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Facebook : www.facebook.com/PattratipTheWriter 
  

http://www.facebook.com/PattratipTheWriter
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คำนำ 

 

นิยายเร่ือง รักในหลอดแก้ว เก่ียวกับชีวิตดารานักแสดง

หนุ่มในวงการบนัเทิงที่เต็มไปด้วยความจอมปลอม และโศกเศร้า 

แต่เมื่อพบกับหญิงสาวธรรมดาผู้แสนสดใส จึงท าให้โลกของเขา

กลบัมาสดใสอีกครัง้ ผู้ เขียนรับรองว่าความตลก สนุกสนานของ

เร่ืองนีจ้ะท าให้ผู้ อ่านยิม้ และอาจเผลอร้องไห้ไปในเวลาเดียวกัน

อย่างแน่นอน  

นิยายเร่ืองนีไ้ด้แรงบนัดาลใจมาจากข่าวฉาวของดาราใน

วงการบนัเทิงมากมาย และพี่สาวของผู้ เขียน พ.ญ.ศศิญา เมธา-

ธราธิป สูตินารีแพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก ส าหรับข้อมูล

เก่ียวกบัเด็กหลอดแก้วมาด้วย ณ ที่นี ้

หวังว่านิยายเ ร่ือง รักในหลอดแก้ว จะท าให้ผู้ อ่าน

สนุกสนาน เพลิดเพลิน และขอขอบคุณผู้ อ่านทุกท่านที่ติดตาม

ผลงานของ ภทัราธิป ค่ะ 

ภทัราธิป 
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บทนำ 

 

 

 

 

 

 มะอึก เพิ่ งเ รียนจบไม่ถึงเดือน  ยังไม่ทันเข้ารับ
ปริญญา กลบัแจกการ์ดเชิญร่วมฉลองงานแต่งงานในเดือนหน้า 
ท าให้เพื่อน ๆ หมัน่ไส้ อิจฉาตาร้อนกนัทัว่ 
 ‘มันเคยมีแฟนที่ไหนกัน เอาแต่เรียน แต่พอเรียนจบปุ๊ บ 
แต่งงานป๊ับ มนัน่าแปลกไหมละ่’ 

‘มนัท้องแน่ ๆ’ 
เพื่อนที่มหาวิทยาลยัได้ข้อสรุปฉับพลนั กับการแต่งงาน

สายฟ้าแลบ รวดเร็วจนไม่มีใครตดัชดุทนั แม้กระทัง่เจ้าสาวเอง 
“ไม่ต้องไปตัดให้ยุ่งยาก เช่าชุดธรรมดาตามร้านเช่า

ดาษด่ืนก็พอ แค่นัน้ก็แพงจะแย่แล้ว ไหนจะต้องถ่ายรูปพรี 
เวดดิง้ ไหนจะค่าท าการ์ด ไหนจะค่ากินเลีย้ง โอ๊ย นี่ต้องหมดกัน
ไปอีกเท่าไหร่” 
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เจ้าสาวก้มหน้าลง เมื่อว่าที่แม่สามีบ่นยาวถึงเงินที่
จะต้องจ่ายในงานมงคลของลกูชายคนเดียว  

“ไม่ได้ ยังไงมะอึกก็ต้องใส่ชุดที่สวยที่สุด” เจ้าบ่าวพูด
ด้วยเสียงเข้ม ก่อนจะหลบสายตาของเจ้าสาว 

“จริงครับคุณแม่ งานแต่งงานของภูมิจะต้องสวยที่สุด 
อลังการงานสร้าง น่าจดจ า ต้องเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์” 
ชายผิวคล า้สงูล ่าพดูเสริม  

“จริงของเขา อาปัฐเป็นผู้จดัการสว่นตวัของอาภมูิมานาน 
เขาคงรู้ว่าอาภูมิต้องจัดงานแบบไหน อีกอย่างภูมิเป็นหลานชาย
คนโตของตระกูลเรา จะให้น้อยหน้าใครไม่ได้” อาม่าเห็นด้วย
กบัปัฐวี ผู้จดัการสว่นตวัของเจ้าบ่าว 

เจ้าสาวผู้อายยุงัน้อย ไร้ซึง่ประสบการณ์ใด ๆ ได้แต่นัง่ฟัง
ผู้ ใหญ่ถกเถียงกันเร่ืองงานมงคลของเธอ ที่ เ จ้าตัวไม่มีส่วน
เก่ียวข้องใด ๆ นอกจากเป็นตุ๊กตาให้คนแต่งตวั จบัวาง บอกให้ไป
ทางไหนก็ต้องไป 

เจ้าสาวลอบมองผ่านกรอบแว่นสีทองทรงกลมของตวัเอง 
เจ้าบ่าวสุดหล่อนั่งนิ่งมาดเข้ม ราวกับรูปปัน้ที่สมบูรณ์แบบ 
ใบหน้าขาวของเธอกลายเป็นสีชมพู ไม่อยากเชื่อว่าอีกไม่นาน 
เธอก็จะได้แต่งงานกับเขาแล้ว เมื่อสองเดือนก่อนเธอเพิ่งรู้จักกับ
เขา เธอยงัคงจ าวนัแรกที่พบเขาได้ดี  
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อาม่าสั่ง ใ ห้พ่อและแม่พามะอึกไปกินข้าว ร่วมกับ

ครอบครัวของเพื่อนสนิท ที่หอบเสื่อผืนหมอนใบกันมาจากเมือง
จีน ในทีแรกเธอนึกว่า เป็นการกินเลีย้งในหมู่ญาติพี่น้องร่วมเชือ้
สาย ก่อนงานเชงเม้งประจ าปี 

“มะอึกไหว้เฮียสิ” อาม่าสั่งให้ยกมือไหว้หลานชายของ
เพื่อนรักที่อายมุากกว่าเธอถึง ๑๔ ปี 

ท่ามกลางผู้ หลักผู้ ใหญ่ ผิวขาว ตาชัน้เดียว หน้าตา
เหมือนจอมยุทธทัง้หลาย ที่ผ่านร้อนผ่านหนาว อพยพกนัมาจาก
แผ่นดินใหญ่ มะอึกมองเห็นผู้ชายร่างสงู คอยาว ไหล่กว้าง แขน
ล ่า ผิวขาวผ่องเนียนละเอียด ใบหน้าเรียวยาว จมกูโด่งเป็นสนั คิว้
หนา ปากแดงเป็นรูปกระจบั ดวงตาเล็กเรียวแต่ส่องประกายทรง
เสน่ห์จนน่าตกใจ  

หญิงสาวอ้าปากค้าง ต้องขยับแว่นตัวเอง มองใบหน้า
หลอ่เหลาราวกบัต้องมนต์ให้ชดั เพื่อให้มัน่ใจว่า นี่ไม่ใช่ความฝัน 

“พี่ภมูิ!” มะอกึเผลอเรียกชื่อเขาออกมาด้วยเสียงสัน่เครือ 
หญิงสาวล้วงหยิบโทรศัพท์มือถือขึน้มาอย่างกล้า ๆ กลวั ๆ “หนู
ขอเซลฟ่ีกบัพี่ได้ไหมคะ” 

ชายหนุ่มอมยิม้ ก้มศีรษะน้อย ๆ อย่างสภุาพ  
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“ได้สิ” เขาเผยรอยยิม้อันทรงเสน่ห์ แผงฟันสีขาวเรียงตัว
สว่างจ้าราวกบัมีคนเปิดไฟสปอร์ตไลท์ 

ชายหนุ่มยืนขึน้เต็มความสูง ท าให้มะอึกต้องเงยหน้า
แหงนมอง เขาสงูกว่าเธอหลายสิบเซนติเมตร 
 “พี่ภูมิคะ หนูชอบดูละครที่พี่แสดงทุกเร่ืองตัง้แต่เด็กเลย
ค่ะ” หญิงสาวเสียงสัน่เมื่อได้เจอดาราที่ชอบ  
 อาม่าของฝ่ายชายยิม้กร่ิม “อ้าว งัน้ก็ดีเลยสิ อาหมวย
รู้จกัลือ้มานาน ชอบลือ้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คงไม่ต้องเสียเวลาท า
ความรู้จกักนัอีก”  

พระเอกหนุ่มในวยั ๓๖ ปี ผู้ โลดแลน่ในวงการบนัเทิงมาก
ว่าสามสิบปี ยงัคงหล่อเหลาบาดใจ ท าให้หวัใจของมะอึกสัน่ไหว 
เหมือนตอนดเูขาลา่สดุในละครบู๊ล้างผลาญเมื่อหลายปีก่อน 

“เป็นยงัไงบ้างอาภมูิ ลือ้ชอบพออาหมวยบ้างไหม” อาม่า
ของฝ่ายชายยิงค าถาม 

หวัใจของมะอกึเต้นระรัว แต่เธอก็รู้ค าตอบอยู่แล้วว่า เขา
คงปฏิเสธ การดูตัวครัง้นีเ้ป็นเร่ืองไร้สาระสิน้ดี ท าไมครอบครัว
ของดาราดงัอย่างภมูิ ถึงพาผู้หญิงวยัเพียง ๒๒ ปี หน้าตาธรรมดา 
สวมแว่นตาหนาเตอะ ไม่แต่งหน้าแต่งตา สวมเสือ้ยืด กระโปรง
คลมุเข่า รองเท้าผ้าใบเก่า ๆ รูปร่างอวบ เตีย้ ไม่มีอะไรดีอย่างเธอ 
ให้มาเป็นตวัเลือกของเขาได้   
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ภิภูมิแสดงสีหน้านิ่ง เขามองมายังมะอึก คงก าลังพินิจ
พิจารณารูปร่างหน้าตาอันธรรมดาของเธอ และก าลงัชัง่ใจว่าจะ
ปฏิเสธอย่างไร  

อาม่าของฝ่ายหญิงกลวัฝ่ายชายจะปฏิเสธ จึงรีบอธิบาย
ถึงสรรพคณุของหลานสาวตัวเอง “ลือ้ลองคิดดกู่อน ยงัไม่ต้องรีบ
ตดัสินใจ มะอึกหลานอั๊วเป็นเด็กดี อีไม่เคยท าตัวนอกลู่นอกทาง 
ไม่เคยท าอะไรเสื่อมเสีย เอาแต่เรียนอย่างเดียว จบปริญญาตรี
ด้วยเกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง รับรองฉลาดไม่มีใครเกิน ทัง้ยงัรูปร่าง
อวบก าลงัดี หน้าอกเล็กไปนิด แต่สะโพกใหญ่ คลอดลกูง่าย”  

“อาม่า!” มะอกึเบิกตาโต แทบเป็นลมกบัค าพดูของผู้ เป็น
ย่า นอกจากจะท าให้เขาปฏิเสธอย่างฉบัพลนัแล้ว เธอก็ไม่รู้จะเอา
หน้าไปไว้ที่ไหน อายจนแทบมดุลงโต๊ะจีน 

“ลือ้ว่ายงัไงละ่ พอชอบอีบ้างไหม” อาม่าของภิภมูิถามย า้
อีกครัง้ ทว่าเขากลบัอมยิม้ทรงเสน่ห์ เขาเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว 
เวลาไปออกรายการสมัภาษณ์ มกัจะไม่ค่อยพูด ได้แต่อมยิม้ ส่ง
สายตาหวานให้ผู้ชมทางทีวีเท่านัน้ 

“น้องน่ารักดีครับ ผม...ชอบครับ” 
มะอึกแทบเป็นลม เกือบล้มทัง้ยืนเมื่อได้ยินค าพูดออก

จากปากของชายหนุ่มสุดหล่อ ในขณะที่ทุกคนถอนหายใจ 
หวัเราะเสียงดงั ก่อนจะแย่งกนัพดูเซ็งแซ่เหมือนเจ๊กต่ืนไฟ  
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“งัน้ก็เตรียมงานแต่งงานเลย ดีไหม” อาม่าของฝ่ายชาย
ถามขึน้  

หญิงสาวถลึงตาโต งุนงงกบัสิ่งที่เกิดขึน้ ทุกอย่างมันช่าง
รวดเร็วจนเธอกลวัว่าพระเอกหนุ่มจะรีบปฏิเสธ  

“ครับ”  
ค าตอบของเขาท าให้ใบหน้าของเธอร้อนผ่าว มะอกึไม่ได้

ยินอะไรหลงัจากนัน้ หูของเธออือ้ไปหมด เธอเห็นทุกอย่างเป็นสี
ชมพู ราวกับคนเมา เธอคงก าลงัเมาความรัก แทบไม่รู้เนือ้รู้ตัว รู้
แต่เพียงว่าจากนีไ้ป เธอได้...ตายอย่างสงบ ศพสีชมพู โดย
พยายามลืมเร่ืองเลวร้ายท่ีเพิ่งเกิดขึน้เมื่อคืน... 

 
มะอึกเข้าท างานที่บริษัทส่งออกเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในแผนก

บัญชีได้หนึ่งอาทิตย์ ทุกคนต้อนรับเธอและเด็กใหม่อีกสองคน
อย่างอบอุ่น รุ่นพี่ที่ท างานแสนใจดีพาเธอไปกินเลีย้งในคืนวนัศุกร์ 
ทว่างานเลีย้งลากยาวไปจนถึงสี่ทุ่มกว่า 
 เธอขยับแว่นสายตาหนาเตอะของตัวเอง ลอบมอง
นาฬิกาตลอด ป่านนีล้ะครท่ีติดตามคงจบแล้ว พรุ่งนีว้นัหยุด เธอ
จะนอนตีพุง เปิดละครรีรันเร่ืองเก่า ดูพระเอกขวัญใจตลอดกาล
ทัง้วนัให้หน าใจ 
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 เธอเป็นคนบ้าดารา ชื่นชอบการดูละครมาตัง้แต่เด็ก 
พระเอกคนแรกที่เธอหลงรัก ยงัคงเป็นรักเดียวในใจเธอจนถึงทุก
วนันี ้ภมูิ ‘ภิภมูิ เลาศิรภณัฑ์’ เขาครองต าแหน่งพระเอกตลอดกาล
ของคนไทยมานาน และเป็นที่หนึ่งในใจเธอเสมอ 
 มะอึกมองเด็กใหม่อีกสองคน คนหนึ่งถือไมโครโฟนร้อง
เพลงโหวกเหวกอยู่กลางห้อง อีกคนเต้นประกอบแม้จะเป็นเพลง
ช้า ในขณะที่เธอถูกบงัคบัให้กินเหล้า เด็กคออ่อนอย่างเธอที่เคย
กินแต่เบียร์ถกู ๆ จึงเมาหวัราน า้ตัง้แต่แก้วที่สาม 
 มะอึกนั่งตาเยิม้มองทุกคนร้องเพลง เต้น จิบเหล้า เคล้า
กบัแกล้มภายในห้องคาราโอเกะใหญ่ ไฟวิบวับผสานแสงเลเซอร์
หมุนไปมาท าให้มะอึกมึนงง ไม่ทันสงัเกตเห็นชายคนหนึ่งที่เดิน
เข้ามาในห้อง 
 “เรียกกูมาท าซากอะไรดึกด่ืน ไหน เด็กคนไหนที่แกบอก
ว่าเด็ด ฉนัเห็นแล้วต้องตะลงึ” ผู้ชายร่างสนัทดัถามเพื่อนตวัเอง 
 “ไอ้เชี่ยเพียว เสียงดัง เด๋ียวไก่ต่ืน” รุ่นพี่ที่แผนกหันมา
มองมะอกึ พลางยกมือโบก เรียกเธอมานัง่ข้างเขา 
 มะอึกเดินโซเซ ยกแก้วตวัเองมานัง่ข้างรุ่นพี่อย่างว่าง่าย 
“มีอะไรคะพี่ป๋อง” 
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 “นี่ น้องมะอึก เด็กใหม่ที่แผนก จบมาจากโรงเรียน
เดียวกับฉันเอง และนี่เพื่อนพี่ ชื่อ เพียว” ป๋องแนะน าให้เธอรู้จัก
กบัเพื่อนเขา ซึง่จ้องเธอกลบัราวกบัเห็นผี  

“ท าไมแกต้องเรียกชื่อเก่าฉันด้วย” คนที่ถูกเรียกว่า เพียว 
ท าหน้าไม่พอใจ “กชูื่อ พอล” 

มะอกึยกมือไหว้ “สวสัดีค่ะ พี่พอล” 
“ไอ้พอลมนัก็เคยเรียนโรงเรียนเดียวกบัเรานะ แต่มนัย้าย

ไปเรียนเมืองนอกก่อน เผอิญบ้านมนัรวย” ป๋องหวัเราะ เธอจึงท า
ทีหวัเราะตาม ทัง้ที่ไม่เห็นมีอะไรน่าขนัเลย 

หญิงสาวขยับแว่น พิศมองใบหน้าของเพื่อนรุ่นพี่ชัด ๆ 
ผิวขาว ต๋ี จมกูโด่ง รูปหน้ายาว โดยรวมถือว่าหล่อทีเดียว มองไป
มองมาเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน แต่ดวงตาเล็กเรียวดูยียวน
กวนประสาทชอบกล  

“มาท างานที่นี่นานแล้วเหรอ” พอลถามหญิงสาว แต่เธอ
ไม่ค่อยได้ยิน เพราะเสียงดนตรีที่ดงัจนแก้วหสูัน่ “เป็นไงบ้าง” 

“อะไรนะคะ” 
ป๋องลุกขึน้อย่างร าคาญ ให้พอลและเธอได้นั่งใกล้กัน 

เพื่อพดูคยุกนัง่ายขึน้ ก่อนจะชงเหล้า ยื่นให้ทัง้สองดื่ม 
“ถามว่าเธอมาท างานนานแล้วเหรอ”  เขากระซิบข้างหู 

ยกแก้วขึน้ซด 
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“วนันีว้นัแรกค่ะ” 
“ดีไหม” 
“ดีค่ะ” 
“แล้วไอ้ป๋องเป็นยงัไงบ้าง” 
“ก็ดีค่ะ” 

 ทัง้สองสลับกันกระซิบข้างหูไป ๆ มา ๆ ท่ามกลาง
เสียงเพลงอกึทกึคกึโครม  
 เธอหยิบโทรศพัท์มือถือออกมาจากกระเป๋าเป้ของตวัเอง 
แบตเตอร่ีโทรศัพท์ก าลงัจะหมดแล้ว เวลาเกือบเที่ยงคืน เธอคง
ต้องหาทางขอตวักลบับ้านเสียที 
 มะอกึหนัไปกระซิบข้างหพูอล ทว่าเป็นจงัหวะที่เขาหนัมา
พอดี ปากของทัง้คู่ชนกนัอย่างไม่ตัง้ใจ  
 ‘ไม่นะ นี่ไม่ใช่จูบแรกของฉัน ฉันไม่นบั...’ เธอโวยวายใน
ใจ 
 เขาท าหน้าเหมือนถูกฟ้าผ่า คงไม่ต่างจากเธอมากนักที่
ถูกขโมยจูบแรกไปท่ามกลางแสงสลวั เสียงอึกทึกโหวกเหวก กบั
คนแปลกหน้า 
 “ขอโทษ” เขาเอ่ยปากพูดก่อน หยิบแก้วเหล้าขึน้ด่ืมอึก
เดียวหมดแก้ว หญิงสาวท าตามเช่นเดียวกนั ใบหน้าของเธอร้อน
ผ่าว แต่ตวัหนาวสัน่ 
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 ทัง้สองหันมามองหน้ากัน เธอยกมือทัง้สองข้างจับจับ
หน้าเขาหนัไปอีกทาง กอ่นกระซิบข้างห ู“หนกู็ขอโทษค่ะ” 

“พวกแกออกไปคุยกันข้างนอกไป ในนีค้นเค้าจะร้อง
เพลงกนั” ป๋องเร่ิมร าคาญ ดนัหลงัทัง้สองออกประตหู้องไป 

หญิงสาวถูกไล่ออกมาพร้อมกับชายแปลกหน้าที่เพิ่งเจอ
กนัครัง้แรกอย่างมนึงง  

“เมาแล้วเหรอ” เขาถามเธอที่ยืนแทบไม่ไหว ต้องพิงฝา
ผนงั 

“ค่ะ พวกพี่ ๆ บงัคบัให้ด่ืมเยอะเลยค่ะ”  
“งัน้ออกไปสดูอากาศไหม” 
มะอึกเงยหน้ามองชายหนุ่มที่ไม่เคยรู้จักกนัมาก่อน “สดู

