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เจ้าหญิง 

 

แฟนของผมคนนีเ้ธอชื่อว่าน้อยหน่า ผมรกัเธอสุดหัวใจ เราเรียนอยู่ห้องเดียวกัน ไม่รูว่้าใครจีบใครก่อน 

หยอกลอ้กนัไปหยอกลอ้กนัมา สุดทา้ย เอาไปเอามาเลยกลายมาเป็นแฟนกนั นอ้ยหน่าเป็นผูห้ญิงตวัเล็กๆ 

น่ารกัๆ ยิม้เก่ง อธัยาศยัดี เป็นที่รกัของเพื่อนๆ ทกุคน แถมยงัเรียนหนงัสือเก่งอีกดว้ย มนัทาํใหผ้มตกหลมุรกั

เธออย่างถอนตวัไม่ขึน้  

 ความรกัของผมกบันอ้ยหน่า เป็นคู่รกัในวยัเรียนท่ีมีทัง้สขุและทุกข ์ทะเลาะกนับา้งเป็นบางครัง้ แต่

สดุทา้ยก็รกักนัดี เราก็คงเหมือนคู่รกัทั่วๆ ไป ไปกินขา้วดว้ยกนั ไปดหูนงัดว้ยกนั คอยดแูลเอาใจใสซ่ึ่งกนัและ

กันอยู่ เสมอ ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด จนถูกเพื่อนๆ แซวอยู่บ่อยๆ ว่าตัวติดกันเหมือนปาท่องโก๋ 

 ยามเชา้พอไปถึงโรงเรียน สิ่งแรกท่ีนอ้ยหน่าจะถามถึงคือการบา้นท่ีครูสั่งใหท้าํ แน่นอนว่าถา้ผมยงั

ทาํไม่เสรจ็หรือไม่ไดท้าํ เธอจะเอาการบา้นออกมาใหผ้มลอก และช่วยผมทาํ ปากก็พร ํ่าบ่นจนผมตอ้งเอามือ

ปิดหไูว ้

 ถึงแมว่้าทัง้วนัเราจะตอ้งเจอหนา้กนัตลอด แต่ก็ไม่เคยรูส้ึกเบ่ือเลย บ่อยครัง้ท่ีไดน้ั่งเรียนอยู่ขา้งกัน  

ผมนัน้อ่อนวิชาคาํนวณ จึงมีนอ้ยหน่านี่แหละที่เหมือนเป็นคณุครูอีกคน  

 ผมเป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียน ผมใชเ้วลาในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนฝึกซอ้มฟุตบอล พอน้อยหน่า

เรียนพิเศษเสร็จ เธอก็จะรีบมานั่งดผูมอยู่ขา้งสนาม โดยท่ีเธอไม่เคยรูเ้ลยว่า เวลาท่ีผมเห็นเธออยู่ขา้งสนาม 

มนัทาํใหผ้มมีกาํลงัใจเต็มเป่ียม 

 ถา้มีเวลาว่างจริงๆ เรามกัไปกินขา้วเย็นดว้ยกนั ที่รา้นอาหารตามสั่ง ซึ่งมนัเป็นมือ้เย็นที่หรูที่สดุของ

เราแลว้ กินขา้วเสร็จก็ข่ีรถมอเตอรไ์ซคไ์ปเล่นตามสวนสาธารณะบา้ง ริมแม่นํา้บา้ง พดูคยุกนัไปสพัเพเหระ

อย่างสนุกสนาน ทั้งท่ีทั้งวนัก็คุยกันมาตลอด และก่อนสองทุ่ม ผมจะตอ้งไปส่งน้อยหน่ากลับบา้น โดยมี

สายตาพ่อหรือแม่ของนอ้ยหน่าแอบมองดอูยู่ 

 และนั่นก็เป็นวงจรชีวิตรกัในแต่ละวนัของผมกบันอ้ยหน่า 

 มีอยู่วนัหน่ึง ผมกบันอ้ยหน่าไปออกกาํลงักายท่ีสวนสาธารณะเหมือนอย่างเคย เราชอบเดินจบัมือ

กัน คุยกันไปเร่ือยๆ สลับกับการว่ิงเป็นครัง้คราว พอเริ่มรูส้ึกเหน่ือยก็ไปนั่งพักท่ีมา้นั่ง มองดูนํา้ในบึงทอ

ประกายกบัแสงแดดท่ีกาํลงัลาลบัของฟ้า 

 “ฉนัไม่อยากใหถึ้งวนัท่ีเราตอ้งจากกนัเลย” อยูดี่ๆ นอ้ยหน่าก็พดูแบบนีข้ึน้มา  

 “ทาํไมพดูอย่างนัน้ละ่นอ้ยหน่า” ผมหนัไปมองหนา้เธอ 

 “ฉนัก็ไม่อยากใหม้นัเป็นแบบนัน้หรอก แต่ฉนัเชื่อว่าสกัวนั มนัจะตอ้งเป็นแบบนัน้” 

 “นอ้ยหนา้อย่าพดูแบบนีเ้ลย มนัเหมือนเป็นลางรา้ยยงัไงก็ไม่รู”้ 

 “และถา้วนัหนึ่งเราตอ้งจากกนัจรงิๆ” เธอหนัมามองหนา้ผม “คณุจะลืมฉนัไหม” 

 “ไม่แน่นอน ผมจะไม่มีวนัลืมคณุ” ผมยืนยนัหนกัแน่น 
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 “สญัญานะ”  

 “สญัญา” 

 เธอย่ืนนิว้กอ้ยออกมา เราเก่ียวกอ้ยกนัเหมือนเด็ก  

 พอถึงฤดกูาลสอบเขา้เรียนต่อมหาวิทยาลยั ผมรูส้กึว่าทุกอย่างดวูุ่นวายไปหมดจนแทบจะไม่มีเวลา

ทาํอะไรเลยนอกจากครํ่าเคร่งอยู่กับตาํราเรียน มันทาํใหผ้มกบัน้อยหน่าเจอกันน้อยลง พูดคุยกันน้อยลง 

เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อ ท่ีต่างคนต่างจดจ่ออยู่กบัอนาคตของตวัเอง   

 

หลงัเรียนจบชัน้มัธยม ผมก็กา้วเขา้สู่ร ัว้มหาวิทยาลยั การเปลี่ยนไปอยู่ในอีกท่ีหน่ึง ทาํใหทุ้กอย่างดูสบัสน

วุ่นวายไปหมด ผมตอ้งใชเ้วลาเรียนรูช้ีวิตใหม่และปรบัตวัใหเ้ขา้กับมันอยู่สกัพกั ในตอนแรก ผมคิดถึงชีวิต

ในสมยัมธัยมมากๆ ผมรูส้กึว่ามนัช่างมีความสขุเหลือเกินเมื่อคิดถึงช่วงเวลานี ้

 ผมเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ ส่วนน้อยหน่าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยท่ีบ้านเกิด ช่วงแรกๆ เราก็

ติดต่อกนัผ่านทางโทรศพัท ์แต่นบัวนัก็ย่ิงห่างเหินกนัออกไป จนไม่ไดติ้ดต่อกนัอีกเลย ผมก็ตอบตวัเองไม่ได้

