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๑
มนุษย์ทุกคนต้องการยา...รักษาใจ

“ขอบคุณหมอมากนะครับที่ช่วยชีวิตเมียผม”
ชายตรงหน้ายกมือประนมค้อมศีรษะลงจนสุด หลังจากแพทย์ได้ 

ช่วยหญิงคนรักให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของมัจจุราช 

สำหรับภารุจแล้ว สิ่งที่ทำให้ชื่นใจไม่ใช่คำชม แต่เป็นความรู้สึกยินดี 

ยามมีโอกาสได้ช่วยชีวิตของแม่ลูกพร้อมกันต่างหาก แม้ว่าเมื่อสามชั่วโมง 

ก่อน เขารู้สึกเครียดและกังวลอย่างมากเมื่อคนป่วยหญิงอายุยี่สิบห้าถูก 

เข็นเข้ามาในห้องฉุกเฉิน 

หล่อนมีภาวะรกเกาะต่ำและตกเลือด ความดันลดต่ำถึงเกณฑ์ที่ 

เรียกว่าช็อก แม้ขณะนี้ทารกในครรภ์จะอายุเพียงแค่แปดเดือนเศษ แต่ 

เพื่อช่วยชีวิตจึงต้องได้รับการผ่าตัดด่วน 

ทีมแพทย์อยู่ในภาวะตึงเครียด หลังทำคลอดและส่งเด็กให้กุมาร- 

แพทย์ดูแล ปัญหาต่อมาก็คือมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ตำแหน่งที่รกเกาะมี 

เลอืดออกมาก ภารจุเยบ็หา้มเลอืดจดุตา่งๆ ทกุครัง้ทีเ่ครือ่งจบัสญัญาณชพี 

ตรงหัวเตียงร้องเตือน นายแพทย์หนุ่มก็ยิ่งร้อนใจ แต่ด้วยสำนึกของคน 
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เปน็แพทย ์เขารูว้า่ตนจะเสยีสมาธไิมไ่ด ้สิง่ทีต่อ้งทำคอืใชค้วามรูท้ีร่ำ่เรยีนมา 

ดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด

ภารจุเปน็สตูนิรแีพทย ์เรยีนจบเฉพาะทางเมือ่ปทีีแ่ลว้นีเ่อง เขาเลอืก 

เป็นอาจารย์เพื่อใช้ความรู้ดูแลคนป่วยควบคู่กับการเป็นครูของนักศึกษา 

แพทย์ 

“ไม่เป็นไรหรอกครับ เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว”

“ถึงยังไงผมก็ขอบคุณครับ ตอนอยู่บ้านเมียผมเลือดออกเยอะมาก 

ผมเองก็ทำอะไรไม่ถูก มือไม้สั่นไปหมด”

สภาพคนเจ็บมีเลือดเปรอะเต็มผ้าถุง เช่นเดียวกับเสื้อผ้าของสามี 

ที่เลอะไปด้วย แต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว

“คนไขป้ลอดภยัแลว้นะครบั แตค่งตอ้งอยูด่อูาการในไอซยีคูนืนีก้อ่น  

แตค่ณุธงชยัไมต่อ้งกงัวลนะครบั กลบับา้นไปพกัผอ่นกอ่น ไวถ้า้ใหเ้ยีย่มได ้

เมื่อไหร่ ผมจะรีบให้พยาบาลโทร. ไปแจ้ง”

ภารุจเจรจากับญาติคนไข้อีกสองสามประโยค จากนั้นก็เดินปลีกตัว 

ออกมา เขายงัคงอยูใ่นชดุผา่ตดัสเีขยีวคอวสีวมทบัดว้ยเสือ้กาวนส์ขีาว ใบหนา้ 

คมสันแฝงความอิดโรย แต่มองออกว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่ง 

ดึกมากแล้ว นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเที่ยงคืน ภายในโรงพยาบาล 

ค่อนข้างเงียบ เขาอ่อนล้า ปวดเมื่อยไปทั้งตัว อยากอาบน้ำและทิ้งตัวบน 

เตียงนอนนุ่มๆ แต่ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลเพราะต้องอยู่เวรทั้งคืน ชายหนุ่ม 

ก้าวเท้าไปตามทางเดิน อดไม่ได้ที่จะหยุดยืนตรงมุมประจำ

พระบรมรปูของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรม- 

ราชชนก ประดิษฐานอยู่ตรงนั้นตั้งแต่หกสิบปีก่อน ทุกวันจะมีชาวบ้าน 

และบรรดาญาติคนไข้แวะมาสักการะพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยเป็น 

จำนวนมาก แต่สำหรับภารุจ การได้หยุดยืนดู หวนรำลึกถึงคำสอนของ 

พระองค์ท่าน กลับเป็นพลังใจช่วยขับไล่ความเหนื่อยล้าให้หมดสิ้นไป 

นับตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่ รุ่นพี่ก็มักจะถ่ายทอดคำสอน 
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ของพระองค์ท่านให้ฟังอยู่เสมอ

‘ผมไม่ต้องการให้คุณเป็นแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้เป็น 

มนุษย์ด้วย’

‘มนษุย’์ หมายถงึ คนธรรมดาทีไ่มม่อีตัตาเพราะถอืวา่ตวัเองเรยีนเกง่ 

และเป็นชนชั้นหัวกะทิ แต่ต้องเข้าถึงจิตใจผู้ป่วย ดูแลพวกเขาประดุจญาติ 

ไม่เพียงแต่รักษาโรค ยังต้องดูแลสภาพจิตใจและครอบครัวผู้ป่วยด้วย 

แม้จะมาจากต่างฐานะและอาชีพ แต่หน้าที่ของแพทย์ก็คือผู้ให้

โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นสถาบันอบรมแพทย์ชั้นนำของประเทศ  

นอกจากวชิาการยงัสอนคณุธรรมอกีดว้ย เขายงัจำความรูส้กึในงานรบันอ้ง 

ข้ามฟากได้ ผู้ที่เอื้อมมือไปรับภารุจขึ้นจากเรือคือศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

หรอืผูบ้ำเพญ็ตนเปน็ประโยชนต์อ่สงัคม เขาเคยฝนัวา่สกัวนัจะเปน็หมอทีด่ ี 

เป็นอาจารย์ที่ดี แม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นเพียงอาจารย์ตัวเล็กๆ ที่เพิ่งเริ่ม 

บทบาทของตนเองก็ตาม 

โทรศพัทม์อืถอืในกระเปา๋สัน่ ภารจุหยบิขึน้มาด ูเบอรโ์ชวต์รงหนา้จอ 

ไม่คุ้นเคย แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกดรับสาย เขานิ่งอยู่นานตอนที่ปลายสาย

ละล่ำละลัก

“ใจเย็นๆ จะรีบไปเดี๋ยวนี้”

ภารุจควรจะผล็อยหลับทันทีที่หัวถึงหมอน แต่ตอนนี้กลับนั่งตาค้าง 
เพราะคิดไม่ตก หลังจากได้โทรศัพท์ด่วน เขาก็ต้องขอร้องอาจารย์รุ่นน้อง 

ให้อยู่เวรแทนจนกระทั่งเช้า เขาขับรถด้วยความเร็วสูงไปยังจุดหมายเพื่อ 

ทำคลอด แม้จะเป็นงานที่ทำประจำ แต่เขากลับรู้สึกเคร่งเครียดกว่าเดิม 

เกือบเท่าตัว 

ภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือคือภาพเด็กทารกวัยแบเบาะ หน้าตา 

ประพิมพ์ประพายคล้ายใครคนหนึ่ง เขาเคยดีใจที่ทำคลอดเด็ก แต่ไม่มี 

ครัง้ไหนทีล่ำบากใจถงึเพยีงนี ้เขาไมแ่นใ่จดว้ยซำ้วา่บดิาจะรบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้ 
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ได้แค่ไหน

บิดาของภารุจคือ ศาสตราจารย์ภาคภูมิ ถวัลวงศ์ เป็นศัลยแพทย์  

รับราชการในโรงเรียนแพทย์มานานแล้ว พออายุมากขึ้นก็เริ่มสนใจ 

งานบริหาร ข่าวล่าสุดแว่วมาว่า ท่านอาจได้รับการโหวตให้เป็นคณบดีของ 

คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ 

ภารจุยงัมพีีส่าวอกีคนชือ่ปารณีา อายมุากกวา่ชายหนุม่สบิป ีในอดตี 

เคยทำผิดพลาดเพราะตั้งครรภ์ในวัยเรียนกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ 

สองพ่อลูกจึงบาดหมางกัน

ภาคภูมิพูดเสมอว่า ลูกชายเป็นความหวังที่จะสืบทอดทุกอย่าง  

ทั้งหน้าที่การงานและตำแหน่งบริหาร แม้ภารุจจะปฏิเสธหัวชนฝาก็ตาม  

แต่ตอนนี้เหมือนเขากำลังก่อปัญหามากกว่าเก่า

ชายหนุ่มโทร. หา ‘ต้นเหตุของเรื่อง’ หลายครั้งแต่ไม่มีสัญญาณ  

อกีฝ่ายคงปดิโทรศพัทห์นเีพราะรูส้กึผดิ ทิง้ภาระใหญค่บัอกใหภ้ารจุเผชญิ 

ตามลำพัง แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาจะทำให้ดีที่สุด แม้ว่ามันจะทำให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตก็ตาม

หอ้งรบัประทานอาหารวนันีม้สีมาชกิในบา้นอยูก่นัพรอ้มหนา้พรอ้มตา  
เป็นปกติที่ภาคภูมิมักจะนั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะ ส่วนประไพนั่งข้างๆ ปารีณา 

ก็ถูกบังคับให้มานั่งร่วมโต๊ะ แม้ระหว่างนั้นจะถูกเหน็บแนมอยู่บ่อยครั้ง 

จนเป็นเรื่องเคยชินไปแล้ว

“เมื่อคืนอยู่เวรได้นอนมั่งไหมรุจ ทำไมสีหน้าไม่ค่อยดีเลย” ประไพ 

ถามบุตรชาย 

“ไม่ได้นอนหรอกครับ พอดีมีเคสหนักเพิ่งผ่าตัดเสร็จตอนตีสาม 

แต่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับ คืนนี้ผมจะนอนแต่หัวค่ำ”

บ้านของชายหนุ่มอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพียงห้าร้อยเมตร เขา 

มกักลบัมาอาบนำ้เปลีย่นเสือ้ แลว้เดนิกลบัไปสอนขา้งเตยีงใหน้กัศกึษาแพทย ์
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ในตอนเช้า แต่วันนี้เป็นวันแรกที่ชายหนุ่มต้องฝากภารกิจนั้นไว้กับคนอื่น 

เพราะร่างกายเหนื่อยล้า 

กจิวตัรประจำถา้ไมอ่ยูเ่วรคอืรบัประทานอาหารเชา้ดว้ยกนั คยุเรือ่ง 

สัพเพเหระ บ่อยครั้งที่บิดาเป็นฝ่ายผูกขาดการสนทนาโดยมีสมาชิกคนอื่น

นั่งฟัง

“เมื่อไหร่แกจะเลิกอยู่เวรปรึกษาเสียที เหนื่อยก็เหนื่อย มาเป็น 

ผู้บริหารอย่างพ่อดีกว่า”

บิดาเคยเกลี้ยกล่อมภารุจหลายครั้งให้เลิกทำเวชปฏิบัติ ยิ่งปัจจุบัน 

การฟ้องร้องแพทย์ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาสูตินรีเวช 

ซึ่งต้องดูแลแม่และลูกพร้อมกัน 

“แต่ผมชอบตรวจคนไข้ ให้น่ังในห้องประชุมท้ังวันคงไม่ไหวหรอกครับ 

พ่อ”

ชายหนุ่มเคยถามตัวเองว่า เพราะอะไรถึงอยากทำคลอด ในขณะที่ 

แพทย์สาขาเดียวกันหลายคนพากันเลิกทำงาน แต่ทุกครั้งที่ได้ยินทารก 

แผดเสียงจ้า ก็ได้คำตอบในวินาทีนั้น เขามีความสุขยามได้เห็นใบหน้าของ 

เด็กแรกเกิด ร่างที่สดใสและทรงพลัง แม้สิ่งที่แฝงมาด้วยคือความเสี่ยง 

“แกมันดื้อ พ่อพูดอะไรก็ชอบเถียงอยู่เรื่อย”

“โธ ่พอ่ครบั คนเราไมเ่หมอืนกนั พอ่อาจจะมคีวามสขุทีไ่ดบ้รหิารงาน  

ได้ดูแลคนเยอะๆ แต่ผมชอบตรวจคนไข้ นานาจิตตังเถอะครับ”

“แม้ว่ามันจะทำให้แกเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องงั้นหรือ เรียนอะไร 

ไมเ่รยีน อตุรอิะไรไปเรยีนสตู ิแกกร็ูว้า่สมยันีฟ้อ้งรอ้งกนัทสีามสบิสีส่บิลา้น  

แล้วแกมีปัญญาจ่ายหรือไง”

ประไพซ่ึงน่ังอยู่ข้างๆ ลูบหลังมือสามี พร้อมตักอาหารให้อย่างเอาใจ

“โธ่ คุณคะ อย่าบ่นตารุจเลย ไหนๆ ก็เรียนจบมาแล้ว ในเมื่อมัน 

เป็นสาขาที่ตารุจชอบก็ตามใจลูกเถอะนะคะ”

“ก็มีอย่างที่ไหน แทนที่จะเรียนศัลยกรรมเหมือนผม จะได้ฝากงาน 
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ให้ได้ ไม่ต้องทำคลอดอดหลับอดนอน ไม่รู้มันเพี้ยนหรือเปล่า” ภาคภูมิ 

ตำหนิ

ครั้งแรกที่รู้ว่าภารุจตัดสินใจเรียนต่อเฉพาะทางในแผนกสูตินรีเวช 

ภาคภูมิถึงกับไม่ยอมพูดด้วย เพราะตั้งความหวังมาตลอดว่าบุตรชายจะ 

เจริญรอยตามด้วยการเป็นศัลยแพทย์ แต่พอรู้ว่าอีกฝ่ายสนใจไปเรียนต่อ

ซับบอร์ด๑ ต่างประเทศ ผู้เป็นพ่อจึงมีท่าทีอ่อนลง 

“แต่รุจอาจจะชอบทำคลอดก็ได้นะคะ ปาไม่เห็นน้องเหนื่อยเลย 

มีแต่ยิ้มด้วยความภูมิใจ จริงไหมรุจ” ปารีณาเสริม

“ไม่ใช่หน้าที่แกยายปา ที่จะออกความเห็น คนอย่างแกคิดอะไรเป็น 

ทีไ่หน พระอาทติยข์ึน้ถงึรูจ้กัหาทางกลบับา้น ถา้ไมเ่พราะแกเปน็เดก็ใจแตก 

ป่านนี้ก็ได้เป็นหมอแล้ว”

