
บทที2่81 เงนิทีโ่กงมา ข้าไม่เสียดายหรอก 

กูช้หูน่วนหรี่ตาลงเลก็นอ้ย มองดปูรมาจารยเ์ฟิง 

ตาแกน่ี่มาจากไหนกนั มาแย่งสารานกุรมหลอมยากบันางท าไมกนันะ? 

นางชปูา้ยแลว้พดูว่า “แปดสิบลา้นต าลงึ” 

“แปดสิบหา้ลา้นต าลงึ” 

“เกา้สิบลา้นต าลงึ” 

พึ่บ…… 

ทกุคนตะลงึกนัไปหมด 

กบัอีแคส่ารานกุรมหลอมยามีราคาถึงเกา้สิบลา้นต าลงึเชียวเหรอ…… 

ราคานีแ้พงมากเลยนะ ถึงแมจ้ะเป็นชนชัน้สงูคนในราชวงศ ์ก็ยากที่จะจ่ายราคานีไ้ด ้

ปรมาจารยเ์ฟิงยิม้อย่างมีเมตตา ลบูเคราสีขาวของตวัเอง “แม่หนรููก้ารหลอมยาเหรอ?” 

“ไม่รู”้ 

“งัน้เจา้มคีนรูจ้กัที่หลอมยาเป็นเหรอ?” 

“ไม่มี” 

“งัน้เชน่นีแ้ลว้ แม่หนอูยากประมลูเอาสารานกุรมหลอมยาไปใหค้นอื่นเหรอ?” 

“ก็ไม่ใช่ ขา้เห็นสารานกุรมหนงัแกะนั่นสวยดี อยากประมลูมา ตอนมีอารมณก์็เอามาหนนุเป็นหมอน

นอน” 

เฮือก…… 

ทกุคนในงานต่างซุบซบิกนัขึน้มา 



ผูห้ญิงคนนีบ้า้ไปแลว้หรอืไง? 

เอาสารานกุรมหลอมยาไปท าเป็นหมอน? 

นั่นมนัราคาเกา้สิบลา้นต าลงึเชียวนะ 

และใครไม่เอาสารานกุรมหลอมยาเป็นของมคี่าบา้ง? 

ถึงจะเป็นปรมาจารยเ์ฟิง ก็ยงัแปลกใจกบัค าตอบนีข้องกูช้หูน่วน 

“แม่หน ูหากเจา้ชอบมว้นหนงัแกะโบราณแบบนี ้ขา้ยงัมีอีกมาก แมห่นยูอมเสียสละเลม่นีใ้หข้า้เป็น

ยงัไงเลา่ ขา้เอามว้นหนงัแกะโบราณใหเ้จา้สกัสองสามเลม่ก็ได ้แถมยาชะไขกระดกูใหเ้จา้อีกสองเม็ด” 

ทกุคนตาสว่างกนัหมด โดยเฉพาะองคห์ญิงกบัพวกกูช้หูยนุ 

มว้นหนงัแกะโบราณหนงัแกะที่ปรมาจารยเ์ฟิงให ้เป็นของธรรมดาที่ไหนกนั? จะตอ้งเป็นมว้นโบราณที่

มีอายมุานานแนน่อน 

และแถมยาชะไขกระดกูใหอ้ีกสองเม็ด ยาชะไขกระดกูไม่ไดห้าซือ้ง่ายๆนะ มีเงินก็ซือ้ไม่ไดง้า่ยๆดว้ย ยา

ตวันีก้็หลอมออกมายากมากอีกดว้ย 

ผูห้ญิงคนนีจ้ะโชคดีไปถึงไหนกนันะ ถึงไดย้าชะไขกระดกูกบัมว้นหนงัแกะโบราณของปรมาจารยเ์ฟิง 

ถา้นางไม่ตกลง ก็คือโงม่ากเลยนะ 

พวกนางอจิฉากูช้หูน่วน ทกุคนตา่งก็อิจฉานาง แต่นางกลบัพดูอย่างไม่สนใจว่า “ยาชะไขกระดกูอะไร

กนั ขา้ไม่เอาหรอกนะ อีกอยา่ง……ขา้ชอบมว้นหนงัแกะโบราณนัน้ มว้นหนงัแกะโบราณอื่นจะสวยแค่

ไหน ขา้ก็ไม่ชอบหรอกนะ เพราะขา้ชอบแคช่ะตาสิ่งที่เหน็ครัง้แรก” 

“……” 

ทกุคนเงียบงนั แต่ละคนมองกูช้หูน่วนดว้ยสายตาตกตะลงึ คิดว่านางเป็นคนโง่กนัหมด 

คนบา้ 



เงื่อนไขดีๆ เยอะขนาดนีก้็ไม่เอา กลบัไปแย่งสารานกุรมหลอมยาที่นางก็ท าไม่เป็น 

ปรมาจารยเ์ฟิงไม่มีอาการสีหนา้ใดๆมากนกับนใบหนา้ แค่เพิ่มราคาต่อไป “เกา้พนัหา้สิบลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยหา้ลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ” 

เฮือก…… 

งานการประมลูฮือฮากนัอีกครัง้ 

ถึงแมง้านประมลูเฟิงเซยีงนีจ้ะเปิดอยู่ในพระนครอยู่นาน แต่ตัง้แต่เปิดมาจนถึงตอนนี ้นอ้ยครัง้ที่จะ

ประมลูไปถึงราคาสงูถงึหนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ 

น่ี…… 

น่ีมนัชกัจะน่ากลวัเกินไปแลว้ 

องคห์ญิงตงัตงัมองตาโต 

ผูห้ญิงคนนี ้นางแน่ใจนะว่าไม่ไดพ้ดูราคาผิด? 

หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ…… 

นางไม่ไปแย่งมาเลยละ่? 

รมิฝีปากอ๋องเจอ๋กระตกุ คิดไม่ออกจรงิๆว่า นางจะไปหาเงินมากมายพวกนีม้าจากไหน? 

มือที่ถือแกว้ชาของซา่งกวนฉู่กระตกุ สายตาประกายไปดว้ยความตะลงึ แต่ไม่นานก็หายไป 

อีเ้ฉินเฟยเกือบพุ่งน า้ออกมา 



เจา้ตวัเลก็คนนี ้ถึงแมส้ารานกุรมหลอมยาจะส าคญัมากแค่ไหน แตก่็ไม่ถึงกบัตอ้งประมลูในราคาหนึ่ง

รอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ? 

นางรูว้่าเขาจะจา่ยเงนิใหน้าง ดงันัน้ถึงไดเ้พิ่มราคาเรื่อยๆแบบนีเ้หรอ? 

“ท่านอี ้พวกเรา……จะจ่ายเงนิใหน้างอีกไหม?” คนรบัใชข้องอีเ้ฉินเฟยอดไม่ไดต้วัสั่นเทา ตอนที่พดูก็

ฟันกระทบกนั 

นิว้มือเรยีวยาวของอีเ้ฉินเฟยเคาะบนโตะ๊สองสามที นยันต์าที่ออ่นโยนและอบอุ่นประกายไปดว้ยความ

มืดมน ดวงตาคู่นัน้เหมอืนหลมุลกึ ไม่มีใครรูว้่าเขาก าลงัคดิอะไรอยู่กนัแน่ 

“จ่าย ขอแคน่างอยากได ้ไม่ว่าเท่าไหร ่ก็จ่ายใหห้มด” 

“แตห่นึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึเยอะเกินไปแลว้ขอรบั ถา้เกิดนางยงัประมลูสินคา้ชิน้ตอ่ไปอีก พวก

เรา……” 

“ถึงแมจ้ะตอ้งลม้ละลาย ก็ตอ้งท าใหน้างพอใจ” 

“ขอรบั……” 

หอ้งโถงใหญ่ในงานการประมลู ดวงตาที่ใสเป็นประกายวิบวบัของเสีย่วลูส่ะทอ้นรอยยิม้เจา้เลห่อ์อกมา 

“หมายเลขยี่สิบแปดประมลูเงินหนึ่งรอ้ยหา้สบิลา้นต าลงึ ยงัมีคนจะเพิ่มราคาอีกไหม ถา้ไม่มีแลว้ 

สารานกุรมหลอมยานีจ้ะเป็นของแขกผูม้ีเกียรติหมายเลขยี่สิบแปด” 

ลอ้เลน่อะไรกนั 

ใครจะกลา้เพิ่มราคาอกีละ่? 

สารานกุรมหลอมยาเหลือแค่ชิน้สว่นเทา่นัน้ ไม่ไดม้ีครบทกุหนา้ แถมยงัมีอายนุานถึงสองพนักว่าปี 

ถึงแมส้ารานกุรมหลอมยาจะดีแค่ไหน ผ่านเวลามาเยอะขนาดนัน้ ใครจะรูว้่าสมนุไพรมากมายจะสญู

พนัธุไ์ปแลว้หรอืเปลา่? 



แลว้ใครจะรูว้า่สารานกุรมหลอมยาดเีหมือนอย่างที่เลา่ลอืกนัหรอืเปลา่? 

ปรมาจารยเ์ฟิงอยากจะเพิ่มราคาอีก แต่ราคาหนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นก็ท าใหเ้ขาเกิดความลงัเลขึน้มา 

ตอนที่เห็นกูช้หูน่วนตะโกนหนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึออกมา โดยใบหนา้ไม่แดงไม่รอ้น ใจเย็นและสงบ

นิ่งเฉย ดวงตาที่สขีาวด าแบง่แยกชดัเจนประกายไปดว้ยแสงวิบวบั 

คนแบบนี ้ถา้รบัมาเป็นลกูศิษยไ์ด ้เรยีนรูก้ารหลอมยากบัเขา ต่อไปอาจจะเป็นนกัวิชาการที่เหนือขัน้

กว่าอาจารยไ์ด ้

แต่นา่เสยีดาย ปรมาจารยเ์ฟิงยอมแพไ้ปเสียก่อน “แม่หนอูายยุงันอ้ยก็มีความกลา้หาญเชน่นีแ้ลว้ ช่าง

น่ายกย่องเสียจรงิ สารานกุรมหลอมยาเลม่นี ้ขา้ไม่แย่งกบัแม่หนแูลว้ละ่” 

“ตาแก่ บางทีตอ้งมองใหไ้กลหน่อยนะ เอาแตย่ดึตดิกบัปัจจบุนั มีแตจ่ะท าใหต้วัเองหยดุพฒันา” 

ทกุคนไดย้นิแลว้ก็ไม่เขา้ใจ 

ปรมาจารยเ์ฟิงกลบัตะลงึเลก็นอ้ย 

แม่หนคูนนี ้หรอืว่าก าลงัหมายถึงบางอย่างอยู?่ 

วิชาการหลอมยาของเขา หยดุนิ่งเป็นเวลาหลายปีในจดุสงูสดุของระดบัสอง ไม่เคยกา้วหนา้ไปไหนเลย 

หรอืว่าเขายดึตดิกบัปัจจบุนัมากเกินไป วิสยัทศันแ์คบมากเกินไป? 

ปรมาจารยเ์ฟิงยิม้แลว้พยกัหนา้ใหน้าง เขายิม้มมุปากแลว้พดูว่า “ขอบใจแม่หนทูี่ชีแ้นะ ขา้นอ้มรบัค า

สอน” 

ทกุคนแปลกใจอีกครัง้ 

นอ้มรบัค าสอนอะไรกนั? 

ผูห้ญิงคนนัน้อายแุคส่บิเจ็ดสิบแปด จะสอนอะไรปรมาจารยเ์ฟิงไดก้นั? 



“หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึครัง้ที่หนึ่ง หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึครัง้ที่สองหนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึครัง้ที่

สาม ยินดกีบัแขกหลายเลขยี่สิบแปด ไดร้บัสารานกุรมหลอมยา” 

องคห์ญิงตงัตงัพดูอย่างรา้ยอาจว่า “เหอะ เจา้คิดว่าเจา้ไดส้ารานกุรมหลอมยา แลว้จะเป็นของเจา้งัน้

เหรอ? ขา้จะดสูิว่าเจา้จะเอาอะไรมาจ่าย” 

เสียงองคห์ญิงตงัตงัจะว่าดงัก็ไม่ดงั จะว่าเบาก็ไม่เบา แค่คนทัง้งานการประมลูไดย้ินพอดกี็เท่านัน้ 

อีเ้ฉินเฟยก าลงัจะใหค้นไปจ่าย กูช้หูน่วนก็พดูขึน้ก่อนว่า “สารานกุรมหลอมยาน่ีขา้ชอบใจยิ่งนกั 

จ่ายเงนิเองถึงจะมีความรูส้กึส  าเร็จ สว่นค าถามที่แขกดา้นบนถามมานัน้ ขา้อารมณด์ี กต็อบไปดว้ย

เลยแลว้กนั เงินหนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึเป็นเงินที่ขา้ชนะมาก่อนหนา้นี ้แคค่นคนเดียว ขา้กช็นะ

มาแลว้หนึ่งรอ้ยกว่าลา้น ลกูสาวของนางก็แพใ้หข้า้อีกนิดหนอ่ย รวมแลว้หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึพอดี 

ยงัไงเงินน่ีกเ็ป็นเงินที่ชนะมา จ่ายออกไป ขา้กไ็ม่เสียดายหรอก” 

ค าพดูนีท้  าเอาองคห์ญิงตงัตงัโกรธจดั 

เงินนี่เป็นเงินที่กูช้หูน่วนโกงมาจากเสด็จแม่และนางเหอะ? 

กูช้หูน่วนไม่เสยีดาย แต่นางเสียดายน่ี 

“จ่ายเงนิ” 

กูช้หูน่วนเปิดแหวนมิตอิอกมา เงินหนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นปรากฏขึน้ตอ่หนา้สายตาผูค้น 

คนที่มาดกูต็่างอา้ปากคา้งดว้ยความตะลงึกนัหมด มองดเูงินที่กองเป็นภเูขานัน้อยา่งไม่อยากจะเช่ือ 

น่ีมนัๆๆ…… 

นางไปชนะเงนิมากมายพวกนีม้าจากไหนกนั? 

ท าไมถึงเยอะขนาดนีน้ะ? 

