหมืองทองของเขาในอนาคต 

 



ตอนท่ี 30 การสังหารหมู่ 

“เซ็นสญัญาทางธุรกิจงั้นเหรอ” 

หวงัเสียนอยูท่ี่กน้ทะเลเผยดวงตาเยน็ชาเม่ือไดย้นิการสนทนา 

เขามองไปท่ีปลา โคก้เกอร์สีเหลืองท่ีจบักลุ่มเป็นฝงูหนาแน่น, ฝงู
ปลากะพงขาว, ฝงูปลากะรังและฝงูปลาดาบเงินรอบตวัเขาและแสดง
รอยยิม้จาง ๆ ออกมา 

“การสงัหารหมู่คร้ังน้ีเหตุท่ีจุดชนวนทั้งหมดเกิดข้ึนโดยขนมปังชุดนั้น
การสงัหารหมู่กาํลงัจะเร่ิมข้ึนซ่ึงจะทาํใหพ้วกนายรู้วา่ผลท่ีตามมา
จากการรุกรานของกินของฉนันั้นไม่ธรรมดา รวมถึงความเยอ่หยิง่
ของพวกนายหลงัจากแยง่ขนมปังของฉนัและยงัเยาะเยย้ฉนัอีกดว้ย” 

หวงัเสียนขยบัร่างกายและเปิดใชพ้ลงัออร่ามงักรของเขา ปลาหลาก 
หลายชนิดรวมตวักนัรอบ ๆ เขาอยา่งแน่นหนา เขาวา่ยนํ้าไปรอบ ๆ 
อีกคร้ังปลาทุกตวัรวมตวัเขา้หาเขามากยิง่ข้ึน 

สถานท่ีน้ีแตกต่างจากทะเลเพราะปลาทุกตวัรวมกนัอยูใ่นพื้นท่ีเลก็ ๆ 
มีปลาเกือบสามร้อยตนัท่ีถูกเพาะพนัธ์ุในพื้นท่ี ท่ีจาํกดัแห่งน้ีและ
พวกมนัมีอาหารจากการท่ีถูกเล้ียงดูอยา่งเพียงพอ 

พลงังานมงักรท่ีสกดัไดจ้ากปลาเล้ียงท่ีเพาะพนัธ์ุในฟาร์มนั้นตํ่ากวา่
พลงังานจากปลาทะเลตามธรรมชาติเลก็นอ้ย อยา่งไรกต็ามดว้ยความ



ท่ีพวกมนัมีจาํนวนมาก จึงสามารถเพิ่มพลงังานใหแ้ก่หวงัเสียนได้
จาํนวนมาก 

หวงัเสียนต่ืนเตน้เลก็นอ้ยและอา้ปากกวา้งเพื่อกลืนกินกลุ่มปลา
หลงัจากท่ีเขารวบรวมปลามาไวด้ว้ยกนัอยา่งบา้คลัง่ 
ปลานบัหม่ืน ๆ ตวัตอ้งใชเ้วลานานในการกลืนกิน  
พลงังานมงักรของหวงัเสียนเพิ่มข้ึนรวดเร็วอยา่งน่าตกใจ ขนาด
ร่างกายของเขากเ็ติบโตอยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนั จากหน่ึงเมตรเร่ิม
ขยายขนาดไปจนถึงประมาณหน่ึงเมตรคร่ึง 
สาํหรับปลาในฟาร์มนั้นพวกมนัลดจาํนวนลงอยา่งรวดเร็ว 
“ยอดเยีย่มมากความรู้สึกน้ีมนัช่างยอดเยีย่มจริง ๆ” 
ความแขง็แกร่งของเขาเพิม่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว หลงัจากหน่ึงชัว่โมงผา่น
ไปขนาดร่างกายของหวงัเสียนขยายจนเกือบสองเมตร ความเร็วใน
การกลืนของเขาเพิ่มข้ึนอีกสิบเท่าและสามารถกินปลาคร้ังละหน่ึง
โหลต่อหน่ึงคาํ 
ในขณะนั้นผูอ้าํนวยการหล่ีซ่ึงอยูบ่นฝ่ังยงัไม่รู้วา่เกิดอะไรข้ึนใน
ฟาร์มปลาของเขา 
มีกลุ่มผูช้ายประมาณหกถึงเจด็คนยนือยูข่า้งเขาบนชายฝ่ัง คนเหล่าน้ี
ไม่ใช่คนจีนอยา่งเห็นไดช้ดั และผูอ้าํนวยการหล่ีตอ้นรับพร้อมกบั
รอยยิม้อนัเป็นมิตร 



“สวสัดีครับทุกคน! น่ีคือฟาร์มปลาของผมมนัเป็นฟาร์มปลาท่ีใหญ่
ท่ีสุดและดีท่ีสุดในเขต เจียงเฉิงทั้งหมด เราแตกต่างจากฟาร์มปลาท่ี
ทาํอวนปลาในทะเล ฟาร์มของเราลึกหา้เมตรและปลาท่ีเราเพาะผสม
พนัธ์ุ มีคุณสมบติัคลา้ยกบัปลาท่ีมาจากธรรมชาติ” 

“เรามีปลา โคก้เกอร์สีเหลือง,ปลาดาบเงิน,ปลาเก๋าและปลากะพง
พวกมนัถูกเล้ียงท่ีน่ีเรามีตวัอยา่งของปลาชนิดต่าง ๆ อยูท่ี่น่ีและคุณ
สามารถท่ีจะดูคุณภาพของปลาได”้ 

ผูอ้าํนวยการหล่ีพดูอยา่งมัน่ใจกบักลุ่มคน 

ในหมู่คนกลุ่มน้ีชายชราสองคนเดินไป พวกเขากม้ลงมองดูปลาแลว้
พยกัหนา้เลก็นอ้ย “คุณภาพดูดีมากถา้ดูจากภายนอกอยา่งไรกต็ามถา้
เราจะลงนามในขอ้ตกลงความร่วมมือระยะยาวเราตอ้งขอตรวจสอบ
ใหล้ะเอียดมากข้ึน” ชายชราคนนั้นกล่าวกบัผูอ้าํนวยการหล่ี 

“ไดอ้ยา่งแน่นอน” ผูอ้าํนวยการหล่ีพยกัหนา้ “เราสามารถจบัปลา
ข้ึนมาจากท่ีน่ีและขอใหพ้อ่ครัวปรุงอาหารไดท้นัที ถา้เราร่วมมือกนั
เราจะตอ้งไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัและจะไม่มีปัญหาใด ๆ” 

“เยีย่มมากฉนัซาบซ้ึงในความซ่ือสตัยข์องผูอ้าํนวยการหล่ีจริง ๆ ถา้
ปลานั้นมีคุณภาพดี เรายนิดีท่ีจะเซ็นสญัญากบัคุณ” ชาวต่างชาติวยั
กลางคนตอบดว้ยรอยยิม้ 



“โอเค ถา้งั้นโปรดตามผมมาผมเช่ือวา่ปลาจากฟาร์มของเราจะไม่ทาํ
ใหพ้วกคุณผดิหวงั” 

ผูอ้าํนวยการหล่ีไดท้าํการเชิญชวนใหก้ลุ่มคนทั้งหมดข้ึนเรือประมง
ท่ีริมทะเล 

“ไปท่ีฟาร์มและจบัปลาเพื่อแสดงใหลู้กคา้ของเราดู” ผูอ้าํนวยการหล่ี
เดินไปขา้งหนา้และพดูกบัคนงานของฟาร์มปลา 

“ไดค้รับเจา้นาย” คนงานพยกัหนา้รับเรือประมงมุ่งหนา้ไปท่ีใจกลาง
ของฟาร์มปลา 

ฟาร์มปลาแห่งน้ีค่อนขา้งใหญ่และสามารถผลิตปลาไดค่้อนขา้ง
หลากหลายในแต่ละปี 

“หากปลาของพวกเขาดีและตรงกบัความตอ้งการของพวกเรา เรา
สามารถทาํงานและร่วมกบัพวกเขาไดร้าคาท่ีเสนอและปริมาณของ
พวกเขานั้นน่าดึงดูดใจมากถา้สาํเร็จบริษทัของเราจะเป็นรายแรกของ
ประเทศท่ีผลิต ปลาร้า,ปลาจ่อม,ปลาเจ่าและปลาสม้ ท่ีใชว้ตัถุดิบเกรด 
พรีเม่ียม” บนเรือประมงกลุ่มชาวต่างชาติพดูภาษาของตวัเองเบา ๆ  

ผูอ้าํนวยการหล่ีสงัเกตเห็นการแสดงออกของพวกเขา เขากล่าวต่อวา่ 
“ฟาร์มปลาของผมสามารถเล้ียงปลาส่ีถึงหา้แสนตนัและในปีน้ี
จาํนวนปลามีประมาณสามแสนตนัจาํนวนจะยิง่มากข้ึนในปีหนา้” 



“ผูอ้าํนวยการหล่ีฟาร์มปลาของคุณยอดเยีย่มมากเราหวงัวา่เราจะได้
ทาํงานร่วมกนั” ชาวต่างชาติตอบ 

“มนัเป็นความปรารถนาของผมท่ีจะทาํงานร่วมกบัพวกคุณ” ความ
ต่ืนเตน้ส่งประกายผา่นสายตาของผูอ้าํนวยการหล่ี “ผมมีร้านอาหาร
อยูไ่ม่ไกลจากท่ีน่ีใหผ้มเป็นเจา้บา้นท่ีดีและตอ้นรับพวกคุณดว้ย
อาหารท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีในช่วงบ่ายเถอะนะ” 

“แน่นอน แน่นอน” ฝงูชนยิม้และพยกัหนา้ 

เรือประมงมาถึงศูนยก์ลางของฟาร์มปลา ผูอ้าํนวยการหล่ีส่งสญัญาณ
ใหค้นงานและสัง่งานทนัที “จบัปลาข้ึนมา” 

“ไดเ้ลยครับนาย” 

คนงานคนนั้นพยกัหนา้เอาแหขนาดใหญ่ออกมาแลว้เหวีย่งแหไป
ขา้งหนา้ของเขา 

ฝงูชนยา้ยไปท่ีดา้นหนา้ของเรือเพื่อดูอยา่งใกลชิ้ด 

ตูม! 

แหตกลงไปในนํ้าอยา่งรวดเร็วและคนงานกรี็บดึงกลบัมาอยา่ง
รวดเร็ว อยา่งไรกต็ามเขาตกใจเม่ือเขาสงัเกตเห็นวา่แหนั้นวา่งเปล่า 



“เฮย้..ฉนัจบัอะไรไม่ไดเ้ลยเหรอ?” คนงานรู้สึกเขินเลก็นอ้ย เขายิม้
ใหผู้อ้าํนวยการหล่ีและอธิบายวา่ “ผูอ้าํนวยการหล่ีขอใหผ้มทาํอีก
คร้ังปลาไม่ไดอ้ยูแ่ถวน้ี” 

“ไม่เป็นไรไม่เป็นไร” ผูอ้าํนวยการหล่ีส่ายหวัและไม่กงัวลอะไร เขา
มองไปท่ีฝงูชนและอธิบายวา่  

“เพื่อใหป้ลามีสภาพแวดลอ้มท่ีดีกวา่สาํหรับการเจริญเติบโตปลาใน
ฟาร์มปลาของเราจะไม่ปล่อยใหป้ลาเกิดความแออดัจนเกินไป” 

กลุ่มคนบนเรือยิม้และกไ็ม่ไดก้ล่าวอะไร 

เรือประมงเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้หลายสิบเมตร คนงานเอาแหออก
มาแลว้เหวีย่งมนัไปขา้งหนา้อีกคร้ัง 

ตูม! 

ขณะท่ีแหตกลงไปในนํ้าคนงานกเ็ร่ิมสาวแหกลบัมาทนัที อยา่งไรก็
ตามเขาประหลาดใจข้ึนมาทนัทีปลาไม่มีติดแหแมแ้ต่ตวัเดียว 

“เฮย้! เกิดอะไรข้ึนวะเน่ีย?” คนงานพึมพาํกบัตวัเองดว้ยความตกใจ 
เม่ือผูอ้าํนวยการหล่ีเห็นวา่เกิดอะไรข้ึนเขากข็มวดค้ิวถาม 

“มีอะไร! เกิดอะไรข้ึน? เม่ือตอนเชา้เรายงัจบัปลาในการทอดแหแค่
คร้ังเดียวเอง?” 



“เจา้นายผมไม่แน่ใจวา่เกิดอะไรข้ึนขอผมลองอีกคร้ัง” 

คนงานขมวดค้ิวและเหวีย่งแหโยนลงไปท่ีดา้นขา้งอีกคร้ัง 

แหนั้นกระจายบานออกอยา่งสวยงามเหมือนท่ีคนไทยเก่ง ๆ เขาทาํ
กนัในสารคดี คนงานยิม้และพดูอยา่งมัน่ใจ 

“คราน้ีไดป้ลาแน่นอนเลย”  

อยา่งไรกต็ามเม่ือเขาดึงแหข้ึนมามนักย็งัไม่มีแมก้ระทัง่ปลาสกัตวั
เดียว 

คราวน้ีคนงานตกตะลึงมาก ผูอ้าํนวยการหล่ียงัขมวดค้ิวและพดูวา่ 
“เป็นอะไรทาํไม! ทาํไมไม่มีปลาแมแ้ต่ตวัเดียวในบริเวณน้ี?” 

“มีอะไรผดิปกติเกิดข้ึนทาํไมถึงไม่มีปลา ‘แห’ กระจายขนาดนั้น
และยงัเหวีย่งแหอีกตั้งหลายคร้ังมนัไม่ควรท่ีจะเกิดอะไรข้ึนแบบน้ี? 

ความสงสยัปรากฏข้ึนมาบนใบหนา้ของชาวต่างชาติ พวกเขาดู
ผูอ้าํนวยการหล่ีก่อนดูฟาร์มปลา 

“บางทีปลาอาจจะรวมตวักนัในสถานท่ีอ่ืน เส่ียวหวัเราลองไปท่ีริม
ขอบฟาร์มดู” 

คนงานงุนงงในขณะท่ีเขาพดูกบัชายหนุ่มท่ีกาํลงัขบัเรือ 



เรือประมงแล่นเขา้หาริมขอบฟาร์มและคนงานกโ็ยนแหออกไป
ทนัที 

ตูม! 

แหจบัปลาตกลงไปในทะเล หลงัจากดึงแหข้ึนมาแลว้กย็งัไม่มีปลา
สกัตวัเดียว 

“เป็นไปไดอ้ยา่งไร? เป็นไปไดอ้ยา่งไร” คนงานเตม็ไปดว้ยความ
ตกใจและประหลาดใจ เขาทอดแหกระจายวนไปรอบ ๆ หลายคร้ัง 
แต่กย็งัคงวา่งเปล่า 

ผูอ้าํนวยการหล่ีตกตะลึง เขาขมวดค้ิวและมองไปรอบ ๆ เขารู้สึกอบั
อายอยา่งมาก 

“จะไม่มีปลาไดย้งัไงกนัวะ่!ในตอนเชา้ยงัมีพวกมนัอีกเยอะแยะเลยน่ี
หวา่!” 

ผูอ้าํนวยการหล่ีตะโกนดว้ยท่าทางท่ีน่ากลวั 

“เจา้นายผมกไ็ม่ทราบเช่นกนั พดูอยา่งมีเหตุผลเราควรจะไดป้ลา
จาํนวนมากดว้ยการดึงแหเพยีงไม่ก่ีคร้ัง แต่ส่ิงน้ีไม่ควรเกิดข้ึน” 

“เกิดอะไรข้ึน? จะไม่มีปลาในฟาร์มปลาขนาดใหญ่ขนาดน้ีได้
อยา่งไร?” 



“ผูอ้าํนวยการหล่ีปลาของคุณอยูท่ี่ไหน” 

กลุ่มชาวต่างชาติขมวดค้ิวขณะท่ีถามผูอ้าํนวยการหล่ี 

 



ตอนท่ี 31 ระดบัที ่3 และหล่ี ซ่ง ผู้ส้ินหวงั 

“ปลางั้นเหรอ? พวกมนัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักรของฉนัหมดแลว้
พวกนายคงไม่เคยคาดคิดวา่จะจ่ายราคาแพงขนาดน้ีเพื่อแยง่ขนมปัง
ของฉนัล่ะซิ” 

หวงัเสียนฟังการสนทนาของพวกเขาจากในทะเล เขามีรอยยิม้จาง ๆ 
บนใบหนา้ของเขา 

เขามองไปรอบ ๆ ปัจจุบนัเหลือฝงูปลาเพียงฝงูเดียวของปลาทั้งหมด
ของฟาร์มปลาและยงัถูกควบคุมโดยเขา 

หวงัเสียนอา้ปากกวา้ง เขาสะบดัหางเลก็นอ้ยแลว้พุง่ออกไปอยา่ง
รวดเร็วเหมือนลูกศร 

เขากินปลาไม่ก่ีร้อยตวัอยา่งง่าย ๆ เม่ือเขาพุง่ผา่นไป 

“พลงังานมงักรมีจาํนวนถึง 10,000 คะแนนแลว้ พฒันาเป็นมงักร
ระดบัขั้นท่ี 3 “ 

ในเวลาเดียวกนัหวงัเสียนรู้สึกไดถึ้งพลงัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิอนัยิง่ใหญ่
กาํลงัไหลเขา้สู่ร่างกายของเขาอยา่งมากมายมหาศาล 

เกลด็มงักรบนร่างกายของเขาดูแขง็แกร่งและหนาข้ึนสาดแสงสีทอง
สะทอ้นแพรวพราวไปทัว่ทั้งตวั 



กงเลบ็มงักรของเขามีความคมมนัวาวราวโลหะแขง็แรงและแขง็แกร่ง
ข้ึน อุง้เทา้ทั้งส่ีขา้งมีพลงัทาํลายลา้งท่ีน่ากลวั 

ร่างกายของเขามีนํ้าหนกัและลาํตวัท่ีหนามากยิง่ข้ึน เคราและหนวด
มงักรทั้งสองขา้งมีความยาวและสมบูรณ์แบบมากข้ึน 

ช่ือ : หวงัเสียน 

เผา่พนัธ์ุ : มนุษย ์(สามารถแปลงเป็นมงักรได)้ 

ระดบั : ขั้น 3 

พลงังานมงักร : 1/100,000 

ความสามารถพิเศษ : -ปกครองสตัวน์ํ้ า (สตัวน์ํ้ าทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่
ระดบัความสามารถของคุณ) 

-กลืนกินส่ิงมีชีวติ (เพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักร) 

ระบบการฝึกฝน (เพาะปลูก) : ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

ในระดบัท่ีสาม ดว้ยร่างกายปัจจุบนัของฉนั ฉนัเดาวา่แมจ้ะโดนยงิ
แบบคราวก่อนกระสุนจะไม่ระคายผวิฉนัแน่นอน แต่จากการวเิคราะห์
ของฉนัร่างมนุษยข์องฉนัอ่อนแอกวา่ร่างมงักรอยา่งแน่นอน หวงั
เสียนคิดกบัตวัเอง 



เม่ือคืนน้ีเขาทดลองและพยายามท่ีจะกระแทกร่างมงักรของเขาเขา้
กบักอ้นหินท่ีแขง็และแหลมคมแต่ร่างมงักรของเขากไ็ม่มีแมก้ระทัง่
ร่องรอยใด ๆ ท้ิงไวเ้ลย 

ร่างมนุษยข์องเขาอ่อนแอกวา่ร่างมงักรของเขาประมาณสองเท่า 

ร่างกายทางกายภาพของหวงัเสียนในปัจจุบนัอาจทนทานต่อกระสุน
ปืนพกหรือแมแ้ต่ปืนบางกระบอกท่ีมีพลงัมากกวา่ 

“ยงัเหลือปลาอีกสองถึงสามพนัตวัสุดทา้ยฉนักจ็ะกินพวกมนัทั้งหมด
และจะไม่เหลืออะไรไวเ้ลย” 

หวงัเสียนเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยความเร็วสูงมาก ภายในหา้นาที
ปลาท่ีเหลืออยูใ่นฟาร์มประมงแห่งน้ีกถู็กกลืนกินจนหมด 

ฟาร์มแห่งน้ีทั้งหมดดูโล่งสะอาดเอ่ียมข้ึนมาทนัที 

ถา้จะพดูใหถู้กกคื็อฟาร์มปลาแห่งน้ีถูกกวาดลา้งจนเห้ียนไม่เหลือหลอ
แมก้ระทัง่เศษซากปลาช้ินเลก็ ๆ  

บนเรือประมง หล่ีซ่งยนืดูฟาร์มดว้ยใบหนา้ดาํมืด ร่างของเขาสัน่
เลก็นอ้ยและนํ้าเสียงของเขากส็ัน่เครือ 

“คน้หาต่อไปทาํยงัไงกไ็ดใ้หไ้ดเ้จอปลา!” 



“ครับเจา้นาย!” คนงานบนเรือเช็ดเหง่ือเยน็ ๆ ออกจากหนา้ผากของเขา 

ตอนน้ีพวกเขาเหวีย่งแหกนั 20 กวา่คร้ังแลว้และไม่มีใครจบัปลาได้
เลย น่ีเป็นเร่ืองแปลกประหลาดอยา่งยิง่ 

ปลาจะหายไปจากฟาร์มปลาทั้งหมดไดอ้ยา่งไร ฟาร์มประมงแห่งน้ี
มีปลาอยา่งนอ้ย 300,000 กิโลกรัม? 

ซวบ..ตูม! 

แหอวนถูกโยนลงทะเลอีกคร้ังแลว้ส่ิงเดิม ๆ กเ็กิดข้ึนอีกคร้ัง 

แหท่ีสะอาดเอ่ียมและวา่งเปล่าถูกดึงข้ึนมาจากนํ้า 

ผูอ้าํนวยการหล่ีเม่ือเห็นฉากเดียวกนัเกิดข้ึนซํ้ า ๆ ร่างกายของเขา
หนกัอ้ึงเหมือนแบกนํ้าหนกัไวน้บัพนักิโล 

“ผูอ้าํนวยการหล่ีคุณไม่ไดบ้อกวา่มีปลา 300,000 กิโลกรัมอยูใ่น
ฟาร์มประมงของคุณหรอกหรือตอนน้ีพวกมนัอยูท่ี่ไหน?” 

“ใช่ผูอ้าํนวยการหล่ีสาํหรับการร่วมมือของพวกเราทั้งสองฝ่ายใน
การจะเป็นหุน้ส่วนกนัเราตอ้งการท่ีจะเห็นปลาของคุณ แต่ตอนน้ี..?” 

ในเวลาน้ีชาวต่างชาติทั้งกลุ่มบนเรือประมงหนา้แดงดว้ยความโกรธ
และจอ้งมองท่ี หล่ีซ่ง ดว้ยความไม่พอใจ 



หากไม่มีปลาพวกเขาจะสร้างความร่วมมือและเซ็นสญัญาทาํธุรกิจ
กนัอยา่งไร 

เม่ือไดย้นิส่ิงท่ีพวกเขากล่าวทาํใหสี้หนา้ของหล่ีซ่งมืดลง และหวัน่
วติกเป็นอยา่งมาก 

การทาํฟาร์มประมงเขาใชจ่้ายดว้ยเงินมหาศาลซ่ึงมนัเป็นเงินมากถึง
20 ลา้นหยวนในการทาํฟาร์มแห่งน้ี 

การลงทุนทั้งหมด 20 ลา้นนั้นใชใ้นการจ่ายค่าเช่าสมัปทานพื้นท่ี 
ค่าใชจ่้ายปรับปรุงพื้นท่ี ค่าจา้งคนงานและอาหารปลารวมถึงอ่ืน ๆ 
อีกมาก 

ตอนน้ีผลผลิตปลาของเขาพร้อมท่ีจะเกบ็เก่ียวนาํมาใชเ้ป็นสินคา้เพื่อ
คืนตน้ทุนในการทาํประมงและมีผลกาํไรค่อนขา้งมาก 

แต่สินคา้ปลาทั้งหมดในการทาํฟาร์มประมงทั้งหมดไดห้ายไป 

หายไป!หาย…ไป..ไป…ไ…ป…! 

ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่ส่ิงน้ีส่งผลกระทบต่อเขาอยา่งมากและตอนน้ีเขา
มีความเส่ียงต่อการลม้ละลาย 

“ใชอ้วนข่ายท่ีใหญ่กวา่น้ีและดึงมนัออกมาฉนัไม่เช่ือวา่ปลาทั้ง 
300,000 กิโลกรัมมนัสามารถหายไปไดโ้ดยไม่มีเหตุผล” 



หล่ี ซ่ง ออกไปสัง่คนงานของเขาดว้ยใบหนา้ท่ีบูดบ้ึงแทนท่ีจะตอบ
ชาวต่างชาติเหล่านั้น 

ในขณะท่ีคนงานบนเรือสงัเกตเห็นสีหนา้ของเจา้นายเลือดในตวัของ
พวกเขากแ็ทบจะหยดุไหลเวยีนทนัที 

ในทนัใดนั้นพวกเขาเรียกคนงานคนอ่ืน ๆ ท่ีเหลือทั้งหมดไปหาปลา
ดว้ยอวนลอย 

เรือประมงสามลาํมาถึงศูนยก์ลางของฟาร์มและนาํอวนลอ้มรอบ
พื้นท่ีของฟาร์มทั้งหมด 

เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 

ดวงอาทิตยส่์องแสงแผดเผาร้อนอบอา้วกาํลงัลอยอยูบ่นทอ้งฟ้า 

เหง่ือแตกท่ีหนา้ผากผูอ้าํนวยการหล่ีในขณะท่ีชายวยักลางคนท่ีอยู่
ขา้ง ๆ ส่งผา้เยน็ใหก้บัเขา 

กลุ่มชาวต่างชาติยนืดูอยูข่า้ง ๆ  

เรือประมงสามลาํเร่ิมชกัรอกข้ึนและตาข่ายถูกดึงข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว 

อยา่งไรกต็ามไม่มีอะไรเลย ไม่มีแมก้ระทั้งปลาตวัเลก็กไ็ม่มี ฟาร์ม
ทั้งหมดดูเหมือนจะวา่งเปล่าอยา่งสมบูรณ์ 



“ไปกนัเถอะเราเสียเวลาเปล่าไปทั้งวนัแลว้” 

“ใช่เป็นการเดินทางท่ีน่าผดิหวงัมากคร้ังต่อไปเราจะไม่ร่วมมือกบั
ฟาร์มประมงใด ๆ โดยท่ีไม่มีการรับประกนัแบบน้ีอีก” 

ชาวต่างชาติท่ียนือยูบ่นพื้นดา้นขา้งของฟาร์มส่ายหวัของพวกเขาใน
ขณะท่ีจอ้งมองผูอ้าํนวยการล่ีอยา่งเฉยเมย ทีละคนพวกเขาหนัหลงั
กลบัและเดินออกไป 

“ทาํไม!ทาํมายยย..?!” 

ดวงตาของหล่ีซ่งเปิดกวา้งขณะท่ีเขาตะโกนบ่นกบัตวัเองและมอง
ฟาร์มประมงในทะเล สาํหรับเขาตอนน้ีเหลือแต่ความส้ินหวงัเท่านั้น 

ดูเหมือนวา่เขาจะอยูใ่นสภาพท่ีมึนงงและสบัสน เขาเดินสะดุดและ
ลม้ลงบนพื้น 

“ผูอ้าํนวยการหล่ี! ผูอ้าํนวยการหล่ี!” ชายวยักลางคนอุทานในขณะท่ี
เขาตะโกนเรียกหล่ีซ่ง 

“มนัจบแลว้จบลงแลว้” หล่ีซ่งนัง่อยูบ่นพื้นพร้อมใบหนา้และดวงตา
ของเขาแสดงออกอยา่งส้ินหวงั 

“ผูอ้าํนวยการหล่ีเราสามารถเร่ิมตน้ใหม่ไดอี้กคร้ังอยา่ยอมแพ”้ ชาย
วยักลางคนปลอบใจเขา 



“มนัจบแลว้ฉนัตอ้งคืนเงินท่ีกูย้มืมา 20 ลา้นหยวนภายในปีน้ีเวน้แต่
ฉนัจะขายทรัพยสิ์นทั้งหมดของฉนัมิฉะนั้น … มิฉะนั้น … “ 

ผูอ้าํนวยการล่ีรู้สึกงุนงงเม่ือเขานัง่อยูท่ี่นัน่ดว้ยดวงตาวา่งเปล่า 

ชายวยักลางคนตกตะลึงอยูค่รู่หน่ึงและไม่สามารถพดูอะไรออกมา
ไดเ้หมือนคนล้ินหาย 

“อยา่โทษฉนัวา่ไร้ความปราณีโหดเห้ียมและหล่อแบบร้าย ๆ จง
ตาํหนิตวัเองเถอะ” 

หวงัเสียนจอ้งมองผูอ้าํนวยการล่ีซ่ึงนัง่อยูบ่นฝ่ังดว้ยสายตาเยน็ชา 

เขาเคล่ือนร่างกายของเขาและวา่ยนํ้ากลบัออกไปทางทะเลอยา่ง
รวดเร็ว 

ลาํตวัท่ียาวสองเมตรใหค้วามรู้สึกถึงความยิง่ใหญ่และมีอาํนาจ เม่ือ
เขาไปถึงตาข่ายลวดเหลก็ท่ีทางออกหวงัเสียนยืน่กงเลบ็มงักรของ
เขาและฉีกตาข่ายลวดเป็นรูขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนเพื่อท่ีเขาจะไดว้า่ย
ออกมาอยา่งสะดวก 

ความเร็วของเขาในทะเลนั้นเร็วมากจนแมแ้ต่ฉลามกช็า้กวา่เขา 

ในมหาสมุทรเร็วกวา่เขาอาจมีเพียงปลาท่ีเคล่ือนไหวเร็วเช่นมาร์ช
เมลโลวแ์ละนากทะเลเท่านั้นท่ีเทียบเท่าเขาได ้



“ในตอนแรกฉนัคิดวา่ฉนัอาจจะตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 10 วนัในการ
กา้วไปสู่ระดบัท่ีสามแต่น่ีเป็นเร่ืองท่ีน่าประหลาดใจอยา่งมาก” 

“ตอนน้ีเป็นเวลาบ่ายสองโมงเท่านั้นฉนัจะหาจบัสตัวท์ะเลกลบัไป
เพื่อทาํอาหารดีกวา่” 

อารมณ์ของหวงัเสียนดีมากในวนัน้ีเขาสามารถเพิ่มระดบัไดถึ้งขั้น 3 
และเงิน 10 ลา้นในธนาคารของเขาซ่ึงทาํใหเ้ขามีความสุขมาก 

ส่ิงเลวร้ายเพียงอยา่งเดียวของเขากคื็อเขาหิวมากในตอนน้ี 

เขาวา่ยกลบัไปท่ีทะเลจบักุง้มงักรสามตวัและปูทะเลและปูขนบางตวั
ก่อนท่ีเขาจะกลบัข้ึนมาท่ีชายฝ่ัง 

 



ตอนท่ี 32 อ่อนแอเกินไป ช่างอ่อนแอเกินไป 

หวงัเสียนสวมเส้ือผา้ของเขาทนัทีท่ีข้ึนมาจากทะเล 

ตั้งแต่เขากา้วเขา้สู่ระดบัขั้นท่ีสาม 

ออร่าพลงัแห่งมงักรแผข่ยายออกมาจากตวัเขามากยิง่ข้ึนโดยท่ีเขาไม่
รู้ตวั ในเวลาเดียวกนัร่างกายของเขากมี็กลา้มเน้ือท่ีกระชบัเห็นลาย
กลา้มเน้ืออยา่งชดัเจนเม่ือเขาถอดเส้ือผา้ 

เขาสูงข้ึนอีกเลก็นอ้ยถึงแมภ้ายนอกจะดูเพรียวบางแต่กมี็สดัส่วนท่ี
สมบูรณ์ 

ดว้ยพลงัของมงักรท่ีแขง็แกร่งข้ึนทาํใหผ้วิของเขาดูดีขาวเนียนและ
ไร้ท่ีติและรอยตาํหนิใด ๆ จนผูห้ญิงบางคนยงัตอ้งแอบอิจฉา 

หวงัเสียนเผยรอยยิม้จาง ๆ เขาเหยยีดหลงับิดข้ีเกียจ ก่อนท่ีจะมองหา
เชือกเพื่อผกูกุง้กา้มกรามและปูทั้งหมด 

ฉนัจะไดก้ลบัไปพกัผอ่นซะทีจะนอนใหส้บายเลยเชียว 

หวงัเสียนกาํหมดัของเขาในขณะท่ีเขารู้สึกถึงความแขง็แกร่งอนัทรง
พลงัของร่างกายของเขา เขาเดินไปพร้อมดว้ยรอยยิม้บนใบหนา้ของ
เขา 



การหารถแทก็ซ่ีใกลก้บั ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ท จะง่ายกวา่ดงันั้นเขาจึง
เลือกท่ีจะเดินไปท่ีทางเขา้ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ทเพื่อไปรอแทก็ซ่ี 

ดวงอาทิตยส่์องแสงร้อนแรงยามบ่าย แต่ทนัใดนั้นทอ้งฟ้ากเ็ร่ิมมืด
คร้ึมลง หวงัเสียนเงยหวัข้ึนและมองดูสภาพอากาศ 

บางทีฉนัอาจจะสามารถเรียกกอ้นเมฆและทาํใหฝ้นตกไดต้ามท่ีฉนั
ตอ้งการไดใ้นสกัวนั 

หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง เขายิม้และมาถึงท่ีทางเขา้ของซมัเมอร์ซนั  
รีสอร์ท 

มีนํ้าพขุนาดใหญ่หนา้ประตูทางเขา้หลกัของรีสอร์ท ท่ีดา้นขา้งของ
ประตูมีสวนหยอ่มท่ีปลูกตน้ไมแ้ละพชืพนัธ์ุต่าง ๆ เป็นของตกแต่ง 
ตน้ไมเ้หล่าน้ีมีเงาปกคลุมพื้นท่ีดูแลว้ร่มร่ืน มีโตะ๊และเกา้อ้ีอยูใ่ตร่้ม
เงาไวส้าํหรับใหค้นอ่ืนไดม้าพกัผอ่น 

หวงัเสียนสงัเกตวา่ไม่มีรถแทก็ซ่ีอยูแ่ถวน้ีเลย เขาจึงหยบิโทรศพัท์
ออกมาแลว้เร่ิมคน้หาบริการรถแทก็ซ่ีผา่นอินเทอร์เน็ต 

ฮะ!? ฝนตกตอนน้ีเน่ียนะ? 

อยา่งไรกต็ามในเวลาน้ีฝนละอองเมด็เลก็ ๆ กเ็ร่ิมตกลงมาจากทอ้งฟ้า
หวงัเสียนวิง่ตรงไปท่ีร่มเงาของตน้ไมเ้พื่อหาท่ีหลบฝน 



เม่ือเขามาถึงท่ีใตร่้มของตน้ไมเ้ขาเห็นชายวยักลางคนและชายชรา
ยนือยูไ่ม่ไกลจากตรงนั้น 

ชายชราสวมชุดฝึกศิลปะการต่อสูสี้ขาวท่ีทาํจากผา้ไหมและดูเหมือน 
วา่จะเป็นการฝึกท่ีเรียกวา่ การรําไทเกก็ซ่ึงคนเฒ่าคนแก่ส่วนมาก
ทัว่ไปนิยมท่ีฝึกฝนตามสวนสาธารณะในตอนเชา้หรือตอนเยน็ 

สาํหรับชายวยักลางคนเขาสวมเส้ือเช้ิตและยนืเคียงอยูไ่ม่ไกลจาก
ชายชรา เขามองไปท่ีชายชราดว้ยสายตาท่ีเป็นกงัวลและห่วงใย 

การมาถึงของหวงัเสียนดึงดูดความสนใจของชายวยักลางคน เขา
เหลียวมองมาท่ีหวงัเสียนอยูค่รู่หน่ึงและไม่สนใจเขาอีกหลงัจากนั้น 

หวงัเสียนวางกุง้มงักรและปูต่าง ๆ ไวข้า้ง ๆ ก่อนหยบิโทรศพัท์
ข้ึนมาเพื่อทาํการจองคิวรถต่อ 

บรูมมม, บรูม บรูมมม! 

ในขณะนั้นมีเสียงของเคร่ืองยนตร์ถสปอร์ตท่ีเร่งเคร่ืองดงัข้ึนและ
ขบัมาจอดใกล ้ๆ ตรงท่ีชายชราและชายวยักลางคนยนือยูห่วงัเสียน
หนัหนา้ของเขาไปเพื่อมองดูและสงัเกตเห็นชายวยัรุ่นท่ีวิง่ออกมา
จากรถ เฟอร์ราร่ี วิง่ตรงไปท่ีทั้งสองคนยนือยู ่



“ท่านปู่” ชายวยัรุ่นดูแขง็แรงและมีสุขภาพร่างกายท่ีดีมาก ดว้ยการ
กระโดดเบา ๆ ง่าย ๆ เขากระโดดข้ึนไปไกลจนถึงบนพื้นหญา้และ
เร่ิมตะโกนอยา่งต่ืนเตน้ไปท่ีชายชรา “ท่านปู่ผมบรรลุการฝึกฝนได้
แลว้” 

“ห๊า!?” ชายชรามองดูหลานชายของเขาและเปิดเผยใบหนา้ท่ียิม้ออกมา
อยา่งพงึพอใจ “ไม่เลว ๆ เจา้เก่งมากเก่งกวา่พอ่ของเจา้มาก พอ่ของ
เจา้กวา่จะบรรลุทะลวงผา่นการฝึกฝนไดอ้ยา่งเจา้เขาทาํไดใ้นตอน
อาย ุ27 ปีโนน้แน่ะ” 

“ท่านปู่ไดโ้ปรดทดสอบผมและสัง่สอนผมดว้ยครับ” ชายวยัรุ่นลูบ
ฝ่ามือของเขาอยา่งต่ืนเตน้ 

ชายชราหนัมองหวงัเสียน เขาโบกมือแลว้ตอบหลานชายวา่ “ไวม้า
ทดสอบกนัตอนกลางคืนแลว้กนันะตอนน้ีมนัไม่ค่อยสะดวก” 

ชายวยัรุ่นผงะเลก็นอ้ย เขาหนัมองไปท่ีหวงัเสียนผูซ่ึ้งยนือยูไ่ม่ไกล
จากพวกเขาและเขารู้วา่ปู่ของเขาค่อนขา้งจะระวงัตวัในเร่ืองพวกน้ี 

เขาหนัเขา้ไปหาหวงัเสียนและพดูโดยตรงกบัเขาทนัทีวา่ “เฮ!้ 
นอ้งชายฉนัคิดวา่นายควรออกไปใหไ้กลจากแถว ๆ น้ีซะจะดีกวา่ 
เรามีเร่ืองสาํคญัท่ีจะตอ้งทาํท่ีน้ีนายสมควรหลบออกไปไกล ๆ ซะ” 



เม่ือหวงัเสียนไดย้นิคาํพดูของเขาความสงสยัของเขากเ็กิดข้ึนขณะท่ี
มองไปยงัชายวยัรุ่นท่ีอยูข่า้งหนา้เขา 

พฤติกรรมและนํ้าเสียงของเขามนัเป็นคาํสัง่มากกวา่คาํขอร้องและยงั
คาํพดูในเชิงขบัไล่นั้นอีกทั้ง ๆ ท่ีน่ีเป็นท่ีสาธารณะมนัทาํใหห้วงัเสียน
รู้สึกโกรธข้ึนมาบา้งเลก็นอ้ยเขาจึงน่ิงเฉยและไม่สนใจชายวยัรุ่นคนนั้น 

ฮือ..? ชายวยัรุ่นขมวดค้ิวและเขาจอ้งมองหวงัเสียนอยา่งเยอืกเยน็และ
เจตนาสงัหารฉายผา่นแววตาของเขาแวบ่หน่ึง เขาเดินชา้ ๆ ไปยงั
หวงัเสียน 

“เส่ียวจิงอยา่ก่อปัญหา” ชายชราเตือนเขา เม่ือเขาสงัเกตเห็นหลานชาย
ของเขากาํลงัเดินตรงไปท่ีหวงัเสียน 

“ท่านปู่ผมกแ็ค่จะชวนเขาใหอ้อกไปมนัจะไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาใด ๆ 
หรอกครับ” วยัรุ่นดูเหมือนจะเคารพและเกรงใจชายชราค่อนขา้งมาก
ขณะท่ีเขาหนัหลงักลบัมายิม้และตอบปู่ของเขา หลงัจากนั้นเขากย็ืน่
มือไปควา้ท่ีไหล่ของหวงัเสียน 

หวงัเสียนยกค้ิวข้ึนมองทนัทีเม่ือเห็นการกระทาํของชายวยัรุ่น เขา
มองไปท่ีมือของชายวยัรุ่นท่ียืน่ออกมาทางไหล่ของเขามือขวาของ
หวงัเสียนขยบัทนัทีแลว้ควา้ไปท่ีแขนของชายวยัรุ่น 



“นายตอ้งการจะทาํอะไร?” หวงัเสียนเงยหนา้ข้ึนมองแลว้พดูอยา่ง
เยน็ชากบัชายวยัรุ่น 

อะไรกนั? วยัรุ่นดูประหลาดใจและสัน่สะทา้นเลก็นอ้ยเม่ือมองนยัน์ตา
ของหวงัเสียน แต่หลงัจากนั้นไม่นานมุมปากของเขากโ็คง้ข้ึนเลก็นอ้ย
ในขณะท่ีเขาพดู “ปฏิกิริยาของนายรวดเร็วดีใชไ้ดน่ี้” 

เขาขยบัพลิกแขนของเขากลบัมาจบัแขนขวาของหวงัเสียนในทนัที 

เร็วมาก! คนปกติธรรมดาทัว่ไปไม่สามารถทาํความเร็วแบบน้ีได้
อยา่งแน่นอน หวงัเสียนตกใจเลก็นอ้ยเม่ือมองดูชายวยัรุ่นควา้แขน
ของเขาไว ้

เม่ือมาถึงจุดน้ีเขาจาํไดถึ้งการสนทนาระหวา่งเขาและโจรท่ีปลน้ร้าน
เคร่ืองประดบัทะเลคราม 

“ผูฝึ้กยทุธ์! ศิลปะการต่อสู!้” หวัหนา้โจรไดก้ล่าวถึงไวใ้นก่อนหนา้น้ี 

เป็นไปไดไ้หมวา่พวกเขาเป็นผูฝึ้กศิลปะการต่อสู?้ 

“เฮย้..ไอเ้ดก็นอ้ยฉนัพดูกบันายดี ๆ แลว้นะออกไปใหพ้น้สายตาของ
พวกเราซะ” ชายวยัรุ่นเหล่มองหวงัเสียนดว้ยสายตาของผูท่ี้เหนือกวา่
และออกคาํสัง่ดว้ยท่าทางท่ีหยิง่ยโสแต่ถึงเขาพดูอยา่งนั้นเขากย็งัคง
บงัคบัใชก้าํลงัของเขาเพิ่มแรงบีบไปท่ีแขนของหวงัเสียนอยา่งชา้ ๆ 
และค่อย ๆ เพิ่มแรงข้ึนเร่ือย ๆ  



ค่อนขา้งแขง็แกร่ง! หวงัเสียนตกใจข้ึนอีกเลก็นอ้ย เม่ือเขารู้สึกถึง
ความแขง็แกร่งของชายวยัรุ่นผา่นแขนของเขา 

ในเวลาเดียวกนัเขากเ็ร่ิมปล่อยกาํลงัเพิ่มเขา้ไปอีกเพียงเลก็นอ้ยบน
แขนของวยัรุ่น 

“โอะ๊!” 

“นายอยากลองดีงั้นรึอยากจะตายใช่ไหมไอห้นู!” ชายวยัรุ่นคาํราม
เสียงดงัอยา่งดุเดือด 

ชายวยักลางคนและชายชราตกตะลึงข้ึนทนัทีเม่ือพวกเขาไดย้นิเสียง
ตะโกนทั้งสองคนรีบหนักลบัมามองพร้อมกนัอยา่งรวดเร็ว 

“เส่ียวจิงหยดุนะ! หยดุเด๋ียวน้ีแกจะฆ่าเขารึยงัไง!” พวกเขาทั้งคู่ตะโกน
ออกไปเม่ือเห็นชายวยัรุ่นยกขาข้ึนเตะไปทางหวงัเสียนอยา่งแรง 

ชายวยัรุ่นรู้สึกวา่แขนของเขาเจบ็ปวดและมีความรู้สึกวา่แขนของเขา
สามารถฉีกขาดไดต้ลอดเวลาเขาสบัสนมึนงงและโกรธแคน้มนัเป็น
สญัชาตญาณเขาไม่สามารถหยดุน่ิงเฉย ๆ ได ้และรีบใชเ้ทา้เตะกลบั
อยา่งเตม็แรงโดยไม่สนใจวา่ฝ่ายตรงขา้มจะเป็นหรือตาย 

“นายนั้นแหล่ะคือคนท่ีจะตายยย!” 



หวงัเสียนเห็นการโจมตีอยา่งเตม็กาํลงัของชายวยัรุ่นท่ีตั้งใจทาํร้าย
เขา การแสดงออกของหวงัเสียนเผยแรงกดดนัอนัเยน็ยะเยอืกข้ึนมา
ทนัทีเขายืน่มือออกมาโดยตรง 

ลูกเตะแบบเตม็แรงของชายวยัรุ่นนั้นถูกจบัอยา่งง่ายดายโดยมือซา้ย
ของหวงัเสียนเพียงมือเดียว และมนัไม่สามารถขยบัไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย 

ในจงัหวะนั้นหวงัเสียนกย็กขาของเขาข้ึนมาและเตะเขา้ท่ีหนา้อก
ของชายวยัรุ่นกระเดน็ออกไปทนัที 

ตูมมม! 

เขาปลิวกระเดน็จากแรงเตะท่ีรุนแรงและกระแทกลงบนโตะ๊หินขา้ง ๆ 
ตน้ไม ้ชายวยัรุ่นกระอกัเลือดออกมาทนัทีพร้อมกบัส่งเสียงร้องอยา่ง
เจบ็ปวด 

“แก!…แกกลา้ทาํร้ายลูกชายฉนั.. แก…กลา้ทาํร้ายลูกชายของฉนัยงั
งั้นเหรอ!” 

ทุกอยา่งเกิดข้ึนในพริบตา ตอนแรกพวกเขาคิดวา่หวงัเสียนจะไดรั้บ
บาดเจบ็จากชายวยัรุ่น อยา่งไรกต็ามเพียงชัว่พริบตาชายวยัรุ่นกลบั
เป็นคนท่ีไดรั้บบาดเจบ็สาหสัจนกระอกัเลือดออกมา 

ชายวยักลางคนต่ืนตกใจอยา่งมาก แต่อยา่งไรกต็ามเขาเคล่ือนไหว
อยา่งรวดเร็วและเขา้โจมตีหวงัเสียนเหมือนเสือดาวตะปบเหยือ่ 



หวงัเสียนชาํเลืองมองไปท่ีชายวยักลางคนและเจตนาสงัหารเร่ิมก่อ
ตวัข้ึนมาทนัที 

ความเร็วของชายวยักลางคนนั้นเร็วกวา่ชายวยัรุ่นมาก อยา่งไรกต็าม
มนักย็งัเช่ืองชา้เกินไปในสายตาของหวงัเสียน 

เม่ือเขามองดูกาํป้ันท่ีโจมตีมาท่ีเขา เขายืน่และกางมือของเขาออกมา
โดยตรง เขาหยดุและรับหมดัท่ีโจมตีมาอยา่งเร็วและรุนแรงดว้ยมือ
เดียวและหยดุโดยไม่ขยบัเขยื้อนแมแ้ต่น้ิวเดียว 

ชายวยักลางคนตกตะลึงในทนัใด หมดัท่ีเขาใชพ้ลงัทั้งหมดของเขา
ในการโจมตีแบบสุดกาํลงัถูกหยดุราวกบัวา่มนัเป็นแค่เพียงเศษใบไม้
ท่ีล่วงหล่นโดยท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสายตาของเดก็หนุ่มตรงหนา้แมแ้ต่นอ้ย 

“อ่อนแอเกินไป ช่างอ่อนแอเสียจริง” 

หวงัเสียนยกหมดัขวาของเขาข้ึนมางา้งและคา้งไวข้ณะท่ีพดู 

เม่ือเขาพดูจบเขาโจมตีไปยงัทอ้งของชายวยักลางคนในทนัที 

“ตูมมม!” 

“ออ๊กกก!” 

พลงัอนัแขง็แกร่งของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิส่งชายวยักลางคนบินกระเดน็
ไปพร้อมกบัพน่เลือดสด ๆ สาํลกัออกมาทนัที 



“น่ี..นอ้งชายน่ีเป็นเพียงความเขา้ใจผดิกนัเท่านั้น” ชายชราตะลึงงนั
เม่ือเขาเห็นชายหนุ่มเอาชนะหลานชายและลูกชายดว้ยการเตะและ
ต่อยอยา่งง่ายดาย เขารีบพดูข้ึนขดัจงัหวะอยา่งรวดเร็ว 

หวงัเสียนมองไปท่ีชายชราและหร่ีตาลงเลก็นอ้ย “ฉนัไม่คิดวา่น่ีเป็น
เพียงความเขา้ใจผดิ” 

“นอ้งชาย…ฉนัขอโทษแทนลูกชายและหลานของฉนัฉนัขอโทษฉนั 
ซู เหลียนเจ้ิน โปรดยอมรับคาํขอโทษของฉนัดว้ย” 

ชายชรารีบเขา้มาแลว้พดูกบัหวงัเสียน พร้อมดว้ยผสานมือกาํหมดั
ขวาในฝ่ามือซา้ยและโคง้ตวัลง 

“โปรดยกโทษใหเ้ราหลานชายและลูกชายของฉนัไม่เห็นความยิง่ใหญ่
ของเขาไท่ซานไดโ้ปรดยกโทษดว้ย คุณเป็นคนท่ียิง่ใหญ่ขออยา่ถือ
สาหาความเดก็ ๆ เหล่าน้ีเลยหากนอ้งชายยงัขุ่นเคืองอยูไ่ดโ้ปรด
ลงโทษฉนัแทน” ชายชรากล่าวขอโทษอยา่งซํ้ า ๆ  

แค่ก..แค่ก ๆ ๆ ! ชายชราต่ืนเตน้เลก็นอ้ยและเร่ิมมีอาการไออยา่ง
รุนแรง เขารีบหยบิผา้เช็ดหนา้สีขาวออกมาเพื่อเช็ดปากของเขาและ
เลือดของเขาเตม็ผา้เช็ดหนา้ 

หวงัเสียนมองไปท่ีชายชรา เขาส่ายหวัเลก็นอ้ยแลว้พดูวา่“ช่างเถอะ 
ลืมมนัไปซะ” 



เขาไม่ใช่คนท่ีไม่มีเหตุผลและชอบใชค้วามรุนแรง หากทศันคติของ
ชายวยัรุ่นนั้นดีและพดูกบัเขาแบบปกติธรรมดาทัว่ไป และไม่จู่โจม
ทาํร้ายใชค้วามรุนแรงในการข่มขู่บงัคบัเขา เขากค็งจะไม่ตอบโต ้

ยิง่กวา่นั้นเขายงัไม่เขา้ใจถึงระดบัความแขง็แกร่งของเขาเองท่ีเพิ่ง
เล่ือนระดบั เขาจึงโจมตีแบบธรรมดาโดยไม่ไดค้วบคุมกาํลงัไวเ้ขา
คิดวา่อีกฝ่ายเป็นถึงผูฝึ้กยทุธ์และคงจะแขง็แกร่ง แต่พวกเขาอ่อนแอ
อยา่งไม่คาดคิดโดยท่ีกระอกัเลือดหลงัจากโดนลูกเตะแบบส่งเดช 

ผูช้ายวยัรุ่นคนน้ีช่างโชคร้ายเกินไปเสียจริง 

อ่อนแอเกินไป ช่างอ่อนแอเกินไป! น่ีเป็นผูฝึ้กวชิายทุธ์และศิลปะ
การต่อสูย้งังั้นเหรอ? 

 



ตอนท่ี 33 ฉันจะไม่รับมนัมาเปล่า  ๆ

“พอ่!!” 

ชายวยักลางคนคุกเข่าบนพื้นมีหยดเหง่ือผดุเตม็หนา้ผาก เขาทนต่อ
ความเจบ็ปวดและยนืข้ึนดว้ยร่างกายท่ีสัน่เทา เม่ือเขาเห็นพอ่ของเขา
ไออยา่งหนกัและคายเลือดออกมา จากนั้นเขากเ็ดินไปท่ีดา้นขา้งของ
ชายชรา 

“ฉนัสบายดี..ไม่เป็นไร” ชายชราโบกมือของเขาพร้อมใบหนา้ซีด
เซียว “ไปดูเส่ียวจิงก่อนแลว้เรียกรถพยาบาลดว้ย” ชายวยักลางคน
ผงกหวัรับคาํ  

เขากวาดสายตาจอ้งมองไปท่ีหวงัเสียนและเดินไปหาลูกชายของเขา
อยา่งรวดเร็ว 

“เส่ียวจิงลูกเป็นยงัไงบา้ง” 

ใบหนา้ของชายวยักลางคนนั้นดูแยม่ากเม่ือเขาวางมือลงบนหนา้อก
ของชายวยัรุ่น เขารีบโทรศพัทเ์รียกรถพยาบาลทนัที 

“ชายหนุ่มคนน้ีแขง็แกร่งขนาดน้ีไดอ้ยา่งไร ต่อใหฉ้นัอยูใ่นช่วง
สมบูรณ์ท่ีสุดหรือทะลวงเขา้สู่ระดบัใหม่อีกขั้นกค็งจะไม่ใช่คู่ต่อสู้
ของเขา” 



ซู เหลียนเจ้ิน ไออีกคร้ังขณะท่ีเขาสงัเกตหวงัเสียนดว้ยความหวาดกลวั 

ท่ามกลางสายฝนท่ีตกค่อนขา้งหนกั ตอนน้ีอาการบาดเจบ็ท่ีเขาเคย
ไดรั้บมาในอดีตกย็งัมากาํเริบอยา่งรุนแรงอีกดว้ย และหลานชายของ
เขายงัมาล่วงเกินผูเ้ช่ียวชาญท่ีน่าเกรงขาม 

เขาไม่ไดค้าดหวงัวา่พฤติกรรมท่ีหยิง่ผยองของหลานชายของเขาจะ
นาํมาซ่ึงความหายนะเช่นน้ี 

หากอีกฝ่ายยนืยนัท่ีจะไล่ตามและกาํจดัพวกเขานัน่จะเป็นหายนะ
สาํหรับตระกลู “ซู” เลยทีเดียว 

เม่ือเขานึกถึงเร่ืองน้ี ซู เหลียนเจ้ิน รู้สึกวา่อาการบาดเจบ็ของเขาแย่
ลงกวา่เดิมไปอีก 

เขารีบขยบัไปยงัท่ีนัง่ท่ีมีกระเป๋าเอกสารของเขาวางอยู ่เขาหยบิสมุด
เช็คและเขียนจาํนวนเงินมากถึง 10 ลา้นหยวนโดยไม่ลงัเล 

น่ีเป็นของขวญัในการขอโทษ แมว้า่พวกเขาจะไม่สามารถเป็นเพื่อน
กบัชายหนุ่มได ้แต่พวกเขากไ็ม่สามารถยอมใหต้วัเองและตระกลู
เป็นศตัรูกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีน่าเกรงขามในระดบัน้ีและเวลาแบบน้ีได ้

หวงัเสียนไม่ไดใ้ส่ใจเก่ียวกบัพวกเขาในขณะท่ีเขามองดูคนทั้งสาม
รุ่นของตระกลูน้ี 



หากมีคนมากระตุน้และยัว่ยฉุนั ฉนัจะจ่ายคืนใหส้าสมอยา่งแน่นอน 
และฉนักจ็ะไม่ย ัว่ยหุรือทาํร้ายใครคนอ่ืนโดยไม่มีเหตุผลเช่นกนั 

น่ีเป็นหลกัการของหวงัเสียนแมว้า่เขาขณะน้ีจะมีพลงัท่ีแขง็แกร่ง
อยา่งมากกต็าม 

แน่นอนเขารู้วา่เขาจาํเป็นตอ้งกาํจดัแหล่งท่ีมาของปัญหาทั้งหมด
หากพวกเขาเป็นศตัรูกนั ในทา้ยท่ีสุดเขาไดเ้คยเห็นในละครและ
อ่านนวนิยายมามากมาย 

คนดี ๆ จะซวยและตายเพราะความเมตตาปัญหาของพวกเขาจะตาม 
มาไม่รู้จกัจบส้ิน และในขณะเดียวกนัคนท่ีร้าย ๆ กจ็ะตายเพราะพดู
มากเกินไป 

“นอ้งชาย…” 

เม่ือหวงัเสียนกาํลงัเดินไปข้ึนรถแทก็ซ่ีแลว้กลบับา้น แต่ชายชราก็
เดินเขา้มาหาเขาอยา่งชา้ ๆ  

“หืม?” หวงัเสียนยกค้ิวข้ึนเม่ือเขาหมุนตวักลบัมาและมองไปท่ีชาย
ชรา 

“หลานชายของฉนันั้นแยเ่กินไปและทาํใหคุ้ณขุ่นเคือง ในตอนน้ีฉนั
มาท่ีน่ีเพื่อขอโทษอยา่งจริงใจแทนเขา” 



ชายชราจบัเช็คดว้ยมือทั้งสองขา้งส่งไปท่ีหวงัเสียนอยา่งนอบนอ้ม 

“10 ลา้นหยวน?” หวงัเสียนตกใจเม่ือเห็นตวัเลขในเช็ค 

10 ลา้น 10 ลา้นหยวนเลยงั้นรึ ชายชรากาํลงัเสนอเงินจาํนวนน้ีเพือ่
เป็นการขอโทษเขา 

เขามองไปท่ีชายชราดว้ยอาการตกตะลึง 

“ไดโ้ปรดยอมรับมนัดว้ย” เม่ือเห็นวา่ไม่ไดรั้บคาํตอบจากหวงัเสียน
เขาคิดวา่หวงัเสียนจะไม่ใหอ้ภยัพวกเขา ดงันั้นเขาจึงออ้นวอนอีก
คร้ังดว้ยท่าทีท่ีค่อนขา้งกงัวลใจ 

หลงัจากพดูจบประโยคเขากเ็ร่ิมมีอาการไอไม่หยดุอีกคร้ัง เขาเอามือ
ปิดปากของเขาอยา่งรวดเร็ว แต่เลือดกย็งัไหลออกมาผา่นทาง
ช่องวา่งของน้ิวมือ 

หวงัเสียนมองไปท่ีชายชราและยืน่มือรับเช็คมา 

“ขอบคุณท่ีใหอ้ภยัพวกเรานอ้งชาย” ชายชราท่ีมีใบหนา้ซีดเซียวมี
รอยยิม้จาง ๆ บนใบหนา้ของเขา 

“พอ่!” เม่ือชายวยักลางคนท่ีดา้นขา้งไดย้นิอาการไอเขากเ็ป็นห่วง
มากจนตะโกนเรียกอยา่งกงัวล 



“ฉนัจะไม่รับเงินน้ีมาเปล่า ๆ” หวงัเสียนมองไปท่ีชายชรา พดูแลว้
เขากว็างมือบนหนา้อกของชายชราในทนัที 

“นอ้งชาย…น่ี…” ชายชราตวัแขง็ท่ือเม่ือหวงัเสียนวางมือท่ีหนา้อก
ในระยะประชิดอยา่งกะทนัหนัเน่ืองจากเขาไม่ทนัไดต้ั้งตวัและไม่
สามารถต่อตา้นไดเ้ลย 

หวงัเสียนส่งพลงังานมงักรเขา้ไปในร่างของชายชราโดยไม่พดูอะไร
สกัคาํ เกือบจะในทนัทีสภาพของชายชรากป็รากฏอยูใ่นใจของหวงั
เสียน 

“หืม?” มีจุดดาํท่ีหวัใจ นอกจากนั้นเขายงัพบพลงังานพิเศษแปลก ๆ 
ในเสน้ลมปราณทั้งแปดเสน้ซ่ึงกาํลงัปกป้องหวัใจของชายชราอยู ่
มิฉะนั้นเขาคงจะตายไปแลว้  

พลงังานน้ีเรียกวา่พลงัภายในหรือพลงัลมปราณงั้นเหรอ 

หวงัเสียนรู้สึกถึงการบาดเจบ็ในร่างกายของชายชราและยงัมีขอ้
สงสยัอยูใ่นใจของเขา 

หวงัเสียนกดฝ่ามือแนบกบัหนา้อกของชายชรา  

ขณะท่ีเขากดฝ่ามือเบา ๆ สองสามคร้ังพลงังานมงักรกพ็ุง่ไปยงัจุดท่ี
เป็นจุดสีดาํทนัที 



พลงังานมงักรเป็นพลงังานท่ีทรงพลงัท่ีสูงสุดแห่งจกัวาล มนัสามารถ
เสริมสร้างร่างกายและยกระดบัสตัวท์ะเลทั้งหลายไดไ้ม่วา่จะมีขนาด
ใด เช่นนั้นมนัจึงมีผลอยา่งมากในการซ่อมแซมและรักษาดว้ยเช่นกนั 

หลงัจากท่ีไดใ้ชพ้ลงังานมงักร 100 คะแนนหวงัเสียนกก็าํจดัจุดด่าง
ดาํรอบ ๆ หวัใจของชายชราไดจ้นหมด 

เขากดฝ่ามืออีกคร้ังเม่ือเขาเห็นเลือดท่ีจบัตวัเป็นกอ้นยงัตกคา้งอยูใ่น
ร่างของชายชรา 

“น่ี…!” เม่ือชายชราถูกปล่อยออกจากฝ่ามือของหวงัเสียน 

ทนัใดนั้นเขากรู้็สึกถึงกระแสของพลงังานอนัอบอุ่นท่ีห่อหุม้หวัใจ
ของเขาไว ้

หลงัจากนั้นไม่นานเขารู้สึกวา่มีอะไรบางอยา่งพุง่ออกมาจากลาํคอ
ของเขาและเขากพ็น่เลือดสีดาํออกมามากมายเตม็ปากไปหมดจน
มองดูแลว้ค่อนขา้งน่ากลวั! 

“แกกาํลงัทาํอะไร! หยดุเด๋ียวน้ีอยา่ทาํร้ายพอ่ของฉนัมิฉะนั้นฉนัจะ
แลกชีวติกบัแก ฉนักบั..!. “ 

“หุบปาก!!!” 



ชายวยักลางคนกาํลงักดัฟันและมีดวงตาสีแดงกํ่าขณะท่ีเขาเห็นพอ่
ของเขากระอกัและพน่เลือดออกมาอยา่งมากในขณะท่ีหวงัเสียนวาง
ฝ่ามือบนหนา้อก 

อยา่งไรกต็ามชายชราหยดุเขาก่อนท่ีเขาจะสามารถพดูจบประโยคได ้
นํ้าเสียงแตกต่างจากเสียงท่ีเคยไดย้นิมาก่อนเสียงของเขาตอนน้ีนั้น
เตม็ไปดว้ยพลงังาน 

“นอ้งชาย คุณเป็นผูมี้พระคุณของฉนัขอบคุณ ขอบคุณมาก ๆ สาํหรับ
การรักษาอาการบาดเจบ็ของฉนัขอบคุณจริง ๆ” 

ชายชรา งอร่างกายของเขาและประสานมือป้องหมดัขณะท่ีเขาโคง้
คาํนบัต่อหวงัเสียนอยา่งจริงใจ 

ใบหนา้ของเขาเป็นสีแดงและดวงตาของเขากเ็ตม็ไปดว้ยความ
ต่ืนเตน้ดีใจ 

ขณะท่ีเขาถ่มเลือดสีดาํออกมาเขากรู้็ทนัทีวา่เขาหายจากอาการบาดเจบ็
แลว้ 

ชายชรารู้อาการบาดเจบ็ของเขาเกือบจะเป็นอนัตรายถึงชีวติ มนัยาก
มากจนแทบจะไม่มีโอกาสรักษาใหห้ายได ้



กระนั้นส่ิงท่ีชายหนุ่มคนท่ีอยูต่รงหนา้เขาน้ี ส่ิงท่ีเขาทาํคือวางฝ่ามือ
ของเขาท่ีหนา้อกของตวัชายชราและมนักห็ายเป็นปกติหลงัจากการ
กดสองสามคร้ัง น่ีคือความสามารถแบบไหนกนันะ? 

แมแ้ต่สาวกของ หมอเทวดา หรือหน่ึงในแพทยท่ี์มีทกัษะสูงจาก 
สมาคมศาลาสมุนไพรศกัด์ิสิทธ์ิ กไ็ม่สามารถรักษาใหห้ายไดด้ว้ย
ความเร็วระดบัน้ี 

เขาเป็นปราชญท์างการแพทยมื์อหน่ึงหรือไม่? หรือลูกหลานของ
นกับุญแสงศกัด์ิสิทธ์ิ? ถา้มนัเป็นอยา่งนั้นตระกลูฉนัจะตอ้งไม่
ล่วงเกินเขา! 

“ไม่เป็นไรไม่ตอ้งขอบคุณ เพราะน่ีถือวา่เป็นค่ารักษาพยาบาลของ
คุณเลยละกนั” หวงัเสียนโบกเช็คเงิน 10 ลา้นในมือของเขา เขามอง
และเดินไปท่ีชายวยัรุ่นท่ีอยูใ่นอาการโคม่า “และรวมของเขาดว้ย” 

ชายหนุ่มวยัรุ่นไม่สามารถตาํหนิใครไดค้งไดแ้ต่โทษโชคชะตาของ
เขาเท่านั้นเอง 

เขาจงใจหาเร่ืองหวงัเสียนและพยายามใชก้าํลงัซ่ึงหวงัเสียนกอ็ยูใ่น
สภาพท่ีโกรธเช่นกนัและท่ีสาํคญัหวงัเสียนในขณะนั้นไม่ทราบ
ความแขง็แกร่งของเขาเอง ในทา้ยท่ีสุดชายหนุ่มผูโ้ชคร้ายกก็ระอกั
เลือดหลงัจากโดนเตะจนเกือบทาํใหเ้ขาเสียชีวติ 



แต่เน่ืองจากชายชราใหเ้งิน 10 ลา้นถือเป็นการไถ่โทษ ซ่ึงหวงัเสียนก็
ถือเป็นค่ารักษาพยาบาลเพื่อจะไดส้บายใจกบัตวัของเขาเอง 

หวงัเสียนไม่ตอ้งการใชป้ระโยชน์จากความลาํบากและการข่มขู่ผูอ่ื้น 
การใชพ้ลงังานมงักรมากกวา่ 100 คะแนน เพื่อแลกกบัเงิน 10 ลา้น
นั้นถือวา่เป็นงานท่ีดีสาํหรับเขา 

หวงัเสียนเดินเขา้มาทางชายวยัรุ่นและวางมือลงบนหนา้อกของเขา 

หลงัจากท่ีเขาส่งพลงัเขา้ไปในร่างกายของชายวยัรุ่น  

เขารู้วา่กระดูกซ่ีโครงของเขาหกัหลายช้ินหน่ึงในนั้นถูกเจาะทะลุ
ผา่นปอดของเขา อาการบาดเจบ็น้ีไม่เบา ถา้ไม่ใช่เพราะร่างกายท่ี
แขง็แกร่งของเขาตอนน้ีเขาน่าจะตายไปแลว้ 

หวงัเสียนส่ายหวัและรักษาชายวยัรุ่นดว้ยพลงัมงักรของเขา 

“อ่า..?” อาการบาดเจบ็ของชายวยัรุ่นค่อย ๆ หายไป เขาลืมตาข้ึนและ
เห็นหวงัเสียนซ่ึงอยูต่รงหนา้เขา เขาอดไม่ไดท่ี้จะตวัสัน่เทา 

“หลานควรขอบคุณเขาท่ีรักษาหลานเขาใหอ้ภยัและรักษาอาการ
บาดเจบ็ของหลาน หลานควรจะขอโทษและขอบคุณเขาซะ
ในตอนน้ี!” 



“เส่ียวจิงขอโทษและขอบคุณเขา ในตอนน้ีผูมี้พระคุณของเรารักษา
อาการของคุณปู่ของลูกและอาการบาดเจบ็ของลูกดว้ยลูกควรขอบคุณ
เขา” 

ชายวยัรุ่นตกใจเม่ือไดย้นิส่ิงท่ีปู่และพอ่เขาพดู 

เขาจอ้งมองดว้ยความหวาดกลวัไปท่ีหวงัเสียนท่ีมีรอยยิม้จาง ๆ ยนื
อยูต่รงหนา้เขา คนผูน้ี้มีพละกาํลงัท่ีน่าหวาดกลวัมากและสามารถ
เกือบจะฆ่าเขาไดใ้นหน่ึงการโจมตี 

“พี่ใหญ่ฉนัขอโทษฉนัมนัคนผดิเอง ฉนักระทาํทุกส่ิงอยา่งเหมือน
อนัธพาลมนัเป็นความผดิฉนั ฉนัเสียใจจริง ๆ และทั้งหมดน้ีฉนัตอ้ง
ขอบคุณพี่ใหญ่มาก ขอบคุณสาํหรับการกระทาํท่ีมีนํ้าใจของคุณ” 

ชายวยัรุ่นกล่าวอยา่งรวดเร็วโดยไม่เหลือทศันคติท่ีเห็นแก่ตวัและ
หยิง่ยโสเหมือนก่อนหนา้น้ีแมเ้พียงนอ้ย 

 



ตอนท่ี 34 ตระกูลศิลปะการต่อสู้โบราณ 

เม่ือมาถึงจุดน้ีชายชราและวยักลางคนกาํลงัมองดูชายวยัรุ่นท่ีฟ้ืนตวั
ข้ึนมาอยา่งต่ืนเตน้ 

พวกเขาไม่เคยคาดคิดเลยวา่ชายหนุ่มผูลึ้กลบัและแขง็แกร่งคนน้ีจะ
ยอมโยนเร่ืองบาดหมางท่ีมีก่อนหนา้ท้ิงและรักษาอาการบาดเจบ็
ใหแ้ก่พวกเขา 

ชายชราอดไม่ไดท่ี้จะมีความสุข เขารู้สึกโชคดีเก่ียวกบัทศันคติของ
เขาและการตดัสินใจท่ีชาญฉลาดเพื่อใหช้ายหนุ่มยกโทษและแสดง
ความจริงใจดว้ยเงิน 10 ลา้น 

“เสร็จแลว้ล่ะ” หวงัเสียนยนืข้ึนแลว้พดูกบัชายชรา 

เขามีความประทบัใจท่ีค่อนขา้งดีกบัชายชราและชายวยักลางคน เม่ือ
ตอนท่ีชายวยัรุ่นโจมตีเขา เขาทั้งสองกต็ะโกนใส่ชายวยัรุ่นทนัที
เพื่อใหเ้ขาหยดุ 

ต่อจากนั้นชายชรากข็อโทษดว้ยความจริงใจ ในขณะนั้นหวงัเสียนก็
ไดย้กโทษใหพ้วกเขาแลว้ถึงจากไปในตอนนั้น 

แต่หลงัจากนั้นชายชรากม็อบเงินใหเ้ขา 10 ลา้นเหรียญ! น่ีคือเหตุผล
หลกัสาํหรับเขาท่ีจะช่วยรักษาอาการบาดเจบ็ของกลุ่มชายชรา 



“ขอบคุณนอ้งชาย” ชายชรา ซู เหลียนเจ้ิน ยกมือข้ึนคารวะหวงัเสียน
แลว้กล่าวขอบคุณ 

“ขอบคุณผูมี้อุปการคุณ” 

“ขอบคุณพี่ใหญ่” 

ชายวยักลางคนและชายวยัรุ่นยงัขอบคุณเขาอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่ชาย
วยัรุ่นคนนั้นอาจแก่กวา่หวงัเสียน แต่เขากย็งัคงเรียกหวงัเสียนใน
ฐานะพี่ใหญ่ 

ความแขง็แกร่งและความสามารถในดา้นการรักษาของหวงัเสียนทาํ
ใหเ้ขาเกรงกลวัและเคารพหวงัเสียนข้ึนมาทนัที 

“ไม่เป็นไรพวกคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลแลว้” หวงัเสียนโบกมือแลว้
พดูกบัชายชรา 

“นอ้งชาย หากจะพดูถึงค่ารักษาพยาบาลนั้นเทียบไม่ไดก้บัท่ีนอ้งชาย
รักษาใหฉ้นัเลย ฉนัรู้ดีถึงอาการบาดบาดเจบ็ของตวัเองซ่ึงตวัฉนัยงั
ไม่เคยคิดวา่จะสามารถรักษาตวัใหจ้นหายได ้หากมีส่ิงใดท่ีตระกลู ซู 
ของฉนัสามารถช่วยเหลือนอ้งชายได ้ไดโ้ปรดบอกเรา เราจะไม่
ปฏิเสธคุณเลย” ซู เหลียนเจ้ิน พดูดว้ยความจริงใจ 

หวงัเสียนมองไปท่ีชายชราและยิม้ เขาเปล่ียนนํ้าเสียงของเขาก่อน
ดาํเนินการต่อ “มีบางส่ิงท่ีผมอยากรู้อยากเห็นและตอ้งการถามผู ้
อาวโุส คุณช่วยบอกผมไดห้รือไม่” 



“ถา้ฉนัรู้อะไรมนัจะไม่มีความลบัสาํหรับนอ้งชายเลย” ชายชราตอบ
อยา่งรีบร้อน 

“เก่ียวกบัการบ่มเพาะและวชิายทุธ์ผูอ้าวโุสสามารถบอกรายละเอียด
กบัผมไดไ้หม” หวงัเสียนถามอยา่งสงสยั 

เขาไม่มีความรู้เก่ียวกบัศิลปะการต่อสูแ้ละพลงัภายในเลยอยา่งนอ้ย
เขาตอ้งการท่ีจะรู้วา่ยงัมีผูฝึ้กยทุธ์มากนอ้ยเพียงใดในปัจจุบนั 

“บ่มเพาะ?” ซู เหลียนเจ้ิน ตกใจเลก็นอ้ย อยา่งไรกต็ามเขากต็ั้งสติได้
อยา่งรวดเร็วและกล่าววา่ “วธีิการบ่มเพาะหรือเพาะปลูกเพื่อฝึกวชิา
ยทุธ์ในปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือศิลปะการต่อสูโ้บราณผูท่ี้กา้วเขา้
สู่โลกของศิลปะการต่อสูโ้บราณนั้นเป็นท่ีรู้จกักนัดีนั้นเราเรียกกนัวา่
นกัรบ ผูท่ี้ฝึกฝนจนถึงระดบันกัรบมีอยูป่ะปนกบัคนธรรมดาอยูไ่ม่
มากนกัในตวัเมือง นกัรบส่วนมากท่ีฝึกฝนกนันั้นจะมีหลกัใหญ่ ๆ 
อยูส่องอยา่งแบบคือ” 

“หน่ึงสืบทอดกนัมาในครอบครัวหรือคนในตระกลูเท่านั้นซ่ึงวชิา
ยทุธ์สาํหรับการบ่มเพาะและวชิาสาํหรับต่อสูน้ั้นเป็นทกัษะลบั
เฉพาะของคนในตระกลูเท่านั้น ท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่โบราณหรือ
ตั้งแต่สมยัสงคราม” 



“สองคือถ่ายทอดกนัแบบในระบบสาํนกัหรือนิกายซ่ึงกคื็อถ่ายทอด
วชิายทุธ์ต่าง ๆ ผา่นระบบศิษยแ์ละอาจารยแ์บบโบราณนั้นเอง” 

“แต่นกัรบในปัจจุบนักเ็ร่ิมถูกควบคุมและซ้ือตวัโดยบริษทัเงินทุน
ต่าง ๆ ซ่ึงทาํใหบ้างทีนกัรบ ไร้ระเบียบเหล่าน้ีจะสร้างความเดือดร้อน
ใหก้บัคนธรรมดาทัว่ไปอยา่งมาก” ชายชราหนัมองหวงัเสียนอยูค่รู่
หน่ึงแลว้กล่าวต่อ 

“ศิลปะการต่อสูส้ามารถแยกออกเป็นเกา้ระดบัผา่นการดูดซบัพลงั
ทางจิตวญิญาณ การดูดซบัพลงังานตอ้งผา่นการบ่มเพาะตามแนว
วชิายทุธ์ของแต่ละบุคคล เม่ือไปถึงระดบันกัรบขั้นหน่ึงกจ็ะสามารถ
เปิดเสน้ลมปราณในร่างกายไดแ้ต่การท่ีจะเปิดเสน้ลมปราณทัว่ทั้ง
ร่างกายนั้นจาํเป็นตอ้งเปิดจุดชีพจรก่อน ซ่ึงการเปิดจุดชีพจรไดห้น่ึง
จุดนั้นเราถือวา่นบัเป็นนกัรบระดบัขั้นท่ีหน่ึง 

เม่ือเปิดจุดชีพจรครบทั้งแปดจุดแลว้จะสามารถเช่ือมต่อกนัเป็นเสน้
ลมปราณหน่ึงสายเราจะเรียกระดบัน้ีวา่ระดบันกัรบขั้นเกา้ เม่ือถึงขั้น
ท่ีเกา้แลว้และสะสมพลงังานและดูดซบัพลงังานทางจิตวญิญาณ
เพียงพอและสมบูรณ์พวกเขาจะทะลางผา่นขั้นใหญ่ขั้นถดัไปซ่ึงถูก
เรียกวา่ “ขั้นกาํเนิดลมปราณ” ผูเ้ช่ียวชาญ ขั้นกาํเนิดลมปราณ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีแทจ้ริงของโลกน้ี ส่วนฉนั ซู เหลียนเจ้ิน ไม่ไดมี้พรสวรรค์



มากนกั ฉนัไดฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณโดยบงัเอิญเม่ือฉนัยงัเป็น
เดก็อยู ่ตอนน้ีฉนัอาย ุ85 ปีแลว้ฉนัอยูท่ี่นกัรบระดบั 6 เท่านั้นและเป็น
อนัดบัท่ีหา้ในเมืองเจียงเฉิงแห่งน้ี ดว้ยส่ิงน้ีทาํใหฉ้นัสามารถสนบัสนุน
และสร้างตระกลู ซู ของฉนัใหพ้อมีท่ียนืในเมืองแห่งน้ีได”้ 

“โอ.้.” หวงัเสียนพยกัหนา้และคิดอยา่งรอบคอบเม่ือไดย้นิส่ิงท่ีชายชรา
พดู โลกน้ีมนัลึกลบัมากและเขาจะไม่แปลกใจเลยถา้มีผูฝึ้กศิลปะการ
ต่อสูม้ากมายเป็นกองทพั 

“ลูกชายของฉนั ซู เจ่ียหวั มีความสามารถท่ีค่อนขา้งดีปัจจุบนัเขา
เป็นนกัรบขั้น 5 และ ซู จิง หลานชายของฉนัมีพรสวรรคดี์ท่ีสุดใน
ตระกลูเราเขาเป็นนกัรบระดบัท่ี 4” ชายชรากล่าวเสริม เขามองไปท่ี
หวงัเสียนและพดูต่อ “ดว้ยความแขง็แกร่งของนอ้งชายฉนักลวัวา่
อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นนกัรบระดบั 7 อยา่งแน่นอนคุณมีพรสวรรคอ์ยา่ง
น่าเหลือเช่ือจริง ๆ ทั้ง ๆ ท่ีอายเุพียงเท่าน้ี” 

ระดบันกัรบขั้น 7 หวงัเสียนตกใจเลก็นอ้ย ระดบัปัจจุบนัของเขามี
เพียงขั้นท่ีสาม 

อยา่งไรกต็ามระดบัขั้นท่ี 3 ของเขาเป็นระดบัขั้นของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ 
กล่าวอีกนยัคือหน่ึงเขาสามารถต่อสูก้บัผูฝึ้กยทุธ์ของมนุษยสู์งกวา่
เขาได ้4 ระดบัอยา่งสบาย ๆ  



“ในระดบันกัรบขั้น 4 สามารถหลบกระสุนในระยะไกลไดแ้ละนกัรบ
ระดบั 5 สามารถทนกระสุนปืนไดแ้มบ้าดเจบ็กจ็ะไม่ถึงแก่ความตาย
หากไม่โดนจุดสาํคญัหรือโดนระดมยงิใส่เม่ือถึงระดบั 6 กระสุน
ธรรมดาจะไม่เป็นภยัคุกคามอีกต่อไปท่ีระดบั 7 คุณสามารถมองเห็น
วถีิกระสุนไดเ้ลย” 

“มีเพียงการระดมยงิดว้ยปืนใหญ่หรือระเบิดเท่านั้นท่ีเป็นอนัตราย 
สาํหรับระดบั 8 และ 9 จะมีความแขง็แกร่งยิง่ข้ึนไปอีกอยา่งเท่าทว ี
เม่ือฝึกจนถึงขั้น ขั้นกาํเนิดลมปราณคนนั้นผูน้ั้นอาจเป็นถึงผูป้กครอง
ของภูมิภาคเลยกไ็ด”้ ซู เหลียนเจ้ิน อธิบายอยา่งชา้ ๆ  

หวงัเสียนพยกัหนา้และยิม้ 

“ขอบคุณสาํหรับขอ้มูลน้ีผมมีบางอยา่งท่ีตอ้งทาํในตอนน้ี ถา้งั้นผม
ขอตวักลบัไปก่อนนะ” 

“เอ่อ..เพื่อนตวันอ้ย ฉนัจะใหเ้จ่ียหวัไปส่งคุณกแ็ลว้กนั” ชายชราตอบ
อยา่งรีบร้อน 

“ไม่เป็นไรผมเรียกแทก็ซ่ีไวแ้ลว้” หวงัเสียนส่ายหวัและปฏิเสธ
ขอ้เสนอ 

“พี่ชายถา้งั้นผมจะไปส่งพี่เองรถของผมอยูท่ี่นัน่!” ซู จิง พดูข้ึนทนัที
และช้ีไปท่ีรถสปอร์ตของเขาท่ีจอดอยูข่า้ง ๆ  



“ใช่ นอ้งชายปล่อยใหเ้ส่ียวจิงไปส่งคุณมนัจะเร็วกวา่” ชายชรา
สนบัสนุน 

“อืม…ยงังั้นกไ็ด”้ หวงัเสียนเห็นรถแทก็ซ่ีขบัออกไปแลว้ดงันั้นเขา
จึงไม่ปฏิเสธในคร้ังน้ี 

“มาพี่ชายใหผ้มช่วยถือของไปไวใ้นรถให”้ 

ซู จิง กระตือรือร้นขณะท่ีเขาหยบิกุง้ขนาดใหญ่และปูท่ีดา้นขา้ง
ก่อนท่ีจะวิง่ไปท่ีรถสปอร์ตอยา่งรวดเร็วเพื่อเปิดประตูรถ 

หวงัเสียนพยกัหนา้กบั ซู จิง และนัง่ลงฝ่ังตรงขา้มคนขบั 

ซู จิง ยิม้และปิดประตูอยา่งระมดัระวงั 

“เส่ียวจิง!” เม่ือพวกเขากาํลงัออกรถไป ซู เหลียนเจ้ิน และชายวยั
กลางคนเดินเขา้มาและเรียกเขาไว ้

“ปู่ พอ่” ซู จิง เดินออกมาจากรถและถามอยา่งสงสยั 

“น่ีคือบตัรสมาชิกระดบัสูงสาํหรับ ซมัเมอร์ซนั รีสอร์ท ของเรานาํ
มนัมอบใหน้อ้งชายตวันอ้ย และเจา้ตอ้งปฏิบติัต่อเขาอยา่งดีน่ีอาจ
เป็นโอกาสสาํหรับตระกลู ซู ของเราจาํไว!้ ตระกลู ซู ของเรายงั
อ่อนแอมาก” ซู เหลียนเจ้ิน สัง่ ซู จิง อยา่งเขม้งวด 



“มัน่ใจไดเ้ลยท่านปู่ผมรู้วา่ผมตอ้งทาํอะไรและจะไม่มีปัญหาแน่นอน” 
ซู จิง พยกัหนา้อยา่งเคร่งขรึม 

“หืมม ดี  รีบไปส่งเขาเถอะ”ซู เหลียนเจ้ิน ตบบนไหล่ของเขาเบา ๆ  

“ครับ” ซู เหลียนเจ้ิน เขา้ไปในรถของเขาทนัที 

“พี่ชายคุณจะไปท่ีไหน” 

“มหาวทิยาลยั เจียงเฉิง” หวงัเสียนตอบพร้อมกบัยิม้เม่ือไดย้นิ ซู จิง 
เรียกเขาพ่ีชายใหญ่ เขาเห็นคราบเลือดบนเส้ือผา้ของ ซู จิง แลว้คิด
กบัตวัเอง 

“หรือวา่คนรวยพวกน้ีตอ้งโดนตีแลว้ถึงจะเช่ือง” 

“เอาล่ะพี่ชาย พี่เป็นนกัเรียนของ มหาลยัเจียงเฉิง งั้นเหรอผมกจ็บ
การศึกษาจากมหาวทิยาลยันั้นเหมือนกนั” ซู จิง กล่าวดว้ยใบหนา้ท่ี
ยิม้แยม้ เขาสตาร์ทรถและเห็นหวงัเสียนพยกัหนา้ เขาจึงหยบิบตัร
สมาชิกระดบัสูงสาํหรับตระกลูของซมัเมอร์ซนัรีสอร์ทท่ีปู่ของเขา
ส่งใหห้วงัเสียน 

“พี่ชายน่ีเป็นบตัรสมาชิกระดบัสูงสาํหรับคนในตระกลูของเราเท่านั้น
ถึงมีมนัได ้พี่ชายสามารถเพลิดเพลินกบับริการท่ีดีท่ีสุดในซมัเมอร์ 
ซนัรีสอร์ท ของเราได ้มนัฟรี ทุกอยา่งสาํหรับพี่ชาย หากพี่มีเวลา
สามารถพาเพื่อนมาดว้ยได”้ 



“บตัรสมาชิกครอบครัว” หวงัเสียนประหลาดใจท่ีเห็นการ์ดใบน้ี  

“ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ทเป็นธุรกิจของตระกลูนายงั้นรึ?” 

“ใช่ พี่ชายนอกจากน้ียงัมีโรงแรมนานาชาติซมัเมอร์ซนั ท่ีอยูใ่นใจ
กลางเมืองบตัรใบน้ียงัสามารถใชท่ี้นั้นไดด้ว้ยอีกเหมือนกนั” ซู จิง 
กล่าว 

จนถึงตอนน้ีตระกลู ซู ไดอ้อกบตัรดงักล่าวใหแ้ก่คนนอกตระกลู
เพียงสองใบเท่านั้น ผูท่ี้ครอบครองบตัรใบน้ีสามารถเพลิดเพลินกบั
บริการท่ีดีท่ีสุดในซมัเมอร์ซนัรีสอร์ทโดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ 
ตลอดไป 

ยิง่ไปกวา่นั้น “บตัรสมาชิกครอบครัว” เป็นการใหเ้กียรติสูงสุดของ
คนในตระกลูเพื่อแสดงถึงความสนิทสนมและสามารถช่วยให้
ระยะห่างระหวา่งพวกเขาสั้นลง 

“ไม่เป็นไร” หวงัเสียนกต็กตะลึงเลก็นอ้ยเขาไม่ไดค้าดหวงัวา่ตระกลู
คนพวกน้ี นั้นจะเป็นเจา้ของซมัเมอร์ซนัรีสอร์ทน่ีอธิบายไดว้า่ทาํไม
พวกเขาถึงไดใ้ชเ้งินชดเชย 10 ลา้นเหรียญอยา่งง่ายดาย 

“พี่ชายคุณ ช่วยยอมรับมนัเถอะครับ ผมทาํตามคาํสัง่ของปู่และพอ่
ของผม ไม่เช่นนั้นผมคงจะถูกพวกเขาจดัการแน่นอนเม่ือผมกลบัไป 
พี่ชายนึกวา่ช่วยผมเถอะนะนะ..นะ” 



ซู จิง หนักลบัมาทาํท่าทางอยา่งน่าสงสารน่าเวทนา 

“เฮย้ย..อะไรกนัวะ่!!” หวงัเสียนพดูไม่ออกเม่ือเห็นวา่เขาทาํท่าอยา่ง
นั้น 

“นายจะมาแสดงความน่ารัก น่าสงสารแบบน้ีไม่ไดน้ะโวย้ย!!น่ีมนั
แนวฮาเร็มนะเฟ้ยยย!!ไม่วาย” หวงัเสียนทาํหนา้เหวอ และแอบด่าใน
ใจ และยงัจะเรียกฉนัวา่ ‘พีช่าย’ อีกดว้ย 

 



ตอนท่ี 35 การตกลงและการปฏิเสธ 

“พี่ใหญ่ดูแลตวัเองดว้ย” 

ซู จิง ส่ง หวงัเสียนไปท่ีประตูมหาลยัและโบกมือใหเ้ขาอยา่ง
กระตือรือร้น 

หวงัเสียนพยกัหนา้ เขาห้ิวถุงกุง้มงักรและปูกลบัไปเขา้มหาลยัไป 

“เฮอ้อ!” ซูจิง ถอนหายใจเสียงดงัออกมาอยา่งโล่งอก เม่ือเขามองไป
ทางดา้นหลงัของ หวงัเสียนท่ีกาํลงัเดินหายลบัตาไป จากนั้นเขามอง
ไปท่ี โทรศพัทท่ี์เขาไดเ้พิ่มเพื่อนใน Wechat กบัหวงัเสียนไวแ้ลว้ 

ตุบบ! 

เม่ือหวงัเสียนกลบัมาถึงท่ีหอ้งของเขาเขากโ็ยนกุง้มงักรและปูลงใน
อ่าง จากนั้นเขาดูท่ีบตัรสมาชิกครอบครัวของซมัเมอร์ซนัรีสอร์ท 
และเช็คราคา 10 ลา้นหยวน 

“ฉนัจะเอาเช็คไปข้ึนเงินเขา้บญัชีไวก้บัธนาคารก่อนละกนั” 

เวลา 16.00 น. หวงัเสียนใส่บตัรสมาชิกครอบครัวไวใ้นกระเป๋า
สตางคข์องเขาและออกไปพร้อมกบัเช็ค 

เขาข่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลยข์องเขาไปยงัธนาคารท่ีใกลท่ี้สุด หลงัจาก
ฝากเช็คแลว้ยอดเงินคงเหลือของเขาทะลุ 20 ลา้น 



“ทาํไมนายมนัถึงเก่งอยา่งน้ีนะ หวงัเสียน รวยเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุ
ยงันอ้ย ๆ ดว้ยเงินมากกวา่ 20 ลา้นทั้งหล่อและรวยจริง ๆ แถมยงั
ฉลาดอีกดว้ยนะเน่ีย เฮอ้อออ..!” 

หวงัเสียนยิม้และพดูกบัตวัเองพลางโยนบตัรธนาคารของเขาข้ึน ๆ 
ลง ๆ ไปในอากาศราวกบัวา่เขาเป็นหนุ่มเพลยบ์อยมาดเท่ห์ ก่อนท่ี
เขาจะกลบัข้ึนรถมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยข์องเขาขบัออกไป 

จากนั้นเขากซ้ื็อเคร่ืองใชเ้คร่ืองครัวใหม่ซอสเคร่ืองปรุงต่าง ๆ ฯลฯ 
เม่ือเขาอยูท่ี่ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

หลงัจากเสร็จส้ินทุกอยา่งกผ็า่นไปแลว้ 5 โมงเยน็ หวงัเสียนหยบิ
โทรศพัทอ์อกมาและโทรเฟชทามเรียก กวนชูชิง 

“สวสัดีหวงัเสียน!” 

เม่ือไดรั้บเฟชทามจากหวงัเสียนกวนชูชิงผูซ่ึ้งกาํลงัรู้สึกหดหู่หลงัจาก
ท่ีคุยโทรศพัทก์บัพอ่ของเธอในก่อนหนา้น้ีกเ็ร่ิมอารมณ์ดีข้ึนมา 

“คืนน้ีคุณวา่งไหม? ผมมีกุง้มงักรและกปู็อีกสองสามชนิด อยาก
ทาํอาหารกลางแจง้บา้งไหม?” 

หวงัเสียนถามกวนชูชิงพร้อมดว้ยรอยยิม้ เม่ือวานตอนออกไปทาน
อาหารท่ีถนนโบราณ กวนชูชิง บอกกบัเขาวา่ตอ้งเล้ียงอาหารทะเล



เธอคืนเพราะวา่หวงัเสียนกินอาหารเยอะทาํใหเ้ธอตอ้งจ่ายค่าอาหาร
แพง 

“คืนน้ีเหรอ! มีกุง้มงักรตวัใหญ่ ๆ ดว้ยใช่มั้ย” กวนชู่ชิงยิม้แลว้ถาม
ออกมาเม่ือเธอไดย้นิคาํถามของหวงัเสียน ทาํใหด้วงตาของเธอสดใส
ข้ึนมา 

“แน่นอน ผมมีกุง้มงักรตวัใหญ่ ๆ และปูขนและปูทะเล แถมผมจะ
เปล่ียนเมนูใหคุ้ณแต่คงตอ้งรออีกสกัสองสามวนันบัจากน้ี” หวงั
เสียนหวัเราะเบา ๆ และตอบกลบั 

“เชอะ..แลว้ฉนัจะเกาะติดคุณเลยล่ะต่อจากน้ีไปฉนัจะไดกิ้นอาหาร
ชั้นเลิศระดบัหรูหราบ่อย ๆ ”  

กวนชูชิงไม่สามารถซ่อนรอยยิม้และความสุขของเธอไดซ่ึ้งมนั
แสดงออกทางใบหนา้ของเธอ 

“แน่นอนไม่มีปัญหางั้นมาท่ีลานบาร์บีคิว ท่ีเนินเขาตะวนัออกท่ีเดิม
นะเจอกนัหลงัเลิกงาน” หวงัเสียนพยกัหนา้ 

“โอเคร” กวนชูชิงพยกัหนา้และวางสายพร้อมกบัใบหนา้ท่ีเตม็ไป
ดว้ยรอยยิม้ขณะยงัถือโทรศพัทอ์ยู ่

“ชูชิง!” 



ทนัใดนั้นมีชายหนุ่มคนหน่ึงขดัจงัหวะจินตนาการของเธอ 

“อา้ว? หวัหนา้โจว!” กวนชูชิงหมุนตวัและเรียกช่ือออกมาอยา่ง
รวดเร็วเม่ือเธอเห็นชายหนุ่ม 

“จะมีการสงัสรรคเ์ลก็ ๆ ในคํ่าคืนน้ีมนัเป็นการเฉลิมฉลองการปิด
ดีลสินคา้ระหวา่งประเทศของแผนกเรา” ชายหนุ่มมองไปท่ีกวนชูชิง
พร้อมกบัแววตาแห่งความตอ้งการ 

“ห๊ะ…คืนน้ีฉนัไม่วา่งหวัหนา้โจวฉนัไม่คิดวา่ฉนัจะไปไดฉ้นัสญัญา
กบัเพื่อนไวว้า่จะทานขา้วดว้ยกนั!” 

กวนชูชิงตกใจเลก็นอ้ยและเธอส่ายหวัอยา่งรวดเร็วและปฏิเสธ เธอ
สญัญากบัหวงัเสียนไวแ้ลว้ 

“อา้ว..ทาํไมล่ะ?” ชายหนุ่มขมวดค้ิว “พวกเราแปดคนจากทีมงาน
ธุรกิจและทีมแปลจะมารวมตวักนัในคืนน้ีแมว้า่คุณจะเป็นพนกังาน
ชัว่คราว แต่กไ็ม่ควรพลาดเช่นกนั ไปเถอะ ชูชิง เราจะไปร้านอาหาร
ช่ือดงัชั้นหน่ึงท่ีอยูใ่กล ้ๆ น่ีเอง “ 

“แต่…” กวนชูชิงทาํหนา้ใจเม่ือเธอไดย้นิคาํพดูของเขา “แต่ฉนัสญัญา
กบัเพื่อนไวแ้ลว้ถา้ไม่ไป…” 



“คุณมีเพื่อนก่ีคนทาํไมไม่ชวนเพื่อนคุณมาดว้ยกนัละพวกเราทุกคน
เป็นวยัรุ่นอยูน่่าจะเขา้กนัไดง่้ายข้ึน”ชายหนุ่มกล่าวหลงัจากสงัเกต 
เห็นการแสดงออกของกวนชูชิง 

“แค่คนเดียว แต่…” กวนชูชิงยน่ค้ิวของเธอชิดกนัขณะท่ีเธอค่อนขา้ง
ลงัเล 

“ไม่ตอ้งกงัวลหรอกชวนมากินขา้วดว้ยกนัคุณเป็นนกัศึกษาท่ีมหาลยั 
เจียงเฉิง ผมอาจไปมหาลยัเพื่อรับสมคัรคนท่ีมีความสามารถในอนาคต
ตอนนั้นบางทีพวกเพื่อน ๆ คุณทุกคนอาจสามารถเขา้ร่วมทาํงานกบั
บริษทัเราไดก้ไ็ดน้ะ!” ชายหนุ่มโบกมือยิม้แลว้พดูอยา่งใจดี 

เม่ือเห็นทศันคติของเขากวนชูชิงกรู้็วา่มนัหกัหนา้เขาถา้เธอยงัคง
ปฏิเสธ ดงันั้นเธอจึงลงัเลและพยกัหนา้ “ฉนัจะถามเพื่อนของฉนั
ดูก่อน” 

“โอเคโทรหาเพื่อนของคุณ คุณไม่ควรจะพลาดการสงัสรรคใ์นคืน
น้ี!” ชายหนุ่มหวัเราะเบา ๆ ในขณะท่ีขยบัเน็คไทของเขาเบา ๆ  

“กไ็ด”้ กวนชูชิงพยกัหนา้ เธอหยบิโทรศพัทแ์ลว้เดินหลบออกไปท่ี
ดา้นขา้ง 

ชายหนุ่มลูบริมฝีปากของเขาเบา ๆ “จะดีกวา่ถา้เพื่อนของเธอเป็น
ผูห้ญิง แต่มนักไ็ม่สาํคญั วา่มนัจะเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิงหรอก” 



เขายิม้อยา่งมัน่ใจก่อนท่ีจะกลบัไปท่ีโตะ๊ทาํงานของเขา 

หวงัเสียนนึกสงสยัเม่ือเขาเห็นหมายเลขของกวนชูชิงทางโทรศพัท์
พวกเขาเพิ่งคุยกนัจบไปเม่ือไม่นานมาน้ี 

“ทาํไมคุณโทรมาอีกล่ะ” เขาถาม 

“หวงัเสียนมีการชุมนุมสงัสรรคก์บัเพื่อนร่วมงานคืนน้ีหวัหนา้ของ
ฉนัตอ้งการใหฉ้นัไปไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึน” กวนชูชิงกล่าว ก่อนท่ี
หวงัเสียนจะพดูอะไรเธอกพ็ดูอยา่งรวดเร็ววา่ “ฉนับอกหวัหนา้แลว้ 
แต่เขาขอใหฉ้นัพาเพื่อนมาดว้ยทาํไมนายไม่มาร่วมกบัเราดว้ยล่ะ?” 

“ผมคิดวา่มนัไม่สมควรนะ” หวงัเสียนตกใจเลก็นอ้ยกบัคาํชวนของ
เธอ จากนั้นเขากส่็ายหวัและปฏิเสธเธอ “น่ีเป็นการรวมกนัของเพื่อน
ร่วมงานใน บริษทั ของคุณมนัไม่เหมาะสมสาํหรับผมท่ีจะไป” 

“หวงัเสียนนายสามารถ…สามารถ...นายมาเพื่อฉนัไดไ้หม…ฉนัอยู่
ท่ีน่ีแค่สองวนัและฉนัไม่คุน้เคยกบัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ เลย
นอกจากน้ีฉนักก็ะวา่จะไม่ทาํงานท่ีน่ีนานเกินไป.. ถา้นายอยูท่ี่น่ีกบั
ฉนั..ฉนักส็ามารถคุยกบันายได…้กบัคนอ่ืนฉนัไม่รู้จะคุยอะไรและ
อีกอยา่งสถานท่ีนั้นอยูท่ี่ร้านอาหารชั้นหน่ึงใกล ้ๆ มหาลยัเราเอง…
นะนะนา้า.. ” กวนชูชิงลากคาํพดูสุดทา้ยของเธอออกมาดูเหมือนจะ
วงิวอนเขาอยา่งน่าสงสาร 



“โอว้.…” หวงัเสียนลงัเล แต่ในท่ีสุดเขากพ็ยกัหนา้ “กไ็ด.้.ตกลง” 

“ฮิฮิฮิ..ขอบคุณนะเม่ือฉนัไดรั้บเงินเดือนแลว้ฉนัจะเล้ียงขา้วนายดว้ย
ล่ะ”  

เม่ือไดย้นิวา่หวงัเสียนตกลงยนิยอมไปกวนชูชิงกมี็ความสุขมากและ
เธอกห็วัเราะคิกคกัข้ึนทนัที 

“ผมจะกินใหเ้งินคุณหมดเลย” หวงัเสียนกล่าวตอบพร้อมกบัยิม้ 
พวกเขานดัเวลากนัและวางสายโทรศพัท ์

“อยา่งมากฉนักเ็อาเงินไปดว้ย ถา้มีปัญหาอะไรฉนักกิ็นและจ่ายของ
ฉนัเองเพราะมนัเป็นการรวมตวัของเพื่อนร่วมงานของเธอ” 

หลงัจากหวงัเสียนวางโทรศพัทข์องเขากบักวนชูชิง เขาลว้งกระเป๋า
ของเขาและยกัไหล่เบา ๆ ตอนน้ีเขามีเงินในบตัรมากกวา่ 20 ลา้นเขา
จึงมีความมัน่ใจไม่วา่จะไปท่ีไหน 

ซ่าา!ซ่าา! 

หลงัจากนั้นเขาเทนํ้าใส่อ่างและเกบ็กุง้มงักรและปูไวแ้ลว้ เขาก็
เปล่ียนเส้ือผา้ แต่โทรศพัทข์องเขากส่็งเสียงดงัข้ึนอีกคร้ัง 

“หลาน ชิงเยว?่” หวงัเสียนเปิด Wechat ของเขาและรู้สึกตกใจเม่ือ
เห็นขอ้ความของเธอ  



“หลาน ชิงเยว ่ขอใหฉ้นัออกไปทานอาหารเยน็ดว้ย ดูเหมือนวา่ฉนั
จะเป็นท่ีตอ้งการของสาว ๆ ซะจริง ๆ เลย ทาํไมฉนัตอ้งเกิดมาหล่อ
ขนาดน้ีดว้ยนา้า!” 

…….(¬_¬)…… 

เขาสมัผสัใบหนา้ของเขาในขณะท่ีเขาพดูกบัตวัเอง อยา่งไรกต็ามเขา
ปฏิเสธเธอและตอบเธอไป “คืนน้ีผมนดัทานขา้วเยน็กบัเพื่อนไวแ้ลว้
ขอโทษทีนะเอาไวค้ราวหนา้ละกนั!” 

ในขณะเดียวกนั หลาน ชิงเยว ่กต็กใจเลก็นอ้ยเม่ือเธอนัง่อยูบ่นโซฟา
ในวลิล่าสุดหรู น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเธอชวนผูช้ายออกไปทานอาหารคํ่า 
ขณะท่ีเธอนึกภาพคนท่ีกอดเธอในวนัท่ีอนัตรายท่ีสุดในชีวติเธอ เธอ
กต็ั้งตารอคาํตอบและรู้สึกเป็นกงัวล 

ดงันั้นเม่ือเสียงการแจง้เตือนดงัข้ึนเธอจึงรีบตรวจสอบอยา่งรวดเร็ว 

“ถูกปฏิเสธ เขาปฏิเสธฉนัจริง ๆ ดว้ย ” หลาน ชิงเยว ่งงงนัเม่ือเธอ
มองดูขอ้ความ เธอรู้สึกถึงบางส่ิงท่ีแปลก ๆ ในหวัใจมนัค่อนขา้ง
สบัสนและอึดอดัอยา่งมากภายในตวัเธอ 

เธอไม่ไดค้าดหวงัวา่เธอจะถูกปฏิเสธในคร้ังแรกท่ีเธอถามผูช้ายเพื่อ
ออกไปทานอาหารเยน็ 



ตอนท่ี 36 ฉันจะซื้อ 

บรูมมม! บรูมมม! 

หวงัเสียนข่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยเ์พื่อไปร้านอาหาร ชั้นหน่ึง 

อยา่งไรกต็ามเขาไม่ทราบวา่การปฏิเสธของตวัเองทาํใหเ้กิดผลกระทบ
คร้ังใหญ่เป็นอยา่งมากต่อผูห้ญิงท่ีมีเกียรติและเยอืกเยน็คนหน่ึง 

“ยนิดีตอ้นรับค่ะ” 

เม่ือเขาเขา้ไปในร้านอาหารระดบัเฟิร์สคลาสพนกังานสองคนท่ี
ทางเขา้กพ็ดูจาตอ้นรับอยา่งนอบนอ้ม 

“คุณลูกคา้นัง่ก่ีท่ีคะ?” พนกังานเสิร์ฟเดินมาถาม 

“ผมกาํลงัรอเพื่อนอยูค่รับ” หวงัเสียนพดูกบัพนกังานเสิร์ฟ 

“ทราบแลว้ค่ะไดโ้ปรดรอท่ีน่ีนะคะฉนัจะนาํนํ้าชามาใหค่้ะ” 

พนกังานเสิร์ฟไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีและช้ีไปท่ีโซฟาท่ีเป็นมุม
สาํหรับใหลู้กคา้ไดผ้กัผอ่น หรือรอกลุ่มเพื่อน หลงัจากนั้นเธอกไ็ป
รินนํ้าชานาํมาส่งใหเ้ขาหน่ึงถว้ย 

หวงัเสียนพยกัหนา้และนัง่ดา้นขา้ง เขาหยบิโทรศพัทมื์อถือออกมา
และเร่ิมเล่นในขณะท่ีรอกวนซู่ชิงท่ีจะมาถึง 



แป๊ะ! แป๊ะ! แป๊ะ! แป๊ะ! (เสียงตบมือ) 

“ผูอ้าํนวยการหล่ีอยูท่ี่ไหน” 

ในขณะนั้นคนกลุ่มหน่ึงปรากฏตวัข้ึนท่ีทางเขา้ ชายหนุ่มคนหน่ึง
คาบบุหร่ีในปากพร้อมกบัถามคาํถามกบัพนกังานเสิร์ฟ 

“พวกคุณคือใครคะคุณมีนดักบัผูอ้าํนวยการหล่ีหรือคะ?” เสียงของ
พนกังานตอ้นรับค่อนขา้งตึงเครียดแต่กย็งัคงมีความสุภาพต่อกลุ่ม
ชายส่ีคนท่ีเดินเขา้มา 

“ผูอ้าํนวยการหล่ีเป็นคนท่ีนดักบัเรามากกวา่เขาอยูท่ี่ไหน” ชายหนุ่ม
ตอบ พร้อมกบัทาํสายตาเจา้ชูแ้ละลามกใส่พนกังานสาวสวยท่ียนื
ตอ้นรับอยูห่นา้ประตู 

“ขาวอวบทั้งคู่เลย..น่า…จริง ๆ” 

พนกังานสาวทั้งคู่ขมวดค้ิว 

“ผูอ้าํนวยการโจว! พวกคุณมาตรงน้ีดีกวา่! พื้นท่ีในสาํนกังานมนัคบั
แคบไปหน่อยเราจะนัง่ท่ีน่ีกนั?” 

ในขณะน้ีนั้นผูอ้าํนวยการหล่ีเดินออกจากหอ้งเลก็ดา้นในหลงัโตะ๊
แคชเชียร์ และมีชายวยักลางคนติดตามเขาและเดินมาพร้อมกนั 



เม่ือไดย้นิเสียงของผูอ้าํนวยการหล่ีปากของหวงัเสียนกมี็รอยยิม้
เลก็นอ้ยเขาหนัความสนใจไปทางเสียงนั้นทนัที 

ในขณะน้ีผูอ้าํนวยการหล่ีไม่ไดดู้ร่าเริงเหมือนในตอนเชา้อีกต่อไป 
ในความเป็นจริงเขาดูซีดเซียวเลก็นอ้ยและดูเหน่ือยลา้ 

ชายวยักลางคนขา้ง ๆ เขากดู็ไม่ดีเช่นกนั 

“โอ.้.ผูอ้าํนวยการหล่ีคุณดูไม่ดีเลยนะ ฮ่ีฮ่ีฮ่ี” ชายหนุ่มมองผูอ้าํนวยการ 
หล่ีเห็นไดช้ดัวา่เขาตั้งใจลอ้เลียน 

“ฉนัเป็นไขเ้ม่ือเชา้น้ีและรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ” ผูอ้าํนวยการหล่ี
เดินตรงเขา้ไปและเชิญพวกเขาเขา้ไปในร้าน 

“ฮิฮิ” ชายหนุ่มยิม้และหวัเราะเบา ๆ และเดินตามผูอ้าํนวยการหล่ีไป 

ชายอีกสามคนท่ีมากบัเขาพวกเขากเ็ดิยตามไปดว้ยเช่นกนั 

ท่ีโซฟาในพื้นท่ีรับแขกไม่ไกลจากท่ีหวงัเสียนนัง่อยู ่กลุ่มชายหนุ่ม
มองไปท่ีผูอ้าํนวยการหล่ีและพดูวา่ 

“ผมแปลกใจจริง ๆ ท่ีไดรั้บการติดต่อจากผูอ้าํนวยการหล่ี หลงัจาก
หน่ึงเดือนท่ีแลว้ท่ีผมเชิญคุณมางานเล้ียงและขอซ้ือร้านอาหารของ
คุณอยา่งไรกต็ามคุณปฏิเสธในตอนนั้น แลว้ตอนน้ี…คุณเปล่ียนใจ
แลว้ใช่ไหม? “ 



“ใช่ฉนัเปล่ียนใจแลว้ฉนัมีแผนธุรกิจอ่ืนท่ีดีกวา่ในการทาํร้านอาหาร
ดงันั้นฉนัจึงเตรียมท่ีจะขายร้านอาหารชั้นหน่ึงแห่งน้ี” 

ผูอ้าํนวยการหล่ีนัง่ท่ีดา้นขา้งยกถว้ยนํ้าชาท่ีบริกรเสิร์ฟและฝืนใหมี้
รอยยิม้จาง ๆ  

“โอว้..จริงงั้นรึ ถา้งั้นในกรณีน้ีผูอ้าํนวยการหล่ีตอ้งการขายใหฉ้นั
เท่าไหร่หล่ะ” ขอบปากของชายหนุ่มนั้นโคง้ข้ึน เขาเอนหลงับน
โซฟาและดูเหมือนจะเห็นวา่น่ีเป็นเร่ืองตลก 

“เท่ากบัขอ้เสนอก่อนหนา้ของผูอ้าํนวยการโจว 23 ลา้นหยวน!” 
ผูอ้าํนวยการหล่ีมองท่ีเขาแลว้พดู 

“อะไรนะ 23 ลา้น?” ชายหนุ่มแสร้งทาํเป็นตกใจ “ผูอ้าํนวยการหล่ี
ขอ้เสนอ 23 ลา้น คือของวนันั้น วนัท่ีผมไปขอเสนอซ้ือกบัคุณเอง
ราคายอ่มสูง ส่วนวนัน้ีคุณมาหาผมเพื่อท่ีจะขายมนัราคาจะยงัคงเป็น 
23 ลา้นหยวนไดอ้ยา่งไร” 

“ยิง่กวา่นั้น…” ชายหนุ่มหยดุและมองดูผูอ้าํนวยการหล่ีอยา่งเยน็ชา 
“ในตอนนั้นผมตอ้งการซ้ือสถานท่ีแห่งน้ี แต่ผูอ้าํนวยการล่ีไม่เตม็ใจ
ท่ีจะขายผมเลยเพิง่ซ้ือร้านอาหารท่ีห่างเพียงไม่ก่ีกา้วจากท่ีน่ีและกาํลงั
ตกแต่งปรับปรุงมนัอยู ่ผมยงัคงคิดตั้งใจจะแข่งขนัทาํร้านอาหารกบั
คุณโดยตรงในอนาคต! “ 



เม่ือไดย้นิชายหนุ่ม การแสดงออกของผูอ้าํนวยการหล่ีเปล่ียนไป
อยา่งน่ากลวั เขาตอบอยา่งเฉียบขาด 

“ร้านอาหารระดบัเฟิร์สคลาสของฉนัก่อตั้งและมีฐานลูกคา้มาประมาณ
หา้ถึงหกปีแลว้และช่ือเสียงของมนักแ็พร่กระจายไปทัว่ เจียงเฉิง 
แมว้า่คุณตอ้งการท่ีจะแข่งขนักบัฉนัโดยตรงเรากไ็ม่กลวัตราบใดท่ี
ฉนัและร้านอาหารชั้นหน่ึงยงัคงอยู ่ร้านอาหารของคุณไม่มีทางมี
ลูกคา้เขา้ไปกินอยา่งแน่นอน! “ 

“ผูอ้าํนวยการหล่ี … ส่ิงท่ีคุณกาํลงัพดูคือผมไม่ควรเปิดร้านอาหาร
ใกล ้ๆ ท่ีน่ีใช่ไหมแต่ควรซ้ือร้านอาหารเพื่อทาํต่อจากคุณงั้นเหรอ? 
ผมใชจ่้ายไปแลว้กวา่ 10 ลา้นหยวนและควรใชเ้งินเพือ่ซ้ือร้านอาหาร
ของคุณเพิ่มดว้ยงั้นเหรอ” ชายหนุ่มมองเขาดว้ยสายตาเหยยีดหยาม 

“ท่ีคุณจ่ายไป 10 ลา้นเพราะคุณซ้ืออาคาร ฉนัเช่ือวา่ค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงใหม่รวมถึงการซ้ืออุปกรณ์และหาคนงานเพื่อทาํธุรกิจ
ร้านอาหารของคุณจะเป็นเร่ืองใหญ่และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มอีกไม่ตํ่ากวา่ 
2 เท่า!” 

ผูอ้าํนวยการหล่ีตอบดว้ยสีหนา้บูดบ้ึง 

“ฮิฮิ..” ชายหนุ่มหวัเราะอีกคร้ัง เขาจอ้งท่ีผูอ้าํนวยการหล่ีและตอบวา่ 



“คุณหล่ีเน่ืองจากผมตดัสินใจท่ีจะทาํมนัไปแลว้ผมไม่กลวัร้านอาหาร
ระดบัเฟิร์สคลาสของคุณ มนัยงัคงมีความไม่แน่นอนวา่ใครจะชนะ
ในท่ีสุดน้ี แต่ผมรับประกนัไดว้า่การสูญเสียลูกคา้ของคุณกจ็ะรุนแรง
อยา่งแน่นอน” 

“หากตอนน้ีคุณยงัตอ้งการจะขายร้านอาหารชั้นหน่ึง…ราคาท่ีผมให้
ไดคื้อ 15 ลา้นถา้คุณตอ้งการจะขายมนัผมจะซ้ือแต่ถา้คุณไม่เตม็ใจ
เรากม็าดูกนัวา่มนัจะเป็นอยา่งไร” 

“15 ลา้นหยวนเป็นไปไม่ไดแ้ค่เพียงเฉพาะอาคารอยา่งเดียวกมี็ราคา
ค่า 10 ลา้นแลว้นั้นมนัเหมือนคุณขอใหฉ้นัขายร้านอาหารใหคุ้ณดว้ย
เงิน 3 ลา้นหยวนแค่นั้นงั้นรึ” 

เม่ือผูอ้าํนวยการหล่ีไดย้นิคาํตอบของชายหนุ่มเขากต็ะโกนเสียงดงั
และใบหนา้ของเขากด็าํมืด 

“อืม..กไ็ดม้ากท่ีสุดคือ 15 ลา้นหยวนถา้คุณตอ้งการขายกข็ายถา้คุณ
จะไม่ตกลงคุณกส็ามารถไปขายใหค้นอ่ืนได”้ ชายหนุ่มนัง่ท่ีนัน่
อยา่งมัน่ใจ 

“ตอนน้ีดว้ยโปรโมชัน่ของร้านอาหารศาลามงักรของผม ต่อใหคุ้ณ
ขายใหค้นอ่ืนทาํร้านอาหาร คนอ่ืนกไ็ม่มีใครกลา้แข่งลดราคาแข่ง



กบัผม และแน่นอนคนอ่ืนกไ็ม่มีใครซ้ือร้านอาหารของคุณเกินกวา่ 
15 ลา้นท่ีผมใหคุ้ณแน่” 

เม่ือไดย้นิส่ิงท่ีเขาพดูผูอ้าํนวยการกล่ีหนา้แดงดว้ยความโกรธ อยา่งท่ี
ชายหนุ่มพดูกาํไรของร้านอาหารของเขาในแต่ละปีนั้นมีเพียงส่ีถึง
หา้ลา้นเท่านั้นในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา และราคาท่ีขอมากกวา่ 20 ลา้น
นั้นถือสูงทีเดียว และท่ีสาํคญัถนนสายน้ีมีมีร้านอาหารท่ีเป็นคู่แข่งท่ี
แขง็แกร่งและทรงพลงั 

นายหนุ่มแห่ง “เจียงไห่โอเช่ียนฟิชช่ิงกรุ๊ปดรากอ้นซี” กลุ่มการคา้
ชาวประมงจะเขา้สู่ธุรกิจการทาํอาหาร เขายอ่มไดเ้ปรียบทางดา้น
ทรัพยากรและวตัถุดิบทางทะเลซ่ึงเขาจะสามารถหาอาหารทะเลได้
ทุกชนิด 

นอกจากน้ีชายหนุ่มคนน้ียงัยนิดีท่ีจะใชเ้งินและมีความกลา้ท่ีจะ
แข่งขนักบั ร้านอาหารของเขาอีกดว้ย แมว้า่เป็นเขาเองกไ็ม่แน่ใจวา่
จะชนะ ซ่ึงไม่ตอ้งพดูถึงผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีจะซ้ือร้านอาหารทาํ
ต่อจากเขาคงตอ้งคิดอีกหลาย ๆ รอบเป็นแน่ 

มนัคงเป็นไปไม่ไดท่ี้เขาจะขายร้านอาหารของเขาในราคา 20 ลา้น 
แต่กย็งัมีความเป็นไปไดท่ี้จะขายในราคา 17-18 ลา้นหยวน 

แต่ราคาท่ีชายหนุ่มยนิดีท่ีจะซ้ือต่อเขาในราคา 15 ลา้นนั้นมนัทาํให้
เขารู้สึกขุ่นเคืองมากจริง ๆ  



การแสดงออกของผูอ้าํนวยการหล่ีเปล่ียนไปอยา่งต่อเน่ือง เขากาํลงั
พิจารณาทางเลือกทั้งหมดของเขาและเหตุการณ์น้ีในวนัน้ีกท็าํใหเ้ขา
ถึงทางตนั 

ปลาทั้งหมดในฟาร์มปลาของเขาหายไปโดยไม่มีเหตุผล ปลาท่ีมี
มูลค่าหลายสิบลา้นเพิ่งหายไปในอากาศ! 

ในขณะน้ีเขาตอ้งคืนเงินกูธ้นาคารโดยเร็วท่ีสุด มิฉะนั้นบา้นท่ีเขา
จาํนองเอาไวอ้าจถูกยดึโดยธนาคารได ้

ตวัเลือกเดียวท่ีเขามีคือการขายร้านอาหารชั้นหน่ึง 

เขาไม่มีทางเลือกอ่ืน! 

ชายหนุ่มนัง่ท่ีนัน่อยา่งมัน่ใจและพดูกบัผูอ้าํนวยการล่ี “ผมสามารถ
ใหเ้งินแก่คุณตราบไดใ้นทนัทีเม่ือใดท่ีคุณยนิดีท่ีจะขายเงิน 15 ลา้น
หยวนจะถูกโอนเขา้บญัชีของคุณทนัทีคุณควรรู้วา่มีคนไม่มากนกัท่ี
สามารถ ออกมาพร้อมกบัเงินสดมากมายในการลงทุนแบบน้ี” 

“ผูอ้าํนวยการหล่ีมนัจะดีกวา่ถา้คุณขายร้านอาหารชั้นหน่ึงใหเ้รา ผูท่ี้
จะซ้ือนั้นเขากค็งรู้กนัอยูแ่ลว้วา่ผลกาํไรนั้นมนัจะไม่มากถา้ตอ้งแข่งขนั
กบัร้านอาหารของเรา เพราะฉะนั้นผมคิดวา่คงไม่มีใครมาซ้ือร้าน 
อาหารของคุณ” 



เดก็หนุ่มอาย ุ18-19 ปีท่ีนัง่อยูข่า้ง ๆ ชายหนุ่มพดูอยา่งต่ืนเตน้ เขายก
ขาข้ึนมานัง่ไขวห่า้งอยา่งอวดดี และเขากม็องไปท่ีหวงัเสียนซ่ึงน่าจะ
ฟังการสนทนาของพวกเขาอยูใ่กล ้ๆ เขาหวัเราะและพดูข้ึนทนัที 

“คุณเห็นดว้ยกบัผมไหมเพือ่น ถา้เป็นคุณคุณจะซ้ือท่ีน่ีไหมถา้คุณมี
เงิน 15 ลา้นหยวน” 

เดก็หนุ่มยิม้อยา่งมีความสุข เขาจะเขา้เป็นนกัศึกษาปีแรกในปีน้ี 

เม่ือมหาลยัเปิดใหม่และนกัศึกษาท่ีเขา้มาท่ีมหาลยัเจียงเฉิง ดว้ย
ร้านอาหารของพี่ชายของเขาอยูท่ี่น่ีและมนักเ็ป็นร้านท่ีหรูหราท่ีสุด
ในละแวกน้ีมนัจะเป็นส่ิงท่ียอดเยีย่มสาํหรับเขาเม่ือเขาพาเพื่อนร่วม
ชั้นมาเพื่อโออ้วดพวกเขา แค่คิดเก่ียวกบัมนักท็าํใหเ้ขาต่ืนเตน้มาก
แลว้ 

“ใช่ ฉนัจะซ้ือ” 

คาํสามคาํท่ีค่อนขา้งดงัและชดัเจนจากดา้นขา้ง 

ทนัใดนั้นเดก็หนุ่มสะดุง้เลก็นอ้ย เขาเห็นวา่หวงัเสียนมองมาอยา่ง
จริงจงัและตกตะลึงในทนัที หลงัจากนั้นเขากห็วัเราะเสียงดงัวา่ 

“ฮ่าฮ่า เพื่อนของฉนัคุณจะซ้ืองั้นเหรอคุณสามารถซ้ือไดจ้ริง ๆ งั้น
เหรอ คุณสามารถทาํอะไรกไ็ดแ้มก้ระทัง่ครองโลกแต่มนัตอ้งอยูใ่น



จินตนาการของคุณไม่ตอ้งพดูมนัออกมา ฮ่าฮ่า!” เดก็หนุ่มหวัเราะ
พร้อมเอาน้ิวเคาะท่ีหวัตวัเองเบา ๆ  

“ผูอ้าํนวยการหล่ีคุณคิดวา่เป็นยงัไงถา้ผมจะเสนอราคาท่ี 16 ลา้น
หยวน” 

หวงัเสียนมองเดก็หนุ่มอยา่งไม่แยแสและหยบิบตัรแพลทินมัจาก
ธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีนข้ึนมา จะตอ้งมีเงินฝากมากกวา่ 5 
ลา้นเพื่อท่ีจะไดรั้บบตัรดงักล่าว แมว้า่บตัรใบน้ีอาจจะไม่ไดมี้มูลค่า 
16 ลา้นหยวน แต่กย็งัคงเป็นสญัลกัษณ์ของความแขง็แกร่งทาง
การเงิน! 



ตอนท่ี 37 พร้อมเสมอทุกทีทุ่กเวลา 

เม่ือเดก็หนุ่มเห็นหวงัเสียนนาํบตัรแพลทินมัของธนาคารออกมาเขา
กต็กตะลึงดวงตาของเขาเตม็ไปดว้ยความเหลือเช่ือ 

ผูค้นรอบขา้งรวมถึงผูอ้าํนวยการหล่ีมองไปท่ีหวงัเสียนดว้ยความ
ประหลาดใจ 

“เงินในบตัรของผมมีมากกวา่ 16 ลา้น ผมจะซ้ือร้านอาหารชั้นหน่ึง
ของคุณ คุณคิดวา่ไงผูอ้าํนวยการหล่ี” หวงัเสียนถามผูอ้าํนวยการหล่ี
พร้อมดว้ยรอยยิม้ 

ก่อนหนา้น้ีหวงัเสียนไดย้นิส่ิงท่ีพวกเขาคุยกนัทั้งหมด ทนัทีท่ีเขาได้
ยนิวา่ผูอ้าํนวยการหล่ีจะขายร้านอาหารชั้นหน่ึง เขาสนใจข้ึนมาทนัที 

ปัจจุบนัเขามีเงินท่ีหาไดจ้ากวธีิพิเศษ เท่านั้นซ่ึงมนัไม่ใช่แหล่งรายได้
ท่ีมัน่คง 

หากแต่เขาซ้ือร้านอาหารชั้นหน่ึงเขาจะสามารถมีอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น
ของตวัเองและหากตวัเขาเกิดอบัโชคในชีวติข้ึนมาเขากย็งัสามารถ
บริหารร้านอาหารของตวัเองไดใ้นอนาคต 

ยิง่ไปกวา่นั้นเขามีขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งมากในการหาวตัถุดิบทางทะเล
เขา้มาในร้านอาหารของเขา 



บางทีเขาอาจจะไม่ตอ้งเสียเวลาท่ีจะตอ้งไปจบัสตัวท์ะเลดว้ยเอง แต่
เขาสามารถสัง่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจากวงัมงักรของเขาจดัการแทนได ้

เม่ือเขามีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากข้ึน ถึงตอนนั้นการจดัการกบัวตัถุดิบ
จาํพวกอาหารทะเลของเขาแทบจะไม่มีตน้ทุนเลย 

ร้านอาหารเพียงแค่ตอ้งจ่ายค่าจา้งพนกังานและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นอ่ืน ๆ 
เท่านั้น 

ธุรกิจของเขาจะไม่มีคาํวา่ขาดทุน แต่สามารถทาํกาํไรได ้100% แทน 

หวงัเสียนตอ้งการรอจนกวา่พวกเขาจะคุยกนัเสร็จและออกไปก่อน เขา
จึงจะเขา้ไปคุยกบัผูอ้าํนวยการหล่ี แต่ใครจะรู้วา่เดก็หนุ่มท่ีอยูข่า้ง ๆ 
เขาจะรู้ใจและใหค้วามช่วยเหลือเขาแบบน้ี? เขาช่างเป็นคนดีจริง ๆ ! 

“16 ลา้นคุณมีมนัจริง ๆ งั้นเหรอ?” เดก็หนุ่มช้ีไปท่ีหวงัเสียนดว้ย
ความไม่อยากจะเช่ือและถามดว้ยเสียงสัน่ 

เดก็หนุ่มคนตรงหนา้เขาน้ีเขายงัเดก็พอ ๆ กบัตวัเขาเอง แต่เขาสามารถ
ใชจ่้ายเงินมากกวา่ 16 ลา้นหยวนเพื่อท่ีจะซ้ือร้านอาหาร มนัจะเป็นไป
ไดอ้ยา่งไร … 

หวงัเสียนมองไปท่ีเดก็หนุ่มก่อนท่ีเขาจะจอ้งมองไปท่ีผูอ้าํนวยการหล่ี 



“คุณ..”ผูอ้าํนวยการหล่ีเห็นหวงัเสียนและจาํเขาได ้เขาถามดว้ยสี
หนา้อนัสบัสน “คุณตอ้งการจะซ้ือร้านอาหารของผมจริงเหรอ?” 

“แน่นอนผมจะไม่ลอ้เล่นเม่ือมนัเก่ียวขอ้งกบัเงินหลายลา้น ดว้ยเงิน
16 ลา้นหยวนคุณจะขายหรือไม่หากคุณจะขายเราสามารถเซ็นสญัญา
และชาํระเงินไดใ้นวนัพรุ่งน้ี” หวงัเสียนพดูคุยพร้อมพยกัหนา้อยา่ง
จริงจงั 

ใบหนา้ของผูอ้าํนวยการหล่ีเปล่ียนไปและดวงตาของเขามองไปท่ี
หวงัเสียนอยา่งพิจารณา 

ในเวลาน้ีชายหนุ่มคนเป็นพี่จอ้งมองไปท่ีหวงัเสียน “น่ีนอ้งชาย นาย
แน่ใจยงังั้นเหรอวา่ตอ้งการซ้ือภตัตาคารชั้นหน่ึงแห่งน้ี? ลองคิดใหม่
อีกคร้ังดีกวา่ไหม” 

“มนัข้ึนอยูก่บัวา่ราคามนัจะแพงเกินไปไหม ผมจะไม่ซ้ือถา้มนัมาก
เกินกวา่ 16 ลา้น คุณตอ้งการเพิ่มราคาหรือเปล่าล่ะ” หวงัเสียนยิม้ให้
ชายหนุ่ม 

โครมมม! 

ชายหนุ่มทุบโตะ๊เสียงดงัสนัน่ 



“ฉนัวา่นายลองคิดดูอีกคร้ังจะดีกวา่หากนายตอ้งการท่ีจะซ้ือร้านอาหาร
น้ีกเ็ท่ากบันายกาํลงัทา้ทาย สวนอาหารศาลามงักร เม่ือถึงเวลานั้น
อยา่ร้องไหห้าแม่และรีบลม้ละลายไปก่อนซะล่ะ” 

หวงัเสียนจิบนํ้าชาแลว้วางอยา่งชา้ ๆ ลงบนโตะ๊และพดูอยา่งเฉยเมย
วา่ “ผมเป็นคนชอบความทา้ทายถา้มีคนตอ้งการจะสูก้บัผม ผมยนิดี
ตอ้นรับทุกคน แต่ใครจะแพแ้ลว้ร้องไหห้าแม่นั้น? ผมคิดวา่น่าจะ
ไม่ใช่ผม” 

“กดี็!!” 

ชายหนุ่มยนืข้ึนทนัที “ฉนันั้นสามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงเพราะนายอยากเล่นเกมส์ งั้นกม็าเล่นกนัเถอะเดก็นอ้ย นาย
มนักแ็ค่มือสมคัรเล่น” 

“ถา้ผมจดัการร้านน้ี…” หวงัเสียนค่อย ๆ ลุกข้ึนยนืชา้ ๆ “นายกจ็ะ
ไม่มีสิทธ์ิเป็นแมแ้ต่คู่แข่งของฉนั!!” 

“ครืนนนน” 

บรรยากาศรอบดา้นหนกัอ้ึงข้ึนทนัทีแรงกดดนัมหาศาลครอบคลุม
ไปทัว่บริเวณ อิทธิพลของราชนัยม์งักรส่งผลต่ออารมณ์ของเขา
ความเดือดพล่านของสายเลือดพุง่ข้ึนสูง คาํตอ้งหา้มสาํหรับเขาคือ
ผูใ้หก้าํเนิด 



จนบางทีเขาอยากจบัหนา้ไอห้มอน่ีกระแทกกบัพื้นแรง ๆ แต่เขารีบ
สกดักั้นอารมณ์ตวัเองไวท้นัที แต่สายตาสาดแสงประกายคมกลา้เยน็
ยะเยอืกยงัคงจอ้งมองไปทางชายหนุ่มดัง่สตัวร้์ายกระหายเลือดจอ้ง
มองอยูก่มิ็ปาน 

ชายหนุ่มกลืนนํ้าลายฝืด ๆ ลงคออยา่งยากลาํบากไม่กลา้แมจ้อ้งมอง
นยัน์ตาของหวงัเสียน 

“กะ..ก.็ด..ดีแลว้เราจะไดเ้ห็นดีกนั!” ชายหนุ่มหนัจอ้งมองแวบหน่ึง
แลว้รีบหลบสายตา แต่แววตาของเขาแสดงออกถึงความประสงคร้์าย
อยา่งชดัเจน 

“พร้อมเสมอทุกท่ีทุกเวลา” หวงัเสียนมองไปท่ีชายหนุ่มดว้ยรอยยิม้
เยน็ชา 

“ฮ่ึม..ฉะ..ผมจะทาํใหคุ้ณเสียใจในการตดัสินใจในคร้ังน้ี” 

ชายหนุ่มจากไปหลงัจากท่ีเขากล่าวคาํพดูท้ิงทา้ยไว ้ขณะท่ีเขาจอ้งมอง
ไปท่ีผูอ้าํนวยการหล่ีอยา่งเยน็ชา 

“นาย…คุณจะตอ้งเสียใจ!” เดก็หนุ่มคนนอ้งกล่าวและช้ีน้ิวไปท่ีหวงั
เสียน แลว้กระโดดออกวิง่ตามหลงัพี่ชายเขาไปเหมือนเดก็นอ้ยข้ีแพ้
กล่าวทา้ทายขณะร้องไหห้นีกลบับา้น 



หวงัเสียนเหลือบมองดูเขาดว้ยท่าทางเฉยเมยและไม่สนใจเขา ก่อนท่ี
เขาจะหนัไปหาทางผูอ้าํนวยการหล่ี 

คนอยา่งเดก็หนุ่มไม่เหมาะสมท่ีจะพดูกบัเขายกเวน้พี่ชายของเขา 

“นอ้งชายคุณตอ้งการซ้ือร้านอาหารชั้นหน่ึงดว้ยเงิน 16 ลา้นจริง ๆ 
งั้นหรือ?” 

ผูอ้าํนวยการหล่ีไม่ไดม้องไปท่ีกลุ่มคนหนุ่มท่ีเพิ่งเดินจากไป เขาถาม
หวงัเสียนเพื่อความแน่ใจอีกคร้ัง 

“แน่นอนสิชวัร์ 100%” หวงัเสียนพยกัหนา้ 

…….. ……. 

“ฮ่ึม…บดัซบ!” 

เม่ือชายหนุ่มเดินนาํออกมาจากภตัตาคารอาหารชั้นหน่ึงกรู้็สึกอบัอาย
เป็นอยา่งมากเหง่ือของเขายงัคงเปียกเตม็ฝ่ามือ ความรู้สึกเหมือนพึ่ง
ถูกปล่อยตวัจากโทษประหารชีวติ 

“พี่ใหญ่ไอห้มอนั้นยโสโอหงัมากเลยพี่เราจะปล่อยเขาไปแบบน้ี
ไม่ไดน้ะพี่” 

เดก็หนุ่มสบตากบัชายหนุ่มผูพ้ี่ดว้ยสีหนา้ขุ่นเคืองหลงัจากท่ีเขาเดิน
ออกจากภตัตาคารอาหารชั้นหน่ึง 



“เออ!!…ฉนัรู้หรอกน่า” ชายหนุ่มบอกปัดเขาดว้ยความหงุดหงิดรําคาญ 
ถา้นอ้งชายของเขาไม่ดนัโง่ไปถามยัว่โมโหผูช้ายคนนั้นเขากค็งไม่
แสดงความสนใจท่ีจะซ้ือภตัตาคารอาหารชั้นหน่ึง 

หากเขาสามารถซ้ือภตัตาคารอาหารชั้นหน่ึงแห่งน้ีไดใ้นราคา 15 ลา้น
มนัจะเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุดสาํหรับเขา และไม่มีความเส่ียงต่อธุรกิจ
อยา่งแน่นอนเพราะไม่มีคู่แข่งและจะสามารถทาํกาํไรไดอ้ยา่งมากมาย 

ตอนน้ีเขาตอ้งต่อสูแ้ละมีคู่แข่ง 

“อยา่งไรกต็ามร้านอาหารศาลามงักรไดท้าํการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย
แลว้เราจะสามารถเปิดธุรกิจไดใ้นไม่ชา้น้ีจนกวา่จะถึงตอนนั้น…” 

ชายหนุ่มแสดงออกอยา่งมืดมนเม่ือนึกถึงแรงกดดนัอนัหนกัหน่วง
และเยน็ยะเยอืกนัน่ เหมือนมีมือท่ีมองไม่เห็นมาบีบขมบัของเขา
เอาไว ้

“แค่รอดูฉนัจะปล่อยมนัไวก่้อนและทาํใหม้นัเสียใจท่ีคิดเป็นคู่แข่ง
ทางธุรกิจกบัฉนั…” 

…… 

“เราจะจดัการเก่ียวกบัการโอนกรรมสิทธ์ิในเวลา 9.00 น. ของวนั
พรุ่งน้ี” 



ยอ้นกลบัไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงผูอ้าํนวยการหล่ียิม้ใหห้วงัเสียน 
เขาพอใจท่ีจะขายร้านอาหารไดใ้นราคา 16 ลา้นหยวน 

“ตกลงวนัพรุ่งน้ีเวลา 09.00 น.” หวงัเสียนพยกัหนา้ 

“ฉนัจะใหพ้อ่ครัวไปเตรียมของก่อนแลว้เรามาทานอาหารเยน็ดว้ยกนั” 
ผูอ้าํนวยการหล่ีกล่าวขณะท่ีเขายนืข้ึน 

“ไม่เป็นไรผมกาํลงัรอเพื่อน” หวงัเสียนส่ายหวัพร้อมกบัยิม้ นอกเหนือ 
จากขอ้ตกลงทางธุรกิจน้ีเขาไม่มีความอยากใกลชิ้ดและพดูคุยกบั
ผูอ้าํนวยการหล่ีเลยแมแ้ต่นิดเดียว 

“อืม…ถา้อยา่งนั้นกท็านอาหารเยน็ใหอ้ร่อยนะครับ พรุ่งน้ีท่ีน่ีกจ็ะ
เป็นของคุณแลว้!” 

ทนัทีท่ีผูอ้าํนวยการหล่ีพดูจบเขากม็องไปท่ีร้านอาหารของเขาและ
ถอนหายใจออกมา เพราะเขาไม่แน่ใจวา่เขาจะไดก้ลบัมาอีกคร้ัง
เม่ือไหร่หลงัจากท่ีขายร้านอาหารแห่งน้ีไปแลว้ 

เขาเดินเขา้ไปในสาํนกังานท่ีดา้นหลงัโตะ๊แคชเชียร์เหมือนคนไร้
ชีวติชีวา เขาอาจจะไม่มีทางรู้เลยวา่คนท่ีทาํใหเ้ขาตกอยูใ่นชะตากรรม
อยา่งในปัจจุบนัน้ีคือคนท่ีอยูต่รงหนา้เขาเม่ือครู่ท่ีผา่นมา 

ทุกอยา่งตอ้งโทษการกระทาํและโชคชะตาของเขา 



ป๊ีบบบ! 

โทรศพัทข์อง หวงัเสียน ดงัข้ึนหลงัจากนั้นประมาณ 10 นาที 

“ชูชิง ผมรออยูท่ี่ดา้นรับรองแขกดา้นใน…” หวงัเสียนรับสายและ
บอกกบักวนชูชิง 

“หวงัเสียน” 

เม่ือเสียงของเขาพดูยงัไม่ทนัไดจ้บประโยคดีเขากไ็ดย้นิเสียงของ 
กวนชูชิง ดงัข้ึนท่ีประตู 

เธอยิม้และโบกมือใหเ้ขาพร้อมกบัเดินเขา้ไปหาเขาทนัที 

หวงัเสียนมองไปพร้อมโบกมือและยิม้รับแลว้เดินไปขา้งหนา้เพื่อ
ทกัทายเธอก่อนท่ีเขาจะเห็นกลุ่มคนท่ีเดินตามเธอมาอยูข่า้งหลงั 

ผูท่ี้นาํกลุ่มวยัรุ่นมาคือชายหนุ่มอายปุระมาณ 28 หรือ 29 ปี สวม
เส้ือผา้ท่ีทนัสมยั อาร์มาน่ี (Armani) เขาสูง 1.8 เมตรและค่อนขา้งดูดี 

เม่ือหวงัเสียนมองไปท่ีเขา ชายหนุ่มกห็นัมามองและสงัเกตเขาเช่นกนั 

ชายหนุ่มท่ีสวม เวอร์ซาเช่ (Versace) ครอบครัวของเขาน่าจะมีหนา้
มีตาพอควร 

หวัหนา้โจวหร่ีตาลงและสงัเกตหวงัเสียน ตั้งแต่หวัจรดเทา้เขาเลิกค้ิว
ข้ึนเลก็นอ้ย แต่กไ็ม่ไดใ้ส่ใจเขามากมายนกั 



ในความคิดของเขา หวงัเสียน กแ็ค่เดก็หนุ่มเพิ่งโตยงัไม่มีประสบการณ์ 

“ชูชิงน่ีเป็นเพื่อนของคุณใช่ไหม สวสัดีผมช่ือโจวหยวนห่าว” 

โจวหยวนห่าวเดินไปและยืน่มือเพื่อแนะนาํตวัเองพร้อมดว้ยใบหนา้
ท่ีเตม็ไปดว้ยรอยยิม้ 

หวงัเสียนมองเขาแลว้กย็ิม้รับพร้อมกล่าวตอบออกไป 

“สวสัดีเช่นกนั ผมหวงัเสียน!” 

 



ตอนท่ี 38 สามพนัต่อเดือน? 

“เฮ.้.นอ้งชาย นายดูดีมาก! ไม่เลวไม่เลวเลย” 

โจวหยวนห่าว ยิม้และมองไปท่ีหวงัเสียน พร้อมกบัยืน่มือไปท่ีไหล่
ของหวงัเสียนและตอ้งการท่ีจะตบไหล่ของเขาแบบผูอ้าวโุสกวา่ 

“ฮึ…” 

หวงัเสียนจอ้งมองไปท่ีการกระทาํของชายหนุ่มคนน้ี และเขาเคล่ือน
ตวัพลิกหลบเบา ๆ ในชนิดท่ีสายตาคนธรรมดาสงัเกตไม่ออก เน่ือง
เขารู้วา่ชายหนุ่มคนน้ีตอ้งการแสดงวฒิุภาวะท่ีเหนือกวา่และข่มเขา
ในทางออ้ม 

แขนของ โจวหยวนห่าว แขง็คา้งเหมือนควา้อากาศ เขามึนงงเลก็นอ้ย 
วา่เขากะระยะผดิหรืออยา่งไรถึงควา้ไหล่เดก็หนุ่มคนน้ีผดิไปได ้

หลงัจากนั้นเขากย็ิม้แกเ้ขินและพดูข้ึนวา่ “ไปกนัเถอะฉนัจองหอ้ง VIP 
ไวแ้ลว้เราสามารถตรงข้ึนไปท่ีหอ้งรับรองส่วนตวัตอนน้ีไดเ้ลย” 

“ทุกท่านคะโปรดเชิญทางน้ีค่ะ” 

ขณะท่ีโจวหยวนห่าวพดูกบัทุกคนจบพนกังานเสิร์ฟท่ีอยูข่า้ง ๆ ก็
กล่าวข้ึนมาและเดินนาํทางใหก้บัพวกเขา 



ภตัตาคารอาหารชั้นหน่ึงแบ่งออกเป็นสองชั้น ชั้นล่างเป็นหอ้งโถง
ใหญ่ในรับรองแขกไดม้ากมายหลายสิบโตะ๊ส่วนขณะท่ีชั้นบนเป็น
หอ้งรับรองส่วนตวัแยกเป็นหอ้ง ๆ ไป 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงเป็นร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงใน เมืองเจียงเฉิง พวก
คุณสามารถล้ิมรสอาหารทะเลทุกประเภทเช่นหอยเป๋าฮ้ือ หูฉลาม
และปลิงทะเล บางคร้ังยงัมีอาหารทะเลลํ้าค่า เช่น เซ็ทฟลูคอร์ท  
ซาซิมิ ทูน่าครีบนํ้าเงิน” 

ขณะท่ี โจวหยวนห่าว กาํลงัเดินนาํไปท่ีดา้นหนา้ของกลุ่มคน เขาก็
อธิบายดว้ยใบหนา้ท่ีเตม็ไปดว้ยรอยยิม้พร้อมกบัมองไปยงั กวนชูชิง 
และ หวงัเสียน ท่ีอยูข่า้ง ๆ เธอแลว้พดูวา่ 

“ชูชิง มหาลยัของคุณอยูแ่ถว ๆ น้ีผมเดาวา่คุณกค็งจะรู้จกัร้านอาหาร
แห่งน้ีเหมือนกนัสินะ” 

“แน่นอนสิฉนัตอ้งรู้จกั และท่ีแน่ไปกวา่นั้นฉนัรู้มาวา่อาหารท่ีน่ีข้ึน
ช่ือวา่แพงมาก ๆ อีกดว้ย” กวนชูชิง ยิม้และตอบออกมา 

“ฮิฮิ..ฉนักเ็คยมาท่ีน่ีคร้ังหน่ึงเหมือนกนัตอนนั้นเพื่อนของฉนัพาฉนั
มาเล้ียงอาหารท่ีน่ี ตอ้งบอกเลยวา่อาหารท่ีน่ีแพงมากจริง ๆ และ
อาหารในหอ้งรับรองส่วนตวัแบบน้ีกจ็ะสมควรมีราคาอยา่งนอ้ยเจด็
ถึงแปดพนัหยวนมนัเป็นระดบัเดียวกบัของโรงแรมระดบัหา้ดาวเลย



นะ แต่เน่ืองจากหวัหนา้โจวจ่ายเงินในวนัน้ีเราจึงสามารถสมัผสัถึง
รสชาติอาหารระดบัหา้ดาวได!้” 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงข้ึนช่ือเร่ืองอาหารทะเลชั้นดีแมว้า่จะข้ึนช่ือเร่ือง
ความอร่อย แต่ราคากย็งัแพงเกินไปสาํหรับฉนั และน่ีกย็งัเป็นคร้ัง
แรกท่ีฉนัมาท่ีน่ีฉนัตอ้งขอบคุณหวัหนา้โจวสาํหรับความใจของคุณ” 

หญิงสาวทั้งสองแสดงความคิดเห็นโดยมีเจตนาท่ีจะประจบเอาใจ
หวัหนา้โจว 

“ฮ่าฮ่าฮ่า ตราบใดท่ีทุกคนทาํงานหนกัและมีผลงานท่ีดีเราสามารถ
จดังานสงัสรรคร์วมตวักนัแบบน้ีไดบ่้อย ๆ เลยล่ะ” 

โจวหยวนห่าว แสดงบทหวัหนา้ผูใ้จดี “แมว้า่ร้านอาหารชั้นหน่ึงจะ
มีราคาแพง แต่อาหารของท่ีน่ีกอ็ร่อยและมีคุณภาพท่ีดีมากเลยนะ 
ผมหน่ะชอบทานอาหารของท่ีน่ีมากและกม็กัจะแวะเขา้มาอุดหนุนท่ี
ร้านน้ีอยูบ่่อย ๆ” 

“วา้ว!…ถา้อยา่งนั้นเราคงตอ้งเกาะติดใกลชิ้ดกบัหวัหนา้โจวไวซ้ะ
แลว้ละคงไม่มีหวัหนา้คนไหนท่ีใจดีและใจกวา้งเท่าหวัหนา้โจวอีก
แลว้!” หญิงสาวหน่ึงในสองคนนั้นยิม้และพดูกบัโจวหยวนห่าว 

“ตามปกติของผม ผมดูแลคนของผมอยา่งดีเสมอและผมจะไม่ปฏิบติั
ต่อพวกคุณเหมือนเป็นอ่ืนหรอก” 



ริมฝีปากของโจวหยวนห่าวยกยิม้ข้ึน 

กวนชูชิง และ หวงัเสียน ตามมาขา้งหลงัและกไ็ม่ไดแ้สดงความ
คิดเห็นอะไรเม่ือกลุ่มของพวกเขามาถึงหอ้งVIP 

“ชูชิงคุณมานัง่ขา้ง ๆ ผมเถอะ” 

โจวหยวนห่าว นัง่อยูท่ี่นัง่หวัโตะ๊ตามปกติของเจา้ภาพ ขณะท่ีเขาพดู
กบั กวนชูชิง ใหม้านัง่ท่ีขา้ง ๆ เขา 

กวนชูชิง ตกใจเลก็นอ้ยก่อนจะพยกัหนา้และนัง่ลง เธอมองไปท่ี 
หวงัเสียน และพดูวา่ “หวงัเสียน ทาํไมคุณไม่มานัง่ขา้ง ๆ ฉนัล่ะ” 

“ห๊ะ?” หวงัเสียนเหลือบมองดูเลก็นอ้ยแต่กพ็ยกัหนา้ แลว้เดินไปนัง่
ลงใกลก้บักวนชูชิง ชายหนุ่มและหญิงสาวสองสามคนมองไปท่ี 
โจวหยวนห่าว และ กวนชูชิง ก่อนท่ีจะจมด่ิงลงไปในความคิดของ
พวกเขา 

“พวกคุณหยบิดูเมนูสิวา่มีอะไรท่ีอยากทานกนับา้ง! สัง่มาไดเ้ลย
ตามท่ีตอ้งการ” 

โจวหยวนห่าว พดูพลางส่งเมนูให ้กวนชูชิง แลว้ถาม “ลองดูสิวา่มี
อะไรท่ีคุณอยากทานไหมสัง่ไดเ้ลยนะ” 

“ไม่เป็นไรหรอกหวัหนา้โจวฉนัยงัไม่ค่อยหิวสกัเท่าไหร่” กวนชูชิง 
โบกมือและส่งเมนูคืนใหก้บัเขา 



“คุณ!…เอ่อ… เอาล่ะถา้อยา่งนั้นใหผ้มสัง่อาหารก่อนสกัสองสาม
อยา่งแลว้กนั อืม … ปลิงทะเลตุ๋นเมด็บวัน่ีดีต่อผวิมาก ๆ ขอมาอยา่ง
ละชุดสาํหรับชูชิงและคุณผูห้ญิงทุกคนท่ีน่ี” 

โจวหยวนห่าว มองและพดูกบักวนชูชิง และผูห้ญิงอีกสองสามคน 

“หวัหนา้โจวของเราน่ีเป็นสุภาพบุรุษมาก ๆ เลยนะ ฮิฮิฮิ” หญิงสาว
คนหน่ึงหวัเราะและพดูออกมา 

“นัน่เป็นเร่ืองจริงนะ หวัหนา้โจวหน่ะเคยเรียนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัช่ือ
ดงัในองักฤษเป็นเวลาสามปีเขาเป็นสุภาพบุรุษในแบบผูดี้องักฤษ
ของแทเ้ลยละ” ชายหนุ่มคนหน่ึงแสดงความคิดเห็นขณะท่ีเขา
พยายามพดูอวดขอ้ดีของหวัหนา้โจวอยา่งละเอียด 

“ฮ่า ๆ ” โจวหยวนห่าว ยิม้  

“เอาล่ะ ๆ ขอแชมเปญกบัไวน์ขาวอยา่งละ 1 ขวดสาํหรับไวท้านกบั
อาหารทะเลกนัดีกวา่” 

“ทราบแลว้ค่ะ ทุกท่านกรุณารอสกัครู่นะคะ” พนกังานเสิร์ฟพยกั
หนา้รับเมนูและเดินออกจากหอ้ง VIP ไป 

“ชูชิงคุณมีความตั้งใจท่ีจะมาทาํงานท่ีบริษทัเราหลงัจากท่ีเรียนจบแลว้
ไหม?” โจวหยวนห่าว ถามในขณะท่ีเขากาํลงัจะรินชาใส่ถว้ยใหก้บั
กวนชูชิง 



“หวัหนา้โจวฉนัทาํเองได”้ กวนชูชิง พยายามหยบิกานํ้าชาและริน
ใหก้บัตวัเองอยา่งเร่งรีบ “ฉนัยงัไม่คิด ฉนัยงัเหลือเวลาอีกสองปี กวา่
ฉนัจะเรียนจบ” 

“ไม่เป็นไรคุณสามารถมาท่ีทาํงานพิเศษท่ี บริษทั ไดใ้นช่วงวนัหยดุ
หรือเวลาวา่งเม่ือคุณไม่มีเรียนผมจะไม่หกัเงินเดือนของคุณและใหคุ้ณ
แบบพนกังานเตม็เวลา ธุรกิจของบริษทัเรามีขนาดใหญ่ข้ึนเร่ือย ๆ 
และเรายงัตอ้งการคนท่ีมีสามารถเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก” โจวหยวน
ห่าว กล่าว 

“น่ี…” กวนชูชิง ลงัเลเลก็นอ้ย ตอนน้ีบริษทัของพอ่เธอลม้ละลาย
สภาพครอบครัวของเธอในปัจจุบนัมีรายจ่ายค่าครองชีพท่ีสูงมาก 

“ฉนัวา่ดีนะชูชิงน่ีเป็นความคิดท่ีดีเพราะหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั
ไม่ไดแ้น่นขนาดนั้นคุณจะสามารถไดรั้บประสบการณ์การทาํงาน
ในเวลาวา่งมนัเป็นส่ิงท่ีดีนะ” 

“ใช่ลองดูตอนน้ีสิวา่หวัหนา้โจวปฏิบติัต่อเราไดดี้เพียงใดหายากนะ
ท่ีจะไดเ้จา้นายท่ีดีเช่นเขาเน่ีย คุณอาจจะไม่สามารถหางานท่ีดีแบบน้ี
ไดอี้กเลยกไ็ดน้ะแมว้า่คุณจะเรียนจบแลว้กต็าม” 

ชายหนุ่มสองคนท่ีอยูด่า้นขา้งพยายามพดูจาโนม้นา้ว กวนชูชิง 



“อืม..มนักน่็าจะดีเหมือนกนันะ” กวนชูชิง มองไปท่ี หวงัเสียน ท่ีอยู่
ขา้ง ๆ เธอแลว้พยกัหนา้ 

เม่ือ โจวหยวนห่าว ไดย้นิคาํพดูของเธอความดีใจฉายปรากฏบนหนา้
ของเขาทนัที “ฮ่าฮ่าขอตอ้นรับ ชูชิงสาํหรับการเขา้ร่วมกบัเราอยา่ง
เป็นทางการนะ” 

ขณะท่ีพวกเขากาํลงัคุยกนัอาหารกถู็กยกมาเสิร์ฟทีละจาน 

โจวหยวนห่าว พยายามท่ีจะพดูคุยกบั กวนชูชิง ตลอดเวลาสาํหรับ
หวงัเสียนเขานัง่อยูท่ี่นัน่และกินอาหารอยูอ่ยา่งเงียบ ๆ คนเดียว 

“ชูชิงคุณมีแฟนแลว้หรือยงั?” 

ทนัใดนั้น โจวหยวนห่าว กถ็าม กวนชูชิง 

คาํถามน้ีทาํให ้กวนชูชิง ค่อนขา้งตกใจ ดวงตาของเธอสัน่ไหวและ
เธอกห็นัหนา้ไปมองท่ีหวงัเสียน 

โจวหยวนห่าว เห็นการกระทาํของเธอเขาขมวดค้ิว สายตาของเขา
จบัจอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน และเขากพ็ยายามเปล่ียนหวัขอ้ในทนัที 
“โอ.้.ชูชิงคุณยงัไม่ไดแ้นะนาํเพื่อนของคุณคนน้ีใหเ้รารู้จกัเลย!” 

“น่ีคือเพื่อนท่ีเรียนท่ีคณะเดียวกนัของฉนั” กวนชูชิง ตอบทนัที 



“สวสัดีทุกคนผมหวงัเสียน” หวงัเสียน กล่าวทกัทาย 

“เอาละ..มาคุยกนัไปดว้ยขณะทานอาหารละกนั” โจวหยวนห่าวมอง
เขาและเผยรอยยิม้จาง ๆ “นอ้งชายหวงัเสียน สถานะทางครอบครัว
ของคุณน่าจะดีนะ ครอบครัวของคุณทาํธุรกิจอะไรรึ?” 

“ครอบครัว?” เม่ือหวงัเสียนไดย้นิเขากห็วัเราะเบา ๆ “ผมมีนอ้งสาว
เป็นญาติเพียงคนเดียวเท่านั้น” 

“ฮะ?” โจวหยวนห่าว ตกตะลึงและตกใจเลก็นอ้ย และรอยยิม้กป็รากฏ
ข้ึนขณะท่ีเขาพดูต่อ “ผมขอโทษทีนะท่ีถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่ควรถาม 
อยา่งไรกต็ามใหผ้มแนะนาํคุณในฐานะพี่ชายหน่อยเถอะนะ นอ้งชาย 
หวงัเสียน ชีวติคนเราหน่ะไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ คุณควรวางแผนสาํหรับ
ชีวติหลงัจาก จบการศึกษาคลา้ยกบั ชูชิง คุณมาจากมหาวทิยาลยั 
เจียงเฉิง เห็นไดช้ดัวา่คุณเป็นผูช้ายท่ีมีความสามารถทาํไมคุณไม่มา
ทาํงานท่ี บริษทั ของฉนัถา้คุณทาํงานใหก้บัฉนัมนัจะดีกวา่มากอยา่ง
แน่นอนกบัการท่ีคุณจะตอ้งใชค้วามพยายาม หางานทาํหลงัจากท่ี
เรียนจบ” 

“ถูกตอ้งแลว้เราจะทาํงานใหก้บัหวัหนา้โจวในอนาคตและเขาจะ
เป็นหวัหนา้ของพวกเราฮ่าฮ่า!” ชายหนุ่มดา้นขา้งหวัเราะและพดู
เสริมข้ึนมา 



“ขอบคุณนะแต่ไม่เป็นไร” หวงัเสียน ส่ายหวั “ผมรู้สึกยงัอยากสนุก
กบัชีวติในมหาลยัมากกวา่!” 

“โอว้ว..เส่ียวหวงันัน่มนัไม่ใช่ความคิดท่ีดีนกันะ คุณควรจะเร่ิมทาํงาน
อยา่งหนกัตั้งแต่เร่ิมเรียนมหาวทิยาลยัเม่ือคุณบอกวา่คุณตอ้งการมี
ความสุขกบัชีวติในมหาวทิยาลยัคุณกาํลงัคิดอะไรอยู ่ฉนัเดาวา่มนั
คงไม่ใช่การเล่นเกมเก่ียวกบัการหาแฟนสวย ๆ หรอกนะ อยา่งไรก็
ตามคุณตอ้งมีเงินและรํ่ ารวยก่อนถึงจะหาแฟนสวย ๆ และดูแลพวก
เธอได ้การซ้ือกระเป๋าใหแ้ฟนจะทาํใหคุ้ณตอ้งใชเ้งินหลายหม่ืน
เชียวนะ! และทั้งหมดน่ียงัไม่รวมถึงการซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองประดบัและ
ของขวญัอ่ืน ๆ อีก มนักต็อ้งใชเ้งินอีกหลายหม่ืนเช่นกนั!” 

“เม่ือคุณโตเป็นผูใ้หญ่แลว้คุณควรมีเป้าหมายส่ิงน้ีจะทาํใหคุ้ณมี
แรงจูงใจมากข้ึน และถา้คุณไม่มีพื้นฐานครอบครัวท่ีดีคุณกต็อ้งพึ่ง
ไดแ้ต่ตวัเองเท่านั้น” 

“ตวัอยา่งเช่นถา้คุณอยากไดแ้ฟนท่ีสวยเหมือน ชูชิง คุณไม่สามารถ
ซ้ือกระเป๋าราคาแค่ไม่ก่ีร้อยใหก้บัเธอไดแ้ละนอกจากน้ีพดูกนัตรง ๆ 
เลยตอนน้ีคุณกย็งัไม่สามารถหาซ้ือแมแ้ต่กระเป๋าราคาหลกัหลาย
ร้อยใหเ้ธอไดเ้ลย และไม่ใช่วา่คุณคิดจะพาเธอไปกินขา้วแต่ท่ีโรง
อาหารตลอดเวลาอยา่งนั้นหรือ ทั้งหมดน้ีตอ้งใชเ้งินถา้ผมมีแฟนท่ี



สวยเหมือน ชูชิง กระเป๋าแบรนดเ์นมเส้ือผา้ท่ีเป็นส่ิงจาํเป็นและ
ของขวญัอ่ืน ๆ หรือแมก้ระทัง่ บา้นหรือรถส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงจาํเป็น
ในอนาคตผมสามารถหาใหแ้ฟนของผมไดอ้ยา่งสบาย” 

“บริษทั ท่ีครอบครัวของผมเป็นเจา้ของเพิ่งแมเ้ร่ิมตน้แต่อยา่งไรก็
ตามผลกาํไรประจาํปีของเราอยูใ่นช่วงประมาณหา้ถึงหกลา้นหยวน
ถึงกระนั้นผมกย็งัรู้สึกวา่สถานะของผมในเมืองเจียงเฉิงยงัตํ่ากวา่
ค่าเฉล่ียทัว่ไปดงันั้นชายหนุ่มอยา่งคุณควร เร่ิมทาํงานหนกัตั้งแต่อายุ
นอ้ย ๆ นะ” 

“หวงัเสียน คุณสามารถพิจารณามาทาํงานใหผ้มไดใ้นอนาคตคุณ
อาจสามารถมีรายไดถึ้ง 3,000 หยวนต่อเดือนจากงานพาร์ทไทมเ์ลย
ทีเดียว” 

หวัหนา้โจวจุดบุหร่ีสูบและยิม้ 

ในคาํพดูของเขาเขาไดย้กตวัเองข้ึนสูง อยา่งแนบเนียนและทุบ หวงั
เสียนใหต้ํ่าลง .. 

ทาํงานพาร์ทไทมเ์ดือนละ 3,000 หยวน? 

 



ตอนท่ี 39 ทานให้มาก  ๆเผื่อไม่มโีอกาสอีก 

“3,000 หยวนต่อเดือน?” 

หวงัเสียน ยิม้และแอบหวัเราะเบา ๆ เม่ือเห็นโจวหยวนห่าวเสแสร้ง
ทาํเป็นรุ่นพี่ท่ีใจดีคอยใหค้าํแนะนาํกบัรุ่นนอ้ง 

เขาสงัเกตเห็นความปรารถนาของโจวหยวนห่าว เม่ือมองเขา้ไปใน
ดวงตาของเขา หวงัเสียนกส็ามารถเขา้ใจในการกระทาํทั้งหมดของ
เขาข้ึนมาในทนัที 

โจวหยวนห่าวผูน้ี้ตอ้งการจีบ กวนชูชิง และมองวา่หวงัเสียนเป็น
เสมือนคู่แข่งท่ีไดเ้ปรียบในดา้นของความใกลชิ้ดกบักวนชูชิง 

ซ่ึงเขากต็อ้งเหยยีบคู่แข่งใหจ้มทนัทีเม่ือเจอกนั 

แต่เขาไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งเปิดเผยเพ่ือหลีกเล่ียงการเขา้ใจผดิทาํให้
กวนชูชิงมองเขาในแง่ลบและเพือ่สร้างความประทบัใจในตวัของเขา 
เขาจึงวางคาํพดูในเชิงแนะนาํเพื่อใหต้วัเองดูสูงข้ึนและลดสถานะ
ของ หวงัเสียน ลงทางออ้ม 

รับเขาเขา้มาทาํงานหรือกคื็อใหเ้ขามาเป็นลูกนอ้ง! นาํเขามาเป็นคน
คอยรับคาํสัง่! 



หวงัเสียนยิม้และส่ายหวัเบา ๆ “คุณโจวนกัศึกษาในมหาลยัของเรา
ไม่ไดเ้ป็นพวกชอบวตัถุนิยม พวกเรานั้นสามารถท่ีจะใชก้ระเป๋า
ราคาไม่ก่ีร้อยหยวนแลว้มีความสุขกบัมนั และพวกเรากช็อบนดักนั
ทานอาหารท่ีโรงอาหารของมหาลยัอยูท่่ามกลางกลุ่มเพื่อนฝงูเพื่อ
พดูคุยและเล่นสนุกกนั” 

“ฮึ..?” เม่ือไดย้นิคาํพดูของหวงัเสียนหวัหนา้โจวกห็ายใจข้ึนจมูก
และหนา้เปล่ียนสีเขาไม่คิดวา่ หวงัเสียน จะพดูประชดและแดกดนั
เขาวา่เป็นพวกวตัถุนิยม 

ดวงตาของโจวหยวนห่าวฉายแววความไม่พอใจ 

“นอ้งชาย…เส่ียวหวงัคุณไม่สามารถพดูแบบนั้นไดค้วามรักในร้ัว
มหาลยันั้นมนัทั้งบริสุทธ์ิและไร้เดียงสา คุณอาจคิดวา่มนัสวยงามแต่
เม่ือคุณจะออกจากมหาลยัและเร่ิมเขา้สู่สงัคมคุณจะรู้วา่โลกภายนอก 
นั้นมนัไม่ใช่แค่เรียน มีความรักและสนุกสนานกบัเพื่อนฝงูเพียงเท่านั้น 
หวัหนา้โจวในฐานะรุ่นพี่ เขาพดูทั้งหมดน้ีกเ็พื่อประโยชน์ของคุณ
เองคุณลองนาํไปคิดดู อยา่ถือเอาคาํพดูของเขาผา่นหูไปเปล่า ๆ” ชาย
หนุ่มคนหน่ึงพดูและขมวดค้ิวไปท่ีหวงัเสียนเม่ือเขาเห็นสีหนา้ของ 
โจวหยวนห่าว แสดงความไม่พอใจ 



“ถูกตอ้ง! หากพดูตามหลกัความจริงแลว้นั้น คุณจะทาํอะไรไดใ้น
เม่ือตวัคุณไม่มีเงินผูห้ญิงสาว ๆ ต่างกต็อ้งการสามีท่ีรํ่ ารวยและรัก
พวกเธอ มนัแยม่ากท่ีฉนัแต่งงานแลว้ไม่งั้นฉนัจะรีบไปจีบหวัหนา้
โจวซะตอนน้ี” 

หญิงสาวคนนั้นยงัมองไปท่ีหวงัเสียน “เส่ียวหวงัคุณน่ียงัเดก็อยูม่าก
จริง ๆ” 

พวกเขานั้นทาํงานและอยูใ่นสงัคมมาหลายปีแลว้และพวกเขาสามารถ
สมัผสัไดถึ้งบางส่ิงบางอยา่งจากการแสดงออกของเจา้นาย 

ในความคิดพวกเขาพวกเขาบอกไดเ้ลยวา่หวัหนา้โจวตอ้งการทาํให้
เดก็หนุ่มคนน้ีอบัอาย เม่ือเป็นอยา่งนั้นแลว้ตามปกติพวกเขากจ็าํเป็น 
ตอ้งยืน่มือเขา้ช่วยเหลือ 

หวงัเสียนนึกดูถูกพวกเขาอยูใ่นใจ เม่ือเขาไดย้นิคาํพดูของกลุ่มคน
พวกน้ี 

“พวกเรายงัเรียนกนัอยูแ่ละเรากไ็ม่มีเร่ืองใหห้นกัใจมากมายเราแค่
ตอ้งการท่ีจะไล่ตามความฝันและทาํส่ิงท่ีพวกเราอยากจะทาํในตอนน้ี 
ส่ิงท่ีเราสามารถทาํและสนุกกบัมนัไดท่้ามกลางกลุ่มเพื่อนเม่ือจบ
ออกไป ฉนัวา่มนัคงจะไม่ค่อยมีโอกาส” 



กวนชูชิง พดูพร้อมกบัรอยยิม้เม่ือเธอรู้สึกวา่บรรยากาศในการสนทนา
มนัไม่ค่อยจะดี แต่จากคาํพดูของเธอกพ็อฟังออกวา่อยูฝ่ั่งเดียวกบั
หวงัเสียน 

“ชูชิง เธอหน่ะยงัเดก็อยูฟั่งพีส่าวนะ เพื่ออนาคตของเธอ เธอควรฟัง
พี่สาวคนน้ีแนะนาํจะดีกวา่” หญิงสาวคนหน่ึงกล่าวกบั กวนชูชิง 

เธอรู้สึกยนิดีทนัทีท่ีไดเ้ห็นความพึงพอใจในสายตาของหวัหนา้โจว
ทนัทีท่ีเธอพดูจบประโยค 

“พนกังานเสิร์ฟ” 

ในเวลาน้ีผูอ้าํนวยการโจวมีความคิดบางอยา่งและเรียกพนกังาน
เสิร์ฟท่ีประตูใหเ้ขา้มา 

“คุณค่ะมีอะไรใหรั้บใชค่้ะ” ถามพนกังานเสิร์ฟเดินเขา้มาถามอยา่ง
นอบนอ้ม 

“คุณยงัมีคาเวยีร์แบบ พเิศษอยูไ่หม?” หวัหนา้โจวถามพนกังานเสิร์ฟ 

“ฉนัจะสอบถามกบัเชฟใหน้ะค่ะ” พนกังานเสิร์ฟตอบพร้อมรอยยิม้ 

“โอเค..โปรดตรวจสอบใหผ้มที” หวัหนา้โจวพยกัหนา้อยา่งมัน่ใจ 
ต่อจากนั้นเขาบอกกบัทุกคนวา่ “ทรัฟเฟิลฟัวกราส์และคาเวยีร์เป็น
อาหารจากต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดสามรายการโดยเฉพาะคาเวยีร์



มีค่าอยา่งยิง่คาเวยีร์ท่ีขายในร้านอาหารท่ีน่ีมีจาํนวนจาํกดั และราคา 
4,000 หยวนต่อท่ี (ประมาณ 30 กรัม) สามารถแบ่งกนัทานได ้1 - 2 
คนรสชาติดีมากทีเดียว เด๋ียวดูวา่มีก่ีท่ีท่ีเราสามารถสัง่มาได ้มนัข้ึน 
อยูก่บัขอ้กาํหนดของทางร้าน” 

“หวัหนา้โจวคุณใจดีมากเกินไปแลว้คาเวยีร์มนัแพงเกินไป” 

“ถูกตอ้งหวัหนา้โจว แค่อาหารเหล่าน้ีกเ็พียงพอแลว้ทาํไมคุณไม่สัง่
สาํหรับ แค่ชูชิงล่ะคุณไม่ตอ้งเสียเงินเพิ่มเผือ่พวกเราหรอก” ชายหนุ่ม
ท่ีมีหลายคนพดูข้ึนพร้อม ๆ กนั ในตอนน้ีพวกเขารู้ตวัวา่ควรพดู
อยา่งไร 

“ไม่เป็นไร เราจะดูวา่มีก่ีส่วนท่ีสัง่ได”้ หวัหนา้โจวพอใจกบัพวกเขา
มากหลงัจากท่ีไดย้นิพวกเขาพดูออกมา 

“คุณค่ะขอโทษดว้ยนะค่ะ แต่วนัน้ีจาํนวนคาเวยีร์ของเราหมดแลว้
ค่ะ” ไม่นานหลงัจากนั้นพนกังานเสิร์ฟกเ็ดินเขา้มากล่าวพลางขอโทษ 

“อืม..ยงังั้นเหรอขายหมดแลว้งั้นหรือ งั้นผูจ้ดัการหวางอยูไ่หม?” หวั
หนา้โจวถามพร้อมกบัขมวดค้ิว 

“อยูค่่ะ ฉนัจะไปตามใหน้ะคะ” พนกังานเสิร์ฟตอบรับอยา่งรวดเร็ว 

“ไม่มีเป็นไรผมจะโทรหาเขาเอง” หวัหนา้โจวแสดงท่าทางบอก
พนกังานและหยบิโทรศพัทข์องเขาออกมา 



“หวัหนา้โจวคุณรู้จกักบัผูจ้ดัการจากร้านอาหารชั้นหน่ึงดว้ยงั้นรึ” 
ชายหนุ่มถามดว้ยความประหลาดใจ 

“เราเคยเจอกนัสองสามคร้ัง” หวัหนา้โจวพดูอยา่งเฉยเมย แต่แววตา
ของเขากลบัฉายแววภาคภูมิใจ “ฉนัยงัรู้จกัคนไม่ค่อยมากนกัหรอก
แค่นกัธุรกิจใหญ่ ๆ ดว้ยกนับางคนในเจียงเฉิงเท่านั้นในช่วงสอง
สามปีหลงัจากกลบัมาจากต่างประเทศ” 

“หวัหนา้โจวคุณรู้จกักบัผูค้นมากมายจากทุกสาขาอาชีพจริง ๆ นัน่
จะทาํใหคุ้ณมีความไดเ้ปรียบและประสบผลสาํเร็จในการทาํธุรกิจ
อยา่งแน่นอน” ชายหนุ่มท่ีอยูข่า้ง ๆ กาํลงัเลียรองเทา้ของเขาอยา่ง
ออกนอกหนา้ 

“ใช่ เครือข่ายเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในสงัคมทุกวนัน้ี” ผูอ้าํนวยการโจวกล่าว 
อยา่งยิม้แยม้ขณะท่ีโทรศพัทฝ่ั์งตรงขา้มดงัข้ึน 

“สวสัดีผูอ้าํนวยการโจวสบายดีไหม” เสียงของชายวยักลางคนดงั
ออกมาทางโทรศพัท ์

“ผูจ้ดัการหวางคุณงานยุง่หรืเปล่า?” โจวหยวนห่าวถามดว้ยรอยยิม้ 

“ไม่มีอะไรผมวา่งสาํหรับคุณเสมอ มีอะไรใหผ้มช่วยไหม
ผูอ้าํนวยการโจววนัน้ีเป็นยงัไงบา้ง?” 



