
บทนํา 

ฉันหวง...ฉันมาทวงของฉันคืน! 

 เรื�องราวที�ถกูเลา่ออกมาจากปากของลงุคมชา่งมเีสนห์่และแรงดงึดดู ทําให้คํ�าคืนที�นา่เบื�อหนา่ยกลบักลายแปร
เปลี�ยนเป็นดาํเนินไปได้อยา่งรวดเร็ว วนิยกนาฬิกาข้อมือของตวัเองขึ +นด ูใกล้ตีหนึ�งแล้ว...นา่แปลกที�ดวงตาของเขากลบัไม่
มีความเหนื�อยล้า ตรงกนัข้าม...มนักลบัเบิกโพลงตั +งหน้าตั +งตารอฟังเรื�องราวระทกึขวญัที�ลงุคมเลา่ที�เขาต้องใจหายใจควํ�า
กบัตอนจบของทกุเรื�อง เพิ�งจบจากเรื�องอนัโหดร้ายแหง่ความเคียดแค้นที�ดรีมแลนด์ไป แตช่ายหนุม่ยงัไมม่ีทีทา่จะยอมให้
อีกฝ่ายหยดุเลา่ เหลอือีกตั +งหลายชั�วโมงกวา่จะเช้า คงได้อีกสกัสองเรื�องนะ่ 

ลงุคมไอแคก่ๆ เหมือนมเีสมหะตดิอยูใ่นลาํคอ วินจึงหนัไปตกันํ +าจากกระติกสง่ให้ชายชรา  
“ดื�มนํ +าก่อนลงุ จะได้มีแรงเลา่ตอ่” 

 “เฮ้ย! อะไรวะ! ข้าเหนื�อยแล้วนะ” 
 “อยา่เพิ�งเหนื�อยนา่ บหุรี�นะบหุรี�...ไมอ่ยากได้เหรอลงุ ?” 
 “ไอ้นี� ชอบเอาของมาลอ่คนแกอ่ยูเ่รื�อย เออๆ เลา่อีกก็ได้ เดี8ยวข้าขอนกึก่อนวา่จะเลา่เรื�องอะไรตอ่ด”ี ชายชรานิ�ง
คิดอยูอ่ดึใจ กอ่นจะยิ +มออกได้ในอีกไมกี่�วินาทีตอ่มา “เรื�องนี +เดด็...ข้าไมเ่คยเลา่ให้ใครฟังเลย เอ็งเป็นคนแรกนะไอ้วิน” 
 “ว้าว...ได้เปิดซงิ!” ชายหนุม่ทําเสยีงตื�นเต้นจนชายชราต้องเอามือเขกกบาลไปหนึ�งที วินเอามือลบูหวัตวัเองเบาๆ 
แล้วทําหน้านิ�ว “ลงุมาเขกหวัฉนัทําไมเนี�ย ?” 
 “ก็เอ็งมนัทะลึ�ง!” 
 “แหม...นิดหนอ่ยนา่ลงุ วา่แตเ่รื�องที�ลงุจะเลา่เนี�ย มนัเกี�ยวกบัอะไรเหรอ รีบๆ เลา่เลยลงุ ฉนัอยากฟัง” วินทําทา่
ดี;ด๊าราวกบัวา่เพิ�งได้ฟังเรื�องเลา่ของลงุคมเป็นเรื�องแรกอยา่งไรอยา่งนั +น ลงุคมสา่ยหน้าเพลยีใจกบัความไมรู้่จกัโตของวิ
นก่อนจะเริ�มเกริ�นเข้าเรื�อง 

“มนัเป็นเรื�องของคูรั่กที�กําลงัจะแตง่งานกนั” 
 “แล้วก็มีอีกฝ่ายตาย กลายเป็นผีมาหลอก ก่อนจะหกัมมุตอนจบวา่ที�มาหลอกเพราะอีกฝ่ายวางแผนฆา่ใช่ไหมลงุ 
?” วินอวดภมูิขึ +นมาทนัที เคยอา่นนิยายผีมาหลายๆ เรื�องก็ทํานองนี +แหละ 
 “บ๊ะ! ไอ้นี�...ถ้าเอ็งเดาเรื�องได้เอ็งก็ไมต้่องฟัง!” 
 “ไมใ่ช่อยา่งนั +นลงุ ฉนัก็แคเ่ดาเลน่เฉยๆ เผื�อจะฟลคุตรงกบัเรื�องที�ลงุจะเลา่ ไมแ่นน่ะ ฉนัอาจจะเป็นนกัเขียนนิยาย
ผีแบบ...แบบใครนะ ฉนัเคยอา่นงานของเค้าอยูส่องสามเลม่ ไอ้เจ็ดวนัจองเวรอะไรนี�แหละ อ้อ...จําได้แล้ว ชื�อภาคินยั 
หนงัสอืของเค้าขายดีนะลงุ” 
 “งั +นก็ไปอา่นของไอ้คนชื�อภาคินยัส ิมาให้ข้าเลา่ทําไมให้เปลอืงนํ +าลาย” 
 “แหม...แคนี่ +ทํางอน ของภาคินยัไมส่นกุเทา่ที�ลงุเลา่หรอก เลา่เลยลงุ ฉนัไมข่ดัแล้ว” วินขยบัตวัเลก็น้อยเพื�อให้นั�ง
สบาย ก่อนจะจ้องเขมง็ตรงไปยงัร่างอนัผอมแห้งของชายชรา บหุรี�ถกูยกขึ +นสบูอีกหนึ�งฟอดใหญ่แล้วลงุคมจึงเริ�มเลา่
เรื�องราวเร้นลบัที�มีอยูใ่นหวั 
 “เรื�องความรักของมนษุย์นี�มนัซบัซ้อนกวา่ที�คิดนะ บางคนมีรักที�ดแีล้วก็ไมรู้่จกัพอ ได้หนึ�งจะเอาสอง ได้สองจะ
เอาสาม แม้จะรู้วา่ความพอดคีือสิ�งที�ควรกระทํา แตพ่อถงึเวลาที�กิเลสตณัหามนัครอบงําก็ยากที�จะควบคมุตวัเองไว้ได้”  

ชายชราเกริ�นเรื�องราวกบักําลงัจะเทศน์ให้เด็กหนุม่ฟัง วินยน่คิ +ว เรื�องนี +มนัจะมาไม้ไหนอีกเนี�ย ? 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 เสยีงเหมือนใครสกัคนทําแก้วนํ +าแตกดงัขึ +นกลางดกึสงดัคืนหนึ�ง ทําให้ ‘พชรอร’ เจ้าของบ้านที�กําลงันอนอยูถ่ึงกบั
ลมืตาขึ +นด้วยความตกใจ เธอยงัไมไ่ด้หลบัแม้จะพยายามขม่ตาให้หลบัมานานกวา่สองชั�วโมงแล้ว ยานอนหลบัที�หมอจดั