คณุพระ นางอายไุม่มาก ดรู  ่ารวยมากจรงิๆ 



ชิงเฟิงปาดเหงื่อ 

ยงัดี…… 

ยงัดีที่พระชายาไม่ขอเงนิจากนายท่านอีก ไม่งัน้หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึน่ี ถึงแมจ้ะเป็นนายท่าน ก็

เหมือนถกูตดัเนือ้บนตวัไปเหมือนกนั 

 

บทที2่82 คัมภรีซ์ือจิง 

จ่ายเงนิไปแลว้ สารานกุรมหลอมยาก็มาอยู่ในมือของกูช้หูน่วน 

ทกุคนตา่งก็มองดสูารานกุรมหลอมยาในมือของนาง สายตาเต็มไปดว้ยความอจิฉารษิยา 

กูช้หูน่วนกวาดตามองทกุคนในงานประมลู อารมณท์ี่อยากเปิดสารานกุรมหลอมยาจนใจจะขาด ก็

กลบัดบัสลายไป 

นางกอดอกพิงพนกัเกา้อี ้เอามาท าเป็นหมอนหนนุหวันอน แลว้ตะโกนออกมาอย่างสบายใจว่า 

“สายตาของขา้น่ีมนัดจีรงิๆ เอามว้นหนงัแกะโบราณมาท าเป็นหมอน สบายจรงิๆเลย้” 

“……” 

น่ีมนัท าลายของมีค่าชดัๆ 

ช่างน่าเสียดายจรงิๆ 

สารานกุรมหลอมยาถกูนางประมลูไป ช่างสิน้เปลืองเสียจรงิ 

องคห์ญิงตงัตงัด่าอย่างโมโห “เจา้……ท าไมเจา้ไรย้างอายเช่นนี?้” 

กูช้หูน่วนพดูอยา่งจรงิจงัว่า “ขา้ใชเ้งินตวัเองจา่ย ซือ้ของใหต้วัเองมนัน่าอายตรงไหน? ถา้เจา้อยากได ้

งัน้เพิ่มราคาก็ไดน่ี้? หรอืขา้ไปบงัคบัเจา้ ไม่ใหเ้จา้เพิ่มราคากนั” 



“องคห์ญิง ช่างเถอะเพคะ สินคา้ประมลูชิน้ต่อไปหากพวกเราชอบ นางก็ชอบดว้ย พวกเรากป็ระมลูมา

ในราคาสงูๆเลย ไม่ใหน้างไดไ้ป นางจ่ายไปตัง้หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึแลว้ บนตวัคงไม่มีเงินเหลือ

มากมายเท่าไหรแ่ลว้เพคะ” เสี่ยวลวี่กอดขาของนางเอาไวแ้น่น 

ดแูลรบัใชอ้งคห์ญิงตงัตงัมานานหลายปี ถึงแมอ้งคห์ญิงจะมีนิสยัจองหองเอาแต่ใจ แต่ก็ไม่เคยโกรธ

เหมือนเช่นวนันีเ้ลย 

องคห์ญิงตงัตงัพดูอย่างโมโหว่า “ถึงแมจ้ะไม่ชอบ ขา้ก็จะประมลูมาเช่นกนั ขา้จะตอ้งแกแ้คน้ใหไ้ด”้ 

“สินคา้ประมลูชิน้ต่อไปคือคมัภีรซ์ือจิงที่หายสาบสญูไปนานถึงสองพนักว่าปี รวมไปถึงเฟิงหย่าซง่รวม

แลว้หนึ่งรอ้ยเกา้สิบหกหนา้ ทกุหนา้มีบทกวฉีบบัสมบรูณ ์ไดส้ญูหายไปจากโลกมาเป็นเวลานาน ยาก

ที่จะคน้หาไดง้่ายๆ” 

พอพดูแบบนีอ้อกไป งานการประมลูกก็ลบัมาฮือฮาอีกครัง้ 

วนันีม้นัอะไรกนั? 

ท าไมที่จดังานประมลูเฟิงเซียงถึงประมลูแตข่องชัน้ดขีนาดนีน้ะ 

คมัภีรซ์ือจิง…… 

บนโลกนีใ้ครบา้งที่ไม่อยากไดค้มัภีรซ์ือจิง โดยเฉพาะคมัภีรซ์ือจิงฉบบัสมบรูณแ์บบ 

พวกนกัวชิาการต่างก็เริ่มเคลื่อนไหวกนัใหญ่ คมัภีรซ์ือจิงมีแรงดงึดดูต่อพวกเขามาก มนัเป็นหลกัฐาน

ของการพฒันาประวตัศิาสตร ์และเป็นสมบตัลิ  า้ค่าที่บรรพบรุุษทิง้ไวใ้หด้ว้ย 

ถา้ไดค้มัภีรซ์ือจิงเลม่นีม้า ก็จะรูถ้ึงประวตัิศาสตรท์ี่แทจ้รงิของอดตีกาล และยงัไดรู้ถ้ึงการสรา้งผลงาน

ของคนโบราณ 

มีคนถามขึน้อย่างสงสยัว่า “คมัภีรซ์ือจิงสญูหายไปนานสองพนักว่าปี แลว้พวกเจา้ไปหามาจากไหน? 

คมัภีรซ์ือจิงเลม่นีเ้ป็นของจรงิหรอืเปลา่?” 



“ที่จดังานประมลูเฟิงเซียงขอรบัประกนัดว้ยช่ือเสยีงของรา้น คมัภีรซ์อืจิงเฟิงหยา่ซง่ถกูทิง้ไวเ้มื่อสอง

พนักว่าปีที่แลว้ พวกเราก็หาเจอโดยบงัเอิญ เลม่นีไ้ม่เพียงแต่เป็นตน้ฉบบัเท่านัน้ แถมยงัมีเนือ้หาที่คน

รุน่หลงัแปลไวด้ว้ย” 

“ว่าไงนะ……มีตน้ฉบบัดว้ยเหรอ?” 

“ใช่แลว้ ตวัอกัษรโบราณพวกนัน้ไม่ไดส้ืบทอดต่อกนัมาหลายปีแลว้ แลว้ถกูคนรุน่หลงัแปลออกมาอีก

ที สิ่งเหลา่นีม้คีวามส าคญัมากส าหรบันกัวิชาการทั่วใตห้ลา้นี ้โดยเฉพาะส านกัหรูเจีย” 

คณุพระ…… 

ถา้เป็นอย่างที่พดูจรงิ งัน้คนที่ไดร้บัคมัภีรซ์ือจงิแลว้ ก็จะไดรู้อ้กัษรโบราณไปดว้ยน่ะสิ? 

น่ีตอ้งเป็นเรื่องที่ท  าใหท้ั่วโลกตะลงึแน่นอน 

ทกุคนตา่งเริ่มเคลือ่นไหวกนั 

กูช้หูน่วนไม่มีความสนใจ 

คมัภีรซ์ือจิงอะไรกนั? เมื่อก่อนเรยีนหนงัสอืยงัท่องไม่พออีกเหรอ? 

สว่นตวัอกัษรโบราณ? 

บงัเอิญจงั นางไม่เพียงแต่อ่อนออก แถมยงัเขยีนไดด้ว้ย 

คมัภีรซ์ือจิงไม่มีประโยชนส์  าหรบันางมากเท่าไหร ่

องคห์ญิงตงัตงัไม่คดิวา่สินคา้ที่ประมลูจะเป็นคมัภีรซ์ือจิง 

ถึงแมค้มัภีรซ์ือจิงจะส าคญัมาก แต่นางไม่ชอบเรยีนหนงัสือ จะเอาคมัภีรซ์ือจิงมาท าไมกนั 

กูช้หูยนุกลบัสนใจอย่างมาก 

อาจารยซ์า่งกวนเรยีนบทกลอนบทกวีมามาก และยงัสนใจบทกลอนโบราณดว้ย 



ถา้เอาคมัภีรซ์ือจิงเลม่นีส้ง่ใหอ้าจารยซ์า่งกวนได ้อาจจะท าใหอ้าจารยซ์า่งกวนดีใจได ้

เย่จิ่งหานไม่สนใจเลยสกันิด 

ซา่งกวนฉู่สายตาซบัซอ้นยากที่จะมองออกวา่คิดอะไรอยู่ 

คนรบัใชข้องอีเ้ฉินเฟยสายตาเปลง่ประกาย “ท่านอี ้หลายปีมานีส้  านกัหรูเจียรวบรวมคมัภีรซ์ือจิงมา

ตลอด แตเ่สียดายที่รวบรวมฉบบัสมบรูณไ์ม่ได ้ตอนนีค้มัภีรซ์ือจิงอยูต่รงหนา้แลว้ พวกเราจะ……” 

 

บทที2่83 มาส่งถงึทีเ่อง 

อีเ้ฉินเฟยยิม้อย่างออ่นโยน มองดกููช้หูน่วนดว้ยสายตาที่มั่นใจ “ไม่ตอ้งประมลูหรอก ขอแคพ่วกเรา

ตอ้งการ ก็จะมีคนมาสง่คมัภีรซ์ือจิงฉบบัสมบรูณม์าใหพ้วกเราเอง ไม่จ าเป็นตอ้งเสียเงินกบัของแบบนี”้ 

“อ่า……” 

ใครจะใจกวา้งถึงกบัสง่คมัภีรซ์ือจิงฉบบัสมบรูณใ์หพ้วกเขากนันะ? 

อีกอยา่ง……หรอืว่าทา่นอีรู้ว้่าใครจะประมลูมา? 

หรอืว่าทา่นอีรู้ว้า่แม่นางกูจ้ปุระมลูอีก ดงันัน้เลยตัง้ใจจา่ยเงนิใหน้างแทน? 

น่ีมนัแตกต่างยงัไงกบัการที่เราประมลูเอง? 

“คมัภีรซ์ือจิงเฟิงหย่าซง่ฉบบัสมบรูณ ์ราคาเริ่มตน้ที่สามลา้นต าลงึ” 

สามลา้นต าลงึอีกแลว้เหรอ…… 

ครัง้นีร้าคาคงจะไม่ทะยานพุ่งเสียดฟ้าหรอกนะ? 

“สี่ลา้นต าลงึ” 

“หา้ลา้นต าลงึ” 



“หา้ลา้นหา้แสนต าลงึ” 

“หกลา้นสองแสนต าลงึ” 

“เจ็ดลา้นต าลงึ” 

“เจ็ดลา้นหนึ่งแสนต าลงึ” 

แค่พรบิตาเดียว คมัภีรซ์ือจิงก็มีราคาถึงเจด็ลา้นกว่าต าลงึแลว้ 

องคห์ญิงตงัตงัใจคอเหี่ยวแหง้ 

ก็แคห่นงัสอืรวบรวมบทกวีธรรมดา มีราคาถึงเพียงนีเ้ชียวเหรอ? 

นางเป็นองคห์ญิงที่ไดร้บัความโปรดปรานมากที่สดุ แต่ใหน้างเอาเงินมากมายขนาดนีอ้อกมา นางก็ไม่

มีหรอก คนพวกนีเ้อาเงนิมากมายพวกนีม้าจากไหนกนันะ? แตล่ะคนจ่ายเงินเต็มที่กนัมาก 

แลว้ดกููช้หูน่วนตัง้แต่เริม่ก็เอาแต่นั่งจิบชาอยูต่รงนัน้ ไม่คิดที่จะประมลูกบัเขาเลย 

องคห์ญิงตงัตงัอึง้เลก็นอ้ย 

หรอืว่าคมัภีรซ์ือจิงไม่เขา้ตานาง? 

ไม่เขา้ตากด็ี นางจะไดป้ระหยดัไปดว้ย 

กูช้หูยนุตะโกนว่า “เจด็ลา้นหา้แสนต าลงึ” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงขมวดคิว้เป็นปม “ลกู ถึงแมค้มัภีรซ์ือจิงจะส าคญัมากแค่ไหน แต่มนัไม่มีประโยชนส์  าหรบั

พวกเราเลย เจด็ลา้นหา้แสนต าลงึไม่ใช่ตวัเลขนอ้ยๆเลยนะ” 

“ท่านพอ่ คมัภีรซ์ือจิงเฟิงหย่าซง่ แถมแต่ละอนัยงัมีหนึ่งรอ้ยเกา้สิบหกหนา้อีกดว้ย พวกเราสามารถ

แยกมนัออกมาแลว้ขายได ้ราคาอาจจะไม่ต ่ากว่าเจด็ลา้นหา้แสนต าลงึ และยงัสามารถมอบใหก้บัราช

วิทยาลยัไดด้ว้ย ต าแหน่งของราชวทิยาลยั เกรงว่าท่านพ่อก็คงรูด้ี ถา้หากสามารถรกัษาสมัพนัธท์ี่ดีกบั

พวกเขาได ้ก็มีแต่ผลดสี  าหรบัพวกเรา” 



กูเ้ฉิงเซี่ยงลงัเล 

ถึงแมน้างจะพดูถกู แตเ่งินเจด็ลา้นหา้แสนต าลงึไม่ใช่ตวัเลขนอ้ยๆเลย 

“เจ็ดลา้นเจด็แสนต าลงึ” 

“เจ็ดลา้นแปดแสนต าลงึ” กูช้หูยนุตะโกน 

“แปดลา้นต าลงึ” 

“แปดลา้นหนึ่งแสนต าลงึ” กูช้หูน่วนเพิ่มราคาไปอีก 

สายตาที่เกียจครา้นของกูช้หูนว่นก็เกิดความสนใจขึน้มา 

กูช้หูยนุเหมือนจะสนใจคมัภีรซ์ือจิงเลม่นีน้ะ? 

หรอืว่าอยากจะประมลูเพื่อเอาใจอาจารยซ์า่งกวน? 

นึกถึงการหมัน้ของนางกบัเซียวอวี่เซวียน กูช้หูน่วนก็แสยะยิม้เย็นชาออกมา 

ในเมื่อนางอยากไดข้นาดนัน้ งัน้ก็ท  าใหน้างสมหวงัแลว้กนั 

“สิบลา้นต าลงึ” กูช้หูนว่นชปูา้ยขึน้มา 

กูช้หูยนุกดัฟันกรอด 

กูช้หูน่วนคิดจะท าอะไร? 

นางจะเอาคมัภีรซ์ือจิงไปท าไมกนั? 

ตัง้ใจหาเรื่องนางงัน้เหรอ? 

“สิบลา้นหา้แสนต าลงึ” 

“สิบสามลา้นต าลงึ” 



“สิบสี่ลา้นต าลงึ” 

ตอนที่กูช้หูยนุตะโกนสบิสี่ลา้นต าลงึออกมา รา่งกายนางก็สั่นเทาเล็กนอ้ย 

กูเ้ฉิงเซี่ยงเกาหวัอย่างรอ้นรน เขารบีพดูหา้มวา่ “จะเพิ่มราคาอีกไม่ไดแ้ลว้ คมัภีรซ์ือจิงนั่นไม่ส  าคญัเทา่

ไข่มกุอุ่นจติ ลกู ตานีเ้ราไม่ประมลูแลว้นะ” 

ไข่มกุอุ่นจติเขายงัไม่อยากเพิ่มราคาเลย กบัอแีค่คมัภีรซ์ือจิงไม่ก่ีเลม่มีอะไรใหป้ระมลูกัน 

“ท่านพอ่ คณุค่าของคมัภีรซ์ือจิงเลม่นัน้สงูกวา่ไข่มกุอุ่นจติ มนั……” 

“พอแลว้ ขา้อายมุากแลว้ ไม่ว่าขา้จะหาเงินมาไดม้ากเทา่ไหร ่ขอขา้ใชชี้วิตอีกสองสามปีไดไ้หม ยงัไม่ดี

เท่าไข่มกุอุน่จติเลย” 

กูช้หูน่วนแสยะยิม้เยน็ชา ก็ไม่ตะโกนเยอะ ตะโกนแคว่่า “สิบหา้ลา้นต าลงึ เฮอ้ โทษขา้ที่เมื่อกีป้ระมลู

สารานกุรมหลอมยาเยอะไปหน่อย ท าเอากระเป๋าขา้แฟบไปเลย” 

นางไม่พดูยงัดี พอพดูแลว้ กูช้หูยนุที่ตอนแรกอยากจะยอมแพก้็มองไปยงัซา่งกวนฉู่อีกครัง้ กดัฟัน

ตะโกนอกีครัง้ “สิบหกลา้นต าลงึ” 

“สิบเจด็ลา้นต าลงึ” 

“สิบแปดลา้นต าลงึ” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงโมโห “ถา้เจา้ตะโกนอกี ต่อไปอย่ามาเรยีกขา้มาพ่ออีก เงนิพวกนี ้เจา้ก็หาทางจ่ายเองดว้ย” 

ภายในหอ้งสว่นตวัชัน้สอง เสี่ยวลวี่เทน า้หนึ่งแกว้ แลว้พดูอยา่งโมโหว่า “องคห์ญิงเพคะ หมอ่มฉนับอก

แลว้ไงเพคะ คณุหนรูองกูช้หูยนุของจวนกูเ้ฉิงเซี่ยงแอบชอบอาจารยซ์า่งกวน เมื่อวานยงัสง่ขนมไปให้

อาจารยซ์า่งกวนอยูเ่ลย แต่ถกูอาจารยซ์า่งกวนปฏิเสธเสียกอ่น นางจงึอยากประมลูคมัภีรซ์ือจิงเลม่นัน้

มา เกรงว่าคงอยากจะมอบใหอ้าจารยซ์า่งกวน” 

“ว่าไงนะ? เจา้พดูมาใหม่สิ กูช้หูยนุยยัผูห้ญิงชัน้ต ่านั่น กลา้แอบชอบอาจารยซ์า่งกวนงัน้เหรอ?” 