“ผมค่อนขา้งพอใจ ผมโทรหาคุณเก่ียวกบัคาเวยีร์ คุณพอจะหาใหเ้รา
บา้งไดไ้หมพนกังานของคุณบอกวา่มนัหมดแลว้ แต่ผมอยากไดม้นั 
สกัเลก็นอ้ยใหพ้อกบัปริมาณท่ีพอเล้ียงคนสาํคญัสกัหน่อยจะไดม้ั้ย
ครับ ฮ่า ๆ ๆ” 

“แน่นอนวา่หอ้งครัวควรจะมีสาํรองน่าจะเหลืออยูบ่า้ง” 

“เยีย่มเลย ขอโทษท่ีทาํใหคุ้ณตอ้งลาํบากผูจ้ดัการหวาง” โจวหยวน
ห่าวยิม้กวา้งข้ึนขณะท่ีเขาวางสายหลงัจากกล่าวคาํพดูขอบคุณแบบ
สุภาพกบัปลายสาย 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงจะมีสาํรองอยูไ่วทุ้กวนัเผือ่วา่จะมีเหตุจาํเป็น” 
โจวหยวนห่าวหวัเราะเบา ๆ และเขาจอ้งไปท่ี กวนชูชิง “เด๋ียวลอง
ชิมดูนะ ชูชิง รสชาติดีมากเลย” 

“หวัหนา้โจวขอบคุณสาํหรับการเล้ียงอาหารของคุณ ค่าอาหารม้ือน้ี
ตอ้งแพงมากแน่ ๆ” กวนชูชิงกล่าวอยา่งเกรงใจ 

“มนัไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายมากอะไรขนาดนั้นบางทีอาจจะนอ้ยกวา่ 
10,000 หยวนซะอีก” โจวหยวนห่าวส่ายหวั “ตอนแรกวนัน้ีคุณบอก
วา่จะไปทานอาหารกบัเพื่อน พวกคุณวางแผนจะไปทานอาหารกนัท่ี
ไหนงั้นเหรอ” 



“พวกเราวางแผนท่ีจะทาํอาหารกลางแจง้ท่ีลานบาร์บีคิวของมหาลยั” 
กวนชูชิงพดูดว้ยรอยยิม้ 

“ทาํอาหารกลางแจง้งั้นเหรอ” โจวหยวนห่าวเลิกค้ิวข้ึน “วนัท่ีอากาศ
ร้อนขนาดน้ีคุณกาํลงัจะไปทาํอาหารกลางแจง้เหรอและขา้งนอกกมี็
ยงุมากมาย เส่ียวหวงั คุณไม่เขา้ใจงั้นหรือวา่มนัไม่ดีต่อผวิของพวก
เธอหากสาว ๆ ถูกยงุกดัและควนับาร์บีคิวจะทาํใหผ้มเสียและมีกล่ิน 
คุณปฏิบติัต่อหญิงสาวสวยอยา่งน้ีไม่ได ้ในม้ือคํ่าอยา่งนอ้ยคุณตอ้ง
พาไปร้านอาหารท่ีดี ๆ” 

“ร้านอาหารแบบไหนเหรอครับ?” หวงัเสียนสงัเกตเห็นวา่โจวหยวน
ห่าวเร่ิมก่าวก่ายเขามากเกินไป เขายกนํ้าข้ึนจิบเบา ๆ และถามอยา่งมี
อารมณ์เลก็นอ้ย 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงแบบน้ี อาจจะมีราคาแพงเกินไปสาํหรับคุณ
เพราะคุณยงัเป็นนกัศึกษา แต่อยา่งนอ้ยคุณกค็วรจะไปท่ีร้านอาหาร 
แฟรนไชส์ทัว่ไปท่ีวยัรุ่นนิยม ค่าอาหารแค่ 200 ถึง 300 หยวนเท่านั้น 
เองอยา่งคุณกน่็าจะมีปัญญาจ่ายไหวอยู ่แต่การทาํอาหารกลางแจง้
แบบน้ีมนัไม่เหมาะสม” โจวหยวนห่าวมองกวนชูชิง แลว้พดูวา่ 
“นอกจากน้ีการทาํอาหารกลางแจง้นั้นมนักไ็ม่ปลอดภยั ชูชิง ต่อไป
คุณไม่ควรไปอีก” 



“ฮึฮึ” เม่ือไดย้นิคาํพดูของโจวหยวนห่าว หวงัเสียนกห็วัเราะเขาอยา่ง
อดไม่ได ้

โจวหยวนห่าวแสดงความไม่พอใจในดวงตาของเขาทนัทีเม่ือไดย้นิ
เสียงหวัเราะของหวงัเสียน 

“หวัหนา้โจวมากินกนัเถอะมนัเร่ิมดึกแลว้” 

เม่ือเห็นวา่หวงัเสียนไม่พอใจ กวนชูชิง กรี็บจบัมือของเขาบีบเบา ๆ 
ท่ีใตโ้ตะ๊ 

ขณะท่ีเธอทาํเช่นนั้นอยา่งลืมตวัดว้ยกลวัวา่หวงัเสียนจะโมโห ดู
เหมือนวา่จะมีกระแสไฟสปาร์คเบา ๆ ระหวา่งเธอกบัเขา ร่างกาย
ของเธอชะงกัเลก็นอ้ยและเธอกพ็ยายามรีบถอนมือออกจากมือของ
เขา 

หวงัเสียนมองเธอและแกลง้ยื้อไม่ยอมปล่อยมือเธอ และหวัเราะเบา ๆ 
เม่ือเห็นหนา้เธอเร่ิมแดงระเร่ือ เขาจึงไม่ยื้อต่อไปและยิม้และพดูข้ึน 
“ทานขา้วกนัเถอะอาหารทะเลในร้านอาหารชั้นหน่ึงน่ีดีท่ีสุด” 

“โอว้ว..ถา้อยา่งนั้นกท็านอาหารใหม้าก ๆ ล่ะเพราะคุณอาจจะไม่มี
โอกาสไดเ้ขา้มาทานท่ีน่ีอีกเลยในอนาคต” โจวหยวนห่าวยิม้เยาะ
แลว้พดู 



” อืม..ใช่ ขอบคุณนะคุณโจวสาํหรับการเล้ียงอาหารผมในวนัน้ี” 
หวงัเสียนยกริมฝีปากของเขาข้ึนเลก็นอ้ยและพยกัหนา้ เขาหยบิ
ตะเกียบข้ึนมาและทานอาหารของเขาต่อ 

กวนชูชิง รู้สึกโล่งใจเม่ือเห็น หวงัเสียน กาํลงัอร่อยกบัอาหารของเขา
เธอจึงหยบิกา้มปูช้ินหน่ึงวางในจานของเขาและกล่าวดว้ยรอยยิม้วา่ 
“ลองน่ีสิอร่อยมากเลยล่ะ” 

“อืม..แน่นอน..ขอบคุณนะ” หวงัเสียนมองไปท่ีเธอและพยกัหนา้ 

” อร่อยอยา่งนั้นรึ … กค็งใช่เพราะฉนัเกรงวา่นายจะไม่มีโอกาสได้
ลองกินมนัอีกคร้ังในชีวติหลงัจากน้ี” ชายหนุ่มคนหน่ึงพมึพาํประชด
เม่ือเห็นท่าทางของหวงัเสียน 

อยา่งไรกต็าม หวงัเสียน ไม่ไดใ้ส่ใจเลย เขาไม่ตอ้งการเล่นล้ินและ
โตเ้ถียงกบัคนพวกน้ี อยา่งนอ้ยพวกเขากเ็ป็นเพื่อนร่วมงานของ กวน
ชูชิงในเวลาเดียวกนัผูจ้ดัการหวางวางสายจากโทรศพัทข์อง
ผูอ้าํนวยการหล่ีและพดูคุยกบัผูอ้าํนวยการหล่ีซ่ึงกาํลงัเคลียร์ส่ิงของ
ของเขาท่ีดา้นในออฟฟิต 

“ยงัไงกต็าม…” ผูอ้าํนวยการหล่ีพดูกบัเขาทนัทีวา่ “ปฏิเสธลูกคา้คน
นั้นซะหลงัจากนั้นไปท่ีหอ้งครัวจดัชุดคาเวยีร์อยา่งดีท่ีสุดมาเพิ่มแลว้



ตามฉนัไปท่ีหอ้งส่วนตวันั้น เราจะเขา้ไปส่งและทกัทายเขาสกั
เลก็นอ้ย” 

“ใครยงังั้นเหรอครับผูอ้าํนวยการหล่ี..?” ผูจ้ดัการหวางตะลึงเลก็นอ้ย
ขณะท่ีเขาถามดว้ยความประหลาดใจ 

“เจา้นายในอนาคตของคุณ!” ผูอ้าํนวยการหล่ีมองเขาและพดูต่อวา่ 
“ร้านอาหารชั้นหน่ึงจะเป็นของเขาคนน้ีตั้งแต่วนัพรุ่งน้ีเป็นตน้ไป
คุณควรทาํความรู้จกักบัเขาก่อนในวนัน้ี” 

“เจา้นายในอนาคตของผม?” ผูจ้ดัการหวางรู้สึกประหลาดใจ เขารู้วา่
ผูอ้าํนวยการหล่ีมีขอ้ตกลงกบับุคคลรายหน่ึงในการซ้ือและจด
ทะเบียนร้านอาหารชั้นหน่ึง แต่เขาไม่คาดคิดวา่เจา้นายในอนาคต
ของเขาจะมาทานอาหารเยน็ท่ีน่ีในวนัน้ี 

“ตกลงครับผูอ้าํนวยการหล่ีผมจะอธิบายใหลู้กคา้ฟังเอง” 

ผูจ้ดัการหวางพยกัหนา้อยา่งรวดเร็วและเดินไปท่ีหอ้งครัว เขาขอให้
เชฟเตรียมอาหารอยา่งเตม็ท่ี ทา้ยท่ีสุดแลว้ส่ิงน้ีกเ็ตรียมพร้อม
ตอ้นรับสาํหรับเจา้นายในอนาคตของพวกเขา! 

 



ตอนท่ี 40 ผมเป็นเจ้าของร้าน 

บรรยากาศในหอ้ง VIP บนชั้นท่ีสองของร้านอาหารชั้นหน่ึง ค่อนขา้ง
จะอึมครึมกวนชูชิง รู้สึกอึดอดัเลก็นอ้ยขณะนัง่กินอาหารอยู ่

ในตอนน้ีเธอรู้สึกไดแ้ลว้วา่หวัหนา้โจวและเพือ่นร่วมงานโดยรอบ
ในท่ีน้ีนั้นไม่ชอบหวงัเสียน 

และเธอยงัรู้สึกอีกไดว้า่หวัหนา้โจวมีความคิดบางอยา่งเก่ียวกบัเธอ 

ส่ิงน้ีทาํใหเ้ธออดไม่ไดท่ี้จะรู้สึกผดิท่ีไม่ปฏิเสธคาํเชิญเขา้ร่วมการ
สงัสรรคใ์นวนัน้ีใหเ้ดด็ขาดไปตั้งแต่แรก 

ป๊ีบบ!ป๊ีบบ! 

ขณะนั้นเองโทรศพัทข์องโจวหยวนห่าวกด็งัข้ึน เขาหยบิโทรศพัท์
ออกมาดู “มนัเป็นโทรศพัทจ์ากผูจ้ดัการหวางผูดู้แลท่ีน่ีเขาน่าจะนาํ
คาเวยีร์ท่ีผมสัง่เอาไวม้าใหแ้ลว้ละมั้ง” 

เขายิม้และรับสายโทรศพัทห์ลงัจากนั้นครู่หน่ึง 

“อะไรนะ! คุณวา่มนัไม่มีเหลืออีกแลว้งั้นรึ ไม่มีเหลือแมส้กัท่ีเลย
เหรอ?” เม่ือหวัหนา้โจวรับสายเขากถ็ามดว้ยความตกใจ 

“ผมขอโทษจริง ๆ  ผูอ้าํนวยการโจวเราไม่มีคาเวยีร์เหลืออยูใ่นร้านอาหาร
ทะเลชั้นหน่ึงเลยในตอนน้ีเน่ืองจากทางร้านเราไดรั้บคาํสัง่จากลูกคา้



ประจาํระดบั VIP ไดจ้องไปหมดแลว้” ผูจ้ดัการหวางอธิบายทาง
โทรศพัท ์

“ผมขอโทษคุณจริง ๆ ครับ คร้ังหนา้ผมจะบริการคุณไม่ใหข้าดตก
บกพร่องเลยนะครับผูอ้าํนวยการโจว!” 

“ไม่เป็นไรหรอกครับถา้มนัขายหมดแลว้กช่็างมนัเถอะครับ!” หวั
หนา้โจวส่ายหวัเลก็นอ้ยและวางสายโทรศพัทท์นัที 

“คราวน้ีพวกเราคงไม่ไดมี้โอกาสชิมคาเวยีร์แลว้หล่ะ ผูจ้ดัการ หวาง 
บอกวา่คาเวยีร์ขายหมดไปแลว้” 

เขายกัไหล่และพดูกบั กวนชูชิง วา่ “คราวน้ีเราพลาดไปเอาไวค้ราว
หนา้ผมจะพาคุณมาชิมคาเวยีร์ของท่ีน่ีไดอ้ยา่งแน่นอน” 

ป๊ีบบบ!ป๊ีบบบ! 

หลงัจากนั้นไม่นานโทรศพัทข์อง หวงัเสียน กด็งัข้ึนเช่นกนั เขาหยบิ
โทรศพัทอ์อกมาและเห็นวา่เป็นเบอร์โทรศพัทจ์ากหวัหนา้หล่ี เขาจึง
รับทนัที 

“นอ้งชาย หวงัเสียนคุณอยูห่อ้งรับรองส่วนตวัหมายเลขไหนหรือ
ครับ?” 

“หอ้ง 203 หวัหนา้หล่ีมีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่า?” 



“โอ.้.ไม่มีครับไม่มีอะไรผมจะมาขอรบกวนเวลาคุณสกัครู่” 

เม่ือหวัหนา้หล่ีพดูจบกมี็คนมาเคาะประตูหอ้งรับรองส่วนตวัของ
พวกเขา หลงัจากนั้นพนกังานเสิร์ฟกเ็ปิดประตู 

“ขออภยัสาํหรับการขดัจงัหวะ นอ้งชาย หวงัเสียนดว้ยนะผมมาท่ีน่ี
เพื่อเสิร์ฟอาหารพเิศษข้ึนช่ือของทางร้านเรา” 

หวัหนา้หล่ียนือยูท่ี่ทางเขา้ประตูขณะท่ีเขายิม้และพดูกบัหวงัเสียน 

ดา้นหลงัของเขาคือผูจ้ดัการหวางท่ียนืพร้อมจานในมือ ขณะท่ีพวก
เขาเดินเขา้ไปผูจ้ดัการ หวางมองไปท่ี หวงัเสียน และส่งยิม้ใหอ้ยา่ง
นอบนอ้ม 

“หวัหนา้หวงัครับน่ีคือคาเวยีร์สูตรพิเศษของร้านอาหารของเรามี
อาหารทั้งหมดหา้อยา่งท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีและผมไดน้าํทั้งหมดมาท่ีน่ี
สาํหรับคุณและแขกของคุณหวัหนา้หวงัคุณสามารถเรียกผมวา่เส่ียว
หวางไดน้ะครับ ผมเป็นผูจ้ดัการของ ร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึงใน
ปัจจุบนัน้ีครับ” 

ผูจ้ดัการหวาง เป็นชายวยักลางคน และเขายงัทาํตวัไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม 
เขาสุภาพเรียบร้อยเป็นอยา่งมาก เขาถือจานและวางคาเวยีร์ท่ีเสิร์ฟ
ไวบ้นโตะ๊ตรงหนา้หวงัเสียนอยา่งนอบนอ้ม 



หวงัเสียนเองกต็กใจเลก็นอ้ย แต่กย็ิม้และพยกัหนา้รับอยา่งรวดเร็ว 
เขามองไปท่ีหวัหนา้หล่ีและกล่าว “ขอบคุณสาํหรับความตั้งใจดีของ
คุณนะครับหวัหนา้หล่ี” 

“ขอใหส้นุกและอร่อยกบัม้ืออาหารนะครับ นอ้งชายหวงัเสียนผมจะ
ไม่รบกวนเวลาของพวกคุณแลว้นะครับ ขอตวัก่อนนะครับ” หวัหนา้ 
หล่ียิม้ใหเ้ขา 

“ขอบคุณมาก” หวงัเสียนพยกัหนา้และยิม้ให ้

“หวัหนา้หวงั ไดโ้ปรดทาํตวัตามสบายนะครับ ถา้มีอะไรใหผ้มรับ
ใชอ้ยา่ลงัเลท่ีจะเรียกผมนะครับผมยนิดีใหบ้ริการหวัหนา้หวงัอยา่ง
เตม็ใจเลยครับ” 

ผูจ้ดัการหวางโคง้ตวัและกม้หวัลง ตั้งแต่ตน้จนจบเขาไม่ไดม้องไปท่ี
คนอ่ืนเลยและเขาใหค้วามสนใจแต่กบัหวงัเสียนเพียงคนเดียว 

แมใ้นขณะท่ีเขากาํลงัจะออกไปเขากโ็คง้ตวัลงอีกคร้ังก่อนจะหนั
หลงักลบัและเดินออกจากหอ้งไป 

โจวหยวนห่าวตกตะลึงและดวงตาของเขากเ็บิกกวา้งพร้อมกบัอา้
ปากคา้งในขณะท่ีเขากาํลงัจะพดูอะไรบางอยา่งเขาสงัเกตวา่ผูจ้ดัการ
หวางไม่ไดห้นัมองมาและสนใจท่ีเขาเลยแมแ้ต่นอ้ย ประหน่ึงกอ้น
หินริมทาง มนัทาํใหเ้ขารู้สึกเสียหนา้และอบัอายเป็นอยา่งมาก 



ส่วนบรรดาชายหนุ่มและหญิงสาวคนอ่ืน ๆ กต็กใจกบัส่ิงท่ีเพิ่งเห็น 

สถานการณ์ตอนน้ีคืออะไร? 

สองคนนั้นก่อนหนา้น้ีนั้นเป็นใคร? 

ผูช้ายท่ีเสิร์ฟคาเวยีร์บอกวา่เขาเป็นผูจ้ดัการของสถานท่ีแห่งน้ีและ
หวงัเสียนสามารถเรียกเขาวา่เส่ียวหวางไดง้ั้นเหรอ? เขาเป็นผูจ้ดัการ
หวางคนเดียวกบัท่ีหวัหนา้โจวพดูถึงหรือเปล่า? 

พวกเขารีบหนัหนา้ไปมองหวงัเสียน 

พวกเขาเห็นคาเวยีร์ทั้งหา้ชุดจดัอยา่งสวยงามขา้ง ๆ เขาโดยแต่ละชุด
น่าจะมีราคาอยา่งนอ้ย 4,000 หยวนแน่นอนและรวม ๆ แลว้คงไม่ตํ่า
กวา่ 20,000 หยวนเป็นแน่ 

และยิง่ไปกวา่นั้นส่ิงน้ีแมว้า่จะมีเงินกไ็ม่สามารถจดัหามาไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

แมแ้ต่หวัหนา้โจว ของพวกเขากย็งัไม่สามารถสัง่เมนูอาหารชุดพวก
น้ีไดแ้มแ้ต่จานเดียว แมจ้ะรู้จกัและพึ่งจะโทรหาผูจ้ดัการ หวาง ก็
ตาม 

กระนั้นแมแ้ต่ผูจ้ดัการหวางกย็งัมาส่งอาหารทั้งหา้ชุดน้ีดว้ยตวัเอง
อยา่งนอบนอ้มและมีความเคารพอยา่งสูงน้ี 



มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร? เขาเป็นแค่นกัศึกษาไม่ใช่เหรอ? 

กวนชูชิง ซ่ึงอยูข่า้ง ๆ หวงัเสียน กม็องมาท่ีเขาดว้ยความประหลาด
ใจ เธอสงัเกตเห็นวา่เธอมีเร่ืองท่ีเธอยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัเขามากข้ึน
เร่ือย ๆ  

เขาเป็นนกัศึกษายากจนท่ีตอ้งทาํงานพาร์ทไทมบ่์อย ๆ เพื่อหารายได้
ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพไม่ใช่หรือ 

ปัจจุบนัน้ีเขาข่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยแ์ละเส้ือผา้ท่ีเขาใชก้ไ็ม่ไดมี้ราคา
ถูก ๆ เช่นกนั 

อยา่งไรกต็ามน่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าแปลกใจท่ีสุดสาํหรับเธอ ส่ิงท่ีทาํใหเ้ธอ
ตกใจมากคือทศันคติของผูจ้ดัการก่อนหนา้น้ีและอาหารฟรีท่ีมีมูลค่า
ถึง 20,000 หยวน 

“หวงัเสียน…นาย…นาย…” กวนซูชิงมองไปท่ีหวงัเสียนและพดูติด ๆ 
ขดั ๆ เธอมีคาํถามมากมายท่ีจะถามเขา แต่เธอไม่รู้วา่จะเร่ิมถามท่ี
ตรงไหน 

“ทานอาหารกนัก่อนเถอะคาเวยีร์ลิมิเตด็ของร้าน อาหารชั้นหน่ึงแห่ง
น้ีจะรสชาติสมคาํเล่าลือหรือเปล่า” หวงัเสียนยิม้และส่งจานใหเ้ธอ 



“หวงัเสียน…น่ี…ทาํไมผูจ้ดัการของท่ีน้ีถึงนาํอาหารพวกน้ีมาเสิร์ฟให ้
หล่ะ… ” กวนชูชิงมองไปท่ีคาเวยีร์ท่ีหวงัเสียนส่งมาวางอยูต่รงหนา้
เธอและถามอยา่งเหม่อลอย 

“ผมซ้ือท่ีน่ีไวแ้ลว้” หวงัเสียนมองเธอและพดูต่อ “หวัหนา้หล่ีท่ีเขา้มา
ก่อนหนา้น้ีเป็นเจา้ของร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึงก่อนหนา้น้ีเราได้
บรรลุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการทาํธุรกรรมแลว้และผมจะเป็นเจา้ของ
ร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึงแห่งน้ี ในวนัพรุ่งน้ีเพราะฉะนั้น…“ 

หวงัเสียนพดูพร้อมกบัยิม้ กวนชูชิง จอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน ดว้ย
ดวงตาท่ีเบิกกวา้งและเตม็ไปดว้ยความประหลาดใจ 

“ร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึงแห่งน้ี … 

“ใช่!” หวงัเสียน ยิม้และพยกัหนา้ “ถา้คุณอยากจะกินอะไรในอนาคต
คุณสามารถมาหาผมไดเ้ลย ผมจะเล้ียงคุณเอง” 

“น่ี…” กวนชูชิง ตกตะลึงเลก็นอ้ย 

“มนัจะเป็นไปไดย้งัไง” 

เม่ือมาถึงจุดน้ีชายหนุ่มท่ีนัง่อยูข่า้ง ๆ ไม่สามารถเกบ็ซ่อนความ
ประหลาดใจไวไ้ดอี้กและแสดงท่าทางไม่อยากเช่ือออกมา 



นกัศึกษาท่ีนัง่อยูต่รงน้ีกบัเขาเน่ียนะซ้ือร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึง? น่ี
คือร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึงเชียวนะไม่ใช่แผงขายผกั! เขาตอ้งมีเงิน
ซกัเท่าไร 

10 ลา้นหรือ 20 ลา้น? 

น่ีคือร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึง! ใครจะสามารถซ้ือท่ีน่ีไดด้ว้ยเงินเพียง 
10 ลา้นหยวนมนัคงเป็นไปไม่ได?้ 

เหล่าบรรดาชายหนุ่มและหญิงสาวคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ กแ็สดงท่าที
ท่ีไม่อยากจะเช่ือ 

พวกเขานึกถึงส่ิงท่ีเคยพดูกบัหวงัเสียนก่อนหนา้น้ี ‘ฉนัเกรงวา่นาย
จะไม่มีโอกาสไดล้องกินมนัอีกคร้ังในชีวติหลงัจากน้ี’ 

เม่ือนึกยอ้นกลบัไป ตอนน้ีพวกเขารู้สึกไดถึ้งความร้อนท่ีใบหนา้ของ
พวกเขา น่ีเป็นการตบหนา้พวกเขาแบบเตม็หนา้! 

ไม่เพียง แต่จะลองอีกคร้ังเขายงัซ้ือร้านอาหารทั้งหมดน่ีเลย 

ตอนน้ีพวกเขาหนัไปมองหนา้ของหวัหนา้โจวอยา่งชา้ ๆ ในตอนน้ี
พวกเขาตระหนกัวา่การแสดงออกทางใบหนา้ของหวัหนา้โจวนั้นน่า
ท่ึงเป็นอยา่งมากข้ึน 



ใบหนา้ของเขากระตุกอยา่งต่อเน่ืองปากเบะลงเบ้ียวนิด ๆ และ
ร่างกายของเขาสัน่เลก็นอ้ยเม่ือเขามองไปท่ีหวงัเสียน 

แสร้งเป็นหมูกินเสือ? แกลง้ทาํตวัแย ่ๆ แลว้โชวพ์าวเพือ่ดึงดูดความ
สนใจ? คนอะไรคิดแผนการไดร้้ายกาจนกั! 

หวัหนา้โจวจอ้งไปท่ีหวงัเสียนและมีวลีต่าง ๆ ท่ีปรากฏข้ึนในใจของ
เขา เขากดัฟันแน่น 

เพื่อท่ีจะสามารถซ้ือร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึงท่ีน่ีได ้เขาตอ้งมีทรัพยสิ์น
หลายสิบลา้นอยา่งแน่นอน และสาํหรับครอบครัวของตวัเขาเองพวก
เขามีทรัพยสิ์นรวมทั้งหมดเพียง 50 - 60 ลา้นเท่านั้น 

ยิง่ไปกวา่นั้นทรัพยสิ์นเหล่าน้ีไม่ใช่ของตวัเขาเอง มนัเป็นทรัพยสิ์น
ภายใตช่ื้อพอ่ของเขาทั้งหมด 

หวงัเสียนเหลือบมองไปท่ีหวัหนา้โจวอยา่งชา้ ๆ ก่อนจะพดูกบั กวน
ชูชิง “ผมจะเร่ิมจดัการร้านอาหารแห่งน้ีในวนัพรุ่งน้ีและผมจะไม่
เปล่ียนแปลงพนกังานและจาํนวนของลูกจา้งแต่ผมอาจตอ้งการหา
คนท่ีเช่ือถือไดเ้พือ่จดัการเร่ืองภายในต่าง ๆ และผมคงไม่สามารถ 
ดูแลดว้ยตวัเองไดท้ั้งหมดคุณจะมาช่วยผมไดไ้หม” 



“ฉนั…ฉนั…” เม่ือ กวนชูชิง ไดย้นิคาํพดูของหวงัเสียนดวงตากเ็ป็น
ประกาย แต่เธอกย็งัเหลือบมองไปท่ีหวัหนา้โจวขา้ง ๆ เธอและพดูวา่ 
“แต่ฉนัยงัไม่ไดล้าออก…” 

อยา่งไรกต็ามเม่ือเธอมองไปท่ีหวงัเสียนอีกคร้ังเธอกพ็ยกัหนา้ทนัที
แมจ้ะลงัเลอยูเ่ลก็นอ้ยกต็าม “ตกลงในเม่ือนายเชิญฉนั ฉนัจะปฏิเสธ
คาํเชิญของนายไดย้งัไง” 

“นัน่เยีย่มมากเลย เม่ือมีคุณมาช่วยงานผม ผมคงลดปัญหาหลาย ๆ 
อยา่งไปไดเ้ยอะเลยหล่ะ” 

หวงัเสียนยิม้ 

ตอนน้ีหวัหนา้โจว ท่ีนัง่อยูข่า้ง ๆ เธอค้ิวของเขากระตุกและหนา้บูด
เบ้ียวอยา่งรุนแรงและเขากาํหมดัแน่นเม่ือเห็น กวนชูชิง ตอบตกลง
กบัหวงัเสียนต่อหนา้เขา 

อยา่งไรกต็ามเขาไม่สามารถทาํอะไรได ้ชายหนุ่มท่ีอยูต่รงหนา้เขา
สามารถซ้ือร้านอาหารทะเลชั้นหน่ึงไดแ้บบง่ายดาย เขาอาจมีคน
หนุนหลงัท่ีแขง็แกร่งมาก ๆ  

ไอท่ี้เขาตอบคาํถามมาวา่ ‘เขามีแต่นอ้งสาวเพยีงคนเดียว’! นั้นกค็ง
เป็นอีกแผนการท่ีร้ายกาจของเขาอีกเป็นแน่!…. 



ตอนท่ี 41 เร่ิมการบริหารร้าน 

“ฉนัเดาวา่นายทาํใหโ้จวหยวนห่าวนั้นโกรธมากจริง ๆ เลยในคืนน้ี!” 

“คุณกเ็ห็น เขาเป็นคนเร่ิมก่อนถา้ไม่ใช่เพราะผมนึกถึงคุณผมคงอดั
พวกเขาจนกลบับา้นไม่ถูกแลว้” 

หวงัเสียนพดูพร้อมกบัท่าทาํทางเหมือนอนัธพาลนอ้ย 

“หืม!…คาํพดูเม่ือก้ีของนาย นายพดูวา่อะไรนะ!?…ฮึ…ช่างเถอะ” 

กวนชูชิงทาํแกม้ป่องพองลมเม่ือเห็นวา่หวงัเสียนไม่ไดย้นิส่ิงท่ีเธอ
พดู และเขายงัทาํท่าทางชกลมเหมือนเดก็นอ้ยอยู…่. 

หวงัเสียน และ กวนชูชิง เดินออกจากร้านอาหารชั้นหน่ึง เขาและ
เธอพดูคุยกนัไปเร่ือยเป่ือยบนถนนสายโบราณบางคร้ังพวกเขากจ็ะ
หวัเราะกนัเสียงดงัจนคนผา่นไปมามองพวกเขาแบบแปลก ๆ กวนชู
ชิงจะแอบบิดเอวเขาตลอดทางเม่ือมีคนมองมาตอนท่ีหวงัเสียน
หวัเราะเสียงดงั 

……… 

ก่อนหนา้นั้นตอนท่ีการเล้ียงสงัสรรคย์งัไม่จบ ก่อนท่ีหวงัเสียนจะ
ออกไปพร้อม กวนชูชิงเขาส่งคาเวยีร์ชุดท่ีเหลือใหก้บัโจวหยวนห่าว 
พร้อมกบัยิม้และพดูวา่  



“คุณโจวน่ีคือคาเวยีร์ท่ีคุณร้องขอมาลอง เชิญเลยนะครับ และกย็นิดี
ตอ้นรับสู่ร้านอาหารของผมในอนาคตโอว้…แต่ตอนน้ีร้านน้ียงัไม่ใช่
ของผมดงันั้นคุณกย็งัตอ้งจ่ายค่าอาหารท่ีคุณสัง่มาเหมือนเดิม ฮึฮึ..” 

เขา ‘หวัเราะเยาะ’ เบา ๆ หลงัจากท่ีเขาพดูจบประโยค  

ตอนนั้นใบหนา้ของโจวหยวนห่าวดูบ้ึงตึงมาก! 

…….. 

“เอ่อ…กวนชูชิง ผมตอ้งขอโทษคุณดว้ยนะท่ีทาํใหห้วัหนา้ของคุณ
โกรธและคุณตอ้งออกจากงาน และดูเหมือนวา่คุณจะไม่ไดรั้บค่าจา้ง
จากการทาํงานซะแลว้ล่ะ คุณเลยตอ้งทาํงานฟรี ๆ ไปเลยตั้งสองวนั 
ผมจะชดเชยใหคุ้ณเองนะ” หวงัเสียนพดูพร้อมกบัยิม้ใหเ้ธอ 

“แน่นอนนายตอ้งชดเชยใหฉ้นัอยา่งมากเลยดว้ย” กวนชูชิง พดูและ
หวัเราะเบา ๆ เธอแอบชาํเลืองมองขา้มไหล่ของตวัเองเลยไปท่ี หวงั
เสียน และเธอรู้สึกหวัใจของเธออบอุ่นเป็นพิเศษ 

น่ีเป็นเพื่อนผูช้ายคนแรกของเธอท่ีเธออยูด่ว้ยแลว้รู้สึกมีความสุข
และสบายใจรวมถึงมีความอบอุ่นในหวัใจ 

ความรู้สึกน้ีแมไ้ม่ยิง่ใหญ่อะไรมากนกั แต่เธอเสพติดมนั เธอชอบ
ความรู้สึกแบบน้ี 



“กระโดดข้ึนมาเลยแม่สาวนอ้ย” 

หวงัเสียนสตาร์ทรถมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยข์องเขา และตะโกนเรียก
กวนชูชิง 

“ไดเ้ลย!!” กวนชูชิง รู้สึกหวัใจของเธอเตน้แรงมากขณะท่ีเธอมอง
เขานัง่รอบนมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ย ์

เธอข้ึนนัง่ซอ้นทา้ยรถของเขาทนัที แต่กย็งัลงัเลเลก็นอ้ยก่อนท่ีเธอจะ
ยืน่แขนออกมาและโอบรอบตวัหวงัเสียนไวอ้ยา่งแนบชิด 

เม่ือรู้สึกถึงร่างกายอนัอ่อนนุ่มและอบอุ่นแนบติดอยูท่ี่ดา้นหลงัของ
เขาร่างกายของ หวงัเสียน แขง็เกร็งประหม่าเลก็เลก็นอ้ย หลงัจาก
นั้นใบหนา้ของเขากเ็ผยรอยยิม้อนัสดใส 

“นัง่ใหดี้ ๆ นะครับคุณผูห้ญิง รถของเรากาํลงัจะออกเดินทางแลว้” 

เขาบิดคนัเร่งและมุ่งหนา้กลบัไปทางมหาลยัทนัที หลงัจากนั้นไม่
นานพวกเขากก็ลบัมาถึงท่ีหนา้หอพกัหญิง 

“แลว้เจอกนัพรุ่งน้ีนะผมจะมารับคุณในตอนเชา้” 

หวงัเสียน ยิม้และโบกมือใหก้บั กวนชูชิง 

“ตกลง” กวนชูชิง พยกัหนา้รับและโบกมือกลบัมาใหเ้ขา เธอหนั
หลงักลบัและฮมัเพลงเบา ๆ อยา่งลืมตวัแต่เม่ือเธอนึกข้ึนไดว้า่เขายงั



ไม่ไดก้ลบั ตวัเธอแขง็คา้งอยูค่รู่หน่ึง แลว้จึงรีบวิง่กลบัไปท่ีหอ้งของ
เธอ 

หวงัเสียนหวัเราะข้ึนเบา ๆ และจึงขบัรถกลบัไปท่ีหอพกัชายของเขา 

ในคืนนั้น หวงัเสียน ไม่ไดฝึ้กฝนและบ่มเพาะใด ๆ แต่เขากลบัหลบั
แบบสนิทท่ีสุด 

เขาต่ืนข้ึนมาอยา่งสดช่ืนในเชา้วนัรุ่งข้ึนเวลา 8.00 น. หวงัเสียน นอน
เหยยีดหลงัและบิดข้ีเกียจอยูค่รู่นึงก่อนจะลุกจากท่ีนอน 

แต่เม่ือเขาหยบิโทรศพัทข้ึ์นมาเขากเ็ห็นขอ้ความท่ียงัไม่ไดอ่้าน 

“หลาน ชิงเยว ่อยา่งนั้นเหรอ?” 

หวงัเสียนรู้สึกประหลาดใจเม่ือเห็นขอ้ความ Wechat ของ หลาน ชิง
เยว ่อีกคร้ัง ขอ้ความคลา้ย ๆ กบัเม่ือวานเธอตอ้งการชวนเขาออกไป
ทานอาหารเยน็เพื่อท่ีจะขอบคุณเหตุการณ์ในวนัก่อนนั้น 

ขอ้ความถูกส่งออกมาเม่ือประมาณหา้นาทีท่ีแลว้ 

“ผมขอโทษประธาน หลาน ช่วงน้ีผมค่อนขา้งยุง่มาก ๆ เลยและผม
ไม่มีเวลาวา่งเลยจริง ๆ” 

หวงัเสียน พยายามปฏิเสธอยา่งสุภาพท่ีสุด เพราะวนัน้ีเขาจะตอ้ง
จดัการธุระเก่ียวกบัร้านอาหารชั้นหน่ึง และในช่วงอีกหลายวนัต่อ
จากน้ีเขากค็งจะตอ้งยุง่อยา่งมากอีกเช่นกนั 



เขาจาํเป็นตอ้งจดัการบริหารระบบของร้านอาหารและปัญหาทาง 
ดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงการจดัประชุมพบปะกบัพนกังานทั้งหมดภายใน
ของร้านอาหาร 

และร้านอาหารศาลามงักรกก็าํลงัจะเปิดใหบ้ริการในเร็ว ๆ น้ี ซ่ึงอยู่
ขา้ง ๆ จนแทบจะติดกบัร้านอาหารของเขาเลยและมนัจะเป็นการ
ต่อสูแ้ยง่ชิงลูกคา้ท่ีรุนแรงอยา่งแน่นอน 

หลงัจากท่ีเขาไดย้นิการสนทนาระหวา่งผูอ้าํนวยการหล่ีและชาย
หนุ่มคนนั้นเม่ือวานน้ีหวงัเสียนรู้วา่อีกฝ่ายตอ้งมีความสามารถพอดู 
ดงันั้นเขาจึงตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม 

หลงัจากท่ีหวงัเสียนส่งขอ้ความออกไปเขากเ็กบ็ขา้วของและนาํกุง้
มงักรและปูไปท่ีชั้นล่าง 

ภายในหอ้งพกัในวลิล่าแห่งหน่ึงทั้งหอ้งเตม็ไปดว้ยสีชมพ ู

บรรดาหนุ่ม ๆ ทุกคนใน เมืองเจียงเฉิงคงนึกไม่ถึงวา่ราชินีนํ้าแขง็ช่ือ
ดงัแห่งมหาวทิยาลยั เจียงเฉิง อยา่งประธานหลาน ชิงเยว ่จะทาสี
หอ้งของเธอดว้ยสีท่ีน่ารักเช่นน้ี 

มีคนเคยกล่าวไวว้า่เดก็สาว ๆ เกือบจะทุกคนต่างกต็อ้งมีความเพอ้
ฝันเก่ียวกบัเทพนิยายในแบบของตวัเองไม่มากกน็อ้ย ไม่เวน้แมแ้ต่
ราชินีนํ้าแขง็คนน้ี 



หลาน ชิงเยว ่นอนควํ่าทอ้งอยูบ่นเตียงโดยมีตุก๊ตาหมีสีชมพตูวัใหญ่
อยูข่า้ง ๆ เธอ 

ต๊ิงงง! 

เม่ือโทรศพัทข์องเธอดงัข้ึนเธอกรี็บเปิด WeChat อยา่งรวดเร็ว 

“ปฏิเสธอีกแลว้!!…เขาปฏิเสธฉนัอีกแลว้!” หลาน ชิงเยว ่หนา้สลด
ลงไปเลก็นอ้ย 

เม่ือวานเธอเดาวา่เขาอาจจะมีธุระจาํเป็นบางอยา่งจริง ๆ และนัน่ทาํ
ใหเ้ธอผดิหวงัเลก็นอ้ยแต่กย็งัมีเหตุผลท่ีรองรับไดอ้ยู ่ดงันั้นเธอจึง
ถามเขาอีกคร้ังในตอนเชา้วนัน้ี แต่เธอกไ็ม่คาดคิดเลยวา่ เธอจะถูก
ปฏิเสธโดยทนัทีอีกคร้ัง 

ยิง่ไปกวา่นั้นเขาตอบมาวา่ช่วงน้ีคงจะตอ้งยุง่อยา่งมาก! 

“เขาไม่ชอบฉนัยงังั้นเหรอ? เขาไม่อยากเจอฉนัเหรอ? หรือวา่เขา
กาํลงัยุง่อยูจ่ริง ๆ ?” 

หลาน ชิงเยว ่ขมวดค้ิวและลุกข้ึนจากเตียงทนัทีเพื่อจอ้งมองตวัเอง
ในกระจก 

แมว้า่ความจริงเธอเพิ่งต่ืนข้ึนมาโดยไม่ไดแ้ต่งหนา้ แต่ใบหนา้และ
ผวิพรรณท่ีละเอียดอ่อนและรูปร่างท่ีสมบูรณ์แบบของเธอนั้นมี
เสน่ห์เยา้ยวนใจเป็นอยา่งมาก 



“เสน่ห์ของฉนัไม่ไดดึ้งดูดเขาเลยอยา่งงั้นเหรอ” น่ีเป็นคร้ังแรกท่ี 
หลาน ชิงเยว ่นึกสงสยัในเสน่ห์ของตวัเอง 

…… 

“ไปหาอาหารเชา้กินกนัก่อนเถอะคุณอยากกินเก๊ียวน่ึงไหม” 

หลงัจากพา กวนชูชิง ข้ึนซอ้นทา้ยฮาร์เล่ย ์ของเขาแลว้ หวงัเสียนก็
มุ่งหนา้ไปยงัถนนโบราณทนัที 

“ใช่ นายหญิงคนน้ีตอ้งการอาหารอนัโอชะท่ีสุด!” 

“เจา้บาปท่ี 6 ในบรรดาบาปร้ายแรงทั้ง 7 เจา้ผูมี้ล้ินอนักะล่อน ถา้ขา้
อยากกินอะไรเจา้จะตอ้งสรรหามาตอบสนองขา้ในบดัดล” 

(*1) 

“น่ีคุณผมไม่ใช่ปีศาจ จอมตะกละเบลเซบฟั ในพระคมัภีร์นะคุณ” 

“แต่ฉนัคือมารสาวผูช้ัว่ร้ายฮ่าฮ่า!” 

หวงัเสียนและกวนชูชิงหยอกลอ้กนัขณะข่ีรถ พวกเขามาถึงร้านเก๊ียว
น่ึงและทานกนัอยา่งวางหาย หลงัอาหารเชา้กไ็ดเ้วลาไปพบกบั
ผูอ้าํนวยการหล่ี 

เม่ือพวกเขาไปถึงร้านอาหารชั้นหน่ึงประตูกถู็กเปิดรออยูแ่ลว้ 



ผูอ้าํนวยการหล่ีและผูจ้ดัการหวางรออยูท่ี่น่ีก่อนแลว้ 

“ผอ. หวงั” เม่ือเห็นการมาถึงของเขาผูจ้ดัการ หวาง กรี็บเขา้ไปหา
เขาทนัทีและทกัทายเขาดว้ยสีหนา้ยิม้แยม้ 

“อรุณสวสัด์ิผูจ้ดัการหวาง!” 

หวงัเสียนพยกัหนา้และมองไปท่ีผูอ้าํนวยการหล่ีท่ียนือยูด่า้นขา้ง 

“โฉนดท่ีดินและหนงัสือโอนกรรมสิทธ์ิพร้อมแลว้นอกจากน้ีของ
ทุกส่ิงอยา่งรวมถึงสตอ็กอาหารในหอ้งแช่เยน็อุปกรณ์ในออฟฟิตของ
ในร้านอาหารแห่งน้ีทุก ๆ อยา่งเป็นของคุณเราคงจะตอ้งยุง่ตลอดทั้ง
เชา้เน่ืองจากเราจะตอ้งไปท่ีสาํนกังานบริหารจดัการทรัพยสิ์นเพื่อ
ดาํเนินการโอนทรัพยสิ์น และส่ิงของอ่ืน ๆ” ผูอ้าํนวยการหล่ียิม้
พร้อมกบัอธิบายเม่ือเห็นหวงัเสียน 

“เยีย่มมากงั้นใหผ้มดูสญัญาก่อน” หวงัเสียนพยกัหนา้ 

“ไดแ้น่นอน ผมแน่ใจวา่ไม่มีอะไรผดิปกติในสญัญาอยา่งแน่นอน” 

ผูอ้าํนวยการหล่ีมอบสญัญาใหก้บัเขา หวงัเสียน รับมนัมาและอ่าน
อยา่งละเอียดรอบคอบก่อนท่ีเขาจะพยกัหนา้อยา่งไม่เป็นทางการ 

จากนั้นพวกเขานัง่รถของผูอ้าํนวยการหล่ีไปท่ีสาํนกังานบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นของรัฐ สาํหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชยใ์น



หน่วยงานบางส่วนจะมีเคาน์เตอร์ของธนาคารเปิดสาขายอ่ยอยูด่า้น
ในดว้ยเพื่ออาํนวยความสะดวกขั้นตอนการโอนจ่ายรวมถึงการเสีย
ภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

หลงัจากยุง่และวุน่วายมาตลอดทั้งเชา้ หวงัเสียน ไดโ้อนยอดเงินตาม
ขอ้ตกลงไปยงับญัชีของ ผูอ้าํนวยการหล่ี ทั้งคู่จบัมือกนัและขอ้ตกลง
ถือวา่เสร็จสมบรูณ์ 

“บอสครับ ผูอ้าํนวยการหล่ีไม่ไดน้าํอะไรติดตวัไปเลยตอนท่ีเขาจาก
ไปทุกอยา่งสามารถดาํเนินการตามปกติต่อไปไดเ้ลยในตอนน้ีผมจะ
พาคุณไปพบกบัทีมงานเชฟและบรรดาพนกังานท่ีเหลือทั้งหมด” 

หลงัจากกลบัมาผูจ้ดัการ หวาง ซ่ึงติดตามคอยช่วยเหลือมาตลอดทั้ง
เชา้ไดพ้ดูคุยกบั หวงัเสียน อยา่งกระตือรือร้น 

“ตกลง เรามาทาํความรู้จกักบัร้านอาหารแห่งน้ีกนัดีกวา่และตาํแหน่ง
พนกังานทั้งหมดจะยงัคงอยูเ่หมือนเดิม” 

หวงัเสียนพยกัหนา้ มนัเป็นเวลาอาหารกลางวนัแลว้เม่ือพวกเขาไป
ถึงร้านอาหาร หวงัเสียนเรียกใหผู้จ้ดัการหวางและกวนซู่ชิงไปทาน
อาหารกลางกนัก่อนภายในร้าน 

ผูจ้ดัการ หวาง จาํ กวนชูชิง ไดเ้พราะเธอเคยทาํงานเป็นพนกังาน
ตอ้นรับมานานกวา่คร่ึงเดือน 



เม่ือพวกเขาพบกนัอีกคร้ัง 

ผูจ้ดัการหวาง กเ็ดาสถานะของเธอทนัที เธอคนน้ีอาจจะเป็นเลด้ีบอส 
ในอนาคตของเขา ดงันั้นเขาจึงกระตือรือร้น และบริการรับใชก้วนชู
ชิงอยา่งดีท่ีสุด 

ดว้ยเหตุน้ี กวนชูชิง จึงรู้สึกทาํอะไรไม่ถูก เม่ือเจา้นายในอดีตของ
เธอตอ้งมาคอยบริการและรับใชเ้ธออยา่งน้ี 

ทั้งหมดน้ีเป็นเพราะผูช้ายท่ีนัง่อยูข่า้ง ๆ เธอ 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ หวงัเสียน กเ็ดิน
สาํรวจไปรอบ ๆ ร้านอาหารทั้งหมด เม่ือมองไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง
แห่งน้ีตวัเขารู้สึกมีความภูมิใจในตวัเองข้ึนมาทนัที 

“หุหุ..วะ่ ฮ่าฮ่า ๆ ฉนัน่ีมนัเก่งจริง ๆ ” 

เขาตกอยูใ่นภวงัคแ์ละยนืยิม้อยา่งโง่เง่าอยูค่นเดียวตรงนั้น 

น่ีคือร้านอาหารของเขาและแน่นอนวา่เขาจะสร้างช่ือใหก้บั
ร้านอาหารแห่งน้ีใน เมืองเจียงเฉิง มนัจะเป็นร้านอาหารท่ีดีท่ีสุด
ตลอดกาล!… 

……….. 



จบบท 

Endnote: (*1) ตามตน้ฉบบัพวกเขาน่าจะคุยกนัเก่ียวกบัคมัภีร์คาํสอน
ของจีน ซ่ึงผมไม่รู้และไม่เคยอ่าน 

เลยเปล่ียนใหเ้ป็นแบบคมัภีร์ในบทววิรณ์ หากผดิพลาดประการใด
ขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย  

 



ตอนท่ี 42 จดัระบบร้านใหม่ 

“ผมเช่ือวา่ทุกคนคงจะพอทราบมาบา้งแลว้วา่ร้านอาหารชั้นหน่ึง
ของเรานั้นมีบอสคนใหม่แลว้ บอสของเราคนน้ีเป็นหนุ่มหล่อผูใ้จดี
เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลา ขอเสียงปรบมือตอ้นรับ
บอสคนใหม่ของพวกเราขอเชิญผูอ้าํนวยการหวงัข้ึนมาบนเวทีครับ” 

ภายในร้านอาหารชั้นหน่ึงผูจ้ดัการ หวาง เรียกประชุมพนกังานทั้งหมด
ของร้านในทนัที หลงัจากท่ีทาํงานในร้านอาหารเสร็จในเวลาประมาณ
บ่ายสามโมง 

“สวสัดีทุกคนผมช่ือหวงัเสียนและจะเป็นหวัหนา้ของพวกคุณและ
เป็นเจา้ของร้านอาหารแห่งน้ีตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป” 

หวงัเสียนเดินข้ึนมาบนเวทีและยิม้ใหก้บักลุ่มพนกังาน ปัจจุบนั
ร้านอาหารมีพนกังานทั้งหมดหา้สิบคน  

จาํนวนพนกังานขนาดน้ีถือวา่สูงเป็นอยา่งมากเม่ือเปรียบเทียบกบั
ร้านอาหารอ่ืน ๆ  

เฉพาะพนกังานเสิร์ฟเพียงอยา่งเดียวกมี็ถึงสามสิบคนแลว้ 

แต่ในทาํนองเดียวกนัส่ิงน้ีกถื็อวา่เป็นการช่วยรับประกนัคุณภาพ
ของการบริการ 



“ยงัเดก็มากเลย!” พนกังานเสิร์ฟหญิงคนหน่ึงมองไปท่ีหวงัเสียนเธอ
ค่อนขา้งท่ีจะตกใจและไม่สามารถควบคุมมนัได ้เสียงอุทานของเธอ
จึงหลุดออกมา 

พนกังานทุกคนในร้านมองไปท่ี หวงัเสียน ดว้ยความอยากรู้อยากเห็น 

ถา้พดูกนัตามจริงหวงัเสียนกย็งัดูเดก็เกินไป เขาดูไม่เหมือนบอสใหญ่
เลยสกันิด ถา้บอกวา่เป็นนายนอ้ยลูกชายของบอสยงัน่าเช่ือถือมากกวา่ 
เพราะพนกังานทั้งหมดของร้านอาหารนั้น พวกเขาอายมุากกวา่ หวงั
เสียน กนัทุกคน 

เม่ือสงัเกตุเห็นส่ิงน้ีและหวงัเสียนพอเขา้ใจความคิดของพวกเขา หวงั
เสียน กเ็งยหนา้ข้ึนมาอีกเลก็นอ้ยและปลดปล่อยออร่าแห่งราชนัย์
มงักรออกมาขยายควบคุมไปทัว่ทั้งร้านอาหาร 

“ร้านอาหารจะเปิดดาํเนินการตามปกติเหมือนเช่นเคย เน่ืองจากผม
เขา้มาเป็นเจา้ของร้านแห่งน้ีตั้งแต่วนัน้ีแลว้ ผมจะกถื็อโอกาส
ปรับเปล่ียนอะไรบางอยา่งกบัร้านอาหารน้ีซกัเลก็นอ้ย….. 

การปรับเปล่ียนอยา่งแรกคือการเพิ่มฐานเงินเดือนของพนกังานทั้งหมด
ทุกคนข้ึนอีก 10% ส่วนกฎอ่ืน ๆ จะยงัคงเหมือนเดิม และผมขอเตือน
เอาไวซ้ะก่อนอยา่คิดวา่ผมเป็นเพียงเดก็หนุ่มและคิดวา่พวกคุณสามารถ
ท่ีจะหลอกลวงและทาํงานกนัแบบขอไปทีไม่เตม็ประสิทธิภาพ เพียง



เพราะเห็นวา่ผมยงัเดก็ หากผมตอ้งจดัการใครสกัคนผมจะไม่ไวห้นา้
และใจอ่อนอยา่งแน่นอน “ 

“และผมไดส้อบถามเก่ียวกบังานและเงินเดือนของพวกคุณดูแลว้ ส่ิง
ท่ีผมพยายามจะบอกกคื็อค่าตอบแทนของพวกคุณจะมากกวา่ตอนท่ี
หวัหนา้หล่ีบริหารอยูอ่ยา่งแน่นอน และผมกเ็ป็นคนง่าย ๆ ไม่เร่ือง
มากหากพวกคุณปฏิบติังานกนัอยา่งเตม็ท่ีผมขอรับรองวา่รายไดข้อง
พวกคุณกจ็ะมากข้ึนตามไปดว้ยอยา่งแน่นอน” 

ขณะท่ีเขาพดูเขาเผยรอยยิม้บาง ๆ ออกมา  

“หากพวกคุณพบปัญหาใด ๆ คุณสามารถมองหาผูจ้ดัการ หวาง หรือ
มองหาผมและขอปรึกษาไดโ้ดยตรงทุก ๆ อยา่งสามารถพดูคุยกนัได้
และผมกเ็ป็นคนคุยง่าย อยา่งไรกต็ามหากใครท่ีตั้งใจทาํผดิกฎระเบียบ
หรือจงใจก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัร้านโดยตั้งใจ ผมกจ็ะไม่ใจดีกบั
พวกคุณเช่นเดียวกนั” 

ในขณะท่ีหวงัเสียนพดูออร่าแห่งราชนัยม์งักรท่ีเขาปล่อยออกมาจาก
ร่างกายกท็าํใหบ้รรยากาศรอบ ๆ บริเวณดูเหมือนจะมีแรงกดดนัอนั
เยน็ยะเยอืกข้ึนมาทนัที 

ราวกบัวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งภายใตท้อ้งฟ้าแห่งน้ีมีเขาเป็นผูป้กครอง 



เชฟและพนกังานในครัว พนกังานเสิร์ฟ พนกังานแผนกตอ้นรับและ
พนกังานฝ่ายอ่ืน ๆ ทุกคนเหมือนโดนสะกด น่ิงเงียบและตั้งใจฟังกนั
อยา่งเรียบร้อย 

พวกเขามีความรู้สึกเคารพและเช่ือฟังเกือบจะในทนัที มนัเป็นความ 
รู้สึกท่ีสมัผสัไดถึ้งความเป็นผูน้าํและเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้วา่ชายหนุ่ม
คนน้ีคือคนท่ีพวกเขาสามารถท่ีจะเช่ือใจได ้

“เอาล่ะพวกคุณไปพกัผอ่นกนัไดแ้ลว้หวัหนา้เชฟพาทีมของพวกคุณ
และผูจ้ดัการหวางมาพบผมดว้ย” 

หวงัเสียนมองไปท่ีพวกเขาอีกเลก็นอ้ยและเดินลงจากเวทีไป 

“เฮอ้อ!..” พวกเขารู้สึกผอ่นคลายลงทนัทีท่ีไดรั้บคาํสัง่ใหแ้ยกยา้ยกนั
ไป ขณะท่ีพวกเขาเดินออกไปกนั พวกเขาพดูคุยและแสดงความ
คิดเห็นกนัเบา ๆ  

“…ทาํไมถึงฉนัรู้สึกวา่บอสของพวกเราคนน้ีมีอาํนาจอยา่งมากเลยล่ะ
ตอนเขาพดู ฉนัไม่กลา้เงยหนา้ข้ึนมองเลยละแก มนัรู้สึกวา่รอบตวั
เขามนัมีออร่าท่ีน่าเกรงขามอยู ่ฉนัน่ีทั้งเคารพและกลวัเขามากเลยละ
ตอนท่ีเขาทาํเสียงดุหน่ะ น่ากลวัมากกวา่ผูอ้าํนวยการหล่ีท่ีดีแต่เสียง
ดงันั้นอีก” 



“แลว้บอสกย็งัใจดีมาก ๆ เลยน๊า ถึงแมต้อนทาํเสียงเขม้จะดูน่ากลวั
ไปสกันิดแต่ฉนักช็อบนะ ใจง้ีเตน้ไม่เป็นจงัหวะเลยเชียว แถมยงัเพิ่ม
เงินเดือนใหเ้รา อีก 10% แหน่ะ เงินฉนัเพิ่มมาอีกตั้ง 400- 500 หยวน
เชียวนะ!” 

“เขาเป็นเจา้นายท่ีมีเสน่ห์จริง ๆ ! ดูจากหนา้ตาบอสน่าจะมีอายุ
ประมาณยีสิ่บเองนะ อยา่งไรกต็ามเขาดูมีอาํนาจและดูคุน้เคยกบัการ
บริหารจดัการธุรกิจมาก เป็นไปไดไ้หมวา่เขาอาจเป็นคนรุ่นท่ีสอง
ของตระกลูใหญ่ท่ีรํ่ ารวย?” 

“อยา่งอ่ืนฉนัไม่รู้ ฉนัรู้แต่วา่บอสหล่อมาก! ยงัหนุ่มแถมหล่อและยงั
รวยมากอีกดว้ย!” 

พนกังานสาวของร้านจบักลุ่มคุยกนัซุบซิบระหวา่งเดินกลบัจากการ
ประชุม 

……… 

“ผอ.หวงั! ผอ.หวงั!” 

หวัหนา้พอ่ครัวนาํพอ่ครัวเขา้มาพร้อมกบัส่งยิม้และกม้หวัใหเ้ขา
อยา่งเคารพ  

หวงัเสียนมองไปท่ีพอ่ครัวทั้งสองคน เขายิม้และพยกัหนา้ให ้



น่ีคือผลกระทบท่ีเขาตอ้งการ ในฐานะเจา้นายเขาตอ้งสามารถควบคุม
พนกังานของเขาได ้เพื่อใหพ้นกังานทุกคนของเขาเคารพและยาํเกรง
เขาก่อนเป็นอนัดบัแรก 

มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถบริหารงาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั
เขาบรรลุเป้าหมายเบ้ืองตน้แลว้ 

“ตอนน้ีผมอยากทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
ร้านอาหารปัจจุบนัของเราทั้งหมด” 

หวงัเสียนเชิญใหพ้วกเขานัง่ลงพร้อมกนั 

“ผูอ้าํนวยการหวงัน่ีคือรายการแหล่งวตัถุดิบและส่ิงของในการจดัหา 
เพื่อนาํส่งโดยตรงเฉพาะร้านของเราครับ” 

ผูจ้ดัการหวางหยบิสมุดจดบนัทึกส่งใหก้บัเขา 

หวงัเสียนพยกัหนา้ เขาอ่านสมุดบนัทึกคราว ๆ เก่ียวกบัการส่งสินคา้
และวตัถุดิบ 

ส่ิงท่ีโดดเด่นของร้านอาหารชั้นหน่ึงคืออาหารทะเลชั้นดีท่ีมีใหเ้ลือก
อยา่งมากมาย นอกจากน้ีเชฟยงัมีทกัษะในการทาํอาหารท่ียอดเยีย่ม
และร้านอาหารกมี็คุณภาพและการบริการท่ีดีเยีย่มพร้อมดว้ย
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 



ตวัอยา่งเช่น คาเวยีร์ , หอยเป๋าฮ้ือสองหวัและอาหารทะเลท่ีมีค่าและ
หายากกย็งัมีใหลู้กคา้ไดเ้ลือกอยา่งเพียบพร้อม [1] 

ลุงของผูอ้าํนวยการหล่ีก่อนหนา้น้ีเป็นผูน้าํเขา้วตัถุดิบเกรดพรีเม่ียม
พวกน้ีโดยเฉพาะ ตอนน้ีผูอ้าํนวยการหล่ีขายกิจการไปแลว้ เขาก็
ลาออกไปพร้อมกนัดว้ย 

อยา่งไรกต็ามช่องทางการสัง่ซ้ือยงัคงมีลงรายละเอียดไวอ้ยา่งครบถว้น 

สินคา้ลํ้าค่าอยา่งคาเวยีร์ซ้ือจากต่างประเทศโดยตรงและมีราคาท่ีสูง 
ส่วนอาหารทะเลธรรมดาทัว่ไปหาซ้ือไดจ้ากตลาดท่าเรืออาหารทะเล 

ปลาโคก้เกอร์สีเหลือง ปลาทูน่าขนาดใหญ่และอาหารทะเลลํ้าค่าอ่ืน ๆ 
จะมีการประมูลริมทะเล ณ จุดท่ีเรือข้ึนฝ่ังเท่านั้น บางทีมนักข้ึ็นอยู่
กบัโชคดว้ยเหมือนกนั 

“ผูอ้าํนวยการหวงั สญัญาของเรากบั บริษทั ผูจ้ดัการโกลเดนซ์ รอ
สเตอร์ กาํลงัหมดสญัญาลงและจะไม่มีการต่ออายกุบัทางเรา ฉะนั้น
เราตอ้งหาช่องทางอ่ืนโดยเร็วท่ีสุด นอกจากนั้นเราตอ้งซ้ือคาเวยีร์ชุด
ใหญ่เขา้มาอีกหน่ึงลอ็ต เน่ืองจากในสตอ็คสินคา้ของเราเหลือไม่
เพียงพอ มนัจาํเป็นและขาดไม่ไดเ้พราะมนัเป็นหน่ึงในอาหารข้ึนช่ือ
ระดบัอนัดบัตน้ ๆ ของเรา” 

ผูจ้ดัการ หวาง กล่าวกบั หวงัเสียน 



แมว้า่จะมีลูกคา้ไม่มากนกัท่ีสามารถซ้ืออาหารระดบัพรีเม่ียมพวกน้ี
ได ้แต่มนักเ็ป็นสญัลกัษณ์ของความแขง็แกร่งของร้านและเป็นส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีดีไปในตวั 

ตวัอยา่งเช่นหากร้านอาหารแห่งหน่ึงมีหอยเป๋าฮ้ือ 2 หวั มาร์ลินบลู
แอตแลนติก ปลาครอสสีเหลือง กุง้มงักรออสเตรเลีย กุง้กา้มกราม
ตวัใหญ่และอาหารทะเลคุณภาพชั้นดีชนิดอ่ืน ๆ วางโชวแ์ละ
ร้านอาหารอ่ืน ๆ ไม่มีของคุณภาพชั้นเลิศอยา่งเดียวกนั ส่วนผสมน่ี
จะเป็นความแตกต่างท่ีชดัเจน ในฐานะผูซ้ื้อคนหน่ึงจะรู้สึกวา่ร้าน
แรกดีกวา่และจาํนวนลูกคา้ท่ีมาอุดหนุนกจ็ะมากกวา่อีกร้านท่ีไม่มี 

ดงันั้นหวงัเสียนจึงตอ้งหาวตัถุดิบชั้นเยีย่มมาเขา้ร้านในตอนน้ี 

“ปริมาณกุง้กา้มกรามขนาดใหญ่จากทะเลของเราในแต่ละวนัมีนอ้ย
เกินไปนอกจากนั้นเรายงัไม่มีส่วนผสมชั้นดีใหม่ ๆ ข้ึนมาเทียบชั้น
กบัคาเวยีร์” หวงัเสียนส่ายหวัเลก็นอ้ย 

“บอสเราตอ้งไปท่ีตลาดท่าเรือตั้งแต่เชา้เพื่อหาวตัถุดิบเหล่านั้น ส่วน
อาหารทะเลคุณภาพดีนั้นมีอยูไ่ม่มากและมนัไม่เพียงพอในตลาด
อาหารทะเลชั้นดี พวกเขาจะไม่คาํนึงถึงราคา กุง้มงักรและปูขนาด
ใหญ่ ปริมาณมนัมี จาํกดั บางคร้ังเราอาจจะหาไม่ไดเ้ลยดว้ยซํ้ าถา้เรา
ใชว้ตัถุดิบแช่แขง็รสชาติจะแยล่งเป็นอยา่งมาก” เชฟอธิบาย 



“หนา้ท่ีจดัการเก่ียวอาหารทะเลชั้นเยีย่มผมจะจดัการเอง”  

หวงัเสียนพยกัหนา้เลก็นอ้ยและพดูต่อ  

“ส่วนท่ีเหลือทุกอยา่งจะเหมือนเดิมนอกจากนั้นร้านอาหารศาลา
มงักรกาํลงัจะเปิดใหบ้ริการในเร็ว ๆ น้ี เม่ือพวกเขาเปิดทาํการพวก
เขาจะตอ้งจดัโปรโมชัน่ อยา่งแน่นอน เราตอ้งพร้อมและสามารถ
เล่นกบัพวกเขาได”้ 

“บอส แมว้า่พวกเขาตอ้งการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งการตลาด แต่เราก็
ยงัคงมีความไดเ้ปรียบอยู ่ดว้ยช่ือเสียงของเรามีมานานมากกวา่ 
ตราบใดท่ีเราสามารถไดรั้บอาหารทะเลคุณภาพเยีย่มเพียงพอและ
สามารถดึงดูดกลุ่มคนเขา้มาและรักษามาตรฐานคุณภาพของเราไว้
ได ้อาหารทะเลธรรมดาของพวกเขาจะไม่สามารถเป็นคู่แข่งกบัเรา
ไดเ้ลย ”  

ผูจ้ดัการหวางพดูอยา่งมัน่ใจ 

“งั้นกเ็ยีย่มมาก ใหผ้มจดัการเร่ืองวตัถุดิบชั้นยอดเอง หวัหนา้เชฟ 

ผมจะฝากเร่ืองวตัถุดิบของอาหารทะเลธรรมดาและเร่ืองรสชาติของ
อาหารใหก้บัทีมของคุณ”  

หวงัเสียนมอบหมายงาน 



“ขอใหบ้อสมัน่ใจไดเ้ลยครับ และปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพวกเรา
คนครัวเองเราจะรับรองคุณภาพของอาหารทะเลใหเ้อง”  

หวัหนา้เชฟการันตี 

“เอาล่ะงั้น ถา้มีปัญหาอะไรในอนาคตกม็าหาผม ผมยนิดีช่วยเหลือ
พวกคุณทุกคนอยา่งเตม็ท่ี แมก้ระทัง่ชีวติส่วนตวัของพวกคุณขอให้
มัน่ใจได ้ผมจะไม่ทอดท้ิงคนของผมอยา่งแน่นอน”  

หวงัเสียนยิม้และตบท่ีแขนของหวัหนา้เชฟเบา ๆ  

“ขอบคุณครับบอส” หวัหนา้เชฟยิม้รับ 

“แลว้กก็าํจดัตูป้ลาพวกนั้นท้ิงไปเสียสาํหรับเร่ืองปลาสวยงาม
ประดบัร้านผมจะจดัการเอง ” หวงัเสียนสัง่ขณะท่ีเขามองไปท่ีตูป้ลา
ท่ีวา่งเปล่ากลางร้านอาหาร 

ปลาสวยงามในนั้นถูกผูอ้าํนวยการหล่ีนาํออกไปแลว้ ตอนแรกมนั
ใชเ้พื่อเกบ็ปลามงักรท่ีผูอ้าํนวยการหล่ียมืมาจากคนอ่ืน 

หวงัเสียน สามารถหาปลาท่ีสวยงามมากกวา่ปลาพวกนั้นไดอ้ยา่ง
มากมาย และมนัเป็นเร่ืองง่ายมากสาํหรับเขา 

ในตอนน้ีเขากาํลงัพิจารณาวา่เขาควรใชตู้ป้ลาแบบไหนเพื่อใชโ้ชว์
ปลาราคาแพงพวกนั้น….. 



……… 

จบบท 

……… 

EndNote: 

[1] หอยเป๋าฮ้ือ2หวั คือการวดัขนาดและนํ้าหนกัของหอยเป๋าฮ้ือต่อ
แคตต้ี (1 แคตต้ีมีนํ้ าหนกัประมาณ 500-600 กรัม) (กล่าวคือถา้นํ้าหนกั
รวมของหอยเป๋าฮ้ือเท่ากบัหรือเกิน 1 แคตต้ีแสดงวา่เป็นหอยเป๋าฮ้ือ 
2 หวั ถา้หนกัเท่ากบัหรือเกิน 2 แคตต้ี เรียกวา่หอยเป๋าฮ้ือ 3 หวั แต่
หายากมาก) 

 



ตอนท่ี 43 ออกหาส่วนผสมคุณภาพเยีย่ม 

“ฉนัไม่คิดวา่นายจะดูเหมือนกบัเป็นผูบ้ริหารใหญ่คนหน่ึงเลยจริง ๆ 
นะเน่ีย” 

หลงัจากพดูคุยกบัผูจ้ดัการ หวาง และพอ่ครัวหลกัทั้งสองคน กวนชู
ชิง กไ็ดเ้ขา้มาพดูคุยกบั หวงัเสียน 

“ฮ่า ๆ ผมดูเหมือนมืออาชีพมากขนาดนั้นเลยเหรอ?” หวงัเสียน
หวัเราะเบา ๆ และถามอยา่งไม่จริงจงั 

“ใช่ แต่แค่นิดหน่อยนะ ดูเหมือนวา่นายจะตอ้งยุง่มากแน่ ๆ ในช่วงน้ี
นายจะไปหาวตัถุดิบชั้นดีมาจากท่ีไหน นาย..อยากใหฉ้นัไปกบันาย
ดว้ยไหม..” กวนชูชิง ยิม้และถามเขา 

“ไม่เป็นไร ผมตอ้งวิง่ไปหลาย ๆ ท่ี และอากาศขา้งนอกมนัค่อนขา้ง
ท่ีจะร้อนคุณอยูช่่วยผมดูแลในร้านและคอยเกบ็เงินใหผ้มดีกวา่” 
หวงัเสียน มองไปท่ีเธอและยิม้ให ้

“เร่ืองแค่นั้นเอง ฉนัรับความลาํบากไดดี้น่า” กวนชูชิง กลอกตามาท่ี
เขาอยา่งเคือง ๆ  

“ผมไม่สามารถปล่อยใหน้างฟ้าคนสวยแห่งมหาวทิยาลยั เจียงเฉิง วิง่
วุน่ไปมารอบ ๆ อยูข่า้งนอกนั้นไดห้รอกและถา้หากผวิสวย ๆ ขาว ๆ 



ของคุณนั้นเกิดดาํข้ึนมาผมคงตอ้งรู้สึกผดิอยา่งมากแน่ ๆ เลยและ
หนุ่ม ๆ ในมหาลยัคงไดย้กขบวนมาตามไล่ฆ่าผมเป็นแน่ หากผมพา
คุณไปดว้ยและผมเองกมี็หลายวธีิท่ีจะหาวตัถุดิบคุณภาพเยีย่มเหล่านั้น
มา คุณไม่ตอ้งกงัวลมากนกัหรอก เอาไวคุ้ณคอยมาชิมอาหารพวกนั้น
หลงัจากท่ีผมไดม้ากแ็ลว้กนันะ” หวงัเสียนพดูดว้ยรอยยิม้ 

“นายพดูมาแลว้นะ ฉนัขอเตือนไวก่้อนถา้นายขอใหฉ้นัลองชิม
อาหาร ฉนัจะกินมากเสียจนร้านอาหารของนายอาจลม้ละลายเลยก็
ได”้ กวนชูชิง ยิม้และพดูดว้ยสายตาเจา้เล่ห์ 

“ฮ่าฮ่า ถา้คุณสามารถทาํไดจ้ริง ๆ ผมกไ็ม่มีอะไรจะพดู” หวงัเสียน
พดูดว้ยรอยยิม้ 

“เด๋ียวอีกสกัพกัผมจะออกไปขา้งนอกคุณกเ็รียนรู้เก่ียวกบัรายรับและ
ค่าใชจ่้ายรายวนัจากผูจ้ดัการ หวาง ไป หลงัจากนั้นตรวจสอบสินคา้
คงคลงัใหผ้มดว้ยผมจะตอ้งใหคุ้ณช่วยดูแลเงินของผมในอนาคต” 
เขาพดูติดตลกต่อไป 

“ไดสิ้ นายไปทาํธุระเถอะ” กวนชูชิง พยกัหนา้ใหเ้ขา 

“เอาล่ะผมจะจ่ายค่าจา้งล่วงหนา้ใหคุ้ณไวก่้อน บอกผมดว้ยนะถา้
หากคุณมีเหตุจาํเป็นตอ้งใชม้ากกวา่น้ี หรือคุณอาจตอ้งการเงินเดือน
มากกวา่น้ีในอนาคต” หวงัเสียนยนืข้ึนและหยบิโทรศพัทข์องเขา เขา
โอนเงิน 10,000 หยวนใหเ้ธอผา่น WeChat 



กวนชูชิง หยบิโทรศพัทข์องเธอออกมาทนัทีเม่ือเธอไดย้นิเสียงดงั 

อยา่งไรกต็ามหวงัเสียนไดน้าํโทรศพัทข์องเธอไปและกดรับเงินให้
เธอแทนทนัที เขายิม้และพดูวา่ “ถา้คุณทาํงานกบัผมคุณจะมีความสุข
กบัชีวติ” หวงัเสียนคืนโทรศพัทใ์หเ้ธอและพดูหยอกลอ้ 

กวนชูชิง ชะงกัไปชัว่ขณะ เธอดูขอ้ความบน WeChat ของเธอ เธอ
พดูดว้ยหนา้แดงเลก็นอ้ยวา่ “เชอะ ข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของฉนัดว้ยถา้
เจา้นายไม่ดีกบัฉนั ฉนักจ็ะไม่อยูด่ว้ย” 

“โอเค งั้นผมไปก่อนนะ” หวงัเสียน ยิม้และโบกมือให ้กวนชูชิง 

“ไปไดแ้ลว้” กวนชูชิง มองไปท่ีเขาและพดู 

“เดินทางปลอดภยัครับบอส ผมจะดูแลทุกอยา่งในร้านอาหารให้
เรียบร้อยเองครับ” เม่ือเห็นวา่ หวงัเสียน กาํลงัจะออกไปผูจ้ดัการ 
หวาง กเ็ดินเขา้มาพดูดว้ยทนัที 

“โอเค โทรหาผมถา้มีปัญหาอะไรแลว้กค็อยช่วยงาน กวนชูชิง และ
สอนงานเธอดว้ย ” หวงัเสียน หนัมากล่าวกบัผูจ้ดัการหวาง 

“มัน่ใจไดเ้ลยครับบอส ” ผูจ้ดัการหวางพยกัหนา้ 

หลงัจากท่ีเขาออกจากร้านอาหารชั้นหน่ึงหวงัเสียนกข่ี็มอเตอร์ไซค์
ฮาร์เล่ยข์องเขาไปท่ีริมทะเลพลางคิดหาวธีิหาวตัถุดิบ 



ร้านอาหารตอ้งการวตัถุดิบคุณภาพเยีย่มทุกวนั ดงันั้นเขาจึงตอ้งการ
อาหารทะเลจาํนวนมากและต่อเน่ือง 

มีอาหารทะเลยอดนิยมมากมายในน่านนํ้าของประเทศ เช่น กุง้มงักร
เป็นตวัอยา่ง ผูท่ี้รู้จกัการเลือกทานอาหารจะเขา้ใจดีวา่กุง้มงักร
ออสเตรเลียเป็นหน่ึงในกุง้มงักรท่ีมีราคาเฉล่ียท่ีสูง 

อยา่งไรกต็ามราคาจะถูกปรับสูงข้ึนจาก 200 หยวนข้ึนไปถึง 250 
หยวนสาํหรับทุก ๆ 1 แคตต้ี ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา [1] 

ในประเทศจีนกุง้มงักรมีหลายชนิดเช่น กุง้มงักรเจด็สี (P. ornatus) 

กุง้มงักรเลน (P. polyphagus) 

กุง้มงักรเขียว (P. versicolor) 

กุง้มงักรแดง (P. longipes) 

กุง้มงักรกาบ (P. homalus) 

กุง้มงักรคิงคอง (P. pincillatus) 

และหลายชนิดมีราคาแพงมากกวา่กุง้มงักรออสเตรเลีย 

แต่เน่ืองจากมีจาํนวนประชากรเป็นจาํนวนมากเกินไป ดงันั้นจาํนวน
กุง้มงักรในน่านนํ้าภายในประเทศของจีนจึงเหลือไม่เพียงพอ ดงันั้น
ราคาของพวกมนัจึงพุง่สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 



โดยเฉพาะอยา่งยิง่กุง้มงักรเจด็สี หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือกุง้มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ 
(Divine Lobsters) มนัมีราคาสูงถึง 5,000 ถึง 6,000 หยวนสาํหรับทุก ๆ 
4 ถึง 5 แคตต้ี 

นอกจากกุง้กา้มกรามแลว้ปลาโคก้เกอร์เหลืองยกัษ ์หรืออีกช่ือคือ 
Chinese Bahaba ท่ีพบในประเทศจีนกมี็ราคาแพงเช่นกนั 

ปลาโคก้เกอร์เหลืองยกัษท่ี์มีขนาด 3 แคตต้ีข้ึนไปจะมีราคาประมาณ 
8,000 ถึง 12,000 หยวนต่อแคตต้ี 

ปลาเหล่าน้ีสามารถพบไดใ้นน่านนํ้าใกลเ้คียงทัว่ประเทศแต่กห็ายาก
มากข้ึน ในช่วงไม่ก่ีปีหลงัมาน้ี 

“ถา้ฉนัจบัปลาเช่นปลาโคก้เกอร์เหลืองยกัษแ์ละปลาบาฮาบาจีนมนั
สามารถเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีดีของร้านไดเ้ลย” 

หวงัเสียนครุ่นคิดกบัตวัเอง ไม่นานเขากม็าถึงชายทะเล เขาจอดรถ
มอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยไ์วท่ี้ขา้งทางแลว้เดินไปยงัจุดท่ีห่างไกลผูค้น 

เขาถอดเส้ือผา้ออก ดว้ยการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วหวงัเสียนกระโดด
ลงไปในนํ้าทนัที 

“แปลงร่างเป็นมงักร” 



จ่อม!…หวงัเสียน กลายร่างเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ ความยาวสองเมตร 
มงักรศกัด์ิสิทธ์ิปลดปล่อยพลงัท่ีแขง็แกร่งและทรงพลงัออกมา
ขณะท่ีมนัแหวกวา่ยและดาํด่ิงลงสู่มหาสมุทร 

ฉนัจะไปดูเจา้เดก็นอ้ยนั้นก่อนละกนัเธอควรจะมีการเปล่ียนแปลง
ข้ึนมาบา้งหลงัจากผา่นการบ่มเพาะมาสองวนั หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง
และมุ่งหนา้ไปยงัจุดท่ีเดก็สาวอาศยัอยู ่

หางสีทองโบกสะบดัแหวกวา่ยผา่นกระแสนํ้าอยา่งรวดเร็วเม่ือเห็น
หวงัเสียน ท่ีเป็นมงักรวา่ยนํ้าอยูส่ตัวท์ะเลบางตวัท่ีอยูร่อบ ๆ กต็วัสัน่
ข้ึนมาและไม่กลา้ขยบัตวั บางตวัถึงกบัหนีไปดว้ยความหวาดกลวั 

ในไม่ชา้ หวงัเสียน กม็าถึงรอบเกาะท่ีห่างไกลกลางมหาสมุทรและ
ตรวจจบัหาตาํแหน่งของ เดก็สาวหอยทะเล 

เขาวา่ยนํ้าไปท่ีเดก็สาว 

ราชินีหอย : ระดบัหก 

เทคนิคการบ่มเพาะ : มงักรวารีศกัด์ิสิทธ์ิ 

ความสามารถพิเศษ : สามารถควบคุมเผา่พนัธ์ุหอยทุกระดบัท่ีตํ่ากวา่
ระดบัของตวัเอง 



“ไม่มีการเปล่ียนแปลงระดบัขั้น แต่เธอไดรั้บความสามารถพิเศษ
เป็นของเธอเอง เธอสามารถควบคุมหอยทุกเผา่พนัธ์ุท่ีมีระดบัตํ่ากวา่
เธอและควบคุมนํ้าได”้ 

หวงัเสียน รู้สึกประหลาดใจท่ีเห็นคุณลกัษณะของเดก็สาว ยิง่ไปกวา่
นั้นช่ือของ เธอ ไดเ้ปล่ียนเป็น ราชินีหอย 

“ท่านราชามงักร!” 

เม่ือรู้สึกถึงการมาถึงของ หวงัเสียน เดก็สาว กเ็ปิดเปลือกและเผยให้
เห็นตวัเธอท่ียูข่า้งใน 

เขาประหลาดใจท่ีพบวา่เน้ือหนงัของเธอค่อย ๆ คลา้ยมนุษยม์ากข้ึน 
อยา่งไรกต็ามยงัไม่มีแขนขาและใบหนา้ยกเวน้รูปร่างแบบตวัอ่อนท่ี
เรียบง่าย 

นัน่หมายความวา่ เดก็สาว จะเปล่ียนเป็นมนุษยเ์ม่ือเลเวลสูงข้ึน? 

หวงัเสียนแอบคิดกบัตวัเอง เขามองไปท่ี เดก็สาว และสัง่วา่ ” สาว
นอ้ยแสดงความสามารถในการควบคุมนํ้าของเธอใหฉ้นัดู” 

“ค่ะราชามงักร!” 

หลงัจากส่งขอ้ความไปหาเดก็สาวหอยทะเลเขากพ็บวา่นํ้ารอบตวั
เร่ิมพุง่สูงข้ึน 



มีแรงกระชากรอบตวัมากข้ึน ในไม่ชา้เขาสงัเกตเห็นวา่นํ้าทะเลท่ีกน้
มหาสมุทรเร่ิมกลายเป็นนํ้าแขง็ 

“โวว้วว!” 

ในเวลาน้ีเขาเห็นบอลนํ้าท่ีก่อตวัปรากฏข้ึนขา้ง ๆ เดก็สาวหอยทะเล 
ดว้ยการควบคุมจิตใจของเธอลูกบอลนํ้ากพ็ุง่ไปขา้งหนา้ดว้ยความเร็ว 

ลูกบอลนํ้าถูกยงิไปท่ีกอ้นหินท่ีดา้นขา้งท้ิงรอยยบุไวค่้อนขา้งลึก 

“ไม่เลวตอนน้ีเธอมีความแขง็แกร่งพอสมควรดว้ยการป้องกนัท่ีแขง็แรง
ของเธอฉลามอาจไม่สามารถเอาชนะเธอได”้ 

“ตามฉนัออกไปท่ีทะเลลึก” หวงัเสียนสัง่เดก็สาว 

“ค่ะราชามงักร” 

หวงัเสียน พยกัหนา้ เขาพาเดก็สาว ไปท่ีน่านนํ้าท่ีไกลออกไป 

เขาค่อนขา้งประหลาดใจท่ีเดก็สาวกาํลงัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเป็น
อยา่งมาก ความสามารถในการควบคุมนํ้าของเธอทาํใหเ้ธอสามารถ
ควบคุมการไหลของนํ้ารอบตวัและเร่งความเร็วได ้

“เธอเพิ่งฝึกฝนวชิาการบ่มเพาะของมงักรวารี ไดไ้ม่นานเธอยงัสามารถ
มีพลงัมากข้ึนขนาดน้ี” 



หวงัเสียน มองและเร่งไปขา้งหนา้ 

มงักรศกัด์ิสิทธ์ิสีทองพร้อมกบัหอยทะเลตวัใหญ่ยกัษก์าํลงัแหวกวา่ย
อยา่งอิสระในมหาสมุทรอนักวา้งใหญ่ 

 



ตอนท่ี 44 พืน้ทีแ่นวปะการังท่ีสับสนวุ่นวาย 

ปลาเก๋า! ปลาเก๋าตามธรรมชาติมีราคาประมาณ 100 หยวนต่อตวัใน
ปัจจุบนั 

ปลาเก๋า! ปลากะรังเสือโคร่งมีราคาประมาณ 200 หยวนต่อตวัใน
ปัจจุบนั 

ในขณะท่ีวา่ยนํ้าในทะเล หวงัเสียน จะมองเห็นปลาท่ีมีค่าเป็นคร้ัง
คราว อยา่งไรกต็ามปลาทั้งหมดเหล่าน้ีจะถูกเขากินซะส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากมีปริมาณนอ้ยเกินไปหรือมีเพียงตวัเดียวจึงไม่มีประโยชน์
อะไรแมว้า่เขาจะนาํไปท่ีร้านอาหารกต็าม 

ความจริงกคื็อในทะเลยงัมีปลาจาํนวนมากท่ีมีมูลค่าสูง อยา่งไรกต็าม
ยิง่พวกมนัมีนอ้ยเท่าไหร่มูลค่ากย็ิง่สูงข้ึนเท่านั้น ปลาท่ีมีมูลค่าสูงมกั
ไม่มีในปริมาณท่ีมาก 

ทะเลป๋ัวไห่เป็นหน่ึงในพื้นท่ีทะเลท่ีต้ืนท่ีสุดในประเทศและมีความ
ลึกเพียงไม่ก่ีสิบเมตร ปัจจุบนัความสามารถหวงัเสียนสามารถ
ครอบครองสตัวท์ะเลทั้งหมดท่ีอยูห่่างจากเขาไม่เกินยีสิ่บเมตรโดย
ใชพ้ลงัมงักรของเขา 

ทรัพยากรในภูมิภาคใกลเ้คียงของประเทศนั้นหายากเกินไปและไม่
สามารถเทียบไดก้บัพื้นท่ีทางทะเลของยโุรปและอเมริกา 



ดว้ยจาํนวนประชากรท่ีมากและการจบัปลาท่ีไม่มีการควบคุมสตัว์
ทะเลจาํนวนมากจึงใกลสู้ญพนัธ์ุ  

สตัวท์ะเลในทอ้งทะเลของประเทศจีนจึงเทียบไม่ไดก้บัทอ้งทะเลใน
ภูมิภาคของประเทศอ่ืน ๆ  

ในตอนน้ีมีฝงูปลาเลก็ ๆ อยูข่า้งหนา้เขา 

หวงัเสียนมองไปท่ีปลาหลายร้อยตวัท่ีอยูต่รงหนา้เขา  

น่าจะเป็นปลาทะเลสีดาํซ่ึงเป็นปลาทัว่ไปท่ีพบในทะเลป๋ัวไห่ 

การเคล่ือนไหวร่างกายของเขารวดเร็วเป็นอยา่งมาก เขาครอบงาํฝงู
ปลาโดยใชพ้ลงัมงักรของเขาก่อนท่ีฝงูของปลาทะเลสีดาํจะตอบสนอง
ทนัต่อสถานการณ์ 

“กลืนกิน” 

หวงัเสียนอา้ปากและเร่ิมกินปลาทะเลสีดาํหลายร้อยตวัทีละตวั 

ช่ือ : หวงัเสียน 

เผา่พนัธ์ุ : มนุษย ์(สามารถแปลงร่างเป็นมงักรได)้ 

ระดบั : ขั้น 3 

พลงังานมงักร : 323 / 100,000 



ความสามารถพิเศษ : -ปกครองสตัวน์ํ้ า (สตัวน์ํ้ าทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่
ระดบัความสามารถของคุณ) 

- กลืนกินส่ิงมีชีวติ (เพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังานมงักร) 

ระบบการฝึกฝน (บ่มเพาะ) : ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

“ฉนัยงัตอ้งการพลงังานมงักรอีกมากเพื่อใหไ้ปถึงเลเวล 4 แต่ตอนน้ี
คงตอ้งพกัการอพัเลเวลและมุ่งเนน้ไปท่ีการคน้หาวตัถุดิบคุณภาพ
เยีย่มซะก่อนดีกวา่” 

หวงัเสียนมองไปท่ีคุณลกัษณะของเขาและคิดกบัตวัเอง เขามองไปท่ี
เดก็สาวหอยทะเลท่ีอยูข่า้งหลงัเขาก่อนจะเดินไปขา้งหนา้ 

“สถานท่ีขา้งหนา้สวยมากจริง ๆ !” 

พื้นทะเลกวา้งและสวยงามเป็นอยา่งมาก ใตท้อ้งทะเลยงัมีภูมิประเทศ
ท่ีสวยงามแปลกตามากกวา่บนบก 

หลงัจากวา่ยนํ้ามาประมาณหน่ึงชัว่โมงนอกจากพบกุง้มงักรตวัใหญ่
หลายตวัแลว้เขากไ็ม่พบเห็นอาหารทะเลคุณภาพเยีย่มอ่ืน ๆ เขามอง
ไปขา้งหนา้และสงัเกตเห็นแนวปะการังหลากสีอยูข่า้งหนา้เขา 

พื้นทะเลทั้งหมดเหมือนไดรั้บการตกแต่งดว้ยสีสนัท่ีแตกต่างกนั 
ภายใตแ้สงอาทิตยท่ี์สาดส่องลงมามีแสงสวา่งจาง ๆ ระยบิระยบั ดูมี
มนตข์ลงัเป็นอยา่งมาก 



อยา่งไรกต็ามภูมิทศัน์ในบริเวณน้ีนั้นดูวุน่วายเป็นอยา่งมากมีโขดหิน
ยืน่ออกมาเป็นระยะ ๆ หวงัเสียนยงัสงัเกตเห็นวา่มีเศษตาข่ายและ
เศษอวนฉีกขาดมากมายรอบ ๆ บริเวณน้ี 

หากมีใครขบัเรือประมงมาจบัปลาในพื้นท่ีแนวปะการังท่ีสบัสน
วุน่วายแห่งน้ีซ่ึงมีหินแหลมคมเป็นจาํนวนมากมนัจะจบลงอยา่ง
แน่นอนหากอวนของพวกเขาไปติดบนโขดหินและถูกฉีกขาดออก 

หวงัเสียนเร่งความเร็วและวา่ยออกไปเขาพบอวนจบัปลาติดบนโขด
หินเป็นจาํนวนมาก 

ส่ิงท่ี หวงัเสียน ไม่รู้กคื็อพื้นท่ีแห่งน้ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 
“แดนตอ้งหา้มมือเปล่า” โดยชาวประมงท่ีมีประสบการณ์ในทะเล
ป๋ัวไห่ 

สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะมีแนวปะการังอยูใ่ตน้ํ้ าจาํนวนมากรวมถึง
แนวหินแหลมคมในบริเวณน้ี หากทาํการลากอวนจบัปลาในบริเวณ
น้ีตอ้งกลบับา้นมือเปล่ากนัทุกรายไป นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นพื้นท่ี 
ตอ้งหา้ม สาํหรับการอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวท์ะเลไปโดยปริยาย 

ทรัพยากรรอบ ๆ พื้นท่ีเหล่าน้ีจึงมีมากข้ึนอยา่งชดัเจน 

เม่ือ หวงัเสียน เขา้ใกลพ้ื้นท่ีเขากเ็ห็นฝงูปลาจะระเมด็ขนาดใหญ่ 
ทนัที มีประมาณ 400-500 ตวักาํลงัวา่ยนํ้าอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงนั้น 



เขาพุง่ตรงออกไปทนัทีและเลือกท่ีจะกลืนกินพวกมนั 

ซูมมมม! 

หวงัเสียน พุง่เขา้ใส่กลางฝงูปลาจะระเมด็โดยตรง หลงัจากนั้นเขาก็
เปล่ียนพวกมนัใหเ้ป็น พลงังานมงักร 

“ท่ีน่ีสวยจงั” หลงัจากท่ีกินฝงูปลาจนหมดแลว้ หวงัเสียน กห็นัมา
สนใจบริเวณแนวปะการังทั้งหมดท่ีอยูต่รงหนา้เขา 

แมว้า่ภูมิทศัน์รอบ ๆ จะไม่ค่อยราบร่ืน แต่มนักมี็สีสนัสวยงามแปลก
ตาและคงไม่มีใครสามารถซ่อนความรู้สึกมหศัจรรยไ์ดเ้ม่ือมาพบ
สถานท่ีแห่งน้ี 

หวงัเสียนวา่ยขยบัตวัออกไปอีกเลก็นอ้ยและมองไปรอบ ๆ เขา
สงัเกตเห็นวา่มีแมงกะพรุนจาํนวนมากอยูร่อบ ๆ  

แมงกะพรุนเป็นสตัวท์ะเลท่ีมีพิษ แมงกะพรุนบางชนิดอาจทาํใหค้น
ไดรั้บพิษถึงตายได ้อยา่งง่ายดายเลยทีเดียว 

อยา่งไรกต็ามแมงกะพรุนแค่บางชนิดท่ีมีขนาดใหญ่เท่านั้นท่ีจะ
สามารถเป็นภยัคุกคามต่อหวงัเสียนได ้สาํหรับแมงกะพรุนธรรมดา 
หวงัเสียน ไม่ไดส้นใจมนัเลย 

หวงัเสียนวา่ยนํ้าชา้ ๆ ไปยงับริเวณดา้นในของแนวปะการัง 



“ฮือ!..นั้นน่าจะเป็นกุง้มงักรหนามแหลม ราคาปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณ 
200 หยวนต่อแคตต้ี” 

หวงัเสียน เห็นกุง้มงักรตวัหน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่ ดว้ยความคิดเขาควบคุม
มนัดว้ยพลงัมงักรของเขาและทาํใหม้นัวา่ยเขา้หาเขา 

งบับบ! 

อยา่งไรกต็ามในขณะนั้นเองมีส่ิงมีชีวติท่ีน่ากลวัไดโ้ผล่ออกมาจาก
พื้นทรายพุง่ออกมาและกดักุง้มงักรหนามแหลมนั้นทนัที 

กร๊วมม! กร๊วมม! 

สตัวป์ระหลาดตวันั้นกดัลงบนหวัของกุง้มงักรโดยตรง เพียงไม่นาน
มนักฆ่็ากุง้มงักรและกินลงไป 

หวงัเสียนตกใจเลก็นอ้ยและจอ้งมองไปท่ีสตัวป์ระหลาดตวันั้น 

“น่ีคือปลาไหล คองเกอร์!” 

ปลาไหลคองเกอร์ถือเป็นสตัวท่ี์ดุร้ายมากเช่นเดียวกบัปลาไหลไฟฟ้า 

ปลาไหลไฟฟ้าและปลาไหลคองเกอร์สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้
เหมือนกนั นอกจากน้ีปลาไหลคองเกอร์ยงัน่ากลวัมากกวา่ปลาไหล
ไฟฟ้า 



ปลาไหล คองเกอร์ มนัข้ึนช่ือเร่ืองความดุร้ายและยงัชอบซุ่มโจมตี
ปลาชนิดอ่ืน ๆ โดยไม่ทนัรู้ตวั 

หวงัเสียน กาํลงัตรวจสอบปลาไหล คองเกอร์ ท่ีกาํลงักินกุง้อยู ่มนัมี
ลาํตวัยาว 2.5 เมตรและส่วนหวัท่ีดูน่ากลวั เพียงแค่กดัเพียงคร้ังเดียว
มนักท็าํใหเ้ปลือกของกุง้มงักรแตกออกอยา่งงายดาย 

ปลาไหลคองเกอร์ : ระดบั 3 

พลงังานมงักรท่ีสกดัได ้: 231  

ปลาไหลระดบัสามหวงัเสียนขมวดค้ิวเลก็นอ้ย ท่ีระดบัสามพลงั
มงักรในการควบคุมสตัวน์ํ้ าของเขาจึงไม่มีผลต่อปลาไหลตวัน้ี 

เขาสะบดัหางพุง่ตรงออกไปและกางกงเลบ็ข้ึนมา เขาโจมตีปลาไหล
คองเกอร์โดยตรง 

ควบับบบ! 

ในขณะท่ีหวงัเสียนพุง่เขา้ใส่ปลาไหลคองเกอร์ซ่ึงอยูห่่างออกไป 10 
เมตรกเ็งยหนา้ข้ึนทนัทีและมองไปท่ีหวงัเสียนดว้ยสายตาดุร้าย ใน
ขณะเดียวกนัตวัของมนักมี็สีฟ้าเรืองแสงออกมาจาง ๆ  

ในระดบัขั้นเดียวกนัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิไม่เกรงกลวัส่ิงมีชีวติใด ๆ ใน
จกัรวาล 



สายตาเยน็ชาและจิตสงัหารของหวงัเสียน ปรากฏข้ึนทนัทีและเขา
ยงัคงเพิ่มพลงัการโจมตีของเขามากยิง่ข้ึน 

ฮูมมม! 

ปลาไหล คองเกอร์ เปิดปากอา้กวา้งและพุง่ตรงไปท่ี หวงัเสียน โดย
ไม่ลงัเลเช่นกนั 

“ไปตายซะ!” หวงัเสียนยืน่กรงเลบ็มงักรของเขาและควา้เขา้ท่ีหวั
ของมนัโดยตรง 

ตร๊ือดดด! 

อยา่งไรกต็ามในขณะนั้นมีแสงสีฟ้าเปล่งออกมาจากหวัของปลาไหล
คองเกอร์ มีกระแสไฟฟ้าท่ีรุนแรงถูกปล่อยออกมา 

หวงัเสียน รู้สึกไดว้า่กรงเลบ็มงักรของชาและปวดหนึบข้ึนมา ร่างกาย
ของเขาเร่ิมเกร็งสัน่สะทา้น 

ฮูมมม! 

ปลาไหลคองเกอร์อา้ปากอยา่งกวา้ง และหนัไปทางหวัของหวงัเสียน 

โฮกกก!กรรร! 

หวงัเสียน เปิดปากคาํรามบรรยากาศรอบขา้งสัน่สะเทือนแรงกดดนั
หนกัขน้ข้ึนมาทนัที เขาพุง่ไปขา้งหนา้ดว้ยความเร็ว 



กร๊วม ๆ !โพละ๊! 

เขาฉีกกระชากหวัของปลาไหลคองเกอร์ออกมาพร้อมบดขยี้และกดั
กินมนัอยา่งอาํมหิต 

“แกมนัช่างรนหาท่ีตายซะจริง ๆ !” 

หวงัเสียนแสดงโทสะแห่งจอมราชนัยฆ่์าและกลืนกินอยา่งโหดเห้ียม
ท่ีสุดปกติเขาจะใหเ้กียรติเหล่าสตัวท์ะเลท่ีเขากลืนกินเพื่อใชเ้ป็น
แหล่งพลงังานแต่การกระทาํของปลาไหลคองเกอร์ระดบัขั้นสาม ซ่ึง
หยิง่ผยองและน่ารังเกียจเป็นอยา่งมาก จุดโทสะของเขาเขา้อยา่งจงั 

ในขณะน้ีมีเพียงปลาไหลคองเกอร์ระดบัหา้หรือหกเท่านั้นท่ีสามารถ
ต่อสูก้บัเขาได ้

แนวปะการังในภูมิภาคน้ีวุน่วายและมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่เป็นอยา่งมาก  

เหมาะสาํหรับกุง้ขนาดใหญ่และบรรดาปลาต่าง ๆ ไดอ้าศยัเพื่อความ
อยูร่อด ถา้มีจาํนวนกุง้มงักรมากกวา่น้ีฉนัคงไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองวตัถุดิบ
คุณภาพเยีย่มของร้านอาหาร 

หวงัเสียนมองไปรอบ ๆ และสัง่ใหเ้ดก็สาวหอยทะเลคน้หาในบริเวณ
โดยรอบ 

“ราชามงักรมีกุง้มงักรอยูบ่ริเวณน้ี!” 



เดก็สาวส่งขอ้ความทางจิตใหเ้ขาหวงัเสียนขยบัร่างกายวา่ยตรงออกไป
ทนัที 

เขาเห็นเดก็สาวจบักุง้มงักรลาํตวัยาวกวา่ 1 เมตรได ้

“กุง้มงักร สปินน่ี ตวัยกัษเ์ลย!” 

กุง้มงักร ออเนทสปินน่ี มีราคาแพงอยา่งมาก ดูเหมือนวา่แถวน้ีจะมี
กุง้มงักรอยูม่ากพอสมควร 

เม่ือมองไปท่ีกุง้มงักรสีสนัสดใสขนาดใหญ่ตวัน้ี หวงัเสียนกเ็ตม็ไป
ดว้ยความต่ืนเตน้…. 

 



ตอนท่ี 45 มาเป็นทหารวงัมงักรของฉันเถอะ 

“ราคาในตลาดของกุง้มงักรตวัน้ีสามารถตีราคาไดม้ากกวา่ 1,000 
หยวน ซ่ึงราคาต่อหน่วยแพงมากกวา่กุง้มงักรออสเตรเลีย” 

“เธอจดัการควบคุมกุง้มงักรตวัน้ีไวแ้ละทาํการคน้หาต่อไป” 

หวงัเสียน สัง่เดก็สาวและดาํเนินการคน้หาในบริเวณโดยรอบ 

สีของปะการังโดยรอบใกลเ้คียงกบักุง้มงักรมาก ดงันั้นจึงไม่ใช่เร่ือง
ง่ายท่ีจะมองเห็นพวกมนั หากกุง้มงักรยงัคงน่ิงและซ่อนตวัอยู่
ท่ามกลางแนวปะการังกค็งไม่ง่ายนกัท่ีจะมองเห็นพวกมนั 

ทา้ยท่ีสุด หวงัเสียน เป็นเพียงมงักรศกัด์ิสิทธ์ิเพิ่งเกิดใหม่ หากปราศจาก
พลงัพิเศษเขากไ็ม่สามารถสแกนและตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบ
ได ้

“ฉนัควรจะอพัเกรดดวงตาของฉนัดว้ยพลงัมงักรดีหรือเปล่านะเผือ่
จะมีพลงัเนตรสีขาวเหมือนอยา่งในแอนิเมชัน่เร่ืองนารูโตะบา้ง” [1] 

หวงัเสียนครุ่นคิดกบัตวัเอง เขาสามารถใชพ้ลงังานมงักรเพื่ออพัเกรด
และเสริมสร้างส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งดวงตา อยา่งไรกต็าม
มนัจะตอ้งใชพ้ลงังานมงักรจาํนวนมากในการทาํเช่นนั้น 



หลงัจากพิจารณาอยา่งดีแลว้เขากย็อมแพ ้ระดบัปัจจุบนัของเขายงัตํ่า
เกินไปและเขามีพลงังานมงักรนอ้ยเกินไป 

หวงัเสียนสงัเกตบริเวณรอบ ๆ ดว้ยดวงตาของมงักรความชดัเจนนั้น
ไม่ต่างจากนยัน์ตาเหยีย่ว ปลาหลากสีบางตวัวา่ยอยูร่อบ ๆ ตวัเขา 

“ท่ีนัน่มีกุง้มงักรอยูด่ว้ยน่าจะเป็นกุง้มงักร เจด็สี ราคาประมาณ 300 
หยวนต่อแคตต้ีไม่ตํ่าเกินไปสาํหรับมนั” 

พลงัมงักรของเขาโอบลอ้มครอบงาํในทนัที หวงัเสียนสัง่ใหกุ้ง้มงักร
วา่ยนํ้าเขา้มา 

เม่ือมองไปท่ีกุง้มงักรขนาด 20 เซนติเมตรรอยยิม้ปรากฏบนใบหนา้
ของหวงัเสียน 

บางทีกุง้มงักรท่ีน่ีกเ็หมาะท่ีจะจดัหามาใชใ้นร้านอาหารของเขา 

“ฮืม..มีปลาไหล คองเกอร์อยูต่รงนั้น” 

รอยยิม้อนัเยน็ชาปรากฏข้ึน หวงัเสียน เห็นปลาไหลกาํลงัวา่ยไปมา
อยา่งชา้ ๆ ระหวา่งแนวปะการัง 

นัน่คือปลาไหลระดบัสองซ่ึงมีขนาดเลก็กวา่ก่อนหนา้น้ี 

เขาวา่ยนํ้าตรงเขา้ไปและกินปลาไหลซ่ึงไม่มีท่าทีขดัขืนเลยแมแ้ต่นอ้ย 



หลงัจากนั้น หวงัเสียน พบกุง้มงักรอีกหลายตวัรวมแลว้เขาจบัเพิ่ม
ไดอี้ก 20 ตวั พวกมนัทั้งหมดถูกควบคุมโดยความสามารถของ เดก็
สาว หอยทะเล 

“ใชเ้วลาประมาณแค่คร่ึงชัว่โมงในการจบัและคน้หาพวกมนั 20 ตวั
จากมุมพื้นท่ีเลก็ ๆ ในเขตแนวปะการังแสดงวา่โซนบริเวณน้ี
ทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นดินแดนแห่งขมุทรัพยเ์ลยกว็า่ได”้ 

ความต่ืนเตน้ฉายแววในดวงตาของหวงัเสียน เขาวา่ยนํ้าไปขา้งหนา้
และเห็นแนวปะการังขนาดใหญ่อยูต่รงดา้นหนา้ของเขา 

แนวปะการังทั้งหมดยืน่ออกมาจากกน้ทะเลประมาณ 5 เมตรและปก
คลุมไปดว้ยปะการังหลากสี 

“ฉนัน่าจะไปหากุง้มงักรท่ีนัน่เพิม่ไดอี้ก” 

ดว้ยการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว หวงัเสียน วา่ยนํ้าไปถึงท่ีนั้นอยา่งรวดเร็ว 
พอเขาไปถึงท่ีนัน่เขาถึงกบัอ้ึงไปในทนัที 

บริเวณพื้นท่ีเตม็ไปดว้ยรอยแยกของแนวปะการังมีกุง้มงักรอยา่ง
นอ้ยสองถึงสามโหลรวมทั้งกุง้มงักรเจด็สี, กุง้มงักร ออเนทสปินน่ี 
และกุง้มงักรจีน (ช่ือเรียกเฉพาะของกุง้ เช่นกุง้มงักรออสเตรเลีย) 

“ในบรรดากุง้มงักรท่ีใหญ่ท่ีสุดคือกุง้มงักร ออเนทสปินน่ี ซ่ึงมีอยา่ง
นอ้ย หลายสิบตวัน่ีคือแหล่งเพาะพนัธ์ุกุง้มงักรอยา่งนั้นรึ” 



เป็นเร่ืองยากมากท่ีจะไดพ้บกบักุง้มงักร ออเนทสปินน่ี มากขนาดน้ี  

น่ีถือวา่เป็นการคน้พบเขตภูมิภาคท่ียงัไม่มีใครเขา้มาทาํการประมง
ได ้ดงันั้นจาํนวนกุง้มงักรท่ีน่ีจึงเกินความคาดหมายของเขา 

หวงัเสียนรู้สึกต่ืนเตน้ เขารีบแหวกวา่ยพุง่ตรงไปขา้งหนา้เขาโอบ
ลอ้มครอบงาํพื้นท่ีดว้ยพลงัมงักรของเขาและสัง่ใหกุ้ง้มงักรทั้งหมด
ตามเขามา 

ในขณะท่ีกุง้มงักรกาํลงัเคล่ือนท่ีตามหลงัมาอยา่งชา้ ๆ หวงัเสียน ก็
ตอ้งลดความเร็วลงไปดว้ย 

เขายงัคงวา่ยนํ้าไปขา้งหนา้อยา่งเร่ือย ๆ และมองเห็นพื้นท่ีแนว
ปะการังขนาดใหญ่ขา้งหนา้ 

“จากประสบการณ์อยา่งเม่ือก้ีน้ี ท่ีนัน่อาจจะเป็นแหล่งรวมและ
เพาะพนัธ์ุกุง้มงักรอีกกเ็ป็นได”้ 

ดวงตาของหวงัเสียนสวา่งข้ึนขณะท่ีเขานาํกุง้มงักรไปท่ีแนวปะการัง 

“น่ีคือ … !” 

เม่ือเขามาถึงเขตแนวปะการังเขากต็อ้งตกตะลึงกบัส่ิงท่ีเห็น แมมี้กุง้
มงักรอาศยัอยูท่ี่น่ีไม่มากนกั 



แต่กลบัมีกุง้มงักร ออเนทสปินน่ี ใกล ้ๆ กุง้มงักรตวันั้นคือปลาไหล 
คองเกอร์และมนัมีขนาดใหญ่มากกวา่ปลาไหล คองเกอร์ ท่ีเขาเจอ
ตวัแรกซะอีก 

ปลาไหล คองเกอร์ ตวัน้ีมีความยาวประมาณ 3.5 เมตรและถือวา่เป็น
ปลาไหล คองเกอร์ ขนาดยกัษ ์

ร่างกายของมนัใหญ่โตมากและทาํใหม้นัดูเหมือนสตัวป์ระหลาดใต้
นํ้ าเลยทีเดียว 

อยา่งไรกต็ามปลาไหลไม่ใช่ตวัเดียวท่ีทาํใหเ้ขาตอ้งตกใจ มีกุง้มงักร 
ออเนทสปินน่ี ดว้ย 

ขนาดของกุง้มงักรอยา่งนอ้ยมีขนาด 1.5 เมตรนั้นเกินความคาดหมาย
ของเขาไปมาก 

ในประวติัศาสตร์กุง้มงักรท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีบนัทึกไวมี้เพียง 1.2 เมตร
นํ้าหนกัอยูท่ี่ 40 แคตต้ี 

กุง้มงักร ออเนทสปินน่ี ตรงหนา้เขาตวัน้ีควรมีนํ้าหนกัประมาณ 50 
แคตต้ี เป็นอยา่งนอ้ย 

ร่างกายของมนัดูแขง็แรงมากโดยเฉพาะกา้มคู่หนา้ของมนัซ่ึงมองดู
แลว้เหมือนอาวธุท่ีแหลมคมและน่ากลวั 



ร่างกายของมนัท่ีมีสีสนัสวยงามดูแลว้สง่างามอยา่งมากอยา่งไรก็
ตามกุง้มงักรตวัน้ีรู้สึกหวาดกลวัเลก็นอ้ยเม่ือเผชิญหนา้กบัปลาไหล 
คองเกอร์ ตวันั้น 

ปลาไหลคองเกอร์ : ระดบัส่ี 
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กุง้มงักรออเนทสปินน่ี : ระดบัสาม 
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“ปลาไหลคองเกอร์ระดบัส่ีและกุง้มงักรระดบัสาม!” 

หวงัเสียนตกใจกบัระดบัของปลาไหล คองเกอร์ ตวัใหญ่น้ี ไม่มีแมแ้ต่
ฉลามธรรมดาตวัใดท่ีกลา้จะย ัว่ยมุนั กุง้มงักรออเนทสปินน่ี ระดบั
สาม ตวัน้ียงัคงไม่ใช่คู่ต่อสูข้องมนั 

“มหาสมุทรเป็นสถานท่ี ท่ีน่าอศัจรรยจ์ริง ๆ มีพื้นท่ีกวา่ 70% ของ
โลกและมีพื้นท่ี ท่ีมนุษยย์งัไม่สามารถเขา้ถึงไดอี้กมาก นอกจากน้ี
นั้นยงัมีส่ิงมีชีวติท่ีไม่น่าเช่ืออีกมากมายเช่นกนั” 

ขณะท่ีหวงัเสียนกาํลงัตกตะลึงอยูน่ั้นปลาไหล คองเกอร์ ยกัษก์พ็ุง่
เขา้ใส่กุง้มงักร ออเนทสปินน่ี อยา่งรวดเร็ว 



กุง้มงักร ออเนทสปินน่ี ขนาดยกัษย์กกา้มขนาดใหญ่ของมนัข้ึนมา
อยา่งเร่งรีบและเซถลาไปขา้งหนา้ 

ตรือดดด! 

ในเวลาน้ีร่างกายของปลาไหล คองเกอร์ แผป่ระกายไฟฟ้าสีนํ้าเงิน
จาง ๆ ออกมา 

กุง้มงักร ออเนทสปินน่ี ถอยกลบัอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากกลวัประกาย
ไฟฟ้าสีนํ้าเงิน 

ปลาไหล คองเกอร์ หมุนตวัไปรอบ ๆ และพุง่ไปขา้งหนา้อีกคร้ัง 

คราวน้ีกุง้มงักร ออเนทสปินน่ี ยกกา้มของมนัข้ึนและจบัท่ีลาํตวัของ
ปลาไหล 

“กุง้มงักรตวัใหญ่ตวัน้ีจะมีมูลค่าอยา่งมากถา้สามารถนาํมนัไปใส่ตู้
โชวข์องร้านอาหารไวไ้ด”้ 

หวงัเสียนจอ้งมองไปท่ีกุง้มงักร ออเนทสปินน่ี ดว้ยดวงตาท่ีสดใส 
แต่เม่ือนึกถึงปลาไหล คองเกอร์ ท่ีน่ารังเกียจนัน่ เขาขยบัร่างกาย
ออกไปและโจมตีไปท่ีมนั 

โฮกกก! 



ก่อนท่ีปลาไหล คองเกอร์ จะเร่ิมโจมตีกุง้มงักร มนักห็นักลบัมาอยา่ง
รวดเร็วและจอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน ท่ีพุง่เขา้มาหามนัดว้ยสายตาดุร้าย 

หวงัเสียน ไม่สนใจมนั เขาไม่กลวัปลาไหล คองเกอร์ ระดบัส่ี 

ซูมมมม! 

ปลาไหล คองเกอร์ มองไปท่ี หวงัเสียน ดว้ยความลงัเลและกงัวล 
กระนั้นดวงตาของมนักย็งัเตม็ไปดว้ยความโลภและกระหาย ร่างกาย
ของมนักระพริบเตม็ไปดว้ยแสงสีฟ้าจาง ๆ มนักพ็ุง่ตรงออกไปท่ี 
หวงัเสียน 

“ถา้แรงดนัไฟฟ้าจากปลาไหล คองเกอร์ ระดบัสามทาํใหเ้กิดอาการ
ปวดและชา แรงดนัไฟฟ้าจากปลาไหล ระดบัส่ีน่าจะแรงกวา่มาก” 

หวงัเสียน ขยบัวนออ้มออกไปและหลบการโจมตีจากปลาไหล คอง
เกอร์ เขายืน่กงเลบ็ออกมาและตะปบเขา้ท่ีร่างกายของปลาไหล 

ควา๊กกก! 

กรงเลบ็ท่ีแหลมคมวาดออกเป็นรอยยาวและมีเลือดไหลเป็นทางจาก
ร่างกายของมนั 

ฮูมมม! 



ปลาไหล คองเกอร์คาํราม หมุนหวักลบัมาอยา่งรวดเร็ว มนัอา้ปากท่ี
เตม็ไปดว้ยฟันแหลมกดัไปท่ีหวงัเสียน 

หวงัเสียนยกกรงเลบ็ข้ึนมาและตวดัพุง่ออกไปขา้งหนา้ 

ตรือดดด! 

ในเวลาเดียวกนัประกายไฟฟ้าสีนํ้าเงินจาง ๆ กพ็ุง่ออกมาจากปาก
ของปลาไหล คองเกอร์ 

หวงัเสียนตกใจและรีบหลบทนัที 

ตูมมม! 

จากนั้นเขากเ็ห็นลูกบอลนํ้ายงิเขา้ใส่ไปในปากของปลาไหล คอง
เกอร์ 

หวงัเสียนชะงกัเลก็นอ้ย และเขารู้วา่มนัคือบอลพลงันํ้าท่ี เดก็สาว
หอยทะเลปล่อยออกมา เขารีบพุง่ออกไปรวดเร็วกงเลบ็มงักรควา้เขา้
ท่ีคอของปลาไหล คองเกอร์ เขาอา้ปากมงักรของเขาและงบักลืนกิน
มนัเขา้ไปทั้งตวั 

พลงังานมงักรท่ีสกดัได ้548  

มีรอยยิม้บนใบหนา้ของเขา เขามองไปท่ีกุง้มงักร ออเนทสปินน่ี อีก
คร้ังและความคิดบางอยา่งกเ็กิดข้ึน 



กุง้มงักรกาํลงัหนีดว้ยความหวาดกลวัเม่ือเห็น หวงัเสียน กลืนกิน
ปลาไหล คองเกอร์ ขนาดใหญ่ในคาํเดียว 

“อยา่คิดหนีนะเจา้กุง้มงักรฉนัเห็นวา่นายมีพรสวรรคจ์ากธรรมชาติ
อนัยอดเยีย่มฉนัจะใหน้ายเป็นหน่ึงในทหารวงัมงักรของฉนั!” 

…….. 

จบบท 

EndNote: [1] เนตรสีขาวเป็นพลงัท่ีมีตน้กาํเนิดในแอนิเมชัน่เร่ือง 
นารูโตะเม่ือเปิดใชง้านเนตรสีขาวความสามารถหลกัคือสามารถมอง
ทะลุส่ิงต่าง ๆ ไดใ้นระยะ 5,000 เมตรและมองเห็นรอบตวัได ้340 
องศา (มีจุดบอดทางดา้นหลงั 20 องศา) และผูใ้ชเ้นตรยงัสามารถ
มองเห็นจุดพลงัและเสน้พลงัของจกัระท่ีไหลเวยีนในร่างกายทั้งหมด
ในร่างกายได ้

 



ตอนท่ี 46 ฝูงกุ้งมงักร 

ภายใตท้อ้งทะเลในขณะน้ีกุง้มงักรออเนทสปินน่ี ขนาด 1.5 เมตร
กาํลงัวา่ยหนีไปพลางหนัมองไปพลาง เหลียวหนา้แลหลงั การกระทาํ
ของมนัดูน่าตลกเป็นอยา่งมาก 

“ยงัจะพยายามหนีอยูอี่กรึ!” 

หวงัเสียนใชห้างของเขารัดพนัและจบัตวักุง้มงักรไวไ้ดโ้ดยตรง เขา
กางกงเลบ็มงักรของเขาไปท่ีตรงหนา้ของมนั 

กุง้มงักรชูกา้มขนาดใหญ่ของมนัข้ึนมาและมองไปท่ีหวงัเสียนดว้ย
ความหวาดกลวัดว้ยดวงตาคู่เลก็ ๆ ของมนัเบิกกวา้งดูแลว้ยิง่ตลกเขา้
ไปใหญ่ 

ปลาไหลคองเกอร์ท่ีน่ากลวันั้นแขง็แกร่งกวา่มนัอยา่งมากยงัถูกกิน
โดยสตัวป์ระหลาดสีทองตวัน้ีอยา่งง่ายดาย ตวัมนัซ่ึงอ่อนแอกวา่มนั
จะไปสูก้บัสตัวป์ระหลาดตวัน้ีไดย้งัไง! 

โฮกกกก! 

หวงัเสียนส่งเสียงคาํรามขณะท่ีเขารัดกุง้มงักรไวด้ว้ยพลงัมงักรของ
เขา กุง้มงักรออเนทสปินน่ี สัน่สะทา้นทนัที หากมนัมีความฉลาด
และสามารถพดูไดม้นัจะตอ้งร้องขอความเมตตาอยา่งแน่นอนและ
อา้งวา่มีพอ่แม่และลูกเลก็ ๆ ตอ้งคอยดูแล 



“ยอมสยบใหข้า้ราชามงักร!” 

ความตั้งใจและแรงกดดนัสูงสุดไดพุ้ง่เขา้สู่จิตใจของกุง้มงักรออเนท 
สปินน่ี มนัหดตวัลงตามสญัชาตญาณและวางกา้มขนาดใหญ่ของมนั
ลงกบัพื้นและหมอบอยูต่รงหนา้ หวงัเสียนในทนัที 

“ดีมาก” 

หวงัเสียนเผยรอยยิม้จาง ๆ ออกมาและเปิดปากของเขาข้ึนเลก็นอ้ย 
เลือดมงักรสีทองออกมาจากปากของเขา เลือดเปล่งแสงสีทองและ
ตกลงบนหวัของกุง้มงักรออเนทสปินน่ี 

“จงอยา่ขดัขืน!” หวงัเสียนส่งพลงัอาํนาจพร้อมกบัคาํพดูส่ือผา่นจิต
ของเขากบักุง้มงักร 

กุง้มงักรออเนทสปินน่ี ไม่กลา้ท่ีจะขยบัและเคล่ือนไหวใด ๆ และน่ิง
อยูอ่ยา่งนั้นโดยไม่ขยบั เลือดมงักรสีทองเขา้สู่ร่างกายของมนัโดยตรง 

“สาํเร็จ!” หวงัเสียนยิม้ กุง้มงักรออเนทสปินน่ี ไดก้ลายมาเป็นลูกนอ้ง
ตวัท่ีสองของเขา 

อืม.. กุง้มงักรตวัน้ีไม่ไดมี้ความเฉลียวฉลาดและไม่สามารถบ่มเพาะ
ได ้ฉนัตอ้งใชพ้ลงังานมงักรเพื่ออพัเกรดเพิ่มความฉลาดใหม้นัเพื่อ
จะไดส้ามารถฝึกฝนและบ่มเพาะได ้



หวงัเสียน คิดกบัตวัเอง กุง้มงักรตวัน้ีแตกต่างจากเดก็สาวหอยทะเล 
ซ่ึงเดก็สาวมีความคิดบา้งแลว้ในตอนแรก ดงันั้นหวงัเสียนจึงไม่
จาํเป็นตอ้งใชพ้ลงัมงักรเพื่อเพิ่มความฉลาดของเธอหลงัจากรับเธอ
มาเป็นสาวก 

การเพิ่มค่าความฉลาดจะทาํใหต้อ้งใชพ้ลงังานมงักรเป็นจาํนวนมาก 

หวงัเสียน วางกงเลบ็มงักรของเขาไวบ้นหวัของกุง้มงักรออเนทสปินน่ี 
กระแสพลงังานมงักรเขา้สู่ร่างกายและเสริมสร้างสติปัญญาและเพิ่ม
พลงัทางร่างกายของกุง้มงักรอยา่งรวดเร็ว 

แกร๊กก! แกร๊กก! 

เสียงปริแตกดงัมาจากร่างของกุง้มงักรออเนทสปินน่ี แสงเจด็สีส่อง
ประกายบนตวัของมนั และร่างกายของมนัค่อย ๆ เพิ่มใหญ่ข้ึนเป็น
สองเมตร 

“มนัดูเหมือนมงักรข้ึนนิดหน่อย!” หวงัเสียนหวัเราะเม่ือเขาเห็น
ร่างกายใหม่ของกุง้มงักร 

“ราชามงักร!” 

ขณะท่ีเขาใชพ้ลงังานมงักรหมดไปประมาณ 700 แตม้หวงัเสียนกไ็ด้
ยนิเสียงแผว่เบาท่ีส่งมาถึงเขา 



หวงัเสียน หยดุการอพัเกรดโดยใชพ้ลงังานมงักรทนัทีและมองไปท่ี
กุง้มงักรออเนทสปินน่ี “เจา้คือกุง้มงักรใช่ไหม” 

“ครับราชามงักร”  

กุง้มงักรท่ีออเนทสปินน่ี ขยบัหนวดท่ียาวของมนัเป็นการตอบสนอง 

“ฮ่าฮ่า.. ยอดเยีย่มมาก ขา้จะมอบเทคนิคการฝึกฝนบ่มเพาะใหเ้จา้ อืม 
กงเลบ็ของเจา้ค่อนขา้งแหลมคม ในกรณีน้ีขา้จะมอบเทคนิคการบ่ม
เพาะของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิธาตุโลหะใหเ้จา้!” 

ดว้ยความคิดของเขาเทคนิคการบ่มเพาะของ มงักรศกัด์ิสิทธ์ิธาตุโลหะ 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความรู้ในระบบราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ ไดถู้ก
ถ่ายทอดใหก้บักุง้มงักรออเนทสปินน่ี 

นกัรบกุง้มงักร : ระดบั 4 

เทคนิคการบ่มเพาะ : มงักรศกัด์ิสิทธ์ิธาตุโลหะ 

ความสามารถพิเศษ : สามารถควบคุมกุง้ทุกชนิดท่ีมีระดบัตํ่ากวา่
ระดบัของตวัเองได ้

หลงัจากผา่นการอพัเกรดโดยใชพ้ลงังานมงักรระดบัของกุง้มงักร
ออเนทสปินน่ีไดเ้พิ่มข้ึนมาอีกหน่ึงขั้น นอกจากน้ีร่างกายของมนัยงัดู
แขง็แกร่งข้ึนอยา่งมาก น่ีอาจเป็นเพราะฉนัใชพ้ลงังานมงักรอพัเกรด



มนัโดยตรง นอกจากน้ียงัช่วยใหส้ามารถปลุกความสามารถพิเศษ
ระดบัแรกในการควบคุมกุง้ท่ีมีระดบัตํ่ากวา่ตวัของมนัข้ึนมาได ้

หวงัเสียนมองไปท่ีความสามารถพิเศษของนกัรบกุง้มงักรและความ
ต่ืนเตน้กฉ็ายชดัอยูใ่นดวงตาเขา 

ถึงแมเ้ขาจะประหลาดใจอยูบ่า้งแต่ความสามารถน้ีกย็งัอยูใ่นความ
คาดหมายของเขา หลงัจากสร้างพนัธะสญัญากบัหอยทะเลยกัษ ์แลว้
นั้นเขาไม่ไดใ้ชพ้ลงัมงักรเพือ่อพัเกรดความสามารถของเธอ เธอพ่ึงพา
ตวัเองในการรวบรวมพลงัมงักรและปลุกความสามารถพิเศษไดถึ้ง
สองอยา่งดว้ยกนั หน่ึงในนั้นคือความสามารถในการควบคุมเผา่พนัธ์ุ
หอยท่ีมีระดบัตํ่ากวา่ระดบัของเธอเองและอีกอยา่งคือการควบคุมนํ้า 

สาํหรับกุง้มงักร หวงัเสียน ใชพ้ลงังานมงักรเพื่ออพัเกรดความสามารถ
โดยตรงทาํใหช่้วยปลุกความสามารถอยา่งแรกของมนัไดใ้นทนัที 
คือการควบคุมกุง้ทุกชนิดท่ีมีระดบัตํ่ากวา่ระดบัของตวักุง้มงักร 

น่ีคือความแขง็แกร่งของพลงัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยสายเลือดของ มงักร
ศกัด์ิสิทธ์ิ สตัวท่ี์ผา่นการฝึกฝนและเปล่ียนร่างดว้ยพลงังานมงักร
สามารถมีพลงัท่ีน่ากลวัในการปกครองและควบคุมเผา่พนัธ์ุของ
ตวัเองได ้



“ตอนน้ีฉนัสามารถควบคุมได ้2 เผา่พนัธ์ุแลว้ขอเพียงแค่ตั้งช่ือให้
พวกเจา้ทั้งสองและเป็นตวัแทนของเผา่พนัธ์ุ หอยทะเล จะถูกเรียกวา่ 
ผูพ้ิทกัษห์อยทะเลแห่งวงัมงักร และกุง้มงักรจะถูกเรียกวา่ นกัรบกุง้
มงักรแห่งวงัมงักร ฮ่า ๆ ๆ !” 

หวงัเสียน ยิม้และมองไปท่ี นกัรบกุง้มงักร ตรงหนา้เขา เขาสัง่ทนัที
วา่ “ไปจบักุง้มงักรทั้งหมดในบริเวณน้ีมาแลว้นาํมาใหฉ้นั” 

“ขอรับราชามงักร!” นกัรบกุง้มงักร พยกัหนา้ก่อนท่ีจะเคล่ือนไหว
ร่างกายและวา่ยนํ้าออกไป 

แมว้า่ นกัรบกุง้มงักร อาจจะดูตลกเลก็นอ้ย ขณะท่ีมนัเคล่ือนท่ีในนํ้า 
แต่ความเร็วของมนักเ็ร็วกวา่เดิมหา้ถึงหกเท่า 

หลงัจากการอพัเกรดดว้ยพลงังานมงักรและไดรั้บเทคนิคการบ่มเพาะ
ของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ ธาตุโลหะ กุง้มงักรตวัน้ีไดถู้กกาํหนดใหย้ิง่ใหญ่
กวา่กุง้มงักรทัว่ทั้งโลกไปแลว้ 

“ดว้ย นกัรบกุง้มงักรตวัน้ี การจบักุง้มงักรในอนาคตของฉนัจะสะดวก
เป็นอยา่งมาก” 

ดวงตาของหวงัเสียนฉายความต่ืนเตน้เลก็นอ้ย น่ีเป็นหน่ึงในเหตุผล
ท่ีเขายอมใชพ้ลงังานมงักรจาํนวนมากเพื่ออพัเกรดกุง้มงักรเพียงตวั
เดียว 



หวงัเสียนรอคอยอยา่งสงบ หลงัจากผา่นไป 40-50 นาทีเขารู้สึกและ
สมัผสัไดว้า่นกัรบกุง้มงักร กาํลงักลบัมาจากระยะไกล ๆ  

หลงัจากนั้นอีก 10 นาทีเขากเ็ห็นนกัรบกุง้มงักรตวัใหญ่ 2 เมตรมุ่ง
หนา้ตรงมาท่ีเขาโดยมีหนวดยาวสองเสน้ทาํใหดู้เหมือนกุง้มงักร
แห่งวงัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอยา่งมาก 

ขา้งหลงัเขามีกุง้มงักรเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ตามมาอยา่งหนาแน่น 

กุง้มงักรส่ีสายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ กุง้มงักรเจด็สี, กุง้มงักรแดง, กุง้มงักรเลน
และกุง้มงักรจีนถูกแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ ฉากน้ีนั้นดูยิง่ใหญ่อลงัการ
มากและมีกุง้มงักรอยา่งนอ้ยนบั 10,000 ตวั 

หวงัเสียนมองไปท่ีนกัรบกุง้มงักรของเขาตวัน้ีดว้ยความตะลึง 

“ราชามงักร!” นกัรบกุง้มงักร วา่ยนํ้าไปท่ีดา้นขา้งของ หวงัเสียน 
และอยูอ่ยา่งน่ิงสงบดว้ยความเคารพ 

“เยีย่มมากฮ่า ๆ กุง้มงักรเยอะมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แค่มองดูคราว ๆ กมี็
นบั 10,000 ตวัแลว้มากขนาดน้ีคงขายไดห้ลายสิบลา้นสบาย ๆ วะ่…
ฮ่าฮ่าฮ่า” 

ดวงตาของ หวงัเสียน สวา่งข้ึนมาในทนัที เพยีงแค่กุง้มงักรท่ีอยู่
ตรงหนา้เขากจ็ะทาํใหเ้ขาไดก้าํไรอยา่งนบัไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียว 



“พวกน้ีเป็นเพียงกุง้มงักรส่วนนอ้ยท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงแถบน้ี ยงั
มีอีกหลาย ๆ แห่งท่ีอยูห่่างออกไป” นกัรบกุง้มงักร กล่าว 

“วะ่..ฮ่าฮ่าฮ่า” หวงัเสียนหวัเราะดว้ยความดีใจ 

กุง้มงักรเหล่าน้ีเป็นสตัวท์ะเลท่ีไม่มีสติปัญญา ดงันั้นหวงัเสียนจึงไม่
รู้สึกผดิท่ีจะขายพวกมนัเพื่อเปล่ียนเป็นเงิน 

ในโลกของสตัวท์ะเลปลาใหญ่กินปลาเลก็และปลาตวัเลก็กกิ็นกุง้ น่ี
คือกฎแห่งการเอาชีวติรอดและห่วงโซ่อาหารดาํเนินมาตั้งแต่ยคุดึก
ดาํบรรพ ์

“ฉนัจะไม่ขาดกุง้มงักรสาํหรับวางขายในร้านอาหารชั้นหน่ึงอีกต่อไป 
นอกจากน้ีฉนัยงัสามารถมีเวลาไปหาวตัถุดิบคุณภาพเยีย่มอ่ืน ๆ ได้
อีกดว้ย” 

หวงัเสียนมองไปท่ีกุง้มงักรตวัใหญ่ตรงหนา้เขาและเผยรอยยิม้ข้ึนมา 

ภายในร้านอาหารชั้นหน่ึงเขาในอดีตนั้นมกัจดัหากุง้มงักรคุณภาพ
เยีย่มไวรั้บรองลูกคา้เสมอ แต่อยา่งไรกต็ามมนัยงัคงไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ แต่ตอนน้ีปัญหาเร่ืองกุง้มงักรสามารถวางใจ
ไดแ้ลว้ แต่เขายงัคงตอ้งมองหาวตัถุดิบชั้นยอดอ่ืน ๆ เพือ่ท่ีจะทาํให้
ร้านอาหารชั้นหน่ึงกลายเป็นร้านอาหารท่ีดีท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุด
ในเมืองเจียงเฉิง 



“นกัรบกุง้มงักร นายจงฝึกฝนอยา่งขยนัขนัแขง็ ณ สถานท่ีแห่งน้ี  
ผูพ้ิทกัษส์าวแห่งวงัมงักร ตามฉนัมาและคน้หาต่อไป” หวงัเสียน 
กล่าวกบัผูพ้ิทกัษส์าวหอยทะเล หลงัจากนั้นเขากพ็า ผูพ้ิทกัษส์าว 
ออกไปและเร่ิมสาํรวจสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

สถานท่ีแห่งน้ีมีสตัวท์ะเลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกุง้มงักรอยูเ่ป็นจาํนวน
มาก นอกจากน้ีเขาตอ้งการดูวา่ภูมิภาคบริเวณแถบน้ีมีขนาดใหญ่
เพียงใดรวมถึงจาํนวนกุง้มงักรโดยประมาณในพื้นท่ี 

“เอะ๊..นัน่.?” 

หลงัจากวา่ยนํ้าสาํรวจไปรอบ ๆ แนวปะการังท่ีวุน่วายเป็นเวลาสอง
ชัว่โมง หวงัเสียน กย็งัไม่สามารถไปไดท้ัว่ทั้งภูมิภาคแถบน้ี 

จากการประมาณการของเขาสถานท่ีแห่งน้ีมีรัศมีรอบ ๆ อยา่งนอ้ย 
30 กิโลเมตร 

ในท่ีสุดหวงัเสียนกพ็บปลาลํ้าค่าหายากหลายตวัหลงัจากท่ีกินและ
มองหาวตัถุดิบคุณภาพเยีย่มไปดว้ยเป็นเวลาหลายชัว่โมง พวกมนั
คือปลาโคก้เกอร์สีเหลืองตวัใหญ่ยกัษ!์ 

ปลา โคก้เกอร์ สีเหลืองทั้งหมดมีสิบตวั เกลด็ของพวกมนัสะทอ้น
แสงระยบิระยบัและแต่ละตวัมีนํ้าหนกั 3-4 ปอนด ์



“วนัน้ีฉนัโชคดีมาก!” 

หวงัเสียนวา่ยนํ้าเขา้ไปหาพวกมนัโดยตรง และใชอ้าํนาจมงักร
ครอบงาํปลาโคก้เกอร์สีเหลืองทั้งหา้ตวัในทนัที เพื่อใหพ้วกมนัทาํ
ตามคาํสัง่ของเขา 

 



ตอนท่ี 47 ปัญหาของ กวนชูชิง 

ปลาโคก้เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่ตามธรรมชาติ ในปัจจุบนัเกือบจะ
สูญพนัธ์ุและหายากเป็นอยา่งมาก หากปลาโคก้เกอร์ท่ีมีนํ้าหนกัตั้งแต่ 
3 ปอนดข้ึ์นไปสามารถมีราคามากถึง 30,000 ถึง 40,000 หยวน 

10,000 หยวนต่อแคตต้ีน่าจะเป็นปลาท่ีมีคุณภาพอนัดบัตน้ ๆ ของโลก 

หวงัเสียน มองไปท่ี ปลาโคก้เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่10 ตวัท่ีเขา
ครอบครองพร้อมดว้ยรอยยิม้จาง ๆ บนใบหนา้ของเขา 

หลงัจากอยูใ่นมหาสมุทรนานกวา่ 17 ชัว่โมงผลประโยชน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ท่ีเขาไดรั้บคือ นกัรบกุง้มงักร และฝงูกุง้มงักรนบัหม่ืน นอกจากนั้น
เขายงัไดรั้บ ปลาโคก้เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่อีก 10 ตวั 

ปลาโคก้เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่เหล่าน้ีมีมูลค่าอยา่งนอ้ย 300,000 
หยวน 

หวงัเสียนไม่ไดน้าํกุง้มงักรทั้งหมดข้ึนมา แต่เขานาํปลาโคก้เกอร์สี
เหลืองขนาดใหญ่เหล่านั้นกลบัเขา้ฝ่ังแทน 

เขาไดส้ัง่ให ้นกัรบกุง้มงักร ดูแลและปกป้องพื้นท่ี ท่ีกุง้มงักรทั้งหมด
อาศยัอยูแ่ละสัง่ให ้ผูพ้ิทกัษส์าว มองหาวตัถุดิบคุณภาพเยีย่มในช่วง 
เวลาวา่งของเธอ 



หวงัเสียน ไดถ่้ายโอนภาพของหอยเป๋าฮ้ือ ปลาโคก้เกอร์สีเหลือง
ขนาดใหญ่ และปลาจะระเมด็จีน ใหก้บั ผูพ้ิทกัษส์าว เพื่อท่ีเธอจะได้
คน้หาพวกมนัไดต้รงตามท่ีเขาตอ้งการ 

หลงัจากออกมาจากทะเลกเ็ป็นเวลา 9 โมงเชา้ของวนัใหม่ หวงัเสียน
รู้สึกวา่ทอ้งของเขาวา่งเป็นอยา่งมากเพราะเขาพลาดอาหารไปแลว้
สองม้ือในหน่ึงวนัท่ีผา่นมา 

หวงัเสียนสวมเส้ือผา้และมุ่งหนา้ตรงไปยงัสถานท่ีท่ีเขาจอดรถ
มอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยไ์ว ้

“จะดีแค่ไหนกนันะถา้มีบา้นติดริมทะเล อยา่งนั้นฉนัคงไม่ตอ้ง
ลาํบากมากนกั และจะเป็นการดีท่ีสุดหากมีฟาร์มปลาหรือเรือหาปลา
ในทะเลเป็นของตวัเอง จะไดอ้ธิบายท่ีมาท่ีไปของวตัถุดิบอาหาร
ทะเลไดดี้กวา่ถา้เอาลงมาจากเรือหาปลา” 

หวงัเสียนกาํลงัครุ่นคิดกบัตวัเอง เขาหยบิโทรศพัทอ์อกมาเพื่อเช็ค
ราคาเรือประมง 

มีหลายขอ้ความในโทรศพัท ์นอกจากขอ้ความข่าวทัว่ไปแลว้แลว้ยงั
มีขอ้ความจาก กวนชูชิง 

ชูชิง ส่งขอ้ความถึงเขาถามวา่เขายุง่หรือเปล่า มีเวลาเล่นโทรศพัทก์บั
เธอไหม ต่อจากนั้นกท็กัทายและส่งสต๊ิกเกอร์มาอีกหลายแบบ 



หวงัเสียน หวัเราะเบา ๆ หลงัจากท่ีเขาเห็นขอ้ความเหล่านั้นและ
ตอบกลบัเธอกลบัสองสามขอ้ความ 

เขาข่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยก์ลบัไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงและเห็น กวน
ชูชิง และผูจ้ดัการหวาง กาํลงัสนทนากนัและศึกษาเอกสารค่อนขา้ง
วุน่วายเขาจึงค่อยเดินเขา้ไปในร้านอาหาร 

เม่ือเห็นเขา กวนชูชิง รู้สึกไม่พอใจเลก็นอ้ยและบ่นวา่ “นายไปไหน
มานายไม่ตอบกลบัขอ้ความของฉนัตั้งแต่เม่ือวานน้ีแลว้นะ” 

หวงัเสียนสงัเกตเห็นความโกรธของเธอแวบเขา้ตา เขาหวัเราะเบา ๆ 
และพดูวา่ “ผมยุง่มากเลยหล่ะและผมกไ็ม่มีเวลาจะดูโทรศพัทเ์ลย” 

“ใครจะไปเช่ือวา่นายจะยุง่จนไม่สามารถมองโทรศพัทไ์ดเ้ลยยงังั้น
เหรอ” กวนชูชิง จอ้งมองเขาดว้ยความสายตาคมกริบ 

“เป็นเร่ืองจริงผมไม่ไดโ้กหกคุณเลยนะ” หวงัเสียนเดินตรงเขา้ไป
และยกกระเป๋าของเขาออกมาวาง เปิดโชวป์ลาโคก้เกอร์สีเหลือง
ขนาดใหญ่ในนั้นออกมา “เพื่อหาวตัถุดิบอาหารทะเลมา ผมยุง่ตลอด
ทั้งคืนเลยเม่ือคืนน้ี และยงัไม่ไดน้อนเลยดว้ยซํ้ า ผูจ้ดัการ หวาง นาํ
มนัไปไวท่ี้หอ้งครัวและเกบ็รักษาเอาไวก่้อนเราจะยงัไม่ขายพวกมนั
ในตอนน้ี” 



เขายิม้ให ้กวนชูชิง ขณะท่ีเขาพดูกบั ผูจ้ดัการ หวาง 

“ครับ บอส” 

“ห๊ะ!!..น่ีคือ…?” เม่ือเขาเห็น ปลาโคก้เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่ 
ดวงตาของเขากเ็บิกกวา้งขณะท่ีเขาพดูดว้ยนํ้าเสียงท่ีตกใจ ” บอส น่ี 
…น่ี พวกน้ีคือ ปลาโคก้เกอร์สีเหลือง ตามธรรมชาติอยา่งนั้นเหรอ
ครับ?” 

“ใช่ ปลาโคก้เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่ตามธรรมชาติ ของแทเ้ลยหล่ะ 
เกบ็พวกมนัใหดี้พวกมนัพึ่งจะตายไม่นาน” หวงัเสียน พยกัหนา้รับ
และออกคาํสัง่ 

“แน่นอนครับ แน่นอนเลยบอส บอสคุณยอดเยีย่มมาก ๆ ปลาโคก้
เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่ตามธรรมชาติแบบน้ีนั้นหายากมาก แมก้ระทัง่
ตวัเดียวยงันาน ๆ จะไดเ้ห็นซกัคร้ัง แต่บอสคุณสามารถหาพวกมนั
ไดถึ้ง 10 ตวัและแต่ละตวัอยา่งนอ้ยหนกัถึง 3 ปอนดเ์ลยทีเดียว 
เจา้นาย คุณยอดเยีย่มมากท่ีสุดเลยครับ “ 

ผูจ้ดัการหวางพดูดว้ยความประหลาดใจและต่ืนเตน้ จากนั้นเขารีบ
เอาปลาพวกนั้นไปท่ีหอ้งครัวในทนัที 

เม่ือเหล่าเชฟทั้งกลายเห็นปลากต็กใจมากเช่นกนั เจา้นายคนใหม่
ของพวกเขานั้นยอดเยีย่มมากจริง ๆ เขาสามารถไดรั้บ ปลาโคก้เกอร์



สีเหลืองขนาดใหญ่ 10 ตวัโดยใชเ้วลาเพียงแค่วนัเดียวและทั้งหมดน้ี
เป็นวตัถุดิบคุณภาพเยีย่มท่ีหาค่ามิไดเ้ลย 

“นายมี ปลาโคก้เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่ธรรมชาติ 10 ตวั?” กวนชู
ชิง ถามอยา่งตกใจ เธอรู้เก่ียวกบัความหายากของขาดแคลนของ ปลา
โคก้เกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่ เช่นกนั 

“ใช่ผมตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากกวา่จะพวกมนัมา” หวงัเสียน 
พยกัหนา้รับ 

“หวงัเสียนตอนน้ีนาย … ยอดเยีย่มมาก!” กวนชูชิง ค่อนขา้งตกใจ 

“มนัไม่มีอะไรมากหรอกผมแค่มีเสน้สายอยูบ่า้งเท่านั้นเอง” หวงั
เสียนยิม้และตอบเธอ 

“ตอนน้ีนายเป็นผูช้ายท่ีโดดเด่นอยา่งมากฉนัมัน่ใจวา่สาว ๆ หลาย
คนจะตอ้งเขา้หานายอีกมากแน่ ๆ เลยในอนาคต” ทนัใดนั้น กวนชู
ชิง กม็องไปท่ีเขารู้สึกใจเสียเลก็นอ้ย 

“ฮืม..?” หวงัเสียนตะลึงเลก็นอ้ย ต่อจากนั้นเขากพ็ดูติดตลกออกมา
วา่ “นัน่แน่นอน แต่ผมไม่แน่ใจวา่จะมีใครสวยเท่า กวนชูชิง ของ
มหาลยัเราท่ีจะมาเป็นแฟนผมบา้งหรือเปล่านะซิ” 



“กะล่อนนกันะ” กวนชูชิง ไดย้นิคาํพดูของเขาและเธอจึงหวัเราะข้ึน
เบา ๆ “เอาล่ะฉนัจะไปตรวจสอบและเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเก่าฉนั
ไม่สามารถรับเงินเดือนของคุณไดฟ้รี ๆ หรอกนะ” 

“งั้นผมกจ็ะไปดูท่ีสาํนกังานดว้ยละกนั” 

หวงัเสียนเขา้มาท่ีสาํนกังานเลก็ ๆ ดา้นในมีโตะ๊สามตวั ในนั้นมีโตะ๊
หน่ึงตวัท่ีเป็นของเขา 

หวงัเสียนหยบิขอ้มูลการคา้เก่าของร้านอาหารและเร่ิมอ่านดูอยา่ง
ละเอียด 

ยอดขายประจาํวนัของร้านอาหารชั้นหน่ึงอยูท่ี่ประมาณ 150,000 
หยวน มูลค่าการซ้ือขายดงักล่าวถือวา่สูงทีเดียวซ่ึงรวมแลว้อยูท่ี่
ประมาณ 50 ลา้นหยวนต่อปี 

แต่อตัรากาํไรนอ้ยเป็นอยา่งมากคือ 12% ถึง 13% ของรายไดเ้ท่านั้น 

ค่าใชจ่้ายรวมภาษีค่าแรงพนกังานค่าใชจ่้ายในร้านและค่าจดัซ้ือต่าง ๆ 
ดว้ยพนกังาน 50 คนค่าจา้งพนกังานเกือบ 300,000 หยวนต่อเดือน 

ส่วนสินคา้บางอยา่งเช่นคาเวยีร์แทบจะไม่มีกาํไรจากการขาย 
ร้านอาหารชั้นหน่ึงมีช่ือเสียงเน่ืองจากคุณภาพท่ียอดเยีย่มในวตัถุดิบ
และทกัษะการทาํอาหารของเชฟ 



ผูอ้าํนวยการหล่ีเป็นคนท่ีกลา้ไดก้ลา้เสียมาก เขาจา้งเชฟ ‘ผูไ้ดรั้บ
รางวลัเหรียญทอง’ สามคน เชฟท่ีเรียกวา่ ‘ผูไ้ดรั้บรางวลัเหรียญทอง’ 
คือเชฟท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นเชฟหลกัของโรงแรมในระดบั
หา้ดาวเลยทีเดียว 

เงินเดือนประจาํปีของพอ่ครัวทั้งสามคนน้ีอยูท่ี่ประมาณเกือบหน่ึงลา้น 

ดว้ยตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนช่ือเสียงของร้านอาหารเองกเ็พิ่มสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 
ส่วนกาํไรหา้ถึงเจด็ลา้นในหน่ึงปีกถื็อวา่สูงมากสาํหรับธุรกิจร้าน 
อาหารแลว้ 

ร้านอาหารโดยเฉล่ียทัว่ไปจะทาํกาํไรไดม้ากกวา่ 25% ซ่ึงอตัรากาํไร
ของร้านอาหารชั้นหน่ึงยงัค่อนขา้งตํ่า หากเราสามารถเพิ่มผลกาํไร
ไดส้องเท่าเราจะมีรายได ้13 ถึง 14 ลา้นหยวน 

หวงัเสียน กาํลงัคิดกบัตวัเอง เขายงัคงมัน่ใจกบัร้านอาหารชั้นหน่ึง 
เม่ือส่วนผสมวตัถุดิบคุณภาพเยีย่มพร้อมแลว้ละกเ็ขาสามารถทาํ
กาํไรไดอ้ยา่งนอ้ย 35% 

เม่ือถึงเวลานั้นรายไดต่้อปีสามารถข้ึนไปแตะท่ี 20 ลา้นหยวนเป็น
อยา่งนอ้ยแน่นอน 

ในระหวา่งวนันั้น หวงัเสียน อยูใ่นร้านอาหารเพื่อศึกษาบญัชีทาง 
การเงิน 



กวนชูชิง เองกก็าํลงัดูขอ้มูลต่าง ๆ เช่นกนั 

ป๊ีบ! ป๊ีบ! 

เม่ือ หวงัเสียน กาํลงัจะชวน กวนชูชิง ไปหาอาหารคํ่าทานกนัใน
เวลา 18.00 น. โทรศพัทข์อง กวนชูชิง กด็งัข้ึน 

หลงัจากนั้นไม่นานเขากไ็ดย้นิเสียงท่ีไม่ค่อยเตม็ใจของ กวนชูชิง ดงั
ข้ึน 

“หวงัเสียนฉนัตอ้งเดินทางกลบับา้นไปท่ีบา้น” หลงัจากท่ีเธอวาง
สายโทรศพัทก์วนชูชิงกมี็สีหนา้หนกัใจข้ึนมาเธอขอโทษหวงัเสียน 
“พรุ่งน้ีฉนัอาจจะมาไม่ไดเ้หมือนกนัฉนัขอโทษนะฉนัเพิ่งเร่ิมงานได้
เพียงแค่หน่ึงวนัเท่านั้นเอง…” 

“เฮ.้.! เกิดอะไข้ึน? มีอะไรท่ีผมพอช่วยไดบ้า้ง?” หวงัเสียน ถามดว้ย
ความห่วงกงัวลเช่นกนั เขาตกใจเลก็นอ้ยเม่ือเห็นการแสดงออกของ
เธอ 

“มีเร่ืองบางอยา่งเก่ียวกบัพอ่แม่ของฉนั ฉนัขอโทษทีนะ” กวนชูชิง 
ตอบดว้ยความรู้สึกผดิ 

“ไม่เป็นไรหรอก ไปเถอะ”หวงัเสียนส่ายหวัและพยายามใหก้าํลงัใจ
เธอ 



“เอาล่ะฉนัจะกลบัมาเม่ือเสร็จธุระนะ” กวนชูชิง พยกัหนา้ใหเ้ขา 

หวงัเสียน พยกัหนา้รับขณะท่ีเขากไ็ม่ไดคิ้ดอะไรมาก 

บา้นของ กวนชูชิง ตั้งอยูใ่นยา่นของ เขตแม่นํ้าตะวนัออก ในเมือง
เจียงเฉิง พวกเขาเคยพกัอาศยัอยูใ่นอาคารท่ีพกัอาศยัระดบัไฮเอนด ์
ใจกลางเมือง แต่ตอ้งขายบา้นเพื่อใชห้น้ีหลงัจากท่ี บริษทั ของพอ่
เธอประสบปัญหาและลม้ละลาย 

“พอ่ แม่?” เม่ือเธอเปิดประตู กวนชูชิง กเ็ห็นพอ่แม่ของเธอนัง่อยูบ่น
โซฟา 

ชายวยักลางคนกาํลงัสูบบุหร่ีและผมของเขายุง่เหยงิ ความจริงท่ีวา่
เขาผนัตวัจากมหาเศรษฐีมาเป็นชายท่ีส้ินเน้ือประดาตวัทาํใหพ้อ่ของ
เธอไดรั้บความเสียหายทางจิตใจค่อนขา้งมาก แมแ้ต่แม่ของเธอก็
ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นเดียวกนั 

“ชูชิงมาแลว้รึ” ชายวยักลางคนดบับุหร่ีในมือทนัที เขาลุกข้ึนยนืแลว้
พดูวา่ “มาเถอะเรากาํลงัจะไปทานอาหารเยน็กนั” 

“มาชูชิงวนัน้ีเรามีอาหารเยน็ม้ือท่ีสาํคญัมาก” แม่ของกวนชูชิงพดูกบั
เธอดว้ยเช่นกนั 

“ไดค่้ะ” กวนชูชิง ตอบรับใบหนา้ของเธอดูเศร้าสร้อย เป็นอยา่งมาก 



ตอนท่ี 48 น่ีคือคาํสารภาพ? 

คืนกลางฤดูร้อนแต่อากาศกาํลงัเยน็ลง กวนชูชิง เดินออกมาจากใน
โรงแรมแห่งหน่ึง 

สายลมหนาวเยน็พดัผา่นร่างของเธอทาํใหเ้ธอสัน่เลก็นอ้ย เม่ือมอง
ไปท่ีดวงจนัทร์สวา่งบนทอ้งฟ้าเธอกรู้็สึกเศร้าใจและทาํอะไรไม่ได้
เลย 

“พี่หวูเ่ดินทางปลอดภยัรักษาสุขภาพดว้ย” 

ในขณะนั้นเสียงพอ่ของเธอดงัข้ึนมาจากดา้นหลงั 

เขากาํลงัยนืยิม้อยูต่รงหนา้ชายวยักลางคนและพยายามพดูจาประจบ
เอาใจชายวยักลางคนอยูต่ลอดเวลา 

ชายวยักลางคนผงกศีรษะรับอยา่งหยิง่ผยองและตบบ่าพอ่ของเธอ 
“เอาล่ะ นอ้งชายถา้ฉนัช่วยไดฉ้นัจะช่วยนายอยา่งแน่นอน!” 

“ขอบคุณพี่หวู ่ขอบคุณมากนะครับครับพี่ ค่อย ๆ เดินนะครับ!” 

พอ่ของ กวนชูชิง ยิม้และพดูกบัพวกเขาอยา่งนอบนอ้ม 

“ชูชิงเจอกนัพรุ่งน้ีเชา้นะ!” ดา้นหลงัชายและหญิงวยักลางคนชาย
หนุ่มจอ้งมองไปท่ี กวนชูชิง ดว้ยสายตาท่ีเร่าร้อน 



กวนชูชิง รู้สึกอึดอดัเม่ือเจอการจอ้งมองของชายหนุ่ม แต่กย็งัคงพยกั
หนา้เลก็นอ้ย 

ขอบปากของชายหนุ่มยกยิม้ข้ึนในขณะท่ีเขาพดูวา่ “ผมจะไปรับคุณ
ในตอนเชา้พรุ่งน้ี” 

เม่ือ กวนชูชิง และครอบครัวของเธอเห็นครอบครัวชายวยักลางคน
จากไป กวน ชิเฉิง มองไปท่ีเธอและขมวดค้ิวข้ึน “ต่อจากน้ีไปลูก
ตอ้งทาํตวัใหดี้กบัหวูเ่ฉินใหม้าก ๆ และอยา่ทาํตวัเยน็ชากบัเขาอยา่ง
วนัน้ีอีก” 

“พอ่!” กวนชูชิง มองไปท่ีพอ่ของเธอดว้ยความไม่พอใจและตอบ
อยา่งเดด็เด่ียววา่ “หนูไม่ชอบเขา!” 

“ฮ๊ะ?” เม่ือ กวน ชิเฉิง ไดย้นิคาํพดูของเธอใบหนา้ของเขากมื็ดลง
“ไม่เป็นไรหากลูกไม่ชอบเขาตอนน้ีความรู้สึกของคนเรามนัสามารถ
พฒันากนัไดห้ากไดใ้ชเ้วลาร่วมกนั” 

เม่ือไดย้นิคาํตอบของพอ่เธอ ร่างกายของ กวนชูชิง กแ็ขง็ท่ือข้ึนทนัที 

“ชูชิง หวูเ่ฉิน คนน้ีเป็นชายหนุ่มท่ีดูดีจริง ๆ นะยิง่กวา่นั้นสถานภาพ
ครอบครัวและตระกลูของเขายงัคงดีเป็นอยา่งมาก” แม่ของ กวนชูชิง 
พยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อโนม้นา้ว กวนชูชิง 



“แม่คะ พอ่กบัแม่จะยอมสละความสุขของหนูเพื่อ บริษทัยงังั้นเหรอ
คะ” กวนชูชิง ถามดว้ยนํ้าเสียงปนสะอ้ืนอยา่งน่าสงสาร 

“แก!..ฉนัเล้ียงดูแกมาจนถึงทุกวนัน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย ก่อนหนา้น้ีแก
อยากไดอ้ะไรฉนัหาใหแ้กทุกอยา่ง ใหแ้กมีชีวติสะดวกสบายเหมือน
เจา้หญิง แต่มาถึงเวลาน้ีทั้งครอบครัวและบริษทัเดือดร้อนแกบอกวา่
พวกฉนักาํลงัทาํลายความสุขของแกยงังั้นเหรอ แกควรจะคิดถึงฉนั
กบัแม่ของแกบา้ง แกสามารถทนไดใ้ช่ไหมท่ีปล่อยใหเ้ราอยูใ่นบา้น
หลงัเก่าโทรม ๆ นัน่ ใหเ้ราอยูแ่บบขอทานไปวนั ๆ จนกวา่เราจะตาย
อยา่งงั้นเหรอ! ถึงเวลาท่ีแกจะตอ้งหดัคิดถึงและรับผดิชอบคนใน
ครอบครัวเราบา้งแลว้ แกโตแลว้นะไม่ใช่เดก็ ๆ !” กวน ชิเฉิง สงบ
ลงเลก็นอ้ยแต่ยงักล่าวกบัเธอดว้ยนํ้าเสียงท่ีเคร่งขรึมวา่ “ถา้หวูเ่ฉิน
ไม่ปฏิเสธครอบครัวเรา เราจะจดังานแต่งงานใหเ้สร็จโดยเร็วท่ีสุด!” 

“อะไรนะ?” เม่ือ กวนชูชิง ไดย้นิพอ่ของเธอพดู เธอกม็องดูอยา่งไม่
เช่ือหูตวั “พอ่หนูยงัเรียนอยูแ่ละอายเุพียงแค่ 21 ปี พอ่จะใหห้นู
แต่งงานตอนน้ีไดย้งัไง?” 

“ยงัไงแกกต็อ้งแต่งงานอยูดี่จะแต่งตอนน้ีกไ็ม่เห็นจะเป็นอะไรไป”
กวน ชิเฉิง จอ้งมองไปท่ีเธอแลว้ตอบกลบั 

“ไม่ ไม่แน่นอน หนูจะไม่แต่งงานกบัคนท่ีหนูไม่ชอบ” กวนชูชิง ส่าย
หวัไม่หยดุและร่างกายของเธอกเ็ร่ิมเอนไปขา้งหลงัเหมือนจะลม้ลง 



“ชูชิง” แม่ของ กวนชูชิง เห็นวา่ลูกสาวของเธอมีปฏิกิริยาต่อตา้น
อยา่งรุนแรงและสภาพจิตใจและร่างกายดูไม่ดี เธออดไม่ไดท่ี้จะรู้สึก
เจบ็ปวดใจ เธอเดินไปประคอง กวนชูชิงอยา่งรวดเร็วและพดูวา่ “โอ ้
ลูกสาวของแม่ เราไม่ไดข้อใหห้นูแต่งงานกบัเขาในตอนน้ี รอใหห้นู
และหวู ่เฉิน สามารถพฒันาความรู้สึกท่ีดีต่อกนัไดซ้ะก่อน” 

“หนู…หนู…” กวนชูชิง มองไปท่ีพอ่และแม่ของเธอ แลว้กดัฟันและ
พดูข้ึนมาวา่ “หนูมีคนท่ีหนูชอบอยูแ่ลว้ค่ะ” 

“อะไรนะ?” เม่ือ กวน ชิเฉิง ไดย้นิคาํพดูของเธอเขากจ็อ้งมองเธอ
ดว้ยสายตาท่ีน่ากลวั 

“หนูมีคนท่ีหนูชอบแลว้!” กวนชูชิง กดัฟันและพดูข้ึนมาดว้ยเสียง
ค่อนขา้งดงัอยา่งเดด็เด่ียว 

“มีคนท่ีชอบอยูแ่ลว้ กดี็! ถา้ผูช้ายท่ีแกช่ืนชอบมีสภาพครอบครัวท่ีดี
พอ ๆ กบัตระกลูหวูแ่ละสามารถช่วยเราไดฉ้นัจะไม่คดัคา้นแกเลย 
แต่ถา้เขาไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น ฉนัแนะนาํใหแ้กยอมแพ ้และเลิกคิด
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีซะโดยเร็วท่ีสุด ฉนักบัแม่แกเล้ียงดูแกมาอยา่งดียีสิ่บ
ปีแกช่วยครอบครัวเราสกัคร้ังไม่ไดเ้ชียวเหรอ ฉนัจะบอกแกไวต้รง
น้ีเลยวา่อยา่พดูกบัฉนัแบบน้ีอีกคร้ังคาํพดูของฉนัถือเป็นท่ีส้ินสุด 
ความรักในแบบท่ีแกนึกฝันโดยไม่มีเงินมาเก่ียวขอ้งนั้นน่ะ มนัมีแต่



ในนิยายเท่านั้น แค่แกจะกินขา้วทุกวนัน้ียงัตอ้งใชเ้งินเลย!” กวนชิเฉิง 
มองไปท่ีเธอและตะโกนเสียงดงัออกมาอยา่งโกรธเคือง 

“ชูชิงพอ่กบัแม่กาํลงัทาํส่ิงน้ีเพื่อประโยชน์ของตวัลูกเองนะ” แม่ของ
เธอเดินกอดและตบไหล่เธอเบา ๆ  

เพื่อประโยชน์ของตวัฉนั? การขอใหฉ้นัแต่งงานกบัคนท่ีฉนัไม่ได้
ชอบมนัคือการทาํเพื่อฉนัยงังั้นเหรอ? 

ใชฉ้นัเป็นชิปเพื่อแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์แลว้มาบอกวา่เพื่อ
ผลประโยชน์ของตวัฉนัเองยงังั้นเหรอ? 

กวนชูชิง รู้สึกวา่หวัใจของเธอเจบ็ปวดเป็นอยา่งมาก ตั้งแต่เหตุการณ์
โชคร้ายเกิดข้ึนกบัครอบครัวของเธอเธอรู้สึกวา่พอ่กบัแม่ของเธอ
เปล่ียนไปอยา่งมาก 

หวงัเสียน! เธอตะโกนช่ือเขาอยา่งหมดหนทางในความคิดของเธอ
เอง 

ถา้สภาพครอบครัวของ หวงัเสียน ดีกวา่ ตระกลูหวู ่พอ่แม่ของฉนั 
… 

แต่ ตระกลูหวู ่เท่าท่ีฉนัรู้มีทรัพยสิ์น หลายร้อยลา้น แมว้า่หวงัเสียน
จะรํ่ ารวยกจ็ริง แต่กมี็ความแตกต่างอยา่งมากระหวา่งเขากบัตระกลู 
หวูแ่ละแทบไม่ตอ้งพดูถึงการช่วยเหลือครอบครัวของฉนัเลย 



ไม่! ฉนัจะไม่แต่งงานกบัคนท่ีฉนัไม่ชอบอยา่งเดด็ขาด! 

กวนชูชิง นัง่อยูใ่นรถและสมองของเธอกว็ุน่วายสบัสน เป็นตอนท่ี
เธอกลบัมาถึงหอ้งของตวัเองแลว้เธอจึงไดส้ติกลบัคืนมา 

ใบหนา้ของเธอดูมุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ขณะท่ีเธอหยบิโทรศพัทข้ึ์นมา
และแตะท่ี “WeChat” 

“หวงัเสียนนายอยูห่รือเปล่า?” เธอส่งขอ้ความไปและรออยา่งใจจด
ใจจ่อ 

เวลา 22.30 น. หวงัเสียน เพิ่งกลบัมาท่ีหอ้งพกัรวมของเขาหลงัจาก
อาบนํ้าและเขาพบขอ้ความของ กวนชูชิง เขาตอบทนัทีวา่ 

“ใช่ คุณเป็นอะไรรึเปล่า?” เขาถามดว้ยความกงัวล 

“ไม่ค่อยดี” กวนชูชิง ตอบ หลงัจากนั้นเธอกถ็ามอยา่งกงัวลวา่ “นาย
ชอบฉนัไหม” 

หา!!..อะไรกนั … ! 

เม่ือ หวงัเสียน เห็นขอ้ความเขากอ้ึ็งและประหลาดใจมาก เธอคิด
อะไรอยูถึ่งมาถามคาํถามแบบน้ีในตอนน้ี 

สีหนา้ของเขาเปล่ียนไปมาอยา่งรวดเร็วและไม่รู้วา่จะตอบกลบั
อยา่งไร เขาจะโกหกถา้เขาบอกวา่เขาไม่มีความรู้สึกชอบกบัสาวสวย
อยา่ง กวนชูชิง เลย 



“กินเหลา้มากไปหรือเปล่าเธอตอ้งเมาแน่ ๆ เลยใช่ไหม” 

อยา่งไรกต็าม หวงัเสียน ไม่ไดต้อบวา่ “ใช่” โดยตรง เขารู้สึกไดว้า่ 
กวนชูชิง มีอาการแปลก ๆ เลก็นอ้ยและน่ีไม่ใช่ตวัตนปกติของเธอ
มนัตอ้งมีสาเหตุของพฤติกรรมท่ีผดิปกติน้ีอยา่งแน่นอน ดงันั้นหวงั
เสียนจึงไม่ไดต้อบคาํถามของเธอโดยตรงเขาตอบคาํถามดว้ยคาํถาม
แทน 

กวนชูชิง รู้สึกผดิหวงัเลก็นอ้ยกบัคาํตอบน้ีและเธอส่งขอ้ความไปอีก
วา่ “ถา้นายสามารถสร้างรายได ้50 ลา้นภายใน 3 ปีนายจะแต่งงาน
กบัฉนัไดไ้หม” 

พรู๊ดดด! แค่ก! แค่ก! 

หวงัเสียนกาํลงัด่ืมนํ้าอยูเ่ม่ือเขาเห็นขอ้ความตอบกลบัมา เขาสาํลกั
นํ้าทนัที ถา้ก่อนหนา้น้ีเขาแปลกแต่ในตอนน้ีนั้นคือตกใจแบบสุด ๆ  

ช่างมนัเถอะ! วนัน้ี กวนชูชิง มีอะไร?! ทาํไมเธอถึงพดูแปลก ๆ ? น่ี
เร่ืองตลกใช่ไหม? 

หวงัเสียนกาํลงัเดาอยูใ่นใจและรู้สึกวา่อากาศแปรปรวนเลก็นอ้ย
ในช่วงสองสามวนัท่ีผา่นมา เขาตอบแบบติดตลกวา่ “ดูถูกผมเกินไป 
สามปีมนัไม่เป็นปัญหาสาํหรับผมเลย เงินแค่ 50 ลา้นภายในสองปี



ไม่สิ ภายในหน่ึงปีกเ็กินพอแลว้! ในตอนนั้นผมจะสามารถถ่ายภาพ
สวย ๆ คู่กบัคุณท่ีเป็นภรรยาของผมไดอ้ยา่งแน่นอน ฮิฮิฮิ!” 

เม่ือ กวนชูชิง เห็นคาํตอบของ หวงัเสียน ในท่ีสุดเธอกมี็รอยยิม้
หวานยอ้ยออกมาบนใบหนา้ของเธอ “ใช่เม่ือถึงเวลานั้นนายสามารถ
ทาํได”้ 

“ฮ่าฮ่า ถา้อยา่งนั้นกเ็ป็นอนัตกลง ถา้เดก็ผูช้ายในมหาลยัรู้เร่ืองน้ีพวก
เขาจะไม่อิจฉาผมจนตายเลยเหรอเทพธิดาแห่งมหาลยัจะแต่งงานกบั
ผม!” หวงัเสียนยงัคงตอบอยา่งขบขนั 

“ใช่สิ!” เม่ือ กวนชูชิง เห็นคาํตอบของเขาเธอกย็ิม้กวา้งข้ึน เธอนอน
บนเตียงและตอบวา่ “พอ่แม่ของฉนักาํลงัขอใหฉ้นัคบกบัผูช้ายท่ีฉนั
ไม่ชอบและออกไปขา้งนอกกบัเขาในวนัพรุ่งน้ีตอนนั้นนายไดโ้ปรด
ไปกบัฉนัดว้ยนะ” 

“แน่นอนวา่ไม่มีปัญหาวา่ท่ีภรรยา” หวงัเสียน ตอบตรง ๆ แมว้า่จะ
รู้สึกวา่ขอ้ความมนัแปลก ๆ เลก็นอ้ย 

“ถา้อยา่งนั้นเราตกลงกนัแลว้นะ งั้นเดก็นอ้ยคนน้ีจะนอนแลว้ราตรี
สวสัด์ินะเส่ียวเสียน ฉนัจะโทรหานายอีกคร้ังในตอนเชา้อยา่ต่ืนสาย
เดด็ขาดนะ!”เม่ือ กวนชูชิง ส่งขอ้ความนั้นออกไปใบหนา้ของเธอก็



เปล่ียนเป็นสีแดง แมว้า่ตอนน้ี เส่ียวเสียน ของเธอจะไม่ประสบความ 
สาํเร็จเท่า ตระกลู หวู ่

แต่ถา้เขาสามารถหาเงินได ้50 ลา้นเหรียญใน 2-3 ปีและฉนัใชค้วาม
ตายของตวัเองเพือ่บงัคบัพอ่กบัแม่ พวกท่านคงจะไม่กดดนัฉนัต่อไป 
ยิง่ไปกวา่นั้นถา้พวกเขาเห็นพวกเราอยูด่ว้ยกนัแลว้ เม่ือถึงเวลานั้นก็
คงตอ้งจาํเป็นและเห็นดว้ยกบัการท่ีเราอยูด่ว้ยกนั ทา้ยท่ีสุด เส่ียวเสียน 
เองกมี็ความสามารถมากแมจ้ะอายยุงันอ้ยกต็าม 

โอว้!!..พระเจา้! 

เม่ือ หวงัเสียน เห็นขอ้ความสุดทา้ยของ กวนชูชิง เขาไม่สามารถระงบั
อารมณ์ความต่ืนเตน้ของเขาไดอี้กต่อไปขณะท่ีเขากระโดดไปมา 

แมว้า่ความสมัพนัธ์ของพวกเขาจะสนิทกนั แต่พวกเขากย็งัคงพดูคุย
กนัโดยใชช่ื้อเตม็ เขาจะเรียกเธอวา่ กวนชูชิง และเธอจะเรียกเขาวา่ 
หวงัเสียน 

ดว้ยบุคลิกของ กวนชูชิง เธอจะไม่เรียกเขาวา่เส่ียวเสียน และเรียก
ตวัเองวา่ “เดก็นอ้ย” สาํหรับเขา 

ขอ้ความสุดทา้ยทาํใหห้วัใจของหวงัเสียนสัน่อยา่งรุนแรง 



เขาเล่ือนดูบนัทึกการสนทนาระหวา่งพวกเขาทั้งสองคนพร้อมกบัอม
ยิม้และเร่ิมคิดถึงรายละเอียดต่าง ๆ  

ประการแรกตอ้งมีบางอยา่งเกิดข้ึนกบั กวนชูชิง ระหวา่งท่ีกลบัไป
บา้น และประการท่ีสอง …ฮิฮิฮิ เป็นไปไดไ้หมท่ี กวนชูชิง ชอบฉนั
และน่ีเป็นคาํสารภาพรัก? 

โอว้ โอ ้โอ ~… 

หวงัเสียน ฮึมฮมัพึมพาํและกาํลงัล่องลอยอยูใ่นสวรรคแ์ห่งความคิด
ของเขา… 

 



ตอนท่ี 49 ซัมเมอร์ ซัน รีสอร์ท 

“ฉนัน่ีมนัโครตหล่อสุด ๆ ไปเลยจริง ๆ !” 

เชา้วนัรุ่งข้ึน หวงัเสียน ยนืมองตวัเองในกระจกอยา่งสดช่ืนหลงัจาก
อาบนํ้า แลว้เขารู้สึกดีเป็นอยา่งมาก 

ในขณะท่ีเขากาํลงัร้องเพลงและจดัทรงผมอยูน่ั้น จู่ ๆ โทรศพัทข์อง
เขากด็งัข้ึน 

หวงัเสียนหมุนตวัและหยบิโทรศพัทข้ึ์นมาอยา่งรวดเร็ว เม่ือเขาเห็น
วา่เป็นหมายเลขของ กวนชูชิง รอยยิม้กป็รากฏข้ึนบนใบหนา้ของ
เขา 

“สวสัดีเดก็นอ้ย!” หวงัเสียนหล่ีตาของเขาลงเลก็นอ้ยขณะพดู 

“ต่ืนแลว้เหรอ” กวนชูชิง ถามเขาหลงัจากท่ีไดย้นิเสียงทกัทาย 

“อืมใช่!..เราจะไปท่ีไหนกนัใหผ้มไปรับไหม” หวงัเสียนกล่าวพร้อม
ดว้ยรอยยิม้ 

“ไม่ตอ้งหรอก ฉนัโดนบงัคบัใหไ้ปกบัผูช้ายท่ีน่ารําคาญคนหน่ึง
ออ้.!.เม่ือวานฉนัลืมบอกนายไปวา่วนัน้ีนายตอ้งทาํหนา้ท่ีแฟนของ
ฉนันายมีปัญหาอะไรไหม?”“ไดเ้ลยครับคุณนาย ไม่มีปัญหาเลย
ครับ” 



หวงัเสียน หวัเราะเบา ๆ เม่ือคืนเขานอนไม่หลบั หลงัจากท่ีถูก กวน
ชูชิง ล่อลวงทางโทรศพัทด์ว้ยขอ้ความหวาน ๆ พวกนั้น 

เขาค่อนขา้งต่ืนเตน้เม่ือคิดถึง กวนชูชิง 

แต่เขาไม่ใช่คนประเภทท่ีสามารถพดูคุยกบัสาว ๆ ไดอ้ยา่งสบาย ๆ 
และไม่ใช่คนประเภทเชิงรุก ไม่อยา่งนั้นฉีฉู่ฉู่ คงจะกลายเป็นแฟน
ของเขาไปแลว้ 

หวงัเสียนไม่ไดคิ้ดมากในเร่ืองน้ี แต่นัน่ไม่ไดห้มายความวา่เขาไม่มี
ความตอ้งการ 

ตอนน้ีเขาถูกทาํใหมี้ความคิดนั้นหลงัจาก กวนชูชิง ล่อลวงเขา 

“ฉนัจะส่งท่ีอยูใ่หน้ายแลว้เจอกนันะ!” 

