
-บทน�ำ-



- 6 -

	 คฤหำสน์หลังใหญ่สวยงำมต้ังตระหง่ำนอยู ่ใจกลำงกรุงเทพฯ	 ทว่ำ

ภายในบ้านกลับเต็มไปด้วยความเศร้าสลด เนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิด                                                                                                          
พินัยกรรมของผู้เป็นเจ้าของบ้านท่ีเสียชีวิตไปได้ครบร้อยวัน และเป็น
วันท่ีทุกๆ คนจะต้องมารวมตัวกันภายใต้บรรยากาศเงียบงันและหดหู่
อีกครั้ง เพ่ือรอรับฟังทนายอ่านพินัยกรรมท่ีผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์ได้
ทิ้งเอาไว้ 
 ขณะนั้นเอง เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นกระเบ้ืองหินอ่อน
เป็นจงัหวะ ดงัสะท้อนจนถงึบรเิวณห้องโถงท่ีใช้ส�าหรบัรบัรองผูม้าเยอืน 
ท�าให้สายตาของผู้ท่ีก�าลงันัง่อยู่บนชุดเก้าอีร้บัแขกเก่าแก่สไตล์วิกตอเรยี 
ต่างพากันหันไปมองโดยอัตโนมัติ เพราะมันบอกให้รู ้ว ่าสมาชิก                                                                        
คนสุดท้ายของครอบครัวที่พวกเขารออยู่ได้มาถึงแล้ว 
	 ขวญัหทัย บุตรสาวคนเลก็ของบ้าน เธอเป็นหญิงสาววยัย่ีสบิต้นๆ                                                                                          
ผู้มีหน้าตาสะสวยและบุคลิกการแต่งตัวท่ีทันสมัย เธอเพิ่งกลับมาถึง         
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เมอืงไทยหลงัจากบินไปตามล่าแสงเหนอืท่ีออสโล ประเทศนอร์เวย์
         ในขณะท่ี ขวญัชาต	ิและ ขวญัฤดี	พีช่ายคนโตกบัพีส่าวคนรองของเธอ                                                                                                 
ต่างทุ่มเทก�าลังกายและใจช่วยกันดูแลสืบสานกิจการของครอบครัว                                                                                                             
จนเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ตรงกันข้ามกับน้องสาวคนเล็กอย่าง             
ขวัญหทัยท่ีมีจุดมุ่งหมายในชีวิตคือการได้ออกไปท่องเท่ียวรอบโลก
พร้อมกับเพื่อนที่รู้ใจ แต่ความฝันนั้นจ�าเป็นจะต้องใช้เงินอยู่พอสมควร 
ดังนั้นการอ่านพินัยกรรมในวันนี้เปรียบเสมือนการช้ีชะตาชีวิตของเธอ 
ว่าจะได้รับเงินหรือทรัพย์สมบัติท่ีมากพอให้น�าไปต่อยอดท�าตามฝัน
ของตนหรือไม่
 เม่ือทุกคนมานั่งรวมอยู่ท่ีห้องรับแขกพร้อมหน้าพร้อมตากัน
แล้ว ทนายความประจ�าตระกูล ยิ่งยงวิริยะกุล จึงเปิดเอกสารแล้วอ่าน       
ถ้อยความในพินัยกรรมด้วยเสียงดังฟังชัด โดยมีสมาชิกของครอบครัว
นัง่ฟังอยูอ่ย่างใจจดใจจ่อ ทรพัย์สนิส่วนมากเป็นท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง 
กิจการ หุ้น และเงินสดจ�านวนหนึ่ง โดยจะมีการแบ่งสรรปันส่วนตามที่
ผู้ตายนั้นเห็นสมควร
 “ข้าพเจ้าขอยกกรรมสิทธิ์ในท่ีดินกับบ้านท่ีอ่อนนุช พร้อมท้ัง
เงินในบัญชีท่ีมีช่ือร่วมกันท้ังหมดแปดสิบล้านบาท ให้กับนางขวัญตา 
ยิ่งยงวิริยะกุล ภรรยาของข้าพเจ้า”
 “เฮ้อ...ถ้าเลือกได้ ฉันอยากให้คุณอยู ่กับฉันเหมือนเดิม
มากกว่า” ขวัญตา ขยับแว่นสายตาและยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นมา                      
ซับหยดน�้าใสๆ ท่ีไหลรินออกมา ไม่คิดว่าสามีผู้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข                     
กนัมานาน  จะด่วนจากไปอย่างกะทันหัน โชคดท่ีีอย่างน้อยลกูท้ังสามคน                                                                          
ต่างก็โตกันหมดแล้ว อีกทั้งลูกคนโตและคนรองยังสามารถช่วยบริหาร
