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ªâÅÁÃÑ¡ã¹àÃ×Í¹ã¨ 

แนวเรือง : โรมานซ์       

  เรืองราวความรักทีผิดฝาผิดตวั ความเขา้ใจผิดและการจมปรักอยูก่บั

ความรัก การหลงรักและการเฝ้ารอ ผูห้ญิงทีเหมือนเพียบพร้อมทุกดา้น แต่กลบัน่า

สงสารเพราะคิดวา่พ่อไม่รักไม่ตอ้งการ เธอจึงพยายามจะทาํทุกอยา่งเพือเรียกร้อง

ความสนใจจากพ่อ แต่สุดทา้ยเมือความจริงเปิดเผย เธอกลายเป็นคนเนรคุณ ถูก

กล่าวหาว่าเป็นเพียงกาฝากทีมาขออาศยัใชน้ามสกุล 

  แม่ของเธอกลายเป็นหญิงทีทอ้งไม่มีพ่อ แลว้ใครคือพ่อของเธอ? ความ

เจ็บปวดประเดประดงัเขา้มาหาเธอ เมือชายทีเธอรักเริมตีตนออกห่าง เขาหนัไป

ใหค้วามสนใจกบัลูกสาวในไส้ของพ่อทีเธอหลงเขา้ใจผิดมาตลอดเวลาว่าเขาคือ

พ่อของเธอ 

แต่ว่าเธอมีชายอีกคนทีคอยใหค้วามช่วยเหลือและทีสาํคญัเขาคนนนัรัก

เธอมาก เขาตอ้งการเธอ ปรารถนาเธอ เกิดการแยง่ชิงและเขา้ใจผิดระหว่างชายที

เธอรัก กบั ชายทีรักเธอ 

แต่เรืองราวยงัไม่จบเมือชายทีหลงรักเธอและพร้อมจะทาํทุกอยา่งเพือ

เธอ สุดทา้ยกลบักลายเป็นพีชายต่างแม่ของเธอ เมือเขารู้ความจริงเขากเ็จ็บปวด

อยา่งมากแต่กย็งัไม่วางมือในการใหค้วามช่วยเหลือเธอ เขาหาวิธีกาํจดัหญิงซึง

เป็นมือทีสามระหว่างเธอกบัชายทีเธอรัก 

เรืองราวจะลงเอยอยา่งไร เธอจะไดส้มหวงักบัชายทีเธอรักหรือไม่

อยา่งไร และพีชายทีเฝ้ารักเธอมาตลอดนนัจะทาํอยา่งไรกบัหญิงซึงถูกตราหนา้ว่า

เป็นมือทีสาม 
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ตอนที 1 

สายตาคมทีเจือแววหวานเงยหนา้มองไปยงัทอ้งฟ้ากวา้ง

ดว้ยหัวใจทีสับสนและวา้วุ่นอย่างทีไม่ควรเป็น เธอระบายลม

หายใจออกมาครังแลว้ครังเล่า ก่อนจะกม้มองตาํลง 

ภทัร์จาริน หญิงสาววยัยีสิบสามปี นงัอยู่ทีสระนาํทอด

อารมณ์แลว้ปล่อยใจให้ล่องลอย สายตาคมเจือแววหวานมอง

พืนนาํทีไหวกระเพือมไปมาเพราะแรงแกว่งของเท้าน้อย ๆ ที

ทอดลงไปกวดัแกว่งหยอกล้อกับพืนนําสีคราม ด้วยหัวใจที

เหงาระคนนอ้ยเนือตาํใจเลก็ ๆ 

ในขณะทีเธอยงัคงนงัอยู่ทีเดิม สายตาทอดมองพืนนํา 

แต่หวัใจดวงนอ้ยเริมชุ่มชืนขึน เมือมองเห็นใบหน้าสีเหลียมได้

รูปทีหล่อเหลาหมดจดของใครคนนนัลอยเด่น แลว้ชดัขึน แม้

เธอจะแกว่งนาํให้นาํกระเพือมไหวมากเท่าไร ใบหน้าหล่อ ๆ ที

ยิ งมองยิ งเพลินนนัก็ยงัคงนิงอยู่ 

ภัทร์จาริน หยุดแกว่งเท้าให้พืนนําหยุดนิ ง แต่ภาพ

ใบหนา้ของเขาก็ยงัเด่นชดั ยิ งไปกว่านนั เธอรู้สึกเหมือนมีพลงั

ทีอบอุ่นจากเจา้ของใบหนา้ทีสถิตอยู่กลางใจของเธอไม่เคยลบ

เลือน กาํลงัขยบัเขา้ใกลเ้ธอ 
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ใบหน้ารูปไข่เรียวหวานใสสะอาดหมดจดดูหวานเยา้

