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จากใจผู้ เขียน 
 

โรสเร่ิมเขียนนิยายท่ีตัง้ ช่ือแนวเอาเองว่า ‘หื่ นคอมเมดี ’้        
ด้วย หัวใจอ้อนรัก  เป็นนิยายแนวเบา ๆ สุขนิยม อ่านไปยิม้ไป           
และหวัเราะคกิคกับ้างในบางที ขอสารภาพวา่ไมใ่ชแ่นวท่ีถนดั แตอ่ยาก
เขียนเพราะส่วนตัวก็ชอบอ่านนิยายท่ีมีมุกตลก อ่านแล้วมีความสุข      
ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย ซึ่งพอเขียนไปแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างเขียนนิยาย
นัน้มีความสุขมาก ท าให้หลงัจากเขียนจบ ก็อยากเขียนภาคต่อโดยใช้  
ตัวละครเดิมในเร่ืองมาเป็นตัวเอก จึงได้เกิด หัวใจจ ำนนรัก ท่ีเพิ่ง
จดัพิมพ์ไปเม่ือตอนต้นปีน่ีเอง 

ระหว่างท่ีหัวใจจ านนรักก าลังเดินทางสู่โค้งสุดท้าย จู่ ๆ ช่ือ
นิยาย ซุป ’ตำร์กับหญ้ำอ่อน ก็แวบเข้ามาในหัว แล้วหลังจากนัน้
พล็อตก็หลัง่ไหลเข้ามา ปัญหามีนิดเดียว พล็อตท่ีมีเป็นดราม่า แต่ช่ือ
นิยาย  โคตรจะคอมเมดีเ้ลยคะ่ สดุท้ายก็ต้องเลือกว่าจะยงัคงช่ือไว้แล้ว
เขียนให้เป็นคอมเมดี ้หรือคงพล็อตดราม่าไว้แล้วเปล่ียนช่ือนิยาย ซึง่ใน
ท่ีสดุ       ก็เลือกท่ีจะเขียนแนวห่ืนคอมเมดีต้อ่อีกสกัเร่ือง เพราะชอบช่ือ              
ซุป’ตำร์กับหญ้ำอ่อนมากจริง ๆ
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เป็นอีกครัง้ท่ีเขียนนิยายอย่างมีความสขุ หลงรักพ่ีต้น พระเอก

หนุ่มใหญ่ท่ีหลงเมียสาวน้อยมากแต่คิดว่ายงัไม่รัก (ใคร ๆ ก็มองออก   
มีพ่ีต้นไม่รู้ตัวอยู่คนเดียวนะคะ) เอ็นดูในความน่ารัก ใส ๆ ตรง ๆ      
ของหนูเค้ก คิด ท า และพูดแบบเด็ก ๆ แต่ก็มีเหตุผล ไม่ง่ีเง่า ซึ่งหาก
ติดตามกนัมาตลอดก็จะเห็นว่านางเอกของโรสทกุคนคอ่นข้างมีเหตผุล 
ไม่ง่ีเง่า เพราะส่วนตัวผู้ เขียนขีร้ าคาญ หากนางเอกมาง่ีเง่าบ่อย ๆ    
พานจะเขียนไมจ่บเอาคะ่ ฮา่ ๆ 

ขอบคุณผู้ อ่านทุกท่าน ท่ีติดตามกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง             
ในทัง้สองเว็บไซต์ท่ีลงให้อ่านกัน ขอบคุณท่ีอยู่เป็นเพ่ือนตลอดการ
เดนิทางของนิยายเร่ืองนีต้ัง้แตต้่น สดุท้ายอยากบอกเพียงวา่... 

มาติดตามเร่ืองราวความรักของซุป’ตาร์กบัหญ้าอ่อนไปจนจบ
ด้วยกนันะคะ 

 
บ้านท่ีเพิร์ท ออสเตรเลีย 
         ๖ เม.ย. ๕๙ 
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บทน า 
 
 

“เราเลิกกันเถอะต้น” ภัทราวดีกล่าวเสียงเรียบกับคนเคยรัก     
ท่ีอยู่กินกันมาหลายปี แต่ตอนนีค้วามรักได้เหือดหายไปจากหัวใจ
หลอ่นหมดแล้ว 

“วดี...พูดอะไรออกมารู้ตวัหรือเปล่า” นฤเบศร์ถามเสียงเคร่ง  
ไม่เคยเลยสักครัง้ในชีวิตท่ีคาดฝันว่าจะมีวันนี ้วันท่ีภัทราวดีบอกเลิก 
กบัเขา  

“รู้สิคะ วดีรู้วา่เราไปกนัตอ่ไม่ได้แล้ว” 
“วดี เรารักกันนะ จ าไม่ได้หรือ เราเคยสัญญากันว่าจะฝ่าฟัน  

ไปด้วยกนั ไมว่า่จะมีปัญหาอะไร ยิ่งใหญ่แคไ่หน” 
“แต่ตอนนีว้ดี เหน่ือย วดีไม่อยากจะฝ่าฟันอะไรอีกแล้ว      

ปลอ่ยให้วดีไปตามทางของวดีเถอะนะคะ”  
“แล้วผมล่ะ แล้วความรักของเราล่ะ เวลาหลายปีท่ีเรามีกัน 
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และกนั คณุจะทิง้ไปได้จริง ๆ หรือ” 

“ความรักของวดี...มนัหมดลงแล้ว”  
“วดี...” นฤเบศร์ครางเรียกคนรักเสียงแผ่วจนแทบไม่พ้น         

ริมฝีปาก  
ความเจ็บปวดท่ีก าลังบีบคัน้หัวใจ มาก...เสียจนไม่มีถ้อยค า  

ใด ๆ ในโลกหล้า จะสามารถบรรยายความรู้สกึของเขาออกมาได้ 
Broken heart…อกหกั...เป็นเช่นนีเ้อง หกั แตก แหลกละเอียด 

ไมห่ลงเหลือสิ่งใด... 
ไมมี่เลย... 
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๑ 
ขอลำยเซ็น 

 
 
จอมนรีเดินเข้าไปในห้องจัดเลีย้งของโรงแรมซึ่งทางกองถ่าย

ละครท่ีหล่อนฝึกงานอยู่จัดปาร์ตีฉ้ลองปิดกล้อง หล่อนในฐานะ         
เดก็ฝึกงานจงึมางานนีด้้วย  

“แตง่ตวัให้เร่ิด ๆ นะคะน้องเค้ก”  
พ่ีจีจีห้รือจีรศักดิ์ ช่างแต่งหน้าสาวประเภทสองประจ ากอง

ก าชับกับหล่อน จึงเดือดร้อนมารดาท่ีต้องเป็นธุระจัดการสิ่งอ านวย
ความงามให้ลกูสาว นบัตัง้แตพ่าไปร้านตดัเสือ้ของเพ่ือนแม่ซึ่งอยู่คูหา
ติดกันของอาคารพาณิชย์ท่ีแม่เปิดร้านอาหารอยู่ คุณป้านวลพรรณ
เนรมิตชุดเดรสค็อกเทลสัน้สีเหลืองมัสตาร์ด เป็นชุดแขนกุด คอปิด  
หากเปิดเผยแผน่หลงันวลเนียน ดเูซ็กซ่ีเล็กน้อย ไมน่า่เกลียดเกินวยั  

ผมยาวสีด าสนิทท่ีปกติจะมัดเป็นมวยแน่นสูงเหนือศีรษะ    
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วันนีถู้กพ่ีสมใจ ช่างท าผมร้านติดกันกับร้านตัดเสื อ้ของคุณป้า          
นวลพรรณใช้ท่ีหนีบผมไฟฟ้าม้วนเป็นผมดดัลอนใหญ่ ตดิโบว์สีเดียวกบั
ชดุเอียง ๆ อยูบ่นศีรษะ ใบหน้าแตง่แต้มด้วยเคร่ืองส าอางบางเบา  

รองเท้าส้นสูงท่ีสุดในชีวิต สีครีมสุภาพ แม่เป็นคนจดัหามาให้ 
จอมนรีต้องหดัเดนิอยูห่ลายวนัเพ่ือไมใ่ห้เป็นการยอ่ง ซึง่วนันีห้ญิงสาวก็
เยือ้งย่างด้วยท่าทางมัน่ใจเข้าไปในงาน จะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดว่าหล่อน
ไมค่อ่ยสนิทสนมกบัรองเท้าส้นสงูสกัเทา่ไร  

เคร่ืองประดบัมีเพียงชิน้เดียวคือต่างหูเพชรแบบสตัด๊ ซึ่งเป็น
เพชรเม็ดเด่ียวตรงกลางล้อมรอบด้วยเพชรเม็ดเล็ก ๆ ได้รับความ
อนเุคราะห์จากมารดาเชน่เคย ซึง่สิ่งแลกเปล่ียนของแมมี่เพียง... 

“ขอลายเซ็นพ่ีต้นมาให้แมใ่ห้ได้นะยายเค้ก”  
แม่พดูพร้อมกบัยดัรูปคูข่องแม่กบัต้น นฤเบศร์ ซุปเปอร์สตาร์

เบอร์หนึ่งของไทย พระเอกละครท่ีหล่อนไปฝึกงานในกองถ่ายใส่มือ
หล่อน รูปท่ีแม่ได้มาเพราะตามหล่อนไปท่ีกองในวนัหนึ่งเพ่ือถ่ายรูปคู่
กบัพระเอกในดวงใจโดยเฉพาะ 

นอกจากนีแ้มย่งัให้หล่อนยืมกระเป๋าคลตัช์ส าหรับงานกลางคืน
ซึ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงของแม่ โดยมีข้อแม้ว่า หล่อนห้าม
กลบับ้านโดยไมมี่ลายเซ็นของต้น นฤเบศร์เดด็ขาด! 

จอมนรีรู้ว่ามารดาไม่ได้หมายความอย่างท่ีพูดจริง ๆ แต่      
หญิงสาวก็ตัง้ใจแน่วแน่ว่าจะต้องน าลายเซ็นของพระเอกในดวงใจ   
ของแม ่กลบัไปให้ผู้ มีพระคณุให้ได้  



7 
 

เม่ือนกึถึงความบ้าดาราของแม ่จอมนรีก็อดข าไมไ่ด้ แมต่ื่นเต้น
ยิ่งกว่าหล่อนเสียอีกในตอนท่ี รู้ว่า กองถ่ายท่ีหล่อนจะไปฝึกงาน        
เป็นกองละครท่ีต้น นฤเบศร์ ดาราในดวงใจของแม่เป็นพระเอก           
ซึ่งส าหรับหล่อนแล้วก็รู้สึกเฉย ๆ เพราะแม้ว่าเขาจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ 
เป็นดาวค้างฟ้า ท่ีทกุคนในประเทศไทย ตัง้แตล่กูเล็กเด็กแดงยนัรุ่นป้า
รุ่นยายจะรู้จกัหมด แต่เขาก็อยู่ในวงการมาย่ีสิบกว่าปี เท่า ๆ กับอายุ
ของหล่อน เรียกว่าแม่บ้าดาราคนนีม้าตัง้แตห่ล่อนยงัอยู่ในท้อง เขาจึง
เป็นดารารุ่นใหญ่ท่ีคนรุ่นหล่อนไม่ค่อย ‘อิน’ กันสักเท่าไร หากเป็น 
ณเดชน์หรือมาริโอ้ หลอ่นคงจะ ‘ฟิน’ กวา่นี ้

แม้จะไม่ต่ืนเต้นเม่ือได้รู้ว่าพระเอกในกองถ่ายท่ีจะต้องไป
ฝึกงานคือใคร แต่พอได้เจอตัวจริงของเขา จอมนรีก็ถึงกับตะลึง           
ไปเหมือนกัน ต้น นฤเบศร์มีออร่าของพระเอกท่ีเปล่งประกายในระยะ
เกินสองร้อยเมตร แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คน แต่เขาจะโดดเด่นมองเห็น
แตไ่กลเสมอ สมกบัเป็นซุปเปอร์สตาร์จริง ๆ 

จอมนรีได้มีโอกาสพดูคยุกบัเขาอยู่บอ่ย ๆ เพราะหน้าท่ีหนึ่งใน
กองของหล่อนคือการตามนกัแสดงมาเข้าฉาก และทุกครัง้ท่ีหล่อนไป
เรียกเขา เขาก็จะส่งยิม้ให้และกล่าวขอบคณุอย่างสุภาพ ท าให้หล่อน
ประทบัใจเขาไม่น้อย และแอบท าเนียนดลูะครท่ีเขาแสดงไปกบัแมด้่วย 
แต่จะไม่บอกแม่เด็ดขาดว่าตอนนีห้ล่อนสมัครเป็นแฟนคลับลับของ   
ต้น นฤเบศร์ ด้วยอีกคน เพราะเม่ือก่อนหล่อนมักจะค่อนขอดแม่        
อยูบ่อ่ย ๆ วา่ดาราในดวงใจของแมเ่ป็นพระเอกรุ่นเดอะ แตต่อนนีห้ล่อน
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กลบัแอบตดิตามผลงานของพระเอกรุ่นเดอะของแมเ่สียเอง 

ทันทีท่ีเข้าไปในงาน จอมนรีสอดส่ายสายตามองหาพระเอก
หนุม่ เปา้หมายของปฏิบตักิารลา่ลายเซ็นในทนัที แตย่งัไมท่นัหาเขาเจอ 
ก็ได้ยินเสียงกร๊ีดกร๊าดต่ืนเต้นดงัมาจากด้านข้างเสียก่อน 

“ว้าย กร๊ีด นางเอกใหม่ของช่องหรือเปล่าค้าเน่ีย คนซ้วยยยย 
ทางนีค้า่”  

“พ่ีจีจี ้สวสัดีคะ่” จอมนรีเรียกพร้อมเปิดยิม้กว้างและยกมือไหว้
เม่ือเห็นเจ้าของเสียง จีจี  ้ช่างแต่งหน้าประจ ากองถ่ายท่ีให้ความ      
สนิทสนมและเอือ้เอ็นดกูบัหลอ่นมาตลอดนัน่เอง  

“ต๊าย คณุน้อง วนันีส้วยเร่ิดนะคะ เอายายเดก็เค้กผมจกุไปเก็บ
ท่ีไหน” จีจีท้กัพลางจบัตวัหญิงสาวหมนุไปหมนุมา พิจารณาทัง้เสือ้ ผ้า 
หน้า ผม ของคนตรงหน้าอยา่งพึงพอใจ  

“แหม ก็ต้องมีบ้าง พ่ีจีจีบ้อกให้เค้กเร่ิดน่ีคะ” หญิงสาวว่า     
กลัว้หัวเราะอย่างอารมณ์ดี ก่อนจะเดินตามแรงรัง้ท่ีแทบจะเป็นลาก
ของชา่งแตง่หน้า 

“มาทางนีค้ะ่น้องเค้ก ของดีรออยูท่างนี”้  
จีจีพ้าจอมนรีเดนิไปยงัมมุหนึง่ของห้อง ซึง่มีพนกังานเบือ้งหลงั

ของกองถ่ายละครท่ีหล่อนคุ้นเคยดี หญิงสาวยกมือไหว้ทุกคนอย่างมี
มารยาท ก่อนจะหนัไปถามจีจี ้

“พ่ีโฉมละ่คะพ่ีจีจี”้ 
ทุกครัง้ท่ีเข้ากอง หล่อนจะต้องรายงานตวัต่อพ่ีโฉมก่อนจะท า
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สิ่งอ่ืนใด เพราะพ่ีโฉมคือผู้จดัการกองถ่าย ซึง่เป็นหวัหน้างานของหล่อน
โดยตรง อีกทัง้ยงัเป็นคนดแูลการท ารายงานการฝึกงานของหลอ่นด้วย 

“คงวิ่งวุ่นอยู่แถวนีแ้หละ ปล่อยพ่ีแกเถอะ เค้กมาสนุกกับพ่ี ๆ 
ดีกว่า วันนีห้นูไม่ได้ฝึกงานแล้วน่ี” จีจีว้่าพลางหันไปโบกมือเรียก
พนกังานเสิร์ฟซึง่เดนิถือถาดเคร่ืองดื่มผา่นมาพอดี 

“ด่ืมอะไรดีคะคณุน้อง” จีจีถ้ามพลางชีมื้อไปยงัเคร่ืองดื่มหลาก
ชนิดบนถาด  

“เค้กไม่ด่ืมค่ะพ่ีจีจี ้ขอน า้เปล่าได้ไหมคะ” ตอบจีจีแ้ล้วก็หันไป
ถามพนกังานท่ียืนถือถาดอยูต่รงหน้า  

“ไม่ด๊ายยยยย น า้ปล่งน า้ เปล่าอะไรคะ ปาร์ตี ใ้หญ่ทัง้ ที            
จะมากินน า้เปล่าได้ยงัไง น่ีค่ะ เอาน่ี พนัช์สีหวาน ๆ เหมาะกับคนสวย
หวานอยา่งคณุน้อง”  

พ่ีจีจีว้่าพลางย่ืนแก้วบรรจุเคร่ืองด่ืมสีสวยหวานให้หล่อน    
ก่อนจะย่ืนมือไปหยิบแก้วก้านก้นแหลมปากบานท่ีมีบางอย่างลกัษณะ
คล้ายเกลือหรือน า้ตาลเคลือบอยู่รอบปากแก้ว และมีชิน้มะนาวฝาน
เสียบอยู ่จากนัน้ยกขึน้จิบ ท าหน้าเคลิม้ แล้วหนัมาฉีกยิม้ให้หลอ่น  

“สว่นพ่ีจีจีต้้องน่ีคะ่ มาร์การิตาสวย ๆ”  
และเม่ือไมเ่ห็นวา่หลอ่นจะยกเคร่ืองดื่มในมือขึน้ด่ืม พ่ีจีจีก็้บอก

อยา่งเจ้ากีเ้จ้าการ 
“เอ๊า ด่ืมสิคะ แค่พนัช์เองค่ะคณุน้อง ไม่เมาหรอก ด่ืมค่ะ ด่ืม” 

พดูแล้วยงัยกแก้วเคร่ืองด่ืมขึน้จ่อปากหล่อน จอมนรีจึงต้องอ้าปากด่ืม
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เคร่ืองดื่มในมืออยา่งเสียไมไ่ด้ 

รสชาติหอมหวานและความเย็นฉ ่าสดช่ืนของเคร่ืองด่ืมท่ีเพิ่ ง
ลองชิม ท าให้จอมนรียิม้ให้คนคะยัน้คะยอ ก่อนจะยกแก้วขึน้ด่ืมอีก   
อกึใหญ่เพราะตดิใจในรสชาติ 

“อร่อยดีคะ่พี่จีจี”้  
“เห็นมะ บอกแล้ว ด่ืมตอ่ไปคะ่ เด๋ียวพอมีอะไรอร่อย ๆ ผ่านมา 

พ่ีจีจีจ้ะเรียกให้นะคะ” จีจีบ้อกแล้วหันไปต่อบทสนทนากับคนอ่ืน ๆ 
ปล่อยจอมนรีไว้กับเคร่ืองด่ืมของหล่อน หญิงสาวจึงถือโอกาสนัน้    
มองหาพระเอกหนุม่เปา้หมายของปฏิบตักิารในคืนนีอี้กครัง้  