เหมือนกนัว่าระยะทางหรืออะไรกนัแน่ ที่แยกผมออกจากนอ้ยหน่า 

 ผมสนุกอยู่กบัการเรียน จนเวลาล่วงเลยมาถึงปีสดุทา้ย แลว้แรงเหว่ียงของโชคชะตาก็พาใหผ้มมา

เจอกับนํา้ตาล เราเรียนอยู่ในสาขาเดียวกนั ไดท้าํงานกลุ่มดว้ยกนัอยู่บ่อยๆ ความใกลช้ิดทาํใหเ้ราสนิทกัน

ขึน้ทกุวนั จนสานสนัพนัธก์ลายมาเป็นคนรกั 

 “ช่วยฉันทาํงานท่ีอาจารยส์ั่งหน่อยไดไ้หมกันต”์ นํา้ตาลบอกแกมบงัคับ หลงัจากเรียนเสร็จ “พอดี

วนันีฉ้นัมีธุระตอ้งไปทาํ” 

 “ไดส้ิ” ผมตอบตกลง 

 คาํพูดของนํา้ตาลทาํให้ใบหน้าของน้อยหน่าลอยขึน้มาในหัว ครัง้หนึ่งผมเคยใช้คนอ่ืนช่วยทํา

การบา้นให ้มาบดันี ้กลบักลายเป็นผมเองท่ีตอ้งมาทาํใหอี้กคน และวนันัน้ผมก็ตอ้งหอบเอางานของนํา้ตาล

กลบัไปทาํที่หอพกัดว้ย  

 กลางดึกผมไดร้บัโทรศัพทจ์ากเพื่อนของนํา้ตาล เป็นก๊วนเพื่อนนักด่ืมของเธอ ปลายสายบอกว่า

นํา้ตาลเมาแอ๋ใหม้ารบักลบัไปด่วน  

 ผมเรียกแท็กซี่ไปรบัเอานํา้ตาลกลบัมาท่ีหอพกัของผม ถา้เอาเธอไปสง่ท่ีบา้นเลย ผมก็กลวัว่าจะเกิด

เรื่องไม่ดีขึน้ ผมเอาผา้ชบุนํา้มาเช็ดตามเนือ้ตวัใหเ้ธอ แลว้โทรเรียกพี่นํา้ฝน 

 พี่นํา้ฝนเป็นพี่สาวของนํา้ตาล เมื่อก่อนก็เรียนอยู่มหาวิทยาลยัเดียวกนั แต่ตอนนีจ้บออกไปทาํงาน

แลว้ พี่นํา้ฝนรูจ้กันิสยัใจคอของผมดี คอยถามไถ่เรื่องของนอ้งสาวของตวัเองจากผมอยู่บ่อยๆ   

 “ขอบคณุกนัตม์ากนะ ท่ีดแูลนอ้งสาวพี่อย่างดี” พี่นํา้ฝนพดูกบัผม ตอนเอานํา้ตาลขึน้ไปนั่งในรถเก๋ง

แลว้ 

 “ครบัพี่นํา้ฝน ผมเป็นคนรกัของนํา้ตาล ผมตอ้งดแูลเธออยู่แลว้ครบั” 
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 มีอยู่วนัหน่ึง เป็นวนัท่ีนํา้ตาลกลุม้ใจมาก แต่ผมก็ไม่ไดถ้ามว่าเธอหนกัอกหนกัใจเร่ืองอะไร ผมรูว่้า

สดุทา้ยแลว้ เธอจะตอ้งหาทางออกดว้ยการด่ืมอีกเช่นเคย    

 “แสดงว่าวนันีค้ณุจะไปด่ืมอีกแลว้ใช่ไหม” ผมถามขึน้ 

 “ใช่ เพราะมนัเป็นทางออกที่ดีที่สดุของฉนั” เธอตอบแบบคนสิน้คิด 

 ผมกลวัว่าเธอจะคิดทาํอะไรไปในทางท่ีไม่ดี วนันัน้ผมจึงขอไปกบัเธอดว้ย เรานั่งด่ืมกันอยู่สองคน 

สว่นใหญ่มีแต่เธอมากกว่าท่ีด่ืม สว่นผมไดแ้ต่นั่งด ู 

 “ทาํไมคณุตอ้งด่ืมเหลา้ดว้ย”  

 “เพราะมนัทาํใหฉ้นัลืมเรื่องราวเลวรา้ยได”้ 

 “คณุกาํลงัหลอกตัวเองมากกว่า เหลา้น่ะมนัช่วยอะไรไม่ไดห้รอก มีแต่จะทาํใหทุ้กอย่างมนัเลวรา้ย

ลง คณุตอ้งกลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัปัญหานะ” 

 เธอไม่สนใจคาํพดูของผม ยงัคงยกแกว้เหลา้ด่ืมต่อไป 

 “ตัง้แต่เล็กจนโต พ่อแม่ตัง้ความหวังกับฉันไวสู้งมาก อยากใหฉ้ันเป็นอย่างโนน้อย่างนี ้ฉันตอ้งอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัของพ่อแม่ตลอด ฉนัไม่ชอบอะไรแบบนีเ้ลย ทาํไมตอ้งมาคาดหวงัอะไรจากฉนัดว้ย” 

 ผมด่ืมเป็นเพื่อนนํา้ตาลจนเธอเมามากแลว้ วันนัน้พี่นํา้ฝนไปทาํงานท่ีต่างจังหวดั ผมจึงตอ้งเรียก

แท็กซี่เป็นคนพานํา้ตาลไปสง่ท่ีบา้น 

 วนันัน้บงัเอิญว่าพ่อของนํา้ตาลไม่อยู่ ผมจึงเจอแต่แม่ของเธอ ผมเล่าเร่ืองราวทัง้หมดใหแ้ม่เธอฟัง

อย่างเปิดอก   

 “พี่สาวของนํา้ตาล เคยเล่าใหแ้ม่ฟังแลว้ ว่ากนัตเ์ป็นคนยงัไง” แม่ของนํา้ตาลพดูกับผม เมื่อผมเล่า

จบ “นํา้ตาลสาํมะเลเทเมาแบบนี ้กนัตก็์ยงัรกัลกูสาวของแม่อยู่เหรอ” 

 “ครบัแม่ ผมรกันํา้ตาลครบั” 

 “ยงัไงแม่ฝากดนูํา้ตาลดว้ยก็แลว้กนันะ นํา้ตาลฟังกนัตพ์ดูมากกว่าแมเ่สียอีก” แม่ของนํา้ตาลว่า 

 “ครบั” ผมรบัปาก 

 พอเรียนจบ ต่างคนต่างก็แยกยา้ยกันไปตามทางของแต่ละคน ความสัมพันธ์ของผมกับนํา้ตาล

ค่อยๆ จืดจางลง ผมพยายามติดต่อเธออยู่ แต่ดเูหมือนว่าเธอก็พยายามจะไม่พบหนา้ผม อาจจะดว้ยเหตผุล