ยวน ค่อย ๆ หันมาด้านหลงัเมือรู้สึกเหมือนมีใครคนหนึงย่อ

กายลงนงัใกล ้ๆ 

“คุณอิชฌน์” 

รอยยิ มนอ้ย ๆ ทีแสนหวานผลิบานราวกุหลาบแรกแยม้

ทีเอิบอาบฉาบดว้ยหยาดนาํคา้งในยามฟ้าสาง ทงัสวยทงัหวาน

และส่งกลิ นหอมจรุง ทําให้หัวใจของคนทีได้มองต้องพลัน

สดใสขึนในบดัดล 

“คิดถึงใครอยูค่รับ หนึงในความคิดถึง มีผมอยู่ดว้ยหรือ

เปล่า” 

อิชฌน์ชายหนุ่มวยัสามสิบเอ่ยถามพร้อมกบันงัลงเคียง

ขา้งเธอ ถอดถุงเทา้ออก แลว้หย่อนปลายเทา้ลงไป ก่อนจะหัน

ไปมองดวงหนา้หวานละไมทีดูหวานอย่างละมุนของเธอ สตรี

ผิวขาวออกเหลือง เรือนผมยาวสยายเหยียดตรงถึงบันเอว 

รูปร่างบางอรชรออ้นแอน้งดงาม 

เจา้ของดวงตากลมโตสุกสกาวราวกบัมีชีวิต ปลายจมูก

เลก็โด่งอยา่งสวยงามรับกบัเรียวปากอิมรูปกระจบัสีชมพูอ่อน

อย่างเป็นธรรมชาติ สองแก้มนวลมีรอยบุ๋มสลกัไวอ้ย่างน่ารัก

เหมาะเจาะ 
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“คุณจ๋า” 

เขาเรียกเธอเบา ๆ เมือพิศมองเครืองหน้าทีงามสรรพ 

เจ้าของหัวใจของเขา ทีมอบให้เธอแต่เพียงผูเ้ดียวเป็นเวลา

ยาวนานถึงสองปี เขาไม่เคยชายตาแลใคร หัวใจสถิตอยู่ทีเธอ 

เฝ้าถนอมรักษาดวงใจเอาไวอ้ยา่งอบอุ่น ในทุกเชา้คาํ เขาตอ้งได้

พบเธอ 

“ขา” 

เธอขานรับอยา่งแสนหวานเมือหันมามองสบตาคมกลา้

ทีดูฉลาดทนัคนและมีพลงันนั ก่อนจะแยม้เรียวปากหวานเป็น

รอยยิ มอีกครัง 

“มีอะไรหนกัใจหรือครับ บอกผมสิคนดี” 

เธอระบายลมหายใจออกมาเบา ๆ เมือนึกถึงการสนทนา

ของพ่อกบัแม่ทีเธอผา่นไปไดย้ินโดยบงัเอิญ 

 

“ลูกจ๋าเรียนจบแล้วค่ะคุณพีขา คุณพีกรุณาให้ลูกเข้า

ทาํงานทีบริษทัดว้ยคนนะคะ” 

ปุณยาพร หญิงวยัเกือบห้าสิบ ร้องขอนายจิตรดิลก ชาย

วยัหกสิบปี ทีชาํเลืองสายตามามองหล่อนแลว้นิง 

“นะคะคุณพี” 

ตวั
อย
่าง



¤ÕµÐ¸ÒÃÒ                                               ªâÅÁÃÑ¡ã¹àÃ×Í¹ã¨    

                                                               

Ë¹�Ò 6 ¨Ò¡ 590 

“ไม่ได”้ 

นายจิตรดิลกปฏิเสธ 

“ทาํไมคะ 

ปุณยาพรเอ่ยถามดว้ยเสียงทีเครียดขึนกว่าเดิม 

“ลูกจ๋าจบพละมา แลว้คุณจะให้ลูกมาทาํงานดา้นบริหาร

มนัจะได้ยงัไง ในเมือคุณอยากให้ลูกทาํงานทีบริษัท ทําไม

ไม่ให้เรียนบริหารตงัแต่แรก ผมก็บอกคุณแลว้” 

