
บทที ่271 ปกป้องพวกพ้อง 

ที่พวกเขาอนมุานนัน้ถกูจรงิๆ สตรงีามเช่นนีจ้ะเป็นภรรยาของไอผู้ช้ายพิการสองขา้ง แมแ้ต่ใบหนา้ก็ไม่

กลา้โผลไ่ดอ้ย่างไร? 

ที่แท ้ผูช้ายคนนัน้ก็ชิงตวันางมาน่ีเอง 

ต าแหน่งขา้งหนา้ตา่งอีกทางหนึ่ง คณุชายสงูศกัดิผ์ูห้นึ่งน าลกูทา่นหลานเธอสองสามคนมาอยา่งขงึขงั 

ลอ้มพวกเขาทนัที 

อายอุานามคณุชายสงูศกัดิไ์มม่าก ประมาณสิบกวา่ปี สวมชดุแพรสีมว่งทัง้ตวั ตรงเอวหอ้ยหยกขาว 

หนา้ตาพอไปวดัไปวา เพียงขณะที่ดวงตาทัง้สองนัน้มองกูช้หูน่วนนัน้ลอ่กแลก่ ทัง้ยงัมีความละโมบอีก

บางสว่น 

ครัน้เขามาก็จอ้งพวกของเย่จ่ิงหานอย่างโมโหโกรธา เอ่ยต าหนิ “ไอพ้ิการมาจากไหน กลางวนัแสกๆ 

กลบักลา้ใชก้ าลงัหน่วงเหน่ียวอิสระของผูอ่ื้น เจา้คิดวา่เป็นทา่นออ๋งเทพสงครามหรอื? คิดกระท าสิ่งใด

ก็กระท า” 

บรรยากาศเย็นลงบางสว่นฮวบฮาบ 

ฝีเทา้ชิงเฟิงขยบัก็หมายก าจดัพวกเขา 

เย่จ่ิงหานยิม้เหมือนไมย่ิม้ “ออ...หากขา้ก็คือเทพสงครามเลา่?” 

“เจา้คือเทพสงคราม? ฮ่าๆๆ...เจา้เน่ียนะ? เจา้คิดวา่เจา้สวมหนา้กาก นั่งรถเข็นก็คือเทพสงคราม

หรอื? หากเจา้คือเทพสงคราม ขา้ก็เป็นเง็กเซียนฮ่องเตแ้ลว้! แมน่าง เจา้ไมต่อ้งกลวั อดีตทา่นปู่ ของขา้

เป็นถึงขนุนางใหญ่ขัน้หนึ่งของราชส านกั เวลานีบ้ิดาขา้ก็คือเจา้กรมพิธีการ ขา้ช่ือเสิ่นหยนุลี่ ขา้จะ

ปกปอ้งเจา้” 

กูช้หูน่วนเบป้าก 



หน่อมแนม้ที่ไหนเน่ีย? แย่งกนัตายหรอื? 

เสิ่นหยนุลี่เห็นกูช้หูน่วนไมเ่อ่ยปาก นกึวา่วาจาตนไดผ้ล ยิ่งคิดอยากแสดงอ านาจและบารมีของตวัตอ่

หนา้กูช้หูน่วน 

ดว้ยเหตนีุ ้ทา่ทีที่เขามองเย่จิ่งหานจงึแย่ลงทกุที 

“ไอพ้ิการสมควรตาย สองขาก็เดีย้งแลว้ ยงัมีหนา้ออกมาฉดุหญิงชาวบา้นอีก บิดาขา้คือเจา้กรมพิธี

การของราชส านกั หากยงัรูจ้กัคิดก็รบีคกุเข่าลงขอรอ้งใหแ้มน่างทา่นนีอ้ภยัใหเ้จา้เสียดีๆ หาไมแ่ลว้ ขา้

รบัรองวา่ขา้จะใหบ้ิดาขา้ฆา่เจา้แน่” 

“บงัอาจ!” จิตสงัหารชิงเฟิงแวบผา่น 

ลกูผูร้ากมากดีมาจากไหน ถึงกลบักลา้กลา่ววาจาเช่นนีก้บัทา่นออ๋ง 

ไมร่อใหชิ้งเฟิงลงมือ กูช้หูน่วนก็ซดัไปแลว้ฉาดหนึ่งอย่างหนกั เสียงตบดงักงัวานตามดว้ยการตะคอก

ของนางก็ดงัแจ๋วขึน้มาแลว้ 

“เจา้สิพิการ กลา้ดา่เขาอีกค า ระวงัขา้จะตบใหฟั้นสนุขัเจา้หมดปาก!” 

เสิ่นหยนุลี่ถกูตบงงงนั 

เขาออกหนา้ใหน้าง ไยกลบัถกูตบละเน่ีย? 

น า้คา้งแข็งเย็นเยียบในดวงตาเย่จ่ิงหานหายไปอยูม่าก มองกูช้หูน่วนที่เดือดจดั ทัง้ยงัมีรอยยิม้อีกนิดๆ 

ไมล่งมือสงัหารเสิ่นหยนุลี่อย่างผิดปกติ 

“แมน่าง เจา้ตบผิดคนใช่ไหม?” เสิ่นหยนุลี่อกึๆ อกัๆ เอ่ย 

“ที่จะตบก็เจา้นั่นแหละ!” 

คณุชายสงูศกัดิข์า้งกายเสิ่นหยนุลี่ตา่งฮดึฮดัแทนเขา แตง่ละคนข่มขวญัดว้ยศกัดา 



“เจา้รูไ้หมวา่เขาเป็นใคร? เขาเป็นถึงบตุรชายเพียงคนเดียวของเจา้กรมพิธีการ เจา้กรมพิธีการยงัเป็น

คนโปรดขององคฮ์่องเต ้ในเมื่อเจา้กลา้ตบคณุชายเสิ่น เจา้รูห้รอืไม่วา่การตบเขาเท่ากบัตบคนโปรดขา้ง

กายองคฮ์่องเต!้” 

กูช้หูน่วนไมย่ี่หระ 

ขนาดองคห์ญิงนางยงักลา้ตบ ยิ่งไมต่อ้งพดูถึงบตุรชายของเจา้กรมเลก็ๆ 

“ถา้วนันีเ้จา้ขอขมาชดเชยคณุชายเสิ่นดีๆ แลว้ปรนนิบตัิคณุชายเสิ่นสกัสองสามปี บางทีคณุชายเสิ่น

อาจปลอ่ยเจา้ ไมเ่ช่นนัน้ทัง้บา้นเจา้ตอ้งพบกบัหายนะ!” 

เสิ่นหยนุลี่ชอบใจวาจาเหลา่นี ้ใบหนา้ยงัจงใจเอย่ดว้ยโทสะ “พดูเพอ้เจอ้อะไร แมน่างผูนี้ต้บขา้ ตอ้ง

เพราะขา้ท าสิ่งใดไมด่ีแน่ ขา้ควรแกไ้ขจงึจะถกู” 

ชะงกัครูห่นึ่ง เสิ่นหยนุลี่กลา่วสืบต่อ “แมน่าง ทา่นก าลงัโทษท่ีขา้ไมส่ั่งสอนไอพ้ิการน่ีดีๆ ใช่ไหม? 

ดงันัน้จงึ...” 

“เพียะ...” 

ยงัไมส่ิน้เสียง ใบหนา้เขาก็รบัอีกฝ่ามือ 

เสิ่นหยนุลี่ตะลงึงนั 

 

 

 

 

 

 



บทที ่272 ทีจ่ัดประมูลเฟิงเซยีง 

“แมน่าง ไยเจา้จงึตบขา้?” 

“เขาไมใ่ช่ไอพ้ิการ!” กูช้หูน่วนกลา่วจรงิจงั 

ประการแรก นางรงัแกเย่จ่ิงหานได ้ดา่วา่เขาเป็นพิการได ้แตก่ลบัไมช่อบใหค้นอื่นรงัแก ดา่ทอลบหลู่

เขา 

ประการที่สอง นางก าลงัช่วยเขาอยู ่ไอพ้ิการสมควรตายค าเดียวของเขา เทา่กบักา้วเขา้ประตผูีแลว้ขา้ง

หนึ่ง เยจ่ิ่งหานโบกมือก็ท าใหพ้วกเขาหายไปจากพระนครทัง้ตระกลู กระทั่งหายไปจากโลกนีไ้ดแ้ลว้ 

“จะ...เจา้เป็นอะไรกบัเขากนัแน่?” เสิ่นหยนุลี่เขลาอย่างไรก็รูว้า่ความสมัพนัธพ์วกเขาไมธ่รรมดา 

เขาเป็นเด็กที่ไดร้บัการเอาใจมากที่สดุในบา้น ขอเพียงเขาตอ้งการ พอ่แมย่่อมขบคิดประเคนมาอยู่

ตรงหนา้เขา 

แต่เล็กจนโตเขาถกูตีเมื่อไร? เวลานีก้ลบัถกูหญิงแปลกหนา้ตบ 

เสิ่นหยนุลี่ถยุเลือดในปาก เปลี่ยนอารมณเ์อาใจเมื่อครู ่เอ่ยเตือนดว้ยใบหนา้เย็น “เจา้รูห้รอืไมว่า่ที่น่ีที่

ไหน?” 

“รูส้ิ รา้นอาหาร” 

“น่ีเป็นถ่ินของขา้ ทอ้งถนนทัง้พระนครลว้นเป็นถ่ินของขา้ ขอเพียงขา้ตอ้งการใหเ้จา้ตาย แมเ้ทพ

สงครามอยู่ที่น่ีก็ตอ้งไวห้นา้ขา้หลายสว่น” 

ทนัใดนัน้กูช้หูน่วนก็หวัเราะ ครัน้นางแยม้ยิม้ อบอุน่ดจุตะวนัฉาย หลอมละลายทกุสิ่งในบดัดล กอปร

กบัโฉมหนา้เป็นหนึ่งของนาง คนจ านวนมากในที่นีค้งถกูนางท าใหลุ้ม่หลง 

กูช้หูน่วนหนัไปโบย้ปากกบัเยจ่ิ่งหาน ดวงตาน าพากระเซา้เยา้แหย่ 

ราวกบัก าลงัถามเยจ่ิ่งหาน เขาไวห้นา้เขาจรงิหรอื? 



นาทีที่เย่จ่ิงหานสบตากบัความกระเซา้ในดวงตานาง ก็ราวกบัผูค้นรอบขา้งอยู่คนละโลก ไมเ่ก่ียวกบั

เขา 

“ขา้จะใหโ้อกาสเจา้เป็นครัง้สดุทา้ย ขอเพียงเขา้คกุเขาโขกหวัใหข้า้สามครัง้ ยินยอมเป็นอนขุา้ ขา้ก็จะ

ละเวน้เจา้ครัง้นี”้ 

“อน?ุ” เฮอะ...พระชายานางยงัไมเ่ป็น แตจ่ะไปเป็นอนุ? 

“ถกูตอ้ง ถา้เจา้ปรนนิบตัิขา้ไดด้ี บางทีขา้อาจพิจารณายกฐานะเจา้ขึน้มา” 

“เจา้ปากมากไปแลว้!” 

วา่แลว้กูช้หูน่วนก็จบัพาดหลงัทุม่ ทุม่เขาออกไปนอกหนา้ตา่ง 

“โอ๊ย เจ็บจะตายอยูแ่ลว้ เจา้มนัผูห้ญิงแพศยา ขา้ถกูใจเจา้ เป็นบญุของเจา้ เจา้กลบัยงักลา้ท ารา้ยขา้ 

ขา้...” 

“เพียะ...” 

วาจาเสิ่นหยนุลี่ยงัไมส่ิน้ ใบหนา้ก็รบัเขา้อีกฉาด ฝ่ามือนีแ้รงนกั ตบจนเขาลอยปลิวออกไป พลิก

ตวัหมนุหลายตลบกลางอากาศ สดุทา้ยก็ตกอยูบ่นพืน้แรง หนึ่งชีวิตหายไปครึง่ในพรบิตา 

“บงัอาจ! พวกเจา้กลา้ตบคณุชายเสิ่น เด็กๆ ซอ้มพวกมนัใหห้นกั!” 

“ปังๆๆๆ...” 

ลกูท่านหลานเธอเหลา่นัน้รวมไปถึงองครกัษต์า่งถกูโยนออกนอกหนา้ตา่ง แตล่ะคนกอดแขนขารอ้ง

โอดโอย 

กูช้หูน่วนสา่ยหนา้ 

ผูช้ายปัญญานอ้ย นางใหโ้อกาสแลว้นะ 

แต่เขากลบัรนหาที่ตาย แลว้ยงัหาเรื่องเยจ่ิ่งหานอีก 



กูช้หูน่วนนกึวา่ ดว้ยอารมณข์องเย่จ่ิงหานตอ้งเอาชีวิตเขาแน่ 

คิดไมถ่ึงวา่เยจ่ิ่งหานเพียงใหพ้วกเขาไสหวัไปเท่านัน้ มไิดช้กัดาบกบัเขา 

นางตะลงึงนัอยูบ่า้ง เป็นเมื่อไรที่เย่จ่ิงหานว่าง่ายขนาดนัน้? 

ไมน่าน ประโยคหนึ่งของเย่จิ่งหานก็มาแบบเย็นยะเยือก “ดเูหมือนเจา้กรมพิธีการจะอยู่ต  าแหน่งนีม้า

หลายปีแลว้ ในเมื่อหลายปีกลบัไรผ้ลงาน หรอืควรกลบับา้นใชชี้วิตบัน้ปลายแลว้?” 