“เพคะ หม่อมฉนัไดย้นิมีคนพดูแบบนีห้ลายคนเลยเพคะ” 

“ยยัผูห้ญิงชัน้ต ่าน่ีชัน้ต ่าเหมือนกบักูช้หูน่วนเลยนะ ถึงว่าเป็นพี่นอ้งต่างแม่กนั เหอะ พวกนางอยากได้

คมัภีรซ์ือจิงงัน้เหรอ? งัน้ขา้จะไม่ใหพ้วกนางไดไ้ปเด็ดขาด” 

องคห์ญิงตงัตงัชปูา้ยขึน้ “ยี่สิบหา้ลา้นต าลงึ” 

ฮือฮา…… 

คนไม่นอ้ยต่างหนัขวบัไปมององคห์ญิงตงัตงักนัใหญ่ 

นางชปูา้ยประมลูมาหลายครัง้ แต่ไม่มีสกัครัง้ที่ไดเ้ลย 

ครัง้นีห้รอืวา่จะเกิดคลั่งขึน้มา ตอ้งไดม้าใหไ้ด?้ 

“ยี่สิบหกลา้นต าลงึ” 

“ยี่สิบแปดลา้นต าลงึ” 

“สามสิบลา้นต าลงึ” 

เหลา่นกัวิชาการในงานประมลูไม่อยากยอมแพ ้ยงัคงเพิ่มราคาต่อไปเรื่อยๆ แต่ทกุครัง้ที่ตะโกนราคา

ออกไป ในใจก็อดไม่ไดส้ั่นเทา 

กูช้หูยนุถือปา้ยไวไ้ม่กลา้ตะโกนอีก 

กูเ้ฉิงเซี่ยงแย่งปา้ยมา แลว้พดูอย่างโมโหวา่ “สามสิบลา้นต าลงึ พวกเราจะไปเอาเงนิมากมายพวกนัน้

มาจากไหนกนั” 

กูช้หูน่วนหวัเราะแลว้พดูว่า “สีส่ิบลา้นต าลงึ” 

องคห์ญิงตงัตงัรบีตะโกนต่อทา้ยนาง “สีส่ิบหา้ลา้นต าลงึ” 

“สี่สิบหกลา้นต าลงึ” 



“สี่สิบเจ็ดลา้นต าลงึ” 

เหลา่นกัวิชาการในงานประมลูเสนอราคากนันอ้ยลงเรื่อยๆ นอกจากบางคนที่ยงัคงสูก้บัราคาต่อ ก็ไม่มี

ใครกลา้เสนอราคาอีกเลย 

กูช้หูน่วนเลกิคิว้ขึน้ 

ในงานการประมลูนี ้ที่นางเสนอราคาออกไป เพราะอยากแกลง้กูช้หูยนุ อยากใหกู้ช้หูยนุซือ้ไปในราคา

สงูๆ ไม่คิดว่าองคห์ญิงตงัตงัจะมาสง่ถึงที่เอง 

ขอแคน่างเสนอราคา นางก็จะเพิ่มราคาเรื่อยๆ 

เหอะ…… 

เมื่อกีเ้พราะนาง ราคาสินคา้ประมลูของนางเลยเพิ่มสงูขึน้ ครัง้นีใ้นเมื่อนางอยากไดข้นาดนัน้ งัน้นางก็

ไม่ถือสาที่จะช่วยนาง 

กูช้หูน่วนชปูา้ยขึน้ “เจด็สิบลา้นต าลงึ” 

ฮือฮา…… 

จู่ๆก็เพิ่มราคาไปหลายสิบลา้น…… 

นางช่างกลา้หาญอะไรเช่นนี ้

เย่จิ่งหานดวงตาประกายไปดว้ยแสงแปลกๆ เงยหนา้ขึน้จอ้งมองกูช้หูน่วน สกัพกัใหญ่ ไม่รูว้่าเหมือนรู ้

อะไรเขา้ ในมือก็เลน่ขลุย่หยกขาวอยา่งหมดอารมณ ์ไม่ไดค้ิดจะหา้มกูช้หูน่วน ไม่ไดส้นบัสนนุกูช้หูน่วน

เช่นกนั 

องคห์ญิงตงัตงัโกรธมาก นางรูว้่ากูช้หูนว่นไม่ยอมแพง้่ายๆแน่ 

“เจ็ดสิบเอด็ลา้นต าลงึ” 

“แปดสิบลา้นต าลงึ” 



“แปดสิบเอ็ดลา้นต าลงึ” 

“เกา้สิบลา้นต าลงึ” 

เสี่ยวลวี่รอ้นใจจนแทบบา้ 

นางอยากใหอ้งคห์ญิงชนะกูช้หูน่วน 

แต่นางไม่คิดว่าเลยวา่ พระชายาหานเมื่อกีจ้่ายเงินไปมากขนาดนัน้ ท าไมถึงยงัเสนอราคาแย่งประมลู

ไดอ้ีก? 

เห็นว่าองคห์ญิงตงัตงัจะชปูา้ยอีกครัง้ เสี่ยวลวี่ก็รบีกอดขานางไวแ้น่น “องคห์ญิง ไม่ไดน้ะเพคะ เงินเกา้

สิบลา้นต าลงึเยอะเกินไปแลว้ ถึงแมจ้ะเป็นไทเฮากเ็อามาไม่ไดห้รอกนะเพคะ คมัภีรซ์ือจิงน่ีก็เป็นแค่

หนงัสอืที่รวบรวมบทกลอนบทกวีไว ้ไม่ส  าคญัส าหรบัพวกเราเลย พวกเราคอ่ยประมลูสนิคา้ชิน้ตอ่ไป

นะเพคะ” 

องคห์ญิงตงัตงัเตะนางออกไปแรงๆ แลว้ด่าทอนาง 

“เมื่อกีเ้จา้ก็พดูแบบนี ้ตอนนีก้็พดูแบบนีอ้ีก เป็นแบบนีท้กุครัง้เลย ขา้จะชนะนางไดย้งัไง?” 

“เกา้สิบเอ็ดลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยหนึ่งลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ” 

ฮือฮา……ทัง้งานฮือฮากนัอกีครัง้ 

คนไม่นอ้ยต่างกต็กใจจนตอ้งนั่งลง 

หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึอีกแลว้เหรอ…… 



บทที2่84 หนาวเกนิไปแล้ว 

คณุพระ ถึงแมจ้ะไปขโมยเงินมา ก็ตอ้งขโมยอกีนานเลยนะ? 

คมัภีรซ์ือจิงมีค่ามาก เรยีกไดว้่าเป็นสมบตัิล  า้คา่เลย แต่หนึ่งรอ้ยหา้สบิลา้นต าลงึเยอะเกินไปแลว้ 

ไฟความแคน้ในใจขององคห์ญิงตงัตงัลกุโชนขึน้ แตก่็ไม่กลา้เพิ่มราคาอีก 

กูช้หูน่วนมองดดูว้ยสายตาไดใ้จ แลว้พดูหยอกลอ้วา่ “แขกผูม้ีเกียรตชิัน้บน ท าไมเหรอ ไม่มีเงินเลยไม่

กลา้เพิ่มราคาเหรอ? ในเมื่อไม่มีเงิน ก็รบีกลบับา้นไปจะดีกว่านะ อยา่มาท าใหข้ายหนา้ตรงนี ้เพราะ

ยงัไงก็ไม่เคยเหน็เจา้จะประมลูของอะไรไดเ้ลย แค่เอาแต่เพิ่มราคามั่วๆก็เท่านัน้” 

องคห์ญิงตงัตงัที่ตอนแรกอยากจะยอมแพ ้แตพ่อไดย้ินนางพดูแบบนี ้ไฟแห่งความโกรธก็ลกุโชนปะทุ

ขึน้อีกครัง้ ตะโกนไปอย่างไม่สนใจว่า “หนึ่งรอ้ยหกสิบลา้นต าลงึ” 

ครัง้นีน้างจะเพิ่มราคาไปสิบลา้นต าลงึ 

เสี่ยวลวี่แทบจะสลบเหมือด 

พอตะโกนออกไปแลว้ องคห์ญิงตงัตงัก็เสยีใจเล็กนอ้ย 

เงินมากมายขนาดนี ้นางจะเอามาจากไหนกนั 

ถา้เสด็จแม่รูเ้ขา จะตอ้งด่านางตายแน่เลย 

องคห์ญิงตงัตงัหวงัว่ากูช้หูน่วนจะเพิ่มราคาอกีครัง้ แต่กูช้หูน่วนกลบัชนูิว้โปง้ใหน้าง “แขกชัน้บนกลา้

หาญมาก คมัภีรซ์ือจิงไม่ก่ีเลม่กลบัยอมจ่ายถงึราคาหนึ่งรอ้ยหกสิบลา้นต าลงึ ขา้นบัถือใจยิ่งนกั ในเมื่อ

แขกชัน้บนชอบคมัภีรซ์ือจิงเลม่นี ้งัน้ขา้กจ็ะยอมเสียสละใหเ้จา้ก็แลว้กนั” 

เปรีย้ง…… 

องคห์ญิงตงัตงัรูส้กึเหมือนฟ้าผา่ลงกลางกระหม่อม เกือบช็อตนางจนตาย 

กูกู้กู้…้…กูช้หูน่วนยอมแพง้ัน้เหรอ? 



นางยอมแพแ้ลว้? งัน้คมัภีรซ์ือจิงก็เป็นของนางน่ะสิ? 

รา่งกายโซเซ องคห์ญิงตงัตงัพยงุโต๊ะไวถ้ึงประคองตวัเองไวไ้ด ้

ไม่เคยมีสกัครัง้ที่นางอยากใหค้นอื่นเพิ่มราคาอีกครัง้ แตท่ัง้งานกลบัเงียบสงบกนัหมด มีแคพ่ิธีกรเสี่ยว

ลูข่ยบัปากไม่รูว้่าก าลงัพดูอะไรอยู ่

องคห์ญิงตงัตงัอยากจะโขกหวัใหต้ายไปเลย 

นางรูส้กึวา่ตวัเองถกูกูช้หูน่วนแกลง้อกีแลว้ 

อ๋องเจ๋อขมวดคิว้แน่นเป็นปม 

เสดจ็นอ้งของเขาโดนกูช้หูน่วนหลอกอีกแลว้สนิะ 

กูช้หูน่วนไม่คดิที่จะประมลูคมัภีรซ์ือจิงดว้ยซ า้ นางแคต่ัง้ใจหลอกลอ่ใหอ้งคห์ญิงตงัตงัมาแย่งประมลู

ไป 

หนึ่งรอ้ยหกสิบลา้นต าลงึ…… 

น่ีไม่ใช่ตวัเลขนอ้ยๆเลยนะ ก่อนหนา้นีไ้ทเฮาก็โดนกูช้หูน่วนหลอกเอาเงินไปจนหมด ตอนนีค้งไม่เหลือ

สมบตัิมากเท่าไหรแ่ลว้ละ่ 

ครัง้นี…้… 

นอกจากจะเอาจากคลงัหลวงแลว้ ไม่งัน้พวกเขาไม่มีทางเอาเงินมากมายพวกนัน้ออกมาไดแ้น่ 

ซา่งกวนฉู่หวัเราะ มองดกููช้หูน่วนอย่างสนใจ 

อีเ้ฉินเฟยยิม้อย่างเอ็นด ูดวงตาอ่อนโยนคูน่ัน้มองกูช้หูนว่นไม่ละสายตา 

คนรบัใชข้องเขาลบูหนา้อกตวัเองแลว้พดูว่า “ยงัดีๆ ยงัดทีี่แม่นางกูย้อมแพเ้สียก่อน ไม่งัน้เงนิหนึ่งรอ้ย

หา้สิบลา้นต าลงึ หากพวกเราจ่ายใหจ้รงิๆ คงไดก้ระอกัเลอืดตายแน”่ 

กูช้หูยนุอดไม่ไดล้บูอกตวัเองอย่างตกใจ 



ยงัดีที่นางยอมแพไ้ปเสยีก่อน 

ไม่งัน้นางไดต้กลงไปในกบัดกัของกูช้หูนว่นแน่ 

หนึ่งรอ้ยหกสิบลา้นต าลงึ ครัง้นีอ้งคห์ญิงตงัตงัไดล้ม้ละลายเป็นแน่ และเลวรา้ยกว่าออ๋งเจอ๋อีก 

องคห์ญิงตงัตงัไม่พอใจ นางตะโกนไปว่า “ขา้ไม่ประมลูแลว้ เม่ือกีข้า้ตะโกนผิดไป หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้น

ต าลงึใหน้าง เอาคมัภีรซ์ือจิงใหน้างเถอะ” 

ฮือฮา…… 

บรรยากาศทัง้งานเปลีย่นไปทนัที ขนาดสายตาของพิธีกรยงัเปลี่ยนไปเลย ประกายไปดว้ยความเยอืก

เย็นที่เยน็เขา้กระดกู 

“แขกชัน้บน เจา้คดิว่าที่จดังานประมลูเฟิงเซยีงเป็นที่ที่เจา้จะมากอ่เรื่องไดง้่ายๆงัน้เหรอ?” 

“ขา้……ขา้ออกเงินสบิลา้นต าลงึได ้แตท่ี่เหลือหนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึไปเอากบันางนูน้” องคห์ญิงตงั

ตงัชีไ้ปยงักูช้หูน่วน 

 “เมื่อกีข้า้อยากจะจ่ายเงินหนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึเพื่อประมลูคมัภีรซ์ือจิง แต่ตอนนีข้า้ไม่อยากได้

แลว้ น า้ใจในครัง้นีข้องเจา้ ขา้ขอนอ้มรบัไว ้คมัภีรซ์ือจิงดีขนาดนี ้

“เจา้แกลง้ขา้งัน้ร”ึ 

“ขา้แกลง้เจา้ยงัไงกนั? ขา้ไม่ไดบ้งัคบัใหเ้จา้เพิ่มราคาสกัหนอ่ย แลว้สดุทา้ยคนที่ประมลูไดค้ือเจา้ 

ไม่ใช่ขา้เสียหน่อย” 

 นางมองไปยงัพิธีกรเสีย่วลู ่แลว้พดูว่า “ผูห้ญิงคนนีต้ัง้ใจแกลง้ขา้ นางตัง้ใจเพิ่มราคาสงูๆ อยากหลอก

ใหข้า้มาตดักบัดกันาง 

 แต่เป็นเจา้มากกว่า เม่ือกีต้อนที่แขกหมายเลขยี่สิบแปดเสนอราคาอยากจะแย่งประมลู ขา้จ าไดว้่าเจา้

ก็ตะโกนออกมาไม่นอ้ยเหมือนกนัน่ี? 