คืนนีเ้ป็นค็อกเทลปาร์ตีท่ี้ไม่ได้มีโต๊ะนั่ง พนักงานเสิร์ฟจะถือ
ถาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเดินไปหาผู้คนท่ีมาในงาน ใครต้องการกินด่ืม
อะไรก็เลือกหยิบจบัได้ตามใจ หรือจะขอให้พนกังานน ามาให้โดยเฉพาะ
ก็ได้ ซึ่งปาร์ตีแ้บบนีช้่างเอือ้ตอ่ปฏิบตัิการคืนนีข้องจอมนรียิ่งนกั หล่อน
ตัง้ใจจะหาโอกาสเดนิเข้าไปหาพระเอกหนุม่เพ่ือขอลายเซ็นเขาไปให้แม่
ให้ได้ก่อนท่ีปาร์ตีจ้ะเลิก  

จอมนรีสอดส่ายสายตาหาพระเอกหนุ่มไปทั่วห้องจัดเลีย้งอีก
ครัง้ ก่อนท่ีตาจะเป็นประกายสมใจเม่ือมองเห็นเขายืนอยู่ไกล ๆ คนละ
ฝ่ังของห้อง ดเูหมือนก าลงัคุยกันอยู่กับนางเอกของเขา ในมือถือแก้ว
ไวน์แดงและยกขึน้ด่ืมบอ่ย ๆ 

“โห...กินเหล้ายงักบัน า้” จอมนรีพึมพ าอยู่คนเดียวเม่ือเห็นชาย
หนุ่มด่ืมไวน์หมดเป็นแก้วท่ีสามในเวลาไม่นานนักท่ีหล่อนจับตามอง 
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เขาอยู่  นางเอกสาวเดินจากไปแล้ว ตอนนีเ้ขายืนอยู่เพียงล าพัง         
และทา่ทางตัง้หน้าตัง้ตาด่ืมอยา่งเอาเป็นเอาตาย  

หล่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้น นฤเบศร์ด่ืมหนักขนาดนี ้แต่ก็      
นัน่ละ หล่อนไม่ได้รู้จกัเขามากไปกว่าพระเอกละครในกองท่ีหล่อนไป
ฝึกงาน และเร่ิมจะติดตามผลงานของเขาเม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาน่ีเอง 
อีกทัง้ชีวิตหลงักล้องและภาพท่ีออกสู่สายตาประชาชน อาจจะไม่ใช่สิ่ง
เดียวกนัก็ได้ แตไ่ม่ว่าจะอย่างไร หล่อนก็จะบอกแม่แน่นอนว่าพระเอก
ในดวงใจของแม่เป็นพวกขีเ้หล้า ดซูิแม่จะยงัรักและเทิดทนูเขาอยู่อยา่ง
เดมิไหม 

จอมนรียังไม่มีโอกาสเข้าไปขอลายเซ็นจากชายหนุ่มสักที 
หล่อนท าท่าจะเดินเข้าไปหาเขาเม่ือเห็นว่าเขาอยู่ตามล าพังทีไร        
เป็นต้องมีคนอ่ืนเดินเข้ามาคยุกบัเขาก่อนเสมอ หญิงสาวจึงกินและด่ืม
รอเวลาไปพลาง ๆ กระทัง่น า้พนัช์แสนอร่อยหมดเป็นแก้วท่ีสาม จอมนรี
ก็ได้โอกาสเม่ือชายหนุม่ยืนอยูค่นเดียวอีกครัง้ 

หญิงสาวก้าวขาเพ่ือเดินไปหาชายหนุ่ม แต่แล้วก็เข่าอ่อน       
เซแทด่ ๆ จนต้องย่ืนมือไปคว้าใครบางคนท่ียืนอยูใ่กล้ ๆ เพ่ือพยงุตวัเอง
ทนัที 

“น้องเค้ก เป็นอะไรหรือเปล่าคะ” เสียงใครสักคนถามหล่อน 
โลกรอบตวัหมนุจนจอมนรีลืมตามองหน้าคนถามไม่ได้ แตย่งัพยายาม
พยกัหน้าว่าหล่อนไม่เป็นอะไร ทัง้ ๆ ท่ีตอนนีแ้คจ่ะยืนยงัต้องให้ใครคน
นัน้ประคอง  
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“ว้าย คณุน้อง เป็นไรคะนัน่”  
เสียงท่ีถูกดดัให้แหลมของจีจีท่ี้แหวกอากาศมาท าให้จอมนรี

พยายามหนัไปมอง หญิงสาวพยายามจะยืนทรงตวัด้วยตวัเอง ก่อนท่ี
จะรู้สึกถึงอ้อมแขนแข็งแรงของช่างแต่งหน้าท่ีย่ืนมาโอบประคอง แล้ว
กระซิบถาม 

“กินเข้าไปก่ีแก้วคะคณุน้อง”  
จอมนรีไมต่อบหากยกมือขึน้ชสูามนิว้ 
“สามแก้ว!” จีจีอุ้ทานเสียงสูง “หล่อนบอกไม่ด่ืมแต่ซัดไป

สามแก้ว!”  
“ก็พ่ีจีจีบ้อกว่าไม่มาวววว” จอมนรีตอบเสียงยานคาง หล่อน

ไมไ่ด้ตัง้ใจเลย แตท่ าไมเสียงออกมาเป็นแบบนัน้! 
“ปกตไิมเ่มาคะ่ แตค่ณุน้องไมเ่คยแล้วซดัไปขนาดนัน้ หวัทิ่มยงั

น้อยไปสิคะ” จีจีว้า่แล้วหนัไปพมึพ าขอโทษขอโพยคนท่ีประคองจอมนรี
อยูก่่อน ก่อนจะพาหญิงสาวเดนิไปหาท่ีนัง่พกั 

“นัง่ตรงนีก้่อนคะ่ เด๋ียวพ่ีจีจีจ้ะไปเอาน า้มาให้ อย่าไปไหนนะ” 
วา่แล้วก็เดนิจากไป 

จอมนรีมองตาม หัวสั่นง่อกแง่ก เม่ือเห็นจีจีเ้ดินไปยังบริกร      
ท่ีเดินอยู่ไม่ไกล จึงละสายตาแล้วมองหาพระเอกหนุ่มอีกครัง้ เม่ือเห็น
วา่เขายงัยืนอยูท่ี่เดมิจงึถอนหายใจโลง่อก หวงัวา่เขาจะไมไ่ปไหนก่อนท่ี
หลอ่นจะหายเมา 

ไม่นานจีจีก็้กลบัมาพร้อมแก้วน า้และผ้าเย็นท่ีไม่รู้ว่าไปเอามา
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จากไหน ช่างแตง่หน้าของกองสง่แก้วน า้ให้หล่อน ซึ่งจอมนรีก็รับมาด่ืม
จนเกือบหมดแก้ว จากนัน้มือเรียวราวกับมือผู้หญิงก็ย่ืนผ้าเย็นมาซับ
หน้าตาให้หลอ่น พลางสา่ยหน้าพร้อมบน่กระปอดกระแปด 

“ลกูเอ๊ย ไม่เคยด่ืมมาก่อน ใครบอกให้กินเข้าไปตัง้มากมายนะ 
แล้วน่ีไหวไหมน่ี” 

“ไหวคา่พ่ีจีจี ้เค้กนัง่พกัสกัหนอ่ยก็คงหายมนึแล้วละคะ่” หลอ่น
บอก เพราะไมอ่ยากให้อีกคนเป็นหว่ง  

“มนึอะไรละ่ยะ แบบหลอ่นน่ีเขาเรียกวา่เมาหวัทิ่ม”  
“ไม่ขนาดนัน้หรอกค่า ตอนนัน้เค้กไม่ทนัตัง้ตวั ตอนนีต้ัง้ตวัได้

แล้ว เด๋ียวจะเดินให้ดนูะคะ” วา่พลางขยบัตวัจะลกุขึน้เดิน แตถ่กูจีจีรั้ง้
ไว้เสียก่อน 

“ไม่ต้องย่ะ เอาน่ี กินน า้เข้าไปเยอะ ๆ เช็ดหน้าเช็ดตา แล้วอย่า
กินเหล้าเข้าไปอีกละ่”  

จอมนรีก าลังจะย่ืนมือไปรับแก้วน า้ ท่ี จีจี ย่ื้นส่งให้อีกครัง้
หลงัจากท่ีหล่อนวางลงบนโต๊ะ แตย่งัไม่ทนัท่ีมือจะได้สมัผสัแก้ว ก็ต้อง
เอามาปิดปากเสียก่อน 

“พ่ีจีจี ้เค้ก...จะ...อ้วก!” 
“ว้าย อย่านะหล่อน ปิดปากไว้ก่อน อย่าอ้วกตรงนีน้ะ” จีจีบ้อก

พลางลากคนจะอ้วกตรงไปยงัห้องน า้ซึง่อยูไ่มห่า่งนกั 
ทันทีท่ีเข้าไปในห้องน า้ได้ จอมนรีก็โอบกอดโถส้วม โก่งคอ

อาเจียนจนหมดไส้หมดพุง จากนัน้จึงกดชักโครกแล้วก็เดินตุปัดตุเป๋
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ออกมาบ้วนปากและล้างหน้าล้างตาท่ีอา่งล้างหน้า ซึง่มีจีจียื้นรออยู ่ 

“เป็นไงบ้างหนูเค้ก รู้สึกดีขึน้ไหมคะลูก” จีจีถ้ามอย่างเป็นห่วง
เป็นใย  

จอมนรีเงยหน้าขึน้ยิม้ให้พร้อมพยกัหน้า  
“ดีขึน้เยอะเลยคะ่พี่จีจี ้ขอบคณุนะคะท่ีมาเป็นเพ่ือนเค้ก” 
“วุ้ย ไม่ได้หรอก พ่ีจีจีเ้ป็นคนเอาเหล้าให้หนกิูนน่ีคะ ก็ต้องดแูล

หนสูิ”  
“เค้กนกึวา่น า้พนัช์ไมมี่แอลกอฮอล์” หญิงสาววา่เสียงออ่ย  
“เขาใส่พอเป็นพิธีย่ะ แต่หล่อนน่ะคออ่อนเอง น่ีอย่าไปเล่า     

ให้ใครฟังนะ กินแคพ่นัช์ก็อ้วกแตกอ้วกแตน อายเค้า” จีจีว้า่พลางค้อน 
“ไม่เล่าหรอกค่า โดยเฉพาะแม่ ห้ามให้รู้เด็ดขาด แหะ ๆ”    

หญิงสาววา่พร้อมใช้นิว้ชีท้ าทา่ปาดคอ ก่อนจะชวน 
“เรากลบัเข้าไปในงานกนัเถอะคะ่”  
แตจี่จีก้ลบัอทุานเม่ือมองหน้าของจอมนรีเตม็ตา 
“อุ๊ย เคร่ืองส าอางหนหูลดุหมดแล้ว มาน่ีก่อน พ่ีจีจีเ้ตมิหน้าให้” 

ช่ า ง แต่ งห น้ าประจ า กองถ่ ายบอกพ ร้อมกับ เ ปิดกระ เ ป๋ า ถือ                      
หาเคร่ืองส าอางวุ่นวาย เม่ือเจอของท่ีต้องการแล้วก็จัดการแต่งแต้ม
สีสันลงบนใบหน้าของคนท่ีเพิ่งจะล้างหน้าล้างตาไปเม่ือสักครู่จน   
หญิงสาวกลบัมาดสูดสวยอีกครัง้ และคราวนีด้ปูระณีตสวยงามมากขึน้
เพราะเป็นฝีมือการแต่งหน้าของมืออาชีพ ไม่ใช่มือสมัครเล่นแบบท่ี
หลอ่นแตง่มาเอง  
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“ขอบคณุมากคะ่พี่จีจี ้รู้สกึสวยมาก พ่ีจีจีแ้ตง่หน้าให้”  
“ย่ะ ไปกันเถอะ” จีจีช้วน แต่ยงัไม่ทนัได้ก้าวเดิน คนถูกชวนก็

อทุานอยา่งตกใจ ดวงตาเบกิโต  
“ตายแล้ว พ่ีจีจี ้ป่านนีพ่ี้ต้นกลบัไปแล้วหรือยงัก็ไม่รู้ วนันีเ้ป็น

วันสุดท้ายท่ีเค้กจะมีโอกาสได้เจอพ่ีต้นแล้วด้วย” ก็ละครปิดกล้องไป
แล้ว และหล่อนก็ ฝึกงานจบ ซึ่ งวิ ถี ชีวิตของหล่อนกับพระ เอก
ซุปเปอร์สตาร์อยา่งต้น นฤเบศร์คงไมไ่ด้เวียนมาบรรจบกนัอีก  

“ท าไมยะ หลอ่นจะไปท าอะไรพ่ีต้น”  
“เค้กต้องไปขอลายเซ็นพ่ีต้นให้แม่ ถ้าไม่ได้ลายเซ็น แม่อาจจะ

ตดัออกจากกองมรดก” 
“อ้าว งัน้หรือ งัน้ก็รีบไป พ่ีก็ไม่รู้ว่าพ่ีต้นจะอยู่ถึงก่ีโมง” จีจีว้่า

แล้วเดนิน าหญิงสาวรุ่นน้องกลบัเข้าไปในห้องจดัเลีย้งอีกครัง้  
เม่ือเข้าไปภายในงาน จอมนรีมองไปยังจุดท่ีพระเอกหนุ่ม     

ยืนอยู่ก่อนท่ีหล่อนจะล้มหัวทิ่ม แล้วก็ต้องใจหายวาบเม่ือไม่เห็นเขา  
อยูต่รงนัน้ 

“พ่ีต้นหายไปแล้วคะ่พ่ีจีจี”้ จอมนรีหนัไปบอกคนเดินเคียงด้วย
ท่าทางราวกับจะร้องไห้ แม่เอาหล่อนตายแน่ถ้ารู้ว่าหล่อนมัวแต่        
อ้วกแตกเพราะเมาจนชวดลายเซ็นพระเอกของแม ่ 

“บอย เห็นพ่ีต้นไหม” จีจีถ้ามบอยผู้ ช่วยกล้องซึ่งเดินผ่านมา
พอดี 

“เม่ือกีเ้ห็นแวบ ๆ ได้ยินแว่ว ๆ ว่าจะกลบัแล้วครับพ่ีจีจี ”้ บอย 
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ตอบก่อนจะเดินจากไป แต่ยังไม่ทันถึงไหน ก็หันกลับมา ชีมื้อไปยัง
ทิศทางท่ีจอมนรีกบัจีจีเ้พิ่งเดนิจากมา 

“นัน่ไงพ่ีต้น”  
“ขอบคณุค่ะพ่ีบอย” จอมนรีกล่าวขอบคณุบอยก่อนจะหันมา

บอกจีจี ้“เค้กไปก่อนนะคะพ่ีจีจี ้ลาตรงนีเ้ลยนะคะ ได้ลายเซ็นแล้วเค้ก
จะกลบัเลย” 

“อ้าว หรือยะ แล้วกลบัยงัไง”  
“แมจ่ะมารับคะ่”  
“งัน้หรือ งัน้ก็ไปเถอะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะยะ” จีจีบ้อกล้อ ๆ  
“แหม เค้กจะไปขอลายเซ็น จะให้โดนอะไรคะ โดนพ่ีต้น          

ไล่ตะเพิดเอาหรือ” หญิงสาวว่ากลัว้หัวเราะก่อนจะโบกมือให้จีจี  ้       
แล้วเดนิตามพระเอกหนุม่ซึง่เห็นหลงัไว ๆ เดนิไปทางล็อบบีข้องโรงแรม  

ชายหนุม่ก าลงัยืนรอลิฟต์ในตอนท่ีหลอ่นเดนิไปทนั  
“พ่ีต้นคะ” จอมนรีเรียกก่อนท่ีเขาจะก้าวเข้าไปในลิฟต์  
ชายหนุ่มหนัไปมองหญิงสาวท่ีวิ่งตามมา หล่อนอยู่ในชุดเดรส

สัน้สีเหลืองมสัตาร์ด ใบหน้าแต่งแต้มด้วยเคร่ืองส าอางอย่างประณีต 
ริมฝีปากอ่ิมเคลือบลิปสติกสีนู้ ดทับด้วยลิปกลอสมันวาวดูเซ็กซ่ี           
ในมือถือกระเป๋าแบบคลตัช์ใบเล็กนา่รัก  

ดูดีกว่าที่คิดแฮะ ชายหนุ่มคิดในใจ ความปรารถนาพุ่งโลด  
เม่ือนกึถึงจดุประสงค์ในการมาของหลอ่น 

“เข้าไปสิ” ชายหนุม่บอกแล้วผายมือให้หลอ่นก้าวเข้าไปในลิฟต์
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ก่อน แล้วจงึเดนิตามเข้าไป 

จอมนรีก้าวเข้าไปในลิฟต์อย่างงง ๆ หล่อนไม่ได้ตัง้ใจจะตาม
เขาเข้าไปในลิฟต์ กะว่าเรียกเขาไว้ ขอลายเซ็น แล้วก็กลับออกไป
โทรศพัท์หามารดาเพ่ือให้มารับกลับบ้าน แต่เม่ือเขาท าท่าเชือ้เชิญให้
เข้าไปในลิฟต์ด้วยกนั หลอ่นก็ท าตามอยา่งง่ายดาย 

“พ่ีต้นคะ” หลอ่นเรียกเขา ในมือถือรูปคูข่องเขากบัแม ่ 
หากชายหนุม่กลบัตดับท “รอให้ถึงห้องก่อน”  
เม่ือเขาว่าเช่นนัน้จอมนรีจึงไม่กล้าเซ้าซี ้บางทีเขาอาจจะ       

ไม่อยากให้ลายเซ็นในลิฟต์ก็ได้ หล่อนจึงรออย่างใจเย็น จนลิฟต์น า   
ทัง้สองขึน้ไปยงัชัน้สงูสดุตามท่ีชายหนุ่มกดหมายเลข ประตลูิฟต์ก็เปิด
ออก จอมนรีรู้สึกถึงมืออุ่นของชายหนุ่มท่ีย่ืนมาแตะท่ีหลงัหล่อนแล้วรุน
ให้เดนิออกจากลิฟต์  

เดินตอ่ไปอีกเพียงไม่ก่ีก้าวก็ถึงห้องพกัของชายหนุ่ม ในขณะท่ี
เขาก าลงัเสียบคีย์การ์ดเพ่ือปลดล็อกประต ูหลอ่นก็พยายามอีกครัง้ 

“พ่ีต้นคะ...”  
หล่อนพูดได้เพียงเท่านัน้ เขาก็หันมาหาหล่อนแล้วพูดแทรก

ในทนัทีท่ีประตถูกูปลดล็อกเสียงดงักร๊ิก 
“เข้ามาสิ”  
พร้อม ๆ กับท่ีแขนแข็งแรงย่ืนมาโอบเอวแล้วรัง้เข้าไปในห้อง

