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‘บางคนอาจใช้เวลาเป็นปี เพือ่ ทีจ่ ะลืมรักเก่า…แต่บางคนไม่มวี นั ลืมรัก
แรกได้เลยชั่วชีวิต’
หากรักแรกมิอาจถูกลืม เราควรเก็บไว้ในลิ้นชักความทรงจำไม่ดีกว่า
หรือ?
ภาพรักร้าวของชนัยชนม์ถูกฉายชัดอยู่บ่อยครั้ง เป็นภาพความหวาน
ซึง้ ในอดีต คอยตอกย้ำความเจ็บปวดให้เขา เพราะเธอ…อยูใ่ กล้เพียงปลายจมูก
และเวลาไม่อาจทำให้เขาลืมเธอลง การตัดสินใจบางอย่าง อาจทำให้เขาพบ
ความอบอุ่นในหัวใจครั้งใหม่
วัตตรา เขียน ‘ปีกรักห่มฝัน’ เป็นภาคแรก และเขียนเรื่องนี้ให้เป็น
ภาคต่อมาอย่างคนทีเ่ ข้าใจในรัก ทุกครัง้ เมือ่ เธอจรดปากกา ผูอ้ า่ นจะสัมผัส
ถึงความอบอุน่ ของตัวละครซึง่ เธอสรรค์สร้างขึน้ ‘กอดเธอไว้ให้ใจอุน่ รัก’ เป็น
หนังสืออีกเล่มที่จะพาหัวใจผู้อ่านให้โบยบินไป และเข้าใจความรักมากขึ้น
กุหลาบงามมีหนามแหลม เช่นเดียวกับความรัก ทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่าง
ชายหญิงแฝงไว้ด้วยความเจ็บปวด แต่ทุกความเจ็บปวดย่อมมีความหมาย
ลาจากคนหนึ่ง อาจทำให้พบกับใครอีกคนที่ทำให้หัวใจกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง
และสำหรับชนัยชมม์ เขายังหวังเช่นนั้นเสมอ

จากใจผู้เขียน
“วัตตรา”

คนเราส่วนใหญ่นิยามคำว่า ‘ความรัก’ ได้ไม่มีทีสิ่ น้ สุด เพราะความรัก
ใช้ความรูส้ กึ เป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ ง และมองเห็นด้วยใจว่า ‘รัก’ ของแต่ละคนนัน้
มีรูปร่างหน้าตาสีสันเป็นเช่นไร
ดังความรักของชนัยชนม์ ชายหนุม่ อารมณ์ศิลป์ ทีเจ็
่ บปวดทุกข์ตรม
กับการพ่ายรักซึง่ เป็นรักแรก ต่อเมือ่ เขาตัง้ สติได้ จึงได้รูว่้ า ‘ความรัก’ ไม่จำเป็น
ต้องครอบครอง และความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเขาและหญิงคนนั้น เขาไม่ได้
นิยามว่ามันคือ ‘ความรัก’ มันเป็นเพียงความเข้าใจไปเองของเขา…แต่เขาก็
ไม่เข็ดขมกับความรัก หากแต่ก็ไม่ได้ดิ้นรนค้นหา เขามองผู้หญิงแต่ละคน
เหมือนดอกไม้แต่ละชนิด สวยงามมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไป
แล้ววันหนึง่ เขาก็พบว่าผูห้ ญิงธรรมดาๆ คนหนึง่ ทีเขา
่ ไม่เคยเห็นความ
สำคัญ แต่เธอกลับทำให้หัวใจของเขาแกว่งไกวไหวหวัน่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เวลาทีเ่ ผชิญ
หน้ากันและเธอก็ทำให้เขารู้ว่า ‘ความเป็นผู้นำ’ คืออะไรและเขาควรจะทำ
อย่างไร กับอนาคตและธุรกิจมหาศาลของตนเอง เธอเปรียบเหมือนแรง
บันดาลใจ และทำให้เขาสามารถนิยามได้ว่าครัง้ นีแหละ
้ คือ ‘ความรัก’ เพราะ
มันอุ่นอยู่ในใจและเป็นสุขอย่างยากจะอธิบาย
‘กอดเธอไว้ให้ใจอุน่ รัก’ อาจเหมือนภาพจำลองความรักของใครหลายคู่
…หรืออาจจะเป็นต้นแบบของความรักของใครอีกหลายคนที่ผู้เขียนอยากให้
เป็นเรือ่ งทีอ่่ านสบายๆ มีฉากสวยงามทีเกิ
่ ดจากการผสมผสานจินตนาการและ
ภาพประทับใจที่ผู้เขียนได้สัมผัสมาจากหลายๆ ที่ ดังนั้นสิ่งที่กล่าวไว้ในเนื้อ
เรื่องจึงทั้งมีจริงและไม่จริงในเมืองที่เอ่ยถึง
หากแต่…ความรักนั้นมีอยู่จริง ในใจของทุกคน
ขอให้ใจทุกดวงอุ่นด้วยรัก
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๑
ร่างที่นอนกระสับกระส่าย เหงื่อท่วมกายทั้งที่ห้องนอนหรูหรานั้น
เครื่องปรับอากาศก็กำลังทำงานอยู่อย่างซื่อสัตย์ให้ความเย็นสม่ำเสมอและ
เงียบกริบ แทนที่ชายหนุ่มเจ้าของห้องจะหลับสบาย…แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่สร้าง
ความอึดอัดแก่เขา
ควันสีดำทีลอยตั
่ วมาจากทุกทิศทางมาหลอมรวมกันเป็นรูปเป็นร่างขึน้
มาตรงหน้าแม้ไม่ชัดเจนนักแต่ชายหนุ่มก็มองเห็นว่าเป็นใคร
“คุณพ่อ!!” เขาอุทานเสียงดัง
“ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด!!”
“หน้าที่…หน้าที่อะไรครับคุณพ่อ…เดี๋ยวสิครับคุณพ่อ…อย่าเพิ่งไป”
เขาร้องเรียกเสียงดังและดูเหมือนว่าร่างของเขาจะถลาตามร่างที่หาย
วับไปจนตัวเขาตกลงมาจากเตียง เสียงดังอั้ก!!
“โอ๊ะ!! โอ๊ย!!” เขาอุทานออกมาเสียงดังลืมตาขึน้ ได้ก็กวาดสายตามอง
ไปทั่วห้องนอนที่เขาคุ้นเคยเพราะกลับมาอยู่หลายเดือนแล้ว
ชายหนุม่ ค่อยๆ ลุกจากพืน้ และขึน้ ไปนอนบนเตียง หยิบโทรศัพท์มาดู
เวลา ใกล้จะได้เวลานัดหมายแล้ว
ชนัยชนม์นอนมองเพดานห้องตาปริบๆ คิดทบทวนสาเหตุทีทำให้
่ เขา
ต้องตกเตียง
ฝันร้าย!! การฝันเห็นบิดาเป็นเรื่องแปลกสำหรับเขาเพราะตลอดเวลา
นับสิบปีที่บิดาจากไป เขาไม่เคยฝันถึงเลย
ชนัยชนม์ตื่นแต่เช้าไปพบมารดาที่บวชชี และปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดมา
ยาวนานถึงสิบปี ได้พูดคุยกันหลายเรื่อง แม่ชีมณีรัตน์ให้ข้อคิดแบบเดิมๆ
ว่าเขาควรจะยอมรับธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ มาบริหารด้วยตัวเอง เป็นการแบ่งเบา
ภาระของพี่ชาย

“วัตตรา”
๘

‘อะไร ใดใด ในโลกนี้ ส่วนหนึง่ มาจากลิขติ ฟ้า ส่วนหนึง่ มาจากมานะ
ของเรา สิ่งที่ลูกมีเพราะคุณพ่อทำไว้ให้พี่ชายรักษาไว้ให้ถือว่าเป็นต้นทุนอัน
ยิง่ ใหญ่ทีลู่ กไม่ต้องเหนือ่ ยแรงไปก่อร่างสร้างขึน้ เมือ่ ลูกรับไปก็ต้องทำให้มัน
งอกเงย…ลูกโตแล้วผ่านเรือ่ งเศร้าเสียใจทีส่ ดุ มาแล้ว ผ่านเรือ่ งน่าตืน่ เต้นก็ผ่าน
แล้ว…แม่เชือ่ ว่าลูกจะเข้าใจโลกและชีวติ มากขึน้ อย่าทำให้พีๆ่ ผิดหวัง…แม่
ก็รอชื่นใจกับลูกอยู่นะ ถ้าลูกตั้งใจซะอย่าง ทำอะไรก็ต้องสำเร็จ’
‘ครับคุณแม่…ผมจะไม่ทำให้ใครผิดหวัง’
เขารับปากมารดา ด้วยความรู้สึกหัวใจพองโตกับคำพูดของมารดาที่
ว่าถ้าเขาตั้งใจเขาก็ทำทุกอย่างได้สำเร็จ
กลับมาถึงคฤหาสน์อันโอ่อา่ หรูหราของตระกูล ‘ไตรพันพงศ์’ ตอนบ่ายๆ
ชนัยชนม์เห็นบ้านเงียบๆ เขาไม่รูส้ กึ แปลกใจ เพราะคิดว่าพีๆ่ อาจจะออกไป
ทำธุระนอกบ้าน เขาเดินสวนกับพรทิพย์ แม่บา้ นใหญ่และเป็นเสมือนแม่นม
ของเขาเพราะพรทิพย์ดูแลเขาและพีๆ่ แทนมารดาของเขามาตัง้ แต่ทุกคนเป็น
เด็กเล็กๆ
‘เย็นนี้คุณกุ้งอย่าลืมลงมาทานมื้อเย็นกับพี่ๆ นะคะ’
‘ครับ วันนี้แฟมิลี่เดย์…ตามคำขอของพี่ไก่’
รับปากแล้วเขาก็ขึ้นมาเปิดแฟ้มงานสตูดิโอของเขาดู…ไม่มีอะไรน่า
เป็นห่วง รายได้ส่วนใหญ่เป็นผลงานของกิง่ แก้ว พีทสามารถทำงานทุกอย่าง
ที่กิ่งแก้วรับมาจากลูกค้า เรื่องนี้เขาก็ไม่ต้องห่วง…เขาดูสมุดบันทึกที่เขาจด
ไว้ตามความเข้าใจของเขา การที่เขาเข้าร่วมประชุมในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา
ทำให้เจตน์ดนัย พี่ชายคนโตของเขาดีใจและดูมีความสุข เหมือนประสบ
ความสำเร็จในการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่ง
ชนัยชนม์รู้ว่าเจตน์ดนัยอยากให้เขาไปรับช่วงธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่งมา
นานแล้ว…หากไม่เกิด ‘รอยร้าว’ ขึ้นใจในระหว่างสองพี่น้อง ชนัยชนม์ก็จะ
ไม่รูซึ้ ง้ ถึงความรัก ความปรารถนาดีทีพี่ ชาย
่ มีให้ตนเอง และจะไม่มีวันเข้าใจ
เห็นใจที่พี่ชายต้องแบกรับภาระบริหารธุรกิจอยู่คนเดียว
ทั้งคำเตือนของมารดา และคำพูดของบิดาในความฝันของชายหนุ่ม
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ที่เกิดขึ้น ทำให้เขายิ้มกริ่ม รีบลุกไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่ในชุดอยู่บ้านสบายๆ
รอเวลาที่จะได้เผชิญหน้ากับพี่ๆ