ให้ไมอ่อกฤทธิG อยากจะกรอกมนัเข้าปากอีกสกัสี�ห้าเมด็เผื�อจะขม่ตาหลบัลงได้บ้างแตก็่ทําไมไ่ด้ ไมรู้่วา่ชายคนรักของเธอ
เอายาไปซอ่นไว้ที�ไหน เพราะอีกฝ่ายคงรู้ดวีา่เธอต้องหยิบมนัขึ +นมากินอีกแนห่ากอยูใ่กล้มือ ซึ�งนั�นอนัตรายมาก แตบ่างครั +ง
การที�ไมไ่ด้นอนติดตอ่กนัมาหลายวนัจนประสาทเสยีนั +น เธอก็อยากจะกินยานอนหลบัให้ตายไปเสยีให้พ้นมากกวา่ มนั
ทรมาน...ทรมานยิ�งกวา่ตกนรก! 
 “ศิลา...ศิลาคะ” หญิงสาวหนัไปทางชายคนรักที�นอนอยูข้่างกายพลางเอย่ปากเรียกเขาเบาๆ แขง่กบัเสยีงลม
เสยีงฟ้าที�กําลงัเริ�มร้องคํารามอยูภ่ายนอกหน้าตา่ง แตศ่ิลายงัคงนอนนิ�ง ฝ่ายหญิงจึงเอื +อมมือไปเขยา่ตวัของเขาเบาๆ แล้ว
เอย่ปากเรียกอีกครั +ง คราวนี +เร่งเสยีงให้ดงัมากขึ +นกวา่เก่า หวงัวา่เขาจะลมืตาตื�นเหมือนทกุคืนที�หญิงสาวปลกุเขาเพื�อที�จะ
ลกุไปเข้าห้องนํ +า “ศิลาคะ...ศิลา พชัได้ยินเสยีงแก้วนํ +าหลน่แตกข้างลา่ง ศิลาลงไปดหูนอ่ยสคิะ ศิลา...ศิลา” 

นา่แปลก...ปกติศิลาไมใ่ช่คนนอนขี +เซาขนาดนี + ยามที�เธอต้องการขอความชว่ยเหลอืจากเขา เพียงแคเ่อย่เรียก
เบาๆ ชายหนุม่ก็พร้อมจะตื�นขึ +นมาให้บริการทนัที แตนี่�เธอใช้เสยีงที�ดงัจนแทบจะเป็นการตะโกนแล้วแตเ่ขาก็ยงัไมข่ยบั มนั
ผิดปกต.ิ..ผิดปกติจนนา่กลวั 
 หญิงสาวเหงื�อแตกเต็มใบหน้าและร่างกาย พยายามใช้สองแขนยนัตวัให้ลกุขึ +นนั�งพิงกบัพนกัหวัเตยีง มองออกไป
นอกหน้าตา่งที�บดันี +ต้นสนที�ปลกูไว้ข้างบ้านกําลงัเอนไหวไปตามแรงลมที�โหมกระหนํ�า ซํ +าร้ายยงัมีแสงฟ้าแลบเป็นระยะ 
พชรอรตกอยูใ่นสภาพที�ไมเ่อื +ออํานวยตอ่การลกุลงไปจากเตียงเองได้ในเวลานี + เพราะเธอตาบอดข้างหนึ�ง แถมยงัขาเจ็บอีก
ข้างหนึ�ง คงนา่สมเพชไมน้่อยหากยงัจะดนัทรัุงลกุไปดวูา่เสยีงที�เธอได้ยินนั +นคือเสยีงอะไรกนัแน ่เมื�อคิดได้อยา่งนั +นหญิง
สาวจงึพยายามทําใจให้สบาย คดิเสยีวา่ตวัเองหฝูาดแล้วคอ่ยๆ เลื�อนกายลงนอนบนเตียงตามเดมิ 
 ก๊อก...ก๊อก...ก๊อก...ก๊อก 
 เสยีงเหมือนคนใสส้่นสงูเดินขึ +นบนัไดบ้านมาอยา่งช้าๆ แม้จะพยายามไมส่นใจแตห่ญิงสาวก็ยงัได้ยินอยา่ง
ชดัเจน มนัไมใ่ช่เวลาที�เธอจะแกล้งนอนเฉยแล้วคดิวา่นั�นคือการหฝูาดอีกแล้ว พชรอรดีดตวัลกุขึ +นนั�งขึ +นอีกครั +ง ก่อนจะหนั
ไปเขยา่ตวัชายคนรักอยา่งแรงเพื�อหวงัที�จะให้เขาตื�น 
 “ศิลา ตื�นส.ิ..ศิลา มีใครไมรู้่เข้ามาอยูใ่นบ้าน” 
 เขายงันอนนิ�ง...นิ�งเสยีจนราวกบัวา่เป็นคนตาย! 
 ก๊อก...ก๊อก...ก๊อก...ก๊อก 
 เสยีงเดินขึ +นบนัไดยงัดงัไมห่ยดุ หญิงสาวรู้สกึหวาดกลวัมากขึ +นทกุที ใจหนึ�งอยากจะคลมุโปงแล้วข้มตาให้หลบั
สนิทไปเสยีแบบที�ฝ่ายสามีทํา แตอี่กใจกลบัอยากลกุขึ +นเปิดประตไูปเผชิญหน้ากบัเสยีงลกึลบัที�วา่ให้รู้แล้วรู้รอด 
 หรือจะเป็นมนั...? หรือวา่มนัจะมาหาเธออีกแล้ว! 
 เสยีงเดินนั +นยงัคงดงัก้องบ้าน ซํ +าร้ายเธอยงัได้ยินเสยีงปิดเปิดประตหู้องอื�นๆ ภายในบ้านจากผู้บกุรุกอีกด้วย มนั
คงรู้วา่เธอแอบฟังมนัอยู ่เสยีงทกุเสยีงจงึเหมือนจงใจทําให้พชัประสาทเสยีซึ�งดเูหมือนจะได้ผล หวัใจของคนฟังเต้นแรง
เสยีงจนรู้สกึแนน่ที�หน้าอก มือทั +งสองข้างกําแนน่อยา่งควบคมุตวัเองไมไ่ด้ แตเ่ธอจะยอมให้มนัมาหลอกหลอนอยา่งนี +อยู่
ตลอดไปอยา่งนั +นหรือ ? หญิงสาวรู้วา่ตวัเองประสาทจะกินอยูแ่ล้ว แตเ่ธอไมย่อมให้เรื�องมนัจบแบบนั +นเป็นแน ่ในเมื�อเธอ
พิการดวงตาไปแล้วหนึ�งข้าง ไมม่ทีางที�จะพิการทางจิตไปอีกอยา่งหรอก เธอจะลกุขึ +นไปสู้กบัมนั ไปเผชิญหน้ามนั อยากรู้
นกัวา่จะเป็นยงัไง! 
 พชรอรเลกิที�จะปลกุศิลาแล้ว หญิงสาวหนัไปมองข้างเตียงแล้วเอื +อมมือไปคว้าไม้เท้าคํ +ายนัขึ +นมาเพื�อประคอง
ตวัเองให้ลกุขึ +นจากเตียงนอน อนัที�จริงเธอวา่เธอเดินเหินได้คอ่นข้างคลอ่งแล้ว แตด้่วยมารยาหญิงทําให้ทกุครั +งที�จะไปไหน
มาไหนต้องทําเป็นเจ็บนั�นเจ็บนี�ให้ศิลาเอาใจ ไมว่า่ใครๆ ก็อยากให้คนที�เรารักคอยเอาใจใสด่แูล...หรือไมจ่ริง ? 



