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บทนำ�

พบกัน...อีกครั้ง
หัวใจเขา...เว้าวอนเพียงเธอ
'Nice Life' เป็นร้านอาหารกึ่งผับภายใต้การดูแลของสาวสวยอย่าง
'แก้วเกล้า ธนนันท์' แม้ทนี่ จี่ ะเปิดบริการมาเพียงปีกว่าๆ แต่กไ็ ด้รบั ความนิยม
จากลูกค้าในกลุม่ ชนชัน้ กลางไปจนถึงผูม้ อี นั จะกินเป็นอย่างมาก เพราะตัง้ อยู่
ในย่านธุรกิจชือ่ ดัง ภาพลักษณ์หรูหรา ดนตรีไพเราะ รสชาติถกู ปาก อาหาร
แต่ละจานถูกจัดแต่งอย่างสวยงามไม่แพ้บรรยากาศในร้านทีส่ วยเก๋และเหมาะ
จะถ่ายรูปอวดในโซเชียล
ร้านนี้เปิดบริการตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน มีลูกค้าแวะเวียน
เข้ามาไม่ขาดสายโดยเฉพาะในโซนวีไอพีที่อยู่บนชั้นสองและมีความเป็น
ส่วนตัวนั้นจะได้รับความนิยมมากจนต้องโทรมาจองโต๊ะล่วงหน้าไม่ตำ�่ กว่า
สองวัน แต่คนื นี้ในช่วงเวลาสองทุม่ ถึงสีท่ มุ่ โต๊ะทีด่ ที สี่ ดุ ของโซนนี้ได้ถกู จอง
เอาไว้แล้ว
ในชื่อของแก้วเกล้าเอง...
คืนนีห้ ญิงสาวได้จดั ปาร์ตฉี้ ลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้กบั 'กมลกานต์'
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นางเอกสาวคลืน่ ลูกใหม่ของสถานีโทรทัศน์ชอ่ งยีส่ บิ สามและเป็นน้องสาวแท้ๆ
ของเธอเอง
"แฮปปี้เบิร์ธเดย์...แฮปปี้เบิร์ธเดย์...แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทู้ยู"
เพลงอวยพรวันเกิดดังขึน้ พร้อมกับเค้กวานิลลาของโปรดของกมลกานต์
ถูกยื่นมาข้างหน้าเธอ บนเค้กปักเทียนหนึ่งเล่มและคนที่ถือมันเข้ามาก็คือ
พีส่ าวอย่างแก้วเกล้านัน่ เอง เจ้าของวันเกิดยิม้ แก้มปริ แม้งานนีจ้ ะเป็นงาน
เล็กๆ มีผจู้ ดั การส่วนตัวของเธอและเพือ่ นๆ มาร่วมงานไม่กคี่ นแต่กเ็ ป็นงาน
ที่อบอุ่นมาก
และเธอรู้ว่าพี่สาวตั้งใจจัดปาร์ตี้นี้ให้เธอจริงๆ
"มัวแต่ยิ้มอยู่นั่นแหละ เป่าเทียนสิยายกานต์"
"ค่ะพี่เกล้า"
กมลกานต์พยักหน้า หลับตาลง และประสานมือในระดับอก เธออธิษฐาน
ในใจแล้วเป่าเทียนวันเกิดอย่างตั้งใจ และไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงปรบมือ
พร้อมกับไฟที่สว่างขึ้น
"ขอโทษนะครับ"
เสียงเข้มของใครคนหนึง่ ดังขัดเสียงพูดคุยอย่างมีความสุขของทุกคน
เจ้าของเสียงนั้นอยู่ในเสื้อเชิ้ตสีด�ำกับกางเกงขายาวสีเดียวกัน แม้จะเป็น
เวลากลางคืนแล้วแต่เขายังสวมแว่นกันแดดราวกับต้องการอ�ำพรางใบหน้า
และดูจากท่าทางแล้วเขาไม่ใช่แขกรับเชิญในงานนี้แน่นอน
แก้วเกล้ามองกมลกานต์เป็นเชิงถามว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นเพื่อนใช่
หรือไม่ แต่อกี ฝ่ายก็เอาแต่นงิ่ อึง้ ราวกับตกตะลึงจนไม่มสี ติใดๆ ใบหน้าอ่อนหวาน
ซีดเผือด และการทีน่ อ้ งสาวขยับเข้ามาหลบด้านหลังเหมือนหวาดกลัวก็ทำ�
ให้แก้วเกล้ารู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะมาด้วยจุดประสงค์ดี
กมลกานต์เป็นเช่นนีม้ าตัง้ แต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะตอนเด็กๆ ถูกเพือ่ น
รุมรังแกอยูบ่ อ่ ยครัง้ และทุกครัง้ ทีก่ ลัวใครก็มกั จะขยับมาหลบด้านหลังของ
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แก้วเกล้าผู้ที่คอยปกป้องเธอเสมอ
"คุณมีอะไรหรือเปล่าคะ"
แก้วเกล้าเป็นฝ่ายถามและออกหน้าคุยกับผู้ชายคนนั้น
"ผมมีธุระส�ำคัญต้องการจะคุยกับคุณกานต์"
"กานต์ ไม่คุยนะคะพี่เกล้า"
แก้วเกล้าได้ยนิ เสียงกมลกานต์กระซิบตอบกลับมาแบบนัน้ ก็อดสงสัย
ไม่ได้วา่ มันเกิดอะไรขึน้ กันแน่ ท�ำไมน้องสาวเธอถึงมีอาการหวาดกลัวราวกับ
ผู้ชายคนนี้จะมาท�ำร้าย
"ไว้วันหลังได้มั้ยคะ พวกเราก�ำลังปาร์ตี้ ไม่สะดวกจะคุยธุระกับคุณ"
"แต่ผมคิดว่าคุณกานต์จำ� เป็นต้องคุย เพราะ 'เจ้านาย' ของผมรอคุณกานต์
อยู่"
แก้วเกล้ายิ่งสงสัยมากเข้าไปทุกที เธอมองกมลกานต์เป็นเชิงถามว่า
ผู้ชายคนนี้ก�ำลังพูดเรื่องอะไร แต่น้องสาวกลับส่ายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธว่า
ไม่รจู้ กั ทัง้ ๆ ทีร่ ดู้ อี ยูแ่ ก่ใจว่าผูช้ ายคนนีค้ อื 'นิวฒ
ั น์' เป็นลูกน้องคนสนิทของ
'อิชยะ ประภาวิษณุ' ประธานบริหารสูงสุดของสถานีโทรทัศน์ช่องยี่สิบสาม
และเขา...คือลูกชายเพียงคนเดียวของ 'แอนโทนี่'!
"ถ้าคุณไม่อยากให้ปาร์ตคี้ นื นีจ้ บแบบไม่สวยล่ะก็ ผมคิดว่าคุณควรจะ
ไปคุยกับเจ้านายของผมนะ" นิวัฒน์บอกเสียงเรียบ "คุยกันไม่กี่นาทีคงไม่
เสียเวลาส�ำหรับงานปาร์ตี้สักเท่าไหร่หรอก"
แก้วเกล้าสงสัยว่านีม่ นั เรือ่ งอะไรกัน ร้ายแรงถึงขนาดทีผ่ ชู้ ายคนนีต้ อ้ ง
ขูว่ า่ จะท�ำลายงานปาร์ตเี้ ลยเชียวหรือ แต่พอเห็นว่าเพือ่ นและผูจ้ ดั การส่วนตัว
ของกมลกานต์เริม่ มองมาด้วยความสงสัย เธอก็เริม่ กังวลว่ามันจะกลายเป็น
เรื่องใหญ่ ที่ส�ำคัญท่าทางของกมลกานต์บ่งบอกได้ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่
หากเป็นเรือ่ งเป็นราวขึน้ มาอาจสร้างความเสียหายและมีผลกระทบกับชือ่ เสียง
ของน้องสาวก็เป็นได้
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"งั้นให้ฉันไปคุยแทนได้มั้ยคะ"
"แต่เจ้านายผมต้องการคุยกับน้องสาวของคุณ"
"ยายกานต์เป็นเจ้าของปาร์ตี้คงไม่สะดวกที่จะทิ้งเพื่อนๆ เพื่อไปคุย
ธุระกับเจ้านายคุณหรอกค่ะ คุยกับฉันก็เหมือนคุยกับน้องสาวฉันนั่นแหละ
แต่ถ้าคุณไม่ยอม เราก็คงต้องคุยกันวันหลัง"
จบประโยคนัน้ กมลกานต์กก็ ระตุกมือแก้วเกล้าเพราะไม่อยากให้พสี่ าว
ไปคุยกับฝ่ายนัน้ แต่คนเป็นพีล่ บู หลังมือน้องสาวเป็นเชิงบอกว่าไม่ตอ้ งห่วง
เพราะทีผ่ า่ นมากมลกานต์มปี ญั หาอะไรเธอก็ชว่ ยแก้ไขจนสามารถผ่านปัญหา
เหล่านั้นมาได้ด้วยดีเสมอ ไม่มีอะไรที่คนอย่างเธอจัดการไม่ได้
"ถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับ...เชิญ"
นิวฒ
ั น์ผายมือให้แก้วเกล้าเดินออกไป หญิงสาวมองกมลกานต์อกี ครัง้
เพือ่ ให้อกี ฝ่ายไว้ใจในการตัดสินใจของเธอ แต่คนเป็นน้องกลับมองตามหลัง
พี่สาวไปด้วยสายตาที่ยังเต็มไปด้วยความกังวล
กมลกานต์ ไม่รู้เลยว่าอิชยะจะคุยอะไรกับแก้วเกล้า
แต่หากให้เดาคงไม่พ้นเรื่องเธอกับแอนโทนี่...
คิดมาถึงตรงนีแ้ ล้วนางเอกสาวก็ใจคอไม่ดเี อาเสียเลย เธอไม่อยากให้
พี่สาวล่วงรู้ถึง 'ความสัมพันธ์' ลับๆ นั้น แต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินไปเผชิญหน้า
กับอิชยะด้วยตัวเอง
กานต์ขอโทษนะคะพี่เกล้า
รถยนต์ของอิชยะเป็นรถยุโรปสีดำ� คันหรูทร่ี าคาแพงระยับจนแก้วเกล้า
ไม่คิดว่าคนธรรมดาอย่างเธอจะมีปัญญาซื้อ มันจอดห่างไปจากหน้าร้าน
Nice Life ไม่ไกลนัก แต่ชิดมุมถนนค่อนข้างเงียบ เมื่อเดินมาถึงหญิงสาว
ทีเ่ คยมัน่ ใจก็หวัน่ เกรงเล็กน้อยราวกับรูว้ า่ คนทีร่ ออยูไ่ ม่ใช่คนทีเ่ ธอจะคุยด้วย
ได้ง่ายๆ
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"เชิญครับ"
นิวัฒน์เปิดประตูรถให้หญิงสาว รถที่จอดรออยู่ยังสตาร์ตเครื่องยนต์
เพื่อให้แอร์ท�ำงานจนเย็นฉ�่ำ แต่เธอยังไม่ยอมก้าวขึ้นไป เพราะคิดว่ามัน
อาจไม่สมควรที่เธอจะคุยกับอีกฝ่ายในที่ลับตาคน
"คุยกันข้างนอกไม่ได้เหรอคะ"
"ไม่มีใครท�ำอะไรคุณหรอก"
นิวฒ
ั น์บอกเหมือนคาดเดาความคิดของแก้วเกล้าออก ความจริงแล้ว
หญิงสาวก็ไม่ได้กลัวว่าเขาจะท�ำอะไรอุกอาจถึงขนาดท�ำร้ายเธอ เพียงแต่
กลัวว่าหากมีใครเห็นเข้าอาจจะคิดไปในทางเสื่อมเสียได้
ยิ่งภาพลักษณ์อย่างเธอด้วยแล้วยิ่งไม่ยากหากใครจะคิดไม่ดีแบบนั้น
"เชิญครับ"
นิวฒ
ั น์ออกปากเร่งท�ำให้แก้วเกล้าตัดสินใจก้าวขึน้ ไปนัง่ ในรถยนต์คนั หรู
ภายในรถกว้างมาก แต่เธอไม่ได้ใส่ใจมันเท่ากับคนที่กำ� ลังนั่งรออยู่...เขา
อยู่ในชุดสูทสีเข้มราคาแพง เนีย้ บทัง้ คัตติง้ และแพตเทิรน์ ร่างสูงนัง่ ไขว่หา้ ง
สบายๆ และดูใจเย็น ทว่าเธอกลับสัมผัสถึงความอันตรายของเขาได้เป็น
อย่างดี
แก้วเกล้าไม่คิดว่าจะได้พบกับอิชยะอีกครั้งในสถานการณ์นี้เลย
น่าจะประมาณแปดปีได้แล้วกระมังทีห่ ญิงสาวไม่ได้เจอ 'ตัวเป็นๆ' ของ
อิชยะ แต่ชายหนุม่ ยังคงดูดไี ม่นอ้ ยไปกว่าเดิมเลย ตรงกันข้าม...เขากลับดูดี
หล่อเหลา และมีเสน่ห์มากกว่าในอดีตอีกเป็นสิบเท่า เพราะอิชยะในวัย
สามสิบสามปีตอนนี้มีความดึงดูดใจแบบผู้ชายอย่างเข้มข้นและเต็มเปี่ยม
ไปด้วยพลัง
"นิวัฒน์ ไม่ได้บอกเหรอว่าผมต้องการคุยกับกมลกานต์"
ชายหนุม่ เปิดบทสนทนาขึน้ ก่อน น�ำ้ เสียงของเขานิง่ เรียบ ทุม้ ต�ำ่ มีพลัง
และอ�ำนาจ...ดวงตาสีรตั ติกาลคูน่ นั้ ปรายมามองแก้วเกล้าเพียงครูเ่ ดียวก่อน
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เขาจะมองตรงไปข้างหน้าเช่นเดิม
ความใส่ใจที่มีต่อเธอหมดลงเมื่อพบว่าเธอไม่ใช่คนที่เขาอยากจะคุย
'ธุระ' ด้วย
เขาจ�ำเราไม่ได้...
แก้วเกล้าคิดไว้อยู่แล้ว เพราะครั้งแรกที่พบกับเขานั้นเธอยังเป็นแค่
เด็กมัธยมปลาย แล้วหลังจากวันนัน้ ทัง้ สองคนก็ไม่ได้พบกันอีกเลย เธอเอง
ก็เปลี่ยนไปมาก และมันก็ผ่านมานานแล้ว ถ้าเขาจ�ำเธอได้นั่นสิที่เป็นเรื่อง
แปลก
แต่ทหี่ ญิงสาวยังจ�ำอิชยะได้เพราะเห็นเขาผ่านข่าวสังคมบ่อยๆ แน่ละ่ !
ผูบ้ ริหารหนุม่ รูปงามทีม่ คี ณ
ุ สมบัตริ าวกับพระเอกในนวนิยายอย่างเขาอยู่ใน
กระแสมากกว่าพระเอกละครบางคนเสียอีก
"คุยกับฉันก็เหมือนคุยกับน้องสาวฉันนั่นแหละค่ะ" เธอบอก "ฉันชื่อ
แก้วเกล้า...เป็นพี่สาวแท้ๆ ของยายกานต์ และฉันก็ดูแลน้องสาวฉันมา
ตลอด คุณมีธุระอะไรก็คุยกับฉันแทนได้เลยค่ะ"
"แน่ใจนะ" เขาถามโดยไม่หันมามองเธอ
"ค่ะ ไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับน้องสาวแล้วฉันจะไม่เคยรับรู้"
"แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าน้องสาวที่คุณดูแลอยู่...เป็นเมียน้อยพ่อผม"
ประโยคค�ำถามทีเ่ อ่ยด้วยน�ำ้ เสียงนิง่ เรียบเย็นชานัน้ กลับท�ำให้แก้วเกล้า
ถึงกับตกตะลึง
"อะ...อะไรนะคะ!"
นีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ ธอคิดไม่ถงึ เลยจริงๆ! ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา...กมลกานต์
เป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนหวาน ความประพฤติดีงาม ตั้งใจเรียน ไม่เคยนอกลู่
นอกทาง เรือ่ งความรักหรือเรือ่ งผูช้ ายเรียกว่าอยู่ในขัน้ 'ไร้เดียงสา' ก็ไม่ผดิ
แม้จะเข้าวงการบันเทิงก็ไม่เคยมีประวัติเสียหาย แล้วกมลกานต์จะไปเป็น
เมียน้อยพ่อเขาได้ยังไง
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แก้วเกล้าไม่เชือ่ เด็ดขาด เพราะตอนทีก่ มลกานต์ยงั เรียนอยูก่ ต็ งั้ หน้า
ตัง้ ตาเรียนอย่างเดียว ตอนเริม่ ท�ำงานก็มผี จู้ ดั การส่วนตัวอย่าง 'จุบ๊ จิบ๊ ' ตาม
ประกบแทบจะตลอดเวลา และนอกเวลางานก็จะกลับบ้านมาอยูก่ บั 'วรรณิกา'
ผู้เป็นมารดาเสมอ จะเอาเวลาที่ไหนไปเป็นเมียน้อยใคร
"หรือว่าความจริงคุณก็รเู้ ห็นเป็นใจให้นอ้ งสาวคุณมาเป็นเมียน้อยพ่อ
ผม"
อิชยะถามด้วยน�้ำเสียงเข้มขึ้นก่อนจะปรายตามามองคู่สนทนาด้วย
สายตาชนิดหนึง่ ทีท่ ำ� ให้แก้วเกล้าต้องเม้มริมฝีปากแน่นด้วยความไม่พอใจ...
ดวงตาคมกริบคู่นี้ก�ำลังดูถูกดูแคลนเธอ
"ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย"
แม้จะกรุน่ โกรธแต่หญิงสาวพยายามเจรจาอย่างใจเย็น เพราะเธอรูว้ า่
ถ้ามีเรื่องกับเขามันอาจส่งผลกระทบต่องานของกมลกานต์ก็เป็นได้
"จะให้ผมเชื่อ?"
"นี่คุณ! คุณคิดว่าฉันสิ้นไร้ไม้ตอกและไร้ความคิดจนถึงขนาดจะยุยง
ให้น้องสาวตัวเองไปเป็นเมียน้อยชาวบ้านเลยเหรอ" แก้วเกล้าเสียงแข็งขึ้น
เมื่อเขาเอาแต่ดูถูกกันไม่เลิกเสียที
ดวงตากลมโตคู่งามที่สบตากับอิชยะอย่างซือ่ ตรงบวกกับสีหน้าตกใจ
จนเห็นได้ชัด ท�ำให้ชายหนุ่มเชื่อว่าแก้วเกล้าคงไม่เคยรู้เรื่องกมลกานต์กับ
แอนโทนี่มาก่อนจริงๆ
"ฉันคิดว่าต้องมีการเข้าใจผิดอะไรแน่ๆ"
"ไม่ผิดหรอก เขาสองคนสานความสัมพันธ์กันมาสักพักแล้ว"
"ไม่จริง! น้องสาวฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้น ยายกานต์ไม่มีทางหลงผิด
ท�ำเรื่องสิ้นคิดอย่างนั้นแน่"
อิชยะถอนหายใจราวกับเบือ่ หน่ายทีจ่ ะอธิบาย เขาหยิบไอแพดขึน้ มา
กดเข้าโฟลเดอร์รูปภาพก่อนจะยื่นให้แก้วเกล้า หญิงสาวรับมาดูด้วยมือที่
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สั่นเทา และภาพที่เห็นก็ท�ำให้เธอเข้าใจทุกอย่างในทันที
มันไม่ใช่แค่ภาพเดียวแต่มภี าพมากมายจากหลายๆ เหตุการณ์จนคิด
เป็นอย่างอืน่ ไม่ได้นอกจากทัง้ สองคนเป็นคูร่ กั กัน โดยเฉพาะภาพทีแ่ อนโทนี่
กับกมลกานต์ ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเข้าโรงแรมด้วยกัน การเดินโอบเอว
โอบไหล่ และการแนบชิดบอกได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ใช่แค่คนรู้จัก
กันธรรมดา
"นี่เป็นหลักฐานแค่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะ"
อิชยะดึงไอแพดของเขากลับไปเมื่อเห็นว่าแก้วเกล้าเข้าใจทุกอย่าง
ดีแล้ว เธอยังพูดไม่ออกเหมือนในหัวก�ำลังประมวลเรื่องราวต่างๆ และยัง
ไม่อยากเชื่อเลยว่ากมลกานต์จะท�ำแบบนั้นได้
นีน่ อ้ งสาวเธอคิดยังไงถึงได้ยอมเป็นเมียน้อยผูช้ ายทีอ่ ายุรนุ่ ราวคราว
พ่อ!
"ผมต้องการให้นอ้ งสาวคุณเลิกยุง่ เกีย่ วกับพ่อผมให้เร็วทีส่ ดุ ไม่ใช่แค่
คุณหรอกทีก่ ลัวว่าภาพลักษณ์ของน้องสาวจะแปดเปือ้ น แต่ผมก็จำ� เป็นต้อง
รักษาหน้าตาและชื่อเสียงของครอบครัวผมเหมือนกัน" อิชยะเริ่มต้นเจรจา
และบอกสาเหตุที่ท�ำให้เขาต้องลงมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
"แต่เรื่องนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะคะ" แก้วเกล้าพยายาม
ดึงสติกลับมา แม้จะรู้ว่าน้องสาวเธอผิดที่ไปยุ่งเกี่ยวกับบิดาเขา แต่เรื่อง
แบบนี้มันก็ต้องผิดด้วยกันทั้งสองฝ่าย
อิชยะจะโทษกมลกานต์คนเดียวก็คงไม่ได้!
"ถ้าน้องสาวคุณยอมเลิก ทางฝั่งพ่อผมก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก" เขา
บอกอย่างไม่รสู้ กึ รูส้ า "ผมจะยอมเชือ่ ว่าน้องสาวคุณจะเลิกยุง่ เกีย่ วกับพ่อผม
ก็ตอ่ เมือ่ ไม่เห็นทัง้ สองคนติดต่อกันไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ เดือน และถ้าน้องสาวคุณ
ยังไม่ยอมเลิกยุ่งกับพ่อผมล่ะก็...ผมจะจัดการขั้นเด็ดขาด"
"นี่คุณ!"
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ไม่ต้องบอกแก้วเกล้าก็พอจะเดาออกว่าอิชยะจะ 'จัดการขั้นเด็ดขาด'
ยังไง แต่จะโทษเขาก็ไม่ได้ในเมือ่ น้องสาวเธอก็ผดิ เขามีสทิ ธิท์ จี่ ะโกรธเพราะ
กมลกานต์ ไปเป็นมือที่สามในครอบครัวเขาจริงๆ
"ผมใจดีมากแล้วนะทีม่ า 'ขอร้อง' พวกคุณก่อนทีผ่ มจะท�ำอะไรลงไป"
อิชยะขมวดคิ้ว จ้องหน้าเธออย่างเอาเรื่อง "คุณน่าจะรู้ว่าผมท�ำอะไรได้บ้าง
และผมท�ำได้โดยที่แทบไม่ต้องออกแรงด้วยซ�้ำ"
"ค่ะ ขอบพระคุณในความกรุณา แล้วฉันจะรีบจัดการทุกอย่างให้
เรียบร้อย"
แม้จะอดตอบกลับไปอย่างประชดประชันไม่ได้ แต่แก้วเกล้าก็ตงั้ ใจว่า
จะจัดการเรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่ใช่แค่เพราะกลัวค�ำขู่ของอิชยะหรือกลัวว่าจะมี
ผลกระทบกับงานของกมลกานต์ แต่เธอไม่อยากให้นอ้ งสาวได้ขน้ึ ชือ่ ว่าเป็น
เมียน้อยและเป็นมือที่สามจนท�ำลายครอบครัวเขาเช่นกัน
"แล้วผมจะรอฟังข่าวดี..."
อิชยะหยิบนามบัตรแล้ววางมันลงบนมือของหญิงสาว เขาเหยียดยิ้ม
บางๆ แทนค�ำขู่ว่าหากเธอไม่จัดการอย่างที่รับปากไว้ จุดจบของน้องสาว
เธอไม่สวยแน่นอน แก้วเกล้ายกมือไหว้เขาก่อนจะก้าวลงมาจากรถแล้วบีบ
นามบัตรในมือแน่น เพราะเธอรู้ว่าเขาไม่ได้มา 'ขอร้อง' อย่างที่ปากพูด แต่
มาเพื่อ 'ข่มขู่' ต่างหาก!
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บทที่ 1

ความทรงจำ�

บรรยากาศในรถเงียบมากจนน่าอึดอัดเป็นที่สุด...
ตั้งแต่แก้วเกล้ากลับมาจากคุยกับอิชยะก็มีสีหน้าเคร่งเครียดผิดปกติ
แม้จะท�ำตัวราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่คนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอย่าง
กมลกานต์มีหรือจะไม่รู้ว่าพี่สาวก�ำลังกังวลใจอย่างมากและเธอคิดว่าเรื่อง
ที่อีกฝ่ายก�ำลังกังวลคงไม่ใช่เรื่องของใครอื่นนอกจากน้องสาวอย่างเธอ
เขาคงบอกเรื่องของเรากับพี่เกล้าแล้ว
กมลกานต์รบั รูไ้ ด้ตงั้ แต่วนิ าทีแรกทีเ่ ห็นแก้วเกล้าเดินกลับมา อีกฝ่าย
มองเธอด้วยสายตากรุ่นโกรธ ผิดหวัง และเสียใจ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรราวกับ
รอให้เธอเป็นฝ่ายพูดก่อน
ตลอดเวลาที่อยู่ในปาร์ตี้ร่วมสองชั่วโมงหลังจากนั้นกมลกานต์ ไม่มี
ความสุขเลย ทว่าเธอก็ต้องพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกเอาไว้ด้วย
การแสดงทั้งหมดที่ร�่ำเรียนมาเพื่อไม่ให้ทุกคนสงสัย
เมื่อถึงเวลาปิดร้านแก้วเกล้าก็ฝาก 'รุ่งรัตน์' ผู้จัดการร้านให้ช่วยดูแล
ความเรียบร้อย แล้วพากมลกานต์กลับบ้าน กมลกานต์พยายามรวบรวม
ความกล้าหลายครัง้ เพือ่ ถามเรือ่ งทีอ่ ชิ ยะมาคุยกับพีส่ าว แต่เธอไม่กล้าถาม
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ออกไปสักที...มันยากเหลือเกินที่จะพูดให้ใครฟังว่าเธอหลงรักผู้ชายที่
แต่งงานแล้ว
และเขาคนนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อของเธอ
"ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะ ท�ำหน้าให้มันดีๆ หน่อย" แก้วเกล้าเป็นฝ่าย
พูดก่อน เธอไม่ได้หันไปมองเพราะสายตายังจับจ้องอยู่บนถนน "เดี๋ยวแม่
เห็นกานต์ ไม่สบายใจก็ไม่สบายใจไปด้วยอีกคนหรอก"
"หน้ากานต์ออกขนาดนั้นเลยเหรอคะ"
"มาก"
"เอ่อ...แล้วคุณอิชย์เขาคุยอะไรกับพี่เกล้าบ้างคะ พี่เกล้ายังไม่เล่าให้
กานต์ฟังเลย"
"คุยเรื่องที่ท�ำให้กานต์ ไม่สบายใจอยู่ตอนนี้แหละ"
น�้ำเสียงนิ่งเรียบแต่แฝงไว้ด้วยความเยือกเย็นท�ำให้ใครอีกคนนั่งนิ่ง
ทัง้ ๆ ทีต่ อนแรกพยายามเกริน่ เข้าเรือ่ งแล้ว แก้วเกล้าเองก็รวู้ า่ ควรจะคุยกับ
กมลกานต์แต่เธอกระดากปากทีจ่ ะพูดมันออกไป อีกอย่างถึงจะเห็นหลักฐาน
ทีเ่ ชือ่ ถือได้แต่เธอยังอยากได้ยนิ ความจริงจากปากของน้องสาว...กมลกานต์
ท�ำให้เธอผิดหวังที่ไปเป็นเมียน้อยแอนโทนีแ่ ล้วก็อย่าท�ำให้เธอต้องเสียความ
รู้สึกด้วยการโกหกกันอีกเลย
"มันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆ ใช่มั้ย"
จังหวะนัน้ รถวิง่ มาจอดติดไฟแดงพอดีแก้วเกล้าจึงหันไปมองกมลกานต์
สองชัว่ โมงทีผ่ า่ นมาเธอพยายามท�ำใจและสงบจิตใจให้เย็นลงแล้วถึงได้ถาม
อย่างไม่ใช้อารมณ์ หญิงสาวยอมรับว่าเธอผิดหวังในตัวกมลกานต์มากและ
อยากจะด่าทอให้รู้ส�ำนึก แต่...ตอนนี้โกรธไปก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมา
น้องสาวของเธอท�ำผิดพลาดไปแล้ว กลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้อีกแล้ว
ทางทีด่ คี อื ต้องหาทางแก้ไขก่อนทีท่ กุ อย่างมันจะสายเกินไป กมลกานต์อายุ
ยังน้อย ก�ำลังโด่งดังในวงการ และแก้วเกล้ารู้ว่าการท�ำงานในวงการเป็นสิ่ง
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ทีน่ อ้ งสาวรักจนอยากท�ำไปจนตาย เธอจึงไม่อยากให้อกี ฝ่ายมาเสียอนาคต
เพราะเรื่องนี้
'แย่งสามีชาวบ้าน' เป็นเรื่องที่คนไทยรับไม่ได้และเป็นเรื่องที่คนไทย
นินทาอย่างสนุกปากมากที่สุด ยิ่งถ้าเป็นดาราด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึง
ที่ผ่านมามีดาราหลายคนที่ต้องออกจากวงการเพราะเรื่องนี้
ยิง่ ถ้าเป็นนางเอกละครดัง ภาพลักษณ์ออ่ นหวานและเรียบร้อยราวกับ
ผ้าพับไว้จนคนคิดไม่ถึงว่าจะท�ำเรื่องแบบนี้ได้ พอความจริงถูกเปิดเผย
กระแสด่าทอและนินทาจะรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า เพราะจะเจอข้อหา
'แรดเงียบ' และ 'สตรอเบอรี่ตัวแม่' ด้วย
เธอเห็นหนทางหายนะของกมลกานต์รออยู่ไม่ไกลแล้ว แต่แปลกใจ
ที่น้องสาวกลับมองไม่เห็นจนเลือกเดินในทางผิด หรือว่าความรักมันท�ำให้
ตาบอดไปแล้ว
"พูดมา...พี่ผิดหวังเรื่องนั้นก็มากพอแล้ว อย่าให้พี่ต้องมาผิดหวัง
เพราะกานต์โกหกพี่อีกเลย"
"ค่ะ กานต์กับคุณแอนโทนี่รักกัน"
กมลกานต์ยอมรับก่อนที่จะกลั้นใจเล่าว่าเธอกับแอนโทนี่แอบสาน
ความสัมพันธ์กันมาเกือบครึ่งปีแล้ว เธอประทับใจที่แอนโทนี่เคยเข้ามา
ช่วยเหลือตอนที่ถูกลวนลามขณะไปออกงานอีเวนต์ ในโรงแรมแห่งหนึ่ง
แล้ววันนัน้ ท่านก็ขอเลีย้ งข้าวเธอกับจุบ๊ จิบ๊ แอนโทนีว่ างตัวเป็นผูใ้ หญ่ ไม่ได้
มองเธอในเชิงชูส้ าว และขอเบอร์โทรเอาไว้สำ� หรับการติดต่อเรือ่ งงาน แล้ว
หลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันเรื่อยมา
แอนโทนีเ่ ป็นคนใจดี อบอุน่ ให้คำ� ปรึกษา และค�ำแนะน�ำกับกมลกานต์
ในหลายๆ เรื่อง จากที่คุยกันผ่านไลน์ก็เริ่มนัดทานอาหารด้วยกัน ความ
สนิทสนมท�ำให้เธอรับรูว้ า่ ท่านมีปญั หากับภรรยาอย่าง 'กนกฉัตร' มานานแล้ว
เมื่อต่างฝ่ายต่างให้ก�ำลังใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน และเข้าใจกันจึงเกิดเป็น
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ความผูกพันและกลายเป็นความรักในที่สุด แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่าง 'ลับๆ'
จนแม้กระทั่งจุ๊บจิ๊บก็ยังไม่รู้
จริงอยูว่ า่ กมลกานต์แทบไม่มเี วลาเป็นของตัวเอง แต่เธอกับแอนโทนี่
ก็คุยกันผ่านโทรศัพท์ ผ่านไลน์ และนัดเจอกันในตอนที่ทั้งสองคนมีเวลา
ว่างตรงกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลังเลิกกอง เธอจะให้จุ๊บจิ๊บแวะส่งตาม
สถานทีต่ า่ งๆ ที่ไม่ใช่บา้ น บ้างก็อา้ งว่าจะซือ้ ของ บ้างก็อา้ งว่ามีนดั กับเพือ่ น
หรือไปสถาบันเสริมความงามซึง่ จุบ๊ จิบ๊ ก็ไม่ได้สงสัยอะไร เพราะคนเราก็ตอ้ ง
มีเวลาส่วนตัวกันบ้าง
"ไม่อยากจะเชื่อเลย..."