ในเย็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเช่นนี้ เจตน์ดนัยขอให้สมาชิกทุก
คนมารวมตัวเพือ่ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ถือเป็นกฎเหล็ก มันเพิง่ เริม่
ขึน้ เมือ่ สองเดือนก่อน หลังจากทีเจ
่ ตน์ดนัยแต่งงานกับมุกใส และปีย์ลดาเลิก
ทำตัวดื้อรั้นเอาแต่ใจหนีออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน อาศัยอยู่คอนโดฯ ไปเป็น
นักร้องตามผับ คบผู้ชายสุดแสนจะธรรมดาอย่างบุญเติม แทนที่จะมาช่วย
พีชาย
่ บริหารงาน และมองหาชายหนุม่ ทีเพี
่ ยบพร้อม…เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
พื้นฐาน การศึกษาดี มีฐานะ สติปัญญาล้ำเลิศ…แต่หล่อนเลือกเด็กเสิร์ฟ
เจตน์ดนัยเดินเกี่ยวก้อยมุกใสภรรยาสุดที่รักเข้ามาในห้องอาหาร ซึ่ง
ก่อนหน้านีเป็
้ นห้องทีสมาชิ
่ กในบ้านใช้น้อยทีส่ ดุ ไม่มีใครได้เผชิญหน้ากันใน
ห้องนี้ แต่เมือ่ เจตน์ดนัยออกกฎเหล็กไปแล้ว มุกใส อินทีเรียมือรางวัลจาก
ต่างประเทศ ก็ออกแบบตกแต่งห้องนี้ใหม่ให้ดูหรูหราน่านั่ง นอกจากนี้เธอ
ยังอยากให้ห้องนีไม่
้ เป็นแค่ห้องอาหารของคนในครอบครัว แต่จัดให้เป็นห้อง
ที่พร้อมจะรับรองแขกได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นพนักงานในระดับบริหาร
ของโรงแรมหรือของห้างสรรพสินค้าในเครือไตรพันพงศ์ ในยามทีเจ
่ ตน์ดนัย
อยากจะประชุมนอกสถานที่
พรทิพย์ยืนรออยู่ในห้องอาหาร นางยิ้มอย่างอิ่มเอมใจ ปลาบปลื้มที่
คุณหนูน้อยๆ ซีง่ นางดูแลมาต่างเติบโตกันหมด คนโตออกเรือนแล้ว มีภรรยา
สวยสง่า ฉลาด ใจดีสมกันราวกับกิ่งทองใบหยก
“ผมได้กลิน่ หลนปลาเค็มของแม่ทิพย์ตัง้ แต่เดินขึน้ ตึกมาเลย ดีใจจังที่
จะได้กินของโปรด”
เจตน์ดนัยหยุดยืนพูดกับพรทิพย์
“แหมคุณไก่ก็ อยากทานอะไรบอกแม่ทิพย์ได้ทุกมือ้ อยูแล้
่ ว ทีว่่ าหอม
เนีย่ หยอดยาหอมแม่ทิพย์หรือเปล่า” นางถามกลัว้ หัวเราะ ตัง้ แต่แต่งงานมา
เจตน์ดนัยยิ้มง่ายหัวเราะเก่งซึ่งทุกคนในบ้านก็พอใจ
มุกใสปล่อยมือจากเจตน์ดนัย แล้วเดินรี่ไปที่โต๊ะอาหารพร้อมสูดลม-
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หายใจลึกๆ
“หอมจริงๆ ค่ะ สงสัยมุกต้องเช็กน้ำหนักทุกวันซะแล้ว ตั้งแต่มาอยู่
ที่นี่ รู้สึกว่าจะเจริญอาหารขึ้นมาก”
“ดีสิคะ คุณมุก ทานเยอะๆ สุขภาพจะได้แข็งแรง มีคุณเล็กๆ ให้แม่ทิพย์
อุม้ ไวๆ”
ยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรต่อ ปีย์ลดาก็เดินเข้ามาสมทบ หล่อนจอด
รถไว้หน้าตึกด้วยความรีบร้อนเกรงจะไม่ทันเวลา
“อะไรกันเหรอ…ใครจะมีหลาน…ใครจะอุ้มใครกันคะ แม่ทิพย์…”
ปีย์ลดาแสร้งถามพรทิพย์แต่แอบหลิ่วตากับมุกใสอย่างมีนัย
มุกใสยิ้มตอบโดยไม่พูดอะไร ขณะที่เจตน์ดนัยไม่รีรอที่จะขยายความ
ให้น้องสาวรู้ถึงความหมายในคำพูดของพรทิพย์
“แม่ทิพย์บอกว่าอยากจะอุ้มหลานเร็วๆ พี่ก็กำลังพยายามอยู่นะ”
ว่าแล้วเขาก็หันมาทำตาหวานให้มุกใสซึง่ นัง่ ประจำทีของ
่ เธอ หญิงสาว
แค่เพียงแต่ยิ้มจางๆ
ชนัยชนม์แม้จะเข้ามาในห้องอาหารทีหลังแต่ก็ได้ยินทีพี่ ๆ่ พูดคุยกัน แต่
เขาไม่ปริปากว่ากระไร เพียงแต่อมยิ้ม
อันที่จริง ในเวลาทำงานที่โรงแรมไตรตะวัน ทุกครั้งที่มีการประชุมผู้
บริหาร ทั้งสามพี่น้องก็จะได้รับประทานอาหารร่วมกันอยู่แล้ว แต่ในโอกาส
เช่นนัน้ มักจะมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมรับประทานด้วย ทำให้ทัง้ สามไม่มี
โอกาสได้พูดคุยกันตามประสาพีน่ อ้ งอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเช่นวันนี้ และนีคื่ อ
เหตุผลสำคัญที่ทำให้เจตน์ดนัยออกกฎเหล็กมาให้ทุกคนปฏิบัติ
ชนัยชนม์รอจนทุกคนรับประทานผลไม้และของหวานเรียบร้อยแล้ว
เขาจึงกระแอมเบาๆ ก่อนจะบอกว่า
“ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่ทั้งสองหน่อยครับ” เขาเอ่ยด้วยสีหน้าที่
เป็นงานเป็นการกว่าปกติ
ทุกคนยืดตัวขึ้น มองหน้าทายาทคนเล็กของตระกูลอย่างตั้งอกตั้งใจ
เต็มที่ เพราะไม่บ่อยครัง้ นักทีช่ นัยชนม์จะแสดงสีหน้าท่าทางเป็นการเป็นงาน
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เช่นนี้

“ผมคิดว่าผมจะไปบริหารงานที่โรงแรมไตรสตาร์ของเราที่จังหวัดน่าน
อย่างเต็มตัวซะที ผมไร้สาระมานานมากแล้ว และตัง้ แต่เริม่ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารโรงแรมไตรตะวันทีกรุ
่ งเทพนี่ มันก็ทำให้ผมรูและ
้ เข้าใจพีไก่
่ มาก
ขึ้นว่า ต้องทนแบกรับภาระต่างๆ มาอย่างหนักหนาสาหัสแค่ไหน กว่าจะ
ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาได้ถึงวันนี้ ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว ผมควรจะ
แบ่งเบาความรับผิดชอบไปจากพีไก่
่ บ้างซะที และอีกอย่างหนึง่ เท่าทีผม
่ เคย
ไปสัมผัสบรรยากาศทีนั่ น่ แม้จะเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ ก่อนจะไปเรียนปริญญาโท
ที่อเมริกา ผมก็รู้สึกว่า ที่นั่นเงียบ สงบ ผู้คนก็มีอัธยาศัยดี ผมมั่นใจว่า
ผมอยู่ได้…พี่ไก่คิดว่ายังไงครับ”
ชนัยชนม์จบประโยคคำพูดอันยืดยาวของตัวเองด้วยความรู้สึกโล่งอก
อันทีจ่ ริงมีเหตุผลลึกๆ ทีเขา
่ ละไว้โดยไม่เอ่ยออกมาให้ทุกคนได้รับรูนั้ น่ คือ การ
ได้เห็นเจตน์ดนัยและมุกใสแสดงความรักอันอ่อนหวานต่อกัน แม้ชนัยชนม์
จะพร่ำบอกตัวเองเสมอว่า เขามิได้มีความรูส้ กึ ต่อมุกใสเฉกเช่นคนรักอีกต่อไป
แล้ว และบาดแผลในใจก็หายเป็นปกติ แต่ทว่าในความเป็นจริง ในก้นบึ้ง
ของหัวใจ เขายังคงหวัน่ ไหว เจ็บแปลบทุกครัง้ ทีเห็
่ นหรือได้ยนิ คนทัง้ สอง
แสดงท่าทีหรือเอื้อนเอ่ยคำหวานต่อกัน มันไม่ต่างอะไรกับบาดแผลที่แม้จะ
แห้งจนตกสะเก็ดแล้วก็ตาม หากวันใด มีใครไปสะกิดสะเกา หรือกระทบ
กระแทก บาดแผลนั้นก็พร้อมที่จะมีเลือดไหลหรืออักเสบกลัดหนองได้อีก
ทันที
เจตน์ดนัยจ้องตาน้องชายคนเล็ก เขามั่นใจว่าเขาเข้าใจชนัยชนม์ดี
แม้จะไม่เคยแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็ตาม เขาตอบน้องชายไปว่า
“พีขอบใจ
่
แกมากทีเข้
่ าใจและเห็นใจพี่ และพีก็่ ดใจ
ี จริงๆ ทีได้
่ ยนิ แกบอก
จะไปบริหารโรงแรมไตรสตาร์เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบไปจาก
พี่ สำหรับพีเอง
่ ไม่มีอะไรขัดข้อง และยินดีทีจะ
่ เป็นกำลังใจให้แกเสมอ ไม่วา่
มีปัญหาอะไร แกปรึกษาพีได้
่ ตลอดเวลา แกพูดถูกทีว่่ า ไตรสตาร์ มีบรรยากาศที่ดีมาก และแกก็คงรู้ว่า แม้จะเป็นโรงแรมเล็กๆ ถ้าเทียบกับไตรตะวัน
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แต่ที่นั่นก็ถือว่าเป็นโรงแรมหรูระดับห้าดาวเพียงแห่งเดียว ถ้าแกดูบุ๊กกิ้งใน
แต่ละวัน แกจะรู้ว่า ห้องทั้งหมดที่มีอยู่ถึงร้อยยี่สิบห้องของไตรสตาร์มักมี
ยอดจองเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เสมอ เพราะเดี๋ยวนี้ พวกต่างชาติที่นิยม
เทีย่ วแบบอนุรกั ษ์ธรรมชาติมีมากขึน้ และด้วยศิลปวัฒนธรรมทีเก่
่ าแก่ เต็ม
ไปด้วยมนตร์ขลังของเมือง ยิง่ ทำให้เป็นทีรู่ จ้ กั มากยิง่ ขึน้ ในกลุม่ คนรักธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรมทัง้ หลาย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ตาม นอกจาก
นี้ เรายังมีกลุม่ ข้าราชการ นักธุรกิจ และครูอาจารย์ อีกเป็นจำนวนมากซึง่