กิจการได้เป็นอย่างดี จะห่วงก็แต่ลูกสาวคนเล็กท่ีทุกคนในครอบครัว  
นั้นตามใจจนไม่คิดจะท�าอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
 “หุ้นท้ังหมดของบริษัทแกรนด์มาสเตอร์พรอ็พเพอร์ตีแ้อนด์โฮม
ข้าพเจ้าขอมอบให้กบันายขวญัชาต ิย่ิงยงวริยิะกลุ บุตรชายคนโตของข้าพเจ้า                                                                                        
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เป็นผู้รับผลประโยชน์และให้ดูแลกิจการนั้นสืบต่อไป รวมถึงเงินสด                                                                     
อีกจ�านวนเก้าสบิล้านบาทในบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้จัดสรรไว้ให้” เมื่อทนาย                                                                         
พูดจบ ขวัญชาติพยักหน้ารับ ขณะท่ีน้องสาวท้ังสองคนของเขา                                                                                                        
ไม่ได้มีท่าทีโต้แย้งท่ีบิดามอบมรดกในส่วนนี้ให้กับพี่ชายผู้เป็นหัวเรี่ยว                                                                                                                              
หัวแรงในการช่วยบริหารกิจการตั้งแต่สมัยที่ชาติชายยังมีชีวิตอยู่
 “คณุพ่อคดิถกูแล้วท่ีมอบกจิการหลกัให้เอเป็นคนดแูล” ขวญัตา
ย้ิมให้กับการตัดสินใจของสามีท่ีไว้วางใจให้ลูกชายคนโตเป็นผู้ดูแล
บริษัทและหุ้นทั้งหมด จากนั้นทนายจึงอ่านพินัยกรรมต่อไป
 “ส�าหรับนางสาวขวัญฤดี ยิ่งยงวิริยะกุล บุตรสาวคนรอง 
ข้าพเจ้าขอมอบท่ีดินพร้อมตึกคอนโดมิเนียมในซอยสุขุมวิทย่ีสิบหก 
รวมถงึท่ีดนิกบัโรงงานท่ีจงัหวดัชลบุรแีละเงนิสดอกีจ�านวนหกสบิล้านบาท
ที่ข้าพเจ้าได้จัดสรรไว้ให้”
 “อ้าว...แล้วกัน พ่อยกคอนโดให้พี่บีหรอกเหรอเนี่ย ซีนึกว่า            
ซีจะได้คอนโดท่ีสขุุมวทิเสยีอกี” ขวัญหทัยเอ่ยข้ึนพร้อมสหีน้าประหลาดใจ 
 “แล้วแกจะรับผิดชอบได้เหรอซี มันไม่ใช่แค่นั่งๆ นอนๆ           
เก็บค่าเช่าจากฝรัง่หรอือะไรแบบนัน้นะ มันต้องอาศยัการบรหิารจดัการ
ที่ดีด้วย พ่อยกให้บีน่ะดีแล้ว ขืนให้แกดูแลพี่ว่าไม่นานก็เจ๊ง” ขวัญชาติ
พูดขึ้นด้วยน�้าเสียงเอ็นดูน้องสาวผู้เป็นท่ีรัก ส่วนขวัญฤดีได้แต่หันมา
ยิ้มให้กับคนทั้งคู่
 “โธ่...พี่เอ ซีเองก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันนะอย่ามาดูถูกกัน
แบบนี้สิ” ขวัญหทัยแกล้งท�าเป็นฉุนเฉียวใส่พี่ชายแต่ลึกๆ แล้ว                       
เธอเองก็หวั่นใจว่าจะเป็นเช่นนั้นอยู่เหมือนกัน เพราะการดูแลจัดการ                                                                  
คอนโดมีเนียมร่วมร้อยกว่าห้อง คงเป็นอะไรท่ีหนักหนาสาหัสน่าดู           
อีกอย่างเธอเองก็ไม่ได้อยากรบัผดิชอบอะไรให้วุน่วายเดีย๋วจะพานท�าให้
ไม่มีเวลาไปเที่ยวสนุกเสียเปล่าๆ 
 “เอาน่าๆ แม่ว่าคณุพ่อคงไตร่ตรองเอาไว้ดแีล้ว พวกเรากอ็ย่า
เพิ่งขัดจังหวะคุณทนายเขาสิ...ต่อเลยค่ะคุณทนาย” ขวัญตาปราม
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ลูกท้ังสามของตนเพ่ือเรียกความสนใจของทุกคนให้กลับมาฟังทนาย
แจกแจงทรัพย์สินต่อไปเพราะยังเหลือสมาชิกคนสุดท้ายท่ีไม่รู ้ว่า                                                                     
ชาตชิายจะมอบอะไรท้ิงไว้ให้บ้าง
 “ส�าหรับนางสาว ขวัญหทัย ยิ่งยงวิริยะกุล บุตรสาวคนสุดท้อง 
ข้าพเจ้าขอมอบเงนิสดในบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้จดัสรรไว้ให้ เป็นเงนิจ�านวน
ทั้งสิ้นหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท...”