ที่ไหนคะ” 
“ข้างนอกตึกไง ด้านหน้ามีสวนเล็ก ๆ อยู่” เขาเดินน าไป

ไม่รอฟังค าตอบ เธอจึงจ าใจต้องเดินตามออกไป นึกกงัวลในใจที่
ต้องไปกบัคนแปลกหน้า แต่ออกไปสดูอากาศแค่เพียงหน้าตึกคง
ไม่อนัตราย เพราะอยู่ในนีรู้้สกึอดึอดั เสียงเพลงดงัอกึทกึ จากห้อง
คาราโอเกะทัง้หลาย  

หญิงสาวสวมกระโปรงแคบปิดเข่า เสือ้เชิต้แขนยาวพอดี
ตัว และรองเท้าผ้าใบ สะพายกระเป๋าเป้สีตุ่น เดินตามชายหนุ่ม
ร่างสนัทดั เขาสงูกว่าเธอซกัสิบเซ็นติเมตรได้ ถือว่าเป็นมาตรฐาน
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ชายไทย แต่เขาสวมเสือ้ยืด กางเกงขาสัน้ และรองเท้าผ้าใบ 
ปลอ่ยผมกระเซิง ดเูหมือนกุ๊ย 

เขาพาเธอไปนัง่ในสวนหน้าตึกที่เงียบสงดั ในเวลานีไ้ม่มี
ผู้คนเดินในซอยเหมือนเวลากลางวัน แต่อากาศดี มีลมโกรก ท า
ให้เธอรู้สกึดีขึน้หน่อย 

“อยากด่ืมอะไรไหม น า้หรือกาแฟดี จะได้หายเมาเร็ว ๆ” 
เขาชีไ้ปที่ตู้กดน า้ริมก าแพง 

หญิงสาวสา่ยหน้า “หนไูม่ได้เมามากหรอกค่ะ” 
“เหรอ...เดินก็ไม่ตรง หน้าแดงอย่างกบัตดูลิง พดูฟังแทบ

ไม่รู้เร่ือง อย่างนีไ้ม่เรียกว่าเมามากแล้วเรียกว่าอะไร” เขาไม่รอฟัง
ค าตอบเช่นเคย เดินไปยงัตู้กดน า้เพียงล าพงั ทิง้ให้เธอนัง่กะพริบ
ตาปริบ ๆ ไม่รู้ตวัเลยว่าเธอเมาขนาดนี ้ 

ลมเย็นพัดโชย เธอเอนหลังพิงเก้าอีอ้ย่างสบายใจ มอง
ท้องฟ้ามืดมิด ไม่เห็นแม้แต่ดาวสกัดวง 

 
มะอึกรู้สึกตัวอีกครัง้เมื่อถูกวางลงบนที่นอนนุ่ม เธอลืม

ตาแทบไม่ขึน้ พอเห็นภาพลาง ๆ เพราะแว่นสายตาของเธอ
หายไป  
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ภายในห้องสี่เหลี่ยม กว้างกว่าห้องนอนของเธอ แอร์เย็น 
เตียงนุ่ม แสงไฟสลวั ไม่รู้ว่าใครพาเธอมาที่นี่ แต่เขานัง่ลงบนเตียง
ข้างเธอ 

เขาโน้มตวัลง ยกมือขึน้ลบูผมของเธอเบา ๆ  
“เธอเมามากนะ” 
สติของเธอมีไม่มาก แต่พอจะเดาได้ว่าเขาคือชายคนเมื่อ

ครู่ เพื่อนของรุ่นพี่ที่ท างาน 
“รู้ไหมว่ามนัอนัตรายแค่ไหน” 
หญิงสาวรู้สึกถึงอันตรายที่จู่โจมมาทันที แต่หนังตาเจ้า

กรรมกลบัหนกัลงเร่ือย ๆ เธอลืมตาไม่ขึน้ และสติก าลงัจะหายไป 
เธอรัง้ไว้ไม่ไหว เหลือแต่เพียงความมืดและความเงียบสงดัเท่านัน้ 

 
มะอึกลืมตาขึน้เมื่อแสงแดดแยงตา เธอสะดุ้ งสุดตัว 

ควานหาแว่นบนโต๊ะหัวเตียง โชคดีที่มันอยู่ตรงนัน้ พร้อมกับ
กระเป๋าเปข้องเธอ 

หญิงสาวกวาดสายตาทัว่ห้อง ไม่มีใครอยู่ที่นี่ มีเพียงแต่
เธอคนเดียว ถึงแม้เสือ้ผ้าเธอจะอยู่ครบ เธอไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ 
แต่เมื่อมองไปยงัหมอนอีกใบบนเตียงใหญ่ เห็นสภาพยุบตวั เคย
มีคนนอนอยู่ตรงนัน้ เมื่อคืนเธอนอนร่วมเตียงกบัผู้ชายคนนัน้แน่ 
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หญิงสาวไม่อยากคิดถึงเร่ืองราวอันน่ากลัวที่ได้เกิดขึน้
เมื่อคืน หวงัเพียงแต่ว่า เธอจะยงัคงความบริสทุธ์ิอยู่ และชายคน
นัน้ไม่ได้ท าอะไรเธอเลย เธอความหาโทรศัพท์มือถือของตัวเอง 
ซึง่ได้ดบัลง ตายสนิท แบตเตอร่ีหมดไปตัง้แต่เมื่อคืน 

เธอพยายามนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืน จ าได้แต่เพียงว่า 
เธอด่ืมหนกั และเผลอจูบกบัชายแปลกหน้าที่เป็นเพื่อนกับรุ่นพี่ที่
ท างาน แต่มนัเป็นอบุติัเหต ุไม่นบัว่าเป็นจบูแรกเด็ดขาด ทว่าเร่ือง
ที่ส าคญักวา่คือ เธอมานอนในห้องนีไ้ด้อย่างไร 

หญิงสาวมองห้องสี่ เหลี่ยมกว้าง มีโต๊ะกระจก ตู้ เย็น 
โทรทศัน์จอแบนขนาดใหญ่ เตียงขนาดคิงไซส์หนานุ่ม หมอนขน
เป็ด พรมนุ่มเท้าสีเขียวตองสะอาดสะอ้านปทูัว่ห้อง เธอเดินไปยงั
ห้องน า้ที่กว้างขวาง หรูหรา มีอ่างอาบน า้แบบจากุซซี่ นี่คือห้อง
ของโรงแรมหรู ที่ตัง้อยู่ข้างร้านคาราโอเกะที่เธอและรุ่นพี่ที่บริษัท
มาเลีย้งฉลองเมื่อคืน  

มะอึกกลบัมาบ้าน หูของเธอดบัไปชัว่ขณะเมื่อถูกแม่บ่น
ยาว  

“ไปท างานอาทิตย์แรกก็ท าเร่ืองแล้วนะแก ไปปาร์ตีอ้ะไร 
กินเหล้าเมา ไม่ยอมกลบับ้าน ปิดมือถืออีก”  
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“แบตมนัหมดนะแม่ แล้วหนกู็นอนบ้านพี่ที่เค้าจดังานนัน่
ล่ะ ทุกคนก็นอนในห้องนั่งเล่นรวมกันหมด” หญิงสาวโกหก
มารดา 

“เออ รีบอาบน า้แต่งตวั เดี๋ยวต้องไปกินข้าวเที่ยงกบัเพื่อน
อาม่า” 

มะอกึรีบว่ิงขึน้ห้อง อาบน า้ ส ารวจร่างกาย โชคดีที่ไม่พบ
ความผิดปกติอะไร ไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่มีรอยช า้ หรือร่องรอยอะไร
เลย จึงค่อยโล่งใจ และพยายามลืมเร่ืองราวทัง้หมดที่เกิดขึน้เมื่อ
คืน เพื่อพบกบัเร่ืองราวดี ๆ ที่จะเกิดขึน้ในวนันีแ้ทน  
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ตอนที่ ๑ 
 

 

 

 

 

“ฉันก ำลังจะแต่งงำนกับดำรำ!” 
มะอกึกรีดร้องซ า้ ๆ เธอนอนคว ่า กรีดร้องใสห่มอน ดีดขา

บนเตียงสลบัไปมา โดยลืมเร่ืองเมื่อวานไปเสียสนิท ที่เธอเมามาย
จนไปจบูกบัคนแปลกหน้า ทัง้ยงัไปนอนค้างกนัที่โรงแรมอีก 

“แกฝันไปรึเปลา่ ภมูิ ภิภมูิ พระเอกขวญัใจตลอดกาลเนี่ย
นะ จะแต่งงานกบัแก แค่บอกว่าเขายอมลดตวัมาคบแกก็ไม่มีใคร
เชื่อแล้ว”  

“ฉันก็คิดว่าฉันฝันไปเหมือนกัน ใครจะไปคิดว่าพระเอก
สุดหล่อจะอยากแต่งงานกับฉัน อาม่าบอกว่าฉันเป็นรักแรกพบ
ของพี่ภูมิ พอเขาเห็นฉัน เขาก็ชอบฉันเลย และอยากแต่งงานกับ
ฉนัให้เร็วที่สดุ” 

“นี่มนัเร่ืองโกหกใช่ไหม ภูมิ ภิภูมิ พระเอกตลอดกาล ทัง้
หลอ่ ทัง้เท่ ทัง้รวย แต่ฉนัไม่เคยเห็นข่าวว่าเขามีแฟนเลยนะ”  
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“ไม่เคยมีแฟนเหรอ” มะอึกถามเสียงอ่อน ใช้แก้มยุ้ยของ
ตัวเองหนีบโทรศัพท์มือถือไว้กับไหล่ ก่อนจะเปิดคอมพิวเตอร์ 
พิมพ์หาข้อมลูเก่ียวกบัพระเอกดงั 

‘ภิภมูิ แฟน’ 
หญิงสาวเบิกตาโต ก่อนจะพดูกบัเพื่อนสนิทด้วยเสียงสัน่ 

“พี่ภูมิไม่เคยให้สมัภาษณ์ว่ามีแฟนเลยตัง้แต่อยู่ในวงการ แต่เมื่อ
ปีที่แล้ว มีข่าวอกัษรย่อ พระเอก ภ. ขึน้คอนโดผู้ชาย...” 

“โอ๊ย พระเอก ภ. มีตัง้เยอะแยะ อาจไม่ใช่พี่ภูมิของแกก็
ได้ แล้วมนัยงัไงขึน้คอนโดผู้ชายมันผิดตรงไหน เพื่อนเขารึเปล่า” 
เพื่อนสนิทช่วยให้ก าลงัใจ  

“มีแต่คนมาคอมเม้นท์ทายกันว่า พระเอก ภ. คือพี่ภูมิ 
แล้วก็มีพวกนักสืบพันธ์ทิพย์มาแฉกันใหญ่ว่าพี่ภูมิเป็นเกย์ ชอบ
เที่ยวตามบาร์เกย์ เลยไม่เคยมีข่าวกบัผู้หญิง” เธอสรุปจากกระทู้
ทัง้หลาย 

มะอกึใจห่อเหี่ยว นัง่มองรูปภาพของชายหนุ่มกล้ามใหญ่ 
ผิวขาว หน้าตาหล่อเหลา ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ถูกปาปารัสซี่แอบ
ถ่าย เขามกัจะไปกบัผู้ชายเท่านัน้ อีกทัง้ที่ผ่านมาไม่เคยมีข่าวฉาว
กับผู้หญิง มาดของเขามักจะเคร่งขรึม เพราะละครแต่ละเร่ืองที่
เขาเลน่ มีแต่บทคณุชาย บทต ารวจ บททหาร บทพระเอกมาดเข้ม 
เก่งกาจไปเสียทกุเร่ือง ท าให้สาว ๆ ต่างชื่นชมหลงใหลเขาทัง้นัน้  
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“แต่ถ้าเขาเป็นเกย์ แล้วเขาจะอยากแต่งงานกบัแกท าไม” 
“นั่นยิ่งเป็นเหตุผลที่เข้าใจง่ายเลยล่ะ...แกคิดดูสิ ผู้หญิง

ทึ่ม ๆ อย่างฉัน ผู้ ชายธรรมดายังไม่มองเลย ประสาอะไรกับ
พระเอกขวัญใจชาวไทยตลอดกาลอย่างพี่ภูมิล่ะ” มะอึกถอน
หายใจ “เขาคงอยากแต่งงานเพื่อตามใจครอบครัวมัง้ เขาก็อายุ
มากแล้ว ไม่มีงานมาหลายปีแล้วนี่” 

“อือ...ก็จริง ฉันไม่เห็นเขาแสดงละครมาสองสามปีแล้ว 
แต่เห็นในข่าวว่า เขาผ่าตัดเข่า เอ็นเข่าขวาอักเสบเพราะเล่น
ละครบู๊เร่ืองลา่สดุเมื่อสามปีก่อนไง” 

“พิชญ์ แกว่า...ฉันควรจะปฏิเสธ ไม่แต่งงานกับเขาดี
ไหม” หญิงสาวเอ่ยเสียงสัน่ 

เพื่อนสนิทเงียบไปครู่หนึ่ง “แกลองตัง้สติให้ดีก่อน แก
คลัง่พี่เขามาตัง้แต่สมยัพวกเรายงัเรียนชัน้ประถมอยู่เลย ฉนัยงัจ า
ได้ว่าตอนเด็ก ๆ แกมักจะบอกใครต่อใครว่าความฝันของแกคือ 
แต่งงานกบัภมูิ ภิภมูิ แล้วตอนนีค้วามฝันของแกก็เป็นจริงแล้วไง” 

“ทัง้ ๆ ที่รู้ว่าเขาไม่ได้รักชอบฉนัอย่างนัน้เหรอ”  
“แกรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้รักชอบแก ถึงจะเจอกันแค่ครัง้

เดียว แต่ก็อาจจะเป็นรักแรกพบอย่างที่อาม่าว่าก็ได้นะ” พิชญ์
พยายามเกลีย้กลอ่มเจ้าสาวกลวัฝน 
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“แต่นี่มันอนาคตของฉันนะ ฉันเพิ่งเรียนจบ ยังไม่ได้
สมัครงานที่ไหน ยังไม่เคยใช้ชีวิตเลย แล้วความฝันจะเรียนต่อ
ปริญญาโทที่เมืองนอกของฉนัละ่” 

มะอึกเห็นอนาคตตัวเอง หากเธอตกลงแต่งงานกบัภิภูมิ 
พระเอกสุดหล่อขวัญใจมหาชนที่ก าลังอยู่ในช่วงขาลง เขาอาจ
แต่งงานกับเธอเพื่อกลบข่าวเกย์เท่านัน้ และหลงัจากแต่งงานไป 
เธอต้องย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ของเขา บ้านที่เต็มไปด้วย
ญาติพี่น้องสายเลือดมงักรนับสิบ ๆ ราวกบัเธอต้องย้ายไปอยู่ใน
แผ่นดินใหญ่ ทุกคนพูดไทยค าจีนค าสลับกันไป เธอคงต้องใช้
เวลานานในการปรับตัว ทัง้ยังต้องช่วยครอบครัวของเขาท างาน
ธุรกิจกงสี ความหวงัที่จะได้เรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศคง
จะต้องถกูเก็บพบัไป 

 
มะอึกตัดสินใจนัดฝ่ายชายเพื่อให้ค าตอบเร่ืองการ

แต่งงาน แต่ครัง้นีก้ลับมีเพียงภิภูมิและผู้จัดการส่วนตัวของเขา
เท่านัน้  

“ร้านนีจ้ะเจ๊งรึเปลา่ ไม่มีคนเลย”  
พวกเขานัดเจอกับเธอที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งปราศจากผู้ คน 

หญิงสาวเดินเข้ามาอย่างเก้ ๆ กัง ๆ เมื่อเห็นชายหนุ่มร่างสูงผิว
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ขาวสวมแว่นตาด าสนิท และชายหนุ่มผิวคล า้ รูปร่างล ่าสันไม่
ต่างกนั นัง่รอเธออยู่ในมมุอบัของร้าน 

“คือ หนูจะมาพดูเร่ืองงานแต่งงาน...” หญิงสาวยงัไม่ทนั
จบประโยค ผู้จดัการของภิภมูิก็แทรกขึน้ก่อน 

“คิดจะปฏิเสธใช่ไหม” 
หญิงสาวอ้าปากค้าง “รู้ได้ยงัไงคะ” 
ชายหนุ่มทัง้สองหันมามองหน้ากัน แต่ไม่พูดอะไร ปัฐวี

หยิบซองเอกสารสีน า้ตาลยื่นให้หญิงสาว เธอเปิดออกอ่าน ก่อน
จะอ้าปากค้างอีกครัง้ 

“ภูมิรู้ว่าน้องคงปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขา แต่ว่าเงื่อนไข
ทัง้หมดนี ้คงจะท าให้น้องลองคิดดูใหม่อีกครัง้” ปัฐวีอมยิม้ 
ในขณะที่ภูมินั่งนิ่งเป็นรูปปัน้ ไม่แสดงสีหน้าอะไรภายใต้แว่นตา
ด าสนิท 

มะอกึอ่านเอกสารในมือตวัเองอย่างละเอียดถ่ีถ้วน น า้ตา
ของเธอรืน้ขึน้มาอย่างห้ามไม่อยู่ มือของเธอสัน่เทาจนกระดาษ
สัน่ไหวตาม 

“พูดกันตรง ๆ ครอบครัวของภูมิต้องการให้ภูมิ ซึ่งเป็น
หลานชายคนโต แต่งงาน มีลูกหลานสืบสกุลไว ๆ อีกทัง้ภิภูมิ
ก าลงัมีข่าวไม่ค่อยดี ข่าวการแต่งงานจะท าให้เขากอบกู้ชื่อเสียง
ได้ และถ้ามีลกู ก็จะมีภาพลกัษณ์คณุพ่อใจดี เป็นผู้ชายอบอุ่น ถ้า
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ลกูออกมาน่ารัก ก็อาจจะได้งานทัง้ครอบครัว สว่นน้องเองก็จะได้
เงินก้อนใหญ่ ได้ออกทีวี อาจจะดังไปด้วย แล้วพอลูกคลอดได้
ระยะหนึ่ง น้องก็จะได้อิสระ ไปเรียนต่อเมืองนอกอย่างที่ฝันไง วิน
วินทัง้สองฝ่าย” ปัฐวีอธิบาย 

มะอึกวางเอกสารลง ก่อนจะก ามือตวัเองแน่น เธอก าลงั
หวัร้อนกบัเงื่อนไขบ้าบอในเอกสารเหลา่นี ้ 

“ภูมิจะให้เวลาน้องคิดดูให้ดี แต่อย่านานนักล่ะ ยังไง
ตัดสินใจได้เมื่อไหร่ โทร. มาหาผมที่เบอร์นีน้ะครับ” ปัฐวียื่น
นามบัตรของตัวเองให้แก่เธอ ก่อนที่ชายหนุ่มทัง้สองจะลุกเดิน
ออกไปจากร้าน ทิง้เธอไว้เพียงล าพงั 

หญิงสาวถอนหายใจเสียงดงั “อะไรวะ กาแฟซกัแก้วก็ไม่
เลีย้ง” 

“เลีย้งครับ”  
มะอกึสะดุ้งสดุตวั เมื่อพนกังานชายคนหนึ่งปรากฏตวัอยู่

เบือ้งหลงัของเธอ พร้อมยื่นเมนอูาหารให้แก่เธอ 
“สัง่อาหารและเคร่ืองด่ืมได้ทุกอย่างเลยครับ เด๋ียวคุณภิ

ภมูิจะจ่ายให้เองทัง้หมดครับ” 
หญิงสาวคว ่ามุมปาก “อวดรวย ดี ฉันจะสัง่มากินให้อ่ิม

เลย” 
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มะอึกเคีย้วแซนด์วิช พลางขมวดคิว้ เมื่ออ่านเอกสาร
สัญญาที่ ฝ่ายภิภูมิมอบให้เธอ เอกสารสัญญาการแต่งงาน
ระหว่างเธอกบัเขา โดยมีเงื่อนไขว่า เธอจะต้องแต่งงาน เข้ามาอยู่
กินกบัเขา จนกระทัง่คลอดลกูให้แก่เขา หลงัจากนัน้ เขาจะสง่เธอ
ไปเรียนต่อต่างประเทศ พร้อมค่ากินอยู่ตลอดการเรียน หากเธอ
ตกลงเซ็นสัญญา ในวันแต่งงาน เธอจะได้สินสอดสิบล้านบาท 
โดยมีเงื่อนไขดงันี ้หากเธอเปิดเผยสญัญา รวมไปถึงเร่ืองส่วนตัว
ใด ๆ ของภิภูมิสู่สาธารณะชน ท าให้เขาเสื่อมเสีย สญัญาจะถูก
ยกเลิกทนัที และเธอจะต้องคืนเงินสินสอดสิบล้านบาทให้แก่เขา 
นอกจากนีห้ากเธอไม่สามารถมีลกูให้แก่เขาได้ สญัญาจะต้องถูก
ยกเลิกเช่นกนั แต่ให้คืนเงินสินสอดคร่ึงหนึ่งแทน 

มะอึกน า้ตารืน้อีกครัง้ ใจหนึ่งก็เสียใจที่เขาไม่คิดรักชอบ
เธอเลย เพียงต้องการใช้เธอเป็นเคร่ืองมือให้ครอบครัวเขา ส่วน
อีกใจก็โมโหที่เขาท าลายภาพพระเอกหนุ่มสุดหล่อในดวงใจของ
เธอ เขาเป็นแค่คนเห็นแก่ตวั ใช้เงินฟาดหวัคนอ่ืน ไม่สนใจว่าใคร
จะรู้สกึยงัไง 

หญิงสาวดดูช็อคโกแลตป่ันจนหมดแก้วอย่างโมโห พลาง
คิดค านวณสิ่งที่เธอจะได้ แลกกบัสิ่งที่ต้องเสียไป 

จริงอยู่ที่บ้านของเธอมีฐานะปานกลาง ไม่ได้ยากจน แต่
ก็ไม่พอที่จะส่งเธอไปเรียนต่อต่างประเทศ อีกทัง้ยังมีน้องชายที่
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ก าลงัเรียนอยู่ชัน้มธัยมปลายปีสดุท้าย เธอคงต้องท างานอีกสาม
สี่ปี เพื่อเก็บเงินสง่เสียตวัเองเรียนต่อตามที่ฝัน  

“เห็นฉันเป็นคนโลภนักรึไง บ้านฉันไม่ได้จนขนาดนัน้ซกั
หน่อย ท าไมฉันต้องขายตัวเอง ขายมดลูกให้คุณ เห็นฉันเป็นแม่
ววัท าพนัธุ์รึไง ไอ้บ้า!” 