นิยมมาจัดงานสัมมนา งานประชุมวิชาการ หรือ แม้แต่การจัดพิธหมั
ี น้ และ
แต่งงาน”
เจตน์ดนัยพูดเหมือนกำลังเลคเชอร์น้องชาย พอนึกขึ้นได้เขาจึงหยุด
และดูปฏิกริ ยิ าของทุกคน ปีย์ลดายิม้ มุกใสพยักหน้ารับรูใน
้ สิง่ ทีสามี
่ พูดเพราะ
นี่ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับเธอ
“พีดี่ ใจและเห็นด้วย หวังว่าแกจะช่วยทำให้ไตรสตาร์กลายเป็นดาวดวง
เด่นของเราได้ในไม่ช้า เพราะที่นั่นเป็นธุรกิจของครอบครัวเราเอง ไม่มีใคร
ถือหุ้นหรือมีส่วนร่วมในการบริหารใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือ
การบริหารจัดการ บอกตรงๆ ว่าพี่เองก็ไม่ค่อยสบายใจที่ปล่อยให้คนอื่นรับ
ผิดชอบงานทัง้ หมดทีนั่ น่ แทนพวกเรา เพราะเท่าทีได้
่ ยนิ มักจะมีการสไตรค์
หรือมีปัญหาเกีย่ วกับพนักงานอยูบ่่ อยๆ ถ้าแกได้ไปดูแลใกล้ชิด ทุกอย่างน่า
จะราบรื่นขึ้น”
“ผมคงต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกับทุกอย่าง” ชนัยชนม์บอกเสียงเนือยๆ
“อันทีจ่ ริง พืน้ ทีจริ
่ งของโรงแรมน่ะ มีถึงสีร้่ อยไร่นะกุง้ แต่เวลานี้ ที่
เปิดใช้จริงๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวโรงแรมและบ้านพักในส่วนของรีสอร์ต เราใช้เพียง
ไม่ถึงหนึง่ ในสีของ
่ พืน้ ทีทั่ ง้ หมด เพราะฉะนัน้ ถ้ากุง้ มองเห็นลูท่ างอะไรทีจะ
่
พัฒนาไตรสตาร์ให้มีมูลค่าเพิม่ ขึน้ ได้อีก ก็ขอให้ทำไปตามสบายเลย พียก
่ ให้
เป็นความรับผิดชอบของกุ้งโดยเฉพาะ”
พี่ชายคนโตเหมือนจะสนุกกับการให้ข้อมูลเรื่องงานแก่น้องๆ
ปีย์ลดานั่งฟังพี่ชายและน้องชายพูดคุยกันอย่างเงียบๆ ในฐานะพี่สาว
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ทีใกล้
่ ชิดชนิด ‘มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน’ กันมา หล่อนเข้าใจเหตุผลอีก
ประการที่น้องชายอยากไป แต่เขามิได้หยิบยกขึ้นมาเอ่ยถึง หล่อนก็จะไม่
ไปสะกิด รอจนพี่ชายใหญ่พูดจบ จึงออกความเห็นว่า
“กัง้ ว่า เราทุกคนไปส่งกุง้ กันดีมัย้ คะ จะได้ถือโอกาสไปทำความรูจั้ กกับ
ทีมผูบริ
้ หารและพนักงานของเราทีนั่ น่ ด้วย กัง้ เองก็อยากจะเปลีย่ นบรรยากาศ
เหมือนกัน กรุงเทพตอนนี้ร้อนเหลือเกิน ไปเที่ยวป่ากันสักพักดีกว่าหรือ
คุณมุกว่าไงคะ”
ปีย์ลดามองหน้ามุกใสเพือ่ ขอเสียงสนับสนุนอีกแรง ซึง่ หล่อนมัน่ ใจว่า
เสียงนี้มีพลังมากกว่าใครอื่น
“ดีค่ะ มุกยังไม่เคยไปเมืองน่านเลย เคยได้ยินแต่ว่า มีวัดเก่าแก่ซึ่ง
สวยงามมาก ว่าแต่คุณกุง้ จะไปเมือ่ ไหร่ล่ะคะ แล้วสตูดโิ อทางนี้ จะทำยังไง
ใครจะดูแลแทน” มุกใสพูดกับคนพิเศษในอดีตแบบสุภาพและค่อนข้างจัดระยะ
ว่าเขาคือน้องชายสามีส่วนเธอคือพี่สะใภ้
“ผมก็คงปล่อยให้พีทจัดการไป และเขาก็ยังมีกิ่งแก้วที่เป็นญาติของ
เขาเองช่วยอยู่อีกแรง งานของสตูไม่ได้วุ่นวายอะไรมาก เรารับงานไปตาม
กำลังของเรา คงไม่มีอะไรน่าห่วง ผมคิดว่า จะใช้เวลาสะสางงานทีสตู
่ อกี สัก
อาทิตย์ ก็พอดีสิน้ เดือน คงจะไปเริม่ ต้นงานใหม่เอาต้นเดือนหน้าพอดี พีไก่
่
โอเคมั้ยครับ”
“ก็ดีนะกุ้ง พอดีเข้าหน้าฝน งานของทางไตรตะวันก็จะเริ่มเบาลง
เราคงจะไปส่งกุง้ กันได้ทัง้ หมดตามทีกั่ ง้ เสนอ” เจตน์ดนัยเออออไปกับน้องทัง้
สอง ก่อนจะกล่าวเสริมว่า
“ถ้าแกตัดสินใจว่าจะไปเริม่ งานทางโน้นต้นเดือนหน้า พีก็่ จะเรียกประชุม
ผูบริ
้ หารทางนีใน
้ วันพุธทีจะ
่ ถึง เพือ่ แจ้งข่าวให้ทุกคนรับทราบ แล้วก็จะเช็ก
ทางไตรสตาร์ว่า มีห้องพักเหลือพอสำหรับเราทุกคนหรือเปล่า สำหรับกุ้ง
ทางโรงแรมมีบ้านพักให้ในฐานะผู้จัดการใหญ่ พี่จะสั่งให้คนทางโน้นเตรียม
ทุกอย่างให้พร้อม แล้วถ้าขาดเหลืออะไร กุง้ ก็จัดการสัง่ ให้คุณประยุทธ์หามา
เพิ่มเติมให้ก็แล้วกัน พี่จะให้กุ้งไปคุมที่นั่นในฐานะจีเอ็มของโรงแรม ซึ่ง
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ตำแหน่งนี้ เรายังไม่เคยมีมาก่อน คุณประยุทธ์เขาก็เป็นแค่ผู้จัดการเฉยๆ
ดูแลเฉพาะงานบริหารทั่วๆ ไป แต่สำหรับด้านบัญชีการเงิน ทางสมุห์บัญชี
เขารายงานตรงกับพี่ ถ้ากุ้งไปอยู่ ก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขรายรับ
รายจ่ายต่างๆ ด้วย เพราะต่อไป พีจะ
่ ให้ผูบริ
้ หารทุกคนทุกแผนกทีนั่ น่ ขึน้ ตรง
ต่อกุ้ง มีอะไรก็รายงานมาทางกุ้งเท่านั้น ไม่ต้องผ่านมาถึงพี่อีกต่อไป”
“โอ้โห…พีไก่
่ คิดไว้แล้วเหรอครับ ฟังทีพู่ ดถึงเหมือนเตรียมการไว้แล้ว”
ชนัยชนม์กระเซ้าพี่ชาย แต่สีหน้าสงบราบเรียบ
“ก็ยอมรับว่าพี่คิดไว้แล้วทั้งนั้นแหละ รอคนมาเสนอตัว พอแกเสนอ
พี่ก็สนองไง”
หลังจากพีน่ อ้ งปรึกษาหารือกันอีกครูใหญ่
่
ทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไป
ตามอัธยาศัย โดยปีย์ลดามีนัดไปรับบุญเติมซึ่งจะออกเวรตอนสี่ทุ่มเพื่อไป
สังสรรค์ต่อกับเพื่อนๆ ส่วนชนัยชนม์ขอตัวกลับขึ้นห้อง เนื่องจากต้องการ
เวลาที่จะคิด ไตร่ตรอง เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจไปเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
โรงแรมไตรสตาร์ตามทีตั่ ง้ ใจ ส่วนมุกใสนัน้ เมือ่ เห็นเจตน์ดนัยเจริญอาหารมาก
กว่าปกติ เธอจึงชวนให้เขาออกไปเดินชมจันทร์กับเธอที่สนามหญ้าหน้า
คฤหาสน์ เพื่อย่อยอาหารและสูดอากาศบริสุทธ์ยามค่ำคืน
***
ชนัยชนม์ไปถึงสตูดิโอแต่เช้า เขานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงานตัวใหญ่ทีตั่ ง้ อยูกึ่ ง่ กลางห้อง ขนาบด้วยโต๊ะของพีทและกิง่ แก้ว เนือ่ ง
จากสตูดิโอตั้งอยู่ตรงมุมหนึ่งของสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามร่มรื่นของ
โรงแรมไตรตะวัน และผนังทั้งสามด้านกรุด้วยกระจกใส ทำให้สามารถมอง
เห็นวิวและบรรยากาศอันสวยงามได้เกือบจะรอบด้าน และเช้าวันนีก็้ เป็นเช้า
วันแรกทีช่ นัยชนม์รูส้ กึ ปลอดโปร่งใจมากเป็นพิเศษ เขากำลังพิมพ์กำหนดการ
ทำงานที่ไตรสตาร์ว่า แต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ เขาควรจะต้องทำอะไรบ้าง
มีอะไรที่ต้องตรวจสอบ หรือพูดคุยกับหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ ของโรงแรม
เป็นพิเศษบ้าง
ขณะที่ชายหนุ่มกำลังคร่ำเคร่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ร่างโปร่งระหง
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ของกิ่งแก้วก็ก้าวผ่านประตูบานเลื่อนเข้ามา หญิงสาวสวมเสื้อยืดแขนยาว
สีเข้ม ความยาวของชายเสือ้ คลุมแนบสะโพก โดยมีเสือ้ ตัวเล็ก ชายเสือ้ ย้วย
สัน้ เสมอเอว คอกว้าง แขนล้ำ สีสนั สดใส คล้ายเสือ้ กัก๊ คลุมทับอยูชั่ น้ นอก
กระโปรงยาวสีเดียวกับเสือ้ ยืดตัวใน มีรอยต่อจีบรูดเป็นช่วงๆ ทรงผมซึง่ ปกติ
มักรวบเป็นมวยสูงกลางศีรษะ กลับปล่อยสยายเป็นคลืน่ หยักเคลียบ่า ใบหน้า
เนียนผ่องใส แม้ไล้ด้วยเครือ่ งสำอางเพียงบางเบา แต่ก็ทำให้หญิงสาวดูสดใส
ยิ่งกว่าทุกวัน
“อ้าว คุณกุง้ เป็นอะไรน่ะ จ้องฉันยังกะไม่เคยเห็นหน้ากัน” หญิงสาว
ร้องทัก แม้ในใจจะรูส้ กึ เขินทีถู่ กชนัยชนม์จ้องมองนิง่ อยูโดย
่ ไม่พูดไม่จา แต่
ด้วยความเป็น ‘สาวติสต์’ ทำให้คำว่าเขินดูจะห่างไกลจากความรูส้ กึ ของคนอย่าง
เธอ
“ก็คุณน่ะสิ ทุกทีผมเคยเห็นแต่คุณทำผมจุกไว้บนกระหม่อม แต่วันนี้
มาแปลก ปล่อยผมแบบนี้ คุณทำให้ผมนึกถึงใคร รู้มั้ย?”