กวนชูชิง วางสายหลงัจากคุยกบัเขา เธอรีบส่งสถานท่ีไปยงั WeChat 
ของหวงัเสียน 

“วนัน้ี กวนชูชิง กลบัมาเป็นตวัของตวัเองแลว้ มนัแปลกจริง ๆ พวก
ผูห้ญิงมกัจะคาดเดาไม่ไดเ้สมอ” 

หวงัเสียน ส่ายหวั เขารู้วา่ กวนชูชิง ตอ้งพบกบัเจอกบัปัญหาบางอยา่ง 
มิฉะนั้นเม่ือวานน้ีตวัเธอคงไม่ไดพ้ดูอยา่งนั้นออกมา 



อยา่งไรกต็ามเขายงัจาํไดว้า่เธอสญัญาวา่จะแต่งงานกบัเขาหากเขามี
รายได ้50 ลา้นเหรียญ นัน่ไม่ใช่เร่ืองยากสาํหรับ หวงัเสียน ในปัจจุบนั 

“ฮืม!…น่ีมนัท่ีซมัเมอร์ซนัรีสอร์ทน่ีนา มนัเป็นรีสอร์ทของตระกลู ซู 
ไม่ใช่เหรอ” 

เม่ือเห็นท่ีอยูท่ี่ กวนชูชิง ส่งมา หวงัเสียน กถึ็งกบัประหลาดใจ 

“บงัเอิญอะไรอยา่งน้ี” 

หวงัเสียนหวัเราะออกมาเลก็นอ้ยในขณะท่ีเขาเดินออกมาจากหอพกั 
เขาข่ีมอเตอร์ไซค ์ฮาร์เล่ยไ์ปตามถนนสายโบราณและรับประทาน
อาหารเชา้ก่อนท่ีจะออกเดินทางไปยงัซมัเมอร์ซนัรีสอร์ท 

พอไปถึงซมัเมอร์ซนัรีสอร์ทกป็ระมาณ 9 โมงเชา้เท่านั้น เขาจอด
มอเตอร์ไซคข์องเขาไวท่ี้ลานจอดตรงทางเขา้รีสอร์ท 

“ฉนัควรบอกจะ ชูชิง เอาไวก่้อนดีหรือเปล่านะ” 

หวงัเสียนลงัเล หลงัจากพิจารณาบางอยา่งแลว้เขากต็ดัสินใจปล่อย
มนัไปเพือ่หลีกเล่ียงปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีไม่จาํเป็น 

เขาใส่กญุแจรถเขา้ไปไวใ้นกระเป๋าและมุ่งหนา้ตรงไปท่ีทางเขา้ 

“วา่วนอ้ยหยดุ ๆ อยา่วิง่!” 



ในขณะนั้นเอง หวงัเสียน ไดย้นิเสียงตะโกนเรียกใหห้ยดุและมีเสียง
ของเดก็นอ้ยดงัตอบรับข้ึนมา 

“ผมอยากเล่น!” 

ทนัทีท่ีไดย้นิเสียงของเลก็ ๆ นั้น หวงัเสียน รู้สึกวา่มีคนมาชนท่ีขา
จากทางดา้นหลงัของเขาและกอดขาเขาเอาไว ้

“ระวงั! ระวงัลม้!” 

หวงัเสียนหนักลบัมาและเห็นเดก็นอ้ยกอดตน้ขาของเขาอยา่งประหม่า 

“ผมขอโทษท่ีชนนะครับพี่ชายผมเกือบจะลม้เลยตอ้งเกาะขาของพี่
เอาไว”้ 

เม่ือหวงัเสียนหนักลบัมาเดก็นอ้ยกเ็งยหนา้ข้ึนมองเขาอยา่ง อาย ๆ 
“ไม่เป็นไรครับ” หวงัเสียนมองไปท่ีเดก็ชายท่ีน่ารักและมีมารยาทดี
คนน้ีเขาช่ืนชมและเอน็ดู จนอดไม่ไดท่ี้จะเอามือลูบหวัของเดก็นอ้ย 

“วา่วนอ้ยทาํไมวิง่เร็วอยา่งนั้นล่ะ” ชายวยักลางคนและชายสูงอายุ
เดินออกมาจากรถตู ้พวกเขามีชายหนุ่มสองคนท่ีดูเหมือนบอด้ีการ์ด
ในชุดสูทเดินตามมาดา้นหลงั 

“คุณปู่ครับและกคุ็ณพอ่ดว้ยรีบมาเล่นกนัเถอะครับ” เดก็นอ้ยปล่อย
ขาของ หวงัเสียน และรีบวิง่เขา้ไปขา้งใน 



“เจา้เดก็จอมซน” ชายวยักลางคนเร่งฝีเทา้และไล่ตามเขาไป เขาจบั
และอุม้เดก็นอ้ยเอาไวใ้นออ้มแขน “ฟังพอ่หยดุวิง่ก่อน” 

หวงัเสียน ยนืยิม้เม่ือมองเดก็ตวันอ้ยน่ารักคนนั้นยงัคงด้ินรนพยายาม
ออกจากออ้มแขนของชายวยักลางคน จากนั้นหวงัเสียนกมุ่็งหนา้เขา้
ไปท่ีรีสอร์ท 

“พี่ใหญ่ฉิน ผูอ้าวโุสฉิน” ในขณะนั้นมีชายวยักลางคนอีกคนรีบเขา้
มาทกัทายกลุ่มของพวกเขาท่ีทางเขา้รีสอร์ท 

นัน่เขาไม่ใช่พอ่ของ ซู จิง, ซู เจ่ียหวั หรอกหรือ? หวงัเสียน รู้สึก
ประหลาดใจเลก็นอ้ยท่ีเห็นชายวยักลางคน คนนั้น 

ในขณะท่ี ซู เจ่ียหวั กาํลงันาํทั้งสามคนเขากเ็ห็น หวงัเสียน เขาเองก็
ตกใจเลก็นอ้ยก่อนท่ีเขาจะเดินไป “ผูมี้พระคุณหวงัเสียน” 

“เรียกผมวา่หวงัเสียนธรรมดาเถอะครับ” หวงัเสียน หวัเราะเบา ๆ 
กบัคาํพดูท่ี ซู เจ่ียหวั เรียกเขา 

“ไดค้รับ คุณมาพกัผอ่นงั้นหรือครับ” ซู เจ่ียหวั ถามพร้อมดว้ย
รอยยิม้ 

“ครับ ผมมาท่ีน่ีเพื่อพกัผอ่นและเดินดูรอบ ๆ น่ะครับ ” หวงัเสียน 
พยกัหนา้ 



“ทาํไมไม่บอกให ้เส่ียวจิง พาเท่ียวล่ะครับ” 

“ไม่เป็นไร ผมตอ้งรอเพื่อนน่ะ คุณ ซู ตามสบายเถอะครับไม่ตอ้ง
สนใจผมหรอก” หวงัเสียนยิม้ขณะท่ีเขาปฏิเสธ ซู เจ่ียหวั 

“ตกลงครับ งั้นผมไม่รบกวนคุณแลว้ละครับ เชิญตามสบายเลยนะ
ครับหากคุณตอ้งการอะไรแจง้ใหพ้นกังานเราทราบไดเ้ลยนะครับ ”
ซู เจ่ียหวั พยกัหนา้ใหพ้ร้อมกบัยิม้ 

“ขอบคุณ” หวงัเสียนพยกัหนา้และเดินเขา้ไปดา้นในรีสอร์ท 

ซู เจ่ียหวั มองดู หวงัเสียน เดินหายเขา้ไป เขาลงัเลเลก็นอ้ยและหยบิ
โทรศพัทอ์อกมาและส่งขอ้ความถึงลูกชายเขา เพื่อสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัหวงัเสียนมากท่ีสุด 

“พี่ ซู!” 

จากนั้นชายวยักลางคนท่ีอยูไ่ม่ไกลกม็องเขาอยา่งสงสยัพร้อมกบั
เรียก ซู เจ่ียหวั ในขณะท่ีตวัเขายงัคงอุม้เดก็นอ้ยไวใ้นออ้มแขนของ
เขา 

ตอนน้ี ซู เจ่ียหวั ควรจะทกัทายพวกเขา แต่ ซู เจ่ียหวั กท้ิ็งพวกเขาไว้
ทนัทีเม่ือเขาเห็นชายหนุ่มคนนั้น การกระทาํดงักล่าวนั้นเขารู้สึกมนั
ไม่ค่อยจะสุภาพกบัพวกเขาซกัเท่าไหร่ 



อยา่งไรกต็ามพวกเขากไ็ม่ไดพ้ดูอะไรออกมา เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้
พวกเขามาท่ีน่ีเพื่อขอความช่วยเหลือ 

“ผูอ้าวโุสฉิน พี่ฉินผมขอโทษดว้ยจริง ๆ” ซู เจ่ียหวั ตอบรับพร้อม
กบัโคง้ตวัลงเลก็นอ้ย และรีบทาํการตอ้นรับพวกอยา่งรวดเร็ว 

ในเมือง เจียงเฉิง น้ีมีไม่ก่ีคนท่ีมีคุณสมบติัพอท่ีจะทกัทายพวกเขา
เป็นการส่วนตวัได ้ผูอ้าวโุสฉิน นั้นเป็นผูน้าํตระกลู ฉิน และตระกลู 
ฉิน นั้นมีอิทธิพลมากกวา่ตระกลู ซู ของพวกเขามาก ดงันั้นเขาจึงไม่
กลา้ท่ีจะทาํตวัไร้มารยาทโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฐานะท่ีเขาเป็นเจา้ภาพ
ในการตอ้นรับคร้ังน้ี 

“ผมขอโทษจริง ๆ ครับ พอดีผมไดพ้บกบัผูมี้พระคุณของผมเขา้พอดี
ดงันั้นผมจึงตอ้งทกัทายเขาเป็นการส่วนตวัน่ะครับ” ซู เจ่ียหวั อธิบาย
ดว้ยความรู้สึกผดิและขอโทษ 

“โอว้! ผูมี้พระคุณอยา่งงั้นรึ?” ชายวยักลางคนมองตามชายหนุ่มท่ี
เดินเขา้ไปในรีสอร์ทดว้ยความอยากรู้อยากเห็น 

“ไม่เป็นไร ฉนัไดย้นิมาวา่ ผูเ้ฒ่าซู ไม่เพียง แต่ฟ้ืนฟูสุขภาพของเขา
ได ้แต่เขายงัมีการพฒันาทางร่างกายบางอยา่งดว้ย ฉนัมาท่ีน่ีเพื่อ
สอบถามเขา” 



“แน่นอน ผูอ้าวโุสฉิน พอ่ของผมกาํลงัรออยูท่่านอยูข่า้งใน ไดโ้ปรด
ตามผมมาทางน้ีเลยครับ!” 

ซู เจ่ียหวั มองเดก็นอ้ยในออ้มแขนของชายวยักลางคน เขารู้จุดประสงค์
ของ ผูอ้าวโุสฉิน ท่ีมาท่ีน่ีเป็นการส่วนตวั ดงันั้นเขาจึงรีบนาํทาง 

ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ทเป็นสถานท่ี ท่ีค่อนขา้งหรูหราเป็นอยา่งมาก 

มีผูท่ี้เดินนาํเขาในขณะท่ีหวงัเสียน เองกส็งัเกตสภาพแวดลอ้มท่ี
สวยงามดว้ยความประหลาดใจเลก็นอ้ย 

รีสอร์ททั้งหมดน้ีรายลอ้มไปดว้ยหินสวยงามมากมาย มีลาํธารและ
เสน้ทางเดินปูดว้ยหินอยา่งดี สองขา้งทางมีธารนํ้าใสแจ๋วพร้อมฝงู
ปลามากมายวา่ยนํ้าอยู ่

เป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีดูดีและสวยงามเป็นอยา่งมาก ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ท 
นั้นตั้งอยูใ่กลก้บัทะเล สามารถท่ีจะมองเห็นชายหาดท่ีเตม็ไปดว้ย
กิจกรรมมากมายเช่น การเล่นกระดานโตค้ล่ืน เจท็สกีและเรือพาย
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

ไม่เพียงแค่นั้นยงัมีร้านอาหารเลก็ ๆ ริมทะเลท่ีมีนกัท่องเท่ียวหลาย
คนนัง่ด่ืมกินกนัอยู ่

รอบ ๆ รีสอร์ทมีตน้ไมสู้งใหญ่ทาํใหส้ถานท่ีน้ีดูร่มร่ืนสวยงาม มี
สระวา่ยนํ้าขนาดต่าง ๆ นํ้าใสสะอาดน่าลงเล่นพอ ๆ กบัในทะเล 



สถานท่ีทั้งหมดน้ีสามารถผอ่นคลายความเครียดไดเ้ป็นอยา่งดี 

“เป็นรีสอร์ทระดบัหา้ดาวท่ีสภาพแวดลอ้มนั้นยอดเยีย่มมากจริง ๆ” 
หวงัเสียนอุทานเบา ๆ “ท่านครับถา้คุณกาํลงัรอเพื่อนของคุณอยูคุ่ณ
สามารถพกัผอ่นในพื้นท่ีรับรองไดใ้นขณะน้ีครับ” 

พนกังานนาํหวงัเสียนไปยงัพื้นท่ีรับรองแขกทนัที 

 



ตอนท่ี 50 ตรวจอาการ 

หวงัเสียนนัง่รออยูท่ี่ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ทและพนกังานกน็าํถว้ยนํ้าชา
มาเสิร์ฟใหเ้ขา 

เขาโทรหา กวนชูชิง และบอกใหเ้ธอรู้วา่เขาอยูท่ี่ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ท
แลว้แต่วา่ตอนน้ีนั้นเธอยงัไม่ไดอ้อกจากบา้นเลย 

หวงัเสียนหยบิโทรศพัทอ์อกมาและเร่ิมเล่นมือถือเพื่อฆ่าเวลาและ
ความเบ่ือหน่าย 

“พี่ใหญ่หวงัเสียน!” 

ขณะนั้นเองมีเสียงเรียกช่ือของเขาดงัข้ึน บรรดาพนกังานท่ีอยูร่อบ ๆ 
ต่างประหลาดใจท่ี เจา้นายหนุ่มของพวกเขากาํลงัวิง่เขา้มาหาชายหนุ่ม
อยา่งนอบนอ้ม 

“ฮืม?” หวงัเสียน เงยหนา้ข้ึนและเห็น ซู จิง วิง่มาหาเขา เขาส่ายหวั
และยิม้ข้ึนมาเลก็นอ้ยเขาคิดวา่ ซู จิง น่าจะไดรั้บคาํสัง่มาจาก ซู เจ่ีย
หวั พอ่ของเขาใหม้าคอยดูแลและตอ้นรับเขา 

“พี่ใหญ่ทาํไมพี่ไม่โทรมาบอกผมก่อนล่ะผมจะไดอ้อกมารับพี่ วนัน้ี
ตวัผมนั้นวา่งและกาํลงัเบ่ืออยา่งมาก พี่ใหญ่มาพอดีจะไดพ้าพี่เดิน
เท่ียวไปรอบ ๆ” 



“พอดีเพือ่นฉนัชวนฉนัมาท่ีน่ี ฉนักเ็ลยไม่อยากรบกวนนายน่ะ” หวงั
เสียน ยิม้และตอบ ซู จิง 

ในขณะท่ี ซู จิง นั้นกระตือรือร้นเป็นอยา่งมาก เขามีท่าทางการตอ้นรับ
ท่ีอบอุ่นและปฏิบติัต่อเขาดว้ยความจริงใจอยา่งเห็นไดช้ดั 

“โธ่! รบกวนอะไรกนัพี่ใหญ่ ผมเคารพนบัถือพี่เป็นพี่ชายแท ้ๆ ของ
ผม มนัไม่ไดเ้ป็นการรบกวนอะไรผมเลย ไม่เลยซกันิด! และผมอยู่
ท่ีน่ีกเ็บ่ือเป็นอยา่งมาก” ซู จิง หวัเราะขณะท่ีเขานัง่ลงใกล ้ๆ กบัหวงั
เสียน “พีใ่หญ่กาํลงัรอเพื่อนอยูย่งังั้นเหรอ?” 

“ใช่ ฉนักาํลงัรอเพือ่นบางคนอยูน่่ะ” หวงัเสียนพยกัหนา้ 

“พี่ใหญ่ทาํไมไม่ใหผ้มพาพีไ่ปเท่ียวชมรอบ ๆ ซะก่อนล่ะ เพราะ
ตอนน้ีพี่กว็า่งอยูน่อกจากน้ีคุณปู่ของผมยงักาํชบัมาขอใหผ้มกล่าว
ขอบคุณพี่ใหญ่อีกคร้ัง เน่ืองจากคุณปู่ของผมไดรั้บการรักษาท่ีดีจาก
พี่ใหญ่ และตอนน้ีท่านปู่สามารถบรรลุระดบัการบ่มเพาะของท่าน
ข้ึนไปอีกขั้นไดแ้ลว้ดว้ย” 

ซู จิง กล่าวพร้อมดว้ยทาํความเคารพและขอบคุณหวงัเสียนอยา่งจริงใจ 

“จริงเหรอ! ถา้อยา่งนั้นฉนัตอ้งแสดงความยนิดีกบั ผูอ้าวโุส ซู ดว้ย
แลว้” หวงัเสียนยิม้พร้อมพยกัหนา้ดว้ยความประหลาดใจ พลงังาน



มงักร เป็นพลงังานชั้นยอดจริง ๆ ในขณะท่ีรักษาอาการบาดเจบ็ของ 
ผูอ้าวโุส ซู พลงังานคงจะทาํใหห้วัใจของผูอ้าวโุสซู แขง็แรงข้ึนไป
ดว้ย และน่ีคงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้ขาประสบความสาํเร็จในการฝึกฝน
จนสามารถบรรลุขั้นได ้

“พี่ใหญ่ใหผ้มพาพีไ่ปเท่ียวรอบ ๆ เถอะ ผมเดาวา่น่ีคงเป็นคร้ังแรกท่ี
พี่ใหญ่มาท่ี ซมัเมอร์ ซนั รีสอร์ท ของเราใหผ้มไดแ้นะนาํพี่เก่ียวกบั
สถานท่ีต่าง ๆ ในน้ีเถอะนะ” ซู จิง ชกัชวนก่ึงขอร้อง 

“เอาล่ะ ฉนัเองกไ็ม่อยากจะทาํใหน้ายตอ้งลาํบากใจเหมือนกนั” หวงั
เสียน ลงัเลก่อนท่ีจะพยกัหนา้รับ 

“ไม่ใช่เลย ไม่ลาํบากใจหรอกพี่ใหญ่ผมแค่อยากทาํใหพ้ี่สนุกและ
ผอ่นคลายเท่านั้นเอง!” ซู จิง ส่ายหวัและลุกข้ึนยนืนาํทางไปในทนัที 

“รีสอร์ทน้ีบรรยากาศดีมาก ๆ เลยนะและพื้นท่ีกก็วา้งขวางเป็นอยา่ง
มาก” หวงัเสียนมองดูรอบ ๆ และกล่าวข้ึนมา 

“รีสอร์ทแห่งน้ีของเราใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัแลว้ครับ ตระกลู ซู ของ
เราลงทุนกวา่ 1 พนัลา้นหยวนเพื่อสร้างมนั ปัจจุบนั ตระกลู ซู ของ
เราเองกอ็าศยัอยูใ่นรีสอร์ทแห่งน้ีและบางส่วนกพ็กัและดูแลโรงแรม
ระดบั 5 ดาวท่ีอยูใ่นใจกลางเมือง” ซู จิง อธิบาย 



หวงัเสียนพยกัหนา้รับรู้ เม่ือพิจารณาดี ๆ แลว้ทรัพยสิ์นของ ตระกลู 
ซู ควรมีอยา่งนอ้ยเกินกวา่หน่ึงพนัลา้น 

มีคนรํ่ ารวยเป็นจาํนวนมากในประเทศและคนรวยจาํนวนมากเหล่าน้ี
ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัเน่ืองจากพวกเขาค่อนขา้งเกบ็ตวัมีแต่คนในแวดวง
เดียวกนัเท่านั้นท่ีรู้ ตระกลู ซู ถือไดว้า่เป็นครอบครัวค่อนขา้งเกบ็ตวั
และถ่อมตนอยา่งมาก 

พวกเขาไม่ไดมี้คุณสมบติัและอาํนาจอะไรมากมาย แต่คุณสมบติั
และอาํนาจของพวกเขากไ็ม่ใช่เลก็นอ้ยท่ีใครจะสามารถดูถูกได้
เหมือนกนั 

ทิวทศัน์รอบ ๆ ริมทะเลสวยงามมากหลงัการปรับเปล่ียน บา้นตาก
อากาศในบริเวณใกลเ้คียงลว้นหรูหราและสวยงามเป็นอยา่งมาก 

ตน้ไมใ้หญ่ดูร่มร่ืนและสระวา่ยนํ้าท่ีใสสะอาด! 

มีความบนัเทิงหลากหลายประเภท ร้านอาหารริมทะเลและผบักเ็ป็น
หน่ึงในสถานท่ี ท่ีเหมาะสาํหรับกลุ่มคนท่ีตอ้งการเตน้รําและด่ืมกิน
ในรีสอร์ทและเม่ือถึงฤดูหนาวกจ็ะมีบ่อนํ้าพรุ้อน อยูใ่นสถานท่ีแห่ง
น้ีดว้ย มนัเหมาะสาํหรับการท่องเท่ียวในทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี 

“พี่ใหญ่ไปพกัท่ีหอ้งพิเศษท่ีผมจดัไวใ้หเ้ถอะ พอ่กบัปู่ของผมวนัน้ี
ทั้งคู่กอ็ยูด่ว้ยเช่นกนัและถา้พี่สะดวกวนัน้ีกม็าทานขา้วเท่ียงดว้ยกนัดี
ไหมครับ” 



ตระกลู ซู ตอ้งการเป็นเพือ่นสนิทกบัหวงัเสียนเป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะ 
ซู จิงไดเ้ห็นถึงความแขง็แกร่งของเขาดว้ยแลว้ ดงันั้นจึงพยายามเชิญ
เขาและทาํใหเ้ขาใกลชิ้ดกบัตระกลูมากยิง่ข้ึน 

หวงัเสียน รู้เก่ียวกบัความคิดของ ซู จิง และ ตระกลู ซู ดีแมว้า่อีกฝ่าย
จะตอ้งการเป็นเพื่อนกบัเขา แต่เขากไ็ม่ไดต่้อตา้นหรือมีท่าทีปฏิเสธ
ใด ๆ สาํหรับเขาแลว้มนัยงัมีประโยชน์เป็นอยา่งมากจากการทาํ
ความรู้จกัและมีเพื่อนในระดบัน้ี 

“โอเค เพราะวา่เพือ่นของฉนัยงัมาไม่ถึง แต่เร่ืองอาหารกลางวนัเรา
ค่อยมาคุยกนัอีกคร้ังในภายหลงัถา้ฉนัมีเวลาฉนัจะตอบตกลงอยา่ง
แน่นอน” หวงัเสียนพยกัหนา้ 

“เอาล่ะพี่ใหญ่เชิญทางน้ีเลยครับ” มีความต่ืนเตน้อยูใ่นดวงตาของ ซู 
จิง ในขณะท่ีเขาตอบรับอยา่งรวดเร็ว 

“พี่ใหญ่หวงัเสียนหอ้งพิเศษระดบั VIP และเป็นหอ้งท่ีดีท่ีสุดสอง
หอ้งของรีสอร์ทของเราอยูท่ี่น่ีหน่ึงในนั้นคือหอ้งน้ีและอีกหอ้งอยู่
ขา้ง ๆ พี่ใหญ่สามารถมาใชท่ี้หอ้งน้ีไดโ้ดยตรง ดว้ยบตัรสมาชิก
ครอบครัวของพี”่ 

ซู จิง ช้ีไปท่ีหอ้งพเิศษระดบั VIP ทั้งสองหอ้งในขณะท่ีเขาอธิบาย 



หวงัเสียนมองตามและพยกัหนา้ หลงัจากนั้นเขากเ็ดินเขา้ไปในหอ้ง
พิเศษระดบั VIP หน่ึงในนั้น 

ภายในหอ้ง ซู เจ่ียหวั กาํลงันัง่อยูใ่นหอ้งโถงใหญ่กบัชายวยักลางคน 
ชายวยักลางคนกาํลงัสูบบุหร่ีและมีท่าทีท่ีวติกกงัวล 

“นอ้งชายหวงัเสียน!” เม่ือ ซู เจ่ียหวั เห็น หวงัเสียน เดินเขา้มาเขาก็
เตม็ไปดว้ยความประหลาดใจ เขารีบลุกข้ึนยนืทนัทีและเดินไป
ตอ้นรับเขา 

“คุณ ซู ไม่เป็นไรครับกรุณานัง่ลงเถอะ!” หวงัเสียนรีบตอบทนัที 

“ครับ เชิญดา้นในเลยครับ!” ซู เจ่ียหวั ยิม้และพยกัหนา้ เขาหยบิถว้ย
นํ้าชาออกจากโตะ๊ทนัทีเทนํ้าชาและส่งใหห้วงัเสียนดว้ยตวัเอง 
“นอ้งชายหวงัเสียนเชิญนัง่ก่อนครับ” 

“ขอบคุณครับ ขอโทษทีนะครับท่ีมารบกวนคุณ ซู” หวงัเสียนตอบ
กลบัอยา่งมีมารยาทเช่นกนั 

“ไม่เลย! ไม่เลย! ไม่รบกวนอะไรเลย!” ซู เจ่ียหวั โบกมือทนัที “น่ีคือ
ชาหลงจ่ิงของแทเ้ลยนอ้งชายตอ้งลองชิมดู!” 

“ขอบคุณ งั้นผมไม่เกรงใจแลว้นะครับ” หวงัเสียนพยกัหนา้ และยก
ชาข้ึนจิบเบา ๆชายวยักลางคนท่ีอยูข่า้ง ๆ มองไปท่ีหวงัเสียนดว้ย
ความประหลาดใจ 



น่ีเป็นคร้ังท่ีสองท่ีเขาเห็นหวงัเสียน เขาพบหวงัเสียนเป็นคร้ังแรกท่ี
ทางของ รีสอร์ท และ ซู เจ่ียหวั กท้ิ็งพวกเขาไวท้นัทีเพือ่ไปทกัทาย
ชายหนุ่มคนน้ี 

และตอนน้ี ซู เจ่ียหวั ถึงกบับริการรินนํ้าชาใหเ้ขาเป็นการส่วนตวั
และกล่าวกบัเขาดว้ยความเคารพ! 

ถึงแมจ้ะเป็นกบัพอ่ของเขาตวัเขากไ็ม่เคยเห็น ซู เจ่ียหวั จะกระตือรือร้น
เท่าน้ีมาก่อน! 

เขามองไปดว้ยสงสยัและอยากรู้อยากเห็น 

แง ๆ ! แง ๆ ! ฮือ ๆ ! 

ในขณะนั้นเองมีเสียงของเดก็ร้องไหด้งัไปทัว่ หลงัจากนั้นไม่นานมี
เดก็ชายตวัเลก็ท่ีถอดเส้ือวิง่ออกมาจากหอ้งเลก็ท่ีอยูด่า้นใน 

“วา่วนอ้ยอยา่วิง่ซิ เด๋ียวปู่จะพาออกไปเล่นนะ” 

ท่ีดา้นหลงัของเดก็ชาย มีชายชราถือไมเ้ทา้เดินตามออกมาและเรียก
เดก็ตวันอ้ยนั้นเอาไว ้

“พอ่ครับผมคนัมากและกป็วดดว้ย!” เดก็ตวัเลก็มองไปท่ีพอ่ของเขา
และร้องไหน้ํ้ าตาไหลพรากไปทัว่ใบหนา้ 



“ไม่เป็นไรนะลูกนะทุกอยา่งจะดีในไม่ชา้เด๋ียวกห็ายแลว้ลูก!” ชาย
วยักลางคนอุม้เจา้ตวัเลก็ตบหลงัเบา ๆ และปลอบใจเขา 

หวงัเสียนมองไปท่ีเดก็ชายตวัเลก็อยา่งอยากรู้อยากเห็น เขาสงัเกต 
เห็นวา่ร่างกายของเดก็นอ้ยนั้นเป็นรอยสีแดงแปลก ๆ ไปทัว่ 

“นอ้ยชายหวงัเสียนคุณอยูท่ี่น่ีดว้ยงั้นรึ?” ผูอ้าวโุส ซู เดินออกมาจาก
หอ้งและเห็น หวงัเสียน เขามีสีหนา้ท่ีตกใจขณะท่ีรีบเดินเขา้ไปหา 

“ผูอ้าวโุส ซู ขอโทษท่ีมารบกวนคุณ” หวงัเสียน โคง้ใหเ้ลก็นอ้ย
อยา่งมีมารยาทใหก้บั ซู เหลียนเจ้ิน “พอ่ พอดีเราบงัเอิญพบกนัใน
ขณะท่ีผมออกไปตอ้นรับ ผูอ้าวโุส ฉิน ท่ีดา้นหนา้ของรีสอร์ท 
ดงันั้นผมจึงขอให ้ซู จิง ไปตอ้นรับเขา” ซู เจ่ียหวั ลุกข้ึนยนืเดินไป
ขา้ง ๆ พอ่ของเขาและพดูเบา ๆดวงตาของ ซู เหลียนเจ้ิน สวา่งข้ึนมา
ในทนัที 

“แง ๆ ๆ !.. พอ่ครับผมร้อนจงัเลย…ไปวา่ยนํ้ากนัเถอะนะครับ แง ๆ 
….” 

เสียงร้องไหข้องเดก็นอ้ยคนนั้นดงัข้ึนมาอีกคร้ัง เขาหยดุไปอยูค่รู่
หน่ึง แต่ไม่นานกเ็ร่ิมร้องไหเ้สียงดงัข้ึนอีกคร้ัง 

หวงัเสียน ถูกดึงดูดความสนใจไปท่ีเดก็นอ้ยคนนั้นอีกคร้ัง เขาขมวด
ค้ิวและลงัเลก่อนท่ีจะยืน่มือออกไป “เฮ ้สวสัดีเพื่อนตวันอ้ยมาให้
พี่ชายดูหน่อยเร็ว” 



“ห๊ะ?” เม่ือชายวยักลางคนไดย้นิหวงัเสียนพดูแบบนั้นเขากข็มวดค้ิว
ข้ึนทนัที 

ผูเ้ฒ่าฉินท่ีถือไมเ้ทา้อยูใ่กลก้บัเขากม็องไปท่ีหวงัเสียนดว้ยความสงสยั
เช่นเดียวกนั 

อยา่งไรกต็าม ซู เหลียนเจ้ิน กต็กตะลึงข้ึนมาทนัที เขารีบพดูออกมา
อยา่งไม่ลงัเล ” เร็วสิ! เส่ียวฉินไปหาพี่ชายหวงัเสียนใหพ้ี่เขาดูหน่อย!” 

เม่ือชายวยักลางคนไดย้นิ ผูอ้าวโุส ซู พดูแบบนั้นเขากต็กใจข้ึนมา
และหนัไปมองท่ีพอ่ของเขา 

ผูอ้าวโุส ฉิน ตอนน้ีกห็นัไปมองท่ี ผูอ้าวโุส ซู ดว้ยความประหลาดใจ
เช่นกนั 

อยา่งไรกต็าม ผูอ้าวโุส ซู ไม่ไดใ้หค้วามสนใจใพวกเขาในตอนน้ี 

เขารีบแนะนาํเดก็ชายตวันอ้ยให ้หวงัเสียน รู้จกั”นอ้งชายหวงัเสียน 
วา่วนอ้ยเป็นหลานชายของผูเ้ฒ่าฉินเขามีอาการป่วย มาตั้งแต่กาํเนิด
และอาการกแ็ปลกมากจริง ๆ ปัจจุบนัเราใชพ้ลงัภายในเพื่อบรรเทา
ผลกระทบของอาการป่วยไดเ้ท่านั้นเอง นอ้งชายคุณโปรดลอง
ตรวจดูอาการใหที้เถอะ ?” 

 



ตอนท่ี 51 การเพิม่เครือข่าย 

“เฒ่าซูคนผูน้ี้เป็นใคร?” 

เม่ือเห็นวา่ ผูอ้าวโุส ซู ไม่ไดส้นใจเขา ผูอ้าวโุส ฉิน จึงขมวดค้ิว
เลก็นอ้ยและเขาจึงเดินเขา้ไปถามคาํถามเบา ๆ เม่ือเห็นหวงัเสียน
เอ้ือมมือไปสมัผสัหลานชายของเขา 

“ผูเ้ช่ียวชาญหนุ่ม!” 

ผูอ้าวโุส ซู หยดุคิดครู่หน่ึงก่อนท่ีเขาจะหนัมาพดูกบั ผูอ้าวโุส ฉิน 

ผูอ้าวโุส ฉิน ตกตะลึงข้ึนมาทนัที ผูเ้ช่ียวชาญหนุ่ม? คาํท่ีพดูออกมา
จาก ผูอ้าวโุส ซู นั้นผดิปกติอยา่งมากเน่ืองจากความแขง็แกร่งของผู ้
อาวโุส ซู นั้นติดอยูใ่น 5 อนัดบัแรกของเมืองเจียงเฉิง ยิง่ไปกวา่นั้น
ตอนน้ีเขาไดพ้ฒันาความแขง็แกร่งของเขาข้ึนมาจนบรรลุไปอีกขั้น
หน่ึงแลว้ดว้ย 

ดงันั้นเขาจึงมองไปท่ีชายหนุ่มดว้ยความประหลาดใจ 

หวงัเสียน ซ่ึงกาํลงัตรวจอาการของเดก็นอ้ยนั้น เขาพบเก่ียวกบั
สภาพร่างกายของเดก็นอ้ยทนัที หลงัจากท่ีเขาถ่ายพลงัออร่ามงักร
เขา้ไปบาง ๆ ท่ีร่างกายของเดก็นอ้ย 



มีบางอยา่งกาํลงัเติบโตข้ึนมาในไตทางดา้นขวา และมนัเช่ือมต่อกนั
ไตโดยตรง ดูเหมือนเจา้ส่ิงน้ีคงจะติดตวัมาตั้งแต่เกิด ซ่ึงหากยงัคง
ปล่อยเอาไวต่้อไปอยา่งน้ีจะทาํใหเ้ดก็นอ้ยคนน้ีเกิดอาการไตวายได้
เลย  

ตอนน้ี ผูอ้าวโุส ซู ตอ้งใชพ้ลงัภายในเพื่อหล่อเล้ียงและหยดุย ั้งการ
เติบโตของวตัถุประหลาดนัน่เพื่อบรรเทาปัญหาไปก่อนชัว่คราว 

อยา่งไรกต็ามน่ีไม่ใช่วธีิแกปั้ญหาในระยะยาวท่ีถูกตอ้งและไม่สามารถ
แกปั้ญหาท่ีตน้เหตุได ้

ฉนัสามารถลบมนัออกไดด้ว้ยพลงังานมงักรของฉนั และมนัน่าจะ
ใช ้พลงังานประมาณ 50 ถึง 60 แตม้ 

หวงัเสียนครุ่นคิดกบัตวัเองอยูค่รู่หน่ึงขณะท่ีเขาหนัหนา้กลบัไปมอง
ท่ีผูอ้าวโุสทั้งสองคน 

“นอ้งชายหวงัเสียนคุณสามารถรักษาหลานชายของผูเ้ฒ่าฉินได้
หรือไม่?” 

“นอ้งชายพอมีวธีิบา้งไหม” 

ผูเ้ฒ่าทั้งสองถาม หวงัเสียน อยา่งรวดเร็ว พร้อม ๆ กนัโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูเ้ฒ่าฉินกาํลงัรอคอยคาํตอบของเขาอยา่งใจจดใจจ่อ 



หวงัเสียนพยกัหนา้ชา้ ๆ “ใช่ผมมีวธีิ” 

“คุณสามารถรักษาโรคของหลานชายฉนัไดจ้ริง ๆ งั้นหรือ?” เม่ือได้
ยนิคาํตอบของ หวงัเสียน มือท่ีถือไมเ้ทา้ของผูอ้าวโุส ฉิน กส็ัน่สะทา้น
ขณะท่ีเขาถามข้ึนอีกคร้ังดว้ยความไม่แน่ใจ 

“ท่านอาจารยน์อ้ยคุณ … คุณสามารถช่วยลูกชายของผมไดง้ั้นเหรอ
ครับ” ชายวยักลางคนลุกข้ึนยนืและพดูดว้ยเสียงท่ีสัน่ปนไปดว้ย
ความต่ืนเตน้ 

“ใช่ ผมสามารถรักษาได”้ หวงัเสียน พยกัหนา้และพดู 

“ตราบเท่าท่ีนอ้งชายสามารถรักษาหลานชายของฉนัได ้ตระกลู ฉิน 
ทั้งหมดจะขอบคุณ คุณเป็นอยา่งมากฉนัหวงัวา่นอ้งชายจะสามารถ
ช่วยหลานชายของฉนัไดจ้ริง ๆ”  

แกม้ของผูเ้ฒ่าฉินแดงระเร่ือเลก็นอ้ยขณะท่ีเขากาํไมเ้ทา้ของเขาแน่น
อยา่งต่ืนเตน้ดีใจเม่ือไดย้นิหวงัเสียนพดูออกมา 

“ไม่ตอ้งห่วงหรอกครับ!” 

หวงัเสียนลูบหวัของเพื่อนตวัเลก็และพดูต่อไปวา่ “ไปกนัเถอะพี่ชาย
จะช่วยรักษาอาการเจบ็ป่วยของนายใหน้ะ” 

“พี่ช่วยรักษาผมไดจ้ริงเหรอครับ” 



“ใช่แน่นอนแปบเด๋ียวกเ็สร็จแลว้ล่ะ” หวงัเสียน ยิม้และอุม้เดก็ชาย
ตวัเลก็ข้ึนมาในออ้มแขน  

“10 นาทีใหเ้วลาผม 10 นาที” 

“นอ้งชายหวงัเสียน คุณสามารถใชห้อ้งน้ีไดเ้ราจะไม่เขา้ไปรบกวน
คุณ” ผูอ้าวโุส ซู กล่าวอยา่งเร่งรีบ 

“ขอบคุณ” หวงัเสียนพยกัหนา้รับและอุม้เดก็นอ้ยเขา้ไปในหอ้ง 

เดก็นอ้ยเช่ือฟังหวงัเสียนเป็นอยา่งดีและ มีความคาดหวงัอยา่งเตม็ท่ี
พร้อมดว้ยความเช่ือใจอยา่งท่ีสุดในดวงตาท่ีสดใสของเดก็นอ้ยคนนั้น 

หวงัเสียนเขา้มาในหอ้งเพราะเขาตอ้งการหลีกเล่ียงไม่ใหค้นอ่ืนรับรู้
และตอ้งตกตะลึงกนัมากจนเกินไป เน่ืองจากการแกไ้ขรักษาเดก็นอ้ย
นั้นใชเ้วลาเพียงแค่ไม่ก่ีวนิาทีเท่านั้นเอง 

หากข่าวแพร่กระจายออกไปและเขาตอ้งอยูภ่ายใตก้ารติดตามและ
เฝ้าดู ทา้ยท่ีสุดแลว้ตอนน้ีเขากย็งัคงไม่สามารถปกป้องตวัเองจาก
อิทธิพลหรือมหาอาํนาจในระดบัประเทศได ้

“ผูเ้ฒ่าซู! … เขาจะทาํไดจ้ริง ๆ ยงังั้นเหรอ?” ผูอ้าวโุส ฉิน มองดู 
หวงัเสียน อุม้หลานชายของเขาเขา้ไปในหอ้ง จากนั้นเขากห็นัไป
ถาม ผูอ้าวโุส ซู เพือ่ยนืยนัความแน่ใจอีกคร้ัง 



“ถา้เขาบอกวา่ทาํไดเ้ขากท็าํได”้ ผูอ้าวโุส ซู พยกัหนา้อยา่งมัน่ใจ เขา
มองไปท่ี ผูอ้าวโุส ฉิน แลว้พดูต่ออีกวา่ “ผูเ้ฒ่าฉินวนัน้ีโชคของคุณดี
มาก ๆ เพราะตั้งแต่ท่ีพวกเราไดพ้บกบันอ้งชายหวงัเสียนนั้น…คุณดู
ฉนัตอนน้ีดีกวา่วา่เป็นอยา่งไรบา้ง” 

ผูอ้าวโุส ซู พดูพร้อมดว้ยรอยยิม้บนใบหนา้ของเขา 

ผูอ้าวโุส ฉิน ตกตะลึงข้ึนในทนัใดกบัคาํพดูของผูอ้าวโุส ซู เขาจอ้ง
มองดว้ยดวงตาท่ีเบิกกวา้ง “ผูอ้าวโุส ซู คุณกาํลงับอกวา่…วา่อาการ
บาดเจบ็ของคุณ … คือ!!…” 

ผูอ้าวโุส ซู ยิม้และพยกัหนา้ 

ผูอ้าวโุส ฉิน พดูไม่ออกไปชัว่ขณะการแสดงออกของเขาเปล่ียนไป
ในทนัที เขาจอ้งมองไปท่ีหอ้งนั้นดว้ยความตกตะลึงเป็นอยา่งมาก 

นอกจากเขาแลว้บุคคลระดบัสูงทุกคนในเมืองเจียงเฉิง ต่างกรู้็เร่ืองท่ี
ผูอ้าวโุส ซู ไดรั้บบาดเจบ็สาหสัและตวัเขายงัไปพบแพทยช่ื์อดงัอีก
หลายคน และเห็นไดช้ดัวา่เขาจะไม่สามารถมีชีวติอยูไ่ดน้านเกินกวา่
สองปี 

ทุกคนใน เมืองเจียงเฉิง คิดวา่ตระกลู ซู คงจะล่มสลายไปในท่ีสุด แต่
ไม่มีใครคาดคิดวา่ผูน้าํตระกลู ซู อยา่งผูอ้าวโุส ซู จะฟ้ืนตวัและพฒันา
ความแขง็แกร่งของเขาข้ึนมาไดใ้นเวลาไม่นาน 



เร่ืองน้ีทาํใหทุ้กคนประหลาดใจเป็นอยา่งมาก 

เม่ือ ผูอ้าวโุส ฉิน ไดย้นิเร่ืองน้ีเขากรี็บพาหลานชายของเขามาพบ ผู ้
อาวโุส ซู เพื่อท่ีเขาจะไดช่้วยบรรเทาความเจบ็ป่วยของหลานชายเขา
ได ้

ตวัเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยวา่จะไดพ้บกบัส่ิงท่ีน่าอศัจรรยแ์ละ
เหลือเช่ือเช่นน้ี 

“วา่วตวันอ้ยของพอ่มีความหวงัแลว้วา่วตวันอ้ยมีความหวงัแลว้!”  

ชายวยักลางคนท่ีอยูข่า้ง ๆ รู้สึกดีใจกบัความโชคดีท่ีไม่คาดคิดของ
พวกเขา เขามีความสุขมากจนทาํตวัเหมือนเดก็ ๆ  

ดวงตาของผูเ้ฒ่าฉินเตม็ไปดว้ยความต่ืนเตน้ขณะท่ีเขาพยกัหนา้ชา้ ๆ 
ตระกลู ฉิน ทั้งหมดพยายามอยา่งหนกัมาตลอดเพื่อช่วยหลานชาย
คนเดียวของพวกเขา ในท่ีสุดพวกเขากรู้็สึกมีความหวงัและโล่งใจ
กนัข้ึนมาบา้ง 

“ผูเ้ฒ่าซู แลว้คุณตอบแทนเขาอยา่งไร?” ผูอ้าวโุส ฉิน มองไปท่ี ผู ้
อาวโุส ซู อยา่งลงัเลและปรึกษาเขา 

“ตอบแทนงั้นเหรอ?” ผูอ้าวโุส ซู ยิม้  



“จริง ๆ แลว้มนัเป็นเร่ืองบงัเอิญท่ีน่าอายเป็นอยา่งมาก เส่ียวจิง
หลานชายของฉนัไปก่อปัญหาทาํให ้หวงัเสียน ขุ่นเคืองเขา้โดย
บงัเอิญดงันั้นฉนัจึงรีบใหเ้งินเขา 10 ลา้นหยวนเพื่อเป็นค่าตอบแทน
ในการขอโทษ แต่อยา่งไรกต็าม หวงัเสียน เขานั้นใจดีเป็นอยา่งมาก 
เขาไม่ไดเ้อาเงินไปเป็นส่ิงของแทนคาํขอโทษ แต่เขาบอกวา่เงินน้ีคือ
ค่ารักษาพยาบาลของฉนั และถือวา่เป็นค่าธรรมเนียมในการรักษา” 

“น่ี…” ผูเ้ฒ่าฉินตะลึง เหตุบงัเอิญดี ๆ เช่นน้ีเกิดข้ึนไดจ้ริง ๆ งั้นหรือ? 

“จากท่ีฉนัเคยมองผา่นผูค้นมามากและสายตาของฉนันั้นแม่นยาํเสมอ
ฉนัสามารถรับประกนัไดเ้ลยวา่เดก็หนุ่มคนน้ีท่ีช่ือ หวงัเสียน นั้นเป็น
คนใจดีเขาจะปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจถา้ผูอ่ื้นจริงใจต่อเขาและ
โดยธรรมชาติเขากจ็ะตอบแทนอีกฝ่ายดว้ยความโหดร้ายพอ ๆ กนั
ถา้เผลอไปยัว่ยเุขาเขา้ ถา้ไม่คิดมากอะไรฉนัคิดวา่ผูเ้ฒ่าฉินสามารถ
ใหเ้งินจาํนวนหน่ึงกบัเขาไดโ้ดยแสดงความจริงใจเพราะคนหนุ่ม ๆ 
กน่็าจะชอบเงินกนัทั้งนั้น” ผูเ้ฒ่า ซู ครุ่นคิดอยูค่รู่หน่ึงแลว้บอก
ออกไป 

“ขอบคุณมากผูเ้ฒ่า ซู หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือใด ๆ ไดโ้ปรด
บอกมาใหเ้ราทราบ” ผูอ้าวโุส ฉิน พยกัหนา้และพดูกบั ผูอ้าวโุส ซู 
อยา่งขอบคุณสุดซ้ึง 



“ตกลง” ผูอ้าวโุส ซู รับคาํแต่กย็งัตกตะลึงอยูบ่า้งเช่นกนั ตระกลูฉิน
อาจไม่ไดมี้ภูมิหลงัเป็นตระกลูนกัรบและฝึกฝนการต่อสูโ้บราณ แต่
พวกเขานั้นมีเบ้ืองหลงัท่ีแขง็แกร่งอยา่งยิง่เพราะเบ้ืองหลงัและ
ผูส้นบัสนุนของพวกเขามาจากฝ่ายรัฐบาล 

แมแ้ต่ตระกลูผูฝึ้กฝนการต่อสูโ้บราณกไ็ม่กลา้ท่ีจะรุกรานตระกลูฉิน 

“พี่ชายสุดยอดมากเลยครับ ตอนน้ีผมไม่รู้สึกเจบ็อีกแลว้ครับ” 

เสียงของเดก็นอ้ยดงัข้ึนขดัจงัหวะการพดูของคนในหอ้งนัง่เล่น 

ผูเ้ฒ่าฉินและชายวยักลางคนรีบหมุนตวัไปกลบัไปมองทนัที พวกเขา
เห็นวา่วนอ้ยยิม้แยม้ออกมา แกม้ของเขามีเลือดฝาดสีแดงขณะท่ีเขา
ยงัคงดึงมือของหวงัเสียนและเดินออกจากหอ้งอยา่งมีความสุข 

“วา่วนอ้ย!” ชายชราและชายวยักลางร้องเรียกออกไปพร้อมกนั พวก
เขาดูต่ืนเตน้และประหลาดใจ 

“คุณปู่และกคุ็ณพอ่พาผมออกไปขา้งนอกที ผมอยากไปวา่ยนํ้าครับ” 

“ตกลงไดอ้ยา่งแน่นอน” ชายวยักลางคนอุม้เดก็นอ้ยไวใ้นออ้มแขน
และจูบเขาอยา่งแรงท่ีแกม้ 

ผูอ้าวโุส ฉิน ยนือยูด่า้นขา้งนํ้าตาเอ่อคลอในดวงตาของเขา สุขภาพ
ของหลานชายนั้นเป็นภาระท่ีหนกัอ้ึงในใจของเขามาโดยตลอด 



“นอ้งชายหวงัเสียนขอบคุณมากท่ีช่วยหลานชายของฉนั ขอบคุณ
จริง ๆ !”  

ผูอ้าวโุส ฉิน มองไปท่ี หวงัเสียน และโคง้คาํนบัใหเ้ขาอยา่งจริงใจ 

“ดว้ยความยนิดีครับ เขาเองกน่็ารักมากเช่นกนั”  

หวงัเสียนหวัเราะและส่ายหวั เม่ือเขารักษาเดก็นอ้ยดว้ยพลงัมงักรของ
เขานั้น เขาไดรั้บวตัถุประหลาดจากเดก็นอ้ยนั้น ท่ีหลุดออกมาโดย
บงัเอิญดว้ยพลงัมงักร และมนัเป็นส่ิงท่ีน่าประหลาดใจมากสาํหรับ
เขา 

“พี่ชายผมหล่อตะหากไม่ไดน่้ารักซะหน่อย” เดก็นอ้ยหนัมาหาเขา
แลว้พดูตอบโต ้

“ขอบคุณพี่ชายก่อนสิ” ชายวยักลางคนบอกวา่วนอ้ย ลูกชายของเขา 

“ขอขอบคุณครับพี่ชาย ” เดก็นอ้ยยิม้กวา้งพร้อมพดูขอบคุณ 

“ขอโทษทีนะ นอ้งชายหวงัเสียน อยา่คิดวา่น่ีเป็นการดูถูกเลยนะน่ี
เป็นค่ารักษาพยาบาลของหลานชายของฉนัมนัไม่ไดม้ากมายอะไร 
แต่มนัเป็นสญัลกัษณ์แทนการขอบคุณของฉนัหมายเลขรหสัคือ
ตวัเลขหกหลกัสุดทา้ยบนหลงัของบตัร” 

ผูเ้ฒ่าฉินหยบิการ์ดท่ีเขาเพิ่งเตรียมมาและส่งใหห้วงัเสียนดว้ยความ
เคารพ  



“ฉนั ฉิน กวัะฮุย พอจะมีพลงัอยูบ่า้งใน เมืองเจียงเฉิง หากคุณ
ตอ้งการความช่วยเหลือในอนาคตนอ้งชายสามารถโทรหาฉนัได้
โดยตรง ถึงแมว้า่มนัจะไม่เพียงพอท่ีจะตอบแทนนอ้งชายสาํหรับ
การรักษาหลานชายของฉนักต็าม” 

“ผมจะเกบ็เงินไวเ้ป็นค่ารักษา ส่วนเร่ืองอ่ืนคุณไม่ตอ้งคิดมากเกินไป
หรอกครับ” 

หวงัเสียนหยบิการ์ดข้ึนมาพร้อมดว้ยรอยยิม้ ประการแรกเดก็ชายคน
นั้นน่ารักและมีมารยาทดีมาก ประการท่ีสองเขาทาํส่ิงน้ีเพื่อเงิน
เหมือนกนั ตอนน้ีเขาเหลือเงินเพียงแค่ 5 ลา้นหยวนเท่านั้นหลงัจาก
ท่ีซ้ือร้านอาหาร มนัเป็นอะไรท่ีนอ้ยนิดเป็นอยา่งมากสาํหรับเขา
ในตอนน้ี ดงันั้นเขาจึงลงทุนใชพ้ลงังานมงักรบางส่วนเพื่อรักษา
เดก็ชายตวันอ้ย 

นอกจากน้ีเขายงัสามารถหาเพื่อนไดเ้พิ่มและสามารถสร้างเครือข่าย
ของเขาไดม้ากข้ึน 

และในเวลาเดียวกนัเขากไ็ดรั้บสมบติัวเิศษมาโดยไม่คาดคิด ขอ้ตกลง
การคา้แบบน้ีเป็นขอ้ตกลงท่ีทาํกาํไรใหก้บัเขาอยา่งแทจ้ริง 

 



ตอนท่ี 52 เราจะสู้ไปด้วยกัน 1 

“นอ้งชายหวงัเสียนบา้นเกิดของคุณอยูท่ี่ไหนยงังั้นหรือ น่ียงัเป็นคร้ัง
แรกท่ีฉนัรู้จกัคนท่ีมีความสามารถมากอยา่งนอ้งชายในเมืองเจียงเฉิง 
แห่งน้ี” 

“ผูอ้าวโุส ฉิน คุณกย็กยอ่งผมมากเกินไปแลว้ละครับ ผมไม่ไดมี้ความ 
สามารถมากอยา่งท่ีคุณคิดมนัเป็นเพียงแค่เทคนิคทางการแพทยโ์บราณ
บางอยา่งท่ีผมเคยเรียนรู้มาบา้งบางอยา่งเท่านั้น ผมมาจากเผงิโจวถา้
ไม่มีอุบติัเหตุหรือเกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ผมอาจจะอยูใ่นเมือง
เจียงเฉิงแห่งน้ีตลอดไปเลยกไ็ด”้ 

“ฮึฮึฮึ ถา้เทคนิคการแพทยข์องนอ้งชายเรียบง่าย อยา่งท่ีพดูมากค็งไม่
มีเทคนิคการแพทยอ์ะไรท่ียอดเยีย่มอีกต่อไปแลว้ เหล่าสมาคมศาลา
สมุนไพรศกัด์ิสิทธ์ิ และสาวกผูติ้ดตามของปราชญแ์ห่งแสง กค็งไม่ได้
มีอะไรมากไปกวา่ช่ือเสียงจอมปลอมเท่านั้นเองl” 

“อาจารยน์อ้ยหวงัเสียน อยา่ถ่อมตวัเลยครับ คุณเป็นคนท่ีมีความสามารถ
มาก สาํหรับอาการป่วยของลูกชายผม ผมนั้นไดป้รึกษาโรงพยาบาล
ระดบัสูงท่ีมีช่ือเสียงเกือบทั้งหมดมาแลว้ แต่กย็งัไม่สามารถรักษาเขา
ไดห้ากไม่ไดอ้าจารยน์อ้ยหวงัเสียนช่วยเอาไวผ้มเองกไ็ม่รู้จะทาํ
อยา่งไร” 



“โดยทัว่ไปแลว้แพทยจ์ะมีจิตใจท่ีมีความเมตตาเป็นอยา่งมากเหตุผล
ท่ีนอ้งชายหวงัเสียนมีเทคนิคพิเศษทางการแพทยเ์ช่นน้ีกค็งจะมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัหวัใจท่ีกลา้หาญเป่ียมดว้ยความเมตตาของเขาอยา่ง
แน่นอน” 

“พวกคุณกช็มผมมากเกินไป จนผมเกือบจะลอยไปอยูบ่นทอ้งฟ้า
แลว้นะครับ! ผมอายแุค่ 20 ปีและไม่สามารถรับคาํชมเหล่าน้ีทั้งหมด
ไดไ้ม่งั้นมนัจะทาํใหผ้มตอ้งเป็นคนท่ีหยิง่มาก ๆ อยา่งแน่นอนเลย 
ฮ่า ๆ ๆ” 

หวงัเสียน กาํลงัคุยกบั ผูอ้าวโุส ฉิน และ ผูอ้าวโุส ซู ในหอ้งนัง่เล่น 
ซู เจ่ียหวั และลูกชายของ ผูอ้าวโุส ฉิน กมี็ความตั้งใจท่ีจะผกูความ 
สมัพนัธ์กบัหวงัเสียน ไวใ้หม้าก ๆ เช่นกนั 

สาํหรับ ซู จิง เขาไม่ไดมี้ส่วนร่วมเลยและตวัเขาเองกไ็ม่กลา้ท่ีจะเขา้
ไปร่วมการสนทนาและขดัจงัหวะในขณะท่ีทุกคนกาํลงัคุยกนัอยา่ง
สนุกสนาน ส่ิงท่ีเขาทาํไดคื้อการคือรินชาใหก้บัทุก ๆ คนและหวัเราะ
ร่วมไปดว้ยเท่านั้น 

สาํหรับ ผูอ้าวโุส ฉิน และ ผูอ้าวโุส ซู พวกเขาอยูใ่นตาํแหน่งท่ีมี
อาํนาจและมีภูมิหลงัท่ีไม่ธรรมดา โดยธรรมชาติแลว้พวกเขานั้นจะ
มีออร่าแห่งความเป็นผูน้าํอยูร่อบ ๆ ตวัของพวกเขา แต่สาํหรับ หวงั



เสียน เขาไม่รู้สึกอะไรเลยแมแ้ต่นอ้ยในขณะท่ีคุยกบั ผูอ้าวโุส ซู 
และ ผูอ้าวโุส ฉิน เขาพดูคุยไดอ้ยา่งสบาย ๆ เพราะหากใหเ้ปรียบ 
เทียบกนัแลว้ถา้หวงัเสียนเพียงปลดปล่อย ออร่าราชนัยม์งักร ออกมา
เพียงเลก็นอ้ยคนทั้งหมดท่ีอยูใ่นท่ีน้ีคงจะอึดอดักนัจนแทบขยบัตวั
กนัไม่ไดเ้ลย 

ซู เจ่ียหวั และชายวยักลางคนรู้สึกประหลาดใจมากท่ี หวงัเสียน 
สามารถพดูคุยและสนทนาไดอ้ยา่งเป็นกนัเองเหมือนคนรุ่นเดียวกนั
กบัพอ่ของพวกเขาทั้ง ๆ ท่ีเขามีอายยุงันอ้ยเพียงแค่น้ี และน่ีเป็นส่ิงท่ี
พวกเขาทาํไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน 

ในบรรดาคนรุ่นใหม่รวมถึงรุ่นของพวกเขาในเมือง เจียงเฉิง แห่งน้ี
คงไม่มีใครสามารถเทียบกบัเขาไดเ้ป็นแน่ 

“ฉนัไดย้นิมาจาก เส่ียวจิง วา่ นอ้งชายหวงัเสียน กาํลงัเปิดร้านอาหาร
อยูอ่ยา่งนั้นเหรอ ฉนัขอทราบไดไ้หมวา่ร้านตั้งอยูท่ี่ไหนเพื่อท่ีฉนัจะ
ไดไ้ปหาอาหารทานกนับา้งเม่ือเราวา่ง ฮ่า ๆ ๆ” ผูอ้าวโุส ซู หวัเราะ
อยา่งอารมณ์ดี 

“ผมซ้ือร้านอาหารท่ีเปิดทาํการอยูแ่ถว ๆ มหาวทิยาลยั เจียงเฉิง ผม
เช่ือวา่ ผูอ้าวโุส ซู และ ผูอ้าวโุส ฉิน อาจเคยไดย้นิช่ือร้านน้ีมาบา้ง
มนัช่ือวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึง” หวงัเสียนตอบ 



“ร้านอาหารชั้นหน่ึงยงังั้นรึ ฉนัไม่คิดเลยวา่นอ้งชายหวงัเสียน จะซ้ือ
ร้านอาหารชั้นหน่ึงร้านน้ี ร้านอาหารร้านน้ีค่อนขา้งมีช่ือเสียงในเมือง
เจียงเฉิง ในเม่ือเป็นแบบน้ี งั้นวนัหนา้เราจะไปชิมอาหารท่ีร้านของ
นอ้งชายหวงัเสียนอยา่งแน่นอน!” ผูเ้ฒ่าฉิน กล่าวอยา่งเป็นกนัเอง 

“แน่นอนวา่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับ! ผมยนิดีเป็นอยา่งยิง่ ถา้พวกคุณมา
ไดโ้ปรดอยา่ลืมแจง้ใหผ้มทราบล่วงหนา้เพื่อท่ีผมจะไดเ้ตรียมเมนู
สุดพิเศษใหก้บัพวกคุณ” หวงัเสียนหวัเราะ 

“ฮ่า ๆ เยีย่ม! เยีย่ม!” ผูอ้าวโุส ซู และ ผูอ้าวโุส ฉิน พยกัหนา้อยา่งพึง
พอใจ พวกเขามีความสุขเป็นอยา่งมากท่ีพวกเขาสามารถเป็นเพื่อน
กบัคนพิเศษอยา่ง หวงัเสียน ได ้

สาํหรับ หวงัเสียน เขาเองกมี็ความประทบัใจท่ีดีกบั ผูอ้าวโุส ซู และ 
ผูอ้าวโุส ฉิน เราสามารถบอกคุณสมบติัและลกัษณะนิสยัใจคอของ
อีกคนไดโ้ดยการสงัเกตวธีิท่ีพวกเขาพดูและการกระทาํ และยิง่ไป
กวา่นั้นเขายงัรู้สึกพดูคุยถูกคอกบัสองผูเ้ฒ่าน้ีเป็นอยา่งมาก 

“โอใ้ช่แลว้นอ้งชาย หวงัเสียน ฉนัจะจดังานเล้ียงในคืนน้ี ในตอนนั้น
จะมีชนชั้นสูงของ เมืองเจียงเฉิง มาร่วมมากมายถา้คุณวา่งมาร่วมงาน
กบัเราดว้ยสิ” ผูเ้ฒ่าฉินเชิญเขาอยา่งจริงใจ 



“ผมไม่รู้จกัใครเลยจริง ๆ ผมคิดวา่ผมคงจะไม่ไปดีกวา่” หวงัเสียน
คิดอยูค่รู่หน่ึงและส่ายหวั 

“โธ่! แค่รู้จกัชายชราสองคนน้ี กเ็พียงพอแลว้ในตอนนั้น ผูอ้าวโุส ซู 
จะพาครอบครัวของเขาไปดว้ย และนอกจากน้ีนอ้งชาย หวงัเสียน ยงั
ตอ้งการท่ีจะลงหลกัปักฐานในเมืองเจียงเฉิง การไดรู้้จกัผูค้นมากข้ึน
กเ็ป็นประโยชน์อยา่งมากกบัตวัของนอ้งชายเองต่อไปในอนาคต
ดว้ย” ผูเ้ฒ่าฉินยิม้ 

“อืม..ยงังั้นกไ็ดค้รับ” หวงัเสียนลงัเลอยูส่กัพกัก่อนจะพยกัหนา้ตกลง 

“เอาล่ะนอ้งชายสะดวกทานอาหารกลางวนัพร้อมกนักบัพวกเรา
ไหม” ผูอ้าวโุส ฉิน ถามหวงัเสียนข้ึนมา 

“ขอโทษทีนะครับ” หวงัเสียน ตอบอยา่งขอโทษ “ผมกาํลงัรอเพื่อน
ท่ีนดักนัไวน่้ะครับ แต่เขายงัไม่มาผมกเ็ลยตาม ซู จิง มาเพื่อเดินเท่ียว
ไปรอบ ๆ และเขาคงจะมาในอีกไม่ชา้น้ี…” 

ในขณะท่ีเขาพดูอยูโ่ทรศพัทใ์นกระเป๋าของเขากด็งัข้ึน 

“ฮ่าฮ่าเน่ืองจากนอ้งชายหวงัเสียนมีเร่ืองท่ีตอ้งไปจดัการ ถา้อยา่งนั้น
กต็ามสบายเถอะ พวกเราจะไปเท่ียวหาท่ีร้านอาหารของคุณเพือ่
รับประทานอาหารท่ีนั้นตอนนั้นฉนักบัผูเ้ฒ่าฉินคงไปดว้ยกนั” ผูเ้ฒ่า
ซู ยิม้และกล่าว 



“ใช่ไปจดัการธุระเร่ืองของคุณต่อเถอะ” 

หวงัเสียนยิม้และเปิดโทรศพัทข์องเขา มนัเป็นขอ้ความจาก กวน ชูชิง 

หลงัจากอ่านขอ้ความ หวงัเสียนมองไปท่ีพวกเขา “ผูอ้าวโุส ฉิน ผู ้
อาวโุส ซู เพื่อนของผมเพิ่งส่งขอ้ความมาดงันั้นผมขอตวัก่อนนะ
ครับ” 

“ไม่เป็นไรไปเถอะเด๋ียวค่อยมาคุยกนัใหม่เม่ือคุณวา่ง” 

หวงัเสียน พยกัหนา้และเดินหนา้ออกไป 

“พี่ใหญ่ใหผ้มไปส่งพี่เถอะผมคุน้เคยกบัสถานท่ีดีกวา่ตอนน้ีเพื่อน
ของพี่อยูท่ี่ไหนเหรอครับ” ซู จิง เดินตามมาและถามเขา 

“หอ้งรับรองส่วนตวั ซี คลาวด ์พาวลิเล่ียน 101 อยูใ่กลก้บัทะเลน่ะ” 
หวงัเสียน มองไปท่ี ซู จิง และบอกสถานท่ีกบัเขาไป 

“เอาล่ะถา้งั้นพี่ใหญ่โปรดตามผมมา” ซู จิง ยิม้และเดินไปขา้งหนา้
เพื่อนาํทางใหก้บั หวงัเสียน 

ริมชายหาดมีบา้นตน้ไมอ้ยู ่มนัถูกจดัตกแต่งอยา่งเรียบร้อยและดู
สวยงามมาก 

“พี่ใหญ่น่ีคือหอ้งรับรองส่วนตวั ซี คลาวด ์พาวลิเล่ียน 101 ของเรา” 
ซู จิง ช้ีไปท่ีบา้นตน้ไมห้ลงัเลก็ ๆ  



“โอเค” หวงัเสียน พยกัหนา้รับและหยบิโทรศพัทโ์ทรหา กวน ชูชิง 

แอด๊ด! 

ไม่นานประตูหอ้งรับรองส่วนตวักเ็ปิดออกมา กวน ชูชิง ซ่ึงสวม
เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้นและกางเกงขาสั้นสีดาํเดินออกมาจากหอ้ง 

“หวงัเสียน!” 

การแสดงออกของ กวน ชูชิง ดูไม่ค่อยดี แต่เม่ือเธอเห็นหวงัเสียน
เธอกมี็ยิม้จาง ๆ บนใบหนา้ของเธอ 

“เกิดอะไรข้ึน?” หวงัเสียนถามดว้ยความกงัวลเม่ือเห็นความผดิปกติ
ของเธอ 

“ไม่ ไม่มีอะไรหรอก” กวน ชูชิง ส่ายหวัและกล่าวขอโทษ “อีกสกั
พกัมนัอาจจะทาํใหน้ายตอ้งลาํบากใจมนัเป็นความผดิของฉนัเอง!” 

หืม? เกิดอะไรข้ึน? หวงัเสียนขมวดค้ิว 

“มีอะไรยงังั้นเหรอคนสวยชูชิง เชิญแฟนคุณเขา้มาสิ!” ในตอนนั้น 
เองมีเสียงผูช้ายท่ีฟังดูเหมือนโมโหดงัมาจากดา้นใน 

การแสดงออกของ กวน ชูชิง เปล่ียนไปเลก็นอ้ย 

“เขา้ไปกนัเถอะ” หวงัเสียนเลิกค้ิวข้ึนขา้งหน่ึง เขาเดินไปขา้ง ๆ กวน 
ชูชิง และตบหลงัเพื่อปลอบเธอเบา ๆ  



กวน ชูชิง รู้สึกถึงความอบอุ่นในหวัใจของเธอ เธอมองดูเขาอยา่งซ้ึง
ใจและเช่ือมัน่ หลงัจากนั้นเธอกย็ืน่แขนออกไปและโอบแขนของ
เขาไว ้

หวัใจของ หวงัเสียน เตน้ตึกตกัอยา่งผดิจงัหวะและมุมปากของเขา
ยิม้ข้ึนมา เขาเดินเขา้ไปในหอ้งดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้พร้อมกบั กวน ชู
ชิง 

เม่ือเขาเขา้ไปในหอ้ง หวงัเสียน กเ็ห็นชายหนุ่มส่ีคนและเดก็สาวสาม
คนนัง่อยูใ่นหอ้ง 

เม่ือชายคนนั้นท่ีนัง่อยูท่างดา้นขา้งเห็น กวน ชูชิง เดินเขา้มาพร้อมกบั 
หวงัเสียน โดยมีแขนของเธออยูร่อบ ๆ แขนของเขาความเศร้าปน
ความอิจฉากฉ็ายชดัอยูใ่นดวงตาของเขา 

“สวสัดีทุกคน” หวงัเสียน ยิม้ใหพ้วกเขา 

ชายหนุ่มทั้งส่ีคนในหอ้งแกลง้ทาํเป็นไม่เห็นและไม่สนใจเขาอยา่ง
ไม่สงวนท่าที 

“เอ๋? หวงัเสียน?” ทนัใดนั้นเดก็ผูห้ญิงคนหน่ึงกมี็สีหนา้ตกใจและ
อุทานออกมาดงั ๆ  

“หืมเหม่ยเอ๋อร์คุณรู้จกัเขาดว้ยยงังั้นรึ” ชายหนุ่มขา้ง ๆ หญิงสาวถาม
ดว้ยความสงสยั 



“แน่นอนเราเรียนร่วมชั้นเดียวกนั!” หญิงสาวท่ีช่ือเหม่ยเอ๋อนัง่เกาะติด
กบัชายหนุ่มขณะท่ีเธอใส่เส้ือผา้นอ้ยช้ินเป็นอยา่งมากและเผยให้
เห็นเนินหนา้อกและตน้ขาของเธอ” กแ็ค่เดก็ยากจนท่ีน่าสงสารคน
หน่ึงในมหาลยั” 

“ยงังั้นเหรอ?” เม่ือชายหนุ่มไดย้นิเธอพดูตอบมา เขากแ็ปลกใจ
เลก็นอ้ย 

“แน่นอนสิ” เหม่ยเอ๋อพยกัหนา้ เธอหนัไปหาหวงัเสียนดว้ยรอยยิม้
เยย้หยนัและถามวา่ “ใช่ไหมล่ะ หวงัเสียน” 

หวงัเสียนยิม้และไม่ไดพ้ดูอะไร เขามองอยา่งดูถูกเลก็นอ้ยดว้ยสายตา
ของเขา ขณะท่ีเขากพ็ดูข้ึนมาวา่ “ซูเหม่ยเอ๋อร์เป็นอยา่งท่ีข่าวลือท่ี
แพร่กระจายในมหาลยัจริง ๆ” 

ขณะท่ีเขาพดูเขานัง่ลงท่ีเกา้อ้ีตวัหน่ึงดา้นขา้งโดยไม่สนใจใครเช่นกนั 

“นายหมายความวา่ไง?” ซูเหม่ยเอ๋อถูกกระตุน้ในทนัใดและจอ้งมอง
เขาดว้ยความโกรธเคือง 

“ผมหมายความวา่อะไร ผมกแ็ค่พดูไปเร่ือยเป่ือยไม่ไดห้มายถึงใคร
โดยตรง” หวงัเสียนยงัคงยิม้ขณะตอบกลบั 

ซู่เหม่ยเอ๋อเป็นคนเจา้ชูใ้นมหาลยัและเปล่ียนแฟนบ่อยอยา่งมาก ยิง่
ไปกวา่นั้นแฟนของเธอทุกคนลว้นมาจากครอบครัวท่ีรํ่ ารวยซ่ึงมีข่าว



ออกมาวา่เธอเป็นเหมือนดอกไม ้ใหเ้ดก็ท่ีรํ่ ารวยเหล่านั้นเชยชมเล่น 
เพื่อแลกกบัชีวติท่ีหรูหราและของใชร้าคาแพง ๆ  

“เฮ.้.ไอน้อ้งชายนายค่อนขา้งจะอวดดีนะ พอเขา้มาถึงกดู็ถูกแฟนของ
ฉนัเลยยงังั้นเหรอ” ชายหนุ่มท่ีอยูต่รงหนา้ซูเหม่ยเอ๋อกล่าวข้ึนดว้ย
สายตาเยน็ชา 

“ผมนะเหรอถา้อยา่งนั้นแลว้เธอเรียกฉนัวา่ผูช้ายท่ีน่าสงสารหรือ
เปล่าล่ะ” 

หวงัเสียนยิม้ 

“ส่ิงท่ีฉนัพดูมนัคือความจริง!” ซู่เหม่ยเอ๋อพดูเสียงดงัดว้ยความโกรธ 

“กแ็ลว้ฉนัโกหกหรือเปล่าล่ะ” 

คราวน้ีหวงัเสียนหนัไปพดูกบัซูเหม่ยเอ๋อโดยตรงอยา่งชดัเจน เขา
เอนหลงัพิงเกา้อ้ีอยา่งไม่สนใจใครและมองไปท่ีผูค้นรอบ ๆ อยา่งทา้
ทาย 

ตอนท่ีเขาเห็นใบหนา้และท่าทางของ กวน ชูชิง ก่อนหนา้น้ีเขารู้วา่
เธอตอ้งโดนรังแกและไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่ดีแต่เธอไม่กลา้โตต้อบ 

ในเม่ือมนัเป็นอยา่งนั้นเขาจึงไม่จาํเป็นตอ้งใหเ้กียรติและสุภาพกบั
ทุกคนในหอ้งน้ีเช่นกนั 

มาตอบโตพ้วกเขากลบัดว้ยกนัเถอะ! 
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“ไอน้อ้ง แกน่ีมนัอวดดีจริง ๆ วะ แต่ฉนัไม่แน่ใจวา่แกจะมีความ 
สามารถมากพอท่ีจะอวดดีหรือเปล่าเท่านั้นเองวะ” 

ชายหนุ่มท่ีนัง่สูบบุหร่ีอยูต่รงกลางในตอนน้ี กาํลงัจอ้งมองไปท่ีหวงั
เสียนอยา่งไม่สบอารมณ์เม่ือเห็นท่าทางของหวงัเสียน 

“ไอเ้ดก็นกัเรียนท่ีน่าสงสาร แกน่ีมนัช่างเยอ่หยิง่และโง่เขลาซะจริง ๆ 
ไม่รู้กวน ชูชิง ไปเลือกแกมาเป็นแฟนไดย้งัไง” 

ชายหนุ่มท่ีนัง่อยูข่า้ง ๆ ซูเหม่ยเอ๋อพดูเสียงดงัออกมาและพร้อมกบั
มองไปท่ี กวน ชูชิง “ชูชิง น่ีเป็นรสนิยมในการคบแฟนของคุณยงังั้น
เหรอ?” หวูเ่ฉินซ่ึงนัง่อยูข่า้ง กวน ชูชิง กาํลงัจอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน 
ดว้ยสายตาท่ีดุร้ายในสายตาของเขา หวงัเสียน เปรียบดงัศตัรู  

“ฉนั…” กวน ชูชิง ตกใจจนหนา้ซีด 

เธอคิดวา่วนัน้ีมีเพยีงเธอและหวูเ่ฉินเท่านั้นและเธอไม่ไดค้าดคิดวา่
เขาจะโทรหาพวกเพื่อนของเขา นัน่จึงทาํลายแผนการของเธอลง
ทั้งหมดโดยส้ินเชิง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อนของ หวูเ่ฉิน เหล่าน้ีนั้นลว้นมาจากครอบครัว
ท่ีรํ่ ารวยใน เมืองเจียงเฉิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชายหนุ่มท่ีนัง่อยูต่รง
กลางมีภูมิหลงัและสถานะท่ีน่ากลวัเป็นอยา่งมาก 



พวกเขาทั้งหมดท่ีนัง่ในหอ้งน้ีไม่มีคนไหนเลยท่ี หวงัเสียน สามารถ
ไปยัว่ยไุด ้เธอนึกเสียใจข้ึนมาทนัที จะทาํอยา่งไรดีถา้คนกลุ่มน้ี
ตดัสินใจท่ีจะทาํร้ายหวงัเสียนเธอจะทาํอยา่งไรดี 

กวน ชูชิง รีบยืน่มือออกมาและดึงแขนของ หวงัเสียน มากอดเอาไว ้

หวงัเสียนจบัมือเธอบีบเบา ๆ และยิม้ใหเ้ธออยา่งอบอุ่น 

กวน ชูชิง ตวัแขง็ท่ือ รู้สึกวา่ขณะน้ีคนคนน้ีคือคนท่ีเธอสามารถฝาก
ทุกอยา่งไวไ้ดแ้ละเขาสามารถทาํทุกส่ิงทุกอยา่งใหเ้ธอไดคื้อเขาคนน้ี
เพียงคนเดียวเท่านั้น เธอรู้สึกอยากร้องไหแ้ละในเวลาเดียวกนัเธอก็
รู้สึกกงัวลแทนเขาดว้ยเช่นกนั 

“ใช่! เธอมีรสนิยมท่ีดี!” หวงัเสียน ยิม้และหนักลบัไปมองท่ี หวูเ่ฉิน 
เขามองและสงัเกต หวูเ่ฉิน ตั้งแต่หวัจรดเทา้ 

“อยา่งนอ้ยผมกห็ล่อกวา่คุณ!” 

“เฮย้!!” 

“ปังง!!” เม่ือไดย้นิคาํพดูของหวงัเสียน หวูเ่ฉิน กเ็อามือกระแทกโตะ๊
เสียงดงั เขาจอ้งมองไปท่ีหวงัเสียนและตะโกนข้ึนทนัที “ไอเ้ดก็นอ้ย
ฉนัขอบอกใหแ้กรีบออกห่างจาก ชูชิง ซะเด๋ียวน้ีไม่อยา่งนั้นพรุ่งน้ี
จะมีคนพบศพแกในทะเลป๋ัวไห่” 



“ไม่เจียมตวั โง่เง่า ช่างไม่รู้อะไรซะบา้งเลย เป็นคน กระจอก ๆ ก็
อยา่งน้ีล่ะไม่รู้ฟ้าสูงแผน่ดินตํ่าไม่รู้จกัประเมินความสามารถของ
ตวัเองเลยโง่เง่าส้ินดี” ซู่เหม่ยเอ๋อมองอยา่งเหยยีดหยามไปท่ีหวงัเสียน
เม่ือไดย้นิส่ิงท่ีเขาพดู กบัหวูเ่ฉิน 

“ฮ่า ๆ พวกคุณน่ีสุดยอดมาก ๆ เลยนะตั้งแต่ท่ีคุณขู่จะเอาชีวติผมโดย
ไม่มีเหตุผลนั้น ช่างเป็นอะไรท่ียอดเยีย่มจริง ๆ เน่ืองจากพวกคุณ
น่าจะเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสงัคมทาํไมพวกคุณไม่แนะนาํตวัเอง
กนัหน่อยล่ะ” 

หวงัเสียนเร่ิมมีอารมณ์ฉุนข้ึนมาเลก็นอ้ยเม่ือเขาไดย้นิ หวูเ่ฉิน ข่มขู่
เขาแต่เขากพ็ยายามสะกดกั้นไว ้แลว้จึงหวัเราะออกมา 

“จาํเอาไวว้า่ฉนัช่ือหวูเ่ฉิน ทายาทของกลุ่มตระกลูหวู”่ หวูเ่ฉินตอบ
หวงัเสียน อยา่งไร้อารมณ์ 

“ตระกลู กง แห่งเมืองเจียงเฉิง” 

“ตระกลู ซ่ง เมืองเจียงเฉิง” ชายหนุ่มอีกคนพดูพร้อมกบัยิม้ 

ชายหนุ่มท่ีอยูต่รงกลางหวัเราะเบา ๆ และพดูข้ึน “ฉนั ไป๋ซ่ิวหมิง แก
สามารถหาขอ้มูลและสอบถามเก่ียวกบัตวัตนของฉนักบัทุกคนได”้ 

“ตระกลู หวู ่, ตระกลูกง, ตระกลูซ่ง, อีกคนใหช่ื้อไวก้บัผมเพื่อให้
คน้หาดว้ยตวัเองพวกคุณสุดยอดมากจริง ๆ !” 



หวงัเสียนวางมือลงบนโตะ๊อยา่งชา้ ๆ ขณะท่ีจอ้งมองพวกเขาทั้งส่ี
คนดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส 

“เส่ียวเสียนอยา่ … อยา่ทาํเลยมนัไม่คุม้กนั!” เม่ือเห็นการกระทาํของ 
หวงัเสียน กวน ชูชิง กรี็บกระซิบหา้มท่ีหูของเขา 

เธอกลวัวา่หวงัเสียนจะขดัแยง้กบัคนอ่ืน ๆ เพราะเธอ “ผมเคยบอก
คุณแลว้หากคุณมีปัญหาอะไรใหม้าบอกผม ผมจะช่วยคุณทุก ๆ 
เร่ือง และไม่ตอ้งกงัวลใด ๆ ทั้งนั้นขอใหส้บายใจได”้ หวงัเสียน
ปลอบโยนเธอเบา ๆ และมองไปยงัคนอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ 

“ดูเหมือนผมจะไม่เคยมีความขดัแยง้ใด ๆ กบัใครคนอ่ืน มีแต่กบัคุณ
ใช่มั้ยถา้จะมีมนักค็งมีแค่กบัคุณเท่านั้น” หวงัเสียนพดูและมองไป
ท่ีหวูเ่ฉิน 

“แกกลวัยงังั้นเหรอ ฮ่า ๆ ๆ ใช่เราไม่ไดมี้ความขดัแยง้อะไรกบัแก 
แต่ฉนัแค่จะอยากจะบอกอะไรแกไว ้วา่พวกฉนัแค่เกลียดแก และ
อยากกระทืบแกกเ็ท่านั้นเอง” 

ไป๋ ซ่ิวหมิง นัง่อยูต่รงกลางหอ้งและมองไปท่ี หวงัเสียน อยา่งเยาะ
เยย้ “เอาอยา่งน้ีนะ พดูตามตรงการกระทืบคนอยา่งแกมนัไม่สนุกเอา
ซะเลย เสียเทา้ซะเปล่า ๆ แต่แกมนัหยิง่และอวดดีเกินไป เอา้น่ี…ด่ืม



เหลา้สองขวดน้ีจนหมดแลว้แกกค็ลานออกจากหอ้งไปแลว้ฉนัจะ
ปล่อยใหแ้กกลบั!” 

“และอีกอยา่งนะ ไอเ้ดก็เปรตแกรีบออกไปจากเมืองน้ีซะ ถา้ฉนัพบ
แกอีกคร้ังแกจะตอ้งไดรั้บผลท่ีตามมา” หวูเ่ฉินกล่าวขณะจอ้งไปท่ี
หวงัเสียน จากนั้นเขากห็นัไปหา กวน ชูชิง “พอ่ของเธอขอใหเ้ธอ
แต่งงานกบัฉนัดงันั้นอยา่มาตลกกบัฉนัถา้ฉนัรู้วา่เธอมีแฟนคนอ่ืน
พอ่ของเธอบอกวา่จะสอนบทเรียนใหเ้ธอเอง..ฮ่ึยย!” 

“ทาํเป็นคุยใหญ่คุยโต โมอ้ะไรนกัหนาหดัมองตวัเองในกระจกซะ
บา้งเถอะ” ซู่เหม่ยเอ๋อพดูอยา่งดูถูกหวงัเสียน หนา้ตาท่าทางของเธอ
ยิม้แยม้แจ่มใสอยา่งมีความสุขจากความโชคร้ายของผูอ่ื้น 

“พวกคุณทาํแบบน้ีไม่ไดน้ะ!” เม่ือ กวน ชูชิง มองไปท่ีพวกเขาเธอก็
เตม็ไปดว้ยความรู้สึกเสียใจ ถา้เพียง แต่เธอรู้ เธอคงไม่ขอให ้เส่ียว
เสียน มา … มนัเป็นความผดิของเธอทั้งหมด 

“กวนชูชิงถา้เธอตอ้งการหาคนมา เป็นแฟนเพือ่ก่อกวนฉนัอยา่งนอ้ย
กค็วรหาคนท่ีสามารถทาํมนัได ้ไม่ใช่ขยะอยา่งน้ี” 

“ฮ่า ๆ ๆ พวกนายน่ีมนัมาจากครอบครัวท่ีรํ่ ารวยและมีรสนิยมดี 
จริง ๆ !” 



หวงัเสียนมองไปท่ีพวกเขาและยกริมฝีปากของเขาข้ึนชา้ ๆ 
สถานการณ์แบบน้ีดูเหมือนจะเคยเกิดข้ึนกบัเขามาก่อน 

โดยเฉพาะเหลา้สองขวดท่ีอยูต่รงหนา้ของเขา 

หวงัเสียนหยบิโทรศพัทข์องเขาออกมาและยนืข้ึนชา้ ๆ ขณะท่ีเขา
กาํลงัโทรหาซู จิง 

“เฮพ้ี่ใหญ่มีอะไรงั้นเหรอ?” ในตอนน้ี ซู จิง อยูใ่นครัวไม่ไกลจาก
ท่ีน่ีมากนกั เขาขอใหพ้อ่ครัวปรุงอาหารจานพิเศษใหก้บัหวงัเสียน 

“มีคนขอใหฉ้นัหาขอ้มูลเก่ียวกบัเขาเขาช่ือไป๋ซ่ิวหมิงน่ะ” หวงัเสียน
ถามดว้ยรอยยิม้ 

“ไป๋ซ่ิวหมิง?” ซู จิง หยดุคิดเลก็นอ้ย“อืม..เขาน่าจะมาจากตระกลู ไป๋ 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในตระกลูการต่อสูโ้บราณใน เมืองเจียงเฉิง จากการจดั
อนัดบัพวกเขาควรอยูใ่นอนัดบัท่ีหกซ่ึงอ่อนแอกวา่พวกเราเลก็นอ้ย 
แต่กไ็ม่ไดเ้ลวร้ายเกินไปนกั” 

“โอ…้เขา้ใจแลว้ฉนัอาจจะทาํส่ิงของบางอยา่งพงั นายคงตอ้งมา
จดัการเอาทีหลงันะ” หวงัเสียนวางสายโทรศพัทห์ลงัจากพดูจบ 

ในอีกดา้นหน่ึง ซู จิง กห็นาวสัน่ข้ึนมาทนัทีก่อนท่ีเขาจะกรีดร้อง
ออกมา “เช่ียย เอย้ยย!!..ใครแม่งมนัไปกวนตีนพี่ใหญ่ของฉนัวะ?…



เด๋ียวกค็งไดต้ายห่ากนัหมดหรอก!…ซวยชิบหายดนัมาเกิดเร่ืองใน 
รีสอร์ทฉนัซะดว้ย…!! “ 

“ฮ่าฮ่า แกกไ็ม่ไดโ้ง่ขนาดนั้นน่ีนารู้จกัคนท่ีรู้เก่ียวกบัฉนัเหมือนกนั
น่ี” ไป๋ซ่ิวหมิงชะงกัเลก็นอ้ยเม่ือตอนหวงัเสียนหยบิโทรศพัทข้ึ์นมา 
แต่เม่ือเขาไดย้นิส่ิงท่ีหวงัเสียนพดูเขากห็วัเราะเบา ๆ  

“โอเค ฉนัมีขอ้มูลของนายแลว้” หวงัเสียนมีรอยยิม้บนใบหนา้ของ
เขาขณะท่ีเขาเอ้ือมมือไปหยบิขวดเหลา้ข้ึนมา 

“อืม..ดีตอนน้ีแกกรู้็แลว้วา่แกกาํลงัยุง่อยูก่บัใครด่ืมใหห้มดแลว้รีบ ๆ 
คลานเหมือนหมาออกไปซะ” หวูเ่ฉิน แสดงใบหนา้ท่ีเตม็ไปดว้ยการ
เยาะเยย้และถากถางขณะท่ี หวงัเสียน หยบิขวดเหลา้ข้ึนมา 

“เส่ียวเสียน!” กวน ชูชิง ควา้แขนของ หวงัเสียน ไวอ้ยา่งเร่งรีบ 

หวงัเสียนส่ายหวัและพดูวา่ “ไม่เป็นไรผมไม่ไดเ้จอกบัเหตุการณ์
แบบน้ีมานานแลว้คร้ังสุดทา้ยมนัเป็นเร่ืองของนอ้งสาวผม” 

รอยยิม้ปรากฏข้ึนบนใบหนา้ของ หวงัเสียน สองปีท่ีแลว้เขามวัยุง่อยู่
กบังานโรงเรียนในช่วงปีสุดทา้ยของ ม.ปลาย นอ้งสาวของเขากลวัวา่
การเรียนของเขาอาจไดรั้บผลกระทบเธอจึงไปทาํงานในผบัเพื่อหา
เงินใชจ่้ายในบา้น 



แต่เม่ือเขาพบวา่มีคนมารังแกนอ้งสาวของเขา เขากว็ิง่ไปในทนัที 

สถานการณ์กค็ลา้ยกบัตอนน้ี อีกฝ่ายตอ้งการใหเ้ขาด่ืมเหลา้ใหห้มด
ก่อนจึงจะสามารถใหเ้ขาพานอ้งสาวกลบัไปได ้… 

เขายืน่มือออกไป ในอดีตตอนนั้นเป็นนอ้งสาวของเขา และในวนัน้ี
มนัเป็นผูห้ญิงคนอ่ืนแต่เป็นคนท่ีเขาชอบ… 

ในอดีตตอนนั้นเขาไม่มีอะไรเลยมีแต่ความกลา้หาญและความบา้
คลัง่ท่ีไม่กลวัตายแต่ตอนน้ี … 

ทุกคนอา้ปากคา้งตาโตจอ้งมองดว้ยความสยดสยองเม่ือ หวงัเสียน 
ควา้ขวดเหลา้และฟาดไปท่ี ไป๋ซ่ิวหมิง 

ความแขง็แกร่งของเขาแขง็แกร่งมากจนไม่มีใครสามารถหลบการ
โจมตีไดเ้วน้แต่พวกเขาจะเป็นผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูร้ะดบัเจด็และ
ไม่ตอ้งพดูถึงมนัเป็นการโจมตีอยา่งกะทนัหนั 

ไป๋ซ่ิวหมิง คนรุ่นใหม่ของ ตระกลู ไป๋ไม่ไดเ้ก่งไปกวา่ ซู จิง จาก
สายตาเขาน่าจะดอ้ยกวา่ดว้ยซํ้ า 

เพลง๊งง! 

เม่ือเห็นขวดฟาดมาท่ีเขาไป่ซ่ิวหมิงสามารถตอบสนองตาม
สญัชาตญาณของเขาไดเ้พียงเท่านั้น โดยการยกแขนข้ึนมาปิดป้องไว ้



“อา๊าาา!” ไป๋ซ่ิวหมิงส่งเสียงกรีดร้องอยา่งดงั แขนของเขาสัน่สะทา้น
ดว้ยความเจบ็ปวด 

“ตระกลูหวู,่ ตระกลู กง, ตระกลู ซ่ง, ตระกลู ไป๋? มนักแ็ค่นั้น พวก
แกใหญ่มาจากไหนกนัเชียว” 

หวงัเสียน พลิกโตะ๊ดว้ยมือของเขาและส่งลูกเตะไปท่ี หวูเ่ฉิน ทนัที 

ถา้จะสูก้นักเ็ขา้มาไม่ตอ้งพดูมาก! 

 



ตอนท่ี 54 พีใ่หญ่น่ะใจดเีกินไป 

ถา้จะสูก้เ็ขา้มาไม่ตอ้งพดูมาก! 

มาสูก้นั! 

หวงัเสียน มีหลกัการและขีดจาํกดัล่างของเขาเอง ท่ีผา่นมาตราบใดท่ี
ยงัมีใครกลา้มารังแกนอ้งสาวของเขา เขากไ็ม่สนวา่อีกฝ่ายจะเป็นใคร
ยิง่ใหญ่มาจากไหน เขาจะต่อสูก้บัมนัแบบถวายชีวติทนัที! 

ตลอดมาตั้งแต่โรงเรียนประถม มธัยมตน้และมธัยมปลายเขามีความ
เดด็เด่ียวและกลา้หาญมากกวา่เดก็ส่วนใหญ่เน่ืองจากเขานั้นเป็นเดก็
ท่ีไม่มีพอ่แม่คอยเล้ียงดู และตวัเขาเองคิดเสมอมาวา่เขาคือเกราะ
กาํบงัสุดทา้ยของนอ้งสาวเขา 

และเขารู้ลึก ๆ วา่ความแขง็แกร่งกวา่เท่านั้นท่ีจะหยดุคนอ่ืนจากการ
มารังแกเขาได ้

ดงันั้นตราบใดท่ียงัมีคนมารังแกนอ้งสาวของเขาในช่วงประถม
มธัยมตน้หรือมธัยมปลายเขาจะไม่สนใจอายขุองคนเหล่านั้นเลย เขา
จะยอมเส่ียงชีวติและต่อสูก้บัพวกมนัทนัที 

การทะเลาะกนัสองคร้ังใหญ่ในโรงเรียนมธัยมตน้ระหวา่งเขากบั
กลุ่มเดก็เกเร หลงัจากนั้นมาทาํใหไ้ม่มีใครกลา้มารังแกนอ้งสาวของ
เขาอีก 



การทะเลาะกนัอีกสามคร้ังในโรงเรียนมธัยมปลายทาํใหเ้ดก็นกัเรียน
ทุกโรงเรียนมธัยมในเขตนั้นไม่มีเดก็ผูช้ายคนไหนกลา้เขา้มาคุยไม่ดี
กบันอ้งสาวของเขา 

และการต่อสูน้อกบาร์ในคร้ังนั้นทาํใหพ้วกอนัธพาลทั้งหมดในเขต
ถนนเคาน์ต้ีจดจาํหนา้ตาของนอ้งสาวเขาในฐานะดอกไมต้อ้งหา้ม 
จนมีคาํพดูติดปากของนกัเลงประจาํถนนวา่ หากอยากฆ่าตวัตายให้
ไปรังแก หวงัเส่ียวหย ู

สาํหรับผูท่ี้กลา้รังแกคนท่ีเขาตอ้งการจะปกป้อง หวงัเสียน จะไม่เสีย
คาํพดูกบัพวกเขามากมาย เขาจะไม่พดูอะไรมากและจะต่อสูก้บัมนัผู ้
นั้นในทนัที 

ในอดีตเขานั้นอาศยัเพียงแค่อะดรีนาลีนและความบา้คลัง่ท่ีไม่กลวั
ตาย และคร้ังหน่ึงเขาเคยโดนรุมฟาดจนลม้ลง แต่เขาจบันกัเลงคนท่ี
ใกลต้วัท่ีสุดได ้เขายงัคงโดนรุมขณะท่ีอยูท่ี่พื้น แต่นกัเลงคนท่ีถูกเขา
จบัไดน้ั้นโดนเขากดัท่ีคอจนเหวอะหวะ ใบหูฉีกขาด จนตอ้งร้องขอ
ชีวติแต่หวงัเสียนยงัคงไม่ยอมปล่อย จนตาํรวจตอ้งมาแยกเขาออก 

แต่สาํหรับตอนน้ีเขาสามารถพึ่งพาความแขง็แกร่งส่วนตวัของเขาได้
อยา่งเตม็ท่ี ยิง่ไปกวา่นั้นไป๋ซ่ิวหมิงซ่ึงมีภูมิหลงัท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดใน
หอ้งกย็งัอ่อนแอกวา่ตระกลู ซู ซะอีก 



ดงันั้นเขาสามารถซอ้มคนพวกน้ีไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัอะไรมากนกั 

ผลัว๊ะ! 

“แก..แกกลา้ตีฉนัขนาดน้ี..เลย..!” 

ผลัว๊ะ!ตุบ๊บ!ตบับ! 

“อา๊กกก! … ขา!..ขาฉนัหกัขาหกั! … อยา่ตีฉนั..พอที!” 

“อา๊คค..ไอบ้า้.! หยดุซะที..! หยดุเถอะ!…หยดุเถอะครับบ..ได.้.
โปรด!” 

ตูมม! ตุบบ!ผลวัะ! 

หวงัเสียน ไม่ไดพ้ดูอะไรเขายงัคงโจมตีต่อไป เขาไม่ชอบท่ีจะพดู
ในขณะต่อสูเ้พราะมนัจะขดัขวางการกระทาํและอารมณ์ต่อเน่ือง
ของเขา 

ดงันั้นในเวลาไม่ถึง 10 วนิาทีชายหนุ่มทั้งสามคนกน็อนอยูบ่นพื้น
หอ้ง และบนตวัพวกเขามีเศษอาหารกระจดักระจายไปทัว่ปนกบัรอย
เลือดและรอยฟกชํ้า ขณะท่ีพวกเขานอนร้องครวญครางดว้ยความ
เจบ็ปวดอยูบ่นพื้น 

และส่ิงน้ียงัคงตอ้งนึกถึงความจริงท่ีวา่ หวงัเสียน ตอ้งคอยควบคุม
ความแขง็แกร่งของเขาเอาไว ้มิฉะนั้นพวกเขาทั้งสามคนคงจะตาย
ไปตั้งนานแลว้ 



“แก..แกกลา้ตีฉนัยงังั้นรึ! แกกลา้ตีฉนัดว้ยขวดอยา่งงั้นเหรอ !” 

ไป๋ซ่ิวหมิงจอ้งมองไปท่ีหวงัเสียนแต่ร่างกายของเขากย็งัสัน่เทาดว้ย
ความกลวัผสมกบัความโกรธ ใบหนา้ของเขาแสดงออกมาอยา่งน่า
เกลียดเม่ือเขายนืข้ึนมาดวงตาของเขาแดงกํ่า “ฉนัจะฆ่าแก..จะฆ่าแก!” 

“ฮึฮึ” หวงัเสียน มองไปท่ี ไป๋ซ่ิวหมิงและหวัเราะ “แค่นายยงังั้นเหรอ 
มนัไม่พอหรอก นายมนัยงัอ่อนแอเกินไป!” 

เม่ือหวงัเสียนพดูจบประโยคเขากเ็ห็นขวดไวน์ขาววางอยูข่า้งเทา้ เขา
กม้ตวัลงและหยบิมนัข้ึนมา 

“ตายซะ!” เม่ือเห็นหวงัเสียนกาํลงักม้หยบิขวดไวน์ ดวงตาของไป๋
ซ่ิวหมิงกก็ระตุกอยา่งรุนแรง เขาตะโกนเสียงดงัและยกขาข้ึนเตะไป
ท่ี หวงัเสียน อยา่งรุนแรง 

เพลง๊งง! 

กร๊อบบ! 

อยา่งไรกต็ามขวดไวน์ขาวถูกตีสวนเขา้กบัท่ีขาขวาของเขาท่ีเตะมา
อยา่งไร้ความปรานีทาํใหเ้ขาร้องลัน่ดว้ยความเจบ็ปวด 

“อา๊กกกก! ไป๋ซ่ิวหมิงลม้ลงกบัพื้นพลางนอนด้ินครํ่ าครวญดว้ยความ 
เจบ็ปวด 



ขาขวาหกังั้นรึ! 

หวงัเสียนไดย้นิเสียงกรีดร้องของไป๋ซ่ิวหมิง และท่ีขาของเขาหกันั้น
เป็นเพราะไป๋ซ่ิวหมิงนั้นเตะอยา่งออกมาอยา่งสุดแรง เขาไม่สามารถ
อดทนไดอี้กต่อไปเขาร้องครวญครางอยูอี่กครู่หน่ึงแลว้กส็ลบไป 

“หวงัเสียนนายกลา้ดียงัไง …นายกลา้ทาํร้ายพวกเขาไดย้งัไงนาย
อยากจะตายจริง ๆ อยา่งนั้นรึ…” ซูเหม่ยเอ๋อท่ียนือยูอี่กดา้นหน่ึงของ
หอ้งส่งเสียงร้องออกมาดว้ยความตกใจ 

หวงัเสียนมองไปท่ีเธออยา่งเยน็ชา 

“เส่ียวเสียน นาย! … นาย … นายหยดุก่อนเถอะ อยา่ทาํร้ายพวกนั้น
อีกต่อไปเลย พอเถอะมนัจบแลว้เส่ียวเสียน” 

กวน ชูชิง เห็น หวงัเสียน ซอ้มคนพวกนั้นไม่หยดุยิง่ไปกวา่นั้นเขายงั
หกัแขนและขาของพวกนั้น หวัใจของเธอเร่ิมเตน้แรงดว้ยความกงัวล 
ใบหนา้ของเธอเตม็ไปดว้ยนํ้าตา 

ปังง! 

“พี่ใหญ่!..พวกมนัอยูไ่หน ! ไอเ้ช่ียตวัไหนท่ีมนักลา้มาหาเร่ืองพีใ่หญ่
ของฉนักนัวะ” 



ในขณะนั้นประตูหอ้งถูกเปิดออกอยา่งแรง มีเสียงดงัข้ึนมาก่อนท่ีตวั
จะมาถึง เม่ือ ซู จิง มาถึงเขาเห็นหอ้งจดัเล้ียงเละเทะยุง่เหยงิและชาย
หนุ่มทั้งส่ีคนนอนอยูบ่นพื้นเขาจึงหนัไปมองท่ีหวงัเสียนและถามวา่ 
“พี่ใหญ่พีไ่ม่เป็นอะไรใช่ไหม” 

“ฉนัสบายดี ฉนัดูเหมือนคนไดรั้บบาดเจบ็หรือเปล่าละ” หวงัเสียน 
หวัเราะ 

“นัน่เป็นความจริงพี่ใหญ่แขง็แกร่งเป็นอยา่งมาก”ซู จิง หวัเราะเบา ๆ 
เขาหนัไปใหค้วามสนใจชายหนุ่มทั้งส่ีคนท่ีนอนอยูบ่นพื้น เขาสบถ
ด่าออกมาเสียงดงั 

“ไอบ้า้พวกน้ีมนัช่างกลา้ทา้ทายพี่ใหญ่ของฉนัไดย้งัไง” 

ขณะท่ีเขาพดูเขาเดินตรงเขา้ไป และจบัคนพวกนั้นลากโยนออกมา
กองรวมกนัไว ้

“ขอโทษนะท่ีทาํใหน้ายตอ้งยุง่ยาก” หวงัเสียนเห็นสภาพหอ้งท่ีเละเทะ
และยุง่เหยงิเขาจึงพดูขอโทษ 

“ไม่เลยพี่ใหญ่ ไม่เลย” ซู จิง รีบส่ายหวัอยา่งรวดเร็ว เขามองไปท่ี
ชายหนุ่มทั้งส่ีคนท่ีอยูบ่นพื้นและพดูออกมาวา่ “หมอน่ีมาจากตระกลู 
ไป๋ และน่ีตอ้งเป็น กง หลิวหยุน่ จาก ตระกลู กง ใหต้ายเถอะพวกมนั



ช่างกลา้หาเร่ืองในรีสอร์ทแห่งน้ีคงตอ้งอยากตายมาก พี่ใหญ่พี่น่ะใจ
ดีกบัพวกมนัมากเกินไป”ในขณะท่ี ซู จิง พดูจบประโยคเขากก็ระทืบ
ไปท่ีแขนของชายหนุ่มทั้งส่ีคนนั้นภายใตส้ายตาท่ีตกตะลึงของ กวน 
ชูชิง และสาว ๆ คนอ่ืนอีก 3 คน 

กร๊อบ!กร๊อบ!กร๊อบ!กร๊อบ!เสียงของกระดูกแตกหกัดงัแพร่กระจาย
ไปทัว่ ซู จิง ไม่ไดล้ากคนพวกนั้นออกมาเพื่อช่วย แต่กลบัลากคนทั้ง
ส่ีออกมาเพื่อกระทืบซํ้ าและทาํใหแ้ขนของชายหนุ่มพวกนั้นหกั 

อา๊าา…! 

ความเจบ็ปวดท่ีรุนแรงทาํใหพ้วกเขาทั้งหมดต่ืนตวัข้ึนมา พวกเขากมุ
แขนของตวัเองไวด้ว้ยความเจบ็ปวด 

“ถุย้!.. น่ีเป็นเพียงบทเรียนเลก็นอ้ยสาํหรับพวกแก “ 

ซู จิง ถ่มนํ้าลายและหวัเราะออกมา เขานั้นไดเ้คยเห็นความแขง็แกร่ง
ของ หวงัเสียนมาแลว้ เพราะตอนนั้นเขาดนัไปยัว่ยหุวงัเสียนเขา้ จน
เขาเกือบจะตายจากการเตะเพียงคร้ังเดียวของหวงัเสียน หลงัจากนั้น
พอ่ของเขาบอกเขาวา่ถา้หวงัเสียนไม่ไดเ้ขา้ไปช่วยเขาไวเ้ขาคง
จะตอ้งพิการเป็นแน่ 

ดงันั้นเม่ือเขาเห็นวา่อาการบาดเจบ็ของชายหนุ่มทั้งส่ีไม่ไดร้้ายแรง
อะไรมากมายขนาดนั้นเขาจึงจดัการชายหนุ่มพวกน้ีซํ้ าเพื่อเอาใจพี่



ใหญ่หวงัเสียน และแกป้มในใจของเขาท่ีพี่ใหญ่หวงัเสียนเบามือใจดี
กบัพวกมนัจนเกินไป ขนาดเขายงัเกือบตายแลว้เขาจะปล่อยพวกมนั
ใหบ้าดเจบ็นอ้ยกวา่น้ีไดย้งัไง 

“บอส ซู!” 

ในตอนนั้นเองเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัเจด็ถึงแปดคนของ 
ซมัเมอร์ ซนั รีสอร์ท ไดรี้บวิง่เขา้มา แต่เม่ือพวกเขาเห็น ซู จิง พวก
เขาจึงรีบทกัทายทนัที 

“เรียกรถพยาบาลแลว้ส่งพวกมนัออกไป!” ซู จิง สัง่อยา่งเยน็ชา 

“ครับ บอส ซู” หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัพยกัหนา้รับ 

“แลว้พวกเธอทั้งส่ีคนกอ็อกไปจากท่ีน่ีดว้ย” 

ซู่เหม่ยเอ๋อและเดก็สาวอีกสองคนตกตะลึงและมองไปท่ีซู่จิงดว้ย
ความหวาดกลวั 

กวน ชูชิง เองกต็กใจเลก็นอ้ยเธอทาํตวัหดลงและแอบซ่อนอยูข่า้ง
หลงั หวงัเสียน ดว้ยความกลวั 

“เธอคนน่ีเป็นเพื่อนฉนัเอง!” หวงัเสียน โอบไหล่ของ กวน ชูชิง ไว้
เบา ๆ และพดูกบั ซู จิง 



ซู จิง ตกใจทนัที เม่ือเขาเห็นการกระทาํและคาํพดูของ หวงัเสียน เขา
รีบพดูกบั กวน ชูชิง ทนัที “ผมขอโทษทีครับพี่สะใภม้นัเป็นความ
เขา้ใจผดิ .. ผมเขา้ใจผดิ!” 

กวน ชูชิง รู้สึกโล่งอกข้ึนมาเลก็นอ้ยในตอนน้ี 

“พี่ใหญ่ดูเหมือนวา่พี่จะยงัไม่ไดท้านอาหารกลางวนัเลย เด๋ียวผม
บอกคุณปู่ใหท้ราบแลว้เรามาทานอาหารกลางวนัดว้ยกนันะครับ” ซู 
จิง ถามพร้อมดว้ยรอยยิม้จาง ๆหวงัเสียน ลงัเลอยูพ่กัหน่ึงและมอง
ไปท่ี กวน ชูชิง “คุณทานขา้วหรือยงัล่ะอยากทานอาหารกลางวนักบั
พวกเราไหม” 

กวน ชูชิง พยกัหนา้อยา่งเบา ๆ แต่กย็งักงัวลและพดูเสริมข้ึนมา “เส่ียว
เสียน! คนท่ีนายทุบตีพวกเขามีเบ้ืองหลงัท่ีแขง็แกร่งมากพวกเขา…” 

“วางใจเถอะมนัจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้น” หวงัเสียน ส่ายหวัและ
มองไปท่ี กวน ชูชิง พร้อมกบัยิม้ “ถา้คุณพบปัญหาอะไรในอนาคต
ใหบ้อกผมทนัทีและถา้ใครมารังแกคุณผมจะจดัการมนัใหคุ้ณเอง!” 

กวน ชูชิง มองไปท่ี หวงัเสียน จบัขอบชายเส้ือของเธอเองและตอบ
อยา่งเขินอายวา่ “ขอบคุณนะ เส่ียวเสียน” 

“ฮึฮึ” หวงัเสียนจอ้งมองเธอและยิม้ “นัน่ … คุณหมายถึงส่ิงท่ีคุณพดู
เม่ือคืนดว้ยหรือเปล่า?” 



“อะ๊! …นาย..นายจะมาพดูตรงน้ีไม่ไดน้ะ!” 

“ฮ่า ๆ ๆ !” เม่ือ หวงัเสียน เห็นปฏิกิริยาเขินอายของ กวน ชูชิง เขารู้
แลว้วา่เขาตกหลุมรักผูห้ญิงคนน้ีซะแลว้ เพราะเม่ือเขาเห็นเธอถูก
รังแกและปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เขารู้สึกโกรธมาก เขาตอ้งการ
ต่อสูแ้ละปกป้องเธอและในตอนน้ีเขาย ํ้าเตือนกบัตวัเองวา่คนท่ีเขา
ตอ้งการปกป้องนั้นเพิ่มข้ึนมาอีกหน่ึงคนแลว้ 

“พี่ใหญ่หวงัเสียนเราไปท่ีหอ้งรับรองส่วนตวักนัเถอะ ปู่ของผมและ
ผูเ้ฒ่าฉินเองกจ็ะไปท่ีนัน่เหมือนกนัเราไปรอท่ีหอ้งรับรองส่วนตวั
กนัก่อนเถอะ!” ซู จิง กล่าว 

“โอเค ไปกนัเลย!” 

หวงัเสียนพยกัหนา้และพดูกบักวนชูชิงท่ีอยูข่า้ง ๆ เขา”ไปกนัเถอะ
เด๋ียวเราจะไปทานอาหารกลางวนักบัเพื่อนของผม” 

“อืม!” กวน ชูชิง พยกัหนา้รับ เธอมองไปท่ีชายหนุ่มทั้งส่ีท่ีนอนร้อง
ครวญครางดว้ยความปวดร้าว 

ก่อนหนา้น้ีไม่นาน หวูเ่ฉิน ยงัมองเธออยา่งหยิง่ผยองและบอกเธอวา่
เธอจะตอ้งเป็นภรรยาของเขาในอนาคตและเธอจะตอ้งเช่ือฟังทุกส่ิง
ท่ีเขาพดู 



และชายหนุ่มอีกสองสามคนเพ่ือนของเขา ต่างมองมาท่ีเธออยา่งดูถูก
และลอ้เลียนเธอเก่ียวกบัการลม้ละลายของครอบครัวเธอจนตอ้งขาย
ลูกสาวกินและวา่กล่าวเธอวา่ไม่ควรจะวางตวัใหม้นัสูงเกินไปควร
เจียมตวัและทาํตวัใหต้ ํ่าตามสถานะของเธอ 

แต่ในขณะน้ีพวกเขาทั้งหมดนอนกองกนัอยูบ่นพื้นต่อหนา้เธอ 

 



ตอนท่ี 55 ผลึกธาตุอัคค ี

“โอว้..ฉนัไดย้นิมาวา่นอ้งชายหวงัเสียนสัง่สอนเดก็นอ้ยกลุ่มหน่ึง
ท่ีมารังแกเพื่อนของคุณอยา่งนั้นรึ” 

หวงัเสียน และ กวน ชูชิง กาํลงันัง่คุยกนัอยูท่ี่โตะ๊ในหอ้งรับรอง
พเิศษ ผูอ้าวโุส ซู และ ผูอ้าวโุส ฉิน กเ็ดินเขา้มาและทกัทายเขา 
ดา้นหลงัของพวกเขาท่ีเดินตามเขา้มาคือ ซู เจ่ียหวั และลูกชายของ ผู ้
อาวโุส ฉิน ท่ีอุม้ลูกชายของเขาเขา้มาดว้ย 

ผูอ้าวโุส ซู พดูพร้อมกบัยิม้ขณะท่ีเขากวาดสายตามองไปท่ี กวน ชู
ชิง 

“ใช่แลว้ล่ะครับ พวกนั้นทั้ง 4 คนเขาอวดดีอยา่งมากเลยล่ะ พวกเขา
บอกวา่พวกเขามาจากตระกลูกง,ซ่ง,ไป๋และหวู ่พวกเขายงัขู่ผมวา่จะ
โยนศพผมลงทะเลทาํใหผ้มตกใจกลวั มือไมแ้ขง็ไปหมด เลยพลั้งมือ
ทาํอะไรไปโดยไม่รู้ตวัดว้ยความตกใจไปนิดหน่อย” หวงัเสียนพดู
ดว้ยรอยยิม้ 

“เดก็รุ่นหลงัเหล่านั้นถูกตามใจจนเสียคน … เป็นเร่ืองดีท่ีนอ้งชาย
หวงัเสียนไดส้อนบทเรียนใหพ้วกเขาแทนคนในตระกลูของพวก
เขา” ผูอ้าวโุส ซู กล่าวอยา่งไม่สนใจตระกลูของเดก็พวกนั้นซกั
เท่าไหร่ 



“ผมแค่ไม่อยากใหค้นพวกนั้นมายุง่กบัผมเท่านั้นเอง แต่พวกเขาลํ้า
เสน้มากเกินไป” หวงัเสียน หวัเราะเบา ๆ  

“นอ้งชายหวงัเสียน น่ีช่างยอดเยีย่มจริง ๆ !” ผูเ้ฒ่าฉินกล่าวดว้ยความ
อิจฉาเลก็นอ้ย 

“ฮ่า ๆ เรามานัง่คุยกนัเถอะ” ผูอ้าวโุส ซู หวัเราะ” นอ้งชายหวงัเสียน 
คุณจะไม่แนะนาํเพื่อนสนิทของคุณหน่อยหรือ?” 

หวงัเสียน ยิม้และมองไปท่ี กวน ชูชิง “น่ีคือเพื่อนท่ีมหาลยัของผม 
กวน ชูชิง ครับ” 

จากนั้นเขากห็นัไปหา กวน ชูชิง และพดูแนะนาํเธอกบัพวกเขา “น่ี
คือผูอ้าวโุส ฉิน และผูอ้าวโุส ซู!” 

“สวสัดีค่ะผูอ้าวโุส ฉิน และผูอ้าวโุส ซู!” กวน ชูชิง รีบโคง้ตวัลง
และทกัทายพวกเขาอยา่งมีมารยาท ในขณะท่ีเธอรู้สึกประหลาดใจ
มากเม่ือเห็น หวงัเสียน กาํลงัสนทนากบัผูอ้าวโุสท่ีดูไม่ธรรมดาทั้ง
สองคน 

“อืม… เธอเป็นคนสวยมากเลยนะ” ผูเ้ฒ่าฉินยิม้ 

“กวน ชูชิง คุณรู้จกั กวน ชิเฉิง ไหม” ชายวยักลางคนท่ีอุม้วา่วนอ้ย
ถามข้ึนอยา่งกะทนัหนั 



“เขาเป็นพอ่ของฉนัเองค่ะ”  

“ฉนัไดย้นิเร่ืองเก่ียวกบัเขามาบา้งเหมือนกนั” ชายวยักลางคนยิม้ให ้

“หืม?” ผูเ้ฒ่าฉินมองไปท่ีลูกชายของเขาดว้ยเคร่ืองหมายคาํถามบน
ใบหนา้ของเขา 

“พอ่เราจะคุยกนัหลงัจากทานอาหารแลว้!” ชายวยักลางคนยิม้และ
กล่าวออกมา 

“ตกลง” ผูอ้าวโุส ฉิน ไม่ไดถ้ามอะไรต่อใหม้ากความ และยงัคง
พดูคุยสนทนากบั หวงัเสียน และ ผูอ้าวโุส ซู ต่ออยา่งถูกคอ 

อาหารกลางวนัใชเ้วลากวา่หน่ึงชัว่โมง หวงัเสียน และ กวน ชูชิง 
ออกจากหอ้งรับรองพิเศษหลงัจากท่ีสญัญากบัผูเ้ฒ่า ฉิน วา่จะเขา้
ร่วมงานเล้ียงอาหารคํ่าในคืนน้ี 

“พอ่” เขามองไปท่ีดา้นหลงัของ กวน ชูชิง แลว้ชายวยักลางคนก็
ขมวดค้ิวเลก็นอ้ยและพดูต่อ “พอ่ของเดก็สาวท่ีช่ือ กวน ชูชิง นั้น
ตอนน้ีเขาลม้ละลาย” 

“ฮืม..เกิดอะไรข้ึนยงังั้นเหรอ?” ผูเ้ฒ่าฉินถามข้ึนพร้อมกบัเลิกค้ิวข้ึน 
เลก็นอ้ย 



“กวน ชิเฉิง นั้นเขาทาํธุรกิจเก่ียวกบัอุปกรณ์ทางการแพทย ์และในปี
น้ีบริษทัคู่คา้ซ่ึงเป็นผูข้ายส่งอุปกรณ์ทางการแพทยข์องเขาประสบ
ปัญหาและทาํใหเ้ขาพลอยตอ้งตกอยูใ่นนํ้าร้อน ไปพร้อม ๆ กนั ใน
ท่ีสุดเขากล็ม้ละลายเพราะเหตุน้ีพอ่ของเธอ เคยมาหาผมเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ เม่ือไม่นานมาน้ี แต่ผมกป็ฏิเสธเขาไป “ชายวยักลางคน
กล่าวออกมา 

“จริง ๆ งั้นเหรอ?” ผูเ้ฒ่าฉินครุ่นคิดครู่หน่ึงแลว้กล่าวออกมา  

“งั้นกเ็ชิญ กวน ชิเฉิง ไปงานเล้ียงคืนน้ีดว้ย” 

“ไดค้รับพอ่” ชายวยักลางคนพยกัหนา้และเขา้ใจเจตนาของผูเ้ป็นพอ่ 

กวน ชิเฉิง มีลูกสาวท่ีดีจริง ๆ  

ชายวยักลางคนครุ่นคิดกบัตวัเอง 

“คืนน้ีพวกเราสามคนจะขอไปรบกวนผูเ้ฒ่าฉิน ดว้ยนะ” ผูอ้าวโุส ซู 
มีรอยยิม้บนใบหนา้ของเขา 

คนในตระกลูของเขา มีเพียงสามคนเท่านั้นท่ีสนใจและมีความสามารถ
มากพอท่ีจะฝึกฝนศิลปะการต่อสู ้ได ้

โชคดีท่ีลูกชายและหลานชายของเขาไม่ทาํใหเ้ขาผดิหวงั พวกเขามี
ความสามารถและพรสวรรคพ์ิเศษในดา้นการฝึกฝนศิลปะการต่อสู ้



ดงันั้นพวกเขาจึงควรจะสามารถสร้างช่ือใน เมืองเจียงเฉิง ไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

เม่ือไม่นานมาน้ีมีผูค้นบางส่วนตั้งใจและพร้อมจะมาสร้างปัญหา
ใหก้บัคนในตระกลูของเขา ในตอนท่ีเขาไดรั้บบาดเจบ็ แต่คราวน้ี
เขาจะประกาศการกลบัมาของตระกลู ซู พร้อมกบัเปิดตวัลูกชายและ
หลานชายของเขา วา่พวกเขาตระกลู ซู จะยงัคงอยูอ่ยา่งแขง็แกร่ง
และจะยิง่แขง็แกร่งข้ึนกวา่เดิมมากข้ึนไปอีก… 

….. 

“อืม..พวกเราจะไปท่ีไหนกนัต่อดี?” 

หลงัจากออกมาจากหอ้งรับรอง หวงัเสียน มองและถาม กวน ชูชิง ท่ี
ยนือยูข่า้ง ๆ เขา 

“ไม่รู้…” กวน ชูชิง ส่ายหวัและจอ้งมองมาท่ีเขาเช่นกนั 

หวงัเสียน มองไปท่ี กวน ชูชิง เม่ือพวกเขาจอ้งมองตาของกนัและกนั 
กวน ชูชิง กห็นัหนา้หนีดว้ยใบหนา้ท่ีแดงข้ึนเลก็นอ้ย 

“เส่ียวเสียนพวกเขาจะโอเคไหมหลงัจากท่ีโดนนายซอ้มซะขนาด
นั้นน่ะ?” 



“ไม่ตอ้งกงัวลไปหรอกน่า เม่ือก้ีคุณไม่ไดพ้บกบั ผูอ้าวโุส ซู หรอก
หรือ ท่ีน่ีนั้นเป็นทรัพยสิ์นของตระกลู ซู และชายหนุ่มพวกนั้นเป็น
แค่เดก็รุ่นหลงัของคนในตระกลู พวกเขาไม่กลา้ท่ีจะย ัว่ยคุนตระกลู 
ซู อยา่งแน่นอนนอกจากน้ีคนท่ีหกัแขนของชายหนุ่มพวกนั้น กเ็ป็น
ทายาทสายตรงหลานชายของ ผูอ้าวโุส ซู เชียวนะ “ 

หวงัเสียน กล่าวอยา่งมัน่ใจ” คุณไม่สามารถจะมาดูถูกผมไดน้ะ ผม
รู้จกัคนท่ีมีอิทธิพล ถึงสองตระกลู แต่ถึงผมไม่มีใครสนบัสนุนผมก็
ไม่กลวัพวกเขาหรอก ถึงแมว้า่ผมจะอยูต่วัคนเดียวกต็ามที” 

กวน ชูชิง ตกตะลึงเธอมองไปท่ี หวงัเสียน อยา่งเหม่อลอย เขาทาํให้
เธอประหลาดใจมากจนเกินไป จนทาํใหเ้ธอค่อนขา้งท่ีจะสบัสนใน
ตวัตนของเขา 

แต่ในไม่ชา้ กวน ชูชิง กย็ิม้และกล่าวข้ึนมาวา่ “ขอ้ตกลงเม่ือวานน้ียงั
สามารถใชไ้ดอ้ยู”่ 

หวงัเสียน ยิม้และหร่ีตามองไปท่ี กวน ชูชิง “คุณตกลงแลว้นะ” 

“ใช่..ฉนัพดูไปแลว้” (≧∇≦) 

หวงัเสียนยนือยูบ่นพื้นสนามหญา้ในขณะท่ีเขาจอ้งมองหญิงสาว
ตรงหนา้เขาอยา่งเงียบ ๆ  



เธอสูงเกือบ 1.7 เมตร ผมดาํยาวลงมาถึงกลางหลงั ผมตรงยาวของ
เธอนั้นมองดูแลว้เหมาะสมกบัฉายา นางฟ้าผูใ้จดีของเธอเป็นอยา่ง
ยิง่ 

การแต่งตวัในแบบท่ีเรียบง่ายสีขาวและสีดาํสลบักนัทาํใหเ้ธอดูมี
เสน่ห์น่าดึงดูดใจเป็นอยา่งมาก 

เม่ือเธอรู้สึกวา่หวงัเสียนจอ้งมองมาท่ีเธอกวนชูชิงยิม้อยา่งอาย ๆ 
และหวัเราะข้ึนมาเบา ๆ เธอแกลง้หมุนตวัเพื่อหลบสายตาของเขา
พร้อมกบัพดูข้ึนมา “เรากลบัไปท่ีร้านอาหารกนัเถอะฉนัตอ้งทาํงาน
เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งโดนเจา้นายใจร้ายหกัเงินเดือน” 

“แน่นอนวา่เจา้นายใจร้ายคนน้ีจะไปส่งคุณเอง” 

หวงัเสียนหวัเราะและหยอกลอ้เธอขณะท่ีเดินออกไป พวกเขามาถึง
ทางเขา้ท่ีหวงัเสียนจอดรถเอาไว ้และพวกเขากข่ี็รถมอเตอร์ไซค ์ฮาร์
เล่ย ์กลบัไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงพร้อมกนั 

กวน ชูชิง กอดท่ีเอวของ หวงัเสียน อยา่งใกลชิ้ดพร้อมดว้ยใบหนา้ท่ี
ยิม้แยม้ เธอแอบสูดดมกล่ินหอมจากร่างกายของเขาและค่อย ๆ เอน
ตวัเอาใบหนา้แนบลงบนแผน่หลงัของเขาเบา ๆ  

…….. 



“สวสัดีครับ บอส!” 

ผูจ้ดัการ หวาง ทกัทายพวกเขาทนัทีท่ีเห็น หวงัเสียน และ กวน ชูชิง 
เดินเขา้มาในร้านอาหาร 

หวงัเสียน พยกัหนา้และกลบัไปท่ีหอ้งทาํงานพร้อมกบั กวน ชูชิง 

ผูจ้ดัการ หวาง กรู้็งานเป็นอยา่งดีเขาจึงเดินออกจากสาํนกังานไป 

“ฉนัจะเช็คขอ้มูลเก่าและเร่ิมการปรับแกเ้พื่อใหเ้ขา้กบัขอ้มูลใหม่
ของร้าน” กวน ชูชิง นัง่ลงและวเิคราะห์ขอ้มูลของเธอต่อไปหลงัจาก
ท่ีพดูจบประโยคของเธอ 

หวงัเสียน พยกัหนา้รับทราบและกลบัไปท่ี ท่ีนัง่ของเขา เขาลว้งเอา
กอ้นคลา้ยผลึกท่ีมีขนาดประมาณหวัแม่มือออกมาจากกระเป๋าเส้ือ
ของเขา 

มนัเป็นผลึกใสสีแดงมนัวาวซ่ึงเติบโตข้ึนในไตของ วา่วนอ้ย 

ผลึกอคัคี : ระดบัหก 

พลงังานมงักรท่ีสกดัได ้: 48,338  

พลงัพิเศษ : เพลิงโลกนัต ์

หวงัเสียนเล่นกบัผลึกสีแดงประหลาด ในมือของเขาขณะท่ีเขาจมลง
ไปในความคิดของของเขา 



ผลึกอคัคี ลูกน้ีกาํลงัเติบโตอยูใ่นร่างกายของ วา่วนอ้ย เม่ือมนัแผ่
ความร้อนออกมา ร่างกายของเขาจะถูกมนัแผดเผา และเม่ือเวลาผา่น
ไปอุณหภูมิกจ็ะสูงข้ึนเร่ือย ๆ และในท่ีสุด วา่วนอ้ย กจ็ะถูกแผดเผา
จนตาย 

เพื่อท่ีจะหยดุย ั้งพลงังานความร้อนท่ีไม่ทราบสาเหตุคนตระกลู ฉิน 
ไดข้อความช่วยเหลือจากบรรดาผูฝึ้กยทุธพวกเขาใชพ้ลงัภายในเพื่อ
หยดุย ั้งและปราบปรามมนั 

อยา่งไรกต็ามส่ิงท่ี ผูอ้าวโุส ฉิน ไม่รู้กคื็อพลงัภายในไม่ไดไ้ปยบัย ั้ง
มนัไวแ้ต่กลบัไปหล่อเล้ียงและกระตุน้ววิฒันาการของมนัแทนมนัจึง
หยดุชัว่คราวหลงัจากท่ีไดรั้บพลงัภายในเพื่อกลัน่กรองไปใชใ้นการ
เจริญเติบโตของมนั 

ดงันั้น ผูอ้าวโุส ฉิน จึงตอ้งมองหานกัรบระดบัสองเพือ่ปราบปราม
มนัในตอนแรก ต่อจากนั้นเขาสงัเกตวา่พลงังานภายในของนกัรบ
ระดบัสองไม่เพียงพอ จากนั้นเขากไ็ปยงัระดบัสามส่ีหา้และหก ใน
ท่ีสุดเขากไ็ดพ้บ ผูอ้าวโุส ซู ซ่ึงเป็นผูฝึ้กฝนการต่อสูร้ะดบัเจด็ใน
ปัจจุบนั 

ผลึกอคัคีโลกนัตน้ี์ ไดรั้บการพฒันาจนเป็นระดบัหกโดยใชพ้ลงังาน
ภายในจากเหล่าผูฝึ้กยทุธทั้งหลาย 



เม่ือตระกลูฉินไม่สามารถหาผูฝึ้กยทุธขั้นสูงมาปราบปรามมนัไดอี้ก
ต่อไป วา่วนอ้ยจะกลายเป็นเถา้ถ่านทนัทีเม่ือถึงรอบการแผค่วาม
ร้อนคร้ังต่อไปของมนั 

โชคดีท่ีพวกเขาไดพ้บกบัหวงัเสียน 

“ฉนัสามารถเพิ่ม พลงังานมงักร ไดม้ากกวา่ 40,000 แตม้ แต่มนั
น่าจะมีประโยชน์มากกวา่ ถา้ฉนัสามารถปรับแต่งเป็นแกว้ผลึก
มงักรได”้ 

หวงัเสียน ไม่ไดก้ลืนกินมนัเขา้ไปเพราะเขาตอ้งการสร้างมนัใหเ้ป็น
อาวธุพิเศษข้ึนมา 

โดยพื้นฐานแลว้ มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้าวธุเน่ืองจาก
ร่างกายของพวกมงักรนั้นเป็นอาวธุท่ีทรงพลงัและน่ากลวัท่ีสุดอยู่
แลว้ 

แต่อยา่งไรกต็ามมีเทคนิคการปรับแต่งอาวธุของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิใน
ระบบการฝึกฝนของราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิสาํหรับทาํแกว้ผลึกมงักร 

 



ตอนท่ี 56 งานเลีย้งระดบัสูง 

แกว้ผลึกมงักรเป็นอาวธุเฉพาะของเผา่พนัธ์ุมงักร ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติั
ธาตุของพวกเขา พลงังานของมงักรแต่ละตวัจะแตกต่างกนัออกไป 

คุณสมบติัของแกว้ผลึกมงักรอคัคีสามารถแผดเผาทอ้งฟ้าและเผาผลาญ
นํ้าทะเลใหแ้หง้เหือดได ้ 

ในขณะท่ีคุณสมบติัแกว้ผลึกมงักรเหมนัตส์ามารถเปล่ียนโลกใหเ้ป็น
โลกนํ้าแขง็ไดเ้ลย 

แกว้ผลึกมงักรท่ีแขง็แกร่งและมีพลงัเพียงพอนั้นสามารถท่ีจะเปล่ียน 
แปลงโลกทั้งใบไดใ้นการโจมตีเพียงคร้ังเดียว 

หวงัเสียนมองไปท่ีผลึกอคัคีท่ีอยูใ่นมือของเขา เขาหยดเลือดมงักรสี
ทองหน่ึงหยด ก่อนท่ีจะถ่ายเทพลงังานมงักรเขา้ไปในผลึกอคัคี ใน
ไม่ชา้เขากรู้็สึกถึงการเช่ือมต่อระหวา่งกนั 

หวงัเสียน ยิม้ออกมาจาง ๆ ดว้ยการปรับเปล่ียนมนัโดยใชเ้ลือดมงักร
และพลงังานมงักร ผลึกอคัคีเร่ิมเปล่งประกายมีสีสนัของตวัเองและ
มีความเปล่ียนแปลงสภาพของมนัเกิดข้ึน 

มนัเร่ิมเปล่ียนกลายเป็นแกว้ผลึกมงักรไปอยา่งชา้ ๆ  



แสงสีแดงเขม้เปล่งอุณหภูมิร้อนแรงแผดเผาออกมา ตอนน้ีมนัสามารถ
เผาผลาญมนุษยธ์รรมดาใหก้ลายเป็นเถา้ถ่านไดภ้ายในพริบตา 

เม่ือหวงัเสียนส่งความคิดออกไปแกว้ผลึกมงักรค่อย ๆ ลอยข้ึนกลาง
อากาศ ส่ิงท่ี หวงัเสียน ตอ้งทาํทั้งหมดคือสัง่มนัดว้ยความคิดและ
แกว้ผลึกมงักรจะเร่ิมเคล่ือนไหวตามอยา่งรวดเร็ว 

“เยีย่มมาก ดว้ยการถ่ายทอดและเสริมดว้ยพลงังานมงักรมนัจะค่อย ๆ 
แขง็แกร่งเพิ่มข้ึนอยา่งเร่ือย ๆ ในอนาคตมนัคงจะเป็นสุดยอดแกว้
ผลึกมงักรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในจกัรวาล วะ่..ฮ่าฮ่าฮ่า !” 

หวงัเสียนรู้สึกต่ืนเตน้ดีใจเป็นอยา่งมากแมว้า่ในขณะน้ีมนัยงัเป็นแค่
แกว้ผลึกมงักรในขั้นเร่ิมตน้ แต่ความแขง็แกร่งของแกว้ผลึกมงักรน้ี
กน่็ากลวัเป็นอยา่งมาก 

อุณหภูมิความร้อนอาจจะสูงถึง 3,000-4,000 องศา 

ผูช้ายธรรมดาคนหน่ึงจะกลายเป็นข้ีเถา้ทนัทีเม่ือสมัผสักบัแกว้ผลึก
มงักรเพลิงโลกนัต ์ในตอนน้ีแมแ้ต่ร่างกายของฉนักไ็ม่สามารถ
ต่อตา้นมนัไดน้านมากนกั ต่อใหเ้ป็นผูฝึ้กยทุธท่ีเป็นระดบันกัรบขั้น
ท่ีเจด็กย็งัไม่สามารถท่ีจะแตะตอ้งมนัไดเ้ลย! 

หวงัเสียน ใชค้วามคิดกบัตวัเอง และดว้ยความคิดของเขาท่ีเปล่ียนไป
อีกคร้ังแกว้ผลึกมงักรเพลิงโลกนัตก์ห็ายเขา้ไปอยูใ่นตวัของเขาในทนัที 



“ยอดเยีย่มมาก” 

ความต่ืนเตน้นั้นฉายชดัอยูบ่นใบหนา้ของหวงัเสียน เม่ือเขาเห็นวา่ 
กวน ชูชิง ยงัคงอ่านขอ้มูลและทาํงานอยูเ่ขาจึงเปิดคอมพวิเตอร์และ
เร่ิมเล่นเกมส์แกเ้บ่ือ… 

“เส่ียวเสียนฉนัจะกลบับา้นแลว้นะ” ในตอนน้ีเวลาหา้โมงเยน็แลว้ 
กวน ชูชิง พดูกบั หวงัเสียน ท่ีกาํลงันัง่เล่นเกมส์อยูห่นา้คอมพิวเตอร์ 

“คุณจะกลบัตอนน้ีเลยใช่ไหมเด๋ียวผมจะไปส่งนะ” หวงัเสียนถอดหู
ฟังของเขาและหนัมาพดูกบัเธอ 

“ไม่เป็นไร ฉนัยงัไม่อยากอธิบายกบัพอ่ตอนน้ี” กวน ชูชิง ส่ายหวั 

“โทรหาผมนะถา้หากมีอะไรเกิดข้ึน” หวงัเสียนพดูกบัเธอ 

“อืม..ไดสิ้” กวน ชูชิง ยิม้และพยกัหนา้ก่อนท่ีจะออกไป 

……. 

“ตอนน้ีหา้โมงกวา่ ๆ แลว้ฉนัควรจะไปก่อนเวลาน่าจะไปถึงตอน 1 
ทุ่ม” 

หวงัเสียนมองไปท่ีนาฬิกา จะมีงานเล้ียงในคืนน้ีท่ีจดัโดย ผูอ้าวโุส 
ฉิน ท่ีโรงแรมระดบัหา้ดาวของ ผูอ้าวโุส ซู ในคืนน้ีและเขาควรท่ีจะ
แวะไปดูซกัหน่อย 



เม่ือ กวน ชูชิง กลบัไปถึงท่ีบา้นพอ่และแม่ของเธอขอใหเ้ธอเปล่ียน 
เป็นชุดราตรีและตามพวกเขาไปงานเล้ียงดว้ยความต่ืนเตน้ 

กวน ชูชิง รู้สึกประหลาดใจเลก็นอ้ยกบัพฤติกรรมของพอ่และแม่
ของเธอ 

“รีบหน่อย ตระกลู ฉิน จะจดังานเล้ียงท่ีโรงแรม ซมัเมอร์ ซนัอินเตอร์
เนชัน่แนล ในคืนน้ีและพวกเขาเชิญพวกเราดว้ย!” พอ่ของเธอพดู
อยา่งกระตือรือร้น 

เม่ือพิจารณาถึงสถานะของครอบครัวของเธอในขณะน้ีพวกเขาไม่มี
คุณสมบติัพอท่ีจะเขา้ร่วมงานเล้ียงท่ีจดัโดยตระกลูฉิน อยา่งไรกต็าม
พวกเขากลบัไดรั้บคาํเชิญใหไ้ปร่วมงาน ทาํใหพ้อ่ของ กวน ชูชิง 
ต่ืนเตน้ดีใจและประหลาดใจไปพร้อม ๆ กนั! 

ถา้พอ่ของ กวน ชูชิง สามารถทาํความรู้จกักบัเพื่อนใหม่ ๆ ในงาน
เล้ียงหรือสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บั ตระกลู ฉิน ไดก้จ็ะ
เป็นเร่ืองง่ายสาํหรับเขาท่ีจะสามารถกลบัมาฟ้ืนตวัได ้

กวน ชูชิง เองกต็กใจกบัส่ิงท่ีเธอไดย้นิมาจากพอ่ของเธอ ตระกลู
ฉิน? โรงแรมซมัเมอร์ซนัอินเตอร์เนชัน่แนล? 

ส่ิงน้ีทาํใหเ้ธอหวนนึกถึงการทานม้ือเท่ียงกบั ผูอ้าวโุส ฉิน และ ผู ้
อาวโุส ซู ท่ี ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ท ในช่วงบ่ายท่ีผา่นมา 



อยา่งไรกต็ามเธอไม่ไดคิ้ดมากเกินไปและไม่คิดวา่เร่ืองทั้งสองเร่ืองน้ี
มนัจะเก่ียวขอ้งกนั เธอเปล่ียนเส้ือผา้เป็นชุดราตรีและครอบครัวของ
เธอกมุ่็งหนา้ไปท่ี โรงแรมซมัเมอร์ซนัอินเตอร์เนชัน่แนล พร้อมกนั 

โรงแรมซมัเมอร์ซนัอินเตอร์เนชัน่แนล เป็นโรงแรมในเครือของ
ตระกลู ซู แห่งเมืองเจียงเฉิง เม่ือมีคนพดูถึงตระกลู ซู วงสงัคมใน
ระดบัสูงมกัจะเรียกพวกเขาวา่ตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณ
ตระกลู ซู 

พวกเขาอยูใ่นอนัดบัท่ีหา้ในการจดัอนัดบัของ ตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะ
การต่อสูโ้บราณของเมืองเจียงเฉิง อยา่งไรกต็ามพวกเขาอาจจะได้
เล่ือนอนัดบัข้ึนหน่ึงหรือสองอนัดบั เน่ืองจากในขณะน้ี ผูอ้าวโุส ซู 
เหลียนเจ้ิน ผูน้าํของตระกลู ซู เพิ่งประสบความสาํเร็จในการบรรลุ
ระดบัขั้นข้ึนมาเป็นนกัรบขั้นท่ีเจด็ 

สาํหรับตระกลูฉินพวกเขาเป็นมหาอาํนาจทางการคา้ในเมืองเจียงเฉิง 
ทรัพยสิ์นและอสงัหาริมทรัพยข์องตระกลูนั้นมีอยา่งมากมายมหาศาล 
ตระกลูฉินนั้นกเ็ป็นอีกตระกลูหน่ึงซ่ึงมีประวติัความเป็นมาอยา่ง
ยาวนาน คนในตระกลูของพวกเขาส่วนมากลว้นเป็นคนท่ีมีอาํนาจ
ในรัฐบาล 



ทรัพยสิ์นของตระกลู ฉิน มีมากกวา่ 10,000 ลา้น ยิง่ไปกวา่นั้นเบ้ืองหลงั
ของตระกลูฉินนั้นแขง็แกร่งมาก 

ปัจจุบนัผูน้าํตระกลู ของตระกลูฉินนั้นมีสหายท่ีเคยร่วมรบมาดว้ยกนั 
ท่ีดาํรงตาํแหน่งสาํคญั ๆ ในรัฐบาล พี่ชายของผูเ้ฒ่าฉินเองกเ็ป็นคน
ท่ีมีความสามารถและทาํหนา้ท่ี ท่ีสาํคญัมากอยูใ่นเมืองหลวง แมว้า่
จะไม่ใช่ตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณ แต่ตระกลูฉินกย็งัคง
เป็นหน่ึงในตระกลูท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดในเมืองเจียงเฉิง 

แมแ้ต่ตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณกไ็ม่กลา้ท่ีจะรุกรานพวก
เขา 

สาํหรับงานเล้ียงท่ีตระกลู ฉิน จดัข้ึนในคืนน้ีนั้นชนชั้นสูงอยา่งนอ้ย 
60% ของเมืองเจียงเฉิง จะตอ้งมาอยา่งแน่นอน 

เวลา 19.30 น. รถจกัรยานยนตฮ์าร์เล่ย ์คนัหน่ึงไดม้าถึงโรงแรม
ซมัเมอร์ซนัอินเตอร์เนชัน่แนล ในตอนน้ีมีรถยนตห์รูจอดเรียงราย
กนัอยา่งเป็นระเบียบบริเวณท่ีหนา้ทางเขา้ของโรงแรม 

หวงัเสียนถอดหมวกกนัน็อกออกและยิม้ขณะมองไปท่ีโรงแรมหรูหรา
ตรงหนา้ของเขา 

“โอโ้ห! … ดูเหมือนวา่ฉนัจะประเมินตระกลู ซู นั้นตํ่าเกินไปเฉพาะ
ค่าก่อสร้างโรงแรมน้ีอยา่งนอ้ยกน่็าจะหลายร้อยลา้น” 



หวงัเสียนมองไปรอบ ๆ ก่อนท่ีจะเดินเขา้ไปดา้นใน 

ชั้นท่ีเจด็คือท่ีท่ีตระกลูฉินจะจดังานเล้ียงในคืนน้ีและพวกเขาไดจ้อง
ทั้งชั้นเอาไวห้มดแลว้ 

หวงัเสียนเดินออกจากลิฟตแ์ละตรงเขา้ไปยงัหอ้งโถงใหญ่อยา่งต่ืนตา 

“คุณผูช้ายครับไดโ้ปรดแสดงบตัรเชิญของคุณดว้ยครับ” เม่ือเขา
มาถึงท่ีประตูทางเขา้พนกังานทั้งสองคนกม็องมาท่ีเขาดว้ยสายตา
แปลก ๆ  

“บตัรเชิญยงังั้นเหรอ?” หวงัเสียน ยิม้และยกัไหล่เบา ๆ ตอบวา่ “ผู ้
อาวโุส ฉิน กวัะฮุย บอกวา่ผมสามารถเขา้มาท่ีงานไดโ้ดยตรงพวก
คุณสามารถโทรหาเขาเพื่อตรวจสอบได”้ 

“ฉิน กวัะฮุ่ย?” 

ผูน้าํตระกลู ฉิน!! 

พนกังานทั้งสองคนตกใจมาก หน่ึงในนั้นรีบหยบิโทรศพัทอ์อกมา
เพื่อตรวจสอบทนัทีหลงัจากมองไปท่ี หวงัเสียน อีกคร้ัง 

“คุณชายหวงัเชิญทางน้ีเลยครับ” หลงัจากท่ีวางสายโทรศพัทแ์ลว้
พนกังานกรี็บพดูตอ้นรับเขาอยา่งกระตือรือร้น 



หวงัเสียนพยกัหนา้และเดินไปตามท่ีพนกังานตอ้นรับแนะนาํ 

“น่ีเป็นงานเล้ียงระดบัสูงของตระกลูฉิน คุณชายท่านน้ีจะไม่แต่งตวั
ตามสบายเกินไปหน่อยหรือ?” 

“ถา้เขาสามารถเรียกผูน้าํตระกลูฉินของเราและยนืยนัไดโ้ดยตรงกบั
ท่านเบ้ืองหลงัของเขาจะตอ้งไม่ธรรมดาอยา่งแน่นอน” 

พนกังานทั้งสองพดูคุยกนัเสียงเบาเม่ือเห็น หวงัเสียน เดินออกไป
ไกลแลว้ 

แต่งตวังั้นเหรอ? 

ดว้ยประสาทสมัผสัและความสามารถของเขาพฒันาข้ึนอยา่งมาก
การไดย้นิเสียงในระยะน้ีนั้นธรรมดาเป็นอยา่งยิง่ หวงัเสียน สามารถ
ไดย้นิบทสนทนาระหวา่งพนกังานทั้งสองคนไดอ้ยา่งชดัเจน เขาเอง
กค่็อนขา้งตกใจเหมือนกนัและรีบกม้มองการแต่งตวัของเขาในทนัที 

ตวัเขาสวมชุดลาํลองของ เวอร์ชาเช่และรองเทา้ผา้ใบสีขาวคู่หน่ึง 

หืม? บางทีเคร่ืองแต่งกายของฉนัอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมจริง ๆ ดว้ย! 

ในขณะนั้น หวงัเสียน เห็นกลุ่มคนในหอ้งจดัเล้ียงท่ีมาถึงก่อนหนา้ 
พวกผูช้ายนั้นสวมชุดสูทและบรรดาหญิงสาวเองกอ็ยูใ่นชุดราตรีท่ี
สวยงาม 



เม่ือมองเขา้ไปเขากเ็ขา้ใจระดบัของงานเล้ียงในคืนน้ีไดท้นัที 

ผูช้ายส่วนใหญ่มีนาฬิกาหรูหราราคาแพงท่ีขอ้มือ ส่วนสาํหรับพวก
ผูห้ญิงนั้นพวกเธอกส็วมใส่เคร่ืองประดบัหลากหลายชนิดแตกต่าง
กนั แต่ส่วนมากทุกชนิดดู ๆ แลว้คงมีราคาแพงเป็นอยา่งมาก 

“ใหต้ายเถอะ น่ีเป็นคร้ังแรกของฉนัท่ีมาเขา้ร่วมงานเล้ียงระดบัสูง
แบบน้ี ฉนัไม่รู้อะไรเก่ียวกบัเร่ืองพวกน้ีเลย!” 

หวงัเสียนนั้นไม่รู้อะไรเลยอยา่งแทจ้ริง และเขากไ็ม่ไดคิ้ดอะไร
มากมายนกั เขาคิดวา่คงเหมือนกบังานเล้ียงในช่วงบ่ายของวนัน้ี มี
แต่คนกนัเองและเป็นงานเล้ียงง่าย ๆ ทุกคนกินเล้ียงสงัสรรคก์นัเพื่อ
แลกเปล่ียนพดูคุยกนัธรรมดาเหมือนงานเล้ียงรุ่นทัว่ ๆ ไป  

“แต่ตอนน้ีเคร่ืองแต่งกายของฉนัไม่ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัโอกาส
น้ีจริง ๆ !” 

“ช่างมนัเถอะ เน่ืองจากงานในคืนน้ีถูกจดัโดย ผูอ้าวโุส ฉิน เขารู้อยู่
แลว้วา่ฉนัไม่ไดดู้หม่ินงานของเขา” 

หวงัเสียนถอนหายใจเบา ๆ และไม่ใส่ใจกบัมนัมากเกินไป เขาจึง
เดินตรงเขา้ไปในงานทนัที 



เขานั้นยงัไม่ไดกิ้นอะไรเลยตั้งแต่หลงัอาหารกลางวนัท่ีรีสอร์ท และ
ตอนน้ีตวัเขานั้นค่อนขา้งท่ีจะหิว ดงันั้นเขาจึงเลือกท่ีจะตรงไป
ทางดา้นท่ีจดัวางอาหาร 

เอะ๊? นัน่ ชูชิง ไม่ใช่เหรอ? เม่ือ หวงัเสียน มาถึงท่ีมุมหน่ึงเขากต็อ้ง
ประหลาดใจเม่ือเห็นร่างท่ีเขาคุน้เคย 

กวน ชูชิง นัง่อยูก่บัคู่สามีภรรยาพวกเขาน่าจะเป็นเป็นพอ่กบัแม่ของ
เธอ 

กวน ชูชิง ในคืนน้ีนั้นเธอสวมชุดราตรีสีดาํ และเธอยงัสวมรองเทา้
สน้สูง แต่งหนา้อยา่งสวยงามทาํใหเ้ธอดูมีเสน่ห์เป็นอยา่งมาก 

หวงัเสียน เดินเขาไปพร้อมรอยยิม้  

“ชูชิง บงัเอิญอะไรอยา่งน้ี! คุณกอ็ยูท่ี่น่ีดว้ยยงังั้นหรือ!” 

กวน ชูชิง ตกใจเลก็นอ้ยเม่ือเธอเห็น หวงัเสียน หลงัจากท่ีเธอเงยหนา้
ข้ึนมามอง เธอกแ็ปลกใจและถามวา่ “เส่ียวเสียนทาํไมคุณถึงมาท่ีน่ี
ดว้ยล่ะไหนวา่คุณจะไปท่ีงานเล้ียงของผูอ้าวโุสทั้งสองท่านนั้นล่ะ?” 

กวน ชูชิง ลุกข้ึนยนืคุยกบัเขา 

พอ่แม่ของเธอท่ีอยูข่า้ง ๆ หนัมามองดว้ยความสงสยั พวกเขามองไป
ท่ี หวงัเสียน ก่อนท่ีจะมองไปท่ีลูกสาวของพวกเขาอีกคร้ัง พวกเขา
ขมวดค้ิวข้ึนมาพร้อมกนัทนัที 



“ชูชิงเขาเป็นใครกนัล่ะลูก” พอ่ของเธอขมวดค้ิวและถามข้ึนมา 

การแต่งตวัแบบน้ี ในสถานท่ีท่ีจดังานเล้ียงอยา่งเป็นทางการแบบน้ี 
ทาํใหค้วามรู้สึกแรกท่ีเขามีต่อหวงัเสียนกคื็อชายหนุ่มคนน้ีไร้มารยาท
และไม่รู้จกักาลเทศะเป็นอยา่งยิง่ 

 



ตอนท่ี 57 พายุก่อตวัในงานเลีย้ง. 

“สวสัดีครับ คุณลุงคุณป้า!” 

หวงัเสียน ทกัทายพอ่แม่ของ กวน ชูชิง เม่ือพวกเขาทั้งสองคนมองมา
ท่ีเขา ทา้ยท่ีสุดแลว้พวกเขาทั้งสองคนน้ีอาจจะเป็น พอ่ตาและแม่ยาย
ของเขาในอนาคต 

“ฮึ” พอ่ของ กวน ชูชิง ขมวดค้ิวและมองมาท่ีเขาครู่หน่ึงก่อนท่ีจะ
หนัไปจอ้งมองท่ีลูกสาวของเขา 

“พอ่น่ี … น่ีคือเพื่อนท่ีมหาลยัของหนูเองค่ะ” กวน ชูชิง พดูออกมา
อยา่งติด ๆ ขดั ๆ  

“เพื่อนท่ีมหาลยั” พอ่ของเธอมองไปท่ี กวน ชูชิง และพยกัหนา้รับ
เลก็นอ้ย 

หวงัเสียน ยนืสงัเกตดูอยูค่รู่หน่ึงเพราะเขารู้สึกไดว้า่พอ่ตาในอนาคต
ของเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบเขา ซกัเท่าไหร่ เขาจึงมองไปท่ี กวน 
ชูชิง และพดูออกมา “งั้นผมนัง่ตรงน้ีนะ” 

ในขณะท่ีเขาพดูเขากน็ัง่ท่ีโซฟาขา้ง ๆ กวน ชูชิง 

“พอ่คะแม่คะ หนูจะคุยอยูก่บัเพื่อนสกัครู่นะคะ” 



“มานัง่ท่ีน่ีกบัเรา เด๋ียวพอ่จะพาลูกไปพบกบัใครบางคน” พอ่ของ 
กวน ชูชิง กล่าวออกมาอยา่งเยน็ชา 

กวน ชูชิง ขมวดค้ิวของเธอแต่กเ็ดินไปนัง่ลงกบัพวกเขาอยา่งเช่ือฟัง
และยิม้ให ้หวงัเสียน ดว้ยความขมข่ืน 

หวงัเสียนส่ายหวัเลก็นอ้ยและยิม้ใหเ้ธอ 

“ชูชิงเพื่อนของลูกมาจากครอบครัวแบบไหน?” แม่ของ กวน ชูชิง 
มองไปท่ี หวงัเสียน และถามดว้ยความสงสยั 

“เพื่อนของหนูคนน้ี…” กวน ชูชิง เหลือบมองไปท่ี หวงัเสียน และ
ตอบดว้ยความภาคภูมิใจ “เขาเป็นคนท่ียอดเยีย่มจริง ๆ นะแม่เขาอายุ
เท่ากบัหนู แต่เขาสามารถสร้างรายได ้ไดห้ลายลา้นหยวนแลว้นะ 
หนูวา่เขานั้นเก่ง มาก ๆ เลยล่ะ?” 

“เขาทาํเงินลา้นตั้งแต่อายยุงันอ้ยขนาดน้ีเลยเหรอ?” แม่ของเธอกล่าว
ออกมาดว้ยความประหลาดใจ 

พอ่ของ กวน ชูชิง กต็ะลึงเช่นกนั เขามองไปท่ีลูกสาวและถามวา่ 
“เขาทาํธุรกิจอะไร” 

“เขา…!” กวน ชูชิง หวัเราะเบา ๆ “พอ่คะแม่คะ ฟังหนูนะน่ีเป็นส่วน
ท่ีดีท่ีสุดของเขาเขามีแค่นอ้งสาวคนเดียว แต่เขาพึ่งพาตวัเองจน



กลายเป็นเจา้ของกิจการ พอ่กบัแม่ไม่คิดวา่เขายอดเยีย่มมากยงังั้น
เหรอ?” 

“ไม่มีเบ้ืองหลงัยงังั้นเหรอ” พอ่ของเธอหยดุชัว่ครู่ขมวดค้ิวและถาม
ข้ึนมา 

“เขาไม่มี เขาอาศยัความพยายามของตวัเองตั้งแต่ตอนท่ีเขายงัเดก็” 
กวน ชูชิง หวัเราะขณะท่ีพดู 

พอ่ของเธอส่ายหวัเลก็นอ้ย “ไม่น่าแปลกใจท่ีเขาเขา้มาในงานเล้ียง
แห่งน้ีในชุดแบบนั้นฉนัเดาวา่เขาคงมากบัใครบางคนท่ีไดรั้บเชิญ 
แต่คน ๆ นั้นคงไม่ไดพ้าเขาไปพบปะและทาํความรู้จกักบัคนอ่ืน ๆ” 

พอ่ของเธอผดิหวงั ชายหนุ่มท่ีสามารถสร้างรายไดน้บัลา้นนั้นยอด
เยีย่มมาก แต่หากไม่มีการสนบัสนุนหรือภูมิหลงัท่ีดีความสาํเร็จของ
เขาจะถูก จาํกดั ลงอยา่งมาก 

เม่ือเขาเห็นหวงัเสียนเดินหยบิอาหารและเร่ิมกินก่อนท่ีเจา้ของงาน
จะเขา้มาเขากย็ิง่ส่ายหวั 

เม่ือเห็นการแสดงออกบนใบหนา้ของพอ่เธอ กวน ชูชิง กไ็ม่เขา้ใจวา่
ทาํไมพอ่ของเธอถึงทาํหนา้อยา่งนั้น 

“ผูอ้าํนวยการหวูอ่ยูท่ี่น่ีดว้ยไปกนัเถอะชูชิง” 



พอ่ของเธอเหลือบไปท่ีหอ้งโถงและเห็นร่างท่ีคุน้เคยเดินเขา้มา เขา
รีบลุกข้ึนและบอกคนในครอบครัวทนัที 

กวน ชูชิง ตามมาขา้งหลงัอยา่งไม่ค่อยเตม็ใจ 

“พอ่ตาในอนาคตของฉนัดูเหมือนจะมีปัญหากบัฉนั!” เม่ือ หวงั
เสียน รู้วา่พอ่แม่ของ กวน ชูชิง ไม่แมแ้ต่จะมองมาท่ีเขา เขากห็ยบิ
ผลไมข้ึ้นมาและเร่ิมกินมนั จากนั้นเขากห็ยบิโทรศพัทข้ึ์นมาและ
โทรหา ซู จิง ถามวา่เขาจะมาท่ีน่ีเม่ือไหร่เพราะตวัเขาเร่ิมจะเบ่ือแลว้ 

เพี๊ยะ! 

ทนัใดนั้นกมี็เสียงตบดงัข้ึนมาอยา่งกะทนัหนัในหอ้งจดังานเล้ียง 

ทุกคนตกใจรวมทั้งหวงัเสียนดว้ย 

หวงัเสียนกาํลงัเล่นโทรศพัทข์องเขาอยูแ่ต่เม่ือเขาหนัไปมอง เขากลุ็ก
ข้ึนยนืดว้ยสีหนา้ท่ีเคร่งขรึม 

ท่ีตรงกลางหอ้งบอลรูม กวน ชูชิงยกมือปิดใบหนา้ของเธอและกม้
หนา้ของเธอลงขณะท่ีพอ่ของเธอยนือยูท่ี่นัน่แสดงสีหนา้ท่ีกาํลงั
โกรธเป็นอยา่งมาก 

ถดัจากพวกเขามีชายวยักลางคนสองสามคนยนืดูอยูใ่กล ้ๆ และ
แสดงสีหนา้ท่ีเยน็ชา 



พอ่ของ กวน ชูชิง เดินเขา้ไปหาดว้ยใบหนา้ท่ีเคร่งเครียด 

“ประธานหวู,่ ประธานกง, ปรมาจารยไ์ป๋, ผูอ้าํนวยการ ซ่ง ผมขอโทษ
ผมไม่คิดวา่เธอจะทาํตวัแบบนั้นมนัเป็นความผดิของผมเองท่ีไม่รู้จกั
สัง่สอนเธอใหดี้” 

หวงัเสียนเดินมาถึงท่ีกลางหอ้งบอลรูมขณะท่ีเขามองดู กวน ชิเฉิง 
กม้หวัขอโทษคนพวกนั้นดว้ยความกลวั 

“คุณคิดวา่จะจดัการเร่ืองน้ีดว้ยการลงโทษเพียงแค่ตบลูกของตวัเอง
ไดย้งังั้นเหรอ ลูกชายของฉนัยงันอนอยูใ่นโรงพยาบาลแขนขาของ
เขานั้นหกัและยงัโดนซอ้มขนาดนั้นอีก!” ประธานหวูจ่อ้งมอง กวน 
ชิเฉิง อยา่งเคียดแคน้ 

เม่ือเขารู้วา่ลูกชายของเขาถูกส่งเขา้โรงพยาบาลในช่วงบ่ายเขาตกใจ
อยา่งมาก เขารีบตรงไปท่ีโรงพยาบาลในทนัที หมอบอกวา่แขนขวา
และขาขวาของลูกชายเขาหกั จะตอ้งใชเ้วลาสามถึงส่ีเดือนในการพกั
รักษาตวั 

เขาโกรธอยา่งมากเม่ือรู้วา่ลูกชายของเขาถูกซอ้ม เขารู้จากลูกชาย
ของเขาวา่ทุกอยา่งเกิดข้ึนเพราะ กวน ชูชิง และแฟนของเธอ 

มนัทาํใหเ้ขาโมโหอยา่งท่ีสุด เขารีบส่งคนไปตรวจสอบรายละเอียด
ทนัทีโดยเฉพาะเจาะจงไปท่ีคนท่ีทาํร้ายและทุบตีลูกชายของเขา 



แต่ กวน ชิเฉิง ยงัคงหนา้หนาและยงัเขา้มาเพื่อจะทกัทายเขาอีกมนั
เหมือนเป็นการหยามนํ้าหนา้กนั ถา้น่ีไม่ใช่อยูภ่ายในงานของตระกลู
ฉิน เขาอาจจะจดัการคนพวกน้ีไปแลว้ 

ชายวยักลางคนท่ีเหลืออีกสามคนกมี็ความรู้สึกไม่ต่างกนั ขณะท่ี
พวกเขายนืจอ้งมอง กวน ชิเฉิง ดว้ยสายตาท่ีเยน็ชา 

กวน ชิเฉิง รู้สึกหวาดกลวัมาก เขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยวา่ลูกสาว
ของเขาจะสร้างปัญหาใหเ้ขาเช่นน้ี เขายนืสัน่สะทา้นและทาํอะไรไม่
ถูก 

“ชูชิง!” 

หวงัเสียนเดินเขา้ไปและเรียกช่ือเธอเบา ๆ ทนัทีท่ีเขาเห็น กวน ชูชิง 
จบัใบหนา้ตวัเองอยู ่เขากย็ืน่มือออกมาชา้ ๆ และลูบไปท่ีแกม้ของ
เธอเบา ๆ  

“เส่ียวเสียน!” นํ้าตาหยดลงบนมือของเขา กวน ชูชิง เงยหนา้ของเธอ
ข้ึนมาพร้อมกบันํ้าตาท่ีไหลลงมาเป้ือนแกม้ทั้งสองขา้ง 

“ไม่เป็นไรแลว้นะ ผมอยูท่ี่น่ีแลว้” 

หวงัเสียนลูบใบหนา้ของเธอขณะเดียวกนัหวัใจของเขากเ็จบ็ปวด
อยา่งมาก เขาใชพ้ลงัมงักรเพือ่รักษาเธอทาํใหแ้กม้ของเธอหายบวมชํ้า 



“แกเป็นใครออกไปใหพ้น้!” กวน ชิเฉิง มองไปท่ี หวงัเสียน ก่อนท่ี
เขาจะจอ้งมองไปท่ี กวน ชูชิง ตวัของเขาสัน่ดว้ยความโมโห 

“ฉนัเล้ียงดูแกมาอยา่งยากลาํบาก มนัไม่เป็นอะไรถา้แกไม่ไดท้าํทุก
อยา่งท่ีฉนัหวงัเอาไว ้แต่แกกลบัมาสร้างปัญหาอยา่งน้ี ฉนัขอบอก
ตรงน้ีเลยวา่ฉนัไม่มีลูกสาวอยา่งแกอีกต่อไป…” 

หวงัเสียนมองไปท่ี กวน ชิเฉิง และขมวดค้ิวข้ึนมา จากนั้นเขากห็นั
ไปมองชายวยักลางคนทั้งส่ีคน เขายิม้และพดูข้ึนมาวา่ “ผมเป็นคน
ซอ้มลูกชายของพวกคุณเองล่ะ” 

“อะไรนะ?” ก่อนท่ีชายวยักลางคนทั้งส่ีคนจะไดพ้ดูอะไร กวน ชิเฉิง 
กจ็อ้งไปท่ีหวงัเสียนและพดูเสียงดงั “แกเป็นคนท่ีทุบตีลูกชายของ
พวกเขายงังั้นเหรอ!!” 

“ใช่ครับลุง มนัเป็นผมเองท่ีทาํและมนัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั ชูชิง 
เลย” หวงัเสียน หนัมองไปท่ี กวน ชิเฉิง และพยกัหนา้ 

“ดีมากท่ีแกยอมรับออกมา แกน่ีมนัเป็นคนเลวจริง ๆ แกกลา้ทุบตีทาํ
ร้ายลูกชายของพวกเขาไดย้งัไง” กวน ชิเฉิง ช้ีไปท่ี หวงัเสียน ดว้ย
ใบหนา้ท่ีน่ากลวั “แกมนักแ็ค่ไอเ้ดก็ป่าเถ่ือนท่ีไร้มารยาท” 

กวน ชิเฉิง พดูต่อในขณะท่ีเขาหนัไปมองไปท่ีชายวยักลางคนทั้งส่ี 
“ปรมาจารย ์ไป๋ ประธานหวู ่ประธานกง และผูอ้าํนวยการซ่ง มนั
เป็นความผดิของเขาทั้งหมดและมนัไม่เก่ียวขอ้งกบัผมเลย” 



เม่ือเห็น กวน ชิเฉิง ช้ีน้ิวมาท่ีตวัเอง หวงัเสียน กข็มวดค้ิวแน่นข้ึน 
“ลูกสาวของนายเองกมี็ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีดว้ยเช่นกนั” 

ปรมาจารยไ์ป๋ซาน มองไปท่ี กวน ชิเฉิง และพดูดว้ยนํ้าเสียงท่ีเยน็ชา 
จากนั้นเขากห็นัไปมองท่ีหวงัเสียน “แกกลา้ทาํร้ายลูกชายของฉนัได้
ยงัไงแกน่ีมนัช่างกลา้ซะจริง ๆ !” 

“แกหกัแขนและขาของลูกชายฉนั ดีมากฉนัจะทาํใหแ้กเจบ็และหกั
กระดูกแกมากกวา่ลูกของฉนั 10 เท่าเลยทีเดียว” ประธานหวู ่จอ้ง
มองเขาอยา่งจะกินเลือดกินเน้ือ…. 

 



ตอนท่ี 58 เร่ิมยุ่งเหยงิ 

ทุกคนในหอ้งจดัเล้ียงถูกดึงดูดสายตาดว้ยเหตุการณ์ความวุน่วายท่ี
เกิดข้ึน พวกเขารวมตวักนัมามุงดูอยา่งอยากรู้อยากเห็น 

หวงัเสียน มองไปท่ี ปรมาจารยไ์ป๋ ประธานหวู ่ประธานกง และ
ผูอ้าํนวยการซ่ง อยา่งเฉยเมยและพดูดว้ยนํ้าเสียงเรียบ ๆ วา่ “ผม
เอาชนะและกทุ็บตีพวกเขาไปแลว้พวกคุณตอ้งการอะไร?” 

“แกน่ีมนัช่างหยิง่ผยองอวดดีซะจริง ๆ ท่ีกลา้พดูออกมาวา่เอาชนะ
พวกเขาได ้แลว้แกคิดวา่ผลลพัธ์ของแกจะเป็นยงัไงล่ะ หลงัจากท่ีแก
บอกวา่แกเอาชนะลูกชายของปรมาจารยไ์ป๋ซานได”้ 

ชายหนุ่มคนหน่ึงท่ียนืดูอยูพ่ดูจาเยาะเยย้ หวงัเสียน เม่ือเขาไดย้นิ
คาํพดูของ หวงัเสียน 

“ตอ้งการอะไรยงังั้นหรือ? นัน่เป็นคาํถามท่ีดีมาก! นัน่เป็นคาํถามท่ีดี
จริง ๆ !”  

ปรมาจารยไ์ป๋ซาน มองไปท่ีหวงัเสียน ท่ียงัคงยนือยูอ่ยา่งหยิง่ผยอง
และหวัเราะเยาะออกมา  

“ตอนน้ีพวกเราอยูท่ี่งานเล้ียงของตระกลู ฉิน ดงันั้นฉนัจะยงัไม่ทาํ
อะไรแกในตอนน้ี แต่เม่ืองานเล้ียงจบลงฉนัจะทาํใหแ้กรู้สึกวา่ความ
ตายนั้นมนัสบายกวา่การมีชีวติ” 



“ไอห้นูฉนัไม่สนใจหรอกวา่แกจะมีคนแบบไหนท่ีสนบัสนุนและอยู่
เบ้ืองหลงัแก วนัน้ีฉนัจะทาํใหแ้กไดส้มัผสักบัส่ิงท่ีเลวร้ายยิง่กวา่
ความตายเอง!” ประธานหวู ่จอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน อยา่งอาฆาต 

“วนัน้ีฉนัสงสยัวา่ใครเป็นคนพาไอเ้ดก็คนน้ีมา ดูท่ีการแต่งตวัของ
มนักรู้็แลว้วา่มนัไม่ใหเ้กียรติ คนตระกลู ฉินเลย คนแบบน้ีเขา้มาได้
อยา่งไร แต่ไม่วา่ยงัไงกต็าม ฉนัเองกไ็ม่สนหรอกวา่มนัจะเป็นใครท่ี
ใหแ้กเขา้มา ยงัไงวนัน้ีแกกต็อ้งจ่ายราคาสาํหรับส่ิงท่ีแกไดท้าํเอาไว!้”  

ผูอ้าํนวยการ ซ่งคาํรามใส่ หวงัเสียน 

“ใครจะคาดคิดวา่เดก็คนน้ีจะบา้คลัง่ถึงขนาดทาํร้ายพวกลูกชายของ
อาจารย ์ไป๋ซาน ประธานกง ผูอ้าํนวยการซ่ง และประธานหวู ่ฉนัวา่
เขาคงตอ้งอยากท่ีจะตายจริง ๆ” 

“ใช่แลว้ดูการใส่เส้ือผา้ของเขาสิ ชุดลาํลองแบบน้ียงักลา้ท่ีจะใส่มา
ร่วมงานเล้ียงระดบัสูงของตระกลูฉินอีกการอบรมเล้ียงดูของเขาท่ี
บา้นนั้นตอ้งแยม่ากจริง ๆ !” 

“เขานั้นสมควรตายอยา่งแทจ้ริงเลยล่ะ ถึงแมว้า่คนทั้งส่ีตระกลูจะทาํ
ใหเ้ขาพิการ แต่แค่นั้นกถื็อวา่เมตตามากอยา่งท่ีสุดแลว้ 

ฝงูชนเร่ิมวพิากษว์จิารณ์หวงัเสียนในแง่ร้ายมากข้ึน จากการกระทาํ
และการแต่งตวัของเขา ท่ีบ่งบอกเป็นอยา่งดีวา่เขาเป็นคนระดบัล่าง
และไม่น่าจะมีคนคอยหนุนหลงัท่ียิง่ใหญ่อะไร 



“เขาใส่ชุดแบบน้ีมาร่วมงานเล้ียงน้ีไดย้งัไงฉนัคิดวา่พวกเราควรจะ
โยนเขาออกไปจากงานเล้ียงน้ีซะ” ชายหนุ่มท่ีพดูในก่อนหนา้น้ี
กล่าวข้ึนมากบัหวงัเสียน อีกคร้ัง 

“หุบปากซะ!” 

หวงัเสียนยิม้เยาะข้ึนมาทนัทีเม่ือไดย้นิคาํวจิารณ์ของฝงูชนและกลุ่ม
คนท่ีหยิง่ผยองจากทั้งส่ีตระกลู 

“แกคิดวา่แกเป็นใครกนั หา ไอบ้ดัซบบงัอาจท่ีจะมาบอกใหฉ้นัหุบ
ปาก?”  

ชายหนุ่มคนนั้นตะโกนใส่ หวงัเสียน ทนัทีท่ี หวงัเสียน พดูจบประโยค 
เขาเดินไปท่ีดา้นขา้งของปรมาจารย ์ไป๋ซาน และกล่าววา่ “ปรมาจารย ์
ไป๋ซาน ไอเ้ดก็คนน้ีมนัอวดดีจริง ๆ หลงัจากท่ีมนัเอาชนะ ซ่ิวหมิง 
ลงไดท่้านปรมาจารย ์ไป๋ซานสมควรใหม้นัไดรู้้ผลของการท่ีมนัได้
ทาํลงไปในวนัน้ีดว้ยเถอะ” 

“มนัหยิง่และอวดดีจริง ๆ นัน่แหละเป็นเวลานานแลว้ท่ีฉนัไม่ได้
เห็นชายหนุ่มท่ีหยิง่ยโสเช่นน้ี”  

ปรมาจารย ์ไป๋ซาน จอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน อยา่งสมเพช 

“ขออนุญาตนะคะ ทุกคน” 



ทนัใดนั้นเสียงอนัไพเราะและใสกงัวานแต่ผสมกบัความเยอืกเยน็ก็
ดงัข้ึนออกมาจากหนา้ประตูทางเขา้ หลงัจากนั้นกมี็สาวสวยปาน
นางฟ้าเดินเขา้มา 

เธอคนน้ีนั้นอยูใ่นชุดสีแดงสดใสแต่งหนา้บาง ๆ ดูสวยงามจบัตา แต่
เม่ือมองโดยรวมแลว้เธอใหค้วามรู้สึกท่ีสูงส่งหนาวเยน็ทาํใหค้นอ่ืน ๆ 
รู้สึกตอ้ยตํ่าจนไม่อยากเขา้ใกลม้ากเกินไป 

หนา้ประตูทางเขา้ เธอดึงดูดทุกความสนใจ สายตาของผูค้นจาํนวน
มากมองไปท่ีเธอในทนัที ชายหนุ่มหลาย ๆ คนมองไปท่ีรูปร่าง
หนา้ตาของเธอดว้ยสายตาท่ีลุกวาวและเร่าร้อน 

ดวงตาของชายหนุ่มท่ียนือยูข่า้ง ๆ ปรมาจารย ์ไป๋ซาน สวา่งข้ึนมา
และเขากจ็อ้งมองคา้งไปท่ีเธอเหมือนรูปป้ัน 

“ลูกสาวคนโตของตระกลู หลาน หลาน ชิงเยว”่ 

“เธอเป็นทายาทผูสื้บทอดในอนาคตของตระกลู หลาน หลาน ชิงเยว ่
คนท่ีอยูข่า้ง ๆ เธอคือผูจ้ดัการทัว่ไปของ ตระกลู หลาน นัน่คือ หลาน 
กงเหวนิ แลว้เขายงัเป็นลุงของ หลาน ชิงเยว ่อีกดว้ย” 

“ทายาทในอนาคตของบริษทัเคร่ืองประดบัทะเลคราม หลาน ชิงเยว ่
พวกเขาเป็น บริษทั จดทะเบียนท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดในเมืองเจียงเฉิงและ
ถือไดว้า่เป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมอญัมณีของประเทศเลยกว็า่ได”้ 



บางคนเม่ือไดเ้ห็น หลาน ชิงเยว ่จึงอุทานข้ึนมาเบา ๆ  

“สวสัดีค่ะคุณลุง เพื่อนของฉนัเป็นฝ่ายผดิเองสาํหรับในเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนน้ีฉนัอยากจะขออภยัแทนตวัเขาดว้ยนะคะ”  

หลาน ชิงเยว ่มองไปท่ี หวงัเสียน และสายตาท่ีเยน็ชาของเธอนั้นก็
กะพริบเบา ๆ ใหเ้ขาชัว่ขณะหน่ึง เธอเดินไปท่ีดา้นขา้งของเขาและ
มองไปท่ีปรมาจารย ์ไป๋ซาน และคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม 

“อะไรกนัทาํไม หลาน ชิงเยว ่ถึงพยายามปกป้องเดก็คนนั้นล่ะ?” 