 “เยส!!!” ขวัญหทัยตะโกนพร้อมลุกข้ึนยืนชูมือด้วยความดีใจ 
อย่างน้อยผู้เป็นบิดาก็ไม่ได้รักเธอน้อยไปกว่าพวกพี่ชายและพี่สาว          
แถมยังไม่มีกิจการอะไรต้องรับผิดชอบให้ปวดหัว หญิงสาวได้แต่                                                        
คิดว ่าการได้รับมรดกเป็นเงินสดแบบนี้ก็ดี เธอจะเอาไปใช้กับ                            
สิ่งที่อยากท�าได้อย่างเป็นอิสระ
 “แหม...ไม่ต้องท�าท่าดีใจจนออกนอกหน้าขนาดนั้นก็ได้นะซี” 
ขวัญฤดีพูดแซวน้องสาวของตน ไม่ถือสาท่ีอีกฝ่ายไม่คิดจะช่วยงาน
หรือช่วยดูแลบริหารกิจการของที่บ้าน ผิดกับเธอและผู้เป็นพี่ชายทีถ่กู
ครอบครวัก�าหนดเส้นทางชีวติเอาไว้ให้ ท้ังเรือ่งเรยีน เรือ่งการท�างาน                                                             
ส่วนน้องสาวคนเล็กนั้นกลับได้เลือกเส้นทางชีวิตอย่างเป็นอิสระ
แต่ไม่มีใครนึกอิจฉาหรือน้อยเนื้อต�่าใจในเรื่องนี้ เพราะขวัญหทัย                          
นั้นเปรียบเสมือนรอยย้ิมของทุกคน เมื่อหญิงสาวมีความสุขทุกคนใน
ครอบครัวก็พลอยมีความสุขไปด้วย
 “แล ้วพ่ีจะคอยดูว ่าเงินก ้อนนั้นซีจะใช ้หมดภายในกี่ป ี ”            
ขวัญชาติพูดด้วยท่าทางทีเล่นทีจริง
 “โธ่...ถ้าใช้หมดก็ยังมีพี่เอกับพี่บีอยู่ท้ังคนคงไม่ปล่อยให้ซี                                                        
อดตายหรอกจริงไหม ยังไงก็ขยันขันแข็งกันด้วยนะคะ แล้วก็
ช่วยท�างานในส่วนของซีด้วย ส่วนเรื่องไปเท่ียวเดี๋ยวซีจะไปเท่ียว                                        
แทนทุกคนเอง” คนที่เพิ่งได้รับมรดกร้อยยี่สิบล้านท�าหน้าระรื่น
 “เจ ้าค ่ะคุณซี พวกทาสอย่างดิฉันจะตั้งใจท�างานนะคะ               
ไม่ต้องเป็นห่วง เชิญเท่ียวเล่นตามสบายเลย” ขวัญตาผู้เป็นแม่             
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พดูประชดออกมาอย่างข�าๆ กบัท่าทางของขวญัหทัยเลยท�าให้บรรยากาศ
ท่ีปกคลมุไปด้วยความโศกเศร้าค่อยๆ ผ่อนคลายลง 
 “เอาเป็นว่าทุกคนอย่ามาอิจฉาซีท่ีไม่ต้องมารับผิดชอบดูแล
กิจการให้เหนื่อย แต่ก็มีเงินไปเท่ียวรอบโลกนะคะ” ขวัญหทัยยืดอก
หัวเราะร่าด้วยความดีใจ แต่แล้วความหวงัของเธอกพ็งัทลายลงในทันที
เมื่อทนายอ่านเอกสารในมือบรรทัดต่อไป
 “เอ่อ...ข้อความในพินัยกรรมไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะครับ 
รบกวนคุณขวัญหทัยฟังต่อให้จบเสียก่อน”
 “เอ๋!? นีค่ณุพ่อยังมสีนิทรพัย์อย่างอ่ืนยกให้ซีอีกเหรอคะเนีย่ ?” 
ขวัญหทัยท�าตาปริบๆ นึกสงสัยว่ายังมีอะไรที่เธอควรจะได้รับอีก
 “นอกจากเงินสดจ�านวนหนึ่งร้อยย่ีสิบล้านบาทแล้ว ยังมีท่ีดิน                           
พร้อมรีสอร์ตในจังหวัดกาญจนบุรีท่ียกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาว                                                                    
ขวัญหทัย ท้ังนี้มีข้อแม้ว่านางสาวขวัญหทัยนั้นจะต้องฟื้นฟูกิจการ                                                                                           
รสีอร์ตดงักล่าวให้กลบัมามีรายได้และผลก�าไรเป็นเวลาสามปีตดิต่อกนั                                                                                                             
จึงจะมีสิทธิ์เบิกเงินมรดกตามพินัยกรรมฉบับนี้ออกมาใช้ด้วยตนเอง
ได้...”
 “หะ...หา!? เดี๋ยวสิ ท�าไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะ ? คุณทนาย                         
อ่านผิดหรือเปล่าคะ ?” ขวัญหทัยถามขึ้นด้วยความตกใจใบหน้าที่เคย
ลิงโลดบัดนี้ซีดเผือดเป็นไก่ต้มในทันที
 “ไม่ผิดครับ นี่ เป ็นความต้องการของคุณชาติชายเอง”           
ทนายตอบพร้อมกับยื่นเอกสารให้ขวัญหทัยดูว่าไม่ได้พูดโกหก
 “แล้วระหว่างนี้ซีจะเอาเงินจากไหนมาใช้ล่ะคะ ?” ลูกสาว
คนเล็กของบ้านถามขึ้นด้วยความกังวลใจ เพราะเธอไม่เคยท�างาน
และไม่เคยหาเงินเองเสียด้วยซ�้า บิดาและมารดานั้นแสนจะตามใจ                         
