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"ค�ำคมพวกน้ันไม่ต่ำงจำกค�ำคมควำมรักท่ีพูดกันลอยๆ หรอก ผมจะบอกให้

นะ...นักเขียนก็เป็นมนุษย์ธรรมดำเหมือนกับคนทั่วๆ ไปนี่แหละ และมีนักเขียนนิยำย

รกัหลำยคนเลยนะทีไ่ม่อนิกับค�ำคมควำมรกั เรำไม่ใช่มนษุย์สปีชีส์่พิเศษ แล้วพวกทีจ่บี

นักเขียนด้วยกำรเขียนกลอนรัก เขียนค�ำพูดเลี่ยนๆ ก็เจอสวนกลับด้วยกำรเช็กภำษำ

และไวยำกรณ์มำแล้ว ที่ส�ำคัญค�ำพูดอะไรที่มันเฟก นักเขียนเขำดูออก"

"คุณนี่มันปำกร้ำยจริงๆ" 

ธรณินรู้สึกดีมำกที่ตอนคบกับทิวำเธอไม่ใช่ผู้หญิงสำยหวำนหรือชอบเขียน 

บทกวีคุยกับเขำ ไม่อย่ำงนั้นคงโดนเขำสวนกลับจนหน้ำชำไปแล้ว

"ผมแค่เล่ำให้ฟังเผื่อว่ำวันหนึ่งคุณคิดจะจีบนักเขียน"

"ฉันไม่เคยจีบนักเขียน มีแต่นักเขียนแถวๆ นี้แหละมำจีบฉัน!"
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ทิวาหลอมทราย
ฉัตรฉาย เขียน คำ�นำ�

หากใครเป็นแฟนนิยายของ 'ฉัตรฉาย' และเป็นแฟนคลับของสองพี่น้อง

บ้านศุจินทรา ทั้ง 'ทิพากร' จากเรื่อง 'มุกพราวตะวัน' และ 'วาริธร' จากเรื่อง 

'จันทร์ในธารา' วันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีท่ีเลิฟจะคลอดหนังสือเล่มสุดท้าย 

ในชุด 'ม่านรกัฐานนัดร' ซ่ึงจะเป็นเรือ่งราวของใครไปไม่ได้เลยนอกจาก 'ธรณนิ' 

น้องเล็กสุดสวยของเรานั่นเอง!!

โดยครั้งนี้ 'ธรณิน' ไม่ได้มาแค่คนเดียว แต่ควงคู่มากับ 'ทิวา' นักเขียน

หนุม่ดาวรุง่ท่ีเคยเลกิรากบัธรณนิไปนานถงึหกปี แต่ดนับังเอญิมเีรือ่งให้ท้ังสอง

ต้องกลับมาพัวพันกันอีกครั้ง! นอกจากนี้หญิงสาวยังเคยออกปากเอาไว้ด้วย

ว่า 'แฟนเก่า' คนนี้ก็เหมือน 'อ้วกที่เคยถุยลงพื้น' คงต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าการ

กลับมาเจอกันในครั้งนี้ทิวาจะท�าให้ธรณินเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเขาได้หรือไม่ 

ต้องมาติดตามกันนะคะว่าเรื่องราวของน้องสาวคนสุดท้องอย่าง  

'คุณหนูแซนด์' จะแสบและแซ่บขนาดไหน แต่รับรองได้เลยว่าสนุกไม่แพ้ 

เรื่องของพี่ๆ แน่นอนค่ะ ยังไงเลิฟก็อยากฝากนักอ่านท่ีน่ารักทุกคนช่วยเป็น

ก�าลังใจให้พี่ทิวากับแซนด์ก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ไปด้วยกันนะคะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

'ฉัตรฉาย' หรือ 'Hideko_Sunshine' มีช่ือเล่นว่า 'โอ๋เอ๋' เริ่มต้น 

การเขียนนิยายมาตั้งแต่เรียนมัธยมต้นโดยท่ีไม่รู้ว่าเขียนท�าไม เพราะตอน

นั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักเขียน รู้เพียงว่าอยากเขียน...จ�าได้ว่าตอนนั้น 

เขียนใส่สมุดธรรมดาโดยมีนักอ่านเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมโรงเรียน แต่ 

แค่นั้นก็มีความสุขแล้ว 

กระท่ังเรยีนมหาวทิยาลยัท่ีคณะนเิทศศาสตร์ (รัว้จามจุร)ี มเีพ่ือนคนหนึง่

แนะน�าให้ลองอัพเรื่องท่ีเขียนลงในเว็บเด็กดีซ่ึงถือเป็นจุดท่ีท�าให้หันมาจริงจัง

กบัการเขียนนยิายมากข้ึนและอยากมีหนงัสอืเป็นของตวัเองสกัเล่ม จนในท่ีสดุ

จากการเป็นนกัเขียนออนไลน์มือสมคัรเล่นก็ได้เป็นนกัเขียนท่ีมีหนงัสอืเป็นของ

ตวัเองและมผีลงานออกมาเรือ่ยๆ...ปัจจบัุนกย็งัไม่คดิท่ีจะหยดุเขียนนยิายนะคะ

มีคนพูดไว้ว่า 'เม่ือได้ท�างานท่ีรักจะท�าให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้ท�างาน 

อีกต่อไป' โอ๋รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีและเขียนนิยายเป็นอาชีพ

อย่างเต็มตัว ตอนนี้มีความสุขและหลงรักโลกแห่งการเขียนนิยายแบบถอนตัว 

ไม่ขึ้น และจะรู้สึกมีความสุขมากหากนักอ่านหลงรักตัวอักษรของโอ๋เช่นกัน

โอ๋ต้องขอบคุณนักอ่านท่ีติดตามผลงาน ขอบคุณทีมงานและแจ่มใสท่ี 

ให้โอกาสดีๆ  ขอบคณุคณาจารย์ส�าหรบัวชิาความรู ้ ขอบคณุเพือ่นๆ ท่ีให้ก�าลงัใจ  

และขอบคุณครอบครัวที่ท�าให้มี 'โอ๋' ในวันนี้ค่ะ 

สามารถติดตามข่าวสารและพูดคุยกันได้ตามนี้นะคะ

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

แฟนเพจ : http://www.facebook.com/O.A.HidekoSunshine หรือ 

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

ทวิตเตอร์ : http://twitter.com/Hideko_Sunshine



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยำย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/withlovestory
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เขา...จะหลอมละลายหัวใจ

ของเม็ดทรายที่แข็งแกร่งอย่าง...เธอ

ห้องบอลรูมของโรงแรมสุดหรูแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพฯ ถูกตกแต่ง 

อย่างงดงามด้วยดอกไม้นานาพรรณราวกบัต้องการเนรมติให้เป็นฉากแต่งงาน 

ของเจ้าชายกับเจ้าหญิงในเทพนิยาย เพราะค�่าคืนนี้...ท่ีนี่เป็นสถานท่ีจัด 

งานแต่งของซูเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่าง 'ภาคิน' และ 'มุกตาภา' 

"อย่าเข้าไปดีกว่านะครับ!"

ผู้ชายคนหนึ่งซ่ึงอยู่ในทีมงานออร์แกไนเซอร์ดูแลความเรียบร้อย 

หน้าห้องบอลรูมออกปากห้ามเมื่อเห็นหญิงสาวสวยก�าลังจะก้าวเข้าไป 

ด้านใน ร่างระหงอยู่ในชุดเดรสรัดรูปเปิดไหล่สีด�าปักคริสตัลทั้งตัว 

เธอรวบผมสนี�้าตาลแดงทีท่ั้งหนาและยาวขึน้เป็นหางม้าสูง แตง่หน้า

อย่างโฉบเฉ่ียวเข้ากันดีกับลิปสติกสีแดง ใบหน้างามนั้นมีรอยย้ิมบางๆ 

ประดับอยู่ และเขารู้ดีว่าเธอคนนี้คือ 'ธรณิน ศุจินทรา'

เธอเป็นท้ังไฮโซและดไีซเนอร์ช่ือดงัซ่ึงไม่ควรมีเรือ่งด้วยอย่างเดด็ขาด! 

บทนำ�
ทิว�-ธรณิน
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"ฉันจะเข้า..."

หญิงสาวบอกด้วยน�้าเสียงราบเรียบแต่หนักแน่น ดวงตาดุจเหย่ียว

ปรายไปมองคนพูดนิ่งๆ แต่ก็ท�าให้อีกฝ่ายหวาดหวั่นไม่น้อย...

ธรณินไม่แปลกใจท่ีเขาจะเข้ามาห้ามเธอ เพราะเธอสวมเดรสสีด�า  

ทาปากแดง แถมห้ิวพวงหรีดมาในงานแต่งแบบนี้ เป็นใครก็ดูออกว่าเธอ 

ไม่ได้ 'มาดี' อย่างแน่นอน

"ถ้าคุณไม่ให้ฉันเข้าไป...เรามีเรื่องกันแน่"

ริมฝีปากอวบอ่ิมคลี่ย้ิมกว้างข้ึน แต่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ค�าขู่ เพราะ

เธอตั้งใจจะท�าอย่างท่ีพูดจริงๆ ท้ังสายตาแน่วแน่ น�้าเสียงมั่นคง และ 

ท่าทางเย่อหย่ิงท่ีดมูาดม่ันท�าให้ผูช้ายคนดงักล่าวมท่ีาทีลงัเลอย่างเห็นได้ชัด 

...เขาท�างานในวงการออร์แกไนเซอร์มาหลายปี เขาย่อมรู้จักเธอดี และ 

รู้ว่าเธอมีอิทธิพลมากแค่ไหน

มีแต่คนโง่เท่านั้นที่กล้าประกาศตัวเป็นศัตรูกับเธอ!

"คุณแกล้งท�าเป็นไม่เห็นฉันก็ได้ ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณปล่อยให้ฉัน

เข้างาน" 

ธรณินเสนอทางออกให้ เธอปรายตามองเข้าไปในห้องบอลรูมเพื่อให้

ผู้ชายคนนั้นทบทวนความคิดอีกครั้ง เวลานี้แขกทุกคนในงานก�าลังสนใจ

พิธีตัดเค้กของคู่บ่าวสาว นักข่าวมัวแต่เก็บภาพบรรยากาศจนไม่มีใคร 

สังเกตเห็นการมาของเธอ 

ถ้าต่อจากนี้เกิดเรื่องขึ้นก็คงไม่มีใครมานั่งหาคนท่ีปล่อยเธอเข้าไป 

ในงานหรอก เพราะทุกคนคงโฟกัสแค่สิ่งที่เธอก�าลังจะ 'แฉ'

"รีบถอยออกไปและท�าเป็นว่าคุณไม่เห็นฉัน"

ทีมงานคนดงักล่าวละล้าละลงัอยู่ครูห่นึง่ก่อนตัดสนิใจท�าตามค�าแนะน�า 

เจ้าของเรือนร่างงามราวกับนางฟ้าวิคตอเรีย'ส ซีเคร็ท เขาแสร้งเดินไป 

เข้าห้องน�้าราวกับว่าไม่เคยพูดคุยกับเธอมาก่อน
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หญิงสาวกระตุกยิ้มท่ีมุมปากอย่างพอใจก่อนท่ีเธอจะเดินเข้าไป 

ในห้องบอลรูมซ่ึงเวลานี้คู่บ่าวสาวได้ตัดเค้กแต่งงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

และก�าลังโพสท่าถ่ายภาพกับเค้กก้อนโต 

"ช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆ เลยนะคะ"

ธรณินจงใจพูดเสียงดังเพื่อให้ทุกคนหันมามองเธอ และมันได้ผล! 

เพราะแม้แต่คู่บ่าวสาวที่อยู่บนเวทีก็ยังหันมาสนใจเธอ 

วินาทีท่ีภาคินสบตากับธรณิน...เขาแสดงสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัด

เพราะไม่คิดมาก่อนว่าเธอจะมาเหยียบงานนี้ อีกท้ังยังมาพร้อมพวงหรีด

ดอกไม้จันทน์

ฉากนี้เคยเกิดข้ึนในละครท่ีเขาแสดง แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดข้ึน 

ในชีวิตจริง!

"ฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ" 

ธรณินบอกพร้อมรอยยิ้มหวานแม้ในใจจะอัดแน่นไปด้วยความโกรธ 

"คณุสองคนช่างเหมาะสมกนัจรงิๆ...เหมาะสมกนัมากราวกบัผเีน่ากบั

โลงผุ"

ฟุ่บ!

จบประโยคนั้นหญิงสาวก็โยนพวงหรีดดอกไม้จันทน์ข้ึนไปบนเวที 

สร้างความฮือฮาให้กับผู ้มาร่วมงานจนบางคนร้องกรี๊ด บางคนตกใจ 

อ้าปากค้าง และบางคนหันไปซุบซิบกัน

ทว่าไม่มีใครสักคนที่จะเข้ามาห้ามเธอ อาจเพราะพวกเขาก�าลังตกใจ

จนท�าอะไรไม่ถูก เพราะอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนต่อจากนี้ หรือเพราะ 

สนุกกับละครน�้าเน่าที่มีให้ดูกันแบบสดๆ

ในตอนนัน้เอง! นกัข่าวจากทุกส�านกัไม่พลาดท่ีจะเกบ็ภาพบรรยากาศ

เอาไว้ ท้ังภาพถ่ายและวิดโีอซ่ึงธรณนิพอใจมาก เพราะนีค่อืสิง่ท่ีเธอต้องการ

ย่ิงเป็นข่าวใหญ่ยิ่งดี ชื่อเสียงของสองคนนี้จะได้ยับเยินป่นปี ้... 
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ถึงแม้ว่าจะยังไม่สาสมกับสิ่งที่พวกมันท�ากับเพื่อนและหลานของเธอก็ตาม

"งานแต่งงานในค�่าคืนนี้ช่างงดงามราวกับภาพในเทพนิยาย แต่ใคร

จะรู้ว่าความจริงแล้วมันแลกมาด้วยความเจ็บปวดและคราบน�้าตาของลูก 

กับเมียของคุณภาคิน!"

"หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ!"

ภาคินตวาดด้วยความโกรธราวกับ 'ความลับอันมืดด�า' ของเขาก�าลัง

จะถูกลากไส้ออกมา

ธรณินเห็นเขามีสีหน้าและท่าทางร้อนรนจนแทบสติแตกแบบนี้ 

เธอก็ย่ิงพอใจ หญิงสาวยอมรับว่าเธอโกรธจนแทบจะพุ่งเข้าไปจิกหัวเขา 

กดกับเค้กแต่งงานเหมือนตัวร้ายในละครหลังข่าว แต่เธอกลับแสร้งย้ิม

ขบขันในขณะท่ีท้ังเจ้าบ่าวเจ้าสาวพยายามมองหาออร์แกไนเซอร์หรือ 

ใครสักคนมาลากเธอออกไป

แต่...ใครจะกล้าในเมื่อธรณินคือผู้มีอิทธิพลในวงการคนหนึ่ง

"ไม่ต้องให้คนมาเชิญฉันออกไปหรอก ฉันพูดจบเมื่อไหร่ ฉันก ็

จะไปเอง" 

ดีไซเนอร์สาวพูดดักทางท�าให้ภาคินรับมือไม่ถูก ส่วนมุกตาภาก็ 

อยากจะด่าและตอบโต้อีกฝ่ายกลับแทบตาย แต่เธอต้องกัดฟันข่มอารมณ ์

ไว้อย่างสดุความสามารถ ไม่อย่างนัน้ภาพลกัษณ์นางเอกท่ีน่ารกัอ่อนหวาน 

ซึ่งพยายามสร้างมาเกือบห้าปีคงจะถูกท�าลายป่นปี้ในคืนนี้

"อ้อ...แล้วใครท่ีก�าลังคิดว่าฉันคือเมียของคุณภาคินท่ีทนเห็นงานนี้

เกิดข้ึนไม่ได้จนต้องบุกมาท�าลายงานแต่งก็รีบเปลี่ยนความคิดซะนะคะ 

เพราะฉันเป็นแค่ตัวแทนของเพื่อนฉัน แล้วคนอย่างฉันก็ไม่ใฝ่ต�่าหรือ 

หน้ามืดตามัวไปคว้าผู้ชายเห็นแก่ตัว อดีตมีสันดานแมงดาเกาะผู้หญิง 

กินแล้วถีบหัวส่งอย่างนี้มาเป็นสามีแน่ๆ"

ธรณนิรบีอธบิายก่อนท่ีทุกคนจะเข้าใจผิดไปกนัใหญ่ วาจาอันเผด็ร้อน
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ของหญิงสาวย่ิงท�าให้ทุกคนฮือฮาด้วยไม่คิดว่าไฮโซท่ีเกิดในตระกูลผู้ดีเก่า

อย่างเธอจะ 'ปากแซ่บ' ขนาดนี้

ถ้าตัดสินคนจากสเตอริโอไทป์หรือละครไทยท่ีเคยดูก็อาจจะเป็น 

อย่างนั้น แต่เธอก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง อยู่ในสังคมท่ีคลุกคลีกับ 

คนหลายระดับ และมีความรู้สึกไม่ต่างจากปุถุชนทั่วไป

เวลาโกรธจนอยากแหกหน้าคนจะให้ด่าด้วยค�าสุภาพมันก็คงไม่สะใจ 

แค่เธอไม่ขึ้น 'อี' ขึ้น 'ไอ้' ก็นับว่ามีความอดทนมากแล้ว

"ฉันแค่ทนไม่ได้ท่ีเห็นหลานของตวัเองขาดพ่อท้ังๆ ท่ีแกเพิง่จะอายุได้ 

สามขวบ และทนไม่ได้ที่ต้องเห็นเพื่อนที่อุตส่าห์ลดตัวไปคว้าผู้ชายอย่างนี ้

มาเป็นสามีแล้วยังถูกเขาทรยศหักหลังอีก" 

ทุกคนในงานแทบจะไม่เช่ือว่าพระเอกท่ีมีภาพลักษณ์แสนดีอย่าง 

ภาคินจะเป็นคนอย่างท่ีธรณินว่า แต่เธอเช่ือว่าค�าพูดของเธอจะสะกิดใจ 

ให้ทุกคนที่รับรู้เรื่องนี้จับตามองเขามากขึ้น 

"คุณนี่มันใจ 'เหี้ย...ม' จริงๆ เลยนะ ตอนที่เมียก�าลังตั้งท้องก็ลอบมา

เล่นชู้กับนางเอกคู่จิ้ม เอ๊ย! คู่จิ้น ตอนเมียก�าลังจะคลอดก็รีบขอหม้ันกับ 

ผู้หญิงอื่น"

"โห..." แขกในงานห่อปากด้วยความคาดไม่ถึง

ธรณินเหยียดยิ้มมุมปากก่อนจะแฉต่ออย่างออกรสชาติ

"แล้วพอเห็นว่าเมยีน่าจะเลีย้งลกูคนเดยีวได้คณุกร็บีช่ิงหนมีาแต่งงาน 

ส่วนเธอนะตา...ฉันเสยีดายหน้าตาหวานๆ สไตล์นางเอกพิมพ์นยิมของเธอ

จริงๆ ถ้านิสัยเธอไปทางเดียวกับหน้าตา เธอคงจะกลายเป็นดาวค้างฟ้า 

อีกคน แต่อีกไม่นานเธอคงจะดับเพราะนิสัยชอบแย่งสามีชาวบ้านนี่แหละ  

รู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วก็ยังอยากจะแย่ง แค่เพราะว่า 'เกาะ' เขาแล้ว 

เธอมีงานมีเงิน"

"นี่คุณพูดเรื่องอะไร ผมกับตาไม่รู้เรื่องนะ" 
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ภาคินปฏิเสธแต่ท่าทางร้อนรนเหมือนคนท�าผิดแล้วถูกจับได้คาหนัง

คาเขายิ่งท�าให้หลายคนคิดว่าค�าพูดของธรณินมีมูลความจริง 

คนอย่างเธอมีภาษีมากพอท่ีพูดอะไรแล้วก็ท�าให้คนเช่ือถือ เพราะ 

ถ้าเธอไม่โกรธจริงๆ และถ้าสิ่งท่ีเธอพูดมันไม่เป็นความจริง ไฮโซท่ีมีท้ัง 

ชื่อเสียงและมีคนนับหน้าถือตาอย่างเธอคงไม่ท�าแบบนี้

"ไม่รู้เรื่องเหรอคะ อยากให้ฉันพูดมั้ยว่าเมียเก่าคุณเป็นใคร" 

ธรณินกอดอกอย่างสบายใจ ย่ิงเห็นภาคินกับมุกตาภาเหงื่อแตก  

เธอยิ่งรู้สึกว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่า 

"แต่ฉันไม่บอกหรอกค่ะ ปล่อยให้นกัข่าวไปขดุคุย้กนัเองน่าจะสนกุกว่า  

เพราะฉันคิดว่าน่าจะเจอเรื่องอื่นที่สนุกกว่าเรื่องนี้อีกหลายเรื่อง"

"คุณภาคินมีลูกแล้วเหรอคะ!" 

นักข่าวที่เก็บปากมานาน พอปะติดปะต่อเรื่องได้ก็เริ่มเข้าไปรุมล้อม

ภาคินกับมุกตาภาพร้อมระดมค�าถามใส่อีกฝ่ายไม่ย้ังราวกับลืมไปแล้วว่า

ค�่าคืนนี้เป็นงานแต่งงานของคนทั้งคู่

"เด็กคนนั้นเป็นใครครับ!"

"แบบนี้แสดงว่าคุณภาคินจดทะเบียนสมรสซ้อนเหรอคะ!"

"ไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้ท�าแบบนั้น ผู้หญิงคนนี้โกหก!" พระเอกหนุ่ม 

ตอบเสียงดังเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง แต่ดูเหมือนว่ามันจะ 

ไม่มีประโยชน์อะไรในเวลานี้

"ถ้าคิดว่าฉันโกหก...คุณนักข่าวก็ลองไปสืบดูสิคะ รับรองว่ามีเรื่อง 

ให้ขุดอีกหลายเรื่องเลยแหละ" ธรณินบอกใบ้อย่างอารมณ์ดี

ค�าพูดของเธอจะน�าความหายนะไปสู่ภาคินกับมุกตาภาอย่างไม่ต้อง

สงสัย เพราะท้ังสองคนยังมีเรื่องราวมากมายภายใต้หน้ากากอันสวยงาม 

ที่เปิดเผยไม่ได้ 

"เบ้ืองหลังของพระเอกนางเอกระดับซุป'ตาร์คู่นี้มันแซ่บย่ิงกว่าละคร
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เมียหลวงเมียน้อยซะอีกค่ะ"

"พอได้แล้วน่ะ!"

ขณะท่ีธรณนิก�าลงัจะแฉต่อกมี็ 'ผูก้ล้า' คนหนึง่ตรงเข้ามาห้ามเธอด้วย 

การกระชากต้นแขนของเธอไว้ หญิงสาวจงึหันไปมองเขาด้วยความฉุนเฉียว 

แล้วเธอก็ต้องตกใจจนแทบผงะเม่ือประสานสายตาเข้ากับดวงตาสีนิล 

คมกริบของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่ง 'ในอดีต' เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ต่อให้ไม่ได้พบกันมาหกปีแล้ว แต่เธอยังจ�าดวงตาคู่นี้ได้...ไม่เคยลืม

"นี่คุณ! ฉันเจ็บนะ!"

หญิงสาวบอกอย่างไม่พอใจเม่ือถูกผู้ชายคนนั้นกระชากต้นแขนให้ 

เดินออกไป ธรณินโกรธท่ีเขาใช้ก�าลังกับเธอและโกรธท่ีเขามาขัดขวาง 

การ 'ลากไส้' พระเอกนางเอกจอมตอแหลคู่นั้น

ทว่า...ด้วยความตกใจท่ีได้เจอ 'เขา' อีกครั้งในสถานการณ์นี้ท�าให้

ธรณนิค่อนข้างเสยีศนูย์จนท�าอะไรไม่ถกู ตัง้ตวัไม่ทัน และท้ังโกรธท้ังมนึงง 

ไปหมด เธอจึงถูกเขากระชากแขนออกมาจากห้องบอลรูมจนได้ 

พอดึงสติกลับมาได้ ร่างระหงพยายามต้านทานแรงดึงของเขาเอาไว้ 

แต่ชายหนุ่มกลับไม่ออมแรงท่ีกระท�ากับเธอเลย ในท่ีสุดเธอก็ต้องยอม 

เดินตามเขาไปอย่างช่วยไม่ได้

เอาเหอะ! แค่นี้งานแต่งก็เละแล้ว

หญิงสาวคิดในใจและถอดใจไม่กลับไปอาละวาดต่อ เพราะนักข่าว 

ต่างเกบ็ภาพบรรยากาศตอนเธอแฉเอาไว้ราวกบัเป็นเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ 

และรวัค�าถามใส่ภาคนิกบัมกุตาภาไม่หยดุ ด้วยว่าข่าวนีมั้นฉาวมากจนหยุด

สนใจไม่ได้ ไม่ต้องเดาเธอก็รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวใหญ่ตามมาแน่นอน

คิดได้ดังนั้นความฉุนเฉียวของธรณินจึงลดลงเพราะเธอได้ในสิ่งท่ี

ต้องการแล้ว หลังจากนี้เธอก็จะกลับบ้านแล้วรอฟังข่าวใหญ่ซ่ึงเธอคิดว่า 

คงไม่ต้องรอถงึวนัพรุง่นีห้รอก เพราะเดีย๋วนีข่้าวใหญ่มนัไปไวจะตาย เผลอๆ 
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อาจมีนักข่าวไลฟ์เหตุการณ์ลงแฟนเพจแบบเรียลไทม์ไปแล้วก็ได้

"ปล่อยฉันได้แล้ว!"

หญิงสาวบอกด้วยน�า้เสยีงหงดุหงดิเม่ือถกูอีกฝ่ายกระชากแขนออกมา 

จนถึงล็อบบี้ของโรงแรม แต่เขายังไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยเธอสักที 

ประโยคนั้นเหมือนจะบอกให้เขาได้สติเช่นกัน และเมื่อชายหนุ่ม 

เห็นว่าพาเธอออกห่างจากห้องบอลรมูมาไกลมากแล้ว เขาจงึปล่อยแขนเธอ 

ตามค�าสั่ง

ธรณนิเจบ็บรเิวณท่ีถกูกระชากแต่เธอไม่แสดงท่าทีใดๆ เพราะไม่อยาก

เปิดเผยความอ่อนแอให้ผู ้ชายคนนี้ได้เห็น ต่อให้เขาจะเคยรู ้จักเธอด ี

มากกว่าใครๆ ก็ตาม

"คณุมันไม่เป็นลกูผูช้าย ใช้ก�าลงักบัผูห้ญิง!" เธอชิงเป็นฝ่ายต่อว่าก่อน

"ถ้าผมไม่ท�าแบบนี้คุณจะยอมหยุดอาละวาดม้ัยล่ะ" เขาถามเหมือน

รู้จักเธอดี "ท�าบ้าอะไรของคุณ คิดว่าถ่ายละครอยู่หรือไง" 

ร่างสงูถามต่อด้วยน�า้เสยีงเข้มจดั ดวงตาคมกรบิท่ีมองมาและน�า้เสยีง

ของเขาก�าลงัต�าหนิเธออย่างชดัเจน และนีแ่หละท่ีท�าให้เธอฉุนข้ึนมาอีกครัง้

"แล้วคุณล่ะท�าบ้าอะไร คิดว่าตัวเองอยู่ในละครก็เลยท�าตัวเป็น

องครักษ์พิทักษ์นางเอกกับพระเอกเหรอถึงได้รีบลากฉันออกมา แหม!  

น่าเสียดายจัง ฉันก�าลังสนุกอยู่เชียว" ธรณินลอยหน้าลอยตาตอบโต้

"แซนด์..."

ชายหนุ่มเรียกเธอด้วยช่ือเล่นอย่างคุ ้นเคย เขาท�าเสียงเหมือน 

อ่อนอกอ่อนใจกับเธอ และท�าเหมือนผู้ใหญ่ท่ีอยากจับเด็กดื้ออย่างเธอ 

มาตีสักครั้ง...การกระท�าของเขาเหมือนเข็มแหลมคมที่จี้หัวใจเธอ

เขาไม่มีสิทธิ์เรียกชื่อเล่นเธอด้วยเสียงนี้ 

ไม่มีสิทธิ์ท�าเหมือนในอดีตเพราะเธอไม่ใช่เด็กดื้อของเขา...ไม่ใช ่

มานานแล้ว!
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"ผมพาคุณออกมาก่อนเพราะรู้ว่าคุณมันร้ายกาจขนาดไหน แค่นี ้

คุณก็ท�าลายงานแต่งของพวกเขาจนพังพินาศไปหมดแล้ว คิดบ้างมั้ยว่า 

ก�าลังท�าลายอนาคตใคร คุณนี่มัน...ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ" เขาเว้นวรรค

เหมือนให้เธอเลือกเติมค�าในช่องว่างเอง แต่เธอรู้ว่าค�าท่ีเขาเว้นไว้ไม่ใช ่

ค�าพูดดีๆ แน่นอน

"ถ้าคุณจ�าได้ว่าเมื่อก่อนฉันร้ายขนาดไหน คุณก็น่าจะรู ้ว่าวันนี้ 

ฉันร้ายได้มากกว่านีอ้กี!" ธรณนิพยายามข่มความโกรธเอาไว้ เธอไม่ปฏเิสธ

ในสิ่งที่เขาต่อว่าและยอมรับมันอย่างไม่สะทกสะท้าน

เพราะเธอยินดีที่จะร้ายเพื่อปกป้องคนที่เธอรัก...

