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"ผมไม่ได้ขอให้คุณค้างกับผมเพื่อให้คุณเลิกคบกับผมนะเกล้า"

"ผดิแล้วค่ะ จะบอกว่าเลกิไม่ได้ในเมือ่เราสองคนไม่เคยคบกันเลย" เธอพยายาม

ดึงมือเขาออก "ฉันบอกแล้วไงคะว่าระหว่างเรามันไม่เคยมีความผูกพันอะไรเลย

นอกจากความต้องการของคุณ"

"คุณก็รู้ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว" อิชยะกระชับอ้อมกอดแน่นราวกับกลัวว่า

เธอจะหายไปในวินาทีน้ี "อันท่ีจริงเราก็เข้ากันได้ดีไม่ใช่เหรอครับ ผมอยากให้เรา 

ยังเป็นเหมือนเดิม"

"ทั้งๆ ท่ีคุณก�าลังจะหมั้นกับคุณนิดอย่างน้ันเหรอ" เธอย้ิมหยัน "ฉันรู้นะคะว่า 

คณุเห็นแก่ผลประโยชน์มาเป็นอนัดบัแรก และเป็นผูช้ายทีเ่ห็นแก่ตวัมาก แต่ก็ไม่คดิว่า

จะมากถึงขนาดนี้"

"คุณจะพูดจะด่าผมยังไงก็ได้ แต่ผมจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเด็ดขาด"
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สวสัดค่ีะสาวๆ งานมหกรรมหนงัสอืแห่งชาตวินกลบัมาท้ังที เลฟิกไ็ม่พลาด
ท่ีจะจดัชุดใหญ่ไฟกะพรบิ ด้วยการไปหลอก... เอ๊ย! ไปชวนสามนกัเขียนสดุฮอต 
'อญัชรย์ี' 'Andra' และ 'ฉัตรฉาย' กลบัมาท�าโปรเจก็ต์ร่วมกนัอีกครัง้

ชุด 'เท่าท่ี... รกั' เป็นเรือ่งของสามหนุม่พ่ีน้องต่างพ่อ ซ่ึงมี 'พิมพ์ภทัรา 
ภูรินทร์' คุณแม่สวยแซ่บสาวสองพันปีคนเดียวกัน แม้ต่างคนจะโตมากับ 
พ่อของตวัเอง มีบุคลกิลกัษณะนสิยัท่ีแตกต่างกนั แต่มสีิง่หนึง่ท่ีเลฟิคอนเฟิร์มว่า 
'เหมือน-กนั-มากกก' ...กค็อืออร่าความหล่อและรกันางเอกมากยงัไงล่ะคะ!

โดยลูกชายทั้งสามของคุณพิมพ์ภัทรา ประกอบด้วย
1. คุณอิชย์ 'อิชยะ' ลูกชายคนโต จากเรื่อง 'เท่าท่ีใจ... เว้าวอน'  

โดย ฉัตรฉาย
2. คุณเทมส์ 'หม่อมหลวงเทวิษฎ์' ลูกชายคนรองจากเรื่อง 'เท่าท่ีรู้...  

ผมเป็นของคุณ' โดย Andra
3. คณุอาร์ตี ้'ดร. อชิระ' ลกูชายคนเลก็ จากเรือ่ง 'เท่าท่ีหวง... ดงัดวงใจ' 

โดย อัญชรีย์
'เท่าที่ใจ... เว้าวอน' เป็นเรื่องของ 'อิชยะ ประภาวิษณุ' ลูกชายคนโต 

ท่ีห่างเหินกบัแม่มากท่ีสดุ ซ่ึง (ว่าท่ี) สะใภ้คนโตของคณุพมิพ์กค็อื 'แก้วเกล้า' 
สาวสวยสุดแซ่บ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นคุณอิชย์เคยออกปากว่า 'ไม่ใช่สเป็ก' แต่
อะไรกันนะท่ีท�าให้คุณอิชย์เปลี่ยนใจ ไม่ยอมปล่อย 'คนไม่ใช่สเป็ก' ไปซะงั้น 
เลิฟว่าสาวๆ ต้องไปลุ้นกันเองแล้วล่ะค่ะ เลิฟไม่อยากสปอยล์ให้เสียอรรถรส~

ถงึแต่ละเล่มจะอ่านแยกกนัได้ แต่คณุพิมพ์ภทัรามลีกูชายสามคนฉนัใด 
สาวๆ เลฟิก็อย่าลมืตามเกบ็พระเอกให้ครบสามคนฉันนัน้นะคะ ส่วนตวัเลฟิเองนัน้... 
ขอตามไปเกบ็อีกสองหนุม่ให้ครบก่อน ไว้เจอกนัใหม่ค่า

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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'ฉัตรฉาย' หรอื 'Hideko_Sunshine' มีช่ือเล่นว่า 'โอ๋เอ๋' เริม่ต้นการเขียน

นิยายมาตั้งแต่เรียนมัธยมต้นโดยท่ีไม่รู้ว่าเขียนท�าไม เพราะตอนนั้นไม่รู้เรื่อง

เกีย่วกบัการเป็นนกัเขียน รูเ้พยีงว่าอยากเขยีน...จ�าได้ว่าตอนนัน้เขยีนใส่สมุด

ธรรมดาโดยมีนกัอ่านเป็นเพือ่นๆ พี่ๆ  น้องๆ ร่วมโรงเรยีน แต่แค่นัน้กมี็ความสขุ

แล้ว 

จนกระท่ังเรยีนมหาวทิยาลยัท่ีคณะนเิทศศาสตร์ (รัว้จามจรุ)ี มเีพือ่นคนหนึง่

แนะน�าให้ลองอัพเรือ่งท่ีเขียนลงในเวบ็เดก็ดซ่ึีงถอืเป็นจดุท่ีท�าให้หันมาจรงิจงักบั

การเขียนนิยายมากข้ึนและอยากมีหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่ม จนในท่ีสุด 

จากการเป็นนกัเขียนออนไลน์มือสมัครเล่นก็ได้เป็นนกัเขียนท่ีมีหนงัสอืเป็นของ

ตัวเองและมีผลงานออกมาเรือ่ยๆ...ปัจจบัุนกยั็งไม่คดิท่ีจะหยุดเขียนนยิายนะคะ

มีคนพูดไว้ว่า 'เม่ือได้ท�างานท่ีรักจะท�าให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้ท�างาน 

อีกต่อไป' โอ๋รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีและเขียนนิยายเป็นอาชีพ

อย่างเตม็ตวั ตอนนีม้คีวามสขุและหลงรกัโลกแห่งการเขียนนยิายแบบถอนตวัไม่ข้ึน 

และจะรู้สึกมีความสุขมากหากนักอ่านหลงรักตัวอักษรของโอ๋เช่นกัน

โอ๋ต้องขอบคุณนักอ่านท่ีติดตามผลงาน ขอบคุณทีมงานและแจ่มใส 

ท่ีให้โอกาสดีๆ  ขอบคณุคณาจารย์ส�าหรบัวชิาความรู ้ขอบคณุเพือ่นๆ ท่ีให้ก�าลงัใจ 

และขอบคุณครอบครัวที่ท�าให้มี 'โอ๋' ในวันนี้ค่ะ

สามารถติดตามข่าวสารและพูดคุยกันได้ที่

http://my.dek-d.com/hideko_chan/ หรือ 

https://www.facebook.com/sunshine.jamsai หรือ 

http://twitter.com/Hideko_Sunshine นะคะ

ฉัตรฉาย

ประวัตินักเขียน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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หัวใจเขา...เว้าวอนเพียงเธอ

'Nice Life' เป็นร้านอาหารกึ่งผับภายใต้การดูแลของสาวสวยอย่าง 

'แก้วเกล้า ธนนนัท์' แม้ท่ีนีจ่ะเปิดบรกิารมาเพยีงปีกว่าๆ แต่กไ็ด้รบัความนยิม

จากลกูค้าในกลุม่ชนช้ันกลางไปจนถงึผูม้อัีนจะกนิเป็นอย่างมาก เพราะตัง้อยู่

ในย่านธรุกจิช่ือดงั ภาพลกัษณ์หรหูรา ดนตรไีพเราะ รสชาตถิกูปาก อาหาร

แต่ละจานถกูจดัแต่งอย่างสวยงามไม่แพ้บรรยากาศในร้านท่ีสวยเก๋และเหมาะ

จะถ่ายรูปอวดในโซเชียล

ร้านนี้เปิดบริการตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงเท่ียงคืน มีลูกค้าแวะเวียน 

เข้ามาไม่ขาดสายโดยเฉพาะในโซนวีไอพีท่ีอยู่บนช้ันสองและมีความเป็น

ส่วนตัวนั้นจะได้รับความนิยมมากจนต้องโทรมาจองโต๊ะล่วงหน้าไม่ต�า่กว่า

สองวนั แต่คนืนี้ในช่วงเวลาสองทุ่มถงึสีทุ่่ม โต๊ะท่ีดท่ีีสดุของโซนนี้ได้ถกูจอง

เอาไว้แล้ว

ในชื่อของแก้วเกล้าเอง...

คนืนีห้ญิงสาวได้จดัปาร์ตีฉ้ลองครบรอบวนัคล้ายวันเกดิให้กบั 'กมลกานต์' 

บทนำ�
พบกัน...อีกครั้ง
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เท่าที่ใจ... เว้าวอน
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นางเอกสาวคลืน่ลกูใหม่ของสถานโีทรทัศน์ช่องยีส่บิสามและเป็นน้องสาวแท้ๆ 

ของเธอเอง

"แฮปปี้เบิร์ธเดย์...แฮปปี้เบิร์ธเดย์...แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทู้ยู"

เพลงอวยพรวันเกดิดงัข้ึนพร้อมกบัเค้กวานลิลาของโปรดของกมลกานต์

ถูกยื่นมาข้างหน้าเธอ บนเค้กปักเทียนหนึ่งเล่มและคนที่ถือมันเข้ามาก็คือ

พีส่าวอย่างแก้วเกล้านัน่เอง เจ้าของวนัเกดิย้ิมแก้มปร ิแม้งานนีจ้ะเป็นงาน

เลก็ๆ มผู้ีจดัการส่วนตวัของเธอและเพือ่นๆ มาร่วมงานไม่กีค่นแต่กเ็ป็นงาน

ที่อบอุ่นมาก

และเธอรู้ว่าพี่สาวตั้งใจจัดปาร์ตี้นี้ให้เธอจริงๆ

"มัวแต่ยิ้มอยู่นั่นแหละ เป่าเทียนสิยายกานต์"

"ค่ะพี่เกล้า"

กมลกานต์พยกัหน้า หลบัตาลง และประสานมอืในระดบัอก เธออธษิฐาน

ในใจแล้วเป่าเทียนวันเกิดอย่างตั้งใจ และไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงปรบมือ

พร้อมกับไฟที่สว่างขึ้น

"ขอโทษนะครับ"

เสยีงเข้มของใครคนหนึง่ดงัขัดเสยีงพดูคยุอย่างมคีวามสขุของทุกคน 

เจ้าของเสียงนั้นอยู่ในเสื้อเช้ิตสีด�ากับกางเกงขายาวสีเดียวกัน แม้จะเป็น

เวลากลางคืนแล้วแต่เขายังสวมแว่นกนัแดดราวกบัต้องการอ�าพรางใบหน้า 

และดูจากท่าทางแล้วเขาไม่ใช่แขกรับเชิญในงานนี้แน่นอน

แก้วเกล้ามองกมลกานต์เป็นเชิงถามว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นเพ่ือนใช่ 

หรอืไม่ แต่อกีฝ่ายกเ็อาแต่นิง่อ้ึงราวกบัตกตะลงึจนไม่มีสตใิดๆ ใบหน้าอ่อนหวาน

ซีดเผอืด และการท่ีน้องสาวขยับเข้ามาหลบด้านหลงัเหมอืนหวาดกลวักท็�า 

ให้แก้วเกล้ารู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะมาด้วยจุดประสงค์ดี

กมลกานต์เป็นเช่นนีม้าตัง้แต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะตอนเดก็ๆ ถกูเพือ่น

รมุรงัแกอยูบ่่อยครัง้ และทุกครัง้ท่ีกลวัใครกมั็กจะขยับมาหลบด้านหลงัของ
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แก้วเกล้าผู้ที่คอยปกป้องเธอเสมอ

"คุณมีอะไรหรือเปล่าคะ"

แก้วเกล้าเป็นฝ่ายถามและออกหน้าคุยกับผู้ชายคนนั้น

"ผมมีธุระส�าคัญต้องการจะคุยกับคุณกานต์"

"กานต์ไม่คุยนะคะพี่เกล้า"

แก้วเกล้าได้ยินเสยีงกมลกานต์กระซิบตอบกลบัมาแบบนัน้กอ็ดสงสยั

ไม่ได้ว่ามันเกดิอะไรข้ึนกนัแน่ ท�าไมน้องสาวเธอถงึมีอาการหวาดกลวัราวกบั

ผู้ชายคนนี้จะมาท�าร้าย

"ไว้วันหลังได้มั้ยคะ พวกเราก�าลังปาร์ตี้ ไม่สะดวกจะคุยธุระกับคุณ"

"แต่ผมคดิว่าคณุกานต์จ�าเป็นต้องคยุ เพราะ  'เจ้านาย' ของผมรอคณุกานต์

อยู่"

แก้วเกล้ายิ่งสงสัยมากเข้าไปทุกที เธอมองกมลกานต์เป็นเชิงถามว่า

ผู้ชายคนนี้ก�าลังพูดเรื่องอะไร แต่น้องสาวกลับส่ายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธว่า

ไม่รูจ้กัท้ังๆ ท่ีรูด้อียูแ่ก่ใจว่าผูช้ายคนนีค้อื 'นวัิฒน์' เป็นลกูน้องคนสนทิของ 

'อิชยะ ประภาวิษณุ' ประธานบริหารสูงสุดของสถานีโทรทัศน์ช่องยี่สิบสาม

และเขา...คือลูกชายเพียงคนเดียวของ 'แอนโทนี่'!

"ถ้าคณุไม่อยากให้ปาร์ตีค้นืนีจ้บแบบไม่สวยล่ะก ็ผมคดิว่าคณุควรจะ

ไปคุยกับเจ้านายของผมนะ" นิวัฒน์บอกเสียงเรียบ "คุยกันไม่กี่นาทีคงไม่

เสียเวลาส�าหรับงานปาร์ตี้สักเท่าไหร่หรอก"

แก้วเกล้าสงสยัว่านีมั่นเรือ่งอะไรกนั ร้ายแรงถงึขนาดท่ีผูช้ายคนนีต้้อง

ขู่ว่าจะท�าลายงานปาร์ตีเ้ลยเชียวหรอื แต่พอเห็นว่าเพือ่นและผูจ้ดัการส่วนตวั

ของกมลกานต์เริม่มองมาด้วยความสงสยั เธอกเ็ริม่กงัวลว่ามันจะกลายเป็น

เรื่องใหญ่ ที่ส�าคัญท่าทางของกมลกานต์บ่งบอกได้ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ 

หากเป็นเรือ่งเป็นราวข้ึนมาอาจสร้างความเสยีหายและมผีลกระทบกบัชือ่เสยีง

ของน้องสาวก็เป็นได้
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"งั้นให้ฉันไปคุยแทนได้มั้ยคะ"

"แต่เจ้านายผมต้องการคุยกับน้องสาวของคุณ"

"ยายกานต์เป็นเจ้าของปาร์ตี้คงไม่สะดวกท่ีจะท้ิงเพื่อนๆ เพื่อไปคุย

ธุระกับเจ้านายคุณหรอกค่ะ คุยกับฉันก็เหมือนคุยกับน้องสาวฉันนั่นแหละ 

แต่ถ้าคุณไม่ยอม เราก็คงต้องคุยกันวันหลัง"

จบประโยคนัน้กมลกานต์กก็ระตกุมอืแก้วเกล้าเพราะไม่อยากให้พ่ีสาว

ไปคยุกบัฝ่ายนัน้ แต่คนเป็นพีล่บูหลงัมือน้องสาวเป็นเชิงบอกว่าไม่ต้องห่วง 

เพราะท่ีผ่านมากมลกานต์มีปัญหาอะไรเธอกช่็วยแก้ไขจนสามารถผ่านปัญหา

เหล่านั้นมาได้ด้วยดีเสมอ ไม่มีอะไรที่คนอย่างเธอจัดการไม่ได้

"ถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับ...เชิญ"

นวิฒัน์ผายมอืให้แก้วเกล้าเดนิออกไป หญิงสาวมองกมลกานต์อีกครัง้

เพือ่ให้อีกฝ่ายไว้ใจในการตดัสนิใจของเธอ แต่คนเป็นน้องกลบัมองตามหลงั

พี่สาวไปด้วยสายตาที่ยังเต็มไปด้วยความกังวล

กมลกานต์ไม่รู้เลยว่าอิชยะจะคุยอะไรกับแก้วเกล้า

แต่หากให้เดาคงไม่พ้นเรื่องเธอกับแอนโทนี่...