แก้วเกล้าได้แต่ส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ แอนโทนี่อาจเป็นคนรูปงาม
ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ทัง้ รูปร่างหน้าตายังดูหนุม่ กว่าอายุและยังดูดอี ยูม่ าก
แต่ท่านก็อายุห้าสิบเจ็ดปีแล้ว
ที่ส�ำคัญนอกจากทั้งสองจะอายุห่างกันมากกว่าสามสิบปี แอนโทนี่ก็
ยังไม่ได้หย่าขาดกับภรรยา แล้วครอบครัวประภาวิษณุก็คงรับรู้เรื่องของ
ท่านกับกมลกานต์แล้ว อิชยะถึงได้ยื่นมือเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
แก้วเกล้าเข้าใจความรูส้ กึ ของคนในครอบครัวนัน้ ดี ถึงจะมีปญั หากับกนกฉัตร
ยังไงแอนโทนี่ก็ไม่ควรท�ำแบบนี้ และต่อให้รักมากแค่ไหนกมลกานต์ก็ไม่
ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาแล้ว
"กานต์ขอโทษนะคะพี่เกล้า แต่กานต์รักเขาจริงๆ ค่ะ"
"รักยังไงกานต์ก็ไม่ควรท�ำแบบนี้ กานต์ก็น่าจะรู้ดีว่าครอบครัวเขาจะ
เจ็บปวดแค่ไหน"
เมื่อได้ฟังเหตุผลนั้นแก้วเกล้าก็ยิ่งโกรธ แค่ค�ำว่า 'รัก' เท่านั้นหรือที่
ท�ำให้กมลกานต์ลืมนึกถึงศักดิ์ศรี ลืมนึกถึงครอบครัว ลืมนึกถึงศีลธรรม
และลืมนึกถึงอนาคตของตัวเอง
"ต่อให้กานต์กบั เขารักกันจนตายแทนกันได้ แต่ยงั ไงสังคมก็จะตราหน้า
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ว่ากานต์ท�ำลายครอบครัวเขาและเป็นเมียน้อยของเขาอยู่ดี"
"พี่เกล้า!"
"หรือพีพ่ ดู ไม่จริง! ค�ำว่ารัก...บางทีมนั ก็เป็นแค่ขอ้ อ้างของพวกเมียน้อย
เท่านั้นแหละ"
แก้วเกล้าตอกหน้าน้องสาวกลับไปตรงๆ แรงๆ แม้จะสงสารอีกฝ่าย
แต่เธอคิดว่าคนบางคนก็ต้องถูกความจริง 'ซัดหน้า' เข้าไปเต็มๆ บ้างถึงจะ
เข้าใจและตัดใจได้สักที
ความจริงมันอาจจะเจ็บ แต่มันก็เป็น 'ยาดี'
"พี่เกล้าคิดว่ากานต์ ไม่เจ็บปวดเหรอคะที่ตัวเองต้องอยู่ในสถานะนี้"
กมลกานต์รอ้ งไห้ น�ำ้ ตาร่วงผล็อยลงมาไม่ขาดสายเมือ่ คิดว่าแม้แต่พสี่ าวที่
เธอรักยังไม่มีความเห็นใจให้เธอเลย
"ถ้าเจ็บแล้วท�ำไมถึงไม่เลิก กานต์ถอยออกมาตอนนีก้ ย็ งั ทันนะ มันยัง
ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ กานต์คิดว่าตัวเองกับคุณแอนโทนี่จะจบ
แบบแฮปปีเ้ อ็นดิง้ เหมือนในละครเหรอ พีบ่ อกตรงนีเ้ ลยว่าไม่มที าง" แก้วเกล้า
หัวเราะหยัน แต่น่าแปลกที่เสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด
หญิงสาวหวนย้อนกลับไปนึกถึงเรือ่ งราวในอดีตทีเ่ ป็นบาดแผลตอกตรึง
อยู่ในหัวใจเธอ กมลกานต์ และวรรณิกามาตลอดระยะเวลาหลายปี...ที่
ครอบครัวของเธอเหลือกันแค่สามคนแม่ลูกเพราะมีมือที่สามเข้ามาแย่ง
พ่อไปและท�ำให้ครอบครัวแตกร้าวจนพ่อกับแม่เธอต้องหย่าขาดจากกัน
กมลกานต์เจ็บปวดกับเรื่องนี้จนร้องไห้อยู่เป็นเดือน แล้วท�ำไมไม่คิดถึง
หัวอกคนในครอบครัวของแอนโทนี่บ้าง
ท�ำไมสุดท้ายถึงได้เดินซ�้ำรอยคนที่ตัวเองเคยเกลียดชัง!
"เรือ่ งนีพ้ เี่ ข้าข้างกานต์ไม่ได้จริงๆ และเพราะพีร่ กั กานต์พถี่ งึ ได้เตือน"
แก้วเกล้าเข้าใจดีวา่ น้องสาวก�ำลังเจ็บปวดและน้อยใจเธอ "คุณอิชย์เขารูเ้ รือ่ ง
ทุกอย่างแล้วนะเขาถึงได้มาคุยกับกานต์ เขาฝากพี่มาบอกกับกานต์ว่าให้
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กานต์เลิกยุ่งกับพ่อของเขาซะ ไม่อย่างนั้นเขาจะจัดการขั้นเด็ดขาด"
กมลกานต์พูดอะไรไม่ออก เธอท�ำได้เพียงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด
และเสียใจด้วยรูว้ า่ อิชยะท�ำอะไรได้มากกว่าทีเ่ ธอคาดคิด เขาจะท�ำให้อนาคต
เธอดับวูบในชั่วพริบตาเลยก็ย่อมท�ำได้
แต่ถ้าจะให้เธอเลิกกับแอนโทนี่...เธอท�ำไม่ได้
"เขาใจดีมากแล้วทีย่ งั มาเตือนกานต์กอ่ นทีจ่ ะปล่อยข่าวท�ำลายกานต์
จนหมดอนาคต" แก้วเกล้าพยายามเตือนสติกมลกานต์ เธออยากให้นอ้ งสาว
กลับตัวกลับใจก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ "กานต์รู้ใช่มั้ยว่าเขามีอิทธิพล
มากแค่ไหน ถ้าเขาจะท�ำลายกานต์กแ็ ค่ปล่อยหลักฐานทัง้ หมดทีเ่ ขามีอยู่ใน
มือลงในโซเชียล แล้วไม่กนี่ าทีตอ่ มาอนาคตของกานต์กจ็ ะดับวูบ และพีเ่ ชือ่
ว่าเขากล้าที่จะท�ำอย่างนั้น"
"แต่คุณแอนโทนี่..."
"ยังไงพ่อของเขาก็เป็นผูช้ ายแถมยังอายุขนาดนัน้ แล้ว" หญิงสาวดักทาง
ราวกับล่วงรูค้ วามคิดของอีกฝ่าย เธอเป็นพีส่ าวกมลกานต์ ท�ำไมเธอจะไม่รู้
ว่าน้องสาวก�ำลังจะพูดอะไร "ใครๆ ก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีความยุติธรรม
ผูช้ ายลอยตัวเหนือดราม่าเสมอแหละ กานต์กน็ า่ จะเดาออก ทีส่ ำ� คัญพีไ่ ม่อยาก
ให้กานต์ ได้ขึ้นชื่อว่าไปท�ำลายครอบครัวใคร เชื่อพี่เถอะ! เขาไม่ปล่อยให้
กานต์ ได้เสวยสุขกับพ่อของเขาหรอก"
กมลกานต์ได้แต่ปดิ หน้าร้องไห้ เธอนึกอยูแ่ ล้วว่าหากคนอืน่ รูค้ วามจริง
มันต้องมีวันนี้เธอถึงได้ยอมคบกับแอนโทนี่แบบเงียบๆ อยู่ในมุมมืดของ
ตัวเอง และเธอขอแค่ได้รักก็พอแล้ว
นี่ความรักครั้งแรกของเธอจะต้องจบเช่นนี้จริงๆ น่ะหรือ
"ค่ะพี่เกล้า...กานต์จะเลิกกับเขา" กมลกานต์ตัดสินใจได้ในที่สุด
เมื่อกมลกานต์รับปากว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับแอนโทนี่แล้วแก้วเกล้าก็
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เบาใจได้ในระดับหนึง่ เธอตัง้ ใจว่าจะส่งข้อความไปบอกกับอิชยะเพือ่ ให้เขา
ใจเย็นลง แล้วล้มเลิกความคิดที่จะปล่อยข่าวท�ำลายชื่อเสียงน้องสาวเธอ
และก่อนจะถึงบ้านหญิงสาวก็เตือนให้กมลกานต์ทำ� ตัวให้เป็นปกติเพือ่ ไม่ให้
มารดาสงสัย
"แม่นอนหรือยังคะน้าสมใจ"
แก้วเกล้าถามเมื่อ 'สมใจ' เดินมาเปิดประตูรั้วบ้านให้ สมใจเป็น
แม่บา้ นทีด่ แู ลครอบครัวเธอมาหลายปีแล้ว อายุสสี่ บิ ห้าปีแต่ยงั แข็งแรง เก่ง
งานบ้านงานเรือนทุกอย่าง คุยสนุก มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนมองโลกในแง่ดี
และซื่อสัตย์ ทั้งสองคนจึงไว้ใจให้ท่านดูแลวรรณิกาในยามที่พวกเธอไม่อยู่
บ้านธนนันท์เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่มีความทรงจ�ำเกี่ยวกับพ่อ มันเป็น
บ้านสองชั้นหลังใหญ่ ข้างในตกแต่งอย่างดี มีสนามหญ้าหน้าบ้าน จัดสวน
สวยเล็กๆ และแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เพราะวรรณิกาเป็นคนรัก
ต้นไม้ พ่อกับแม่เธอซื้อบ้านหลังนี้ตอนที่ราคาตกพอดีจึงได้บ้านที่สภาพ
ดูดีเกินราคา
"ยังไม่นอนจ้ะ เรานี่ยังไง เอะอะก็จะให้แม่นอนอยู่เรื่อย"
วรรณิกาลุกจากโซฟาเดินมาหาลูกสาวทั้งสองคน กมลกานต์เดิน
เข้าไปกอดและหอมมารดาอย่างออดอ้อนเหมือนทีเ่ คยท�ำตามประสาลูกสาว
คนเล็ก ส่วนลูกสาวคนโตได้แต่กลอกตามองบนใส่ด้วยความหมั่นไส้แต่ก็
ไม่ได้คิดจริงจัง เพราะภาพที่เห็นท�ำให้เธอมีความสุขมากกว่าอะไรทั้งหมด
ที่แก้วเกล้ายอมเหนื่อยและพยายามท�ำทุกอย่างก็เพื่อแม่กับน้องสาว
ทั้งนั้น
"วันนี้คุณวรรณอารมณ์ดีมากเลยนะคะ เมื่อตอนเย็นก็ไปตลาดกับน้า
เพือ่ ซือ้ อาหารสดหลายอย่าง เห็นบอกว่าพรุง่ นีจ้ ะท�ำของโปรดให้คณ
ุ ๆ ทาน
แล้วก็จะท�ำตักบาตรวันเกิดให้คุณกานต์ด้วย"
"โห! ชุดใหญ่เลยนะคะแม่" แก้วเกล้าแซว
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"ไม่ต้องมาหงมาโหเลย พรุ่งนี้เราสองคนต้องตื่นให้ทันด้วยนะ"
วรรณิกาท�ำหน้าดุใส่ลูกสาวคนโตแทนการบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นสายจน
ลุกมาตักบาตรไม่ทันจะโดนดุหนักกว่านี้ พอก�ำชับแก้วเกล้าเสร็จก็หันไป
มองกมลกานต์ที่เงียบผิดปกติทั้งๆ ที่ทุกทีจะคุยเจื้อยแจ้วและเล่าเรื่องที่
กองถ่ายให้ฟังจนคนอื่นแทบไม่มีจังหวะพูดแทรก
"แล้วยายกานต์เป็นอะไรไป ท�ำไมวันนีเ้ งียบจัง ไม่สบายหรือเปล่าลูก"
"ยายกานต์คงถ่ายละครติดต่อกันหลายวันแล้วนอนน้อยจนเบลอน่ะ
ค่ะ" แก้วเกล้าเห็นกมลกานต์กงั วลจนไม่มสี ติกเ็ ลยพูดแทน "แหม! แม่กห็ ว่ ง
แต่ยายกานต์นะคะ ไม่เห็นห่วงเกล้าบ้างเลย เกล้าน่ะท�ำงานหนักทุกวันเลย
นะ ยายกานต์สบายจะตาย คนที่ท�ำงานหนักมาตลอดคือเกล้าต่างหาก"
"เรานี่มันขี้อิจฉาจริง" วรรณิกาแกล้งหยิกแขนแก้วเกล้าด้วยความ
หมั่นไส้ แต่ก็รู้ว่าลูกสาวคนโตแค่พูดเล่นไปอย่างนั้นเอง "ก็เราท�ำงานหนัก
มาจนชินแล้วนี่นา แต่น้องเราเพิ่งจะเริ่มท�ำงานจริงๆ จังๆ ได้ไม่นานแถม
ยังเป็นงานที่ต้องเจอคนมากหน้าหลายตาอีก แม่ก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาสิ"
"กานต์ ไม่ได้เป็นไรหรอกค่ะแม่ กานต์แค่เหนื่อยอย่างที่พี่เกล้าว่า
นั่นแหละ"
"งั้นก็รีบไปนอนกันได้แล้วไป นี่ก็ดึกมากแล้ว"
"คุณวรรณเองก็ตอ้ งรีบนอนเหมือนกันนะคะ พรุง่ นีต้ อ้ งตืน่ มาท�ำอาหาร
ตั้งแต่เช้ามืด"
"ดูสิ! สั่งจนไม่รู้ใครเป็นเจ้านายเลยนะสมใจ"
ทั้งสี่คนพูดคุยหยอกล้อกันต่ออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีต่างก็แยกย้ายกันไป
พักผ่อน แก้วเกล้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกทีผ่ า่ นวันนีม้ าได้โดยทีว่ รรณิกา
ยังไม่สงสัยอะไรเกี่ยวกับกมลกานต์
หญิงสาวปิดประตูหอ้ งก่อนจะทิง้ ตัวนอนลงบนเตียงราวกับไร้เรีย่ วแรง
ทั้งๆ ที่วันนี้งานไม่ได้หนักหนาจนท�ำให้ร่างกายเธอเหนื่อยล้ามากกว่าวัน
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อื่นๆ แต่ที่เธอรู้สึกเหนื่อยเหมือนวันนี้มีสี่สิบแปดชั่วโมงเพราะเรื่องราวของ
กมลกานต์ต่างหาก
ตราบใดทีแ่ ก้วเกล้ายังไม่มนั่ ใจว่ากมลกานต์จะเลิกยุง่ เกีย่ วกับแอนโทนี่
ได้อย่างเด็ดขาด เธอก็คงไม่มที างวางใจและใช้ชวี ติ ได้อย่างเป็นสุขหรอกนะ
'กานต์ขอโทษนะคะพี่เกล้า แต่กานต์รักเขาจริงๆ ค่ะ'
รักอย่างนั้นเหรอ...
แก้วเกล้ายากจะเชื่อว่ามันคือ 'ความรัก' กมลกานต์อายุยังน้อยอาจ
หลงใหลไปเพียงชั่วครู่ชั่วยาม ส่วนแอนโทนี่ก็คงไม่ได้คิดรักใคร่หรือจริงจัง
อะไรกับกมลกานต์ ไม่เช่นนั้นคงไม่แอบลักกินขโมยกินแล้วท�ำให้น้องสาว
เธอเสือ่ มเสีย เพราะถ้าเรือ่ งนีถ้ กู เปิดเผยคนทีจ่ ะเสียหายทีส่ ดุ ก็คอื กมลกานต์
ท�ำไมถึงได้คิดสั้นแบบนี้นะยายกานต์
แก้วเกล้ายังไม่อยากจะเชื่อว่ากมลกานต์เลือกเดินทางนี้จริงๆ นี่ถ้า
ไม่เห็นหลักฐานมากับตาและน้องสาวไม่ได้ยนื ยันด้วยตัวเอง เธอคงไม่มวี นั
เชือ่ เด็ดขาด เพราะเหตุการณ์ในอดีตทีเ่ ป็นเหมือนบาดแผลทีฝ่ งั ลึกในใจจน
ท�ำให้เธอมั่นใจว่า...ให้ตายยังไงกมลกานต์ก็ไม่มีทางเดินบนเส้นทางนี้
เส้นทางที่ซ้อนทับกับคนที่เคยท�ำลายครอบครัวของพวกเธอ!