 
มะอึกนัง่รถเมล์กลบับ้านมาอย่างหวัเสีย หลงัจากไปเช่า

ชุดครุย เตรียมตัวส าหรับงานรับปริญญาที่ก าลังจะมาถึง ทว่า
กลบัเห็นน้องชายตวัเองยืนแนบหูกับประต ูลอบฟังบทสนทาของ
คนในบ้าน 

“ท าไงได้ละ่แม่ ก็คงต้องจ่ายหนีธ้นาคารไป” 
“แล้วมะอึกล่ะ มะอึกอยากไปเรียนต่อเมืองนอกนี่ ส่วน

มะเด่ือก็ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเลย ลูก ๆ ยังต้องใช้เงินอีกมาก
นะ” 

“ยังไงก็คงต้องจ่ายหนีก้่อน ดีกว่าถูกฟ้องเป็นบุคคล
ล้มละลายนะแม่ แล้วเราก็ค่อย ๆ ทยอยจ่ายหนีท้ี่เหลือไป...จะให้
ท าไงได้ ก็ธุรกิจมนัล้ม เจ๊งไม่เป็นท่านี่” 

มะอึกน า้ตาไหลอาบแก้ม บริษัทก าจัดปลวกของพ่อเจ๊ง
เสียแล้ว ทัง้ที่พ่อเพิ่งลงทนุกู้ เงินจากธนาคาร สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรผลิต
ตวัยาแบบอินทรีย์มาแท้ ๆ  
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“แต่ลกูต้องเรียนต่อนะพ่อ เราขายบ้านหลงันีดี้ไหม”  
“ไม่ได้นะแม่ บ้านหลังนีเ้ป็นบ้านของคุณยายแม่ เป็น

บ้านที่แม่รักนักหนาไม่ใช่เหรอ” พ่อถอนหายใจเสียงดัง “เร่ือง
เรียนต่อเมืองนอกของมะอึก เลิกคิดได้เลย เป็นผู้หญิงแท้ ๆ จะ
เรียนอะไรมากมาย แต่มะเด่ือต้องได้เรียนมหาลยั ฯ ดี ๆ ลกูชาย
ต้องเรียนจบสงู ๆ หางานหาเงินเลีย้งดพู่อแม่...” 

มะเด่ือหันมาหาพี่สาวหน้าซีด เขารีบเก็บมือถือเคร่ือง
ใหม่ลงในกระเป๋าตวัเอง เขาเป็นลกูชายคนเดียว ในตระกลูคนจีน
ชื่นชอบลูกชายมากกว่าลูกสาว เขาเรียนเก่งสู้พี่สาวไม่ได้ แต่พ่อ
แม่ก็คอยประคบประหงมดูแลเขาอย่างดี ยอมจ่ายเงินให้เข้า
โรงเรียนแพง ๆ อยากได้อะไรก็ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุด 
เสือ้บอลราคาแพง รองเท้ากีฬายี่ห้อดัง ในขณะที่พี่สาวของเขา
เรียนเก่ง ความประพฤติดี แต่ไม่เคยถูกตามใจ ได้เงินซือ้ของ
ฟุ่ มเฟือยอย่างเขาเลย 

เสียงร้องไห้สะอึกสะอืน้ดังผ่านประตูออกมา “เงินขาย
บ้านคงจะพอให้มะเดื่อเรียนมหาลยั ฯ ดี ๆ ได้นะพ่อ” 

“แต่...ถ้ามะอึกยอมแต่งงานกบัพระเอกละครคนนัน้ แม่
คงไม่ต้องขายบ้าน” 

“พ่ออย่าบังคับมะอึกเลย มะอึกไม่อยากแต่งงานกับ
ผู้ชายคนนัน้หรอก ยงัไม่ทนัรู้จกักนัดี จะให้ตบแต่งกนัไปได้ยงัไง” 
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“แต่แม่ก็เห็นห้องมะอึกนี่ เต็มไปด้วยโปสเตอร์รูปพระเอก
คนนัน้ สะสมมาตัง้แต่เด็กเลยนี่ อีกอย่างเขาก็เป็นพระเอกดงั ทัง้
หลอ่ ทัง้รวย” 

มะอึกเปิดประตูพรวดเข้าไปในบ้าน ท าให้ผู้ ใหญ่ทัง้สอง
สะดุ้งสดุตวั ฝ่ายแม่รีบเช็ดน า้ตา สว่นฝ่ายพ่อก็แสร้งท าเป็นพูดถึง
ละครที่ก าลงัจะฉายทางโทรทศัน์  

หญิงสาวแบกชุดครุยขึน้ไปยังห้องนอนของตัวเอง ไม่
สนใจเสียงเรียกของน้องชายที่ตามหลงัมา เธอปิดประต ูกระชาก
โปสเตอร์บนฝาผนังออกทัง้หมด เปิดลิน้ชักหยิบหนังสือดาราที่
สะสมไว้ตัง้แต่สมยัประถม รวบรวมใสถ่งุ เตรียมน าไปทิง้ให้หมด 

น า้ตาของเธอไหลอาบแก้ม นึกเสียใจที่พ่อแม่คิดจะขาย
ลูกสาวกิน แต่ก็ต้องพยายามเข้าใจว่า ตอนนีห้นทางที่จะช่วย
ครอบครัวเอาไว้ได้ คือเธอจะต้องเป็นลกูกตญัญ ูเซ็นสญัญายอม
แต่งงานกับภิภูมิ และเอาเงินสินสอดมาใช้หนีใ้ห้พ่อ น้องชายจะ
ได้เรียนต่อในมหาวิทยาลยั และหลงัจากคลอดลกูให้เขา เธอก็จะ
ได้ไปเรียนต่อตามที่ฝัน 

“ท าอะไรลกู”  
แม่ตกอกตกใจเมื่อเห็นลกูสาวรือ้ข้าวของในห้องเละเทะ 

และที่ส าคญัรูปภาพของพระเอกหนุ่มคนดงัหายไปจากฝาผนงัจน
หมด 
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“หนจูะทิง้รูปของภิภมูิหมดเลยเหรอลกู” แม่ถามเสียงสัน่ 
“ค่ะ...เพราะยังไงหนูก็จะแต่งงานอยู่กินกับเขาแล้วนี่คะ 

ไม่ต้องมวัแต่เพ้อฝันนัง่ดรููปเขาแล้ว”   
 
มะอึกลาออกจากงานที่บริษัท เพราะเธอตกลงแต่งงาน

กับภิภูมิ ตกลงเซ็นสัญญาในวันถัดไป และในวันนัน้ข่าวการ
แต่งงานของภิภมูิก็แพร่กระจายไปทัว่อย่างรวดเร็ว 

“นกัสืบพนัทิพย์ตามหาตัวเจ้าสาวของภิภูมิกันให้ทัว่ แต่
ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอคือใคร” พิชญ์ เพื่อนสนิทของมะอกึหวัเราะ 

“แน่สิ ก็ฉันยงัไม่เคยไปเดทกับเขาเลยนี่ วนัก่อนที่ไปเจอ
เขา เขาก็นัดฉันในร้านที่แทบเจ๊ง ไม่มีคนเลย ทัง้ยังใส่แว่นด ามา 
นัง่นิ่งไม่พดูอะไรกบัฉนัซกัค า ปล่อยให้ผู้จัดการเขาพดูแทนตลอด 
เขาท าเหมือนว่า ฉนัเป็นอากาศธาตดุ้วยซ า้” 

“แล้วแกไปตกลงแต่งงานกบัเขาท าไม” 
มะอึกไม่ตอบ เธอไม่ยอมบอกใครถึงเหตุผลที่เธอตกลง

แต่งงานกบัเขา เพราะครอบครัวของเธอก าลงัล้มละลาย เธอต้อง
ช่วยพ่อกับแม่ โดยการยอมเอาตัวและมดลูกเข้าแลก เพื่อเงิน น่ี
มนันิยายน า้เน่าชดั ๆ 

“ฉันอยากเป็นเจ้าหญิงมัง้ ฉันเป็นแค่ผู้ หญิงธรรมดา 
หน้าตาบ้าน ๆ ไม่มีอะไรดี แต่ก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายสุดหล่อ นี่
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มนัเทพนิยายชดั ๆ” ทว่ามนัใม่ใช่เทพนิยายอย่างที่ใคร ๆ คิด แต่
มนัคือเร่ืองดราม่า 

พิชญ์มองหญิงสาวที่พร ่าเพ้อหวัจรดเท้า “แกก าลงัจะดัง
แล้ว ฉันว่าแกควรจะปรับปรุงตัวเองใหม่ดีกว่า จะใส่แว่น
แต่งตวัเฉ่ิมเป็นป้า ไม่แต่งหน้าท าผมไปอีกนานแค่ไหน ถ้านกัข่าว
เอารูปแกออกสื่อ แกต้องอับอายประชาชนแน่ ๆ อย่างน้อยพวก
แฟนคลบัก็ต้องโจมตีแกว่า เป็นอีหน้าปลวก” 

มะอึกอยากตบปากเพื่อน ก่อนจะถอนหายใจเสียงดัง 
“ฉันเป็นลกูสาวคนฆ่าปลวก หน้าเหมือนปลวกก็คงเป็นเพราะเวร
กรรมมากกว่า” 

“ยัยบ้า ฉันล้อเล่นน่า แต่เอาจริง ๆ แกควรแต่งตัวให้
ดีกว่านี ้แกอายุน้อยกว่าตาลงุภิภูมิตัง้ ๑๔ ปี แต่ถ้ายงัขืนแต่งตัว
แบบนีต่้อไป ปล่อยหน้าโทรมต่อไป คนต้องนึกว่าแกเป็นรุ่นพี่เขา
แน่” 
  

อาทิตย์ถดัไป มะอึกนัง่รถเมล์ไปหาภิภูมิที่ห้องเสือ้ชื่อดัง
ของดีไซเนอร์ไทย เธอท าให้ทุกคนที่นั่นตกตะลึงตาค้างกันถ้วน
หน้า 

“ใครสัง่กบัข้าวมาส่งรึเปล่า” เจ้าของห้องเสือ้ตะโกนถาม 
เมื่ อ เห็นหญิงสาวอายุ น้อย  แต่งหน้าทาปากมาอย่ างสุด
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ความสามารถ ทัง้ยงัสวมชุดกระโปรงเข้ารูปสีแดงสด รองเท้าส้น
สงูสีเดียวกนั ทว่ากลบัมีกลิ่นผดักะเพราติดมาด้วย เพราะเธอเพิ่ง
แวะกินมือ้เที่ยงที่ร้านอาหารตามสัง่ข้างทางหน้าปากซอย 

“นี่คนหรือข้าวต้มมดั หรือว่าแหนมตุ้มจิ๋ว” 
“แล้วใครสอนแต่งหน้าให้เธอ” 
“งานโต๊ะจีนลิงมีที่ลพบรีุนะจ๊ะ” 
เสียงหัวเราะของพนักงานดังสนั่นท าให้มะอึกอยากมุด

ดินหนี ทว่าภิภูมิกลับเดินเข้ามาโอบไหล่เธอ “น้องมะอึก ว่าที่
เจ้าสาวของผมเองครับ” 

ทุกคนกลัน้หัวเราะหน้าตาย ท าท่าราวกับไม่มีอะไร
เกิดขึน้ แต่คงเตรียมพร้อมนินทาลบัหลงัอย่างเต็มที่ 

“ชื่อน้องมะอึกเหรอ” เจ้าของห้องเสือ้ยิม้กว้าง เดินวน
รอบตวับ่าวสาวสองรอบ “อืม...เจ้าบ่าวสงูชะลดู ไหล่กว้าง กล้าม
แน่น คอยาว หน้าปัง หุ่นเป๊ะ แต่...” 

เมื่อเจ้าของห้องเสือ้ปรายตามองมายังหญิงสาวที่ยืน
เคียงข้าง เธอก็รีบก้มหน้าลงมองพืน้ คิดในใจว่าเขาคงไม่กล้า
วิจารณ์เธอต่อหน้า 

“...เจ้าสาวอ้วนจ า้ม ่า เนือ้แขนย้วยมาก ไปยกเวทด่วน
เลย สว่นหน้าก็บวมบานอย่างกบัอมอะไรไว้ในแก้ม หนตู้องไปฉีด
โบท็อกให้ไว รูปร่างเตีย้ม่อต้อ คอสัน้ ขาใหญ่ ต้องตดัชุดเจ้าสาว
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คอแหลมลึก ท าให้ล าคอดูยาวขึน้ ดีที่เอวคอดสะโพกผาย ใส่ชุด
แบบคอร์เซ็ตเข้ารูปช่วงตัวไปเลย และตดักระโปรงบานสุ่มปิดขา
โต๊ะบิลเลียดดีกว่า สวมรองเท้าส้นสงูสี่นิว้ เพิ่มความสงู จะได้ไม่ดู
เตีย้มากเมื่อยืนข้างคณุภูมิ ส่วนวนังานจะต้องแต่งหน้าเบา ๆ ให้
สวยแบบธรรมชาติ ห้ามแต่งเหมือนไปงานกินเลีย้งโต๊ะจีนลิงแบบ
นีเ้ด็ดขาด” 

มะอกึแทบล้มทัง้ยืนเมื่อถกูวิจารณ์รูปร่างจนไม่มีชิน้ดี ต่อ
หน้าทกุคน อีกทัง้ยงัเห็นภิภมูิและผู้จดัการของเขากลัน้หวัเราะจน
หน้าด าหน้าแดง 

“หมดแล้วใช่ไหมคะ” หญิงสาวยืนกางแขนให้ช่างวัด
ตวัอย่างหมดอาลยัตายอยาก   

“ยัง! หนูต้องลดความอ้วนอย่างเร่งด่วน งดอาหารเย็น 
กินแต่พืชผกัผลไม้ งดขนมหวานทัง้หมด และออกก าลงักาย” 

กินพืช! เธอไม่ใช่สตัว์กินพืชนะ จะให้ทนกินแต่ผักผลไม้
ได้ยงัไง แล้วถ้าลดมือ้เย็น คงต้องหิวท้องร้องตอนกลางคืนแน่ ๆ 

เจ้าของห้องเสือ้นึกอะไรออกขึน้มา “เด๋ียวก่อน...พี่ว่าชื่อ
มะอึก ฟังดูไม่ค่อยโอเคเลย เปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนได้ไหม มาร์กี ้
หรือ แมร่ี ดีไหม” 

“ไม่ค่ะ” มะอึกยืนกรานเสียงแข็ง เธอจะไม่ยอมให้ใครมา
เปลี่ยนชื่อของเธอได้ 
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ปัฐวีรีบแก้สถานการณ์ “น้องมะอกึมีชื่อจริงว่า มาลินี เรา
บอกชื่อจริงของเธอให้สื่อก็แล้วกนั ดีไหมภมูิ” 

ภิภมูิพยกัหน้า แสดงสีหน้านิ่งเช่นเคย 
หญิงสาวต้องเข้าคอร์สเจ้าสาวเร่งด่วนหนึ่งเดือน คอร์สที่

ถูกจดัโดยปัฐวี เขาออกแบบตารางชีวิต ให้ต่ืนแต่เช้าตีห้า เพื่อไป
ออกก าลงักายที่ฟิตเนสตอนหกโมงเช้ากบัเทรนเนอร์ บงัคบัให้กิน
แต่อาหารกล่องที่เขาส่งไปให้ถึงที่ทุกมือ้ ช่วงสายเธอต้องเข้าคอร์
สบ ารุงผิว ช่วงบ่ายต้องไปว่ายน า้ ช่วงเย็นฝึกโยคะ โดยงดอาหาร
ค ่า รับประทานได้เพียงนม หรือน า้เต้าหู้ หวานน้อย เธอจึง
จ าเป็นต้องเข้านอนแต่หวัค ่า เพราะทนความหิวไม่ไหว 

“เพื่อเงินสิบล้าน และเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ” หญิง
สาวยืนด่ืมน า้เต้าหู้ปราศจากน า้เชื่อม ได้แต่มองปาท่องโก๋ตาปริบ 
ๆ ในตอนนีร่้างของเธอปวดเมื่อยแทบแตกสลาย เธอต้องทนออก
ก าลงักายจนไม่มีแรงจะถือแก้วน า้เต้าหู้แล้ว  

 
รูปพรีเวดดิง้ของบ่าวสาวเผยแพร่ออกสู่โลกอินเตอร์เน็ต

ด้วยความรวดเร็ว รูปส่วนมากเห็นเพียงเสีย้วหน้าของเจ้าสาว 
เน้นแต่ใบหน้าของเจ้าบ่าวแสนหลอ่คนดงั  
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“ดูสิ มีแต่คนอิจฉาแกเต็มไปหมด พวกเขาอยากรู้ว่าแก
คือใคร แต่ที่แน่ ๆ เจ้าบ่าวของแกก าลังจะให้สัมภาษณ์ในงาน
เปิดตวัสินค้าบ่ายนี”้ พิชญ์โทรศพัท์มาบอกเพื่อนรัก 

“จริงเหรอ” หญิงสาวพดูไปหอบไป เพราะก าลงัวิ่งอยู่บน
สายพานในช่วงเช้า 

มะอกึอยากรู้ว่า ภิภมูิจะพดูเก่ียวกบัเธอว่าอย่างไร ที่ผ่าน
มา เขาไม่เคยพูดคุยอะไรกับเธอ เอาแต่ยืนเก๊กหน้านิ่ง ทัง้ยังไม่
ยอมสบตา ตอนถ่ายรูปพรีเวดดิง้ก็ไม่พูดไม่จา แต่การแสดงของ
เขาระดบัเทพ โพสต์ท่าถ่ายรูปได้เก่งกาจ รู้ว่ามมุไหนเขาจะดหูล่อ 
ดเูท่ ผิดกบัเธอที่หันมมุไหนก็มีแต่พลาด หน้าบานบ้าง แขนใหญ่
บ้าง ตาปรือบ้าง ทว่าในขณะที่ก าลงัถ่ายรูป เพียงแค่เขาจ้องตา ก็
ท าให้เธอเผลอเคลิบเคลิม้ตาม ราวกบัสติหลดุไปชัว่ขณะ เขาต้อง
มีมนต์สะกดแน่ ๆ 

 
หญิงสาวกลับมาบ้าน ติดเกาะขอบทีวี  รอดูการ

สมัภาษณ์สดของพระเอกคนดงั ท่ามกลางนกัข่าวหลายสิบชีวิตที่
ตามติดมาสมัภาษณ์ข่าวการแต่งงานสายฟ้าแลบของเขา  