“ขอรบั ชิงเฟิงจะไปจดัการบดัเดี๋ยวนี”้ 

กูช้หูน่วนสา่ยหนา้อีกครัง้ 

จรงิสินะ นางไรเ้ดียงสามากเกินไป จิตใจเย่จ่ิงหานคบัแคบเหมือนที่แลว้มา 

ไมช่กัดาบกบัเขา เพียงเพราะเขาไมค่วรคา่พอเทา่นัน้ 

นอกหนา้ตา่ง ผูค้นจบักลุม่กนัเดินไปทางที่จดัการประมลูเฟิงเซียง อีกทัง้ท่ีเขา้ไปหากมิใชเ่ศรษฐีก็เป็นผู้

สงูศกัดิ ์กูช้หูน่วนเอย่อยา่งงนุงง 

“ท าไมคนมากมายถึงไปที่จดัประมลูเฟิงเซีย? หรอืวา่มีประมลูของล า้คา่อะไร” 

ชิงเฟิงตอบตามจรงิ “ที่จดัประมลูเฟิงเซียงเป็นที่จดัประมลูของพระนคร ของที่ประมลูจากในนัน้ แตล่ะ

อย่างลว้นเป็นของชัน้เลิศของโลก การคา้พวกเขาดีมากมาตลอด แตไ่ดย้ินวา่วนันีจ้ะมีของส าคญัสิ่ง

หนึ่งจะประมลู ดงันัน้คนที่ไปจงึยิ่งมาก” 

 

 

 

 

 



บทที ่273 หอหน่ึงในหล้า 

“ที่จดัประมลู?” 

กูช้หูน่วนเกิดความสนใจขึน้บางสว่น 

หลงัจากขา้มมิติมาโลกนีแ้ลว้ นางยงัไมเ่คยไปที่จดัประมลูเลย 

นางกึ่งยอง กะพรบินยันต์างามใสดจุหินอคันี ยิม้เป็นจนัทรเ์สีย้ว “ทา่นออ๋ง หรอืท่านพาขา้ไปเปิดหเูปิด

ตาหน่อย?” 

“ขา้ก็ไมเ่คยไปที่จดัประมลูเฟิงเซียง” 

หา... 

ที่จดัประมลูใหญ่ขนาดนี ้เขายงัไมเ่คยไป? 

“เช่นนัน้เราก็ไปเปิดหเูปิดตาดว้ยกนัเถอะ” 

วา่แลว้ กูช้หูน่วนก็เข็นรถดว้ยตวัเอง ไปทางที่จดัประมลูเฟิงเซียง 

ที่จดัประมลูผูค้นพลกุพลา่น แตก่ลบัไมห่มายถึงเขา้ไปไดท้กุคน ผูท้ี่อยากเขา้ไปตอ้งจ่ายหนึ่งพนัต าลงึ 

กูช้หูน่วนและคนอ่ืนๆ จ่ายเงิน แลว้เขา้ท่ีจดัประมลู แตก่ลบัไมมี่สิทธ์ิเขา้หอ้งสว่นตวั 

ชิงเฟิงอยากเผยฐานะ กูช้หูน่วนหา้มไว ้

“หากตอ้งอาศยัฐานะไปหมดก็ไม่สนกุแลว้ ที่นั่งธรรมดาก็ไมเ่ลว คนเยอะคกึคกั” 

ชิงเฟิงไมก่ลา้ตอบกลบั แตไ่หนมาทา่นออ๋งไมช่อบสถานที่ที่มีคนมากคกึคกั ดงันัน้ถึงท่านอ๋องจะสงูสง่

เป็นถึงเทพสงคราม แตท่ี่เคยพบทา่นออ๋งกลบัมีไมก่ี่คน 

ที่นั่งธรรมดาของที่จดัประมลู คนมากเป็นภเูขาเลาการวมกระจกุมากเกินไป เขากลวัทา่นออ๋งจะไม่

คุน้เคย 



เย่จ่ิงหานสงบนิ่งเห็นเป็นปกติ เพียงเอ่ยเรยีบประโยคหนึ่ง “ตรงนีแ้ลว้กนั” 

“ขอรบั” 

ที่จดัประมลูทัง้หมดมีสามชัน้ 

ชัน้แรกเป็นที่นั่งธรรมดา ชัน้ที่สองเป็นที่นั่งสว่นตวั ชัน้ที่สามเห็นวา่ไมม่ีคนขึน้ไปได ้ไมม่ีผูใ้ดรูว้า่ชัน้ที่

สามเป็นอย่างไร 

แท่นประมลูจดัอยูด่า้นหนา้ตรงกลางของชัน้หนึ่ง หากมองจากหอ้งสว่นตวัชัน้บน จะสามารถเห็นทกุ

อย่างบนแทน่ประมลูไดอ้ย่างชดัเจน แต่ที่นั่งธรรมดาชัน้หนึ่งกลบัตอ้งคอยืดคอยาว 

ตาแหลมคมของกูช้หูน่วนพบกวา่ กูเ้ฉิงเซี่ยง กูช้หูยนุและออ๋งเจ๋อก็มาดว้ย 

นอกจากพวกเขา ยงัมีซา่งกวนฉู่ 

กูเ้ฉิงเซี่ยงอยูท่ี่นั่งธรรมดาชัน้หนึ่ง อ๋องเจ๋อกบัซา่งกวนฉู่กลบัอยูห่อ้งสว่นตวัชัน้สอง หากพวกเขาแคผ่่าน

มาโดยบงัเอิญ เกรงว่านางก็ไมเ่ห็นเช่นกนั 

“ไดย้ินวา่ที่ประมลูครัง้นีม้ียาบ ารุงโลหิตขัน้สองดว้ย ไมว่า่ไดน้บับาดเจ็บสาหสัแคไ่หน ขอเพียงกินลง

ไปก็จะฟ้ืนคืนทนัที” 

“มิเพียงเท่านัน้ เห็นวา่มีไข่มกุอุน่จิตดว้ยนะ ไข่มกุอุน่จิตเป็นโอสถศกัดิส์ิทธ์ิรกัษาแผลชัน้เลิศ ใตห้ลา้นี ้

มีเพียงสองเม็ด เม็ดหนึ่งอยูใ่นมือฮองเฮาแควน้ฉู่ อีกเม็ดอยูใ่นมืออาจารยใ์หญ่ราชวิทยาลยั แตก่่อน

อาจารยใ์หญ่จะถกูท ารา้ย ไดม้อบไข่มกุอุน่จิตใหเ้ย่เฟิงท่ีเป็นฆาตกรฆ่าคนแลว้ แค่ไมรู่ว้า่อยา่งไรถึงตก

มาอยูใ่นมือของท่ีจดัประมลูเฟิงเซียง 

“เจา้ก็กลา่ววา่เย่เฟิงเป็นฆาตกรฆ่าคนแลว้ บางทีเย่เฟิงอาจจงใจเรยีกรอ้งความสนใจของอาจารย์

ใหญ่ หลอกเอาไข่มกุอุน่จิต แลว้เอามนัมาขาย สงัหารอาจารยใ์หญ่ก็เป็นได”้ 

“น่ีไมน่่าเป็นไปไดก้ระมงั ข่าวลือมิใช่วา่เย่เฟิงไมใ่ช่ฆาตกรหรอื?” 



“ข่าวลือหาใช่ความจรงิไม ่ขา้วา่นะ เย่เฟิงนั่นตอ้งไมใ่ช่คนดีอะไรแน่” 

“...” 

กูช้หูน่วนฟังการวิพากษว์ิจารณพ์วกเขาแลว้ สีหนา้ขรมึไปทีละนอ้ย 

“โป๊กๆๆ...” 

เสียงเคาะดงัขึน้ระลอกหนึ่ง ประกาศวา่การประมลูเริม่ขึน้อย่างเป็นทางการ 

ดรุณีรูปโฉมงดงามคนหนึ่งบิดยา่งเทา้อนัน่าลุม่หลง ขึน้มาชา้ๆ ยิม้หวานพราวเสน่ห ์

“ขอตอ้นรบัทกุท่านรว่มงานประมลูเฟิงเซียง ขา้คือเสี่ยวลู ่”วนันีข้า้จะเป็นผูด้  าเนินการประมลูในครัง้นี ้

มือที่กูช้หูน่วนถือจอกกระตกุ 

การเปิดงานนีไ้ยจงึคลา้ยพิธีกรในยคุปัจจบุนันกั? 

หนูางหลอนหรอื? 

“กฎของงานประมลูเฟิงเซียงทกุท่านคงทราบดีอยูแ่ลว้ อย่างแรก ไมว่า่ประมลูสินคา้ไหน ผูใ้หร้าคาสงู

จะไดไ้ปครอบครอง อยา่งที่สอง แขกท่ีประมลูไดไ้ป งานประมลูเฟิงเซียงเราจะคุม้กนัสง่ตลอดทาง 

กระทั่งพวกทา่นถึงจดุหมายปลายทาง” 

กูช้หูน่วนเอียงศีรษะ “งานประมลูเฟิงเซียงนีเ้ป็นมาอย่างไรกนั ถึงกบักลา้อวดอา้งวา่จะคุม้กนัแขกกลบั

อย่างปลอดภยัเอง ถา้ระหวา่งทางคุม้ครองไมร่ดักมุ ถกูปลน้ไปละ่?” 

ชิงเฟิงกลา่ว “เจา้ของเบือ้งหลงังานประมลูเฟิงเซียงก็คือเจา้ของหอหนึ่งในหลา้ขอรบั” 

 

 

 

 



บทที ่274 หญ้าจือ่เยยีน 

“หอหนึ่งในหลา้?” 

น่ีองคก์รอะไรอีก? ท าไมไมเ่คยไดย้ินมาก่อน ความทรงจ าในสมองก็ไมม่ีที่เก่ียวกบัหอหนึ่งในหลา้เลย 

“ผูค้นร  ่าลือ หนึ่งส  านกัหนึ่งหอ ผีเทพก็กลุม้ ที่วา่หนึ่งส  านกัหนึ่งหอนัน้ ก็คือส านกัรูฟ้้าและหอหนึ่งใน

หลา้ ข่าวสารท่ีพวกเขากมุอยูล่ว้นเป็นสดุยอดของใตห้ลา้ กลา่วไดว้า่ ขอเพียงพวกเขาตอ้งการสืบ ก็ไม่

มีเรื่องใดที่สืบไมไ่ดข้อรบั” 

ชิงเฟิงไมไ่ดบ้อกกูช้หูน่วน วา่เจา้ของส านกัรูฟ้้าก็คือทา่นออ๋ง 

เขายิ่งไมก่ลา้เอ่ย วา่ระยะนีก้  าลงัสืบเรื่องฐานะของพระชายาและอีเ้ฉินเฟย พบกบัอปุสรรคมากมาย 

คลา้ยมีมือคูห่นึ่งท่ามกลางความไรรู้ปลกัษณ ์ตดัตอนเบาะแสของพวกเขาเสมอ ท าใหพ้วกเขาไมม่ี

ความคืบหนา้ น่ีเป็นเรื่องท่ีไมเ่คยมีมาก่อน 

กูช้หูน่วนเก่ียวนิว้ “วา่มาอย่างนี ้ความสามารถของที่จดัประมลูเฟิงเซียงแข็งแกรง่มาก” 

“จากปัจจบุนันีก็้ใช่ขอรบั ไมเ่คยมีผูใ้ดกลา้ก่อเรื่องท่ีจดัประมลูเฟิงเซียงมาก่อน แมจ้ะเป็นลกูหลาน

อ๋องตระกลูใหญ่ก็ยงัไวห้นา้หลายสว่น เพราะทกุคนลว้นมีเรื่องสกปรกอยูบ่า้ง หากลว่งเกินที่จดัประมลู

เฟิงเซียง ก็เป็นไปไดม้ากวา่เรื่องเน่าเหม็นพวกเขาจะถกูเปิดโปงทนัที” 

ระหวา่งการสนทนา งานประมลูก็เริม่ขึน้อย่างเป็นทางการแลว้ 

“ที่ประมลูครัง้นีก็้คือหญา้จ่ือเยียนตน้หนึ่ง แมห้ญา้จ่ือเยียนเป็นเพียงสมนุไพรทั่วไป แตก่ลบัพบไดย้าก

ยิ่ง อีกทัง้มีหญา้จ่ือเยียน โอกาสที่จะหลอมยาชะไขกระดกูก็จะเพิ่มขึน้มากกวา่รอ้ยละแปดสิบ มี

ประโยชนส์  าหรบัผูไ้มม่ีวรยทุธ ์อยากเกิดชีพจรยทุธห์รอืยอดฝีมือที่วรยทุธช์ัน้ยอดที่ไมอ่าจบรรลขุัน้หนึ่ง 

กบัคนประเภทนี ้บางทีหา่งความส าเรจ็เพียงแคข่าดหญา้จ่ือเยียนเท่านัน้!” 

สายตาคนทัง้งานตา่งตกตะลงึ ดวงตาแต่คนปรากฏความโลภ 

ณ ที่นัน้มีคนเทา่ไรไรว้รยทุธ ์



ทัง้มีคนเทา่ไรที่มีพรสวรรคเ์รยีนยทุธส์งูสง่ แตก่ลบับรรลยุอดฝีมือยทุธข์ัน้หนึ่งไมไ่ด ้

พวกเขาแทบอยากประมลูหญา้จ่ือเยียนใหไ้ดเ้สียตอนนี ้

“ราคาเริม่ตน้ที่สี่พนัต าลงึ” 

“หา้พนัต าลงึ” 

“หกพนัต าลงึ” 

“หกพนัหา้รอ้ยต าลงึ” 

“หกพนัแปดรอ้ยต าลงึ” 

ผูค้นจ านวนมากแย่งกนัประมลู กูช้หูน่วนกลบัไมรู่ว้า่การคา้ประมลูจะดีเช่นนี ้

นางเห็นกูเ้ฉิงเซี่ยงก็ยกปา้ยเพิ่มราคาดว้ย คาดวา่คงอยากประมลูหญา้จ่ือเยียนมอบใหกู้ช้หูยนุ 

อ๋องเจ๋อก็บอกราคาหลายครัง้ เหมือนตอ้งไดห้ญา้จ่ือเยียนมาใหไ้ด ้

กูช้หูน่วนชปูา้ยฉบัพลนั “หนึ่งหมื่นหา้พนัต าลงึ!” 