คดิมาถงึตรงนีแ้ล้วนางเอกสาวก็ใจคอไม่ดเีอาเสยีเลย เธอไม่อยากให้

พี่สาวล่วงรู้ถึง 'ความสัมพันธ์' ลับๆ นั้น แต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินไปเผชิญหน้า

กับอิชยะด้วยตัวเอง

กานต์ขอโทษนะคะพี่เกล้า

รถยนต์ของอิชยะเป็นรถยโุรปสดี�าคนัหรท่ีูราคาแพงระยบัจนแก้วเกล้า

ไม่คิดว่าคนธรรมดาอย่างเธอจะมีปัญญาซ้ือ มันจอดห่างไปจากหน้าร้าน 

Nice Life ไม่ไกลนัก แต่ชิดมุมถนนค่อนข้างเงียบ เมื่อเดินมาถึงหญิงสาว

ท่ีเคยมัน่ใจกห็วัน่เกรงเลก็น้อยราวกบัรูว่้าคนท่ีรออยู่ไม่ใช่คนท่ีเธอจะคยุด้วย

ได้ง่ายๆ
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"เชิญครับ"

นิวัฒน์เปิดประตูรถให้หญิงสาว รถที่จอดรออยู่ยังสตาร์ตเครื่องยนต์

เพื่อให้แอร์ท�างานจนเย็นฉ�่า แต่เธอยังไม่ยอมก้าวขึ้นไป เพราะคิดว่ามัน

อาจไม่สมควรที่เธอจะคุยกับอีกฝ่ายในที่ลับตาคน

"คุยกันข้างนอกไม่ได้เหรอคะ"

"ไม่มีใครท�าอะไรคุณหรอก"

นวิฒัน์บอกเหมือนคาดเดาความคดิของแก้วเกล้าออก ความจรงิแล้ว

หญิงสาวก็ไม่ได้กลัวว่าเขาจะท�าอะไรอุกอาจถึงขนาดท�าร้ายเธอ เพียงแต่

กลัวว่าหากมีใครเห็นเข้าอาจจะคิดไปในทางเสื่อมเสียได้

ยิ่งภาพลักษณ์อย่างเธอด้วยแล้วยิ่งไม่ยากหากใครจะคิดไม่ดีแบบนั้น

"เชิญครับ"

นวิฒัน์ออกปากเร่งท�าให้แก้วเกล้าตดัสนิใจก้าวข้ึนไปนัง่ในรถยนต์คนัหรู 

ภายในรถกว้างมาก แต่เธอไม่ได้ใส่ใจมันเท่ากับคนท่ีก�าลังนั่งรออยู่...เขา

อยู่ในชุดสทูสเีข้มราคาแพง เนีย้บท้ังคตัติง้และแพตเทิร์น ร่างสงูนัง่ไขว่ห้าง

สบายๆ และดูใจเย็น ทว่าเธอกลับสัมผัสถึงความอันตรายของเขาได้เป็น

อย่างดี

แก้วเกล้าไม่คิดว่าจะได้พบกับอิชยะอีกครั้งในสถานการณ์นี้เลย

น่าจะประมาณแปดปีได้แล้วกระมงัท่ีหญิงสาวไม่ได้เจอ 'ตวัเป็นๆ' ของ 

อิชยะ แต่ชายหนุม่ยังคงดดูไีม่น้อยไปกว่าเดมิเลย ตรงกนัข้าม...เขากลบัดดูี 

หล่อเหลา และมีเสน่ห์มากกว่าในอดีตอีกเป็นสิบเท่า เพราะอิชยะในวัย

สามสิบสามปีตอนนี้มีความดึงดูดใจแบบผู้ชายอย่างเข้มข้นและเต็มเปี่ยม

ไปด้วยพลัง

"นิวัฒน์ไม่ได้บอกเหรอว่าผมต้องการคุยกับกมลกานต์"

ชายหนุม่เปิดบทสนทนาข้ึนก่อน น�า้เสยีงของเขานิง่เรยีบ ทุ้มต�า่ มีพลงั 

และอ�านาจ...ดวงตาสรีตัตกิาลคูน่ัน้ปรายมามองแก้วเกล้าเพียงครูเ่ดียวก่อน

Page_���������... �������.indd   11 24/9/2561 BE   14:34



เท่าที่ใจ... เว้าวอน

12

เขาจะมองตรงไปข้างหน้าเช่นเดิม

ความใส่ใจท่ีมีต่อเธอหมดลงเมื่อพบว่าเธอไม่ใช่คนท่ีเขาอยากจะคุย 

'ธุระ' ด้วย

เขาจ�าเราไม่ได้...

แก้วเกล้าคิดไว้อยู่แล้ว เพราะครั้งแรกท่ีพบกับเขานั้นเธอยังเป็นแค่

เดก็มธัยมปลาย แล้วหลงัจากวนันัน้ท้ังสองคนก็ไม่ได้พบกนัอีกเลย เธอเอง

ก็เปลี่ยนไปมาก และมันก็ผ่านมานานแล้ว ถ้าเขาจ�าเธอได้นั่นสิที่เป็นเรื่อง

แปลก

แต่ท่ีหญงิสาวยังจ�าอิชยะได้เพราะเห็นเขาผ่านข่าวสงัคมบ่อยๆ แน่ล่ะ! 

ผูบ้รหิารหนุม่รปูงามท่ีมีคณุสมบัตริาวกบัพระเอกในนวนยิายอย่างเขาอยู่ใน

กระแสมากกว่าพระเอกละครบางคนเสียอีก

"คุยกับฉันก็เหมือนคุยกับน้องสาวฉันนั่นแหละค่ะ" เธอบอก "ฉันชื่อ

แก้วเกล้า...เป็นพี่สาวแท้ๆ ของยายกานต์ และฉันก็ดูแลน้องสาวฉันมา

ตลอด คุณมีธุระอะไรก็คุยกับฉันแทนได้เลยค่ะ"

"แน่ใจนะ" เขาถามโดยไม่หันมามองเธอ

"ค่ะ ไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับน้องสาวแล้วฉันจะไม่เคยรับรู้"

"แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าน้องสาวที่คุณดูแลอยู่...เป็นเมียน้อยพ่อผม"

ประโยคค�าถามท่ีเอ่ยด้วยน�า้เสยีงนิง่เรยีบเยน็ชานัน้กลบัท�าให้แก้วเกล้า

ถึงกับตกตะลึง 

"อะ...อะไรนะคะ!"

นีเ่ป็นเรือ่งท่ีเธอคดิไม่ถงึเลยจรงิๆ! ตลอดเวลาท่ีผ่านมา...กมลกานต์

เป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนหวาน ความประพฤติดีงาม ตั้งใจเรียน ไม่เคยนอกลู่

นอกทาง เรือ่งความรกัหรอืเรือ่งผูช้ายเรยีกว่าอยู่ในข้ัน 'ไร้เดยีงสา' ก็ไม่ผดิ 

แม้จะเข้าวงการบันเทิงก็ไม่เคยมีประวัติเสียหาย แล้วกมลกานต์จะไปเป็น

เมียน้อยพ่อเขาได้ยังไง
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แก้วเกล้าไม่เช่ือเดด็ขาด เพราะตอนท่ีกมลกานต์ยังเรยีนอยู่กต็ัง้หน้า

ตัง้ตาเรยีนอย่างเดียว ตอนเริม่ท�างานกมี็ผูจ้ดัการส่วนตวัอย่าง 'จุบ๊จ๊ิบ' ตาม

ประกบแทบจะตลอดเวลา และนอกเวลางานกจ็ะกลบับ้านมาอยูก่บั 'วรรณกิา' 

ผู้เป็นมารดาเสมอ จะเอาเวลาที่ไหนไปเป็นเมียน้อยใคร

"หรอืว่าความจรงิคณุกร็ูเ้ห็นเป็นใจให้น้องสาวคณุมาเป็นเมยีน้อยพ่อ

ผม" 

อิชยะถามด้วยน�้าเสียงเข้มขึ้นก่อนจะปรายตามามองคู่สนทนาด้วย

สายตาชนดิหนึง่ท่ีท�าให้แก้วเกล้าต้องเม้มรมิฝีปากแน่นด้วยความไม่พอใจ...

ดวงตาคมกริบคู่นี้ก�าลังดูถูกดูแคลนเธอ

"ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย" 

แม้จะกรุน่โกรธแต่หญิงสาวพยายามเจรจาอย่างใจเย็น เพราะเธอรูว่้า

ถ้ามีเรื่องกับเขามันอาจส่งผลกระทบต่องานของกมลกานต์ก็เป็นได้

"จะให้ผมเชื่อ?"

"นี่คุณ! คุณคิดว่าฉันสิ้นไร้ไม้ตอกและไร้ความคิดจนถึงขนาดจะยุยง

ให้น้องสาวตัวเองไปเป็นเมียน้อยชาวบ้านเลยเหรอ" แก้วเกล้าเสียงแข็งขึ้น

เมื่อเขาเอาแต่ดูถูกกันไม่เลิกเสียที

ดวงตากลมโตคู่งามที่สบตากับอิชยะอย่างซือ่ตรงบวกกับสีหน้าตกใจ

จนเห็นได้ชัด ท�าให้ชายหนุ่มเชื่อว่าแก้วเกล้าคงไม่เคยรู้เรื่องกมลกานต์กับ

แอนโทนี่มาก่อนจริงๆ

"ฉันคิดว่าต้องมีการเข้าใจผิดอะไรแน่ๆ"

"ไม่ผิดหรอก เขาสองคนสานความสัมพันธ์กันมาสักพักแล้ว" 

"ไม่จริง! น้องสาวฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้น ยายกานต์ไม่มีทางหลงผิด

ท�าเรื่องสิ้นคิดอย่างนั้นแน่"

อิชยะถอนหายใจราวกบัเบ่ือหน่ายท่ีจะอธบิาย เขาหยิบไอแพดข้ึนมา 

กดเข้าโฟลเดอร์รูปภาพก่อนจะย่ืนให้แก้วเกล้า หญิงสาวรับมาดูด้วยมือท่ี
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สั่นเทา และภาพที่เห็นก็ท�าให้เธอเข้าใจทุกอย่างในทันที

มนัไม่ใช่แค่ภาพเดียวแต่มีภาพมากมายจากหลายๆ เหตกุารณ์จนคดิ

เป็นอย่างอืน่ไม่ได้นอกจากท้ังสองคนเป็นคูร่กักนั โดยเฉพาะภาพท่ีแอนโทนี่

กับกมลกานต์ไปเท่ียวต่างจังหวัดหรือเข้าโรงแรมด้วยกัน การเดินโอบเอว 

โอบไหล่ และการแนบชิดบอกได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ใช่แค่คนรู้จัก

กันธรรมดา

"นี่เป็นหลักฐานแค่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะ"

อิชยะดึงไอแพดของเขากลับไปเม่ือเห็นว่าแก้วเกล้าเข้าใจทุกอย่าง

ดีแล้ว เธอยังพูดไม่ออกเหมือนในหัวก�าลังประมวลเรื่องราวต่างๆ และยัง

ไม่อยากเชื่อเลยว่ากมลกานต์จะท�าแบบนั้นได้

นีน้่องสาวเธอคดิยังไงถงึได้ยอมเป็นเมียน้อยผูช้ายท่ีอายุรุน่ราวคราว

พ่อ!

"ผมต้องการให้น้องสาวคณุเลกิยุง่เกีย่วกบัพ่อผมให้เรว็ท่ีสดุ ไม่ใช่แค่

คณุหรอกท่ีกลวัว่าภาพลกัษณ์ของน้องสาวจะแปดเป้ือน แต่ผมกจ็�าเป็นต้อง

รักษาหน้าตาและชื่อเสียงของครอบครัวผมเหมือนกัน" อิชยะเริ่มต้นเจรจา

และบอกสาเหตุที่ท�าให้เขาต้องลงมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

"แต่เรื่องนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะคะ" แก้วเกล้าพยายาม

ดึงสติกลับมา แม้จะรู้ว่าน้องสาวเธอผิดท่ีไปยุ่งเกี่ยวกับบิดาเขา แต่เรื่อง

แบบนี้มันก็ต้องผิดด้วยกันทั้งสองฝ่าย

อิชยะจะโทษกมลกานต์คนเดียวก็คงไม่ได้!

"ถ้าน้องสาวคุณยอมเลิก ทางฝั่งพ่อผมก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก" เขา

บอกอย่างไม่รูส้กึรูส้า "ผมจะยอมเช่ือว่าน้องสาวคณุจะเลกิยุ่งเกีย่วกบัพ่อผม

กต่็อเมือ่ไม่เห็นท้ังสองคนตดิต่อกนัไม่ต�า่กว่าหนึง่เดอืน และถ้าน้องสาวคณุ

ยังไม่ยอมเลิกยุ่งกับพ่อผมล่ะก็...ผมจะจัดการขั้นเด็ดขาด"

"นี่คุณ!"
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ไม่ต้องบอกแก้วเกล้าก็พอจะเดาออกว่าอิชยะจะ 'จัดการขั้นเด็ดขาด' 

ยังไง แต่จะโทษเขาก็ไม่ได้ในเม่ือน้องสาวเธอกผ็ดิ เขามสีทิธิท่ี์จะโกรธเพราะ

กมลกานต์ไปเป็นมือที่สามในครอบครัวเขาจริงๆ

"ผมใจดมีากแล้วนะท่ีมา 'ขอร้อง' พวกคณุก่อนท่ีผมจะท�าอะไรลงไป" 

อิชยะขมวดคิ้ว จ้องหน้าเธออย่างเอาเรื่อง "คุณน่าจะรู้ว่าผมท�าอะไรได้บ้าง 

และผมท�าได้โดยที่แทบไม่ต้องออกแรงด้วยซ�้า"

"ค่ะ ขอบพระคุณในความกรุณา แล้วฉันจะรีบจัดการทุกอย่างให้

เรียบร้อย"

แม้จะอดตอบกลบัไปอย่างประชดประชันไม่ได้ แต่แก้วเกล้ากต็ัง้ใจว่า

จะจัดการเรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่ใช่แค่เพราะกลัวค�าขู่ของอิชยะหรือกลัวว่าจะมี

ผลกระทบกบังานของกมลกานต์ แต่เธอไม่อยากให้น้องสาวได้ข้ึนช่ือว่าเป็น

เมียน้อยและเป็นมือที่สามจนท�าลายครอบครัวเขาเช่นกัน

"แล้วผมจะรอฟังข่าวดี..."

อิชยะหยิบนามบัตรแล้ววางมันลงบนมือของหญิงสาว เขาเหยียดยิ้ม

บางๆ แทนค�าขู่ว่าหากเธอไม่จัดการอย่างที่รับปากไว้ จุดจบของน้องสาว

เธอไม่สวยแน่นอน แก้วเกล้ายกมือไหว้เขาก่อนจะก้าวลงมาจากรถแล้วบีบ

นามบัตรในมือแน่น เพราะเธอรู้ว่าเขาไม่ได้มา 'ขอร้อง' อย่างที่ปากพูด แต่

มาเพื่อ 'ข่มขู่' ต่างหาก!
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บรรยากาศในรถเงียบมากจนน่าอึดอัดเป็นที่สุด...

ตั้งแต่แก้วเกล้ากลับมาจากคุยกับอิชยะก็มีสีหน้าเคร่งเครียดผิดปกติ 

แม้จะท�าตัวราวกับไม่มีอะไรเกิดข้ึน แต่คนท่ีอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอย่าง

กมลกานต์มีหรือจะไม่รู้ว่าพี่สาวก�าลังกังวลใจอย่างมากและเธอคิดว่าเรื่อง

ที่อีกฝ่ายก�าลังกังวลคงไม่ใช่เรื่องของใครอื่นนอกจากน้องสาวอย่างเธอ

เขาคงบอกเรื่องของเรากับพี่เกล้าแล้ว

กมลกานต์รบัรูไ้ด้ตัง้แต่วนิาทีแรกท่ีเห็นแก้วเกล้าเดนิกลบัมา อกีฝ่าย

มองเธอด้วยสายตากรุ่นโกรธ ผิดหวัง และเสียใจ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรราวกับ

รอให้เธอเป็นฝ่ายพูดก่อน 

ตลอดเวลาท่ีอยู่ในปาร์ตี้ร่วมสองชั่วโมงหลังจากนั้นกมลกานต์ไม่มี

ความสุขเลย ทว่าเธอก็ต้องพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกเอาไว้ด้วย 

การแสดงทั้งหมดที่ร�่าเรียนมาเพื่อไม่ให้ทุกคนสงสัย

เมื่อถึงเวลาปิดร้านแก้วเกล้าก็ฝาก 'รุ่งรัตน์' ผู้จัดการร้านให้ช่วยดูแล

ความเรียบร้อย แล้วพากมลกานต์กลับบ้าน กมลกานต์พยายามรวบรวม

ความกล้าหลายครัง้เพือ่ถามเรือ่งท่ีอชิยะมาคยุกบัพ่ีสาว แต่เธอไม่กล้าถาม

บทที่ 1
คว�มทรงจำ�

Page_���������... �������.indd   16 24/9/2561 BE   14:34



17

ฉัตรฉาย

ออกไปสักที...มันยากเหลือเกินท่ีจะพูดให้ใครฟังว่าเธอหลงรักผู้ชายท่ี

แต่งงานแล้ว

และเขาคนนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อของเธอ

"ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะ ท�าหน้าให้มันดีๆ หน่อย" แก้วเกล้าเป็นฝ่าย

พูดก่อน เธอไม่ได้หันไปมองเพราะสายตายังจับจ้องอยู่บนถนน "เดี๋ยวแม่

เห็นกานต์ไม่สบายใจก็ไม่สบายใจไปด้วยอีกคนหรอก"

"หน้ากานต์ออกขนาดนั้นเลยเหรอคะ"

"มาก"

"เอ่อ...แล้วคุณอิชย์เขาคุยอะไรกับพี่เกล้าบ้างคะ พี่เกล้ายังไม่เล่าให้

กานต์ฟังเลย"

"คุยเรื่องที่ท�าให้กานต์ไม่สบายใจอยู่ตอนนี้แหละ"

น�้าเสียงนิ่งเรียบแต่แฝงไว้ด้วยความเยือกเย็นท�าให้ใครอีกคนนั่งนิ่ง

ท้ังๆ ท่ีตอนแรกพยายามเกริน่เข้าเรือ่งแล้ว แก้วเกล้าเองกร็ูว่้าควรจะคยุกบั

กมลกานต์แต่เธอกระดากปากท่ีจะพดูมันออกไป อกีอย่างถงึจะเห็นหลกัฐาน

ท่ีเช่ือถอืได้แต่เธอยงัอยากได้ยินความจรงิจากปากของน้องสาว...กมลกานต์

ท�าให้เธอผดิหวงัท่ีไปเป็นเมยีน้อยแอนโทนีแ่ล้วกอ็ย่าท�าให้เธอต้องเสยีความ

รู้สึกด้วยการโกหกกันอีกเลย

"มันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆ ใช่มั้ย"

