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กานติมา เขียน ‘ลิขติ พยาบาท’ ให้กลายเป็นลิขติ แห่งความรักไปได้
โดย ช่ออัญชัน คือตัวละครที่ถูกจงใจให้ทำเช่นนั้น
แรงแค้นของ ช่ออัญชัน จากการสูญเสียสามี และตัวเองก็แทบเอา
ตัวเองไม่รอด รวมถึงความรักทีเ่ ธอทุม่ เทให้ลกู สาวสุดทีร่ กั คือ ชัญญานุช ทำ
ให้เธอต้องอยูต่ อ่ ไปอย่างเข้มแข็ง เริม่ วางแผนและบงการทุกอย่าง ลิขติ ทุก
สิง่ รอบตัวเพือ่ ปกป้องคนทีร่ กั ให้พน้ อันตราย และจัดการคนชัว่ ให้ได้รบั กรรม
ที่ก่อไว้
เรือ่ งของความโลภ ความแค้น ทีก่ ว่าจะยุตลิ งได้กต็ อ้ งผ่านความสูญเสีย
เจ็บปวดกันทัง้ สิน้ นี้ ถูกนำมาเป็นพล็อตนวนิยาย ‘ลิขติ พยาบาท’ ในแนวทาง
ของ กานติมา ซึง่ เธอเรียกว่าเมโลดราม่า อันเป็นแนวถนัดของเธอแนวทาง
หนึ่ง

จากใจผู้เขียน
กานติมา

ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข่าวที่ชวนให้คิดและประหลาดใจอยู่หลายเรื่อง
เช่นข่าวเศรษฐีหนุม่ ใหญ่ประกาศรับสมัครคนมาเป็นเขยหรือจะเป็นข่าวเศรษฐี
ถูกอุม้ …และแม้แต่ข่าวแย่งชิงมรดกกันของบางตระกูล จนกลายเป็น Talk of
the town ให้คนได้ลุน้ ว่าเหตุการณ์จะลงเอยเช่นไรผูเขี
้ ยนจึงเก็บเรือ่ งราวเหล่านัน้
มาผูกร้อยกันเป็นนวนิยายแนวโรแมนติกเมโลดราม่า เรื่อง ‘ลิขิตพยาบาท’
เพราะถูกญาติสามีวางแผนฆาตกรรม เธอจึงสูญเสียเขาไป…หลังรอด
พ้นความตายมาได้ ด้วยความแค้นและพยาบาท รวมถึงความรักความห่วงใย
และปรารถนาดีต่อลูกสาว หล่อนเตรียมการที่จะกระชากหน้ากากฆาตกรทุก
คน ด้วยแผนแต่งงานกำมะลอกับหนุ่มรุ่นลูก
แล้วหล่อนก็ลิขติ ชีวติ ของลูกสาวนับแต่นาทีแรกทีหญิ
่ งสาวกลับถึงเมือง
ไทยให้อยู่ในโอวาท “พ่อเลี้ยง” ขณะเดียวกันหล่อนก็ทำตัวเป็นกามเทพให้
ชายหนุ่มกับลูกสาวตนด้วย
แต่…ความระแวง อคติ ชิงชัง และลมปากของญาติๆ ทำให้หญิงสาว
ทำทุกวิถทาง
ี ทีจะ
่ กระชากหน้ากาก ลากไส้เผยธาตุแท้ของเขาออกมาให้ทุก
คนเห็นว่าเขาแค่หวังสมบัติของแม่เธอ
พายุร้ายแห่งความละโมบโลภมากของญาติ และอคติทีมี่ ในใจของสอง
แม่ลูก เกือบจะพัดพาเอาความรักความปรารถนาดีที่แม่มีต่อลูกพังภินท์ลง
หากไม่ได้ความดีงาม เฉลียวฉลาด เข้มแข็ง และรักความถูกต้องยุตธิ รรม
ของชายหนุม่ ช่วยล้างความพยาบาท ขัดขวางแผนร้าย และดึงปมปัญหา
ของแต่ละคนออกมาแฉ
ความรัก…เกิดขึน้ ได้แม้จะอยูท่่ ามกลางสงครามความอคติ ระแวงและ
ชิงชัง ติดตามคำตอบของเรือ่ งราวทัง้ หมด และอิม่ เอมไปกับความรักความ
อบอุน่ ของครอบครัวและจากหนุม่ สาวทีเพิ
่ ง่ ค้นพบหัวใจตนเองได้ตัง้ แต่ต้นจน
อวสาน
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๑
เสียงปรบมือดังเกรียวกราวในห้องเรียนการออกแบบวัสดุตกแต่งภายใน
ของภาควิชา Interior Architecture & Design นักศึกษาทุกคนต่างยินดี
ทีผล
่ งานการออกแบบโมเดลชุดรับแขกชือ่ ‘The Lover’ ของชัญญานุชได้คะแนน
สูงสุด
แม้ชัญญานุชจะดีใจกับคะแนนนีแต่
้ มันคืองานหนักทีเธอ
่ จะต้องลงมือทำ
มันขึน้ มาให้เป็นของใช้งานได้จริง แข็งแรง สวยหรูมีรูปแบบทีแปลก
่ และเก๋
ตามที่เธอทำโมเดลออกมา และต้องเสร็จภายในเวลาหนึ่งเดือน
“หนึง่ เดือนกับการทำผลงาน และอีกหนึง่ เดือนกับการสอบไฟนัล จาก
นัน้ เราจะได้รูกั้ นว่าผลงานทีทำ
่ ออกมาเป็นของใช้จริง ใครจะได้คะแนนสูงสุด…
ชัญญ่า คุณต้องเตรียมใจกับความผิดหวังด้วยนะ…ถ้าคุณไม่ตั้งใจทำชิ้นงาน
คะแนนสูงสุดอาจจะเป็นของคนอื่น”
“ฉันต้องทำงานออกมาให้ดีทีส่ ดุ ให้ได้คะแนนสูงสุดเหมือนทีทำ
่ โมเดลค่ะ
อาจารย์”
หญิงสาวรับปากกับด็อกเตอร์หนุม่ ใหญ่ ด้วยภาษาอังกฤษทีค่ ล่องปรือ๋
ราวกับเป็นเจ้าของภาษา แม้จะจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจแบบลุม่ ๆ ดอนๆ จาก
มหาวิทยาลัยเอกชนเลื่องชื่อของเมืองไทย แต่คะแนนภาษาอังกฤษของเธอ
ก็ดีเยี่ยม
เพือ่ นๆ ต่างแยกย้ายกันไปเมือ่ ผูสอน
้ บอกหมดเวลา นักศึกษาสาวผิวเข้มตาคมจากอินเดียกระเซ้าชัญญานุชว่า
“ผลงานของคุณแปลกและสวยเก๋แบบนี้ประกาศขายผลงานทางทวิตเตอร์เลยดีมั้ยชัญญ่า”
“โอ้…ฉันไม่กดดันตัวเองขนาดนัน้ หรอกจ้ะ…ขอบใจนะซินดีที้ แนะนำ”
่
สองสาวหัวเราะ ก่อนจะผละจากกันไป
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หนุ่มออกสาวกับหญิงสาวโก๊ะที่สะพายเป้ใบใหญ่และหน้าตายังมีสีสัน
จัดจ้านด้วยเครือ่ งสำอางวิง่ มาจากอีกตึกหนึง่ ซึง่ มีทางเชือ่ มมาถึงตึกทีชั่ ญญานุชเรียนอยู่ ทั้งสองร้องเรียกอย่างไม่รู้จักอับอายใคร
“ชัญญ่า…ชัญญ่า รอก่อนอย่าเพิ่งรีบไป”
ชัญญานุชแว่วได้ยินเสียงเรียกจึงหยุดและหันไปมองเพื่อนที่วิ่งกระหืด
กระหอบมา
“อ้าว นีร่า เอ็มม่า อะไรของพวกแกเนีย่ เอะอะเสียงดังเป็นกะเหรีย่ ง
ตกดอยไปได้ไม่อายเขาหรือไง”
ทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่มัธยมปลายจนเรียนมหาวิทยาลัย
แม้จะต่างคณะ แต่ก็กินข้าว เดินช็อปปิง้ และเทีย่ วด้วยกันมาตลอด พอบิน
ลัดฟ้ามาเรียนที่ซานฟรานซิสโก เพื่อนสองคนนี้ก็คอยกระตุ้นให้ชัญญานุช
ตัดสินใจแอบเรียนทางด้านทีเธอ
่ สนใจคือเรียนทางด้าน Interior Architecture
& Design สถาปัตยกรรมภายใน แทนที่จะเรียนต่อปริญญาโททางด้าน
บริหารธุรกิจการโรงแรมตามที่ผู้เป็นแม่สั่งไว้
“ไม่เรียกเสียงดังเดีย๋ วแกไม่ได้ยนิ แกรีบไปเรียนแลนด์สเคปไม่ใช่เหรอ”
นีรนุชพูดสวนขึ้นทันที
“ใช่แล้ว แต่ทำไมแกสองคนแต่งหน้าแต่งตาจัดและประหลาดขนาดนี”้
“โอ๊ะโอ…เพือ่ นรัก…ฉันกับนีร่าเพิง่ ออกจากคลาสเมคอัพ วันนีเราสอบ
้
แต่งหน้าแฟนซีกันย่ะ…เริ่ดมั้ย” มาณพรรษยื่นหน้าเข้ามาอวดเพื่อนจนหน้า
จะแนบกัน ชัญญานุชหัวเราะเสียงแหลมก่อนจะค่อนว่า
“เรียนมาตั้งนานทำได้แค่นี้เหรอ”
“บ้า…แก…ฉันสองคนกำลังอยูใน
่ ช่วงทบทวนสิง่ ทีเรี่ ยนมาทัง้ หมดด้วย
การลงมืออย่างจริงจังและจับเวลา งานต้องเร็ว ออกมาต้องสวยเก๋และเนีย้ บ
มีคุณภาพ excellent ชนะเลิศ” มาณพรรษพูดไปตัวย้วยอวดเพื่อนไปด้วย
“แหม…สมกับที่เรียน acting จริงๆ เลยนะเพื่อนฉัน…แล้วยังไงวิ่ง
ตามฉันมาเนี่ยมีอะไร…พูดมาเร็วๆ เลย จบแล้วฉันจะได้รีบไปเข้าห้องเรียน”
“ขยันจริงๆ เลยนะแกเรียนทัง้ ตกแต่งภายใน ปรับและตกแต่งภายนอก
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สุมความรู้เต็มหัวเกินไปหรือเปล่าเพื่อน”
นีรนุชเหน็บแนม
“อ้าว…แกก็รูนี้ ว่่ าพ่อแม่ฉันสัง่ ให้เรียนอะไร แกสองคนนะทีเป่
่ าหูให้ฉัน
