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THE  CLOVER  OF  LOVE 
ผูแ้ต่ง: นํา้สวุรรณ 

 
จาํนวน  108  หนา้ 
ราคา  148  บาท 
 
สงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตลิิขสิทธิปี์ พ.ศ.๒๕๓๗ 
ไม่อนุญาตใหคั้ดลอก  ท าซ า้  ดัดแปลง  หรือสแกนเนือ้หา
ส่วนหน่ึงส่วนใดเพือ่สร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ หรือ
เผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิเ์ป็นลายลักษณอั์กษรแล้วเทา่น้ัน 
 
Contacts 
เฟซบุ๊ก: นวนิยาย นํา้สวุรรณ 
เพจ: นวนิยาย by นํา้สวุรรณ 
อีเมล ์: Namsuwan.nampaka@gmail.com 
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บทน าน า้สุวรรณ 
สาํหรบันํา้สวุรรณ  การเขียนนิยายคือความสขุ  ความสขุ

ไม่ไดอ้ยู่ท่ีจาํนวนผูซ้ือ้  จาํนวนผูค้นท่ีช่ืนชอบ  แต่อยู่ท่ีหนึ่งคน
อ่าน  และเขา้ใจสิ่งท่ีนํา้สวุรรณส่ือสาร 

นิยาย คือ อาหาร  เพราะแม่คา้อย่างนํา้สุวรรณ  ขาย
อาหาร=นิยาย  ย่อมทําอาหารถูกปากทุกคนไม่ได้   แต่นํ้า
สุวรรณเช่ือว่า  อาหารทุกจานมีความอร่อยในตัวของมัน  
วตัถุดิบท่ีใชแ้ตกต่างกันไปตามแม่คา้  แต่รา้นของนํา้สุวรรณจะ
ทาํอาหารด้วยความสุข  เพราะเช่ือว่าผู้ทาน...จะมีความสุข
เช่นกนั 

นิยายเหมือนเงาสะทอ้นตวัตนผูแ้ต่ง  ภายใตต้วัอกัษรบน
เนือ้กระดาษมากความหมาย  ตวัตนผูแ้ต่งลว้นสอดแทรกความ
เป็นตวัเองเสมอ  เรื่องราวถักรอ้ยเป็นโครงเรื่องผ่านอกัษร  มโน
ภาพความคิดก่อเกิดดว้ยจินตนาการ  ตวัละครในเรื่องถูกสรา้ง
ดว้ยอารมณผ์ูแ้ต่ง  ย่อมคาดหวงัการเขา้ถึงของผูอ้่านในเรื่องราว 

ลา้นคนชมช่ืนไม่เท่าหนึ่งคนรกัษ์ 
หม่ืนคนชมชอบไม่เท่าหนึ่งคนเขา้ใจ 
 

น า้สุวรรณ 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่1 
 
------ดล------- 
ผมชื่อดล  ตอนนีอ้ายุ 26 ปี  เรียนจบและท างานที่

บริษัทเอกชนแห่งหน่ึง  เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด  ผม
เป็นผู้ชายตัวสูง  ผิวขาว  หนา้ตาถือว่าดูดีในระดบัหนึ่ง  ผม
โสด..และไม่เคยมีแฟน  นั่นเพราะผมแอบรักผูห้ญิงคนหนึ่ง  
เธอช่ือเพลง  เป็นเพื่อนของผมตั้งแต่เด็ก ๆ   เรารูจ้ักกันและ
คลุกคลีกันตั้งแต่จาํความได ้ ด้วยพ่อกับแม่ของเราสนิทกัน  
บริษัทที่ผมทาํงานก็เป็นของพ่อเธอ  เราจึงไดเ้จอกันบ่อย  แต่
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เธอทาํงานเป็นผูช้่วยฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ ตาํแหน่งเล็ก ๆ   ใน
บรษัิท 

เพลง : ดล...  กินข้าวกัน  กูหิวข้าวม๊ากกกกกมาก  
(เพลงเปิดประตเูขา้มาในหอ้งโดยไม่เคาะประต ู เป็นเรือ่งปกติ
ที่ผมเคยชินไปเสียแลว้  เธอเป็นผู้หญิงร่าเริง  ยิม้เก่ง  และ
สดใสตลอดเวลา)  วันนีม้ีรา้นกับข้าวมาเปิดใหม่หนา้บริษัท  
เราไปกินกนั  เรว็ ๆ  ๆ   

ผม : ยงัไมเ่ที่ยงเลยไอเ้พลง 
เพลง : ก็มันหิว  ไปเถอะน่า  เป็นถึงผูจ้ัดการเขาไม่ว่า

อะไรหรอก 
..นั่นเป็นความแก่นแกว้แสนซนของเพลง  เพลงเป็นลกู

เจา้ของบริษัท  แต่ชอบทาํตวัเป็นเด็ก  เพราะเธอเรียนไม่ค่อย
เก่ง  ตอนเรยีนเพื่อนก็ต่างช่วยกนัเคี่ยวเข็ญและพาเพลงจบมา
จนได ้ ทุกคนรกัเพลงที่เป็นคนสนุกสนาน  และไม่เคยมีเรื่อง
อะไรมาใหเ้พื่อนลาํบากใจ  ทุกอย่างในตวัเพลงทาํใหผ้มรกัได้
อย่างไมย่าก 

..แตถ่ึงแมว้า่ผมจะรูห้วัใจตวัเองมาเนิ่นนานแค่ไหน  ผม
ก็ไม่กลา้ที่จะสารภาพรกักับเพลง  เพราะเราเป็นเพื่อนที่สนิท
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กนัมาก  ผมจึงรูว้่าเธอแอบรกัคณุนาธาร  ผูบ้รหิารของบรษัิทนี ้ 
และยังเคยเป็นรุ่นพี่ของผมและเพลงสมัยเรียน  เพลงแอบรกั
และรวบรวมความกลา้ในตัวเองไปสารภาพรกั  แมว้่าคุณนา
ธารจะปฏิเสธเพลงเพราะมีคนรกัที่เป็นเจา้ของหอ้งเสือ้  เพลงก็
ยงัคงรกัคณุนาธารตอ่ไปเหมือนกบัที่ผมแอบรกัเพลงตอ่ไป 

เพลง : อู้ยยย....ดล  มิเครปญ่ีปุ่ นมาขาย  สั่งขา้วให้
หน่อยจะไปซือ้  (เธอเป็นผูห้ญิงที่กินเก่งมาก ๆ   มากจนผูช้าย
อย่างผมอาย  แต่มนัน่ารกัดีที่ผมจะนั่งมองเธอกิน)  เอาพิเศษ
นะ  เดี๋ยวไมอ่ิ่ม 

ผม : ลงุครบั  เอาขา้วกระเพราะหมกูรอบพิเศษ  เอาหมู
เยอะ ๆ  เลยครบั  ส่วนผมเอากระเพรากุง้เผ็ด ๆ  นํา้แดงหนึ่ง
ขวด นํา้เปลา่หนึง่ขวดครบั 

..ผมนั่งมองไกลไปยงัเพลงที่กาํลงัตอ่คิวซือ้เคปญ่ีปุ่ นกบั
เด็ก ๆ   เธอเป็นเด็กไม่รูจ้ักโต  เวลากินก็กินเยอะ  กินแลว้ก็จะ
ง่วงนอน  ไม่ว่าที่ไหนก็จะนอนไดห้มด  ไม่ว่ารอ้นหรือหนาว  ที่
นอนนิ่มหรอืแข็ง  แคห่ลบัตาเธอก็จะเขา้สูโ่หมดพกัผอ่นไดท้นัที 

..อาหารมาก่อนที่เพลงจะมาที่โต๊ะ  ผมจึงแยกเอาผัก
ออกจากจานใหก้ับเธอ  มนัเป็นแบบนีม้านานนม  ที่ผมจะทาํ
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แบบนี ้ อะไรท่ีเป็นตวัเพลง..ผมจะรูไ้ปหมดทกุอย่าง  เพราะผม
รกัเธอ  ชอบอะไร  ไมช่อบอะไร  แมแ้ตไ่ซตเ์สือ้ 

เพลง : น่ารกักกกกก  (เพลงบีบแกม้ผมก่อนที่จะนั่งลง
ตรงหนา้  แค่นี่มนัก็มีความสขุนะ  แค่ผมไดอ้ยู่ใกล้ ๆ  )  อะซือ้
มาฝาก  ไสพ้รกิเผา 

ผม : กจูะกินทนัมงึไหมละ่ 
เพลง : ระบบย่อยอาหารมึงมีปัญหาเปลา่  ตวัก็ใหญ่...

กินนิดเดียวก็อิ่ม 
ผม : ใครจะไปกระเพาะทะลเุหมือนมงึเพลง 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่2 
 
------นาธาร------- 
ผมชื่อนาธาร  ตอนนี้ผมอายุ 29 ผมเป็นผู้ชายตัว

สูงผิวไม่ถึงกับขาวมาก  ส่วนหน้าก็ถือว่าหล่อเลยก็ว่าได้  
เพราะตอนเรียนก็มีรุ่นน้องมาสารภาพรักกับผมออกบ่อย  
หนึ่งในนัน้ก็คือ  เพลงลกูสาวเจา้ของบริษัทที่ผมกาํลงัทาํงาน 
เธ อ ทํา ง า น ที่ นี่ เ ช่ น กัน   แ ต่ อ ยู่ ใ น ตํา แ ห น่ ง ผู้ช่ ว ย ฝ่ า ย
ประชาสมัพนัธ ์ ตอนนัน้ที่เพลงมาสารภาพรกั  ผมยอมรบัว่า
เธอกลา้มาก  เพราะใครก็รูว้า่ผมคบกบัมดอยู่   



 
 

10 

..แต่หลังจากที่ผมปฏิเสธเธอไป  เธอกลับยังดูเป็น
ผูห้ญิงคนเดิม  ยิม้  หัวเราะ  และสดใสเมื่อเจอหนา้ผมในทุก
ครัง้  และยังช่ืนชอบในตวัมด  ผมเคยคิดว่าเธอแสรง้ที่จะทาํดี
กับผมและมด  แต่เวลาผ่านเลย  มันเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอ
จรงิใจ 

.. ตอนนีผ้มเป็นกรรมการผูจ้ัดการของบริษัทแห่งหนึ่ง  
มีคนรกัที่แสนน่ารกัอย่างมด  เธอตัวเล็กและน่ารกัสมกับช่ือ
ของเธอ  และเรารกักนัตัง้แต่มหาลยั  ซึ่งมนัก็ใชร้ะยะเวลานาน
มากกวา่ 8 ปี  และผมก็คิดว่ามนัใกลเ้วลาแลว้ที่เราจะใชชี้วิตคู่
ดว้ยกนัเสยีที 

มด :  นั่ น เพลงกับดลนี่คะนาธาร  (ผมมองไปที่
รา้นอาหารขา้งทางที่กาํลงัขบัรถเขา้บรษัิท  ใช่ทัง้สองคนอย่าง
ที่มดพดู  เพลงกาํลงับีบแกม้ของดลก่อนที่จะนั่ง  มองเผินสอง
คนนีก็้เหมือนกบัเป็นแฟนกนั)  สองคนนีน้่ารกัจงั  เป็นแฟนกัน
แน ่ๆ   นาธารไมย่อมเช่ือมด 

ผม : ดลนะใช่..  ดลแอบชอบเพลง  แต่เพลงนะไม่ใช่
หรอกมด 
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มด : เพลงยังชอบนาธารอยู่เหรอ  มดจาํไดน้ะ...ที่นอ้ง
เดินเขา้มาสารภาพรกัตอ่หนา้มด 

ผม : ก็ไม่รูน้ะ  อย่าคุยเรื่องคนอื่นเลย  มดทิง้ธารไป
เมืองนอกเป็นอาทิตย ์ ไมค่ิดถึงธารเลยเหรอ 

..ผมมักจะแสดงความรกัต่อมด  แมจ้ะไม่บ่อยเท่าแต่
ก่อน  แตเ่ราก็รูว้า่เราทัง้สองคนยงัรกักนัเหมือนเดิม  เราสองคน
เป็นคู่รกัที่อยู่ดว้ยกันแลว้อย่างเปิดเผย  แต่ยังไม่ไดแ้ต่งงาน  
แตน่ั่นก็ไมไ่ดห้มายความวา่ผมจะไมค่ิดถึงเรือ่งนี ้

 
 
------มด------- 
เราชื่อมด  เรามีอาชีพเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า  

มันเป็นอาชีพทีเ่ราค้นพบหลังจากทีเ่รียนจบ  แต่ยังไงเรา
ก็ประสบความส าเร็จในอาชีพนี้  เพราะตอนนี ้เราเป็น
เจา้ของหอ้งเสือ้ที่ไดร้บัความนิยมอย่างมากในไทย  และกาํลงั
จะขายไปอีกหลายประเทศ  และที่สาํคัญเรามีคนรกัอย่างนา
ธาร 

..วันเวลาหลายปีที่เราคบกัน  ทาํให้เราสองคนเป็น
เสมือนเพ่ือนคูค่ิด  และคนรูใ้จในทกุ ๆ เรือ่งเราแอบรูจ้ากเพื่อน
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คนอื่นว่านาธารแอบไปปรึกษาเรื่องที่จะขอเราแต่งงาน  เราก็
ทาํเป็นไม่สนใจไม่รูเ้รื่อง  นาธารทํางานในบริษัทที่ลูกสาว
เจา้ของเคยมาสารภาพรกั  ตอนนัน้เราตกใจมาก  แต่นาธาร
ปฏิเสธ  และนอ้งคนนัน้ก็ไมไ่ดม้ีทา่ทีเสยีใจ  อีกทัง้ยงัรา่เรงิและ
มีความสุขปกติ  ..แต่เราก็ไม่รูว้่าเพลงจะยังรกันาธารอยู่หรือ
เปลา่ 