“เป็นไปไดไ้หมท่ีเดก็คนน้ีจะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนตระกลูหลาน” 

กลุ่มฝงูชนโดยรอบต่างประหลาดใจ บางคนกม็องไปท่ี หลาน ชิงเยว ่
ดว้ยความตกใจ 

หวงัเสียน กม็องไปท่ี หลาน ชิงเยว ่ดว้ยความสบัสนเช่นกนั เขาไม่
คาดคิดวา่จะไดพ้บเธอในสถานท่ีแห่งน้ีและไม่คาดคิดวา่เธอจะเขา้
มาช่วยเขา 

หลาน ชิงเยว ่หนัหนา้ไปทางเขาและยิม้ให ้หวงัเสียน และกพ็ดู
ข้ึนมาวา่ “ช่างเป็นเร่ืองบงัเอิญจงัเลยนะ!” 

รอยยิม้น้ีมนัช่างสวยงามราวกบัดอกไมน้บัร้อย ๆ ท่ีผลิบานในเวลา
เดียวกนั หลาน ชิงเยว ่ท่ีเคยดูเยน็ชากลบัมีเสน่ห์อยา่งท่ีไม่สามารถ
อธิบายได ้



“ขอบคุณนะ!” หวงัเสียน แสดงความขอบคุณ หลาน ชิงเยว ่เม่ือนึก
ถึงวา่เขาเคยปฏิเสธคาํเชิญของเธอท่ีใหไ้ปทานอาหารสองคร้ังติดกนั 
จู่ ๆ เขากรู้็สึกอายข้ึนมาเลก็นอ้ย 

หลาน ชิงเยว ่ยิม้และพยกัหนา้ เธอหนัมาสนใจปรมาจารยไ์ป๋, 
ประธานหวู,่ ประธานกง และ ผูอ้าํนวยการซ่ง “เรียนคุณลุงไดโ้ปรด
มองขา้มเหตุการณ์น้ีไปดว้ยเถอะค่ะเพือ่ความสมัพนัธ์ในวนัขา้งหนา้” 

เม่ือประธานหวู ่ประธานกง และคณะไดเ้ห็น หลาน ชิงเยว ่การ
แสดงออกของพวกเขากเ็ปล่ียนไปมากเช่นกนั 

บริษทัเคร่ืองประดบัทะเลคราม เป็น บริษทั ขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่า
ตลาดมากกวา่ 10,000 ลา้น มากกวา่ทรัพยสิ์นของพวกเขาสิบเท่า 

แมว้า่ทั้งส่ีตระกลูจะนาํทรัพยสิ์นทั้งหมดของพวกเขามารวมเขา้ดว้ย 
กนั แต่พวกเขากย็งัไม่สามารถเปรียบเทียบไดก้บับริษทัเคร่ืองประดบั
ทะเลคราม 

คนเดียวท่ียงัไม่สนใจคือ ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน เน่ืองจากตระกลู ไป๋ 
เป็นตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณและไม่สามารถท่ีจะวดัได้
โดยตรงโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นและภูมิหลงัทัว่ ๆ ไปได ้

อยา่งไรกต็ามปรมาจารย ์ไป๋ ซาน กย็งัคงตอ้งเกรงใจกนัอยูบ่า้ง 
ทา้ยท่ีสุดแลว้ตระกลูท่ีมีมูลค่ากวา่ 10,000 ลา้นจะตอ้งมีภูมิหลงัท่ี



ซบัซอ้นและเช่ือมโยงกนัอยา่งกวา้งขวาง เม่ือเงินของคน ๆ หน่ึงมี
จาํนวนท่ีสูงมากกอ็าจถูกมองวา่เป็นจุดแขง็ของคน ๆ หน่ึงไดเ้ช่นกนั 

“คุณหลาน เพื่อนคนน้ีของคุณทาํใหแ้ขนและขาของลูกชายฉนัหกั
และตอ้งพกัฟ้ืนเป็นเวลานาน คุณไม่มีเหตุผลท่ีจะขอใหฉ้นัปล่อย
เร่ืองน้ีไปได!้”  

ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน จอ้งไปท่ี หลาน ชิงเยว ่แต่ดวงตาของเขากมี็ท่าที
ท่ีอ่อนลงเลก็นอ้ย 

“ถูกตอ้งครับคุณหลานลูกชายของผมพิการเพราะเขา ถา้ปล่อยไป
แบบน้ีใครจะมาแสดงความเคารพและนบัถือต่อเราอีกในอนาคต” 
ประธานหวูก่ล่าวเสริมดว้ยใบหนา้ท่ีเคร่งขรึม 

“ท่านลุง หลาน ชิงเยว ่ยนิดีท่ีจะชดเชยการบาดเจบ็ของลูกชายท่ีรัก
ของพวกคุณไดโ้ปรดอยา่ติดตามเอาความเร่ืองน้ีอีกต่อไปเลยนึกเสีย
วา่เห็นแก่หนา้ของฉนัเถอะ” หลาน ชิงเยว ่กล่าวดว้ยท่าทางท่ีมุ่งมัน่ 

คาํพดูของ หลาน ชิงเยว ่ทาํใหบ้รรยากาศโดยรอบแขง็ตวัข้ึน  

และทาํใหช้ายหนุ่มจาํนวนมากในฝงูชนเตม็ไปดว้ยความอิจฉา 
เดก็ผูช้ายคนน้ีไม่สมควรไดรั้บส่ิงดี ๆ เหล่าน้ีเลย! 

การแสดงออกของ กวน ชิเฉิง กเ็ปล่ียนไปเช่นกนัเขามองไปดว้ย
ความท่ีไม่อยากจะเช่ือ 



ประธาน หวู,่ ประธาน กง, ผูอ้าํนวยการ ซ่ง และ ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน 
มีสีหนา้ท่ีดูไม่ดี พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนวา่ลูกสาวคนโตของ ตระกลู
หลาน จะยนืกรานในเร่ืองน้ีโดยไม่สนใจโอกาสท่ีจะทาํใหพ้วกเขา
ขุ่นเคืองเพื่อปกป้องชายหนุ่มคนน้ี ส่ิงน้ีทาํใหพ้วกเขารู้สึกอึดอดัและ
อบัอายมากจากสถานการณ์แบบน้ี 

“มีอะไรกนังั้นเหรอ?” 

อยา่งไรกต็ามในขณะนั้นเองมีเสียงท่ีไม่คาดคิดดงัข้ึนมา ชายวยั
กลางคนเดินมาจากบริเวณดา้นในของหอ้งจดัเล้ียงและมองไปยงั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งอยากรู้อยากเห็น 

ทุกคนแปลกใจและหนักลบัไปมอง พวกเขาทั้งหมดเห็นชายวยั
กลางคนถือแอปเป้ิลในมือกินมนัขณะกาํลงัเดินเขา้มา 

“คุณชายรองฉิน!” 

“คุณชายรองฉิน!” 

บางคนในฝงูชนทกัทายชายวยักลางคน คนน้ีข้ึน ทนัที 

คุณชายรองฉิน คนน้ีดูซีดเซียวเลก็นอ้ยและมีถุงใตต้าท่ีดาํคลํ้า 
นอกจากน้ีเขายงัดูเหมือนชายเจา้สาํราญเป็นอยา่งมาก 

เม่ือกลุ่มคนเห็นท่าทางของเขาพวกเขาไม่ไดพ้ดูอะไรมากนกั แต่
พวกเขาทกัทาย “คุณชายรองฉิน” ดว้ยความเคารพ 



น่ีเป็นเพราะเขาเป็นลูกชายคนท่ีสองของ ผูอ้าวโุส ฉิน หรือถา้เรียก
ใหถู้กตอ้งกคื็อเขาเป็นลูกบุญธรรม 

ผูเ้ฒ่าฉินมีบุตรชายสองคน ลูกชายคนท่ีสองเป็นบุตรบุญธรรมและ
เป็นบุตรชายของสหายในสงครามของ ผูเ้ฒ่าฉิน หลงัจากเพื่อนร่วม
สงครามของเขาจากไปแลว้เขากข็อให ้ผูเ้ฒ่าฉิน ดูแลลูกชายของเขา
แทน ผูเ้ฒ่าฉินพาเขาเขา้มาและรับเขาเป็นบุตรชายบุญธรรมของเขา
ทนัที อยา่งไรกต็ามบุตรบุญธรรมคนน้ีหยิง่และอวดดีตั้งแต่ยงัเดก็
และมีปัญหามากมายในเมืองเจียงเฉิง เขาถึงกบัเคยทาํใหค้นบางคน
เสียชีวติมาแลว้ แมจ้ะอายเุกือบส่ีสิบ แต่เขากย็งัไม่แต่งงานและไม่มี
ลูก มีข่าวลือวา่เขาเป็นคนมีรสนิยมแปลก ๆ และผูเ้ฒ่าฉินกไ็ม่ค่อย
ชอบเขาซกัเท่าไหร่ 

แมจ้ะเป็นเช่นนั้น ผูเ้ฒ่าฉิน กใ็หค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์เก่า
ก่อนของเพื่อนของเขา และทาํเป็นมองขา้มการกระทาํของบุตรบุญ
ธรรมคนน้ีไปซะ 

แมว้า่เขาจะเป็นบุตรบุญธรรม แต่เขากย็งัคงเป็นเจา้นายคนท่ีสองใน
ตระกลูฉิน ไม่วา่เขาจะไร้ประโยชน์แค่ไหน แต่เขากย็งัสูงส่งกวา่คน
อ่ืน ๆ เพราะตวัตนของเขาเป็นท่ีรู้จกัของทุก ๆ คน 



“คุณชายรอง” ปรมาจารยไ์ป๋ซาน ร้องเรียก คุณชายรองฉินทนัทีเม่ือ
เห็นเขา ครอบครัว ไป๋ นั้นดอ้ยกวา่ตระกลู ซู และยงัอยูต่ ํ่ากวา่ตระกลู 
ฉิน อีกดว้ย เม่ือ ปรมาจารยไ์ป๋ซาน เห็น คุณชายรองฉิน เขากย็งัตอ้ง
ทกัทายอยา่งสุภาพ 

ยิง่ไปกวา่นั้น ปรมาจารยไ์ป๋ซาน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั คุณชายรอง
ฉินอยูเ่สมอ 

“มีอะไรเหรอ ปรมาจารยไ์ป๋ซาน” คุณชายรองฉิน ถามปรมาจารยไ์ป๋
ซาน ก่อนจะกดัแอปเป้ิลของเขาต่อ 

“คุณชายรองฉิน ไดโ้ปรดเป็นผูต้ดัสินใหค้วามเป็นธรรมกบัเราใน
เร่ืองน้ีดว้ย” ปรมาจารยไ์ป๋ซาน อธิบายสถานการณ์ทั้งหมดให ้คุณชาย
รองฉิน ฟัง 

คุณชายรองฉิน มองไปขา้งหนา้และสายตาของเขากม็องไปท่ี หวงั
เสียน และ หลาน ชิงเยว ่ 

“โอ.้.หลานสาว ชิงเยว ่จะดีกวา่ถา้คุณอยูห่่างจากเดก็คนน้ี เขาคนน้ี
สมควรไดรั้บโทษฐานท่ีไปหกัแขนและขาของผูอ่ื้น ยงัไงเขากต็อ้ง
ชดใชค้วามผดิ”  

แซ่ด ๆ ๆ !  



เม่ือไดย้นิคาํพดูคุณชายรองฉิน เสียงพดูคุยของกลุ่มคนในงานกด็งั
ข้ึน 

“ตั้งแต่คุณชายรองฉิน พดูไปแบบนั้นตอนน้ีมนักไ็ม่มีความหมาย
อะไรอีกแลว้ล่ะ แมว้า่ หลาน ชิงเยว ่จะพดูแทนใหข้นาดไหนกต็าม
เดก็คนน้ีกค็งจะจบส้ินลงแลว้ล่ะ” 



ตอนท่ี 59 ไปถาม ฉิน กัวะฮุ่ย 

เหตุการณ์ในงานเล้ียงเปล่ียนไปอีกคร้ัง เม่ือทุกคนกาํลงัคิดวา่ หลาน 
ชิงเยว ่สามารถปกป้องเดก็หนุ่มคนน้ีได ้แต่ในขณะนั้นเอง คุณชาย
รองฉิน กเ็ขา้มาหยดุไว ้

คุณชายรองฉิน เป็นลูกชายบุญธรรมของ ผูอ้าวโุส ฉิน แมว้า่เขาจะ
ไม่ใช่ลูกชายจริง ๆ ของผูอ้าวโุส ฉิน แต่สถานะของเขากสู็งพอท่ีจะ
ยบัย ั้ง หลาน ชิงเยว ่ซ่ึงเธอยงัไม่ไดสื้บทอดและเป็นผูน้าํของบริษทั
เคร่ืองประดบัทะเลครามอยา่งเตม็ตวั 

หลาน ชิงเยว ่ขมวดค้ิวเลก็นอ้ยเม่ือเธอไดย้นิส่ิงท่ี คุณชายรองฉิน พดู 

คุณชายรองฉิน มองดูและสงัเกตหวงัเสียนตั้งแต่หวัจรดเทา้ จากนั้น
เขากท้ิ็งแกนแอปเป้ิลในมือลงถงัขยะ 

“ไอเ้ดก็นอ้ยแกมนัอวดดีและยงัไร้มารยาทมาก ใส่ชุดอยา่งน้ียงักลา้
เขา้มาในพ้ืนท่ีจดังานเล้ียงของตระกลูฉินอีก สงสยัไม่มีใครสัง่สอน”  

“คุณชายรองฉินเขาเป็นเพื่อนของฉนัฉนัหวงัวา่คุณจะปล่อยเขาสกั
คร้ังนึกวา่เห็นแก่หนา้ฉนัเถอะค่ะ” หลาน ชิงเยว ่กล่าวกบั คุณชาย
รองฉิน ดว้ยท่าทางท่ีจริงจงั 

“ชิงเยว ่คนเรามนัตอ้งมีเหตุผล เพื่อนคนน้ีของคุณควรไดรั้บในส่ิงท่ี
เขานั้นกระทาํ เน่ืองจากเขาหกัแขนและขาของคนอ่ืนคุณกไ็ม่ควรจะ



เอาตวัเองเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี” คุณชายรองฉิน พดูในเชิงแนะนาํ
และยิม้ใหก้บั หลาน ชิงเยว ่

“ชิงเยว.่.!!” ชายวยักลางคนท่ีอยูด่า้นขา้ง หลาน ชิงเยว ่ดึงแขนเธอและ
ส่ายหวั “เน่ืองจากคุณชายรองฉินมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีแลว้ เธอ
ควรจะปล่อยเร่ืองน้ีไปจะดีกวา่ เธอไม่มีอาํนาจมากพอท่ีจะควบคุม
เร่ืองน้ีไดอี้กต่อไป”  

“ไม่มีทางเดด็ขาดค่ะคุณลุง! เขาเป็นเพื่อนของหนู!” หลาน ชิงเยว ่
กดัฟันและมองไปท่ีลุงของเธอดว้ยความมุ่งมัน่ 

ชายวยักลางคนส่ายหวัอีกคร้ัง “ชิงเยว ่อยา่ประมาทเธอตอ้งเผือ่ความคิด
ไวส้าํหรับ ตระกลู หลาน ของเราดว้ยหากไม่มีคุณชายรองฉิน เก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองน้ีดว้ยเราสามารถช่วยได ้แต่ …”  

ชายวยักลางคนส่ายหวั เขาไม่เขา้ใจวา่ทาํไมหลานสาวของเขาถึงยนื
กรานท่ีจะช่วยเหลือชายหนุ่มคนน้ี ถา้คุณชายรองฉินไม่เก่ียวขอ้งก็
ไม่สาํคญัเลยเน่ืองจากตระกลูหลานสามารถจดัการกบัเร่ืองน้ีไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

แต่ตระกลูฉินเป็นตระกลูท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในเมืองเจียงเฉิง 

ใบหนา้ของ หลาน ชิงเยว ่ดูไม่ดีเป็นอยา่งมากในตอนน้ี เธอมองไป
ท่ีหวงัเสียนอยา่งเป็นห่วง 



“เร่ืองน้ีมนัไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งอะไรกบัเขาเลยมนัเป็นเพราะตวัฉนัเอง!” 
ทนัใดนั้น กวน ชูชิง กก็า้วออกมายนือยูข่า้งหนา้ของ หวงัเสียน ถึงแม้
ตวัของเธอจะสัน่ขณะท่ีเธอกา้วไปขา้งหนา้ แต่นํ้าเสียงและสายตา
ของเธอกมุ่็งมัน่เดด็เด่ียว 

“ไม่ใช่ ! เร่ืองทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนเพราะไอเ้ดก็คนนั้นและมนัไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งใด ๆ กบัตระกลู กวน เลย กวน ชูชิง!!..นงัลูกไม่รักดี!!..ฉนั
ไม่น่าจะมีลูกสาวเลว ๆ แบบแกเลย” กวน ชิเฉิง ตวัสัน่ดว้ยความโกรธ
ขณะท่ีเขาตะคอกไปทาง กวน ชูชิง 

“ผมเป็นคนทาํร้ายพวกเขาเอง คุณไม่ไดท้าํอะไรเลยนะ กวน ชูชิง 
ใหผ้มจดัการเองเถอะ” หวงัเสียน รู้สึกดีเป็นอยา่งมากเม่ือ หลาน ชิง
เยว ่ยืน่มือเขา้มาช่วยเหลือเขาและ กวน ชูชิง ยงัเขา้มายนืขวางอยูท่ี่
ขา้งหนา้เพื่อปกป้องเขา 

เขาค่อย ๆ เดินไปท่ีกลางหอ้งบอลรูมและกวาดสายตามองไปยงั
คุณชายรองฉิน ปรมาจารยไ์ป๋ ซาน และคนอ่ืน ๆ ดว้ยนํ้าเสียงท่ีเยน็
ชา เขาพดูอีกคร้ังวา่ “ผมไดท้าํในส่ิงท่ีสมควรทาํไปแลว้ ถา้เหตุการณ์
แบบนั้นเกิดข้ึนอีกคร้ังมนัจะไม่จบง่าย ๆ เหมือนกบัคร้ังนั้นอยา่ง
แน่นอน”  



“ไอเ้ดก็อวดดี หลงัจากท่ีแกเดินออกจากประตูน้ีไป ในวนัน้ีฉนัจะทาํ
ใหแ้กอยูอ่ยา่งส้ินหวงัไปตลอดชีวติ” ปรมาจารยไ์ป๋ซาน ตะโกนใส่
หวงัเสียนดว้ยท่าทางท่ีโกรธแคน้อยา่งท่ีสุด 

“แกมนัหยิง่ยโสโอหงัเกินไปจริง ๆ !” เม่ือคุณชายรองฉิน เห็นท่าทาง
ของ หวงัเสียน เขากห็วัเราะเยาะและส่ายหวัเหมือนเห็นเป็นเร่ืองตลก 

“ทาํไมเราไม่มายติุเร่ืองน้ีตอนน้ีซะเลยล่ะ..หืมมม?” รอยยิม้เยน็ชา
ปรากฏข้ึนท่ีมุมปากของ หวงัเสียน ขณะท่ีเขากาํลงัเดินชา้ ๆ ไปหา
ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน 

“หวงัเสียน!!” หลาน ชิงเยว ่ท่ีอยูข่า้ง ๆ เขารีบตะโกนเรียกเขาทนัที
เม่ือเธอเห็น วา่ หวงัเสียน กาํลงัเดินเขา้ไปหาคนพวกนั้น 

หวงัเสียน ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใด ๆ ในขณะท่ีเขายงัเดินตรงเขา้
ไปหา ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน 

“แกกลา้สร้างปัญหาในงานเล้ียงของตระกลูฉินอยา่งนั้นเหรอ!” สี
หนา้ของคุณชายรองฉิน เปล่ียนไปในทนัทีเม่ือเขาเห็นหวงัเสียน 
กาํลงัทา้ทายและก่อปัญหาในงานของตระกลู ฉิน 

“แกน่ีมนักลา้จริง ๆ คิดจะพงัและก่อกวนงานเล้ียงของตระกลูฉินยงั
งั้นใช่ไหม! อยากตายมากซะขนาดนั้นเลยใช่ไหม!” ปรมาจารยไ์ป๋
ซานจอ้งมองหวงัเสียนอยา่งเยน็ชา 



“เขากาํลงัอยากฆ่าตวัตายรึยงัไงกนัถึงไดม้าสร้างปัญหาในงานเล้ียง
อาหารคํ่าของตระกลูฉินแบบน้ี”  

เสียงคนท่ีมุงดูอยูร่อบขา้งพดูจาข้ึนเบา ๆประธานหวู ่, ผูอ้าํนวยการ
ซ่ง, ประธานกง และแขกคนอ่ืน ๆ เองกย็งัพดูดว้ยนํ้าเสียงท่ีดูถูก
ขณะท่ีมองไปท่ี หวงัเสียนอยา่งสมเพช 

“เดก็คนน้ี…ช่างแสวงหาความตายของตวัเองซะจริง ๆ” ชายวยั
กลางคนท่ียนือยูข่า้ง ๆ หลาน ชิงเยว ่ส่ายหวัชา้ ๆ และมองไปท่ี หวงั
เสียน อยา่งสงสาร 

“พวกนายทุกคนน่ี เสียงดงัน่ารําคาญซะจริง ๆ วนัน้ีฉนัจะทาํใหพ้วก
นายหุบปากซะใหห้มด” หวงัเสียนเร่ิมแสดงความโกรธข้ึนมาความ
โกรธของเขาไม่ไดม้าจากปรมาจารย ์ไป๋ ซาน และอีกสามคนเพียง
เท่านั้น นอกจากน้ียงัเป็นเพราะพอ่ของ กวน ชูชิง และคุณชายรอง
ฉิน อีกคน 

‘วนัน้ีผูเ้ฒ่าฉินเป็นคนเชิญฉนัมาท่ีน่ีดว้ยตวัเอง แต่ดูเหมือนวา่ลูกชาย
คนท่ีสองของเขา ตั้งใจจะมีเร่ืองกบัฉนั? เขาตั้งใจจะทาํอะไรกนัแน่? 
หรือน่ีเป็นวธีิท่ีตระกลู ฉิน ปฏิบติัต่อแขกของพวกเขายงังั้นหรือ?’ 
หวงัเสียน คิดกบัตวัเองและผดิหวงัเป็นอยา่งมากท่ีตระกลู ฉิน 
ปฏิบติักบัเขาแบบน้ี 



ประกายตาดุร้ายฉายข้ึนมาในดวงตาของหวงัเสียนขณะท่ีเขาจอ้ง
มองไปท่ีปรมาจารย ์ไป๋ ซาน พลงัออร่ามงักรระเบิดออกจากร่างกาย
ของเขาห่อหุม้ ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน และ คุณชายรองฉินในทนัที 

ทั้งสองคนตกตะลึงเป็นอยา่งมากการแสดงออกของพวกเขานั้นดูอึด
อดัข้ึนมาอยา่งชดัเจน เม่ือพวกเขาสมัผสัไดถึ้งการกดข่ีและแรงกดดนั
อนัยิง่ใหญ่ของชายหนุ่มตรงหนา้ 

“ไอห้นู ถา้แกกลา้ท่ีจะต่อสูใ้นสถานท่ีของตระกลู ฉิน ฉนัจะทาํให้
แกไดต้ายอยา่งน่าสยดสยองท่ีสุด” คุณชายรองฉิน พดูออกมาอยา่ง
เกร้ียวกราดขณะท่ีเขาจอ้งมองไปท่ีหวงัเสียน 

“แกมนัไม่รู้จกัประมาณตน ฉนัจะสอนบทเรียนใหแ้กแทนครอบครัว
แกเอง เพื่อท่ีแกจะไดส้าํนึกและเลิกอวดดีก่อนท่ีจะตาย”  

ชายหนุ่มท่ียนือยูข่า้ง ๆ ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน สงัเกตเห็นสถานการณ์
ท่ีไดเ้ปรียบเขารีบชิงเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็วและเหวีย่งหมดัอยา่ง
เตม็แรงไปท่ีหวงัเสียน 

กู่ ชิงหลง ตระกลู กู่ เป็นตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณท่ีมา
จากเมืองอ่ืนพวกเขามีสมาชิกในตระกลูไม่มากนกัและทกัษะการ
ต่อสูข้องพวกเขากไ็ม่ไดน่้าเกรงขามอะไรมากมาย แต่ถึงอยา่งไรก็
ไม่สามารถประเมินพวกเขาตํ่าเกินไปได ้



“เดก็หนุ่มคนน้ีช่างรนหาท่ีตายซะจริง ๆ เขากลา้ก่อเร่ืองในงานเล้ียง
ของตระกลูฉินไดอ้ยา่งไร น่ีมนัเหมือนกบัเป็นการตบหนา้พวกเขา
ฉาดใหญ่เลยทีเดียว เขาจบส้ินแลว้ล่ะ”  

“เม่ือก้ีปรมาจารย ์ไป๋ ซาน และคนอ่ืน ๆ ยงัไม่กลา้ท่ีก่อปัญหาใน
งานเล้ียงแห่งน้ีเลย เดก็คนน้ีหยิง่เกินไปเขากาํลงัมองหาทางตายอยา่ง
รวดเร็วรึไงกนั?”  

แขกท่ีเหลือต่างมองไปท่ี หวงัเสียน ราวกบัวา่พวกเขากาํลงัมองไปท่ี
คนง่ีเง่า 

“นายพดูมากไปนะ” หวงัเสียนมองไปท่ีชายหนุ่มและจอ้งมองไปท่ี
เขาอยา่งไม่พอใจ 

หวงัเสียนชกหมดัตรงกลบัไปท่ีหมดัของชายหนุ่มคนดงักล่าว 

“คนธรรมดาอยา่งแกกลา้เอากาํป้ันมาวดักบัฉนัยงังั้นรึ? ไม่รู้จกันรกรึ
ยงัไง!” กู่ ชิงหลงแสดงท่าทางดูถูกเป็นอยา่งยิง่ เขานั้นตอ้งการพิสูจน์
และอวดตวัเองใหทุ้กคนไดเ้ห็นและรู้จกั นัน่เป็นเหตุผลวา่ทาํไมเขา
ถึงกระตือรือร้นท่ีจะออกหนา้และเร่ิมต่อสูข้ึ้นมาในทนัที 

เขาตอ้งการประกาศการมาถึงของ ตระกลู กู่ ใน เมืองเจียงเฉิง และ
ตอ้งการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตระกลู ไป๋ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงตระกลู



ผูฝึ้กฝนการต่อสูโ้บราณ ในเม่ือมีกรณีแบบน้ีเกิดข้ึนมนัเขา้ทางเขา
เป็นอยา่งมากเขาจะสามารถสร้างรากฐานไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

แกร๊กกก!! 

เขากาํลงัวางแผนขั้นต่อไปอยูใ่นคิดของเขา แต่ในทนัทีนั้นกไ็ดย้นิ
เสียงกระดูกแตกหกัอยา่งชดัเจนเม่ือหมดัของพวกเขาชนกนั 

แขนของ กู่ ชิงหลง บิดเบ้ียวและแตกหกัในทนัทีอยา่งน่ากลวั 

“อ่อนแอซะจริง!” หวงัเสียน ใชก้าํลงัยงัไม่ถึง 20% ของเขาซะดว้ย
ซํ้ า เขาพดูออกมาให ้กู่ ชิงหลง ท่ีนอนกรีดร้องดว้ยความเจบ็ปวดอยู่
บนพื้นไดย้นิ 

“อา๊กกกก..!”  

กู่ ชิงหลง แหกปากรํ่ าร้องดว้ยความเจบ็ปวดขณะท่ีตอนน้ีเขาดู
หวาดกลวัเป็นอยา่งมาก 

“โอว้วว!”  

กลุ่มฝงูชนท่ีเหลือต่างอา้ปากคา้งและร้องออกมาเม่ือพวกเขาเห็น
แขนท่ีบิดเบ้ียวของ กู่ ชิงหลง 

หวงัเสียน มองไปท่ี ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน และมีรอยยิม้เยน็ชาปรากฏ
ข้ึนท่ีมุมปาก “ไม่ตอ้งรอนานหรอก นายไม่ตอ้งรอจนกวา่ฉนัจะ



ออกไปพวกเราสามารถมาจดัการเร่ืองน้ีไดเ้ลยในทนัทีใครอยากจะ
เร่ิมก่อนล่ะ”  

ในขณะท่ีเขากาํลงัพดูอยูน่ั้นเขากข็ยบัตวัเคล่ือนไหวและเร่ิมโจมตี
ไปท่ีปรมาจารย ์ไป๋ ซาน 

“แก!..ไอบ้ดัซบ!…วนัน้ีฉนัจะฆ่าแก!” ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน กาํหมดั
แน่นมีเสน้เลือดปูดโปนโผล่ออกมาท่ีหลงัหมดั 

ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน เป็นผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูท่ี้มีความแขง็แกร่ง
ในระดบันกัรบขั้นท่ีหา้ เขาเองนั้นตกใจอยา่งมากท่ีเห็นวา่ชายหนุ่ม
ตรงหนา้เขาเป็นผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูเ้ช่นกนั แต่เขากไ็ม่ไดก้ลวั
เช่นกนั 

“ไม่น่าแปลกใจท่ีแกนั้นหยิง่ผยอง แต่แกมนัโอหงัมากเกินไป ลง
นรกไปซะ!”  

ตอนน้ีท่าทางของปรมาจารย ์ไป๋ ซาน น่ากลวัเป็นอยา่งมาก เขา
เคล่ือนตวัเหมือนพยคัฆร้์ายน้ิวทั้งหา้ของเขากางออกมากลายเป็น
กรงเลบ็ 

“จะส่งฉนัไปนรกเหรอ นายยงัไม่มีสิทธ์ิท่ีจะทาํไดแ้มแ้ต่นอ้ย” หวงั
เสียน มองไปท่ี ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน อยา่งเฉยเมย และยกเทา้ข้ึนเตะ
ออกไปในทนัที 



“ตาย!!..” ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน ตะปบกรงเลบ็ของเขาไปท่ีขาของ 
หวงัเสียน 

ครึกก! 

ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน รู้สึกเหมือนกาํลงัตะปบลงบนแผน่เหลก็หนา 
ตอนท่ีกรงเลบ็ของเขาชนกบัขาของหวงัเสียน ในทนัใดนั้นเขารู้สึก
ไดถึ้งพลงัมหาศาลเขา้มากระทบท่ีไหล่ของเขา 

ตูมมม! 

โครมม! 

พลงัอนัหนกัหน่วงส่งให ้ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน ลอยกระเดน็ไปกระแทก
กบัโตะ๊ท่ีดา้นหลงัเขาดว้ยความเร็วและแรงเป็นอยา่งมาก จากนั้นเขา
กล็ม้ลงไปบนพื้นและกระอกัพน่เลือดออกมาเตม็ไปหมด 

พรวดดด! 

ออ๊กกกก! แค่ก..แค่ก ๆ ๆ ! 

“กะ…แก!…แก ..!! “ช่วงเวลาท่ีปรมาจารยไ์ป๋ซานถูกเตะจนลม้ลง
นั้นใชเ้วลาเพียงเส้ียววนิาที คุณชายรองฉิน รู้สึกหวาดกลวัข้ึนมาเม่ือ
เขาเห็นแววตาท่ีเยน็ยะเยอืกของหวงัเสียนมองมาท่ีเขา เขาพยายาม
ทาํตวัใหแ้ขง็กร้าวในขณะท่ีเขาตะโกนข่มขู่ออกไป 



“หยดุนะไม่อยา่งนั้น! … ไม่อยา่งนั้นตระกลูฉิน จะไม่ปล่อยแกไป
อยา่งแน่นอนไม่มีใครสามารถกลา้มาย ัว่ยเุราคนตระกลู ฉิน ในเมือง
เจียงเฉิงแห่งน้ีได”้  

“งั้นรึ!?.นายจะไม่ปล่อยฉนัไปยงังั้นรึ ถา้อยา่งนั้นนายอาจจะตอ้งไป
ถาม ฉิน กวัะฮุ่ย วา่กลา้พดูแบบน้ีกบัฉนัหรือเปล่า!” หวงัเสียนส่ง
เสียงคาํรามตํ่า ๆ อยา่งดุร้ายออกมาทนัที 

กลุ่มคนทั้งหมดท่ีเหลือในงานต่างตกใจกนัเป็นอยา่งมากเม่ือไดย้นิ
ส่ิงท่ีเขาพดูออกมา! 

ฉิน กวัะฮุ่ย?, ผูอ้าวโุส ฉิน..!!! 

 



ตอนท่ี 60 ขบัออกจากตระกูล 

“แก...แก…ไอส้ารเลว!” คุณชายรองฉิน ช้ีไปท่ีหวงัเสียน และตวัสัน่
ดว้ยความโกรธ 

ในขณะนั้นผูเ้ฒ่าฉินและคนในครอบครัวของเขา พร้อมกบัคนทั้ง
สามรุ่นของตระกลู ซู กาํลงัเดินเขา้ไปท่ีทางเขา้ของหอ้งจดัเล้ียง 

“งั้นรึ!? นายจะไม่ปล่อยฉนัไปยงังั้นรึ ถา้อยา่งนั้นนายอาจจะตอ้งไป
ถาม ฉิน กวัะฮุ่ย วา่กลา้พดูแบบน้ีกบัฉนัหรือเปล่า!” 

อยา่งไรกต็ามเม่ือพวกเขาเดินมาถึงทางเขา้ของหอ้งจดัเล้ียงทุกคนก็
ไดย้นิเสียงคาํรามดว้ยความโกรธเกร้ียวน้ีทนัที 

ผูอ้าวโุส ฉิน ตกตะลึงอยา่งสมบูรณ์และ ผูอ้าวโุส ซู เองกข็มวดค้ิว
ข้ึนมา 

“ปู่นัน่คือเสียงของพี่ใหญ่หวงัเสียน” ซู จิง รีบพดูออกมาอยา่งรวดเร็ว
เม่ือไดย้นิเสียงท่ีคุน้เคยขณะท่ีสีหนา้ของเขาดูเคร่งเครียดข้ึนมาในทนัที 

ผูอ้าวโุส ฉิน กไ็ดย้นิเสียงของ หวงัเสียน อยา่งชดัเจนเช่นกนั การ
แสดงออกของเขาเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วและมีท่าทางกงัวลอยูบ่น
ใบหนา้ของเขา “ไป! รีบไปท่ีนัน่เร็วเขา้!” 



เขาไม่อาจเขา้ใจไดว้า่ทาํไม หวงัเสียน ถึงส่งเสียงตะโกนอยา่งโกรธ
เกร้ียวเช่นน้ีออกมา 

เขาไม่เขา้ใจวา่ทาํไม หวงัเสียน ท่ีดูเป็นมิตรอยา่งมากในตอนท่ีเขา
ทานอาหารกลางวนัดว้ยกนัในตอนบ่ายนั้นพวกเขาพดูคุยกนัอยา่ง
สนุกสนาน แลว้ทาํไมในตอนน้ีถึงไดโ้กรธมากขนาดนั้น 

หากเม่ือคิดใหดี้ ๆ แลว้ ผูอ้าวโุส ซู เช่ือวา่ หวงัเสียน นั้นมีความ
แขง็แกร่งท่ีน่ากลวัเป็นอยา่งมาก และคงไม่มีใครในเมืองเจียงเฉิง
แห่งน้ีสามารถเทียบกบัเขาได ้และ หวงัเสียน ยงัมีความสามารถทาง
การแพทยร์ะดบัหมอเทวะอีกดว้ย แลว้เขายงัเพิ่งรักษาหลานชายท่ีรัก
ของ ตระกลูฉิน ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้พระคุณของพวกเขาเลยทีเดียว ฉะนั้น
พวกเขาจึงไม่สามารถจะเป็นศตัรูกบั หวงัเสียน ได ้

และยิง่ไปกวา่นั้นถึงแมว้า่จะเป็นตระกลูฉินเอง พวกเขากไ็ม่กลา้ท่ีจะ
ไปรุกรานผูฝึ้กยทุธในระดบัน้ีไดโ้ดยไม่มีเหตุผล 

ในยคุปัจจุบนัน้ีนอกจากสงัคมธรรมดาทัว่ไปและผูฝึ้กศิลปะการต่อสู้
โบราณแลว้ยงัมีโลกเบ้ืองหลงัของของเหล่าผูฝึ้กยทุธท่ีลึกลบัซ่อนเร้น
อยูอี่กมากมาย แมว้า่ตระกลูฉินจะแขง็แกร่งมากในสงัคม แต่พวกเขา
กย็งัไม่กลา้ท่ีจะรุกรานผูเ้ช่ียวชาญท่ีแขง็แกร่งของโลกลึกลบัในเงามืด
ไดแ้มแ้ต่นอ้ย 



ผูอ้าวโุส ซู ขมวดค้ิวและรีบเขา้ไปในงาน 

ขณะน้ีกลุ่มผูค้นรู้สึกประหลาดใจอยา่งมากกบัคาํพดูของ หวงัเสียน 

ทุกคนต่างตกตะลึงเพราะไม่มีใครคาดคิดวา่เขาจะตะโกนวา่ ฉิน 
กวัะฮุ่ย ยงัไม่กลา้พดูเร่ืองน้ีกบัเขาในงานเล้ียงของตระกลู ฉิน 

“หลีกทางกนัหน่อยทุกคนหลีกทางหน่อย!” ในขณะนั้นกมี็เสียง
ตะโกนของ ซู จิง ดงัข้ึนจากมาจากทางดา้นหลงัฝงูชน 

ทุกคนท่ีมายนืรวมตวักนัอยูต่อนน้ีต่างตอ้งตกใจเม่ือหนักลบัไปมอง 

“ผูอ้าวโุส ฉิน กาํลงัมาและนั้น ผูอ้าวโุส ซู กม็าพร้อมกนัเลยดว้ย!” 

กลุ่มของฝงูชนไม่สามารถระงบัความตกใจและอุทานออกมาได ้

ผูค้นโดยรอบรีบหลบและเปิดทางของพวกเขาโดยอตัโนมติั 

“เดก็หนุ่มคนน้ีเสร็จแน่ ๆ” 

“ไม่รอดแลว้ล่ะตายอยา่งแน่นอน!” 

เสียงพดูเบา ๆ ดงัข้ึนมาจากคนท่ีอยูร่อบ ๆ  

เม่ือ หลาน ชิงเยว ่เห็น ผูอ้าวโุส ฉิน และ ผูอ้าวโุส ซู เธอกอ็ดไม่ไดท่ี้
จะรู้สึกกงัวลมากข้ึน 



แต่สาํหรับ กวน ชูชิง เธอตกตะลึงในทนัทีเม่ือมองไปท่ีกลุ่มคนท่ี
กาํลงัเดินเขา้มา หลงัจากนั้นความสุขและความโล่งใจกเ็ขา้มาแทนท่ี 
ใบหนา้ของเธอในตอนน้ีนั้นปรากฏรอยยิม้ข้ึนมา 

เป็นพวกเขาจริง ๆ ! มนัคือพวกเขาจริง ๆ … ! 

ตอนน้ีเธอยงัคงสบัสนอยูบ่า้ง แต่คนทั้งสองคนท่ีเดินอยูด่า้นหนา้
กลุ่มคือชายชราสองคนท่ีเธอไดท้านอาหารกลางวนัดว้ยในช่วงบ่าย
ของวนัน้ี 

ในตอนแรกเธอกย็งัคงสงสยัอยูบ่า้งเลก็นอ้ย อยา่งไรกต็ามเธอไม่กลา้
คิดวา่จะน่าเป็นไปไดเ้ธอคิดวา่ชายชราทั้งสองคนท่ีเธอทานอาหาร
กลางวนัดว้ยนั้นเป็นชายชราธรรมดาทัว่ไป แต่ในขณะน้ีความสงสยั
และความกงัวลทั้งหมดของเธอไดห้ายไปอยา่งส้ินเชิง 

เธอนึกถึงทศันคติของชายชราทั้งสองคนในตอนท่ีพดูคุยกบัหวงัเสียน
ในช่วงบ่าย ทาํใหเ้ธอมัน่ใจมากข้ึนวา่ หวงัเสียน มีคุณสมบติัตามใน
ส่ิงท่ีเขาเพิ่งพดูออกไปในก่อนหนา้น้ี 

“ดีเลย! แกซวยแลว้ล่ะ แกกลา้ดียงัไงท่ีมาต่อสูแ้ละทาํร้ายผูอ่ื้นใน
งานเล้ียงท่ีจดัข้ึนโดยตระกลูฉินตอนน้ีแกหนีไม่รอดแลว้! พอ่ของ
ฉนัอยูท่ี่น่ีแลว้” คุณชายรองฉิน รู้สึกดีใจเป็นอยา่งมากเม่ือเห็น ผู ้
อาวโุส ฉิน กาํลงัเดินเขา้มา 



การแสดงออกของ หวงัเสียน ไม่ไดเ้ปล่ียนไปสกันิดเขายงัคงปลดปล่อย
ออร่าแห่งราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิออกมา เขาค่อย ๆ หนัหนา้ไปมอง
คนในครอบครัวของ ผูอ้าวโุส ฉิน และคนทั้งสามคนจากตระกลู ซู 

“อึก!..ช่างเป็นแรงกดดนัท่ีแขง็แกร่งอะไรอยา่งน้ี..! 

ผูอ้าวโุส ซู สามารถสมัผสัไดถึ้งออร่าจาง ๆ รอบ ๆ ตวัของหวงัเสียน 
และตอ้งตกใจอยา่งมาก ตอนแรกเขาคิดวา่ความแขง็แกร่งของเขาคง
ไม่ห่างไกลจาก หวงัเสียน มากเท่าไหร่นกัหลงัจากท่ีเขาไดบ้รรลุระดบั
ขั้นพลงัใหม่แลว้ แต่ตอนน้ีเขารู้สึกวา่เขายงัไม่สามารถรับแมแ้ต่หมดั
ท่ีชกมาอยา่งเตม็กาํลงัของ หวงัเสียนไดเ้ลยแมแ้ต่หมดัเดียว แค่แรง
กดดนัจากออร่ารอบตวัของ หวงัเสียน กเ็พียงพอท่ีจะทาํใหเ้ขารู้สึก
อึดอดัและกดดนัอยา่งมากแลว้ในขณะน้ี ถึงแมว้า่แรงกดดนันั้นจะ
ไม่ไดพุ้ง่เป้ามาท่ีเขากต็ามที 

คนในตระกลู ฉิน และ ตระกลู ซู เดินเป็นเสน้ตรงเขา้มา 

บรรยากาศโดยรอบเยน็ลงและเงียบสนิท จนไม่มีใครกลา้หายใจแรง 
บางคนถึงกบักลั้นลมหายใจไปเลยดว้ยซํ้ า 

เม่ือ ผูอ้าวโุส ฉิน ไดย้นิส่ิงท่ีบุตรบุญธรรมของเขาพดูออกมา มือท่ี
จบัไมเ้ทา้ของเขากเ็ร่ิมสัน่เทา เขาเดินตรงไปท่ี คุณชายรองฉิน โดย
ไม่มีคาํพดูใด ๆ  



“พอ่!ไอเ้ดก็เวร…น่ีมนักลา้ท่ี…อา๊กกก!” เม่ือคุณชายรองฉินเห็นพอ่
บุญธรรมของเขาเดินเขา้มา เขากรี็บฟ้องพอ่บุญธรรมของเขาในทนัที 

อยา่งไรกต็ามก่อนท่ีเขาจะพดูจบประโยคไมเ้ทา้ในมือของ ผูอ้าวโุส 
ฉิน กไ็ดฟ้าดลงมาท่ีขาของเขาอยา่งไร้ความปรานี 

ผลัว๊ะ!แกร๊กก! 

ไมเ้ทา้ท่ีทาํจากไมจ้ริงนั้นหกัในทนัที! สามารถจินตนาการไดว้า่ ผู ้
อาวโุส ฉิน ฟาดไปดว้ยความโกรธมากขนาดไหน 

“ท่านพอ่บุญธรรมท่าน!…ท่านทุบตีขา้ทาํไม!?…” ใบหนา้ของคุณชาย
รองฉินเปล่ียนเป็นซีดขาว ขณะจบัขาของเขาดว้ยความเจบ็ปวดและ
พดูดว้ยนํ้าเสียงท่ีหวาดกลวั 

“เฮอ้อ.!” ผูเ้ฒ่าฉินถอนหายใจยาวเหยยีด “ในตอนท่ีพอ่ของแกจากไป
และเขามอบแกมาใหฉ้นัดูแลฉนัเองกเ็ห็นแกเป็นลูกชายแท ้ๆ คนนึง 
อยา่งไรกต็ามแกเองกก็ระทาํความผดิซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า…ฉนัพยายามมอง 
ขา้มการกระทาํท่ีเลวร้ายของแกมาโดยตลอด แต่แกกไ็ม่ไดเ้รียนรู้
อะไรข้ึนมาเลย ส่ิงตํ่าชา้และการกระทาํท่ีเลวร้ายมากมายท่ีแกไดเ้คย
กระทาํภายใตช่ื้อของตระกลู ฉิน ของเรานั้นมีมากมายเตม็ไปหมด 
คงจะตอ้งมีซกัวนันึงท่ีตระกลูของเราอาจจะตอ้งพบเจอกบัปัญหา
ร้ายแรงเพราะแกเป็นแน่!” 



ผูเ้ฒ่าฉินโยนไมเ้ทา้ท่ีหกัของเขาท้ิงลงบนพื้น  

“เหลียนฮุ่ย ยกอาคาร มินน่ิง กราวด ์ในเมืองเจียงเฉิง ใหเ้ป็นช่ือของ
เขาและตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไปเขาจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัตระกลู 
ฉิน ของเราอีกต่อไป ไม่วา่เขาจะทาํอะไรจะอยูห่รือวา่จะตาย มนัก็
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตระกลู ฉิน ของเราอีกต่อไป ตระกลู ฉิน ของ
เราไม่มีความสามารถมากพอท่ีจะเล้ียงดูเขาไดอี้กต่อไปแลว้!” 

คาํพดูท่ีดงัหนกัแน่นและเดด็ขาดของ ผูอ้าวโุส ฉิน ดงัสะทอ้นไปทัว่
หอ้งจดัเล้ียง ไม่มีใครสามารถคาดคิดวา่เร่ืองแบบน้ีจะเกิดข้ึน 

“คุณชายรองฉินถูกขบัออกจากตระกลู ฉิน ในทนัทีแบบน้ีเลยรึน่ี” 

แต่อยา่งไรกต็ามส่ิงท่ีทาํใหก้ลุ่มของผูค้นตกใจมากท่ีสุดคือ ผูเ้ฒ่าฉิน
โคง้ตวัลงเลก็นอ้ยขณะท่ีเขาพดูกบัชายหนุ่มคนนั้น “ฉนัขอโทษ
นอ้งชายหวงัเสียนจริง ๆ ฉนัขอโทษ มนัเป็นผดิของฉนัเอง เพราะ
ฉนัสัง่สอนเขาไดไ้ม่ดีเลยตอ้งทาํใหน้อ้งชายหวงัเสียน ตอ้งพบกบั
ปัญหาในสถานท่ีจดังานของฉนั !” 

“พี่ชาย อยา่โกรธนะ อุม้ ๆ กอด ๆ !” วา่วนอ้ย มองไปท่ี หวงัเสียน 
หนา้ของเขาตอนน้ีเคร่งขรึมมาก แต่วา่วนอ้ยไม่ไดส้นใจและยงัพดู
ขณะท่ีเขาเดินเตาะแตะเขา้ไปหาและยกแขนชูข้ึนใหอุ้ม้ 



หลงัจากท่ีหวงัเสียนไดเ้ห็นการกระทาํของ ผูอ้าวโุส ฉิน และ วา่วนอ้ย 
ท่ีน่ารักน่าชงัแลว้นั้น รอยยิม้กป็รากฏข้ึนบนใบหนา้ของ หวงัเสียน 
เขากางแขนออกไปแลว้อุม้วา่วนอ้ยข้ึมมากอดเอาไว ้“ผูเ้ฒ่าฉิน ผมเอง
กต็อ้งขอโทษคุณดว้ยเช่นกนั ผมเองกใ็ชอ้ารมณ์และหุนหนัพลนัแล่น
มากเกินไปหน่อย ผมขอโทษท่ีทาํใหคุ้ณตอ้งลาํบากใจดว้ยนะครับ” 

ผูเ้ฒ่าฉินถอนหายใจยาว ๆ อยา่งโล่งอกเม่ือเห็นการแสดงออกของ
หวงัเสียน เขายิม้ข้ึนมาเตม็ใบหนา้ “ไม่เลยไม่เลย นั้นดีมากแลว้ … 
ตราบใดท่ี นอ้งชายหวงัเสียนไม่ไดต้าํหนิชายชราคนน้ี นั้นกย็อด
เยีย่มมากแลว้” 

หวงัเสียนยิม้และตอบวา่ “ผมเองกโ็มโหและหุนหนัพลนัแล่นไป ผม
เองกห็วงัวา่คุณจะไม่ตาํหนิผมเช่นกนั” 

“ฮ่าฮ่า!” ผูเ้ฒ่าฉินหวัเราะออกมา “ผูอ้าวโุส ซู กบัฉนัมาชา้ไปหน่อย
ขอโทษนอ้งชายหวงัเสียนดว้ยจริง ๆ มาเถอะ! เราไปนัง่คุยกนัเด๋ียว
ฉนัจะใหค้าํอธิบายท่ีดีสาํหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในวนัน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน” 

หวงัเสียนยิม้รับ 

“ท่านปู่ผมทราบเร่ืองท่ีเกิดข้ึนแลว้ล่ะครับ” ซู จิง กลบัมาทนัที
หลงัจากไปสอบถาม กบัพนกังานบริการของโรงแรมเพือ่หาขอ้มูล
เพิ่มเติมมา ต่อจากนั้นเขากเ็ล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอยา่งละเอียด 



“หืม? ดูเหมือนวา่จะยงัเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์เม่ือตอนบ่ายของตระกลู 
ไป๋ดว้ยยงังั้นรึ?”  

สายตาอนัเยน็ยะเยอืกปรากฏในแววตาและส่งผา่นใบหนา้ท่ีเคร่งขรึม
ของ ผูอ้าวโุส ซู ข้ึนมา 

“ถา้อยา่งนั้นลูกไปจดัการกบั ตระกลู ไป๋ เพื่อใหเ้ขาไดรั้บรู้ถึงระดบั
ชั้นในเมืองน้ีซะหน่อย ส่วนตระกลูท่ีเหลือน่าจะปล่อยใหต้ระกลู 
ฉิน เป็นคนจดัการ” 

“ครับพอ่!” ซู เจ่ียหวั พยกัหนา้และมองไปท่ี ฉิน เหลียนฮุ่ย 

ฉิน เหลียนฮุ่ย พยกัหนา้รับและเดินตรงไปท่ีประธานหวู ่ประธาน 
กง และผูอ้าํนวยการ ซ่ง 

สาํหรับ ซู เจ่ียหวั เขาเดินไปหาปรมาจารย ์ไป๋ ซาน ท่ีกาํลงัลุกข้ึนมา
จากพื้น 

“ท่านพอ่ แบบน้ี..ไม่..ไม่ได!้ …” 

ในขณะน้ีคุณชายรองฉิน กาํลงัพดูพึมพาํกบัตวัเองเบา ๆ ดว้ยความ
งุนงง เขาไม่อยากจะเช่ือเลยวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นคือความจริง ถา้เขา
ออกจากตระกลูฉินไป เขาจะเป็นอยา่งไรในเมืองเจียงเฉิงเขาเคยก่อ
ปัญหากบัผูค้นเอาไวม้ากมาย 



และในตอนน้ีผูค้นในหอ้งจดัเล้ียงต่างใหค้วามสนใจไปท่ีชายหนุ่ม
คนท่ีกาํลงัอุม้หลานชายสุดท่ีรักของ ผูอ้าวโุส ฉิน เสียงของพวกเขา
นั้นเงียบหายไปอยา่งสมบูรณ์ 

พวกเขาไม่เคยคาดคิดเลยวา่เร่ืองน้ีจะจบลงอยา่งพลิกลอ็คเหนือความ
คาดหมายมากถึงขนาดน้ี 

คุณชายรองฉินถูกขบัออกจากตระกลูฉินและชายหนุ่มคนนั้นสามารถ
ทาํใหผู้เ้ฒ่าฉินกม้หวัขอโทษได?้ 

ตอนน้ีพวกเขามองไปท่ีคุณชายใหญ่ ทายาทสายตรงและผูน้าํใน
อนาคตของตระกลูฉินอยา่งรวดเร็วซ่ึงตอนน้ีกาํลงัมุ่งหนา้ตรงไปหา
คนตระกลูหวู,่ซ่งและตระกลูกง 

หลงัจากนั้นพวกเขากม็องไปท่ี ซู เจ่ียหวั ซ่ึงเป็นผูน้าํในอนาคตของ
ตระกลู ซู 

ในท่ีสุดพวกเขากห็นัมาเห็นประธาหวู,่ ผูอ้าํนวยการซ่ง, ประธานกง 
และ ปรมาจารย ์ไป๋ซาน ใบหนา้ของพวกเขานั้นซีดขาว เป็นอยา่งมาก
และดูเหมือนพวกเขาจะหวาดกลวัจนไม่สามารถจะขยบัไปไหนได ้

 



ตอนท่ี 61 ชุดลําลองคือสัญลักษณ์ของอํานาจ 

“ปรมาอาจารย ์ไป๋ ซาน แขนของลูกชายนายถูกหกัโดยลูกชายของ
ฉนัเอง มนัเป็นการลงโทษท่ีเขามาล่วงเกินผูมี้พระคุณของตระกลู ซู 
เรา!” 

ในตรงกลางของหอ้งบอลรูม ซู เจ่ียหวั เดินไปหาปรมาจารย ์ไป๋ ซาน 
และจอ้งมองไปท่ีเขาอยา่งเยน็ชา 

ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน ตวัสัน่ข้ึนมาขณะท่ีมองไปทางชายหนุ่มคนนั้น 
ตอนน้ี เขากาํลงัยนืพดูคุยอยูก่บั ผูเ้ฒ่าซูและผูเ้ฒ่าฉิน รอยยิม้ขมข่ืน
ปรากฏข้ึนบนใบหนา้ของปรมาจารย ์ไป่ ซาน เขาหนัไปมองท่ี ซู 
เจ่ียหวั แลว้กม้หนา้ลงอยา่งทาํอะไรไม่ถูก 

จากการท่ีเขาไดป้ระมือกนัอยูค่รู่นึงตอนน้ีเขาไดรู้้แลว้วา่เขาไดไ้ปยัว่
ยคุนท่ีไม่สมควรท่ีจะไปยัว่ยไุด ้ความแขง็แกร่งท่ีชายหนุ่มคนนั้นได้
แสดงออกมา ต่อใหร้วมคนตระกลู ไป๋ ทั้งหมดมายงัไม่มีสิทธ์ิ
แมก้ระทัง่จะสามารถต่อสูห้รือทาํร้ายเขาไดเ้ลย 

“แต่ ตวันายเองมนักเ็ลวพอ ๆ กนั” 

หลงัจากนั้น ซู เจ่ียหวั กต็ะโกนออกมาและใชค้าํพดูท่ีรุนแรงพร้อม
กบัชกไปท่ีตน้แขนของ ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน ในทนัที 



เม่ือเห็น ซู เจ่ียหวั โจมตีมาท่ีเขา ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน ไดแ้ต่อดทน
และยนืรับหมดัของเขาอยา่งน่ิงงนั โดยไม่คิดขดัขืนและกลา้ต่อสู้
กลบัเลยแมแ้ต่นอ้ย  

ในก่อนหนา้นั้น ผูเ้ฒ่า ซู ของตระกลู ซู นั้นทุกคนต่างกคิ็ดวา่อีกไม่
นานเขากค็งตอ้งตายจากไป และตระกลู ซู กค็งตอ้งตกตํ่าลงอยา่ง
มาก แต่กระนั้นข่าวล่าสุดท่ีทาํใหค้นในวงการผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสู้
โบราณต่างตอ้งตกใจกเ็กิดข้ึน ผูเ้ฒ่า ซู เขาสามารถรักษาตวัจนหาย
จากอาการบาดเจบ็ และยงัสามารถบรรลุระดบัการฝึกฝนจนเขา้สู่
นกัรบระดบัขั้นท่ีเจด็ไดจ้นสาํเร็จ และน่ีถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลง
การปรับอนัดบัของตระกลูผูฝึ้กฝนการต่อสูโ้บราณในเมืองเจียงเฉิง
ของตระกลู ซู ใหข้ยบัข้ึนมาในทนัที 

โดยปกติตระกลู ซู นั้นน่าเกรงขามและอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ตระกลู 
ไป๋ ของเขาอยูแ่ลว้ และตอนน้ีความแขง็แกร่งของตระกลู ซู เพิ่มมาก
ข้ึนทาํใหพ้วกเขากลายเป็นตระกลูท่ีพวกเขาไม่สามารถยัว่ยไุดอี้ก
ต่อไป 

กร๊อบบ! 

มีเสียงของกระดูกแตกดงัข้ึนมาจากกลางหอ้งบอลรูม ทุกคนในงาน
เล้ียงต่างตกใจเม่ือเห็นปรมาจารย ์ไป๋ ซาน นอนอยูบ่นพื้นในขณะท่ี
ตวัเขาเองกมุแขนของเขาดว้ยสีหนา้ท่าทางท่ีเจบ็ปวดเป็นอยา่งมาก 



“แขนท่ีหกัของนายในวนัน้ีถือวา่เป็นบทเรียนกแ็ลว้กนั หากนายยงัมี
ขอ้ขอ้งใจใด ๆ ตระกลู ซู พร้อมท่ีจะตอบคาํถามทั้งหมด” ซู เจ่ียหวั 
กล่าวกบั ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน ดว้ยนํ้าเสียงท่ีค่อนขา้งเยน็ชา 

ทุกคนในงานเล้ียงต่างตกตะลึงเม่ือเห็นท่าทางท่ีน่ากลวัของ ซู เจ่ียหวั  

“คุณกง, คุณซ่งและคุณหวู”่ 

ในอีกดา้นหน่ึง ฉิน เหลียนฮุ่ย เดินมาหาพวกเขาและมองไปท่ีคนทั้ง
สามของตระกลูนกัธุรกิจระดบักลางในเมืองเจียงเฉิง 

“ท่านประธานฉิน …! “ 

พวกเขารีบพดูทกัทายกนัทนัที ในเวลาน้ีเหง่ือเมด็ใหญ่ ๆ ผดุข้ึนท่ี
หนา้ผากของพวกเขาเตม็ไปหมด พวกเขารีบกม้หนา้หลบสายตามอง
ลงพื้นดว้ยความกลวั 

“คุณหวงันั้นเป็นแขกท่ีมีเกียรติของตระกลูฉินเรา” ฉินเหลียนฮุย
กล่าวข้ึนมาอยา่งชา้ ๆ “พวกเราเองกอ็ยูท่ี่นัน่ตอนท่ีเกิดเร่ืองในตอน
บ่ายของวนัน้ีฉนัเองกาํลงัคิดจะพดูเตือนพวกนายอยูเ่หมือนกนัใน
คืนน้ี แต่ตอนน้ี…” 

ฉิน เหลียนฮุ่ย พดูข้ึนมาดว้ยนํ้าเสียงท่ีเรียบเฉยราวกบัวา่เขากาํลงัพดู
ถึงเร่ืองเลก็นอ้ยเพียงเท่านั้น 



กระนั้นบรรดาบุคคลทั้งสามกย็งัอดไม่ไดท่ี้จะกลืนนํ้าลายลงคออยา่ง
ฝืด ๆ เพราะพวกเขารู้วา่มนัเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองเลวร้ายท่ีจะ
ตามมาอยา่งแน่นอน อยา่งนอ้ยความสมัพนัธ์ระหวา่งพวกเขากบั
ตระกลูฉินคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแลว้ 

“ท่านประธานฉิน ผมผดิไปแลว้ผมนั้นไม่รู้จริง ๆ ถา้ผมรู้ผมจะตอ้ง
ฆ่าไอลู้กชายไม่รักดีคนนั้นท่ีมนัมาแต่งเร่ืองโกหกผมอยา่งแน่นอน”  

ประธานหวู ่โคง้คาํนบัตวัอ่อนจนเกือบจะเป็นวุน้ในขณะท่ีร่างกาย
ของเขากส็ัน่เทาดว้ยความกลวั 

“ออกจากเมืองเจียงเฉิงไปซะแลว้อยา่ใหฉ้นัเจอพวกคุณอีก” ฉิน 
เหลียนฮุ่ยพดูอยา่งเรียบเฉยแต่ในนํ้าเสียงนั้นเยน็ชาเป็นอยา่งมาก  

ใบหนา้ของพวกเขาเปล่ียนเป็นสีดาํคลํ้าเม่ือไดย้นิส่ิงท่ี ฉิน เหลียนฮุ่ย 
พดู กระนั้นพวกเขากไ็ม่สามารถจะพดูอะไรออกมาได ้พวกเขาได้
แต่น่ิงเงียบและกม้หนา้ลงอยา่งส้ินหวงั 

การท่ีตระกลู ฉิน สัง่ใหพ้วกเขาออกจากเมืองเจียงเฉิงนั้นกเ็ท่ากบัสัง่
ใหพ้วกเขาสละทุกอยา่งทั้งหมดรวมถึงรากฐานของพวกเขาดว้ย 

และพวกเขากไ็ม่มีอาํนาจท่ีจะฝ่าฝืนหรือต่อตา้นใด ๆ ไดห้ากทาํ
เช่นนั้นผลของมนัอาจจะน่ากลวักวา่ในตอนน้ีมากกเ็ป็นได ้เพราะ



อยา่งนอ้ยตอนน้ีพวกเขากย็งัมีทรัพยสิ์นอยูม่ากมายพอใหไ้ปตั้งหลกั
ท่ีเมืองอ่ืนไดอ้ยา่งสบาย แต่หากยงัคงฝืนอยูใ่นเมืองเจียงเฉิงพวกเขา
อาจจะไม่เหลืออะไรอีกต่อไปเลยกระทัง่ชีวติของพวกเขาเองกย็งัไม่
แน่ วา่จะสามารถรักษาไวไ้ด ้

“มนัเป็นความผดิของไอลู้กไม่รักดีของฉนัเองหรอกรึ? ท่ีไปทาํให้
คนท่ีมีเบ้ืองหลงัระดบัน้ีขุ่นเคืองใจ” 

พวกเขาทั้งสามคนกาํหมดัแน่น นึกสบถด่าเหล่าบรรดาลูกชายของ
ตวัเองในใจและเดินออกไปอยา่งไร้จิตวญิญาณ 

ไม่มีสถานท่ีสาํหรับพวกเขาอีกต่อไปแลว้ในเมืองเจียงเฉิงแห่งน้ี 

ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน กเ็ดินออกไปจากงานเล้ียงดว้ยใบหนา้ท่ีส้ินหวงั
เช่นกนั 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแวดวงของสงัคมนกัธุรกิจกจ็ะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยบุคคลภายในแวดวงนกัธุรกิจดว้ยกนั เร่ืองของผูฝึ้กฝน
วชิายทุธเองกเ็ป็นเช่นเดียวกนั 

แมว้า่ ตระกลู ไป๋ จะไม่ไดถู้กสัง่ใหอ้อกจาก เมืองเจียงเฉิง แต่ ตระกลู 
ซูกค็งจะกดดนัพวกเขาอยา่งต่อเน่ืองตระกลู ไป๋ จะไม่เป็นท่ีตอ้นรับ
ของเหล่าบรรดาผูฝึ้กยทุธในเมืองเจียงเฉิงและการหาทรัพยากรใน
การฝึกฝนกจ็ะยากข้ึนอยา่งมากอีกดว้ย 



“โยนมนัออกไป” ซู จิง สัง่พนกังานชายของโรงแรมสองสามคนท่ี
ยนือยูใ่นบริเวณนั้นก่อนท่ีเขาจะกระทืบไปท่ีขาทั้งสองขา้งของ กู่ ชิง
หลง อยา่งแรง 

กลุ่มของผูค้นรอบขา้งอดไม่ไดท่ี้จะตกใจและสัน่กลวัเม่ือเห็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

พวกเขาดีใจท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปยุง่เก่ียวแทรกแซงหรือร่วมเยาะเยย้ชาย
หนุ่มคนนั้น 

แต่บรรดาคนท่ีพดูไม่ดีเก่ียวกบัชายหนุ่มคนนั้นตอนน้ีต่างยนืปิดปาก
ของพวกเขาแน่น และนึกหวาดกลวัอยูใ่นใจ 

คุณชายรองฉิน บุตรบุญธรรมของ ผูอ้าวโุส ฉิน ตอนน้ีถึงกบัถูกไล่
ออกจากตระกลู  

ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน แห่งตระกลู ไป๋ กย็งัถูกวา่ท่ีผูน้าํตระกลู ซู หรือ
ท่านปรมาจารย ์ซู เจ่ียหวั หกัแขนของเขาหกั 

กง, ซ่ง และ หวู ่ทั้งสามตระกลู จะไม่สามารถอยูแ่ละก่อตั้งตระกลู
ในเมืองเจียงเฉิงไดอี้กต่อไป 

กู่ ชิงหลง แห่งตระกลู กู่ ท่ีช่วยเหลือ ปรมาจารย ์ไป๋ ซาน จะมีชีวติท่ี
ยากลาํบากใน เมืองเจียงเฉิง แห่งน้ีเป็นอยา่งมาก 



ทั้งหมดน้ีเป็นผลมาจากการทาํใหช้ายหนุ่มคนนั้นไม่พอใจ 

คนเกือบทั้งงานตอนน้ีพวกเขาหนัมองไปท่ีชายหนุ่ม ท่ีตอนน้ีกาํลงั
พดูคุยอยา่งสนุกสนานกบั ผูอ้าวโุส ซู และ ผูอ้าวโุส ฉิน 

ไม่น่าแปลกใจอะไรเลยท่ีเขาไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัตระกลู กง, หวู,่ 
ซ่ง และ ไป๋ และกไ็ม่แปลกใจเลยท่ีเขากลา้เขา้มางานเล้ียงน้ีในชุด
ลาํลองแบบน้ี 

เขาไม่ตอ้งสนใจอะไรและเขาไม่จาํเป็นตอ้งสนใจเร่ืองราวอ่ืนใดทั้งส้ิน 

มนัเป็นสญัลกัษณ์ของผูท่ี้มีอาํนาจอยา่งเช่น ผูอ้าวโุส ซู และ ผู ้
อาวโุส ฉิน กย็งัอยูใ่นชุดลาํลองดว้ยเช่นกนัไม่ใช่หรอกเหรอ? 

ในตอนน้ี กวน ชิเฉิง ซ่ึงยนือยูท่่ามกลางฝงูชน เขาตอนน้ีนั้นอยูใ่น
ความสบัสนและงุนงงอยา่งท่ีสุด 

เขากาํลงัมองดูชายหนุ่มคนนั้นกาํลงัสนทนาอยา่งสนุกสนานกบั ผู ้
อาวโุส ซู และ ผูอ้าวโุส ฉิน อยา่งไม่อยากท่ีจะเช่ือสายตา 

ตอนน้ีเขากาํลงันึกถึงในตอนนั้น ชายหนุ่มคนน้ีเดินเขา้มาทกัทายเขา 
พร้อมกบัเรียกเขาในฐานะคุณลุงพร้อมกบัรอยยิม้ท่ีจริงใจบนใบหนา้ 

ในตอนนั้นเขาปฏิบติัต่อชายหนุ่มอยา่งเยน็ชาเหยยีดหยามและ
แมก้ระทัง่ … 



ในตอนน้ีเขารู้สึกเสียใจมาก ถา้ฉนัสามารถยอ้นเวลากลบัไปได ้ฉนั
จะรีบตอ้นรับเขาเป็นอยา่งดีในทนัทีอยา่งแน่นอน… 

“ทาํไมมนัถึงตอ้งเป็นแบบน้ีดว้ยนะ” กวน ชิเฉิงรู้สึกกระสบักระส่าย 
มนัเป็นโอกาสท่ีดีสาํหรับเขาท่ีจะสามารถฟ้ืนฟูตระกลู กวน ข้ึนมา
อีกคร้ัง 

ในขณะนั้นเองเขาเห็น ฉิน เหลียนฮุ่ย กาํลงัเดินตรงมาทางเขา เขา
ตกใจและเป็นกงัวลเลก็นอ้ย 

“คุณหนู ชิงเยว,่ คุณหนู ชูชิง” 

กวน ชิเฉิง ตกใจมากท่ีเห็นวา่ท่านประธาน ฉิน กาํลงัเดินเขา้ไปหา
และทกัทายลูกสาวของเขากบั หลาน ชิงเยว ่

“ท่านลุงฉิน!” หลาน ชิงเยว ่เองกรี็บกล่าวทกัทายและตอบรับอยา่ง
สุภาพ 

“ท่านประธานฉิน” กวน ชูชิง กโ็คง้ตวัลงทกัทาย ฉิน เหลียนฮุ่ย 
อยา่งสุภาพเช่นเดียวกนั เธอจาํไดว้า่เขากเ็ป็นหน่ึงในกลุ่มคนท่ีทาน
อาหารกลางวนัร่วมกบัเธอเม่ือตอนบ่ายของวนัน้ี 

“ฉนัตอ้งขอโทษ หนูชูชิง ดว้ยนะท่ีปล่อยใหเ้ธอตอ้งไดรั้บความเจบ็
ชํ้านํ้ าใจและความอยติุธรรม”  



ฉิน เหลียนฮุ่ย กล่าวขอโทษ กวน ชูชิง 

“ไม่ค่ะ ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ” กวน ชูชิง รีบส่ายหวัอยา่งรวดเร็ว  

“เส่ียวเสียนเขาอยูใ่กล ้ๆ กบัหนูตลอดหนูไม่ไดเ้ป็นอะไรมากหรอก
ค่ะ” 

“อืม..ใช่มีหวงัเสียนอยูใ่กล ้ๆ กส็บายใจได ้!” ฉิน เหลียนฮุ่ย หวัเราะ
อยา่งอารมณ์ดีแลว้เขาจึงหนัไปหา กวนชิเฉิง และยิม้ให ้“คุณกวน
เด๋ียวเราค่อยมาคุยกนัเร่ืองของคุณในภายหลงันะ” 

“ท่านประธานฉิน!” กวน ชิเฉิง ตกตะลึงทนัที เม่ือเขาเห็นใบหนา้ท่ี
ยิม้แยม้ของอีกฝ่ายเขากต่ื็นเตน้ข้ึนมาเป็นอยา่งมาก เขามองไปท่ีลูก
สาวของตวัเองและคิดใคร่ครวญอยูค่รู่นึง 

เพี๊ยะ! เพี๊ยะ! 

กวน ชิเฉิง เดินไปหาลูกสาวของเขาและตบหนา้ตวัเอง “ลูกรัก
ทั้งหมดเป็นความผดิของพอ่เอง พอ่มนัไม่ดีท่ีทาํใหลู้กเสียใจ มนัเป็น
ความผดิของพอ่เอง พอ่ขอโทษลูกดว้ยนะ!” 

เม่ือ กวน ชูชิง เห็นพอ่ของเธอทาํอยา่งนั้น เธอกรู้็สึกซบัซอ้นลึก ๆ 
ในใจ เธอถอนหายใจออกมาเบา ๆ ทา้ยท่ีสุดแลว้น่ีกคื็อพอ่ของเธอ 

“พอ่คะหนูไม่ไดโ้กรธและโทษพอ่หรอกค่ะ!” กวน ชูชิง ส่ายหวัและ
ยิม้ใหก้บัพอ่ของเธอบาง ๆ  



“พอ่ดีใจท่ีลูกไม่ไดต้าํหนิพอ่ พอ่ดีใจจริง ๆ ท่ีไดย้นิเช่นนั้น” กวน ชิ
เฉิง พยกัหนา้พร้อมกบัยิม้ เขาลงัเลอยูค่รู่นึงก่อนท่ีจะถามออกไปวา่ 
“ชูชิง ความสมัพนัธ์ของลูกกบัชายหนุ่มคนนั้นเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร
งั้นรึ?” 

เม่ือ กวน ชิเฉิง ถามคาํถามนั้นกบั กวน ชูชิง หลาน ชิงเยว ่เองกเ็ป็น
กงัวลกบัคาํตอบท่ีจะไดรั้บเช่นกนั 

“เพื่อนค่ะเราเป็นแค่เพื่อนกนัเท่านั้นเองค่ะ” กวน ชูชิง ตอบออกไป 
เธอนั้นรู้วา่ตอนน้ีพอ่ของเธอนั้นคิดอะไรอยู ่

“แค่เพื่อนแค่นั้นเองเหรอ?” กวน ชิเฉิง ผดิหวงัเลก็นอ้ย 

เขาหวงัวา่ชายหนุ่มคนน้ีจะเป็นแฟนของลูกสาวเขาและชายหนุ่มคน
น้ีนั้นจะไดเ้ป็นลูกเขยของเขาดว้ย หากเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ใครจะมา
กลา้รุกรานตระกลูกวนของเขา และอนาคตของตระกลูของเขา
จะตอ้งมัน่คงและเจริญรุ่งเรืองข้ึนมากอยา่งแน่นอน !! 

 



ตอนท่ี 62 สองเทพธิดา 

“ผมขอตวัสกัครู่นะครับ ผมอยากจะเขา้ไปทกัทายและพดูคุยกบั
เพื่อนของผมสกัหน่อย ผูอ้าวโุส ฉิน และ ผูอ้าวโุส ซู โปรดพดูคุยกนั
ไปก่อนตามสบายนะครับ” 

งานเล้ียงยงัคงดาํเนินต่อไปตามปกติ แมว้า่บรรยากาศจะเปล่ียนไป
เลก็นอ้ย แต่ผลกระทบกมี็ไม่มากนกั 

หลงัจากบอกกล่าว ผูอ้าวโุส ฉิน และ ผูอ้าวโุส ซู แลว้ หวงัเสียน ก็
เดินเขา้ยงัท่ีท่ี กวน ชูชิง และ หลาน ชิงเยว ่ยนือยู ่

เขาเดินผา่นใจกลางของงานเล้ียงและรู้สึกไดถึ้งการจอ้งมองมาจาก
กลุ่มของผูค้นในงานเล้ียง มุมปากของ หวงัเสียน มีรอยยิม้ข้ึนมา 

“ประธานหลานขอบคุณมากนะ” 

หวงัเสียน เห็น กวน ชูชิง กาํลงัคุยอยูก่บัพอ่แม่ของเธอเขาจึงเดินไป
ท่ี หลาน ชิงเยว ่เพื่อพดูคุยและแสดงความขอบคุณกบัเธอก่อน 

ก่อนหนา้น้ีเพื่อช่วยเหลือเขา หลาน ชิงเยว ่ตอ้งทนต่อแรงกดดนั
มหาศาลจากกลุ่มของผูค้น เพื่อช่วยเขาและพยายามใหผ้ลลพัธ์
ออกมาดีอยา่งท่ีสุด การใหค้วามช่วยเหลือเขาในขณะท่ีทุกคนรอบ ๆ 
ดา้นนั้นไม่มีใครเห็นดว้ยนั้นเป็นเร่ืองท่ียากและลาํบากมาก มนัทาํให้
เขาซาบซ้ึงใจและประทบัใจตวัเธอเป็นอยา่งมาก  



และเขากย็งัรู้สึกประหลาดใจเลก็นอ้ยท่ี หลาน ชิงเยว ่เลือกท่ีจะช่วย
เขาอยา่งไม่กลวัเกรงส่ิงใด กระทัง่คุณชายรองฉินพดูออกมาเธอก็
ยงัคงเขา้ช่วยเหลือและปกป้องเขา  

หลาน ชิงเยว ่ซ่ึงอยูใ่นชุดราตรีสีแดงดูมีเสน่ห์และน่าดึงดูดใจเป็น
อยา่งมากใบหนา้ท่ีสวยงามราวกบัเทพธิดา และรูปร่างท่ีทรงเสน่ห์
เหมือนนางแบบ เม่ือรวมกบัแสงไฟอ่อน ๆ อนัอบอุ่นของหอ้งจดั
เล้ียงทาํใหห้วงัเสียนเองกต็กตะลึงไปชัว่ครู่เช่นกนั และเธอท่ีสวม
รองเทา้สน้สูงทาํใหเ้ธอมีความสูงใกลเ้คียงกบั หวงัเสียน เป็นอยา่ง
มากเม่ือมองดูทั้งคู่ท่ียนือยา่งใกลชิ้ดกนัแลว้นั้นทาํใหเ้หมือนทั้งสอง
คนนั้นเป็นคู่รักท่ีเหมาะกนัอยา่งมาก 

“ไม่เป็นไร ฉนัเตม็ใจช่วยคุณอยา่งยิง่” หลาน ชิงเยว ่มองเขา้ไปท่ี
ดวงตาของเขาดว้ยสายตาท่ีเร่าร้อน แต่ไม่นานเธอกท็าํหนา้มุ่ย
ออกมาเลก็นอ้ย 

“แต่มนักน่็าสะเทือนใจและนอ้ยใจเกินไป ท่ีคุณปฏิเสธคาํเชิญของฉนั
ท่ีชวนไปทานอาหารคํ่าตั้งสองคร้ัง ฉนัตั้งใจจะเล้ียงขอบคุณสาํหรับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดในร้านเคร่ืองประดบัในวนันั้น!”  

หลาน ชิงเยว ่มองไปท่ีเขาและนึกถึงการปฏิเสธของเขา เธออดไม่ได้
ท่ีจะพดูออกมาและแสดงท่าทีนอ้ยใจต่อเขา 



“ฮึฮึฮึ” หวงัเสียนหวัเราะเบา ๆ พร้อมกบัยิม้ใหเ้ธออยา่งอ่อนโยน  

“ผมมีเร่ืองยุง่มากจริง ๆ ในช่วงสองวนัท่ีผา่นมาน้ี แต่ตอนน้ีถา้คุณ
อยากทานอาหารคุณสามารถมาท่ีร้านอาหารของผมไดต้ลอดเวลา 
ผมกอ็ยูท่ี่นัน่เกือบจะตลอดทั้งวนัเช่นกนัถา้คุณมาผมจะจดัเมนูพิเศษ
ตอ้นรับคุณ แทนคาํขอโทษสาํหรับการปฏิเสธคุณในสองคร้ังก่อน 
และผมจะเป็นคนเล้ียงคุณเองเป็นไงดีไหม! “ 

“ร้านอาหารของคุณยงังั้นเหรอ!” เม่ือไดย้นิคาํตอบของเขา หลาน ชิง
เยว ่กมี็รอยยิม้บาง ๆ ข้ึนมาและพยกัหนา้รับขอ้เสนอ “ถา้อยา่งนั้น
ถือวา่เป็นอนัตกลง คราวน้ีคุณหา้มเบ้ียวเดด็ขาด” 

“ไดเ้ลย” หวงัเสียน ยิม้และพยกัหนา้ 

ขา้ง ๆ พวกเขานั้น กวน ชีเฉิง ยนืมองดูพวกเขาอยู ่ตวัเขานั้นรู้ดีอยู่
แลว้วา่ หลาน ชิงเยว ่คือใครเพราะเธอเป็นทายาทวา่ท่ีผูน้าํตระกลู 
หลาน ในอนาคต ความมัง่คัง่และอาํนาจของตระกลูเธอนั้นเป็นหน่ึง
ในสามอนัดบัแรกของเมืองเจียงเฉิงในปัจจุบนั 

ยิง่ไปกวา่นั้นในดา้นรูปร่างหนา้ตาของ หลาน ชิงเยว ่นั้นเธอสมบูรณ์
แบบมากหากรวมกบัเบ้ืองหลงัของตระกลูเธอดว้ยแลว้ละกภ็ายใน
เมืองเจียงเฉิงทั้งหมดน้ีเธอนบัวา่เป็นสาวงามท่ีเพียบพร้อมและ
สมบูรณ์แบบอนัดบัหน่ึงเลยกว็า่ได ้



และยิง่ในตอนนั้นเขาเห็นวา่เธอพยายามปกป้องหวงัเสียนอยา่งถึง
ท่ีสุด เขากส็ามารถเดาบางส่ิงบางอยา่งจากการกระทาํของเธอได ้

แต่เม่ือดูไปแลว้เขามัน่ใจวา่ลูกสาวของเขากไ็ม่ไดด้อ้ยไปกวา่ หลาน 
ชิงเยว ่เลยแมแ้ต่นอ้ย อยา่งไรกต็ามหากพดูถึงเบ้ืองหลงัของตระกลู
แลว้นั้นความแตกต่างนั้นชดัเจนเป็นอยา่งมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากส่ิงท่ีเขาไดเ้คยพดูกบัหวงัเสียนไปก่อน
หนา้น้ี และเม่ือนึกถึงเร่ืองน้ีข้ึนมาเขากเ็ร่ิมเสียใจมากข้ึนเร่ือย ๆ  

เขาไม่เพียงแต่รู้สึกเสียใจ แต่ยงัรู้สึกถึงอนัตรายอยา่งมากอีกดว้ย ถา้
วา่ท่ีลูกเขยของเขาถูกกระชากแยง่ออกไปมนัจะไม่มีประโยชน์สาํหรับ
เขาท่ีจะนัง่ร้องไหเ้สียใจในตอนนั้นอยา่งแน่นอน 

ใบหนา้และการแสดงออกของ กวน ชีเฉิง เปล่ียนไปเร่ือย ๆ เขากาํลงั
คิดหาวธีิท่ีจะเขา้หาและเอาใจ หวงัเสียนเพื่อชดเชยส่ิงท่ีเขาไดเ้คยทาํ
ในก่อนหนา้น้ี 

กวน ชูชิง เห็น หวงัเสียน และ หลาน ชิงเยว ่คุยกนัและหวัเราะกนั
อยา่งสนุกสนานและเธอรู้สึกอึดอดัข้ึนมาเลก็นอ้ยในตอนน้ี 

หลงัจากคุยกบั หลาน ชิงเยว ่เสร็จแลว้ หวงัเสียน กห็นัหนา้มาและ
ยิม้ให ้กวน ชูชิง เขาเดินเขา้มาและถามวา่ “ชูชิงตอนน้ีคุณเป็นยงัไง
บา้งสบายดีไหม” 



“อืม..ฉนัสบายดี” กวน ชูชิง พยกัหนา้ เธอมองไปท่ีเขาและกล่าววา่ 
“ขอบคุณนะ เส่ียวเสียน” 

“ไม่ตอ้งกไ็ด ้ทาํไมตอ้งขอบคุณผมดว้ยล่ะ” หวงัเสียนยิม้และส่ายหวั 

“คุณลูกเขยฉนัขอโทษจริง ๆ ขอโทษจริง ๆ นะ ฉนัมนัผดิเอง ใน
ก่อนหนา้น้ีมนัเป็นความผดิของฉนัทั้งหมดไดโ้ปรดยกโทษใหฉ้นั
ดว้ยเถอะนะ” 

ในขณะนั้น กวน ชีเฉิง กเ็ขา้มาพดูแทรกทั้งคู่อยา่งไร้ยางอายและพดู
ดว้ยใบหนา้ท่ีจริงจงั แลว้เขายงัเรียก หวงัเสียน วา่ลูกเขยของเขา
ออกมาเตม็ปากเตม็คาํ 

หวงัเสียน ตกใจ กวน ชูชิง กเ็ช่นกนั 

เขาไม่คาดคิดวา่พอ่ของ กวน ชูชิง จะพดูออกมาตรง ๆ แบบน้ีโดย
ไม่รู้สึกกระดากอายเลยซกันิด 

“พอ่! พอ่เรียกเขาวา่อะไรนะ!” ใบหนา้ของ กวน ชูชิง เปล่ียนเป็นสี
แดงขณะพดูท่ีเธอพดูกบัพอ่ของเธอ 

“ฮึฮึ” กวน ชีเฉิง ยงัคงยิม้และพดูกบั หวงัเสียน อีกคร้ัง “ก่อนหนา้น้ี
นั้นฉนัเป็นคนโง่เขลาและตาบอดไดโ้ปรดอยา่นาํไปใส่ใจเลยนะ” 

หวงัเสียน เองกพ็ดูไม่ออกขณะมองไปท่ี กวน ชีเฉิง 



คนอะไรฉวยโอกาสขนาดน้ี! 

หวงัเสียน ไม่ไดคิ้ดอะไรมากมายกบัเขามากเกินไป เน่ืองจากเขาเป็น
พอ่ของ กวน ชูชิง แต่อยา่งไรกต็ามเขากไ็ม่ไดอ้ยากสนิทและเป็น
มิตรกบัเขามากเกินไปเช่นกนั หวงัเสียน ส่ายหวัยิม้และตอบวา่ “ไม่
เป็นไรครับ” 

“อืม..ตราบใดท่ีคุณสบายดีและไม่ถือโทษโกรธฉนั คุณกคุ็ยกบั ชูชิง 
ต่อไปเถอะนะ แต่วนัไหนท่ีคุณวา่งฉนัอยากจะชวนคุณไปทานอาหาร
ร่วมกนักบัพวกเราซกัม้ือเพื่อเป็นการขอโทษ แม่ของ ชูชิงนั้นมีฝีมือ
ในการทาํอาหารท่ีอร่อยเป็นอยา่งมากเลยล่ะคุณตอ้งลองมาทานดู
รับรองตอ้งติดใจอยา่งแน่นอน และแม่ของ ชูชิงกก็าํลงัจะสอนให้
เธอทาํอาหารอยูเ่หมือนกนัในตอนท่ีคุณอยากทาน ชูชิงจะไดไ้ปคอย
ทาํใหคุ้ณทานท่ีบา้นได ้”  

กวน ชีเฉิง รู้สึกไดว้า่ หวงัเสียน พยายามรักษาระยะห่างกบัเขา แต่จะ
อยา่งไรกต็ามเขาค่อนขา้งเป็นคนผวิหนาหนา้ดา้นและยงัพดูชกัชวน
พร้อมกบัขาย ชูชิง ทางออ้มใหใ้นเวลาเดียวกนั 

หวงัเสียนพยกัหนา้ “แน่นอนครับลุงผมคงตอ้งไปลองทานซกัคร้ัง” 

“เยีย่มมาก? นั้นยอดเยีย่มมาก!” กวน ชีเฉิง ถอนหายใจออกมาอยา่ง
โล่งอก เขาหนักลบัไปและเดินเขา้ไปหาภรรยาเขาท่ีอยูไ่ม่ไกลมากนกั 



“เส่ียวเสียน พอ่ของฉนั … ฉนัหวงัวา่คุณจะไม่รังเกียจการกระทาํของ
เขานะ” กวน ชูชิง กล่าวอยา่งอาย ๆ ขณะท่ีเธอมองไปท่ีพอ่ของเธอ 

“ไม่มีอะไรหรอกทุกอยา่งเป็นเร่ืองท่ีดี” หวงัเสียนยิม้ใหก้บัเธออยา่ง
อ่อนโยน หลงัจากนั้นเขากห็นัไปหา กวน ชูชิง และพดูต่อวา่ “น่ีคือ 
หลาน ชิงเยว ่ชูชิง ผมเช่ือวา่คุณกน่็าจะรู้จกัเธอเช่นกนั” 

“สวสัดีค่ะ!” หลาน ชิงเยว ่มองไปท่ี กวน ชูชิง ยิม้และยืน่มือออกไป
ทกัทาย 

“สวสัดีเช่นกนัค่ะ!” กวน ชูชิง มองไปท่ี หลาน ชิงเยว ่และยืน่มือ
ของเธอออกไปเช่นกนั 

มีสนามพลงัพิเศษท่ีมองไม่เห็นถูกสร้างข้ึนระหวา่งหญิงสาวทั้งสอง
คน 

เม่ือบรรดาชายหนุ่มในหอ้งจดัเล้ียงมองไปเห็นสาวสวยราวกบั
เทพธิดาทั้งสองคนน้ีพวกเขากอ็ดไม่ไดท่ี้จะรู้สึกตกใจกนัข้ึนมา 

ในขณะเดียวกนัพวกเขากเ็ร่ิมอิจฉาเจา้หนุ่มวยัรุ่นท่ียนืขา้ง ๆ พวก
เธอ 

“สาวสวยคู่น้ีนั้นมีเสน่ห์มากจริง ๆ” หวงัเสียนยิม้และชมเชยพวกเธอ
หลงัจากท่ีเห็นบรรดาหนุ่ม ๆ หนัมามองพวกเธอ 



“นอ้งสาวชูชิง เธอสวยมาก ๆ และยงัสามารถดึงดูดความสนใจของ
ทุกคนไดม้ากเลยทีเดียว” หลาน ชิงเยว ่ยิม้และแสดงความคิดเห็น
ข้ึนมา 

“ไม่จริงหรอกค่ะ พี่สาว ชิงเยวต่่างหากท่ีสวยมาก จนดูเหมือนดารา
เลยล่ะค่ะ ขนาดฉนัเป็นผูห้ญิงดว้ยกนัยงัหลงเสน่ห์พี่สาวเลย ทุกคน
ต่างหนัมามองความสวยงามของพ่ี ชิงเยวก่นัทั้งนั้นเลย” กวน ชูชิง 
ชมตอบออกไปทนัทีเช่นกนั 

บรรยากาศแปลกออกไปเลก็นอ้ย 

“ฮ่า ๆ ทั้งสองคนนั้นสวยมากจริง ๆ นั้นแหล่ะ” หวงัเสียน ท่ีไม่ไดรู้้
เร่ืองอะไรเลย กพ็ดูออกมาอยา่งอารมณ์ดีและชมเชยหญิงสาวทั้งสอง
คนพร้อมกบัยนืยิม้อยา่งโง่เง่า 

เม่ือเห็นท่าทางของเขาทาํใหเ้ดก็สาวทั้งสองหวัเราะออกมาในขณะท่ี
หนัมามองหนา้กนั 

“หวงัเสียนฉนัตอ้งไปทกัทายและพดูคุยกบัคนรู้จกัพร้อมกบัลุงของ
ฉนัก่อนนะ อยา่ลืมวา่คุณมีนดัจะเล้ียงอาหารคํ่าฉนัล่ะ” หลาน ชิงเยว ่
ส่งยิม้ใหแ้ละพดูกบั หวงัเสียน 

ต่อจากนั้น หวงัเสียน กพ็ดูคุยกบั กวน ชูชิง สกัพกัก่อนท่ีจะเดิน
กลบัไปยงัท่ี ท่ีของ ผูอ้าวโุส ฉิน และ ผูอ้าวโุส ซู อยู ่



ผูเ้ฒ่าฉินแนะนาํเขาใหรู้้จกักบัคนบางคนในแวดวงธุรกิจของเมือง
เจียงเฉิง มีทั้งนกัธุรกิจและเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล รวมอยูด่ว้ย 

สาํหรับผูช้ายคนท่ีสามารถทาํใหผู้เ้ฒ่าฉินกม้หวัเพื่อขอโทษไดน้ั้น
พวกเขาไม่กลา้ท่ีจะเสียมารยาทดว้ยเดด็ขาด ใบหนา้ของพวกเขานั้น
เตม็ไปดว้ยรอยยิม้ขณะสนทนากบัหวงัเสียน 

จากงานเล้ียงในวนัน้ี หวงัเสียน ไดรั้บนามบตัรมาเป็นจาํนวนมาก 
เม่ือเขาออกมาจากงานในหอ้งจดัเล้ียงกเ็ป็นเวลา 5 ทุ่มกวา่ ๆ แลว้ 

หลงัจากกล่าวลากบั ผูอ้าวโุส ฉิน, ผูอ้าวโุส ซู, หลาน ชิงเยว,่ กวน ชู
ชิง และพอ่แม่ของเธอ หวงัเสียน กข่ี็มอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยก์ลบัไป
หอพกัท่ีมหาลยั 

ขณะท่ีลมหนาวพดัผา่นมาท่ีเขาหวงัเสียนรู้สึกสบายตวัเป็นอยา่งมาก 
หลงัจากวนัน้ีเขาถือไดว้า่มีรากฐานท่ีค่อนขา้งจะมัน่คงในเมืองเจียง
เฉิงแลว้ 

ส่ิงท่ีเขาจะตอ้งทาํต่อจากน้ีคือการเสริมสร้างตวัเองใหแ้ขง็แกร่งข้ึน
ทั้งทางดา้นร่างกายและเครือข่ายทางธุรกิจ  

ดวงจนัทร์ส่องสวา่งมีแสงเรือง ๆ มองแลว้สวยงามจบัตาเป็นอยา่งยิง่  



หวงัเสียน กาํลงัมุ่งหนา้กลบัไปท่ีหอพกัดว้ยมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยข์อง
เขา ตน้ไมริ้มทางไหวเอนเม่ือยามตอ้งลมเขาข่ีผา่นพวกมนัไปอยา่ง
รวดเร็ว 

ตอนน้ีดึกมากแลว้บนถนนแทบไม่มีรถคนัอ่ืนเหลืออยูเ่ลย 

ขณะท่ีหวงัเสียนกาํลงัข่ีมาถึงทางโคง้เงาดาํ ๆ กพ็ุง่สวนเขาออกมา 

เฮย้ยย..!!  

หวงัเสียน ค่อนขา้งตกใจเขารีบเบรครถในทนัที เสียงรถเบรคดงัข้ึน
จนแสบแกว้หูเม่ือลอ้รถจกัรยานยนตท่ี์เบรคจนลอ้ตายเสียดสีกบั
ถนนดว้ยความเร็วสูง 

 



ตอนท่ี 63 แผ่นหินห้าธาตุ 

ตุบบ! 

ชายชราท่ีร่างกายโชกไปดว้ยเลือดลม้ลงกลางถนน ไม่ไกลจากตรง
จุดท่ีหวงัเสียนหยดุรถเอาไว ้

‘แค่ก ๆ  ๆ !’ 

ชายชราใบหนา้ซีดขาว ไอออกมาพร้อมกบัมีเลือดไหลออกมาจากท่ี
มุมปากของเขา เขาเงยหนา้ข้ึนมามองไปทางหวงัเสียนอยูค่รู่หน่ึง 
แลว้จึงหนัมองไปทางป่าไมริ้มถนนดว้ยสีหนา้ท่ีส้ินหวงั 

“ม่อชิงหลง แกไม่สามารถหนีไปไดอี้กต่อไปแลว้ ส่งของส่ิงนั้น
ออกมาตอนน้ีและฉนัจะปล่อยใหแ้กไดต้ายอยา่งสงบ” 

หวงัเสียนไดย้นิเสียงร้องตะโกนออกมาอยา่งโกรธแคน้หลงัจากนั้น
เขากเ็ห็นชายแปดคนกระโดดออกมาจากแนวป่าริมทางและตรงเขา้
ไปหาชายชราคนท่ีลม้ลง 

พวกเขาเหมือนผูฝึ้กฝนวชิายทุธทางโทรทศัน์ท่ีเขาเคยดู คนทั้งหมด
นั้นกระโดดมาตามก่ิงไมแ้ละร่อนลงบนพื้นถนนต่อหนา้เขา 

ทั้งแปดคนแต่งกายดว้ยชุดสีดาํและดาบยาวในมือของพวกเขานั้น
สะทอ้นประกายเยน็ยะเยอืกทนัทีเม่ือตอ้งกบัแสงของดวงจนัทร์ 



ชายวยักลางคนท่ีอยูต่รงกลางกลุ่มกา้วไปขา้งหนา้และจอ้งมองชาย
ชราท่ีนอนลม้ลงอยูบ่นพื้นดว้ยสายตาท่ีเยน็ชา 

ชายชราเองกเ็งยหนา้ข้ึนมามองไปยงัพวกเขาเช่นกนัแลว้ถ่มนํ้าลาย
ออกมาอยา่งรังเกียจ 

“ถุย้ !…นิกายหม่ืนบวัเขียว ของพวกแกน่ีมนัช่างชัว่ชา้ซะจริง ๆ ใช้
อุบายท่ีน่ารังเกียจและไร้ยางอายพยายามเขา้มาเพื่อขโมยสมบติัจาก
สาํนกัอสูรโบราณของขา้และยงัไล่ฆ่าคนทั้งสาํนกัของขา้อีก” ชาย
ชราคนนั้นค่อย ๆ ลุกยนืข้ึนอยา่งชา้ ๆ ดว้ยสีหนา้และแววตาท่ีน่า
กลวั 

“ฮ่าฮ่า, สาํนกัอสูรโบราณของแกนั้นมนัช่างไร้ฝีมือเป็นอยา่งมาก 
พวกเราจึงช่วยถอนรากถอนโคนและกาํจดัสาํนกัของแกใหห้ายไป
ซะ เวลาท่ีแกตายไปจะไดไ้ม่ตอ้งเป็นห่วงกงัวลมากยงัไงล่ะ และส่ิง
ท่ีเราทาํน้ีกเ็พื่อประโยชน์ของผูค้น สาํนกัของแกเอาแต่เกบ็ซ่อนของ
ดีเอาไวก้บัตวั สมควรท่ีจะตอ้งแบ่งปันใหผู้อ่ื้นไดศึ้กษากนับา้ง มนั
จะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อเหล่าผูฝึ้กยทุธดว้ยกนั แต่ฉนัไม่เคยคิดเลยวา่
แกจะยอมท้ิงสาํนกัและหลบหนีออกมาเพียงเพราะแผน่ศิลาหา้ธาตุ 
ฉนัวา่แกมอบมนัออกมาดี ๆ ซะเถอะจะไดต้ายอยา่งไม่ทรมาน” ชาย
วยักลางคนท่ีอยูต่รงกลางกาํลงัจอ้งมองชายชราดว้ยเจตนาฆ่าอนัแรง
กลา้ เขาจอ้งมองไปตรงบริเวณหนา้อกของชายชราดว้ยความโลภ 



“อยากไดศิ้ลาหา้ธาตุอยา่งนั้นเหรอฆ่าฉนัใหไ้ดซ้ะก่อนเถอะแกถึงจะ
มีสิทธ์ิไดรั้บมนั” ตอนน้ีร่างกายของชายชราเตม็ไปดว้ยเลือดและมี
บาดแผลมากมายนบัไม่ถว้น 

เส้ือผา้ของเขาชุ่มโชกไปดว้ยเลือดเหมือนกบัโดดลงบ่อเลือดมา 

“ถา้อยา่งนั้นฉนัจะฆ่าแกท้ิงซะ” ชายวยักลางคนท่ีอยูต่รงกลางมี
ท่าทางไม่ยนิดียนิร้าย และเขามองไปทางคนของเขาและสัง่วา่ “ฆ่า
มนัเสียเราจะตอ้งไดรั้บแผน่ศิลาหา้ธาตุมา” 

“ฆ่า!” สมาชิกท่ีเหลือทั้ง 7 คนพยกัหนา้และเขา้จู่โจมชายชราอยา่ง
รวดเร็ว 

และทนัใดนั้น หน่ึงในคนเหล่านั้นกห็นัหนา้ไปมองตรงท่ีหวงัเสียน
จอดรถอยูอ่ยู ่

“ไอห้นุ่มแกน่ีมนัโชคร้ายจริง ๆ วะ่” ขณะท่ีเขาพดูเขาเหวีย่งแขน
สะบดัขอ้มือของเขาและมีดสั้นขนาดเลก็กพ็ุง่ตรงออกไปท่ีหวงัเสียน 

ชายคนนั้นหนัไปรุมโจมตีชายชราคนนั้นต่อโดยไม่หนัไปมองท่ีหวงั
เสียนอีก 

ในความคิดของเขา ชายคนน้ีคือคนท่ีตายไปแลว้ ในทนัทีท่ีเขาซดั
มีดสั้นออกไปมนัถือเป็นความโชคร้ายของไอห้นุ่มคนน้ีเองท่ีดนัมา
อยูผ่ดิท่ีผดิเวลา 



หวงัเสียนกาํลงัจะหลบออกไปเม่ือเห็นวา่เกิดอะไรข้ึน เขาไม่อยากจะ
ยุง่เก่ียวกบัเร่ืองราวขดัแยง้ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน แต่ในตอนนั้นเอง
เขาเห็นอยา่งชดัเจนวา่ชายคนนั้นขวา้งมีดสั้นตรงมาท่ีเขาพร้อมกบั
จิตสงัหารอนัเตม็เป่ียม 

วธีิการแบบน้ีคืออะไรฉนัเป็นแค่คนท่ีผา่นมาโดยบงัเอิญเท่านั้นเอง 

หวงัเสียนหล่ีตาลงขณะท่ีเขามองไปท่ีมีดสั้นท่ีพุง่ตรงเขา้มา เขา
เหยยีดแขนและยืน่มือออกไป 

หมบั! 

เขาควา้มีดสั้นนั้นไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ยอ้นกลบัไปในการต่อสูช้ายชราถูกลอ้มรอบโดยคนทั้งแปดคนและ
ในไม่ชา้เขากถู็กดาบฟันเขา้ท่ีตวัของเขาถึงสองคร้ัง 

ความแขง็แกร่งของชายชราคนน่ีควรอยูท่ี่ระดบันกัรบขั้นท่ีแปดและ
มีเพียงชายวยักลางคนท่ีเป็นผูน้าํกลุ่มเท่านั้นท่ีเทียบเท่ากบัเขา ส่วน
คนท่ีเหลือทั้งหมดนั้นน่าจะอยูใ่นระดบันกัรบขั้นท่ีเจด็ 

ประกายตาคมกลา้สะทอ้นออกมาจากดวงตาของหวงัเสียน เขาลง
จากรถมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยอ์ยา่งชา้ ๆ และจอ้งมองคนทั้งแปดดว้ย
สายตาเยน็ยะเยอืก 



“ถา้ไม่ใช่เพราะพวกนายตอ้งการท่ีจะฆ่าฉนั ฉนักไ็ม่คิดจะเขา้ไปยุง่
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี แต่ตอนน้ีมนักเ็ป็นโอกาสดีท่ีฉนัจะไดท้ดสอบฝีมือ
และความแขง็แกร่งของฉนั” 

หวงัเสียนคลึงน้ิวมือและนวดกาํป้ันของเขาเบา ๆ เขาสวมหมวก
กนัน็อคอยู ่และเขาไม่กลวัวา่จะมีคนจาํเขาได ้

แกร๊กกกก! 

มีดสั้นในมือของเขาถูกบดขยี้จนกลายเป็นกอ้นโลหะกลม ๆ และ
โยนท้ิงลงบนพื้นไปอยา่งไม่ใยดี 

“ฉนัเป็นแค่คนผา่นทางมาเท่านั้น แต่พวกนายอยากจะฆ่าฉนัปิดปาก 
ดีมากดีจริง ๆ ถา้เป็นอยา่งนั้นเรากม็าสนุกกนัเถอะ” 

หวงัเสียนขยบัทนัทีขณะท่ีเขาพดูจบ เขาพุง่เขา้จู่โจมชายวยักลางคน
ท่ีอยูใ่กลเ้ขามากท่ีสุด 

“รนหาท่ีตาย! ฉิงเหวนิ กบั ฉิงเยีย่ พวกนายไปฆ่ามนัซะ!” ชายวยั
กลางท่ีเป็นผูน้าํสัง่ดว้ยนํ้าเสียงท่ีเยน็ชาหลงัจากท่ีเห็นหวงัเสียน
สามารถหลบมีดสั้นและเขา้มาโจมตีพวกเขา 

“ไอห้นูฉนัไม่เคยคิดวา่แกเองกเ็ป็น ผูฝึ้กยทุธดว้ยเหมือนกนั อยา่งไร
กต็ามวนัน้ีแกคงตอ้งตายซะแลว้ล่ะ!” ชายวยักลางคนสองคน ฉิงเหวนิ 



และ ฉิงเยีย่ เดินออกมาจากกลุ่มท่ีกาํลงัลอ้มรอบชายชราคนนั้นและ
ทาํการพุง่ตรงเขา้มาท่ี หวงัเสียน และตั้งใจท่ีจะสงัหารเขาในทนัที 

“หึหึ!” 

มีเพียงแววตาและจิตสงัหารท่ีก่อตวัข้ึนในดวงตาของ หวงัเสียน ใน
ตอนแรกเขามีอารมณ์ดีเป็นอยา่งมากหลงัจากท่ีกลบัออกมาจากงาน
เล้ียง แต่ความตั้งใจในการฆ่าของเขากเ็กิดข้ึนทนัทีเม่ือเขาพบกบั
กลุ่มคนท่ีตอ้งการฆ่าเขาโดยไม่มีเหตุผลใด ๆชายวยักลางคนสองคน
ใชด้าบยาวเลง็ฟันไปท่ีหนา้อกและลาํคอของเขา 

“ขอทดลองพลงัความแขง็แกร่งของร่างกายซะหน่อยกแ็ลว้กนั! 

เขาเร่งพลงัแห่งมงักรในร่างกายของเขาใหสู้งข้ึน และยืน่มือทั้งสอง
ขา้งออกไปควา้ท่ีดาบทั้งสองเล่มนั้นไวท้นัที 

“ไปตายซะ!” ชายทั้งสองคนเม่ือเห็นหวงัเสียนยืน่มืออกมารับคม
ดาบอยา่งคนโง่เขลา พวกเขามองดูหวงัเสียนเหมือนคนบา้ มีรอยยิม้
ข้ึนท่ีมุมปากของพวกเขาอยา่งดูถูก ในขณะท่ีพวกเขากเ็พิ่มแรงใน
การฟาดฟันเขา้ไปอีก “ลงนรกไปซะ!” 

เคร้งงง! 



อยา่งไรกต็ามส่ิงท่ีพวกเขาคิดไม่ไดเ้กิดข้ึน พวกเขาคิดวา่แขนทั้งสอง
ขา้งของหวงัเสียนคงจะขาดกระเดน็เหมือนตดัผา่นก่ิงไม ้แต่ตอนน้ี
พวกเขาตกใจอยา่งท่ีสุด ดาบทั้งสองเล่มของพวกเขาถูกหยดุไดโ้ดย
ท่ีมือของหวงัเสียนไม่มีแมแ้ต่รอยแผลหรือเลือดไหลออกมาแมแ้ต่
หยดเดียว 

“อะไรกนั!!” 

ดวงตาของพวกเขาเตม็ไปดว้ยความสบัสนและไม่อยากจะเช่ือในส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือสงัเกตเห็นดาบในมือของพวกเขาถึงกบัมีรอยบ่ินและ
แตกร้าว 

“ตาย!” 

หวงัเสียนคาํรามออกมาพร้อมกบัพุง่ตวัไปขา้งหนา้โจมตีไปท่ีชายวยั
กลางคนหน่ึงในนั้น 

หวงัเสียนนั้นไม่เคยเรียนรู้และฝึกฝนวชิาการต่อสูใ้ด ๆ มาก่อนและ
มีประสบการณ์ในการต่อสูเ้พียงแค่ในรูปแบบของนกัเลงขา้งถนน
เพียงเท่านั้น อยา่งไรกต็ามสายเลือดแห่งเผา่พนัธ์ุราชนัยม์งักร
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูใ่นร่าง กช่็วยเพิ่มพลงัและความความเร็วของเขาเพื่อ
ชดเชยความเสียเปรียบในดา้นน้ีใหก้บัเขาได ้



หมดัของเขาอดัแน่นไปดว้ยพลงัอนัแขง็แกร่งของเขา หวงัเสียน
ปล่อยหมดัไปท่ีชายวยักลางคนในทนัที ชายคนนั้นตกใจและรีบยก
ดาบของเขาข้ึนมาไวท่ี้หนา้อกเพื่อป้องกนัตวัโดยสญัชาตญาณ
ตูมมม! 

แคร้งงง! 

เสียงของดาบหกัไดย้นิอยา่งชดัเจน แรงท่ีเหลือพุง่ตรงเขา้สู่หนา้อก
ของชายวยักลางคน คนนั้นในทนัที 

พร๊วดด! ชายวยักลางคนกระอกัเลือดออกมา เขารู้สึกวา่หนา้อกของ
ตวัเขานั้นมนัระเบิดออกมา ดวงตาเขาถลนออกมาและจอ้งมองไปท่ี
หวงัเสียนดว้ยอาการแขง็คา้งและค่อย ๆ ทรุดตวัลงแน่น่ิงไป 

“เช่ียแลว้วว!..เราพบผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงเขา้ใหแ้ลว้!” ชายอีกคนท่ี
เห็นการตายในทนัทีของคนท่ีช่ือ ฉิงเยีย่ ซ่ึงเป็นเพื่อนของเขา เขา
ตกใจอยา่งมากจนแหกปากตะโกนออกมาอยา่งลืมตวั 

“พวกนายบอกวา่จะฆ่าฉนัยงังั้นไม่ใช่เหรอ” หวงัเสียนเงยหนา้ข้ึน
และจอ้งมองไปท่ีชายวยักลางคน คนนั้นอยา่งดุร้ายพร้อมกบัแรง
กดดนัอนัหนกัหน่วงความรู้สึกท่ีชายวยักลางคนไดรั้บในตอนน้ี
เหมือนกบัโดนจอ้งมองโดยสตัวร้์ายกระหายเลือดท่ีกาํลงัจะเขมือบ
และกลืนกินเขา 



ชายวยักลางคน ตอนน้ีนั้นตกใจมากท่ีเห็นหวงัเสียนพุง่ตรงเขา้มาหา
เขา เขารีบพลิกดาบในมือตวดัข้ึนพร้อมกบัเคล่ือนไหวเทา้เป็น
วงกลม ทนัใดนั้นกมี็ภาพดอกบวัสีเขียวปรากฏท่ีปลายดาบ ตอนท่ี
เขากาํลงัร่ายรําเพลงดาบดว้ยท่าทางท่ีแปลกตา 

ดอกบวัสีเขียวกาํลงัเปล่งรัศมีเยน็ยะเยอืกจนเสียดกระดูก 

“สวยงามดี แต่กแ็ค่นั้น” 

แมจ้ะเห็นการปรากฏตวัข้ึนของดาบท่ีเปล่งรัศมีเป็นรูปดอกบวัเขียว 
แต่หวงัเสียนกไ็ม่ลงัเลและชะงกัลงแมแ้ต่นอ้ย เขายงัคงปล่อยหมดั
โจมตีออกไป 

ฉวัะ!ฉวัะ! 

บนแขนของ หวงัเสียน ตอนน้ีถูกกรีดเป็นรอยดาบหลายสิบรอย มนั
มากมายจนเหมือนรอยกระจกท่ีแตกร้าว 

ร่องรอยบาดแผลตอนน้ีสามารถมองเห็นเลือดกาํลงัจะไหลซึม
ออกมา แต่ไม่ทนัท่ีเลือดจะไดอ้อกมาจากบาดแผลของเขา บาดแผล
พวกนั้นกลบัฟ้ืนตวัและสมานกนัในทนัที เน่ืองมาจากพลงัแห่ง
สายเลือดของ ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิอนัยิง่ใหญ่ 

“ไม่!! …ไม่จริง!!? ” ชายวยักลางคนตกตะลึงเขาไม่อยากเช่ือสายตา
ตวัเอง เขาในตอนน้ีอยากวิง่หนีไปใหใ้กลเ้ขาไม่รู้วา่คนตรงหนา้เขา



มนัคือตวัอะไรกนัแน่ ไม่ทนัท่ีเสียงร้องอยา่งตกตะลึงของเขาจะจบ
ลง พลงัหมดัอนัรุนแรงของ หวงัเสียน กก็ระแทกมาท่ีหนา้อกของ
เขาแลว้ ทนัใดนั้นหนา้อกของเขากย็บุจมลงไปเหมือนไม่มีกระดูก
ในทนัทีและเขากท็รุดตวัลงกบัพื้นนอนแน่น่ิงดว้ยดวงตาท่ีเบิกกวา้ง
ตามเพื่อนของเขาไป 

“บดัซบ..!! ฉิงเหวนิ และ ฉิงเยีย่ ถูกฆ่าตายแลว้!” 

เสียงร้องท่ีดงัโหยหวนจาก ฉิงเหวนิ และ ฉิงเยีย่ ทาํใหก้ลุ่มของคน
ทั้งหกคนท่ีกาํลงัลอ้มรอบรุมโจมตีชายชราตอ้งหนัมามองและพวก
เขาแทบไม่อยากเช่ือสายตาในส่ิงท่ีเห็น 

ในตอนแรกพวกเขาคิดวา่พวกเขาฆ่าชายหนุ่มผูโ้ชคร้ายคนหน่ึงท่ี
ผา่นมาเห็นในส่ิงท่ีไม่ควร เพื่อปกปิดความลบั แต่ไม่มีใครคาดคิดวา่
เขาคนน้ีจะเป็นผูฝึ้กฝนวชิาการต่อสูท่ี้น่ากลวัขนาดน้ีเขาสามารถ
สงัหารนกัรบระดบัขั้นท่ีเจด็ไดอ้ยา่งง่ายดายถึงสองคนพร้อมกนัใน
เวลาไม่ถึงนาที 

ผูฝึ้กฝนวชิายทุธระดบันกัรบขั้นท่ีเจด็นั้นถือวา่เป็นระดบัผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีสามารถก่อตั้งตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณ ไดอ้ยา่งสบาย
และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของเหล่าผูฝึ้กฝนทุกคน 



“ฉนัแค่กาํลงัเดินทางผา่นมาทางน้ีกเ็ท่านั้น แต่พวกนายกอ็ยากจะฆ่า
ฉนัอยา่งไม่มีเหตุผล งั้นกอ็ยา่มาโทษฉนัละกนัวา่โหดร้าย เรามาดูกนั
วา่วนัน้ีใครกนัแน่ท่ีจะตอ้งตาย!” 

หวงัเสียนจอ้งมองไปท่ีคนทั้งหกท่ีเหลืออยู ่ทั้งหมดท่ีเขาตอ้งการ
ตอนน้ีคือการต่อสู ้

เขาอยากจะรู้วา่ตอนน้ีตวัเขานั้นแขง็แกร่งมากแค่ไหน! 

 



ตอนท่ี 64 ดนิแดนราชันย์มงักร 

“ฮ่าฮ่า เยีย่มจริง ๆ !” 

เม่ือชายชราคนท่ีถูกลอ้มโจมตีเห็นวา่หวงัเสียนไดส้งัหารสมาชิก
สองคนของนิกายหม่ืนบวัเขียว ดวงตาของเขากส็วา่งข้ึนมาอยา่ง
ต่ืนเตน้ เขามองไปท่ี ผูน้าํชายวยักลางคนและเร่ิมหวัเราะออกมา  

“เป็นความอปัยศซะจริง ๆ นะ ท่ีนิกายหม่ืนบวัเขียวอา้งวา่เป็นนิกาย
โบราณดั้งเดิม แต่ตั้งใจโจมตีและสงัหารคนธรรมดาทัว่ไปเพื่อท่ีจะ
ฆ่าปิดปากเขา แต่กระนั้นพวกแกคงไม่เคยคาดคิดฝันเลยวา่เขาจะ
แขง็แกร่งขนาดน้ี ฮ่า ๆ !” 

“นอ้งชายขอบคุณมากท่ีใหค้วามช่วยเหลือฉนั ถา้คุณสามารถช่วย
ฉนักาํจดักลุ่มคนบดัซบพวกน้ีไดฉ้นัจะยกส่ิงของท่ีพวกเขาพยายาม
จะแยง่ชิงไปจากฉนัใหก้บัคุณ” 

การแสดงออกบนใบหนา้ของชายวยักลางคนหกคนเปล่ียนไปอยา่ง
มาก พวกเขาไม่เคยคาดคิดวา่พวกเขาจะตอ้งเจอกบัสถานการณ์
เช่นน้ี พวกเขาเคยชินกบัการท่ีจะฆ่าคนธรรมดาทัว่ไปอยา่งไม่ตอ้ง
สนใจอะไรมามาก 

อยา่งไรกต็ามพวกเขาไม่เคยคาดคิดวา่คนท่ีเขาจะฆ่าท้ิงในวนัน้ีนั้น
จะร้ายกาจมากขนาดน้ี 



ชายวยักลางคนท่ีเป็นผูน้าํถือดาบไวใ้นมือแน่นและจอ้งมองไปท่ี
หวงัเสียนดว้ยสายตาท่ีอาฆาต 

“น่ีเป็นเร่ืองระหวา่งนิกายหม่ืนบวัเขียวและสาํนกัอสูรโบราณขา้หวงั
วา่นอ้งชายคนน้ีจะไม่เขา้มายุง่และเราจะตอบแทนท่านอยา่งงาม
หลงัจากท่ีเร่ืองทุกอยา่งจบลง!” 

“ไปตายซะ!” 

หวงัเสียนไม่ไดส้นใจหรือหวัน่ไหวกบัคาํพดูของชายวยักลางคนท่ี
เป็นผูน้าํ เขายงัคงพุง่ตรงเขา้ไปโจมตีคนท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด 

“ฆ่า! แมว้า่ฉนั โม่ ชิงหลง จะตอ้งเสียชีวติฉนักอ็ยากใหพ้วกแกทุก
คนตายไปพร้อมกบัฉนั!” เม่ือ โม่ชิงหลง เห็น หวงัเสียน เคล่ือนไหว
และเขา้โจมตีดวงตาของเขากส็วา่งสาดประกายออกมาข้ึน ออร่าสีดาํ
รอบตวัเขาเร่ิมพุง่พล่านอยา่งรุนแรง โดยท่ีเขาไม่คาํนึงถึงอาการการ
บาดเจบ็ของตวัเอง เขาพุง่เขา้โจมตีคนรอบขา้งทั้งหกคนนั้นทนัที 

“บดัซบ..!” 

เม่ือชายวยักลางคนท่ีเป็นผูน้าํเห็นพวกเขาโจมตีเขา้มาใบหนา้ของเขา
กมื็ดมนลง “พวกนายพยายามตรึงและพวัพนั โม่ ชิงหลง เขา้ไว ้ส่วน
ฉนัไปจดัการไอเ้ดก็เหลือขอคนนั้นเอง” 



“ครับประมุข!” ทั้งหา้คนจบัดาบของพวกเขาแน่นและสร้างรูปแบบ
ดาบเป็นกลุ่มค่ายกลไปทาง โม่ ชิงหลง 

“แกคิดวา่พวกแกทั้งหา้คนพอท่ีจะจดัการกบัฉนัไดย้งังั้นรึ ถึงแมว้า่
ฉนัจะบาดเจบ็สาหสั แต่พวกแกกย็งัไม่ใช่คู่ต่อสูข้องฉนั!” ผมสีดาํ
เขม้ของโม่ชิงหลง โบกพล้ิวเหมือนมีลมพดัใหล้อยข้ึนไปมาอยา่ง
อิสระและออร่าสีดาํแห่งความมืดรอบ ๆ ตวัของเขากพ็ุง่พล่านหมุน
วนไปรอบ ๆ  

ในอีกดา้นหน่ึง หวงัเสียน เองตอนน้ีกค่็อนขา้งท่ีตกใจพอสมควร 
เม่ือชายวยักลางคนท่ีเป็นผูน้าํเร่ิมโจมตีเขา 

เขาตระหนกัวา่ความเร็วของชายวยักลางคนนั้นเร็วกวา่เขาเลก็นอ้ย 

นกัรบระดบัขั้นท่ีแปด! ฉนัสงสยัวา่ร่างกายของฉนัจะทนต่อการ
โจมตีของนกัรบระดบัขั้นท่ีแปดไดห้รือไม่? 

หวงัเสียน ดูเคร่งขรึมข้ึน ดว้ยความแขง็แกร่งในปัจจุบนัของเขาเขา
สามารถต่อตา้นและสงัหารนกัรบระดบัขั้นท่ีเจด็ไดอ้ยา่งสบาย 
สาํหรับนกัรบระดบัขั้นท่ีแปดเขาไม่แน่ใจมากนกั อยา่งไรกต็ามเขา
ไม่ไดก้ลวัเลยซกันิดเดียว 

“ตายซะ! ไอเ้ดก็สารเลว!” ชายวยักลางคนขยบัดาบในมือของเขา
และมีแสงเยน็ ๆ พุง่ออกมาเขา้ไปหาท่ีหวงัเสียน 



เร็วมาก! 

หวงัเสียนตกใจเลก็นอ้ยเม่ือเขาเห็นดาบของชายวยักลางคน เขารีบ
พลิกตวัของเขาหลบไปท่ีดา้นขา้งทนัที 

 “แกคิดจะหลบยงังั้นรึ” ชายวยักลางคนมองไปท่ีหวงัเสียนดว้ยความ
ดูถูกและเยย้หยนั เขาพลิกขอ้มือกลบัดาบของและตวดัฟันตามหวงั
เสียนท่ีหลบออกไปดา้นขา้งดว้ยความเร็วท่ีเร็วมากกวา่ 

ฉวัะ! 

คมดาบตดัผา่นไปตามแขนของ หวงัเสียน และท้ิงรอยแผลยาวประมาณ
สามน้ิวเอาไว ้

แต่บาดแผลกไ็ม่ลึกมากนกั แต่ดูเผนิ ๆ แลว้ค่อนขา้งจะรุนแรง 

“ใชไ้ดเ้ลยนิ! น่ีคือนกัรบระดบัขั้นท่ีแปดยงังั้นรึ? สามารถทาํร้าย
ร่างกายของฉนัไดจ้ริง ๆ ดว้ย!” 

เม่ือเห็นบาดแผลบนแขนของเขาท่ีค่อย ๆ สมานติดกนัข้ึนมา หวงั
เสียน มองไปท่ีชายวยักลางคนท่ีเป็นผูน้าํดว้ยความต่ืนเตน้เลก็นอ้ย 

“แกมนัไม่ใช่ผูฝึ้กยทุธและไม่รู้อะไรเก่ียวกบัวชิายทุธและศิลปะการ
ต่อสูเ้ลย แต่แกกย็งักลา้มายุง่เร่ืองของพวกเราอีกยงังั้นรึ?” 



ชายวยักลางคนท่ีเป็นผูน้าํรู้วา่ หวงัเสียนไม่รู้จกัวชิาการต่อสูใ้ด ๆ เลย 
เพียงแค่มองเขากรู้็ไดท้นัที เขามองหวงัเสียนดว้ยความรังเกียจและ
พดูข้ึนมาวา่ “แกตายไดแ้ลว้ไอเ้ดก็เวร!” 

เม่ือเขาพดูจบประโยคดาบในมือของเขากข็ยบัเคล่ือนไหวดว้ยท่าทาง
ท่ีสง่างาม เงาดาบจาํนวนนบัไม่ถว้นไดร้วมเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างเป็น
ดาบใหญ่อนัคมกริบและฟันไปท่ีหวงัเสียน 

ฮ่าห์..! 

หวงัเสียนสูดลมหายใจเขา้ลึก ๆ ขณะท่ีเขาเห็นดาบใหญ่อนัแหลม
คมพุง่ตรงเขา้มาหาเขา ถา้เขาถูกโจมตีดว้ยดาบน้ีเขาจะตอ้งไดรั้บ
บาดเจบ็สาหสัอยา่งแน่นอน 

แต่อยา่งไรกต็ามเขากไ็ม่ไดรู้้สึกเกรงกลวัเลย  

“มาดูกนัวา่แกว้ผลึกมงักรเพลิงโลกนัต ์จะทรงพลงัมากขนาดไหน!” 

เขาอา้ปากข้ึนเลก็นอ้ยและแกว้ผลึกมงักร ขนาดเท่าไข่นกกระทาก็
บินพุง่ออกจากปากของเขา มนักาํลงัลุกไหมด้ว้ยเปลวไฟสีแดงเขม้
และมนับินพุง่ตรงเขา้ไปหาชายวยักลางคนดว้ยความเร็วท่ีน่ากลวั 

“มนั!..คืออะไร?” ชายวยักลางคนตกใจในทนัทีเม่ือเห็นวตัถุคลา้ย
ลูกไฟบินตรงมาหาเขา เขารีบพลิกดาบของเขากลบัทนัทีและฟันไป
ท่ีลูกไฟประหลาดโดยตรง 



ดว้ยความคิดเพียงเลก็นอ้ยแกว้ผลึกมงักร วิง่โคง้และหลบหลีกดาบ
ของชายวยักลางคน มนัตรงเขา้ไปปะทะกบัแขนของชายวยักลางคน
ท่ีเป็นผูน้าํทนัที 

เฮ้ือออ..!!..อา๊กกกก! 

เสียงกรีดร้องโหยหวนอยา่งน่ากลวัทะลุผา่นความมืดมิด ฟังแลว้
สยดสยองเป็นอยา่งมาก ชายวยักลางคนโดนวตัถุคลา้ยลูกไฟขนาด
เลก็ตกลงบนแขนของเขาทาํใหร่้างกายของเขาสลายกลายเป็นเถา้
ถ่านและสลายหายไปกบัสายลมอยา่งรวดเร็ว 

ในตอนนั้น เพียงเส้ียววนิาทีกมี็รูปรากฏข้ึนท่ีแขนของเขา ความ
หวาดกลวัครอบงาํเขาในทนัที และเม่ือเขาสงัเกตเห็นวา่บริเวณหนา้อก
ของเขากดู็เหมือน จะลุกไหมเ้ป็นรูไปดว้ยเช่นกนั และตอนน้ีมนักาํลงั
แผดเผาและลุกไหมด้ว้ยดวงไฟท่ีมีความร้อนแรงเป็นอยา่งมาก! 

ดวงตาของชายวยักลางคนนั้นเบิกกวา้งและเตม็ไปดว้ยความไม่อยาก 
จะเช่ือ เขาจอ้งไปท่ีหวงัเสียนดวงตาของเขาเตม็ไปดว้ยความส้ินหวงั 

“ถา้นายพยายามท่ีฆ่าผูอ่ื้นกจ็งเตรียมใจท่ีจะถูกฆ่าผูอ่ื้นฆ่าไวด้ว้ย
เช่นกนั!” 

หวงัเสียนพดูชา้ ๆ กบัชายผูน้าํวยักลางคน เพียงแค่คิดแกว้ผลึกมงักร
กพ็ุง่ผา่นร่างของชายวยักลางคนท่ีเป็นผูน้าํ 



ทนัใดนั้นร่างของชายวยักลางคนกก็ลายเป็นฝุ่ นผง! ไม่! หากจะกล่าว
ใหต้รงกคื็อภายใตอุ้ณหภูมิท่ีสูงขนาดนั้นคงไม่มีแมแ้ต่ข้ีเถา้หลงเหลือ 
อยูเ่ลยถึงจะถูกตอ้ง! 

เม่ือเขาควบคุมแกว้ผลึกมงักรดว้ยความคิดของเขาแกว้ผลึกมงักรก็
บินเขา้ไปหาอีกสองศพ เม่ือมนัผา่นพวกเขาไปกไ็ม่มีอะไรเหลืออีก
เช่นกนั 

“เช่ียย! แลว้ว ! ประมุขนิกายถูกฆ่าตายห่าไปแลว้!” 

ในขณะนั้นมีเสียงร้องตะโกนออกมาอยา่งลืมตวัและหวาดกลวัอยา่ง
สุดชีวติ ดงัออกมาจากทางดา้นกลุ่มคนทั้งหา้ พวกเขาไม่เคยคาดคิด
วา่ผูน้าํนิกายของพวกเขาจะถูกฆ่าตายและสลายหายไปในทนัที 

ตอนน้ีพวกเขาถูกจอ้งมองโดย หวงัเสียน และในทนัทีนั้นร่างกาย
ของพวกเขากส็ัน่สะทา้นแทบจะยนืไม่อยูด่ว้ยความหวาดกลวั 

ทาํไม! ทาํไมเราถึงมายุง่กบัผูเ้ช่ียวชาญระดบัน้ีได?้ 

“ฮ่าฮ่า พวกแกทุกคนกต็อ้งตายเหมือนกนั!” โม่ ชิงหลง เห็นคนพวก
น้ีกาํลงัสัน่เทาและตกตะลึงดว้ยความกลวั ในทนัใดนั้นกลุ่มหมอก
ควนัสีดาํรอบตวัเขากพ็ุง่ข้ึนมาอยา่งรุนแรงและกระจายเขา้ไปหา
พวกเขาทั้งหา้คน 



“เฮือกก!” 

“อึกก! ไม่!”ม่ายย “ 

เสียงกรีดร้องท่ีน่าสยดสยองร้องโหยหวนดงักอ้งไปในอากาศชายวยั
กลางคนทั้งหา้กาํลงัปกป้องตวัเองอยา่งส้ินหวงั แต่อยา่งไรกต็าม
พวกเขาทั้งหมดกถู็กสงัหารโดยชายชราคนนั้นในเวลาไม่นาน 

แค่ก ๆ  ๆ ! 

โม่ ชิงหลง กระอกัเลือดออกมาในทนัทีหลงัจากสงัหารชายวยักลางคน
ทั้งหา้เขาแทบจะไม่เหลือพลงัแมก้ระทัง่จะยนื ขณะท่ีร่างกายของเขา
กาํลงัเปล่งพลงัสุดทา้ยแห่งชีวติออกมาตอนน้ีเขาใกลจ้ะตายเตม็ทีแลว้! 

การหลบหนีและการต่อสูด้ว้ยพลงัชีวติเฮือกสุดทา้ยเม่ือครู่ทาํให้
พลงังานชีวติของเขาท่ีมีนั้นหมดลง 

“ขอบคุณมากนะนอ้งชาย!”  

ดว้ยกาํลงัทั้งหมดท่ีเขามีในตอนน้ีของเขา เขาพยายามโคง้คาํนบั
ขอบคุณหวงัเสียนอยา่งเตม็ฝืน 

หวงัเสียนมองไปท่ีชายชราและขมวดค้ิว 

แค่ก ๆ ! โม่ ชิงหลง ไอออกมาอยา่งรุนแรงอีกคร้ังพร้อมกบักระอกั
เลือดออกมาดว้ย เขาหยบิส่ิงของบางอยา่งออกมาจากเอวของเขา



อยา่งชา้ ๆ และพดูวา่ “น่ีคือส่ิงท่ีคนพวกน้ีนั้นพยายามฉกฉวยไปจาก
พวกเราเน่ืองจากฉนัสญัญากบัคุณเอาไว ้ฉนัจะมอบมนัใหก้บัคุณ
ตามสญัญานะนอ้งชาย” 

เม่ือเขาพดูจบประโยค โม่ ชิงหลง กล็ม้ลงกบัพื้นไปในทนัทีราวกบั
วา่คาํพดูและการกระทาํเม่ือครู่คือพลงัทั้งหมดของเขาแลว้ 

หวงัเสียนมองไปท่ีชายชราอยา่งเงียบ ๆ ทนัใดนั้นเขากมี็ความคิดนึง 
ผดุข้ึนมาเขาเดินไปท่ีดา้นขา้งของ โม่ ชิงหลง และอุม้เขาข้ึนมา 

ในขณะท่ีแกว้ผลึกมงักร กวาดผา่นซากศพท่ีเหลือโดยรอบ และครู่
ต่อมาซากศพเหล่านั้นกห็ายไปในอากาศ 

เม่ือมองไปท่ีส่ิงของในมือของชายชรา หวงัเสียน กอุ็ม้ชายชราและ
นัง่ลงซอ้นบนรถจกัรยานยนตฮ์าร์เล่ยข์องเขา หลงัจากนั้นเขากข่ี็ไป
ท่ีชายทะเล 

ท่ีริมทะเล หวงัเสียน อุม้ชายชราและกระโดดลงไปในนํ้าทนัที แต่
เขาไม่ไดก้ลายร่างเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิเขาเพียงแค่วา่ยนํ้าไปในทะเล
ในร่างมนุษย ์

ใชเ้วลาไม่ถึง 20 นาที หวงัเสียน กม็าถึงเกาะร้างท่ีมี เดก็สาวหอย
ทะเลอยู ่



หวงัเสียนวางชายชราลงบนพื้น เม่ือมองไปท่ีเขา ท่ีใกลจ้ะตาย หวงั
เสียน กมี็รอยยิม้จาง ๆ ข้ึนมา 

ในฐานะจอมราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิฉนัไม่เพียงแต่ตอ้งมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ใตท้ะเลสาํหรับวงัมงักรของฉนั แต่ฉนัยงัตอ้งมีกองกาํลงัของตวัเอง
ในดินแดน บนภาคพื้นดว้ย ไม่วา่ฉนัจะอยูใ่นทะเลหรือบนบกฉนั
ตอ้งการใหช่ื้อของฉนั จอมราชนัยม์งักรแผข่ยายไปทัว่ทุกดินแดน! 

หวงัเสียนจอ้งมองชายชราอยูค่รู่นึง เขากาํลงัคิดท่ีจะสร้างกองกาํลงั
และดินแดนแห่งราชนัยม์งักร ดินแดนท่ีเป็นอิสระไม่ข้ึนตรงต่อ
ประเทศใด ๆ และมีเขาเป็นผูป้กครองแต่เพียงผูเ้ดียว 

ชายชราคนน้ีจะเป็นมนุษยค์นแรกท่ีอยูใ่ตอ้าณติั ของเขา 

 



ตอนท่ี 65 ววิฒันาการ: มงักรศักดิ์สิทธ์ิห้าธาตุ [1] 

มนุษยม์งักร เป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ ผูรั้บใชแ้ห่งมงักรหรือบางพื้นท่ี
อาจเรียกวา่นกัรบมงักร 

มนุษยม์งักร เป็นตวัแทนของ มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสามารถใชพ้ลงัแห่ง
มงักรท่ีไดรั้บมานั้นเพื่อวตัถุประสงคบ์างอยา่งของผูเ้ป็นนาย 

ความบริสุทธ์ิในสายเลือดของ มนุษยม์งักร จะเป็นตวักาํหนดขีดจาํกดั
ความแขง็แกร่งและความสามารถของพวกเขา 

มนัเป็นเร่ืองยากมากสาํหรับ มงักรสายเลือดทัว่ไป หรือมงักรท่ีมี
ความบริสุทธ์ิของสายเลือดตํ่า ท่ีจะสามารถสร้างและพฒันามนุษย์
มงักรใหเ้กิดข้ึนมาได ้ถา้มงักรทัว่ไปตอ้งการสร้างมนุษยม์งักรสกั
หน่ึงคนข้ึนมาบางทีมงักรตวันั้นอาจตอ้งพกัฟ้ืนเขา้สู่สภาวะจาํศีล
เป็นเวลาหลายร้อยปี หรือบางทีอาจส้ินอายขุยัลงเลยกว็า่ไดห้าก
มงักรตวันั้นไม่มีพลงัอาํนาจเพียงพอแต่ยงัฝืนส่งมอบพลงัและ
อาํนาจเพือ่สร้างมนุษยม์งักร  

แต่กอ็าจจะมีกรณียกเวน้บางอยา่งไดเ้หมือนกนั ถา้มงักรท่ีมีสายเลือด
ความบริสุทธ์ิตํ่านั้นมีลูกหลานกบัมนุษย ์กอ็าจจะใหก้าํเนิดมนุษย์
มงักรข้ึนมาได ้แต่โอกาสท่ีจะเป็นเช่นนั้นไดก้ต็ ํ่าเป็นอยา่งมากจน
แทบจะไม่มี 



มนุษยม์งักร จะมีสมรรถภาพ, อายขุยั, พลงั, ความทนทานและจะมี
ความรวดเร็วในการบ่มเพาะวชิายทุธท่ีสูงมาก  

และเม่ือฝึกฝนจนมีความสามารถในระดบันึงพวกเขาจะสามารถ
เปล่ียนจากร่างมนุษยเ์ป็นร่างนกัรบมงักรได ้

แน่นอนวา่มนักเ็ป็นเร่ืองยากมากอีกเช่นกนัท่ีจะสามารถทาํเช่นนั้นได ้

การพฒันาและการฝึกฝน มนุษยม์งักร และสตัวท์ะเลค่อนขา้งท่ีจะ
คลา้ยกนั ความแตกต่างเพียงอยา่งเดียวคือความเร็วของการบ่มเพาะ
ของพวกเขา มนุษยม์งักรไม่เพียงแต่บ่มเพาะไดช้า้กวา่สตัวท์ะเลเท่านั้น 
แต่พวกเขายงัตอ้งฝึกฝนตามสภาพร่างกายของพวกเขาเองอีกดว้ย 

นัน่คือพวกเขาตอ้งฝึกฝนบ่มเพาะทีละขั้นตอนโดยการทะลวงจุด 
ชีพจรทั้งแปดจุดซะก่อนเม่ือการทะลวงจุดชีพจรทั้งจุดแปดจุดแลว้จะ
สามารถสร้างเสน้ลมปราณพิเศษข้ึนมาไดห้น่ึงเสน้แลว้จะสามารถ
ทะลวงจุดชีพจรจุดท่ีเกา้ไดห้ลงัจากนั้นกจ็ะฝึกฝนบ่มเพาะต่อไปจน
สามารถ สร้างเสน้ลมปราณพิเศษไดจ้นครบทั้งแปดเสน้ จนทะลวง
ระดบัข้ึนเป็นระดบัก่อกาํเนิดลมปราณข้ึนมาได ้

แต่อยา่งไรกต็ามส่ิงเหล่าน้ี หวงัเสียนไม่จาํเป็นตอ้งทาํและฝึกฝนตาม
ขั้นตอนดงัท่ีกล่าวมาเลย ถา้หากใชพ้ลงัของมงักรระดบัสายเลือดมงักร
ศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่สายเลือดผูป้กครองระดบัสูงสุด



อยา่งระดบัราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ สายเลือดระดบัชั้นบนสุดระดบัน้ี 
มีความแขง็แกร่งแต่โดยกาํเนิดพวกเขาตอ้งการเพียงแค่ดูดซบัพลงังาน
มงักรใหไ้ดม้ากข้ึน เพื่อพฒันาและเสริมสร้างร่างกายของพวกเขา 

กล่าวคือเทคนิคการบ่มเพาะทัว่ไปของมนุษยไ์ม่สามารถจะนาํมาใช้
กบั หวงัเสียน ไดน้ัน่เอง… 

หวงัเสียนค่อย ๆ ยืน่มือออกไป เขามองไปท่ีชายชราท่ีกาํลงัใกลจ้ะ
ตาย หยดเลือดสีทองปรากฏข้ึนบนปลายน้ิวมือของเขาและหยดลง
บนกลางหนา้ผาก ระหวา่งค้ิวของชายชรา 

ทนัใดนั้นศีรษะของชายชรากก็ระตุกและสัน่อยา่งรุนแรง 

“ถา้หากคุณตอ้งการท่ีจะมีชีวติอยูจ่งยอมรับและดูดซบัเลือดสีทอง
หยดน้ีเขา้ไปและอยา่ต่อตา้นใด ๆ ทั้งส้ิน!” หวงัเสียนพดูชา้ ๆ กบั
ชายชราอยา่งชดัถอ้ยชดัคาํเม่ือเขาเห็นการต่อตา้นของชายชรา 

ชายชราคนนั้นสงบลงทนัทีและหยดเลือดสีทองของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ
กซึ็มซบัเขา้สู่ร่างกายและจิตวญิญาณของเขา 

เกิดพนัธสญัญานายบ่าวข้ึนมาระหวา่งชายชรากบัหวงัเสียน พนัธ
สญัญาน้ีเกิดข้ึนเม่ือชายชรายอมรับหยดเลือดสีทองและไดรั้บชีวติ
ใหม่ของเขา เขาจะตอ้งยอมรับหวงัเสียนในฐานะเจา้นายผูเ้ป็นจา้ว
แห่งชีวติของเขานบัจากน้ีและตลอดไป 



“คงตอ้งรักษาอาการบาดเจบ็ของเขาดว้ยสินะ!” เม่ือเห็นการทาํสญัญา
เสร็จส้ิน หวงัเสียน กย็ิม้และวางมือลงบนหนา้อกของชายชรา 

กระแสพลงังานมงักรเขา้สู่ร่างกายของชายชรา 

หวงัเสียนสามารถรับรู้อาการของชายชราไดใ้นทนัทีท่ีเขาส่งพลงังาน
มงักรเขา้ไป เห็นไดช้ดัวา่ชายชราใชพ้ลงัลมปราณในชีพจรทั้งหมด
ของเขาไปในการต่อสู ้รวมถึงพลงัชีวติของเขาเองดว้ย เสน้ลมปราณ
และจุดชีพจรรวมถึงอวยัวะภายในทั้งหมดของเขา ในตอนน้ีเสียหาย
จนไม่สามารถทาํงานไดอี้กต่อไปแลว้ ตอนน้ีถือไดว้า่ร่างกายของเขา
นั้นไดต้ายไปแลว้เขาแค่ยงัคงเหลือการทาํงานของสมองความรู้สึก
นึกคิดและลมหายใจอนับางเบาเพียงเท่านั้น หากท้ิงเขาไวอ้ยา่งน้ี
ต่อไปคงไม่เกินคร่ึงชัว่โมงชายชราคนน้ีคงไดต้ายลงไปอยา่งแทจ้ริง 

แต่ในเวลาเดียวกนัเลือดมงักรศกัด์ิสิทธ์ิสีทองกไ็หลเขา้สู่ร่างกายของ
ชายชราทาํใหเ้ขานั้นมีสายเลือดของ มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งเลือดมงักรและ
พลงังานมงักรทาํใหช้ายชราพฒันาและเปล่ียนแปลงร่างกายข้ึนมา มี
เกลด็มงักรเลก็ ๆ เกิดข้ึนบนร่างกายของเขาซ่ึงทาํใหเ้ขาดูน่าทรงพลงั
และน่ากลวัข้ึนเป็นอยา่งมาก 

“หลงัจากกลายเป็น มนุษยม์งักร ความสามารถในการป้องกนัและ
พลงัของเขาเพิ่มข้ึนมาสองถึงสามเท่าเลยทีเดียว และพวกมนุษยม์งักร



ท่ีแขง็แกร่งจะสามารถเปล่ียนแขนของพวกเขาใหเ้ป็นกรงเลบ็มงักรได ้
และพวกเขายงัสามารถใชห้างมงักรท่ีทรงพลงันั้นช่วยในการต่อสู้
ไดอี้กดว้ย” 

หวงัเสียน คิดกบัตวัเอง เขาสามารถรู้สึกไดถึ้งพลงังานท่ีไหลเวยีนอยู่
ในร่างกายของชายชรา ทนัใดนั้นเขากมี็ความคิดนึงเกิดข้ึนมา 

มนุษยส่์วนใหญ่ท่ีฝึกฝนเพื่อท่ีจะเปิดเสน้ลมปราณพิเศษทั้งแปดเสน้
ไดน้ั้นพวกเขาตอ้งฝึกฝนอยา่งชา้ ๆ ทีละขั้นตอนก่อนท่ีจะสามารถ
เปิดเสน้ลมปราณไดที้ละเสน้ มนัตอ้งใชเ้วลาและความพยายามเป็น
อยา่งมาก  

“แต่จะเกิดอะไรข้ึนถา้ฉนันั้นใชพ้ลงังานมงักรในการเปิดเสน้ลมปราณ
เพื่อช่วยชายชรา? ฉนัควรจะช่วยเร่งการบ่มเพาะดีหรือเปล่า? มนัจะ
มีอนัตรายเกิดข้ึนหรือไม่?” 

หวงัเสียนคิดอยูค่รู่นึง เขายงัคงลงัเล แต่เขาลองพยายามนาํพลงังาน
มงักรของเขาแทรกเขา้ไปยงัเสน้ลมปราณพิเศษแปดสายของชายชรา 

ขณะน้ีมีเพียง เสน้ลมปราณเหลืออยูเ่พียงสองเสน้เท่านั้นท่ีชายชรา
ไม่สามารถทะลวงผา่นและเปิดมนัได ้หากเขาสามารถเปิดเสน้ลมปราณ
สองเสน้ท่ีเหลือไดเ้ขาจะกลายเป็นผูเ้ช่ียวชาญระดบัก่อกาํเนิดลมปราณ
โดยทนัที 



ผูเ้ช่ียวชาญระดบัก่อกาํเนิดลมปราณนั้นถือวา่ดีมากแลว้ในการท่ีจะ
เป็นผูน้าํกองกาํลงัของเขาในตอนน้ี 

หวงัเสียน รู้สึกและสมัผสัไดว้า่เสน้ลมปราณทั้งสองเสน้ของชายชรา
นั้นอยูท่ี่ตรงไหนเขาเร่งส่งพลงังานมงักรตรงเขา้ไปทนัที 

ผลุบ! ผลุบ! 

เสียงเหมือนกระดาษทะลุดงัข้ึนมาเบา ๆ จากร่างกายของชายชราใน
ขณะเดียวกนัพลงังานภายในของเขากก็าํลงัไหลเวยีนอยูภ่ายในตวั
เขาอยา่งมากมายหมุนวนไปทัว่ทุกเสน้ลมปราณทั้งแปดเสน้เช่ือมต่อ
กนัจนเหมือนสายนํ้ายอ่ยทั้งแปดสายไหลรวมกนัเป็นแม่นํ้าสายใหญ่ 

“มนัไดผ้ล!” ดวงตาของหวงัเสียนมีประกายสวา่งข้ึนมา เขาใชพ้ลงังาน
มงักรหมดไปกวา่ 100 แตม้เขาจึงสามารถทะลวงเปิดเสน้ลมปราณ
ทั้งสองเสน้น้ีได ้

“ถา้ฉนัสามารถทะลวงเปิดเสน้ลมปราณของผูฝึ้กยทุธไดน้ัน่กห็มาย 
ความวา่ ฉนัสามารถสร้างกองทพัท่ีทรงพลงัของฉนัไดโ้ดยใชเ้วลา
เพียงไม่นาน” 

หวงัเสียน รู้สึกต่ืนเตน้ ทนัใดนั้นชายชราท่ีนอนอยูบ่นพื้นกลุ็กข้ึนนัง่ 

การแสดงออกของเขาเปล่ียนไปอยา่งมากและดวงตาของเขากเ็ปิด
กวา้งเม่ือสมัผสัถึงร่างกายของตวัเองและไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  



เขาเงยหนา้ข้ึนอยา่งชา้ ๆ และมองไปท่ีหวงัเสียนซ่ึงอยูข่า้ง ๆ เขา
ขณะท่ีร่างกายของเขานั้นสัน่สะทา้นและเขารีบคุกเข่าลงบนพื้นทนัที 

“ท่านราชามงักร!”  

เขาเคารพหวงัเสียนอยา่งสูงสุดดว้ยการหมอบจนหนา้ผากแตะพื้น 
“ขอบคุณท่านราชามงักรท่ีมอบชีวติใหม่ใหก้ระผม กระผมขอมอบ
ชีวติน้ีเพื่อรับใชท่้านจนกวา่ชีวติน้ีจะดบัสูญไป!” 

โม่ ชิงหลง ทั้งตกใจและต่ืนเตน้ดีใจตวัเขานั้นแทบจะไม่อยากเช่ือใน
ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ตามความรู้ท่ีส่งผา่นเขา้มาทางจิตวญิญาณเขาสามารถรับรู้ไดใ้นทุก
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเขา ตอนน้ีตวัเขากลายเป็น มนุษยม์งักรหรือนกัรบ
มงักรแลว้ อายขุยัในตอนน้ีแทบจะไม่มีส้ินสุดเรียกไดว้า่ถา้เขาไม่
โดนสงัหารแลว้เขาสามารถอยูไ่ดไ้ปอีกหลายหม่ืนปี และทั้งหมดน้ี
ถูกมอบใหก้บัเขาโดยจอมราชนัยม์งักรในตาํนานท่ียนือยูต่่อหนา้เขา 

“ลุกข้ึนเถอะ!” หวงัเสียน รู้สึกพอใจกบัท่าทางและการกระทาํของ 
โม่ ชิงหลง ในขณะน้ีเป็นอยา่งมาก 

“ขอรับท่านราชามงักร!” โม่ชิงหลงยนืข้ึนและไปอยูท่างดา้นขา้ง
ดว้ยความเคารพ 



“คุณเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มนุษยม์งักร คนแรกของผมในอนาคตคุณ
จะกลายเป็นผูน้าํของกองทพั มนุษยม์งักร ท่ีทรงพลงัท่ีสุดตอนน้ีคุณ
จะตอ้งหากลุ่มผูฝึ้กฝนวชิายทุธท่ีซ่ือสตัยแ์ละภกัดีเพื่อท่ีผมจะได้
เปล่ียนสายเลือดของพวกเขาใหเ้ป็น มนุษยม์งักร” หวงัเสียน มองไป
ท่ี โม่ ชิงหลง 

“ขอรับ ท่านราชามงักรกระผมสามารถทาํเร่ืองน้ีตอนน้ีไดเ้ลยขอรับ!” 
โม่ ชิงหลง ตอบอยา่งเร่งรีบ 

“กระผมเป็นผูอ้าวโุสของสาํนกัอสูรโบราณ สาํนกัของพวกเรานั้น
หลงัจากท่ีไดรั้บสมบติั แผน่หินหา้ธาตุ มาโดยบงัเอิญ สาํนกัอสูร
โบราณของเรา ทั้งหมดถูกไล่ล่าและตามฆ่าจนเกือบหมด ยกเวน้
พวกสาวกบางกลุ่มและเหล่ามือสงัหารท่ีซ่อนตวัในระหวา่งการฝึกฝน
หรือผูท่ี้กาํลงัรับภารกิจพวกเขาจึงสามารถรอดพน้จากภยัพิบติัคร้ังน้ี
ไปได”้ 

“แต่พวกเขาไม่ไดแ้ขง็แกร่งอะไรมากนกัพวกเขาเป็นผูฝึ้กฝนในระดบั
เร่ิมตน้ แต่หากเปรียบเทียบกบัคนธรรมดาทัว่ไปพวกเขานั้นกถื็อวา่
เป็นสุดยอดทหารไดเ้ลยเช่นกนั” 

“เร่ืองจริงยงังั้นรึ?” ดวงตาของหวงัเสียนเป็นประกายแวววาว “ความ
แขง็แกร่งไม่สาํคญัขอใหซ่ื้อสตัยแ์ละภกัดีกพ็อ รีบรวบรวมพวกเขา
มาอยา่งรวดเร็วเลย” 



“ขอรับ ท่านราชามงักร!” โม่ ชิงหลงกม้หวัพยกัหนา้อยา่งเช่ือฟัง 

“และส่ิงน้ีคือแผน่หินหา้ธาตุท่ีคุณพดูถึงยงังั้นรึ มนัเอาไวใ้ชท้าํอะไร
ไดบ้า้ง” หวงัเสียนหยบิกล่องเลก็ ๆ บนพื้นและเปิดมนัออกมา 

“ใช่ขอรับ !” โม่ ชิงหลง พยกัหนา้รับขณะท่ีเขามองไปท่ีกล่องเลก็ ๆ 
นัน่ 

“แผน่หินหา้ธาตุเป็นสมบติัท่ีวเิศษมากจนถึงตอนน้ีกระผมกย็งัไม่
เขา้ใจมนัซกัเท่าไหร่ ทั้งหมดท่ีพวกกระผมรู้นั้นมนัสามารถเพิ่ม
ความเร็วในการบ่มเพาะข้ึนไดห้า้เท่า และมนัยงัสามารถรักษาอาการ
บาดเจบ็บางส่วนใหทุ้เลาลงได!้” 

“ยงังั้นเหรอ?” หวงัเสียน เปิดกล่องออกมา และมองดูแผน่หินหา้ธาตุ
ดา้นใน 

“น่ี !!…” 

ทนัใดนั้นดวงตาของ หวงัเสียน กเ็ปิดกวา้งขณะท่ีเขามองไปท่ีแผน่หิน
ตรงหนา้ของเขา หินส่องประกายออกมาดว้ยสีท่ีแตกต่างกนัหา้สี 
ไดแ้ก่ ทอง, เขียว, ขาว, แดงและเหลือง 

หินจกัรวาลตน้กาํเนิดแห่งธาตุทั้งหา้ : แหล่งธาตุทั้งหา้  

- ไมคื้อสรรพชีวติสามารถก่อเกิดไฟ 



- ไฟเผาผลาญส่ิงชัว่ร้ายก่อเกิดดิน 

- ดินย ัง่ยนืมัน่คงก่อเกิดโลหะธาตุทอง 

- ทองตวัแทนสินแร่โลหะหลอมเหลวเกิดนํ้า 

- นํ้าพื้นฐานแห่งชีวติก่อเกิดพืชพนัธ์ุไม ้ 

พลงังานมงักรท่ีสกดัได ้: พลงังานสูงเกินกวา่จะสกดัได ้

“หินจกัวาลตน้กาํเนิดแห่งธาตุทั้งหา้! มนัคือหินตน้กาํเนิดของธาตุ
ทั้งหา้!” ร่างกายของ หวงัเสียน สัน่สะทา้นดว้ยความต่ืนเตน้ 

ส่ิงท่ีเรียกวา่ หินตน้กาํเนิดของธาตุ คือแหล่งกาํเนิดธาตุเร่ิมตน้ซ่ึง
ส่วนมากจะแสดงถึงรูปแบบขอ้จาํกดัเพียงธาตุใดธาตุเดียวเท่านั้น 

ตวัอยา่งเช่นหาก หวงัเสียน ฝึกฝนคุณลกัษณะแห่งธาตุไฟหลงัจาก
ฝึกฝนจนถึงการเปล่ียนแปลงของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิขั้นท่ีเกา้ร่างกายจะ
ถูกเปล่ียนเป็นจุดตน้กาํเนิดของธาตุไฟเขาสามารถควบคุมไฟทั้งหมด
ในโลกแห่งธาตุไฟไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ยความคิดเดียวของเขา 

และตน้กาํเนิดของไฟกถู็กแทนท่ีดว้ยส่วนสีแดงบนหินตน้กาํเนิดของ
ธาตุทั้งหา้ เช่นเดียวกนักบัคุณลกัษณะของนํ้าโลหะและอ่ืน ๆ  

“ตามหลกัการฝึกฝนวชิาบ่มเพาะของราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ สายเลือด
แห่งราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ จะตอ้งเลือกคุณสมบติัธาตุอยา่งใดอยา่ง



หน่ึงเม่ือเช่ียวชาญจนถึงในระดบัท่ีสามารถควบคุมและเปล่ียนร่างตาม
ธาตุไดเ้ป็นคร้ังแรกแลว้ หลงัจากนั้นจะตอ้งฝึกฝนตามคุณสมบติัของ
ธาตุนั้น ๆ ตลอดไปไม่สามารถเปล่ียนแปลงธาตุไดอี้ก แต่มีสมบติั
ในตาํนานท่ีเรียกวา่สมบติัแห่งหา้ธาตุตน้กาํเนิด เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก
ช่วงแรกของการก่อตวัข้ึนของหว้งจกัวาล มนัเป็นแหล่งก่อกาํเนิดธาตุ
ท่ีทรงพลงัท่ีสุดของยคุแรกเร่ิม เน่ืองจากองคป์ระกอบทั้งหา้นั้นส่ง 
เสริมสร้างกนัข้ึนมาและพวกมนักย็งัต่อตา้นซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ย” 

การท่ีจะฝึกฝนบ่มเพาะคุณสมบติัของธาตุใด ๆ กต็าม ไม่วา่จะเป็น
มนุษยห์รือสตัวอ์สูร [1] จะตอ้งใชส้มบติัของธาตุท่ีตอ้งการจะฝึกฝน
ประกอบดว้ย  

เน่ืองจากการฝึกฝนธาตุนั้นตอ้งใชส่ื้อในการชกันาํและหลอมรวม
ธาตุเขา้สู่ร่างกายเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบใน
ร่างกายใหส้ามารถควบคุมและใชง้านธาตุได ้แต่สมบติัจาํพวกธาตุ
นั้นกห็าไดย้ากยิง่จึงมีผูฝึ้กฝนจาํนวนนอ้ยมากท่ีสามารถฝึกฝนและ
ควบคุมจนสามารถใชพ้ลงัแห่งธาตุไดจ้นสาํเร็จ และยิง่สมบติัท่ีมี
องคป์ระกอบตั้งแต่สองธาตุข้ึนไปนั้นกห็าไดย้ากยิง่ข้ึนเป็นเท่าทวี
กนัไปเร่ือย ๆ  

ส่วนหินจกัวาลตน้กาํเนิดแห่งธาตุทั้งหา้ กอ้นน้ีนั้นในโลกใบคงมีแค่
กอ้นเดียวเท่านั้น หากตั้งใจคน้หาคงตอ้งท่องไปทัว่ทั้งจกัวาลและไม่



รู้ตอ้งใชเ้วลาก่ีหม่ืนปีหรือไม่แน่วา่อาจจะไม่สามารถหาหินแบบน้ี
เจอไดอี้กเลย 

หวงัเสียน จอ้งมองไปท่ี หินจกัวาลตน้กาํเนิดแห่งธาตุทั้งหา้ ดว้ย
สายตาท่ีร้อนแรงอยา่งหลงใหลและมวัเมา สีทั้งหา้สีเช่ือมต่อกนัซ่ึง
แสดงถึงพลงัตน้กาํเนิดธาตุอนัยิง่ใหญ่ 

“ฉนัจะรวมและดูดซบัหินกอ้นน้ีเขา้กบัร่างกายของฉนัและฝึกฝนบ่ม
เพาะพลงัแห่งธาตุทั้งหา้เม่ือฉนัเช่ียวชาญและแปลงร่างคร้ังแรกฉนัก็
จะกลายเป็นราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิหา้ธาตุตวัแรกของจกัวาลและ
สร้างตาํนานบทใหม่ข้ึนมา!” 

……… 

จบบท 

EndNote : สตัวท่ี์สามารถฝึกฝนบ่มเพาะไดส่้วนมากมกัจะเรียกสตัว์
อสูร ส่วนสตัวท่ี์ไม่สามารถฝึกฝนบ่มเพาะไดแ้ต่มีกาํลงัและดุร้ายจะ
เรียกวา่สตัวร้์าย 

 



ตอนท่ี 66 ววิฒันาการ : มงักรศักดิ์สิทธ์ิห้าธาตุ [2] 

หินตน้กาํเนิดแห่งธาตุทั้งหา้ นั้นไม่สามารถท่ีจะกลืนกินไดเ้น่ืองจาก 
หวงัเสียน ไม่สามารถดูดซบัพลงังานของมนัและยอ่ยสลายมนัได ้
และในตอนน้ีหวงัเสียนกระโดดลงไปในนํ้าทะเลทนัที 

โฮกกกก! กรรรร! 

เสียงคาํรามของมงักรดงัสะทา้นสะเทือนไปทัว่ทอ้งทะเล หวงัเสียน
ในรูปลกัษณ์ของมงักรนัง่ขดมว้นตวัอยูท่ี่กน้ทะเลและหยบิหินตน้
กาํเนิดแห่งธาตุทั้งหา้ออกมาดว้ยกรงเลบ็มงักรของเขา 

“ววิฒันาการ : มงักรศกัด์ิสิทธ์ิหา้ธาตุ!” 

หวงัเสียนตะโกนเบา ๆ หินตน้กาํเนิดแห่งธาตุทั้งหา้เปล่งแสงสีต่าง ๆ 
ออกมา 5 สีขณะท่ีมนัค่อย ๆ จมหายเขา้ไปในร่างกายของ หวงัเสียน 
ทีละนอ้ย 

ในช่วงเวลาน้ีนั้นร่างกายของเขาเปล่งแสงประกายออกมาทั้ง 5 สี
และตอนน้ีร่างกายของเขาไม่ไดเ้ป็นสีทองสีเดียวอีกต่อไป  

“ววิฒันาการ : มงักรศกัด์ิสิทธ์ิหา้ธาตุ!” 

เสียงภาษามงักรดงัเหมือนระเบิดข้ึนในจิตใจของ หวงัเสียน และร่าง
มงักรของเขากเ็ร่ิมปริแตก 



ร่างกายของเขาขยายใหญ่ข้ึนและเติบโตอยา่งรวดเร็วจากสามเมตร
ไปเป็นหา้เมตร นอกจากน้ีสีของร่างกายของเขากมี็การเปล่ียนแปลง
ไปคร้ังใหญ่ดว้ยเช่นกนั 

หวัมงักรของเขาเป็นสีฟ้าของธาตุนํ้า กรงเลบ็และเขามงักรทั้งคู่ของ
เขาเป็นสีทองของธาตุทอง ร่างกายของเขาเป็นสีเหลืองหม่นและมีสี
เขียวสลบัผสมปนกนัไป ของธาตุดินและธาตุไม ้

ส่วนหางและครีบดา้นหลงัของเขาเป็นสีแดงของธาตุไฟ ร่างกายของ
เขาสะทอ้นสีของธาตุทั้งหา้ ไดแ้ก่ โลหะ (ทอง) , นํ้า , ไม ้, ไฟและดิน 

ในตอนน้ีหวงัเสียนรู้สึกวา่กรงเลบ็มงักรของเขาดูเหมือนจะกลายเป็น
โลหะท่ีแขง็แกร่งข้ึนอยา่งสมบูรณ์มนัสามารถแยกโลหะและหินให้
แตกได ้โดยง่าย ส่วนหวัของเขาสามารถควบคุมการไหลของกระแสนํ้า
ไดแ้ละร่างกายของเขามีการป้องกนัท่ีหนาแน่นทนทานและมีความ 
สามารถในการฟ้ืนฟูร่างกายดว้ยพลงัชีวติท่ีแขง็แกร่ง 

ส่วนหางของเขานั้นมนัเตม็ไปดว้ยพลงัไฟอนัร้อนแรง 

สีของธาตุทั้งหา้หมุนวนอยูภ่ายในร่างกายของเขามีการช่วยเสริมกนั
และขดัแยง้กนัแต่ในแต่ละส่วนของขอบเขตธาตุ  

โฮกกกกกก!  



หวงัเสียน อดไม่ไดท่ี้ปลดปล่อยพลงัดว้ยการเปล่งเสียงคาํรามออกมา 
มนัดงัสัน่สะเทือนออกไปไกล รัศมีหลายสิบไมล ์สตัวท์ะเลทั้งหมด
ท่ีอยูใ่นระยะท่ีไดย้นิเสียง ต่างกห็นัมองไปยงัทิศทางท่ีเขาอยูด่ว้ย
ความหวาดกลวั 

พวกสตัวท์ะเลแทบจะทั้งหมดถึงกบัตวัสัน่ดว้ยความกลวัพวกมนัรีบ
นอนราบกบัพื้นทะเลราวกบัวา่พวกมนักาํลงัแสดงความเคารพต่อ
จอมราชนัยผ์ูย้ิง่ใหญ่ 

แขง็แกร่งมาก! ตอนน้ีฉนัแขง็แรงข้ึนอยา่งมาก! หวงัเสียน รู้สึกไดถึ้ง
พละกาํลงัและพลงัทาํลายลา้งท่ีเติมเตม็เขา้มาในร่างกายของเขา 

เม่ือมองไปโดยรอบเขาสามารถเห็นสตัวท์ะเลทั้งหมดในรัศมีหน่ึง
กิโลเมตรอยา่งชดัเจนและสตัวท์ะเลทั้งหมดท่ีอยูห่่างออกไปไกล
หลายกิโลเมตร ดว้ยความคิดของเขา เขาสามารถควบคุมพวกมนัได้
ทั้งหมด 

ช่ือ : หวงัเสียน 

เผา่พนัธ์ุ : ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิหา้ธาตุ (สามารถแปลงร่างเป็น
มนุษยไ์ด)้ 

ระดบั : ขั้นท่ี 6 



พลงังานมงักร : 563,421/100,000,000 

พลงัพเิศษ : - ปกครองสตัวน์ํ้ า (ความสามารถในการปกครองสตัวน์ํ้ า
ทุกชนิดท่ีตํ่ากวา่ระดบัของตวัเอง) 

- กลืนกิน (วตัถุหรือส่ิงมีชีวติท่ีมีพลงังานเพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังาน
มงักร)  

- การควบคุมธาตุทั้งหา้ 

การบ่มเพาะ : ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

ระดบัขั้นของฉนัเพิ่มข้ึนสามขั้นจากระดบัสามมาเป็นระดบัหกและ
ฉนัไดรั้บพลงัพิเศษเพิ่มข้ึนมาใหม่! 

ดวงตาของ หวงัเสียน สวา่งเป็นประกายข้ึนมา เม่ือเขารู้สึกถึงความ
แขง็แกร่งของตวัเองอยา่งท่ีไม่เคยรู้สึกมาก่อน 

ดว้ยความยาว 5 เมตรตวัเขาในขณะน้ีนั้นถือวา่ค่อนขา้งใหญ่มากใน
บรรดาสตัวท์ะเล ยิง่ไปกวา่นั้นดว้ยความแขง็แกร่งในปัจจุบนัของเขา
เขาสามารถฆ่าฉลามทุกชนิดไดอ้ยา่งง่ายดาย แมว้า่ตอนน้ีต่อใหมี้
ปลาวาฬเพชฌฆาตมาเป็นฝงูเขายงัสามารถฆ่าไดอ้ยา่งสบายมือ 

การควบคุมธาตุทั้งหา้! 



ดว้ยความคิดของเขา เขากางกรงเลบ็มงักรของเขาออกมา โลหะยาว
คลา้ยดาบท่ีแหลมคมกป็รากฏข้ึนมาในมือของเขา 

และเม่ือเขาอา้ปากเลก็นอ้ยลูกบอลกระสุนนํ้ากป็รากฏข้ึนออกมาจาก
ภายใน 

เม่ือเขากวดัแกวง่หางเพียงเลก็นอ้ยอุณหภูมิท่ีร้อนแรงกพ็วยพุง่ออกมา
จนนํ้าทะเลบริเวณโดยรอบเดือดพล่าน 

ตอนน้ีฉนัแขง็แกร่งมาก ถึงแมว้า่ฉนัจะเจอกบัผูเ้ช่ียวชาญ ระดบั
ก่อกาํเนิดลมปราณพวกเขากไ็ม่สามารถต่อสูห้รือเป็นคู่มือใหก้บัฉนั
ไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย! 

ตอนน้ี หวงัเสียน เขานั้นเตม็ไปดว้ยความมัน่ใจ หลงัจากน้ีเป็นตน้ไป
เขาจะกลายเป็นส่ิงมีชีวติท่ีสามารถปกครองและสร้างพื้นท่ีส่วนตวั
ของเขาไดแ้ลว้ 

“ท่านราชามงักร!” 

ในขณะนั้นเอง เดก็สาวหอยทะเลท่ีอาศยัอยูร่อบ ๆ ในบริเวณน้ี กว็า่ย
นํ้าตรงเขา้มา เธอเปิดเปลือกของเธอออกและเผยใหเ้ห็นร่างมนุษย์
ของเธอ 

“ฮ่าฮ่าวนัน้ีฉนัอารมณ์ดีมากจริง ๆ และน่ีคือพลงังานมงักรสาํหรับ
เธอ!” 



หวงัเสียนมองไปท่ีเดก็สาวหอยทะเลและมีรอยยิม้ ดว้ยกระแสคล่ืน
ของกรงเลบ็สีทอง เขาส่งกระแสพลงังานมงักรเขา้สู่ร่างกายของเดก็
สาวหอยทะเลในทนัที 

“ขอบคุณค่ะ ท่านราชามงักร!” 

เดก็สาวหอยทะเล ดูดซบัพลงัมงักรอยา่งรวดเร็ว รูปร่างของเธอกาํลงั
เปล่ียนแปลงไปและดูเหมือนมนุษยม์ากข้ึนเร่ือย ๆ เปลือกท่ีอยู่
ดา้นหลงัของเธอกเ็ปล่งแสงประกายแวววาว และในเวลาน้ีระดบั
ของเธอกเ็พิ่มข้ึนมาเป็นระดบัท่ีเจด็ 

“สาวนอ้ย เธอจบัสตัวท์ะเลคุณภาพดีไดบ้า้งหรือไม่ในช่วงสองสาม
วนัมาน้ี” หวงัเสียนถาม เดก็สาวหอยทะเล 

“ท่านราชามงักรฉนัพบหอยเป๋าฮ้ือตามท่ีท่านไดอ้ธิบายไวใ้กล ้ๆ กบั
เกาะแห่งน้ี” เธอขยบัเคล่ือนไหวร่างกายของเธอโดยการควบคุมการ
ไหลของนํ้าและช้ีไปในทิศทางหน่ึง 

โอว้..? หอยเป๋าฮ้ือ? หวงัเสียนมีสีหนา้ท่ีตกใจเลก็นอ้ย “พาฉนัไปดู” 

“เจา้ค่ะ ราชามงักร!” เดก็สาวหอยทะเล พยกัหนา้ ในขณะท่ีเธอขยบั
ร่างกายเธอกว็า่ยตรงออกไปขา้งหนา้และนาํทางไป 



หวงัเสียนพลิกตวัขยบัหางเลก็นอ้ย ความเร็วในปัจจุบนัของเขาน่า
กลวัมากในทะเลปัจจุบนัคงมีสตัวท์ะเลเพียงไม่ก่ีตวัท่ีสามารถจะ
เทียบความเร็วของเขาได ้

มงักรศกัด์ิสิทธ์ิหา้ธาตุยาวหา้เมตรมีรูปลกัษณ์ท่ีสง่างามเป็นอยา่งมาก 

ท่ีใตเ้กาะมีโขดหินแหลมคมมากมายระเกะระกะเตม็ไปหมดเดก็สาว
หอยทะเล พาเขาไปยงัทิศทางในฝ่ังตรงกนัขา้มกบัท่ีหวงัเสียนเคยไป
สาํรวจมาเม่ือคร้ังท่ีแลว้ 

ในทิศทางดา้นนั้นมีสาหร่ายทะเลสีเขียวอยูเ่ตม็ไปทัว่บนพื้นผวิของ
หิน 

“ท่านราชามงักรดูสินั้นคือหอยเป๋าฮ้ือท่ีท่านเคยอธิบายไว!้” 

เดก็สาวหอยทะเลช้ีไปท่ีหอยเป๋าฮ้ือในรอยแตกระหวา่งหิน เธอควบคุม
การไหลของนํ้าและยกกวาดเอาหอยเป๋าฮ้ือเขา้หาเธอในทนัที 

“น่ีมนั!… เป๋าฮ้ือสองหวั!” 

เม่ือหวงัเสียนเห็นหอยเป๋าฮ้ือท่ีอยูต่รงหนา้เขา ดวงตาของเขากส็วา่ง
สดใสข้ึนมาและมีสีหนา้ท่ีแสดงอาการตกใจเลก็นอ้ย 

“หอยเป๋าฮ้ือทั้งหมดน่ีเป็นหอยเป๋าฮ้ือสองหวั”  



หอยเป๋าฮ้ือสองหวัเป็นหอยท่ีหายากและมีค่าอยา่งมาก หอยเป๋าฮ้ือ
สองหวัตวัเดียวจะสามารถทาํเงินไดอ้ยา่งนอ้ย 400,000 – 500,000 
หยวน 

ถึงแมม้นัจะมีราคาท่ีแพงมากแต่กไ็ม่ใช่วา่ใคร ๆ ท่ีมีเงินกส็ามารถหา
มาทานกนัไดโ้ดยง่ายเพราะบางทีเพื่อจะไดท้านมนั พวกเขากย็งัตอ้ง
ใชค้วามพยายามและเสน้สายพอสมควรกวา่จะหามาไดซ้กัหน่ึงตวั 

หวงัเสียนมองดูเดก็สาวหอยทะเลดว้ยความดีใจและถามวา่ “หอย
เป๋าฮ้ือพวกน้ีมีอีกเยอะไหม” 

“เยอะเจา้ค่ะ” เดก็สาวหอยทะเลผงกหวัแลว้วา่ยนํ้าตรงออกไปทาง
ดา้นขา้ง เธอใชก้ารควบคุมนํ้ากวาดเอาหอยเป๋าฮ้ือท่ีตวัใหญ่กวา่เม่ือ
ครู่ออกมา 

“น่ี !!… “ 

หวงัเสียนพดูไม่ออกเม่ือเห็นหอยเป๋าฮ้ือตวัน้ี อยา่งนอ้ยกมี็ขนาด
เท่ากบัสองฝ่ามือมีเปลือกหนาและเน้ือสีเหลืองขุ่นเขม้ 

“หอยเป๋าฮ้ือ 1 หวั!!..โอย้ยย..น่ีมนัหอยเป๋าฮ้ือ 1 หวัราคาของมนั
หลายลา้นต่อ 1 ตวัเลยทีเดียว!” 

หวงัเสียนรู้สึกดีอกดีใจเป็นอยา่งมาก เขารีบเปิดกรงเลบ็ของเขาออก
และถือมนัเอาไวด้ว้ยตวัเองในทนัที 



หอยเป๋าฮ้ือตวัน้ี! น่ีคือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด! 

เพียงแค่หอยเป๋าฮ้ือตวัเดียวตวัน้ีกมี็มูลค่ามากกวา่ 2 ลา้นเขา้ไปแลว้ 
และดูจากขนาดของมนัแลว้แค่หอยเป๋าฮ้ือตวัน้ีเพียงตวัเดียวกเ็พียงพอ
สาํหรับท่ีจะทานไดส้องถึงสามคน 

2 ลา้นหยวนสาํหรับอาหารหน่ึงม้ือ? ใครจะสามารถจ่ายไดไ้หว? 

“สาวนอ้ย นาํหอยเป๋าฮ้ือทั้งหมดในบริเวณโดยรอบส่งมาใหฉ้นั” 
หวงัเสียนสัง่ในทนัที 

เดก็สาวหอยทะเลพยกัหนา้รับ เม่ือเธอขยบัร่างกายของเธอและเร่ิม
จบัหอยเป๋าฮ้ือภายในรอยแตกของหินดว้ยการควบคุมพลงันํ้า 

ในไม่ชา้หอยเป๋าฮ้ือ 20-30 ตวักป็รากฏตวัข้ึนในพื้นท่ีรอบ ๆ ตวัเธอ 

ในนั้นมีหอยเป๋าฮ้ือ 1 หวัและหอยเป๋าฮ้ือสองหวัหลายตวัท่ีคลา้ยกบั
ในมือของหวงัเสียน 

มีหอยเป๋าฮ้ือ 1 หวั 1 ตวัและหอยเป๋าฮ้ือ 2 หวั 4 ตวั ส่วนท่ีเหลือเป็น
หอยเป๋าฮ้ือ 3 หวัหรือหอยเป๋าฮ้ือ 4 หวั 

“ท่านราชามงักรน่ีเป็นแค่ส่วนหน่ึงของหอยเป๋าฮ้ือทั้งหมดเท่านั้น” 

ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาทีหอยเป๋าฮ้ือทั้งหมดกห็ยดุน่ิงอยูร่อบ ๆ เดก็
สาวหอยทะเล มีประมาณ 100 ตวั 



“เยีย่มมากแค่น้ีกเ็พียงพอแลว้!” 