 ดวงตาข้างเดียวที�เหลอืยงัทําหน้าที�ได้เป็นอยา่งด ีแม้บรรยากาศรอบข้างจะมืดแตท่วา่ก็ไมไ่ด้มืดสนิทไปซะทีเดียว 
แสงไฟสส้ีมที�เปิดทิ +งไว้ในห้องนํ +ายงัสอ่งแสงสวา่งเป็นทางยาวออกมาตามความกว้างของบานประตทีู�เปิดอ้าไว้ พชรอรเดิน
ประคองตวัเองตรงไปที�บานประตหู้องนอน ก่อนจะคอ่ยๆ บิดลกูบิดออกอยา่งช้าๆ แล้วสอดสายตามองออกไปภายนอก
ห้องนอน ซึ�งจะพบกบัโถงขนาดใหญ่ที�รายล้อมไปด้วยห้องนอนอีกสี�ห้อง เมื�อหนัไปทางขวามือจะพบกบับนัไดบ้านไม้สกั
ทองที�ขดัมนัวาบวบัสะอาดสะอ้านตามนิสยัของเจ้าของ แชนเดอเลยีร์แก้วคริสตลัห้อยอยูก่ลางโถงบนัได มนัถกูปิดไฟทั +งๆ 
ที�เธอจําได้วา่เป็นคนสั�งให้ศิลาทิ +งเปิดไว้ทกุคืน หญิงสาวไมช่อบให้บ้านมืดทั +งหลงัจนเกินไปแบบนี + อยา่งน้อยนา่จะเปิดไฟ
ทิ +งไว้สกัดวงส ิ
 ไมม่ีร่างของใครอยูต่รงบนัไดบ้าน ไมม่ีเสยีงรองเท้าส้นสงูกระทบกบัพื +นไม้อยา่งที�ได้ยินเมื�อสกัครู่ พชรอรหนัมอง
ไปรอบๆ ประตหู้องนอน อีกสี�ห้องถกูปิดสนิท ไมม่ีประตบูานไหนที�เปิดสง่เสยีงกวนประสาทแตอ่ยา่งใด 
 เสยีงนั�น...เธอคิดไปเองหรือ...? ไมใ่ช.่..ไมน่า่จะใช!่ 
 หญิงสาวยืนยิ�ง รอฟังวา่จะได้ยินเสยีงอะไรอีกหรือไม ่แตก็่ไมไ่ด้ยนิเสยีงอะไรนอกจากเสยีงฝนเสยีงฟ้า พชรอร
กําลงัจะหนัหลงักลบัเข้าห้องตามเดิม แตแ่ล้วเสยีงเปิดประตหู้องห้องหนึ�งก็ทําให้เจ้าของบ้านหยดุชะงกั หญิงสาวรู้สกึเย็น
วาบไปทั�วร่างในขณะที�คอ่ยๆ หนัหลงัไปมองยงับานประตหู้องฝั�งตรงข้าม มนัคอ่ยๆ เปิดออกอยา่งช้าๆ โดยไมม่ใีครสมัผสั
ลกูบิดประต ูพชรอรยืนตวัแขง็พลางทําใจดีสู้ เสอืเอย่ถามไปในความวา่งเปลา่ 
 “ใครนะ่...? ใครอยูต่รงนั +น ?” 
 “เอาของกคูนืมา...เอาของกคูืนมา” เสยีงของอีกฝ่ายดงัแวว่มากบัสายลมเย็นยะเยือก ในขณะที�เหงื�อของพชรอร
ไหลโซมกาย หญิงสาวประคองตวัเองให้เดินไปอยา่งช้าๆ ตรงไปยงัที�บานประตบูานนั +นด้วยหวัใจลุ้นระทกึ 
 “แกเป็นใคร ? ต้องการอะไรจากฉนั ?” 
 “ฉนัต้องการของของฉนัคืน!” สิ +นเสยีงของอีกฝ่าย ร่างอนันา่สะพรึงก็ปรากฏขึ +นตรงบานประตบูานนั +น  

ใช่จริงๆ ด้วย...มนัเป็นร่างของผู้หญิงในชดุแตง่งานสขีาวซึ�งเปรอะเปื+อนไปด้วยเลอืด มีผ้าลกูไม้บางๆ ปิดบงั
ใบหน้าแตไ่มอ่าจบดบงัความนา่กลวัของดวงตาอนัแดงกํ�าคูน่ั +นได้เลย ในมือของมนัถือช่อบเูกร์ ที�ทําจากดอกไม้จนัทน์ไว้ 
มนัเดินตรงมาหาในขณะที�พชรอรเดินถอยหลงัหนีด้วยความกลวั 
 “เอาของกคูืนมา...เอาของกคูืนมา!” 
 “แกเป็นใคร ? แกเข้ามาในบ้านฉนัทําไม ?” พชรอรเอย่ถามเสยีงสั�น แตอี่กฝ่ายไมต่อบคําถาม กลบัคอ่ยๆ ใช้มือ
ข้างหนึ�งของตวัเองเปิดผ้าลกูไม้ที�ปิดบงัใบหน้าของตวัเองออก ทนัทีที�พชรอรเห็นใบหน้าของอีกฝ่าย เธอก็ถงึกบัเบิกตา
โพลงด้วยความตกใจอยา่งสดุขีด 
 เพราะหญิงสาวคนนั +นคือ ‘ธีรรัตน์’ หรือ ‘รัตน์’ ซึ�งตายไปแล้ว! 
 เธอไมไ่ด้บ้า...ไมไ่ด้คิดไปเอง นี�คอืเรื�องจริง! 
 “กรี;ดดดดดดดดดด...”  

พชรอรกรีดร้องแล้วล้มลงกบัพื +น ในขณะที�อีกฝ่ายกําลงัเดินตรงเข้ามาหาคูอ่ริด้วยความอาฆาตแค้น เจ้าของบ้าน
พยายามจะชนัตวัให้ลกุขึ +นแตไ่มส่ามารถทําได้ ครั +นเมื�อหนัไปมองทางด้านหลงัของตวัเอง บดันี +วิญญาณเจ้าสาวกําลงัเดิน
ตรงมาหาเธออยา่งช้าๆ หญิงสาวคลานหนีด้วยความหวาดกลวั ปากก็ร้องขอความช่วยเหลอืจากศลิาที�นอนอยูใ่นห้องแตไ่ร้
ซึ�งปฏิกิริยาตอบกลบั 
 “ศิลา...ศิลา ช่วยด้วย...ช่วยด้วย ช่วยพชัด้วย!” 
 “เอาของกคูืนมา...เอาของกคูืนมา!” 



 “ออกไปนะ...ออกไป! ฉนับอกให้ออกไป! กรี;ดดดดดดดดดด...” ด้วยความตื�นตระหนกทําให้พชรอรลมืที�จะระวงั
ตวัเอง หญิงสาวคลานไปข้างหน้าโดยที�สายตายงัเหลอืบมองดผีูร้ายที�เดินตามมาด้านหลงั ผลคือเธอพลาดพลั +งตกบนัได
ไปยงัเบื +องลา่งอยา่งรวดเร็ว! 
 บานประตหู้องนอนถกูเปิดออกโดยฉบัพลนั ศิลารีบวิ�งออกมาดวูา่เกิดอะไรขึ +น แล้วสิ�งที�เขาพบก็ทําให้ชายหนุม่
ถึงกบัเบิกตาโพลงด้วยความตกใจไมน้่อย 
 “พชั!” 
 