ทัง้งานประมลูเงียบโดยพลนั คนจ านวนไมน่อ้ยมองทางกูช้หูน่วน 

กูช้หูน่วนมีใบหนา้งามลม่เมือง นางไมอ่ยากเป็นที่ฮือฮามากเกินไป เวลานีจ้งึสวมผา้ปิดหนา้ บดบงัโฉม

หนา้ทัง้หมด เผยเพียงนยันต์าระยบัเป็นประกาย 

แมเ้ป็นดงันัน้ เรอืนรา่งนางที่ขยบัเขยือ้น นยันต์าด าขาวตดัชดั ก็ยงัคงดงึดดูคนจ านวนไมน่อ้ย 

กูช้หูยนุชะงกั “ทา่นพอ่ เหมือนจะเป็นนอ้งสามชหูน่วน” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงดเุสียงเย็น “นางไมม่ีวรยทุธส์กัหน่อย ประมลูหญา้จ่ือเยียนอะไร หรอืวา่นางคิดอาศยัเพียง

หญา้จ่ือเยียนก็เปิดชีพจรยทุธส์  าเรจ็ เรยีนยทุธแ์บบเปลืองแรงนอ้ยแต่ไดผ้ลงานมากหรอื?” 

“บางที...อาจอาศยัเทพสงคราม นางก็สามารถหลอมยาส าเรจ็ เปิดชีพจรยทุธไ์ด”้ 



ในดวงตากูช้หูยนุแวบความรษิยานิดหนึ่ง 

รษิยาความงามของนาง 

รษิยาที่นางแต่งกบัชายท่ีกมุอ านาจอยูใ่นมือ 

สว่นนาง...กลบัไดแ้ต่ถกูบงัคบัใหแ้ต่งกบัเซียวหยูเ่ซวียนพวกคนเสเพล 

ที่นางช่ืนชม คืออาจารยซ์า่งกวนชดัๆ 

“เมื่อก่อนปรมาจารยข์ัน้สี่เคยจบัชีพจรยทุธก์บันาง รา่งกายนางเปิดชีพจรยทุธไ์มไ่ด ้ยิ่งไมต่อ้งพดูถึง

การเขา้ขัน้หนึ่ง” 

“ทา่นพอ่ วรยทุธข์า้เจอกบัคอขวด หญา้จ่ือเยียนนีส้  าคญักบัขา้ยิ่งนกั หวงัวา่ท่านพอ่จะช่วยขา้ประมลู

มาใหไ้ด”้ กูช้หูยนุกดัฟันขาว เอ่ยอยา่งนอ้ยใจ 

สีหนา้กูเ้ฉิงเซี่ยงออ่นลงทนัที “เจา้วางใจเถอะ ไมว่า่อยา่งไรขา้ตอ้งประมลูหญา้จ่ือเยียนมาใหเ้จา้ใหไ้ด”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่275 นางจงใจเหยยีบหัวข้า 

ในหอ้งสว่นตวัชัน้สอง ออ๋งเจ๋อท าหนา้ทอ้งผกู 

วรยทุธเ์ขาไมถื่อวา่ดี แตก็่ใกลเ้ขา้ขัน้หนึ่งแลว้ ที่ขาดก็คือยาชะไขกระดกูท่ีสามารถเพิ่มตบะได ้เขาตอ้ง

ไดห้ญา้จ่ือเยียนมาใหไ้ด ้เพราะเขาตอ้งการอยูเ่หนือเทพสงคราม 

แต่เวลานี.้.. 

มีคนชิงหญา้จ่ือเยียนกบัเขา ทัง้อีกฝ่ายยงัเป็นกูช้หูน่วน 

ดวงตารษิยาทัง้คูข่องอ๋องเจ๋อ จบัจอ้งอยูแ่ต่ตวัเย่จ่ิงหานที่อยูข่า้งกายกูช้หูน่วน เต็มไปดว้ยความโกรธา 

ในหอ้งสว่นตวัอีกหอ้งหนึ่งของชัน้สอง องคห์ญิงตงัตงัเดือดพลกุพลา่น 

กูช้หูน่วนอีกแลว้! นางคนนีม้ีวิชาแยกรา่งหรอื? ไปที่ไหนเป็นตอ้งไดเ้จอนาง 

เพราะกระชากผา้คลมุหนา้ของนาง นางจงึถกูเสด็จอาต าหนิอยา่งหนกั แมแ้ตร่าชวิทยาลยัก็ถกูขบัออก 

นางเป็นถึงองคห์ญิง แตก่ลบัถกูขบัออกจากราชวิทยาลยั น่ีไมมี่มาก่อนในประวตัิศาสตร ์ศกัดิศ์รี

ทัง้หมดสญูสิน้หมดแลว้! 

เสี่ยวลวี่สาวใชอ้งคห์ญิงตงัตงัเอ่ย “องคห์ญิง กูช้หูน่วนไก่อ่อนนั่นไมม่ีวรยทุธส์กัหน่อยเพคะ นางยื่นมือ

ชิงหญา้จ่ือเยียน ตอ้งรูว้า่ทรงหมายเพิ่มตบะเป็นแน่แท ้เราจะใหน้างสมหวงัไมไ่ดน้ะเพคะ” 

“นั่นยงัตอ้งพดูอีกหรอื? นางรูว้่าวรยทุธส์ูข้า้ไมไ่ด ้จงึอยากเหยียบอยูบ่นหวัขา้!” 

ขณะท่ีองคห์ญิงตงัตงักลา่งวาจานี ้ในใจมีความละอายเลก็นอ้ย 

กูช้หูน่วนไรว้รยทุธ ์นางก็ไมม่ีวรยทุธ ์แตค่รัน้ทัง้สองท่ีไรว้รยทุธอ์ยูด่ว้ยกนั นางมกัเป็นคนที่ถกูอดั 

ครัง้นีไ้มว่า่อย่างไร นางตอ้งประมลูหญา้จ่ือเยียนมาใหจ้งได ้หลอมยาชะไขกระดกู เปิดชีพจรยทุธ ์ร  ่า

เรยีนวรยทุธใ์หด้ี ตอ่ไปจะไดซ้อ้มกูช้หูน่วน เอาใหส้าสมแก่ใจอย่างหนกั 

กูเ้ฉิงเซี่ยงชปูา้ยบอกราคา “หนึ่งหมื่นหกพนัต าลงึ” 



อ๋องเจ๋อเอ่ยเสียงเย็น “สองหมื่นต าลงึ” 

องคห์ญิงตงัตงัสะดุง้ 

เสด็จพ่ีเจ๋อมาไดอ้ย่างไร? แลว้ยงัหมายตาหญา้จ่ือเยียนอีก? 

หรอืวา่เขาก็อยากบรรลขุัน้? 

ขณะท่ีองคห์ญิงตงัตงัคิดจะชปูา้ย คิดไมถ่ึงวา่กูช้หูน่วนจะเอ่ยเย็นมาประโยคอย่าง “แสนต าลงึ” 

ตงึ... 

เรอืนรา่งองคห์ญิงตงัตงัเกือบเอียงกระเทเ่ร่ 

แสนต าลงึ?! 

กูช้หูน่วนบา้ไปแลว้หรอื? 

หญา้จ่ือเยียนตน้เดียวเปิดราคาที่แสนต าลงึ น่ีราคาสงูเทียมฟา้แลว้ไหม? 

ไมเ่พียงองคห์ญิงตงัตงัท่ีตะลงึงนั ทกุคนก็มองกูช้หูน่วนตรงท่ีนั่งธรรมดาอยา่งตกตะลงึเช่นกนั 

“นางผูนี้ม้าจากไหนกนั ไยจงึมือเติบเช่นนี?้” 

“ใครจะรู ้หากไมใ่ช่เพราะครอบครวัมีเงินมากเกินไป สมองก็ตอ้งมีปัญหา หญา้จ่ือเยียนตน้เดียวให้

ราคาแสนต าลงึ ถยุๆๆ ยงัไมรู่ว้า่จะหลอมยายาชะไขกระดกูไดห้รอืไมเ่ลย แตถ่ึงจะหลอมยาได ้ก็ไมต่อ้ง

ใชถ้ึงแสนต าลงึกระมงั” 

“ก็นั่นนะสิ ช่างเถอะ หญา้จ่ือเยียนแพงเกินไป ขา้ไมม่ีเงินฟุ่ มเฟือยเช่นนี”้ 

เย่จ่ิงหานดื่มชาอยา่งสง่า สีหนา้ไมย่ินดีไมท่กุข ์ดอูารมณไ์มอ่อก 

ทวา่ชิงเฟิงกลบัเตือน “พระชายา เราเสนอราคา มิตอ้งเสนอมากเช่นนีใ้นคราวเดียวพะ่ยะ่คะ่” 

“ของล า้คา่หายาก ขา้พอใจ” 



กูช้หูน่วนผิวปาก กวาดตามองกูเ้ฉิงเซี่ยงพอ่ลกู รวมถึงหอ้งสว่นตวัชัน้บนหลายหอ้ง มมุปากแสยะยิม้ 

“...” 

ชิงเฟิงปิดปากอย่างรูค้วาม 

กูช้หูยนุสีหนา้แย ่เอ่ยอยา่งนอ้ยใจ “ทา่นพอ่...” 

สีหนา้กูเ้ฉิงเซี่ยงแยย่ิ่งกวา่ 

เขาหรอืไมอ่ยากประมลูหญา้จ่ือเยียน แตแ่สนต าลงึซือ้ยาชะไขกระดกูไดไ้มเ่พียงเม็ดเดียว ไมคุ่ม้จรงิๆ 

เขาเอ่ยเรยีบ “น่ีเพิ่งเริ่ม ของดียงัมีอีก ประเดี๋ยวมีที่เจา้หมายตา ขา้คอ่ยประมลูใหเ้จา้” 

แมกู้ช้หูยนุจะไมพ่อใจ แตก็่ไมส่ะดวกกลา่วอะไรอีก เพราะนางไมม่ีเงินเก็บมากนกั อยากประมูลอะไร

ยงัตอ้งใหบ้ิดานางประมลูให ้

อ๋องเจ๋อชปูา้ย ยงัอยากเพิ่มราคา ทวา่บา่วรบัใชร้บีเอย่ “ทา่นออ๋ง แสนต าลงึแพงเกินไปแลว้พะ่ยะ่คะ่ 

งานชมุนมุแข่งขนับุน๋ช่วงก่อน เราก็เสียใหพ้ระชายาหานไปมาก เวลานีย้งัอยูใ่นช่วงติดหนี ้มิเช่นนัน้เรา

อย่าเอาหญา้จ่ือเยียนเลย ยาที่เพิ่มตบะ อีกประเดี๋ยวยงัตอ้งมีพ่ะย่ะคะ่” 

ไมก่ลา่วถึงเรื่องนีย้งัดี ครัน้กลา่วถึง ความเดือดดาลของอ๋องเจ๋อก็ทะลกัออกมา 

จวนออ๋งเจ๋อเสียไปแลว้ 

บา้นพกัหลายหลงัก็เสียไปแลว้ เวลานีแ้มแ้ต่ที่พกัเขาก็ยงัไมม่ี ยงัเป็นเสด็จแมแ่ลกสมบตัิ ฝืนซือ้บา้น

หลงันอ้ยใหอ้ยูอ่าศยัชั่วคราว 

ทัง้ยงัเสียเงินจ านวนมากอีก เขายงัตอ้งยืมคนอ่ืนมามาก จนบดันีย้งัติดหนีอ้ยู่ 

อ๋องเจ๋อมองกูช้หูน่วนที่ยิม้บางคาดหวงั กบัเย่จ่ิงหานที่ไมย่ินดีไมท่กุข ์กดัฟัน วางปา้ยลง 

ช่างเถอะ 

ถึงจะซือ้หญา้จ่ือเยียน ก็ไมแ่น่วา่จะหลอมยาชะไขกระดกูได ้รอตอ่ไปเถอะ 



พวกเขาทัง้สองอดใจได ้แตอ่งคห์ญิงตงัตงัอดไมไ่ด ้นางสูร้าคาสืบตอ่ “หนึ่งแสนหนึ่งพนัต าลงึ” 

“หนึ่งแสนหา้หมื่นต าลงึ” กูช้หูน่วนเอย่ 

“หนึ่งแสนหา้หมื่นหนึง่พนัต าลงึ” อารมณโ์กรธองคห์ญิงตงัตงัแลน่ขึน้ศีรษะ 

เสี่ยวลวี่รบีกลา่วเตือน “องคห์ญิง หนึ่งแสนหา้หมื่นหนึ่งพนัต าลงึแพงไปแลว้นะเพคะ ไมคุ่ม้” 

“ไมไ่ด!้ ขา้จะใหน้างไดส้มใจไมไ่ด ้นางอยากไดส้ิ่งใด ขา้ก็จะแยง่สิ่งนัน้!” 

“สองแสนต าลงึ” 

“อกึ...” 

องคห์ญิงตงัตงัแทบกระอกัเลือด 

หญา้จ่ือเยียนหนึ่งตน้ใหร้าคาสองแสนต าลงึ นางจงใจตอ่กรกบันางแน่ 

น่ีมิใช่เรื่องเงินแลว้ แตเ่ป็นเรื่องหนา้ตา 

ไมว่า่เสี่ยวลวี่จะหา้มปรามอย่างไร องคห์ญิงตงัตงัก็ยงักดัฟัน “สองแสนหนึ่งพนัต าลงึ” 

“สามแสนต าลงึ” กูช้หูน่วนกลา่วเย็น เสมือนหนึ่งสามแสนต าลงึไมค่ิดเป็นอะไรต่อนางมิปาน 

“กูช้หูน่วน! นงัสารเลว!” องคห์ญิงตงัตงัเลิกแขนเสือ้ แทบอยากไปบีบคอนางเสียเดี๋ยวนี ้

เสี่ยวลวี่กอดตน้ขานางไว ้รบีเอย่ “องคห์ญิงพระทยัเย็นหน่อยเพคะ เทพสงครามยงัอยูข่า้งนาง หาก

เวลานีท้า่นดาหนา้เขา้ไป ตอ้งถกูเทพสงครามต าหนิมาอีกแน่เพคะ” 

“แต่...” 