อะไรของเธอก็แลว้แต่ แต่ผมก็ดีใจ ท่ีสดุทา้ยแลว้ ผมสามารถพาเธอควา้เอาใบปรญิญามาไดอ้ย่างทลุกัทเุล 

 ผมมาไดร้บัรูข่้าวคราวของเธอจากเพื่อนคนหน่ึง ว่าเธอทะเลาะกับครอบครวัอย่างรุนแรงและหนี

ออกจากบา้น ผมจนปัญญาจะตามหาเธอ ไดแ้ต่ภาวนาใหเ้ธอปลอดภยั  

 

ผมก็คงเหมือนหลายๆ คน ท่ีพอได้ใบปริญญาแล้ว ก็ออกหางานทาํ ผมไปสมัครทาํงานอยู่หลายท่ี จน

สดุทา้ยไดเ้ขา้ทาํงานในบรษัิทแห่งหนึ่ง  
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 และการเริ่มตน้ชีวิตการทาํงานก็ทาํใหผ้มไดพ้บกบัไข่มกุ เราทาํงานอยู่ท่ีเดียวกนั ในแผนกเดียวกัน 

ความใกลช้ิดทาํใหเ้ราสนิทกนัขึน้เรื่อยๆ จนสานสมัพนัธก์ลายมาเป็นแฟนกนั 

 อนัท่ีจริง ผมรูดี้ว่าความรกัท่ีผ่านมาของผมนัน้ลม้เหลวไม่เป็นท่า แต่เมื่อมองไปรอบกาย ผมกลบั

พบว่าในวยันี ้หลายคนต่างก็มีคนรกัดว้ยกนัทัง้นัน้ ผมก็เลยคิดว่า ลองรกัอีกสกัครัง้จะเป็นไรไป  

 ไข่มกุเป็นคนสวย ผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นท่ีหมายปองของหนุ่มๆ หลายคน ซึ่งผมก็ไม่รูว่้าเหตผุลอัน

ใดท่ีเธอเลือกผม แต่จะว่าไปแลว้ ผมก็ไม่ใช่คนขีร้ิว้ขีเ้หรอ่ะไร ก็หลอ่เหลาเอาการกบัเขาอยู่  

 ผมยอมรบัตามตรงว่าผมแพใ้หก้ับความสวยของไข่มุก ไข่มุกเป็นผูห้ญิงท่ีสวยจริงๆ ผมรบัรองได้

เลยว่าผูช้ายคนไหนเห็นเป็นตอ้งชอบเธอเหมือนกนั  

 “วนันีไ้ปกินขา้วขา้งนอกดว้ยกนันะ” ใกลเ้ที่ยงของวนันัน้ไข่มกุมาชวนผมที่โต๊ะทาํงาน 

 “ไดส้ิไข่มกุ” ผมบอก  

 อนัท่ีจริงผมไม่อยากไปกินเท่าไรหรอก เพราะรา้นท่ีไข่มกุเลือกมีแต่รา้นหรูๆ ราคาแพงทัง้นัน้ แต่ผม

ก็ขดัเธอไม่ไดอ้ยู่ดี 

 รา้นอาหารท่ีไข่มุกพาผมไป อยู่ไม่ไกลจากท่ีทาํงานมากนัก พอไปถึงเธอก็สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะ

เหมือนอย่างเคย 

 “ฉนัมีเรื่องจะขอใหค้ณุช่วยหน่อยจะไดไ้หม” เธอเอ่ยขึน้ 

 “ไดอ้ยู่แลว้ไข่มกุ ถา้ผมช่วยไดน้ะ” 

 “ฉนัอยากขอยืมเงินคณุสกักอ้น” 

 แลว้เธอก็เล่าใหผ้มฟังถึงธุรกิจท่ีเธอกาํลงัจะลงทุนทาํ ซึ่งมนัดเูกินตวั เกินกาํลงัท่ีมีมากเกินไป และ

แทบจะมองไม่เห็นความสาํเรจ็เลย 

 “คณุมีความทะเยอทะยานมากเกินไป” 

 “แลว้มันไม่ดีเหรอท่ีฉันมีความทะเยอทะยาน ฉันอยากกา้วไปขา้งหนา้ กา้วไปจากจุดท่ีฉันเป็นอยู ่

ไปสูจ่ดุท่ีดีกว่า” 

 “ความทะเยอทะยานมันก็ดีอยู่ไข่มกุ แต่คณุมีมากเกินไป ผมกลวัว่าสกัวนัหน่ึงมนัจะทาํใหค้ณุตอ้ง

ลม้เหลวน่ะสิ” 

 แต่สดุทา้ย ผมก็ใหเ้ธอยืมเงินไปอยู่ดี 

 มีอยู่วนัหน่ึงท่ีไข่มุกตอ้งออกไปทาํงานกบัเจา้นาย ช่วงนัน้ผมจึงตอ้งไปกินขา้วคนเดียว ตัง้แต่สมัย

เรียนอยู่มหาวิทยาลยัแลว้ ผมมกัไปนั่งกินขา้วแกงที่รา้นของแพรว 

 “ฉันมีอะไรบางอย่างจะเล่าใหคุ้ณฟัง ถ้าคุณอยากฟังนะ” แพรวเขา้มานั่งลงท่ีเก้าอี ้ในตอนท่ีผม

กาํลงักินขา้วอยู ่

 “ฟังแพรว ผมอยากฟัง คณุมีเรื่องอะไรจะเลา่ใหผ้มฟังเหรอ” 

 “น่ีฉนัจะพดูในฐานะท่ีเราเป็นเพื่อนสนิทกนันะ ความสมัพนัธข์องคณุกบัไข่มกุไปถึงไหนแลว้ตอนนี”้ 
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 “ก็เรื่อยๆ แหละแพรว” 

 “อย่าหาว่าฉันพูดอย่างนัน้อย่างนีเ้ลยนะ ไข่มุกเธอเป็นคนสวย เธอมีผูช้ายมาติดพนัดว้ยหลายคน

เลย คณุระวงัตวัไวส้กัหน่อยก็ดีนะ อย่าทุ่มเทกบัเธอมากเกินไป” 

 ผมรบัฟังแต่โดยดี เพราะแพรวถือเป็นเพื่อนสนิทของผมอีกคนหน่ึง เรียนหนงัสือในมหาวิทยาลยัมา

ดว้ยกัน แถมยังบงัเอิญไดม้าทาํงานในบริษัทเดียวกันอีก แพรวกาํพรา้พ่อแม่ อยู่กับยายตั้งแต่ยังแบเบาะ 

เธอเป็นคนอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือคนอ่ืนอยู่เสมอ 

 

วนัหน่ึงผมไดร้บัโทรศพัทจ์ากนํา้ตาล เราคุยกันอยู่สกัพัก ถามไถ่สารทุกขส์กุดิบกันพอสมควร นํา้เสียงของ

เธอมีแววเศรา้สรอ้ย ผมคิดว่าเธอน่าจะมีเรื่องหนกัใจ เธออยากใหผ้มไปพบท่ีบา้นของเธอ 

 ผมเจอพ่อกบัแม่ของนํา้ตาล และพี่นํา้ฝน ผมเลา่ใหท้กุคนฟังว่าตอนนีผ้มทาํงานอยู่ท่ีไหน เล่าใหฟั้ง