ย้ายมาเรียนที่ Academy of Art ที่ซานฟรานนี่”
“บ้า…บ้า อย่ามาโทษพวกฉันนะยะ” เพื่อนทั้งสองเอ่ยขึ้นพร้อมกัน
แล้วถอยหลังกรูดเหมือนกำลังเรียนการแสดงกันอยู่ ชัญญานุชหัวเราะคิกๆ
แล้วว่า
“ฉันไม่ได้โทษแกสองคนหรอก…มีแต่จะขอบใจที่พวกแกทำให้ฉันกล้า
แหกกฎของพ่อแม่ และเพราะแบบนี้แหละฉันถึงต้องเรียนไว้ทั้งตกแต่ง
ภายนอกและภายใน ถ้าถูกพ่อแม่ด่าจะได้บอกท่านว่า ฉันเรียนมาเพื่อดูแล
ทั้งโรงแรม รีสอร์ตและห้างสรรพสินค้า เรียนมาแบบลงมือทำไม่ใช่แบบนั่ง
โต๊ะชี้นิ้วสั่ง”
เธอพูดกับเพื่อนเหมือนซ้อมอธิบายเหตุผลทั้งหมดที่เธอตัดสินใจเรียน
ในสิ่งที่เธอชอบ…เมื่อถึงเวลาที่พ่อแม่รู้ว่าเธอใช้เวลา ๔ ปีกับการเรียนปริญญาตรีอีกใบหนึ่ง ไม่ใช่ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจอย่างที่พ่อแม่คาดหวัง
“เอ้อ…ทีวิ่ ง่ มาหาแกเนีย่ จะมาบอกว่าเทียร์เขาฝากฉันมาบอกแกว่าเย็นนี้
เขาชวนเพือ่ นใหม่สองคนไปปาร์ตทีี้ ห้่ องแก…แล้วฉันกับเอ็มม่าก็ว่าจะไปด้วย”
ชัญญานุชหน้านิ่วขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อนึกถึง ธราเทพ ชายหนุ่มคน
พิเศษที่เธอตัดสินใจคบเขาเป็นคนรักเมื่อปีก่อน หลังจากที่เขาเพียรพยายามมานัง่ เฝ้านอนเฝ้าเธออยูที่ ห้่ องเพือ่ นของเขาทีอยู
่ อพาร์
่ ตเมนต์เดียวกับเธอ
ทัง้ นีรนุชและมาณพรรษไม่คอ่ ยไว้ใจธราเทพนัก นับแต่รูว่้ าชัญญานุช
ตัดสินใจคบหาชายหนุ่ม ‘ติสท์แตก’ คนนี้ เพื่อนทั้งสองก็ทำตัวเป็นพี่เลี้ยงที่
แสนดี มาแทรกกลางระหว่างธราเทพกับชัญญานุชบ่อยๆ
‘บอกตรงๆ ว่าฉันกลัวหมอนีทำให้
่ แกเสียใจนะชัญญ่า ฉันกับนังเอ็มม่า
เลยขอแทรกกลาง’
‘ก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อย มีปาร์ตี้เมื่อไหร่ฉันก็ชวนแกสองคนอยู่แล้ว’
ชัญญานุชเคยบอกอย่างนัน้ เพราะเธอเองก็ไม่ได้คดิ อยากจะมีเวลาเป็น
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ส่วนตัวเพือ่ จะหวานชืน่ กับคนรัก…เธอรูส้ กึ ว่าตัวเองยังไม่ได้รักธราเทพมากพอ
ที่จะให้เขาอิงแอบแนบชิดเธอได้
“โอเคนะชัญญ่า ฉันมาบอกแกตามที่เทียร์บอก…แค่นี้แหละ” นีรนุช
บีบต้นแขนเพื่อนเบาๆ
“มีโทรศัพท์ทำไมเขาไม่โทร. มาหา ไม่คิดจะขออนุญาตเจ้าของห้อง
หน่อยเหรอว่าจะมีปาร์ตี้ ฉันยินดีมัย้ และเพือ่ นใหม่ของเขาน่ะเป็นใคร ฉัน
รู้จักหรือเปล่า…แหม…คิดอะไรไปเองตลอดเลยเทียร์เนี่ย” ชัญญานุชอุบอิบ
“จริง…ฉันเคยบอกแกแล้วใช่มัย้ ว่าฉันกับเอ็มม่าไม่คอ่ ยโอเคกับหมอนี”่
“นังนีร่า เอาฉันไปอ้างเพือ่ ตัวเองหรือเปล่ายะ ฉันไม่ได้รังเกียจเขานะ
ถ้ายัยชัญญ่าเผลอฉันสอยเขามาเคี้ยวเล่นแน่ๆ” มาณพรรษพูดกลั้วหัวเราะ
นีรนุชตีแขนเพื่อนหนุ่มใจสาวแล้วดุว่า
“พูดมากน่าเอ็มม่า ดูซิเพือ่ นคิว้ ผูกโบแล้ว…มีอะไรหรือเปล่าชัญญ่า”
“เปล่า…ไม่มีอะไร…โอเคตามนัน้ แหละ ฉันเลิกหกโมง ใครจะหิว้ กับข้าว
อะไรก็หิ้วไปนะ แล้วไปอุ่นที่ห้องฉัน”
“อ้าว เมื่อเดือนก่อนไมโครเวฟเธอเสียนี่” นีรนุชถาม
“ฉันเพิ่งซื้อเครื่องใหม่เมื่อวานนี้เอง”
“อุ๊ยเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะยะเพื่อนฉัน”
“พูดมากน่ะ…โอเคนะ แล้วเจอกัน”
ทัง้ สามแยกย้ายจากกัน ชัญญานุชยังต้องเดินไปอีกไกลกว่าจะถึงสถานที่
เรียนภูมสถาปั
ิ ตย์ ระหว่างทางเธอนึกจะโทรศัพท์คุยกับพ่อแม่ทีเมื
่ องไทย แต่
พอมองนาkิกาข้อมือของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนใจ
“อืม…ทีเมื
่ องไทย…ป่านนีคุ้ ณพ่อคุณแม่คงหลับไปแล้ว…เอาไว้ค่อยคุย
ดีกว่า”
***
ถนนลาเวนเวิรท์ ซึง่ หันหน้าเข้าหาอ่าวซานฟรานซิสโกนัน้ มีอพาร์ตเมนต์
หลายแห่ง เพราะย่านนี้เป็นย่านที่นักศึกษาต่างชาติมักจะมาพักอาศัยใกล้
สถาบันการศึกษา ราคาอยู่ในระดับกลางๆ ไม่แพงนัก
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อพาร์ตเมนต์สไตล์เอ็ดเวอร์เดี้ยนที่ชัญญานุชมาเช่าอยู่นั้นขึ้นชื่อว่ามี
นักศึกษาจากเมืองไทยทีฐานะ
่ ค่อนข้างดีมาเช่าอยูหลาย
่ คน ทีเธอ
่ เคยรูจ้ กั และ
ทักทายกันบ้างคือชนัยชนม์ ไตรพันพงศ์ ทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรมห้าง
สรรพสินค้าและรีสอร์ตระดับแถวหน้าของไทย
ธราเทพเป็นชายหนุม่ รูปร่างโปร่งบาง เขาอยูใน
่ ชุดทีค่่ อนข้างมอมแมม
ผมเผ้าหนวดเครายาวรุงรังเหมือนไม่ได้อาบน้ำสระผมมาหลายวันมือข้างหนึง่
ถืองานปั้นสูงขนาดหนึ่งฟุต อีกข้างหนึ่งถือถุงอาหาร ยืนพิงรั้วที่สูงแค่เอว
อย่างอ่อนแรง
พอชัญญานุชเดินมาถึงเขาก็ต่อว่าทันที
“ทำไมกลับมาช้าจังเลยชัญญ่า ผมยืนรออยู่ตั้งเกือบชั่วโมงแล้วนะ
เหนื่อยจะแย่” สีหน้าแววตาเขาบ่งบอกว่าหงุดหงิดมาก
“ก็คุณนัดหกโมง” ชัญญานุชตอบกลับด้วยน้ำเสียงทีพยายาม
่
สะกดกลัน้
ความไม่พอใจไว้
“ผมมาตรงเวลานะ”
“ฉันหมายถึง…ฉันเลิกเรียนหกโมงครึ่ง กว่าจะเดินมาถึงที่นี่ก็เกือบ
ชั่วโมง…เหนื่อยเหมือนกันนะ…แล้วไหนล่ะเพื่อนของคุณและเพื่อนของฉัน”
“อ้าว…นีร่ากับเอ็มม่าจะมาจอยน์ปาร์ตี้กับเราเหรอ” เขาชักสีหน้าไม่
พอใจขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด
“ก็คุณเป็นคนฝากสองคนนั้นมาบอกฉัน เขาก็ต้องคิดว่ามาจอยน์ได้
น่ะซี่”
“เขามาทุกครั้งที่ผมมา” เขาเอ่ยน้ำเสียงกระด้างแววตาขุ่นขวาง
ชัญญานุชสุดจะทนเก็บอาการ เธอจึงถามกลับไปเสียงดังแสดงความ
ไม่พอใจบ้าง
“แล้วทำไมเหรอ คุณไม่อยากให้เพือ่ นฉันมาร่วมปาร์ต…
ี้ แล้วคุณถาม
ฉันสักคำมัย้ ว่า วันนีฉั้ นยินดีให้คุณชวนเพือ่ นคุณมาปาร์ตทีี้ ห้่ องฉันหรือเปล่า
…ฉันเรียนหนักมาก ใกล้สอบแล้ว งานฉันเยอะ แล้วฉันก็เหนื่อยมาก”
“ผมก็เหนื่อย หิว ง่วง…ไม่ได้นอนมาสามวันแล้ว” เขาเริ่มงอแง
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“ทำอะไรอยูล่่ ะ แล้วทำไมไม่กลับห้องคุณแล้วก็พักผ่อนให้หายเหนือ่ ย
หายง่วงแล้วค่อยมาเจอกัน”
“โธ่…ชัญญ่าทำไมต้องดุด้วยล่ะ ก็งานปั้นชิ้นนี้น่ะซี่” เขาอวด
ชัญญานุชมองรูปปั้นที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายเธอ
“ใครเอ่ย…ใช่ผู้หญิงที่ชื่อชัญญานุชมั้ยนะ” เขาเริ่มอารมณ์ดีขึ้น
“เทียร์…คุณปั้นฉันส่งอาจารย์เหรอ” ชัญญานุชทั้งตื่นเต้น และงุนงง
และขำความคิดของเขา
ธราเทพยิ้มกว้างและว่า
“ผมอยากจะเซอร์ไพรส์คุณ ก็เลยปัน้ รูปคุณส่งไง…นีดู่ จากภาพถ่ายนะ
ยากแต่ก็โอเค…ผมทำเสร็จแล้ว ได้คะแนนแล้วด้วย”
“อ้าว…แล้วไม่เก็บไว้ที่คณะเหรอ”
“อาจารย์เขาจะเลือกไปเก็บ ไม่เอาทุกชิ้นหรอก…ส่วนอันนี้อาจารย์ก็