"แต่ฉันมีเหตุผลเสมอเวลาท่ีตัดสินใจท�าอะไรสักอย่าง คุณอาจจะ 

คิดว่าฉันท�าในสิ่งท่ีไร้วุฒิภาวะเหมือนในอดีต แต่ก่อนท่ีจะตัดสินใจว่า 

ฉันเป็นคนเลว...รบกวนคุณไปถามสองคนนั้นก่อนว่าพวกมันท�าอะไรกับ 

เพื่อนฉันเอาไว้บ้าง ฉันถึงต้องถ่อมาแหกพวกมันจนถึงในงานแต่ง!"

หญิงสาวบอกก่อนจะเดินออกมาโดยไม่หันกลับไปมองร่างสูง ต่อให้

ความรู้สึกแปลกประหลาดท่ีเกิดขึ้นจากการได้พบเขาจะพุ่งเข้ามารบกวน

จิตใจเธอก็ตาม...ธรณินพยายามท่ีจะไม่แสดงท่าทีแยแส แต่ให้ตายเถอะ! 

เธอไม่คิดเลยจรงิๆ ว่าจะต้องมาเจอ 'ทิวา วงศ์เทวา' ท่ีนีห่ลงัจากเลกิกบัเขา

ไปหกปีแล้ว

ใช่! เขาคือแฟนเก่าของเธอ

แฟนเก่า...ท่ีเธอให้นิยามเอาไว้ว่าเหมือน 'อ้วกท่ีเคยถุยลงพื้น' ซ่ึง 

เธอจะไม่มีวันกลับไปกินอีกเด็ดขาด!
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คฤหาสน์สไตล์ตะวนัตกสขีาวหลงัใหญ่ตัง้ตระหง่านอยูต่รงกลางรัว้สงู 

มีทางเดินหลายร้อยเมตรท่ีทอดยาวไปสู่ตัวบ้าน ด้านหน้าของคฤหาสน์ 

หลงังามมสีนามหญ้าและสวนท่ีถกูจดัแต่งอย่างสวยงาม ร่มรืน่ น่าอยู่ราวกบั

ปราสาท และที่นี่คือ 'บ้าน' อันแสนอบอุ่นของธรณินนั่นเอง

ติ๊ด...ติ๊ด...

ร่างบอบบางท่ีนอนอยู่บนเตียงสีขาวในห้องนอนอันหรูหรารู้สึกตัว

เพราะเสยีงเรยีกเข้าโทรศพัท์มือถอืดงัรบกวนไม่หยุด เธอยงัท�าใจลมืตาข้ึนสู ้

กับแสงสว่างยามเช้าไม่ได้ แต่ก็ยังควานมือไปท่ีโต๊ะข้างหัวเตียงเพราะ 

จ�าได้ว่าวางโทรศัพท์มือถือเอาไว้ตรงน้ัน จากนั้นก็ลืมตามองหน้าจอด้วย 

ความหงุดหงิด

"ว่า...?"

คนถูกรบกวนเวลาพักผ่อนกรอกเสียงงัวเงียลงในโทรศัพท์มือถือ 

หลังจากตัดสินใจกดรับสายเมื่อเห็นว่าคนที่โทรมาหาคือ 'เอ' หรือ 'อรณัส' 

ผู้ช่วยคนสนิทของเธอ

"คุณแซนด์กลายเป็นข่าวใหญ่แล้วนะคะ ยังจะมัวนอนอยู่อีก!"

บทที่ 1
โนสนโนแคร์
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น�้าเสียงจีบปากจีบคอของเกย์ออกสาวพูดอย่างร้อนรน แต่ธรณิน 

ก็ยังไม่สะทกสะท้านอยู่ดี เธอกลอกตามองบนเบาๆ พลางต�าหนิผู้ช่วย 

อยู่ในใจว่าเขาจะโทรมาปลุกเธอด้วยเรื่องแค่นี้น่ะหรือ

ท�าอย่างกับเธอไม่เคยตกเป็นข่าวไปได้!

"เพจเม้าท์ดารา ส�านกัข่าวท่ัวไทย และทวติเตอร์เม้าท์เรือ่งคณุแซนด์

บุกไปท�าลายงานแต่งของคณุภาคนิกบัคณุตาจนตดิเทรนด์อันดบัหนึง่ของโลก 

เลยนะคะ พี่ร้อนใจจะแย่แล้วเนี่ย"

"เรื่องแค่นี้เองค่ะ"

ธรณินถอนหายใจเบาๆ ท้ังๆ ท่ีอรณัสร้อนใจจนแทบท�าอะไรไม่ถูก 

เพราะนักข่าวโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลจากเขาตั้งแต่เช้าซ่ึงเจ้านายสาว

อย่างธรณินก็พอจะคาดเดาเหตุการณ์ได้

หญิงสาวรู้อยู่แล้วว่าสิ่งท่ีเธอท�าลงไปจะต้องกลายเป็นข่าวใหญ่ และ 

ท่ีเธอตดัสนิใจท�าแบบนัน้กเ็พราะต้องการให้มันเป็นข่าวนีแ่หละ ไม่อย่างนัน้ 

เธอไม่ยอมท�าเรื่องบ้าดีเดือดแบบนั้นแน่ๆ

"คุณแซนด์พูดแบบนี้แสดงว่าตั้งใจให้มันเป็นข่าวใหญ่เหรอคะ"

"ก็ใช่น่ะสิคะ ไม่งั้นแซนด์ไม่ยอมตกเป็นเป้าให้คนเม้าท์หรอกค่ะ"

"แล้วคุณแซนด์จะลงทุนท�าถึงขนาดนั้นท�าไมคะ พี่ว่าแค่โพสต์ลอยๆ 

ลงไอจีก็มีคนสนใจจนเอาไปท�าข่าวและเช่ือมโยงไปถึงคนท่ีคุณแซนด ์

อยากแฉแล้วค่ะ ไม่ต้องเจ็บตัวด้วย"

"แซนด์อยากปิดจ็อบให้เร็วที่สุดค่ะ"

หากธรณินออกมาโพสต์ 'แซะ' ผ่านโซเชียลอย่างท่ีอรณัสแนะน�า  

กว่าจะมีคนโยงเรื่องไปถึงสองคนนั้นเธอคงต้องรอเป็นชาติ บางทีอาจจะ 

ถูกโยงไปหาคนอื่นด้วยซ�้า

อีกอย่างต่อให้เธอโพสต์แบบเอ่ยชือ่ตรงไปตรงมาท้ังภาคนิกบัมกุตาภา 

กค็งไหวตวัทันจนหาข้ออ้างแก้ข่าวและเอาตวัรอดไปได้อย่างสวยงาม ท่ีส�าคญั 
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ภาคินคงรีบไปปิดปากเพื่อนสนิทเธอไม่ให้พูด ไม่ให้แสดงตัว และฝากมา 

บอกให้เธอหุบปากเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละ

ธรณนิยอมรบับท 'นางร้าย' ไปท�าลายงานแต่งกเ็พือ่ให้มันเป็นข่าวใหญ่  

แล้วตามมาด้วยการขุดคุ้ยจนทุกคนได้เห็นธาตแุท้ของพระเอกนางเอกคูจ่ิน้ 

ช่ือดังระดับ 'ซุป'ตาร์' คู่นี้ว่าภายใต้หน้ากากพระเอกนางเอกท่ีแสนดีนั้น 

ความจริงแล้วเน่าเฟะขนาดไหน โดยเฉพาะฝ่ายชายท่ีเลวระย�าท่ีสุด 

ในสายตาเธอ

"คุณแซนด์ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะ"

"แล้วจะให้แซนด์รู้สึกอะไรล่ะ"

"ยังจะมาถามอีก! กลายเป็นข่าวแบบนี้คุณแซนด์เสียชื่อเสียงนะคะ"

"เสียช่ือเสียงเหรอคะ คนท่ีเสียช่ือเสียงมันคือผีเน่ากับโลงผุคู ่นั้น 

ต่างหาก" น�้าเสียงของธรณินดุเดือดขึ้น "แซนด์ไม่เช่ือหรอกว่าประชาชน 

จะโง่เข้าข้างสองคนนั้นแล้วถล่มด่าแซนด์อยู่ฝ่ายเดียว"

"มันก็ใช่ค่ะ แต่พี่ไม่อยากให้คุณแซนด์เสียชื่อเสียง"

"แซนด์ไม่ได้เป็นดารานะคะ ถูกด่านิดด่าหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะ 

เดี๋ยวคนก็ลืม"

"พี่ไม่อยากให้คุณแซนด์ของพี่โดนด่านี่คะ"

"เอาเถอะค่ะ! ยังไงงานแซนด์กยั็งขายได้ แต่สองคนนัน้เป็นคนเบ้ืองหน้า  

มีข่าวฉาวแล้วงานหดแน่ๆ โดยเฉพาะข่าวนอกใจหรือเป็นชู้กับผัวชาวบ้าน  

แล้วสองคนนัน้กดั็นเลวครบสตูรซะด้วย แซนด์แค่โดนด่านดิหน่อย ถ้าแลกกบั 

ความฉิบหายของพวกมัน แซนด์ยอมค่ะ" 

ธรณินบอกเพราะเธอคิดและตัดสินใจมาเป็นอย่างดีแล้ว

"ยังจะมีหน้ามาท�าเสียงสะใจอีก" อรณัสอ่อนอกอ่อนใจกับเจ้านาย 

ของตน

มันก็จริงอย่างท่ีธรณินพูดนั่นแหละว่าแบรนด์เสื้อผ้า 'Sandra'  
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ติดตลาดแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวของเธอมาประกอบ 

การตดัสนิใจซ้ือเสือ้ผ้า แล้วแฟนคลบัของภาคินกบัมุกตาภาก็ไม่น่าจะอยู่ใน

กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เสื้อผ้าเธอ ที่ส�าคัญลูกค้าก็น่าจะแยกแยะได้

ถึงกระนั้นอรณัสก็ไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของธรณินเสียหาย เพราะ 

ยังไงเธอก็ข้ึนช่ือว่าเป็นคนใต้แสงไฟ มีหน้ามีตาในสังคม มีช่ือเสียง และ 

ยังเป็นน้องสาวของพระเอกชื่อดังอีกด้วย

"ว่าแต่...พี่เห็นคลิปท่ีพวกนักข่าวเอามาลง มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามา 

ดึงแขนคุณแซนด์ออกจากงาน เขาเป็นใครเหรอคะ รูปร่างหน้าตาดูด ี

ใช่ย่อยเลยนะ" 

อรณัสถามด้วยความสนใจเผื่อว่าจะเป็นคนรู้จักของธรณิน 

"คุณแซนด์มีแพลนว่าจะขยายตลาดไปท�าเสื้อผ้าผู้ชายด้วย ให้เขา 

มาเป็นนายแบบก็ดีนะคะ"

"คลปิถ่ายเห็นผู้ชายคนนัน้ชัดเจนจนพีเ่ออยากได้มาเป็นนายแบบเลย

เหรอคะ" ธรณินถามอย่างร้อนใจ เธออาจจะคบกับทิวาในระยะเวลาไม่นาน 

แต่พี่ชายทั้งสองคนของเธอก็รู้จักเขาและอาจจ�าเขาได้

เธอไม่อยากให้คนใกล้ชิดรับรู้ว่าเธอโคจรกลับไปเจอเขาอีกครั้ง

"เห็นแค่ไม่กีว่เิองค่ะ แต่พีเ่ป็นผูช่้วยคณุแซนด์นะคะ พีก่ต้็องหูไวตาไว 

เป็นธรรมดา" 

ค�าตอบของอีกฝ่ายท�าให้ธรณินถอนหายใจด้วยความโล่งอก 

หญิงสาวหวังว่าคนอื่นๆ คงไม่ช่างสังเกตเหมือนอรณัสหรอกนะ

"สรุปคุณแซนด์รู้จักเขามั้ยคะ"

"ไม่รู้จักค่ะ"

"อ้าว! แล้วท�าไมเขากล้ามาดึงแขนคุณแซนด์ออกไปแบบนั้น"

"เขาเป็นคนรู้จักของนายภาคินกับยายตามั้งคะ เขาคงไม่อยากให ้

มีซีนแย่ๆ ในงานแต่งของคนรู้จัก" ธรณินตอบอย่างขอไปที ถ้าไม่จ�าเป็น 
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เธอก็ไม่อยากเล่าเรื่องในอดีตให้อรณัสฟัง

"น่าเสียดายจังเลยนะคะ พี่ว่าเขาน่าสนใจมาก" อรณัสบอกอย่าง

เสียดายท�าให้เรื่องของทิวาวิ่งวนเข้ามาในความคิดของเจ้านายสาวอีกครั้ง

ทั้งๆ ที่เธอไม่อยากนึกถึงเขาเลยสักนิด

ธรณินเคยคบกับทิวาสมัยท่ีเธอเรียนมหาวิทยาลัยปีสาม ส่วนเขา 

เป็นรุ่นพี่คณะเดียวกัน ในตอนนั้นชายหนุ่มเรียนจบได้สองปีแล้ว และ 

ก�าลังเอาดีด้านการเขียนนวนิยาย 

เมื่อก่อนทิวารูปร่างค่อนข้างผอมบางกว่าในปัจจุบัน เขาไว้ผมยาว 

ประบ่า ชอบรวบผมครึง่ศรีษะ ใบหน้าหล่อเหลามีไรหนวดบางๆ ประดบัอยู่ 

เสื้อผ้าท่ีเธอมักจะเห็นเขาสวมคือเสื้อเชิ้ตบางๆ ปลดกระดุมสองเม็ดบน 

กางเกงยีน และรองเท้าผ้าใบง่ายๆ แต่ก็ดูดีมากจนรุ่นน้องสาวๆ มองเขา 

ตาเป็นประกายทุกครั้งที่พบเห็น

ทิวาจัดเป็นหนุ่มเซอร์ในฝันของสาวๆ แบบครบสูตร!

ความจริงธรณินไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกหลุมรักผู ้ชายเซอร์ๆ  

ได้เลย เพราะเธอชอบผู้ชายลุควัยท�างาน มาดดี แต่งตัวเรียบง่ายแต่เนี้ยบ 

ทุกกระเบียดนิ้ว แต่ไม่รู้ท�าไมตอนนั้นถึงพลาดไปคบกับเขาได้

"แล้วเท่าที่เช็กกระแสมาเทียบกันแล้วแซนด์โดนด่ากี่เปอร์เซ็นต์คะ" 

หญิงสาวเปลีย่นเรือ่งคยุเพราะไม่อยากคยุเรือ่งผูช้ายคนนัน้ให้วุ่นวาย

ใจอีกแล้ว ทว่า...ภาพของเขาที่เพิ่งเจอมาเมื่อคืนก็ยังรบกวนจิตใจเธอ

ทิวาในวัยสามสบิสองปีเปลีย่นไปจากอดตีค่อนข้างมาก ตวัเขาสงูใหญ่

ไม่ได้ผอมบางอย่างในอดีต เพราะน่าจะออกก�าลังกายและดูแลตัวเอง 

อย่างดี ใบหน้าหล่อเหลาคมคายยังมีไรเคราบางๆ ประดับอยู่ แต่เขา 

ไม่ได้ไว้ผมยาวประบ่าเหมือนเดิมแล้ว ชายหนุ่มสวมชุดสูทสากลยิ่งส่งให ้

รูปร่างท่ีสูงเกือบหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรโดดเด่นข้ึนไปอีก เรียกได้ว่า 

ทิวาในเวอร์ชั่นใหม่ดูดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า 



21

ฉัตรฉาย

ก็แค่รู้จักแต่งตัวขึ้นเท่านั้นแหละน่า

ธรณินคิดในใจเพราะไม่อยากยอมรับว่าเขาน่าสนใจมากแค่ไหน

"ว่าไงคะพี่เอ" เธอถามซ�้า

"แฟนคลับของคู่นั้นเขาหาว่าน้องแซนด์ 'หิวแสง' แต่พอดีกระแส 

เล่นชู้กันมันแรงมากจนดึงความสนใจจากประชาชนคนนอกเข้ามามุงได้  

คนท่ีโดนถล่มก็เลยกลายเป็นคู ่นั้น รวมท้ังแฟนคลับท่ีออกตัวปกป้อง 

ท้ังคู ่ด้วย ตอนนี้พวกเขาโดนขุดยกใหญ่เลยค่ะ แล้วคนก็พยายามจะ 

สืบหาเมียกับลูกของนายภาคิน"

"แซนด์วางแผนอะไรแล้วไม่มีพลาดหรอกค่ะ"

ธรณินบอกแล้วว่ามันคุม้ค่าท่ีจะแลก ภาคนิกบัมุกตาภาจะได้รูเ้สยีบ้างว่า 

สิ่งท่ีท้ังสองคนท�ามันเลวร้ายแค่ไหน นี่เป็นแค่บทเริ่มต้นของ 'กรรม' ท่ี 

ก�าลังท�าหน้าที่ตามสนองพวกเขาเท่านั้น

"แต่เกลียดค�าว่า 'หิวแสง' จริงๆ นะคะ คนอย่างแซนด์ไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าแบบนั้นก็มีแสงมีซีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว" 

ธรณินเบ้ปากเบาๆ คนอย่างเธอน่ะไม่เคยอยากได้สปอตไลต์จากใคร

ขนาดนั้น

"พี่รู้ค่าาา แต่...เป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้เพื่อนคุณแซนด์จะไม่ว่าอะไร 

เหรอคะ พี่อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆ เพราะมันอาจจะกระทบลูกของเธอด้วย" 

อรณัสถามด้วยความกังวลแทนเจ้านายสาว

จริงอยู่ว่าท้ังสองคนเป็นเพียงเจ้านายกับลูกจ้าง แต่อรณัสท�างาน 

เคียงบ่าเคียงไหล่กับธรณินมาตั้งแต่เธอเริ่มสร้างแบรนด์ Sandra ท�าให ้

ท้ังสองคนสนิทสนมกันมาก เวลาท่ีอรณัสมีปัญหาชีวิต ธรณินก็ ให้ 

ความช่วยเหลือและให้ก�าลังใจ ท้ังสองคนจึงเปรียบเหมือนมิตรแท้ของ 

กันและกัน

เมื่อไหร่ท่ีเจ้านายมีปัญหา อรณัสอดไม่ได้ท่ีจะทุกข์ร้อนใจไปด้วย 



ทิวาหลอมทราย

22

เพราะเขาเองก็รับรู้เรื่องราวระหว่างธรณิน รศิตา ภาคิน และมุกตาภาดี  

ไม่แปลกเลยที่เขาจะคาดเดาปัญหาและเรื่องราวต่างๆ ได้ 

"เรื่องเดียวที่แซนด์เป็นห่วงก็คือเรื่องน้องภูนี่แหละค่ะ"

'น้องภู' หรือ 'ภูดิส' เป็นลูกชายวัยสามขวบครึ่งของภาคินกับ 'รศิตา' 

ตอนนีแ้กเพิง่จะเข้าโรงเรยีนอนบุาล อยู่ในวยัช่างเรยีนรู้และก�าลงัน่ารกัน่าชัง 

ธรณนิถงึได้โกรธมากท่ีภาคนิท้ิงลกูชายตวัน้อยได้ลงคอ ถ้าเธอเป็นพ่อเป็นแม่ 

ของน้องภู เธอคงจะทั้งรักทั้งหลงจนไม่กล้าแม้แต่จะท�าร้ายจิตใจแก

ต่อให้ธรณินจะขึ้นชื่อว่าเป็นสาวร้าย ขาวีน และเหวี่ยงแรง แต่เธอ 

จะท�านิสัยเหล่านี้กับคนที่มาท�าร้ายเธอก่อนเท่านั้น เพราะกับคนที่เป็นมิตร

และรู้สึกดีๆ ต่อกัน...เธอจะน่ารักเสมอ

"แซนด์คิดว่าหลังจากเคลียร์งานวันนี้จะเข้าไปคุยกับเพื่อนท่ีบ้านค่ะ 

ยายศน่ิาจะเห็นข่าวแล้ว" น�า้เสยีงของธรณนิอ่อนลง "ความจรงิแซนด์กก็งัวล

เรือ่งนีเ้หมือนกนันะคะ ยายศกิลวันายภาคนิอย่างกบัอะไร แต่ถ้าไม่ท�าแบบนี้ 

ยายศิก็ต้องน�้าตาตกในอยู่ฝ่ายเดียว แล้วปล่อยให้นายภาคินกับยายตาไป

เสวยสุขกันสองคน"

"รับบทองครักษ์พิทักษ์เพื่อนว่างั้น"

"เป็นพี่เอจะยอมอยู่เฉยๆ เหรอคะ" ธรณินย้อนถาม 

เธอเชื่อว่าใครอยู่ในสถานะอย่างเธอก็ต้องทนไม่ไหว 

"แค่นี้ก่อนนะคะพี่เอ แซนด์อาบน�้าแต่งตัวก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกัน 

ที่งานนะคะ"

"โอเคค่า เดี๋ยวพี่ดูแลงานทางนี้รอ"

ท้ังสองคนบอกลากนัก่อนท่ีธรณนิจะวางสาย หญิงสาวแอบถอนหายใจ 

เงียบๆ คนเดียวอีกครั้งก่อนจะพลิกตัวลงจากเตียงเพื่อท�ากิจวัตรประจ�าวัน 

เธอหวังอยู่ลึกๆ ว่ารศิตาจะเข้าใจในการกระท�าของเธอ

ธรณินหวังดีกับเพื่อนจริงๆ ถึงได้ยอมท�าเรื่องบ้าๆ แบบนั้น...
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"ยายแซนด์"

แต่งตัวเสร็จธรณินก็ลงจากห้องเพื่อออกไปท�างาน ทว่ายังไม่ทัน 

เดินออกไปจากคฤหาสน์หลงังาม...เสยีงของ 'ยศภทัร' ผูเ้ป็นบิดากเ็รยีกเธอ

เอาไว้ก่อน 

น�้าเสียงเข้มๆ ท่ีฟังดูดุและเยือกเย็นผิดปกติท�าให้ร่างบางจ�าต้อง 

ชะงักฝีเท้า หัวใจดวงน้อยหล่นไปอยู่ท่ีตาตุ่ม เพราะเธอรับรู้ว่าตนเอง 

จะต้องถูกต�าหนิอย่างแน่นอน

คุณพ่อกับคุณแม่นี่หูไวตาไวชะมัด

หญิงสาวคิดในใจขณะพยายามเรียกสติกลับมาและคิดว่าเธอจะ 

เอาตัวรอดได้ยังไง จากนั้นก็มองไปทางห้องรับแขกแล้วเห็นว่าท้ังบิดา 

มารดา และพี่ชายทั้งสองคนนั่งรวมตัวกันอยู่

ทุกสายตามองมาที่เธอเป็นตาเดียว...

อยู่ครบองค์ประชุม!

หญิงสาวกรีดร้องอยู่ในใจ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเพราะข่าวใหญ่ที่เกิดจาก

ฝีมือของเธออย่างแน่นอนท่ีท�าให้ทุกคนมารวมตัวกันและท�าท่าเหมือน 

นั่งรอ 'ให้ศีลให้พร' เธอก่อนออกไปท�างานแบบนี้

"แหม...อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ"

ธรณนิฉีกยิม้กว้าง ป้ันหน้าป้ันตาให้ดสูดใสร่าเรงิราวกบัไม่มอีะไรเกดิข้ึน  

ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องรับแขกซึ่งทุกคนนั่งรวมตัวกันอยู่ 

ร่างบางเข้าไปนั่งข้างๆ ผู้เป็นมารดาอย่าง 'ทิพรดา' แถมยังกอดท่าน

อย่างออดอ้อนและประจบประแจงตามประสาลูกคนเล็กเพื่อผ่อนโทษหนัก

ให้เป็นเบา

ครอบครวัศจุนิทราอาจมีเครอืญาตไิม่มาก แต่กส็บืสกลุมาจากผูด้เีก่า 

มีฐานะร�่ารวย มีหน้าตาในวงสังคม และเป็นท่ีจับตามองของใครต่อใคร  

ไม่เพียงเท่านั้นยังมีทรัพย์สินและท่ีดินในย่านธุรกิจอีกมาก เรียกได้ว่าแค่
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เงินจากค่าเช่าที่ในแต่ละปีก็มีมากมายจนแทบเหลือกินเหลือใช้

ทายาทตระกูลศุจินทราประกอบไปด้วย 'ทิพากร'* พี่ชายคนโต 

วยัสามสบิหกปีผูท้�าหน้าท่ีบรหิารบรษัิทสือ่สิง่พมิพ์รายใหญ่ซ่ึงเป็นธรุกจิหลกั

ของครอบครัว 

'วาริธร'** พี่ชายคนกลางวัยสามสิบสามปีซ่ึงเป็นดารานักแสดงท่ีมี 

ชื่อเสียงระดับแถวหน้าของวงการแถมยังมีรีสอร์ตชื่อดังอยู่ที่เชียงราย 

และธรณิน...น้องสาวคนเล็กในวัยย่ีสิบเจ็ดปีผู้เป็นท้ังดีไซเนอร์และ

เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังอย่าง Sandra

ใครต่อใครต่างกพ็ดูกนัว่าคนท่ีได้เกีย่วดองกบัครอบครวันี้โชคดย่ิีงกว่า 

'หนตูกโกดงัข้าวสาร' และตอนนีพ้ีช่ายท้ังสองคนของธรณนิกแ็ต่งงานกนัไป

หมดแล้ว คงเหลือเพียงแค่เธอเท่านั้นที่ยังโสด!

"สายขนาดนี้แล้วท�าไมพี่ซันกับพี่ซียังไม่ออกไปท�างานอีกคะ" 

น้องเลก็ปรายตาไปมองพีช่ายสดุหล่อท้ังสองคนท่ีมีบุคลกิแตกต่างกนั

อย่างสิน้เชิง แม้จะรูว่้าท่ีพวกเขายังไม่ออกไปท�างานเพราะก�าลงันัง่รอ 'สวด' 

เธอพร้อมกับบุพการี

"ไม่ต้องมาท�าหน้าซ่ือตาใส เราก็รู้ว่าท�าไมพี่สองคนยังไม่ออกไป

ท�างาน" วาริธรตัดริบบ้ินเปิดงาน "คิดยังไงถึงบุกไปท�าลายงานแต่งของ 

นายภาคินกับยายตาแบบนั้น รู้ม้ัยว่ามันจะเดือดร้อนมาถึงพี่ สองคนนั้น 

อยู่ช่องเดียวกับพี่ ใครๆ ก็รู้ว่าแซนด์เป็นน้องพี่ พวกนักข่าวคงไม่วายมา

วุ่นวายกับพี่อีก"

"โห! มาเป็นชุดเลย"

"ก็เรามันวอนโดนด่า พี่ไม่บุกไปด่าเราถึงห้องนอนก็ดีแค่ไหนแล้ว"

"แหม! พูดอย่างกับพี่ซีกลัวนักข่าว ระดับพี่ซีน่ะแคร์ด้วยเหรอคะกับ

* ติดตามเรื่องราวของ 'ทิพากรและพราวมุก' ได้ในเรื่อง 'มุกพราวตะวัน' โดย 'ฉัตรฉาย'
** ติดตามเรื่องราวของ 'วาริธรและจันทกานต์' ได้ในเรื่อง 'จันทร์ในธารา' โดย 'ฉัตรฉาย'
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ข่าวพรรค์นี้"

ไม่ใช่ว่าธรณนิจะไม่รูว่้าข่าวนีส่้งผลกระทบถงึพ่ีชายคนรอง แต่พระเอก

อย่างวาริธรไม่สนใจกระแสข่าวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ไม่อย่างนั้นเธอก็คง

ไม่กล้าท�าเรื่องที่มันจะเดือดร้อนไปถึงเขาหรอก

"อย่าท�าหน้าเครียดสิคะพี่ซี เดี๋ยวไม่หล่อนะ"

คนเป็นน้องยิ้มอ้อน แต่วาริธรยังไม่ยอมคลายสีหน้าหงุดหงิดลง

วาริธรเป็นพระเอกหนุ่มหล่อท่ีโดดเด่นและสะกดสายตา เขาเป็น

พระเอกยอดนยิมของประเทศ รบัเล่นละครแค่ปีละสองเรือ่ง รบังานโฆษณา

ปีละไม่กี่ตัว งานถ่ายแบบและงานอีเวนต์ก็รับน้อยมากแม้ว่าจะมีคนติดต่อ

เข้ามาแทบทุกวนั เพราะเขาเป็นคนท่ีมีโลกส่วนตวัสงู เป็นพระเอกตสิต์แตก 

ไม่แคร์กระแสหรือแม้กระท่ังนักข่าว เลือกรับงานจนเกือบจะเรียกได้ว่า  

'เรื่องมาก' และพอถ่ายละครจบก็จะหนีไปขลุกอยู่ในรีสอร์ตท่ีเชียงราย  

ความร้ายกาจกับนักข่าวนี่เองที่ท�าให้ได้ฉายา 'พายุใต้ทะเล' มาครอบครอง

ชายหนุ่มอาจจะไม่ค่อยโปรโมตตัวเอง ถึงกระนั้นกระแสของเขาก ็

ไม่เคยตกลงแม้แต่น้อย แล้วตอนนี้ก็มีคนติดตามอินสตาแกรมสูงเกือบ 

ห้าล้านคนแล้วทั้งๆ ที่เขาไม่ค่อยได้อัพเดตอะไร 

แต่การท่ีวาริธรท�าตัวแบบนี้กลับยิ่งท�าให้ใครต่อใครสนใจอยากรู ้

เรือ่งราวของพระเอกอย่างเขามากขึน้ ส่วนหนึง่คงเป็นเพราะนสิยัท่ีเหมอืน 

จะร้ายทว่ากลับมีเสน่ห์ของเขา และอีกเหตุผลส�าคัญคือฝีมือทางการแสดง

ของเขาที่ตราตรึงใจจนเรียกว่า 'หาตัวจับยาก' ก็ว่าได้

ด้านแฟนคลับของวาริธรเองก็เหมือนจะเข้าใจในธรรมชาติของเขา

เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะมีข่าวฉาวเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสั่นคลอนแรงสนับสนุน