นายจิตรดิลกอธิบายทาํให้ปุณยาพรนิง 

“อิฉันอยากให้ลูกสามารถป้องกนัตนเองได ้เพราะภยั

สมยันีคุกคามผูห้ญิงมาก” 

ปุณยาพรบอกเขาดว้ยนาํเสียงทีแผว่ลงแต่มนัแฝงไวด้ว้ย

ความขืนทีคนอืนยากจะเขา้ใจ 

“มนัก็จริง การเรียนศิลปะป้องกนัตวัหรือเก่งดา้นพละก็

เพือทาํให้สุขภาพดีดว้ย แต่ว่างานดา้นบริหารหากไม่ไดเ้รียนมา

มนัทาํไม่ไดห้รอกนะ” 

“แลว้จะทาํอยา่งไรคะ” 

หล่อนยอ้นถาม 

“คุณมีสวนผลไมอ้ยูไ่ม่ใช่หรือ ลูกจ๋าก็ดูแลอยู่แลว้นี ไม่

จาํเป็นตอ้งมาทาํงานทีบริษทัหรอก” 
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นายจิตรดิลกแยง้ขึน แต่ปุณยาพรกลบัเงยหนา้มองเขา 

“ก็เป็นบริษทัของเรา ลูกก็ควรมีส่วนร่วมสิคะ หรือว่า

คุณพีจะให้พิมพอ์รมีส่วนในการบริหารแต่เพียงผูเ้ดียว” 

จิตรดิลกมองหน้าปุณยาพรนิ งทําให้หล่อนรีบหลุบ

เปลือกตาลงตาํ 

“ลูกจ๋าก็ลูกของคุณพี..เหมือนกนักบัพิมพ์อร ไม่ใช่หรือ

คะ คุณพีอยา่ลาํเอียงนกัเลยนะคะ ลูกโตแลว้แกจะเสียใจ” 

นายจิตรดิลกขบกรามแน่น มนัเหมือนมีอะไรจุกอกที

เขาไม่สามารถจะปริปากพูดหรือบอกใครได ้

“หนูพิมพ์เรียนบริหาร เหลือปีเดียวก็จะจบ หากคุณ

อยากให้ลูกจ๋าได้เขา้ทาํงานดว้ยจริง ก็ควรให้เธอไปเรียนดา้น

บริหารมาจะดีกว่า” 

นายจิตรดิลกพูดจบก็เดินจากไป 

 

เหตุการณ์ทีภทัร์จารินได้ยิน ทําให้เธอรู้สึกน้อยใจเพราะ

คิดว่าพ่อไม่รัก พ่อลาํเอียง พ่อสนใจแต่พิมพ์อรน้องสาวคนเล็ก 

ทีปุณยาพรผูเ้ป็นแม่พูดกรอกหูเธอ ให้เธอจดจําฝังใจมาเนิ น

นานนบัตงัแต่เกิดว่า พิมพ์อรคือลูกติดเมียน้อยของพ่อ เป็นลูก

ของจิณณภา ผูห้ญิงทีพ่อรักและเทิดทูนทีสุด 
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จิณณภามีลูกสองคน คนโตอายุมากกว่าเธอคือกิตติธัช

เขาเป็นเพือนรักของอิชฌน์คนรักของเธอ และก็พิมพ์อร อายุ

นอ้ยกว่าเธอหนึงปี เป็นสาวสวยทีคล่องแคล่วสดใส แต่งกายดีมี

รสนิยมสมกบัเป็นสาวบริหาร หล่อนเป็นลูกรักของพ่อ ผิดกบั

เธอทีดูเหมือนจะมีแม่เพียงคนเดียวทีคอยดูแลเอาใจใส่ 

“มีอะไรกวนใจครับ คุณจ๋า บอกผมสิครับ” 

อิชฌน์เอ่ยถามอีกครังทาํให้เธอยิ มออกมา 

“นิดหน่อยค่ะ” 

“บอกผมไดไ้หม เราสัญญากันแล้วว่าเราจะคุยกันทุก

เรือง” 

