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คำ�นำ�
ตอนนีก้ ถ็ งึ เวลาของ 'นที' และ 'แพง' ทีจ่ ะได้ออกโรงบ้างแล้วหลังจากปล่อยให้
ธนูกับรบออกมาโลดแล่นใน 'Real Alpha' ล่วงหน้าไปก่อน
ส�ำหรั บ 'Real Mafia' ในมื อ ของนั ก อ่ า นทุ ก ท่ า นเล่ ม นี้ เ ป็ น เรื่ อ งราวของ
มาเฟียหนุ่มสองตระกูลที่ห�้ำหั่นกันมานาน หลังจากที่พ่อของนทีพังธุรกิจของแพง
จนแทบราบเป็นหน้ากลอง แพงนึกว่าเรื่องราวความแค้นทุกอย่างจะจบลงแล้ว แต่
มันกลับไม่เป็นอย่างนัน้ เมือ่ นทียงั เข้ามาพัวพันด้วยวิธกี ารเข้าหาแบบแปลกๆ ทีท่ �ำให้
แพงนึกระแวงว่าอีกฝ่ายมีแผนอะไรในใจหรือเปล่า
ใครจะรู้ว่านทีมีแผนจริงๆ แต่ไม่ใช่แผนร้าย กลับเป็นแผนที่ต้องการพิชิตใจ
คนที่ได้ชื่อว่าเป็นศัตรู เพราะนทีทนเห็นแพงมีหนุ่มๆ ในโมเดลลิ่งตามรุมล้อมไม่ไหว
ทว่านทีจะเอาชนะใจ (อดีต) ศัตรูได้หรือไม่ ยังไงก็ฝากเอาใจช่วยมาเฟียหนุม่ ทีเ่ ข้าหาคน
ไม่ค่อยเป็นคนนี้ด้วยนะคะ
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย
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นิ ยายเรื่องนี้เ ป็นเรื่องที่แต่ง ขึ้นจากจิ น ตนาการของผู ้ เขี ยน
ไม่ มี ค วามเกี่ย วข้องกับบุคคล สถานที่ หรื อ เหตุ ก ารณ์ จริ ง ใดๆ
ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ าน

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
www.facebook.com/everyyyyy
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เพราะอ�ำนาจของมาเฟียที่แท้จริงอยู่ที่หัวใจของมาเฟีย
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0
[นที]
ถ้าคุณคิดว่าการเป็นมาเฟียมันคือการมีอำ� นาจ สามารถใช้ความรุนแรง
บีบบังคับให้คนนัน้ คนนีท้ ำ� ตามสิง่ ทีต่ อ้ งการได้ ผมเชือ่ ว่าคุณยังไม่รจู้ กั มาเฟีย
อย่างแท้จริง
เพราะคุณยังไม่เคยลองคบมาเฟียด้วยกันเลย...
ผมโคตรเบื่อกรุงเทพฯ เวลาที่รถติดถึงแม้แอร์บนรถจะเย็นฉ�่ำก็ตาม
ขนาดคนขับรถที่ท�ำงานด้วยกันมานานยังแสดงอาการเบื่อหน่ายออกมา
อย่างคุมไว้ไม่อยู่ทั้งๆ ที่ปกตินั้นเกรงใจผมจะตาย
ท�ำไมต้องมาเจออะไรแบบนีห้ ลังจากทีผ่ า่ นช่วงทรมาทรกรรมมาด้วยนะ
แม่ง ซวยยกก�ำลังสองอะไรอย่างนี้
ผมเพิ่งเจอลูกค้ามา เป็นสาวสวยมีแฟนแล้วแต่ท�ำตัวเหมือนเป็นโสด
หลังจากที่แยกกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอก็กระหน�่ำไลน์หาผมไม่หยุด ซึ่ง
แถวๆ บ้านเรียกการกระท�ำนี้อย่างสั้นๆ ง่ายๆ ว่า 'อ่อย' นั่นแหละ
ผมปล่อยโทรศัพท์ทวี่ างบนเบาะข้างๆ ให้มนั สัน่ อยูแ่ บบนัน้ ก่อนเสมอง
ออกไปนอกหน้าต่างซึง่ มีเพือ่ นร่วมชะตากรรมอยูเ่ ต็มไปหมด ผมเห็นผ่านกระจก
ของรถคันข้างๆ ว่าเขาก็เซ็งเหมือนกันกับผม บางคนหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน
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บางคนแคะเล็บแคะขี้มูก บางคนถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีก บางคน
ก็ยกมือขึ้นมาพนมสวดมนต์แก้เซ็งก็มี
เฮ้อ นีม่ นั บนทางด่วนแท้ๆ แต่ทำ� ไมการจราจรบนท้องถนนถึงไม่เกรงใจ
ค�ำว่าด่วนเลย อืดยิ่งกว่าเต่า ยิ่งกว่าหอยทากทุกตัวบนโลก
วันศุกร์สิ้นเดือนนี่มันพีคจริงๆ
หลังจากที่มองป้าข้างๆ สวดมนต์บนรถตัวเองจนเบื่อ ผมก็เหลือบมอง
ขึ้นไปที่ป้ายโฆษณาอันเบ้อเริ่มที่อยู่เหนือศีรษะ หากมองจากตรงนี้จะเห็นว่า
ป้ายอันนี้กับป้ายอีกสามอันให้หลังนั้นอยู่ในธีมดาร์กๆ มืดๆ เหมือนกัน แถม