แก้วเกล้าหลับตาลง ในอดีตครอบครัวเธอเป็นครอบครัวที่อบอุ่น แม้
จะไม่ได้ร�่ำรวยมากมายอะไรแต่ก็อยู่อย่างสุขสบายพอตัว พ่อเป็นผู้จัดการ
ในบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ แม่เป็นแม่บา้ นคอยดูแลทุกคนในครอบครัว กระทัง่
บริษทั เติบโต งานพ่อหนักขึน้ บริษทั จึงรับเลขาฯ คนหนึง่ มาเพือ่ ช่วยงานท่าน
เลขาฯ สาวอายุน้อยกว่าพ่อนับสิบปี เป็นคนขยันท�ำงาน ท่าทาง
เรียบร้อย และอ่อนหวาน เวลาทีเ่ จอกับวรรณิกาก็เคารพนอบน้อมเป็นอย่างดี
ยามที่กมลกานต์กับแก้วเกล้าไปหาพ่อที่บริษัท หล่อนก็ให้ความเอ็นดูจน
ไม่มีใครคาดคิดว่าหล่อนกับพ่อเธอจะแอบสานความสัมพันธ์กันเงียบๆ
กระทั่งเรื่องก็แดงขึ้นเมื่อเลขาฯ สาวสวยตั้งท้อง...
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วรรณิการูค้ วามจริงเข้าก็เสียใจมาก ตอนนัน้ เหมือนโลกถล่มลงมาตรง
หน้า แก้วเกล้าและกมลกานต์เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงหลายครัง้
จนแม่ยื่นค�ำขาดให้พ่อต้องเลือกแต่พ่อก็ไม่ยอมเลือก แต่แค่นั้นหญิงสาวก็
พอจะเดาค�ำตอบได้ว่าพ่อเธอรักเลขาฯ คนนั้นมากแค่ไหน
ความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่คาราคาซังไม่นาน แล้วในที่สุดฝ่ายนั้นก็
บีบให้พ่อต้องเลือกและท่านก็เลือกที่จะไปเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่โดย
ยอมยกบ้านหลังนี้ให้ลูกสาวทั้งสอง แต่จะขอไม่ส่งเสียค่าเล่าเรียนหรือค่า
เลี้ยงดูต่างๆ เพราะต้องไปสร้างครอบครัวใหม่
เวลานั้นวรรณิกาเสียใจจนไม่มีสติคิดอะไร ท่านได้แต่ยอมปล่อยให้
ทุกอย่างเป็นไปตามที่อีกฝ่ายต้องการ และเมื่อครอบครัวขาดผู้น�ำสภาพ
ภายในครอบครัวก็เริ่มย�่ำแย่ลงเรื่อยๆ วรรณิกาเสียใจอยู่หลายเดือนกว่าจะ
ตั้งสติกลับมาคิดหางานท�ำได้เพราะเงินเก็บเริ่มร่อยหรอลง
ท่านท�ำงานเป็นแม่ครัวในร้านอาหารแห่งหนึง่ แก้วเกล้าเห็นแม่ลำ� บาก
ก็เริม่ หางานพิเศษท�ำ ช่วยกันประคับประคองเรือ่ ยมา แม้จะล�ำบากแต่กพ็ อ
อยู่ได้ ทว่าที่ย�่ำแย่ที่สุดคงเป็นสภาพจิตใจแม่
แก้วเกล้าสงสารวรรณิกาสุดหัวใจแต่ไม่รจู้ ะช่วยอย่างไร นอกจากคอย
ปลอบใจท่าน แต่เธอก็เข้าใจถึงความรู้สึก 'หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง' ของแม่
เป็นอย่างดี
หญิงสาวรู้มาว่าก่อนที่จะมาอยู่กินกับพ่อนั้นแม่เป็นลูกข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ มีคนนับหน้าถือตา ส่วนพ่อเป็นเพียงลูกชาวบ้าน
ธรรมดา ซ�ำ้ ยังไม่มสี มบัตติ ดิ ตัว ครอบครัวแม่จงึ พยายามขัดขวางความรัก
ครั้งนี้ ท�ำให้ทั้งสองคนตัดสินใจหนีมาด้วยกัน
วรรณิกาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเพราะความรักจนญาติๆ ตัดขาดก็ไม่
เสียดาย
ช่วงแรกที่เข้ากรุงเทพฯ ทั้งสองคนมาขออาศัยอยู่กับญาติทางฝั่งพ่อ
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ชีวิตค่อนข้างล�ำบาก แต่พอพ่อได้งานท�ำก็เริ่มสบายขึ้น เพราะพ่อได้งาน
บริษัท ส่วนแม่ท�ำงานเป็นแม่ครัวในร้านอาหารเหนือชื่อดัง ทั้งสองช่วยกัน
ประหยัด อดออม และเก็บเงินได้กอ้ นหนึง่ จึงแยกออกมาสร้างครอบครัวเอง
ย้ายออกมาก็อยู่ห้องเช่าธรรมดา แต่ด้วยความที่เป็นคนขยัน ท�ำงาน
เก่ง ท�ำให้ตำ� แหน่งงานของพ่อเลือ่ นขึน้ อย่างรวดเร็วและเงินเดือนก็ขนึ้ ตาม
ความสามารถ แล้วในที่สุดทั้งสองคนก็เก็บเงินได้มากพอที่จะดาวน์บ้าน
หลังนี้
พอย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วพ่อก็ให้แม่ออกจากงานมาเป็นแม่บา้ นเต็มตัว
เพราะตอนนั้นแม่เริ่มตั้งท้องแก้วเกล้าแล้ว จะบอกว่าทั้งสองคนช่วยกัน
สร้างเนื้อสร้างตัวมาอย่างยากล�ำบากก็ว่าได้
ดังนั้นเมื่อสุขสบายแล้วถูกสามีทิ้งขว้างวรรณิกาก็ย่อมเจ็บปวดแสน
สาหัสเป็นธรรมดา จะบ่ายหน้ากลับไปขอความช่วยเหลือจากญาติก็จะถูก
สมน�้ำหน้าจึงท�ำได้เพียงก้มหน้ายอมรับชะตากรรม
เวลาผ่านไปสีป่ วี รรณิกาพอจะท�ำใจยอมรับได้บา้ ง แต่เหตุการณ์เลวร้าย
ยังไม่จบแค่นนั้ ...พ่อทีเ่ คยขาดการติดต่อไปนานเพราะต้องการสร้างครอบครัว
ใหม่ได้กลับมาขอแบ่งสินสมรสซึง่ ก็คอื บ้านหลังนี้ ท่านขอให้ขายมันเพือ่ น�ำ
เงินมาแบ่งกันทัง้ ๆ ที่ในอดีตเคยออกปากว่ายกมันให้เธอกับกมลกานต์แลก
กับการไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดู
วรรณิกาเจ็บปวดแทบล้มทั้งยืนที่คนเคยรักกันใจร้ายใจด�ำถึงขนาดนี้
ท่านยืนยันที่จะไม่ขายและไม่มีวันขายจนพ่อออกปากว่าจะฟ้องร้องเพราะ
ยังไงบ้านหลังนี้ก็เป็นสินสมรสที่เมื่อหย่าขาดจากกันแล้วก็ต้องแบ่งกัน
คนละครึ่ง
แก้วเกล้าไม่อยากให้เรื่องราวไปกันใหญ่...พ่อมาฟ้องเอาสมบัติจาก
ลูก รูไ้ ปถึงไหนก็อายไปถึงนัน่ และด้วยความทีส่ งสารแม่เพราะรูว้ า่ ถ้ามีเรือ่ ง
มีราวกันต่อไปก็ไม่ต่างจากเอาเข็มมาทิ่มแทงหัวใจแม่ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก เธอจึง
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ออกปากขอร้องพ่อว่าอย่าถึงขัน้ ฟ้องร้องกันเลย อีกอย่างหากมีการด�ำเนินคดี
จริงๆ ก็ใช่วา่ พ่อจะชนะ เพราะพ่อก็ไม่ได้สง่ เสียค่าเล่าเรียนให้เธอกับน้องสาว
และคงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอีกนาน
แต่...หากพ่อต้องการเงินจริงๆ หญิงสาวก็จะส่งเสียให้พอ่ เป็นรายเดือน
แลกกับการยกบ้านให้เธอกับน้องสาว จากนัน้ ทัง้ สองฝ่ายก็ได้มกี ารท�ำสัญญา
เอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลัง
ช่วงนัน้ แก้วเกล้าท�ำงานหนักจนแทบไม่ได้ไปมหาวิทยาลัย ส่วนวรรณิกา
ก็เสียใจมากจนมีปญั หาเรือ่ งสุขภาพจิตและไม่อาจท�ำงานได้อกี ต่อไป ภาระ
ทุกอย่างจึงตกเป็นของแก้วเกล้าแต่เพียงผู้เดียว ในเวลานั้นเธออายุเพียง
ยี่สิบปีแต่กลับต้องแบกรับภาระในฐานะหัวหน้าครอบครัวอย่างช่วยไม่ได้
คิดย้อนไปแล้วแก้วเกล้าก็ไม่รวู้ า่ เธอผ่านปัญหานั้นมาได้อย่างไร เธอ
ท�ำงานทุกอย่างตัง้ แต่เช้ายันดึกเพือ่ ให้ได้เงินมามากทีส่ ดุ โดยไม่เคยเกีย่ งงอน
ใดๆ เพื่อให้แม่กับน้องยังสุขสบาย
ขณะเดียวกันปัญหาครอบครัวก็ยังมีไม่ขาดเพราะวรรณิกาได้รับการ
กระทบกระเทือนทางจิตใจซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าจนไม่อาจแบกรับความเสียใจและ
จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ เอาแต่ซึมเศร้า และร้องไห้ บางครั้งที่อารมณ์
จมดิง่ ลงมากๆ ก็ถงึ ขัน้ คิดจะฆ่าตัวตายหนีปญั หาเลยก็มี แก้วเกล้าจึงกลัน้ ใจ
จ้างสมใจมาช่วยงานบ้านและอยูด่ แู ลแม่เพราะไม่อยากให้แม่อยูค่ นเดียวจน
เอาแต่คิดถึงแต่เรื่องในอดีต
สิ่งเดียวที่ท�ำให้วรรณิกามีความหวังในชีวิตคือลูกสาวคนเล็กอย่าง
กมลกานต์...
แก้วเกล้ารูว้ า่ วรรณิการักลูกสาวทัง้ สองคนแต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่ ท่านรัก
น้องสาวมากกว่าเธอ เพราะกมลกานต์มีใบหน้าที่ละม้ายคล้ายคลึงกับพ่อ
ส่วนเธอนั้นจะละม้ายคล้ายกับท่าน
แม่เจ็บปวดเพราะพ่อ แต่ท่านก็แค่โกรธและน้อยใจ หากพ่อกลับมา
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ง้อขอคืนดีท่านก็พร้อมจะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ แต่หลังจากที่ขู่ว่าจะกลับ
มาฟ้องร้องแบ่งสมบัตเิ พียงสองปี พ่อก็จากไปด้วยโรคมะเร็ง ส่วนครอบครัว
ใหม่ก็ขาดการติดต่อกันไป แก้วเกล้าไม่ได้ส่งเสียเงินให้อีกเพราะถือว่าพ่อ
จากไปแล้วก็ไม่มอี ะไรต้องเกีย่ วข้องกันอีก ฝ่ายแม่เลีย้ งก็คงละอายแก่ใจอยู่
บ้างจึงไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไร
หลังจากพ่อเสียชีวิต แม่ก็เสียใจมากขึ้นไปอีก ความรักที่ท่านเคยมี
ให้พ่อถูกทุ่มเทมาที่กมลกานต์ ท่านหวังในตัวลูกสาวคนเล็กมากที่สุด ยิ่ง
กมลกานต์เติบโตขึน้ มาสะสวย กิรยิ ามารยาทเรียบร้อยอ่อนหวาน การเรียน
และความประพฤติดีจนไม่มีที่ติ อีกทั้งก�ำลังเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นที่
ชื่นชมของประชาชนก็ยิ่งท�ำให้วรรณิกาภาคภูมิใจจนสภาพจิตใจดีขึ้นมาก
แก้วเกล้าไม่อยากให้ทา่ นผิดหวังอีก เพราะรูว้ า่ ถ้าผิดหวังจากกมลกานต์
...หัวใจท่านคงแตกสลายและอาจจะอาการหนักยิง่ กว่าทุกเหตุการณ์ทผี่ า่ นมา
กมลกานต์คือความหวังสุดท้ายในชีวิตที่วรรณิกาเหลืออยู่ ส่วนเธอก็
เปรียบเสมือนขัน้ บันไดทีส่ ง่ น้องสาวขึน้ ไปจนถึงดวงดาวเพือ่ เป็นความภูมิใจ
ให้กับครอบครัวธนนันท์
'นักเรียนที่ ได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า คือ
นางสาวแก้วเกล้า ธนนันท์'
การได้พบกับอิชยะในวันนี้ท�ำให้หญิงสาวหวนนึกถึงความทรงจ�ำเมื่อ
แปดปีกอ่ น เธอลุกจากเตียงแล้วหยิบอัลบัม้ รูปทีอ่ ยู่ในชัน้ ข้างหัวเตียงขึน้ มา
เปิดดู...อัลบั้มรูปเหล่านี้เก็บความทรงจ�ำต่างๆ สมัยที่เธอยังเรียนอยู่มัธยม
ปลายเอาไว้ แก้วเกล้ายิ้มเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่เธอยังจ�ำได้ดี
ตอนนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็ก ด้วยความที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล
อันดับต้นๆ และอิชยะก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ ทางช่องยีส่ บิ สามจึงมอบ
ทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนทีเ่ รียนดีแต่ฐานะยากจนทุกๆ ปี และในปีนนั้ อิชยะ
ในวัยยี่สิบห้าปีก็เป็นตัวแทนช่องยี่สิบสามมามอบทุนการศึกษา
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ชายหนุ่มเป็นเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาที่เครื่องหน้าทุกส่วนลงตัว
ยิ่งเขามีส่วนผสมของคนเอเชียและตะวันตกก็ยิ่งท�ำให้เขาดูดีมาก เขามี
เรือนผมสีดำ� สนิททีต่ ดั รับกับรูปหน้า จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากบางแต่หยัก
ลึกได้รูป ดวงตาสีด�ำสนิทคมราวกับใบมีด ยิ่งมันอยู่ภายใต้ขนตาที่ทั้งยาว
ทั้งหนากว่าผู้ชายทั่วไปก็ยิ่งมีเสน่ห์บาดหัวใจ และใบหน้าคมคายนั้นยัง
ประดับด้วยไรเคราที่ตกแต่งอย่างดีจนรับกับรูปหน้า
อิชยะน่าจะสูงเกือบหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร เขามีรูปร่างสูงใหญ่
เหมือนนายแบบสากลทีด่ แู ลตัวเองอย่างดี ไหล่กว้าง ช่วงขายาว และบุคลิก
สง่างามราวกับพระเอกที่หลุดออกมาจากในนวนิยายก็ไม่ปาน ไม่ว่าจะเดิน
จะนัง่ แม้กระทัง่ ไขว่หา้ งสบายๆ ก็ยงั ดูดจี นนักเรียนหญิงหลายคนแทบกรีด๊
แก้วเกล้าจ�ำได้ว่าตอนนั้นผู้หญิงทุกคนในหอประชุมมองเขาตาเป็น
ประกาย อิชยะดูดมี ากเมือ่ อยู่ในชุดสูท เขาหล่อเหลายิง่ กว่าพระเอกในละคร
เสียอีก
และเธอ...ก็เป็นหนึ่งในนั้น
ยิ่งได้รับมอบทุนการศึกษาจากมือของชายหนุ่มและมีภาพคู่กันก็ยิ่ง
ท�ำให้เธอประทับใจในตัวเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอคิดไว้ว่าจะตั้งใจเรียน
ให้สมกับทุนนี้ แต่ก็ท�ำได้ไม่ดีอย่างที่หวัง
ปัญหาครอบครัวท�ำให้เด็กทีเ่ คยมีผลการเรียนดีมากอย่างแก้วเกล้าผล
การเรียนตกต�ำ่ ลง เพราะหญิงสาวต้องท�ำงานหนักทัง้ กลางวัน กลางคืน และ
ท�ำแทบทุกอย่างเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวจนหลายครั้งไม่ได้เข้าเรียน
หลายครัง้ อ่านหนังสือสอบไม่ทนั แต่ครัน้ จะไม่ทำ� งานหนักก็ไม่ได้เพราะแม่
ก็ถูกไล่ออกจากงานแล้ว จะไปสมัครงานที่ไหนก็ยาก เพราะอายุมากแถม
ประวัติการท�ำงานของท่านก็ไม่ค่อยจะดีอีก
ครัน้ จะให้ทา่ นท�ำขนมขายเองสภาพจิตใจท่านก็ไม่มนั่ คง ด้านกมลกานต์
ก็จะขึ้นเรียนมหาวิทยาลัยแล้วจึงจ�ำเป็นต้องใช้เงินเช่นกัน ล�ำพังเงินเก็บที่

Page_���������... �������.indd 29

24/9/2561 BE 14:34

เท่าที่ใจ... เว้าวอน
30

มีก็เหลือน้อยนิดเต็มทน