ตอนที� 1 

สมรัก...สมรส 

 หลงัจากผู้จดัการสว่นตวัของดาราสาวชื�อดงันามวา่ ‘พชรอร’ หรือที�รู้จกักนัโดยทั�วไปในนามวา่ ‘พชั’ ซูเปอร์สตาร์
ที�คว้ารางวลัตุ๊กตามรกตปีลา่สดุ ได้สง่จดหมายเชิญไปยงัสื�อทกุแขนงในประเทศไทยวา่ดาราสาวกําลงัจะประกาศแตง่งาน
ในบา่ยวนันี + ห้องจดัเลี +ยงของโรงแรมดงัใจกลางเมืองจึงหนาแนน่ไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา ทั +งสื�อมวลชนรวมถึงแฟน
คลบัซึ�งตา่งพากนัรอเวลาที�ดาราสาวชื�อดงัจะปรากฏตวั ไมม่ใีครรู้วา่เจ้าบา่วนั +นเป็นใคร เพราะพชรอรนั +นเป็นดาราสาวสดุ
สวยซึ�งเป็นที�หมายตาของหนุม่ๆ ทั +งในและนอกวงการ เคยเป็นขา่วมาแล้วกบัดาราหนุม่และไฮโซหลายรายแตส่ดุท้ายก็ไป
กนัไมร่อด แตน่ั�นไมไ่ด้ทําให้เสนห์่ของเธอลดน้อยลงแตอ่ยา่งใด ตรงกนัข้าม...มนัยิ�งทําให้พชรอรดมูีเสนห์่มากขึ +นกวา่เดิม 
แม้อายจุะยา่งเข้าสามสบิปีแล้วก็ตาม แตล่ะครและโฆษณาทั +งหลายยงัจ้องที�จะจองตวัของหญิงสาวมาเป็นพรีเซ็นเตอร์กนั
ตาเป็นมนั ด้วยคา่ตวัสงูถึงเจ็ดหลกัเป็นอยา่งตํ�า 
 ไมน่านนกั ผู้จดัการสว่นตวัสาวประเภทสองของพชรอรนามวา่ ‘เจ๊เกรวี�’ ก็เดินหน้าเชิดออกมา เจ้าหลอ่นแตง่ตวั
ด้วยสสีนัฉดูฉาดเสยีจนคนอื�นคิดวา่เป็นเจ้าของงานแถลงขา่วนี +เสยีเอง แตน่ั�นไมใ่ช่สิ�งที�เจ๊เกรวี�แคร์ เธอเชิดหน้าขึ +นแล้ว
ขยบัแวน่กรอบสขีาวที�สวมอยูบ่นใบหน้าแล้วจีบปากจีบคอพดูผา่นไมโครโฟนที�ทางโรงแรมจดัไว้สาํหรับการแถลงขา่ว 
 “ขออภยัที�ให้รอนะคะ ตอนนี +น้องพชัพร้อมที�จะออกมาให้สมัภาษณ์เรื�องที�จะแตง่งานแล้วคะ่ อ้อ...เดี8ยวพอน้อง
พชัออกมา กรุณาอยูใ่นความสงบนะคะ ใครจะถามให้ยกมือ อยา่แยง่กนัถามคําถาม ให้ถามได้ทีละคน” เธอบอกเพียง
เทา่นั +น ก่อนจะเดินเชิดหน้ากลบัไปทางด้านหลงัแล้วออกมาอีกครั +งพร้อมกบัพชรอร วนันี +หญิงสาวสวยหวานในชดุเดรส
เรียบๆ สชีมพอูอ่น ติดดอกไม้ที�ด้านข้างของศีรษะที�มวยผมขึ +นไว้อยา่งง่ายๆ ใบหน้าถกูแตง่แบบบางเบา ไมห่นาเวอ่ร์แบบ
ปกติอยา่งที�เคยเป็น เธอยกมือไหว้สื�อมวลชนที�พากนัรัวชตัเตอร์อยา่งไมล่มืหลูมืตาราวกบัวา่หญิงสาวเป็นสิ�งแปลกใหม่
ของโลกที�ไมเ่คยพบไมเ่คยเจอมาก่อน หญิงสาวฉีกยิ +มแล้วนั�งลงประจําที� แอบดา่พวกนกัขา่วในใจ...กะจะให้ฉนัตาบอด
เลยหรือยงัไงนะ! 
 “ก่อนอื�นพชัต้องขอสวสัดีพี�ๆ สื�อมวลชนและแฟนคลบัทกุคนด้วยนะคะ คือวนันี +พชัมีขา่วดเีลยอยากจะมาบอกให้
ทราบโดยทั�วกนั เราเองก็เหมือนคนในครอบครัว รักและหว่งใยกนัเสมอมา มเีรื�องดีๆ ก็ต้องแบง่ปัน ใช่ไหมคะ ?” หญิงสาว
ยิ +มหวาน ปั +นภาษาให้สวยแบบที�เจ๊เกรวี�บอก แสงแฟลซยงัคงสวา่งจ้าทําร้ายสายตาของดาราสาวเป็นอยา่งมากแตเ่ธอ
ยงัคงยิ +มสวยได้อยู ่“คือ...พชักําลงัจะแตง่งานคะ่”  

เสยีงฮือฮาดงัขึ +นอีกครั +งทั +งๆ ที�ได้แจ้งไปแล้ววา่จะแถลงขา่วเรื�องแตง่งาน ซึ�งก็ไมอ่าจทราบได้วา่จะตื�นเต้นอะไร
กนันกัหนา  

“พวกพี�ๆ คงสงสยัใช่ไหมคะวา่เค้าเป็นใคร เค้าชื�อวา่คณุศิลา บริพตัรกงไกรสกลุคะ่” 



 “แล้วคณุพชัไปคบกบัคณุศิลาตั +งแตเ่มื�อไหร่ครับ ? เห็นคณุพชัมีขา่วกบัคนนั +นทีคนโน้นที แตไ่มย่กัเคยมีขา่วกบั
ผู้ชายที�ชื�อวา่ศิลา” อยู่ๆ  ชายร่างอ้วนจากสาํนกัขา่วแหง่หนึ�งก็เอย่ถามขึ +นมาแทบจะทนัที เป็นคาํถามที�นกัขา่วหลายๆ 
สาํนกัอยากได้คาํตอบไมต่า่งกนั พชรอรยิ +มหวาน เธอรู้แล้ววา่ต้องเจอกบัคําถามแบบนี +  

“อยา่งที�พชัเคยตอบคําถามพี�ๆ ไปหลายๆ ครั +งนะคะวา่พชัไมเ่คยคบใคร ขา่วที�ออกมาวา่พชัไปเดนิกบัคนนั +นไป
คบกบัคนนี +ก็เป็นแคข่า่ว เรื�องจริงคือพชัดใูจกบัคณุศิลามาร่วมปีแล้วคะ่ แตไ่มอ่ยากออกสื�อ คณุศิลาคอ่นข้างหวงความ
เป็นสว่นตวัซึ�งพชัก็เข้าใจ พชัเองก็อยากให้แฟนๆ โฟกสัไปที�งานของพชัมากกวา่จะมาสนใจเรื�องสว่นตวันะคะ สว่นเรื�องที�
คณุศิลาไมม่าในงานแถลงขา่ววนันี +ด้วยเพราะคณุศิลาตดิประชมุคะ่ ถ้าคณุศิลาวา่งเมื�อไหร่ พชัสญัญาวา่จะพามาพบกบั
พี�ๆ สื�อมวลชนแนน่อน”  