นายแบบพวกนั้นก็ยังแต่งตัวไปในทางเดียวกันอีกต่างหาก
โลกไม่รู้เลยมั้งว่าพวกมึงแท็กทีมมาด้วยกัน
ดูดีๆ มันคือการพรีเซนต์นายแบบแบบโดดๆ ไม่ถือสินค้าอะไรทั้งสิ้น
"ถนนตรงนี้มีป้ายโฆษณาตั้งแต่เมื่อไหร่วะสุชาติ" ผมถามผู้ช่วยของผม
ที่ก�ำลังขับรถอยู่ข้างหน้า "แต่ก่อนไม่เห็นมีเลย"
"เพิ่งเอามาติดตั้งเมื่อสองสามเดือนก่อนครับ" สุชาติตอบ เขาเป็นชาย
วัยใกล้สามสิบที่ใจเย็นมาก และมีอายุมากกว่าผมเพียงสองสามปีเท่านั้น
"แล้วท�ำไมฝ่ายพีอาร์ของเราไม่ซื้อไว้ ท�ำเลดีแบบนี้ต้องซื้อไว้อย่างต�่ำ
หกเดือนไม่ใช่หรือไง" น�ำ้ เสียงของผมเริม่ เหวีย่ ง การจราจรทีต่ ดิ แหง็กท�ำให้ผม
รู้ว่าวันๆ นึงต้องมีรถมาติดอยู่ในขุมนรกนี่ไม่ต�่ำกว่าพันคันหมื่นคันแน่ๆ ซึ่ง
นั่นมันคือจ�ำนวนคนมหาศาล "หรือไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่กูพูดเลยสักคน"
ไอ้ที่พูดแล้วพูดอีกในที่ประชุมคือไม่มีประโยชน์เลยหรือยังไงนะ
"เอ่อ..." สุชาติมองผมผ่านกระจกหลัง ดูลังเลที่จะพูดประโยคถัดไป
อาจเป็นเพราะไม่กล้าเพิ่มอารมณ์หงุดหงิดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วของผมมั้ง
"มีอะไร"
"มีเจ้าอื่นเช่าซื้อไปก่อนสามเดือนแล้วครับ"
"ใคร"
สุชาตินิ่งไปนานกว่าเดิมจนผมเริ่มชักสีหน้า ข่มขู่ให้เขาตอบเร็วๆ ผ่าน
ทางสายตา
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"พวกเควีครับ"
ผมชะงักเล็กน้อย จะใช่ไอ้นั่นหรือเปล่านะ...
"เควีไหน" ถามทั้งๆ ที่รู้ว่าสุชาติต้องมองมันเป็นค�ำถามโง่ๆ แน่
"เควีกรุ๊ปครับ การันต์วิสุทธิ์"
แม่ง...ใช่จริงๆ ด้วย แต่ให้ตายเถอะ ผมถามเพราะอยากได้ยนิ ค�ำยืนยัน
หรือยังไง
ผมกะพริบตาถีอ่ ย่างไม่ทนั รูต้ วั ไม่ได้ยนิ คนพูดนามสกุลนีเ้ ต็มๆ นานมาก
แล้ว อย่างต�่ำก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งปี
ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้าง
แต่ก็นะ ช่างแม่งสิวะ
"จะใช่พวกเควีได้ไง" ผมโวย "นีม่ นั โฆษณานายแบบ เควีมนั ขายนายแบบ
ตั้งแต่เมื่อไหร่"
พักหลังๆ มานี้ผมเห็นป้ายโฆษณาหลายป้ายที่ไม่ได้ขายสินค้าอะไร
ทั้งสิ้น เป็นหน้าผู้ชายล้วนๆ เพื่อท�ำการโปรโมต ซึ่งพวกที่จะท�ำแบบนี้ได้
ต้องเป็นพวกค่ายใหญ่ทุนหนา พร้อมโปรโมตเด็กในสังกัดตัวเองอย่างดื้อๆ
ไม่มีปี่มีขลุ่ย ไม่ต้องถงต้องถามสุขภาพของใครก่อนโฆษณาทั้งนั้น
แค่โชว์หน้าหล่อๆ หุ่นดีๆ ขึ้นป้ายใหญ่ริมทางด่วน บางทีอาจจะเป็น
ใบเบิกทางให้เด็กในสังกัดตัวเองได้เป็นที่รู้จัก
แต่กอ็ ย่างทีผ่ มพูด...เควีกรุป๊ หรือพวกการันต์วสิ ทุ ธิท์ ที่ ำ� ธุรกิจเหมือนๆ กัน
กับที่บ้านผม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านสถานบันเทิง มันจะไปยุ่งอะไรกับธุรกิจ
จ�ำพวกค่ายโมเดลลิ่งหรือผู้จัดการดารา
"ตัง้ แต่ครึง่ ปีกอ่ นครับ ไม่ใช่คา่ ยนายแบบด้วย เป็นค่ายศิลปินทุกแขนง"
"หา?"
"คุณแพงเห็นว่าช่วงนี้วงการบันเทิงไทยก�ำลังไปได้สวย แล้วอีกอย่าง
คุณแพงก็น่าจะเอ่อ..." สุชาติส่งสายตาเกรงอกเกรงใจมาที่ผม "มีเด็กหล่อ
ในสต็อกเยอะ ถ้าท�ำธุรกิจทางนี้เพิ่มอีกทางบางทีอาจจะช่วยกู้ชื่อเสียงที่เคย
พังยับไปกลับมาได้บ้าง"
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ปีที่แล้วบ้านผมถล่มบ้านมันซะเละเนื่องจากคนของมันท�ำรุนแรงกับ
น้องชายผม พอมาถึงปีนจี้ งึ ไม่ใช่เรือ่ งผิดปกติทแี่ พงแห่งการันต์วสิ ทุ ธิม์ นั จะจับ
ธุรกิจทุกทางเพื่อกู้หน้าตาของตระกูลมัน เพียงแต่ว่า...