“ฉันจะมีปัญญาไปรูใจ
้ คุณได้ยังไงว่าคุณกำลังนึกถึงใคร” กิง่ แก้วทำท่า
เหมือนจะค้อน ขณะจ้องตอบเขา
“โมนาลิซ่าไง คุณทำผมอย่างนี้ แต่งตัวอย่างนี้ ทำให้ผมคิดไปถึง
โมนาลิซ่า แต่พูดจริงๆ นะ คุณดูสาวและสวยกว่าซะอีกนา”
“ขอบคุณค่ะ ฉันไปละ” กิ่งแก้วก้มลงคว้ากระเป๋าสี่เหลี่ยมใบใหญ่ซึ่ง
ด้านในบรรจุพอร์ตโฟลิโอ อันเป็นผลงานของบริษัทมาถือไว้ ทำท่าจะก้าว
ออกไป
“อ้าว เดี๋ยวสิ คุณ วันนี้เรามีนัดประชุมกันตอนสิบโมงนะ ผมบอก
เจ้าพีทเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมันกำลังจะเข้ามา”
“เสียใจ ฉันมีนัดลูกค้า จะต้องเอาพอร์ตโฟลิโอไปเสนอ เกิดฉันพลาด
งานนี้ เพราะมัวแต่ประชุมอยูกั่ บคุณ ใครจะรับผิดชอบค่าคอมมิชชัน่ ของฉัน
โปรเจ็คต์นี้ ไม่ใช่น้อยๆ นะ ถ้าสำเร็จ เขาจะจ้างเราทำงานต่อเนือ่ งตลอดปี
รับรองได้ว่า งานนี้ไม่หนียี่สิบล้าน”
กิ่งแก้ว ในตำแหน่งโปรเจ็คต์โคออร์ดิเนเตอร์ สาวเท้ายาวๆ ก้าวพ้น
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ประตูบานเลือ่ นออกไปโดยไม่รอฟังคำทัดทานใดๆจากชนัยชนม์ เดินไปพลางนึก
ค่อนขอดชายหนุ่มอยู่ในใจไปพลางว่า…สงสัยเมื่อเช้าคงกินอาหารผิดสำแดง
พูดจาชอบกล
“อ้าว…เฮ้ย…”
ชายหนุม่ อุทานเบาๆ กับตัวเอง ตาขุน่ เขียวมองผ่านผนังกระจกใสตาม
ร่างเพรียวระหงทีก้่ าวยาวๆ ไปตามแผ่นหินสีเ่ หลีย่ มบนสนามหญ้าเขียวขจี มุง่
ตรงไปยังลานจอดรถ ด้วยสีหน้ายุ่งๆ งุนงงกับปฏิกิริยาของหุ้นส่วน

๒
เจตน์ดนัยก้าวนำหน้าทุกคนออกจากช่องประตูทางออกจากท่าอากาศยาน
พิษณุโลก ตามด้วยมุกใส ปีย์ลดา บุญเติม ชนัยชนม์ กิ่งแก้ว และพีท
รั้งท้าย
ทั้งหมดลากกระเป๋ากันมาคนละใบ เจตน์ดนัยกวาดสายตาหาคนที่มา
รอรับ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อแว่วๆ
“คุณไก่ครับ ทางนี้ครับ”
เมือ่ เจตน์ดนัยหันไปตามเสียง เขาก็แลเห็นประยุทธ์ยืนอยูกั่ บชายหนุม่
คนหนึ่งซึ่งกำลังชูป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า เขียนข้อความว่า ‘โรงแรมไตรสตาร์’
ต่างโบกมือให้กันแล้วผูจ้ ดั การหนุม่ ใหญ่ก็เดินนำหน้าพาคณะของผูบริ
้ หารออก
จากที่นั่น มุ่งตรงไปขึ้นรถ
ทุกคนนัง่ อยูบน
่ รถเรียบร้อย ประยุทธ์นัง่ คูกั่ บสมชาย ส่วนเจตน์ดนัย
นั่งคู่กับมุกใส ปีย์ลดานั่งจับมือกับบุญเติม และจะด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไร
ก็ตามที ชนัยชนม์ก้าวตามกิ่งแก้วขึ้นมานั่งคู่กับเธอ ทำให้พีทต้องเดินเลย
ไปนั่งที่เบาะหลังสุดเพียงลำพัง
กิ่งแก้วรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย จึงชะโงกหน้าถามเจตน์ดนัยว่า
“จากนี่ไปถึงน่าน ใช้เวลาเท่าไหร่คะคุณไก่”
“อ๋อ ถ้าขับเร็วๆ หน่อย ไม่หยุดพักที่ไหน ก็ราวๆ ชั่วโมงเศษครับ”
เจตน์ดนัยคุ้นเคยกับการเดินทางด้วยวิธีขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯ มา
ลงทีพิ่ ษณุโลก เพือ่ นัง่ รถตูของ
้ ทางโรงแรมไตรสตาร์ต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
มากกว่าการเดินทางโดยรถยนต์รวดเดียวจากกรุงเทพฯ ซึ่งต้องใช้เวลานาน
กว่ามาก ทำให้นักธุรกิจอย่างเขารู้สึกว่าไม่คุ้มค่า และยิ่งการเดินทางทริปนี้
มีหลายคนร่วมขบวนมาด้วย เขาจึงคิดว่า น่าจะอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกคน
ให้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะชนัยชนม์ ซึง่ เขาหวัน่ ใจว่าน้องชายคนเล็กจะคิดเปลีย่ นใจ
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ไม่อยากมาเป็นผู้บริหารที่นี่ ดังนั้นเจตน์ดนัยจึงออกปากอนุญาตให้ปีย์ลดา
ชวนบุญเติมมาด้วย และเสนอให้ชนัยชนม์ชวนทั้งพีทและกิ่งแก้วมาด้วย
อย่างน้อยการมากันเป็นกลุ่มอาจทำให้ชนัยชนม์รู้สึกสนุกสนานกับการพำนัก
อยู่ในโรงแรมในฐานะจีเอ็มจนไม่คิดจะเปลี่ยนใจกลับกรุงเทพฯ
มุกใส ซึ่งไม่เคยเดินทางสายนี้มาก่อนนั่งชมวิวสองข้างทางอย่าง
เพลิดเพลิน โดยมีเจตน์ดนัยคอยอธิบายและชีชวน
้ ให้ดูนัน่ ดูนีอย่
่ างมีความสุข
ส่วนปีย์ลดานัน้ ตราบใดทีมี่ บุญเติมนัง่ อยูเคี
่ ยงข้าง ไม่ว่าจะอยูแห่
่ งหนตำบล
ไหนในโลกหล่อนก็มีความสุขได้ทั้งสิ้น
สำหรับกิ่งแก้ว ซึ่งนอกจากจะหันหน้าออกนอกรถอยู่ตลอดเวลาแล้ว
เธอยังพยายามทำตัวเองให้ลีบเล็กมากทีส่ ดุ เท่าทีจะ
่ มากได้ เพือ่ จะได้ไม่ต้อง
สัมผัสกับคนทีน่ งั่ เอนหลังพิงพนักอยูติ่ ดกับเธออย่างไม่รไู้ ม่ชี้ แถมยังหลับตา
อย่างไม่สนใจไยดีกับอะไรทั้งสิ้น
หลังจากทีกิ่ ง่ แก้วเห็นว่าชนัยชนม์หลับตาอย่างเป็นสุขคิดว่าเขาคงหลับ
สนิท เธอจึงเริ่มคลายความอึดอัดลงไปได้บ้าง ชมวิวนอกหน้าต่างรถด้วย
ความตื่นตาตื่นใจ
รถตู้คันใหญ่ใหม่เอี่ยม เลี้ยวเข้าเขตโรงแรมไตรสตาร์ ภาพที่ทุกคน
เห็นคือเฟื่องฟ้าหลากหลายสีบานสะพรั่งเป็นแนวยาว ซึ่งนั่นคือการบ่งบอก
อาณาเขตของโรงแรมไตรสตาร์ได้อย่างชัดเจน ถัดจากรั้วเฟื่องฟ้าเข้ามา
เป็นพันธุ์ไม้ดอกและไม้ใบ รวมถึงต้นไม้ใหญ่ประเภทต่างๆ อีกมากมาย
ทำให้บริเวณทางเข้าด้านหน้าเขียวครึ้ม ร่มรื่น ขนานไปกับแนวถนน
รถแล่นเข้ามาจอดหน้าอาคารสามชัน้ ซึง่ ทอดตัวเป็นแนวยาวไปตามเนิน
เขา สีขาวของตัวตึกดูโดดเด่น สง่างาม อยูท่่ ามกลางแปลงไม้ดอกไม้ประดับ
นานาชนิด
พนักงานหลายคนในชุดกางเกงผ้าฝ้ายสีน้ำเงินและเสือ้ ม่อฮ่อม ปัม๊
ตราสัญลักษณ์ของไตรสตาร์เป็นรูปดาวสามดวงเรียงกัน วิ่งกรูกันลงมาจาก
หน้าตึก ต่างพนมมือไหว้ผู้มาใหม่ทุกคน และกุลีกุจอยกกระเป๋าสัมภาระลง
จากท้ายรถ
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“เชิญครับ คุณไก่ เชิญทุกท่านเลยครับ”
ประยุทธ์ผายมือพร้อมเดินนำหน้าเจตน์ดนัยและคณะเข้าไปในตึก
พนักงานทีทำ
่ หน้าทีต่่ างๆ อยูใน
่ บริเวณล็อบบี้ ทำท่าจะมาตัง้ แถวต้อนรับ แต่
เจตน์ดนัยยิ้มและโบกมือให้อย่างเป็นกันเอง
“ตามสบายเลยครับทุกคน”