เรา : นาธาร  มดอยากไปทานขา้วกบัสองคนนัน้ไดไ้หม 
นาธาร : ก็ได.้...  (นาธารไมค่อ่ยขดัใจ  และถึงแมเ้ขาจะ

เป็นผู้บริหารที่ใส่สูทผูกไทด์  แต่เขาก็ยังติดดินเหมือนชีวิต
นกัศกึษาที่เคยผา่นมา) 

..เราสองคนเดินเข้าไประหว่างการสนทนา  ที่เพลง
กาํลังแย่งดลกินขนม  ดลมีท่าทีชอบเพลงอย่างที่นาธารพูด  
และการไดม้าอยู่ตรงหนา้ใกล ้ๆ   ทาํใหเ้รารูว้่าเพลงยงัชอบนา
ธารอยู่  เพราะสายตาที่เพลงมองมายงันาธารมนัมีความหมาย
มากกวา่คนรูจ้กั  เราเป็นผูห้ญิงดว้ยกนัย่อมดูออก 

เพลง : พี่นาธาร  พี่มด  มากินข้าวเหรอคะ  แค่ก  ๆ  
(เธอสาํลกัเมื่อตกใจที่เราสองคนเดินเขา้มา  แต่ยงัหนา้แดงเมื่อ
มองไปยงันาธาร) 
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ดล : กินชา้ ๆ ดิ  เอา้กินนํา้ 
เพลง : อึก ๆ  ๆ ...กูก็กินปกติ  (เธอยงัพูดกบัเพื่อนชาย

ในแบบเดิมไมม่ีเปลี่ยน)  พี่มดกบัพี่นาธารนั่งก่อน  วนันีล้งุเปิด
รา้นวนัแรก  โต๊ะก็เต็มหมด  อรอ่ยมากนะ  เพลงกินแลว้  เคร
ปรา้นนัน้ก็อรอ่ยนะ  และก็นี่น ํา้ 

ดล : เพลง  กวูา่..มงึกินอะไรก็อรอ่ยทัง้นัน้แหละ 
นาธาร : พี่ก็วา่แบบนัน้  กินเยอะ..แตไ่มเ่ห็นอว้นสกัที 
..เราและนาธารนั่งลงบนโต๊ะสี่เหลี่ยมสีแดง  ก็เหมือน

โต๊ะของรา้นอาหารขา้งทางทั่วไป 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่3 
 
------เพลง------- 
เราชื่อเพลง  พ่อบอกว่าที่ตั้ งชื่อเราว่า เพลง

เพราะวา่แม่ชอบร้องเพลง  และเราจะหลับง่ายมากถ้าได้
ฟังเพลง  น่ันคือเหตุผลของชื่อเรา  เราไม่มีแม่..เพราะแม่
ของเราเสียไปตั้งแต่เราเกิด  พ่อตอ้งเลือกระหว่างแม่กับเรา  
แม่ให้พ่อเลือกเรา  และนั่นทาํให้เรามีชีวิตมาได้ถึงทุกวันนี ้ 
เพราะเป็นคนเดียวในชีวิตของเรา 

..ตอนนีเ้ราอายุ 25  เราอายุนอ้ยกับดลหนึ่งปี  แต่เรา
เขา้เรยีนพรอ้มกนั  ทาํใหเ้ราเป็นเพ่ือนกนัแตเ่ด็ก  พอ่บอกว่าแม่
ของดลมาใหเ้รากินนม  ตอนที่เรายงัเด็ก  เราเหมือนเป็นพี่นอ้ง
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กับดลที่กินนมแม่เดียวกัน  แต่เราเลีย้งง่าย  ดลเลีย้งยาก  แต่
เมื่อโตมากลบัแตกต่างกัน..เพราะเราโตมาแลว้ดือ้  แต่ดลเป็น
เด็กดี  ดลเรียนเก่ง..เราเรียนไม่เก่ง  ดลแข็งแรง...และเรา
ออ่นแอ 

..เราพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคโลหิตจางชนิดพิเศษที่
จะตอ้งกินยาและเปลี่ยนถ่ายเลือดตลอดเมื่ออายุ  20 ปี  พ่อ
สอนใหเ้รามีพลงัที่จะมีชีวิต  และทาํทุกอย่างใหด้ีที่สดุ  เราไม่
เคยทุกข์ท้อใจ  และไม่มีใครรู ้เรื่องนี ้นอกจากเราและพ่อ  
หลงัจากที่เรารูว้า่ตวัเองป่วยเป็นโรคนีเ้ราก็ไปสารภาพรกักบัรุน่
พี่ทีเ่ราชอบ  แตเ่ราผิดหวงั... 

..เรากลบัมาบา้นและมารอ้งไหก้บัพ่อ  พ่อบอกว่าความ
รกัไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นเจา้ของ  ตอนนีพ้อ่ไมใ่ช่เจา้ของแม่  เพราะ
แม่อยู่บนฟ้า  แต่พ่อก็ยังรักแม่เหมือนเดิม  ...เราจึงไม่เคย
เสยีใจที่ถกูปฏิเสธ  เพราะถึงพี่นาธารจะไม่ชอบเรา..เราก็ยงัจะ
ชอบพี่นาธารตลอดไป 

พี่มด : เพลงกินเยอะแตย่งัหุน่ดี  โชคดีมาก 
เพลง : ระบบย่อยคงดีอา่คะ่ 
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..เราตอบ  แต่ตามองไปทางพี่นาธารที่กาํลงัสั่งอาหาร
ใหก้ับพี่มด  เราชอบมองตาพี่นาธาร  เวลาพี่ เขายิม้จะน่ารกั
มาก  แลว้ก็ดหูลอ่โดนใจเราสดุ ๆ    

พี่นาธารจะรกัและเอาใจที่มดเสมอ  อย่างตอนนีท้ี่รนินํา้
ให้  เช็ดช้อนให้  น่ารักจังเลย  แค่นีเ้ราก็มีความสุขนะที่ได้
มองเห็นว่าเขามีความสขุ  ลกึ ๆ   มนัเพราะเรารูว้่า..เรารกัใคร
ไมไ่ด ้ เพราอาการป่วยของเรามนัอาจอยู่ไดอ้ีกไม่นาน  แต่จาก
วนันัน้จนวนันีห้มอประจาํตวัก็บอกว่าเรากาํลงัใจดี  หมอบอก
วา่กาํลงัใจเป็นยาที่ดีกวา่ยาไหน ๆ   ในโลกนี ้

พี่นาธาร : หนา้พ่ีมีอะไรหรอืเปลา่...    พี่เขินนะ 
เรา : ฮ่า ๆ     เปล่าค่ะ  ก็พี่หล่อ  เพลงก็มองนาน ๆ 

เทา่นัน้ 
ดล : กก็ูหลอ่  มองกบูา้งสิ 
เรา : ถา้มึงหล่อก็ไม่มีคนขีเ้หล่ป่ะ (ระหว่างที่เรากาํลงั

ทะเลาะกบัไอด้ล  โทรศพัทข์องพี่นาธารก็มีสายเรยีกเขา้  เราจึง
ตอ้งสั่งใหด้ลเงียบปาก) อย่าเถียงนะ  พ่ีนาธารคยุโทรศพัท ์

พี่นาธาร : เพลง..  คุณสายชลตามหาเพลงไม่เจอ ใหพ้ี่
พาไปพบ 
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เรา : ไม่ตอ้งพี่  กินเลย..เพลงไปเอง  พี่มดเพิ่งเดินทาง
กลบัมาใช่ไหมคะ  เพลงไปเองคะ่ 

...เรารบีจงูมือดลออกมาจากโต๊ะ  เราลมืเอาโทรศพัทล์ง
มา  และก็ลืมกินยาก่อนอาหาร  ซึ่งมันเป็นยาบาํรุงที่หมอ
แนะนาํวา่ควรกินเพื่อใหร้า่งกายดสูดใสตลอดเวลา  เราเดินยิม้
แกม้ปริไปตามทางเดิน  หลายครัง้ยังแอบหนัไปมองที่โต๊ะที่พี่
นาธารนั่ง 

ดล : เก็บอาการหนอ่ยเพลง  เขาอยู่กบัแฟน  เดี๋ยวเขาก็
ทะเลาะกนัเพราะมงึหรอก 

เรา : เขาจะทะเลาะกันเพราะกูเลยเหรอ  ก็แค่มองเอง
นะ...  ทาํไมกมูองหนา้พ่ีนาธารไมเ่คยเบื่อเลย  คนอะไรล๊อหลอ่  
เหย้..ไดแ้ตแ่อบมองเขาละวา้  ไปหาพอ่ดีกวา่ 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่4 
 
------เพลง------- 
เรา : ค่ะพ่อ  เพลงจะไม่กินเหล้า  เพลงจะไม่ซน  

เพลงจะไม่กลับบ้านดึกเกิน 23.00น  เพลงจะเป็นเด็กดี
อยูใ่นสายตาคุณลุงอานพ  แบบนีด้ีไหมคะ่ 

..เรายืนตรงต่อหนา้พ่อ  เมื่อวนันีม้ีงานเลีย้งของบริษัท  
ที่พอ่ไมค่อ่ยอยากใหเ้ราไปเทา่ไหร ่ เพราะพ่อไม่อยากใหเ้รากิน
แอลกอฮอล์  และกลัวว่าเราจะเผลอหลับไปโดยไม่ รู ้ตัว  
ผลขา้งเคียงของการกินยาและการรกัษา  มีผลต่อการทาํใหเ้รา
มีสภาพร่างกายอ่อนเพลียและหลับง่ายมาก  ลุงอานพเป็น
ผูช้่วยของพอ่ที่พอ่ไวใ้จใหด้แูลเรา  แต่เขาก็ไมไ่ดรู้ว้า่เราป่วย 

ดล : สวสัดีครบัคณุลงุสายชล  พรอ้มยงัไอเ้พลง...   
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...ดลเข้ามาในบ้านของเรา  ดลเข้านอกออ กในได้
เหมือนบา้นตัวเองก็ว่าได ้ ดลใส่ชุดนอนลายตรง  งานเลีย้งนี ้
จดัในตรีมชุดนอน  เราใส่ชุดนอนลายหมีพูตวัโปรดที่พ่อซือ้ให ้ 
ไมล่มืใสก่างเกงขา้งในเพราะกลวัโป้ 

เรา : เพลงจะกลบับา้นตามเวลาท่ีพอ่บอกเลยคะ่ 
พอ่ : สีทุ่ม่ไดไ้หมลกู 
ดล : คณุลงุอย่าหว่งเลยครบั  ผมจะดูแลเพลงเองครบั..  

จะไมใ่หม้นักินเหลา้ครบั 
..เรารูว้่าพ่อห่วงหลายเรือ่ง  เพราะทกุคนไม่รูว้่าเราป่วย  

ทกุคนจึงคิดวา่เรารา่งกายแข็งแรง  เรากอดตวัพ่อที่อว้นและอุ่น
ที่สดุ  ก่อนจะหอมแกม้พอ่ฟอดใหญ่เป็นการบอกวา่ลกูโอเค 

พอ่ : อย่าซนนะ  เด็กดีของพอ่ 
เรา : คะ่ 
..เราเดนิคูก่บัดลออกจากบา้น  ดลเคยชินกบัคาํพดูของ

พ่อเราอยู่แลว้  เพราะพ่อพดูแบบนีเ้สมอ  พ่อรกัเรามากว่าใคร 
ๆ   ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วย  เหนื่อยหรือลาํบาก  เราเป็นที่หนึ่ง
สาํหรบัพอ่  ตอ่ใหเ้ราเรยีนไมเ่ก่งและหาเงินเลีย้งพ่อไม่ได ้ พ่อก็
ยงัเป็นคนเดียวที่รกัเราที่สดุ 
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..งานเลีย้งเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน  ดลทาํหนา้ที่
แย่งเหลา้จากที่หนุ่มเอามาใหเ้รากิน  หลายคนก็เกรงใจที่เรา
เป็นลกูเจา้ของบรษัิท  แต่หลายคนก็คิดที่จะอยากลองจีบเราด ู 
แต่เช่ือเถอะ ....คนเดียวที่ทาํใหเ้ราหวั่นไหวคือพี่นาธาร  ขนาด
เขานั่งจบัมือออดออ้นกบัแฟนของเขาเราก็ยงัอิจฉา  อยากเป็น
คนที่พ่ีนาธารจบัมือแบบนัน้ 

 (เอาละค่ะ  ต่อไปขอเชิญผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดขึน้มา
รอ้งเพลงคะ่  ปรบมือ) 

เราปรบมือเมื่อพิธีกรกําลังเรียกดล  ดลยิ ้มเขินเมื่อ
สายตาทกุคนหนัมาหา  ดลเลน่เครือ่งดนตรไีดท้กุประเภท  โดย
เฉพาะกีตา้รท์ี่เลน่เก่งมาก 

เรา : เขาเรียกมึง  เขาไม่ได้เรียกกู  มึงก็ไปสิ  (ดล
พยายามที่จะจงูมือเราออกไป) 

ดล : ไม่ได ้ เดี๋ยวมีคนเอาเหลา้มาใหม้ึงกิน  กูรบัปาก
คณุลงุไว ้

เรา : งัน้มงึเลน่เพลงนอกสายตา  กจูะรอ้ง 
ดล : เค 
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..เรากับดลจึงขึน้ไปบนเวที  ดลควา้กีตา้รข์ึน้มาและดีด
เพลงที่เราบอก  สาวในงานกรีด๊กันดังมาก  ดลเองก็หนา้ตาดี
แต่ไม่ยอมมีแฟนกับเขาสะที  ไม่รูเ้พราะตวัติดกบัเราหรือเปลา  
เราอยากรอ้งเพลงนี ้ เพราะมนัเขา้กบัเราดี 

เรา : (รอ้งเพลง).....แอบยิม้เมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเ์มื่อ
เธอเสยีใจ หวัเราะและรอ้งไห ้ไปกบัเธอทกุครัง้ 