ไม่ว่าจะเรื่องเรียน เรื่องเที่ยวเล่น ขวัญหทยัก็มีเงินใช้จ่ายได้อย่างอสิระ
มาโดยตลอด 
 “ระหว่างท่ีคุณขวัญหทัยบริหารงานท่ีรีสอร์ต คุณชาติชาย                                                                                 
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ให้คุณขวัญตาผู้เป็นมารดาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเงินจ�านวนหนึ่งร้อย                                                                                              
ยี่สิบล้านบาททั้งหมด และมีหน้าที่เบิกเงินมาจ่ายให้คุณขวัญหทัยเป็น
เงนิเดอืน เดอืนละห้าหม่ืนบาทครบั” ทนายอธบิายให้หญงิสาวได้เข้าใจ
ในเจตจ�านงของผู้วายชนม์
 “แบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะคะคุณแม่” ขวัญหทัยบ่นอุบออกมา
ด้วยความผดิหวงั ก่อนจะกระโดดไปกอดแขนผูเ้ป็นมารดาและซุกแก้ม
เนียนๆ ลงที่อกอย่างออดอ้อน
 “ไม่ดีเหรอ ต่อให้ซีไม่บริหารรีสอร์ตตามท่ีคุณพ่อสั่งไว้ใน                                                                                
พินัยกรรม ก็ยังมีเงินเดือนตั้งเดือนละห้าหม่ืนไปอีกสองร้อยปีเลยนะ” 
ขวัญฤดหัีนไปมองน้องสาวท่ีท�าท่าแห้งเห่ียวเหมือนต้นไม้ขาดน�า้พร้อม
กบัหัวเราะออกมา ไม่ต่างอะไรกบัขวญัชาตท่ีิส่ายหน้ากบัท่าทีหมดอาลยั
ตายอยากของขวัญหทัยยามที่ฝันสลาย
 “ดีอะไรกันพี่บี ห้าหมื่นจะไปพอที่ไหนกัน แค่ค่าใช้จ่ายแต่ละ
เดือนก็ไม่พอแล้ว” ขวัญหทัยกลอกตาไปมา ความฝันท่ีจะได้ไปเท่ียว
รอบโลก และใช้เงินมรดกตามอ�าเภอใจมีอันต้องพังครืดลงตรงหน้า   
ไม่นับรวมว่ายังต้องมีพันธะผูกพันให้ไปฟื้นฟูกิจการรีสอร์ตท่ีเธอลืม                        
ไปแล้วด้วยซ�้าว่ามันเป็นทรัพย์สินของตระกูล
 “ซีก็มัวแต่คิดเรื่องเท่ียวเล่น คุณพ่อเขาถึงได้ท�าแบบนี้ยังไง                                                                       
ล่ะ ว่าแต่คุณทนายครับ ท่ีดินกับรีสอร์ตท่ีว่านี่ ใช่รีสอร์ตเดิมของคุณปู่                                                                                             
โกเมษรึเปล่าครับ ?” หลังจากที่ขวัญชาติพูดปรามน้องสาวของตน เขา
ก็หันไปถามทนายด้วยความสงสัย จ�าได้คุ้นๆ ว่าตระกูลของเขาเคยมี              
รีสอร์ตที่เป็นมรดกตกทอดของคุณปู่ แต่ไม่ว่าจะพยายามฟื้นฟูกิจการ
สักเท่าไหร่ก็กลับเจ๊งไม่เป็นท่า เขาเองก็ไม่รู้ว่าท�าไมผู้เป็นบดิาถึงได้ส่ง
ขวัญหทัยไปบริหารต่อ ทั้งที่น่าจะรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้
 “ใช่ครบั...รีสอร์ตธารวารีทีจ่ังหวดักาญจนบรุ”ี ทนายตอบสั้นๆ 
แต่นั่นกลับท�าให้สีหน้าของทุกคนในครอบครัวนั้นเปลี่ยนไป
 “แม่ไม่ยอมให้ซีไปท�าอะไรแบบนั้นหรอกนะ ไกลจะตายไป”        
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ผู้เป็นมารดาเบ้ปากก่อนจะดึงตัวลูกสาวมากอดเอาไว้แนบอก ราวกับ
แม่นกที่พยายามปกป้องลูกน้อยจากปากเหยี่ยวปากกา
 “โธ่คุณแม่...ไกลอะไรกันคะ ทียายซีไปเรียนต่างประเทศกับ     
ไปเที่ยวตะลอนๆ ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย” ขวัญฤดีอดข�ากับท่าทางห่วง
ลูกสาวคนสุดท้องจนออกนอกหน้าของมารดาไม่ได้
 “มันเหมือนกันที่ไหนล่ะ ยังไงก็แล้วแต่ แม่ไม่ยอมให้ยายซีไป
ตกระก�าล�าบากแน่ๆ”
 “คณุพ่อคงจะมีเหตผุลท่ีส่งซีไปบรหิารท่ีนัน่ละมัง้ครบั” ขวญัชาติ                                                                                                     
พยกัหน้าให้กบัทนายท่ีให้ความกระจ่าง เขาเองกเ็คารพในการตดัสนิใจ
ของผู้เป็นบิดา และเชื่อว่าจะต้องมีการคิดอ่านเอาไว้อย่างถี่ถ้วนแล้วใน
เรื่องนี้
 “ไม่จริง...ใช่ไหม ?” ขวัญหทัยพูดเสียงสั่น ยังคงตกใจกับ        
รายละเอียดในพินัยกรรม 
 ขณะท่ีพี่ชายของเธอพยายามให้ก�าลังใจ พี่สาวนั้นก็ลุกขึ้น
เดินเข้ามาหา แล้วเอามือแตะท่ีไหล่พร้อมกับอวยพรให้น้องสาว                       
ผู้เป็นเจ้าของรีสอร์ตธารวารีคนใหม่ด้วยความยินดี
 “ขอให้โชคดีกับรีสอร์ตผีสิงนะจ๊ะซี!”