อันเหนียวแน่นจากคนเหล่านั้นได้เลย ขนาดเขาแต่งงานและมีภรรยา 

เป็นตัวเป็นตนอย่าง 'จันทกานต์' แต่ความนิยมของเขายังไม่ตกลง 

เลยสักนิด 
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ด้วยเหตุผลเหล่านีเ้องธรณนิถงึได้ม่ันใจว่าข่าวใหญ่ท่ีเกดิจากวีรกรรม

ของเธอเมื่อคืนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวาริธรอย่างแน่นอน 

"พี่ไม่ได้แคร์แต่พี่ร�าคาญ" วาริธรถอนหายใจ

"พีซี่ไม่ต้องตอบนกัข่าวกส็ิน้เรือ่งนีค่ะ ใช่ว่าพีซี่จะรบังานอเีวนต์บ่อยๆ 

เห็นถ่ายละครเสร็จก็บินไปหาเมียท่ีเชียงรายตลอด นักข่าวคงไม่ดั้นด้น 

ไปสัมภาษณ์เรื่องแซนด์กับพี่ซีถึงเชียงรายหรอกค่ะ" 

"ช่วยสะทกสะท้านบ้าง" พี่ชายคนโตมาดผู้บริหารอย่างทิพากร 

นั่งฟังอยู่นานก็อดจะเปรยข้ึนมาไม่ได้ "สิ่งท่ีแซนด์ท�าอาจจะไม่กระทบกับ

งานของพวกเราโดยตรง แต่มันก็อาจจะท�าให้ติดขัดเวลาท�างานนะ"

"นติยสารของเราฝ่าวกิฤตจนกลบัมาตดิตลาดได้ พ่ีซันจะกลวัอะไรคะ"

บริษัทศุจินทรามีนิตยสารในเครือหลายฉบับ มีสายส่งและโรงพิมพ์

ครบวงจร ยศภัทรบริหารงานเองมาโดยตลอด กระท่ังท่านอายุมากข้ึน 

จึงส่งต่อให้ทิพากรบริหารแทน 

แม้จะเป็นบริษัทท่ีถือหุ ้นกันในครอบครัวแต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดัง  

ท�ายอดขายและมีค่าโฆษณาเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย โดยนิตยสาร

ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแฟช่ัน เนื้อหาแปลกใหม่ บางเล่มเน้นความเซ็กซ่ี 

บางเล่มเน้นความทันสมัย บางเล่มเน้นความคลาสสิก และบางเล่ม 

เป็นนิตยสารส�าหรับวัยรุ่น โดยมีกลุ่มคนท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสูงเป็น 

กลุ่มเป้าหมาย 

ทิพากรใส่ใจงานสม�า่เสมอจนสปอนเซอร์ไว้ใจท่ีจะลงโฆษณาในนติยสาร 

อย่างต่อเนื่อง เพราะภาพลักษณ์นิตยสารทุกเล่มดูดีและได้รับการยอมรับ

ในวงกว้าง แฟช่ันในแต่ละเล่มได้รับการชื่นชมไม่แพ้นิตยสารหัวนอก  

แถมยังมั่นใจได้ว่าโฆษณาที่ลงจะถูกส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมาย

แต่ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาใครๆ ก็รู้ว่าสือ่สิ่งพมิพ์โดยเฉพาะนิตยสาร

แบบรปูเล่มได้รบัผลกระทบจากสือ่สิง่พิมพ์แบบดจิติอลจนท�าให้ยอดขายลดลง 
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และต่างทยอยปิดตัว เพราะประชาชนหันไปเสพข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่ง

ถูกกว่า รวดเร็วกว่า และเข้าถึงได้ง่ายกว่า

ทิพากรจงึเผยแพร่นติยสารในรปูแบบดจิติอล ผนัตวัมาเป็นสือ่ออนไลน์ 

เพื่อจะได้ค่าโฆษณาเพิ่มข้ึน ส่วนนิตยสารรูปเล่มก็เพิ่มมูลค่าด้วยลูกเล่น

ต่างๆ ให้ดูพรีเมี่ยมและเป็นเหมือนของสะสม

ในขณะท่ีนิตยสารเจ้าอ่ืนๆ ปิดตัวลง แต่นิตยสารในเครือต่างๆ  

ภายใต้การบริหารของทิพากรยังคงท�าก�าไรได้ ย่อมถือว่าเขามีฝีมือใน 

การบริหารงานที่ไม่ธรรมดาเลย

"จรงิอยู่ว่าแซนด์ไม่ได้เป็นดารา เป็นข่าวแบบนีม้นักอ็าจไม่กระทบกบั

ห้องเสื้อของแซนด์เท่าไหร่ แต่เราก็ควรคิดบ้างว่ามันจะท�าให้คุณพ่อกับ 

คุณแม่ไม่สบายใจ เราโตแล้วนะ เลิกท�านิสัยเด็กๆ ได้แล้ว" 

ทิพากรเตือนด้วยน�้าเสียงจริงจัง พอเขาพูดถึงบุพการีข้ึนมาธรณิน 

ก็ถึงกับหน้าหงอยลง

เขาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมักจะคาดเดาความคิดใครต่อใครได้เสมอ ธรณิน 

ไม่แปลกใจเลยท่ีเขาท�าให้สาวน้อยอย่าง 'พราวมกุ' ตกหลมุพรางรกัของเขา 

จนสุดท้ายก็ได้อีกฝ่ายมาเป็นภรรยาสมใจ

"ที่พี่เขาพูดก็ถูกนะลูก" ทิพรดาเห็นด้วย

"พ่อไม่ต้องออกปากเองเราก็น่าจะเข้าใจนะ" ยศภัทรเสริม

"แซนด์รู้ค่ะว่าสิ่งท่ีแซนด์ท�ามันไม่ดี แซนด์ท�าให้ครอบครัวเราถูก

นินทาและอาจจะถูกมองไม่ดี แต่แซนด์ก็มีเหตุผลนะคะ" ธรณินพยายาม

อธิบาย "ทุกคนก็รู้ว่านายภาคินเป็นพ่อของน้องภู"

สมาชิกในครอบครัวศุจินทรารู้จักกับรศิตาเป็นอย่างดี เพราะอีกฝ่าย

เป็นเพื่อนสนิทของธรณินและเคยมาค้างท่ีนี่บ่อยๆ เวลารศิตามีปัญหา 

แล้วธรณินช่วยเพ่ือนจนคิดไม่ตกก็จะน�ามาปรึกษากับทิพรดาและยศภัทร  

พวกท่านก็เลยเอ็นดูรศิตาเหมือนลูกเหมือนหลาน ดังนั้นพวกท่านย่อม 
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รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของรศิตา

"ถ้าแซนด์ไม่ท�าแบบนีก้ค็งไม่มีใครรูห้รอกค่ะว่านายภาคนิท�าช่ัวอะไร

ไว้บ้าง แล้วยายศิก็คงต้องน�้าตาเช็ดหัวเข่าอยู่คนเดียว ส่วนน้องภูก็ต้อง 

ถูกพ่อใจด�าทอดทิ้ง" ธรณินพูดอย่างใส่อารมณ์

ทุกคนเข้าใจดีว่าหญิงสาวรักและเป็นห่วงเพื่อนมากแค่ไหน แต่ก ็

กังวลว่าหากย่ืนมือเข้าไปยุ่งเรื่องภายในครอบครัวของรศิตามากเกินไป 

อาจท�าให้ทั้งรศิตากับภาคินมีปัญหากันมากขึ้น

"เราคดิว่าพอคนอ่ืนรูเ้รือ่งนายภาคินแล้ว นายภาคนิเสยีช่ือเสยีงสมใจ 

เขาจะกลับมารักและดูแลครอบครัวเหรอ ผู้ชายที่มีชู้ตอนเมียก�าลังตั้งท้อง

มันจะคิดได้แค่เพราะถูกเราแฉงั้นเหรอแซนด์" ทิพากรพูดต่อ ซ่ึงสิ่งท่ีเขา

พูดก็มีความเป็นไปได้ คนอย่างภาคินไม่น่าจะส�านึกได้ง่ายๆ แบบนั้น

"แล้วจะให้แซนด์ทนเห็นมันท้ิงเพือ่นแซนด์ไปเสวยสขุกบัผูห้ญิงคนอ่ืน 

เหรอคะ"

"พวกเรารู้ว่าแซนด์รู้สึกยังไง" วาริธรบอกอย่างเข้าใจ "ศิกับแซนด์ 

คบกันมาสิบห้าปี เป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ต่างจากพี่น้อง การท่ี 

แซนด์เห็นศิต้องเจ็บปวดเพราะผู้ชายเลวๆ คนนั้นมันท�าให้แซนด์เจ็บปวด

ไปกับศิด้วย แต่นี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวเขานะแซนด์ เราจะไปยุ่งมาก

ไม่ได้"

"ก็ยายศิเอาแต่ยอมหมอนั่นนี่คะ ไม่หือไม่อืออะไร พอถูกเขาท�าร้าย

จิตใจก็ปิดปากเงียบ เอาแต่เสียใจและแอบร้องไห้จนแซนด์กลัวเพื่อน 

จะเป็นซึมเศร้า แซนด์ไม่เข้าใจจริงๆ นะคะว่าท�าไมยายศิต้องไปยอมมัน

ด้วยท้ังๆ ท่ียายศิท้ังสวยท้ังเก่ง แถมยังนิสัยดีอีก คนอย่างยายศิ 

หาผู้ชายคนใหม่ได้ไม่ยากหรอกค่ะ นี่แซนด์ยุให้ยายศิเลิกกับนายภาคิน 

ตั้งหลายครั้งแล้วนะคะ ยายศิก็อ้างแต่อดทนเพื่อลูกอยู่นั่น"

ธรณินได้โอกาสก็ระบายความโกรธเหมือนเธอทนเก็บกดมานาน  
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ความจรงิหญิงสาวรูว่้าเธอไม่ควรยืน่มือเข้าไปยุ่งเรือ่งภายในครอบครวัของ

รศิตาแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพื่อนสนิทก็ตาม 

แต่...ท่ีผ่านมาเธอก็อดทนท่ีจะไม่พูดและเอาแต่ปลอบใจเพ่ือนมา

ตลอดหลายปี ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาคินกับรศิตาก็ไม่เคยดีขึ้นเลย 

เพื่อนเธอรักฝ่ายชายจนยอมทุกอย่าง ส่วนฝ่ายชายก็ล�าพองใจ 

ท�าเลวกับเพื่อนเธอสารพัด ท้ังละเลยความรู้สึก ไม่มีเวลาให้ ไม่เอาใจใส่  

ใช้ค�าพูดท�าร้ายจิตใจตลอดเวลา ขนาดมีลูกด้วยกันยังไม่คิดจะแยแส  

จากท่ีเคยทนเงยีบมานาน ธรณนิกท็นไม่ไหวจนถงึข้ันต้องออกปากเรยีกร้อง

ความเป็นธรรมให้เพื่อน

"ท�าอย่างกับว่าไอ้ท่ีทนอยู่ทุกวันนี้ท�าให้ผู้ชายแบ่งเวลามาให้ลูกหรือ

ใส่ใจครอบครัวมากข้ึน นับวันนายภาคินย่ิงไม่เห็นหัวยายศิกับลูก ไม่งั้น 

จะไปแต่งกับยายตาทั้งๆ ที่น้องภูเพิ่งจะสามขวบครึ่งเหรอคะ"

"แล้วเราไปพงังานแต่งนายภาคินซะเละเทะแบบนัน้จะไม่ท�าให้เพือ่นเรา 

มีปัญหากับเขาเหรอ ถ้าศิต้องเป็นฝ่ายยอมนายภาคินมาตลอด พี่ว่างานนี้

นายภาคินโกรธเราจนเอาไปลงกับเพื่อนเราแน่ๆ" ทิพากรคาดเดา 

เขากลวัจรงิๆ ว่าการท่ีธรณนิออกตวัแรงเบอร์นีจ้ะท�าให้เธอกลายเป็น 

'หมา'

"ถ้าเป็นอย่างนัน้กด็สีคิะ ยายศจิะได้ตาสว่างแล้วเลกิกบัผูช้ายสารเลว

พรรค์นั้นสักที" 

หญิงสาวพูดด้วยความเชื่อมั่นว่ายังไงรศิตาก็ต้องเข้าใจในการกระท�า

ของเธอและไม่มีทางเห็นผูช้ายเลวๆ คนนัน้ดกีว่าเพือ่นท่ีคบกนัมาถงึสบิห้าปี 

อย่างเธอแน่ๆ

"ถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดก็ดี" วาริธรอวยพรให้น้องสาวอยู่ในใจ

ทว่า...ลกึๆ เขากลบัหวัน่ใจแทนธรณนิว่าบางทีเรือ่งมันอาจจะไม่เป็น

อย่างที่เธอคิด!
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บ้านของทิวาเป็นบ้านสีขาวท่ีดูทันสมัยหลังใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นท่ี 

สองงานกว่าๆ รอบบ้านมีสนามหญ้าสีเขียวสบายตา ด้านหลังมีต้นไม้ 

และปลูกผักสวนครัวหลายอย่าง ด้านหน้าปลูกต้นไม้น้อยใหญ่ รวมท้ัง 

ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด เพราะ 'ลดา' มารดาของเขาเป็นคนรักต้นไม้

ท่ีดินผืนนี้ตกทอดมาตั้งแต่รุ ่นปู่รุ ่นย่า เป็นสมบัติท่ีบิดาท้ิงไว้ให้ 

ก่อนท่ีท่านจะเสียชีวิต เมื่อก่อนบ้านของทิวาเป็นบ้านไม้หลังเล็กท้ังเก่า 

และซอมซ่อ แต่หลังจากท่ีชายหนุ่มประสบความส�าเร็จในฐานะนักเขียน 

และเกบ็เงนิได้ก้อนใหญ่ เขากต่็อเตมิบ้านใหม่จนกลายเป็นบ้านหลงัปัจจบัุน 

อันท่ีจรงิจะบอกว่าต่อเตมิกไ็ม่ค่อยถกูนกัเพราะถ้าน�าภาพมาเปรยีบเทียบ 

กันแล้วมันเหมือนทิวาสร้างบ้านใหม่บนพื้นที่เดิมเลยทีเดียว

"เขียนงานไม่ออกอีกแล้วเหรอลูก"

เสียงของลดาท�าให้หนุ่มร่างสูงท่ียืนสูบบุหรี่พิงเสาเทอร์เรซในสวน

หน้าบ้านถึงกับสะดุ้งเบาๆ ทิวาหันมายิ้มบางๆ ให้กับมารดาขณะที่มือใหญ่

ดับบุหรี่กับท่ีเขี่ยบุหรี่ใกล้ๆ เพราะเขาไม่อยากให้ท่านต้องสูดดมสารพิษ 

จากบุหรี่ด้วย ความจริงทิวาไม่ใช่คนติดบุหรี่ เขาจะหยิบมันขึ้นมาสูบบ้าง

บทที่ 2
ใครคนหนึ่ง...ซึ่งลืมไม่ลง
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เวลาท่ีเคร่งเครียดหรือคิดงานไม่ออกเท่านั้น อีกท้ังยังตั้งใจว่าจะเลิกบุหรี่

ตามค�าขอของมารดา แต่เขาก็ยังเลิกไม่ได้สักที

"ตันมาหลายวันแล้วครับ"

ชายหนุ่มตอบพร้อมกับถอนหายใจเบาๆ เพราะมารดาเดาถูกซ่ึง 

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ด้วยว่าสาเหตุท่ีท�าให้เขาหยิบบุหรี่ข้ึนมาสูบนั้นมีเพียง 

ไม่กี่อย่าง และสาเหตุหลักก็มาจากการเขียนงานไม่ออกนั่นเอง

"แม่เอากาแฟกับบราวนี่มาให้ทิวาลองชิม" 

ลดาบอกพร้อมรอยยิ้มเผื่อจะท�าให้ลูกชายอารมณ์ดี 

"แม่เพิง่ลองหัดท�า ถ้าอร่อยกว่็าจะท�าไปฝากร้านกาแฟหน้าปากซอยขาย  

เขาบอกว่าคุกกี้ขายดีมาก อยากให้แม่ลองท�าอย่างอื่นไปเพิ่ม แม่ว่า 

จะลองท�าพวกชีสเค้กด้วยนะ ลูกค้าน่าจะชอบ"

"ขยันจังเลยครับ แต่ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าแม่ไม่ต้องเหนื่อย 

ท�าขนมขาย ผมก็ดูแลแม่ได้" ทิวาบอกอย่างอ่อนใจที่ห้ามมารดาไม่ได้เลย 

"คนอื่นเขามีแต่อยากอยู่บ้านเฉยๆ สบายๆ แต่แม่นี่นะ"

"ดุแม่อีกแล้ว" ลดายิ้มขบขัน

ในอดีตครอบครัว 'วงศ์เทวา' ค่อนข้างล�าบาก สามีท่านเป็นเพียง

ข้าราชการเงนิเดือนน้อย ท่านกเ็ลยต้องหารายได้เสรมิด้วยการท�าขนมขาย 

ท้ังขนมไทยขนมฝรัง่ ทิวาเห็นมารดาล�าบากมาตลอด เขาสญัญากบัท่านว่า

จะท�าทุกอย่างให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบาย และเขาก็สามารถท�าได้ 

อย่างที่พูดจริงๆ

เพยีงแต่ว่าท่านไม่อยากอยู่เฉยๆ เพราะมันท�าให้รูส้กึว่าตวัเองไม่มค่ีา 

อย่างน้อยๆ ให้ท่านได้หยิบจบังานบ้าง หารายได้เป็นค่าน�า้ค่าไฟช่วยลกูบ้าง  

ก็ท�าให้ท่านมีความสุขและสบายใจแล้ว

"แม่รู้ว่าวาเลี้ยงแม่ได้ แต่แม่เคยท�างานมาตลอด จะให้อยู่บ้านเฉยๆ 

แม่ท�าไม่ได้หรอก"
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"แม่ก็พูดอย่างนี้ตลอดเลยนะครับ ผมเป็นห่วงแม่นะรู้มั้ย"

"วาไม่ต้องห่วงแม่หรอกลกู" ลดาย้ิมบางๆ ท่านรบัรูไ้ด้ถงึความห่วงใย

จากลกูชายเป็นอย่างด ี"แม่รูก้�าลงัของตวัเองด ีท่ีท�าอยู่ก็ไม่ได้หนกัหนาอะไร 

ท�าแก้เบ่ือไปตามประสาคนแก่เท่านั้นแหละ อีกอย่างถ้าแม่เลิกท�า แทนท่ี

ร้านกาแฟเขาจะได้ก�าไรนิดๆ หน่อยๆ จากการวางขายขนมเรา เขาก็จะ 

ขาดรายได้ส่วนนี้ และลูกค้าท่ีติดขนมเราก็จะไม่ได้กินขนมอร่อยๆ  

วาห้ามแม่ไม่ให้ขายขนมแบบนี้มันบาปนะ"

"อ้าวแม่..." 

'คนบาป' เท้าเอวมองมารดา

"แม่ล้อเล่นจ้ะ" 

ลดาหัวเราะชอบใจเมือ่เห็นสหีน้าของลกูชายท่ีจู่ๆ  กก็ลายเป็นคนบาป

เสียอย่างนั้น 

"ทุกวันนี้วาก็ประสบความส�าเร็จแล้ว งานติดตลาดแล้ว บ้านก็ 

ท�าเสร็จแล้ว รถก็มีขับแล้ว แถมยังมีเงินเก็บเผื่ออนาคตแล้ว ท�าไม 

ไม่พักสมองบ้างล่ะลูก อีกอย่างแม่ก็อยากอุ้มหลานแล้วนะ วาหาแฟน 

ได้แล้วนะลูก"

"วกมาเรื่องนี้อีกแล้ว ผมกดดันนะครับแม่" ทิวาท�าหน้าท้อแท้ใจ

พอชายหนุ่มอายุข้ึนเลขสาม มารดาก็เริ่มพูดเรื่องคนรัก เรื่องลูก  

และเรื่องสร้างครอบครัวจนเขารู้สึกกดดันทุกครั้งแม้ว่าท่านจะพูดด้วย 

ความนุ่มนวลก็ตาม ทิวาคิดว่าเขาไม่จ�าเป็นต้องรีบก็ได้ อีกอย่างถ้าไม่เจอ

คนท่ีถูกใจจริงๆ เขาอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตก็ยังได้ สมัยนี้จะอยู่เป็นโสด 

ก็ไม่เห็นแปลกเลย

"เรานี่แปลกคน หน้าตาก็ดี ออกก�าลังกายฟิตหุ่นจนดูดี แต่ก็ไม่รู้จัก

หาแฟน" 

ลดามองลูกชายด้วยความแปลกใจ ปากทิวาบอกว่าไม่อยากดิ้นรน
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ไขว่คว้าหาความรัก ถ้าสักวันเขาจะมีใครสักคนก็คงมีเอง และเขาอยาก

ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาต ิแต่ท่านกลบัรูส้กึว่าค�าตอบนัน้ไม่ใช่

ความจริงทั้งหมด เพราะลึกๆ ลูกชายของท่านอาจจะก�าลัง 'รอใครบางคน'

"อาชีพอย่างผมเจอใครซะที่ไหนล่ะครับแม่ ผมท�างานอยู่หน้าคอมฯ 

ส่งงานผ่านอีเมล นานๆ จะเจอคนจากส�านักพิมพ์ ไปงานหนังสือก็เจอแค่ 

บ.ก. ทีมงานไม่กี่คน และนักอ่านเท่านั้น"

"นักอ่านสาวๆ สวยๆ ไม่มีบ้างเหรอลูก"

"มีครับ แต่...ผมรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่"

ทิวารูส้กึว่าถ้าเขาลงเอยกบันกัอ่านกค็งไม่ต่างกบัดาราท่ีรกักบัแฟนคลบั 

ซึ่งเขารู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่ลึกๆ ที่ส�าคัญกว่านั้นเขายังไม่เจอใครที่คิดว่า

น่าจะสานความสัมพันธ์ในฐานะคนรักได้

ไม่ใช่ว่าชายหนุ่มตั้งใจจะไม่มีคนรัก เพียงแต่ท่ีผ่านมาเขาโฟกัสแค่

เรื่องงานเขียนจริงๆ เพราะอยากท�าหน้าที่แทนบิดาตามสัญญาที่ให้ท่านไว้

ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต...

บิดาของทิวาเป็นข้าราชการต�าแหน่งเล็กๆ แต่รักการอ่านมาก  

ในบ้านของเขาจึงมีห้องหนังสือที่เก็บหนังสือเก่าๆ ไว้มากมาย เขาติดนิสัย

รกัการอ่านจากท่านมาต้ังแต่เด็ก และเพราะรกัการอ่านจงึอยากจะมีหนงัสอื

เป็นของตัวเอง ใช่...เขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนท้ังๆ ท่ีใครก็บอกว่า 

มันเป็นอาชีพ 'ไส้แห้ง'

ทิวาหัดเขียนหนังสือทั้งไดอารี่ เรียงความ แต่งกลอน และบทละคร

มาตั้งแต่เด็ก ทว่าในช่วงนั้นยังไม่ได้เอาจริงเอาจัง แค่เขียนประกวด 

ในงานโรงเรียนเท่านั้น 

จนกระท่ังเขาเข้าเรยีนมหาวทิยาลยัและเห็นว่ามีนกัเขียนวัยรุน่มากข้ึน  

วงการหนังสือเปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ๆ และเปิดกว้างยิ่งข้ึน เขา 

จึงเริ่มเอาจริงเอาจังกับการเขียนและเริ่มพัฒนาจากการเขียนบทละครกับ 
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เรียงความมาเป็นการเขียนนวนิยาย

แต่การเขียนนวนยิายสกัเรือ่งให้จบ ผ่านการพิจารณาของส�านกัพิมพ์ 

และประสบความส�าเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย อีกท้ังในช่วงท่ีเขาก�าลังข้ึนปีสอง  

บิดาของเขากต็รวจพบว่าเป็นมะเรง็ปอดระยะท่ีสามท�าให้งานเขยีนของเขา 

ต้องหยุดชะงักเพราะว่าสภาพจิตใจไม่พร้อมจะท�างาน เขาต้องดูแลบิดา 

ต้องคอยประคับประคองครอบครัวท่ีก�าลังระส�่าระสาย และท�างานพิเศษ 

หารายได้เพราะแม่ต้องดูแลพ่อจนไม่มีเวลาท�าขนมขาย

มะเร็งในร่างกายของบิดาลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถรักษา 

ให้หายขาด โดยเฉพาะเม่ือเข้าสู ่ระยะสุดท้ายคุณหมอถึงกับออกปาก 

บอกให้ทิวากับมารดาท�าใจ...

จากนั้นไม่ถึงสองเดือนบิดาก็จากเขากับมารดาไปจริงๆ!

ก่อนหน้านี้ชายหนุ่มตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องมีผลงานวางในร้านหนังสือ

ให้บิดาได้ช่ืนชมสกัเล่ม แต่ท่านกเ็สยีชีวติไปก่อนท่ีเขาจะประสบความส�าเรจ็ 

สร้างความเศร้าโศกเสยีใจให้เขากบัมารดาเป็นอย่างมาก ถงึกระนัน้เขากยั็ง

พยายามจะสานต่อความฝันในการเป็นนักเขียน

ทิวาทุ่มเทให้กับการเขียนนวนิยายจนแทบไม่มีเวลาใช้ชีวิตแบบ 

หนุ่มสาวท่ีก�าลังเรียนมหาวิทยาลัยเพราะนอกเวลาเรียนเขาจะกลับมา 

เขียนงานท่ีบ้านหรือไม่ก็เอาโน้ตบุ๊กไปเขียนงานในห้องสมุด กว่าเขาจะม ี

ผลงานตีพิมพ์และวางขายในร้านหนังสือก็ตอนที่เขาเรียนปีสี่แล้ว

ถึงกระนั้นผลงานเล่มแรกก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร

บางคนท่ีใฝ่ฝันอยากมีผลงานวางขายในร้านหนงัสอืสกัเล่ม พอท�าได้

ก็อาจจะพอใจแล้ว แต่ไม่ใช่ทิวาแน่นอน เพราะเขารักในอาชีพนักเขียน  

เขาไม่อยากให้มันเป็นเพียงอาชีพเสริม และเขาต้องการให้มันเป็นอาชีพที่

สามารถเลี้ยงชีวิตเขากับแม่ได้ เขาจึงท�าการบ้านอย่างหนักเพ่ือให้งาน

ประสบความส�าเร็จ
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ไม่ใช่แค่พยายามเขียนงานของตวัเอง แต่ทิวายังเช็กตลาดหนงัสอืว่า

แนวไหนก�าลังมาแรง แนวไหนประสบความส�าเร็จ งานแบบไหนท่ีได้รับ

ความนิยม และเขาไม่ลืมที่จะศึกษางานเหล่านั้นอย่างจริงจัง

ทิวาไม่ใช่นักเขียนที่ปิดกั้นตัวเอง...

ในขณะท่ีนักเขียนบางคนอาจจะมีอีโก้สูงจนไม่สามารถยอมรับ 

ความส�าเรจ็ของคนอ่ืนได้ และหาข้ออ้างให้กบังานท่ีโด่งดงัหรอือยู่ในกระแส

ว่าเป็นแค่งานที่ 'ฟลุก' ดัง หรือให้เหตุผลต่างๆ นานาจนเรียกได้ว่าบางครั้ง

ก็เผลอเหยียดงานของผู ้อ่ืน แต่ทิวาหยิบงานทุกเรื่องท่ีดังข้ึนมาอ่าน 

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ว่างานเหล่านั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างท่ีท�าให้

ประสบความส�าเร็จเพื่อน�ามาต่อยอดในงานของตัวเอง

หลังจากเรียนจบทิวาใช้เวลาศึกษา ทุ่มเท พัฒนา และหาแนวทางให้

กบังานเขยีนของตวัเองอยู่เกอืบสามปี ผลงานของเขากต็ดิท็อปอันดบัหนึง่

ในเว็บนวนยิายออนไลน์ หลงัจากเขาอพัโหลดให้นกัอ่านเข้ามาทดลองอ่าน

ก่อนหนังสือจะวางขาย โดยแบ่งเป็นตอนย่อยๆ และขยันอัพโหลดทุกวัน

เพื่อให้นักอ่านเข้ามาติดตามอย่างต่อเนื่อง

'365 วัน...ฉันกลับมาเพื่อเอาคืน' คือชื่อของนวนิยายเรื่องนั้น

เม่ือผลงานข้ึนไปโดดเด่นเป็นอันดบัหนึง่ตดิต่อกนัเป็นเวลาหลายเดอืน

กท็�าให้นกัอ่านเข้ามาอ่านผลงานของเขามากข้ึน มกีารบอกกนัปากต่อปาก 

พอหนังสือวางขายจึงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี 

ทางส�านักพิมพ์เห็นความโดดเด่นในผลงานเขาและเห็นว่าอาจจะ 

ผลกัดนัให้เขาประสบความส�าเรจ็ได้จงึช่วยส่งเสรมิด้วยการส่งตวัไปสมัภาษณ์ 

ลงเว็บไซต์นิยายออนไลน์ หนังสือพิมพ์ และรายการโทรทัศน์

'ไม่ใช่ผู้วิเศษ' คือนามปากกาของทิวา

ในวงการนิยายรักส่วนมากนักเขียนมักจะเป็นผู้หญิง การท่ีเขาเป็น 

นักเขียนผู้ชายจึงกลายเป็นความโดดเด่นและน่าจับตามองจนบางครั้ง 
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นักเขียนด้วยกันก็ดูถูกว่าเขาเป็นนักเขียนขายหน้าตา แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็ท�าให้นักอ่านท่ีไม่เคยอ่านผลงานของเขา อยากจะลองหยิบมาอ่านด ู

สักครั้ง

นวนิยายรักท่ีเขียนโดยผู้ชายหลายเล่มมี 'จุดเด่น' คือการสร้าง 

คาแร็กเตอร์พระเอกได้สมจริง แต่ก็มี 'จุดอ่อน' ท่ีไม่สามารถเข้าถึงหัวใจ

หรือจับความต้องการของนักอ่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงได้

ทิวาท�าการบ้านในประเดน็นีม้าเป็นอย่างด ีดงันัน้เขาจงึลสิต์คุณสมบัติ

ต่างๆ ของพระเอกยอดนิยมในนวนิยายแต่ละเรื่องท่ีประสบความส�าเร็จ 

ออกมาเป็นข้อๆ เพ่ือหาจุดร่วมและน�ามารังสรรค์เป็นพระเอกนวนิยาย 

ของตนเอง ไม่ว่าพระเอกจะร้าย จะดี จะเป็นแบดบอย หรือคุณชายแสนดี 

ก็ล้วนแต่จับใจนักอ่านทั้งสิ้น

นวนิยายเรื่องดังกล่าวประสบความส�าเร็จจนได้รับการตีพิมพ์ซ�้า 

หลายครั้ง หลังจากวางขายไม่นานนัก ก็ไปเตะตาผู้จัดละครชื่อดังจนได้รับ

การติดต่อขอน�าไปสร้างเป็นละคร

และแน่นอนว่าทิวาไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป!