เธอมองหนา้เขา 

“คุณแม่ขอให้คุณพ่อรับจ๋าเข้าทาํงานทีบริษทัด้วย แต่

คุณพ่อปฏิเสธ เพราะว่าจ๋าจบพละมา” 

อิชฌน์เปล่งเสียงหวัเราะออกมาเบา ๆ 

“นึกว่าเรืองอะไร” 

เธอยกมือตีแปะทีตน้ขาของเขา 

“มีอะไรน่าขาํล่ะคะ จ๋าเครียดอยูน่ะ คุณพอ่ลาํเอียง” 

“ก็ใครจะรับคนทีจบพละเขา้ทาํงานล่ะครับ นอกจากจะ

เขา้ไปทาํงานเป็นยาม บอดีการ์ด” 

ตวั
อย
่าง



¤ÕµÐ¸ÒÃÒ                                              ªâÅÁÃÑ¡ã¹àÃ×Í¹ã¨ 

 

Ë¹�Ò 9 ¨Ò¡ 590 

เธอทาํหนา้มุ่ย 

“เรียนต่อสิครับ เรียนดา้นบริหาร ไม่เห็นยากเลย” 

เขาบีบมือบางไว้แน่นแลว้หันไปมองหน้าเธอพลางยิ ม

เยน็ 

“เรียนต่อสิครับ ปริญญาโทดา้นบริหาร” 

เธอมองหนา้เขา 

“ผมรอได ้หรือเราจะแต่งงานกนัแลว้คุณค่อยเรียนต่อก็

ได ้หรือไม่ แต่งงานกบัผม แลว้ไปช่วยผมบริหารโรงแรม หรือ

จะแต่งงานแลว้เป็นบอดีการ์ดของผมดีนะ” 

เธอขวา้งคอ้นให้เขาอยา่งน่ารักแลว้มองไปเบืองหนา้ 

“รู้สึกเหมือนคุณจะเป็นฝ่ายไดน้ะคะ” 

“แน่นอนสิ ผมเป็นมดแดงเฝ้ามะม่วงมาสองปีกว่า ขืน

ชกัชา้ คงถูกเจา้แมงวนัทองตวัฉกาจมาแยง่มะม่วงของผมไปแน่ 

ๆ” 

เธอยิ มกวา้ง 

“แต่งงานกบัผมเถอะนะ หากอยากเรียนต่อ ผมก็ไม่ห้าม 

ไม่ตอ้งกงัวลเรืองบริษทัของคุณ เพราะเมือแต่งงานกบัผมแลว้ 

อนัดบัแรกคุณมีหนา้ทีคือตอ้งเป็นแม่ให้ลูกผม แลว้ยงัตอ้งเป็น

ตวั
อย
่าง
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Ë¹�Ò 10 ¨Ò¡ 590 

บอดีการ์ดให้ผมดว้ย เพราะฉะนนัเรืองการบริหารงาน ไม่ตอ้ง

คิดเลย” 

“แลว้ใครจะดูแลทีสวนของจ๋าล่ะคะ” 

เธอเอ่ยถามพร้อมมองหนา้เขา 

“ผมนีไงครับ อย่าลืมนะว่า โรงแรมของผม มีสาขาอยู่

ตามจงัหวดัท่องเทียวของไทยรวมแลว้กว่า ยีสิบจงัหวดั แลว้ที

สวนของคุณ ผมก็มีโรงแรมอยูที่จงัหวดันนัดว้ย” 

เธอเชิดหนา้ขึน 

“ทาํไมคุณไม่หาสาวบริหารมาเป็นแฟนนะ” 

“เอางนัหรือครับ คุณอนุญาตแล้วใช่ไหม งนัผมหาเอา

ใกล ้ๆ ดีกว่า คุณพิมพ์ทงัสวย น่ารักแลว้อ่อนหวาน ผมขอเธอ

มาเป็นแฟนดีกว่า ไม่ตอ้งเสียเวลาทาํความคุน้เคยมาก” 

เพียงแค่เขาเอ่ยชือของพิมพ์อร ก็ทาํให้ความสดใสใน

อารมณ์ของเธอ เ ริ มขุ่นขึนทันที  ภาพใบหน้าทีสวยและ

อ่อนโยนของหญิงสาววยัยีสิบสองลอยเด่น หล่อนเป็นทีรักของ

พ่อ เป็นลูกทีพ่อมอบรอยยิ มและการเอาใจใส่ดูแลอย่าง

สมาํเสมอ 

“ก็ลองดูสิคะ จ๋าไม่เอาคุณไวแ้น่” 