บทที่		1



บทที่		1
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	 กำรจรำจรท่ีติดขัดหนำแน่นในเมืองหลวง	 ยิ่งท�ำให้อำรมณ์ขุ ่นมัวของ																																																																																												

ขวัญหทัยเลวร้ายลง เรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นเปรียบได้ดั่งสายฟ้าท่ีฟาดลงมา                                                                                 
กลางใจ ท้ังท่ีเธอก�าลังจะได้เริงร่าวางแผนไปเท่ียวรอบโลกให้สนุก                                                                                    
สุดเหวี่ยง แต่ดันกลายเป็นว่านอกจากจะไม่ได้ไปเท่ียวแล้ว เธอยัง                                                                                                 
ต้องมาติดแหง็กอยู่ที่เมืองไทยพร้อมข้อผูกมัดตามพินัยกรรม แถมไอ้
รีสอร์ตท่ีว่านั่นเธอก็ลืมไปแล้วเสียด้วยซ�้าว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของ
จังหวัดกาญจนบุรี ถึงแม้ผู้เป็นมารดาจะบอกว่า สมัยก่อนเคยพาไป
เที่ยวพักผ่อนตอนที่ทุกคนยังเป็นเด็ก แต่เธอก็เข้าใจว่ารีสอร์ตแห่งนั้น
ปิดกิจการไปนานแล้วเพราะขาดทุนย่อยยับ
 เมื่อคิดอะไรไม่ออกขวัญหทัยก็กดโทรศัพท์ไปหา กลอยใจ                                                                           
เพื่อนสาวคนสนิทท่ีคบหากันมาตั้งแต ่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย               
เพ่ือระบายความอัดอั้นตันใจท่ีแทบจะระเบิดออกมา โดยปลายสาย
แทบจะตอบกลับมาในทันทีที่มีเสียงเรียกเข้า
 “ฮัลโหลว่าไงแก ?” 
 “กลอย ฮือออ...ฉันไม่รู ้จะท�ายังไงดี ตอนนี้ฉันก�าลังจะ
กลายเป็นคนจน พ่อไม่รักฉัน พ่อไม่เป็นห่วงฉันเลย ไม่สนใจฉันเลย             
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สักนิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้ยังไง” ขวัญหทัยตีโพยตีพาย               
เหมือนหมีกินผึ้ง เพราะไม่รู้จะไประบายออกกับใคร นอกจากกลอยใจ
เพ่ือนสาวท่ีคอยเป็นท่ีปรกึษาให้เกอืบทุกเรือ่ง ซึง่หน้าท่ีการงานดัง้เดมิ
ของกลอยใจนั้นเป็นอดีตพนักงานธนาคารแผนกสินเชื่อ ก่อนจะผันตัว
ลาออกมาเปิดร้านกาแฟตามความฝันของตนเอง
 “เดี๋ยวๆ ใจเย็นก่อนนะซี เกิดเรื่องอะไรขึ้น ?” 
 “ก็เรื่องมรดกยังไงล่ะ” คนตอบพูดออกมาอย่างเสียไม่ได้
 “เออ...ก�าลงัจะโทรไปถามอยู่พอดว่ีาเป็นยังไงม่ัง” กลอยใจพูด
 “คณุพ่อเขียนพินยักรรมยกเงนิสดในบัญชีธนาคารพร้อมรสีอร์ต
ท่ีกาญจนบุรีให้กับฉัน แต่มีเงื่อนไขพ่วงมาด้วยเนี่ยสิ” ขวัญหทัยบ่น
พลางถอนหายใจออกมาด้วยความกลดักลุม้ ไม่รูว่้าเคราะห์ซ�า้กรรมซัด
หรืออย่างไร บิดาของตนถึงได้มีความคิดพิลึกกึกกือ ให้คนท่ีท�าอะไร 
ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างเธอไปฟื้นฟูกิจการที่แม้แต่ตัวเองยังท�าไม่รอด
 “เฮ้ย! รีสอร์ต! นี่บ้านแกมีรีสอร์ตด้วยเหรอ ? ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ย” 
 ทว่าน�้าเสียงตื่นเต้นของกลอยใจท�าให้ขวัญหทัยยิ่งเครียด
หนักกว่าเก่า หญิงสาวจ�าต้องตอบกลับไปด้วยน�า้เสียงเนือยๆ เหมือน                                                                                    
คนใกล้หมดแรง
 “รีสอร์ตเก่าของคุณปู่ที่กาญจนบุรีน่ะแก” 
 “อ้าว...กด็นีีน่า แล้วแกจะมากลุม้ใจเรือ่งอะไรล่ะ ถ้าฉันเป็นแก
คงรีบไปฉลองแล้ว”
 “ก็เพราะว่าคุณพ่อมีข้อแม้เพิ่มข้ึนมาด้วยยังไงล่ะ คือฉันจะ
ต้องเอารีสอร์ตท่ีได้มรดกมา ไปบริหารงานจนท�าก�าไรได้สามปีติดต่อ