จงัหวะนัน้รถวิง่มาจอดตดิไฟแดงพอดแีก้วเกล้าจงึหันไปมองกมลกานต์ 

สองช่ัวโมงท่ีผ่านมาเธอพยายามท�าใจและสงบจติใจให้เย็นลงแล้วถงึได้ถาม

อย่างไม่ใช้อารมณ์ หญิงสาวยอมรบัว่าเธอผดิหวังในตวักมลกานต์มากและ

อยากจะด่าทอให้รู้ส�านึก แต่...ตอนนี้โกรธไปก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมา

น้องสาวของเธอท�าผิดพลาดไปแล้ว กลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้อีกแล้ว 

ทางท่ีดคืีอต้องหาทางแก้ไขก่อนท่ีทุกอย่างมนัจะสายเกนิไป กมลกานต์อายุ

ยังน้อย ก�าลังโด่งดังในวงการ และแก้วเกล้ารู้ว่าการท�างานในวงการเป็นสิ่ง
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ท่ีน้องสาวรกัจนอยากท�าไปจนตาย เธอจงึไม่อยากให้อกีฝ่ายมาเสยีอนาคต

เพราะเรื่องนี้

'แย่งสามีชาวบ้าน' เป็นเรื่องที่คนไทยรับไม่ได้และเป็นเรื่องที่คนไทย

นินทาอย่างสนุกปากมากท่ีสุด ย่ิงถ้าเป็นดาราด้วยแล้วย่ิงไม่ต้องพูดถึง  

ที่ผ่านมามีดาราหลายคนที่ต้องออกจากวงการเพราะเรื่องนี้

ย่ิงถ้าเป็นนางเอกละครดงั ภาพลกัษณ์อ่อนหวานและเรยีบร้อยราวกบั

ผ้าพับไว้จนคนคิดไม่ถึงว่าจะท�าเรื่องแบบนี้ได้ พอความจริงถูกเปิดเผย

กระแสด่าทอและนินทาจะรุนแรงเพิ่มข้ึนอีกหลายเท่า เพราะจะเจอข้อหา 

'แรดเงียบ' และ 'สตรอเบอรี่ตัวแม่' ด้วย

เธอเห็นหนทางหายนะของกมลกานต์รออยู่ไม่ไกลแล้ว แต่แปลกใจ 

ที่น้องสาวกลับมองไม่เห็นจนเลือกเดินในทางผิด หรือว่าความรักมันท�าให้

ตาบอดไปแล้ว

"พูดมา...พี่ผิดหวังเรื่องนั้นก็มากพอแล้ว อย่าให้พ่ีต้องมาผิดหวัง

เพราะกานต์โกหกพี่อีกเลย"

"ค่ะ กานต์กับคุณแอนโทนี่รักกัน"

กมลกานต์ยอมรับก่อนท่ีจะกลั้นใจเล่าว่าเธอกับแอนโทนี่แอบสาน

ความสัมพันธ์กันมาเกือบครึ่งปีแล้ว เธอประทับใจท่ีแอนโทนี่เคยเข้ามา 

ช่วยเหลือตอนท่ีถูกลวนลามขณะไปออกงานอีเวนต์ในโรงแรมแห่งหนึ่ง  

แล้ววนันัน้ท่านกข็อเลีย้งข้าวเธอกบัจุบ๊จิบ๊ แอนโทนีว่างตวัเป็นผูใ้หญ่ ไม่ได้

มองเธอในเชิงชูส้าว และขอเบอร์โทรเอาไว้ส�าหรบัการตดิต่อเรือ่งงาน แล้ว

หลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันเรื่อยมา 

แอนโทนีเ่ป็นคนใจด ีอบอุ่น ให้ค�าปรกึษา และค�าแนะน�ากบักมลกานต์

ในหลายๆ เรื่อง จากท่ีคุยกันผ่านไลน์ก็เริ่มนัดทานอาหารด้วยกัน ความ

สนทิสนมท�าให้เธอรบัรูว่้าท่านมีปัญหากบัภรรยาอย่าง 'กนกฉัตร' มานานแล้ว 

เม่ือต่างฝ่ายต่างให้ก�าลังใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน และเข้าใจกันจึงเกิดเป็น
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ความผูกพันและกลายเป็นความรักในที่สุด แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่าง 'ลับๆ' 

จนแม้กระทั่งจุ๊บจิ๊บก็ยังไม่รู้

จรงิอยู่ว่ากมลกานต์แทบไม่มีเวลาเป็นของตวัเอง แต่เธอกบัแอนโทนี่

ก็คุยกันผ่านโทรศัพท์ ผ่านไลน์ และนัดเจอกันในตอนท่ีท้ังสองคนมีเวลา 

ว่างตรงกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลังเลิกกอง เธอจะให้จุ๊บจิ๊บแวะส่งตาม

สถานท่ีต่างๆ ท่ีไม่ใช่บ้าน บ้างกอ้็างว่าจะซ้ือของ บ้างกอ้็างว่ามนีดักบัเพ่ือน 

หรอืไปสถาบันเสรมิความงามซ่ึงจุบ๊จิบ๊ก็ไม่ได้สงสยัอะไร เพราะคนเรากต้็อง

มีเวลาส่วนตัวกันบ้าง

"ไม่อยากจะเชื่อเลย..."

แก้วเกล้าได้แต่ส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ แอนโทนี่อาจเป็นคนรูปงาม  

ดแูลตัวเองเป็นอย่างด ี ท้ังรปูร่างหน้าตายังดหูนุม่กว่าอายุและยังดดูอียู่มาก 

แต่ท่านก็อายุห้าสิบเจ็ดปีแล้ว

ท่ีส�าคัญนอกจากท้ังสองจะอายุห่างกันมากกว่าสามสิบปี แอนโทนี่ก็

ยังไม่ได้หย่าขาดกับภรรยา แล้วครอบครัวประภาวิษณุก็คงรับรู้เรื่องของ

ท่านกับกมลกานต์แล้ว อิชยะถึงได้ย่ืนมือเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง  

แก้วเกล้าเข้าใจความรูส้กึของคนในครอบครวันัน้ด ีถงึจะมีปัญหากบักนกฉัตร

ยังไงแอนโทนี่ก็ไม่ควรท�าแบบนี้ และต่อให้รักมากแค่ไหนกมลกานต์ก็ไม่

ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาแล้ว

"กานต์ขอโทษนะคะพี่เกล้า แต่กานต์รักเขาจริงๆ ค่ะ"

"รักยังไงกานต์ก็ไม่ควรท�าแบบนี้ กานต์ก็น่าจะรู้ดีว่าครอบครัวเขาจะ

เจ็บปวดแค่ไหน" 

เมื่อได้ฟังเหตุผลนั้นแก้วเกล้าก็ยิ่งโกรธ แค่ค�าว่า 'รัก' เท่านั้นหรือที่

ท�าให้กมลกานต์ลืมนึกถึงศักดิ์ศรี ลืมนึกถึงครอบครัว ลืมนึกถึงศีลธรรม 

และลืมนึกถึงอนาคตของตัวเอง 

"ต่อให้กานต์กบัเขารกักนัจนตายแทนกนัได้ แต่ยังไงสงัคมกจ็ะตราหน้า
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ว่ากานต์ท�าลายครอบครัวเขาและเป็นเมียน้อยของเขาอยู่ดี"

"พี่เกล้า!"

"หรอืพีพ่ดูไม่จรงิ! ค�าว่ารกั...บางทีมนักเ็ป็นแค่ข้ออ้างของพวกเมียน้อย

เท่านั้นแหละ"

แก้วเกล้าตอกหน้าน้องสาวกลับไปตรงๆ แรงๆ แม้จะสงสารอีกฝ่าย 

แต่เธอคิดว่าคนบางคนก็ต้องถูกความจริง 'ซัดหน้า' เข้าไปเต็มๆ บ้างถึงจะ

เข้าใจและตัดใจได้สักที

ความจริงมันอาจจะเจ็บ แต่มันก็เป็น 'ยาดี'

"พี่เกล้าคิดว่ากานต์ไม่เจ็บปวดเหรอคะท่ีตัวเองต้องอยู่ในสถานะนี้" 

กมลกานต์ร้องไห้ น�า้ตาร่วงผลอ็ยลงมาไม่ขาดสายเมือ่คดิว่าแม้แต่พ่ีสาวท่ี

เธอรักยังไม่มีความเห็นใจให้เธอเลย

"ถ้าเจบ็แล้วท�าไมถงึไม่เลกิ กานต์ถอยออกมาตอนนีก้ยั็งทันนะ มันยัง

ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ กานต์คิดว่าตัวเองกับคุณแอนโทนี่จะจบ

แบบแฮปป้ีเอน็ดิง้เหมือนในละครเหรอ พีบ่อกตรงนีเ้ลยว่าไม่มีทาง" แก้วเกล้า

หัวเราะหยัน แต่น่าแปลกที่เสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด

หญิงสาวหวนย้อนกลบัไปนกึถงึเรือ่งราวในอดตีท่ีเป็นบาดแผลตอกตรงึ

อยู่ในหัวใจเธอ กมลกานต์ และวรรณิกามาตลอดระยะเวลาหลายปี...ท่ี

ครอบครัวของเธอเหลือกันแค่สามคนแม่ลูกเพราะมีมือท่ีสามเข้ามาแย่ง 

พ่อไปและท�าให้ครอบครัวแตกร้าวจนพ่อกับแม่เธอต้องหย่าขาดจากกัน 

กมลกานต์เจ็บปวดกับเรื่องนี้จนร้องไห้อยู่เป็นเดือน แล้วท�าไมไม่คิดถึง

หัวอกคนในครอบครัวของแอนโทนี่บ้าง

ท�าไมสุดท้ายถึงได้เดินซ�้ารอยคนที่ตัวเองเคยเกลียดชัง!

"เรือ่งนีพ้ีเ่ข้าข้างกานต์ไม่ได้จรงิๆ และเพราะพ่ีรกักานต์พ่ีถงึได้เตอืน" 

แก้วเกล้าเข้าใจดว่ีาน้องสาวก�าลงัเจบ็ปวดและน้อยใจเธอ "คณุอิชย์เขารูเ้รือ่ง

ทุกอย่างแล้วนะเขาถึงได้มาคุยกับกานต์ เขาฝากพี่มาบอกกับกานต์ว่าให้
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กานต์เลิกยุ่งกับพ่อของเขาซะ ไม่อย่างนั้นเขาจะจัดการขั้นเด็ดขาด"

กมลกานต์พูดอะไรไม่ออก เธอท�าได้เพียงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด

และเสยีใจด้วยรูว่้าอิชยะท�าอะไรได้มากกว่าท่ีเธอคาดคดิ เขาจะท�าให้อนาคต

เธอดับวูบในชั่วพริบตาเลยก็ย่อมท�าได้

แต่ถ้าจะให้เธอเลิกกับแอนโทนี่...เธอท�าไม่ได้

"เขาใจดมีากแล้วท่ียังมาเตอืนกานต์ก่อนท่ีจะปล่อยข่าวท�าลายกานต์

จนหมดอนาคต" แก้วเกล้าพยายามเตอืนสตกิมลกานต์ เธออยากให้น้องสาว 

กลับตัวกลับใจก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ "กานต์รู้ใช่มั้ยว่าเขามีอิทธิพล

มากแค่ไหน ถ้าเขาจะท�าลายกานต์กแ็ค่ปล่อยหลกัฐานท้ังหมดท่ีเขามอียู่ใน

มอืลงในโซเชียล แล้วไม่กีน่าทีต่อมาอนาคตของกานต์กจ็ะดบัวูบ และพ่ีเช่ือ

ว่าเขากล้าที่จะท�าอย่างนั้น"

"แต่คุณแอนโทนี่..."

"ยังไงพ่อของเขากเ็ป็นผูช้ายแถมยังอายขุนาดนัน้แล้ว" หญิงสาวดกัทาง

ราวกบัล่วงรูค้วามคดิของอีกฝ่าย เธอเป็นพ่ีสาวกมลกานต์ ท�าไมเธอจะไม่รู้

ว่าน้องสาวก�าลังจะพูดอะไร "ใครๆ ก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีความยุติธรรม 

ผูช้ายลอยตวัเหนอืดราม่าเสมอแหละ กานต์กน่็าจะเดาออก ท่ีส�าคญัพีไ่ม่อยาก

ให้กานต์ได้ข้ึนช่ือว่าไปท�าลายครอบครัวใคร เชื่อพ่ีเถอะ! เขาไม่ปล่อยให้

กานต์ได้เสวยสุขกับพ่อของเขาหรอก"

กมลกานต์ได้แต่ปิดหน้าร้องไห้ เธอนกึอยู่แล้วว่าหากคนอืน่รูค้วามจรงิ

มันต้องมีวันนี้เธอถึงได้ยอมคบกับแอนโทนี่แบบเงียบๆ อยู่ในมุมมืดของ 

ตัวเอง และเธอขอแค่ได้รักก็พอแล้ว

นี่ความรักครั้งแรกของเธอจะต้องจบเช่นนี้จริงๆ น่ะหรือ

"ค่ะพี่เกล้า...กานต์จะเลิกกับเขา" กมลกานต์ตัดสินใจได้ในที่สุด 

เมื่อกมลกานต์รับปากว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับแอนโทนี่แล้วแก้วเกล้าก็
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เบาใจได้ในระดบัหนึง่ เธอตัง้ใจว่าจะส่งข้อความไปบอกกบัอิชยะเพ่ือให้เขา

ใจเย็นลง แล้วล้มเลิกความคิดท่ีจะปล่อยข่าวท�าลายช่ือเสียงน้องสาวเธอ 

และก่อนจะถงึบ้านหญงิสาวกเ็ตือนให้กมลกานต์ท�าตวัให้เป็นปกตเิพ่ือไม่ให้

มารดาสงสัย

"แม่นอนหรือยังคะน้าสมใจ"

แก้วเกล้าถามเม่ือ 'สมใจ' เดินมาเปิดประตูรั้วบ้านให้ สมใจเป็น 

แม่บ้านท่ีดแูลครอบครวัเธอมาหลายปีแล้ว อายสุีส่บิห้าปีแต่ยงัแข็งแรง เก่ง

งานบ้านงานเรอืนทุกอย่าง คยุสนกุ มนษุยสมัพนัธ์ด ีเป็นคนมองโลกในแง่ดี 

และซื่อสัตย์ ทั้งสองคนจึงไว้ใจให้ท่านดูแลวรรณิกาในยามที่พวกเธอไม่อยู่

บ้านธนนันท์เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่มีความทรงจ�าเกี่ยวกับพ่อ มันเป็น

บ้านสองชั้นหลังใหญ่ ข้างในตกแต่งอย่างดี มีสนามหญ้าหน้าบ้าน จัดสวน

สวยเล็กๆ และแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เพราะวรรณิกาเป็นคนรัก

ต้นไม้ พ่อกับแม่เธอซ้ือบ้านหลังนี้ตอนท่ีราคาตกพอดีจึงได้บ้านท่ีสภาพ 

ดูดีเกินราคา

"ยังไม่นอนจ้ะ เรานี่ยังไง เอะอะก็จะให้แม่นอนอยู่เรื่อย"

วรรณิกาลุกจากโซฟาเดินมาหาลูกสาวท้ังสองคน กมลกานต์เดิน

เข้าไปกอดและหอมมารดาอย่างออดอ้อนเหมอืนท่ีเคยท�าตามประสาลกูสาว

คนเล็ก ส่วนลูกสาวคนโตได้แต่กลอกตามองบนใส่ด้วยความหมั่นไส้แต่ก็ 

ไม่ได้คิดจริงจัง เพราะภาพที่เห็นท�าให้เธอมีความสุขมากกว่าอะไรทั้งหมด

ที่แก้วเกล้ายอมเหนื่อยและพยายามท�าทุกอย่างก็เพื่อแม่กับน้องสาว

ทั้งนั้น

"วันนี้คุณวรรณอารมณ์ดีมากเลยนะคะ เมื่อตอนเย็นก็ไปตลาดกับน้า

เพือ่ซ้ืออาหารสดหลายอย่าง เห็นบอกว่าพรุง่นีจ้ะท�าของโปรดให้คณุๆ ทาน 

แล้วก็จะท�าตักบาตรวันเกิดให้คุณกานต์ด้วย"

"โห! ชุดใหญ่เลยนะคะแม่" แก้วเกล้าแซว
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"ไม่ต้องมาหงมาโหเลย พรุ่งนี้เราสองคนต้องตื่นให้ทันด้วยนะ"

วรรณิกาท�าหน้าดุใส่ลูกสาวคนโตแทนการบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นสายจน

ลุกมาตักบาตรไม่ทันจะโดนดุหนักกว่านี้ พอก�าชับแก้วเกล้าเสร็จก็หันไป

มองกมลกานต์ท่ีเงียบผิดปกติท้ังๆ ท่ีทุกทีจะคุยเจื้อยแจ้วและเล่าเรื่องท่ี 

กองถ่ายให้ฟังจนคนอื่นแทบไม่มีจังหวะพูดแทรก

"แล้วยายกานต์เป็นอะไรไป ท�าไมวันนีเ้งยีบจงั ไม่สบายหรอืเปล่าลกู"