ปารณีาหนา้ซดี ภารจุเหลอืบมองอยา่งใหก้ำลงัใจ ภาคภมูคิอยหาเรือ่ง 

ว่าบุตรสาวอยู่เรื่อย ยิ่งปารีณาประชดด้วยการออกเที่ยวเตร่ ผู้เป็นพ่อก็ยิ่ง 

โกรธ 

“ทำไมคุณพ่อต้องว่าปาอยู่เรื่อย”

“จะไม่ให้ฉันว่าได้ยังไง ในเมื่อแกทำให้ฉันขายหน้า”

“คุณพ่อคะ...” ปารีณาน้ำตาซึม แต่แทนที่บิดาจะยอมหยุด กลับ 

ผรุสวาทยิ่งกว่าเดิม

“ไม่ต้องมาบีบน้ำตา อยากไปไหนก็ไป แต่จำเอาไว้นะว่า อย่าเอานิสัย 

เลวๆ ของแกไปให้มาร์คหลานฉันเด็ดขาด”

แฟนของปารีณารับเด็กไปเลี้ยงที่อเมริกา แต่เดิมภาคภูมิรังเกียจ 

หลานหัวแดงอย่างกับไส้เดือนกิ้งกือ จนกระทั่งกลางปีที่แล้วหลานมาเที่ยว 

เมืองไทย เมื่อเห็นท่าทางเฉลียวฉลาดช่างออดอ้อน แถมมาร์คยังสนใจ 

๑ ซบับอรด์ (Sub board) หมายถงึ การเรยีนตอ่เฉพาะทาง สำหรบัสตูศิาสตรจ์ะมสีามสาขา  

ได้แก่ เวชศาสตร์มารดาและทารก มะเร็งนรีเวช และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
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อยากเรียนแพทย์ ทิฐิของภาคภูมิก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด

“โธ่ คุณคะ วันนี้เป็นอะไรนะ หรือว่าอาหารไม่อร่อยถูกปาก ถึงได้ 

หาเรื่องด่าลูกๆ” ประไพติง

“คุณเอะอะก็เข้าข้าง ผมกำลังสั่งสอนลูกให้รู้จักสิ่งที่ถูกที่ควร นี่ยัง 

ดีนะที่รุจอยากไปเมืองนอก ถ้าสอบสัมภาษณ์ผ่านได้ทุนของคณะไปเรียน 

ภาษาดี โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคตก็มีมาก”

“ผมบอกพ่อแล้วไงครับว่าผมไม่ชอบงานบริหาร”

“ไม่ชอบไม่ได้ แกขัดใจฉันมาทีหนึ่งแล้วเรื่องเรียนต่อ นับจากนี้ 

ต้องทำตามที่ฉันสั่ง” ภาคภูมิตะคอก

“พ่ออย่าบังคับผมได้ไหมครับ”

“ไมไ่ด.้..ใครใชใ้หพ้ีส่าวแกมนัไมไ่ดเ้รือ่ง ดแีตแ่บมอืขอเงนิพอ่แมก่นิ 

ไปวันๆ ดังนั้นแกมีหน้าที่ทำตามที่ฉันสั่ง มะรืนนี้มีสัมภาษณ์ แกต้องตั้งใจ 

ตอบให้ดีที่สุด”

“แต่ผมเปลี่ยนใจแล้ว ผมยังไม่อยากไปเมืองนอกตอนนี้”

“วา่อะไรนะ!” ภาคภมูผิดุลุกขึน้ สหีนา้โกรธจดั เขาจอ้งมองบตุรชาย 

ด้วยความโมโห “รู้บ้างไหมว่ามันยากแค่ไหน ฉันต้องใช้ความพยายามมาก

แค่ไหนให้แกได้สอบสัมภาษณ์”

ภารุจเพิ่งเรียนจบแพทย์เฉพาะทางได้ไม่นาน ปกติแล้วผู้ที่ต้องการ 

ไปเรียนต่อจะต้องทำงานหมุนเวียนในแผนกต่างๆ จนครบสองปีก่อน 

ถึงจะได้สิทธิ์เรียนต่อ 

“ขอโทษครับพ่อ แต่ผมตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ไปสอบสัมภาษณ์”

“มีปัญหาอะไรหรือรุจ ไหนคราวที่แล้วรุจบอกว่าอยากเรียนต่อ 

ต่างประเทศ ทำไมถึงเปลี่ยนใจ” ประไพแทรกขึ้น

“ผมคิดว่ายังไม่พร้อมจะไปเมืองนอกตอนนี้ รอสักสี่ห้าปีก่อน”

“แกจะเปลี่ยนใจตอนนี้ไม่ได้ รู้บ้างไหมว่าฉันต้องขอร้องคนอื่น 

ขนาดไหน กว่าคณะกรรมการจะยอมให้ชื่อแกเข้าไปอยู่ในคิวสัมภาษณ์” 



14   เ ล่ ห์ รั ก  ย า ใ จ

ภาคภูมิตะคอกเสียงดังกว่าเดิม

“แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะได้ไปเมืองนอกแน่นอนนี่ครับ พ่อ 

ก็รู้ว่าผมยังทำงานในแผนกไม่ครบกำหนดเลย”

“แต่ฉันมั่นใจว่าถ้าคณะกรรมการได้คุย ได้เห็นผลงาน แกมีสิทธิ์แน่  

บอกมาซิว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากไปเมืองนอก บอกมา” ภาคภูมิจ้องหน้า 

บุตรชายตาวาวจัด ก่อนที่ภารุจจะเอ่ยคำพูดที่ทำให้ทุกคนตกตะลึง 

“เพราะผมต้องดูแลลูก!”

คำพูดประโยคเดียวทำให้สมาชิกทั้งบ้านอึ้งกันไปหมด หลังจากนั้น 
ภาคภูมิก็เดินปึงปังออกไปโดยไม่ถามอะไรสักคำท่ามกลางความตกตะลึง 

ของประไพ แต่ไม่ว่ามารดาจะคาดคั้นมากแค่ไหน ภารุจก็ไม่ยอมบอก 

รายละเอียดอะไรนอกจากว่าเขาต้องดูแลเด็กคนหนึ่ง ตอนแรกทุกคน 

คิดว่าเขาแค่พูดประชด แต่หลังจากนั้นสามวัน ชายหนุ่มก็กลับมาบ้าน 

พร้อมกับทารกวัยแบเบาะ ทันทีที่เห็นวงหน้าเล็กๆ ที่คล้ายกับบุตรชาย 

เป็นพิมพ์เดียว ประไพก็หน้ามืด เรียกหายาดมเป็นคนแรก ปารีณามอง 

น้องชายอึ้งๆ ภาคภูมิกระชากเสียงกร้าวถามบุตรชาย

“เด็กคนนี้เป็นลูกใคร ทำไมจู่ๆ แกถึงมีบุตรได้”

ภาคภูมิดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั่วชีวิตได้รับ 

แต่คำชม ส่วนประไพนั้นเป็นประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรี แถมยังพ่วง 

ตำแหน่งนายกสมาคมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วย การที่จู่ๆ บุตรชาย 

มีลูกนอกสมรสจึงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้

“ผมบอกพ่อไม่ได้จริงๆ ครับ แต่เด็กคนนี้ต้องอยู่กับผม”

ภาคภูมิตบโต๊ะดังปัง ประไพยกมือทาบอก หน้าซีดเผือดราวกับ 

จะเป็นลม ปารีณาโบกพัดและจ่อยาดมตรงจมูกมารดา

“ถ้างั้นฉันก็ไม่อนุญาต คิดอะไรของแก จู่ๆ เอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยง 

ก็ไม่รู้”
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“ผมบอกแล้วไงครับว่าเขาเป็นลูกผม”

“ถ้างั้นทำไมไม่แต่งงานแต่งการให้มันเรียบร้อย แม่ของเด็กคนนี้ 

ไปไหน”

“เด็กคนนี้ไม่มีแม่ครับ” 

ภาคภมูจิอ้งบตุรชายสหีนา้เดอืดดาล ภารจุเรยีนเกง่ ตัง้แตเ่ลก็อปุนสิยั 

เรียบร้อย แม้จะมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องให้

รำคาญใจ 

“เด็กที่ไหนจะไม่มีแม่ นี่แกตั้งใจยั่วโมโหพ่อใช่ไหมรุจ”

ชายหนุ่มก้มหน้าอย่างรู้สึกผิด ก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบ

“เข้าใจผมหน่อยเถอะครับ ผมจำเป็นต้องเลี้ยงเด็กคนนี้จริงๆ ขอให้ 

แกมาอยู่บ้านเรา ส่วนเรื่องพี่เลี้ยง ผมจ้างคนจากศูนย์มาแล้ว ระหว่างนี้ 

ลำดวนจะทำหน้าที่เลี้ยงดูต้นกล้า พ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วง”

ภารุจหันไปหาพี่เลี้ยงสาวในชุดเครื่องแบบ เขาเพิ่งไปรับหล่อนมา 

จากศูนย์จัดหางานเมื่อเช้านี้เอง ในอ้อมแขนมีร่างของทารกวัยไม่ถึงเดือน

หลับตาพริ้มอยู่ 

“แล้วแกจะให้พ่อกับแม่ตอบคนอื่นว่ายังไง ที่จู่ๆ ก็มีหลานงอกมา 

เสียงั้น คิดว่าคนเขาจะไม่รู้หรือไง”

“ก็ไม่ต้องตอบสิครับ นี่มันเป็นเรื่องในครอบครัวเรา คนอื่น 

ไม่เกี่ยว”

“ถ้างั้นก็บอกมาสิว่าเด็กนี่เป็นลูกแกกับใคร”

“ผมบอกไม่ได้ครับ”

“ทำไมจะบอกไม่ได้ แกอยากให้พ่อเอาปี๊บคลุมหัวไปทำงานหรือไง 

ทุกคนก็ต้องรุมถาม ชื่อเสียงของตระกูลเราก็จะป่นปี้”

“ถ้าพ่อรับไม่ได้ งั้นผมก็จะขอย้ายไปต่างจังหวัด พ่อจะได้ไม่ต้อง 

อายคนอื่นเขา” ภารุจโต้

“แกบา้ไปแลว้หรอืไงไอร้จุ จะออกไปอยูต่า่งจงัหวดัทำไม แกกำลงัจะ



16   เ ล่ ห์ รั ก  ย า ใ จ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่กลับทิ้งโอกาสได้ลงคอ” ภาคภูมิตะโกนก้อง

“ใช่รุจ แม่ไม่เห็นด้วย นี่คือความก้าวหน้าของลูกนะ ที่พ่อกับแม่ 

ถามก็เพราะเป็นห่วง” ประไพท้วง 

“ผมขอโทษครบัแม ่แตต่น้กลา้ยงัเลก็มาก ตอ้งการครอบครวั ถา้ผม 

ไปเมืองนอกแล้วใครจะดูแล” ภารุจยกเหตุผลขึ้นมาโต้

“แลว้ฉนัละ่ แกจะใหฉ้นัแบกหนา้ไปพบคนอืน่ไดย้งัไง บอกมาเดีย๋วนี ้

ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกแกกับใคร ไม่งั้นหัวเด็ดตีนขาดฉันก็ไม่ยอมให้เอาเด็ก 

เข้ามาอยู่ในบ้าน” ภาคภูมิตวาดลั่น

“ต้นกล้าเป็นลูกของผมคนเดียวครับ”

“ไอ้รุจ”

“ผมขอย้ำอีกครั้งว่า ต้นกล้าเป็นลูกผม และผมจะเลี้ยงดูแกอย่างดี 

ที่สุด”

ภารุจผุดลุกขึ้นเดินออกจากห้องไป ภาคภูมิกำมือแน่น มองตาม 

แผ่นหลังของบุตรชายด้วยความโกรธ ประไพล้มพับไปทันทีที่จบประโยค 

ภายในห้องเงียบกริบ เช่นเดียวกับช่องว่างระหว่างสองพ่อลูกที่เกิดขึ้น 

และดูท่าจะกว้างออกไปเรื่อยๆ



“คุณคงไม่รังเกียจที่ผมมีลูกติดใช่ไหม” 
ดาวิกาเงยหน้าขึ้นสบตาคนรักด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วน ทั้งสอง 

เปน็แฟนกนัมาสบิปแีลว้ เริม่ตน้จากเปน็เพือ่นหอ้งเดยีวกนัตัง้แตส่มยัมธัยม 

หญิงสาวเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนางแบบโฆษณากาแฟสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่ง 

จากนั้นชื่อเสียงก็โด่งดังขึ้น ภารุจเป็นผู้ชายคนเดียวที่หล่อนยอมสนิทด้วย 

เขาเป็นคนหน้าตาดี ฐานะทางบ้านร่ำรวย อุปนิสัยสุภาพอ่อนโยน 

ไม่เจ้าชู้ ตลอดเวลาที่คบกันภารุจให้เกียรติหล่อนเสมอ แต่นึกไม่ถึงเลย จู่ๆ 

คนที่เคยคิดว่าดีกลับกลายเป็นพ่อม่ายเรือพ่วงไปเสียได้

“เด็กคนนี้เป็นลูกใครหรือคะ” 

หญิงสาวพยายามสงบสติอารมณ์ เพราะไม่อยากให้ภารุจรู้จักนิสัย 

ที่แท้จริง ภาพลักษณ์ของหล่อนเป็นนางแบบผู้แสนดีเรียบร้อย ผิดกับบน 

แคตวอล์กราวกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

“แกเป็นลูกชายของผม”

“ด้าหมายถึงว่า แม่ของเด็กคนนี้เป็นใคร”

๒
รักแท้มีแค่ในนิยาย
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ดาวิกาเสียงแข็ง เมื่อเห็นสายตาที่มองมาก็รู้ตัวว่าเปิดเผยความในใจ 

มากเกินไปแล้ว จึงรีบปรับน้ำเสียงให้นุ่มลงกว่าเดิม หล่อนพลิกมือนุ่มมา 

เกาะมือชายหนุ่มไว้ 

“ขอโทษนะคะ พอดีด้าตกใจน่ะค่ะ จู่ๆ คุณก็มาบอกว่ามีลูก จะไม่ให้ 

น้อยใจได้ยังไงกัน ด้ารักคุณนะคะ”

“ผมรู้ว่าคุณตกใจ แต่ไม่ว่าเด็กคนนี้จะเป็นลูกใคร ตอนนี้ต้นกล้า 

ก็คือลูกผม คุณจะทำใจยอมรับเด็กคนนี้ได้ไหม”

ดาวกิาอยากกรีด๊ดงัๆ แตเ่พราะสวมหนา้กากของแฟนสาวผูแ้สนดอียู ่

จึงทำไม่ได้ หญิงสาวใช้ผ้าเช็ดหน้าซับหัวตา เอ่ยเสียงเครือ

“คุณไม่รักด้าแล้วใช่ไหมคะ ถึงได้ไปมีลูกกับคนอื่น”

“เปล่านะด้า ผมรักคุณคนเดียว ในหัวใจผมไม่เคยมีใคร”