เมื�อคนหนึ�งฝ่าฝืนกฎระเบียบที�เจ๊เกรวี�ตั +งไว้ คนอื�นๆ ก็เริ�มทําตามบ้าง ไมม่ีการยกมือก่อนที�จะถามอีกแล้ว ตา่งคน
ตา่งรัวคาํถามที�ตวัเองจดมาอยา่งบ้าคลั�ง 
 “สนิสอดคณุพชัเรียกเทา่ไหร่คะ ? แล้วแหวนที�สวมอยูน่ั�นใช่แหวนหมั +นหรือเปลา่ ? หนกักี�กะรัตคะ ?” 
 “จดัที�โรงแรมไหนครับ ? กําหนดวนัหรือยงัครับ ? ขอพระราชทานนํ +าสงัข์ไหมครับ ?” 
 “ใครเป็นเพื�อนเจ้าสาวคะ ?” 
 “แตง่งานแล้วจะออกจากวงการหรือเปลา่ครับ ? ได้ขา่ววา่คณุพชัยงัมคีิวถา่ยละครอีกสองเรื�อง” 
 คําถามเหลา่นั +นทําเอาคนถกูถามเริ�มสบัสน ไมรู้่จะตอบคําถามไหนก่อนดี ซํ +ายงัมแีสงแฟลซจากนกัขา่วที�รัวเข้า
มาจนหญิงสาวตาลาย นี�ถ้าเป็นลมได้เธอคงขอเป็นลมไปนานแล้ว เจ๊เกรวี�ที�ดจูะอดรนทนไมไ่หวถงึกบัปรี;ดแตก แผดเสยีง
ใสเ่หลา่บรรดานกัขา่วจนทกุคนที�อยูใ่นห้องจดัแถลงขา่วจนพากนัเงียบกริบลงแทบจะทนัที 
 “Stop! โอ๊ย...ถามทีละคนได้ไหมคะ ถ้ายงัรัวคําถามแบบปืนกลอยา่งนี + เจ๊เห็นทีต้องปิดการแถลงขา่วแตเ่พียง
เทา่นี + พวกคณุๆ ก็จะไมไ่ด้ขา่วไปเขียนไปออกรายการนะคะ จะเอาอยา่งนั +นเหรอ ?” เมื�อถกูยื�นคําขาดของผู้จดัการสว่นตวั
ของดาราสาวประกาศกร้าวดงันั +น บรรดานกัขา่วจงึพากนัเงียบ ไมม่ีใครกล้ายกมือถามตอ่ นอกเสยีจาก...ใครคนหนึ�ง 
 เธอเป็นหญิงสาวที�แตง่ชดุสดีาํตั +งแตห่วัจรดเท้า แวน่สดีําอนัใหญ่ที�เธอสวมอยูน่ั +นพรางใบหน้าเอาไว้แตไ่มอ่าจ
ปกปิดความสวยเอาไว้ได้  ปากที�ทาสแีดงสดอยูใ่นลกัษณะยิ +ม ไมใ่ช่ส.ิ..มนัเหมือนคนแสยะยิ +มอยา่งสมเพชเสยีมากกวา่ 
หญิงสาวเดินฝ่าฝงูนกัขา่วมาอยา่งไมก่ลวัเกรงก่อนจะยกมือขึ +นเพื�อที�จะถามคาํถาม เจ๊เกรวี�ยน่คิ +วที�เพิ�งไปฉีดโบท็อกซ์มา
เบาๆ ด้วยความสงสยัแตก็่ยอมให้ฝ่ายนั +นเอย่คําถามได้ 
 “เชิญคะ่” 
 “ขอบคณุคะ่” หญิงสาวนิรนามกลา่วพลางกระแอมเสยีงเลก็น้อย ทกุสายตาจบัจ้องไปที�เธออยา่งสนอกสนใจ
เพราะวา่เธอไมม่ีป้ายนกัขา่วแขวนคอ นั�นหมายความวา่เธอไมใ่ชน่กัขา่ว อาจจะเป็นแฟนคลบัของพชรอร แตด่ทูา่ทางแล้ว
ก็ไมน่า่จะใชค่นที�ปลาบปลื +มดาราจนถงึขั +นต้องตามมาในงานแถลงขา่วแบบนี + 
 แล้วเธอเป็นใครกนั ? 
 “ก่อนอื�นของแสดงความยินดกีบัคณุพชัด้วยนะคะที�จะแตง่งาน ดฉินัมีคําถามมาถาม...เป็นคาํถามเดียวและหวงั
วา่คณุพชัจะให้ความกระจา่งกบัดิฉนัได้ คําถามนั +นคือ...คณุพชัแนใ่จเหรอคะวา่คณุศิลามีคณุพชัแคค่นเดยีว!” เป็นคําถาม
ที�ทําเอาทกุคนในห้องแถลงขา่วสง่เสยีงฮือฮาขึ +นทนัที กล้องที�เคยจบัไปที�พชรอรตา่งพากนัหนัมารัวชตัเตอร์ใสห่ญิงสาวนิร
นามคนนั +นด้วยความสนอกสนใจเป็นอยา่งยิ�ง 



 คนถกูถามถึงกบันั�งหน้าชาราวกบัถกูตบหน้าอยา่งแรงกลางอากาศ รู้สกึเหมือนมีก้อนอะไรติดอยูที่�ลาํคอ พชรอร
ปั+นหน้าไมถ่กู ไมรู้่จะทําตวัอยา่งไรหรือจะตอบคําถามวา่อะไร เหตใุดหญิงนิรนามคนนี +ถึงได้ถามคําถามที�ดทํูาร้ายจิตใจเธอ
ยิ�งนกั หลอ่นต้องการอะไรกนัแน!่ 
 เจ๊เกรวี�อดรนทนไมไ่หว ถงึกบัเดินออกมายืนข้างๆ พชรอรอรก่อนจะเท้าสะเอวแล้วจิกตาใสห่ญิงนิรนามคนนั +น
อยา่งไมพ่อใจ 
 “ประทานโทษนะคะ คณุเป็นนกัขา่วจากที�ไหน ทําไมถามคําถามได้นา่เกลยีดมาก ไมม่จีรรยาบรรณของการเป็น
สื�อมวลชนบ้างเลยหรือยงัไงกนั!” กระเทยสาวแผดเสยีงใสอ่ยา่งเหลอือด ถ้าไมเ่ห็นแก่หน้าพชรอรละ่ก็...อยากจะเดินเข้าไป
ตบสกัยกสองยก หนอย...เลน่กบัใครไมเ่ลน่ มาเลน่กบัเจ๊เกรวี�! 
 “ดิฉนัไมใ่ช่สื�อ ไมใ่ช่แฟนคลบัหรอกคะ่ แตอ่ยา่รู้เลยวา่ดิฉนัเป็นใคร รู้ไปเดี8ยวจะอกแตกตายกนัเสยีเปลา่ๆ เอา
เป็นวา่ดิฉนัมีของอยา่งหนึ�งจะเอามาให้คณุพชัด ูรับรองวา่คณุพชัจะต้องแปลกใจจนถงึขั +นตกตะลงึเลยทีเดียว” หญิงนิร
นามยงัเชิดหน้าพดูอยา่งไมไ่ด้กลวัเกรงตอ่สิ�งใด เธอยกมือด้านซ้ายขึ +นแล้วชใูห้ทกุคนมองเห็นได้อยา่งชดัเจน ขณะที�ตา่งคน
ตา่งแปลกใจวา่เธอยกมือขึ +นมาทําไมกนั “อยากให้คณุพชรอรดแูหวนที�นิ +วนางข้างซ้ายของดิฉนันะคะ พิจารณาดซูวิา่แหวน
ที�นิ +วนางของดิฉนัมนัเหมือนแหวนที�สวมอยูใ่นนิ +วนางข้างซ้ายของคณุพชัหรือเปลา่ ?”  