ด้วยกนั  
จอมนรีใจหายวาบกับการกระท าของเขา หล่อนแค่ต้องการ
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ลายเซ็น แตด่เูหมือนเขาจะไม่ได้สนใจ เพราะทนัทีท่ีเข้ามาในห้องและ
บานประตปิูดลง เขาก็โอบกอดแล้วรัง้หล่อนเข้าหาร่างสูงใหญ่ของเขา 
ใบหน้าหล่อเหลาโน้มลงมาหาใบหน้าท่ีแหงนเงยด้วยความตกอกตกใจ
ของหล่อน ริมฝีปากหนาฉกวูบเข้าประกบกับริมฝีปากของหล่อน    
อยา่งไมท่นัให้ตัง้ตวั! 
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๒ 
งำนเข้ำ 

 
 

จอมนรีรู้สึกชาไปทัง้ร่าง หวัใจเต้นกระหน ่าจนเหมือนจะหลุด
ออกมานอกอก เ ม่ือริมฝีปากร้อนรุ่มของคนตัวโตบดจูบลึกล า้               
จูบ...ท่ีหล่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีพลงัรุนแรงจนท าให้แทบจะยืนไม่อยู่ 
สมองมึนงง ร่างกายอ่อนแรง สองขาท าท่าจะทรุดลงไปกองอยู่รอมร่อ 
หากไมมี่สองแขนแข็งแรงของเขาโอบประคองไว้  

จอมนรีตวัสั่นอยู่ในอ้อมกอดแข็งแรงของคนท่ีจู่โจมเข้ามอบ
สัมผัสหวาม จูบแรกท่ียังไม่เคยสูญเสียให้ใคร ถูกคนท่ีจะว่าไปแล้ว       
ก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าต่อกันปล้นไปจนหมดสิน้ ริมฝีปากร้อนรุ่ม  
ของเขาตะโบมจูบราวกับจะสูบวิญญาณหล่อนให้ออกจากร่าง           
เขาดดูด่ืมลึกล า้ราวกับคนกระหายท่ีเพิ่งพานพบบ่อน า้เย็นฉ ่าแล้วด่ืม
กินอยา่งตะกรุมตะกราม ไมเ่ปิดโอกาสหรือชอ่งทางให้หลอ่นได้ถอยหนี  



20 
 

จูบของเขาให้ความรู้สึกร้อนวูบวาบเหมือนกับแอลกอฮอล์ใน
น า้พันช์ท่ีหล่อนด่ืมเข้าไป ท าให้หล่อนวิงเวียนและหัวหมุนจนต้อง
หลบัตา ท าให้แข้งขาอ่อนแรงจนแทบล้ม หล่อนไม่เคยรู้ว่าแอลกอฮอล์
กบัจบูจะสง่ผลตอ่ร่างกายคล้ายกนัขนาดนี!้ 

จอมนรีรู้สึกมึนเมา! แต่ไม่รู้ว่าเป็นผลจากแอลกอฮอล์ท่ีด่ืม   
เข้าไป หรือจากสัมผัสปลุกเร้าท่ีไม่ปล่อยให้หล่อนได้มีโอกาสหายใจ
หายคอกันแน่ แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไร สิ่งเดียวท่ีหล่อนแน่ใจ     
ความมึนเมานีก้ าลงัปลุกเร้าทุกความรู้สึกร้อนเร่าในร่างกายหล่อนให้
ต่ืนเพริด ให้รอคอย ให้คาดหวงั คาดหวงับางสิ่งบางอย่างท่ีรอหล่อนอยู่ 
ณ ปลายเส้นทาง บางอย่างท่ีหล่อนไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ร่างกายหล่อน
ก าลังโหยหา และสัญชาตญาณบอกหล่อนว่า คนท่ี โอบประคอง        
เฝา้คลึงเคล้นสมัผสั สูบฉีดความมึนเมาเข้าสู่ประสาทสมัผสัของหล่อน
อยูนี่จ้ะเป็นคนน าทางและพาหลอ่นไปจนถึงสิ่งนัน้โดยสวสัดภิาพ 

น่าแปลกท่ีหล่อนโอนอ่อน คล้อยตาม และวางใจ ทัง้ ๆ ท่ี    
ไมไ่ด้รู้เลยวา่สิ่งท่ีรออยูน่ัน้จะเป็นสรวงสวรรค์หรือนรกโลกนัต์กนัแน ่  

นฤเบศร์พาคนในอ้อมแขนเอนตัวลงไปบนเตียง เจ้าหล่อน
ตอบสนองสัมผัสของเขาอย่างเงอะงะ ชายหนุ่มแปลกใจเล็กน้อย  
อาชีพอย่างหล่อนไม่น่าจะมีท่าทางราวกับไม่เคยมาก่อนแบบนี ้          
แต่แล้วก็ส่ายศีรษะไล่ความสงสยัทิง้ไป บางทีอาจจะเป็นแค่การแสดง 
ลกูค้าอาจจะชอบคนท่ีดไูม่เช่ียวชาญในเชิงกามานกัก็เป็นได้ แม้แตเ่ขา
ก็ยงัพอใจอยู่ลึก ๆ ท่ีแม้จะรู้ดีแก่ใจว่าหล่อนท าแบบนีม้านบัหนไม่ถ้วน 
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แต่ก็ไม่ได้ท าตัวเป็นผู้ เ ช่ียวชาญท่ีท าให้เขารู้สึกว่าต้องเป็นผู้ ตาม         
ไมว่า่จะอยา่งไร อีโก้ของผู้ชายก็ยงัอยากจะรู้สกึวา่ตนช ่าชองกว่าอยู่ดี  

ชายหนุ่มเพิ่มความลึกล า้ของสัมผัสจุมพิต สองมือลูบไล้     
คลงึเคล้น ปลดเปลือ้ง ไมน่านเขาและหลอ่นก็เปลือยกายก่ายกอด    อยู่
บนเตียงขนาดคงิไซซ์ในห้องสวีตของโรงแรมห้าดาวกลางเมืองหลวง 

ริมฝีปากท่ีไม่เคยละจากปากอ่ิมฉ ่าหวานเคล่ือนไปตามล าคอ 
ท่ีแหงนเงยเปิดทาง นฤเบศร์คอ่ย ๆ ละเลียดชิมผิวเนือ้เนียนระเร่ือยลง
ไปหยดุท่ีทรวงสล้าง ทรวงขนาดมหึมาเกินตวัท่ีแรกเห็นยงัไม่แน่ใจว่ามี
หมอท่ีไหนอยู่ เบื อ้งหลังความยิ่งใหญ่นีห้ รือไม่ แต่เ ม่ือได้สัมผัส          
ชายหนุ่มก็แน่ใจ อกใหญ่ ๆ นีธ้รรมชาติสรรค์สร้าง แม่ให้มาอย่างไร้ข้อ
สงสยั 

ในขณะท่ีริมฝีปากจูบไซ้ทรวงคู่งาม สองมือของชายหนุ่ม         
ก็ลูบไล้ไปทั่วร่างท่ีอยู่ในอ้อมกอดเขา ระเร่ือยเข้าสู่หลืบเร้นท่ีชุ่มฉ ่า     
บง่บอกวา่หลอ่นพร่ังพร้อม... 

ในตอนท่ีพยายามพาตัวตนของเขาเ ข้าสู่ หล่อนนั่นเอง        
ความสงสยัท่ีค้างคาในความรู้สกึก็กระจา่ง  

หญิงสาวท่ีอยูใ่นอ้อมกอดเขายงัไมเ่คยถกูใครรุกล า้! 
สายเกินไปท่ีจะถอยในตอนนี ้นฤเบศร์โอบประคองปลอบขวญั

คนท่ีตวัสัน่ระริกอยู่ใต้ร่างเขา จูบปิดกัน้เสียงครางสะอืน้ในขณะท่ีเขา
ผลกัดนัตวัตนเข้าสู่หล่อนช้า ๆ จบูซบัน า้ตาท่ีรินไหลจากความเจ็บปวด
ท่ีเขารู้ดีวา่หลอ่นต้องทนรับมากเพียงใด  
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แม้จะแปลกใจท่ีหล่อนยังคงความบริสุทธ์ิอยู่ทัง้ ๆ ท่ีท างาน
แบบนี ้แตเ่ม่ือคิดว่าหล่อนอาจจะเพิ่งเดินทางสู่เส้นทางสายนีแ้ละมีเขา
เป็นลูกค้ารายแรก ชายหนุ่มจึงพยายามอ่อนโยนกับหล่อนอย่างท่ีสุด 
แม้หล่อนจะขายบริการ แตเ่ขาก็ยงัอยากให้หล่อนมีประสบการณ์เร่ือง
เพศในครัง้แรกอย่างน่าประทับใจ เพราะประสบการณ์ครัง้แรกนี  ้        
จะติดอยู่ในความทรงจ าของหล่อนตลอดไป อย่างน้อยให้หล่อนได้
ระลึกถึงผู้ ชายคนแรกของหล่อนด้วยความรู้สึกดี ๆ บ้าง แม้ผู้ ชาย       
คนแรกนัน้จะเป็นลกูค้าของหลอ่นก็ตามที  

 นฤเบศร์เร่งจังหวะกระแทกกระทัน้เม่ือเขาและหล่อนหลอม
รวมเป็นร่างเดียว เสียงครางอย่างเจ็บปวดในตอนแรกเปล่ียนเป็นคราง
อย่างสุขสม เม่ือพายุอารมณ์โหมกระหน ่า พัดพาเขาและหล่อนขึน้สู่
วิมานท่ีพรายพร่างไปด้วยหมูด่าว 

 
เสียงโทรศพัท์มือถือซึ่งเป็นเบอร์เฉพาะคนสนิทท่ีวางอยู่บนโต๊ะ

หวัเตียงกรีดร้องปลกุนฤเบศร์ให้ลืมตาต่ืน ชายหนุ่มคว้าโทรศพัท์มากด
รับทัง้ท่ียังไม่ลืมตา ก่อนจะครางอย่างอ่อนใจเม่ือพีรเดช เพ่ือนสนิท
ล้งเล้งมาตามสาย 

“ไอ้ต้น! ไอ้เพ่ือนเวร ถ้าจะเอาคนอ่ืน มึงจะให้กูจ่ายหม่ืนห้า   
หาพระแสงของ้าวอะไรวะ”  

“เด๋ียวค่อยคุยได้ไหมวะไอ้พีท คนจะนอน” นฤเบศร์ถาม 
ถ้อยค าท่ีฝ่ายนัน้ส่งมาแทบไม่ซึมเข้าสู่สมองของชายหนุ่ม เพราะมีแต่
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ความง่วงงนุอยากจะหลบัตอ่ แตด่เูหมือนคนท่ีโทร. มาหาเขาจะไม่ยอม
ให้เขาได้นอนอย่างท่ีต้องการ จนกว่าฝ่ายนัน้จะได้ด่าเขาให้หน าใจ
เสียก่อน 

“มงึไมต้่องเลยไอ้ต้น มงึตื่นมาฟังกดูา่ให้จบก่อน”  
“เออ...มีอะไรว่ามา” ชายหนุ่มพดูทัง้ ๆ ท่ียงัหลบัตา ในขณะท่ี

มือข้างท่ีวา่งก็ควานหาคนท่ีใช้เวลาบนเตียงกบัเขาเม่ือคืน  
แตก็่พบเพียงความวา่งเปลา่... 
“มึงรู้ไหมว่าเม่ือคืนกูจ่ายไปเท่าไร” พีรเดชถามมาตามสาย 

เสียงโกรธเกรีย้ว 
“กูจะรู้ไหม จ่ายหนักหรือไง กูไม่ได้ขอเปิดซิงนะ ช่วยไม่ได้ 

อยากจดัมาเอง แตก็่...ขอบใจมงึมากวะ่ ดีกวา่นอนคนเดียวจริง ๆ”  
เม่ือคิดถึงเซ็กส์กับผู้หญิงท่ีมีความสมัพนัธ์กันเพียงเป็นลูกค้า

และผู้ ให้บริการเม่ือคืนนีก็้ท าให้นฤเบศร์ต้องขอบคุณเพ่ือน พี รเดช
คะยัน้คะยอ จัดหาสาวไซด์ไลน์มาบริการเขา ทัง้ ๆ ท่ีเขาปฏิเสธไป 
หลายหน ไม่คิดว่าเซ็กส์กับหญิงขายบริการจะท าให้เขาลืมภัทราวดี  
คนรักท่ีอยู่กินกันมาหลายปี และเพิ่งจะทิง้เขาไปเม่ือไม่ก่ีเดือนน่ีได้     
แตก่ารได้นอนกบัคนไม่รู้จกั ได้ปลดปล่อยความต้องการตามธรรมชาติ
ท่ีไม่ได้ปลดปล่อยมาถึงสามเดือน ก็ท าให้เช้านีเ้ขารู้สึกดีขึน้มาก         
แตถ่ึงขัน้ลืมคนรักเก่าไหม...เป็นไปไมไ่ด้เลย 

เม่ือวานเป็นวันครบรอบสามเดือนท่ีภัทราวดีออกไปจากชีวิต
เขา สามเดือนท่ีไม่มีวนัไหนท่ีเขาไม่คิดถึงหล่อน ไม่มีวนัไหนท่ีเขาไม่มี
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หวังว่าหล่อนจะกลับมา หากหล่อนกลับมา เขาพร้อมจะเร่ิมต้นใหม่ 
เวลาสองปีท่ีคบหาและห้าปีท่ีใช้ชีวิตร่วมกันมา มีค่าและความหมาย 
กบัเขามากจนไมส่ามารถท าใจให้ลืมได้  

แตห่ลอ่นก็ไมก่ลบัมา... 
พีรเดชพดูให้เขาได้คิด สามเดือนนานเกินพอแล้วส าหรับความ

เสียใจและกินเหล้าเป็นน า้อยา่งท่ีเขาท ามาตลอดนบัตัง้แตว่นัท่ีภทัราวดี
เดินออกไปจากชีวิตของเขา ถึงแม้ว่าเขาจะยังรับผิดชอบงานได้          
แตร่่างกายของเขาก็ทรุดโทรม เวลาสามเดือนท่ีผา่นมา ร่างกายของเขา
ถกูท าลายมากกวา่สามสิบเก้าปีท่ีเขามีชีวิตมาเสียอีก  

ในท่ีสดุหลงัจากท่ีทนถูกเพ่ือนรบเร้าไม่ไหว เขาก็ตกลงยอมท า
ตามค าแนะน าของพีรเดช 

“มึงเปิดห้องเลย กจูะส่งไซด์ไลน์ไปให้ สภาพนางฟ้า รับรองว่า
มงึจะลืมวดีไปเลย”  

พีรเดช ผู้ ท่ีปัญหาในชีวิตทกุอย่างแก้ไขได้ด้วยเซ็กส์บอกกบัเขา 
ความคิดของเพลย์บอยอย่างพีรเดชคือต้องเร่ิมตัดใจจากคนเก่า      
ด้วยการนอนกับคนใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีห่างไกลกับความเป็นเขา แม้เขา  
จะหัวสมัยใหม่มากพอท่ีจะไม่ถือเร่ืองอยู่ก่อนแต่ง แต่เขาก็รักและ
ซ่ือสตัย์ตอ่ผู้หญิงท่ีเขาเลือกใช้ชีวิตด้วย แม้จะยงัไม่ได้ผ่านพิธีแต่งงาน
หรือจดทะเบียนสมรสอย่างถกูต้องตามกฎหมายก็ตาม ท าให้นบัตัง้แต่
ตกลงคบหาฉันคนรักกับภัทราวดีเ ม่ื อเจ็ดปีก่อน เขาก็ไม่ เคยมี
ความสมัพนัธ์ทางกายกบัผู้หญิงท่ีไหนอีก  



25 
 

จนกระทัง่เม่ือคืนนี.้.. 
ภัทราวดีจากเขาไปแล้ว ต่อให้เขารักและซ่ือสัตย์ต่อหล่อน     

แคไ่หน หล่อนก็คงไม่กลบัมา เขาจะลองท าตามค าแนะน าของพีรเดชด ู
บางทีความเจ็บปวดท่ีรู้สึกอยู่นีอ้าจจะทุเลาลงบ้างก็ได้ เพราะแม้ว่า 
การนอนกับผู้ หญิงคนอ่ืนเม่ือคืนนีจ้ะไม่ท าให้เขาลืมภัทราวดีได้          
แต่ในช่วงเวลาท่ีเขามีผู้ หญิงคนนัน้อยู่ในอ้อมกอด ในช่วงเวลาท่ีเขา   
ตักตวงความสุขสมเอากับร่างกายหล่อน เขาก็มีเพียงร่างนุ่มนิ่ม            
ท่ีใ ห้ความสุขกับเขาอยู่ เท่านัน้ ท่ี อยู่ ในห้วงค านึง ไม่ มีภัทราวดี               
ไมมี่ความเจ็บปวดจากความรักท่ีอยูก่บัเขาตลอดสามเดือนท่ีผา่นมา... 