“ทำไมต้องมีลูกกับผู้หญิงคนนั้นด้วยล่ะคะ แค่คิดว่าคุณมีสัมพันธ์

กับผู้หญิงอื่นด้าก็ใจจะขาดอยู่แล้ว นี่คุณยังมาบอกให้ด้ารับเด็กคนนี้เป็น 

ลูกอีก”

“ผมกับแม่ของเด็กไม่ได้มีอะไรกัน”

‘ไม่มีอะไรแต่นอนกับมัน’ ดาวิกาเข่นเขี้ยวในใจ ปั้นหน้านิ่ง ข่มความ 

โกรธอย่างสุดความสามารถ สุดท้ายก็พูดว่า

“เธอเป็นใครคะ”

“ผมบอกไม่ได้ ด้าอย่าซักไซ้เลยนะ ผมมีเหตุผลของผม ถ้าคุณ 

ไม่รังเกียจ เราสองคนจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุด”

ดาวิกาชักมือกลับทันที แค่รับเด็กมาเป็นลูกก็แย่พออยู่แล้ว ยังจะ 

ขอแต่งงานอีก มีหวังสื่อต้องประโคมว่าหล่อนท้องก่อนแต่งและหลบไป 

เมืองนอกเพื่อคลอดลูกแน่ๆ ชื่อเสียงคงป่นปี้ ต่อไปนี้จะมีใครอยากจ้าง 

หล่อนอีก 

“เรื่องแต่งงาน เอ่อ...เอาไว้ก่อนได้ไหมคะ ตอนนี้ด้ายุ่ง เดือนหน้า 

ก็จะมีงานเดินแฟชั่นโชว์ที่ฝรั่งเศส งานที่เมืองไทยก็รับไว้คิวยาวเหยียด 
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ขืนแต่งงานคงวุ่นวายน่าดู”

“ก็ได้ ถ้าคุณยังไม่พร้อม ผมรอได้ ถ้าวันไหนด้าว่าง ผมอยากให้คุณ 

ได้เจอต้นกล้า แกเลี้ยงง่าย ไม่ดื้อ ไม่งอแง กินนมหมดก็หลับปุ๋ยเลยทีเดียว 

กลางคืนก็ตื่นแค่ครั้งเดียวเอง” ภารุจเอ่ยอย่างชื่นชม

“นี่คุณนอนห้องเดียวกับเด็กคนนั้นหรือคะ” ดาวิกาถลึงตาโต

“กใ็ชส่ ิแคน่ีล้ำดวนกเ็หนือ่ยจะแยอ่ยูแ่ลว้ ตอนกลางคนืถา้ผมไมอ่ยูเ่วร 

ที่โรงพยาบาลก็จะเอาต้นกล้ามานอนด้วย แกน่ารักมากรู้ไหม ถ้าคุณเห็น 

รับรองต้องหลงรัก”

‘ท่าจะเป็นเอามาก ไม่เอาด้วยหรอกย่ะ’ 

ดาวิกาแอบหันไปทำหน้าเบ้ แต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายเหลือบตามาเห็น 

ก็รีบปรับสีหน้าเป็นปกติในทันที 

“ค่ะ น่ารัก ด้าก็ชอบเด็ก”

ภารจุเลา่เรือ่งอกีมากมาย แตด่าวกิาไมไ่ดย้นิอกีแลว้ ความอยากอาหาร 

หดหาย หล่อนเหลือบมองคนรักแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ เขาเคยเปรียบ 

เสมือนเรือยอชต์หรูหราสำหรับหล่อน แต่ตอนนี้เห็นทีคงถึงเวลาสละเรือ 

แต่ไม่เป็นไร นางแบบอย่างหล่อนมีเสน่ห์เหลือเฟือ ดังนั้นการจะหาผู้ชาย 

คนใหม่ที่ไม่มีเรือพ่วงมาด้วยคงไม่ยากเท่าไหร่

“พวกคุณรออยู่ที่นี่ก่อนนะ ผมจะลงไปหยิบของขวัญมาให้” 
“จะดหีรอืคะอาจารยร์จุ ใหแ้มวไปเองดกีวา่คะ่ แมวเกรงใจ ไมน่า่ลมืไว ้

ในรถเลย” 

ภารุจกับพยาบาลอีกสองคนมาร่วมงานแต่งงานของอาจารย์แพทย์ 

ทา่นหนึง่ทีเ่พิง่สละโสดกบัเจา้สาวซึง่เปน็เภสชักร งานเลีย้งจดัในโรงแรมหร ู

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เพราะความรีบ พยาบาลสาวจึงลืมของขวัญของ 

คู่บ่าวสาวไว้ในรถของภารุจ

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ เดินย้อนไปย้อนมาก็เสียเวลากันพอดี  
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ผมว่าป่านนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคงขึ้นเวทีแล้วนะ”

โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยห้างร้านและ 

แหล่งธุรกิจ ผนวกกับการจราจรที่คับคั่งในตอนเย็น เมื่อทั้งสามมาถึง  

เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เข้าไปในงานเรียบร้อยแล้ว

“เอาเถอะนา่แมว ใหอ้าจารยร์จุไปเอาใหเ้ถอะ พวกเรารบีเขา้ไปในงาน 

ดีกว่า จะได้จองโต๊ะให้อาจารย์แล้วก็ตักอาหารเผื่อ ไม่รู้ป่านนี้หมดหรือยัง” 

พาฝัน พยาบาลอีกคนพูดบ้าง

งานเลี้ยงครั้งนี้มีแขกมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพราะเจ้าบ่าว 

เป็นอาจารย์ อีกทั้งบิดาของฝั่งเจ้าสาวก็เป็นคนมีชื่อเสียง

“พวกคุณเข้าไปก่อนเถอะ ผมไปแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว”

“ขอบคุณมากนะคะอาจารย์รุจ งั้นแมวกับฝันเข้าไปก่อน พบกัน 

ที่โต๊ะนะคะ”

ภารุจพยักหน้า เขาเดินกลับออกจากห้องจัดงานเลี้ยงและกดลิฟต์ 

ลงไปชั้นล่าง รถจอดอยู่ชั้นใต้ดิน เมื่อหยิบของขวัญเสร็จเรียบร้อยก็เดิน 

ย้อนกลับมาที่ลิฟต์อีกครั้ง 

สัญญาณเตือนดังขึ้นเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก ชายหนุ่มมองเข้าไป 

และพบคนคู่หนึ่งกำลังจุมพิตกันอย่างดูดดื่ม ฝ่ายหญิงสวมชุดแส็กสีแดง 

สั้นเหนือเข่าเผยให้เห็นท่อนขาเพรียว เมื่อรู้ตัวว่าไม่ได้อยู่ตามลำพัง ทั้งสอง 

กร็บีผละออกจากกนัดว้ยความตกใจ แตภ่ารจุตกใจยิง่กวา่ มองหนา้หญงิสาว 

มือเย็นเฉียบ 

“ด้า”

เสียงเขาแหบแห้งด้วยความปวดร้าว เหมือนคนที่หลงอยู่ในวังวน 

แหง่ความมดืแตจู่่ๆ  กลบัมแีสงอาทติยเ์จดิจา้จนตอ้งหยตีา แมไ้มอ่ยากรบัรู้ 

แต่สุดท้ายก็ไม่อาจหนีความจริง 

‘ด้าไม่ว่างค่ะ มีถ่ายแบบ’

‘กำลังยุ่งนะคะ มีเดินแบบ’
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‘อยู่ปารีสค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะ’

ตอนนี้ภารุจรู้แล้วว่าต้นเหตุของการ ‘ไม่ว่าง’ นั้นเกิดจากอะไรกัน 

ดาวิกามีคนใหม่ คงไม่แปลกถ้าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าจะไม่ใช่คนที่คุ้นเคย 

ขนาดนี้

“พีรพล”

เขาเป็นศัลยแพทย์เพิ่งกลับจากอเมริกาเมื่อต้นปีนี้เอง หน้าตา 

หลอ่เหลา ฐานะรำ่รวย บดิาของพรีพลเปน็เจา้ของโครงการคอนโดฯ สดุหร ู

ยา่นใจกลางเมอืงซึง่ขายดบิขายดจีนตอ้งขยายโครงการ เมือ่ตน้เดอืนกอ่นมี

การจดัอนัดบัหนุม่โสดในฝนั พรีพลกเ็ปน็หนึง่ในนัน้ เขาจงึเปน็ทีก่ลา่วขวญั 

ของคนทั้งโรงพยาบาล 

“นายมาทำอะไรที่นี่ มางานแต่งงานหรือ” พีรพลมองสำรวจภารุจ  

พยายามฝืนยิ้มแม้จะแห้งแล้งเต็มที

“ใช่...หมอยุทธแต่งงาน” 

ทั้งหมดเป็นเพื่อนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน จึงคุ้นเคยกัน 

เป็นอย่างดี หลายสัปดาห์ก่อน เขาได้ยินพยาบาลในห้องผ่าตัดซุบซิบกันว่า 

พีรพลมีแฟนเป็นนางแบบ แต่นึกไม่ถึงว่าจะเป็นดาวิกา

“ฝากแสดงความยินดีด้วยนะ วันนี้ฉันไม่ว่าง ฝากเงินใส่ซองด้วย 

กแ็ลว้กนั” พรีพลลว้งหยบิธนบตัรสเีทาออกมาหลายใบยืน่สง่ให ้ภารจุรบัมา 

ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด

“ขอบคุณแทนยุทธด้วย” 

สายตาที่มองมาคงจะทำให้พีรพลรู้ตัว สุดท้ายถึงได้เอ่ยขึ้น

“ลืมแนะนำให้รู้จัก นี่คุณดาวิกาแฟนฉัน นี่เพื่อนผมภารุจ อาจารย์ 

ภาควิชาสูติศาสตร์ เราทำงานอยู่โรงพยาบาลเดียวกัน”

“ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณหมอ”

ภารจุอึง้ นกึไมถ่งึวา่แฟนสาวจะเลน่ละครวา่ไมรู่จ้กักนัมากอ่นไดอ้ยา่ง 

แนบเนียน น่าสงสารที่เขาเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกทิ้ง 
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“ยินดีที่ได้รู้จักครับ”

“ถา้ไมม่อีะไรแลว้ ฉนัขอตวักอ่นนะรจุ จะรบีพาคณุดา้ไปฟงัเพลงตอ่ 

ไว้มีโอกาสคงได้พบกัน”

พรีพลยกมอืโอบไหลห่ญงิสาว ใชม้อืผลกัประตกูระจก มุง่หนา้ไปยงั 

รถที่จอดอยู่ ภารุจยืนนิ่ง เห็นดาวิกาเอียงแก้มให้พีรพลหอมก่อนฝ่ายชาย 

จะเปดิประตรูถให ้เพยีงครูเ่ดยีวรถสปอรต์คนังามกแ็ลน่ออกไป เชน่เดยีวกบั 

หัวใจภารุจที่ถูกกระชากให้หลุดตามไปด้วย

ภารจุเดนิใจลอยราวกบันกัมวยทีถ่กูหมดันอ็ก เหตกุารณเ์มือ่ครูท่ำให้ 
เขาตั้งตัวแทบไม่ติด ช่างน่าสงสารเหลือเกินที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าถูกทิ้ง

“อาจารย์รุจหายไปตั้งนาน แมวกำลังเป็นห่วงอยู่พอดี” 

“ขอโทษที ผมมัวแต่หาของอยู่ แล้วบังเอิญเจอคนรู้จักด้วย ก็เลยช้า 

ไปหน่อย”

เนือ่งจากมแีขกมารว่มงานเปน็จำนวนมาก ทำใหก้วา่มารษิาหรอืแมว 

จะหาโตะ๊ไดก้ล็ว่งไปเกอืบสบินาท ีโตะ๊ทีว่า่อยูม่มุซา้ยสดุ จากตรงนีม้องเหน็ 

คู่บ่าวสาวบนเวทีกำลังถูกพิธีกรสัมภาษณ์เรื่องราวความรัก

“แมวขอโทษนะคะที่ขี้ลืม ทำให้อาจารย์ต้องย้อนไปเอาของ ดูสิเนี่ย 

หน้าซีดเลย ดื่มอะไรเย็นๆ ก่อนนะคะ แมวหยิบไว้ให้แล้ว”

มาริษาเลื่อนแก้วน้ำอัดลมให้ ในจานมีอาหารคาวหลายอย่างที่ 

พยาบาลสาวตกัไวใ้ห ้ภารจุรบัมาอยา่งเนอืยๆ อดคดิถงึแฟนสาวไมไ่ด ้หรอื 

ถ้าพูดให้ถูกคืออดีตแฟน 

เขาเคยวาดภาพตนเองแต่งงานกับนางแบบสาว สร้างครอบครัวที่ 

สมบูรณ์แบบให้ต้นกล้า แต่บัดนี้ทุกอย่างจบสิ้นลงแล้ว 

“อาจารย์รุจเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ทำไมเงียบ”

“เปล่าหรอก ผมกำลังคิดอะไรเพลินๆ แล้วนี่บนเวทีเขาสัมภาษณ์ 

ไปถึงไหนแล้ว”
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“ก็เรื่องทั่วๆ ไปค่ะ เจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันได้ยังไง ทำไมถึงรักกัน”

ภารุจรู้เรื่องของคู่บ่าวสาวเป็นอย่างดี เจ้าบ่าวเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่ 

ศิริราช แถมยังเป็นรูมเมตกันมาหลายปี เจ้าบ่าวเจ้าสาวพบรักกันตั้งแต่ 

ปีหนึ่งสมัยเรียนอยู่ที่ศาลายา แม้ช่วงหลังทั้งคู่จะเรียนกันคนละที่ แต่ 

ความรักก็ยังหวานชื่นจนตัดสินใจสร้างครอบครัวด้วยกันในที่สุด 

พอยอ้นมองตวัเองกย็ิง่รวดรา้ว เขากบัดาวกิารกักนัมาสบิป ีแตส่ดุทา้ย 

กลับกลายเป็นคนแปลกหน้า 

ชายหนุม่ไมค่ดิเลยวา่ดาวกิาจะรงัเกยีจการมลีกูตดิถงึเพยีงนี ้แทนที่ 

หล่อนจะโวยวาย กลับเลือกเดินจากไปโดยไม่ให้โอกาสภารุจได้แก้ตัว 

เสียด้วยซ้ำ

“คุณพูดเหมือนไม่อยากฟัง”

“แหม อาจารยร์จุก ็อยากกอ็ยากนะคะ แตแ่มวสนใจแขกพเิศษมากกวา่ 

ดูนั่นสิคะ”

มาริษาชี้ไปยังด้านหน้าเวที มองจากตรงนี้จะเห็นว่าแขกเต็มแทบ 

ทุกโต๊ะ แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ สังเกตจาก 

แสงแฟลชที่สว่างวูบวาบเป็นระยะ 

“ใครหรือ”

“ดาราค่ะ นั่งอยู่โต๊ะกลางนั่นไง”