ทั้งหมดเดินตามประยุทธ์ไปนั่งเก้าอี้หมู่หนึ่ง ขณะที่พนักงานสาวสวย
ในชุดผ้าซิ่นฝ้ายสีน้ำเงิน และเสื้อผ้าฝ้ายสีนวล ตัดพอดีตัว คอปิด แขน
กระบอก ทยอยยกถาดเวลคัมดริ๊งค์ออกมาจากด้านหลังของล็อบบี้
แก้วกลมใส ก้านสูง ภายในบรรจุน้ำสีม่วงอ่อน มีมะลิสีขาวสด
สะอาดลอยหน้า ถูกยกวางไว้เบือ้ งหน้าของทุกคนทีน่ งั่ เรียงรายกันอยูบน
่ โซฟา
ด้วยความอยากรูอยาก
้ เห็น กิง่ แก้วรีบยกถ้วยแก้วก้านสูงนัน้ ขึน้ จิบช้าๆ
เพื่อลิ้มลองรสชาติของน้ำสีสวยหอมกรุ่นนั้นว่าเป็นอย่างไร
กลิ่นหอมของมะลิอวลแตะจมูก ในขณะที่ลิ้นสัมผัสถึงรสหวานอ่อนๆ
ชุ่มชื่นคอ
“ชื่นใจจังเลยค่ะ คุณมุก” กิ่งแก้วบอกกับมุกใสซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ
เจตน์ดนัยอธิบายด้วยความภาคภูมิใจว่า
“ทีนี่ เขา
่ ใช้น้ำสมุนไพรเป็นเวลคัมดริง๊ ค์ครับ สีม่วงนี่ ผมคิดว่าคงจะเป็น
น้ำดอกอัญชัน แล้วก็โรยหน้าด้วยดอกมะลิอีกที เพือ่ เพิม่ ความหอม ทัง้ มะลิ
และอัญชันนีเรา
่ ก็ปลูกเองนะครับ ไว้ใจได้ว่าปลอดสารพิษ เพราะทีนี่ คนสวน
่
เขาบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยปุ๋ยชีวภาพ เราไม่ใช้สารเคมีเลย”
ทุกคนทำความคุ้นเคยกับเวลคัมดริ๊งค์ของตัวเองจนหมดแก้วไปตามๆ
กัน ชนัยชนม์นัน้ ดืม่ รวดเดียวหมดแก้ว เมือ่ เขาวางแก้วลงบนโต๊ะประยุทธ์ก็
กลับมาพร้อมกับซองใส่คียการ์
์ ด ซึง่ เขียนชือ่ แต่ละคนไว้บนหน้าซอง ยกเว้น
มุกใส และบุญเติม เนือ่ งจากห้องส่วนใหญ่เต็ม ทัง้ หมดจึงไม่ได้อยูรวม
่ กัน
เป็นกระจุกตามที่คาดกันไว้ หากแต่กระจัดกระจายไปคนละปีกตึก คนละฝั่ง
ทางเดิน โดยประยุทธ์ออกตัวว่า
“ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ห้องเรียงหรือติดกันทั้งหมด เพราะตอนที่
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คุณไก่บอกผมนัน้ ห้องเกือบเต็มหมดแล้วครับ แต่ผมก็พยายามจัดให้ได้อยู่
บนฟลอร์เดียวกัน”
กิง่ แก้วรูส้ กึ ปลอดโปร่งใจทีเธอ
่ ได้ห้องริมสุดของปีกตึกชัน้ สาม ทันทีที่
ก้าวตามพนักงานเข้าไปในห้อง เธอก็มองสำรวจไปรอบๆ รู้สึกได้ถึงความ
สะอาดเอี่ยมของเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น โดยเฉพาะเตียงนอนและหมอน ซึ่ง
ปูด้วยผ้าสีขาวเรียบตึง คลุมทับไว้ด้วยผ้าคลุมเตียงสีน้ำเงิน ปักลวดลาย
สัญลักษณ์ดาวสามดวงสีขาวตรงกลาง สีน้ำเงินเข้มของผ้าคลุมเตียงและพรม
ปูพื้นตัดกับสีขาวของผนังห้องและเฟอร์นิเจอร์ ช่วยให้รู้สึกสงบ เยือกเย็น
และผ่อนคลาย กิ่งแก้วเดินตรงไปที่หน้าต่างกระจกบานกว้าง ซึ่งทำให้มอง
เห็นวิวสนามหญ้าและสวนดอกไม้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมได้ถนัดชัดเจน
เธอมองภาพทีสวย
่ งามราวกับภาพในฝันนี้ พร้อมกับบอกตัวเองว่า ถ้ามีใคร
จ้างให้เธอมาทำงานอยู่ในบรรยากาศที่สวยงามสงบร่มรื่นเช่นนี้ มีวิวสวยๆ
อย่างนี้ให้ดูทุกวัน เธอก็ยินดีที่จะตอบตกลงโดยไม่ลังเลใจแต่ประการใดเลย
***
หกโมงเย็นเจตน์ดนัยนัดหมายให้ทุกคนลงมารวมตัวกันที่ล็อบบี้ เพื่อ
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน กิง่ แก้วซึง่ ยังอยูใน
่ เสือ้ ผ้าชุดเดิม คือกางเกงยีนส์สีซีด และเสื้อยืดคอปาด แขนยาว สีครีม มีผ้าแพรพลิ้วบางสีสดใส
คลุมเอาไว้หลวมๆ จากคอไปถึงช่วงเอว เธอนั่งสงบเสงี่ยมอยู่เพียงลำพังบน
โซฟา
“อ้าว คุณกิ่งแก้ว ลงมานานแล้วเหรอคะ” มุกใสซึ่งอาบน้ำเปลี่ยน
เสือ้ ผ้าใหม่ หน้านวลผ่องใส เดินเข้ามาทรุดตัวลงนัง่ ข้างๆ เอ่ยถามพลางมอง
เสื้อผ้าชุดเดิมของกิ่งแก้ว
“กิ่งยังไม่ได้อาบน้ำค่ะ กะว่าทานมื้อเย็นเสร็จ ค่อยขึ้นไปอาบแล้วก็
นอนเลย คงไม่ออกไปไหนกันใช่มั้ยคะ”
“คิดว่าคงกินกันในโรงแรมนี่แหละค่ะ คุณไก่บอกว่าอยากให้ทุกคน
พักผ่อนให้มากๆ มุกเองก็รู้สึกเพลียเหมือนกัน แล้วอีกอย่าง พรุ่งนี้คุณไก่
กับคุณกุ้งต้องประชุมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ แต่เช้า”
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“งั้นเหรอคะ เอ้อ คุณมุกเคยมาเมืองน่านมาก่อนหรือเปล่าคะ”
“นีเป็
่ นครัง้ แรกค่ะ พรุง่ นีระหว่
้ างทีคุ่ ณไก่กับคุณกุง้ ประชุม เราเข้าไป
เทีย่ วในเมืองกันมัย้ คะ มุกเคยได้ยนิ ว่ามีวัดอะไรนะทีเก่
่ าแก่และสวยมากเลย
มุกอยากไปดูจัง เราชวนคุณกั้ง บุญเติมแล้วก็คุณพีทไปด้วย ดีมั้ยคะ”
“แล้วแต่คุณมุกเถอะค่ะ กิง่ ยังไงก็ได้ วัดทีคุ่ ณมุกว่าชือ่ วัดพรหมมินทร์
ค่ะ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่”
ก่อนที่มุกใสจะพูดอะไรต่อ ปีย์ลดากับบุญเติมก็เดินออกจากลิฟต์มุ่ง
ตรงมาสมทบ มุกใสจึงเล่าถึงความคิดของเธอให้ทัง้ สองฟัง ปีย์ลดาเห็นด้วย
เพราะเธอเองแม้จะเคยมาที่นี่สองสามครั้งพร้อมกับเจตน์ดนัยและชนัยชนม์
แต่ส่วนใหญ่ก็อยูใน
่ โรงแรม เพราะมักจะมีภารกิจในการประชุมร่วมกับหัวหน้า
ฝ่ายต่างๆ ของไตรสตาร์ พอเสร็จธุระก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ ในทันที
ทุกคนมารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว ยกเว้นเจตน์ดนัยและ
ชนัยชนม์
“อ้าว แล้วคุณไก่กับคุณกุ้งล่ะครับ คุณมุก” พีทเอ่ยถามเมื่อไม่เห็น
ทั้งสองคน
“อ๋อ ไปรออยูที่ ห้่ องอาหารแล้วค่ะ คุณไก่มีอะไรจะปรึกษากับคุณประยุทธ์นิดหน่อย เรื่องประชุมหัวหน้าฝ่ายวันพรุ่งนี้น่ะค่ะ ก็เลยสั่งมุกไว้ว่าถ้า
ทุกคนลงมาพร้อมกันแล้วก็ให้ตามไปที่ห้องอาหารได้เลย”
แล้วมุกใสก็ต้อนให้ทุกคนเคลื่อนขบวนไปยังห้องอาหารของโรงแรม
อาหารเย็นวันนั้น เป็นเมนูอาหารไทยง่ายๆ คือ แกงเขียวหวานลูกชิน้ ปลากรายสอดไส้ไข่เค็ม ผัดผักคะน้าปลาเค็มทอด และไข่ยัดไส้ รวม
ทั้งต้มยำกุ้งแม่น้ำอีกคนละถ้วย ทุกคนดูจะเจริญอาหารเป็นพิเศษ อาจเป็น
เพราะรสชาติอาหารทีกลมกล่
่
อมไม่ต่างจากร้านอาหารดังๆ ในกรุงเทพฯ อีก
ทั้งการเดินทางอันยาวไกลก็มีส่วนทำให้หิว