ชายหนุ่มได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดละครโดยตรง เม่ืออีกฝ่ายรู้ว่า 

เขาเรียนนิเทศศาสตร์ มีประสบการณ์ในด้านการเขียนบทภาพยนตร์ 

และบทละครมาบ้างจึงสนใจอยากให้เขามาเขียนบทละครจากนวนิยาย 

ของตนเอง เพราะเขาน่าจะเห็นภาพและตีความออกมาได้ดีท่ีสุด ทิวาจึง 

ตกปากรับค�าอย่างไม่ลังเล

เหมือนทุกอย่างเป็นใจ ละคร '365 วัน...ฉันกลับมาเพ่ือเอาคืน' 

ประสบความส�าเรจ็จนเรตติง้สงูเป็นอนัดบัหนึง่ของละครในปีนัน้ นามปากกา 

'ไม่ใช่ผูวิ้เศษ' ท้ังในฐานะนกัเขียนนวนยิายและนกัเขียนบทละครกก็ลายเป็น

ที่รู้จักของประชาชนอย่างรวดเร็ว 

ทิวาในวยัยีส่บิเจด็ปีมนีกัอ่านแฟนคลบัมากมาย เขาถกูเชิญไปบรรยาย 
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ในงานหนังสือ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในมหาวิทยาลัย และไปสัมภาษณ์

ลงสื่อต่างๆ อีกมากมาย

ทิวามีรายได้เพิม่ข้ึนจากเดมิเป็นสบิเท่าเหมือนอยู่ในความฝันไม่มีผดิ 

มีผู้จัดติดต่อมาขอซ้ือนวนิยายเรื่องเก่าไปสร้างเป็นละคร และจองเรื่องท่ี 

ยังไม่ได้แต่งเอาไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีคนติดต่อให้เขาเขียนบทละคร 

จากนวนิยายของนักเขียนท่านอื่นด้วยซ่ึงเขาก็รับงานเอาไว้แทบท้ังหมด 

เท่าที่จะท�าได้

ชายหนุ่มอยากสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างความม่ันคงให้กับชีวิต 

จนท�างานแบบ 'ขายวิญญาณให้ซาตาน' เลยก็ว่าได้ เพราะเขาไม่รู้ว่า 

ช่วงเวลาอันรุง่โรจน์นีจ้ะอยู่กบัเขาไปอีกนานแค่ไหน เขาจ�าเป็นจะต้องสร้าง

ฐานนักอ่านให้ขยายกว้างออกไปมากท่ีสุดและต่อกระแสให้ผลงานของ 

ตัวเองโลดแล่นอยู่ในสายตาของนักอ่านอยู่เสมอ ทิวาจึงเขียนเรื่องราวของ

ตัวละครท่ีน่าสนใจจากเรือ่ง '365 วนั...ฉันกลบัมาเพ่ือเอาคนื' อกีหลายเรือ่ง 

จนท�าให้คนทีก่�าลงัอนิกบัละครและนวนิยายเรื่องนั้นตามมาอ่านตอ่จนครบ

ทุกเล่ม

ถึงกระนั้นทิวาก็ไม่ได้ประมาท เขาไม่ได้คิดแค่จะเขียนเพื่อให้ขายได้

หรือเขียนเพราะว่างานมีกระแส ด้วยรู้ว่าหากงานไม่สนุก ไม่จับใจคนอ่าน 

และไม่มีคุณภาพแล้วนักอ่านก็จะไม่ติดตามต่อ ดังนั้นเขาจึงท้ังทุ่มเท  

ทัง้พัฒนาผลงานทุกเรื่อง และจะไม่ฝืนใจเขียนหากตนเองไม่สนุกไปกับมัน 

ปัจจุบันทิวาโลดแล่นในวงการน�้าหมึกมาสิบปีแล้ว ผลงานของเขา 

ติดอันดับหนังสือขายดีทุกเรื่องท่ีวางขายไม่ว่าจะเป็นรูปเล่มหนังสือหรือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขามีหลายแนว 

ทั้งนวนิยายรักสืบสวนสอบสวน นวนิยายรักสะท้อนสังคม และนวนิยายรัก

พาฝันซ่ึงถกูน�าไปสร้างเป็นละครดังหลายเรือ่ง นอกจากนีเ้ขายังเป็นนกัเขียน 

บทละครที่พลิกแพลงบทเก่งอย่างหาตัวจับได้ยากอีกด้วย
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ด้วยอายุการท�างานที่มากขึ้น สะสมฐานนักอ่านเอาไว้มากมาย และ

อยู่ในจุดท่ีพอใจแล้ว...ปีนี้ทิวาจึงตั้งใจว่าจะให้เวลากับครอบครัวมากข้ึน 

ดูแลสุขภาพมากขึ้น และไม่ได้ออกงานเป็นพายุดังแต่ก่อน

ช่วงท่ีเริ่มดังใหม่ๆ เขาเขียนนวนิยายปีละห้าเรื่อง เขียนบทละคร 

อีกสองเรื่อง ท�างานหามรุ่งหามค�่าแทบจะไม่มีเวลาพักสมอง แต่ปีนี้ 

เขาตั้งใจจะออกนวนิยายสามเรื่องและเขียนบทละครอีกปีละเรื่องเท่านั้น  

ถึงกระนั้นรายได้ก็คงไม่ได้ลดลง เพราะนอกจากเงินจากนวนิยายเรื่องใหม่ 

แล้วเขายังมีรายได้จากยอดขายอบุ๊ีกนวนยิายเรือ่งเก่าๆ ท่ีมเีข้ามาสม�า่เสมอ

ในทุกเดือน รวมทั้งยอดขายจากหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ซ�้า

ถึงทิวาจะไม่ได้ร�่ารวยระดับมหาเศรษฐีแต่เขาก็สร้างเนื้อสร้างตัว 

และมีเงินเก็บจากอาชีพนักเขียนจนหลายคนถึงข้ันออกปากว่า...ค�าว่า  

'นักเขียนไส้แห้ง' ใช้กับนักเขียนอย่างทิวาไม่ได้

"แม่อยากให้ทิวาหยุดพกัผ่อนยาวๆ บ้าง" ลดาบอกด้วยความเป็นห่วง

"คนมนัเคยท�างานตลอดนีค่รบั" ชายหนุม่ย้อนมารดากลบัด้วยค�าพูด

ของท่าน "มีนักอ่านคอยติดตามและรอผลงานผมอยู่ แม่มาห้ามผมไม่ให้

เขียนงานต่อแบบนี้มันบาปนะครับ"

"ช่างยอกย้อนจริงๆ ลูกคนนี้" ลดาไม่ถือสาลูกชายด้วยรู้ว่าความ 

ช่างยอกย้อนนี่แหละเป็นจุดเด่นของเขา "จริงสิ! แม่เห็นข่าวงานแต่งหนูตา

แล้วเป็นห่วงหนูตาอย่างบอกไม่ถูกเลยนะ"

คราวนี้ชายหนุ่มเงียบเหมือนครุ่นคิดอะไรบางอย่าง...

ไม่ใช่แค่ลดาหรอกท่ีเห็นข่าวดังกล่าว เพราะเขาเองก็เห็นตั้งแต่ 

เมื่อเช้า และข่าวนี้ก็รบกวนจิตใจเขาไม่น้อย ไม่สิ! ตัวต้นเหตุในข่าวอย่าง

ธรณินต่างหากที่คอยรบกวนหัวใจเขา

ทิวาไม่คิดเลยว่าเขากับเธอจะโคจรมาเจอกันอีกครั้ง

'ถ้าคุณจ�าได้ว่าเมื่อก่อนฉันร้ายขนาดไหน คุณก็น่าจะรู ้ว ่าวันนี้ 
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ฉันร้ายได้มากกว่านี้อีก!'

ชายหนุ่มนึกถึงค�าพูดของ 'อดีตคนรัก' เขารู้ดีว่าผู้หญิงอย่างธรณิน

ร้ายได้มากกว่าท่ีเห็นเม่ือวาน...บางคนอาจจะคิดว่าการท่ีเธอบุกมาพัง 

งานแต่งเป็นเรื่องอุกอาจ แต่ส�าหรับเขาท่ีเคยถูกเธอพังงานเปิดตัวหนังสือ

กลางเวทีใหญ่ในงานหนังสือระดับชาติมาแล้วบอกได้เลยว่าแค่นั้น 'จิ๊บๆ' 

ท�าตัวได้น่าตีที่สุด...

ทิวาคิดในใจเม่ือนึกถึงท่าทางเย่อหยิ่งและสายตาดื้อรั้นของสาวเจ้า 

แม้จะไม่ได้พบหน้าธรณินเลยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาแต่เขาแทบไม่รู้สึกถึง

ความเปลี่ยนแปลงเพราะเธอยังอยู่ในสายตาเขาเสมอ 

หลังจากท่ีเลิกรากันไปทิวายังติดตามเรื่องราวของธรณิน เห็นเธอ 

ในสื่อ และใช้แอ็กเคานต์ส่วนตัวท่ีไม่มีใครรู้แอบกดติดตามอินสตาแกรม 

ของเธอด้วย ถึงกระนั้นเขาก็ไม่เคยคาดหวังว่าวันหนึ่งจะได้พบเธอ

ทว่า...หากหยิบภาพของธรณนิเมือ่หกปีก่อนมาเปรยีบเทียบกบัปัจจบัุน  

เขาก็บอกได้ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในตัวเธอเหมือนกัน 

ปัจจุบันเธอดูนิ่งขึ้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้น สง่างามมากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

เธอสวยขึ้น...ธรณินในวันนี้คือสาวพราวเสน่ห์อย่างเต็มตัวจริงๆ

"ตาท�างานในวงการมาหลายปีแล้วนะครับ เธอมีผู้จัดการส่วนตัว 

เป็นกุนซือคอยแนะน�า เดี๋ยวเธอก็คงแก้ข่าวได้ แม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับ" 

ทิวาบอกให้มารดาคลายกังวล

มกุตาภาเป็นน้องในสายรหัสของทิวา อกีท้ังละครท่ีสร้างจากนวนยิาย 

'365 วนั...ฉันกลบัมาเพือ่เอาคนื' กไ็ด้เธอมาเป็นนางเอกประกบคูก่บัภาคนิ 

เป็นเรื่องแรกด้วย 

ด้วยความท่ีเขารู ้จักกับเธอมาก่อน อีกท้ังยังจับมือกันประสบ 

ความส�าเร็จจากละครเรื่องดังกล่าว เขากับเธอจึงสนิทสนมกันในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้เธอยังได้เล่นละครท่ีสร้างจากนวนิยายของเขาอีกหลายเรื่อง  
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ผูจ้ดัละครบางเจ้ากน็ดัเธอมาคยุบทกนัท่ีบ้านของเขาเพ่ือความสะดวก ท�าให้

เธอได้รู้จักกับลดา

มกุตาภาเข้าหาผูใ้หญ่เก่ง ไม่แปลกท่ีมารดาของเขาจะเอ็นดเูธอ และ

ท่านยังไม่เชื่อว่ามุกตาภาจะเป็นอย่างที่ธรณินแฉ ท่านถึงได้เห็นใจเธอ

"ผู้หญิงที่เข้าไปต่อว่าหนูตาก็ร้ายเหลือเกินนะ" ท่านพูดต่อ "มีปัญหา

กันยังไงก็น่าจะคุยกันวันอ่ืน บุกไปต่อว่าถึงงานแต่งท่ามกลางนักข่าวเป็น 

กองทัพแบบนั้น เหมือนตั้งใจท�าลายอนาคตกันชัดๆ"

ทิวารู้สึกไม่ค่อยสบายใจแปลกๆ เม่ือได้ยินมารดาต่อว่าธรณิน... 

จริงอยู่ว่าชายหนุ่มเคยคบหากับธรณินในฐานะคนรักแต่ท้ังสองคนก็คบกัน

ไม่ถึงปีด้วยซ�้า เธอเคยมาบ้านของเขาเพียงสองครั้งแต่ไม่ได้เจอกับลดา 

และเขายังไม่มีโอกาสแนะน�าเธอให้ท่านได้รู้จักด้วยซ�้า ท้ังสองก็เลิกรากัน

ไปเสียก่อน

"เธอคงมีเหตุผลส่วนตัวมั้งครับ" 

ชายหนุ่มแก้ต่างแทนคนท่ีก�าลังถูกพูดถึงท้ังๆ ท่ีเขาไม่เห็นด้วยกับ

การกระท�าของเธอแม้แต่น้อย ทว่าเขาก็ไม่อยากให้มารดาด่วนตัดสินว่า 

เธอเป็นคนไม่ดี เพราะถ้ามุกตาภากับภาคินเป็นอย่างท่ีธรณินพูด การท่ี 

หญิงสาวจะโกรธจนไปพังงานแต่งงานก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้

"เราพูดเหมือนเคยรู้จักผู้หญิงคนนั้น?" 

ลดามองลกูชายด้วยความแปลกใจ ทว่าอีกฝ่ายก็ไม่ตอบอะไรนอกจาก

ย้ิมบางๆ เท่านัน้ แล้วเขากช็วนท่านคยุเรือ่งอืน่เพราะไม่อยากตอบค�าถามนี้

ทิวาไม่ใช่แค่รู้จักธรณิน แต่เธอยังเป็นคนรักที่เขายังลืมไม่ลง

ให้ตายยังไง...ก็ลืมไม่ได้จริงๆ!

ต้องเล่นละครฉากใหญ่อีกแล้วสินะ

ธรณินคิดในใจขณะก�าลังจะเดินเข้าไปในฮอลล์ของห้างหรูหราช่ือดัง
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ใจกลางกรุงเทพฯ เพราะวันนี้มีงานแฟช่ันโชว์ท่ีห้องเสื้อต่างๆ ร่วมกัน 

จัดขึ้นและหนึ่งในนั้นก็มีห้องเสื้อ Sandra ของเธอรวมอยู่ด้วย

ไปก่อเรื่องมาเมื่อวาน วันนี้คงไม่แคล้วมีนักข่าวมารุมทึ้ง

หญิงสาวพยายามท�าใจล่วงหน้าว่าเธอต้องรับมือกับกองทัพนักข่าว

ไม่ต่างจากมุกตาภากับภาคิน และด้วยความท่ีรับมือกับสื่อมาจนชิน  

เธอเลยไม่ได้กังวลใดๆ แค่ร�าคาญใจเท่านั้น 

ท่ีส�าคัญเธอรู้ตัวดีว่าผิดท่ีไปท�าลายงานแต่งของสองคนนั้น แต่เธอ 

ก็มีเหตุผล และเรื่องที่แฉก็เป็นความจริง คนที่ต้องกลัวการเจอกองทัพสื่อ 

คือชายโฉดและหญิงชั่วอย่างภาคินกับมุกตาภาต่างหาก

"มาแล้วๆๆๆ!"

อรณัสพูดกับพนักงานคนหนึ่งของห้องเสื้อด้วยความตื่นเต้นเม่ือ 

เห็นเธอโผล่หน้าเข้ามาในฮอลล์ สายตาของทั้งคู่มองเธอด้วยความอยากรู้ 

อยากเห็นจนหญิงสาวต้องถอนหายใจเบาๆ

"ไม่ต้องถาม ทุกอย่างเป็นแบบในคลิปนั่นแหละค่ะ" 

ธรณินพูดดักคอเหมือนเดาออกว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไร ร่างระหงทิ้งตัว

นั่งลงบนเก้าอ้ีก่อนจะกวาดตามองฝ่ายออร์แกไนเซอร์ท่ีก�าลังเตรียมงาน  

แต่อรณัสกลับยังมองเธอเหมือนต้องการพูดอะไรบางอย่าง

"แซนด์ไม่อยากคุยเรื่องไร้สาระเพราะอยากจะดูความเรียบร้อย 

ในการเตรยีมงานค่ะ แฟช่ันโชว์คราวนีมี้ห้องเสือ้มารวมตวักนัหลายแบรนด์ 

เราจะพลาดจนเป็นตัวถ่วงคนอ่ืนไม่ได้นะคะ" หญิงสาวบอกอย่างเป็นการ 

เป็นงานท�าให้อรณัสไม่กล้าถามแทรก แม้จะอยากชวนเม้าท์เรื่องข่าวใจ 

จะขาด

ธรณินก่อตั้งแบรนด์ Sandra ด้วยตัวเองตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆ 

เพราะสนใจในด้านนี้ เธอใช้ความรู้ในด้านนิเทศศาสตร์มาท�าการตลาด 

นอกจากนี้ยังไปเรียนแฟช่ันเพิ่มเติม อีกท้ังยังศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  
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ห้องเสื้อของเธอถึงได้ประสบความส�าเร็จ

เสื้อผ้าของแบรนด์ Sandra ขายท้ังแบบออนไลน์และผ่านหน้าร้าน 

ในห้างดังหลายแห่ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นตอนปลายถึงสาววัยท�างาน 

ปัจจุบันมีท้ังไลน์ชุดท�างาน ชุดล�าลอง และชุดออกงาน แม้เสื้อผ้าจะ 

ไม่หรูหราเทียบเท่ากับแบรนด์ไฮเอ็นด์ แต่ก็ราคาสูงพอสมควร 

"โธ่...คุณแซนด์ขา"

"ไม่ต้องมาท�าเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะคะ"

"แหม! พี่ขอถามสักสองค�าถามไม่ได้เหรอคะ พ่ีคันปากมาตั้งแต่ 

เมื่อคืนแล้ว ส่วนเรื่องงานไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ระดับพี่เอเคยท�างานพลาด 

ด้วยเหรอคะ พี่โทรไปคอนเฟิร์มควิช่างแต่งหน้าท�าผมกบันางแบบเรยีบร้อย

แล้วค่ะ อีกไม่เกินสิบนาทีทุกคนจะมาถึงตามที่เราลงแพลนไว้เป๊ะๆ เลย"

"ถามไม่ได้ค่ะ เพราะแซนด์ไม่อยาก..."

"คุณภาคินเขาเป็นชู้กับคุณตาจริงๆ เหรอคะ" อรณัสไม่รอให้ธรณิน

ออกปากห้ามกช็งิถามก่อน แต่เบาเสยีงลงมาจนแทบกระซิบเพราะไม่อยาก

ให้คนอื่นได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่

"ถ้าไม่จรงิแซนด์จะกล้าบุกไปพงังานแต่งของพวกมันหรอืไง พีเ่อคดิว่า 

คนอย่างแซนด์หิวแสงถึงกับต้องสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วบุกไปพังงานแต่ง 

ของซุป'ตาร์ชื่อดังเลยเหรอ อีกอย่างพี่เอก็พอจะรู้เรื่องยายศิกับนายภาคิน 

อยู่บ้าง ท�าไมถึงได้ถามแซนด์อีก" ธรณินย้อนถามคืนบ้าง

"คุณแซนด์เคยเล่าว่าคุณศิแอบคบกับคุณภาคินค่ะ แต่ไม่ได้เล่า 

รายละเอียดเหมอืนท่ีไปแฉในงานแต่ง พีก่เ็ลยอยากจะขุดเผอืกแบบละเอียด

หน่อยน่ะค่ะ" 

อรณัสระงับความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้จริงๆ 

"พี่รู ้นะคะว่าคุณแซนด์เกิดมาก็ได้สปอตไลต์โดยไม่ต้องพยายาม  

แต่พี่แค่อยากถามรายละเอียดให้แน่ใจ เพราะข่าวมันดังมาก พี่ว่านักข่าว



43

ฉัตรฉาย

ต้องโทรมาถามคุณแซนด์แน่ๆ พี่จะได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวถูก"

มีหลายครั้งท่ีธรณินข้ีเกียจตอบนักข่าวก็มักจะให้ผู้ช่วยอย่างอรณัส 

ให้สัมภาษณ์แทน

"ก็เป็นอย่างที่แซนด์พูดในงานนั่นแหละค่ะ ถ้านักข่าวเขาโทรมาถาม

ก็บอกเขาไปแค่นั้น และถ้าเขาถามว่าแซนด์เป็นยังไงบ้างก็บอกแค่ว่า 

แซนด์สบายดี ตอนนี้แซนด์ห่วงแค่เพื่อนกับหลานเท่านั้นแหละค่ะ"

"แล้วเรื่องท่ีคุณแซนด์บอกให้นักข่าวไปขุดเพ่ิมนี่มันเรื่องอะไรบ้าง 

เหรอคะ"

"โอ๊ย! แซนด์ก็พูดให้สองคนนั้นมันเดือดร้อนไปอย่างนั้นเองแหละ  

พี่เอคิดดูสิคะว่าผู ้ชายท่ีกล้ามีชู้ตอนเมียก�าลังตั้งท้องและผู้หญิงท่ีกล้า 

เป็นชู้กับสามีชาวบ้านท้ังๆ ท่ีรู้ว่าเมียเขาท้องอยู่...มันจะไม่มีวีรกรรมอ่ืน 

เลยเหรอคะ ถ้าเรื่องชั่วช้าสารเลวขนาดนั้นยังกล้าท�า เรื่องอื่นๆ ก็ไม่เหลือ

หรอกค่ะ"

"จริงด้วย และถ้านักข่าวได้ขุดล่ะก็...ถอนรากถอนโคนแน่"

"แซนด์ลงทุนยอมเสียช่ือเสียงขนาดนี้ ผลตอบแทนมันก็ต้องคุ้มค่า

หน่อยสคิะ" หญิงสาวย้ิมมุมปาก "อย่างน้อยสองคนนัน้กต้็องตกจากบัลลงัก์

พระเอกนางเอกซุป'ตาร์และได้ฉายาประจ�าปีว่า 'คู่จิ้นฟินบนต้นงิ้ว'!"

"แหม! คุณแซนด์ของพี่นี่ร้ายจริงๆ นะคะ" 

"ไม่คิดเลยนะคะว่าเราจะได้เจอกันในงานนี้..."

ขณะท่ีธรณินก�าลังคุยกับอรณัสอย่างออกรสออกชาติ เสียงหวาน 

ท่ีคุ้นเคยก็ทักเธออย่างเยือกเย็นก่อนท่ีเจ้าตัวจะเดินเข้ามาหาราวกับว่า

ต้องการเป็นจุดสนใจของทีมงานหลายคนที่อยู่ในฮอลล์

ดีไซเนอร์สาวกวาดตามองอีกฝ่ายตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะก่อนท่ีจะ

กระตุกยิ้มเมื่อประสานสายตากับมุกตาภา เธอคิดในใจว่าอีกฝ่ายยังโดนด่า

ไม่หน�าใจถึงได้กล้าเข้ามาเปิดศึกกับเธออีกรอบแบบนี้
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เดี๋ยวจะจัดให้อีกสักรอบ...

ธรณินคิดในใจ มุกตาภารู้จักคนอย่างเธอน้อยไปซะแล้ว!
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ถึงกระนั้นหญิงสาวก็ไม่ได้โง่ท่ีจะด่ากราดหรือเปิดศึกกับนางเอกสาว

ท่ามกลางทีมงานหลายคนแน่ๆ ไม่อย่างนั้นคงมีคนเอาไปเม้าท์ต่อว่า 

เธอหาเรื่องมุกตาภาทั้งๆ ที่อีกฝ่ายเข้ามาคุยด้วยดีๆ 

ธรณินรู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้เจ้ามารยา เล่นละครตบตาและบีบน�้าตา 

เก่งขนาดไหน ท่ีมุกตาภากลั้นใจเข้ามาทักก่อนก็คงเพ่ือยั่วโมโหเธอ  

อยากให้เธอต่อว่า แล้วตัวเองก็จะตีหน้าเศร้ารับบทนางเอกถูกรังแกน่ะสิ

"ยายนี่มายังไง" ธรณินกระซิบถามผู้ช่วย

"นางมาเดนิฟินาเล่ให้ห้องเสือ้ของ 'คณุแพร' น่ะค่ะ" อรณสักระซิบตอบ

'คุณแพร' เป็นเจ้าของห้องเสื้อแบรนด์ดังท่ีเข้าร่วมในงานแฟช่ันโชว์

ครัง้นี ้ธรณนิกบัอีกฝ่ายรูจ้กักนัด ีแม้จะเป็นคูแ่ข่งทางธรุกจิแต่เธอกบัอีกฝ่าย

มีสายสัมพันธ์อันดีและมีไมตรีต่อกัน

"ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะ"

ธรณินสวมบทนางร้ายเจ้าบทบาทด้วยการข่มความไม่พอใจเอาไว้แล้ว

ย้ิมตอบอีกฝ่ายท้ังๆ ท่ีในใจบ่นว่าโชคชะตาช่างเล่นตลกเกินไปจริงๆ ท่ี 

ท�าให้เธอต้องมาเจอกับมุกตาภาในงานนี้ 

บทที่ 3
น�งร้�ยไม่ได้โง่เหมือนในละคร
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หญิงสาวไม่รู้มาก่อนว่าอีกฝ่ายจะมาร่วมงาน เพราะแต่ละแบรนด ์

ไม่จ�าเป็นต้องบอกข้อมูลหรือไฮไลต์ในโชว์ของตนกับแบรนด์อ่ืน และ 

จะเก็บเอาไว้เป็น 'ไม้เด็ด' เพื่อเซอร์ไพรส์ในโชว์ก็ย่อมได้

"ขอบคุณนะที่เมื่อคืนนี้ไปร่วมแสดงความยินดีกับฉันและภาคิน" 

มุกตาภาบอกพร้อมรอยย้ิมแต่ดวงตากลมโตคู่งามไม่ได้ย้ิมไปด้วย  

บ่งบอกได้ว่าเธอแค้นใจมากแค่ไหนที่ธรณินบุกไปพังงานแต่งของเธอ

"ยินดีจ้ะ เพื่อ 'เพื่อนรัก' อย่างเธอ ฉันยินดีไปร่วมงานด้วยอยู่แล้ว" 

ธรณินเล่นละครเก่งไม่เป็นสองรองจากนางเอกช่ือดัง อรณัสได้ฟัง 

ก็ถึงกับงงหนักเพราะไม่รู้ว่าสองคนนี้ไปเป็นเพื่อนกันตอนไหน เขารู้แค่ว่า 

ทั้งสองคนขัดแย้งกันเพราะเรื่องรศิตากับภาคิน

"รู้มั้ยว่าการกระท�าของเธอท�าให้ใครต่อใครต่างเห็นใจฉัน" 

มุกตาภาพูดต่อเหมือนพยายามจะกระตุกต่อมโทสะของธรณินเต็มท่ี

ด้วยการบอกว่าเธอได้คะแนนสงสารจากประชาชนมากมายแค่ไหน

"งั้นเหรอ" ธรณินเลิกค้ิว "สงสัยเธอกับภาคินจะชินกับการสร้าง 

โลกสองใบ ถึงได้ไม่รู ้ว่าส่วนใหญ่คนเขาท้ังสาปส่งท้ังขุดคุ้ยเบ้ืองหลัง 

การแต่งงานของพวกเธออยู่ แต่ฉันก็ยินดีด้วยจริงๆ นะที่เธอคิดได้ว่าใครๆ 

กส็งสารเธอ เพราะหลงัจากนีน่้าจะมีข่าวท่ีท�าให้เธอได้รบัความเห็นใจตามมา 

อีกเยอะเลย"

ค�าพูดของธรณินท�าให้มุกตาภาถึงกับหน้าเสีย อรณัสเห็นอีกฝ่าย 

ก�าหมัดแน่นเพื่อข่มความโกรธเอาไว้ ทันใดนั้นเอง! สายตาผู้ช่วยคนเก่ง 

ก็หันไปเจอคุณแพรก�าลังเดินเข้ามาในฮอลล์พอดี

"อุ๊ย! คุณแพรมาพอดีเลยค่ะ" 

อรณสัรบีทักเพือ่ดงึคณุแพรเข้ามาร่วมวงสนทนา ท้ังมุกตาภากบัธรณนิ 

จะได้สงบศกึกนัช่ัวคราว ไม่อย่างนัน้ท้ังสองอาจจะตกีนัก่อนท่ีแฟช่ันโชว์จะเริม่

"สวัสดีค่ะ" 
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เจ้าของห้องเสื้อแบรนด์ดังรีบเดินเข้ามา 

"แหม...มาเร็วจังเลยนะคะคุณตา"

"นั่นสิคะ เป็นนางเอกท่ีมีความมืออาชีพดีจัง มาก่อนเวลานัดด้วย" 

ธรณนิเห็นอีกฝ่ายทักทายนางเอกสาวกร็บีเสรมิ "สงสยันางเอกของคณุแพร

จะเหงา พอมาก่อนเวลาก็เลยเข้ามาคุยกับแซนด์"