ท�ำไมแม่งต้องเป็นค่ายที่มีแต่เด็กผู้ชายหน้าตาดีด้วย
มั น คิ ด บ้ า อะไรของมั น ถึ ง เอาเด็ ก หน้ า หล่ อ มามะรุ ม มะตุ ้ ม หรื อ ว่ า
มันต้องการอะไรแบบนี้
"มันมีเด็กในสังกัดกี่คน" ผมถามอย่างเยือกเย็น
"ตอนนีท้ เี่ ด่นๆ มีสคี่ นครับ ก�ำลังอยูใ่ นกระแส แทบจะเห็นในทุกๆ ช่อง
ฟรีทีวี แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ" สุชาติกล่าวพร้อมกับยื่นโทรศัพท์มือถือ
ให้ดู มันก�ำลังเปิดเว็บไอทูบอยู่ และทีบ่ นหัวเว็บนัน่ เป็นใบหน้าของคนหนึง่ คน
ซึ่งอยู่บนหนึ่งในป้ายโฆษณาที่ผมกับสุชาติก�ำลังพูดถึง
"พูดจริงปะเนี่ย" ผมยังไม่อยากจะเชื่อแม้แต่นิดเดียว
"ครับ" สุชาติกระแอม "คุณนทีน่าจะดูทีวีบ้างนะครับ"
แค่หาเวลานอนยังยาก นับประสาอะไรกับการดูทีวี
ผมเงยหน้าขึน้ มอง ทันเห็นป้ายสุดท้ายซึง่ เป็นป้ายทีส่ ใี่ นธีมเดียวกันกับ
ป้ายทีผ่ า่ นๆ มา ใบหน้าหล่อเหลาของไอ้เด็กผมสีเทาคนหนึง่ ก�ำลังมองมาทีผ่ ม
สีหน้าของมันคล้ายจะท้าทายผมอยู่รางๆ
ไอ้นี่นี่แหละที่อยู่บนหัวเว็บไอทูบ
แม่งหล่อ หล่อเหมือนไอ้รบแฟนน้องชายผม ซึ่งนั่นหมายความว่า
มันเป็นเด็กที่หน้าหล่อชนิดหาได้ยากเพราะมีเชื้อสายฝรั่ง
หน้าแบบนี้เนี่ยนะคือเด็กในสังกัดไอ้แพง
ผมรู ้ สึ ก ฉุ น ขึ้ น มาอย่ า งไม่ ท ราบสาเหตุ เ มื่ อ รู ้ ว ่ า คนรอบข้ า งไอ้ แ พง
คู่กรณีเก่าของผมจะเต็มไปด้วยเด็กหน้าหล่อที่หล่อกว่ามนุษย์เดินดินทั่วไป
คนจะเป็นดาราหน้าตาต้องไม่หล่อธรรมดา ต้องหล่อแบบเหนือกว่า
ระดับชาวบ้านชาวช่องมากขึ้นไปอีกหลายเท่า
ให้ตายสิวะ
ผมแม่งเดือดดาลแปลกๆ ยังไงชอบกล
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ทั้งๆ ที่คืนนั้นของผมกับมันผ่านมาตั้งนานแล้วแท้ๆ
"มันสบายดีใช่มยั้ " ผมเอามือลูบคางแล้วร�ำพึงถามลูกน้องตัวเอง ทีจ่ ริง
ผมเองก็ถามค�ำถามนีก้ บั สุชาติอยูบ่ อ่ ยครัง้ ค�ำถามทีเ่ กีย่ วโยงไปถึงไอ้แพงคนนัน้
"เท่าที่ผมทราบก็ดูสุขสบายดีครับ"
"..."
"สุขสบายขึ้นเรื่อยๆ อาจเป็นเพราะทุกอย่างที่ก�ำลังท�ำอยู่น้ันเติบโต
และไปได้สวย"
ไม่เสียแรงจริงๆ ที่ผมสั่งสุชาติให้จับตาดูไอ้แพงเอาไว้ แต่ก็นั่นแหละ
เขาควรจะบอกผมเร็วกว่านีเ้ รือ่ งทีไ่ อ้แพงท�ำค่ายโมเดลลิง่ แถมยังอยูท่ า่ มกลาง
เด็กหน้าหล่อเกินกว่ามนุษย์พวกนั้น
กูจะได้รู้สึกหงุดหงิดน้อยกว่านี้!
"เหรอ" ผมพ่นลม "งั้นมันจะสุขสบายน้อยลงหลังจากนี้ไป"
"ท� ำ ไมเหรอครั บ " สุ ช าติ ส ่ ง สายตามาถามผมผ่ า นทางกระจกหลั ง
"คุณนทีบอกแล้วนี่ว่าจะต่างคนต่างอยู่กับพวกนั้น"
"กูเปลี่ยนใจ"
"หา?"
"..."
"ผมถามได้มั้ยว่าท�ำไม"
"มันเรือ่ งของกู สุชาติ" ผมแค่นเสียง "แล้วกูอนุญาตให้มงึ ตัง้ ค�ำถามกับกู
ตั้งแต่เมื่อไหร่"
"ขอโทษครับ"
ผมท�ำหน้าบึง้ ตึงแล้วเสมองออกนอกหน้าต่างต่อ ป้ายโฆษณาสีป่ า้ ยนัน่
มั น ท� ำ ให้ ผ มรู ้ ว ่ า เด็ ก ที่ อ ยู ่ กั บ ไอ้ แ พงตอนนี้ มี แ ต่ เ ด็ ก หน้ า หล่ อ มี คุ ณ ภาพ
แตกต่างจากเด็กทีไ่ อ้แพงเคยคัว่ ด้วยเป็นไหนๆ เรียกได้วา่ ถ้าพวกนัน้ อยูเ่ กรดบี
ไอ้พวกสี่คนเมื่อตะกี้ก็คงจะอยู่ระดับเกรดเอบวกบวกบวก
โคตรแพลทตินั่ม พรีเมี่ยม ไวเบรเนี่ยม (ไม่ใช่หนังมาร์เวล)
ทีผ่ า่ นมาผมนึกว่ามันมัวแต่ยงุ่ อยูก่ บั การกูช้ อื่ เสียงของครอบครัว อาจจะ
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สนใจเด็กบางคนบ้างเพราะแพงมันไม่ใช่ผู้ชายไม่รักสนุก แต่ถึงอย่างนั้น
เมื่อได้เห็นหน้าหล่อๆ ของพวกมัน ผมก็อดรู้สึกฉุนไม่ได้อยู่ดี
บอกตามตรงว่าเป็นครั้งแรกที่ค วามรู ้ สึกของผมผสมรวมกั น จนหั ว
ใกล้จะระเบิด มีทั้งไม่สบายใจ ขัดเคืองใจ หงุดหงิดใจ และร�ำคาญใจ
แม่งหัวร้อนมากกว่าการที่รถก�ำลังติดอยู่บนถนนนี่อีก!