เมื�อรู้จดุประสงค์ของหญิงนิรนาม ทกุคนก็หนัไปมองแหวนเพชรของพชรอร ปรากฏวา่มนัเหมือนราวกบัเป็นแหวน
วงเดียวกนั พชรอรหน้าซีด เป็นไปได้ยงัไง ? ในเมื�อศิลาบอกวา่แหวนวงนี +เป็นแหวนเกา่แกจ่ากต้นตระกลู  
 “คงไมใ่ชเ่รื�องบงัเอิญมั +งคะที�แหวนของดิฉนัจะเหมือนกนักบัแหวนของคณุพชั นอกเสยีจาก...มีคนให้คน
เดียวกนั!” รอยยิ +มอนัแสนนา่เกลยีดของหญิงนิรนามคล้ายกบักําลงัเย้ยหยยัในสิ�งที�พชรอรกําลงัเผชิญอยู ่สื�อมวลชนตา่ง
พากนัร้องฮือขึ +นมาอีกครั +ง เสยีงชตัเตอร์กดรัวอยา่งไมล่มืหลูมืตา เจ๊เกรวี�อึ +งไปสองวินาทีแล้วรีบตั +งสติก่อนจะเถียงแทนพชร
อรทนัที 
 “โอ๊ย...แหวนแบบนี +ใครๆ ก็มีได้ ไมเ่ห็นจะแปลก” 
 “ออ๋เหรอ...แล้วถ้าให้ดรููปพวกนี +ละ่ จะแปลกไหม ?” ไมพ่ดูเปลา่ หญิงนิรนามล้วงเข้าไปในกระเป๋าถือของตวัเอง 
ก่อนจะหยิบซองกระดาษสนํี +าตาลออกมา เธอจ้องหน้าพชรอรราวกบัอยากจะกินเลอืดกินเนื +อแล้วหยิบของในซองกระดาษ
สนํี +าตาลนั +นออกมาโชว์ มนัคือรูปคูข่องศิลากบัหญิงนิรนามคนนั +น เธอโยนไปตรงหน้าของพชรอรแล้วแจกจ่ายให้กบั
สื�อมวลชนรอบข้างราวกบัต้องการประกาศตวัวา่เธอเป็นใคร  

พชรอรหยิบรูปถ่ายนั +นมาดแูล้วถงึกบัตกใจยิ�งกวา่เดมิ 
 ใช่แน.่..นี�คือรูปของศิลา...คนที�เธอกําลงัจะแตง่งานด้วยในอีกไมกี่�วนัข้างหน้า! 

 “พอจะคุ้นหน้าไหมคะวา่ผู้ชายในรูปเป็นใคร ถ้าใครอยากรู้วา่ผู้ชายที�ถ่ายรูปคูก่บัดิฉนัเป็นใครก็ลองไปถามคณุ
พชัดนูะคะ ธุระของดิฉนัหมดแล้ว สวสัดีคะ่” หญิงนิรามปรายตามองพชรอรเลก็น้อยก่อนจะเดินฝ่าฝงูชนออกไปอยา่งไม่
แคร์ใคร สื�อหลายแขนงพยายามที�จะวิ�งตามไปสมัภาษณ์และถ่ายรูปแตก่ลบัไมไ่ด้รับคําตอบจากหญิงนิรนามคนนั +น กรรม
จึงมาตกที�พชรอร คําถามมากมายประเดประดงัเข้ามาโดยที�หญิงสาวไมท่นัได้ตั +งตวั 
 “หมายความวา่ยงัไงคะน้องพชั ?” 
 “ผู้ชายในรูปคือใครครับ ? ใชค่ณุศิลาที�น้องพชักําลงัจะแตง่งานด้วยหรือเปลา่ครับ ?” 
 “แบบนี +ก็หมายความวา่ผู้หญิงคนนั +นคือแฟนของคณุศิลาอีกคนเหรอครับ ?” 



 พชรอรได้แตน่ั�งนิ�ง เหมือนโลกทั +งโลกหมนุเคว้ง ความรู้สกึคลื�นไส้ทําให้หญิงสาวอยากอาเจียนขึ +นมาอยา่ง
กะทนัหนั พชรอรลกุขึ +นแล้ววิ�งออกไปจากที�ตรงนั +นโดยไมฟั่งเสยีงร้องเรียกของสื�อมวลชนทนัที ทําให้เจ๊เกรวี�ต้องรีบแก้
สถานการณ์อยา่งเร่งดว่น 
 “เออ่...ต้องขอโทษทกุคนด้วยนะคะ ขอยตุิการแถลงขา่ววนันี +ก่อน มีขา่วอะไรคืบหน้าเดี8ยวเจ๊จะแจ้งไปอีกทีนะคะ 
ขอตวัคะ่” หลงัจากนั +นเจ๊เกรวี�ก็คว้ากระเป๋าเบอร์กิ +นใบงามแล้ววิ�งตามพชรอรไปด้วยความเป็นหว่ง 
  
 พชรอรเก็บตวัเงียบอยูภ่ายในห้องนอนของตวัเองโดยสั�งห้ามเจ๊เกรวี�รบกวนเด็ดขาด หญิงสาวนั�งนิ�งอยูบ่นเตียง
นอน ตาจบัจ้องไปที�จอโทรทศัน์ซึ�งตั +งอยูป่ลายเตียง รายการขา่วบนัเทิงกําลงัรายงานขา่วอนันา่อบัอายของเธออยู ่หมดกนั
...ชื�อเสยีงที�สร้างมาตลอดสบิปีของนางเอกอนัดบัหนึ�งของเธอ กลบัต้องมาตกม้าตายเพราะถกูฉีกหน้าจากผู้หญิงที�อ้างตวั
วา่เป็นแฟนกบัผู้ชายที�เธอกําลงัจะแตง่งานด้วย! 
 “ขอต้อนรับเข้าสูร่ายการดาวหางบนัเทิงนะคะ แซบ่เวอ่ร์มากคะ่สาํหรับขา่งแร๊งส์! ขา่วแรกของวนันี + เมื�อนางเอก
สาวพชรอรหรือน้องพชัประกาศแตง่งานคะ่คู๊ณ โอ๊ะ...แตน่ั�นยงัไมเ่ซอร์ไพรซ์ไก๋เกเ๋ทา่ที�มีหญิงสาวนิรนามโผลม่ากลางงาน
แถลงขา่วของน้องพชัด้วยนะ่ส ิเจ้าหลอ่นประกาศตวัวา่เป็นผู้หญิงอีกคนของคณุศิลา ซึ�งเป็นผู้ชายที�น้องพชักําลงัจะ
แตง่งานด้วย เรื�องเลยใหญ่โตจนเป็นที�พดูกนัปากตอ่ปากวา่น้องพชัของเราไปแยง่แฟนชาวบ้านคา่! แอร๊ยยยย...เรื�องนี +ต้อง
มีเบื +องลกึเบื +องหลงัแน ่ยงัไงคงต้องรอเจ้าตวัมาชี +แจงแถลงไขกนัอีกรอบ เพราะหลงัจากเกิดเรื�องน้องพชัก็หาบแวบเข้ากลบี
เมฆไปเลย โอ้โห...ขา่วแรกก็แซบ่ขนาดนี +แล้ว ขา่วตอ่ไปยิ�งแซบ่มากคะ่...” พิธีกรสาวจีบปากจีบคอพดูอยา่งออกรสออกชาติ
ในเรื�องนา่อบัอายของคนอื�น พชรอรทนฟังไมไ่ด้ รีบกดรีโมทปิดโทรทศัน์ทนัที หญิงสาวอยูใ่นสภาวะมนึงงและสบัสนใน
อารมณ์ของตวัเอง จะเสยีใจก็ไมถ่ึงกบัร้องไห้ จะโกรธก็ไมถ่งึกบัวนีเหวี�ยง มนัรู้สกึหนว่งๆ ในความรู้สกึ ไมรู้่จะจดัการกบั
อารมณ์ของตวัเองอยา่งไรด ี
 ทางด้านศิลาเมื�อได้ทราบขา่วจากเจ๊เกรวี� เขาก็รีบตรงดิ�งมายงัคอนโดฯ ของพชรอรทนัที และเมื�อไปถึง เจ๊เกรวี�ก็
รีบรายงานสถานการณ์ให้กบัอีกฝ่ายฟังอยา่งรวดเร็วราวกบัสาํนกัขา่ว CNN 