ยังถือว่าเป็นโชคดีที่ตอนหางานท�ำ แก้วเกล้าได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งซึ่ง
หาเด็กไปท�ำงานพริตตี้และเอ็มซีตามงานอีเวนต์ต่างๆ พี่คนนั้นชักชวนให้
หญิงสาวไปลองท�ำดูและเธอก็รับงานเรื่อยมา
คนดูแลหักค่าตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสมควร หางานทีเ่ หมาะกับแก้วเกล้า
ให้อย่างสม�ำ่ เสมอแม้เธอจะขอท�ำแค่งานที่ไม่ตอ้ งแต่งตัวโป๊มาก ไม่เน้นงาน
ที่โชว์รปู ร่างเกินไปเพราะไม่อยากเสริมหน้าอกตามแบบฉบับทีพ่ ริตตีห้ ลาย
คนนิยมท�ำกัน และไม่รับงาน 'อย่างอื่น' นอกเหนือจากนี้เด็ดขาด
เพื่อนร่วมงานหลายคนพอรู้ว่าแก้วเกล้าเลือกงานจนผิดปกติก็อด
หมัน่ ไส้เธอไม่ได้ แต่บางคนก็เข้าใจเพราะคิดว่าต่างคนต่างท�ำงาน มีแนวทาง
แตกต่างกันไป เธอเองก็เลือกคบเฉพาะคนที่ดีกับเธอ ส่วนคนที่คิดร้ายก็
ไม่ได้สนใจ แต่ถา้ มาร้ายใส่เมือ่ ไหร่ หญิงสาวก็ตอกกลับไปไม่ไว้หน้าเช่นกัน
หลายคนอาจมองงานประเภทนี้ว่าเป็นงานที่ขายรูปร่างหน้าตาและ
ไม่ได้ใช้ความสามารถใดๆ แต่แก้วเกล้าไม่คิดเช่นนั้นและไม่เคยคิดดูถูก
เพราะมันไม่ใช่งานผิดกฎหมาย งานแต่ละอย่างก็ตอ้ งใช้เทคนิค ความสามารถ
และความพยายามทัง้ นัน้ อีกอย่างมันก็เป็นงานทีท่ ำ� ให้ครอบครัวเธอผ่านพ้น
วิกฤตมาได้
ตอนหลังเคยมีบางคนทีร่ เู้ รือ่ งแก้วเกล้าพูดว่ารูปร่างหน้าตาอย่างเธอ
ท�ำงานในวงการได้สบาย แต่การเข้าวงการไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีแ่ ค่สวยหรือรูปร่าง
ดีก็สามารถท�ำงานท�ำเงินได้ทันที สถานการณ์ตอนนั้นเธอต้องใช้เงินด่วน
ไม่มีเวลาคิดนานด้วยซ�้ำ
มองย้อนกลับไปแล้วแก้วเกล้ายังคิดว่าตัวเองโชคดีที่ไม่ตอ้ งเปลืองตัว
มากหรือคิดสั้นถึงขั้นขายตัวแลกเงิน...กว่าจะเรียนจบได้หญิงสาวก็เหนื่อย
จนแทบจะไม่เป็นผูเ้ ป็นคน แม้ผลการเรียนจะอยู่ในระดับกลางๆ จนค่อนไป
ทางต�่ำ แต่เธอก็ภูมิใจที่เรียนจบมาได้ เธอรู้ดีว่าที่ผ่านมาตัวเองพยายาม
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มากแค่ไหน
ส่วนกมลกานต์แม้จะเป็นคนหัวอ่อน เรียบร้อย แต่กย็ งั เป็นน้องสาวที่
ดี ตัง้ ใจเรียนให้สมกับทีแ่ ก้วเกล้าเสียสละท�ำงานหนัก พยายามช่วยแบ่งเบา
ภาระเท่าที่ช่วยได้ และผลักดันตัวเองเข้าวงการด้วยการไปแคสต์งานต่างๆ
จนท�ำให้มีเพื่อนน้อย และเพื่อนบางคนก็พลอยหมั่นไส้เสียด้วยซ�้ำ
พอขึ้นเรียนปีสองกมลกานต์ก็ไปเตะตาแมวมองเข้า เธอถูกชวนไป
เรียนการแสดงสักพักก็ได้แสดงละครโดยรับบทเป็นนางรองก่อน แต่บทละคร
ส่ง บวกกับเสน่ห์เฉพาะตัว และละครเรื่องนั้นก็โด่งดังมากท�ำให้หญิงสาว
พลอยดังไปด้วย ต่อมาช่องจึงส่งบทนางเอกให้ แต่กว่าละครจะถ่ายจบและ
ได้ออนแอร์ก็ตอนขึ้นปีสี่แล้ว ทว่ายังโชคดีที่ละครดังเปรี้ยงอีกจึงได้รับบท
นางเอกเรื่อยมาจนเรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตของกมลกานต์ก�ำลังรุ่งโรจน์
ความส�ำเร็จท�ำให้กมลกานต์หาเงินได้ก้อนใหญ่ แก้วเกล้าจึงไม่ต้อง
ท�ำงานหนักและมีเงินทุนส�ำหรับเปิดร้านอาหารอย่างที่เธอเคยฝันไว้...แม่
กับน้องสาวคือทุกอย่างของเธอจริงๆ
หากเธอไม่ปกป้องครอบครัวแล้วจะให้เธอปกป้องใคร!
ต้องบอกเขา
แก้วเกล้าคิดขึ้นได้ก็ตัดสินใจส่งข้อความไปบอกกับอิชยะเพื่อให้
ชายหนุ่มสบายใจว่าน้องสาวของเธอจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับบิดาของเขาแน่นอน
และเธอหวังว่ากมลกานต์จะท�ำได้อย่างทีร่ บั ปากกับเธอไว้เช่นกัน เพราะเธอ
ไม่อยากมีปัญหากับอิชยะ และไม่อยากให้น้องสาวเดินทางผิดอีกแล้ว
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บทที่ 2

เมียน้อย

'ฉันคุยกับน้องสาวฉันแล้ว เธอบอกว่าจะเลิกยุ่งกับพ่อของคุณค่ะ ขอ
ให้คุณสบายใจได้'
ชายหนุ่มเหยียดยิ้มเมื่ออ่านข้อความที่แก้วเกล้าส่งมาให้เขาเมื่อสอง
วันก่อน แต่วันนี้สายสืบที่นิวัฒน์หามายังรายงานว่ากมลกานต์กับแอนโทนี่
นัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แถมยังส่งรูปถ่ายมายืนยันกับเขาด้วย อิชยะ
คิดถูกแล้วที่ยังไม่ตอบข้อความหรือติดต่อกลับไปไม่อย่างนั้นอีกฝ่ายคงจะ
ได้ใจเกินไป
คนอย่างเขา...ไม่มีทางวางใจอะไรง่ายๆ แน่!
แค่บอกว่าจะเลิกยุ่งใครก็พูดได้ การกระท�ำเท่านั้นที่จะท�ำให้เขาเชื่อ
นีป่ ากบอกว่าจะเลิกแต่ไม่ถงึ สองวันก็ยงั ไปมาหาสูก่ นั อีก มันหมายความว่า
ยังไง อิชยะอดคิดไม่ได้ว่าพี่น้องคู่นี้ก�ำลังท้าทายเขา และในเมื่อกมลกานต์
ยังลองดีเพราะคิดว่าเขาคงไม่เอาจริง เขาก็จะท�ำให้รวู้ า่ คนอย่างอิชยะไม่ได้
เก่งแค่ขู่!
"สองคนนั้นยังติดต่อกันอยู่เหรอครับ"
นิวัฒน์ซึ่งก�ำลังท�ำหน้าที่ขับรถให้เจ้านายถามขึ้นเมื่อรู้สึกได้ถึงความ
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หงุดหงิดของอิชยะ ใบหน้าหล่อเหลาอาจเรียบเฉย ไม่แสดงอารมณ์ แต่
ดวงตาแข็งกร้าวบอกได้ว่าก�ำลังไม่พอใจมาก
"ใช่..."
"วันก่อนเห็นคุณอิชย์บอกว่าพีส่ าวของกมลกานต์สง่ ข้อความมาบอก
ว่ากมลกานต์จะเลิกยุง่ กับคุณแอนโทนีแ่ ล้วนีค่ รับ" นิวฒ
ั น์มองปฏิกริ ยิ าของ
เจ้านายผ่านกระจกส่องหลัง
"แค่พดู ใครก็พดู ได้! เห็นทีวา่ ฉันต้องสัง่ สอนพวกอยากลองดีสกั หน่อย"
"คุณอิชย์จะท�ำอะไรครับ"
"แผนแรกที่เราคุยกันไว้...จัดการให้ฉันด้วย"
จบประโยคนั้นรถยนต์คันหรูก็ขับมาถึงคอนโดฯ The 61 พอดี...ที่นี่
เป็นคอนโดฯ ราคาแพงอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ห้องที่ราคาต�่ำสุดก็ปา
เข้าไปหลายสิบล้านแล้ว มันตัง้ อยูท่ หี่ วั มุมซอยหกสิบเอ็ดของถนนเส้นหลัก
ใจกลางกรุงเทพฯ ตัวตึกมีหกสิบเอ็ดชั้น บนชั้นที่หกสิบเอ็ดเป็นผับหรูที่ชื่อ
ว่า 'Club 61'
และผับดังกล่าวก็อยู่ในการดูแลของ 'ดาเนียล ภูมิภัทร อมรวรวัฒน์*'
ชายหนุม่ วัยสามสิบแปดปีผเู้ ป็นนักธุรกิจที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็นราชาแห่ง
สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี
ภายใน Club 61 ตกแต่งอย่างหรูหราและทันสมัย โดดเด่นด้วย
แชนเดอเลียคริสตัลทีห่ อ้ ยระย้าลงมาจากเพดานและเรืองแสงเป็นสีสนั สวยงาม
นอกจากนี้ยังมีบาร์เครื่องดื่มกับตู้โชว์ส�ำหรับวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี
ชือ่ เสียงประเภทต่างๆ ด้านเวทียกสูงจะมีดเี จชือ่ ดังจากทัง้ ในและต่างประเทศ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมามอบความสนุกให้กับแขก ยิ่งกว่านั้น...ในทุกคืน
วันเสาร์ที่นี่จะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งนักร้อง ดีเจ และบางครั้งยังเชิญ
เซเลบริตี้ระดับโลกมาร่วมปาร์ตี้ด้วยจนผับแห่งนี้โด่งดังในเวลาอันรวดเร็ว
* ติดตามเรื่องราวของ 'ดาเนียล' ได้ในนวนิยายเรื่อง 'รักโดยพฤตินัย' โดย 'ฉัตรฉาย'
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ภายในผับแบ่งออกเป็นหลายโซน ทั้งห้องวีไอพีแบบส่วนตัว โซนดื่ม
สังสรรค์คยุ กันทีส่ ว่ นใหญ่จะเปิดเพลงแจ๊ซเคล้าคลอ และโซนแดนซ์สำ� หรับ
ผีเสื้อราตรีที่ชอบวาดลวดลายยามค�่ำคืน
ทั้งสองขึ้นลิฟต์ ไปยัง Club 61 ก่อนที่นิวัฒน์จะขอแยกตัวไป 'จัดการ
เรือ่ งนัน้ ' ตามทีเ่ จ้านายสัง่ เพราะการคุยโทรศัพท์ในคลับคงมีเสียงดังรบกวน
ส่วนอิชยะเดินตามพนักงานเข้าไปในโซนแจ๊ซหลังจากบอกหมายเลขโต๊ะที่
ได้จองเอาไว้ล่วงหน้า
พอเข้าไปถึงเขาก็เห็นใครคนหนึ่งนั่งจิบวิสกี้รออยู่
"มาเร็วกว่าที่คิดนะ"
อิชยะทักทายขึน้ ก่อนจะนัง่ ลงบนโซฟาตรงกันข้ามชายหนุม่ ทีน่ งั่ ไขว่หา้ ง
อยูต่ รงกันข้าม 'ภวิล วงศ์วรารมย์' หรือ 'ภักดิ'์ เป็นเพือ่ นรุน่ พีร่ ว่ มคณะสมัย
เรียนมหาวิทยาลัย อายุมากกว่าเขาปีเดียว ทั้งสองคนสนิทกันจนเหมือน
เพือ่ นรุน่ เดียวกันแม้วา่ หลังเรียนจบแล้วต่างคนจะต่างท�ำงานจนมีโอกาสได้
เจอกันน้อยลงมาก แต่ทุกครั้งที่นัดเจอกันก็ยังสามารถพูดคุยกันได้อย่าง
สนิทใจ...ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
เขากับภวิลเป็นพวกมีกำ� แพงกัน้ ตัวตนค่อนข้างหนา ท�ำใจสนิทใจกับ
ใครได้ยาก แต่ด้วยความที่ทั้งสองคนมีอะไรหลายอย่างในชีวิตคล้ายกันจึง
ท�ำให้เข้าใจและสนิทใจกันได้
"แกมาช้าเองต่างหาก" ภวิลพูดหน้านิ่ง
"ยังไม่ถึงสิบนาทีเลย แกก็รู้ว่าช่วงนี้รถมันติดอย่างกับอะไร"
"พวกนักธุรกิจ...งานยุง่ เสียเหลือเกิน" ภวิลประชดโดยไม่กลัวว่าค�ำพูด
นั้นจะเข้าตัว
อิชยะเป็นผูบ้ ริหารช่องยีส่ บิ สามทีม่ อี ำ� นาจสูงสุด เขาลงมือท�ำงานจริง
ไม่ใช่แค่ออกค�ำสั่ง บางครั้งก็ถึงขั้นไปเยี่ยมกองถ่ายด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
ต้องสร้างภาพลักษณ์ ให้องค์กรเหมือนเอาตัวเองเป็นพรีเซ็นเตอร์จึงต้อง
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พบปะผู้คน ออกงานสังคม และลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมด้วยตนเอง เพราะ
เชื่อว่ามันอาจไม่ได้ผลในทันทีแต่จะได้ผลในระยะยาว หากภาพลักษณ์ของ
ช่องดี การขายสปอนเซอร์ก็จะง่ายขึ้น
ส่วนภวิลท�ำหน้าทีบ่ ริหารบริษทั ออร์แกไนเซอร์ทมี่ ชี อื่ เสียงและยิง่ ใหญ่
เป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทย นอกจากนี้ตระกูลวงศ์วรารมย์ยังมีโรงแรม
อีกหลายแห่งที่มีชื่อเสียงมากซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การดูแลของภวิล
ทั้งสิ้น หากอิชยะเป็นนักธุรกิจที่มีงานรัดตัว ภวิลก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่ต่างกัน
"แล้ววันนี้แกนึกยังไงถึงได้นัดเจอฉันได้ ปกตินอกจากเรื่องงานแล้ว
แกก็น่าจะต้องเจียดเวลาไปเอาใจสาวๆ ไม่ใช่เหรอ" ภวิลถามพลางยกแก้ว
วิสกี้ขึ้นจิบอย่างผ่อนคลาย
"ที่จริงควรจะเป็นอย่างนั้น แต่นานๆ ทีก็อยากดื่มกับเพื่อนบ้างไม่ได้
หรือไง"
"ตอนแรกฉันนึกว่าแกจะควงนางเอกคนดังมาด้วยซะอีก"
"แล้วแกล่ะ ไม่คิดจะควงสาวๆ มาบ้างเหรอ"
อิชยะแซวคืนบ้างหลังจากสั่งเครื่องดื่มกับพนักงานไปแล้ว เขารู้อยู่
แล้วว่าภวิลอยากคุยกันตามประสาผูช้ ายมากกว่า อีกอย่างภวิลก็ไม่เคยควง
สาวๆ ไปไหนมาไหนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
แต่...ไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่าย 'ไม่มี'
"หรือว่ากลัว 'คุณพลีส' ของแกจะเข้าใจผิด"
ค�ำถามนั้นท�ำเอาผู้ชายหน้านิ่งอย่างภวิลถึงกับชะงัก 'คุณพลีส' ที่
อิชยะพูดถึงคือ 'พาขวัญ วงศ์วรารมย์' ทายาทเพียงคนเดียวของ 'พิธาน
วงศ์วรารมย์' หรือก็คือผู้มีพระคุณของภวิลนั่นเอง
พาขวัญอายุนอ้ ยกว่าภวิลสิบปี เธอเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนการแสดง
แห่งหนึง่ และถึงแม้ภวิลจะมีศกั ดิเ์ ป็นเหมือนพีช่ ายบุญธรรมของอีกฝ่าย แต่
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ทั้งสองคนกลับไม่สนิทกันเลย
ภวิลไม่เคยพูดถึงพาขวัญให้อชิ ยะฟังแต่ดว้ ยความทีส่ นิทกันมาก เขา
สังเกตได้ว่าบางทีภวิลอาจมีใจให้พาขวัญแต่ไม่กล้าแสดงออกหรือเข้าหา
เธอ เพราะเธอเป็นลูกสาวของผู้มีพระคุณ
และตัวภวิลเองก็คงไม่อยากท�ำตัวเป็นพวก 'กนิ บนเรือนขีร้ ดบนหลังคา'
"โอเคๆ ไม่พูดถึงคุณพลีสก็ได้ หึ! คนนี้แตะไม่ได้จริงๆ สินะ"
"นี่ขนาดแกบอกว่าจะไม่พูดถึงนะ"
ภวิลท�ำตาอาฆาตใส่ท�ำให้อิชยะหัวเราะกลบเกลื่อนก่อนจะชวนคุยไป
ถึงเรื่องงานเพราะที่เขาชวนเพื่อนออกมาเจอกันไม่ใช่แค่อยากคุยกัน แต่
อยากให้ภวิลมางานออร์แกไนซ์เปิดตัวละครของช่องยี่สิบสามที่จะมีขึ้นใน
อีกไม่นานนีด้ ว้ ย...เขาไว้ใจและเชือ่ มือภวิลทีส่ ดุ ว่าจะไม่ทำ� ให้เขาต้องผิดหวัง
'ลือหึ่ง! นางเอกน้องใหม่เป็นเมียเก็บคนรวยอายุคราวพ่อ'
'นางเอกน้องใหม่มาแรง เบื้องหน้าเงียบๆ แต่เบื้องหลังฟาดเรียบค่ะ'
'เตรียมแหก! นางเอกหน้าใหม่แย่งสามีชาวบ้าน!'