แมเ้ธอจะไม่หนัมา ฉันยังเฝา้มองทุกวัน ไดเ้ฝ้าดูห่าง ๆ  
มันก็ยังพอใจ  ......ไม่หวังใหเ้ธอมีใจ ไม่ห่วงถา้เธอมีใคร ไม่
หวังยืนใกล้ ๆ  ไม่ต้องการรอ้งขอ   ได้ยืนอยู่บนผืนดิน ผืน
เดียวกบัเธอก็พอ ฉนัก็มีความสขุ อยู่กบัฝันของฉนัเทา่นี ้

..เรามองไปยังพี่นาธารที่เขาจับมือกับพ่ีมด  น่ีคือสิทธ์ิ
ของเราโดยแท ้ ไดแ้ค่มองเขาก็ดีมากแลว้  กบัความรกัสาํหรบั
ตัวเรามันคงไม่นานก็จบลงพรอ้มกับชีวิตของเรา  เท่านีก็้มี
ความสขุเหลอืเกิน 

เรา : (รอ้งเพลง) อยู่นอกสายตา ของเธอตัง้ไกล ฉันนัน้
ก็ทาํได ้แค่มองจากตรงนี ้  แต่ฉันยังรอซกัวนั เธอหนัมองผ่าน
ทางนี ้แคซ่กัวินาที เธอเห็นฉนัคนนีใ้นสายตา     และแมว้่านาน
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เพียงใด และแมว้่าไกลดังเดิม ยังเฝ้ารอเธออยู่ ต่อใหไ้กลแค่
ไหน 

ดล : (รอ้งเพลง) ไม่เคยอยู่ในสายตา ไม่เคยอยู่ในหวัใจ 
แตข่อมีเธอใกล ้อยู่ในฝันของฉนัก็พอ 

ดลรอ้งเพลงไปพรอ้มกับเรา  เรายิม้ใหก้ับดลเพราะดล
เองก็รูว้า่เราชอบพี่นาธาร  เรายงัไมพ่รอ้มที่จะบอกดลเรือ่งป่วย  
รอใหไ้มไ่หวจรงิ ๆ คอ่ยบอก   

เรา&ดล : (รอ้งเพลง) อยู่นอกสายตา ของเธอตั้งไกล 
ฉนันัน้ก็ทาํได ้แคม่องจากตรงนี ้

แต่ฉันยังรอซักวัน เธอหันมองผ่านทางนี ้แค่ซักวินาที 
เธอเห็นฉนัคนนีใ้นสายตา     .....ไม่เคยอยู่ในสายตา ไม่เคยอยู่
ในหวัใจ แตข่อมีเธอใกล ้อยู่ในฝันของฉนัก็พอ 

.....กรีด๊ดดดดด   
เสียงกรีด๊ของสาว ๆ ดงัไปทั่วหอ้งของโรงแรมที่จัดงาน  

เราปาดนํา้ตาที่ไม่รูม้นัไหลตอนไหน  หนัไปมองดลมนัก็ตาแดง
ไม่ต่างจากเรา  มนัคงเขา้ใจเราสินะที่แอบรกัเขามานานขนาด
นี ้ เรามองไปที่พี่นาธารกบัไม่เห็นพี่มดแลว้  อีกทัง้พี่นาธารยัง
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กินเหลา้แบบหนักมาก  เพลงของเราทาํใหพ้ี่มดกับพี่นาธาร
ทะเลาะกนัหรอืเปลา่นะ 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่5 
 
------เพลง------- 
..เราเดินลงจากเวทีและมองไปที่พี่นาธาร  เขายัง

ดื่มหนักเหมือนเดิม  มีปัญหาอะไรเกิดขึน้กันนะ  เราเป็น
หว่งเขาจังเลย 

เรา : ดล..  พี่นาธารเป็นอะไรวะ  เขาทะเลาะกับพี่มด
หรอืเปลา่ 

ดล : อย่าไปสนใจเขาเลย....  สามทุ่มแลว้นะ  เหลืออีก
สองชั่วโมงตอ้งกลบับา้น  ไปเตน้กัน  (ดลก็เริ่มจะเมา ๆ แลว้..  
แตเ่ราเป็นหว่งพี่นาธารจนไมอ่ยากที่จะสนกุอะไรแลว้) 

เรา : มงึไปเตน้เลย  กรูออยู่ตรงนี ้
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ดล : มึงไม่ไปกูก็ไม่ไป...  เดี๋ยวไปฉ่ีก่อนละกนั  อย่ากิน
เหลา้นะมงึ 

..ดลแยกตัวออกไป  แต่เราเอาแต่นั่งมองไปทางพี่นา
ธาร  เขาดื่มหนักขึน้เรื่อย  ๆ  ก่อนจะยกแกว้สุดทา้ยแลว้เดิน
ออกไป  เรามองซา้ยขวา..ทาํไมดลไปนานจัง  เราอยากตามพี่
นาธารไป  เขาอาจลม้และเจ็บตวัก็ได ้ เราตดัสินใจเดินตามพี่
นาธารออกไปจากหอ้งจัดเลีย้ง พี่นาธารเดินเซซา้ยเซขวาไม่
เป็นทา่ออกไปทางลานจอดรถ  ก่อนจะลม้ใสร่ถอย่างแรง 

เรา : พี่นาธาร  (เราเขา้ไปประคอง..  แต่พี่นาธารคิดว่า
เราเป็นพี่มด  จึงดึงเราเขา้ไปกอดไวแ้น่น)  อือ้...พี่นาธาร  นี่
เพลงคะ่ 

พี่นาธาร : มด..ผูช้ายคนนัน้เป็นใคร  บอกธาร...  ธารรกั
มดนะ 

เรา : พี่ธารอย่า..  นี่เพลงคะ่  กญุแจรถอยู่ไหนนะ 
...สดุทา้ยเราหากญุแจรถไมเ่จอ  และมีพนกังานโรงแรม

ผา่นมา  เราจึงใหเ้ขาช่วยพาไปเปิดหอ้งโดยใชน้ามบตัรของพ่อ
เพื่อยืนยนัวา่เราเมาและกลบับา้นไมไ่หวจากงานเลีย้ง  เรามอง
พี่นาธารอย่างสงสาร....เขามีปัญหากับพี่มดจริง  เราไม่อยาก
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เห็นเขาเศรา้  แต่เวลาของเราเหลือน้อย..เราต้องกลับบ้าน
ตามที่บอกกับพ่อ  และมันเป็นเวลาที่เราต้องไปฉีดยาตอน
เที่ยงคืน  เป็นเวลาที่ชา้ท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมา  ปกติเราจะตอ้งฉีดยา
เขา้สูร่า่งกายทกุ  6 ชั่วโมง  และเปลีย่นถ่ายเลอืดทกุอาทิตย ์

พี่นาธาร  : มด..  ธารรกัมดนา้..  อืม้มม.. 
เรา : พี่นาธาร  นี่เพลง..โอย้ยย  (อะไรบางอย่างบาดลง

ที่ตน้แขนของเรา  เรามองมนัอย่างตกใจเพราะเราป่วยเป็นโรค
โลหิตจากชนิดพิเศษนอกจากโลหิตในตวัจะจาง  การเกิดแผล
โดยไมใ่ช่ฝีมือของแพทยค์วบคมุ  เลอืดมนัจะไมห่ยุดไหลง่าย ๆ  
เราตกใจและเป็นจงัหวะใหพ้ี่นาธารดึงเราเขา้ไปจูบ) อืม้ม...พี่
นาธาร..อืม้มมม 

เขาบดจูบเราอย่างเนน้ ๆ   โดยที่เราไม่ทนัตัง้ตวั รสจูบ
ที่เรายังไม่เคยไดล้ิม้ลองเลยสกัครัง้ตัง้แต่แต่เติบโตมา แถมคน
ที่จบูคือคนที่เราแอบรกัมานาน  เราเคลบิเคลิม้กบัรสจูบนีอ้ย่าง
ไมป่ฏิเสธ 

พี่นาธาร: ธารรกัมดนะ  
พี่นาธารละริมฝีปากออกแนบชิดกับริมฝีปากของเรา

แลว้พร ํ่าพรรณนารักเปล่งออกมามันทาํให้เรารูส้ึกเจ็บที่อก
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เล็กนอ้ยหากช่ือที่พี่นาธารพูดออกมาเป็นช่ือเรา  มันคงทาํให้
เราชุ่มฉํ่าหวัใจกว่านี ้ พี่นาธารค่อย ๆ  ดนัหลงัเรานอนราบกับ
ที่นอนนุ่มแลว้ทาบทบัร่างกายเรา เขาเห็นเราเป็นพี่มด..  เขา
เมาและไมม่ีสติในเวลานี ้

เรา: ..........  //เพลงรกัพี่นาธารนะคะ// 
เราพูดความรูส้ึกตวัเองในใจที่มีจากใจออกไปทัง้นํา้ตา  

ยินยอมใหพ้ี่นาธารซุกไซรต้ามซอกคอและหขูองเรา   เราไม่เคย
คิดแทรกกลางระหว่างพี่มดและพี่นาธาร  เราเองก็เห็นว่าพี่ทัง้
สองเหมาะสมกันมากขนาดไหน  แต่การที่เราแอบรกัใครมาก 
ๆ   แอบรกัมานาน...  แลว้เขากาํลงัโอบกอด  จบูหอมเราแบบนี ้ 
มนัรูส้ึกดีมากแค่ไหน  มนัเหมือนสิ่งที่เป็นความหวงัเดียวของ
ชีวิตอยู่ตรงหนา้ 

..มือขา้งหนึ่งของพี่นาธารสอดเขา้ไปใตช้ายเสือ้  กอบ
กุมยอดอกจนเราสะดุง้แต่ก็ยินยอมใหเ้ขานัน้ทาํตามอาํเภอใจ  
เราหลบัตาลงพรอ้มนํา้ตาที่รนิไหลไม่รูว้่าเป็นนํา้ตาแห่งความดี
ใจหรืออะไรกันแน่  เรายินยอมพี่นาธารถึงแมส้ิ่งที่เขาเห็นจะ
ไมใ่ช่เราก็ตาม  ถา้มนัทาํใหเ้ขานัน้ไมโ่ศกเศรา้   
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เสือ้ผา้ของเราและเขาถูกปลดเปลือ้งออกไปจากตวัจน
หมด  เหลือเพียงร่างกายที่เปลือยเปล่าในตอนนี ้  ริมฝีปาก
หนาอุ่นรอ้นดดูดึงยอดอกจนเราเสียวซ่านขนลกุ  สองมือกาํผา้
ปทูี่นอนแนน่เพ่ือระบายอารมณท์ี่เกิดกบัตวัเอง   

พี่นาธารจับความเป็นชายถูไถตามกลีบดอกไมท้ี่กาํลงั
ผลิบาน  มันทาํให้เราเห็นความย่ิงใหญ่และความเจ็บปวดที่
กาํลงัจะตามมา  พี่นาธารค่อย ๆ  สอดใส่ความเป็นชายอย่าง
ยากลาํบาก  เราเจ็บตรงึราวกบัรา่งกายจะแยกออกจากกนั  ....
มนัคือครัง้แรกของเรา 

เรา: เพลงเจ็บ ...ฮึก ฮึก พี่นาธาร 
พี่นาธาร : โอว้วว..มด  ธารรกัมด 
..เสียงเรียกของช่ือหญิงอีกคนดังเขา้มาในหู  ขณะที่

แกนกายของพี่นาธารเขา้ไปในร่างกายของเรา  ช่ือพี่มดออก
จากปากมนัย่ิงทาํใหเ้รานํา้ตาไหล  มนัไมใ่ช่ช่ือของเรา 

..เราสูดหายใจเข้าออกลึก ๆ   ในขณะที่พี่นาธารก็
พยายามสอดใส ่จนในที่สดุ....กึ่ด!  มนัก็เขา้มาในกายของเรา
อย่างทรมานเจ็บปวด   ริมฝีปากที่ถูกชายที่เราแอบรกัพราํจูบ  
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ร่างกายที่ถูกเขาครอบครอง  ลมหายใจที่ เขารินลดพรอ้ม ๆ   
กบัการรวมเป็นหนึง่ของกนัและกนั 

พี่นาธาร: โอว้ว...แนน่จงั...ซีด๊ดด  อืม้มมม 
..ความซ่านเสียวที่แทรกเขา้มา  เราเริม่รูส้กึเจ็บนอ้ยลง

เมื่อเขาขยับเอวเขา้ออกจากจังหวะเนิบนาบเป็นเร็วขึน้   เรา
ซ่านเสียวขนลกุสองมือตอ้งปลดปล่อยดว้ยการกาํผา้ปูที่นอน
แน่น  กัดริมฝีปากตัวเองระบายความเสียวที่พี่นาธารมอบให ้   
หากในไมช่า้เราจะไมม่ีชีวิตอยู่  เราก็ยงัยินดีที่จะใหเ้หตกุารณน์ี ้
เกิดขึน้  แมเ้ราจะไมใ่ช่เจา้ของเขาก็ตาม 

เรา: อา่ส ์ อรา๊ ๆ    พี่นาธาร..อืม้ม  เพลงเสยีว 
พี่นาธาร: อืม้ อา่ส ์ มด.... ธารเสยีว ดดูดีเหลอืเกิน 
พี่นาธารยงัคงกระแทกกระทัน้เรว็ขึน้ในทกุจงัหวะจนเรา