 เสี่ยวลูก่็ลบูเสน้ผมที่ทดัอยูห่ลงัห ูพดูดว้ยรอยยิม้ที่เจา้เลห่ว์่า “และในเมื่อเป็นงานการประมลู จะเพิ่ม

ราคาก็ไม่ไดผ้ิดกฎอะไร เจา้ติดกบัของคนอื่นเอง พดูไดเ้พียงว่าเจา้ไม่ระวงัเอง จะโทษคนอื่นไม่ได ้

องคห์ญิงตงัตงัถกูตอกกลบัจนพดูไม่ออก 

จงึตอ้งเปิดเผยตวัตนของตวัเอง “ขา้เป็นองคห์ญิงตงัตงัแห่งแควน้เย ่ลกูสาวแท้ๆ ของไทเฮา นอ้งสาว

แท้ๆ ของฮ่องเต ้พวกเจา้ก็แคท่ี่จดังานประมลูเฟิงเซียง บงัอาจจะท าอะไรขา้งัน้เหรอ?” 

อ๋องเจ๋ออดไม่ไดก้มุขมบั 

เจา้ของเบือ้งหลงัที่จดังานประมลูเฟิงเซยีงเป็นหอหนึ่งในหลา้ หอหนึ่งในหลา้เป็นหน่วยงานขา่วกรองที่

ดีที่สดุในใตห้ลา้ ขอแคพ่วกเขาอยากตรวจสอบอะไรสกัอย่าง ก็ไม่มีอะไรที่พวกเขาไม่สามารถ

ตรวจสอบได ้

เสดจ็นอ้งลว่งเกินพวกเขา คงจะท าใหข้่าวอือ้ฉาวของไทเฮา ฮ่องเต ้รวมไปถึงนางประกาศสูช่าวโลก 

ที่น่ากลวัไปกว่านัน้ก็คอื หอหนึ่งในหลา้อาจจะเผยแพรแ่ผนที่กองก าลงัทหารของแควน้เย่กบัหลายๆ

แควน้ได ้

ถึงตอนนัน้แควน้เย่ก็จะตกอยู่ในอนัตรายจรงิๆ 

ฮ่องเตท้ั่วใตห้ลา้นี ้ใครไม่อยากสรา้งสมัพนัธท์ี่ดีกบัหอหนึ่งในหลา้นี ้

เสดจ็นอ้งกลบัหาเรื่องพวกเขา น่ีมนัรนหาที่ตายชดัๆ? 

เป็นไปตามที่คาดไว ้องคห์ญิงตงัตงัพดูแบบนีอ้อกไป ถึงแมเ้สี่ยวลูจ่ะยงับิดเอวไปมาเหมือนง ูพดูจา

อ่อนโยน แต่ค าพดูของนางกลบัท าเอาคนที่ไดย้ินแลว้ขนลกุซู่ 

“องคห์ญิงงัน้เหรอ? ถงึแมจ้ะเป็นองคห์ญิง ท าลายกฎของการประมลูก็ไม่ไดเ้หมือนกนั เจา้ดสูิว่า

เสดจ็แม่กบัฮ่องเตเ้สดจ็พี่จะเอาเงินมาไถต่วัเจา้ไปไหม ไม่งัน้ดว้ยกฎของที่จดังานประมลูเฟิงเซียง พวก

เราจะตดัแขนขาของเจา้ทีละขา้งทกุวนั จนกระทั่งเจา้ถกูตดัชิน้สว่นบนรา่งกายจนตายทัง้เป็น” 



องคห์ญิงตงัตงักลนืน า้ลาย ยงัอยากจะพดูอะไร แต่กลบัมีคนลากตวันางไปเสียกอ่น 

“บงัอาจ เจา้รูไ้หมว่าขา้เป็นใคร ขา้เป็นลกูสาวแท้ๆ ของไทเฮา และเป็นลกูสาวแท้ๆ ที่นางเอน็ดแูละรกั

มากที่สดุ” 

“เกรงว่าเจา้จะยงัไม่รูค้วามจรงินะ อย่าว่าแตอ่งคห์ญิงเลย ถึงจะเป็นฮ่องเต ้พวกเราก็จบัเหมือนกนั 

และยงัสามารถท าลายทัง้แควน้ของเจา้ไดอ้ีกดว้ย” 

สีหนา้ขององคห์ญิงตงัตงัซีดเซียวเหมือนแผน่กระดาษ 

สายตาของเสี่ยวลูเ่ยือกเยน็มาก ค าพดูเยือกเย็นมากเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที2่85 กนิอ่ิมแลว้ไม่มีงานท า 

องคห์ญิงตงัตงัเหมือนถกูน า้เยน็รดหวั เย็นเฉียบตัง้แตห่วัจรดเทา้ 

ค าพดูนีป่้าเถื่อนจรงิๆ ถา้คนอื่นพดูออกมา จะตอ้งถกูประหารเกา้ชั่วโคตรแน่ แต่หากเป็นที่จดังาน

ประมลูเฟิงเซียงพดูออกมา ความหมายกลบัแตกต่างกนัออกไปเลย 

“น าตวัไป” 

“ปลอ่ยขา้นะ ขา้เป็นองคห์ญิง พวกเจา้กลา้ท าเช่นนีก้บัขา้ ขา้จะใหเ้สด็จพี่ประหารเกา้ชั่วโคตรพวกเจา้

แน่ ปลอ่ยขา้นะ……” 

องคห์ญิงในราชสมยั เพราะไม่ยอมจ่ายเงินจงึถกูจบัตวัไปต่อหนา้ผูค้นมากมาย น่ีเป็นเรื่องที่ไม่เคย

เกิดขึน้ในที่จดังานประมลูเฟิงเซียงเลย 

ทกุคนอดไม่ไดรู้ส้กึเกรงกลวัที่จดังานประมลูเฟิงเซียงขึน้มา 

เสี่ยวลูพ่ลกิหนา้เรว็กวา่พลิกกระดาษเสียอกี เมื่อกีย้งัมีท่าทเีลือดเย็นจองหองอยู่เลย พริบตาเดียวกลบั

ยิม้แปน้ ดวงตาคู่ที่เต็มไปดว้ยรอยยิม้คูน่ัน้หวานเยิม้จนคนที่เหน็ตอ้งตกหลมุรกัทีเดียว 

“ตอนนีพ้วกเราประมลูสินคา้ชิน้ต่อไป ชิน้ต่อไปเป็นคือยาอายวุฒันะระดบัสาม ทกุทา่นต่างก็ทราบกนั

ดี ไม่ว่าผูช้าย ผูห้ญิง หรอืเด็ก ขอแคกิ่นยาอายวุฒันะเขา้ไป ไม่เพียงแต่ท าใหเ้ดก็ลงสิบหา้ปี ยงั

สามารถเพิ่มอายขุยัใหก้บัคนที่กินเขา้ไปได ้ยาอายวุฒันะระดบัสาม อย่าว่าแต่แควน้เยเ่ลย ถึงแมจ้ะ

เป็นใตห้ลา้นี ้กย็ากที่จะหาได ้เพราะมนันกัหลอมยาจดุสงูสดุระดบัสามท าการหลอมออกมา การจะ

ผลิตยาออกมาไดน้ัน้ยากมากเชน่กนั” 

พอยาอายวุฒันะออกมา งานการประมลูก็ฮกึเหิมขึน้มาอีกครัง้ สรรพคณุของยาอายวุฒันะ ทกุคนตา่ง

ก็รูก้นัดี ไม่ตอ้งใหเ้สี่ยวลูแ่นะน าใหม้ากความเลยดว้ยซ า้ 

กูช้หูน่วนไม่มีความสนใจ 



ยาอายวุฒันะจะวิเศษเหมือนอย่างที่เสี่ยวลูพ่ดูหรอืไม่ นางไม่รูห้รอก แต่ชีวิตของนางอยู่ในก ามือของ

ตวัเอง นางจะไม่ฝากไวก้บัยาเม็ดเดียวหรอก 

กูช้หูน่วนไม่สนใจ คนอื่นกลบัสนใจอย่างมาก 

โดยเฉพาะคนแกค่นชรา รวมไปถึงพวกผูห้ญิงที่รกัสวยรกังาม 

ขนาดเยจ่ิ่งหานยงัเกิดความสนใจเลย 

กูช้หูยนุหายใจถ่ีขึน้ 

ถา้นางไดย้าอายวุฒันะมา นางจะมีโอกาสไดร้บัความสนใจจากอาจารยซ์า่งกวนหรอืเปลา่นะ? 

กูช้หูยนุกวาดตามองกูช้หูน่วนดว้ยดวงตาใสเป็นประกาย และแอบแฝงความอิจฉาที่ยากจะสงัเกตเหน็

ได ้

เมื่อก่อนนางเป็นสตรทีี่งามที่สดุในแควน้เย่ หลงัจากใบหนา้ที่แทจ้รงิของกูช้หูน่วนถกูเปิดเผยออกมา 

นางก็ถกูกูช้หูน่วนแย่งความสนใจไปทัง้หมด ตอนนีค้นทัง้พระนครตา่งก็บอกว่านางเป็นใบไมท้ี่เสรมิ

ดอกไมอ้ย่างกูช้หูน่วน 

เหตผุลต่างๆนานามากองรวมกนั นางยิ่งอยากไดย้าอายวุฒันะนั่นมากขึน้ 

เสี่ยวลูพ่ดูดว้ยรอยยิม้วา่ “สว่นนกัหลอมยาที่หลอมยาอายวุฒันะขึน้มา ยงัประกาศออกไปไม่ได ้ตอนนี ้

ราคาเริ่มตน้ที่หา้ลา้นต าลงึ” 

“หา้ลา้นหา้สิบต าลงึ” 

“หกลา้นต าลงึ” 

“หกลา้นแปดสิบต าลงึ” 

“เจ็ดลา้นแปดแสนต าลงึ” 

“……” 



แค่พรบิตาเดียว ราคากพ็ุ่งทะยานไปถึงสิบหา้ลา้นต าลงึแลว้ และคนที่ประมลูสว่นใหญ่ก็เป็นคนแก่

คนชรารวมไปถึงสตรชีนชัน้สงู 

กูช้หูน่วนเบะปาก 

นางรูเ้รื่องวิชาการหลอมยาอยู่บา้ง แต่ไม่รูว้่าวชิาการหลอมยาของที่น่ีจะเป็นเหมือนกบัที่นางเคยเรยีน

มาก่อนหนา้นีห้รอืเปลา่ 

ถา้นางหลอมยาดีๆแบบนีไ้ด ้แลว้เอามาประมลูที่งานประมลู กห็าเงนิไดเ้ป็นกอบเป็นก าเลยน่ะสิ? 

ดแูลว้ไม่เพียงแต่เพื่อเปิดชีพจรยทุธ ์เพื่อหาเงิน นางก็ควรเรยีนรูว้ิชาการหลอมยาดว้ย 

“ยี่สิบลา้นต าลงึ” 

“ยี่สิบสามลา้นต าลงึ” 

“ยี่สิบหา้ลา้นต าลงึ” 

กูช้หูยนุชปูา้ยขึน้ “ยี่สิบหกลา้นต าลงึ” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงใจเตน้เรว็ตกึตกั 

เขาคดิว่ากูช้หูยนุประมลูยาอายวุฒันะมาเพื่อต่ออายใุหก้บัเขา 

กูเ้ฉิงเซี่ยงก็พดูว่า “หยนุเอ๋อร ์ยี่สิบหกลา้นต าลงึแพงไปนะ เกรงว่าพวกเราคงจะ……” 

“ท่านพอ่ เรื่องของเงนิ ขา้จะคดิหาทางเอง ท่านนั่งดกู็พอแลว้เจา้ค่ะ” 

“คิดหาทาง?” 

เงินมากมายขนาดนี ้จะคิดหาทางยงัไง? 

หรอืว่าหยนุเอ๋อรก์็มีเงินเก็บเหมือนกนั? 



นึกถึงลกูสาวตวัเองแตล่ะคนต่างก็มีเงินเยอะมากมาย แต่เขาเป็นถึงเฉิงเซี่ยงระดบัหนึ่ง กลบัมีเงินแค่

ไม่ก่ีต าลงึ เฉิงเซี่ยงอดัอัน้ตนัใจกว่าเดิม 

“ยี่สิบเกา้ลา้นต าลงึ” 

กูช้หูยนุพดู “สามสิบลา้นต าลงึ” 

“สามสิบสามลา้นต าลงึ” 

“สามสิบสีล่า้นต าลงึ” 

“สามสิบแปดลา้นต าลงึ” 

“สี่สิบลา้นต าลงึ” 

ภายในงานมีคนตะโกนเพิ่มราคาไม่นอ้ย ไม่ว่าใครจะเพิ่มราคา กูช้หูยนุก็สูต้่อไปอย่างไม่ย่อทอ้ 

กูช้หูน่วนแปลกใจ 

กูช้หูยนุจะเอาเงินมากมายพวกนัน้มาจากไหน? 

องคห์ญิงตงัตงัโง่ แตน่างไม่โง่หรอกนะ ภายใตส้ถานการณท์ี่ไม่มีเงิน นางไม่กลา้ตะโกนแบบนีเ้ด็ดขาด 

ดแูลว้เมื่อกีน้างแคแ่กลง้ท าเป็นไม่มีเงิน ใช่ว่าจะไม่มีเงินจรงิๆ 

กูช้หูน่วนก าลงัคิดวา่จะแกลง้ใหน้างจ่ายเยอะๆดีไหม เย่จิ่งหานที่นั่งขา้งนางกช็ปูา้ยขึน้มากะทนัหนั 

“แปดสิบลา้นต าลงึ” 

“เฮือก……” 

ทัง้งานตา่งมีเสียงสดูหายใจดงัขึน้ 

แปดสิบลา้นต าลงึ…… 

ราคาสงูเกินไปไหม 



กูช้หูยนุตะลงึสกัพกั ไม่คิดเลยวา่ เย่จิ่งหานที่เงียบไม่พดูไม่จาทัง้คืน กลบัตะโกนสูร้าคาขึน้มากะทนัหนั

แบบนี ้

แปดสิบลา้นต าลงึ…… 

นางจะไปหามาจากไหนละ่? 

 เจา้โง่หรอืเปลา่ ยาอายวุฒันะนั่นจะไดผ้ลหรอืเปลา่กย็งัไม่รูเ้ลย ถึงแมจ้ะไดผ้ล 

“ของหาซือ้ยากขา้อยากได”้ เย่จิ่งหานกระตกุยิม้มมุปาก เรยีนแบบที่นางพดู 

กูช้หูน่วน “……” 

ตอนนีค้นโงเ่ยอะจรงิๆ 

“สามีของแขกหมายเลขยี่สิบแปดขอออกราคาแปดสิบลา้นต าลงึ ยงัมีสงูกว่านีอ้กีไหม ถา้ไม่มีแลว้ ยา

อายวุฒันะน่ีจะเป็นของแขกหมายเลขยี่สิบแปดแลว้” 

อ๋องเจ๋ออดัอัน้ตนัใจมานานแลว้ 

เขาไม่อยากใหใ้นใจของกูช้หูนว่น ตวัเองดแูยก่ว่าเยจ่ิ่งหาน 

ดว้ยความคิดแบบนี ้เขาจงึชปูา้ยขึน้ดว้ยมือที่สั่นเทา “แปดสิบสองลา้นต าลงึ” 

เย่จิ่งหานมองอ๋องเจ๋ออย่างสนใจ แลว้พดูขึน้วา่ “หนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึ” 

“เฮือก……” 

ขึน้รอ้ยลา้นแลว้เหรอ? 