ตวั
อย
่าง
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Ë¹�Ò 11 ¨Ò¡ 590 

เพียงเท่านันเขาก็เปล่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างน่าฟัง 

แลว้รวบมือบางของเธอขึนจุมพิตเบา ๆ  

“หวัใจของผมส่งมอบให้คุณนานแลว้ ไม่ว่าจะอย่างไร

ผมก็ไม่สามารถมองใครไดอี้ก ต่อให้ผูห้ญิงคนนนัทงัสวย ทงั

สาวทงัหวานและรํารวยก็เถอะ” 

เพียงเท่านนัรอยยิ มหวาน ๆ ก็กลบัคืนสู่ดวงหน้าเรียว

สะอาดของเธออีกครัง แต่ทว่าห่างออกไป กิตติธชั ชายหนุ่มวยั

สามสิบปี ลูกชายคนแรกของนายจิตรดิลกกบัคุณจิณณภา กาํลงั

ทอดสายตามองมายงัทงัสองดว้ยหวัใจทีเจ็บแปลบ 

 

“กิต” 

จิณณภาหญิงวยัห้าสิบเศษ ร้องเรียกลูกชายของหล่อน

เบา ๆ เมือเห็นเขาเดินกลับเข้ามาในบ้านหลังจากทีหล่อน

มองเห็นเขายืนทอดสายตามองไปทีสระนาํ 

“ครับแม่” 

เขาตรงไปหาแม่ของเขา 

“ต้นไมที้ยงัไม่มีรากแก้ว แม้จะเป็นไมย้ืนต้นทีเป็นไม้

ใหญ่ แต่ตราบใดทีมนัยงัไม่หยงัรากแก้ว ก็ยงัอาจลม้ตายได ้ถา้

ขาดการดูแล ให้นาํ ใส่ปุ๋ ย” 

ตวั
อย
่าง
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Ë¹�Ò 12 ¨Ò¡ 590 

หล่อนมองหนา้กิตติธชันิง 

“ถอนหวัใจกลบัมาซะนะลูก” 

เขามองหนา้แม่ของเขา 

“มนัจะดีไม่ใช่หรือครับ หากผม ไดแ้ต่งงานกบันอ้งจ๋า” 

จิณณภามองไปรอบตวัอยา่งระมดัระวงั 

“แม่บอกให้หยดุไง ถอนใจกลบัคืนมา อย่าปักใจรักเด็ก

คนนนั เธอเป็นนอ้งสาวของกิตนะ” 

“ผมรู้ว่าไม่ใช่ จ๋าไม่ใช่ลูกสาวคุณพ่อ เธอไม่ใช่น้องสาว

ของผม หากว่าผมไดแ้ต่งงานกบัเธอ แมเ้รืองราวจะถูกเปิดเผย 

แตเ่ธอก็ยงัสามารถอยูที่นีในฐานะลูกสาวคุณพ่อ ไดใ้ชน้ามสกุล

ของคุณพ่อต่อไป” 

“กิตติธชั” 

จิณณภาเรียกชือเขาเหมือนปรามอยูใ่นที 

“ทาํไม ตอ้งเป็นภทัร์จาริน” 

“ผมรักเธอ ผมพยายามตดัใจแลว้ พยายามถามใจตวัเอง

แลว้ เธอไม่มีอะไรบกพร่อง” 

กิตติธชัยืนยนัพร้อมอธิบาย 

“นนัเป็นเพียงความสงสารเท่านนั ไม่ใช่ความรัก” 

จิณณภายงัคงแยง้ 

ตวั
อย
่าง
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Ë¹�Ò 13 ¨Ò¡ 590 

“ไม่จริงครับแม่ อนุญาตผมเถอะครับ” 

จิณณภาสูดลมหายใจเขา้ปอดลึก 

“หากว่าแม่อนุญาต แลว้ภทัร์จารินจะยอมหรือ ในเมือ

เธอคิดว่า กิตคือพีชายของเธอ แล้วทีสําคญั ภทัร์จาริน มีคุณ

อิชฌน์อยู่แลว้ กิตก็เห็นว่า คุณอิชฌน์รักภทัร์จารินและจริงใจ

กบัเธอมากแค่ไหน” 