หวัสั่นคลอน  พายุรกัที่กระหนํ่าอย่างต่อเนื่องมานานนบัหลาย
นาท ี

เรา: อรา๊ ๆ    พี่นาธาร ซีด๊ อูย้ อะ่ ๆ  
พี่นาธาร : ซีด๊ดดดด .... ใกลแ้ลว้  อา่ส ์
ตบั ๆ  ๆ  ๆ   
 ((ซีด๊ / อรา้งงง)) 
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พี่นาธารกระแทกสวนเอวอย่างถ่ีเร็ว  หว้งสุดทา้ยของ
พายคุวามกระสนัที่ถกูปลดปลอ่ยออกมา เรากระตกุเกรง็พรอ้ม 
ๆ  กับพี่นาธาร ความรอ้นวูบในช่องทอ้งที่พี่นาธารสาดใส่เขา้
มาในตัวเราจนหมดทุกหยาดหยด  เราโอบกอดร่างกายของ
ชายตวัใหญ่ที่ทาบทบัรา่งกายของเรา  หอบหาบใจกระทบซอก
คอบง่บอกว่าเขาเหนื่อย  เราก็เช่นกนั  แต่เรากลบัมีความสขุ...
ในเวลานี ้

เรา : เพลงรกัพี่นาธารนะคะ  
..เรากระซิบบอกชิดหดูว้ยรอยยิม้  แมห้างตาจะมีนํา้ตา

ที่ไหลออกมาก็ตาม 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่6 
 
------นาธาร------- 
ผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้า  บนที่นอนสีขาวกับ

สถานทีท่ีผ่มไม่คุน้ตาเทา่ไหร่  เมื่อมองไปรอบ ๆ ก็พบว่า
เป็นโรงแรมที่มีการจัดงานเมื่อคืน  หัวของผมหนักมาก
ด้วยเพราะเมื่อคืนกินเหล้าไปอย่างหนัก  ในหัวพยายาม
ทวนคิดถึงเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้  เมื่อคืนผมนอนกบัมด  และเราก็
มีอะไรกนัดว้ย 

ผม : เลอืด.. 
..ที่นอนสีขาวมีคราบเลือดติดอยู่เป็นดวง  รา่งกายของ

ผมไม่มี เลือดไหล  ไม่มีบาดแผล  ร่างกายไม่มี เสื ้อผ้า  
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ความรูส้ึกเมื่อคืน..กับการที่มดไม่ไดอ้ยู่ที่นี่  นี่มนัอะไรกัน  ผม
ฝันเหรอ..แลว้เสือ้ผา้หายไปไหน 

..สายตาผมมองไปเห็นอะไรบางอย่างที่พืน้  กิ๊ฟติดผม..
รูปใบคอปเวอร ์กิ๊ฟอันนีคุ้น้ ๆ เหมือนผมเคยเห็นที่ไหน  มัน
ไมใ่ช่ของมด  แตม่นัมาอยู่ในหอ้งนี่ไดย้งัไง 

พนักงาน : ตื่นแลว้เหรอครบั  นี่เสือ้ผา้ที่คุณผูห้ญิงให้
เอาไปซกัครบั 

ผม : คุณผู้หญิง  คุณผู้หญิงคนไหน  (ผมควานหา
โทรศัพท์  ก่อนจะเปิด รูปของมดที่ขึ ้นบนหน้าจอให้กับ
พนกังาน)  ใช่คนนีไ้หม.. 

พนักงาน : ไม่ใช่ครบั  ขาว ๆ ..น่ารกั ๆ อ่าครบั  เธอ
ออกไปเมื่อตอนตีสอง  เอาเสือ้ผา้ของคุณมาใหผ้มซัก  และ
เหมือนเธอจะไดร้บับาดเจ็บดว้ย 

ผม : บาดเจ็บ ? 
พนักงาน :  ครับ   ตรงต้นแขนข้างขวา   เธอเอา

ผา้เช็ดหนา้พนัออกไป   
..อะไรกันเนีย้  ผูห้ญิงคนนัน้คือใคร  เธอไดร้บับาดเจ็บ  

รอยเลือดบนที่นอนนี ้ กับความรูส้ึกเมื่อคืน  ผมมีอะไรกับเธอ
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แน่ ๆ   ถึงผมจะเมาแต่ก็ไม่ได้มากถึงขนาดไม่รูว้่าร่างกาย
ตวัเองกาํลงัมีอะไรกบัผูห้ญิงอื่น  ผมมองกิฟ๊ในมืออย่างสงสยั 

 
 
------เพลง------- 
พอ่ : เป็นไงบา้งลูก  ดีขึน้รึยงั.. 
เรา : .....   
..เราลืมตามองพ่อแล้วยิ้ม  หลังจากที่เรากลับ

มาถึงบ้าน  ร่างกายของเราก็เป็นลมสบต่อหน้าพ่อ  พ่อ
วุ่นวายหาเราจนตีสาม  และคิดว่าจนป่านนีก็้คงยังไม่นอน  
เพราะพอ่คงดแูลเราจนกระทัง้ตอนนี ้

พอ่ : เจ็บตรงไหนไหมลกู..  (พ่อลูบหวัเราเบา ๆ   พ่อรกั
เราท่ีสดุ) 

เรา : พอ่คะ..  หนมูีอะไรกบัพี่นาธาร  (พ่ออึง้กบัสิ่งที่เรา
บอก  แตพ่อ่เงียบและไมพ่ดูอะไรออกมา  พอ่รูด้ีวา่เราแอบชอบ
พี่นาธาร)  พอ่ไมโ่กรธหนใูช่ไหม  หนรููม้นัไม่ดี..แต่หนอูยากเป็น
ของเขาสกัครัง้  ตอ่ใหเ้ขาไมรู่ก็้ตาม 

พ่อ : พกัผ่อนนะลกู..  พ่อไม่มีวนัโกรธหนู  พ่อรกัเพลง
มากนะ 
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เรา : ...หนรูกัพ่อนะคะ (เราจบัมือของพ่อมาหอม  และ
กอดเอาไว ้ เป็นจังหวะที่หมอประจาํตวัเราเขา้มาในหอ้ง)  ลงุ
หมอ..หนทูาํใหล้าํบากอีกแลว้ 

ลงุหมอ : ลาํบากอะไรครบันอ้งเพลง..  ตอนนีล้งุฉีดยา
เพิ่มลิ่มเลือดเพื่อหยุดเลือดที่ไหลใหแ้ลว้  และไดจ้่ายยาบาํรุง
เพื่อเพิ่มการสรา้งโปรตีนในการสรา้งเม็ดเลือด  ตอนนีร้า่งกาย
อยู่ในภาวะของโรคฮีโมฟีเลยีรว่ม 

เรา : หลายโรคจงั  พอ่ไมม่ีตงัคร์กัษาเพลงแลว้ 
พ่อ : พูดอะไรอย่างนัน้..  พ่อมีเงินมากมายที่จะรกัษา

ลกูคนเดียวของพอ่  (เรายิม้เมื่อพอ่หอมลงบนหนา้ผากของเรา)  
พอ่จะทาํใหล้กูอยู่กบัพอ่ไปใหน้านที่สดุ 

ลงุหมอ : กาํลงัใจดีขนาดนี ้ ไม่ตอ้งคิดมาเลยนอ้งเพลง 
แต่คราวนีอ้ยู่นอนโรงบาลใหล้งุดูอาการสกัสองสามวนันะ  ลงุ
ขอเช็คค่าของเลือด  และปากแผลใหส้นิทแลว้ก่อน  ต่อไปอย่า
ซุกซนจนไดแ้ผลนะ 

เรา : รบัทราบคะ่  ฮ่า ๆ  ๆ   
..เราหวัเราะ  สง่ยิม้ใหก้บัพอ่ของเรา 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่7 
 
------ดล------- 
ผมเดินเข้ามาในที่ท างานด้วยเวลาปกติ  หลังจาก

ทีไ่ปเยีย่มเพลงทีโ่รงพยาบาล  เพลงไปน่ังเล่นตากน า้ค้าง
จนไม่สบาย  เป็นความผิดของผมเองที่เมาจนไม่รูเ้รื่อง  ทัง้ที่
รบัปากกบัคณุลงุสายชลว่าจะดแูลเพลงอย่างดี  ดีที่คณุลงุใจดี
ไมต่อ่วา่ผมสกัคาํ 

พนกังาน1 : พี่ดลคะ  วนันีเ้พลงไมม่าทาํงานเหรอ 
พนกังาน2 : วนักินเลีย้งก็ไมไ่ดส้งัเกตวา่เป็นไรไหม  เห็น

เพื่อนคนอื่นบอกวา่ไมส่บายนอนโรงพยาบาล 
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ดล : ใช่..  เพลงไม่สบาย  ข่าวเร็วนะเนีย้  รูก้่อนพี่อีก  
(เป็นธรรมดามาก ๆ ของการทาํงาน  ในสงัคมแบบนี ้ เพลงไม่
ถือตัวต่อใหเ้ป็นลูกเจ้าของบริษัท  คลุกคลีและเล่นไดก้ับทุก
คน)  เดี๋ยวตอ้งไปเช็ครูปแลว้  ว่าวนังานใครสวยสดุ  พี่เมามาก  
ไมม่ีคนสวยเลย  ฮ่า ๆ   

พนกังาน 1 , 2 : โหพ่ี่ดล 
..ระหว่างที่กาํลังคุยเล่นกันคุณนาธารก็เดินเขา้มาใน

กลุ่ม  พรอ้มกับย่ืนอะไรบางอย่างใหดู้  สิ่งที่พี่นาธารย่ืนใหดู้
คือกิ๊ฟติดผม  รูปใบไมส้ีเขียวที่ของเพลงแน่นอนผมจาํได ้ แต่
ทาํไมมนัไปอยู่กบัคณุนาธาร 

คณุนาธาร : พอจะรูไ้หมว่ากิ๊ฟอนันีเ้ป็นของใคร  เอ่อ...  
คือ..พี่เจอมนัตกอยู่ในงานเลีย้งเมื่อคืน 

ผม : ของไอเ้พลงครบั  มนันี่ซุ่มซ่ามจรงิ ๆ   คุณนาธาร
เลยลาํบากเลย  เดี๋ยวผมเอาไปคืนให ้

...ขณะที่ผมจะหยิบกิ๊ฟติดผมจากมือคุณนาธาร  เขาก็
ชักมือกลับและมีสีหน้าตกใจกับอะไรบางอย่าง  ทาํไมการรู ้
วา่กิฟ๊เป็นของใครจะตอ้งตกใจดว้ย  หลงัจากนัน้ก็กวาดสายตา
มองหา  โดยไมพ่ดู.. 
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พนักงาน 1 : คุณนาธารมองหาเพลงเหรอคะ  วันนีไ้ม่
มาคะ่  ไมส่บาย  ไดยิ้นวา่นอนโรงพยาบาลดว้ย 

คณุนาธาร : ไม่สบายเหรอ  เมื่อวานพี่ยงัเห็นเพลงโอเค
อยู่เลยนะ  อยู่โรงพยาบาลไหน  แลว้เป็นอะไรมากไหม 

ผม : คณุลงุสายชลบอกว่าแอบไปนั่งตากนํา้คา้ง  ก็เลย
ไม่สบาย  เพลงมนัอ่อนแอครบั...  ปกติแลว้เวลาไปไหนคณุลงุ
จะดูแลอย่างดี  แต่ก็เห็นว่าแค่ไขธ้รรมดา  แต่คุณลุงอยากให้
นอนพักที่โรงพยาบาลตามประสาพ่อที่รกัลูกมากแหละครับ  
(ผมตอบตามที่รูท้ัง้หมด) 

คุณนาธาร : โรงพยาบาลอะไร  (นํ้าเสียงของ เขาดู
จริงจังมาก  แววตาก็ดูจริงจังจนผมประหลาดใจ  ปกติแลว้
เวลางานคุณนาธารจริงจัง  แต่เวลาคุยเล่นจะเป็นกันเอง  
สนกุสนาน) 

ผม : เออ่..  โรงพยาบาล..XXXX  ครบั 
..และคุณนาธารก็วิ่งออกไปจากบริษัท  กิ๊ฟอันนั้นมัน

สาํคญัมากจนเขาตอ้งรีบรอ้นขนาดนัน้เลยเหรอ  แลว้การรูว้่า
เพลงไม่สบายตอ้งตกใจมากขนาดนีเ้หรอ  ก่อนหนา้นีเ้พลงไป
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สารภาพรกัเขาก็ไม่ไดส้นใจใยดีอะไร  ทาํไมผมไม่เข้าใจกับ
เหตกุารณต์อนนีเ้ลย 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่8 
 
------เพลง------- 
..เราลืมตามองเพดานห้องมานานหลายชั่วโมง  

ตอนนี้ร่างกายเร่ิมมีแรงพอที่จะน่ังหรือขยับตัวได้แล้ว  
แต่อยากนอนน่ิง ๆ และคิดเร่ืองราวที่ผ่านมา  ตอนนีเ้รา
กับพี่นาธารมีสายสมัพนัธข์องการรวมเป็นหนึ่ง  ถึงเขาจะไม่รู ้
ว่าเป็นเรา  ..เรายังจาํสัมผัสที่พี่นาธารกอดเรา  หอมเรา...  
แตะตอ้งเนือ้ตวัของเราราวกับเราเป็นคนรกั ลมหายใจอุ่น ๆ ท่ี
รนิรดใบหนา้  ความใกลชิ้ดที่เราคงไดร้บัแค่เพียงตอนที่เขาเมา
เทา่นัน้ 

พอ่ : คิดอะไรอยู่ลกู  หิวขา้วหรอืยงั 
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เรา : กินขา้วไดแ้ลว้เหรอคะ (ออกจะดีใจ  เพราะเวลาที่
เราตอ้งมารกัษาตวัที่โรงพยาบาล  เราจะไม่สามารถกินอาหาร
ได ้ ไดร้บัแต่นํา้เกลือและสารอาหารทางเลือด  แต่ก็ชินแลว้..
สบายมาก) 

พ่อ : ก็อาหารอ่อน ๆ   ที่คุณหมออนุญาต  พ่อรูว้่าหนู
อยากกินขา้ว 

..พ่อน่ารกักับเราเสมอ  ในโลกนีค้งไม่มีใครรกัเราเท่า
พ่อ  พ่อเลื่อนเก้าอีเ้ขา้มาใกลห้ลังจากปรบัเตียงใหเ้ราอยู่ใน
ลกัษณะกึ่งนอนกึ่งนั่งกบัสายอะไรที่ติดตามเนือ้ตวัเต็มไปหมด  
ในมือของพ่อมีถว้ยโจ๊กที่พ่อค่อย ๆ เป่าทีละคาํป้อนเรา  ความ
จรงิเราก็กินเองไดน้ะ  แตอ่ยากใหพ้อ่ปอ้น.. 

