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หนา้ 2 

คุณแม่ทีรั่ก 
ผูแ้ต่ง: นํา้สวุรรณ 

 
จาํนวน 188  หนา้ 
ราคา  148  บาท 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี พ.ศ.
๒๕๓๗ 
ไม่อนุญาตให้คัดลอก  ท าซ ้า  ดัดแปลง  หรือสแกน
เ นื้ อหา ส่ วนห น่ึ ง ส่ วน ใด เพื่ อ ส ร้ า งฐ าน ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใด  เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์
อักษรแล้วเท่าน้ัน 
 
Contacts 
เฟซบุ๊ก: นวนิยาย นํา้สวุรรณ 
เพจ: นวนิยาย by นํา้สวุรรณ 
อีเมล ์: Namsuwan.nampaka@gmail.com 
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หนา้ 4 

บทน าน า้สุวรรณ 
สาํหรบันํา้สวุรรณ  การเขียนนิยายคือความสขุ  ความสขุ

ไม่ไดอ้ยู่ที่จาํนวนผูซ้ือ้  จาํนวนผูค้นที่ช่ืนชอบ  แต่อยู่ที่หนึ่งคนอ่าน  
และเขา้ใจสิง่ที่น ํา้สวุรรณสือ่สาร 

นิยาย คือ อาหาร  เพราะแม่คา้อย่างนํา้สุวรรณ  ขาย
อาหาร=นิยาย  ย่อมทาํอาหารถูกปากทุกคนไม่ได ้  แต่นํา้สวุรรณ
เช่ือว่า  อาหารทุกจานมีความอร่อยในตัวของมัน  วัตถุดิบที่ใช้
แตกต่างกันไปตามแม่คา้  แต่รา้นของนํา้สวุรรณจะทาํอาหารดว้ย
ความสขุ  เพราะเช่ือวา่ผูท้าน...จะมีความสขุเช่นกนั 

นิยายเหมือนเงาสะทอ้นตวัตนผูแ้ต่ง  ภายใตต้วัอกัษรบน
เนือ้กระดาษมากความหมาย  ตวัตนผูแ้ตง่ลว้นสอดแทรกความเป็น
ตวัเองเสมอ  เรื่องราวถักรอ้ยเป็นโครงเรื่องผ่านอกัษร  มโนภาพ
ความคิดก่อเกิดด้วยจินตนาการ  ตัวละครในเรื่องถูกสรา้งด้วย
อารมณผ์ูแ้ตง่  ยอ่มคาดหวงัการเขา้ถึงของผูอ้า่นในเรือ่งราว 

ลา้นคนชมช่ืนไมเ่ทา่หนึง่คนรกัษ์ 
หมื่นคนชมชอบไมเ่ทา่หนึง่คนเขา้ใจ 

 
น า้สุวรรณ 

 



 
 

หนา้ 5 

 
 
 
 
ตอนที ่1 

 
"ฮือๆ  ๆ  ๆ ...ไปเลย! ไปไหนก็ไปเลย ฮือ..." 
กลิ่นจนัทร ์หญิงสาววยัย่ีสิบสองปี เธอกาํลงั

ทอ้งไดห้กเดือนเศษ เธอฟาดขา้วของซึ่งเป็นของแฟน
หนุ่มคนรกัออกไปจากหอ้งพรอ้มกบันํา้ตา ขบัไล่ชาย
หนุ่มท่ีเธอทิง้พ่อแม่และความสุขสบายเพ่ือมามีชีวิต
คู่กับเขาแต่ทุกอย่างกับไม่เป็นอย่างท่ีคิดเม่ือความ
ชั่วของชายเผยออกมา 

"กูไปแน่!น่าเบ่ือ ง่ีเง่า น่าราํคาญ เบ่ือโวย้!" 
อนัดา ชายคนรกัท่ีเมามายกลบัเขา้มาขอเงินเธอเพ่ือ
ไปต่อกับเพ่ือนตะโกนขึน้เสียงดังเขาไม่เคยมีความ



 
 

หนา้ 6 

รกัใหก้ับหญิงสาวตรงหนา้  เพราะสิ่งเดียวท่ีเขารกั
คือเงิน  ความสุขสบายท่ีคิดว่าจะไดจ้ากหญิงสาว  
แต่ตอนนีเ้ธอเป็นแค่ผูห้ญิงทอ้งแก่หนา้ราํคาญ  ไม่
หลงเหลือสิ่งท่ีหนา้หลงไหล 