แก้วเกล้าเห็นข่าวแล้วถึงกับหน้าซีดและมือไม้สนั่ ราวกับว่าเธอตกเป็น
ข่าวเสียเอง แต่มันไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละ เพราะข่าวนี้ต้องสื่อถึงกมลกานต์
แน่ๆ แม้จะบอกใบ้ไม่ชัดเจนแต่ก็ท�ำให้น้องสาวตกเป็นหนึ่งในบุคคลที่
น่าสงสัย แต่โชคดีทภี่ าพลักษณ์กมลกานต์ดงี ามมาตลอดจึงมีแฟนคลับคอย
ปกป้อง
ในข่าวบอกใบ้เอาไว้ว่าเป็นนางเอกที่ก�ำลังโด่งดัง เพิ่งเข้าวงการได้
ไม่นาน เบื้องหน้าภาพลักษณ์ดีงาม อ่อนหวาน เรียบร้อย และสดใสน่ารัก
แต่เบื้องหลังเป็นเมียเก็บของพวกคนรวยที่อายุห่างกันคราวพ่อกับลูก แล้ว
ตอนนี้ฝั่งเมียหลวงก็รับรู้และเตรียมพร้อมที่จะเล่นงานเมียน้อยแล้ว
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แก้วเกล้ารู้ในทันทีเลยว่า...ข่าวนี้ต้องเป็นฝีมือของอิชยะ!
แต่ชายหนุม่ คงเลือกจะปล่อยข่าวแค่นกี้ อ่ นเพือ่ เตือนสติและข่มขูเ่ ธอกับ
น้องสาว แน่ละ่ ! หากแฉความจริงทัง้ หมดมันอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของช่องยี่สิบสามและครอบครัวประภาวิษณุด้วยก็เป็นได้ เพราะแอนโทนี่
เป็นพ่อของเขา และกมลกานต์เองก็เป็นดาราในสังกัด
แต่...หากในอนาคตกมลกานต์ยงั คงไม่เลิกยุง่ เกีย่ วกับแอนโทนี่ อิชยะ
อาจจัดการขัน้ เด็ดขาดด้วยการยอมท�ำลายกมลกานต์ ยังไงฝัง่ เขาก็เสียหาย
น้อยกว่าอยูแ่ ล้วเพราะเป็นผูช้ าย
"คุณเกล้าเห็นข่าววันนี้มั้ยคะ เนี่ยๆๆ พอจะรู้มั้ยคะว่านางเป็นใคร"
รุง่ รัตน์อยากรูอ้ ยากเห็นถึงขัน้ ถือหนังสือพิมพ์ตรงเข้ามาหาแก้วเกล้า
และชวนเม้าท์อย่างออกรสออกชาติในขณะทีห่ ญิงสาวก�ำลังใช้ความคิดอย่าง
หนักว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง
ผูจ้ ดั การร้านคนนีเ้ ป็นเพือ่ นรุน่ พีท่ มี่ หาวิทยาลัยของแก้วเกล้า ทัง้ สอง
คนสนิทกันพอสมควร แก้วเกล้าจึงชวนมาท�ำงานที่ร้านตอนที่อีกฝ่ายมี
ปัญหากับเพื่อนร่วมงานเดิมและก�ำลังล�ำบากพอดี
รุ่งรัตน์อาจขี้เม้าท์ ไปบ้าง แต่ก็ท�ำงานดีและซื่อสัตย์จนสามารถไว้ใจ
ได้แน่นอน
"น้องกานต์ ได้เล่าให้ฟังบ้างมั้ยคะ เห็นมีคนบอกว่านางเอกคนนี้อยู่
ช่องยี่สิบสาม แถมยังน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับน้องกานต์ด้วย คุณเกล้า
เม้าท์ให้ฟังบ้างสิคะ ต่อมเผือกพี่กระตุกแรงมากเลยเนี่ย"
"เอาเวลาเผือกเรื่องชาวบ้านไปท�ำงานก่อนดีมั้ยคะ อีกครึ่งชั่วโมงจะ
เปิดร้านแล้วยังเตรียมงานไม่ถึงไหนเลย" แก้วเกล้าบอกเสียงดุ "ใครเอาแต่
เม้าท์เรื่องไร้สาระระวังจะถูกไล่ออกนะ"
"โห! คุณเกล้าอ่ะ ดุจังเลย" รุ่งรัตน์โอดครวญ
"ไปท�ำงานค่ะ"
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เจ้าของร้านสาวสวยบอกน�ำ้ เสียงเฉียบขาด รุง่ รัตน์กเ็ ลยจ�ำใจปิดปาก
เงียบแล้วรีบไปท�ำงานตามหน้าทีจ่ นไม่ทนั ได้สงั เกตเห็นแววตาทีเ่ ต็มไปด้วย
ความกังวลของอีกฝ่ายเลย
หลังจากทีอ่ ชิ ยะออกปากเตือน แก้วเกล้าก็สง่ ข้อความไปบอกเขา แต่
เวลาผ่านไปยังไม่ถึงห้าวันด้วยซ�้ำเขาก็เริ่มแผนการข่มขู่เธอกับน้องสาว
อย่างรุนแรงราวกับไม่ได้รับข้อความนั้น...เธออดคิดไม่ได้ว่าหากฝั่งเธอ
เอาแต่นิ่งเฉย อิชยะคงจะยิ่ง 'สั่นประสาท' พวกเธอด้วยการปล่อยข้อมูลที่
ลึกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ!
"พี่จุ๊บจิ๊บมีอะไรหรือเปล่าคะ"
แก้วเกล้าตกใจเมื่อวันต่อมาเห็นผู้จัดการส่วนตัวของกมลกานต์โผล่
เข้ามาในบ้านด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวล หญิงสาวมั่นใจว่าจุ๊บจิ๊บ
ยังไม่รู้เรื่องกมลกานต์กับแอนโทนี่ แต่เธอก็ยังภาวนาในใจว่าขออย่าให้
จุ๊บจิ๊บรับรู้เรื่องนั้นเลย ถึงแม้อีกฝ่ายจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวแต่ยังไงก็เป็น
คนอื่นอยู่ดี
หากรู้แล้วหลุดปากเล่าให้คนอื่นฟัง คนที่จะเสียหายก็คือกมลกานต์
"เมื่อวานนี้น่ะสิคะ น้องกานต์เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ ท�ำหน้าเครียดทั้งวัน
แล้วเมื่อคืนนี้ก็ส่งข้อความมาบอกพี่ตอนดึกๆ ว่าวันนี้ขอหยุดงานหนึ่งวัน
แต่วนั นีพ้ ร่ี บั อีเวนต์เอาไว้ ไม่ไปไม่ได้ พีก่ เ็ ลยต้องรีบมาตามด้วยตัวเองตัง้ แต่
เช้านี่แหละ น้องเกล้าได้คุยกับน้องกานต์มั้ยคะ น้องเขาเป็นอะไรท�ำไมถึง
เกเรแบบนี้"
จุ๊บจิ๊บบอกอย่างร้อนอกร้อนใจ ปกติกมลกานต์มีวินัยในการท�ำงาน
ดีมาก ใครร่วมงานด้วยก็ชมทั้งนั้น แต่จู่ๆ ก็จะหนีงานเสียเฉยๆ ท�ำแบบนี้
เสียประวัติและคงถูกนักข่าวเอาไปเขียนเม้าท์จนเสียชื่อเสียง
"ยายกานต์คงไม่สบายมั้งคะ เห็นบ่นว่าปวดหัวมาสองสามวันแล้ว"
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แก้วเกล้าแก้ตัวแทนน้องสาวแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้คุยกับกมลกานต์
เมื่อวานกว่าเธอจะกลับบ้านก็ดึกแล้ว ตอนแรกที่เห็นข่าวก็ว่าจะโทรไปคุย
แต่พอคิดว่ากมลกานต์อาจก�ำลังถ่ายละคร หากโทรไปถามเรื่องข่าวอาจจะ
เสียงานเสียการเสียเปล่าๆ ก็เลยคิดว่าจะรอกลับมาคุยกันที่บ้าน
หญิงสาวคิดว่าทีก่ มลกานต์ไม่อยากไปท�ำงานคงเพราะข่าวเมือ่ วานนี้
ยิ่งไปงานอีเวนต์ก็ยิ่งต้องเจอกองทัพนักข่าว แม้ข้อมูลในข่าวจะชี้ชัดไม่ได้
ว่าเป็นกมลกานต์ แต่ในเว็บไซต์หรือในเพจดังก็มีคนพูดถึงกมลกานต์บ้าง
ประปราย นักข่าวจ้องจะหาข่าวอยู่แล้ว ยังไงก็ต้องถามประเด็นนี้กับทุกคน
ที่ถูกพูดถึง
"พี่จุ๊บจิ๊บดื่มกาแฟรอก่อนนะคะ เดี๋ยวเกล้าขึ้นไปคุยกับน้องให้เอง"
"ขอบคุณค่ะ ยังไงพี่ฝากด้วยนะคะ"
แก้วเกล้าเชิญจุ๊บจิ๊บไปนั่งในห้องรับแขก บอกสมใจให้ชงกาแฟและ
ท�ำขนมปังปิ้งมาเสิร์ฟ จากนั้นก็ขึ้นไปหากมลกานต์ที่ห้อง เธอเคาะประตู
อยู่หลายครั้งแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมมาเปิด
"กานต์...นี่พี่เองนะ เปิดประตูหน่อย พี่มีเรื่องจะคุยด้วย"
กมลกานต์คงรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าเป็นแก้วเกล้าแต่เธอก็ตอ้ งย�ำ้ เรือ่ งนีส้ ำ� คัญมาก
กมลกานต์จะเอาแต่หนีปัญหาไม่ได้ เพราะอิชยะไม่รอแน่ หากเขาปล่อย
ข่าวท�ำลายชื่อเสียงจริงๆ อนาคตในวงการของกมลกานต์จะดับวูบ ไม่สิ!
ต่อให้ออกจากวงการไปแล้วก็จะยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียน้อยและแย่งสามี
ชาวบ้านอยู่ดี
กมลกานต์จะสู้หน้าสังคมต่อไปได้อย่างนั้นหรือ!
"กานต์จะเอาแต่หนีปัญหาไม่ได้นะ ไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะมีแต่แย่ลง
เราต้องคุยกันเพือ่ หาทางแก้ปญั หา " แก้วเกล้าเตือนสติและคราวนีก้ มลกานต์
ก็ยอมเดินมาเปิดประตูให้
หญิงสาวรีบเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูเอาไว้เพราะกลัวว่าถ้าแม่มา
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ได้ยินเข้าจะสงสัย
"พี่เกล้ามีอะไรเหรอคะ"
"พี่จุ๊บจิ๊บมาตามกานต์ ไปท�ำงาน เราจะหนีงานไปเฉยๆ ไม่ได้นะ"
"แต่กานต์ ไม่อยากไปท�ำงานและไม่อยากเจอใคร"
แก้วเกล้ารู้ว่ามันยากที่กมลกานต์จะท�ำเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
เพราะอีกฝ่ายคงเห็นข่าวแล้วใจเสียจนไม่อยากออกจากห้องไปเจอหน้าผูค้ น
เธอรู้ดีว่าน้องสาวไม่ใช่คนแกร่งกล้าจนสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาพวกนี้
ได้ และหากถูกนักข่าวถามจี้มากๆ เข้าก็อาจมีพิรุธจนนักข่าวจับได้
แต่ถ้าไม่ไปท�ำงานก็จะท�ำให้คนอื่นเดือดร้อนกันไปหมด ทั้งต้นสังกัด
ทั้งผู้จัดการส่วนตัว ทั้งเจ้าของงาน และยิ่งอาจท�ำให้คนสงสัยจนพุ่งเป้า
มาที่กมลกานต์ก็เป็นได้
กมลกานต์เพิ่งดังได้ไม่นาน หนีงานแบบนี้มีแต่เสียกับเสีย ที่ส�ำคัญ
หากวรรณิการูเ้ รือ่ งทีก่ มลกานต์เป็นเมียน้อยเข้าล่ะก็...แก้วเกล้ากลัวว่าท่าน
จะเสียใจจนแบกรับความผิดหวังไม่ได้อีกแล้ว
กว่าจะผ่านเรื่องพ่อมาได้ แม่ก็จมอยู่กับความโศกเศร้าจนถึงขั้น
พยายามฆ่าตัวตายมาแล้วถึงสองครัง้ นึกถึงตอนทีเ่ ข้ามาเห็นแม่กรีดข้อมือ
ตัวเองและตอนที่พาแม่ซึ่งกินยานอนหลับจนเกินขนาดไปโรงพยาบาลแล้ว
แก้วเกล้ายิ่งยอมให้แม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้
เธอไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีก...
"ถ้ากานต์ไม่ไปท�ำงานก็เหมือนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนในข่าว จากที่
แทบจะไม่มีคนสงสัยกานต์ คนก็จะยิ่งพุ่งเป้ามาที่กานต์แล้วขุดคุ้ยจนรู้
ความจริงว่ากานต์แอบคบกับคุณแอนโทนี่"
"แล้วพี่เกล้าจะให้กานต์ท�ำยังไง ถ้ากานต์ ไปงานก็ต้องถูกนักข่าวรุม
ซักไซ้อยู่ดี"
"กานต์ก็แค่ไปท�ำงานตามปกติแล้วบอกนักข่าวว่ากานต์ ไม่ใช่คนใน
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ข่าวนัน่ แล้วหลังจากนัน้ กานต์กเ็ ลิกยุง่ เกีย่ วหรือติดต่อกับคุณแอนโทนีซ่ ะสิ
มันไม่เห็นจะยากอะไรเลย"
"พี่เกล้าไม่ใช่กานต์ พี่เกล้าก็พูดได้ว่ามันง่าย"
"กานต์...พี่บอกคุณอิชย์เขาแล้วว่ากานต์จะเลิกยุ่งกับคุณแอนโทนี่
และกานต์ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยการเลิกยุ่งกับคุณแอนโทนี่จริงๆ แล้ว
หลังจากนั้นมันก็จะไม่มีข่าวแบบนี้อีก"
"แต่พี่เกล้าก็น่าจะเคยบอกเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ แล้วท�ำไม..."