"ยายกานต์คงถ่ายละครติดต่อกันหลายวันแล้วนอนน้อยจนเบลอน่ะ

ค่ะ" แก้วเกล้าเห็นกมลกานต์กงัวลจนไม่มีสตกิเ็ลยพูดแทน "แหม! แม่กห่็วง

แต่ยายกานต์นะคะ ไม่เหน็ห่วงเกล้าบ้างเลย เกล้าน่ะท�างานหนักทุกวันเลย

นะ ยายกานต์สบายจะตาย คนที่ท�างานหนักมาตลอดคือเกล้าต่างหาก"

"เรานี่มันข้ีอิจฉาจริง" วรรณิกาแกล้งหยิกแขนแก้วเกล้าด้วยความ

หมั่นไส้ แต่ก็รู้ว่าลูกสาวคนโตแค่พูดเล่นไปอย่างนั้นเอง "ก็เราท�างานหนัก

มาจนชินแล้วนี่นา แต่น้องเราเพิ่งจะเริ่มท�างานจริงๆ จังๆ ได้ไม่นานแถม

ยังเป็นงานที่ต้องเจอคนมากหน้าหลายตาอีก แม่ก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาสิ"

"กานต์ไม่ได้เป็นไรหรอกค่ะแม่ กานต์แค่เหนื่อยอย่างท่ีพ่ีเกล้าว่า 

นั่นแหละ"

"งั้นก็รีบไปนอนกันได้แล้วไป นี่ก็ดึกมากแล้ว"

"คุณวรรณเองกต้็องรบีนอนเหมือนกนันะคะ พรุง่นีต้้องตืน่มาท�าอาหาร

ตั้งแต่เช้ามืด"

"ดูสิ! สั่งจนไม่รู้ใครเป็นเจ้านายเลยนะสมใจ"

ท้ังสี่คนพูดคุยหยอกล้อกันต่ออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีต่างก็แยกย้ายกันไป

พกัผ่อน แก้วเกล้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกท่ีผ่านวนันีม้าได้โดยท่ีวรรณกิา

ยังไม่สงสัยอะไรเกี่ยวกับกมลกานต์ 

หญิงสาวปิดประตหู้องก่อนจะท้ิงตวันอนลงบนเตยีงราวกบัไร้เรีย่วแรง

ท้ังๆ ท่ีวันนี้งานไม่ได้หนักหนาจนท�าให้ร่างกายเธอเหนื่อยล้ามากกว่าวัน
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อื่นๆ แต่ที่เธอรู้สึกเหนื่อยเหมือนวันนี้มีสี่สิบแปดชั่วโมงเพราะเรื่องราวของ

กมลกานต์ต่างหาก

ตราบใดท่ีแก้วเกล้ายงัไม่มัน่ใจว่ากมลกานต์จะเลกิยุ่งเกีย่วกบัแอนโทนี่

ได้อย่างเดด็ขาด เธอกค็งไม่มีทางวางใจและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสขุหรอกนะ

'กานต์ขอโทษนะคะพี่เกล้า แต่กานต์รักเขาจริงๆ ค่ะ'

รักอย่างนั้นเหรอ...

แก้วเกล้ายากจะเช่ือว่ามันคือ 'ความรัก' กมลกานต์อายุยังน้อยอาจ

หลงใหลไปเพียงชั่วครู่ชั่วยาม ส่วนแอนโทนี่ก็คงไม่ได้คิดรักใคร่หรือจริงจัง

อะไรกับกมลกานต์ ไม่เช่นนั้นคงไม่แอบลักกินขโมยกินแล้วท�าให้น้องสาว

เธอเสือ่มเสยี เพราะถ้าเรือ่งนีถ้กูเปิดเผยคนท่ีจะเสยีหายท่ีสดุกคื็อกมลกานต์

ท�าไมถึงได้คิดสั้นแบบนี้นะยายกานต์

แก้วเกล้ายังไม่อยากจะเชื่อว่ากมลกานต์เลือกเดินทางนี้จริงๆ นี่ถ้า 

ไม่เห็นหลกัฐานมากบัตาและน้องสาวไม่ได้ยนืยันด้วยตวัเอง เธอคงไม่มีวัน

เช่ือเดด็ขาด เพราะเหตกุารณ์ในอดตีท่ีเป็นเหมือนบาดแผลท่ีฝังลกึในใจจน

ท�าให้เธอมั่นใจว่า...ให้ตายยังไงกมลกานต์ก็ไม่มีทางเดินบนเส้นทางนี้

เส้นทางที่ซ้อนทับกับคนที่เคยท�าลายครอบครัวของพวกเธอ!

แก้วเกล้าหลับตาลง ในอดีตครอบครัวเธอเป็นครอบครัวที่อบอุ่น แม้

จะไม่ได้ร�่ารวยมากมายอะไรแต่ก็อยู่อย่างสุขสบายพอตัว พ่อเป็นผู้จัดการ

ในบรษัิทเอกชนแห่งหนึง่ แม่เป็นแม่บ้านคอยดแูลทุกคนในครอบครวั กระท่ัง

บรษัิทเตบิโต งานพ่อหนกัข้ึน บรษัิทจงึรบัเลขาฯ คนหนึง่มาเพือ่ช่วยงานท่าน

เลขาฯ สาวอายุน้อยกว่าพ่อนับสิบปี เป็นคนขยันท�างาน ท่าทาง

เรียบร้อย และอ่อนหวาน เวลาท่ีเจอกบัวรรณกิากเ็คารพนอบน้อมเป็นอย่างดี 

ยามท่ีกมลกานต์กับแก้วเกล้าไปหาพ่อท่ีบริษัท หล่อนก็ให้ความเอ็นดูจน

ไม่มีใครคาดคิดว่าหล่อนกับพ่อเธอจะแอบสานความสัมพันธ์กันเงียบๆ

กระทั่งเรื่องก็แดงขึ้นเมื่อเลขาฯ สาวสวยตั้งท้อง...
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วรรณกิารูค้วามจรงิเข้ากเ็สยีใจมาก ตอนนัน้เหมอืนโลกถล่มลงมาตรง

หน้า แก้วเกล้าและกมลกานต์เห็นพ่อกบัแม่ทะเลาะกนัอย่างรนุแรงหลายครัง้

จนแม่ยื่นค�าขาดให้พ่อต้องเลือกแต่พ่อก็ไม่ยอมเลือก แต่แค่นั้นหญิงสาวก็

พอจะเดาค�าตอบได้ว่าพ่อเธอรักเลขาฯ คนนั้นมากแค่ไหน

ความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่คาราคาซังไม่นาน แล้วในที่สุดฝ่ายนั้นก็

บีบให้พ่อต้องเลือกและท่านก็เลือกท่ีจะไปเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่โดย

ยอมยกบ้านหลังนี้ให้ลูกสาวท้ังสอง แต่จะขอไม่ส่งเสียค่าเล่าเรียนหรือค่า

เลี้ยงดูต่างๆ เพราะต้องไปสร้างครอบครัวใหม่

เวลานั้นวรรณิกาเสียใจจนไม่มีสติคิดอะไร ท่านได้แต่ยอมปล่อยให้ 

ทุกอย่างเป็นไปตามท่ีอีกฝ่ายต้องการ และเม่ือครอบครัวขาดผู้น�าสภาพ

ภายในครอบครัวก็เริ่มย�่าแย่ลงเรื่อยๆ วรรณิกาเสียใจอยู่หลายเดือนกว่าจะ

ตั้งสติกลับมาคิดหางานท�าได้เพราะเงินเก็บเริ่มร่อยหรอลง

ท่านท�างานเป็นแม่ครวัในร้านอาหารแห่งหนึง่ แก้วเกล้าเห็นแม่ล�าบาก

กเ็ริม่หางานพเิศษท�า ช่วยกนัประคบัประคองเรือ่ยมา แม้จะล�าบากแต่กพ็อ

อยู่ได้ ทว่าที่ย�่าแย่ที่สุดคงเป็นสภาพจิตใจแม่

แก้วเกล้าสงสารวรรณกิาสดุหัวใจแต่ไม่รูจ้ะช่วยอย่างไร นอกจากคอย

ปลอบใจท่าน แต่เธอก็เข้าใจถึงความรู้สึก 'หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง' ของแม่

เป็นอย่างดี

หญิงสาวรู้มาว่าก่อนที่จะมาอยู่กินกับพ่อนั้นแม่เป็นลูกข้าราชการชั้น

ผู้ใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ มีคนนับหน้าถือตา ส่วนพ่อเป็นเพียงลูกชาวบ้าน

ธรรมดา ซ�า้ยงัไม่มสีมบตัติดิตวั ครอบครวัแม่จงึพยายามขดัขวางความรกั

ครั้งนี้ ท�าให้ทั้งสองคนตัดสินใจหนีมาด้วยกัน

วรรณิกาท้ิงทุกสิ่งทุกอย่างมาเพราะความรักจนญาติๆ ตัดขาดก็ไม่

เสียดาย

ช่วงแรกที่เข้ากรุงเทพฯ ทั้งสองคนมาขออาศัยอยู่กับญาติทางฝั่งพ่อ 
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ชีวิตค่อนข้างล�าบาก แต่พอพ่อได้งานท�าก็เริ่มสบายข้ึน เพราะพ่อได้งาน

บริษัท ส่วนแม่ท�างานเป็นแม่ครัวในร้านอาหารเหนือชื่อดัง ทั้งสองช่วยกัน

ประหยัด อดออม และเกบ็เงนิได้ก้อนหนึง่จงึแยกออกมาสร้างครอบครวัเอง

ย้ายออกมาก็อยู่ห้องเช่าธรรมดา แต่ด้วยความที่เป็นคนขยัน ท�างาน

เก่ง ท�าให้ต�าแหน่งงานของพ่อเลือ่นขึน้อย่างรวดเรว็และเงนิเดอืนกข้ึ็นตาม

ความสามารถ แล้วในท่ีสุดท้ังสองคนก็เก็บเงินได้มากพอท่ีจะดาวน์บ้าน 

หลังนี้ 

พอย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วพ่อก็ให้แม่ออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเตม็ตวั

เพราะตอนนั้นแม่เริ่มตั้งท้องแก้วเกล้าแล้ว จะบอกว่าท้ังสองคนช่วยกัน 

สร้างเนื้อสร้างตัวมาอย่างยากล�าบากก็ว่าได้

ดังนั้นเมื่อสุขสบายแล้วถูกสามีท้ิงขว้างวรรณิกาก็ย่อมเจ็บปวดแสน

สาหัสเป็นธรรมดา จะบ่ายหน้ากลับไปขอความช่วยเหลือจากญาติก็จะถูก

สมน�้าหน้าจึงท�าได้เพียงก้มหน้ายอมรับชะตากรรม

เวลาผ่านไปสีปี่วรรณกิาพอจะท�าใจยอมรบัได้บ้าง แต่เหตกุารณ์เลวร้าย

ยังไม่จบแค่นัน้...พ่อท่ีเคยขาดการตดิต่อไปนานเพราะต้องการสร้างครอบครวั

ใหม่ได้กลบัมาขอแบ่งสนิสมรสซ่ึงกคื็อบ้านหลงันี ้ท่านขอให้ขายมันเพ่ือน�า

เงนิมาแบ่งกนัท้ังๆ ท่ีในอดตีเคยออกปากว่ายกมันให้เธอกบักมลกานต์แลก

กับการไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดู

วรรณิกาเจ็บปวดแทบล้มท้ังยืนท่ีคนเคยรักกันใจร้ายใจด�าถึงขนาดนี้ 

ท่านยืนยันท่ีจะไม่ขายและไม่มีวันขายจนพ่อออกปากว่าจะฟ้องร้องเพราะ

ยังไงบ้านหลังนี้ก็เป็นสินสมรสท่ีเมื่อหย่าขาดจากกันแล้วก็ต้องแบ่งกัน 

คนละครึ่ง 

แก้วเกล้าไม่อยากให้เรื่องราวไปกันใหญ่...พ่อมาฟ้องเอาสมบัติจาก

ลกู รูไ้ปถงึไหนกอ็ายไปถงึนัน่ และด้วยความท่ีสงสารแม่เพราะรูว่้าถ้ามีเรือ่ง

มีราวกันต่อไปก็ไม่ต่างจากเอาเข็มมาทิ่มแทงหัวใจแม่ซ�้าแล้วซ�้าอีก เธอจึง

Page_���������... �������.indd   26 24/9/2561 BE   14:34



27

ฉัตรฉาย

ออกปากขอร้องพ่อว่าอย่าถงึขัน้ฟ้องร้องกนัเลย อกีอย่างหากมกีารด�าเนนิคดี

จรงิๆ ก็ใช่ว่าพ่อจะชนะ เพราะพ่อก็ไม่ได้ส่งเสยีค่าเล่าเรยีนให้เธอกบัน้องสาว 

และคงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอีกนาน 

แต่...หากพ่อต้องการเงนิจรงิๆ หญงิสาวกจ็ะส่งเสยีให้พ่อเป็นรายเดอืน

แลกกบัการยกบ้านให้เธอกบัน้องสาว จากนัน้ท้ังสองฝ่ายก็ได้มกีารท�าสญัญา

เอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลัง

ช่วงนัน้แก้วเกล้าท�างานหนกัจนแทบไม่ได้ไปมหาวิทยาลยั ส่วนวรรณกิา

กเ็สยีใจมากจนมีปัญหาเรือ่งสขุภาพจติและไม่อาจท�างานได้อกีต่อไป ภาระ

ทุกอย่างจึงตกเป็นของแก้วเกล้าแต่เพียงผู้เดียว ในเวลานั้นเธออายุเพียง

ยี่สิบปีแต่กลับต้องแบกรับภาระในฐานะหัวหน้าครอบครัวอย่างช่วยไม่ได้

คดิย้อนไปแลว้แกว้เกลา้ก็ไม่รูว่้าเธอผ่านปัญหานั้นมาได้อย่างไร เธอ

ท�างานทุกอย่างตัง้แต่เช้ายันดกึเพือ่ให้ได้เงนิมามากท่ีสดุโดยไม่เคยเกีย่งงอน

ใดๆ เพื่อให้แม่กับน้องยังสุขสบาย

ขณะเดียวกันปัญหาครอบครัวก็ยังมีไม่ขาดเพราะวรรณิกาได้รับการ 

กระทบกระเทือนทางจิตใจซ�้าแล้วซ�้าเล่าจนไม่อาจแบกรับความเสียใจและ

จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ เอาแต่ซึมเศร้า และร้องไห้ บางครั้งที่อารมณ์

จมด่ิงลงมากๆ กถ็งึข้ันคดิจะฆ่าตวัตายหนปัีญหาเลยกมี็ แก้วเกล้าจงึกลัน้ใจ

จ้างสมใจมาช่วยงานบ้านและอยู่ดูแลแม่เพราะไม่อยากให้แม่อยู่คนเดยีวจน

เอาแต่คิดถึงแต่เรื่องในอดีต

สิ่งเดียวท่ีท�าให้วรรณิกามีความหวังในชีวิตคือลูกสาวคนเล็กอย่าง 

กมลกานต์...

แก้วเกล้ารูว่้าวรรณกิารกัลกูสาวท้ังสองคนแต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่าท่านรกั

น้องสาวมากกว่าเธอ เพราะกมลกานต์มีใบหน้าท่ีละม้ายคล้ายคลึงกับพ่อ 

ส่วนเธอนั้นจะละม้ายคล้ายกับท่าน

แม่เจ็บปวดเพราะพ่อ แต่ท่านก็แค่โกรธและน้อยใจ หากพ่อกลับมา
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ง้อขอคืนดีท่านก็พร้อมจะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ แต่หลังจากท่ีขู่ว่าจะกลับ

มาฟ้องร้องแบ่งสมบัตเิพยีงสองปี พ่อกจ็ากไปด้วยโรคมะเรง็ ส่วนครอบครวั

ใหม่ก็ขาดการติดต่อกันไป แก้วเกล้าไม่ได้ส่งเสียเงินให้อีกเพราะถือว่าพ่อ

จากไปแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเกีย่วข้องกนัอีก ฝ่ายแม่เลีย้งกค็งละอายแก่ใจอยู่

บ้างจึงไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไร

หลังจากพ่อเสียชีวิต แม่ก็เสียใจมากข้ึนไปอีก ความรักท่ีท่านเคยมี

ให้พ่อถูกทุ่มเทมาท่ีกมลกานต์ ท่านหวังในตัวลูกสาวคนเล็กมากท่ีสุด ยิ่ง

กมลกานต์เตบิโตขึน้มาสะสวย กริยิามารยาทเรยีบร้อยอ่อนหวาน การเรยีน

และความประพฤติดีจนไม่มีท่ีติ อีกท้ังก�าลังเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นท่ี

ชื่นชมของประชาชนก็ยิ่งท�าให้วรรณิกาภาคภูมิใจจนสภาพจิตใจดีขึ้นมาก 

แก้วเกล้าไม่อยากให้ท่านผดิหวงัอีก เพราะรูว่้าถ้าผดิหวงัจากกมลกานต์ 

...หัวใจท่านคงแตกสลายและอาจจะอาการหนกัย่ิงกว่าทุกเหตกุารณ์ท่ีผ่านมา

กมลกานต์คือความหวังสุดท้ายในชีวิตที่วรรณิกาเหลืออยู่ ส่วนเธอก็

เปรยีบเสมือนข้ันบันไดท่ีส่งน้องสาวข้ึนไปจนถงึดวงดาวเพ่ือเป็นความภมิูใจ

ให้กับครอบครัวธนนันท์

'นักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีห้า คือ 

นางสาวแก้วเกล้า ธนนันท์'

การได้พบกับอิชยะในวันนี้ท�าให้หญิงสาวหวนนึกถึงความทรงจ�าเม่ือ

แปดปีก่อน เธอลกุจากเตยีงแล้วหยิบอัลบ้ัมรปูท่ีอยู่ในช้ันข้างหัวเตยีงข้ึนมา

เปิดดู...อัลบั้มรูปเหล่านี้เก็บความทรงจ�าต่างๆ สมัยที่เธอยังเรียนอยู่มัธยม

ปลายเอาไว้ แก้วเกล้ายิ้มเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่เธอยังจ�าได้ดี

ตอนนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็ก ด้วยความที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล

อันดบัต้นๆ และอิชยะกเ็ป็นศษิย์เก่าของโรงเรยีนนี ้ทางช่องย่ีสบิสามจงึมอบ

ทุนการศกึษาให้กบันกัเรยีนท่ีเรยีนดีแต่ฐานะยากจนทุกๆ ปี และในปีนัน้อิชยะ

ในวัยยี่สิบห้าปีก็เป็นตัวแทนช่องยี่สิบสามมามอบทุนการศึกษา
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ชายหนุ่มเป็นเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาท่ีเครื่องหน้าทุกส่วนลงตัว  

ย่ิงเขามีส่วนผสมของคนเอเชียและตะวันตกก็ย่ิงท�าให้เขาดูดีมาก เขามี 

เรอืนผมสดี�าสนทิท่ีตดัรบักบัรปูหน้า จมกูโด่งเป็นสนั รมิฝีปากบางแต่หยกั

ลึกได้รูป ดวงตาสีด�าสนิทคมราวกับใบมีด ยิ่งมันอยู่ภายใต้ขนตาที่ทั้งยาว

ท้ังหนากว่าผู้ชายท่ัวไปก็ย่ิงมีเสน่ห์บาดหัวใจ และใบหน้าคมคายนั้นยัง

ประดับด้วยไรเคราที่ตกแต่งอย่างดีจนรับกับรูปหน้า 

อิชยะน่าจะสูงเกือบหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร เขามีรูปร่างสูงใหญ่

เหมอืนนายแบบสากลท่ีดูแลตัวเองอย่างด ีไหล่กว้าง ช่วงขายาว และบุคลกิ

สง่างามราวกับพระเอกที่หลุดออกมาจากในนวนิยายก็ไม่ปาน ไม่ว่าจะเดิน 

จะนัง่ แม้กระท่ังไขว่ห้างสบายๆ กย็งัดดูจีนนกัเรยีนหญิงหลายคนแทบกรีด๊

แก้วเกล้าจ�าได้ว่าตอนนั้นผู้หญิงทุกคนในหอประชุมมองเขาตาเป็น

ประกาย อิชยะดดูมีากเมือ่อยู่ในชดุสทู เขาหล่อเหลาย่ิงกว่าพระเอกในละคร

เสียอีก 

และเธอ...ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ย่ิงได้รับมอบทุนการศึกษาจากมือของชายหนุ่มและมีภาพคู่กันก็ยิ่ง

ท�าให้เธอประทับใจในตัวเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอคิดไว้ว่าจะตั้งใจเรียน

ให้สมกับทุนนี้ แต่ก็ท�าได้ไม่ดีอย่างที่หวัง 

ปัญหาครอบครวัท�าให้เดก็ท่ีเคยมผีลการเรยีนดีมากอย่างแก้วเกล้าผล

การเรยีนตกต�า่ลง เพราะหญิงสาวต้องท�างานหนกัท้ังกลางวัน กลางคืน และ

ท�าแทบทุกอย่างเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวจนหลายครั้งไม่ได้เข้าเรียน 

หลายครัง้อ่านหนงัสอืสอบไม่ทัน แต่ครัน้จะไม่ท�างานหนกัก็ไม่ได้เพราะแม่

ก็ถูกไล่ออกจากงานแล้ว จะไปสมัครงานที่ไหนก็ยาก เพราะอายุมากแถม

ประวัติการท�างานของท่านก็ไม่ค่อยจะดีอีก 

ครัน้จะให้ท่านท�าขนมขายเองสภาพจติใจท่านกไ็ม่มัน่คง ด้านกมลกานต์

ก็จะข้ึนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วจึงจ�าเป็นต้องใช้เงินเช่นกัน ล�าพังเงินเก็บท่ี
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มีก็เหลือน้อยนิดเต็มทน 

ยังถือว่าเป็นโชคดีท่ีตอนหางานท�า แก้วเกล้าได้รู้จักกับพ่ีคนหนึ่งซ่ึง

หาเด็กไปท�างานพริตตี้และเอ็มซีตามงานอีเวนต์ต่างๆ พี่คนนั้นชักชวนให้

หญิงสาวไปลองท�าดูและเธอก็รับงานเรื่อยมา 

คนดแูลหักค่าตวัเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสมควร หางานท่ีเหมาะกบัแก้วเกล้า

ให้อย่างสม�า่เสมอแม้เธอจะขอท�าแค่งานท่ีไม่ต้องแต่งตวัโป๊มาก ไม่เน้นงาน

ท่ีโชว์รปูร่างเกนิไปเพราะไม่อยากเสรมิหน้าอกตามแบบฉบับท่ีพรติตีห้ลาย

คนนิยมท�ากัน และไม่รับงาน 'อย่างอื่น' นอกเหนือจากนี้เด็ดขาด

เพื่อนร่วมงานหลายคนพอรู้ว่าแก้วเกล้าเลือกงานจนผิดปกติก็อด 

หม่ันไส้เธอไม่ได้ แต่บางคนกเ็ข้าใจเพราะคดิว่าต่างคนต่างท�างาน มีแนวทาง

แตกต่างกันไป เธอเองก็เลือกคบเฉพาะคนท่ีดีกับเธอ ส่วนคนท่ีคิดร้ายก็ 

ไม่ได้สนใจ แต่ถ้ามาร้ายใส่เม่ือไหร่ หญิงสาวกต็อกกลบัไปไม่ไว้หน้าเช่นกนั

หลายคนอาจมองงานประเภทนี้ว่าเป็นงานท่ีขายรูปร่างหน้าตาและ 

ไม่ได้ใช้ความสามารถใดๆ แต่แก้วเกล้าไม่คิดเช่นนั้นและไม่เคยคิดดูถูก

เพราะมันไม่ใช่งานผดิกฎหมาย งานแต่ละอย่างกต้็องใช้เทคนคิ ความสามารถ 

และความพยายามท้ังนัน้ อีกอย่างมันกเ็ป็นงานท่ีท�าให้ครอบครวัเธอผ่านพ้น

วิกฤตมาได้ 

ตอนหลงัเคยมีบางคนท่ีรูเ้รือ่งแก้วเกล้าพูดว่ารปูร่างหน้าตาอย่างเธอ

ท�างานในวงการได้สบาย แต่การเข้าวงการไม่ใช่เรือ่งง่ายท่ีแค่สวยหรอืรปูร่าง

ดีก็สามารถท�างานท�าเงินได้ทันที สถานการณ์ตอนนั้นเธอต้องใช้เงินด่วน 

ไม่มีเวลาคิดนานด้วยซ�้า 

มองย้อนกลบัไปแล้วแก้วเกล้ายังคิดว่าตวัเองโชคดท่ีีไม่ต้องเปลอืงตวั

มากหรือคิดสั้นถึงขั้นขายตัวแลกเงิน...กว่าจะเรียนจบได้หญิงสาวก็เหนื่อย

จนแทบจะไม่เป็นผูเ้ป็นคน แม้ผลการเรยีนจะอยู่ในระดบักลางๆ จนค่อนไป

ทางต�่า แต่เธอก็ภูมิใจท่ีเรียนจบมาได้ เธอรู้ดีว่าท่ีผ่านมาตัวเองพยายาม
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มากแค่ไหน

ส่วนกมลกานต์แม้จะเป็นคนหัวอ่อน เรยีบร้อย แต่กย็งัเป็นน้องสาวท่ี

ดี ตัง้ใจเรยีนให้สมกบัท่ีแก้วเกล้าเสยีสละท�างานหนกั พยายามช่วยแบ่งเบา

ภาระเท่าที่ช่วยได้ และผลักดันตัวเองเข้าวงการด้วยการไปแคสต์งานต่างๆ 

จนท�าให้มีเพื่อนน้อย และเพื่อนบางคนก็พลอยหมั่นไส้เสียด้วยซ�้า 

พอขึ้นเรียนปีสองกมลกานต์ก็ไปเตะตาแมวมองเข้า เธอถูกชวนไป

เรยีนการแสดงสกัพกัก็ได้แสดงละครโดยรบับทเป็นนางรองก่อน แต่บทละคร

ส่ง บวกกับเสน่ห์เฉพาะตัว และละครเรื่องนั้นก็โด่งดังมากท�าให้หญิงสาว

พลอยดังไปด้วย ต่อมาช่องจึงส่งบทนางเอกให้ แต่กว่าละครจะถ่ายจบและ

ได้ออนแอร์ก็ตอนข้ึนปีสี่แล้ว ทว่ายังโชคดีท่ีละครดังเปรี้ยงอีกจึงได้รับบท

นางเอกเรื่อยมาจนเรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตของกมลกานต์ก�าลังรุ่งโรจน์

ความส�าเร็จท�าให้กมลกานต์หาเงินได้ก้อนใหญ่ แก้วเกล้าจึงไม่ต้อง

ท�างานหนักและมีเงินทุนส�าหรับเปิดร้านอาหารอย่างท่ีเธอเคยฝันไว้...แม่

กับน้องสาวคือทุกอย่างของเธอจริงๆ

หากเธอไม่ปกป้องครอบครัวแล้วจะให้เธอปกป้องใคร!

ต้องบอกเขา

แก้วเกล้าคิดข้ึนได้ก็ตัดสินใจส่งข้อความไปบอกกับอิชยะเพื่อให ้

ชายหนุ่มสบายใจว่าน้องสาวของเธอจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับบิดาของเขาแน่นอน 

และเธอหวงัว่ากมลกานต์จะท�าได้อย่างท่ีรบัปากกบัเธอไว้เช่นกนั เพราะเธอ

ไม่อยากมีปัญหากับอิชยะ และไม่อยากให้น้องสาวเดินทางผิดอีกแล้ว
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'ฉันคุยกับน้องสาวฉันแล้ว เธอบอกว่าจะเลิกยุ่งกับพ่อของคุณค่ะ ขอ

ให้คุณสบายใจได้' 

ชายหนุ่มเหยียดย้ิมเม่ืออ่านข้อความท่ีแก้วเกล้าส่งมาให้เขาเม่ือสอง

วันก่อน แต่วันนี้สายสืบที่นิวัฒน์หามายังรายงานว่ากมลกานต์กับแอนโทนี่

นัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แถมยังส่งรูปถ่ายมายืนยันกับเขาด้วย อิชยะ

คิดถูกแล้วท่ียังไม่ตอบข้อความหรือติดต่อกลับไปไม่อย่างนั้นอีกฝ่ายคงจะ

ได้ใจเกินไป

คนอย่างเขา...ไม่มีทางวางใจอะไรง่ายๆ แน่! 

แค่บอกว่าจะเลิกยุ่งใครก็พูดได้ การกระท�าเท่านั้นท่ีจะท�าให้เขาเช่ือ 

นีป่ากบอกว่าจะเลกิแต่ไม่ถงึสองวันกย็งัไปมาหาสูก่นัอีก มนัหมายความว่า

ยังไง อิชยะอดคิดไม่ได้ว่าพี่น้องคู่นี้ก�าลังท้าทายเขา และในเมื่อกมลกานต์

ยังลองดีเพราะคดิว่าเขาคงไม่เอาจรงิ เขากจ็ะท�าให้รูว่้าคนอย่างอิชยะไม่ได้

เก่งแค่ขู่!

"สองคนนั้นยังติดต่อกันอยู่เหรอครับ"

นิวัฒน์ซ่ึงก�าลังท�าหน้าท่ีขับรถให้เจ้านายถามข้ึนเม่ือรู้สึกได้ถึงความ

บทที่ 2
เมียน้อย
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หงุดหงิดของอิชยะ ใบหน้าหล่อเหลาอาจเรียบเฉย ไม่แสดงอารมณ์ แต่

ดวงตาแข็งกร้าวบอกได้ว่าก�าลังไม่พอใจมาก

"ใช่..."

"วนักอ่นเหน็คณุอชิย์บอกว่าพีส่าวของกมลกานต์สง่ข้อความมาบอก

ว่ากมลกานต์จะเลกิยุ่งกบัคณุแอนโทนีแ่ล้วนีค่รบั" นวัิฒน์มองปฏกิริยิาของ

เจ้านายผ่านกระจกส่องหลัง

"แค่พดูใครกพ็ดูได้! เห็นทีว่าฉันต้องสัง่สอนพวกอยากลองดสีกัหน่อย"

"คุณอิชย์จะท�าอะไรครับ"

"แผนแรกที่เราคุยกันไว้...จัดการให้ฉันด้วย"

จบประโยคนั้นรถยนต์คันหรูก็ขับมาถึงคอนโดฯ The 61 พอดี...ที่นี่

เป็นคอนโดฯ ราคาแพงอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ห้องที่ราคาต�่าสุดก็ปา

เข้าไปหลายสบิล้านแล้ว มันตัง้อยูท่ี่หัวมุมซอยหกสบิเอ็ดของถนนเส้นหลกั

ใจกลางกรุงเทพฯ ตัวตึกมีหกสิบเอ็ดชั้น บนชั้นที่หกสิบเอ็ดเป็นผับหรูที่ชื่อ

ว่า 'Club 61' 

และผับดังกล่าวก็อยู่ในการดูแลของ 'ดาเนียล ภูมิภัทร อมรวรวัฒน์*' 

ชายหนุม่วยัสามสบิแปดปีผู้เป็นนักธรุกจิท่ีได้รบัการยกย่องว่าเป็นราชาแห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี

ภายใน Club 61 ตกแต่งอย่างหรูหราและทันสมัย โดดเด่นด้วย

แชนเดอเลยีครสิตลัท่ีห้อยระย้าลงมาจากเพดานและเรอืงแสงเป็นสสีนัสวยงาม 

นอกจากนี้ยังมีบาร์เครื่องดื่มกับตู้โชว์ส�าหรับวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีมี 

ช่ือเสยีงประเภทต่างๆ ด้านเวทียกสงูจะมีดเีจช่ือดงัจากท้ังในและต่างประเทศ

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมามอบความสนุกให้กับแขก ย่ิงกว่านั้น...ในทุกคืน

วันเสาร์ท่ีนี่จะมีศิลปินท่ีมีช่ือเสียงท้ังนักร้อง ดีเจ และบางครั้งยังเชิญ 

เซเลบริตี้ระดับโลกมาร่วมปาร์ตี้ด้วยจนผับแห่งนี้โด่งดังในเวลาอันรวดเร็ว

* ติดตามเรื่องราวของ 'ดาเนียล' ได้ในนวนิยายเรื่อง 'รักโดยพฤตินัย' โดย 'ฉัตรฉาย'
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ภายในผับแบ่งออกเป็นหลายโซน ทั้งห้องวีไอพีแบบส่วนตัว โซนดื่ม

สงัสรรค์คยุกนัท่ีส่วนใหญ่จะเปิดเพลงแจ๊ซเคล้าคลอ และโซนแดนซ์ส�าหรบั

ผีเสื้อราตรีที่ชอบวาดลวดลายยามค�่าคืน

ทั้งสองขึ้นลิฟต์ไปยัง Club 61 ก่อนที่นิวัฒน์จะขอแยกตัวไป 'จัดการ

เรือ่งนัน้' ตามท่ีเจ้านายสัง่ เพราะการคยุโทรศพัท์ในคลบัคงมีเสยีงดังรบกวน 

ส่วนอิชยะเดินตามพนักงานเข้าไปในโซนแจ๊ซหลังจากบอกหมายเลขโต๊ะที่

ได้จองเอาไว้ล่วงหน้า 

พอเข้าไปถึงเขาก็เห็นใครคนหนึ่งนั่งจิบวิสกี้รออยู่

"มาเร็วกว่าที่คิดนะ"

อิชยะทักทายข้ึนก่อนจะนัง่ลงบนโซฟาตรงกนัข้ามชายหนุม่ท่ีนัง่ไขว่ห้าง

อยูต่รงกนัข้าม 'ภวลิ วงศ์วรารมย์' หรอื 'ภกัดิ'์ เป็นเพ่ือนรุน่พ่ีร่วมคณะสมัย

เรียนมหาวิทยาลัย อายุมากกว่าเขาปีเดียว ท้ังสองคนสนิทกันจนเหมือน

เพือ่นรุน่เดยีวกนัแม้ว่าหลงัเรยีนจบแล้วต่างคนจะต่างท�างานจนมีโอกาสได้

เจอกันน้อยลงมาก แต่ทุกครั้งท่ีนัดเจอกันก็ยังสามารถพูดคุยกันได้อย่าง

สนิทใจ...ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

เขากบัภวลิเป็นพวกมีก�าแพงกัน้ตัวตนค่อนข้างหนา ท�าใจสนทิใจกบั

ใครได้ยาก แต่ด้วยความท่ีท้ังสองคนมีอะไรหลายอย่างในชีวิตคล้ายกันจึง

ท�าให้เข้าใจและสนิทใจกันได้

"แกมาช้าเองต่างหาก" ภวิลพูดหน้านิ่ง

"ยังไม่ถึงสิบนาทีเลย แกก็รู้ว่าช่วงนี้รถมันติดอย่างกับอะไร"

"พวกนกัธรุกจิ...งานยุง่เสยีเหลอืเกนิ" ภวลิประชดโดยไม่กลวัว่าค�าพดู

นั้นจะเข้าตัว 

อิชยะเป็นผู้บรหิารช่องย่ีสบิสามท่ีมีอ�านาจสงูสดุ เขาลงมอืท�างานจรงิ

ไม่ใช่แค่ออกค�าสั่ง บางครั้งก็ถึงข้ันไปเย่ียมกองถ่ายด้วยตัวเอง อีกท้ังยัง

ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรเหมือนเอาตัวเองเป็นพรีเซ็นเตอร์จึงต้อง
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พบปะผู้คน ออกงานสังคม และลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมด้วยตนเอง เพราะ