วนันีเ้กิดเรื่องอะไรกนัแน่ ท าไมของประมลูมากมายถึงมีราคาสงูขึน้หลกัรอ้ยลา้นกนันะ ถึงแมจ้ะเป็นที่

จดังานประมลูเฟิงเซียง ก็นอ้ยมากที่จะประมลูไปถึงหลกัรอ้ยลา้น 

สามีภรรยาหมายเลขยี่สิบแปดท าไมถึงมีเงินเยอะขนาดนัน้นะ 



เมื่อกีจ้่ายไปตัง้เยอะแลว้ ยงัเอาหนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึออกมาไดอ้ีกเหรอ 

เงินของพวกเขา เทียบเท่ากบัคลงัหลวงเลยละ่ 

หอ้งสว่นตวัหมายเลขเจ็ดชัน้บน คนรบัใชข้องอีเ้ฉินเฟยถามอย่างระมดัระวงัว่า “ท่านอี ้ยาอายวุฒันะน่ี 

พวกเราจะประมลูมามอบใหแ้ม่นางกูด้ีไหมขอรบั?” 

“ไม่ตอ้งหรอก ยกใหเ้ยจ่ิ่งหานเถอะ” 

ยกใหเ้ย่จิ่งหาน? 

ท่านอีช้อบแม่นางกูม้ากที่สดุไม่ใช่เหรอ? 

ผูห้ญิงทั่วใตห้ลา้นี ้มีใครบา้งที่ไม่ชอบยาอายวุฒันะ ครัง้นีท้่านอีก้ลบัยอมแพ ้ดไูม่เหมือนนสิยัของท่าน

อีเ้ลยนะ 

อีเ้ฉินเฟยอ่อนโยนละมนุละม่อม ใบหนา้ที่งดงามจนไรท้ี่ติ มองไปยงักูช้หูน่วนเป็นระยะ เพราะนางดีใจ

ถึงดีใจ นางเศรา้ก็เศรา้ตามไปดว้ย 

กูช้หูยนุไม่พอใจอย่างมาก 

ตลอดทัง้คืนนี ้ของประมลูมากมายที่นางชอบกลบัถกูแย่งไปหมดเลย 

นางมาที่น่ีเพื่อนประมลู หรอืมาประมลูกบัความเหงาเหรอไง? 

อ๋องเจ๋อไม่พอใจ 

เขาอยากออกหนา้สกัครัง้ แต่เงินหนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึ ถึงเขาตอ้งแลกดว้ยชีวติก็รวบรวมมาไม่ได ้จงึตอ้ง

กลายเป็นคนขีข้ลาดอกีครัง้อย่างโมโห 

ชิงเฟิงลบูหลงัหวั 

นายท่านจะประมลูอายวุฒันะท าไมกนันะ? 



นายท่านเกลยีดที่ตวัเองหนา้ตาดเีกินไปไม่ใช่เหรอ? 

“หนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึครัง้ที่หนึ่ง หนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึครัง้ที่สอง หนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึครัง้ที่สาม ยนิดีกบัแขก

หมายเลขยี่สิบแปด ไดร้บัยาอายวุฒันะหนึ่งเม็ดอีกครัง้” 

กูช้หูน่วนง่วงหาว มองบนไปทางเย่จิ่งหานหนึง่ที 

เปลืองเงิน ประมลูยาอายวุฒันะไปท าไมกนันะ 

เก่ียวกบัยาอายวุฒันะ นางก็หลอมไดเ้หมือนกนั ไม่จ าเป็นตอ้งประมลูดว้ยเงินจ านวนมากขนาดนีเ้ลย 

“ขา้ใหเ้จา้” ทนัใดนัน้เย่จิ่งหานก็เอายาอายวุฒันะยื่นใหน้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที2่86 แผนทีโ่บราณ 

กูช้หูน่วนอึง้ 

ใหย้าอายวุฒันะกบันางท าไมกนั? 

นางไม่อยากไดส้กัหน่อย? 

มองไปยงัดวงตาที่เยือกเยน็ดั่งน า้แข็งของเยจ่ิ่งหาน เหมือนมีรอยยิม้แอบแฝงอยู่เลก็นอ้ย 

กูช้หูน่วนเกือบคิดว่า นางมองผิดไปเสียอีก 

“ใหข้า้?” นางพดูอย่างตกตะลงึ 

“อืม ใหเ้จา้ ถา้เจา้ไม่ชอบ ก็โยนทิง้ไดเ้ลย” 

คนในงานประมลูต่างกอ็ึง้กนัหมด 

ทิง้งัน้เหรอ? 

นั่นมนัเงนิหนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึเชียวนะ 

ภายในใจสองสามีภรรยาคูนี่เ้งินหนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึเป็นแคเ่ศษเงนิเหรอ? 

สตรชีนชัน้สงูในงานประมลูต่างก็ปิดปากมองดพูวกเขาอยา่งอิจฉากนัหมด 

“ดสูิ! พวกเขาดรูกักนัมากเลย พ่อหนุ่มคนนัน้ยอมจ่ายเงินหนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึเพื่อใหภ้รรยายิม้ ช่างน่า

อิจฉาจรงิๆ” 

“นั่นน่ะสิ สามีขา้ขีเ้หนียวจะตาย อยา่ว่าแต่เงนิหนึ่งรอ้ยลา้นเลย แค่เงินสิบต าลงึ เขากเ็ถียงกบัขา้ไม่

หยดุแลว้ แต่งงานกนัมานานหลายปี ก็ไม่เคยใหข้องขวญัอะไรกบัขา้เลยดว้ยซ า้” 

“ไม่มีการเปรยีบเทียบก็ไม่มีการท ารา้ยกนั” 

“คณุพระ ถา้ขา้เป็นผูห้ญิงคนนัน้ ขา้คงซาบซึง้ตายแน่เลย” 



“แตด่ผููห้ญิงคนนัน้ เหมือนไม่มีความสขุบนใบหนา้เลยนะ? หรอืว่านางตื่นเตน้เกินไป ตะลงึจนพดูไม่

ออก?” 

“ขา้ว่าอาจจะเป็นไปได”้ 

กูช้หูน่วนกระตกุยิม้มมุปาก 

นางไม่ชอบยาอายวุฒันะเสียหน่อย จะมีความสขุไดย้งัไง 

เย่จิ่งหานเอาเงนิหนึ่งรอ้ยลา้นต าลงึใหน้างยงัจะดีกว่าเสียอกี 

ถา้ใหน้าง นางจะมีความสขุมากกว่านี ้

คิดไดเ้ช่นนีแ้ลว้ กูช้หูนว่นก็พดูอย่างลงัเลวา่ “ไม่อย่างงัน้ เจา้แปลงยาอายวุฒันะน่ีเป็นเงินมอบใหข้า้ส”ิ 

“……” 

รอยยิม้ของเย่จิ่งหานชะงกัคา้ง 

ชิงเฟิงก็อึง้ไปชั่วขณะ 

คนในงานประมลูต่างกอ็ึง้กนัไปหมด ต่างกค็ิดว่าตวัเองฟังผิดไปหรอืเปลา่ 

เห็นทกุคนมองดว้ยแววตาที่ตกตะลงึ กูช้หูน่วนก็เก็บยาอายวุฒันะไวใ้นกระเป๋า แลว้พดูดว้ยรอยยิม้ว่า 

“ขอบใจนะ” 

เก็บไวก้่อน ถึงเวลาค่อยขายออกไปในราคาที่ดีกว่านี ้

ตอนนีอ้ยู่ในงานประมลู เย่จิ่งหานยงัฆ่านางไม่ได ้

ถึงแมจ้ะอยากเปลีย่นเป็นเงิน กูช้หูน่วนกย็งัรูส้กึซาบซึง้ใจเล็กนอ้ยอยู่ดี 

ไม่ว่าเย่จิ่งหานจะใหย้าอายวุฒันะกบันางดว้ยเหตผุลใด นั่นกเ็ป็นน า้ใจของเขา 

กูช้หูยนุก าหมดัแนน่ 



อิจฉากูช้หูน่วนมากยิ่งขึน้ไปอีก 

เสี่ยวลูย่ิม้อย่างเจา้เลห่แ์ลว้พดูว่า “แขกหมายเลขยี่สิบแปดไดส้ามีที่ดจีรงิๆ ท าเอาขา้กอ็ิจฉาไปดว้ย

เลย” 

กูช้หูน่วนยิม้แลว้เปลี่ยนเรื่อง “ของประมลูชิน้ต่อไปไม่ทราบว่าคืออะไรเหรอ” 

“ของประมลูชิน้ต่อไปคือแผนที่ สถานที่ของแผนที่นีไ้ม่ไดอ้ยู่ในแควน้เย่หรอืแควน้ใดๆทั่วใตห้ลา้นี ้มนั

เป็นแผนที่โบราณ หรอืสถานที่ในแผนที่นี ้อาจจะหายไปจากโลกนีแ้ลว้ก็ได”้ 

“แต่ว่า……อาจเป็นเพราะที่จดังานประมลูเฟิงเซียงของเราประสบการณน์อ้ย หรอือาจจะสบืหาไม่พบ 

หาสถานที่บนที่อยู่ในแผนที่นีไ้ม่เจอ แผนที่เป็นมว้นหนงัแกะโบราณที่มีอายนุบัพนัปี มนัถกูห่อเอาไว้

หลายชัน้ ดแูลว้น่ีจะตอ้งเป็นสมบตัิที่มีอายนุบัพนัปีอย่างแน่นอน เจา้ของของมนัคงหวงแหนมนัมาก 

จงึตอ้งใชม้ว้นหนงัแกะโบราณจงึรอดพน้จากลมและน า้คา้งแข็งนบัพนัปี และมนัยงัคงไม่บบุสลาย

จนถึงทกุวนันี”้ 

เสี่ยวลูพ่ดูแลว้ก็เปิดมว้นหนงัแกะโบราณออกมาใหท้กุคนด ู

กูช้หูน่วนเหน็มว้นหนงัแกโบราณนัน้ก็ถกูดงึดดูไปทนัที รวมไปถึงแผนที่เล็กนอ้ยที่แสดงอยูบ่นมว้น

โบราณนั่น 

สญัลกัษณบ์นแผนที่กลบัเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

หลายพนัปีก่อนมีภาษาองักฤษแลว้เหรอ? 

แลว้ดหูนงัแกะนั่นอีกครัง้ มีอายขุยันานกว่าสารานกุรมหลอมยาที่นางประมลูมาดว้ยซ า้ และวสัดกุย็งั

ดีกว่าอีกดว้ย 

สญัชาตญาณบอกนางว่า แผนที่ฉบบันีต้อ้งไม่ธรรมดาแน่ หรอือาจจะประมลูมาวิจยัดกู็ได ้

กูช้หูน่วนสนใจ แต่ทกุคนกลบัไม่สนใจเลย 



มว้นหนงัแกะโบราณที่ไม่มีขอ้มลูอะไรเลย ถึงแมจ้ะเป็นของดีโบราณ แต่ก็ผ่านมานานหลายปีแลว้ แลว้

จะเหลือของดีแค่ไหนละ่? 

บทที2่87 ลืมป้องกนัจิง้จอกตัวน้ัน 

เสี่ยวลูปั่ดมือ ก็มีคนรบีเก็บแผนที่มว้นหนงัแกะโบราณนั่นทนัที 

นางยิม้แลว้พดูว่า “แผนที่นีม้ีสญัลกัษณบ์างอย่างที่พวกเราเองกอ็่านไม่ออก บางทีดว้ยสญัลกัษณ์

เหลา่นี ้เราสามารถคน้หาต าแหน่งที่ท  าเครื่องหมายแผนที่ได ้ตอนนีร้าคาเริ่มตน้ที่หา้แสนต าลงึ” 

ทกุคนเงียบกนัไปหมด 

ไม่มีคนคิดจะประมลูเลย 

แผนที่ที่ไม่มีขอ้มลูอะไรเลย กลบัคิดราคาถึงหา้แสนเชียวเหรอ น่ีมนัเยอะเกินไปแลว้ไหม? 

คนโง่เท่านัน้ถึงจะยอมจ่ายเงนิซือ้เศษกระดาษพวกนัน้มา 

“ทกุคนไม่อยากประมลูเหรอ? ถึงแมจ้ะเป็นแผนที่ที่ดไูม่ออก แตด่ว้ยมว้นหนงัแกะโบราณแลว้ ของชิน้

นีไ้ม่อาจประเมินค่าได ้ทกุคนกเ็ก็บไวเ้ป็นของสะสมได”้ 

“ถึงแมจ้ะเป็นของสะสม แต่นั่นกแ็พงเกินไปแลว้” 

“นั่นน่ะสิ ชว่งนีห้าเงินยากมาก ขา้วา่ขา้มของประมลูชิน้นีไ้ปดีกว่า เขา้ประเดน็หลกัเลย อยา่มวั

เสียเวลาอีกเลย” 

“ชิน้ต่อไป ชิน้ต่อไป……” 

เสี่ยวลูไ่ม่สนใจเสียงรอ้งเอะอะของทกุคน แตม่องไปยงักูช้หูน่วน “แขกหมายเลขยี่สิบแปด ไม่ทราบว่า

พวกท่านอยากประมลูแผนที่ฉบบันีไ้หม” 

กูช้หูน่วนก าลงัจะประมลู ก็เหลอืบไปเห็นกูช้หูยนุก าลงัมองมายงัที่นางดว้ยสายตาแปลกประหลาด 

ขนาดอ๋องเจ๋อที่อยู่ชัน้บนยงัมองมาที่นางดว้ยสายตาที่แปลกประหลาดเลย 



นางกลวัว่าเจา้สองตวันีจ้ะตัง้ใจเพิ่มราคาสนิคา้อีก 

กูช้หูน่วนเปลี่ยนประเดน็ “ขา้มีมว้นหนงัแกะโบราณเป็นที่หมอนแลว้ เอามารองอีกอนั ขา้เกรงว่าจะคอ

เคลด็ มว้นหนงัแกะโบราณใครอยากไดก้็ใหค้นนัน้เถอะ ขา้ใจกวา้งมาก ครัง้นีข้า้ไม่แย่งกบัทกุคนแลว้” 

ทกุคนตา่งกระอกัเลอืดกนัหมด 

นางคิดว่ามว้นหนงัแกะโบราณครัง้นีจ้ะเป็นเหมือนเศษกระดาษเหมือนสารานกุรมหลอมยางัน้เหรอ? 

ใครจะไปแย่งของที่ตวัเองก็ดไูม่ออกกนัละ่ 

“ค าพดูดีๆใครพดูไม่เป็นบา้งละ่ ในเมื่อเจา้ใจกวา้งขนาดนี ้งัน้เจา้ก็เก็บแผนที่ไวเ้องสิ ขา้รบัรองว่าไม่มี

ใครแย่งกบัเจา้แนน่อน” 

“น่ี เจา้คิดวา่ขา้ไม่มีเงินซือ้หรอืไง?” 

“งัน้เจา้ก็ประมลูส”ิ 

“ได ้ขา้ประมลู หา้แสนหนึ่งหมื่นต าลงึ” 

ทกุคนไม่คิดว่า แค่กระตุน้นางแคนี่ ้นางก็ประมลูแลว้ 

“หา้แสนหนึ่งหมื่นต าลงึครัง้ที่หนึ่ง หา้แสนหนึง่หมื่นต าลงึครัง้ที่สอง หา้แสนหนึ่งหมื่นต าลงึครัง้ที่……” 

“หกแสนต าลงึ” ทนัใดนัน้ซา่งกวนฉู่ก็พดูขึน้ 

กูช้หูน่วนแทบจะกรีด๊ในใจอยู่แลว้ 

ระวงักูช้หูยนุ 

ระวงัอ๋องเจ๋อ 

ระวงัองคห์ญิงตงัตงั 

แต่กลบัลืมระวงัจิง้จอกเจา้เลห่อ์ย่างซา่งกวนฉู่ 



“หกแสนหนึ่งหมื่นต าลงึ” 

“เจ็ดแสนต าลงึ” 

“เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นต าลงึ” 

“แปดแสนต าลงึ” 

“น่ี เจา้ตัง้ใจหาเรื่องขา้หรอืไง?” 