พระเอกหนุ่มรูปหล่อสวมชุดสูทสีน า้เงินเข้ารูป ราวกับ
พระเอกเกาหลี ผมถูกเซ็ตมาอย่างดี ผิวขาวผ่อง ใบหน้าเนียน
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เรียบไร้ที่ติ ส่งยิม้น้อย ๆ ให้แก่ช่างภาพ แสงแฟลชสว่างไสวไปทัว่ 
ก่อนที่นกัข่าวจะรุมยื่นไมโครโฟนมาจ่อปากเขา 

“เจ้าสาวของพี่ภมูิคือใครคะ” 
“ชื่อมาลินีครับ” 
“รู้จกักนันานหรือยงัคะ” 
“สกัพกัแล้วครับ” 
“ท าไมก่อนหน้านีถ้ึงไม่ยอมเปิดตวัคะ” 
“ผมอยากคบแบบเงียบ ๆ ครับ” 
“แล้วท าไมถึงแต่งงานเร็วสายฟ้าแลบค่ะ” 
“ผมอยากมีครอบครัวครับ” 
“ตัง้ใจจะมีลกูเลยไหมคะ” 
“ครับ” 
“ท้องก่อนแต่งรึเปลา่คะ” 
เสียงฮือฮาดงัขึน้ 
“ไม่ครับ” 
“เจ้าสาวอายเุท่าไรคะ” 
“ยี่สิบสองครับ”  
เสียงฮือฮาดงัขึน้ มีนกัข่าวแซวว่าเขากินเด็ก 
“เจอกนัได้ยงัไงคะ” 
“เป็นคนรู้จกัของครอบครัวครับ” 
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“สวยไหมครับ” 
“น่ารักครับ” 
มะอึกอมยิม้ ใบหน้าแดงฉาน รู้สึกชาวาบไปทัง้ตัว ชาย

หนุ่มก าลงัชมว่าเธอน่ารัก 
“เจ้าสาวเป็นคนยงัไงคะ” 
“น่ารักครับ” 
“ท าไมถึงเลือกแต่งงานกบัผู้หญิงนอกวงการคนนีค้ะ” 
“เธอน่ารักครับ” 
มะอึกยิม้เจื่อน เขาพูดถึงเธอเป็นแค่ค าเดียว คือ น่ารัก 

เขาคงไม่สามารถสรรหาค าชมอ่ืนใดมาได้ เพราะเขาไม่รู้จักเธอ
จริง ๆ ด้วยซ า้ 

“ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบอย่างนี ้เป็นการกลบข่าว
เกย์ใช่ไหมคะ” 

เสียงฮือฮาดังขึน้ทั่ว ทุกคนเฝ้ารอค าตอบของพระเอก
มาดนิ่ง 

“ไม่ใช่ครับ...”   
ทุกคนรอลุ้นกับค าตอบที่สัน้และห้วนของพระเอกตลอด

กาล แต่เขาไม่พดูอะไรต่อ โชคดีทีผู่้จดัการโผลเ่ข้ามาทนัเวลา เขา
ยกมือไหว้ทุกคน ขอตัวพาพระเอกหนุ่มเข้าไปในงาน ก่อนจะ
ชกัชวนนกัข่าวทกุท่านให้ไปร่วมงานมงคลของภิภมูิในเดือนหน้า 
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หญิงสาวเปลี่ยนมาหยิบหนังสือพิมพ์เก่าที่พ่อกองไว้ใน
ห้องนั่งเล่น เตรียมน าไปทิง้ เธอปรายตามองภาพในหน้าข่าว
สงัคม ชายร่างสนัทดัสวมเสือ้ยืดกางเกงขาสัน้ รองเท้าผ้าใบ เห็น
หน้าไม่ชัด ในมือข้างหนึ่งมีกระเป๋าเป้สีตุ่น ส่วนอีกข้างโอบกอด
หญิงสาวที่ดูไร้เร่ียวแรง สวมเสือ้เชิต้หลุดลุ่ย กระโปรงปิดเข่า 
รองเท้าผ้าใบ ไม่เห็นใบหน้า แต่เธอก็รู้ว่า นัน่คือเธอ! 

นักข่าวเขียนแค่ว่า ไฮโซนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงหลาน
เจ้าของบริษัทยาจีน หิว้สาวเมาเข้าโรงแรมหรูกลางกรุง 

มะอึกรีบโยนหนงัสือพิมพ์ลงถงัขยะ ไม่คิดเลยว่าผู้ชายท่ี
ดูเหมือนกุ๊ยคนนัน้จะเป็นไฮโซคนดัง ถึงขัน้มีปาปารัสซี่มาตาม
ถ่ายภาพ แต่โชคดีที่ไม่เห็นหน้าเธอ จึงไม่มีใครรู้ความจริงที่เธอ
พยายามจะลืม 
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ตอนที่ ๒ 
 

 

 

 

 
เมื่ อถึงวันซ้อมรับปริญญำ มะอึกสวมใส่ชุดครุย 

ถ่ายรูปกับครอบครัว ก่อนจะแจกการ์ดให้เพื่อนสนิทร่วมคณะที่
มหาวิทยาลยั และเพื่อนสนิทสมยัประถม ที่ชื่อว่า พิชญ์ 

พิชญ์ จบจากคณะนิติศาสตร์ เขาเป็นเพื่อนสนิทตัง้แต่
สมยัประถมศึกษา บ้านเขาอยู่ซอยถดัไป เขาเป็นหนุ่มร่างผอมสงู 
ผิวคล า้ ผมสัน้เกรียน นิสยัดีแต่ปากร้าย วนันีเ้ขาสวมชุดครุยเดิน
มารับการ์ดแต่งงานของหญิงสาว พร้อมกับเอ่ยแซวอย่างสนุก
ปาก  

“มะอกึของเราจะลงจากคานแล้วเว้ย!” 
เพื่อนที่เหลือโห่ร้องรับ 
“ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะแต่งงานคนแรก ฉันคิดมา

ตลอดเลยนะว่ามันจะครองพรหมจรรย์ไปตลอดกาล” เพื่อนสาว
ร่างใหญ่ชื่อ ตงัเม ตะโกนเสียงดงั 
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“แต่งสายฟ้าแลบแบบนี ้แกท้องใช่ไหม ท าไมแกใจง่าย
แบบนี”้ เพื่อนสาวร่างผอมอีกคน ชื่อ ชมพ ูเสริมต่อ 

“ฉันยังไม่เคยมีอะไรกับเค้าย่ะ” มะอึกมองบน แค่มอง
หน้ากนัยงันบัครัง้ได้เลย 

“ผู้ชายโชคร้ายที่ไหนวะ พลาดตกลงแต่งงานกบัมนั หรือ
ว่าพ่อแม่แกจ่ายค่าสินสอดให้ฝ่ายชาย” เพื่อนผู้หญิงอีกคนแซว
ต่อ 

มะอึกคว ่ามุมปาก ขยับแว่น ก่อนจะสะบดัผมใส่ “แฟน
ฉันทัง้หล่อทัง้รวย เขามาขอฉันแต่งงานเอง ฉันก็ไม่ได้อยากแต่ง
เท่าไหร่หรอกนะ เฮ่อ...แต่ท าไงได้ คนมนัสวย” 

กร๊ีดดดด 
มะอึกคิดว่าเหล่าเพื่อนกรีดร้องให้กับความมั่นหน้าของ

เธอ แต่เปล่าเลย พวกเขาก าลังกรีดร้องให้กับดาราที่โผล่มายัง
มหาวิทยาลยัของเธอ 

“ดาราที่ไหนมา ปีนีม้ีดารารับปริญญาด้วยเหรอ” พิชญ์
ชะเง้อคอมองตามกลุม่คนที่รุมล้อมผู้ชายร่างสงู สวมใสแ่ว่นด า มี
คนเดินตามกางร่มให้  

มะอึกมองกลุ่มเพื่อนสาวของเธอ ที่วิ่ งตามไปถ่ายรูป
ดารา ไม่สนใจค าพดูโอ้อวดของเธอเก่ียวกบัว่าที่สามี 
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“ฉันละเบื่อพวกไม่เคยเห็นดารา ท าตัวบ้านนอก ขอให้
พวกมันสะดุดครุยล้ม” มะอึกแกล้งแช่งเพื่อนตัวเอง ก่อนจะเดิน
กลบัไปหาพ่อแม่ น้องชาย และอาม่าที่นัง่รอเธอใต้ต้นไม้ใหญ่  
 ทว่าเสียงกรีดร้องของเหล่าคนบ้าดารากลบัดงัขึน้เร่ือย ๆ 
เมื่อดาราคนนัน้เดินตรงมายงัเธอ 
 “น้องมะอึกอยู่นี่เอง ผมกบัภูมิโทรหาตัง้นานท าไมไม่รับ” 
ผู้ จัดการส่วนตัวตะโกนถามหญิงสาว ในขณะที่เธอได้แต่ยืนอ้า
ปากค้างที่เห็นดอกไม้ช่อโตในมือของพระเอกหนุ่ม กลุ่มคนยงัคน
ล้อมรอบเขาพร้อมโทรศพัท์มือถือในมือ และเสียงกรีดร้อง 
 เมื่อได้สติ มะอกึรีบชีไ้ปยงัอาม่าผมขาว “หนฝูากมือถือไว้
กบัอาม่าค่ะ” 
 อาม่านั่งสับผงกบนรถเข็น บนตักมีกระเป๋าใบเล็กของ
หญิงสาว พ่อแม่และน้องชายของมะอึกนัง่ยิม้บนม้านัง่ ในขณะที่
พิชญ์รีบดนัหลงัมะอกึให้ลกุขึน้ไปรับดอกไม้จากพระเอกสดุหล่อ 
 มะอึก รู้สึกกระอักกระ อ่วน ท่ ามกลางฝูงชนที่ยื่น
โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเธอและพระเอกหนุ่ม พร้อมเสียงซุบซิบ
นินทา หัวใจของเธอเต้นระรัว ใบหน้าร้อนผ่าว คงเป็นเพราะ
สภาพอากาศที่ร้อนระอุ แสงแดดแผดเผาสาดส่องลงมาในยาม
สายของวนั 
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 หญิงสาวค่อย ๆ ลกุขึน้ยืน เกร็งหน้าสวย พยายามไม่ยิม้
กว้างจนเกินไป กลวัริว้รอยจะปรากฏ เด๋ียวตาจะหยี โชคดีที่วนันี ้
ใสค่อนแทกเลนส์แทนสวมแว่นตา หญิงสาวยืนขึน้อย่างสง่าสงาม 
ทว่าเธอกลบัพุ่งตัวลงไปจับกบบนพืน้ เพราะเหยียบชายเสือ้ครุย
ตวัเอง 
 เสียงหวัเราะดงัขึน้ ค าแช่งที่เธอสาปเพื่อนสาวไว้กลบัเข้า
ตัว กลายเป็นเธอที่สะดุดเสือ้ครุยตัวเองล้มไม่เป็นท่า ช่างหน้า
ขายหน้าเสียจริง 
 พระเอกหนุ่มร่างสงูนัง่ลงคกุเข่าหน้าเธอ เขาช่วยประคอง
ให้เธอยืนขึน้ และแน่นอนว่า เสียงกรีดร้องดังขึน้ราวกับอยู่ใน
คอนเสิร์ต 
 มะอึกอายจนหน้าแดง ช้อนตาขึน้มองใบหน้าหล่อเหลา
ราวกบัความฝันของเขา  

เขายิม้มุมปาก ยื่นช่อดอกไม้ให้แก่เธอราวกับประหม่า 
“ยินดีด้วยนะครับ”  

ภิภูมิสวมกางเกงยีนส์สีด าเข้ารูป โชว์ขายาวกว่าเธอสอง
เท่าตวั ใสเ่สือ้ยืดคอวีสีเทา และแจ๊กเก็ตหนงัสีด าทบั ราวกบัอยู่ใน
หน้าหนาวของนิวยอร์คที่อณุภมูิติดลบ ใบหน้าขาวผ่องมีเม็ดเหงื่อ
ผดุขึน้บ้าง แต่ผู้จดัการหนุ่มรีบใช้ทิชชู่ซบัให้ตลอด  



ภั ท ร า ธิ ป  | ๔๑ 

 

ตัดภาพกลับมาที่มะอึก เธอยืนหน้าเยิ ม้  เหงื่อซึม 
เคร่ืองส าอางหลดุลอก ไม่มีคนคอยช่วยเติมแปง้ ได้แต่ยืนยิม้เกร็ง
รับดอกไม้จากชายหนุ่ม พร้อมเสียงฮือฮา และแสงแฟลช ผู้คน
มากมายถ่ายรูประหว่างเธอกบัเขา  

นี่คือการเปิดตวัแฟนสาวของพระเอกหนุ่ม และการเซอร์
ไพรส์ที่ไม่มีใครบอกล่วงหน้า หากมะอกึรู้ว่าเขาจะมาหาเธอที่งาน
รับปริญญา เธอจะจ้างช่างแต่งหน้าท าผมมาเปลี่ยนโฉมให้งดงาม
กว่านี ้ 

“มะอึก! แฟนแกคือพี่ภูมิ ภิภูมิ พระเอกสุดหล่อตลอด
กาลเหรอ” 

ใช่นะสิ มะอกึตอบในใจ  
“ท าไมแกไม่บอกฉันก่อนว่า แกก าลังจะแต่งงานกับ

ซุปเปอร์สตาร์สดุฮ็อต” 
ถ้าบอกแล้วพวกแกก็ตามมารุมมาตุ้มฉนัอย่างนีไ้ง 
“แกไปเจอกนัได้ยงัไง” 
คลมุถงุชน 
“ท าไมพี่ภมูิถึงตกหลมุพรางของแกได้” 
ฉนัสิ ตกหลมุพรางของเขา กบัไอ้สญัญาบ้า ๆ นัน่ 
“นี่คือสาเหตทุี่แกผอมลงใช่ไหม” 
ก็ฉนัต้องกินแต่ผกัหญ้า จะเอาอะไรมาอ้วนละ่ 
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ทัง้หมดนี ้คือ ค าตอบที่เธอได้แต่ตอบในใจ กลุ่มเพื่อน
สาวเอาแต่กรีดร้อง รุมซักไซ้เอาค าตอบจากเธอ มะอึกเพียงแต่
เลา่ว่า เขาเป็นคนรู้จกัของครอบครัว และทัง้สองคือรักแรกพบของ
กนัและกนั 

“แน่สิ พี่ภมูิเป็นรักแรกพบของทกุคนอยู่แล้ว แต่แกเป็นรัก
แรกพบของพี่ภมูิได้ยงัไง หรือว่าพี่ภมูิจะมีเสป็กแปลกจริง ๆ”  

เหลา่เพื่อนได้ข้อสรุปกนัไปเองเป็นที่เรียบร้อย 
 
งานรับปริญญาผ่านไปอย่างวุ่นวายและเหน็ดเหนื่อย แต่

มะอกึยงัต้องเตรียมงานใหญ่อีกงาน ซึง่ก็คือ งานแต่งงานของเธอ 
ทว่าหลงัจากวันรับปริญญาผ่านไป เธอกลบัอยู่ไม่เป็นสุข จะไป
ไหนมาไหนก็มีคนคอยซุบซิบนินทา บ้างถ่ายรูป บ้างเข้ามาคุย 
เพราะพวกเขาจ าหน้าเธอได้แล้ว รูปภาพของเธอหราอยู่บนหน้า
อินเตอร์เน็ตไปทั่ว ทุกส านักข่าวต่างขุดคุ้ ยประวัติของเธอ 
โดยเฉพาะรูปถ่ายสมยัเด็กยนัโต ที่น่าขายหน้า 

ประชาชนทุกคนได้ข้อสรุปกันว่า ผู้หญิงธรรมดาที่ไหนก็
สามารถแต่งงานกับเจ้าชายได้ หากผู้ หญิงร่างอวบ หน้าตา
ธรรมดา สวมแว่นหนาเตอะอย่างมะอึกสามารถชนะใจ แต่งงาน
กบัภิภมูิ พระเอกดงัตลอดกาลได้ 
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มะอึกออกมาจากฟิตเนสในช่วงเช้า ฝ่าฝูงชนขึน้รถเมล์
ไปยังคลินิกเสริมความงาม เพื่อท าเลเซอร์ผิวหน้า ตามตารางที่
ผู้ จัดการของภิภูมิได้จัดไว้ให้ ทว่าเมื่อถึงยังคลินิก กลบัพบภิภูมิ
และผู้จดัการ พวกเขารอเธออยู่ที่นัน่ 

“พี่ภมูิก็มาเข้าคอร์สท าหน้าด้วยเหรอคะ” หญิงสาวในชุด
สบาย ๆ เธอสวมเสือ้ยืด กางเกงวอร์มขายาว เงยหน้าถามชาย
หนุ่มสดุหลอ่ที่สวมแว่นด า แสดงสีหน้านิ่งเช่นเคย 

“ใช่ และภูมิก็มีเร่ืองต้องคุยกับเธอ” ปัฐวีตอบแทนเช่น
เคย 

ปัฐวีเชิญหญิงสาวเข้ามาในห้องพิเศษที่มีสองเตียง 
ส าหรับผู้ เข้ารับบริการสองคน  

“เห็นข่าวตวัเองบ้างแล้วใช่ไหม” ปัฐวีถาม 
“ค่ะ” เธอตอบ หลงัจากวางกระเป๋าเป้ใบใหญ่สีตุ่นลงกบั

พืน้ 
“มีแฟนคลบัของภูมิแอนตีเ้ธอ พวกเขาเขียนข้อความด่า

เธอไม่มีชิน้ดี” 
หญิงสาวอ้าปากค้าง เธอยงัไม่เห็นกระแสด้านลบมากนกั 

คงเพราะไม่ได้ตัง้ใจอ่านข่าวบนัเทิง “เขาด่าว่ายงัไงบ้างเหรอคะ” 
“อย่าสนใจค าด่า อย่าคิดไปอ่านเชียว” ภิภูมิโพล่งขึน้ นี่

เป็นครัง้แรกที่เขาเอ่ยปากพดูในวนันี ้
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“ท าไมคะ มนัแย่มากเหรอคะ” 
ปัฐวีถอนหายใจ “ภูมิกลัวว่า ถ้าเธออ่านข้อความลบ ๆ 

พวกนัน้ จะท าให้เสียก าลงัใจ” 
มะอึกพอเข้าใจว่า คงต้องมีคนด่าว่าหาว่าเธอไม่สวย ไม่

มีอะไรดี ท าไมภิภมูิถึงหลงรักเธอได้  
ปัฐวีแตะไหล่หญิงสาวที่นั่งหลังงอเหี่ยวเฉา “ดังนัน้เรา

ต้องจัดการเมคโอเวอร์เธอให้เร็วที่สุด จะปล่อยให้โทรม หน้าซีด
เป็นไก่ต้ม ผมลีบมนัรวบตงึ สวมแว่นหนาเป็นปา้เฉ่ิมแบบนีไ้ม่ได้” 

มะอึกกัดปากแน่น เตรียมสวนกลบัที่ถูกวิจารณ์จนหมด
สภาพแบบนี ้แต่พนกังานเข้ามาพอดี ปัฐวีจึงต้องออกไปจากห้อง 
ให้เธอและภิภมูิเข้าคอร์สปรนนิบติัผิวเสียก่อน  

วนันีเ้ธอต้องมาส์กหน้าด้วยทองค า ในขณะที่ภิภูมิมาส์ก
หน้าสีด าจากโคลนภเูขาไฟ 
 เธอลอบหวัเราะหน้าด าเมี่ยมของเขา พลนัคิดในใจอย่าง
ชื่นชมว่า ถึงแม้เขาจะด า แต่ยังไงก็ยังหล่อ เรียกได้ว่า หล่อทะลุ
มาส์กด า สมกบัเป็นพระเอกตลอดกาลของเมืองไทยจริง ๆ  

 
หญิงสาวฝันถึงชายแปลกหน้า เขาขโมยจูบแรกของเธอ

ไป สัมผัสปากนุ่มบนเรียวปากของเธอเพียงชั่ววินาที ท าให้เธอ
สะดุ้งต่ืน เธอเผลอหลบัไปในระหว่างคอร์ส โชคดีที่มันเป็นเพียง
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ฝัน ฝันร้ายที่กลบัมาหลอกหลอนเธออีกครัง้ ทว่าเมื่อต่ืน มองไป
รอบห้อง เห็นประตปิูดลง ใครบางคนเพิ่งออกไปจากห้องนี ้ทิง้ให้
เธออยู่ เพียงล าพัง กับกองถุงเสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า และ
เคร่ืองส าอางมากมาย  