เลือกนะ…แต่ผมขอคืนเพราะผมตั้งใจเอามาให้ชัญญ่า”
“อืม…ต้องลงสีอีกมั้ยเนี่ย” เธอมองภาพดินสีเหมือนเปลือกไข่ไก่
“แน่นอน วันนีเอา
้ มาอวดชัญญ่าก่อนไงเดีย๋ วผมจะให้เวลากับการทำสี
เก็บรายละเอียดอีกหน่อย…ผมมีหมวกเก๋ๆ อยู่ใบหนึ่ง แล้วก็สร้อยมุกสวย
มาก ผมจะใส่ให้รูปปั้นนี้ด้วย”
“มัวแต่ทุม่ เททำงานนี้ เดีย๋ วงานชิน้ อืน่ ก็ไม่เสร็จ เรียนไม่จบกันพอดี”
“โอ๊ย…ก็ไม่ได้อยากรีบจบหรอก เรียนไปเรือ่ ยๆ ความรูจะ
้ ได้แน่นๆ ไง
งานชิน้ ไหนไม่อยากทำ ฝืนใจทำมันก็ออกมาไม่ดี ไม่สวย ไม่ได้อารมณ์ไม่มี
ชีวิตชีวา ผมจะไม่ทำงานเพื่อเกรดหรือเพื่อเงิน…ผมจะทำด้วยจิตวิญญาณ”
เขาฟุ้งเหมือนคนขี้โม้
“เทียร์…ทำไมคุณไม่คิดจะรีบเรียนให้จบ รีบกลับเมืองไทยล่ะคะ”
“ผมกะว่าอีกสองสามปีโน่นแหละ…ชัญญ่าล่ะ จบแล้วจะต่อโทบริหาร
ธุรกิจตามทีท่ างบ้านสัง่ หรือเปล่า…ในเมือ่ สามสีปี่ ทีผ่่ านมาก็เรียนอย่างทีตั่ วเอง
ชอบแล้ว”
“โห…เรียนต่อโทบริหารไม่ไหวหรอกเทียร์…เหนือ่ ย…มาเรียนสีปี่ ไม่-
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ได้ทำตามคำสัง่ ทีบ้่ านเลย…มันนานเกินไปแล้วกลับไปก็ยังไม่รูจะ
้ โดนว่าหนักหนา
สาหัสขนาดไหน”
“Don’t worry be happy นะครับทีร่ กั …อะไรยังไม่เกิดก็อย่าเพิง่ ไป
กังวลมัน…ว่าแต่ชัญญ่าคิดว่าจบแล้วจะกลับเลยใช่มั้ย”
“ก็….คงต้องกลับไปสารภาพกับพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยกลับมารับปริญญา”
“ไม่คิดถึงผมเลยเหรอ…ใจชัญญ่าคงบินปร๋อไปถึงเมืองไทยแล้ว…ใจร้าย”
เขาโอดเสียงอ่อยๆ
“แหม…เทียร์ใครว่าไม่คิดถึงล่ะ แค่ฉันคิดว่าจะต้องปล่อยคุณไว้ทีนี่ เพื
่ อ่
เรียนตามหลักสูตรให้ครบฉันก็หนักใจแล้วนะ คุณเรียนอยูปี่ สีแต่
่ เกรดแค่ปีสอง
…อีกนานแค่ไหนกว่าจะจบ”
“เรียนศิลปะไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องมีเป้าหมายที่ปริญญาก็ได้…ผมมา
เรียนเพราะผมอยากเรียน ถ้าอยูๆ่ ผมคิดถึงชัญญ่าจนทนไม่ไหว ผมก็อาจจะ
หยุดเรียนบินกลับเมืองไทยก็ได้”
“กลับไปแต่งงานเหรอคะ” ชัญญานุชลองหยัง่ ความรูส้ กึ ทีเขา
่ มีต่อเธอ
“หืมม์…ผมว่าชัญญ่าคงยังไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอก…ใช่มั้ย” เขารีบโยน
มาให้เธอตอบ แล้วพูดต่อ
“ธุรกิจพันล้านของตระกูลคุณใครจะสานต่อล่ะครับ ถ้าคุณแต่งงาน”
“แสดงว่าคุณก็ไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจของฉัน”
“สมบัติของตระกูลคุณ ผมไม่คิดอยากแตะต้องอยู่แล้ว”
“จริงสิ ตระกูลผู้ดีเก่าคงไม่ชอบทำธุรกิจ”
“บ้าตระกูลผูด้ เก่
ี าอะไรล่ะ แค่พ่อกับแม่ได้รับมรดกทีด่ นิ จากต้นตระกูล
เลยมีสวนยาง สวนปาล์มเยอะแค่นั้นแหละ ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าจะลงไปแบ่ง
เบาภาระหรอกนะ”
ชัญญานุชรูส้ กึ ผิดหวังเล็กน้อยกับความไม่กระตือรือร้นของเขาแต่ก็พูด
ออกมาไม่ได้เพราะคนอารมณ์ศิลป์อย่างธราเทพ เป็นพวกอ่อนไหวโอนเอน
ง่ายดังต้นอ้อล้อลม เข้าใจยาก เอาใจยาก ไม่รูเวลา
้ ไหนจะอารมณ์ดี เวลา
ไหนจะขุ่นใจ
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ที่ชัญญานุชคบเขาและตัดสินใจรับเขาไว้เป็นคนพิเศษก็เพราะเห็นว่า
ในภาพรวมแล้วเขาดูดี รูปร่างหน้าตาดี มีชาติตระกูล ไม่ได้อวดร่ำอวดรวย
เขาอยูง่่ ายกินง่ายติดดินจนบางครัง้ ชัญญานุชรูส้ กึ ว่าเขาไม่มีรสนิยมเอาเสียเลย
มาณพรรษเคยถามว่า
‘ชัญญ่า แกรู้มั้ยว่าความรักมันคืออะไร’
‘แล้ว…ทีคบ
่ เทียร์เนีย่ รักเขาหรืองงกับชีวติ ยะยัยชัญญ่า’ เป็นคำถาม
ต่อของนีรนุช
ชัญญานุชก็ไม่เคยได้ตอบคำถามนีสั้ กครัง้ แม้แต่จะตอบคำถามตัวเอง
ว่า เธอกับธราเทพรักกันจริงๆหรือ
“เอาละชัญญ่า เรารีบขึ้นไปที่ห้องกันเถอะ..ในฐานะเจ้าของห้อง เรา
ควรมีเวลาจัดสถานที่สักนิด”
“ก็จริง ฉันไม่ได้จัดห้องมาเป็นเดือนแล้ว”
ชัญญานุชไม่ได้กระตือรือร้นที่จะขึ้นไปจัดห้อง แต่อยากได้ยินคำพูด
ของธราเทพที่ว่าถ้าเธอไม่ได้จัดห้อง ไม่สะดวกที่จะต้อนรับใคร เขาย้ายที่
ปาร์ตี้ก็ได้…แต่เปล่าเลยเขาไม่พูดอะไร
เพื่อนชายสองคนที่เป็นคนไทยเป็นหนุ่มจากภาคใต้ที่ธราเทพบอกว่ามี
ฝีมอื ในงานศิลปะ ‘ขัน้ เทพ’ ชัญญานุชยังไม่เห็นจึงยังไม่เชือ่ ว่าฝีมอื ของเพือ่ น
คนรักจะเป็นดังทีเขา
่ ว่าหรือไม่ เพราะโดยปกติแล้วธราเทพเป็นคนทีปลื
่ ม้ กับ
อะไรได้ง่าย…แต่แล้วชัญญานุชก็อยากจะยอมรับตามที่ธราเทพบอก เพราะ
ไม่กี่นาทีที่นั่งกินและดื่มกันอยู่นั้น เพื่อนของธราเทพคนหนึ่งวาดรูปห้องพัก
ของชัญญานุชได้อย่างละเอียด ด้วยสีไม้ทีอยู
่ ใน
่ เป้ประจำตัวของพวกเขา บน
กระดาษที่ชัญญานุชพริ้นต์งานไว้หน้าหนึ่ง
เมือ่ ได้คุยกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง ชัญญานุชก็ได้รูว่้ าฐานะของสองหนุม่
เพือ่ นของธราเทพนัน้ ไม่ได้มัง่ มีเลย พ่อแม่ต้องขายเรือประมง ขายสวนยาง
เป็นค่าตั๋วเครื่องบินให้เขาและมีเงินติดกระเป๋ามาบ้างเพียงเล็กน้อย จากนั้น
ทั้งสองก็มาผจญภัยในเมืองใหญ่นี้ด้วยการเกาะเพื่อนกินบ้างรับจ้างวาดภาพ
ตามสถานทีท่่ องเทีย่ วบ้างพอมีเงินใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ พวกเขากินง่ายอยูง่่ าย
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เพื่อนรักทั้งสองของชัญญานุชได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆ แต่ไม่ยอม
เข้าไปสนิทชิดใกล้ ชัญญานุชเองก็แค่เป็นคนยิงคำถามไม่ได้เสนอตัวที่จะให้
ความช่วยเหลือแบ่งปันอันใดแก่สองหนุ่ม
***
ชัญญานุชตื่นนอนและลืมตามองเพดานพร้อมกับคิดทบทวนเรื่องราว
ของเมือ่ วานนี้ แล้วก็หยิบนาkิกาปลุกทีหั่ วเตียงของเธอมาดู…เจ็ดโมงเช้าของ
ที่นี่เป็นเวลาของการเริ่มต้นการทำงาน และการเรียน
แต่สำหรับที่บ้าน ‘อัญญไพศาล’ สมาชิกในบ้านบางคนอาจจะยังอยู่ที่
ทำงาน บางคนอาจจะอยูที่ งาน
่ เลีย้ ง หรือยังดูแลลูกค้าอยู่ ไม่ใช่เรือ่ งน่ากังวล
เพราะกฎเหล็กของบ้านหลังนี้ ทีมี่ มาตัง้ แต่รุน่ ปูย่่ าของเธอคือ…ช่วงหกโมงถึง
เจ็ดโมงเช้าจะเป็นเวลาทีทุ่ กคนต้องมารวมตัวกันในห้องอาหารทีตึ่ กใหญ่ รับประทานอาหารร่วมกัน ถามสารทุกข์สกุ ดิบและความคืบหน้าของงานทีแ่ ต่ละ
คนได้รับ ยกเว้นคนที่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
เมื่อวานนี้เวลาที่เหมาะสำหรับที่ชัญญานุชจะโทรศัพท์กลับบ้านกลาย
เป็นเวลาที่ธราเทพขอมีปาร์ตี้พอดีเธอจึงไม่ได้โทร.