“ต้น! ไอ้ต้น! มงึฟังกอูยูห่รือเปลา่วะ”  
เสียงโวยวายของพีรเดชดงึนฤเบศร์ให้หลดุจากภวงัค์ 
“หืม...อะไรนะ”  
“กถูามวา่ ถ้ามงึมีเดก็อยูแ่ล้วท าไมไมบ่อกกู ซุม่น่ีหวา่” 
“เดก็...เดก็ไหน”  
“ก็เดก็ท่ีมงึเอามานอนเม่ือคืน” 
“อ้าว...ก็มึงส่งมา” นฤเบศร์ตอบพร้อมขมวดคิว้มุ่น ใจหาย

แปลก ๆ  
“อ้าว น่ีมึงไม่ได้ฟังท่ีกูพูดเลยใช่ไหม กูโทร. มาด่ามึงว่า ให้กู

จา่ยไซด์ไลน์ไปหม่ืนห้า แตม่งึกลบัเอาคนอ่ืนเข้าห้องตดัหน้าน้องเขา” 
“อะ...อะไรนะ มึงพูดว่าไงนะพีท” นฤเบศร์ถามเพ่ือนเสียงสั่น 

เขา...เอาใครเข้าห้อง! 
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“น้องเชอร่ีโทร. มาโวยวายกับกูว่าเขายืนรออยู่หน้าห้องมึง    
แตม่งึกลบัเข้าห้องกบัผู้หญิงคนอ่ืน”  

นฤเบศร์อึง้ไปพกัใหญ่หลงัได้ยินค าอธิบายจากเพ่ือน หลงัจาก
ความเข้าใจบางอย่างซึมเข้าสู่การรับรู้ของเขาชายหนุ่มก็ใจหายวาบ 
ก่อนจะพดูกบัคนปลายสายเสียงแผว่ 

“ฉิบหายแล้วพีท เม่ือคืนกนูอนกบัใครวะ!”  
“เด๋ียว ๆ ไอ้คุณต้น มึงเป็นคนนอนแต่มาถามกู แล้วกูต้องไป

ถามใคร” 
นฤเบศร์ไมส่นใจถ้อยค าแดกดนัของเพ่ือน ชายหนุม่พมึพ าบอก 
“กนูกึวา่เขาเป็นคนท่ีมงึสง่มา” 
“แล้วไปเจอกันท่ีไหนวะ ท าไมถึงยอมเข้าห้องกับมึงง่าย ๆ”    

พีรเดชถามอย่างงงงวย ไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าคนเราจะสามารถเข้าใจผิด
กนัจนถึงกบัมีสมัพนัธ์ลกึซึง้กนัได้ขนาดนัน้เลยหรือ 

“เขารอกูอยู่หน้าลิฟต์ ดึกขนาดนัน้ เห็นผู้หญิงยืนอยู่กูก็คิดว่า
คนท่ีมงึบอกวา่จะมาไง”  

“กบูอกวา่เขาจะไปหามงึท่ีห้อง ไมใ่ชท่ี่ลิฟต์”  
“ใครจะไปคิดว่าจะมีผู้หญิงคนอ่ืนมาหากูวะ ก็คิดว่ามีแต่คนท่ี

มงึสง่มานะ่สิ” นฤเบศร์บอกเชิงแก้ตวั 
“ท่ีกตูิดใจ เขาไม่ใช่ไซด์ไลน์ แตเ่ข้าห้องและยอมมงึง่าย ๆ น่ีนะ 

มิจฉาชีพหรือเปล่า ตรวจดูทรัพย์สินยัง หรือโดนแอบถ่ายหรือเปล่า       
กูไม่อยากเห็นมึงตัง้โต๊ะแถลงข่าวบีบน า้ตาขอโทษส่ือเร่ืองคลิปหลุด   
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นะเว้ย”  

“เฮ้ย ไม่หรอก” นฤเบศร์ว่าอย่างไม่คิดว่าจะเกิดเหตกุารณ์แอบ
ถ่ายคลิปในตอนท่ีเขามีกิจกรรมกับเจ้าหล่อน บางอย่างบอกกับเขาว่า
หล่อนไม่ใช่มิจฉาชีพ และเม่ือได้รู้ว่าหล่อนไม่ใช่หญิงขายบริการ    
หลายสิ่งหลายอยา่งท่ีเขารู้สกึกงัขาก็ดเูหมือนจะเร่ิมกระจา่ง 

“เฮ้ย แค่นีก้่อนนะพีท ขอส ารวจของก่อน” ชายหนุ่มบอกกับ
เพ่ือน แม้ไม่ได้คิดว่าหล่อนจะขโมยอะไรของเขาไปอย่างท่ีพีรเดช      
เป็นห่วง แต่เขาก็ใช้เหตุผลนีเ้ป็นข้ออ้างท่ีจะวางสาย ตอนนีเ้ขาต่ืน   
เตม็ตาแล้ว และได้รับรู้วา่หลอ่นจากไปแล้วตัง้แตเ่ม่ือไรก็ไมรู้่ 

หลงัจากวางสาย นฤเบศร์วางโทรศพัท์ลงบนโต๊ะหวัเตียงท่ีเดิม 
ในใจคิดว่าหากหล่อนเป็นมิจฉาชีพ โทรศพัท์มือถือของเขาคงติดมือ
หลอ่นไปแล้ว แตน่ี่ทกุอยา่งยงัอยู ่ชายหนุม่ปรายตามองกระเป๋าสตางค์
ท่ีวางอยู่คู่กันกับโทรศัพท์ และมั่นใจโดยไม่ต้องเปิดกระเ ป๋าดู                 
ว่าทุกอย่างยังอยู่ครบ และเม่ือลองเปิดดู ก็เป็นอย่างท่ีคิด ไม่มีสิ่งใด 
สูญหาย อย่างเดียวท่ีหายไปเห็นจะเป็นหญิงสาวปริศนาท่ีเขาตกัตวง
เอากบัหลอ่นอยูค่อ่นคืนเทา่นัน้  

ค าพูดของพีรเดชท าให้เขาคิดตาม ท าไมหล่อนจึงตามเขา    
เข้าห้องและมีสมัพนัธ์กบัเขาง่าย ๆ แตเ่ม่ือกลบัมาคิดทบทวน เขาก็ได้รู้
ว่า ความพยายามขัดขืนของหล่อนในตอนแรกเป็นของจริง ไม่ใช่การ
กระบิดกระบวนพอเป็นพิธีอย่างท่ีเขาคิด ส่วนท่ีท าไมหล่อนจึงยอม   
เข้าห้องกบัเขาง่าย ๆ นัน้ตอนนีย้งัไม่มีค าตอบ แตห่ากได้เจอหล่อนอีก
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ครัง้ เขาคงได้ค าตอบ  

แตเ่ขาจะไปตามหาเจ้าหลอ่นได้ท่ีไหน... 
นฤเบศร์นึกถึงค ่าคืนท่ีผ่านมากับหญิงสาวปริศนา หล่อนเรียก

เขาท่ีหน้าลิฟต์ เขามองหน้าหล่อนแคแ่วบเดียว รู้แคว่่าหล่อนสวยถกูใจ 
แตต่อนนีเ้ขาแทบจะจ าหน้าหล่อนไม่ได้ด้วยซ า้ ในตอนนัน้เขาคิดแค่ว่า
หล่อนดูดีกว่าท่ีเขาคาดไว้ และก็ไม่ได้ถามว่าหล่อนใช่คนท่ีเขาคิดว่า  
จะมาหาหรือไม ่เพราะไมค่ดิวา่จะมีคนอ่ืนมาหาเขาในเวลานัน้         เม่ือ
หลอ่นพยายามจะพดูคยุกบัเขาในลิฟต์ เขาก็บอกหลอ่นให้รอจนกว่าจะ
เข้าไปในห้อง แม้ตอนนัน้จะไม่มีใครอยู่ใกล้ ๆ แตเ่ขาก็ต้องระวงัตวั ว่า
ไม่มีใครเห็นเขาพาหญิงสาวเข้าไปในลิฟต์ด้วยกัน หากมีใครบงัเอิญ
เห็น ก็จะดูเหมือนกับว่าเขาและหล่อนแค่อาศัยลิฟต์ในช่วงเวลา
เดียวกนัเทา่นัน้  

เม่ือเข้ามาในห้องได้ เขาไม่คิดว่าจ าเป็นต้องพูดคุยอะไรกัน
มากมาย หลอ่นมาเพื่อขายบริการ เขาก็ใช้บริการ...ก็เทา่นัน้                แต่
กลบักลายเป็นว่า เขาเข้าใจผิด หล่อนไม่ใช่คนท่ีเขาคิดว่าใช่ แต่เขาก็
จดัการหลอ่นไปแล้ว และไมใ่ชแ่คค่รัง้เดียว เขาตกัตวงเอากบัหลอ่น  จน
ถงุยางอนามยัหมดไปทัง้กลอ่ง! 

ชายหนุ่มถอนหายใจ เขาไม่เคยเป็นคนท่ีประมาทเลินเล่อ 
ขนาดนี ้คงต้องโทษความมึนเมาท่ีท าให้เขาท าอะไรลงไปอย่างขาดสติ 
หากเป็นในเวลาปกติ เขาคงไม่ลากใครเข้าห้องแล้วจัดการเจ้าหล่อน
โดยไมถ่ามไถ่แบบนี ้ 
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นฤเบศร์เหลียวมองรอบห้อง หากไม่มีร่องรอยของหล่อน       
บนเตียงเขาก็อยากจะคิดว่าเร่ืองท่ีเกิดขึน้เม่ือคืนเป็นเพียงความฝัน   
อันเร่าร้อน หลังจากท่ีห่างหายจากกิจกรรมอย่างว่าไปหลายเดือน      
แตเ่ขาก็ปฏิเสธความจริงไมไ่ด้  

เซ็กส์เม่ือคืนไมใ่ชค่วามฝัน... 
พระเอกหนุ่มรู้สึกปวดหัวจ๊ีดขึน้มา ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะ

อาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์ท่ีกินเข้าไปมากมายเม่ือคืนนี ้หรือเพราะ
ความจริงท่ีว่า เขาท าลายความบริสทุธ์ิของหญิงสาวคนหนึ่งด้วยความ
มนึเมาและเข้าใจผิดกนัแน ่ 

หากหล่อนเป็นเพียงไซด์ไลน์ท่ีเพิ่งเร่ิมงานครัง้แรกอย่างท่ีเขา
เข้าใจตอนแรก เขาคงไม่รู้สึกผิดเช่นนี ้แต่น่ีหล่อนเป็นเพียงหญิงสาว  
คนหนึ่งท่ีมาอยู่ผิดท่ี ผิดเวลา หากหล่อนเป็นเด็กสาวใจแตกท่ีตาม   
‘เก็บแต้ม ’ กับคนดังอย่างท่ีรู้ ๆ กันดีว่ามีหญิงสาวจ าพวกนีอ้ยู่จริง      
เขาคงจะไม่ รู้สึกหนักอึ ง้ ในหัวใจเช่นนี  ้แต่ น่ี เขาพอจะบอกได้                
จากความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ ว่าหล่อนไม่ใช่ผู้หญิงแบบนัน้ หล่อนเป็น
เพียงหญิงสาวท่ีสดุแสนบริสทุธ์ิคนหนึง่ คงจะเป็นลกูสาวของใครสกัคน
ท่ียงัรักษาความบริสทุธ์ิไว้ได้ ความบริสทุธ์ิท่ีอาจจะเป็นความภาคภูมิใจ
ทัง้ของเจ้าตวัและบิดามารดาของหล่อน แต่เขากลับท าลายมันลงไป
อยา่งไร้ความหมาย 

ป่านนีห้ลอ่นจะเป็นอยา่งไรบ้างหนอ... 
นฤเบศร์ตดัสินใจอาบน า้แต่งตวัเพ่ือเช็กเอาต์ออกจากโรงแรม 
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พยายามจะไม่คิดถึงหญิงสาวท่ีตอนนีไ้ม่รู้ว่าอยู่แห่งหนใด เขาคิดว่า 
เขาคงจะท าอะไรไม่ได้ ท าได้เพียงปล่อยเลยตามเลยเท่านัน้ เพราะไม่รู้
จะไปตามหาเ จ้าหล่อนได้ ท่ี ไหน กระนัน้ ก็ รู้สึก โล่งใจอยู่ลึก  ๆ                    
ท่ีเขาปอ้งกนัอย่างดี หาไม่อาจจะต้องกงักลว่าอาจจะมีเลือดเนือ้เชือ้ไข
ของเขาเตบิโตอยูท่ี่ไหนสกัแหง่โดยท่ีเขาไมมี่โอกาสรู้เลย 

เม่ือพร้อมออกจากห้อง นฤเบศร์หยิบกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  
ซึ่งมีเสือ้ผ้าชุดท่ีใส่เม่ือคืนบรรจุอยู่มาถือ หยิบกระเป๋าสตางค์และ
โทรศพัท์มือถือมาใส่กระเป๋าหลงักางเกงยีนส์ แล้วเดินตรงไปยงัประตู
ทางออก  

ร่างสงูชะงกัไปนิดเม่ือเห็นบางอยา่งวางอยูบ่นพืน้ เม่ือพิจารณา
ดูก็เห็นว่าเป็นกระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดโปสการ์ด จึงก้มลงไป
หยิบขึน้มาด ูแล้วหวัคิว้ก็ขมวดมุน่เม่ือเห็นภาพคูข่องเขากบัผู้หญิงท่ีดมีู
อายุมากกว่าเขาคนหนึ่ง ก่อนท่ีเหตกุารณ์ในตอนท่ีถ่ายรูปนีจ้ะค่อย ๆ 
ไหลเข้าสูค่วามทรงจ า 

มารดาของเด็กฝึกงานท่ีตามบุตรสาวมาท่ีกองถ่ายเพ่ือขอ
ถ่ายรูปกับเขาโดยเฉพาะ เพราะเป็นแฟนละครท่ีติดตามผลงานเขามา
นานหลายปี ชายหนุ่มแปลกใจท่ีรูปนีม้าอยู่ในห้องพกัของเขาได้ ก่อนท่ี
ความเข้าใจบางอย่างจะสว่างวาบ ตามมาด้วยความรู้สึกเย็นวาบไปทัง้
ไขสนัหลงั และหวัใจท่ีตกไปอยูท่ี่ตาตุม่   

ฉิบหายคงน้อยไปส าหรับงานนี!้  
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๓ 
ตำมหำ 

 
 

ตัง้แตเ่ข้ามาอยูเ่พียงล าพงัในห้องนอนของตน จอมนรียงัร้องไห้
ไม่หยุดเลย! หล่อนไม่รู้ว่าชีวิตเดินมาทางนีไ้ด้อย่างไร หล่อนแค่จะ     
ขอลายเซ็นดารามาให้แม ่แตห่ลอ่นกลบัสญูเสีย...สญูเสียทกุอย่าง... 

อย่างเดียวท่ีได้มา...ทัง้ ๆ ท่ีหล่อนไม่ได้อยากได้...คือสามี    
ทางพฤตนิยั! 

รุ่นเดอะด้วย...โฮ!!! 
เม่ือคดิถึงเหตกุารณ์ในห้องพกัของพระเอกหนุม่หล่อนยิ่งเจ็บใจ

ตวัเอง เขาดงึหล่อนเข้าไปกอดจบู หล่อนตกใจ หล่อนขดัขืน แตก็่เพียง
นิดเดียว พอโดนจูบ โดนจบั โดนลูบคล า หล่อนก็ลืมไปหมดว่าแม่เคย
สอนว่าอย่างไร หล่อนเพริดไปกับสัมผัสของเขา รู้แต่ว่ามันช่าง             
ให้ความรู้สึกเร่าร้อนอย่างท่ีหล่อนไม่เคยรู้สึกมาก่อน หล่อนหลงไปกบั
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อารมณ์ปรารถนาท่ีเขาปลกุเร้า ยินดีเดนิเข้าสูด่นิแดนท่ีไมเ่คยกรายผ่าน 
หากจะท าให้ความต้องการท่ีก่อเกิดได้รับการตอบสนอง หลอ่นโอนอ่อน
ยินยอมให้เขาท าทุกสิ่งอย่างกับร่างกายของหล่อน ทุกสิ่ งอย่าง         
ด้วยความเตม็ใจ... 

กวา่จะรู้วา่อะไรเป็นอะไร หลอ่นก็โดนเขาจดัไปถึงสามรอบ!  
หลังจากนัน้หล่อนก็หลับไป ไม่รู้ว่าเพราะฤทธ์ิแอลกอฮอล์       

ท่ียังอยู่ในร่างกาย หรือเพราะฤทธ์ิของบทรักท่ีเป็นฝ่ายรับอย่างหนัก
หนว่งครัง้แล้วครัง้เลา่กนัแน่ 

ในตอนท่ีรู้สึกตัวต่ืนอีกครัง้นัน้ ในห้องพักมืดและเงียบสนิท      
มีเพียงเสียงเคร่ืองปรับอากาศท่ีท างานอย่างแผ่วเบากบัเสียงลมหายใจ
สม ่าเสมออย่างคนหลบัสนิทของคนท่ีนอนก่ายกอดหล่อนอยู่ทัง้เ นือ้ตวั
เปลือยเปล่าเทา่นัน้ จอมนรีตาลีตาเหลือกปลดตวัเองออกจากอ้อมแขน
เขาแล้วกลิง้ลงจากเตียงเพ่ือหาเสือ้ผ้าท่ีไม่รู้ว่าถูกถอดทิง้อยู่ตรงไหน  
มาสวม เม่ือสตสิมัปชญัญะกลบัมาครบถ้วนหลอ่นก็แทบล้มทัง้ยืน 

หล่อนเพิ่งปล่อยตัวให้ผู้ ชายท่ีไม่ได้รู้จักกันไปมากกว่าค าว่า   
ผิวเผินเชยชม ลืมค าของแม่ท่ีพร ่ าสอนมาตัง้แต่เล็กจนโตให้รักนวล
สงวนตวัจนสิน้ หล่อนไร้สติเพราะฤทธ์ิแอลกอฮอล์ และท าเร่ืองท่ีท าให้
ตนเองรู้สกึเสียใจสดุชีวิต...เสียใจ...เสียดาย...  

เสียดาย...ในสิ่งท่ีสูญเสียไปแล้วและไม่มีวันหวนกลับมาเป็น
อยา่งเดมิ 

เสียใจ...ท่ีหลงด่ืมเสียเมามายจนดแูลตวัเองไมไ่ด้ 
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หลอ่นยงัเสียใจขนาดนี ้แล้วแม่เลา่…จะเสียใจขนาดไหนหนอ 
“แม่ขา เค้กขอโทษ” หล่อนท าได้เพียงพึมพ ากับลมฟ้า ขอโทษ

มารดาท่ีไมไ่ด้รับรู้วา่เกิดอะไรขึน้กบัลกูสาวคนนีเ้สียแล้ว 
จอมนรีมองดตูวัเลขดิจิทลับอกเวลาบนนาฬิกาตัง้โต๊ะท่ีวางอยู่

บนโต๊ะหวัเตียงแล้วก็ใจหายวาบ ตีสองคร่ึง...แม้หล่อนจะบอกแม่ไว้ว่า
อาจจะกลบัดกึ พ่ี ๆ ทีมงานอาจจะไปเท่ียวกนัตอ่ซึง่หล่อนอาจจะติดไป
ด้วย และแมก็่อนญุาต แตร่ะยะเวลาสองชัว่โมงกวา่ท่ีหล่อนไมไ่ด้ติดตอ่
กบัแม่เลย จะท าให้แม่เป็นห่วงจนถึงกับออกมาตามหาถึงโรงแรมท่ีจดั
งานเลีย้งหรือเปล่า แม่ย า้นกัย า้หนา หากไม่มีใครไปส่งต้องโทร. บอก
แม ่แมจ่ะมารับ แตห่ลอ่นกลบัเงียบหายไร้การติดตอ่  

หลงัแต่งตวัและหยิบของเรียบร้อย จอมนรีก็ก้าวออกจากห้อง
อย่างแผ่วเบา เกรงเหลือเกินว่าคนบนเตียงจะต่ืนมาก่อน ขณะเดินไปท่ี
ลิฟต์หญิงสาวก็หยิบโทรศพัท์มือถือออกมาจากกระเป๋า ร้อนใจท่ีเห็น
หมายเลขท่ีไม่ได้รับสายถึงห้าครัง้ ไม่ต้องกดดูก็รู้ว่าต้องเป็นแม่ท่ี
พยายามโทร. หาหล่อน ตอนนัน้หล่อนหลับเป็นตายจนไม่ได้ยินเสียง
โทรศพัท์ หรือมวัแตห่ลงมวัเมาอยูก่บักิจกรรมแสนเพริดนัน่กนัแนห่นอ  

จอมนรีรีบกดโทรศัพท์เพ่ือโทร. กลับหามารดา แต่ในทันทีท่ี
หล่อนแตะปลายนิว้ลงไปบนช่ือท่ีบันทึกไว้ของมารดาเพ่ือโทร. ออก 
โทรศพัท์ก็ดบัวบูไปตอ่หน้าตอ่ตา! 