กัน  ถึงจะมีสิทธิ์เอาเงินในบัญชีไปใช้ตามใจชอบได้” ขวัญหทัยอธิบาย            
ข้อตกลงตามพนิยักรรมให้เพือ่นรกัฟัง ก่อนจะเอาหัวโขกกบัพวงมาลยั
ไปสองทีด้วยความหัวเสีย
 “ก็ไม่เห็นน่าจะมปัีญหาอะไรนีน่า แกเองกจ็บบรหิารการโรงแรม
มาไม่ใช่เหรอไง ?” กลอยใจพูดพลางเกาศีรษะ
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 “มันก็ใช่ แต่ฉันเคยท�างานอะไรกับเขาท่ีไหน แกก็รู ้อยู่”             
ถงึแม้ว่าขวญัหทัยจะจบบรหิารการโรงแรมมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์                                                                           
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธออยากจะน�าความรู ้ความสามารถ        
มาใช้ในการท�างาน ท้ังท่ีหญิงสาวได้เลอืกเรยีนในสิง่ท่ีตวัเองอยากเรยีน 
แตกต่างจากขวัญชาติและขวัญฤดีท่ีต้องสืบทอดกิจการของครอบครัว 
พี่ชายคนโตต้องเรียนวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อช่วยดูแลโรงงาน                                                                      
ส่วนพี่สาวคนรองถูกสั่งให้เรียนบัญชีเพื่อจะได้ช่วยตรวจสอบรายรับ              
รายจ่ายของกิจการที่มีทั้งหมด
 “เออจริง...ก็แกเกิดมาบนกองเงินกองทอง แถมยังไม่เคย
ท�างานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนี่ แต่แกเองกเ็ป็นสายเลอืดย่ิงยงวริยิะกลุ                                                                         
เหมอืนกบัพวกพีเ่อกบัพีบี่ไม่ใช่เหรอ ยังไงกน่็าจะมคีวามสามารถไม่ต่าง                                                                          
กันหรอก ลองท�าดูก่อนก็ได้” กลอยใจพยายามปลอบใจเพ่ือนสาว           
ถึงแม้เธอเองจะรู้นิสัยของอีกฝ่ายดีก็ตามที
 “งานบรหิารรสีอร์ตมันยากจะตาย ไม่เหมือนกบัการเอาทุนของ
พ่อมาละลายไปกับร้านกาแฟนั่งชิลๆ ที่ไม่ได้ก�าไรหรอกนะกลอย”
 “นีต่กลงแกจะโทรมาหลอกด่าฉันหรอืให้ฉันปลอบใจกนัแน่ยะ” 
กลอยใจกรอกเสียงแหลมๆ มาตามสาย
 “โทษที ก็ฉันไม่รู้จะบ่นกับใคร”
 “ความจริงไม่เห็นจะต้องคิดมากเลย ต่อให้แกบริหารมันเจ๊ง 
ฉันว่าตัวท่ีดินเองก็คงมีราคาค่างวดพอให้แกขายท้ิงแล้วอยู่ได้สบายๆ 
ไปเกือบตลอดชีวิต”
 “เออนั่นสิ ท�าไมฉันไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนนะ” ขวัญหทัย
ท�าตาลกุวาว ความเห็นของเพือ่นเหมอืนช่วยปัดเส้นผมท่ีบังภเูขา ท�าไม
เธอไม่คิดเรื่องขายท่ีดินท้ิงมาก่อน เพราะในสัญญาไม่ได้ระบุสักหน่อย                                                                                    
ว่าห้ามขายทอดตลาด
 “เรื่องง่ายๆ แค่นี้ดันมองข้ามไปได้ บางทีฉันอาจจะเข้าใจผิดที่
ดันคิดว่าแกเป็นลูกไม้ที่ไม่น่าจะหล่นไกลต้น”
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 “โธ่...กลอย ก็คนมันก�าลังร้อนใจก็เลยไม่ทันได้คิดให้ดีนี่นา”
 “ในเมื่อตอนนี้คิดได้แล้ว สุดสัปดาห์นี้ฉันว่าพวกเราลองไปดู           
รีสอร์ตของแกกันดีไหม ชวนเจ๊บันนี่ไปด้วย” กลอยใจเสนอเพราะ                              
อยากหาโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนอยู่แล้ว
 “มันก็ได้อยู่หรอก แต่ว่า...” ขวัญหทัยอ�้าอ้ึงไปชั่วครู่ นึกถึง
เรื่องข่าวลือในแง่ลบเกี่ยวกับรีสอร์ตท่ีเพิ่งได้รับมรดกมา กลัวว่า               
เพื่อนจะไม่อยากไปถ้ารู้เกี่ยวกับเร่ืองนี้ แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากปิดบัง 
ในเมื่อเธอเองก็อยากจะไปดูให้เห็นกับตาจะได้คิดอ่านและประเมิน
สถานการณ์ถูก
 “อะไรอีกล่ะ ?”