เช้านีเธอ
้ ตัดสินใจจะเสียมารยาทโทร. กลับไปหาบิดาหากเขาติดประชุม
หรือดูแลลูกค้าอยู…
่ แต่ก่อนทีเธอ
่ จะกดโทรศัพท์ก็มีเสียงเรียกเข้าแทรกมาเสีย
ก่อน
“ชัญญ่า…เธอตื่นหรือยัง…อาจารย์โทร.มารบกวนหรือเปล่า”
“ฮ้า…อาจารย์…โอเคค่ะ…ตืน่ แล้ว…ตืน่ แล้ว” เธอรีบพรวดพราดลุกขึน้
นั่งคว้าสมุดบันทึกและดินสอมาเตรียมพร้อมที่จะรับคำสั่งของอาจารย์
“ฟังนะชัญญ่า…เธอมาพบอาจารย์ที่…”
ชัญญานุชไปมหาวิทยาลัยเช้ากว่าปกติทัง้ ทีไม่
่ มีชัว่ โมงเรียนเพือ่ ทีจะ
่ ฟัง
ข่าวดีที่อาจารย์ประจำวิชาบอก ขณะเดียวกันเธอก็โทรศัพท์ไปตามนีรนุช
พอออกจากห้องพักอาจารย์ชัญญานุชก็ยิ้มไม่หุบ…มันเป็นเรื่องที่น่า
ตื่นเต้น และควรจะได้คุยฟุ้งให้คนสนิทชิดใกล้ได้ฟังและร่วมดีใจไปกับเธอ
นีรนุชวิ่งกระหืดกระหอบมาพร้อมกับคำถาม
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“ไงชัญญ่าโทร. ตามฉันแต่เช้าเลย…มีปัญหาอะไร”
“นีร่า…ฉันดีใจมากๆ เลยรูมั้ ย้ …โมเดลชุดรับแขก The Lover ทีฉ่ นั
ตั้งชื่อไทยว่าแฝดเสน่หาของฉันน่ะมันเป็นที่ถูกใจของนักร้องดังมารีอาร์มาก
เลยนะ”
“เอ๊ะ…ยังไง ยังไง…เล่าละเอียดหน่อยซิ”
“อาจารย์บอกว่า มารีอาร์เห็นโมเดลชุดรับแขกแฝดเสน่หาของฉันที่
อาจารย์เอาลงในเว็บไซต์ของคณะ มารีอาร์ติดต่อมาทางอาจารย์จะจ้างฉันทำ
ขึน้ มาสองชุด เพราะฉะนัน้ ต่อไปนีฉั้ นจะไม่มีเวลาว่างเลยนะแก สอบเสร็จก็
คงไม่ได้กลับบ้านเร็วอย่างที่คิด”
“อืมม์…ข่าวดีแบบนี้แกก็ถือโอกาสบอกพ่อแม่แกซะเลยซี่ว่าที่แกเรียน
มาน่ะมันสุดคุ้มนะ…นักร้องดังอย่างมารีอาร์ทั้งดังทั้งรวยล้นฟ้าเขาจะไปซื้อ
เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังแค่ไหนก็ได้แต่เขากลับซื้อไอเดียแกน่ะ…ดีใจด้วย”
“ฉันจะต้องบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อก่อน เพราะถ้าบอกคุณแม่มีหวังโดน
ด่าหูชาแน่ๆ”
“แล้วหวานใจแกล่ะ”
“เฮ้อ…ไม่ต้องบอกหรอก…ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวฉันละกัน”
“อ้าว…แล้วกัน…ก็โอเคนะถ้าแกไม่ให้บอก ฉันก็จะไม่พูด”
“บอกยัยเอ็มม่าด้วยก็แล้วกันนะว่า…ไม่พูด”
สองสาวมองสบตาแล้วพยักหน้าให้กัน ชัญญานุชตบไหล่เพื่อนเบาๆ
แล้วนัดพบกันทีร้่ านอาหารทีคณะ
่ ของนีรนุช เธอบอกว่าโทรศัพท์ไปเมืองไทย
เสร็จแล้วจะตามไป

๒
วิศาล อัญญไพศาลออกจากห้องจัดเลีย้ ง แล้วลงลิฟต์มาถึงล็อบบี้ เขา
หยุดเดินเมือ่ โทรศัพท์สัน่ อยูใน
่ กระเป๋ากางเกง พอหยิบขึน้ มาเห็นตัวเลขมากมาย
บนหน้าจอเขาก็ยิ้มกว้าง
“ว่ายังไงลูก…เป็นไงบ้างชัญญ่า สบายดีหรือเปล่า มีปัญหาอะไร”
“ไม่มีปัญหาอะไรยุง่ ยากหรอกค่ะคุณพ่อ มีแต่คิดถึงแล้วก็มีข่าวดีอยาก
บอก”
ชัญญานุชรู้ว่าผู้เป็นพ่อตามใจเธออยู่แล้ว เธอจึงเลือกสารภาพเรื่องที่
เธอไม่ได้เรียนต่อปริญญาโทบริหารการโรงแรมตามที่มารดาสั่งคนฟังอึ้งไป
“คุณพ่ออย่าโกรธชัญญ่านะคะ…ชัญญ่าอึดอัดมาสามสี่ปี…วันนี้ชัญญ่า
ตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อก่อน”
“พ่อไม่ได้ว่าอะไรลูกหรอก สบายใจได้” คนพูดถอนหายใจยาวจน
ชัญญานุชลังเลจะพูดต่อดีไหม แต่เธอก็บอกว่า
“ขอบคุณค่ะคุณพ่อ อย่างน้อยชัญญ่าก็จบปริญญาตรีสองใบนะคะ”
น้ำเสียงเธอระรื่นขึ้นเมื่อเห็นว่าผู้เป็นพ่อไม่ได้ขุ่นเคืองใจในสิ่งที่เธอทำลงไป
“แล้วถ้าถึงตอนที่คุณแม่รู้เรื่องนี้คุณพ่อต้องช่วยพูดให้คุณแม่โกรธ
ชัญญ่าน้อยลงนะคะ”
“พ่อว่าแม่เขาอาจจะบ่นยืดยาวและนาน…แต่ลูกสบายใจได้เลย…สำหรับ
พ่อแล้วไม่ว่าลูกจะจบอะไรมาลูกก็ต้องเป็นผูบริ
้ หารบริษทั ในเครืออัญญไพศาล
อยู่ดี”
“แต่ก่อนจะเข้ารับมอบหมายงานอะไรก็ขอให้ลูกได้ชมนั่นดูนี่ให้ฉ่ำใจ
และได้ศึกษางานก่อนนะคะคุณพ่อ”
“ก็…แล้วแต่ความพร้อมของลูกซี…
่ นีพ่่ อก็ว่าจะบอกลุงพุธกับอาสองคน
ของลูกให้เตรียมตัว”
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“เตรียมตัวอะไรคะคุณพ่อ”
“ลูกกลับบ้านคราวนี้พ่อก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่า พ่อจะยก
ตำแหน่งประธานบริษัทและประธานบริหารให้ลูกกับคุณแม่”
“อืม…แล้วค่อยว่ากันตอนที่ชัญญ่ากลับบ้านนะคะคุณพ่อขา”
“อีกนานแค่ไหนกว่าลูกจะกลับ”
เธอแจกแจงเรือ่ งเวลาในการทำงาน เรือ่ งสอบและเรือ่ งทำผลงานทีน่่ า
ภาคภูมิใจให้ศิลปินดังมารีอาร์
“น่าจะถึงสามเดือนนะคะ…บอกคุณแม่ด้วยว่าชัญญ่าคิดถึง แต่ชัญญ่า
ยุ่งมากๆ เลย แล้วถ้ามีเวลาชัญญ่าจะติดต่อกลับไปเอง”
“ยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอลูก”
“ค่ะคุณพ่อ”
“โอเค…ดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้เจ็บให้ไข้ไปล่ะ อยู่คนเดียว ไม่มีคน
ดูแลจะลำบากนะลูก”
พ่อลูกคุยกันต่ออีกสองสามประโยค แล้วชัญญานุชก็เป็นฝ่ายขอวาง
สาย
***
ในห้องทำงานของวิศาล ประธานกรรมการและประธานบริหารของบริษทั
ในเครือ ‘อัญญไพศาล’ เจ้าของห้องนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างฝ่า
เปลวแดดที่เต้นระยิบออกไปไกลสุดตา…ไร้จุดหมาย
ความสุขแรกของนักบริหารคือผลกำไรทีงอกเงย
่
อย่างงดงามของธุรกิจ
…สุขนีวิ้ ศาลตัง้ ความหวังกับมันไม่มากนัก ส่วนสุขรองลงมาของเขาคือความ
กลมเกลียว สมานสามัคคีของหุ้นส่วน ของผู้บริหารและของพนักงาน ซึ่ง
อย่างหลังๆ เขาก็ไม่หวังสูงเช่นกัน เพราะสิง่ ทียาก
่ ทีส่ ดุ ในกระบวนการบริหาร
สำหรับเขาคือ การบริหารคน!!