..ก๊อก ๆ  ๆ          
เสยีงเคาะประตดูงัขึน้  ก่อนที่จะมีใครคนหนึ่งเขา้มา  พี่

นาธาร  เราตกใจมาก 
พ่อ : นาธารมีอะไรหรือเปล่า มีเอกสารที่ฉันตอ้งเซ็น

เหรอ (พอ่มองหนา้เราเลก็นอ้ย..) 
พี่นาธาร : เปลา่ครบั..  ผมมาเย่ียมนอ้งเพลง 
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พ่อ : ....... (พ่อหันมามองหน้าเรานิ่ง  พ่อรูทุ้กอย่าง
เพราะเราไม่เคยปิดบังพ่อ  เราก้มหน้าไม่สบสายตา)  ก็แค่
ไขห้วดัธรรมดาไมไ่ดเ้ป็นอะไรมากหรอกนาธาร  ขอบใจมากนะ
ที่คิดมาเย่ียมนอ้ง 

เรา : เพลงหายแลว้  แต่พ่อไม่ยอมให้กลับ  ฮ่า  ๆ  ๆ   
(เราพยายามยิม้ร่าเริงเหมือนปกติ)  พ่อเขากลัวลูกสาวเป็น
หนกัอา่คะ่  ขอบคณุที่เป็นหว่งนะคะ 

พี่นาธาร : ......... (เขามองเรานิ่ง ๆ โดยไม่พดูอะไร  เขา
จะเช่ือเหมือนที่ดลและทกุคนเช่ือใช่ไหม) 

..ระหว่างนั้นคุณลุงหมอก็เข้ามาในห้องพร้อมกับ
พยาบาลอีกสามคน  ตามเวลาที่จะพาเราไปตรวจเพิ่ม  เรารูว้่า
คุณพ่อจะไม่พูดเรื่องที่เราป่วย  แต่เราไม่รูว้่าพี่นาธารจะเช่ือ
ไหมกับเราที่เราตอ้งนอนโรงพยาบาลพรอ้มกับการที่ร่างกาย
เต็มไปดว้ยสายมากมาย 

ลุงหมอ : ได้เวลาฉีดยาลดไข้แลว้นะ  สาวน้อย  (ลุง
หมอพดูยิม้ ๆ ) 

พี่นาธาร : ผมขอคยุกบันอ้งเพลงสกั 5 นาทีไดไ้หมครบั 
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..ทกุคนที่อยู่ในหอ้งมองหนา้กนั  ซึ่งพ่อและลงุหมอเดิน
ออกไปจากหอ้งโดยไม่พูดอะไร  สายตาของพ่อมองมาทางเรา  
สายตาที่เต็มไปดว้ยความรกั  ที่เรารูก้นัดี  

พี่นาธาร : ...... (พี่นาธารเขา้มานั่งที่นั่งของพ่อและมอง
หนา้เรา  เขากาํลงัสงสยัอะไรนะ  หรอืเขาจะรูว้่าเมื่อคืนนีไ้ม่ใช่
พี่มด)  กิฟ๊นี่  ของเพลงหรอืเปลา่ 

เรา : .........  (เราหนา้ชาไปทัง้หนา้  ใช่..มนัคือของเรา  
เราทาํตกไวอ้ย่างนั่นสนิะ)  เหมือนของเพลงเลย  แตไ่ม่ใช่หรอก
คะ่  ของเพลงก็คลา้ยอนันี ้

พี่นาธาร : ไมใ่ช่ของเพลง ? 
เรา : ไม่ช่ายยยยย  แค่เหมือนค่ะ  มองตอนแรกก็คิดว่า

ใช่นะ  ฮ่า ๆ  ๆ   ของสาวไหนละ่คะ  พี่นาธารไดม้าจากไหน 
พี่นาธาร : มนัตกอยู่ในหอ้งนอนของโรงแรม   
เรา : ออ...  เขาคงทาํความสะอาดไม่ดีมั่งคะ  ของแขก

คนก่อนละมัง้พี่นาธาร  อย่าบอกนะว่าพี่ตัง้ใจเอามาคืนเพลง..
ไมใ่ช่เลย  ไมใ่ช่ของเพลงฮ่า ๆ  ๆ   ตลกจงัเลย 

 
 



 
 

43 

 
 
 
 
 

The Clover Of Love    
ตอนที ่9 

 
------นาธาร------- 
..ผมมองเพลงที่ก าลังหัวเราะและยิม้แย้ม  ขณะที่

เธอบอกว่ากิ๊ฟในมือของผมไม่ใช่ของเธอ  ใบหน้าของ
เธอขาวซีดคล้ายกับคนที่ป่วยหนัก  แต่พ่อของเธอบอกว่า
เป็นแค่ไขห้วดัธรรมดา  หมอที่รกัษาเองก็จะพาเธอออกไปฉีด
ยาลดไข ้ ...จรงิเหรอ..  ที่เธอป่วยธรรมดา 

..สายตาของผมมองไปที่ตน้แขนขา้งที่พนกังานโรงแรม
บอก  เสือ้ของเธอปิดมนัไว ้ เธอมีแผลอย่างที่พนกังานบอกไหม  
แลว้ทาํไมผมไม่เช่ือสิ่งที่เธอพยายามพูด  เหมือนผมไม่เคย
สงัเกตมาก่อนวา่รอยยิม้ของเธอเป็นรอยยิม้ที่ฝืนยิม้ 
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ผม : พี่คงเขา้ใจผิด  ว่ากิ๊ฟนี่เป็นของเพลง ( ผมจับกิ๊ฟ
ตวัเดิมยดัเขา้กระเป๋าดา้นในของเสือ้สทูที่สวมใส ่ เธอมองตาม
มือผมเหมือนว่ากาํลงัเสียดายมัน)  เหมือนเพลงจะนั่งไม่ค่อย
สบายตวั  พี่ช่วยไหม 

เพลง : ไมเ่ป็นไรพ่ี  โอเค..สบายมาก 
..ผมไม่ไดส้นใจที่เธอพูด  เขา้ไปประคองและขยับตัว

เธอใหน้ั่งพิงหมอน  มือขา้งหนึ่งจับเบา ๆ ที่ตน้แขนขา้งที่ผม
สงสยั  ผมสมัผสัไดถ้ึงการพนัของผา้พนัแผล  และชะงกัตวัอยู่
ที่เดิมในลกัษณะการโอบกอดเธอ 

เพลง : ....... 
ผม : .......  
..เหมือนอากาศที่มนัหยุดเขา้ออกภายในหวัใจ  ภายใน

หอ้งเต็มไปดว้ยความเงียบ  ผมละออกจากร่างกายของเพลง  
ซึง่เธอกม้หนา้หลบสายตาของผม  เธอกาํลงัรอ้งไหโ้ดยที่เธอไม่
พดูอะไรออกมา  เธอคือผูห้ญิงที่มีอะไรกบัผมเมื่อคืน 

ผม : เพลง...  เมื่อคืนนี ้ คนที่มีอะไรกับพี่เมื่อคืนคือ
เพลง 
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เพลง : ฮึก ๆ ..  ฮึก.....  (เธอกม้หนา้สะอึกสะอืน้  ไม่
ยอมมองหนา้ผม)  เพลงขอโทษ  เพลงขอโทษคะ่พ่ีนาธาร 

ผม : ...... (ขอโทษผมอย่างนัน้เหรอ  ขอโทษที่ผมกับ
เธอมีอะไรกนัอย่างนัน้เหรอ ) 

เพลง : ฮึก ๆ  ฮือ้ออ  เพลงจะไม่บอกพี่มด  พี่ไม่ตอ้งใส่
ใจ  พี่คิดสะวา่มนัไมเ่คยเกิดขึน้  ฮึก ๆ   เพลงขอโทษ 

ผม : เพลง... คือพี่... (เพลงเอือ้มมือไปหยิบสายกด
เรียกพยาบาล  ทาํให้พ่อของเธอและคุณหมอเขา้มาในหอ้ง
อย่างรวดเรว็  ผมยงัไมเ่ขา้ใจอะไรในเวลานีเ้ลย)   

คณุสายชล : นาธาร  กลบัไปก่อนนะ 
..บรุุษพยาบาลลากผมออกจากหอ้ง  ขณะที่คณุพ่อของ

เพลงเขา้ไปกอดเพลง  เพลงรอ้งไหเ้สียใจพรอ้มกบัคาํพดูว่าขอ
โทษ  ผมควรเป็นฝ่ายขอโทษเธอหรือเปล่า มันควรเป็น
ความผิดของผม..  หรอืเธอยงัรกัผมอยู่  และเธอยอมใหผ้มทาํ
เรือ่งแย่ ๆ   เพราะเธอยงัรกัผมอยู่ 

..ผมถูกกันออกจากบริเวณ  ทาํไดเ้พียงมองผ่านเขา้ไป
ยังหอ้งของเพลงที่มีพยาบาลวิ่งเขา้ออก  มือของผมจับกิ๊ฟตัว
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นัน้เหมือนมันเป็นตัวแทน  ที่ผมไม่รูว้่าเธอกาํลงัเจ็บปวดจาก
อาการ  หรอืเพราะรูว้า่ผมรูค้วามจรงิเรือ่งเมื่อคืน 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่10 
 
------ดล------- 
นานกว่าหน่ึงอาทิตยท์ี่ผมไม่ได้เจอหน้าของเพลง  

ตั้งใจจะเข้าไปเยี่ยมในทุกวันหลังเลิกงาน  แต่คุณลุงก็
บอกวา่เพลงหลับตลอด  ผมเลยไดแ้ค่ไปนั่งกินนํา้ที่บา้นของ
เพลงแลว้ก็กลบั  ตอนนีเ้พลงกลบัมานอนพกัที่บา้นแลว้  แต่ก็
ยังอยู่ในความดูแลของพยาบาลพิเศษและหมอที่มาตรวจที่
บา้นทกุวนั 

แค่ไม่สบายธรรมดาทาํไมคุณลงุตอ้งใหเ้พลงพักรกัษา
ตัวนานขนาดนี ้ ย่ิงรูว้่าเพลงไม่ค่อยแข็งแรงแบบนีผ้มย่ิงเป็น
หว่ง  และคิดโทษตวัเองที่ผมดแูลเพลงไม่ดี   
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ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ยินข่าวว่าคุณนาธาร
กาํลงัเตรยีมแผนเพ่ือขอพี่มดแตง่งาน  ทกุอย่างดช่ืูนมื่น  แต่ผม
เป็นห่วงเพลง..เพราะผมรูว้่าเพลงแอบชอบพี่นาธาร  ก็เหมือน
ที่ผมแอบชอบเพลง  แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นตลอดหนึ่งอาทิตย ์ 
คุณนาธารดูมีสีหน้า เคร่ง เครียดเห มือนกําลังคิดอะไร
ตลอดเวลา  ไม่ไดดู้มีความสขุที่กาํลงัขอผูห้ญิงแต่งงาน  จะว่า
มีปัญหากับพี่มดก็ไม่น่าใช่  เพราะทั้งสองก็ยังไปมาหาสู่กัน
ตลอด 

... : ฮัลโหล  คิดถึงกูเปล่า  (ผมหันไปตามต้นเสียงที่
หนา้ประตู  ก่อนจะพบว่าเป็นเพลง  ผมยืนขึน้ทนัทีอย่างดีใจ)  
เหงาอา่เส.้.ไมม่ีก ู

เหงาสิ..  เหงามากดว้ย  ผมอยากจะวิ่งเขา้ไปกอดมัน
สะจรงิ  แตก็่ทาํไดแ้คม่องแลว้นั่งลงกบัเกา้อีท้าํงานเหมือนเดิม 

ผม : ไมม่ีมงึโครตสบายห ู พดูเลย  วา่แต.่.มงึหายดีแลว้
ใช่ไหม  ไมม่ีไขแ้ลว้ 

เพลง : หายแลว้..  พ่อเขาก็ห่วงตามประสาเขาแหละ  
เลยไมไ่ดม้าทาํงาน  กไูดยิ้นเขาเมาสก์นัวา่...ว่า..พี่นาธารจะขอ
พี่มดแตง่งานเหรอ 
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ผม : ...... (ผมมองหนา้มนัเงียบ ๆ   แววตาของมนับอก
ว่ามนัเศรา้  แต่มนักลบัยิม้แยม้)  ไม่รูเ้หมือนกัน  ไดยิ้นแว่ว ๆ 
เหมือนกนั 

ก๊อก ๆ  ๆ  ๆ ...   
เสียงเคาะประตุหอ้งผมดงัขึน้ก่อนที่จะปรากฏรา่งกาย

ของคนทีเ่ขา้มาพอ  คณุนาธาร..  เพลงดตูกใจเล็กนอ้ย  แต่มนั
ก็ควา้โทรศพัทม์ือถือขึน้มาเล่นโดยไม่พดูอะไรออกมา  ในท่าที
แบบนีม้ันคืออะไรกันนะ  มันดูไม่ปกติสาํหรบัเพลงเลย  ปกติ
เพลงตอ้งรา่เรงิมาก ๆ เมื่อเจอคณุนาธาร 

ผม : คุณนาธารมีอะไรกับผมหรือเปล่าครบั  (ผมเอ่ย
ถาม  เมื่อสายตาของเขามองไปที่เพลงอย่างเดียว...)  เรือ่งผล
ประกอบการที่เลขาของคณุติดตอ่มาเมื่อเชา้หรอืเปลา่ครบั 

คณุนาธาร : ออ....ใช่ ๆ   แตถ่า้ยงัไมเ่สรจ็ก็ไมเ่ป็นไร 
ผม : ....... (ปากตอบผม  แตส่ายตามองไปที่เพลง  สอง

คนนีก้าํลงัมีอะไรที่ผมไมรู่)้ 
คณุนาธาร : เอ่อ..  เพลงหายดีแลว้เหรอ  ยงัเจ็บ..เอ่อ..  