“องคห์ญิง งานประมลูเพิ่งเริม่ขึน้ ยงัมีของดีอีกมากเพคะ เราไมจ่ าเป็นคิดเลก็คิดนอ้ยหญา้จ่ือเยียนตน้

เดียวกบันาง” 

องคห์ญิงตงัตงัสะบดัแขนเสือ้แลว้นั่งลง โมโหจนใชม้ือพดัไมห่ยดุ 



เสี่ยวลวี่เบาใจลงหน่อย 

แต่นาทีที่เงยหนา้ กลบัเห็นแววตาไดใ้จของกูช้หูน่วนที่กะพรบิมาทางพวกเขา 

ใจนางตกึตกัทีหนึ่ง 

ตายแลว้ ผา้มา่นหอ้งสว่นตวัก็ลืมปิด ที่นั่งธรรมดาเห็นทกุสิ่งในหอ้งสว่นตวั 

องคห์ญิงตงัตงัเดือดพลขุึน้อีกจรงิๆ หากไมใ่ช่เพราะนางกอดตน้ขานางไวแ้นน่ เกรงแต่องคห์ญิงตงัตงั

ตอ้งมุง่หนา้เขา้ไปแลว้ 

ที่จดัประมลูเงียบกรบิ ทกุคนตา่งใชส้ายตาโง่งั่งมองกูช้หูน่วน 

เสี่ยวลูผู่ด้  าเนินรายการของที่จดัประมลูกลบัยิม้กริม่ สายตาที่มองกูช้หูน่วนมีความสืบเสาะบางสว่น

ก่อน จากนัน้ก็เป็นความอบอุน่มากขึน้อีกหลายสว่น 

“ยงัมีผูใ้ดตอ้งการแข่งประมลูอีกหรอืไม่? หากไมม่ีแลว้ หญา้จ่ือเยียนตน้นี ้ก็จะเป็นของแขกผูท้รง

เกียรตหิมายเลขย่ีสิบแปด” 

“สามแสนต าลงึ ใครประมลูก็โง่แลว้ รบีๆ ผา่นไปเถอะ” ไมรู่ว้า่ผูใ้ดในที่นั่งธรรมดาตะโกนขึน้ ทกุคน

ตา่งตอบสนอง 

ผูด้  าเนินรายการเสี่ยวลูห่วัเราะเอย่ “สามแสนต าลงึครัง้ที่หนึ่ง สามแสนต าลงึครัง้ท่ีสอง สามแสนต าลงึ

ครัง้ท่ีสาม ตกลง ยินดีกบัแขกผูท้รงเกียรติหมายเลขย่ีสิบแปดไดร้บัหญา้จ่ือเยียน” 

เสียงกลองดงัขึน้ ประกาศการประมลูชิน้แรกเสรจ็สิน้ 

สีหนา้กูเ้ฉิงเซี่ยงพอ่ลกูแย่ 

สีหนา้ออ๋งเจ๋อแย่ 

สีหนา้องคห์ญิงตงัตงัแย่ 

สีหนา้ชิงเฟิงก็แย่ 



มีเพียงสีหนา้กูช้หูน่วนที่มีรอยยิม้ 

“สินคา้ประมลูชิน้ที่สองคือไข่มกุอุน่จิต ประสิทธิภาพของมนัขา้คิดวา่คงไมต่อ้งพดูมากแลว้กระมงั 

ราคาเริม่ตน้ สามลา้นต าลงึ” 

บทที ่276 แย่งไข่มุกอุ่นจติ 

ซีด... 

ทัง้งานลว้นเป็นเสียงสดูลมเย็น 

ไข่มกุอุน่จิต เป็นไข่มกุอุน่จิตแน่ะ... 

ของล า้คา่เช่นนี ้หรอืไมค่วรเก็บไวต้อนทา้ยๆ? เหตใุดชิน้ที่สองก็ประมลูแลว้? 

ฝงูชนฮือฮากนัขึน้มา 

กูช้หูยนุเอย่ “ทา่นพอ่ โลกนีม้ีไข่มกุอุน่จิตเพียงสองเม็ดเทา่นัน้ ของล า้คา่เช่นนีไ้มว่า่ตอ้งใชเ้งินเท่าไรก็

ตอ้งเอามานะ” 

หวัใจกูเ้ฉิงเซี่ยงเตน้ตบุตบัๆ มองไข่มกุอุน่จิตดว้ยตาเป็นประกาย ความละโมบไม่อาจกลบ 

ไข่มกุอุน่จิตเป็นสมบตัิล  า้คา่ในแผน่ดิน ใครไมอ่ยากประมลูเลา่? 

ลมหายใจอ๋องเจ๋อกบัองคห์ญิงตงัตงักระชัน้ขัน้มาหลายจงัหวะ ตา่งรูส้กึยินดีที่เมื่อครูไ่มไ่ดชิ้งหญา้จ่ือ

เยียนกบักูช้หูน่วน ไข่มกุอุน่จิตดีกวา่หญา้จ่ือเยียนมาก 

เสี่ยวลวี่ตวัสั่นกลา่ว “องคห์ญิง นั่นเป็นไข่มกุอุน่จิตจรงิหรอืเพคะ?” 

“นั่นยงัตอ้งพดูอีกหรอื? ที่จดัประมลูเฟิงเซียงเป็นสถานที่เช่นไร? พวกเขาขายของปลอมไดห้รอื?” 

“เช่นนัน้เราจะประมลูไหมเพคะ?” 



“แน่อยู่แลว้ มีไข่มกุอุน่จิต ก็เทา่กบัมียนัตค์ุม้กายที่ฟ้ืนชีพจากความตายได ้อะไรก็ไมเ่อาได ้แตไ่ข่มกุ

อุน่จิตตอ้งประมลูมาใหไ้ด!้” 

“องคห์ญิง แต่เงินท่ีเราน ามา ทัง้หมดยงัไมถ่ึงสามลา้นต าลงึเลยนะเพคะ อีกอย่างก่อนหนา้นีเ้ราก็เสีย

ใหพ้ระชายาหานมาก เหลือเงินไม่เท่าไรแลว้” 

“ไมม่ีเงินก็ตอ้งยืม เจา้รบีใหค้นมา้เรว็ลงแสก้ลบัไป ใหเ้สด็จแมร่วบรวมเงิน เสด็จแมป่ระสงคไ์ข่มกุอุน่

จิตมากกวา่ผูใ้ด ทรงรวบรวมเงินไดแ้น่” 

เสี่ยวลวี่ยงัอยากพดู ไทเฮาก็ไมม่ีเงินเทา่ไรแลว้ เพราะเงินของไทเฮา สว่นมากก็ถกูพระชายาหานหลอก

ไปแลว้เหมือนกนั 

แต่การประมลูจะเริม่ขึน้แลว้ องคห์ญิงตงัตงัก็เรง่เรา้ นางจงึไดแ้ต่รบีก าชบัคนรบัใชใ้หไ้ปปฏิบตัิตาม 

“สี่ลา้นหา้แสนต าลงึ” 

“หา้ลา้นต าลงึ” 

“หา้ลา้นสองแสนต าลงึ” 

“หา้ลา้นแปดแสนต าลงึ” 

“หกลา้นต าลงึ” 

ครัน้ไข่มกุอุ่นจิตออกมา ทัง้งานก็คกึคกั คนจ านวนไมน่อ้ยต่างชิงใหร้าคา 

ในหอ้งสว่นตวัของอ๋องเจ๋อ 

เสี่ยวผิงจ่ือบา่วขา้งกายอ๋องเจ๋อเอย่อย่างสั่นเทา “ทา่นอ๋อง คนจ านวนมากในท่ีนั่งธรรมดากบัที่นั่งแขก

พิเศษต่างใหค้นกลบัไปรวบรวมเงินแลว้ เรา...” 

เราตอ้งรวบรวมเงิน ประมลูไข่มกุอุน่จิตมาหรอืไม่? 

ค ากลา่วทอ่นหลงัเสี่ยวผิงจ่ือไมก่ลา้เอ่ยออกมา เพราะพวกเขาไมม่ีเงินรวบรวมไดแ้ลว้ 



แต่ทา่นออ๋งมาที่จดัประมลูเฟิงเซียง เดิมจดุประสงคห์ลกัก็เพ่ือไข่มกุอุน่จิต... 

เขามาที่จดัประมลูนอ้ยครัง้ยิ่งนกั ไมรู่ว้า่คนพวกนีใ้หร้าคากระหน ่าขนาดนี ้

มือทัง้สองของอ๋องเจอจบัแน่น “ไปเขา้เฝา้ผา่บาท ขอยืมจากพระองค”์ 

“หา...” ยืมเงินจากฮ่องเต?้ 

น่ีจะเกินไปหน่อยกระมงั? 

แต่ไรมาไดย้ินเพียงฮ่องเตค้ิดวิธีเอาเงินจากขนุนาง ไมเ่คยมีผูใ้ดกลา้ยืมเงินจากฮ่องเตก้ระมงั? 

“ฮ่องเตแ้ควน้ฮั่วป่วยหนกั หากแควน้ฮั่วไดไ้ข่มกุอุน่จิต เป็นไปไดม้ากวา่ฮ่องเตแ้ควน้ฮั่วจะสามารถปัด

เป่าโรครา้ยทัง้ปวงไปได”้ 

“น่ีเก่ียวอะไรกบัเราดว้ยพะ่ยะ่คะ่?” 

“ฝ่าบาทประสงคก์ าจดัเทพสงครามมาตลอด แต่กลบัไรค้นสนบัสนนุ หากฮ่องเตเ้ราน าไข่มกุอุน่จิตสง่

มอบใหฮ้่องเตแ้ควน้ฮั่ว เจา้วา่ฮ่องเตแ้ควน้ฮั่วจะซาบซึง้ในน า้พระทยัของฮ่องเตเ้ราหรอืไม่? จากนัน้ก็

สง่ทหารมาเป็นกองหนนุฮ่องเตเ้ราก าจดัเทพสงคราม” 

เสี่ยวผิงจ่ือกระจ่างโดยพลนั “ขา้นอ้ยทราบแลว้พะ่ยะ่คะ่ ทา่นออ๋งโปรดวางพระทยั ขา้นอ้ยจะสง่คน

กลบัไปยืมเงินจากฝ่าบาทเดี๋ยวนีพ้่ะยะ่คะ่” 

อ๋องเจ๋อก าหมดัแน่น ในดวงตาเป็นปณิธานที่ตอ้งได ้

กูเ้ฉิงเซี่ยงกลา่วอยา่งปากสั่นกึก “เจ็ดลา้นต าลงึ” 

รวมทัง้จวนเฉิงเซี่ยงก็มีไมเ่ท่าไร เจ็ดลา้นต าลงึนี ้คือยอดรวมจากยิบๆ ยอ่ยๆ และที่สามารถหยิบยืมมา

ไดท้ัง้หมดแลว้ 

เขาหวงัเพียงไมม่ีใครใหร้าคาอีก มิเช่นนัน้เขาก็ไมม่ีที่ใหห้ยิบยืมแลว้ 

กูช้หูน่วนชปูา้ย เอย่อยา่งเอ่ือยเฉ่ือย “สิบลา้นต าลงึ” 



ซีด... 

ทัง้งานสดูลมเย็นอีกครัง้ 

เป็นสาวนอ้ยสวมผา้ปิดหนา้ผูน้ัน้อีกแลว้ 

นางเงินเยอะใช่ไหม? 

ผูค้นเพิ่มเงินก็เพียงไม่ก่ีพนั ไมก่ี่หมื่น นางเพิ่มทีก็สามลา้นต าลงึ น่ีจะประมลูอย่างไรอีก? 

ถึงพวกเขามีใจอยากประมลู ก็ไมม่ีเงินมากเช่นนัน้จ่ายออกไป 

เลือดชรากูเ้ฉิงเซี่ยงแทบพุง่ 

สีหนา้กูช้หูยนุซีดเล็กนอ้ย “ทา่นพอ่ มิเช่นนัน้ไข่มกุอุน่จิตนีก็้ช่างเถอะ” 

“ไมไ่ด!้ จะปลอ่ยไปไมไ่ด ้มนษุยต์อ้งมีเกิดแก่เจ็บตาย มีไข่มกุอุน่จิตอยูใ่นมือ แมก้ลา่วไมไ่ดว้า่อยูเ่ป็น

อมตะ แต่อย่างนอ้ยก็ยืนยาวขึน้ไดห้ลายสิบปีไมม่ีปัญหา อีกอย่าง ขอเพียงมีไข่มกุอุน่จิต หากมีผูใ้ดขอ 

เราก็ใหพ้วกเขายืมในราคาสงูได ้ขอเพียงใหยื้มออกไปสองสามครัง้ เงินทนุก็ไดก้ลบัมาแลว้” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงเอย่ดว้ยเสียงระรกิ “สิบลา้นหนึ่งหมื่นต าลงึ” 

สีหนา้ออ๋งเจ๋อเขียวป๊ัด ชปูา้ย “สิบลา้นหา้แสนต าลงึ” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงผละ ออ๋งเจ๋อมิใช่ลม้ละลายแลว้หรอื? 

เหตใุดจงึมีสิบลา้นกวา่ต าลงึอีก? 

หรอืวา่เหมือนกบัเขา หยิบยืมเงินไปทั่ว? 