“น้องพชัขงัตวัเองอยูใ่นห้อง ตั +งแตก่ลบัมาถึงก็ไมย่อมออกมาเลยคะ่ ข้าวปลาก็ไมย่อมกิน เจ๊ละ่เป็นห๊วง...เป็น
หว่ง สรุปแล้วน้องศิลารู้จกัผู้หญิงในรูปไหมคะ ?” เจ๊เกรวี�สง่รูปถ่ายคูข่องศิลากบัหญิงนิรนามคนนั +นให้ชายหนุม่ด ูศิลา
รับมามอง เขาเห็นจากในโทรทศัน์แล้วแตข่อดอีูกครั +งให้มั�นใจวา่รูปนี +ถ่ายไว้ตั +งแตเ่มื�อไหร่ ซึ�งเมื�อดชูดัๆ แล้วเขาคอ่นข้าง
มั�นใจวา่มนัเป็นรูปเก่ากวา่สามปีมาแล้ว 
 “เดี8ยวผมคอ่ยเลา่ให้เจ๊ฟังแล้วกนันะครับ ตอนนี +ผมขอไปอธิบายให้พชัฟังก่อน” พดูจบชายหนุม่ก็ตรงดิ�งไปที�ประตู
ห้องนอนของพชรอร ก่อนจะเคาะประตเูบาๆ แล้วเอย่เรียก “พชั...นี�ผมเองนะ ออกมาคยุกนัหนอ่ย เรื�องนี +ผมอธิบายได้นะ” 
 ไมม่ีเสยีงตอบจากอีกฝ่าย เจ๊เกรวี�ยิ�งกระวนกระวาย กลวัพชรอรจะทําอะไรที�ไมค่าดฝันขึ +น แม้หญิงสาวจะเป็นคน
ตรงและแรงในสายตาของสื�อมวลชนและคนด ูแตก่บัเรื�องของความรักนั +น พชรอรเป็นคนออ่นไหวมาก ทกุครั +งที�เลกิรากบั
แฟนหนุม่ เธอจะเก็บตวัเป็นอาทิตย์เพื�อร้องหม่ร้องไห้ เจ๊เกรวี�ได้แตภ่าวนาวา่อยา่ให้พชรอรทําอะไรโง่ๆ อยา่งที�เธอกงัวลเลย 
 “พชั...เปิดประตใูห้ผมหนอ่ย ถ้าไมเ่ปิด ผมจะพงัประตเูข้าไปข้างในนะ” ศิลาตะโกนเข้าไปในห้อง รออยูช่ั�วอดึใจ
แตห่ญิงสาวก็ไมม่ีปฏิกริยาโต้ตอบ เขาหนัมองไปเจ๊เกรวี�แล้วสั�งให้เจ้าหลอ่นถอยหา่ง ก่อนจะเดินออกมาหา่งจากประตหู้อง
ราวสองเมตร เตรียมพุง่ตวัใสป่ระตเูพื�อที�จะพงัมนัเข้าไปข้างใน แตย่งัไมท่นัจะได้ทําอยา่งที�ตั +งใจ ประตหู้องนอนของพชรอร
ก็ถกูเปิดออก หญิงสาวเดินออกมายืนหน้าห้องแล้วจ้องมองชายคนรัก 
 “หวงัวา่คําอธิบายของศิลาจะทําให้พชัเชื�อได้นะคะ” 



  
 เจ๊เกรวี�เลอืกที�จะนั�งอยูใ่นสว่นบริเวณเคาน์เตอร์ครัว ปลอ่ยให้พชรอรกบัศิลานั�งคยุกนัตรงโซฟาตวัยาวริมระเบียง
คอนโดฯ กนัสองคน พชรอรมีสหีน้านิ�งเฉย ไมส่ามารถคาดเดาได้วา่หญิงสาวอยูใ่นสภาวะจิตใจแบบใด ซึ�งนั�นนา่กลวัเสยี
ยิ�งกวา่เวลาหญิงสาวแสดงอารมณ์ของตวัเองออกมาเสยีอีก ตอนนี +พชรอรก็เหมือนลกูโป่งที�ถกูอดัอากาศจนเต็มที� จะแตก
หรือจะยบุก็อยูม่ราเขาและสิ�งที�กําลงัจะออกจากปากในเวลานี + 
 “ผมยอมรับวา่ผมรู้จกัผู้หญิงคนนี + เธอชื�อธีรรัตน์ เป็นผู้หญิงที�ผมเคยคบด้วยก่อนมาเจอพชั” ศิลาเข้าเรื�องทนัที
เพื�อไมใ่ห้เป็นการเสยีเวลา พชรอรสะอกึเลก็น้อยแตไ่มพ่ดูอะไร คนเราทกุคนล้วนมีอดตี ก่อนหน้าที�จะมาคบศิลา เธอเองก็
คบผู้ชายมาหลายคน หาใช่สาวบริสทุธิGและแสนดีเสยีเมื�อเมื�อไหร่  

พชอรเงียบขณะที�จ้องหน้าคนพดู อยากฟังเหตผุลวา่เรื�องราวมนัเป็นอยา่งไรกนัแน ่
 “ผมกบัรัตน์เคยคบกนั ตอนนั +นผมคิดจะแตง่งานกบัรัตน์ แตส่ดุท้ายเราก็ไปไมร่อด ผมเลกิกบัรัตน์กอ่นมาคบกบั
พชัเป็นปี แตใ่นระหวา่งนั +น รัตน์ไมย่อมที�จะเลกิกบัผม พยายามตามตื +อผมทกุทาง ไปวุน่วายที�บริษัทผม โทรหาผมจนผม
ต้องเปลี�ยนเบอร์หนีหลายตอ่หลายครั +ง พยายามเข้าไปแสดงตวักบัคนที�ผมรู้จกัวา่เธอคือคูห่มั +นของผม จนผมทนไมไ่หว
ต้องแจ้งความ รัตน์จึงหายไปจากชีวติผมได้ ซึ�งผมก็ไมเ่ข้าใจวา่ทําไมจู่ๆ  เธอถึงกลบัมาอีก ไมเ่ข้าใจจริงๆ” ชายหนุม่ทําหน้า
เครียด มือทั +งสองข้างบีบกนัไปมาอยา่งคนอดึอดัในหวัใจ 
 “ทําไมศิลาถึงเลกิกบัคณุรัตน์ละ่ ?” พชรอรเอย่ถาม ชายหนุม่อกึอกัเลก็น้อยราวกบักําลงัลงัเลวา่สิ�งที�เขากําลงัจะ
พดูออกไปนั +นจะเป็นคาํตอบที�ดีหรือไม ่ 