ครา่วๆ ถึงชีวิตในปัจจบุนั 

 ตอนท่ีผมเดินเขา้ไปในหอ้งนอนของนํา้ตาล เธอกาํลงัเหม่อมองออกไปนอกหนา้ต่างอย่างเลื่อนลอย 

เธอนั่งเอาหลงัพิงหมอนอยู่บนเตียง ผมรูส้ึกตกใจท่ีขาขา้งขวาของเธอถูกตัดขึน้ไปถึงหัวเข่า แต่ก็พยายาม

สะกดอาการตกใจไว ้

 “ขอบคณุที่คณุมานะกนัต ์ขอบคณุที่ยงัไม่ลืมฉนั” เธอพดู นํา้ตาไหลอาบแกม้ 

 “ผมตอ้งมาอยู่แลว้ เพราะผมก็คิดถึงคณุ ไม่นอ้ยไปกว่าที่คณุคิดถึงผมหรอก” 

 “คณุไม่น่ามาเห็นฉนัในสภาพน่าหดหู่แบบนีเ้ลย” 

 “ไม่เห็นจะน่าหดหู่ตรงไหนเลย คณุก็ยงัสวยและน่ารกัเหมือนเดิมนะนํา้ตาล” 

 เธอยิม้ ขาํใหก้บัคาํพดูของผม 

 “ถา้ไม่รงัเกียจ ฉนัขอกอดคณุหน่อยไดไ้หม” 

 “ไดส้ิ ทาํไมผมจะตอ้งรงัเกียจคณุดว้ย” 

 ผมเขา้ไปสวมกอดเธอ เรากอดกนัอยู่เนิ่นนาน  

 “คณุเชื่อไหม หลงัจากท่ีชีวิตของฉนัตอ้งกลายมาเป็นแบบนี ้ไม่เคยมีใครมาสนใจใยดีฉันเลย เพื่อน

ฝูงท่ีเคยบอกว่ารกัฉันอย่างโนน้อย่างนี ้เพื่อนฝูงท่ีเคยด่ืมกินสรวลเสเฮฮาดว้ยกัน ไม่มีใครแวะมาเย่ียมฉัน

เลยสกัครัง้เดียว” เธอพดูแบบคนนอ้ยใจ 

 นํา้ตาลเล่าอะไรต่างๆ นานาใหผ้มฟังเสียยืดยาว เวลาท่ีเธอพูดถึงอุบติัเหตุท่ีทาํให้เธอเสียขาไป 

นํา้ตาเธอก็เริ่มไหลทกุที  

 “ถา้ยอ้นเวลากลบัไปได ้ฉนัจะไม่ทาํตวัเหลวแหลกแบบเดิมอีกเป็นอนัขาด” 

 “เรายอ้นเวลากลบัไปไม่ไดห้รอกนํา้ตาล แต่เราสามารถทาํปัจจุบันท่ีเราเป็นอยู่ใหดี้ขึน้ไดน้ะ” ผม

พยายามพดูใหก้าํลงัใจเธอ 
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 “เวลาท่ีฉันสิน้หวัง เวลาท่ีฉันทอ้แท ้ฉันมักจะนึกถึงเร่ืองราวดีๆ ระหว่างเราสองคน มันทาํใหฉ้ันมี

กาํลงัแรงใจที่จะกา้วต่อไปขา้งหนา้” 

“นํา้ตาลคิดถกูแลว้ ผมเองก็เหมือนกนันะนํา้ตาล เวลาที่ผมรูส้ึกเหนื่อย รูส้กึทอ้แท ้ผมก็มกัจะคิดถึง

เรื่องราวดีๆ ระหว่างผมกบันํา้ตาลเหมือนกนั” 

 ผมคุยอยู่เป็นเพื่อนนํา้ตาล จนเธอผล็อยหลับไป ผมห่มผ้าให้เธอ จูบท่ีเรือนผมของเธอ ก่อนจะ

ออกมานั่งคยุกบัครอบครวัของนํา้ตาลอยู่นานสองนาน  

 “นํา้ตาลน่าสงสารมากเลยนะครบั” ผมพดูกบัพี่นํา้ฝน ตอนท่ีกาํลงัจะกลบั 

 “ใช่กนัต ์นอ้งสาวพี่น่าสงสารมาก” 

 “เธอกาํลงัตอ้งการกาํลงัใจครบัพี่นํา้ฝน ฝากดแูลนํา้ตาลดว้ยนะครบั” 

 “ขอบคณุกนัตม์ากนะที่ยงัไม่ลืมพวกเรา ครอบครวัพวกเรายินดีตอ้นรบักนัตเ์สมอนะ” 

 ผมยกมือไหวท้กุคน แลว้ขอตวัลากลบั  

 

ผมทาํงานไดย้ังไม่ถึงปี เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึน้อย่างกะทันหัน และบริษัทท่ีผมทาํงานอยู่ ก็

กาํลงัประสบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลใหบ้ริษัทมีนโยบายลดจาํนวนพนักงานลง  ซึ่งผมก็ไดแ้ต่ทาํใจ

กบัสิ่งที่เกิดขึน้ 

 ส่วนความสัมพันธ์ของผมกับไข่มุกนั้นไม่ต้องไปพูดถึง เพราะตอนนี้เธอได้ตีจากผมไปเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ กาํลงัคบหาอยู่กบันกัธุรกิจคนหน่ึง ซึ่งมีทกุสิ่งทกุอย่างเพียบพรอ้มไปกว่าผม  

 มนัถือไดว่้าเป็นการตดัสินใจครัง้สาํคญัครัง้หน่ึงในชีวิตของผมเลยก็ว่าได ้ก่อนจะลาออกจากงานท่ี

ทาํอยู่ ผมนั่งทบทวนคิดแลว้คิดอีกอยู่นานพอสมควร เพราะผมไม่อยากกลบับา้นแบบคนขีแ้พ ้แต่ถึงผมไม่

ลาออก ผมก็คงตอ้งถกูบรษัิทสั่งใหอ้อกอยู่ดี 

 ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่สาํคัญไม่แพก้ัน ถึงแมว่้าความสัมพันธ์ของผมกับไข่มุกจะจบลงไปแลว้ แต่

ส่วนตัวผมเองยังมีเย่ือใยกับเธออยู่ ผมคงทาํใจลาํบากถา้ตอ้งเจอหนา้กันทุกวันอยู่ท่ีทาํงาน เพราะตอนนี้

ปัญหาท่ีประเดประดงัเขา้มา มนัทาํใหผ้มอ่อนแอเหลือเกิน 

 วันนั้นหลงัจากที่ย่ืนใบลาออกเสร็จเรียบรอ้ย ตอนนัน้ผมยงัคิดอะไรไม่ออก ไม่รูจ้ะไปทางไหนต่อ 

รูส้กึเหน่ือยลา้ไปหมด  

 ผมกลบัไปเก็บขา้วของท่ีหอพกั ในหวัวนเวียนอยู่กบัเรื่องการหางานใหม่ทาํ จนเสียงเคาะประตปูลกุ