ชายหนุ่มมองตามอย่างเสียไม่ได้ ในใจไม่อยากรับรู้อะไร ภาพความ

สับสนวุ่นวายรอบตัวทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย

“ฉันเห็นแล้วแมว ใช่จริงๆ ด้วย นั่นไงคุณนีรณัฐ กรี๊ด” 

“นีรณัฐ” ภารุจเลิกคิ้ว เพราะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน

“นี่อาจารย์รุจอย่าบอกนะคะว่าไม่รู้จัก นางเอกละครเรื่อง มัจจุราช 

สีชมพู ตอนนี้กำลังดังมาก ละครเรื่องนี้เรตติงสูงที่สุดของช่องเลยนะคะ  

คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดูสิ คนจ้องถ่ายรูป 

กันใหญ่ แย่งซีนเจ้าสาวเลยนะเนี่ย”
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ดาราสาวอยูใ่นชดุราตรสีโีอลดโ์รสเปลอืยไหลข่า้งหนึง่ มองจากมมุนี้ 

เห็นเพียงเสี้ยวหน้าด้านข้าง หล่อนมีรูปร่างเพรียวอย่างที่สมัยนี้นิยมกัน 

ผวิขาว เสน้ผมนุม่ๆ ราวกบัใยไหมสดีำขลบัมว้นดว้ยโรลไฟฟา้เปน็ลอนใหญ่ๆ   

ดูนำสมัย จมูกของหล่อนโด่งมาก ริมฝีปากเต็มอิ่ม แต่ส่วนที่สะดุดตาที่สุด 

คือใบหน้าเชิดๆ ของเจ้าหล่อน รังสีออร่าของความเป็นดาราแผ่ออกมา 

จนสัมผัสได้

“ตัวจริงสวยจังเลยนะ แมวชักอยากเห็นใกล้ๆ แล้วสิ เราเดินเข้าไป 

ขอถ่ายรูปดีไหม”

“แต่ผมว่ามันไม่เหมาะ...นี่เป็นงานแต่งงานของคู่บ่าวสาว แต่แขก 

กลับไปรุมถ่ายรูปใครที่ไหนก็ไม่รู้” 

ภารุจติง ค่อนข้างมีอคติต่อดาราสาวที่เพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรก 

“คณุนรีณฐัคงไมต่ัง้ใจ ดสูเินีย่ พธิกีรทว้งแลว้ ใหห้นัมาสนใจเจา้สาว 

กันหน่อย น่าขำจังเลย เจ้าสาวคงเครียดแย่”

“เธอก็เหมือนกันแมว พูดเสียงดัง คนมองกันใหญ่แล้ว”

มาริษาทำคอตก รีบหันหน้าไปทางเวที เช่นเดียวกับพาฝันที่จ้องตา 

ไมก่ะพรบิ พธิกีารกำลงัดำเนนิตอ่ไป แตส่ายตาของภารจุยงัไมอ่าจละไปจาก 

ดาราสาว

“แหม ฝัน...ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันน่ะเป็นแฟนละครคุณนีรณัฐมาตั้งแต่ 

เรื่องแรกเลยนะ ฉันมั่นใจว่าเธอต้องเป็นนางเอกแถวหน้าไปอีกนาน”

“แตฉ่นัไดย้นิวา่คณุนรีณฐัมแีฟนแลว้ไมใ่ชห่รอื เปน็นกัธรุกจิแถมรวย 

เสียด้วย ดีไม่ดีปีหน้าอาจจะสละโสด”

“ไม่จริงหรอก”

“เธอรู้ได้ไง”

“ฉันเคยอ่านบทสัมภาษณ์ คุณนีรณัฐบอกว่าเธอตั้งใจจะทำงานใน 

วงการนี้ไปให้นานที่สุด ตราบใดที่แฟนๆ ให้การต้อนรับ ไม่ว่าบทอะไรที ่

เสนอเข้ามาเธอยินดีรับ เพราะอยากพัฒนาฝีมือ”
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“เล่าเป็นฉากๆ เลยนะ เป็นเอามากนะยะหล่อน”

“แหงสิ อุ๊ยนั่น เจ้าสาวเขาจะโยนดอกไม้แล้ว เรารีบไปรับกันดีกว่า 

เผื่อจะได้ลงจากคานกับเขาบ้าง”

มารษิาลกุขึน้กระตกุมอืพาฝนัใหต้รงไปหนา้เวทดีว้ย บรรดาสาวนอ้ย 

ใหญห่ลายคนซึง่สว่นใหญเ่ปน็เพือ่นของเจา้สาวกำลงักรูเขา้ไปแยง่ชอ่ดอกไม ้ 

ภารุจมองตาม แต่ความสนใจกลับไม่ใช่ช่อดอกไม้

แม้จะไม่บ้าดาราอย่างคนอื่นๆ แต่ภารุจต้องยอมรับว่านีรณัฐสวย 

ไม่ใช่เพียงสวยหวาน แต่ยังมีเสน่ห์ ดูเหมือนหล่อนเองก็ลำบากใจที่ตกเป็น 

เป้าความสนใจของแขกในงาน คงเพราะเผลอมองนาน ชายหนุ่มจึงสะดุ้ง 

เมื่อสายตาของอีกฝ่ายหันมาประสานพอดิบพอดี

หล่อนเป็นผู้หญิงแปลก เพราะแทนที่จะหลบตากลับจ้องตอบ ภารุจ

เสียเองที่เป็นฝ่ายกระอักกระอ่วนจนต้องเบือนหน้าไปทางอื่นแทน 

‘ดาราก็อย่างนี้ คงคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ ถึงได้หว่านไปทั่ว’

สำหรับเขาแล้ว ไม่ได้อยากรู้จักหล่อนสักนิด พอกันทีกับคนสวย  

บทเรียนจากดาวิกาเป็นสิ่งที่ต้องจำไปแสนนาน 

คนสวยมักใจร้าย ไม่เห็นแก่ความรักตลอดสิบปีเลยสักนิด เมื่อพบ 

ที่หมายใหม่ก็สลัดแฟนเก่าทิ้งได้อย่างเลือดเย็น นีรณัฐก็เช่นเดียวกัน  

หล่อนคงคิดว่าตนมีเสน่ห์ ถึงได้พยายามเล่นหูเล่นตาด้วย ภารุจได้ข้อสรุป 

กบัตวัเองกอ่นดงึสายตากลบัมายงัอาหารบนโตะ๊ และไมม่องกลบัไปทางนัน้ 

อีกเลย 

“ใจคอลูกจะไม่โทร. หาป้าพิมพ์หน่อยหรือ” 
มณทิพย์พูดเมื่อเห็นนีรณัฐเดินเข้ามาในบ้าน ดาราสาวทรุดตัวลง 

บนเก้าอี้ ถอดรองเท้าแล้วนำไปวางบนชั้น ใบหน้านวลแฝงความอิดโรย 

“ไม่ดีกว่าค่ะ วันนี้น้ำเหนื่อย”

“แต่วันก่อนป้าพิมพ์ก็โทร. มา วันนี้ก็โทร. มาอีก จดหมายก็มี 
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หลายฉบับแต่น้ำไม่ยอมตอบเลย ระวังป้าพิมพ์จะน้อยใจนะ”

“แต่น้ำยุ่ง วันนี้ถ่ายละครทั้งวัน แถมยังต้องไปงานแต่งงานอีก และ

ตอนนี้ก็ปวดขาจนแทบจะหลุดแล้วด้วย”

“แน่ใจนะว่าปวดขา ไม่ใช่ว่าบ่ายเบี่ยงเพราะไม่อยากคุยกับป้าพิมพ์”  

มณทิพย์ดักคออย่างรู้ทัน สำหรับคนอื่น ‘นีรณัฐ วิชุกร’ คือดาราสาว 

เจ้าบทบาท แต่สำหรับแม่ ยังไงก็คือลูกสาวตัวเล็กๆ อยู่วันยังค่ำ

นีรณัฐเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์เมื่อสองปีก่อน และได้รับการ 

ตดิตอ่จากคา่ยละคร แตพ่อพมิพพ์รรณรูเ้ขา้กค็ดัคา้น เพราะความดือ้ นรีณฐั 

จึงไม่ยอมเชื่อฟัง ผู้เป็นป้าเลยน้อยใจมากขึ้น

“โธ่...แม่ก็รู้ว่าป้าพิมพ์ไม่ชอบให้น้ำเล่นละคร ขืนน้ำโทร. ไปมีหวัง 

โดนบ่นยาวแน่” 

มณทิพย์กุมมือบุตรสาว สีหน้าอ่อนโยน

“ป้าพิมพ์หวังดีนะ ลูกสนิทกับป้าพิมพ์ไม่ใช่หรือ ที่ป้าค้านก็เพราะ 

เป็นห่วง กลัวว่าน้ำอยู่ในวงการจะเจอคนไม่จริงใจ”

สมัยเด็กนีรณัฐป่วยบ่อย พระรูปหนึ่งแนะนำให้ยกให้ผู้เป็นป้า  

พมิพพ์รรณเปน็ครใูนโรงเรยีนรฐับาลแหง่หนึง่ แตห่ลงัจากสามยีา้ยไปปฏบิตั ิ

ราชการต่างจังหวัด ท่านก็ย้ายไปด้วย ทุกครั้งยามปิดเทอม มณทิพย์มักจะ 

ส่งบุตรสาวไปอยู่ต่างจังหวัดกับพิมพ์พรรณ พอหญิงสาวโตขึ้น เลือกคณะ 

เข้ามหาวิทยาลัย ก็ได้ผู้เป็นป้าช่วยแนะแนวให้ 

“แตส่ดุทา้ยนำ้กไ็มเ่ปน็อะไรไมใ่ชห่รอืคะแม ่แถมตอนนีค้นกเ็ริม่รูจ้กั 

น้ำมากขึ้นแล้วด้วย”

พิมพ์พรรณกลัวว่าหลานสาวจะมีข่าวฉาว จึงคัดค้านหัวชนฝา แต่ 

สุดท้ายนีรณัฐก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหล่อนไม่เพียงมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ยัง 

เป็นนางเอกอันดับต้นๆ ของช่องอีกด้วย

“แต่ชื่อเสียงที่น้ำมีอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ยั่งยืนนะลูก จริงอยู่ตอนนี้ลูก 

อาจเป็นที่รู้จักเพราะกำลังฮอต แต่พอมีนางเอกใหม่ๆ ลูกอาจจะต้องไป 
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รับบทแม่ก็เป็นได้”

“ไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดค่ะแม่ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ พี่พจน์เพิ่ง 

บอกว่ามีคนติดต่อให้น้ำไปเล่นละครชุด ‘ลูกไม้ของพ่อ’ ด้วยนะคะ”

พจน์เป็นผู้จัดการของนีรณัฐมาสองปี หน้าที่ของเขาคือช่วยดูแล 

งานละครและอีเวนต์ต่างๆ ให้ ส่วนละครชุด ‘ลูกไม้ของพ่อ’ คือละคร 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นโพรเจกต์ยิ่งใหญ ่

แหง่ปขีองชอ่ง มหีลายคนอยากไดบ้ทนี ้แตส่ดุทา้ยบทนางเอกเรือ่ง ในมา่น- 

เมฆ ก็กลายเป็นของนีรณัฐในที่สุด 

“แม่ไม่รู้จะบอกลูกยังไงดี เอาเป็นว่าเรื่องละครแม่ไม่ออกความเห็น 

แต่ถ้าเรื่องป้าพิมพ์ แม่ขอร้อง ถ้าว่างวันไหนช่วยโทร. ไปหาป้าหน่อย”

“ก็ได้ค่ะแม่ เอาไว้พรุ่งนี้ละกันนะคะ วันนี้น้ำง่วงแล้ว ราตรีสวัสดิ์ 

ค่ะ”

ร่างบางคว้ากระเป๋าสะพายใบโปรดเดินลิ่วขึ้นบันได มณทิพย์ 

ถอนหายใจเฮือกใหญ่ มองตามแผ่นหลังของบุตรสาวด้วยความกลัดกลุ้ม 

นีรณัฐไม่ใช่คนแข็งกระด้าง แต่ที่ปฏิเสธก็เพราะความกลัว ช่องว่าง 

ระหว่างป้าหลานดูจะห่างกันออกไป ย่ิงรู้ว่าผู้ใหญ่โกรธหญิงสาวก็ย่ิงหลบหน้า

เมื่อไหร่นีรณัฐถึงจะเข้าใจถึงความหวังดี หล่อนผิดเองที่เลี้ยงดู 

บตุรสาวอยา่งตามใจ หญงิสาวเปน็คนมัน่ใจในตวัเอง ลงเชือ่วา่สิง่ไหนถกูแลว้ 

จะค้านหัวชนฝาเลยทีเดียว

แมม้ณทพิยจ์ะเปน็หว่งบตุรสาวจบัใจ แตก่ไ็มใ่ชแ่มป่ระเภททีจ่ะคอย 

เอาแต่ห้ามจนลูกไม่รู้จักตัดสินใจด้วยตัวเอง ในเมื่อห้ามไม่ได้ ก็คงต้อง 

ปล่อยให้นีรณัฐได้ทำในสิ่งที่คิด แม้แม่อย่างหล่อนจะต้องลุ้นอย่างใจหาย 

ใจคว่ำก็ตามที



‘นึกยังไงถึงไปทำอาชีพเต้นกินรำกิน’
นรีณฐัจำคำพดูของพมิพพ์รรณไดแ้มน่ ยิง่วนันีถ้กูยำ้เตอืนดว้ยสายตา 

รังเกียจของผู้ชายคนหนึ่งก็ทำให้ปมในใจถูกสะกิดขึ้นมา

หลอ่นจำตอ้งไปรว่มงานแตง่งานของบา่วสาวคูห่นึง่ เจา้บา่วเปน็เพือ่น 

สนทิของพจน ์พอรูว้า่ดาราสาวไมม่คีวิโชวต์วั จงึตดิตอ่ขอมาเปน็กรณพีเิศษ 

ปกตินีรณัฐไม่เคยออกงานแบบนี้ แต่ครั้งนี้เป็นข้อยกเว้น น่าอายตรงที่ 

แขกในงานพากนัสนใจหลอ่นมากกวา่เจา้สาวเสยีอกี สดุทา้ยจงึตอ้งรบีขอตวั 

กลับก่อนจะเกิดจลาจล

ผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่โต๊ะซ้ายสุด เขาจ้องหล่อน และทำให้ดาราสาว 

นึกถึงพิมพ์พรรณ สายตาที่บอกว่าหล่อนเป็นพวกเต้นกินรำกิน... 

...ทำไมทุกคนต้องคิดแบบนั้น ไม่เว้นแม้แต่แม่คนที่สอง...