คุณแพรมองท้ังสองด้วยความแปลกใจ เธอเพ่ิงเห็นข่าวท่ีธรณินไป 

พังงานแต่งงานของมุกตาภา ท้ังสองคนน่าจะขัดแย้งกัน แล้วท�าไม 

มกุตาภาถงึได้เข้ามาคุยกบัธรณนิแทนท่ีจะเลีย่งการเผชิญหน้า การท่ีธรณนิ

พูดแบบนั้นเป็นการบอกกลายๆ ว่าใครเริ่มก่อน

"คุณตานี่ใจเย็นจังเลยนะคะ ขนาดเกิดเรื่องเมื่อคืนนี้ยังเข้ามาคุยกับ

คุณแซนด์ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น" อรณัสเสริมเพื่อบอกเป็นนัยว่า 

ถ้าวันนี้มีเรื่องกันก็เพราะมุกตาภาเริ่มก่อน...คนเพ่ิงจะมีเรื่องกันมา หาก 

ไม่อยากเปิดศึกก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า แต่นี่มุกตาภาดันเข้ามา 

เปิดก่อน 

"เอ่อ...เชิญคุณตาท่ีห้องแต่งตัวดีกว่านะคะ จะได้แต่งหน้าท�าผม  

แพรจะได้อธิบายเรื่องคิวบนเวทีกับคุณตาเลย" คุณแพรไม่อยากให้ 

มีเรื่องกันจึงรีบแยกมุกตาภาออกไป "ขอตัวนะคะ"

"ค่ะคุณแพร" ธรณินยิ้มขอบคุณอีกฝ่าย

คุณแพรกับมุกตาภาเดินไปท่ีห้องแต่งตัว ธรณินเห็นว่านางเอกสาว

แอบปรายตามองเธอด้วยความไม่พอใจ แค่นั้นเธอก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายเจ็บใจ

แค่ไหนที่ท�าให้เธอลุกขึ้นมาด่าจนเสียกิริยาไม่ได้

"นางคงคดิว่าคณุแซนด์โง่มากนะคะ ถงึได้เข้ามาเข่ียไฟให้คณุแซนด์ด่า"  

อรณัสพูดด้วยความหมั่นไส้ เขาท�างานกับธรณินมานาน มีหรือจะอ่านเกม

ของคนอย่างมุกตาภาไม่ออก

"พี่เอไม่ได้แอบด่าแซนด์ใช่มั้ย" ธรณินมองผู้ช่วยด้วยสายตาไม่ไว้ใจ
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"คุณแซนด์! พี่จะว่าคุณแซนด์ท�าไมคะ" ผู้ช่วยคนสนิทรีบออกตัว

"ถึงแซนด์จะอยากด่านางให้สาแก่ใจ แต่แซนด์ก็ไม่เสียสติจนถึงข้ัน 

ด่านางท่ามกลางทีมงานนบัสบิหรอกค่ะ อีกอย่างนกัข่าวกท็ยอยมากนัแล้ว 

ขืนเล่นบทนางร้ายซ�า้เดมิอกี นางกค็งจะรบีรบับทนางเอกน่าสงสารจนได้รบั 

ความเห็นใจ ฝันไปเหอะ! แซนด์ไม่โง่จนตามเกมนางไม่ทันหรอก" ธรณิน

เบ้ปากเบาๆ

ถ้ามุกตาภาอยากเล่นบทนางเอกก็บอกเลยว่านางร้ายอย่างธรณิน 

ไม่ได้โง่เหมือนในละครท่ีอกีฝ่ายเคยแสดง ท่ีส�าคญัครอบครวัเธอกอ็อกปาก 

เตือนขนาดนี้แล้ว เธอไม่กล้าหาเรื่องให้ถูกดุซ�้าสองหรอก

"แต่แม่คนนี้ไม่เบาเลยนะคะ คุณแซนด์เพิ่งจะไปแฉนางมาเมื่อคืน  

แต่นางยังมาออกงานได้ไม่สะทกสะท้าน แถมยังเข้ามาเปิดเกมก่อนแบบนีอ้กี"  

อรณัสแสดงความเห็นอย่างออกรส

"นางคงอยากแก้เกมน่ะค่ะ" ธรณินว่า "ยายนั่นคงคิดว่าแซนด์จะ 

โกรธค้างจนด่านางเหมือนเม่ือคนื แล้วนางกจ็ะได้รบับทนางเอกผูน่้าสงสาร 

โดยมีแซนด์เป็นนางร้ายตามท�าลายนางไม่จบไม่สิ้น"

"พี่เข้าใจค่ะ พี่เห็นคุณแซนด์ก�าหมัดข่มใจแทบตาย"

"ใช่ค่ะ ลึกๆ นี่แซนด์อยากจิกหัวตบนางจะแย่"

"ท่าทางคุณแซนด์กับนางจะไม่ลงรอยกันมากๆ เลยนะคะ นี่แค้นกัน

เพราะนางแย่งสามีเพื่อนอย่างเดียวจริงๆ เหรอ" อรณัสถามต่อเพราะ 

เขารู้สึกได้ว่าระหว่างสองคนนี้มีอะไรที่มากกว่านั้น

"แซนด์น่ะไม่ได้อะไรกับนางหรอกนะคะ แต่นางน่ะมาอะไรๆ กับ 

แซนด์ก่อน"

"แล้วท�าไมนางต้องมาอะไรๆ กับคุณแซนด์ด้วยคะ"

"สมัยเรียน...เราชอบผู้ชายคนเดียวกันน่ะค่ะ แล้วผู้ชายเขาดันมา 

ชอบแซนด์ นางก็เลยแค้นมั้งคะ" ธรณินเล่าเรื่องในอดีตซึ่งไม่เคยเปิดเผย
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กับผู้ช่วยมาก่อน แต่ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วเธอก็เล่าไปเลยแล้วกัน

"ยังไงคะ" อรณัสถามเพื่อให้เจ้านายสาวอธิบายเพิ่มเติม

ธรณนิถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะเล่าต่อว่าเธอกบัมกุตาภาเรยีนมหาวทิยาลยั 

เดียวกัน คณะเดียวกัน และเป็นรุ่นเดียวกัน ส่วน 'ผู้ชายคนนั้น' เป็นรุ่นพี่

ในคณะและเป็นรุ่นพี่ในสายรหัสของมุกตาภาด้วย

และใช่...เขาคือทิวา!

มุกตาภาแอบรักทิวา แต่เขากลับมาใกล้ชิดกับธรณิน มุกตาภา 

ไม่พอใจจนถึงข้ันแอบมาบอกกับธรณินให้เลิกยุ ่งกับเขา แต่เวลาอยู่ 

ต่อหน้าเขากลับท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึนและเล่นบทรุ่นน้องท่ีแสนด ี

จนธรณินยังงงกับการตีสองหน้าของอีกฝ่าย 

ทว่าในตอนนั้นหญิงสาวยังไร้พิษสงและมองโลกในแง่ดี เธอก็เลย 

ไม่อยากบอกปัญหาระหว่างเธอกับมุกตาภาให้เขารับรู้เพราะกลัวว่าเขา 

จะวางตัวล�าบากและไม่สบายใจ

จนป่านนี้ธรณินยังไม่รู ้เลยว่าผู ้ชายคนนั้นรู ้ตัวบ้างม้ัยว่าน้องใน 

สายรหัสคนดีแอบคิดไม่ซื่อกับเขา!

จริงอยู่ว่าเรื่องทิวาท�าให้มุกตาภาไม่ชอบธรณิน แต่ด้วยความท่ีรู้ว่า

ธรณินค่อนข้างมีอิทธิพล หล่อนก็เลยไม่เข้ามายุ่งกับธรณินอีก และ 

ต่างคนก็ต่างอยู่ จนกระทั่งมุกตาภาแอบมาฉกสามีของรศิตานี่แหละ 

บางครั้งธรณินก็อดคิดไม่ได้ว่ามุกตาภาอยากจะหาเรื่องเธอ แต่ 

เล่นงานเธอโดยตรงไม่ได้กเ็ลยหันไปเล่นงานเพือ่นรกัของเธอแทน ท่ีผ่านมา 

ธรณินก็พยายามอดทนมาตลอด แต่เมื่อวานนี้เธอสุดจะทนแล้วจริงๆ

"พี่ว่าที่นางตั้งใจฉกผัวเพื่อนคุณแซนด์ทั้งๆ ที่ตัวเองก็น่าจะหาผู้ชาย 

โสดๆ ดีๆ ได้เพราะนางแค้นคุณแซนด์แน่ๆ ประมาณว่าเล่นงานคุณแซนด์

ไม่ได้ก็เลยไปเล่นงานเพื่อนรักของคุณแซนด์แทน"

"แซนด์ก็แอบคิดเหมือนกันค่ะ แต่นางก็ไม่น่าจะโง่ขนาดน้ันนะคะ"  
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ใจหนึง่ธรณนิกค็ดิแบบนัน้ แต่อกีใจกอ็ดคดิไม่ได้ว่ามกุตาภาจะโง่เอาช่ือเสยีง

มาแลกเพื่อเล่นงานเธอทางอ้อมเลยหรือ

"ไม่แน่หรอกค่ะ คนเราบางทีความแค้นบังตา มันก็ท�าเรื่องโง่ๆ ได้ 

ทั้งนั้นแหละ" อรณัสพูดตามประสบการณ์ที่เคยพบเจอมา "แต่...คุณแซนด์

ออกตัวแทนเพื่อนขนาดนี้ปรึกษาเพื่อนแล้วใช่มั้ยคะ"

"ยายศน่ิาจะเข้าใจแหละค่ะว่าแซนด์ท�าไปกเ็พือ่ยายศิกบัหลาน" ธรณนิ

บอกด้วยน�้าเสียงอ่อนลง ท้ังผู้ช่วยคนสนิทและครอบครัวทักแบบนี้เธอเอง

ก็เริ่มจะกังวลใจมากขึ้นเรื่อยๆ

แต่รศิตารู้จักเธอดีที่สุด ธรณินคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจเธอ...

"คราวนี้คงได้พักซะทีนะคะคุณแซนด์"

อรณัสพูดกับเจ้านายสาวขณะเดินออกไปท่ีลานจอดรถ หลังจาก 

จบงานแฟช่ันโชว์แล้วท้ังสองก็ช่วยพนักงานเก็บงานท้ังๆ ท่ีความจริง 

เจ้าของห้องเสื้ออย่างธรณินจะกลับก่อนก็ย่อมได้ แต่เธอเป็นเจ้านายท่ี 

อยากท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกน้องไม่ใช่เอาแต่ชี้นิ้วสั่ง เธอจึงมักจะ

อยู่ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างจนทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้าน ด้วยเหตุนี ้

พนักงานทุกคนจึงตอบแทนเธอด้วยหัวใจเช่นกัน

"ก็ขอให้ได้พักอย่างที่คิดไว้สักทีเถอะค่ะ" ธรณินยิ้มบางๆ

ด้วยความท่ีแบรนด์ Sandra เพิ่งเริ่มต้นมาได้เพียงห้าปี ธรณิน 

อยากให้แบรนด์ของตนเองติดลมบน เธอจึงทุ่มเทให้กับการท�างาน ดูแล

เสื้อผ้าแทบทุกขั้นตอน และใส่ใจทุกรายละเอียดจนแทบจะหาเวลาพักผ่อน

ไม่ได้ แต่มาปีน้ีทุกอย่างเข้าท่ีเข้าทาง หลังจากท่ีจบแฟช่ันโชว์ซ่ึงเป็น 

งานใหญ่ เธอก็เลยอยากหยุดพักผ่อนสักหนึ่งสัปดาห์ซ่ึงอรณัสก็เห็นด้วย 

เขาจึงรับปากว่าจะดูแลงานที่ห้องเสื้อแทนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

"แหม...พี่บอกแล้วไงคะว่าจะดูแลงานให้" ผู้ช่วยรีบออกปาก "ช่วงนี้
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ก็ขายของไปเรื่อยๆ ก่อน รอคุณแซนด์กลับมาเราค่อยเริ่มงานคอลเล็กชั่น

ใหม่กัน ว่าแต่หยุดคราวนี้จะบินไปเที่ยวไหนเหรอคะ"

"รอบนี้ไปทะเลใกล้ๆ นี่แหละค่ะ" ธรณินเป็นพวกขี้เกียจวางแผน  

หยุดแค่สัปดาห์เดียวเธออยากใช้เวลานอนให้คุ้มค่าที่สุด "อยากไปนอนฟัง 

เสียงคลื่นเงียบๆ เผื่อจะคิดงานคอลเล็กชั่นเบาๆ สบายๆ ได้บ้าง"

"เพิ่งพูดว่าจะไปพักผ่อน ยังจะอุตส่าห์คิดงานอีกนะคะ"

"มันอยู่ในสายเลือดแล้วไงคะ" หญิงสาวหัวเราะ "ยังไงแซนด์ฝาก 

พี่เอดูแลงานทางนี้ด้วยนะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อแซนด์ได้ตลอดเวลา  

ถึงแซนด์จะไปพักผ่อนแต่แซนด์ก็คุยเรื่องงานได้ค่ะ"

"โอเคค่ะคุณแซนด์ ไม่ต้องห่วงนะคะ"

"ได้พีเ่อมาช่วยงาน แซนด์เบาใจไปได้เยอะเลย ขอบคณุพีเ่อมากนะคะ 

ที่เต็มที่กับแซนด์"

"พี่ยินดีค่ะ และจะยินดีมากถ้าคุณแซนด์พิจารณาขึ้นเงินเดือนให้พี่"

พอพูดถึงเรื่องขึ้นเงินเดือน เจ้านายสาวก็กลอกตามองบนทันที

"พี่ล้อเล่นหรอกค่ะ แหม...คุณแซนด์เพ่ิงจะขึ้นเงินเดือนให้พ่ีเมื่อ 

ปีที่แล้วนี่เอง"

อรณัสหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าของธรณิน ความจริงก่อนมาท�างาน 

กับเธอ เขาเคยท�างานท่ีบริษัทโฆษณามาก่อน แต่เพราะเหนื่อยท่ีถูก 

เจ้านายเอาเปรียบและถูกใช้งานเยี่ยงทาสก็เลยลาออกมาหางานใหม่ 

ตอนท่ีเข้ามาท�างานกับธรณิน เขาก็ยังแอบหว่ันว่าประวัติศาสตร์ 

อาจจะซ�้ารอย แต่ใครจะคิดว่าเจ้านายท่ีดูลุคร้ายๆ แรงๆ อย่างธรณิน... 

จริงๆ แล้วเป็นคนใจดี ไม่เอาเปรียบใคร และใส่ใจลูกน้องมาก

ด้วยความท่ีธรณนิไม่ล�าบากเรือ่งเงนิ บางช่วงท่ีประเทศประสบปัญหา

เศรษฐกิจจนหลายบริษัทต้องปลดพนักงาน ห้องเสื้อเองก็ยอดขายลดลง  

แต่ธรณนิกยั็งประคับประคองท้ังห้องเสือ้ท้ังพนกังานไว้ และถ้าใครเดอืดร้อน 
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เธอกจ็ะให้ความช่วยเหลอื พนกังานจงึให้ใจกบัเธอและเตม็ท่ีกบัการท�างาน

ติ๊ด...ติ๊ด...

ในตอนนั้นเองโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวก็มีสัญญาณเรียกเข้า 

ธรณินจึงลากับผู้ช่วยคนสนิทแล้วรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับสายขณะก�าลัง

จะเปิดประตูรถ

หญิงสาวหัวใจเต้นรัวเมื่อเห็นเบอร์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอ...

ยายศิโทรมา!

ธรณินคิดว่าจะเข้าไปคุยกับเพื่อนสนิทท่ีบ้านของอีกฝ่าย แต่รศิตา 

กลับโทรมาเสียก่อน เธอจึงอดหวั่นใจไม่ได้ว่าอีกฝ่ายเห็นข่าวแล้วกังวล 

จนทนไม่ไหวก็เลยเป็นฝ่ายโทรมาหาเธอหรือเปล่า

"ว่าไงศิ ฉันคิดว่าเย็นนี้จะไปกินข้าวกับแกกับน้องภูอยู่พอดีเลย" 

ธรณินกดรับสายและทักทายด้วยน�้าเสียงปกติท้ังๆ ท่ีกังวลใจ เวลานี้ 

เธอเป็นห่วงความรู้สึกของเพื่อนมากที่สุด

"แกช่วยไปดูน้องภูท่ีโรงเรียนหน่อยได้ม้ัย เม่ือกี้ครูท่ีโรงเรียนโทรมา 

บอกว่าน้องภูตกชิงช้าหัวแตก ตอนนี้ฉันมาท�างานท่ีชลบุรี กลับไปไม่ทัน 

จริงๆ ฉันเป็นห่วงลูก" รศิตาบอกอย่างร้อนรน

"ได้ๆ ฉันจะรีบไปดูให้" 

"รบกวนด้วยนะแซนด์ แล้วฉันจะรีบกลับไป"

"ไม่เป็นไรน่า น้องภูก็หลานฉันเหมือนกันนะ"

ธรณินก�าลังจะกดวางสาย แต่เธอนึกบางอย่างข้ึนได้ก็เลยรีบถาม 

รศิตาต่อ

"ว่าแต่...แกโทรบอกพ่อน้องภูหรือยัง"

ค�าถามนั้นท�าให้ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่ง

"ฉันบอกเขาแล้ว"

"แล้วนายภาคินว่ายังไงบ้าง"
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"เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร"

"อะไรนะ! ลูกเจ็บแบบนี้มันไม่คิดจะมาดูลูกเลยเหรอ!" 

ธรณินถามด้วยน�้าเสียงฉุนเฉียวทันที เธอไม่อยากจะพูดจาท่ิมแทง 

หัวใจรศิตา เพราะรู้ว่าตอนน้ีอีกฝ่ายเป็นห่วงลูกและร้อนใจมากพอแล้ว  

แต่เธอก็ไม่อยากให้เพื่อนมองข้ามความเลวของภาคินจนยอมอยู่เป็น  

'ของตาย' ที่ไร้ศักดิ์ศรีแบบนี้ คนอย่างรศิตาไม่ควรตกอยู่ในสถานะเป็นรอง 

ขนาดนี้เลย

"เขาบอกว่าติดงานน่ะ"

"ติดงานอีกแล้ว ติดงานหรือติดเมียใหม่กันแน่"

"พอเถอะแซนด์! สรุปว่าแกจะไปดูน้องภูให้ฉันม้ัย ถ้าแกไม่ไป 

ฉันจะรีบกลับไปดูเอง"

"ฉันก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ไป น้องภเูป็นหลานฉันนะ ฉันกเ็ป็นห่วงหลาน

เหมือนกัน แต่ท่ีฉันถามเพราะอยากรู้ว่าพ่อน้องภูจะเป็นห่วงลูกบ้างมั้ย  

หรือมันก�าลังดื่มด�่ากับน�้าผึ้งพระจันทร์จนลืมแกกับลูกไปแล้ว"

"ขอบใจมากนะที่แกจะไปดูน้องภูแทนฉัน"

รศิตากล่าวขอบคุณเหมือนไม่ได้ยินท่ีธรณินพูดถึงคนรักก่อนจะกด 

วางสายไป คนถกูตดัสายถงึกบัถอนหายใจเฮอืกใหญ่ระบายความโกรธ แต่ 

ด้วยความท่ีเป็นห่วงหลานมากร่างบางจงึรบีท้ิงตวัลงในรถ สตาร์ตเครือ่งยนต์  

และเตรียมจะขับมันออกไป ทว่า...เธอก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้อีกครั้ง

ธรณนิรบีหยิบโทรศพัท์มือถอืข้ึนมาแล้วกดเข้าไปในอินสตาแกรมทันที

'ไปดินเนอร์ครั้งแรกหลังแต่งงาน...'

นั่นคือแคปช่ันใต้รูปท่ีภาคินแต่งตัวหล่อเหลาเหมือนก�าลังจะออกไป

ดินเนอร์ในร้านอาหารสุดหรู และไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาจะไปกับใคร เพราะ
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พระเอกหนุ่มแท็กหานางเอกของเขาเรียบร้อยแล้ว

ภาคินท�าเหมือนต้องการประกาศกับแฟนคลับว่าเขากับมุกตาภา 

จะฝ่าฟันกระแสโจมตีไปให้ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท้ังสองก็จะรักและ 

ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน

นี่น่ะเหรอไอ้คนติดงาน ติดอย่างอื่นซะมากกว่า!

ธรณินคิดในใจขณะแคปภาพไว้เป็นหลักฐานเผื่อว่าภาคินจะโดนด่า 

จนรีบลบรูปท้ิง จากนั้นเธอก็วางโทรศัพท์มือถือแล้วขับรถออกไปเพราะ 

เป็นห่วงหลานจับใจ ไม่รู้ว่าป่านนี้น้องภูจะเป็นยังไงบ้าง

ธรณนิกล้าพดูว่าไม่ใช่คนชอบยุ่งเรือ่งของชาวบ้านถ้าไม่จ�าเป็น ย่ิงให้ 

'ออกตัวแรง' แทนคนอ่ืนแบบนี้ย่ิงไม่มีทางเด็ดขาด แต่เธอคบกับรศิตา 

มาสิบห้าปี เธอรู้ดีว่าแม้อีกฝ่ายจะเป็นผู้หญิงเก่ง มีความอดทนสูงแต ่

ที่ผ่านมาเพื่อนเธอก็เก็บความเจ็บช�้าเอาไว้มากมาย รศิตาคงหวังว่าสักวัน

ภาคนิจะคดิได้ แต่ผูช้ายเห็นแก่ตัวแบบนัน้ต่อให้แก่จนเดนิไม่ไหวก็ไม่มีทาง 

คิดได้หรอก เพราะเขาเห็นแก่ตัวจนเป็นสันดานไปแล้ว

ธรณินอยากให้เพื่อนตัดใจจากผู้ชายคนนั้นแล้วเปิดใจมองหาผู้ชาย 

คนใหม่ หรอืถ้าเขด็กบัความรกัจะเป็นคณุแม่เลีย้งเด่ียวอยู่แบบโสดๆ สวยๆ 

กย็งัได้ อย่างน้อยๆ จะได้เอาเวลามาโฟกสักบัการท�างานและทุ่มเทหัวใจให้กบั 

น้องภูโดยท่ีไม่ต้องรอคอยเศษเดนความรักจากผู้ชายท่ีไม่เคยเห็นค่า...

เพราะตราบใดท่ีรศิตายังเอาชีวิตไปผูกกับภาคิน อีกฝ่ายก็คงต้องเจ็บช�้า

เหมือนมีหนามยอกอกแบบนี้นั่นแหละ!

ธรณนิไปถงึโรงเรยีนอนบุาลในเวลาเกอืบห้าโมงเยน็ เธอรบีไปดนู้องภู 

ซ่ึงนั่งรอผู้ปกครองมารับอยู่กับคุณครู พอเห็นหน้าเธอเท่านั้นหลานชาย 

ตัวน้อยก็โผเข้ากอดด้วยความดีใจจนร้องไห้ ลึกๆ แกคงยังรู้สึกเสียขวัญ 

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้คุณครูก็ปลอบให้แกสงบไปรอบหนึ่งแล้ว 
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จากนัน้คณุครกูเ็ล่าให้หญิงสาวฟังว่าหลงัเลกิเรยีนแกไปเล่นกบัเพ่ือน

แล้วพลัดตกชิงช้าจนหัวแตก คุณครูจึงพาน้องภูไปท�าแผลท่ีคลินิกใกล้ๆ 

แล้วพากลับมารอผู้ปกครองในโรงเรียน

"ไม่เป็นไรแล้วนะคะคนเก่งของน้าแซนด์"

ธรณนิบอกด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนขณะกอดปลอบหลาน ฝ่ามอืบอบบาง

ลบูแผ่นหลงัเลก็ของเดก็ชายอย่างอ่อนโยนเพราะไม่อยากเห็นหลานร้องไห้ 

น�้าตาของอีกฝ่ายท�าให้ใจเธอแทบจะเหลวเป็นน�้า

"เดีย๋วน้าแซนด์จะพากลบับ้าน แต่ก่อนกลบัเราแวะกนิไอตมิร้านโปรด

ของน้องภูก่อนแล้วค่อยกลับไปรอคุณแม่ท่ีบ้านเนอะ" ธรณินบอกพร้อม 

รอยยิ้มขณะเอาของกินมาล่อหลาน

ประโยคนั้นท�าให้เด็กน้อยหยุดร้องไห้และย้ิมออกจนหญิงสาวย่ิง 

นึกเอ็นดู ในขณะท่ีคุณครูก็มองเธออย่างชื่นชมเพราะไม่คิดว่าสาวเปรี้ยว 

ที่เห็นในข่าวบุกท�าลายงานแต่งจะเป็นคนรักเด็กแบบนี้

ธรณินเห็นคุณครูมองเหมือนจ�าเธอได้ หญิงสาวก็เลยรีบขอตัวกลับ

เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะปะติดปะต่อเรื่องราวจนรู้ว่าน้องภูเป็นลูกของภาคิน

ซ่ึงมันอาจท�าให้ชีวิตในโรงเรียนของแกไม่สงบสุขอีกต่อไป โชคดีท่ีน้องภู 

ใช้นามสกลุของรศิตาไม่ใช่ภาคนิ ไม่อย่างน้ันคุณครคูงจะเดาเรือ่งได้ไม่ยาก

จากนัน้ดไีซเนอร์สาวกพ็าหลานชายไปทานไอศกรมีร้านโปรดตามสญัญา 

ก่อนจะพาแกกลบัมาท่ีบ้าน ในขณะท่ีน้องภูไปอาบน�า้ เธอกส็ัง่อาหารมารอ 

แล้วทานข้าวกับหลานรอเพื่อนกลับมา เพราะตอนเธอโทรไปบอกรศิตาว่า

รับน้องภูกลับมาท่ีบ้านแล้ว อีกฝ่ายได้บอกเธอว่าน่าจะกลับมาถึงบ้าน 

ตอนเกือบสามทุ่ม

"น้าแซนด์วาดรูปสวยจังเลยฮะ"

น้องภูแอบมองภาพในสมุดสเก็ตช์ของคนเป็นน้าท่ีท�าการบ้านเป็น

เพื่อนแก วันนี้ครูให้การบ้านเป็นการวาดรูปครอบครัวและต้องส่งวันพรุ่งนี้ 
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ตอนแรกน้องภูอยากดูการ์ตูน ธรณินก็เลยบอกว่าให้วาดรูปก่อน ถ้าวาดรูป

เสร็จจะให้ดูการ์ตูน และเดี๋ยวเธอจะวาดเป็นเพื่อนหลานด้วย เด็กน้อย 

ถึงได้ยอมท�า

"น้องภูก็วาดสวยเหมือนกันค่ะ"

"ไม่เห็นสวยเลยฮะ เส้นยึกยือ"

"เส้นยึกยือก็สวยออกค่ะ น้าแซนด์ยังวาดแบบน้องภูไม่ได้เลย"  

หญิงสาวให้ก�าลังใจหลาน "งานวาดภาพเป็นงานศิลปะ ถ้ามันออกมาจาก

จินตนาการและความคิดของเรา ยังไงก็สวยทั้งนั้น"

"น้องภูวาดสวยจริงๆ เหรอฮะ"

พอคุณน้าแสนสวยบอกด้วยน�้าเสียงจริงจัง สายตาจริงใจ น้องภ ู

ก็รู้สึกมีก�าลังใจที่จะวาดรูปมากขึ้น

"สวยสคิะ สวยมาก น้องภวูาดต่อส ิ น้าแซนด์อยากเห็นรปูตอนน้องภ ู

วาดเสร็จแล้ว"

"หม่ามี้! หม่ามี้กลับมาแล้ว!"