"ไปสิ! ไปแลว้ไม่ตอ้งกลบัมานะ ฮือ ๆ  ๆ จะ
ไปไหนก็ไปเลย"  เธอหยิบเสือ้ผ้าในตู้ออกมาและ
ขวา้งปาออกไปนอกหอ้ง ท่ามกลางสายตาของคนท่ี
พกัอยู่หอ้งพกัขา้ง ๆ คลา้ยกบัเป็นเรื่องท่ีเคยชิน  แต่
มันก็เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจละคนสมเพส  "ไปเลย...ฮือ  
ไปเลย..ฮือ้ ๆ" 

"เออ!! กูไม่กลับมาแล้ว!" อันดาใช้เท้าเตะ
เสือ้ผา้ท่ีกลิ่นจนัทรฟ์าดออกมา ก่อนจะเดินเซซา้ยเซ
ขวาไปตามทางเดินดว้ยอาการเมาเขาไม่สนใจว่าเธอ
จะมีเลือดเนือ้เชือ้ไขอยู่ในทอ้งแต่นอ้ย 

...ชีวิตคู่ท่ีเคยวาดฝันไม่เป็นอย่างท่ีคิด 



 
 

หนา้ 7 

กลิ่นจนัทรท์รุดตวัลงกบัพืน้ทัง้นํา้ตา ผูช้ายท่ี
เธอรกัจนไม่ลืมหลืูมตา ทิง้พ่อแม่และความสขุสบาย
ออกมาใช้ชีวิตท่ีแสนลาํบาก แต่แล้วเวลาก็ทาํให้
สันดานของคนปิดไม่มิด เม่ืออันดาชายหนุ่มพูด
เพราะเอาใจเก่ง ดแูลเธออย่างดีกลายเป็นผูช้ายเมา
หัวรานํ้างานการไม่ทํา  อีกทั้งยัง เอาเงิน ท่ี เธอ
พยายามเก็บเพ่ือใชต้อนคลอดไปเมาทกุวนั 

"แม่จ๋า...หนูรูแ้ลว้ หนูน่าจะเช่ือแม่ ฮือ ๆ  ๆ  
หนมูนัโง่..."เพียงสิ่งเดียวท่ีเธอจะพรัม้บอกออกมาได ้

ร่างกายไรเ้รียวแรงราบไปกับพืน้มือบางโอบ
ท่ีทอ้งนนู ภายในมีสิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าลกูอยู่ เธออ่อน
ลา้และอ่อนแรงเหลือเกิน เธอบอบชํา้ทัง้ทางรา่งกาย
และจิตใจจนแทบไม่มีแรงจะก้าวเดิน แต่ก็ไม่อาจ
กลบัไปหาครอบครวัท่ีตดัขาดเธอโดยสิน้เชิงหลงัจาก
เธอเลือกผูช้ายอย่างอนัดา  



 
 

หนา้ 8 

"เป็นอะไรหรือเปล่าครบั..." เสียงหนึ่งดังขึน้
ใหส้ติ ก่อนท่ีเจา้ของเสียงจะเดินเขา้มาในหอ้งดว้ย
รองเทา้หนงัขดัเงาก่อนจะนั่งลงกับพืน้ตรงหนา้กลิ่น
จนัทรด์ว้ยแววตาห่วงหา  "ขอโทษท่ีผมเสียมารยาท
เข้ามาในห้อง แต่คิดว่าคุณอาจต้องการความ
ช่วยเหลือจากใครสกัคน" 

"ไม่ค่ะ...ฉันไม่เป็นไร  ฮึก ๆ" เธอเช็ดนํา้ตา
และพยายามลกุขึน้ เธอไม่รูจ้กัผูช้ายตรงหนา้และไม่
พรอ้มท่ีจะทาํความรูจ้กัใครในเวลานี ้

"น่ีคงไม่ใช่เวลาท่ีผมจะพูด ไวผ้มจะมาใหม่
พรุ่งนี ้หรือไม่ก็วนัต่อไป"ชายหนุ่มยิม้ออกมาบาง ๆ 
เม่ือเขาพยายามท่ีจะเขา้ใจสถานะการณท่ี์เกิดขึน้ 