หลังจากก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารค่ำกันจนอิ่มหนำสำราญแล้ว
มุกใสก็บอกแผนการเที่ยวของกลุ่มเธอให้เจตน์ดนัยฟัง เขารับรู้และบอก
เป็นกลางๆ
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“ถ้าทุกคนจะออกไปเทีย่ ว ก็บอกทีรี่ เซปชัน่ ได้เลย เขาจะได้จัดรถตูไว้
้
ให้ ถ้าจะกลับมาทานกลางวันที่โรงแรมก็โทรศัพท์บอกก็แล้วกัน จะได้สั่งให้
เขาเตรียมไว้ให้ แต่ถ้าอยากจะไปทานในเมืองก็ตามสบาย ผมคิดว่ากว่าจะ
เสร็จประชุมก็คงเป็นช่วงบ่าย เพราะคงต้องลงรายละเอียดกันพอสมควร”
“งั้นพรุ่งนี้ เราลงมาเจอกันที่ห้องอาหารสักเก้าโมงเช้านะคะ พอส่ง
คุณไก่กับคุณกุ้งเข้าประชุมแล้ว เราเข้าเมืองกัน” มุกใสเอ่ยขึ้นเป็นเชิงขอ
ความเห็นชอบ
เมื่อนัดแนะเวลากันคร่าวๆ ได้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ลุกจากโต๊ะอาหาร
เดินตามกันไปขึ้นลิฟต์ เพื่อแยกย้ายกันไปตามห้องของตนเอง โดยกิ่งแก้ว
มิได้สนใจว่า ผูที้ เดิ
่ นตามหลังเธอมานัน้ คือ ชนัยชนม์ เนือ่ งจากห้องของ
เขาอยู่ปีกเดียวกับห้องของเธอ เพียงแต่คนละฝั่งทางเดิน
***
อากาศยามเช้าของเมืองที่มีหุบเขามักจะเย็นสดชื่น อยู่เมืองไทย
กิง่ แก้วไม่คอ่ ยมีโอกาสได้ไปเทีย่ วไหนไกลๆ แบบนีบ่้ อยนักเธอจึงไม่พลาดทีจะ
่
ตื่นขึ้นมาชมบรรยากาศยามเช้าของที่นี่…ถ้าเป็นไปได้เธออยากไปเดินเที่ยว
ชมตลาดเช้า เพราะนัน่ คือวิถชี วี ติ ของคนแต่ละท้องถิน่ แต่ครัง้ นีมา
้ เป็นคณะ
แบบนี้เธอไม่กล้าแตกแถวทำอะไรตามอำเภอใจ และระยะทางจากไตรสตาร์
เข้าไปตลาดในเมือง น่าจะไกลแบบเดินเล่นๆ ไปไม่ได้แน่ๆ เธอจึงแค่ชืน่ ชม
บรรยากาศยามเช้าทีมี่ หมอกจางๆ สูดเอาอากาศทีสดชื
่ น่ หอมกลิน่ ดอกไม้จาก
สวนรายรอบโรงแรม ครู่หนึ่งจึงไปอาบน้ำแต่งตัว
กิ่งแก้วในชุดกระโปรงป้ายยาวเสมอข้อเท้า และเสื้อผ้าฝ้ายแขนยาว
จรดข้อมือ ด้านหน้าป้ายมาติดกระดุมเรียงเป็นแนวยาวจากเนินอกถึงเอว
เธอก้าวเข้าไปในห้องอาหาร ภาพแรกที่เธอเห็นคือลูกค้าทั้งคนไทยและชาว
ต่างชาติเดินไปตักอาหารกันขวักไขว่บ่งบอกให้รู้ว่ามีลูกค้าไม่น้อยเลยแม้จะ
เป็นวันธรรมดา ไม่ใช่วันหยุดหรือช่วงเทศกาล
พอมองไปทีโต๊
่ ะมุมหน้าต่างก็เห็นชนัยชนม์ในชุดสูทสีเข้ม นัง่ อยูเพี
่ ยง
ลำพังที่โต๊ะอาหารมุมหนึ่ง และขณะที่หญิงสาวกำลังลังเลใจว่า เธอควรจะ
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เข้าไปทักทายเขา หรือจะทำไม่รไู้ ม่ชี้ เลีย่ งไปนัง่ โต๊ะอืน่ ชนัยชนม์ก็เงยหน้า
ขึน้ จากถ้วยกาแฟทีเขา
่ กำลังคนอยู่ เขายกมือเป็นเชิงทักทาย และพยักหน้า
ให้เธอไปร่วมโต๊ะด้วย
“ไง คุณกิ่ง ตื่นแต่เช้าเชียว เตรียมตัวไปเที่ยวเต็มที่ละสิ” น้ำเสียง
นั้นกึ่งค่อนขอดกึ่งริษยานิดๆ
“ก็แน่ละ เสียใจด้วยนะทีคุ่ ณต้องทำงาน เลยอดไปกับพวกเรา” กิง่ แก้ว
ตอบโต้ด้วยน้ำเสียงกึ่งเยาะ
“เชิญตามสบายเถอะ เพราะถึงยังไง ผมก็ยังต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนาน
จะไปเที่ยวที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้” ชนัยชนม์ทำเสียงเหมือนกำลังปลงกับ
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
กิ่งแก้ววางกระเป๋าถือไว้บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับชนัยชนม์ แล้วผละไป
เดินดูอาหารบุฟเฟต์นานาชนิดที่เรียงรายอยู่ตลอดแนวผนังห้อง ก่อนจะไป
ยืนรอตรงหน้าพนักงานในชุดพ่อครัวทียิ่ ม้ ต้อนรับ พร้อมเอ่ยถามด้วยน้ำเสียง
สุภาพว่า
“จะรับอะไรดีครับ”
“ขอออมเล็ตค่ะ” หญิงสาวตอบสั้นๆ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
กิง่ แก้วก็เดินกลับมาทีโต๊
่ ะ เธอวางจานอาหารลง พร้อมกับทรุดตัวลง
นั่งอย่างช้าๆ
“ไม่ทราบจะรับชาหรือกาแฟคะ”
บริกรสาวซึ่งมือข้างหนึ่งถือกากาแฟและอีกมือหนึ่งถือกาน้ำชา ยืน
คอยฟังคำสัง่ และเมือ่ กิง่ แก้วบอกความต้องการ หล่อนก็รินกาแฟลงในถ้วย
ทีวาง
่ อยูข้่ างกิง่ แก้วด้วยกิรยิ านุม่ นวล ระมัดระวัง เมือ่ พนักงานสาวถอยออก
ไปแล้ว กิ่งแก้วเงยหน้าขึ้นมองสบตาชนัยชนม์ พร้อมกับเอ่ยว่า
“พนักงานที่นี่สุภาพอ่อนน้อมทุกคนเลยนะคะ ดูเหมือนจะผ่านการ
อบรมมาอย่างดีมาก”
“เรามีแผนกฝึกอบรมอยูที่ กรุ
่ งเทพ ทุกครัง้ ทีรั่ บพนักงานใหม่ พนักงาน
ฝ่ายฝึกอบรมของเราก็จะเดินทางมาเทรนเด็กใหม่ทีนี่ ่ ทำให้งานแต่ละแผนก
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ของทีนี่ เป็
่ นระบบเดียวกันกับทีไตร
่ ตะวันและไตรจันทราทีกรุ
่ งเทพ” ชนัยชนม์
อธิบาย
“คุณไก่เก่งจังนะคะที่บริหารงานได้อย่างเพอร์เฟ็คต์มากเลย ทั้งที่มี
โรงแรมตั้งหลายแห่ง และยังศูนย์การค้าเดอะสกายอีก”
“คุณคิดว่า ผมจะทำได้ดีเท่าพี่ไก่มั้ย คุณกิ่ง” น้ำเสียงของชนัยชนม์
ฟังดูไม่มั่นใจ และต้องการกำลังใจอย่างมาก ทำให้กิ่งแก้ว ซึ่งโดยปกติ
ไม่ค่อยจะรู้สึกดีกับชายหนุ่มเท่าใดนัก มองสบตาเขา พร้อมกับตอบด้วย
น้ำเสียงจริงจังว่า
“ต้องได้ซิคะ คุณกุง้ คนเราถ้าตัง้ ใจจะทำอะไรด้วยความมุง่ มัน่ มุมานะ
ก็จะต้องประสบความสำเร็จ ไม่ช้าก็เร็ว คุณกุ้งต้องไม่ลืมว่า มนุษย์ทุกคน
มีดวงประทีปประจำชีวติ อยู่ ดวงประทีปนีก็้ เหมือนแสงแห่งประภาคาร ทีคอย
่
ส่องสว่างนำทางชีวติ ของเราให้เดินไปสูจุ่ ดหมายปลายทางสำเร็จได้สมความตัง้ ใจ
เหมือนแสงแห่งประภาคารทีนำทาง
่
ชาวเรือให้กลับเข้าฝัง่ ได้อย่างปลอดภัยไงคะ”
ดูเหมือนนี่เป็นครั้งแรกที่ชนัยชนม์ได้มีโอกาสฟังคำพูดที่จริงจังของ
กิ่งแก้ว บ่งบอกให้รู้ว่า ผู้พูดตั้งใจจะให้กำลังใจแก่เขาจริงๆ และชนัยชนม์
แทบไม่อยากเชือ่ เลยว่า คำพูดเช่นนีจะ
้ ออกจากปากของหญิงสาวทีโดย
่ ปกติ
มักจะต่อล้อต่อเถียง แสดงท่าทีไม่ลงรอยกับเขาอยู่เสมอ ในฐานะหุ้นส่วน
สตูดิโอคนหนึ่ง บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยชอบแนวคิดของเธอ ฟังดูเหมือนเธอ