ประตูเปิดออกอีกครัง้ ปัฐวีเดินเข้ามาพร้อมกับพนักงาน
สาวหลายคน 

“ต่อจากนีไ้ป เธอต้องแต่งหน้า ท าผม แต่งตัวดี ๆ ให้สม
กบัที่เป็นแฟนพระเอกดงับ้าง” ปัฐวีสัง่ ก่อนจะให้พนกังานเข้ามา
ช่วยสอนมะอกึแต่งหน้าท าผม 

เวลาผ่านไปร่วมชั่วโมง มะอึกแปลงโฉมจากคุณป้า
กะโปโล กลายเป็นผู้หญิงสดุชิคแห่งยุค ถึงกบัท าให้ภิภมูิและปัฐวี
อ้าปากค้าง 

ใบหน้ากลมนวลผ่องขาวใสเนียนเรียบเพราะบีบี แก้ม
เป็นสีชมพรูะเร่ือ พนกังานท าเฉดดิง้แก้มให้เธอ ท าให้หน้าของเธอ
ดูเรียวขึน้ ดวงตากลมโตสดใสภายใต้กรอบแว่นหนา ขนตางอน
ยาวเป็นแพด้วยมาสคาร่า เปลือกตามีประกายวิบวับจากอายแช
โดว์ ริมฝีปากสีชมพสูดใสด้วยลิปสติกเนือ้มนัวาว ผมที่เคยลีบถูก
ไดร์ให้พอง ดมูีน า้หนกั ปลายงองุ้ม  

ร่างอวบสวมชุดกระโปรงสีด าความยาวคร่ึงแข้งยี่ห้อแพง
ดูเรียบหรู มีแจ็คเก็ตลายทางด าสลบัขาวทับ เธอสวมรองเท้าส้น
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แหลมสงูสี่นิว้สีด า พร้อมกระเป๋าแบรนด์เนมสีเดียวกัน รวมราคา
ทัง้เนือ้ทัง้ตวัแล้วมีค่าหลายแสนบาท 

“สปอนเซอร์ให้ยืมมาใส่ ฉันต้องเอาไปคืนทีหลังใช่ไหม
คะ” หญิงสาวยืนลูบกระเป๋าหนังแกะที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันอยาก
ได้ 

ปฐวีหวัเราะ “ภมูิจ่ายเงินซือ้ของพวกนีใ้ห้เธอ มนัเป็นของ
เธอ ต่อไปนีก้็โยนเสือ้ผ้าเก่า ๆ และกระเป๋าเน่า ๆ ทิง้ไปได้แล้ว 
จริง ๆ แล้วเธอสวยมากนะ แต่งหน้าแต่งตัวแบบนี ้เป็นดาราได้
เลย” 

มะอึกลอบมองภิภูมิ เขาก าลงัหน้าแดง ราวกับเขินอาย
อะไร ริมฝีปากชมพขูองเขามีเศษทองติดอยู่ 

เมื่อเขาเห็นสายตาของเธอ จึงรีบยกมือขึน้ถูปากตัวเอง 
ก่อนจะเบือนหน้าไปทางอื่น 

หญิงสาวไม่ใส่ใจ ก้มลงมองกระเป๋าแบรนด์เนมในมือ 
พลางคิดในใจว่า ว่าที่เจ้าบ่าวของเธอร ่ารวยเหลือเกิน แค่นีค้งเป็น
เพียงเศษเงินส าหรับเขา 

“ให้แล้วไม่คืนนะคะ” หญิงสาวกอดกระเป๋าแน่น  
ภิภมูิพยกัหน้าตอบ   
“อ้อ...แล้วอย่าลืมใส่แว่นกนัแดดบ่อย ๆ ใสต่ลอดเวลาได้

ยิ่งดีครับ” ปัฐวียื่นกลอ่งแว่นกนัแดดยี่ห้อแพงให้แก่เธอ  
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“ท าไมต้องใส่คะ ฉนัไม่ใช่ดารานะคะ อีกอย่างฉันสายตา
สัน้ ใสแ่ว่นสายตาอยู่แล้ว จะมาใสแ่ว่นกนัแดดทบัได้ยงัไงคะ” 

“ถามโง่ ๆ เหมือนคนไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับ” ปัฐวี
จิกกดั “ใสค่อนแทกเลนส์สิครับ” 
 
 มะอกึลงจากรถเมล์ พร้อมถงุพะรุงพะรังที่ได้มาจากภิภูมิ 
แขนทัง้สองข้างของเธอปวดเมื่อยจากน า้หนกัข้าวของ ขาสองข้าง
เกร็งสัน่เมื่อต้องเดินบนส้นสูง เธอเห็นพิชญ์ เพื่อนสนิท ยืนสูงโด่
อยู่แต่ไกล เขาก าลงัรอขึน้รถเมล์ไปที่ไหนสกัแห่งในยามเย็น 
 หญิงสาวยิม้กว้าง เธอดีใจที่เจอเพื่อน อย่างน้อยก็มีคน
ช่วยหิว้ถุงเหล่านีก้ลับบ้านให้ ทว่าเมื่อเดินไปถึงพิชญ์ เขากลับ
มองผ่านเธอ ก้มดนูาฬิกา และเดินไปด้านหลงัป้ายรถเมล์ ราวกบั
ไม่เห็นเธอ 
 “ไอ้พิชญ์” หญิงสาวตะโกนเรียกอย่างโมโห “ตาถัว่รึไง มวั
เหม่ออะไรอยู่วะ” 
 ผู้ถูกเรียกหันหลังกลับอย่างตกใจ “มะอึกเหรอ นี่แกไป
โดนอะไรมา ผีเข้าเหรอ” 
 ผู้ถูกหาว่าผีเข้าท าหน้ายกัษ์ “นี่ฉันสวยจนแกจ าไม่ได้เลย
เหรอ” 

“อือ...สวยกบัผีเลย” 
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“ไม่สวยเหรอวะ” หญิงสาวเสียความมั่นใจ เมื่อตอนที่
แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จ ภิภูมิท าท่าเหมือนกับชื่นชมในความงาม
ของเธอ แต่เขาคงเสแสร้งแกล้งท า เพราะเขาเป็นดารา แสดงเก่ง
อยู่แล้ว เขาคงอยากให้เธอมั่นใจ และยอมเปลี่ยนตัวเอง แต่งตัว
ตามแบบที่เขาต้องการ เพื่อหน้าตาทางสงัคมของเขา 

“ท าไมต้องแต่งตัวแบบนีล้่ะ ฉันจ าแกไม่ได้เลยนะเนี่ย 
อย่างกบัเป็นคนละคน” ชายหนุ่มช่วยหญิงสาวถือถุงหลายสิบใบ 
“แล้วท าไมมือเติบ ช้อปปิง้อะไรมากมาย นี่ยังเพิ่งกลางเดือนอยู่
เลยนะ งานก็ไม่มี เดี๋ยวน้าอ านาจกบัน้ามะลิก็ดเุอาหรอก” 

“ฉันไม่ได้ล าบากเงินพ่อแม่ซักหน่อย พี่ภูมิซือ้ให้น่ะ เขา
อยากให้ฉนัแต่งหน้าแต่งตวัแบบนี”้ เธอตอบเสียงอ่อน 

“นี่แกจะอวดว่าแฟนรวยเหรอ” พิชญ์หวัเราะในคอ “เบื่อ
ค.อ.ผ.” 

“อะไรวะ มีเลน่ค าย่อ” 
“คนอวดผวั!”  
พิชญ์วิ่งน าเข้าไปในซอย พร้อมกับถุงชอปปิง้สิบใบ 

มะอึกหัวเราะ พลางกร่นด่า แต่ก็รีบวิ่งตามเพื่อนที่ชอบกวน
ประสาทมาตัง้แต่เด็ก ทว่ากลับพลัดตกส้นรองเท้า ข้อเท้าพลิก 
และล้มลงในคนู า้ข้างทาง     

พิชญ์วิ่งหน้าต่ืนกลบัมาเมื่อเพื่อนลงไปอยู่ในคนู า้ 
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“เป็นอะไรรึเปล่าวะ” ชายหนุ่มหน้าเสีย รีบวางถุงลงกับ
พืน้ ก่อนจะช่วยหญิงสาวขึน้มาจากคนู า้คร า 

“กระเป๋าฉนัเปือ้นหมดแล้ว” มะอกึกอดกระเป๋าราคาแพง
ใบใหม่ไว้แน่น รีบถอดเสือ้แจ็คเก็ตเช็ดกระเป๋าใบหรู 

“ช่างหวักระเป๋าก่อนได้ไหม แกเป็นอะไรรึเปลา่” 
หญิงสาวมองเขาตาเขียว ก่อนจะลุกขึน้ยืน แต่เธอกลับ

ล้มลงนัง่อีกครัง้ ร้องเสียงดงั “โอ๊ย ข้อเท้าฉนัหกัแน่ ๆ เลยแก” 
พิชญ์ตกอกตกใจ ขาของเธอทัง้สองข้างเปือ้นโคลนน า้

คร าด าสนิท จึงไม่แน่ใจว่าข้อเท้าของเธอบวมแดงหรือบิดเบีย้ว
มากน้อยแค่ไหน 

“ช่วยด้วยครับ เพื่อนผมขาหักครับ เรียกรถพยาบาลให้
หน่อยครับ”  

พิชญ์ตะโกนลัน่ ท าอะไรไม่ถูก ในขณะที่ผู้ ได้รับบาดเจ็บ
นัง่ร้องโอดโอยกบัพืน้ ชาวบ้านแถวนัน้ต่างมารุมล้อม โชคดีที่ชาย
คนหนึ่งโผลเ่ข้ามาแสดงตวัว่าเป็นหมอ ขอดขูาของเธอ 

“พี่ชิน!” พิชญ์ร้องเรียกชื่อคณุหมอ ราวกบัรู้จกักนัมานาน 
“พิชญ์เหรอ ไม่ได้เจอกนัตัง้นาน โตขึน้เยอะเลยนะ แล้วนี่

ยงัเตะบอลอยู่รึเปลา่” คณุหมอทกัทายเพื่อนสนิทของหญิงสาว  
“พอเข้ามหาลยั ฯ ก็ไม่ได้เตะเลยพี่” 
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“เฮลโหล” หญิงสาวโบกไม้โบกมือ แยกชายหนุ่มทัง้สองที่
ดีอกดีใจ ได้พบกันใหม่หลงัจากพลดัพรากกันไปนาน โดยลืมไป
ว่า เธอก าลงัเจ็บปวด อยู่ตรงนีด้้วย 

คุณหมอหนุ่มหันมามองหญิงสาวน า้ตาอาบแก้ม “ขอ
โทษที” 

มะอึกเห็นใบหน้าของคุณหมอชัด ๆ ชายหนุ่มอายุ ๓๐ 
ต้น ๆ ผิวขาว ใบหน้าขาวใส ตาโต จมูกโด่ง รูปร่างสูงโปร่ง ดู
สะอาดสะอ้าน หญิงสาวตกตะลึงในความหล่อสะอาดของเขา 
ราวกับพรีเซนเตอร์โฆษณาผงซกัฟอก เขาเทน า้ขวดที่ถือมาราด
ลงบนขาทัง้สองข้างของเธอ  

มะอกึน า้ตาไหล เมื่อเห็นรอยแผลถลอกบนขาทัง้สองข้าง 
และเมื่อเขาจบัข้อเท้าซ้ายของเธอ เธอก็กรีดร้องเสียหลง 

“ไม่มีกระดกูหกันะครับ แค่ข้อเท้าแพลง” 
“อ้าว” พิชญ์โพล่งออกมา “ร้องซะเสียงดัง นึกว่าขาหัก 

กระดกูทะลอุอกมาแล้ว” 
ไทยมุงแยกย้าย เมื่อไม่มีอะไรน่าหวาดเสียว ทิง้ไว้แต่

เพียงมะอึก และพิชญ์ โดยคณุหมอหนุ่มวิ่งไปร้านสะดวกซือ้ และ
กลบัมาพร้อมกบัถงุน า้แข็ง 

“นัง่พกัครู่นึงแล้ว ค่อยยงัชัว่ขึน้ไหมครับ” คณุหมอถาม 
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“ไม่ค่ะ” หญิงสาวน า้ตาไหลพราก “ปวดมาก ลงน า้หนกั
ไม่ได้เลยค่ะ” 

คณุหมอประคบน า้แข็งที่ข้อเท้าซ้ายให้หญิงสาว ก่อนจะ
ถามหาผ้าพนัข้อเท้ากบัพิชญ์ 

“ไม่นะไอ้พิชญ์” หญิงสาวส่ายหน้า แต่พิชญ์ไม่สนใจ 
หยิบผ้าพนัคอผืนใหม่ออกมาจากถงุกระดาษให้คณุหมอ 

ในตอนนีข้้อเท้าซ้ายที่ยังเปรอะเปือ้นโคลนด าอยู่บ้างถูก
พันด้วยผ้าพันคอยี่ห้อแพงจนแน่น หญิงสาวได้แต่ถอนหายใจ 
ร้องไห้กบัตวัเอง 

“ชาแนลลกูแม่ แม่ขอโทษ”   
หญิงสาวมวัแต่เสียอกเสียใจ ไม่ทนัได้ขอบคณุคณุหมอที่

ช่วยปฐมพยาบาลให้แก่เธอ รู้จากพิชญ์เพียงว่า คณุหมอเคยเตะ
บอลด้วยกนักบัพี่ชายของพิชญ์ พิชญ์เองก็เคยตามไปเตะบอลกบั
คุณหมอบ่อย ๆ แต่หญิงสาวไม่สนใจเร่ืองราวการเตะบอล และ
การพบเจอกันในรอบสิบปีของพวกเขา เธอสนแต่ว่า วันนี ้
นอกจากจะเจ็บตัวแล้ว เธอยังต้องถูกต่อว่าจนหูชาแน่ เพราะข้อ
เท้าแพลง และบาดแผลถลอกปอกเปิกต่าง ๆ ในขณะที่ งาน
แต่งงานของเธอก าลงัใกล้เข้ามาแล้ว 
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ตอนที่ ๓ 
 

 

 

 

 

เวลำผ่ำนไปไวเหมือนโกหก งำนแต่งงานอันแสน
ยุ่งยากได้เร่ิมขึน้ นกัข่าวนบัร้อยมารอร่วมพิธีตัง้แต่เช้ามืด  

พิธีเช้าเป็นงานหมัน้ ตามมาด้วยพิธีของชาวจีน คือการ
ยกน า้ชา  

งานหมัน้ไม่มีอะไรมาก นอกจากเป็นการแสดงถึง
แสนยานุภาพของฐานะฝ่ายชาย เขาน าเงินสดสิบล้าน เคร่ือง
เพชร เคร่ืองทอง วางหราบนพาน มะอึกกลวัเหลือเกิน หากมีโจร
คิดจะปล้นวนันี ้คงรวยเละแน่ 

หญิงสาวใสค่อนแทกเลนส์ รู้สกึตาแห้งจนคอนแทกเลนส์
มวั พยายามกลอกตาไปมาเพื่อให้น า้ตาช่วยท าให้คอนแทกเลนส์
หายเคือง ทว่าเธอบงัเอิญเห็นใครบางคนที่ดคูุ้นตา ชายร่างสนัทดั 
สวมชุดสูทสีเทาเรียบร้อย ใบหน้ายาว ผิวขาว ดวงตายียวนกวน
ประสาท  
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‘เพื่อนรุ่นพี่ที่ขโมยจูบแรกของเธอไป  และเธอก็ไปนอน
ค้างอ้างแรมกบัเขาแล้ว’ 

มะอึกตัวแข็งทื่อ เธอพยายามกะพริบตาถ่ี ๆ น า้ตารืน้
ขึน้มา ท าให้คอนแทกเลนส์หายมวั กลบัมาชดัดงัเดิม แต่ชายคน
นัน้ไม่อยู่แล้ว   

เจ้าสาวใจสัน่ มองไปทั่วงานแต่ไม่เห็นเขาอีก บางทีเธอ
อาจคิดไปเอง เขาคนนัน้ชื่ออะไร หน้าตายังไง เธอยังจ าไม่ได้แน่
ชดัด้วยซ า้  

บ่าวสาวในชุดไทยนั่งพับเพียบเรียบร้อย รับไหว้ แลก
แหวน ท าตามล าดับพิธีการอย่างดี ไม่มีขาดตกบกพร่อง เมื่อจบ
พิธีหมัน้ บ่าวสาวก็ต้องไปเปลี่ยนชุดสีแดงตามประเพณีจีน เพื่อ
ท าพิธียกน า้ชา 

มะอึกสวมชุดกระโปรงยาวสีแดง เคียงข้างภิภมูิที่สวมชดุ
ผ้าแพรจีนสีเดียวกนั ราวกบัจะไปแสดงงิว้ ทัง้คู่ต้องลงไปนัง่คลาน
เข่า มอบน า้ชาให้ผู้ ใหญ่ จึงไม่เป็นปัญหาส าหรับหญิงสาวข้อเท้า
พลิกที่ยังไม่หายดี ทว่าจ านวนญาติพี่น้องที่ต้องยกน า้ชานัน้
มากมายเหลือเกิน ขนาดว่าปู่ และพ่อของภิภูมิเสียไปนานแล้ว ก็
ยงัมีญาติโกโหติกาที่เหลืออีกนบัไม่ถ้วน ท าให้เข่าทัง้สองข้างของ
เธอปวดร้าวจนน า้ตาแทบไหล 
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“ท าไมพี่ภูมิญาติเยอะอย่างนีค้ะ เข่าหนูจะเสียแล้วนะ
คะ” เจ้าสาวโอดครวญ ทว่าเจ้าบ่าวกลับแสดงสีหน้านิ่ง ไม่บ่ง
บอกว่าเจ็บปวดอะไรเลยแม้แต่น้อย เขาอมยิม้ให้กล้องทัง้หลาย 
แต่ไม่ยกัพดูตอบเธอ เห็นเธอเป็นเหมือนอากาศธาต ุ 

เมื่อจบพิธียกน า้ชา พนกังานน าขนมอ๋ีหนึ่งถ้วยมาให้บ่าว
สาวบนเวที เจ้าสาวยิม้กว้าง เธอหิวจนไส้กิ่วแล้ว เมื่อเห็นขนม
หวานก็น า้ตารืน้ขึน้มา 

ขนมแป้งกลมเหนียวหนึบสีชมพใูนน า้เชื่อม มาพร้อมไข่
ต้มสองฟอง เธอนั่งนับหนึ่งถึงสิบในใจ รอพิธีกรในงานเล่าถึง
ความหมายของขนมอ๋ี ความเหนียวหนึบของแป้งหมายให้คู่บ่าว
สาวมีความรักที่เหนียวแน่น สีชมพูของแป้งขนมสื่อถึงความรัก 
ความสุข และความโชคดี ทัง้นีท้ัง้นัน้บ่าวสาวจะต้องป้อนให้แก่
กนั แสดงถึงความเป็นครอบครัวเดียวกนั 

เจ้าสาวเร่ิมปอ้นให้เจ้าบ่าวก่อน โดยเจ้าบ่าวจะต้องกินไข่
ทัง้ฟอง โดยไม่แบ่งคร่ึง เป็นความเชื่อที่ว่า หากกินไข่ต้มทัง้ฟองใน
ค าเดียว จะได้ลกูคนแรกเป็นลกูชาย  

ภิภูมิอ้าปากกินไข่ต้มทัง้ฟอง ก่อนจะแสดงอาการขวย
เขินเมื่อแขกเหร่ือ และนกัข่าวต่างส่งเสียงเชียร์ น่าเอ็นด ูทว่าเมื่อ
ถึงตาของเจ้าสาวที่จะต้องกินไข่ต้มบ้าง เธอกลับอ้าปากรอ ให้
เจ้าบ่าวปอ้นอย่างรวดเร็ว 
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มะอกึอ้าปากกว้าง กินไข่ต้มทัง้ฟองอย่างหิวโหย  
“พี่ภูมิตกัขนมอ๋ีให้หนูด้วย ขอน า้เชื่อมด้วยค่ะ” หญิงสาว

กระซิบบอกเจ้าบ่าว 
 ภิภมูิจึงตกัขนมปอ้นเจ้าสาวอีกหลายช้อนตามค าขอ ทว่า
กลบัถกูพิธีกรห้ามเอาไว้ก่อน 

“ผมรู้ว่าขนมอ๋ีอร่อย แต่บ่าวสาวห้ามกินหมดถ้วยนะครับ 
โบราณเขาให้เหลือไว้ เชื่อว่าจะมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ไม่มี
วนัหมดครับ” 

มะอึกมองพิธีกรตาเขียว พลนันึกสาปแช่งในใจ ‘มารคอ
หอย’ 