เม่ือโทรศพัท์ใช้ไม่ได้หล่อนก็ต้องใช้บริการโทรศพัท์สาธารณะ
ซึ่งซุกอยู่ในมมุหนึ่งของล็อบบี ้และทนัทีท่ีได้ยินเสียงแม่ดงัมาตามสาย 
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หล่อนก็อยากจะร้องไห้ อยากได้อ้อมกอดของแม่ แต่ท าได้เพียงแสร้ง
เข้มแข็ง หากหลอ่นปลอ่ยโฮในตอนนัน้แมค่งตกใจ  

“แมข่า เค้กขอโทษ” หลอ่นบอกออกไป ขอโทษในสิ่งท่ีหล่อนท า
ลงไป แตแ่มค่งคดิวา่หลอ่นขอโทษเร่ืองท่ีขาดการติดตอ่ 

“ยายเค้ก อยู่ท่ีไหน แม่โทร. หาท าไมไม่รับ แล้วน่ีใช้โทรศพัท์     
ท่ีไหนโทร. มา” มารดาใสม่าเป็นชดุ 

“เค้กไปตอ่กบัพ่ี ๆ แล้วไม่ได้ยินเสียงโทรศพัท์คะ่แม่ พอจะโทร. 
หาแม่แบตก็หมด เค้กก าลังจะกลบับ้านแล้วนะคะ ขอโทษท่ีท าให้แม่
เป็นห่วง แค่นีน้ะคะ เค้กโทร. หยอดเหรียญ” หล่อนพูดแค่นัน้แล้ววาง
สาย ก่อนท่ีแมจ่ะได้ยินเสียงสะอืน้  

แม่...เคก้จะท ายงัไงดี เคก้จะท ายงัไงดีคะ...  
หลงัวางสายจากมารดา หล่อนกล า้กลืนน า้ตาแล้วเดินออกไป

หน้าโรงแรมเพ่ือเรียกแท็กซ่ี หากแม่รู้ว่าหล่อนนั่งแท็กซ่ีกลับแม่คงไม่
ยอม แตจ่ะท าอย่างไรได้ หล่อนขอให้แม่ออกมารับในเวลานีไ้มไ่ด้หรอก 
ไว้ถึงบ้านแล้วคอ่ยตัง้รับค าบน่ของแมก็่แล้วกนั  

แล้วก็เป็นอย่างท่ีคาด ทนัทีท่ีแท็กซ่ีจอดหน้าอาคาร แม่ก็ถลา
ออกมาหาหลอ่นท่ีรถทนัที  

“ยายเค้ก ท าไมนัง่แท็กซ่ี” 
“เค้กอยากกลบับ้านเร็ว ๆ คะ่ ถ้ารอพ่ี ๆ คงใกล้เช้า” หลอ่นปด  
“แล้วท าไมไมใ่ห้แมไ่ปรับ” มารดายงัเสียงเข้ม ใบหน้าปราศจาก

รอยยิม้ 
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“โธ่ แม่ขา เค้กไม่อยากให้แม่ขับรถคนเดียวดึก ๆ ด่ืน ๆ น่ีคะ 
อย่าบ่นเค้กเลยนะ เค้กก็กลบัมาอย่างปลอดภัยแล้วไง แม่ไม่ต้องเป็น
หว่งหรอก ยิม้หนอ่ยเร็ว น้า...แมน้่า” หลอ่นท าตลกกลบเกล่ือน และเม่ือ
เห็นวา่มารดามีสีหน้าผอ่นคลายลง หลอ่นก็ตดับท 

“เค้กง่วงมากเลย ขอตวันอนก่อนนะคะแม ่พรุ่งนีเ้ค้กขอต่ืนสาย
หนอ่ยได้ไหมคะ”  

“อืม ไปนอนเถอะ พรุ่งนีไ้ม่ต้องต่ืนมาช่วยแม่ก็ได้ แม่บอกดวง
ให้มาแตเ่ช้า”  

ดวงคือพนกังานในร้านอาหารก่ึงร้านกาแฟของแม ่ 
“งัน้เค้กไปแล้วนะคะ” หล่อนบอกก่อนจะเดินน ามารดาเข้าไป

ภายในตวัอาคาร และตรงขึน้ไปยงัชัน้สามซึง่เป็นห้องนอนของตนทนัที 
แม้จะบอกมารดาว่าง่วง แต่หลังจากเหตุการณ์ท่ีหล่อนเพิ่ง

ประสบมาในคืนนี ้ตอ่ให้ง่วงแคไ่หนหล่อนก็คงหลบัไม่ลง ซึ่งเม่ือเข้ามา
อยู่เพียงล าพงัในห้องนอนและล็อกประตูเรียบร้อย จอมนรีก็โถมตวัลง
นอนคว ่าบนเตียงแล้วร้องไห้โฮทนัที 

จอมนรีรู้ดีว่าน า้ตาไม่สามารถช่วยอะไรหล่อนได้  แต่การ      
หลั่งน า้ตาก็เป็นเพียงอย่างเดียวท่ีหล่อนท าได้ในตอนนี  ้ ในเม่ือ
เหตกุารณ์ก็เกิดขึน้ไปแล้ว และหล่อนไม่มีไทม์แมชชีนท่ีจะย้อนกลับไป
แก้ไขสิ่งใด ตอนนีห้ล่อนจึงท าได้เพียงร้องไห้ ร้อง...ให้สาสมกับ
ความรู้สกึภายใน หลอ่นเสียใจ โหยไห้ ไห้...ให้กบัสิ่งท่ีสญูเสียซึง่ไม่มีวนั
ย้อนกลบัคืนมา 
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หญิงสาวร้องไห้เสียจนปวดหวัไปหมด ร้องตัง้แตเ่ข้ามาในห้อง
จนบดันีก็้ยังไม่หยุด เม่ือมองนาฬิกาท่ีตัง้อยู่บนโต๊ะหัวเตียงก็ถอนใจ
ยาว...หกนาฬิกา...ป่านนีม้ารดาคงเตรียมของเกือบเสร็จพร้อมเปิดร้าน
แล้ว แตห่ลอ่นยงัไมไ่ด้นอนเลย  

ในท่ีสุดจอมนรีก็ตดัสินใจลุกขึน้อาบน า้แต่งตวั ร้องไห้เสียใจ    
ก็ไม่ได้ท าให้อะไรดีขึน้ หล่อนต้องเข้มแข็งและท าใจยอมรับกับสิ่งท่ี
เกิดขึน้ให้ได้ พยายามบอกตัวเองว่าต่อให้สูญเสียความบริสุทธ์ิ              
ท่ีอตุสา่ห์รักษามาตลอดชีวิตไปแล้ว ก็ไมใ่ชจ่ะท าให้หล่อนกลายเป็นคน
ไมดี่เสียหนอ่ย  

แตถ่ึงจะบอกตวัเองเชน่นัน้ หลอ่นก็ยงัไมอ่ยากจะสญูเสียมนัไป
น่ีนา แง...  

 
“อ้าว ยายเค้ก เป็นอะไร ท าไมตาบวมแบบนัน้”  
มารดาทกั หวัคิว้ขมวดมุ่น ในตอนท่ีจอมนรีเดินเข้าไปในครัว

ของร้านเพ่ือชว่ยเตรียมของอยา่งท่ีหลอ่นท ามาเสมอในวนัหยดุ  
“ เ ค้ก. . . เอ่อ . . . เ ค้กคงนอนไม่พอน่ะค่ะแม่ ”  หล่อนตอบ

ตะกกุตะกกั หลบตามารดา  
“แล้วต่ืนมาท าไมละ่ลกู ไหนบอกแมว่า่จะตื่นสาย” 
“เค้กอยากชว่ยแม ่มีอะไรท่ียงัไมท่ าบ้างคะ”  
“จดัตู้ขนมก็แล้วกนั ในครัวน่ีดวงท าเกือบเสร็จแล้วละ” มารดา

บอกก่อนจะถามเหมือนเพิ่งนกึได้  
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“กินอะไรก่อนไหมลกู เดี๋ยวแมท่ าให้” 
ค าถามของมารดาท าให้จอมนรีน า้ตารืน้ แม่รักและดูแลหล่อน

มาอย่างดี เรียกว่าริน้ไม่ให้ไตไ่รไม่ให้ตอม แตเ่พียงแคคื่นเดียวท่ีหล่อน
อยูห่า่งจากอกแม ่หลอ่นก็ดแูลตวัเองไมไ่ด้เลย 

หญิงสาวตัดสินใจแน่วแน่ หล่อนจะไม่ให้แม่รู้อย่างเด็ดขาด   
วา่เกิดอะไรขึน้กบัลกูสาวท่ีแมรั่กดัง่แก้วตาดวงใจคนนี ้ 

“ไม่เป็นไรค่ะแม่ เด๋ียวเค้กจัดตู้ ขนมเสร็จแล้วจะขอให้พ่ีดวง 
ดาวไข่ให้กินนะคะ” หล่อนบอกมารดา ก่อนจะเดินตรงไปชัน้พกัขนม
เพ่ือหยิบถาดไปวางในตู้ขนมภายในร้าน  

หญิงสาวท างานอยู่เงียบ ๆ จนร้านพร้อมเปิด จึงเดินเข้าไป    
ในครัวอีกครัง้ ตัง้ใจว่าจะขอให้ดวงพรท าอาหารเช้าให้รับประทาน     
แตเ่ดนิยงัไมท่นัพ้นบริเวณร้านด้วยซ า้ หลอ่นก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลย  

 
จอมนรีลืมตาขึน้มาอีกครัง้อย่างงง ๆ มองเห็นแม่มองดหูล่อน

ด้วยสายตาเป็นกังวล ข้าง ๆ แม่เ ป็นพ่ีดวงท่ีถือส าลีชุบแอมโนเนีย  
แกวง่ไปมาใกล้ ๆ จมกูหลอ่น  

“เค้กเป็นอะไรไปคะแม่” จอมนรีถามมารดาเสียงแผ่ว รู้สึกว่า
บ้านหมนุจนต้องหลบัตาลง 

“เป็นลมน่ะสิ ไม่สบายหรือเปล่าลูก” มารดาตอบแล้วถาม
น า้เสียงเป็นหว่งเป็นใย หวัคิว้ขมวด ใบหน้ายุง่ 

“เค้กคงนอนไมพ่อ นอนพกัสกัหนอ่ยคงหายคะ่”  
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“งัน้ก็ขึน้ไปนอนข้างบน เด๋ียวแม่จะให้ดวงท าข้าวต้มให้ ไม่ต้อง
ลงมาข้างลา่งจนกวา่จะหาย เข้าใจหรือเปลา่”  

“ค่ะแม่” หล่อนรับค าอย่างว่าง่าย เพราะไม่มีแรงจะดือ้กับแม่
จริง ๆ 

แม่พาหล่อนขึน้มานอนบนห้อง ห่มผ้าให้ ใช้หลังมืออัง ท่ี
หน้าผาก สีหน้าไมค่ลายความกงัวล  

“ตัวร้อนจ๋ีเลย เด๋ียวแม่ให้ดวงเอาข้าวกับยาขึน้มาให้นะ”  
มารดาบอกก่อนจะเดนิออกไปจากห้อง ทิง้จอมนรีให้นอนอยูเ่พียงล าพงั  

ชั่วขณะท่ีนอนอยู่อย่างไร้ เ ร่ียวแรงพร้อมกับไข้ขึ น้สูงนัน้       
หญิงสาวอดคดิถึงคนท่ีเป็นสาเหตใุห้หลอ่นตกอยูใ่นสภาพนีไ้มไ่ด้ 

ในขณะท่ีหล่อนเสียอกเสียใจกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ อดนอนทัง้คืน
เพราะมวัแตร้่องไห้จนป่วยไข้เชน่นี ้เขาคนนัน้จะคิดถึงหล่อนบ้างสกันิด
ไหมหนอ หรือเขาจะคดิวา่หลอ่นก็เป็นเพียงผู้หญิงท่ีอยากจะมีค ่าคืนกบั
คนดงั ถึงได้ลากหล่อนเข้าห้องโดยไม่ถามไถ่ จดัการกับหล่อนโดยไม่
พูดจากันสักค า ราวกับว่าเป็นสิ่งท่ีท าเป็นประจ าโดยไม่ต้องพูดพร ่า    
ให้เสียเวลา 

เขาจะรู้ไหมว่าเร่ืองธรรมดาในชีวิตท่ีเขาไม่เห็นความส าคญั 
เป็นเร่ืองคอขาดบาดตายของจอมนรีเหลือเกิน 

 
นฤเบศร์ครางในอกเม่ือนึกถึงความเป็นไปได้ว่าใครคือ        

หญิงสาวปริศนาท่ีมีค ่าคืนอันร้อนเร่ากับเขา ภาพเด็กสาวนักศึกษา
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ฝึกงานในชดุเสือ้ยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ ผมยาวสีด าสนิทมดัเป็น
มวยสูงกลางศีรษะ ท่ีคนในกองถ่ายเรียกหล่อนเล่น ๆ ว่าเด็กหัวจุก 
ใบหน้าปราศจากเคร่ืองส าอาง ดวงตาเป็นประกายสดใส เขาไม่ได้
พูดคุยอะไรกับหล่อนมากนัก นอกจากเม่ือใกล้ถึงเวลาหล่อนก็จะท า
หน้าท่ีเรียกนกัแสดงให้เข้าฉาก และมีเสิร์ฟน า้เสิร์ฟขนมให้บ้าง แตเ่ขาก็
จ าหล่อนได้ โดยเฉพาะในวนัท่ีมารดาของหล่อนตามมาท่ีกองถ่ายเพ่ือ
ขอถ่ายรูปกับเขา ผู้ หญิงสูงวัยกว่าเขาไม่มากนักคนนัน้เรียกเขาว่า       
‘พ่ีต้น ’ อย่างท่ีแฟนคลับเรียกเขา เขาไม่เคยปฏิเสธการถ่ายรูปกับ     
แฟนคลบั และดเูหมือนมารดาของเด็กฝึกงานคนนัน้จะติดตามผลงาน
เขามายาวนานนบัตัง้แตเ่พิ่งเข้าวงการแรก ๆ  

นา่จะพอ ๆ กบัอายขุองเดก็คนนัน้ทีเดียว... 
ชายหนุ่มถึงกับส่ายหน้ากับสิ่ง ท่ีตนท าลงไป เพราะความ      

เมามายและเข้าใจผิด เขาถึงกับมีความสัมพันธ์ลึกซึง้กับเด็กสาว   
คราวลกู  

แต่เขาจ าหล่อนไม่ได้จริง ๆ! ก็หญิงสาวท่ียืนอยู่หน้าลิฟต์นัน้
แตกต่างกับเด็กฝึกงานคนนัน้โดยสิน้เชิง หล่อนดูเป็นสาวสะพร่ัง        
ชุดท่ีหล่อนใส่ก็ดเูซ็กซ่ียัว่ยวน การแต่งหน้าแต่งตาของหล่อนลบคราบ
เดก็หวัจกุไปจนหมดสิน้ เขามองเห็นแตห่ญิงสาวท่ีท าให้ความปรารถนา
ลุกโพลง กอปรกับความคิดท่ีว่าหล่อนมาเพ่ือบริการเขา ยิ่งท าให้เขา 
เร่าร้อนจนแทบจะรอจนถึงห้องไมไ่หว 

ชายหนุ่มยกมือขึน้นวดขมับ แม้สิ่งท่ีเกิดขึน้จะเกิดจากความ
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เข้าใจผิด แต่ก็ส่งผลต่อเด็กสาวคนนัน้จงั ๆ หล่อนจะเป็นอย่างไรบ้าง
หนอ เขาเช่ือว่าหล่อนเป็นเด็กดี ระยะเวลาหลายเดือนท่ีร่วมงานกันอยู่
ห่าง ๆ แม้ไม่ได้สนิทสนมแตเ่ขาก็พอรู้ว่าหล่อนท่ีเป็นท่ีรักใคร่ของคนใน
กองถ่าย หล่อนน่ารักตามวัย รักษาเนือ้รักษาตัวมาได้ แต่กลับมา
สูญเสียให้เขา คนท่ีหล่อนแทบจะไม่รู้จักเลย ส าหรับบางคนอาจจะ
ไม่ได้ถือสากบัเย่ือบาง ๆ นัน่มากนกั แตก่บับางคนท่ีรักษามนัมาตลอด
ชีวิต นัน่ย่อมหมายความว่าหล่อนคงจะถือเป็นเร่ืองส าคญัอยู่ไม่น้อย 
เม่ือมาถกูเขาท าลายไปเช่นนี ้หล่อนจะยอมรับความสญูเสียได้แค่ไหน
กนั แล้วไหนจะมารดาของหลอ่นอีกเลา่ 

ใช่...หล่อนเป็นลูกมีพ่อมีแม่ และเขาก็ควรจะท าอย่างท่ี
สภุาพบรุุษพึงกระท า ชายหนุ่มบอกตนเองอย่างตดัสินใจได้ ก่อนจะดงึ
โทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วกดโทร. ออก สั่งการกับ
เลขานกุารผู้ท าหน้าท่ีเป็นผู้จดัการสว่นตวั 

“ดล ติดต่อคุณโฉม ผู้ จัดการกองถ่ายซุป ’ตาร์กับหญ้าอ่อน    
ขอช่ือท่ีอยูเ่ดก็ฝึกงานให้ที”  
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๔ 
รับผิดชอบ 

 
 

จอมนรี จนัทร์กระจา่ง  
ช่ือเลน่เค้ก อาย ุ21 ปี โสด  
นกัศกึษาฝึกงาน  
เรียนปี 4 คณะนิเทศศาสตร์  
ท่ีอยู.่..  
นฤเบศร์มองดูรายละเอียดของหญิงสาวท่ี เขาให้ณดล 

เลขานกุารและผู้จดัการสว่นตวัไปจดัการหามาให้แล้วทอดถอนใจ 
อาย ุ21 ปี...  
เทา่กบัระยะเวลาท่ีเขาอยูใ่นวงการบนัเทิงเลยทีเดียว  
ชายหนุ่มอดถามตวัเองในใจไม่ได้เม่ือเห็นช่องว่างระหว่างอายุ

ของตนกับหล่อน เขาแน่ใจแล้วหรือกับการตัดสินใจนัน้ ก่อนท่ีจะ     
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พยกัหน้ากบัตวัเอง  

มนัเป็นสิ่งท่ีเขาสมควรท า... 
 