 “เขาลือกันว่ามันเป็นรีสอร์ตผีสิงอ่ะแก”
 “เฮ้ย! นี่มันยุคสมัยไหนแล้ว ของแบบนั้นมันมีจริงที่ไหน ถ้ามี
เขาคงจับผีไปออกทีวีให้คนเห็นกันหมดแล้วล่ะ” คนไม่หวั่นใจในเรื่องนี้
ตอบกลับทันควัน เพราะตั้งแต่เกิดมากลอยใจก็ไม่เคยเจอผีเลยสักครั้ง 
ไม่ต่างอะไรกับขวัญหทัยท่ีเป็นคนหัวสมัยใหม่ เธอเองก็ไม่ค่อยเช่ือ
เรื่องผีๆ สางๆ อะไรสักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่เคยลบหลู่เพราะมีมารดาคอย         
พร�่าสอนในเรื่องนี้
 “ก็จริง เอาเป็นว่าฉันฝากโทรชวนเจ๊บันนี่ด้วยนะ บอกเลยว่า
ต้องไปให้ได้ ไม่อย่างนั้นฉันจะงอน” ขวัญหทัยใจช้ืนข้ึนเม่ือเห็นทาง
แก้ไขปัญหา
 “เออได้ ว่าแต่นี่แกขับรถอยู่ใช่ไหม ขับดีๆ ละกัน เดี๋ยวฉันไป
ชงกาแฟให้ลูกค้าต่อแล้ว”
 “โอเค แล้วเจอกันนะ”
 ขวัญหทัยท่ีสวมหูฟังอยู่กดวางสายจากเพื่อนสาว ระหว่างนั้น                                                                       
หญิงสาวก็ใช้เวลาท่ีรถติดแหง็กอยู่บนท้องถนนคิดทบทวนเรื่องต่างๆ 
พลันในหัวก็นึกถึงสิ่งท่ีเพื่อนของเธอพูดไว้...จริงอยู่ หากกิจการไม่ดี                                                                     
เธอก็แค่ขายมันท้ิงเพ่ือน�าเงินมาใช้สานฝันของตนเอง ถึงแม้ว่า             
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มันอาจจะไม่เยอะเท่ากับเงินในบัญชีที่บิดาทิ้งไว้ให้ก็ตาม 
 และในวนันีข้วญัหทัยกมี็นดักบั ลงุสมบัต ิ เพือ่นสนทิของผูเ้ป็น                             
บิดา เพ่ือนรกัท่ีคบหากนัมาตัง้แต่สมยัท่ีท้ังคูยั่งเป็นหนุม่ สมบัตนิัน้เป็น
เจ้าของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และมคีวามสนทิสนมกบัครอบครวัของเธอ
เป็นอย่างมาก หญิงสาวได้แต่คิดว่าบางทีเธออาจจะขอร้องให้เขาช่วย
ขายที่ดินพร้อมรีสอร์ตก็น่าจะเข้าท่าดี
 เวลาผ่านไปเกือบๆ ชั่วโมงครึ่ง กว่าขวัญหทัยจะเอาชีวิตรอด
ฝ่าฟันรถติดมาถึงยังบริษัทของสมบัติก็เลยเวลานัดมาพอสมควรแล้ว 
แต่ด้วยความท่ีสมบัตินั้นค่อนข้างเอ็นดูขวัญหทัยอยู่ก่อนหน้า เพราะ
ตั้งใจว่าจะทาบทามให้เกี่ยวดองกับลูกชายของตน หญิงสาวเลยไม่ถูก
ต�าหนิในเรื่องนี้ 
 ขวัญหทัยรบีขับรถเข้าไปในตกึเพือ่หาท่ีจอดรถ ระหว่างนัน้เอง                                                                                                     
เธอเห็นชายหนุม่ในชุดสทูสดี�าสวมแว่นตากนัแดดมาดเข้ม ก�าลงัเข็นรถ                                     
ท่ีจอดขวางเพื่อเปิดทางให้รถสามารถเข้าไปจอดในซองท่ีว่างได้                                                                                                
ด้วยความรีบร้อนหญิงสาวจึงได้ขับรถเสียบหัวเข้าไปในท่ีจอดช่องนั้น
ทันที โดยไม่ทันเห็นรถอีกคันท่ีก�าลังจอดรอเข้าซองอยู่ใกล้ๆ จากนั้น        
เธอกด็บัเครือ่งและลงจากรถ โดยไม่ลมืท่ีจะหันมาส่งยิม้หวานให้กบัชาย
ในชุดสูทสีด�าท่ีเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของบริษัท
 “ขอบคุณมากนะพ่ียาม” เธอหันหน้ามาพูดขอบคุณแล้วรีบ        
ปรี่เข้าไปออฟฟิศทันที ในขณะคนท่ีถูกเข้าใจผิดนั้นยืนมองด้วย                                                                  
ความมึนงง เพราะไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรโต้ตอบกลับไป หญิงสาวก็
หายตัวไปเสียแล้ว
 “ยาม...อย่างนั้นเหรอ ?”
 ภายในตัวตึกขนาดใหญ่ ขวัญหทัยกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหาพนักงาน
ต้อนรับ แล้วแจ้งความประสงค์ของเธอกับหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้ม            
ซึ่งนั่งท�างานอยู่ที่โต๊ะเคาน์เตอร์รูปครึ่งวงกลมตรงด้านหน้า
 “ฉันมาพบคุณลุงสมบัติค่ะ”
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 พนักงานสาวกดแป้นคีย์บอร์ดเพื่อดูนัดหมายบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ก่อนจะตอบอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้ม
 “คณุขวญัหทัยใช่ไหมคะ คณุสมบัตกิ�าลงัรออยู่ท่ีห้องท�างานค่ะ”
 “ถ้าอย่างนั้นฉันขึ้นไปพบคุณลุงเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ”
 ทว่าก่อนท่ีคนมาสายจะได้ก้าวเท้าไปท่ีอ่ืน จู่ๆ ก็มีมือของ        
ใครคนหนึ่งมาคว้าไหล่ของเธอเอาไว้จนร่างบางแทบจะหงายหลัง           
โชคดีท่ีมือหนารับตัวหญิงสาวเอาไว้ได้ทัน เลยเป็นผลให้เธอล้มแหมะ
ลงไปซบอกของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจ
 “ว้ายยย!”