ค�ำแรกที่แวบเข้ามาในหัวก็คือค�ำว่า 'ไอ้พวกคู่แข่ง'
แม่งเอ๊ยยยย ผมยังไม่ทันจะอนุญาตให้ค�ำนี้มันเข้ามาในหัวของผม
ด้วยซ�้ำ
มันอาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ได้ เด็กพวกนั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับ
แพง แต่ผมก็อดจินตนาการไปเองไม่ได้อยูด่ ี แพงมันหล่อน่ารักน่าฟัดจะตายไป
ใครอยู่ใกล้มีอันต้องรู้สึกหวั่นไหวนิดๆ บ้างแหละน่า
ว่าจะไม่สนใจแม่งแล้วนะ แต่ให้ตายเถอะ ผมรู้สึกว่าต้องท�ำอะไร
สักอย่าง
ไม่อย่างนั้นผมคงร้อนใจจนตายแน่ๆ
มือของผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา กดเข้าไปที่ข้อความ เลื่อนหาเบอร์
ที่ต้องการจะส่งข้อความไปหา
แพง KV
รู้สึกใจเต้นตึกตักอย่างบอกไม่ถูก
ผมมีเบอร์มนั อยูใ่ นเครือ่ งก็จริง แต่ผมแทบจะไม่เคยติดต่อไปหามันเลย
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะติดต่อมันหลังจากพ่อของผมพังธุรกิจบ้านมัน
จนเกือบพังสิ้นไม่เหลือซากยกแถบ
นที SS : ไง
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[แพง]
หลังจากทีถ่ อนหายใจเฮือกใหญ่กบั ยอดการใช้บตั รเครดิตจนเกินจ�ำเป็น
ของพีมผู้เป็นน้องชายของผม ผมก็รู้สึกได้ว่าโทรศัพท์มีข้อความเข้ามา
เหี้ย ล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ย
คิดว่าชาตินี้จะไม่ได้ติดต่อกับไอ้พวกสุนทรสุทธิรักษ์อีกแล้ว ท�ำไม
แม่งต้องส่งข้อความมาหาผมด้วย
นที SS : ไง
พ่อง เป็นข้อความที่โคตรกวนตีน
มือของผมแทบจะบีบโทรศัพท์ให้แหลกคามือหลังจากที่อ่านจบ
ผมยังรู้สึกแค้นเคืองไม่หายกับสิ่งที่พวกมันท�ำ ทั้งเรื่องตั้งใจนอนกับผม
ตอนที่ผมเมาไม่ค่อยมีสติ พังธุรกิจที่บ้านผมซะจนเละเทะแทบจะกลับมา
ท�ำธุรกิจต่ออย่างยากล�ำบาก แม้ผมจะเคยเอ่ยปากขอสงบศึกไปแล้วแต่ก็ยัง
อดโมโหในใจลึกๆ ไม่ได้อยู่ดี
กว่าจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ พยายามเริ่มต้นสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจใหม่กับหุ้นส่วนเก่า ซ่อมแซมส่วนที่เอสเอสกรุ๊ปมันท�ำพัง เรียกได้ว่า
ใช้ พ ลั ง งานหมดไปมากโข แถมมี บ างอาทิ ต ย์ ที่ ผ มได้ น อนรวมกั น ไม่ ถึ ง
สิบห้าชั่วโมง
แล้วจะให้ผมหายแค้นเคืองคนพวกนั้นได้ยังไง
บอกเลยว่าโกรธหมดตั้งแต่พ่อ น้องชาย และโดยเฉพาะพี่ชาย...