คนในบริษทั ทีบริ
่ หารยากทีส่ ดุ คือญาติพีน่ อ้ ง ทีบาง
่ ครัง้ แบ่งแยกตัวเอง
ไม่ออกว่ายามใดจะทำตัวเป็นพนักงาน เป็นผูบริ
้ หาร หรือยามใดจะลุกขึน้ มา
เรียกร้องเอาความยุติธรรมในผลประโยชน์ในฐานะญาติ
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เสียงเคาะประตูทำลายภวังค์ของวิศาล แล้วผู้มาเยือนก็เปิดประตูเข้า
มาอย่างถือวิสาสะ
“อ้าวคุณวิพุธ ใครอนุญาตให้คุณเข้ามา” เขาตำหนิหนุ่มใหญ่ที่สูงวัย
กว่าเขาเล็กน้อย
วิพุธยกนาkิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วว่า
“เวลานี้พักเที่ยง ฉันถือว่าอยู่นอกเวลางาน”
“นี่จะเข้ามาในฐานะผู้บริหารหรือในฐานะพี่ชาย”
“คุยกันแบบพี่น้องสบายๆ ดีกว่ามั้ยวิศาล…นายอย่าเคร่งครัดมากนัก”
วิศาลหน้าเครียดขึ้น
“เอาละ…เอาละ…พีมา
่ คุยแบบพีชาย
่ คุยกับน้องชาย…อ่ะ…นีพี่ จะ
่ บอกว่า
เกาะนี้น่าสนใจมาก ถ้านายอยากจะขยายเดอะเบสท์ไปอยู่เกาะนี้ รับรองว่า
มันจะทำกำไรให้เราอื้อซ่าเลย…มา…มาดูกัน”
วิพุธรีบกางแผนทีที่ เขา
่ ถือมาลงบนโต๊ะประชุมเล็กกลางห้องทำงานอัน
โอ่อา่ ของน้องชายร่วมสายเลือด แล้วแจกแจงถึงเนือ้ ทีบน
่ เกาะซึง่ แต่เดิมเรียก
ว่าเกาะนางนวลชวนชมแต่ต่อมาเรียกกันติดปากว่า ‘เกาะนวล’ เขาพูดเรื่อง
การเดินทางและพูดถึงผู้ที่จะร่วมธุรกิจ
วิศาลดูไปฟังไป ในใจเขาไม่ได้กระตือรือร้นทีจะ
่ อยากลงทุนใดๆ เพิม่ ไป
กว่าธุรกิจที่มีอยู่ เพราะเขากำลังอยากจะพัก และมอบหมายงานให้กับช่ออัญชัน และชัญญานุช ภรรยาคนเก่งและลูกสาวทีรั่ บปากว่าหลังจบหลักสูตร
ทีเธอ
่ ‘แอบ’ เรียนแล้วจะรีบกลับมา ขอศึกษาหาความรูก่้ อนจึงจะยอมรับช่วง
ดูแลธุรกิจแทน
“อืม…พีพุ่ ธเอารายละเอียดของโครงการนีใส่
้ แฟ้มฝากไว้ทีเลขาฯ
่
ผมละ
กัน ถ้าผมอยากไปดูเมื่อไหร่ผมจะบอกพี่”
“โอเคเลยน้อง” วิพุธสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยที่น้องชายไม่กระตือรือร้น
เอาเสียเลย แต่เขาก็ไม่วายกำชับว่า
“มีคนอยากได้เยอะนะวิศาลถ้าสนใจก็รีบไปดูสถานที่และวางเงินมัดจำ
ไว้ซะ”
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“จะซื้อเสื้อหรือรองเท้า เราต้องได้ลองนะพี่พุธ แต่นี่ซื้อเกาะทั้งเกาะ
กลางทะเลราคาตั้งห้าสิบหกสิบล้านแบบนั้นมันก็ต้องขอเวลาตรวจสอบกัน
หน่อยซี่”
“แต่กอย่
็ านานนัก พีเสี
่ ยดาย กลัวคนอืน่ จะเอาไปแล้วทำอะไรดีๆ แข่ง
กับเดอะเบสท์ของเรา”
เขาหมายถึง The best golden beach resort ที่ชายทะเลอัน
เลื่องชื่อทางใต้ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก
เสียงเคาะประตูขัดจังหวะการสนทนาของสองพีน่ อ้ ง วิพุธรูส้ กึ หงุดหงิด
ในทันทีทเห็
ี่ นสาวใหญ่ทียั่ งคงความสวยสง่า รูปร่างได้สัดส่วนก้าวเข้ามา เธอ
ช่างต่างจากภรรยาเจ้าเนื้อ และเชื่องช้าของเขาเหลือเกินทั้งที่อยู่ในวัย ๔๐
ปลายๆ เหมือนกัน
“อ้าว…สวัสดีค่ะพีวิ่ พุธ คุยงานกันอยูเห
่ รอ…ฉันมารบกวนหรือเปล่าคะ”
ช่ออัญชันทักทายสามีและพี่ชายสามีก่อนจะทิ้งคำถามลงที่วิศาล
“อ๋อ…ไม่ได้มีธุระอะไรหรอกก็คุยกันเรื่อยเปื่อย” วิศาลรีบออกตัว
“ใช่ซี่…พี่จะมีธุรกิจการงานอะไรคุยกับท่านประธานล่ะ พี่มันก็มีแค่
ตำแหน่งกับเก้าอี้ แต่ไม่มีอำนาจอะไรนี่นา”
“แหม…พี่วิพุธสมัยนี้ผู้บริหารเขาไม่ลงมือทำอะไรเองหรอก เขาออก
คำสั่งอย่างเดียว”
“พีสั่ ง่ เด็กได้ก็แค่ไปชงกาแฟละมัง้ ทีมผูบริ
้ หารส่วนใหญ่เขารอฟังคำสัง่
ท่านประธาน หรือไม่ก็รองประธาน” วิพุธยังไม่ยอมจบ พอพูดถึงรองประธานเขาก็ปรายตาไปทางช่ออัญชัน เห็นแววตาคมเข้มของหล่อนมองเขาอยู่
เขาก็ปรับอารมณ์อย่างรวดเร็ว
“แล้วนีส่ องคนจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกหรือไง…ตามสบายนะ”
“เปล่าหรอกค่ะ เรากำลังจะไปเยี่ยมคุณทักษะ หุ้นส่วนของเราน่ะ”
“อ้าว คุณทักษะเป็นอะไร” วิพุธหน้าตาตืน่ เมือ่ รูข่้ าวของหุน้ อีกคนทีมี่
หุ้นเท่ากับเขา แต่ไม่เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารงาน เขาแต่งตั้งบารมี
หนุ่มใหญ่วัย ๔๐ ต้นๆ มาบริหารแทน
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เมือ่ นึกถึงหุน้ ส่วนรายนีวิ้ พุธนึกถึงอนาคตทันทีว่า ถ้าแสดงน้ำใจต่อกัน
ไว้อาจจะใช้ประโยชน์จากหุ้นส่วนคนนี้ได้ เขาจึงรีบบอกว่า
“ขอรายละเอียดหน่อยซิวิศาล พี่จะเตรียมของไปเยี่ยมเขาสักหน่อย”
“ผมไปเยีย่ มเขาในฐานะทีมหุน้ ส่วน ทีมบริหารและตัวแทนพีน่ อ้ งตระกูล
อัญญไพศาลอยู่แล้วครับพี่วิพุธ”
“เอ๊า…จะกีดกันไม่ให้พี่ไปเยี่ยมเขาทำไม”
“ผมแค่ไม่อยากให้พี่เสียเวลา…แต่จะไปผมก็ไม่ว่าอยู่แล้ว” วิศาลส่ง
กระดาษที่เขาจดรายละเอียดของโรงพยาบาลให้พี่ชาย แล้วเขาก็เดินคล้อง
แขนช่ออัญชันออกจากห้องไป
วิพุธยิ้มมุมปาก
***
ในห้องพักฟืน้ ทีอากาศ
่
เย็นฉ่ำ คนไข้ทำหน้าฉงนเมือ่ เห็นวิพุธหิว้ กระเช้า
ผลไม้เข้ามาเยีย่ ม เพราะวิศาลกับช่ออัญชันเพิง่ ออกจากห้องไปไม่ถึงสิบนาที
แต่เมื่อผู้มาเยี่ยมมีน้ำใจเขาก็รับไว้และพูดคุยด้วยถึงอาการหลังผ่าตัดไส้ติ่ง
“ไม่กี่วันก็เดินปร๋อแล้วละคุณทักษะ”
“ครับก็หวังอย่างนั้น มีงานรอผมอยู่เยอะเลย”
“อืม…พูดถึงเรื่องงาน…คุณทักษะคิดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคราวหน้า
อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมั้ยครับ”
ทักษะขมวดคิว้ มุน่ เขาเป็นคนวัยเดียวกับวิพุธ และรูค้ วามเป็นไปของ
พี่น้องตระกูลนี้ดีว่า คนที่ได้เรื่องได้ราวที่สุดคือวิศาล การที่วิพุธกับน้องๆ
ได้รับแบ่งปันหุ้นจากเจ้าของธุรกิจตระกูลอัญญไพศาลดั้งเดิมไม่เท่ากันมันก็
เป็นตัววัดคุณภาพของคนได้อย่างหนึ่ง…เขาเชื่อมั่นในการทำธุรกิจกับวิศาล
แม้จะส่งคนไปทำงานแทน ตัวแทนของเขาก็ยืนยันว่าวิศาลและช่ออัญชันทำ
งานจริง ชัดเจนตรงไปตรงมา ยังเหมาะที่จะร่วมทุนอยู่
ดังนัน้ การมาเยีย่ มไข้ของวิพุธ ส่วนหนึง่ ทักษะก็ได้ซึง้ ในน้ำใจ แต่อีก
ส่วนก็อดระแวงไม่ได้ เขารีบสรุปว่า
“ขอบคุณมากนะครับคุณวิพุธที่มาเยี่ยม คนเราได้เห็นน้ำจิตน้ำใจกัน
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ก็ในยามป่วยไข้นะ…แล้วพบกันในโอกาสต่อไปนะครับ”
เป็นอันจบการทำหน้าที่ ‘หาพวก’ ของวิพุธ
***
คฤหาสน์ ‘อัญญไพศาล’ ทีกว้
่ างขวางโอ่อา่ หลังนี้ ชัน้ ล่างปีกหนึง่ ของ
ตึกมีห้องรับแขกถึงสามระดับ ไว้รับแขกหลายลักษณะ แบบเป็นทางการ
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นแขกของวิศาลเขาจะต้อนรับแขกทีห้่ องเฟอร์นเิ จอร์สไตล์หลุยส์