“มงึรู้แล้ววา่วนันัน้มงึนอนกบัใคร?” 
“อืม” 
“มงึจะรับผิดชอบน้องเขา” 
“อืม” 
“ด้วยการแตง่งาน” 
“อืม” 
“ไอ้ต้น!” พีรเดชเรียกเพ่ือนสนิทเสียงสงู กลอกตาอยา่งไม่อยาก

เช่ือในสิ่งท่ีได้ยิน 
“ถ้าคนเราต้องรับผิดชอบและแตง่งานกบัผู้หญิงทกุคนท่ีมีเซ็กส์

ด้วย กคูงมีเมียเป็นพนัแล้วละ”  
“โชคดีท่ีกไูมใ่ชม่งึ เลยมีคนเดียว”  
นฤเบศร์พูดเสียงเรียบ จนคนฟังไม่แน่ใจว่าก าลังถูกแดกดัน  

อยูห่รือเปลา่ 
“ถามจริง ๆ เร่ืองนีเ้ก่ียวกบัวดีไหมวะ” พีรเดชถาม สีหน้าจริงจงั 

น า้เสียงไมมี่แววล้อเลน่ 
“วดีเก่ียวอะไร” นฤเบศร์ถามกลบั หวัคิว้ขมวด 
“ก็...วดีทิง้มึง มึงเลยประชดชีวิต ด้วยการจะแต่งงานกับคนท่ี

มงึแทบไมรู้่จกั”  
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“ถ้าจะว่างัน้ก็อาจจะเก่ียว แต่กูไม่ได้ประชดชีวิต” เขาตอบ
จริงจัง ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการท่ีภัทราวดีทิง้เขาไป มีส่วนท าให้เขา
ตดัสินใจจะรับผิดชอบผู้หญิงท่ีแทบไม่ได้รู้จกักันเลย ยังไม่ต้องพูดถึง  
วา่รักหรือไม ่

“ไมป่ระชดหรือ น่ีชีวิตทัง้ชีวิตของมงึเลยนะต้น จะหยดุท่ีผู้หญิง
ท่ีมึงไม่ได้รู้จัก แต่งกันไปแล้วจะเป็นไงก็ไม่รู้ มึงกล้าเส่ียงกับอนาคต
ขนาดนัน้เลยหรือ”  

“อยู่กนัไปก็รักกันไปเอง” เขาพดูง่าย ๆ คนสมยัก่อนท่ีแต่งงาน
จากการคลุมถุงชนแล้วอยู่กันจนแก่จนเฒ่ามีถมไป ท าไมคู่ของเขากับ
เด็กคนนัน้จะเป็นอย่างนัน้บ้างไม่ได้ ในเม่ือความรักท่ีเคยมีได้จากเขา
ไปแล้ว ร่างกายท่ีปราศจากหวัใจนีจ้ะขอท าในสิ่งท่ีถูกต้องและสมควร
แทนจะเป็นไรไป 

“ถ้ามึงจะหมดอาลยัตายอยากในชีวิตขนาดจะแต่งงานกับคน
ไมรู้่จกัแบบนี ้กวูา่ไปบวชจะดีกวา่นะ” พีรเดชประชด 

“ยังอยากมีลูกมีเมียอยู่ ” นฤเบศร์ตอบราวกับไม่รู้ว่าเพ่ือน
ประชด 

“จริงจงันะต้น กูไม่เห็นด้วย” พีรเดชยงัไม่ยอมแพ้ เม่ือประชด 
ไมไ่ด้ผลก็เอาความจริงจงัเข้าสู้  

“กอูายมุากแล้ว ความรักความฝันอะไรก็ตายไปหมดแล้วตัง้แต่
วดีจากไป กไูม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แตอ่ย่างน้อยได้รับผิดชอบเด็กคน
นัน้ท่ีกไูปท าลายเขาโดยไม่ตัง้ใจก็ยงัดี” ชายหนุม่อธิบายถึงเหตผุลท่ีเขา
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ต้องการรับผิดชอบหญิงสาวท่ีจบัพลัดจบัผลูมาถูกเขาพร่าพรหมจรรย์
ไปอยา่งไมไ่ด้ตัง้ใจ  

“กเูข้าใจถ้ามึงจะรู้สึกไม่ดีกบัเร่ืองท่ีเกิดขึน้ จะเพราะความเป็น
สภุาพบรุุษหรืออะไรของมงึก็แล้วแต ่แตก่ารรับผิดชอบด้วยการแตง่งาน
ก็ไม่น่าจะใช่ทางออก ลองเสนอเงินให้สักก้อนดูไหม อย่างน้อยมึงก็
ไม่ได้ไม่ดดู าดดีู” พีรเดชเสนอความเห็น เขาถือว่าเป็นความผิดของเขา
ด้วยเหมือนกันท่ีคะยัน้คะยอจนนฤเบศร์ยอมให้เขาจัดหาไซด์ไลน์ให้  
หาไมแ่ล้วคงไมเ่กิดเร่ืองผิดฝาผิดตวักนัขึน้แบบนี ้

“เงินก้อนหนึง่ซือ้ความบริสทุธ์ิกลบัมาให้เขาได้ไหม” 
“มนัก็แค่เย่ือบาง ๆ มึงจะถือเป็นจริงเป็นจงัอะไรขนาดนัน้วะ” 

พีรเดชถามอยา่งไมเ่ข้าใจ 
“กูไม่ถือหรอก แต่ถ้าผู้ ชายท่ีจะมาแต่งงานกับเขาถือล่ะ          

ไม่ถือว่ากูท าลายอนาคตของน้องเขาหรือวะ ถ้าเขาเสียให้กูเพราะ      
รักสนุกหรือยินยอมพร้อมใจด้วยความรักก็ว่าไปอย่าง แต่น่ีไม่ใช่       
ไหน ๆ ก็เสียให้กูแล้วก็แต่งกับกูน่ีละ กูก็ไม่มีใคร ไม่ท าให้เขาผิดหวัง
หรอก”  

“แน่ใจนะว่านั่นผ่านการกลั่นกรองจากสมอง ฟังดูโคตรบ้า
เลยว่ะ” พีรเดชว่าพลางส่ายหน้า เขาไม่เห็นด้วยกบัความคิดของเพ่ือน 
แตด่เูหมือนนฤเบศร์ก็ตัง้ใจแนว่แนเ่หลือเกิน 

“อืม กตูดัสินใจแล้ว กจูะแตง่งานกบัเขา”  
“แล้วเขาก็ตกลงกับมึง ง่าย ๆ เลยหรือ หวงัจบัมึงหรือเปล่าวะ 
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แค่ท่ีไปให้มึงเอาจนถึงห้องกูก็ว่าไม่น่าไว้ใจแล้วนะ” พีรเดชถามอย่าง
หวาดระแวง ก่อนจะส าลกัเคร่ืองด่ืมท่ียกขึน้ด่ืมหลงัจากนัน้เม่ือได้ยิน
ค าตอบจากเพ่ือน 

“ยงัไมไ่ด้คยุกนัเลย”  
“หา! อะไรของมึงไอ้ซุปเปอร์สตาร์ มึงจะแต่งงานโดยท่ีผู้หญิง

ไม่ได้รู้เร่ืองด้วยน่ีนะ” พีรเดชพดูพลางโคลงศีรษะ เพ่ือนเขาคงจะเสียใจ
เพราะถกูคนรักทิง้ไปจนเสียสตไิปแล้วแน ่ๆ  

“กกู าลงัจะไปคยุ”  
“เออ ครับ โชคดีครับคณุเพ่ือน” พีรเดชบอก เพราะไม่รู้จะพูด

อะไรมากกวา่นีอี้กแล้ว 
 
หลงัจากกินข้าว กินยา และนอนพกั จอมนรีก็ด าดิ่งสู่ห้วงนิทรา

อยา่งรวดเร็ว ทัง้เพราะความป่วยไข้และเพราะอดนอนมาตลอดทัง้คืน  
หญิงสาว รู้สึกตัว อีก ที ก็พบว่ าตนก าลัง เดิ น เล่ น อยู่ ใ น

สวนสาธารณะตามล าพัง เป็นสวนสาธารณะท่ีมีต้นไม้แน่นขนัด      
เขียวชอุ่มไปทัว่บริเวณ รอบ ๆ สวนเป็นทางเดินปอิูฐท่ีหล่อนก าลงัเดิน
อยู่ สองข้างทางเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส แสงแดดท่ีส่องลอด    
แมกไม้ลงมาเป็นล าดตูระการตา ชัว่ขณะหนึ่งจอมนรีรู้สึกว่าตนเดินอยู่
ในป่าหิมพานต์ท่ีเคยได้ยินแตเ่ร่ืองเลา่  

จอมนรีเดินชมนกชมไม้ไปด้วยความ รู้สึกโปร่งโล่งสบาย 
นอกจากต้นไม้ใบหญ้าแล้ว สวนแห่งนีย้ัง เต็มไปด้วยสัตว์ป่าใน
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ธรรมชาติมากมาย มีตัง้แต่นกตวัเล็กร้องจิ๊บ ๆ อยู่บนคาคบไม้เหนือ
ศีรษะ กระตา่ยขนปยุน่ารักกระโดดไปมา กระรอกท่ีวิ่งตามกนับนก่ิงไม้ 
มีแม้กระทั่งกวางนัยน์ตาสวยท่ียืนมองหล่อนนิ่งราวกับคุ้นเคยกับคน
เม่ือหล่อนเดินผ่าน จอมนรียอมรับว่าหล่อนจะไม่แปลกใจเลย หากจะ
เห็นสระอโนดาต คนธรรพ์ กินรี และมกักะลีผล อยูใ่นป่าแหง่นีด้้วย 

ป่า...ใช่แล้ว...หล่อนก าลังเดินอยู่ในป่า ไม่ใช่สวนสาธารณะ  
ในกรุงเทพฯ อยา่งท่ีหลอ่นคดิในตอนแรกเสียแล้ว  

ภาพอันสวยงามและเสียงขับกล่อมของธรรมชาติพาจอมนรี   
ให้เดินลึกเข้าไปเร่ือย ๆ แต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปมากเท่าไร ป่าท่ีรกทึบ        
ในตอนแรกก็คอ่ย ๆ โปร่งขึน้เร่ือย ๆ จนกระทัง่มองเห็นสนามหญ้าเขียว
ขจีท่ีถูกรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ และกลางสนามหญ้านั่นเองหล่อนก็
เห็น... 

นางฟ้า?  
จอมนรีถามตนเองว่าหล่อนก าลงัเห็นนางฟ้าตวัน้อยกลางป่า

อยู่ใช่ไหม เด็กหญิงตวัจ า้ม ่าเดินเตาะแตะ ดวงตากลมโตสีด าสนิทใส
กระจ่างดัง่ลูกแก้วจ้องมองหล่อนตาแป๋ว เส้นผมหยกัศกสีด าเป็นลอน  
ท่ีล้อมกรอบดวงหน้ารูปหวัใจนัน้ยิ่งท าให้เด็กหญิงดนู่ารักมากขึน้ไปอีก 
ชุดกระโปรงสีขาวท่ีแม่หนูใส่อยู่ท าให้ เหมือนนางฟ้าตัวน้อยยิ่งนัก       
จะขาดไปก็เพียงแตปี่กนางฟ้าเทา่นัน้ 

จอมนรีเดินไปหาเด็กหญิงท่ีจ้องมองหล่อนอยู่อย่างไม่วางตา 
ริมฝีปากจิม้ลิม้สีแดงสดแย้มออกเป็นรอยยิม้กว้างเม่ือเห็นหล่อนเดิน
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เข้าไปหา  

“หนช่ืูออะไรคะ” จอมนรีถามเสียงอ่อนโยน ตกหลมุรักเด็กหญิง
ท่ีเห็นตรงหน้าอยา่งหาสาเหตไุมไ่ด้ รู้แตว่า่รัก...รักสดุหวัใจ 

“ม ามา” เด็กหญิงพูดพร้อมกับย่ืนสองมือหาหญิงสาวเป็นเชิง
ขอให้อุ้ม 

“หม ่า? หนูหิวหรือคะ” จอมนรีถาม หากเด็กหญิงก็พร ่ าพูด     
ค าเดมิ 

“ม ามา ม า ม า”  
พูดพร้อมกับย่ืนมือหาหล่อนจนจอมนรีอดไม่ได้ ต้องย่ืนมือไป

รัง้เดก็หญิงเข้าสูอ้่อมอก  
“แมอ่ยูท่ี่ไหนคะ” 
“ม ามา” เด็กหญิงพูดแล้วก็ยกสองมืออวบขึน้จับใบหน้าของ

จอมนรีแล้วหวัเราะเอิ๊กอ๊าก “ม า ม า อุ้ม” 
จอมนรีอุ้มแม่หนูขึน้มาแล้วพาเดินกลบัไปยงัทางเดินท่ีหล่อน

เพิ่งละมา พลางเอียงคอถามหนนู้อยไปด้วย 
“แมอ่ยูไ่หนคะ เดี๋ยวน้าเค้กจะพาไปหาแมน่ะคะ” 
“หาป้อ...” เด็กหญิงพูดพลางชีมื้อราวกับจะบอกว่า ‘ป้อ’ อยู่

ตรงนัน้  
จอมนรีมองตาม แล้วก็รู้สึกว่าหวัใจสะดดุโดยไม่ทราบสาเหตุ  

ท่ีปลายเส้นทางท่ีมองเห็นอยู่ไกล ๆ นัน้เป็นผู้ ชายอย่างไม่ต้องสงสัย 
หากเขาก็อยู่ไกลเกินกวา่จะเห็นหน้าคา่ตา แตรู่ปร่างสงูใหญ่ของเขาก็ดู
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คุ้นตาหลอ่นอยา่งประหลาด  

“ปอ้...ปอ้” เดก็หญิงร้องเรียกพลางชีมื้อ  
จอมนรีรู้สกึวา่ชายผู้นัน้เดนิตรงมายงัหล่อนกบัเดก็หญิงในอ้อม

แขน ในขณะท่ีสองขาของตนก็พาหลอ่นเดนิตรงไปยงัเขา 
“ปอ้...” เดก็หญิงยงัร้องเรียกและชีมื้อ 
“น้าเค้กจะพาไปหาพ่อนะคะ” จอมนรีบอกกับเด็กหญิง           

ซึง่ตีแขนขาอยา่งดีใจท่ีจะได้ไปหา ‘ปอ้’ ปากก็พร ่าพดู  
“หาปอ้...หาปอ้”  
 
จอมนรีลืมตาขึน้มาพบว่าตนนอนอยู่บนเตียงในห้องนอน      

หาใช่ป่าหิมพานต์ไม่ หากเสียงของเด็กหญิงท่ีหล่อนอุ้ มยังดังก้อง      
อยูใ่นห ู

หาปอ้...หาปอ้... 
“ฝันอะไรแปลกจงั” จอมนรีพึมพ ากบัตวัเอง ภาพฝันยงัฝังแน่น

อยู่ ในหัว  โดยเฉพาะนัยน์ตาแป๋วแหววของเด็กหญิงตัวจ า้ม ่ า                 
ผมเป็นลอนคนนัน้ อีกทัง้ความรู้สึกรักสดุใจท่ีมีตอ่เด็กหญิงก็ยงัเต็มตืน้
อยูใ่นอก 

แปลก...  
จอมนรีก าลงัจะขยบัตวัลกุขึน้จากเตียงเพราะรู้สึกดีขึน้มากแล้ว 

แตบ่างสิ่งบางอยา่งก็สะกิดใจจนถึงกบัชะงกั  
ปอ้... 
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ม า...ม า...มา  
พอ่...แม.่.. 
ลูก! ความคิดสุดท้ายท่ีเข้ามาในหัวท าเอาจอมนรีถึงกับ     

ทะลึ่งพรวด ลูก... หากความผิดพลาดเม่ือคืนก่อเกิดผลิตผลท่ีเรียกว่า 
‘ลกู’ หลอ่นจะท าอยา่งไร! 

จากท่ีคิดว่ารู้สึกดีขึน้มากแล้ว ตอนนีจ้อมนรีกลบัรู้สึกว่าหล่อน
คล้ายคนก าลงัจะตาย หวัใจท่ีเต้นระรัวจนแทบจะหลดุออกมานอกอก 
ท าเอาหล่อนแทบหายใจไม่ทัน รู้สึกหวิวไหวคล้ายจะเป็นลมอีกรอบ 
หล่อนอยากร้องไห้ แม้จะร้องมามากมายแล้ว แต่ตอนนี ห้ล่อนยัง
สามารถร้องได้อีก ร้องให้ตายกันไปข้างเลย ความคิดร้าย ๆ ท่ีอยู่ใน
สมองจะได้ท าร้ายหลอ่นไมไ่ด้อีก  

จอมนรีก่นด่าโชคชะตา ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนท าไมชีวิต
หล่อนถึงพลิกผนัขนาดนี ้เม่ือวานหล่อนเดินออกจากบ้านไปอย่างเด็ก
วยัรุ่นคนหนึ่ง เป็นลกูสาวของแม่ ก าลงัจะเรียนจบ และยงัไม่เคยมีแฟน 
แต่ตอนนี.้..ตอนนีห้ล่อนกลับเป็นผู้ หญิงท่ีเพิ่งจะมีสัมพันธ์ลึกซึง้กับ
ผู้ชายท่ีแทบไม่รู้จกักนั และผลพวงจากความสมัพนัธ์นัน้ก็อาจจะท าให้
หล่อนกลายเป็นแม่ ความเป็นแม่ท่ีหล่อนไม่เคยคาดฝันว่าจะกลายมา
เป็นสิ่งใกล้ตวัได้ขนาดนี ้ 

หญิงสาวสูดหายใจลึกพยายามท าให้ตัวเองสงบลง หล่อน
ก าลงัตระหนกและมองอะไรในแง่ร้ายไปหมด จริง ๆ แล้วอาจจะไม่มี
อะไรก็ได้ คนเราใช่ว่าจะตัง้ครรภ์ได้อย่างง่ายดายกับแค่การมี



50 
 
เพศสมัพนัธ์เพียงครัง้เดียว 

ครั้งเดียวทีไ่หนเล่า! เสียงเล็ก ๆ ในหวัเถียง  
โอเค...สามครัง้ จอมนรียอมรับ ใบหน้าร้อนวูบ แต่นั่นแหละ    

ก็ไมไ่ด้หมายความวา่สามครัง้นีจ้ะท าให้หลอ่นท้องได้น่ีนา น่ีมนัชีวิตจริง
ไมใ่ชน่ิยาย จะได้เปิดปุ๊ บตดิป๊ับ 

แต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะ เสียงในหัวยังไม่ยอมหยุด และ 
จอมนรีก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป หญิงสาวยกมือปิดหู หลับตา นึกถึง       
คุณพระคุณเจ้าและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลาย ก่อนจะวาดมือสองข้างมา
บรรจบ พนมแนบอก พมึพ าอธิษฐาน  

“ได้โปรดเถิดเจ้าค่ะ สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลาย ได้โปรดอย่าให้หนู
โชคร้ายขนาดนัน้เลยนะเจ้าคะ”  

ถึงตอนนีก็้ต้องพ่ึงส่ิงทีม่องไม่เห็นแลว้ละจอมนรี หญิงสาวบอก
ตนเองในใจ 

 
  



51 
 

 
 
 
 
 

๕ 
ท้อง? 