เขี้ยว งก เค็ม เวลาคุยเรื่องราคาค่าทำงานกับลูกค้า ซึ่งเขาก็ไม่เคยติติง
อาจจะเป็นเพราะเขาเชื่อในประสบการณ์การทำงานของเธอ
“ขอบคุณนะคุณกิ่ง ที่ให้กำลังใจผม”
กิง่ แก้วยังไม่ทันตอบว่ากระไร เจตน์ดนัย มุกใส ปีย์ลดาและบุญเติม
ก็เดินตามกันเข้ามาในห้องอาหาร ทั้งหมดตรงมาทักทายหนุ่มสาวที่นั่งอยู่
ก่อน แต่เนือ่ งจากโต๊ะทีช่ นัยชนม์และกิง่ แก้วนัง่ อยูเ่ ป็นโต๊ะสำหรับสองทีเ่ ท่านัน้
ทุกคนจึงพากันไปเลือกนัง่ โต๊ะซึง่ ใหญ่กว่า และมีเก้าอีตั้ ง้ เอาไว้ครบคนคือสีที่ ่
เมื่อทั้งสองโต๊ะเสร็จภารกิจในการรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว
เจตน์ดนัยก็ลุกขึ้นก่อน เขาเดินมาตบบ่าชนัยชนม์ พร้อมกับเอ่ยชวนว่า
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“ไปกันเถอะเรา เดี๋ยวพี่จะกลับขึ้นไปบนห้องก่อนสักครู่ ถ้าแกพร้อม
แล้วก็ไปรอในห้องประชุมได้เลยนะ เดี๋ยวเจอกัน”
หลังจากชายหนุม่ สองคนออกจากห้องอาหารไปแล้ว พีทก็เดินสวนเข้า
มาเขาหยุดตบไหล่ทักทายเพื่อน
“ไงท่านจีเอ็ม…หล่อเกินไปแล้วเพื่อน”
“รีบไปกินข้าวแล้วพาสาวๆ ไปเทีย่ วเลยแก” ชนัยชนม์ตบไหล่เพือ่ นคืน
บ้าง
ถึงเวลาทีกำหนด
่
ไว้ สมชายก็พารถตูเคลื
้ อ่ นออกจากโรงแรมไตรสตาร์
มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองน่านในทันที
นอกจากทำหน้าที่เป็นคนขับรถแล้ว สมชายยังเป็นไกด์พาเจ้านาย
ทัง้ หลายไปไหว้พระทีวั่ ดเก่าแก่มากมายรอบเมืองทีใครๆ
่ มาเมืองน่านต้องไม่พลาด
กิจกรรมนี้ สมชายภาคภูมิใจที่ได้เล่าประวัติของบ้านเกิดตนเองให้ทุกคนฟัง
พีทกับกิ่งแก้วชอบถ่ายรูป จึงจับทุกคนเป็นนายแบบนางแบบวางท่า
ตามใจช่างภาพ เป็นทีสะดุ
่ ดตาแก่นักท่องเทีย่ วเพราะหนุม่ สาวกลุม่ นีหน้
้ าตา
ดีทุกคน จนคนต้องมองเหลียวหลัง
ปีย์ลดากับบุญเติม อธิษฐานด้วยกันนานทุกที่จนมุกใสกระเซ้าว่า
“สองคนนี้ขอพรพระเยอะขนาดนี้ ระวังท่านจะเกี่ยงกันคุ้มครองนะ”
“ก็…แค่ขอให้คุณไก่เอ็นดูผมมากๆ ครับคุณมุก” บุญเติมบอกอย่าง
เจียมเนื้อเจียมตัว
อดีตพนักงานเสิรฟ์ ในผับ ทีมี่ อาชีพเสริมเป็นผูช้ ายป้ายเหลืองทีทำให้
่
ปีย์ลดากับพี่ชายเกือบจะต้องขาดสิ้นความเป็นพี่น้องกันมาแล้วย่อมตระหนัก
ว่าตนเองนัน้ ต่ำต้อยอยูเสมอ
่
แม้วา่ ปีย์ลดาจะพาเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ระยะ
หนึง่ แล้ว เขาต้องพิสจู น์ให้ครอบครัวของปีย์ลดาเห็นว่า เขารักตัวหล่อน ไม่ใช่
สมบัตของ
ิ หล่อน เขาพร้อมทีจะ
่ ให้พีชาย
่ ใหญ่ของตระกูล ‘ไตรพันพงศ์’ ชีแ้ นะ
แนวทางชีวิต
ในเมือ่ ฟ้าลิขติ ให้เขาได้พบรักกับปีย์ลดา เขารักหล่อนเพราะตัวหล่อน
และเพราะเขาคิดว่าหล่อนคือนักร้องในผับธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่ทำมาหากิน
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เหมือนเขา…เมื่อรักและผูกพันไปแล้วจึงได้รู้ว่าหล่อนเป็นใคร เขาพยายาม
หนี ตัดใจจาก แต่ในทีส่ ดุ เขาก็ได้รับโอกาส และเวลานีก็้ ยังอยูใน
่ ช่วงพิสจู น์
ตัวเอง ปีย์ลดาเองก็ยังหวังพึง่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิขอ
์ พรพระให้ความรักของหล่อนกับ
บุญเติมราบรื่น นับว่าโชคดีที่เจตน์ดนัยไม่ได้คิดจะจับหล่อนแต่งงานกับลูก
หลานนักธุรกิจแบบเงินต่อเงิน
ปีย์ลดารู้ว่าพี่ชายต้องการให้น้องๆ รู้จักทำงานรับผิดชอบในธุรกิจของ
ตนเอง ปีย์ลดาตัดใจคิดใหม่ทำใหม่เพือ่ ความรัก หล่อนยอมหยุดเป็นนักร้อง
ตามผับหันมาฝึกหัดดูแลธุรกิจ และเปิดโอกาสให้บุญเติมเข้ามาฝึกงานใน
โรงแรม อย่างแรกที่เขาถนัดคืองานครัว
วันหนึ่งเขาจะได้เป็นเชฟบุญเติม ถ้าเขาผ่านบทพิสูจน์ของเจตน์ดนัย
ไปได้

๓
หลังเทีย่ วชมวัดไหว้พระเสร็จ สมชายก็เสนอทีจะ
่ พาทุกคนไปรับประทาน
อาหารร้านดัง ใครมาเมืองนี้ต้องไปรับประทาน รวมถึงร้านอาหารประเภท
เส้น เช่นข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยวอันเลื่องชื่อ
สมชายจอดส่งทุกคนลงหน้าร้าน จากนั้นเขาจึงเลื่อนรถไปที่ลานจอด
มุกใสเดินนำหน้าพีทและกิ่งแก้วเข้ามาในร้านก่อน ส่วนปีย์ลดาและบุญเติม
เดินรัง้ ท้าย เพราะหญิงสาวมัวแต่เดินดูสินค้าพืน้ เมืองทีวาง
่ ขายอยูตาม
่ รายทาง
เสียงแหลมปรี๊ดของใครคนหนึ่งดังขึ้นใกล้ๆ บุญเติม
“ต๊าย บุญเติม มาได้ไงจ๊ะเนีย่ ” เจ้าของเสียงนัน้ ทักบุญเติมก็จริง แต่
สายตามองเลยไปทีปี่ ย์ลดา ซึง่ หยุดยืนอยูข้่ างบุญเติม สาวแปลกหน้าเข้ามา
เกาะแขนชายหนุ่มอย่างสนิทสนม
“ไม่นึกเลยว่าจะเจอเธอที่นี่ เพราะขนาดอยู่กรุงเทพยังไม่ได้เจอกัน
ง่ายๆ เลยนะ เป็นไง ได้ยนิ ว่ากำลังตกถังข้าวสารเหรอจ๊ะ ถึงได้ไม่ยอมรับนัด
ใครเลยน่ะ”
คนพูดส่งสายตาเลยมาที่ปีย์ลดาอย่างเยาะๆ บุญเติมไม่ตอบว่ากระไร
เขาเพียงแต่ยิม้ ให้เจ้าของเสียงนัน้ ซึง่ อยูใน
่ วัยกลางคน ผิวขาวจนเผือด ผม
สีดำสนิทบ่งบอกให้รูว่้ าสีนัน้ เกิดจากการย้อมด้วยสารเคมี ริมฝีปากแดงแปร๊ด
เข้ากับเสือ้ แพรพลิว้ ลวดลายชวนเวียนหัว ยาวคลุมไปถึงเข่า เหมือนจงใจจะ
ซ่อนก้อนเนือ้ ทีหย่
่ อนคล้อยเป็นก้อนเป็นชัน้ อยูกลาง
่ ตัว กางเกงขาลีบยิง่ เน้น
หนั่นเนื้อบริเวณต้นขาจนดูเหมือนท่อนกล้วยเดินได้
เมือ่ เดินผ่านเลยมาแล้ว ปีย์ลดาบีบมือบุญเติมเป็นการให้กำลังใจ เธอ
ภาวนาอย่าให้คนใดในคณะของเธอได้ยนิ หรือรับรูคำ
้ ทักทายและกิรยิ าท่าทีทีมี่
ความนัยแอบแฝงของหญิงแปลกหน้าผู้นั้น
บุญเติมสีหน้าเคร่งขรึม ขณะนัง่ รับประทานอาหาร เขาไม่กล้าเงยหน้า
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ขึน้ มองสบตาใคร แม้จะรูอ้ ยูแก่
่ ใจว่าทุกคนรูที้ ม่ าทีไป
่ ของเขา แต่เหตุการณ์
ที่มี ‘ลูกค้าเก่า’ มาทักเช่นนี้เขาก็ไม่อยากให้ใครรู้เห็นให้ไม่สบายใจ คนที่
อนาทรต่อความรู้สึกของเขาคือปีย์ลดา หลายครั้งที่หล่อนแอบแตะเข่าเขา
เป็นการให้กำลังใจและเตือนสติ