ยังไม่ทันจะวาดรปูเสรจ็ ดวงตาใสแป๋วของหลานชายตวัน้อยกหั็นไปเจอ 

ผู้เป็นมารดาก�าลังเดินเข้ามาในบ้านพอดี แกจึงตะโกนข้ึนด้วยความดีใจ 

แล้วรีบวิ่งออกไปรับคนที่แกก�าลังคิดถึง

"เป็นยังไงบ้างลูก น้องภูเจ็บตรงไหนมั้ย" 

รศิตาย่อตัวลงมานั่งยองๆ กับพื้นแล้วรับกอดจากลูกชายหัวแก้ว 

หัวแหวน เธอท้ังหอมท้ังลูบหลัง และถึงกับน�้าตาซึมด้วยความรัก  

ความสงสาร และเป็นห่วงลูกแทบใจจะขาด

"น้องภูไม่เจ็บแล้วฮะ" เด็กน้อยตอบน�้าเสียงสดใสเพราะไม่อยากเห็น

แม่เป็นห่วง มือน้อยๆ เช็ดน�้าตาให้อีกฝ่ายไปด้วย 

ธรณนิมองภาพท่ีท้ังสองคนก�าลงัปลอบโยนกนัอย่างตืน้ตนัในความรกั 

ของสองแม่ลูก และลึกๆ เธอก็สงสารทั้งคู่จับใจ คนดีๆ อย่างรศิตาไม่น่าจะ
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ได้สามเีห็นแก่ตวัอย่างภาคนิ และเดก็ท่ีน่ารกัอย่างน้องภกู็ไม่น่าเกดิมาเป็น

ลูกของภาคินเลย

ยายศิเอ๊ย...แกมีโอกาสเลือกอีกตั้งเยอะ

ธรณินคิดในใจ แม้รศิตาจะมีลูกและท�างานหนักจนแทบจะไม่มีเวลา 

ดูแลตัวเอง แต่ก็ยังสาวยังสวย ผิวพรรณผุดผาดไม่ต่างจากสาวแรกรุ่น 

เพราะเป็นคนผิวดีมาตั้งแต่เกิด หากไม่บอกก็คงไม่รู้ว่ามีลูกแล้ว ที่ผ่านมา

ธรณินรูว่้ามผีูช้ายให้ความสนใจเพื่อนเธอ เพยีงแตอ่กีฝ่ายไม่คิดจะมองใคร

นอกจากผู้ชายชั่วๆ คนนั้น

ไม่รูไ้อ้เวรนัน่เล่นของใส่เพือ่นเราหรอืเปล่าถงึได้หลงมันหน้ามดืตามัว

ขนาดนี้

"น้าแซนด์พาน้องภูไปกินไอติม ไม่เจ็บแล้ว"

ค�าตอบนั้นท�าให้ผู้ใหญ่ย้ิมอย่างเอ็นดู พอเอาของกินมาล่อเด็กน้อย 

ก็หายเจ็บทันที

"คราวหลงัเล่นอะไรต้องระวงัหน่อยนะคะ" แม้จะรูว่้าลกูไม่เป็นไรแล้ว 

แต่รศิตากย็งัเตอืนให้ลกูระวังตวั "ดนีะท่ีคราวนี้ไม่ได้เป็นอะไรมาก ถ้าน้องภู 

เจ็บหนักกว่านี้หม่ามี้คงเป็นห่วงจนร้องไห้แน่ๆ" 

รศิตาเป็นห่วงลูกจนแทบไม่มีสมาธิขับรถกลับมา ลึกๆ เธอสงสาร 

และเจ็บปวดท่ีภาคินไม่ได้สนใจลูกเลย แม้กระท่ังตอนท่ีลูกบาดเจ็บก็ยัง 

ไม่คิดจะมาดูด�าดูดีจนต้องให้ธรณินมาดูแลแทน

"น้องภูไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วน่า" ธรณินปลอบ

"ต้องเตือนหน่อยแหละ ฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก"

"แกเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆ ไปอาบน�้าเถอะ เดี๋ยวฉันดูแลน้องภูให้เอง"

"ขอบใจมากนะ ฉันรบกวนแกอีกแล้ว"

"รบกวนอะไรกันเล่า ฉันว่างจะตาย เนอะน้องภูเนอะ"

หญิงสาวหันไปย้ิมให้กับหลาน เธอไม่ได้แสดงสีหน้าล�าบากใจหรือ
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เหน็ดเหนื่อยให้รศิตาเป็นห่วง แต่อีกฝ่ายรู้ดีว่าเธอไม่ได้ว่างขนาดนั้น และ

ค�าตอบของเธอก็ยิ่งท�าให้เพื่อนเกรงใจ

รศติารูส้กึผดิท่ีไหว้วานให้ธรณนิไปรบัลกูและอยู่เป็นเพือ่นลกูบ่อยๆ แต่ 

เธอกไ็ม่รูจ้ะพึง่พาใครอีกแล้วนอกจากธรณนิ เพราะเธอท�างานออร์แกไนเซอร์  

บางครัง้ต้องออกต่างจงัหวัดบ่อยๆ ส่วนภาคนิแทบจะไม่กลบัมาดแูลลกูเลย 

เพราะหลังจากประกาศแต่งงานเขาก็มาท่ีนี่แค่เดือนละครั้งและมาเพียง 

ครู่เดียวแล้วก็กลับไป 

วนัไหนธรณนิว่างเธอมักจะแวะมาอยู่กบัหลาน เพราะ 'เดอืน' แม่บ้าน

ท่ีจ้างมาก็ไม่มีเวลามานั่งสอนหรือนั่งเล่นเป็นเพื่อน รศิตายังโชคดีอยู่บ้าง 

ที่น้องภูเป็นเด็กเลี้ยงง่ายและรู้ความ 

"น้องภูได้ยินว่าแด๊ดดี้แต่งงาน..."

ค�าพูดของน้องภูท�าให้ทั้งรศิตาและธรณินถึงกับชะงัก 

"น้องภูรู้ได้ยังไงคะ"

คุณแม่ยังสาวถามอย่างแปลกใจเพราะเธอคิดว่าพยายามกันลูก 

ห่างจากสื่อต่างๆ ในช่วงนี้แล้ว อีกอย่างเธอก็บอกลูกอยู่เสมอว่าท่ีภาคิน 

ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะเขาท�างานหนักเพื่อครอบครัว และถ้าลูกสงสัย 

เรื่องพ่อกับมุกตาภา เธอก็จะบอกลูกว่า 'แด๊ดดี้ก�าลังท�างาน' จนคิดว่า 

ลูกเข้าใจทุกอย่างดีแล้ว

"ครูที่โรงเรียนคุยกัน" 

ค�าพูดของลูกน้อยท�าให้รศิตาต้องถอนหายใจเบาๆ แต่เธอก็ไม่ 

แปลกใจนักเพราะข่าวธรณินไปถล่มงานแต่งของภาคินกับมุกตาภาเป็น 

ข่าวใหญ่ ใครๆ ก็พูดถึงเรื่องนี้ทั้งในและนอกโลกโซเชียล

"ท�าไมแด๊ดดี้แต่งงานกับคนอื่นล่ะฮะ"

ค�าถามตรงไปตรงมาตามประสาเด็กท�าให้รศิตาแทบน�้าตาร่วง ต่อให้

เธอจะพยายามหลอกตวัเองว่าภาคนิท�าเพือ่งานมาโดยตลอด แต่มาถงึข้ันนี ้
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เธอคงหลอกตัวเองต่อไปไม่ไหว...การแต่งงานครั้งนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

นอกจากภาคินต้องการเฉดหัวเธอกับลูกทิ้งอย่างที่ธรณินเคยพูดเอาไว้!



ทิวาหลอมทราย

60

นับตั้งแต่วันท่ีพาลูกไปเข้าโรงเรียน รศิตาจะย�้ากับลูกเสมอว่า 

ไม่ให้พูดถึง 'พ่อ' กับใครท่ีโรงเรียนเพราะพ่อเป็นพระเอกคนดัง การท่ี 

ประชาชนรับรู ้ว ่าพ่อมีลูกมีเมียจะท�าให้ความนิยมลดลง ซ่ึงน้องภูก ็

รับปากเธอเป็นอย่างดี นอกจากนี้เธอก็ไม่เคยเปิดเผยกับใครนอกจาก 

คนสนิทว่าสามีของเธอคือภาคิน แต่พอเป็นข่าวดัง ใครต่อใครก็พยายาม 

เสาะหาว่าใครคือเมียและลูกที่ภาคินซุกเอาไว้

'ไฮโซสาวบุกแฉกลางงานแต่ง ภาคินซุกลูกซุกเมีย!'

'พระเอกดังทิ้งลูกทิ้งเมีย แต่งกับคู่จิ้น ถูกแฉกลางงาน!'

'แฉยับ! พระเอกซุป'ตาร์สันดานแมงดาทิ้งลูกทิ้งเมีย!'

แค่นกึถงึพาดหัวข่าวในวนันีร้ศติากแ็ทบหายใจไม่ออก เธอยังไม่ได้รบั 

การติดต่อจากภาคิน แต่เธอรู้ว่าเขาต้องโกรธมาก เพราะขนาดไม่เป็นข่าว 

แค่เธอโทรหาเขาเวลาอยู่กองถ่าย เขายังโกรธเธอเลย

'บอกเพื่อนคุณให้หุบปากบ้างนะ'

บทที่ 4
รัก...หมดอ�ยุ
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ในอดตีภาคนิเคยบอกกบัรศติาเช่นนัน้ตอนท่ีเขาแอบกลบัมาบ้านแล้ว

บังเอิญเจอกับธรณินพอดี ฝ่ายธรณินจึงพูดจาเหน็บแนมเรื่องท่ีเขามีข่าว 

กับนางเอกคู่จิ้นโดยไม่เกรงใจเมียอย่างรศิตา

'เรื่องตัวเองก็ไม่ใช่ เสนอหน้าพูดอยู่ได้'

ภาคินไม่พอใจทุกครั้งเวลาท่ีธรณินถามว่าเม่ือไหร่เขาจะแต่งงานกับ 

รศิตาอย่างออกหน้าออกตา แต่เขาไม่กล้าออกปากเตือนธรณินเองเพราะ 

มกัจะถกูสวนกลบัด้วยความจรงิจนหน้าชาเสมอ รศติาเองกเ็ข้าใจดว่ีาเพ่ือน

เป็นห่วงแต่เธอกช่็วยออกปากเตอืนด้วยกลวัว่าภาคนิจะโกรธจนไม่แบ่งเวลา

มาเยี่ยมลูก

'แกหงอเขาเกินไปหรือเปล่าศิ'

ธรณินถามอย่างขัดใจทุกครั้งที่เห็นรศิตาก้มหน้าร้องไห้เวลาเห็นข่าว

สามอีอกงานกบันางเอกคูจ่ิน้แล้วท้ังสองมีทีท่าว่าก�าลงัคบหาดูใจกนั ต่อให้

เขาจะบอกกับเธอว่ามันเป็นแค่งานก็เถอะ 

ภาคินเป็นรุ่นน้องร่วมคณะกับพวกเธอหนึ่งชั้นปี เขากับรศิตาได้ร่วม

กจิกรรมด้วยกนับ่อยๆ แล้วต่างฝ่ายต่างกช็อบพอกนั จนตกลงคบกนัตอนท่ี

รศิตาเรียนปีสามและภาคินก�าลังเรียนปีสอง

รศิตาเป็นลูกสาวคนเดียว บิดากับมารดาเสียไปตั้งแต่ตอนเธอ 

เรียนอยู่ช้ันปีสอง เธอไม่มีญาติสนิทท่ีไหน แต่โชคดีท่ีพวกท่านท้ิงบ้าน 

และท�าประกันชีวิต ท�าให้เธอยังมีที่อยู่อาศัยและมีเงินเก็บก้อนหนึ่ง 

ด้วยความท่ีเธออยู่บ้านคนเดียว เธอจึงชวนภาคินมาอยู่ด้วยกัน 

ซ่ึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่กลายๆ ในตอนนั้นธรณินไม่เห็นด้วยเลย 

สกันดิเพราะคิดว่าท้ังสองยังเดก็เกนิไป เธอรูส้กึว่าภาคนิอาจจะเข้ามาเพราะ

ผลประโยชน์ และเธออยากให้รศิตาคบหาดูใจกับอีกฝ่ายให้นานกว่านี้ 

ก่อนท่ีจะอยู่ด้วยกัน ทว่ารศิตาก็ยืนยันว่าเธอกับภาคินรักกัน และเธอรู้จัก 

ตัวตนของเขาดีแล้ว



ทิวาหลอมทราย

62

เมื่อรศิตาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วธรณินก็ไม่ได้ว่าอะไร

ตอนนั้นภาคินฐานะแย่กว่ารศิตามาก เขามีเงินใช้จ่ายรายเดือนแค่

หม่ืนเดียวซ่ึงเงินจ�านวนนี้ต้องใช้ส�าหรับเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าน�้า  

ค่าไฟ และค่าเช่าหอพัก แม้จะหารค่าเช่าห้องกับเพ่ือนแต่ก็มีเงินเหลือใช้

แค่ไม่กี่พันบาท รศิตาสงสารและเห็นใจคนรักถึงได้ชวนเขามาอยู่ด้วยกัน

ในช่วงแรกชีวิตคู่ของรศิตากับภาคินลงตัวดีทุกอย่าง เธอรับผิดชอบ

เรื่องรายจ่ายทุกอย่างในบ้าน รวมท้ังของภาคินด้วย ส่วนเขาก็ดูแลเธอ 

อย่างดีทั้งช่วยดูแลบ้านและยังเตรียมอาหารให้เธอ

รศติาอยากท�างานด้านออร์แกไนเซอร์ ส่วนภาคนิใฝ่ฝันอยากเข้าวงการ  

พอย้ายมาอยู่ด้วยกนัเขาเริม่ไปแคสต์งานต่างๆ แต่กยั็งไม่ได้งานสกัที รศติา 

จึงต้องช่วยเหลือเขาเรื่องเงินเสมอ เพราะเขาไม่อยากท�างานประจ�าหรือ 

งานเสริมอื่นๆ ด้วยว่าอยากมุ่งมั่นกับงานแสดงเพียงอย่างเดียว

การเตรียมตัวจะเป็นดาราต้องใช้เงินจ�านวนไม่น้อย ท้ังค่าเสื้อผ้า  

ค่าสมาชิกฟิตเนส ค่าบ�ารุงผิวหรือเสริมแต่งใบหน้าให้เข้ารูป รวมท้ัง 

ค่าเข้าเรียนในโรงเรียนการแสดงดงัๆ เผือ่ว่าวนัหนึง่จะไปเตะตาคนเบ้ืองหลงั 

...ซ่ึงแน่นอนว่ารศติาเป็นคนออกเงนิทุกอย่างจนเงนิเกบ็ของเธอเริม่ร่อยหรอลง

ภาคินบอกว่ามันคือการลงทุนท่ีคุ้มค่า ท้ังสองเป็นสามีภรรยากัน  

แม้จะไม่ได้จดทะเบียน แต่เขาก็รักเธอมาก ถ้าเขาประสบความส�าเร็จ  

เธอเองก็จะสบายไปด้วย และเธอก็เชื่อเขามาโดยตลอด

เงินเก็บก้อนใหญ่เหลืออยู่ไม่มาก ช่วงปิดเทอมปีสามก�าลังจะข้ึนปีสี่ 

รศิตามีโอกาสไปฝึกงานกับบริษัทออร์แกไนซ์ เธอจึงชวนภาคินไปท�างาน

อีเวนต์ท่ีเธออยู่เบ้ืองหลังเวลาท่ีหัวหน้าทีมต้องการหนุ่มหล่อมายืนเป็น 

นายแบบ ซึ่งถ้าเป็นงานโชว์ตัวแบบนี้ภาคินก็ยินดีจะไป 

กระท่ังวันหนึ่งความหล่อเหลาของชายหนุ่มก็ไปเตะตาผู้จัดละคร 

คนหนึ่งจนชวนเขาไปเซ็นสัญญา แล้วเริ่มผลักดันเขาเข้าวงการ



63

ฉัตรฉาย

ภาคินเริ่มแสดงละครเรื่องแรกในฐานะพระรองตอนเขาอยู่ปีสามและ

ตอนนั้นรศิตาก�าลังเรียนปีสี่ซ่ึงผลงานเรื่องแรกท�าให้เขาเริ่มมีชื่อเสียง  

บทพระรองท่ีเขาแสดงแย่งซีนพระเอกจนได้รับการตอบรับจากประชาชน

อย่างล้นหลาม ทางผู้จัดจึงผลักดันเขาข้ึนเป็นพระเอกโดยให้ประกบคู่กับ

นางเอกใหม่อย่างมุกตาภา 

'365 วัน...ฉันกลับมาเพื่อเอาคืน' คือละครเรื่องแรกที่ภาคินขึ้นแท่น

เป็นพระเอกเตม็ตวัซ่ึงตอนนัน้เขาก�าลงัเรยีนอยู่ช้ันปีท่ีสี ่ส่วนรศติาเรยีนจบ

แล้ว และได้ท�างานในบริษัทออร์แกไนเซอร์แห่งหนึ่ง

ถงึแม้ละครเรือ่งดังกล่าวจะค่อนข้างเป็นละคร 'จานด่วน' แต่ไม่น่าเช่ือ

ว่ามนัจะประสบความส�าเรจ็จนส่งให้ท้ังภาคินกบัมกุตาภากลายเป็นพระเอก

นางเอกดังระดับซุป'ตาร์เลยทีเดียว

ท้ังสองคนมีงานคู่กันตามมามากมาย เพราะกระแสคู่จ้ินจากละคร

เพียงเรื่องเดียวช่วยต่อยอดงานได้มากอย่างไม่น่าเช่ือ ไม่ว่าจะเป็น 

งานอีเวนต์ งานโฆษณา งานถ่ายแบบ และงานสัมภาษณ์ในรายการต่างๆ 

เพราะภาคินไม่เคยบอกใครว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว แต่ไม่ถึงหนึ่งปีต่อมา...

รศิตาก็ตั้งท้องน้องภู

ภาคนิค่อนข้างหัวเสยีเพราะเขายังไม่อยากมลีกูในตอนท่ีเพ่ิงเรยีนจบ

และอายุแค่ยี่สิบสองปีเท่านั้น แต่เขาก็พลาดเองที่ประมาทมีอะไรกับรศิตา

โดยไม่ได้ป้องกันครั้งหนึ่ง และเธอก็ไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉิน 

ภาคินอยากให้รศิตาเอาเด็กออก แต่เธอยืนยันว่าจะเก็บลูกเอาไว้  

และนั่นคือจุดท่ีท�าให้ความสัมพันธ์ของท้ังสองคนเริ่มแตกร้าว เพราะ 

หลังจากนั้นภาคินก็มีเวลาให้รศิตาน้อยลง เขาเอาแต่ท�างาน และให้เวลา

กับคู่จิ้นอย่างมุกตาภาโดยอ้างว่ากระแสของทั้งคู่ก�าลังมาแรง น�้าขึ้นก็ต้อง

รีบตักตวงเอาไว้

รศิตาค่อนข้างหวั่นใจกับกระแสของภาคินกับมุกตาภา ทว่าภาคิน 
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ก็บอกเธอว่าภาพที่เห็นในข่าวหรืออีเวนต์ต่างๆ เป็นเพียงการแสดงเท่านั้น 

มุกตาภาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับรศิตา อีกฝ่ายรับรู้อยู่แล้วว่าเขาคบเธอ และ

คนระดบัมกุตาภาไม่มทีางแย่งแฟนใคร แต่ท่ีท้ังสองต้องท�าทีเหมอืนชอบพอกนั 

เพราะมีแฟนคลับชอบ และพอแฟนคลับคิดว่าท้ังสองก�าลังแอบคบหากัน 

ก็จะท�าให้ได้ทั้งกระแสข่าวทั้งงานอีเวนต์

ออร์แกไนเซอร์สาวพยายามเช่ือตามท่ีคนรกัพร�า่บอก แต่ความเช่ือใจ 

กล็ดน้อยลงเมือ่ฝ่ายชายขอย้ายไปอยู่ท่ีคอนโดฯ ตามล�าพังโดยให้เหตุผลว่า 

อยากโฟกัสกับการท�างาน แล้วการอยู่ร่วมบ้านกับเธอจะท�าให้เป็นข่าว 

เพราะตอนนีเ้ขาก�าลงัโด่งดงั หากมีนกัข่าวรูว่้าเขาแอบซุกเมียเอาไว้อนาคต

พระเอกอย่างเขาต้องพังแน่ๆ ในตอนนั้นรศิตาไม่เห็นด้วยเลย เพราะ 

เธอท้องใกล้คลอดแล้ว แต่เขาก็ยังยืนยันว่าจะไป

กระท่ังในวันคลอดรศิตาอยากให้ภาคินมาอยู่ด้วย แต่เขาอ้างว่าติด

ถ่ายละครที่ต่างจังหวัดจนมาไม่ได้ท�าให้เธอต้องไปที่โรงพยาบาลคนเดียว 

ยังดีท่ีธรณินมาอยู่เป็นเพื่อนและคอยให้ก�าลังใจ ไม่อย่างนั้นสภาพ

จิตใจของเธอคงย�่าแย่ แต่พอผ่านคืนนั้นมาได้เธอก็ต้องช็อกหนักเมื่อ 

เห็นข่าวภาคินขอมุกตาภาหมั้นกลางกองถ่าย 

หัวใจของรศิตาถูกขย้ีจนแหลกสลาย ความเชื่อม่ันท่ีมีต่อภาคิน 

แทบไม่เหลือแล้ว ส่วนธรณินโกรธจนตามไปด่าภาคินถึงคอนโดฯ ส่วนตัว 

ของเขา และท�าให้เขาโกรธมากจนมาลงกับรศิตา

ในตอนนั้นสภาพจิตใจของรศิตาแย่มาก เพราะท้ังผลพวงจากภาวะ

หลังคลอด ท้ังต้องดูแลลูกคนเดียว ท้ังข่าวหม้ันของภาคินกับมุกตาภา  

และเขายังมาต่อว่าเธอท่ีปล่อยให้ธรณินไปวุ่นวายกับชีวิตเขาอีก เธอขอ 

ค�าอธิบายจากเขาว่าข่าวหม้ันคืออะไร เขาบอกแค่เพียงว่าเป็นการสร้าง

กระแสเท่านั้น

นั่นเป็นอีกครั้งที่รศิตายอมเชื่อเพราะยังตัดใจจากเขาไม่ได้...
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ก่อนหน้านี้ธรณินเก็บความไม่พอใจท่ีมีต่อภาคินเอาไว้มาตลอด แม้

จะต้องเห็นเพ่ือนเสยีใจ ร้องไห้ จติใจย�า่แย่ และใบหน้ามแีต่ความหม่นหมอง

แทบจะทุกวัน แต่หลังจากท่ีภาคินขอมุกตาภาหมั้นหมายนี่แหละท่ีเธอ 

ทนไม่ไหวอกีต่อไป เพราะคดิว่านัน่ไม่ใช่แค่การสร้างกระแสหรอืท�าเพ่ืองาน

แน่ๆ

รศิตาเองก็รู ้ว่าธรณินโกรธแค่ไหนท่ีผู้ชายคนนั้นท�าร้ายจิตใจเธอ  

นับตั้งแต่รศิตาตั้งท้องน้องภู เธอมีคนรักก็เหมือนไม่มี มีสามีก็ไม่ได้ช่วย

แบ่งเบาภาระใดๆ 

เธอต้องไปฝากท้องคนเดียว ไปโรงพยาบาลคนเดียว ดูแลตัวเอง 

คนเดียว และท�าอะไรคนเดียวเสมอ แม้จะมีธรณินคอยอยู่ข้างๆ และ 

มีแม่บ้านคอยดูแล แต่หลายครั้งเธอก็อดท่ีจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ 

คนเดียวไม่ได้ เพราะภาคินแทบจะไม่เหลียวแลครอบครัวเลย

แม้กระทั่งน้องภูลืมตาออกมาดูโลก เขาก็ไม่ได้สนใจเธอกับลูก!

ระยะหลังๆ ธรณินจึงออกปากให้รศิตาตัดใจจากภาคิน อีกท้ังยัง 

ด่าทอว่าเขาสารเลวแค่ไหนท่ีไร้ความรับผิดชอบจนแทบจะไม่มาหาลูก  

เดือนหนึ่งจะแวะมาแค่สองถึงสามครั้ง เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ถ้าไม่ขอก ็

ไม่คิดจะให้จนกลายเป็นว่ารศิตาต้องดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคลอดลูก 

และดูแลลูกเพียงล�าพัง

'เขาถีบหัวส่งแกแล้วศิ ตัดใจจากผู้ชายสันดานแมงดาพรรค์นั้นแล้ว

เริม่ต้นชีวติใหม่เถอะ คดิซะว่าท่ีผ่านมาเสยีค่าโง่ ถงึแกจะมลีกูแล้วแต่สมยันี้ 

ผู้ชายดีๆ เขาก็ไม่แคร์หรอก ถ้าแกตัดใจได้ อีกไม่นานแกก็จะเจอคนใหม่ 

ผู้หญิงท่ีท้ังสวยท้ังเก่งและรักแฟนอย่างแกหาผู้ชายดีๆ ได้ไม่ยากหรอก  

แกเชื่อฉัน'

ธรณนิท้ังปลอบท้ังดเุม่ือเห็นรศติาแอบร้องไห้เพราะเห็นข่าวภาคนิกบั

มุกตาภาประกาศจะแต่งงานกัน หลายครั้งเธอพยายามตัดใจอย่างที่เพื่อน
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แนะน�า แต่สุดท้ายก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้อยู่ดี

รศิตารู้ว่าถ้าใครรับรู้เรื่องนี้คงจะด่าว่าเธอโง่งม และด่าว่าท่ีเธอเจ็บ 

ก็เพราะจมปลักอยู่กับภาคินเอง แต่ถ้าใครไม่เจออย่างเธอก็คงไม่รู ้ว่า 

การตัดใจมันท�าได้ยากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเธอมีลูกกับเขาแล้ว

'ผมแต่งงานกับตาก็ไม่ใช่ว่าผมจะทิ้งคุณกับลูก' 

ภาคินบอกเธออย่างนั้นหลังจากท่ีเธอโทรไปถามเขาเมื่อเห็นข่าวท่ี 

เขาประกาศแต่งงานกับมุกตาภาโดยไม่ปรึกษาหรือบอกเธอสักค�า น�้าเสียง

ของเขาฟังดูไม่พอใจและแค่อธิบายให้มันจบๆ ไปเท่านั้น 

'มันหมายความว่าคุณจะจริงจังกับผู้หญิงคนนั้นแล้วใช่ม้ัย ไหนคุณ

บอกว่าท่ีผ่านมามันเป็นแค่เรื่องงานไง แล้วคุณจะไปแต่งงานกับยายตา 

แบบนั้น คุณเอาฉันกับลูกไปไว้ที่ไหน!'

รศิตาจ�าได้ว่าเธอร้องไห้สะอึกสะอ้ืนและตะโกนใส่โทรศัพท์มือถือ 

อย่างทนไม่ไหว เพราะที่ผ่านมาเธอพยายามอดทนมาตลอด 

หลายครั้งท่ีเธอพูดถึงปัญหาและถามภาคินเพื่อให้หายข้องใจ เขา 

ก็มักจะโยนความผิดมาให้เธอว่าชอบหาเรื่องชวนทะเลาะท้ังๆ ท่ีรู ้ว่า 

เขาท�างานหนกัเพือ่ครอบครวั สดุท้ายเธอกท็�าได้แค่อดทน สงบปากสงบค�า 

อีกทั้งยังเก็บความเจ็บช�้า ความกังวล และความเสียใจเอาไว้คนเดียว

หญิงสาวต้องนอนร้องไห้แทบทุกคืน ในขณะท่ีภาคินไปออกงานกับ

นางเอกคู่ใจและใช้ชีวิตกับนางเอกคนนั้นอย่างมีความสุขเหมือนไม่มีเธอ 

กับลูกอยู่ในชีวิต และทั้งสองคนอยู่กันคนละโลก

"แด๊ดดี้ไม่รักหม่ามี้กับน้องภูแล้วเหรอฮะ"

ลูกชายตัวน้อยถามต่อเมื่อผู้เป็นแม่ไม่ตอบค�าถามเลยสักค�า

"ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้ะ"

รศติาฝืนย้ิม เธอกล�า้กลนืน�า้ตาบอกปัดกบัลกูชายเพราะไม่อยากให้แก 

เสียใจเหมือนที่เธอก�าลังรู้สึก แต่ธรณินรู้ว่าภายใต้รอยยิ้มอ่อนหวานนี้มีแต่
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ความเจ็บช�้าและน�้าตาที่หลั่งอยู่ข้างใน 

"คุณภาคินมาค่ะ"

แม่บ้านเข้ามาบอกขณะท่ีรศิตาก�าลังปลอบใจลูกชายท�าให้หญิงสาว

ต้องมองไปทางธรณนิด้วยความกงัวล แล้วไม่กีว่นิาทีต่อมาเธอกน็กึข้ึนได้ว่า 

สาเหตุที่ท�าให้เขามาที่นี่คงไม่พ้นเรื่องข่าวนั่น!

ภาคินท�าทีเป็นโพสต์อินสตาแกรมโชว์ความหวานกบัภรรยาใหม่เหมือน 

ไม่แคร์สื่อ แต่ความจริงในใจเขาคงร้อนรุ่มราวกับถูกสุมไฟ เขาถึงต้อง 

แวะมาหาเธอทั้งๆ ที่เพิ่งแต่งงานไปเมื่อวาน

"แด๊ดดี้!"

น้องภูผละจากอ้อมกอดแม่โผเข้าไปหาผู้เป็นพ่อท่ีไม่ได้เจอหน้ามา

เกือบเดือน 

แกหวังให้อีกฝ่ายก้มลงมากอดหรืออุ้มแกเหมือนทุกครั้ง แต่ภาคิน 

ก็ท�าแค่ก้มมาลูบผมแล้วปัดมือแกออกไปไม่ให้เกาะแกะเขา เพราะสาเหต ุ

ที่เขามาบ้านหลังนี้ก็เพื่อเคลียร์กับรศิตาเรื่องข่าว 

เขาไม่ได้จะมาหาลูก...

"แด๊ดดี้มีเรื่องจะคุยกับหม่าม้ี น้องภูข้ึนห้องไปก่อนนะ" เขาบอก 

อย่างร�าคาญ

"แต่น้องภูอยากคุยกับแด๊ดดี้ น้องภูไม่เจอแด๊ดดี้ตั้งนาน"

"ไว้ค่อยคุยนะ ให้แด๊ดดี้คุยกับหม่ามี้ก่อน"

"แต่..."

"น้องภู!" 

ภาคินบอกเสยีงดจุนรศติาต้องรบีเข้าไปดงึมอืลกูออกมาเพราะกลวัว่า

เขาจะหมดความอดทนแล้วตวาดใส่ลูกแรงๆ วันนี้น้องภูเพิ่งจะเสียขวัญมา 

เธอไม่อยากให้ลูกถูกดุจนสภาพจิตใจย�่าแย่

"แด๊ดดี้กลับมาเหนื่อยๆ น้องภูอย่าเพิ่งกวนแด๊ดดี้ดีกว่านะคะ" เธอ
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บอกอย่างใจเย็น

"น้องภูข้ึนไปวาดรูปบนห้องต่อดีกว่า ถ้าวาดรูปสวยแด๊ดดี้อาจจะ 

มีรางวัลให้น้องภูนะ" ธรณินช่วยพูด ก่อนจะท�าใจเย็นหันไปทางภาคิน 

เพื่อบอกให้เขาเออออไปกับเธอ "ใช่มั้ยภาคิน"

"ใช่...น้องภูไปวาดรูปให้เสร็จแล้วเอามาให้แด๊ดดี้ดูนะ" 

"แต่พอน้องภูลงมาแด๊ดดี้ก็จะกลับไปแล้ว" 

เด็กน้อยบอกอย่างรูทั้น เพราะมีหลายครัง้ท่ีภาคนิแวะมาคยุกบัรศติา 

เขาบอกให้แกขึ้นไปรอบนห้อง แต่พอแกลงมาจากห้อง เขาก็กลับไปก่อน

ธรณินได้ฟังก็ย่ิงโกรธภาคินท่ีปลูกฝังเรื่องแย่ๆ ให้ลูกโดยไม่รู ้ตัว  

เขาไม่คิดบ้างหรือไงว่าการผิดสัญญาหรือผิดค�าพูดกับลูกจะท�าให้ลูก 

มีปมในใจ และอาจจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รักษาค�าพูดเช่นกัน

"อย่าดื้อน่ะภู" ภาคินบอกเสียงดุ "ถ้าเราดื้อแบบนี้แด๊ดดี้จะไม่มาหา

อีกแล้วนะ"

"แต่ว่า..."