 
เมื่อเสร็จพิธี หญิงสาวลุกขึน้ยืดเส้น ยกเข่า เหยียดขา 

พยายามยืดกล้ามเนือ้ ทว่าเจ้าบ่าวยงัคงนัง่อยู่กบัพืน้เหมือนเดิม 
ใบหน้าของเขานิ่งเฉยเช่นเคย แต่มีเม็ดเหงื่อผุดบนหน้าผาก
มากมาย 

“พี่ภมูิคะ” มะอกึเรียกเจ้าบ่าว แต่เขาไม่ตอบ  
ทันใดนัน้ ปฐวีวิ่งเข้ามาประคองเจ้าบ่าวอย่างรวดเร็ว 

“ไหวไหม แกกินยาแก้ปวดอีกเม็ดดีไหม” 
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เจ้าสาวตกใจ เธอเพิ่งนึกได้ว่า เขาผ่าตดัเอ็นหวัเข่าไปเมื่อ
ปีก่อนโน้น คงจะเจ็บปวดทรมานมาก จากการต้องนัง่คุกเข่าเป็น
ชัว่โมงแบบนี ้ 

มะอึกช่วยประคองปีกซ้ายของเจ้าบ่าว พยุงเขาลกุขึน้ยืน 
เขาขบกรามแน่น ราวกบัพยายามฝืนความรู้สึกเจ็บปวด ไม่แสดง
ให้ใครเห็น แต่แขนของเขาที่โอบไหลเ่ธอเกร็งแข็ง มือเหงื่อซึมของ
เขาเกาะเธอเอาไว้แน่น หากปราศจากแป้งรองพืน้และบลชัออน
ท าให้แก้มเขามีสีสนั ใบหน้าของเขาคงซีดเผือดราวกับคนจะเป็น
ลม 

“ไหวไหมคะพี่ภมูิ” 
“แล้วเธอล่ะ ไหวเหรอ เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ” 

เจ้าบ่าวดุเจ้าสาวที่กะเผลกประคองเขาเดิน ข้อเท้าของเธอยังไม่
หายดี ยงัเสนอหน้ามาช่วยประคองเขาอีก 

“เตีย้อุ้มค่อมทัง้คู่นัน่ล่ะ” ปัฐวีส่ายหน้า ช่วยพาภิภูมิและ
มะอึกเข้าไปพักยังห้องด้านหลัง เพื่อแต่งหน้าท าผม เปลี่ยนชุด
ส าหรับการสมัภาษณ์ต่อไป  

เจ้าสาวลอบมองเจ้าบ่าวที่มีสีหน้าไม่สู้ ดีนัก พลนันึกข า
ชะตาชีวิตตัวเอง ต้องแต่งงานกับเจ้าบ่าวอายุมาก ข้อเข่าไม่ดี 
สงสยัต้องเปลี่ยนมาเรียกเขาว่า ลงุ เสียแล้ว 
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มะอึกในชุดเจ้าสาวสีชมพูอ่อน ช่วงบนเป็นเสือ้คอปาด 
เปิดไหล ่ปิดแขน กระโปรงสุม่ลากยาวหลายเมตร จากห้องเสือ้ดงั
แบรนด์ไทย เธอดูสวยงามสมอายุ ราวกับเจ้าหญิงน้อย ๆ นั่งนิ่ง
ข้างเจ้าบ่าวสุดหล่อ เบือ้งหน้าเต็มไปด้วยไมโครโฟน และเคร่ือง
อดัเสียงจ านวนมากของบรรดานกัข่าว 

มะอึกยิม้จนเมื่อยแก้ม นึกร าคาญกับค าถามที่ซ า้วนไป
มา ถามถึงเร่ืองราวของเธอ ท าไมเขาจึงเลือกแต่งงานกับเธอ 
ท าไมถึงแต่งงานเร็ว ท้องก่อนแต่งรึเปลา่ 

“รู้สึกยงัไงบ้างคะ ที่ถูกนกัเลงคีย์บอร์ดว่า แฟนพี่ภูมิหน้า
ปลวก” 

เจ้าสาวหน้าปลวกฉุนขึน้มาทันที นี่คือค าเรียกของพวก
แฟนคลบัที่แอนตีเ้ธอแน่ ๆ  

“คนอ่ืนจะว่ายังไงผมไม่สนครับ ผมก็เห็นว่าเจ้าสาวผม
น่ารักดีครับ” ภิภูมิตอบสมกับเป็นพระเอกมาดเท่ ท าให้ผู้ถูกชม
ยิม้จนปากแทบฉีกถึงห ู

“แล้วข่าวที่ว่าพี่ภูมิแต่งงานเพราะต้องการกลบข่าวเกย์ 
จริงไหมคะ” นกัข่าวยิงค าถามเด็ด 

“ผมไม่ใช่เกย์ครับ ถ้าไม่เชื่อ ก็ถามเจ้าสาวผมดไูด้ครับ” 
มะอึกเบิกตาโต ท าไมเขาโบ้ยมาให้เธอตอบล่ะ “หนูไม่รู้

ค่ะ...” 
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เกิดความเงียบสงดัขึน้ ค าตอบของเธอท าให้ทกุคนแปลก
ใจ หญิงสาวอยากเขกกะโหลกตัวเอง เธอควรจะพูดว่า ไม่ใช่ค่ะ 
เขาไม่ใช่เกย์แน่นอน แต่เธอดนัตอบไปว่าไม่รู้ 

มะอึกเห็นผู้ จัดการส่วนตัวของภิภูมิยกมือขึน้นวดขมับ
ตวัเองกบัค าตอบโง่เง่าของเธอ บางทีเธอควรจะคืนปริญญากลบั
ให้มหาวิทยาลยัไปจริง ๆ 

“...เอาไว้เข้าห้องหอแล้ว หนูจะมาบอกนะคะว่า พี่ภูมิ
แมนทัง้แท่งรึเปลา่” 

ค าตอบของเธอเรียกเสียงกรีดร้องมาจนได้ นักข่าวต่าง
ยิม้แป้น ส่งเสียงยินดีกับการแต่งงานของเจ้าสาววัยใสผู้ ยังถือ
พรหมจรรย์จนถึงวนัแต่งงาน  

ปัฐวีพยักหน้า และยกนิว้โป้งให้มะอึกในที่สุด ที่จบ
ประโยคได้สวย สมบรูณ์แบบ  

ผู้ ได้รับค าชมหันไปมองเจ้าบ่าว แต่เขากลบัหลบสายตา 
หนัไปทางอื่น เธอจึงเห็นเพียงหขูองเขาท่ีเป็นสีแดง 

หลงัจากงานสมัภาษณ์ เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องร่วมพิธีส่งตวั
ตามฤกษ์ ภายในห้องชุดสุดหรูของโรงแรม เตียงนอนหลังใหญ่
โรยด้วยกลีบกุหลาบ บ่าวสาวได้รับพรจากบุพการีทัง้สองฝ่าย 
แน่นอนว่าเธอฟังออกเพียงคร่ึงเดียว เพราะทางฝ่ายชายแทบจะ
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พูดภาษาจีนทัง้หมด ในขณะที่แม่ของเจ้าสาวร้องห่มร้องไห้เป็น
เผาเต่า  

“แม่คะ หนไูม่ได้ไปไหน หนแูค่แต่งงาน ไปหาแม่ได้ทุกวนั
เหมือนเดิมนัน่ละ่”  

ภิภมูิหนัขวบัมาหาเจ้าสาวของเขา “ทกุวนัคงไม่ได้” 
แม่ร้องไห้สะอึกสะอืน้ “คนจีนเขาถือ แต่งเข้าแล้ว ไม่ให้

ออกบ้านอย่างน้อยสามวนั แล้วก็ห้ามกลบัมานอนค้างบ้านพ่อแม่
เด็ดขาด ถ้าไม่จ าเป็นจริง ๆ” 

มะอึกเบิกตาโต พยายามลดเสียงลง “กฎบ้าอะไรเนี่ย 
แล้วท าไมไม่มีใครบอกหนมูาก่อน” 

มะลิโอบกอดลูกสาวคนโตที่ก าลงัเป็นฝ่ังเป็นฝา ก่อนจะ
ฝากฝังให้ฝ่ายชายดแูลลกูสาวของเธออย่างดี “แม่ฝากด้วยนะภูมิ 
ผิดถูกก็ให้อภัยกัน มีปัญหาอุปสรรค ก็จับมือกันฝ่าฟัน สู้ ไป
ด้วยกนันะ” 

มะอึกน า้ตาไหล ปัญหาประดังประเดเข้ามาเยอะ
เหลือเกิน หลังจากวันนีไ้ป เธอจะไม่ได้กลับไปนอนบ้านอีก 
จนกระทัง่ท าเร่ืองหย่าในที่สดุ 

 
เมื่อถึงงานเลีย้งกลางคืน มะอึกก็มีสภาพคร่ึงคนคร่ึงผี  

ใบหน้าง่วงนอนฉาบด้วยเคร่ืองส าอาง สไตล์ Make Up No Make 
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Up คือ แต่งหน้าให้ดูเบาบางเป็นธรรมชาติ แต่แท้จริงแล้วหนา
เตอะยิ่งกว่าอะไรทัง้มวล เธอติดขนตาสองชัน้ สวมคอนแทกเลนส์
ที่ท าให้ตาแห้ง ร่างแทบไร้วิญญาณสวมใส่ชุดเจ้าสาวสีครีมขาว
พองฟูฟ่องลากยาวหลายเมตร ชุดเจ้าสาวสุดหรูที่ตัดเย็บอย่าง
เร่งด่วนโดยห้องเสือ้ที่เจ้าของปากร้ายที่สดุเท่าที่มะอึกเคยพบมา  

 “โชคดีที่เจ้าสาวผอมลงหน่อย” เจ้าของห้องเสือ้ดูความ
เรียบร้อยบนชุดเจ้าสาวครัง้สุดท้าย “แขนเฟิร์มขึน้นิด คอค่อยดู
ยาวขึน้หน่อย ไม่ดตูนัเหมือนอึง่อ่างอย่างเดิมแล้ว เหนียงก็หายไป 
ดีนะที่โบท็อกซ์ท างานแล้ว หน้ากลมเลยดเูรียวเล็กลงบ้าง”  

“หนูลดน า้หนักไปได้ตัง้สี่กิโลเชียวนะคะ จาก ๕๒ เหลือ 
๔๘ เลยนะคะพี่” 

“แต่ด้วยความสูงไม่ถึง ๑๖๐  เซนติเมตร หนูควรจะ
น า้หนกัแค่ ๔๐ กิโล ไม่งัน้ออกกล้องบวมเป็นศพขึน้อืดแน่ค่ะ” 

มะอึกก้มหน้าลงเมื่อเถียงต่อไม่ได้ เธอลดน า้หนักลงมา
ได้ถึงสี่กิโลกรัม ถือว่าเป็นความส าเร็จอย่างสูงมากทีเดียว ครัง้
ล่าสุดที่น า้หนักของเธอลงมาแตะเลขสี่นัน้นานมากจนจ าไม่ได้
แล้ว แต่หลงัจากงานแต่งงานวนันี ้เธอจะกิน กิน และกิน ให้สาแก่
ใจ ที่ต้องอด ต้องทน ต่อความหิวโหยมานาน 

“แล้วนี่ใสร่องเท้าส้นสงูได้ไหม ข้อเท้ายงัไม่หายดีใช่ไหม” 
หญิงสาวพยกัหน้าด้วยความรู้สกึผิด 
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“ฉันอยากจะตีเธอนัก เข้าคอร์สเตรียมตัวเป็นเจ้าสาว
ยงัไงถึงได้วิ่งตกท่อขาแพลง” เจ้าของห้องเสือ้สัง่ให้ลกูน้องรัดคอร์
เซ็ตเจ้าสาวให้แน่นขึน้กว่าเดิมอีก จนไส้ของเจ้าสาวแทบขึน้ไป
กองอยู่บนราวนมแล้ว 

 
เจ้าสาวแสนสวยยืนคู่กบัเจ้าบ่าวสดุหล่อหน้าทางเข้างาน

เลีย้งในโรงแรมหรู เจ้าสาวใบหน้าสวยสดใสดเูป็นธรรมชาติเกล้า
ผมขึน้สูง เธอสวมชุดแต่งงานเรียบหรูขาวสะอาด แขนยาวคอ
แหลมลกึ ท าให้ล าคอดยูาวงามระหง เอวคอดกิ่วด้วยคอร์เซ็ตที่รัด
แน่นจนเธอแทบหายใจไม่ออก หากเลือดก าเดาไหลและหมดสติ
ไป คงเป็นเพราะสิ่งที่รัดเอวเธออยู่เป็นแน่  

เจ้าบ่าวที่ยืนเคียงคู่ส่งยิม้ให้แขกเหร่ือและนกัข่าวร่วมพนั
ชีวิต เขาหนัซ้ายขวาโพสต์ท่าอย่างเป็นธรรมชาติราวกบัรู้มมุกล้อง
ของตัวเอง เขาสวมชุดทักสิโด้สีเทาเข้ารูป ท าให้ร่างสูงดูเพรียว
ชะลูดขึน้ไปอีก โชคดีที่เจ้าสาวสวมรองเท้าสูงสี่นิว้ มิเช่นนัน้คง
เหมือนเจ้าชายสดุหลอ่กบัหมแูคระ 

เจ้าสาวทัง้หิว ทัง้ง่วง รู้สกึเพลียเพราะต้องตื่นมาแต่งหน้า
ท าผมตัง้แต่ตีสาม ข้าวปลาแทบไม่ได้ตกถึงท้อง ไม่มีใครอยากให้
เธอกินมากเพราะกลวัท้องป่อง ใสช่ดุไม่สวย ข้อเท้าของเธอก็ปวด



๖๒ | รั ก ใ น ห ล อ ด แ ก้ ว  

 

ระบม แต่เธอยังต้องยืนอีกนาน แต่พิธีกรรมอันแสนยุ่งยากก าลงั
จะจบลงอีกไม่ก่ีชัว่โมงจากนี ้ 

เคราะห์ดีที่ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบร่ืน เว้นก็แต่พิธีการ
บนเวที หลังจากผู้ หลักผู้ ใหญ่ประธานในพิธีได้กล่าวอวยพร
เรียบร้อยแล้ว ก็เหลือช่วงเวลาของพิธีกร ดาราชื่อดังที่สนิทสนม
กบัเจ้าบ่าว ถามค าถามบ่าวสาว 

พิธีกรหนุ่มหล่อสาวสวยดาราดังถามแซวคู่บ่าวสาว
สารพดั เรียกเสียงฮือฮาจากด้านลา่งของเวทีครัง้แล้วครัง้เลา่ สว่น
ใหญ่ค าถามก็เหมือนกับที่นักข่าวเฝ้าถามวนมาเป็นเวลาร่วม
เดือนอยู่แล้ว ซึ่งมะอึกปล่อยให้เจ้าบ่าวผู้ท่องบทมาอย่างดีเป็น
ฝ่ายตอบ 

“จะท าลกูกนัเมื่อไหร่คะ” 
มะอึกถลึงตาโตกับค าถามของพิธีกรหญิง ซึ่งเรียกเสียง

กร๊ีดจากแขกเหร่ือได้มาก 
“เร็วที่สดุ เท่าที่จะท าได้ครับ” เจ้าบ่าวตอบหน้าแดง 
มะอึกนึกถึงห้องหอในคืนนี ้ เร็วที่สุด คงเป็นคืนนี ้ เธอ

จะต้องเสียความบริสทุธ์ิให้แก่ชายผู้ ไม่เคยพูดคุยกับเธอนานเกิน
หนึ่งนาท ี

ทว่าหลงัจากงานเลีย้งมงคลสมรสในช่วงค ่าจบ เจ้าบ่าว
และเจ้าสาวยังคงไม่ได้เข้าห้องหอกันเสียที เพราะยังมีงานเลีย้ง
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อาฟเตอร์ปาร์ตี ้ เต็มไปด้วยการแสดงจากวงดนตรีชื่อดัง เหล่า
นกัร้องเพื่อนพ้องคนดงัของเจ้าบ่าวสลบักนัขึน้เวที ร้องเพลงยาว
กนัไปอีก  

เจ้าสาวถูกบงัคับให้เปลี่ยนชุดสุดท้ายส าหรับงานปาร์ตี ้
เธอสวมชุดราตรียาวสีขาวประดับประดาด้วยคริสตัลทัง้ตัว ช่วง
บนเป็นเสือ้แขนสามส่วน คอแหลมลึก เผยเนินอกขาว เธอสวม
เสือ้ในดันทรงราวกับหน้าอกได้รับการผ่าตัดเสริมเต้าให้ใหญ่ไป
อีกสองคัพ ตัวกระโปรงยาวกรอมข้อเท้าแหวกสูง ให้เห็นผิวขาว
บนท่อนขาเล็กน้อย เธอดสูวยเซ็กซี่จนท าให้ใครต่อใครตกตะลงึ  

“แกไปอพัหุ่นกบัหมอไหนมาเนี่ย ตัง้แต่รู้จกักบัแกมา แก
เป็นเจ้าแม่ไม้กระดานไม่ใช่เหรอ” พิชญ์ในชดุสทูสีด าถามเจ้าสาว
ที่นัง่หมดสภาพเคียงข้าง เธอถอดร้องเท้าส้นสงูทิง้ นัง่โซ้ยข้าวมนั
ไก่ผสมข้าวขาหมทูี่เหลือจากงานเลีย้งในช่วงหวัค ่า 

“มันคือการหลอกลวงประชาชน พวกดีไซเนอร์เก่งเร่ือง
พรางตวัมาก อะไรใหญ่ไปให้ปิด อะไรเล็กไปให้เพิ่ม แต่งนัน่เสริม
นี่ เอารองพืน้ทา ๆ กลบ ๆ ไฮไลท์ เฉดดิง้ โน่นนี่ ฉันก็ออกมาสวย
เป็นเจ้าหญิงแล้วเห็นไหม” เจ้าสาวตอบ พลางเคีย้วข้าวตุ้ย ๆ 

“น่ากลวัจริง ๆ นี่มนัภาพลวงตาชดั ๆ” พิชญ์นัง่มองเพื่อน
เจ้าสาวทัง้หลายที่ดีดดิน้อยู่หน้าเวที ตามบทเพลงแสนสนุก “แก
จะเอาอะไรอีกไหม เดี๋ยวไปหยิบมาให้”  
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“เอาเค้กมาเยอะ ๆ เลย ถัว่ ข้าวเกรียบ ป๊อบคอร์น อะไรก็
โกยมา” เจ้าสาวปอบลงสัง่เพื่อนสนิท 

 พิชญ์เดินจากไปท่ามกลางความมืดสลัว แสงไฟวิบวับ
ไปทั่วห้อง สปอร์ตไลท์ฉายไปยังเวที จึงไม่มีใครสงัเกตเจ้าสาวที่
นัง่กินทกุอย่างราวกบัตายอดตายอยากมาจากไหน  

“สวัสดีครับ” ผู้ ชายหน้าหล่อเข้ม รูปร่างสูงใหญ่ อายุ
ไลเ่ลี่ยกบัเธอเดินเข้ามาทกัทาย 

มะอึกวางช้อนส้อมในมือ รีบเช็ดปาก ก่อนจะยกมือไหว้ 
“สวสัดีค่ะคณุเดฟ” 

“รู้จกัผมด้วยเหรอครับ” เขาเลิกคิว้ ท าสีหน้าแปลกใจ 
มะอกึยิม้กว้าง “ใครจะไม่รู้จกัพระเอกดาวรุ่งพุ่งแรงอย่าง

คณุ เดฟ ดลพฒัน์ละคะ” 
ชายหนุ่มเสยผม ส่งยิม้หวานให้ใจละลาย ก่อนจะนั่งลง

ข้างเธอ “ผมไม่คิดเลยนะครับว่าคุณมาลินีจะรู้จักผมด้วย เคยดู
ละครของผมเหรอครับ” 

หญิงสาวพยักหน้า “ละครเร่ือง คุณชายง่อย ที่คุณเดฟ
แสดงลา่สดุสนกุมากค่ะ หนกูบัเพื่อน ๆ ติดกนังอมแงมเลยค่ะ” 

เดฟยิม้ตาม ก่อนจะยื่นมือมาเช็ดมมุปากให้แก่เธออย่าง
ใกล้ชิดสนิทสนม “น า้จิม้ข้าวมนัไก่ติดนะครับ” 
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เศษเต้าเจีย้วสีน า้ตาลเข้มติดบนปลายนิว้ของเขา ท าให้
หญิงสาวแทบอยากมดุดินหนี แต่ก็รู้สกึใจเต้นกบัสมัผสั ไม่คิดเลย
ว่าพระเอกหนุ่มคนดังจะไม่ถือตัว ทัง้ยังเป็นกันเองกับผู้ หญิง
ธรรมดาอย่างเธอ 