เชื่อว่ามันอาจไม่ได้ผลในทันทีแต่จะได้ผลในระยะยาว หากภาพลักษณ์ของ

ช่องดี การขายสปอนเซอร์ก็จะง่ายขึ้น

ส่วนภวลิท�าหน้าท่ีบรหิารบรษัิทออร์แกไนเซอร์ท่ีมช่ืีอเสยีงและย่ิงใหญ่

เป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทย นอกจากนี้ตระกูลวงศ์วรารมย์ยังมีโรงแรม

อีกหลายแห่งท่ีมีช่ือเสียงมากซ่ึงล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การดูแลของภวิล 

ทั้งสิ้น หากอิชยะเป็นนักธุรกิจที่มีงานรัดตัว ภวิลก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์

ที่ไม่ต่างกัน

"แล้ววันนี้แกนึกยังไงถึงได้นัดเจอฉันได้ ปกตินอกจากเรื่องงานแล้ว

แกก็น่าจะต้องเจียดเวลาไปเอาใจสาวๆ ไม่ใช่เหรอ" ภวิลถามพลางยกแก้ว

วิสกี้ขึ้นจิบอย่างผ่อนคลาย

"ที่จริงควรจะเป็นอย่างนั้น แต่นานๆ ทีก็อยากดื่มกับเพื่อนบ้างไม่ได้

หรือไง"

"ตอนแรกฉันนึกว่าแกจะควงนางเอกคนดังมาด้วยซะอีก"

"แล้วแกล่ะ ไม่คิดจะควงสาวๆ มาบ้างเหรอ"

อิชยะแซวคืนบ้างหลังจากสั่งเครื่องดื่มกับพนักงานไปแล้ว เขารู้อยู่

แล้วว่าภวลิอยากคยุกนัตามประสาผูช้ายมากกว่า อีกอย่างภวิลก็ไม่เคยควง

สาวๆ ไปไหนมาไหนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

แต่...ไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่าย 'ไม่มี'

"หรือว่ากลัว 'คุณพลีส' ของแกจะเข้าใจผิด"

ค�าถามนั้นท�าเอาผู้ชายหน้านิ่งอย่างภวิลถึงกับชะงัก 'คุณพลีส' ท่ี 

อิชยะพูดถึงคือ 'พาขวัญ วงศ์วรารมย์' ทายาทเพียงคนเดียวของ 'พิธาน 

วงศ์วรารมย์' หรือก็คือผู้มีพระคุณของภวิลนั่นเอง

พาขวญัอายนุ้อยกว่าภวลิสบิปี เธอเป็นเจ้าของโรงเรยีนสอนการแสดง

แห่งหนึง่ และถงึแม้ภวิลจะมีศกัดิเ์ป็นเหมือนพ่ีชายบุญธรรมของอีกฝ่าย แต่
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ทั้งสองคนกลับไม่สนิทกันเลย

ภวลิไม่เคยพดูถงึพาขวญัให้อชิยะฟังแต่ด้วยความท่ีสนทิกนัมาก เขา

สังเกตได้ว่าบางทีภวิลอาจมีใจให้พาขวัญแต่ไม่กล้าแสดงออกหรือเข้าหา

เธอ เพราะเธอเป็นลูกสาวของผู้มีพระคุณ 

และตวัภวลิเองกค็งไม่อยากท�าตวัเป็นพวก 'กนิบนเรอืนข้ีรดบนหลงัคา'

"โอเคๆ ไม่พูดถึงคุณพลีสก็ได้ หึ! คนนี้แตะไม่ได้จริงๆ สินะ"

"นี่ขนาดแกบอกว่าจะไม่พูดถึงนะ"

ภวิลท�าตาอาฆาตใส่ท�าให้อิชยะหัวเราะกลบเกลื่อนก่อนจะชวนคุยไป

ถึงเรื่องงานเพราะท่ีเขาชวนเพื่อนออกมาเจอกันไม่ใช่แค่อยากคุยกัน แต่

อยากให้ภวิลมางานออร์แกไนซ์เปิดตัวละครของช่องย่ีสิบสามท่ีจะมีขึ้นใน

อีกไม่นานนีด้้วย...เขาไว้ใจและเช่ือมือภวลิท่ีสดุว่าจะไม่ท�าให้เขาต้องผดิหวงั

'ลือหึ่ง! นางเอกน้องใหม่เป็นเมียเก็บคนรวยอายุคราวพ่อ'

'นางเอกน้องใหม่มาแรง เบื้องหน้าเงียบๆ แต่เบื้องหลังฟาดเรียบค่ะ'

'เตรียมแหก! นางเอกหน้าใหม่แย่งสามีชาวบ้าน!'

แก้วเกล้าเห็นข่าวแล้วถงึกบัหน้าซีดและมอืไม้สัน่ราวกบัว่าเธอตกเป็น

ข่าวเสียเอง แต่มันไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละ เพราะข่าวนี้ต้องสื่อถึงกมลกานต์

แน่ๆ แม้จะบอกใบ้ไม่ชัดเจนแต่ก็ท�าให้น้องสาวตกเป็นหนึ่งในบุคคลท่ี 

น่าสงสยั แต่โชคดท่ีีภาพลกัษณ์กมลกานต์ดงีามมาตลอดจึงมแีฟนคลบัคอย

ปกป้อง

ในข่าวบอกใบ้เอาไว้ว่าเป็นนางเอกท่ีก�าลังโด่งดัง เพิ่งเข้าวงการได้ 

ไม่นาน เบื้องหน้าภาพลักษณ์ดีงาม อ่อนหวาน เรียบร้อย และสดใสน่ารัก 

แต่เบื้องหลังเป็นเมียเก็บของพวกคนรวยที่อายุห่างกันคราวพ่อกับลูก แล้ว

ตอนนี้ฝั่งเมียหลวงก็รับรู้และเตรียมพร้อมที่จะเล่นงานเมียน้อยแล้ว

Page_���������... �������.indd   36 24/9/2561 BE   14:34



37

ฉัตรฉาย

แก้วเกล้ารู้ในทันทีเลยว่า...ข่าวนี้ต้องเป็นฝีมือของอิชยะ!

แต่ชายหนุม่คงเลอืกจะปล่อยข่าวแค่นีก่้อนเพือ่เตอืนสตแิละข่มขู่เธอกบั

น้องสาว แน่ล่ะ! หากแฉความจรงิท้ังหมดมันอาจมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์

ของช่องยี่สิบสามและครอบครัวประภาวิษณุด้วยก็เป็นได้ เพราะแอนโทนี่ 

เป็นพ่อของเขา และกมลกานต์เองกเ็ป็นดาราในสงักดั

แต่...หากในอนาคตกมลกานต์ยังคงไม่เลกิยุ่งเกีย่วกบัแอนโทนี ่ อิชยะ

อาจจดัการข้ันเดด็ขาดด้วยการยอมท�าลายกมลกานต์ ยังไงฝ่ังเขากเ็สยีหาย

น้อยกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นผูช้าย

"คุณเกล้าเห็นข่าววันนี้มั้ยคะ เนี่ยๆๆ พอจะรู้มั้ยคะว่านางเป็นใคร" 

รุง่รตัน์อยากรูอ้ยากเห็นถงึข้ันถอืหนงัสอืพิมพ์ตรงเข้ามาหาแก้วเกล้า 

และชวนเม้าท์อย่างออกรสออกชาติในขณะท่ีหญิงสาวก�าลงัใช้ความคดิอย่าง

หนักว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง

ผูจ้ดัการร้านคนนีเ้ป็นเพือ่นรุน่พีท่ี่มหาวิทยาลยัของแก้วเกล้า ท้ังสอง

คนสนิทกันพอสมควร แก้วเกล้าจึงชวนมาท�างานท่ีร้านตอนท่ีอีกฝ่ายมี

ปัญหากับเพื่อนร่วมงานเดิมและก�าลังล�าบากพอดี 

รุ่งรัตน์อาจข้ีเม้าท์ไปบ้าง แต่ก็ท�างานดีและซ่ือสัตย์จนสามารถไว้ใจ

ได้แน่นอน

"น้องกานต์ได้เล่าให้ฟังบ้างม้ัยคะ เห็นมีคนบอกว่านางเอกคนนี้อยู่

ช่องย่ีสิบสาม แถมยังน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับน้องกานต์ด้วย คุณเกล้า

เม้าท์ให้ฟังบ้างสิคะ ต่อมเผือกพี่กระตุกแรงมากเลยเนี่ย"

"เอาเวลาเผือกเรื่องชาวบ้านไปท�างานก่อนดีม้ัยคะ อีกครึ่งช่ัวโมงจะ

เปิดร้านแล้วยังเตรียมงานไม่ถึงไหนเลย" แก้วเกล้าบอกเสียงดุ "ใครเอาแต่

เม้าท์เรื่องไร้สาระระวังจะถูกไล่ออกนะ"

"โห! คุณเกล้าอ่ะ ดุจังเลย" รุ่งรัตน์โอดครวญ

"ไปท�างานค่ะ" 
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เจ้าของร้านสาวสวยบอกน�า้เสยีงเฉียบขาด รุง่รตัน์กเ็ลยจ�าใจปิดปาก

เงยีบแล้วรบีไปท�างานตามหน้าท่ีจนไม่ทันได้สงัเกตเห็นแววตาท่ีเตม็ไปด้วย

ความกังวลของอีกฝ่ายเลย 

หลงัจากท่ีอิชยะออกปากเตอืน แก้วเกล้ากส่็งข้อความไปบอกเขา แต่

เวลาผ่านไปยังไม่ถึงห้าวันด้วยซ�้าเขาก็เริ่มแผนการข่มขู่เธอกับน้องสาว

อย่างรุนแรงราวกับไม่ได้รับข้อความนั้น...เธออดคิดไม่ได้ว่าหากฝั่งเธอ

เอาแต่นิ่งเฉย อิชยะคงจะยิ่ง 'สั่นประสาท' พวกเธอด้วยการปล่อยข้อมูลที่

ลึกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ!

"พี่จุ๊บจิ๊บมีอะไรหรือเปล่าคะ"

แก้วเกล้าตกใจเม่ือวันต่อมาเห็นผู้จัดการส่วนตัวของกมลกานต์โผล่

เข้ามาในบ้านด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวล หญิงสาวมั่นใจว่าจุ๊บจิ๊บ

ยังไม่รู้เรื่องกมลกานต์กับแอนโทนี่ แต่เธอก็ยังภาวนาในใจว่าขออย่าให ้

จุ๊บจิ๊บรับรู้เรื่องนั้นเลย ถึงแม้อีกฝ่ายจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวแต่ยังไงก็เป็น

คนอื่นอยู่ดี

หากรู้แล้วหลุดปากเล่าให้คนอื่นฟัง คนที่จะเสียหายก็คือกมลกานต์

"เมื่อวานนี้น่ะสิคะ น้องกานต์เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ ท�าหน้าเครียดทั้งวัน 

แล้วเมื่อคืนนี้ก็ส่งข้อความมาบอกพี่ตอนดึกๆ ว่าวันนี้ขอหยุดงานหนึ่งวัน 

แต่วนันีพ้ีร่บัอีเวนต์เอาไว้ ไม่ไปไม่ได้ พีก่เ็ลยต้องรบีมาตามด้วยตวัเองต้ังแต่

เช้านี่แหละ น้องเกล้าได้คุยกับน้องกานต์มั้ยคะ น้องเขาเป็นอะไรท�าไมถึง

เกเรแบบนี้" 

จุ๊บจิ๊บบอกอย่างร้อนอกร้อนใจ ปกติกมลกานต์มีวินัยในการท�างาน 

ดีมาก ใครร่วมงานด้วยก็ชมทั้งนั้น แต่จู่ๆ ก็จะหนีงานเสียเฉยๆ ท�าแบบนี้

เสียประวัติและคงถูกนักข่าวเอาไปเขียนเม้าท์จนเสียชื่อเสียง

"ยายกานต์คงไม่สบายมั้งคะ เห็นบ่นว่าปวดหัวมาสองสามวันแล้ว"
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แก้วเกล้าแก้ตัวแทนน้องสาวแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้คุยกับกมลกานต์ 

เม่ือวานกว่าเธอจะกลับบ้านก็ดึกแล้ว ตอนแรกท่ีเห็นข่าวก็ว่าจะโทรไปคุย 

แต่พอคิดว่ากมลกานต์อาจก�าลังถ่ายละคร หากโทรไปถามเรื่องข่าวอาจจะ

เสียงานเสียการเสียเปล่าๆ ก็เลยคิดว่าจะรอกลับมาคุยกันที่บ้าน

หญิงสาวคดิว่าท่ีกมลกานต์ไม่อยากไปท�างานคงเพราะข่าวเม่ือวานนี้ 

ยิ่งไปงานอีเวนต์ก็ยิ่งต้องเจอกองทัพนักข่าว แม้ข้อมูลในข่าวจะชี้ชัดไม่ได้

ว่าเป็นกมลกานต์ แต่ในเว็บไซต์หรือในเพจดังก็มีคนพูดถึงกมลกานต์บ้าง

ประปราย นักข่าวจ้องจะหาข่าวอยู่แล้ว ยังไงก็ต้องถามประเด็นนี้กับทกุคน

ที่ถูกพูดถึง

"พี่จุ๊บจิ๊บดื่มกาแฟรอก่อนนะคะ เดี๋ยวเกล้าขึ้นไปคุยกับน้องให้เอง"

"ขอบคุณค่ะ ยังไงพี่ฝากด้วยนะคะ"

แก้วเกล้าเชิญจุ๊บจิ๊บไปนั่งในห้องรับแขก บอกสมใจให้ชงกาแฟและ

ท�าขนมปังปิ้งมาเสิร์ฟ จากนั้นก็ข้ึนไปหากมลกานต์ท่ีห้อง เธอเคาะประตู

อยู่หลายครั้งแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมมาเปิด

"กานต์...นี่พี่เองนะ เปิดประตูหน่อย พี่มีเรื่องจะคุยด้วย"

กมลกานต์คงรูอ้ยู่แล้วว่าเป็นแก้วเกล้าแต่เธอกต้็องย�า้ เรือ่งนีส้�าคญัมาก 

กมลกานต์จะเอาแต่หนีปัญหาไม่ได้ เพราะอิชยะไม่รอแน่ หากเขาปล่อย

ข่าวท�าลายช่ือเสียงจริงๆ อนาคตในวงการของกมลกานต์จะดับวูบ ไม่สิ!  

ต่อให้ออกจากวงการไปแล้วก็จะยังได้ข้ึนช่ือว่าเป็นเมียน้อยและแย่งสาม ี

ชาวบ้านอยู่ดี

กมลกานต์จะสู้หน้าสังคมต่อไปได้อย่างนั้นหรือ!

"กานต์จะเอาแตห่นีปัญหาไม่ได้นะ ไม่อย่างนั้นทกุอย่างจะมแีต่แย่ลง 

เราต้องคยุกนัเพือ่หาทางแก้ปัญหา " แก้วเกล้าเตอืนสตแิละคราวนีก้มลกานต์

ก็ยอมเดินมาเปิดประตูให้

หญิงสาวรีบเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูเอาไว้เพราะกลัวว่าถ้าแม่มา
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ได้ยินเข้าจะสงสัย

"พี่เกล้ามีอะไรเหรอคะ"

"พี่จุ๊บจิ๊บมาตามกานต์ไปท�างาน เราจะหนีงานไปเฉยๆ ไม่ได้นะ"

"แต่กานต์ไม่อยากไปท�างานและไม่อยากเจอใคร"

แก้วเกล้ารู ้ว่ามันยากท่ีกมลกานต์จะท�าเหมือนไม่ได้เกิดอะไรข้ึน 

เพราะอีกฝ่ายคงเห็นข่าวแล้วใจเสยีจนไม่อยากออกจากห้องไปเจอหน้าผูค้น 

เธอรู้ดีว่าน้องสาวไม่ใช่คนแกร่งกล้าจนสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาพวกนี้

ได้ และหากถูกนักข่าวถามจี้มากๆ เข้าก็อาจมีพิรุธจนนักข่าวจับได้ 

แต่ถ้าไม่ไปท�างานก็จะท�าให้คนอื่นเดือดร้อนกันไปหมด ทั้งต้นสังกัด 

ท้ังผู้จัดการส่วนตัว ท้ังเจ้าของงาน และย่ิงอาจท�าให้คนสงสัยจนพุ่งเป้า 

มาที่กมลกานต์ก็เป็นได้

กมลกานต์เพิ่งดังได้ไม่นาน หนีงานแบบนี้มีแต่เสียกับเสีย ท่ีส�าคัญ

หากวรรณกิารูเ้รือ่งท่ีกมลกานต์เป็นเมียน้อยเข้าล่ะก.็..แก้วเกล้ากลวัว่าท่าน

จะเสียใจจนแบกรับความผิดหวังไม่ได้อีกแล้ว

กว่าจะผ่านเรื่องพ่อมาได้ แม่ก็จมอยู่กับความโศกเศร้าจนถึงข้ัน

พยายามฆ่าตวัตายมาแล้วถงึสองครัง้ นกึถงึตอนท่ีเข้ามาเห็นแม่กรดีข้อมอื

ตัวเองและตอนที่พาแม่ซึ่งกินยานอนหลับจนเกินขนาดไปโรงพยาบาลแล้ว 

แก้วเกล้ายิ่งยอมให้แม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ 

เธอไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีก...