ไอ้พวกตัวแสบบบบบบ
อย่างแรกที่ผมสงสัยก็คือมันส่งข้อความมาท�ำไม แล้วอย่างต่อมา
ที่สงสัยอีกก็คือมันจะมายุ่งอะไรกับบ้านของผมอีก
รู้สึกระแวงนิดๆ อย่างช่วยไม่ได้แฮะ
แต่ผมจะไม่ยอมมันอีกต่อไป ตอนนี้ที่บ้านผมก�ำลังกลับมายืนได้ใน
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วงการธุรกิจที่ท�ำหมดแทบจะทุกอย่าง เพราะฉะนั้นผมไม่จ�ำเป็นต้องกลัว
พวกเอสเอสกรุป๊ บ้านผมกับบ้านมันแทบจะเรียกได้วา่ อยูใ่ นระดับทีพ่ อจะสูก้ นั
ไหวแล้ว ณ ขณะนี้
ผมยิ้มมุมปาก ก่อนจะตอบข้อความกลับ
บอกเลยว่าผมรู้สึกตามข้อความที่พิมพ์ตอบกลับไป
แพง KV : พ่อมึงตาย
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1
[นที]
ณ เฮดออฟฟิศของเอสเอสกรุ๊ป
ผมท�ำสีหน้าฉงนใส่หน้าจอคอมพิวเตอร์
นี่มันอะไรกัน บลาๆๆ ไอ้นั่น ไอ้นี่ ไอ้โน่น เหี้ยอะไรก็ไม่รู้
แม่ง จ�ำหน้าแทบไม่ได้สักคน
"ท�ำอะไรอยูอ่ ะ" ผมตกใจแทบผงะเมือ่ เห็นหน้าลูกครึง่ ของแฟนน้องชาย
ตัวเอง ไอ้รบขมวดคิ้วมองดูหน้าจอของผม "พวกนี้เป็นสเป็กพี่เหรอ"
"ไม่ใช่โว้ย" ผมปิดจอลงเพื่อไม่ให้รบมันรู้ว่าผมก�ำลังอ่านประวัติของ
เด็กในสังกัดไอ้แพงอยู่ แต่ก็ไม่น่าจะทันแล้ว
"ก�ำลังดังเลยนะ" แสดงว่าดังจริงๆ เพราะท�ำให้คนอย่างไอ้รบรู้จักได้
แปลว่าพวกแม่งต้องไม่ธรรมดา
"แล้วไง ไม่เห็นจะน่าสนใจ"
"แต่พี่ก็เปิดอ่านประวัติเขา"
"มึงมีธุระอะไรกับกูเนี่ยไอ้รบ" ผมตัดสินใจเปลี่ยนเรื่อง
รู ้ จั ก กั บ มั น มาหนึ่ ง ปี มั น เป็ น แฟนที่ น ้ อ งชายของผมรั ก มากกกกก
(เติม ก ไก่ ได้มากมายตามอัธยาศัย) เมื่อก่อนมันหยาบคายกับผม แต่พอ
คบกับธนูไปได้สกั พัก มันก็เริม่ รูต้ วั ว่ามันควรจะเคารพผมในฐานะบุคคลอาวุโส
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คนหนึ่ง
แต่เรื่องความกวนตีน...มันยังมีให้ผมเหมือนเดิม
"ธนูอยู่ไหน" รบถาม
"..." เอ่อ เป็นค�ำถามที่ตอบยากที่สุดในเวลานี้
"ท�ำไมมันไม่รับสายผม"
"กูไม่รู้" ผมเฉไฉเนื่องจากธนูมันได้ห้ามผมเอาไว้ว่าต้องไม่บอกรบ
อย่างเด็ดขาดเรือ่ งมันอยูท่ ไี่ หน ถ้าจะให้เลือกอยูท่ มี ใครสักคน ผมก็คงต้องเลือก
อยู่ทีมน้องชายตัวเอง
"ผมให้โอกาสพี่ตอบอีกครั้ง" รบเลิกคิ้ว "ธนูอยู่ไหนครับ"
ถ้ า คุ ณ เคยอ่ า นเรื่ อ งของมั น กั บ ธนู น ้ อ งชายผมล่ ะ ก็ (ชื่ อ หนั ง สื อ ว่ า
Real Alpha ครับ) คุณจะรูว้ า่ ไอ้รบเป็นมนุษย์ลกู ครึง่ หน้าหวานทีซ่ อ่ นความน่ากลัว
เอาไว้อยู่มาก
มันเคยถล่มรังไอ้แพงจนพีมน้องชายของแพงถึงขนาดตัวสั่นเพียงแค่
ได้ยินชื่อไอ้รบ
คิดดูละกันครับว่าโหดสัดขนาดไหน
"เฮ้อ" ผมถอนหายใจ คิดในใจว่าคงปิดบังรบไม่ได้อีกต่อไป "มันไป
จัดการลูกน้องที่ยักยอกทรัพย์อยู่โรงงานแถวบางปะกง"
สิ้นเสียงของผม รบก็ท�ำหน้าไม่สบอารมณ์ทันที
"กูห้ามแล้ว แต่มันก็ยังยืนยันที่จะไป"
"พี่ไม่รู้หรือไงว่ามันอันตราย"
"กูสง่ คนไปกับมันสามสิบคน มันไม่นา่ จะเป็นอะไรหรอก" ไอ้คนร้ายนัน่
มันก็แค่คนเดียว ยังไงธนูมันก็รอดอยู่แล้ว
ครับ ผมเป็นพวกสปอยล์น้องน่ะ
"แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอันตรายอยู่ดี พวกคนโกงนั่นต้องท�ำทุกทางเพื่อให้
ตัวเองรอด ดีไม่ดอี าจจะท�ำร้ายธนู" รบท�ำหน้าบึง้ ตึงใส่ผม "ไม่รวู้ า่ พีค่ ดิ อะไรอยู่
ท�ำไมถึงปล่อยธนูไปได้"
"กูห้ามแล้วจริงๆ ไม่เชื่อไปถามเลขาฯ กูที่อยู่หน้าห้องดิ"
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"ผมจะบ้าตาย"
"..."