“ขา้แค่อยากประมลูแผนที่นัน้มา ไม่ไดอ้ยากแย่งของกบัแม่นางเลย” 

“ไม่ไดแ้ย่ง? ตอนนีก้แ็ย่งอยู่น่ีไง?” 

ทกุคนมองไปยงักูช้หูนว่น แลว้มองไปยงัซา่งกวนฉู่ที่อยู่ในหอ้งชัน้บน ไม่เขา้ใจว่าพวกเขาจะแย่งแผน

ที่นีไ้ปท าไม? 

หรอืว่าพวกเขามองแผนที่นีอ้อก หรอืรูว้่าในแผนที่มสีมบตัิล  า้ค่า 

เห็นสถานการณแ์บบนีแ้ลว้ คนไม่นอ้ยที่คดิจะถอนตวัก็รว่มประมลูดว้ย 

กูช้หูยนุนยันต์ากลอกไปมาอย่างสบัสน เหมือนเดาเปา้หมายของกูช้หูน่วนออกแลว้ 

“เกา้แสนต าลงึ” กูช้หูยนุชปูา้ยขึน้ ครัง้นีน้างจะไม่ยอมใหกู้ช้หูน่วนท าส าเรจ็เดด็ขาด 

“หา้ลา้นต าลงึ” กูช้หูนว่นแสยะยิม้เย็นชา ขีเ้กียจเพิ่มราคาทีละนิดทลีะนอ้ยกบัพวกเขา จงึประมลูที่

ราคาหา้แสนต าลงึเลย 

เมื่อกีค้นที่ยงัอยากประมลูอยู่ต่างก็ถอนตวักนัหมด มีแต่กูช้หูยนุที่เพิ่มราคาไม่หยดุ 

กูเ้ฉิงเซี่ยงอยากจะตบหนา้นางสกัฉาดจรงิๆ 

ของอย่างอื่นแย่งประมลูก็ช่างเถอะ แต่ลกูสาวของเขากลบัยอมจ่ายเงนิมากมาย เพ่ือประมลูของที่ไม่มี

ขอ้มลูอะไรเลย จะใหเ้ขาไม่โกรธไดย้งัไง 



“สิบลา้นต าลงึ” กูช้หูยนุเพิ่มทีเดียวเยอะๆอยา่ง 

บทที2่88 ศกึชิงรักหักสวาท 

“สิบเอด็ลา้นต าลงึ” กูช้หูยนุพดู 

กูช้หูน่วนเงยหนา้ขึน้อยา่งขีเ้กียจ แลว้พดูพมึพ าว่า “มว้นหนงัแกะที่ดไูม่ออกเลย กลบัมีคนยอมจ่ายถึง

สิบเอ็ดลา้นต าลงึ จิ๊ๆ ๆ ถา้เจา้ชอบขนาดนี ้งัน้ขา้ยอมใหเ้จา้ก็ได”้ 

“……” 

กูช้หูยนุขมวดคิว้ 

ถึงแมภ้ายนอกกูช้หูน่วนจะดสูบายๆ ไม่มีอารมณท์างสหีนา้ใดๆเลย แต่ทัง้ที่นางรูส้กึไดว้่า กูช้หูน่วนอ

ยากไดแ้ผนที่นัน้มาก หรอืว่านางเดาผิดงัน้เหรอ? 

พอสิบเอ็ดลา้นต าลงึประกาศออกไปแลว้ ทัง้งานเงียบกนัหมด ไม่มีใครเพิ่มราคาอีก 

ขนาดซา่งกวนฉู่ยงัไม่เพ่ิมเลย 

เสี่ยวลูพ่ดูดว้ยรอยยิม้วา่ “แขกหมายเลขสิบหกช่างกลา้หาญจรงิๆ กลบัยอมจ่ายถึงสิบเอด็ลา้นต าลงึ 

แผนที่หนงัแกะโบราณนีน้บัว่าไดพ้บเจา้นายที่ช่ืนชอบมนัเสียที” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงแทบจะหมดสติอยู่แลว้ 

เขาเงือ้มือขึน้ตบลงไปบนใบหนา้ของกูช้หูยนุอย่างแรง 

“นงัลกูไม่รกัดี สิบเอ็ดลา้นต าลงึน่ี เจา้หาทางจ่ายเองนะ ขา้จะไม่ใหเ้จา้เลยสกัแดงเดียว” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงเสียงดงัเกินไป 

ดงึดดูความสนใจของคนทัง้งานประมลูไป บางคนที่ตาแหลมกต็ะโกนออกมาทนัที 

“หืม้ นั่นเป็นกูเ้ฉิงเซี่ยงแควน้เยข่องเราไม่ใช่เหรอ? เมื่อกีค้นที่ประมลูแผนที่จะเป็นลกูสาวรองกูช้หูยนุข

องเขา?” 



“น่าจะนะ กูเ้ฉิงเซี่ยงมีลกูสาวสีค่น คณุหนรูองกูช้หูยนุ คณุหนสูามกูช้หูน่วน คณุหนหูา้กูช้หูลนั คณุหนู

เจ็ดกูช้ฉิูง คณุหนเูจ็ดยงัเด็กมาก คณุหนหูา้กถ็ูกขบัไลไ่ปยงัจวนเก่า คณุหนสูามแต่งงานกบัอ๋องหาน 

พวกนางไม่มีทางปรากฏตวัอยูท่ี่น่ีได ้หญิงสาวคนนัน้ตอ้งเป็นคณุหนรูองกูช้หูยนุแน่นอน” 

“กูช้หูยนุทัง้สวยทัง้มีความสามารถ ก่อนหนา้นีย้งัไดฉ้ายาเป็นสตรทีี่งามที่สดุในแควน้เย่ ถึงแมต้อนนี้

นางจะใสผ่า้ปิดหนา้ไว ้แต่มองจากรูปรา่งที่อ่อนชอ้ยของนางแลว้ หนา้ตาตอ้งสวยมากแน่ๆ ลกูสาวคน

ที่สามของเขากูช้หูน่วนนบัว่าเป็นต านานเลยละ่ ก่อนหนา้นีล้ือไปทั่วพระนครเลย” 

“ก็คือกูช้หูน่วนที่ลือกนัว่าเป็นไก่อ่อนและหนา้ตาขีเ้หรห่รอืเปลา่? ขา้ก็เคยไดย้นิมาบา้ง นางท าใหค้น

ทัง้งานชมุนมุแข่งขนับุน๋ตะลงึกนัหมด ความสามารถที่แสดงออกมานัน้ขนาดเซยีนกวีกบัเทพหมาก

กระดานยงัตอ้งช่ืนชมเลย อีกอย่างในวนัแต่งงาน ตอนที่นางเปิดผา้ปิดหนา้ออก จิ๊ๆ ๆ นั่นเป็นสาวงาม

ลม่เมืองไดเ้ลยละ่ สวยกว่ากูช้หูยนุไม่รูก่ี้เท่า” 

“คนที่มีความสามารถขนาดนี ้อ๋องเจ๋อกลบัยกเลกิการแต่งงานเพราะนางขีเ้หรไ่ม่มีความสามารถ ไม่รู ้

ว่าพออ๋องเจ๋อไดรู้ค้วามจรงิแลว้ จะเสียดายแค่ไหนกนันะ” 

อ๋องเจ๋อก าหมดัแนน่เสยีงดงักรอ๊บ ไฟในใจปะทขุึน้จนควบคมุไวไ้ม่อยู่ 

“ยงัมีกูเ้ฉิงเซี่ยงอกี เขาดถูกูลกูสาวคนที่สามมาตลอด รงัแกนางมาตัง้แต่เด็ก แถมยงัตดัขาดสมัพนัธ์

พ่อลกูกบันางดว้ย ตอนนีรู้ว้่าลกูสาวทัง้หมดของตวัเอง มีแค่ลกูสาวคนที่สามที่ดีที่สดุ ไม่รูว้่าจะเสียดาย

ไหมนะ?” 

สีหนา้ของกูเ้ฉิงเซี่ยงทัง้เขียวทัง้ด า 

เขายอมใหกู้ช้หูน่วนเป็นไก่อ่อนและหญิงขีเ้หรต่ลอดไป เพราะนางมีทัง้ความสามารถทัง้ความงาม เขา

เลยโดนประชดประชนัทัง้ต่อหนา้และลบัหลงัมาหลายครัง้แลว้ 



“ก่อนหนา้นีค้ิดมาตลอดว่าลกูสาวคนรองของกูเ้ฉิงเซี่ยงเป็นคนที่มีความรู ้ฉลาดเฉลยีว ไม่คิดว่าจะ

เป็นเรื่องเท็จ ขา้ว่านางก็เป็นแค่คนโง่ ยอมจ่ายเงินสิบเอ็ดลา้นต าลงึเพื่อซือ้แผนที่ที่ดไูม่ออกดว้ยซ า้ ช่าง

โง่เสยีจรงิ” 

“นั่นสิ ก่อนหนา้นี ้ขา้ยงัไปขอนางแต่งงานที่บา้นอยูเ่ลย ยงัดีที่ขา้ไม่เขา้ตากูเ้ฉิงเซี่ยง ปฏิเสธขา้ไป ไม่

งัน้ขา้คงขอคนโง่แต่งงานแลว้ละ่” 

“ตอนแรกขา้ยงัเสียดายแทนกูช้หูยนุ เพราะยงัไงแต่งงานกบัเซียวอวี่เซวียนหนุ่มเจา้ชูน้ั่น กเ็หมือนเป็น

ดอกไมปั้กอยู่บนขีว้วั ตอนนีด้แูลว้ คนโง่กบัคนเจา้ชู ้เป็นคู่สรา้งคู่สมดีๆ นี่เอง ฮ่าๆๆ……” 

สีหนา้ของกูช้หูยนุแย่ลงกว่าเดิม 

ตัง้แตเ่ล็กจนโต นางถกูช่ืนชมมาตลอด ไม่เคยโดนดถูกูแบบนีม้าก่อน 

เรื่องทกุอย่างเป็นเพราะกูช้หูน่วนคนเดยีว 

กูเ้ฉิงเซี่ยงโกรธจนสะบดัแขนเสือ้เดินออกไป 

เขาคดิมาตลอดว่าลกูสาวคนรองกูช้หูยนุเป็นความภาคภมูิใจของเขา และตอนนีก้ลบักลายเป็นความ

อปัยศของเขา จะใหเ้ขายอมรบัไดย้งัไง 

“สิบเอด็ลา้นต าลงึครัง้ที่หนึ่ง สิบเอ็ดลา้นต าลงึครัง้ที่สอง สิบเอ็ดลา้นต าลงึครัง้ที่สาม……” 

กูช้หูน่วนกะพรบิตาใสแจ๋วมองไปยงัหอ้งสว่นตวัหมายเลขเจด็ชัน้บน 

อีเ้ฉินเฟยที่อยูห่อ้งสว่นตวัหมายเลขเจด็ชัน้บนก็เขา้ใจทนัที จงึพดูขึน้ว่า “สิบสองลา้นต าลงึ” 

กูช้หูยนุโลง่อกเลก็นอ้ย 

ไม่นาน หวัใจนางก็เตน้แรงอีกครัง้ รูส้กึว่ามีอะไรผิดปกติไป 

กูเ้ฉิงเซี่ยงชะงกัฝีเทา้ ทนัใดนัน้ก็ยอ้นกลบัมา แย่งปา้ยในมือของนางไป แลว้กระซิบด่าเสียงเบาว่า “เจา้

มนัท าอะไรก็ไม่ส  าเรจ็สกัอย่าง แลว้ยงัจะมากอ่เรื่องอีก ขา้มีลกูสาวอย่างเจา้ไดย้งัไงกนันะ” 



“ท่านพอ่ แขกหอ้งหมายเลขเจด็ น่าจะเป็นคนที่ช่วยนอ้งสามจ่ายเงนิ ถา้พวกเราเพิ่มราคาต่อไป พวก

เขาตอ้งเพิ่มราคาตามแน่นอน” 

“อย่าว่าแตแ่ขกหมายเลขเจด็จะเป็นคนที่ช่วยกูช้หูน่วนจ่ายเงินจรงิหรอืเปลา่ ถึงจะใช ้แลว้เก่ียวกบั

พวกเขายงัไง? ก็แค่แผนที่กระจอกๆ ท าไมพวกเราตอ้งจ่ายเงินมากมายเพื่อแย่งมาดว้ย?” 

“นอ้งสาวชอบท าใหท้า่นโกรธ ลกูแค่อยากจะแกแ้คน้แทนท่านพ่อ ไม่เคยคดิที่จะท าใหท้่านพ่อไม่พอใจ

เลย” 

กูช้หูยนุน า้ตารืน้เต็มขอบตา ท าตวัน่าสงสารใหม้ากที่สดุ บวกกบัที่นางเป็นสาวสวยที่ออ่นแอ กูเ้ฉิง

เซี่ยงก็ใจออ่นลงแลว้พดูดว้ยน า้เสียงอ่อนโยนขึน้ 

“พ่อรูว้่าเจา้โกรธที่นางเอาแต่แย่งประมลูของที่พ่อชอบ แต่ราคาที่พวกเขาเพิ่มนัน้ ไม่ไดเ้ป็นแค่ตวัเลข 

แต่เป็นเงินสดที่จ่ายออกไป จวนเฉิงเซี่ยงของเราก็ไม่ไดม้ีเงินมากมายเท่าไหรน่กั จะใชส้รุุย่สรุา่ยไม่ได”้ 

“ลกูรูต้วัว่าท าผดิแลว้เจา้ค่ะ” 

“ช่างเถอะ อย่าท าแบบนีอ้ีกนะ” 

“เจา้ค่ะ ท่านพ่อเจา้คะ นอ้งสามแคน้ที่ท่านพ่อไม่เคยรกันางเลยตัง้แต่เดก็จนโต ดงันัน้จงึตัง้ใจหาเรื่อง

ท่านพ่อ ลกูทนไม่ไดจ้รงิๆเจา้คะ่” 

ไม่ใช่แค่นางที่ทนไม่ได ้เขากเ็ริ่มจะทนไม่ไหวแลว้เหมือนกนั 

แต่ตอนนีน้างเป็นพระชายาหาน พระชายาของเทพสงคราม แถมยงัมีช่ือเสียงโด่งดงัอีก เขาจะท าอะไร

ไดล้ะ่? 