 
 
“อ้าว ยายเค้ก ดีขึน้แล้วหรือลกู”  
มารดาท่ีก าลัง ป่ันเคร่ือง ด่ืมอยู่หลัง เคาน์เตอร์หันมาทัก         

เม่ือจอมนรีเดนิเข้าไปในร้าน  
“ดีขึน้แล้วคะ่แม ่แมมี่อะไรให้เค้กชว่ยไหมคะ” หลอ่นถาม  
หญิงสาวกวาดสายตาไปรอบ ๆ ร้าน ในเวลาบ่ายแก่  ๆ         

หลงัอาหารกลางวนัเช่นนีล้กูค้าคอ่นข้างบางตา ส่วนใหญ่จะเป็นลกูค้า
ท่ีเข้ามารับประทานขนมมากกวา่อาหาร แมจ่งึคอ่นข้างยุง่กบัเคาน์เตอร์
เคร่ืองด่ืมมากกว่าจะอยู่ในครัว หล่อนเดินไปหยิบถาดท่ีแม่เพิ่งวางแก้ว
สตรอว์เบอร์รีป่ันลงไปแล้วเดินไปเสิร์ฟยงัโต๊ะท่ีเขียนไว้ในใบสัง่ท่ีวางอยู่
บนถาด  

“คอ่ยชว่ยแมเ่ก็บร้านละกนั” มารดาบอกตามหลงั  
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เม่ือกลับมายังหลังเคาน์เตอร์อีกครัง้ จอมนรีก็เร่ิมลงมือช่วย
มารดาเก็บร้านอย่างคล่องแคล่ว เพราะเป็นสิ่งท่ีหล่อนท ามาตัง้แต่เล็ก
จนโต  

ร้านอาหารกึ่งร้านกาแฟของแม่จะปิดราว ๆ ส่ีโมงเย็น ลูกค้า
ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษัทในบริเวณนี ้ส่วนใหญ่ตอนเช้าคนจะ
แน่นร้านเพราะกาแฟและขนมเสียมากกว่า และอีกครัง้คืออาหาร
กลางวนั สว่นตอนบา่ย ๆ จะมีลกูค้าเข้ามานัง่ดื่มกาแฟและกินขนมบ้าง
ประปราย แมปิ่ดร้านเร็วเพราะต้องเข้านอนเร็ว เพ่ือต่ืนมาอบขนมตัง้แต่
เช้ามืด ขนมปังอบใหม ่ๆ ของแมเ่ป็นจดุขายท่ีท าให้ธุรกิจของแม่ด าเนิน
มาได้ยาวนาน มีลูกค้าแน่นร้าน และเป็นแหล่งเงินทองท่ีแม่ใช้เลีย้งดู
หลอ่นมาตัง้แตเ่กิด 

โลกทัง้ใบของจอมนรีมีแต่แม่เพียงคนเดียว พ่อเสียไปตัง้แต่
หล่อนยังอยู่ในท้อง และแม่ก็เลีย้งหล่อนมาเพียงล าพังโดยไม่ยอม
แต่งงานใหม่ เม่ือเห็นแม่ท างานหนกัเพราะอยากให้หล่อนได้รับสิ่งท่ีดี
ท่ีสุดไม่น้อยหน้าคนท่ีมีครบทัง้พ่อและแม่ หล่อนเคยบอกให้แม่
พิจารณาผู้ ชายท่ีผ่านเข้ามาบ้าง แต่แม่ก็ปฏิเสธ โดยมีเหตุผลคือ    
อยากทุม่เทความรักความเอาใจใสท่ัง้หมดให้หลอ่นเพียงผู้ เดียว 

“แม่มีผู้ชายของแมแ่ล้ว แคไ่ด้ดลูะครของต้น นฤเบศร์แม่ก็หลบั
ฝันดี ไมต้่องการผู้ชายท่ีไหนอีก”  

แมเ่คยบอกหลอ่นเชน่นัน้ จอมนรีลอบถอนใจ หากแมรู้่วา่ผู้ชาย
ของแมท่ าอะไรกบัลกูสาวของแม่ เขาจะยงัท าให้แม่หลบัฝันดีได้อยู่หรือ
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เปลา่  

คิดดังนัน้แล้วหล่อนก็ตัง้ ใจแน่วแน่  หล่อนจะไม่ให้แม่ รู้              
จะไมย่อมท าลายความสขุของแมโ่ดยเดด็ขาด 

 
เ ม่ือจอมนรีช่วยมารดาปิดร้านและเก็บล้างจนเรียบร้อย       

สองแม่ลูกก็ท าอาหารเย็นรับประทานกันในครัว ก่อนท่ีจะขึน้ไปยัง
ห้องนัง่เลน่ซึง่อยูช่ัน้สองเพื่อเตรียมตวัดลูะครท่ีมารดาตัง้ตารอมานาน 

คืนนีล้ะคร ‘ซุป’ตาร์กับหญ้าอ่อน ’ ท่ีต้น นฤเบศร์แสดงจะ
ออกอากาศเป็นตอนแรก จอมนรีท าท่าจะเล่ียงขึน้ห้องนอนของตน     
ซึง่อยูบ่นชัน้สาม หากถกูมารดารัง้ไว้ 

“นัน่จะไปไหนยายเค้ก”  
“ขอเค้กขึน้ข้างบนก่อนนะคะแม”่  
“ยัง รู้สึกไม่สบายอยู่หรือ” มารดาถามพลางยกมือขึน้อัง

หน้าผาก  
“ตวัก็ไมร้่อนน่ีนา”  
“สบายดีแล้วคะ่แม ่แตเ่ค้กไมอ่ยากดลูะคร”  
“ท าไมไม่อยากดู วันนีซุ้ป ’ตาร์กับหญ้าอ่อนมาตอนแรกด้วย    

ดเูป็นเพ่ือนแมห่นอ่ย” 
เม่ือมารดาว่าเช่นนัน้จอมนรีจึงนั่งลงอย่างเสียไม่ได้ ก่อนท่ี

ค าถามตอ่มาของมารดาจะท าให้หญิงสาวต้องหนัไปท าหน้าราวกับจะ
ร้องไห้ให้มารดา  
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“เออ แม่ยุ่ง  ๆ ก็ลืมถาม ไหนลายเซ็นพ่ีต้นท่ีให้ไปขอมา           
อยูข้่างบนหรือเปลา่ ไปเอามาให้แมห่นอ่ย”  

“เออ่...คือ...แมค่ะ คือ...เค้กท ารูปหาย” คนถกูทวงลายเซ็นตอบ
ตะกุกตะกัก หล่อนรู้ว่าไม่ได้ท าหาย แต่คงจะท าหล่นอยู่ในห้องพัก   
ของเขา เพราะตอนท่ีเขาลากหลอ่นขึน้เตียงรูปของแม่ยงัอยูใ่นมือหล่อน 
แตต่อนท่ีกลบัออกมาจากห้องนัน้ หลอ่นลืมเร่ืองรูปไปเสียสนิท จนกลบั
มาถึงบ้านแล้วจึงนึกได้ เม่ือแม่ไม่ทวงหล่อนจึงกะเนียน ๆ ท าลืมไป    
แต่ในท่ีสุดแม่ก็ทวงจนได้ ซึ่งจอมนรีรู้ว่าไม่ควรหวังว่าแม่จะลืมเลย 
เพราะทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัต้น นฤเบศร์ แมค่งไมมี่ทางลืม 

“อะไรนะ! ท าหาย ท าหายได้ยงัไง” มารดาถามเสียงสงู น า้เสียง
ไมป่ลืม้ 

“เค้ก...เค้กใส่ไว้ในกระเป๋า แล้ว...แล้วตอนจะไปขอลายเซ็น  
มนัก็ไมอ่ยูแ่ล้วอะคะ่แม ่เค้กขอโทษ เค้กจะ...เค้กจะพยายามตดิต่อไปท่ี
กองถ่ายเผ่ือจะมีใครไปขอลายเซ็น...เอ่อ...พ่ีต้นให้ได้ นะคะแม่”  

หล่อนแต่งเร่ืองสด ๆ ร้อน ๆ และสะดดุนิด ๆ ตอนท่ีต้องเรียก
ต้น นฤเบศร์ว่าพ่ีต้นอย่างท่ีเคยเรียก เพ่ือไม่ให้แม่รู้สึกผิดสงัเกต แม้ว่า
หลอ่นจะไมอ่ยากเรียกเขาแบบนัน้แล้วก็ตาม  

“โอย ยายเค้ก แม่จะท ายังไงกับเราดีนะ แค่ให้ไปขอลายเซ็น 
แคนี่ย้งัท ารูปแมห่ายได้ เม่ือไรจะมีโอกาสแบบนีอี้กก็ไมรู้่”  

มารดาบ่นและส่งค้อนให้หล่อนวงโต และอาจจะบ่นต่อไปอีก
ยาวหากละครท่ีเฝ้ารอจะไม่มาเสียก่อน ท าให้มารดาอุทานอย่าง
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กระตือรือร้น 

“อุ๊ ย มาแล้ว ๆ เลิก เลิกคุย ดูพ่ีต้นก่อน” แม่ว่าแล้วหันไป         
ให้ความสนใจกบัละครโดยสนใจหลอ่นอีกเลย  

จอมนรีแอบส่งค้อนให้คนในจอ ซึ่งเป็นฉากท่ีเขาเดินชนกับ
นางเอกของเร่ืองจนล้มลงไปด้วยกันแล้วชายหนุ่มก็โอบประคองหญิง
สาวไว้ในอ้อมแขน ตาสบกนัป๊ิง ๆ พร้อมเสียงเพลงประกอบดงัขึน้  

“โคตรน า้เน่า” พึมพ าเบา ๆ กบัลมกบัแล้ง ไม่อยากจะนัง่ดเูขา
เลย แตก็่ขดัแมไ่มไ่ด้ จนเม่ือตดัเข้าโฆษณาหลอ่นก็ถามอยา่งอดไมไ่ด้ 

“ท าไมแมถ่ึงชอบเขานกัละ่คะ”  
“ใคร? พ่ีต้นหรือ โอ๊ย เขาเป็นความสุขของแม่ในตอนท่ีทุกข์

ท่ีสดุ”  
แม่ตอบอย่างอารมณ์ดี ไม่รู้อารมณ์ดีเพราะได้ดูละครของ

นกัแสดงคนโปรด หรืออารมณ์ดีเพราะได้พดูถึงเขาก็ไมรู้่ หล่อนยงัไมไ่ด้
ถามอะไรตอ่ แมก็่เลา่เสียเอง  

“ตอนนัน้พ่อเพิ่งเสีย เค้กยังอยู่ในท้อง แม่น่ีจมน า้ตา มองไป
ทางไหนก็เศร้าไปหมด แล้วละครเร่ืองแรกของพี่ต้นเขาก็มา ตอนนัน้เพิ่ง
อายุสิบเจ็ดหรือสิบแปดน่ีแหละ แต่ดังเป็นพลุแตก คนติดทัง้บ้าน        
ทัง้เมือง แมก็่ตดิ เวลาดลูะครคือชว่งเวลาสัน้ ๆ ท่ีแมไ่มร้่องไห้ แล้วก็เลย
ตดิตามเขามาตัง้แตต่อนนัน้”  

“เขาอายนุ้อยกวา่แมต่ัง้เยอะ ไปเรียกเขาพ่ีท าไมคะ”  
“เอ๊า ยายคนนี ้แฟนคลับคนอ่ืน ๆ เขาเรียกพ่ีกันหมด แม่จะ   
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ไปเรียกน้องอยู่คนเดียวได้ไงยะ” แม่ว่าพร้อมค้อนปะหลับปะเหลือก 
ก่อนจะเลา่เร่ืองดาราตอ่เพราะบนหน้าจอยงัเป็นโฆษณาอยู่ 

“สมัยนัน้นะมีท่ีดังมาก ๆ อีกสองคน ศรราม เทพพิทักษ์กับ
จอห์น ดีแลน แต่สองคนนัน้อยู่คนละช่องกับพ่ีต้น แล้วก็น่าเสียดาย 
จอห์น ดีแลนเขาเสียชีวิตเร็ว เหลือศรรามกบัพ่ีต้นท่ียงัเลน่ละครกนัอยู่” 

ศรรามหลอ่นรู้จกั แตจ่อห์น ดีแลนน่ีไมเ่คยได้ยินช่ือเลย 
“แล้วพ่ีติก๊ละ่คะแม ่สมยันัน้ไมด่งัหรือคะ”  
“ติก๊ไหน? ติก๊ ชิโร่?”  
“แม ่ตลกละ พ่ีติก๊ เจษฎาภรณ์สิคะ 
”อ้อ นัน่เขาพระเอกหนงั แล้วก็มาทีหลงัด้วย แตแ่ม่ไม่ได้ดหูนงั 

แคเ่ลีย้งลกูกบัท ามาหากินก็หมดวนัแล้ว จะเอาเวลาท่ีไหนไปดหูนงั     มี
แตล่ะครน่ีละท่ีเป็นความบนัเทิงของแม”่  

แม้แม่จะเล่ายิม้ ๆ ไม่ได้มีท่าทางน้อยอกน้อยใจกับโชคชะตา 
แต่จอมนรีก็รู้สึกวูบโหวงในอก ชีวิตท่ีต้องท ามาหากินตวัคนเดียวแล้ว 
ยงัมีลกูเล็ก ๆ ให้เลีย้งดคูงไม่ง่ายเลยส าหรับแม่ และความบนัเทิงท่ีแม่
พอจะหาได้ก็คงเป็นละครหลงัข่าวท่ีไม่ต้องใช้เงินซือ้หาน่ีกระมงั เม่ือได้
รู้ หล่อนก็ค่อยมองการติดละครของแม่ในอีกแง่มุมหนึ่ง ไม่ใช่บ้าดารา
อยา่งท่ีหลอ่นเคยคดิ  

“เออ เน่ีย จริง ๆ แล้วตอนนัน้แม่ว่าจะตัง้ ช่ือลูกว่านฤเบศร์    
เลยนะถ้าออกมาเป็นผู้ชาย” แมบ่อกหลอ่นตาเป็นประกาย 

“นฤเบศร์ ตัง้ช่ือตามดาราน่ีนะแม่!” จอมนรีถามเสียงสงู ดีใจท่ี
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เกิดมาเป็นผู้หญิง ไม่งัน้คงได้ช่ือตามดารา แม่กลัวลูกอายเพ่ือนบ้าง
ไหมน่ี  

“ใชส่ิ ก็รักมาก อยากตัง้ช่ือลกูตาม แตพ่อเป็นผู้หญิงก็เลยตัง้ว่า
จอมนรี คู่กันกับนฤเบศร์ไง นฤเบศร์แปลว่ายอดชาย ส่วนจอมนรี           
ก็แปลวา่ยอดหญิง เร่ิดไหมละ่” แมถ่าม สีหน้าภาคภมูิใจ 

แตจ่อมนรีกลบัหวัใจกระตกุแปลก ๆ คูก่นัหรือ ก็คงคูก่นัแต่ช่ือ 
เพราะในความเป็นจริง เขาคงจะลืมเด็กท่ีเขานอนด้วยเพราะความเมา
คนนัน้ไปแล้ว ต่ืนมาจะจ าอะไรได้หรือเปลา่ยงัไมรู้่เลย 

จอมนรีถอนหายใจยาวให้กับชะตาชีวิตท่ีพลิกผันของตัวเอง 
หลอ่นจะพยายามลืมสิ่งท่ีเกิดขึน้ จะท าเหมือนมนัไมเ่คยเกิด แมจ่ะไมมี่
วนัรู้ว่าเกิดอะไรขึน้กบัหล่อน และก็ได้แตห่วงัว่าฝันเม่ือตอนกลางวนัคง
ไมก่ลายมาเป็นความจริง เพราะหลอ่นไมรู้่จริง ๆ วา่จะท าอยา่งไร  

“เป็นอะไร ถอนหายใจเฮือก ๆ” มารดาถาม มองหน้าหล่อน   
หวัคิว้ขมวดนิด ๆ 

“ก็คดิถึงอนาคต เรียนจบแล้วไมรู้่วา่ชีวิตจะเป็นไงตอ่นะคะแม”่ 
แม้อนาคตท่ีท าให้หล่อนถอนหายใจเฮือก ๆ จะไม่ใช่อนาคต

หลงัเรียนจบ แตห่ล่อนก็ไม่ได้ปดแม่หรอก จอมนรีไม่รู้จริง ๆ ว่าชีวิตจะ
เป็นอยา่งไรตอ่ไป 

“จบแน ่ๆ แล้วใชไ่หม”  
“เค้กต้องสง่รายงานการฝึกงานก่อนคะ่ จากนัน้ก็ท าเร่ืองจบ”  
“อืม จบแล้วพกัก่อนก็ได้นะลกู ชว่ยแมท่ างานท่ีร้านไปพลาง ๆ 
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แล้วคอ่ยหางานท า” มารดาบอกน า้เสียงปรานี 

จอมนรีวาดอ้อมแขนโอบเอวมารดาแล้วซบใบหน้าลงเหนืออก
ของแม ่บอกด้วยความรู้สกึทัง้หมดของหวัใจ  

“เค้กรักแมน่ะคะ รักมากท่ีสดุในโลก”  
“จ้ะ แม่ก็รักหนู” แม่ตอบพร้อมกบัลบูหวัหล่อน หากสายตาจบั

อยูบ่นจอโทรทศัน์ เพราะละครกลบัมาฉายอีกครัง้  
จอมนรีเห็นดงันัน้จงึไมพ่ดูอะไรอีก หากนอนกอดแม่หลบัตานิ่ง 

ปลอ่ยให้แมด่ลูะครโดยไมร่บกวน  
 
จอมนรีท ารายงานการฝึกงานอยู่ท่ีบ้านราวสองสปัดาห์กว่า ๆ 

ก็เสร็จเรียบร้อย หล่อนจึงนัดกับเพ่ือนเข้าไปส่งรายงานให้อาจารย์        
ท่ีปรึกษาและท าเร่ืองเรียนจบ  

หญิงสาวต่ืนมาช่วยมารดาเปิดร้านก่อนแล้วจึงอาบน า้แต่งตวั
เพ่ือออกไปส่งงาน หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยหล่อนก็
หยิบกระเป๋าขึน้มาสะพายแล้วเดนิไปกอดมารดา 

“เค้กกลับค ่า ๆ เลยนะคะแม่ ไม่ต้องรอกินข้าวเย็น เค้กจะไป
นัง่เลน่ท่ีบ้านนาวแล้วกินข้าวท่ีนัน่เลย”  

“จ้ะ โทร. หาแมด้่วยนะ”  
“คะ่แม ่เค้กไปนะคะ” 
หล่อนโบกมือให้มารดาแล้วเดินไปยงัรถยนต์ท่ีจอดอยู่หน้าตึก 

หลอ่นกบัแมใ่ช้รถด้วยกนัเพราะตอนกลางวนัแมไ่มไ่ด้ไปไหนอยูแ่ล้ว  
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เม่ือเข้าไปนั่งในท่ีนั่งคนขับเรียบร้อย จอมนรีก็กดหมายเลข
โทรศัพท์หาเพ่ือนสนิทเพ่ือบอกว่าหล่อนก าลังจะออกจากบ้าน          
วันนีน้อกจากไปส่งงานและท าเร่ืองเรียนจบแล้วจอมนรีมีอีกเร่ือง          
ท่ีส าคญัท่ีต้องปรึกษากบัเพ่ือน 