ป้าเคยเป็นคนใจดี แถมยังตามใจมากกว่ามารดาเสียอีก สมัยเด็ก 

ชว่งปดิเทอมถอืเปน็ชว่งทีน่รีณฐัมคีวามสขุทีส่ดุ หลอ่นไดท้ำในสิง่ทีไ่มเ่คยทำ 

ได้รู้จักชีวิตของคนต่างจังหวัด รู้จักการแบ่งปัน แม้ตอนนี้ความทรงจำ 

๓
บทเรียนชีวิต
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แสนสุขจะถูกลืมเลือนไปส่วนใหญ่แล้ว

นีรณัฐไม่เคยฝันมาก่อนว่าตัวเองจะได้เล่นละคร ผิดด้วยหรือที่ 

วันหนึ่งโอกาสผ่านเข้ามาแล้วหล่อนก็รีบคว้าไว้ แต่ป้าไม่เห็นด้วย 

‘ป้าไม่เห็นด้วยนะน้ำ ปฏิเสธเขาไปเสีย คนสวยๆ อย่างน้ำไม่จำเป็น 

ต้องไปเล่นละครให้ใครดู มีอย่างที่ไหน เป็นสาวเป็นแส้ ไปแต่งตัววับๆ 

แวมๆ กอดจูบผู้ชายออกจอมันจะดีหรือ’

นรีณฐัไมเ่ขา้ใจวา่เพราะอะไรปา้ถงึเกลยีดดารา พืน้เพของพมิพพ์รรณ 

เปน็คนตา่งจงัหวดั หลอ่นเคยไดย้นิวา่ชาวนาชาวไรพ่อเสรจ็จากงานกด็ลูะคร 

เพื่อผ่อนคลาย แต่ทำไมป้าถึงได้ใช้คำพูดแรงๆ 

‘แต่น้ำอยากเล่น นี่เป็นโอกาสที่ดีของน้ำ’

รุ่นพี่ของนีรณัฐก็ได้รับโอกาสแบบเดียวกัน แถมตอนนี้ชื่อเสียงก ็

ติดลมบนไปแล้ว และเมื่อต้นปีก่อนยังได้รับรางวัลสำหรับคนบันเทิงด้าน 

การแสดงอกีดว้ย สว่นตวัหญงิสาวเองพอเขา้มาเปน็ดารากม็รีายไดเ้ปน็กอบ 

เป็นกำ ผิดกับเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่นๆ ที่จนบัดนี้ยังเดินวิจัยฝุ่น

แม้การเป็นดาราจะทำให้สูญเสียความเป็นส่วนตัว แต่นีรณัฐรับได้ 

ยิง่ไดร้บับทดีๆ  จากผูจ้ดัละครกย็ิง่รูส้กึทา้ทาย ยิง่มแีฟนคลบัคอยสนบัสนนุ 

ก็ยิ่งภูมิใจมากขึ้น 

หญิงสาวเหลือบไปมองบทละครบนเตียงด้วยความปลาบปลื้ม  

อดไมไ่ดท้ีจ่ะหยบิมากอดไวแ้นบอก ในทีส่ดุบทละครซึง่คนอืน่พากนัแยง่ชงิ

ก็ตกมาเป็นของหล่อน ลึกๆ แล้วนีรณัฐอยากให้ป้ามาร่วมยินดี

แล้วถ้าป้าบอกให้หล่อนเลิกเล่นละครล่ะ หล่อนจะตัดสินใจอย่างไร

หล่อนไม่มีวันเปลี่ยนใจ ในเมื่อไม่อาจตัดใจทำตามคำสั่ง ก็ไม่มี 

ประโยชนท์ีจ่ะโทร. ไป สุดทา้ยเรือ่งกจ็ะจบลงอยา่งทุกครัง้คอื ปา้ตอ้งสัง่สอน 

หล่อนยาวเหยียด แถมยังลงท้ายด้วยการกระแทกหูโทรศัพท์ใส่ หญิงสาว 

เอื้อมมือไปหยิบกระดาษเขียนจดหมาย แต่กลับชะงัก สุดท้ายก็เปลี่ยนใจ 

นำทุกอย่างใส่ลิ้นชักและปิดล็อกแทน 
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‘ไว้สักพักก่อนเถอะ ป้าพิมพ์ยังโกรธอยู่ รอให้อารมณ์เย็นกว่านี ้

สักหน่อยค่อยโทร. หาก็ยังไม่สาย’ 

นีรณัฐถอนหายใจเฮือกใหญ่ หล่อนต้องพยายามมากขึ้นเพื่อพิสูจน์ 

ให้ท่านรู้ว่า หล่อนเลือกทางเดินไม่ผิด

กองถา่ยละคร รกัตดิลบ คลาคลำ่ไปดว้ยดาราและตวัประกอบมากมาย  
นีรณัฐโชคดีหน่อยที่มีห้องส่วนตัวซึ่งผู้จัดละครเตรียมไว้ให้ ไม่ต้องไปนั่ง 

ปะปนกับดาราคนอื่นๆ หญิงสาวกับเพื่อนสนิทอีกคนเพิ่งแต่งหน้าเสร็จ  

เหลือเวลาอีกสิบห้านาทีถึงจะต้องเข้าฉาก 

“วันนี้อารมณ์ดีอะไร ถึงได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ฮึอ๊อน”

อรปรียาเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวในกองถ่ายนี้ แม้จะแสดงเป็น 

ตัวอิจฉา แต่นิสัยส่วนตัวกลับตรงกันข้าม อรปรียาน่ารัก ตรงไปตรงมา  

ไม่ช่างนินทา ถูกใจนีรณัฐเป็นที่สุด

“ก็คนอยากจะยิ้มนี่นา เธอชอบแซวฉันอยู่เรื่อย”

เพื่อนสาวเสยผมไปทัดหู นีรณัฐเหลือบไปเห็นแหวนเพชรน้ำงาม 

ตรงนิ้วนางข้างซ้ายของอีกฝ่าย หล่อนจึงเอื้อมมือไปดึงข้อมือเพื่อนเอาไว้

“เอ๊ะ นี่มันแหวนเพชรนี่ บอกมาซิอ๊อนว่าใครให้เธอมา เธอแอบไป 

มีแฟนตอนไหน ทำไมฉันไม่รู้”

อรปรยีาดงึมอืไปซอ่นขา้งหลงัไมย่อมใหด้ ูแกม้แดงระเรือ่ดว้ยความ 

เขิน 

“เพื่อนน่ะ”

“เพื่อน?” นีรณัฐย้ำคำ “เพื่อนที่ไหนจะซื้อของแพงๆ ให้กันแบบนี้ 

อย่ามาโกหกฉันนะอ๊อน หรือเธอคิดว่าเราสองคนไม่ใช่เพื่อนซี้กันแล้ว 

ทำไมต้องปิดบังฉันด้วย”

นรีณฐัสะบดัหนา้ไปอกีทาง แกลง้ทำทา่ไมพ่อใจ อรปรยีาจงึรบีกระเถบิ 

มาง้อ
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“โธ่ อย่างอนสิน้ำ อ๊อนบอกแล้วไงว่าเพื่อน...อันที่จริงอ๊อนก็ไม่อยาก

รับแหวนนี้มา แต่เขาคะยั้นคะยอ อ๊อนก็เลยต้องรับ”

“เพื่อนคนไหน น้ำรู้จักไหม” 

“เพื่อน...ชื่อ...” อรปรียาลากเสียงยาว “น้ำไม่รู้จักหรอก อ๊อนเอง

ก็เพิ่งเจอเขาไม่นานนี้เอง แต่เขาน่ารักมากเลยนะน้ำ ใจดี เป็นสุภาพบุรุษ 

แล้วก็รวยมากๆ เลยด้วย”

“หล่อ รวย เป็นสุภาพบุรุษ แถมยังซื้อแหวนเพชรเม็ดโต๊โตให้ 

แสดงว่าอ๊อนกับเขาเป็นแฟนกัน” นีรณัฐคาดคั้น

“ก็ไม่เชิง แบบว่าเราเพิ่งจะดูๆ ใจกันน่ะ แต่น้ำอย่าบอกใครนะ 

อ๊อนยังไม่อยากให้พวกนักข่าวรู้ ไม่อย่างนั้นเป็นข่าวใหญ่แน่ อ๊อนกลัวว่า 

เขาจะโดนรบกวนความเปน็สว่นตวั แลว้อกีหนอ่ยเขาคงไมก่ลา้ไปไหนมาไหน 

กับอ๊อน”

“นี่อ๊อนเห็นน้ำเป็นพวกปากโป้งตั้งแต่เมื่อไหร่ อะไรที่เป็นความลับ 

ของเพื่อน รับรองว่าน้ำจะเหยียบให้มิดเลย แต่มีข้อแม้ว่าอ๊อนต้องแนะนำ 

ให้น้ำรู้จัก น้ำอยากเห็นหน้าผู้ชายคนนี้”

“ได้สิ เอาไว้มีโอกาส รับรองน้ำได้เจอเขาแน่ อ๊อนสัญญา” 

สองสาวยกมือเกี่ยวก้อย ยิ้มให้กัน โทรศัพท์มือถือบนตักอรปรียา 

ดังขึ้น เมื่อเห็นเบอร์บนหน้าจอ อีกฝ่ายก็ยิ้ม ผุดลุกด้วยความดีใจ 

“เขาโทร. มาพอดี อ๊อนขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะ ถ้าพี่เขามาเรียก 

เข้าฉาก น้ำเรียกอ๊อนด้วยนะ” 

นางร้ายสาวพูดแค่น้ัน ก่อนหายเข้าไปในห้องน้ำอีกพักใหญ่เลยทีเดียว

สัปดาห์ต่อมาถือเป็นช่วงที่เหนื่อยจนแทบขาดใจของนีรณัฐเลย 
ทีเดียว เพราะพระเอกคู่บุญรับละครสองเรื่องในเวลาไล่เลี่ยกัน ทำให้ติด 

ปัญหาเรื่องคิว ทางผู้จัดละครจึงต้องรีบตะลุยถ่ายละครรักติดลบอย่าง 

หามรุ่งหามค่ำเพื่อให้ทันตามกำหนด บางวันมีคิวถ่ายตั้งแต่เช้าจดเย็น ช่วง 
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วันหยุดครึ่งวันก็วิ่งรอกถ่ายแบบให้นิตยสารและสัมภาษณ์หนังสืออีก 

หลายฉบับ พอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตาย เช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องเตรียมตัวไป

ทำงานต่อ 

อย่างวันนี้หญิงสาวต้องตื่นตั้งแต่ตีห้า ขับรถมายังโรงแรมห้าดาว 

ในหัวหินซึ่งใช้เป็นฉากสำคัญสำหรับถ่ายทำ ผู้กำกับเลือกถ่ายฉากที่หล่อน 

กับพระเอกทะเลาะกัน ตามด้วยฉากง้องอน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้พระเอก 

ของเรื่องได้วิ่งรอกไปเข้าฉากอีกเรื่องทันเวลา ดังนั้นในช่วงบ่าย ฉากที่เหลือ

คือการปะทะคารมของหล่อนกับนางร้ายอย่างอรปรียา 

หลังจากถ่ายทำฉากของสามคนเสร็จ อรปรียาก็ขอตัวขึ้นห้องพัก  

นีรณัฐรู้ดีว่าเพื่อนสาวหลบไปคุยโทรศัพท์เหมือนเคย ตลอดเดือนมานี้ 

อรปรียาเปลี่ยนไปมาก จากที่ตัวติดกันเป็นปาท่องโก๋ พักหลังเพื่อนสาว 

ก็ชอบแยกตัวไปตามลำพังบ่อยครั้ง หลายครั้งที่แฟนหนุ่มโทร. มาหาก่อน 

เลิกงาน ก่อนทั้งคู่จะขึ้นรถไปด้วยกัน 

แฟนหนุ่มของอรปรียาฐานะดีมาก สังเกตจากรถรุ่นใหม่ป้ายแดง 

ที่มาจอดรอรับ แม้จะได้ยินเพื่อนสาวเล่าถึงแฟนบ่อยๆ แต่จนแล้วจนรอด

นีรณัฐก็ยังไม่มีโอกาสได้พบหน้าแฟนหนุ่มของอีกฝ่ายเลยสักครั้ง

“น้ำเห็นอ๊อนไหม พี่จะเรียกมาแต่งหน้าเข้าฉาก ไม่รู้หายตัวไปไหน”

ช่างแต่งหน้าสาวประเภทสองบ่นพึมพำ นีรณัฐมองไปรอบๆ แต่ 

ไม่เห็น ปกติอรปรียาเป็นคนรักษาเวลา แม้จะชอบคุยโทรศัพท์แต่ก็จะ 

กลับมาทันเข้าฉากเสมอ 

“ไม่รู้ขึ้นไปเข้าห้องน้ำบนห้องหรือเปล่า เดี๋ยวน้ำไปตามให้ดีไหมคะ”

“อุ๊ย ไม่ต้องหรอกย่ะ เดี๋ยวน้ำเองก็ต้องเข้าฉาก ขืนตามกันไปตาม 

กันมา หายไปทั้งสองคน ผู้กำกับเล่นงานพี่ตายเลย เอาอย่างนี้ ลองโทร. 