“เอ้า...นี่ถัว่ ข้าวเกรียบ ป๊อบคอร์น เค้กช็อกโกแลต ไอติม 
ที่แกเรียกร้อง” พิชญ์วางจานขนมและของว่างต่าง ๆ ลงบนโต๊ะ 

มะอึกรีบส่ายหน้า หนัไปแก้ตวักับพระเอกดาวรุ่ง “ไม่นะ
คะ หนูไม่ได้สัง่เลย แต่เพื่อนหนูเป็นคนมีน า้ใจ กลวัหนูจะหิว เอา
อาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลย” 

พิชญ์ขมวดคิว้ ก่อนจะเข้ามากระซิบข้างหูเพื่อนสาวที่
ก าลงัเสแสร้ง “แกไม่ได้สัง่ แต่แกจิกใช้ฉันเยี่ยงทาส ให้เอาอาหาร
มาเสิร์ฟถึงปาก อีปอบ” 

มะอึกส่งตาเขียวให้เพื่อนปากร้าย ก่อนจะหันไปยิม้ให้
พระเอกต่อ 

“งัน้ผมขอตัวก่อนนะครับ เชิญคุณมาลินีกินตามสบาย
ครับ” ชายหนุ่มร่างสงูเดินหายไปในฝูงชนหน้าเวที ทิง้ให้มะอึกนัง่
เพ้อ 

“ทัง้หลอ่ ทัง้สภุาพ ดาราเขาเป็นคนหรือเทวดากนันะ” 
“ถุ๊ย” พิชญ์แกล้งถุยน า้ลายใส่เพื่อนสาวที่ก าลงัมโน “แก

แต่งงานแล้ว และก าลงัจะเข้าหอลงโรงกับพระเอกสุดฮ็อตตลอด
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กาลนะ สนใจอะไรกับพระเอกอายุน้อยที่แสดงละครได้แค่เร่ือง
เดียวอย่างไอ้นัน่” 

มะอึกหันไปมองค้อนเพื่อนสนิท ก่อนจะตักเค้กเข้าปาก 
จริงอย่างที่เขาว่า คืนนีเ้ธอจะตกเป็นภรรยาของพระเอกคนดัง
ตลอดกาล เธอก าลงัเป็นเจ้าสาวที่โชคดีที่สดุในโลก 

 
ภิภูมิอยู่บนเวทีกับบรรดาเพื่อน ๆ ในวงการบนัเทิงอย่าง

สนุกสนาน ใบหน้าของเขาแดงก ่ า คงเพราะด่ืมเคร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอล์มาก ในขณะที่เจ้าสาวนัง่อ่ิมอืดบนเก้าอีข้้างเวที หมด
สภาพ หนงัตาของเธอก าลงัหย่อน  

“ฉนัง่วงมากเลยพิชญ์ ไม่ไหวแล้ว” 
เพื่อนสนิทของเจ้าสาวกวาดสายตามองไปยังด้านหน้า

เวที เพื่อนเจ้าสาวคนอ่ืน ๆ  และน้องชายของเจ้าสาวก าลังเต้น
แร้งเต้นกา สนกุไปกบัดนตรีสด สว่นพ่อแม่และญาติของเจ้าสาวก็
ขอตวักลบัไปนบัซองที่บ้านเสียนานแล้ว 

“เออ เดี๋ยวฉนัไปสง่แกบนห้องเอง” 
พิชญ์ประคองเจ้าสาวที่เ ดินเท้าเปล่าขึน้ไปยังห้องสวี

ทของโรงแรมหรู ข้อเท้าของเธอยังไม่หายดี อีกทัง้ยังต้องเดินบน
ร้องเท้าส้นสงูทัง้วนั จึงท าให้ปวดร้าวกว่าเดิม  
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ทัง้สองเปิดประตูเข้าไปในห้องชุด ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้ 
ส่งกลิ่นหอมไปทัว่ บนเตียงขนาดใหญ่โรยกลีบกุหลาบสีแดงเป็น
รูปหวัใจ  

มะอึกรู้สึกใจหาย คืนนีเ้ธอจะต้องตกเป็นของสามีของ
เธอ  

“ฉันไปแล้วนะ ขอให้แกโชคดี” พิชญ์สัง่ลาหน้าประต ูไม่
เข้าไปในห้อง 

“เด๋ียวก่อน” หญิงสาวหนักลบัมาจบัมือของเพื่อนสนิทไว้ 
“ขอบใจนะพิชญ์ แกเป็นเหมือนญาติผู้ ใหญ่ของฉันเลย มาส่งฉัน
ถึงห้องหอ และเป็นคนสดุท้ายท่ีอวยพรฉนัในคืนนี”้ 

พิชญ์มองหญิงสาวแก้มแดง ดวงตาของเธอมีน า้ตารืน้ 
เป็นประกาย แต่เธอพดูเสียงยานคางแปลก ๆ 

“นี่แกแอบด่ืมเหล้าเหรอ” 
“กินแชมเปญไปขวดนึง ฉนัแอบเอามาซ่อนไว้ใต้เก้าอี”้  
“อ้าว ฉนัก็นึกว่าแกกินสไปรท์ เห็นกินกบัแก้วพลาสติก” 
“ของแพง ต้องแอบกินคนเดียว” หญิงสาวหัวเราะ แต่

เพื่อนสนิทกลบัปิดประตูใส่หน้า ไม่ทันบอกลาอย่างเป็นทางการ 
คงจะโกรธที่เธอไม่แบ่งแชมเปญ 
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หญิงสาวจงใจด่ืมให้เมา ต้องการย้อมใจที่ต้องเอาตวัเข้า
แลกกับเงิน คืนนีเ้ธอจะต้องเสียความบริสุทธ์ิให้กับผู้ชายท่ียงัไม่
รู้จกักนัดี 

เธอเข้าไปอาบน า้ ล้างหน้า ใช้เวลาร่วมชั่วโมงในการรือ้
ผมที่โดนสเปรย์อัดแน่นมาตัง้แต่เช้ามืด อีกทัง้กิ๊บติดผมอีกนับ
ร้อยตัวที่ ฝั งอยู่ ในผมตีพองของ เธอ รวมถึ งการ เช็ด ล้าง
เคร่ืองส าอางที่พอกหนาบนใบหน้า  

“เฮ่อ...ค่อยกลบัมาเป็นมะอึกคนเดิมหน่อย” เธอมองเงา
สะท้อนในกระจก หญิงสาวหน้าโล้นซีด ผมกระเซิงมองกลบัมายงั
เธอ 

มะอึกขึน้ไปนอนบนเตียงนุ่ม พยายามอย่างมากที่จะไม่
ท าให้กลีบกุหลาบกระจาย เธอมองดนูาฬิกาบอกเวลาตีหน่ึง นึก
แปลกใจที่เจ้าบ่าวยงัไม่ขึน้มาเสียที สงสยังานเลีย้งจะยงัไม่เลิกรา 
แต่เธอทนความง่วงอีกต่อไปไม่ไหว จึงผล็อยหลบัไป 

 
มะอึกลืมตาขึน้อีกครัง้ มีความรู้สึกหนักบริเวณหน้าอก

และขา ขยบัตวัไม่ได้  
“ผีอ า” 
ห้องมืดสนิท เธอมองแทบไม่เห็นอะไร มีแสงลอดเข้ามา

จากผ้าม่านกนัแสงเนือ้หนา บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นเวลาเช้าแล้ว  
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เธอลองเอือ้มมือไปจับสิ่งที่ทับอยู่บนหน้าอกของเธอ มนั
คือ ท่อนขา ของใครบางคน 

เธอเกือบลืมไปสนิทว่าตัวเองแต่งงานแล้ว เธอคงนอน
ร่วมเตียงกบัสามีของเธอ ไม่คิดเลยว่าเขาจะนอนดิน้ขนาดนี ้

เธอเอือ้มไปเปิดโคมไฟที่หวัเตียง ทว่าท่อนขาที่ทบัอยู่บน
ตวั กลบัไม่ใช่ของสามีเธอ 

“คณุปัฐวี!” 
ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึน้ ปัฐวีไม่ต่ืน เขานอนขวาง

เตียง ขาข้างหนึ่งพาดอยู่บนหน้าอก อีกข้างอยู่บนขาของเธอ 
เมื่อมองไปในความมืดสลวัอีกฟากหนึ่งของเตียง จึงเห็น

สามีของตวัเอง เขานอนกลบัหวัหลบัหาง หวัอยู่ที่ปลายเท้า ขาอยู่
บนหมอน ศีรษะของปัฐวีหนนุหน้าท้องของเขาแทนหมอน 

หญิงสาวค่อย ๆ ผลกัขาของปัฐวีออกจากร่าง ลุกขึน้นั่ง 
แต่เมื่อวางเท้าลงไปบนพืน้ กลบัเหยียบลงบนร่างของใครอีกคน 

หญิงสาวเกือบกรีดร้องออกมา เมื่อเปิดไฟทัง้ห้อง และ
เห็นร่างของผู้ชายอีกนับสิบ นอนเกลื่อนทั่วห้อง ไม่ว่าจะเป็นบน
โซฟา หรือพืน้พรม 
 

พ่อและแม่ของมะอึกตกอกตกใจ เมื่อเห็นลกูสาวโผล่มา
ที่บ้านตัง้แต่เช้า “เกิดอะไรขึน้ ท าไมหนีกลบัมาบ้าน” 
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“จะไม่ให้หนีได้ยังไงคะ ต่ืนมาพบศพคนเมานับสิบใน
ห้องนอนตวัเอง กลิ่นละมดุเหม็นคลุ้งไปหมด” 

แม่ของหญิงสาวเข้าโอบกอดลูกที่ก าลงัขวัญผวา “โถ...
ขวญัเอ๋ยขวญัมา เมื่อคืนพี่ ๆ เขาคงปาร์ตีก้นัหนกัไปหน่อย” 

“รีบกลับไปหาภิภูมิซะ โบราณเขาถือ ห้ามเจ้าสาวออก
จากบ้านเจ้าบ่าวอย่างน้อยสองวนั” พ่อสัง่ 

“แต่น่ีโรงแรมนะคะ” 
“เหมือนกนันัน่ละ่ อยู่กบัสามีตวัเอง อย่าแยกจากกนัแบบ

นี ้โบราณเขาถือ” 
หญิงสาวถูกจบัขึน้รถพร้อมเสือ้ผ้าและข้าวของ น าตวัไป

สง่ยงัโรงแรมอีกครัง้ 
 
เมื่อไปถึงห้องพักสุดหรูของโรงแรม หญิงสาวพบเพียง

ห้องเปลา่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหล้า และกลิ่นอาเจียน  
เสียงโอ้กอ้ากดงัมาจากห้องน า้ ใครบางคนก าลงัอาเจียน

อย่างเอาเป็นเอาตาย 
มะอึกอยากถอยหลงักลบัออกมา แต่พ่อและแม่ของเธอ

ไม่ยอม  
“อย่าออกมาจากห้องหออีก” 
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ประตปิูดใส่หน้าหญิงสาว ทิง้ให้เธอต้องเข้าไปดผูู้ที่ก าลงั
อาเจียนอย่างหนกัในห้องน า้ 

ชายหนุ่มร่างสงูเปลือยท่อนบน สวมเพียงกางเกงสแลกสี
เทา นัง่เกาะคอห่าน หน้าแดงก ่า  

“คณุปัฐไปไหนคะ ท าไมไม่มาดแูลพี่ภมูิ” มะอกึจ าใจต้อง
เข้ามาช่วยลบูหลงัให้เขา  

“ปัฐกลับไปพักผ่อนที่บ้านเขาแล้ว” ชายหนุ่มพูดอย่าง
หมดแรง “เธอหายไปไหนมา” 

“หนูกลับบ้าน ไปเอาของมาค่ะ” หญิงสาวไม่พูดความ
จริงทัง้หมด รีบหยิบผ้าขนหนชูบุน า้มาเช็ดหน้าเช็ดตาให้เขา 

ชายหนุ่มมองไปยังกระเป๋าใบใหญ่หน้าห้องน า้ ก่อนจะ
หลบัตาลง สภาพอิดโรยของเขาท าให้เธอต้องพยุงเขาไปนอนบน
เตียงต่อ 

ชายร่างสงูใหญ่ กล้ามเนือ้แน่น มีน า้หนกัมากพอตวั กว่า
จะถึงเตียง หญิงสาวแทบหมดแรง เธอรินน า้ให้เขาด่ืมไปหนึ่งแก้ว 
กงัวลว่าเขาจะมีอาการเมาค้างหนกั  

“พี่ภูมิปวดหัวไหมคะ อยากได้ยาแก้ปวด กาแฟ หรือ
เคร่ืองด่ืมอะไรแก้เมาค้างหน่อยไหมคะ เด๋ียวหนูลงไปซือ้มาให้” 
มะอึกถามสามีที่นอนหลับตา เธอห้ามสายตาตัวเองที่จ้องมอง
หน้าอกแน่นของเขาไม่ได้ จึงรีบห่มผ้าปิดถึงคอให้แก่เขา 
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“ไม่เป็นไร ฉนัอยากนอนมากกว่า” 
มะอกึปลอ่ยให้เขานอนต่อไป เธอนัง่เฝา้เขาจนเผลอหลบั

ไปเช่นกนั  
 
ก๊อก ก๊อก ก๊อก 
มะอึกเด้งตัวขึน้จากเตียงเมื่อได้ยินเสียงคนเคาะประตู

ห้อง 
“ไอ้หยา นี่ก่ีโมงก่ียามแล้ว ท าไมอาเพ้งยงัไม่ตื่นอีก” เสียง

โหวกเหวกเป็นเจ๊กต่ืนไฟของแม่สามีท าให้มะอกึตาสว่างในทนัที 
“ใครนะคะ” หญิงสาวขมวดคิว้ 
อาม่าของภิภูมิยิม้แห้ง ๆ ให้แก่สะใภ้คนใหม่ “อาภูมิยัง

ไม่ตื่นเหรอ นี่จะบ่ายโมงแล้ว” 
“เมื่อคืนพวกลือ้ท าอะไรกนัมากมาย ท าไมสภาพห้องเป็น

แบบนี”้ แม่สามีเดินผ่านกองหมอนที่ตกลงมาจากโซฟา กระจัด
กระจายบนพืน้ เสือ้ผ้าของเจ้าบ่าวถูกถอดทิง้ไว้ปลายเตียง กลีบ
ดอกกุหลาบที่เคยอยู่บนผ้าห่มกระจายไปทัว่ห้อง และเมื่อเห็นลกู
ชายคนเดียวของเธอที่นอนหมดสภาพบนเตียงเปลือยท่อนบน ก็
ตกใจ “พวกลือ้จะท าลกูกนัภายในคืนเดียวรึไง” 

มะอึกหน้าแดง รีบยกไม้ยกมือปัดระวิง ปฏิเสธเสียงดัง 
“ไม่ใช่อย่างนัน้นะคะคณุแม่!” 
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หญิงสาวหน้าแดงตลอดทาง นั่งกอดเหล่าชุดแต่งงานฟู

ฟ่อง ที่กินเนือ้ที่ไปหนึ่งที่นัง่ข้างเธอ อีกข้างต้องเบียดไหล่กับชาย
หนุ่มสดุหล่อ แต่หน้าซีด ท าท่าผะอืดผะอม บนเบาะหลงัของรถตู้
คันใหญ่ คนขับรถเป็นโชเฟอร์ อาม่านั่งเคียงข้างแม่ของภิภูมิ ซึ่ง
พดูไม่หยดุตลอดทาง 

แม่สามีร่ายยาวถึงค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานอนัแสนแพง
เมื่อคืน ตลอดจนถึงรูปถ่ายที่หราอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต และ
หนงัสือพิมพ์ 

“ท าไมรูปมันขยาย อั๊วอ้วนขนาดนีไ้ด้ยังไง ช่างภาพของ
เว็บไซต์นีม้นัไม่ได้เร่ือง” แม่สามีบ่น จิม้หน้าจอโทรศพัท์มือถือของ
ตวัเอง “ดรููปเจ้าสาวซิ หน้าบานเป็นกะละมงัเลย” 

มะอึกกลืนน า้ลาย ไม่กล้าดรููปงานแต่งงานของตวัเองใน
อินเตอร์เน็ต กลวัคิดมากกบัค าวิจารณ์ของผู้คน  

“แต่ลูกชายหม่าม้าหล่อที่สุด ทัง้สูง ทัง้หุ่นดี หน้าเรียว
ยาว หลอ่อย่างกบัเจ้าชาย...” 

อุ๊แหวะ! 
ภิภมูิอาเจียนใสช่ดุเจ้าสาวบนตกัของภรรยาตวัเอง 
“ไอ้หยา อาเพ้ง ลือ้อ้วกในรถไม่ได้นะ อาตือเพิ่งล้างรถมา

เมื่อวาน” 
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มะอึกกลอกตาบน แทนที่ทุกคนจะกงัวลเร่ืองรถที่ล้างมา
ใหม่ ควรจะสนใจเธอและชุดแต่งงานของเธอมากกว่าที่รองรับ
กองอาเจียนของภิภมูิ 

แต่ที่แน่ ๆ ชื่อเลน่ของภิภมูิ ไม่ใช่ ภมูิ คือ เพ้ง! 
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ตอนที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 

‘นี่คือสถาน แห่งบ้านทรายทองที่ฉันปองสู่ ฉันยงัไม่รู้ เขา
จะต้อนรับ ขบัสู้ เพียงไหน...’ 