“มีคนประมลูสิบสองลา้นต าลงึ ยงัมีคนอยากเพิ่มราคาอีกไหม ถา้ไม่มีแลว้ แผนที่นีจ้ะเป็นของแขก

หอ้งหมายเลขเจด็แลว้” 

กูช้หูน่วนรูส้กึว่า มีพี่ชายคอยเอน็ดน่ีูมนัดจีรงิๆเลย 



โดยเฉพาะพ่ีชายคนนี ้ไม่เพียงแต่หนา้ตาดีมีความสามารถแถมยงัมีเงินดว้ย 

เย่จิ่งหานหรี่ตาลง ชปูา้ยในมือขึน้ “หา้สิบลา้นต าลงึ” 

ครัง้นีเ้ยจ่ิ่งหานไม่ไดช้ปูา้ยหมายเลขยี่สิบแปด แต่เป็นปา้ยหมายเลขยี่สิบเกา้ เหน็ไดช้ดัว่าตัง้ใจแยกกบั

กูช้หูน่วน 

รอยยิม้ของกูช้หูน่วนชะงกัคา้งทนัที 

นางกดัฟันกรอด “เจา้ดแูผนที่ไม่ออกสกัหน่อย จะจ่ายเงนิมากมายแยง่มาท าไม” 

“ประมลูมาแลว้ ขา้จะดเูองชา้ๆ สกัวนัอาจจะดอูอกก็ได”้ 

อีเ้ฉินเฟยหวัเราะเหอะๆ แลว้เพิ่มราคาต่อไป “หกสิบลา้นต าลงึ” 

“เจ็ดสิบลา้นต าลงึ” 

“แปดสิบลา้นต าลงึ” 

กูช้หูน่วนรบีดงึมือของเย่จิ่งหานไว ้แลว้มองเขาอย่างนอ้ยใจ “สามีเจา้คะ แผนที่นั่นไม่คุม้ค่ากบัเงิน

มากมายขนาดนีห้รอก พวกเราคอ่ยประมลูสนิคา้ชิน้ต่อไปกนันะ รอของชิน้ตอ่ไปเหมาะสม พวกเรา

ค่อยประมลูกนันะ” 

ถา้เพิ่มราคาต่อไป นางคงไดล้ม้ละลายแน่ 

ตอนแรกว่าจะซือ้แผนที่ฉบบันีใ้นราคาถกูๆ แต่ไม่คิดว่าราคาจะเพิ่มขึน้สงูขนาดนี ้

เย่จิ่งหานเป็นบา้อะไรกนันะ 

เย่จิ่งหานชกัมือตวัเองออกมา แลว้พดูดว้ยน า้เสียงเย็นชาว่า “เกา้สิบลา้นต าลงึ” 

เฮือก…… 

ทกุคนในงานนอกจากจะอา้ปากคา้งแลว้ ก็ยงัอา้ปากคา้งอยู่ดี 



แต่ละคนต่างคดิว่าตวัเองมีปัญหาดา้นการไดย้ินหรอืเปลา่ 

แผนที่นีม้ีความลกึลบัแอบซอ่นอยู่งัน้เหรอ? 

ไม่งัน้ท าไมสองคนนีถ้ึงแย่งกนัละ่? 

 

บทที2่89 แผนทีไ่ข่มุกมงักรสีฟ้า 

อีเ้ฉินเฟยเคาะโตะ๊ดว้ยนิว้มือที่เรยีวยาว ยิม้มมุปากแลว้อยา่งเช่ืองชา้ว่า “หนึ่งรอ้ยลา้น” 

“หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยเจด็สิบลา้นต าลงึ” 

“สองรอ้ยลา้น” 

กูช้หูน่วนกมุขมบัอย่างเจ็บปวดใจ 

นางไม่อยากไดแ้ผนที่แลว้ ใครจะเอาก็เอาไปเถอะ 

สองรอ้ยลา้นเชียวนะ…… 

เจา้สองตวันีย้งัประมลูลงอีกเหรอ? 

กูช้หูน่วนมองดแูผนที่ดว้ยหวัใจที่เจ็บปวดรวดรา้ว 

นางอยากได ้แตน่างไม่มีเงินสองรอ้ยลา้นเน่ียสิ 

เย่จิ่งหานแสยะยิม้เยน็ชา จะเทยีบความรวยงัน้เหรอ? 

“สองรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ” 

โครม…… 

ในงานการประมลู มีคนไม่นอ้ยตา่งก็ตกใจจนเป็นลมลม้ลงไป 



สองรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ…… 

พวกเขาไม่ไดห้แูว่วไปใช่ไหม? 

น่ีมนัแผนที่อะไรกนัแน่ คุม้กบัเงินมหาศาลขนาดนีเ้ลยเหรอ 

กูช้หูน่วนมองคอ้นไปยงัหอ้งหมายเลขเจ็ดไม่หยดุ สง่สญัญาณใหอ้ีเ้ฉินเฟยหยดุเพิ่มราคาไดแ้ลว้ 

คนรบัใชข้องอีเ้ฉินเฟย มือที่ถือแกว้ชาอยูน่ัน้กส็ั่นกระตกุ 

“ท่านอี ้แม่นางกูบ้อกใหพ้วกเราหยดุประมลูไดแ้ลว้ พวกเราท าตามที่แม่นางกูว้่าเถอะขอรบั” 

“สามรอ้ยลา้น” อีเ้ฉินเฟยพดู 

กูช้หูน่วนอยากจะบา้ตายจรงิๆ 

สามรอ้ยลา้น เอาเงินใหน้างยงัจะดกีว่าอกี 

เสี่ยวลูพ่ดูขึน้อย่างตื่นเตน้ว่า “แผนที่ฉบบัเดียว ประมลูถึงราคาสามรอ้ยลา้นต าลงึเต็มๆ ไม่น่าเช่ือเลย

จรงิๆ เจา้ของที่ไดแ้ผนที่นีไ้ปตอ้งช่ืนชอบมากแน่ๆ หากมนัมีชีวติ คงจะรูส้กึยนิดีมากๆ” 

ชิงเฟิงพดูขึน้อย่างสงสยัว่า “นายทา่น แผนที่ฉบบันีม้ีความลกึลบัอะไรหรอืขอรบั? ขา้นอ้ยจะใหค้นไป

เตรยีมเงินไวเ้ดี๋ยวนี”้ 

“สามรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ” 

เย่จิ่งหานไม่ไดต้อบชิงเฟิง แต่เพิ่มราคาต่อไปเรื่อยๆ 

ทกุคนตา่งมองไปยงัหอ้งหมายเลขเจด็อยา่งลุน้ระทกึ อยากเหน็ว่าหอ้งหมายเลขเจ็ดจะเพิ่มราคาอีก

หรอืเปลา่ 

กลบัเหน็คนในหอ้งหมายเลขเจด็ยิม้อย่างอ่อนโยน น า้เสียงอบอุ่นดจุดั่งสายลมฤดใูบไมผ้ลิ ช่างน่าฟัง

เสียจรงิ 



“ในเมื่อแขกหมายเลขยี่สิบเกา้ชอบแผนที่ฉบบันีม้าก งัน้ขา้ก็ไม่แย่งแลว้กนั” 

แขกหมายเลขเจ็ด……ถอนตวัแลว้งัน้เหรอ? 

ก็ใช่ แผนที่แผ่นเดียวมรีาคาถึงสามรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ คนโง่เท่านัน้ที่จะเพิ่มราคาต่อไป 

ถึงแมเ้ย่จิ่งหานจะประมลูแผนที่นัน้มาได ้แต่เขากลบัไม่มีความสขุเลย 

ดา้นหนึ่งเป็นเพราะความสมัพนัธข์องกูช้หูน่วนกบัอีเ้ฉินเฟยคลมุเครอืไม่ชดัเจน 

อีกดา้นเป็นเพราะว่า ถงึแมเ้ขาจะชนะ แต่เขากลบัโดนอีเ้ฉินเฟยหลอก ตอนที่ถึงสองรอ้ยหา้สิบลา้น

ต าลงึ เขาก็เตรยีมถอยแลว้ 

แต่เขากลบัเพ่ิมราคาอกีหา้สิบลา้นต าลงึ จงึท าใหเ้ขาตอ้งสญูเสียหนึง่รอ้ยลา้นไป 

“สามรอ้ยหา้สิบลา้นครัง้ที่หนึ่ง สามรอ้ยหา้สบิลา้นครัง้ที่สอง สามรอ้ยหา้สิบลา้นครัง้ที่สาม ยินดีกบั

แขกหมายเลขยี่สิบเกา้ดว้ย ไดร้บัแผนที่มว้นหนงัแกะโบราณ” 

ตอนที่ชิงเฟิงจ่ายเงนิ ก็รูส้กึเสยีดายอย่างมาก 

สามรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึบวกกบัหนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึเมื่อกี ้นายท่านมางานประมลูกบัพระชายา 

จ่ายเงนิเยอะเกินไปแลว้ 

ที่ส  าคญัคือ แผนที่ฉบบันี ้เขาไม่เหน็ว่ามนัจะมีจดุเด่นตรงไหนเลย 

กูช้หูน่วนดวงตาเปลง่ประกาย พดูอย่างตื่นเตน้ว่า “สามีเจา้คะ เมื่อกีเ้จา้ใหย้าอายวุฒันะกบัขา้แลว้ 

เจา้เอาแผนที่นีใ้หข้า้ดว้ยดีหรอืไม่” 

“เจา้มีมว้นหนงัแกะโบราณเป็นหมอนแลว้น่ี ขา้ก็ก าลงัขาดอยูด่ี ตอนนีพ้วกเรามีกนัคนละอนั พอดี

เลย” 

“……” 

เขาจะเอาแผนที่ไปเป็นหมอนไดย้งัไง รงัแกนางไม่มีการศกึษาหรอืไง 



กูช้หูน่วนยิม้หวาน “เอาแบบนีไ้หม ขา้คืนยาอายวุฒันะใหเ้จา้ เจา้เอาแผนที่ใหข้า้ เป็นยงัไง?” 

“ไม่ดี ขา้หนา้ตาดีอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งการยาอายวุฒันะหรอก เจา้เก็บยาอายวุฒันะไวใ้ชเ้องดีกว่า” 

“……” 

กูช้หูน่วนขมวดคิว้ พยายามคิดหาทางหลอกเอาแผนที่ในมือเย่จิ่งหานมาใหไ้ด ้

เสียงของพิธีกรเสี่ยวลูด่งัขึน้อีกครัง้ 

“ของประมลูชิน้ต่อไป เป็นของประมลูชิน้สดุทา้ยของเรา ยงัคงเป็นแผนที่อยูด่ี เป็นแผนที่ฉบบัสมบรูณ ์

มีช่ือว่า แผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้า” 

โครม…… 

ทัง้งานประมลูระเบิดอกีครัง้ 

“เจา้ว่ากระไรนะ แผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้า? เป็นแผนที่ที่เจอไข่มกุมงักรสีฟ้าหรอืเปลา่?” 

“ใช ่ไข่มกุมงักรคืออะไร เกรงว่าทกุท่านคงจะรูก้นัดี โลกนีม้ีไข่มกุมงักรทัง้หมดเจ็ดเม็ด แบง่เป็นแดงสม้

เหลอืงเขยีวฟ้าน า้เงินมว่ง อยากหาไข่มกุมงักรใหเ้จอ ก็ตอ้งมีแผนที่กอ่น” 

“คณุพระ ไข่มกุมงักรในต านานเชียวนะ เรว็เขา้ เจา้รบีกลบัไปรวบรวมเงิน ถึงตอ้งขายสมบตัิที่บา้น

ทัง้หมด ก็ตอ้งรวบรวมเงินมาใหไ้ด”้ 

“ท่านพอ่ อยากจะขายบา้นตอนนีก้ค็งขายไม่ออกหรอก” 

“งัน้ก็จ  าน าบา้นไปก่อน เอาเงนิมาแลว้ค่อยวา่กนั” 

“ลงุฝ ูเจา้รบีกลบัไปหาฮหูยนิเรว็ ใหฮ้หูยินไม่วา่ยงัไง รวบรวมเงินในบา้นมาไดม้ากที่สดุ แลว้ใหฮ้หูยนิ

ขา้กบัพวกลกูชายของขา้ไปยืมเงินใหท้ั่ว ยืมใหไ้ดม้ากที่สดุ ครัง้นีถ้ึงตอ้งแลกดว้ยชีวติ ก็ตอ้งประมลู

แผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้ามาใหไ้ด”้ 

“……” 



แขกในงานประมลูทัง้หมด ต่างก็ใหข้า้รบัใชไ้ปรวบรวมเงินกนัหมด 

แมจ้ะเป็นกูเ้ฉิงเซี่ยงที่ไม่อยากรว่มงานประมลูอีกแลว้ ก็หวั่นไหวอกีครัง้ ใหกู้ช้หูยนุรบีกลบับา้นไป ถึง

ตอ้งขายจวนเฉิงเซี่ยง ก็ตอ้งรวบรวมเงินมาไดใ้หม้ากที่สดุ 

งานประมลูที่มีผูค้นมากมาย ทนัใดนัน้ก็หายไปเกินครึง่ 

เย่จิ่งหานดวงตาเปลง่ประกาย นยันต์าที่มืดมนนัน้จอ้งมองไปยงับนเวท ี

ชิงเฟิงยืนตวัแข็งมื่อ ยดืตวัตรง รอคอยอย่างระมดัระวงั 

แลว้มองไปยงัหอ้งซา่งกวนฉู่กบัอีเ้ฉินเฟย ก็มีกลิ่นอายที่หนกัแน่นโชยออกมา 

กูช้หูน่วนเขา้ใจแลว้ละ่ 

อีเ้ฉินเฟย ซา่งกวนฉู่ รวมไปถึงเย่จิ่งหานมาเพราะแผนที่ไข่มกุมงักรสีฟา้นั่น 

ถึงนางจะไม่ไดล้ากเยจ่ิ่งหานมางานประมลู เยจ่ิ่งหานก็จะสั่งคนมาประมลูแผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้านัน้อยู่

ดี 

ไข่มกุมงักร? 

ต านานว่าไวว้่าผูท้ี่ไดไ้ขม่กุมงักรเสมือนไดค้รองโลก แถมยงัไดชี้วิตอมตะดว้ย? 

เหอะ…… 

ต านานลวงโลก ไม่เขา้ใจคนพวกนีจ้รงิๆ ท าไมถึงโง่กนัขนาดนี ้

“แผนที่ไข่มกุมงักรสีฟา้ ราคาเริ่มตน้ที่ แปดสบิลา้นต าลงึ” 

“แปดสิบหา้ลา้นต าลงึ” 

“เกา้สิบลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยลา้น” 



“หนึ่งรอ้ยสิบลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยสามสิบลา้นต าลงึ” 

“หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ” 

“สองรอ้ยลา้น” 

เฮือก…… 

กูเ้ฉิงเซี่ยงมองคนนัน้ที คนนีท้ี 

น่ีเพิ่งเริ่มตน้เอง ก็ถึงสองรอ้ยลา้นแลว้เหรอ? 

เขาสงสยัว่าคนพวกนีป้ระมลูกนัโดยไม่คดิหรอืเปลา่ 

สองรอ้ยลา้นเป็นเงินเทา่ไหร ่พวกเขารูบ้า้งไหม ถึงแมจ้ะเป็นคลงัหลวง ก็อยากที่จะเอาออกมาได ้

“สองรอ้ยยี่สิบลา้น” 

“สองรอ้ยสามสิบลา้น” 

“สองรอ้ยหา้สิบลา้น” 

กูเ้ฉิงเซี่ยงรา่งกายรอ้นผ่าว อดไม่ไหวอยากจะยกเกา้อีข้ึน้มาฟาดหวัคนพวกนัน้ใหส้ลบไป 

ถึงจะฆ่าทกุคนในจวนเฉิงเซี่ยง ก็รวบรวมเงินสองรอ้ยหา้สิบลา้นไม่ไดห้รอกนะ 

คนพวกนีเ้อาเงินมาจากกนัแน่ แตล่ะคนตะโกนกนัไม่หยดุเลย 

กูช้หูน่วนไม่คดิว่าสถานการณจ์ะดเุดอืดขนาดนี ้

ดแูลว้ไข่มกุมงักรมีผลกระทบต่อโลกนีม้ากเลยนะ 

“สามรอ้ยลา้นต าลงึ” 



ภายในหมู่คนมคีนตะโกนขึน้ดว้ยน า้เสยีงสั่นเทา 

พอราคาพุ่งไปถึงสามรอ้ยลา้นแลว้ ก็มีคนไม่นอ้ยที่รบัไม่ไหว ถึงจะอยากไดแ้ผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้ามาก

เท่าไหร ่ก็ตอ้งยอมแพ ้

พอเหน็ว่าคนที่ประมลูเริ่มนอ้ยลง อีเ้ฉินเฟยกพ็ดูขึน้วา่ “หา้รอ้ยลา้นต าลงึ” 

เฮือก…… 

หา้รอ้ยลา้น 

เยอะขนาดนี…้… 

หอ้งหมายเลขเจด็เป็นใครกนันะ? 