"...คณุ" กลิ่นจนัทรม์องผ่านไปยงัผูห้ญิงท่ียืน
ดา้นหลงัท่ีเป็นคนมาเก็บค่าเช่าหอ้งเป็นประจาํ "มา
เก็บค่าเช่าเหรอคะ ฉัน...ฉันขอเวลาอีกสกัสามวนันะ
คะ" 



 
 

หนา้ 9 

"......."ชายหนุ่มจอ้งมองคนตรงหนา้ดว้ยแวว
ตาราบเรยีบ  หากแต่เป็นสายตาท่ีแฝงดว้ยความห่วง
หาทัง้ท่ีไม่เคยพบหนา้กันมาก่อน  อาจเพราะเธอคือ
หญิงตัง้ทอ้งท่ีน่าสงสารก็เป็นได ้

"ฉันมีปัญหานิดหน่อย คือ....คือฉันขอเวลา
อีกแค่" 

"ครบั...อีกสามวันผมจะมาตามนัด ไม่ตอ้ง
เครยีดนะครบั เด๋ียวจะมีผลกบัลกูในทอ้ง" 

“ขอบคุณนะคะ  ฉันขอบคุณคุณมาก”  กลิ่น
จนัทรย์ิม้หวานทั้งนํา้ตา  อย่างนอ้ยบนเรื่องรา้ยก็มี
เรื่องดี  เธอไม่ตอ้งอุม้ทอ้งใกลค้ลอดไปนอนขา้งถนน 

 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 10 

 
 
 
 
ตอนที ่2 

 
เสือ้ผา้สามตะกรา้ท่ีผ่านการซกัรีดรอคนมา

รับถูกวางอย่างเป็นระเบียบ กลิ่ นจันทร์รีดชุด
นกัศกึษาท่ีเอามาใหเ้ธอซกัรดีให ้เป็นงานท่ีเธอพอทาํ
ไดใ้นเวลานี ้เสือ้นักศึกษาสีขาวสะอาดผา้นุ่ม ยอ้น
ให้เธอได้คิดถึงวันวานท่ีเธอเคยสวมใส่ แต่ไม่มี
โอกาสไดไ้ปถึงฝ่ังฝัน เม่ือเลือกรกักับอนัดาชายท่ีคิด
ว่าดีท่ีสดุเท่าท่ีเคยพานพบ 

..ภาพความทรงจาํของหัวใจเม่ือเธอสวมใส่
ชุดนักศึกษาท่ีรูส้ึกว่าสวยท่ีสุด ใคร ๆ ต่างมองดว้ย
ต่างความคิด ชายหนุ่มมองเธออย่างปรารถนาดว้ย



 
 

หนา้ 11 

รูปโฉมงดงามท่ีต้องตา อีกทั้งฐานะครอบครัวก็
เพียบพรอ้ม หญิงสาวมองเธอดว้ยสายตาอิจฉาชาย
ใดก็หมายเข้าใกล้ พ่อและแม่มองเธอด้วยความ
ภาคภมูิใจ หวงัใหลู้กสาวไดเ้รียนสงูเป็นหนา้เป็นตา
และอนาคตของครอบครวั 

เม่ือนึกถึงนํา้ตาก็ไหลหยดลงพืน้ผา้ขาว ไม่
อาจหวนไปสู่เวลาเก่า หากย้อนเวลาได้เธอคงไม่
เลือกเดินลงสู่เหวลกึท่ีไม่อาจปีนป่ายขึน้ไปไดเ้ลย 

((ก๊อก ก๊อก ก๊อก )) 
"มารบัผา้ค่ะ"เสียงรอ้งของคนภายนอกดงัขึน้ 
"สักครู่นะคะ" กลิ่นจันทรเ์ช็ดนํา้ตาท่ีรินไหล 

เ ธ อ ชัน ตัว ลุ ก ขึ ้น  ท้อ ง ท่ี ใ ห ญ่ ขึ ้น ทุ ก วัน ทํา ใ ห้
ยากลาํบากต่อการเดินการนั่งทุกอย่าง เม่ือร่างกาย
ยืนไดเ้ต็มเทา้ตาก็พรา่มวัไปชั่วขณะ และอาการปวด
หวัท่ีตามมา หลงัอาการแพท้อ้งหายไปรา่งกายก็ดไูม่
ค่อยแข็งแรง "...เสรจ็พอดีค่ะ รอ้ยหา้สิบบาทนะคะ" 