หวงัเสียน รู้สึกต่ืนเตน้ดีใจ ในบรรดาหอยเป๋าฮ้ือตรงหนา้เขามีหอย
เป๋าฮ้ือหวัเดียวประมาณ 5 ตวัหอยเป๋าฮ้ือสองหวั 15 ตวัท่ีเหลือเป็น
หอยเป๋าฮ้ือสามหวัหรือหอยเป๋าฮ้ือส่ีหวั 

“ถา้ฉนัวางมนัไวใ้นร้านอาหารมนัจะทาํใหเ้กิดความป่ันป่วนไปทัว่
เมืองอยา่งแน่นอนน่ีคือหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวและหอยเป๋าฮ้ือ 2 หวัท่ี
แทบจะหาไม่ไดอี้กแลว้ในประเทศ!” 

หวงัเสียน นึกถึงข่าวท่ีเขาไดเ้คยดู มีคนอบหอยเป๋าฮ้ือสองหวัใหแ้หง้
และเกบ็รักษาไวภ้ายใตส้ภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดหลงัจากนั้นเขากใ็ชม้นั
เป็นมรดกตกทอดของครอบครัว แสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของหอย
เป๋าฮ้ือ 2 หวัเป็นอยา่งมากนบัประสาอะไรกบัหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว 

กุง้มงักรและหอยเป๋าฮ้ือ … ถา้ฉนัสามารถหาปลาบาฮาบาจีนและ
ปลาบลูฟินแอตแลนติกมาร์ลินไดก้ค็งจะสมบูรณ์แบบเป็นอยา่งมาก 
ในเวลานั้นคงไม่มีร้านอาหารท่ีไหน ท่ีจะสามารถเทียบเคียงกบั
วตัถุดิบคุณภาพเยีย่มของร้านอาหารชั้นหน่ึงไดอี้กต่อไป! 



ตอนท่ี 67 ก่อตั้ง สํานักมงักร 

ภายใตท้อ้งทะเล หวงัเสียน แหวกวา่ยโบกสะบดัหางเพยีงไม่ก่ีคร้ัง
เขากอ็อกไปไกลหลายร้อยเมตรดว้ยร่างกายอนัใหญ่โตของเขา เขา
มุ่งหนา้ตรงไปยงัจุดท่ี นกัรบกุง้มงักรสาวกแห่งวงัมงักรตวัท่ีสอง
ของเขาอาศยัอยู ่

โฮกกกกก!! 

เม่ือไดย้นิเสียงร้องคาํรามของมงักรในบริเวณท่ีเตม็ไปดว้ยแนว
ปะการังแห่งความสบัสนวุน่วาย สตัวท์ะเลทั้งหมดในบริเวณนั้นก็
ตวัสัน่กนัข้ึนมาทนัที 

ในไม่ชา้ นกัรบกุง้มงักรลาํตวัยาวสองเมตร พร้อมดว้ยกา้มขนาด
ใหญ่ของมนั กว็า่ยตรงเขา้มาอยา่งรวดเร็วและคุกเข่าลงตรงเบ้ือง
หนา้ของหวงัเสียน “คารวะ ท่านราชามงักร!” 

หวงัเสียน มองไปท่ี นกัรบกุง้มงักร ระดบัท่ีส่ีและมีรอยยิม้ท่ีมุมปาก
ของเขา “ขา้มาท่ีน่ีเพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งและระดบัการบ่มเพาะ
ใหก้บัเจา้” 

“ขอบคุณขอรับ ท่านราชามงักร!” นกัรบกุง้มงักรกล่าวขอบคุณหวงั
เสียนอยา่งซาบซ้ึงใจพร้อมกบัทาํท่าทางเคารพ ซ่ึงเม่ือมองดูแลว้มนั
น่าตลกซะมากกวา่ 



หวงัเสียน ยิม้ใหพ้ร้อมยืน่แขนของเขาส่งกระแสพลงังานมงักร พุง่
ตรงเขา้สู่ร่างกายของ นกัรบกุง้มงักรในทนัที 

ฮืดดด!! 

นกัรบกุง้มงักร ส่งเสียงครางตํ่า ๆ ออกมาจากร่างกายของมนั ร่างกาย
ของนกัรบกุง้มงักรนั้น มนัไม่ไดเ้ติบโตข้ึนมาแต่อยา่งใด แต่ขาทั้งหมด
ของมนัรวมถึงกา้มคู่หนา้ของมนัมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึนและโป่งพอง
เหมือนกลา้มเน้ือสีเหลก็ท่ีอดัแน่นไปดว้ยพละกาํลงั 

ตรงปลายกา้มคู่หนา้มีความยาวมากข้ึนประมาณ 1.5 เมตรจนคลา้ย
กบัปลายเคียว ความคมของมนัเหมือนมีดโกน ขาของมนัทั้งหมดทุก
ขา้งมีขนาดใหญ่และโป่งพองเตม็ไปดว้ยกลา้มเน้ือ ซ่ึงดู ๆ แลว้มนัมี
ขนาดใกลเ้คียงกบัขาของมนุษยม์าก 

นกัรบกุง้มงักร ค่อย ๆ ลุกข้ึนยนือยา่งชา้ ๆ ดว้ยความสูงสองเมตร ขา
สองขา้งจากทั้งหมดแปดขา้งยนืข้ึนและรองรับร่างกายส่วนท่ีเหลือ
ของมนั เปลือกของนกัรบกุง้มงักรตอนน้ีดูแขง็แกร่งทนทานและ
คลา้ยกบัชุดเกราะของนกัรบโบราณเป็นอยา่งมาก 

มนัยนืข้ึนอยา่งเตม็ตวัดว้ยส่วนสูงสองเมตรและขาท่ียนืข้ึนมาเหมือน
มนุษยท์าํใหม้นัสูงข้ึนไปอีกมาก เม่ือมนัยนือยูด่า้นขา้งของ หวงัเสียน 



ท่ีลาํตวัยาวกวา่หา้เมตรและเปล่งประกายรัศมีของมงักรศกัด์ิสิทธ์ิหา้
ธาตุ ทาํใหม้นัดูเหมือนองครักษข์องราชามงักรอยา่งแทจ้ริง 

นกัรบกุง้มงักร ตอนน้ีระดบัของมนัเพิ่มข้ึนมาเป็นระดบัหกทนัที
หลงัจากท่ี หวงัเสียน ใชพ้ลงังานมงักรใหก้บัมนัไปถึง 100,000 แตม้ 

แต่เม่ือเทียบกบันกัรบระดบัขั้นท่ีเจด็ของมนุษยแ์ลว้ นกัรบระดบัขั้น
ท่ีเจด็ของมนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะเทียบความแขง็แกร่งกบันกัรบกุง้
มงักรระดบัหกได ้

“ตอนน้ีเจา้จงอยูแ่ละปกป้องดินแดนและแหล่งเพาะพนัธ์ุกุง้มงักร
แห่งน้ี น่ีคือหนา้ท่ีหลกัของเจา้ในตอนน้ี” ประกายจากดวงตาของ
หวงัเสียน ในตอนน้ีมีอาํนาจมาก เพียงแค่จอ้งมองและออกคาํสัง่เบา ๆ 
นกัรบกุง้มงักรกต็วัสัน่สะทา้นข้ึนมาทนัที 

“ขอขอบคุณและนอ้มรับคาํสัง่ องคร์าชามงักร ขอรับ!” นกัรบกุง้
มงักร คุกเข่าลงอีกคร้ังและกล่าวคาํขอบคุณดว้ยความเคารพอยา่ง
สูงสุด 

“จงขยนัฝึกฝนการบ่มเพาะของเจา้ต่อไป!” 

หลงัจากพดูคุยและสัง่งานอีกเลก็นอ้ยหวงัเสียนกอ็อกจากแนวปะการัง
แห่งความสบัสนวุน่วายและมุ่งหนา้ไปยงัเกาะขนาดเลก็ท่ี โม่ ชิงหลง 
อาศยัอยู ่



เม่ือ หวงัเสียน ข้ึนมาจากทะเล โม่ ชิงหลง กเ็ดินไปทาํความเคารพ
ทนัที  

“ท่านราชามงักร!” 

“อืม..” หวงัเสียนพยกัหนา้รับและถามข้ึนมา “เม่ือไหร่ลูกนอ้งของ
เจา้จะมาถึง?” 

“ท่านราชามงักร อีกไม่นานพวกเขากค็งจะมาถึงกนัแลว้ล่ะ ขอรับ!” 
โม่ ชิงหลง ตอบพร้อมกม้หวัลงอยา่งสุภาพ 

“อีกไม่นานงั้นหรือ?” หวงัเสียน มองไปท่ี โม่ ชิงหลง ดว้ยความ
ประหลาดใจ “เร็วขนาดนั้นเลยรึ?” 

“เรียน องคร์าชา ตอนน้ีพวกเขากาํลงัรับการฝึกฝนและทาํภารกิจของ
สาํนกั กระผมไดโ้ทรหาและแจง้ข่าวรวมพลกบัพวกเขา และพวกเขา
กอ็ยูไ่ม่ไกลจากเมืองเจียงเฉิง มากนกัและตอนน้ีพวกเขากาํลงัเดินทาง
มากระผมเช่ือวา่พวกเขาจะมาท่ีน่ีในเร็ว ๆ น้ี!” โม่ ชิงหลง ตอบเขา 

“อืม?” หวงัเสียนยิม้และพยกัหนา้ ทนัใดนั้นเขากห็นัหนา้กลบัไป
มองทางทะเลและหร่ีตาลงเลก็นอ้ย เขามอง ออกไปมีเรือลาํใหญ่
กาํลงัแล่นตรงเขา้มาหาพวกเขา “นัน่คือพวกเขาอยา่งงั้นเหรอ?” 

โม่ ชิงหลง หนัมองออกไปตามท่ีหวงัเสียนมองอยูแ่ละพยกัหนา้ตอบ
ดว้ยความเคารพ “ใช่ขอรับ มนัสมควรท่ีจะเป็นพวกเขา!” 



“พวกเขาเอาเรือมาจากไหนกนั” หวงัเสียน ถามอยา่งสงสยั 

“ท่านราชามงักรในฐานะนกัฆ่าชั้นสูงในโลกมืด สาํนกัอสูรโบราณ
ของเรายอ่มมีส่ิงของพวกน้ีอยูแ่ลว้ล่ะขอรับ” โมชิงหลงตอบ 

“ดี! นัน่ยอดเยีย่มมาก!” 

หวงัเสียน แสดงท่าทางพึงพอใจในทนัที ขณะท่ีเขารอเรือท่ีกาํลงัจะ
มาถึงอยา่งเงียบ ๆ  

“มารวมกนัท่ีน่ี!” เม่ือเรือเทียบท่า โม่ ชิงหลง กต็ะโกนสัง่ในทนัที 

“ท่านอาจารย!์” 

เม่ือไดย้นิเสียงท่ีคุน้เคย พวกเขากร้็องเรียกกนัออกมาอยา่งตกใจ 
หลงัจากนั้นไม่นานกลุ่มของชายฉกรรจก์ลุ่มใหญ่กว็ิง่ตรงมาหา โม่ 
ชิงหลง ในกลุ่มชายฉกรรจเ์หล่าน้ีนั้นมีทั้งชายวยักลางคนและชาย
หนุ่มปะปนกนัไป 

“มารวมกนัตรงน้ี!” โม่ ชิงหลง กล่าวดว้ยเสียงตํ่า ๆ  

“ครับ!” 

กลุ่มชายฉกรรจเ์หล่านั้นวิง่เรียงแถวเขา้มาอยา่งเป็นระเบียบ 

หวงัเสียนกวาดสายตามองไปยงักลุ่มคนเหล่านั้น เขาสงัเกตเห็นชาย
ฉกรรจเ์หล่าน้ีนั้น มีรูปร่างและกลา้มเน้ือท่ีดีเหมือนทหารระดบัสูง 



คนทั้ง 50 คนเหล่าน้ี พวกเขายนืเรียงแถวอยา่งเป็นระเบียบและไม่มี
การส่งเสียงพดูคุยใด ๆ แมแ้ต่นอ้ย 

กล่ินอายแห่งการฆ่าฟันกระจายออกมาจากพวกเขาอยา่งเยน็ยะเยอืก 

กลุ่มคนพวกน้ีไม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนกัน่าจะเพราะวา่พวกเขามาจาก
สาขายอ่ยของสาํนกัอสูรโบราณและดูเหมือนวา่ไม่มีใครในท่ีน้ีได้
ฝึกฝนวชิา การต่อสูโ้บราณมาเลย 

และนอกจากน้ีเม่ืออายมุากข้ึนเสน้ลมปราณของพวกเขาจะแขง็ตวั
ข้ึน และมนัจะเป็นเร่ืองยากมากท่ีจะทาํการบ่มเพาะฝึกฝนวชิา มี
เพียงผูน้าํท่ีเป็นชายวยักลางคนเท่านั้นท่ีเป็นนกัรบระดบัขั้นท่ีหก 

“น่ีคือ องคร์าชามงักรและท่านจะเป็นองคร์าชาของพวกนายนบัจาก
น้ีต่อไป!” โม่ ชิงหลง กล่าวดว้ยเสียงอนัดงักบัคนทั้ง 50 คน 

ชายวยักลางคนท่ีนาํทีมขมวดค้ิวและมีสีหนา้ท่ีตกตะลึงขณะท่ีเขา
หนัมองไปท่ีอาจารยข์องเขา 

“ขา้จะพาพวกเจา้ไปสู่โลกใบใหม่!” 

หวงัเสียนค่อย ๆ เดินไปท่ีตรงกลางดา้นหนา้ของกลุ่มชายฉกรรจ์
อยา่งชา้ ๆ ขณะท่ีเขาปลดปล่อยพลงัออร่าแห่งราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ
ลอ้มรอบทุกคนในท่ีน้ีเอาไว ้



ครืนนนน!! 

บรรยากาศรอบดา้นสัน่สะเทือนเหมือนโลกตอบรับพลงัอนัยิง่ใหญ่
ของจอมราชนัย ์อากาศโดยรอบเปล่ียนแปลงไปในทนัทีแรงกดดนั
อนัเขม้ขน้และหนกัอ้ึง กาํลงักดทบัร่างกายและจิตใจของพวกเขา
เหมือนมีแรงกดข่ีท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของโลกทั้งใบจะถล่มลงมาทบัพวก
เขาในทนัทีหากพวกเขาต่อตา้นมนั 

“องคร์าชามงักร!” กลุ่มมือสงัหารทั้งหมดนั้น พวกเขาเคยไดรั้บการ
ฝึกฝนผา่นความเป็นและความตายมาอยา่งดียงัตกใจและหวาดกลวั
เป็นอยา่งมาก พวกเขาทั้งหมดรวมถึงชายวยักลางคนท่ีเป็นผูน้าํรีบ
คุกเข่าลงกบัพื้นอยา่งรวดเร็ว 

“พวกเจา้ทุกคนจงอยา่ขดัขืน” 

หวงัเสียนพลิกขอ้มือของเขาเบา ๆ และในทนัทีนั้นหยดเลือดมงักรสี
ทอง 50 หยดปรากฏข้ึนบนฝ่ามือของเขา เขาเหวีย่งแขนสะบดัส่ง
หยดเลือดสีทองเหล่านั้นไปยงัก่ึงกลางระหวา่งค้ิวของพวกเขาทุกคน 

กลุ่มคนทั้งหมดตกตะลึง แต่ไม่มีใครกลา้ขดัขืนเม่ือเห็นทกัษะและ
สภาวะกดดนัท่ีหวงัเสียนปลดปล่อยออกมาในขณะน้ี 

“ต่อไปขา้จะทะลวงจุดชีพจรทั้งหมดและเปิดเสน้ลมปราณพิเศษทั้ง
แปดของพวกเจา้ ในช่วงเวลาหลงัจากน้ีพวกเจา้ควรจะมุ่งเนน้ไปท่ี



การฝึกฝนของพวกเจา้โดยใชเ้วลาท่ีสั้นท่ีสุดฝึกฝนบ่มเพาะตวัเองให้
เขา้สู่ระดบัขั้นก่อกาํเนิดลมปราณและกลายเป็นปรมาจารยว์ชิายทุธท่ี
แทจ้ริง!” 

หวงัเสียน ยกแขนของเขาและปลดปล่อยพลงังานมงักร จาํนวนมาก
เขา้สู่ร่างกายของพวกเขา เขาหลบัตาลงและทาํการเปิดเสน้ลมปราณ
ของคนทั้งหมด 

การเปิดเสน้ลมปราณในคร้ังน้ีจะไม่ไดท้าํใหพ้วกเขาเปล่ียนระดบัการ
ฝึกฝนบ่มเพาะเป็นระดบั ก่อกาํเนิดลมปราณในทนัที เพราะพวกเขา
ยงัไม่ไดฝึ้กฝนและบ่มเพาะวชิายทุธใด ๆ เลย แต่จะเป็นการทะลวง
จุดชีพจรและเปิดเสน้ลมปราณใหพ้วกเขาซ่ึงมนักเ็หมือนพวกเขา
กาํเนิดใหม่ พวกเขาจะไม่มีคอขวดในการฝึกฝนใด ๆ เลยจนถึงระดบั
สูงสุดของขั้นก่อกาํเนิดลมปราณ และพวกเขาสามารถฝึกฝนและบ่ม
เพาะวชิาใด ๆ กไ็ดต้ามท่ีพวกเขาตอ้งการมนัจะไม่มีอุปสรรคและ
ขีดจาํกดัใด ๆ พวกเขาเพียงแค่เลือกฝึกฝนวชิายทุธบ่มเพาะและดูด
ซบัพลงัวญิญาณเท่านั้นเอง 

และความเร็วในการดูดซบัพลงัวญิญาณของพวกเขาจะเพิ่มข้ึน 100 
เท่าหลงัจากท่ีเปิดเสน้ลมปราณทั้งหมดไปแลว้ 



หลงัจากท่ีกาํเนิดใหม่และพนัธสญัญานายบ่าวทางจิตวญิญาณเสร็จ
ส้ินลงจุดชีพจรและเสน้ลมปราณของพวกเขาทั้งหมดกถู็กเปิดออก
เสร็จส้ินไปพร้อมกนัดว้ยในทนัที  

กรรรรร!! 

พวกเขาทั้งหมดพลนัเงยหนา้และส่งเสียงคาํรามของมนุษยม์งักร
ออกมาพร้อมกนัในทนัที เส้ือผา้ทั้งหมดของพวกเขาฉีกขาดกระจุย
ออกเป็นช้ิน ๆ โดยพลงัท่ีแสดงออกมา เกลด็มงักรช้ินเลก็ ๆ เกิดข้ึน
บนร่างกายของพวกเขาทุกคน 

“ขอบพระคุณมากขอรับ องคร์าชามงักร!!!” 

หลงัจากท่ีทุกคนก่อกาํเนิดใหม่แลว้ ตอนน้ีพวกเขาทุกคนกาํหมดัท่ี
เตม็ไปดว้ยพลงัของพวกเขาเอาไวแ้น่น  

พวกเขารับรู้ทุกส่ิงท่ีส่งผา่นมาทางพนัธสญัญาจิตวญิญาณของพวก
เขา พวกเขามีสีหนา้ท่ีต่ืนเตน้ดีใจกนัอยา่งท่ีสุด โดยเฉพาะขอ้ท่ีวา่
อายขุยัของพวกเขานั้นมากมายสุดประมาณ ตราบใดท่ีองคร์าชา
มงักรของพวกเขายงัคงอยูอ่ายขุยัของพวกเขาจะอยูไ่ดน้บัหม่ืนปี 
พวกเขาคุกเข่าลงและเสียงคาํรามของพวกเขากด็งักอ้งไปทัว่ทอ้งฟ้า 

“จากน้ีไปพวกเจา้จะเป็นคนของวงัมงักร และพวกเจา้จะถูกเรียกวา่
คนของ สาํนกัมงักร ภายใตส้งักดั วงัมงักรของขา้ ส่วนสาํนกัมงักร 



ทั้งหมดน้ีจะยกให ้โม่ ชิงหลง เป็นผูดู้แล” หวงัเสียน สัง่บอกกล่าว
กบัพวกเขา 

“ขอรับ องคร์าชามงักร!” 

โม่ ชิงหลง คุกเข่าลงต่อหนา้หวงัเสียนอยา่งต่ืนเตน้ 

“ถา้อยา่งนั้นตอนน้ีอนัดบัแรกเราควรหาสถานท่ีสาํหรับฝึกฝนและ
บ่มเพาะใหก้บัทุกคน!” หวงัเสียน คิดอยูค่รู่หน่ึงและพดูออกมาชา้ ๆ  

“องคร์าชา ทาํไมเราไม่สร้างท่ีน่ีใหเ้ป็นฐานทพัของสาํนกัมงักรเลย
ล่ะขอรับ?” โม่ ชิงหลง แนะนาํในขณะท่ียนืข้ึน 

“ท่ีน่ีงั้นเหรอ?” หวงัเสียนสงัเกตโดยรอบ ทั้งเกาะมีขนาดประมาณ 
3,000 เมตร พื้นท่ีนั้นเพียงพอ แต่บรรยากาศของเกาะหนาวเยน็
เกินไป 

“มนัตอ้งใชเ้งินเป็นจาํนวนมากในการเปล่ียนสถานท่ี ท่ีรกร้างเช่นน้ี
ใหเ้ป็นสาํนกัมงักร!” หวงัเสียนขมวดค้ิวเลก็นอ้ยขณะใชค้วามคิด 

“องคร์าชา พวกเรามีเงินทุนอยูม่ากมาย มนัเพียงพอสาํหรับท่ีจะก่อตั้ง
สาํนกัของพวกเรา” โม่ ชิงหลง กล่าวข้ึนมาอยา่งรู้สึกดีใจและฮึกเหิม  

“นอกจากน้ีระดบัพลงัของเหล่ากองกาํลงัทั้งหมดของสาํนกัเรากาํลงั
จะบรรลุข้ึนสู่ระดบัก่อกาํเนิดลมปราณในไม่ชา้จนถึงตอนนั้นเรา



สามารถสร้างเกาะน้ีเพื่อเป็นฐานของสาํนกัมงักรของเราไดอ้ยา่ง
แน่นอน” 

“ยอดเยีย่มมาก!” 

ดวงตาของ หวงัเสียน มีประกายแวววาวข้ึนมา “ขา้จะฝากเร่ืองของ
สาํนกัมงักรใหก้บัเจา้ และขา้หวงัวา่พวกเจา้ทุกคนจะสามารถฝึกฝน
ไปจนถึงระดบัก่อกาํเนิดลมปราณกนัไดทุ้กคนอยา่งรวดเร็ว !” 

“กระผมขอรับรองวา่ทุกคนจะยกระดบัการบ่มเพาะจนถึงระดบั
ก่อกาํเนิดลมปราณ ภายใน 100 วนัขอรับ!” โม่ ชิงหลง การันตีทนัที 

“เน่ืองจากพวกกระผม มีสายเลือดขององคร์าชา พวกเราสามารถ
ฝึกฝนบ่มเพาะเพื่อยกระดบัความแขง็แกร่งไดง่้ายและรวดเร็วอยา่ง
แน่นอนขอรับ!” 

“และนบัจากน้ีไปกระผม โม่ ชิงหลง จากสาํนกัมงักร จะกวาดลา้ง
อุปสรรคทั้งหมดท่ีเขา้มาขวางทางองคร์าชาทุกส่ิงทุกอยา่งไม่วา่มนัผู ้
นั้นจะเป็นใครทุก ๆ คนในโลกตอ้งใหค้วามเคารพสาํนกัมงักร!” 

“พวกเราจะทาํให ้สาํนกัมงักร เป็นท่ีรู้จกัแก่ทุก ๆ คนในโลกและ
พวกเราจะกาํจดัอุปสรรคทั้งหมดของ องคร์าชามงักร! ทุก ๆ คน
จะตอ้งเคารพ สาํนกัมงักร!” 



เหล่ามนุษยม์งักร ทั้งหมดต่างร้องคาํรามดว้ยความฮึกเหิมและมีสายตา
ท่ีมุ่งมัน่เดด็เด่ียว 

หวงัเสียนกวาดสายตามองไปท่ีพวกเขาทั้งหมด ท่ีกาํลงัร้องคาํราม
ข้ึนไปบนทอ้งฟ้า! 

เสียงคาํรามอนัดงักึกกอ้งน้ีเป็นสญัลกัษณ์ การก่อกาํเนิดจุดเร่ิมตน้
ความยิง่ใหญ่ของขา้ และเสียงคาํรามอนัดงักึกกอ้งน้ีกย็งัเป็นสญัลกัษณ์
ของการก่อกาํเนิด ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิหา้ธาตุตวัแรกของจกัวาล
นามวา่หวงัเสียน ขา้จะทะยานเขา้สู่จุดท่ีสูงท่ีสุดในจกัรวาลไดอ้ยา่ง
แน่นอน! 

 



ตอนท่ี 68 มงักรหรือหนอนแมลง? 

ในตอนเชา้ตรู่มีร่างคนเหาะออกมาจากทะเล ใช่แลว้เขาเหาะออกมา
ราวกบัเทพเจา้ 

แต่หากจะกล่าวตามตรงแลว้คาํวา่ “เหาะ” อาจจะเกินจริงมากไป แต่
อยา่งไรกต็ามความสูงสิบเมตรจากพื้นหากไม่เรียกวา่เหาะกอ็าจจะ
เรียกวา่บินระยะสั้นกไ็ด ้เพราะหวงัเสียน สามารถกระโดดไดสู้ง
มากกวา่สิบเมตรเลยทีเดียว 

หลงัจากท่ีระดบัการฝึกฝนของเขาเพิม่ข้ึนมาจนถึงระดบัท่ีหกร่างกาย
ของเขาท่ีไดร้วมเขา้กบัหินตน้กาํเนิดแห่งธาตุทั้งหา้และมีคุณสมบติั
ของธาตุทั้งหา้ คือโลหะ, ไม,้ นํ้า, ไฟและดินรวมกนัอยูใ่นร่างกายของ
เขาความแขง็แกร่งของหวงัเสียนนั้นแขง็แกร่งมากกวา่เดิมถึงร้อยเท่า 

ดว้ยความคิดของเขา เขาสะบดัน้ิวเพียงเบา ๆ ลูกไฟกป็รากฏข้ึนใน
มือของเขา คราวน้ีเขาขยบัมืออีกคร้ังมีดาบโลหะสวยงามอยูใ่นมือ 
เขาทดลองต่อไปจากนั้นกมี็เกราะดินห่อหุม้ท่ีมือของเขาเอาไวแ้ละ
ต่อจากนั้นกมี็ตน้ไมข้นาดเลก็โตข้ึนบนฝ่ามือของเขา 

แต่ส่ิงท่ีทาํให ้หวงัเสียน พบวา่น่าสนใจท่ีสุดกคื็อเขาสามารถสร้าง
ดอกไมท่ี้สวยงามใหม้าอยูบ่นฝ่ามือของเขาไดซ่ึ้งดอกไมจ้ะมีลกัษณะ
ตามความคิดของเขา 



ส่ิงเหล่าน้ีนั้นคือความแขง็แกร่งขององคป์ระกอบธาตุทั้งหา้และแสดง
ใหเ้ห็นวา่เหตุใดมงักรศกัด์ิสิทธ์ิหา้ธาตุนั้นจึงน่ากลวัมากท่ีสุด 

หวงัเสียน เกบ็ซ่อนพลงัและออร่าของเขาในทนัที ตอนน้ีใบหนา้ของ
เขาเตม็ไปดว้ยรอยยิม้ ขณะท่ีเขาเดินไปท่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยข์องเขา 
เขาสตาร์ทเคร่ืองและข่ีมนัมุ่งหนา้กลบัออกไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง
ของเขา 

เม่ือเขาไปถึงท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงในเวลา 9.30 น. กวน ชูชิง กม็าถึง
ท่ีร้านก่อนเขาสกัพกัหน่ึงแลว้ 

“เส่ียวเสียนคุณกินขา้วมาหรือยงั?” กวน ชูชิง มองไปท่ี หวงัเสียน 
ดว้ยประกายตาท่ีระยบิระยบัและถามข้ึนอยา่งอ่อนหวาน 

แมว้า่เธอจะค่อนขา้งเสียใจกบัการกระทาํของพอ่เธอเม่ือคืนน้ีใน
ระหวา่งงานเล้ียง แต่เธอกรู้็สึกโชคดีอยา่งมากท่ีมี หวงัเสียน นั้นอยู่
เคียงขา้งเธอตลอดเวลา และในปัจจุบนัครอบครัวของเธอมีแนวโนม้
ท่ีจะฟ้ืนตวัข้ึนมาอีกคร้ังโดยท่ี ตระกลู ฉิน เขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ 
ยิง่ไปกวา่นั้นครอบครัวของเธอน่าจะเติบโตข้ึนมาจนแขง็แกร่งมาก
ข้ึนกวา่เดิม 

พอ่และแม่ของเธอรู้สึกดีใจเป็นอยา่งมากและตอ้งการท่ีจะใหเ้ธอควา้
โอกาสท่ีจะคบหาและเป็นแฟนกบั หวงัเสียน 



ถึงแมว้า่ส่ิงน้ีจะทาํใหเ้ธอพดูไม่ออกไปพกัใหญ่ ๆ แต่ตวัเธอกแ็อบมี
ความสุขกบัเร่ืองน้ีมาก เน่ืองจากพอ่แม่ของเธอไม่กีดกนัและต่อตา้น
การคบหากบั หวงัเสียน อีกต่อไป 

“ผมยงัไม่ไดกิ้นอะไรมาเลย คุณอยากออกไปกินอาหารเชา้ดว้ยกนั
กบัผมไหม?” หวงัเสียนยิม้และถามเธอข้ึนมา 

“ฉนักินไปแลว้ล่ะ นายไปกินเถอะ” กวน ชูชิง มองไปท่ีเขาและส่ง
ยิม้ให ้

หวงัเสียน พยกัหนา้รับและค่อย ๆ เดินออกไป 

คนเดินบนถนนโบราณในตอนเชา้นั้นค่อนขา้งหนาแน่นมาก แมว้า่
จะเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนกต็าม แต่กย็งัมีคนจาํนวนมากเขา้มา
จบัจ่ายใชส้อยในบริเวณถนนโบราณมากข้ึนอยูดี่ 

หวงัเสียนมองไปรอบ ๆ ก่อนจะมุ่งหนา้ไปท่ีร้านอาหารเชา้ท่ีเขารู้จกั 

“ร้านอาหารศาลามงักรจะเปิดใหบ้ริการในอีกหา้วนันะคะ ทุกท่าน
ไดโ้ปรดเขา้ดูและรับส่วนลดไปไดค่้ะ” 

ในขณะนั้นมีหญิงสาวคนหน่ึงเดินเขา้มาหาเขาพร้อมกบันาํใบปลิว
ยืน่ส่งมาใหก้บัเขา 

ร้านอาหารศาลามงักร? 



เขารับใบปลิวมาจากมือของหญิงสาวดว้ยความอยากรู้อยากเห็นและ
อ่านดู 

‘ร้านอาหารศาลามงักร จะเปิดใหบ้ริการในอีกหา้วนั ในวนัท่ีเปิดขาย
อาหารทุกอยา่งจะขายในราคา 50% ของราคาเดิม ต่อจากนั้นจะเป็น 
60% ในวนัท่ีสอง 70% ในวนัท่ีสาม 80% ในวนัท่ีส่ีและ 90% ใน
วนัท่ีหา้ 

ร้านอาหารศาลามงักรของเราขายอาหารทะเลทุกชนิดเป็นหลกัและมี
ความหลากหลายมากกวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึง เรามีอาหารทะเลท่ีมี
คุณค่าและลํ้าค่าทุกชนิด 

ในเวลานั้นเราจะขายหอยเป๋าฮ้ือสองหวั, ซาซิมิปลาแอตแลนติกบลู
ฟินมาร์ลิน, คาเวยีร์ชั้นสูงแสนอร่อยและกุง้มงักรออสเตรเลีย 

เรายนิดีตอ้นรับแขกทุกท่านท่ีจะมาเยีย่มชมและล้ิมรสอาหารทะเล
รสเลิศของเรา นอกจากน้ีเรายงัจะแจกรางวลัท่ีน่าสนใจอีกมากมาย!’ 

หวงัเสียนมองไปท่ีใบปลิวโฆษณาในมือก่อนจะเงยหนา้ข้ึนมองไปท่ี
ร้านอาหารศาลามงักรซ่ึงอยูห่่างออกไปเพียงไม่มากนกัจากร้านของเขา 

ในขณะน้ีการปรับปรุงร้านอาหารศาลามงักรเสร็จสมบูรณ์แลว้ เม่ือ
มองดูจากภายนอกแลว้มนัไม่ไดด้อ้ยไปกวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึงเลย 



อนัท่ีจริงมนัดูหรูหรากวา่มากกวา่เลก็นอ้ยเพราะเป็นร้านอาหารท่ี
ไดรั้บการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด 

ทุกอยา่งลดคร่ึงราคาในวนัเปิดวนัแรกและลดหลัน่กนัมาในอีกหา้วนั? 
และยงัอา้งวา่มีอาหารทะเลมากมายหลากหลายมากกวา่ร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงอีก? 

ดวงตาของ หวงัเสียน กระพริบชา้ ๆ และมีรอยยิม้เยน็ ๆ ปรากฏข้ึน
บนใบหนา้ของเขา 

“อา้ว!..เอะ๊น่ีไม่ใช่ผูอ้าํนวยการหวงัจากร้านอาหารชั้นหน่ึงหรือไง
แอบมาศึกษาเก่ียวกบัคู่แข่งของนายยงังั้นเหรอ?” ในขณะนั้นเองกมี็
เสียงลอ้เลียนดงัข้ึนมาจากขา้ง ๆ เขา 

หวงัเสียนหนัหนา้ไปมองและเห็นชายหนุ่มคนท่ีขดัแยง้กบัเขาใน
วนัท่ีซ้ือร้านอาหารชั้นหน่ึงและอีกสามคนนั้นกต็ามเขามาดว้ย ริม
ฝีปากของชายหนุ่มคนนั้นมีรอยยิม้ข้ึนมา เม่ือเขาเห็นหวงัเสียนถือ
ใบปลิวโฆษณาร้านอาหารของเขา 

หวงัเสียนมองไปท่ีชายหนุ่มและยิม้ตอบกลบัไปอยา่งเยน็ชา “ผมไม่
ตอ้งแอบมาศึกษาร้านอาหารของคุณหรอก ร้านอาหารชั้นหน่ึงของ
ผมไม่เคยกลวัใคร มนัจึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งทาํอยา่งนั้น!” 



“ฮ่าฮ่า เยีย่มมากผูอ้าํนวยการหวงัมัน่ใจมากจริง ๆ !” ชายหนุ่มมอง
ไปท่ีหวงัเสียนและยิม้ สีหนา้ของเขาเปล่ียนไปอยา่งมากในขณะท่ี
เขาพดูต่อออกมาวา่ “อยา่งไรกต็ามฉนัสงสยัวา่ผูอ้าํนวยการหวงัจะ
อยูต่่อไปไดอี้กนานไหมเม่ือร้านอาหารของนายนั้นลม้ละลาย” 

“ลม้ละลายยงังั้นเหรอนัน่น่าสนใจมากงั้นเรามารอดูกนัวา่ใครจะเป็น
คนแรกท่ีประกาศลม้ละลายกนั” หวงัเสียนยิม้และมองไปท่ีพวกเขา 

“งั้นมารอดูตอนนั้นกนั ฉนัจะทาํใหน้ายไดรั้บรู้ถึงจุดแขง็ของร้าน 
อาหารศาลามงักรของเรา” ชายหนุ่มยิม้เยน็ “ถา้นายลม้ละลายฉนัจะ
ซ้ือร้านอาหารจากนายในราคาถูกเพือ่สงเคราะห์นายล่ะกนั ฮ่าฮ่าฮ่า!” 

“ตามสบาย!” หวงัเสียนมองไปท่ีชายหนุ่มและพดูดว้ยนํ้าเสียงท่ีไร้
อารมณ์ 

“เดก็นอ้ยนายนั้นยงัขาดอยูอี่กมากยงัคิดจะมาเทียบฝีมือกบัพี่ชายของ
ฉนั ความสามารถและเบ้ืองหลงัของนายเราไดต้รวจสอบอยา่งละเอียด
แลว้มนัไม่มีอะไรเลย คร้ังน้ีเราจะมอบความพา่ยแพใ้หก้บันาย โดยท่ี
นายคงไดแ้ต่กลบัไปหางานพิเศษทาํ” 

ในตอนนั้นเองเดก็หนุ่มวยัรุ่นท่ีอยูข่า้ง ๆ ชายหนุ่มเงยหนา้ข้ึนมายิม้
เยาะและพดูกบัหวงัเสียนในลกัษณะดูถูกและเหยยีดหยาม 



“ความสามารถและเบ้ืองหลงัของผมยงังั้นเหรอ ? ฮึฮึ..ดูเหมือนวา่
พวกคุณกสื็บประวติัผมมาพอสมควรเลยทีเดียว” ใบหนา้ของ หวงั
เสียน เยน็ชาข้ึนมาทนัที 

“ฮิฮิ. รู้เขารู้เรารบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง ต่อใหไ้ม่ชนะร้อยคร้ังแต่กไ็ม่
แพอ้ยา่งแน่นอน! นายมนักเ็ป็นแค่คนท่ีโชคดีเท่านั้นเองหลงัจาก
เร่ืองน้ีจบลงนายจะไม่เหลืออะไรเลยซกัแดงเดียว” ชายหนุ่มคนนั้นดู
ถูกและกล่าวอยา่งเยน็ชา 

“ไดสิ้” หวงัเสียนยิม้ท่ีมุมปาก “ถา้อยา่งนั้นผมเองกอ็ยากจะดูวา่ใคร
จะเป็นคนท่ีไม่เหลืออะไรเลย!” 

“ดี! ฮ่า ๆ ๆ ๆ” 

ชายหนุ่มคนนั้นหวัเราะเยาะเสียงดงัและเดินจากไป 

“พี่ใหญ่คราวน้ีเราจะสอนไอเ้ดก็คนน้ีใหไ้ดรั้บบทเรียนท่ีตอ้งจดจาํ
ไปตลอดชีวติของมนั และใหม้นัไดรู้้ถึงผลของการต่อตา้นร้านอาหาร
ศาลามงักรของเรา วา่ผลมนัจะเป็นยงัไง” เดก็หนุ่มวยัรุ่นพดูกบัชาย
หนุ่ม 

“ในอีกหา้วนัมนัจะตอ้งร้องไหเ้สียใจในเร่ืองน้ี ร้านอาหารศาลามงักร
ของเราในเมืองจะเหมือนกบัพายเุฮอริเคนกวาดลา้งทุกร้านคา้ในยา่น



น้ีออกไปใหห้มดและจะมีชยัชนะเหนือร้านอาหารชั้นหน่ึงของทอ้งถ่ิน
ไม่วา่ร้านน้ีนั้นมนัจะแขง็แกร่งเพียงใดกต็ามนอกจากน้ีมนักเ็ป็นแค่
หนอนแมลงตวันอ้ยเท่านั้นเอง “ 

ชายหนุ่มเผยรอยยิม้แห่งความมัน่ใจ 

ถา้ตวัเขาไม่มีความสามารถเขากค็งไม่กลา้มาในพื้นท่ีน้ี เพื่อตั้งร้าน 
อาหารของเขา ในสายตาของเขาร้านอาหารชั้นหน่ึงเป็นเพียงแค่
หนอนแมลงเท่านั้น 

“ฮ่าฮ่าใช่แลว้พี่ใหญ่อีกหา้วนัเราจะไดรู้้กนัวา่ใครเป็นมงักรและใคร
เป็นหนอนแมลง!” เดก็หนุ่มวยัรุ่นหวัเราะอยา่งอารมณ์ดี 

ร้านอาหารศาลามงักร! 

หวงัเสียนมองไปท่ีพวกเขาขณะท่ีพวกเขาจากไปก่อนท่ีจะมองไปท่ี
ร้านอาหารศาลามงักรอีกคร้ัง เขาแสยะยิม้อยา่งเยน็ชาและพึมพาํ 

“พวกคุณกลา้อา้งตวัวา่เป็นร้านอาหารศาลามงักรงั้นหรืออา้งวา่เป็น 
‘มงักร’ เชียวรึ?” 

“อีกหา้วนั?” หวงัเสียนยิม้และโยนใบโฆษณาลงถงัขยะ 

“สวสัดีครับ บอส!” 



เม่ือเขากลบัไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงหลงัจากทานอาหารเชา้เสร็จ
ผูจ้ดัการหวางกเ็ดินเขา้มาหาเขาดว้ยท่าทางลุกล้ีลุกลน ในมือของเขา
มีใบปลิวโฆษณาอยู ่

“มีอะไรยงังั้นรึ?” หวงัเสียนเห็นท่าทางลุกล้ีลุกลนของเขาจึงถามข้ึน 

“บอสครับ ร้านอาหารศาลามงักรเพิง่เร่ิมแคมเปญโฆษณาท่ีน่ากลวั
อยา่งมาก ดว้ยการแจกใบปลิวและจา้งส่ือแขนงต่าง ๆ เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ในเวลาน้ีการเขา้ถึงของพวกเขานั้นกวา้งอยา่งมาก!” 

ผูจ้ดัการหวางตอบอยา่งรีบร้อนและส่งใบปลิวใหห้วงัเสียนทนัที “น่ี
คือใบปลิวท่ีผมไดรั้บมาจากพวกเขาครับ” 

“ผมรู้เร่ืองน้ีแลว้ล่ะ” หวงัเสียนยิม้และส่ายหวัเม่ือเห็นใบปลิว 

“บอส คุณรู้เร่ืองน้ีแลว้งั้นหรือ” ผูจ้ดัการหวางตกใจเลก็นอ้ย และ
กล่าวเสริมข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว”บอสครับ เราตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม
ร้านอาหารศาลามงักรเป็นร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงขยายสาขามาจาก
ในเมืองใกลเ้คียงและพวกเขามีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมาก ยิง่ไป
กวา่นั้นเจา้นายใหญ่ของพวกเขาเป็นกลุ่มบริษทัประมงทางทะเล
ขนาดใหญ่พวกเขานั้นไดเ้ปรียบในเร่ืองของ วตัถุดิบคุณภาพเยีย่ม
อยา่งมากมาย ดูท่ีโฆษณาน่ีสิครับ “ 



“ใจเยน็ ๆ ผอ่นคลายเอาไวเ้ถอะ! ผมคิดวธีิจดัการสาํหรับเร่ืองน้ีเอาไว้
แลว้สาํหรับตอนน้ีการดาํเนินงานของร้านอาหารชั้นหน่ึงของเราจะ
ยงัคงเหมือนเดิม เพียงแค่ร้านอาหารศาลามงักรแค่นั้นเอง ผมจะทาํ
ใหพ้วกเขาปิดร้านหนีโดยเร็วท่ีสุด!” หวงัเสียนกล่าวเรียบ ๆ  

“บอส คุณมัน่ใจขนาดนั้นเลยเหรอครับ” ผูจ้ดัการหวางถามอีกคร้ัง
เขานั้นรู้สึกสงสยัเลก็นอ้ย 

“แค่ทาํในส่ิงท่ีเราทาํตามปกตินั้นล่ะท่ีเหลือปล่อยใหผ้มจดัการเอง” 

หวงัเสียนมองไปท่ีเขาและยิม้ข้ึนมาอยา่งลึกลบั 

หวงัเสียนไม่ไดน้าํกุง้มงักรขนาดใหญ่มาจากบริเวณแนวปะการังท่ี
สบัสนวุน่วายและหอยเป๋าฮ้ือจากเขตหินใตเ้กาะ นั้นเป็นเพราะมนัยงั
ไม่ถึงเวลา 

ยงัมีเวลาอีกหา้วนัและเป็นเวลาท่ีมากอยา่งเหลือเฟือ เพื่อท่ีเขาจะได้
เตรียมการบางอยา่ง 

 



ตอนท่ี 69 ร้านอาหารช้ันหน่ึง VS ร้านอาหารศาลามงักร [1] 

…เหลือเวลาอีกเพยีงแค่สิบวนัก่อนท่ีมหาวทิยาลยัเจียงเฉิงจะเปิด
ภาคเรียนใหม่ 

และเหลือเวลาอีกหน่ึงวนัก่อนท่ีร้านอาหารศาลามงักรจะเปิดทาํการ 

“บอสหวงัครับ ส่ิงท่ีคุณสัง่การไวเ้สร็จเรียบร้อยและพร้อมแลว้ครับ!” 

เม่ือผูจ้ดัการ หวาง เห็นการมาถึงของ หวงัเสียน ในตอนเชา้เขากอ็ด
ไม่ไดท่ี้จะกงัวลและไม่สบายใจ เขาจึงถามข้ึนมา 

“บอสครับ การโปรโมทของร้านอาหารศาลามงักรนั้นน่ากลวัมาก
เลยครับ เกือบทุกคนในเมืองเจียงเฉิงรู้วา่ร้านอาหารศาลามงักรกาํลงั
จะเปิดใหบ้ริการในเร็ว ๆ น้ีและจากการตรวจสอบของผม ผลการ
ตอบรับของผูค้นนั้นดีมากเลยทีเดียวคนจาํนวนมากคงจะมาท่ีร้านอาหาร
ของพวกเขาในวนัแรกอยา่งลน้หลามอยา่งแน่นอนเราควรจะจดัการ
กบัเร่ืองน้ียงัไงดีครับ ?” 

“ไม่เป็นไรหรอกน่า แค่เตรียมทุกอยา่งท่ีผมสัง่ใหเ้รียบร้อยกพ็อ!” 

หวงัเสียนไม่ไดต้อบคาํถามและอธิบายอะไรใหเ้ขาฟังมากนกัและ
ในตอนน้ีเขามองไปท่ีทางเขา้ร้านอาหารของเขาดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ 



ในช่วงสองสามวนัท่ีผา่นมาน้ี หวงัเสียน ไดใ้ห ้ผูจ้ดัการ หวาง จดัเตรียม
ตูโ้ชวอ์าหารสดขนาดใหญ่ชั้นดีมาสามถึงส่ีตู ้และตูป้ลาสวยงาม
ขนาดใหญ่ซ่ึงจดัใหภ้ายในตูป้ลานั้นเป็นเหมือนกบัพิพธิภณัฑส์ตัวน์ํ้ า 
ส่วนตูโ้ชวอ์าหารสดท่ีเขาสัง่ใหน้าํมาลงในร้านนั้นตอ้งเป็นแบบใส
และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

อยา่งไรกต็ามตูโ้ชวท่ี์มาพร้อมกบัท่ีเกบ็ของและสามารถแช่แขง็ได้
นั้นมีคุณภาพสูงและสวยงามมาก แต่กมี็ราคาท่ีแพงอยา่งมากเช่นกนั 

ตูโ้ชวส่ี์ตูต้ ั้งอยูท่ ั้งสองดา้นของทางเขา้ในขณะท่ีพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ า
ขนาดใหญ่ตั้งอยูต่รงกลาง อยา่งไรกต็ามในพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ าตอนน้ี
ยงัไม่มีปลาสวยงามใด ๆ เลย 

“เสร็จเรียบร้อยตามท่ี บอสสัง่ทุกอยา่งแลว้ครับ แต่จากการท่ีจดัวาง
ตูเ้ปล่าพวกนั้นเอาไวอ้ยา่งน้ี ผมวา่มนัค่อนขา้งกีดขวางทศันียภาพและ
ทางเดินของลูกคา้นะครับบอส ” ผูจ้ดัการ หวาง ออกความคิดเห็น 

“ชูชิง พิมพใ์บโปรโมชัน่ลดราคาอาหารของเราทั้งหมดแลว้ใช่ไหม” 
หวงัเสียน ไม่ไดส้นใจผูจ้ดัการ หวาง เขาหนัไปยิม้ให ้กวน ชูชิง และ
ถามงานเธอ 

“ใช่ เสร็จแลว้ล่ะเราสามารถเร่ิมการโปรโมตของร้านเราไดต้ลอดเวลา” 
กวน ชูชิง กล่าวดว้ยรอยยิม้เช่นกนั 



“เยีย่มมากผมจะใหค้นขนยา้ยของเขา้มาในตอนบ่าย!” หวงัเสียน 
พยกัหนา้ 

“เส่ียวเสียนนายมัน่ใจ ท่ีจะสามารถแข่งกบัร้านอาหารศาลามงักรนัน่
ไดจ้ริง ๆ ยงังั้นเหรอ?” กวน ชูชิง ถามดว้ยความกงัวล 

“ไม่มีปัญหาหรอก” หวงัเสียน พยกัหนา้ 

เม่ือเห็น หวงัเสียน ไม่ไดพ้ดูอะไรและดูเหมือนวา่เขาจะมีความลบั
ทั้ง กวน ชูชิง และ ผูจ้ดัการ หวาง กไ็ม่ไดถ้ามอะไรเพิ่มเติมอีก ทั้งหมด
ท่ีพวกเขาทาํคือรออยา่งเงียบ ๆ  

ร้านอาหารศาลามงักรท่ีอยูใ่กล ้ๆ กนัในตอนน้ีไดแ้ขวนโคมไฟสีแดง
ขนาดใหญ่ท่ีประดบัประดาอยา่งสวยงามไวท่ี้ทางเขา้แลว้ 

เพียงแค่การโฆษณาและโปรโมชัน่เพียงอยา่งเดียวของร้านอาหาร
ศาลามงักรพวกเขากใ็ชเ้งินไปนบัลา้นแลว้เพียงแค่ในหา้วนัมาน้ี ดว้ย
การลงทุนดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งมากเช่นน้ีทาํใหเ้ห็น
ผลลพัธ์ไดอ้ยา่งชดัเจน จนมีบางคนถึงกบัเดินเขา้มา สอบถามใน
เวลากลางวนัของวนัน้ีอยา่งมากมาย 

ในตอนประมาณบ่ายสามชายชราพร้อมกบัชายหนุ่มหกคนเดินเขา้
มาพวกเขาเหล่าน้ีมีร่างกายท่ีสูงใหญ่กาํยาํเป็นอยา่งมากและมีบุคลิก
ท่ีน่ากลวัพร้อมกบัปล่อยกล่ินอายเยน็ยะเยอืกออกมาอยา่งบางเบา 



พวกเขากาํลงัยกส่ิงของหลายอยา่งเขา้มา 

“เวลาทาํการของร้านเราเร่ิมเวลา 17.00 น. ค่ะ ถา้…!!” 

หวงัเสียน ยกมือหา้มพนกังานตอ้นรับสาวท่ีกาํลงัแจง้บอกกลุ่มคนท่ี
กาํลงัเดินเขา้มาในร้านอาหาร 

“พวกคุณทุกคนมาถึงแลว้ยงังั้นเหรอยา้ยของทุกอยา่งมาท่ีน่ี!” เขา
พยกัหนา้ใหก้ลุ่มคนท่ีเดินเขา้มาและ ออกคาํสัง่ในทนัที โม่ ชิงหลง 
และเหล่ามนุษยม์งักร เม่ือเห็นหวงัเสียนพวกเขาโคง้ตวัลงทาํความ
เคารพกนัอยา่งนอบนอ้มทนัที 

“ครับนายท่าน!” เม่ือ โม่ ชิงหลง เห็น หวงัเสียน เดินออกมาเขากรี็บ
เดินเขา้ไปยนือยูด่า้นขา้งอยา่งนอบนอ้ม 

ก่อนหนา้น้ีนั้นหวงัเสียนกาํชบักบัพวกเขาเวลาอยูโ่ลกภายนอกใน
สงัคมท่ามกลางผูค้นใหพ้วกเขาพดูกบัตวัเขาเพียงแค่ หวัหนา้หรือ
บอส เท่านั้น และไม่ตอ้งคุกเข่าลง ในตอนแรก โม่ ชิงหลง และเหล่า
มนุษยม์งักรนั้นค่อนขา้งอึดอดัใจเป็นอยา่งมากและพยายามขอร้อง
ใหห้วงัเสียนเปล่ียนใจ เน่ืองจากความรู้สึกนึกคิดและจิตวญิญาณ
ของพวกเขานั้น หวงัเสียนคือองคร์าชาผูเ้ป็นจา้วชีวติของพวกเขา ซ่ึง
หวงัเสียนกต็อ้งอธิบายก่ึงบงัคบัพวกเขา เพราะสงัคมโลกภายนอก 
นั้นคาํวา่ ‘ราชามงักร’ นั้นอาจก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ใหก้บัตวัเขา



ตามมาอีกมากมาย แต่เม่ืออยูใ่นดินแดนของพวกเขาเอง หวงัเสียน 
อนุญาตใหพ้วกเขาเรียกและทาํความเคารพ ไดต้ามท่ีพวกเขาพอใจ 

แต่พวกเขากย็งัมีขอ้ต่อรองอีกเลก็นอ้ยพวกเขาขอเรียกหวงัเสียนวา่ 
‘นายหรือนายท่าน’ ซ่ึงเป็นคาํยอ่ลงมาของคาํวา่นายเหนือหวัหรือ
นายท่านผูเ้ป็นจา้วแห่งชีวติ  

“ไปขนของเขา้มา!” หวงัเสียนหนัไปมองกล่องโฟมขนาดใหญ่หลาย
ใบและออกคาํสัง่ 

กวน ชูชิง ผูจ้ดัการ หวาง และเหล่าพอ่ครัวท่ีเหลือกาํลงัยนืมองดูดว้ย
ความสงสยั  

“ยกของเขา้มาระวงัดว้ยล่ะ!” โมชิงหลง โบกมือและสัง่ใหช้ายหนุ่ม
ท่ีเหลือทั้งหกคนยกของทั้งหมดนาํเขา้ไปในร้านตามคาํสัง่ของ หวงั
เสียน 

“ใส่ไวใ้นตูโ้ชวพ์วกนั้น!” หวงัเสียนช้ีไปท่ีตูโ้ชวสิ์นคา้และบอกกบั
พวกเขา 

“ครับนายท่าน!” ชายหนุ่มท่ีเหลือทั้งหกคนพยกัหนา้รับคาํ 

ชายหนุ่มสองคนช่วยกนัยกและเคล่ือนยา้ยกล่องโฟมขนาดใหญ่ท่ีมี
นํ้าแขง็อยูใ่นนั้น พวกเขาเปิดฝากล่องโฟมออกทาํใหเ้ห็นตวัปลา
ขนาดใหญ่ท่ีอยูข่า้งใน 



ขนาดลาํตวัของปลาตวันั้นยาวประมาณสามเมตร มนัมีสีนํ้าเงินเงา
งามสะทอ้นกบัแสงเป็นประกายระยบิระยบั 

“ปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน ! นัน่มนัคือปลาทูน่าครีบนํ้าเงินขนาดใหญ่
ยกัษเ์ลยนะนัน่!” 

“โอโ้ฮ!้! ปลาทูน่าครีบนํ้าเงินตวัน้ีน่าจะหนกัอยา่งนอ้ย 400-500 
ปอนด!์” 

“โอว้ว.!! ปลาทูน่าครีบนํ้าเงินตวัน้ีสวยงามมาก มนัน่าจะมีระดบัสูง
ยิง่กวา่ระดบัเกรดพรีเม่ียมซะอีกมั้งเน่ีย ตวัใหญ่ขนาดน้ีมนัตอ้งมี
มูลค่าอยา่งนอ้ย 3 ลา้นหยวนข้ึนไปอยา่งแน่นอน!” 

กลุ่มพอ่ครัวท่ียนือยูร่อบ ๆ อดไม่ไดท่ี้จะอุทานดว้ยความประหลาด
ใจขณะท่ีพวกเขารีบเขา้ไปลอ้มรอบกล่องโฟมอยา่งรวดเร็ว 

ตั้งแต่พวกเขาเคยเห็นปลาทูน่าครีบนํ้าเงินมา สาํหรับพวกเขาปลาตวั
น้ีคือปลาท่ีดีท่ีสุดในโลก ปลาทูน่าครีบนํ้าเงินขนาดใหญ่ยกัษ ์

แต่ไม่นานหลงัจากนั้น กล่องท่ีอยูต่รงขา้มของพวกเขาฝากล่องกถู็ก
เปิดออก ดวงตาของพวกเขาเบิกกวา้งและอา้ปากคา้งเลก็นอ้ย ปลาท่ี
อยูด่า้นในของกล่องโฟมใบนั้น มนัเป็นสีเหลืองมีขนาดยาวประมาณ
หน่ึงเมตรและมีนํ้าหนกัประมาณ 100-200 ปอนด ์



“ปลา บาฮาบาจีน มนัคือปลา บาฮาบาจีนจริง ๆ ดว้ย!” 

“ดูไขมนัและช่วงทอ้งของมนัสิ สมบูรณ์แบบมาก เจลาตินปลาท่ีอยู่
ขา้งในพื้นทอ้งของมนั คงจะใหญ่มาก ๆ อยา่งแน่นอนเลย !” 

“เฮย้!!..มีอีกตวั ดา้นในยงัมีปลาบาฮาบาจีนอยูอี่กตวันึง มนัมีปลาบา
ฮาบาจีนขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบทั้งหมดสองตวั!” 

เม่ือกล่องโฟมอีกกล่องเปิดเผยปลาบาฮาบาจีนขนาดใหญ่ท่ีสมบูรณ์
แบบออกมาสองตวั มนัไดส้ร้างความป่ันป่วนใหก้บัเหล่าพอ่ครัวได้
อีกรอบในทนัที 

“นายท่าน!!..เอ่อ.!บอสครับ คุณสุดยอด มาก ๆ เลยครับ ปลาทูน่า
ครีบนํ้าเงินขนาดใหญ่และปลาบาฮาบาจีนระดบัหายาก ระดบัของ
ปลาพวกน้ีมนัแทบจะไม่มีใหเ้ห็นกนัไดง่้าย ๆ เลย !”  

ผูจ้ดัการ หวาง ค่อนขา้งท่ีจะตกตะลึงจนเรียก หวงัเสียน ผดิและ
เผลอปากเรียกเขาไปตามเหล่าชายหนุ่มท่ียกปลาเขา้มาอยา่งมึนงง 

ดว้ยปลาชั้นยอดสองตวัน้ีร้านอาหารชั้นหน่ึงจะยงัตอ้งกลวัร้านอาหาร
ศาลามงักรอีกยงังั้นหรือ? ดูเหมือนวา่จะไม่มีอะไรตอ้งกลวัพวกนั้น
เลย 

กวน ชูชิง เลิกค้ิวจอ้งมองตาคา้งไปท่ีบรรดาปลาราคาแพงเหล่านั้น 
เธอนั้นเตม็ไปดว้ยความประหลาดใจอยา่งมาก 



และตวัเธอเองนั้นกไ็ม่เคยมีโอกาสไดกิ้นปลาราคาแพงระดบัน้ีมา
ก่อนเช่นกนั 

“โวว้ว..!! หอยเป๋าฮ้ือตวัใหญ่อะไรอยา่งน้ี! โอว้..!!หอยเป๋าฮ้ือตวัใหญ่
มาก ๆ !” 

เหมือนเช่นเดียวกนักบัท่ีทุกคนจอ้งมองไปท่ีปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน
ขนาดใหญ่และปลาบาฮาบาจีนระดบัหายาก ในทนัทีท่ีหอยเป๋าฮ้ือ
ขนาดใหญ่เหล่านั้นทยอยถูกขนออกมาทีละตวั 

มนักไ็ดส้ร้างความตกตะลึงใหก้บัทุกคนอีกรอบ 

ในบรรดาหอยเป๋าฮ้ือเหล่านั้น หอยเป๋าฮ้ือขนาดใหญ่เท่าสองถึงสาม
ฝ่ามือดึงดูดความสนใจจากเหล่าบรรดาพอ่ครัวไดใ้นทนัที 

เหล่าพอ่ครัวช้ีไปท่ีหอยเป๋าฮ้ือท่ีถูกหยบิออกมาจากกล่องโฟมดว้ย
ดวงตาท่ีไม่อยากจะเช่ือ 

“น่ี!!… เป๋าฮ้ือหวัเดียวมนัคือหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว!” 

“เฮย้!!..ฉนัอยากจะบา้ตาย มนัจะน่าเหลือเช่ือเกินไปแลว้!” 

เม่ือ หวงัเสียน เห็นปฏิกิริยาของพวกเขา เขากย็ิม้ข้ึนมาบาง ๆ และ
ส่ายหวัออกมาเลก็นอ้ย “ใส่ปลาสวยงามทั้งหมดลงในตูพ้ิพิธภณัฑ์
ปลา!” 



“ครับนายท่าน!” 

มนุษยม์งักรหนุ่มพยกัหนา้เปิดกล่องโฟมท่ีเกบ็ปลามงักรเอาไวใ้นนั้น 

ปลามงักร มีทั้งหมดเกา้ตวัและแต่ละตวัมีความยาวประมาณ 80 
เซนติเมตร 

ปลามงักรเรดชิลล่ี, ปลามงักรราชวงษเ์อเชีย, ปลามงักรสีเงินครามท่ี
โดดเด่น, ปลามงักรสีทองเขม้สง่างามและปลามงักรบลูเรเดียน … 

ปลามงักร แต่ละตวัมีกล่ินอายท่ีสูงส่งและสง่างามเป็นอยา่งมาก 

พวกมนัเป็น ปลามงักรท่ีสร้างดว้ยพลงังานมงักรท่ีใชแ้ตม้ค่อนขา้ง
สูง และแน่นอนวา่มนัจึงเป็นปลามงักรระดบัสูงชั้นสุดยอด 

ผูจ้ดัการ หวาง จอ้งมองไปท่ีบรรดา ปลามงักร เหล่านั้นอยา่งไม่เช่ือ
สายตาตวัเอง 

ถึงแมว้า่เขาจะไม่ไดเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองของปลามงักร แต่ในอดีต
เจา้นายคนเก่าของเขา หล่ีซ่ง เคยขอยมืปลามงักรมาหลายตวัเพื่อใช้
โชวแ์ละประดบัร้านอาหาร เขารู้ราคาของพวกมนัดีวา่ปลาเหล่านั้นมี
มูลค่ามากกวา่ตวัละลา้นหยวน 

และในตอนน้ีเขาแน่ใจวา่ปลามงักรเหล่าน้ีของ บอสหวงัเสียน
เจา้นายคนปัจจุบนัของเขา ในตอนน้ีนั้นระดบัสูงกวา่ปลามงักรพวก
นั้นอยา่งเทียบกนัไม่ติด 



ปลามงักร ทั้งเกา้ตวักาํลงัแหวกวา่ยอวดร่างกายของพวกมนัจากซา้ย
ไปขวาในตูพ้ิพิธภณัฑป์ลาขนาดใหญ่ ความสง่างามและสวยงาม
ของพวกมนันั้นช่างน่าหลงใหลและครอบงาํเป็นอยา่งมาก! 

“เพียงแค่เลือก ปลามงักร ออกมาซกัตวันึงอาจจะมีราคามากกวา่ 10 
ลา้นหยวนแลว้กไ็ด?้ ” ผูจ้ดัการ หวาง รู้สึกตกตะลึงและงงงวยเป็น
อยา่งมาก 

และสุดทา้ยบรรดากุง้มงักรขนาดใหญ่หลายร้อยตวักถู็กนาํเขา้มาและ
คลายความตกใจของกลุ่มคนท่ียงัตกตะลึงลงไปไดบ้า้งหากยงัมีวตัถุดิบ
ท่ีน่าตกใจเพิ่มข้ึนมาอีกพวกเขาบางคนอาจตอ้งอ้ึงคา้งไปนานกวา่น้ี
อีกเป็นแน่ 

โชคดีท่ีกุง้มงักรชุดสุดทา้ยมีมูลค่าแค่หลายแสนหยวนซ่ึงเทียบไม่ได้
กบัวตัถุดิบก่อนหนา้นั้น 

“ปลาทูน่าครีบนํ้าเงินขนาดใหญ่ 1 ตวั, ปลาบาฮาบาจีนหายาก 2 ตวั, 
หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว 2 ตวั, หอยเป๋าฮ้ือสองหวั 10 ตวั นาํปลาโคก้เกอร์ 
ธรรมชาติสีเหลืองตวัยกัษท่ี์ผมใหน้าํไปเกบ็ไวใ้นก่อนหนา้น้ีออกมา 
แลว้นาํไปใส่ตูโ้ชวร์วมเอาไวด้ว้ยกนั” 

หวงัเสียนมองไปท่ีพอ่ครัวคนนึงและสัง่งานเขาทนัที 



“ครับบอสผมจะไปเด๋ียวน้ี!” พอ่ครัวคนนั้นรีบเขา้ไปในครัวอยา่ง
รวดเร็ว 

ในไม่ชา้ ปลาโคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลืองตวัยกัษ ์10 ตวักม็าถึง 

ปลาบาฮาบาจีนและปลาทูน่าครีบนํ้าเงินขนาดใหญ่ตั้งอยูท่ี่ประตูทั้ง
สองขา้ง ในขณะท่ีหอยเป๋าฮ้ือวางไวข้า้งปลาบาฮาบาจีน และตรงน้ี 
ปลาโคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลืองตวัยกัษ ์วางไวข้า้งปลาทูน่าครีบนํ้า
เงินขนาดใหญ่ 

ในท่ีสุดบรรดาปลามงักรอนัสวยงามท่ีมีมูลค่าต่อตวัมากกวา่ 10 ลา้น
หยวนกถู็กตั้งโชวพ์ร้อมดว้ยตูพ้ิพิธภณัฑป์ลาขนาดใหญ่วางไวท่ี้
ตาํแหน่งตรงก่ึงกลาง 

ตอนน้ีใบหนา้ของ ผูจ้ดัการหวางและบรรดาพอ่ครัวทุกคนยงัไม่หาย
ต่ืนตะลึง 

ใครกต็ามท่ีไดเ้ดินเขา้มาในร้านอาหารของพวกเขา จะตอ้งนึกวา่
พวกเขาอยูใ่นพิพิธภณัฑส์ตัวท์ะเลท่ีจดัแสดงอาหารทะเลท่ีดีท่ีสุดใน
โลกอยา่งแน่นอนและคิดวา่น่ีคือ “ปราสาทแห่งสตัวท์ะเล!” 



ตอนท่ี 70 ร้านอาหารช้ันหน่ึง VS ร้านอาหารศาลามงักร [2] 

“เอา้! มาชนแกว้และด่ืมกนัใหเ้ตม็ท่ีพร้อมกบัฉลองล่วงหนา้อยา่งมี
ความสุขกนัเถอะพวกเรา เพราะตั้งแต่วนัพรุ่งน้ีเป็นตน้ไปร้านอาหาร
ศาลามงักรของเราจะเร่ิมเปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการและจะเป็น
ตาํนานบทใหม่แห่งประวติัศาสตร์ในเมืองเจียงเฉิงแลว้ เพราะ
ร้านอาหารศาลามงักรของเราจะเป็นร้านอาหารอนัดบัหน่ึงในเมือง
เจียงเฉิงแห่งน้ี” 

“ในอนาคตผูค้นจะพดูถึงแต่ร้านอาหารของพวกเราอยา่งแน่นอนเม่ือ
พดูถึงร้านอาหารในเมืองเจียงเฉิงตอ้งพดูถึงร้านอาหารศาลามงักร
เท่านั้นสาํหรับร้านอาหารชั้นหน่ึงนั้นมนัจะกลายเป็นประวติัศาสตร์
ในอีกไม่ชา้ต่อจากน้ีไป!” 

“ถูกตอ้งเลยครับ ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย! ดว้ยความสามารถของผูอ้าํนวยการ 
เซ่ีย และการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีของพวกเรา เราไดท้าํใหใ้นช่วงสอง
สามวนัท่ีผา่นมาร้านอาหารชั้นหน่ึงไม่ใช่คู่แข่งของพวกเราอีกต่อไป
แลว้ พวกเขาจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ในอีกไม่ชา้
อยา่งท่ีคุณพดูจริง ๆ นั้นล่ะครับ!” 

ในช่วงตอนเยน็เจา้ของร้านอาหารศาลามงักรพาพนกังานทั้งหมด
ของเขาไปท่ีโรงแรมสุดหรูแห่งหน่ึงเพื่อจดังานเล้ียงฉลองเปิดร้าน
ใหม่ใหก้บัพวกเขา 



ร้านอาหารศาลามงักร จะเปิดใหบ้ริการในวนัพรุ่งน้ีไป ในวนัน้ีพวก
เขาจึงมีงานเล้ียงฉลองใหก้บัพนกังานในร้านทุก ๆ คน! 

พวกเขากาํลงัฉลองความสาํเร็จล่วงหนา้ท่ีกาํลงัจะมาถึงของร้านอาหาร
ศาลามงักรและช่ือเสียงของร้านอาหารศาลามงักรท่ีกาํลงัจะโด่งดงั
และแพร่กระจายไปทัว่ทั้งเมืองเจียงเฉิง! 

“นัน่มนัแน่นอนอยูแ่ลว้ดว้ยวตัถุดิบท่ีเราเตรียมเอาไวม้นัจะทาํใหค้น
ทั้งเมืองเจียงเฉิงนั้นตอ้งตกใจกนัอยา่งแน่นอนฉนัไม่เห็นวา่ร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงจะเป็นภยัคุกคามของร้านอาหารเราเลยแมแ้ต่นอ้ย!” ผูอ้าํนวยการ 
เซ่ีย แสดงออกอยา่งหยิง่ยโสและอวดดี 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงในตอนน้ีนั้นไม่ไดท้าํการประชาสมัพนัธ์อะไร
เลย น่าจะเป็นเพราะวา่พวกเขานั้นมนัหยิง่ผยองและเช่ือวา่ช่ือเสียง
เก่าแก่ของพวกเขาเพียงอยา่งเดียวกเ็พียงพอท่ีจะสามารถแข่งขนักบั
พวกเราไดน้ัน่มนัช่างไร้เดียงสาซะจริง ๆ !” 

ชายวยักลางคนร่างอวบท่ีดูเหมือนพอ่ครัวหวัเราะข้ึนมาเสียงดงั 

“ไอพ้วกร้านอาหารชั้นหน่ึงนั้นมนัตอ้งจ่ายค่าความเยอ่หยิง่ยโสดว้ย
การเลิกกิจการไปอยา่งส้ินหวงั อยา่งท่ีฉนัพดูไปฉนัจะทาํใหไ้อเ้ดก็
นัน่เสียใจท่ีบงัอาจคิดจะมาแข่งกบัฉนั!” 



เม่ือนึกถึงหวงัเสียนผูห้ยิง่ผยองคนนั้นผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กมี็ท่าทางท่ี
เดือดดาลข้ึนมาอยา่งเห็นไดช้ดั 

“มาเถอะ! มาด่ืมเพือ่ฉลองในการกา้วไปสู่ความสาํเร็จของร้านอาหาร
ศาลามงักรกนัเถอะ!” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ยนืข้ึนและกล่าวกบัฝงูชนท่ี
อยูร่อบตวัเขา 

“ไชโย!! ร้านอาหารศาลามงักรของเราจะมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่ทั้ง
เมืองเจียงเฉิงอยา่งแน่นอนในวนัพรุ่งน้ี!” 

“ฮ่าฮ่า ช่ือเสียงโด่งดงัและเป็นอนัดบัหน่ึงแห่งเมืองเจียงเฉิง!” 

…… 

เช่นเดียวกบัผูค้นในร้านอาหารศาลามงักรท่ีกาํลงัจดังานเล้ียงฉลอง
ล่วงหนา้แห่งความสาํเร็จ แต่ส่ิงท่ีพวกเขาไม่รู้กคื็อในอีกไม่ชา้จะมี
ความสบัสนวุน่วายเกิดข้ึนท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง! 

“ยนิดีตอ้นรับค่ะ!” 

กลุ่มคนหา้คนเดินเขา้ไปในร้านอาหารชั้นหน่ึงในตอนเยน็ 

“วา้ว!..พวกคุณเปล่ียนแปลงและตกแต่งทางเขา้ร้านใหม่อยา่งนั้น
เหรอ?” 



ลูกคา้ประจาํชายวยักลางคนสงัเกตเห็นวา่มีการจดัและตกแต่งทางเขา้
ร้านใหม่ ในทนัทีท่ีเขากา้วเขา้มาในร้านอาหาร เขามองไปรอบ ๆ 
อยา่งอยากรู้อยากเห็นในขณะท่ีถามพนกังานตอ้นรับสาวสวยท่ีเขา้
มาตอ้นรับพวกเขาอยูท่างดา้นขา้ง 

“ใช่แลว้ค่ะท่าน” พนกังานตอ้นสาวสวยยิม้รับและตอบพวกเขาอยา่ง
สุภาพ 

“มนักดู็ดีล่ะนะ แต่อยา่งไรกต็ามการตกแต่งและเปล่ียนแปลงร้านใหม่
มนักไ็ม่สาํคญัมากนกั มนัเป็นเพียงแค่การเปล่ียนแปลงภายนอกเท่านั้น”  

ชายวยักลางคนมองไปรอบ ๆ  และส่ายหวัเบา ๆ  “ฉนัวา่ส่ิงน้ีไม่สามารถ
จะช่วยอะไรไดม้ากนกัหรอกนะร้านอาหารศาลามงักร จะเปิดใหบ้ริการ
ในวนัพรุ่งน้ีพร้อมกบัส่วนลดถึง 50% สาํหรับอาหารทุกอยา่งและยิง่
ไปกวา่นั้นพวกเขายงัมีอาหารทะเลท่ีหลากหลายมากกวา่ร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงของพวกคุณ แลว้ฉนัไดย้นิมาวา่พวกคุณมีเจา้นายคนใหม่
เพิ่งข้ึนมาบริหารอีกตะหาก และหากไม่ไดรั้บการจดัการท่ีดีธุรกิจของ
พวกคุณจะถูกฉกลูกคา้ไปโดยร้านอาหารศาลามงักรอยา่งแน่นอน” 

“ท่านค่ะ ในวนัพรุ่งน้ีทางร้านของเรากจ็ะลดราคาลง 50% เช่นกนัค่ะ
และทุก ๆ รายการอาหารเลยดว้ยค่ะ” พนกังานตอ้นรับสาวสวยตอบ
พร้อมรอยยิม้อยา่งสุภาพ 



“แค่ส่วนลดมนัยงัไม่พอหรอกนะ รู้ไหมวา่ร้านอาหารศาลามงักร นั้น
มีอาหารทะเลใหเ้ลือกอยา่งมากมาย จากท่ีพวกเขาประชาสมัพนัธ์
ออกมานั้นร้านอาหารศาลามงักร จะมีซาซิมิ ปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน 
ปลิงทะเลอนัลํ้าค่าและปลาทะเลนํ้าลึกประเภทอ่ืน ๆ อีกมากมายให้
ไดล้ิ้มลอง ฉนัไดย้นิมาวา่จะมีใหเ้ลือกอยา่งไม่จาํกดัรวมถึงกุง้มงักร
ออสเตรเลียและปูอลาสกา้ดว้ย ”  

ชายวยักลางคนส่ายหวัขณะท่ีเขาพดู เขามองไปยงักลุ่มคนท่ีมากบั
เขาและพดูต่อ “พรุ่งน้ีพวกเราลองไปชิมอาหารของร้านอาหารศาลา
มงักรกนัเถอะวา่จะมีของดีอยา่งท่ีพวกเขาประชาสมัพนัธ์เอาไว้
หรือไม่ “ 

“ฉนัเองกเ็คยไดย้นิเก่ียวกบัร้านอาหารศาลามงักรดว้ยจากการท่ีพวก
เขาประชาสมัพนัธ์ออกมา พวกเขาดูเหมือนวา่จะมีดีกวา่ร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงและมีอาหารทะเลคุณภาพเยีย่มอยา่งมากมาย” ชายวยักลางคน
อีกคนท่ีอยูข่า้ง ๆ พดูแสดงความคิดเห็นข้ึนมา 

เม่ือพนกังานตอ้นรับสาวไดย้นิคาํพดูของชายวยักลางคนเธอกย็ิม้ให้
พวกเขาบาง ๆ และกล่าววา่ 

“ท่านค่ะร้านอาหารศาลามงักรยงัคงห่างไกลจากร้านอาหารของพวก
เราเป็นอยา่งมาก เรามีเจา้นายคนใหม่ท่ียอดเยีย่มเป็นอยา่งมากและน่ี



เป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยา่งยอดเยีย่มท่ีสุดของร้านเราเลยค่ะ
ขอเชิญพวกท่านกรุณาเขา้ไปดูขา้งในก่อนนะคะ” 

“เอาล่ะงั้นกเ็ขา้ไปดูกนัเถอะ” ชายวยักลางคนผูท่ี้นาํเขา้มาในตอนแรก
พยกัหนา้ แต่เขากย็งัยิม้และส่ายหวัหลงัจากนั้นไม่นาน “แต่ฉนักย็งั
รู้สึกวา่เม่ือเทียบกบัร้านอาหารศาลามงักรพวกคุณยงัดอ้ยกวา่นิดหน่อย
นะและ!!…” 

อยา่งไรกต็ามก่อนท่ีเขาจะพดูจบประโยคเขากเ็ห็นตูโ้ชวท่ี์ใกลก้บัเขา
มากท่ีสุด 

มีปลาโคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลืองตวัยกัษ ์10 ตวัท่ีมีนํ้าหนกัประมาณ
สามถึงส่ีปอนดต่์อตวับนแท่นวางของตูโ้ชว ์เม่ือมองไปท่ีสีและความ
มนัวาวบนตวัของพวกมนักเ็ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่พวกมนัคือปลา
โคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลืองตวัยกัษ ์

ชายวยักลางคนถึงกบัผงะออกมาและพดูแสดงความคิดเห็นดว้ยความ
ตกใจวา่ “ปลาโคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลืองตวัยกัษ!์ มีทั้งหมด 10 ตวัฉนั
ไม่เคยคิดมาก่อนเลยวา่พวกคุณจะสามารถหาปลาโคก้เกอร์ธรรมชาติ
สีเหลืองตวัยกัษท์ั้ง 10 ตวัมาจดัวางได!้” 

“ท่านคะ หากท่านยงัไม่สามารถตดัสินใจวา่จะเลือกอาหารประเภท
ใดท่านสามารถท่ีจะดูอาหารทะเลท่ีตูโ้ชวใ์นแท่นอ่ืน ๆ อีกไดน้ะค่ะ 



เรามีทั้งหมด 4 แท่นแสดงคะ เราใหคุ้ณสามารถเลือกไดทุ้กเมนูค่ะ 
และหลงัจากนั้นเราจะปรุงใหคุ้ณทนัทีเลยค่ะ!” พนกังานเสิร์ฟสาว
สวยท่ียนืดา้นขา้งตูโ้ชวก์ล่าวกบัพวกเขา 

“ปลาโคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลืองตวัยกัษ ์10 ตวัน้ีลํ้าค่าจริง ๆ ใครจะ
ไปคิดวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึงจะไดม้าถึงสิบตวัหาก!!…” 

คราวน้ีเขากพ็ดูไม่จบประโยคอีกคร้ัง นั้นเป็นเพราะไม่ไกลจากเขา
มากนกัเขาเห็นปลาทูน่าครีบนํ้าเงินขนาดใหญ่มาก ๆ อยูบ่นแท่น
โชวอี์กแท่นไม่ไกลกนัมากนกั 

“นัน่มนัปลาทูน่าครีบนํ้าเงินทั้งตวั ความยาวกวา่ 3 เมตร!” ชายวยั
กลางคนดวงตาเบิกกวา้งและจอ้งมองในขณะท่ีเขาพดูข้ึนมา  

“โอว้!พระเจา้! ช่างเป็นการเคล่ือนไหวท่ีทรงพลงัอะไรเช่นน้ี แค่ท่ี
ร้านอาหารชั้นหน่ึงของพวกคุณมีเพียงแค่ปลาทูน่าครีบนํ้าเงินตวัน้ี
เพียงตวัเดียวกช็นะร้านอาหารศาลามงักรทั้งร้านไปจนไกลแลว้ พวก
เขานั้นมีแค่ ซาซิมิปลาทูน่าครีบนํ้าเงินแต่พวกคุณมีมนัทั้งตวัและ
ขนาดยงัใหญ่ยกัษม์าก ๆ !” 

พนกังานตอ้นรับสาวท่ีอยูข่า้ง ๆ ไดเ้พยีงแต่ยิม้และไม่ไดแ้สดงความ
คิดเห็นอะไร 



“ผูเ้ฒ่าหลิวลองดูน่ีสิโอพ้ระเจา้! ปลาบาฮาบาจีน! เป็นปลาบาฮาบาจีน
หายากทั้งตวัเลย!” 

“น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีฉนัไดเ้ห็นปลาบาฮาบาของจีนพนัธ์ุหายากแบบน้ี 
ปลาตวัน้ีมีมูลค่าหลายลา้นเลยทีเดียว เฉพาะแค่เจลาตินจากปลาบาฮา
บาจีนธรรมดาท่ีมีขายกนัในตลาดชั้นสูง กมี็ค่าหลายแสนแลว้ แต่น่ี
เป็นปลาบาฮาบาของจีนพนัธ์ุหายากทั้งตวั และขนาดของตวัยงัใหญ่
มากขนาดน้ีอีก!” 

“เฮ ้อยา่มองแค่ปลาบาฮาบาจีนซิ! ลองดูท่ีแท่นพวกนั้นสิ! โอโ้ฮ!้ ฉนั
ไม่เคยเห็นหอยเป๋าฮ้ือท่ีมีขนาดใหญ่ขนาดน้ีมาก่อนเลยมนัเหมือนกบั
ความฝันเลยทีเดียว!” 

“หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว! และมนัยงัมีอยู ่2 ตวัอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีหอย
เป๋าฮ้ือ 2 หวั 10 ตวัอีก ตั้งแต่เม่ือไหร่กนัท่ีหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวและ
สองหวัเป็นของธรรมดาหาง่ายขนาดน้ี แต่ละตวัคงมีมูลค่ามากกวา่
ลา้นหยวนอยา่งแน่นอน!” 

“น่ีมนับา้ไปแลว้! หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว 2 ตวัและหอยเป๋าฮ้ือ 2 หวั 10 
ตวัรวมมูลค่าเกือบ 10 ลา้นหยวนนอกจากน้ียงัมีปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน
ตวัใหญ่ยกัษท์ั้งตวัอีก ปลาบาฮาบาจีนและปลาโคก้เกอร์ธรรมชาติสี
เหลืองตวัยกัษท์ั้งหมดรวมกนัแลว้มีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นหยวน
อยา่งแน่นอน!” 



“ร้านอาหารชั้นหน่ึงน่ีจะสุดยอดเกินไปแลว้ ท่ีน่ีเหมือนดินแดนแห่ง
ความฝันของนกัชิมอาหารทะเลเลย!” 

“อา้ว! สวสัดีครับคุณหลิวยนิดีตอ้นรับครับ!” ในขณะนั้นผูจ้ดัการ 
หวาง เห็นกลุ่มของพวกเขา และเขารีบออกมาตอ้นรับในทนัที เขา
ยิม้กล่าวทกัทายอยา่งมีมารยาท 

“ผูจ้ดัการหวาง ปลาทูน่าครีบนํ้าเงินปลาบาฮาบาจีนและหอยเป๋าฮ้ือท่ี
วางโชวบ์นแท่นนั้น มีไวส้าํหรับขายหรือเปล่า” ชายวยักลางคนท่ีกาํลงั
ตกตะลึงถามผูจ้ดัการหวางในทนัทีท่ีเขาเดินเขา้มา 

“แน่นอนครับถา้คุณหลิวอยากทานอยา่ลงัเลท่ีจะเลือก คุณสามารถ
บอกพนกังานไดท้นัที แลว้เชฟของเราจะปรุงอาหารใหคุ้ณตามท่ีสัง่
เลยละครับวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นอาหารระดบัพรีเมียมท่ีดีท่ีสุดในโลก
อยา่งแน่นอนเลยครับ” ผูจ้ดัการหวางยิม้และตอบกลบัไป  

“ยิง่ไปกวา่นั้นเราจะมีการลดราคาคร้ังใหญ่ในวนัพรุ่งน้ีทุกอยา่งจะ
ขายในราคา 50% ของราคาเดิมซ่ึงจะรวมถึงทุกส่ิงท่ีคุณไดเ้ห็นใน
ท่ีน่ีดว้ยครับ” 

“กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อถา้ท่านใดอยากทานหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวท่านก็
เพียงใชเ้งินในราคาคร่ึงเดียวคือ 1.2 ลา้นหยวนและสามารถประหยดั
ค่าใชจ่้ายไดถึ้งคร่ึงหน่ึง!” 



ชายวยักลางคนทั้งหา้ตกตะลึง  

“ห๊ะ!อะไรนะ! หอยเป๋าฮ้ือยงัคงมีราคา 1.2 ลา้นหยวน หลงัจากลด
ราคาลง 50% แลว้?” 

“อึก! “ 

ในขณะท่ีชายวยักลางคนมองไปท่ีอาหารทะเลคุณภาพเยีย่มรอบ ๆ 
ตวัเขา เขากอ็ดไม่ไดท่ี้จะกลืนนํ้าลายลงคอ “ผูจ้ดัการหวางพวกคุณ
กาํลงัแข่งขนักบัร้านอาหารศาลามงักรจริง ๆ อยา่งงั้นเหรอ!” 

“แข่งขนั?” ผูจ้ดัการหวางยิม้และพดูดว้ยนํ้าเสียงราบเรียบธรรมดา 

“คุณหลิวครับคุณคิดอยา่งไรกบัร้านอาหารชั้นหน่ึงของเราเม่ือเทียบ
กบัร้านอาหารศาลามงักรละครับ” 

“ผูจ้ดัการหวาง เจา้นายคนใหม่ของคุณยอดเยีย่มมากท่ีสามารถหา
วตัถุดิบคุณภาพเยีย่มระดบัโลกเหล่าน้ีมาได”้ 

ชายวยักลางคนยิม้และพดูต่อวา่ “น่ีไม่ใช่การแข่งขนักบัร้านอาหาร
ศาลามงักรอีกแลว้พวกคุณแค่จบัพวกเขากดลงพ้ืนแลว้เอาหนา้พวก
เขาถูไถไปกบัพื้นและถูถู! ใหห้นา้ยบัยน่กค็งไม่ไดก้ล่าวเกินไป
เท่าไหร่นกั!” 

ถูถู! 



ตอนท่ี 71 ร้านอาหารช้ันหน่ึง VS ร้านอาหารศาลามงักร [3] 

นอกเหนือจากคุณหลิวและกลุ่มของพวกเขาในคืนน้ีแลว้นั้น ยงัมีอีก
หลายร้อยคนท่ีเขา้มาทานอาหารเยน็ท่ีน่ีและไดเ้ห็นเหล่าวตัถุดิบ
อาหารทะเลสุดหรูหราพวกนั้น 

ลูกคา้ทุกคนท่ีเดินเขา้มาต่างตกตะลึงกบัอาหารทะเลท่ีดีท่ีสุดในโลก 

ยิง่ไปกวา่นั้นอาหารทะเลเหล่าน้ีสามารถพบไดใ้นข่าวหรือภาพใน
อินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

ในตอนแรกพวกเขาคิดวา่การนาํเสนออาหารทะเลของร้านอาหาร
ศาลามงักร นั้นน่าประทบัใจอยูแ่ลว้ แต่ตอนน้ีในความคิดพวกเขา
มนัเทียบกบัอาหารทะเลของร้านอาหารชั้นหน่ึงไม่ไดเ้ลย! 

ในคืนนั้นหวงัเสียนสัง่ใหส่้งกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมดของ
ร้านอาหารชั้นหน่ึงไปยงัลูกคา้ในรายช่ือท่ีมีทางโทรศพัท ์

ไม่มีการส่งขอ้ความอ่ืนใดมากมาย ยกเวน้ภาพของอาหารทะเลระดบั
สุดยอดและขอ้ความ “ลด 50%ทั้งร้าน” 

แต่ภาพเหล่านั้นถูกแชร์บนฟีดโซเชียลมีเดียท่ามกลางผูค้นในเมือง
เจียงเฉิงในคืนนั้นพร้อมกบัคอมเมน้ตแ์สดงความคิดเห็นมากมาย 



“บา้! คุณรู้หรือไม่วา่อาหารทะเลท่ีดีท่ีสุดในโลกคืออะไรกุง้มงักร
ออสเตรเลีย ปูอลาสกา้ เส็งเคร็งพวกน้ีงั้นรึ ใหฉ้นับอกคุณวา่อาหาร
ทะเลท่ีดีท่ีสุดในโลกนั้นคืออะไรดูภาพดา้นล่างน้ีซะ” 

ดา้นล่างคาํบรรยายเป็นภาพบางส่วนของหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว ปลา 
ทูน่าครีบนํ้าเงินขนาดใหญ่ยกัษ ์ปลาบาฮาบาจีนหายากตวัใหญ่ 

“โอว้พระเจา้! น่ีคืออาหารทะเลท่ียอดเยีย่มท่ีสุดท่ีฉนัเคยเห็นมา
ร้านอาหารชั้นหน่ึงกาํลงัจะทาํใหฉ้นัตายถา้ไม่ไดกิ้นพวกมนั หอย
เป๋าฮ้ือหวัเดียวปลาทูน่าครีบนํ้าเงินขนาดใหญ่ยกัษป์ลาบาฮาบาจีน
หายากตวัใหญ่ตอนน้ีลด 50%ทั้งหมดเลย” 

รูปภาพและขอ้มูลถูกแชร์บนฟีด WeChat ซ่ึงทาํใหเ้กิดเร่ืองราว
มากมายบนโลกออนไลน์ข้ึนในเวลาต่อมา 

“ฉนัจะแต่งงานกบัผูช้ายคนใดกต็ามท่ีพาฉนัไปเล้ียงอาหารท่ีร้าน 
อาหารชั้นหน่ึง!” 

“คอมเมน้ตบ์น พี่ชายของฉนัชวนฉนัไปงานเล้ียงท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง
ฉนัจะพาคุณไปและคุณตอ้งทาํตามสญัญาแต่งงานกบัฉนั!” 

“การไปกินขา้วนอกบา้นท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงราคาเท่าไหร่นายควร
ดูราคาก่อน นายควรขายบา้นไปดว้ยนะเมน้ตบ์น!” 



“พวกคนจนทั้งหลายตอนน้ี ฉนักาํลงันัง่อยูใ่นหอ้งส่วนตวัของร้าน 
อาหารชั้นหน่ึงในขณะท่ีทานหอยเป๋าฮ้ือ,ซาซิมิปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน
และปลาบาฮาบาของจีน อยา่อิจฉาความรวยของฉนั เฮอ้..! อร่อย
มากจริง ๆ !” 

ภายในช่วงเวลาสั้น ๆ ร้านอาหารชั้นหน่ึงท่ีมีวตัถุดิบระดบัพระเจา้
ถูกแชร์ไวท้ัว่ฟีด WeChat หลายคนเตรียมพร้อมท่ีจะตรวจสอบวา่
จริงหรือไม่ 

เชา้วนัรุ่งข้ึน 

ถนนโบราณทั้งหมดเตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง
เน่ืองจากร้านอาหารศาลามงักรจะเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ตอนเชา้ตรู่ 

สิงโตและมงักรเชิดของคณะช่ือดงักาํลงัแสดงอยา่งยิง่ใหญ่ท่ีถนน
ดา้นนอกร้านอาหารศาลามงักร 

ท่ีทางเขา้ของร้านอาหารศาลามงักรมีนางแบบหนา้ตางดงามกวา่ 10 
คนท่ียนืยิม้แยม้ตลอดทาง 

ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย นอ้งชายของเขาและผูจ้ดัการร้านอาหารศาลามงักร
ยนือยูห่นา้ร้านอาหารพร้อมดว้ยรอยยิม้เตม็ใบหนา้ พวกเขามีความสุข
มากท่ีไดเ้ห็นฝงูชนมารวมตวักนัท่ีประตูทางเขา้ร้านของพวกเขาอยา่ง
มากมาย 



“ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ตอนน้ีแค่ 9 โมงเชา้แลว้ท่ีทางเขา้ร้านเรากมี็คน
เยอะจริง ๆ คงจะมีคนมาเพิ่มเม่ือเราเปิดอยา่งเป็นทางการเวลา 9.30 
น. ผมพนนัไดเ้ลยวา่พวกเขาจะเร่ิมเขา้มาสัง่อาหารกนัทนัทีหลงัจาก
ร้านเปิดในตอน 9.30 น.!” 

“ฮ่าฮ่า แน่นอนวนัน้ีเรามีโปรโมชัน่ลด 50% คงจะน่าเสียดายถา้พวก
เขาไม่ไดกิ้นอาหารทะเลชั้นยอดในราคาท่ีลดลงคร่ึงหน่ึง” 
ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กล่าวพร้อมกบัหวัเราะออกมาดงั ๆ  

“พี่ชายร้านอาหารชั้นหน่ึงยงัไม่เปิดเลยมนัน่าสนใจจริง ๆ” เดก็หนุ่ม
ขา้ง ๆ ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย พดูพร้อมกบัยิม้เยาะ 

“ร้านอาหารนั้นสมควรจะปิดไปตลอดกาล!” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กล่าว
อยา่งมัน่ใจ 

“ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย คุณหลิน ชิงอิง มาท่ีน่ีแลว้คนอ่ืน ๆ น่าจะตามมา
ในภายหลงั!” ในเวลาน้ีผูจ้ดัการของร้านอาหารศาลามงักรเห็นสาว
สวยสวมแวน่กนัแดดอนัใหญ่ มีผูช่้วยติดตามมาขา้ง ๆ เธอดว้ย 

“โอ!้ เป็นเวลาท่ีเหมาะมากช่วยขอใหเ้ธอร้องเพลงในตอนพิธีเปิด
ร้านอาหารศาลามงักรทีนะ!” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กล่าวอยา่งยิม้แยม้
แจ่มใส 

“รับทราบครับ” ผูจ้ดัการพยกัหนา้และเดินออกไปทนัที 



“พี่เราควรจา้งดาราชั้นนาํมาเปิดงานมากกวา่ทาํไมเราถึงใหค้นท่ีเป็น
แค่ดาราชั้นรองมาล่ะ” เดก็หนุ่มถามผูอ้าํนวยการ เซ่ีย 

“หลิน ชิงอิง อาจจะเป็นแค่ดาราชั้นรอง แต่เธอเป็นกรณีพิเศษเธอเป็น
ดาราท่ีช่ืนชอบการชิมอาหารและบทวจิารณ์ของเธอกต็รงประเดน็
และโด่งดงัมาก ดงันั้นเธอจึงมีฐานแฟน ๆ จาํนวนมากท่ีเป็นนกัชิม 
ท่ีฉนัจา้งเธอมาเพราะเธอเหมาะสมในงานน้ีมากกวา่ดาราชั้นนาํคน
อ่ืน ๆ !” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย อธิบายใหน้อ้งชายเขาเขา้ใจ 

“พี่ชายยอดเยีย่มมากมีความสามารถในการมองการณ์ไกลจริง ๆ” 
เดก็หนุ่มยิม้และตอบ 

“เส่ียวเฟิงนายยงัเดก็และมีส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้อีกมาก!” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย 
ยิม้ใหน้อ้งชายของเขา 

“ครับพี่” 

เวทีท่ีเรียบง่ายตั้งอยูท่ี่ทางเขา้ของร้านอาหารศาลามงักร 

“สวสัดีคุณหลินชิงอิง!” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ทกัทาย หลิน ชิงอิง ดว้ย
ใบหนา้ท่ีเตม็ไปดว้ยรอยยิม้เม่ือเห็นเธอเดินเขา้มา 

“สวสัดีผูอ้าํนวยการ เซ่ีย!” หลิน ชิงอิงยิม้และพยกัหนา้รับดว้ยความ
เยอ่หยิง่เลก็นอ้ย 



ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ไม่สนใจมากนกั เขารู้วา่ หลิน ชิงอิง ค่อนขา้งมี
ความหยิง่ เธอไดรั้บความนิยมจากการเป็นนกัชิมอาหารและจาก
สองบทเพลงดงัท่ีเธอร้อง แลว้เธอกไ็ม่ใช่คนท่ีขาดแคลนเงินทอง 
และตอนน้ีเขาเป็นคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจากเธอ 

“คุณ หลิน ชิงอิง เราจะขอใหคุ้ณร้องเพลงใหพ้วกเราและแนะนาํ
ร้านอาหาร ศาลามงักรของเรา ในตอนเปิดพิธีมีปัญหาอะไรหรือ
เปล่าครับ?” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ถามดว้ยรอยยิม้ 

“ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ตั้งแต่ฉนัสญัญาวา่จะรับงาน
น้ีฉนัจะทาํใหดี้ท่ีสุดอยา่งแน่นอน!” หลินชิงอิง จดัผมของเธอเบา ๆ 
และพยกัหนา้รับ 

เธอสูง 1.7 เมตรมีรูปร่างท่ีสมบูรณ์แบบ ริมฝีปากของเธออาจจะบาง
ไปเลก็นอ้ย แต่กมี็เสน่ห์ในแบบของตวัเธอเอง 

“ยนิดีตอ้นรับทุกท่านสู่ร้านอาหารศาลามงักรวนัน้ีเป็นวนัเปิดร้าน 
อาหารศาลามงักรของเรา เรากาํลงัประกาศการมาถึงของเราในเมือง
เจียงเฉิงอยา่งเป็นทางการดว้ยอาหารทะเลชั้นยอดและอาหารท่ีอร่อย
ท่ีสุด และในพิธีเปิดคร้ังน้ีเราไดเ้ชิญนกัชิมท่ีมีช่ือเสียงมาดว้ยนั้นก็
คือคุณหลินชิงอิง! ต่อไปเชิญคุณหลินชิงอิงมาพดูแนะนาํร้านอาหาร
ศาลามงักรท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน! “ 



พิธีกรยนืถือไมโครโฟนอยูบ่นเวทีขณะท่ีเขาพดูแนะนาํตวั หลินชิง
อิง เธอเดินข้ึนไปบนเวทีพร้อมรับไมโครโฟน ดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ 
ทาํใหเ้ธอดูงดงามและน่าดึงดูดใจเป็นอยา่งมาก 

“สวสัดีค่ะทุกคน ฉนัหลินชิงอิง ค่ะ ฉนัรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งมากท่ี
ไดรั้บเชิญมาท่ีน่ีเพื่อทาํพิธีเปิดร้านอาหารศาลามงักร … “ 

“หลินชิงอิง! เธอสวยมาก ๆ เลย” 

“หลินชิงอิง ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมพิธีเปิดร้านอาหารแห่งน้ีดว้ยงั้น
เหรอ ร้านอาหารศาลามงักรน่ียอดเยีย่มมาก ๆ” 

“การประชาสมัพนัธ์ของร้านอาหารศาลามงักรในช่วงสองสามวนัท่ี
ผา่นมานั้นเยอะมากฉนัยงัไดย้นิมาวา่ท่ีน่ีเป็นร้านอาหารทะเลชั้นสูง
ท่ีมีส่วนผสมวตัถุดิบของอาหารทะเลชั้นยอดมากมายเลยอีกดว้ย” 

การปรากฏตวัของ หลินชิงอิง บนเวทีนั้นดึงดูดผูค้นทั้งหมดบนถนน
ใหเ้ขา้มาในทนัที 

ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย มีรอยยิม้ท่ีริมฝีปากของเขา เม่ือเขาเห็นกลุ่มของ
ผูค้นเขา้มารายลอ้มจนเกือบจะเตม็หนา้ร้านอาหาร ศาลามงักร 
ทั้งหมดของเขา 

“คราวน้ีฉนัอยากใหค้นทั้งเมืองเจียงเฉิงหรือแมแ้ต่ทั้งประเทศนั้น
ตอ้งตกตะลึงกบัการเปิดร้านอาหารของฉนั!” 



ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กาํหมดัแน่นขณะท่ีเขานั้นมีท่าทางท่ีมัน่ใจเป็น
อยา่งมาก เขามองไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงซ่ึงยงัไม่เปิดริมฝีปากของ
ยกยิม้ข้ึนเลก็นอ้ย! 

ในเวลาน้ีกลุ่มคนรักการชิมอาหารจาํนวนมากเร่งรีบเดินทางมา
ในทนัทีเม่ือพวกเขาทราบข่าว 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงเปิดเวลา 9.30 น. ตอนน้ียงัไม่ไดเ้วลาเปิด งั้นเรา
เขา้ไปดูท่ีร้านอาหารศาลามงักรกนัก่อนดีไหม?” 

“ร้านอาหารศาลามงักรอาจมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี แต่เร่ืองระดบั
คุณภาพของอาหารและวตัถุดิบดูเหมือนวา่พวกเขาจะแพร้้านอาหาร
ชั้นหน่ึงเป็นอยา่งมาก แต่เรากค็วรตรวจสอบดูก่อนเน่ืองจากเราไม่มี
อะไรจะทาํ และฉนัคิดวา่มีดาราดงัอยูท่ี่นัน่ดว้ย!” 

นกัชิมบางคนท่ีตั้งใจมาร้านอาหารชั้นหน่ึง เดินเขา้ไปร่วมมุงดูดารา
ท่ีร้านอาหารศาลามงักรก่อนเพื่อขั้นเวลา เม่ือพวกเขาเห็นวา่ร้าน 
อาหารชั้นหน่ึงยงัไม่ไดเ้วลาเปิดทาํการ 

 



ตอนท่ี 72 ร้านอาหารช้ันหน่ึง VS ร้านอาหารศาลามงักร [4] 

09.20 น. อีก 10 นาทีจะถึงการเปิดอยา่งเป็นทางการของ ร้านอาหาร
ศาลามงักร 

ในขณะน้ีผูอ้าํนวยการ เซ่ีย และ หลินชิงอิง กาํลงัยนือยูบ่นเวทีกบั
ผูจ้ดัการร้านอาหาร,หวัหนา้พอ่ครัวและนอ้งชายของผูอ้าํนวยการ 
เซ่ีย ทุกคนมีรอยยิม้ท่ีสดใส! 

“ตอนน้ีเราจะมีพิธีตดัริบบ้ินเพื่อทาํการเปิดร้านอาหารศาลามงักร 
ขอใหพ้วกเรามีอนาคตท่ีสดใสมัน่คงและเจริญรุ่งเรืองอยูเ่คียงคู่เป็น
ร้านอาหารอนัดบัหน่ึงของเมืองเจียงเฉิงตลอดไป!” 

พิธีตดัริบบ้ินเสร็จส้ิน! 

ใบหนา้ของผูอ้าํนวยการ เซ่ีย เตม็ไปดว้ยรอยยิม้ขณะท่ีเขาหยบิ
ไมโครโฟนข้ึนมาและมองไปท่ีกลุ่มผูค้นท่ีหนาแน่นอยูต่รงหนา้เขา 

ในขณะน้ีบนถนนแออดัไปดว้ยผูค้น มีผูค้นอยา่งนอ้ย 700-800 คน
มารวมตวักนัท่ีน่ีและทาํใหเ้ขาพึงพอใจเป็นอยา่งมาก 

“อนัดบัแรกผมอยากจะขอตอ้นรับทุกท่านท่ีมาท่ีน่ีเพื่อเป็นสกัขีพยาน
ในการเปิดร้านอาหารศาลามงักรดงัท่ี คุณหลิน ชิงอิง ดาราสาวท่ีงดงาม
ของเราไดแ้นะนาํไปแลว้ ร้านอาหารศาลามงักร ของเรามีประวติัอนั



ยาวนานและมีอาหารทะเลคุณภาพเยีย่มหลากหลายชนิดในปัจจุบนั
น้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของ ร้านอาหารศาลามงักรในเมืองเจียงเฉิงและน่ี
จะเป็นการบ่งบอกวา่ร้านศาลามงักรจะกลายเป็นร้านอาหารทะเลท่ีดี
ท่ีสุดหรูหราท่ีสุดและอร่อยท่ีสุดในเมืองเจียงเฉิง!” 

“ร้านอาหารศาลามงักรของเราพร้อมท่ีจะพิสูจน์ความแขง็แกร่งของ
เราเสมอ ในอีก 5 นาทีเราจะเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการทุกคน
สามารถเขา้มาล้ิมลองอาหารของเราไดผ้มเช่ือวา่อาหารทะเลคุณภาพ
เยีย่มในหอ้งอาหารศาลามงักรของเราจะอยูไ่กลและเหนือกวา่ร้าน 
อาหารชั้นหน่ึงในบริเวณใกลเ้คียงกนัน้ีในชนิดท่ีพวกเขาเทียบเราไม่
ติด เรามี ซาซิมิเน้ือปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน มีหอยเป๋าฮ้ือ 2 หวั มีคาเวยีร์
คุณภาพเยีย่ม มีกุง้มงักรออสเตรเลียและปูอลาสกา้ดว้ยเช่นกนั เรามี
อาหารทะเลคุณภาพเยีย่มท่ีคุณไม่สามารถจินตนาการไดเ้ยอะแยะ
มากมาย!” 

ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย พดูอยา่งมัน่ใจเขามีความภาคภูมิใจเป็นอยา่งมาก 
หลงัจากนั้นประตูของร้านอาหารศาลามงักรกเ็ปิดออกขณะท่ีเขา
โบกมือเป็นสญัญาณใหก้บัพนกังานของร้าน  

ปลาตวัใหญ่ถูกวางไวท่ี้หนา้ประตูทางเขา้หลกัในทนัที 

“น่ีถือเป็นการขอบคุณเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีจะทาํใหทุ้กคนระลึกถึงการ
เปิดร้านอาหารของเรา น่ีคือปลาเก๋าขนาดใหญ่! มีนํ้าหนกัมากกวา่ 



300 ปอนดแ์ละราคาในตลาดของมนัมากกวา่ 100 หยวนต่อปอนด์
ตราบใดท่ีพวกคุณทานอาหารในร้านของเราวนัน้ีในราคาท่ีกาํหนด
เราจะใหบ้ริการปลาเก๋ากบัพวกคุณฟรีหน่ึงเมนู” 

“วา้ว ปลาตวัใหญ่อะไรอยา่งน้ี! ‘ 

“ปลาเก๋า! ราคาปลาเก๋าไม่ใช่ถูก ๆ เลยมนัประมาณ 100 หยวนต่อ
ปอนด!์” 

“ปลาเก๋าตวัน้ีใหญ่มาก! น่ีไม่ไดห้มายความวา่ตวัเดียวมีมูลค่า 30,000 
ถึง 40,000 หยวนเลยเหรอร้านอาหารศาลามงักรใจดีจริง ๆ ท่ีแจกฟรี!” 

“รวยมาก! ร้านอาหารศาลามงักรแห่งน้ีรํ่ ารวยมาก หากนบัรวมค่า
ประชาสมัพนัธ์ในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมาใคร ๆ กส็ามารถบอกถึงความ
แขง็แกร่งของพวกเขาไดอ้ยา่งง่ายดายและดว้ยความสามารถในการ
เชิญ หลิน ชิงอิง มานอกจากน้ียงัมีอาหารทะเลคุณภาพเยีย่มอีกมากมาย
ท่ีน่ี!” 

บางคนมองไปท่ีปลาเก๋าตวัใหญ่ดว้ยความตกตะลึง ตอ้งฟุ่ มเฟือย
ขนาดไหนถึงกลา้แจกมากขนาดน้ีสุดยอด มาก ๆ ! 

ริมฝีปากของผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ยิม้ข้ึนมาและเขาพอใจกบัปฏิกิริยา
ของกลุ่มฝงูชนมาก เขายิม้ใหก้บัผูค้นดา้นล่างเวทีท่ีกาํลงัยุง่อยูก่บั
การถ่ายรูปดว้ยโทรศพัทมื์อถือของพวกเขา 



อยา่งไรกต็ามมีกลุ่มคนจาํนวนหน่ึงท่ีไม่ไดต้กใจและแปลกใจอะไร 
ตรงกนัขา้มพวกเขาแสดงความคิดเห็นข้ึนมากนัเบา ๆ วา่ “มนัเป็นแค่
เพียงปลาเก๋าเท่านั้น! น่ีมนัยงัห่างไกลจากร้านอาหารชั้นหน่ึงมาก!” 

“ใช่! น่ีคือทั้งหมดท่ีพวกเขามีและอวดอา้งอยา่งงั้นรึ? ทาํไมฉนัรู้สึก
วา่พวกเขายงัตามหลงัร้านอาหารชั้นหน่ึงอีกไกลหลายไมล ์แลว้พวก
เขากลา้ท่ีจะอา้งวา่อยูเ่หนือกวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึงหลายชั้น ช่างไม่รู้
อะไรเลยจริง ๆ !” 

คนกลุ่มน้ีงงงวยขณะมองไปท่ีผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ท่ีกาํลงัแสดงท่าทาง
ภาคภูมิใจอยูบ่นเวที 

“คุณผูบ้ริหาร ทุกอยา่งจะลด 50% จากราคาเดิมอยา่งท่ีบอกไวห้รือ
เปล่า” ทนัใดนั้นเสียงของชายวยักลางคนกด็งัข้ึน กลุ่มของผูค้นก็
มองไปท่ีผูอ้าํนวยการ เซ่ีย และรอคาํตอบจากเขาดว้ยเช่นกนั 

“ทุกอยา่งในร้านอาหารของเราจะลดราคาอยา่งท่ีเคยบอกไวคื้อ 50% 
ของราคาเดิมซ่ึงทั้งหมดนั้นรวมค่าเคร่ืองด่ืมแลว้” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย 
ยิม้เลก็นอ้ยแต่เขารีบพดูต่อไปอยา่งรวดเร็ววา่ “แต่ของบางอยา่งอาจ
ไม่ไดล้ด 50% ตวัอยา่งเช่นหอยเป๋าฮ้ือ 2 หวัเราใชค้วามพยายามอยา่ง
มากในการนาํพวกมนัเขา้มาจากออสเตรเลียดงันั้นส่ิงเหล่าน้ีจะถูก
ขายท่ี ราคาเตม็ของมนัท่ีราคา 450,000 หยวนนอกจากนั้นซาซิมิปลา



ทูน่าครีบนํ้าเงินและคาเวยีร์กจ็ะไม่ลดราคา 50% ดว้ยเช่นเดียวกนั 
ผมเช่ือวา่ทุกคนคงเขา้ใจและรู้ราคาของส่ิงเหล่าน้ีดี” 

“แต่อยา่งไรกต็าม!” ใบหนา้ของผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ยงัคงเตม็ไปดว้ย
ความมัน่ใจอยา่งมาก “กุง้มงักรออสเตรเลียและปูอลาสกา้ของเราจะ
ลดราคาอยูท่ี่ 50% ลองคิดดูซิวา่จะสามารถหาอาหารดี ๆ ท่ีมีราคาแค่ 
1,000 หยวนแต่ปกติแลว้ราคา 2,000 ถึง 3,000 หยวนไดจ้ากท่ีไหนอีก!” 

“ร้านอาหารศาลามงักรของเรานั้นจริงใจต่อลูกคา้จริง ๆ ปกติราคาของ
อาหารจะอยูท่ี่ 10,000 หยวน แต่หลงัจากลดราคาแลว้ทุกคนสามารถ
ทานไดท่ี้ราคาเพียง 5,000 หยวนเท่านั้น น่ีถือเป็นโอกาสท่ีหายาก
และมีไม่บ่อยคร้ังนกั ท่ีท่านจะสามารถไดล้ิ้มรสอาหารทะเลระดบั 
พรีเม่ียมและจากพอ่ครัวฝีมือดี นอกจากน้ีกิจกรรมลดราคา 50% 
ของเราจะมีใหเ้ฉพาะวนัน้ีเท่านั้น ส่วนวนัอ่ืน ๆ กย็งัคงมีส่วนลดให้
แต่กจ็ะลดหลัน่กนัลงไปเหมือนท่ีในใบโปรโมทราคาไดแ้จง้เอาไว ้” 
ผูจ้ดัการของร้านรีบกล่าวเพิ่มเติมจากทางดา้นขา้ง 

“นัน่ถือเป็นโอกาสท่ีดีมากจริง ๆ !” 

“มนักโ็อเค เลยล่ะเป็นเง่ือนไขท่ีดีมาก! แมแ้ต่กุง้มงักรออสเตรเลีย
และปูอลาสกา้กย็งัลดคร่ึงราคา” 

“ร้านอาหารศาลามงักรยอมขายขาดทุนเลยเพื่อโปรโมทร้านคร้ังน้ี 
แต่วา่ยอดขายกค็งจะน่ากลวัมากเช่นกนั!” 



กลุ่มผูค้นไม่สามารถจะระงบัความประหลาดใจของพวกเขาเอาไวไ้ด ้

ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ไดเ้ชิญส่ือมวลชนมาเพือ่บนัทึกภาพเหตุการณ์คร้ังน้ี
ดว้ย พวกเขาถ่ายรูปและบนัทึกวดีีโอกนัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเตรียมพร้อม
สาํหรับการตีพิมพใ์นอนาคต 

พวกเขาคิดหวัขอ้ข่าวไวแ้ลว้ ตวัอยา่งเช่น “ร้านอาหารศาลามงักรเปิดตวั
สุดใจกวา้ง! ทุกอยา่งในราคาเพียง 50% ในวนัเปิดทาํการ! อาหารทะเล
คุณภาพเยีย่มรอใหคุ้ณไดล้ิ้มลอง!” 

“ร้านอาหารท่ีสุดหรูหรา! ร้านอาหารท่ีอร่อยท่ีสุด! ร้านอาหารคุณภาพ
เยีย่มรอการมาถึงของคุณ!” 

อยา่งไรกต็ามมีกลุ่มคนมองไปท่ีผูอ้าํนวยการ เซ่ีย และผูจ้ดัการร้าน
ดว้ยสีหนา้แปลก ๆ  

ชายวยักลางคน หน่ึงในนั้นไม่สามารถควบคุมตวัเองไดแ้ละพดูเสียง
ดงัวา่ “ฉนัขอโทษทีนะหากฉนัพดูไม่เหมาะสม แต่ฉนันั้นขอพดูตรง ๆ 
เถอะนะ! ถา้วตัถุดิบอาหารทะเลของพวกคุณมีเพียงเท่าน้ีฉนัเกรงวา่
ร้านอาหารศาลามงักรของคุณ จะยงัห่างอีกไกลกวา่จะตามร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงไดท้นั!” 

“ใช่ หากพวกคุณตอ้งการยกเวน้ ปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน หอยเป๋าฮ้ือสอง
หวัและวตัถุดิบชั้นยอดอ่ืน ๆ จากส่วนลดพวกคุณนั้นตอ้งตามหลงั
ร้านอาหารชั้นหน่ึงอยูอี่กไกลเลยทีเดียว!” 



“ใช่ค่ะร้านอาหารชั้นหน่ึงกาํลงัมีกิจกรรมส่งเสริมการขายในวนัน้ี
ดว้ยและวตัถุดิบทั้งหมดในร้านกล็ดคร่ึงราคาเช่นกนัแมแ้ต่หอยเป๋าฮ้ือ
หวัเดียวกค็ร่ึงราคา ลองคิดดูสิ หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวมูลค่า 2 ลา้นหยวน 
จ่ายในราคาเพียงคร่ึงเดียวลดราคาลง 1 ลา้นหยวนเชียวนะ!” 

“ฉนัคิดวา่ร้านอาหารศาลามงักรจะใจกวา้งจริง ๆ  ซะอีก มีความแตกต่าง
อยา่งเห็นไดช้ดัเลย น่าผดิหวงัมากซะจริง ๆ !” 

เม่ือชายวยักลางคนพดูเปิดประเดน็ข้ึนมา เหล่าบรรดาลูกคา้เหล่านั้น
ท่ีรอการเปิดร้านของร้านอาหารชั้นหน่ึงกอ็ดกลั้นไม่ไดก้นัอีกต่อไป 

หลงัจากท่ีมีกลุ่มคนหลาย ๆ คนพดูออกมา กลุ่มคนโดยรอบนั้นกต็ก
ตะลึงกนัทนัที 

ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กต็กตะลึงและจอ้งมองคนเหล่านั้นอยา่งโกรธแคน้ 
“พวกนายนั้นถูกร้านอาหารชั้นหน่ึงจา้งมาเพื่อก่อปัญหาท่ีน่ีใช่ไหม! 
ดว้ยความสามารถของร้านอาหารชั้นหน่ึงนั้นไม่มีทางท่ีจะมาแข่งขนั
กบัร้านอาหารศาลามงักรของเราไดอ้ยูแ่ลว้ อยา่งนอ้ยพวกเขายงั
ห่างไกลกบัพวกเราสองถึงสามชั้น!” 

คาํพดูของผูอ้าํนวย เซ่ีย นั้นเป็นการดูถูกบรรดาลูกคา้กลุ่มนั้นกนัเป็น
อยา่งมาก ทาํใหค้นเหล่านั้นค่อนขา้งโกรธ  



“เราถูกจา้ง?” โดยปกติคนเรานั้นจะไม่พอใจท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นใน
ส่ิงท่ีพวกเขาไม่ไดเ้ป็นหรือไม่ไดท้าํ! 

“เราไดรั้บการวา่จา้งมายงังั้นหรือ!? ช่างเป็นเร่ืองตลกซะจริง ๆ ! เรา
เป็นแค่เพียงกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบอาหารทะเลชั้นดี และจะไปในท่ีใดก็
ตามท่ีมีอาหารท่ีอร่อยท่ีสุดและวตัถุดิบคุณภาพเยีย่ม เราแค่พดูความ
จริงแต่คุณกาํลงัดูถูกพวกเราเป็นอยา่งมาก!” 

“ถูกตอ้ง!! ฉนัสงสยัจริง ๆ วา่คุณกลา้พดูไดอ้ยา่งไรวา่พวกคุณเหนือ 
กวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึงถึงสองสามชั้น พวกคุณควรจะไปดูในส่ิงท่ี
คนอ่ืนมีซะก่อนท่ีจะพดูแบบนั้นออกมา” 

“แต่ท่ีแน่ ๆ ฉนัวา่พวกคุณเป็นพวกท่ีดอ้ยกวา่หลายชั้นมาก เม่ือเทียบ
กบัร้านอาหารชั้นหน่ึงและตอ้งพึ่งพาการประชาสมัพนัธ์อยา่งมากมาย 
เพื่อใหไ้ดรั้บช่ือเสียง พวกคุณควรตรวจสอบความแตกต่างระหวา่ง
ร้านอาหารศาลามงักรกบัร้านอาหารชั้นหน่ึงดูซะบา้งนะ!” 

กลุ่มลูกคา้ท่ีอยูด่า้นล่างของเวทีต่างพดูกนัข้ึนมาอยา่งโกรธเคือง 
เน่ืองจากพวกเขาถูกกล่าวหาวา่ไดรั้บการวา่จา้งมา พวกเขาจึงไม่
จาํเป็นตอ้งมีมารยาทกบัร้านอาหารศาลามงักรอีกต่อไป 

“ฮึ!.. ใครจะไปคาดคิดกนัวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึงจะจา้งใหค้นมาก่อ
ปัญหาและความวุน่วายท่ีน่ี คนเหล่าน้ีน่ารังเกียจซะจริง ๆ เจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยั! ไล่คนเหล่าน้ีออกไปใหพ้น้”  



ชายหนุ่มคนหน่ึงจากกลุ่มของผูอ้าํนวยการ เซ่ีย รู้สึกโมโหเป็นอยา่ง
มากเม่ือเห็นชายวยักลางคนและคนในกลุ่มของพวกเขาแสดงความ
คิดเห็นวา่ ร้านอาหารศาลามงักรของพวกเขายงัห่างไกลเม่ือเทียบกบั
ร้านอาหารชั้นหน่ึง 

“ดี! ดีมากจริง ๆ ! พวกเราแค่พดูความจริงวา่พวกคุณกลา้อวดอา้งวา่
ร้านอาหารชั้นหน่ึงนั้นดอ้ยกวา่ร้านอาหารของพวกคุณ ในเม่ือพวก
คุณยงัไม่เคยแมแ้ต่จะรู้เลยวา่พวกเขาขายวตัถุดิบอาหารทะเลในระดบั
ไหน ยงักลา้มาพดูอวดดีวา่ร้านของตวัเองมีวตัถุดิบชั้นดีท่ีสุด เรา
กล่าวเตือนดว้ยความจริงของนกัชิมอาหาร พวกคุณยงักลา้ใส่ความ
และยงัไล่พวกเราอีกยงังั้นหรือ ดี! ดีมากจริง ๆ !” 

“พวกฉนัไม่สนวา่พวกคุณจะอวดอา้งร้านอาหารศาลามงักรของพวก
คุณดว้ยโฆษณาชวนเช่ือมากแค่ไหน แต่พวกฉนัทุกคนไดไ้ปเห็น
วตัถุดิบอาหารทะเลระดบัโลกของร้านอาหารชั้นหน่ึงมาแลว้ เม่ือมา
เห็นและเปรียบเทียบกบัวตัถุดิบอาหารทะเลของพวกคุณแลว้ฉนัพดู
ไดอ้ยา่งไม่อายเลยวา่อาหารทะเลของพวกคุณนั้นมนัระดบัตํ่ากวา่
ร้านอาหารชั้นหน่ึงเป็นอยา่งมาก !” 

“พวกคุณมนัช่างโง่เง่าจริง ๆ !” 

 



ตอนท่ี 73 ร้านอาหารช้ันหน่ึง Vs ร้านอาหารศาลามงักร [5] 

“ไล่พวกมนัออกไป! ไล่ไอพ้วกตวัแสบเหล่าน้ีออกไปใหห้มด!” 
ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย หนัไปสัง่ทีมเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของเขา 
ตอนน้ีเขานั้นโกรธเป็นอยา่งมากหลงัจากท่ีไดย้นิกลุ่มของชายวยั
กลางคนพดูวา่ร้านอาหารศาลามงักรของเขานั้นเทียบกบัร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงไม่ได ้ 

“พวกเราไม่ตอ้งใหพ้วกคุณมาไล่พวกเราออกไปหรอก เราจะเดิน
ออกไปเองและพวกเราจะไม่มาเหยยีบท่ีน่ีอีกต่อไป และอีกอยา่ง
หน่ึงร้านอาหารชั้นหน่ึงกก็าํลงัจะเปิดในอีกไม่ก่ีนาทีหลงัจากน้ี!” 

ชายวยักลางคนพดูกบัผูอ้าํนวยการ เซ่ีย อยา่งเยน็ชาขณะท่ีเขาเดิน
ตรงไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง 

“คุณจะรู้วา่ร้านอาหารของใครดีท่ีสุดเม่ือคุณเดินเขา้ไปในร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงถา้คุณยงักลา้อา้งวา่ร้านของตวัเองเป็นร้านอาหารท่ีมีวตัถุดิบ
อาหารทะเลท่ีดีและหรูหราท่ีสุด ฉนัวา่พวกคุณคงตอ้งไปเช็คสมอง
และกส็ายตาไดแ้ลว้ล่ะ!” 

“เฮอ้ ฉนัแทบทนไม่ไดท่ี้จะมองอีกต่อไปแลว้ล่ะ วตัถุดิบชั้นยอด
ของร้านอาหารชั้นหน่ึงถูกแชร์อยา่งเมามนับนฟีด Wechat ลด 50% 



ทุกอยา่งในร้านแมแ้ต่เป๋าฮ้ือหวัเดียวท่ีมีมูลค่า 2 ลา้นต่อตวัขายท่ีคร่ึง
ราคา และพวกเขายงัมีหอยเป๋าฮ้ือสองหวัอีกสิบตวั” 

พวกเขาบางคนแสดงความคิดเห็นในขณะท่ีส่ายหวัอยา่งอ่อนใจ 
พวกเขาเดินออกจากท่ีนัน่และมุ่งหนา้ไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง 

มีคนประมาณ 80 - 90 คนเดินออกมาจากหนา้ทางเขา้ของร้านอาหาร
ศาลามงักร ดว้ยท่าทางท่ีรังเกียจและดูถูกบนใบหนา้ของพวกเขาใน
ขณะท่ีพวกเขากาํลงัพดูคุยเปรียบเทียบอาหารทะเลของทั้งสองร้าน 

คนบริเวณโดยรอบบางคนตกตะลึงในทนัที เพราะพวกเขาไม่รู้เร่ือง
เก่ียวกบัอาหารทะเลชั้นยอดของร้านอาหารชั้นหน่ึงเลยและโปรโมชัน่
คร่ึงราคาท่ีวา่นัน่อีก 

ถา้กล่าวกนัตามความจริงแลว้ทุกคนในท่ีน้ีลว้นแลว้แต่เคยไปทาน
อาหารท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงกนัมาแลว้ทั้งนั้น ทุกคนรู้รสชาติและ
บริการของท่ีนั้นดี ถือไดว้า่ยอดเยีย่มและอยูใ่นระดบัสูงเลยทีเดียว 
หากมีวตัถุดิบอาหารทะเลชั้นยอดและลดราคาคร่ึงหน่ึงจริง ๆ ทาํไม
พวกเขาจะไม่ไปล่ะ 

แต่เพราะข่าวมนัพึ่งแพร่กระจายออกไปเม่ือคืนและมีคนเห็นยงัไม่
มากนกั ต่อใหโ้ลกโซเชียลรวดเร็วแค่ไหนแต่บางคนกย็งัไม่เห็นหรือ 
ไม่ทนัไดท้ราบข่าว 



ผูค้นโดยรอบต่างกเ็ร่ิมหวัน่ไหวและลงัเลใจ ขณะท่ีพวกเขาหนัมอง
ไปตามกลุ่มคนท่ีเดินออกจากหนา้ร้านอาหารศาลามงักรและเดินไป
ทางร้านอาหารชั้นหน่ึง 

ทนัใดนั้นเองประตูของร้านอาหารชั้นหน่ึงกเ็ปิดออกมา ต่อจากนั้นมี
พนกังานสองสามคนยกป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ออกมาตั้งไวท่ี้
ดา้นหนา้ประตูของร้าน 

“ลด 50% ทุกอยา่งรวมถึงหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว, หอยเป๋าฮ้ือ 2 หวั, ปลา
ทูน่าครีบนํ้าเงิน, ปลาบาฮาบาจีนและแมแ้ต่โคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลือง
ตวัยกัษ!์ ลด 50% ทุกอยา่ง!” 

ป้ายโฆษณาเรียบง่ายท่ีมีภาพหอยเป๋าฮ้ือ,ปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน,ปลาบา
ฮาบาจีนและโคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลืองตวัยกัษ ์

“ในท่ีสุดพวกเขากเ็ปิดร้านแลว้ไปกนัเถอะฉนัไดย้นิมาวา่พวกเขา
วางวตัถุดิบชั้นยอดทั้งหมดไวท่ี้ทางเขา้ถา้เราเลือกไดแ้ลว้พอ่ครัวก็
จะสามารถปรุงใหไ้ดใ้นทนัที!” 

“รีบไปกนัเถอะร้านอาหารชั้นหน่ึงมีโปรโมชัน่ลด 50% และอีกไม่
นานท่ีแห่งน้ีจะถูกจองจนเตม็เราควรจะเร่ิมไปต่อคิวเลยไม่อยา่งงั้น
เราคงไม่ไดกิ้นกนัแน่นอนแมว้า่เราจะอยากกินแค่ไหนกต็าม!” 



“เร็วเขา้ฉนัไดย้นิมาวา่เจา้นายคนใหม่ของร้านมี ปลามงักร ท่ีสวยงาม
เป็นอยา่งมากและมีมูลค่าหลายลา้นหยวนอยูด่ว้ยแค่ไดน้ัง่มองพร้อม
กบักินอาหารแค่คิดฉนักมี็ความสุขมากแลว้!” 

เหล่าผูค้นท่ีเดินออกไปต่างกต่ื็นเตน้ข้ึนมาทนัที พวกเขาเร่ิมวิง่ออกไป
อยา่งเร่งรีบเม่ือร้านอาหารชั้นหน่ึงเปิดประตูร้านและเร่ิมธุรกิจ 

“น่ี..ทาํไมเราไม่ลองเขา้ไปดูดว้ยล่ะ!” บรรดาผูค้นท่ีอยูห่นา้ร้านอาหาร
ศาลามงักร เร่ิมพดูคุยกนัอยา่งลงัเลเม่ือเห็นกลุ่มผูค้นเร่ิมท่ีจะทยอย
ตามคนกลุ่มแรกออกไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง 

“ฉนัควรจะไปตรวจดูวา่ส่ิงท่ีพวกเขาพดูนั้นเป็นเร่ืองจริงหรือไม่!” 

“ฉนักค็วรท่ีจะไปเช่นกนัมนัไม่น่าท่ีจะเป็นไปไดท่ี้ร้านอาหารชั้นหน่ึง
จะหาคนมากกวา่ 90 คนมาทาํหนา้ท่ีเป็นหนา้มา้ และบางคนในนั้น
ฉนัเองกพ็อรู้จกับา้งพอสมควร พวกเขาบางคนเป็นนกัธุรกิจท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีดีและค่อนขา้งท่ีจะมีเงินมนัเป็นไปไดน้อ้ยอยา่งมากท่ีจะ
หาคนอยา่งนั้นมาเป็นหนา้มา้ให ้และหากส่ิงท่ีพวกเขาพดูนั้นไม่เป็น
ความจริงพวกเขากจ็ะคงจะทาํใหช่ื้อเสียงของตวัเขาเองเส่ือมเสียได!้” 

“ถูกตอ้ง! ฉนัเองกค็วรจะไปตรวจสอบดูดว้ยเหมือนกนั คลา้ย ๆ ใน
กลุ่มนั้นมีคนท่ีฉนัรู้จกัอยูด่ว้ย!” 



“อืม!..พวกเรากจ็ะไปดูวา่มนัจะมีอาหารทะเลระดบัยอดเยีย่มอยา่งท่ี
พวกเขากล่าวอา้งหรือไม่!” 

ผูค้นบางส่วนเร่ิมพากนัไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงในขณะท่ีบางคน
เตรียมพร้อมท่ีจะรอดูสถานการณ์และนัง่รอดูรอบ ๆ และคอย
สงัเกตการณ์ 

ครู่ต่อมาไม่มีใครเขา้ไปในร้านอาหารศาลามงักร บนเวทีผูอ้าํนวยการ 
เซ่ีย ใบหนา้บ้ึงตึงเขากาํไมโครโฟนในมือแน่นพร้อมกบัส่งสายตา
อนัน่ากลวัจอ้งมองไปทางร้านอาหารชั้นหน่ึง 

“อยา่ดนักนัเขา้มาครับทุกคน ช่วยเขา้แถวกนัอยา่งเป็นระเบียบดว้ย
ครับ” 

ผูจ้ดัการ หวาง รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีไดเ้ห็นกลุ่มของผูค้นแห่กนัเขา้มารอท่ี
หนา้ร้านอาหารชั้นหน่ึงของพวกเขา 

“ขออภยัดว้ยนะครับ เราขออภยัอยา่งสูงจริง ๆ ตอนน้ีทางเรายงัอยู่
ในระหวา่งการเตรียมการดงันั้นหากทุกท่านตอ้งการทานอาหารทุก
ท่านอาจตอ้งรอประมาณหน่ึงชัว่โมง ระหวา่งนั้นขอเชิญทุกท่านเดิน
ชมบรรยากาศของทางร้านของเราก่อนไดน้ะครับ! “ 

ผูจ้ดัการหวางกล่าวออกมาอยา่งสุภาพแต่ทุกคนสามารถไดย้นิกนั
อยา่งชดัเจน ใบหนา้ของเขายกข้ึนเลก็นอ้ยอยา่งภาคภูมิใจ 



“เฮ!้ มาดูการจดัแสดงสินคา้ท่ีอยูต่รงน้ีสิ ดูหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวและ
ปลาบาฮาบาจีนพวกน้ี!”  

“โอว้.!ใช่เรามาดูส่ิงเหล่าน้ีกนัก่อนเถอะ พระเจา้!! ฉนัไม่เคยเห็น
หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวมาก่อนเลย นัน่ปลาบาฮาบาจีนดว้ย!” 

“ผูจ้ดัการหวางแมก้ระทัง่หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวราคากวา่ 2 ลา้น … ก็
คร่ึงราคาเช่นกนัยงังั้นเหรอ ถา้มีคนมาซ้ือออกไปจริง ๆ และนาํไป
ขายต่อ ร้านของคุณจะไม่ขาดทุนแยเ่ลยเหรอ?” กลุ่มของผูค้นถาม
อยา่งสงสยัขณะท่ีพวกเขาเดินเขา้มา 

“ทุกท่านครับราคาท่ีเราลด 50% สาํหรับทุกอยา่งน่ีไม่ใช่การขาย
อาหารสดครับ แต่อาหารทะเลทั้งหมดของเราจะตอ้งปรุงในร้านของ
เราเท่านั้นหลงัจากการซ้ือ เพื่อป้องกนัไม่ใหค้นหวัใสนาํหอยเป๋าฮ้ือ
หวัเดียวของเราไปขายต่อเพื่อทาํกาํไร” ผูจ้ดัการหวางยิม้และตอบ
ดว้ยนํ้าเสียงดงั 

“โอว้! มนัคือเร่ืองจริงน่ีคือเร่ืองจริงพวกเขาจดัโปรโมชัน่ขั้นเทพเลย
จริง ๆ หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวในราคาคร่ึงหน่ึงหมายความวา่เรา
ประหยดัเงินไดก้วา่ 1 ลา้นหยวน!” 

“วา้ว! พวกมนัเป็นปลาบาฮาบาจีนพนัธ์ุหายากจริง ๆ ดว้ย, ปลาโคก้
เกอร์ธรรมชาติสีเหลืองตวัยกัษ,์ หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว 2 ตวั, และหอย
เป๋าฮ้ือ 2 หวั 10 ตวัส่ิงเหล่าน้ีน่าท่ึงมาก!” 



“หอยเป๋าฮ้ือตวัใหญ่มากตวัหน่ึงราคามากกวา่ 2 ลา้นน่ีเหลือเช่ือจริง ๆ 
เหลือเช่ือเกินไปแลว้” 

“ช่างเป็นภาพท่ีน่าตกตะลึงอะไรอยา่งน้ี!” ทุกคนต่างหยบิโทรศพัท์
ออกมาเพือ่ถ่ายรูปในขณะท่ีพวกเขาร้องอุทานอยา่งไม่อยากเช่ือ
สายตาตวัเอง 

“และดูปลามงักรพวกนั้นสิ…โอว้! ผูจ้ดัการ หวาง เจา้นายของคุณไป
ไดป้ลามงักรลํ้าค่ามากมายขนาดน้ีมาจากท่ีไหนกนั ฉนัคิดวา่แต่ละ
ตวัคงมีราคาหลายลา้นหยวนเลยทีเดียว !” 

“เฮย้..เพื่อน..คุณลอ้เล่นหรือไงเจา้ปลาสวยงามพวกน้ีแพงขนาดนั้น
เลยเหรอ?” 

“ใช่แน่นอน เพื่อนของฉนัขายปลาสวยงามดงันั้นฉนัยอ่มรู้เร่ืองเก่ียว
ปลามงักรดี ดูปลาเหล่าน้ีสิดูสง่างามน่าประทบัใจจริง ๆ พวกมนั
ตอ้งมีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่หลายลา้นอยา่งแน่นอน!” 

“เฮ!้ ถา้อยา่งนั้นอาหารทะเลและเหล่าปลาสวยงามทั้งหมดน้ีน่าจะมี
มูลค่าประมาณ 40 ถึง 50 ลา้นหยวนเลยทีเดียว ฉนัไดย้นิมาวา่
ร้านอาหารชั้นหน่ึงตอนน้ีมีเจา้นายคนใหม่เจา้นายคนปัจจุบนัน้ีนั้น
ตอ้งรํ่ ารวยเป็นอยา่งมากแน่ ๆ” 



“เฮ!้..คนขา้งหนา้ช่วยขยบัไปต่อไดไ้หมหลงัจากพวกคุณดูเสร็จแลว้
ใหโ้อกาสพวกเราคนท่ีอยูด่า้นหลงัไดมี้โอกาสดูบา้งสิ!”  

ลูกคา้ท่ีรออยูข่า้งหลงักล่าวดว้ยอาการร้อนรน หลงัจากไดย้นิส่ิงท่ีคน
ท่ีอยูข่า้งหนา้พดูคุยกนั  

“พวกเรายงัดูไม่เสร็จดีเลย!” คนขา้งหนา้รีบตอบ 

“คนท่ีเขา้คิวอยูข่า้งหลงัเลยออกไปบนถนนแลว้นะ คนขา้งหนา้รีบ
หน่อยไดไ้หม!” 

กลุ่มคนดูลน้หลามแน่นหนาเป็นอยา่งมาก พวกเขาบางคนเขา้มาดู
อยา่งชา้ ๆ และแสดงสีหนา้ท่ีตกใจขณะท่ีจอ้งมองอาหารทะเลชั้น
ยอด ทุกคนหยบิโทรศพัทอ์อกมาเพื่อถ่ายภาพแชร์ลงบนฟีด WeChat 
โซเชียลต่าง ๆ และทางอินเทอร์เน็ต 

“เป็นยงัไงล่ะ! มนัจริงอยา่งท่ีคนพวกนั้นพดูหรือเปล่า?” คนท่ีไม่รู้
บางคนถามคนตรงหนา้ท่ีเขา้ไปดู 

“มนัเป็นเร่ืองจริง พระเจา้ช่วย หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวตวัใหญ่ปลาบาฮา
บาจีนหายากและปลาทูน่าทั้งตวัยาวกวา่ 3 เมตรมนัช่างน่าเหลือเช่ือ
จริง ๆ” 



“เม่ือเทียบกบัร้านอาหารชั้นหน่ึงแลว้ร้านอาหารศาลามงักรนั้นไม่มี
อะไรน่าต่ืนเตน้เลยมนัช่างน่าเบ่ือเสียจริง ๆ ! ปลาเก๋าอยา่งนั้นรึ มนั
จะเป็นเร่ืองตลกต่อหนา้อาหารทะเลชั้นยอดเหล่านั้นในทนัที!” 

“ผูค้นในร้านอาหารศาลามงักรเป็นคนง่ีเง่าจริง ๆ พวกเขาพดูไปได้
อยา่งไรวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึงนั้นหาท่ีเปรียบกบัพวกเขาไม่ไดเ้ลยซกั
นิด ฉนัวา่มนัควรจะพดูกลบักนัซะมากกวา่วา่ พวกเขาไม่สามารถ
เปรียบกบัร้านอาหารชั้นหน่ึงไดเ้ลยสกันิด ฉนัวา่พวกเขาทั้งสองร้าน
ไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนัเลยร้านอาหารศาลามงักรกลา้ดียงัไง อา้ง
วา่พวกเขาเป็นคนใจกวา้ง? ทั้ง ๆ ท่ีลงโฆษณาวา่ทุกอยา่งลด 50% 
แต่ถึงเวลากลบัเล่นแง่เปล่ียนคาํพดู สูค้นจริงทาํจริงใจกวา้งอยา่ง
ร้านอาหารชั้นหน่ึงไม่ไดเ้ลย! “ 

“ใช่! ฉนัเองกไ็ม่เขา้ใจวา่พวกเขามีความกลา้ในการท่ีจะประกาศ
เช่นนั้นออกมาไดอ้ยา่งไร พวกเขาเพียงแค่เชิญคนดงัมาดว้ย เห็นได้
ชดัวา่พวกเขาไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั พวกเขาเก่งเพียงแค่การ
โฆษณาชวนเช่ือเท่านั้นเอง” 

เม่ือมีหลายคนเร่ิมพดูคุยกนัในเร่ืองทาํนองน้ี ไม่นานข่าวกแ็พร่กระจาย
ออกไปขา้งนอกอยา่งรวดเร็ว 

คนพวกนั้นไม่ใช่หนา้มา้! 



ส่ิงท่ีพวกเขาพดูเป็นความจริง! 

คนขา้งนอกท่ีอยูโ่ดยรอบตกตะลึงเม่ือไดย้นิคาํอธิบายจากคนท่ีเขา้
ไปดูขา้งในมาแลว้ 

เช่นเดียวกบัส่ิงท่ีคนพวกนั้นพดูอยา่งโกรธเคืองคือ 

เม่ือเทียบกบัร้านอาหารชั้นหน่ึงแลว้นั้น ร้านอาหารศาลามงักรนั้น
ห่วยแตกเป็นอยา่งมาก พวกเขามนัเป็นคนโง่เง่า! 

พวกเขาทั้งคู่ไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนัเลยจริง ๆ ! 

 



ตอนท่ี 74 การแข่งขนัทีจ่บลง 

ถนนโบราณในตอนน้ีมีชีวติชีวาเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
บริเวณใกลเ้คียงกบัร้านอาหารชั้นหน่ึง 

เม่ือไม่นานมาน้ีมีกลุ่มคนมากมายไดร้วมตวักนัอยูท่ี่ทางเขา้ของร้าน 
อาหารศาลามงักรท่ีตกแต่งอยา่งสวยงามอีกทั้งยงัจา้งดารานางแบบ
หลายคนมาจดังานพิธีเปิดร้านอาหารศาลามงักร สาขาเมืองเจียงเฉิง 
แต่ทวา่ในตอนน้ีมนัดูเงียบเหงาและแทบจะไม่มีผูค้นอยูเ่ลย 

“บา้จงั! ทาํยงัไงดีล่ะตอนน้ีร้านอาหารชั้นหน่ึงเตม็ไปดว้ยผูค้นต่อคิว
แน่นออกมาถึงขา้งนอกถนนเลย ฉนัไม่สามารถเบียดเขา้ไปไดซ้กั
นิดเดียวทาํยงัไงดี!” 

“ฉนักาํลงัคิดวา่จะไปดูหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว และถ่ายรูปคู่กบัมนัมาลง
โซเชียลอวดซะหน่อย ฉนัยงัไม่เคยเห็นหอยเป๋าฮ้ือหวัเดียวมาก่อน
เลยในชีวติน้ี” 

“หอยเป๋าฮ้ือหวัเดียว, หอยเป๋าฮ้ือ 2 หวั, ปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน, ปลาบา
ฮาบาจีน, ปลาโคก้เกอร์สีเหลืองและปลามงักรท่ีสวยงามสุดแสนลํ้าค่า
หลายชนิด กิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านอาหารชั้นหน่ึงช่างยิง่ใหญ่
และเป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจมากอยา่งแทจ้ริง” 



“ร้านอาหารชั้นหน่ึงสมควรกบัช่ือร้านอาหารอนัดบัหน่ึงอยา่งแทจ้ริง 
แต่อยา่งไรกต็ามร้านอาหารศาลามงักรตอนน้ีกาํลงัตกอยูใ่นสถานการณ์
ท่ีน่าอบัอายเป็นอยา่งมาก พวกเขาไดท้าํการประชาสมัพนัธ์อยา่ง
ร้อนแรงและเชิญดารานางแบบหลายคนมาร่วมงานดว้ย และในตอน
ท่ีอยูร่ะหวา่งการกล่าวเปิดงานพวกเขาอา้งวา่ร้านของพวกเขาเหนือชั้น
กวา่และดีกวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึงเป็นอยา่งมากมาก น่ีถือวา่เป็นการ
ตบหนา้ตวัเองอยา่งแทจ้ริง!” 

“ใช่ พวกเขาตบหนา้ของตวัเองจริง ๆ ร้านอาหารศาลามงักร ประกาศ
วา่ทุกอยา่งลดราคาเหลือเพียงคร่ึงเดียว แต่พอถึงเวลาเปิดร้าน กลบั
ออกมาบอกวา่ราคาลดคร่ึงเดียวนั้นไม่รวมหอยเป๋าฮ้ือ 2 หวั ซาซิมิ
ปลาทูน่าครีบนํ้าเงินและวตัถุดิบคุณภาพสูงบางอยา่ง แต่ของอ่ืน ๆ 
ทัว่ไปจะอยูใ่นส่วนลดคร่ึงราคา ช่างเป็นเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือ
ท่ีน่ารังเกียจซะจริง ๆ แต่ท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง พวกเขาลด 50% ทุก
อยา่งไม่วา่จะเป็นอาหารทะเลระดบัชั้นยอดขนาดไหน ลดทุกอยา่ง 
50% ตามท่ีโปรโมทไว ้ร้านอาหารชั้นหน่ึงยอมขาดทุนดีกวา่ผดิคาํพดู 
ช่างสมกบัเป็นร้านอาหารชั้นหน่ึงสมช่ือท่ีเป็นอนัดบัหน่ึงของเมือง
เจียงเฉิงจริง ๆ !” 

“น่ีคือการแข่งขนัระหวา่งร้านอาหารชั้นหน่ึงและร้านอาหารศาลามงักร 
แต่ดูเหมือนวา่ร้านอาหารศาลามงักรจะพา่ยแพอ้ยา่งห่างไกลกนัหลายขมุ!” 



ท่ีทางเขา้ของร้านอาหารศาลามงักรลูกคา้บางคนเหลือบไปมอง
ร้านอาหารศาลามงักรอยูค่รู่นึง แลว้พวกเขากส่็ายหวัและเดินไปท่ี
ร้านอาหารชั้นหน่ึงซ่ึงอยูห่่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นกั 

ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กาํลงัยนืตวัสัน่ดว้ยความโกรธ หลงัจากท่ีเขาไดย้นิ
การสนทนาของกลุ่มคนท่ีเดินผา่นหนา้ร้านอาหารของเขา เขายนืกดั
ฟันแทบแตกและกาํหมดัแน่น 

ฉนัพา่ยแพย้งังั้นรึ? พา่ยแพ ้!! 

ตั้งแต่ตน้จนจบเจา้ของร้านอาหารชั้นหน่ึงไม่เคยตอ้งออกมาทาํอะไร
เลย ไม่แมแ้ต่จะออกมาแสดงท่าทีท่ีจะแข่งขนัใด ๆ ดว้ย และตั้งแต่
ตน้จนจบร้านอาหารชั้นหน่ึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํการประชาสมัพนัธ์ท่ี
เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ เลยแมแ้ต่หยวนเดียว  

ดว้ยความแขง็แกร่งเพียงอยา่งเดียวร้านอาหารชั้นหน่ึงไดค้รอบคลุม
ร้านอาหารศาลามงักรอยา่งสมบูรณ์และนาํพวกเขาท้ิงห่างอยา่งไม่
เห็นฝุ่ น 

“เป็นไปไดย้งัไงพวกเขาจดัหาวตัถุดิบอาหารทะเลลํ้าค่าแบบนั้นมา
ไดย้งัไง!” 

ในดวงตาของผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ตอนน้ีเตม็ไปดว้ยความสบัสนมึนงง
และไม่อยากเช่ือ 



เขาคิดวา่ตวัเองเก่งมากแลว้ท่ีสรรหาหอยเป๋าฮ้ือสองหวัและเน้ือของ
ปลาทูน่าครีบนํ้าเงินสาํหรับทาํซาซิมิช้ินใหญ่มาได ้แต่อยา่งไรกต็าม
เม่ือเปรียบเทียบกบัทางร้านอาหารชั้นหน่ึงอยา่งง่าย ๆ ท่ีเห็นกนัได้
อยา่งชดั ๆ ระหวา่งเน้ือปลาทูน่าครีบนํ้าเงินสาํหรับทาํซาซิมิช้ินใหญ่
กบั ปลาทูน่าครีบนํ้าเงินทั้งตวัขนาดใหญ่กวา่สามเมตร เห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเลยวา่ร้านอาหารของพวกเขายงัอยูห่่างไกลจากร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงมากนกั 

“ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย พวกเรา … เรา … ” ผูจ้ดัการวยักลางคนของร้าน 
อาหารศาลามงักรเดินเขา้มาและพดูตะกกุตะกกัดว้ยความเสียใจ 

“ไอบ้า้เอย้!” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย หนัหนา้จอ้งมองไปท่ีชายวยักลางคน
ดว้ยสายตาท่ีดุร้าย “ฉนับอกใหแ้กตรวจสอบทุก ๆ อยา่งเก่ียวกบัไอ้
เดก็นั้นมาไม่ใช่เหรอ และฉนัไม่ไดบ้อกหรอกเหรอใหแ้กและคน
ของแกคอยเฝ้าจบัตามองดูการกระทาํทุก ๆ อยา่งของพวกมนัท่ีทาํ
ทั้งหมดในร้านอาหารชั้นหน่ึง แลว้แกไดอ้ะไรมากนับา้งห๊าาา!! พวก
แกมวัทาํอะไรกนัอยู?่!” 

“ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย แต่..น่ี..น่ีไม่ใช่ความผดิของผมจริง ๆ นะครับ ผม
ไม่คาดคิดวา่ไอพ้วกร้านอาหารชั้นหน่ึงมนัจะมีของพวกนั้น ผมให้
ลูกนอ้งหลายคนคอยจบัตามองพวกมนัอยูต่ลอดเวลา ไม่เห็นมีอะไร



ผดิปกติอะไร จน!..จนถึงเม่ือวานตอนบ่ายผมเห็นวา่คงไม่มีเร่ืองเหนือ
ความคาดหมาย และ…และเม่ือคืนตอนนั้นเรากาํลงัมีงานเล้ียงฉลอง
กนัทุกคนกเ็ลย..ไปท่ีงานเล้ียงฉลองกนัหมด!” ผูจ้ดัการร้าน พดูจบก็
กม้หนา้ลงไม่กลา้มองตา ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย 

ฮึ! งานเล้ียงฉลอง! 

เม่ือผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ไดย้นิคาํพดูของผูจ้ดัการร้าน เขากมี็ใบหนา้ท่ี
มืดมนลง งานเล้ียงฉลองท่ีเขาจดัใหพ้นกังานเม่ือวาน? งานเล้ียงฉลอง
ท่ีจดัข้ึนฉลองความสาํเร็จล่วงหนา้? งานเล้ียงฉลองสาํหรับผลลพัธ์ท่ี
น่ากลวัและการตบหนา้ตวัเองฉาดใหญ่น่ะสิ!! 

“พี่ใหญ่วา่เราควรจะทาํกนัยงัไงดี” เดก็หนุ่มวยัรุ่นดา้นขา้งเดินเขา้มา
ถามผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ดว้ยสีหนา้เศร้าหมอง 

“ฉนัลงทุนไปทั้งหมดเกือบ 20 ลา้นฉนัคงจะปล่อยใหม้นัเป็นอยา่งน้ี
ไปไม่ได!้” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กาํหมดัแน่นขณะท่ีดวงตาสาดประกาย
ฉายแววอนัเยน็ยะเยอืกอยา่งน่ากลวัออกมา 

เดก็หนุ่มถึงกบัหนา้เสียผงะถอยหลงัออกมาเลก็นอ้ย แต่ไม่นานก็
กลบัมาผอ่นคลายลงและพดูออกไปวา่ “พี่ใหญ่ผมเองกรู้็สึกวา่เราไม่
ควรปล่อยเร่ืองน้ีผา่นไปอยา่งง่าย ๆ ผมมีความคิดดี ๆ อยา่งนึง ความ



แขง็แกร่งของพี่เขยเราในเมืองเจียงเฉิงถือไดว้า่แขง็แกร่งมาก เรา
ควรใหเ้ขาช่วยเหลือดีไหมพี?่” 

ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย หยบิบุหร่ีออกมาแลว้จุดไฟ “ฉนัจะโทรหาเขา” 

“ร้านอาหารศาลามงักรจะตอ้งดาํเนินการตามแผนท่ีวางไวใ้หส้าํเร็จ 
ชยัชนะคร้ังน้ีจะตอ้งเป็นของพวกเรา” 

ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย หวัเราะเสียงเยน็ออกมาและหนัหลงักลบัเขา้ไปท่ี
สาํนกังานของเขาในร้านอาหารศาลามงักร 

ส่ือมวลชนและเหล่าบรรดาช่างภาพจากนิตยสารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บเชิญ
มาท่ีร้านอาหารศาลามงักร หนัมามองหนา้กนัก่อนท่ีจะมองไปทาง 
ร้านอาหารชั้นหน่ึง ซ่ึงอยูห่่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นกั ตอนน้ีพวก
เขานั้นสบัสนกนัอยา่งมากเน่ืองจากพวกเขาไม่รู้วา่จะเขียนบทความ
อยา่งไรดี 

หลิน ชิงอิง มองไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงดว้ยความอยากรู้อยากเห็น
ดวงตาของเธอกเ็ป็นประกายข้ึนมาในทนัที 

“บอสครับ ตอนน้ีลูกคา้แน่นร้านและยงัต่อคิวอยูอี่กยาวเลยครับ วนัน้ี
เราประสบความสาํเร็จมาก ๆ เลยครับ แทบจะไม่มีลูกคา้ท่ีร้านอาหาร
ศาลามงักรเลย!” 



ผูจ้ดัการ หวาง พดูคุยกบั หวงัเสียน อยา่งต่ืนเตน้ภายในสาํนกังาน
ของร้านอาหารชั้นหน่ึง 

“เหนือกวา่ท่ีคาดไวเ้ลก็นอ้ย!” 

ปากของ หวงัเสียน มีรอยยิม้ข้ึนมาเลก็นอ้ย “วนัน้ีพนกังานของเรา
ทุกคนทาํไดดี้มากบอกพวกเขาช่วยกนัทาํงานใหดี้อยา่งน้ีทุกวนั และ
เพื่อเป็นการฉลองเลก็ ๆ วนัน้ีผมจะเล้ียงอาหารเท่ียงทุกคนเอง และ
รับรองวา่อาหารเท่ียงของวนัน้ีจะทาํใหพ้วกเขาทุกคนนั้นหายเหน่ือย
อยา่งแน่นอน” 

“ครับบอส” ผูจ้ดัการหวางพยกัหนา้รับและเขายงักล่าวต่ออีกวา่ 

“บอส ผมวา่หลงัจากเหตุการณ์น้ีมนัคงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ี ร้านอาหาร
ศาลามงักร จะสามารถลุกยนืกลบัข้ึนมาเพื่อเทียบชั้นร้านอาหารของ
พวกเราไดอี้กคร้ัง เพราะวา่ตอนน้ีอาหารทะเลระดบัชั้นสุดยอดท่ีบอส 
นาํมาในคร้ังน้ีสามารถยกระดบัธุรกิจร้านอาหารของเราใหข้ึ้นสู่ระดบั
ใหม่ไดใ้นทนัที และช่ือเสียงของธุรกิจเราจะดีข้ึนเร่ือย ๆ อยา่งแน่นอน
เลยครับ !” 

ผูจ้ดัการหวางยิม้หนา้บานและกล่าวออกมาดว้ยความยนิดี 

“อืม!..เอ่อน่ี ผูจ้ดัการ หวาง จดัหอ้งรับรองส่วนตวัท่ีดีท่ีสุดใหผ้มคืน
น้ีหอ้งนึงนะ คืนน้ีผมจะชวนเพื่อนมาทานอาหารคํ่าท่ีร้านน่ะ”  



หวงัเสียนบอกกบัผูจ้ดัการหวางและยิม้ใหอ้ยา่งอารมณ์ดี  

“ไดเ้ลยครับบอส ” ผูจ้ดัการหวางพยกัหนา้รับอยา่งนอบนอ้ม 

“เส่ียวเซียนนายเน่ียสุดยอดไปเลยนะ” หลงัจากท่ีผูจ้ดัการ หวาง เดิน
ออกไป กวน ชูชิง กม็องไปท่ี หวงัเสียน อยา่งช่ืนชม 

“ฮ่า ๆ น่ีแค่เร่ืองเลก็นอ้ยเอง” หวงัเสียน ยิม้และมีท่าทางเขินเหมือน
เดก็ ๆ ท่ีไดรั้บคาํชม 

แต่มนักเ็กินความคาดหมายของเขาไปเลก็นอ้ย เพราะเขาสามารถ
ชนะการแข่งขนัคร้ังน้ีไดอ้ยา่งง่ายดายเกินไป 

ในตอนแรกเขาคิดวา่ถึงแมเ้ขาจะนาํวตัถุดิบอาหารทะเลคุณภาพยอด
เยีย่มจาํนวนมากจากทะเลก่อนหนา้น้ีเพื่อเตรียมเอาไว ้และระดบั
ของอาหารของเขาเม่ือเทียบกบัร้านอาหารศาลามงักรแลว้พวกนั้นยงั
เทียบกบัเขาไม่ไดก้ต็าม แต่ร้านอาหารศาลามงักรกไ็ม่ควรพา่ยแพ้
อยา่งเตม็รูปแบบเช่นน้ี 

แต่ส่วนท่ีช่วยเร่งใหพ้วกเขาพา่ยแพอ้ยา่งยบัเยนิคราวน้ีมีสาเหตุใหญ่
มาจากขอ้ผดิพลาดของพวกเขาท่ีลงโฆษณาส่วนลดทุกอยา่ง 50% 
แต่แลว้พวกเขากฆ่็าตวัเองดว้ยการเล่นแง่บางอยา่งกบัอาหารทะเล
ระดบัสูงของพวกเขาโดยการไม่รวมอาหารระดบัสูงพวกนั้นอยูใ่น
ส่วนลดราคา 



แต่ร้านอาหารชั้นหน่ึงยงัคงใหส่้วนลด 50% เช่นเดียวกบัร้านอาหาร
ศาลามงักร อยา่งไรกต็ามส่วนลด 50% ของร้านอาหารชั้นหน่ึงคือ
วตัถุดิบระดบัชั้นสูงทั้งหมด 

นอกจากน้ีพวกเขายงัคงเนน้ย ํ้าดว้ยความโออ้วดวา่วตัถุดิบของพวก
เขานั้นไม่มีใครเทียบไดใ้นระหวา่งพธีิเปิด ในท่ีสุดน่ีกก็ลายเป็นการ
ตบหนา้ตวัเอง 

การเปรียบเทียบท่ีพวกเขาทาํนั้นเป็นการเปิดเผยขอ้บกพร่องของ
ตวัเองและทาํใหร้้านอาหารชั้นหน่ึงเด่นข้ึนมา  

หากร้านอาหารศาลามงักรไม่ไดเ้ปรียบเทียบร้านของพวกเขากบั
ร้านอาหารชั้นหน่ึง ร้านของพวกเขากถื็อไดว้า่มีวตัถุดิบชั้นยอด
เช่นเดียวกนั 

แต่เม่ือมีการเปรียบเทียบเกิดข้ึนความแตกต่างระหวา่งทั้งสองร้าน 
อาหารนั้นชดัเจนเป็นอยา่งมาก 

แมแ้ต่ หวงัเสียน เองกไ็ม่คิดวา่ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย จะหยิง่ผยองซะจน
ไม่ทนัไดรู้้จกัจุดแขง็ของคู่แข่งกก็ลา้อวดอา้งอยา่งอวดดีจนตอ้งทาํ
ร้ายตวัเอง 

และจุดแขง็ท่ี ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ไม่รู้กคื็อต่อใหล้ดราคาลงมากกวา่ 
50% หวงัเสียน กส็ามารถทาํไดเ้น่ืองจากวตัถุดิบคุณภาพยอดเยีย่ม



เหล่าน้ีนั้นไม่ไดมี้ตน้ทุนใด ๆ ท่ีทาํใหเ้ขาเสียค่าใชจ่้ายเลย เพราะเขา
จบัพวกมนัมาจากทะเลเหมือนไดรั้บมาอยา่งฟรี ๆ แต่อยา่งไรกต็าม
ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ตอ้งใชต้น้ทุนและเงินสดค่อนขา้งมากในการซ้ือ
วตัถุดิบของเขา! 

หวงัเสียนนอนอยูบ่นเกา้อ้ีอยา่งสบาย ๆ และยิม้อยา่งพึงพอใจท่ีเขา
เห็นลูกคา้ของร้านอาหารชั้นหน่ึงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนถนนโบราณ ในวนัน้ีไดแ้พร่กระจายไปยงัพื้นท่ีส่วน
อ่ืน ๆ ของ เมืองเจียงเฉิง อยา่งรวดเร็ว 

ขอ้ความและรูปภาพการแชทบน เวย่ป๋อ (Weibo) กลุ่มการแชทบน 
วแีชท (WeChat) และฟอรัมบนเวบ็ไซตต่์าง ๆ กาํลงัพดูคุยเก่ียวกบั
ร้านอาหารชั้นหน่ึง  

ช่ือเสียงของร้านอาหารชั้นหน่ึงยงัแพร่กระจายไปยงัเมืองอ่ืน ๆ อยา่ง
รวดเร็วเน่ืองจากเป็นท่ีฮือฮาทางอินเทอร์เน็ตเป็นอยา่งมาก 

ในยคุน้ีปลาบาฮาบาจีนพนัธ์ุหายากของจีนกเ็พียงพอแลว้ท่ีจะพาด
หวัข่าว แลว้นบัประสาอะไรกบัร้านอาหารท่ีมีส่วนผสมคุณภาพ
เยีย่มระดบัโลกมากมายขนาดน้ี 

สาํหรับร้านอาหารศาลามงักรท่ีไดรั้บการประชาสมัพนัธ์อยา่งมาก
ในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมา ตอนน้ีพวกเขานั้นกลายเป็นตวัตลกไปเลย 



การแข่งขนัจบลงดว้ยความพา่ยแพอ้ยา่งสมบูรณ์ของร้านอาหาร
ศาลามงักร! 

ในตอนน้ีส่ือมวลชนบางสาํนกัท่ีกาํลงัจะทาํข่าวไดถื้อกลอ้งของพวก
เขาไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงเพื่อเยีย่มชมร้านอาหารท่ีกาํลงัร้อนแรง
ท่ีสุดในเมืองเจียงเฉิงแห่งน้ี 

หวงัเสียนมองเห็นจากหอ้งทาํงานของเขา หลงัจากนั้นเขากส่็ง
ผูจ้ดัการหวางไปตอ้นรับพวกเขาทนัที 

เม่ือพดูถึงการสมัภาษณ์และประโคมข่าวจากส่ือ หวงัเสียน กย็งั
ยอมรับวา่น่ีเป็นวธีิท่ีดีมาก ๆ ในการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 

“ไปล้ิมลองอาหารของร้านอาหารชั้นหน่ึงกนัเถอะ ท่ีสาํคญัถา้ไดชุ้ด
เมนูเจลาตินปลาในตาํนานอยา่งปลาบาฮาบาของจีนท่ีลือกนัวา่เป็น
อาหารเสริมความงามชั้นยอดดว้ยละก ็คงวเิศษไปเลย!” 

“ชิงอิง ร้านอาหารชั้นหน่ึงโตะ๊คงจะเตม็หมดแลว้ล่ะวนัน้ี!” 

“ไม่เป็นไรหรอกน่าเช่ือฉนัสิ เจา้นายของร้านอาหารชั้นหน่ึงคงตอ้ง
รีบจดัใหโ้ตะ๊เราแน่ ๆ เลยล่ะ ฮิฮิเผลอ ๆ เราอาจจะไดโ้ตะ๊ฟรีดว้ยซํ้ า!” 

ท่ีดา้นหนา้ทางเขา้ หลิน ชิงอิง สวมแวน่ดาํขนาดใหญ่และเดินเขา้ไป
ในร้านอาหารชั้นหน่ึงพร้อมกบัผูช่้วยของเธอ 



ตอนท่ี 75 แม้แต่ดาราดงัก็ต้องเข้าควิ 

ร้านอาหารชั้นหน่ึงในตอนคํ่าไม่เพียงแต่เตม็ไปดว้ยผูค้นท่ีนัง่ทาน
อาหารกนัอยูท่ี่ดา้นใน แต่อีกหลายคนกก็าํลงัเขา้คิวรอท่ีบริเวณใกล้
ประตูทางเขา้ดว้ย 

ลูกคา้จาํนวนมากกาํลงัจอ้งมองกนัไปท่ีอาหารทะเลราคาแพงระดบั
โลกกนัอยู ่

เม่ือ หลิน ชิงอิง เดินเขา้ไปในร้านอาหาร เธอขมวดค้ิวเขา้หากนั
เลก็นอ้ยเม่ือเธอไดเ้ห็นจาํนวนของผูค้นท่ีเขา้มาทานอาหารในร้าน
อยา่งหนาแน่นและยงัมีผูท่ี้ยนืรอคิวอีกค่อนขา้งมาก 

มีผูค้นมากมายเป็นอยา่งมากจนร้านอาหารชั้นหน่ึงท่ีกวา้งใหญ่ดูเลก็
ลงไปถนดัตา 

อยา่งไรกต็ามน่ีถือเป็นเร่ืองปกติเน่ืองจากตอนน้ีร้านอาหารชั้นหน่ึง
มีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากและร้อนแรงท่ีสุดบนโลกโซเชียล 

หลิน ชิงอิง เลิกค้ิวของเธอข้ึนเลก็นอ้ยขณะท่ีมองไปยงัพนกังาน
ตอ้นรับ และเธอกถ็ามพนกังานท่ีเคาน์เตอร์ข้ึนมาทนัทีวา่ “มีท่ีนัง่
วา่งเหลือบา้งไหม” 



“ตอนน้ียงัไม่มีค่ะ แต่คุณสามารถรับหมายเลขคิวไดท่ี้น่ีค่ะ แต่ดิฉนั
ไม่แนะนาํใหคุ้ณรอถา้หากมีคิวมากเกินไป” พนกังานตอ้นรับกล่าว
ดว้ยรอยยิม้อยา่งสุภาพ 

หลิน ชิงอิง ขมวดค้ิวและพดูต่อข้ึนมาวา่ “ถา้อยา่งนั้นไดโ้ปรดแจง้
กบัเจา้นายของคุณดว้ยวา่มีคนมาขอพบเขา” 

“ฮืม!..มีอะไรงั้นเหรอครับ” 

หวงัเสียน ท่ีเพิ่งเดินออกจากหอ้งทาํงานไดย้นิส่ิงท่ี หลิน ชิงอิง พึ่ง
พดูข้ึนมา ดงันั้นเขาจึงหนัไปมองเธอดว้ยความสนใจ 

“คุณเป็นเจา้ของท่ีน่ียงังั้นเหรอคะ” หลิน ชิงอิง มองไปท่ี หวงัเสียน 
ดว้ยความประหลาดใจ 

“ใช่ครับมีอะไรยงังั้นเหรอครับ?” หวงัเสียน ถามและยงัคงยิม้ให ้

“ช่วยจดัท่ีนัง่ใหฉ้นัหน่อยไดไ้หมคะ ฉนัอยากจะชิมรสชาติอาหารท่ี
ลํ่าลือกนัวา่อร่อยของร้านอาหารชั้นหน่ึงและเจลาตินปลาจากปลาบา
ฮาบาของจีน!” หลิน ชิงอิง ถอดแวน่กนัแดดของเธอออกเผยใหเ้ห็น
รูปลกัษณ์และใบหนา้ของเธอขณะท่ีเธอส่งยิม้หวานใหก้บั หวงัเสียน 

“หลิน ชิงอิง!” 



เม่ือ หลิน ชิงอิง ถอดแวน่กนัแดดออกพนกังานท่ีอยูด่า้นขา้งกอุ็ทาน
ข้ึนมาและหยบิโทรศพัทข์องเธอออกมาเพื่อถ่ายรูป 

หลิน ชิงอิง ยิม้และมีท่าทางมัน่ใจมากข้ึนในทนัทีท่ีเธอเห็นปฏิกิริยา
ของพนกังาน 

“หลิน ชิงอิง ยงังั้นเหรอ!” หวงัเสียนเองตอนน้ีกรู้็แลว้วา่สาวสวย
ตรงหนา้ของเขาคนน้ี เธอเป็นดารานกัร้องช่ือดงั ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
การชิมและบทวจิารณ์ทางอาหาร และเธอเองกไ็ดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วม
ในงานพิธีเปิดของร้านอาหารศาลามงักรเม่ือเชา้น้ีดว้ย 

“ขอท่ีใหเ้ราหน่อยไดไ้หมคะ” หลิน ชิงอิง เลิกค้ิวและยิม้เลก็นอ้ย
ขณะท่ีเธอยงัคงถาม หวงัเสียน ต่อไป 

“ตอนน้ีมีคนต่อคิวก่ีคนยงังั้นเหรอ?” หวงัเสียนไม่ตอบเธอ แต่เขา
ถามพนกังานสาวท่ีอยูข่า้ง ๆ  

“มีคิวอีก 25 คิวค่ะ บอส!” พนกังานสาวรีบตอบทนัที 

“25 คิวย ั้งงั้นรึ?” หวงัเสียน พยกัหนา้และหนัไปหา หลิน ชิงอิง 
พร้อมกบักล่าวขอโทษดว้ยความเสียใจเป็นอยา่งมาก “ผมขอโทษ
ดว้ยนะครับ คุณหลิน ชิงอิง ตอนน้ีมีคิวทั้งหมด 25 คิวก่อนท่ีจะถึง
คิวของคุณ ผมกลวัวา่วนัน้ีน่าจะไม่ทนัเวลาแลว้ล่ะครับ ถา้ยงัไงผม



ตอ้งขอโทษดว้ยนะครับ ถา้คุณอยากจะทานอาหารท่ีน่ีจริง ๆ พรุ่งน้ี
ผมจะลอ็คคิวของคุณเอาไวใ้ห ้คุณน่าจะไดเ้ป็นแขกชุดแรกตามสิทธ์ิ
ของวนัน้ีเลยล่ะครับ!” 

หลิน ชิงอิง ตกตะลึงกบัคาํตอบของ หวงัเสียน เป็นอยา่งมากและเธอ
กย็นืมองไปท่ีเขาดว้ยสายตาท่ีไม่อยากจะเช่ือ 

หลิน ชิงอิง ไม่ไดค้าดคิดเลยวา่คาํตอบของอีกฝ่ายจะเป็นเช่นน้ี เธอ
เป็นดาราดงัและยงัเป็นนกัชิมนกัวจิารณ์อาหารช่ือดงัอีกดว้ย การ
ปรากฏตวัของเธอในร้านอาหารใด ๆ  กต็ามถือวา่เป็นการประชาสมัพนัธ์
ท่ีดีใหก้บัร้านอาหารร้านนั้น ๆ เลยกว็า่ได ้ 

แต่ชายหนุ่มคนน้ีกลบัไม่สนใจเธอเลยแมแ้ต่นอ้ย 

น่ีถือเป็นเร่ืองท่ีน่าอายมากสาํหรับคนอยา่งเธอ เธอมองไปท่ีหวงัเสียน
ดว้ยสายตาท่ีเยอ่หยิง่และถามเขาดว้ยนํ้าเสียงเยน็ชาข้ึนมาทนัที “คุณ
..คุณรู้ไหมวา่ฉนัเป็นใคร!” 

ทนัทีท่ีคาํถามหลุดออกมาจากปากของ หลิน ชิงอิง ทาํให ้หวงัเสียน 
ตกตะลึงเลก็นอ้ยและเขากห็วัเราะข้ึนมาเบา ๆ พร้อมกบักล่าวออกไป
วา่ “แลว้มนัเก่ียวอะไรกนัยงังั้นหรือครับ” 

“คุณ!!… ” คาํตอบของ หวงัเสียน ทาํใหเ้ธอโกรธมาก “คุณ!..คุณ
ปฏิเสธฉนัและไม่ตอ้งการท่ีจะตอ้นรับฉนัจริง ๆ ยงังั้นเหรอ?” 



หลิน ชิงอิง มองไปท่ี หวงัเสียน ดว้ยสายตาท่ีโกรธเคืองอยา่งท่ีสุด 

ในอดีตผูจ้ดัการหรือเจา้ของร้านอาหารทุกคนจะตอ้งรีบออกมา
ตอ้นรับเธอ และนาํอาหารท่ีดีท่ีสุด ของร้านนาํมาเสิร์ฟใหก้บัเธอ
ดว้ยตวัเอง เพื่อท่ีพวกเขาเหล่านั้นหวงัวา่จะไดรั้บคาํวจิารณ์ท่ีดีจาก
เธอและถา้เธอช่วยโพสตร้์านอาหารของพวกเขาลงบน เวย่ป๋อ
(Weibo) ของเธอไดน้ัน่จะเป็นเร่ืองท่ีดีเป็นอยา่งมาก 

แต่กระนั้นร้านอาหารชั้นหน่ึงกลบับอกใหเ้ธอกลบัมาในวนัพรุ่งน้ี น่ี
ถือวา่เป็นการดูถูกเธอเป็นอยา่งมาก  

“คุณดาราคนสวยครับ ผมขอพดูตรง ๆ แบบชดัเจนเลยนะครับ ผม
ขอบอกกบัคุณอีกคร้ังนะครับวา่ตอนน้ีโตะ๊ของร้านอาหารเรานั้นเตม็
แลว้ ถา้คุณตอ้งการทานอาหารท่ีน่ีคุณสามารถรอคิวได ้แต่ร้านของ
เราจะหยดุรับลูกคา้ในเวลา 21.00 น. และจนกวา่จะถึงในตอนนั้นถา้
ยงัไม่ถึงคิวของคุณ คุณกค็งตอ้งมาใหม่ในวนัพรุ่งน้ี ไม่วา่คุณจะเป็น
ใครยิง่ใหญ่มาจากไหนหรือวา่เป็นดาราท่ีมีช่ือเสียง ร้านของเรานั้น
ตอ้นรับลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมและใหเ้กียรติลูกคา้ทุกคนเท่ากนั
จะไม่มีใครไดรั้บสิทธิพิเศษอะไรทั้งส้ินในร้านของผม!” 