สีครีมสะอาดสะอ้าน ส่วนห้องรับแขกแบบกันเองนั้น ชุดรับแขกเป็นแบบ
โครงสร้างไม้หุ้มเบาะหนังคลุมทับด้วยผ้าขนสัตว์ คนรับใช้จะเปลี่ยนผ้าคลุม
เป็นลวดลายต่างๆ ทุกเดือน คนทีใช้
่ บ่อยคือวิษณุและวิภาดา สองพีน่ อ้ งทียั่ ง
โสดมักจะมีเพื่อนๆ แวะเวียนมาหาบ่อยๆ ส่วนใหญ่จะนั่งเล่นนอนเล่นรอเจ้า
บ้านแต่งตัวเพื่อออกไปเที่ยวกัน สำหรับห้องรับแขกแบบที่คนมาเยือนไม่ได้
สนิทสนมกับเจ้าบ้านมากนัก จะเป็นชุดหวายลวดลายสวย ห้องนีจะอยู
้ ส่ ว่ น
หน้า เป็นที่นั่งรอรับงานของพวกพนักงานบ้าง ของคนมาส่งของบ้าง
อีกปีกหนึ่งนั้นเป็นห้องนั่งเล่น สำหรับดูหนังฟังเพลงและเต้นรำค่อน
ข้างกว้างขวาง ส่วนพืน้ ทีอี่ กด้านหนึง่ เป็นห้องอาหารทีจั่ ดโต๊ะไว้สองชุด โต๊ะ
ตัวยาวนั่งได้สิบที่นั่ง ส่วนใหญ่จะตั้งโต๊ะนี้ในวันที่มีแขก ส่วนโต๊ะกลมนั้น
เป็นโต๊ะประจำของสมาชิกในบ้าน
อัญญไพศาลทุกคนยังยึดถือกฎเหล็กของตระกูลคือ ไม่ว่าใครจะนอน
ดึกดื่นอย่างไร หกโมงเช้าต้องมารวมตัวกันที่โต๊ะอาหาร ประมุขของบ้านนี้
คือวิศาล สมาชิกในบ้านมีช่ออัญชัน วิษณุ และวิภาดา
ส่วนวิพุธกับจรัสศรีภรรยาของเขา ก็ต้องมาตรงเวลาเช่นกัน แม้จะ
แยกไปอยู่บ้านหลังเล็กเยื้องๆ กับบ้านหลังใหญ่นี้ ตามพินัยกรรมของบิดาที่
ระบุไว้ว่าบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านของวิศาลและครอบครัว ใครที่ยังไม่แต่งงาน
ก็ให้อยู่ในบ้านนี้ได้ ใครออกเรือนก็ให้ไปสร้างบ้านใหม่ในเนื้อที่ที่ระบุไว้ในรั้ว
เดียวกัน
เช้านี้ทุกคนในบ้านหลังใหญ่มาถึงห้องอาหารเกือบจะเวลาเดียวกัน
วิษณุหน้าตาอิดโรยเหมือนคนนอนไม่พอ ส่วนวิภาดาแม้จะแต่งหน้าจัดจ้าน
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เพื่อปิดบังความหมองคล้ำของใบหน้า แต่สายตาเข้มดุของวิศาลก็มองทะลุ
“เป็นผูห้ ญิงมีชอื่ มีตระกูล ไปเทีย่ วกลางค่ำกลางคืนบ่อยๆ เต้นเย้วๆ
อยูตาม
่ ผับแบบนัน้ เดีย๋ วก็เป็นขีป้ ากพวกนักข่าวหน้าสังคม เสียชือ่ เสียงวงศ์ตระกูลหมดนะยัยวิ”
“โห…พีวิ่ ศาล…วิไม่ใช่เด็กๆ แล้วนะคะทีจะ
่ ไปเต้นแรงเต้นกาอยูตามผั
่ บ
น่ะ วิไปเอนเตอร์เทนลูกค้าบ้าง นักข่าวบ้าง เรื่องงานทั้งนั้น”
“นัน่ มันหน้าทีของ
่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์พวกสาวๆ อายุยีส่ บิ กว่าเขาทำกัน
นะไม่ใช่ผู้ใหญ่แบบเธอ”
“โอ้โห…พี่วิศาลคะ จังหวะเหมาะมากเลยนะคะที่พี่พูดเรื่องนี้ขึ้นมา”
หล่อนเบนสายตาจากพีชาย
่ คนทีสอง
่ มามองคนทีน่ งั่ ข้างๆ วิษณุยักคิว้ ให้แบบ
กวนๆ
“ใช่แล้วหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พบปะนักข่าวน่ะมันเป็นเรื่องของเด็กๆ
ถ้าคนระดับวิ…และถ้าวิมีตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดูแล
แผนการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของบริษัทในเครือเรา วิก็ไม่ต้องไปทำหน้าที่
แบบที่เด็กสาวๆ เขาทำกันหรอก…แต่นี่…ตำแหน่งของวิมันเป็นแค่ผู้จัดการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพาราไดส์”
หล่อนหมายถึง Paradise Hotel ที่เป็นเสมือนกองบัญชาการ
“วิน่ะมีลูกน้องอยู่แค่คนเดียว เราทั้งคู่ต้องดูแลนักข่าวเป็นสิบ ดูไม่
ทั่วถึงเขาก็เก็บเอาไปนินทา”
“นักข่าวหรือเพื่อนเที่ยว” วิศาลดักคออีก
“แหม…พีวิ่ ศาลน่ะ จับผิดวิตลอดเลยนะ…ไม่เห็นไปจับผิดพีนุ่ มัง่ เลย”
“เฮ้ย…ไม่เกี่ยวกับฉันนะโว้ย…ฉันอยู่ฝ่ายจัดซื้อที่ปีหนึ่งถึงจะมีโอกาส
ได้เซ็นเอกสารสั่งซื้อ ได้เบิกเงินก้อนใหญ่ซะทีหนึ่ง”
วิษณุพูดกระทบวิศาลก่อนจะชายตามองช่ออัญชัน พอเห็นแววตา
หล่อนว่างเปล่าเขาก็หันมาพูดกับน้องสาวที่นั่งใกล้ๆ
“หุ้นสิบเปอร์เซ็นต์ของคนในบ้านเราเนี่ย ศักดิ์ศรีมันไม่เท่าคนนอก
ตระกูลหรอกนะยัยวิ”
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“ยังไงนะพี่นุ”
“แกหมายถึงอะไรเจ้านุ” วิศาลถามอย่างเอาเรื่อง
“ผมหมายถึง…เราก็ต้องให้ความสำคัญกับผูถื้ อหุน้ นอกตระกูล ส่วนคน
ในตระกูลก็อย่าได้แคร์” เขาทำเสียงสะบัดในตอนท้าย
วิพุธเดินนำจรัสศรีเข้ามาในห้องอาหารทันได้ยนิ คำพูดของน้องๆ เขาก็
นั่งลงพร้อมกับเอ่ยขึ้นแบบปรามๆ ว่า
“อย่าคิดเล็กคิดน้อยซี่ตานุ ยัยวิ…การทำธุรกิจของตระกูลเรามันเป็น
อย่างนี้มานาน ยุคคุณพ่อท่านก็ให้ความสำคัญกับคนทำงาน…ค่าของคนอยู่
ที่ผลของงานไงล่ะ”
“ถูกครับ…พีพุ่ ธเข้าใจถูกแล้ว…และคงเข้าใจดีว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีมั่ นตก
มาอยู่ที่ผมเพราะผมทำงานและมีผลงาน และตลอดเวลาเกือบสิบปีที่คุณพ่อ
จากไปผมก็ยังทำตามคำสั่งของคุณพ่ออยู่…แต่อัญญไพศาลแต่ละคนยังไม่ได้
ทำอะไรให้ขยับขึ้นมาตามคำสั่งคุณพ่อเลย”
“โอ๊ย…ซีเรียสกันทำไมแต่เช้า…กินข้าวกันเถอะ…อ้อ…คุณศรี…หิ้ว
อะไรมาด้วย…โชว์หน่อยซิ”
วิพุธหาทางออกอย่างแนบเนียนด้วยการหันไปถามภรรยา
“อ๋อ…วันนี้ดิฉันทำเครื่องดื่มสมุนไพรมาให้ดื่มกันค่ะ…คุณพุธบอกว่า
เป็นสมุนไพรไทยๆ ที่เดี๋ยวนี้คนทั่วไปนิยมดื่มกันค่ะ…น้ำตะไคร้ ช่วยขับลม
ลดอาการแน่นท้อง”
หล่อนพูดแล้วก็เหลือบมองสามีเหมือนคนไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
วิพุธพยักหน้าให้ หล่อนจึงเดินรอบโต๊ะรินแจกจ่ายให้ทุกคน
“กลิน่ หอมดีนะพีพุ่ ธ” วิศาลยกขึน้ สูดกลิน่ แต่ยังไม่ยอมจิบ “ได้มาจาก
ไหน”
“อ๋อ…ทีร้่ านสมุนไพรจีน ของเพือ่ นๆ กันน่ะ เขาแนะนำสมุนไพรไทย
ที่เขาสั่งมาขายด้วย เขาจัดชุดที่ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ขับลมอะไร
พวกนี้แหละ พวกเรามันคนนั่งทำงาน ท้องไส้มันขดไปขดมา น่าจะเป็น
พวกโรคปวดท้อง ขับถ่ายออกไม่หมด…เอ้อ…ขอโทษที กำลังจะกินข้าวเช้า
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แต่พี่มาพูดเรื่องแบบนี้น่าเกลียดแย่เลยนะ”
“ลองชิมดูค่ะคุณศาล” ช่ออัญชันยกถ้วยชาเล็กๆ ขึ้นชวนสามี
วิพุธยิ้มด้วยความสมใจ
เมื่อวันก่อน หลังกลับจากไปเยี่ยมคุณทักษะ วิพุธก็ขับรถไปเรื่อยๆ
และใช้ความคิดอย่างหนักนึกทบทวนเรือ่ งราวความเหลวไหลของตนเองในอดีต
ทีส่่ งผลมาจนถึงปัจจุบนั ทำให้หน้าทีการ
่ งานและการเงินของเขาไม่ขยับไปไหน
สร้างความน้อยเนื้อต่ำใจและถึงขั้นเจ็บใจตัวเองไม่น้อย
แม้วิพุธจะยอมรับว่าตัวเองใช้ชีวติ ในวัยหนุม่ แบบค่อนข้างเสเพลล้มเหลว
กับการทำงาน ครัน้ เมือ่ มีภรรยา เขาและหล่อนยังให้ความอิม่ เอิบใจแก่บิดา
ไม่ได้…เขาเองที่ทำให้จรัสศรีมีลูกไม่ได้!!