"ไม่รู้ท�ำไมมันถึงได้อยากเป็นนักหนา ไอ้ฝา่ ยบู๊เนี่ย"
ผมมองสีหน้าเครียดจัดของรบ ปัญหานี้เป็นอะไรที่คาราคาซังส�ำหรับ
มันกับธนูมานานหลายเดือน เดิมทีแล้วธนูมนั ต้องการท�ำธุรกิจแค่รา้ นกาแฟกึง่ บาร์
ที่ชื่อว่าร้านแบล็กแพ็ก แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ความคิดของมันก็เปลี่ยน มัน
เริ่มสนใจงานที่บ้านของตัวเองมากขึ้นจนในที่สุดก็พาตัวเองเข้ามาจนได้
พนักงานของผมเรียกมันว่า 'นายน้อย' ในขณะที่ผมเป็น 'นายใหญ่'
แต่ส�ำหรับธนู มันเรียกตัวเองว่า 'ฝ่ายบู๊' แล้วก็ตั้งผมให้เป็น 'ฝ่ายบุ๋น'
มากกว่า
เชื่อว่าสาเหตุที่มันท�ำแบบนี้ก็คงจะเป็นเพราะมันรู้สึกผิดที่ไม่เคยคิด
อยากจะช่วยงานผมมาตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ผมไม่ได้คดิ อะไรในเรือ่ งนัน้ เลย
มันเป็นฝ่ายคิดเองเออเองแท้ๆ ว่ามันควรจะช่วยอะไรสักอย่างเกี่ยวกับงาน
ที่บ้านบ้าง
ผมไม่เคยเห็นด้วยทีม่ นั ต้องเอาตัวเองไปเสีย่ ง แต่คนอย่างผมไม่เคยคุม
น้องชายตัวเองได้
เพราะคนที่คุมได้มีเพียงแค่รบคนนี้เท่านั้น
"ผมจะหลอกมันว่ามีคนเห็นผมแก้ผ้า" รบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดปุ่ม
โทรออก
"เออ ความคิดเข้าท่า" ผมเห็นด้วย "กูเชื่อว่ามันต้องรีบวิ่งแจ้นกลับมา
ที่กรุงเทพฯ เพราะเรื่องนี้แน่"
จุดอ่อนของธนูก็คือรบ แล้วจุดอ่อนที่สุดของธนูก็คืออาการหวงรบ
ที่แก้ยังไงก็แก้ไม่เคยได้ มีแต่จะมากขึ้นๆ ในทุกๆ วัน
รบเดินออกจากห้องไปพร้อมกับคุยโทรศัพท์ไปด้วย หลังจากนีก้ ค็ งเป็นไป
ตามอีหรอบเดิม นัน่ ก็คอื ธนูสงั่ งานพวกลูกน้องของผมแล้วมันก็รบี กลับกรุงเทพฯ
มาหารบ เป็นเช่นนี้ทุกครั้งไป
ผมยิม้ มุมปาก คนเราเมือ่ มีความรักก็มกั จะยกคนคนนัน้ ให้เป็นคนส�ำคัญ
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ล�ำดับที่หนึ่ง
...
จู่ๆ ผมก็เผลอนึกไปถึงไอ้แพงซะงั้น
เป็นไปได้ยังไง!
โอย ช่างแม่งละ
ข้อความหยาบคายที่แพงส่งตอบกลับมายังเด่นชัดอยู่ในสมองของผม
ดูก็รู้ว่ามันยังไม่หายโกรธผมกับที่บ้าน นั่นถือว่าเป็นเรื่องดี
เพราะมันแปลว่าผมยังสามารถแหย่ให้มันหัวร้อนได้ตลอด
ส่งยิม้ กริม่ ให้กบั ตัวเองก่อนจะมองทีห่ น้าจออีกครัง้ จูๆ่ เว็บไซต์สำ� หรับ
การค้ น หาส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท ผมก็ เ ด้ ง ขึ้ น มาเนื่ อ งจากมี ข ้ อ มู ล ใหม่ ล ่ า สุ ด
จากสิ่งที่ถูกค้นหา ผมจ้างไอทีมือระดับพระกาฬมาท�ำเว็บไซต์นี้ก็เพราะ
งานที่บ้านผมไม่ได้มีแต่งานสีขาว อะไรที่ป้องกันได้ก็ควรจะป้องกันเอาไว้
อย่างเช่นประวัติการค้นหาข้อมูลนี่เป็นต้น
เว็บนี้แม่งดีกว่ากูเกิลอีก เพราะข้อมูลจะเด้งขึ้นมาอย่างเรียลไทม์
เมื่อมีการอัพเดต
ไหน ขอผมอ่านดูหน่อยดิ๊
'นายใหญ่แห่งค่าย KV โมเดลลิ่งบอกปัดเรื่องกิ๊กนักแสดงในสังกัด
บอกว่าตนเป็นคนมีจรรยาบรรณสูง
อ้างว่าการไปทานข้าวสุดหรูสองต่อสองที่ร้านบนดาดฟ้าเป็นเรื่องปกติ'
ว้อทเดอะ...