 
 

หนา้ 12 

"น่ีค่ะ ใกลค้ลอดแลว้ใช่ไหมคะเน่ีย แย่จงันะ
คะ ทาํงานคนเดียว ตอ้งเป็นคณุแม่เลีย้งเด่ียว เป็นพ่ี
นะหอบลกูกลบัไปหาแม่ดีกว่า" 

"....." กลิ่นจนัทรท์าํไดเ้พียงเงียบ เธอทอนเงิน
ให้กับลูกค้า ใช้มือซ้ายคํ้าหลังและใช้มือขวาลาก
ตะกรา้เสือ้ผา้ใหล้กูคา้เม่ือมีลมหายใจเธอจึงจาํตอ้ง
สูต้่อไป 

"ไปก่อนนะคะ" ลูกค้าเดินออกไปจากหน้า
หอ้ง ขณะท่ีคาํพูดของลูกคา้ยังวกวนในหัว ...หอบ
ลูกกลับไปหาแม่ดีกว่าแม่ท่ีเธอเลือกท่ีจะจากมา  
เลือกท่ีจะทาํรา้ย 

เม่ือหมนุเทา้กลบัเขา้มาในหอ้งก็เริ่มปวดหัว
มากไปกว่าเดิม อีกทัง้ยงัมีอาการปวดทอ้งเพิ่มมาอีก 
มือซา้ยท่ีจับประตูเปล่ียนมากุมทอ้งนอ้ยดว้ยความ
เจ็บปวดท่ีก่อเกิด ท่ีอยู่ ๆ ก็ปวดเกร็งขึน้มากะทนัหนั
อย่างไม่ทนัตัง้ตวั 



 
 

หนา้ 13 

"เป็นอะไรอีกล่ะกลิ่นจนัทรเ์อ๊ย เงินก็ยิ่งไม่มี" 
เธอบ่นกบัตวัเองอย่างเหน่ือยอ่อน  พยายาม

พยุงตวัเองเดินเขา้ไปในหอ้ง เม็ดเหง่ือพดุขึน้ตามไร
ผมเม่ืออาการปวดท่ีทอ้งหนกัขึน้กว่าเดิม สองเทา้ชา
เกร็กไปทั้งขาอาการท่ีทําให้เธอใจหายกระวน
กระวายดว้ยห่วงใยลกู 

"โอ๊ย...อื ้ม ลูกแม่...โอ๊ย" เม่ือเธอเริ่มคิดว่า
อาการไม่สูดี้เท่าไหร ่จึงเดินเขา้ไปหากระเป๋าเอกสาร
สาํคญั  

เธอคงตอ้งไปโรงพยาบาล ขาท่ีกา้วอย่างชา้ 
ๆ ก็เริ่มสั่นก้าวไม่ออก น่ีเธอเป็นอะไรกัน อาการ
กงัวลท่ีเกิดขึน้ยิ่งทาํใหด้แูย่ลงไปเรื่อย ๆ  จากท่ีคิดว่า
จะไปหากระเป๋าเอกสาร เธอเปล่ียนเป็นเดินกลบัไปท่ี
หนา้ประต ูหวงัพึ่งใครท่ีอาจผ่านไปมาและพาเธอไป
หาหมอได ้

 



 
 

หนา้ 14 

 
 
 
 
 
ตอนที ่3 

 
“หอ้งเช่าเล็ก ๆ แค่นีไ้ม่ตอ้งมาดูแลเองหรอก

ภากร  ใหเ้ด็ก ๆ ดไูป”  พิณภา เดินตามลูกชายเขา้
มาในสาํนักงานของหอพกัส่ีชั้นท่ีมีหอ้งเช่าราวส่ีสิบ
หอ้ง  หอพกันีเ้ป็นธุรกิจแรกเริ่มของพิณภาก่อนจะ
พาเธอขยับไปสู่ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของ
โครงการหมู่บา้นหลาย ๆ โครงการในกรุงเทพฯ 