ครัน้นกึถึงก่อนหนา้นีอ้๋องเจ๋อยืมเงินมาจ านวนมาก เกรงว่าเพิ่มราคาก็คงไมไ่ดม้ากเทา่ใด 

กูเ้ฉิงเซี่ยงฝืนดงึดนัเอ่ย “สิบลา้นหา้แสนหา้หมื่นต าลงึ” 

“สิบลา้นหกแสนต าลงึ” ออ๋งเจ๋อเคืองหนกั 



แมกู้เ้ฉิงเซี่ยงต าแหน่งสงูเป็นถึงเฉิงเซี่ยง แต่ก็เป็นเพียงขนุนาง เห็นเขาใหร้าคาสงู กลบัยงักลา้แข่ง

ประมลูกบัเขาอีก 

“สิบลา้นหกแสนหนึ่งหมื่นต าลงึ” 

“สิบลา้นเจ็ดแสนต าลงึ” 

“สิบลา้นเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นต าลงึ” 

อ๋องเจ๋อยิ่งเดือด 

“เพิ่มราคาหมื่นต าลงึ?” 

จงใจยกราคากบัเขา? 

อ๋องเจ๋อกลา่วดว้ยโทสะ “สิบเอ็ดลา้นต าลงึ” 

องคห์ญิงตงัตงัพดูไมอ่อกอย่างหนกั 

นางคิดรอใหท้ัง้สองคนสูร้าคาเสรจ็แลว้นางคอ่ยใหร้าคา แต่พวกเขาสองคนกลบัสูร้าคากนัอยูค่อ่นวนัก็

ยงัไมเ่สรจ็ 

โดยเฉพาะกูเ้ฉิงเซี่ยง ทกุครัง้ใหเ้พิ่มราคา ก็เพิ่มทีละหนึ่งหมื่นต าลงึ 

หรอืเพราะเสด็จพี่เจ๋อถอนหมัน้ ท าใหกู้เ้ฉิงเซี่ยงขายหนา้ ก็เลยจงใจท าใหล้  าบาก? 

ครัน้คิดดงันัน้ องคห์ญิงตงัตงัก็ชปูา้ยเอ่ย “สิบเอ็ดลา้นหา้แสนต าลงึ” 

นางหวงัวา่กูเ้ฉิงเซี่ยงกบัเสด็จพี่เจ๋อจะไมเ่พิ่มราคาอีก 

กลบัคิดไมถ่ึง กูเ้ฉิงเซี่ยงถึงกบัตะโกน “สิบเอ็ดลา้นหา้แสนหนึ่งหมื่นต าลงึ” 

หา... 

ยงัเพิ่มราคาอีกหมื่นต าลงึ? 



องคห์ญิงตงัตงัตะโกนขาน “สิบหกลา้นต าลงึ” 

“สิบหกลา้นหนึ่งหมื่นต าลงึ” 

องคห์ญิงตงัตงัเดือดพล ุ

กูเ้ฉิงเซี่ยงน่ีอย่างไรกนั? 

เป็นเสด็จพ่ีเจ๋อถอนหมัน้ มิใช่นางถอนหมัน้สกัหน่อย มายกราคาอะไรกบันาง? 

อยากหาเรื่องนางอย่างเดียวหรอื? 

“สิบเจ็ดลา้นต าลงึ” 

“สิบเจ็ดลา้นหนึ่งหมื่นต าลงึ” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงปาดเหงื่อกาฬ 

เขาแค่อยากประมลูไข่มกุอุน่จิต จะไดเ้พิ่มอายขุยั แตอ่งคห์ญิงตงัตงักบัออ๋งเจ๋อกลบักดัไมป่ลอ่ย 

พวกเขายงัเด็ก ไมม่ีโรคไมม่ีภยั ตอ้งการไข่มกุอุน่จิตไปท าอะไร? 

หรอืวา่เบนความแคน้ท่ีมีแตกู่ช้หูน่วนมาทางเขา? 

กูเ้ฉิงเซี่ยงยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นไปได ้

กูช้หูยนุขมวดคิว้เอ่ย “ทา่นพอ่ ไข่มกุอุน่จิตเป็นสมบตัิชัน้ยอดของโลก ลกูก็อยากพยายามทกุวิถีทาง

เพ่ือประมลูมา แต่ยามนีเ้ราไมม่ีเงินมากมายขนาดนัน้แลว้จรงิๆ มิเช่นนัน้เราก็ปลอ่ยไข่มกุอุน่จิตไป

เถอะ ประมลูพวกยาเพิ่มตบะก็พอ จะไดไ้มล่ว่งเกินอ๋องเจ๋อและองคห์ญิงตงัตงั” 

“เจา้รูอ้ะไร รา่งกายขา้แยล่งทกุวนั เป็นไปไดม้ากวา่มอดมว้ยไดต้ลอดเวลา ขา้ตอ้งการไข่มกุอุน่จิต ลกู

รกั เจา้ช่วยขา้คิดหาวิธี ท าอยา่งไรถึงไดไ้ข่มกุอุน่จิตมา” 

ไมร่อใหกู้ช้หูยนุเอ่ยวาจา กูช้หูน่วนก็ขานแลว้ “ยี่สิบหา้ลา้นต าลงึ” 



กูช้หูน่วนที่อยูต่รงท่ีนั่งธรรมดากรอกตาขาว 

สามคนนีป้ระมลูกวา่คอ่นวนั แตล่ะครัง้เพิ่มราคาทีละนิดๆ ประมลูไดส้ิแปลก 

 บทที ่277 มีคนบอกว่าชายาเจ้าไม่มีเงนิดแีต่คุยโต 

อุ๊บ... 

ทกุคนพากนัอยากกระอกัเลือด 

สิบเจ็ดลา้นต าลงึเพิ่มราคาเป็นย่ีสิบหา้ลา้นต าลงึในคราวเดียว น่ีนางคิดเลขเป็นหรอืไม่? 

กูเ้ฉิงเซี่ยงแทบกระอกัเลือดชราออกมา 

องคห์ญิงตงัตงัและอ๋องเจ๋อใบหนา้เขียวป๊ัด 

กูช้หูน่วนอีกแลว้ จงใจหาเรื่องพวกเขาใช่ไหม?! 

พวกเขาประมลูอะไร นางก็มาแย่ง 

ใบหนา้ยิม้แยม้เสี่ยวลูค่ลี่บาน บดิเอวคอด เอ่ยเสียงหวานทางกูช้หูน่วน “แขกผูท้รงเกียรติหมายเลข

ย่ีสิบแปดใหร้าคาถึงยี่สิบหา้ลา้นต าลงึ มีทา่นไหนใหร้าคาอีกไหม?” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงถือปา้ย คอ่นวนัก็ไมย่กขึน้ ในใจมีความโกรธแคน้เหลือคณา 

แมกู้ช้หูน่วนเป็นบตุรขีองเขา แตพ่วกเขาสะบัน้สมัพนัธพ์่อลกูไปนานแลว้ กูข้หูน่วนจะมอบไข่มกุอุน่จิต

ใหเ้ขาไดอ้ย่างไร? 

เสี่ยวลวี่เอ่ย “องคห์ญิง ย่ีสิบหา้ลา้นต าลงึแพงเกินไปแลว้เพคะ ไทเฮา...เกรงว่าชั่วเวลาสัน้ๆ ก็รวบรวม

เงินมากขนาดนัน้ไมไ่ด ้มิเช่นนัน้...” 

“ไมไ่ด!้ ขา้ระบายโทสะนีไ้มไ่ด ้ยี่สิบหกลา้นต าลงึ” 

“สามสิบลา้นต าลงึ” กูช้หูน่วนกลา่วเนิบ 



“สามสิบเอ็ดลา้นต าลงึ” 

“สี่สิบลา้นต าลงึ” 

องคห์ญิงตงัตงัแทบเป็นลมจบั 

สี่สิบลา้นต าลงึซือ้ไข่มกุอุน่จิตหนึ่งเม็ด สมองนางพิการหรือ? 

“ปัง...” 

ปา้ยถกูนางโยนทิง้ องคห์ญิงตงัตงัจอ้งกูช้หูน่วนอยา่งโมโหโกรธา 

อ๋องเจ๋อหมดถอ้ยค าในบดัดล 

สี่สิบลา้นต าลงึประมลูไข่มกุอุน่จิตหนึ่งเม็ด เกรงวา่ฮ่องเตต้อ้งปวดใจกระมงั 

อ๋องเจ๋อถาม “ฝ่าบาทตอบจดหมายแลว้หรอื?” 

“ทลูทา่นออ๋ง คนที่สง่จดหมายยงัไมก่ลบัมาพะ่ยะ่คะ่” 

“ไยไปนานเช่นนีแ้ลว้ยงัไมก่ลบัมา การประมลูใกลเ้สรจ็สิน้แลว้” 

“เออ...ขา้นอ้ยจะไปดอีูกครัง้พะ่ยะ่คะ่” 

“สี่สิบลา้นต าลงึครัง้ท่ีหนึ่ง สี่สิบลา้นต าลงึครัง้ท่ีสอง ยงัมีผูใ้ดใหร้าคาอีกหรอืไม่? หากไมม่ีผูใ้ดเพิ่ม

ราคาแลว้ ไข่มกุอุ่นจิตก็จะตกเป็นของแขกผูท้รงเกียรติหมายเลขย่ีสิบแปดแลว้” 

อ๋องเจ๋อรอ้นใจดั่งมดแมลงในกระทะรอ้น เขาอยากเพิ่มราคา แตเ่ขาไมม่ีเงิน ฮ่องเตก็้ไมต่อบกลบัสกัที 

หากเขาไมเ่พิ่มราคา ก็ตอ้งเสียไข่มกุอุน่จิตไปแลว้ 

ครัน้เห็นกูช้หูน่วนใกลจ้ะประมลูไดแ้ลว้ ออ๋งเจ๋อก็ชปูา้ยขึน้ “สี่สิบเอ็ดลา้นต าลงึ” 

“สี่สิบหา้ลา้นต าลงึ” 

กูช้หูน่วนแทบไมล่งัเลท่ีจะขาน 



เหง่ือกาฬอ๋องเจ๋อที่ใหญ่ดั่งเม็ดถั่วไหลลงมา กดัฟัน “สี่สิบหกลา้น” 

“หา้สิบลา้น” 

“ทา่นออ๋ง องครกัษท์ี่เราสง่ไปขอยืมเงินจากฝ่าบาท คนหนึ่งขาหกั คนหนึ่งหลงทาง ยงัมีอีกคนไมร่ะวงั

ถกูรถมา้ชน ดงันัน้...จนถึงตอนนีพ้วกเขายงัไมไ่ดเ้ขา้วงั...” 

“อะไรนะ?! เหตใุดทัง้สามจงึเกิดเรื่องขึน้พอดี? หรอืมีคนจงใจขดัขวางพวกเขาเขา้วงัเขา้เฝา้ฝ่า

บาท?” 

“ขา้นอ้ยก็สงสยัเหมือนกนัพ่ะยะ่คะ่ หาคนไปสืบแลว้ แต่...แตผ่ลลพัธท์ี่สืบได ้พวกเขาตา่งประสบ

อบุตัิเหตหุกลม้และถกูรถชนพะ่ยะ่คะ่” 

“แลว้อีกคนเลา่ หรอืวา่เป็นคนใหม่? แมแ้ต่วงัอยูท่ี่ไหนก็ไมรู่ห้รอื?” 

“คนผูน้ัน้...ก็รูห้นทางวงัอยู ่แตอ่อ้มซอยจนงนุงง หาทางออกไมพ่บพ่ะยะ่คะ่” 

“บดัซบ! แลว้ยงัไมร่บีสง่คนไปยืมเงินฝ่าบาทอีก!” 

“ขา้นอ้ยสง่คนไปแลว้พะ่ยะ่คะ่ แต่วงัหลวงหา่งจากที่น่ีมากเกินไป เกรงว่าจะไมท่นั...” 

“หา้สิบลา้นครัง้ท่ีสาม ยินดีกบัแขกผูท้รงเกียรติหมายเลขยี่สิบแปดดว้ย ไดร้บัไข่มกุอุน่จิตไปอีกแลว้” 

“...” 

อ๋องเจ๋อไรเ้รี่ยวแรงลม้แผละอยูบ่นเกา้อี ้

เบนความสนใจไปนิดเดียว ไข่มกุอุน่จิตก็ถกูประมลูไปแลว้ 

ยามนีถ้ึงยืมเงินจากฝ่าบาทได ้ก็ไมม่ีอบุตัิเหตแุลว้ 

ครัน้กม้หนา้กลบัเห็นกูช้หูน่วนแยม้ยิม้แหง่ชยัชนะมาทางเขา ท าใหจิ้ตใจเขาทรมานยิ่งกวา่เดิม เสมือน

กลุม่เพลิงที่ออกไมไ่ด ้คบัอกจนกระสบักระสา่ย 



“ทา่นออ๋ง มิเช่นนัน้เราไมเ่อาไข่มกุอุน่จิตแลว้ ประมลูของชิน้ตอ่ไป หากเหมาะสมเราคอ่ยประมลูก็ได้

นะพะ่ยะ่คะ่” 

อ๋องเจ๋อยิม้ขม 

ถึงเขาอยากได ้ก็ไมท่นัแลว้ 

เงินของกูช้หูน่วน ไมรู่ว้า่เป็นของนาง หรอืวา่เทพสงครามใหน้าง 

หา้สิบลา้นต าลงึเชียวนะ แมแ้ต่ตานางก็ไมก่ะพรบิ 

ในหอ้งสว่นตวัหมายเลขสาม ซา่งกวนฉู่ในชดุราวหิมะก็มิปาน เขานั่งหนา้หนา้ตา่ง ดื่มชาพลางดื่มด ่า

อรรถรส มมุปากอมยิม้บางท่ีนุ่มนวล มองดา้นลา่งเรยีบ 

ประมลูสินคา้สองชิน้ติดกนั เขาไมไ่ดใ้หร้าคา 

ตรงท่ีนั่งธรรมดา ชิงเฟิงกระซิบ “ทา่นออ๋ง ราคาที่พระชายาใหส้งูเกินไปแลว้นะพ่ะยะ่คะ่ เราเสียหาย

มาก” 

กูช้หูน่วนหดูีมาก ยกนิว้หวัแมม่ือใหท้นัที “ชิงเฟิง ครัง้นีเ้จา้ฉลาดแลว้น่ี เด็กมีอนาคตสอนได”้ 

หวัใจชิงเฟิงตกึตกัทีหนึ่ง มกัรูส้กึวา่จะมีเรื่องไมด่ีเกิดขึน้ 

เป็นจรงิดงันัน้ กูช้หูน่วนเอย่อยา่งเป็นเรื่องปกติ “ไปจ่ายเงินเถอะ” 

“อะ...อะไรพ่ะย่ะคะ่? จ่ายเงินอะไร?” 