พาดหัวข่าวชี้แจงได้อย่างละเอียดยิบโดยไม่ต้องใส่รายละเอียดลงลึก
ใดๆ อีก เท่านั้นยังไม่พอ หลักฐานการถูกแอบถ่ายในร้านก็ยังแปะหราและ
เด่นชัดซะจนคนทั้งประเทศคงคิดในสิ่งที่ตรงข้ามกับหัวข่าว
นั่นก็คือไอ้แพงกับไอ้เด็กเหี้ยนี่กิ๊กกันอยู่
คนนีค้ อื คนทีด่ งั ทีส่ ดุ แล้วก็อยูใ่ นป้ายบิลล์บอร์ดแผ่นสุดท้าย ผมสีเทาอ่อน
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รวมไปถึงสายตาท้าทายที่ผมคิดไปเองยังคงติดตาตรึงใจ
มันชือ่ ว่า 'เจมส์ จตุรวิทย์' เป็นเด็กไทยทีห่ น้าโคตรเหมือนลูกครึง่ แถมยัง
เป็นเจ้าของความสูงเกือบร้อยเก้าสิบ ซึง่ สูงกว่าผมประมาณสองสามเซนติเมตร
เหตุผลแค่นนั้ ก็ทำ� ให้ผมหมัน่ ไส้แม่งได้แล้ว นีย่ งั ไม่นบั สายตาคมทีพ่ ร้อม
หว่านเสน่ห์และท้าทายคนอื่นตลอดเวลานั่นด้วย
แล้วก็เรือ่ งทีว่ า่ มันท�ำให้ไอ้แพงยิม้ กว้างกับมันได้ราวกับไม่มเี รือ่ งทุกข์ใจ
จากที่บ้านมาก่อนนี่อีก
ดูจากรูปแล้ว ผมเชือ่ ว่าแพงกับไอ้เด็กนีต่ อ้ งกิก๊ กันจริงๆ แน่ สายตาและ
ท่าทางมันบอก เคมีฟสิ กิ ส์ชวี ะของพวกมันดูเข้ากันดีมาก ทุกอย่างดูฟงุ้ ไปหมด
จนความหวานนั้นลอยมาถึงออฟฟิศที่ท�ำงานของผมตอนนี้
ผมควงปากกาเล่นๆ อย่างใช้ความคิด ก่อนจะรูว้ า่ ตัวเองก�ำลังจ้องเขม็ง
ไปที่หน้าจอจนปวดเบ้าตา
รูปนีห้ ลุดมาจากเมือ่ คืน นัน่ แปลว่าหลังจากทีม่ นั ส่งข้อความกวนประสาท
มาหาผม มันก็ไปกินข้าวกับไอ้เด็กนี่ทันทีเลยอย่างนั้นเหรอ
ไอ้
แพง
มึงงงงง
"คุณนทีคะ" เลขาฯ ของผมเดินเข้ามาในห้องพร้อมๆ กับส่งเสียงดังฟังชัด
เธอชื่ออารยา อายุเท่ากันกับผม เธอสวยและเซ็กซี่มาก แต่ผมไม่ได้คิดอะไร
เกินเลยกับเธอมากไปกว่าค�ำว่าเจ้านายกับลูกน้อง
เพราะอะไรน่ะเหรอครับ
รอฟังกันดูนะ
"ดิฉันมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับนัดหมายตัดชุดสูทของคุณตอนบ่ายโมงค่ะ"
เหยด วันนี้วันตัดสูทนี่หว่า
ผมเป็นพวกชอบตัดสูทเวลาที่ผมเครียดๆ หรือตอนที่ท�ำงานหนักน่ะ
ชอบตัวเองเวลาได้ใส่สทู ใหม่ ผมจะรูส้ กึ ว่าตัวเองหล่อขึน้ กว่าทีเ่ คยเป็นอยูท่ กุ ครัง้
ครับ ผมคิดไปเองของผม
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ได้ฟัง

"ผมไม่ค่อยมีอารมณ์เลยคุณอารยา ผมควรท�ำไงดี"
เธอเป็นเลขาฯ ที่เหมือนเพื่อนผู้หญิงของผม เธอเลิกคิ้วสูงหลังจากที่

"คุณนทีเนี่ยนะคะไม่มีอารมณ์ตัดสูท"
"ก็..." ยังไม่ทนั ทีผ่ มจะได้พดู ประโยคถัดไป อารยาก็ยนื่ หน้ามาดูสงิ่ ทีอ่ ยู่
บนหน้าจอของผม "เฮ้ ละลาบละล้วงเกินไปหน่อยนะ"
"ข่าวน้องเจมส์ จตุรวิทย์นนี่ า" ตายัยอารยาเริม่ เป็นรูปหัวใจ "น้องหล่อมาก
เลยค่ะ ละครน้องก็สนุก"
ผมหรี่ตามองเลขาฯ คนสวย "คุณชอบมันเหรอ"
"ค่ะ ใครบ้างคะทีไ่ ม่ชอบคนหล่อ" เห็นมัย้ ครับว่าท�ำไมผมถึงไม่มอี ารมณ์
คิดเกินเลยกับเธอถึงแม้ว่าจะสวยและเซ็กซี่ขยี้จิตขนาดไหน เพราะบางครั้ง
เธอก็ชอบคิดไปคนละอย่างกับผมอะ
"ไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลย"
"หล่อมากเลยนะคะ คิดดูสิคะว่าเด็กที่เพิ่งจะอายุยี่สิบท�ำไมถึงได้หล่อ
มากมายขนาดนั้น"
"..."
"แทบจะไม่ได้ศัลยกรรมเลย เรียกว่าบอร์นทูบีสุดๆ"
"ผมคิดว่าผมควรตัดเงินเดือนคุณ" ท�ำไมต้องมาชมไอ้เด็กนี่ต่อหน้าผม
ด้วยฟะ
"เชื่อว่าคุณนทีไม่มีทางท�ำแบบนั้นกับดิฉันค่ะ มันดูไม่มีเหตุผลเลย"
"..."
"คุณหมั่นไส้เด็กคนนี้โดยส่วนตัวเหรอคะ"
"ผมเปล่า"
"นั่นมันเจมส์ จตุรวิทย์ ดาราที่ก�ำลังมาแรงมากๆ นะคะ"
"แล้วยังไง ผมจะหมั่นไส้ใครก็ได้ มันเป็นสิทธิ์ของผม"
"ปกติแล้วคุณนทีจะไม่ค่อยสนใจเรื่องดารา" อารยากรีดกรายมาใกล้
โต๊ะผมแล้วโค้งลงมาจ้องจับผิด "หรือว่าที่คุณไม่ชอบน้องเจมส์เป็นเพราะ
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น้องเจมส์อยู่ค่ายของคุณแพงคะ"
"ไม่ใช่สักหน่อย!"
"..."
"คุณไปให้พ้นหน้าผมได้แล้ว" ผมไล่โต้งๆ แบบไม่สนใจความรู้สึก
อีกฝ่าย...