หญิงสาวรู้สึกตัวเองเหมือนพจมาน สว่างวงศ์ ยืนถือ
กระเป๋าลากใบใหญ่แทนชะลอม เงยหน้ามองบ้านหลงัโตมโหฬาร 
บ้านขนาดมหึมาสีขาวสองชัน้มีเสาโรมนัตัง้หน้าประตูเหมือนใน
ละคร  

คนรับใช้ในบ้านต่างมาช่วยกนัขนข้าวของลงจากรถ พยงุ
ตวัภิภูมิเข้าไปในบ้าน ทิง้ให้เธอยืนตกตะลึงกบับ้านหลงัใหญ่ บน
พืน้ที่กว้างของเศรษฐีตระกลูนี ้

หญิงสาวถอนหายใจ ไม่เข้าใจว่า ต้นตระกูลเธอหอบเสื่อ
ผืนหมอนใบมาจากหมู่บ้านเดียวกนัในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ท าไม
ถึงไม่ร ่ารวยแบบเขาบ้าง 



๗๖ | รั ก ใ น ห ล อ ด แ ก้ ว  

 

มะอึกเดินตามหลังคนรับใช้ อุ้มชุดแต่งงานตัวเองที่ยัง
เปือ้นอาเจียนของสามี ขึน้บนัไดกลางบ้านไปยงัชัน้สอง ซึง่เต็มไป
ด้วยห้องหบันบัสิบห้อง  

หญิงสาวมวัแต่อ้าปากค้างกบัขนาดตวับ้านที่ใหญ่โต คิด
ว่าคงจะต้องหลงทางในช่วงแรกเป็นแน่  

“สะใภ้คนแรกของตระกลูมาแล้วเหรอ” 
มะอึกหันไปมองตามเสียงของชายคนหนึ่ง เปิดประตู

ออกมาจากห้องที่เธอก าลงัเดินผ่าน 
หญิงสาวยกมือขึน้ไหว้ตามมารยาทที่ดี แต่เมื่อเห็นหน้า

ขาวของเขาก็อ้าปากค้าง ท าหน้าเหมือนเห็นผีกลางวนัแสก ๆ  
“นี่คุณพอลค่ะ เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณภูมิ อายุคงจะ

มากกว่าคุณซกัสองสามปีมัง้คะ” แม่บ้านแนะน าชายที่ขโมยจูบ
แรกของเธอไป เขาคือฝันร้ายของเธอ ฝันร้ายก าลงัมองหน้าเธอ
พร้อมรอยยิม้กวนประสาท เขาหน้าตาคล้ายภิภูมิ เล็กน้อย 
เพียงแต่ไม่หลอ่เท่า และยงัเตีย้กว่า 

 
“นี่คุณมะอึกค่ะ เป็นภรรยาของคุณภูมิ” แม่บ้านแนะน า

ให้พอลรู้จกักบัเธอ 
เขายิม้มุมปาก เดินเข้ามาใกล้เธอ แต่กลบัชะงักเท้า ยก

มือขึน้ปิดจมกู “เหม็นอย่างกบัอ้วก เธอชื่อว่าอะไรนะ...มะอ้วก” 
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หญิงสาวยิม้แห้ง อาเจียนของภิภูมิเปรอะเปือ้นเสือ้ผ้า
ของเธอ และชดุแต่งงานที่เธอหอบหิว้มา “ชื่อมะอกึค่ะ” 

“อย่างนีต้้องชื่อ มะอ้วก แล้ว โอย เหม็น ไม่ไหวแล้ว” ชาย
หนุ่มถอยหลงักลบั ปิดประตหู้องใสเ่ธอเสียดือ้ ๆ 

หญิงสาวผู้ถูกตัง้ชื่อใหม่เกลียดอาเจียนของสามีตัวเอง 
ก้าวเท้าวิ่งตามคนรับใช้ไปยงัห้องของภิภมูิที่อยู่ถดัไป ด้วยอาการ
จิตใจไม่อยู่กับเนือ้กับตัว ท าไมเขาจะต้องเป็นลูกพี่ลูกน้องของ
สามีเธอ และยงัอยู่ห้องติดกนักบัเธอด้วย 

 
ห้องของภิภูมิใหญ่โตกว้างขวาง มีส่วนที่เป็นห้องนัง่เล่น 

เชื่อมต่อกบัประตหู้องนอน และมีห้องน า้ในตวั ราวกบัเป็นห้องชุด
บนคอนโดหรู 

ห้องนั่งเล่นกว้างขวาง โซฟาหนานุ่มตัวยาวสองตัวชิด
ขอบผนงัเป็นตวัแอล มีทีวีจอยกัษ์ติดข้างฝา เคร่ืองเลน่เกมส์ และ
แผ่นเกมส์มากมายเป็นตัง้อยู่ในตู้  

สาวใช้ยื่นผ้าเช็ดตวัให้แก่มะอึกที่ก าลงัมองห้องใหญ่ ราว
กบัเป็นบ้านนอกเข้ากรุง “คณุภมูิสัง่ให้คณุมะอกึไปอาบน า้เปลี่ยน
เสือ้ผ้าก่อนค่ะ สว่นคณุภมูิจะขอนอนพกัก่อนค่ะ” 

หญิงสาวลอบมองภายในห้องนอนที่เชื่อมกบัห้องนัง่เล่น 
เห็นภิภมูิก าลงัถอดเสือ้ ก่อนจะล้มตวัลงนอนบนเตียงนุ่ม  
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มะอึกหน้าแดง ถึงเธอจะแต่งงานกับเขาแล้ว แต่ก็ยังไม่
คุ้นชินกบัการเห็นเขาถอดเสือ้ เธอมีน้องชาย เห็นเขาถอดเสือ้โชว์
ก้างมาตัง้แต่เด็ก แต่ไม่เคยเห็นกล้ามแน่นของชายผิวขาวหน้า
หลอ่แบบนีม้าก่อน  

ขวดยาสระผม ครีมนวด สบู่ โลชัน่ สารพดัชนิดวางเรียง
รายในห้องน า้ ทัง้ยังมีครีมบ ารุงผิวนับสิบกระปุกวางตัง้อย่าง
เรียบร้อย ไม่คิดเลยว่าพระเอกหนุ่มจะต้องมีขัน้ตอนในการบ ารุง
ผิวมากมาย เยอะยิ่งกว่าผู้หญิงแท้ ๆ อย่างเธอเสียอีก 

หลงัจากแช่น า้อุ่นในอ่าง สระผม ท าความสะอาดร่างกาย
และผ่อนคลายเรียบร้อย จึงเดินออกมา ตัง้ใจจะแต่งตวัในห้องน า้
เลย ทว่ากลบัลื่นผ้าเช็ดเท้า ล้มก้นจ า้เบ้า เสียงดังในห้องน า้ ข้อ
เท้าเจ้ากรรมยงัไม่หายดี ปวดระบมหนกักว่าเดิม ทัง้ยงับัน้ท้ายช า้ 

หญิงสาวชะโงกหัวออกมา เห็นประตูห้องนอนของภิภูมิ
ปิดสนิทดี เขาคงไม่ต่ืนจากเสียงดังที่เธอท า เมื่อแต่งตัวเสร็จ จึง
ตัง้ใจออกไปทักทาย และแนะน าตัวให้กับผู้ อาศัยร่วมชายคาใน
บ้านหลงันีต้ามมารยาท  

เมื่อเปิดประตอูอกไป กลบัพบกบัผู้อาศยัข้างห้องคนเดิม  
ที่ไม่อยากพบเจอ 

“ท าอะไรกนัเสียงดงัสนัน่” 
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“หนูลื่นล้มในห้องน า้ค่ะ” หญิงสาวยกมือขึน้ลูบบัน้ท้าย
ตวัเองที่ยงัเจ็บไม่หาย 

“แล้วท าอะไรกันในห้องน า้ ถึงได้ลื่นล้มล่ะ” เขายิม้มุม
ปาก 

มะอกึถลงึตาใส ่“คิดอะไรบดัสีบดัเถลิงอยู่เหรอคะ หนลูื่น
พรมห้องน า้ล้มเองค่ะ” 

ชายหนุ่มยกัไหล ่“แล้วเฮียภมูิละ่” 
“นอนอยู่ค่ะ” 
“จัดหนักกันขนาดนัน้เลยเหรอ ถึงได้สลบทันทีหลงัเสร็จ

ภารกิจ” 
มะอึกหมดความอดทน “พี่คะ...หนูคิดว่ามันเป็นเร่ือง

ส่วนตัวของหนูนะคะ แล้วการที่พี่ คิดและพูดแต่เ ร่ืองสัปดน
ตลอดเวลา หมายความว่าพี่เป็นคนหมกมุ่น หรือว่าไม่มีมารยาท
กนัแน่คะ” 

เสียงปรบมือดงัมาจากญาติผู้ใหญ่ผู้อาวโุสของตระกลู  
“พูดได้ดีอาหมวย” อาม่ายิม้กว้าง เผยฟันปลอมทัง้แถบ 

“อย่างอาเพียวต้องเจอคู่ปรับฝีปากกล้าแบบนี”้ 
“ผมชื่อ พอล ครับ อาม่า” 
“อัว๊ไม่ชอบชื่อฝร่ัง ลือ้เป็นคนจีน ก็ต้องใช้ชื่อจีนซี” 
พอลกอดอก ขมวดคิว้ ห่อปากราวกบัเด็กเล็ก ๆ  
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“โธ่ อาโซ้ยต๋ี ลือ้ต้องอย่าลืมก าพืดของลือ้ ถึงลือ้จะจบ
จากเมืองนอกเมืองนามา ลือ้ก็ต้องอย่าลืมชื่อจีนของลือ้” 

“มันเก่ียวกันไหมเล่าอาม่า” พอลถอนหายใจ ก่อนจะ
กลบัเข้าห้อง ปิดประตเูสียงดงั 

อาม่าส่ายศีรษะ ลือ้อย่าถือสาอาเพียวเลย อีมารยาทไม่
ดี ไปเรียนเมืองนอกมาตัง้แต่ยงัอยู่มธัยม อีเป็นลกูคนเดียวของลกู
ชายคนรองของอัว๊ ถือว่าเป็นลกูพี่ลกูน้องกบัอาตัว่ต๋ี ผวัลือ้” 

มะอึกสะดุ้ งทุกที ยังไม่คุ้นชินกับการเป็นคนที่มี ผัว แล้ว 
อีกทัง้ยังไม่พอใจกับการต้องอยู่ข้างห้องลูกพี่ลูกน้องของสามีที่
คอยยียวนกวนประสาท ทัง้ยังเร่ืองในคืนนัน้ที่ไม่อยากจะรือ้ฟื้น
กบัเขาอีก 

 
เย็นวันนัน้มะอึก ต้องนั่ ง ร่ วมโ ต๊ะอาหารกับคนทั ง้

ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี ้นอกจากคุณย่า คณุแม่ของภิ
ภมูิที่เธอรู้จกัดีแล้ว ยงัมีคณุอาผู้ชาย อาสะใภ้ คณุอาผู้หญิงคนโต 
คนเล็ก และคณุอาเขย ลกูสาวของคณุอาวยัห้าขวบ และ ลกูชาย
ของคณุอาผู้ชาย ที่เธอไม่ถกูชะตาด้วย คนแรกของบ้าน   

มะอึกทบทวนความจ า ฝึกเรียกชื่อทุกคนในครอบครัว 
“อาม่า หม่าม้า อาเจ็กตง อาซิ่มฟ้า อาตัว่โกว อาโซ้ยโกว อาเต๋ีย 
อาหมวยเพ่ยเพ่ย และอาเฮียเพียว” 
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“พอล!” 
หญิงสาวหวัเราะ “อาเฮียพอล ก็อาเฮียพอลค่ะ” 
“ครับ อาซ้อมะอ้วก” 
มะอึกหยุดหวัเราะ มองลกูพี่ลกูน้องของสามีตาเขียว เขา

อายมุากกว่าเธอสองสามปี แต่มีนิสยัเหมือนเด็กกว่าเธอสกัสิบปี 
“แล้วนี่พี่ปัฐไปไหนละครับ พอเฮียภูมิมีเมียจริง ๆ ก็ไม่

กล้ามานอนค้างที่บ้านเราเหมือนแต่ก่อนเลยหรือไง นี่ตอนแรกผม
ก็นึกว่าพี่ปัฐเป็นเมียเฮียภมูิไปแล้วนะเนี่ย” พอลหวัเราะในคอ แต่
มะอกึไม่นึกขนัด้วย 

หญิงสาวเอะใจว่า ภิภูมิจะเป็นเกย์อย่างที่นักข่าวเขียน 
คู่ขาของเขาอาจคือ ปัฐวี ก็เป็นได้ 

“พูดอะไรของแก ไอ้ปัฐมันต้องไปเคลียร์บัญชี สิน้เดือน
แล้วนี่ เด๋ียวอีกไม่ก่ีเดือนก็ต้องไปยื่นภาษีให้ฉนัอีก” ภิภูมิพดูเสียง
เข้ม ก่อนจะให้ทุกคนนั่งประจ าที่ เพราะจะต้องท าพิธียกน า้ชา
ตามประเพณี เมื่อสะใภ้เข้าบ้านวนัแรกหลงัแต่งงาน 

มะอึกตาโตเมื่อได้รับเงินทองมากมายเป็นของขวญั เพื่อ
คู่แต่งงานใหม่จะได้น าไปตัง้ตวัตามประเพณี 

“มีลูกมีหลานให้อั๊วไว ๆ นะอาเพ้ง อามะอึก อั๊วคงอยู่ได้
อีกไม่นาน อัว๊ทนรอไม่ไหวแล้ว” อาม่าเช็ดน า้ตา  

“ครับ” 
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มะอึกหนัไปมองสามีตวัเองที่ตกปากรับค าหญิงชราด้วย
เสียงหนักแน่น เธอจะต้องท าตามสัญญา รีบมีลูกให้แก่เขา 
จากนัน้เธอจะได้หย่าขาด มีอิสระจากเขาเสียที 

 
สาวใช้น าขนมอ๋ีสีชมพูมาให้บ่าวสาวตามพิธี แต่คราวนี ้

เธอสามารถกินขนมให้หมดถ้วยได้อย่างใจปรารถนา 
“กินขนมหมดถ้วย เดี๋ยวก็กินข้าวไม่ได้หรอก” 
“ไม่เป็นไรค่ะ กระเพาะหนูใหญ่” หญิงสาวยิม้กว้างเมื่อ

เห็นอาหารบนโต๊ะกลมแบบหมุนได้ ช่างน่าพิศมยั ยัว่น า้ลายเธอ
เหลือเกิน  

กับข้าวจานใหญ่นับสิบ ๆ อย่าง ทัง้อาหารไทย และ
อาหารจีน ส่งกลิ่นหอมฟุ้ง ท าให้คนที่ต้องควบคมุน า้หนกัมาเป็น
เดือนแทบน า้ตาไหล 

เป็ดพะโล้ ไก่แช่เหล้า หมูสามชัน้ทอด กระเพาะปลาน า้
แดง ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปลานึ่งเต้าซี่ กุ้ งอบวุ้นเส้น คะน้าน า้มัน
หอย ผัดกระเฉดหมูกรอบ ทอดมันกุ้ ง หมี่ซั่ว และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ราวกบัเลีย้งฉลองสะใภ้คนใหม่เข้าบ้าน 

หญิงสาวสวาปาม ตกัชิมอาหารรสเลิศมากมาย ดัง่อยู่ใน
ภตัรคารชื่อดงั หญิงสาวเสวยสขุกบัอาหารทอด และอาหารที่เต็ม
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ไปด้วยไขมนั ซึง่เธอถกูห้ามไม่ให้กินมาตลอดเป็นเวลานาน บางที
ที่นี่อาจเป็นสวรรค์ส าหรับเธอ 

มะอกึวางตะเกียบลง เมื่อท้องของเธอไม่สามารถยดัอะไร
ได้อีกแล้ว “อิ่มจงั” 

สามีหันมามองภรรยาของตัวเอง “กินไปเยอะขนาดนัน้ 
ไม่ให้อ่ิมได้ยงัไงละ่” 

ทว่าเมื่อขนมตบท้ายวางลงบนโต๊ะ มะอึกกลบัหยิบช้อน
ขึน้มาเตรียมตกัอย่างห้ามใจไม่อยู่ 

“ไหนว่าอ่ิมไง” 
“ของคาวกับของหวานมันคนละกระเพาะกันค่ะ” มะอึก

ยิม้ 
โอนีแปะก๊วยจานใหญ่วางลงบนโต๊ะ ทุกคนเวียนกันตัก

ไปอย่างละเล็กละน้อย มะอึกเป็นคนสดุท้ายที่ได้ตกัขนม เธอเห็น
ว่า ข้าวเหนียวมนูเหลือเพียงเล็กน้อย มีเผือกกวนและแปะก๊วยอีก
ไม่ก่ีลกู จึงกวาดเรียบ เก็บโอนีแปะก๊วยลงกระเพาะตวัเองทัง้หมด
จนสิน้ซาก 

“อามะอึกกินเก่งอย่างนี ้ดีจริง จะได้พร้อมมีหลานให้อัว๊
เร็ว ๆ” อาม่าชื่นชมในการกินจขุองเธอ 



๘๔ | รั ก ใ น ห ล อ ด แ ก้ ว  

 

มะอึกรีบด่ืมน า้ นึกถึงคืนนีท้ี่ก าลงัรออยู่ เธอจะต้องร่วม
เตียงนอนกับสามี โดยที่เขาและเธอมีสติครบสามสิบสอง ไม่เมา
เหล้าเหมือนเมื่อคืนอีก 

 
หญิงสาวเดินกะเผลก ก้มหน้างุดตามสามีไปยงัห้องของ

พวกเขา ใจของเธอเต้นระรัว แผนการผลิตลูกจะเกิดขึน้อีกในไม่
ช้านี ้หากเธอตัง้ท้องได้เร็วเมื่อไหร่ สญัญาระหว่างเธอกบัเขาก็จะ
จบเร็วขึน้เท่านัน้ 

“นี่สองคนน่ะ ท าอะไรก็เบา ๆ หน่อยละกัน เกรงใจคน
โสดอย่างผมบ้าง” พอลยืนกอดอกหน้าประตตูวัเอง ยิม้กร่ิม ตัง้ใจ
กวนประสาทเธออีกครัง้ 

“แกก็ออกไปหาข้างนอกสิ มวัแต่อยู่บ้าน แล้วเมื่อไหร่จะ
มีแฟนกบัเขาซกัที” ภิภูมิไล่ลกูพี่ลกูน้องตวัเองให้ออกไปจากบ้าน
บ้าง 

“ไม่เอาหรอก ไม่อยากออกไปไหนกลวัเกิดเร่ืองอีก”  
“เออ แกก็ท าตัวดี ๆ หน่อยสิ นาน ๆ ทีออกบ้านก็ไปหิว้

ผู้หญิงเข้าโรงแรม ให้คนเค้านินทากัน อาม่าบ่นแก่แทบแย่”  ภิภู
มิได้ทีสัง่สอนน้องชาย แต่กลบัท าให้ภรรยาของเขาสะดุ้งไปด้วย  
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 ข่าวไฮโซนักธุรกิจหนุ่มหิว้สาวเมาไร้สติเข้าโรงแรมหรู
กลางกรุงลงหราในหนงัสือพิมพ์เมื่อหลายเดือนก่อน แต่โชคดีที่ไม่
มีใครสนใจ เพราะพอลและเธอไม่ใช่คนดงั  

หญิงสาวยืนหน้าซีด มองไปยังพอลที่ท าสีหน้ามีพิรุธ
เช่นกนั 

“เออ ผมขอติดเกมส์ดีกว่า เด๋ียวคืนนีน้ัดเล่นเกมส์กับ
เพื่อนออนไลน์ จะใส่หูฟัง เปิดเสียงเกมส์ดงั ๆ เลย จะได้ไม่ได้ยิน
เสียงพวกพี่ท าอะไรกนั” ชายหนุ่มร่างสนัทดัแสร้งเปลี่ยนประเด็น 

ภิภูมิส่ายหน้า ก่อนจะเข้าห้องไปอาบน า้ ทิง้ให้ภรรยา
สาวยืนอยู่หน้าห้องคนเดียว 

“ท าไมไม่เข้าห้องล่ะ ซ้อมะอ้วก ยงัไม่หายเจ็บเหรอ” เขา
มองบัน้ท้ายเธอ ตัง้ใจกวนประสาท เหมือนคนที่ชอบระรานคนอ่ืน
ไปทัว่ 

“ที่ไม่ยอมออกบ้านไปไหน แน่ใจนะคะว่าจะเล่นเกมส์ 
ไม่ได้แอบดูหนังโป๊คนเดียว” หญิงสาวหัวเราะในคอบ้าง “เข้าใจ
แล้วว่า ท าไมเฮียพอลถึงโสด เพราะปากก็เสีย นิสยัก็เสีย ผู้หญิงที่
ไหนจะหลงมาคบด้วยละคะ” 

“แต่ก็มีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาขโมยจบูฉนั แล้วก็นอนค้างคืน
กบัฉนัด้วยนะ” เขาท าลอยหน้าลอยตา น่าตบให้คว ่าเสียจริง 
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“หยุดนะ อย่าพูดถึงเร่ืองคืนนัน้อีก มันเป็นแค่อุบัติเหตุ 
หนูไม่ได้ตัง้ใจจะจูบ...ถือว่าไม่ใช่จูบ แล้วหนูก็เมามาก จ าอะไร
ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย” หญิงสาวลดเสียงเบาแทบกระซิบ 

พอลหวัเราะ เข้ามาประชิดเธอ “แต่ฉนัจ าได้” 
หญิงสาวผลกัอกเขา ตัง้ใจว่าถ้าเขาไม่หยุด เธอคงต้อง

ฉะกับเขาสักตัง้ “ได้โปรดอย่าพูดอะไรพวกนีอี้กได้ไหมคะ อีก
อย่าง เฮ่อ...หนูรู้สึกว่าตวัเองโชคดีเหลือเกิน ที่ได้แต่งงานกับพี่ภูมิ
ที่แสนดี ไม่ใช่กุ๊ยแบบเฮีย” 
  “นี่ยัยมะอ้วก ฉันจะบอกให้เอาบุญนะ” เขาพูดเสียงเบา 
“อย่าคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้แต่งงานกับเฮียภูมิล่ะ ยังมีอีกหลาย
เร่ืองที่เธอยงัไม่รู้เก่ียวกบัเขา” 

“เร่ืองอะไร” มะอกึถอยหลงัหนี  
“เด๋ียวก็รู้ แล้วก็จะเข้าใจเองว่า เธอโชคร้ายแค่ไหนที่

แต่งงานกับคนอย่างเขา” พอลยิม้มุมปาก ก่อนจะเดินกลับเข้า
ห้องตวัเองไป 
 มะอึกหัวเสีย อยากจะบ้าตายที่ต้องอาศัยอยู่ ข้างห้อง
ผู้ชายกวนประสาทแบบนี ้เขาตัง้ใจพดูให้เธอโมโห แต่ค าพดูของ
เขาก็ท าให้เธอคิดหนกั เพราะเธอยงัไม่รู้จกัภิภูมิดี ไม่รู้ว่าจริงแล้ว
เขาเป็นคนอย่างไร คงจะมีอีกหลายเร่ืองที่ต้องเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
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แต่จะมีอะไรแย่ จนถึงขัน้คิดว่าเธอโชคร้ายท่ีได้แต่งงานกบัเขาเลย
หรือ 
 

 