 “นี่คุณ!” เสียงทุ้มต�่าดุดันดังข้ึน ก่อนจะดันตัวของหญิงสาว       
ให้กลับไปอยู่ในท่าปกติ
 “อะไรกัน...อ้าว! มีอะไรเหรอคะพี่ยาม ?” ขวัญหทัยหันกลับ
ไปมอง และพบว่าคนท่ีคว้าไหล่เธอคือชายในชุดสูทสีด�าท่ีลานจอดรถ
นั่นเอง
 “ท�าไมคณุถงึได้ท�าเรือ่งท่ีไร้มารยาทแบบนี ้?” น�า้เสยีงของคนพดู                                                                                           
ฟังดูไม่ค่อยพอใจกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน กระนั้นหญิงสาวกลับยังตีหน้ามึน
เหมือนไม่คิดจะรับรู้อะไรทั้งนั้น
 “เร่ืองอะไรเหรอคะ ?” ขวัญหทัยขมวดคิ้วเข้าหากัน ก่อนจะ 
ท�าหน้าคล้ายกับนึกอะไรบางอย่างได้ข้ึนมา “อ๋อ...ขอโทษค่ะๆ พี่คง           
ไม่ชอบให้เรียกว่ายาม งั้นเรียกว่าพี่ รปภ.ก็ได้”
 “.....”
 “อ้าว...เงียบ แสดงว่าไม่อยากให้เรียก รปภ. งั้นต้องเรียกว่า   
ซีเคียวริตี้สินะคะ” คนท่ีไม่รู้ว่าตัวเองท�าอะไรผิดรีบเปลี่ยนวิธีการเรียก
อีกฝ่ายเสียใหม่ แต่ชายร่างสูงก็ดูเหมือนยังไม่พอใจอยู่ดี
 “.....”
 “อ้าวถ้าไม่ให้เรียกซีเคียวริตี้แล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะคะ ?”        
คนไม่รูต้วัยังคงเข้าใจผดิอยู่เหมือนเดมิ จนกระท่ังชายในชุดสทูเอือ้มมือ
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ถอดแว่นกนัแดดออก พร้อมกบัพ่นลมหายใจออกมาด้วยความหงดุหงดิ
ไม่สบอารมณ์
 ขวัญหทัยนิง่อ้ึงไปช่ัวครูเ่มือ่ตัง้ใจมองใบหน้าของเขาเตม็สองตา           
เขาเป็นชายหนุ่มผิวขาวหน้าตาจัดได้ว่าหล่อมาก ไม่ต่างอะไรกับพวก
ดารา แถมยังตัวสูง หุ่นดี จากการประเมินความรู้สึกท่ีเธอตกไปอยู่                                            
ในวงแขนเขาเมื่อสักครู่นี้ และยิ่งพอได้มีโอกาสสังเกตดีๆ ในระยะ                                                                                                          
ประชิด ชุดสูทของเขาก็ไม่ใช่ไก่กา แต่เป็นผ้าเนื้อดีท่ีราคาแพงหู่ฉ่ี                                                                                  
จากแบรนด์ช้ันน�าของอิตาลี เธอได้แต่คิดว่าบริษัทของลุงสมบัติ                                                           
นี่ช่างแสนดี ยอมลงทุนแม้แต่กระท่ังชุดยูนิฟอร์มของ รปภ. อาจเป็น                                                                                  
เพราะอยากให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูไฮโซกว่าใครๆ
 “ผมแค่จะบอกว่าอยู่ดีๆ คุณมาถึงก็ขับรถเข้าไปจอดในซอง                                                                           
ท่ีผมอุตส่าห์เข็นรถอีกคันเพ่ือเปิดทาง คุณไม่เห็นเหรอว่ามีรถ
ก�าลังจอดรออยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว ?” เขาต�าหนิด้วยค�าพูดและสายตา                      
เพราะเห็นว่าถ้าไม่อธิบายอะไรให้กระจ่างชัด หญิงสาวตรงหน้าคงไม่รู้
ว่าตนเองท�าอะไรผิดไป
 “ขอโทษด้วยนะคะ ฉันไม่ทันสังเกต แล้วอีกอย่างฉันก�าลังรีบ
ด้วย” ขวญัหทัยย้ิมแหยคิดว่าอย่างน้อยขอโทษแล้วกน่็าจะหายโกรธกนั 
แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายยังไม่ยอมปล่อยตัวเธอไปง่ายๆ 
 “คนอื่นเขาก็มีธุระที่ต้องรีบท�าเหมือนกัน คุณรู้ไหมว่าผมต้อง
เสียเวลาไปหาที่จอดรถใหม่นานแค่ไหน ?”
 “ถ้าดจูากท่ีพีย่ามตามมาต่อว่าฉนัได้นี ่ กค็งจะไม่นานนกัหรอก                                                                 
ใช่ไหมคะ แล้วอีกอย่าง มนักเ็ป็นหน้าท่ีของพีอ่ยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ท่ีจะ                                                
ต้องอ�านวยความสะดวกเรื่องท่ีจอดรถให้กับผู้มาติดต่อ ขอตัวก่อน                                                                                                       
นะคะ จะรีบไปพบเจ้านายของพี”่ เธอร่ายยาวเป็นชดุ ไม่คดิว่า รปภ.ของ
ท่ีนีจ่ะข้ีบ่นขนาดนี ้เห็นทีเรือ่งนีค้งต้องถงึหูลงุสมบัตแิน่
 “เอ๊ะคณุ! ผมไม่ใช่...” ยังไม่ทันท่ีชายหนุม่จะได้พดูจบประโยค 
หญิงสาวก็หนีหายไปอีกครั้งด้วยความรวดเร็ว
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