หมายถึงยงัมีอาการไมส่บายอยู่ไหม 
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เพลง : หายแลว้ค่ะ  (อยู่ดี ๆ ก็ยิม้ร่าเริงจากที่กม้หนา้)  
ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง  ดล..หิวขา้ว  พากูไปกินขา้วหน่อย  
จะเที่ยงแลว้  ไปนะคะพี่นาธาร 

แล้วเพลงก็กึ่งจูงกึ่งลากผมออกมาจากห้อง  ผมไม่
เขา้ใจการกระทาํของมัน  เหมือนผมพลาดอะไรไปบางอย่าง  
แต่มันตอ้งเก่ียวกับคุณนาธารแน่นอน  ท่าทีที่เหมือนมีความ
เศรา้  เหมือนกาํลงัปิดบงัและไมอ่ยากใหใ้ครรู ้
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The Clover Of Love    
ตอนที ่11 
 
------เพลง------- 
..เราลากดลออกจากบริษัท  หลังจากทีคุ่ณลุงหมอ

บอกว่าเราแข็งแรงมากแล้วเราก็กลับมาที่ท างานทันท ี 
เราไม่อยากนอนติดเตียงแล้วถูกเข็มฉีดยาฉีดเข้าเส้น
เลือดตามเวลาที่หมอก าหนด  การไดม้าทาํงานคืออิสระ  
แตก็่ตอ้งดแูลตวัเองตามที่ไดส้ญัญากบัพอ่ 

ดูเหมือนว่าดลจะไม่เขา้ใจกับการที่เราลากมนัออกมา  
เราไม่กลา้สูห้นา้พี่นาธาร  เราอาย..ไม่ว่าเขาจะคิดยงัไง  เราก็
ไม่พรอ้มที่จะคยุกบัเขา  แต่ต่อใหเ้ราสามารถยอ้นเวลากลบัไป
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ได ้ เราก็ยงัเลือกที่จะตดัสินใจแบบเดิม  คือการยอมเป็นของพี่
นาธารโดยที่เขาไมรู่ว้า่เป็นเรา 

ดล : พอ ๆ   นี่มึงลากกูมาไกลแลว้  มึงทาํเหมือนหลบ
คณุนาธาร  ปกติมงึจะดีด๊๊าเวลาเจอเขาจะตาย 

เรา : ...... (ถูกทุกอย่าง...  เรามองไปรอบ  ๆ   พบรา้น
กาแฟน่ารักที่เปิดนานแลว้แต่ไม่เคยได้เข้า  แถวที่ทาํงานมี
รา้นอาหารและขนมมากมาย)  กูอยากกินขนมไง  เลยลาก
ออกมา 

ดล : โกหก..  มงึกบัคณุนาธารมีอะไรที่กไูมรู่ ้
เรา : มงึเห็นกเูป็นคนขีโ้กหก 
ดล : เออ...  บอกมา 
ดลดูท่าจะไม่เช่ือเราง่าย ๆ แน่  เราจูงมือดลเดินเขา้ไป

ในรา้น  และเลือกมุมที่ไม่ค่อยมีคน  ดลเองก็เป็นเพื่อนสนิท
ของเรา  เป็นเหมือนพี่นอ้งของเราเลยก็ว่าได ้ เที่ยว  เล่น  กิน  
นอนดว้ยกันมาตัง้แต่เกิด  หนาํซํา้เรายังกินนมแม่เดียวกับดล  
ก็คงไมต่า่งไมจ่ากพี่นอ้ง 

เรา : คือ...  วันงานเลีย้ง  กูเห็นพี่นาธารเมามาก  กูก็
เลยพาพ่ีเขาไปเปิดหอ้ง  แลว้... 
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ดล : ......... (ดลตัง้ใจฟังมาก) 
เรา : พี่นาธารเขา้ใจวา่กคูือพี่มด  แลว้...กกูบัเขากอ้อ   
ตอนนัน้ดลหลบตาไม่มองหนา้เรา  มนัเอนหลงัพิงเกา้อี ้

และมองไปทางอื่น  มนัเงียบและไม่มีคาํพดูอะไรออกมาทัง้นัน้  
ความรูส้กึเราเหมือนดลกาํลงัผิดหวงั  ดลก็รูน้ิว่าเราแอบชอบพี่
นาธาร..แอบชอบมานานมากพอที่เราจะยินยอมพี่ เขา  ทาํไม
เราเสยีใจที่ทาํใหด้ลผิดหวงักบัเรือ่งอะไรสกัเรือ่ง 

เรา : ดล..  แตม่นัผิดที่กนูะ  กยูอมพี่เขาเอง  พี่เขาเห็นกู
เป็นพี่มด 

ดล : ทาํไมมึงต้องยอม..  ทาํไมมึงต้องรกั เขา  เขามี
แฟนแลว้..เขาจะแตง่งานกนัแลว้  มงึตอ้งตดัใจสิ 

เรา : .......กูทาํไม่ได ้ กูเคยพยายามแลว้  ทุกอย่างใน
หวักมูนัมีแตเ่รือ่งราวของพ่ีเขา 

ดล : เพลง..  แลว้ถ้ามีคนเดินเข้ามาบอกมึง  ว่าทุก
อย่างในตวัมงึมนัอยู่ในหวัใจของเขา  ทกุเรือ่งที่เก่ียวกบัมึง  ทกุ
สิ่งที่เป็นตวัมึง...  มนัอยู่ในหวัของเขา  ในหวัใจของเขา  มึงจะ
รกัเขาไหม  มงึจะลมืคณุนาธารไหม 
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..คําถามของดลทําให้เราคิด  แต่มันก็เป็นแค่เสีย้ว
ความคิด  เมื่อเรามองหนา้ดลและสา่ยหวัเป็นคาํตอบ  ตอนนัน้
เรารูส้ึกว่าดลตาแดงมาก  มันโกรธเรามากใช่ไหม  เราไม่ได้
ตัง้ใจจะปิดบงัมนัเลย 

ดล : กูลืมไปว่ามีงานสาํคญัคา้งอยู่  กูขอไปเคลียรง์าน
ก่อนนะ  มือ้นีก้เูลีย้ง (ดลวางเงินบนโต๊ะก่อนที่จะเดินออกไป) 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่12 
 
------ดล------- 
หลังจากที่ได้รับรู้เร่ืองราวทั้งหมดจากปากของ

เพลง  รวมทั้งความคิดที่มันบอกกับผม  มันท าให้ผมแย่
มาก ๆ   หลังจากวันน้ันผมก็เจอหน้าเพลงน้อยลง  ผม
หลบหน้าเพลง  ผมเจ็บปวด...  ผมเสียใจกบัคาํตอบที่ผมไม่
เคยถามตรง ๆ   แตต่อ่ใหม้นัเป็นคาํถามที่ไมช่ดัเจน  ยงัไงเพลง
ก็ตอบแบบนีอ้ยู่ดี  เมื่อคนที่อยู่ในใจของเพลงคือคุณนาธาร
เทา่นัน้  ไมใ่ช่ผม 

... : พวกเรา  ไปดทูี่หนา้ออฟฟิตเรว็  คณุนาธารขอแฟน
แตง่งาน 
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... : ...จรงิเหรอ  ไหน ๆ   ไปดกูนัเรว็ 
เสียงพูดคุยกรี๊ดกร๊าดของสาว ๆ ดังขึน้ก่อนเวลาเข้า

ทาํงาน  ผมที่กาํลงัเดินเขา้ออฟฟิตหยุดชะงัก  ก่อนที่จะมอง
ย้อนกลับไป  คุณนาธารกาํลังคุกเข่าขอพี่มดแต่งงานจริง ๆ   
สาวหลายคนตา่งเอาโทรศพัทข์ึน้มาถ่ายรูป   

มีเสียงโฮ่แซวแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง  ใน
ความคิดของผม..สิ่งแรกที่คิดถึงคือเพลง  สายตากวา้งมองหา
จนมาบรรจบที่ชัน้สอง  เพลงยืนอยู่ที่ระเบียงและมองคู่รกัป้าย
แดงที่ก ําลังโอบกอด  อีกทั้งมันยังเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูป
เหมือนผูห้ญิงคนอื่น ๆ   แลว้มันก็ยิม้...แต่ผมมองเห็นนํา้ตาที่
ไหลอาบแกม้มนั 

ภาพนีเ้จ็บปวดเสียย่ิงกว่าการไดรู้ว้่าเพลงจะไม่มีวนัรกั
ผม  ภาพที่เพลงกาํลังจอ้งมองคนที่รกัโอบกอดคนอื่น  ผมเดิน
เขา้ไปหาเพลงในรอบหลายวันที่พยายามจะหนีหนา้  ทันทีที่
มันเห็นผม..มันก็โผล่เขา้มากอด  มันรอ้งไหต้ัวสั่นเทา  เสียง
สะอืน้บีบหวัใจผมจนแทบจะแตกสลายในเวลานี ้

ผม : เสือ้สูทตัวนีร้าคาสองหมื่น  แม่กูเพิ่งซือ้ให้  ทาํ
เปื้อนขีม้กูมงึกไูมย่อมนะ 
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เพลง  : ..ฮึก ๆ  ๆ   เดี๋ยวกซูือ้ใหใ้หม ่ฮือ้ ๆ  ๆ  ฮึก 
ผม : รอ้งไหท้าํไม  ไมส่วยเลยนะมงึ 
ผมใช้สองมือเช็ดนํา้ตาใหค้นรอ้งไห ้ หัวใจเป็นเรื่องที่

บังคับกันไม่ได ้ ผมบังคับตัวเองใหเ้ลิกรกัเพลงไม่ได ้ เพลงก็
เลกิรกัคณุนาธารไม่ได ้ สว่นพี่นาธารก็เลือกคนที่เคยมีอะไรกนั
แค่ครัง้เดียวมาแทนที่ผูห้ญิงที่รกัมาหลายปีไม่ได ้ ทกุอย่าง....
ไม่ว่าจะถูกกําหนดมาด้วยอะไร  เมื่อเพลงยังเลือกที่จะมี
สายตาไวม้องคุณนาธารตลอด  ผมก็จะขอมีหัวใจไวร้กัเพลง
คนเดียวเช่นกนั 

หลงัจากที่เพลงหยุดรอ้งไห ้ มันก็มานั่งมองคลิปที่มัน
ถ่ายในหอ้งทาํงานของผม  ดแูลว้มนัก็ตาแดง  แต่มนัก็ยิม้  นั่น
เป็นความไม่เขา้ใจของโลกอย่างแน่นอน  ทั้งที่เจ็บ..แต่ก็ยัง
เลอืกที่จะมอง 

ผม : อาทิตยห์นา้ไปทาํบุญไหม  เลีย้งอาหารกลางวัน
เด็กกาํพรา้ 

เพลง : ขอพ่อก่อนนะ...  ดีเหมือนกันไดท้าํบุญ  ทาํไม
ทุกครัง้ที่เป็นวนัเกิดตอ้งไปทาํบุญใหเ้ด็กกาํพรา้วะ  (ใช่..  มัน
คือวนัเกิดของผม)  หวงัอะไรหรอืเปลา่ 
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ผม : สงสยักูจะหวังใหไ้ม่ตอ้งพลดัพรากจากความรกั
ละมั้ง  รีบไปขอ...แลว้ไลนม์าบอกกูดว้ย  แลว้งานการมึงไม่
ตอ้งทาํเลยใช่ไหม  หวัหนา้มงึไมด่า่เหรอ 

เพลง : เออ...ลมืเลย   
แลว้เพลงก็รีบวิ่งออกไปจากหอ้งของผม  ผมปิดแฟ้ม

เอกสารที่ไม่ไดส้นใจอ่านมนัเลยสกันิด  วางปากกาที่ตัง้ท่าเซ็น
เอกสาร  ก่อนที่จะหยิบรูปถ่ายในวยันกัศึกษาที่ถ่ายคู่กับเพลง
ขึน้มาด ู มนัเป็นรูปที่ผมเอาติดกระเป๋าเงินตลอด 

ผม : กตูอ้งทาํบญุแคไ่หน  มงึถึงจะรกัก ู เพลง 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่13 
 
------เพลง------- 
หลังจากที่ได้เอาเร่ืองการท าบุญไปบอกกับพ่อ  

พ่ออนุญาตให้เราไป..แต่  แน่นอนมันต้องมีแต่  เพราะ
พ่อคงไม่ยอมปล่อยเราหา่งหหูา่งตาแน่ ๆ   พ่อและคุณลงุ
หมอที่เป็นแพทยเ์จา้ของไขจ้ะไปกับเราดว้ย  จากการทาํบุญ
เล็ก ๆ กลายเป็นการทาํบุญที่ใหญ่ขึน้  ดลจึงเสนอใหท้าํบุญ
เลีย้งเด็กกาํพรา้วันหนึ่ง  ไปพักที่รีสอรต์ของเพื่อนที่ดลจะเป็น
คนติดตอ่สาํหรบัทกุคน  และไปทาํโรงทาน  ในงานกฐินของวดั
ที่ดลศรทัธา  นั่นเลยกลายเป็นงานบญุงานใหญ่ไปในบดัดล 
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เราเดินตามดลเข้าไปในบริษัท  โดยที่มือยังเลื่อน
หนา้จอในการหาขนมหรือของกินที่จะไปทาํโรงทาน  มีหลาย
อย่างมากที่เราหาเจอและมนัน่าสนใจ  พ่อบอกว่าเราตอ้งเอา
ของดี ๆ ไปทําบุญ  จึงจะได้บุญ...เราก็ย่ิงตื่นเต้นมากไป
กวา่เดิม  ในการหาของมาทาํบญุ 