"ท�าไมเป็นเด็กพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้!" 

เสียงของภาคินดุข้ึนเรื่อยๆ ดวงตาคมกริบมองหน้าลูกน้อยอย่าง 

น่ากลัวจนท�าให้น้องภูยอมเงียบ แววตาเด็กน้อยเต็มไปด้วยความเสียใจ 

จนธรณินสงสาร

"เดือนพาน้องภูขึ้นห้องไปก่อนไป"

รศิตาออกปากเพราะกลัวว่าลูกจะถูกดุอีก น้องภูเห็นพ่อมองด้วย

สายตาเอาเรือ่งกไ็ม่กล้างอแงอกีต่อไป ผูใ้หญ่ท้ังสามยืนรอจนเดอืนพาน้องภู 

ไปเก็บอุปกรณ์วาดรูปในห้องนั่งเล่นแล้วขึ้นห้อง

"งั้นฉันกลับก่อนนะ แกจะได้คุยกับผัวแกอย่างเป็นส่วนตัว" 

ธรณินขอตัวกลับเพราะคิดว่าภาคินกับรศิตาคงจะอยากคุยกัน 

ตามประสาผัวเมีย แม้ว่าเธออยากจะอยู่ด่าภาคินแค่ไหนก็ตาม
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"จะไปไหนล่ะ!" 

ภาคินก้าวออกมาขวาง ไหนๆ ก็เจอตัวแล้ว เขาก็อยากจะเคลียร์ 

กับเธอเหมือนกัน 

"กลัวผมจะต่อว่าเหรอถึงได้รีบหนีกลับไปทั้งๆ ที่สร้างเรื่องเดือดร้อน

ให้ผมขนาดนั้น"

"คนอย่างฉันน่ะเหรอจะกลัวนาย" 

พออีกฝ่ายเปิดศกึก่อน ธรณนิท่ีในใจก�าลงัเดอืดดาลกส็นองตอบทันที 

"ท่ีฉันขอกลบัก่อนกเ็พราะไม่อยากให้นายพดูได้ว่าฉันยุ่งเรือ่งครอบครวั 

ของนายเกินไปต่างหาก"

"คุณยุให้ศิเลิกกับผมทุกวันยังกล้าพูดอีกเหรอว่าไม่ได้ยุ่งเรื่องภายใน

ครอบครัวเรา" 

ภาคินแค่นหัวเราะอย่างประชดประชัน 

"แล้วท่ีคุณไปแฉผมกับตาปาวๆ ในงานแต่งแบบนั้นมันก็ย่ิงกว่า  

'เข้ามายุ่ง' ซะอกี ถ้าว่างมากกเ็อาเวลาไปหาผวัซะนะ จะได้ไม่ประสาทแดก 

มายุ่งเรื่องในมุ้งของคนอื่นเขา!"

"หาผัวน่ะมันหาไม่ยากหรอก แต่ฉันไม่อยากรีบจนได้ผัวเฮงซวย 

แบบนาย!" ธรณินตอกกลับไปอย่างถึงพริกถึงขิง "และฉันก็ไม่ได้อยาก 

จะยุง่หรอกถ้านายไม่ได้ท�าเลวระย�ากบัเพือ่นฉันเอาไว้ นายมนัคนเห็นแก่ตวั 

แม้แต่ลูกยังไม่คิดจะดูด�าดูดี ถ้ารับผิดชอบลูกไม่ได้ก็ปล่อยยายศิไปสักทีสิ 

จะกั๊กยายศิไว้ท�าไม!"

"ถามเพื่อนคุณก่อนนะว่าพร้อมจะเลิกกับผมหรือเปล่า ทุกวันนี้ท่ี 

ผมทนอยู่ก็เพราะใคร!"

ธรณนิถงึกบัเถยีงไม่ออกเมือ่ภาคนิตอกกลบัมาอย่างไม่แยแสความรูส้กึ 

ของรศติาเลยสกันดิ เธออยากจะด่าเขาแต่กก็ลวัว่าค�าพดูท่ีเขางดัมาตอกกลบั 

เธอจะยิ่งท�าให้เพื่อนเสียใจ



ทิวาหลอมทราย

70

"พอเถอะแซนด์..." 

รศิตากล�้ากลืนน�้าตาบอกกับเพื่อน 

"เขาพูดถึงขนาดนี้แล้วแกจะทนต่อไปท�าไม!" 

ธรณนิถามอย่างเหลอือดเหลอืทน เธอคดิว่าการท่ีภาคนิหนไีปแต่งงาน

กับมุกตาภาจะท�าให้ฟางเส้นสุดท้ายของรศิตาขาดลง แต่ดูเหมือนว่า 

มันจะไม่ได้เป็นแบบนั้น

ผู้ชายคนนี้เลวไม่มีที่ติ เธอไม่เข้าใจจริงๆ ว่าท�าไมรศิตาถึงยังรักเขา

อยู่ได้!

"ฉันแค่พยายามรักษาครอบครัวเอาไว้ น้องภูต้องมีพ่อนะแซนด์"

"มีพ่อแบบนี้สู้ไม่มีซะยังจะดีกว่า" ธรณินอยากให้เพื่อนตาสว่างสักที 

"แกคิดว่าท่ีแกทนเจ็บปวดอยู่คนเดียวมันจะมีประโยชน์งั้นเหรอ ถึงน้องภ ู

จะไม่รู้ว่าแกมีปัญหากับเขา แต่น้องภูก็ต้องสัมผัสอารมณ์ของแกได้ แล้ว 

แกคดิว่าสภาพจติใจลกูจะเป็นยงัไง ถ้าลกูรูส้กึได้ว่าแม่ต้องอมทุกข์อยู่ทุกวัน 

แบบนี้"

รศติาเถยีงไม่ออก เธอได้แต่แอบปาดน�า้ตาท่ีก�าลงัรนิไหลลงมาเงยีบๆ 

เพราะธรณินพูดถูกทุกอย่าง มันไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้ เพียงแต่ว่าเธอแค่ไม่ได้ 

พูดมันออกมา และยังท�าใจยอมรับมันไม่ได้

"ความจริงแกไม่ได้พยายามรักษาครอบครัวเอาไว้หรอกศิ แกแค ่

ยังท�าใจเลิกกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้ท้ังๆ ท่ีเขาท�าร้ายจิตใจแก และไม่ได้เห็น 

แกกับลูกมีตัวตนในชีวิตเขาเลย" 

"หยุดพล่ามได้แล้ว! ท�าให้ครอบครัวเขาแตกแยกนี่มีความสุขมาก 

หรือไง" ภาคินทนฟังไม่ได้ เขาตรงเข้าไปกระชากแขนธรณินเพ่ือให้เธอ 

หยุดเป่าหูรศิตา แต่เธอก็สะบัดมือเขาทิ้ง

"ผู้ชายคนนี้ไม่เคยรักแกเลย" 

ธรณินยังพูดกับรศิตาเหมือนไม่เห็นหัวภาคิน
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"เม่ือก่อนท่ีเขาดีกับแกก็เพราะแค่มีคนให้เกาะ พอเขาโด่งดังแล้ว

สนัดานช่ัวกอ็อกมาอย่างท่ีเห็น เขาท้ิงแกท้ิงลกูไปแต่งงานใหม่เพราะผูห้ญิง

คนใหม่ท้ังสวยกว่าแก ดังกว่าแก และท�าให้เขามีงานมีเงินมากกว่าแก  

สกัวนัถ้าเขามลีกูกบัผู้หญงิคนน้ัน เขาจะย่ิงไม่เห็นค่าของแกกบัลกู ตาสว่าง

สักทีเถอะศิ!"

"คุณนั่นแหละหุบปากสักที! เรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่ เสนอหน้าอยู่ได้ 

ตัวเองไม่มีผัว ขึ้นคานคนเดียวไม่พอ ยังมีหน้ามายุให้เพื่อนเลิกกับผัวด้วย 

คนที่เลวมันคือคุณมากกว่ามั้ง!"

ภาคนิด่าอย่างทนไม่ไหว เขาหันไปกระชากแขนรศติาบ้าง เขาอาจจะ

ท�าอะไรธรณินไม่ได้ แต่เขาท�ากับรศิตาได้ และค�าพูดของรศิตานี่แหละ 

ที่จะมีผลกับความรู้สึกของธรณิน

"ศิ! บอกเพื่อนคุณเดี๋ยวนี้ว่าให้เลิกยุ่งเรื่องของเรา ไม่อย่างนั้นผมจะ

ไม่สนใจคณุกบัลกูอีกต่อไป" ภาคนิย่ืนค�าขาด ประโยคนัน้ท�าให้รศติาถงึกบั

มองเขาด้วยสายตาเจ็บปวดร้าวลึก

เธอรู้ว่าเขาก�าลังท้าให้เธอเลือกระหว่างเขากับเพื่อนรักอย่างธรณิน

"รูบ้้างมัย้ว่าท่ีเพือ่นคณุไปอาละวาดในงานแต่งผมมนัท�าให้ผมเสยีหาย

แค่ไหน ผมถูกแคนเซิลงานอีเวนต์ ถูกพักงานละคร และถูกถอดจาก

พรีเซ็นเตอร์โฆษณา จนป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะแก้ข่าวยังไง"

"มนักส็มควรแล้วนี!่" ธรณนิอยากให้ภาคนิหันกลบัไปมองตวัเองบ้างว่า 

สิ่งที่เขาก�าลังเผชิญขณะนี้มาจากการกระท�าเลวๆ ของตน "ที่ผ่านมาผู้ชาย 

อย่างนายได้ดีเกินไปแล้วด้วยซ�้า ท่ีส�าคัญนะ...เจอแค่นี้มันยังน้อยเกินไป 

กับสิ่งท่ีนายท�ากับยายศิและน้องภู ความจริงฉันอยากจะเหยียบนายให ้

จมดินกว่านี้อีก!"

"พอสักทีได้มั้ยแซนด์!" 

รศติาตวาดเมือ่เพือ่นรกัระเบิดอารมณ์ใส่คนรกัของเธอโดยไม่มีทีท่าว่า 
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จะยอมลงง่ายๆ แล้วท้ังสองคนก็จะสาดค�าพูดเผ็ดร้อนใส่กันโดยไม่สนใจ

ความรู้สึกของคนกลางอย่างเธอเลย

"ฉันเคยบอกแกแล้วใช่มั้ยว่าอย่าพูดเรื่องฉันกับภาคินอีก" 

รศิตากลั้นใจพูดต่อเพราะยังไม่อยากให้ภาคินกลับไป เธออยากคุย 

กบัเขาให้รูเ้รือ่งก่อน เพราะเรือ่งระหว่างเขากบัเธอมันเดนิมาถงึปากเหวแล้ว 

เธอเข้าใจว่าธรณนิปกป้องเธอ เป็นห่วงเธอ และการท่ีเธอพูดแบบนีจ้ะท�าให้

อีกฝ่ายเสียใจ แต่การที่ธรณินเข้ามายุ่งมากๆ มันก็ไม่ได้ท�าให้อะไรดีขึ้น

"ฉันเข้าใจว่าแกท�าเพือ่ปกป้องฉันกบัน้องภ ูแต่...ให้ฉันจัดการเรือ่งนี้

ด้วยตัวเองเถอะ ทุกวันนี้ความสัมพันธ์ของฉันกับภาคินมันก็แย่มากพอ 

อยู่แล้ว แกอย่ามาท�าให้ทุกอย่างมันแย่ไปมากกว่านี้เลย"

"ฉันเหรอที่ท�าให้ความสัมพันธ์ของแกสองคนแย่ลง"

ธรณนิช้ีท่ีตัวเอง เธอกะพรบิตาถี่ๆ  เพือ่ไล่หยาดน�า้ตาท่ีก�าลงัเอ่อคลอ 

หญงิสาวท้ังอ้ึงท้ังเสยีใจ เพราะไม่คดิเลยว่ารศติาจะพดูกบัเธอแบบนี ้อีกท้ัง

ยังไล่เธอต่อหน้าผู้ชายอย่างภาคินด้วย

เธอยอมเอาช่ือเสียงของตัวเองไปเสี่ยงเพื่อปกป้องรศิตา แต่อีกฝ่าย

กลับมองไม่เห็นเลย...

"จบนะ"

ภาคนิเลกิคิว้มองธรณนิอย่างผูช้นะ เหมือนจะบอกเธอว่าต่อให้เธอจะ 

เป็นเพือ่นท่ีรกัและท�าดกีบัรศติามากแค่ไหน แต่เธอก็ไม่มีทางมีความหมาย 

กับรศิตาเหนือผู้ชายที่เป็นสามีอย่างเขา

ต่อให้เขาจะเลว แต่สุดท้ายรศิตาก็เลือกเขาอยู่ดี!

"กลับไปเถอะแซนด์ ให้ฉันเคลียร์กับภาคินเองดีกว่า"

วนิาทีนีธ้รณนิรูส้กึไม่ต่างจากการถกูรศติาตบหน้า อีกฝ่ายเลอืกภาคนิ 

และออกปากไล่เธอ นั่นก็แสดงว่ารศิตาคงคิดไม่ต่างจากภาคินว่าเธอคือ 

คนท่ีท�าให้ทุกอย่างแย่ลง และหากวันหนึ่งภาคินไม่มาหาลูกอีก นั่นไม่ได้ 
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หมายความว่าภาคินเลว แต่เป็นเพราะเธอต่างหากที่ท�าลายครอบครัวนี้

"ฉันขอโทษด้วยแล้วกันที่ยุ่งเรื่องของแกมากเกินไป" 

ธรณินพยายามบอกตัวเองให้เข้มแข็งแล้วกลั้นใจบอกลาเพื่อนรัก 

ก่อนท่ีเธอจะเดินออกมา แล้วไม่กี่วินาทีต่อมาน�้าตาก็หยดลงท้ังๆ ท่ีเธอ 

ไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าน�้าตา แต่ตอนนี้เธอเจ็บปวดจริงๆ

สิ่งที่เธอท�าลงไปไม่ได้มีความหมายในสายตาของรศิตาเลย

ไม่มี...
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"รู้ม้ัยถ้าคุณไม่บอกให้เพื่อนคุณกลับไปก่อน ผมจะเป็นฝ่ายไปแล้ว 

ไม่มาเหยียบที่นี่อีก" 

หลงัจากท่ีธรณินกลบัไปแล้วภาคนิกยั็งพดูด้วยอารมณ์เดอืดดาลท้ังๆ 

ท่ีรศิตายอมเขาขนาดนี้แล้ว...สิ่งสุดท้ายท่ีหญิงสาวคิดจะท�าคือการท�าร้าย

จิตใจคนท่ีปกป้องเธอมาตลอดอย่างธรณิน แต่เธอก็ต้องท�าเพื่อรักษา 

ความสัมพันธ์กับเขา เพื่อให้น้องภูยังมีพ่อ และเพื่อรักษาครอบครัวไว้

'ฉันขอโทษด้วยแล้วกันที่ยุ่งเรื่องของแกมากเกินไป'

เห็นสายตาของธรณินแล้วรศิตาเสียใจท่ีพูดกับเพ่ือนแบบนั้น เธอ

อยากอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจแต่เวลานี้สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือต้องเคลียร์กับ 

ภาคินก่อน เพราะยังไงเขาก็คือคนในครอบครัว คือพ่อของลูก

หากไม่เคลียร์กันวันนี้รศิตาก็ไม่รู้ว่าจะเจอภาคินอีกเมื่อไหร่ เพราะ 

ระยะหลังๆ เธอแทบจะติดต่อเขาไม่ได้เลย ย่ิงเขาแต่งงานกับผู้หญิงอ่ืน 

ไปแล้ว เธอคงยิ่งมีโอกาสเจอเขาได้น้อยลง

"เพื่อนคุณนี่เหลือเกินจริงๆ ท�าตัวเหมือนเป็นเมียผมซะเอง คิดยังไง

ถงึบุกไปพดูเรือ่งของเราในงานแต่งผมกบัตา เพือ่นคณุน่ะท�าให้ผมเสยีรายได้ 

บทที่ 5
บริโภคอ�ห�รเม็ด



75

ฉัตรฉาย

ไปเป็นล้านๆ เลยนะ คุณเลิกคบเพื่อนอย่างนี้ได้แล้ว คบไปก็มีแต่จะสร้าง

ความวุ่นวาย!" ภาคินระบายอย่างอัดอั้นเหมือนเขาอดทนข่มอารมณ์ไว ้

นานแล้ว

รศติาท้ังเสยีใจท้ังมึนงงเม่ือสามีไม่คดิจะพดูเรือ่งเธอกบัเขา หญิงสาว

รับรู้ได้เลยว่าจุดประสงค์ท่ีเขามาท่ีนี่ก็เพื่อจะพูดเรื่องธรณิน เขาต้องการ 

ให้เธอต�าหนิเพื่อนและเลิกคบกับอีกฝ่ายซะ

เขาไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของเธอกับลูกเลย

ถ้าไม่ใช่เพราะธรณินไปท�าลายงานแต่ง...เขาก็คงไม่คิดจะมาหาเธอ!

เราพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ย

รศิตาถามตัวเองในใจขณะท่ีน�้าตาร่วงผล็อยลงมาหยดแล้วหยดเล่า 

ถ้าธรณินด่าเธอว่าหลงผู้ชายจนหน้ามืดตามัวก็ไม่เกินความจริง เพราะเธอ

ยอมเขาทุกอย่าง เขาถึงได้คิดที่จะควบคุมชีวิตเธอขนาดนี้

ภาคินรู้ว่าเธอรักธรณินมากแต่ก็ยังกล้าออกปากให้เธอเลิกคบกับ

ธรณนิท้ังๆ ท่ีเขาไม่เคยเป็นท่ีพึง่ให้เธอและใส่ใจเธอไม่ถงึครึง่หนึง่ท่ีธรณนิท�า 

ด้วยซ�้า ขนาดลูกตกชิงช้าหัวแตก เขายังอ้างว่าติดงานจนมาดูลูกไม่ได้  

แต่ความจริงเขาไปดินเนอร์กับภรรยาใหม่จนเธอต้องโทรไปบอกให้ธรณิน 

มาอยู่กับลูกแทน

หัวใจของรศติารวดร้าวไปหมด ท่ีผ่านมาเธอพยายามหลอกตวัเองว่า

เขาท�าเพราะงาน ถงึแม้ว่าเขาจะมผีูห้ญิงอกีคน แต่ลกึๆ เขายังรกัเธอกบัลกู  

หากเธออยู่เงียบๆ ในมุมของตัวเอง ทุกฝ่ายจะมีชีวิตที่สุขสงบ

เธอยอมเขาทุกอย่าง ยอมให้เขามีผู้หญิงอีกคน ยอมอยู่เงียบๆ  

ยอมไม่รบกวนเงินค่าเลี้ยงดูลูก ยอมไม่มีตัวตน ยอมให้เขาท�าร้ายจิตใจ 

ด้วยค�าพูดต่างๆ นานา และยอมจนไม่เหลือศักดิ์ศรีอะไรอีกแล้ว

แต่ยิ่งยอม...เธอกลับยิ่งไม่มีคุณค่าในสายตาเขาเลย!

"ฉันคบกับแซนด์มาก่อนคุณนะ"
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รศิตาตอบกลับนิ่งๆ ถึงวันนี้เธอจะเลือกภาคิน แต่ไม่มีวันท่ีเธอ 

จะตดัขาดกับธรณนิแน่ๆ แค่นีเ้ธอก็ไม่เหลอืใครแล้ว ถ้าเลกิคบกบัธรณนิอีก 

เธอคงไม่มีใครอยู่เคียงข้าง เพราะสามีอย่างเขาก็ไม่สามารถพึ่งพาได้เลย 

ที่ส�าคัญเพื่อนอย่างธรณินมีค่าส�าหรับเธอมากกว่าสามีเห็นแก่ตัวอย่างเขา

"หมายความว่าไง คุณจะคบกับยายนั่นแล้วเลิกกับผมแทนงั้นเหรอ" 

ภาคินถามด้วยความโกรธจัด "ท้ังๆ ท่ียายนั่นท�าลายชีวิตผม คุณก็ยัง 

เห็นเพื่อนจอมเสือกดีกว่าผมอย่างนั้นใช่มั้ย!"

"ท่ีแซนด์ท�าแบบนั้นก็เพราะแซนด์รู้ว่าฉันมันโง่จนไม่กล้าเรียกร้อง

อะไรจากคุณ แล้วปล่อยให้คุณย�่ายีความรู้สึกของฉันไง! คุณไปแต่งงานกับ

ผูห้ญิงคนนัน้ท้ังๆ ท่ีคณุมีฉันกบัลกูอยู่แล้วนะ คดิซะบ้างส!ิ" รศติาตอกกลบั 

เสียงดังเหมือนทนเก็บความเจ็บปวดเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไป "คุณไม่เคยรู้ตัว 

บ้างเหรอว่าตวัเองเลวแค่ไหน คณุท�าร้ายจติใจฉัน และถ้าลกูรูเ้รือ่งทุกอย่าง  

มันก็เท่ากับว่าคุณท�าร้ายจิตใจลูกด้วย"

"เราคุยกันรู้เร่ืองแล้วนะ ผมบอกแล้วไงว่าตาก็อยู่ส่วนตา คุณก็อยู ่

ส่วนคุณ จะรื้อฟื้นข้ึนมาพูดอีกท�าไม ตาเขายอมรับได้ท่ีผมมีคุณกับลูก  

ขอแค่คุณอยู่เงียบๆ อย่าเปิดเผยตัว และอย่าไปวุ่นวายกับตาก็พอ"

'อยู่เงียบๆ อย่าเปิดเผยตัว...'

รศติาก�าหมัดแน่นขณะทบทวนค�าพดูของสามีอยู่ในใจด้วยความเจบ็ช�า้  

เขาจะไม่รักเธอและไม่เห็นคุณค่าของเธอก็ไม่เป็นไร แต่กับลูก...เขาไม่คิด 

จะรัก ไม่คิดจะเหลียวแลบ้างเลยหรือ

"อย่าชวนผมทะเลาะนะ ผมท�างานก็เหนื่อยพออยู่แล้ว ไหนจะต้อง 

ตามล้างตามเช็ดเรื่องท่ีเพื่อนคุณไปก่อไว้อีก ท�าตามท่ีผมบอก เราจะได้ 

อยู่กันอย่างสงบๆ แล้วผมจะแวะมาหาคุณกับลูกเดือนละครั้ง"

อีกครั้งท่ีภาคินโยนความผิดให้รศิตาคนเดียว แค่เธออยากเรียกร้อง 

สิทธิ์ความเป็นภรรยาให้ตัวเองและเรียกร้องสิทธิ์ความเป็นลูกให้กับน้องภู  
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มันหมายความว่าเธอชวนเขาทะเลาะอย่างนั้นหรือ

ภาคินไม่เคยนึกถึงวันเก่าๆ และจ�าไม่ได้เลยใช่ม้ัยว่าเธอเคยท�าอะไร

เพื่อเขาบ้าง

ในวันที่เขามีแต่ตัว เธอไม่ใช่หรือที่อยู่ข้างๆ เขา คอยให้ก�าลังใจเขา 

สนับสนุนเขา และผลักดันเขาจนมีวันนี้ แต่พอเขาโด่งดังและมีช่ือเสียง  

เขากลับถีบหัวส่งเธอกับลูกเหมือนหมาข้างถนนไม่มีผิด

'ผู้ชายคนนี้ไม่เคยรักแกเลย'

'...'

'เมื่อก่อนท่ีเขาดีกับแกก็เพราะแค่มีคนให้เกาะ พอเขาโด่งดังแล้ว

สันดานชั่วก็ออกมาอย่างท่ีเห็น เขาท้ิงแกท้ิงลูกไปแต่งงานใหม่เพราะ 

ผูห้ญิงคนใหม่ท้ังสวยกว่าแก ดังกว่าแก และท�าให้เขามีงานมเีงนิมากกว่าแก  

สกัวนัถ้าเขามลีกูกบัผู้หญงิคนน้ัน เขาจะย่ิงไม่เห็นค่าของแกกบัลกู ตาสว่าง 

สักทีเถอะศิ!'

ต่อให้ใครจะมองว่าธรณินปากร้าย เสนอหน้าย่ืนมือเข้ามายุ่งเรื่อง 

ชาวบ้าน และยุยงให้ผวัเมียเลกิกนั แต่สิง่ท่ีธรณนิพูดเป็นความจรงิทุกอย่าง  

มีแต่เธอเท่านั้นที่ยังจมปลักกับค�าว่ารักในอดีตและยังหลอกตัวเอง

รศิตาหลอกตัวเองว่าเธอกับลูกยังมีความหมายส�าหรับภาคิน

แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่...

เธอกับลูกไม่มีตัวตนในสายตาเขาเลยด้วยซ�้า!

"ถ้ามันยากเย็นขนาดนั้นคุณก็อย่ามาเลยดีกว่า ลูกคนเดียวฉัน 

เลี้ยงเองได้" 

หญิงสาวกลั้นใจบอกด้วยความเจ็บปวด เธอไม่รู ้ว่าตนเองก�าลัง 

คิดอะไรถึงกล้าพูดออกไปแบบนั้นท้ังๆ ท่ีผ่านมาเธอไม่มีความกล้าหาญ 

ที่จะต่อรองกับภาคินเลยสักนิด เพราะกลัวว่าจะต้องเสียเขาไปจริงๆ 

แต่ไม่สิ! ครั้งนี้ไม่ใช่การต่อรอง เพียงแต่รศิตารู้สึกว่าทุกวันนี้เธอมี 
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คนรักก็เหมือนไม่มี เธอยอมถอยมามากพอแล้ว เธอยอมเจ็บปวดและ 

ยอมเป็นฝ่ายทนจนถึงขีดสุดแล้ว สุดท้ายเธอก็จ�าเป็นจะต้องเลือกว่าเธอ 

จะทนต่อไปหรือจะไม่ทนอีกต่อไปแล้ว และใช่! ตอนนี้เธอก�าลังเลือกท่ี 

จะไม่ทน!

ภาคนิเพิง่แต่งงานกบัมุกตาภา เขายังท�ากบัเธอและลกูเหมือนเป็นเพียง 

เศษฝุ่นธุลี หากวันหนึ่งทั้งสองคนมีลูกด้วยกัน รศิตาไม่อยากจะคิดเลยว่า

พวกเขาจะเหยียบย�่าเธอกับลูกขนาดไหน 

คนอย่างมุกตาภาไม่มีทางต่างคนต่างอยู่อย่างท่ีภาคินพูดแน่ๆ และ

ในอนาคตคงมีเรื่องท่ีท�าให้เธอกับลูกต้องเจ็บปวดตามมาไม่หยุด ดังนั้น 

สู้เธอตัด 'เนื้อร้าย' ออกไปจากชีวิตซะตั้งแต่วันนี้ยังจะดีกว่า

"ศิ..." ภาคินเรียกช่ืออีกฝ่ายอย่างไม่พอใจเพราะท่ีผ่านมาภรรยาจะ

เป็นฝ่ายยอมเขาเสมอ แต่ครั้งนี้รศิตาท�าเหมือนต้องการจะต่อรองกับเขา 

"คุณเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อของลูกอย่างผมงั้นเหรอ"

"อย่าเทียบกนัเลยค่ะ แค่คณุคดิจะเทียบกบัยายแซนด์กด็เูสยีมารยาท

มากแล้ว"

ค�าพูดเรียบๆ น�้าเสียงนิ่งๆ ท่ีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดของภรรยา 

ท�าให้ภาคินแสบร้อนไปทั้งอกเพราะมันคือความจริงที่ทิ่มแทงหัวใจ แต่เขา

ไม่คิดเลยว่าเธอจะกล้าตอกกลับเขาแบบนี้

ใช่...ท่ีผ่านมารศิตาไม่กล้าปริปาก แต่วันนี้เธอสุดจะทนแล้ว ภาคิน

แต่งงานกับมุกตาภา ทั้งสองจดทะเบียนสมรสกัน อยู่กินกันอย่างออกหน้า

ออกตาและประกาศให้ประชาชนรับรู้ทั่วประเทศ แต่คนที่มาก่อนอย่างเธอ

กลับมีสถานะเป็นแค่ 'เมียเก็บ' ที่อยู่ในมุมมืดและไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดว่า

เป็นเมียเขาด้วยซ�้า

เขาย�่ายีศักดิ์ศรีเธอจนไม่เหลือแล้วจริงๆ!