ภรรยาของวิพุธอายุมากกว่าช่ออัญชันเพียงสองปี แต่รูปลักษณ์แก่
ล้ำหน้าไปมาก ทั้งที่มีสุนีย์ เป็นแม่บ้านดูแลทุกอย่างให้หมดแล้ว หล่อนมี
เวลาว่างมากแต่กลับปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ออกกำลังกาย ไม่ปรุงแต่งตัวเอง
ให้ผมเผ้าผิวพรรณดูดีสมเป็นสะใภ้ใหญ่อัญญไพศาล แถมหล่อนยังไม่ยอม
ออกงานกับสามีไม่ว่าจะเป็นงานระดับไหน
จรัสศรีเป็นคนโปรดของพ่อสามีในแง่ที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน รู้จักอยู่
อย่างสงบเสงีย่ มเจียมตัว เพราะอดีตหล่อนคือพนักงานฝ่ายธุรการของบริษทั
ในเครือ เมื่อแต่งงานแล้วก็มาเป็นแม่บ้านและเตรียมพร้อมที่จะเป็นแม่ของ
ลูก ทายาทรุ่นที่สาม…แต่หล่อนโชคร้าย!!
วิพุธมีหล่อนเป็นภรรยาก็เหมือนมีหลักประกันให้ตนเอง เพื่อให้บิดา
เห็นว่า เขามีความรับผิดชอบทีเลี
่ ย้ งดูผูห้ ญิงอีกคนหนึง่ ทีเขา
่ รักให้อยูอย่
่ างสุข
สบาย ทั้งที่แท้จริงแล้วจรัสศรีสุขแต่กาย ไม่ได้สุขใจแม้แต่น้อย
เมือ่ วิศาลกลับจากต่างประเทศเขาก็แต่งงานกับช่ออัญชัน สาวสวยสง่า
ดีกรีนักเรียนนอกที่เรียนจบด้านการโรงแรมมาด้วยผลการเรียนที่ดีเยี่ยมและ
ใบรับรองผลการฝึกงานจากโรงแรมระดับห้าดาวของเมืองที่หล่อนไปเรียน
หล่อนกลายเป็นสะใภ้โปรด หลังการแต่งงานได้ปีเดียวหล่อนก็มีหลานคนแรก
ของตระกูลให้คุณปู่อุ้ม แม้จะเป็นลูกสาว แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา
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‘ถึงเป็นหลานสาวปูก็่ รักนะ…เลือดเนือ้ เชือ้ ไขของวิศาล…ต้องเป็นเด็กดี
อยู่แล้ว’
เด็กหญิงชัญญานุชเป็นขวัญใจคุณปู่อยู่หลายปี จะเรียกว่าคุณปู่เลี้ยง
หลานแบบตามใจที่สุดก็ว่าได้
‘พ่อไม่ได้ตามใจหลานสักหน่อย…หลานอยากได้อะไรพ่อให้ได้ก็ให้…
จะให้หลานมองของที่อยากได้ตาปริบๆ อยู่ทำไมเรามีตังค์ซื้อนี่…ใช่มั้ย…
ชัญญ่า’ คนแก่ไม่ยอมรับว่าตนเองทุ่มเทให้หลานสาวมาตั้งแต่ยังแบเบาะจน
ถึงวัย ๑๐ ขวบ รักหวงและตามใจมากชนิดที่ใครแตะต้องไม่ได้
สัมพันธภาพของสี่พี่น้องตระกูลอัญญไพศาลเริ่มคลอนแคลนหลังการ
จากไปของบิดาและหลังการเปิดพินยั กรรม เพราะวิศาลกลายเป็นคนทีได้
่ หุน้
ของตระกูลมากกว่าพีน่ อ้ ง โดยพินยั กรรมได้ให้เหตุผลอย่างชัดเจนว่า วิศาล
คือคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมากกว่าใคร ส่วนคนที่ได้น้อยนั้นก็
ถูกแฉในพินัยกรรมจนไม่มีใครกล้าอ้าปากเถียง
มันเป็นความคับแค้นใจของวิพุธพี่ชายคนโต วิษณุคนรองจากวิศาล
และวิภาดาน้องสาวคนสุดท้อง ซึง่ ทัง้ สองอายุห่างจากพีชาย
่ ทัง้ สองคนหลายปี
สองพี่น้องเรียนจบมหาวิทยาลัยในเมืองไทยช้าเพราะมีผลการเรียนแบบลุ่มๆ
ดอนๆ กว่าจะจบก็ใช้เวลาห้าถึงหกปี พอไปทำงานในตำแหน่งเล็กๆ ก็บ่นทัง้
สองจึงถูกส่งไปใช้ชีวติ ในต่างแดนเพือ่ ฝึกภาษา และเรียนคอร์สสัน้ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานโรงแรม รีสอร์ต และห้างสรรพสินค้า
พอกลับมาก็ถูกส่งไปทำงานเริม่ จากแผนกเล็กๆ กับบริษทั ในเครือ ต่าง
ก็บ่นว่าไม่สมศักดิ์ศรีของทายาทตระกูลอัญญไพศาล ทั้งสองจึงได้รับเงินทุน
ก้อนหนึ่งจากบิดาให้ไปลงทุนทำธุรกิจที่ตนเองสนใจและคิดว่าอยากทำ วิพุธ
พอเห็นน้องได้ทุนก็อยากได้บ้าง แต่แล้วเพียงปีเดียวสามพี่น้องก็ผลาญเงิน
ทุนที่ได้รับไปคนละ ๑๐ ล้านหมดเกลี้ยง
เมื่อกลับมาทำงานในแผนกที่อยากทำกับธุรกิจของตนเองผู้เป็นบิดาก็
พยายามสอนอย่างใจเย็น แต่ผ่านไปหลายปี ทุกคนก็แสดงธาตุแท้ให้บิดาเห็น
วิพุธค่อนข้างโกง ฉวยโอกาส และคอร์รัปชัน วิษณุดีแต่โฉบเฉี่ยวไปวันๆ
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ทำงานไม่คอ่ ยสำเร็จ แต่มีรายการเบิกจ่ายมากมายทุกเดือน วิภาดาก็เอาแต่
เที่ยวเตร่มีเพื่อนฝูงมากมาย มีข่าวกระเซ้าเย้าแหย่ในหน้าสังคมทุกอาทิตย์
ว่าเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้ เมื่อไม่มีใครดูแลธุรกิจของตระกูลอัญญไพศาลได้ดีเท่า
วิศาล ผูเป็
้ นบิดาจึงมอบหมายให้วิศาลดูแลธุรกิจแทนเขา แต่งตัง้ กันอย่างเป็น
ทางการ ก่อนทีสี่ พ่ นี่ อ้ งจะสูญเสียบิดาไปในเวลาต่อมา ประหนึง่ ผูเป็
้ นพ่อจะ
รู้ว่าหากไม่จัดสรรให้เสร็จสิ้นต้องเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นแน่
หุ้นคนละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ที่วิพุธ วิษณุและวิภาดาได้รับจากบิดาเป็น
มรดกนั้น ทั้งสามแสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจ ถึงขั้นรวมตัวกันจะฟ้องร้อง
ขอแบ่งสมบัติมาจากวิศาล
‘มันถึงขัน้ ต้องฟ้องร้องเชียวเหรอ…คิดว่าทุกคนยอมรับจากใจจริงตาม
พินัยกรรมที่คุณพ่อจัดการไว้แล้วซะอีก’
‘พีอยาก
่ ให้เกิดความยุตธิ รรมในหมูพี่ น่ อ้ ง ในเมือ่ มันหารสีลงตั
่ วก็ควร
จะทำให้มันลงตัว หมดข้อสงสัย’
แต่ทนายทรงพล ทายาททนายทรงศักดิที์ รั่ บเป็นทีปรึ
่ กษาให้กับตระกูล
อัญญไพศาลคัดค้านว่าพินยั กรรมระบุค่อนข้างชัดเจน การฟ้องร้องไม่เป็นผล
อะไรมีแต่จะเสียค่าใช้จ่าย
‘ถ้าจะฟ้องก็ต้องฟ้องตัง้ แต่ทีพวก
่ คุณยังไม่เซ็นชือ่ รับทรัพย์สนิ ตามพินยั กรรม’
‘ผมว่าทุกคนทำให้มันงอกเงยขึน้ มาได้นะครับพีพุ่ ธ…สิบเปอร์เซ็นต์นี้ ถ้า
ใครถอนหุน้ ออกไปมูลค่ามันเป็นร้อยล้านนะครับ…แต่คุณพ่อไม่ให้ทุกคนขายหุน้
…อย่าลืมข้อนี้’
คำพูดของวิศาลเป็นไปตามคำสั่งของบิดาทุกอย่าง เขารู้ว่าพี่น้องไม่
พอใจที่เขาได้หุ้นมากกว่า แถมยังได้ที่ดินและคฤหาสน์อัญญไพศาลอีก
หลายปีมาแล้วทีพี่ ๆ่ น้องๆ คุยกันแบบเหน็บแนม ประชดประชันบนโต๊ะ