เรียกดูดีกว่า”

นีรณัฐกดเบอร์เพื่อนรัก เสียงเรียกปลายสายดังซ้ำๆ อยู่นานจน 

ตัดไป 
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“อ๊อนไม่รับค่ะ ไม่รู้อยู่ในห้องน้ำหรือเปล่า”

“ใช้ไม่ได้เลยยายอ๊อนนี่ เหลวไหลใหญ่แล้ว รู้อยู่ว่าใกล้ถึงคิวแล้วยัง 

ไม่มานั่งรออีก เดี๋ยวมาถึงหน้าก็มันจนทอดไข่ได้ให้ฉันซับหน้าอีกหรอก 

เฮ้อ...เบื่อชะนีพวกนี้จริงๆ ไม่รู้จักดูแลตัวเองบ้างเลย” ช่างแต่งหน้าบ่น 

พร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือมาเล่นเฟซบุ๊กต่อ 

“เอาอย่างนี้ เดี๋ยวน้ำไปตามให้ดีกว่าค่ะ บางทีอ๊อนอาจจะปวดท้อง 

เดี๋ยวนี้เขากินข้าวไม่ตรงเวลา ชอบปวดโรคกระเพาะบ่อยๆ”

“เอางั้นหรือ ถ้าผู้กำกับถามถึงหล่อนล่ะจะว่ายังไง”

“รบกวนพีช่ว่ยบอกไดไ้หมคะวา่นำ้ขึน้ไปตามเพือ่นบนหอ้งแปบ๊เดยีว  

น้ำสัญญาจะรีบไปรีบมา”

นีรณัฐไม่รู้เลยว่าการขึ้นห้องครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตไปเลยทีเดียว สิ่งที่ 
อยู่ในใจตอนนั้นคือความสงสัย อรปรียาไม่เคยผิดเวลา นับตั้งแต่ทำงาน 

ด้วยกัน เพื่อนสาวเป็นคนรับผิดชอบมาก

ร่างระหงเดินเร่งฝีเท้าไปตามทางเดิน ห้องพักอยู่ปีกซ้ายสุดของตึก  

กองถ่ายเลือกห้องนี้ให้เพราะอยากให้ทั้งสองได้มีเวลาส่วนตัว เพราะไม่ใช่ 

ฤดทูอ่งเทีย่วทางเดนิจงึเงยีบกรบิ ดาราสาวเดนิไปถงึหอ้งพกั หลอ่นกดกริง่ 

แทนเพราะไม่มีคีย์การ์ด รอพักใหญ่แต่ไม่มีเสียงตอบเลยเอื้อมมือไปเคาะ 

ประตู แต่พอมือสัมผัสประตูบานไม้ มันก็แง้มออก 

ลางสังหรณ์สั่งตัวเองให้เดินหนีไปเสียจากตรงนั้น แต่เพราะความ 

อยากรูม้มีากกวา่ทำใหต้ดัสนิใจกา้วเขา้ไปในหอ้ง หลอ่นเดนิตรงเขา้ไปเรือ่ยๆ 

จนกระทั่งได้กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งโชยออกมา เมื่อเห็นเตียงตรงหน้า  

หญิงสาวก็กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจ 

อรปรียานอนคว่ำหันหน้ามาทางหล่อน นัยน์ตาเบิกกว้าง บนลำคอ 

มรีอยเหมอืนถกูอาวุธมคีมกรดีจากฝัง่หนึง่ไปอกีฝัง่หนึง่ เลอืดปรมิาณมาก 

ไหลออกมาเปือ้นผา้ปทูีน่อนจนแดงฉานไปหมด นรีณฐัรอ้งขอความชว่ยเหลอื 
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แต่จู่ๆ กลับมีคนกระชากด้านหลังอย่างแรงจนล้มลง 

หญิงสาวนึกไม่ถึง คนร้ายยังอยู่ในห้อง สัญชาตญาณทำให้ดิ้นรน 

สุดฤทธิ์ แม้จะเสียหลักล้มเพราะไม่ทันตั้งตัว แต่ก็ตะเกียกตะกายหนี  

คนร้ายใช้แรงที่มากกว่ากดนีรณัฐไว้กับพื้น พลิกตัวหล่อนให้นอนหงาย 

บบีคอไมใ่หห้ลอ่นขยบั มอือกีขา้งจว้งมดีเปือ้นเลอืดเขา้ใส ่หญงิสาวสูส้ดุกำลงั 

ด้วยการรวบรวมความกล้าคว้าข้อมือนั้นไว้ 

“ปละ...ปล่อยฉันนะ ช่วยด้วย”

นรีณฐัไมรู่เ้อาเรีย่วแรงมาจากไหน หลอ่นรูเ้พยีงวา่ตอ้งสู ้เทา้สองขา้ง 

ดิ้นรนเป็นพัลวัน ในที่สุดโอกาสก็เป็นของหญิงสาวเมื่อหล่อนกระทุ้งเข่า 

ขา้งหนึง่เขา้กลางตวัของอกีฝา่ย รา่งหนางอตวัดว้ยความจกุ ดาราสาวลกุขึน้  

หล่อนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นคนตรงหน้าเต็มตา คนร้ายสวมหมวกไหมพรม  

เหลือเพียงดวงตาลุกวาว และตาคู่นั้นก็กำลังจ้องหล่อนอย่างโกรธจัด

หญิงสาวฉวยโอกาสเพียงเสี้ยววินาทีพุ่งไปที่ประตู แต่กลับถูก 

คนร้ายกระชากผมจนหงายหลัง นีรณัฐกรีดร้องสุดเสียงเมื่อเสียหลัก 

“ช่วยด้วย ช่วยฉันด้วย”

รา่งเลก็กวา่ถูกกระชากจนหงายหลงัตงึ ทนัททีีศ่รีษะฟาดพืน้ หลอ่น 

ก็รู้สึกมึนงงไปหมด หญิงสาวสั่นศีรษะรวบรวมสติเมื่อถูกเขาลากเข้าหาตัว  

คนรา้ยตบแกม้หลอ่นอยา่งแรง ชกทอ้งเพือ่ใหห้มดฤทธิ ์มนันัง่ครอ่มหลอ่น 

เอาไว้ เงื้อมีด ก่อนที่เสียงร้องโหวกเหวกของแม่บ้านจะดังขึ้น

ใบหนา้ของดาราสาวตอนนีบ้วมปดูอยา่งกบัลกูมะนาวจากผลของการ 
ต่อสู้ ตาทั้งสองข้างแดงก่ำเพราะร้องไห้ไม่หยุดมาเกือบชั่วโมง หล่อนเกือบ 

จะเป็นเหยื่อของคนร้าย แต่โชคดีที่แม่บ้านผ่านมาเห็นเข้าพอดี คนร้าย 

จึงรีบวิ่งหนีไป มันกระแทกแม่บ้านล้ม ทิ้งนีรณัฐให้นอนงงอยู่บนพื้น

ผู้กำกับสั่งยกกองทันที เหตุการณ์ต่อจากนั้นชุลมุนวุ่นวาย ผู้คน

มากมายต่างมามุงดูสถานที่เกิดเหตุ เกือบชั่วโมงต่อมา ตำรวจและกอง 
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พิสูจน์หลักฐานถึงได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่ พยาบาลประจำโรงแรมเป็นผู้ 

ทำแผลให้ก่อนจะส่งตัวนีรณัฐไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายและหา 

หลักฐานจากซอกเล็บเพื่อหาดีเอ็นเอของคนร้าย บิดามารดาของนีรณัฐ 

ขับรถมาที่หัวหินทันทีที่ทราบเรื่อง 

“น้ำเป็นอะไรหรือเปล่าลูก”

ทันทีที่เห็นหน้าบิดามารดา นีรณัฐก็โผเข้ากอด ร้องไห้ออกมาอย่าง 

สุดจะกลั้น หล่อนทั้งตกใจทั้งกลัว แต่ก็ต้องพยายามให้ความร่วมมือแก่ 

ตำรวจด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายให้มากที่สุด 

พนักงานสอบสวนสอบปากคำหล่อนโดยละเอียดซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

เกี่ยวกับวินาทีที่พบศพของอรปรียา นับตั้งแต่ก้าวเข้ามาจนถึงตอนที่เกือบ 

เป็นเหยื่อเจ้าฆาตกรนั่น หญิงสาวช็อก มือเย็นด้วยความตกใจ หลังจากนั้น 

ก็มีตำรวจอีกหลายนายมาซักถามเพิ่มเติมอีก สำหรับนีรณัฐแล้วนั่นคือ 

ฝันร้าย แค่คิดถึงดวงตาเบิกโพลงไร้แววรวมถึงร่างเปื้อนเลือดซึ่งถูกฆ่า 

อย่างทารุณก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ 

...ใครกันนะที่ฆ่าอรปรียาได้ลงคอ... 

แม้ในจอเพื่อนสาวจะเป็นนางร้ายขาวีน แต่คนในกองถ่ายรู้ดีว่า 

นางร้ายคนนี้นิสัยดีถึงดีที่สุด อรปรียาเป็นคนไม่เรื่องมาก ทั้งหมดเป็นแค ่

การแสดงสมบทบาทเท่านั้น

“น้ำกลัวค่ะแม่”

“ไม่มีอะไรแล้วนะน้ำ แม่กับพ่ออยู่นี่ แม่จะไม่ยอมให้ใครทำอะไร 

น้ำเด็ดขาด”

นีรณัฐสะอื้น หล่อนร้องไห้จนตาบวม เมื่อเหลียวมองไปก็เห็น 

ตำรวจซึ่งมาพูดคุยกับหล่อนตั้งแต่ต้น 

“ผมสารวัตรพิชิตชัยครับ เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้”

ผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่า อรปรียาเสียชีวิตจากการเสียเลือด 

เพราะถูกแทง มีดซึ่งเป็นอาวุธสังหารตกอยู่ในที่เกิดเหตุ แต่เพราะคนร้าย
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สวมถุงมือจึงไม่มีรอยนิ้วมือ คนร้ายมีแค่คนเดียวและมุ่งสังหารเพียงแค ่

อรปรียา

ทีมสืบสวนตั้งเป้าไปที่คนรู้จัก เพราะภายในห้องไม่มีร่องรอยการ 

งดัแงะ มเีพยีงโทรศพัทม์อืถอืทีห่ายไป นางรา้ยสาวอาจรูจ้กักบัคนรา้ยและ 

เปดิประตใูห ้ตำรวจตัง้ประเดน็ไปทีเ่รือ่งชูส้าว เพราะอรปรยีาเปน็หญงิสาว 

หน้าตาดี นอกจากแฟนคนปัจจุบันก็มีชายหนุ่มอีกหลายรายมาติดพัน ส่วน 

ในกรณีของนีรณัฐ คนร้ายแค่ต้องการฆ่าปิดปากเพราะบังเอิญเข้ามาตอน

เกิดเหตุ

“ตอนนี้ทางเราตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าเป็นเรื่องชู้สาว หรือไม่ก็เรื่อง 

ขัดแย้งผลประโยชน์ จากที่คุณนีรณัฐให้การว่าคุณอรปรียากำลังคบหากับ 

ผู้ชายคนหน่ึง เป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจเป็นแฟนหนุ่มของเธอ”

“นีห่นอูอ๊นมแีฟนดว้ยงัน้หรอื แลว้นำ้รูจ้กัหรอืเปลา่” มารดาของนรีณฐั 

ถาม

“ใช่ค่ะ อ๊อนเคยเล่าให้ฟัง แต่น้ำไม่เคยเจอแฟนอ๊อนเลย หลายครั้ง 

ก็คลาดกันทุกที น้ำเห็นแต่เขาขับรถสปอร์ตป้ายแดง”

“ไม่น่าเลย ยังสาวยังแส้อยู่แท้ๆ ต้องมาตาย แล้วป่านนี้พ่อกับแม ่

ที่อยู่ต่างจังหวัดทราบเรื่องแล้วหรือยัง”

อรปรียาเป็นเด็กต่างจังหวัด บิดามารดาอายุมากแล้ว เงินค่าตัวกับ 

ค่าถ่ายแบบอรปรียาส่งให้บิดาเพื่อปลูกบ้าน เรียกได้ว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง 

หลักเลยทีเดียว หญิงสาวมีน้องชายคนเดียวเพิ่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

อรปรียาเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อ เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เก็บสะสมส่งให้ทางบ้าน 

หล่อนไม่เคยมีศัตรูเพราะอุปนิสัยเป็นคนน่ารัก

“ผมให้คนโทร. ไปแจ้งแล้วครับ ทั้งคู่กำลังเดินทางมาที่นี่”

อนาคตของอรปรยีากำลงัสดใส แมจ้ะไดช้ือ่วา่เปน็นางรา้ย แตก่เ็ปน็ 

ดาราทีม่งีานชกุมากทเีดยีว หลอ่นรบัละครพรอ้มกนัสองเรือ่ง นอกจากนัน้ 

ยังมีงานเดินแบบและถ่ายนิตยสารอีกนับไม่ถ้วน 
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“น้ำไม่น่าเลย น้ำน่าจะเตือนอ๊อน ทำไมถึงโชคร้ายแบบนี้”

“นี่ลูกไม่รู้เลยหรือว่าแฟนของหนูอ๊อนเป็นใคร” มารดาซักต่อ

“อ๊อนไม่ยอมเล่าค่ะแม่ บอกแต่ว่าเพิ่งรู้จักและเป็นแค่เพื่อน น้ำแค่ 

เคยเห็นรถของผู้ชายคนนั้น แต่เพราะมันมืดมากเลยจำทะเบียนไม่ได้ 

น้ำผิดเอง”

พูดจบนีรณัฐก็ร้องไห้โฮออกมาอีกรอบ ถ้าหล่อนเอาใจใส่เพื่อนรัก 

มากกวา่นีส้กันดิเรือ่งคงไมเ่กดิ เวลาไมก่ีน่าททีำใหห้ลอ่นตอ้งสญูเสยีเพือ่นทีด่ ี

ไปตลอดกาล 

“คุณนีรณัฐอย่าโทษตัวเองเลยครับ ผมจะให้ลูกน้องลองตรวจสอบ 

กล้องวงจรปิดของโรงแรมดู ผมเชื่อว่าเราน่าจะได้เบาะแสอะไรบ้าง ส่วน 

เรื่องรถ ถ้าพอทราบวันเวลาที่แน่นอน เราก็ตรวจสอบจากกล้องของ 

กองบงัคบัการตำรวจจราจรได ้รถปา้ยแดงหรูๆ  ในกรงุเทพฯ นา่จะมไีมม่าก 

ครับ”

“ก็ดีครับ ผมอยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้ พวกเราจะได้ 

สบายใจเสียที” บิดาของนีรณัฐเสริม

“แต่ตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ ผมคิดว่าคุณนีรณัฐควรเก็บตัว 

อยู่แต่ในบ้านก่อนนะครับ”

“นี่คุณตำรวจคิดว่ายายน้ำตกอยู่ในอันตรายงั้นหรือคะ” มารดาของ

ดาราสาวเอ่ยด้วยความร้อนใจ 

“เราแค่สันนิษฐาน ยังไงเสียก็ต้องรอบคอบไว้ก่อน อย่าลืมว่าคุณ 

นีรณัฐเป็นคนมีชื่อเสียง คนร้ายเห็นหน้าครั้งเดียวก็ต้องจำได้ และเมื่อ 

คุณเป็นคนเดียวที่เห็นคนร้ายในระยะประชิด ผมจึงกลัวคนร้ายจะย้อน 

กลับมาทำร้ายคุณอีก”

“งั้นลูกไปบอกผู้กำกับว่าจะถอนตัวจากละครเรื่องนี้ ไม่ต้องถ่าย 

มันแล้ว เอาความปลอดภัยเป็นหลัก”

“ไม่ได้นะคะพ่อ เรื่องนี้ถ่ายไปตั้งเยอะแล้ว จู่ๆ จะให้น้ำถอนตัวได้ 
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ยังไง ทางกองถ่ายคงขาดทุนแย่” นีรณัฐแย้ง

“ทำไมจะไม่ได้ นี่มันอันตรายถึงชีวิตเลยนะน้ำ ไม่รู้ละ พ่อไม่ยอม 

ให้น้ำออกจากบ้านเด็ดขาด”

“ผมก็เห็นด้วยกับคุณทรงพลนะครับ ทางที่ดีช่วงนี้คุณนีรณัฐอย่า 

ไปไหนมาไหนตามลำพัง เอาไว้จับตัวคนร้ายได้แล้วค่อยถ่ายละครก็ยัง 

ไม่สาย”

“เชื่อคุณพ่อกับคุณตำรวจเถอะนะน้ำ ถือเสียว่าเห็นแก่แม่ด้วย 

เรื่องถ่ายละคร ผู้กำกับเองก็ต้องเข้าใจ เผลอๆ คนในกองตอนนี้คงไม่มี

กะจิตกะใจทำอะไรแล้วมั้ง มาเสียดาราไปทั้งคนแบบนี้ ไหนจะต้องแก้บท 

แล้วก็รับมือกับข่าวร้ายๆ ที่เกิดขึ้นอีก”

“น้ำจะปลอดภัยใช่ไหมคะถ้ายอมอยู่บ้าน”

นีรณัฐถามคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ...