ผมจากภวงัคค์วามคิด ผมเปิดประตอูอกไป เห็นรา่งของแพรวยืนอยู่ 

 “ฉนัรูเ้รื่องระหว่างคณุกบัไข่มกุแลว้” เธอพดูเมื่อเขา้มาอยู่ในหอ้ง 

 “เรื่องอะไร” ผมถาม 

 “ก็เรื่องท่ีคุณเลิกกับไข่มุกยังไงล่ะ” เธอเฉลย “วันนีฉ้ันไปคุยกับไข่มุก ว่าจะบอกให้เธอรกัคุณให้

มากๆ อย่าปอกลอกคณุมากนกั แต่กลบักลายเป็นว่า เธอบอกฉนัว่าเลิกกบัคณุแลว้” 
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 “ใช่แพรว ผมเลิกกบัไข่มกุแลว้” 

 เกิดความเงียบขึน้ระหว่างเราสองชั่วขณะ เหมือนต่างคนต่างก็ไม่มีอะไรจะพดูอีก 

 “ฉนัจะไปกบัคณุ” แพรวพดูอย่างหนกัแน่น เหมือนคนที่ตดัสินใจมาแลว้ 

 “คณุหมายความว่ายงัไง” 

 “ฉนัก็หมายความตามที่พดูไปนั่นแหละ ตอนนีฉ้นัก็ลาออกแลว้เหมือนกนั” 

 “คณุแน่ใจแลว้เหรอแพรวที่ทาํแบบนี”้ 

 “แน่ใจ ฉนัจะไปกบัคณุ” 

 ผมโผเขา้ไปกอดแพรว นํา้ตาอุ่นๆ ไหลอาบแกม้อย่างไม่รูต้วั ผมรอ้งไหเ้หมือนเด็กไม่มีผิดเลย 

 จะว่าไปแลว้ ตอนนีน่้าจะเป็นช่วงเวลาท่ีผมตกตํ่าท่ีสดุในชีวิต การท่ีมีคนมาอยู่เคียงขา้งเราในวนัท่ี

เราตกตํ่าท่ีสดุ ถือไดว่้าเป็นโชคดีของคนๆ หนึ่ง 

 คนท่ีผมเคยมองขา้มมาตลอด มาบดันี ้ไดก้ลายมาเป็นคนท่ีผมรกัสดุหวัใจ และพรอ้มท่ีจะอยู่เคียง

ขา้งกนัไปตลอด   

 

นานแลว้ท่ีผมไม่ไดก้ลบับา้น การกลบับา้นของผมครัง้นี ้ผมรูส้ึกเหมือนตัวเองเป็นคนพ่ายแพ ้เพราะตลอด

ชีวิตของผม ผมไม่เคยทาํใหพ้่อกบัแม่ผิดหวงัเลย ผมกลวัเหลือเกิน ว่าจะถกูตราหนา้ว่าเป็นคนลม้เหลว 

 ผมกลบับา้นแบบเงียบๆ ไม่ไดบ้อกพ่อกบัแม่ล่วงหนา้ก่อน ตอนท่ีเจอหนา้ลกู แม่กระโดดดีใจจนตัว

ลอย 

 พ่อกบัแม่ปลืม้ปีติและดีใจมากเมื่อรูว่้าผมจะกลบัมาทาํงานอยู่ที่บา้น 

 “แลว้นั่นพาใครมาดว้ยละ่” พ่อแซว 

 “แฟนผมเองครบั หวงัว่าพ่อกบัแม่จะรกัและเมตตาแพรวนะครบั” ผมพดู 

 ผมพาแพรวเขา้ไปกราบพ่อกับแม่ พ่อกับแม่เคยบอกผมว่าอยากมีลูกสาวมากๆ แต่ก็มีวาสนาได้

เพียงลกูชายคนเดียว 

 “จะมาก็ไม่บอกลว่งหนา้ แม่จะไดเ้ตรียมที่อยู่ที่นอน เตรียมกบัขา้วกบัปลาไวต้อ้นรบั” 

 ผมเล่าใหท่้านทัง้สองฟังว่าเกิดอะไรขึน้กบัชีวิตบา้ง ย่ิงไดรู้ว่้าผมจะกลบัมาอยู่บา้นเพื่อช่วยทาํงาน 

ท่านย่ิงดีใจเขา้ไปใหญ่ 

 “น่ีแหละคือสิ่งท่ีพ่อกับแม่ตอ้งการ คือการไดอ้ยู่กับลูก พ่อกับแม่ก็เหมือนไมใ้กลฝ่ั้ง ย่ิงนับวันก็ย่ิง

ใกลฝ่ั้งเขา้ไปทกุที” แม่พดูจบดงึผมกบัแพรวเขา้ไปหอมแกม้คนละฟอดอย่างเอ็นด ู

 “พ่อไม่รูห้รอกนะว่ากันตต์อ้งเจออะไรมาบา้ง แต่ตอนนี ้ลูกโตแลว้คิดเองเป็น พ่อไม่อยากไปชีน้าํ

อะไรลูกมากเกินไป กลบัมาอยู่บา้นเรา อยู่กับพ่อกบัแม่สกัพกั ถา้วนัไหนลูกเบ่ือ ก็กลบัไปหางานทาํตามท่ี

ลกูชอบก็ยงัไม่สาย” 

 “ครบัพ่อ” 
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 “ดีจริงกลบับา้นครัง้นี ้มีลูกสะใภม้าฝากแม่ดว้ย มีหลานใหพ้่อกับแม่อุม้ไวๆ นะ พ่อกบัแม่จะไดไ้ม่

เหงา” 

 “แม่ก็ แซวกนัจงั” ผมว่า 

 ครอบครวัของผมมีอาชีพเป็นเกษตรกร เลีย้งสตัว ์มีสวนผลไม ้มีสวนผกั ปลกูขา้วกินเอง ทาํเกษตร

ผสมผสาน ทาํใหม้ีรายไดต้ลอดทัง้ปี 

 ถา้ถามว่า ทาํไมการทาํเกษตรถึงไม่เคยอยู่ในหวัของผมเลย ผมว่าเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเด็กทุกคนจะ

ฝันถึงการไดเ้ป็นตาํรวจ เป็นทหาร รบัราชการ หรือทาํงานท่ีมีเงินเดือนสงูๆ มากกว่าการท่ีตอ้งขลุกอยู่กับขี ้

ดินขีโ้คลน  

 ตอนท่ีผมยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลยั พ่อกับแม่เคยเล่าใหผ้มฟังว่าท่านกาํลงัจะเปิดโฮมสเตย ์แต่

ตอนนัน้ผมไม่ไดรู้ส้ึกสนใจหรือต่ืนเตน้ไปดว้ยเลย มาถึงตอนนีม้ันใกลจ้ะเสร็จสมบูรณแ์ลว้ ผมจึงเขา้มารบั

หนา้ที่สานต่องานของพ่อกบัแม่แทน  

 