อาหารเช้า ซึ่งทุกครั้งก็จะเป็นเหตุการณ์สามรุมหนึ่งแต่วิศาลก็อดทน ไม่
ต่อปากต่อคำให้เป็นปัญหาใหญ่ตามมา

๓
เช้าวันนี้วิศาลเห็นว่า วิพุธดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษบรรยากาศเหมาะที่จะ
พูดเรื่องสำคัญของชัญญานุช เขาเรียกจำเรียงแม่บ้านที่มีหน้าที่คอยดูแลอยู่
ในห้องอาหารเช้า ให้ตักอาหารใส่จาน
พอทุกคนเริ่มลงมือรับประทาน วิศาลก็เอ่ยขึ้นว่า
“ผมคิดว่าอีกสองสามเดือนข้างหน้า ถ้าชัญญ่ากลับมา ผมจะมอบ
อำนาจในการบริหารจัดการเรือ่ งต่างๆ ให้คุณอัญกับชัญญ่าร่วมกันตัดสินใจและ
บริหารงานต่อไป…ก่อนจะถึงตอนนั้นผมจะต้องประชุมเพื่อแจ้งเรื่องทั้งหมด
ให้หุน้ ส่วนคนอืน่ รับรู้ พวกหุน้ นอกตระกูลจะได้ตัดสินใจว่าจะถอนหุน้ จะลด
หุ้น หรือร่วมหุ้นกับเราต่อไปแบบเดิม”
“แล้วหุ้นในตระกูลล่ะ” วิพุธถาม
“คุณพ่อบอกว่าเราขายหุ้นหรือถอนหุ้นไม่ได้นี่ครับ” วิศาลตอบเข้มๆ
“เอ๊ะ…พี่ศาลยอมวางมือเร็วขนาดนี้ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับ”
วิษณุพูดโพล่งขึ้นโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบก่อนพูด
“ไม่มีสัญญาณอะไร นอกจากการเปลีย่ นมือผูบริ
้ หาร…พีเชื
่ อ่ ว่าคุณอัญ
กับชัญญ่าทำได้”
เขาชายตาไปทางภรรยาทีน่ งั่ ไหล่ตัง้ หน้าตรงอยู่ นานๆ จะเหลือบแลดู
ปฏิกริ ยิ าคนร่วมโต๊ะสักครัง้ …หล่อนรูว่้ าทัง้ สามยังไม่แน่ใจ…ตัวหล่อนเองก็งง
ทำไมอยู่ๆ วิศาลก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยไม่บอกหล่อนล่วงหน้า หล่อนจะได้
แสดงสีหน้าท่าทางได้ถูก
“ความจริง การอยากวางมือจากการบริหารธุรกิจ คุณศาลเคยเกริน่ ไว้
เมือ่ หลายเดือนก่อน แต่ฉันบอกว่าให้รอชัญญ่ากลับมาก่อน ดูว่าถ้าเขาโตและ
มีวุฒิภาวะมากพอค่อยพูดกันต่อเรื่องนี้…แต่คุณศาลพูดวันนี้คงมีเหตุผล”
ช่ออัญชันพยายามพูดให้เป็นกลางๆ อธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่สามีทำ
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เพราะวิศาลไม่ใช่คนชอบพูดมาก บางครั้งสั่งการโดยไม่อธิบายอะไรเลยก็จะ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาเข้าหูว่า ‘บ้าอำนาจ’
“ถ้าพีศาล
่ คิดอยากและพักจะยกให้คุณอัญกับชัญญ่าบริหารผมว่ามันเร็ว
ไป” วิษณุพูดเหมือนหวังดี จนวิพุธและวิภาดามองหน้าเขาด้วยความสงสัย
แล้ววิภาดาก็รีบโพล่งขึ้นบ้างว่า
“ชัญญ่ายังเด็ก อายุยีส่ บิ สียี่ ส่ บิ ห้าจะเป็นผูบริ
้ หารแล้วเหรอคะ…ขนาด
วิคุณพ่อยังให้ไปทำงานในตำแหน่งต่ำๆ ก่อนเลย”
“ก็คุณพ่อฝึกให้เธอรูจ้ กั งานจากพืน้ ฐานไล่สูงขึน้ มาไง ถ้าคิดจะเป็นนาย
คนเธอต้องรูเรื้ อ่ งข้างล่างไล่ขึน้ มา แต่นีเธอ
่ มาหยุดอยูไม่
่ ถึงตรงกลางก็แสดง
ให้รู้แล้วว่าเธอไม่อยากจะเดินต่อ เธอไม่เหมาะที่จะเป็นผู้บริหาร”
“เฮ้อ…พูดไปก็ถูกกัดจนได้แหละ…กินข้าวแล้วรีบไปดีกว่า”
จรัสศรีพยายามจะช่วยคลายบรรยากาศที่เริ่มจะตึงเครียดด้วยการหัน
ไปสั่งจำเรียงให้รินเครื่องดื่มสมุนไพรใส่แก้วให้ทุกคน
“ดื่มหมดแก้วค่ะช่วยขับลม” จรัสศรีหันไปชนแก้วกับช่ออัญชัน
“ดื่มขับลมที่ทำให้อารมณ์เสียออกไป อย่างที่คุณศรีว่ากันค่ะ” ช่ออัญชันเชิญชวนอีกครั้ง
วิษณุปรบมือเบาๆ สามทีแล้วมองหน้าช่ออัญชันด้วยแววตาเป็นประกาย
“คุณอัญน่ะเก่งเสมอเลยนะครับ…ปรับอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์” เขา
กล่าวชมยิ้มๆ เป็นยิ้มแบบมีเลศนัย
ช่ออัญชันเห็นแววตาเช่นนี้ของเขามานานแล้วนับแต่หล่อนเข้ามาเป็น
สะใภ้บ้านนี้ มันคือแววตาแทะโลม ที่หล่อนไม่เคยบอกวิศาลให้รับรู้ นอก
จากจะตอกกลับเองจนเขาหน้าหงายกลับไป
แต่ครั้งนี้หล่อนไม่พูดอะไร นอกจากยิ้มจางๆ ไปรอบโต๊ะอาหาร
“เอาเถอะนะ ใครพลาดเรื่องอะไรก็ไปแก้ไขซะ ส่วนเรื่องที่พูดวันนี้ก็
เป็นไปตามนั้นแหละ…ช่วงนี้ชัญญ่ากำลังเตรียมตัวสอบแล้วก็ทำงานส่ง”
“งานอะไรคะคุณศาล” ช่ออัญชันถามขึ้นทันทีด้วยความงุนงงว่าสามี
รู้เรื่องของลูกแต่ทำไมหล่อนไม่รู้

กานติมา
๓๐

“อ๋อ…คงเป็นวิทยานิพนธ์ หรือชิน้ งานอะไรของเขานัน่ แหละ เขาพูด
เยอะแยะจนฟังไม่ทัน”
“เรือ่ งสำคัญแบบนีไม่
้ โทร. หาแม่ แต่โทร. หาพ่อมันยังไงกัน” ช่ออัญชัน
บ่นอุบอิบ
วิศาลหัวเราะเข้มๆ แล้วว่า
“เขารูว่้ าคุยกับพ่อเรือ่ งมันจะจบเร็ว คุยกับแม่เดีย๋ วก็บ่นยาวยืดเขาเสีย
ค่าโทรศัพท์เยอะน่ะซี่”
“โอ้โห…อีกไม่นานหลานก็จบปริญญาโทกลับมาบริหารงานแทนพีว่ ศิ าล
แล้วเหรอนี…
่ อีกหน่อยน้องสาวคนเล็กคนเดียวของพีๆ่ ก็ต้องเปลีย่ นแชมพูใหม่
แล้วละมั้ง”
“อะไรของเธอยัยวิ” วิพุธถามด้วยความงุนงง
“ก็หัวเน่าไงคะพี่พุธ”
“โอ้โห…มุกเธอนี่ฮากริบเลยนะยัยวิ” วิพุธเย้าน้องสาว
“แหม…น้องสาวคนเล็กของเราช่างกล้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ
หลานสาวนะ” วิษณุเหน็บ วิภาดามองค้อนแล้วย้อนว่า
“อย่าบอกนะว่าพี่นุไม่ได้คิดเปรียบเทียบตัวเองกับหลาน”
พอเห็นน้องสาวเริ่มลามปาม วิพุธก็อาศัยความเป็นพี่ใหญ่ปราม
“รีบกินรีบไปทำงานได้แล้ว อย่ามัวแต่ขบกัดกัน…เดี๋ยวท่านประธาน
ว่าเอา”
สุดท้ายเขาก็เหน็บแนมน้องชาย คนถูกเอ่ยถึงเงยหน้าขึ้นมองพี่น้อง
แล้วก็ได้แต่ขมวดคิ้วมุ่นด้วยความไม่ชอบใจ
***
ที่สวนหย่อมอันเป็นมุมนั่งเล่น ชมนกชมไม้ของบรรดาลูกค้าที่มาพัก
ที่ Paradise Hotel แต่ในตอนสายๆ เช่นนียั้ งไม่คอ่ ยมีใครมานัง่ เล่นกันมาก
นัก วิพุธเดินไปเดินมาอย่างใช้ความคิดและดูค่อนข้างเครียด สักครู่ค่อยยิ้ม
ออกเมื่อเห็นน้องสาวเดินมาที่สวน
“อ้าว เจ้านุล่ะยัยวิ”