“พชัถามวา่ทําไม ?” พชรอรถามซํ +าด้วยนํ +าเสยีงที�ดงักวา่เก่า 
 “คือ...ผมทํารัตน์ท้อง” 
 “ท้อง!” เจ๊เกรวี�ที�แอบฟังอยูถ่ึงกบัอทุานขึ +นมาด้วยความตกใจ พชรอรกบัศิลาหนัมองไปกะเทยสาว เธอทําหน้า
เจื�อนๆ แล้วกลา่วขอโทษก่อนจะเงียบไป...แตย่งัไมห่ยดุแอบฟัง 
 “เพราะรัตน์บอกวา่ท้อง ผมเลยจําเป็นต้องแตง่งานกบัเธอ แตแ่ล้ววนัหนึ�งผมก็จบัได้วา่รัตน์ไมไ่ด้ท้อง ผมรับไมไ่ด้
เลยขอเลกิกบัรัตน์ หลงัจากนั +นผมก็พยายามหนีหน้าเธอ ในขณะที�เธอตามราวีผมอยา่งที�ผมเลา่ให้พชัฟังเมื�อกี +” เมื�อได้ฟัง
เหตผุลของศิลา พชรอรก็เริ�มออ่นลงแตย่งัไมห่ายเคืองเสยีทีเดยีว หญิงสาวล้วงแหวนเพชรที�ศิลาเคยสวมให้ตอนขอ
แตง่งานออกจากกระเป๋ากางเกงแล้ววางลงบนโต๊ะตรงหน้าของศลิาก่อนจะเอย่ถาม 
 “แล้วเรื�องแหวนละ่ หมายความวา่ยงัไง ? ศิลาเคยบอกพชัวา่มนัเป็นแหวนเกา่แก่ของคณุแมศ่ิลา แล้วทําไม
ผู้หญิงคนนั +นถึงมีแหวนเหมือนกนักบัพชั คงไมใ่ช่พระยาเทครัว ทําแหวนแบบเดียวกนัไว้เป็นโหลเพื�อแจกสาวๆ หรอกนะ” 
หญิงสาวพดูดกัคอ ศิลาจงึรีบอธิบายให้กบัพชรอรฟังก่อนที�หญิงสาวจะเข้าใจผิดไปกนัใหญ่ 
 “สารภาพตามตรงเลยนะพชั แหวนที�ผมหมั +นพชั ผมเคยหมั +นรัตน์มาก่อน แตพ่อผมจบัได้วา่เธอโกหกเรื�องท้อง
และหวงัจะจบัผม ผมก็ถอนหมั +นและเอาแหวนคืนมา มนัเป็นแหวนที�แมผ่มให้ไว้หมั +นกบัคนที�ผมรักและอยากจะแตง่งาน
ด้วยจริงๆ ผมเชื�อวา่ที�รัตน์มแีหวนแบบเดียวกนั เธอคงเอาไปทําเลยีนแบบจากรูปถ่าย เชื�อผมส ิถ้าเอามาเทียบกนั จะรู้วา่
มนัไมเ่หมือนกนัหรอก แคค่ล้ายเทา่นั +น เพราะทางด้านในแหวนจะมีสลกัชื�อแมข่องผมไว้ด้วย ผมวา่แหวนของรัตน์ไมม่ี
หรอก”  

พชรอรหยิบแหวนวงนั +นขึ +นมาด ูเมื�อเพง่พินิจพิจารณาดดูีๆ แล้วจะเห็นเป็นรอยสลกับางๆ ภายในตวัแหวนวา่ ‘ศา
ริณี’ ซึ�งเป็นชื�อของแมศ่ิลาที�เสยีชีวิตไปนานแล้ว 



 “คราวนี +พชัมีอะไรสงสยัในตวัผมอีกไหม ถ้ามใีห้ถามมาเลย อยา่เก็บไปคิดเองเออเอง อยา่เชื�อคนอื�นมากกวา่ตวั
ผม...คนที�พชักําลงัจะแตง่งานด้วย สว่นเรื�องรัตน์ ผมวา่เธอเป็นโรคจิต หากยงัมารังควานพชักบัผมอยูอี่ก ผมจะไปแจ้ง
ความอีกครั +งข้อหาหมิ�นประมาท กลา่วอ้างเรื�องเท็จที�ทําให้ผมและพชัเสยีหาย แคนี่ +พชัสบายใจขึ +นหรือยงั ?” ชายหนุม่เอย่
ถามพลางเลื�อนมือไปกมุมือของพชรอรไว้ หญิงสาวคล้ายกบัยกภเูขาออกจากอกกอ่นจะคอ่ยๆ ยิ +มออกมา ศิลาดงึแหวนใน
มือของคนรักมาสวมเข้าที�นิ +วนางข้างซ้ายของพชรอรใหมอี่กครั +ง เป็นสญัญาณวา่ทกุอยา่งได้กลบัมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว 
 “โอเคคะ่ ครั +งนี +พชัจะเชื�อศิลา แตถ้่ามคีราวหน้าอีก ศิลาต้องจดัการให้พชันะคะ” 
 “ครับ อ้อ...พรุ่งนี +พชัวา่งไหมครับ ?” 
 “เอ...” หญิงสาวไมรู้่คิวงานของตวัเองหรอก เธอหนัไปหาเจ๊เกรวี�ที�กําลงัเงี�ยหฟัูงบทสนทนาอยา่งสนอกสนใจ ก่อน
จะเอย่ถามจนกะเทยสาวสะดุ้งเฮือก 
 “เจ๊” 
 “ว้าย...เจ๊ไมไ่ด้แอบฟังนะคะ!” เจ้าหลอ่นร้อนตวัขึ +นทนัที ศิลากบัพชรอรหวัเราะขึ +นแทบจะพร้อมกนั 
 “ไมไ่ด้วา่อะไรเจ๊สกัหนอ่ย แคจ่ะถามเจ๊วา่พรุ่งนี +พชัมงีานที�ไหนไหมคะ ?”  

เมื�อรู้จดุประสงค์ของคนเรียก  เจ๊เกรวี�ก็หายใจโลง่อก ก่อนจะยิ +มจืดๆ ให้คนทั +งคู ่แล้วหนัไปคว้าไอแพดขึ +นมาดู
ตารางงานของดาราสาว 
 “พรุ่งนี +ตอนบา่ยสามมีเดินแบบของนํ +าส้มยแูอนด์มีที�พารากอนคะ่” 
 “มีงานตอนบา่ยสามคะ่ศิลา มีอะไรหรือเปลา่คะ่ ?” พชรอรหนัมาบอกกบัแฟนหนุม่ทนัทีที�รู้ควิงาน ศลิายิ +มน้อยๆ 
ก่อนจะพดูบางอยา่งออกมา...บางอยา่งที�ทําให้พชรอรกบัเจ๊เกรวี�ถงึกบัตาโตด้วยความตกใจ 
 “งั +นพรุ่งนี +เช้าให้เจ๊ชว่ยจดัการบอกสื�อด้วยนะครับ ผมจะจดังานแถลงขา่วเกี�ยวกบัเรื�องที�เกิดขึ +นและเปิดตวัผมไป
เลยจะได้หายสงสยักนัสกัที ผมไมอ่ยากให้พชัเสยีหายไปมากกวา่นี +” 
  

  
 

 
  

  
 