หวงัเสียนมองไปท่ี หลิน ชิงอิง และพดูกบัเธออยา่งไม่สนใจ หลงัจาก
นั้นเขากเ็ดินไปท่ีแผนกตอ้นรับเพื่อทาํธุระของเขาต่อไม่ไดห้นักลบัมา
มองอีกเลย 



ตอนน้ีใบหนา้ของ หลิน ชิงอิงแสดงออกถึงความโกรธเป็นอยา่งมาก
หลงัจากไดย้นิในส่ิงท่ี หวงัเสียน พดู 

ลูกคา้บางคนท่ียนืรอคิวอยูก่ค่็อนขา้งวุน่วายข้ึนมาทนัเม่ือพวกเขา
เห็น หลิน ชิงอิง ซ่ึงเป็นดาราเขา้มาทานอาหารท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง
ทุกคนต่างกมี็สีหนา้ประหลาดใจ 

แต่เม่ือพวกเขาไดย้นิการสนทนาระหวา่ง หลิน ชิงอิง กบัหวงัเสียน 
พวกเขากต็กใจกนัข้ึนมา 

“เจา้ของร้านนั้นสุดยอดจริง ๆ ถา้อยากทานอาหารกต็อ้งรอและต่อ
คิว ไม่วา่ใครกไ็ม่มีสิทธิพิเศษ ร้านอาหารชั้นหน่ึงไม่จาํเป็นตอ้งมีคน
ดงัมาโปรโมตให”้ 

“หลิน ชิงอิง … ใครจะไปคิดวา่เจา้ของร้านจะใหเ้ธอตอ้งรอและต่อ
คิวเหมือนคนอ่ืน ๆ นัน่ดาราเลยนะ! ช่างปฏิบติักบัลูกคา้ทุกคนได้
อยา่งเท่าเทียมดีมาก ๆ มนัตอ้งแบบน้ีสิถูกใจฉนัจริง ๆ ” 

“นัน่ยอดเยีย่มไปเลย ใช่แลว้ต่อใหคุ้ณเป็นดาราดงัแลว้ยงัไงล่ะ 
ร้านอาหารชั้นหน่ึงสามารถมีช่ือเสียงไดด้ว้ยตวัเองโดยไม่ตอ้งมีการ
โปรโมทของดาราคนไหนดว้ยซํ้ า! “ 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงนั้นเป็นมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง พวกเขามีความ 
สามารถสูงไม่วา่จะดา้นการหาวตัถุดิบชั้นสูงระดบัโลก รสชาติอาหาร



ของเชฟฝีมือระดบัรางวลัเหรียญทอง และการบริการลูกคา้ทุกชนชั้น
อยา่งเท่าเทียมไม่วา่คุณจะเป็นใครแต่เม่ือเขา้มาใชบ้ริการท่ีน่ีพวกเรา
คือลูกคา้ของพวกเขาและพวกเขากป็ฏิบติักบัพวกเราอยา่งดีและเท่า
เทียมกนั คุณตอ้งต่อคิวรอทานอาหารถึงแมว้า่คุณจะเป็นคนดงัทาง 
ดา้นอาหารกต็าม!” 

ลูกคา้บางคนช่ืนชม หวงัเสียน สาํหรับวธีิท่ีเขาจดัการกบัสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึน  

มีส่ือมวลชนหลายคนซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากท่ีพวกเขาคุยกนั ไดบ้นัทึกภาพ
เหตุการณ์เอาไวด้ว้ยความต่ืนเตน้เป็นอยา่งมาก 

พวกเขาไม่คาดคิดเลยวา่จะไดพ้บกบัดารานกัชิมอาหารช่ือดงั หลิน 
ชิงอิง ท่ีน่ี ในตอนแรกพวกเขาตั้งใจมาทาํข่าวร้านอาหารท่ีมีวตัถุดิบ
ระดบัโลกเพียงเท่านั้น 

แต่ข่าวนั้นจาํกดัเฉพาะคนท่ีช่ืนชอบอาหารเท่านั้น แต่ตอนน้ีพวกเขา
คิดหาวธีิเผยแพร่ข่าวสู่สาธารณะใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจและข่าวสมควรท่ี
จะขายดีอยา่งแน่นอน พวกยงัคิดหวัขอ้ข่าวเดด็ ๆ ไดอี้กดว้ย 

หวัขอ้ข่าว “ข่าวด่วน! หลิน ชิงอิง ถูกเจา้ของร้านบอกใหร้อคิวเหมือน
คนอ่ืนเม่ือเธอมาทานอาหารและขอใชสิ้ทธิพิเศษ แต่ท่ีน่ีทุกคนตอ้ง
เขา้คิวรอแมแ้ต่คนดงักต็อ้งเขา้คิวไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ ทั้งส้ิน!” 



หรืออีกหวัขอ้หน่ึง… 

“น่าตกใจ! ร้านอาหารชั้นหน่ึงมีความสามารถมากจนไม่ตอ้งการการ
โปรโมทของคนดงั ถา้คุณเป็นดาราเหมือน หลิน ชิงอิง กต็อ้งเขา้คิว
เช่นกนั!” 

หลิน ชิงอิง มีสีหนา้ท่ีซบัซอ้นเม่ือเธอไดย้นิความคิดเห็นโดยรอบ 

“ชิงอิง ออกไปจากท่ีน่ีกนัเถอะส่ือต่าง ๆ กม็าท่ีน่ีดว้ยเยอะเลย” ผูช่้วย
ขา้ง ๆ เธอพดูกบัเธออยา่งใจคอไม่ดีเม่ือสงัเกตเห็นส่ือกาํลงัถ่ายรูป
พวกเขาอยูใ่นตอนน้ี 

หลิน ชิงอิง หายใจเขา้ลึก ๆ เธอใส่แวน่กนัแดดกลบัเขา้ไป แลว้รีบ
เดินออกไปจากร้านในทนัที 

หวงัเสียนเงยหนา้ข้ึน ในขณะท่ีหลิน ชิงอิง จากไปเขามีสีหนา้ดูถูก
เหยยีดหยามเลก็นอ้ย 

ถา้คุณเป็นดาราฉนัตอ้งตอ้นรับคุณอยา่งดีงั้นรึ? วนั ๆ ฉนัคงไม่ตอ้ง
ทาํอะไรเลยสินะเพื่อท่ีจะไดม้าคอยมาตอ้นรับคนพวกน้ีและเล้ียง
อาหารฟรีพร้อมบริการอยา่งดียงังั้นรึ ? ร้านอาหาร ศาลามงักร อาจ
ตอ้งการ การประชาสมัพนัธ์จากคนพวกน้ี แต่ไม่ใช่ท่ีร้านอาหาร
ชั้นหน่ึง 



ในตอน 19.00 น. เพื่อน ๆ ท่ีหวงัเสียนเชิญมาทานอาหารคํ่า ค่อย ๆ 
ทยอยมาถึงทีละคน 

ผูอ้าวโุส ฉิน นาํ ฉิน เหลียนฮุ่ย ภรรยาของเขาและ วา่วนอ้ย มาดว้ย 
สมาชิกส่ีคนจากครอบครัวของ ผูอ้าวโุส ซู รวมถึงแม่ของ ซู จิง ดว้ย 
หลาน ชิงเยว ่กป็รากฏตวัข้ึนดว้ยเช่นกนั 

เม่ือรู้วา่ หวงัเสียน เชิญพวกเขาไปทานอาหารทั้ง ผูอ้าวโุส ซู และ ผู ้
อาวโุส ฉิน กต็อบตกลงโดยไม่ลงัเลใด ๆ  

กวน ชูชิง กม็าดว้ยเธอยิม้อยา่งมีความสุข 

“วนัน้ีผมอยากเชิญชวนทุกท่านมาล้ิมลองรสชาติอาหารในร้าน อาหาร
ชั้นหน่ึง ของผม” 

หวงัเสียนมองและยิม้ใหก้บัทุกคนขณะท่ีอาหารถูกนาํมาท่ีโตะ๊ 

เม่ือมองไปท่ีอาหารท่ีมีมูลค่ากวา่ลา้นบนโตะ๊ ผูอ้าวโุส ซู กอุ็ทาน
ออกมา “โอว้!.. นอ้งชาย หวงัเสียน คุณใจกวา้งเกินไปเป๋าฮ้ือ 2 หวั, 
ซาซิมิปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน, ปลาโคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลืองตวัใหญ่
และบาฮาบาจีน ซุปเจลาตินปลาน่ีมนัสุดยอดมาก ๆ เลยนะเน่ีย 
อาหารม้ือน้ีช่างราคาสูงมากจริง ๆ !” 



“น่ีเป็นคร้ังแรกในชีวติของฉนัท่ีไดท้านอาหารมีราคามากขนาดน้ีใน
หน่ึงม้ือเช่นน้ีขอบคุณนอ้งชายหวงัเสียนจริง ๆ แต่ฉนัวา่มนัจะฟุ่ มเฟือย
เกินไปหรือเปล่า” ผูเ้ฒ่าฉินหวัเราะออกมาเสียงดงั ในขณะท่ีเขาพดู
กบัหวงัเสียน 

“ผมตอ้งนาํส่ิงท่ีดีท่ีสุดออกมาเพือ่ตอ้นรับเพือ่นของผมอยูแ่ลว้ ในเม่ือ
วนัน้ีผมเป็นเจา้ภาพเล้ียงอาหารเพื่อนท่ีเกียรติของผมถา้ไม่ทาํเช่นนั้น
ผมคงโดนกล่าวหาวา่เป็นคนข้ีเหนียวมากแน่ ๆ เลย” หวงัเสียนยิม้
และหวัเราะเบา ๆ  

“เจลาตินของปลาบาฮาบาจีนดีต่อผวิของผูห้ญิงช่วยเพิ่มความเต่งตึง
และทาํใหผ้วิพรรณสวยงามมากข้ึนแลว้ยงัช่วยเพิ่มระบบการไหลเวยีน
ของเลือดใหดี้ข้ึนอีกดว้ย” 

“เส่ียวเสียน คุณจริงใจเป็นอยา่งมากท่ีเล้ียงอาหารพวกเราในวนัน้ี!” 
หลาน ชิงเยว ่ซ่ึงนัง่อยูท่างดา้นซา้ยของ หวงัเสียน หวัเราะขณะท่ีเธอ
พดูข้ึนมา 

“ฮ่าฮ่า ยงัไงอาหารวนัน้ีท่ีร้านกข็ายใหลู้กคา้ทัว่ไปคร่ึงราคาอยูแ่ลว้
หากผมจะเล้ียงเพื่อน ๆ ของผม ผมไม่รู้สึกแยอ่ะไรเลย กบัการทาน
อาหารร่วมกนักบัคนท่ีเป็นเพื่อนของผม!” หวงัเสียน พดูติดตลก
ขณะท่ี กวน ชูชิง กน็ัง่ยิม้อยูท่างดา้นขวาของเขา 



“นอ้งชายหวงัเสียนและสาวงามทั้งสอง พวกเรามาชนแกว้กนัสกั
หน่อยเถอะ ในอนาคตพวกคุณสามารถมองหาฉนัไดห้ากตอ้งการ
ความช่วยเหลือใด ๆ ตระกลู ฉิน จะช่วยพวกคุณแน่นอน” 

“ขอบคุณปู่ฉิน!” ทั้ง กวน ชูชิง และ หลาน ชิงเยว ่รีบยกแกว้ข้ึน 

หวงัเสียนและคนอ่ืน ๆ ร่วมด่ืมดว้ยกนัจนหมดทุกคนหลงัจากน้ี 
ตระกลู ซู และตระกลู ฉิน พร้อมกบั หวงัเสียน เป็นเพื่อนท่ีดีต่อ
ตลอดไป 

มนัเป็นเพียงการตอบสนองและรับมิตรภาพระหวา่งกนัของพวกเขา
อยา่งสุภาพ หวงัเสียนเชิญและเล้ียงอาหารพวกเขาเพื่อเสริมสร้าง
ความผกูพนัท่ีดีต่อกนั 

ในทางกลบักนัสองตระกลูท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากตระกลู ฉิน และ
ตระกลู ซู กมี็ความสุขและดีใจมากเช่นกนัท่ีไดเ้ป็นเพื่อนสนิทกบั 
หวงัเสียน 

 



ตอนท่ี 76 ดอกไม้ไฟทีแ่ท้จริง? 

เม่ืออาหารม้ือคํ่าจบลงกเ็ป็นเวลาประมาณ 23.00 น. หวงัเสียน รู้สึก
ประหลาดใจท่ีเห็นสาวสวยทั้งสองคนยงัคงเดินเล่นอยูร่อบ ๆ โดยยงั
ไม่มีทีท่าจะกลบัไป หลงัจากท่ีส่งผูอ้าวโุส ฉินและ ผูอ้าวโุส ซู 
ออกไปแลว้ 

“คุณยงัไม่กลบับา้นยงังั้นเหรอครับ?” หวงัเสียนยิม้ใหอ้ยา่งอ่อนโยน
และถาม หลาน ชิงเยว ่

หวงัเสียน ไม่ค่อยคุน้เคยกบั หลาน ชิงเยว ่มากนกัสามารถนบัจาํนวน
คร้ังท่ีพวกเขาพบและสนทนากนัไดด้ว้ยมือเพยีงขา้งเดียว 

แต่อยา่งไรกต็ามความประทบัใจของเขาท่ีมีต่อ หลาน ชิงเยว ่นั้นดี
เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากท่ีเกิดเหตุการณ์ในงานเล้ียง
ของตระกลูฉิน ความรู้สึกท่ีเขามีเก่ียวกบัหญิงสาวฉายาราชินีนํ้าแขง็
คนน้ีเขามีความรู้สึกดี ๆ ใหก้บัเธอมากเช่นกนั 

แต่อยา่งไรกต็ามความรู้สึกดงักล่าวยงัคงไม่ถึงระดบัท่ีเขามีต่อ กวน 
ชูชิง 

“น่ีมนักดึ็กมากแลว้ฉนัคงไม่กลบับา้น คงจะกลบัไปนอนหอท่ีมหาลยั” 
หลาน ชิงเยว ่ยิม้และมองไปท่ี กวน ชูชิง ก่อนท่ีจะถาม หวงัเสียน 
“นายกก็าํลงัจะกลบัไปท่ีหอพกัของมหาลยัดว้ยหรือเปล่า?” 



“ใช่ ผมกจ็ะกลบัไปนอนท่ีหอของมหาลยัคงจะนอนในร้านอาหาร
ไม่ได”้ หวงัเสียน ยิม้และหนัไปหา กวน ชูชิง “ไปกนัเถอะตอนน้ีมนั
ค่อนขา้งดึกแลว้กลบักนัเถอะ!” 

“เอาล่ะ! ถา้อยา่งนั้นกเ็ดินกลบักนัเถอะมอเตอร์ไซคข์องนายไม่น่าจะ
นัง่ไดส้ามคน!” กวน ชูชิง พดูติดตลก 

“นัน่คือเร่ืองจริง!” หวงัเสียนตอบดว้ยรอยยิม้ การข่ีมอเตอร์ไซดน์ั้น
มีปัญหาในเร่ืองของจาํนวนคนท่ีสามารถพาไปดว้ยได ้

“งั้น! เราเดินกลบักนัเถอะ!” หวงัเสียน ชวนทั้งสองสาวใหเ้ดินกลบั
พร้อมกนั 

“อืม ตอนน้ีฉนัรู้สึกอ่ิมมากเลยล่ะการเดินกลบัสามารถช่วยในการ
ยอ่ยอาหารและช่วยในการเผาผลาญได”้ กวน ชูชิง พยกัหนา้และส่ง
ยิม้ใหก้บัหวงัเสียน 

หลาน ชิงเยว ่นั้นรู้สึกอึดอดัใจเลก็นอ้ยหลงัจากท่ีฟังการสนทนา
ระหวา่งพวกเขาสองคนจากทางดา้นขา้ง แต่เธอกย็งัยิม้ออกมาและ
พดูข้ึนมาวา่ “แสงดาวจากทอ้งฟ้าในยามคํ่าคืนนั้นสวยงามมากจริง ๆ 
งั้นวนัน้ีพวกเราเดินกลบัดว้ยกนัเถอะนะ ฉนัสงสยัจริง ๆ เลยวา่หาก
หนุ่ม ๆ จากมหาลยัเรามาเห็นวา่นายเดินควงกบัสาวสวยสองคนของ
มหาลยัพวกเขาจะคิดยงัไง!” 



“ฮ่าฮ่า นัน่เป็นความจริงคุณสองคนเป็นสาวสวยท่ีมีช่ือเสียงในมหาลยั
ของเราและถือวา่เป็นเหมือนกบัเทพธิดาของมหาลยัเลยทีเดียว ผม
อาจจะโดนไล่ฆ่าเอาไดห้ากมีคนมาเห็นเขา้ ! ฉะนั้นผมคงตอ้งเดิน
ใหช้า้ลงและห่างจากพวกคุณเอาไวก่้อนเม่ือใกลถึ้งมหาลยั!” หวงั
เสียน หวัเราะข้ึนเบา ๆ  

หลาน ชิงเยว ่อยูท่างซา้ยของเขาในชุดสีดาํและมีลกัษณะท่าทาง
เหมือนดงัเทพธิดานํ้าแขง็ท่ีดูเยน็ชา ส่วน กวน ชูชิง อยูท่างขวาของ
เขามีรอยยิม้บาง ๆ เธอมีลกัษณะท่าทางเหมือนเทพธิดาท่ีน่ารักและดู
ใจดี 

ทั้งสองสาวนั้นดูสง่างามและสูงส่งมากเน่ืองจากมีภูมิหลงัทาง
ครอบครัวท่ีดีและมีหลายคนถือวา่พวกเธอนั้นเปรียบดัง่เป็นเทพธิดา 

กวน ชูชิง กลอกตามองไปท่ี หวงัเสียน ก่อนท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ข้ึนมา “ไปกนัเถอะคงตอ้งขอบคุณเจา้นายท่ีแสนใจดีดว้ยนะวนัน้ีท่ี
ดูแลพวกเราดว้ยอาหารม้ือคํ่าท่ียอดเยีย่มท่ีสุด!” 

“ใช่เลย เส่ียวเสียนถา้มีการเล้ียงอาหารอร่อย ๆ แบบน้ีอีกในอนาคต
อยา่ลืมโทรหาฉนัดว้ยล่ะ” หลาน ชิงเยว ่ยิม้และพดูออกมาอยา่งมี
ความหมายแฝงเอาไว ้



“ไดแ้น่นอนเลย ผมจะโทรชวนคุณมาทานบ่อย ๆ เลยล่ะ เพราะวา่ท่ี
ร้านของผมนั้นสามารถหาวตัถุดิบชั้นดีระดบัโลกมาไดไ้ม่ยาก ผมจะ
โทรหาคุณอยา่งแน่นอน” หวงัเสียน หนัคุยไปมาระหวา่งสาวสวยทั้ง
สองและไดก้ล่ินนํ้าหอมสองกล่ินท่ีแตกต่างกนั ส่ิงน้ีทาํใหใ้บหนา้
ของเขาสวา่งข้ึนและสายตาของเขาในเงามืดนั้นดูเจา้เล่ห์เป็นอยา่ง
มาก! 

“เส่ียวเสียน ฉนัตอ้งขอบคุณนายมากจริง ๆ สาํหรับเร่ืองน้ีเป็นเพราะ
นาย ตระกลู หลาน ของฉนัจึงไดส้นิทกบั ตระกลู ฉิน มากข้ึน หาก
วนัหนา้นายวา่งคงตอ้งพานายไปแนะนาํใหค้นท่ีบา้นไดรู้้จกัเอาไว้
บา้ง” 

“อืม น่ี! ใช่แลว้เส่ียวเซียนพอ่ของฉนัคิดจะขอโทษนายสาํหรับ
เหตุการณ์ในวนันั้นเขาอยากจะขอใหน้ายไปทานอาหารเยน็ท่ีบา้น 
แต่ฉนับอกเขาวา่นายไม่ค่อยวา่ง…” 

ระหวา่งทาง หวงัเสียน งงเลก็นอ้ยและตระหนกัไดว้า่ กวน ชูชิง และ 
หลาน ชิงเยว ่มีหลายเร่ืองท่ีพดูคุยคลา้ย ๆ คุยกบัเขาแต่มนัฟังแปลก ๆ 
เหมือนทั้งคู่คุยผา่นเขาไปยงัอีกคน ส่ิงท่ีเขาทาํไดคื้อพยกัหนา้เห็นดว้ย
เท่านั้นขณะฟังพวกเธอ 



พวกเขาเร่ิมจากครอบครัวไปจนถึงเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจท่ีเกิดข้ึนใน
มหาลยัและการพดูคุยกนัค่อย ๆ ออกรสชาติมากข้ึน ตลอดการ
เดินทางมนัเป็นประสบการณ์ท่ีสนุกสนานมากสาํหรับพวกเขาทุก
คน ทั้งสามคนหวัเราะดว้ยกนัดงัลัน่ถนนไปหมดโดยเฉพาะเสียง
ของหวงัเสียน 

หลงัจากส่งเดก็สาวทั้งสองไปถึงท่ีหอพกัหญิงของทั้งสองสาว แลว้
หวงัเสียน กโ็บกมืออาํลาพวกเธอทั้งสองคน 

“เจอกนัพรุ่งน้ีนะ!” กวน ชูชิง มองไปท่ี หวงัเสียน และโบกมือกลบั 

“โอเค!” 

หวงัเสียนพยกัหนา้และโบกมือใหพ้วกเธอก่อนจะเดินกลบัไปท่ี
หอพกัของเขา 

เม่ือมองไปท่ีดา้นหลงัของ หวงัเสียน ท่ีเดินหายลบัไปไกลแลว้ หลาน 
ชิงเยว ่และ กวน ชูชิง กเ็งียบลงทนัที บรรยากาศอึมครึม มาคุเร่ิมก่อ
ตวัข้ึนรอบ ๆ ตวัพวกเธอทั้งสองคน 

“นอ้งสาว ชูชิง ฉนัจะไม่ยอมแพเ้ร่ืองน้ีอยา่งแน่นอน” ทนัใดนั้น หลาน 
ชิงเยว ่กท็าํลายความเงียบลง เธอสะบดัผมท่ียาวสลวยของเธอเพื่อ
แสดงความมัน่ใจออกมา 



“พี่สาว ชิงเยว ่ฉนัเองอยูใ่กลชิ้ดกบัเขามากกวา่และนัน่เป็นขอ้ดีและ
ไดเ้ปรียบ!” กวน ชูชิง ยิม้อยา่งสดใสและพดูกบั หลาน ชิงเยว ่เธอยงั
แสดงท่าทางมัน่ใจแบบเดียวกนัอีกดว้ย 

“งั้นน่ีจะเป็นการแข่งขนัท่ียติุธรรมระหวา่งเรา!” หลาน ชิงเยว ่มอง
ไปท่ี กวน ชูชิง ก่อนท่ีจะเดินข้ึนบนัไดหอพกัไป 

เม่ือมองไปท่ีดา้นหลงัของเธอ กวน ชูชิง กรู้็สึกหวัน่ใจข้ึนมาเลก็นอ้ย 
เธอพึมพาํเบา ๆ วา่ “แมว้า่ฉนัจะมัน่ใจ แต่แม่ของฉนัเคยบอกวา่ผูช้าย
ทุกคนแมก้าํลงักินอาหารจากชามของพวกเขา แต่พวกเขากย็งัคงจอ้ง
ไปยงัส่ิงท่ีอยูใ่นหมอ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีช้ินเน้ือท่ีน่าอร่อยเช่นน้ี
ในหมอ้ … “ 

ตวั หวงัเสียน นั้นไม่รู้เก่ียวกบับทสนทนาระหวา่งทั้งสองสาวหลงัจาก
ท่ีเขาจากไป 

พอเขากลบัเขา้หอพกักอ็าบนํ้านอนยดืหลงั บิดข้ีเกียจอยา่งสบาย
อารมณ์ 

มนัเหน่ือยมากสาํหรับเขาในช่วงสองสามวนัท่ีผา่นมาในขณะท่ีเขา
กาํลงัมองหาปลาบาฮาบาจีนและปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน 

แต่อยา่งไรกต็ามในขณะท่ีเขากาํลงัจะเขา้นอนใบหนา้ของเขาก็
เปล่ียนไปในทนัที 



“เช่ียเอย้! มนัจะมากเกินไปแลว้บงัอาจมารบกวนเวลาพกัผอ่นของฉนั” 

หวงัเสียนสวมเส้ือผา้ทนัทีเดินออกจากหอพกัและรีบตรงไปท่ี
ร้านอาหารชั้นหน่ึงอยา่งรวดเร็ว 

ในเวลาไม่ก่ีนาทีเขาเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็วเหมือนปีศาจ หากมีใคร
มาเห็นและมองเพียงแค่ใชต้าเปล่าของพวกเขาส่ิงท่ีสามารถมองเห็น
ไดก้คื็อร่างสีดาํท่ีกระพริบผา่นไปอยา่งรวดเร็วและหายไปคลา้ยดัง่
ภูตผ ี

“พี่เขยพวกเราจะมีปัญหาอะไรไหมถา้เราเผาร้านอาหารของเขา!” 

ท่ีหนา้ทางเขา้ถนนโบราณ มีรถเบนทลี์ยสุ์ดหรูจอดอยูท่ี่ดา้นซา้ยของ
ถนน 

ภายในรถมีชายหนุ่มคนหน่ึงนัง่อยูท่ี่เบาะคนขบั และมีผูอ้าํนวยการ 
เซ่ีย นัง่อยูข่า้งเบาะคนขบัและเดก็หนุ่มคนหน่ึงนัง่อยูท่ี่เบาะดา้นหลงั
ของรถ 

“ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมัน่ใจได!้ ร้านอาหารท่ีถูกไฟไหมน้ั้นเป็น
เพียงเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ และเป็นปัญหาเลก็นอ้ยยิง่ไปกวา่นั้น
พวกเขาจะทาํอะไรไดแ้มว้า่จะพบร่องรอยบางอยา่งกต็าม” ชายหนุ่ม
ท่ีนัง่ในท่ีคนขบักล่าวดว้ยความเฉยชาในขณะท่ีเขาสูบบุหร่ี 



“ขอบคุณพี่เขยมากจริง ๆ ถา้เราไม่มีพีช่่วย ฉนักไ็ม่รู้จะทาํยงัไง
เหมือนกนั” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย นัง่อยูข่า้ง ๆ และกล่าวอยา่งนอบนอ้ม
พยายามแสดงตวัใหต้ ํ่ากวา่ 

“น่ีเป็นเพียงปัญหาเลก็นอ้ยมาหาฉนัไดเ้สมอหากพวกนายพบปัญหา
อะไรกต็าม ในเมืองเจียงเฉิงฉนัจะจดัการใหเ้อง” ชายหนุ่มพดูอยา่ง
ไม่สนใจไยดีราวกบัวา่การเผาร้านอาหารช่ือดงันั้นไม่มีอะไรท่ีอยูใ่น
สายตาของเขาและมนัเป็นเพียงเร่ืองธรรมดา 

“พี่เขยมาจากตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณชั้นนาํในเมือง
เจียงเฉิงเราเองกไ็ม่ไดต้ั้งใจจะรบกวนพี่ในตอนแรกและตอ้งการเชิญ
พี่เขยมาทานอาหารดว้ยกนั แต่อยา่งไรกต็ามเราพบกบัเหตุการณ์ท่ี
ยุง่ยากน้ีซะก่อน” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย ยิม้และพดูอยา่งเอาใจชายหนุ่ม
คนนั้น 

“ฮึฮึ ยงัไม่สายเกินไปถา้นายจะเชิญฉนัหลงัจากน้ีอีกสองสามวนัต่อ
จากน้ี แต่ตอนน้ีเรามาสนุกกบัการดูดอกไมไ้ฟกนัเถอะ!” ชายหนุ่ม
หวัเราะออกมาอยา่งพึงพอใจ 

“ดอกไมไ้ฟ!” เดก็หนุ่มท่ีนัง่อยูเ่บาะหลงัแสดงสีหนา้ต่ืนเตน้ข้ึนมา 

ริมฝีปากของ ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย โคง้ข้ึนเลก็นอ้ยและยิม้ออกมาอยา่ง
เยอืกเยน็ เขากาํลงัคิดและจินตนาการวา่กาํลงัจะไดเ้ห็นหนา้ตาท่ีส้ิน
หวงัของเดก็หนุ่มเจา้ของร้านอาหารชั้นหน่ึงคนนั้นในวนัรุ่งข้ึน 



บงัอาจมาแข่งกบัฉนั? แกมนัไม่มีคุณสมบติั! แมว้า่อิทธิพลของตระกลู 
เซ่ีย ของฉนัจะไม่ไดอ้ยูใ่น เมืองเจียงเฉิง แต่ฉนักย็งัสามารถทาํลาย
แกไดอ้ยา่งง่ายดาย! 

ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย หยบิบุหร่ีออกมาอยา่งสบาย ๆ และรออยา่งอดทน
เพื่อใหด้อกไมไ้ฟเร่ิมข้ึน 

ฟุ๊ บบบ! 

อยา่งไรกต็ามพวกเขาไม่ไดส้งัเกตเห็นวา่มีเงาราง ๆ ท่ีพุง่เขา้มาจาก
ดา้นขา้ง 

คนพวกน้ีเองงั้นรึ? มานัง่ทาํอะไรกนัท่ีน่ีกนันะ? 

หวงัเสียน ยงัคงสามารถมองเห็นสภาพแวดลอ้มรอบดา้นผา่นความ
มืดไดอ้ยา่งชดัเจนในขณะท่ีเขาวิง่ดว้ยความเร็ว เม่ือสายตาของเขา
กวาดผา่นรถยนตเ์บนทลี์ยเ์ปิดประทุนท่ีทางแยกถนนเขากนึ็กสงสยั
ข้ึนมา 

ฟุ๊ บบบ! 

ในพริบตาเดียว หวงัเสียน กป็รากฏตวัข้ึนท่ีทางเขา้ร้านอาหาร 

ไม่มีใครอยูแ่ถว ๆ ถนนโบราณ ในช่วงเวลาน้ีของวนัและร้านคา้
ทั้งหมดกปิ็ดลงหมดแลว้ ท่ีตั้งของร้านอาหารชั้นหน่ึงมีร่างสองร่าง
นอนอยูท่ี่พื้น 



“ท่านราชามงักรทั้งสองคนน้ีพยายามท่ีจะเผาร้านอาหารชั้นหน่ึงของ
เรา” 

ชายชราร่างกายกาํยาํยนือยูท่ี่ทางเขา้ร้านอาหารชั้นหน่ึงและเขาก็
ไม่ใช่ใครอ่ืนนอกจาก โม่ ชิงหลง 

ดว้ยสินคา้มูลค่าหลายสิบลา้นในร้านอาหารชั้นหน่ึงในปัจจุบนั หวงั
เสียน ยอ่มไม่รู้สึกปลอดภยัมากนกั ดงันั้นเขาจึงจดัให ้โม่ ชิงหลง 
เฝ้าท่ีน่ีในตอนกลางคืน 

เน่ืองจาก โม่ ชิงหลง เปรียบดงัเป็นลูกหลานทางสายเลือดของเขา 
เขาสามารถติดต่อ หวงัเสียน ผา่นวธีิการพิเศษภายในรัศมีสาม
กิโลเมตรได ้

“ผูฝึ้กฝนวชิายทุธรึ?” หวงัเสียนประหลาดใจท่ีเห็นคนหมดสติทั้ง
สองคนท่ีอยูบ่นพื้น 

“ใช่ ขอรับองคร์าชา ทั้งสองคนเป็นผูฝึ้กฝนวชิายทุธ นกัรบขั้นท่ีหา้
และถือไดว้า่แขง็แกร่งมากทีเดียว!” โม่ ชิงหลง กล่าว 

“ผูฝึ้กฝนวชิายทุธสองคน?” เม่ือ หวงัเสียน นึกถึงรถเบนทลี์ยเ์ปิด
ประทุนหรูหราท่ีทางแยกถนนก่อนหนา้น้ีภาพของชายหนุ่มคนนั้น
กบัคนของร้านอาหารศาลามงักรกป็รากฏข้ึนมาทนัที 



“ใครจะไปคาดคิดวา่พวกนายจะใชว้ธีิท่ีน่ารังเกียจเช่นน้ี ถา้อยา่งนั้น
ละก ็…” 

ดวงตาของ หวงัเสียน กระพริบอยา่งชา้ ๆ และมองไปท่ีร้านอาหาร
ศาลามงักร 

“ถา้อยา่งนั้น ฉนัจะใหพ้วกนายไดดู้ดอกไมไ้ฟท่ีแทจ้ริง!” 

 



ตอนท่ี 77 ดอกไม้ไฟทีส่วยงาม 

พร๊ึบบ!!ฟู่ วว!! 

“มดัพวกเขาทั้งสองคนไวแ้ละตามขา้ไปพบกบัคนร้ายท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั
ของเร่ืองน้ี”  

ทนัใดนั้นไฟกลุ็กโชติช่วงข้ึนมาอยา่งบา้คลัง่เหมือนมีชีวติข้ึนมา
เพียงแค่ หวงัเสียน โบกมือเบา ๆ เขาเดินออกมาจากหนา้ร้านอาหาร 
ศาลามงักร ดว้ยใบหนา้ท่ีเยน็ชาแลว้เขาจึงเคล่ือนท่ีไปยงัถนนสาย
โบราณในทนัที 

“ขอรับ องคร์าชามงักร!”  

โม่ ชิงหลง ดวงตาเป็นประกายดว้ยความเล่ือมใสและเคารพเทิดทูน
อยา่งสูง ดว้ยการแกวง่แขนโบกมืออยา่งง่าย ๆ ของราชามงักร สถานท่ี
แห่งนั้นกลุ็กท่วมเตม็ไปดว้ยไฟท่ีแผดเผาข้ึนมาอยา่งบา้คลัง่ในทนัที 

อาํนาจวเิศษท่ีน่าเกรงขามเช่นน้ี แมว้า่การบ่มเพาะของเขาจะบรรลุ
ถึงระดบัก่อกาํเนิด แต่เขากไ็ม่สามารถทาํเช่นน้ีได ้

หวงัเสียน เพียงแค่ลอ้มรอบร้านอาหารศาลามงักร ทั้งหมดดว้ย
คุณสมบติัธาตุไฟของเขาและสัง่งานธาตุไฟเป็นการเฉพาะใหโ้หม
ไหมอ้ยา่งรุนแรงเฉพาะท่ีร้านอาหารศาลามงักรเท่านั้นไม่ใหลุ้กลาม



ไปท่ีอ่ืน ไม่นานร้านอาหารศาลามงักรกลุ็กเป็นไฟแผดเผาดว้ย
อุณหภูมิท่ีสูงกวา่ไฟธรรมดาทัว่ไป 

“นัน่!..ดอกไมไ้ฟข้ึนมาแลว้ฮ่า ๆ สวยงามมาก ๆ !”  

เม่ือเห็นเปลวไฟลุกข้ึนอยา่งร้อนแรงเดก็หนุ่มท่ีนัง่อยูเ่บาะหลงัในรถ
สปอร์ตเบนทลี์ยก์ลุ็กข้ึนยนืดูดอกไมไ้ฟในถนนสายโบราณจาก
ระยะไกลดว้ยรอยยิม้ 

“สวย! มนัสวยมาก!” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย มีสีหนา้ท่ีมึนเมา “ฮ่าฮ่า
ร้านอาหารชั้นหน่ึงแกกลา้สูก้บัฉนัไดย้งัไงน่ีคือจุดจบของพวกแก 
พี่เขยขอบคุณมากในคร้ังน้ี”  

“ไม่ใช่เร่ืองใหญ่อะไร!” ชายหนุ่มสะบดักน้บุหร่ีท้ิงออกไปดว้ย
ใบหนา้เรียบเฉยเหมือนไม่สนใจอะไร น่ีเป็นงานง่าย ๆ เหมือนขนม
ช้ินหน่ึงสาํหรับเขา 

เขาไม่สนใจเร่ืองแค่วางเพลิงเผาร้านอาหาร มนัเร่ืองเลก็นอ้ยสาํหรับ
เขาจริง ๆ  

“เม่ือไอเ้ดก็หนุ่มคนนั้นพบวา่ร้านอาหารของมนักลายเป็นข้ีเถา้ใน
วนัพรุ่งน้ีมนัคงจะตอ้งนัง่กอดเข่าตวัเองและร้องไหอ้ยา่งแน่นอน  
ฮ่า ๆ ๆ !” เดก็หนุ่มจอ้งไปท่ีไฟไหมร้้อนแรงเหมือนดอกไมไ้ฟใน
ระยะไกลดว้ยความต่ืนเตน้ 



“น่ีคือจุดจบของมนั!” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย หายใจลึก ๆ และยิม้อยา่ง
สะใจ! 

“ใช่ ดอกไมไ้ฟสวยงามตระการตามากเลยนะ!”  

ทนัใดนั้นกมี็เสียงท่ีไม่คุน้เคยดงัข้ึนมาจากดา้นหลงัรถ 

“ใช่สิ มนัตอ้งสวยแน่นอน!!…” เม่ือเดก็หนุ่มไดย้นิการพดูเช่นน้ีเขาก็
ตอบสนองโดยสญัชาตญาณ แต่ในไม่ชา้เขากต็ระหนกัวา่มีบางอยา่ง
ผดิปกติ 

เสียงนั้นดูเหมือนจะดงัมาจากท่ีนัง่ขา้ง ๆ เขา 

แต่ตอนน้ีไม่ควรมีใครอยูข่า้ง ๆ เขา … 

เขารีบหนัหนา้มองไปท่ีดา้นขา้งของเขา ดวงตาฉายแววตกตะลึง
ข้ึนมาทนัที “นาย… นายมนั …”  

เขาช้ีไปท่ีหวงัเสียนและพดูตะกกุตะกกัดว้ยท่าทางไม่อยากเช่ือ 

“คุณคือใคร?”  

ชายหนุ่มท่ีนัง่อยูบ่นเบาะคนขบัสมัผสัไดถึ้งอนัตรายท่ีบีบคั้นและ
แรงกดดนัไดท้นัที เขาลุกรีบข้ึนยนืและมองไปท่ีหวงัเสียนดว้ยความ
หวัน่เกรง จากนั้นเขากก็วาดสายตามองไปท่ี โม่ ชิงหลง ซ่ึงยนือยู่
ขา้ง ๆ รถ 



เขาไม่รู้สึกตวัเลยวา่มีคนเขา้มาใกลเ้ขาตั้งแต่เม่ือไหร่ 

“ผม?” หวงัเสียนเผยสีหนา้ข้ีเล่นข้ึนมาและช้ีน้ิวมาท่ีตวัเอง เม่ือเห็น
ชายหนุ่มจอ้งมองเขาดว้ยความตกใจ “ใหพ้วกเขาแนะนาํผมดีกวา่!”  

“แลว้…นายเขา้มาไดย้งัไง?” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กต็กตะลึงเช่นกนัเม่ือ
เขาหนักลบัมาและเห็น หวงัเสียน นัง่อยูใ่นรถ 

“เฮ!้อยา่พึ่งสนใจผมเลยในตอนน้ีเรามาดูดอกไมไ้ฟท่ีสวยนัน่ก่อน
ดีกวา่มนัสวยงามมาก!”  

หวงัเสียนมองไปท่ีดอกไมไ้ฟท่ีอยูห่่างไกลดว้ยรอยยิม้ 

“สถานท่ีนั้น…ไม่…นัน่คือ …” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย สงัเกตเห็นความ
สงบของหวงัเสียน เขาจึงเอะใจและหนักลบัไปดูอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง ต่อจากนั้นร่างกายของเขากส็ัน่สะทา้นในขณะท่ีเขาหมุนตวั
กลบัมาและจอ้งมองไปท่ีหวงัเสียนดว้ยดวงตาสีเลือดของเขา  

“แก..แกกลา้เผาร้านอาหารศาลามงักรของฉนัอยา่งงั้นเหรอ…”  

“อะไรนะร้านศาลามงักรเป็นร้านท่ีถูกไฟไหม?้ เดก็หนุ่มตกใจพร้อม
กบัการแสดงออกท่ีหลากหลายบนใบหนา้ของเขา “พี่เขยฆ่ามนั..ฆ่า
มนัที! มนักลา้ดียงัไงท่ี …”  



“หุบปาก!!” ในเวลาน้ีเองเหรินอนัจ่ือ จอ้งมองไปท่ีหวงัเสียนและโม่
ชิงหลงดว้ยความหวาดกลวับนใบหนา้ของเขา เม่ือเขาไดย้นิเสียงของ
เดก็หนุ่มพดูออกมา เขาจึงตะโกนใส่ดว้ยนํ้าเสียงท่ีเยน็ชา 

ทนัใดนั้นเดก็หนุ่มกหุ็บปากทนัทีเม่ือไดย้นิพี่เขยเขาตวาด แต่เขากย็งั
จอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน อยา่งโกรธเกร้ียว 

“ใช่นัน่คือร้านอาหารศาลามงักรดูสิตอนน้ีกลายเป็นดอกไมไ้ฟไป
แลว้มนัสวยงามแค่ไหนพวกนายรีบดูกนัสิ!”  

หวงัเสียนมองไปในระยะไกลดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส 

“คุณมาจากตระกลูไหนหรือนิกายไหน?” เหริน อนัจ่ือ ถามอยา่ง
สงบ เขาไม่กลา้ท่ีจะเคล่ือนไหวโดยประมาทเพราะเขาสมัผสัไดถึ้ง
ภยัคุกคามท่ีอนัตรายจากคนพวกน้ี! 

“แลว้คุณมาจากตระกลูไหนล่ะ” หวงัเสียนหนักลบัมาและมองเขา
พร้อมกบัมีรอยยิม้บนใบหนา้ของเขาเม่ือเขาไดย้นิคาํถามของเหริน 
อนัจ่ือ 

“ตระกลู เหริน แห่งเมืองเจียงเฉิง!” เหริน อนัจ่ือ กล่าวข้ึนดว้ย
นํ้าเสียงท่ีราบเรียบ 



“โอ!้ ตระกลูเหรินเป็นอนัดบัท่ีสองในตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสู้
โบราณแห่งเมืองเจียงเฉิงเป็นตระกลูท่ีน่าเกรงขามตระกลูนึงเลย
ทีเดียว!”  

หวงัเสียนมีรอยยิม้ท่ีมุมปากเลก็นอ้ย เขาเคยสอบถาม จาก ผูอ้าวโุส 
ซู เก่ียวกบัการจดัอนัดบัของตระกลูผูฝึ้กวชิายทุธใน เมืองเจียงเฉิง 
และตระกลู เหริน กอ็ยูใ่นอนัดบัท่ีสองของเมืองเจียงเฉิง 

ผูท่ี้แขง็แกร่งท่ีสุดคือผูอ้าวโุสของตระกลูท่ีเป็นนกัรบระดบัขั้นท่ี
แปดในตระกลูเหริน พวกเขามีนกัรบระดบัขั้นท่ีเจด็อีกสองคนทาํให้
พวกเขาเป็นตระกลูท่ีค่อนขา้งจะทรงพลงั 

แต่สาํหรับหวงัเสียนตอนน้ีแลว้นั้นพวกเขาไม่ไดเ้ป็นอะไรท่ีน่ากลวั
แมแ้ต่นอ้ยเลย ถา้เขาเพียงแค่สะบดัน้ิวเท่านั้นในตอนน้ีนกัรบระดบั
ขั้นท่ีแปดจะถูกเผาเป็นจุลในทนัที 

“นัน่คือจุดส้ินสุดของดอกไมไ้ฟแลว้ จดัการทุกอยา่งใหเ้สร็จ!”  

หวงัเสียน ค่อย ๆ เปิดประตูรถและกา้วออกไปพร้อมกบัสัง่ โม่ ชิง
หลง ท่ีอยูข่า้ง ๆ เขา 

“ขอรับ องคร์าชามงักร!” โม่ชิงหลงพยกัหนา้ขณะจอ้งไปท่ีเหริน
อนัจ่ือ 



“จดัการใหเ้สร็จ” เหริน อนัจ่ือ รู้สึกโกรธเม่ือไดย้นิส่ิงท่ีหวงัเสียนพดู
ใบหนา้เขาแสดงความเยน็ชาออกมาทนัทีและพดูออกมาวา่ “ใหฉ้นั
บอกพวกนายเร่ืองนึง ไม่วา่พวกนายจะเป็นใครตระกลู เหริน ไม่
เกรงกลวัพวกนาย”  

“แกพดูมากเกินไป” โม่ ชิงหลง พดูอยา่งไม่สบอารมณ์ขณะท่ีเขายืน่
แขนออกไปเพื่อจบัเขา 

“รนหาท่ีตาย!” เหริน อนัจ่ือ โกรธมากเม่ือเขารู้สึกไดถึ้งการดูถูกของ
โม่ ชิงหลง เขากาํหมดัของเขาและต่อยออกไปดว้ยกาํลงัภายใน
ทั้งหมดของเขาไปท่ี โม่ ชิงหลง 

“กระจอกมาก!”  

โม่ ชิงหลง ส่ายหวัเบา ๆ เขาควา้หมดัของ เหริน อนัจ่ือ ไดโ้ดยไม่
ตอ้งมีการเคล่ือนไหวใด ๆ เพียงแค่ยืน่มือออกไปควา้ไวอ้ยา่งง่าย ๆ  

“ไม่!!..แยแ่ลว้!!” เหริน อนัจ่ือ ตกใจและกลวัเป็นอยา่งมาก ดวงตา
ของเขาหดเลก็ลงเตม็ไปดว้ยความไม่อยากเช่ือ 

ตวัเขานั้นเป็นนกัรบระดบัขั้นท่ีหา้! 

“ตระกลูเหริน ยงังั้นเหรอไม่วา่เจา้จะมาจากตระกลูไหนเจา้จะตอ้ง
ชดใชท่ี้บงัอาจมาย ัว่ยโุทสะของท่านราชามงักร!” โม่ ชิงหลง พดู
ออกมาดว้ยอารมณ์ท่ีขุ่นเคือง 



ดว้ยสายตาท่ีน่าหวาดกลวัเหริน อนัจ่ือรู้สึกไดถึ้งกระแสพลงัภายใน
ท่ีรุนแรงพุง่เขา้ตรงเขา้มาท่ีจุดตนัเถียนของเขา 

โพละ๊! 

เสียงของบางอยา่งแตกเกิดข้ึนภายในร่างกายของเหรินอนัจ่ือ เขา
กระอกัเลือดออกมาทนัที ในดวงตาของเขาเตม็ไปดว้ยความส้ินหวงั 

“ออ๊กก! แก!…แกทาํลายจุดตนัเถียนและการบ่มเพาะของฉนั แก
เป็น…คร่ึงกา้วสู่ ระดบัก่อกาํเนิดลมปราณ!”  

เม่ือรู้สึกถึงความเจบ็ปวดอยา่งรุนแรงจากภายในร่างกายของเขาและ
กระแสพลงัภายในท่ีมากมายจากชายชราตรงหนา้เขา เขาสัน่สะทา้น
ดว้ยความหวาดกลวัและแรงกดดนัอนัหนกัหน่วงยงักดข่ีแฝงตวัอยู่
ในร่างกายของเขาราวกบัวา่มีอะไรหนกั ๆ ตกลงมาจากทอ้งฟ้ามากด
ทบัร่างกายของเขาเอาไว ้

“การจะฆ่าเจา้หรือกวาดลา้งตระกลูเหรินทั้งหมดของเจา้ไม่ใช่เร่ือง
ใหญ่อนัใดเลย!” โม่ชิงหลงพดูกบัเหรินอนัจ่ืออยา่งเมินเฉย 

“ไม่!!… ผมขอร้องล่ะ!…” เหรินอนัจ่ือกม้หนา้คุกเข่าลงในขณะท่ี
เขาออ้นวอนขอความเมตตา 



“ฮ่ึม!” โม่ ชิงหลง มองเขาอยา่งเยย้หยนั หลงัจากนั้น เหริน อนัจ่ือ 
ถูกเหวีย่งจนกระเดน็ไปกระแทกลงบนรถอยา่งแรง จากนั้นโม่ ชิง
หลงกห็มุนตวัหนัไปมองดูคนท่ีเหลืออีกสองคน 

“ไม่!!… อยา่เขา้มานะ” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย รู้สึกตกใจมากท่ีเห็นพี่เขย
ของเขาถูกซอ้มจนบาดเจบ็สาหสั 

“กลวัยงังั้นรึ! มนัสายไปแลว้!” โม่ ชิงหลง ใชฝ่้ามือฟันไปท่ีแขน
และขาของผูอ้าํนวยการ เซ่ีย  

“อา๊กกก!” ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย กรีดร้องอยา่งโหยหวน หลงัจากนั้นแลว้
โม่ ชิงหลง จึงหนัไปมองท่ีเดก็หนุ่มอีกคน 

“ไม่อยา่..ไดโ้ปรดอยา่ฆ่าผมไม่!”  

เดก็หนุ่มตกตะลึงจนคุกเข่าลงในรถอยา่งรวดเร็ว 

เขาอายแุค่เพียง 19 ปีและกาํลงัจะเขา้มหาวทิยาลยั เขายงัไม่ไดใ้ช้
ชีวติอนัน่าสนุกสนานอยา่งท่ีเขาฝันไว ้เขายงัไม่อยากตาย 

“ไร้ประโยชน์น่า”  

โม่ ชิงหลง แสดงท่าทางดูถูกและเหยยีดหยาม ใชฝ่้ามือฟันไปท่ีแขน
และขาของเดก็หนุ่มเหมือนกบัท่ีเขาทาํกบั ผูอ้าํนวยการ เซ่ีย  



แขนขาของพวกเขาหกัและพิการไปทั้งหมด! 

เม่ือมองไปท่ีคนทั้งสามคนท่ีกาํลงัเกลือกกล้ิงไปมาดว้ยความเจบ็ปวด 
หวงัเสียน กย็ิม้อยา่งเยน็ชาก่อนท่ีจะมุ่งหนา้กลบัไปท่ีหอพกัเขาหนั
กลบัมาพดูท้ิงทา้ยไวอี้กเลก็นอ้ย 

“หากพวกนายอยากแกแ้คน้ใหม้าหาฉนั เรามาจดัการเร่ืองน้ีในแบบ
ของผูฝึ้กวชิายทุธกนั ฉนัยนิดีรับทุกคาํทา้!”  

“ฮึ..ถา้พวกเจา้กลา้ทาํในส่ิงท่ีน่ารังเกียจอยา่งหมาลอบกดัเช่นน้ีอีก
มนัจะไม่จบลงเพียงแค่น้ี ถา้เราพบกนัอีกในคร้ังหนา้” โม่ ชิงหลงพดู
ออกมาพร้อมดว้ยสายตาเยน็ยะเยอืกเขาหนัหลงัและกลบัไปท่ี
ร้านอาหารชั้นหน่ึงเพื่อเฝ้าและป้องกนัร้านตามท่ีองคร์าชาของเขาได้
มอบหมายหนา้ท่ีไวใ้ห ้

“จบส้ินแลว้ชีวติของฉนั ฉนั..ไม่สามารถฝึกฝนไดอี้กต่อไปแลว้…
คร่ึงกา้วก่อกาํเนิดลมปราณยงังั้นเหรอ? หรืออาจเป็นขั้นก่อกาํเนิด
ลมปราณไปแลว้ แต่คงไม่ตํ่ากวา่คร่ึงกา้วก่อกาํเนิดลมปราณเป็น
แน่!…. “ 

เหรินอนัจ่ือจอ้งมองไปในอากาศอยา่งวา่งเปล่าขณะท่ีเขาตกอยูใ่น
ภวงัค ์ท่วงท่าสบาย ๆ เฉยเมยและไม่สนอะไร ของเขาในก่อนหนา้น้ี
หายไปหมดส้ิน 



ดอกไมไ้ฟท่ีเกิดจากการลุกไหมข้องร้านอาหารศาลามงักรในระยะไกล
ดูเหมือนวา่มนักแ็ผดเผาวญิญาณของพวกเขาออกไปดว้ยพร้อมกนั
ในทีเดียว 

 



ตอนท่ี 78 โด่งดงัไปท่ัวประเทศ 

ร้านอาหารชั้นหน่ึงลุกเป็นไฟ! 

ร้านอาหารศาลามงักรลุกเป็นไฟ! 

ช่ือเสียงของร้านอาหารชั้นหน่ึงแพร่กระจายไปทัว่ประเทศร้อนแรง
จนลุกเป็นไฟ 

สาํหรับร้านอาหารศาลามงักรลุกเป็นไฟจากการถูกเผาจนเป็นเถา้ถ่าน! 

ในคืนเกิดเหตุไฟไหม ้เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงรายงานมาวา่ หลงัจากดบั
ไฟแลว้ดา้นในของร้านอาหารศาลามงักร ไม่มีอะไรหลงเหลือเลยมี
แต่คราบสีดาํคลํ้าและไหมเ้กรียม ทุกอยา่งถูกทาํลายในกองไฟ มอด
ไหมก้ลายเป็นเถา้ถ่านทุกส่ิงทุกอยา่ง แต่ท่ีน่าแปลกกคื็อระหวา่งนั้น
เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงพยายามดบัไฟกนัอยา่งเตม็ท่ี แต่กไ็ม่สามารถดบั
ได ้แต่หลงัจากท่ีไฟไดไ้หม ้ร้านอาหารศาลามงักรจนเหลือแต่เถา้ถ่าน 
ไฟท่ีเคยโหมไหมอ้ยา่งรุนแรงกด็บัลงเองอยา่งน่าอศัจรรย ์เจา้หนา้ท่ี
ดบัเพลิงต่างสบัสนมึนงงไปตาม ๆ กนั 

“บอสร้านเรามีช่ือเสียงแลว้! ร้านเรามีช่ือเสียงไปทัว่เมืองเจียงเฉิง
แลว้!” 



เชา้วนัรุ่งข้ึนเม่ือ หวงัเสียน และ กวน ชูชิง เขา้มาถึงร้านอาหารชั้นหน่ึง
ผูจ้ดัการ หวาง กต็ะโกนออกมาดว้ยความต่ืนเตน้ เขารีบหยบิ
หนงัสือพมิพอ์อกมาและพดูต่อวา่ “บอสดูสิน่ีคือหนงัสือพิมพฉ์บบั
เชา้วนัน้ีของเมืองเจียงเฉิง ร้านอาหารชั้นหน่ึงของเราเป็นท่ีรู้จกัไป
ทัว่ทั้งเมืองแลว้! ยิง่ไปกวา่นั้นร้านอาหาร ศาลามงักร จบส้ินลงอยา่ง
สมบูรณ์แลว้ครับ! เม่ือคืนน้ีไฟไหมร้้านอาหารของพวกเขาวอดวาย
ไปจนเหลือแต่ข้ีเถา้ พวกเขาไม่น่าจะสามารถเปิดร้านไดอี้กต่อไป
แลว้ในอนาคต” 

“ผมรู้เร่ืองพวกน้ีแลว้ล่ะ” 

หวงัเสียนยิม้ “พวกเราอาจจะมีงานยุง่ข้ึนอีกเลก็นอ้ยในอีกไม่ก่ีวนั
ขา้งหนา้และคงจะตอ้งรบกวนผูจ้ดัการหวาง ตอ้งคอยดูแล
สถานการณ์ของร้านอาหารใหด้ว้ย” 

“ไม่ใช่ปัญหาเลยครับบอส ไม่ใช่ปัญหาเลยครับ” ผูจ้ดัการหวางยิม้
ขณะท่ีเขาส่ายหวัใหก้บัหวงัเสียน 

หวงัเสียน พยกัหนา้และเดินเขา้ไปในหอ้งทาํงาน เขาเปิดคอมพิวเตอร์
ข้ึนมาเล่นเพราะไม่มีอะไรใหท้าํ 

ในฐานะเจา้นายตอนน้ีเขานั้นวา่งเป็นอยา่งมากเพราะมีคนจดัการงาน
ทุกอยา่งตามหนา้ท่ีของแต่ละคนกนัอยูแ่ลว้ และธุรกิจร้านอาหาร



ชั้นหน่ึงตอนน้ีนั้นผลตอบรับดีเป็นอยา่งมากและยงัไม่มีเร่ืองใด ๆ 
ใหต้อ้งปรับปรุงเพิม่เติม เขาจึงมีเวลาวา่งสามารถเล่นคอมพิวเตอร์
ไดอ้ยา่งสบายใจ 

“เอะ๊? ร้านอาหารชั้นหน่ึงอยูใ่นหวัขอ้ข่าวของเวบ็ไซต!์” 

เม่ือ หวงัเสียน อ่านเน้ือหาคร่าว ๆ ของบทความเหล่านั้นเขากย็ิม้
ออกมา หลงัจากนั้นเขากเ็ห็นบทความข่าวมากมายรายงานเก่ียวกบั
ร้านอาหารของเขา นอกจากน้ียงัมีบทความจากสาํนกัข่าวใหญ่ ๆ อีก
มาก 

หน่ึงในนั้นคือบทความข่าวเก่ียวกบั หลิน ชิงอิง และ ร้านอาหาร
ชั้นหน่ึง 

ในบทความนั้นมีการกล่าวถึง หลิน ชิงอิง มาท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง
เพื่อรับประทานอาหาร เธอพยายามใชช่ื้อเสียงของเธอเพื่อขอสิทธิ
พิเศษและขอใหเ้จา้ของร้านอาหารชั้นหน่ึงจดัโตะ๊ใหก้บัเธอ แต่
อยา่งไรกต็ามเธอไดรั้บการปฏิเสธและถูกขอใหท้าํตามกฎของ
ร้านอาหารโดยรอคิวตามหมายเลขคิวโดยเจา้ของร้านบอกกบัเธอวา่ 
ต่อใหเ้ป็นดาราเม่ือมาท่ีน่ีกต็อ้งทาํกฎและจะไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ 
ทั้งส้ิน และมีความคิดเห็นมากมายต่อบทความของข่าวนั้นเช่น 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงนั้นยอดเยีย่มมาก!” 



“เม่ือนึกถึงอาหารทะเลระดบัโลก ตอ้งนึกถึงร้านอาหารชั้นหน่ึงเป็น
อนัดบัแรก” 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงทาํไดดี้มาก ถา้หากวา่แมก้ระทัง่การทานอาหาร
ยงัตอ้งใชเ้สน้สายเพื่อใหมี้สิทธิพิเศษเหนือคนอ่ืน คนธรรมดาเช่น
พวกเรากค็งจะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งยากลาํบากแลว้ล่ะ” 

ในนิตยสารอาหารชั้นนาํของประเทศ ร้านอาหารชั้นหน่ึงไดรั้บการ
เล่ือนตาํแหน่งใหเ้ป็นร้านอาหารท่ีหรูหราและมีระดบัท่ีสุด 

ภายในวนัเดียวร้านอาหารชั้นหน่ึงไดเ้ป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ประเทศ และมี
ลูกคา้จาํนวนมากมาจากเมืองอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการมาท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง
เพื่อล้ิมลองอาหารท่ีทาํจากวตัถุดิบชั้นยอดระดบัโลกของพวกเขา
และดูร้านอาหารท่ีน่าท่ึงท่ีสุดในประเทศ 

ในบรรดารายงานของส่ือของ เมืองเจียงเฉิง ยงัมีการประเมินระดบั
ของอาหารระหวา่ง ร้านอาหารศาลามงักร และ ร้านอาหารชั้นหน่ึง 

ส่วนท่ีสาํคญัของเน้ือหาคือร้านอาหารชั้นหน่ึงท้ิงห่างไปไกลเกินกวา่
ท่ีร้านอาหารศาลามงักรจะสามารถนาํมาเทียบชั้นได ้

มีแมก้ระทัง่วดีิโอของ หลิน ชิงอิง ท่ีถูกปฏิเสธโดยตรงจากเจา้ของร้าน
ท่ีถูกเผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ต 



ร้านอาหารศาลามงักรไดพ้า่ยแพล้งอยา่งส้ินเชิง 

และเม่ือรวมกบัท่ีมีเหตุไฟไหมใ้นตอนกลางคืนแลว้ ทุกคนทาํได้
เพียงแค่สงสารและเห็นใจร้านอาหารศาลามงักรเท่านั้นเอง 

ในวนัต่อมาธุรกิจของร้านอาหารชั้นหน่ึงกเ็หมือนกบัระเบิดข้ึนมา คน
ท่ีมาท่ีน่ีเพื่อทานอาหารไม่ไดม้าจากเมืองเจียงเฉิงเพียงเท่านั้น ทุกคน
ท่ีเป็นนกัชิมอาหารต่างหลัง่ไหลกนัเขา้มาจากทัว่ประเทศ ส่วนนกัชิม
อาหารในเมืองเจียงเฉิงทุกคนสามารถท่ีจะมาท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง
เพื่อทานอาหารไดบ่้อยคร้ังอยูแ่ลว้ตราบใดท่ีพวกเขามีเวลาวา่งและ
เงินในกระเป๋า ผูค้นส่วนมากในช่วงเวลาน้ีจึงเป็นคนต่างเมืองซะ
มากกวา่ 

นอกจากนั้นดว้ยการแนะนาํจากในแวดวงธุรกิจระดบัสูงของ ผูอ้าวโุส
ฉิน ร้านอาหารชั้นหน่ึงจึงถูกจดัใหอ้ยูใ่นคู่มือการแนะนาํสถานท่ี
ท่องเท่ียวของ เมืองเจียงเฉิง ปัจจุบนัร้านอาหารชั้นหน่ึงถูกจดัใหเ้ป็น
ร้านอาหารแนะนาํหน่ึงในสถานท่ี ท่ีตอ้งไปสาํหรับทุกคนท่ีมาเท่ียว
ท่ีเมืองเจียงเฉิง 

ดว้ยการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานรัฐทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัช่ือเสียง
ของร้านอาหารชั้นหน่ึงร้านอาหารชั้นหน่ึงจึงมีคนเตม็แน่นร้านทุก
วนั ยอดขายจึงเพิม่ข้ึนมาหลายเท่าตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัจากก่อนหนา้ 



หอยเป๋าฮ้ือ 2 หวั ปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน ปลาโคก้เกอร์ธรรมชาติสีเหลือง
ขนาดยกัษ ์และปลาบาฮาบาจีนพนัธ์ุหายาก ตอนน้ีนั้นขายหมดไปแลว้ 

“เส่ียวเสียน น่ีคือตวัเลขยอดขายในช่วงสองสามวนัท่ีผา่นมาฉนัได้
คาํนวณผลกาํไรเอาไวด้ว้ยลองเช็คดูสิ” 

ในวนัท่ีส่ี กวน ชูชิง นาํรายงานการขายทั้งหมดส่ีวนัส่งไปให ้หวงั
เสียน เพื่อตรวจสอบ 

หวงัเสียน มองไปท่ีรายงานหลงัจากไดรั้บมาจาก กวน ชูชิง 

ยอดขายวนัแรก : 770,000 หยวน 

ยอดขายวนัท่ีสอง : 830,000 หยวน 

ยอดขายวนัท่ีสาม : 970,000 หยวน 

ยอดขายวนัท่ีส่ี : 1,020,000 หยวน 

เม่ือหวงัเสียนเห็นใบรายงานเหล่าน้ีเขากต่ื็นเตน้ข้ึนมาทนัที ตวัเลข
สรุปยอดการขายต่อวนันั้นสูงมาก หากรวมยอดทั้งส่ีวนัแลว้สูงกวา่
ยอดขายของเม่ือก่อนหลายเท่าตวั 

แต่หากมองในแง่ของการขายตามปกติแลว้กถื็อวา่ไม่ไดสู้งมากนกั 
เพราะตวัเลขยอดขายของทั้งส่ีวนัน้ีคือการกระตุน้การขายดว้ยการ
ลดราคา 



ยอดขาย 770,000 หยวนของส่วนลด 50% ในวนัแรก หากไม่มี
ส่วนลดกจ็ะเป็น 1.54 ลา้นหยวน 

นอกจากน้ียงัมีส่วนลด 40% ในวนัท่ีสองส่วนลด 30% ในวนัท่ีสาม
และส่วนลด 20% ในวนัท่ีส่ี 

ในวนัท่ีส่ียอดขายทะลุหลกัลา้นหยวน และยิง่ไปกวา่นั้นดว้ยความ
นิยมในปัจจุบนัของร้านอาหารชั้นหน่ึงตวัเลขยอดขาย 1 ลา้นหยวน
น้ีน่าจะเป็นตวัเลขหลกัของร้านและคงท่ีอยูใ่นระดบัน้ีต่อไปเป็น
มาตรฐาน อาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง แต่คงไม่มากนกั ถา้ท่ีร้านอาการ
ของเขายงัคงมีวตัถุดิบอาหารทะเลระดบัโลกอยา่งต่อเน่ือง 

และถา้หากเขาจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้ึนมาอีกคร้ังยอดขายก็
จะพุง่สูงข้ึนมากกวา่เดิมอยา่งแน่นอน 

และหากวนัไหนเขาโชคดีท่ีมีลูกคา้สัง่ซ้ือหอยเป๋าฮ้ือ 2 หวัประมาณ 
3 ตวัในวนันั้นจะมีมูลค่ายอดขายมากกวา่ 1 ลา้นหยวน ยิง่ไปกวา่นั้น
หอยเป๋าฮ้ือกุง้มงักรปลาทูน่าครีบนํ้าเงินและสตัวท์ะเลหลากหลาย
ชนิดลว้นจบัไดจ้ากทะเล เขาไม่ตอ้งมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายใด ๆ ถือวา่
เป็นกาํไร 100%  

หากยงัไม่รวมหกัค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่นค่าจา้งพนกังานและค่าเคร่ืองด่ืม
แลว้ ตอนน้ีฉนัมีรายไดป้ระมาณ 2.5 ลา้นหยวนในส่ีวนั! 



ริมฝีปากของ หวงัเสียน โคง้ข้ึนเป็นรอยยิม้ แมว้า่เขาจะใหส่้วนลด
มากมายกบัลูกคา้ในช่วงสองสามวนัท่ีผา่นมา แต่เขากไ็ม่ไดก้งัวล
อะไรมากนกัเน่ืองจากเขานั้นไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการนาํ
วตัถุดิบระดบัโลกมาทาํอาหารท่ีร้าน 

ถา้หากยงัเป็นเช่นน้ีต่อไป เขาสามารถสร้างรายไดม้ากกวา่ 10 ลา้น
หยวนไดภ้ายในหน่ึงเดือน แต่ส่ิงน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัการท่ีเขาตอ้งมี
วตัถุดิบระดบัโลกอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

หวงัเสียน กาํลงัคิดและประมวลผล อยา่งรวดเร็ว รอยยิม้ของเขาก็
ค่อย ๆ ปรากฏข้ึนมา ปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาวตัถุดิบคงตอ้งให ้เดก็
สาวหอยทะเล เป็นผูจ้ดัการเน่ืองจากความสามารถในการควบคุม
กระแสนํ้าของเธอ มนัจะไม่มีปัญหาใด ๆ ต่อการหาแหล่งวตัถุดิบ
ระดบัโลกของเธอเลยแมแ้ต่นอ้ย 

ป๊ีบบ!,ป๊ีบบบ! 

ในขณะนั้นเองโทรศพัทข์อง หวงัเสียน กด็งัข้ึนอยา่งกะทนัหนั เขา
หยบิมนัข้ึนมาดูและเขากย็ิม้ข้ึนมา 

“เส่ียวหย”ู 

“พี่ชายฉนักาํลงัจะไปมหาวทิยาลยัเจียงเฉิงกบัเส่ียวม่ีและเพื่อนคน
อ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาเรียนท่ีน่ีดว้ยกนั พี่ตอ้งมารับฉนัดว้ยนะ” 



เม่ือรับโทรศพัทเ์สียงนอ้งสาวของเขา เส่ียวหยกูด็งัข้ึนมาทนัที 

“พรุ่งน้ีงั้นเหรอ? เธอจะมาถึงก่ีโมงล่ะ” หวงัเสียนถาม 

เวลาช่างผา่นไปอยา่งรวดเร็วโดยไม่รู้ตวัจริง ๆ มหาวทิยาลยัภาค
การศึกษาใหม่กาํลงัจะเปิดเทอมแลว้ และเส่ียวหยนูอ้งสาวของเขาก็
กาํลงัจะเขา้มาเรียนมหาลยัเดียวกนักบัเขาในอีกไม่ก่ีวนัน้ีแลว้ 

“เราจะไปถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงของเมืองเจียงเฉิงพรุ่งน้ีเวลา
ประมาณ 10.00 น. ถึงเวลานั้นพี่จะตอ้งมารับฉนัใหต้รงเวลาดว้ยอยา่
ใหฉ้นัตอ้งรอนานนะ !” 

“สบายใจไดเ้ลย! พีช่ายของเธอนั้นรับประกนัวา่จะไปตรงเวลาอยา่ง
แน่นอน!” 

หวงัเสียนวางสายโทรศพัท ์ใบหนา้ของเขาในตอนน้ีนั้นเตม็ไปดว้ย
รอยยิม้  

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของ มหาวทิยาลยัเจียงเฉิง มีเวลารายงานตวัให้
แลว้เสร็จภายในสามวนั เพื่อใหแ้น่ใจวา่นกัศึกษาท่ีมาจากท่ีไกล ๆ 
จะมีเวลาพอสาํหรับมารายงานตวัใหท้นั 

เส่ียวหยแูละเพื่อน ๆ ของเธอมาถึงล่วงหนา้ก่อนวนัเร่ิมรายงานตวั
เพื่อลงทะเบียนหน่ึงวนั รวมเส่ียวหยแูละกลุ่มเพื่อนของพวกเธอแลว้
น่าจะมีประมาณแปดคนจากท่ีเธอบอกมา 



“เส่ียวเสียน นอ้งสาวของนายจะมาถึงพรุ่งน้ีงั้นเหรอ” กวน ชูชิง ได้
ยนิการสนทนาทางโทรศพัทข์องเขาและถามข้ึนมาดว้ยความอยากรู้
อยากเห็น 

“ใช่แลว้ล่ะ” หวงัเสียนพยกัหนา้  

“ในอีกหน่ึงหรือสองวนัต่อจากน้ีผมคงไม่ไดเ้ขา้มาท่ีร้านอาหาร 
เพราะคงตอ้งพาเธอไปเท่ียวเล่นผมคงตอ้งรบกวนคุณใหดู้แลแทน
ไปก่อนนะ” 

“ไม่มีปัญหาอะไรหรอก พาเส่ียวหยไูปเท่ียวใหส้นุกเถอะ เพราะยงัมี
เวลาอีกสองถึงสามวนักวา่จะเปิดเทอมอยา่งเป็นทางการ” กวน ชูชิง 
ตอบ 

“ขอบคุณมากนะ ชูชิง” 

หวงัเสียน พยกัหนา้ขอบคุณ กวน ชูชิง และจมลงในความคิดของเขา 
เขาคิดวา่จะทาํใหน้อ้งสาวของเขาประหลาดใจคร้ังใหญ่ในคร้ังน้ี 

เชา้วนัรุ่งข้ึนหลงัจากทานอาหารเชา้เสร็จหวงัเสียนกม็าถึงสถานี
รถไฟความเร็วสูงเพื่อรอการมาถึงของนอ้งสาวเขา 

เม่ือถึงเวลา 10.00 น. กลุ่มวยัรุ่นชายและหญิงเดินออกมาจากสถานี
รถไฟความเร็วสูง 



มีทั้งหมดแปดคนเป็นเดก็สาวสามคนและเดก็หนุ่มหา้คน 

เดก็สาวคนหน่ึงสูงประมาณ 1.6 เมตร เธอไม่ไดสู้งมากและดูค่อนขา้ง
ผอมเลก็นอ้ย แต่เธอมีใบหนา้ท่ีสวยงามมาก 

เธอนั้นไม่ไดต้กแต่งใบหนา้แต่อยา่งใด ทาํใหดู้เรียบร้อยและใสซ่ือ
บริสุทธ์ิ ทาํใหรู้้สึกวา่เธอนั้นเรียบง่ายเป็นกนัเองเหมือนกบั “นอ้งสาว
ผูน่้ารักขา้งบา้น” 

 



ตอนท่ี 79 เดก็หนุ่มผู้ตามชอบน้องสาว 

“เส่ียวหย!ู” 

“พี่!” 

ท่ีทางออกของสถานีรถไฟความเร็วสูง หวงัเสียน เรียกนอ้งสาวของ
เขาท่ีกาํลงัยนืถือกระเป๋าเป้อยูเ่ม่ือ เส่ียวหย ูเห็นเขาเธอต่ืนเตน้มากจน
วิง่เขา้มากระโดดกอดเขาทนัที 

“พี่!” 

เส่ียวหย ูกระโดดกอด หวงัเสียน พร้อมดว้ยใบหนา้ท่ีเบิกบาน เธอ
กอดคอเขาและร้องเรียกช่ืออยา่งมีความสุขเหมือนเดก็ ๆ  

“ยยับอ๊ง เธอโตเป็นสาวแลว้นะทาํไมยงัทาํตวัเป็นเหมือนเดก็เลก็ ๆ 
ไปไดล่้ะหืม!” 

หวงัเสียนลูบหวัเธอเบา ๆ แลว้วางเธอลง 

“ฮิฮิ” เส่ียวหย ูหวัเราะเบา ๆ อยา่งดีใจ ขณะท่ีเธอปล่อยเขาจากการ
กอด “พี่ น่ีคือพวกเพื่อน ๆ ของฉนัจากท่ีโรงเรียนเดิม พวกเขากม็า
เขา้เรียนท่ีมหาลยัเจียงเฉิงเหมือนกนั” 

เส่ียวหย ูยิม้ขณะท่ีเธอแนะนาํคนทั้งเจด็ท่ีกาํลงัเดินมาท่ี หวงัเสียน 



“สวสัดีค่ะ พี่หวงัเสียน!” หญิงสาวหนา้ตาน่ารักรีบเขา้มาทกัทาย 
หวงัเสียน ทนัที 

“สวสัดีจ๊ะเส่ียวม่ี!” หวงัเสียนพยกัหนา้ยิม้ใหก้บัหญิงสาว เส่ียวม่ีเป็น
เพื่อนท่ีดีท่ีสุดของนอ้งสาวเขาครอบครัวของเธอค่อนขา้งมีหนา้มีตา
และมีเงินทอง ดงันั้นเธอมกัจะดูแล เส่ียวหยอูยา่งดีเสมอ 

“สวสัดี ครับ/ค่ะ พี่!” เดก็วยัรุ่นคนท่ีเหลือสงัเกตเห็นหวงัเสียนและ
รีบทกัทายเขา 

“พวกเธออยากจะไปเท่ียวท่ีไหนกนัดีละวนัน้ี แต่วนัน้ีพวกเธอคงตอ้ง
หาท่ีพกัดา้นนอกเน่ืองจากหอพกัและมหาลยัยงัไม่เปิด” หวงัเสียน 
มองไปท่ีกลุ่มของเดก็วยัรุ่น จากนั้นเขากห็นัไปหา เส่ียวหย ูและถาม
วา่ “นอ้งหิวรึเปล่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม” 

“พวกเราไม่ค่อยหิวกนัหรอกค่ะ เราจะไปหาหอ้งเช่าใกล ้ๆ มหาลยั
ก่อนและพกัสกัคืนจากนั้นเราตั้งใจจะไปเท่ียวรอบ ๆ เมืองเจียงเฉิง
ใหท้ัว่ในอีกสองวนัหลงัจากนั้น แต่เราไม่รู้จะไปไหนกนัดี?” เส่ียว
หย ูกบักลุ่มเพื่อน ๆ ของเธอแสดงท่าทางต่ืนเตน้กนัออกมา 

“ไปหาซ้ือของกนัก่อนเถอะนะวนัน้ีเด๋ียวเราค่อยหาท่ีเท่ียวกนัหลงัจาก
ไปรายงานตวัท่ีมหาลยัในวนัพรุ่งน้ี” เดก็สาวท่ีถือกระเป๋าสะพายขา้ง
คนหน่ึงพดูข้ึนมา “พวกเราไม่ไดน้าํส่ิงของต่าง ๆ ตวัติดมาดว้ยดงันั้น



เราจาํเป็นตอ้งซ้ือของอยา่งเช่นคอมพวิเตอร์ … พี่ชายหวงัเสียนรู้
หรือเปล่าวา่เราจะหาซ้ือไดจ้ากท่ีไหน? “ 

“ใช่แลว้ครับ วนัน้ีเราควรไปหาซ้ือของก่อน แลว้เอาไปเกบ็ไวท่ี้หอพกั
ในวนัพรุ่งน้ี รุ่นพีช่่วยพาเราไปซ้ือของหน่อยนะครับ!” เดก็หนุ่มอีก
คนรีบพดูสนบัสนุนทนัที 

“ตกลง!” 

หวงัเสียนมองไปท่ีพวกเขาและพยกัหนา้ เขาเอ้ือมมือไปถือกระเป๋า
ของ เส่ียวหย ูและพดูวา่ “งั้นกไ็ปกนัเถอะเราจะหาอะไรทานง่าย ๆ 
ในร้านอาหารแถวน้ีและพี่จะพาพวกเธอไปท่ีในตวัเมืองกนัเพื่อจะ
ไดห้าซ้ือของ” 

“ครับพี่” พวกเขาท่ีเหลือพยกัหนา้และออกไปขา้งนอกพร้อมกนั 

“รุ่นพี่ครับชีวติในมหาลยัเป็นยงัไงบา้งสนุกมากไหมครับ” เดก็หนุ่ม
คนหน่ึงเดินไปท่ีขา้ง ๆ หวงัเสียนและถามข้ึนมา 

“ไม่มีอะไรมากพวกเธอค่อนขา้งท่ีจะมีอิสระมากพอ เน่ืองจากมหาลยั
ไม่ไดเ้ขม้งวดมากขนาดนั้น” หวงัเสียน หวัเราะเบา ๆ  

“รุ่นพี่คุณช่วยพาเราไปร้านอาหารท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดไ้หมผมจะเล้ียง
อาหารทุกคนเองครับ” 



เดก็หนุ่มคนหน่ึงพดูออกมาเขาแต่งตวัดว้ยเส้ือวยัรุ่นท่ีมียีห่อ้พร้อม
แวน่ตาสีทองไร้กรอบราคาแพง และถือกระเป๋าแอร์เมสของผูช้าย 

ขณะท่ีเขาพดูเขาหนัไปมองท่ีเส่ียวหย ู“เส่ียวหยคุูณอยากกินอะไร?” 

“ไม่เป็นไร เจีย เหวนิรุย ฉนักินอะไรกไ็ด!้” เม่ือเธอรู้สึกไดถึ้งความ
สนใจท่ีมากเกินไปของเดก็หนุ่มเซียวหย ูส่ายหวัและรู้สึกอึดอดั
เลก็นอ้ย 

“เถอะน่าเราจะไปกินในส่ิงท่ีเธออยากกิน” เจีย เหวนิรุย ยงัคงพดูเอา
ใจ เส่ียวหย ูอยา่งหนา้หนา 

“ถามพวกเขาเถอะวา่อยากกินอะไรกนั ฉนัไม่มีอะไรท่ีอยากกินเป็น
พิเศษ” เส่ียวหย ูส่ายหวัพร้อมกบัมองไปท่ี หวงัเสียน 

หวงัเสียน ยิม้ใหเ้ธอ เขาไม่แปลกใจเท่าไหร่ถา้จะมีผูช้ายมาชอบ
เส่ียวหย ูเพราะนอ้งสาวของเขากส็วยและน่ารักมากเช่นกนั 

“ฉนัอยากกินอาหารญ่ีปุ่นขอเป็นอาหารญ่ีปุ่นนะ เหวนิรุย” เดก็ผูห้ญิง
คนหน่ึงเดินไปขา้ง ๆ เจีย เหวนิรุย และตอบกลบัขณะท่ีเธอโนม้ตวั
เขา้ไปใกล ้ๆ เขา 

เจีย เหวนิรุย ลงัเลเลก็นอ้ยเม่ือเห็นเดก็สาวท่ีสูงและสมส่วน เธอเป็น
เดก็สาวท่ีแตกต่างจาก เส่ียวหย ูเธอสูงหุ่นดีมากดว้ยความสูง 1.7 
เมตรและรูปร่างของเธอกเ็ซ็กซ่ีมากเช่นกนั 



เธอมีใบหนา้ท่ีสวย คางแหลมจมูกโด่ง รวม ๆ แลว้เธอเป็นคนท่ีสวย
มากคนหน่ึง 

แมว้า่เธอจะดูสวย แต่ใบหนา้ของเธอกดู็ราวกบัวา่มาจากบลอ็คพิมพ์
เดียวกบัเน็ตไอดอลหรือนางแบบบางคนซ่ึงหากมองดูดี ๆ แลว้กค็ง
พอจะเดาไดว้า่เป็นใบหนา้ท่ีผา่นการศลัยกรรมตกแต่งมา เธอแต่งหนา้
เขม้และสวมใส่เส้ือผา้ชาแนลและกระเป๋าแบรนดเ์นม เธอน่าจะเป็น
เดก็ผูห้ญิงท่ีมาจากครอบครัวท่ีรํ่ ารวย 

“พี่วา่อาหารญ่ีปุ่นมนัคงไม่เหมาะกบัมือเท่ียง และมนัใชเ้วลาค่อนขา้ง 
มาก” หวงัเสียนแนะนาํและพดูต่อวา่ “เราทานอะไรท่ีง่าย ๆ กนัก่อน
แลว้พี่จะพาพวกเธอไปกินอาหารทะเลกนัในคืนน้ี” 

เม่ือไดย้นิหวงัเสียนพดูเช่นนั้นเดก็สาวกข็มวดค้ิวเลก็นอ้ยพร้อมกบัทาํ
หนา้ตาเซ็ง ๆ “การกินอาหารญ่ีปุ่นจะเสียเวลาไดย้งัไงกนันอกจากน้ี
มนัยงัอร่อยมากฉนัพนนัไดเ้ลยวา่พี่คงไม่เคยกินมาก่อน” 

“ช่างมนัเถอะ เราไม่ทานอาหารญ่ีปุ่นแลว้เราจะทานอะไรท่ีง่าย ๆ 
กนัสาํหรับม้ือกลางวนัน้ี!” เจีย เหวนิรุย หนัไปบอกเดก็สาวคนนั้นวา่ 
“พรุ่งน้ีเราค่อยมากินอาหารญ่ีปุ่นกนั” 

“ฮึ! ยงังั้นกไ็ด!้” เดก็สาวรู้สึกไม่พอใจ แต่เธอกไ็ม่ไดห้กัหนา้ เจีย  
เหวนิรุ่ย และเธอยงัคงพดูคุยอยูข่า้ง ๆ เขา 



ในขณะท่ี เจีย เหวนิรุย กาํลงัคุยอยูข่า้ง ๆ เดก็สาวคนนั้นแต่สายตา
ของเขามกัจะมองไปท่ี เส่ียวหย ู

แต่เส่ียวหยเูองกก็าํลงัคุยอยา่งมีความสุขกบัหวงัเสียนและเส่ียวม่ี
พวกเขาพดูคุยแลกเปล่ียนเร่ืองราวตลก ๆ เก่ียวกบับทเรียนการขบัรถ
ของพวกเขาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 

“นัง่แทก็ซ่ีไปในเมืองกนัเถอะและพวกเธอสามารถหาท่ีพกัหลงัจาก
กินอาหารกลางวนัและซ้ือของไดท่ี้นัน่” 

กลุ่มของพวกเขาพยกัหนา้ใหก้บัคาํแนะนาํของ หวงัเสียน 

ทั้งหมดแบ่งกลุ่มออกเป็นสามคนต่อรถแทก็ซ่ีหน่ึงคนั หวงัเสียน, 
เส่ียวหย ูและเส่ียวม่ี นัง่รถแทก็ซ่ีคนัเดียวกนั 

“เส่ียวหย ูหนุ่มหล่อคนนั้นน่าจะชอบเธอนะ!” เม่ือพวกเขาอยูใ่นรถ
แทก็ซ่ี หวงัเสียน กพ็ดูคุยกบั เส่ียวหย ูอยา่งหยอกลอ้ 

“ฮึ” เส่ียวหย ูเชิดหนา้ของเธอข้ึนดว้ยความภาคภูมิใจ และกส่็ายหวั
ในเวลาเดียวกนั “แต่ฉนัไม่ไดช้อบ เจีย เหวนิรุย เขาเป็นคนผวิหนา
หนา้ดา้น ฉนัชอบคนประเภทเดียวกนักบัพี่ชายของฉนั แต่วา่พี่ชาย
เหมือนกบัวา่ฉนัไม่ไดเ้จอพีม่านานเลยนะรู้สึกพี่หล่อและดูดีข้ึนมาก
กวา่เดิมเยอะเลยใช่ไหม เส่ียวม่ี” 



“ใช่เลย! พี่หวงัเสียนดูมีเสน่ห์และหล่อข้ึนมาก ๆ เลย!” เส่ียวม่ี มอง
ไปท่ีหวงัเสียนและพดูข้ึนมาพร้อมกบัท่ีใบหนา้ของเธอข้ึนสีแดงระ
เร่ือ 

“ฮึ! มนัแน่นอนอยูแ่ลว้ พี่ชายของฉนัเป็นคนท่ีหล่อท่ีสุดและใจดี
ท่ีสุดในโลกเลยล่ะ” เส่ียวหย ูยิม้และพดูต่อ “ถา้ฉนัจะมีแฟนฉนัตอ้ง
หาคนท่ีเป็นเหมือนกบัพี่ชายของฉนั” 

หวงัเสียน หวัเราะเบา ๆ เขาหนัไปหา เส่ียวหย ูและเตือนเธอข้ึนมา
วา่ “พี่บอกแลว้วา่ … เธอนั้นไดรั้บอนุญาตใหอ้อกเดทไดใ้นตอนท่ี
เธอเรียนอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยั แต่ผูช้ายคนนั้นตอ้งดีพอและพี่
ตอ้งรู้จกัไม่อยา่งงั้น … เธอกรู้็จกันิสยัพี่ชายของเธอดี … “ 

“ใช่พี่ แต่ฉนัไม่ไดเ้ตรียมตวัไปเดทต่อใหเ้รียนมหาลยั เวน้แต่วา่ฉนั
จะเจอคนแบบเดียวกบัพี่ ฮิฮิ” เส่ียวหย ูหวัเราะและพดูอยา่งเอาใจเขา 

ส่ิงท่ีมีความสุขท่ีสุดสาํหรับเธอคือการไดเ้ขา้เรียนกบัพี่ชายของเธอ 
การมีแฟนนั้นไม่ไดส้าํคญักบัเธอแมแ้ต่นอ้ย แค่ฉนัมีพี่ชายของฉนัก็
เพียงพอแลว้? 

หวงัเสียน พยกัหนา้อยา่งพึงพอใจ 

รถแล่นไปถึงใจกลางเมือง กลุ่มคนทั้งเกา้คนมาถึงท่ีอาคารหลงัหน่ึง
และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั หลงัจากท่ี เจ่ีย เหวนิรุย ผูใ้จ



กวา้งรีบควกัจ่ายเงินเล้ียงทุกคนแลว้กลุ่มวยัรุ่นทั้งหมดกเ็ร่ิมจบัจ่าย
ซ้ือของกนัอยา่งต่ืนเตน้ 

โดยมากเดก็หนุ่มเดก็สาวท่ีเดินทางมาเรียนมหาลยัในปีแรก พอ่แม่
ของพวกเขาจะตอ้งเตรียมเงินมาใหเ้พื่อซ้ือเส้ือผา้และส่ิงของต่าง ๆ 
ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้

หวงัเสียน สงัเกตเห็นเดก็ ๆ เหล่าน้ีนั้นค่อนขา้งมีเงินกนัทุกคน 

“ไปซ้ือของกนัเถอะฉนัอยากซ้ือคอมพิวเตอร์กบัเส้ือผา้ใหม่ ๆ” 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัทุกคนต่างกต่ื็นเตน้กนัมาก 

“ไปซ้ือเส้ือผา้กนัก่อนเถอะมนัเบาแลว้ค่อยไปซ้ือของอยา่งอ่ืนกนั” 
หวงัเสียนแนะนาํพวกเขา 

“ครับรุ่นพี่” เจ่ีย เหวนิรุย พยกัหนา้และถามต่อดว้ยรอยยิม้ “รุ่นพี่เรา
จะซ้ือเส้ือผา้มียีห่อ้ไดท่ี้ไหนครับ” 

“ฉนักอ็ยากไดก้ระเป๋าใหม่เหมือนกนัฉนัใชใ้บน้ีมาคร่ึงปีแลว้มนัถึง
เวลาท่ีจะเปล่ียนแลว้” เดก็สาวท่ีดูเหมือนออกมาจากพิมพเ์ดียวกนักบั
คนดงัออนไลน์บางคนกล่าวดว้ยความภาคภูมิใจและรู้สึกเหนือกวา่ 

หลงัจากพดูคุยกนัระหวา่งรับประทานอาหารกลางวนั หวงัเสียน 
พบวา่หญิงสาวคนน้ีช่ือวา่ เจียง ฉวง 



“เหวนิรุย, เจียง ฉวง, พวกคุณทั้งสองเป็นคนรวยระดบัเศรษฐี เราไม่
สามารถซ้ือของท่ีมีราคาแพงเหมือนพวกนายได ้แต่เราสามารถไป
ร่วมดูและสนุกดว้ยได”้ เดก็ผูช้ายคนอ่ืน ๆ ท่ีเหลือพดูดว้ยความอิจฉา 

“เฮ ้ไม่เป็นไร รอดูวา่ตอนบ่ายเรามีเวลาวา่งไหมฉนัวา่จะซ้ือรถซกัคนั 
ฉนัเอาเงินมาดว้ย 200,000 หยวนจากพอ่แม่ เอาไวส้าํหรับไปซ้ือรถ
นาํใชไ้ปท่ีมหาลยั” เจ่ีย เหวนิรุย ยิม้ขณะท่ีเขาพดู แต่ดวงตาของเขา
เตม็ไปดว้ยความเยอ่หยิง่ 

“วา้ว!สุดยอดนายน่ีรวยมากจริง ๆ” เดก็หนุ่มอีกคนอุทานออกมาดว้ย
ความประหลาดใจ และอิจฉา 

“โอเค แลว้พี่จะพาพวกนายไปท่ีนัน่แต่ตอนน้ีไปซ้ือของกนัก่อน
เถอะ!” 

หวงัเสียนมองไปท่ีพวกเดก็วยัรุ่นกลุ่มน้ีพร้อมกบัรอยยิม้จาง ๆ บน
ใบหนา้ของเขา 

 



ตอนท่ี 80 ช้อปป้ิงสุดหรู [1] 

“หา้งสรรพสินคา้ ซูหนาน เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง
เจียงเฉิงและมีสินคา้หลากหลายแบรนดด์งัระดบัโลก เรามาท่ีหา้งน้ี
รับรองทุกคนไดค้รบทุกความตอ้งการอยา่งแน่นอน” 

หวงัเสียนพาพวกเขาเขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้ ซูหนาน เขาเคยเขา้
ไปซ้ือของในหา้งน้ีคร้ังหน่ึงและใชเ้งินไปกวา่ 50,000 หยวนกบั
โทรศพัทพ์ร้อมดว้ยเส้ือผา้เพียงแค่สามชุด 

“เอาล่ะเขา้ไปขา้งในกนัเถอะ” 

เจ่ีย เหวนิรุย ยิม้และรีบเดินเขา้ไป 

“สินคา้ในส่วนของพวกผูช้ายอยูท่ี่ชั้นสองและส่วนของเดก็ผูห้ญิงอยู่
ท่ีชั้นสาม พวกเราไปท่ีชั้นสองกนัก่อนเถอะฉนัอยากไดเ้ส้ือผา้สกั
สองชุด” ริมฝีปากของ เจ่ีย เหวนิรุย โคง้ข้ึนเป็นรอยยิม้ในขณะท่ีเขา
พดูกบักลุ่มเพื่อน ๆ ท่ีอยูข่า้งหลงัเขา 

“ตกลงเพื่อน พวกเราไปดูดว้ยกนั” คนอ่ืน ๆ ยิม้และเดินตาม เจ่ีย  
เหวนิรุยไป 

เห็นไดช้ดัวา่เจ๋ียเหวนิรุ่ยรํ่ ารวยและดูแลพวกเขาค่อนขา้งดี ดงันั้นใน
กลุ่มเดก็ผูช้ายกลุ่มน้ีจึงมีเขาเป็นเหมือนกบัผูน้าํของกลุ่ม 



“ไปกนัเถอะ” เจียเหวนิรุ่ยโบกมือและเดินไปท่ีดา้นหนา้ของกลุ่ม 

เส่ียวหย ูจบัแขนของ หวงัเสียน และเดินตามไปดา้นหลงัในขณะท่ี
มองไปรอบ ๆ อยา่งต่ืนเตน้ 

เม่ือกลุ่มของพวกเขามาถึงชั้นสอง เจ่ีย เหวนิรุย กมุ่็งหนา้ตรงไปท่ี 
ช๊อปของร้าน อาร์มาน่ี สเปเชียลสโตร์ และเดินเขา้ไปอยา่งมัน่ใจ 

กลุ่มเพื่อนของเขากต็ามเขา้มาดว้ยกนั แต่เม่ือเพื่อน ๆ ของเขาเห็น
ป้ายราคาบนเส้ือผา้ พวกเขากอ็ดไม่ได ้ท่ีจะมองหนา้กนัและส่ายหวั 

“มนัแพงมากจริง ๆ ! เพียงแค่เส้ือเช้ิตทาํไมราคาของมนัถึงปาเขา้ไป 
700-800 หยวน แถมยงัมีบางตวัท่ีราคาหลกัพนัข้ึนไปอีกดว้ย” เส่ียว
หย ูพดูกบัหวงัเสียน 

“ใช่มนัเป็นแบรนดด์งัระดบัโลกและเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีราคาของมนั
จะแพงเป็นอยา่มาก!” หวงัเสียน พยกัหนา้และอธิบายกบันอ้งสาว
ของเขา 

“ใช่มนัแพงมากจริง ๆ แมแ้ต่ฉนักไ็ม่สามารถซ้ือเส้ือผา้ราคาสูงแบบ
น้ีใส่ได”้ เส่ียวม่ีแลบล้ินออกมาและพดูอยา่งติดตลก 

“มนัแพงงั้นรึ?” ในขณะนั้นเสียงของ เจียงฉวง กด็งัข้ึนมาจากทาง
ดา้นขา้ง เธอมอง เส่ียวหย ูอยา่งไม่สนใจและแสดงความคิดเห็นออก 



มาวา่ “เส้ือเช้ิตราคา 700-800 เป็นราคาธรรมดาของยีห่อ้ อาร์มาน่ี 
แบรนดร์ะดบัน้ีแพร่หลายเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก การสวมใส่เส้ือผา้
ยีห่อ้และราคาท่ีต่างกนันั้น สามารถแยกระดบัของคนออกไดโ้ดยง่าย
มนัเป็นการบ่งบอกถึงฐานะของพวกเขาได ้พวกเธอคงไม่เขา้ใจ ถึง
ฉนัจะอธิบายใหพ้วกเธอฟังมากขนาดไหนกต็าม” 

เจียง ฉวง มีท่าทางหยิง่ผยองเลก็นอ้ย เธอชาํเลืองมองไปท่ี เส่ียวหย ู
และ เส่ียวม่ี คาํพดูของเธอบ่งบอกความหมายอยา่งชดัเจน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับ หวงัเส่ียวหย ูเส้ือผา้ทั้งชุดของเธอรวมกนั
ไม่เกิน 200 หยวน แต่เธอกย็งัสามารถดึงดูดความสนใจของ เจ่ีย เหวนิ
รุย ได ้ส่ิงน้ีทาํใหต้วัเธอนั้นอิจฉา หวงัเส่ียวหย ูจริง ๆ  

เม่ือ เส่ียวหย ูไดย้นิความคิดเห็นของ เจียงฉวง เธอกห็นา้มุ่ยลงเลก็นอ้ย 
อยา่งไรกต็ามเธอไม่ไดพ้ดูอะไรออกมา เธอรู้ดีวา่เธอไม่สามารถแข่งขนั
กบัคนอ่ืนไดใ้นเร่ืองของจาํนวนเงินและเธอไม่ตอ้งการเปรียบเทียบ
ในเร่ืองแบบนั้น 

หวงัเสียน มองไปท่ี เจียงฉวง และไม่ไดพ้ดูอะไรออกมาเช่นกนั 

“เส่ียวหย ูคุณคิดยงัไงกบัเส้ือผา้ชุดน้ีของผม” 

ในขณะนั้น เจ่ีย เหวนิรุ่ย เพิง่เปล่ียนเป็นชุดใหม่ เขาเดินไปท่ีขา้งหนา้
ของ เส่ียวหย ูและถามเธอ 



“มนัดูดีมากเลยล่ะ” เส่ียวหย ูตอบอยา่งมีมารยาทพร้อมกบัพยกัหนา้
ให ้

“เหวนิรุย ฉนัรู้สึกวา่เส้ือเช้ิตสีนํ้าเงินน่าจะดูดีและเหมาะกบันาย
มากกวา่นะ ถึงแมว้า่สีขาวมนัจะเขา้กนัไดดี้กบัสีดาํ แต่สีนํ้าเงินกดู็จะ
เหมาะกวา่” 

เจียงฉวง เดินไปหา เจ่ีย เหวนิรุย และรีบยนืเบียดอยูด่า้นขา้งเขาทนัที
หลงัจากท่ีแสดงความคิดเห็นและแนะนาํเขา 

“ไม่เป็นไรฉนัจะซ้ือชุดน้ี” เจ่ีย เหวนิรุย ยิม้และส่ายหวัให ้เจียงฉวง 
หลงัจากนั้นเขากห็นัไปหาหวงัเสียนและกล่าววา่ “รุ่นพี่ใหผ้มเลือก
ชุดใหก้บัพี่สกัชุดถือวา่เป็นของขวญัแทนคาํขอบคุณนะครับ” 

เม่ือหวงัเสียนไดย้นิคาํพดูอยา่งกะทนัหนัจาก เจ่ีย เหวนิรุ่ย เขารีบ
ส่ายหวัและตอบวา่ “ขอบคุณแต่ไม่จาํเป็นหรอก” 

“ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรผมอยากซ้ือใหพ้ี่จริง ๆ” เจ่ีย เหวนิรุย ยิม้
และมองไปท่ี เส่ียวหย ู“พี่เป็นพี่ชายของเส่ียวหยแูละผมควรจะตอ้ง
จดัหาของขวญัแรกพบใหก้บัพี่เอาไวบ้า้ง! ยิง่ไปกวา่นั้นชุดเส้ือผา้
ราคาเพียงไม่ก่ีพนัหยวนและนัน่กไ็ม่ใช่ราคาท่ีมากมายอะไรสาํหรับ
ผม ผมหวงัวา่จะสามารถสนิทและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพี่ได ้
ฮิฮิ” 



ขณะท่ี เจีย เหวนิรุ่ย พดูเขามีรอยยิม้ท่ีมัน่ใจ เขารู้สภาพครอบครัวของ 
หวงัเส่ียวหย ูและ หวงัเสียน ดงันั้นเขาจึงมัน่ใจเป็นอยา่งมากมาก 

เขาเช่ือวา่ตวัเขาโดดเด่นรํ่ ารวยมากจนถึงจุดท่ี เส่ียวหย ูและแมแ้ต่
พี่ชายของเธอกไ็ม่อาจปฏิเสธเขาได ้

ดงันั้น เจ่ีย เหวนิรุย จึงไม่ไดซ่้อนความคิดของเขาท่ีจะจีบ เส่ียวหยู
และพดูออกไปโดยตรง แต่เม่ือเส่ียวหย ูไดย้นิคาํพดูของเขา เธอก็
ขมวดค้ิวเขา้หากนัในทนัที 

หวงัเสียนกเ็ลิกค้ิวข้ึน เขาสงัเกตเห็นการตอบสนองของ เส่ียวหย ู
นอ้งสาวของเขา เขาจึงพดูออกไปตรง ๆ วา่ “ไม่เป็นไร นายไม่ใช่คน
ท่ีนอ้งสาวของฉนัชอบดงันั้นนายไม่จาํเป็นตอ้งทาํแบบน้ี” 

เขารู้วา่ เส่ียวหย ูไม่ชอบ เจ่ีย เหวนิรุย แต่เธอข้ีอายเกินกวา่ท่ีจะปฏิเสธ
เขา ดงันั้น หวงัเสียน ในฐานะพี่ชาย เขาจึงพดูแทนเธอและปฏิเสธ
เขาโดยตรง 

ใบหนา้ของ เจ่ีย เหวนิรุย แขง็คา้งข้ึนเม่ือไดย้นิคาํพดูของ หวงัเสียน 
และพดูไม่ออก 

เขาปฏิเสธฉนั! ยิง่ไปกวา่นั้นเป็นการปฏิเสธโดยตรงอยา่งไม่มีเยือ่ใย 
ส่ิงน้ีทาํใหเ้ขารู้สึกอบัอายมาก 



คนรอบขา้งเองกต็กใจกนัข้ึนมาเช่นกนั พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน
เลยวา่ หวงัเสียน จะปฏิเสธ เจ่ีย เหวนิรุย ออกมาโดยตรงโดยไม่ไวห้นา้
กนัแมแ้ต่นอ้ย 

เม่ือ เจียงฉวง ไดย้นิคาํตอบของ หวงัเสียน ความสุขกเ็ปล่งประกาย
ออกมาจากในดวงตาของเธอ แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือเธอเห็นความ
เสียใจและอบัอายบนใบหนา้ของ เจ่ีย เหวนิรุย เธอกรี็บเดินตรงไปท่ี
ดา้นหนา้เขาและพดูออกมาวา่  

“เหวนิรุ่ย นายนั้นโดดเด่นและดูหล่อมากจริง ๆ เส่ียวหย ูเธอเป็นคน
ท่ีไม่เหมาะสมคู่ควรกบันาย สถานะของตระกลูของนายกดี็มาก ยงัคง
มีสาว ๆ อีกหลายคนท่ียงัคงช่ืนชอบในตวันายอยู”่ 

“รุ่นพี่ คุณกไ็ม่ควรจะพดูโดยตรงและไม่ไวห้นา้กนัถึงเพียงน้ี อยา่ง
นอ้ยกค็วรถนอมนํ้าใจและให ้เกียรติกนับา้ง” ชายหนุ่มอีกคนหน่ึงท่ี
อยูข่า้ง ๆ กล่าวกบัหวงัเสียนหลงัจากท่ีเขาสงัเกตเห็นวา่ เจ๋ีย เหวนิรุย 
แสดงความไม่พอใจบนใบหนา้ของเขา 

“ฉนัแค่พดูความจริง” หวงัเสียน พดูตอบออกไปโดยไม่สนใจอะไร 

“เฮอะ! เอาล่ะฉนัคงจะทาํใหรุ่้นพี่คิดมากเกินไปในเร่ืองน้ี” เจ่ีย เหวนิ
รุย ดูยงัอบัอายกบัคาํพดูของหวงัเสียน เขาจอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน 
และหวัเราะเยาะพร้อมกบัพดูออกมา “เน่ืองจากรุ่นพี่ไม่สามารถมอง
ออกถึงความจริงใจของผมได ้ถา้อยา่งนั้นกจ็งลืมมนัไปซะเถอะ” 



หวงัเสียนยิม้และไม่พดูอะไรอีก ในสายตาของเขาเดก็วยัรุ่นเหล่าน้ี
ตรงหนา้ของเขา มีความคิดท่ีน่าตลกมาก และยงัมีความเป็นเดก็มาก
เกินไป 

หยิง่, อวดดี, วตัถุนิยม, ไม่รู้จกัคิด 

“เหวนิรุ่ยทาํไม ยงัตอ้งไปรบกวนคนท่ีไม่รู้ค่าและไม่เคยสมัผสักบั
ของแบรนดเ์นมดว้ยล่ะ ถา้นายยงัอยากไดเ้ส้ือผา้อยูฉ่นัจะช่วยเลือก
เอง” เจียงฉวง มองไปท่ีเขาและพยายามปลอบใจเขา 

“ไม่มีอะไร ทุกอยา่งปกติดี” เจ่ีย เหวนิรุย ส่ายหวัของเขาขณะมองไป
ท่ี เจียงฉวง “ไปหาซ้ือเส้ือผา้กนัต่อเถอะผมจะซ้ือชุดใหเ้ธอดว้ย” 

“จริงเหรอนายใจดีท่ีสุดเลย เหวนิรุ่ย!” เจียงฉวง ตกตะลึงและพดู
ออกมาดว้ยความดีใจ 

“อืม! ไปกนัเถอะ” เจ่ีย เหวนิรุ่ยเหลือบมองไปท่ีหวงัเสียนและเส่ียว
หย ูดว้ยสีหนา้ท่ีกลบัมาภาคภูมิใจและเยอ่หยิง่เช่นเดิม ก่อนท่ีจะเดิน
ไปท่ีชั้นสาม เจียงฉวง เตม็ไปดว้ยรอยยิม้ขณะท่ีเธอรีบเดินตามหลงั
เขาไปพร้อมกบักลุ่มเพื่อนเดก็ผูช้ายวยัรุ่นทั้งหมด 

หวงัเสียน เห็นวา่กลุ่มนั้นออกไปก่อนท่ีจะมองไปท่ี เส่ียวหย ูและ 
เส่ียวม่ี ท่ียนือยูข่า้ง ๆ เขา เขาหนัไปยิม้และถามข้ึนมาวา่ “พวกเธอยงั
อยากไปกบัพวกเขาอยูไ่หม” 



เส่ียวม่ีมีท่าทางท่ีเศร้าซึมออกมาเลก็นอ้ยและมองไปท่ีเส่ียวหยพูร้อม
กบัพดูข้ึนมาวา่ “เราไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกบัพวกเขาทาํไมเราตอ้ง
ไปกบัพวกเขา เราไปหาซ้ือของพวกเรากนัเองเถอะค่ะ” 

“ใช่แลว้ล่ะ” เส่ียวหย ูพยกัหนา้ แต่เธอลงัเลก่อนจะพดูเสริมออกมา
วา่ “เราไม่เหมือนกนักบัพวกเขาจริง ๆ อยา่ตามพวกเขาไปเลย และ
ตอนน้ีเราไม่ไดอ้ยูร่่วมชั้นเรียนเดียวกนักบัพวกเขาเหมือนตอนเรียน
ในมธัยมปลายอีกต่อไปแลว้” 

“เอาล่ะถา้อยา่งนั้นกดี็เลย พวกเราไปซ้ือของกนัเถอะพี่บอกวา่จะให้
ของขวญัช้ินใหญ่ก่อนเปิดเทอมกบัเธอไม่ใช่เหรอ” หวงัเสียนมอง
ไปท่ีพวกเธอทั้งสองคนและยิม้ออกมา 

“หืม!! พีช่ายทาํไมเราไม่ไปท่ีอ่ืนกนัล่ะพาเราไปเท่ียวในสถานท่ี ท่ี
น่าสนใจดีกวา่ค่ะ!” เส่ียวหย ูเงยหนา้ข้ึนมองพีช่ายเธอ เธอรู้วา่ของ
ในบริเวณร้านช่ือดงัของในหา้งน้ีนั้นแพงมาก 

“ไวพ้รุ่งน้ีค่อยไปเท่ียวกนั แต่วนัน้ีเราไปช๊อปป้ิงใหส้นุกกนัเถอะ” 

หวงัเสียน ยิม้อยา่งเจา้เล่ห์ในขณะท่ีเขาพดูกบั เส่ียวหย ูต่อไปอีกวา่ 
“มนัไม่มีอะไรหรอกน่า ตามพี่มากนัเถอะ” 

“พี่ชายแลว้พวกเรามาทาํอะไรกนัท่ีชั้นบน?” เส่ียวหย ูถามดว้ยความ
สงสยั 



“กต็อ้งไปช๊อปป้ิงนะสิ!” หวงัเสียนยิม้และดึงมือพวกเธอไปท่ีลิฟต ์

“เอะ๊!!ไม่เป็นไรพีช่ายเส้ือผา้ท่ีน่ีมนัแพงมากเกินไป” เส่ียวหย ูส่าย
หวัของเธอทนัที 

“อยา่เถียงพี่และไม่ตอ้งพดูอะไรแค่ตามมาเงียบ ๆ กพ็อ!” หวงัเสียน
หนัหนา้กลบัมา และแกลง้ทาํเสียงดุกบัเธอ 

“โอ!้!” เม่ือเห็นพี่ชายของเธอทาํแบบน้ีเส่ียวหยกูท็าํหนา้มุ่ยและรีบ
ทาํตามโดยวา่ง่าย 

ท่ีชั้นสามเป็นสินคา้ท่ีมีไวส้าํหรับผูห้ญิงทั้งหมด สินคา้แบรนดด์งั
จากทัว่โลกมารวมตวักนัอยูท่ี่ชั้นน้ี 

เม่ือพวกเขามาถึงชั้นสาม หวงัเสียน มองตรงไปท่ีช็อปร้านคา้ของ 
ปราดา้! 

มีภาพยนตร์ช่ือดงัเร่ืองหน่ึงช่ือ นางมารสวมปราดา้ (The Queen 
Who Wears Prada) 

ปราดา้ เป็นสินคา้ระดบัแบรนดห์รูในกลุ่มของแบรนดห์รูดว้ยกนั 
มนัเป็นสินคา้ระดบัสูงสุดของหมวดสินคา้ในชนิดเดียวกนั 

ถา้หากอยากไดข้องหรูหราท่ีแทจ้ริงกต็อ้งร้านน้ีแหละ! 



ตอนท่ี 81 ช้อปป้ิงสุดหรู [2] 

“มาเถอะทั้งสองคนมาอยูข่า้ง ๆ พี่” หวงัเสียน ดึงแขนของ เส่ียวหยู
และเส่ียวม่ี ขณะเดียวกนัเขากพ็ดูก่ึงบงัคบัพวกเธอใหต้ามเขามา 

“พี่คะ! ช่างมนัเถอะฉนัรู้วา่พี่หาเงินไดเ้ยอะ แต่! … แต่ของท่ีน่ีมนั
แพงเกินไป” 

เส่ียวหย ูมองไปท่ีของแบรนดเ์นมหรูหราเหล่านั้นรอบ ๆ ตวัเธอ 
และเธอขมวดค้ิวกบัราคาของสินคา้ เธอรู้จากพี่ชายของเธอมาวา่เขา
ตอนน้ีนั้นหาเงินไดม้ากพอควร แต่เธอกเ็ขา้ใจดว้ยวา่พีช่ายของเธอ
นั้นตอ้งทาํงานหนกัมากแค่ไหน 

เธอนั้นเป็นคนท่ีประหยดัมาตั้งแต่ยงัเดก็ ดงันั้นเธอจึงไม่ตอ้งการ
เส้ือผา้แบรนดเ์นมท่ีหรูหราเหล่าน้ียกเวน้เส้ือผา้ท่ีใชง้านไดแ้ละสวย
เขา้ตาเธอเท่านั้น และท่ีสาํคญัราคาเหมาะสมไม่แพงเกินกวา่ความ
ตอ้งการของเธอ 

ยิง่ไปกวา่นั้นเส้ือผา้ท่ีน่ีกแ็พงมากจนเกินไป พี่ชายของเธอจะมีเงิน
มากเท่าไหร่กนั? 

“แค่ตามพี่มากพ็อ” ในหวัใจของ หวงัเสียนตอนน้ีนั้นรู้สึกเจบ็ปวด
ข้ึนมาในทนัทีท่ีเห็นใบหนา้ท่ีกงัวลของเส่ียวหย ูและตอนน้ีเขากนึ็ก



สงสารนอ้งสาวของเขาเป็นอยา่งมากเขาจึงใชมื้อลูบผมของเธอเบา ๆ 
อยา่งอ่อนโยน 

เดก็ผูห้ญิงในวยัเดียวกนัมกัขอเงินจากพอ่แม่ เพื่อซ้ือเส้ือผา้และเคร่ือง 
สาํอางดี ๆ ราคาแพง แต่นอ้งสาวของเขาไม่เตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินไปกบั
สินคา้ราคาแพงเหล่านั้น เพียงเพื่อท่ีจะไดป้ระหยดัและเกบ็เงินเป็น
ค่าใชจ่้ายในบา้น ทาํใหบ้างคร้ังเธอดูเคร่งเครียดเกินวยัท่ีสมควรจะ
สดใสของเธอ 

“เส่ียวหย ูหยดุข้ีบ่นและตามพี่มาดี ๆ ซะ วนัน้ีพี่จะทาํใหเ้ธอไดรู้้วา่
พี่ชายของเธอมีเงินมากขนาดไหนและพี่สามารถใชจ่้ายไดเ้ท่าไหร่พี่
ไม่ไดใ้ชจ่้ายฟุ่ มเฟือยอยา่งท่ีนอ้งคิดตอนน้ีหรอกนะ” หวงัเสียนจอ้ง
มองไปท่ีเส่ียวหย ูและพดูอยา่งเคร่งขรึมจริงจงั 

“อืม!! … กไ็ดค่้ะ” เม่ือไดเ้ห็นใบหนา้ท่ีจริงจงัของพี่ชายของเธอ 
เส่ียวหย ูกรู้็สึกมัน่ใจและเช่ือใจในขณะท่ีเธอจบัมือของเขาไว ้

“ท่ีน่ีดีกวา่ ตามพี่มา!” 

หวงัเสียนเดินตรงเขา้ไปในร้านปราดา้พร้อมดว้ยรอยยิม้ 

“ยนิดีตอ้นรับค่ะ!” 

พนกังานตอ้นรับท่ีหนา้ประตูรีบทกัทายพวกเขาทนัที 



หวงัเสียนพาพวกเธอทั้งสองคนดูไปรอบ ๆ ในขณะท่ีเขาดูเส้ือผา้ 
เขาพยกัหนา้ดว้ยความพึงพอใจและบอกพนกังานขายวา่  

“หาเส้ือผา้มาใหพ้วกเธอแต่ละคนอยา่งดีท่ีสุด ผมตอ้งการเส้ือผา้สวย ๆ 
ท่ีเหมาะกบัวยัของพวกเธอ” 

พนกังานขายตกตะลึงเลก็นอ้ยขณะท่ีเธอมองไปท่ีเส่ียวหยแูละเส่ียวม่ี 
เธอพยกัหนา้อยา่งรวดเร็ว “ไดค่้ะ คุณผูห้ญิงโปรดตามมาทางน้ีค่ะ 
ตอนน้ีเป็นช่วงฤดูร้อนและสาว ๆ จะดูดีท่ีสุดในชุดกระโปรงน่ีคือ
ชุดกระโปรง ปราดา้ ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปีน้ีทั้งสองท่านดู
เหมือนนกัศึกษาชุดน้ีเหมาะกบัพวกคุณท่ีเป็นวยัรุ่นวยัสดใสมาก
ท่ีสุดเลยค่ะ” 

พนกังานขายแนะนาํเส้ือผา้ใหเ้ส่ียวหยแูละเส่ียวม่ีอยา่งกระตือรือร้น
ทนัที 

เส่ียวหย ูตะลึง เธอเห็นชุดท่ีพนกังานขายถืออยู ่พวกมนัสวยมาก แต่
สายตาของเธอกลบัมองและพุง่ตรงไปท่ีป้ายราคา 

33,299 หยวน 

นัน่คือราคาของกระโปรง 

“พี่!! น่ี…ท่ีน่ี … เราไปท่ีอ่ืนดีกวา่ไหม …” 



เส่ียวหย ูรู้สึกกงัวลเม่ือเห็นราคาท่ีสูงมาก เธอจะซ้ือเส้ือผา้ราคาแพง
มากขนาดน้ีไดอ้ยา่งไร? 

หวงัเสียนลูบหวัของเธอและหยบิบตัรธนาคารออกมาจากกระเป๋า
เส้ือ “วนัน้ีถา้เธอสามารถช่วยพี่ใชจ่้ายและปิดบตัรใบน้ีไดก้ถื็อไดว้า่
เธอมีความสามารถมากพอแลว้ล่ะ เพราะพี่เองกไ็ม่อยากพกบตัร
หลาย ๆ ใบเหมือนกนั!” 

เป็นบตัรเพชรจากธนาคารการเกษตรแห่งประเทศจีนท่ีมีเงินมากกวา่ 
5 ลา้นอยูใ่นบตัรใบน้ีซ่ึงเหลือจาการซ้ือร้านอาหาร 

หวงัเสียน ไม่ไดข้าดแคลนเงินในตอนน้ี ในตอนท่ีเขารักษา วา่วนอ้ย 
ในตอนนั้น บตัรธนาคารท่ี ผูอ้าวโุส ฉิน มอบใหเ้ขามามี 20 ลา้น
หยวนในบตัรใบนั้น 

และยงัมีรายไดจ้ากท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึงของเขา เขาจึงไม่มีปัญหาใน
การใชจ่้ายเงินของเขาเลยแมแ้ต่นอ้ยในขณะน้ี 

ในขณะท่ีหวงัเสียนพดูเขากย็ืน่บตัรใหพ้นกังานตอ้นรับสาว “เอา
เส้ือผา้ทุกตวัมาใหพ้วกเธอเลือก!” 

พนกังานขายรู้สึกมึนงงกบับตัรเพชรท่ีหวงัเสียนมอบใหเ้ธอ ในฐานะ
พนกังานขายท่ีมีประสบการณ์เธอจึงรู้จกับตัรระดบัน้ีดี 



ไม่ตอ้งพดูถึงเลยวา่เงินท่ีเกบ็ไวข้า้งในนั้นเพียงพออยา่งแน่นอน
แมว้า่จะเป็นการใชเ้งินเบิกเกินบญัชีกต็าม 

“ค่ะท่านดิฉนัจะเลือกเส้ือผา้ใหก้บัคุณผูห้ญิงทั้งสองท่านอยา่งดีเลย
ค่ะ” พนกังานขายกล่าวอยา่งนอบนอ้มและต่ืนเตน้ 

“พี่รวยจริง ๆ ยงังั้นเหรอ” เส่ียวหย ูค่อนขา้งมึนงง เธอถามข้ึนมาเม่ือ
เห็นพนกังานตอ้นรับยิม้เคารพนอบนอ้มเขาเม่ือไดรั้บบตัรธนาคาร 

“มาท่ีน่ีกนัสิสาว ๆ มาลองชุดดูกนัเถอะวา่กระโปรงแบบไหนดูดี
และเหมาะกบัพวกคุณท่ีสุด” พนกังานขายพดูกบัพวกเธอทั้งสองคน 

หวงัเสียน ยิม้ใหก้บั เส่ียวหย ูโดยไม่ตอบคาํถามของเธอและเขาก็
โบกมือใหเ้ธอไปกบัพนกังานขาย 

“พี่หวงัเสียน พี่ซ้ือเส้ือผา้ใหเ้ส่ียวหยเูถอะค่ะ ฉนัรับมนัไม่ไดห้รอก
ค่ะ” เส่ียวม่ีส่ายหวั 

เธอรู้วา่ เส่ียวหย ูมีเพียงพี่ชายของเธอท่ีตอ้งพึ่งพาและชีวติของพวก
เขากย็ากลาํบากมาก 

“ไม่เป็นอะไรเลยเส่ียวม่ี เอาเลย น่ีถือวา่เป็นการขอบคุณจากพี่ท่ีเธอ
ช่วยดูแล เส่ียวหย ูมานานขนาดน้ี” หวงัเสียน ยิม้ใหเ้ธอแลว้พดู 
“ของราคาเพียงแค่น้ีเองไปเถอะ” 



“น่ี!! …” เส่ียวม่ีลงัเล 

“เส่ียวหยลูากเพื่อนซ้ีของเธอไปดว้ย” เม่ือเห็นอาการของ เส่ียวม่ี 
หวงัเสียน กส็ัง่นอ้งสาวของเขาทนัที 

เส่ียวม่ีเป็นเดก็สาวท่ีดีและไร้เดียงสาและนอ้งสาวของเขากบัเส่ียวม่ี
ทั้งสองคนกรั็กกนัและเขา้กนัไดดี้ 

เส่ียวหย ูอยูใ่นบา้นของ เส่ียวม่ี ตลอดช่วงวนัหยดุฤดูร้อนท่ีผา่นมา 

เขาจะปฏิบติัต่อทุกคนท่ีดีกบั เส่ียวหย ูนอ้งสาวของเขาเป็นอยา่งดี 

พนกังานขายสาวคนนั้นรีบเรียกพนกังานขายอีกสองคนมาช่วยกนั
เลือกจดัชุดทยอยส่งเขา้มาก่อนท่ีพวกเขาจะเร่ิมปล่อยใหเ้ส่ียวหยแูละ
เส่ียวม่ีลองเส้ือผา้ 

หลงัจากท่ีเปล่ียนเป็นชุดกระโปรงท่ีดูมีระดบัแลว้ เส่ียวหย ูตอนน้ี
นั้นดูสวยและงดงามข้ึนเป็นอยา่งมาก 

หวงัเสียนรู้สึกพึงพอใจเป็นอยา่งมาก 

“คุณผูช้ายคะ ดูเส้ือผา้ท่ีนอ้งสาวคนสวยใส่สิคะ มนัดูดีมาก ๆ เลยใช่
ไหมคะ” พนกังานสาวมองไปท่ี หวงัเสียน 

“ดี ดูดีจริง ๆ ตกลงเอาชุดน้ี แลว้กชุ็ดท่ีเส่ียวม่ีใส่กดู็ดีเหมือนกนัเอา
ชุดนั้นดว้ย” หวงัเสียนสัง่พนกังานขาย 



“พี่!!..พี่หวงัเสียนคะ! ..ฉนัวา่มนัแพงเกินไปค่ะ!” 

“เอาล่ะหลงัจากเลือกชุดแลว้พี่จะซ้ือกระเป๋าใหพ้วกเธออีก” 

หวงัเสียนพยกัหนา้ใหเ้ส่ียวม่ีโดยแกลง้ไม่สนใจในส่ิงท่ีเธอพดู 

หลงัจากชาํระค่าสินคา้แลว้เส้ือผา้ทั้งสามชุดมีราคารวม 100,300 หยวน 

“ไปหาเลือกซ้ือต่อกนัเถอะแค่น้ียงัไม่พอหรอกเราตอ้งไดแ้บบอ่ืนกนั
อีกดว้ยขออีกสองสามชุดนะ” หวงัเสียนยิม้และพดูพร้อมกบัถือถุง
เส้ือผา้ในมือของเขา หลงัจากซ้ือของในร้าน ปราดา้ หวงัเสียน กล็าก 
เส่ียวหยแูละเส่ียวม่ี ออกมาในขณะท่ีพวกเธอยงัสบัสนกนัอยู ่

“พี่ทาํไมมีเงินเยอะจงัเลยล่ะ” เส่ียวหย ูถามดว้ยความไม่อยากเช่ือ 

“พี่เป็นเจา้ของร้านอาหารแลว้นะในตอนน้ี เด๋ียวคืนน้ีพี่จะพาพวกเธอ
ไปท่ีนัน่กนั แต่ตอนภารกิจของเราตอนน้ีคือจดัการกบัเจา้บตัรใบน้ี
ใหเ้สร็จ” 

หวงัเสียน โบกบตัรธนาคารในมือของเขาอีกคร้ังและหวัเราะ 

“เส่ียวหยพูี่ชายของเธอยอดเยีย่มมากเลยจริง ๆ ตอนน้ี!” เส่ียวม่ีอุทาน
ดว้ยความสบัสนและตกตะลึง 

“ไปเถอะอนัน้ีช็อปของร้านหลุยส์วติตอง” 



หวงัเสียนมุ่งหนา้ไปท่ีช็อปร้านคา้ท่ีอยูต่รงหนา้เขา หลุยส์วติตอง 
(Louis Vuitton) แบรนดห์รูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ 
LV 

หวงัเสียน ตอนน้ีนั้นเป็นเหมือนคนยคุเก่า ท่ีพอรํ่ ารวยแลว้กอ็ยากได้
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดสาํหรับนอ้งสาวของเขา 

“ยนิดีตอ้นรับค่ะ!” พนกังานตอ้นรับสาวสวยทกัทายพวกเขาพร้อม
ดว้ยรอยยิม้ในทนัทีท่ีเห็นพวกเขาเดินเขา้มา 

หวงัเสียน สงัเกตเห็นร้านคา้ท่ีขายสินคา้ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้หรือ
กระเป๋าผูห้ญิงเขาไม่รู้เร่ืองเก่ียวกบัของพวกน้ีเลย … เขาจึงไม่
สามารถช่วยเลือกไดใ้นสายตาของเขา ของพวกน้ีมนัดูคลา้ย ๆ กนั
เขามองความแตกต่างของพวกมนัไม่ออก 

“เลือกเส้ือผา้ใหเ้ธอสองชุด” หวงัเสียนบอกพนกังานขายและหนัไป
หาเซียวหยแูละเส่ียวม่ี “ลองดูและเลือกกระเป๋าใบท่ีพวกเธอชอบ
ดว้ยเลย” 

ในไม่ชา้พวกเขากไ็ดเ้ส้ือผา้สองชุดและกระเป๋าอีกสองใบโดยใชจ่้าย
ไปกวา่ 140,000 หยวน 



หลงัจากท่ีพวกเขาเดินออกมาจากร้านแลว้ เส่ียวหย ูกห็ายจากอาการ
ตกใจและถาม หวงัเสียน ดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ “พี่ชายบตัรของพี่มี
เงินเท่าไหร่พี่ตั้งใจจะทาํใหฉ้นัเป็นเจา้หญิงตวันอ้ยยงังั้นเหรอ?” 

“นอ้งจะรู้หลงัจากพวกเราเสร็จธุระทั้งหมดแลว้ ไปกนัต่อเถอะเรามี
เส้ือผา้และกระเป๋าแลว้ตอนน้ี แต่สาว ๆ กต็อ้งมีรองเทา้ ออ้!และ
เคร่ืองประดบัพร้อมดว้ยเคร่ืองสาํอางบางอยา่งอีกดว้ยถึงแมว้า่พวก
เธอจะสวยตามธรรมชาติกนัมากอยูแ่ลว้กต็าม” 

หวงัเสียน ยิม้ให ้เส่ียวหย ู“ไปกนัเถอะเจา้หญิงนอ้ยข้ึนไปท่ีชั้น 4 กนั
เถอะ!” 

“เจา้ค่ะ! ท่านพี่ ตอนน้ีพี่กลายเป็นคนรํ่ ารวยแลว้ฉนัซ่ึงเป็นนอ้งสาวก็
กลายเป็นนอ้งของคนร่ํารวยไปดว้ยแลว้ล่ะ ฮิฮิ!” 

เส่ียวหย ูรู้สึกต่ืนเตน้อยา่งมาก ตอนน้ีเธอเหมือนปลดปล่อยภาระ
บางอยา่งของเธอลง ทาํใหเ้ธอดูสดใสน่ารักสมวยัของเดก็สาว เธอ
กระโดดข้ึนลงเบา ๆ เหมือนเดก็หญิงตวันอ้ยพร้อมกบัคลอ้งแขน
ของหวงัเสียนเพือ่ข้ึนไปท่ีชั้นส่ีเพือ่ชอ้ปป้ิงในส่ิงท่ียงัอยากไดเ้พิม่เติม 

 



ตอนท่ี 82 ช้อปป้ิงสุดหรู [3] 

“พี่ชายเราจ่ายเงินค่าเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิไปมากกวา่ 
70,000 หยวนแลว้นะ พี่เหลือเงินในบตัรเท่าไหร่กนัแน่ ของท่ีเราซ้ือ
ทั้งหมดรวมกนัแลว้มากกวา่ 300,000 หยวนแลว้นะพี่!” 

หวงัเสียน เดินออกจากร้านขายเคร่ืองสาํอางระดบัโลก ตอนน้ีในมือ
ของเขามีถุงใส่เส้ือผา้และของ อ่ืน ๆ รวมถึงกระเป๋าถือของผูห้ญิง
เตม็มือไปหมด  

แต่ดว้ยความแขง็แก่งในปัจจุบนัของเขามนัเป็นเร่ืองง่ายมากท่ีจะถือ
ของพวกน้ีทั้งหมด 

“ไปต่อเถอะเรายงัไม่ไดร้องเทา้เลย” หวงัเสียนยิม้ เขาดีใจมากท่ีได้
เห็นนอ้งสาวของเขาร่าเริงและสดใสข้ึนมากกวา่เดิม 

น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเขาสามารถซ้ือส่ิงของใหเ้ธอไดโ้ดยไม่ตอ้งคิดถึง
ราคาของสินคา้ แค่นอ้งของเขาชอบเขากพ็ร้อมจะซ้ือใหท้นัที 

“ฮืม!..ตรงนั้นมีร้านนาฬิกาอยูพ่วกเธอเดินเขา้ไปดูก่อนกไ็ด ้เด๋ียวพี่
จะจดัระเบียบของในมือก่อนอีกสกัครู่พี่จะตามเขา้ไป” หวงัเสียนพดู 
กบันอ้งสาวของเขาและเส่ียวม่ี 

“พี่หวงัเสียน ใหพ้วกเราช่วยพี่ถือเถอะค่ะ” เส่ียวม่ีพดูอยา่งเขินอาย
เลก็นอ้ย 



หวงัเสียน ส่ายหวัและยิม้ให ้“ไม่เป็นไรของพวกน้ีไม่ไดห้นกัอะไร
อยูแ่ลว้ พวกเธอเขา้ไปดูขา้งในก่อนเถอะพี่จดัระเบียบของแป๊บเดียว
เท่านั้นเอง” 

“เอาล่ะ ถา้ยงังั้นเราเขา้ไปกนัเถอะเส่ียวม่ีไหน ๆ วนัน้ีเราไดก้ไ็ดพ้ี่มา
เป็นบอด้ีการ์ดและคนถือของใหก้บัพวกเราแลว้โอกาสหายากแบบน้ี
พวกเรากใ็ชใ้หคุ้ม้ค่าเถอะ! ฮิฮิ!” 

เส่ียวหยยูิม้ ในขณะท่ีเธอกเ็ดินไปดึงมือเส่ียวม่ีเขา้ไปท่ีร้านนาฬิกา 
ปาเตก็ ฟิลลิปป์ (Patek Philippe) 

“อะ๊!?” 

เม่ือทั้งสองคนเขา้ไปกเ็ห็นกลุ่มคนคุน้เคยทนัที เจียงฉ๋วง อยูห่นา้ตู้
คอลเลค็ชัน่วางสินคา้และกาํลงัเลือกดูนาฬิกาอยู ่

“นาฬิกาเรือนน้ีราคาอยูท่ี่ประมาณ  37,000 กวา่ ๆ เป็นสินคา้ท่ีอยู่
ในช่วงจดัโปรโมชัน่ลดราคาอยู ่มนัออกแบบมาสาํหรับวยัรุ่นผูห้ญิง
ท่ีทนัสมยัมนัเหมาะกบัผูห้ญิงท่ีสวยและดูดีอยา่งคุณมาก” ผูดู้แลร้าน
กล่าวกบั เจียงฉ๋วง 

เจียงฉ๋วง มองไปท่ีนาฬิกาบนขอ้มือของเธอ เธอรู้สึกชอบมนัมาก 



อยา่งไรกต็ามครอบครัวของเธอใหเ้งินเธอมาเพียง 60,000 หยวนใน
คร้ังน้ี ถา้เธอซ้ือนาฬิกาเรือนน้ีเธอจะเหลือเงินไม่มากหลงัจากท่ีตวั
เธอกพ็ึ่งซ้ือของบางอยา่งไปบา้งแลว้ ดงันั้นเธอจึงลงัเลเลก็นอ้ย 

“หืม? ทาํไมพวกเธอถึงตามเรามาท่ีน่ีกนัล่ะ” 

ชายหนุ่มวยัรุ่นคนหน่ึงท่ีอยูใ่นกลุ่มพดูข้ึนมาและรู้สึกประหลาดใจท่ี
เห็นเส่ียวหยแูละเส่ียวม่ีเดินเขา้มาในร้าน 

“พวกเราไม่ไดต้ามพวกนายมาท่ีน่ีพวกเราเองกม็าท่ีน่ีเพื่อเลือกดูของ
ท่ีเราอยากไดเ้หมือนกนั” เส่ียวม่ีมองไปท่ีพวกเขาและพดูตอบกลบัไป 

เส่ียวหย ูเห็น เจ่ีย เหวนิรุย และคนในกลุ่มมองมาท่ีพวกเธอ แต่เธอก็
ไม่ไดส้นใจพวกเขา เธอเดินไปท่ีตูโ้ชวสิ์นคา้ตรงหนา้เธอและเร่ิม
มองดูนาฬิกาท่ีอยูข่า้งในนั้น 

“นาฬิกาพวกน้ีแพงจงัเลย!” เส่ียวหย ูค่อนขา้งท่ีจะตกใจกบัราคาของ
นาฬิกาเหล่าน้ี 

เม่ือเทียบกบักระเป๋าแบรนดเ์นมสุดหรูราคาของนาฬิกากย็ิง่แพงเป็น
อยา่งมาก 

แค่นาฬิกาใส่เล่นแบบสบาย ๆ ราคากอ็ยูท่ี่ 30,000 – 40,000 หยวน มี
บางเรือนท่ีมีราคามากกวา่ 100,000 หยวนหรือหลายแสนหยวนเลย
ดว้ยซํ้ า 



“ปาเตก็ ฟิลลิปป์ (Patek Philippe) เป็นแบรนดน์าฬิการะดบัโลก
นาฬิกาท่ีดี ๆ อาจจะมีราคาพอ ๆ กบัรถหรูเลยเชียวล่ะ” เส่ียวม่ีพดู
อธิบายกบัเธอจากทางดา้นขา้ง 

ปากของ เส่ียวหย ูอา้คา้งเลก็นอ้ย เธอมองเขา้ไปในตูโ้ชวแ์ละเห็น
นาฬิการาคา 80,000 หยวน  

“นาฬิกาเรือนน้ีสวยมากเลย” 

“คุณพนกังานขายช่วยเอาออกมาใหเ้ราดูหน่อยไดไ้หมค่ะ” เส่ียวม่ี
พดูกบัพนกังานขายท่ียนือยูด่า้นขา้ง 

“ฮึ!หนา้ดา้น” 

ในตอนนั้นเอง เจียงฉ๋วง ซ่ึงนัง่อยูห่่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นกัและ
กาํลงัเลือกนาฬิกาอยู ่กม็องไปท่ี เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี พร้อมกบัส่ง
เสียงพดูออกมาดว้ยความดูถูก 

“พวกเธอควรจะดูราคาของนาฬิกาดว้ย วา่พวกเธอมีความสามารถ
พอท่ีจะจ่ายไดไ้หมถา้คิดจะขอลองดูเฉย ๆ หากพวกเธอทาํมนัมีรอย
ข้ึนมาพวกเธอตอ้งรับผดิชอบโดยการซ้ือนาฬิกาเรือนนั้นพวกเธอ
สามารถจ่ายมนัไดย้งังั้นเหรอ?” 

เม่ือพนกังานขายไดย้นิส่ิงท่ี เจียงฉ๋วง พดูเธอมองไปท่ี เส่ียวม่ี และ 
เส่ียวหย ูดว้ยความลงัเลใจ 



พวกเธอนั้นสวมเส้ือผา้ธรรมดามาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับ เส่ียว
หย ูในความเป็นจริงอาจกล่าวไดว้า่เส้ือผา้ของเธอนั้นมีคุณภาพตํ่ามาก 

พวกเธอไม่ไดส้วมใส่เคร่ืองประดบัใด ๆ เลย และดูเหมือนวา่พวก
เธอนั้นจะไม่มีความสามารถท่ีจะซ้ือนาฬิกาไดด้ว้ยซํ้ า 

“คุณแน่ใจหรือวา่ซ้ือน่ะ” พนกังานขายท่ีอยูต่รงหนา้ เจียงฉ๋วง ถาม
เส่ียวหยแูละเส่ียวม่ี 

เส่ียวม่ีและเส่ียวหยโูกรธเป็นอยา่งมากเม่ือไดย้นิส่ิงท่ีพนกังานขาย
พดูออกมา 

น่ีเป็นคร้ังแรกของพวกเธอท่ีเขา้มาในร้านนาฬิกาหรูแห่งน้ีและเป็น
เร่ืองธรรมดามากท่ีพวกเธอจะรู้สึกโกรธเม่ือถูกพนกังานขายซกัถาม
ในลกัษณะแบบน้ี 

“พวกฉนัจะไม่ลองถา้ไม่แน่ใจ” เส่ียวม่ีตอบอยา่งโกรธ ๆ  

เธอรู้วา่พีช่ายของ เส่ียวหย ูรํ่ ารวยมากและสามารถจ่ายไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

“เชอะ! ถา้ไม่แน่ใจยงังั้นเหรอ?” เจียงฉ๋วง หวัเราะข้ึนมาดว้ยท่าทาง
ท่ีดูถูก และมองไปท่ีเส่ียวหยแูละเส่ียวม่ีพร้อมกบัพดูเสริมออกมาวา่ 



“พวกเธอสามารถจ่ายไดย้งังั้นเหรอ เธอไม่เห็นราคาน้ีใช่ไหมควรดู
สภาพตวัเองดว้ยนะ!” 

“ถา้คุณไม่มีเงินท่ีสามารถจะจ่ายค่านาฬิกาได ้คุณไม่ควรจะลอง
ดีกวา่นะคะ” พนกังานขายกล่าวหลงัจากไดย้นิคาํพดูของ เจียงฉ๋วง 

“พวกเธอไดย้นิชดัหรือเปล่า ถา้พวกเธอไม่มีเงินอยา่คิดท่ีจะเขา้มาที
น่ีจะดีกวา่มนัเสียเวลาของทุกคนเขา” เจียงฉ๋วง พดูข้ึนมาอยา่งเยาะเยย้ 

คาํพดูของพนกังานขายและ เจียงฉ๋วง ทาํใหใ้บหนา้ของ เส่ียวม่ี และ 
เส่ียวหย ูเปล่ียนเป็นสีแดงดว้ยความโกรธอยา่งรวดเร็ว 

พวกเธอทั้งคู่เป็นเพียงแค่เดก็ผูห้ญิงอาย ุ18-19 ปี โดยธรรมชาติแลว้
จะไม่สามารถทนกบัการเยาะเยย้และการดูถูกดูแคลนเช่นน้ีได ้

“เรา … ใครบอกวา่เราไม่สามารถจ่ายได ้… ” เส่ียวม่ีนั้นโกรธมาก
ดวงตาของเธอเปล่ียนเป็นสีแดงเลก็นอ้ยเน่ืองจากความโกรธและ
ความอาย 

ชิ! เจียงฉ๋วง ยิม้เบะปากออกมาอยา่งเยาะเยย้และยนืข้ึน เธอพดูกบั
พนกังานขายตรงหนา้เธอวา่ “ฉนัจะซ้ือนาฬิกาเรือนน้ีช่วยจดัการห่อ
ใหห้น่อย” 

“ขอบคุณมากนะคะ ทางเราจะจดัการห่อใหเ้รียบร้อยเลยค่ะ” 
พนกังานขายคนนั้นต่ืนเตน้มากและรีบเดินไปในทนัที 



“ฉนัจะจ่ายดว้ยบตัรนะ!” เจียงฉ๋วง ยืน่บตัรธนาคารออกมา 

“เส่ียวหย ู” 

ในตอนนั้นเอง เจ่ีย เหวนิรุ่ย กเ็ดินเขา้ไปหาเส่ียวหยท่ีูกาํลงัโกรธ เขา
เหลือบไปมองนาฬิกาท่ีอยูใ่นตูโ้ชว ์

“ถา้เธอชอบนาฬิกานั้นฉนัจะซ้ือให ้แต่เธอตอ้งมาเป็นแฟนของฉนั” 

เจ่ีย เหวนิรุ่ย พดูดว้ยสีหนา้จริงจงั เขาจอ้งมองไปท่ี เส่ียวหย ูและพดู
ต่อ “ฉนัสามารถใหชี้วติท่ีดีกบัเธอได ้อยา่งท่ีเธอไม่สามารถจะมีได้
ในชีวติน้ี ขอแค่เพียงเธอตกลงคบเป็นแฟนกบัฉนั และเธอจะไดไ้ม่
ตอ้งทนลาํบากทุกขย์ากอยูก่บัพี่ชายของเธอ และเธอจะไม่โดนดูถูก
เหมือนอยา่งเช่นในตอนน้ีอีกต่อไป “ 

เจ่ีย เหวนิรุ่ย แสดงท่าทางของเขาดว้ยความมัน่ใจ เขาเช่ือมัน่วา่ความ
รํ่ ารวยและคาํพดูของเขาสามารถกระตุน้หญิงสาวไดอ้ยา่งแน่นอน 
สาํหรับเขาแลว้ไม่มีใครเลือกท่ีจะมีชีวติท่ีลาํบากอยา่งแน่นอนในเม่ือ
มีหนทางและความสะดวกสบายรออยูต่รงหนา้ 

และตราบใดท่ีเธออยูก่บัเขาและเป็นแฟนกบัเขา เขากส็ามารถทาํให้
เธอไดอ้ยา่งท่ีพดู 

“เหวนิหรุย!” เจียงฉ๋วง ตกใจเม่ือไดย้นิ เจ่ีย เหวนิรุ่ย ใบหนา้ของเธอ
มืดลงอยา่งรวดเร็วและดูน่ากลวัมากขณะท่ีเธอเดินเขา้ไป “เหวนิรุ่ย 



เส่ียวหนู เธอเป็นเพียงเดก็บา้นนอก จากหมู่บา้นชนบท การแต่งกาย
ของเธอกไ็ม่ดีและครอบครัวของเธอกย็ากจนคุณจะ … “ 

“หุบปาก!!” 

ในขณะนั้นเองเสียงตวาดดงัออกมาจนอากาศมีคล่ืนสัน่สะเทือน 
บรรยากาศโดยรอบเยน็ยะเยอืกลงมาอยา่งฉบัพลนั แมแ้ต่อุณหภูมิใน
ร้านกล็ดลงหลายองศาจนหนาวเหน็บ 

หวงัเสียน ตามเขา้มาและบงัเอิญไดย้นิคาํพดูของ เจ่ีย เหวนิรุ่ย เม่ือ
เขาเดินเขา้มาหลงัจากท่ีจดัถุงส่ิงของในมือของเขาเสร็จ และเขายงั
ไดย้นิส่ิงท่ีหญิงสาวท่ีมีใบหนา้พิมพเ์ดียวกบัดาราออนไลน์กาํลงัพดู
ถึงนอ้งสาวของเขา ส่ิงน้ีไดท้าํใหใ้บหนา้ของเขากระตุกดว้ยความ
โกรธ 

“พี่ชาย?” เส่ียวหย ูเห็น หวงัเสียน และเดินไปหาเขาทนัที ใบหนา้
ของเธอยงัคงแดงเลก็นอ้ยดว้ยความอายและความโกรธ 

“พี่ชายหวงัเสียน” เส่ียวม่ีกรี็บเดินเขา้ไป 

หวงัเสียน มองไปท่ี เจียงฉ๋วง และ เจ่ีย เหวนิรุ่ย 

“ขยะ! นายคิดไปเองหรือยงัไงวา่ครอบครัวของนายรวยมากท่ีสุด มี
เงินแค่เพียงเลก็นอ้ยแค่นั้นคิดวา่รํ่ ารวยมากยงังั้นรึ?” 



หวงัเสียน มองไปท่ี เจ่ีย เหวนิรุ่ย อยา่งเยน็ชาและพดูต่อ “เฮอะ! จะ
ทาํใหน้อ้งสาวของฉนัมีชีวติท่ีดียงังั้นเหรอ ฉนันึกไม่ออกจริง ๆ วา่
ตวันายสามารถจะทาํใหน้อ้งสาวของฉนัมีชีวติท่ีดีกวา่ท่ีเธอเป็นอยู่
ตอนน้ีไดย้งัไง? 

“นายรู้ไหมวา่มีเงินอยูใ่นมือของฉนัเท่าไหร่ และเฉพาะราคาส่ิงของ
ท่ีฉนัซ้ือใหน้อ้งสาวฉนันั้นราคาเท่าไหร่ พอ่แม่ของนายใหเ้งินมา
มากพอกบัของในมือของฉนัหรือเปล่า” 

“พนกังานขายนาํเอานาฬิกาของผูห้ญิงท่ีแพงท่ีสุดและดีท่ีสุดในร้าน
น้ีมาออกมาใหฉ้นั!” 

หวงัเสียนวางส่ิงของในมือลงบนตูโ้ชว ์ในขณะท่ีเขาพดูข้ึนมา 

เส้ือผา้จาก ปราดา้ กระเป๋าและเส้ือผา้จาก LV ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ
เคร่ืองสาํอางจากลงัโคม (Lancrome) ทั้งหมดน้ีเป็นสินคา้ระดบัพรี
เม่ียมออกใหม่ล่าสุด 

พนกังานขายท่ีหนา้ตูโ้ชวเ์ห็นกระเป๋าใส่สินคา้แบรนดช์ั้นนาํ 7-8 ใบ
บนตูก้ต็กใจมาก ส่ิงของเหล่าน้ีน่าจะมีราคาไม่ตํ่ากวา่ 200,000 – 
300,000 หยวน! 

“ไดเ้ลยครับ!” พนกังานขายรีบตอบกลบัอยา่งสุภาพและรวดเร็ว 
“คุณชายน่ีคือนาฬิกาผูห้ญิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามีนาฬิกาเรือนน้ีมีเพชรฝัง
อยูท่ี่จุดน้ีและไพลินท่ีน่ี … “ 



“โอเค นาฬิกาเรือนน้ีน่ีล่ะ การชาํระเงินจ่ายดว้ยบตัร” หวงัเสียน พดู
ข้ึนมาในขณะท่ีเขาช้ีไปท่ีนาฬิกาเรือนท่ีเขารู้สึกวา่ดูดีท่ีสุด 

“คุณชายคุณจะซ้ือจริง ๆ เหรอครับนาฬิกาเรือนน้ีราคา 888,000 หยวน
คุณแน่ใจยงังั้นเหรอครับ” เสียงของพนกังานขายสัน่สะทา้นอยา่งไม่
แน่ใจ 

“ห่อมนัซะ” หวงัเสียน โยนบตัรธนาคารลงบนตูใ้หก้บัพนกังานขาย
โดยตรง 

“ครับท่าน!” พนกังานขายคนนั้นต่ืนเตน้มาก ช่างเป็นลูกคา้ท่ีรํ่ ารวย
อยา่งแทจ้ริง ท่ีใชจ่้ายเงินจาํนวน  888,000 หยวนโดยไม่กระพริบตา! 

“แลว้เรียกผูจ้ดัการของคุณมาท่ีน่ีดว้ย” หวงัเสียนพดูกบัพนกังานขาย
ดว้ยนํ้าเสียงท่ีเยน็ชา 

“ครับท่าน” พนกังานขายคนนั้นตกใจและรีบวิง่ไปท่ีออฟฟิตเลก็ ๆ 
ดา้นหลงั 

ไม่นานหญิงวยักลางคนเดินออกมาและมองไปท่ีหวงัเสียน และ
ทกัทายเขาดว้ยนํ้าเสียงท่ีอบอุ่น “สวสัดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะท่ีมา
เยีย่มชมและอุดหนุนสินคา้ ปาเตก็ ฟิลลิปป์ (Patek Philippe) ของเรา
มีอะไรท่ีท่านตอ้งการใหรั้บใชอี้กไหมค่ะ” 



“นอ้งสาวของผมเขา้มาท่ีน่ีในก่อนหนา้น้ีเพือ่เขา้มาเลือกดูนาฬิกาและ
เธอถูกวา่กล่าวและดูถูกโดยพนกังานขายของคุณ คุณช่วยอธิบายให้
ผมฟังหน่อยไดไ้หมทาํไมนอ้งสาวของผมถึงถูกปฏิบติัเช่นนั้น!” 
หวงัเสียนกล่าวกบัผูจ้ดัการหญิงวยักลางคนดว้ยนํ้าเสียงท่ีเยน็ชา 

ผูจ้ดัการหญิงวยักลางคนตกใจและขมวดค้ิวมองไปท่ีพนกังานขาย 

ในฐานะสินคา้แบรนดร์ะดบัชั้นนาํจากต่างประเทศพวกเขามีระดบั
การฝึกอบรมพนกังานทุกคนใหมี้คุณภาพของการบริการท่ีสูงมาก
และใหค้วามสาํคญักบัช่ือเสียงและการบอกต่อของลูกคา้แบบปาก
ต่อปาก 

ตอนน้ีลูกคา้รายน้ีท่ีใชจ่้ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาสูงท่ีสุดจากใน
ร้าน 888,000 หยวนโดยไม่กระพริบตาและเขาถามหามาตรฐานการ
ใหบ้ริการจากเธอโดยตรงและตอ้งการใหเ้ธออธิบายเก่ียวกบัส่ิงท่ี
พวกเขาไดรั้บจากพนกังานของร้าน 

ในสถานการณ์เช่นน้ีเธอตอ้งใหค้าํอธิบายแก่เขาจริง ๆ โดยไม่สามารถ
บ่ายเบ่ียงหรือปฏิเสธได ้

ทุกคนรอบขา้งต่างตกตะลึง 

เม่ือ เจ่ีย เหวนิรุ่ย ไดย้นิหวงัเสียนเรียกเขาวา่ “ขยะ” เขาอยากจะโตต้อบ
กลบั แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือเขาเห็นสินคา้แบรนดเ์นมหรูหรามากมาย
ในมือของหวงัเสียน เขากต็ะลึงเช่นกนั 



ตวัเขานั้นรู้ชดัเจนมากเก่ียวกบัส่ิงของเหล่าน้ี ราคาของส่ิงของเหล่าน้ี
ในมือพี่ชายของ หวงัเส่ียวหย ูไม่ใช่ราคาถูก ๆ ท่ีคนธรรมดาทัว่ไป
สามารถจบัจ่ายซ้ือมาไดอ้ยา่งง่ายดาย นัน่รวมถึงตวัเขาเองดว้ย 

และเขายงัตกใจมากยิง่ข้ึนเม่ือเห็นพี่ชายของ หวงัเส่ียวหย ูซ้ือนาฬิกา
ขอ้มือผูห้ญิงราคา 888,000 หยวนในทนัทีแบบไม่กระพริบตา 

ในเวลาเดียวกนั เจียงฉ๋วง กก็าํลงัยนืมองเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึง
การกระทาํของ หวงัเสียน ดว้ยความไม่อยากเช่ือ 

เขาซ้ือนาฬิกาขอ้มือผูห้ญิงราคา 888,000 หยวนโดยไม่สนใจราคา
แมแ้ต่นอ้ย! 

เดก็หนุ่มคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มทุกคนต่างกต็กใจมากซะยิง่กวา่ 8880,000 
หยวน!  888,000 สาํหรับนาฬิกาแค่เรือนเดียว! บา้ไปแลว้! 

น่ี!!… 

พวกเขาไม่ไดบ้อกกนัมาหรอกหรือวา่ หวงัเส่ียวหย ูและพี่ชายของเธอ
มีแค่กนัและกนัเพียงแค่สองคนตั้งแต่ยงัเดก็และมีชีวติท่ียากลาํบาก
โดยพื้นฐานครอบครัวนั้นยากจนมาก? 

น่ีคือส่ิงท่ีพวกเขากาํลงัคิดและมึนงงอยา่งท่ีสุด? 

 



ตอนท่ี 83 ช่องว่างและความห่างช้ัน 

“ท่านค่ะ ดิฉนัอยากจะเป็นตวัแทนในการขอโทษท่านแทนเจา้หนา้ท่ี
และพนกังานของร้านทุกคน ดว้ยความจริงใจค่ะ และจะใหค้าํตอบท่ี
ดีท่ีสุดแก่ท่านค่ะ” 

ผูจ้ดัการโคง้คาํนบัใหห้วงัเสียนขอโทษก่อนท่ีเธอจะหนัไปหา
พนกังานขายทุกคนและสอบถามเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน 

“เส่ียวหยมูาเถอะ” หวงัเสียนกวกัมือเรียกนอ้งสาวของเขา”พนกังาน
ขายคนไหนท่ีดูถูกเธอในตอนนั้น” 

“ช่างมนัเถอะพี่ ไม่เป็นอะไรหรอกเธอแค่ถามพวกเราวา่เราสามารถ
จ่ายไดไ้หมถา้ไม่ไดก้ไ็ม่ตอ้งลอง” เส่ียวหย ูรู้สึกอายเลก็นอ้ยเม่ือเธอ
ตอ้งพดูถึงเหตุการณ์นั้นซํ้ าอีกคร้ัง 

“ฮึฮึ ยงังั้นเหรอ ถา้เรายงัไม่ซ้ือเราไม่สามารถท่ีจะลองหรือเลือกนาฬิกา
ไดย้งังั้นเหรอ?” หวงัเสียน หนัไปมองท่ีผูจ้ดัการร้านและหวัเราะ
เยาะข้ึนมา 

“ไม่แน่นอนค่ะ! ไม่ใช่แน่นอน! ผูท่ี้เดินเขา้มาในร้านของเราทุกคน
คือลูกคา้ของเรา เราจะใหลู้กคา้ไดล้องและเลือกนาฬิกาไดอ้ยา่งพอใจ 
ไม่วา่จะซ้ือหรือไม่กต็าม” 



ใบหนา้ของผูจ้ดัการคนนั้น ดูไม่ดีเป็นอยา่งมากเม่ือถูก หวงัเสียน 
ถามเธออยา่งนั้น เธอมองไปท่ีพนกังานขายเหล่านั้นและถามดว้ย
นํ้าเสียงท่ีค่อนขา้งเยน็ชาวา่ “ใครคือคนท่ีบอกวา่ไม่สามารถขอลองดู
นาฬิกาได”้ 

“ผูจ้ดัการฉนั!!…ฉนัคิดวา่พวกเขาไม่!… ” พนกังานขายคนหน่ึงพดู
ข้ึนมาเสียงเบา ในขณะท่ีเธอพยายามอธิบายกบัผูจ้ดัการของเธอดว้ย
ใบหนา้ท่ีดูซีดเซียว 

“อยา่พยายามอธิบายอะไรใหฉ้นัฟัง ถา้พนกังานทุกคนทาํตวัเหมือน
เธอเราจะทาํธุรกิจไดย้งัไง ใครเป็นคนบอกเธอวา่ลูกคา้ไม่สามารถ
ลองนาฬิกาได ้เธอเคยผา่นการอบรมของบริษทัมาแลว้ไม่ใช่หรือ
ยงัไง” ผูจ้ดัการค่อนขา้งโมโห หากร้านท่ีเธอเป็นผูจ้ดัการโดนร้องเรียน
คนท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดยอ่มเป็นตวัเธอเอง  

“เกบ็ขา้วของ ของเธอซะ ร้านของเราไม่มีพนกังานท่ีปฏิบติักบัลูกคา้
ท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้อยา่งเธอ เราไม่สามารถท่ีจะจา้งเธอไวไ้ดอี้ก
ต่อไป” 

“ผูจ้ดัการฉนั! … ฉนัผดิไปแลว้ไดโ้ปรดใหโ้อกาสฉนัอีกคร้ัง” 
พนกังานสาวคนนั้นพยายามวงิวอนขอร้อง 



ผูจ้ดัการขมวดค้ิวและมองไปท่ีหวงัเสียน ซ่ึงเขากาํลงัเฝ้ามองดูทุกอยา่ง
ดว้ยท่าทางท่ีไม่ยนิดียนิร้ายเหมือนเช่นเคย ผูจ้ดัการกดัฟันและพดู
ออกมา “เลิกพดูซะที เธอถูกไล่ออกตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป!” 

“เอาล่ะช่างมนัเถอะ คราวหลงักค็วรทาํตวัใหม้นัสมกบัเป็นร้านท่ี
คา้ขายสินคา้ระดบัโลกหน่อย สินคา้ราคาแพงแต่บริการห่วยขนาดน้ี
มนัแยต่่อความรู้สึกของลูกคา้มาก” หวงัเสียนกล่าวกบัพนกังานขาย
คนนั้นอยา่งไร้อารมณ์ 

พนกังานขายคนนั้น ใบหนา้ของเธอซีดเซียว และเธอกเ็ตม็ไปดว้ย
ความเสียใจ 

จากนั้นพนกังานขายคนอ่ืน ๆ จดัการเกบ็นาฬิกาลงกล่องอยา่งดีและ
ส่งใหก้บั หวงัเสียน อยา่งนอบนอ้ม “ท่านค่ะ นาฬิกาของคุณค่ะ” 

หวงัเสียนพยกัหนา้รับและหยบิกล่องนาฬิกาท่ีอยูใ่นกระเป๋าอยา่งดี
ก่อนจะส่งต่อใหก้บันอ้งสาวของเขา 

“เอาเถอะพวกเรากไ็ปกนัเถอะ มีคนเคยบอกไวว้า่หญิงสาว ตอ้งไดรั้บ
การปฏิบติัอยา่งดีเม่ือกาํลงัโตข้ึนถึงแมว้า่ตอนน้ีเธอจะโตเป็นสาว
แลว้ แต่ตอนน้ีกย็งัคงไม่สายเกินไป” 

หวงัเสียน ยิม้ในขณะท่ีเขาส่งนาฬิกาให ้เส่ียวหย ูจากนั้นเขากม็อง
ไปท่ี เจ๋ีย เหวนิรุย และ เจียงฉ๋วง “พวกคุณคิดวา่พวกคุณรวยและจะ



สามารถทาํตวัยงัไงกไ็ดย้งังั้นเหรอ ฉนัไม่อยากจะพดูอะไรมากนกั
หรอก แต่พวกคุณมนักแ็ค่เดก็ ๆ ท่ียงัแบมือขอเงินพอ่แม่ ไม่เคยท่ีจะ
หาเงินไดด้ว้ยตวัเองแมแ้ต่เหรียญเดียว หลาย ๆ คนพวกเขารํ่ ารวย
กวา่พวกคุณหรือแมก้ระทัง่ครอบครัวของพวกคุณซะดว้ยซํ้ า” 

ในขณะท่ีหวงัเสียนพดูแบบนั้น เขากเ็ดินไปหา เจ่ีย เหวนิรุยและตบ
ลงบนไหล่ของเขา “อยา่ยุง่กบันอ้งสาวของฉนั นายยงัไม่มีคุณสมบติั
ถา้นายยงัไม่รู้วา่ส่ิงท่ีฉนัพดูคืออะไร ฉนัจะทาํใหน้ายไดรู้้เอาไวว้า่ผล
ท่ีตามจากการท่ีฉนัไดเ้ตือนไปแลว้นั้นนายไม่สามารถทนรับมนัได้
อยา่งแน่นอน” 

หลงัจากท่ีหวงัเสียนพดูจบประโยคของเขา เขากห็นัไปหาเส่ียวหยู
และยิม้ใหพ้ร้อมกบัพดูข้ึนมา “ไปกนัเถอะนอ้งสาวเรายงัตอ้งไปซ้ือ
รองเทา้กนัอีก แลว้เธอยงัตอ้งมีเคร่ืองประดบัอีกดว้ย” ถา้อยา่งงั้นเรา
ไปหาซ้ือกนัเลยไหม “ 

“ตกลงค่ะพี่ ไปกนัเถอะ” 

เม่ือเห็นวา่พี่ชายของเธอเขา้มาปกป้องและทาํทุกอยา่งเพื่อเธอ
ความสุขและรอยยิม้กป็กคลุมไปทัว่ทั้งใบหนา้ของ เส่ียวหย ูเธอนั้น
ทั้งเคารพและรักพี่ชายของเธออยา่งมาก 

พี่ชายของเธอปกป้องเธอแบบน้ีมาตลอดตั้งแต่เดก็ 



ในอดีตเขาจะต่อสูแ้ละเอาชนะคนท่ีรังแกเธอดว้ยกาํลงัและร่างกาย
ของเขา แต่ตอนน้ีมนัน่าสนใจยิง่ข้ึน หากใครรังแกเธอเขาจะทุบคน
พวกนั้นดว้ยเงิน 

“ไปซ้ือของกนัต่อเถอะ แต่รอบน้ีพวกเธอคงตอ้งช่วยพี่ถือบา้งแลว้
ล่ะ เพราะตอนน้ีของเตม็มือของพี่ไปหมดแลว้” 

หวงัเสียนถือถุงชอ้ปป้ิงและเดินออกไปจากร้าน 

“พี่ชายของเส่ียวหย ูจริง ๆ แลว้เป็นคนรวยยงังั้นเหรอ?” เม่ือมองไป
ท่ีดา้นหลงัของหวงัเสียนท่ีกาํลงัเดินออกไป กลุ่มเดก็วยัรุ่นผูช้ายท่ีอยู่
ขา้งหลงักพ็ดูข้ึนมาดว้ยความตกใจ 

ตอนน้ีใบหนา้ของ เจ่ีย เหวนิรุย นั้นบ้ึงตึงและริมฝีปากของเขาก็
กระตุกข้ึน 

ส่ิงท่ีหวงัเสียนพดูออกมานั้นเขาถือวา่เป็นการดูถูกเหยยีดหยามและ
เป็นความอปัยศอดสูสาํหรับเขาเป็นอยา่งมาก 

แต่กระนั้นเขากไ็ม่กลา้จะพดูอะไรมาก เน่ืองจาก หวงัเสียน นั้น
สามารถจ่ายเงิน 880,000 หยวนไดอ้ยา่งง่ายดายสาํหรับซ้ือนาฬิกา
และเขาอาจเป็นคนท่ีมีอาํนาจหรืออิทธิพลในเมืองเจียงเฉิง 

เขาไม่กลา้โตต้อบเพราะกลวัวา่หวงัเสียน จะพาพวกมาทาํร้ายเขา ซ่ึง
พึ่งมาในเมืองเจียงเฉิงและไม่รู้จกัใครเลย 



ในอีกดา้นหน่ึง เจียงฉ๋วง จอ้งมองไปท่ีดา้นหลงัของ เส่ียวหย ูดว้ย
ความอิจฉาและโกรธแคน้ 

ทาํไม? ทาํไม เจ่ีย เหวนิรุ่ยถึงไม่ชอบฉนัและไปชอบยยัเดก็ หวงั
เส่ียวหย ู

แลว้ทาํไมเธอถึงมีพี่ชายท่ีรํ่ ารวยและน่าเกรงขามเช่นน้ี? 

เธอกม้ลงมองไปท่ีนาฬิกาท่ีตวัเธอเองพึ่งซ้ือมา ดว้ยความปวดใจ
ใบหนา้ของเธอนั้นมืดมนลงทนัทีเม่ือเธอนึกถึงนาฬิกาฝังเพชรอนั
หรูหราราคาแพงท่ีพี่ชายของหวงัเส่ียวหยซ้ืูอใหก้บันอ้งสาวของเขา
โดยไม่สนใจราคาเลย 

ถา้พดูกนัตามตรงแลว้คนท่ีสามารถใชจ่้ายเงินไดแ้บบน้ีคงตอ้งมีเงิน
อยา่งนอ้ยหลายสิบลา้นและมีเบ้ืองหลงัท่ียิง่ใหญ่ในเมืองเจียงเฉิง
อยา่งแน่นอน  

ครอบครัวของเธอและครอบครัวของเจ่ีย เหวนิรุย คงจะไม่สามารถ
นาํไปเปรียบเทียบได ้ช่องวา่งระหวา่งพวกเขานั้นห่างชั้นกนัมาก 

“โอเคพี่เรามีของครบทุกอยา่งแลว้” หลงัจากท่ีไดซ้ื้อรองเทา้แลว้
พวกเธอกซ้ื็อชุดชั้นในแบรนดเ์นมอีกคนละสองสามชุด เส่ียวหย ูถือ
ถุงชอ้ปป้ิงอยูใ่นขณะท่ีเธอพดูกบั หวงัเสียน 



“ใช่เรามีทุกอยา่งรวมถึงเส้ือผา้แลว้แต่เหมือนยงัขาด?…” 

หวงัเสียนคิดอยูค่รู่นึงในขณะท่ีเขาสงัเกตส่ิงของในมือ “เรายงัขาด
แลป็ทอ็ปและโทรศพัทมื์อถืออีกอยา่งกน่็าจะครบแลว้ล่ะ โอว้!
เส่ียวหยแูลว้นอ้งตอ้งการอะไรเพิ่มอีกไหม?” 

“โธ่ พี่ชายท่ีรัก แค่คอมพิวเตอร์อีกอยา่งเดียวกพ็อแลว้ล่ะ…” 

“อืม…คอมพิวเตอร์ยงังั้นเหรอ มีร้าน Apple อยูต่รงนั้นไปกนัเถอะ” 

หวงัเสียน พดูข้ึนมาและเดินนาํออกไป 

เส่ียวหย ูมองตามหลงัพี่ชายของเธอและรีบเดินตามเขาไปพร้อมกบั
รอยยิม้ท่ีมีความสุข 

หวงัเสียน ซ้ือคอมพิวเตอร์โทรศพัทมื์อถือและ iPad ใหน้อ้งสาวของ
เขา ราคารวมกนัของทั้งสามอยา่งไม่แพงมากนกัรวมกนัแลว้ราคาอยู่
ท่ีประมาณ 30,000 หยวน 

“พี่ค่ะ เราซ้ือของกนัเสร็จแลว้เอาของพวกน้ีไปเกบ็ไวท่ี้หอพกัของพี่
ก่อนกนัดีกวา่” 

เส่ียวหย ูยิม้ขณะมองไปท่ี หวงัเสียน ซ่ึงในตอนน้ีขา้วของเตม็มือ
ของเขาไปหมด 



“พี่วา่หาโรงแรมใหพ้วกเธอก่อนดีกวา่ และเกบ็ของเอาไวท่ี้นั้นเลย 
หลงัจากนั้นกค่็อยเอาไปท่ีหอพกัในวนัพรุ่งน้ีทีเดียวเลย” หวงัเสียน
ยิม้และพดูข้ึนมา 

“ยงังั้นกไ็ดค่้ะพี่” เส่ียวหย ูพยกัหนา้ 

หลงัจากท่ีพวกเขาออกมาจากหา้งสรรพสินคา้ ซูหนาน แลว้หวงั
เสียน กห็นัมองไปรอบ ๆ และเขากม็องไปท่ี ซมัเมอร์ซนัอินเตอร์
เนชัน่แนลโฮเตล็ ซ่ึงเป็นโรงแรมของตระกลู ซู ท่ีพวกเขานั้นเป็น
เจา้ของอยู ่

“มาตามพี่มา” 

ในขณะท่ีหวงัเสียนพดูเขากเ็ดินนาํหนา้และตรงไปยงัโรงแรมซมัเมอร์ 
ซนัอินเตอร์เนชัน่แนล 

เม่ือ เส่ียวหย ูมองตามเขาไปเธอจอ้งมองไปท่ีช่ือของโรงแรมและ
พึมพาํวา่ “ซมัเมอร์ซนัอินเตอร์เนชัน่แนลโฮเตล็ โรงแรมระดบั 5 
ดาว!” 

ถา้เป็นในอดีตเธอจะไม่มีวนัยอมปล่อยใหพ้ี่ชายของเธอ หาท่ีพกัให้
เธอดว้ยท่ีพกัราคาแพงแบบน้ีอยา่งแน่นอน แต่ตอนน้ีเธอไดเ้ห็นแลว้
วา่พี่ชายของเธอนั้นรํ่ ารวยมากและสามารถใชจ่้ายเงินไดอ้ยา่งสบาย
มือ ดงันั้นเธอจึงเร่ิมปรับตวัเขา้กบัมนัไดอ้ยา่งชา้ ๆ  



“คุณครับผมขอหอ้งสูทเพรสซิเดนเชียลสวทีใหผ้มหน่ึงหอ้ง” หวงั
เสียนเดินมาท่ีแผนกตอ้นรับของโรงแรมและพดูกบัพนกังานตอ้นรับ
สาวสวย 

“ขอโทษดว้ยค่ะท่าน หอ้งสูทเพรสซิเดนเชียลสวทีของเราถูกจองเตม็
หมดแลว้ ท่านตอ้งการเลือกหอ้งพกัในระดบัรองลงมาหรือไม่ค่ะ” 
พนกังานตอ้นรับกล่าวขอโทษกบัหวงัเสียน 

“พี่! ฉนักบัเส่ียวม่ี พวกเราสามารถอยูใ่นหอ้งมาตรฐานธรรมดากไ็ด้
ไม่จาํเป็นตอ้งถึงระดบัหอ้งสูทเพรสซิเดนเชียลสวทีหรอก จะไดไ้ม่
ตอ้งเสียเงินแพงมากเกินไป” เส่ียวหย ูดึงมือของเขาแลว้แอบกระซิบ
เบา ๆ  

“ไม่ไดจ้ะหอ้งธรรมดาไดย้งัไงกนัล่ะ ถา้ไม่วา่งอยา่งนอ้ยกต็อ้งหอ้ง
ระดบัรองลงมา” 

หวงัเสียน หนัมายิม้ใหก้บัทั้งสองสาว แลว้เขาจึงหยบิบตัรสมาชิก
ระดบัครอบครัวท่ีตระกลู ซู เคยมอบไวใ้หเ้ขาและยืน่ส่งใหก้บั
พนกังานตอ้นรับ 

เม่ือพนกังานตอ้นรับสาวไดรั้บบตัรสมาชิกระดบัครอบครัว เธอกต็ก
ตะลึงเลก็นอ้ยเม่ือเห็นบตัรสมาชิก ซมัเมอร์ซนั 



แต่เม่ือเธอรูดบตัรบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์กมี็เสียงเตือนตอบรับทนัที 
“ยนิดีตอ้นรับสมาชิกระดบัสูงท่ีมีช่ือเสียงของเราดว้ยบตัรสมาชิก
ระดบัครอบครัว คุณสามารถท่ีจะเพลิดเพลินไปกบับริการท่ีดีท่ีสุด
ในโรงแรมของเรา” 

พนกังานตอ้นรับสาวสวยตกใจมากและในขณะนั้นพนกังานตอ้นรับ
อีกสองคนรีบเขา้มาในทนัที พวกเขาตกใจมากและพดูวา่ “มนัคือ 
บตัรสมาชิกระดบัครอบครัว ซ่ึงเป็นบตัรสมาชิกท่ีมีระดบัสูงท่ีสุด
ของ ในเครือซมัเมอร์ซนั บตัรระดบัน้ีจะไดรั้บบริการอยา่งดีท่ีสุดใน
โรงแรมและฟรีทุกอยา่ง!” 

สาวสวยคนท่ีถือบตัรหายจากอาการตกใจ เธอกล่าวดว้ยความเคารพ
ข้ึนมาทนัทีวา่ “ขออภยัดว้ยค่ะโรงแรมของเรามีหอ้งเพรสซิเดนเชียล 
สวทีแยกต่างหากสาํหรับสมาชิก ผูถื้อบตัรสมาชิกระดบัครอบครัว 
ดิฉนัจะพาท่านไปท่ีหอ้งเด๋ียวน้ีเลยค่ะ” 

“ขอบคุณมากนะ ” หวงัเสียน พยกัหนา้และยิม้รับ 

“ยนิดีค่ะ” พนกังานตอ้นรับคนสวยรีบตอบทนัที 

เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี จอ้งมอง หวงัเสียน ดว้ยความมึนงงและ
ประหลาดใจ 



ตอนท่ี 84 งานมหกรรมรถยนต์ 

“พี่ค่ะ! โรงแรมน้ีพี่!?…” 

เม่ือ เส่ียวหย ูเห็นเหล่าพนกังานตอ้นรับกระตือรือร้นและค่อนขา้งท่ี
จะเคารพพี่ชายของเธอ เธอจึงไม่สามารถเกบ็ความอยากรู้อยากเห็น
เอาไวไ้ด ้

“อ๋อ!โรงแรมน้ีเป็นของตระกลู ซู ซ่ึงเป็นเพื่อนของพี่ พวกเขายงัมี 
รีสอร์ทตากอากาศริมทะเลอีกแห่งหน่ึงและบตัรสมาชิกใบน้ีเป็น
ของขวญัจากพวกเขาน่ะ ดว้ยบตัรใบน้ีเราสามารถใชบ้ริการในเครือ
ไดทุ้กอยา่งไม่วา่จะในโรงแรมน้ีหรือท่ีรีสอร์ท ยิง่ไปกวา่นั้นเราจะ
ไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุดอีกดว้ย” 

หวงัเสียน อธิบายกบั เส่ียวหย ูอยา่งเรียบ ๆ จนดูเหมือนเป็นเร่ือง
ธรรมดา “พี่จะพาพวกเธอไปเท่ียวท่ี ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ท เพื่อเล่นนํ้า
ในวนัพรุ่งดีกท่็าจะดีเหมือนกนันะ! สถานท่ีนั้นเป็นรีสอร์ทตาก
อากาศระดบัหา้ดาวเหมือนกนั” 

ปากของ เส่ียวหยแูละเส่ียวม่ี กอ็า้คา้งและมีสีหนา้ท่ีตกใจ 

เม่ือเห็นการแสดงออกของพวกเธอ หวงัเสียน กลู็บหวัของเส่ียวหย ู
และพดูวา่ “ไม่มีอะไรท่ีพี่ชายของเธอไม่สามารถทาํไดเ้ม่ืออยูใ่น 



เมืองเจียงเฉิง ในอนาคตเธอไม่ตอ้งหวาดกลวัอะไรทั้งนั้นจงมัน่ใจ
ในตวัเอง เพราะเธอเป็นนอ้งสาวของพี่” 

“พี่ชาย! พี่เท่ห์สุด ๆ ไปเลยตอนน้ี!” ดวงตาของ เส่ียวหย ูเป็นประกาย
ในขณะท่ีเธอจอ้งมองเขา 

“พี่ค่อนขา้งโชคดีน่ะ ในช่วงน้ี!” หวงัเสียนยิม้ 

“คุณหวงัค่ะ หอ้งน้ีเป็นหอ้งท่ีเราใชรั้บแขกบุคคลคนสาํคญัของโรงแรม
เรา นอกจากน้ียงัมีผูช่้วยส่วนตวัคอยใหบ้ริการ หากคุณมีความตอ้งการ
อะไรเพิ่มเติม คุณสามารถกดปุ่มสาํหรับเรียกผูช่้วยส่วนตวัไดต้ลอด 
เวลาและผูช่้วยส่วนตวัของคุณจะมาถึงภายในสองนาทีค่ะ” 

พนกังานตอ้นรับสาวสวยพาพวกเขาข้ึนไปบนชั้นสูงสุดของโรงแรม
หลงัจากเปิดประตูหอ้งเขา้ไป 

“เอาล่ะขอบคุณมากครับ!” 