“ผมไม่สน” 

“แต่พิมพส์นค่ะ” 

เสียงทีแทรกดงัผ่านมาจากหน้าห้องนนัทาํให้จิณณภา

รู้สึกใจหาย 

“พิมพ”์ 

หญิงสาววยัยีสิบสอง สวมเครืองแบบนกัศึกษาก้าวตรง

มาหากิตติธชั 

“ลูกไม่มีพ่อคนนนั โกงพ่อของพิมพ ์อาศยัความใจอ่อน

ของคุณแม่เขา้มาอาศยัในบ้านของเรา มีส่วนในทรัพย์สมบติั 

คุณพ่อส่งเสียงให้เรียนไดอ้ยู่ดีกินดี ไดใ้ชน้ามสกุลมานานแลว้ 

พิมพ์จะไม่ยอมให้มนัขยบัฐานะมาเป็นพีสะใภข้องพิมพ์อย่าง

เดด็ขาด” 

“พิมพอ์ร” 

ตวั
อย
่าง
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Ë¹�Ò 14 ¨Ò¡ 590 

กิตติธชัมองหนา้นอ้งสาวนิง 

“มนัเรืองของพี พีตดัสินใจแลว้” 

“พิมพม์นัใจว่า คุณพ่อกไ็ม่เห็นดว้ยอย่างแน่นอน ทางที

ดี มนัก็เรียนจบแลว้ คุณแม่ควรจะไล่สองแม่ลูกนนัไปดีกว่าค่ะ 

อยา่ให้อยูที่นีอีกต่อไปเลย มนัเรียนจบแลว้ พิมพ์กลวัว่านางแม่

ของมนัจะพยายามหาทางให้มนัมีส่วนในทรัพยสิ์นของเรา” 

“พอเถอะพิมพ์ หนูไปอาบนําเถอะนะ เดียวคุณพ่อคง

กลบั จะไดท้านอาหารกนั” 

จิณณภาร้องบอกหมายจะให้พิมพ์อรหยุด แต่หล่อน

กลบัเดินเขา้มาหาพีชาย 

“พีกิตคิดหักหลังเพือนรักทีคบกันมานานได้หรือคะ 

พีอิชฌน์รักแม่นนั ยกมนัให้เขาไปเถอะค่ะ พีอิชฌน์ ฐานะไม่

ดอ้ยไปกว่าเรา แม่นนัไม่ลาํบากหรอกค่ะ หากพีกิตรักมนัจริง ก็

ควรจะดีใจทีเห็นคนทีพีรักมีความสุข ดีกว่าแยง่ชิงมานะคะ” 

“พีตดัสินใจแลว้” 

กิตติธชัลุกขึนมองหนา้แม่ของเขาก่อนจะเดินออกไป 

“แม่คะ” 

พิมพอ์รหนัไปหาแม่ หมายจะหาฝ่ายสนบัสนุน 

ตวั
อย
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Ë¹�Ò 15 ¨Ò¡ 590 

“พอเถอะพิมพ ์ไม่มีใครรู้เรืองนีหรอก คุณพ่อกาํชบัแม่

ว่ าอย่าบอกให้ลูก รู้  แม่มั นใจว่า  ภัทร์จารินก็ไม่รู้ เ รือง นี 

เพราะฉะนนัขอให้มนัจบแค่นี ต่างคนต่างอยูน่่ะดีแลว้ แม่มนัใจ

ว่าคุณพ่อไม่เห็นดว้ยอยา่งแน่นอน เพราะอยา่งไรเสีย ภทัร์จาริน

ก็คือนอ้งสาวของกิตติธชั” 

จิณณภาอธิบาย 

“พิมพ์ตอ้งการให้คุณแม่ไล่สองแม่ลูกนันออกไปจาก

บา้นเรา พิมพ์ไม่อยากเห็นหน้ามนั มนัเย่อหยิ งจองหองพิมพ์

เกลียดมนั” 