ประจ าเดือนหลอ่นหายไปสามวนัแล้ว!  
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๖ 
เผชิญหน้ำ 

 
“แกว่าอะไรนะ!” นาวถามเสียงสูง ดวงตาเป็นประกายอย่าง

ต่ืนเต้น เม่ือจอมนรีเลา่ถึงอบุตัเิหตขุองชีวิตท่ีเกิดขึน้ให้ฟัง  
“แกจะตื่นเต้นไปไหน แกควรจะเสียใจกบัเพ่ือนสิถึงจะถกู     มนั

เป็นฝันร้ายของฉันเลยนะ” จอมนรีอดพ้อเพ่ือนไม่ได้ เหตกุารณ์       ท่ี
เกิดขึน้เป็นอุบตัิเหตท่ีุหล่อนอยากจะลืม แตแ่ม่เพ่ือนรักกลบัท าท่าทาง
ยินดีจนเนือ้เต้น  

“โอ ๋ๆ แก อยา่โกรธน้า ฉนัก็แค.่..คือ...ต้น นฤเบศร์เลยนะเว้ย”  
“มนัเป็นความผิดพลาด เขาเมา ฉนัเมา มนัไมมี่อะไรให้น่ายินดี

ทัง้นัน้แหละ”  
“แตอ่ย่างน้อยแกก็ได้นอนกบัพระเอกซุปเปอร์สตาร์อนัดบัหนึ่ง

ของเมืองไทยไง วา่แต.่..เดด็ปะ้”  
“นาว!” จอมนรีเอ็ดเพ่ือนก่อนท่ีน า้ตาจะไหลพราก ๆ เม่ือรู้สกึว่า
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เพ่ือนไมรู้่สกึรู้สากบัปัญหาท่ีท าให้โลกทัง้ใบของหล่อนถลม่ทลายเลย   

“เฮ้ย เค้ก อย่าร้องดิ ฉันล้อเล่น โอ๋ ๆ ขอโทษ ๆ อย่าร้องนะ     
แกร้องเด๋ียวฉนัร้องตามนะ” 

จอมนรีพยายามจะกลัน้สะอืน้ หล่อนยังไม่ได้บอกถึงปัญหา
ใหญ่ท่ีท าให้หล่อนนัดคยุกับเพ่ือนในวนันีเ้ลย แล้วยิ่งเพ่ือนบอกไม่ให้
หลอ่นร้อง จอมนรีก็ยิ่งน า้ตาไหลอยา่งห้ามไม่อยู ่

“นาว...ฮือ...ฉันจะท ายงัไงดี ฉัน...เมนส์ฉัน...ไม่มาสามวนัแล้ว
...ฮือ” จอมนรีบอกแล้วโถมตวัเข้ากอดเพ่ือน หล่อนต้องการอ้อมกอด
ของใครสกัคน ต้องคยุกบัใครสกัคนก่อนท่ีจะเป็นบ้า เพราะตลอดเวลา
สิบเจ็ดวนัท่ีผ่านมา หล่อนเก็บทุกอย่างไว้คนเดียว ด้วยหวงัว่าเวลาจะ
ช่วยให้หล่อนคอ่ย ๆ ลืม แตเ่ม่ือประจ าเดือนขาด หล่อนก็รู้แล้วว่าเวลา
ไม่ช่วยอะไร มีแต่จะท าให้ปัญหาขยายใหญ่และชัดเจนขึน้เท่านัน้       
จงึตดัสินใจปรึกษาใครสกัคน ซึง่ใครคนนัน้ต้องไมใ่ชแ่ม ่เพราะหลอ่นยงั
ไมพ่ร้อมจะยอมรับความจริงกบัแมเ่ลย  

“เฮ้ย! แก ท าใจดี ๆ ไว้ก่อน อาจจะไม่ใช่อย่างท่ีแกคิดก็ได้นะ” 
นาวพยายามปลอบ ลูบหลังลูบไหล่เพ่ือนท่ีเสียขวัญ ตัวสั่นด้วยแรง
สะอืน้ในอ้อมกอดของตนอย่างปลกุปลอบ  

“ไม่ใช่ได้ยงัไง เมนส์ฉันไม่เคยช้า ไม่เคยช้าเลยแม้แตค่รัง้เดียว” 
จอมนรีบอกเจือสะอืน้  

“นัน่ในเวลาปกตไิง แตน่ี่แกเครียด...แกเครียดใชไ่หมละ่”  
“เครียดสิ แกจะให้ฉนัสบายใจอยูห่รือไง”  



62 
 

“ก็นัน่ไง แกเครียด เมนส์เลยเล่ือน เด๋ียวก็มา ท าใจดี ๆ ไว้ก่อน
นะ”  

“แต่ฉันอ่านอาการคนท้องแล้วมนัก็...ก็ตรงหลายอย่างนะแก” 
จอมนรีบอกพร้อมกบัยกมือเช็ดน า้ตา 

หน้าอกหลอ่นโตขึน้ มีอาการคดัเจ็บ พงุก็ป่อง แม้จะไมมี่อาการ
คล่ืนไส้วิงเวียน แต่นัน่ก็เป็นอาการท่ีตามมาทีหลงั หลงัจากท่ีฮอร์โมน
คนท้องเพิ่มมากขึน้แล้ว ซึง่หลอ่นอาจจะเพิ่งท้องปริมาณฮอร์โมนเลยยงั
ไมม่ากพอท่ีจะท าให้คล่ืนไส้อาเจียนก็ได้ 

“แกตัง้สติก่อน ก่อนอ่ืนเลยนะ เขาปอ้งกนัหรือเปล่า” นาวถาม 
พยายามจะหาเหตหุาผลให้เพ่ือนท่ีตอนนีเ้สียขวญัจนคิดอะไรอย่างมี
เหตผุลไมอ่อกแล้ว 

“ปอ้งกนั...ปอ้งกนัแบบไหน”  
“เอ๊า แกน่ี ก็เชน่ เขาใสถ่งุยางหรือเปลา่”  
“ไมรู้่สิ” 
“ไมรู้่ได้ยงัไง ใสห่รือไมใ่สแ่กต้องรู้สิ” 
“มันมืด” จอมนรีตอบเสียงเบาหวิว ใบหน้าร้อนผ่าว หลบตา

เพ่ือนเป็นพลัวนัด้วยความเขินอาย ถามอะไรก็ไมรู้่ 
“แตแ่กก็ต้องรู้สกึสิวา่ใสห่รือสด” 
“ฉนัเคยมีอะไรกบัใครท่ีไหนเลา่ ฉนัจะไปรู้ถึงความแตกตา่งของ

ใส่กับไม่ใส่ได้ไง” จอมนรีพูดอย่างอดัอัน้ ชกัไม่แน่ใจว่าการมาปรึกษา
เพ่ือนจะได้เร่ือง  



63 
 

“โอเค งัน้สมมตวิา่เขาไมไ่ด้ใส่” นาวตดัสินใจ ก่อนจะบอกถึงสิ่ง
ท่ีคดิ  

“เราก็ต้องมาดวู่า ตอนแกมีอะไรกบัเขาเน่ีย มนัอยู่ในช่วงเวลา
อนัตรายหรือเปลา่”  

“ยงัไงอะ” จอมนรีถามอยา่งตามไมท่นั 
“ก็สมมติว่าแกฟีเจอร่ิงกนัตอนช่วงปลอดภัย แกก็จะได้ไม่ต้อง

กงัวลไง ไมท้่องแน ่ๆ”  
“ท่ีว่าหน้าเจ็ดหลงัเจ็ดอะไรนั่นน่ะหรือ” ถามอย่างเร่ิมจะตาม

ทันนิด ๆ บทเรียนวิชาสุขศึกษาสมัยมัธยมผุดพรายบางเบาในความ 
ทรงจ า หากไมม่ากพอท่ีจะชว่ยให้หล่อนวิเคราะห์สถานการณ์ตนเองได้ 
คงต้องให้เพ่ือนผู้รอบรู้อยา่งนาวชว่ย 

“ใช ่วา่แตแ่กมีอะไรกบัเขาเม่ือไร”  
“สิบเจ็ดวนัท่ีแล้ว” ตอบโดยไม่ต้องเปิดปฏิทินหรือนบันิว้ เพราะ

ในแตล่ะวนัท่ีผา่นมา ฝังอยูใ่นหวัจนแกะไมอ่อก 
“ซวยแล้ว!” นาวอทุานพลางหนัมองจอมนรีตาโต 
“ซวย...ซวยอะไร ฉันท้องหรือ” จอมนรีถาม หน้าเบ้ น า้ตาไหล

โดยไมต้่องสัง่  
 “เมนส์แกช้าไปสามวันใช่ป้ะ ลบออกจากสิบเจ็ดวันน่ีก็เหลือ

สิบส่ี ตรงกับวนัไข่ตกเป๊ะ ๆ โอกาสท้องสงูมาก พวกมีลกูยากถึงนับวนั
แล้วปฏิบตักิารในวนันีไ้ง”  

ค าอธิบายจากเพ่ือนท าเอาความหวงัท่ีมีน้อยนิดว่าหล่อนจะไม่
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โชคร้ายขนาดนัน้ละลายไปในอากาศ ยิ่งรวมกับท่ีฝันถึงเด็กหญิง       
ผมหยิกเป็นลอน ตาโตแป๋วแหววท่ีเรียกร้องให้หล่อนอุ้มทกุครัง้ท่ีฝันถึง 
ยิ่งท าให้จอมนรีแนใ่จวา่ท่ีประจ าเดือนขาดหาย ไมใ่ช่เพราะความเครียด 
หากเป็นเพราะหลอ่นตัง้ครรภ์แล้วตา่งหาก 

“แก...ฮือ...” จอมนรีเรียกเพ่ือนเจือสะอืน้ หล่อนจะท าอย่างไร
ตอ่ไปดี... 

“แกอย่าเพิ่งคิดมาก เรายังไม่ได้ตรวจเลย อาจจะไม่ท้องก็ได้   
ก็แคมี่โอกาสสงูแคน่ัน้เอง แล้วใช่ว่าคนเราจะท้องกนัได้ง่าย ๆ ทกุอย่าง
ต้องเหมาะเจาะและลงตวัมาก ๆ ถึงจะท้องได้ แกท าใจดี ๆ ไว้ก่อน” 
นาวปลอบเม่ือจอมนรีร้องไห้โฮแล้วไมมี่ทีทา่วา่จะหยดุ 

“ฉนัฝันด้วย” 
“ฝัน? ฝันอะไร”  
“ฝันเห็นเด็ก เด็กผู้ หญิง เดินเตาะแตะ น่ารักมาก ๆ เห็น       

ตอนแรกก็ตกหลุมรักเลย ฉันฝันตัง้แต่วันแรก แล้วก็ฝันซ า้ ๆ อยู่นั่น    
ทุกครัง้ท่ีเห็นน้องก็จะเดินมาขอให้อุ้มไปหาผู้ชายคนนึงท่ีน้องเรียกพ่อ 
แล้วเขาก็...ดูคุ้น ๆ ฮือ...ต้องเป็นลูกฉันกับเขาแน่ ๆ เลย แก ฉันจะ      
ท ายงัไงดี จะบอกแมว่า่ยงัไง”  

“ฉันว่าแกฝันเพราะกังวลมากกว่า แล้วใช่ว่าฝันถึงเด็กแล้วจะ
แปลว่ามีลูก เอางี ้เด๋ียวฉันเปิดดตู าราท านายฝันให้นะ” นาวบอกแล้ว
หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าก่อนจะพิมพ์ค าส าคัญ           
เพ่ือค้นหาลงไปอย่างรวดเร็ว ใช้ปลายนิว้เล่ือนไปมาบนหน้าจอสกัพกั  
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ก็ย่ืนมาให้จอมนรีอา่นข้อความท่ีอยูบ่นหน้าจอโทรศพัท์ของตนด้วย  

“อนันี ้ๆ ค าท านายฝันของหมอช้าง1”  
“ฝันถึงเด็ก ท านายฝันว่า จะได้โชคได้ลาภ แต่ถ้าหากฝันว่าอุ้ม

เด็ก คนที่มีคู่อยู่เตรียมดีใจเพราะท านายฝันว่าจะมีลูก แต่ถ้าว่าเป็นคน
โสดก็ท านายฝันว่าจะไดคู่้ มีคู่”  

จอมนรีอ่านข้อความท่ีเห็นแล้วหนัไปมองหน้าคนถือโทรศพัท์ 
ก่อนจะถามอยา่งไมแ่นใ่จ 

“แล้วอยา่งฉนัน่ีเรียกวา่คนโสดหรือคนมีคูล่ะ่แก”  
“ก็โสดสิ แกมีแฟนหรือไง”  
“ไม่มีแฟน ฉันโสดแต่ก็...ก็...มีอะไร ๆ ไง ในทางเทคนิค          

มนัเรียกวา่เป็นคนมีคูห่รือเปลา่ละ่” 
“ไม่มีหรอก แกเลิกคิดมากเลย มันน่าจะแปลว่าแกจะมีคู่ไง 

หรือวา่...” นาวพดูแล้วหยดุ ก่อนจะหนัไปมองหน้าเพ่ือนแล้วยิม้พราย  
“หรือวา่พ่ีต้นจะมาขอคบกบัแก”  
“ฝันกลางวนัแล้วแก” จอมนรีวา่พลางถอนหายใจ  
“ ถ้ า เ ขาสนใจสักหน่ อย เ ขาคง ไม่หาย เ งี ยบไปแบบนี  ้                  

เขาจ าผู้หญิงท่ีเขาลากเข้าห้องคืนนัน้ได้หรือเปลา่ยงัไมรู้่เลย” 
ค าพูดประกอบกับน า้เสียงเศร้าสร้อยของจอมนรี ท าให้นาว  

หนัไปมองเพ่ือนอยา่งพิจารณา แล้วถามเสียงแผว่ 

                                                   
1 หมอช้าง ทศพร ศรีตลุา หมอดช่ืูอดงั 
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“เขาไมต่ดิตอ่มาเลยหรือ”  
“ไม่เลย...แต่ก็ไม่แปลกไม่ใช่หรือ เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ คงมี

ผู้หญิงเข้าหาเยอะแยะ ส าหรับเขาฉันก็คงเป็นแคห่นึ่งในผู้หญิงท่ีเข้าหา
เขานัน่แหละ ถ้าให้เขาติดต่อหาผู้หญิงทกุคนท่ีเขานอนด้วย อาจจะคร่ึง
ประเทศไทยก็ได้” จอมนรีพดูตดิตลก 

หญิงสาวยอมรับความจริงได้ เพราะก็เป็นความผิดของหล่อน
เองด้วยท่ีเข้าไปหาเขาในเวลานัน้ หล่อนเมา เขาเมา ทุกอย่างน าไปสู่
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และหลอ่นไมไ่ด้คาดหวงัวา่เขาจะมารับผิดชอบหรือ
สานสัมพันธ์ เขาและหล่อนมีชีวิตอยู่กันคนละโลก หล่อนแค่ต้อง
พยายามลืมเท่านัน้เองว่าเคยมีอะไรเกิดขึน้ แต่หากว่าหล่อนท้อง...  
แล้วหลอ่นจะแสร้งวา่ไมเ่คยมีอะไรเกิดขึน้ได้อยา่งไร 

“เอานะ่ แกอยา่เพิ่งคดิมากเลยนะ แกอาจจะไมไ่ด้ท้อง รอตรวจ
แล้วท้องจริงคอ่ยเครียดนะ” นาวพดูง่าย ๆ แตไ่มง่่ายเลยส าหรับคนฟัง  

“ขอบใจแกมากนะนาว อย่างน้อยมีคนอ่ืนรับรู้ปัญหาของฉัน
บ้าง ก็ท าให้รู้สกึสบายใจขึน้นิดนงึแล้วละ” 

“อือ เราเพ่ือนกันน่ี มีอะไรแกต้องบอกฉันรู้เปล่า อย่าเก็บไว้    
คนเดียว เราจะชว่ยกนัคดินะ”  

“ขอบใจมากนะนาว ฉันรักแก” จอมนรีบอกเพ่ือน หญิงสาว  
ยิม้ออกโดยไมต้่องฝืนมากนกั 

“แคแ่กยิม้ได้ฉนัก็ดีใจแล้ว” นาววา่ก่อนจะถาม  
“วา่แตแ่กจะไปกินข้าวกบัฉนัใชไ่หม”  



67 
 

“เปล่ียนใจได้ไหมแก อยากรีบกลบับ้าน จะแวะซือ้ท่ีตรวจ.. .” 
ท้ายประโยคแผว่หวิวราวกบัคนพดูไมอ่อก 

“เอางัน้ก็ได้ ได้ผลยังไงต้องบอกฉันนะ แล้วเรามาช่วยกันคิด  
วา่จะท ายงัไงตอ่ไป”  

“อืม ไปแล้วนะ”  
“ไป ฉันเดินไปส่งท่ีรถ” นาวว่าแล้วลุกขึน้ แต่จอมนรีห้ามไว้

เสียก่อน 
“ไม่ต้องหรอกแก ฉันไปคนเดียวได้ แกก็กลับบ้านเถอะ       

ตรวจแล้วฉนัจะโทร. หาแกนะ”  
“เอางัน้หรือ แล้วเจอกันงัน้” นาวว่าแล้วสวมกอดเพ่ือน ก่อนท่ี

ทัง้สองจะแยกย้ายไปยงัรถยนต์ของตน  
จอมนรีโทรศัพท์บอกมารดาถึงแผนท่ีเปล่ียนไปแล้วขับรถ   

กลบับ้าน เม่ือถึงร้านขายยาต้นซอยก็แวะซือ้ท่ีตรวจครรภ์อย่างท่ีตัง้ใจ 
เรียบร้อยแล้วก็ขบัรถไปจอดริมถนนหน้าร้านของแม ่ 

หญิงสาวเดนิอ้อมเข้าไปเปิดประตทูางเข้าด้านหลงัเน่ืองจากว่า
เป็นเวลาหลังจากแม่ปิดร้านไปแล้ว เม่ือเปิดประตูเข้าไปก็ขมวดคิว้    
นิด ๆ เพราะได้ยินเสียงเหมือนแม่ก าลังคุยอยู่กับใคร หากแม่มีแขก
หลอ่นตัง้ใจวา่จะเข้าไปยกมือไหว้แล้วแยกตวัขึน้ข้างบน แตเ่ม่ือเดินตรง
ไปยงัต้นเสียง ก็ได้ยินเสียงแมร้่องเรียกอยา่งตื่นเต้น 

“ยายเค้ก กลบัมาแล้วหรือลกู มาดน่ีูเร็ววา่ใครมา” 
จอมนรีมองตามมือของมารดาท่ีผายไปยังคนท่ียืนหันหลัง     
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ให้หล่อน เจ้าของเสียงพดูท่ีคยุอยู่กบัมารดา เม่ือเขาหนัมาทัง้ยงัสบตา
กบัหลอ่นตรง ๆ หญิงสาวก็ชาไปทัง้ร่าง 

ต้น นฤเบศร์...เขามาท าอะไรท่ีน่ี! 