หวงัเสียนพยกัหนา้และเดินเขา้ไป 

ในหอ้งรับรองนั้นประกอบไปดว้ยหอ้งนอนสามหอ้งและหน่ึงหอ้ง 
นัง่เล่นท่ีเป็นโถงกวา้ง การตกแต่งนั้นหรูหรามากและสามารถมองเห็น
ววิใจกลางเมืองไดท้ั้งเมืองเพียงแค่ดึงผา้ม่านและมองออกไปกส็ามารถ
มองเห็นววิท่ีสวยงามของทั้งเมืองเจียงเฉิงไดแ้ลว้ 



“วา้ว! หอ้งใหญ่และสวยมาก ๆ เลย!” เส่ียวม่ีมองไปรอบ ๆ ดว้ย
ความต่ืนเตน้ 

“ไม่เลว! คืนน้ีพวกเธอสามารถพกัอยูท่ี่น่ีใหส้บายไดเ้ลยนะ ไม่ตอ้ง
ห่วงอะไรทั้งนั้น” 

หวงัเสียน วางส่ิงของเอาไวท่ี้โตะ๊และนัง่ลงบนโซฟาพร้อมกบัรินนํ้า
มาด่ืม “เด๋ียวเราพกักนัก่อนนะ ตอนน้ีแค่บ่ายสองโมงเอง แลว้เด๋ียว
เราค่อยไปทาํธุระซ้ือของอยา่งอ่ืนเพิ่มกนัอีก” 

“เรายงัตอ้งไปซ้ือของเพิ่มอีกเหรอพี่เรามีทุกอยา่งท่ีตอ้งการแลว้ พอ 
แลว้ล่ะค่ะ” 

เส่ียวหย ูนัง่ขา้ง ๆ เขา เธอจบัแขนของ หวงัเสียน และพดูวา่ “พี่ชาย
พี่ใจดีกบัฉนัมากเลย ระวงัฉนัเป็นเดก็เอาแต่ใจนะ” 

“ฮึฮึ ดีแลว้ล่ะท่ีเธอรู้วา่พีช่ายของเธอดีกบัเธอแค่ไหนน่ะ แต่วา่เราตอ้ง
ซ้ือของท่ีเป็นประโยชน์กบัเธออีกหน่ึงอยา่งและกเ็ป็นประโยชน์กบัพี่
ดว้ย แต่เราจะนัง่พกัใหห้ายเหน่ือยกนัสกั 10 นาทีก่อน และนอกจากน้ี
พี่ไดบ้อกเอาไวแ้ลว้วา่เราจะใชเ้งินทั้งหมดในบตัรน้ี” 

หวงัเสียนยิม้ 

หลงัจากหยดุพกัสกัครู่ หวงัเสียน กน็าํ เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี ออกมา
และเรียกรถแทก็ซ่ี 



“พี่ชายขบัพาเราไปส่งท่ี ถนน เชหยนุ ทีครับ” หวงัเสียน บอกจุดหมาย
ปลายทางกบัคนขบัรถ 

“คุณจะไปดูงาน มหกรรมรถยนตย์งังั้นเหรอครับ?” คนขบัยิม้ให้
พวกเขาและถามข้ึนมา 

“มหกรรมรถยนต?์” หวงัเสียนประหลาดใจและถามคนขบั “ใช่แลว้
ครับ วนัน้ีมีงานแสดงมหกรรมรถยนตท่ี์นั้น” 

“ใช่คุณไม่รู้เร่ืองยงังั้นเหรอ ผมคิดวา่คุณจะไปท่ีงานแสดงรถยนต ์
วนัน้ีวนัสุดทา้ยของงานแลว้ มีคนมาร่วมงานมหกรรมรถยนตก์นั
เยอะมากเลย ฮิฮิฮิ! และพริตต้ีสวย ๆ แต่งตวัวบั ๆ แวม ๆ ขาว ๆ 
อวบ ๆ มากมายเลยเชียวล่ะ ฮิฮิฮิ…” คนขบัยกัค้ิวข้ึนและทาํหนา้ตา 
เหมือนกบัวา่คุณกรู้็ผมหมายถึงอะไร 

“โอว้!มีรถเขา้มหกรรมรถยนตเ์ยอะไหม?” หวงัเสียนถาม 

“ใช่แลว้ล่ะ! นัน่งานมหกรรมรถยนตเ์ลยนะ จะไม่มีไดอ้ยา่งไรมีรถ
ซูเปอร์คาร์มากมายเลยเชียวล่ะ ขนาดของงานแสดงรถยนตน้ี์ใหญ่
มากและคุณจะรู้ไดเ้ม่ือเห็นขนาดของงาน ในอีกไม่นานน้ีล่ะ” 
คนขบัผงกศีรษะ แต่ตาลอย ๆ ไม่รู้คิดอะไรอยู ่

ถนน เชหยนุ เป็นท่ีรวบรวมโชวรู์มรถยนต ์4S ในเมืองเจียงเฉิง ใคร
กต็ามท่ีคิดจะซ้ือรถในเมืองเจียงเฉิง มกัจะมาท่ีน่ี 



หลงัจากลงจากรถแลว้ หวงัเสียน กน็าํ เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี มองไป
ท่ีป้ายขนาดใหญ่ 

ในทางดา้นหนา้ของพวกเขานั้นมีป้ายขนาดใหญ่แขวนอยูร่อบ ๆ งาน 
เป็นงานท่ีใชพ้ื้นท่ี ท่ีกวา้งเป็นอยา่งมากป้ายตรงทางเขา้เขียนดว้ยอกัษร
อนัสวยงามวา่ “งานมหกรรมรถยนต ์แห่งเมืองเจียงเฉิงคร้ังท่ี 5” 

หอ้งโถงของนิทรรศการมีขนาดใหญ่มากและมีผูค้นมากมายเดินทาง
มาจบัจ่ายซ้ือของทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตห์รือมาดูการจดัการแสดง
ของรถยนตย์ีห่อ้ต่าง ๆ เพื่อจองรถยนตก์นัอยา่งมากมาย 

“ไปหาซ้ือรถกนัเถอะ เหตุผลท่ีพี่บอกใหเ้ธอเรียนขบัรถในช่วงฤดู
ร้อนท่ีผา่นมากเ็พื่อท่ีไดใ้หเ้ธอเป็นคนขบัรถใหพ้ี่ ฮึฮึ” 

หวงัเสียน หวัเราะเบา ๆ  

“ปล่อยใหน้อ้งสาวของตวัเองเป็นคนขบัรถใหไ้ดย้งัไง! คนข้ีโกง 
พี่ชายเป็นคนข้ีโกงท่ีสุด!” เส่ียวหยกูลอกตามองไปท่ีเขา แต่กย็งัคง
เดินตามหวงัเสียนเขา้มาในงาน 

“นัน่เป็นเพราะพี่ไม่มีเวลาไปเรียนขบัรถและสอบใบอนุญาตขบัข่ี!” 
หวงัเสียน หวัเราะและเดินไปขา้งหนา้ 

“มีผูค้นจาํนวนไม่นอ้ยท่ีมางานแสดงรถยนต ์และมีการแสดงตวัอยา่ง
รถยนตรุ่์นใหม่ออกมานาํเสนอมากมายเช่นกนั” 



หวงัเสียนมองไปรอบ ๆ และเห็นผูค้นมากมาย บางคนกาํลงัมองไป
ท่ีรถในขณะท่ีอีกหลายคนกาํลงัดูโบวช์วัร์แนะนาํรุ่นรถ 

หนา้ค่ายรถยนตแ์ต่ละยีห่อ้มีรถประมาณ 3-4 รุ่น และแต่ค่ายยีห่อ้
รถยนตเ์หล่าน้ีจะมีพริตต้ีท่ีเป็นสาวงามอยูห่ลายคนสวมใส่เส้ือผา้
นอ้ยช้ินและเยา้ยวน ซ่ึงช่วยเสริมหุ่นทรงท่ียอดเยีย่มของพวกเธอให้
น่าดูมากยิง่ข้ึน การเตน้รําและการแสดงของพวกเธอทาํใหเ้ห็นถึง
ความร้อนแรงของช่วงฤดูร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี 

และนอกจากน้ียงัมีผูค้นจาํนวนมากมาถ่ายรูปพวกเธอพร้อมกบั
ถ่ายรูปรถยนตไ์ปดว้ย 

“วา้ว! มีผูค้นจาํนวนมากและรถเยอะแยะมากมายเลย!” 

เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี หนัมองไปรอบ ๆ ดว้ยความต่ืนเตน้และอยากรู้
อยากเห็น 

“รถคนัน้ีสวยมาก!” 

ทางดา้นหนา้ของ เส่ียวหย ูและท่ีทางเขา้มีรถหรูหราหลายคนัท่ีมี
มูลค่าหลายลา้นจดัแสดงอยู ่

เส่ียวหยช้ีูไปท่ีโรลส์-รอยซ์และร้องอุทานออกมา 

“โรลส์-รอยซ์ แฟนท่อม! รถคนัน้ีราคาไม่ตํ่ากวา่ 6-7 ลา้นหยวน!” 



หวงัเสียน มองไปท่ี โรลส์-รอยซ์ และรู้สึกต่ืนเตน้ข้ึนมาเลก็นอ้ยเช่นกนั 

ผูช้ายมกัจะมีความรักในรถซุปเปอร์คาร์ ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ี
เขาจะชอบรถท่ีดูโดดเด่นเช่นน้ี 

อยา่งไรกต็ามเขาไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีและไม่สามารถขบัรถได ้

และโรลส์ – รอยซ์นั้นไม่เหมาะกบัเส่ียวหย ู

“เดินไปดูรอบ ๆ กนัก่อนเถอะ” หวงัเสียนพดูกบัพวกเธอก่อนท่ีจะ
เดินเขา้ไปดา้นใน 

“วา้ว! รถสปอร์ตคนัน้ีเจ๋งมาก” ดวงตาของเส่ียวม่ี เป็นประกายสวา่ง
ข้ึนมาเม่ือเธอเห็นรถลมัโบร์กินีอยูข่า้ง ๆ เธอ 

“ใช่แต่อยา่งไร มนักค็งจะขบัยากถา้สภาพของถนนนั้นแย!่” 

“เบนซ์คนัขา้งหนา้นัน่กดู็ดีทีเดียว” 

“เบนซ์ จี-ซีร่ีย ์มนัเป็นความใฝ่ฝันของผูช้ายทุกคน พี่ชายหวงัเสียน 
ทาํไมพี่ไม่ซ้ือรถแบบน้ีล่ะมนัจะเจ๋งมาก” 

เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี มองไปท่ีรถคนัเดียวกนัดว้ยสายร้อนแรงขณะท่ี
พวกเธอแสดงความคิดเห็นกนัออกมา 

หวงัเสียนยิม้และเห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีพวกเธอทั้งคู่แสดงความคิดเห็น
ออกมา ขณะท่ีพวกเขามองผา่นคอลเลกชนัของเหล่ารถยนตห์รู 



งานแสดงรถยนตน้ี์มีขนาดใหญ่มากทีเดียว สามารถเห็นแบรนด์
รถยนตห์รูระดบัโลกไดอ้ยา่งมากมายในนิทรรศการน้ี 

หวงัเสียนพยายามคิดและตดัสินใจเลือกรถใหก้บัเส่ียวหย ู

เขาไดล้องคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเม่ือสองสามวนัก่อน สาํหรับ
เดก็ผูห้ญิงรถยนตย์ีห่อ้ มาเซราติ น่าจะเหมาะสมกวา่และรถยนต ์มา
เซราติ ระดบัไฮคราสจะมีราคาขั้นตํ่า 3 ลา้นหยวนข้ึนไป 

อยา่งไรกต็ามเขายงัคงตอ้งการใหเ้ส่ียวหย ูเป็นคนตดัสินใจเลือกรถ
ดว้ยตวัเองและใหเ้ธอชอบในรถท่ีเธอจะขบั! 

“วา้ว! รถคนันั้นสวยมากเลย!” 

“ใช่มนัน่าท่ึงมากจริง ๆ และมนัเป็นสีชมพสูวยมาก ๆ” 

ในขณะนั้น เส่ียวหย ูร้องอุทานและเดินไปขา้งหนา้ ดวงตาของ เส่ียว
ม่ี มองตาม เส่ียวหย ูขณะท่ีพวกเธอเดินไปดว้ยกนั 

หวงัเสียนเงยหนา้ข้ึนมอง มนัคือรถยนต ์เบนทล่ี์ย ์คอนติเนนทลั สี
ชมพสูวยงาม! เม่ือมองดูแลว้มนัสามารถจบัหวัใจของเดก็สาวทุกคน
ไดใ้นทนัที 

ความสง่างามและความหรูหราของเบนทลี์ยท่ี์จบัคู่กบัสีชมพหูวาน
แหววสวยงามทาํใหเ้ป็นรถคลาสสิกท่ีผูห้ญิงสาวสวยทุกคนตอ้งการ 



เม่ือเห็นใบหนา้และการแสดงออกท่ีต่ืนเตน้ของ เส่ียวหย ูหวงัเสียน 
จึงเดินตามมาขา้งหลงั 

“วา้ว น่าท่ึงมาก!” 

“เบนทลี์ย!์ เบนทลี์ยแ์ต่มนัมีราคาแพงมาก ราคาอยา่งนอ้ยสองถึง
สามลา้นแน่นอนเลย อยา่งไรกต็ามเบนทลี์ยสี์ชมพคูนัน้ีสวยงามและ
น่าท่ึงจริง ๆ !” 

“ใช่! แต่ถา้ขบัรถแบบน้ีคงจะสะดุดตามากเกินไปหน่อย” 

เส่ียวหยแูละเส่ียวม่ีกาํลงัคุยกนัอยา่งมีความสุขและอดไม่ไดท่ี้จะ
หยบิโทรศพัทข์องพวกเธอออกมาเพ่ือถ่ายรูปสกัสองสามภาพ 

หวงัเสียนยิม้อยูข่า้ง ๆ และไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นอะไร หลงัจาก
มองรถคนัน้ีอยูห่ลายนาทีเดก็สาวทั้งสองกเ็ดินไปขา้งหนา้ต่อ 

ท่ีพื้นท่ีจดัแสดงของโชวรู์มรถยีห่อ้ มาเซราติ เซียวหยแูละเส่ียวม่ีต่าง
ร้องลัน่ออกมาพร้อมเพรียงกนั สาว ๆ ทุกคนมกัชอบรถยีห่อ้น้ี 

และรถรุ่นน้ียงัเหมาะกบัสาว ๆ วยัรุ่นท่ีช่ืนชอบในการขบัรถท่ีมี
ความแรง, ความสวยงามและมีความโดดเด่นอีกดว้ย 

 



ตอนท่ี 85 การทดลองขบัรถ 

“โซนน้ีคือแบรนดท์ัว่ไปท่ีผลิตภายในประเทศ” 

หวงัเสียน, เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี กาํลงัเดินดูรถยนตภ์ายในงาน
มหกรรมรถยนต ์

บรรดารถแบรนดห์รูหราระดบัโลกถูกจดัวางไวท่ี้ประตูทางเขา้ ในขณะ
ท่ีพวกเขาเดินลึกเขา้มาดา้นในของงานมากข้ึน รถยนตภ์ายในงาน
แสดงส่วนใหญ่เป็นแบรนดร์ะดบัตํ่าจนถึงระดบักลาง ทั้งสามคน
เดินวนกนัไปครบรอบหน่ึงแลว้ 

“คนัไหนดูดีและถูกใจนอ้งท่ีสุด” หวงัเสียน ถาม เส่ียวหย ูพร้อมกบั
รอยยิม้ 

“ถา้ในแง่ของรูปลกัษณ์ เบนทลี์ยสี์ชมพ ูนั้นสวยท่ีสุด มาเซราติ ก็
สวย แต่ถา้เราจะมีรถสกัคนัฉนัคิดวา่ควรเลือก บีเอม็ดบัเบิลย ูหรือ 
เมอร์เซเดสเบนซ์ น่าจะดีกวา่” เส่ียวหย ูกล่าวกบั หวงัเสียน ดว้ย
รอยยิม้ 

“งั้นมากบัพี่” 

หวงัเสียน พยกัหนา้และยิม้ เขาคิดวา่เน่ืองจากเขายงัเหลือเงินในบตัร
กวา่ 4 ลา้นกน่็าจะเพียงพอแลว้ท่ีจะไดเ้บนทลี์ยสี์ชมพคูนันั้น 



เม่ือพวกเขากลบัไปท่ีรถเบนทลี์ยสี์ชมพผููค้นมากมายมารวมตวักนั
ลอ้มรอบมุงดูมนัอยูแ่ละส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 

เบนทลี์ยสี์ชมพ ูใหค้วามรู้สึกสดใสอ่อนเยาวท่์ามกลางความสง่างาม 
แน่นอนวา่มนัเป็นส่ิงท่ีน่าดึงดูดใจสาํหรับผูห้ญิง 

“ฮบับ้ีเม่ือคุณมีเงินคุณสามารถซ้ือเบนทลี์ยสี์ชมพใูหฉ้นัไดใ้ช่ไหม” 

“ไม่มีปัญหาค่ะคุณภรรยาท่ีรักถา้ผมไดรั้บเทพธิดาแห่งโชคดีพรุ่งน้ี
ผมจะซ้ือใหคุ้ณ!” 

“พรุ่งน้ีเหรอฮบับ้ี ทาํไมเราตอ้งรอถึงพรุ่งน้ี” 

“ผมซ้ือตัว๋ลอตเตอร่ีเอาไวแ้ละผลการออกรางวลัจะออกในคืนน้ี ถา้
ผมไดร้างวลัท่ีหน่ึงเราสามารถมารับรถเบนทลี์ยไ์ดท้นัทีเลย” 

“คุณ … คุณไปลงนรกซะ” 

เม่ือพวกเขาเดินเขา้ไปถึงบริเวณโชวรู์มของรถเบนทล่ี์ย ์พวกเขากไ็ด้
ยนิการสนทนาของคู่หนุ่มสาวท่ีค่อนขา้งตลก ทุกคนรอบตวัพวกเขา
ต่างหวัเราะและอมยิม้กนั 

“รถคนัน้ีสวยมากและน่ารักมาก แต่แพงเกินไปรถทั้งคนัราคา 4.2 
ลา้น!” ชายวยักลางคนท่ีแต่งตวัเหมือนนกัธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จ
ในชุดสูทส่ายหวั 



“เบนทลี์ยต์วัธรรมดาราคาถูกกวา่เลก็นอ้ยราคา 3 ลา้น แต่ราคาของ
เบนทลี์ยสี์ชมพคูนัน้ีสามารถซ้ือบา้นสวย ๆ ไดส้องหลงัเลย” หญิง
สาวขา้งรถพึมพาํขณะท่ีเธอกไ็ม่สามารถหยดุถ่ายรูปรถได ้

หลายคนช่ืนชมรถสวยงามเหล่าน้ี แต่กบ่็นกนัเร่ืองราคา 

“4.2 ลา้น?” 

หวงัเสียน สงัเกตรถอยา่งละเอียด เขาตดัสินใจหลงัจากสงัเกตเห็นวา่
เส่ียวหย ูยนืมองอยา่งไม่วางตาและยงัเขา้ไปถ่ายรูปคู่กบัรถ 

“เฮ.้.นอ้งชาย !” หวงัเสียนเรียกพนกังานขายท่ียนือยูข่า้งรถ 

“สวสัดีครับ ท่านมีอะไรใหผ้มรับใชค้รับ” พนกังานขายหนุ่มมองไป
ท่ีหวงัเสียนและถามดว้ยรอยยิม้ 

“ใหเ้ราทดลองขบัรถหน่อยไดไ้หม” ในขณะท่ีหวงัเสียนถามเขาก็
หยบิบตัรธนาคารออกมาดว้ย “เราจะซ้ือทนัทีถา้เราพอใจ!” 

พนกังานขายหนุ่มคนนั้นตกใจเลก็นอ้ยในขณะท่ีมองดูบตัรธนาคาร
ในมือของ หวงัเสียน เขารีบตอบทนัทีวา่ “ครับ!!รอสกัครู่นะครับผม
ขอตวัไปตามผูจ้ดัการสกัครู่นะครับ!” 

“ไดเ้ลย” หวงัเสียน พยกัหนา้ 



“พี่ชาย!! … ” หลงัจากไดย้นิการการสนทนาของ หวงัเสียน ,เส่ียวหย ู
รีบดึงแขนของ หวงัเสียน และส่ายหวั “พี่ชายราคามนัแพงมากนะ 
นอกจากน้ีมนักโ็ดดเด่นและสะดุดตาเกินไป… “ 

“พี่บอกแลว้ไงวา่ใหเ้ธอใชจ่้ายเงินในบตัรน้ีใหห้มด และหลงัจากท่ี
ซ้ือรถคนัน้ีแลว้ในบตัรน่าจะมีเงินเหลืออยูป่ระมาณ 30,000 หยวน ก็
คงพอดีสาํหรับใหน้อ้งพกเอาไวติ้ดกระเป๋า” หวงัเสียน หวัเราะเบา ๆ  

“พี่ยงัมีเงินเหลือมากกวา่ 4 ลา้นในบตัรน้ียงังั้นเหรอ!!” ดวงตาของ
เสียวหยนูั้น เบิกกวา้งและปากของเธออา้คา้งเลก็นอ้ย ท่าทางตกใจ
ของเธอนั้นดูน่ารักมาก 

ตอนบ่ายวนัน้ีพวกเขาใชเ้งินไปเกือบ 300,000 หยวน เพือ่ซ้ือเส้ือผา้
และกระเป๋า และหลงัจากนั้นยงัจ่ายเงินซ้ือนาฬิการาคาเกือบ 
900,000 หยวน แต่ในบตัรยงัมีเงินเหลือมากกวา่ 4 ลา้นหยวน จะ
ไม่ใหเ้ธอตกใจไดย้งัไง 

“โวว้!เขาเป็นเศรษฐีผูร้ํ่ ารวยดว้ยบตัรเพชรจากธนาคารการเกษตร
แห่งประเทศจีนหากตอ้งการมีบตัรใบนั้นคุณจะตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 
5 ลา้นหยวนในบญัชีของคุณ” 

“มีคนซ้ือเบนทลี์ยสี์ชมพดูว้ยเงินสดจริง ๆ เขารวยมาก” 



“น่ีคือเศรษฐีตวัจริงซ้ือรถเบนทลี์ยร์าคาน้ีใหน้อ้งสาวอยา่งไม่กระพริบ
ตาทาํไมฉนัถึงไม่มีพี่ชายท่ีแสนดีขนาดน้ีบา้งนะ!” 

“เขาน่าจะเป็นคนรุ่นท่ีสองจากตระกลูท่ีรํ่ ารวย ฉนัแน่ใจอยา่งนั้น และ
ดูเหมือนวา่พวกเขาจะพยายามใชเ้งินในบตัรนัน่ใหห้มดเพียงในวนั
เดียว โอว้ว!” 

กลุ่มคนรอบ ๆ จอ้งมองไปท่ีหวงัเสียน อยา่งตกตะลึง 

รูปร่างเพรียวบางสูง 1.8 เมตรท่าทางเจา้สาํอางและหนา้ตาท่ีหล่อเหลา 
แต่ในขณะเดียวกนัเขากมี็ท่าทางท่ีสง่างามเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงมีออร่า
และกล่ินอายอนัสูงส่ง 

แต่เดก็ผูห้ญิงสองคนขา้ง ๆ เขาค่อนขา้งดูธรรมดามากแมว้า่พวกเธอ
จะสวยและน่ารักกต็าม แต่เม่ือเทียบกบัท่วงท่าและออร่าของชายหนุ่ม
ทาํใหดู้ต่างกนัเป็นอยา่งมาก 

และทา้ยท่ีสุดในยคุน้ีกมี็หญิงสาวท่ีสวยงามมากเกินไปทั้งสวยธรรมชาติ
และสวยศลัยกรรม จึงทาํใหเ้ดก็สาวทั้งคู่ดูไม่โดดเด่นมากนกั 

“เส่ียวหยพูี่ชายของเธอ จะน่าท่ึงมากเกินไปแลว้ ตอนน้ีเขากาํลงัจะ
ซ้ือรถเบนทลี์ย ์ท่ีมีราคามากกวา่ 4 ลา้น ใหก้บัเธอและถา้เธอขบัรถ
ไปมหาลยัละก ็ฉนันึกภาพไม่ออกจริง ๆ … ” เส่ียวม่ีเขยา่แขนของ
เส่ียวหย ูในขณะท่ีเธอกพ็ดูดว้ยอาการท่ีต่ืนเตน้และดวงตาท่ีสดใส 



“เส่ียวม่ี ความรู้สึกฉนัตอนน้ีกน่็าจะเหมือนคนถูกลอ็ตเตอร่ีท่ีรํ่ ารวย
ข้ึนในชัว่ขา้มคืนเลย?” เส่ียวหย ูเองกพ็ดูแบบงง ๆ เช่นกนั 

“ตอนน้ีเธอจากเดิมท่ีเป็นหงส์งดงามอยูแ่ลว้ กลายมาเป็นนกฟีนิกซ์ท่ี
ยิง่ใหญ่กวา่ ฉนัอิจฉาเธอจริง ๆ ท่ีมีพี่ชายท่ีรํ่ ารวยจนน่ากลวัแบบน้ี!” 
เส่ียวม่ีกล่าวดว้ยความอิจฉา 

“ฮิฮิ!” เส่ียวหย ูหวัเราะข้ึนมาเบา ๆ ขณะท่ีเธอโอบแขนรอบแขน
ของ หวงัเสียน 

“สวสัดีครับ คุณคือคนท่ีสนใจจะซ้ือรถคนัน้ีอยา่งนั้นเหรอครับ” 
ในขณะนั้นเองมีชายวยักลางคนเดินตาม พนกังานขายหนุ่มออกมา 
ดว้ยท่าทางกระตือรือร้นเขารีบถาม หวงัเสียน อยา่งสุภาพทนัที 

“ใช่ครับ แต่เราอยากจะทดลองขบัดูก่อนไดไ้หม” หวงัเสียนถาม 
“เงินไม่ใช่ปัญหาเราจะซ้ือรถทนัทีถา้ถูกใจ” 

“ไดแ้น่นอนครับ!” ผูจ้ดัการชายวยักลางคนตอบโดยไม่ลงัเลแมแ้ต่
นอ้ย เขารู้วา่ชายหนุ่มคนน้ีมีกาํลงัซ้ือ 

“เยีย่มมากเราจะทดลองขบักนัไดท่ี้ไหน” หวงัเสียน ถาม 

“ท่านครับเรามีสถานท่ีสาํหรับทดลองขบัอยูข่า้งนอกเท่านั้นผมจะ
ไปกบัพวกคุณดว้ย” ผูจ้ดัการวยักลางคนตอบทนัที 



“โอเค” หวงัเสียน พยกัหนา้และมองไปท่ี เส่ียวหย ูยิม้และพยกัหนา้
ใหก้บัเธอ “เราไปทดลองขบัรถดูกนัเถอะ!” 

“พี่ชาย! ฉนัพึ่งมีใบขบัข่ีไดเ้พียงไม่ก่ีวนัเองนะ ถา้ฉนัทาํรถเสียหาย
ล่ะ!” เส่ียวหย ูพดูข้ึนมาพร้อมกบัทาํท่าทางตกใจและกลวัข้ึนมา
เลก็นอ้ย เธอไม่กลา้ท่ีจะทดลองขบัรถเน่ืองจากกลวัทาํรถเสียหาย 

เธอรู้ดีวา่ค่าซ่อมรถคงจะตอ้งใชเ้งินหลายแสนหยวน 

“ไม่เป็นไรหรอก คุณผูจ้ดัการจะนัง่อยูข่า้ง ๆ นอ้งเขาจะคอยเตือนเธอ
เอง นอกจากน้ีรถกน่็าจะมีประกนัอุบติัเหตุอยูแ่ลว้ แต่ต่อใหม้นัไม่มี
ถา้เกิดชนข้ึนมาจริงเรากแ็ค่จ่ายค่าซ่อม!” หวงัเสียน ยิม้ในขณะท่ีเขา
พดูปลอบใจเพื่อใหน้อ้งสาวของเขาไม่ตอ้งกลวัและคิดมากเกินไป 

ผูจ้ดัการท่ีอยูข่า้ง ๆ พวกเขาหวัเราะข้ึนมาเบา ๆ เม่ือเขาไดย้นิหวงั
เสียนพดู “ใช่แลว้คุณหนูไม่ตอ้งกงัวลไปหรอก” 

และยงัมีอีกประโยคหน่ึงท่ีเขาไม่ไดพ้ดูออกมาคือ ‘พี่ชายของคุณ
รํ่ ารวยขนาดน้ี คุณไม่จาํเป็นตอ้งกงัวลอะไรเลย!’ 

“งั้นกไ็ดค่้ะ!” เส่ียวหยพูยกัหนา้และเดินไปท่ีรถ ผูจ้ดัการชายวยั
กลางคนนัง่อยูบ่นท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร ดา้นขา้งเพื่อคอยเตือนเธอ ส่วน
หวงัเสียนและเส่ียวม่ีนัง่อยูท่ี่เบาะหลงั 

“น่ีคุณหนู ผมจะแนะนาํอุปกรณ์และฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ในรถใหน้ะครับ!” 



ผูจ้ดัการวยักลางคนเขา้ไปในรถและเร่ิมแนะนาํฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ของ
รถหรูใหก้บัเส่ียวหย ู

เส่ียวหยฟัูงดว้ยสายตาท่ีเป็นประกายแวววาว ฟังกช์ัน่ของรถคนัน้ี
ไม่ใช่ส่ิงท่ีรถยนตใ์นโรงเรียนสอนขบัรถจะสามารถเปรียบเทียบได ้

“เอาล่ะไปกนัเถอะเราจะขบัรถออกไปวนดูสกัสองรอบ!” ผูจ้ดัการ
ชายวยักลางคนกล่าวข้ึนมาดว้ยรอยยิม้ 

เส่ียวหยหูายใจเขา้ลึก ๆ และหนัหนา้กลบัไปมองท่ีพีช่ายของเธอ 

“ไม่ตอ้งกงัวลอะไร ขบัไปตามปกติไม่ตอ้งกลวั” หวงัเสียนพดูออกมา
และยิม้ใหเ้พื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บันอ้งสาวเขา 

“ตกลงค่ะพี่!” เส่ียวหย ูพยกัหนา้และขบัรถออกไปอยา่งระมดัระวงั 

เธอขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเน่ืองจากเพิ่งไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ี 
แต่หลงัจากทดลองขบัอยูส่องรอบใบหนา้ของเธอกมี็รอยยิม้กลบัมา 

การขบัรถหรูนั้นดีกวา่การขบัรถธรรมดาเหล่านั้นมาก และมนันัง่
สบายกวา่ 

หวงัเสียน มองไปท่ีรอยยิม้ของ เส่ียวหย ูและหนัไปหาผูจ้ดัการวยั
กลางคนท่ีนัง่อยูท่ี่ท่ีนัง่ของผูโ้ดยสาร “ผมจะซ้ือรถคนัน้ีเตรียมเอกสาร
ทั้งหมดใหด้ว้ยนะครับ” 



“ครับ! แน่นอนเลยครับ เราสญัญาวา่จะจดัการเอกสารทั้งหมดใหเ้สร็จ
ภายในวนัน้ี” ผูจ้ดัการชายวยักลางคนรู้สึกต่ืนเตน้มากในขณะท่ีใบหนา้
ของเขายิม้แยม้แจ่มใสข้ึนมาทนัที “โอเคครับ ถา้อยา่งนั้นพวกคุณ
กรุณาไปนัง่รอท่ีดา้นในโชวรู์มก่อนนะครับผมใชเ้วลาจดัทาํเอกสาร
ไม่นานหรอกครับ” 

“ตกลง!” หวงัเสียน พยกัหนา้ 

พวกเขาขบัรถกลบัเขา้ไปท่ีงานแสดงรถและตามผูจ้ดัการกลบัไปท่ี
โชวรู์ม  

“ผูอ้าํนวยการ ซีอุยคุณอยูท่ี่น่ีดว้ยงั้นรึครับ!” 

ในโชวรู์มรถเบนทลี์ยมี์ขนาดกวา้งขวางและมีการตกแต่งท่ีหรูหรา
ดว้ยรถยนตเ์บนทลี์ยห์รูหราหลายคนัในนั้น 

หลงัจากท่ีพวกเขาเขา้ไปในโชวรู์มผูจ้ดัการกเ็ห็นชายวยักลางคนพดู
อยูก่บัคู่รักคู่หน่ึงดว้ยรอยยิม้อยา่งสุภาพ เขาตะลึงเลก็นอ้ยขณะท่ีรีบ
เขา้ไปทกัทายพวกเขา 

“ใช่ผมเพิ่งจะมาถึง!” ผูอ้าํนวยการซีอุยพยกัหนา้และกล่าว “ผูจ้ดัการ 
เฉา น่ีคือคุณหลิน เขาตอ้งการท่ีซ้ือรถ เบนทล่ี์สีชมพคูนันั้น ช่วยทาํ
เอกสารใหด้ว้ยนะ” 



ผูจ้ดัการ เฉา แสดงสีหนา้ท่ีตกใจและพดูอยา่งเร่งรีบวา่ “ผูอ้าํนวยการ 
ซีอุย ลูกคา้ของเราคนหน่ึงกาํลงัจะจ่ายค่ารถคนันั้นอยูน่ะครับ” 

“ขายแลว้งั้นเหรอ” ชายหนุ่มขา้ง ๆ ผูอ้าํนวยการซีอุยขมวดค้ิวเลก็นอ้ย 

“คุณหลินไม่ตอ้งกงัวลยงัไม่ไดข้ายออกไปหรอกครับ” เม่ือผูอ้าํนวยการ
ซีอุยไดย้นิชายหนุ่มถามเขากรี็บตอบวา่ “รถคนัน้ีไดเ้ตรียมไวใ้หคุ้ณ 
แลว้เราจะขายไปไดย้งัไง” 

ขณะท่ีผูอ้าํนวยการซีอุย พดูเขามองไปท่ีผูจ้ดัการ เฉา “แจง้ใหลู้กคา้
คนนั้นทราบวา่รถเบนทลี์ยสี์ชมพ ูคนันั้นไดข้ายไปแลว้ เราสามารถ
แนะนาํรถคนัอ่ืนใหพ้วกเขาได”้ 

 



ตอนท่ี 86 ตอบโต้ 

[Note ขออนุญาตเปล่ียนช่ือตวัละครจาก *ซีอุยเป็นซุย* นะครับจริง ๆ 
แลว้ออกเสียงเหมือน ๆ กนัแต่ ช่ือ ซุย น่าจะเหมาะกวา่] 

“คุณไม่ตอ้งแจง้พวกเราแลว้ พวกเราไดย้นิทุกอยา่งแลว้” 

หวงัเสียนขมวดค้ิวเม่ือไดย้นิบทสนทนาของพวกเขาและเดินเขา้ไป
ชา้ ๆ  

ผูอ้าํนวยการ ซุย ตกใจเลก็นอ้ยและมองไปท่ีหวงัเสียนดว้ยความ
ประหลาดใจ อยา่งไรกต็ามเขาฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและรีบรักษา
รอยยิม้บนใบหนา้ของเขาทนัที  

“ผมขอโทษจริง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีนอ้งชาย แต่เบนทลี์ยสี์ชมพคูนัน้ี
นั้นมีคนสัง่จองเอาไวแ้ลว้ ถา้คุณยงัอยากไดจ้ริง ๆ คุณคงตอ้งรอ
ประมาณหน่ึงเดือนแลว้ผมจะรีบทาํเร่ืองส่งสาํนกังานใหญ่ใหพ้วก
เขารีบจดัการส่งรถเบนทลี์ยรุ่์นเดียวกนัน้ีมาใหคุ้ณทนัที” 

“มนัไม่ถูกตอ้งนะผมวา่! คุณควรจะมีลาํดบัในการซ้ือรถท่ีดีกวา่น้ี
เม่ือเราตอ้งการซ้ือรถคนัน้ีตอนนั้นคนของคุณไม่ไดแ้จง้อะไรและยงั
ตอ้งการขายใหผ้ม แต่ตอนน้ีเรากาํลงัจะจ่ายเงินซ้ือพวกคุณกลบัมา
บอกวา่มีการจองรถเอาไวแ้ลว้ น่ีมนัไม่ถูกตอ้งแลว้ล่ะ คุณเห็นผม
เป็นเดก็ท่ีคิดจะหลอกกนัไดง่้าย ๆ ยงังั้นเหรอ ?” 



หวงัเสียน มองไปท่ีผูอ้าํนวยการซุยและพดูอยา่งมีเหตุผล เน่ืองจาก 
วา่เขาคิดวา่ส่ิงน้ีมนัไม่ถูกตอ้งและตอ้งการคาํอธิบายท่ีชดัเจนกวา่คาํ
กล่าวอา้งวา่มีการจองรถไวแ้ลว้ 

เม่ือผูอ้าํนวยการซุย ไดย้นิคาํพดูของหวงัเสียน ค้ิวของเขากข็มวดเขา้
หากนั และนอกจากน้ีเขายงัตอ้งระวงัท่ีจะทาํให ้หวงัเสียน ขุ่นเคือง
ในฐานะคนท่ีสามารถซ้ือรถราคามากกวา่ 4 ลา้นหยวนไดน้ั้น แน่นอน
วา่จะตอ้งไม่ใช่ผูช้ายธรรมดา ๆ อยา่งแน่นอน แต่อยา่งไรกต็ามเขาก็
ยงัคงตอ้งระวงัและเกรงใจชายหนุ่มคนท่ีนัง่อยูข่า้ง ๆ เขามากกวา่
และควรจะตอ้งไม่ทาํใหค้น คนน้ีขุ่นเคือง 

“เอาแบบน้ีสินอ้งชายทาํไมคุณไม่ลองดูรถรุ่นอ่ืน ๆ ล่ะ หรือบางที
คุณอาจรอแค่หน่ึงเดือนเท่านั้นเอง ผมจะรีบติดต่อสาํนกังานใหญ่
ใหก้บัคุณ” ผูอ้าํนวยการซุย มองไปท่ีหวงัเสียนและพดูออกมา 

“คุณสามารถพดูแบบน้ีกบัชายหนุ่มท่ีอยูข่า้ง ๆ คุณกไ็ด”้ หวงัเสียน
ตอบ 

คาํตอบของ หวงัเสียน ทาํใหใ้บหนา้ของผูอ้าํนวยการซุย มืดลง ค้ิว
ของเขาขมวดเขา้หากนัมากกวา่เดิม 

“ถา้อยา่งนั้นผมกช่็วยอะไรไม่ไดน้ะนอ้งชาย ผมกบ็อกไปแลว้วา่รถ
คนัน้ีมีลูกคา้คนอ่ืนจองไวก่้อนแลว้” 



“อีกอยา่งนายยงัไม่ไดจ่้ายเงินเลยคนขายเขากมี็อิสระท่ีจะขายใหใ้คร
กต็ามท่ีเขาพอใจท่ีจะขายใหเ้ขาไม่อยากขายใหน้าย นายมีปัญหาอะไร
มากนกัอยา่งงั้นเหรอ!” 

สาวสวยขา้ง ๆ ชายหนุ่มมองไปท่ีหวงัเสียนและพดูดว้ยความรําคาญ
อยา่งเห็นไดช้ดั 

เบนทลี์ยสี์ชมพคูนันั้นมีไวส้าํหรับเธอและโดยธรรมดาแลว้เธอจะไม่
ยอมใหใ้ครฉกมนัไปจากเธออยา่งแน่นอน 

ชายหนุ่มคนนั้นนัง่มองอยา่งเฉยเมยและไม่พดูอะไรสกัคาํ 

“นัน่กไ็ม่ผดิ แต่มนักไ็ม่ถูกตอ้งเช่นกนัและท่ีสาํคญั ผมไม่ยอมให้
ใครมาทาํกบัผมแบบน้ี!” 

หวงัเสียน ยิม้และพดูอยา่งชา้ ๆ “ผมเป็นผูบ้ริโภคและผมไม่ไดม้า
ท่ีน่ีเพื่อรับความรู้สึกท่ีไม่ดีและไม่ยติุธรรมเช่นน้ี!” 

“มีส่ิงท่ีไม่ยติุธรรมมากมายในโลกใบน้ีคนอยา่งนายจะสามารถทาํ
อะไรไดย้งังั้นเหรอ ไอน้อ้ง! มนัเป็นเร่ืองดีนะท่ีนายสามารถผา่น
ประสบการณ์เหล่าน้ีไปไดโ้ดยไม่ตอ้งเจบ็ตวัน่ะ” 

ชายหนุ่มท่ีนัง่อยูย่ิม้เยาะเม่ือเห็นวา่หวงัเสียนมีปฏิกิริยาอยา่งไร 

หวงัเสียนยิม้ท่ีมุมปากเลก็นอ้ยและมองไปท่ีผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ
ซุย “ตอนน้ีเรามาคุยเร่ืองซ้ือรถกนัก่อนดีกวา่ ส่วนเร่ืองความยติุธรรม



ของโลกใบน้ีนั้นฉนัจะคุยกบันายทีหลงัหากนายตอ้งการ ท่ีน้ีสรุปวา่
ไม่ไดมี้จองยงังั้นใช่ไหมหากมีการยนืยนัใบจองฉนักจ็ะยอมรับเร่ือง
น้ี แต่หากไม่มีกค็งตอ้งอธิบายใหม้นัชดัเจนกนัหน่อยเพราะฉนักาํลงั
จะจ่ายเงินซ้ือแต่พวกนายบอกวา่มีการจองฉนัตอ้งการคาํอธิบายของ
โชวรู์มรถในตอนน้ี” 

“เฮ!้ นอ้งชายเราเป็นคนขายนะ!” เม่ือผูอ้าํนวยการซุยไดย้นิคาํพดูของ
หวงัเสียน การแสดงออกของเขากย็ิง่แขง็กร้าวหนกัข้ึน “เรามีอิสระท่ี
จะเลือกวา่เราตอ้งการท่ีจะขายใหใ้คร” 

“นายไม่ไดย้นิเหรอพวกเขามีอิสระท่ีจะเลือกวา่ตอ้งการขายใหใ้คร! 
นายน่ีมนัพดูไม่รู้เร่ืองน่ารําคาญจริง ๆ พวกเขาบอกแลว้วา่พวกเขา
จะไม่ขายใหก้บันาย!” 

สาวสวยท่ีอยูข่า้ง ๆ ยนืกอดอกพดูออกมาดว้ยความรําคาญ 

“โอเคดีมาก!” ใบหนา้ของหวงัเสียน เยน็ชาข้ึนมาทนัที เม่ือความ
โกรธในตวัเขาเร่ิมก่อตวัข้ึน 

เขาโกรธในส่ิงท่ีผูอ้าํนวยการซุยพดู หลงัจากลองรถไดค้ร่ึงชัว่โมง 
การพดูคุยและขอ้ตกลงในการซ้ือรถนั้นค่อนขา้งแน่นอนแลว้เหลือ
แต่จดัการเร่ืองเอกสารและเขากก็าํลงัจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือรถ แต่เขา
กลบัไดรั้บแจง้วา่รถถูกจองโดยบุคคลอ่ืนไปแลว้ ยิง่ไปกวา่นั้นพวก



เขาไม่ไดคิ้ดจะยอมรับผดิหรือแสดงหลกัฐานในส่ิงท่ีพวกเขาพดูซ่ึง
มนัเป็นการหลอกลวงกนัซ่ึง ๆ หนา้ และการท่ีทาํใหเ้ขาโมโหมาก
ท่ีสุดคือหลงัจากท่ีตวัเขาจบัโกหกไดแ้ลว้คนพวกน้ีไม่เพียงไม่คิดจะ
ขอโทษแต่กลบัยอ้นเขากลบัมาอยา่งหนา้ดา้น ๆ วา่พวกเขามีอิสระท่ี
จะขายใหก้บัใครกต็ามท่ีพวกเขาพอใจ และน่ีคือฟางเสน้สุดทา้ยท่ีทาํ
ใหโ้กรธข้ึนมาจริง ๆ  

ใครกต็ามท่ีเจอเหตุการณ์แบบน้ีเป็นธรรมดาท่ีจะรู้สึกไม่ดีกบัมนั 
และแต่ละคนกจ็ะแสดงความโกรธออกมาแตกต่างกนัต่อเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนแบบน้ี 

“และเม่ือมนัเป็นแบบน้ีฉนักจ็ะใหพ้วกนายไดจ่้ายในส่ิงท่ีกระทาํ!” 
หวงัเสียนกล่าวอยา่งเยน็ชา 

เน่ืองจากคนพวกน้ีทาํใหเ้ขาไม่มีความสุขเขากจ็ะทาํใหค้นพวกน้ีไม่
มีความสุขดว้ยเช่นกนั 

“ตอ้งจ่ายยงังั้นเหรอ ฮึฮึ!” เม่ือผูอ้าํนวยการซุยไดย้นิคาํพดูของหวงั
เสียน เขากแ็สยะยิม้อยา่งเยน็ชาและจอ้งไปท่ีหวงัเสียนดว้ยความดู
ถูก “ฉนัเองกอ็ยากจะดูวา่นายจะสามารถใหเ้ราจ่ายใหน้ายไดย้งัไง 
แต่ตอนน้ีนายออกจากร้านของฉนัไปซะที ไปใหพ้น้เลยไป๊!” 



“อวดดีจริง ๆ ฉนัสงสยัวา่ไอห้มอน่ีมนัมาจากไหนกนั” ชายหนุ่มท่ี
นัง่อยูมี่ช่ือวา่ หลินเฟิง จอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน จากทางดา้นขา้งแลว้
พดูออกไปวา่ “ฉนัวา่นายอยา่มาอวดดีและโอหงัในเมืองเจียงเฉิงจะ
ดีกวา่มิฉะนั้นนายอาจจะไม่รู้ดว้ยซํ้ าวา่ตายไดย้งัไง” 

หวงัเสียนหนัหนา้ไปมองชายหนุ่มท่ีนัง่อยูแ่ละตอบกลบัออกไปทนัที 

“ฉนัเองกอ็ยากรู้วา่จะมีคนท่ีมีความสามารถนั้นรึเปล่าในเมืองเจียงเฉิง
แห่งน้ี!” 

แรงกดดนัและออร่าแห่งราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิเร่ิมแผก่ระจายออก
จากร่างกายของหวงัเสียนทีละนอ้ย 

“พี่ช่างมนัเถอะ … ฉนัไม่อยากไดร้ถคนันั้นอีกแลว้” 

เส่ียวหย ูมองไปท่ีกลุ่มคนรอบ ๆ ตวัเธอ เธอเร่ิมรู้สึกเป็นกงัวลข้ึนมา
และดึงแขนของ หวงัเสียน เอาไว ้

“ฮึฮึ” เม่ือ หวงัเสียน ไดย้นินอ้งสาวของเขาพดูออกมา เขากย็ิม้หวัเราะ
ออกมาเบา ๆ แลว้กส็ลายแรงกดดนัและเกบ็ออร่าของเขาเอาไว้
เหมือนเดิม และพดูติดตลกวา่ “เส่ียวหย ูนอ้งเพียงแค่ยนืดูเฉย ๆ พี่จะ
ใหเ้ธอไดเ้ห็นวา่พีช่ายของเธอมีความสามารถมากแค่ไหน และใน
เมืองเจียงเฉิงแห่งน้ีไม่มีใครท่ีเราจะตอ้งกลวั” 



“พี่ชาย” 

หวงัเสียนลูบหวัของเธอก่อนท่ีจะหนัไปมองผูอ้าํนวยการซุย, หลิน
เฟิงและเดก็สาว 

“นายไม่ไดย้นิท่ีฉนับอกหรือไงน่ีคือร้านของฉนัออกไปจากท่ีน่ีซะ
ไอเ้ดก็หนา้ดา้น!” ผูอ้าํนวยการ ซุย จอ้งมองไปทาง หวงัเสียน 

“ ‘ลูกววัแรกเกิดไม่กลวัเสือ’ เดก็อวดดีและหยิง่ผยองอยา่งนายจะตอ้ง
ตายอยา่งเจบ็ปวด” หลินเฟิง จุดบุหร่ีสูบและมองไปท่ี หวงัเสียน ราว
กบัวา่เขากาํลงัดูการแสดงจาํอวด 

“ถา้อยา่งนั้นมาดูกนัวา่ฉนัจะตอ้งตายอยา่งเจบ็ปวดจริงหรือไม่” 

หวงัเสียนยิม้เยาะและหนัไปสงัเกตเห็นคอ้นขนาดใหญ่ท่ีใชใ้นการ
ทุบซ่อมแซมพื้นท่ีมุมดา้นหน่ึง เขาเดินเขา้ไปหยบิคอ้นข้ึนมา 

“ไอเ้ดก็สารเลวแกคิดจะทาํอะไร” เม่ือผูอ้าํนวยการ ซุย เห็น หวงัเสียน 
เดินไปหยบิคอ้น ใบหนา้ของเขากเ็ปล่ียนไปในทนัทีเขาตะโกนออกมา
เสียงดงั 

หลินเฟิง เพียงแค่เลิกค้ิวข้ึนและจอ้งมองไปท่ีหวงัเสียนอยา่งเยน็ชา
เช่นเดิม 



“ฉนักาํลงัพยายามทาํอะไรอยูย่งังั้นรึ! เน่ืองจากนายทาํใหฉ้นัไม่มี
ความสุขและเครียดมาก ๆ ฉนักแ็ค่ตอ้งการระบายมนัออกมาสกั
เลก็นอ้ย” 

ริมฝีปากของ หวงัเสียน โคง้ข้ึนเป็นรอยยิม้ เขาหนัมามองขา้งในร้าน 

ในร้านมีเบน็เทิลล่ียป์ระมาณ 10 คนั เขาถือคอ้นและเดินตรงไปยงั
คนัท่ีใกลก้บัเขามากท่ีสุด 

โครมม! 

เสียงคอ้นทุบเขา้ไปท่ีหนา้รถเบนทลี์ยอ์ยา่งแรงจนเกิดรอยบุ๋มขนาด
ใหญ่จากแรงกระแทกของคอ้น 

“กะ …แก! ” สีหนา้ของผูอ้าํนวยการซุยเปล่ียนไปอยา่งน่ากลวัเม่ือ
เห็นหวงัเสียนทุบรถเบนทลี์ย ์“หยดุ!หยดุเด๋ียวน้ีไม่งั้นฉนัจะทาํใหแ้ก
ไดต้ายอยา่งแน่นอน” 

“ฉนัจะทุบรถในร้านน้ีและกอ็ยากจะดูวา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัฉนั!” 

หวงัเสียนมองเขาดว้ยสายตาเยน็ชา คอ้นในมือของเขาทุบลงบนรถ
เบนทลี์ยอี์กคร้ัง 

รอยบุ๋มขนาดใหญ่ปรากฏอีกคร้ังข้ึนหลงัจากการทุบและหลงัจากทุบ
รถเบนทลี์ยไ์ป 4-5 คร้ังรถเบนทลี์ยค์นันั้นกพ็งัยบัเยนิ 



แต่อยา่งไรกต็าม หวงัเสียน ไม่ไดห้ยดุเพียงนั้นแต่เขาเดินไปท่ีรถ
เบนทลี์ยค์นัถดัไปเพื่อทุบมนัต่อ 

“หยดุมนัซะ! เรียกเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัมาท่ีน่ีแลว้จดัการ
จบัมนัเอาไว ้… “ 

เม่ือเห็นวา่หวงัเสียนทุบรถเบนทลี์ยส์องคนัไปแลว้ ดวงตาของ
ผูอ้าํนวยการซุยกเ็ปล่ียนเป็นสีแดงดว้ยความโกรธขณะท่ีเขาตะโกน
ออกมาดว้ยเสียงอนัดงั 

ชายหนุ่มท่ียนือยูข่า้ง ๆ โยนบุหร่ีลงบนพื้นและจอ้งมองไปท่ีหวงั
เสียน อยา่งตกใจและมึนงง 

หวงัเสียนยิม้ท่ีมุมปากและพดูต่อไปวา่ “หลงัจากท่ีฉนัทุบรถทั้งหมด 
แลว้ฉนัจะรอดูวา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัฉนัหรือเปล่า” 

ปัจจุบนั หวงัเสียน ไม่กลวัใครใน เมืองเจียงเฉิง แค่อิทธิพลของตระกลู
ฉินกส็ามารถจดัการกบัปัญหาทุกอยา่งในดา้นของแวดวงสงัคมและ
นกัธุรกิจไดอ้ยา่งง่ายดาย 

และสาํหรับโลกของผูฝึ้กฝนวชิายทุธ เขากย็ิง่ไม่เกรงกลวัใครเลย
แมแ้ต่นอ้ย แค่มนุษยม์งักรในสาํนกัมงักรของเขาสกั 10 คนกค็งจะ
เกินพอแลว้ท่ีจะครอบครองเมืองเจียงเฉิงทั้งเมืองถา้หากวา่เขา
ตอ้งการท่ีจะทาํ 



ตูม!ตูม!ตูม! 

เสียงกระแทกดงัไม่หยดุ หวงัเสียนไดทุ้บเบนทลี์ยไ์ปแลว้หา้คนั เม่ือ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัมาถึงพวกเขารีบตะโกนออกมาทนัที 

“หยดุ! นายคนนั้นหยดุเด๋ียวน้ี!” 

เม่ือเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัทั้งส่ีคนเห็นหวงัเสียนทุบรถเบนท์
ลียพ์วกเขากต็กใจเป็นอยา่งมาก รถเหล่าน้ีคือรถเบนทลี์ย ์ท่ีมีราคา
กวา่ 3 ลา้นหยวนต่อคนั! 

แต่เขากก็ลา้ท่ีจะทุบ! 

และเขาคนน้ีไดทุ้บรถไปแลว้ทั้งหมดหา้คนั! 

คนธรรมดาท่ีไหนจะกลา้ทาํแบบน้ี? เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
ของงานมหกรรมยานยนต ์ไม่กลา้ท่ีจะยุง่กบัคนประเภทน้ี พวกเขา
ทาํอะไรไม่ถูก ไดแ้ต่ยนือ้ึงกนัอยูต่รงนั้น 

หวงัเสียนเห็นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัยนืไม่ขยบัอยูท่ี่เดิม 
เขาจึงโยนคอ้นในมือลงบนพื้นและจอ้งมองไปท่ีผูอ้าํนวยการซุยท่ี
กาํลงัโมโหจนนยัน์ตาแดงกํ่า 

“ฉนัเพิ่งทุบรถไปหา้คนัมาทาํใหฉ้นัดูวา่หน่อยวา่จะเกิดอะไรข้ึนกบั
ฉนั!” 



“ไอพ้วกโง่ไร้ประโยชน์!” เม่ือเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
ไม่กลา้ทาํอะไรชายหนุ่ม ผูอ้าํนวยการ ซุยจึงสบถด่าเจา้หนา้พวกนั้น
เสียงดงัแลว้หนัไปจอ้งมองหวงัเสียนพร้อมกบัพดู “กดี็ถา้อยา่งนั้น
แกกอ็ยา่พึ่งหนีไปไหน แกเตรียมตวัตายไวไ้ดเ้ลย!” 

เม่ือเห็นท่าทางท่ีเยาะเยย้และไม่เกรงกลวัของ หวงัเสียน เขากดึ็ง
โทรศพัทอ์อกมาทนัที 

เขาไม่ไดโ้ทรหาตาํรวจ แต่โทรไปท่ีเบอร์อ่ืน 

นายนอ้ยของตระกลูเหรินนั้นอยูท่ี่น่ี และดูเหมือนวา่นายหนุ่มเหริน
จะอารมณ์ไม่ค่อยดีในช่วงน้ี ถา้เขารู้วา่มีคนมาก่อปัญหาท่ีน่ีเขา
จะตอ้งทาํใหผู้ก่้อเหตุพิการปางตายแน่นอน 

ตระกลู เหริน นั้นแขง็แกร่งมากและเป็นผูดู้แลทั้งหมดของยา่นคา้รถ 
โชวรู์มทุกโชวรู์มตอ้งปันส่วนกาํไรคร่ึงหน่ึงใหก้บัตระกลูของพวก
เขา และกมี็บางโชวรู์มท่ีพวกเขาถือหุน้อยูเ่กินคร่ึงอยา่งเช่นโชวรู์
มของรถยีห่อ้ เบนทลี์ยแ์ห่งน้ี 

ชีวติของไอเ้ดก็เวรน่ีมนัจบแลว้ ไอเ้ดก็สารเลวคนน้ีกเ็หมือนกบัตาย
ไปคร่ึงตวัแลว้ตั้งแต่ท่ีฉนัหยบิโทรศพัทอ์อกมา 

 



ตอนท่ี 87 การกระทําท่ีน่าตกตะลึงของ เหรินอันจื่อ 

เหริน อนัจ่ือ รู้สึกส้ินหวงัและรู้สึกหงุดหงิดมากเม่ือไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมาน้ี 

แต่เม่ือเขานึกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือสองสามคืนก่อนเขารู้สึกหวาดกลวั
ข้ึนมาเป็นอยา่งมาก 

ตนัเถียน ของเขาถูกทาํลายและตอนน้ีเขากลายเป็นคนไร้ประโยชน์ 
คนท่ีทาํลายเขาคือผูเ้ช่ียวชาญระดบัก่อกาํเนิดลมปราณ 

เขาสัน่สะทา้นข้ึนมาทนัทีเม่ือนึกถึงชายชราและชายหนุ่มคนนั้น 

เขาบอกเล่าเร่ืองน้ีกบัพอ่ของเขาซ่ึงเป็นผูน้าํคนปัจจุบนัของตระกลู
เหริน 

เม่ือพอ่ของเขาไดย้นิเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีพอ่ของเขาเกือบจะฆ่าเขา
เพื่อเป็นการขอขมาและชดใชค้วามผดิกบัผูเ้ช่ียวชาญคนนั้นและเพื่อ
ปกป้องตระกลูจากการถูกกวาดลา้ง หากผูเ้ช่ียวชาญคนนั้นยงัโกรธ
เคืองอยู ่แต่แม่ของเขาร้องไหแ้ละออ้นวอนขอชีวติของเขาเอาไว ้
สุดทา้ยพอ่ของเขากล็ม้เลิกความคิดน้ีในท่ีสุด 

ในตอนแรกพอ่ของเขาตอ้งการพาเขาไปเพื่อกราบขอขมาคนพวกนั้น 
แต่พอ่ของเขาลม้เลิกความคิดนั้นไป เพราะพอ่ของเขาไม่อยากให้
ใครในตระกลูรู้เร่ืองน้ีและอาจส่งผลต่อฐานะผูน้าํตระกลูของเขา 



หากผูอ้าวโุสคนอ่ืน ๆ ในตระกลูรู้วา่เขามีปัญหากบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีน่า
เกรงขามเช่นน้ีเขาคงจะถูกทุบตีจนตายเพื่อชดใชค้วามผดิ แมว้า่พอ่
ของเขาจะเป็นผูน้าํตระกลูแต่กค็งไม่สามารถขดัคาํสัง่ของเหล่าบรรดา
ผูอ้าวโุสของตระกลูไดแ้ละอาจตอ้งพลอยโดนลงโทษไปพร้อมกนัดว้ย 

เลือดและความโหดร้ายนั้นมีอยูใ่นโลกแห่งศิลปะการต่อสูโ้บราณ
แต่ละตระกลู แต่ละสาํนกัมีกฎของตวัเองอยู ่ไม่สามารถฝ่าฝืนกนัได ้

แมว้า่ เหริน อนัจ่ือ จะรอดพน้จากภยัพิบติันั้นมาได ้แต่การบ่มเพาะ
ของเขากถู็กทาํลายลงอยา่งส้ินเชิง ในตอนแรกเขานั้นมีโอกาสท่ีจะ
เป็นผูสื้บทอดตระกลูในฐานะวา่ท่ีผูน้าํตระกลู แต่ตอนน้ีเขานั้นหมด
โอกาสแลว้ 

จุดตนัเถียน ของเขาถูกทาํลายอยา่งสมบูรณ์ แต่กย็งัพอมีความหวงัท่ี
จะสามารถฟ้ืนตวัไดบ้า้งเหมือนกนั ถา้ไดรั้บการช่วยเหลือของ 
ผูเ้ช่ียวชาญระดบัก่อกาํเนิดลมปราณและตวัยาบางชนิดแต่โอกาสก็
ยงันอ้ยมากอยูดี่ 

แต่เห็นไดช้ดัวา่ตระกลู เหริน ไม่สามารถเชิญผูเ้ช่ียวชาญระดบั
ก่อกาํเนิดลมปราณ มาช่วยรักษาเขาไดอ้ยา่งแน่นอน 

หลงัจากท่ีเขาสูญเสียการบ่มเพาะทั้งหมดไป เขาถูกส่งใหไ้ปจดัการ
ธุรกิจส่วนหน่ึงของตระกลูเพื่อใหเ้ขาอยูไ่กลจากตระกลูและตดั
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 



“เช่ียเอย้ยย!!..ถา้ไม่ใช่เพราะไอง่ี้เง่าสองคนนั้น ฉนัจะตอ้งมาลงเอย
ดว้ยสภาพแบบน้ียงังั้นหรือ?” 

เหริน อนัจ่ือ นัง่อยูใ่นหอ้งทาํงานจอ้งมองคอมพิวเตอร์ของเขา เม่ือ
เขานึกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในวนันั้นเขากอ็ยากจะฆ่าญาติทางฝ่ายแม่ของ
เขาท้ิงซะ 

ถา้ไม่ใช่เพราะลูกพี่ลูกนอ้งท่ีง่ีเง่าทั้งสองคนนั้นเขาจะมาลงเอยใน
สภาพน้ีไดอ้ยา่งไร? 

แต่อยา่งไรกต็ามทั้งสองคนนั้นกมี็ชีวติท่ียากลาํบากมากกวา่เขา แขน
ขาพิการและตอ้งใชชี้วติท่ีเหลืออยูบ่นเกา้อ้ีรถเขน็ตลอดชีวติ 

นอกจากน้ีตระกลูของญาติทางฝ่ังแม่ของเขายงัชดเชยทรัพยสิ์นคร่ึงหน่ึง
ของพวกเขาชดเชยใหก้บัตวัเขามาแลว้ดว้ย 

แต่อยา่งไรกต็ามไม่วา่คนพวกนั้นจะชดเชยเงินใหก้บัตวัเขามากแค่
ไหน แต่มนักไ็ม่เพียงพอและคู่ควรท่ีจะแลกกบัการบ่มเพาะของเขา
ไดเ้ลย 

ป๊ีบบบบ! 

เหริน อนัจ่ือ กาํลงัอยูใ่นหว้งแห่งความนึกคิดของเขา แต่โทรศพัทก์็
ดงัข้ึนทาํลายความสงบของเขาลง เขาแสดงท่าทางหงุดหงิดเม่ือเห็น
ช่ือผูท่ี้โทรศพัทเ์ขา้มา 



“มีธุระอะไรพดูออกมาใหเ้ร็ว!”  

เหริน อนัจ่ือ ตะโกนใส่โทรศพัทด์ว้ยสีหนา้ท่ีไม่พอใจ 

“ท่านประธาน เหริน ผมขอโทษท่ีตอ้งโทรมารบกวนคุณมีบางอยา่ง
เกิดข้ึนในโชวรู์มของเรามีคนเขา้มาทุบรถ เบนทล่ี์ย ์ของเรา 5 คนั! 
และคน ๆ นั้นยงัเยาะเยย้ทา้ทายพวกเราอีกดว้ย” 

“อะไรนะ?” 

การบอกเล่าของผูอ้าํนวยการ ซุย ทาํให ้เหริน อนัจ่ือ ตกใจไป
ชัว่ขณะ เขาตะโกนออกไปดว้ยความโกรธ “พวกมนัอยูไ่หน?”  

เหริน อนัจ่ือ สีหนา้ของเขามืดมนลงในขณะท่ีเขาถามดว้ยประกาย
ตาท่ีเยน็ยะเยอืก 

“ยงัไม่ไดไ้ปไหนครับท่านประธานเหริน มนัยงัอยูใ่นโชวรู์ม” 

“เยีย่มมากฉนัจะไปท่ีนัน่ในทนัที ไอส้ารเลวคนน้ีมนัตอ้งการท่ีจะ
ตาย!” 

ประกายตาของ เหริน อนัจ่ือ แผก่ล่ินอายสงัหารออกมา เขากาํลงั
รู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจเป็นอยา่งมากในตอนน้ี แต่กย็งัมีใครบาง
คนกลา้เขา้มาสร้างปัญหาภายในโชวรู์มของเขา คน ๆ นั้นจะตอ้งตาย
กลายเป็นช้ิน ๆ และถูกโยนลงไปในทะเล 



“ใน เมืองเจียงเฉิง ทั้งหมดทุกคนรู้วา่โชวรู์มรถของเมืองเจียงเฉิง 4S 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากตระกลู เหริน ช่างเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจจริง ๆ” 

เหริน อนัจ่ือ ลุกข้ึนทนัทีดว้ยสีหนา้เยน็ชาขณะท่ีเขาเดินเขา้ไปท่ีโชว์
รูม 

เขากาํลงัจะไปสอนบทเรียนใหไ้อส้ารเลวคนไหนกต็ามท่ีบงัอาจมา
ย ัว่ยตุระกลูเหริน 

“ไอเ้ดก็นอ้ยแกถึงคราวซวยแลว้ ฉนัจะทาํใหแ้กตอ้งเสียใจกบัส่ิงท่ี
แกทาํลงไป ตลอดชีวติของแกน่ีอาจเป็นคร้ังสุดทา้ยท่ีแกจะไดท้าํท่า
หยิง่ผยองเช่นน้ีไดอี้ก รอก่อนเถอะแกตายแน่!” 

ยอ้นกลบัไปท่ีโชวรู์มรถยนตเ์บนทล่ี์ยใ์นเขต 4S ผูอ้าํนวยการ ซุย พดู
กบั หวงัเสียน ดว้ยการแสดงออกท่ีน่ากลวั เม่ือเขาไดรั้บคาํตอบจาก
ท่านประธาน เหริน 

“ผูอ้าํนวยการซุย เม่ือก้ีคุณโทรหาใคร” หลินเฟิง ถามดว้ยความสงสยั
เม่ือไดย้นิวา่ผูอ้าํนวยการ ซุย พดูกบับุคคลในสายอยา่งนอบนอ้ม 

“ผมโทรหาท่านประธานเหรินลูกชายคนโตของตระกลูเหริน” 
ผูอ้าํนวยการซุยตอบ เขาพดูต่ออยา่งเยน็ชาวา่”ท่านประธานเหริน
กาํลงัจะมาท่ีน่ีในอีกไม่นาน ไอเ้ดก็นัน่ตอ้งตายอยา่งแน่นอน!” 



“ลูกชายคนโตของตระกลูเหริน?” หลินเฟิง รู้สึกประหลาดใจและ
ความกลวักเ็ขา้ครอบงาํตวัเขาทนัที 

ตระกลูเหริน เป็นตระกลูใหญ่และมีอิทธิพลในเมืองเจียงเฉิงมาก 
ตระกลูหลิน ของเขานั้นดอ้ยกวา่ตระกลูเหรินเป็นอยา่งมาก ลูกชาย
คนโตของตระกลูเหรินไม่ใช่คนท่ีตวัเขาสามารถเปรียบเทียบไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

“ท่านประธานเหริน จะมาท่ีน่ีในอีกไม่นานแกคงจะตอ้งตายแลว้ล่ะ!” 

หลินเฟิง มองไปท่ี หวงัเสียน ราวกบัวา่เขานั้นเป็นคนตายไปแลว้ 

สาวสวยท่ีอยูข่า้ง ๆ หลินเฟิง ควา้แขนของเขาและมองอยา่งดูถูกไป
ท่ี หวงัเสียน “ชิ! ไอเ้ดก็นอ้ยแกหยิง่มากเกินไปจริง ๆ แกทุบรถของ
พวกเขาเพราะพวกเขาไม่อยากทาํธุรกิจขายรถกบัแกเน่ียนะ แกน่ีมนั
ขยะไร้การศึกษาจริง ๆ !” 

หวงัเสียนกวาดสายตาท่ีเยน็ชาของเขาจบัจอ้งไปท่ีสาวสวยและหลิน
เฟิง เม่ือไดย้นิในส่ิงท่ีพวกเขาพดู 

ทนัใดนั้นกมี็เสียงดงัข้ึนก่อนท่ีเจา้ของเสียงนั้นจะมาถึง “ใครกนัท่ี
กลา้มาสร้างปัญหาในเขตของตระกลูเหรินแกมนัเบ่ือกบัการมีชีวติ
อยูม่ากนกัใช่ไหม?” 



เม่ือผูอ้าํนวยการ ซุย ไดย้นิเสียงนั้นดวงตาของเขากเ็ปล่งประกายดว้ย
ความสุขในขณะท่ีเขารีบวิง่เขา้ไปทกัทายบุคคลนั้นทนัที 

“ท่านประธานเหริน ไอเ้ดก็นัน่อยูข่า้งในมนัหยิง่มากเกินไปมนัทุบ
รถของเราเม่ือเราไม่ตอ้งการขายรถใหก้บัมนั ท่านประธานเหรินคุณ
จะตอ้งสอนบทเรียนใหก้บัมนันะครับ!” ผูอ้าํนวยการซุยรีบอธิบาย
ในขณะท่ีเขาวิง่ออกมาตอ้นรับ 

เหริน อนัจ่ือ มีบุหร่ีอยูร่ะหวา่งน้ิวมือของเขา และเขาดูเยน็ชามากเม่ือ
เห็นผูอ้าํนวยการซุย วิง่มาหาเขา เขาผงกศีรษะเลก็นอ้ยและเดินเขา้
ไปขา้งใน 

แต่หลงัจากท่ีเขาเขา้ไปขา้งในโชวรู์ม ตวัเขากย็นืแขง็ท่ือเม่ือเห็นชาย
หนุ่มคนหน่ึงยนืพิงรถเบนทลี์ยด์ว้ยท่าทางสบาย ๆ  

“สวสัดีนายนอ้ยเหริน ผมหลินเฟิง จากตระกลูหลินครับ” เม่ือ หลิน
เฟิง เห็น เหริน อนัจ่ือ เขากรี็บเขา้ไปทกัทาย เหริน อนัจ่ือทนัที 

กระนั้น เหริน อนัจ่ือ ในตอนน้ีไม่สามารถไดย้นิส่ิงท่ี หลินเฟิง พดู
อะไรออกมาสกัอยา่งเลยเหมือนคนหูดบั 

เขามองเห็นแต่ความมืดมนตรงหนา้ของเขา ราวกบัวา่เขาตกลงไปใน
เหวลึกอนัมืดมิด 



ชายหนุ่มคนน้ี! ชายหนุ่มตรงหนา้เขาคนน้ี!! 

ตวัเขาจะไม่มีวนัสามารถลืมชายหนุ่มคนน้ีลงได!้ 

รอยยิม้อนัเงียบสงบของเขา! 

สายตาเหยยีดหยามและหยิง่ผยองดัง่จอมราชนัยข์องเขา! 

เขานึกถึงในคํ่าคืนนั้น แมแ้ต่ ผูเ้ช่ียวชาญระดบัก่อกาํเนิดลมปราณ ก็
ตอ้งยงัตอ้งฟังคาํสัง่ของเขา! 

เขารู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนกาํลงัจะตาย! 

ทาํไม! ทาํไมถึงตอ้งเป็นเขากนัล่ะ?! 

จะน่าสมเพชและซวยอะไรขนาดน้ีนะตวัฉนั! ท่ีจะตอ้งมาเจอกบัชาย
หนุ่มท่ีเหมือนจอมมารปีศาจร้ายคนน้ีอีกคร้ัง! 

เหริน อนัจ่ือ ตวัสัน่ไปทั้งตวัเม่ือเขาเห็นแววตาข้ีสงสยัและข้ีเล่นของ
ชายหนุ่มคนนั้น 

“ท่านประธานเหริน มนัเป็นคนท่ีทุบรถของเรา 5 คนั” ผูอ้าํนวยการ
ซุย ช้ีไปท่ีหวงัเสียนในขณะท่ีเขารีบฟ้อง เหริน อนัจ่ือ ดว้ยความโกรธ 

เหริน อนัจ่ือ หยดุหายใจและการแสดงออกของเขากเ็ปล่ียนไปอยา่ง
มากเม่ือไดย้นิผูอ้าํนวยการซุยพดูออกมา 



“ไอเ้ช้ียยย! แก!.. แกวางแผนจะฆ่าฉนัใช่ไหม แกอยากจะฆ่าฉนัให้
ตายเลยใช่ไหม! ไอบ้ดัซบ..!!” 

เหริน อนัจ่ือ กระโดดข้ึนและตบเขา้ไปท่ีหนา้ผูอ้าํนวยการซุย อยา่งแรง 

เขาแทบจะออกแรงทั้งหมดท่ีเขามีกบัการตบคร้ังน้ี หากพลงัภายใน
ของเขายงัคงอยู ่ผูอ้าํนวยการซุยอาจตายดว้ยลูกตบน้ีไปแลว้อยา่ง
แน่นอน 

เหริน อนัจ่ือ มองไปท่ีหวงัเสียนดว้ยความหวาดกลวัและความขมข่ืน
สุดชีวติในขณะท่ีเขารีบวิง่เหยาะ ๆ กม้ตวัลงไป 

ตุบบ! 

จากนั้น เหริน อนัจ่ือ กไ็ดท้าํในส่ิงท่ีทาํใหทุ้กคนตอ้งตกใจกนัอยา่ง
ท่ีสุด 

เขาวิง่ไปคุกเข่าต่อหนา้ชายหนุ่มคนนั้นอยา่งไม่เหลือสภาพของนาย
หนุ่มลูกชายตระกลูใหญ่ 

ใช่! เขาคุกเข่าและเสียงคุกเข่าของเขากด็งัสนัน่จนไดย้นิกนัอยา่ง
ชดัเจน 

ทุกคนต่างรู้สึกตกตะตึงกบัการกระทาํของ เหริน อนัจ่ือ กนัจนอา้
ปากคา้งแมก้ระทัง่ผูอ้าํนวยการซุยท่ีโดนตบจนเลือดออกปากออก



จมูก กย็งัอา้ปากคา้งเหมือนกบัคนอ่ืนซ่ึงดูแลว้ทุเรศนยัน์ตาเป็นอยา่ง
มาก 

เขาตบผูอ้าํนวยการซุยอยา่งหนกั! 

จากนั้นเขากรี็บวิง่ไปคุกเข่าต่อหนา้ชายหนุ่ม! 

เขาเป็นนายนอ้ยของตระกลู เหรินลูกชายคนโตของผูน้าํตระกลูเหริน
เชียวนะ! 

ยิง่ไปกวา่นั้นตระกลู เหริน ยงัไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นตระกลูผู ้
ฝึกฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณอนัดบัท่ีสองในเมืองเจียงเฉิงอีกดว้ย 

แต่เม่ือเขาเห็นและเผชิญหนา้กบัชายหนุ่มท่ีทุบรถของพวกเขา  

เหริน อนัจ่ือ กรี็บวิง่แซงเหมือนแข่งกบัใครไปและคุกเข่าลงในทนัที! 

เขาคุกเข่าลงจนพื้นสะเทือน!! 

 



ตอนท่ี 88 โหดร้ายเหมือนจอมปีศาจใจดดีุจดัง่เทพเจ้า 

“คุณชายหวงั ครับ! คุณชายหวงั! ผมไม่รู้วา่คุณอยูท่ี่น่ี และผมกไ็ม่ได้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพวกน้ีดว้ยเลยนะครับ! มนัเป็นคนพวกน้ี ไอ้
พวกบดัซบท่ีน่ารังเกียจเหล่าน้ีท่ีทาํใหคุ้ณชายหวงั ขุ่นเคืองแลว้มนั
ยงัหลอกใหผ้มมาท่ีน่ีอีก ผมไม่มีส่วนรู้เห็นกบัการกระทาํของคน
พวกน้ีเลยจริง ๆ นะครับ!” 

“คุณชายหวงั ผมขอโทษคุณดว้ยนะครับ พื้นท่ีน้ีตระกลูของเราดูแล
อยูก่จ็ริง แต่การกระทาํทั้งหมดของพวกมนัไม่เก่ียวขอ้งกบัผมและ
ตระกลูเหรินเลย ผมขอโทษคุณชายหวงักบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์
น้ี ท่ีทาํใหคุ้ณตอ้งขุ่นเคืองดว้ยนะครับ!” 

หวงัเสียน ตอ้งการรอคนท่ีผูอ้าํนวยการ ซุย โทรตามมาจดัการเร่ืองน้ี 
ก่อนท่ีเขาจะโทรหา ผูอ้าวโุส ฉิน หรือพยายามจดัการดว้ยตวัเอง แต่
อยา่งไรกต็ามมนัเกินความคาดหมายของเขาท่ีคนท่ีมาคือ เหริน อนัจ่ือ 

เขาจาํ เหริน อนัจ่ือ ไดเ้ป็นอยา่งดีเลยทีเดียว 

เหริน อนัจ่ือ มาจากตระกลู เหริน ก่อนหนา้น้ีเขาถูกขอร้องจาก ร้าน 
อาหารศาลามงักร ใหม้าเผาร้านอาหารชั้นหน่ึงของเขา ในเวลาต่อมา
เขาถูกทาํลายการบ่มเพาะจนพิการโดย โม่ ชิงหลง  



ส่ิงท่ีเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนคือท่านประธานเหริน ท่ีผูอ้าํนวยการซุย 
พดูถึงไม่ใช่ใครอ่ืนนอกจากเหริน อนัจ่ือ คนน้ีน่ีเอง 

เม่ือเห็น เหริน อนัจ่ือ คุกเข่าลงตรงหนา้เขาพร้อมกบัร้องไหฟู้มฟาย
พดูจาขอโทษเขาวนซํ้ าไปซํ้ามาฟังไม่ค่อยรู้เร่ืองพร้อมกบันํ้าตาท่ี
ไหลนองเตม็หนา้ หวงัเสียน กพ็ดูไม่ออก 

น่ีฉนั น่ากลวัขนาดนั้นเลยงั้นเหรอ? 

แลว้เขาเป็นผูช้ายจะมาทาํตวัร้องไหฟู้มฟายแบบน้ีไดย้งัไง? 

ถา้เหริน อนัจ่ือ รู้วา่หวงัเสียนกาํลงัคิดอะไรอยูเ่ขาคงจะร้องไหแ้ละ
เถียงออกมาดงั ๆ วา่ ‘คุณชายหวงั คุณจะไม่น่ากลวัไดอ้ยา่งไร?’ 

ไม่เพียง แต่คุณจะน่ากลวัและไร้หวัใจเท่านั้น แต่ตวัคุณยงัเป็นศูนย์
รวมของพวกปีศาจร้ายอีกดว้ยอยา่งแน่นอน! 

ใหต้ายเถอะ คุณมีคนท่ีกม้หวัคอยรับใชใ้นระดบัผูเ้ช่ียวชาญก่อกาํเนิด
ลมปราณ คอยดูแลความเรียบร้อยให ้แลว้เบ้ืองหลงัของคุณคงมีผูฝึ้ก
วชิายทุธนบัโหลท่ีคงไม่ดอ้ยไปกวา่กนั  

ในความคิดของ เหริน อนัจ่ือ เพียงแค่ หวงัเสียนออกปากเพียงคาํเดียว
กเ็พียงพอแลว้ท่ีจะทาํใหต้ระกลู เหริน จบส้ินลง 



ถา้ฉนับอกใหพ้อ่ของฉนัรู้วา่ฉนัไดไ้ปทาํใหจ้อมปีศาจร้ายตวัน้ีขุ่นเคือง
ข้ึนมาอีกคร้ัง คราวน้ีฉนัอาจจะถูกเขาฆ่าตายในทนัทีเลยกไ็ด ้

“เฮอ้!..ผมกนึ็กสงสยัอยูว่า่ผูอ้าํนวยการ ซุย จะโทรหาใครท่ีแทม้นัก็
เป็นคนท่ีผมรู้จกัน่ีเอง คนกนัเองแท ้ๆ” 

หวงัเสียน มองไปท่ี เหริน อนัจ่ือ เขาถูจมูกของเขาเบา ๆ และพบวา่
น่ีเป็นเร่ืองตลกเลก็นอ้ย โลกมนัช่างกลมดีเหลือเกิน 

“คุณชายหวงั ผมกไ็ม่รู้วา่จะเป็นคุณเช่นกนั ถา้ผมรู้ผมกค็งไม่กลา้ท่ี
จะมาแมว้า่จะมีคนมาทุบตีบงัคบัผมกต็ามที! … ผมกค็งไม่กลา้!! … 
” 

เหริน อนัจ่ือ ตวัสัน่เทาขณะนํ้าตายงัคงไหลนองไปทัว่ใบหนา้ 

“อืม..มนัคงจะง่ายข้ึนเพราะเราเป็นคนรู้จกักนั ผมเช่ือวา่เร่ืองน้ี
สามารถยติุลงไดอ้ยา่งท่ีมนัควรจะเป็น” 

หวงัเสียน ยงัคงจอ้งมองไปท่ีเหริน อนัจ่ือ เขายิม้และนัง่ยอง ๆ ลง 

“คุณชายหวงั พวกเราเป็นฝ่ายผดิเองในเร่ืองน้ี ผมขอโทษจริง ๆ ผม
จะฆ่าผูอ้าํนวยการ ซุย ใหคุ้ณเองเพื่อเป็นการขอโทษในส่ิงท่ีเขาทาํ
ใหคุ้ณไม่พอใจ ไดโ้ปรดใจเยน็ ๆ ก่อนนะครับ !” 



เหริน อนัจ่ือ นัง่เหง่ือแตกตวัสัน่ดว้ยความกลวัเม่ือเขาเห็นวา่ หวงั
เสียน นัง่ยอง ๆ ลงมาใกล ้ๆ กบัเขาทาํใหใ้นตอนน้ีเขานัง่ตวัเกร็งจน
แทบจะกลายเป็นหินไปอยา่งสมบูรณ์แลว้ ! 

ในอีกดา้นหน่ึงผูอ้าํนวยการซุย ซ่ึงถูกตบอยา่งแรงจนเลือดออกปาก
และจมูก ในท่ีสุดตอนน้ีกเ็ร่ิมหายจากอาการช็อกข้ึนมาบา้งแลว้ 

แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือเขาไดย้นิส่ิงท่ี เหริน อนัจ่ือ พดูตวัเขากน่ิ็งแขง็
อา้ปากคา้งไปอีกรอบ เหมือนกบัคนเป็นลมหมดสติไปในท่ายนื 

บรรดาเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีอยูร่อบ ๆ กอ็ดไม่ไดท่ี้จะกลืน
นํ้าลายอยา่งฝืด ๆ ลงคอ ในขณะท่ีพวกเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด 
และมนัช่างเป็นเร่ืองน่าเหลือเช่ืออยา่งท่ีสุด 

เม่ือ หลินเฟิง และสาวสวยขา้ง ๆ เขาเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน พวกเขา
ต่างกงุ็นงงและใบหนา้ของพวกเขาตอนน้ีกซี็ดลงจนแทบจะไม่มีสี
เลือด 

แมแ้ต่ เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี กต็กตะลึงตาคา้ง 

หวงัเสียน มองไปรอบ ๆ ก่อนจะหนัไปหา เหริน อนัจ่ือ “ผมกไ็ม่ใช่
ผูช้ายท่ีไม่มีเหตุผลคุณสามารถเป็นคนตดัสินผดิถูกใหผ้มไดใ้ช่ไหม
หืออ!” 



“ครับ ๆ ! ไดอ้ยา่งแน่นอนครับคุณชายหวงั ไดโ้ปรดสัง่ผมมาเถอะ
ครับ ผมจะดาํเนินการเอาผดิคนพวกน้ีใหเ้องเลยครับ” เหริน อนัจ่ือ 
รีบตอบทนัที 

“อืม! เอาง้ีแลว้กนัผมจะเล่าใหคุ้ณฟังแลว้ใหคุ้ณตดัสิน เร่ืองมนัเกิดข้ึน
แบบน้ีนะ ผมพานอ้งสาวมาท่ีน่ีเพื่อจะซ้ือรถและเราเลือกรถเบนทลี์ย์
สีชมพคูนันั้น หลงัจากทดลองขบัอยูค่รู่นึง ผมจึงตดัสินใจท่ีจะซ้ือมนั
ใหก้บันอ้งสาว และตกลงกบัคุณเฉา ผูจ้ดัการของท่ีน่ีแต่แลว้คน ๆ นั้น
ท่ีช่ือ ผูอ้าํนวยการซุย กลบัมาบอกผมวา่รถคนันั้น ขายใหผ้มไม่ได”้ 

“เขาบอกวา่รถคนัน้ีถูกจองไวล่้วงหนา้โดยชายหนุ่มท่ีช่ือ หลินเฟิง 
และจะไม่ขายใหผ้ม แต่อยา่งไรกต็ามเป็นท่ีชดัเจนวา่ในขณะท่ีเรา
กาํลงัทดลองขบัรถกนัอยู ่ผมไดรั้บการยนืยนัวา่เราสามารถซ้ือรถคนั
น้ีไดอ้ยา่งแน่นอน แต่ยงัไม่ทนัไดเ้สร็จธุระเร่ืองเอกสารและการจ่าย 
เงินดี หรือถา้พดูใหถู้กกคื็อผมทาํการตกลงซ้ือขายกนัก่อนอยา่ง
แน่นอนแลว้ แต่เขาคนนั้นท่ีเป็นผูอ้าํนวยการ กลบับอกท่ีจะขายให้
คนอ่ืน และบอกผมวา่เขาจะไม่ขายใหผ้มเพราะเขามีสิทธ์ิ ถา้เป็นคุณ 
คุณจะโกรธไหมถา้คุณเป็นผม?” 

“ยิง่ไปกวา่นั้นผูอ้าํนวยการ ซุย คนนั้นกไ็ม่เคยคิดจะขอโทษผมเลย
และยงัไล่ใหผ้มออกไปใหพ้น้จากท่ีน่ีเหมือนกบัไล่หมูไล่หมา 



ซํ้ าร้ายชายหนุ่มคนนั้นท่ีช่ือ หลินเฟิงและแฟนสาวของเขาท่ีอยูข่า้ง ๆ 
ถึงกบับอกวา่ผมนั้นหยิง่อวดดีและรนหาท่ีตายและเป็นพวกไม่ไดรั้บ
การศึกษาอีก บอกผมหน่อยไดไ้หมวา่คุณจะโทษในส่ิงท่ีผมทาํลงไป
ไหม?” 

“ไม่แน่นอนครับ ไม่เลย คุณชายหวงัทาํถูกตอ้งแลว้ล่ะครับผมไม่
สามารถตาํหนิคุณไดเ้ลย ถา้เป็นผมคงทุบพงัไปทั้งร้านเลยครับ น่ียงั
ถือวา่คุณชายหวงัยงัใจดีมากเลยนะครับ แลว้ในกรณีเหตุการณ์แบบ
น้ีผมจะใหค้าํอธิบายท่ีคุณพอใจอยา่งแน่นอนครับ!” 

เม่ือ เหริน อนัจ่ือ ไดย้นิในส่ิงท่ีหวงัเสียน บอกกล่าวออกมาเขากห็นั
หนา้ไปมองยงักลุ่มของผูอ้าํนวยการซุย พร้อมกบักดัฟันอยา่งโมโห
และตอบกลบัอยา่งรวดเร็ว เขาพดูซํ้ าอีกคร้ังวา่ “คุณชายหวงั ผมจะ
ใหค้าํอธิบายท่ีคุณพอใจอยา่งแน่นอนมัน่ใจไดเ้ลยวา่ไอพ้วกสารเลว
ท่ีมนัไม่ปฏิบติัตามกฎมนัจะตอ้งไดรั้บผลยงัไง!” 

“ใช่พวกเขาเป็นคนท่ีไม่ทาํตามกฎและผมกไ็ม่ใช่คนท่ีไม่มีเหตุผล!” 

หวงัเสียนยิม้พยกัหนา้และยืน่มือไปตบท่ีไหล่ของ เหริน อนัจ่ือ 

“ไม่!ไม่ !!… ปรมาจารยห์วงั ไดโ้ปรดอยา่ทาํร้าย! …? ” 

เม่ือเขาเห็น หวงัเสียน ยืน่มือออกมาเขาคิดวา่ หวงัเสียน กาํลงัจะจดัการ
ลงโทษเขา ใบหนา้ของเขาซีดเซียว ขณะเดียวกนักบัท่ีเขาร้องไหแ้ละ
ขอร้องหวงัเสียนใหอ้ภยัใหก้บัเขา 



แต่อยา่งไรกต็ามในทนัใดนั้นเขากรู้็สึกถึงความอบอุ่นจากสนามพลงั
ในจุดตนัเถียนของเขา ดว้ยความประหลาดใจและดีใจเขาสงัเกตเห็น
วา่สนามพลงัในจุดตนัเถียน ของเขากาํลงัฟ้ืนตวัและซ่อมแซมตวัเอง
ข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว 

ส่ิงน้ีทาํใหเ้ขาเงยหนา้ข้ึนจอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน ดว้ยดวงตาท่ีเบิก
กวา้งใบหนา้แดงกํ่าดว้ยความปิติยนิดีและไม่อยากจะเช่ือในส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในตอนน้ี 

“ผมเองกเ็ป็นคนท่ีมีเหตุผลและเป็นคนดีมาก ๆ คนหน่ึงเช่นกนั วะ่ 
ฮ่า ๆ ๆ ตราบใดท่ีคุณไม่ทาํใหผ้มไม่สบายใจและทาํใหผ้มมีอารมณ์
ท่ีดีทุกอยา่งมนักเ็ป็นเร่ืองง่ายสาํหรับผม!” 

หวงัเสียน ตบไหล่ของเขาเบา ๆ และยิม้ให ้

เหรินอนัจ่ือรู้สึกถึงพลงัท่ีกลบัคืนสู่ร่างกายของเขา ใบหนา้ของเขา
เปล่ียนเป็นสีแดงดว้ยความต่ืนเตน้และนํ้ามูกนํ้าตาของเขากไ็หลลง
มาอีกคร้ังเหมือนกบัเดก็ ๆ ท่ีกาํลงัดีใจอยา่งสุดซ้ึง 

“ขอบคุณปรมาจารยห์วงั! ขอบคุณคุณชายหวงั!” 

เหริน อนัจ่ือ มีความรู้สึกขนลุกตั้งชนัตลอดเวลาท่ีอยูใ่กล ้ๆ กบั หวงั
เสียน เขานั้นรู้สึกสบัสนกระวนกระวายอยา่งไม่สามารถอธิบายได ้



มนัเป็นความรู้สึกของความหวาดกลวัและเคารพยาํเกรงไปพร้อม ๆ 
กนั  

อีกใจหน่ึงกอ็ยากจะวิง่หนีไปใหไ้กล แต่อีกใจหน่ึงกรู้็สึกวา่น่ีคือ
โอกาสอนัยอดเยีย่มท่ีสุดในชีวติ สญัชาตญาณบอกเขาวา่หากไดอ้ยู่
รับใชค้นตรงหนา้ไดเ้ขาจะมีโอกาสท่ีจะยิง่ใหญ่ไดภ้ายใตก้ารปกครอง
ของบุคคลน้ี  

ความรู้สึกทั้งหมดน้ีคือคนตรงหนา้ของเขาดัง่จอมปีศาจและเทพเจา้ใน
คน คนเดียวกนั และในตอนน้ีเทพเจา้องคน้ี์สามารถรักษาจุดตนัเถียน 
ของเขาใหห้ายและฟ้ืนคืนอยา่งสมบูรณ์ไดโ้ดยทนัที ช่างน่าอศัจรรย์
ใจอยา่งแทจ้ริง 

ตวัเขาไม่เคยคาดหวงัวา่ในวนัน้ีเขาจะประสบพบเจอโชคดีถึงเพียงน้ี 

หวงัเสียน ยนืข้ึนและยิม้ใหก้บัเหริน อนัจ่ือ บาง ๆ ก่อนจะทาํมือส่ง
สญัญาณใหเ้ขาลุกยนืข้ึน 

เหริน อนัจ่ือ ลุกข้ึนยนืทนัทีและรีบไปยนือยูข่า้ง ๆ หวงัเสียนพร้อม
กบักม้หวัลงเหมือนกบัคนรับใช ้

“สาํหรับรถเบนทล่ี์ยท่ี์ผมทุบและทาํลายไปในโชวรู์มของผูอ้าํนวยการ
ซุย แลว้กเ็ร่ืองของนายคนท่ีช่ือหลินเฟิงและแฟนสาวของเขาท่ีอยู่



ขา้ง ๆ กนั ท่ีพวกเขาข่มขู่ผมวา่จะใหผ้มตายโดยไม่รู้ดว้ยซํ้ าวา่ผมตาย
ยงัไง ผมขอฝากเร่ืองทั้งหมดน้ีไวก้บัคุณละกนันะ” 

หวงัเสียน ยิม้เยน็ ๆ ออกมา ในขณะท่ีเขาหนัไปมอง หลินเฟิงและ
หญิงสาวท่ีอยูข่า้ง ๆ เขา 

“ไดโ้ปรดมัน่ใจไดเ้ลยครับนายนอ้ยหวงั ฝากเร่ืองน้ีไวก้บักระผมได้
เลยครับ กระผมจะไม่ทาํใหน้ายนอ้ยผดิหวงัอยา่งแน่นอนเลยครับ” 

เหริน อนัจ่ือ เงยหนา้ข้ึนและรับปากอยา่งแขง็ขนัและเคร่งขรึม 
“เน่ืองจากคนพวกน้ีกลา้ท่ีจะรุกรานและยัว่ยนุายนอ้ยหวงั กระผมจะ
ทาํใหพ้วกเขาไดรู้้ความหมายของคาํวา่ ‘ตายซะยงัจะดีกวา่อยู’่ ใหถึ้ง
กน้บ้ึงและสาแก่ใจเลยทีเดียวเชียวครับ!” 

เหริน อนัจ่ือ พดูเสียงดงัมากหลินเฟิงและสาวสวยท่ีอยูข่า้ง ๆ เขา
สามารถไดย้นิคาํพดูของเขาไดอ้ยา่งชดัเจน 

เม่ือพวกเขาหนัไปพบเจอกบัการจอ้งมองอยา่งมุ่งร้ายหมายขวญัของ
เหริน อนัจ่ือ พวกเขารู้สึกวา่กระดูกสนัหลงัแขง็คา้งจนไม่สามารถท่ี
จะขยบัไดเ้หมือนกลายเป็นหิน 

“คุณชายเหริน, คุณชายเหริน … อยา่ … ไดโ้ปรด..มนัเป็นความผดิ
ของพวกเรา … ไดโ้ปรดเถอะคุณชายเหริน!” เสียงของหลินเฟิงสัน่
สะทา้นเขาดูหวาดกลวัเป็นอยา่งมาก 



เหริน อนัจ่ือ จอ้งมองไปท่ี หลินเฟิง อยา่งเยน็ชาและพดูข้ึนมาวา่ 
“แกกลา้ย ัว่ยนุายนอ้ยหวงัและยงัทาํตวัเยอ่หยิง่ต่อหนา้เขาไดอ้ยา่งไร
ช่างกลา้ซะจริง ๆ รอดูไดเ้ลยวา่พวกเราจะมีช่วงเวลาท่ีดี ๆ ดว้ยกนั!” 

“คุณชายเหริน ไดโ้ปรดอยา่ทาํอะไรผมเลย ผมมนัโง่ผมขอโทษมนั
เป็นความผดิของผมเอง คุณชายหวงัไดโ้ปรด คุณชายหวงั มนัเป็น
ความผดิของผมทั้งหมดผมไม่รู้วา่คุณเป็นใครผมสาํนึกผดิแลว้ครับ
ไดโ้ปรดเถอะ!” 

เม่ือหลินเฟิง ไดย้นิคาํพดูของ เหริน อนัจ่ือ เขากรู้็สึกตกใจมาก เขา
มองไปท่ี หวงัเสียน ดว้ยความหวาดกลวั ในสายตาของเขาชายหนุ่ม
คนน้ีน่ากลวัเทียบเท่ากบัจอมปีศาจ 

เขานั้นกลวัอยา่งแทจ้ริง แมแ้ต่คุณชายเหริน ลูกชายคนโตของตระกลู
เหริน กย็งัตอ้งคุกเข่าลงต่อหนา้ชายหนุ่มคนน้ี เพื่อขอร้องและออ้น
วอนใหเ้ขาอภยัให ้เพียงแค่คาํพดูจาก ชายหนุ่มคนน้ี ไม่ก่ีคาํกเ็พียงพอ
แลว้ท่ีจะทาํให ้คุณชาย เหริน ตดัสินใจทาํทุกอยา่งไดต้ามคาํสัง่ใน 
ทนัที 

และเม่ือพิจารณาดูดี ๆ แลว้ ขนาดคุณชายเหรินยงัประพฤติกบัเขา
อยา่งตอ้ยตํ่าขนาดนั้น แลว้ตวัเขาท่ีซ่ึงไม่อาจจะเปรียบเทียบไดก้บั
คุณชายเหริน คงจะถูกฆ่าตายไดอ้ยา่งง่ายดายหากชายหนุ่มคนน้ี
ตอ้งการ 



ร่างกายของเขาสัน่สะทา้นใบหนา้ซีดขาวในขณะท่ีเขาร้องขอการให้
อภยั 

และสาวสวยท่ีอยูข่า้ง ๆ เขาตอนน้ีหนา้กลายเป็นสีขาวราวกบักระดาษ
ทั้งตวัของเธอกส็ัน่เทาอยา่งหยดุไม่ได ้“ฉนัโง่ไปหาเร่ืองคนระดบัไหน
เขา้กนัแน่เน่ีย?” 

หวงัเสียน มองไปท่ีพวกเขาอยา่งเฉยเมยและไร้อารมณ์ 

ในสายตาของคนท่ีทาํใหเ้ขาโมโหและขุ่นเคือง หวงัเสียน กจ็ะน่ากลวั
เหมือนกบัจอมปีศาจ แต่ในทางตรงกนัขา้มเขากส็ามารถท่ีจะทาํให้
คนอ่ืนเคารพบูชาเขาเหมือนเทพเจา้ไดห้ากคน ๆ นั้นทาํใหเ้ขาถูกใจ 

ทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของเขา 

ยกตวัอยา่งเช่น ถา้เขาอารมณ์ไม่ดีเขาอาจทาํให ้เหริน อนัจ่ือ พิการ
หรือตายแบบไร้เถา้ถ่านไดใ้นทนัที แต่หากการกระทาํของ เหริน 
อนัจ่ือ ทาํใหเ้ขาพอใจ เขาสามารถรักษาหรืออาจช่วยยกระดบัไดโ้ดย
การทะลวงจุดและเปิดเสน้ลมปราณใหเ้ขาได ้เพียงแค่ขยบัมือเท่านั้น 

น่าหวาดกลวัโหดร้ายเหมือนจอมปีศาจและจิตใจดีน่านบัถือดุจดัง่
เทพเจา้ 



และเก่ียวกบัการท่ีเขาสามารถควบคุม ชีวติหรือความตายของคนอ่ืน
ใหม้าอยูใ่นมือของเขาได ้ทาํใหห้วงัเสียน ในตอนน้ีค่อนขา้งจะเร่ิม
สนุกกบัมนั! 

ทุกอยา่งจะเป็นไปตามท่ีฉนัตอ้งการ วะ่..ฮ่าฮ่าฮ่า! 

 



ตอนท่ี 89 พีช่ายของเธอคือตาํนาน 

“นายนอ้ยหวงัครับ กระผมจดัการเอกสารต่าง ๆ ในการรับรถเสร็จ
แลว้ละครับและน่ีคือกญุแจรถยนตค์รับ” 

“ไม่ครับ! นายนอ้ยหวงั กระผมไม่สามารถรับเงินของนายนอ้ยได้
ครับ ถือวา่น่ีเป็นของขวญัแทนคาํขอบคุณจากกระผม สาํหรับท่ีนาย
นอ้ยกรุณาช่วยรักษาอาการบาดเจบ็ของกระผมครับ ขอใหน้ายนอ้ย
หวงัเดินทางปลอดภยันะครับ หากนายนอ้ยมีส่ิงใดใหผ้มรับใชโ้ปรด
ติดต่อผมไดต้ลอดเวลาเลยนะครับ!” 

ยอ้นกลบัไปในโชวรู์มซ่ึงเป็นโชวรู์มของรถยนต ์เบนทล่ี์ย ์4S เหริน 
อนัจ่ือ ไดก้ล่าวขอบคุณ หวงัเสียน ดว้ยความเคารพนอบนอ้มและ
กระตือรือร้นเป็นอยา่งยิง่ 

หวงัเสียนยิม้เม่ือเห็นลกัษณะท่าทางของเขา “ขอบใจนะ ผมไปก่อน
ละกนั” 

“นายนอ้ยหวงั ดูแลตวัเองดว้ยครับ!” เหริน อนัจ่ือ ยนืยิม้ส่ง หวงั
เสียน ออกไปอยา่งสุภาพ 

หวงัเสียน พยกัหนา้และส่งกญุแจรถให ้เส่ียวหย ู“เส่ียวหย ูไปกนัเถอะ
และนอ้งคงจะตอ้งเป็นคนขบัเพราะมนัเป็นรถของเธอแลว้ในตอนน้ี” 



“โอว้! ค่ะ ๆ พี่!” เส่ียวหย ูพยกัหนา้ เธอรับกญุแจอยา่งรีบร้อนและ
เปิดรถเบนทลี์ยสี์ชมพข้ึูนไปนัง่ฝ่ังคนขบัอยา่งต่ืนเตน้ 

พวกเขาไดรั้บรถหรูโดยไม่ตอ้งเสียเงินแมแ้ต่สตางคแ์ดงเดียว 

หวงัเสียนนัง่อยูใ่นรถและดูนอ้งสาวของเขาท่ีกาํลงัขบัรถออกไป
ดว้ยรอยยิม้อนัสดใส 

เหริน อนัจ่ือ เฝ้าดูขณะท่ีกลุ่มของหวงัเสียน รถขบัออกไป เขาเช็ด
เหง่ือท่ีหนา้ผากออกอยา่งโล่งอกและมีการแสดงออกท่ีซบัซอ้นบน
ใบหนา้ของเขา “ช่างเป็นการดาํรงอยูท่ี่ครอบงาํซะจริง ๆ ฉนัยงัคง
สงสยัวา่ควรจะรู้สึกโชคร้ายหรือโชคดีกนัแน่ท่ีไดพ้บคนอยา่งเขาไม่
วา่จะเป็นอยา่งไรกต็ามอยา่ไปยัว่โมโหเขากเ็ป็นอนัพอแลว้! 

เขาสามารถทาํลายคุณเม่ือเขาไม่พอใจและไม่มีความสุขและสามารถ
รักษาคุณไดอ้ยา่งง่ายดายเม่ือเขาอารมณ์ดี 

มีประกายเยอืกเยน็ออกมาจากในดวงตาของ เหริน อนัจ่ือ ในขณะท่ี
เขาค่อย ๆ หนัหนา้มองไปรอบ ๆ อยา่งชา้ ๆ เขาจอ้งมองไปท่ีหลิน
เฟิงและสาวสวยท่ียนือยูข่า้ง ๆ เขา 

แต่ในทนัใดนั้นหลินเฟิงกต็บเดก็สาวแฟนของเขาอยา่งโกรธเกร้ียว 
เป็นเพราะเธอ เขาจึงไปยัว่ยกุารมีอยูข่องบุคคลท่ีน่ากลวัเช่นนั้นเขา้ 



“หลินเฟิงนบัวา่ตวันายเองโชคไม่ค่อยดีละกนันะท่ีไดไ้ปยัว่ยนุายนอ้ย
หวงัเขา้น่ะ” เหริน อนัจ่ือ พดูพร้อมกบัใบหนา้อนัเยน็ชาและเฉยเมย
ในแบบปกติของเขา ในขณะท่ีเขาเดินเขา้ไปหาทั้งสองคนอยา่งชา้ ๆ  

ไม่มีใครรู้วา่เกิดอะไรข้ึนในโชวรู์ม 4S และบรรดาผูท่ี้รู้กไ็ม่มีใคร
กลา้ท่ีจะปริปากพดูออกไป 

“เฮย้! นัน่มนัพวกเขาน่ี!! … นัน่ไม่ใช่เส่ียวหยแูละพี่ชายของเธอ
หรอกเหรอ?” 

ในตอนนั้นเองกลุ่มคนหนุ่มสาวเพื่อนของเส่ียวหย ูกเ็ห็นกลุ่มของ
หวงัเสียนจากระยะท่ีไม่ไกลมากนกั 

พวกเขาเห็น เส่ียวหย ูขบัรถเบนทล่ี์ย ์สีชมพใูหม่เอ่ียมออกไปอยา่ง
สบายอารมณ์ 

มนัเป็นรถหรูหราระดบัสูงยีห่อ้เบนทล่ี์ย ์

เจ่ีย เหวนิรุย, เจียงฉ๋วง และคนอ่ืน ๆ ดูดว้ยความประหลาดใจเม่ือ 
เบนทล่ี์ยสี์ชมพขูบัหายไปต่อหนา้พวกเขา 

“พี่ชายของเธอรวยมาก! เขาซ้ือรถเบนทลี์ยใ์หเ้ธอจริง ๆ รถหรูขนาด
นั้นน่าจะราคาประมาณ 5 ลา้นหยวน” 

“มนัช่างน่าอิจฉาจริง ๆ พี่ชายของเส่ียวหยนูั้นน่าเหลือเช่ือเกินไปแลว้!” 



เดก็หนุ่มหลายคนอดไม่ไดท่ี้จะพดูคุยกนัดว้ยความอิจฉา พวกเขาไม่
เคยคิดเลยวา่พี่ชายของ เส่ียวหย ูนั้นจะยอดเยีย่มมากขนาดน้ี 

เจ่ีย เหวนิรุย ยนือยูท่ี่นัน่ดว้ยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสบัสน เขามี
ท่าทางท่ีอึดอดัใจและดูอบัอายเลก็นอ้ยผสมปนเปกนัอยูบ่นใบหนา้
ของเขา 

เจียงฉ๋วง เองกอ็ยูใ่นอาการท่ีค่อนขา้งจะตกตะลึงอยา่งเห็นไดช้ดั 
นอกเหนือจากนั้นกมี็ความอิจฉาอยูใ่นแววตาของเธออีกดว้ย 

รถยนตย์ีห่อ้เบนทล่ี์ย ์… แมแ้ต่พอ่ของเธอกย็งัลาํบากใจหากจะซ้ือ
มนัดว้ยเงินสดจาํนวนมากขนาดนั้น 

“พี่หวงัเสียน! พี่จะยอดเยีย่มเกินไปแลว้! คนท่ีเรียกวา่ผูอ้าํนวยการ
ซุยกลวัพี่มากถึงกบัขนาดใหร้ถฟรีกบัพวกเรามาเลยดว้ย!” เม่ืออยูใ่น
รถเส่ียวม่ี พดูกบัหวงัเสียนดว้ยดวงตาเป็นประกายอยา่งช่ืนชม 

“พี่ชายของฉนัน่ะเจ๋งมากอยูแ่ลว้ล่ะ!” เส่ียวหย ูกรี็บเสริมข้ึนมา
ในทนัทีเช่นกนั 

“ฮ่าฮ่า พวกเธอไม่รู้รึวา่พี่ชายของเธอคือใครพี่ชายของเธอนั้นเป็น
ตาํนานแห่งเมืองเจียงเฉิงเชียวนะ ฮ่าฮ่าฮ่า” หวงัเสียน พดูคุยและ
หวัเราะออกมาเสียงดงั 



เส่ียวหยยูงัพดูออกมาอีกวา่ “ใช่แลว้ล่ะ พี่ชายของฉนัเก่งมากท่ีสุดใน
โลกเลย!” 

“แลว้พวกเราจะไปท่ีไหนกนัดีล่ะพี่ชาย” 

“อืม!..เกือบจะคํ่าแลว้พี่จะพาพวกเธอไปท่ีร้านอาหารของพี่เพือ่ทาน
อาหารเยน็กนั” 

หวงัเสียน เหลือบมองไปท่ีนาฬิกาท่ีหนา้ปัดของรถ เขารีบบอกเส้นทาง
ใหแ้ก่ เส่ียวหย ูและขบัไปตามท่ีเขาบอก 

“ร้านอาหารของพี่อยูต่รงจุดไหนเหรอคะ ร้านของพี่อยูใ่กลก้บัมหาลยั
ของพวกเราไหม” เส่ียวหย ูถามออกมาอยา่งอยากรู้อยากเห็น 

“ใช่แลว้ อยูใ่กลก้บัมหาลยัของพวกเรามาก” 

หลงัจากคุยกบัเส่ียวหยแูละเส่ียวม่ีไดไ้ม่นาน รถกว็ิง่มาถึงท่ีทางเขา้
ถนนสายโบราณ ใชเ้วลาไปเพียงแค่คร่ึงชัว่โมงจากถนน เชหยนุ 

“ท่ีน่ีหา้มขบัรถยนตเ์ขา้ไปขา้งในเด๋ียวนอ้งเอารถไปจอดตรงท่ีลาน
จอดรถของส่วนกลางเลยนะ” หวงัเสียนบอกนอ้งสาวของเขา 

“ไดเ้ลยค่ะ พี่ชาย!” 

หลงัจากท่ีพวกเขาจอดรถและเดินออกมา หวงัเสียน กเ็ร่ิมแนะนาํ
ถนนโบราณใหก้บัพวกเธอทั้งคู่ 



“ถนนสายน้ีเรียกวา่ถนนสายโบราณ พวกเธอสามารถหาซ้ือของกิน
และเดินเล่นชมบา้นโบราณไดท่ี้ถนนเสน้น้ีและร้านอาหารของพี่ก็
อยูด่า้นในตรงนั้น” 

ขณะท่ีพวกเขากาํลงัเดินไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง หวงัเสียนกแ็นะนาํ
ร้านคา้ต่าง ๆ ใหท้ั้งสองสาวไดรู้้ เช่นอาหารเชา้ท่ีอร่อย ร้านอาหาร
กินเล่นริมทางเดินท่ีมีคุณภาพและสะอาด ร้านไหนท่ีไม่ควรเขา้ไป
ซ้ือเพื่อเพิม่ความสะดวกและประหยดัเวลาหากทั้งคู่จะมาเดินเท่ียว
เล่นกนัเองจะไดรู้้เอาไว ้ 

เส่ียวหย ูพยกัหนา้รับรู้อยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัเธอกจ็ะถาม
คาํถามในทนัทีถา้เธออยากรู้อะไร 

เส่ียวหย ูคลอ้งแขนของพี่ชายเธออยา่งผอ่นคลายและมีความสุข เธอ
รู้สึกดีท่ีมีพี่ชายของเธออยูใ่กล ้ๆ  

“ท่ีน่ีคือร้านอาหารของพี”่ หวงัเสียน พดูกบั เส่ียวหยแูละเส่ียวม่ี เม่ือ
พวกเขาเดินมาถึงทางเขา้ร้านอาหารชั้นหน่ึง 

ทั้งคู่เงยหนา้ข้ึนมองและตอ้งตกตะลึงกนัในทนัทีเม่ือเห็นช่ือ
ร้านอาหาร 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงช่ือน้ีคุน้ ๆ !” เส่ียวหย ูบ่นพึมพาํขณะกาํลงัใช้
ความคิด 



“เส่ียวหย ูน่ีไม่ใช่ร้านอาหารท่ีไดรั้บความนิยมบนอินเทอร์เน็ตเม่ือ
เร็ว ๆ น้ียงังั้นเหรอ? ท่ีน่ีเป็นท่ีรู้กนัวา่เป็นร้านอาหารท่ีดีท่ีสุดของ
ประเทศเลยเชียวนะ” เส่ียวม่ีนึกถึงข่าวท่ีเธออ่านเม่ือเร็ว ๆ น้ีและพดู
ดว้ยความตกใจอยา่งมาก 

“ใช่! ฉนัจาํไดแ้ลว้ ร้านอาหารชั้นหน่ึงเหมือนในรูปจากอินเทอร์เน็ต
เลย! ใช่แลว้มนัคือท่ีน่ี พี่ชายฉนัไม่เคยคาดคิดมาก่อนวา่ร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงจะเป็นของพี่ ร้านน้ีมีช่ือเสียงอยา่งมากเลยนะ!” เส่ียวหย ู
จอ้งมองไปท่ี หวงัเสียน และพดูออกมาเสียงดงัอยา่งต่ืนเตน้และ
ประหลาดใจ 

“เขา้มาเถอะ พี่จะจดัอาหารชุดใหญ่ใหพ้วกเธอเลยเชียวละในคืนน้ี” 

หวงัเสียน หวัเราะข้ึนมาเบา ๆ ในขณะท่ีเขาเดินนาํทั้งสองสาวเขา้ไป
ขา้งใน 

“ผอ. หวงั” 

“บอส!” 

ในทนัทีท่ีพนกังานตอ้นรับสาวสวยทั้งสองคนท่ีหนา้ประตูเห็นเขา 
พวกเธอกรี็บทกัทายเขาในทนัที 

“อืม! สวสัดี” หวงัเสียน ยิม้และพยกัหนา้ใหพ้วกเธอในขณะท่ีเขา
มองเขา้ไปขา้งใน 



แค่ 6 โมงเยน็แต่ตอนน้ีมีคนนัง่ทานอาหารกนัแลว้เกือบ 80 คน  

ไม่ยากท่ีจะจินตนาการถึงความนิยมของร้านอาหารชั้นหน่ึง 

“บอสหวงั สวสัดีครับ!” เม่ือเห็นการมาถึงของ หวงัเสียน ผูจ้ดัการ 
หวาง กรี็บเดินเขา้ไปทกัทายในทนัที 

“คุณจดัหอ้งไวใ้หผ้มแลว้ใช่ไหม ผมจะเล้ียงตอ้นรับนอ้งสาวของผม 
เออ้..แลว้กช่็วยบอกพอ่ครัวใหเ้ตรียมอาหารคํ่าใหด้ว้ยขอเป็นหอย
เป๋าฮ้ือสองหวั, ซาซิมิปลาทูน่าครีบนํ้าเงินและเจลาตินปลาบาฮาบา
จีน นอกจากน้ีกเ็ตรียมอาหาร อาหารจานพิเศษเพิ่มใหด้ว้ยนะ” หวงั
เสียนสัง่อาหารผา่นผูจ้ดัการหวาง 

“ครับบอส ผมจดัหอ้งเอาไวเ้รียบร้อยแลว้ครับ กรุณารอสกัครู่นะ
ครับผมจะไปบอกพอ่ครัวใหจ้ดัเตรียมอาหารใหค้รับ” 

ผูจ้ดัการ หวาง พยกัหนา้รับคาํในขณะนั้นเขากก็วาดสายตามองไป
ยงั เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี ท่ีอยูท่างดา้นหลงัของหวงัเสียน และเขาก็
หนักลบัมาจอ้งมองไปท่ี เส่ียวหย ูอีกคร้ัง เม่ือแน่ใจวา่น่ีคือนอ้งสาว
ของเจา้นายเขา เขากม้หวัลงเลก็นอ้ยเพื่อทกัทายและส่งยิม้ใหอ้ยา่ง
สุภาพ 

“โอเค ขอบคุณมากนะ” หวงัเสียน พยกัหนา้ให ้หลงัจากนั้นเขากพ็า
ทั้งคู่เขา้ไปในสาํนกังานของเขาเพื่อท่ีจะแนะนาํให ้กวน ชูชิง ไดรู้้จกั
กนักบันอ้งสาวของเขา 



“เส่ียวเสียน สาวสวยน่ารักคนน้ีคือนอ้งสาวของนาย เส่ียวหย ูใช่หรือ
เปล่า” กวน ชูชิง ถามพร้อมกบัมีรอยยิม้ เธอสามารถมองและสงัเกต
ไดว้า่ เส่ียวหย ูนั้นหนา้ตาดูคลา้ยกบั หวงัเสียน เป็นอยา่งมาก 

“ใช่แลว้ล่ะน่ีคือ เส่ียวหย ูและน่ีคือเพื่อนสนิทของเธอ เส่ียวม่ี และ
ส่วนน่ีคือ กวน ชูชิง เธอเป็นรุ่นพี่ของพวกเธอตัง่แต่ตอนน้ีเป็นตน้
ไป” หวงัเสียน พยกัหนา้ ใหก้บัสาว ๆ ทั้งสามคน 

“สวสัดีจ๊ะ เส่ียวหยแูละเส่ียวม่ี!” กวน ชูชิง ยิม้ในขณะท่ีเธอกย็กมือ
โบกทกัทายพวกเธอเบา ๆ  

“สวสัดีค่ะพี่สาว!” เส่ียวหย ูมองไปท่ี กวน ชูชิง ท่ีหนา้ตารูปร่าง
สวยงามและยงัดูสง่างามมาก ๆ เธอโนม้ตวัไปท่ี หวงัเสียน และ
กระซิบท่ีขา้งหูของเขาวา่ “พี่ชายเธอเป็น … วา่ท่ีพี่สะใภข้องฉนัใช่
ไหม?” 

“ห๊ะ!..เธอเน่ียน่ะคิดอะไรไปเร่ือยเป่ือย?” หวงัเสียนเคาะหนา้ผาก
ของเธอเบา ๆ “ไปเถอะ ไปทานอาหารเยน็กนัเถอะ” 

“พี่ชาย ตอนน้ีฉนันั้นมีความสุขมากเลยล่ะ ไดกิ้นอาหารดี ๆ และมี
เส้ือผา้สวย ๆ ฮิฮิ ฉนัมีความสุขมากจริง ๆ นะ ท่ีไดเ้ขา้มาเรียนใน
มหาวทิยาลยัเดียวกนักบัพี่น่ะ!” 



“ต่อจากน้ีฉนักจ็ะไดเ้ป็นเจา้หญิงตวันอ้ย ๆ อยา่งท่ีพี่บอกจริง ๆ แลว้
นะ พี่ไม่ไดโ้กหกฉนัจริง ๆ ดว้ย!” 

“พี่ชายของฉนันั้นวเิศษท่ีสุดในโลกเลย!” 

“พอแลว้ล่ะไม่ตอ้งชมแลว้พี่จะไปส่งเธอกลบัหลงัจากทานอาหาร
เยน็กนัแลว้ พวกเธอเหน่ือยกนัมาทั้งวนัแลว้คืนน้ีพกัผอ่นใหเ้ตม็ท่ี
วนัรายงานตวัพรุ่งน้ีก่อนไปท่ีมหาลยัพี่จะไปรับพวกเธอในตอนเชา้!” 

หวงัเสียน และ เส่ียวหย ูต่างยิม้ใหก้นัอยา่งมีความสุข กวน ชูชิง เอง
กม็องพวกเขาพร้อมกบัยิม้ตามไปดว้ยเช่นเดียวกนั 

 



ตอนท่ี 90 เร่ิมต้นเปิดเทอม 

ใกลถึ้งเวลารายงานตวัของมหาวทิยาลยัแลว้นกัศึกษาเก่าและใหม่ก็
เร่ิมท่ีจะทยอยเขา้มาท่ีมหาลยัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  

วนัน้ีเป็นวนัแรกท่ีมหาวทิยาลยัเปิดใหร้ายงานตวัอยา่งเป็นทางการ
สาํหรับนกัศึกษาใหม่ท่ีพึ่งสอบเขา้มาเรียนไดใ้นปีน้ี แต่อยา่งไรกต็าม
นกัศึกษาชั้นปีสองและปีสามกต็อ้งรีบกลบัมาท่ีมหาลยัเช่นเดียวกนั 

พวกเขาเองกเ็ป็นเช่นเดียวกบันกัศึกษานอ้งใหม่ นกัศึกษาชั้นปีท่ีสอง
และปีท่ีสาม เองกมี็เวลารายงานตวัท่ีมหาลยัเพียงแค่สามวนัเช่นกนั 
แต่อยา่งไรกต็ามมีนกัศึกษาบางคนท่ีตอ้งรับผดิชอบในการดูแล
จดัการในเร่ืองของการรับนอ้งและตอ้งมาถึงก่อนวนัรายงานตวั 

ประมาณ 10 โมงเชา้ท่ีทางเขา้มหาลยัมีนกัศึกษาค่อย ๆ มารวมตวักนั
เพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย 

นอกจากน้ียงัมีรถจอดอยูท่ี่บริเวณทางเขา้มหาลยัดา้นนอกค่อนขา้งมาก 
เราสามารถมองเห็นฉากท่ีพอ่แม่พาลูกของพวกเขาพร้อมกบัห้ิวขา้ว
ของกนัพะรุงพะรังเดินเขา้มหาวทิยาลยักนัมากมายจนเป็นเร่ืองปกติ 

เดก็วยัรุ่นหนุ่มสาวหลายคนถือกระเป๋าเดินทางกนัมาเองขณะท่ีพวก
เขามองไปรอบ ๆ มหาวทิยาลยัอยา่งต่ืนเตน้ซ่ึงพวกเขาจะตอ้งใช้
ชีวติกนัอยูท่ี่น่ีอีกส่ีปี 



รถเบนทลี์ยสี์ชมพคูนัหน่ึงขบัผา่นเขา้มาและหยดุจอดอยูท่ี่ขา้งมหาลยั
ดึงดูดความสนใจของนกัศึกษาเป็นจาํนวนมาก 

“ไปหาท่ีจอดรถกนัก่อนนะวนัน้ีมหาลยัหา้มใหทุ้กคนขบัรถเขา้ไป
จอดขา้งใน” 

หวงัเสียน มองไปท่ีบรรดารถยนตม์ากมายท่ีจอดอยูร่อบ ๆ และพดู
กบั เส่ียวหย ูท่ีกาํลงัขบัรถอยู ่

ในช่วงสามวนัแรกของการไปรายงานตวัท่ีมหาวทิยาลยัพอ่แม่ของ
นกัศึกษาหลายคนจะขบัรถพาลูกมาส่งท่ีมหาวทิยาลยักนั และเพื่อ
ป้องกนัความแออดั ทางมหาวทิยาลยัหา้มไม่ใหข้บัรถยนตเ์ขา้มา
ภายในเขตของมหาลยั 

“ตกลงค่ะพี่!” 

เส่ียวหยพูยกัหนา้รับรู้และหาจุดท่ีจอดรถ 

“ไปกนัเถอะพี่จะห้ิวของใหแ้ละพาพวกเธอไปยงัพื้นท่ีรายงานตวั
หลงัจากนั้นเราจะไปท่ีหอพกัเพื่อเกบ็กระเป๋าของพวกเธอ!” หวงั
เสียน พดูกบั เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี ขณะท่ีเขาลากกระเป๋าและห้ิว
ส่ิงของเดินออกไป 

นอกจากเส้ือผา้และแลป็ทอ็ปแลว้พวกเธอกไ็ม่มีส่ิงของอะไรมากนกั
มีแค่ของใชส่้วนตวักนัอีกเลก็นอ้ย 



ทางมหาลยัมีชุดเคร่ืองนอนใหม่ใหก้บันกัศึกษาครบชุดซ่ึงมนัรวมอยู่
ในค่าเทอมแรกเขา้อยูแ่ลว้ ฉะนั้นนกัศึกษาเขา้ใหม่ทุกคนจึงไม่จาํเป็น 
ตอ้งยุง่ยากจดัหาชุดเคร่ืองนอนเขา้มาดว้ยใหล้าํบาก 

หลงัจากท่ีลอ็ครถแลว้ เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี กเ็ดินตามหลงั หวงัเสียน 
ไปกนัอยา่งต่ืนเตน้ในขณะท่ีพวกเธอมองไปท่ีมหาลยัตรงหนา้ดว้ย
ดวงตาท่ีสดใส 

เส่ียวหยเูปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ท่ีเธอซ้ือมาเม่ือวนัก่อน 

มนัเป็นชุดเดรสยาวท่ีสวยงามจาก ปราดา้ เผยใหเ้ห็นท่อนแขนอนั
ขาวเนียนของเธอ บนขอ้มือของเธอคือนาฬิกาจาก ปาเตก็ ฟิลิปป์ ซ่ึง
มีราคามากกวา่ 880,000 หยวน 

เธอไม่ไดแ้ต่งหนา้อะไรมาก มีเพียงแค่ทาแป้งบาง ๆ เพียงเท่านั้น แต่
อยา่งไรกต็ามเธอเป็นคนท่ีสวยและมีรอยยิม้ท่ีเป็นธรรมชาติเม่ือรวม
กบัเส้ือผา้และการแต่งกายชั้นดีทาํใหดู้เป็นเหมือนลูกคุณหนูผูส้วยงาม
น่ารักและไร้เดียงสา 

ถา้เส่ียวหยเูป็นหงส์เม่ือวนัก่อน เธอกเ็ป็นนกฟีนิกซ์ท่ีสวยงามในวนัน้ี! 

ไม่วา่จะเป็นท่วงท่าหรือการกระทาํใด ๆ กดู็น่ามอง แค่การยิม้เพียง
คร้ังเดียวกเ็พียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของหนุ่ม ๆ ใหใ้จละลายได้
แลว้ 



“ดูเหมือนวา่มหาวทิยาลยัเจียงเฉิงของเราจะมีสาวสวยเพิ่มมาอีกคน
ซะแลว้ซิ!” หวงัเสียน มองไปท่ี เส่ียวหย ูและพดูติดตลกออกมา 

“อิอิ พี่ชายฉนัเป็นผูห้ญิงท่ีน่ารักและสวยมาตลอดอยูแ่ลว้ไม่รู้เหรอ!” 
เส่ียวหย ูหวัเราะเบา ๆ  

“ไปรายงานตวักนัก่อนเถอะแลว้พวกเราจะไดเ้ขา้ไปท่ีหอพกัเพือ่เอา
ของไปเกบ็ดว้ย” หวงัเสียนพดูขณะท่ีเขาพาเดก็สาวทั้งสองคนไปยงั
พื้นท่ีรายงานตวั 

เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี ทั้งคู่เรียนอยูใ่นคณะและหอ้งเดียวกนั ดงันั้น 
หวงัเสียน จึงพาพวกเธอไปยงัพื้นท่ีรายงานตวัเดียวกนัไดโ้ดยตรง 

มีอาจารยแ์ละนกัศึกษารุ่นพี่นัง่อยูท่ี่บริเวณรับรายงานตวั เม่ือพวกเขา
เห็น เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี เดินเชา้มาชายหนุ่มคนหน่ึงรีบเขา้มาพดู
กบั เส่ียวหย ูทนัที 

“รุ่นนอ้งครับ นาํหนงัสือแจง้การลงทะเบียนของคุณออกมาใหเ้รา
ตรวจสอบดว้ย ผมจะใหน้กัศึกษารุ่นพี่พาคุณไปท่ีหอพกัของคุณและ
แจง้ตาํแหน่งของชั้นเรียนใหคุ้ณทราบ” 

“ตกลงค่ะ” เส่ียวหยแูละเส่ียวม่ีหยบิจดหมายแนะนาํตวัส่งใหน้กัศึกษา
รุ่นพี่ท่ีอยูด่า้นขา้งตรวจสอบขอ้มูลหอ้งพกัรวมถึงหอ้งเรียนและคณะ 



“หวงัหย ูหอ้ง 303 จางเส่ียวม่ีหอ้ง 305 ผมจะพาพวกเธอไปท่ีหอพกั
เองนะ” 

“ใหผ้มเองครับ เด๋ียวผมจะเป็นคนพารุ่นนอ้งไปท่ีหอพกัเองครับ…” 

เม่ือชายหนุ่มวยัรุ่นคนหน่ึงเห็นเส่ียวหยแูละเส่ียวม่ีดวงตาของเขาก็
สวา่งเป็นประกายข้ึนมาในขณะท่ีเขารีบอาสาเขา้มาช่วยถือของและ
พาไปท่ีหอพกัอยา่งกระตือรือร้น 

“ไม่เป็นไร! ผมเป็นพี่ชายของหวงัหย ูและผมกเ็รียนท่ีมหาลยัแห่งน้ี
ดว้ยเช่นเดียวกนั ผมรู้ตาํแหน่งท่ีตั้งของหอพกัหญิงดี ผมจะพาพวก
เธอไปเอง” 

หวงัเสียน ยนือยูข่า้งหลงัและยิม้เม่ือเห็นชายหนุ่มท่ีเป็นรุ่นพี่ทาํ
ท่าทางต่ืนเตน้เม่ือมองนอ้งสาวเขา 

ในมหาวทิยาลยัส่วนมากพวกรุ่นพี่เป็นเหมือนหมาป่าและรุ่นนอ้ง
เป็นเหมือนลูกแกะตวันอ้ย รุ่นพี่หลายคนรอคอยการเขา้มาของรุ่น
นอ้งปีหน่ึง และพร้อมท่ีจะกระโดดเขา้หาเม่ือมีโอกาส 

หวงัเสียน รีบแสดงตวัและไล่ความคิดไม่ดีของรุ่นพี่คนนั้นใหอ้อก
ห่างจากนอ้งสาวเขาทนัที 

“อืมน่ี! … ” ผูช้ายคนนั้นมองไปท่ีหวงัเสียนและพดูไม่ออก 



“ไปกนัเถอะพี่จะพาพวกเธอไปท่ีหอพกั” 

หวงัเสียน ยิม้และพา เส่ียวหย ูและ เส่ียวม่ี ไปท่ีหอพกั 

“สวยมากเลย รุ่นนอ้งคนนั้นสวยมากจริง ๆ” 

หลงัจากท่ีพวกเขาเดินไปแลว้ชายหนุ่มผูก้ระตือรือร้นมองไปท่ี
ดา้นหลงัของ เส่ียวหย ูและพดูออกมาอยา่งเศร้า ๆ  

“เหอะ! ฉนัคิดวา่นายควรจะลม้เลิกความคิดท่ีจะจีบเธอคนนั้นซะ
ดีกวา่!” หญิงสาวท่ีนัง่อยูห่นา้โตะ๊พดูกบัชายหนุ่มคนนั้นดว้ยความดู
ถูก 

“หยนุเหม่ย เธอหมายความวา่ไง ทาํไมเธอถึงตอ้งขอใหฉ้นัลม้เลิก
ความคิดท่ีจะจีบรุ่นนอ้งคนนั้นดว้ยล่ะ เธอหวงฉนัยงังั้นเหรอ เอา
เถอะฉนัรู้วา่ฉนันั้นมนัหล่อและน่าดึงดูดใจ!” 

“ฮ่าฮ่าฮ่า เจา้บา้นายน่ีหลงตวัเองชะมดั นายควรถ่างตาดูเดก็สาวคน
นั้นใหล้ะเอียดดว้ยนะ ใส่ชุดปราดา้ราคาอยา่งนอ้ย 30,000 - 40,000 
หยวน รองเทา้ของเธออยา่งนอ้ย 4,000 - 5,000 หยวน และท่ีสาํคญั
ถา้ฉนัไม่ไดม้องพลาดนาฬิกาท่ีขอ้มือของเธอกคื็อ นาฬิการุ่นใหม่
ล่าสุดจาก ปาเตก็ ฟิลิปป์ และมีราคาประมาณ 900,000 หยวน เดก็
สาวลูกคุณหนู สวยน่ารักและรวยมากแบบน้ีจะมาชอบนายไดย้งัไง 
ฮ่าฮ่าฮา” หญิงสาวคนตอบและหวัเราะเยาะอยา่งดูถูก 



“อึก!.น่ี!!… ” ชายหนุ่มคนนั้นอ้ึงอยา่งมากและกลืนนํ้าลายลงคอ
เสียงดงั “เธอรวยมาก!” 

เส่ียวหย ูไม่ไดรู้้ในส่ิงท่ีพวกรุ่นพี่พดูถึงเธอ ตอนน้ีเธอนั้นเตม็ไปดว้ย
รอยยิม้ขณะท่ีกาํลงัสงัเกตสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั 

หวงัเสียน เดินอยูข่า้ง ๆ เธอและกาํลงัอธิบายใหเ้ดก็สาวทั้งสองคน
เขา้ใจเก่ียวกบัพื้นท่ีต่าง ๆ ของมหาลยั 

“ท่ีน่ีคือหอพกัหญิงข้ึนไปท่ีชั้นสามกนัเถอะ!” 

สองสามวนัแรกของการลงทะเบียนเรียนเป็นช่วงเวลาเดียวท่ีผูช้าย
สามารถเขา้หอพกัหญิงไดอ้ยา่งถูกกฎของมหาวทิยาลยั หวงัเสียน 
พาพวกเธอข้ึนไปท่ีชั้นสาม 

“น่ีคือหอ้ง 303 ของเส่ียวหย ูส่วนเส่ียวม่ีหอ้ง 305 อยูท่ี่ตรงนั้น!” 
หวงัเสียน ช้ีไปท่ีหอ้งท่ีอยูติ่ด ๆ กนัและพดูกบัเส่ียวม่ี 

“เราไม่ไดอ้ยูห่อ้งเดียวกนัอยา่งงั้นเหรอ” เส่ียวหย ูแสดงความไม่
พอใจเลก็นอ้ยออกมา 

“ไม่เป็นไรหรอกน่า เรายงัคงอยูใ่กล ้ๆ กนัจริงไหม” เส่ียวม่ียิม้ก่อน
จะพดูต่อ “ฉนัจะไปเกบ็กระเป๋าก่อนเธอกค็วรจะรีบไปดว้ยนะ” 

เส่ียวหย ูพยกัหนา้และเขา้ไปในหอ้งของเธอเองดว้ยเช่นกนั 



หอพกัของมหาลยัแต่ละหอ้งมีไวส้าํหรับนกัศึกษาส่ีคน พื้นท่ีใชส้อย
นั้นเพียงพอใหค้นส่ีคนอยูด่ว้ยกนัอยา่งสบายและไม่แออดั พื้นท่ี
ส่วนตวัของแต่ละคนจะมีเตียงนอนสูงท่ีอยูด่า้นบน และตูเ้กบ็ของ
รวมถึงโตะ๊เขียนหนงัสือจะอยูด่า้นล่างของเตียง 

เม่ือพวกเขาเขา้ไปพวกเขาสงัเกตเห็นวา่มีเดก็สาวอีก 3 คนมาถึงอยู่
ก่อนหนา้แลว้ 

“โอ!้ เดก็สาวตวัเลก็คนสุดทา้ยของเรามาถึงแลว้ ท่ีน่ีทุกคนกอ็ยูท่ี่น่ี
กนัครบทั้งส่ีคนแลว้!” 

เม่ือหวงัเสียน และเส่ียวหย ูเพิ่งกา้วเขา้มาในหอ้งเสียงของผูช้ายคน
หน่ึงกพ็ดูและหวัเราะออกมาค่อนขา้งดงั 

“สวสัดีค่ะคุณลุง!” เส่ียวหย ูกล่าวคาํสวสัดีและยิม้อยา่งสดใสใหก้บั
ชายวยักลางคนรูปร่างค่อนขา้งทว้มท่ีแต่งตวัธรรมดาเหมือนชาวบา้น
ตามชานเมืองคนหน่ึง 

“สวสัดีครับคุณลุง!” หวงัเสียน เองกก็ล่าวทกัทายและมองไปท่ีชาย
วยักลางคนเช่นกนั ชายวยักลางคนยิม้ใหเ้ขาอยา่งจริงใจและน่าจะมา
จากพื้นท่ีชนบท 

อยา่งไรกต็ามหวงัเสียนนั้นชอบคนแบบน้ี เพราะโดยส่วนมากคน
แบบน้ีนั้นเป็นคนซ่ือ ๆ และกเ็ขา้ถึงไดง่้าย 



“สวสัดีค่ะ!..” เดก็สาวท่ีอยูข่า้ง ๆ ชายวยักลางคนทกัทาย เส่ียวหย ู
และ หวงัเสียน อยา่งเขิลอาย 

เดก็สาวดูใสซ่ือและข้ีอายมาก ดวงตาของเธอกลมโตสดใสและดู
สวยงาม การแต่งกายของเธอดูธรรมดาจนค่อนขา้งท่ีจะเชยเลก็นอ้ย 
เป็นเดก็สาวในแบบชาวชนบทดั้งเดิมโดยแทจ้ริง แต่อยา่งไรกต็าม
เธอดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากโดยไม่ตอ้งเติมแต่ง 

“สวสัดีค่ะ ฉนัช่ือหวงัหย ูหรือเรียกฉนัวา่เส่ียวหยกูไ็ดแ้ละน่ีคือพี่ชาย
ของฉนัหวงัเสียน พี่ชายของฉนักเ็รียนท่ีน่ีดว้ยเหมือนกนั พี่เขาอยูช่ั้น
ปีท่ีสอง” เส่ียวหยยูิม้ 

“สวสัดีฉนัช่ือ หยวน หยานอนั” หยวน หยานอนั ยิม้ใหแ้ละแนะนาํ
ตวัเองอยา่งประหม่า 

“เรามาคุยกนัระหวา่งท่ีจดัของไปดว้ยเถอะ” ชายวยักลางคนยิม้ให้
และยืน่มือเขา้มาช่วยหวงัเสียน ถือของเขา้หอ้ง 

“ไม่เป็นไรครับคุณลุงพวกเราไม่ไดมี้ของเยอะอะไรมากมายพวกเรา
จดัการกนัเองไดค้รับ” หวงัเสียนยิม้และตอบกลบัไปอยา่งสุภาพ 

“งั้นท่ีตรงนั้นยงัวา่งอยูน่ะ” ชายวยักลางคนพดูและหวัเราะออกมา
อยา่งเป็นกนัเอง 



หวงัเสียนพยกัหนา้รับ มีหมอน , ผา้ห่มและผา้ปูเตียงผนืใหม่ท่ียงั
ไม่ไดแ้กะออกจากถุงพลาสติกวางไวอ้ยูบ่นเตียง หวงัเสียนปีนข้ึน
บนัไดเพือ่จดัเตรียมเตียงใหก้บันอ้งสาวของเขา 

และเส่ียวหย ูตอนน้ีเธออยูท่ี่ดา้นล่างกาํลงัจดัเรียงผบัเส้ือผา้เขา้ตูเ้ลก็
ส่วนตวัและวางคอมพิวเตอร์แลป็ทอ๊ปของเธอลงบนโตะ๊เขียน
หนงัสือ 

ของใชข้องเส่ียวหย ูนั้นไม่มีอะไรมากการจดัของจึงเสร็จอยา่งรวดเร็ว 

ในตอนน้ีเดก็สาวอีก 3 คนกจ็ดัการกบัส่ิงของ ของพวกเธอเสร็จแลว้
เช่นกนัดว้ยความช่วยเหลือของผูป้กครองของพวกเธอ 

“น่ี!ทุกคนมาลองขนมหวานจากบา้นเกิดของเรา พวกเราทาํกนัเอง
และรสชาตินั้นดีมากจริง ๆ ” 

ชายวยักลางคนร่างทว้มหยบิถุงขนมออกมาจากกระเป๋าของเขา พอ
เปิดออกมาแลว้กส่็งต่อใหค้นรอบขา้ง “มาลองชิมกนัดูสิอร่อยมาก
เลยนะ” 

 



ตอนท่ี 91 เดก็สาวใจแตก 

“ขอบคุณมากครับลุง!” 

หวงัเสียนและเส่ียวหย ูมองดูขนมท่ีชายวยักลางคนส่งมาให ้ทั้งคู่ยิม้
ออกมาบาง ๆ เม่ือเห็นนํ้าตาลทรายแดงทอดอยูข่า้งในถุง 

“ท่ีบา้นของเราเป็นครอบครัวธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรมากมายนกั ฉนั
เลยใหลู้กสาวเอาของฝากท่ีข้ึนช่ือของหมู่บา้นมาใหเ้พื่อนใหม่ของ
เธอไดล้องชิม!” 

ชายวยักลางคนยิม้อยา่งอารมณ์ดีและส่งต่อขนมหวานใหก้บัอีกสอง
ครอบครัวดว้ย 

เดก็สาวอีกสองคนมากบัพอ่แม่ ของพวกเธอหน่ึงในนั้นมีรูปร่างอวบ
เลก็นอ้ยพอ่แม่ของเธอกเ็ช่นเดียวกนั ดูจากลกัษณะท่าทางแลว้
ครอบครัวของพวกเขาตอ้งมีอนัจะกินกนัพอสมควร 

และอีกครอบครัวหน่ึงท่ีอยูใ่กลก้บัระเบียง เห็นไดช้ดัวา่เป็นครอบครัว
ท่ีค่อนขา้งรํ่ ารวย 

เดก็สาวรูปร่างสูงและใบหนา้ท่ีดูดี เธอสวมเส้ือยดืสีขาวตวัใหญ่กบั
กางเกงขาสั้นเผยใหเ้ห็นตน้ขาท่ีขาวสวยและมีรอยสกัท่ีตน้ขา 

ริมฝีปากของเธอทาลิปสติกสีสนัสดใส 



แม่ของเดก็สาวคนนั้นกดู็ดีเช่นกนัเธอแต่งตวัทนัสมยัและเธอกรั็กษา
หุ่นไดดี้เป็นอยา่งมาก 

พอ่ของเธอกแ็ต่งตวัดว้ยเส้ือผา้ราคาแพงเหมือนกบัผูจ้ดัการบริษทั
ใหญ่ หุ่นของเขาค่อนขา้งมีพงุเหมือนกบัพวกชอบด่ืมเบียร์เป็นประจาํ 

“ขอบคุณมาก” ครอบครัวของเดก็สาวตวัอวบพยกัหนา้ใหก้บัชายวยั
กลางคนดว้ยท่าทางเป็นมิตรขณะท่ีพวกเขาหยบิขนมออกมาชิม
เลก็นอ้ยเป็นมารยาท 

“ไม่เป็นไรของเราไม่ตอ้งหรอก” 

แม่ของเดก็สาวร่างสูงเพรียวโบกมือปฏิเสธและพดูต่อไปอีกวา่ 
“พวกคุณกินตามสบายเถอะพวกเราไม่ค่อยชอบของหวาน” 

“ลองชิมดูสิ ไม่ตอ้งเกรงใจ พวกเราทาํมาเยอะเลย” ชายวยักลางคน
พดูกบัพวกเขาและยิม้ใหอ้ยา่งจริงใจ 

“รสชาติดีจริง ๆ อร่อยมากเลยครับ” หวงัเสียน ชิมเลก็นอ้ยและพยกั
หนา้ยิม้ ๆ  

“ฉนับอกคุณแลว้น่ีเป็นอาหารพิเศษในบา้นเกิดของเรา พวกเรามี
สูตรลบัดงันั้นขนมพวกน้ีจึงมีรสชาติท่ีดีมาก” เม่ือชายวยักลางคนได้
ยนิหวงัเสียนพดูชมออกมา เขากย็ิม้อยา่งอารมณ์ดีในขณะท่ีเขา
อธิบายดว้ยใบหนา้ท่ีมีความสุข 



เขายงัพยายามส่งถุงขนมไปใหก้บัครอบครัวเดก็สาวตวัสูงท่ีปฏิเสธ
ไปในตอนแรก 

“ไม่เป็นไรจริง ๆ” ชายวยักลางคนลงพงุท่ีแต่งตวัหรูมองไปท่ี
ถุงพลาสติกธรรมดาราคาถูก ๆ พลางขมวดค้ิวขณะท่ีเขาแสดงท่าที
ปฏิเสธอยา่งจริงจงั 

“ไม่เป็นไรไม่ตอ้งเกรงใจ ลองชิมดูก่อนสิฉนัจะเทใหคุ้ณเอง” 

ชายวยักลางคนขยบัเตรียมเดินไปเทขนมใส่มือพวกเขา 

“กพ็วกฉนับอกแลว้วา่ไม่ตอ้งการไง!… ”  

อยา่งไรกต็ามในขณะนั้นเสียงท่ีหงุดหงิดกด็งัข้ึนมา ชายวยักลางคน
ท่ีกาํลงัจะเดินเขา้ไป ตวัแขง็คา้งเลก็นอ้ยการแสดงออกของเขา
ค่อนขา้งเก ้ๆ กงั ๆ ทาํอะไรไม่ถูก 

“น่ีลูก!! … ” หญิงวยักลางคนท่ีแต่งตวัทนัสมยัพดูออกมาไดค้ร่ึงนึง
แลว้หยดุลง ขณะท่ีมองลูกสาวของเธอ เธอหวัเราะและพดูวา่ “ลูก
สาวของฉนัเขา เขา้สงัคมไม่เป็นและกพ็ดูกบัคนไม่ค่อยเก่ง” 

“คุณลุงครับ ขอเพิม่อีกหน่อยสิอร่อยมากเลยครับ” หวงัเสียนหวัเราะ
ออกมาเบา ๆ ขณะท่ีเขาลุกข้ึนยนืและยืน่มือออกไปขอขนมเพิ่มเม่ือ
เขาเห็นชายวยักลางคนรู้สึกอายและเกอ้เขิน 



“เยีย่มไปเลย อร่อยจริง ๆ ใช่ไหมล่ะ ฮ่า ๆ ๆ ” ชายวยักลางคนบีบ
รอยยิม้บนใบหนา้ของเขา เขาแสร้งทาํเป็นวา่เขาไม่ไดย้นิส่ิงท่ีเดก็สาว
คนนั้นพดู 

เขาถูฝ่ามือเขา้หากนัไปมาเม่ือเห็นหวงัเสียนกาํลงักินขนมของเขา
อยา่งอร่อย เขาพดูออกมาอยา่ง อาย ๆ วา่ “ลูกสาวของฉนัช่ือ หยวน 
หยานอนั เธอข้ีอายเลก็นอ้ยฉนัหวงัวา่พวกเธอจะช่วยดูแลลูกสาว
ของฉนัดว้ยนะ ถา้หากพวกเธอตอ้งการขนมเพิ่มไดโ้ปรดบอกกบัฉนั
ไดเ้ลยนะไม่ตอ้งเกรงใจ ฉนัจะให ้หยานอนั เอามาใหพ้วกเธอเอง” 

“ใช่เลย ลูกสาวของฉนัช่ือ ซู่เฉียนเธอชอบขนมหวานมาก ลูกสาว
ฉนัและ หยานอนั กบัเพื่อนคนอ่ืน ๆ จะตอ้งเขา้กนัไดดี้แน่ ๆ เลย” 
แม่ของซู่เฉียน พดูออกมาและยิม้ใหทุ้กคน 

“ใช่ ๆ  ทุกคนเป็นเพื่อนกนั!” ชายวยักลางคนหวัเราะเบา ๆ  และพยกัหนา้ 

“ผมกบันอ้งสาวกก็าํลงัเรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยัแห่งน้ี ตอนน้ีผมเป็น
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หากพวกคุณมีอะไรท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 
และผมสามารถช่วยเหลือได ้พวกคุณสามารถบอกผมไดเ้ช่นกนันะ
ครับ” หวงัเสียน เองกพ็ดูและยิม้ใหก้บัทุกคน 

“หนุ่มนอ้ยคุณกเ็รียนท่ีน่ีดว้ยอยา่งนั้นเหรอ คุณสองคนพีน่อ้งน่ีเก่ง
มากเลยนะท่ีสามารถสอบเขา้เรียนท่ีน่ีไดท้ั้งคู่เลย !” พอ่ของ ซู่เฉียน 
พดูออกมาดว้ยความประหลาดใจ 



“ใช่ครับ ” หวงัเสียน หวัเราะเบา ๆ  

“ดีเลยล่ะ” ชายวยักลางคนพอ่ของหยานอนั พยกัหนา้และพดูออกมา
ดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ 

“พวกเราเองกเ็ป็นคนทอ้งถ่ินท่ีน่ี และลูกสาวของเรา เฟยย์า่ กไ็ม่ค่อย
รู้เร่ืองและทาํอะไรไม่เป็นเลย ฉนัหวงัวา่พวกเธอท่ีเป็นเพื่อนร่วม
หอ้งกนัจะช่วยเหลือเธอไดบ้า้ง” แม่ของหญิงสาวร่างสูงพดูออกมา
ดว้ยรอยยิม้ 

“ใครบอกวา่หนูไม่รู้เร่ืองและทาํอะไรไม่เป็น” หญิงสาวทาํหนา้มุ่ย
ดว้ยความไม่พอใจ 

“ลูกทาํอะไรไดบ้า้ง ลูกรู้วธีิซกัผา้และลา้งหอ้งนํ้าหรือเปล่า” ผูห้ญิง
คนนั้นจอ้งมองมาท่ีลูกสาวของเธอ 

เดก็สาวไม่พอใจเลก็นอ้ย ในขณะท่ีเธอกห็ยบิบุหร่ีสีอ่อน ๆ ของ
ผูห้ญิงออกมาแลว้จุดสูบ 

“สูบบุหร่ีใหน้อ้ยลงเธออยูร่่วมกบัเพื่อนคนอ่ืน ๆ อยูต่อ้งเกรงใจ
เพื่อน ๆ บา้ง” ชายวยักลางคนลงพงุมองลูกสาวของเขาก่อนจะหนั
ไปมองคนท่ีเหลือ “ลูกของฉนัไดรั้บการเล้ียงดูท่ีดีเกินไป ฉนัหวงัวา่
เพื่อน ๆ ร่วมหอ้งท่ีเหลือของเธอจะสามารถช่วยเธอในเร่ืองต่าง ๆ 
เช่น การทาํความสะอาดภายในหอ้งพกั!” 



ส่ิงท่ีเขาพดูทาํใหพ้อ่แม่ของซูเฉียนขมวดค้ิว แต่พวกเขากไ็ม่ไดพ้ดู
อะไร 

ชายวยักลางคนกไ็ม่พดูอะไรเช่นกนั 

หวงัเสียนเลิกค้ิวและมองไปท่ีหญิงสาวท่ีสูบบุหร่ี จากนั้นเขากห็นั
ไปหาพอ่ของเธอและถามวา่ “เน่ืองจากคุณเป็นคนทอ้งถ่ินท่ีเมืองน้ี
ทาํไมไม่ใหเ้ธออยูท่ี่บา้นเลยล่ะ จะไดดู้แลเธออยา่งสะดวก” 

หวงัเสียน เหมือนกาํลงับอกใบใ้หพ้วกเขารู้ตวั 

“บา้นของพวกเราอยูไ่กลจากมหาลยักวา่จะมาท่ีน่ีไดต้อ้งใชเ้วลา
ประมาณหน่ึงชัว่โมง” ชายวยักลางคนลงพงุยิม้และพดูออกมา 

“โอว้!” หวงัเสียนพยกัหนา้และพดูต่อ “ผมคิดวา่สาว ๆ ทั้งส่ีคนควร
รับผดิชอบเร่ืองต่าง ๆ ในหอ้งของตวัเองพวกเธอควรทาํความสะอาด
ส่ิงของ ของตวัเองและเกบ็ของของตวัเอง หอ้งกไ็ม่ไดใ้หญ่อะไร
มากนกั และกค็วรแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํความสะอาดส่ิงของส่วนรวม
ดว้ย อยา่งเช่นหอ้งนํ้าเพราะทุกคนใชด้ว้ยกนั … “ 

หวงัเสียนมองไปท่ีหญิงสาวท่ีกาํลงัสูบบุหร่ีและพดูอีกวา่ “และจะ
เป็นการดีท่ีสุดท่ีจะไม่สูบบุหร่ีในหอพกัเพราะมนัจะส่งผลกระทบ
ต่อคนอ่ืนท่ีเขาอยูร่่วมกนั” 



บรรยากาศกเ็ยน็และเงียบลงทนัทีหลงัจากท่ีหวงัเสียนพดูออกมา 
หญิงวยักลางคนท่ีแต่งตวัทนัสมยัขมวดค้ิวทนัที 

หญิงสาวท่ีสูบบุหร่ีกจ็อ้งมองไปท่ีหวงัเสียนอยา่งไม่พอใจเช่นกนั 

“ถูกตอ้งแลว้ล่ะ ลูกสาวของฉนัเอาแต่ใจเกินไปแลว้” ชายวยักลางคน
ลงพงุพดูออกมาอยา่งรําคาญใจเลก็นอ้ย 

“แลว้การสูบบุหร่ีของฉนัเก่ียวขอ้งอะไรกบันาย นายเป็นคนชอบยุง่
เร่ืองของคนอ่ืนยงังั้นเหรอ!” 

ในเวลาน้ีหญิงสาวท่ีสูบบุหร่ีกจ็อ้งมองไปท่ีหวงัเสียนและกลอกตา 
มองไปท่ีเขา 

“เฟยย์า่ พดูแบบนั้นไดย้งัไงกนัล่ะลูก แม่บอกแลว้วา่ทาํตวัใหม้นัดี ๆ 
และเขา้กบัเพื่อนร่วมหอ้งคนอ่ืน ๆ ใหไ้ด”้ หญิงวยักลางคนรีบดุลูก
สาวของเธอเบา ๆ  

แต่เม่ือเดก็สาวหนัไปมองพวกเขาเธอกพ็ดูวา่ “มนัเป็นแค่บุหร่ีของ
ผูห้ญิงเท่านั้นมนัจะไม่เหมน็อะไรหรอก” 

ชายวยักลางคนลงพงุ แสดงออกอยา่งมืดมน เขามองไปท่ีเวลาและ
ยนืข้ึนในทนัที “มนัจะเท่ียงแลว้ฉนัจะเล้ียงอาหารเท่ียงพวกคุณทุก
คนเอง และมนักเ็ป็นโชคชะตาของเดก็ ๆ ท่ีจะไดอ้ยูร่่วมหอ้งดว้ยกนั 
เรามาทานอาหารกลางวนัดว้ยกนัเถอะ” 



“ใช่มาทานอาหารกลางวนัดว้ยกนัดีกวา่เพื่อใหเ้ดก็ ๆ ไดรู้้จกักนัมาก
ข้ึน” หญิงสาววยักลางคนเห็นดว้ย 

“อืม!! … ” พอ่แม่ของซูเฉียนลงัเลเลก็นอ้ย ในขณะท่ีพวกเขามองไป
ท่ีชายวยักลางคนร่างทว้มจากชนบทและหวงัเสียน 

“ไปหาอะไรกินกนัขา้งนอกเถอะ” ชายวยักลางคนท่ีลงพงุลุกข้ึนยนื
และพดูออกมา 

“โอเค งั้นไปกินขา้วเท่ียงดว้ยกนัเถอะ” หลงัจากพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น
แลว้พอ่แม่ของ ซูเฉียนกเ็ห็นดว้ย 

“ไดสิ้” ชายวยักลางคนร่างทว้มกเ็ห็นดว้ย 

แต่เห็นไดช้ดัวา่พวกเขามีความรู้สึกท่ีไม่ค่อยดีต่อครอบครัวและเดก็
สาวตวัสูงคนนั้น 

หวงัเสียน ยิม้มุมปากและยนืข้ึนพร้อมกบั เส่ียวหย ู

“ฮ่ึยย!” 

ชายวยักลางคนลงพงุและหญิงกลางคน จูงมือกนัเดินออกไปก่อนท่ี 
ลูกสาวของพวกจะเดินตามมาเม่ือเธอเดินผา่นหวงัเสียนเธอจอ้งมอง
และทาํเสียงแยกเข้ียวใส่เขา 

หวงัเสียนกม็องไปท่ีเธอขณะท่ีเขากเ็ลิกค้ิวข้ึนเลก็นอ้ย 



“พี่ค่ะ ผูห้ญิงคนนั้นคงเขา้กนัไม่ไดก้บัฉนัอยา่งแน่นอน” เส่ียวหย ู
แลบล้ินของเธอไปท่ี หวงัเสียน ขณะท่ีเธอกระซิบบอกเขา 

“ไปกนัเถอะเราจะคุยกนัในตอนท่ีกินอาหารม้ือกลางวนั และพี่ก็
อยากจะเห็นวา่พวกเขาตอ้งการจะทาํอะไร 

หวงัเสียนหวัเราะออกมาเบา ๆ  

 



ตอนท่ี 92 ใครกล้าบอกว่ามนัไม่เหมาะสม? 

“พอ่ฝากของไวท่ี้น่ีก่อนเถอะจะไดไ้ม่ตอ้งหนกัห้ิวไปมา!” 

“ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอ่จะออกไปหลงัจากท่ีกินอาหารกลางวนัแลว้
และจะไม่กลบัเขา้มาอีกพอ่ยงัจะตอ้งรีบไปใหถึ้งท่ีไซตก่์อสร้างอยา่ง
ชา้ท่ีสุดภายในคืนน้ี” 

“เอาล่ะถา้งั้นพอ่ตอ้งระวงัตวัดว้ยนะเวลาไปทาํงานท่ีนั้น หนูเป็นห่วง” 

ชายวยักลางคนและหยวน หยานอนั เดินอยูด่า้นหลงัของกลุ่ม พอ่ของ
เธอถือกระสอบผา้สีเทาเก่า ๆ พร้อมส่ิงของจาํเป็นในการดาํรงชีวติ
ของเขาท่ีอยูใ่นนั้น 

หวงัเสียนหนัหนา้ไปยิม้ใหช้ายวยักลางคนแลว้ถามวา่ “คุณลุงคุณ
ทาํงานท่ีเมืองเจียงเฉิงน้ีใช่ไหม” 

“ใช่ฉนัพึ่งสมคัรทาํงานท่ีไซตก่์อสร้าง รอบนอกของเมืองเจียงเฉิง 
หยานอนั บงัเอิญมาเรียนท่ีเมืองเจียงเฉิง ฉนัอยากอยูใ่กลลู้กกเ็ลยมา
หางานทาํในเขตเมืองน้ีพร้อมกนั หากฉนัมีเวลาจะไดม้าเยีย่ม หยาน
อนั ไดส้ะดวกมากข้ึน” ชายวยักลางคนยิม้ เขาหยบิบุหร่ีออกมาจาก
กระสอบผา้ของเขา 

“หลานชายคุณสูบบุหร่ีไหม” 



“ไม่ครับ ผมไม่สูบ!” 

หวงัเสียน ส่ายหวัและยิม้ให ้

“ดีแลว้ท่ีไม่สูบบุหร่ี น่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีดี!” ชายวยักลางคนยิม้และเกบ็บุหร่ี
กลบัเขา้ไป 

กลุ่มของพวกเขานั้นมุ่งหนา้ออกมาจากมหาลยั ชายและหญิงร่างอวบ
วยักลางคนกค็อยสอนลูกสาวของพวกเขาในบางเร่ืองอยูต่ลอดเวลา 

พอ่แม่ของซูเฉียน เดินไปพร้อม ๆ กบัหวงัเสียนและชายวยักลางคน
คุยกนัไปตลอดทาง 

เส่ียวหย ูและเดก็ผูห้ญิงอีกสองคนกดู็เหมือนจะเขา้กนัไดดี้ขณะท่ี
พวกเธอยิม้และคุยกนัอยา่งสนุกสนาน 

พวกเขานั้นมุ่งหนา้ไปยงัถนนโบราณ ถึงแมว้า่จะเป็นเดือนกนัยายน
ไปแลว้ แต่ดวงอาทิตยก์ย็งัคงร้อนแรงแสงแดดแรงกลา้อยา่งมาก แต่
อยา่งไรกต็ามพวกเขาไม่ไดเ้ดินกนัไกลจนเกินไปและการเดินทาง
ทั้งหมดกใ็ชเ้วลาเพียงแค่ประมาณหา้นาที 

“ไปกนัเถอะฉนัจะพาพวกคุณไปท่ีร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
ประเทศนัน่คือร้านอาหารชั้นหน่ึงเพื่อรับประทานอาหารอร่อย ๆ” 



ชายวยักลางคนลงพงุหนัหนา้กลบัมามองคนทั้งกลุ่ม และพดูกบัพวก
เขาอยา่งโออ้วด 

“ร้านอาหารชั้นหน่ึงเป็นร้านอาหารเดียวกนักบัท่ีโด่งดงัทาง
อินเทอร์เน็ตเม่ือเร็ว ๆ น้ีใช่หรือไม่” พอ่ของซูเฉียนพดูออกมาดว้ย
ความประหลาดใจ 

“ใช่ร้านอาหารชั้นหน่ึงเป็นร้านอาหารท่ีหรูหราท่ีสุดในเมืองเจียงเฉิง
เลยดว้ย” ชายวยักลางคนลงพงุยิม้และผงกศีรษะ ดว้ยความภาคภูมิใจ
ท่ีเขียนไวบ้นใบหนา้ของเขา เขากล่าวต่อไปอีกวา่ “เฉพาะอาหาร
ธรรมดากร็าคาหลายพนัหยวนแลว้ เอาล่ะไปท่ีนัน่กนัเถอะลูก ๆ 
ของเราจะไดเ้ป็นเพื่อนร่วมหอ้งท่ีดีต่อกนัในอนาคต” 

“มนัแพงเกินไปแลว้ มนัแพงเกินไปจริง ๆ ! ไปหาท่ีอ่ืนและทานอาหาร
ง่าย ๆ กนัเถอะ” พอ่ของหยวน หยานอนั พดูออกมาอยา่งรวดเร็ว 

“ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่ใช่ปัญหามนัเป็นแค่อาหารราคาเพียงไม่ก่ี
พนัเท่านั้นเอง ไปกนัเถอะ! ม้ือน้ีฉนัเล้ียงเอง” ชายวยักลางคนลงพงุ
โบกมืออยา่งไม่สนใจอะไรมากนกัขณะท่ีเขาเดินนาํไปขา้งหนา้ 

เม่ือ เส่ียวหย ูไดย้นิวา่พวกเขากาํลงัจะไปท่ีไหนเธอกเ็งยหนา้ข้ึนและ
หนัมองไปท่ี หวงัเสียน 



หวงัเสียนยิม้ใหเ้ธอ และเดินตามหลงัชายวยักลางคนลงพงุท่ีดูเหมือน 
จะรู้สึกวา่ตวัเขานั้นเหนือกวา่คนอ่ืน ๆ ไปท่ีร้านอาหารชั้นหน่ึง 

“น่ีคือร้านอาหารชั้นหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองเจียงเฉิงเชิญเขา้ไป
ขา้งในกนัเถอะ!” 

ท่ีทางเขา้ชายวยักลางคนลงพงุพดูกบัคนในกลุ่มและพาพวกเขาเขา้
ไปดา้นใน 

“ยนิดีตอ้นรับค่ะ!” 

เม่ือพวกเขาเขา้มาถึงประตูทางเขา้พนกังานตอ้นรับสาวสวยกท็กัทาย
พวกเขาอยา่งนอบนอ้ม 

“ยงัมีโตะ๊วา่งไหม” ชายวยักลางคนลงพงุถาม 

“เหลืออีกเพียงหอ้งเดียวท่ีหอ้งโถงใหญ่เท่านั้นค่ะ!” พนกังานตอ้นรับ
ตอบ 

“ธุรกิจของพวกคุณดีจริง ๆ น่ียงัไม่ถึงเวลา 11.30 น. ดว้ยซํ้ า เอาล่ะ
เขา้ไปกนัเถอะ!” 

ชายวยักลางคนลงพงุเดินนาํทาง หวงัเสียน และ เส่ียวหย ูกเ็ดินตาม
กลุ่มเขา้มาทีหลงั 



“บอส!! …” 

เม่ือพนกังานตอ้นรับสาวทั้งสองคนเห็นหวงัเสียนพวกเธอกป็ระหลาด
ใจ ขณะท่ีพวกเธอกาํลงัจะทกัทายเขา หวงัเสียน กโ็บกมือใหพ้วกเธอ
ทนัทีส่งสญัญาณใหพ้วกเธอไม่ตอ้งทกัทาย หวงัเสียนเดินตามหลงั
ชายวยักลางคนลงพงุต่อไป 

พนกังานตอ้นรับสาวทั้งสองคนมองมาท่ีเขา และเขา้ใจความหมาย
และไม่ไดพ้ดูอะไรต่อ 

“ดูสิ! น่ีคือวตัถุดิบระดบัโลก โอโ้ห เหลือเช่ือมาก ๆ เลย!” 

ชายวยักลางคนลงพงุมองส่วนผสมวตัถุดิบระดบัโลก ในขณะท่ีเขา
ยิม้และอธิบายใหทุ้กคนไดฟั้ง 

พอ่ของ หยวน หยานอนั และครอบครัวของ ซูเฉียน เดินเขา้ไปมอง
ดว้ยความอยากรู้อยากเห็นและตกใจกบัส่ิงท่ีพวกเขาเห็นทนัที 

“ไปนัง่ท่ีโตะ๊และสัง่อาหารกนัเถอะ” 

เม่ือชายวยักลางคนลงพงุเห็นการแสดงออกของคนอ่ืน ๆ เขากพ็ยกั
หนา้ยิม้และชวนทุกคนไปนัง่โตะ๊สัง่อาหารเขาเดินนาํเขา้ไปดา้น
ในทนัที 

“โอย๊!” 



ในตอนนั้นเองมีเสียงกรีดร้องโวยวายดงัข้ึนมาจากทางดา้นหลงั 

“เส้ือผา้ของฉนั! คุณกาํลงัทาํอะไรอยู ่คุณไม่ไดลื้มตามองหรือยงัไง
ตอนท่ีกาํลงัเดินอยูน่่ะ ดูส่ิงท่ีคุณทาํกบัเส้ือผา้ใหม่ของฉนัสิ!” 

ต่อจากนั้นกมี็เสียงโวยวายแหลมเลก็แทรกเขา้ไปในอากาศจนแสบ
แกว้หู 

หวงัเสียนมองดว้ยความประหลาดใจและเห็นหญิงสาวตวัสูงปัดมือ
ของเธอลงบนเส้ือสีขาวของเธอดว้ยความรังเกียจ และใบหนา้ของ
เธอ กแ็สดงความโกรธออกมาอยา่งน่ากลวั 

“ฉนัขอโทษทีนะ ฉนัขอโทษ” ชายวยักลางคนรีบหนักลบัมาและขอ
โทษเม่ือเห็นรอยเป้ือนบนเส้ือยดืสีขาวของเธอ 

“คุณแบกถุงสกปรกแบบน้ีมาทาํไม คุณจะเขา้มากินอาหารยงัเอาไอ้
ถุงเน่า ๆ น่ารังเกียจแบบน้ีเขา้มาดว้ย ไม่รู้หรือวา่น่ีคือร้านอาหาร
ชั้นสูง คุณรู้จกัหรือเปล่า …” 

หญิงสาวโกรธอยา่งมากและวา่กล่าวดูหม่ินชายวยักลางคน เหมือน
เขาเป็นชนชั้นตํ่ากวา่ 

“มีอะไรงั้นเหรอเฟยย์า่” ผูห้ญิงวยักลางคนท่ีอยูข่า้ง ๆ กนัมองมาและ
ถามดว้ยความวติกกงัวล 



“แม่ดูเส้ือผา้ของหนูสิพวกน้ีเป็นเส้ือผา้รุ่นใหม่ท่ีหนูพึ่งซ้ือมาและ
ราคามนัก ็2,000 กวา่หยวน แต่ตอนน้ีมนัเป้ือนไปหมดแลว้!” เดก็
สาวตอบอยา่งโกรธเกร้ียว 

“คุณลุงเขากก็าํลงัเดินปกติอยูข่า้งหนา้คุณ คุณอาจจะเดินไปชนเขา
ตอนท่ีคุณกาํลงัเสียสมาธิจากการเล่นโทรศพัทข์องคุณกไ็ด!้” 

หวงัเสียนมองไปท่ีเดก็สาวท่ีไม่มีเหตุผลคนน้ีและพดูดว้ยสีหนา้ท่ีไม่
เป็นมิตร 

“กถ็า้เขาไม่พกไอถุ้งสกปรกใบน้ีเขา้มาฉนัจะไปชนเขาจนเส้ือฉนั
เป้ือนเขา้ไปไดอ้ยา่งไรล่ะ” หญิงสาวจอ้งมองไปท่ีหวงัเสียน “พวก
เรามาในร้านอาหารชั้นสูงน้ีเพื่อทานขา้วกนับอกฉนัทีสิทาํไมเขาถึง
เอาไอถุ้งสกปรกโสโครกใบน้ีมาดว้ยลั่ะ!” 

 “ทาํไมถึงวา่พอ่ฉนัทาํใหเ้ส้ือคุณเป้ือนล่ะ คุณเดินเล่นมือถือแลว้เดิน
มาชนเองชดั ๆ และอีกอยา่งนั้นคือกระเป๋าใส่ของทาํงานของพอ่ฉนั
มนัไม่ใช่ถุงสกปรกโสโครกอยา่งท่ีคุณวา่มา!” 

 เม่ือเห็นเดก็สาวคนนั้นดูถูกพอ่ของเธออยา่งรุนแรงใบหนา้ของ 
หยวน หยานอนั กเ็ปล่ียนเป็นสีแดงดว้ยความโกรธ และเธอกต็อ้งการ
ท่ีจะพดูแทนพอ่ของเธอ 



“คุณรู้ไหมวา่เราอยูท่ี่ไหนน่ีคือร้านอาหารชั้นหน่ึง! คุณเป็นกลุ่มชน
ชั้นแรงงานชั้นตํ่า! คุณเคยมาสถานท่ีระดบัสูงแบบน้ีบา้งหรือเปล่า?” 
หญิงสาวโตก้ลบัดว้ยความโกรธเช่นกนั 

“เอาล่ะเฟยย์า่ มนัสกปรกนิดหน่อยเท่านั้นเอง นาํผา้ชุบนํ้ามาเช็ด
ออกนิดหน่อยมนัดีข้ึนแลว้ละลูก”ผูห้ญิงวยักลางคนท่ีอยูข่า้ง ๆ รีบ
เขา้มาหา้มลูกสาวของเธอดว้ยความท่ีเธอเร่ิมรู้สึกอายข้ึนมาเพราะมี
คนหนัมาสนใจกนัค่อนขา้งมากแลว้ในตอนน้ี แต่เธอกย็งัหนัมาวา่
กล่าวชายวยักลางคนดว้ยเช่นเดียวกนั 

‘แต่คุณกไ็ม่ควรนาํถุงสก!..ถุงส่ิงของ ของคุณเขา้มาดว้ยมนัอาจจะ
ทาํใหคุ้ณถูกเชิญออกไปกไ็ด!้” หญิงวยักลางคนทาํท่าทางดูถูกชาย
วยักลางคนทางสายตา 

“แลว้ใครบอกวา่ร้านอาหารชั้นหน่ึงไม่อนุญาตใหน้าํส่ิงของเขา้มา
ในน้ีกนัล่ะ” 

หวงัเสียนมองไปท่ีหญิงสาวอยา่งเฉยชาไร้ความรู้สึก ก่อนท่ีจะหนั
กลบัมามองเขาเห็นชายวยักลางคนลงพงุ ยนืน่ิงไม่ออกความคิดเห็น
อะไรออกมาเหมือนเห็นดว้ยกบัคาํพดูของภรรยาและลูกสาวเขา 

“แลว้เขาควรตอ้งรู้ตวัสิ วา่ไม่ควรนาํกระเป๋าสกปรกแบบน้ีเขา้มาท่ีน่ี
และมนัจะไปสร้างความสกปรกใหก้บัคนอ่ืนไดง่้าย ๆ อีกดว้ย” เดก็
สาวยงัคงกล่าวแยง้ออกไป 



“คุณน่ีมนัถูกเล้ียงดูและตามใจจนเสียคนไปแลว้ ช่างน่าสงสารซะ
จริง ๆ ! คุณเขา้ไปชนเขาแลว้ยงัพยายามจะโทษเขาอีกยงังั้นเหรอ” 

หวงัเสียนพดูกบัเดก็สาวอยา่งเยน็ชา คร้ังน้ีเขาไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะสุภาพ
และพดูค่อนขา้งเสียงดงั 

“นายวา่อะไรนะ! นายบอกวา่ฉนัถูกเล้ียงมาอยา่งตามใจจนเสียคน
อยา่งงั้นเหรอ นายเคยเขา้มาท่ีน่ีมาก่อนหรือเปล่าน่ีคือหน่ึงใน
ร้านอาหารระดบัสูงท่ีสุดในประเทศแต่เขากลบันาํถุงท่ีสกปรกแบบ
น้ีเขา้มาไดย้งัไง?” หญิงสาวโตเ้ถียงและช้ีน้ิวไปทาง หวงัเสียน 

“เอาล่ะเฟยย์า่หยดุไดแ้ลว้ ไอห้นุ่มนายกค็วรจะหยดุดว้ยเช่นกนั” 

ชายวยักลางคนลงพงุขมวดคิ้วและตวาดออกมาเสียงดงั 

“หุบปากซะ!” 

เม่ือ หวงัเสียน ไดย้นิคาํพดูของชายวยักลางคน เขากเ็ร่ิมโกรธข้ึนมา 
เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยวา่จะไดพ้บกบัครอบครัวท่ี “น่ารังเกียจไม่
เหมือนใคร” เช่นน้ี 

“แลว้ใครบอกวา่เอากระเป๋าผา้เขา้มาไม่ได ้ช่วยบอกทีสิ! มนัเป็น
ความผดิของผูป้กครองถา้เดก็ทาํผดิกค็วรจะสัง่สอนลูกสาวของตวัเอง
ใหดี้ ๆ !” 