"เพราะเขายังไม่เชือ่ และเขายังต้องการขูก่ านต์ไงว่าถ้ากานต์ยงั ไม่เลิก
เขาก็จะปล่อยข่าวท�ำลายชื่อเสียงของกานต์จริงๆ" แก้วเกล้าพูดแทรกขึ้น
ก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดจบ "เขาไม่แค่ขู่เล่นๆ แน่"
"กานต์ก็อยากจะเลิกนะคะ แต่กานต์รักเขาไปแล้ว"
กมลกานต์ร้องไห้อย่างไร้หนทางออก แก้วเกล้าเห็นแล้วก็ทั้งสงสาร
ทัง้ อ่อนใจเหลือเกิน เธอรูว้ า่ นีเ่ ป็นความรักครัง้ แรกของน้องสาว และอีกฝ่าย
อ่อนแอเกินไปที่จะแบกรับปัญหานี้ แต่กมลกานต์ก็ต้องเข้าใจว่าความรัก
ไม่ได้สวยงามเสมอไป ไม่อย่างนั้นวรรณิกาจะต้องเสียใจมาจนถึงวันนี้หรือ
"พี่เกล้าช่วยไปคุยกับคุณอิชย์ ได้มั้ยคะว่ากานต์ขอเวลาท�ำใจอีกนิด
กานต์ยังท�ำใจไม่ได้จริงๆ แล้วสักวันกานต์จะเลิกกับคุณแอนโทนี่ตามที่เขา
บอก" กมลกานต์นกึ หาทางออกได้กร็ บี จับมือแก้วเกล้าอย่างอ้อนวอน "นะคะ
พี่เกล้า...ไม่มีใครช่วยกานต์ ได้แล้วนอกจากพี่เกล้าคนเดียว"
"กานต์สัญญากับพี่ใช่มั้ยว่ากานต์จะเลิก"
"กานต์สัญญาค่ะ กานต์ขอแค่เวลาท�ำใจอีกนิดเท่านั้น"
แก้วเกล้าพยักหน้ายอมรับปากว่าจะช่วยก่อนจะรัง้ น้องสาวเข้ามากอด
ปลอบ เธอไม่ได้อยากส่งเสริมให้กมลกานต์เป็นเมียน้อย แต่ทตี่ อ้ งยอมอ่อน
ลงเพราะกลัวว่ายิ่งห้ามน้องสาวจะยิ่งเตลิด
ตอนนี้...เธอคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆ
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บทที่ 3

ลูกรัก

อิชยะเตรียมตัวเข้าประชุมกับผู้จัดละครเรื่องงานแถลงข่าวเปิดตัว
ละครที่จะออนแอร์ในครึ่งปีแรก ตอนนั้นนิวัฒน์ก็เข้ามารายงานเรื่องที่เขา
ไปจัดการเมื่อหลายวันก่อนว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
"เป็นอย่างที่คุณอิชย์คิดไว้เลยครับ คนเริ่มสงสัยในตัวกมลกานต์บ้าง
แล้ว"
"ดี"
"แต่ความจริงผมแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าท�ำไมคุณอิชย์ไม่ปล่อย
ข่าวออกไปเลยในเมือ่ เรามีหลักฐานทุกอย่างในมือแล้ว ถ้าท�ำแบบนัน้ รับรอง
ว่าเธอโดนถล่มเละแน่"
"กมลกานต์ยังมีประโยชน์กับเราอยู่" อิชยะตอบด้วยน�้ำเสียงนิ่งเรียบ
ไม่เปลี่ยน "ฉันแค่อยากสั่งสอนและท�ำให้เธอเลิกยุ่งกับคุณพ่อตามความ
ต้องการของคุณแม่ก็เท่านั้น"
"แต่ถ้าเธอไม่เลิก...คุณอิชย์ถึงจะจัดการขั้นเด็ดขาดใช่มั้ยครับ"
"อืม แล้วฝ่ายนั้นว่ายังไง ไม่เคลื่อนไหวอะไรบ้างเหรอ"
"เห็นว่าเกือบจะแคนเซิลอีเวนต์ครับ แต่คงกลัวว่าถ้าไม่ไปคนจะสงสัย
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ก็เลยบากหน้าไปจนได้ ใจแข็งเหมือนกันนะครับทีย่ นื ยิม้ ให้สมั ภาษณ์นกั ข่าว
ได้ แถมยังปฏิเสธหน้าซื่อตาใสว่าไม่ใช่ตัวเอง"
"ก็สมกับเป็นนางเอกที่ก�ำลังมาแรง...แสดงเก่ง"
อิชยะเหยียดยิม้ กมลกานต์อาจยังไม่สะทกสะท้านกับข่าวนี้ แต่ถา้ เธอ
ยังคิดจะลองดี เขาก็จะปล่อยข่าวเขย่าประสาทเธออีกเรื่อยๆ ให้มันรู้กันไป
ว่าเธอจะ 'จิตแข็ง' ไปได้สักกี่น�้ำ
ในขณะนั้นเองโทรศัพท์มือถือของอิชยะก็ดังขึ้น เขาหยิบมันมาดูจึง
เห็นว่าแก้วเกล้าเป็นคนโทรมา ชายหนุ่มตัดสินใจกดรับสายพลางลุกจาก
เก้าอีท้ ำ� งาน เดินไปทีผ่ นังกระจก แล้วมองทิวทัศน์จากตึกสูงอย่างผ่อนคลาย
ราวกับว่าเรื่องที่จะคุยกันมันช่วยให้เขาหายเครียดจากการท�ำงาน
นิวฒ
ั น์มองแผ่นหลังกว้างและรูปร่างสง่างามของเจ้านายอย่างชืน่ ชม
ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร มีเรื่องเครียดแค่ไหน แต่อิชยะก็เหมือนภูเขาที่ยัง
ตระหง่านราวกับไม่เคยหวั่นเกรงสิ่งใด
"ผมนึกว่าคุณจะโทรมาตั้งแต่เมื่อวาน" อิชยะพูดกับปลายสาย
"เป็นฝีมือคุณจริงๆ สินะ" แก้วเกล้าถามกลับมา
"คุณเข้าเรื่องมาเลยดีกว่า"
"ฉันอยากเจอคุณค่ะ เรามีเรื่องส�ำคัญต้องคุยกัน"
"ผมไม่มีอะไรจะคุย"
"มีสิคะ มีเยอะมากด้วย อย่างน้อยๆ ก็เรื่องที่คุณปล่อยข่าวบ้าๆ นั่น
คุณท�ำให้นอ้ งสาวฉันแทบจะไม่เป็นอันท�ำงานแล้วรูต้ วั มัย้ คะ และถ้าน้องสาว
ฉันท�ำงานไม่ได้มันก็ส่งผลกระทบถึงคุณเหมือนกัน"
"ผมบอกคุณไปแล้วว่าผมต้องการอะไร"
"ฉันรู้ค่ะ ฉันเข้าใจด้วยว่าท�ำไมคุณถึงได้ปล่อยข่าวแบบนั้น แต่เรา
จ�ำเป็นต้องคุยกันนะคะคุณอิชย์ และฉันอยากขอร้อง...คุณอย่าเพิง่ ปล่อยข่าว
แบบนั้นอีกเลยนะ เราต้องคุยกันก่อน"
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"ผมจะได้ฟังข้อเสนอดีๆ ใช่มั้ย"
"แน่นอนค่ะ คุณจะไม่เสียเวลาเปล่า"
หลังจากนัน้ อิชยะก็นดั เวลาทีจ่ ะเจอกับแก้วเกล้าด้วยตัวเอง เขาอยาก
จะรู้เหมือนกันว่าเธอจะมีข้อเสนอดีๆ อะไร ชายหนุ่มกดวางสายก่อนจะหัน
กลับมามองนิวัฒน์ที่รอฟังอยู่
"พี่สาวของกมลกานต์โทรมา เธออยากเจรจากับฉัน"
"ท่าทางเธอไม่ธรรมดาเลยนะครับ"
"ลองไปคุยดูกอ่ นก็ไม่เสียหาย" อิชยะเห็นด้วยว่าแก้วเกล้าไม่ธรรมดา
จริงๆ เทียบกับน้องสาวแล้วเธอมีชั้นเชิงกว่าเยอะ "เย็นมะรืนนี้นายโทรจอง
โต๊ะที่ร้านประจ�ำให้ฉันด้วยนะ"
"ครับคุณอิชย์"
นิวัฒน์รับค�ำ เขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับการตัดสินใจของอิชยะ
ในครั้งนี้ ปกติแล้วหากอิชยะเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าขนาดนี้คงไม่เจรจาให้
มากความ แต่นถี่ งึ ขัน้ ยอมรับนัดของคูก่ รณีอย่างแก้วเกล้าจะไม่ให้เขาสงสัย
ได้ยังไง...นิวัฒน์เดาไม่ถูกเลยว่าในใจอิชยะก�ำลังวางแผนอะไรกันแน่
กว่าจะได้บทสรุปว่าในงานแถลงข่าวเปิดตัวละครครึง่ ปีแรกจะน�ำเรือ่ งใด
ลงออนแอร์บ้าง และจะเปิดตัวอย่างไรให้น่าสนใจก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมง
กว่าอิชยะจะก้าวออกจากห้องประชุมก็เกือบหกโมงเย็นแล้ว ตลอดการประชุม
มีการโต้เถียงกันบ้าง แต่ไม่ใช่เรื่องยากเกินจะรับมือ ทว่ามันก็ท�ำให้สมอง
เขาล้าและร่างกายปวดเมือ่ ยอยู่บ้าง เพราะต้องนั่งประชุมและฟังความเห็น
ต่างๆ เป็นเวลานาน
อิชยะอยากไปหาอะไรดืม่ แก้เครียด แต่พอออกจากห้องประชุมนิวฒ
ั น์
ก็บอกเขาว่าแม่เลี้ยงก�ำลังนั่งรออยู่ในห้องท�ำงานส่วนตัวของเขา ชายหนุ่ม
พยักหน้ารับรู้เบาๆ ก่อนจะเดินไปหาท่านด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เพราะรู้ว่า
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ถ้ากนกฉัตรมาหาเขาที่นี่คงไม่พ้นเรื่องงานหรือมีเรื่องให้เขาจัดการ
"คุณแม่มีอะไรเหรอครับถึงแวะมาหาผม"
ร่างสูงทักทายแม่เลี้ยงพร้อมรอยยิ้มเมื่อเดินเข้ามาในห้องท�ำงาน
กนกฉัตรนัง่ ไขว่หา้ งรออยูบ่ นโซฟารับแขกอย่างใจเย็น พอเห็นเขาก็ปรายตา
มามองหน้าแล้วยิ้มบางๆ
"มานั่งคุยกันหน่อยสิ แม่มีเรื่องจะพูดด้วย"
รอยยิ้มนั้นท�ำให้อิชยะรู้สึกเย็นยะเยือกไปถึงกระดูกสันหลังอย่างบอก
ไม่ถูก ชายหนุ่มยังเดาไม่ออกว่าวันนี้กนกฉัตรจะมีเรื่องอะไรให้ 'ลูกชาย
สุดที่รัก' อย่างเขาต้องไปจัดการ
อิชยะมองแม่เลี้ยงที่อยู่ในวัยห้าสิบห้าปีแล้วแต่ยังดูสุขภาพแข็งแรง
แม้อีกฝ่ายจะไม่ได้ดูสาวเกินอายุจริงมากเท่ากับแม่ที่แท้จริงของเขาอย่าง
'พิมพ์ภัทรา ภูรินทร์' แต่ท่านก็ยังดูแลตัวเองจนรูปร่างดีและยังสวยอยู่มาก
ยิง่ ท่านเป็นคนรูจ้ กั แต่งตัวให้เข้ากับบุคลิกของตัวเอง เน้นความเรียบหรูและ
ดูดกี ย็ งิ่ ท�ำให้ทา่ นดูสง่างาม น่านับถือ และในขณะเดียวกันก็ดมู ี 'มาดนางพญา'
จนท�ำให้หลายคนหวั่นเกรง
สายตาคนภายนอกคงมองว่ากนกฉัตรทัง้ รักและเอาอกเอาใจอิชยะซึง่
เป็นลูกติดจากสามีอย่างแอนโทนี่ราวกับเป็นลูกชายแท้ๆ ของตัวเองเพราะ
ท่านไม่สามารถมีลูกได้ แต่...ชายหนุ่มรู้ดีว่าความรักที่ท่านมีให้เขานั้นมัน
ไม่ได้ละมุนหรืออบอุ่นหัวใจอย่างที่คนภายนอกมองเข้ามา
"คุณแม่คงเป็นห่วงเรื่องที่ประชุมวันนี้ แต่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ
ผมจะให้นวิ ฒ
ั น์สรุปแล้วส่งให้คณ
ุ แม่ดอู กี ที" อิชยะเดินมานัง่ ลงบนโซฟาตรง
กันข้ามแล้วยิ้มให้ท่าน
กนกฉัตรเป็นผู้หญิงท�ำงานเก่ง ท่านเคยเป็นประธานบริหารช่อง
ยีส่ บิ สามทีม่ อี ำ� นาจสูงสุด แต่พออิชยะมาท�ำงานและเรียนรูง้ านจนท่านไว้ใจ
ท่านจึงให้เขามาด�ำรงต�ำแหน่งนี้แทน
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ถึงกระนัน้ กนกฉัตรก็ไม่ได้วางมือเสียทีเดียว ยังคงตรวจสอบ ดูแล และ
อยูเ่ บือ้ งหลัง หากมีขอ้ ผิดพลาดหรือท่านคิดว่าไม่เหมาะไม่ควรก็จะตักเตือน
อิชยะเสมอ เพือ่ ไม่ให้เขาท�ำงานพลาดจนมีชอ่ งโหว่ให้ใครโจมตีได้เพราะแค่
เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของท่านก็ท�ำให้เครือญาติบางส่วนที่ถือหุ้นอยู่ครหามาก
พอแล้ว
"เรื่องงานน่ะแม่ไม่ห่วงหรอก แต่ห่วงเรื่องพ่อของเธอมากกว่า"
ไม่ตอ้ งเจาะจงอิชยะก็รวู้ า่ กนกฉัตรหมายถึงเรือ่ งอะไร วินาทีนนั้ รอยยิม้
บนใบหน้าหล่อเหลาเลือนหายไปแล้ว รอยยิ้มบนใบหน้าของกนกฉัตรก็
เช่นกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านท�ำใจยอมรับไม่ได้และยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจ ท่าน
อุตส่าห์อมุ้ ชูแอนโทนีก่ บั อิชยะจนมีชวี ติ ทีส่ ขุ สบาย แต่สดุ ท้ายแอนโทนีก่ ลับ
ตอบแทนท่านด้วยการทรยศหักหลังแล้วยังจะไปคบกับนางเอกในสังกัดที่
อายุรุ่นราวคราวลูกอีก
เมื่อก่อนแอนโทนี่จะเที่ยวผู้หญิงหรือหาเศษหาเลยบ้างท่านไม่เคยว่า
เพราะพยายามเข้าใจว่าเป็นเรือ่ งของผูช้ ายทีย่ งั หยุดกิเลสตัณหาไม่ได้ ท่าน
เองอายุมากขึ้นคงตอบสนองได้ไม่ถึงใจ
แต่กบั กมลกานต์...แอนโทนีท่ ำ� ท่าว่าจะจริงจังเพราะสานความสัมพันธ์
กันมานาน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แล้วอีกไม่นานก็คงมีคนจับได้และกลายเป็น
ข่าวใหญ่ให้ท่านอับอายขายหน้า
ท่านต้องการ 'ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม' ถึงได้บอกให้อิชยะไปจัดการเรื่องนี้
ด้วยตนเอง
"ทีแ่ ม่ถามไม่ใช่เพราะหึงหวงพ่อเธอจนอดรนทนไม่ได้หรอกนะ แต่ถา้
มันเป็นข่าวดังขึ้นมาจริงๆ มันก็จะเสียหายไปทั้งวงศ์ตระกูล แล้วไหนจะ
บรรดาญาติๆ เราอีก เธอก็รู้นี่ว่าพวกนั้นน่ะปากคอเป็นยังไง แม่ไว้ใจเธอ
มากนะตาอิชย์ แม่ถึงได้ให้เธอจัดการเรื่องนี้ อย่าท�ำให้แม่ต้องผิดหวัง"
"ผมจะจัดการให้เร็วที่สุด และตอนนี้ผมก็ก�ำลังจัดการอยู่"