เรา : หรอืจะเป็นขนมไหมวะ  รา้นนีอ้รอ่ยมากเลยนะ  ดู
มนัจะง่ายกว่าพวกเราดว้ย  ทัง้การจัดเก็บและการนาํไปแจก  
มงึวา่ไง 

เราเดินตรงไปที่ลิฟทต์ามที่หางตามองเห็น  หนัหนา้จอ
ใหด้ลมอง   ตอนนีเ้ราสนกุกบัการเตรยีมตวัจะไปทาํบุญมาก ๆ   
จนลมืเรือ่งซือ้ของขวญัวนัเกิดใหด้ลไปเลย 

ดล : น่ารกัดีนะ  แต่จะเอาขนมอย่างเดียวเหรอ  คนไป
เยอะนะ  คณุลงุมีไอเดียไรไหมวะ 

เรา : พอ่บอกแตว่า่ตอ้งเป็นของดี ๆ ไปทาํบุญ  แลว้ก็ให้
มาหาเองวะ  ฮ่า ๆ  ๆ  ๆ    

เราหนัไปหวัเราะกบัดล  แลว้กา้วเขา้ไปในลิฟท ์จงัหวะ
ที่หนัตวักลบัมาจึงไดเ้ห็นว่าพี่มดและพี่นาธารเดินตามหลงัมา  
เราลดหนา้จอโทรศพัทท์ี่กาํลงัสนใจ  รวมทัง้เรือ่งที่กาํลงัพดูคุย
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กันอยู่  ดลเองก็เหมือนจะเข้าใจเรา  ไม่มีใครพูดอะไรออกมา  
พี่นาธารกบัพี่มดยืนอยู่ขา้งหนา้  เรายืนอยู่ขา้งหลงั  เขาทัง้สอง
คนจับมือกันดว้ย.....เราถอนหายใจออกมาเบา ๆ   และยิม้
ออกมา 

พี่มด : เมื่อกีน้ีเ้หมือนไดยิ้นว่าเพลงกับดลจะไปทาํบุญ
กนัเหรอ  ที่ไหนเหรอ  (เรากบัดลมองหนา้กนั  สายตาแวปหนึ่ง
ของเรามองไปสบกบัพี่นาธารพอดี  แต่มนัเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ ท่ี
ทาํใหห้ัวใจไหววูบไปทัง้ดวง)  คือก่อนแต่งงานก็อยากทาํบุญ
อะไรบา้ง  พวกพี่ไปดว้ยไดไ้หม 

เรา : พอดีเป็นวันเกิดของดล  ก็เลยจะไปเลีย้งอาหาร
กลางวนัเด็กกาํพรา้  แลว้อีกวนัจะไปทาํบุญกฐินค่ะ  เอ่อ..ถา้พี่
มดอยากไปก็ไมข่ดัศรทัธาบญุคะ่ 

พี่มด : ไปนะธาร  มดอยากไป.. 
พี่นาธาร : ...... (เรามองเห็นเขามองหนา้เรา  แต่เราไม่

กลา้สบสายตาเขา)  ถา้มดอยากไปก็ไมม่ีปัญหา 
พี่มด : ตอนนีพ้ี่กับธารเรากาํลงัเรง่เรือ่งงานแต่ง  จะว่า

ไปก็จา้งทีมงานแลว้..แต่เราก็ตอ้งไปดูแลอ่านะ  วันงานเพลง
จะตอ้งมานะ  พี่ทาํตรมีงานนา่รกั ๆ แบบที่เพลงชอบดว้ย 
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เรา : ...ค่ะ... (เรายิม้ใหก้ับพี่มด  ดลและพี่นาธารเงียบ  
ไมม่ีใครพดูอะไรออกมา) 

พี่นาธาร : มด  ธารว่า (พูดแลว้พี่นาธารก็เงียบไป..)  
เอ่อ..เราอย่าคุยเรื่องแต่งงานกับนอ้ง ๆ ที่โสดเลย  มนัเป็นการ
ทาํรา้ยคนโสดเปลา่ ๆ นะ  

พี่นาธารโอบเอวใหพ้ี่มดหันกลบัไป..  ใช่..มันเป็นการ
ทาํรา้ยคนโสด  โดยเฉพาะคนโสดที่แอบชอบพี่  คนโสดที่แอบ
รกัพี่คนเดียว เราสมัผสัไดถ้ึงมือหนึ่งที่ลบูหวัเรา  เป็นจังหวะที่
น ํา้ตาเราหยดพอดี  เรารีบเช็ดมันและหันไปหาดล  เรายิม้
ใหก้ับดล...  พยายามบอกว่าเราไม่เป็นอะไร  แย่กว่านีเ้ราก็
ผ่านมาได ้ โรครา้ยมันน่ากลวักว่าการที่แอบรกัคนอื่นเสียอีก  
เราผา่นมนัไปไดแ้นน่อน 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่14 
 
------นาธาร------- 
..อกีประมาณสองเดือน  ผมกับมดจะเข้าพิธีมงคล

สมรสด้วยกัน  มันเป็นเร่ืองที่น่ายินดีอย่างมาก  ญาติพี่
น้องและคนรู้จักต่างยินดีกับเร่ืองราวดี ๆ ที่ก าลังจะ
เกิดขึ้น  ผมเองก็ยินดี..แต่  แต่ทุกครัง้ที่ผมเห็นแววตาของ
เพลง  ผมก็จะรูส้ึกเสียใจ  เสียใจในทุกเรื่อง  เสียใจที่ไม่ได้
รบัผิดชอบหรือดูแลความรูส้ึกของเพลงเลย  เสียใจที่ผมกาํลงั
จะแต่งงานกับมดโดยที่ผมแอบนอกกายเธอ  ถึงแมว้่าผมจะ
ไมไ่ดน้อกใจ 
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เพลงพยายามทาํทกุอย่างใหเ้ป็นปกติ  เพลงยิม้  เพลง
หวัเราะรา่เริงไดเ้หมือนเรื่องทุกอย่างไม่เคยเกิดขึน้  แต่เราคุย
กนันอ้ยลง..  ก่อนเรือ่งราวนีจ้ะเกิดขึน้  เธอจะอยากที่จะพดูคยุ
กับผมมาก ๆ   แต่ตอนนีผ้มรูส้ึกไดว้่าเธอเลือกที่จะหลบหนา้
ผม 

ผมอยากหยุดเรื่องแต่งงานไวก้่อน  แต่แผนการที่จะขอ
มดแตง่งานมนัถูกเตรยีมเอาไวก้่อนแลว้  และเพื่อนก็เตรยีมทกุ
อย่างจนพรอ้ม  ไม่สามารถที่จะเลี่ยงอะไรได ้ ในวนัที่ผมขอมด
แต่งงาน.ผมมองเห็นเพลงกอดกับดล  ผมรูส้ึกไดว้่านั่นไม่ใช่
กอดของคนรกักัน  หรือเพื่อน  แต่เป็นกอดของการปลอบโยน  
กอดที่มันดูออกว่าเพลงกําลังรอ้งไห้  มันย่ิงตอกยํ้าว่าการ
แตง่งานของผมจะทาํใหเ้พลงเสยีใจ 

.... : สวัสดีค่ะ  คือว่าเราอยากได้ขนมจากร้านคุณ  
ประมาณสองพันชิน้  เราตอ้งการเอาไปทาํบุญ (เสียงหนึ่งดัง
ขึน้  ตอนนีผ้มอยู่บนชัน้ดาดฟ้าที่ไม่น่าจะมีใครเข้ามา)  พอจะ
สะดวกไหมคะ 
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ผม : เพลง  (เจา้ของเสียงคือเพลง  เธอลดโทรศัพทล์ง
และพยายามจะเดินหนี  แต่ผมรัง้แขนเธอไว)้ คุยกับพี่ก่อนนะ  
แคแ่ปปเดียว.... 

เพลง : ..... (เธอหยดุนิ่ง  แตก่ม้หนา้ไมม่องหนา้ผม) 
ผม : เออ่..เพลง  หายดีแลว้ใช่ไหม 
เพลง : คะ่  
ผม : ...... (ผมอยากคยุกบัเธอ  แต่ผมไม่รูว้่าผมตอ้งพดู

อะไร..อะไรคือสิ่งที่ผมสมควรจะพูด  กับเรื่องของเราที่มัน
เกิดขึน้) พี่ขอโทษนะ  สาํหรบัเรือ่งคืนนัน้ 

เพลง : ดาดฟ้านี่แดดแรงมากเลย  เพลงว่าเราลงไป
ดีกวา่นะคะ  ฮ่า ๆ  ๆ   เพลงอตุสา่แอบมาอู ้ เจอผูบ้รหิารจนได ้ 
ฮ่า ๆ  ๆ   อกึ 

ผมดงึเพลงเขา้มากอดแนบอก  ไม่รูว้่าเพราะอะไรผมถึง
ไดท้าํแบบนัน้  ผมมั่นใจวา่มนัไมใ่ช่ความรกั  เหมือนที่ผมรกัมด
...  แต่มันเป็นเหมือนว่าผมกาํลงัสงสาร  สงสารในท่าทีที่เธอ
กาํลงัแสดงออก  รอยยิม้ที่เธอกาํลงัยิม้  ผมไม่รูส้ึกเลยว่าเธอ
กาํลงัมีความสขุแลว้ยิม้หวัเราะ  กบัรูส้ึกว่าเธอกาํลงัรอ้งไหอ้ยู่
ขา้งใน 
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เพลงยืนนิ่งใหผ้มกอดอยู่อย่างนั้น  ราวห้านาทีที่เธอ
พยายามผลักตัวออกจากผม  เธอเช็ดนํา้ตาของตัวเอง..เธอ
รอ้งไห ้ แตเ่ธอก็ยงัยิม้ออกมา 

ผม : พี่จะลาออกจากที่นี่  พี่ไม่อยากใหเ้พลงตอ้งรูส้ึก
แบบนี ้

เพลง : พี่นาธารไม่ตอ้งลาออกนะ  ฮึก ๆ   เพลงไม่ได้
เป็นอะไรเลยเพลงอยากเห็นพี่ทาํงานที่นี่  นะคะเพลงขอรอ้ง...
อยากเห็นจนกว่าจะไม่ได้เห็น (ตอนนั้นนํา้ตาของเธอไหล
ออกมาเยอะมาก  เธอย่ิงเช็ดมนัก็ย่ิงไหลออกมา  เธอยงัรกัผม
อยู่จรงิ ๆ ดว้ย)  วนังานแต่ง  ฮึก ๆ   วนังานแต่งของพี่เพลงขอ
อาสาเป็นคนจดัช่อดอกไมใ้หพ้ี่กบัพี่มด  ไดไ้หมคะ่.. 

ผม : ..... 
ย่ิงเห็นเธอรอ้งไห้  ผมก็ย่ิงสงสารเธอ..  เธอที่ก ําลัง

เจ็บปวดเพราะแอบรกัผม  กาํลงัขอรอ้งเพื่อที่จะจัดช่อดอกไม้
ให ้

เพลง : นะคะพี่นาธาร  เพลงอยากทาํใหพ้ี่  รบัรองว่า
มนัจะสวยที่สดุ  เพลงรบัรอง  นะคะ 

ผม : ก็ได.้.  ถา้เพลงตอ้งการ 
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เพลง : ฮึก ๆ   (เพลงยิม้และเช็ดนํา้ตาตัวเอง)  ฮึก ๆ   
เพลงขอกอดพี่อีกไดไ้หม  เพลงอยากกอดพ่ีอีก  นะคะ 

เพลงโถมตัวเขา้มากอดผมแน่น  กอดแลว้เธอก็รอ้งไห้
สะอกึสะอืน้ 
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The Clover Of Love    
ตอนที ่15 
 
------ดล------- 
ผม : ของครบ  ขนม..  อาหาร  เคร่ืองดื่ม  ครบ  

(ผมปาดเหงือ่ทีช่่วยคนของเพลงยกของขึน้รถ  ส่วนเพลง
นะเหรอ  ยนืดูครับ..  เพราะคณุลงุพ่อของเพลงยืนคมุ  ไม่ให้
เพลงยกของ  เพลงก็ไดแ้ต่ยิม้แหง้ ๆ มองผม  ถา้คุณลงุไม่อยู่
มนัยกแนน่อน) 

เพลง : พอ่  หนไูปรถคนัเดียวกบัดลไดไ้หม 
คณุลงุ : นั่งคนัเดียวกบัพอ่ดีกวา่นะ..   
เพลง : แตเ่พลงอยากนั่งกบัไอด้ลอา่พอ่  นะคะ 
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..รู ้สึกดีใจนิด ๆ ที่ตัวเองถูกยกขึน้มามีความสาํคัญ
สาํหรบัเพลง  ผมขบัรถไปเอง  ส่วนพ่อกับแม่ของผมไปรถอีก
คนั  คุณลงุกับคุณลุงหมอก็ไปรถอีกคนั  เพลงเดินเขา้มากอด
แขนผมเหมือนเด็ก ๆ   มนัคงไมรู่ว้า่การกระทาํของมนัทาํใหผ้ม
มีความสขุมากขนาดไหน 

เพลง : เพลงอยากนั่งคยุไปกบัไอด้ลไงพ่อ  มนัขบัไปคน
เดียว  อาจจะง่วงนอนแลว้เผลอหลบัได ้ (ผมหันไปยิม้ใหม้ัน  
ก่อนที่จะหนัไปหาคณุลงุที่ไมค่อ่ยพอใจเทา่ไหร)่ 