“ยงัจะจ่ายอะไรไดอี้ก ก็ตอ้งจ่ายเงินที่ประมลูไข่มกุอุน่จิตอย่างไรเลา่!” 

“น่ี...ทา่นออ๋งไมไ่ดร้ว่มแข่งประมลู ท าไมขา้นอ้ยตอ้งจ่ายเงินดว้ยพะ่ยะ่คะ่?” 

กูช้หูน่วนกะพรบิดวงตาเลก็ๆ ท่ีบรสิทุธ์ิ อธิบายกบัชิงเฟิงแบบทีละค า “เขาเป็นนายของเจา้ ขา้เป็น

ชายานายเจา้ เช่นนัน้ขา้ถือวา่เป็นนายเจา้ครึง่หนึ่งหรอืไม่?” 



“เออ...พะ่ย่ะคะ่...” 

“ในเมื่อขา้เป็นนายของเจา้ครึง่หนึ่ง เช่นนัน้เจา้ควรฟังขา้หรอืไม่?” 

 แลว้ท าความสมัพนัธใ์หช้ดัเจน “ขา้นอ้ยเป็นองครกัษข์า้งกายของนายทา่น ฟังค าสั่งนายทา่นเพียงผู้

เดียวขอรบั” อยูข่า้งนอก เขาจะเรยีกฮหูยิน 

“ผวัเมียหนึ่งเดียว สมบตัิก็ใชร้ว่มกนั ของของนายเจา้ ก็คือของขา้ เขา้ใจไหม?” 

“ขา้นอ้ยไมข่า้ใจขอรบั!” 

ชิงเฟิงยืนอยูด่า้นหลงัเยจ่ิ่งหาน พยายามปกปิดการมีตวัตนของตวัเองอยา่งมิดชิด 

วาทศิลป์เขาไมด่ี เอาชนะพระชายาไมไ่ด ้จงึอยากพยายามรกัษาระยะหา่งกบันางใหม้ากท่ีสดุ 

เย่จ่ิงหานเอ่ยเสียงเย็น “ประมลูเอง ก็จ่ายเอง” 

กูช้หูน่วนชกัสีหนา้ กลา่วอยา่งจรงิจงั “ทา่นอ๋อง ทา่นกลา่วเช่นนีจ้ะไรไ้มตรไีรค้ณุธรรมไปหน่อย

กระมงั? เหตใุดขา้ตอ้งประมลูไข่มกุอุน่จิต ยงัมิใช่เพื่อรกัษาสองขากบัพิษเย็นของทา่นหรอื? ทา่นก็รู ้

ไข่มกุอุน่จิตรกัษาโรคพิษทัง้มวลได ้แทบกลา่วไดว้า่ฟ้ืนชีพจากความตาย” 

มมุปากเย่จ่ิงหานกระตกุ 

นางผูนี้ ้เริม่ไรส้าระอีกแลว้ 

นางตีฝีปากเสมอ ตายก็กลา่ววา่เป็นได ้

“ทา่นดขูา้สิ ปีนีย้งัไมย่ี่สิบ ไมม่ีโรคไมม่ีภยั ยงัมีทา่นปกปอ้งขา้ ใครก็ท ารา้ยขา้ไมไ่ด ้ขา้จะเอาไข่มกุอุน่

จิตไปท าอะไร? หากขา้มีเงิน ขา้ก็อยากประมลูเองแลว้มอบใหท้า่น แต่หา้สิบลา้นต าลงึมากเกินไป ขา้

ไมม่ีน่ีนา” 

กูช้หูน่วนกลา่วพลางกะพรบิดวงตาโตน า้ระยบัปรบิๆ มือนอ้ยๆ ยงัฉดุแขนเสือ้เขา กลา่วไดน้่าสงสาร

เพียงไรก็เพียงนัน้ 



เย่จ่ิงหานชกัแขนเสือ้ตวัเองกลบั นิ่งเฉย 

ผูด้  าเนินรายการเอ่ย “ขอเชิญขอผูท้รงเกียรติหมายเลขย่ีสิบแปดไปจ่ายเงินรบัของดว้ย” 

ทกุคนตา่งมองทางกูช้หูน่วนเป็นตาเดียว เสียงวิพากษว์ิจารณเ์ซ็งแซ่ 

“ท าไมหมายเลขย่ีสิบแปดนั่งอยู่ตรงนัน้ไมข่ยบั? นางคงมิใช่ไมม่ีเงินหา้สิบลา้นต าลงึกระมงั?” 

“ยงัตอ้งพดูอีก? ตอ้งไมม่ีอยูแ่ลว้! หา้สิบลา้นต าลงึเชียวนะ ถึงจะเป็นลกูหลานเชือ้พระวงศ ์ชั่วเวลา

สัน้ๆ ก็หาเงินมากมายเพียงนัน้ไมไ่ดก้ระมงั?” 

“เฮอะ ไมม่ีเงินยงัคยุโต ในเมื่อแมแ้ต่หา้สิบลา้นต าลงึยงักลา้ขานได ้ควกัเงินไมไ่ดส้มน า้หนา้!” 

กูช้หูน่วนกะพรบิดวงตาโตน่าสงสารตอ่ ปากจู๋เอ่ย “ดสูิ มีคนวา่ชายาท่านไมม่ีเงินยงัคยุโต ดสูิจะเอา

หนา้นีจ้ะกอบกูก้ลบัมาอย่างไร?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่278 สามีข้ามีเงนิ 

“กอบกูเ้อง” เยจ่ิ่งหานเป่าใบชาในจอก แมแ้ตศ่ีรษะก็ไมเ่งย ท าเป็นไมรู่ไ้มเ่ห็นกบัสายตาน่าสงสารของ

นาง 

ชิงเฟิงภาวนาในใจ 

ทา่นออ๋งตอ้งแข็งใจเอาไวน้ะพะ่ยะ่คะ่ 

มิเช่นนัน้นิสยัมือเติบของพระชายา เกรงแต่ครึง่ปีกิจการท่ีจวนออ๋งสั่งสมมาตอ้งหมดเกลีย้งในคราเดียว

แลว้ 

กูช้หูน่วนเทา้คาง หนา้ดา้น “ขา้ไมม่ีเงิน” 

“แกไ้ขเอง” 

“ขา้เป็นสตรอี่อนแอ เรื่องนีใ้หญ่เกินไป ขา้แกไ้ขไมไ่ด”้ 

ครัง้นีเ้ย่จิ่งหานครา้นตอบนางแมแ้ต่ประโยคเดียว ยิ่งไมต่อ้งพดูถึงมอบสายตาใหน้าง 

กูช้หูน่วนกะพรบิตาปรบิๆ 

เย่จ่ิงหานป่ันหวัไดย้ากกวา่พวกองคห์ญิงตงัตงักบัไทเฮามาก ทา่ทางสกุรตายไมก่ลวัน า้รอ้น เขาไมก่ลวั

หนา้ตาตวัเองจะถกูนางขายไปหมด 

“ขอเชิญแขกผูท้รงเกียรติหมายเลขย่ีสิบแปดไปช าระเงินรบัของดา้นหลงัดว้ย” ผูด้  าเนินรายการกลา่ว

ซ า้อีกครัง้ 

ทา่มกลางฝงูชนมีคนตะโกนเสียงดงั “หมายเลขย่ีสิบแปด เจา้กลา้เพิ่มเงิน ไมก่ลา้ช าระบญัชีหรอื? ที่

จดัประมลูเฟิงเซียงมิใช่ที่ที่เจา้จะขานเทา่ไรก็ได ้หากเจา้ช าระไมไ่ด ้อย่างนอ้ยก็ทิง้รา่งกายสว่นหนึ่งไว!้” 

“คนผูนี้ด้แูปลกหนา้ยิ่งนกั คงมาที่จดัประมลูเฟิงเซียงครัง้แรกกระมงั?” 

“ไมม่ีเงินก็อย่าประมลู เสียเวลาขา้จรงิเชียว!” 



พวกกูเ้ฉิงเซี่ยง อ๋องเจ๋อและองคห์ญิงตงัตงัโลง่อก แทบอยากใหกู้ช้หูน่วนไมม่ีเงินไปจ่าย เช่นนัน้การ

ประมลูครัง้นีก็้เริม่ใหมไ่ดอี้กครัง้ 

เผชิญหนา้กบัการบีบคัน้ของทกุคน กูช้หูน่วนท าหนา้ดา้น เบนความขดัแยง้ไปทางเย่จ่ิงหาน “สามีขา้มี

เงิน เขาจะไปจ่าย!” 

“เช่นนัน้ก็รบีจ่ายเถอะ เวลาของทกุคนมีคา่ดั่งทองค า” 

“ทา่นพี่ ก่อนหนา้นีไ้มก่ี่วนัเราเพิ่งแตง่งานกนั หลงัแต่งงานทา่นยงัไม่ไดม้อบอะไรใหข้า้เลย มอบไข่มกุ

อุน่จิตไมเ่กินไปกระมงั? อย่างไรขา้ก็มอบตวัเป็นๆ ใหท้า่นแลว้” 

หวา่งคิว้เย่จ่ิงหานกระตกุ 

ท าไมทกุครัง้ทัง้ท่ีรูว้า่นางเสแสรง้ ตนกลบัจะติดกบัทกุที? 

ชิงเฟิงรอ้นใจเล็กนอ้ย กระซิบ “ทา่นออ๋ง น่ีหา้สิบลา้นต าลงึเชียวนะพะ่ยะ่คะ่ ไมแ่น่ชิน้ตอ่ไปอาจหกสิบ

ลา้นก็ได”้ 

ความหมายของเขาคือ หากยอมใหใ้นครัง้นี ้ครัง้หนา้พระชายาจะยิ่งก าเรบิไรย้  าเกรง 

กูช้หูน่วนเอ่ยจรงิจงั “ชิงเฟิง ในฐานะที่เป็นองครกัษข์า้งกาย ทั่วไปลว้นหวงัใหน้ายชายหญิงรกัใคร่

สมานฉนัท ์แต่เจา้กลบัยแุยงตะแคงรั่ว ใจเจา้ท าดว้ยอะไร? หรอืวา่ใครบงการเจา้?” 

ชิงเฟิงจกุอก 

พระชายามิใช่ไรว้รยทุธห์รอื? 

ไยการฟังจงึดีเย่ียงนี?้ 

เขากดเสียงลงต ่าขนาดนัน้ พระชายายงัไดย้ินอีก? 

“ขา้นอ้ยมิไดห้มายความเช่นนัน้ ขา้นอ้ยเพียง...” 

“ยินดีกบัหมายเลขยี่สิบแปดเชิญรบัไข่มกุอุน่จิต ปรบมือใหน้าง” 



กูช้หูน่วนตะลงึ 

ชิงเฟิงก็ตะลงึ 

นยันต์าเยจ่ิ่งหานแวบแสงเย็นเยียบที่อนัตรายสายหนึ่ง 

องคห์ญิงตงัตงัเอ่ยดว้ยโทสะ “นางยงัไมไ่ดไ้ปจ่ายเงิน พวกเจา้ที่จดัประมลูถือดีอย่างไรมอบไข่มกุอุน่

จิตใหน้าง?!” 

“ก็นั่นนะสิ นางผูนี้ย้งัไมไ่ดช้  าระเงินชดัๆ” 

เสี่ยวลูย่ิม้สง่า เคืองเล็กนอ้ยกบัน า้เสียงดแูคลนของพวกเขา 

“แขกผูท้รงเกียรติหมายเลขย่ีสิบแปดคบสหายทั่วแผน่ดิน มีคนช าระใหน้างแลว้” 

“อะไรนะ?! น่ีหา้สิบลา้นต าลงึเชียวนะ! ใครใจกวา้งยื่นมือเช่นนัน้? ครัน้จ่ายก็หา้สิบลา้นต าลงึ!” 

“น่ีน่ะหรอื? ความลบั ที่จดัประมลูเฟิงเซียงไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของผูซ้ือ้” 

ขนคิว้ออ๋งเจ๋อแทบขมวดเป็นปม 

นางผูนี้ท้  าอะไรมาบา้งกนัแน่ ไรเ้หตผุลไรซ้ึง่สาเหตใุครจะมอบเงินหา้สิบลา้นต าลงึใหน้าง? 

มือที่ขอ้กระดกูแบง่ชดัของกูช้หูน่วนเคาะโต๊ะเป็นครัง้ๆ ตรองว่าผูใ้ดจ่ายเงินแทนนาง 

ในสมองนางหมนุไปหนึ่งตลบ ก็คิดไมอ่อกว่าจะเป็นผูใ้ด 

เซียวหยูเ่ซวียน? 

เขาไมม่ีเงินมากขนาดนัน้ 

ซือโมเ่ฟย? 

หากเขาอยู่ก็ปรากฏตวัออกมาแลว้ จะไมห่ลบอยูข่า้งหลงั 

อีเ้ฉินเฟย? 