"ถ้ากานต์ไม่ไปท�างานกเ็หมือนยอมรบัว่าตวัเองเป็นคนในข่าว จากท่ี

แทบจะไม่มีคนสงสัยกานต์ คนก็จะยิ่งพุ่งเป้ามาท่ีกานต์แล้วขุดคุ้ยจนรู ้

ความจริงว่ากานต์แอบคบกับคุณแอนโทนี่"

"แล้วพ่ีเกล้าจะให้กานต์ท�ายังไง ถ้ากานต์ไปงานก็ต้องถูกนักข่าวรุม

ซักไซ้อยู่ดี"

"กานต์ก็แค่ไปท�างานตามปกติแล้วบอกนักข่าวว่ากานต์ไม่ใช่คนใน
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ข่าวนัน่ แล้วหลงัจากนัน้กานต์กเ็ลกิยุง่เกีย่วหรอืตดิต่อกบัคณุแอนโทนีซ่ะสิ 

มันไม่เห็นจะยากอะไรเลย"

"พี่เกล้าไม่ใช่กานต์ พี่เกล้าก็พูดได้ว่ามันง่าย"

"กานต์...พ่ีบอกคุณอิชย์เขาแล้วว่ากานต์จะเลิกยุ่งกับคุณแอนโทนี่ 

และกานต์ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยการเลิกยุ่งกับคุณแอนโทนี่จริงๆ แล้ว

หลังจากนั้นมันก็จะไม่มีข่าวแบบนี้อีก"

"แต่พี่เกล้าก็น่าจะเคยบอกเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ แล้วท�าไม..."

"เพราะเขายงัไม่เช่ือและเขายงัต้องการขู่กานต์ไงว่าถ้ากานต์ยังไม่เลกิ 

เขาก็จะปล่อยข่าวท�าลายช่ือเสียงของกานต์จริงๆ" แก้วเกล้าพูดแทรกข้ึน

ก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดจบ "เขาไม่แค่ขู่เล่นๆ แน่"

"กานต์ก็อยากจะเลิกนะคะ แต่กานต์รักเขาไปแล้ว"

กมลกานต์ร้องไห้อย่างไร้หนทางออก แก้วเกล้าเห็นแล้วก็ท้ังสงสาร

ท้ังอ่อนใจเหลอืเกนิ เธอรูว่้านีเ่ป็นความรกัครัง้แรกของน้องสาว และอีกฝ่าย

อ่อนแอเกินไปท่ีจะแบกรับปัญหานี้ แต่กมลกานต์ก็ต้องเข้าใจว่าความรัก 

ไม่ได้สวยงามเสมอไป ไม่อย่างนั้นวรรณิกาจะต้องเสียใจมาจนถึงวันนี้หรือ

"พี่เกล้าช่วยไปคุยกับคุณอิชย์ได้มั้ยคะว่ากานต์ขอเวลาท�าใจอีกนิด 

กานต์ยังท�าใจไม่ได้จริงๆ แล้วสักวันกานต์จะเลิกกับคุณแอนโทนี่ตามที่เขา

บอก" กมลกานต์นกึหาทางออกได้กร็บีจบัมอืแก้วเกล้าอย่างอ้อนวอน "นะคะ

พี่เกล้า...ไม่มีใครช่วยกานต์ได้แล้วนอกจากพี่เกล้าคนเดียว"

"กานต์สัญญากับพี่ใช่มั้ยว่ากานต์จะเลิก"

"กานต์สัญญาค่ะ กานต์ขอแค่เวลาท�าใจอีกนิดเท่านั้น"

แก้วเกล้าพยักหน้ายอมรบัปากว่าจะช่วยก่อนจะรัง้น้องสาวเข้ามากอด

ปลอบ เธอไม่ได้อยากส่งเสรมิให้กมลกานต์เป็นเมียน้อย แต่ท่ีต้องยอมอ่อน

ลงเพราะกลัวว่ายิ่งห้ามน้องสาวจะยิ่งเตลิด

ตอนนี้...เธอคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆ
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อิชยะเตรียมตัวเข้าประชุมกับผู้จัดละครเรื่องงานแถลงข่าวเปิดตัว

ละครท่ีจะออนแอร์ในครึ่งปีแรก ตอนนั้นนิวัฒน์ก็เข้ามารายงานเรื่องท่ีเขา

ไปจัดการเมื่อหลายวันก่อนว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน

"เป็นอย่างที่คุณอิชย์คิดไว้เลยครับ คนเริ่มสงสัยในตัวกมลกานต์บ้าง

แล้ว" 

"ดี"

"แต่ความจรงิผมแปลกใจเหมือนกนันะครบัว่าท�าไมคณุอิชย์ไม่ปล่อย

ข่าวออกไปเลยในเม่ือเรามหีลกัฐานทุกอย่างในมอืแล้ว ถ้าท�าแบบนัน้รบัรอง

ว่าเธอโดนถล่มเละแน่"

"กมลกานต์ยังมีประโยชน์กับเราอยู่" อิชยะตอบด้วยน�้าเสียงนิ่งเรียบ

ไม่เปลี่ยน "ฉันแค่อยากสั่งสอนและท�าให้เธอเลิกยุ่งกับคุณพ่อตามความ

ต้องการของคุณแม่ก็เท่านั้น"

"แต่ถ้าเธอไม่เลิก...คุณอิชย์ถึงจะจัดการขั้นเด็ดขาดใช่มั้ยครับ"

"อืม แล้วฝ่ายนั้นว่ายังไง ไม่เคลื่อนไหวอะไรบ้างเหรอ"

"เห็นว่าเกอืบจะแคนเซิลอเีวนต์ครบั แต่คงกลวัว่าถ้าไม่ไปคนจะสงสยั

บทที่ 3
ลูกรัก
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กเ็ลยบากหน้าไปจนได้ ใจแข็งเหมือนกนันะครบัท่ียนืยิม้ให้สมัภาษณ์นกัข่าว

ได้ แถมยังปฏิเสธหน้าซื่อตาใสว่าไม่ใช่ตัวเอง"

"ก็สมกับเป็นนางเอกที่ก�าลังมาแรง...แสดงเก่ง"

อิชยะเหยียดย้ิม กมลกานต์อาจยังไม่สะทกสะท้านกบัข่าวนี ้แต่ถ้าเธอ

ยังคิดจะลองดี เขาก็จะปล่อยข่าวเขย่าประสาทเธออีกเรื่อยๆ ให้มันรู้กันไป

ว่าเธอจะ 'จิตแข็ง' ไปได้สักกี่น�้า

ในขณะนั้นเองโทรศัพท์มือถือของอิชยะก็ดังข้ึน เขาหยิบมันมาดูจึง

เห็นว่าแก้วเกล้าเป็นคนโทรมา ชายหนุ่มตัดสินใจกดรับสายพลางลุกจาก

เก้าอ้ีท�างาน เดนิไปท่ีผนงักระจก แล้วมองทิวทัศน์จากตึกสงูอย่างผ่อนคลาย

ราวกับว่าเรื่องที่จะคุยกันมันช่วยให้เขาหายเครียดจากการท�างาน

นวิฒัน์มองแผ่นหลงักว้างและรปูร่างสง่างามของเจ้านายอย่างช่ืนชม 

ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร มีเรื่องเครียดแค่ไหน แต่อิชยะก็เหมือนภูเขาท่ียัง

ตระหง่านราวกับไม่เคยหวั่นเกรงสิ่งใด

"ผมนึกว่าคุณจะโทรมาตั้งแต่เมื่อวาน" อิชยะพูดกับปลายสาย

"เป็นฝีมือคุณจริงๆ สินะ" แก้วเกล้าถามกลับมา

"คุณเข้าเรื่องมาเลยดีกว่า"

"ฉันอยากเจอคุณค่ะ เรามีเรื่องส�าคัญต้องคุยกัน"

"ผมไม่มีอะไรจะคุย"

"มีสิคะ มีเยอะมากด้วย อย่างน้อยๆ ก็เรื่องที่คุณปล่อยข่าวบ้าๆ นั่น 

คุณท�าให้น้องสาวฉันแทบจะไม่เป็นอันท�างานแล้วรูต้วัม้ัยคะ และถ้าน้องสาว

ฉันท�างานไม่ได้มันก็ส่งผลกระทบถึงคุณเหมือนกัน"

"ผมบอกคุณไปแล้วว่าผมต้องการอะไร"

"ฉันรู้ค่ะ ฉันเข้าใจด้วยว่าท�าไมคุณถึงได้ปล่อยข่าวแบบนั้น แต่เรา

จ�าเป็นต้องคยุกนันะคะคณุอิชย์ และฉันอยากขอร้อง...คณุอย่าเพิง่ปล่อยข่าว

แบบนั้นอีกเลยนะ เราต้องคุยกันก่อน"
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"ผมจะได้ฟังข้อเสนอดีๆ ใช่มั้ย"

"แน่นอนค่ะ คุณจะไม่เสียเวลาเปล่า"

หลงัจากนัน้อิชยะกน็ดัเวลาท่ีจะเจอกบัแก้วเกล้าด้วยตวัเอง เขาอยาก

จะรู้เหมือนกันว่าเธอจะมีข้อเสนอดีๆ อะไร ชายหนุ่มกดวางสายก่อนจะหัน

กลับมามองนิวัฒน์ที่รอฟังอยู่

"พี่สาวของกมลกานต์โทรมา เธออยากเจรจากับฉัน"

"ท่าทางเธอไม่ธรรมดาเลยนะครับ"

"ลองไปคยุดกู่อนก็ไม่เสยีหาย" อิชยะเห็นด้วยว่าแก้วเกล้าไม่ธรรมดา

จริงๆ เทียบกับน้องสาวแล้วเธอมีชั้นเชิงกว่าเยอะ "เย็นมะรืนนี้นายโทรจอง

โต๊ะที่ร้านประจ�าให้ฉันด้วยนะ"

"ครับคุณอิชย์"

นิวัฒน์รับค�า เขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับการตัดสินใจของอิชยะ

ในครั้งนี้ ปกติแล้วหากอิชยะเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าขนาดนี้คงไม่เจรจาให้

มากความ แต่นีถ่งึข้ันยอมรบันดัของคูก่รณอีย่างแก้วเกล้าจะไม่ให้เขาสงสยั

ได้ยังไง...นิวัฒน์เดาไม่ถูกเลยว่าในใจอิชยะก�าลังวางแผนอะไรกันแน่

กว่าจะได้บทสรปุว่าในงานแถลงข่าวเปิดตวัละครครึง่ปีแรกจะน�าเรือ่งใด

ลงออนแอร์บ้าง และจะเปิดตัวอย่างไรให้น่าสนใจก็ใช้เวลาไปหลายช่ัวโมง 

กว่าอิชยะจะก้าวออกจากห้องประชมุกเ็กอืบหกโมงเยน็แล้ว ตลอดการประชุม

มีการโต้เถียงกันบ้าง แต่ไม่ใช่เรื่องยากเกินจะรับมือ ทว่ามันก็ท�าให้สมอง

เขาล้าและร่างกายปวดเมือ่ยอยู่บ้าง เพราะต้องนั่งประชมุและฟังความเหน็

ต่างๆ เป็นเวลานาน

อิชยะอยากไปหาอะไรดืม่แก้เครยีด แต่พอออกจากห้องประชุมนวัิฒน์

ก็บอกเขาว่าแม่เลี้ยงก�าลังนั่งรออยู่ในห้องท�างานส่วนตัวของเขา ชายหนุ่ม

พยักหน้ารับรู้เบาๆ ก่อนจะเดินไปหาท่านด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เพราะรู้ว่า
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ถ้ากนกฉัตรมาหาเขาที่นี่คงไม่พ้นเรื่องงานหรือมีเรื่องให้เขาจัดการ

"คุณแม่มีอะไรเหรอครับถึงแวะมาหาผม"

ร่างสูงทักทายแม่เลี้ยงพร้อมรอยย้ิมเม่ือเดินเข้ามาในห้องท�างาน  

กนกฉัตรนัง่ไขว่ห้างรออยู่บนโซฟารบัแขกอย่างใจเย็น พอเห็นเขากป็รายตา

มามองหน้าแล้วยิ้มบางๆ

"มานั่งคุยกันหน่อยสิ แม่มีเรื่องจะพูดด้วย"

รอยยิ้มนั้นท�าให้อิชยะรู้สึกเย็นยะเยือกไปถึงกระดูกสันหลังอย่างบอก

ไม่ถูก ชายหนุ่มยังเดาไม่ออกว่าวันนี้กนกฉัตรจะมีเรื่องอะไรให้ 'ลูกชาย 

สุดที่รัก' อย่างเขาต้องไปจัดการ 

อิชยะมองแม่เลี้ยงท่ีอยู่ในวัยห้าสิบห้าปีแล้วแต่ยังดูสุขภาพแข็งแรง  

แม้อีกฝ่ายจะไม่ได้ดูสาวเกินอายุจริงมากเท่ากับแม่ท่ีแท้จริงของเขาอย่าง 

'พิมพ์ภัทรา ภูรินทร์' แต่ท่านก็ยังดูแลตัวเองจนรูปร่างดีและยังสวยอยู่มาก 

ย่ิงท่านเป็นคนรูจ้กัแต่งตวัให้เข้ากบับุคลกิของตวัเอง เน้นความเรยีบหรแูละ 

ดดีูกย่ิ็งท�าให้ท่านดสูง่างาม น่านบัถอื และในขณะเดยีวกนักด็มู ี'มาดนางพญา' 

จนท�าให้หลายคนหวั่นเกรง

สายตาคนภายนอกคงมองว่ากนกฉัตรท้ังรกัและเอาอกเอาใจอชิยะซ่ึง

เป็นลูกติดจากสามีอย่างแอนโทนี่ราวกับเป็นลูกชายแท้ๆ ของตัวเองเพราะ

ท่านไม่สามารถมีลูกได้ แต่...ชายหนุ่มรู้ดีว่าความรักที่ท่านมีให้เขานั้นมัน

ไม่ได้ละมุนหรืออบอุ่นหัวใจอย่างที่คนภายนอกมองเข้ามา

"คุณแม่คงเป็นห่วงเรื่องที่ประชุมวันนี้ แต่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ 

ผมจะให้นวิฒัน์สรปุแล้วส่งให้คณุแม่ดอีูกที" อิชยะเดนิมานัง่ลงบนโซฟาตรง

กันข้ามแล้วยิ้มให้ท่าน

กนกฉัตรเป็นผู้หญิงท�างานเก่ง ท่านเคยเป็นประธานบริหารช่อง 

ย่ีสบิสามท่ีมีอ�านาจสงูสดุ แต่พออิชยะมาท�างานและเรยีนรูง้านจนท่านไว้ใจ 

ท่านจึงให้เขามาด�ารงต�าแหน่งนี้แทน
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ถงึกระนัน้กนกฉัตรก็ไม่ได้วางมือเสยีทีเดยีว ยังคงตรวจสอบ ดแูล และ

อยู่เบ้ืองหลงั หากมข้ีอผดิพลาดหรอืท่านคดิว่าไม่เหมาะไม่ควรกจ็ะตกัเตอืน

อิชยะเสมอ เพือ่ไม่ให้เขาท�างานพลาดจนมีช่องโหว่ให้ใครโจมตไีด้เพราะแค่

เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของท่านก็ท�าให้เครือญาติบางส่วนที่ถือหุ้นอยู่ครหามาก

พอแล้ว

"เรื่องงานน่ะแม่ไม่ห่วงหรอก แต่ห่วงเรื่องพ่อของเธอมากกว่า"

ไม่ต้องเจาะจงอิชยะกร็ูว่้ากนกฉัตรหมายถงึเรือ่งอะไร วนิาทีนัน้รอยย้ิม

บนใบหน้าหล่อเหลาเลือนหายไปแล้ว รอยยิ้มบนใบหน้าของกนกฉัตรก็ 

เช่นกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านท�าใจยอมรับไม่ได้และยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจ ท่าน

อุตส่าห์อุ้มชูแอนโทนีก่บัอิชยะจนมีชวีติท่ีสขุสบาย แต่สดุท้ายแอนโทนีก่ลบั

ตอบแทนท่านด้วยการทรยศหักหลังแล้วยังจะไปคบกับนางเอกในสังกัดท่ี

อายุรุ่นราวคราวลูกอีก

เมื่อก่อนแอนโทนี่จะเที่ยวผู้หญิงหรือหาเศษหาเลยบ้างท่านไม่เคยว่า 

เพราะพยายามเข้าใจว่าเป็นเรือ่งของผูช้ายท่ียังหยุดกเิลสตณัหาไม่ได้ ท่าน

เองอายุมากขึ้นคงตอบสนองได้ไม่ถึงใจ 

แต่กบักมลกานต์...แอนโทนีท่�าท่าว่าจะจรงิจงัเพราะสานความสมัพันธ์

กนัมานาน ไปไหนมาไหนด้วยกนั แล้วอกีไม่นานกค็งมีคนจบัได้และกลายเป็น

ข่าวใหญ่ให้ท่านอับอายขายหน้า

ท่านต้องการ 'ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม' ถึงได้บอกให้อิชยะไปจัดการเรื่องนี้

ด้วยตนเอง

"ท่ีแม่ถามไม่ใช่เพราะหึงหวงพ่อเธอจนอดรนทนไม่ได้หรอกนะ แต่ถ้า

มันเป็นข่าวดังข้ึนมาจริงๆ มันก็จะเสียหายไปท้ังวงศ์ตระกูล แล้วไหนจะ 

บรรดาญาติๆ เราอีก เธอก็รู้นี่ว่าพวกนั้นน่ะปากคอเป็นยังไง แม่ไว้ใจเธอ

มากนะตาอิชย์ แม่ถึงได้ให้เธอจัดการเรื่องนี้ อย่าท�าให้แม่ต้องผิดหวัง"

"ผมจะจัดการให้เร็วที่สุด และตอนนี้ผมก็ก�าลังจัดการอยู่"
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พูดถึงเครือญาติแล้วอิชยะก็อดจะนึกถึงความกดดันในการท�างาน 