หลงัจากที่หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มลงตวั ผมขบัรถเขา้กรุงเทพฯ จดุประสงคก็์เพื่อพาคณุยายของแพรวมาอยู่

กบัเราดว้ย เพราะคณุยายของแพรวก็แก่ชรามากแลว้   

 สิ่งแรกท่ีผมทาํคือเขา้ไปกม้กราบเทา้คุณยายของแพรว ทั้งผมและแพรวช่วยกันเล่าความเป็นมา

เป็นไปของเรื่องราวทัง้หมดใหฟั้ง 

 “แพรวรกัใครชอบใคร ยายก็เห็นดีเห็นงามดว้ย ยายเชื่อว่าผูช้ายท่ีแพรวเลือกตอ้งเป็นคนดีอย่าง

แน่นอน และสามารถดแูลหลานยายได”้ 

 ผมกม้ลงไปกราบแทบเทา้ของคณุยายอีกครัง้ ขอบคณุท่ีท่านเมตตากรุณาเราทัง้สอง 

 “ยายขอฝากแพรวดว้ยนะลกู ขอใหล้กูทัง้สองครองรกักนันานๆ นะลกูนะ มาใหย้ายกอดทีสิ” 

 เราสองคนเขา้ไปใหย้ายกอด ยายหอมเราทัง้สองคนครัง้แลว้ครัง้เลา่ 

 “ยายจา้ แพรวอยากใหย้ายยา้ยไปอยู่กบัเรานะ แพรวจะไดด้แูลยายไดเ้ต็มท่ี” 

 “ผมกบัแพรวอยากใหค้ณุยายไปอยู่กบัเราครบั” ผมช่วยพดูอีกแรง 

 “อยู่ห่างกนัไม่ก่ีรอ้ยกิโลเอง ถา้วนัไหนคิดถึงยายก็ขบัรถมาหายายส”ิ 

 “ถา้ยายเห็นบา้นสวนของแพรวกับกันตน์ะ ยายจะไม่อยากกลับมาอยู่กรุงเทพฯ เลยล่ะ อากาศท่ี

นั่นดีดี๊นะจ๊ะยายจา้” 

 ผมกบัแพรวช่วยกนัหว่านลอ้มไปสารพัด หวงัใหคุ้ณยายยา้ยไปอยู่กบัเรา สรุปว่าวนันัน้คุณยายยัง

ไม่ตัดสินใจ แต่จะขอไปเล่นท่ีบา้นสวนของผมสกัสองสามวัน แพรวจึงรีบช่วยคุณยายเก็บกระเป๋าเตรียม

เดินทาง 
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 ผมใชโ้อกาสนีแ้วะไปเล่นกับนํา้ตาล เพราะไม่รูว่้าเมื่อไรท่ีผมจะไดเ้ขา้มากรุงเทพฯ อีก ผมหอบ

ผลไมจ้ากสวนไปฝากเธอมากมาย ผมคยุเลน่กบัเธอผ่านวีดีโอคอล ซึ่งเธอกาํลงัจะกลบัมาเดินไดอี้กครัง้ดว้ย

ขาเทียม เธอชอบเดินโชวผ์มผ่านวีดีโอคอลอยู่บ่อยๆ 

 “คณุดสูดใสขึน้นะนํา้ตาล” เป็นคาํแรกที่ผมทกัทาย 

 ผมไปแบบไม่ใหน้ํา้ตาลรูต้วั เธอกาํลงันั่งอ่านหนงัสืออยู่ในหอ้งนอน เธอดีใจมากเมื่อเห็นผม 

 “กนัต”์ เธอเรียกผมเสียงดงั บ่งบอกถึงความดีใจอย่างท่ีสดุ หนงัสือที่อ่านอยู่หลดุจากมือ  

 “คณุดมูชีีวิตชีวาขึน้เยอะเลย สวยเหมือนนํา้ตาลคนเดิมของผมไม่ผิดเลย” ผมเขา้ไปนั่งลงขา้งๆ 

 “จรงิเหรอ ขอบคณุนะที่ชม” เธอเขินจนหนา้แดง โผเขา้มาสวมกอดผมดว้ยความคิดถึง 

 ผมเล่าใหเ้ธอฟังว่ากาํลังจะเปิดโฮมสเตย ์เล่าใหฟั้งถึงสวนผัก สวนผลไม ้ทุ่งนา บ่อปลา สายลม 

แสงแดด และธรรมชาติอนังดงาม 

 “ฟังคณุพดูแลว้ ฉนัอยากจะไปใหเ้ห็นกบัตาตอนนีเ้ลย” 

 “ถา้วนัไหนคณุเดินไดเ้ก่งแลว้ เด๋ียวผมจะพาคณุเดินชมสวนของผมใหท้ั่วเลยดีไหม” 

 “ดีเลยสิ ฉนัชอบตน้ไม”้ 

 “ถา้อย่างนัน้คณุตอ้งฝึกเดินใหเ้ก่งๆ นะ” 

 ผมอยู่คุยกับนํา้ตาลนานทีเดียว เราคุยกันอย่างสนุกสนาน นํา้ตาลมีความสุขมาก หัวเราะดังลั่น

บา้น ก่อนจะขอตวัลากลบั ผมสญัญากบัเธอว่าจะมารบัไปเท่ียวท่ีบา้นสวนของผมอย่างแน่นอน 

 ผมไดร้บัข่าวรา้ยของคนๆ หน่ึง ผ่านทางเฟซบุ๊กท่ีถูกแชร ์ผมอ่านเนือ้ความซํา้แลว้ซํา้เล่า จนแน่ใจ

ว่าตอ้งเป็นนอ้ยหน่าแน่นอน ซึ่งเธอประสบอบุติัเหต ุตอ้งการเลือดด่วน ซึ่งกรุ๊ปเลือดของเธอเป็นกรุ๊ปเลือดท่ี

หายากท่ีสดุ 

 ผมโทรไปหาแพรว เล่าเรื่องนีใ้หแ้พรวฟัง แพรวรบัฟังอย่างเขา้ใจ เธอเห็นดีเห็นงามดว้ย เย็นวนันัน้

ก่อนจะมืดคํ่า ผมจึงรีบบึ่งรถกลบัทนัที 

 “เด๋ียววนัพรุง่นี ้ผมจะขบัรถมารบัแพรวกบัยายนะ” ผมกรอกเสียงลงไป 

 “ค่ะกนัต ์คณุขบัรถระวงัดว้ยนะ ฉนัเป็นห่วงนะคะ” แพรวตอบกลบัมา  

 ตอนท่ีผมไปถึงโรงพยาบาล ผมไปติดต่อท่ีแผนกตามท่ีผูโ้พสตไ์ดแ้จง้ไวใ้นเฟซบุ๊ก ทาํใหผ้มไดเ้จอ

กบัผูช้ายคนหนึ่ง 

 “ผมเป็นสามีของเธอครบั” ผูช้ายคนนัน้พดูกบัผม สีหนา้แววตาของเขาดไูม่ค่อยดีเท่าไร  

 “ครบั พอดีผมเห็นท่ีเขาแชรก์นัมาในเฟซบุ๊กครบั ตรงกบักรุ๊ปเลือดของผมพอดี” ผมไม่ไดบ้อกไปว่า