นอกจากเขา นางก็คิดไมอ่อกว่ายงัมีผูใ้ดอีก 

กูช้หูน่วนมองทางเย่จิ่งหาน กลบัเห็นเขามองหอ้งสว่นตวัหมายเลขเจ็ด ดวงตาทัง้คูเ่ต็มไปดว้ยอารมณท์ี่

นางดไูมเ่ขา้ใจ 

คนในหอ้งสว่นตวัหมายเลขเจ็ดจ่ายแทนนาง? 

ชิงเฟิงออกไปเดินมารอบ แลว้ปรากฏตวัอยูข่า้งเย่จ่ิงหานเหมือนผี กระซิบเอ่ย “ทา่นออ๋ง คือคณุชาย

สามส านกัหรูเจียอีเ้ฉินเฟยพ่ะย่ะคะ่” 

เสียงของชิงเฟิงเบามาก แต่กูช้หูน่วนกลบัไดย้ินชดัแจ๋ว ดวงตานางแวบความเจา้เลห่น์ิดๆ เอ่ยสืบตอ่ 

“ทา่นออ๋ง ขา้เป็นชายาทา่น คนอ่ืนจ่ายแทนขา้ ขา้ไมก่ลา้รบั มิเช่นนัน้ ทา่นก็คืนหา้สิบลา้นต าลงึใหเ้ขา

แทนขา้เถอะ” 

เย่จ่ิงหานปรายตา ยิม้เหมือนไมย่ิม้ ชวนใหข้นหวัลกุ 

“ฮหูยินคบคา้สหายทั่วแผน่ดิน ในเมื่อมีคนจ่ายแทนเจา้ ไยไมร่บัไวอ้ย่างสง่าเลา่ อีกอยา่ง ในเมื่อเรา

เป็นผวัเมียกนั เช่นนัน้ไข่มกุอุน่จิตก็เป็นสมบตัิรว่มของผวัเมีย” 

“...” 

กูช้หูน่วนยอมแพเ้ป็นครัง้แรก 

หนงัหนา้เย่จ่ิงหานหนาขึน้ทกุทีแลว้ 

ผูช้ายทั่วไปตอ้งอดไมไ่ด ้แตเ่ขากลบัอดได ้

กูเ้ฉิงเซี่ยงแทบโมโหจนป่วย 

กวา่จะมีความหวงัเล็กนอ้ย กลบัถกูซดัจากสวรรคล์งสูน่รกภมูิ 

องคห์ญิงตงัตงัทอ้แทห้ดหู่ 

เสด็จอาอย่างไรกนั? 



เมื่อก่อนมิใช่เด็ดขาดฉบัไวหรอื? 

คนที่ช  าระแทนกูช้หูน่วน แปดเกา้ในสิบตอ้งเป็นผูช้าย เสด็จอากลบัท านิ่งเฉยได ้

หวัใจออ๋งเจ๋อมีอารมณจ์กุอยู่ 

 ทกุท่านตา่งทราบดี หลายพนัปีก่อน แควน้เย่เราปรากฏปรมาจารยห์ลอมยามากมาย ยาที่พวกเขา

ปรุงขึน้ โดยรวมตา่งเป็นรูปเป็นรา่งได ้ทัง้ยงัมีคณุปูระโยชนร์า้ยกาจ แตด่ว้ยกาลเวลาที่ผา่นไป วิชา

หลอมยาเหลา่นัน้ก็คอ่ยๆ สญูหายไปดว้ย ตราบจนถึงยคุสมยัของพวกเรา นกัหลอมยาก็เหลือเพียง

หยิบมือแลว้ และถึงจะมี อยากหลอมยาดีสกัเม็ด 

“สารานกุรมหลอมยาเลม่นี ้แมเ้ป็นเพียงเสีย้วหนึ่ง แตห่ากตื่นรูอ้ะไรจากขา้งในได ้เช่นนัน้ย่อม

กลายเป็นปรมาจารยห์ลอมยาที่ไดร้บัความส าคญัแห่งยคุแน่” 

ครัน้เสีย้วหนึ่งนีป้รากฏขึน้ ทั่วทัง้งานก็อกึทกึอีกครัง้ 

วนันีท้ี่จดัประมลูเฟิงเซียงเกิดอะไรขึน้? 

เหตใุดสินคา้ประมลูชิน้หนึ่งดีกวา่อีกชิน้หนึ่ง 

แผ่นดินนีน้กัหลอมยาหาไดย้ากยิ่ง แมจ้ะหาพบ ยาที่ปรุงออกมาไดโ้ดยมากก็เป็นของไมส่มประกอบ 

ผูค้นเทา่ใดอยากหาสตูรยาโบราณลว้นหาไมพ่บ บดันีม้ีสตูรยาอยู ่พวกเขาจะไมไ่หวติงไดอ้ย่างไร 

แมเ้ป็นเพียงเศษเสีย้ว ก็เพียงพอแลว้ 

ในที่นีก็้มีนกัหลอมยายโส เวลานีไ้ดย้ินถอยค านี ้แต่ละคนก็มองต าราหนงัแกะบนแทน่สงูเลม่นัน้ดว้ย

ดวงตาลกุโชน แทบอยากประมลูไวใ้นมือเสียเดี๋ยวนี ้

ตระกลูใหญ่สงูศกัดิย่ิ์งตาแดง 

หากพวกเขาประมลูไดส้ารานกุรมหลอมยาก็มอบใหน้กัหลอมยาจากนัน้ก็คบคา้เป็นสหายกบัพวกเขา

ได ้



ลมหายใจองคห์ญิงตงัตงักระชัน้ “เสี่ยวลวี่ ขา้งกายเสด็จแมม่ีนกัหลอมยาคนหนึ่งใช่หรอืไม่?” 

“เพคะ ยัง้เป็นนกัหลอมยาขัน้สองดว้ยเพคะ” 

“เช่นนัน้หากเราประมลูสารานกุรมหลอมยามาได ้แลว้มอบใหเ้ขา หรอืจะไดย้าชะไขกระดกูอะไรจาก

เขา?” 

“นั่นแน่นอนเพคะ” 

“ดี อยา่วา่แตย่าชะไขกระดกูเลย ยาใดเขาก็ยินดีถวายองคห์ญิงทัง้นัน้เพคะ นกัหลอมยาใตห้ลา้

ทัง้หมด มีผูใ้ดบา้งไมอ่ยากไดส้ตูรยาโบราณ?” 

“ดี ของสองอยา่งก่อนหนา้นัน้สญูไปก็ช่างเถอะ ชิน้นีไ้มว่า่อยา่งไรก็ตอ้งประมลูมาใหไ้ด ้อย่างอื่นขา้สูกู้ ้

ชหูน่วนไมไ่ด ้แตด่า้นวรยทุธต์อ้งเหยียบนางจมใหไ้ด!้” 

“ขา้นอ้ยสนบัสนนุองคห์ญิงเพคะ” 

หอ้งสว่นตวัอีกหอ้งหนึ่ง อ๋องเจ๋อหวั่นไหวอีกครัง้ 

หากมีสารานกุรมหลอมยา ตอ่ไปเขาอยากส าเรจ็ขัน้ มิใช่เรื่องง่ายนิดเดียวหรอื? 

บทที ่279 จงใจจีจุ้ดนาง 

ไข่มกุอุน่จิตมีแรงดงึดดูกบัเขาอย่างยิ่ง 

สารานกุรมหลอมยามีแรงดงึดดูต่อเขามากยิ่งกวา่ 

สองอย่างแรกประมลูไมไ่ดก็้ช่างเถอะ ชิน้ที่สามนีต้อ่ใหต้อ้งทบุหมอ้ขา้ว เขาก็จะประมลูมาใหไ้ด ้จะไม่

ปลอ่ยใหห้ลดุลอยไปอีกเด็ดขาด! 

นยันต์านุ่มนวลของซา่งกวนฉู่ชายขึน้เลก็นอ้ย คลา้ยสนใจสินคา้ประมลูชิน้ที่สามนีน้ิดๆ 

ไมน่าน เขาก็กม้หนา้ดื่มชาตอ่อีก ราวกบัความสนใจนัน้เพียงแค่เบาบาง 



ในดวงตาชิงเฟิงแวบประกายหนึ่ง “ทา่นออ๋ง สตูรยาโบราณก็ไมเ่ลวนะพะ่ยะ่คะ่ มิเช่นนัน้เราก็...” 

“รบีอะไร ของดียงัอยูข่า้งหลงั” 

ขา้งหลงั? 

ขา้งหลงัยงัมีของอีกอะไรอีก? 

หรอืวา่ทา่นออ๋งทราบแลว้วา่ที่ประมลูสดุทา้ยของวนันีค้ืออะไร? 

นยันต์าด าขาวตดักนัชดัของกูช้หูน่วนชอนไชประกายสีสนัประหลาด 

สินคา้ประมลูชิน้แรก นางท าตามวิธีการของตนเอง ดวูา่จะหลอมยาหยกเขียว ดงันัน้ถึงซือ้ดว้ยราคาสงู 

สินคา้ประมลูชิน้ที่สอง นางอยากประมลูมอบใหเ้ย่เฟิง ไข่มกุอุน่จิตนี ้แปดเกา้ในสิบสว่นก็คือเม็ดนัน้ที่

เย่เฟิงถกูชิงไป 

ส าหรบัสินคา้ประมลูชิน้ที่สาม กลบัเป็นความสนใจของนางเอง 

ขา้มมิติมาถึงยคุโบราณ เน่ืองจากไมม่ีวรยทุธ ์นางจงึเสียเปรยีบมาก เวลานีแ้ทบอยากเพิ่ม

ความสามารถของตวัเองอย่างอดใจรอไมอ่ยู่ 

เพิ่มพลงัยทุธด์ว้ยยา เป็นวิธีที่รวบรดัที่สดุ นางรูว้ิชาแพทย ์ดงันัน้นางคิดอยากไดส้ารานกุรมหลอมยา 

ศกึษาเอง หลอมยาเอง อาศยัตวัเองเพิ่มพลงั 

กูเ้ฉิงเซี่ยงฟ้ืนคืนปณิธานนกัสู ้

เขาสามารถอยูไ่ดจ้นถึงต าแหน่งเฉิงเซี่ยง อยา่งแรกก็เพราะอาศยัใบบญุมารดาของกูช้หูน่วน 

อย่างท่ีสองก็เพราะเขาเคยคบคา้กบันกัหลอมยาผูห้นึ่งอยา่งบงัเอิญ คนจ านวนไมน่อ้ยมาประจบเขา 

จากนัน้มาชะตาขนุนางจงึราบรื่น 

สารานกุรมหลอมยาเขาตอ้งไดม้าใหจ้งได ้



ขอเพียงไดส้ารานกุรมหลอมยามา จวนเฉิงเซี่ยงของพวกเขาจงึจะยงัคงรุง่เรอืงไปอีกรอ้ยปี 

กูช้หูยนุอยากไดส้ารานกุรมหลอมยาแตค่วามคิดของนางตา่งกบักูเ้ฉิงเซี่ยง 

ที่นางตอ้งการหาใช่ความรุง่เรอืงรอ้ยปีของจวนเฉิงเซี่ยง แตท่ี่นางตอ้งการเพียงแคต่วัเองสามารถเพิ่ง

พลงัยทุธไ์ดใ้นช่วงเวลาที่สัน้ที่สดุ 

“ทา่นพอ่ เราเอาเงินมาทัง้หมดเทา่ใดหรอื?” นางไมอ่ยากหลดุมือไปอีก 

“เจา้วางใจเถอะ กูช้หูน่วน อ๋องเจ๋อกบัองคห์ญิงตงัตงัก็เหลือเงินไมเ่ท่าไรแลว้ พวกเขาไม่กลา้แยง่กบั

เราหรอก” 

กูช้หูยนุจะวางใจไดอ้ย่างไร 

พวกเขาคนหนึ่งเป็นองคช์าย อีกคนเป็นองคห์ญิง ถึงจะไมม่ีเงินอย่างไร ก็ดีกวา่จวนเฉิงเซี่ยงกระมงั? 

ยิ่งไมต่อ้งกลา่วถึงในที่นีย้งัมีเหลา่ตระกลูดงัอีกมากมาย 

“สินคา้ประมลูชิน้ที่สาม ยงัคงเริ่มราคาที่สามลา้นต าลงึ” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงรวมไปถึงอ๋องเจ๋อ องคห์ญิงตงัตงัและคนอื่นๆ ก าลงัคิดจะใหร้าคา กูช้หูน่วนก็ชปูา้ย “ยี่สิบ

ลา้นต าลงึ” 

ซีด... 

นางคนนี ้วิปลาสไปแลว้หรอื? 

เมื่อครูห่า้สิบลา้นต าลงึยงัไมม่ีให ้ตอนนีย้งักลา้ใหร้าคาย่ีสิบลา้นต าลงึอีก? 

ที่ส  าคญัท่ีสดุคือ นางไมเ่พิ่มราคาโหดขนาดนัน้ไดไ้หม? 

จากสามลา้นต าลงึกระโดดถึงย่ีสิบลา้นต าลงึ ตรงกลางกา้วขา้มไปก่ีเท่า? 

นางมีสมองจรงิหรอืเปลา่? 



“ทา่นพอ่ ทา่นรบีเพิ่มราคาเรว็” กูช้หูยนุเอย่ 

ใบหนา้ชรากูเ้ฉิงเซี่ยงซีดเผือด 

ย่ีสิบลา้นต าลงึ? 

เขาจะไปรวบรวมจากที่ไหน? 

ถึงจะดว้ยชีวิตชราของเรา ก็ยงัไดไ้มถ่ึงย่ีสิบลา้นต าลงึเลย 

มือที่ถือปา้ยของออ๋งเจ๋อ หนกัพนัชั่งก็มิปาน 

นางคนไมรู่จ้กัดีชั่ว จงใจมาป่ันป่วนที่จดัประมลูเฟิงเซียงหรอื? 