พิมพ์อรเอ่ยออกมาด้วยนํา เสียงทีจริงจัง เมือมอง

ตามหลงัพีชายออกไป ก่อนจะเดินตรงไปยงัห้องนอนของตน

ท่ามกลางความกลดักลุม้ของจิณณภา เป็นเพราะหล่อนทีไม่ควร

บอกความจริงกบัลูก แต่เพราะความคบัแคน้ใจแลว้เกรงว่า นาย

จิตรดิลกจะไปหลงรักปุณยาพรเขา้จริง หล่อนจึงหวงัจะให้ลูก

ช่วยกีดกนัแต่กลายเป็นว่า หล่อนสร้างปัญหาให้ครอบครัวเสีย

เอง 

เพราะหากว่ากิตติธชักบัพิมพอ์รไม่รู้ว่า ภทัร์จารินไม่ใช่

ลูกสาวของนายจิตรดิลก ทงัสองคงไม่มีความรู้สึกแตกต่าง กิตติ

ธชัก็คงไม่หลงรักเธอ และพิมพอ์รเองก็คงไม่ริษยาแบบนี 

ตวั
อย
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“คุณอิชฌน์ไปแลว้หรือลูกจ๋า” 

ปุณยาพรเอ่ยถามภทัร์จาริน 

“ค่ะแม่” 

ภทัร์จารินตอบปุณยาพรแม่ของเธอเมือเดินกลบัมาเรือน

หลงัเลก็ ซึงเป็นทีอยูข่องเธอกบัแม่ นบัตงัแต่เธอเริมจาํความได ้

เธอไม่เคยไดเ้ขา้ไปอาศยัอยู่บนตึกใหญ่ทีโอ่อ่าแห่งนนั ทีนนัมี

พ่อของเธอ แม่เลียงและลูกชาย ลูกสาว 

“ทาํไมแม่ ยอมเขามานานขนาดนีคะ แม่บอกจ๋าว่าแม่

เป็นเมียหลวง จ๋ารู้สึกว่ามนัไม่ยติุธรรมเลยสกันิด” 

ปุณยาพรลอบระบายลมหายใจออกมาเบา ๆ 

“แม่มีลูกยาก แม่แต่งงานกบัพ่อนานแล้ว แม่ก็ยงัไม่ตงั

ทอ้งสกัที ทาํให้คุณพ่อมีแม่ใหม่คือคุณแม่จิณณภา ซึงพอไดเ้ธอ

มาไม่นานเธอก็ทอ้ง ไดคุ้ณกิตติธชัมา จากนนัอีกหลายปี แม่ก็มี

หนู” 

“แลว้แม่เลียงของจ๋าก็มีพิมพอ์ร ทีแยง่ทุกอยา่งไปจากจ๋า 

โดยเฉพาะความรักจากคุณพ่อ ท่านไม่เคยหยิบโยนมาให้จ๋าเลย 

ท่านทาํเหมือนจ๋าไม่ไดเ้ป็นลูกสาวของท่าน แมจ้ะเอ็นดูอยู่บา้ง

แต่จ๋ามนัใจว่า ท่านรักพิมพอ์รมากกว่าจ๋า” 

ตวั
อย
่าง
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Ë¹�Ò 17 ¨Ò¡ 590 

“โถลูกจ๋าของแม่” 

ภทัร์จารินกาํมือแน่นเมือมองไปยงัตึกใหญ่ 

“จ๋าไดย้ินแม่เล่าเรืองนีให้จ๋าฟังมาตงัแต่จ๋าจาํความได ้จ๋า

เกลียดสองแม่ลูกนนัมากทีสุด เกลียดทีสุด จ๋าไม่อยากอยูที่นี” 

“ไม่ไดน้ะลูก เขาคือคุณพ่อของหนู” 