เคยเป็นคนรกัของนอ้ยหน่า  

 “ครบั ขอบคณุมากๆ นะครบั” เขายกมือไหว ้กล่าวขอบคณุผมครัง้แลว้ครัง้เล่า ก่อนจะรีบพาผมไป

พบพยาบาลเพื่อทาํการบรจิาคเลือด 
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ผมจาํไดว่้าการด์งานแต่งงานของนอ้ยหน่ามาถึงบา้นในเย็นวนัหน่ึง ฝากมากบัเพื่อนสนิทของผม เป็นเพื่อน

ตัง้แต่สมยัเรียนมธัยมดว้ยกนั เขาบอกผมว่านอ้ยหน่าไม่กลา้เอามาใหด้ว้ยตวัเอง แต่ผมก็ไม่ไดถ้ามต่อไปอีก

ว่าทาํไมเธอจึงไม่กลา้เอามนัมาใหด้ว้ยตวัเธอเอง  

 และวนันีก็้เป็นวนัจดังานแต่งงานของนอ้ยหน่า ตัง้แต่ไดร้บัการด์เชิญ ผมนั่งคิดอยู่นานว่าควรจะไป

ดีไหม แต่มนัก็ไม่มีเหตผุลอะไร ที่ผมจะตอ้งไม่ไปงานอนัเป็นมงคลของอดีตคนรกัของผม    

 ตอนที่ผมไปถึง เจา้บ่าวกบัเจา้สาวกาํลงัยืนตอ้นรบัแขกเหรื่อท่ีมารว่มงานอยู่หนา้งาน ดา้นหลงัมีซุม้

ดอกไมท่ี้ถูกตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ผมเดินเก้ๆ  กังๆ เขา้ไปหานอ้ยหน่า เธอสวยมากเมื่ออยู่ในชุดเจา้สาว 

เธอโผเขา้มากอดผม  

 “ขอบคณุท่ีกนัตม์านะ” นอ้ยหน่าพดูเสียงสั่นเครือ 

 “ผมตอ้งมาอยู่แลว้” 

 “ฉนัคิดถึงคณุเหลือเกิน”  

 “ผมก็คิดถึงคณุเหมือนกนั” 

 “ผมจาํคณุได”้ แฟนของนอ้ยหน่า เดินเขา้มาพดูกบัผม 

 “ครบั ยินดีดว้ยนะครบั” ผมย่ืนมือออกไป เราจบัมือกนั 

 “ฉนัขอตวัสกัครูน่ะ” นอ้ยหน่าหนัไปพดูกบัแฟน ก่อนจะเขา้มาดึงมือผม พาเดินเลี่ยงออกไปจากตรง

นัน้  

 “ฉนัขอโทษท่ีไม่ไดเ้อาการด์เชิญไปใหค้ณุดว้ยตวัเอง” เธอพดูแบบคนท่ีรูส้กึผิดมากๆ 

 “เร่ืองนัน้ช่างมนัเถอะ แต่ตอนนีค้ณุตอ้งหยุดรอ้งไหไ้ดแ้ลว้นะ หนา้คณุจะเลอะเคร่ืองสาํอาง ถา้เกิด

เจา้สาวไม่สวยขึน้มา ผมไม่รูด้ว้ยนะ” 

 ผมเอาผา้เช็ดหนา้ซบันํา้ตาใหเ้จา้สาวแสนสวย 

 “ดว้ยเหตผุลอะไรก็แลว้แต่ที่ทาํใหเ้ราตอ้งเลิกรากนัไป แต่ฉนัดีใจนะ ที่ครัง้หนึ่ง ฉนัไดร้กักบัคณุ” 

 “ผมก็เหมือนกนันอ้ยหน่า ผมก็ดีใจเหมือนกนั ที่ครัง้หนึ่งเคยไดร้กักบัคณุ” 

 

หลงัจากท่ีโฮมสเตยเ์ปิดไปไดไ้ม่นาน มีกระแสตอบรบัดีเกินคาด มีนกัท่องเท่ียวแวะมาใชบ้ริการและเรียนรู้

การเกษตรผสมผสานของพ่อ แม่กบัแพรววุ่นอยู่กบัการทาํอาหารไวต้อ้นรบันกัท่องเที่ยว   

 ตอนนีค้ณุยายของแพรวมาอยู่ดว้ยเป็นครัง้คราว แต่หลงัจากท่ีเทียวไปเทียวมาอยู่บ่อยๆ ตอนนีเ้ริ่ม

จะผกูพนักบัที่นี่มากขึน้ทกุที และมีแนวโนม้ว่าจะยา้ยมาอยู่ที่นี่เป็นการถาวร 

 มีรถเก๋งคนังามแล่นเขา้มาจอด ซึ่งน่าจะเป็นรถของนักท่องเท่ียวท่ีมาหาท่ีพกั พอเปิดประตอูอกมา 

ผมถึงรูว่้าคือใคร ซึ่งการมาของเธอถือเป็นเรื่องไม่คาดฝัน เธอเดินตรงเขา้มาหาผม  

 “คุณสบายดีไหมไข่มกุ” ผมทกัทาย มองไปท่ีทอ้งนูน้ๆ ของเธอ “คณุมีเจา้ตวัเล็กดว้ยเหรอ ผมยินดี

ดว้ยนะ” 
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 “มนัไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอะไรหรอกกนัต ์ก็แค่เด็กไม่มีพ่อ” นํา้เสียงของเธอมีแววแห่งความขึง้เคียด 

 ผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึน้ ผมจึงเชือ้เชิญใหเ้ธอนั่งที่โต๊ะรบัแขก เธอเลา่ใหผ้มฟังว่าทอ้งกบันกั

ธุรกิจคนหน่ึง ซึ่งเธอมารูภ้ายหลงัว่านักธุรกิจคนนัน้มีครอบครวัแลว้ พูดง่ายๆ ว่าเธอถูกหลอก ซึ่งมันทาํให้

เธอเสียใจมาก 

 “ความทะเยอทะยานที่มีมากเกินไปของฉนั มนัจะทาํใหฉ้นัลม้เหลว อย่างที่คณุเคยพดูไวไ้ม่มีผิด” 

 “ไม่หรอกไข่มกุ ถึงจะลม้เหลว แต่เราก็ยงัสามารถลกุขึน้มาสูไ้ดเ้สมอนะ” ผมพยายามพดูปลอบโยน

เธอ 

 “ถึงแมจ้ะเป็นเพียงเวลาไม่นานท่ีฉันไดร้กักบัคุณ ไดอ้ยู่กบัคุณ แต่ฉันก็รูว่้าคณุเป็นคนดี ฉันไม่รูจ้ะ

ไปท่ีไหน ฉนัเลยมาหาคณุ มาเพื่อเลา่ใหค้ณุฟังเฉยๆ ไม่ไดห้วงัใหค้ณุมาช่วยเหลือฉนัหรอกนะ” 