"คุณพูดเองนะว่าจะเลี้ยงลูกคนเดียว"



79

ฉัตรฉาย

ภาคินไม่แม้แต่จะง้อหรือพยายามเหนี่ยวรั้งรศิตาเอาไว้ เพราะเขา 

คิดว่าตนเองถือไพ่เหนือกว่าเธอมาก ดังนั้นคนท่ีจะต้องเป็นฝ่ายง้อแล้ว

อ้อนวอนให้เขากลับไปก็คือผู้หญิงปากเก่งอย่างเธอ

ชายหนุ่มแสดงความไม่พอใจด้วยการเดินกระแทกเท้าท�าท่าจะ 

ออกจากบ้านไปเหมือนทุกครั้ง และเขาคิดว่าหลังจากนี้อีกไม่กี่วันรศิตา 

ก็คงทนไม่ไหวจนเป็นฝ่ายโทรไปหาเขาเอง เพราะทุกครั้งท่ีหญิงสาว

พยายามจะใจแข็ง เธอก็ต้องยอมแพ้เม่ือลูกรบเร้าว่าอยากเจอพ่อและ 

อยากให้พ่อมาหา 

"ผมจะไม่มาที่นี่อีก แล้วคุณก็ไม่ต้องโทรมากวนใจผมด้วย"

ภาคินบอกอย่างไม่แยแส เขารู้ว่ารศิตารักเขามาก เธอขาดเขาไม่ได้ 

ต่อให้เขาจะท�าตัวเลวร้ายสารพัด เธอก็ยังรักเขาอยู่วันยังค�่า ชายหนุ่ม 

ถึงได้ล�าพองใจและไม่เห็นคุณค่าของเธอกับลูก

"เราจะจบกันแค่นี้จริงๆ ใช่มั้ย" 

รศิตาถามก่อนที่สามีจะเดินออกไป

"ก็คุณเป็นคนพูดเอง" 

ภาคินบอกเหมือนเขารอวันนี้มานาน

"คุณไม่คิดจะแคร์น้องภูบ้างเหรอ แกไม่ใช่ลูกของคุณหรือไง คุณถึง

ไม่แยแสความรูส้กึของลกูเลยสกันดิ" รศติาถามเพือ่ลกู เขาตดัขาดความเป็น 

สามีกับเธอ แต่ก็ควรจะนึกถึงลูกบ้าง

"คนที่อยากเก็บลูกไว้คือคุณไม่ใช่เหรอ..."

พระเอกหนุ่มย้อนถามเป็นประโยคสุดท้ายก่อนท่ีเขาจะเดินออกไป 

โดยไม่หันกลับมามองรศิตาอีกเลย...ค�าถามนั้นเหมือนมีดแหลมคมท่ี 

กรีดลงบนหัวใจเธออีกครั้งและครั้งนี้รอยแผลก็บาดลึกย่ิงกว่าท่ีผ่านมา  

มนัชัดเจนแล้วว่านอกจากเธอจะไม่มีค่าในชีวติเขา ลกูก็ไม่ได้มีความหมาย

ส�าหรับเขาเช่นกัน!
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ในค�่าคืนหนึ่งธรณินแต่งตัวสวยขึ้นมานั่งดินเนอร์ในร้านอาหารบน 

ช้ันดาดฟ้าของโรงแรมหรูแห่งหนึ่งท่ีหัวหิน เธอหวังว่าอากาศดีๆ และ

ทิวทัศน์อันสวยงามจะช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้น

'ฉันเคยบอกแกแล้วใช่มั้ยว่าอย่าพูดเรื่องฉันกับภาคินอีก'

'...'

'ฉันเข้าใจว่าแกท�าเพื่อปกป้องฉันกับน้องภู แต่...ให้ฉันจัดการเรื่องนี้

ด้วยตัวเองเถอะ ทุกวันนี้ความสัมพันธ์ของฉันกับภาคินมันก็แย่มากพอ 

อยู่แล้ว แกอย่ามาท�าให้ทุกอย่างมันแย่ไปมากกว่านี้เลย'

ทว่า...หญิงสาวกลับไม่รู้สึกดีขึ้นเลยสักนิด

ผ่านมาสองวนัแล้วท่ีธรณนิผดิใจกบัรศติา เธออุตส่าห์หอบกายหอบใจ 

มาพักผ่อนไกลถึงหัวหิน แต่ค�าพูดของเพื่อนรักก็ยังตามมาวนเวียนอยู่ใน

ความคิดไม่หยุดจนท�าให้ทริปนี้หมดสนุก

วันนั้นพอออกจากบ้านของรศิตาแล้วธรณินก็ตรงกลับคฤหาสน ์

ก่อนท่ีวนัต่อมาเธอจะเดินทางมาพักผ่อนท่ีโรงแรมซ่ึงถูกจองเอาไว้ล่วงหน้า  

หญิงสาวอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศดีๆ เพื่อบ�าบัด 

อารมณ์อันแสนหม่นหมอง แต่พออยู่คนเดียวแบบนี้เธอกลับยิ่งคิดมาก

ธรณนิไม่ได้ตัง้ใจจะติดตามข่าว แต่ทุกครัง้ท่ีเข้าเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์

จะต้องมีคนแชร์ข่าวของมุกตาภากบัภาคนิมาให้เห็น เธอจงึรูว่้าท้ังสองออกมา 

ปฏิเสธว่าสิ่งที่ธรณินพูดไม่ได้เป็นความจริง พวกเขาไม่เข้าใจเช่นกันว่าเธอ 

ท�าแบบนั้นท�าไม และยังบอกด้วยว่าหากนักข่าวอยากรู้ก็ต้องถามจากเธอ 

ตอแหลทั้งคู่!

ธรณนิคดิในใจด้วยความกรุน่โกรธขณะอ่านข่าวดงักล่าว แต่เธอรูว่้าท่ี

ภาคนิกบัมุกตาภากล้าให้สมัภาษณ์แบบนัน้เพราะคงคิดว่าเธอจะไม่กล้าแฉต่อ  

แน่ล่ะ! ภาคินย่ืนค�าขาดแล้วว่าหากธรณินยังไม่เลิกแฉ เขาก็จะไม่มาหา 

น้องภอีูก แล้วเธอจะตอกกลบัเขาไปได้ยังไง เพราะถ้าพูดไปแล้วเขาไม่มาหา 
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น้องภูจริงๆ รศิตาก็คงโทษว่าเป็นความผิดของเธอท่ีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ 

เรื่องภายในครอบครัวมากเกินไป

'กลับไปเถอะแซนด์ ให้ฉันเคลียร์กับภาคินเองดีกว่า'

ดีไซเนอร์สาวยังจ�าสายตาว่างเปล่าของเพ่ือนรักได้ดี เธอเจ็บปวด 

ทุกครั้งท่ีนึกถึงสายตาคู่นั้นจนสามารถพูดได้เลยว่าการผิดใจกับเพ่ือนสนิท 

ท�าให้เธอเจ็บปวดยิ่งกว่าตอนเลิกกับทิวาเสียอีก

ส�าหรับธรณินแล้ว...เลิกกับแฟนเก่าก็หาแฟนใหม่ได้ แต่กับเพื่อนรัก

ท่ีคบกันมานานถึงสิบห้าปีจนรู้ใจกันทุกอย่าง และอยู่เคียงข้างกันมาไม่ว่า

จะเกิดอะไรข้ึนมันไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆ ธรณินไม่คิดเลยว่าเพ่ือนรัก 

อย่างรศิตาจะเข้าข้างผู้ชายเลวๆ คนนั้นแล้วผลักไสเธอออกจากชีวิต

ถ้าพี่ซันกับพี่ซีรู้ว่าเรากลายเป็นหมาต้องหัวเราะเยาะเราแน่ๆ

หญงิสาวคดิด้วยความขมข่ืน พีช่ายท้ังสองของเธอเตอืนเป็นนยัแล้วว่า 

อย่าออกตัวแทนเพื่อนแรงมาก เพราะถ้าเม่ือไหร่ท่ีเพ่ือนเข้าข้างผู้ชาย  

เธอจะกลายเป็นหมา แล้ววันนี้เธอก็กลายเป็นหมาจริงๆ แถมยังบริโภค

อาหารเม็ดเสียจนอิ่มแทบท้องจะแตกตาย!

'ถ้าพวกพี่ไม่เลิกมาวุ่นวายกับยายแซนด์ หนูจะฟ้องครูนะคะ'

ธรณินจ�าได้ว่าตอน ม.สี่ เธอมีเรื่องกับรุ่นพี่ ม.หก เพราะฝ่ายนั้น 

เดินมาชนเธอแต่บังคับให้เธอขอโทษ ซ่ึงตอนนั้นเธอเองก็เปรี้ยวพอตัวจึง 

ไม่ยอมขอโทษอีกฝ่ายและไม่ยอมบอกครู จนวันหนึ่งพวกนั้นยกพวกมา 

หาเรือ่งเธอถงึท่ีห้อง เพือ่นแต่ละคนไม่กล้าเข้ามายุ่งเพราะอีกฝ่ายเป็น 'ตวัแม่'  

ในโรงเรียน แล้วทุกคนก็ต้องตกใจเพราะเด็กเรียนท่าทางเรียบร้อยและ 

แทบไม่หือไม่อืออย่างรศติาได้ออกโรงปกป้องธรณนิจนรุน่พีย่อมถอยกลบัไป  

เพราะเธอเป็นลูกอาจารย์ฝ่ายปกครองซึ่งไม่ควรมีเรื่องด้วยอย่างเด็ดขาด

'ไม่กลัวพวกนั้นมาดักตบแกแทนหรือไง'

ธรณินถามเพื่อนเหมือนจะบอกว่าอีกฝ่าย 'กล้ามาก' มันไม่ใช่ว่า 
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เธออยากลองดี แต่เธอคิดว่าถ้ายอมให้พวกรุ่นพี่ข่มเหง พวกนั้นก็จะย่ิง

ล�าพองใจ เธอเตรียมใจไว้แล้วด้วยซ�้าว่าถ้าถูกตบตีก็จะเอาคืนบ้าง

'ถ้าพวกนั้นกล้าก็น่าจะตบแกไปนานแล้วนะ'

รศิตาบอกด้วยสีหน้านิ่งๆ แต่ธรณินรู้ว่ารศิตาก็คงหว่ันเกรงท่ีเสี่ยง 

มาช่วยเธอ เพราะถ้าท้ังสองฝ่ายไม่ยอมถอยแล้วทะเลาะวิวาทกันจริงๆ 

ต�าแหน่งนักเรียนดีเด่นก็คงจะหลุดลอยไปจากรศิตาทันที

รศิตาเป็นคนใจเย็น ส่วนธรณินเป็นคนใจร้อน รศิตาไม่สู้คน ส่วน

ธรณนิคอืสายฟาด ท้ังสองคนอาจมบุีคลกิท่ีดแูตกต่างกนั แต่กลบัเข้ากนัได้ดี 

และเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว 

'ฉันไม่เหลือใครแล้วแซนด์'

'แกยังมีฉันไง'

'แต่แกก็เป็นแค่เพื่อน ฉันไม่มีครอบครัวอีกแล้ว'

'ฉันจะเป็นท้ังเพื่อนท้ังครอบครัวให้แกเอง แกก็รู้ว่าฉันเป็นคนรักษา

ค�าพูดแค่ไหน'

ธรณินปลอบใจวันท่ีบิดากับมารดาของรศิตาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 

เพื่อนรักของเธอช็อกจนแทบเป็นลมเม่ือได้ยินข่าวนั้น พอได้สติก็ร้องไห้

เหมอืนจะขาดใจ ธรณนิจงึคอยอยูข้่างๆ และดแูลจติใจจนรศติาเข้มแข็งขึน้

'ไม่เอาน่าแซนด์ แกอย่าเศร้าอย่างนี้สิ'

'ฉันอกหักนะ แกจะไม่ให้ฉันเศร้าเลยหรือไง'

'ผู้หญิงอย่างแกเดี๋ยวก็หาแฟนใหม่ได้'

'แต่ฉันรักเขา!'

'ถ้าแกรักเขาแล้วเขาก็รักแก สักวันแกกับเขาก็ต้องกลับมาคบกัน 

จนได้แหละ'

'นั่นสินะ แต่ไม่! ฉันจะไม่กลับไปคบกับแฟนเก่าอีกเด็ดขาด'

'ไหนแกบอกว่ารักเขา'
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'ก็เขาไม่แยแสฉันเอง ฉันก็จะไม่แยแสเขาบ้าง และเขานั่นแหละ 

ที่ต้องเป็นฝ่ายเสียดายฉัน!'

ในวันท่ีธรณินเลิกกับทิวา เธอเสียสติอยู่เป็นเดือนท้ังๆ ท่ีเธอเป็น 

สาวม่ันซ่ึงไม่น่าจะมีใครมาหักอกได้ ช่วงนั้นรศิตาก็ไม่เคยทอดท้ิงธรณิน 

เช่นกัน และไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนท้ังสองคนก็เป็นเพ่ือนรักท่ีรู้ใจกัน 

มากท่ีสดุ...มากถงึขนาดท่ีว่าอีกฝ่ายไม่ต้องพดูอะไร แค่เห็นหน้ากร็บัรูแ้ล้วว่า 

เกิดอะไรขึ้น

'เรื่องเอาใจใส่ความรู้สึกฉันน่ะ ภาคินเทียบแกไม่ติดเลย'

รศิตาเคยพูดแบบนั้นตอนท่ีนัดทานข้าวแล้วธรณินก็ทักว่า 'มีปัญหา

อะไรเล่าให้ฉันฟังเด๋ียวนี้' ในวินาทีแรกท่ีเห็นหน้ากัน จากนั้นรศิตาก็ 

ระบายให้ฟังว่าคนรักอย่างภาคินไม่เคยแบ่งเบาปัญหาหรือรับฟังเธอเลย  

แต่ธรณินเป็นแค่เพื่อนกลับรู้ได้ในทันทีว่าสภาพจิตใจเธอย�่าแย่และเธอ 

ก�าลังมีปัญหา

ไม่ว่าจะเรือ่งเลก็หรอืเรือ่งใหญ่ธรณนิจะเดอืดร้อนไปกบัรศติาด้วยเสมอ  

ดังนั้นเมื่อรับรู้ว่าภาคินทรยศหักหลังและท�าร้ายจิตใจคนท่ีเธอรัก เธอจึง

ออกโรงจัดการเขาด้วยตัวเอง

"คุณครับ"

ขณะท่ีหญิงสาวคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่คนเดียวและก�าลังจมลงไป 

ในโลกอดตีกมี็ผูช้ายคนหนึง่เดนิเข้ามาทัก พอธรณนิปรายตาไปทางต้นเสยีง

จึงเห็นว่าเขาเป็นชายหนุ่มร่างสูง รูปร่างดี แต่งตัวดี และหน้าตาดี...เธอ 

ไม่ได้เข้าข้างตัวเอง แต่ดูจากสายตาและท่าทีแล้วเขาน่าจะก�าลังสนใจเธอ

"มีอะไรหรือเปล่าคะ" ธรณินถามตามมารยาท

ดวงตาคู่งามปรือขึ้นมามองอีกฝ่ายเพราะเธอเริ่มเมาแล้ว

"เอ่อ...ผมขอนั่งด้วยคนได้มั้ยครับ"

มามุกนี้อีกแล้ว
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ดไีซเนอร์สาวคดิในใจเมือ่อกีฝ่ายขออนญุาตพร้อมกบัรอยย้ิมเป็นมิตร 

เขาพยายามโปรยเสน่ห์ใส่เธอเต็มท่ี เพราะคงเห็นว่าเธอมานั่งดื่มคนเดียว

ซึ่งมันง่ายมากที่เขาจะเข้ามาสานความสัมพันธ์

บางทีเขาอาจจะคิดว่าเธออกหักกระมัง

"ฉันอยากนั่งคนเดียวค่ะ" หญิงสาวปฏิเสธ

ต่อให้ผู ้ชายคนนี้จะดูดี แต่เธอไม่มีอารมณ์จะคุยกับผู ้ชายและ 

ไม่เสียดายเขาด้วย

"ใจร้ายจังเลยนะครับ" เขาตัดพ้อยิ้มๆ เหมือนคิดว่าเธอแกล้งปฏิเสธ

ไปอย่างนั้นเอง

ผู้ชายหน้าตาดีนี่มั่นหน้ามั่นโหนกอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่านะ

"เชิญคุณไปหาโต๊ะอื่นนั่งเถอะค่ะ"

"แต่คุณก็นั่งคนเดียวนี่ครับ ให้ผมนั่งด้วยไม่ได้เหรอ"

"ก็ฉันเพิ่งบอกไงคะว่าอยากนั่งคนเดียว โต๊ะอ่ืนก็ว่าง คุณจะเซ้าซ้ี 

มาขอนัง่กบัฉันไปท�าไม" ธรณนิบอกด้วยน�า้เสยีงไม่พอใจขณะจ้องหน้าเขา

ด้วยสายตาจริงจัง เพราะเธอร�าคาญที่เขาเซ้าซี้เธออยู่ได้

"อะไรกันคุณ! พูดดีๆ ก็ได้นี่นา" 

ชายหนุม่ดจูะไม่พอใจเม่ือถกูปฏเิสธ ท่าทางเขาเป็นคนม่ันใจในตวัเอง 

และน่าจะมีผู้หญิงเข้าหาไม่น้อย เขาถึงได้คิดว่าธรณินจะเล่นด้วย พอถูก

เธอปฏิเสธอย่างจริงจังก็เลยรู้สึกเสียหน้าอย่างรุนแรง

ถึงกระนั้นเขาก็รีบเดินออกไปเพราะเห็นพนักงานคนหนึ่งก�าลัง 

เดินมา

"เช็กบิลค่ะ"

ธรณินเรียกพนักงานคนนั้นท้ังๆ ท่ีตอนแรกเธอคิดว่าจะนั่งดื่มต่อ 

อีกสกัช่ัวโมง แต่หมอนัน่ดนัมาท�าให้เสยีบรรยากาศจนเธอไม่อยากนัง่ต่อแล้ว  

กลับไปจิบเบียร์คนเดียวที่ห้องน่าจะสบายใจกว่า
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"ได้ค่ะคุณลูกค้า รอสักครู่นะคะ"

"เอ่อ...ฉันขอถามอะไรหน่อยสิคะ"

ธรณินเรียกพนักงานเอาไว้ก่อนที่อีกฝ่ายจะเดินออกไป

"คุณจะถามเรื่องอะไรเหรอคะ"

"แถวนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักที่เงียบๆ มั้ยคะ แบบไม่ค่อยมีคน

น่ะค่ะ" 

อันท่ีจรงิธรณนิคดิว่าโรงแรมแห่งนีก้มี็ความเป็นส่วนตวัและเงยีบสงบ

มากแล้ว แต่สภาพอารมณ์ในตอนนี้เธอต้องการความเงียบชนิดท่ีเดินเล่น

บนชายหาดแล้วไม่มีใครมากวนใจเลย

"ถ้าเป็นรีสอร์ตในแถบนี้น่าจะไม่มีนะคะ เพราะส่วนใหญ่คนก็ขับรถ

จากกรุงเทพฯ มาเที่ยวก็เลยค่อนข้างพลุกพล่านน่ะค่ะ ดิฉันคิดว่าโรงแรม

ของเราก็เป็นส่วนตัวและหรูหราที่สุดแล้วนะคะ"

"ฉันอยากลองเที่ยวแบบบ้านๆ แบบเงียบๆ บ้างน่ะค่ะ"

"ถ้านั่งเรือข้ามไปที่เกาะก็อาจจะมีนะคะ" 

"ไม่ใช่ลงทุนนั่งเรือไปที่เกาะก็เจอคนเต็มเกาะอีกนะคะ"

"ถ้าเป็นเกาะดังๆ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นค่ะ" พนักงานสาวย้ิมขบขัน 

เม่ือธรณินมีอารมณ์ขันเล่นมุกกับเธอ "อ้อ...แต่มีอยู ่เกาะนึงนะคะท่ี 

ไม่ค่อยมีคน เพราะบนเกาะนั้นไม่มีจุดขาย ไม่มีอะไรพิเศษ และไม่ได้รับ

การโปรโมตก็เลยมีแค่ชาวบ้านอาศัยอยู่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ น่ะค่ะ แต่ดิฉัน

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเดินทางไปยังไง อาจจะต้องเช่าเรือรับจ้างให้พาไป 

อีกอย่างบนเกาะก็ไม่ค่อยสะดวกสบายนะคะ"

ประโยคหลังพนักงานพูดเหมือนอยากให้ธรณินคิดดูดีๆ เพราะคง 

คิดไม่ออกว่าผู้หญิงท่ีท่าทางไฮโซอย่างธรณินจะใช้ชีวิตบนเกาะท่ีไม่มี 

เครื่องอ�านวยความสะดวกต่างๆ ได้ยังไง 

"น่าสนใจเหมือนกัน ชื่อเกาะอะไร คุณพอจะรู้มั้ยคะ"
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"อ้อ 'เกาะไรวินท์'* ค่ะ ดิฉันเคยไปครั้งหนึ่ง นั่งเรือไปประมาณ 

หนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว เอ่อ...พอดีดิฉันมีเพื่อนที่ครอบครัวเขาอยู่บนเกาะนั้น

ก็เลยได้ติดตามเขาไปเท่ียว ถ้าคุณอยากไปก็ลองไปท่ีท่าเรือแล้วถาม 

คนแถวนั้นดูนะคะว่ามีเรือรับจ้างพาไปได้บ้างมั้ย แต่ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่า 

บนเกาะจะมีรีสอร์ตหรือเปล่า"

"ขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูล"

"ด้วยความยินดีค่ะ"

พนักงานเดินออกไปแล้วธรณินก็ยังคิดอยู่คนเดียวว่าเธอจะลองไป

เท่ียวท่ีเกาะไรวนิท์แบบไปเช้าเย็นกลบั เพราะไหนๆ กม็าเท่ียวคนเดยีวและ

เคยเท่ียวแบบหรหูราจนเบ่ือแล้ว ถ้าลองท่องเท่ียวในแบบท่ีแตกต่างออกไป

อาจจะท�าให้เธอได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ และลมืเรือ่งราวท่ีท�าให้ทุกข์ใจ 

ไปบ้างก็ได้

เจอกันพรุ่งนี้นะเกาะไรวินท์

ปกติทิวาจะไม่ออกจากบ้านในช่วงปั่นต้นฉบับแต่เวลานี้เขาก�าลัง 

ขับรถไปที่หัวหิน!

เรือ่งของเรือ่งคอื...ก่อนหน้านีน้กัเขียนหนุม่มุ่งมัน่กบัการปิดต้นฉบับ

ซึ่งเขาก็เขียนงานส�าเร็จเสร็จสิ้นไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ทว่าจู่ๆ อารมณ์

ในการเขียนงานของทิวาก็มอดดับไปเสียด้ือๆ...เขาค้างย่ีสิบเปอร์เซ็นต์

สุดท้ายของเรื่องมานานถึงหนึ่งสัปดาห์ ในขณะที่เดดไลน์ก็ใกล้เข้ามาทุกที

ถ้ายังค้างอยู่อย่างนี้เขาส่งต้นฉบับไม่ทันเดดไลน์แน่!

ทิวาเหลอืเวลาอีกสองสปัดาห์ส�าหรบัการเขียนต้นฉบับย่ีสบิเปอร์เซ็นต์

สุดท้ายซ่ึงไม่ถือว่าโหดมากหากเขาเขียนงานได้ตามปกติ แต่ช่วงนี ้

ไม่มีว่ีแววว่าเขาจะกลับมาเขียนงานได้เลยไม่ว่าจะพยายามสร้างอารมณ์

* เป็นเกาะที่สมมติขึ้นในนวนิยายเรื่องนี้เท่านั้น ไม่มีอยู่จริง
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ด้วยวิธีไหนก็ตาม ท้ังฟังเพลง พักผ่อนให้เพียงพอ สูบบุหรี่ หรือแม้แต ่

จบิเบียร์ ชายหนุม่จงึคดิจะเปลีย่นบรรยากาศในการท�างาน เพราะหลายครัง้ 

ท่ีเขียนงานอยู่บ้านแล้วเกิดอาการตันขึ้นมา วิธีนี้จะช่วยให้เขาสามารถ 

กลับมาเขียนงานได้อย่างลื่นไหล แม้ว่ามันจะเป็นทางสุดท้ายที่เขาจะเลือก 

เพราะมันค่อนข้างเสียเวลา

ประจวบเหมาะกับเม่ือวันก่อน 'ภาสกร อัครพนธ์' เจ้าของท่าเรือ 

โรงแรม และรสีอร์ตชือ่ดงัท่ีหัวหินเดินทางมาประชุมท่ีกรงุเทพฯ พออีกฝ่าย

มีเวลาว่างก็นัดทานข้าวกับเขาตามประสาเพื่อน 

ท้ังสองได้พดูคุยกนัเรือ่งงาน พอภาสกรได้ยินว่าทิวาเขียนงานไม่ออก

และก�าลังมองหารีสอร์ตเงียบๆ เพื่อเขียนต้นฉบับ ภาสกรจึงเสนอให้ทิวา 

ไปเขียนงานบนเกาะไรวินท์เพราะเขามีบ้านพักส่วนตัวอยู่ท่ีนั่น อีกท้ัง

บรรยากาศบนเกาะก็สงบดี และทิวาก็เคยไปเขียนงานที่นั่นมาแล้ว

ในตอนแรกทิวาปฏเิสธด้วยความเกรงใจ เพราะไปรบกวนบ่อยๆ คงด ู

ไม่ดี แต่ภาสกรบอกว่าตนเองไม่ค่อยได้ไปพักที่นั่นอยู่แล้ว เขาเพียงแต่ซื้อ 

ท่ีดินกับบ้านพักดังกล่าวเอาไว้เนื่องจากชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องเงินแล้ว 

เอามาขายให้ หากทิวาตกลงใจจะไปพกัท่ีนัน่ เขาจะให้คนไปเตรยีมห้องพักและ 

จดัข้าวปลาอาหารแห้งเอาไว้รออย่างเคย อีกท้ังยังย�า้ว่าไม่ต้องเกรงใจเพราะ 

ถ้าเทียบกบัสิง่ท่ีทิวาเคยท�าให้เขาแล้วนีถ่อืว่าเป็นเพียงเรือ่งเลก็น้อยเท่านัน้

'คุณกรก็พูดเกินไป ผมไม่ได้ท�าอะไรเลยนะครับ'

ทิวาบอกตดิตลกเม่ืออกีฝ่ายพดูราวกบัว่าเขามบุีญคณุอย่างใหญ่หลวง 

ท้ังๆ ท่ีเขาเป็นเพียงนักเขียนตัวเล็กๆ ส่วนนักธุรกิจวัยสามสิบเจ็ดปีอย่าง

ภาสกรเป็นเจ้าของกิจการที่มีมูลค่ามหาศาล

'คุณทิวาจ�าไม่ได้เหรอครับว่าหลายปีก่อนสภาพเศรษฐกิจแย่มาก 

ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวท้ังรีสอร์ตและโรงแรมซบเซาจนหลายแห่งต้อง 

ปิดตัวลง โรงแรมและรีสอร์ตของผมก็เจอพิษเศรษฐกิจจนขาดทุน แต่พอ 
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ละคร '365 วันฯ' มาใช้โลเกชั่นในโรงแรมและรีสอร์ตของผมเป็นหลัก 

ในการถ่ายท�า พอละครออนแอร์ก็ท�าให้มีแฟนละครมาตามรอยจนธุรกิจ 

ของผมกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง ผมถือว่าคุณทิวามีบุญคุณกับผมนะ'

ภาสกรบอกจากใจจรงิ เขาจดจ�าช่วงเวลาท่ียากล�าบากได้ดว่ีาตอนนัน้

ท้ังโรงแรมและรีสอร์ตแทบไม่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้บริการ พนักงาน 

แทบจะนัง่ตบยุงเล่น และเขาเองกแ็ทบจะประคับประคองธรุกจิเอาไว้ไม่ไหว 

แต่แล้วก็เหมือนมีโชคช่วยเม่ือละคร '365 วัน...ฉันกลับมาเพ่ือเอาคืน'  

ยกกองมาถ่ายท�าท่ีโรงแรมและรีสอร์ต พอละครออกอากาศแล้วดังเป็น 

พลุแตก โรงแรมและรีสอร์ตของเขาก็พลอยดังไปด้วย

มแีฟนละครมากมายเดนิทางมาท่องเท่ียวตามรอยละคร เม่ือประทับใจ 

ก็มีการบอกกันปากต่อปากจนใครต่อใครก็ต้องมาพักท่ีนี่ ภาสกรได้พูดคุย

กบัผูจ้ดัละครจงึได้รูว่้าละครเรือ่งดงักล่าวสร้างจากนวนยิายของทิวา ท่ีส�าคญั

ทิวาเป็นคนเขียนบทโทรทัศน์เอง และยังแนะน�าให้ผู้จัดมาถ่ายท�าละครท่ี 

รีสอร์ตของภาสกรด้วย เพราะได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยาย 

หลังจากมาพักในรีสอร์ตแห่งนี้

จากนัน้ภาสกรกห็าโอกาสมาขอบคณุทิวาด้วยตนเอง ท้ังสองถกูชะตา 

และคุยกันถูกคอจนกลายมาเป็นเพื่อนกันถึงทุกวันนี้ ภาสกรคิดเสมอว่า 

ละครเรื่องดังกล่าวช่วยพลิกวิกฤตในธุรกิจของเขาให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง 

ดงันัน้การอ�านวยความสะดวกให้ทิวาไปพกัท่ีเกาะไรวินท์ถอืเป็นเรือ่งเลก็น้อย 

จริงๆ 

"ใกล้จะถงึหรอืยัง ผมให้คนเตรยีมเรอืเอาไว้ให้ท่ีท่าเรอืตัง้แต่เม่ือคนืแล้ว"

ขณะท่ีทิวาก�าลังขับรถอยู ่นั้นภาสกรก็โทรศัพท์มาสอบถามด้วย 

ความเป็นห่วง เพราะเม่ือวานนีก้รมอุตนุยิมวทิยาแจ้งข่าวอย่างกะทันหันว่า 

จะมพีายุเข้าในช่วงเท่ียงวันนี ้เขากลวัทิวาจะตดิพายุจนเดนิทางไม่ได้ เพราะ

ถ้าพายุใหญ่พัดมาแบบนี้...ไม่มีใครกล้าเสี่ยงออกเรือข้ามเกาะแน่!
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