“วนันีมี้นัดเก็บค่าเช่ากับคุณแม่คนหนึ่งครบั  
เธอเล่ือนกาํหนดเก็บมาเป็นวันนี้”ชายหนุ่มพูดกับ
มารดาดว้ยเสียงทุ่มสภุาพตามนิสยัของตนเอง 



 
 

หนา้ 15 

“ไม่ดีนะลูก  อย่าใจดีมาก  หอพกัมีกฎ  ถ้า
ปฏิบัติตามไม่ไดเ้ราก็ตอ้งใหเ้ขาออก  เราดูแลดีทุก
อย่างดงันัน้การจะอยู่หอพกัก็ตอ้งทาํตามกฎนะ” 

“ครบั...แม่นั่งรอในหอ้งแอรใ์หช่ื้นใจนะครบั  
เด๋ียวผมมา”  ภากรเล่ือนเกา้อีใ้หก้บัผูเ้ป็นแม่ ก่อนจะ
หันไปสั่ งคนดูแลหอพัก “เอาชาร้อนให้คุณหญิง
หน่อยนะคณุแวว  คณุหญิงจะไดใ้จเย็น ๆ ” 

“ไดค้่ะ” คนดูแลหอพกัยิม้ร่า  เม่ือภากรพูด
แซวคนเป็นแม่  ก่อนจะเดินออกจากห้อง  ไปยัง
ทางเดินชัน้สอง 

ภากร  เดินไปเรื่อย ๆ ตามทางเดิน  มอง
สาํรวจอาคารหอพักท่ีมีบางจุดควรไดร้บัการแก้ไข  
เขาเป็นลกูชายท่ีไม่ไดถ้อดแบบแค่ความดีมาจากแม่
อย่างเดียว แต่ยงัถอดแบบการทาํงานท่ีเนน้การใส่ใจ 
ไม่หวังผลกาํไรท่ีไดม้ามาก ๆ แต่ไดไ้ม่นาน  หอพัก



 
 

หนา้ 16 

แห่งนีจ้งึเป็นหอพกัท่ีหลาย ๆ คนอยากเขา้มาพกัเป็น
ท่ีสดุ 

ระหว่างทางก็ยงัจาํภาพเหตุการณข์องหญิง
สาวตั้งท้องท่ีกาํลังทะเลาะกับสามี  เธอรอ้งไห้ใจ
แทบขาดอย่างน่าสงสาร ไม่สนใจคนมากมายท่ีมงุด ู 
คนเป็นสามีก็ไม่ไดส้นใจต่อความเจ็บปวดท่ีเธอกาํลงั
ไดร้บั  ความสงสารคงเป็นอย่างเดียวท่ีเกิดขึน้ในใจ
เขาในเวลานี ้ และรูส้กึอยากจะช่วยเหลือเธอ 

“อนัดา...  ฮึก ๆ พาจนัทรไ์ปหาหมอหน่อยได้
ไหม   โอ๊ย...จันทรป์วดท้องพาจันทรไ์ปหน่อยนะ  
จนัทรข์อรอ้ง  อกึ...” 

เม่ือสดุทางเดินเสียงออ้นวอนของหญิงสาวก็
ดังขึน้  ภาพท่ีเห็นตรงหนา้คือชายหนุ่มเสือ้ผา้ขาด
หลดุลุ่ย  พยายามเดินหนีหญิงสาวท่ีทอ้งแก่เขา้ไปใน
หอ้ง  ขณะท่ีหญิงคนทอ้งใชมื้อขา้งเดียวรัง้แขนเสือ้



 
 

หนา้ 17 

สามี  อีกมือของเธอกุมทอ้ง  ใบหนา้ของเธอบ่งบอก
ว่ากาํลงัเจ็บและทรมาน 

“ราํคาญ! แท็กซี่เยอะแยะ  หลบ!” อันดา
สะบัดตัวแทรกเขา้ไปในหอ้ง  ก่อนจะปิดประตูใส่
หญิงสาวท่ีกําลังตั้งท้อง สําหรับเขา....เธอไม่มี
ความสาํคญัอะไรอีกต่อไป 

“ฮือ ๆ ...ช่วยจันทรก่์อน...ฮือๆ  ๆ  ใครก็ได้
ช่วยฉันดว้ย” เธอรอ้งไหท้รุดตัวลงกับพืน้อย่างน่า
สงสาร ความเจ็บปวดท่ีเธอกลวัเหลือเกินว่าจะมีผล
ต่อลกูในทอ้ง  ดวงใจของเธอในเวลานี ้

“ผมจะพาไปหาหมอ  ลกุไหวไหมครบั..." เม่ือ
เห็นอย่างนั้นภากรจึงตรงเข้าไปหาหญิงสาวและ
คกุเข่าลงกบัพืน้มือหนึ่งจบัพยงุประคองเธอท่ีใบหนา้
ซดิเซียว 

“ฮือ ๆ พาฉันไปเรียกแท็กซี่หน่อยนะคะ..ฮึก
..” 