 “ผมยินดีรบัฟัง และช่วยเหลือคุณเสมอนะไข่มกุ เอาอย่างนีดี้ไหม คุณมาสมคัรเป็นลกูนอ้งท่ีโฮมส

เตยข์องผมสิ มีงานใหท้าํมากมายเลยนะ” 

 เธอหวัเราะใหก้บัคาํพดูของผม ผมก็หวัเราะตามไปดว้ย 

 “ตอนนีฉ้นัไม่เหลือใครแลว้” เธอพดูเศรา้ๆ 

 “เหลือสิ คณุยงัมีเจา้ตวัเล็กท่ีกาํลงัจะลืมตาขึน้มาดโูลกยงัไงละ่” ผมสง่ยิม้ให ้ 

 ไข่มุกเอามือลูบหน้าทอ้งอย่างแผ่วเบา เธอคลี่ยิม้บางๆ แบบคนกาํลงัมีความสุข คลา้ยคาํพูดของ

ผมทาํใหเ้ธอคิดอะไรขึน้มาได ้

 ผมชงเครื่องด่ืมเย็นๆ มาใหเ้ธอด่ืม เธอระบายเรื่องทกุขใ์จใหผ้มฟัง เราคยุกนัจนฟ้ามืด 

 “ฉนัคงตอ้งไปแลว้ละ่กนัต ์ฉนัมารบกวนคณุมากเกินไปแลว้” เธอลกุขึน้ยืน 

 “วนันีก็้มืดคํ่าแลว้ คณุพกัอยู่ที่นี่ก่อนก็ดีนะ” ผมเสนอ 

 “ฉนักลวัจะทาํใหค้ณุและภรรยาของคณุลาํบากใจ ฉนัว่า ฉนัควรจะไปหาท่ีพกัที่อ่ืนน่าจะดีกว่า” 

 “ไม่มีใครลาํบากใจหรอก คณุก็พกัอยู่ที่น่ีในฐานะนกัท่องเที่ยวคนหนึ่งสิ”  

 เมื่อผมพูดแบบนี้ เธอจึงยอมพักอยู่ ท่ีโฮมสเตย์ของผม ผมไม่อยากให้เธอขับรถเวลากลางคํ่า

กลางคืน ย่ิงอยู่ในสภาพจิตใจแบบนี ้ผมกลวัว่าจะเกิดอบุติัเหตเุอาได ้

 

มาถึงวนันี ้ผมไดเ้รียนรูอ้ะไรหลายอย่าง ผมค่อยๆ เติบโตขึน้ ทาํความเขา้ใจในสิ่งต่างๆ ท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต

ไดม้ากขึน้  ผมหลงรกัการทาํเกษตรอย่างถอนตัวไม่ขึน้ การไดอ้ยู่ท่ามกลางตน้ไมใ้บหญ้า ไดอ้ยู่ท่ามกลาง

ความรม่รื่นของหมู่แมกไม ้ทาํใหผ้มสขุใจและรูส้กึสงบ 

 คํ่าวนันัน้ หลงัจากที่กินขา้วเย็นเสรจ็ ผมเห็นแพรวออกไปเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม ้เหม่อมองขึน้ไป

บนฟ้าเหมือนกาํลงัครุน่คิดอะไรบางอย่างอยู่ ผมเลยเดินเขา้ไปหา 

 “กาํลงัทาํอะไรอยู่เหรอแพรว ทาํไมออกมายืนตากนํา้หมอกนํา้คา้งแบบนี ้เด๋ียวจะไม่สบายเอานะ”  

 “ฉนัมีเร่ืองจะถามคณุ ถา้คณุไม่ว่าอะไร อยากถามมานานแลว้”  



12 
 

 “ไม่ว่า ผมจะกลา้ว่าภรรยาสดุท่ีรกัของผมไดย้งัไง” ผมประคองมือของแพรวขึน้มาแลว้พรมจบูลงไป 

“มีอะไรจะถาม ถามผมมาไดเ้ลย” 

 “คณุยงัรกัแฟนเก่าของคณุทกุคนอยู่เหรอ” 

 ผมสดูลมหายใจลกึๆ แลว้ตอบ “ใช่ ผมขอตอบแบบลกูผูช้ายเลยว่า ใช่” 

 “ทัง้ท่ีคณุยงัมีฉนัอยู่ทัง้คน” นํา้เสียงของแพรวบ่งบอกถึงความนอ้ยใจ 

 “คุณตอ้งฟังผมอธิบายก่อนสิ อย่าเพิ่งตัดสินผมแบบนัน้” ผมเขา้ไปกอดแพรว จูบท่ีเรือนผมดกดาํ

ของเธอ “ถึงแมว่้าความสมัพนัธข์องผมกบัพวกเธอจะผ่านมานานแลว้ แต่ถึงยงัไงผมก็ยงัรกัและเทิดทนูพวก

เธอเหมือนเดิม ผมเคยปฏิบติักบัพวกเธออย่างไร ผมก็จะปฏิบติัต่อพวกเธออย่างนัน้ พวกเธอยังคงเป็นเจา้

หญิงในดวงใจของผมเสมอ” 

 “ทัง้ท่ีผูห้ญิงเหลา่นัน้เคยทาํรา้ยคณุ แต่คณุก็ยงัจะคอยดแูลและช่วยเหลือพวกเธออย่างนัน้เหรอ” 

 “มนัก็จรงิของคณุ ถา้อย่างนัน้ผมขอถามคณุคืนหน่อยนะ คณุเคยมีแฟนมาก่อนไหมแพรว” 

 “ถึงแมว่้าฉนัจะเป็นเพียงผูห้ญิงหนา้ตาธรรมดาๆ คนหน่ึง แต่ฉนัก็เคยมีแฟนมาก่อน” 

 “ถา้ใหเ้ลือกระหว่างการทาํเรื่องดีๆ กบัเรื่องเลวๆ คณุจะเลือกทาํอะไรใหค้นที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นคนรกั

ของคณุ” 

 คาํพดูของผมทาํแพรวเงียบไป ก่อนจะอมยิม้เหมือนเขา้ใจในสิ่งท่ีผมกาํลงัจะสื่อ 

 “ถึงยงัไงฉนัก็จะเลือกทาํสิ่งที่ดีอยู่แลว้” 

 “และนั่นแหละคือสิ่งท่ีผมกาํลงัทาํอยู่ แต่ผมทาํเท่าท่ีผมจะทาํไดน้ะ เพราะในตอนนี ้ผมมีแค่แพรว

เพียงคนเดียวเท่านัน้” 

 “ฉนัโชคดีจรงิๆ ที่ไดเ้กิดมาพบผูช้ายอย่างคณุ ไดใ้ชช้ีวิตกบัคณุ” 

 “ผมก็โชคดีเหมือนกนั ที่ไดพ้บผูห้ญิงอย่างแพรว” 

 ผมสวมกอดแพรวจากดา้นหลงั กระชบัวงแขนแน่นเขา้ไปอีก บนทอ้งฟ้ามองเห็นดาวดวงหนึ่งตกได้

อย่างชดัเจน ผมอธิษฐานขอใหผ้มกบัแพรวครองรกักนัไปตราบนานเท่านาน  
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