"ได้เลยค่ะ" ...เพราะอีกฝ่ายนั้นไร้ความรู้สึก แถมยังตั้งท่าจะก้าวฉับๆ
ออกไปจากห้อง "แล้วจะให้ดิฉันยกเลิกนัดตัดสูทมั้ยคะ"
ไม่มีอารมณ์แล้ว ไม่มีก็เพราะเลขาฯ นี่แหละ "ช่วยยกเลิกให้ทีนะ"
"ทางแบรนด์บอกว่ามีผ้าไหมมาใหม่จากอิตาลีเลยนะคะ"
หูผมชักจะเริ่มผึ่ง "จริงดิ?"
"จริงสิคะ คุณนทีก็น่าจะรู้ว่าแบรนด์นี้รักคุณออก อะไรที่เพิ่งเข้ามา
เขาจะแจ้งทางเราเป็นอันดับแรกเลย"
"งัน้ เหรอ" จะว่าไปก็เริม่ เบือ่ สูทเก่าๆ แล้วเหมือนกัน อืม... "ถ้าอย่างนัน้
ก็ไม่ต้องแคนเซิล บอกสุชาติให้เตรียมตัวด้วย"
"ได้คะ่ อ้อ ดิฉนั จะบอกว่ามีขา่ ววงในเขาลือต่อๆ กันมา" สีหน้าของอารยา
เริม่ เปลีย่ นเป็นเหมือนพวกขีน้ นิ ทาชาวบ้าน
"วงในอะไร แล้วข่าวลืออะไรไม่ทราบ"
"น้องเจมส์ จตุรวิทย์ท่าจะกิ๊กกันจริงๆ กับคุณแพงเควีกรุ๊ปค่ะ"
"เฮ้ย" ใจผมกระตุกวูบแรงมาก
"ไปก่อนนะคะ" พูดจบปุ๊บเลขาฯ ผมก็แทบจะวาร์ปออกไปจากห้องปั๊บ
อย่างกวนประสาท
ผมแตะคางครุ่นคิด ภาพในจอของผมยังเป็นภาพแอบถ่ายแพงกับ
ไอ้เจมส์จตุนนั่ (ย่อชือ่ เรียบร้อย) บอกตามตรงว่าผมไม่มอี ารมณ์เคลียร์เอกสาร
ที่อยู่ตรงหน้านี้อีกแล้วเพราะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างติดอยู่ในใจ
ความสงสัยใคร่รู้มันเริ่มเกาะกินหัวใจผมทีละนิด...ทีละนิด
จะกิ๊กกันจริงๆ หรือเปล่าวะ
แล้วค�ำตอบทีต่ อบค�ำถามสือ่ นัน่ มันเป็นค�ำตอบทีน่ า่ เชือ่ ถือหรือเปล่าล่ะ

Page Real Mafia.indd 21

18/8/2563 BE 15:02

22 Real Mafia

ช่างแม่งแล้ว...เอาไว้คอ่ ยคิดทีหลังละกัน ตอนนีข้ อไปตัดสูทใหม่กอ่ นดีกว่า
(ติดตามอ่านต่
อได้ในฉบับเต็ม)
[แพง]
ช่วงนี้ดวงของผมแม่งเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องเสียเงินตลอดหรือไงนะ
วันก่อนก็คา่ บัตรเครดิตของพีม วันนีก้ ค็ า่ ตัดสูทใหม่ของนักแสดงในสังกัด
ไม่น่าไปสัญญากับมันเอาไว้เลย
"พีแ่ พงดูไม่คอ่ ยมีความสุขเท่าไหร่นะครับ" เจมส์หนั มายิม้ กับผมตอนที่
พนักงานของร้านก�ำลังวัดตัวของมัน "เอาน่า แค่ไม่กี่หมื่นเอง"
จะสามหมื่นหรือว่าร้อยเก้าเก้ามันก็เงินทั้งนั้นแหละเว้ยยย
"อย่าพูดมาก" ผมนัง่ มองมันทีโ่ ซฟาในมุมหนึง่ ของร้าน พนักงานสาวสวย
เดินเข้ามาเสิรฟ์ น�ำ้ ให้ผมกับเลขาฯ ทีย่ นื อยูข่ า้ งๆ ด้วยรอยยิม้ สูทร้านนีผ้ มตัด
เป็นประจ�ำ เพราะฉะนั้นผมจึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ผมหันไปกระซิบกับคมธรรม
"ไปเช็กกับหมูยอดูซิว่ามันสั่งตัดไปแค่สองชุดหรือเปล่า"
"ได้ครับคุณแพง"
เลขาฯ หนุ่มของผมเดินไปพูดคุยกับหมูยอ คนดูแลคนสนิทของเจมส์
ซึ่งก็เป็นลูกน้องของผมอีกทีหนึ่ง หมูยอเป็นชายใจหญิงร่างท้วม มองเผินๆ
เหมือนคนใจดี แต่พอเป็นเรือ่ งงานทีเ่ กีย่ วกับเจมส์ เขาเป็นคนทีด่ ใุ ช้ได้เลยทีเดียว
ซึ่งมันดีกับงานของผม
"สองชุดไม่ขาดไม่เกินครับ" คมธรรมกระซิบบอกผมด้วยใบหน้าใสซื่อ
ตามประสา
"ดี" ผมโล่งอก ขยิบตากับหมูยอลับหลังไอ้เจมส์
ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นคนเรื่องมากไม่เคยเป็นหมูยอเลยครับ
ทัง้ หมดทีผ่ า่ นมามีแต่ไอ้เจมส์ ไอ้เจมส์ผทู้ รี่ ตู้ วั ดีวา่ เป็นคนท�ำรายได้หลักให้กบั
ค่ายโมเดลลิ่งที่ผมดูแลอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เรียกได้ว่าสามคนที่เหลือรวมกัน
ยังไม่เท่าเจมส์เพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นมันจึงคิดว่ามันควรได้รับการดูแล
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