“สารเลวคุณมีคุณสมบติัอะไรท่ีจะมาวจิารณ์ลูกสาวของฉนั?” ผูห้ญิง
วยักลางคน ระเบิดอารมณ์ออกมาเม่ือไดย้นิ หวงัเสียนพดู “ลูกสาวของ
ฉนักแ็ค่บ่นอะไรนิดหน่อยหลงัจากท่ีเส้ือของเธอเป้ือน และนอกจากนั้น
มนัเหมาะสมแลว้ยงังั้นเหรอท่ีเขาจะแบกกระสอบผา้เก่า ๆ เขา้มาใน
ร้านอาหารแห่งน้ี” 

“แน่นอนเขาทาํได ้ถา้เขาตอ้งการท่ีจะทาํ ทาํไมถึงไม่เหมาะสมกนั
ล่ะ ในท่ีน้ีใครจะกลา้พดูวา่มนัไม่เหมาะสม” หวงัเสียนมองพวกเขา
อยา่งไร้อารมณ์ .. 

ในขณะน้ีการทะเลาะกนัระหวา่ง หวงัเสียน และพวกเขาไดดึ้งดูด
ความสนใจของฝงูชนโดยรอบ ๆ  

ผูจ้ดัการ หวาง ตกใจมากเม่ือไดย้นิเสียงเจา้นายของเขา เขารีบวิง่
ออกมาในทนัที 

“บอสครับ! เกิดอะไรข้ึน” ผูจ้ดัการ หวาง เดินไปท่ี หวงัเสียน และ
ถามอยา่งกระวนกระวายหลงัจากเห็นเจา้นายของเขาท่ีกาํลงัมี
อารมณ์โกรธ 

 



ตอนท่ี 93 เชิญออกไป 

“ไม่มีอะไรมากหรอก! มนัไม่ใช่เร่ืองใหญ่อะไร!” 

หวงัเสียนส่ายหวัใหก้บัผูจ้ดัการหวางท่ีเขา้มาสอบถามเขา จากนั้น
เขากห็นัไปมองหญิงวยักลางคนและลูกสาวของเธอ เขาพดูดว้ย
นํ้าเสียงเยน็ชาวา่ “ร้านอาหารชั้นหน่ึงคือร้านอาหารของผมลูกคา้
ของผมจะถือกระเป๋าอะไรเขา้มากไ็ดใ้นขณะท่ีพวกเขาเขา้มา
รับประทานอาหารท่ีน่ี บอกผมทีวา่ใครเป็นคนหา้มถือกระเป๋าเขา้
ท่ีน่ียงังั้นเหรอ?” 

“คุณกรู้็ตวัดีวา่ ลูกสาวของคุณมีนิสยัยงัไงมารยาทของเธอนั้นแยแ่ละ
เอาแต่ใจแค่ไหน หากคุณตอ้งการเล้ียงดูและเอาอกเอาใจลูกสาวของ
คุณ คุณกส็ามารถทาํได ้แต่คนอ่ืน ๆ เขาจะไม่มีใครมานัง่ทนกบันิสยั
ของพวกคุณ คุณตอ้งไปทาํท่ีบา้นและไม่ควรออกมาทาํใหค้นอ่ืนเขา
เดือดร้อน และท่ีสาํคญัตอ้งไม่ใช่ท่ีน่ี ท่ีร้านอาหารของผม! ดงันั้นผม
วา่ทศันคติของพวกคุณเขา้กบัสงัคมไม่ไดแ้ละผมวา่พวกคุณไม่ควร
จะอยูท่ี่น่ีอีกต่อไป” 

หวงัเสียน มองไปท่ี ผูจ้ดัการ หวาง และพดูวา่ “เชิญพวกเขาทั้งสาม
คนน้ีออกไปซะ! ผมรู้สึกรําคาญมากเม่ือตอ้งเห็นหนา้พวกเขา” 



“ครับบอส!” ผูจ้ดัการ หวาง พยกัหนา้รับคาํสัง่และมองไปท่ีคนทั้ง
สาม พร้อมกบัพดูดว้ยนํ้าเสียงอนัเยน็ชาวา่ “ไดโ้ปรดออกจากร้าน 
อาหารชั้นหน่ึงของเราไปซะ มิฉะนั้นเราจะโยนพวกคุณออกไปเอง” 

“คุณ!!…” 

คู่สามีภรรยาวยักลางคนทั้งคู่ต่างตกตะลึงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในตอนน้ี ใบหนา้ของพวกเขานั้นเปล่ียนสีไปในทนัที พวกเขาไม่
คาดคิดวา่ชายหนุ่มตรงหนา้ของพวกเขาคนน้ีจะเป็นเจา้ของร้าน 
อาหารชั้นหน่ึง 

เขาไม่ใช่แค่นกัศึกษาปีสองของมหาลยัเจียงเฉิงหรอกเหรอ? เขาจะ
เป็นเจา้ของร้านอาหารชั้นหน่ึงไดย้งัไง? 

แต่อยา่งไรกต็ามผูจ้ดัการหวางท่ีตอนน้ี กาํลงัจอ้งมองพวกเขาอยา่ง
เยน็ชาตอ้งการใหพ้วกเขาออกไปจากร้านอาหารชั้นหน่ึงแห่งน้ี
ในทนัที! 

ชายวยักลางคนมีสีหนา้ท่ีหมองคลํ้าและอบัอายเป็นอยา่งมากเขากาํ
หมดัแน่นดว้ยอารมณ์ท่ีอดัอั้น 

เดก็สาวคนนั้นตอนน้ีเองกต็กใจมากเช่นเดียวกนั เธอทาํอะไรไม่ถูก
ปกติเธอเป็นคนข้ีวนีและโวยวายเสียงดงัแต่ตอนน้ีดว้ยความอบัอาย



ท่ีถูกไล่ใหอ้อกไปจากร้านอาหาร  สีหนา้ของเธอกบู็ดบ้ึงเหยเกจน
เหมือนจะร้องไห ้

“ถา้คุณไม่ออกไปในตอนน้ีอยา่มาโทษวา่พวกเรานั้นโหดร้ายนะ” 
เม่ือเห็นวา่ทั้งสามคนยงัคงยนืน่ิงกนัอยูผู่จ้ดัการ กวาง จึงเตือนพวก
เขาข้ึนอีกคร้ัง 

“ตกลง! ตกลง! พวกผมจะไป! พวกผมจะออกไปกนัเด๋ียวน้ี !” 

ชายวยักลางคนหนัหนา้ไปจอ้งมองท่ีหวงัเสียน ดว้ยสีหนา้อนัมืดมน
ในขณะท่ีเขากรี็บเดินออกไปจากร้านอาหารชั้นหน่ึงดว้ยอาการโมโห
และหงุดหงิด 

หญิงวยักลางคน จอ้งมองไปท่ีหวงัเสียนอยา่งโกรธแคน้ แต่เธอกไ็ม่ได้
พดูอะไรออกมาเหมือนกบัเกบ็กดและอดัอั้นเอาไวจ้นหนา้แดงกํ่ามี
เสน้เลือดสีแดงข้ึนในดวงตา เธอหนัหลงักลบัพร้อมกบัดึงมือลูกสาว
ของเธอออกจากร้านอาหารชั้นหน่ึงไป 

หญิงสาวยงัคงจอ้งมองไปท่ีหวงัเสียน อยา่งดุร้ายขณะท่ีเธอเดินผา่น
เขาและตามพอ่แม่ของเธอไป 

“ฉนัไม่คาดคิดมาก่อนวา่เดก็หนุ่มคนนั้นจะเป็นเจา้ของร้านอาหาร
ชั้นหน่ึง! …” 



ชายวยักลางคนเดินออกมาดว้ยหนา้ตาท่ีบ้ึงตึง  

ระดบัความแขง็แกร่งในปัจจุบนัของร้านอาหารชั้นหน่ึงนั้น เขาพอจะ
เดาไดว้า่คนท่ีเป็นเจา้ของร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศจะตอ้ง
มีอิทธิพลมากขนาดไหน ตวัเขาเองทาํธุรกิจเก่ียวกบัจดัหาและส่ง
อุปกรณ์ก่อสร้างใหก้บับริษทั อสงัหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึงของเมือง
เจียงเฉิง แมว้า่สถานะทางสงัคมของเขาจะไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีตํ่า แต่
เขากไ็ม่กลา้ท่ีจะย ัว่ยแุละตั้งตวัเป็นศตัรูกบัเจา้ของร้านอาหารชั้นหน่ึง 

“อ่ะ?..” เม่ือชายวยักลางคนกาํลงัเดินออกจากประตูของร้านอาหาร
ชั้นหน่ึง เขากเ็ห็นคนคุน้เคยกาํลงัเดินมาท่ีทางเขา้ของร้านอาหาร 

เขาหยดุคิดอยูค่รู่หน่ึงแลว้รีบเดินเขา้ไปทกัทายดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้
ในทนัทีวา่ “ผูอ้าํนวยการซนั ผมไม่คาดคิดจริง ๆ วา่จะไดพ้บคุณท่ีน่ี!” 

“อา้ว!.คุณจา้ว น่ีเองคุณพาครอบครัวมาทานอาหารท่ีน่ีเหมือนกนั
อยา่งงั้นเหรอ?” ชายหนุ่มอายปุระมาณสามสิบกวา่ปี ถามชายวยั
กลางคนและยิม้ใหเ้ลก็นอ้ย 

“ไม่ครับ! คือ!… ” ชายวยักลางคนยิม้อยา่งอาย ๆ และพดูไม่ออก 

“ตอนน้ีผมนดัเพื่อนสองสามคนจากในแวดวงธุรกิจเดียวกนัเอาไว ้
ซ่ึงคุณกน่็าจะรู้จกัเราไปทานอาหารดว้ยกนัไหม!” ชายหนุ่มยิม้และ
เชิญชวนเขาไปทานอาหารพร้อมกนั 



“ผูอ้าํนวยการซนัครับบางที!… บางทีผมอาจตอ้งขอรบกวนใหคุ้ณ
กรุณาช่วยผมสกัเร่ืองหน่ึงจะไดไ้หมครับ” ชายวยักลางคนมองไปท่ี
ผูอ้าํนวยการซนัอยา่งมีความหวงัพร้อมกบัดวงตาของเขามีประกาย
อนัเยน็เยยีบออกมา 

ผูอ้าํนวยการซนัและเขาค่อนขา้งคุน้เคยกนั แน่นอนเขาตอ้งพึ่งพา
บริษทัผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัเพราะบริษทัของเขาทาํ
เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

ผูอ้าํนวยการซนัทาํงานใน บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงและมีเบ้ืองหลงัค่อนขา้งท่ีจะลึกมาก 

กลุ่มและเครือข่ายของเขากวา้งขวางเป็นอยา่งมาก เขาค่อนขา้งท่ีจะมี
อิทธิพลในกลุ่มของพวกท่ีกระทาํผดิกฎหมายอยูพ่อสมควรและมี
ลูกนอ้งในกลุ่มแก๊งต่าง ๆ หลายสิบคนเอาไวค้อยจดัการครอบครัวท่ี
ด้ือร้ันท่ีไม่เตม็ใจจะยา้ยออกจากบริเวณพื้นท่ี ท่ีบริษทัตอ้งการพฒันา 

นอกจากนั้นผูอ้าํนวยการซนัยงัเป็นเจา้ของไนทค์ลบั,บาร์และสถาน
บนัเทิง KTV [1] อีกสามถึงส่ีแห่ง หลายคนท่ีทาํงานในเมืองเจียงเฉิง
บางคนตอ้งลดตวัลงเม่ือพบเจอเขาและตอ้งเรียกเขาวา่ “คุณชายซนั” 
ดว้ยความเคารพ 

ผูอ้าํนวยการซนัแทบจะเรียกวา่เป็นกลุ่มธุรกิจสีเทาท่ีมีอิทธิพลกลุ่ม
หน่ึงเลยทีเดียว! 



แลว้ถา้ฉนัขอร้องใหเ้ขาจดัการกบัเจา้เดก็หนุ่มเจา้ของร้านอาหาร
ชั้นหน่ึงล่ะ? 

“ช่วย! ช่วยเร่ืองอะไรยงังั้นเหรอ?” ผูอ้าํนวยการซนัมองชายวยั
กลางคนอยา่งสงสยั 

“ผูอ้าํนวยการซนั คือเจา้ของร้านอาหารชั้นหน่ึงไล่พวกเราออกมา
จากร้านของเขา ผมหวงัวา่คุณจะช่วยจดัการเร่ืองน้ีใหผ้มดว้ย” ชาย
วยักลางคนกล่าวดว้ยใบหนา้ท่ีขมข่ืน 

“เจา้ของร้านอาหารชั้นหน่ึง?” ผูอ้าํนวยการซนัตกใจเลก็นอ้ยและสี
หนา้ของเขากมื็ดลงเม่ือไดย้นิเช่นนั้น เขามองไปท่ีชายวยักลางคน
ดว้ยดวงตาท่ีเป็นประกาย  

“ทาํไมเขาถึงไล่คุณออกมาล่ะ ” 

“น่ี!…เอ่อ!…ผูอ้าํนวยการซนัเร่ืองมนัยาว เดก็หนุ่มคนนั้นหยาบคาย
มากเขามีเร่ืองทะเลาะกบัลูกสาวผม และเขายงัมาวา่กล่าวลูกสาวของ
ผมอยา่งรุนแรงอีกดว้ย แบบน้ีมนัไม่ใหเ้กียรติกนัเลย ผูอ้าํนวยการซนั
ผมไม่สามารถยอมได ้ผูอ้าํนวยการซนั คุณนั้นมีอิทธิพลค่อนขา้งมาก 
ผมหวงัวา่คุณจะช่วยผมจดัการเขาใหห้น่อย แลว้ผมจะตอบแทนคุณ
อยา่งงามเลยครับ! ” ชายวยักลางคนกล่าวดว้ยใบหนา้ท่ีเคร่งขรึม 



“คุณทาํใหพ้อ่ของคุณจบแลว้ล่ะ!” ผูอ้าํนวยการซุนมองไปท่ีหญิงสาว
ท่ียนือยูข่า้ง ๆ เขาและพดูอยา่งชา้ ๆ  

“อะไรรึ?” ชายวยักลางคนถามอยา่งงงงวยเม่ือไดย้นิคาํพดูแปลก ๆ 
ของเขา 

“ไม่มีอะไร ถา้อยา่งนั้นกร็อฟังข่าวจากผมไดเ้ลย” ผูอ้าํนวยการซนั
พดูกบัชายวยักลางคนและจอ้งมองไปท่ีใบหนา้ของเขาอยา่งนึก
สมเพช 

“เยีย่มมาก!” เม่ือเขาไดย้นิคาํพดูของผูอ้าํนวยการซนั ดวงตาของเขา
กส็ดใสข้ึนมาทนัที “ขอบคุณผูอ้าํนวยการซนัสาํหรับการช่วยเหลือ
ผม คืนพรุ่งน้ีผมจะเล้ียงอาหารคุณดว้ยอาหารคํ่าท่ีดีท่ีสุด” 

“ตกลง” ผูอ้าํนวยการซนัพยกัหนา้และยิม้อยา่งอ่อนโยน 

“ถา้อยา่งนั้นเชิญผูอ้าํนวยการซนั ตามสบายเลยนะครับ ไดโ้ปรดทาน
อาหารกลางวนัของคุณใหอ้ร่อย ผมจะไม่รบกวนคุณแลว้ ขอบคุณ
มากนะครับ” ชายวยักลางคนยิม้อยา่งสุภาพในขณะท่ีเขาพดู 

ผูอ้าํนวยการซนัพยกัหนา้และเดินเขา้ไปในร้านอาหาร 

“ท่ีรักนั้นคือผูอ้าํนวยการซนัท่ีคุณเคยพดูถึงอยา่งงั้นเหรอ คนท่ีคุณ
บอกวา่น่าเกรงขามมาก ๆ คนนั้นน่ะ” ภรรยาของเขาท่ียนือยูข่า้ง ๆ 



ไดย้นิการสนทนาของพวกเขาทั้งคู่รีบถามดว้ยดวงตาท่ีสดใสและมี
ความหวงั 

“ใช่เป็นเขาคนน้ีน่ีล่ะ” ชายวยักลางคนเผยสีหนา้ท่ีต่ืนเตน้ “ผูอ้าํนวยการ 
ซนัไดส้ญัญาแลว้วา่เขาจะแกแ้คน้ใหฉ้นั…ฮึ เจา้ของร้านอาหารยงังั้น 
เหรอ ไม่วา่ร้านอาหารของแกจะโด่งดงัและมีช่ือเสียงมากแค่ไหนแก
กไ็ม่มีทางสูผู้อ้าํนวยการซนัไดห้รอก” 

“พอ่น่าจะหาใครมาซอ้มไอเ้ดก็นัน่ซะหน่อยเขามนัน่ารังเกียจและ
อวดดีเกินไป!” เดก็สาวพดูข้ึนมาอยา่งอาฆาตแคน้และเธอกย็งักาํ
หมดัแน่น 

“พอแลว้” ชายวยักลางคนมองลูกสาวของเขาแลว้ขมวดค้ิว “ลูกก็
ควรท่ีจะหยดุนิสยัท่ีเอาแต่ใจแบบน้ีเสียทีดว้ยนิสยัแบบน้ีลูกจะหา
เพื่อนในมหาลยัไดย้ากนะ ตอนแรกพอ่อยากจะเล้ียงอาหารกลางวนั
พวกเขาเพื่อใหเ้พือ่น ๆ รูมเมทในหอ้งของลูกคอยดูแลและช่วยเหลือ
ลูก แต่ตอนน้ีลูกทาํทุกอยา่งพงัหมดเลย!” 

“ใครอยากใหพ้วกเขามาดูแลหนูกนัล่ะ หนูไม่ไดอ้ยากเป็นเพื่อนกบั
พวกเขา ขอแค่ใหพ้วกนั้นอยา่มายุง่ในเร่ืองของหนูกพ็อแลว้ และอีก
อยา่งนะพอ่ พอ่อยา่ปล่อยใหไ้อเ้ดก็ผูช้ายคนนั้นหนีไปง่าย ๆ ดว้ยนะ 
หากทาํใหม้นัพิการไปเลยไดก้ย็ิง่ดี หญิงสาวโบกมือออกท่าทางอยา่ง
ไม่สบอารมณ์ 



“เธอน่ีมนันิสยัแยจ่ริง ๆ !! … ” 

ชายวยักลางคนเดินออกไปอยา่งหงุดหงิด 

“ไอโ้ง่บดัซบเอย้ยย!” ผูอ้าํนวยการซนัหนักลบัไปมองครอบครัวของ
ชายวยักลางคนท่ีเพิ่งเดินจากไปดว้ยสายตาท่ีเยน็ชาพร้อมกบัส่ายหวั 

“แต่ฉนันั้นกต็อ้งขอบคุณเพือ่นท่ีโง่เง่าคนน้ีดว้ยอยูเ่หมือนกนัท่ีมอบ
โอกาสดี ๆ ให!้” 

ผูอ้าํนวยการซนัเลิกค้ิวข้ึนและแสยะยิม้ออกมาอยา่งอารมณ์ดี ในขณะ
ท่ีเขามองเขา้ไปในร้านอาหารชั้นหน่ึงของหวงัเสียน 

“นัน่เขานัง่อยูท่ี่นั้น!” ดวงตาของเขาสวา่งสดใสข้ึนมาทนัทีเม่ือเขา
เดินเขา้ไปท่ีโตะ๊ในหอ้งโถงของร้านอาหาร 

เขายงัจาํไดช้ดัเจนวา่ชายหนุ่มคนน้ีตะโกนออกมาวา่อยา่งไรในงาน
เล้ียงในคํ่าคืนนั้น 

“นายอาจจะตอ้งไปถาม ฉิน กวัะฮุ่ย วา่กลา้พดูแบบน้ีกบัฉนัหรือ
เปล่า!” 

ในตอนนั้นทุก ๆ คนในงานต่างตกใจกนัมากรวมถึงตวัเขาเองดว้ย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตอนท่ี ผูอ้าวโุส ฉิน ปรากฏตวัข้ึนและไล่บุตร
บุญธรรม คุณชายรองฉิน ออกจากตระกลู ฉิน ไม่เพียงแค่นั้นแต่ ผู ้
อาวโุส ฉิน ยงัโคง้คาํนบัและขอโทษเขาอยา่งจริงจงัอีกดว้ย 



ฉากนั้นท้ิงความตกตะลึงและความประทบัใจไวใ้หก้บัเขา 

ชายหนุ่มคนน้ีนั้นน่าเกรงขามเพียงใด แมแ้ต่ผูอ้าวโุส ฉิน กย็งัตอ้ง
โคง้คาํนบัและขอโทษเขา 

ตวัเขานั้นเป็นเพียงผูบ้ริหารระดบัสูงภายใตก้ารปกครองของตระกลู
ฉิน มนัไม่ใช่เร่ืองเกินจริงเลยท่ีจะบอกวา่ชายหนุ่มคนน้ีคือไมต้น้
ใหญ่ท่ีสุดท่ีเขามองหาและหวงัพึ่งพงิยิง่ไปกวา่ตระกลูฉินซะอีก 

และในตอนน้ีมีโอกาสท่ีจะไดใ้กลชิ้ดและประจบเอาใจชายหนุ่มคน
น้ีเขาจะตอ้งควา้โอกาสน้ีเอาไวใ้หไ้ดอ้ยา่งแน่นอน! 

……… 

จบบท 

EndNote: สถานบนัเทิง KTV คือสถานบริการสาํหรับผูช้ายท่ีเขา้ไป
เท่ียวกินด่ืมและมีหญิงสาวนุ่งนอ้ยห่มนอ้ยคอยใหบ้ริการตอ้นรับแขก 
บางสถานท่ีอาจจะมีการขายบริการรวมอยูใ่นนั้นดว้ย (น่าจะเหมือน
คาราโอเกะบาร์ญ่ีปุ่นของเมืองไทย มีควกัมีลว้ง และมีสาว ๆ เปลือย
กายท่อนบนมานัง่บดขยี้บนตกั ) ..( ꈍ ᴗꈍ ).. 

 



ตอนท่ี 94 ไม่ต้องทําด้วยตวัเอง 

“คุณลุงครับไดโ้ปรดใหผู้จ้ดัการหวาง นาํกระเป๋าของคุณลุงไปเกบ็
ไวก่้อนกไ็ดน้ะครับเราจะไดรั้บประทานอาหารกนัไดอ้ยา่งสะดวก” 

หวงัเสียนพดูแลว้ยิม้ใหช้ายวยักลางคนท่ียงัคงตกตะลึงอยู ่

“เฮ.้.หลานชาย! ขอบคุณมากนะคุณเป็นคนดีมากจริง ๆ” ชายวยั
กลางคนฟ้ืนจากอาการตกตะลึง ดวงตาของเขานั้นยงัมีสีแดงเลก็นอ้ย
จากเหตุการณ์ท่ีเพิ่งเกิดข้ึน 

“มนัเป็นแค่เพียงเร่ืองเลก็นอ้ยเท่านั้นเองครับและมนัถือวา่เป็นโชคชะตา
ท่ีทาํใหพ้วกเราไดม้าพบกนั” หวงัเสียนยิม้ใหช้ายวยักลางคนอยา่ง
เป็นกนัเอง 

“ไปท่ีโตะ๊ทานอาหารกนัเถอะครับ” 

หวงัเสียนนั้นมีความรู้สึกถูกชะตากบัชายวยักลางคนน้ีมาก  

เขายงัจาํไดต้ั้งแต่ตอนท่ีเขายงัเดก็ตอนท่ียงัอยูก่บัคุณยา่และนอ้งสาว
ของเขา มีชายวยักลางคน คนหน่ึงท่ีช่ือวา่ลุงจางคอยดูแลและ
ช่วยเหลือพวกเขาเป็นอยา่งดี  

ลุงจางนั้นเป็นคนดีมากคอยห่วงใยดูแลพวกเขาเสมอ นอกจากน้ีเขา
ยงัเป็นคนท่ีซ่ือสตัยแ์ละยิม้ง่ายในช่วงฤดูเกบ็เก่ียวเขาจะนาํอาหารมา
แบ่งปันใหก้บัพวกเขาเสมอ  



และหลงัจากท่ีคุณยา่ของพวกเขาเสียไป ลุงจางคนน้ีกย็งัใชเ้งินเป็น
จาํนวนมากเพื่อช่วยเหลือในการทาํศพของคุณยา่พวกเขารวมถึงเป็น
คนจดัการธุระทั้งหมดใหด้ว้ย 

“ฉนัสงสยัจริง ๆ วา่ตอนน้ีลุงจางจะเป็นอยา่งไรบา้งฉนัควรจะกลบัไป
และตอบแทนบุญคุณของเขาบา้ง” หวงัเสียนคิดกบัตวัเอง 

ชายวยักลางคน คนน้ีท่ีอยูต่รงหนา้เขาเป็นคนสุภาพและซ่ือสตัย ์เขา
เองกมี็ลกัษณะคลา้ย ๆ กนักบัลุงจางท่ีคอยช่วยเหลือพวกเขาเม่ือตอน
ยงัเป็นเดก็ เม่ือดูแลว้กส็ามารถบอกไดท้นัทีเลยวา่ชายวยักลางคน 
คนน้ีเป็นคนดีคนหน่ึงเลยทีเดียว 

“ฉนัไม่เคยคิดมาก่อนเลยวา่คุณจะเป็นเจา้ของร้านอาหารชั้นหน่ึง แห่ง
น้ี มนัช่างน่าเหลือเช่ือจริง ๆ คุณอายยุงันอ้ยเพียงแค่น้ี แต่สามารถเป็น
เจา้ของกิจการท่ีประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งมากขนาดน้ี คุณช่างเป็น
คนท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมากเลยจริง ๆ” 

พอ่แม่ของ ซู่เฉียน นั้นกต็กตะลึงมากขณะท่ีเขามองไปยงัหวงัเสียน 

“ผมเพียงแค่โชคดีเท่านั้นเองครับ” 

หวงัเสียนยิม้และตอบพวกเขา 

“มาเถอะครับ ทุกคนนัง่ลงกนัเถอะลืมเหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้สียอารมณ์
และรู้สึกไม่ดีกนัไปเถอะครับ ส่วนเดก็สาวคนนั้นท่ีนิสยัไม่ดี พวก



เธอทั้งสามคนกไ็ม่ตอ้งไปสนใจอะไรมาก แค่อยูใ่หห่้างเขา้ไวต้ราบ
ใดท่ีเธอทั้งสามคนสนิทกนัและคอยช่วยเหลือกนักไ็ม่มีอะไรตอ้ง
กลวั” 

“ใช่แลว้ค่ะ” ซู่เฉียนและหยวน หยานอนั พยกัหนา้รับตามคาํพดูของ
หวงัเสียน สายตาของเดก็สาวทั้งสองคนมอง หวงัเสียน ดว้ยดวงตาท่ี
เป็นประกาย น่ีคือประเภทของชายหนุ่มท่ีเดก็สาวทุกคนต่างใฝ่ฝัน
และจะตอ้งตกหลุมรัก หล่อเหลาและมีคุณธรรม เป็นเหมือนดัง่อศัวนิ
มา้ขาว 

“หยานอนั ลูกตอ้งทาํตวัใหดี้และคอยช่วยเหลือเพื่อน ๆ ทั้งสองคน
ดว้ยนะ เดก็สาวทั้งสองคนน้ีเป็นเพื่อนท่ีดีมากเลยนะลูก” ชายวยั
กลางคนพดูสอนลูกสาวของเขา ในขณะท่ีลูบหวัของเธออยา่งห่วงใย 

“หนูรู้แลว้ค่ะพอ่ พอ่มัน่ใจในตวัหนูเถอะไม่ตอ้งเป็นห่วงหนู” หยวน 
หยานอนั สามารถรับรู้ไดถึ้งความรักและความเป็นห่วงของพอ่เธอได ้

หวงัเสียนยิม้และพดูข้ึนมาวา่ “หากพวกเธอพบปัญหาใด ๆ ในมหาลยั
หรือในเมืองเจียงเฉินอยา่เกรงใจและลงัเลท่ีจะบอกผม” 

“ขอบใจนะหลานชาย” 

“ขอบคุณมากนะนอ้งชาย” 



ชายวยักลางคนและพอ่แม่ของซู่เฉียน ทาํการขอบคุณหวงัเสียนทนัที  

“มนัเป็นเพียงแค่เร่ืองเลก็นอ้ยเท่านั้นเองครับพวกเราทุกคนกเ็รียนท่ี
มหาลยัเดียวกนั” 

หวงัเสียนยิม้และพยกัหนา้เชิญชวนทุกคนทานอาหาร 

“คุณชายหวงัครับ” ในขณะนั้นเองมีชายหนุ่มคนหน่ึงเดินเขา้มา
ทกัทายหวงัเสียน  

“หืม!” หวงัเสียนมองไปท่ีชายหนุ่มคนนั้นท่ีเดินเขา้มาทกัทายเขา 
และพยายามนึกอยูค่รูหน่ึง แต่กนึ็กไม่ออกวา่เขาเคยรู้จกัผูช้ายคนน้ี
ดว้ยหรือเปล่า 

“คุณชายหวงัครับ พวกเราเคยพบกนัคร้ังหน่ึงในงานเล้ียงของผูอ้าวโุส 
ฉิน บางทีคุณชายหวงั อาจจะจาํผมไม่ได”้ 

ชายหนุ่มคนน้ีไม่ใช่ใครอ่ืนนอกจากผูอ้าํนวยการซนั ในขณะท่ีเขา
กล่าวคาํอธิบายดว้ยความสุภาพกบัหวงัเสียน 

“โอ!้ผมขอโทษดว้ยนะครับ” หวงัเสียน ยิม้และขอโทษแต่เขากย็งัมี
ขอ้สงสยัอยูนิ่ดหน่อยกบัการท่ีชายหนุ่มคนน้ีเดินเขา้มาทกัทายเขา  

“คุณชายหวงัเสียนผมมีเร่ืองตอ้งพดูดว้ยนิดหน่อยครับ” ผูอ้าํนวยการ 
ซนัพดูเขา้เร่ืองในทนัที  



“พอดีเม่ือก้ีผมไดพ้บเจอกบั จา้ว ฉิงซาน แลว้เขากมี็เร่ืองมาขอร้อง
ผมน่ะครับ”  

ผูอ้าํนวยการซนัเห็นแววตาสบัสนและสงสยัของหวงัเสียนเขาจึงรีบ
ช้ีแจงลกัษณะของชายท่ีช่ือ จา้ว ฉิงซาน 

“จา้ว ฉิงซาน คือชายวยักลางคนอวบอว้นลงพงุเลก็นอ้ยท่ีมากบั
ครอบครัว พอดีผมเพิ่งเจอกบัเขาทั้งสามคนท่ีทางเขา้ร้านอาหารของ
คุณชายหวงัน่ะครับ” 

“หืม! คุณรู้จกัและสนิทกบัพวกเขาดว้ยอยา่งนั้นหรือ?”  

หวงัเสียนขมวดค้ิวและถามข้ึน 

“ไม่ใช่ครับ! ไม่ใช่ผมไม่ไดส้นิทกบัพวกเขา” ผูอ้าํนวยการซนั รีบ
อธิบายทนัที  

“จา้ว ฉิงซาน คนนั้นเขาเป็นผูจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายใต ้
บริษทั ฉิน แฟมิล่ี พอร์ทเพอร์ต้ี ส่วนผมนั้นเป็นผูบ้ริหารจดัการของ
บริษทั ตวัผมนั้นค่อนขา้งท่ีจะมีความสามารถบางอยา่งเก่ียวกบัการ
ดูแลผูค้น ดงันั้นเขาจึงขอร้องใหผ้มมาช่วยเขาแกแ้คน้ และทาํใหคุ้ณ
นั้นเดือดร้อน ในตอนท่ีผมเจอเขาท่ีทางเขา้ของร้านอาหาร เขาคนน้ี
เป็นคนท่ีน่ารังเกียจซะจริง ๆ และน่าจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ ซะบา้ง” 



“คุณชายหวงัเสียน เอาอยา่งน้ีดีไหมครับใหผ้มจดัการกบัเขาเองโดย
การปล่อยใหบ้ริษทัทั้งหมดในเครือของตระกลูฉินในเมืองเจียงเฉิง
แห่งน้ี งดทาํงานร่วมกนักบัเขาคุณชายหวงัเสียนคิดยงัไงกบับทลงโทษ
น้ีบา้งครับ” ผูอ้าํนวยการซนัถามความเห็นจากหวงัเสียน  

“อืม! กดี็ครับ งั้นผมฝากเร่ืองน้ีไวก้บัคุณดว้ยนะครับ” หวงัเสียนพยกั
หนา้และพดูกบัผูอ้าํนวยการซนั 

“ยงัไงกต็อ้งขอบคุณมากนะครับท่ีเป็นธุระจดัการให”้ หวงัเสียน กล่าว
ขอบคุณและยิม้ให ้

“คุณชายหวงัเสียนเกรงใจไปแลว้ครับ มนัเป็นเพียงเร่ืองเลก็นอ้ยเท่า
นั้นเอง ผมนั้นเตม็ใจทาํใหคุ้ณอยูแ่ลว้ละครับ ถา้อยา่งนั้นตอนน้ีผม
ไม่รบกวนเวลาของคุณแลว้ละครับ ขอตวันะครับ” 

ผูอ้าํนวยการซนั ตอบกลบัดว้ยรอยยิม้และรีบขอตวัออกไปอยา่ง
เกรงใจ 

“รอเด๋ียวก่อนครับ…ผมจะเรียกคุณวา่อะไรครับ” หวงัเสียนคิดอยูค่รู่
หน่ึงและเรียกผูอ้าํนวยการซนั เอาไว ้

“คุณชายหวงัเสียนครับ เรียกผมวา่เส่ียวซนักไ็ดค้รับ” เม่ือผูอ้าํนวยการ 
ซนัไดย้นิหวงัเสียน เรียกใหเ้ขาหยดุเขากรู้็สึกต่ืนเตน้ข้ึนมาทนัที 



“ผมจะเรียกคุณวา่ผูอ้าํนวยการซนั ดีกวา่นะครับ ผูอ้าํนวยการซนัผม
มีเร่ืองจะรบกวนคุณเลก็นอ้ย” หวงัเสียนมองไปท่ีเขาและยิม้ใหบ้าง ๆ  

“น่ีคือพอ่ของเพื่อนร่วมหอพกัของนอ้งสาวผม ตอนน้ีเขาทาํงานอยูท่ี่
ไซตก่์อสร้าง คุณช่วยผมดูหน่อยพอจะมีงานอะไรท่ีเหมาะสมกบัเขา
บา้งในเขตตวัเมืองเจียงเฉิงแห่งน้ี” 

“งานเหรอครับ?” ผูอ้าํนวยการซนัตกใจเลก็นอ้ยหลงัจากนั้นความ
ต่ืนเตน้ดีใจกป็รากฏข้ึนในดวงตาของเขา 

“ใช่แลว้ครับคุณชายหวงั บริษทัของเรากาํลงัมองหาหวัหนา้แผนก
รักษาความปลอดภยัอยูพ่อดี และยงัมีตาํแหน่งงานวา่งอีกมากมายใน
แผนกของการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง แต่เงินเดือนกไ็ม่สูง
มากเท่าไหร่อยูท่ี่ประมาณ 10,000 หยวนต่อเดือน” ผูอ้าํนวยการซนั 
พดูออกมาและหนัหนา้ไปยิม้ใหก้บัชายวยักลางคนอยา่งกระตือรือร้น
และพดูต่ออีกวา่ 

“พี่ชายน่ีคือนามบตัรของผม หากคุณพร้อมทาํงานคุณสามารถโทร
หาผมไดต้ลอดเวลา หรือท้ิงเบอร์ไวใ้หผ้มกไ็ดห้ลงัจากทานอาหาร
กลางวนัแลว้ผมจะโทรหาคุณเพื่อพาคุณไปเซ็นสญัญาการทาํงานท่ี
บริษทัในวนัน้ีเลย” 



ชายวยักลางคนตอนน้ีนั้นตกตะลึงในทนัทีเม่ือมองไปท่ีผูอ้าํนวยการ
ซนั ท่ีแต่งตวัดี ถึงแมว้า่ตวัของเขาจะมาจากหมู่บา้นชนบทท่ีห่างไกล
แต่ตวัเขากไ็ม่ไดโ้ง่ 

เขาสามารถสรุปและมองออกไดว้า่ผูอ้าํนวยการซนัท่ีอยูต่รงหนา้เขา
น้ี อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ครอบครัวของคู่สามีภรรยาและลูกสาวท่ีพึ่งมี
เร่ืองกบัพวกเขาไปเป็นอยา่งมาก เพราะวา่ผูอ้าํนวยการซนัคนน้ี
สามารถหยดุบริษทัคู่คา้ทั้งหมดท่ีทาํงานร่วมกบับริษทัของชายคน
นั้นไดอ้ยา่งง่ายดาย และบริษทัของชายคนนั้นน่าจะเป็นเพียงบริษทั
หุน้ส่วนเลก็ ๆ ภายใตก้ารดูแลของบริษทัท่ีเขาบริหารอยูเ่ท่านั้นเอง 

“เอ่อ..ผูอ้าํนวยการซนั” ชายวยักลางคนลุกข้ึนยนืเขามองไปท่ีหวงั
เสียนเขาส่ายหวัและโบกมือตลอดเวลาพร้อมกบัพดูไปวา่  

“หลานชายฉนัไม่ค่อยรู้เร่ืองอะไรฉนัไม่มีความสามารถพิเศษอะไร
งานบางอยา่งท่ีคุณเสนอมาใหผ้มทาํนั้นผมคิดวา่ผมไม่สามารถทาํได”้ 

“ไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุง ทาํงานไปดว้ยเรียนรู้ไปดว้ยกไ็ดค้รับ 
ถา้ทาํไม่ไดจ้ริง ๆ หรือเกิดไม่ชอบงานกแ็ค่เปล่ียนไปทาํงานอยา่งอ่ืน 
ท่ีคุณลุงชอบกไ็ดค้รับ” 

หวงัเสียนลุกข้ึนยนืแลว้ตบไปท่ีแขนของชายวยักลางคนเบา ๆ แต่
เขาหนัไปมองท่ีผูอ้าํนวยการซนัพร้อมกบัพดูออกมาวา่  



“ผูอ้าํนวยการซนั คุณบนัทึกเบอร์ของผมไวถ้า้มีอะไรคุณสามารถ
โทรหาผมไดต้ลอดเวลา และผมจะติดต่อกบัคุณโดยตรงเก่ียวกบัคุณ
ลุงคนน้ีในอนาคต” 

“ครับ! ตกลงครับ!” ผูอ้าํนวยการซนั พยกัหนา้รับอยา่งยนิดี เขารีบ
หยบิโทรศพัทอ์อกมาเพื่อแลกเบอร์กบัหวงัเสียน 

“เอาละถา้อยา่งนั้นเรามาคุยกนัอีกคร้ังหลงัจากท่ีทานอาหารกลางวนั
แลว้” หวงัเสียนยิม้แลว้พยกัหนา้ใหก้ลบัผูอ้าํนวยการซนั 

“ตกลงครับ! ไดแ้น่นอนเลยครับคุณชายหวงั ถา้อยา่งนั้นเชิญคุณทาน
อาหารกลางวนัตามสบายเลยนะครับ ผมเองกจ็ะไปทานอาหาร
กลางวนักบัเพื่อนท่ีนดัไวเ้ช่นเดียวกนั” 

ผูอ้าํนวยการซนั กม้หวัและยิม้ใหก้บัหวงัเสียนก่อนท่ีเขาจะเดิน
ออกไป 

เม่ือหวงัเสียนมองไปพี่ชายวยักลางคนเขายงัคงยนืเหม่อลอยอยู ่“ลุง
นัง่ลงก่อนเถอะไม่ตอ้งต่ืนเตน้มากเกินไป” 

“เฮอ้!..หลานชายคุณเป็นคนท่ียอดเยีย่มจริง ๆ ผมตอ้งขอบคุณคุณ
มาก ๆ” ชายวยักลางคนรู้สึกต้ืนตนัใจและซาบซ้ึงใจอยา่งต่อเน่ือง 

“มนัเป็นเพียงเร่ืองเลก็นอ้ยไม่มีอะไรมากคุณลุงเป็นคนดีมากผมแค่
พยายามช่วยตามความสามารถเท่านั้นเอง”  



หวงัเสียน ส่ายหวัและพดูต่อวา่”พวกเราไปกินขา้วกนัก่อนเถอะ และ
ถา้พวกเธอวา่งในอนาคตใหเ้ส่ียวหยเูป็นคนพามาทานอาหารท่ีน่ีกนั
ไดต้ลอดเลยนะ” 

“ขอบคุณมากค่ะรุ่นพี่” หยวน หยานอนั ตอบขอบคุณอยา่งซาบซ้ึงใจ 

“ฉนัเองกย็นิดีเสมอพวกเราเป็นเพื่อนร่วมหอพกัเดียวกนัและจะอยู่
ดว้ยกนัแบบน้ีไปอีก 4 ปีน่ีเป็นเพียงเร่ืองเลก็นอ้ยเท่านั้น” 

เส่ียวหยจูบัแขนของ หยวน หยานอนั และหวัเราะข้ึนมาเบา ๆ พอ่แม่
ของซู่เฉียน ท่ีนัง่มองดูอยูอี่กดา้นหน่ึงเขามองไปท่ีหวงัเสียนดว้ย
ความตกใจ 

เขาไม่ตอ้งทาํอะไรเลยกมี็คนพร้อมท่ีจะมาช่วยจดัการครอบครัวท่ี
อวดดีพวกนั้น 

และเพียงเขาพดูแค่ไม่ก่ีคาํกส็ามารถหางานดี ๆ เงินเดือนสูง ๆ ท่ีคน
อ่ืนนั้นแยง่กนัแทบตาย ใหก้บัชายวยักลางคนไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ตอนน้ีพวกเขารู้สึกโชคดีเป็นอยา่งมากท่ีลูกสาวของพวกเขาไดเ้ป็น
เพื่อนร่วมหอพกักบันอ้งสาวของชายหนุ่มคนน้ี.. 

 



ตอนท่ี 95 โลกแห่งยุทธภพ 

“พี่ชายเราจะไปเท่ียวท่ีนัน่กนัไหม?” 

หลงัจากท่ีรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จเรียบร้อยแลว้ หวงัเสียน 
จดัการธุระเร่ืองงานของชายวยักลางคนโดยฝากใหเ้ขาไปกบัผูอ้าํนวยการ 
ซนั เพื่อไปท่ีบริษทัและเขา้ไปเร่ิมทาํงานไดใ้นทนัที ส่วนพอ่แม่ของ
ซู่เฉียน กก็ลบักนัไปแลว้ตอนน้ีคงเหลือแต่เดก็สาวทั้งสามคน เส่ียวหย,ู 
หยวน หยานอนัและซู่เฉียน เดก็สาวทั้งสามคนรีบถามเขาข้ึนมาทนัที 
หลงัจากท่ีเดินเล่นรอบร้านอาหารชั้นหน่ึงเพื่อยอ่ยอาหารกลางวนั
กนัไปพกัใหญ่แลว้ 

“ตอนน้ีกป็ระมาณบ่ายสองโมงแลว้ทาํไมเราไม่!…” 

ป๊ีบบบบ! 

เม่ือหวงัเสียนกาํลงัจะพาเดก็สาวทั้งสามคนไปท่ี ซมัเมอร์ซนัรีสอร์ท 
เพื่อเท่ียวเล่นและพกัผอ่น โทรศพัทข์องเขากด็งัข้ึนซะก่อน 

“ผูอ้าวโุส ซู?” 

หวงัเสียนหยบิโทรศพัทอ์อกมาดูเม่ือเห็นรายช่ือท่ีโทรเขา้มาเขา
ค่อนขา้งท่ีจะประหลาดใจ ผูอ้าวโุส ซู ไม่เคยโทรหาเขามาก่อน ปกติ
โดยส่วนมากคนท่ีโทรหาเขาจะเป็น ซูจิง ซ่ึงจะเป็นคนท่ีโทรมาพดูคุย
เร่ืองไร้สาระใหเ้ขาฟังบ่อย ๆ  



“สวสัดีครับ ผูอ้าวโุส ซู!” 

หวงัเสียนรับสายโทรศพัทแ์ละกล่าวทกัทาย 

“นอ้งชายหวงัเสียน ตอนน้ีคุณยุง่อยูห่รือเปล่า?” เม่ือไดย้นิเสียงของ
หวงัเสียน ผูอ้าวโุส ซู กถ็ามเขาข้ึนมาในทนัที 

“ไม่ยุง่หรอกครับ มีเร่ืองอะไรยงังั้นเหรอครับ ผูอ้าวโุส ซู?” หวงัเสียน 
ถามอยา่งสงสยั 

“มีเร่ืองบางอยา่งท่ีฉนัอยากจะพดูคุยกบัคุณสกัเลก็นอ้ย ผูเ้ฒ่าฉินเอง
กอ็ยูท่ี่น่ีกบัฉนัดว้ย ฉนัสงสยัวา่คุณพอมีเวลาวา่งไหมในตอนบ่าย
ของวนัน้ี!” 

หวงัเสียนลงัเลอยูค่รู่หน่ึงก่อนท่ีจะพยกัหนา้เงียบ ๆ และตอบกลบัไป 
“ไดค้รับ ถา้อยา่งนั้นเด๋ียวผมจะเขา้ไปหานะครับ!” 

“นอ้งชายหวงัเสียน จะใหฉ้นัส่งคนไปรับไหม หรือจะใหฉ้นัส่งท่ีอยู่
ไปใหคุ้ณดี ?” 

“ผมไปเองดีกวา่ครับ ผูอ้าวโุสซู คุณแค่ส่งท่ีอยูข่องคุณในตอนน้ีมา
ใหผ้มกพ็อแลว้ละครับ!” 

“ตกลง งั้นเด๋ียวไวเ้จอกนันะ!” 



หวงัเสียน ตอบรับกลบัไปและวางสายโทรศพัท ์เขาหนัมองไปท่ี 
เส่ียวหย ูและเดก็ผูห้ญิงอีกสองคนพร้อมกบัส่ายหวัเบา ๆ และยิม้
ใหก้บัพวกเธอ 

“เส่ียวหย ูพี่คงไม่ไดพ้าพวกนอ้งไปเท่ียวแลว้ล่ะ พอดีตอนบ่ายน้ีพี่มี
ธุระบางอยา่งท่ีจะตอ้งออกไปขา้งนอกน่ะ!” 

“ไดค่้ะ มนัคงจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไรถา้หากพี่ตอ้งพาเดก็สาวท่ีสวย
และน่ารักทั้งสามคนไปดว้ย ฮิฮิ นอกจากน้ีพวกเรากจ็ะไดถื้อโอกาส
เดินสาํรวจรอบ ๆ มหาลยัไดอี้กดว้ย” เส่ียวหยกูล่าวกบัหวงัเสียนดว้ย
รอยยิม้ 

“ถา้งั้นเดก็นอ้ยทั้งหลายกไ็ปเท่ียวกนัใหส้นุกนะ พี่ตอ้งรีบไปแลว้” 
หวงัเสียนขยี้หวัของเส่ียวหยเูบา ๆ และเดินนาํเดก็สาวทั้งสามคน
กลบัไปท่ีมหาลยั 

หวงัเสียน เดินมาท่ีดา้นหลงัของหอพกัชาย เขาเปิดผา้คลุมรถออก
และข่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลยข์องเขาออกมา ก่อนท่ีเขาจะมุ่งหนา้ไปยงั
สถานท่ีท่ี ผูอ้าวโุส ซู ส่งมาใหเ้ขา 

“วา้ว!!..เส่ียวหยมูอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยท่ี์พี่ชายของเธอข่ีมนัเท่ห์สุด ๆ 
ไปเลย เธอคิดวา่ฉนัจะมีโอกาสไดน้ัง่ซอ้นทา้ยพี่หวงัเสียน บา้งไหม
ถา้ฉนัผอมลงน่ะ” 



ซู่ เฉียน มองไปท่ี หวงัเสียน ดว้ยสายตาท่ีหลงใหล หลงัจากนั้นเธอก็
กม้ลงมองไปท่ีร่างอวบจนค่อนขา้งอว้นของเธอดว้ยความไม่พอใจ 

“ฮิฮิ พี่ชายของฉนัดูเหมือนจะมีแฟนแลว้ แต่ถา้เธอผอมลงฉนัมัน่ใจ
วา่เธอจะตอ้งสวยมากแน่ ๆ เลย” เส่ียวหย ูหวัเราะเบา ๆ ขณะท่ีเธอ
พดูและใหก้าํลงัใจเพื่อนรูมเมทของเธอ 

“พี่หวงัเสียน..เขาใจดีมากเลยนะ” หยวน หยานอนั พดูออกมาอยา่ง
ซ้ึงใจและรู้สึกขอบคุณในส่ิงท่ีหวงัเสียน ช่วยเหลือพอ่ของเธอใหไ้ด้
งานทาํและยงัอยูใ่กล ้ๆ กบัมหาลยัของเธอ ในขณะท่ีเธอกจ็อ้งมอง
ไปท่ีหวงัเสียน ท่ีข่ีรถมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยค่์อย ๆ หายลบัตาไป 

“ตอนแรกฉนัอยากจะใหพ้ี่ชายพาพวกเราออกไปเท่ียว แต่เพราะพี่
เขามีธุระซะก่อน งั้นตอนน้ีพวกเรากเ็ดินสาํรวจดูอาคารเรียนและ
สถานท่ี ท่ีเราตอ้งเขา้ไปใชง้านกนัก่อน หลงัจากนั้นพวกเรากไ็ปหา
ซ้ือของใชท่ี้จาํเป็นในชีวติประจาํวนักนั แลว้กข็องท่ีพวกเราควรจะ
ใชใ้นการตกแต่งหอ้งของพวกเราดว้ย” 

…… 

ท่ีอยูท่ี่ ผูอ้าวโุส ซู ส่งใหเ้ขาไม่ใช่ ท่ีซมัเมอร์ซนัรีสอร์ท มนัเป็นอีก
สถานท่ีหน่ึง 



เป็นพื้นท่ีใกลท้ะเลท่ีมีวลิล่าหลงัใหญ่อยู ่หลายหลงั ‘แบมบูฟอร์เรส
เอสเตรท’ [ช่ือโครงการของวลิล่า] 

เม่ือเขาเขา้ไปถึงท่ีหนา้ทางเขา้ของโครงการวลิล่า หวงัเสียน กโ็ทร
ไปหา ซูจิง ไม่นานหลงัจากนั้น ซูจิง กอ็อกมารับเขา 

“พี่ใหญ่ หวงัเสียน พี่มาถึงเร็วมากเลย ปู่ของผมและผูอ้าวโุสฉิน 
กาํลงันัง่คุยกนัอยูข่า้งในครับพี่!” 

“ผูอ้าวโุส ซู และ ผูอ้าวโุส ฉิน เรียกฉนัมาท่ีน่ีพวกเขามีธุระอะไรกนั
ยงังั้นเหรอ?” หวงัเสียน ถาม ซูจิง อยา่งอยากรู้อยากเห็น 

ซูจิง หยดุคิดครู่หน่ึงก่อนท่ีเขาจะพดูวา่ “น่าจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ
พวกชาวยทุธหรือโลกยทุธภพอะไรน่ีล่ะครับ!” 

“เก่ียวกบัโลกยทุธภพ?” 

ซูจิง พยกัหนา้ชา้ ๆ คนธรรมดาส่วนมากไม่ค่อยรู้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาก
นกัในสงัคมของผูค้นยคุน้ี สามารถแบ่งแยกออกไดเ้ป็นสองระบบ
และไม่ค่อยยุง่เก่ียวกนัคือ สงัคมและแวดวงของคนธรรมดาทัว่ไป
และสงัคมของพวกชาวยทุธ 

ยทุธภพ เป็นสถานท่ีสาํหรับผูท่ี้มีพลงัและอาํนาจคอยแก่งแยง่ชิงดีชิง
เด่นกนั 



หวงัเสียน เดินตาม ซูจิง เขา้ไปในวลิล่าหลงัใหญ่ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ย
ป่าไผเ่ขียวขจี ตามทางเดินเขาพบลาํธารท่ีเงียบสงบพร้อมกบัมี
สะพานเลก็ ๆ ท่ีงดงามราวกบัฉากในภาพยนตร์ 

พวกเขาเดินผา่นประตูไมเ้ขา้ไปในลานบา้นซ่ึงสามารถมองเห็นบา้น
รูปทรงโบราณดูสวยงามและหรูหราเหมือนกบัจวนของแม่ทพัใน
ภาพยนตร์ยอ้นยคุ 

ในลานกวา้งมีสระนํ้าขนาดใหญ่ท่ีมีปลาสวยงามแหวกวา่ยอยู่
มากมาย 

ผูอ้าวโุส ฉิน และ ผูอ้าวโุส ซู นัง่อยูท่ี่ศาลาหลงัเลก็ใตต้น้หลิวตน้
ใหญ่ทางดา้นซา้ยของสระนํ้า พวกเขากาํลงัจิบชาและนัง่คุยกนัดว้ย
ท่าทางท่ีผอ่นคลาย 

“นอ้งชายหวงัเสียน มาถึงแลว้ยงังั้นรึ!” 

ทั้ง ผูอ้าวโุส ซู และ ผูอ้าวโุส ฉิน ยิม้และทกัทายเขาทนัทีเม่ือเห็นเขา
เดินตรงเขา้มา 

“ขอโทษนะครับ ท่ีทาํใหผู้อ้าวโุสทั้งสองคนตอ้งรอ” 

หวงัเสียนยิม้และนัง่ลงบนมา้นัง่ขา้ง ๆ พวกเขา ซูจิง กเ็ดินนาํนํ้าชา
มารินใหก้บัหวงัเสียน 



“พวกเรากเ็พิ่งมาถึงก่อนหนา้นอ้งชายหวงัเสียนไม่นานเหมือนกนั” 
ผูเ้ฒ่าฉินยิม้และส่ายหวัเบา ๆ “วนัน้ีพวกเราอยากคุยเร่ืองบางอยา่ง
กบันอ้งชายดงันั้นพวกเราจึงเชิญคุณมาท่ีน่ี” 

“มนัเก่ียวกบัอะไรงั้นเหรอครับ?” หวงัเสียนจิบชาเลก็นอ้ยและถาม 

“ใหฉ้นัอธิบายใหฟั้งเอง” ผูอ้าวโุส ซู เปล่ียนท่าทางการแสดงออก
ของเขาเป็นเคร่งขรึมในทนัที  

“มนัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกยทุธภพ น่าจะมีเร่ืองใหญ่บางอยา่ง
กาํลงัจะเกิดข้ึนในโลกของยทุธภพ เม่ือสองวนัท่ีผา่นมาบรรดากลุ่ม
สาํนกัและนิกายท่ีซ่อนตวัอยูเ่บ้ืองหลงัอยา่งปกปิดและซ่อนเร้นซ่ึง
ปกติคนพวกน้ีจะไม่ค่อยเปิดเผยตวัตนของพวกเขากบัโลกภายนอก
มากนกั อยู ่ๆ พวกเขาเหล่านั้นกเ็ปิดเผยตวัเองกนัข้ึนมาทีละกลุ่มที
ละสาํนกั ฉนัเกรงวา่คงจะเกิดความวุน่วายในโลกของยทุธภพและคง
จะลุกลามเดือดร้อนมาถึงกลุ่มสงัคมของคนธรรมดาในไม่ชา้น้ีอยา่ง
แน่นอน!” 

“อืม!..?” หวงัเสียน คิดอยูค่รู่หน่ึงก่อนท่ีจะพดูพมึพาํออกมาดว้ย
ความสงสยัและความอยากรู้อยากเห็นกเ็พิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก “สาํนกั
ท่ีปกปิดตวัเอง? นิกายท่ีซ่อนเร้น?” 



“ถูกตอ้งตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณอนัดบัหน่ึงในเมือง
เจียงเฉิงตระกลูหยาน พึ่งกลบัมาเม่ือวานน้ีหลงัจากท่ีพวกเขาอยูใ่น
โลกยทุธภพมานานถึง 20 ปี และสาํนกัหลิงหลวั ของเมืองหลกัใน
มณฑลของเรากเ็ร่ิมท่ีรับสมคัรสาวกข้ึนมาในทนัทีทนัใด สองนิกาย
ทางตอนเหนือของเมืองเราเองกเ็ช่นเดียวกนั พวกเขากเ็ร่ิมประกาศ
รับสมคัรสาวกเขา้สู่นิกายแลว้ ส่วนนิกายหลกัทางทะเลตะวนัออกท่ี
ติดกบัเมืองของเราและค่อนขา้งท่ีจะแขง็แกร่งเป็นอยา่งมากพวกเขา
มีเหล่าสาวกระดบัสูงอยา่งมากมาย พวกเขาเองกเ็ร่ิมตามหาและรับ
สมคัรเหล่าศิษยท่ี์มีพรสวรรคเ์ป็นจาํนวนมากเช่นกนั น่ียงัแค่เฉพาะ
ในเขตรอบ ๆ เมืองของเราเท่านั้น ฉนัเองกย็งัไม่รู้ข่าวของเมืองอ่ืน ๆ 
ในเขตมณฑลของพวกเรา และยงัมีอีก 23 มณฑลท่ีเหลือดว้ยแลว้ยิง่
ไปกวา่นั้นเมืองใหญ่ ๆ ในเขตของมหานครทั้งส่ีอีกซ่ึงคงจะมี
เหตุการณ์ไม่ต่างจากมณฑลของเรามากนกั” ผูอ้าวโุส ซู อธิบายเร่ือง
น้ีใหเ้ขาฟังอยา่งชา้ ๆ และค่อนขา้งท่ีจะกระชบัเขา้ใจง่าย 

“ตระกลูหยาน? รับสมคัรสาวก? สาํนกัใหญ่ ๆ ของมณฑลเรา?” 
หวงัเสียน กาํลงัขบคิดอยูใ่นภวงัคข์องเขาหลงัจากนั้นจึงถามออกมา 

“แลว้เหตุใดเหล่าสาํนกัและนิกายท่ีซ่อนเร้นเหล่าน้ีจึงเร่ิมการรับ
สมคัรสาวกข้ึนมาในทนัทีตอนน้ีดว้ยล่ะ?” เขายงัคงไม่เขา้ใจเหตุผล
ของคนพวกน้ีมากนกั หากปิดบงัซ่อนเร้นกนัมาตั้งแต่ในอดีต แลว้



ไฉนจึงตอ้งมาเปิดเผยตวัตนข้ึนมากนัในตอนน้ี และพร้อม ๆ กนั
แบบน้ีอีกดว้ย 

“นัน่คงเป็นเพราะพวกเขาคงตอ้งการท่ีจะแยง่ชิงทรัพยากรในการ
ฝึกฝนกนั หรือเปล่าฉนัเองกไ็ม่แน่ใจ” ผูอ้าวโุส ซู ขมวดค้ิวและพดู
ต่อ “แต่ในขณะน้ีทรัพยากรในการบ่มเพาะขาดแคลนมาก และมนั
หายากยิง่ข้ึนเม่ือเราอยูใ่นยคุสมยัใหม่กลุ่มท่ีซ่อนเร้นอยูเ่หล่าน้ีนั้น
ตอ้งการคนมากข้ึนเพื่อช่วยพวกเขาคน้หาทรัพยากรและจดัการกบั
ส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ ท่ีทรงพลงัเพือ่นาํมาเป็นวตัถุดิบในการปรุงแต่งยา” 

“ส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ ท่ีทรงพลงั ?” หวงัเสียน ตกตะลึงไปชัว่คราวและ
เลิกค้ิวอยา่งมึนงง 

“ใช่! คุณไดย้นิไม่ผดิหรอก นอ้งชายหวงัเสียน คุณอาจไม่รู้วา่ส่ิง
เหล่าน้ีนั้นมีอยูจ่ริงและยงัคงอยู ่มนุษยไ์ม่ใช่ส่ิงมีชีวติเดียวท่ีครอบ 
ครองโลกใบน้ีอยูแ่ต่เพียงผูเ้ดียว บนโลกใบน้ียงัมีส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ ท่ี
ทรงพลงัอยา่งมากมายอยูร่อบ ๆ ตวัเราดว้ยเช่นเดียวกนั” 

“ในเขตลึกลบัและหวงหา้มบางพื้นท่ี เช่นในมหาสมุทรท่ีลึกลบับาง
แห่งอาจมีสตัวอ์สูรท่ีทรงพลงั สตัวจิ์ตวญิญาณท่ีร้ายกาจและสตัว์
ศกัด์ิสิทธ์ิในตาํนานอนัแปลกประหลาดจาํนวนมากมาย โดยส่วนมาก
พวกมนันั้นจะอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีลึกลบัแตกต่างกนัออกไปในภูเขา



ในแม่นํ้า ในทะเลสาบและโดยเฉพาะในมหาสมุทรยิง่ลึกลบัและมี
สตัวป์ระหลาดพวกน้ีอยา่งมากมาย แต่การเขา้ถึงกเ็ป็นไปไดย้ากมาก
เช่นกนั!” 

“ฉนัจะยกตวัอยา่งเช่นทะเลสาบ เจียงไห่ ในเมืองเจียงเฉิง ของเราฉนั
แน่ใจวา่คุณคงจะเคยไดย้นิเร่ืองราวเก่ียวกบัสตัวป์ระหลาดทะเลใน
ทะเลสาบ เจียงไห่มาบา้งไม่มากกน็อ้ยใช่ไหม” 

เม่ือไดย้นิเช่นนั้น หวงัเสียน กพ็ยกัหนา้เบา ๆ ทะเลสาบเจียงไห่เป็น
ทะเลสาบท่ีเช่ือมต่อกบัทะเลป๋ัวไห่ มนัเป็นทะเลสาบท่ีมีพื้นท่ีขนาด
กลางโดยมีความลึกอยูท่ี่ประมาณ 178 เมตร 

ตวัเขาเองกรู้็เร่ืองเก่ียวกบัสตัวท์ะเลในทะเลสาบเจียงไห่ มาบา้ง
เช่นกนัแต่เขากไ็ม่ไดส้นใจอะไรมนัมากมายนกัเพราะเขาเช่ือวา่มนั
เป็นเพียงแค่เร่ืองเล่าและตาํนานของคนในพื้นท่ี 

“เร่ืองเล่าเก่ียวกบัสตัวน์ํ้ าและสตัวท์ะเลมีมาโดยตลอด แต่ไม่ใช่วา่
ทั้งหมดนั้นจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือพวกมนันั้นมีอยูจ่ริง และในขณะน้ี
เราผูฝึ้กยทุธยงัขาดแคลนทรัพยากรในการบ่มเพาะดงันั้นพวกเราชาว
ยทุธจึงตอ้งหาวธีิอ่ืน ๆ เพือ่จบัหรือจดัการกบัพวกมนั เม่ือไม่นานมา
น้ีมีคนจบัส่ิงมีชีวติท่ีทรงพลงัประหลาดได ้เขาไดเ้พิ่มความแขง็แกร่ง
ใหก้บัตวัเองไดอ้ยา่งมากและผลการฝึกกร็วดเร็วข้ึนอีกดว้ย 



“ปัจจุบนัตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณหลายตระกลูไดโ้ผล่
ข้ึนมาเพื่อแยง่ชิงทรัพยากรเหล่าน้ีเป็นจาํนวนมาก โลกยทุธภพจะ
เปิดตวัต่อสายตาชาวโลกดว้ยการต่อสูท่ี้นองเลือดและโหดร้ายอยา่ง
ท่ีสุดคงจะอีกไม่นานหลงัจากน้ี แต่ในตอนแรกน้ีกค็งจะมีส่วน
เก่ียวขอ้งแค่กบัตระกลูผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณท่ีซ่อนตวัอยู่
เท่านั้น แต่กอ็าจจะมีนิกายโบราณขนาดเลก็เขา้ร่วมดว้ยเช่นเดียวกนั” 

หวงัเสียน ฟังการพดูคุยและสนทนาระหวา่ง ผูอ้าวโุส ฉิน และ ผู ้
อาวโุส ซู อยา่งเงียบ ๆ จากการท่ีเขาไดรั้บฟังมานั้นเขามีความเขา้ใจ
อยา่งลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน เก่ียวกบัเทคนิคการบ่มเพาะของสาํนกัและ
นิกายต่าง ๆ ในโลกแห่งยทุธภพ 

ปัจจุบนัไม่เพียง แต่มีผูฝึ้กฝนศิลปะการต่อสูโ้บราณเท่านั้น แต่ยงัมี
โยคะโบราณ,นินจุสึ,อาคมและมวยไทยโบราณ,ศิลปะการต่อสูข้อง
ชาวตะวนัตกและศิลปะการแปลงร่างเป็นสตัวร้์ายจาํพวกสตัวส์มิง 

แต่ในความเป็นจริงศิลปะการบ่มเพาะทั้งหมดอาจดูเหมือนแตกต่าง
กนั แต่กมี็ความคลา้ยคลึงกนั ในช่วงหลงั ๆ ของการบ่มเพาะ  

เป้าหมายทั้งหมดของการบ่มเพาะนั้นเหมือนกนั 

หวงัเสียน ไม่เพียง แต่เรียนรู้เก่ียวกบัศิลปะการบ่มเพาะ แต่เขายงัได้
พบและรับรู้เกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยมากมายเก่ียวกบัสตัวว์ญิญาณภูเขา
และสตัวท์ะเลใตพ้ิภพ  



นัน่ดูน่าสนใจมาก สตัวท์ะเล? สตัวใ์นมหาสมุทร? ในตอนน้ีความเร็ว
ในการบ่มเพาะฝึกฝนของฉนัชา้เกินไป บางทีฉนัอาจสามารถกลืน
กินพวกมนัหรือรับสตัวป์ระหลาดพวกนั้นเขา้มาเป็นสาวกแห่งวงั
มงักรของฉนักไ็ด ้วะ่…ฮ่าฮ่าฮ่า 

หวงัเสียนครุ่นคิดอยูก่บัตวัเอง เขาไม่ไดก้งัวลเก่ียวกบัตระกลูหรือ
สาํนกัและนิกายต่าง ๆ ท่ีซ่อนตวัอยูเ่ลยแมแ้ต่นอ้ย โลกยทุธภพ
เหรอ? แลว้มนัยงัไงละ หากขวางทางฉนั ฉนักจ็ะขยี้มนัใหเ้ละ 

และในตอนน้ีสาํนกัมงักรของเขากก็าํลงัพฒันาข้ึนมาอยา่งรวดเร็วอีก
ดว้ย! 

 



ตอนท่ี 96 เต่าแห่งจติวญิญาณ 

ยงัมีอีกเหตุผลหน่ึงท่ีผูอ้าวโุส ฉินและผูอ้าวโุส ซู เชิญเขาเขา้มา
พดูคุยนัน่กคื็อ ‘ความแขง็แกร่งของเขา’ 

ในความคิดของพวกเขา หวงัเสียน นั้นเป็นพนัธมิตรกบัพวกเขาและ
การเป็นพนัธมิตรกบัหวงัเสียน นั้นพวกเขาสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัไดอี้กดว้ย 

หวงัเสียนเขา้ใจความคิดของพวกเขาและกล็งัเลอยูค่รู่หน่ึงก่อนท่ีจะ
ยอมรับขอ้เสนอ 

เหตุผลท่ีหวงัเสียนเลือกท่ีจะเป็นพนัธมิตรกบัพวกเขาทั้งผูอ้าวโุส ฉิน
และผูอ้าวโุส ซู เขารู้สึกวา่ผูอ้าวโุสฉินและผูอ้าวโุส ซู นั้นเป็นคนดี
และเป็นเพื่อนท่ีดี 

มิฉะนั้นดว้ยความแขง็แกร่งและความสามารถในปัจจุบนัของเขา
รวมถึงพลงัของสาํนกัมงักรแลว้มนุษยม์งักรภายในสาํนกั หวงัเสียน
นั้นไม่จาํเป็นตอ้งเป็นพนัธมิตรกบัพวกเขาเลย 

หลงัจากท่ีเขาเดินออกมาจากการ พดูคุยและปรึกษาหารือกบัผูอ้าวโุส
ฉินและผูอ้าวโุสซูกเ็ป็นเวลา 2 ทุ่มกวา่เขา้ไปแลว้ หวงัเสียนนั้นลงัเล
อยูค่รู่หน่ึงก่อนท่ีจะมุ่งหนา้ตรงไปท่ีทะเล 



เขานั้นไม่ไดไ้ปทะเลมาประมาณ 2-3 วนัแลว้เขานั้นตอ้งการไปดู
ความคืบหนา้ของการก่อตั้งสาํนกัมงักร ท่ีเกาะของเขา 

ในตอนน้ีท่ีริมทะเลห่างไกลจากผูค้นหวงัเสียนถอดเส้ือผา้ของเขา
วางเอาไวแ้ลว้กระโดดออกไปไกลกวา่ 10 เมตรไดอ้ยา่งง่ายดาย 

โฮกกกก! 

หลงัจากท่ีส่งเสียงคาํรามออกมาหวงัเสียนกลายร่างเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ
ตวัยาวกวา่ 5 เมตร 

ราชนัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ 5 ธาตุท่ีมี 5 สีแตกต่างกนัหวงัเสียนวา่ยนํ้าไปท่ี
เกาะกลางทะเลดว้ยความรวดเร็วท่ีน่าเหลือเช่ือ 

เขามาถึงเกาะกลางทะเลท่ีอยูห่่างออกไปไกลประมาณ 5 กิโลเมตร
โดยใชเ้ทคนิคการควบคุมธาตุนํ้าไปตลอดทาง 

‘เอะ๊! ทาํไมมีเรือจาํนวนมากมายอยูร่อบ ๆ บริเวณน้ี” 

หวงัเสียนสงัเกตเห็นเรือ 3 ลาํอยูบ่ริเวณรอบ ๆ เกาะและบริเวณดา้น
ในของเกาะสวา่งไสวไปดว้ยแสงไฟเขาสามารถมองเห็นร่างของคน
เคล่ือนไหวไปมาอยูบ่นเกาะ 

ดว้ยความคิดของเขาพลงัออร่าแห่งราชามงักรกแ็ผข่ยายควบคุมไป
ทัว่ทั้งเกาะ 



ในไม่ชา้ร่างหลายร่างกเ็ดินลงมาท่ีริมทะเล 

“องคร์าชามงักร!” 

“องคร์าชามงักร!” 

โม่ ชิงหลงและเหล่าบรรดาสาวกของเขาท่ีเป็นมนุษยม์งักรทั้งหมด
ต่างกรี็บวิง่ไปคุกเข่าลงตรงหนา้ของหวงัเสียน ดว้ยความเคารพ 

“นกัรบระดบัขั้นท่ี 6 อยา่งนั้นหรือไม่เลวเลยพวกเจา้สามารถไปถึง
ระดบันกัรบวนัท่ี 6 ไดใ้นเวลาอนัสั้น” 

หวงัเสียนมองไปท่ีกลุ่มของมนุษยม์งักรก่อนท่ีจะหนัไปสนใจโม่ชิง
หลงและลูกศิษยข์องเขา 

โม่ ชิงหลง ในตอนน้ีนั้นไดไ้ปถึงระดบัผูเ้ช่ียวชาญก่อกาํเนิดลมปราณ
ไดอ้ยา่งเสถียรและมัน่คงดีแลว้ และลูกศิษยข์องเขาไดไ้ปถึงระดบั
นกัรบขั้นท่ี 8 กนัแลว้ 

“ระดบัความคืบหนา้ของการก่อตั้งสาํนกัมงักรไปถึงไหนแลว้” หวงั
เสียน มองไปบริเวณรอบ ๆ เกาะและถามข้ึนมา 

“องคร์าชามงักรขอรับ ตอนน้ีพวกเราดาํเนินการสาํเร็จเกินกวา่คร่ึง
แลว้ขอรับ อีกแค่ประมาณเดือนเดียวสาํนกัมงักรของเรากจ็ะก่อตั้ง



ข้ึนแลว้เสร็จและเม่ือถึงเวลานั้นดว้ยพลงัของพวกเราช่ือเสียงของ
สาํนกัมงักรกแ็พร่กระจายไปทัว่โลกอยา่งแน่นอนเลย ขอรับ!”  

ดวงตาของ โม่ ชิงหลง นั้นเป็นประกายสวา่งสดใสข้ึนมา ในขณะท่ี
เขารายงานความคืบหนา้กบัองคร์าชามงักรของเขา 

“ดีมากจงขยนัฝึกฝนและบ่มเพาะต่อไป!” 

หวงัเสียนพยกัหนา้อยา่งชา้ ๆ และเขากห็นัหลงักลบัลงไปในทะเล 

“นอ้มส่ง! องคร์าชามงักร” กลุ่มของมนุษยม์งักรทั้งหมดคุกเข่าลง
และส่งเสียงตะโกนออกไปอยา่งพร้อมเพียงกนั 

หลงัจากท่ีลงนํ้าทะเลแลว้หวงัเสียน กว็า่ยนํ้าลงไปในบริเวณท่ีเดก็
สาวหอยทะเลอยูใ่นทนัที 

เม่ือไปถึงเดก็สาวหอยทะเลออกมาจากเปลือกหอยดว้ยร่างกายของ
มนุษยข์องเธอ เธอรีบคุกเข่าลงและทกัทายองคร์าชาของเธอในทนัที 
หวงัเสียนพยกัหนา้แลว้ยิม้ใหก้บัเธอก่อนท่ีเขาจะแหวกวา่ยนํ้าออกไป
บริเวณโดยรอบและเร่ิมไล่กลืนกินสตัวท์ะเลท่ีอยูใ่นบริเวณโดยรอบ
นั้น 

“ทะเลป๋ัวไห่ต้ืนเขินมากเกินไปความหลากหลายของสตัวท์ะเลกมี็
นอ้ยมากและจาํกดัเกินไป!” 



หลงัจากท่ีหวงัเสียนกลืนกินฉลามตวัไม่ใหญ่มากลงไปเขากถ็อน
หายใจออกมาอยา่งหดหู่ใจ  

ในปัจจุบนัตอนน้ีเขาอยูห่่างจากผนืแผน่ดินประมาณ 80 กิโลเมตร
แต่อยา่งไรกต็ามทะเลในท่ีน้ีมีความลึกแค่เพียง 18 เมตรเท่านั้นและ
บริเวณโดยรอบแทบจะไม่มีฝงูปลากลุ่มใหญ่ ๆ อยูเ่ลย 

หากเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีในทะเลของเขตอ่ืน ๆ แลว้ความห่างจาก
แผน่ดินในระดบัน้ีนั้น นํ้าในทะเลน่าจะมีความลึกอยูท่ี่ประมาณ 
1,000 เมตร ทะเลป๋ัวไห่ นั้นต้ืนเกินไป 

หากตวัเขาตอ้งการเพิ่มระดบัขั้นของเขาใหเ้ร็วมากข้ึนทะเลป๋ัวไห่ 
แห่งน้ีนั้นไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้

หากฉนัตอ้งการท่ีจะเพิ่มระดบัการฝึกฝนของฉนัข้ึนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วฉนัคงจะตอ้งมองหาสตัวท์ะเลในระดบัท่ี
สูงข้ึน… 

หวงัเสียนคิดอยูค่รู่หน่ึงและในตอนนั้นเองสถานท่ีแห่งหน่ึงกป็รากฏ
ข้ึนมาในความคิดของเขา 

“ทะเลสาบเจียงไห่” 



ในทะเลแห่งนั้นมีข่าวรํ่ าลือเก่ียวกบัสตัวป์ระหลาดตวัขนาดใหญ่ท่ี
อยูใ่นทะเลสาบเจียงไห่มาตั้งแต่เม่ือ 4 ปีท่ีแลว้ มีข่าวมาวา่บางคนได้
เห็นสตัวป์ระหลาดทะเลตวัขนาดยกัษท่ี์มีลกัษณะคลา้ยกบัแผน่จาน
ใหญ่ ๆ … 

มีคนเคยถ่ายรูปภาพของมนัออกมาแต่รูปภาพท่ีไดอ้อกมานั้น
คลุมเครือเป็นอยา่งมากมองเห็นไม่ชดัเจนแต่จากรูปภาพท่ีไดม้านั้น
ลาํตวัของมนัมีขนาดใหญ่มากมนัมีขนาดตวัเท่ากบัเรือประมงขนาด
เลก็ 

แต่อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากภาพในนั้นคลุมเครือมากเกินไป และถ่าย
ไดจ้ากระยะไกลเป็นอยา่งมากผูต้รวจสอบและผูรู้้บางคนกล่าววา่มนั
ไม่ใช่สตัวป์ระหลาดในทะเลแต่มนัเป็นเพียงภาพสะทอ้นของวตัถุ
ส่ิงของบางอยา่งเพียงเท่านั้นเอง 

นอกจากน้ียงัมีผูค้นคาดเดาวา่น่าจะเป็นฉลามยกัษห์รือไม่กเ็ป็น
ปลาวาฬหรือสตัวอ่ื์นท่ีคลา้ย ๆ กนัวา่ยนํ้าเขา้มาในทะเลสาบเจียงไห่ 

นกัวชิาการหลาย ๆ คนมีคาํอธิบายเป็นของตวัเองและนกัวจิยัหลาย
กลุ่มกไ็ดท้าํการคน้หาไปทัว่ทั้งทะเลสาบเจียงไห่แต่กไ็ม่พบสตัว์
ประหลาดเหมือนท่ีในข่าวรํ่ าลือกนัออกมา 

ดงันั้นส่ิงน้ีจึงจบลงโดยไม่มีคาํตอบท่ีแน่ชดั 



แต่อยา่งไรกต็ามข่าวลือเร่ืองสตัวป์ระหลาดในทะเลสาบเจียงไห่ ยงั
ไม่ไดห้ยดุเพียงแค่นั้นยงัมีคนอา้งวา่ไดพ้บสตัวป์ระหลาดน้ีเป็น
บางคร้ังบางคราว 

แต่อยา่งไรกต็ามไม่ไดมี้หลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมออกมาวา่มีใครได้
เห็นสตัวป์ระหลาดในทะเลสาบอยา่งแทจ้ริง 

และในวนัน้ีผูอ้าวโุส ซูและผูอ้าวโุสฉิน ไดพ้ดูคุยใหเ้ขาฟังเก่ียวกบั
สตัวป์ระหลาดท่ีทรงพลงัน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั 

และหวงัเสียนกมี็ความคิดท่ีจะไปตรวจสอบทดลองดู เขาจึงวา่ยนํ้า
ออกไปอยา่งรวดเร็วไปยงัท่ีตั้งของทะเลสาบเจียงไห่ 

ทะเลสาบเจียงไห่เช่ือมต่อกบัทะเลป๋ัวไห่ แต่อยา่งไรกต็าม ทะเลสาบ
แห่งน้ีมีพื้นท่ีครอบคลุมประมาณ 20 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น 

หลงัจากท่ีหวงัเสียน ผา่นทางเขา้ท่ีติดระหวา่งทะเลสาบเจียงไห่กบั
พื้นท่ีทะเลป๋ัวไห่ ท่ีมีความยาวกวา่ 100 เมตรและมีความกวา้ง 40 ถึง 
50 เมตรหวงัเสียนกเ็ขา้มาสู่ทะเลสาบเจียงไห่ 

เม่ือเขา้ไปถึงในเขตทะเลสาบเจียงไห่หวงัเสียนกค่็อนขา้งท่ีจะต่ืนเตน้
เพราะทะเลสาบแห่งน้ีมีความลึกอยา่งนอ้ย 20 เมตร 



แต่หวงัเสียนกต็อ้งตกใจเลก็นอ้ย เพราะนํ้าของทะเลสาบเจียงไห่แห่ง
น้ีนั้นเป็นสีครามเขม้จนถึงค่อนขา้งดาํมืด หวงัเสียนแหวกวา่ยนํ้าเขา้
ไปในทนัที 

ตวัของเขานั้นตอ้งการพลงังานมงักรสาํหรับการบ่มเพาะท่ีสูงมาก ๆ 
ปลาธรรมดาทัว่ไปไม่สามารถใหพ้ลงังานมงักรท่ีเพียงพอแก่เขาได ้

แต่หากทะเลสาบเจียงไห่ แห่งน้ีมีสตัวท์ะเลท่ีมีระดบัสูงมากกวา่
ทะเลป๋ัวไห่ ความเร็วในการบ่มเพาะฝึกฝนของเขากจ็ะเร็วข้ึนอยา่ง
แน่นอน 

หวงัเสียนคิดข้ึนมาอยากต่ืนเตน้เขารีบแหวกวา่ยเขา้ไปตรงกลางของ
ทะเลสาบ 

ท่ีระยะทาง 20 กิโลเมตรหวงัเสียนเร่ิมสงัเกตสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ๆ 
วา่สตัวป์ระหลาดทะเลตวันั้นมีร่องรอยใด ๆ ใหส้งัเกตเห็นเหลืออยู่
บา้ง 

หวงัเสียนใชส้ายตาแห่งราชนัมงักรศกัด์ิสิทธ์ิมีแสงสีทองพุง่ออกมา
จากดวงตาของเขาและเขากห็นัมองสงัเกตไปรอบ ๆ อยา่งระมดัระวงั
และเขายงัวา่ยนํ้าไปมาในบริเวณโดยรอบขณะทาํการคน้หาไปดว้ย
แต่เขากไ็ม่พบส่ิงผดิปกติใด ๆ เลย 



“เอะ๊? มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไรมนัไม่มีร่องรอยอะไรเลยหากเป็นไป
ตามท่ีคาํรํ่ าลือในข่าวลือ หรือในอินเทอร์เน็ตไดก้ล่าวเอาไวว้า่สตัว์
ประหลาดทะเลตวัน้ีควรมีความยาวอยา่งนอ้ย 10 เมตร อยา่งนอ้ยน่า
จะตอ้งมีร่องรอยอะไรของมนัใหเ้ห็นอยูบ่า้งสิ?” 

ค้ิวของ หวงัเสียน ขมวดเขา้หากนั แต่เขากย็งัคงแหวกวา่ยสาํรวจ
บริเวณโดยรอบอยา่งชา้ ๆ  

โฮกกกกก! 

เสียงคาํรามของมงักรดงักอ้งสะทา้นไปทัว่ทะเลสาบเจียงไห่ หวงั
เสียน ไดป้ลดปล่อยออร่าทั้งหมดของเขาเพ่ือประกาศการมาถึงของ
ราชนัมงักรในพื้นท่ี 

ทะเลสาบเจียงไห่ 

หวงัเสียนในปัจจุบนัสามารถแผข่ยายพลงัมงักรของเขาออกไป
ครอบคลุมรัศมีประมาณ 2 กิโลเมตรสตัวท์ะเลทั้งหมดในบริเวณ
โดยรอบนั้นตวัสัน่เทาไม่กลา้ขยบัตวัแมแ้ต่นิดเดียว 

แต่ในทนัใดนั้นนํ้าในทะเลสาบชิงไห่ใกลต้วัเขากส็ัน่สะเทือนโดยไม่
มีสาเหตุ 

ฮูมมมม! 



เสียงคาํรามแปลก ๆ ดงัออกมา เหมือนกบัตอ้งการตอบโตเ้สียง
คาํรามแรกของหวงัเสียน เม่ือหวงัเสียนไดย้นิเสียงคาํรามนั้นเขาจึง
รีบแหวกวา่ยนํ้าไปยงัตน้เสียงนั้นทนัที  

ตูมม! 

เขารีบพลิกตวักลบัมาทนัทีและจอ้งมองไปยงัท่ีกน้ของทะเลสาบ
เจียงไห่ 

ใช่แลว้มนัคือสตัวป์ระหลาดในทะเลสาบอยา่งท่ีคาํรํ่ าลือบอกมา มนั
มีอยูจ่ริง ๆ  

หวงัเสียนมองไปขา้งหนา้และในทิศทางท่ีเขาหนัหนา้ไปนั้น มีสตัว์
ทะเลขนาดใหญ่กาํลงัลอยตวัข้ึนมาทีละนอ้ย 

ดูเหมือนวา่มนัจะนอนอยูท่ี่ใตดิ้นโคลนกน้ทะเลสาบ โดยท่ีทั้งตวั
ของมนัจมลงไปในโคลนหมดทั้งตวั 

ขณะท่ีมนัลอยตวัข้ึนมาอยา่งชา้ ๆ นั้นโคลนบนร่างของมนักค่็อย ๆ 
หลุดออกไป 

ภาพของลวดลายหกเหล่ียมบนกระดองขนาดยกัษ ์เห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน บนกระดองมีขอบหนามคมเลก็ ๆ ท่ีดูเหมือนทาํมาจากดิน
โคลนติดอยูเ่ตม็รอบกระดอง 

“ตวัใหญ่มาก!” 



ท่ีดา้นหนา้ของกระดองขนาดใหญ่นั้นมีความยาวอยา่งนอ้ย 10 เมตร
และหวัค่อย ๆ ยืน่โผล่ออกมาจากกระดอง 

หวัของมนัเป็นสีดาํและมีปลายขอบท่ีแหลมคม แมว้า่ดวงตาของมนั
จะเป็นสีดาํสนิท แต่กมี็แสงสีขาวออกมาจากดวงตาทาํใหม้นั
สามารถมองเห็นไดแ้มเ้วลาน้ีจะเป็นยามคํ่าคืนและใตน้ํ้ าในตอนน้ี
นั้นมืดสนิทกต็ามที 

อ้ือ..อ่าา! “เจา้..เป็น..ใคร?” 

มนัอา้ปากและส่งเสียงคาํรามแสดงฟันในปากท่ีดูน่ากลวัจนขนลุก 
มนัมองตรงไปท่ีหวงัเสียนอยา่งไม่เป็นมิตร 

มนัมีความฉลาดและสติปัญญา! 

เม่ือหวงัเสียนไดย้นิเสียงคาํรามของเต่าท่ีเหมือนไดโนเสาร์ยคุโบราณ
ตวัน้ีเขากค่็อนขา้งท่ีจะตกใจ 

เต่าแห่งจิตวญิญาณ : ระดบั 10 

พลงังานมงักรสกดัได ้: 123,272 

เต่าจิตวญิญาณระดบั 10? นั้นเทียบเท่ากบั ระดบัก่อกาํเนิดลมปราณ 

หวงัเสียนตกใจและดวงตาของเขากส็วา่งข้ึนดว้ยความต่ืนเตน้ขณะท่ี
เขาจอ้งมองไปท่ีเต่าจิตวญิญาณตวัน้ี 



ตอนท่ี 97 ยอมจาํนน 

“ขา้คือจอมราชนัยม์งักรท่ียิง่ใหญ่ผูเ้ดียวในโลกแห่งน้ี” 

หวงัเสียนเงยหนา้ข้ึนเลก็นอ้ยและจอ้งมองไปท่ีเต่าขนาดใหญ่ 

“กม้หวัยอมรับใชข้า้ในฐานะจา้วเหนือหวัซะ ไม่เช่นนั้นขา้จะกลืน
กินเจา้!” 

“กม้หวัใหย้งังั้นรึ? ฮึฮึ ช่างน่าตลกนกั ขา้คือบรรพบุรุษเต่าผูย้ิง่ใหญ่
ท่ีสุดในท่ีแห่งน้ี เจา้นั้นเป็นแค่เพียงสตัวแ์ปลกประหลาดตวักระจอ้ย
ร่อยเท่านั้น เจา้ยงัจะมีหนา้มาขอใหข้า้กม้หวั ยอมรับใชเ้จา้อยา่งนั้นรึ 
ช่างน่าขนัเสียจริง ๆ !” 

เต่ายกัษข์นาดใหญ่มนัมีสติปัญญาสูงมากในขณะท่ีมนัเองกจ็อ้งมอง
หวงัเสียนกลบัมาอยา่งเยน็ชาเช่นกนั มนัเอียงหวัเลก็นอ้ยและจอ้ง
มองหวงัเสียน อยา่งดูถูกเหยยีดหยามเหมือนดูสตัวต์วัเลก็ ๆ ท่ีโง่เง่า
ตวัหน่ึง 

ถึงแมว้า่เต่ายกัษต์วัน้ีจะสามารถสมัผสัไดถึ้งความแขง็แกร่งและแรง
กดดนัท่ีทรงพลงัจากส่ิงมีชีวติแปลกประหลาดตรงหนา้ได ้แต่มนัก็
ไม่เกรงกลวัเลยแมแ้ต่นอ้ย เพราะวา่ขนาดร่างกายของมนันั้นใหญ่โต
กวา่มาก 



และนอกจากน้ีตวัมนัเองยงัมีชีวติอยูม่าเป็นเวลานบัหลายพนัปีแลว้
ผา่นศึกและการต่อสูม้ากม็ากและในฐานะบรรพบุรุษของเต่าท่ีมี
ลูกหลานมาหลายร้อยรุ่น จะใหม้นัยอมจาํนนต่อสตัวต์วัเลก็ ๆ 
ตรงหนา้ ท่ีมาบุกรุกถึงอาณาเขตของมนันั้นมนัมองเป็นเร่ืองตลก
อยา่งแทจ้ริง 

“เฮอะ!..บรรพบุรุษเต่า?” 

หวงัเสียนตกตะลึงเลก็นอ้ยเม่ือไดย้นิเต่าจิตวญิญาณตวัน้ีเรียกตวัเอง
วา่บรรพบุรุษเต่า เป็นเร่ืองท่ีไม่คาดคิดสาํหรับเขาท่ีจะไดพ้บกบัเต่า
จิตวญิญาณท่ีอวดดีและหลงตวัเองมากเช่นน้ี 

“หากเป็นเช่นนั้นกแ็สดงวา่เจา้ตอ้งการท่ีจะเลือก ทางเลือกท่ีสอง
อยา่งนั้นใช่ไหม!” 

หวงัเสียนโบกสะบดัหางเบา ๆ ขณะท่ีเขาจอ้งมองไปท่ีเต่าจิตวญิญาณ
ขนาดยกัษ ์ดว้ยสายตาท่ีเยน็ชา 

“เจา้น่ีมนัช่างรนหาท่ีตายซะจริง ๆ เจา้กลา้บุกรุกเขา้มาในอาณาเขต
ของขา้ และยงัมาส่งเสียงร้องอนัน่าหนวกหูรบกวนการนอนจาํศีล
ของขา้อีก ขา้จะกินเจา้ซะเจา้สตัวป์ระหลาดตวันอ้ยจอมโอหงั!” 

เต่าจิตวญิญาณอา้ปากอนัใหญ่โตของมนัออกกวา้ง และเร่ิมเขา้โจมตี
หวงัเสียนโดยไม่สนใจส่ิงใดอีกต่อไป มนัเพียงตอ้งการกาํจดัเจา้ตวั



ประหลาดน่ารําคาญตรงหนา้ใหห้ายไป แลว้มนัจะไดก้ลบัไปนอน
ต่อ 

มนัขยบัตวัเบา ๆ มีแสงสีเหลืองประกายหม่น ๆ ออกมาจากตวัมนั 
ดินโคลนบริเวณโดยรอบตวัของมนักเ็ร่ิมกระจายออกไปเป็นวง
กวา้ง ทัว่ทั้งบริเวณมืดคร้ึมลงและทศันวสิยัในการมองเห็นของหวงั
เสียนกล็ดลงไปดว้ย 

“ธาตุดิน! การควบคุมธาตุดิน?” 

เป็นอีกคร้ังท่ีหวงัเสียน ตอ้งประหลาดใจเม่ือเขารู้สึกไดถึ้งแรงสัน่ 
สะเทือนและความผนัผวนของพื้นดินโดยรอบใตก้น้ทะเลสาบ 

น่ีเป็นสตัวท์ะเลท่ีน่ากลวัท่ีสุดท่ีเขาไดเ้คยเผชิญหนา้มา ส่ิงมีชีวติตวั
น้ีนั้นไม่เพียง แต่มีสติปัญญาท่ีสูงพอ ๆ กบัมนุษยเ์ท่านั้น แต่มนัยงัมี
ความสามารถพิเศษในการควบคุมธาตุดินไดอี้กดว้ย 

“ฮึ! ไม่ไดมี้เพียงแต่เจา้เท่านั้นหรอก ท่ีสามารถควบคุมธาตุดินได ้ขา้
เองกส็ามารถทาํไดเ้ช่นเดียวกนั!” 

หวงัเสียน แสยะยิม้จนมองเห็นเข้ียวสีขาว มองดูแลว้ค่อนขา้งท่ีจะน่า
กลวั เขาพลิกบิดตวัเลก็นอ้ย ในทนัทีนั้นดินโคลนในทะเลสาบท่ี
กาํลงัพวยพุง่และฟุ้งกระจายป่ันป่วนอยูก่พ็ลนัแยกออก และเร่ิมกลัน่
รวมตวักนัข้ึนมาเป็นกอ้นดินมากมายลอยอยูร่อบ ๆ ตวัเขา  



และนํ้าโดยรอบกห็มุนวนผลดัเปล่ียนไปในทนัที จากท่ีขุ่นมวัดาํมืด
กลบักลายเป็นใสสะอาด ดว้ยการควบคุมธาตุนํ้าของเขา หลงัจากนั้น
หวงัเสียน กเ็ห็นเต่าจิตวญิญาณกาํลงัวา่ยตรงมายงัตาํแหน่งท่ีเขาอยู ่
ห่างจากเขาออกไปไม่เกินสิบเมตร รอยยิม้ปรากฏท่ีมุมปากของหวงั
เสียน 

“กระสุนหนามปฐพี!” 

กระสุนหนามปฐพี เป็นเทคนิคท่ีง่ายท่ีสุดในตอนน้ีของการใชพ้ลงั
อาํนาจแห่งธาตุดิน ท่ีมีมากบัระบบการฝึกฝนของระบบมงักรศกัด์ิสิทธ์ิ
ของเขา ตวัของหวงัเสียนในปัจจุบนันั้นยงัอ่อนแอมากเกินไปและ
เขายงัไม่สามารถควบคุมองคป์ระกอบของธาตุทั้งหา้ขั้นสูงไดอ้ยา่ง
ชาํนาญมากนกั 

ถา้เขาแขง็แกร่งข้ึนมากกวา่น้ีเขาจะสามารถควบคุมธาตุดินรอบ ๆ 
ตวัเขาไดด้งัใจนึกและสามารถกลบฝังทุกส่ิงอยา่งใหจ้มหายไปในใต้
ผนืแผน่ดินไดใ้นทนัที 

“เจา้เองกส็ามารถควบคุมธาตุดินไดด้ว้ยยงังั้นรึ!?” 

เต่าจิตวญิญาณ สะดุง้ตกใจเม่ือเห็นหนามปฐพี จาํนวนมากท่ีพุง่ตรง
เขา้มาหาตวัมนั แต่อยา่งไรกต็ามมนักไ็ม่ไดมี้ความกลวัเช่นกนัมนัยงั 
คงพุง่ตรงสวนเขา้มาพร้อมกบัหดหวัซ่อนเขา้ไปในกระดองของมนั 



ตูมมม! 

กระสุนหนามปฐพี กระแทกเขา้กบักระดองของมนัอยา่งแรงจนเกิด
คล่ืนนํ้าสัน่กระเพื่อมเป็นระลอกข้ึนสูงไปบนผวินํ้า แต่กระดองของ
เต่าจิตวญิญาณ กเ็หมือนกบักาํแพงเหลก็กลา้หลงัจากท่ีโดนการ
โจมตีดว้ยกระสุนหนามปฐพีหลายสิบลูก มนัไม่มีร่องรอยการ
เสียหายใด ๆ ปรากฏข้ึนบนกระดองของมนัเลย 

“ไปลงนรกซะ!” 

เต่าแห่งจิตวญิญาณกเ็ร่งความเร็วข้ึนในขณะเดียวกนัมนักอ็า้ปาก
ขนาดมหึมาของมนัตรงเขา้มาเพื่อท่ีจะกดัหวงัเสียน 

เม่ือหวงัเสียน เห็นฟันท่ีหนาแน่นและแหลมคมในปากของมนั เขารู้
วา่ถา้เขาถูกมนักดั ปากและฟันของมนัสามารถกดัทะลุเกร็ดมงักร
ของเขาไดแ้ละตวัเขาคงจะตอ้งบาดเจบ็อยา่งสาหสัและอาจจะถึงกบั
ตายไดถ้า้เขาไม่ระวงัและติดอยูใ่นปากของมนั 

“ไปนรกยงังั้นเหรอ!..เฮอะ!” 

หวงัเสียน มองไปท่ี เต่าจิตวญิญาณ ดว้ยสายตาท่ีเยน็ยะเยอืก แมว้า่
ตวัเขาตอนน้ีจะอยูแ่ค่เพียงในระดบัขั้นท่ี 6 ของระบบราชนัยม์งักร
ศกัด์ิสิทธ์ิ แต่เม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นระดบัก่อกาํเนิด
ลมปราณแลว้นั้นสาํหรับเขามนัยงัอ่อนแอกวา่เขาอยูม่าก 



ในฐานะท่ีเป็นถึงตน้กาํเนิดสายเลือดของเผา่พนัธ์ุ ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ
หา้ธาตุ ตวัแรกของจกัวาล สตัวท์ะเลระดบัสิบนั้นไม่สามารถคุกคาม
เขาไดม้ากนกัหากเขานั้นระวงัตวักจ็ะไม่เป็นอนัตราย 

“โลหะพิฆาตไม ้,ไมพ้ิฆาตดิน , ดินพิฆาตนํ้า , นํ้าพิฆาตไฟ , ไฟ
พิฆาตโลหะ!” 

องคป์ระกอบของธาตุทั้งหา้ส่งเสริมและทาํลายลา้งซ่ึงกนัและกนั สี
บนร่างกายของ หวงัเสียน เปล่ียนแปลงไปกลายเป็นมงักรตวัสีเขียว
ในทนัที 

“จา้วแห่งพฤกษาทั้งมวล มงักรเขียว ธาตุไม”้ 

“โฮกกกก!” หวงัเสียนร้องคาํรามออกมาพร้อมกบัมีออร่าสีเขียวปก
คลุมไปทัว่บริเวณ 

มงักรเขียวธาตุไม ้นั้นเป็นผูค้วบคุมธาตุไม ้ทุกส่ิงอยา่งท่ีมีแหล่งท่ีมา
จากธาตุไม ้มงักรเขียวสามารถควบคุมมนัไดท้ั้งหมด และส่ิงท่ีมงักร
เขียวผูเ้ป็นจา้วแห่งธาตุไมช้อบมากท่ีสุดกคื็อการกาํหราบและพิฆาต
ธาตุดิน! [1] 

“พฤกษา พนัธนาการ” 

หวงัเสียนเหยยีดกรงเลบ็มงักรของเขาออกไป มีแสงสีเขียวเขม้ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัเมลด็พืชมากมายพุง่ตรงออกไป ฝ่ังตวัอยูร่อบ ๆ 
บริเวณใกลก้บัท่ีเต่าจิตวญิญาณตวัยกัษก์าํลงัพุง่ตรงเขา้มา 



โฮกกกกก! 

หวงัเสียน ปลดปล่อยเสียงคาํรามของมงักรพร้อมกบัพน่ลมหายใจ
มงักรท่ีมีควนัสีเขียวพุง่กระจายออกมาดว้ย 

เม่ือลมหายใจสีเขียวกระทบกบัเมลด็แสงสีเขียวเขม้ท่ีเขากระจายมนั
เอาไวร้อบ ๆ ในตอนแรกแลว้นั้น กน้พื้นทะเลสาบโดยรอบกเ็ร่ิม
เคล่ือนไหวกระจายตวักลายเป็นสีเขียวเตม็ไปทัว่บริเวณอยา่ง
หนาแน่นและพืชสีเขียวเหล่านั้นกเ็ร่ิมดูดซบัพลงังานและกาํหราบ
ธาตุดินบริเวณโดยรอบตวัพวกเขาทั้งคู่อยา่งรวดเร็วในทนัที  

เครือเถาวลัยม์ากมายพวยพุง่เติบโตกนัอยา่งรวดเร็วเหมือนกบั
บริเวณน้ีนั้นกลายเป็นป่าดงดิบใจกลางกน้ทะเลสาบไปเลย 

พืชพนัธ์ุแปลกประหลาดนบัพนันบัหม่ืน บิดเกลียวรวมกนักลายเป็น
เชือกเถาวลัยเ์สน้มหึมาหลายร้อยเสน้พุง่ตรงเขา้ไปรัดพวัพนัทุก ๆ 
ส่วนของร่างกายเจา้เต่าวญิญาณยกัษต์วันั้นในทนัที 

ในไม่ชา้เต่าวญิญาณยกัษ ์กถู็กขงัอยูใ่นเครือเถาวลัยไ์มซ่ึ้งทอดยาว
ไปรอบ ๆ รัศมี 100 เมตร 

“การใชพ้ลงังานธาตุช่างทรงพลงัมากอะไรเช่นน้ี!” 

เม่ือหวงัเสียนมองไปท่ีทุ่งป่าดงดิบสีเขียวท่ีเขาสร้างข้ึน เขากค่็อนขา้ง
ท่ีจะประหลาดใจ 



ตอนท่ีเขาอยูใ่นร่างมนุษย ์ตวัเขาอ่อนแอกวา่ในร่างของมงักรถึงหา้
เท่า ดงันั้นเขาจึงไม่สามารถสร้างทุ่งป่าไมท่ี้ทรงพลงัมากขนาดน้ีได ้

ยิง่ไปกวา่นั้นเขาไม่สามารถปรับเปล่ียนแปลงร่างเลือกเฉพาะเจาะจง
ธาตุใดธาตุหน่ึงแบบน้ีได ้เม่ือเขาอยูใ่นร่างของมนุษย ์ดงันั้นเขาจึง
อ่อนแอกวา่มากและทกัษะการต่อสูข้องเขากน่็าจะลดลงมากวา่ร่าง
มงักรประมาณ 10 เท่า 

“ปล่อยขา้ไป! ปล่อยขา้ออกไปเด๋ียวน้ี!” 

เต่าแห่งจิตวญิญาณพยายามต่อสูแ้ละด้ินรนอยา่งรุนแรง แต่มนั
ตระหนกัไดใ้นทนัทีวา่เครือเถาวลัยท่ี์รัดพนัรอบร่างกายตวัมนัอยูน้ี่ 
ไม่มีทางท่ีด้ินหลุดออกไปไดอ้ยา่งแน่นอน มีแต่จะยิง่รัดแน่นมาก
ยิง่ข้ึน 

และนอกจากน้ีตวัของมนันั้นมีธาตุประจาํตวัคือธาตุดิน การกาํหราบ
ของธาตุไมต่้อธาตุดินนั้นกเ็ร่ิมจะส่งผลกระทบต่อตวัมนับา้งแลว้ 
พลงัอาํนาจแห่งธาตุไมเ้ร่ิมจะคุกคามและดูดซบัพลงังานจากตวัของ
มนัออกไปเร่ือย ๆ แลว้ ตอนน้ีพลงัในการต่อตา้นของมนัเร่ิมลดลง
เร่ือย ๆ ตวัมนักเ็ร่ิมจะหนกัข้ึนจนมนัเร่ิมจะขยบัไม่ไดแ้ลว้ หาก
ปล่อยใหเ้ป็นเช่นน้ีต่อไปตวัของมนัคงจะโดนเถาวลัยพ์วกน้ีดูดซบั
จนแหง้ตายอยา่งแน่นอน 



“มีคนบอกวา่เน้ือเต่าเป็นยาชูกาํลงัและยาโป๊ชั้นยอด หึหึ ขา้จะสบัขา
ทั้งส่ีขา้งของเจา้ออก แลว้ป้ิงบาร์บีคิวกินวนัละขา้งกบัวา่ท่ีภรรยาขา้ 
เผือ่กินแลว้มนัออกฤทธ์ิรุนแรงขา้จะไดมี้คนคอยช่วยเหลือหากมนั
เกิดคึกคกัเกินเหตุ ฮ่า ๆ ๆ แลว้ขา้จะนาํหวัของเจา้ไปปรุงทาํนํ้าซุป 
วะ่..ฮ่าฮ่าฮ่า!” 

“อ๋อ!!… ไม่ ๆ ๆ ! หวัมนัใชท้าํซุปไม่ดีมนัน่าขยะแขยง ขา้จะทุบมนั
ใหเ้ละและขยี้มนัท้ิงใหเ้ป็นผยุผงดีกวา่..เอะ๊เอาไปขายใหพ้วกท่ีฝึก
วชิายทุธเพื่อปรุงยา กท่็าจะไดเ้งินหลายลา้นอยู.่. หึหึ!” 

หวงัเสียนแยกเข้ียวแสยะยิม้จนเห็นเข้ียวและฟันท่ีแหลมคมจนน่าขน
ลุกของเขา ในขณะท่ีเขากก็าํลงัสงัเกตมองช้ินส่วนต่าง ๆ ของเต่าจิต
วญิญาณดว้ยความคิดและพดูออกมาอยา่งไม่สนหวัจิตหวัใจของผูท่ี้
กาํลงัไดย้นิ 

“..!!..ขา้!..ขา้ยอมแลว้!..ขา้ยนิยอมแลว้..ขา้ยนิดีรับท่านเป็นเจา้นาย
ของขา้ ท่านอยา่กินขา้เลยนะถึงแมว้า่เลือดของขา้จะเป็นยาโป๊!..
เอ่อ!!..ไม่ ๆ .. ไดโ้ปรดไวชี้วติขา้ดว้ย ท่านราชาผูย้ิง่ใหญ่!” 

เต่าแห่งจิตวญิญาณรีบซ่อนหวัและขาทั้งส่ีขา้งของมนัไวใ้นกระดอง
ทนัที ดวงตาของมนัเตม็ไปดว้ยความหวาดกลวัจนเสียขวญั 



โดยเฉพาะคาํพดูท่ีหวงัเสียนพึ่งพดูวา่จะกินมนัอยา่งไร มนักลวัจน
คาํพดูท่ีขอร้องใหเ้ขาไวชี้วติมนัสบัสนัและติดขดัไปหมด 

“เม่ือครู่ขา้ขอใหเ้จา้ยอมแพแ้ละยอมรับใชข้า้ แต่เจา้ปฏิเสธและ
โจมตีขา้ในทนัที แต่ในตอนน้ีเจา้กลบับอกวา่จะยอมรับขา้เป็นนาย
ของเจา้ นัน่เป็นเพราะเจา้ไม่สามารถเอาชนะขา้ไดย้งังั้นใช่ไหม?” 

หวงัเสียนจอ้งมองดว้ยสายตาเยน็ชาอยา่งเยน็เยยีบ 

“ท่านราชาผูย้ิง่ใหญ่ขา้จะมอบสมบติัทั้งหมดท่ีขา้เกบ็เอาไว ้นาํมาให้
ท่านดว้ย ขอใหท่้านไวชี้วติขา้ดว้ยเถอะ!” เต่าแห่งจิตวญิญาณรีบพดู
อยา่งเร่งรีบ 

“สมบติังั้นหรือ! สมบติัอะไร?” หวงัเสียนรีบถามพร้อมดว้ยดวงตาท่ี
สวา่งจา้เป็นประกายข้ึนมา 

“ขา้จะนาํมาใหท่้าน แต่ขอท่านไดโ้ปรดอยา่ฆ่าขา้เลยนะ!” 

“ยงังั้นกไ็ด ้แต่หากเจา้คิดหนีขา้จะฆ่าเจา้ท้ิงเสียในทนัที” 

หวงัเสียน พยกัหนา้ใหก้บัมนัเขาไม่กลวัวา่เจา้เต่าวญิญาณตวัน้ีจะ
หลบหนีเขาไดเ้พราะมนัค่อนขา้งท่ีจะชา้กวา่เขามาก ดว้ยความคิด
ของเขาบรรดาเถาวลัยโ์ดยรอบกห็ดตวักลบัลงไปอยา่งรวดเร็วและ
เปล่ียนกลายเป็นสาหร่ายทะเลและพืชใตท้ะเลธรรมดาไป 



ดว้ยสายตาท่ียงัคงหวาดระแวงของเต่าวญิญาณ มนัมองไปท่ีหวงั
เสียนก่อนท่ีมนัจะค่อย ๆ วา่ยนํ้ากลบัไปทางดา้นหลงั 

หวงัเสียนติดตามมนัมาทนัทีและมาถึงสถานท่ีท่ีมนัอาศยัอยูไ่ม่ไกล
จากสถานท่ีเม่ือครู่มากนกั 

ครืดดด! 

เต่าแห่งจิตวญิญาณมาถึงสถานท่ีท่ีมนัอาศยัอยูแ่ละจดัการกบัพื้นดิน
เบ้ืองล่างของมนัใหเ้ปิดออก เม่ือมนัทาํเช่นนั้นส่ิงของหลากหลายแต่
ละช้ินกเ็ร่ิมท่ีจะปรากฏข้ึนและลอยออกมา 

“เฮอ้!!..อะไรของมนักนัไอข้องพวกน้ี?..” 

หวงัเสียนมองไปยงัส่ิงของท่ีลอยออกมาและส่ายหวั มนัคลา้ยกบั
กระดองเต่าทัว่ ๆ ไป และยงัมีมากมาย 

“ส่ิงพวกน้ีคือถว้ยรางวลัของขา้ท่านราชา น่ีคือถว้ยรางวลัของขา้ท่ี
ไดม้าจากการต่อสู ้พวกมนัถูกขา้นั้นฆ่าตายทั้งหมดและน่ีคือ
กระดองของพวกมนั” 

เต่าแห่งจิตวญิญาณขยบัร่างกายขนาดมหึมาของมนัข้ึน ๆ ลงอยา่ง
ภูมิใจในขณะท่ีมนักาํลงัเล่าถึงกระดองแต่ละช้ิน 

“พอ!!..หยดุ ๆ !!” 



หวงัเสียนมองไปท่ีกองกระดองเต่ารอบ ๆ ตวัเขาและเปิดปากเป่าลม
ออกมาอยา่งถอดถอนใจจนเคราและหนวดมงักรนั้นปลิวไสว [อยูใ่ต้
นํ้ านะเฮย้?..] 

ในบรรดากระดองเต่าเหล่าน้ีมีอยูก่ระดองหน่ึงท่ีมีขนาดประมาณหา้
หรือหกเมตร มนัตอ้งเป็นส่ิงมีชีวติท่ีน่าเกรงขามมากพอดูก่อนท่ีมนั
จะถูกสงัหารไปอยา่งน่าเสียดาย 

“ท่านราชาขา้เก่งหรือไม่!” เต่าแห่งจิตวญิญาณยงัคงเล่าวรีกรรมของ
มนัอยา่งภาคภูมิใจ 

“เออ!..เก่ง แต่วา่ขา้ไม่สนใจถว้ยรางวลัของเจา้หรอกนะ ตอนน้ีเจา้จง
กลืนเลือดหยดน้ีลงไปซะและอยา่คิดขดัขืนใด ๆ !” 

หวงัเสียน ขยบักรงเลบ็ของเขาเบา ๆ แลว้หยดเลือดมงักรกพ็ุง่ตรง
เขา้ปากของ เต่าวญิญาณในทนัที 

เลือดมงักรของเขาไม่ไดเ้ป็นสีทองอีกต่อไปแลว้ แต่เป็นสีเหมือนสี
รุ้งดูสดใสและสวยงามมาก 

เต่าแห่งจิตวญิญาณหลบัตาลงโดยไม่ขดัขืนใด ๆ  

“เสร็จแลว้ต่อจากน้ีไปเจา้จะไดเ้ป็นผูดู้แลวงัมงักรของขา้ในฐานะ
พอ่บา้นแห่งวงัมงักร!” 



ในช่วงเวลาก่อนหนา้น้ีตอนท่ีหวงัเสียน ไดเ้ห็นเต่าจิตวญิญาณขนาด
ใหญ่ตวัน้ี เขากไ็ดว้างแผนเอาไวแ้ลว้วา่จะบงัคบัใหม้นัเป็นพอ่บา้น
ดูแลวงัมงักร แต่เขากไ็ม่คิดวา่มนัจะง่ายดายถึงเพียงน้ี 

วงัมงักรตอ้งการพอ่บา้นเต่า! 

ต้ิงง!!. 

“คุณไดค้รอบครองและเป็นจา้วชีวติของสตัวท์ะเลสามตวัและมี
คุณสมบติัตามเกณฑใ์นการสร้างวงัมงักรแลว้” 

“วงัมงักรเลเวลหน่ึงสามารถสร้างไดลึ้กลงไปในกน้ทะเลโดยท่ีมนั
จะมีคุณสมบติัพิเศษในการตา้นทานต่อพลงัธาตุนํ้าและพลงัธาตุไฟ 
และมนัจะสามารถสร้างอาณาเขตของตวัเองไดอี้กดว้ย วสัดุท่ีจาํเป็น
ในการสร้างวงัมงักรระดบัเลเวลหน่ึง : ทองคาํ 100 ตนั, เงิน 100,000 
ตนั, ทองเหลือง 1 ลา้นตนั, เหลก็หล่อ 10,000 ตนั, แนวปะการัง 1 
ลา้นช้ิน, อญัมณีท่ีมีสีต่างกนั 5 สี 1ตนั และหินจิตวญิญาณ 1 ตนั “ 

ในขณะนั้นเองเสียงการแจง้เตือนของระบบกด็งัในหวัของเขาทาํให้
เขาตกใจอา้ปากคา้ง 

เขาแทบจะไม่ไดย้นิเสียงการแจง้เตือนของระบบมานานมากจนลืม
ไปแลว้ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ท่ีเขาเพิ่งกลายเป็นมงักรนอ้ยในวนัแรกเท่านั้น



ท่ีเขาไดย้นิเสียงระบบแจง้ขอ้มูลกบัเขา แต่ในวนัน้ีเสียงของระบบก็
ดงัข้ึนและแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั วงัมงักรท่ีเขามีคุณสมบติัถึงขอ้กาํหนด
ในการสร้างมนัแลว้ 

ในตอนแรก หวงัเสียน คิดวา่เขาจาํเป็นตอ้งสร้างวงัมงักร ของเขา
โดยการควบคุมพลงังานมงักรสร้างพื้นท่ีและอาณาเขตเพียงเท่านั้น 
เขาไม่เคยคาดคิดเลยวา่ระบบจะสร้างมนัข้ึนมาใหเ้ขาในแบบมี
เง่ือนไขและตอ้งใชว้สัดุมากมายมหาศาลขนาดน้ี 

ช่างน่าตกใจเสียจริง ๆ ! 

……. 

จบบท 

EndNote : ธาตุไมน้ั้นชอบธาตุดินมากเน่ืองจากวา่มนัเป็นเร่ืองปกติ
ของพืชพนัธ์ไมอ้ยูแ่ลว้ท่ีตอ้งการดูดซบัพลงังานและสารอาหารจาก
ดิน 

 



ตอนท่ี 98 หวงัต้าไห่ 

ดูเหมือนวา่ระบบจะยงัคงมีฟังกช์ัน่มากมายท่ียงัไม่ไดป้ลดลอ็กและ
จะทาํไดก้ต่็อเม่ือฉนัไปถึงการฝึกฝนในระดบัหน่ึงหรือผา่นเง่ือนไข
บางอยา่งเท่านั้น 

ดวงตาของ หวงัเสียน กะพริบข้ึนเพื่ออ่านขอ้มูลของเขา 

ช่ือ : หวงัเสียน 

เผา่พนัธ์ุ : มงักรศกัด์ิสิทธ์ิหา้ธาตุ (สามารถแปลงร่างเป็นมนุษยไ์ด)้ 

ระดบั : หก 

พลงังานมงักร : 563,421 / 100,000,000 

ความสามารพิเศษ : ปกครองสตัวน์ํ้ า (ความสามารถในการปกครอง
สตัวน์ํ้ าใด ๆ ท่ีต ํ่ากวา่ระดบัของคุณเอง) 

กลืนกิน (วตัถุหรือส่ิงมีชีวติท่ีมีพลงังานเพื่อสกดัเปล่ียนเป็นพลงังาน
มงักร) 

การควบคุมธาตุทั้ง 5 

การบ่มเพาะ : ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

วงัมงักรระดบัหน่ึง : ยงัไม่ไดส้ร้าง (วสัดุท่ีตอ้งการ : 0/100) 



ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวงัมงักร : เผา่พนัธ์ุเต่า (1); เผา่พนัธ์ุหอยทะเล (1) 
เผา่พนัธ์ุกุง้ (1) 

มนัเปล่ียนไปแลว้! ขอ้มูลในระบบส่วนตวัของฉนัมีการเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งมาก! 

มีรายการเพิ่มข้ึนมาในระบบขอ้มูลส่วนตวัของฉนั “การสร้างวงั
มงักร” และ “ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของวงัมงักร” 

มีมงักรศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูใ่นจกัรวาลน้ีอยา่งมากมายแต่อยา่งไรกต็ามฉนั
ไม่ใช่มงักรศกัด์ิสิทธ์ิธรรมดาทัว่ไปฉนันั้นมีระบบในระดบัพระเจา้
และการฝึกฝนบ่มเพาะในระดบัพระเจา้คอยช่วยเหลือ  

มงักรศกัด์ิสิทธ์ิทัว่ ๆ ไปไม่สามารถดูดซบัพลงังานโดยการกลืนกิน
ส่ิงมีชีวติและวตัถุท่ีมีพลงังานได ้แต่พวกมนัตอ้งใชเ้วลาในการ
ฝึกฝนและบ่มเพาะอยา่งตั้งใจและอดทนแทน  

แต่สาํหรับฉนั ฉนัสามารถใชป้ระโยชน์จากระบบเพื่อเปล่ียนส่ิงท่ี
กลืนกินใหเ้ป็นพลงังานมงักรไดโ้ดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบั
เผา่พนัธ์ุมงักรศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ ฉนัมีความไดเ้ปรียบและขอ้แตกต่าง
เป็นอยา่งมาก! 

และในทาํนองเดียวกนัฉนัสามารถสร้างวงัมงักรท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดได้
โดยตรงโดยผา่นระบบ 



ดวงตาของหวงัเสียน เป็นประกายข้ึนมา ระบบฝึกฝนในระดบัพระเจา้
ท่ีเขาไดม้าน้ี มนัไม่ไดท้าํใหเ้ขาเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไร้เทียมทานท่ีสุด
ไดโ้ดยตรง แต่ตวัเขาตอ้งทาํและผา่นเง่ือนไขทีละขั้นตอน 

จุดสาํคญัของระบบน้ีอยูท่ี่การฝึกฝนและการกลืนกินรวมถึงเง่ือนไข
ของระบบ  

เม่ือสามารถผา่นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนไปได ้เขากจ็ะกลายเป็นจอม
ราชนัยม์งักรศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นอมตะอยา่งท่ีเขาใฝ่ฝันได ้

โดยทัว่ไปเราควรรู้วา่เผา่พนัธ์ุท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดในจกัรวาลไม่ใช่มีแค่
เผา่พนัธ์ุมงักรเพียงเท่านั้น 

แต่อยา่งไรกต็ามเขากย็งัสามารถใชร้ะบบในระดบัพระเจา้น้ีเพื่อให้
ตวัเขากลายเป็นส่ิงมีชีวติท่ีเป็นอมตะได!้ 

“แต่!” หวงัเสียนมีความคิดมากมายอยูใ่นหวัของเขา และเขากมี็สีหนา้
สลดเป็นอยา่งมากจนอดไม่ไดท่ี้จะสบถออกมา “วสัดุท่ีจาํเป็นตอ้ง
ใชใ้นการสร้างวงัมงักรไม่มากไปหน่อยเหรอ?” 

หากไม่มองวสัดุอ่ืน ๆ เพียงแค่ทองคาํ 100 ตนัเพียงอยา่งเดียวกน่็า
ปวดหวัมากแลว้  

ทองคาํหน่ึงร้อยตนัคิดเป็น 100 ลา้นกรัม ราคาทองคาํอยูท่ี่ 330 หยวน
ต่อกรัม เขาตอ้งใชเ้งินมากถึง 33 พนัลา้นหยวน 



มูลค่า 33 พนัลา้นหยวน เพียงอยา่งเดียวยงัไม่รวมถึงวสัดุอ่ืน ๆ หาก
ตอ้งคิดราคาวสัดุทั้งหมดจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งใชใ้นการสร้างวงัมงักร
คงจะมากมายมหาศาลยิง่นกั 

ใบหนา้ของหวงัเสียน มืดมนลงอยา่งมาก เฉพาะตอนน้ีแค่หาเงิน 
100 ลา้นหยวนเขากไ็ม่สามารถท่ีจะหาไดแ้ลว้ 

“แยจ่ริง ๆ จนมาก! ฉนันั้นยากจนเป็นอยา่งมาก” 

หวงัเสียน หายใจเขา้ลึก ๆ และถอนใจยาว “น่ีคือการบงัคบัใหฉ้นั
ตอ้งครอบครองใบโลกน้ีเพื่อคน้หาทรัพยากรวา่งั้นเถอะ!” 

“ช่างมนัเถอะฉนัอาจไม่จาํเป็นตอ้งปกครองโลกน้ีกไ็ด ้เพียงแค่ฉนั
ตอ้งจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ใหเ้พียงพอกน่็าจะไดแ้ลว้ แต่หินจิต
วญิญาณเท่านั้นเองท่ีคงจะหามาไม่ไดง่้าย ๆ !” 

หินจิตวญิญาณเป็นพลงังานบริสุทธ์ิท่ีเกิดจากการควบแน่นของพลงั
ปราณธรรมชาติ แต่จนถึงในตอนน้ีเขากย็งัไม่เคยเห็นมนัมาก่อน 
ดงันั้นมนัจึงน่าจะหายากมากและมีค่ามากท่ีสุดอีกดว้ย 

หวงัเสียน ส่ายหวัเบา ๆ และหยดุคิดเร่ืองน้ีไปก่อน เขาตอ้งทาํทีละ
ขั้นตอนค่อย ๆ กา้วไปอยา่งชา้ ๆ เพราะมนัคงไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้วลา
เร่งด่วนมากเกินไปนกั เพื่อท่ีจะกลายเป็นมงักรศกัด์ิสิทธ์ิท่ียิง่ใหญ่ 



ถา้สามารถหาเงินไดว้งัมงักรกจ็ะตามมา 

“ท่านราชา!” 

ในตอนนั้นเองเต่าจิตวญิญาณไดพ้ดูออกมาและปลุกใหห้วงัเสียนต่ืน
จากภวงัคใ์นความคิดของเขา 

หวงัเสียน เขาหนัไปมองท่ีเต่าจิตวญิญาณ เต่าจิตวญิญาณแตกต่าง
จากเม่ือตอนแรกเห็นเป็นอยา่งมาก 

กระดองของมนัดูแขง็แรงข้ึนกวา่เดิมมากไม่เหมือนก่อนหนา้น้ี และ
ในตอนน้ีมนัดูสวยงามเป็นอยา่งมาก 

“ไม่เลว! ไม่เลวเลย ขา้จะเรียกเจา้วา่พอ่บา้นเต่า และในอนาคตจง
เรียกขา้วา่ ‘ราชามงักร!'” 

“ขอรับ องคร์าชามงักร พอ่บา้นเต่าคนน้ีขอขอบคุณ องคร์าชามงักร 
สาํหรับช่ือดว้ยขอรับ!” 

“ดีมาก!” 

หวงัเสียน มองไปท่ีพอ่บา้นเต่าดว้ยความพึงพอใจแมว้า่รูปลกัษณ์ใน
ปัจจุบนัของมนัจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นกั แต่ความฉลาดและสติปัญญา
ของมนันั้นดีมาก! 



“ทาํไมเจา้ไม่ไปอยูใ่นมหาสมุทรทาํไมถึงเลือกท่ีจะอยูใ่นทะเลสาบ
แห่งน้ี” หวงัเสียนถามดว้ยความสงสยั 

“ท่ีน่ีนัน่อยูส่บายมากกวา่ขอรับ และตวักระผมไม่ชอบท่ีจะตอ้ง
เดินทางท่ีมนัไกล ๆ น่ะขอรับ” 

“อืม!..ยงังั้นเหรอ” 

หวงัเสียน พดูไม่ออกแต่เขากชู็กรงเลบ็ข้ึนมาแตะไปท่ีหนา้ผากของ
พอ่บา้นเต่า เพื่อถ่ายทอดวชิาการฝึกฝนบ่มเพาะของมงักรธาตุปฐพี 
ใหแ้ก่พอ่บา้นเต่า 

“จงตั้งใจฝึกฝนอยา่งขยนัขนัแขง็อยูท่ี่น่ีขา้จะกลบัออกไปก่อน” 

หลงัจากพดูจบหวงัเสียนกมุ่็งหนา้กลบัออกไปในทนัที 

เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วและเขากก็ลบัมาถึงจุดท่ีเขาถอดเส้ือผา้ท้ิง
ไว ้

ในคํ่าวนัน้ีถือวา่เขานั้นไดรั้บผลประโยชน์เป็นอยา่งมาก ไม่เพียงแต่
เขาสามารถไดรั้บพอ่บา้นเต่าท่ีมีความสามารถสูง แต่เขายงัไดป้ลด
ลอ็คกระบวนการสร้างวงัมงักรของเขาไดอี้กดว้ย 

แต่อยา่งไรกต็ามคงไม่มีใครจะคาดคิดวา่สตัวป์ระหลาดแห่งทะเลสาบ
เจียงไห่นั้นจะเป็นเต่ายกัษข์นาดใหญ่ท่ีน่ากลวัและมีลาํตวัยาวกวา่ 10 
เมตร 



เม่ือหวงัเสียนกลบัมาถึงท่ีมหาวทิยาลยัหลงัจากท่ีเดินทางกลบัมาจาก
ทะเลในตอนน้ีกเ็ป็นเวลา 09:00 น แลว้ ในตอนท่ีเขากาํลงัจะกา้วเขา้
ไปในหอ้งเสียงตะโกนสบถด่ากด็งัข้ึนมา 

“อะไรกนัวะ…เจา้เพื่อนบา้นายเพิ่งกลบัมาตอนน้ีเน่ียนะ ฉนัโทรหา
นายตั้งหลายคร้ังแลว้ แต่นายไม่รับโทรศพัทฉ์นัเลย และวนัน้ีฉนั
ตอ้งไปซ้ือเส้ือผา้ใหม่ดว้ย” 

หวงัเสียนเงยหนา้ข้ึนมองและทนัทีเขากเ็ห็นหวัอว้น ๆ ยืน่ออกมา
จากเตียง 

“ตา้ไห่ ทาํไมนายมาเร็วขนาดน้ี ช่างเป็นเร่ืองท่ีหาดูไดย้ากโดยแท!้” 

หวงั ตา้ไห่ มีนามสกลุเดียวกนักบัเขาและมีอายมุากกวา่ หวงัเสียน 
หน่ึงปี เขามีนํ้าหนกัประมาณ 190 ปอนด ์

เขามีนิสยัโดยส่วนมากเหมือนคนอว้นทัว่ไปคือมีความซ่ือสตัย์
ตรงไปตรงมาและการแสดงออกภายนอกค่อนขา้งหวัโบราณ แต่
ภายในเป็นหนุ่มเพลยบ์อยคนนึง เขาเป็นเพื่อนท่ีสนิทท่ีสุดและดี
ท่ีสุดเขาวงัเสียนในหอพกัชายแห่งน้ี 

หวงั ตา้ไห่ เป็นคนท่ีน่ีครอบครัวของเขาอยูใ่นเมืองเจียงเฉิง โดย
ปกติแลว้เขาไม่น่าจะมารายงานตวัก่อนมหาลยัเปิด แต่ดูเหมือนวา่



เขาจะมาถึงตั้งแต่เม่ือวานและดูเหมือนวา่เขาทาํตวัแปลก ๆ ออกไป
เลก็นอ้ย 

“ฉนัมีบางอยา่งในใจในตอนน้ี ฮิฮิ” หวงัตา้ไห่หวัเราะข้ึนเบา ๆ  

หลงัจากดูท่าทางแลว้ หวงัเสียน เดาวา่มนัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง
อยา่งแน่นอน! 

“ผูเ้ฒ่าหวงั ฉนักาํลงัจะลุกแลว้เด๋ียวไปซ้ือเส้ือผา้ดว้ยกนั!” หวงัตา้ไห่
ลุกข้ึนจากเตียงในขณะท่ีเขาพดู 

เม่ือพดูถึงช่ือเล่นของ หวงัเสียน “ผูเ้ฒ่าหวงั” มนัมีท่ีมาท่ีไปอยู่
เบ้ืองหลงัของเร่ืองน้ี 

เร่ืองราวเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้ปี ในเวลานั้นมีผูช้ายจากหอพกัตรงขา้มท่ี
ชอบผูห้ญิงคนหน่ึงจากชั้นเรียนของพวกเขา 

แต่อยา่งไรกต็ามผูห้ญิงคนนั้นสนใจ หวงัเสียน มากกวา่ 

หลงัจากผูช้ายคนนั้นสารภาพและถูกปฏิเสธ หวงัเสียน กไ็ดรั้บฉายา
อีกช่ือหน่ึงวา่ “ผูเ้ฒ่าหวงั ” [1] เกือบทุกคนในหอพกัเรียกเขาเช่นน้ี 

“ซ้ือเส้ือผา้ใหม่อยา่งนั้นเหรอแต่วนัน้ีฉนัตอ้งไปกบันอ้งสาวของฉนั
นอ้งสาวของฉนัเธอพึ่งมารายงานตวัไดเ้ม่ือวาน” หวงัเสียน หวัเราะ
เบา ๆ  



“นอ้งสาวของนาย เส่ียวหยมูาแลว้งั้นเหรอ?” หวงัตา้ไห่รู้สึกประหลาดใจ
เลก็นอ้ย “แลว้ทาํไมเราไม่พานอ้งสาวของนาย เส่ียวหยไูปดว้ยกนัล่ะ” 

“ใหฉ้นัถามเธอก่อนละกนั” 

หวงัเสียน ไม่ไดป้ฏิเสธขอ้เสนอแนะ 

หวงัตา้ไห่เป็นเพื่อนท่ียอดเยีย่มและดูแลเขาเป็นอยา่งดี เขาปฏิบติัต่อ
หวงัเสียนดว้ยมิตรภาพท่ีดีเขาเล้ียงอาหารและกินดว้ยกนับ่อย ๆ และ
ยงัใหห้วงัเสียนยมืรถมอเตอร์ไซคส์กตูเตอร์ เอาไวใ้ชใ้นช่วงปิดเทอม
ฤดูร้อน 

หลงัจากท่ีไดรั้บโทรศพัทจ์ากหวงัเสียนกต็อบวา่ “พี่ชายฉนัจะไปดู
ชมรมของมหาลยักบั เส่ียวม่ี, หยานอนั และ ซู่เฉียน ฉนัวา่ฉนัไม่
น่าจะไปได”้ 

หวงัเสียน ยิม้แลว้ตอบกลบัไป “ไม่เป็นไรเธอไปกบัพวกเพื่อน ๆ เถอะ
พี่กจ็ะไปกบัเพื่อนของพี่เช่นเดียวกนั งั้นกข็อใหส้นุกนะ” หวงัเสียน
ยิม้แลว้วางสายโทรศพัท ์

“งั้นขอเวลาอาบนํ้าสกัครู่นะ!” 

เม่ือไดย้นิคาํพดูของ หวงัเสียน หวงั ตา้ไห่ กก็ระโดดลงจากเตียงและ
ถอดเส้ือผา้วิง่เขา้ไปในหอ้งนํ้า 



“เราจะไปหาซ้ือเส้ือผา้กนัท่ีไหนอยา่งนั้นเหรอ?” หวงัเสียนถาม 

“กใ็นยา่นตวัเมืองนะสิ!” 

“ทาํไมนายถึงอยากไปซ้ือเส้ือผา้ในยา่นตวัเมืองล่ะ แค่หาซ้ือจาก
ร้านคา้แถวน้ีขา้ง ๆ มหาลยักไ็ดไ้ม่ใช่เหรอ และนายกย็งัไม่ไดบ้อก
ฉนัเลยวา่ทาํไมถึงรีบมาท่ีมหาลยัเร็วจงั” 

หวงัเสียน จอ้งมองไปท่ี หวงั ตา้ไห่ 

ฮิฮิ! หวงัตา้ไห่หวัเราะเบา ๆ เขายืน่หวักลม ๆ ออกมาจากหอ้งนํ้า
และพดูวา่ “คืนน้ีฉนัมีนดัเดทกบัสาว” 

“เอะ๊! … นายมีนดัเดทกบัสาวอยา่งนั้นเหรออยูม่หาลยัเดียวกบัเรา
หรือเปล่า?” หวงัเสียนถามดว้ยความประหลาดใจ 

“เธอเป็นสาวรุ่นพีน่่ะ ฮิฮิฮิ น่ีเป็นคร้ังแรกน่ะเม่ือวานตอนกลางคืน
เธอออกไปทานอาหารเยน็กบัเพื่อนร่วมหอ้งมาดงันั้นเธอจึงเล่ือนมา
เป็นในคืนน้ี ผูเ้ฒ่าหวงั นายน่ีมนัโชคดีจริง ๆ ฉนัจะแนะนาํเพื่อน
ของเธอใหน้ายรู้จกัดว้ย” 

“แต่!..เช่ียเอย้!…ทาํไมฉนัรู้สึกวา่นายดูหล่อข้ึนกวา่เก่าหรือเพราะวา่
ฉนัไม่ไดเ้จอนายมาตั้งเดือนนึง แต่ตอนน้ีนายยงัดูสูงข้ึนและดูมี
กลา้มเน้ือมากข้ึนดว้ย ” 



“เฮอ้!..แต่กไ็ม่เป็นไรใครขอใหฉ้นัเป็นคนดีมากล่ะฉนัถามวา่เธอมี
เพื่อนบา้งไหมฉนัจะไดพ้าเพือ่นร่วมหอ้งไปดว้ย แต่ตอนน้ีนายนั้นดู
หล่อมาก ๆ สงสยัคืนน้ีฉนัคงอดเป็นพระเอกนายตอ้งดูเด่นกวา่ฉนั
มากแน่ ๆ เลย เจา้ผูเ้ฒ่าหวงั นายเหมาะกบัช่ือน้ีจริง ๆ ” 

…….. 

จบบท 

EndNote: “ผูเ้ฒ่าหวงั” เป็นตวัละครในการ์ตูนจีน เขาเป็นชายวยั
กลางคนท่ีเจา้ชู ้แต่หล่อเหลาและชอบแอบไปมีความสมัพนัธ์กบั
ภรรยาของคนอ่ืน จนเป็นสาํนวนลอ้เล่นในกลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อ
เปรียบเปรยคนท่ีชอบแยง่แฟนหรือแยง่ความสนใจจากคนอ่ืนวา่เป็น 
“ผูเ้ฒ่าหวงั” ซ่ึงมนักต็รงกบั นามสกลุของหวงัเสียนพอดี 

 



ตอนท่ี 99 พีใ่หญ่เสียน 

มนัดูน่าตลกเป็นอยา่งมากในขณะท่ีหวงัตา้ไห่ นั้นบ่นพึมพาํเก่ียวกบั
ความหล่อของหวงัเสียน และหลงัจากท่ีเขาอาบนํ้าเสร็จแลว้หวงัตา้
ไห่ กเ็ปล่ียนเส้ือผา้แลว้มายนืโพสท่าทาํหนา้หล่อท่ีหนา้กระจก 

“ฉนัน่ีดูดีและหล่อมากจริง ๆ ถึงแมว้า่จะดูอวบอว้นไปนิดนึง แต่ก็
ยงัคงดูสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟคอยา่งเหลือลน้! “ 

หวงัตา้ไห่ ยนืมองตวัเองท่ีในกระจกเขารู้สึกพอใจในรูปลกัษณ์ของ
ตวัเองเป็นอยา่งมาก 

“งานน้ีหวงัวา่คงจะไม่ผดิหวงัและกลบัมานัง่ซึมร้องไหฟู้มฟายอีก
นะ! ฮึฮึ” 

หวงัเสียน มองไปท่ีเขาพร้อมกบัพดูแซวแลว้หวัเราะออกมาเบา ๆ 
หวงัตา้ไห่ เคยมีประสบการณ์การออกเดทกบัหญิงสาวจากอินเทอร์เน็ต 
แต่หลงัจากท่ีไดน้ดัเจอกนัเดก็สาวตวัเลก็ท่ีน่ารัก เธอกแ็อบหนีเขา
ไปโดยไม่ไดบ้อกลา หลงัจากท่ีพดูคุยกนัเพียงครู่เดียวและเดก็สาว
คนนั้นกบ็ลอ็คเบอร์เขาไปในทนัที 

“ไม่แน่นอน! ไม่อยา่งแน่นอน คนน้ีแหละใช่เลย ฉนันั้นมีสิทธ์ิลุน้
อยา่งแน่นอน!” 



ดวงตาของหวงัตา้ไห่ ดูสดใสและสวา่งข้ึนมาเม่ือพดูถึงหญิงสาวคนน้ี 
“ฉนักบัเธอเคยเจอกนัมาก่อน และเคยพดูคุยกนัมาบา้งนิดหน่อยแลว้ 
ฉนัไม่กลวัวา่เธอจะหนีไปหลงัจากท่ีไดไ้ปออกเดทดว้ยกนัหรอก!” 

“เอาละถา้อยา่งนั้นกไ็ปกนัเถอะ!” 

หวงัเสียน ยิม้ขณะท่ีเขาเดินนาํหวงัตา้ไห่ ลงไปจากหอพกั 

“เอากญุแจรถมาใหฉ้นั ฉนัจะเป็นคนขบัเอง!” หวงัตา้ไห่ บอกกบั 
หวงัเสียน 

“รถมอเตอร์ไซคส์กตูเตอร์ของนายนั้นพงัไปแลว้ เพราะงั้นฉนัเลย
ซ้ือรถไวอี้กคนันึง!” หวงัเสียนยิม้และพดูออกมา 

“รถมอเตอร์ไซคพ์งั?” 

หวงัตา้ไห่ ตกใจและทาํเสียงดุใส่เขาวา่ “ถา้มนัพงักช่็างมนัสิ ทาํไม
นายจะตอ้งซ้ือคนัใหม่ดว้ยล่ะ นายน่าจะบอกฉนั ท่ีบา้นของฉนัยงัมี
รถแบบน้ีจอดท้ิงไวอี้กตั้งสองคนั ทาํไมตอ้งเสียเงินซ้ือใหม่ทั้ง ๆ ท่ี
นายกไ็ม่ค่อยจะมีเงิน นายตอ้งดูแลนอ้งสาวของนายอีกคนนึงดว้ยนะ
อยา่ลืมสิ!” 

หวงัเสียน ยิม้และหนัมองไปท่ีหวงัตา้ไห่ เขารู้สึกซาบซ้ึงในตวัของ
เพื่อนคนน้ีมาก หวงัตา้ไห่ นัน่เป็นเพื่อนรักของเขาและรู้ดีทุกอยา่ง
เก่ียวกบัสภาพครอบครัวของเขา 



ครอบครัวของ หวงัตา้ไห่ มีฐานะท่ีค่อนขา้งดี ถึงแมว้า่ครอบครัว
ของเขาจะไม่ไดร้ํ่ ารวยถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐี แต่กไ็ม่ไดย้ากจนและ
ถือวา่เป็นครอบครัวท่ีค่อนขา้งมัง่มีครอบครัวหน่ึงเลยทีเดียว เฉพาะ
เงินเดือนท่ีหวงัตา้ไห่ ไดรั้บจากครอบครัวของเขากค็งจะประมาณ 
3,000 หยวนต่อเดือน เทียบเท่ากบัค่าแรงขั้นตํ่าของคนในเมืองเจียง
เฉิงแห่งน้ีเลยทีเดียว 

“เอาเถอะน่าลองไปดูก่อนเถอะ ฉนัจะอวดรถใหม่ของฉนัใหน้ายดู!” 

หวงัเสียน มีรอยยิม้บาง ๆ ในขณะท่ีเขาพาหวงัตา้ไห่ ไปท่ีดา้นหลงั
ของหอพกั 

“วา้ว!!..ฮาร์เลย!์ นั้นมนัคือมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลยค์นัใหญ่เลยน่ีนา มนั
คือมอเตอร์ไซคใ์นฝันของฉนัเลย ถา้ฉนัรวยนะฉนัจะซ้ือรถแบบน้ี
ไวบ้า้งสกัคนันึง! “ 

หวงัตา้ไห่ ยนืทาํตาโตจอ้งมองไปท่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลยด์ว้ยสายตาท่ี
หลงใหลและคลัง่ไคลเ้ป็นอยา่งมาก  

หวงัเสียนหยบิกญุแจรถออกมาและค่อย ๆ เดินไปยนือยูข่า้ง ๆ เขา
ดว้ยใบหนา้ท่ีเตม็ไปดว้ยรอยยิม้ “อยากลองขบัดูยงังั้นเหรอ?” 



“เฮอ้! ฉนัคงไดแ้ต่มองมนัเท่านั้นเอง รถมอเตอร์ไซคฮ์าร์เลยค์นัน้ี
ราคาคงไม่ตํ่ากวา่สองสามแสนหยวน ฉนัสงสยัจริง ๆ วา่คนรวยคน
ไหนกนัท่ีเป็นเจา้ของมนั หอพกัชายของเรามีคนข่ีฮาเล่ยด์ว้ยงั้น
เหรอ?… ถา้คืนน้ีฉนัไดเ้จา้คนัน้ี!!… ” 

หวงัตา้ไห่ ท่ีกาํลงัพดูคุยและมองดูรถมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ย ์อยา่งสนใจ
อยูน่ั้นเม่ือเขาไดย้นิเสียงพดูของหวงัเสียน เขากห็นัมองกลบัมาแต่
เขากต็อ้งอา้ปากแขง็คา้งดวงตาเบิกกวา้งข้ึนอยา่งตกตะลึง 

เขาเห็นหวงัเสียน หยบิกญุแจรถออกมาและปลดลอ็กจกัรยานยนต์
ฮาร์เล่ยแ์ลว้ข้ึนไปนัง่อยูท่ี่รถ 

“เฮ!้..เฒ่าหวงั! เอย้!.พี่!..พี่ใหญ่เสียน! น่ี !… น่ี!… “ 

หวงัตา้ไห่ มองไปท่ีหวงัเสียน ดว้ยสีหนา้ท่ีตกตะลึงสุด ๆ  

“เป็นอะไรไปดูจากการแต่งตวัและสภาพของฉนั ฉนัไม่น่าท่ีจะมี
มอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยค์นัน้ียงังั้นใช่ไหม!” 

หวงัเสียนยิม้และช้ีไปท่ีเส้ือผา้ของเขาขณะท่ีเขาสวมแวน่กนัแดดสี
ดาํฉาบปรอทสะทอ้นแสงของเรยแ์บนท่ีเกบ็ไวใ้นรถมอเตอร์ไซค ์

“จีวองช่ี! เส้ือผา้ของจีวองช่ี! มนัเป็นเส้ือวยัรุ่นของแทจ้ากจีวองช่ี 
เฒ่าหวงั นายถูกลอ็ตเตอร่ีมายงังั้นเหรอ!” 



หวงัตา้ไห่ เพิ่งสงัเกตเห็นแบรนดบ์นเส้ือผา้ของ หวงัเสียน เขาผงะ
กระโดดข้ึนตวัลอยทนัทีดว้ยความตกใจ 

“มีเร่ืองหน่ึงท่ีฉนัไม่เคยไดบ้อกกบันาย จริง ๆ แลว้ฉนัเป็นทายาทรุ่น
ท่ีสองของตระกลูท่ีรํ่ ารวยท่ีปลอมตวัมาใชชี้วติอยา่งพอเพียง ฉนัจะ
สามารถสืบทอดและรับทรัพยสิ์นของตระกลูตามท่ีระบุไวใ้น
พินยักรรมไดก้ต่็อเม่ือฉนัมีอาย ุ20 แลว้เท่านั้น” 

หวงัเสียน พดูติดตลกดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ 

“จริงเหรอ! นายมีนอ้งสาวแค่คนเดียวเองไม่ใช่เหรอ”  

หวงัตา้ไห่ดูเหมือนวา่จะเช่ือคาํพดูของหวงัเสียนในขณะท่ีเขามองไป
ท่ี หวงัเสียน อยา่งตะลึงงนั 

“ไปกนัเถอะ! ต่อจากน้ีนายจะไดรู้้วา่ฉนัไม่ใช่คนยากจนอีกต่อไป” 

หวงัเสียน กวกัมือเรียกหวงัตา้ไห่ใหข้ึ้นมานัง่ซอ้นเขาท่ีเบาะหลงั 

“โอว้ว!! มนัเจ๋งมากเลยเพื่อน!” หวงัตา้ไห่ ถูฝ่ามือของเขาเขา้หากนั
เขารู้สึกต่ืนเตน้เป็นอยา่งมาก “ขอใหฉ้นัไดล้องข่ีหน่อยไดไ้หม!” 

“ไดสิ้ นายสามารถข่ีไปเท่ียวรอบ ๆ มหาลยัได ้แต่นายไม่สามารถข่ี
เขา้ไปในใจกลางเมืองไดเ้พราะนายไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี !” 



“นัน่กจ็ริง แต่นายจะตอ้งใหฉ้นัขบัข่ีมนัทุกวนัตอนท่ีไปมหาลยัและ
ใชไ้ปรับสาว ๆ ไดด้ว้ยนะ ฉนัคงจะมีความสุขมาก !” 

“ความสุขอะไรของนาย นายยงัไม่มีสาว ๆ ใหไ้ปรับเลย!” 

“พี่ใหญ่เสียน ต่อจากน้ีไปพี่จะเป็นลูกพี่ของผม พี่เรียกผมวา่เส่ียวไห่ 
กแ็ลว้กนันะ!” 

หวงัเสียน หวัเราะออกมาเบา ๆ แลว้เขากส็ตาร์ทเคร่ืองยนตแ์ละข่ีไป
ท่ีใจกลางเมืองพร้อมกบั หวงัตา้ไห่ 

ในทนัทีท่ี หวงัตา้ไห่ เขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้เขากเ็ร่ิมจบัจ่ายซ้ือ
ของอยา่งบา้คลัง่ 

หวงัตา้ไห่ซ้ือแวน่ตาไร้ขอบสีทองหรูหรามาดว้ย ซ่ึงดูแลว้ฉูดฉาด
เป็นอยา่งมาก! 

หวงัเสียน มองไปท่ีเขาและอดไม่ไดท่ี้จะพดูออกมา “ดูเหมือนวา่คืน
น้ีนายตั้งใจจะจีบผูห้ญิงคนน้ีอยา่งจริงจงัเลยงั้นสินะ!” 

“ใช่เธอคือรักแทใ้นชีวติของฉนัเลยล่ะพี่เสียน คืนน้ีนายตอ้งเป็น
พยานรักใหฉ้นัดว้ยนะ!” หวงัตา้ไห่ตบบนไหล่ของหวงัเสียน เบา ๆ 
อยา่งอารมณ์ดี 



“ตอนน้ีเพิ่งจะบ่ายโมงกวา่ ๆ เอง เราจะไปท่ีไหนกนัต่อล่ะ” หวงั
เสียน มองไปท่ีเวลาและถามหวงัตา้ไห่ 

“กลบักนัเถอะ! ฉนัอยากจะลองแต่งตวัดูก่อนแลว้พวกเราค่อยเขา้ไป
ในร้านอินเตอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมฆ่าเวลากนั!” 

หวงัตา้ไห่ ตอนน้ีนั้นเตม็ไปดว้ยจิตวญิญาณแห่งการต่อสู ้

หวงัเสียน เองกต็าม หวงัตา้ไห่ กลบัไปท่ีหอพกัอยา่งช่วยไม่ได ้
หลงัจากพกัผอ่นกนัไดค้รู่ใหญ่ ๆ พวกเขากม็าท่ีร้านอินเตอร์เน็ตท่ีอยู่
ใกล ้ๆ กบัหอพกั 

ในตอนเยน็หวงัตา้ไห่ โทรหาหญิงสาวคนนั้น แต่หญิงสาวบอกวา่
ใหเ้ขารอก่อนแลว้ตอนคํ่าเธอจะนดัเขาอีกทีนึง 

หวงัเสียน ถามหวงัตา้ไห่ ข้ึนมาทนัทีวา่คืนน้ีหญิงสาวคนนั้นจะ
หลอกใหเ้ขารอเกอ้เหมือนเม่ือวานอีกหรือเปล่า 

หวงัตา้ไห่ตบหนา้อกของตวัเองและบอกวา่เธอจะไม่มีวนัทาํแบบ
นั้นแน่นอน  

หวงัเสียน ไม่สามารถเขา้ใจกระบวนการทางความคิดของ หวงัตา้ไห่
ได ้แต่พอถึง 1 ทุ่มหญิงสาวคนนั้นกโ็ทรมานดักบัหวงัตา้ไห่จริง ๆ  

“เจอกนัท่ีประตูทางเขา้มหาลยันะ!” 



“ไปกนัเถอะฮ่า ๆ 2 ทุ่มคืนน้ีมาสนุกดว้ยกนัเถอะนะ!” 

หวงัตา้ไห่ หวผีมเรียบแปลม้นัวาวและมีท่าทีท่ีประหม่าและต่ืนเตน้
แสดงออกมาทางใบหนา้ของเขา 

“2 ทุ่มอยา่งงั้นเหรอ! มนัค่อนขา้งจะดึกมาก แลว้พวกเราจะไปเท่ียว
ท่ีไหนกนั?” หวงัเสียน ถามออกมาอยา่งสงสยั 

“น่าจะตอ้งเป็นท่ีผบัอยา่งแน่นอน!” 

หวงัตา้ไห่เลิกค้ิวข้ึน “ไปกนัเถอะเราจะข่ีมอเตอร์ไซคฮ์าเล่ยไ์ปกนั
ส่วนพวกผูห้ญิงทั้งสามคนท่ีเหลือพวกเธอคงจะนัง่แทก็ซ่ีไปกนัได”้ 

“เอาล่ะถา้งั้นกไ็ปกนัเถอะ!” 

หวงัเสียนมาถึงประตูทางเขา้ของมหาลยั พร้อมกบัหวงัตา้ไห่ดว้ย
รถจกัรยานยนตฮ์าร์เล่ย ์เขาเห็นเดก็สาววยัรุ่นสามคนแต่งตวักนัอยา่ง
ทนัสมยัยนืรออยูท่ี่ประตูทางเขา้ของมหาลยักนัอยูก่่อนแลว้ 

เดก็สาวทั้งสามคนอยูใ่นชุดกระโปรงสั้น และหน่ึงในนั้นสวมถุงน่อง
สีดาํแบบเซ็กซ่ีอีกดว้ย ซ่ึงดูแลว้ล่อตาล่อใจและยัว่ยวนเป็นอยา่งมาก 

“หรงหรงน่ีคือเพื่อนร่วมหอ้งของผมเขาช่ือ หวงัเสียน เราทั้งสองคน
จะข่ีรถมอเตอร์ไซคไ์ปกนั พวกคุณทั้งสามคน กน็ัง่รถแทก็ซ่ีไปกนั
คุณมีความคิดเห็นวา่อยา่งไรดี?” เขาพดูและยิม้ให ้ 



ในตอนท่ีมาถึง ทนัทีท่ีหวงัตา้ไห่ เห็นพวกเธอเขากรี็บกระโดดลงจาก
รถจกัรยานยนตแ์ละวิง่เขา้มาหากลุ่มของเดก็สาวทั้งสามคนในทนัที 

“ไดสิ้ เด๋ียวเราไปเจอกนัท่ีผบัล่ะกนันะ” 

“ไดเ้ลย ผมจะเรียกรถใหคุ้ณก่อนแลว้เราจึงจะค่อยออกไป !” หวงัตา้
ไห่พดูพร้อมกบัเกก็หนา้ยิม้เหมือนกบัสุภาพบุรุษในทีว ี

เดก็สาวอีกสองคนท่ีอยูข่า้ง ๆ เดก็สาวท่ีช่ือหรงหรง พวกเธอกาํลงั
สงัเกต หวงัตา้ไห่ อยา่งพิจารณาและกห็นัไปจอ้งมอง หวงัเสียน ท่ี
กาํลงันัง่อยูบ่นรถมอเตอร์ไซคฮ์าเล่ยข์องเขา 

“มาเถอะสาวงามทั้งสามคน รถมาแลว้ผมจะเปิดประตูใหพ้วกคุณ
เอง” 

ทนัทีท่ีรถแทก็ซ่ีมาถึง หวงัตา้ไห่ กเ็ปิดประตูรถแทก็ซ่ีใหก้บัทั้งสาม
สาวพร้อมกบัมีรอยยิม้บนใบหนา้ของเขา 

“งั้นเด๋ียวเราไปเจอกนัท่ีทางเขา้ของผบันะ” หญิงสาวท่ีช่ือหรงหรง
โบกมือใหเ้ขาในขณะท่ีเธอนัง่อยูใ่นรถ 

“หรงหรง เดก็หนุ่มคนนั้นเขาคือหวงัตา้ไห่ อยา่งนั้นเหรอเขาอว้น
มากเลยนะ!.. แต่วา่รูมเมทของเขานั้นหล่อมาก!” 



“ใช่นัน่แหละเขา! ฉนัปฏิเสธเขาไปหลายคร้ังแลว้เม่ือวานน้ี แต่เขาก็
ยงัโทรมาตามต๊ือใหฉ้นัออกไปเท่ียวกบัเขา แลว้กพ็อดีในวนัน้ีพวก
เราไม่มีอะไรทาํกถื็อซะวา่พวกเราไดอ้อกไปเท่ียวและมีคนพาไป
เล้ียงกแ็ลว้กนันะ!” 

“งั้นวนัน้ีพวกเรามาสนุกกนัใหเ้ตม็ท่ีเลยดีกวา่ นาน ๆ จะมีคนออก
ค่าใชจ่้ายใหท้ั้งที ฉนัเห็นพวกเขาข่ีมอเตอร์ไซคฮ์าร์เล่ยก์นัดว้ย พวก
เขาน่าจะมีเงินเยอะกนัพอสมควร ! “ 

“งั้นวนัน้ีเรามาตกลงกนัล่วงหนา้ไวก่้อน วา่พวกเราจะไม่ด่ืมจนเมา
เหมือนวนัอ่ืน ๆ เด๋ียวกไ็ดโ้ดนหนุ่มท่ีไหนกไ็ม่รู้ มาห้ิวไปอยา่งคร้ัง
ท่ีแลว้หรอก” 

“ไม่! คร้ังน้ีเราจะไม่เมามากขนาดนั้น” 

“รูมเมทของเขาหล่อขนาดน้ีเธออยากยัว่ยวนเขาข้ึนมาแลว้ล่ะสิ” 

“เธอจะบา้เหรอ!ฉนัมีแฟนแลว้นะ!” 

สาว ๆ กาํลงัหวัเราะและพดูคุยกนัอยูใ่นรถแทก็ซ่ีอยา่งสนุกสนาน 

“โอเค! ความสุขชัว่ชีวติของฉนัข้ึนอยูก่บัวนัน้ีแลว้!” หวงัตา้ไห่ นัง่
ลงหลงัเบาะรถจกัรยานและตะโกนคุยกบั หวงัเสียน อยา่งต่ืนเตน้ 

“ตกลงเพื่อนเพื่อความสุขของนาย!” 



ตอนท่ี 100 เลิฟบาร์ 

เลิฟบาร์ เป็นบาร์ท่ีมีช่ือเสียงบนถนนของเมืองเจียงเฉิงและมนัเป็น
สถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากของหมู่วยัรุ่นและมีบรรยากาศ
ท่ีค่อนขา้งดี 

หวงัเสียน และ หวงั ตา้ไห่ มาถึงทางเขา้บาร์ก่อนท่ีสาว ๆ จะมาถึง 

หวงัตา้ไห่รออยูข่า้ง ๆ ทางเขา้อยา่งใจจดใจจ่อ 

“ทาํไมนายดูต่ืนเตน้มากเสียจริงทาํท่าเหมือนมดบนกระทะร้อนไป
ได!้” 

เม่ือเขามองไปท่ี หวงัตา้ไห่ หวงัเสียน พบวา่มนัดูตลกอยา่งมาก 

“นายคงไม่เขา้ใจฉนัหรอกน่ีคือรักแท ้ถา้นายไดพ้บกบัผูห้ญิงท่ีนาย
ชอบจริง ๆ นายกค็งจะเหมือนกบัฉนั หรงหรงเป็นผูห้ญิงท่ีน่ารักท่ีสุด
ท่ีฉนัเคยพบมา ฉนัอยากใหเ้ธอมาเป็นแฟนของฉนัเป็นอยา่งมาก” 

หวงัตา้ไห่ พดูอยา่งมีคารมคมคาย 

หวงัเสียน ถึงกบัผงะ น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเขาไดเ้ห็นหวงัตา้ไห่ จริงจงักบั
การไล่ตามจีบผูห้ญิงคนหน่ึง หวงัเสียน ตบไหล่เขาและใหก้าํลงัใจ 
“โอเค งั้นกท็าํใหดี้ท่ีสุด!” 



“เธอมาแลว้! เธอมาถึงแลว้!” หวงัตา้ไห่เห็นพวกเธอเดินออกมาจาก
รถแทก็ซ่ีและรีบวิง่ไปรับพวกเธอในทนัที 

เม่ือหรงหรงเห็นหวงัตา้ไห่เธอกพ็ดูดว้ยรอยยิม้ “ไปกนัเถอะฉนัจอง
โตะ๊ใหก้บัพวกเราทั้งหา้คนไดคุ้ยและด่ืมกินกนัเอาไวแ้ลว้!” 

“ตกลงเขา้ไปกนัเลย” 

หวงัตา้ไห่พยกัหนา้และกลุ่มคนทั้งหา้คนกเ็ดินเขา้ไปท่ีบาร์ 

เม่ือพวกเขาเขา้มาในบาร์เสียงเพลงท่ีดงัอึกทึกกเ็ขา้หูของพวกเขาจน
เยือ่หูสัน่สะเทือน 

ค้ิวของ หวงัเสียน ขมวดเขา้หากนั น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเขาไดเ้คยเขา้ไป
ในบาร์เขาไม่คุน้เคยกบับรรยากาศแบบน้ีเลย  

เม่ือมองไปท่ีเวทีเตน้รําเขาเห็นกลุ่มคนจาํนวนมาก ชายหนุ่มและ
หญิงสาวกาํลงัเตน้รําดว้ยท่าเตน้แปลก ๆ อยา่งสนุกสนาน 

คนบางกลุ่มนัง่อยูท่ี่โตะ๊ในมุมมืด ๆ กอดและจูบกนัอยา่งมวัเมาโดย
ไม่อายสายตาคนรอบขา้ง ทาํใหบ้รรยากาศโดยรอบดูคลา้ยกบัแหล่ง
มัว่สุมและขมุกขมวัจนน่าอึดอดัใจเป็นอยา่งมากสาํหรับ หวงัเสียน 

หวงัเสียน มองไปท่ี หวงัตา้ไห่ และสงัเกตวา่เขาเองกข็มวดค้ิว
เช่นกนั 



เดก็สาวทั้งสามดูเหมือนจะคุน้เคยกบัสถานท่ีน้ีกนัเป็นอยา่งดีเม่ือ
พวกเธอเดินไปท่ีโตะ๊ยาว ทนัใดนั้นบริกรกเ็ดินมา 

“สาว ๆ วนัน้ีอยากไดชุ้ดไหน” บริกรถามขณะยืน่เมนูใหก้บัเดก็สาว
ทั้งสาม 

หรงหรง ตรวจดูรายการราคาก่อนท่ีจะสัง่ “ชุด 1,888 หยวนนอกจากนั้น
เรายงัตอ้งการเหลา้ ชีวาส รีเก้ิล สองขวด!” 

“ไดเ้ลยโปรดรอสกัครู่” 

หวงัตา้ไห่ และ หวงัเสียน นัง่ลง เม่ือพวกเขาเห็นราคาในเมนูพวกเขา
กข็มวดค้ิว 

“ตา้ไห่ชุดเซ็ทอาหาร 1,888 หยวนพร้อมกบั ชีวาส รีเก้ิล 2 ขวดราคา 
นัน่มากกวา่ 2,600 หยวนแลว้นะ!” 

“2,600 หยวน?” หวงัตา้ไห่ วางเมนูเอาไวแ้ละกระซิบวา่ “เฒ่าหวงั
ตั้งแต่ก่อนท่ีฉนัจะมาท่ีน่ีฉนักไ็ดเ้ตรียมการเอาไวแ้ลว้ถา้ฉนัไม่จ่าย
บิลพวกน้ี ฉนัจะกลา้ตามจีบเธอคนนั้นไดย้งัไงกนัเล่า” 

“เอาล่ะ ๆ ถา้อยา่งนั้นกไ็ม่เป็นไร!” 

หวงัเสียน ยิม้และตบไหล่ของเขา 



“หรงหรง คุณและรูมเมทของคุณวนัน้ีแต่งตวักนัสวยมาก ๆ เลยนะ 
มองแลว้เหมือนอยูท่่ามกลางดาราเลย!” 

หวงัตา้ไห่ เร่ิมยกยอป้อนคาํหวานอยา่งรวดเร็ว แต่สาํหรับหวงัเสียน
เขานัง่เงียบ ๆ และสงัเกตมองไปรอบ ๆ  

บริกรรีบนาํแอลกอฮอลผ์ลไมแ้ละถัว่มาให ้หวงัเสียนหยบิขวดเหลา้
และรินใหต้วัเอง 

หลงัจากลองชิมเขา้ไปเตม็กลืนแลว้เขากว็างมนัลงทนัที 

“เหลา้ปลอม!” ประสาทสมัผสัของเขาในขณะน้ีนั้นดีกวา่เดิม
หลายเท่าตวัมากนกัเขาสามารถแยกแยะออกไดใ้นทนัที 

“คุณหล่อมาก ๆ เลย คุณเรียนชั้นเดียวกบัหวงัตา้ไห่ อยา่งนั้นเหรอ
คะ” 

ในขณะท่ีหวงัเสียนกาํลงัรู้สึกเบ่ือและมองไปรอบ ๆ เดก็ผูห้ญิงคน
หน่ึงกม็านัง่ขา้ง ๆ เขา 

เดก็สาวหุ่นดี ใบหนา้ยาวดูย ัว่ยวนเป็นอยา่งมาก เธอใหก้ล่ินอาย
เหมือนกบั “จ้ิงจอกสาว”  

“ใช่ครับ” หวงัเสียนพยกัหนา้ก่อนมองไปยงัหวงัตา้ไห่ “เฮ!้ คนสวย
คิดวา่ ตา้ไห่ นั้นมีโอกาสคบกบัหรงหรงไหม” 



“น่ี!…” หญิงสาวคิดสกัพกัก่อนจะพดูต่อ “ฉนัจะบอกคุณถา้คุณด่ืม
เหลา้ใหฉ้นัดูอีกสองแกว้!” 

“ไดเ้ลย!” หวงัเสียนยกัไหล่ข้ึนอยา่งช่วยไม่ไดแ้ละด่ืมเหลา้เขา้ไป
สองแกว้ติด “โอเคผมด่ืมแลว้ทีน้ีคุณบอกผมไดแ้ลว้หรือยงั?” 

“ฉนัเองกไ็ม่รู้ ถา้หวงัตา้ไห่ตั้งใจขยนัตามต้ือและคอยเอาใจเขากมี็
โอกาส ฮิฮิ !” 

หวงัเสียน นั้นพดูไม่ออกเม่ือไดย้นิคาํตอบของเธอ เท่ากบัเธอไม่ได้
ตอบอะไรเขาเลย 

“เรามานัง่คุยกนัเร่ืองของเราดีกวา่!” 

หญิงสาวคนนั้นเอนตวัลงไปซบอกของเขาและขาขา้งหน่ึงของเธอก็
วางอยูบ่นตกัของหวงัเสียน จนเขาสามารถไดก้ล่ินนํ้าหอมของเธอ
อยา่งใกล ้ๆ  

หวงัเสียนขมวดค้ิวและพดู “ด่ืมไปสองแกว้เม่ือก้ีผมรู้สึกเมานิด
หน่อยแลว้” 

“แค่เมานิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกน่า! แลว้คุณมีแฟนหรือยงั” หญิง
สาวถามเขาตรง ๆ  

“อืม!” หวงัเสียนลงัเลอยูพ่กัหน่ึง “ใช่ผมมีแลว้” 



“ห๊ะ? คุณมีแฟนแลว้งั้นเหรอ แลว้คุณคิดจะเปล่ียนแฟนบา้งไหม!” 
หญิงสาวมองเขาดว้ยดวงตากลมโตของเธอและกระพริบตาอยา่ง
เจา้ชูใ้ส่เขา 

เม่ือมองไปท่ีหญิงสาวคนน้ี หวงัเสียน รู้สึกราวกบัวา่เขานั้นเป็นลูก
แกะตวันอ้ย ๆ ท่ีอ่อนแอเม่ือตอ้งเจอกบัหมาป่าเจา้เล่ห์ 

อีกฝ่ายมีประสบการณ์เก่ียวกบัความเจา้ชูอ้ยา่งเหลือเฟือ แมว้า่หวงั
เสียนจะถูกเดก็สาวเอาเน้ือตวัเขา้มาเบียดเสียดเขาแบบใกลชิ้ดมาก
ขนาดน้ี แต่เขากไ็ม่รู้สึกมีความสุขแมแ้ต่นอ้ย 

หญิงสาวท่ีอยูต่รงหนา้เขาไม่สามารถเทียบไดก้บั กวนชูชิง หรือ 
หลาน ชิงเยว ่เลย หากใหเ้ปรียบกค็งเหมือนกบัวา่เธอคนน้ีนั้นเป็น
เพียงคนรับใชข้องเทพธิดาทั้งสองเท่านั้นเอง 

หวงัเสียน ไม่ไดส้นใจท่ีจะพดูคุยกบัเธออีกต่อไปมากนกั เขาเพียง
พดูคาํต่อคาํเม่ือหญิงสาวคนนั้นถามเขา เขาจึงตอบเพื่อรักษามารยาท
เท่านั้นเอง 

เดก็สาวคนนั้นเห็นวา่หวงัเสียน นั้นทาํตวักบัเธออยา่งไร เธอขมวดคิ้ว
และแววตากเ็ยน็ชาข้ึนมาในทนัทีและเธอกก็ลบัไปนัง่ขา้ง ๆ เพื่อน
สาวของเธอเพื่อพดูคุยและด่ืมเหลา้ต่อโดยไม่สนใจเขาอีกต่อไป 



เวลาประมาณ 22.00 น. หวงัตา้ไห่พดูกบัหวงัเสียน “ไปหอ้งนํ้ากนั
เถอะเฒ่าหวงั!” 

“โอเค” 

หวงัเสียนพยกัหนา้และเดินตามเขาไปท่ีหอ้งนํ้า 

สาว ๆ ท่ีนัง่อยูม่องตามหลงัพวกเขาไป แต่ไม่นานกก็ลบัมาคุยสนุก
กนัเองต่อ 

“เป็นยงัไงบา้ง” 

เม่ือเขา้มาในหอ้งนํ้าหวงัเสียนเหลือบมองไปท่ีหวงัตา้ไห่และถาม 

“น่ี…” หวงัตา้ไห่ขมวดค้ิว “หรงหรงกส็วยดี แต่…แต่…” 

“ไม่รู้สึกเหมือนกบัวา่พวกเธอเป็นนกัศึกษาใช่ไหม รู้สึกวา่พวกเธอ
เปิดกวา้งในเร่ืองอยา่งวา่มากเกินไป” หวงัเสียนลงัเลครู่หน่ึงและพดู
เสริมออกมา 

“ใช่!” หวงัตา้ไห่ไม่รู้วา่จะอธิบายอยา่งไรไดเ้พยีงแต่พยกัหนา้ 

สาํหรับนกัศึกษาหญิงท่ีเปิดกวา้งในสถานท่ีเช่นน้ีเห็นไดช้ดัวา่พวก
เธอ นั้นมาเท่ียวและเปล่ียนคู่ควงบ่อย ๆ ดว้ยเหตุน้ีมนัจึงทาํให้
หวงัตา้ไห่ รู้สึกไม่สบายใจเลก็นอ้ย 



“ฉนักรู้็สึกเช่นเดียวกนักบันาย ฉนัวา่นายตอ้งคิดทบทวนเร่ืองผูห้ญิง
คนน้ีดูใหม่แลว้ล่ะ!” 

“ฉนัรู้ แต่ฉนักอ็ยากจะลองคบเธอดูสกัพกันึงเธออาจจะไม่ไดเ้ป็น
อยา่งท่ีเห็นภายนอกกไ็ด ้” หวงัตา้ไห่ ตอบหลงัจากคิดอยูค่รู่หน่ึง 

” อ้ืม! ถา้อยา่งนั้นกแ็ลว้แต่นายเลยเพื่อนยงัไงซะฉนักอ็ยูข่า้งนาย
เสมอ” 

หวงัตา้ไห่หยบิบุหร่ีข้ึนมาสูบ หลงัจากท่ีเขาสูบบุหร่ีหมดมวนแลว้ 
เขากพ็ยกัหนา้ชวนหวงัเสียน กลบัไปนัง่ด่ืมกนัต่อ 

ในตอนน้ีคนในบาร์เพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก เพราะโดยส่วนมากคนจะ
มาเท่ียวกนัในช่วงเวลา 22:00 น.มนัเป็นธรรมชาติของสถานบนัเทิง
ท่ีคนจะออกมาสนุกกนัทั้งคืน 

“เฮ.้.?” 

ในทนัทีท่ีพวกเขาเดินกลบัมาถึงท่ีนัง่ของพวกเขา ตอนน้ีมีผูช้ายอีกส่ี
คนเพิ่มเขา้มาท่ีโตะ๊ของพวกเขา 

ชายหนุ่มทั้งส่ีนั้นกาํลงันัง่อยูใ่นท่ีนัง่ของพวกเขา และพดูคุยกนัอยา่ง
สนุกสนานกบัเดก็สาวทั้งสามคน 

บนโตะ๊มีไวน์นาํเขา้จากนอก 5 ขวดและเบียร์อีกกวา่ 20 ขวด 



หวงัเสียน และ หวงัตา้ไห่ สบตากนัก่อนจะหาท่ีอ่ืนนัง่ลง 

“มา ตา้ไห่ ฉนัขอแนะนาํพวกเขาใหคุ้ณรู้จกัน่ีคือแฟนของ หลิงหลิง 
และพวกเพื่อน ๆ ของเขา พวกเราบงัเอิญมาเจอกนัฉนัเลยชวนพวก
เขามานัง่ร่วมโตะ๊ดว้ยกนักบัพวกเรา เราจะไดส้นุกกนัมากข้ึนถา้มี
คนเยอะ ๆ” 

หรงหรงเดินไปหาหวงัตา้ไห่ และพดูกบัเขาพร้อมกบัรอยยิม้ 

“หรงหรง น่ีคือหนุ่มรูปหล่อท่ีกาํลงัจีบคุณอยูย่งังั้นเหรอ เขาไม่เห็น
หล่อเท่าผมเลย!” ชายหนุ่มขา้ง ๆ หรงหรง มองไปท่ีหวงัตา้ไห่ และ
หวัเราะข้ึนมาเบา ๆ  

“เชอะ คุณหล่อยงังั้นเหรอ?” หรงหรง กลอกตามองมาท่ีเขา 

“ไม่ใช่งั้นเหรอแต่คืนนั้น!!..” ชายหนุ่มเอนตวัไปทางหรงหรงและ
คุยกบัเธอใกล ้ๆ  

“บา้! ออกไปใหไ้กล ๆ จากฉนัเลย!” หรงหรงยืน่มือไปตีเขาเบา ๆ  

เม่ือเห็นทั้งสองคนกาํลงัเล่นหูเล่นตากนั ค้ิวของ หวงัตา้ไห่ กก็ระตุก
และสีหนา้กดู็ไม่ค่อยดี 

“ตา้ไห่ เรากลบักนัก่อนดีไหม” หวงัเสียน เองกเ็ห็นทุกอยา่งชดัเจน
เช่นกนั เขาเดินไปหาหวงัตา้ไห่และพดูกบัเขาเบา ๆ  



“อืม!.กไ็ด!้” หวงัตา้ไห่ หายใจเขา้ลึก ๆ และยิม้ออกมา เขามองไปท่ี
หรงหรงและพดูวา่ “หรงหรงฉนัขอโทษทีนะ เราเพิ่งไดรั้บโทรศพัท์
และมีเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งรีบไป เราขอตวักลบัไปกนัก่อนนะ!” 

“ห๊ะ?” หรงหรงขมวดค้ิวเม่ือไดย้นิหวงัตา้ไห่ พดูข้ึนมา แต่อยา่งไรก็
ตามเธอไม่สนใจและพดูออกมาวา่ “ถา้อยา่งนั้นกเ็ช็คบิลก่อนละกนั
แลว้นายค่อยกลบัไป!” 

“ตกลง!” หวงัตา้ไห่ พยกัหนา้อยา่งไม่เตม็ใจ เขาตะโกนเรียกบริกรท่ี
อยูต่รงหวัมุม “นอ้งครับ กรุณาเช็คบิลดว้ยครับ!” 

“ไดค้รับท่าน” บริกรคนหน่ึงเดินเขา้มา “ยอดบิลของคุณ!… “ 

“เด๋ียวก่อนสิ สัง่เบียร์อีกสองโหลและวสิก้ีสองขวดใหพ้วกเราก่อน!” 
ในขณะนั้นชายหนุ่มคนหน่ึงหยดุพวกเขาเอาไวแ้ละพดูออกมา 

“เอาล่ะครับท่าน” บริกรพยกัหนา้ หลงัจากคาํนวณใหม่แลว้เขากพ็ดู
ต่อวา่ ” รายการในบิลของโตะ๊น้ีทั้งหมด 9,380 หยวนครับ!” 

“อะไรนะ ?? 9,380 หยวน?” 

หวงัตา้ไห่ ตกใจและมองไปท่ีบิลในมือของบริกรดว้ยความไม่อยาก
เช่ือ! 
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