ไม่ได้ ถึงแม้ว่าในบริษัทจะมีหุ้นส่วนเป็นคนของตระกูลประภาวิษณุเท่านั้น

และกนกฉัตรก็ถือหุ้นมากถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ 

แต่กย็งัไม่ถอืว่ามีสทิธิข์าดในการตัดสนิใจ ท่ีอิชยะยงัครองต�าแหน่งประธาน

บริหารได้เพราะเขายังท�างานดีและกนกฉัตรมีหุ้นมากกว่าใคร แต่ก็มีคน

พยายามล้มอ�านาจเขา กนกฉัตรจงึมักจะต�าหน ิต่อว่า และกดดนัเขาทุกครัง้

ท่ีสถานการณ์ของช่องย่ีสิบสามย�่าแย่หรือเวลาท่ีเกิดข้อผิดพลาดจน 

กลายเป็นข่าวดัง 

แน่นอนว่าถ้าข่าวเรื่องแอนโทนี่กับกมลกานต์หลุดออกไปก็คงส่ง 

ผลกระทบถึงช่องยี่สิบสามอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะครอบครัวเขาเป็น 

ภาพลักษณ์ของช่องและกมลกานต์เองก็เป็นนางเอกท่ีก�าลังดัง การท่ีเขา

เลือกวิธีปล่อยข่าวข่มขู่นางเอกสาวก็ถือว่าเป็นวิธีที่เสี่ยงมาก แต่มันก็น่าจะ

เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด

"แล้วงานเลี้ยงท่ีบ้าน 'นันทิวัฒน์' แม่ก็ว่าจะให้เธอไปคนเดียวนะ"  

กนกฉัตรพูดถึงประเด็นต่อไปเม่ือเห็นว่าอิชยะรับปากว่าจะจัดการเรื่องของ

แอนโทนี่เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว

"คุณแม่ไม่ได้จะไปกับคุณพ่อเหรอครับ"

งานดงักล่าวเป็นงานฉลองครบรอบเปิดบรษัิทนนัทิวัฒน์ซึง่เป็นบรษัิท

ผลิตเครื่องส�าอางรายใหญ่และเป็นรายแรกๆ ในประเทศไทย แต่ละปีท�า 

รายได้อย่างมากมายมหาศาล ปกติแอนโทนี่กับกนกฉัตรจะไปร่วมงานนี้ 

ส่วนเขาจะไปบ้างเป็นบางครั้ง และส่วนใหญ่งานนี้จะมีแต่ผู้ใหญ่ในวงสังคม

ไปร่วมงานซ่ึงเอาจรงิๆ แล้วชายหนุม่เป็นพวกไม่ชอบออกงานสงัคมด้วยซ�า้ 

แต่ที่ต้องไปบ่อยๆ จนเหมือนเป็นหนุ่มเจนงานสังคมก็เพราะถือเป็นหน้าที่ 

เป็นการงาน และถ้าอิชยะไม่ไปกนกฉัตรต้องไม่พอใจจนมีปากเสียงกัน 

เป็นแน่
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"ให้ควงพ่อเธอไปออกงานเหรอ หึ! หน้าพ่อเธอน่ะแม่ยังไม่อยาก 

มองเลย"

งานเลี้ยงจะมีข้ึนในคืนพรุ่งนี้แล้ว หากกนกฉัตรควงแอนโทนี่ไป 

ร่วมงานก็ต้องแสดงละครฉากใหญ่ว่ายังรักใคร่กันดี สู้อ้างว่าไม่สบายแล้ว

ส่งลูกชายไปเสียยังจะดีกว่า อีกอย่างงานนี้ 'จิณณพัต' ลูกชายคนเดียวของ

บ้านนนัทิวฒัน์ก็ไปต้องร่วมงานอยู่แล้ว และ 'นชิาภา' ลกูสาวเพียงคนเดยีว

ของเจ้าของหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศก็ต้องไปร่วมงานนี้ด้วย 

เพราะครอบครัวของพวกเขาสนิทสนมกันมานาน หากอิชยะไม่ไปคง 

เสียโอกาสท�าคะแนนกับนิชาภา และจิณณพัตอาจจะคว้าหัวใจเธอตัดหน้า

ไปก็เป็นได้

"อีกอย่างเธอก็จะได้ไปท�าคะแนนกับหนูนิดสักที"

กนกฉัตรย�า้ด้วยน�า้เสยีงเอาเรือ่ง ท่านหมายม่ันป้ันมอืให้อิชยะลงเอย

กับนิชาภาจนอยากให้มีการหมั้นหมายกันให้เร็วท่ีสุด และเขาก็รับปากว่า

จัดการเรื่องนี้ให้ท่านมานานแล้ว แต่ท�าไมถึงยังไม่มีความคืบหน้า แถมยัง

ไม่กระตือรือร้นเลย หรืออิชยะจะปล่อยให้จิณณพัตตัดหน้าหมั้นกับนิชาภา

แทน

"ลืมไปแล้วเหรอว่าแม่อยากให้เธอลงเอยกับหนูนิดนะ"

"ผมไม่ลืมหรอกครับ" 

"ถ้ายังไม่ลืมก็ช่วยจริงจังกว่านี้หน่อยสิ! หนูนิดเรียนจบมาสองสามปี

แล้ว แถมตอนนี้ยังไปสนิทสนมกับฝ่ายนั้นมากข้ึนทุกวัน ถ้าเธอปล่อยให ้

หนูนิดหลุดมือไป...ได้เห็นดีกับแม่จริงๆ นะตาอิชย์"

"ผมรู้ครับคุณแม่"

อิชยะยอมรบัปากอีกหน เขาไม่ได้รกัหรอืชอบพอนชิาภาแต่ก็ไม่อยาก

ท�าให้กนกฉัตรผิดหวังหรือต่อว่าอะไรอีก ไม่เช่นนั้นท่านก็คงไปบ่นกับ 

แอนโทนี่แล้วให้พ่อมากดดันเขาอีกแรง
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กนกฉัตรเป็นคนเลีย้งดเูขามาและมีบุญคณุต่อเขากบัพ่อมาก นามสกลุ

ท่ีเขาใช้อยู่ทุกวนันีก้เ็ป็นนามสกลุของท่าน หากไม่มแีม่เลีย้งก็ไม่รูว่้าทุกวนันี้

เขาจะมีชีวิตอยู่ยังไง บุญคุณของท่านมากจนท่วมหัว...ข้อนี้เขารู้ดี

"แล้วกลางเดือนหน้าก็จะมีงานวันเกิดของคุณพิมพ์ด้วย เธอเตรียม

ของขวัญเอาไว้หรือยัง หรือจะให้แม่จัดการให้อีกก็บอกมา" กนกฉัตรย�้าถึง

เรื่องส�าคัญอีกเรื่องที่จะลืมไม่ได้

อิชยะพยายามอย่างย่ิงท่ีจะไม่ถอนหายใจ กนกฉัตรมาหาเขาวันนีล้้วน

แล้วแต่เป็นเรื่องงาน เรื่องที่เขาต้องท�า และเรื่องที่จะให้เขาไปจัดการเพื่อ

รักษาผลประโยชน์ทั้งนั้น

ท่านไม่เคยถามหรือเป็นห่วงเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไง...

"ยังเลยครับ ผมคิดว่าปีนี้จะไม่ไปแต่จะส่งของขวัญไปแทน"

"จะไม่ไปได้ยังไง!" น�้าเสียงของท่านฉุนเฉียวข้ึนอีก "ถ้าเธอไม่ไป

ลกูชายท่ีเหลอือีกสองคนของคณุพิมพ์จะไม่แย่งกนัเอาหน้าแย่เหรอ ทุกวนันี้

เธอก็แทบจะไม่ได้หน้าอะไรกับคุณพิมพ์เขาอยู่แล้วนะ"

"ผมก็ไม่ได้อยากจะได้หน้าอะไรนี่ครับ"

"ตาอิชย์!"

อิชยะเงยีบแม้จะรูว่้าน้องชายต่างพ่อท้ังสองคนของเขาคงไม่มีใครแย่ง

กนัเอาหน้าอย่างท่ีกนกฉัตรกล่าวหา แต่กเ็บ่ือจะเถยีงเพราะเถยีงไปอีกฝ่าย

ก็ไม่รบัฟังความคดิเห็นของเขา และยังไงเขากต้็องท�าตามใจท่าน...ลกูเลีย้ง

อย่างเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรอยู่แล้ว

"แม่เคยพูดเรื่องนี้กับเธอหลายครั้งแล้ว ท�าไมต้องขัดใจแม่ด้วย"

"โอเคครับ ผมจะไป"

อิชยะตอบตกลงอย่างจนใจ เขารู้ว่าท่ีกนกฉัตรอยากให้เขาไปเอาใจ 

พิมพ์ภัทราไม่ใช่เพราะเห็นใจท่ีอีกฝ่ายเป็นแม่ท่ีแท้จริงของเขาหรือหวังดี

อยากให้ความสัมพันธ์แม่ลูกเป็นไปด้วยดี
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กนกฉัตรรู้ดีว่าเขาต่อต้านพิมพ์ภัทรามากแค่ไหน แต่ท่ียังให้เขาไป

ร่วมงานปาร์ตีว้นัเกดิทุกปีและไม่ให้เขาแสดงออกว่าต่อต้าน เพราะแม่ผูใ้ห้

ก�าเนิดของเขาร�่ารวย มีคนนับหน้าถือตาท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการท�างาน 

ย่ิงเขาได้ขึน้ชือ่ว่าเป็นลกูชายของพิมพ์ภทัรา แม้จะไม่ใช่ลกูรกัแต่ยังไงกยั็ง

มีคนเกรงใจ

จริงอยู่ว่าบรรดาญาติฝ่ายพิมพ์ภัทราหรือแม้แต่ฝ่ายของกนกฉัตรจะ

ไม่ค่อยยอมรับในตัวอิชยะนัก แต่ก็เป็นเพียงเสียงซุบซิบกันวงใน ไม่ได้

แสดงออกอย่างนอกหน้าหรือกล้าต่อว่าเขาซึ่งๆ หน้า และส่วนใหญ่ถ้าท�า

ต่อหน้าก็จะแสดงออกผ่านการพูดจากระทบกระเทียบให้เจ็บแสบเท่านั้น 

เพราะยังไงกยั็งมีท้ังพมิพ์ภทัราและกนกฉัตรคอยสนบัสนนุเขาอยู่ คนวงนอก

ไม่ได้รับรู้หรือถ้ารู้ก็เป็นในท�านอง 'เขาพูดกันว่า' เท่านั้น...ภาพเบื้องหน้า

ของอิชยะยังคงดูดี มีคนยอมรับนับถือ และเกรงใจจนเหมือนผู้มีอิทธิพล 

คนหนึ่ง

"พ่อเธอก็ท�าให้แม่ผิดหวังแล้ว เธอจะท�าให้แม่ผิดหวังอีกคนไม่ได ้

เด็ดขาด!"

น�้าเสียงเด็ดขาดนั้นท�าให้อิชยะหมดข้อโต้แย้งใดๆ ในหัวเขาก�าลัง

นกึถงึงานปาร์ตีว้นัเกดิของพมิพ์ภทัราท่ีจะมาถงึ แว่วเสยีงซุบซิบนนิทาท่ีมี

ต่อเขาและพ่อของเขายังดังอยู่ในความคิด

อิชยะรู.้..เขาจะต้องกลบัไปได้ยินมันอีกครัง้และได้ยินมันซ�า้ๆ ในทุกปี

"ผมนึกว่าวันนี้คุณอิชย์จะไปฟังเพลงก่อนกลับซะอีก"

นวิฒัน์ชวนคยุขณะขับรถมาส่งเจ้านาย เขาเลีย้วรถเข้าสูอ่าณาจกัรของ

คฤหาสน์ประภาวษิณหุรอืกค็อืบ้านของอิชยะนัน่เอง ภายในรัว้สงู...คฤหาสน์

สไตล์ตะวันตกหลังงามตั้งอยู่บนพื้นท่ีอันกว้างขวาง มีสระว่ายน�้าส่วนตัว

ขนาดใหญ่ สนามหญ้าสีเขียวขจี สวนหย่อมที่ได้รับการดูแลอย่างดี และมี
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ฉัตรฉาย

ต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ เพราะถึงกนกฉัตรจะค่อนข้างใจร้อนแต่ท่านก็

เป็นคนรักต้นไม้มาก 

"ไม่ล่ะ ฉันดื่มคนเดียวที่นี่ดีกว่า"

อิชยะไม่มีอารมณ์ไปเจอหน้าใคร เขาคิดว่าจะนั่งดื่มเงียบๆ ที่ริมสระ

ว่ายน�้าแล้วปล่อยความคิดไปเรื่อยเปื่อยก็พอแล้ว ถ้าไปดื่มในไนต์คลับคง

ไม่วายมีผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายให้อารมณ์เสียอีก

เวลาหงุดหงิดมากๆ แม้แต่สาวสวยก็ยังท�าให้เขาอารมณ์เสียได้เลย

แต่จะไม่ให้ชายหนุ่มอารมณ์ตึงเครียดได้อย่างไรในเม่ือวันนี้เขาต้อง

คดิเรือ่งงานแล้วแม่เลีย้งสดุท่ีรกักย็งัมีรายการต่างๆ มากดดนัให้เขาต้องท�า

ยาวเป็นหางว่าวอย่างที่เขาปฏิเสธไม่ได้อีก

"ผมไม่เห็นคุณอิชย์ท�าตัวเหมือนเบื่อโลกอย่างนี้มานานแล้วนะครับ"

"เห็นให้เป็นบุญตาซะ"

เม่ือรถยนต์คนัหรหูยุดท่ีหน้าคฤหาสน์อชิยะกเ็ปิดประตรูถและก้าวลง

ไป นิวัฒน์ก�าลังจะขับรถไปจอดไว้ในโรงจอดรถแล้วเปลี่ยนไปขับรถของ 

ตัวเองกลับคอนโดฯ แต่ก็มีเรื่องที่ท�าให้เขาต้องชะงัก

"คุณอิชย์ครับ"

นิวัฒน์เรียกเจ้านายเอาไว้ขณะท่ีอีกฝ่ายก�าลังก้าวเข้าไปในคฤหาสน์ 

แต่ยังไม่ทันพูดธรุะต่อกเ็ห็นว่าแอนโทนีก่�าลงัเดินออกมา ท่านแต่งตวัเหมือน

จะออกไปข้างนอกทั้งๆ ที่ตอนนี้สี่ทุ่มเข้าไปแล้ว

"พ่อจะไปไหนเหรอครับ" 

อิชยะถามท้ังๆ ท่ีพอจะเดาค�าตอบได้ไม่ยาก ผูช้ายแต่งตวัดดูขีนาดนี้ 

จะออกไปไหนถ้าไม่ใช่เที่ยวกลางคืน ชายหนุ่มอดคิดไม่ได้ว่าแอนโทนี่อายุ

ขนาดนี้แล้วยังไม่คิดจะหยุดบ้างหรือ 

หากท่านไม่เห็นแก่เขาก็น่าจะเห็นแก่หน้าตาของกนกฉัตรบ้าง

"มีนัดกับเพื่อนน่ะ แกมีอะไรหรือเปล่า"
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"เปล่าครับ ผมแค่ถามดู"

"แล้วเป็นไงบ้าง ช่วงนี้งานหนักมั้ย"

แอนโทนี่ถามอย่างขอไปที เพราะถ้าท่านสังเกตสักนิดก็คงจะเดาได้

จากสีหน้าเคร่งเครียดของอิชยะได้ไม่ยาก ขนาดนิวัฒน์เป็นคนอื่นยังรู้จัก

เขาดีกว่าพ่อแท้ๆ ของเขาเลย

"ก็ปกติครับ" ชายหนุ่มตอบอย่างขอไปทีเช่นกันเพราะรู้ว่าต่อให้เขา

ระบายความรู้สึกให้พ่อฟัง ท่านก็คงไม่อยากฟังหรอก "อีกสองอาทิตย์จะมี

ปาร์ตี้วันเกิดคุณพิมพ์ พ่อจะไปด้วยมั้ยครับ"

"แกก็รู้ว่าพ่อไม่คิดจะไปอยู่แล้ว"

"ผมเองก็ไม่อยากไป"

แอนโทนี่มีสีหน้าหงุดหงิดทั้งๆ ที่รู้ว่าอิชยะไม่อยากไปเจอคนตระกูล

นั้นเพราะความสัมพันธ์ย�่าแย่มาก ขนาดกับแม่ยังเรียกอย่างห่างเหินว่า  

'คุณพิมพ์' แล้วญาติคนอื่นๆ จะห่างเหินกันขนาดไหน

แต่สุดท้ายแอนโทนี่ก็ฝืนยิ้มแล้วตบไหล่ลูกชายเบาๆ

"พ่อกับผู้หญิงคนนั้นเลิกกันมานานแล้ว มันคงไม่เหมาะท่ีพ่อจะไป

ร่วมงาน แต่แกเป็นลูกแกควรจะไป แม่แกเขาอยากให้แกไปไม่ใช่เหรอ ก็

ไปเพื่อเอาใจแม่แกสักหน่อยเถอะ"

แอนโทนีเ่ดนิออกไปอย่างไม่ใส่ใจ อิชยะได้แต่กลนืก้อนสะอึกลงคอ...

ท้ังๆ ท่ีรู้ว่าถ้าเขาไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของพิมพ์ภัทราแล้วเขาต้องถูก

ญาติๆ  ฝ่ังนัน้ซุบซิบนนิทาให้เสยีความรูส้กึและถกูเพ่ือนของพิมพ์ภทัรามอง

ด้วยสายตาดแูคลน แต่แอนโทนีก่ยั็งอยากให้ไปเพ่ือเอาใจกนกฉัตรอย่างนัน้

หรือ

ไม่มีใครแยแสความรู้สึกของเขาเลย

ไม่...แม้แต่พ่อแท้ๆ ที่เขาเคยคิดว่าท่านรักเขามากกว่าใคร

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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