ภารุจนั่งมองดูรูปคู่ในโทรศัพท์มือถือ ในที่สุดเขาก็กลายเป็น 
คนอกหักอย่างสมบูรณ์แบบ ถามว่าเจ็บมากไหม...

เขาเจบ็เจยีนตายเลยทเีดยีว ดาวกิาเปน็รกัแรก ทัง้คูเ่ปน็เพือ่นหอ้งเดยีว 

กนัตัง้แตม่ธัยม แมต้อนสอบเขา้มหาวทิยาลยัจะเรยีนอยูค่นละที ่แตก่ต็ดิตอ่ 

กันมาตลอด แม้ตอนที่หญิงสาวเข้าสู่วงการและกลายเป็นนางแบบแถวหน้า  

ทั้งคู่ก็ยังคบกันอยู่

ชายหนุ่มเคยคิดเสมอว่าตนโชคดี ตลอดระยะเวลาที่คบกัน ดาวิกา 

เป็นแฟนที่น่ารัก ช่างเอาใจ หล่อนเป็นผู้หญิงเรียบร้อย ขัดกับภาพลักษณ์ 

บนเวทีราวกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ บ่อยครั้งที่เขาไม่มีเวลาให้ แต่ 

นางแบบสาวก็ไม่เคยตัดพ้อให้เขารู้สึกผิด

ความรักของคนเราจบลงง่ายดายเพียงนี้หรือ จากที่เคยคิดว่ารักกัน 

ปานจะกลนืกนิ แตเ่พยีงไมก่ีว่นัฝา่ยหญงิกป็นัใจไปหาคนอืน่ คงเพราะพรีพล 

คือหนุ่มในฝัน ทั้งรูปหล่อพ่อรวย หน้าที่การงานดี ผิดกับเขาที่กลายเป็น 

พ่อม่ายเรือพ่วง หลายครั้งที่ภารุจอยากสารภาพความจริงออกไป แต่ก็ 

๔
อกหักกับชีวิตที่หักเห
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ไม่ได้ทำ

เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก้มดูภาพในโทรศัพท์มือถือ ต้นกล้ายังอยู่ 

ในวัยแบเบาะ แต่ก็เป็นเด็กไม่โยเย เลี้ยงง่าย แม้งานจะยุ่ง แต่ภารุจก็ไม่ลืม 

เจียดเวลามาดูแลเด็กน้อย เขาต้องการให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ 

เพื่อรอให้ ‘ผู้ให้กำเนิด’ หลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการทั้งหมดเสียก่อน 

มือหนาที่ตบลงบนบ่าทำเอาชายหนุ่มสะดุ้ง

“พี่ชัช เล่นมาไม่ให้สุ้มให้เสียง ตกใจหมด”

เขาอยู่ในห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชา สี่โมงเย็นแล้ว อาจารย์ 

ส่วนใหญ่จึงแยกย้ายกันกลับบ้าน

“ขวัญอ่อนขนาดนี้เชียวหรือ” ชัชพงษ์หัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าตกใจ 

ของอีกฝ่าย 

“โธ่ พี่...ผมกำลังคิดอะไรเพลินๆ ว่าแต่วันนี้ต้องอยู่เวรคอนซัลต๒์ 

หรือเปล่าครับ”

“เปล่า แต่วันนี้พี่ตั้งใจมาหานาย เห็นเรสซิเดนต์๓ บอกว่ารุจนั่งอ่าน

รายงานอยู่ในนี้”

เบื้องหน้าคือรายงานกองโตของนักศึกษาแพทย์ อีกไม่กี่เดือนก็จะ 

ถึงเทศกาลสอบ ภารุจจึงรีบเคลียร์งานเพื่อไปออกข้อสอบ งานหนักเหนื่อย 

สายตัวแทบขาดทำให้เขาลืมดาวิกาได้เร็วยิ่งขึ้น จากที่เคยทุรนทุราย นอน 

ไม่หลับตลอดคืนก็กลายเป็นว่านานๆ ครั้งถึงวูบขึ้นมาเป็นช่วงๆ 

“พี่ชัชมีธุระอะไรหรือครับ”

๒ เวรคอนซัลต์ (Consult) คือ เวรรับปรึกษาของอาจารย์แพทย์ในกรณีที่มีเคสด่วนของ 

แพทย์ประจำบ้านและต้องการการตัดสิน ปกติในโรงเรียนแพทย์เวลาอยู่เวรจะประกอบด้วย 

แพทย์ประจำบ้านปีที่หนึ่ง สอง สาม และควบคุมโดยอาจารย์อีกชั้นหนึ่ง
๓ เรสซิเดนต์ (Resident) คือ แพทย์ประจำบ้านของสาขาต่างๆ สำหรับสาขาสูติศาสตร์

จะมีทั้งหมดสามชั้นปี
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หนุ่มรุ่นพี่ทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ข้างๆ วางหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ไว้ 

บนโต๊ะ มือหนาตบบ่าภารุจอีกครั้ง 

“พี่อยากจะถามนายว่า เพราะอะไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถึงไม่ไปสอบ 

สัมภาษณ์ รู้บ้างไหมว่าอาจารย์ในภาควิชาผิดหวังกันใหญ่”

ภารจุเสยีดายโอกาสจบัใจ แตใ่นเมือ่เขาเลอืกทีจ่ะเลีย้งดูตน้กลา้แลว้  

หากไปเมืองนอกภาระทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่ลำดวนซึ่งเป็นไปไม่ได้ ครั้น 

จะฝากลูกให้มารดาเลี้ยงดู จนป่านนี้ท่านก็ยังทำใจไม่ได้ 

“ผมละอายใจ ความจริงผมไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำ”

“คดิมาก...นายนะ่เปน็ตวัเตง็ อาจารยใ์นภาควชิากช็อบนายกนัทัง้นัน้ 

สมัยนี้หาคนชอบสอนอย่างนายได้น้อยเต็มที ถ้าได้ไปเมืองนอกเร็วหน่อย 

พอกลับมาทางคณะจะได้อาจารย์เก่งๆ เพิ่มขึ้นอีกคน”

“ผมยินดีด้วยนะครับที่พี่ได้ทุนไปอังกฤษ”

“ขอบใจ...แต่ถ้านายได้ไปด้วยคงจะดีกว่านี้แน่ เผลอๆ จะได้พัก 

ห้องเดียวกัน”

“ผมคงยังไปไม่ได้”

“เพราะเรื่องลูกใช่ไหม”

อกีฝา่ยโพลง่ถามทะลกุลางปลอ้ง ภารจุขมวดคิว้ มองรุน่พีด่ว้ยความ 

ประหลาดใจ ชัชพงษ์เป็นรุ่นพี่สองปี หลังเรียนต่อเฉพาะทางก็สมัครเป็น 

อาจารย์ทันที ด้วยอายุที่ไล่เลี่ยกันจึงสนิทสนมกับภารุจมาก ชัชพงษ์เอง 

ก็ต้องการทุนไปเรียนต่อสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกที่ต่างประเทศ 

“พี่ชัชไปได้ยินมาจากไหน”

“พยาบาลที่แผนกเล่าให้ฟัง เขาเห็นนายกับผู้หญิงคนหนึ่งพาเด็กไป 

ซื้อของในแผนกเด็กอ่อน ใช่ภรรยานายหรือเปล่า”

“ไม่ใช่ครับ นั่นลำดวน เป็นพี่เลี้ยง”

“นายแอบไปมีครอบครัวตอนไหน ทำไมพี่ไม่ยักรู้”

“ไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะครับพี่ชัช” ภารุจร้อนตัว 
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“อ้าว แล้วเด็กนั่นลูกใคร เห็นเขาลือกันว่าหน้าตาเหมือนแกอย่างกับ 

แกะ นี่อย่าบอกนะว่าทำผู้หญิงเขาท้องแต่ไม่ยอมรับ”

“โธ่...พี่ชัชก็ ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นสักหน่อย เอาเป็นว่าผมจำเป็น 

ต้องเลี้ยงดูต้นกล้า”

“ใจคอแกจะไม่บอกฉันสักคำหรือว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง”

ภารุจลำบากใจ ชัชพงษ์ไม่ใช่คนเดียวที่ถาม แม้แต่มารดาก็แอบ 

เลยีบๆ เคยีงๆ อยูบ่อ่ยๆ ถา้ไมใ่ชเ่พราะจำเปน็ ชายหนุม่กอ็ยากบอกความจรงิ 

กับทุกคน หลายครั้งที่เขาท้อเพราะต้องแบกรับภาระหนักไว้เพียงลำพัง

“ผมบอกไม่ได้จริงๆ ครับ”

“ก็ตามใจ แต่พี่ขอเตือนเอาไว้นะ ลงว่าพยาบาลเห็นแกกับลูก อีก 

ไม่นานข่าวนี้จะต้องแพร่ไปทั่วคณะ คอยรับมือให้ดีก็แล้วกัน”

คำขู่ของชัชพงษ์เป็นจริงในที่สุด เพราะสัปดาห์ต่อมาภารุจก็ถูกบิดา 
เรียกเข้าไปพบในห้องทำงาน ประไพและปารีณานั่งเรียงกัน ต่างมีสีหน้า 

เคร่งเครียด

ข่าวการมีลูกนอกสมรสแพร่ไปไวราวกับเชื้อไข้หวัดนก จากภายใน 

ภาควชิากล็กุลามไปเรือ่ยๆ จนทัว่ทัง้โรงพยาบาล แตค่รัง้ทีท่ำใหภ้าคภูมถิงึกบั 

เต้นผางคือตอนที่เข้าประชุมกรรมการของโรงพยาบาล ทันทีที่มีคนเปิด 

ประเด็น หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ก็แทบจะเอาปี๊บมาคลุมหัว

“แกจะให้พ่อเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ไอ้รุจ ตอนนี้คนเขารู้กันทั่วแล้วว่า

แกมีลูก”

“แล้วพ่อจะให้ผมทำยังไงล่ะครับ”

วันนั้นเขาพาต้นกล้าไปซื้อชุดใหม่ เด็กชายโตค่อนข้างเร็ว เสื้อผ้า 

ที่มีอยู่จึงคับ อีกทั้งภารุจยังอยากซื้อของเล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนาการตามวัย

อีกด้วย คงมีใครสักคนเห็นและช่วยกระจายข่าว

“ทำยังไง ถามได้...ก็พาเมียแกมาแต่งงานแต่งการให้เรียบร้อย  
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ปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้มันไม่ดี”

“แต่ต้นกล้าไม่มีแม่ ดังนั้นเรื่องแต่งงานลืมไปได้เลย”

ภารุจโต้ ภาคภูมิโมโหสุดขีดลุกขึ้นจากโต๊ะ ใบหน้าอวบอูมแดงก่ำ  

จ้องหน้าบุตรชายราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ

“แกตั้งใจกวนประสาทฉันใช่ไหม”

“ผมเปล่าครับ ผมพูดจริงๆ”

ประไพเห็นว่าสองพ่อลูกกำลังจะทะเลาะกันจึงพูดแทรกขึ้น 

“แลว้หนดูาวกิาละ่ลูก ทำไมรจุไมข่อเธอแตง่งานแลว้รบัตน้กลา้เปน็ลกู  

เรื่องจะได้จบๆ” ประไพพูดขึ้นบ้าง 

“เราเลิกกันแล้วครับแม่”

ประไพหน้าซีด เอนหลังพิงพนัก ปารีณายื่นยาดมให้ ตาเหลือบมอง 

น้องชายแต่ไม่เอ่ยอะไร

“สมน้ำหน้า ผู้หญิงที่ไหนเขาจะทนได้ จู่ๆ ก็มีลูกโผล่ขึ้นมา”

“รุจไม่อธิบายให้หนูดาวิกาเข้าใจล่ะจ๊ะ อุตส่าห์รักกันมาตั้งสิบปี 

จะจบกันง่ายๆ อย่างนี้น่ะหรือ”

“ไม่มีประโยชน์หรอกครับแม่ ในเมื่อด้าเขาเลือกแล้ว ผมคงทำอะไร 

ไม่ได้อีก”

“เป็นเพราะแกไม่ยอมบอกความจริง คนเขาลือกันให้แซดว่าแกทำ 

ผู้หญิงท้อง แถมยังไม่ยอมสอบสัมภาษณ์ไปต่างประเทศ เพื่อนๆ ที่มูลนิธิ

ของแม่แกก็ถามกันให้วุ่นวายไปหมด”

ประไพก็พลอยได้รับผลกระทบนี้ไปด้วย เนื่องจากเป็นประธาน 

มลูนธิเิพือ่เดก็และสตร ีดงันัน้ทกุคนจงึพากนัสนใจ แตพ่อมคีนถามเมือ่ไหร ่

ประไพกลับไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร

“แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผม”

“ฉนักไ็มอ่ยากยุง่หรอกโวย้...ถา้นามสกลุทีแ่กใชอ้ยูม่นัจะไมใ่ชข่องฉนั  

กะอีแค่พูดออกมามันยากตรงไหน”
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“งั้นผมจะพาต้นกล้าไปอยู่ที่อื่น”

ภารุจเคยคิดว่าสักวันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น จากที่คิดว่าไม่มีใคร 

สนใจ แต่สังคมเมืองไทยนั้นแคบ เขาไม่อยากเป็นจุดด่างพร้อยของตระกูล  

แตก่ย็งัตดิตอ่คนมารบัภาระตน้กลา้ไมไ่ด ้ตำแหนง่คณบดสีำคญัตอ่ภาคภมู ิ

มาก หากมีเรื่องฉาวโฉ่ความหวังก็อาจจะพังพินเสียดื้อๆ

“ฉันต้องการความจริง ไม่ได้ให้แกหนีปัญหา ฉันรู้นะว่าเด็กนี่ไม่ใช่ 

ลูกแก แต่แกต้องรับผิดชอบแทนใครสักคนใช่ไหม แล้วทำไมไม่พูด 

ออกมา”

“เด็กนี่ไม่ใช่ลูกรุจงั้นหรือ”

ภารุจนิ่งไม่เถียง แต่ไม่ยอมตอบ แม้อยากจะเอ่ยปากใจจะขาด

“เงียบแบบนี้ แสดงว่าไม่ใช่...งั้นมันเป็นลูกใคร” ภาคภูมิตะโกน

“ผมบอกไม่ได้”