ผม : คณุลงุครบั  ผมจะขบัรถอย่างดีท่ีสดุ  จะดแูลเพลง
อย่างดีครบั 

คุณลุง : งั้นเดียวพ่อใหค้นขับรถขับตามหลัง  ถ้ารูส้ึก
อยากมานั่งกบัพอ่ก็มานะ 

ความหว่งใหญ่ของคณุลงุที่มีตอ่เพลงเป็นเรือ่งที่ทกุคนรู ้
กันดี  นั่นเพราะท่านรักเพลง  และเพลงก็เป็นเหมือนกับสิ่ง
เดียวในชีวิตของทา่น 

ก่อนเวลาที่เราจะเดินทาง  พี่มดและคุณนาธารก็ขบัรถ
เข้ามาตามเวลาที่เรานัดหมาย  ผมมองเห็นว่าเพลงไม่ค่อย
สบตาพี่นาธาร  แตก็่แอบมองตลอดเวลา  มากไปกว่านัน้..ผมรู ้
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เหตุผลที่แทจ้รงิของเพลง  คือมนัตอ้งการใหผ้มขบัรถตามหลงั
รถคณุนาธาร  ยงัไงเสีย..ทุกอย่างสาํหรบัเพลงก็ยังเป็นคณุนา
ธาร  การเดินทางดว้ยรถทัง้หมดหา้คนั  ผมขบัตามคณุนาธาร  
คุณลงุขบัตามผม..  กลายเป็นห่วงโซ่ความห่วงใยที่ตามต่อ ๆ 
กนั 

เพลง : ดล..  มึงว่าช่อดอกไมแ้บบนีส้วยไหม  (เพลงหนั
หนา้จอโทรศพัทท์ี่มนัสนใจตลอดทางมาใหผ้มด ู ผมหาจงัหวะ
ก่อนที่จะมองวา่มนัคือดอกกหุลาบสแีดงสด) 

ผม : สวย  แลว้มงึจะเอาไปทาํไร 
เพลง : ...... (เงียบ  เหมือนมนัไมไ่ดอ้ยากตอบเทา่ไหร)่ 
ผม : กูรูจ้ักเพื่อนที่ทาํสวนดอกไมท้ี่ญ่ีปุ่ น  ถา้มึงอยาก

ไดกู้จะสั่งจองใหเ้อาไหม  (แน่นอนว่าทุกอย่างที่ทาํเพื่อเพลง  
ผมจะทาํใหม้นั  ตอ่ใหค้นที่ผมอา้งวา่รูจ้กัจะไมม่ีอยู่จรงิก็ตาม) 

เพลง : เอา ๆ   กูอยากไดก้่อนวนังานแต่งพี่นาธาร  มึง
สั่งจองใหก้นูะ 

ผม : .............ออ   อือ...ได ้
..ทัง้ที่ไม่ค่อยแน่ใจในผลลพัธ ์ แต่ก็แอบคิดเอาไวบ้า้ง  

พอไดรู้จ้รงิกบัเจ็บกว่าที่คิดเอาไว ้ ตอนนีเ้หมือนหวัตวัเองอือ้ ๆ 
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ไปเลย  จุกจนแน่นไปทั้งอก  ผมรู ้สึกว่ารถมันเงียบไปเลย
ชั่วขณะ  จนต้องเอือ้มมีไปเปิดเพลงเพื่อทาํลายความเงียบ  
และความรูส้กึตวัเองตอนนี ้ และเพลงที่ขึน้มาเป็นเพลงแรกก็จี ้
ใจผมอย่างหนกั 

��ทาํไมตอ้งทาํเป็นสนใจ ทาํไมตอ้งทาํมีเย่ือใย   รู ้
ไหมว่าฉันคิดไปไกล  ทาํไมตอ้งทาํเป็นเหมือนแคร ์ ทาํไมตอ้ง
ทาํมาเหลยีวแลมนัแปลวา่อะไร 

��เธอมาทาํใหใ้จอ่อนแอ  หลอกฉนัใหสู้ท้ั้งที่ตอ้งแพ้
เขาอยู่ดี  ยังไงเธอก็ไม่รกัยังไงเธอก็ไม่สน  และมนัไม่มีเหตุผล
เมื่อเขานั้นก็ดีกว่า  ได้โปรดอย่าให้ความหวัง ถ้าเธอยังเห็น
คณุคา่  หรอืเธออยากเห็นนํา้ตาจากคนที่รกัเธอ 

��ยงัไงเธอก็ไมร่กั  ยงัไงเธอก็เลือกเขา   จะเอาอะไร
แขง่กบัเขาเมื่อทาํอะไรฉนัก็ผิด  หยุดหยิบย่ืนความรกั รกัอย่าง
คนไมม่ีสทิธ์ิ  อย่ายือ้ใหฉ้นัติด อยู่กบัชีวิตเธออีกเลย  ปลอ่ยฉนั
ไปตายไกล ๆ  

 
 
 



 
 

72 

 
 
 
 
 

The Clover Of Love    
ตอนที ่16 
 
------เพลง------- 
วันนีเ้ราสนุกมาก ๆ   มีเด็ก ๆ มากมายทีก่ินขนม

และอาหารทีพ่วกเราท ามาเลีย้งอย่างอร่อย  มันเป็นภาพ
ทีป่ระทบัใจ  มันมีความสุขมาก ๆ   เราเดินเขา้ไปกอดคุณ
พ่อที่ยืนมองคู่กับคุณลุงหมอ  เราโชคดีแค่ไหนที่มีครอบครวั  
เด็ก ๆ เหลา่นีข้าดพ่อและแม่คอยดแูล  ขาดสิ่งของ  แมแ้ต่ของ
เลน่เล็ก ๆ นอ้ยก็ตอ้งใชร้ว่มกนั  ถึงเราจะเป็นโรครา้ย  แต่เราก็
เกิดมามีพ่อที่รกัเรา  มีแม่ที่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อลูก  เรามี
มากกวา่ใครเขาตัง้มากมาย 

เรา : เพลงรกัพอ่ที่สดุในโลกเลยนะคะ   
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พ่อ : ..... (พ่อลูบหัวเราแลว้ยิม้.. นํา้ตาเราเหมือนจะ
ไหลออกมาในตอนนี)้  พ่อก็รกัลกูสาวของพ่อ  อย่าดือ้นะ  ไม่
งัน้พอ่จะใหม้าอยู่กบันอ้ง ๆ  

เรา : พอ่จะทิง้หนจูรงิ ๆ เหรอ..  เสยีใจจงั 
พอ่ : ...ไมท่ิง้  ใครจะกลา้ทิง้ละ่ 
พ่อและคุณลุงหมอต่างหัวเราะ  เรามองไปทางดลที่

กาํลงัเลน่เกมสก์บันอ้ง ๆ   เลน่ของเลน่ที่ดลเป็นคนเลือกเองกบั
มือ  น้องสนุกกับดลมาก  อีกด้านพี่มดกับพี่นาธารก็กําลัง
ดีดกีตา้รร์อ้งเพลงใหน้อ้ง ๆ ฟัง  ทัง้สองก็เป็นคู่ที่เหมาะสม  ดู
เขา้กนัดี..สมแลว้ท่ีเขาทัง้สองคนไดเ้กิดมาคูก่นั 

 (โครมม  แพลง๊งงง) 
เสยีงหนึง่ดงัขึน้เป็นที่สนใจของทกุคน  คณุครูที่ดแูลเด็ก 

ๆ ต่างวิ่งไปตามตน้เสียงดา้นหลงั  รวมทัง้นอ้ง ๆ ที่กาํลงัสนุก  
เรากับพ่อเองก็เช่นกัน  ในหัวของเราตอนนัน้..เหมือนว่าจะมี
เด็กที่แอบไปเล่นดา้นหลงัแลว้เกิดไดร้บัอุบัติเหตุ  เรารอ้นใจ
และรบีตามไปไมต่า่งไปจากพี่นาธารและดล 

เด็กคนหนึ่ง : ฮือ้ออออ  หนูไม่กิน  ฮือ้อออ  หนูอยาก
ตาย  (เด็กคนหนึง่ที่มีไหมพรมคมุที่หวัรอ้งไหก้บัพืน้  ในมือของ
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เธอมีมีดทาํครวัแหลมคมจ่อที่คอ  มันเป็นภาพที่หนา้กลวัจน
เรากอดพ่อเอาไวแ้น่น)  หนูอยากตาย  ฮือ้อออ  หนูอยากตาย  
ฮึก ๆ   อือ้ออ 

เรา : ครูคะ  น้องทาํแบบนีท้าํไมคะ  (เราเหมือนจะ
รอ้งไห ้ ภาพตรงหนา้มนันา่กลวั  ไมม่ีใครกลา้เขา้ใกลน้อ้ง) 

ครูคนหนึ่ง : นอ้งเป็นโรคมะเร็งค่ะ  ทางเราก็พยายาม
ดูแลและรักษา  แต่ผมของน้องหลุดร่วง  เราพยายามให้
กาํลงัใจนอ้ง..แตม่นัยงัไมท่าํใหน้อ้งรูส้กึดีขึน้ 

เรา : ...ฮึก ๆ   (นํา้ตาของเราไหลอาบสองแก้ม  เรา
เขา้ใจความรูส้กึของนอ้งดี..  กบัการที่ตวัเองตอ้งป่วย  เราโชค
ดีแค่ไหนที่เสน้ผมทุกเสน้ยังอยู่ครบ..  เราหยิบกรรไกรใกลต้ัว
มาถือเอาไวม้ั่น)  เพลงขอเขา้ไปหานอ้งไดไ้หม 

ดล : อย่านะเพลง..  กไูมใ่หม้งึไป 
เราไม่ไดส้นใจคาํคดัคา้นของดล เราเดินเขา้ไปใกลน้อ้ง

ที่กาํลงัรอ้งไห ้ เมื่อไดอ้ยู่ในระยะที่สายตามองเห็นชดั  ใบหนา้
ของนอ้งซีดเซียวและผอมบาง  บ่าของนอ้งมีเสน้ผมเสน้เล็ก
หลดุรว่งนา่สงสาร 

เด็กคนนัน้ : ออกไป..  ฮือ้ ๆ  ๆ  ๆ   ออกป่ายยยยยย 
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เรา :  หนูรูไ้หม..  ว่าพี่ก็ป่วยเป็นโรครา้ย  พี่กาํลังจะ
ตายในไม่ชา้  (เราตดัสินใจพูดเรื่องนีอ้อกไปโดยไม่ไดห้นัมอง
คนดา้นหลงั  เด็กนอ้ยนิ่งฟังเราแต่ยงัจ่อมีดที่เดิม)  พี่เองก็ใกล้
จะตาย  แตพ่ี่ไมค่ิดฆา่ตวัตายนะ  พ่ียงัอยากมีชีวิตกบัพ่อของพี่  
เพื่อนของพี่  และคนที่พ่ีรกั 

เด็กคนนัน้ : แต่หนูไม่มี  หนูถูกพ่อแม่ทิง้  หนูไม่มีใคร  
ฮือ้ ๆ  ๆ  ๆ  

เรา : พี่นี่ไง  คณุครูที่นี่  เพื่อน ๆ ที่นี่  ทกุคนเขาเป็นห่วง
หน ู ทกุคนรกัหนนูะ  สง่มีดมาใหพ้ี่นะคะ 

เด็กคนนัน้กวาดสายตามองไปยังทุกคนที่จับจอ้ง  เธอ
ลดมีดลง..  แต่เธอไม่ยอมส่งมีดมาใหก้ับเรา  คณุครูหลายคน
พยายามที่จะตะโกนเขา้มาบอกวา่รกัเธอมาก  เธอก็ย่ิงรอ้งไห ้

เด็กคนนัน้ : ฮึก ๆ   หนไูมส่วย  หนไูมม่ีผม  หนอูาย  ฮือ้
อออ 

เรา : ..... งัน้พี่ยกผมของพี่ใหเ้อาไหม  (เราปล่อยยาง
มัดผมออกจากหัว  และชีม้ือไปที่ผมสีดําเงา)  พี่ยกให้หนู
ทัง้หมด  หนจูะยอมเอามีดใหก้บัพี่ไหม 
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เด็กคนนัน้พยักหนา้  เราเอากรรไกรที่เสียบไวท้ี่กระเป๋า
กางเกงออกมา  ก่อนจะตดัผมตวัเองต่อหนา้ทุกคน  เราตดัผม
ทีละช่อชิดหนงัหวั  ก่อนจะส่งมันใหก้ับนอ้ง  เราไม่กลา้แมแ้ต่
จะหันไปมองพ่อ..ว่าท่านกาํลงัคิดเห็นยังไง  คิดแค่เรามีมาก
พอแลว้..  มากพอที่เราจะใหค้นอื่นเขาบา้ง 

เรา : ส่งมีดใหพ้ี่นะคะ  ฮึก ๆ ...แลว้มาตัดผมใหพ้ี่  ดี
ไหม..  

เราย่ืนมือเป็นรอบที่สอง  เมื่อตัดผมไปได้เกินครึ่ง  
มั่นใจว่ามนัจะทาํใหเ้ด็กผูห้ญิงคนนีไ้วใ้จเรา  เธอมองหนา้เรา
ดว้ยดวงตาแดงกํ่าเพราะรอ้งไห ้ ก่อนจะทิง้มีด...วิ่งเขา้มากอด
เราแนบแน่น  นํา้ตาของเราไหลและทรุดตวักอดเด็กนอ้ยคนนี ้ 
มนัเหมือนชีวิตของเราสองคนที่กาํลงันบัถอยหลงั  จะมีค่าเพื่อ
กนัและกนั 

พ่อ : ลกูทาํสิ่งที่ถูกตอ้งแลว้  (พ่อเดินเขา้มาลบูหวัของ
เรา...  คุณลงหมอนั่งลงกับพืน้และลูบหัวเด็กน้อยที่กอดเรา
รอ้งไห)้ 

ลุงหมอ : ลุงจะเป็นคนรักษาให้หนูเอง  ให้หนูมีชีวิต  
และเลน่กบัเพื่อน ๆ ไดน้าน ๆ   ดีไหมคะ..  