เคยเห็นแต่ไมเ่อาเงิน แต่ไมเ่คยเห็นคนที่รบีรอ้นทิง้เงินเช่นนีม้าก่อน 

องคห์ญิงตงัตงัเจ็บใจ เปิดผา้มา่น วิ่งไปที่ราวกัน้ตะโกนเอ่ย “เจา้ไมม่ีเงินสกัหน่อย จะประมลู

สารานกุรมหลอมยาไดอ้ย่างไร? เงินเม่ือครูย่งัเป็นคนอื่นจ่ายใหเ้จา้ ขา้ขอแนะน าใหไ้ลน่างออกไปเสีย 

จะไดไ้มข่ดัหขูดัตา!” 

กูช้หูน่วนยิม้เยาะเอย่ “เจา้รูไ้ดอ้ย่างไรวา่ขา้ไมม่ีเงิน? ช่วงก่อนขา้ไดเ้งินมาไมน่อ้ย มิเช่นนัน้ ขา้

เทา้ความวา่ไดม้าอยา่งไรใหเ้จา้ฟังทีละเรื่อง?” 

องคห์ญิงตงัตงัโมโหจนปวดตบั 

ไดม้าอยา่งไร? 

ยงัมิใช่หลอกจากมือพวกนางไปหรอื? 

จงใจจีจ้ดุนาง! 

 

 



บทที ่280 แน่ใจหรือว่าเอาจริง? 

“ก็นั่นนะสิ รบีไลน่างออกไปเถอะ ดีไมด่ีจะมาป่ันป่วน” 

บรรดาแขกเหรื่อในงานประมลูตา่งขบัไลไ่สสง่ จะไดข้จดัคูต่อ่สูไ้ปอีกหนึ่ง 

เสี่ยวลูย่ิม้พราย โอบออ้มอย่างสง่างาม น าพาเสน่หอ์ิสตรเีล็กนอ้ย เสียงของนางกงัวานหวาน ราว

นกกระจิบเหลืองออกหบุเขาก็มิปาน “แขกหมายเลขย่ีสิบแปดมิไดต้ิดเงินของงานประมลู ตามกฎ งาน

ประมลูไมม่ีสิทธิขบัไล”่ 

“เมื่อครูน่างไมม่ีเงินหา้สิบลา้นต าลงึจ่ายชดัๆ” 

“แต่สหายของนางจ่ายแทนนางแลว้ งานประมลูเราสนใจแตเ่งิน ไมส่นใจวา่ผูใ้ดจ่ายแทนนาง” 

เสี่ยวลูก่ลา่วเช่นนี ้แสดงออกอยา่งชดัเจน พวกเขาจะไมข่บัไลกู่ช้หูน่วนออกไป ในมุมของงานประมลู

ของพวกเขา ไมจ่ าเป็นตอ้งไลน่างไปจรงิๆ เพราะนางยงัไมไ่ดต้ิดเงินสกัเฟ้ือง 

กูช้หูน่วนมองไปทางองคห์ญิงตงัตงั ยิม้เยย้ “พวกเจา้รอ้นรนอยากไลข่า้ออกไปเช่นนี ้หรอืวา่สูร้าคา

ไมไ่ด?้” 

องคห์ญิงตงัตงัหยิบปา้ย ขานทนัที “ยี่สิบเอ็ดลา้น” 

นางแพศยา สายตาอะไรกนั? 

เบง่บารมีอวดตวักบันางชดัๆ 

“สามสิบลา้นต าลงึ” 

อุ๊บ... 

เลือดชราทกุคนพุง่อีกแลว้ 

ย่ีสิบเอ็ดลา้นต าลงึเพิ่งถึงสามสิบลา้นต าลงึ นางมั่นใจวา่จะเอาจรงินะ? 



“สามสิบเอ็ดลา้นต าลงึ” ทา่มกลางฝงูชนไมรู่ว้า่ผูใ้ดขานขึน้ 

“สามสิบสองลา้นต าลงึ” 

“สามสิบสามลา้นต าลงึ” 

กูช้หูน่วนกวาดมองสายตาหนึ่ง คนที่เพิ่มราคาในเวลานี ้นางไมรู่จ้กั หรอือาจเป็นผูท้ี่หลอมยาเป็นนิด

หน่อย 

กูช้หูยนุเอย่อยา่งรอ้นใจ “ทา่นพอ่ เราจะไมเ่พิ่มราคาแลว้จรงิหรอื?” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงกลัน้ลมหายใจหนึ่ง แลว้ระบายโทสะกบักูช้หูยนุอย่างอดไมอ่ยู่ 

“หากเจา้หาเงินสามสิบสามลา้นต าลงึได ้ขา้ตอ้งสูร้าคาถึงที่สดุแน่!” 

“...” 

กูช้หูยนุนอ้ยใจ 

นางมีเงินมากมายเช่นนัน้ที่ไหน? 

น่ีเป็นราคาสงูเทียมฟา้ 

อ๋องเจ๋อใครค่รวญอยู่นาน ถึงชปูา้ยขึน้ดว้ยมือที่สั่นระรกิ “สามสิบหา้ลา้นต าลงึ” 

“หา้สิบลา้นต าลงึ” กูช้หูน่วนเอย่อยา่งเอ่ือยเฉ่ือย 

ทกุคนพากนัจกุอกพดูไมอ่อก 

ผูห้ญิงท่ีใสผ่า้ปิดหนา้นามนัน้อีกแลว้ 

หา้สิบลา้นต าลงึอีกแลว้ 

ปัดโถ่... 

พรบิตาเดียวก็เพิ่มราคาสิบหา้ลา้นต าลงึ นางไมข่ึน้สวรรคไ์ปเลยเลา่? 



เดิมองคห์ญิงตงัตงัคิดเพิ่มราคาสืบตอ่ ทวา่หลงัจากไดย้ินวา่หา้สิบลา้นต าลงึแลว้ ปา้ยในมืออย่างไรก็

ยกไมข่ึน้ ไดแ้ต่เอ่ยดว้ยโทสะ “ผูด้  าเนินรายการ เมื่อครูน่างไมม่ีหา้สิบลา้นต าลงึ ครัง้นีก็้ย่อมไมม่ี

เช่นกนั มิเช่นนัน้ เจา้ก็ใหน้างเอาเงินออกมาก่อนแลว้คอ่ยประมลูต่อเถอะ” 

“ออ้...แขกชัน้บน เจา้รูไ้ดอ้ย่างไรวา่ขา้ไมม่ีเงิน? แลว้รูไ้ดอ้ย่างไรวา่จะไมม่ีคนจ่ายใหข้า้อีก?” 

“เช่นนัน้เจา้ก็เอาเงินออกมาสิ” 

กูช้หูน่วนยิม้ลอยๆ “ขา้ขอถาม ที่จดัประมลูเฟิงเซียงมีกฎใหแ้ขกเอาเงินออกมาก่อนแลว้คอ่ยรว่มการ

ประมลูหรอืไม่?” 

“เออ...กลบัไมม่ี” 

“ในเมื่อไมม่ี แขกชัน้บน เหตใุดจงึเรยีกรอ้งขา้เช่นนี?้” 

ผูด้  าเนินรายการเบนหวัขอ้สนทนาทนัที “แขกผูท้รงเกียรติหมายเลขย่ีสิบแปดไมไ่ดก้ระท าผิดกฎ 

สามารถรว่มการประมลูตอ่ได ้แขกผูท้รงเกียรติหอ้งสว่นตวัหมายเลขเกา้ชัน้บน หากยงัก่อความไร้

เหตผุลอีก ขบัไลอ่อกจากที่จดัประมลูเฟิงเซียงทนัที” 

องคห์ญิงตงัตงัโมโหโทโสสดุแสน 

กูช้หูน่วนยั่วโมโหนางยงัแลว้ไป 

บดันีแ้มแ้ต่ที่จดัประมลูเฟิงเซียงก็ยืนอยูฝ่่ายนางดว้ย 

เสี่ยวลวี่เอ่ยเตือน “องคห์ญิง เวลานีพ้ระชายาหานไมไ่ดก้ระท าผิด เราหาขอ้บกพรอ่งนางไมไ่ด ้เชน่นี ้

ดีกวา่ เราไมสู่ร้าคาแลว้ ใหน้างประมลูไป ดสูิวา่อีกเดี๋ยวนางจะเอาเงินหา้สิบลา้นต าลงึไปจ่ายไดไ้หม

เพคะ” 

“ขา้ไมป่ระมลูตอนนี ้มิเทา่กบัประกาศวา่ขา้กลวันางหรอื? ตานี ้ไมว่า่อยา่งไรขา้ก็ตอ้งประมลูมาให้

ได!้” 



วา่แลว้องคห์ญิงตงัตงัก็ยกปา้ยขึน้อีกครัง้ “หา้สิบเอ็ดลา้นต าลงึ” 

“หกสิบลา้นต าลงึ” 

“...” 

หกสิบลา้น สมองนางบา้ไปแลว้หรอื? 

 “องคห์ญิง เราเพิ่มราคาไมไ่ดแ้ลว้นะเพคะ หากยงัเพิ่มอีก ถึงจะเป็นไทเฮา ก็รวบรวมเงินไดไ้มม่าก

ขนาดนัน้หรอกเพคะ 

 เสด็จแมเ่ป็นถึงองคไ์ทเฮาของแควน้ ขา้ก็เป็นที่โปรดปรานที่สดุในแควน้ เป็นองคห์ญิงสงูสง่ ใตห้ลา้นี ้

ยงัมีเงินที่เรารวบรวมไมไ่ดอี้กหรอื? ส าหรบัใหค้  าอธิบาย 

“หกสิบเอ็ดลา้นต าลงึ” 

“เจ็ดสิบลา้นต าลงึ” 

เทียบกบัความรอ้นรุม่ขององคห์ญิงตงัตงั กูช้หูน่วนสงบนิ่งกวา่มาก นางเปิดปากปิดปากเพิ่มราคา 

ใบหนา้ไมแ่ดง ลมหายใจไมห่อบ ราวกบัเอย่เรื่องปกติทั่วไปยิ่ง 

หวัใจองคห์ญิงตงัตงัเตน้เรว็ขึน้ 

นางลงัเลวา่จะเพิ่มราคาอีกไหม เสี่ยวลวี่กอดปา้ยแน่น อยา่งไรก็ไมใ่หน้างเพิ่มราคาแลว้ 

มือที่ถือปา้ยของออ๋งเจ๋อ ราวกบัเผือกรอ้นลวกมือ ลวกจนเขาอยากโยนทิง้ 

เจ็บสิบลา้นต าลงึ... 

ถึงเขาจะทบุหมอ้ขา้ว ก็ยงัห่างอีกไกลโข น่ีจะใหเ้ขาประมลูอย่างไร? 

 สูร้าคาทีก็เกา้ลา้นต าลงึ เวลานีห้มายเลขย่ีสิบแปดใหร้าคาเจ็บสิบลา้นต าลงึ ยงัมีที่สงูกวา่นีอี้กไหม? 

ทัง้งานเงียบสนิท 



ทกุคนตา่งไมรู่ค้วรใชอ้ารมณอ์ย่างไรถ่ายทอด 

พวกเขาปรารถนาเป็นนกัหลอมยา เพียงแต่ถึงไดส้ารานกุรมหลอมยามา ก็ไมแ่น่วา่จะเรยีนหลอมยาได้

ส  าเรจ็ 

“หมายเลขยี่สิบแปดเจ็ดสิบลา้นต าลงึครัง้ท่ีหนึ่ง หมายเลขย่ีสิบแปดเจ็ดสิบลา้นต าลงึครัง้ที่สอง หาก

ไมม่ีผูใ้ดใหร้าคา สารานกุรมหลอมยาก็คือของแขกผูท้รงเกียรติหมายเลขที่ย่ีสิบแปดแลว้!” 

มมุปากกูช้หูน่วนยกยิม้หนึ่ง 

รอจนประกาศวา่สารานกุรมหลอมยาตกอยูใ่นมือนาง 

แทบทกุคนตา่งคิดวา่สารานกุรมหลอมยาตอ้งถกูนางชิงไปแน่แลว้ 

แต่ขณะท่ีกลองจะดงัขึน้ กลบัไดย้ินเสียงหนึ่ง “เจ็ดสิบหา้ลา้นต าลงึ” 

ซีด... 

เจ็ดสิบหา้ลา้นต าลงึ...น่ีจะใจกวา้งไปหน่อยกระมงั? 

ฝงูชนต่างหนัไปมอง เห็นเพียงชายชราผมขาวผูห้นึ่งสูร้าคา 

ชายชราผูน้ัน้สวมชดุเตา๋ ทว่งทา่เซียนกระดกูเตา๋ ไวเ้คราขาวยาวนกั เวลานีก้  าลงัยิม้ใหกู้ช้หูน่วนอยู่ 

“สวรรค!์ นั่นมิใช่ปรมาจารยเ์ฟิงหรอื? เขาเป็นปรมาจารยห์ลอมยาขัน้สอง คิดไมถ่ึงวา่จะปรากฏตวัท่ีน่ี

ได”้ 

“ก็นั่นนะสิ ปรมาจารยเ์ฟิงลา้งมือออกจากยทุธภพตัง้แต่สิบกวา่ปีก่อนแลว้ ขา้คิดมาโดยตลอดวา่เขา

ตายไปแลว้ คิดไมถ่ึงวา่เขายงัอยู!่” 

“ยาที่ทา่นเซียนเฟิงหลอม อตัราการขึน้รูปยาสงูมาก ยาที่เขาหลอม ตลาดมีราคาไรข้อง ซือ้ยากยิ่ง” 

“หรอืวา่ปรมาจารยเ์ฟิงก็เล็งสารานกุรมหลอมยาดว้ย?” 



“ใตห้ลา้นีม้ีนกัหลอมยาคนไหนไมอ่ยากไดส้ารานกุรมหลอมยาบา้ง? ขา้วา่ครัง้นีต้อ้งถกูเขาประมลูได้

เป็นแน่แท ้นกัหลอมยาใดบา้งขาดแคลนเงิน?” 

 