เธอหนัไปมองหนา้แม่ 

“แต่เราก็มีสวนผลไมข้องคุณตากบัคุณยายนีคะแม่ เรา

อยูไ่ดค้่ะ จ๋าเลียงแม่ไดอ้ยา่งสบาย ไม่ตอ้งทนอยูที่นีก็ได”้ 

ปุณยาพรรู้สึกใจหาย เพราะสิงทีลูกพูด มนัถูกตอ้งทุก

อยา่ง หล่อนก็ใช่ว่าจะสินไร้ไมต้อก ทรัพยส์มบติัของหล่อนก็มี 

ทาํไมตอ้งทนอยู่ทีนี แต่คาํตอบก็คือหล่อนรักเขา หล่อนปักใจ

รั ก นาย จิ ต ร ดิล ก มาน านหล าย สิ บ ปี  จ นวัน นีก็ ย ัง รั ก ไ ม่

เปลียนแปลง 

ขอแค่ไดเ้ห็นหน้าเขา ไดดู้แลรับใชเ้ขา เท่านนัหล่อนก็

พอใจแลว้ หากจะให้ยา้ยออกไป หล่อนคงทาํใจไม่ได ้เพราะรัก

เขามากเหลือเกิน 

“จ๋าจะแต่งงานค่ะแม่ เราจะยา้ยออกไป หากแม่ไม่ชอบ

ทีสวน แม่กอ็ยูที่บา้นคุณอิชฌน์ได”้ 

ตวั
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“ไม่หรอกลูก แม่อยากให้หนูเรียนต่อ อย่าเพิ งแต่งงาน

เลยนะลูก” 

เธอมองหนา้แม่ 

“ความรักคือชีวิต รักดงัชีวิต หากรักใครก็รักจนหมด

หวัใจ รักไปจนหมดลมหายใจ  ส่วนการแต่งงานคือความฝัน” 

ปุณยาพรรวบมือบางไวอ้ย่างอบอุ่น พร้อมกบัมองดวง

หนา้ทีหวานใสของเธอ 

“หนูเป็นผูห้ญิงทีฝันดี ฝันเป็นสุขทีสามารถฝันถึงเรือง

แต่งงานแลว้หนูก็สามารถตืนขึนมาพบกบัความเป็นจริงเพราะมี

คนทีพร้อมจะแต่งงานกบัหนู แม่ดีใจ แต่ว่า” 

ภทัร์จารินมองหนา้แม่ทีนิงไปชวัอึดใจ 

“อยา่เพิงเลยนะลูก หนูอายุยงัน้อย แม่อยากให้เรียนต่อ

แลว้มาช่วยงานคุณพ่อ ทาํให้คุณพ่อรัก ไวว้างใจ แลว้หนูจะได้

เป็นส่วนหนึงของบริษทั ” 

“จ๋าไม่ตอ้งการค่ะแม่ บริษทัมีพีกิตติธชัอยู่แลว้ และอีก

ไม่นาน พิมพ์อรเรียนจบก็จะมาช่วยงานคุณพ่อได้ จ๋ามีสวน

ผลไมเ้ป็นร้อย ๆ ไร่ จ๋าสามารถหารายไดจ้ากทีนนัไดปี้ละเป็น

สิบลา้น เราอยูไ่ดค้่ะแม่” 

เธอหนัขา้งให้แม่ 
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“แล้วจ๋ายงัมีคุณอิชฌน์อีก เขาคือลมหายใจของจ๋า ไม่

จาํเป็นตอ้งทนอีกแลว้ค่ะแม่” 

“แต่แม่รักพ่อของหนูมาก..เห็นใจแม่เถอะนะ แม่ไม่

อยากไปจากเขา” 

คาํสารภาพของแม่ นําเสียงทีเปล่งออกมาสันเครือ มนั

ทาํให้หวัใจของเธออ่อนลา้ 

“แมว้่าคุณพ่อไม่เคยใยดีคุณแม่ ไม่เคยย่างกายมาทีนีเลย

งนัหรือคะ” 

เธอพูดจบก็เตรียมเดินไปทีห้อง 

“เรียนต่อนะลูก อยา่เพิงแต่งงานเลย แม่ขอร้อง” 

ปุณยาพรร้องบอกเธอพร้อมกบัหนัตามทาํให้ภทัร์จาริน

หยดุแลว้หันไปมองหน้าแม่ทีมองมาหาเธอดว้ยสายตาเวา้วอน 

ก่อนจะเดินกลับไปทีห้อง ทรุดกายลงนั งทีปลายเตียงด้วย

ความรู้สึกทีหนกัอึง 

 

อิชฌน์เลียวรถไปยังโรงแรมระดับห้าดาวของเขา ซึงอยู่

ห่างจากสนามบินไม่มากนกั เป็นทีพกัสาํหรับนกัการเมือง และ

คนดงัทีมีชือเสียงเกือบทวัโลกทีเดินทางมาประเทศไทย จะตอ้ง

เขา้พกัทีโรงแรมของเขาแห่งนี 
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