กิง่ แก้วเป็นคนช่างสังเกต และเป็นคนทีห่่ วงหาอาทรคน เธอเห็นความ
เงียบขรึมของบุญเติม แต่ก็ไม่กล้าถาม ถ้าเขาเงียบไปเพราะมีปัญหาขัดใจ
กับปีย์ลดา ก็เท่ากับเธอไปกวนตะกอน ทางที่ดีจึงเมินมองไปทางอื่นเสียจะ
ได้ไม่ต้องเห็นกิริยาเป็นทุกข์ของบุญเติม
เมื่อทุกคนออกจากร้านมาขึ้นรถ สมชายหันมาถามถึงที่หมายต่อไป
ทุกคนต่างลงความเห็นว่า กลับโรงแรม
ทันทีที่ปิดประตูห้องพัก บุญเติมก็ดึงไหล่ปีย์ลดาให้หันมาเผชิญหน้า
กับเขาอย่างนุ่มนวล
“คุณกัง้ ผมขอโทษนะเรือ่ งทีร้่ านอาหาร ผูห้ ญิงคนนัน้ เขาเคยเป็นลูกค้า
ผม แต่ตั้งแต่ผมคบกับคุณกั้ง ผมก็หยุดรับงานทั้งหมด ไม่ว่าลูกค้าจะเป็น
ใครก็ตาม คุณกัง้ ก็คงได้ยนิ แล้วว่า เขาต่อว่าผมทีหายหน้
่
าหายตาไปเลย แต่
สิง่ ทีผม
่ อยากจะถามคุณกัง้ และอยากให้คุณกัง้ ตอบผมตรงๆ ก็คือ คุณกัง้ จะ
รับได้หรือเปล่า ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆ มันเหมือนเป็นการตอกย้ำ
ถึงสิ่งที่ผมเคยเป็น สิ่งที่ผมเคยทำ แม้จะเป็นอดีตไปแล้วก็ตาม ผมกลัวว่า
ถ้าคุณกั้งเจอสภาพแบบนี้บ่อยๆ คุณกั้งอาจจะรับไม่ได้”
ปีย์ลดาเขย่งปลายเท้าขึน้ ยืน่ หน้าจูบทีปลาย
่ คางของบุญเติมอย่างแรง
ก่อนยกแขนโอบรอบเอวเขาไว้แน่น พร้อมกับตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า
“ถ้ากัง้ รักใคร กัง้ ก็จะรักทีตั่ วตนของเขา ไม่ว่าใครจะว่ายังไง หรือเขา
จะเป็นยังไง กัง้ ไม่แคร์ จำไว้นะบุญเติม เราจะต้องก้าวข้ามอดีตไปให้ได้ ก้าว
ไปพร้อมๆ กัน กัง้ เชือ่ ว่าเวลาจะช่วยให้เรือ่ งของบุญเติมกลายเป็นเพียงความ
หลัง ที่สักวันทุกคนก็จะลืม และจะไม่มีใครเอ่ยถึงมันอีกเลย”
“ขอบคุณนะครับคุณกั้ง ผมสัญญา ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมี
คุณค่ามากขึ้น ผมจะพิสูจน์ให้คุณกั้งและทุกคนเห็นว่า ความจำเป็นในอดีต

กอดเธอไว้ให้ใจอุ่นรัก
๒๙

จะเป็นเพียงบทเรียนราคาแพงทีเรา
่ ต้องแลกด้วยเกียรติและศักดิศ์ รีของตัวเรา
เอง ดังนัน้ เราจะไม่หวนกลับไปทำซ้ำรอยเดิมอีก และขอบคุณอีกครัง้ ทีคุ่ ณ
คือคนฉุดผมขึน้ มาจากปลักตมนัน่ ผมรับรองว่า ผมจะไม่ทำให้คุณกัง้ ผิดหวัง
อีกเลย”
หนุม่ สาวโอบกอดและพากันเดินไปทีเตี
่ ยงอย่างช้าๆ ด้วยหัวใจทีเปี
่ ย่ ม
ไปด้วยความรักและความเข้าอกเข้าใจ
***
หลังจากการประชุมในวันนัน้ ปฏิกริ ยิ าของพนักงานไตรสตาร์ในระดับ
ต่างๆ ก็เปลีย่ นไป ทุกคนให้ความสนใจและใส่ใจต่อชนัยชนม์มากยิง่ ขึน้ ด้วย
รับรูว่้ าเขาคือผูบริ
้ หารสูงสุดทีจะ
่ มาทำหน้าทีนาย
่ ใหญ่ของทีนี่ ่ โดยเฉพาะประยุทธ์ ดูเหมือนจะพินอบพิเทาและให้เกียรติชนัยชนม์มากยิ่งกว่าที่เคยเป็น
ประการทีหนึ
่ ง่ อาจเป็นเพราะเขาต้องเตือนตัวเองให้สำเหนียกว่า ต่อจากนี้
ไป เขามิใช่ผู้จัดการที่มีอำนาจสูงสุดของไตรสตาร์อีกแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไร
เขายังมีนายใหญ่ที่จะต้องให้ความเกรงอกเกรงใจมากเป็นพิเศษ
เช้าวันต่อมา ขณะทีเจ
่ ตน์ดนัยและชนัยชนม์ นัง่ กันอยูเงี่ ยบๆ ในห้อง
ทำงานชั่วคราว ซึ่งก็คือห้องประชุมนั่นเอง ประยุทธ์เปิดประตูเดินเข้ามา
“คุณไก่เรียกผมเหรอครับ” เขาเอ่ยถาม ตามองเลยไปสบตาชนัยชนม์
พร้อมยิ้มกว้าง
“อ๋อ ครับ คือ ผมอยากให้คุณประยุทธ์ช่วยหาพืน้ ทีทำ
่ ออฟฟิศให้คุณ
กุ้ง อาจจะกั้นเป็นห้องขึ้นมาอีกห้องหนึ่งต่อจากห้องประชุมนี้ก็ได้ โดยให้มี
ทางเดินเชือ่ มจากทัง้ ล็อบบี้ และห้องอาหารด้วย ผมอยากจะให้เสร็จโดยเร็ว
ทีส่ ดุ สำหรับขนาดของห้อง ก็น่าจะประมาณห้องประชุมนีแหละ
้ นะครับ ส่วน
สีสันหรือเฟอร์นิเจอร์ เดี๋ยวคุณกุ้งคงจะสั่งคุณประยุทธ์เอง ไม่ทราบว่าคุณ
ประยุทธ์คิดว่าจะทำเสร็จเมื่อไหร่ครับ”
“ได้ครับได้ ผมขอเวลาปรึกษากับผูรั้ บเหมาสักวันสองวันนะครับ แล้ว
จะเรียนให้ทราบทันทีเลยครับ อ้อ ผมมีเรื่องอยากจะขอเรียนเสนอ และ
อยากจะขอปรึกษาคุณทั้งสองด้วย”

“วัตตรา”
๓๐

“ว่ามาเลยครับ” เจตน์ดนัยบอก
“คือผมว่า เราน่าจะจัดงานเลีย้ งต้อนรับจีเอ็มคนแรกของโรงแรม เชิญ
พนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึน้ ไป และรวมทัง้ แขกทีกำลั
่ งพักทีนี่ ด้่ วย เพราะ
แขกส่วนใหญ่ของเราเป็นลูกค้าประจำครับ หลายๆ คน และหลายๆ ครอบครัว
มาพักที่นี่ทุกปี บางคนก็อยู่ยาวเป็นเดือน ถ้าพวกเขาได้รู้จักว่าคุณกุ้งคือ
จีเอ็มของเรา ก็คงจะดีนะครับ อย่างน้อย เขาก็จะมีคนทีพอ
่ พูดคุยหรือปรึกษา
ได้เวลาทีต้่ องการอะไรเป็นพิเศษ หรือเวลาอยากคุยกับคนทีพู่ ดภาษาอังกฤษ
ได้คล่องๆ เพราะไอ้ผมก็ไม่คอ่ ยถนัดเท่าไหร่ ยิง่ เด็กๆ ทีนี่ ด้่ วยแล้ว ส่วนมาก
ก็พูดได้งูๆ ปลาๆ น่ะครับ พูดตามหน้าที่ แต่ถ้าจะให้นั่งคุยเป็นเรื่องเป็นราว
ก็ค่อนข้างจะยากอยู่”
ทั้งเจตน์ดนัยและชนัยชนม์นิ่งคิด
“ว่าไงกุง้ นายเห็นด้วยหรือเปล่า พีก็่ ว่าเหมาะนะ เลีย้ งต้อนรับอย่าง
เป็นทางการ เชิญแขกผู้ใหญ่ของจังหวัดมาด้วย เขาจะได้รู้จักกุ้ง”
ชนัยชนม์ส่ายหน้า
“ผมว่า ถ้าจะเลี้ยง ก็เลี้ยงเฉพาะพนักงานระดับหัวหน้าแผนกและ
หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป แล้วก็แขกในโรงแรมก็พอมั้ง ส่วนแขกผู้ใหญ่ในจังหวัด
เอาไว้อยู่ๆ ไป แล้วผมค่อยทำความรู้จักจะดีกว่า”
“งั้นก็ตามใจนายละกัน…ผมว่าวันศุกร์นี้ดีมั้ยคุณประยุทธ์ เตรียมงาน
กันทันหรือเปล่า เพราะวันอาทิตย์ พวกผมก็จะกลับกันแล้ว”
“น่าจะทันนะครับ เพราะนีเพิ
่ ง่ วันอาทิตย์ ว่าแต่คุณไก่คุณกุง้ จะกำหนด
โปรแกรมเอง หรือจะให้พวกผมจัดการดีครับ”
เจตน์ดนัยหันหน้ามองสบตาชนัยชนม์ก่อนตอบว่า
“เดีย๋ วผมขอปรึกษากันเองก่อนก็แล้วกัน แล้วพรุง่ นีจะ
้ รีบบอกคุณประยุทธ์ว่าจะเอายังไงดี”
หลังจากที่ประยุทธ์เดินออกไปแล้ว เจตน์ดนัยก็หันมาจ้องหน้าชนัยชนม์ พลางบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า
“แกคิดว่าจะจัดแบบไหน ยังไง ก็เตรียมวางแผนได้เลยนะ หรือจะ