“แม่ไม่เข้าใจเลยรุจ เมื่อก่อนลูกเป็นเด็กดีพูดง่าย บอกมาเถอะ 

พ่อกับแม่จะได้ช่วยแก้ปัญหา ยังไงก็คนในครอบครัวเดียวกันนะ” ประไพ 

กล่อม 

ภารุจก้มหน้านิ่ง มือกำแน่น ไม่ปฏิเสธอีกแต่ก็ไม่ยอมตอบ

“แกมันดื้อด้านจริงๆ นี่แกจะไม่สนใจอะไรเลย ปล่อยให้พ่อแม่ต้อง 

โดนนินทาซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหม ไอ้ลูกอกตัญญู” 

ภาคภูมิตะโกนกร้าว เมื่อออกแรงมากก็รู้สึกแน่นหน้าอก ใบหน้าอูม 

ซีดเผือด พักหลังบิดามีโรคประจำตัวคือหัวใจเต้นผิดจังหวะ เพราะเหตุนี้ 

ช่วงหลังท่านถึงงดอยู่เวรและเลิกผ่าตัด หันมาทำงานบริหารแทน

“คุณพ่อ เป็นอะไรหรือเปล่าคะ” ปารีณาเข้าไปประคอง แต่ภาคภูมิ 

สะบัดออก เขาจ้องหน้าบุตรชายและบุตรสาวด้วยสีหน้าเดือดดาล 

“พ่อเป็นยังไงบ้างครับ” 

“ไม่ต้องมายุ่ง แกทั้งสองคนนั่นละ ยายปาก็ตัวดี ถ้าไม่ใช่เพราะแก 

ทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้น้อง คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้”
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“คุณพ่อ” ปารีณาน้ำตาซึม 

“แต่พ่อครับ พี่ปาไม่เกี่ยว”

“ไม่เกี่ยวได้ไง ดวงซวยอะไรของฉัน มีลูกสาวก็ทำเรื่องขายหน้า 

มีลูกชายจู่ๆ ก็อุ้มเด็กที่ไหนไม่รู้เข้ามาในบ้าน แกอยากให้ฉันต้องอับอาย 

ขายหน้าผู้คนเหมือนตอนพี่สาวแกงั้นสิ บอกความจริงมา ไม่อย่างนั้นก็พา 

ไอเ้ดก็คนนีอ้อกไปจากบา้นไดเ้ลย ใหม้นัไปอยูก่บัพีเ่ลีย้งสองคน ฉนัจะไมย่อม 

ช่วยแกอีก”

“บอกคุณพ่อสิรุจ ดูสิเนี่ย คุณพ่อไม่สบายแล้ว สิ่งที่คุณพ่อต้องการ 

คือความจริงเท่านั้น” ประไพขอร้อง

“ผมทิ้งต้นกล้าไม่ได้ ถ้าการที่ผมมีลูกทำให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย 

ผมจะลาออกจากการเป็นอาจารย์”

“คิดดูให้ดีก่อนดีไหมอาจารย์รุจ”
อาจารย์สมพงษ์คือหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ซึ่งภารุจสังกัดอยู่  

เมื่อเห็นซองขาววางบนโต๊ะก็เรียกอาจารย์หนุ่มเข้ามาพบทันที เขาไม่ยอม 

เซ็นอนุมัติแล้วยังเกลี้ยกล่อมให้ภารุจเปลี่ยนใจ

“ผมตัดสินใจแล้วครับอาจารย์ ขืนอยู่ต่อไป ชื่อเสียงของพ่อจะยิ่ง 

เสื่อมเสีย”

“แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจ ถ้าลาออกจากการเป็นอาจารย์ คุณจะไปทำอะไร”

“ผมจะไปสมัครงานโรงพยาบาลรัฐ หรือไม่ก็ไปอยู่ศูนย์บริการ 

สาธารณสุข”

“น่าเสียดาย คนมีฝีมืออย่างคุณ ทั้งการผ่าตัดและประสบการณ์  

เอาเป็นว่าผมจะให้คุณลาพักร้อนจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น ถึงตอนนั้นค่อยมาคิด 

อีกที”

“ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่กรุณาผมมาตลอด แต่ผม 

ตัดสินใจดีแล้ว”
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ภาคภูมิถึงกับไม่ยอมพูดกับบุตรชาย ส่วนประไพก็เอาแต่ร้องไห้ 

ปารีณาพยายามเกลี้ยกล่อม แต่ชายหนุ่มกลับปฏิเสธ

“ลองคิดดูอีกสักหน่อยไม่ดีหรือ”

ภารุจประนมมือไหว้ ขอบตาแดงก่ำ 

“ผมคิดดีแล้วครับ ผมอยากให้อาจารย์ทราบว่าผมลำบากใจ แต่ก็ 

จำเป็นจริงๆ”

“ก็ได้ ถ้าคุณคิดว่าตัดสินใจดีแล้ว ผมก็จะไม่ห้ามอีก ส่วนเรื่องงาน 

ถ้าผมเสนอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้ คุณจะสนใจไหม”

ภารุจนัยน์ตาเป็นประกาย เขารับฟังรายละเอียดต่างๆ อย่างมี 

ความหวัง โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน ห่างจากกรุงเทพฯ แม้จะ 

เป็นโรงพยาบาลสามสิบเตียง แต่สามารถผ่าตัดได้เพราะมีวิสัญญีพยาบาล  

เนื่องจากศัลยแพทย์คนเก่าลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ 

ตำแหน่งจึงยังว่าง 

“ผมรูจ้กักบัผูอ้ำนวยการทีน่ัน่ ครัง้กอ่นทีม่าประชมุกรงุเทพฯ ยงันดั 

กินข้าวด้วยกันเลย”

“จริงหรือครับอาจารย์ ผมสนใจ ผมอยากทำงานต่างจังหวัด จะได้

มีโอกาสใช้วิชาความรู้ช่วยคนไข้ได้มากขึ้น แต่บังเอิญคุณพ่ออยากให้เป็น 

อาจารย์”

“บอกตรงๆ นะ ผมเสียดายมาก สมัยนี้อาจารย์ที่ทุ่มเทอย่างคุณ 

หาได้ยาก”

“โธ่ อาจารย์ครับ ถึงไม่มีผมก็จะมีรุ่นน้องที่จบมาใหม่ หลายคน 

สอนเก่งกว่าผมด้วยซ้ำ ผมเองก็ไม่อยากลาออก แต่ไม่มีทางเลือก”

“เอาเถอะ ถ้าคุณตัดสินใจแน่นอนแล้วผมจะฝากงานให้ นับว่าเป็น 

โชคดีของโรงพยาบาลที่ได้บุคลากรดีๆ แต่จำเอาไว้นะภารุจ หากวันไหน 

คุณอยากกลับมาเป็นอาจารย์ ขอให้บอก ผมจะเก็บตำแหน่งไว้รอคุณ 

เสมอ”
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“ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ”

“ไม่เป็นไร...ขอให้เข้มแข็งนะ ผมเชื่อว่าคนดีๆ อย่างคุณไปอยู่ไหน 

กไ็มล่ำบากหรอก คำตฉินินนิทานะ่เรือ่งเลก็ อกีหนอ่ยคนกล็มืไปเอง กเ็หมอืน 

พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นั่นละ พรุ่งนี้ก็ลงถังขยะไปแล้ว”

พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ในสัปดาห์นี้มีแค่เรื่องเดียว 
‘นางเอกสาวเก็บตัวเงียบ ไม่อยากให้สัมภาษณ์’

‘นีรณัฐสุดช็อก ต้องสูญเสียเพื่อนรักไปอย่างไม่มีวันกลับ’ 

‘ตำรวจมุง่ปมชูส้าว ระดมกำลงัออกตามหาคนรา้ยสวมหมวกไหมพรม  

ใครพบเบาะแสแจ้งด่วน’

สำหรับนักข่าว การตายของอรปรียาก็แค่ข่าวชิ้นหนึ่ง แต่สำหรับ 

นีรณัฐแล้วสำคัญยิ่งกว่านั้น 

นางรา้ยสาวคอืเพือ่นคนเดยีวในวงการ นบัตัง้แตเ่ขา้มารบังานบนัเทงิ 

นีรณัฐก็พบแต่คนไม่จริงใจ เพราะไม่รู้ว่าจะไว้ใจใครได้บ้าง หญิงสาวจึง 

สร้างกำแพงกั้นทุกคนเอาไว้ ยกเว้นอรปรียา

ทั้งคู่มีนิสัยคล้ายกัน อายุใกล้เคียงกัน เมื่อได้ร่วมงานกันบ่อยๆ 

กย็ิง่สนทิสนมมากขึน้ แมใ้นจอทัง้สองจะเปน็ศตัรู แตน่อกจอกลบัสนทิสนม

กลมเกลยีวไมต่า่งกบัพีน่อ้ง ไมน่กึเลยวา่การอยากใหเ้พือ่นรกัมชีวีติสว่นตวั 

โดยไม่ยอมซักไซ้รายละเอียดต่างๆ กลับทำให้อีกฝ่ายถึงแก่ความตาย 

...หล่อนพลาด และตอนนี้อรปรียาก็ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ...

นีรณัฐร้องไห้จนตาบวม ยิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งฟุ้งซ่าน จากที่เคยมี 

งานทำ ทัง้ถา่ยละครถา่ยแบบ ตอนนีต้อ้งงดหมด หลอ่นใชเ้วลาสองสปัดาห์ 

เกบ็ตวัอยูแ่ตใ่นบา้นตามคำสัง่ของตำรวจ จะมบีา้งตอนทีอ่อกไปรว่มงานศพ 

อรปรยีาในตอนเยน็ บดิาของหลอ่นจา้งบอดกีารด์ตวัโตสองคนมาชว่ยดแูล

ความปลอดภยัให ้เขาทำหนา้ทีข่บัรถพาหลอ่นไปวดั แถมยงัชว่ยกนักองทพั 

นักข่าวไม่ให้เข้ามาสัมภาษณ์
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โทรศพัทม์อืถอืสัน่ นรีณฐัมองหนา้จอ หลอ่นไมย่อมรบัสายใครเลย

ตลอดสองสัปดาห์ แต่ตอนนี้พอเห็นเบอร์หน้าจอ ตาก็เบิกกว้าง

“พี่ณัฐ”

นีรณัฐพึมพำเสียงสั่น เขาเป็นแฟนหล่อน ทั้งคู่พบกันในงานเลี้ยง 

ตอนนัน้นรีณฐัยงัไมเ่ขา้วงการ แตเ่พิง่มแีมวมองมาทาบทาม หญงิสาวกำลงั 

ลังเลว่าจะเป็นดาราดีหรือไม่ ณัฐนันท์เป็นคนเดียวที่เห็นด้วยและยุให้ 

เดินหน้าเต็มกำลัง 

หล่อนคิดว่าเขาเป็นเหมือนคนรวยทั่วๆ ไปที่เอาแต่ใจ แต่หลังคบกัน

แล้วถึงได้รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ชายอบอุ่น 

ณฐันนัทเ์ขา้มาในหวัใจหลอ่นตอนไหนกไ็มรู่ ้สดุทา้ยนรีณฐักต็ดัสนิใจ 

คบเขาเปน็แฟน แมจ้ะไมไ่ดห้วานออกสือ่ เพราะนางเอกอยา่งหลอ่นตอ้งรกัษา 

ภาพลักษณ์ แต่ก็มั่นใจว่าเขาคือคนที่ใช่

“น้ำเป็นยังไงบ้าง”

“พี่ณัฐหายไปไหนมา น้ำโทร. หาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับ” 

พอตั้งสติได้ดาราสาวก็เปิดฉากต่อว่าทันที ในช่วงวินาทีที่หล่อน 

เคว้งคว้างทำอะไรไม่ถูก อยากได้ที่พึ่ง ณัฐนันท์กลับหายหน้าไป หล่อน 

พยายามโทร. หาแต่ก็ติดต่อไม่ได้

“โธ ่นำ้ใจเยน็ๆ ส ิพีไ่ปตา่งประเทศเพิง่กลบัมา พอลงเครือ่งกโ็ทร. หา 

น้ำทันที พี่เพิ่งรู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นยังไงบ้าง ตกใจไหม”

เพราะนำ้เสยีงทุม้ลกึแบบนีห้รอืเปลา่ นรีณฐัถงึไมเ่คยโกรธแฟนหนุม่ 

ลงสักที หล่อนรักเขาหมดหัวใจจนมองข้ามข้อเสียทุกอย่างไปได้ แม้หลาย 

ครัง้จะอดนอ้ยใจทีน่กัธรุกจิอยา่งเขาไมม่เีวลาให ้แตส่ดุทา้ยแลว้กต็อ้งยอม 

ชายหนุ่มอยู่ร่ำไป

“น้ำคิดถึงพี่ณัฐมาก น้ำกลัว”

“เอาอยา่งนีด้ไีหม พีแ่วะไปหานำ้ทีบ่า้น เราออกไปหาอะไรกนิสกัหนอ่ย 

ดีไหม”
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“แต่คุณตำรวจไม่ให้น้ำออกจากบ้านจนกว่าจะจับตัวคนร้ายได้” 

การเก็บตัวอยู่กับบ้านทำให้ยิ่งฟุ้งซ่าน หลายครั้งที่หล่อนถึงกับกลัว 

บ้านตัวเอง ทุกครั้งที่เปิดประตูห้องนอนจะเห็นภาพเพื่อนสาวซ้อนทับกัน  

หล่อนต้องพึ่งยานอนหลับจึงข่มตาลงได้

“แลว้เมือ่ไหรล่ะ่ นำ้กร็ูว้า่ตำรวจไทยทำงานชา้จะตาย ถา้เปน็เมอืงนอก 

ป่านนี้ได้ตัวคนร้ายไปแล้วมั้ง” 

ทายาทนกัธรุกจิดงัพดูเหยยีดๆ ครอบครวัเขารำ่รวย ชายหนุม่เตบิโต 

ในอเมริกา ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตั้งแต่เล็ก เขาเคยพูดเสมอว่าอนาคตไม่อยาก 

อยู่เมืองไทย 

“น้ำไม่รู้ แต่คุณตำรวจกำชับไว้ เขาบอกว่าน้ำอาจมีอันตราย” นีรณัฐ 

แย้ง

“นั่นมันหมายถึงกรณีที่น้ำไปกับคนอื่น แต่ถ้าไปกับพี่รับรองได้ 

พี่จะดูแลน้ำอย่างดี หรือว่าน้ำไม่ไว้ใจพี่”

“ไม่ใช่ไม่เชื่อ แต่น้ำ...”

“ก็ตามใจนะ ถ้าน้ำอยากอยู่บ้าน พี่ก็จะไม่รบกวน...” 

ณัฐนันท์เงียบ นางเอกสาวนิ่ง ครุ่นคิด น้ำเสียงแฟนหนุ่มบ่งบอกว่า 

กำลงัโกรธและนอ้ยใจ หากปฏเิสธเขาคงหายหนา้ไปเหมอืนอยา่งเคย หลอ่น

ไม่อยากอยู่คนเดียวและอยากหาใครสักคนที่ไว้ใจได้เพื่อระบายทุกเรื่อง

“ก็ได้ ถ้างั้นพี่ณัฐมารับน้ำที่บ้านได้ไหมคะ น้ำจะรอ”

 