ท าไมถึงมีเงินเยอะขนาดนี?้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที2่90 ราคาสูงเสียดฟ้าครั้งแรก 

“หา้รอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ” ซา่งกวนฉู่ตามหลงัมาติดๆ 

คนที่ประมลูเมื่อกีเ้ป็นแค่ตวัประกอบ ตอนนีค้นที่ประมลู ถึงจะเป็นตวัละครหลกัจรงิๆ 

กูช้หูน่วนรูว้า่อีเ้ฉินเฟย ซา่งกวนฉู่ รวมไปถึงเย่จิ่งหานจะเริ่มการสูก้นัแลว้ แต่ไม่รูว้่าผูป้ระมลูสามคนนี ้

ใครจะชนะ 

“หกรอ้ยลา้น” 

“หกรอ้ยหา้สิบลา้น” 

“เจ็ดรอ้ยลา้น” 

เฮือก…… 

ทัง้งานนอกจากอีเ้ฉินเฟยกบัซา่งกวนฉู่แลว้ กไ็ม่มีใครประมลูอีกเลย 

พวกเขาอยากไดม้ากแค่ไหน กห็าเงนิมากมายขนาดนัน้มาไม่ไดห้รอกนะ 

กูช้หูน่วนเหลือบตามองเย่จิ่งหาน 

เจา้หมอน่ีท าตวัเป็นผูช้มตัง้แต่แรกจนจบ ไม่ไดค้ิดจะประมลูเลย หรอืว่าเขารอใหอ้ีเ้ฉินเฟยกบัซา่งกวน

ฉู่ประมลูกนัใหเ้สรจ็ก่อน? 

เจ็ดรอ้ยลา้นต าลงึ น่ีไม่ใช่ตวัเลขนอ้ยๆเลยนะ 

เทียบเท่ากบัเงนิในคลงัหลวงไดเ้ลยละ่ 

อีเ้ฉินเฟยเป็นคนใหญ่คนโตในแควน้ฮั่ว และเป็นอาจารยใ์นส านกัหรูเจีย และยงัมีช่ืออย่างอื่นที่ยงัไม่รู ้

เขามีเงินก็ว่าไปอย่าง 

แต่ซา่งกวนฉู่มีอะไร เขาเอาเงนิมากมายพวกนัน้มาจากไหนกนั? 



หรอืว่าเบือ้งหลงัของเขามีช่ืออื่นอีก 

“เจ็ดรอ้ยหา้สิบลา้นต าลงึ” อีเ้ฉินเฟยพดู 

ซา่งกวนฉู่เริ่มลงัเล นานมากก็ไม่พดูอะไร 

ทกุคนตา่งรูก้นัดีแก่ใจ แขกในหอ้งนัน้เกรงว่าจะเอาเงินมากมายขนาดนีอ้อกมาไม่ได ้จะแพแ้ลว้ 

ถึงแมจ้ะเป็นฮอ่งเตม้า ก็คงเอาเงินเจ็ดรอ้ยหา้สิบลา้นออกมาไม่ได ้

ไม่นาน หอ้งดา้นขา้งของซา่งกวนฉู่ก็พดูขึน้ “แปดรอ้ยลา้นต าลงึ” 

เฮือก…… 

หอ้งหมายเลขสามเป็นใครกนันะ กลบัประมลูในราคาแปดรอ้ยลา้นต าลงึ 

มือที่เคาะโต๊ะของอีเ้ฉินเฟยก็ชะงกัไปทนัที บนรา่งกายมีแรงอาฆาตแผ่ซา่นออกมา 

เผ่าเทียนเฟ่ิน…… 

เป็นพวกเขาอีกแลว้ 

เหอะ…… 

“แปดรอ้ยหา้สิบลา้น” 

“เกา้รอ้ยลา้น” 

“เกา้รอ้ยหา้สิบลา้น” 

หอ้งหมายเลขสามเงียบไป สกัพกัใหญ่ก็พดูขึน้ว่า “พนัลา้น” 

“หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยลา้น” 

เสี่ยวลูท่ี่ใจเยน็มาตลอด ก็อดไม่ไดต้ะลงึ 

หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยลา้น…… 



น่ีเป็นครัง้แรกแห่งประวตัิศาสตรข์องที่จดังานประมลูเฟิงเซียงที่มีราคาสงูเสียดฟ้าขนาดนี ้

และ……น่ีเป็นแคแ่ผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้า ไม่ใช่ไข่มกุมงักรสีฟ้าจรงิๆ ถา้เป็นไข่มกุสีฟ้าจริง คงไดถ้กูแย่ง

จนไม่เหลอืชิน้ดีแน่ 

“ปัง……” 

คนในหอ้งหมายเลขสามตบโต๊ะเสียงดงั 

ผูม้ีทกัษะการต่อสูส้งู ตา่งก็ไดย้ินเสยีงจากดา้นในดงัออกมาเบาๆ “วา่ไงนะ……เงินที่เอามาถกูปลน้ไป

งัน้เหรอ ใครมนับงัอาจขนาดนี ้ขนาดเงินของเผ่าเทียนเฟ่ินกย็งักลา้ปลน้” 

“เหมือน……เหมือนจะเป็นฝีมือของส านกัอสรุา” 

“ส านกัอสรุาอีกแลว้ร ึขา้สั่งใหค้นไปจบัตาดคูนของเผ่าอสรุาไวแ้ลว้ไม่ใช่เหรอ? ท าไมถึงใหพ้วกนัน้ลง

มือได?้” 

“ส านกัอสรุารว่มมือกบัส านกัรูฟ้้า ขา้นอ้ย……ขา้นอ้ยพลาดเอง ถึงได…้…” 

“งัน้ตอนนีเ้อาเงินมาไดเ้ทา่ไหร?่” 

“ไม่มีแลว้ขอรบั มากสดุก็ไดแ้ค่พนัลา้น ถา้จะเอามาอีก ถึงจะขี่มา้มาเรว็แค่ไหน ก็ตอ้งใชเ้วลาหนึ่งวนั

หนึ่งคนืขอรบั” 

“บดัซบ! รบีไปรวบรวมเงินมาซะ ไม่ว่ายงัไงก็ตอ้งประมลู青珠มาใหไ้ด”้ 

“ขอรบัๆๆ……” 

อีเ้ฉินเฟยไดย้ินแลว้ เยจ่ิ่งหานไดย้ินแลว้ ซา่งกวนฉู่ก็ไดย้นิแลว้เช่นกนั 

การฟังของกูช้หูน่วนดมีาตลอด ถึงแมจ้ะไม่คอ่ยชดัเจนมากนกั แต่กจ็บัใจความได ้

ส านกัรูฟ้้า? 



นั่นมนัส านกัอะไรอีกละ่? 

ท าไมนางถึงรูส้กึว่าโลกนีม้ีส  านกัสมาคมอะไรพวกนีเ้ยอะมาก 

เสี่ยวลูบ่ิดเอวพดูดว้ยรอยยิม้ว่า “แขกหอ้งหมายเลขเจด็ประมลูที่ราคาหนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยลา้น ยงัมีคนจะ

เพิ่มราคาอีกไหม?” 

ทัง้งานเงียบสงบ 

ในตอนที่ทกุคนต่างก็คดิว่าแผนที่ไข่มกุมงักรสฟี้าจะถกูแขกหอ้งหมายเลขเจด็ประมลูไปนัน้ เย่จิ่งหานก็

พดูขึน้ดว้ยน า้เสียงเรยีบเฉยว่า “หนึ่งพนัหา้รอ้ยลา้น” 

เฮือก…… 

หนึ่งพนัหา้รอ้ยลา้น…… 

คณุพระ 

จะเยอะไปไหน 

ในหมู่ผูค้น ไม่รูว้่าใครพดูออกมาอย่างตกตะลงึ 

“คณุพระ คนคนนัน้……คนคนนัน้เหมือนจะเป็นเทพสงครามนะ คณุพระช่วย เป็นเทพสงครามจรงิ

ดว้ย ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะใจกวา้งขนาดนี”้ 

“อะไรนะ เขาก็คอืเทพสงครามเหรอ?” 

ทกุคนตา่งก็ถอยหลงักนัใหญ่ กลวัว่าจะเขา้ใกลเ้กินไปจนเบจ่ิ่งหานชกัดาบฟันพวกเขา 

ถา้คนอื่นตะโกนราคานีอ้อกมา พวกเขาตอ้งแปลกใจมากแนน่อน แตห่ากเป็นเทพสงครามพดูออกมา

นัน้ ก็ไม่มีอะไรใหน้่าแปลกใจเลย 

เพราะยงัไงเทพสงครามเป็นคนโด่งดงัมีช่ือเสยีงในแควน้เย่ ทัง้ความสามารถ ทัง้ทรพัยส์ิน อ านาจ

แข็งแกรง่กวา่ฮ่องเตห้ลายเทา่ 



คนรบัใชข้องอีเ้ฉินเฟยพดูว่า “ทา่นอี ้พวกเรายงัจะเพิ่มราคาอีกไหม?” 

อีเ้ฉินเฟยเงียบไม่พดูจา เหมือนก าลงัวดัคณุคา่อยู่ 

สกัพกัใหญ่เขาก็ชปูา้ยขึน้ “หนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยลา้น” 

อะไรนะ…… 

หอ้งหมายเลขเจด็เป็นใครอีกละ่? 

เพิ่มราคาตัง้สองรอ้ยลา้นเชียว 

หรอืว่าเงนิเป็นแคต่วัเลขในใจพวกเขา? 

อ๋องเจ๋อโยนปา้ยทิง้อยา่งหมดแรง 

ประมลูบา้อะไรกนั 

แค่ตวัเลขทา้ยของพวกเขา เขายงัไม่มีเงินจะประมลูเลย 

วินาทนีัน้ ออ๋งเจ๋อรูส้กึวา่ตวัเองกบัพวกเขาแตกต่างกนัมาก 

“สองพนัลา้น” เยจ่ิ่งหานพดู 

ฝ่ามือชิงเฟิงเต็มไปดว้ยเหงื่อ 

ถึงแมน้ายท่านจะมีเงินเยอะแค่ไหน แตห่ากจา่ยไปรวดเดยีวสองพนัลา้น เกรงว่าจะเจ็บหนกัอีกนาน 

ซา่งกวนฉู่ไม่มีอารมณใ์ดๆบนใบหนา้ ดไูม่ออกว่าคิดอะไรอยู่ 

คนของเผ่าเทยีนเฟ่ินแทบอยากจะโยนปา้ยออกไป 

 ส านกัอสรุากลบัรว่มมือกบัส านกัรูฟ้้า ปลน้เงนิของพวกเขาไป ท าใหพ้วกเขาประมลูแผนที่ไข่มกุมงักรสี

ฟ้าต่อไม่ได ้ช่างน่าโมโหยิ่งนกั หากไม่แกแ้คน้ในครัง้นี ้



คนรบัใชข้องอีเ้ฉินเฟยไม่สบายใจ รา่งกายสั่นเทา “ทา่นอี ้สองพนัลา้นแลว้ พวกเรายงัจะประมลูต่อไป

ขอรบั?” 

อีเ้ฉินเฟยมองไปยงักูช้หูน่วนดว้ยแววตาที่อ่อนโยน 

กลบัเหน็กูช้หูน่วนกะพรบิตาใหเ้ขาอยู่ สายตานัน้เหมือนก าลงัพดูว่า เย่จิ่งหานยงัมีเงนิอีกมาก ประมลู

ต่อไปคงไม่เป็นผลดีกบัทัง้สองฝ่าย หยดุแค่นีด้กีว่า 

อีเ้ฉินเฟยแทบจะหวัเราะทัง้น า้ตา 

หยดุงัน้เหรอ? 

จะหยดุไดย้งัไง? 

ภารกิจของส านกัอสรุา ก็คือการเก็บรวบรวมไข่มกุมงักรทัง้เจ็ด ตอนนีก้ว่าจะมีแผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้า

ปรากฏขึน้ เขาจะยอมแพง้่ายๆไดย้งัไง 

สว่นส านกัหรูเจีย…… 

นั่นกเ็ป็นแค่อีกตวัตนหนึ่งของเขาเท่านัน้ 

ตวัตนที่มีไวเ้พื่อตามหาไข่มกุมงักร จงึตอ้งใชต้วัตนนี ้

นึกถึงภารกิจของส านกัอสรุา อีเ้ฉินเฟยก็ประมลูต่อไป “สองพนัสองรอ้ยลา้น” 

กูช้หูน่วนตบหนา้ผากตวัเอง 

นางสง่สญัญาณยงัไม่ชดัเจนพอเหรอ? 

เย่จิ่งหานไม่ขาดเงิน 

วนัก่อนแต่งงาน ไม่รูว้่ารบัซองงานแต่งไปแลว้เท่าไหร ่

อีเ้ฉินเฟยเก่งแค่ไหน กส็ูเ้ย่จิ่งหานไม่ไดห้รอก 



ดสูิขนาดซา่งกวนฉู่ยงัตอ้งยอมแพเ้ลย 

อยากไดแ้ผนที่ไข่มกุมงักร ไม่ไดม้ีแค่วิธีการประมลูสกัหน่อย บางทีเปลี่ยนความคดิใหเ้หมาะสมบา้งก็ดี

นะ? 

“สองพนัหา้รอ้ยลา้น” 

“สองพนัหกรอ้ยลา้น” 

“สองพนัแปดรอ้ยลา้น” 

“สองพนัเกา้รอ้ยลา้น” 

เห็นอีเ้ฉินเฟยกบัเยจ่ิ่งหานยงัสูก้นัอยู่ กูช้หูน่วนก็จบัมือเย่จิ่งหานไวแ้นน่ๆ แลว้พดูออดออ้นว่า “สามีเจา้

คะ ไยตอ้งยอมจ่ายเงนิสองพนัแปดรอ้ยลา้นเพ่ือกระดาษธรรมดาๆดว้ย ขา้แค่ไดย้นิก็เสียดายแลว้ พวก

เราไม่เอาแผนที่นีแ้ลว้ดไีหม?” 

“วางใจได ้ขา้ไม่ท าใหฮ้หูยนิอดขา้วนอนขา้งถนนหรอก” 

“สามพนัลา้น” เย่จิ่งหานพดู 

กูช้หูน่วนทนไม่ไหวแลว้ นางลกุขึน้พรวด “ก็แคแ่ผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้าธรรมดาๆ ไข่มกุมงักรสาบสญูไป

นานแลว้ ใครจะรูว้่าไขม่กุมงักรสีฟ้าเมื่อหลายปีก่อนจะถกูคนเอาไปหรอืเปลี่ยนที่หรอืเปลา่ ถา้ใช่ ถึงแม้

จะไดแ้ผนที่นีไ้ป ก็หาไข่มกุมงักรสีฟ้าไม่เจออยู่ดี” 

ค าพดูของกูช้หูน่วนเตอืนทกุคนในงาน 

คนไม่นอ้ยพดูขึน้ว่า “นั่นสิ ถึงแมแ้ผนที่นีจ้ะเป็นของจรงิ แตห่ากไข่มกุมงักรสีฟ้าไม่อยู่ที่นั่นแลว้ ก็เสยี

เงินไปเปลา่ๆนะ่สิ?” 

ภายในหอ้งหมายเลขเจ็ด คนรบัใชพ้ดูขึน้ว่า “ท่านอี ้พวกเรายงัจะประมลูต่อไปไหมขอรบั?” 

 