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พูดถึงเครือญาติแล้วอิชยะก็อดจะนึกถึงความกดดันในการท�ำงาน
ไม่ได้ ถึงแม้ว่าในบริษัทจะมีหุ้นส่วนเป็นคนของตระกูลประภาวิษณุเท่านั้น
และกนกฉัตรก็ถือหุ้นมากถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ
แต่กย็ งั ไม่ถอื ว่ามีสทิ ธิข์ าดในการตัดสินใจ ทีอ่ ชิ ยะยังครองต�ำแหน่งประธาน
บริหารได้เพราะเขายังท�ำงานดีและกนกฉัตรมีหุ้นมากกว่าใคร แต่ก็มีคน
พยายามล้มอ�ำนาจเขา กนกฉัตรจึงมักจะต�ำหนิ ต่อว่า และกดดันเขาทุกครัง้
ที่ ส ถานการณ์ ข องช่ อ งยี่ สิ บ สามย�่ ำ แย่ ห รื อ เวลาที่ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดจน
กลายเป็นข่าวดัง
แน่นอนว่าถ้าข่าวเรื่องแอนโทนี่กับกมลกานต์หลุดออกไปก็คงส่ง
ผลกระทบถึงช่องยี่สิบสามอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะครอบครัวเขาเป็น
ภาพลักษณ์ของช่องและกมลกานต์เองก็เป็นนางเอกที่ก�ำลังดัง การที่เขา
เลือกวิธีปล่อยข่าวข่มขู่นางเอกสาวก็ถือว่าเป็นวิธีที่เสี่ยงมาก แต่มันก็น่าจะ
เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด
"แล้วงานเลี้ยงที่บ้าน 'นันทิวัฒน์' แม่ก็ว่าจะให้เธอไปคนเดียวนะ"
กนกฉัตรพูดถึงประเด็นต่อไปเมื่อเห็นว่าอิชยะรับปากว่าจะจัดการเรื่องของ
แอนโทนี่เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว
"คุณแม่ไม่ได้จะไปกับคุณพ่อเหรอครับ"
งานดังกล่าวเป็นงานฉลองครบรอบเปิดบริษทั นันทิวฒ
ั น์ซงึ่ เป็นบริษทั
ผลิตเครื่องส�ำอางรายใหญ่และเป็นรายแรกๆ ในประเทศไทย แต่ละปีท�ำ
รายได้อย่างมากมายมหาศาล ปกติแอนโทนี่กับกนกฉัตรจะไปร่วมงานนี้
ส่วนเขาจะไปบ้างเป็นบางครั้ง และส่วนใหญ่งานนี้จะมีแต่ผู้ใหญ่ในวงสังคม
ไปร่วมงานซึง่ เอาจริงๆ แล้วชายหนุม่ เป็นพวกไม่ชอบออกงานสังคมด้วยซ�ำ้
แต่ที่ต้องไปบ่อยๆ จนเหมือนเป็นหนุ่มเจนงานสังคมก็เพราะถือเป็นหน้าที่
เป็นการงาน และถ้าอิชยะไม่ไปกนกฉัตรต้องไม่พอใจจนมีปากเสียงกัน
เป็นแน่
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"ให้ควงพ่อเธอไปออกงานเหรอ หึ! หน้าพ่อเธอน่ะแม่ยังไม่อยาก
มองเลย"
งานเลี้ยงจะมีขึ้นในคืนพรุ่งนี้แล้ว หากกนกฉัตรควงแอนโทนี่ ไป
ร่วมงานก็ต้องแสดงละครฉากใหญ่ว่ายังรักใคร่กันดี สู้อ้างว่าไม่สบายแล้ว
ส่งลูกชายไปเสียยังจะดีกว่า อีกอย่างงานนี้ 'จิณณพัต' ลูกชายคนเดียวของ
บ้านนันทิวฒ
ั น์ก็ไปต้องร่วมงานอยูแ่ ล้ว และ 'นิชาภา' ลูกสาวเพียงคนเดียว
ของเจ้าของหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศก็ต้องไปร่วมงานนี้ด้วย
เพราะครอบครัวของพวกเขาสนิทสนมกันมานาน หากอิชยะไม่ไปคง
เสียโอกาสท�ำคะแนนกับนิชาภา และจิณณพัตอาจจะคว้าหัวใจเธอตัดหน้า
ไปก็เป็นได้
"อีกอย่างเธอก็จะได้ไปท�ำคะแนนกับหนูนิดสักที"
กนกฉัตรย�ำ้ ด้วยน�ำ้ เสียงเอาเรือ่ ง ท่านหมายมัน่ ปัน้ มือให้อชิ ยะลงเอย
กับนิชาภาจนอยากให้มีการหมั้นหมายกันให้เร็วที่สุด และเขาก็รับปากว่า
จัดการเรื่องนี้ให้ท่านมานานแล้ว แต่ท�ำไมถึงยังไม่มีความคืบหน้า แถมยัง
ไม่กระตือรือร้นเลย หรืออิชยะจะปล่อยให้จิณณพัตตัดหน้าหมั้นกับนิชาภา
แทน
"ลืมไปแล้วเหรอว่าแม่อยากให้เธอลงเอยกับหนูนิดนะ"
"ผมไม่ลืมหรอกครับ"
"ถ้ายังไม่ลืมก็ช่วยจริงจังกว่านี้หน่อยสิ! หนูนิดเรียนจบมาสองสามปี
แล้ว แถมตอนนี้ยังไปสนิทสนมกับฝ่ายนั้นมากขึ้นทุกวัน ถ้าเธอปล่อยให้
หนูนิดหลุดมือไป...ได้เห็นดีกับแม่จริงๆ นะตาอิชย์"
"ผมรู้ครับคุณแม่"
อิชยะยอมรับปากอีกหน เขาไม่ได้รกั หรือชอบพอนิชาภาแต่ก็ไม่อยาก
ท�ำให้กนกฉัตรผิดหวังหรือต่อว่าอะไรอีก ไม่เช่นนั้นท่านก็คงไปบ่นกับ
แอนโทนี่แล้วให้พ่อมากดดันเขาอีกแรง
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กนกฉัตรเป็นคนเลีย้ งดูเขามาและมีบญุ คุณต่อเขากับพ่อมาก นามสกุล
ทีเ่ ขาใช้อยูท่ กุ วันนีก้ เ็ ป็นนามสกุลของท่าน หากไม่มแี ม่เลีย้ งก็ไม่รวู้ า่ ทุกวันนี้
เขาจะมีชีวิตอยู่ยังไง บุญคุณของท่านมากจนท่วมหัว...ข้อนี้เขารู้ดี
"แล้วกลางเดือนหน้าก็จะมีงานวันเกิดของคุณพิมพ์ด้วย เธอเตรียม
ของขวัญเอาไว้หรือยัง หรือจะให้แม่จัดการให้อีกก็บอกมา" กนกฉัตรย�้ำถึง
เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องที่จะลืมไม่ได้
อิชยะพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะไม่ถอนหายใจ กนกฉัตรมาหาเขาวันนีล้ ว้ น
แล้วแต่เป็นเรื่องงาน เรื่องที่เขาต้องท�ำ และเรื่องที่จะให้เขาไปจัดการเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ทั้งนั้น
ท่านไม่เคยถามหรือเป็นห่วงเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไง...
"ยังเลยครับ ผมคิดว่าปีนี้จะไม่ไปแต่จะส่งของขวัญไปแทน"
"จะไม่ไปได้ยังไง!" น�้ำเสียงของท่านฉุนเฉียวขึ้นอีก "ถ้าเธอไม่ไป
ลูกชายทีเ่ หลืออีกสองคนของคุณพิมพ์จะไม่แย่งกันเอาหน้าแย่เหรอ ทุกวันนี้
เธอก็แทบจะไม่ได้หน้าอะไรกับคุณพิมพ์เขาอยู่แล้วนะ"
"ผมก็ไม่ได้อยากจะได้หน้าอะไรนี่ครับ"
"ตาอิชย์!"
อิชยะเงียบแม้จะรูว้ า่ น้องชายต่างพ่อทัง้ สองคนของเขาคงไม่มีใครแย่ง
กันเอาหน้าอย่างทีก่ นกฉัตรกล่าวหา แต่กเ็ บือ่ จะเถียงเพราะเถียงไปอีกฝ่าย
ก็ไม่รบั ฟังความคิดเห็นของเขา และยังไงเขาก็ตอ้ งท�ำตามใจท่าน...ลูกเลีย้ ง
อย่างเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรอยู่แล้ว
"แม่เคยพูดเรื่องนี้กับเธอหลายครั้งแล้ว ท�ำไมต้องขัดใจแม่ด้วย"
"โอเคครับ ผมจะไป"
อิชยะตอบตกลงอย่างจนใจ เขารู้ว่าที่กนกฉัตรอยากให้เขาไปเอาใจ
พิมพ์ภัทราไม่ใช่เพราะเห็นใจที่อีกฝ่ายเป็นแม่ที่แท้จริงของเขาหรือหวังดี
อยากให้ความสัมพันธ์แม่ลูกเป็นไปด้วยดี
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กนกฉัตรรู้ดีว่าเขาต่อต้านพิมพ์ภัทรามากแค่ไหน แต่ที่ยังให้เขาไป
ร่วมงานปาร์ตวี้ นั เกิดทุกปีและไม่ให้เขาแสดงออกว่าต่อต้าน เพราะแม่ผใู้ ห้
ก�ำเนิดของเขาร�่ำรวย มีคนนับหน้าถือตาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการท�ำงาน
ยิง่ เขาได้ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นลูกชายของพิมพ์ภทั รา แม้จะไม่ใช่ลกู รักแต่ยงั ไงก็ยงั
มีคนเกรงใจ
จริงอยู่ว่าบรรดาญาติฝ่ายพิมพ์ภัทราหรือแม้แต่ฝ่ายของกนกฉัตรจะ
ไม่ค่อยยอมรับในตัวอิชยะนัก แต่ก็เป็นเพียงเสียงซุบซิบกันวงใน ไม่ได้
แสดงออกอย่างนอกหน้าหรือกล้าต่อว่าเขาซึ่งๆ หน้า และส่วนใหญ่ถ้าท�ำ
ต่อหน้าก็จะแสดงออกผ่านการพูดจากระทบกระเทียบให้เจ็บแสบเท่านั้น
เพราะยังไงก็ยงั มีทงั้ พิมพ์ภทั ราและกนกฉัตรคอยสนับสนุนเขาอยู่ คนวงนอก
ไม่ได้รับรู้หรือถ้ารู้ก็เป็นในท�ำนอง 'เขาพูดกันว่า' เท่านั้น...ภาพเบื้องหน้า
ของอิชยะยังคงดูดี มีคนยอมรับนับถือ และเกรงใจจนเหมือนผู้มีอิทธิพล
คนหนึ่ง
"พ่อเธอก็ท�ำให้แม่ผิดหวังแล้ว เธอจะท�ำให้แม่ผิดหวังอีกคนไม่ได้
เด็ดขาด!"
น�้ำเสียงเด็ดขาดนั้นท�ำให้อิชยะหมดข้อโต้แย้งใดๆ ในหัวเขาก�ำลัง
นึกถึงงานปาร์ตวี้ นั เกิดของพิมพ์ภทั ราทีจ่ ะมาถึง แว่วเสียงซุบซิบนินทาทีม่ ี
ต่อเขาและพ่อของเขายังดังอยู่ในความคิด
อิชยะรู...
้ เขาจะต้องกลับไปได้ยนิ มันอีกครัง้ และได้ยนิ มันซ�ำ้ ๆ ในทุกปี
"ผมนึกว่าวันนี้คุณอิชย์จะไปฟังเพลงก่อนกลับซะอีก"
นิวฒ
ั น์ชวนคุยขณะขับรถมาส่งเจ้านาย เขาเลีย้ วรถเข้าสูอ่ าณาจักรของ
คฤหาสน์ประภาวิษณุหรือก็คอื บ้านของอิชยะนัน่ เอง ภายในรัว้ สูง...คฤหาสน์
สไตล์ตะวันตกหลังงามตั้งอยู่บนพื้นที่อันกว้างขวาง มีสระว่ายน�้ำส่วนตัว
ขนาดใหญ่ สนามหญ้าสีเขียวขจี สวนหย่อมที่ได้รับการดูแลอย่างดี และมี
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ต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ เพราะถึงกนกฉัตรจะค่อนข้างใจร้อนแต่ท่านก็
เป็นคนรักต้นไม้มาก
"ไม่ล่ะ ฉันดื่มคนเดียวที่นี่ดีกว่า"
อิชยะไม่มีอารมณ์ ไปเจอหน้าใคร เขาคิดว่าจะนั่งดื่มเงียบๆ ที่ริมสระ
ว่ายน�้ำแล้วปล่อยความคิดไปเรื่อยเปื่อยก็พอแล้ว ถ้าไปดื่มในไนต์คลับคง
ไม่วายมีผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายให้อารมณ์เสียอีก
เวลาหงุดหงิดมากๆ แม้แต่สาวสวยก็ยังท�ำให้เขาอารมณ์เสียได้เลย
แต่จะไม่ให้ชายหนุ่มอารมณ์ตึงเครียดได้อย่างไรในเมื่อวันนี้เขาต้อง
คิดเรือ่ งงานแล้วแม่เลีย้ งสุดทีร่ กั ก็ยงั มีรายการต่างๆ มากดดันให้เขาต้องท�ำ
ยาวเป็นหางว่าวอย่างที่เขาปฏิเสธไม่ได้อีก
"ผมไม่เห็นคุณอิชย์ท�ำตัวเหมือนเบื่อโลกอย่างนี้มานานแล้วนะครับ"
"เห็นให้เป็นบุญตาซะ"
เมือ่ รถยนต์คนั หรูหยุดทีห่ น้าคฤหาสน์อชิ ยะก็เปิดประตูรถและก้าวลง
ไป นิวัฒน์ก�ำลังจะขับรถไปจอดไว้ในโรงจอดรถแล้วเปลี่ยนไปขับรถของ
ตัวเองกลับคอนโดฯ แต่ก็มีเรื่องที่ท�ำให้เขาต้องชะงัก
"คุณอิชย์ครับ"
นิวัฒน์เรียกเจ้านายเอาไว้ขณะที่อีกฝ่ายก�ำลังก้าวเข้าไปในคฤหาสน์
แต่ยงั ไม่ทนั พูดธุระต่อก็เห็นว่าแอนโทนีก่ ำ� ลังเดินออกมา ท่านแต่งตัวเหมือน
จะออกไปข้างนอกทั้งๆ ที่ตอนนี้สี่ทุ่มเข้าไปแล้ว
"พ่อจะไปไหนเหรอครับ"
อิชยะถามทัง้ ๆ ทีพ่ อจะเดาค�ำตอบได้ไม่ยาก ผูช้ ายแต่งตัวดูดขี นาดนี้
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�่ำแย่มาก ขนาดกับแม่ยังเรียกอย่างห่างเหินว่า
'คุณพิมพ์' แล้วญาติคนอื่นๆ จะห่างเหินกันขนาดไหน
แต่สุดท้ายแอนโทนี่ก็ฝืนยิ้มแล้วตบไหล่ลูกชายเบาๆ
"พ่อกับผู้หญิงคนนั้นเลิกกันมานานแล้ว มันคงไม่เหมาะที่พ่อจะไป
ร่วมงาน แต่แกเป็นลูกแกควรจะไป แม่แกเขาอยากให้แกไปไม่ใช่เหรอ ก็
ไปเพื่อเอาใจแม่แกสักหน่อยเถอะ"
แอนโทนีเ่ ดินออกไปอย่างไม่ใส่ใจ อิชยะได้แต่กลืนก้อนสะอึกลงคอ...
ทั้งๆ ที่รู้ว่าถ้าเขาไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของพิมพ์ภัทราแล้วเขาต้องถูก
ญาติๆ ฝัง่ นัน้ ซุบซิบนินทาให้เสียความรูส้ กึ และถูกเพือ่ นของพิมพ์ภทั รามอง
ด้วยสายตาดูแคลน แต่แอนโทนีก่ ย็ งั อยากให้ไปเพือ่ เอาใจกนกฉัตรอย่างนัน้
หรือ
ไม่มีใครแยแสความรู้สึกของเขาเลย
ไม่...แม้แต่พ่อแท้ๆ ที่เขาเคยคิดว่าท่านรักเขามากกว่าใคร
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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