 
 

หนา้ 18 

กลิ่นจันทรส์ะอึกสะอืน้รอ้งไห ้ เธอพยายาม
ลุกจากพืน้อย่างลาํบากดว้ยเรี่ยวแรง  ก่อนท่ีภากร
จะชอ้นร่างกายของเธอขึน้สู่อากาศ เขายิม้ใหเ้ธอ
บาง ๆ อย่างใหก้าํลังใจก่อนจะอุม้ลงบนัไดไป  เขา
คงเป็นเจา้ของหอพกัท่ีใจดีเกินไปอย่างท่ีแม่ว่า  แต่ก็
คงใจดาํมองเห็นเธอเจ็บปวดโดยไม่ช่วยไม่ได ้

ภากรขบัรถส่วนตวัพาเธอมายงัโรงพยาบาล
ท่ีใกลท่ี้สุดซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน  และอยู่รอดู
อาการเธอ  แมว้่าจะไม่ใช่คนท่ีรูจ้ักแต่ก็อยากท่ีจะ
ช่วย 

เธอเป็นผู้หญิงโชครา้ยเสียจริง  การท่ีท้อง
และตอ้งแบกรบัปัญหาทางดา้นจิตใจมากมายขนาด
นีเ้ธอคงจะทกุขท์รมานมาก 

 
 
 



 
 

หนา้ 19 

 
 
 
 
ตอนที ่4 

 
“คณุแม่มีอาการแทง้คกุคามครบั” 
“แท้งคุกคาม?”ภากรทวนคํา ท่ีหมอบอก  

ความหมายของมันคืออะไรกัน  เขาไม่เคยรูแ้ละไม่
เคยใกลช้ิดกบัใครท่ีตัง้ทอ้งมาก่อน“เธอแทง้เหรอครบั
...” 

“คุณแม่ไม่ไดแ้ทง้ครบั  แค่มีโอกาสท่ีจะแทง้
สูง...คุณแม่จะต้องไดร้ับการดูแลจากแพทยอ์ย่าง
ใกล้ชิด  นอนอยู่บนเตียงและขยับตัวใหน้้อยท่ีสุด  
ดแูลเรื่องความเครยีดเป็นเรื่องสาํคญั  หากคณุแม่ยิ่ง



 
 

หนา้ 20 

เครียดภาวะเหล่านีก็้จะยิ่งกระตุน้ใหแ้ทง้ไดค้รบั...”
คณุหมอเจา้ของไขอ้ธิบาย 

สิ่งเดียวท่ีชายหนุ่มเขา้ใจตอนนีคื้อการดูแล
เธอ  ทาํให้เธอและลูกยังมีชีวิตต่อไปให้ได ้ อย่าง
นอ้ยก็เพ่ือนมนษุยค์นหนึ่งท่ีอยู่รว่มโลกเดียวกนั 

ภากรเดินไปตามทางเดินของหอพกั  ก่อนจะ
หยดุลงท่ีหนา้ประตหูอ้งพกัของกลิ่นจนัทร ์ ชายหนุ่ม
ยังเห็นรองเท้าหนังของผู้ชายท่ีถอดอยู่หน้าห้อง  
แน่นอนว่าสามีของเธอตอ้งอยู่ในหอ้งนี ้ สามีของเธอ
ควรรูว้่าภรรยากาํลังตอ้งการคนดูแล  สภาวะแท้ง
คุกคาม...ท่ีต้องการกําลังใจจากสามี  ต้องไม่มี
สภาวะความกดดนั  ไม่เครยีด 

((ก๊อก ก๊อก ก๊อก)) 
รออึดใจหลังจากท่ีภากรเคาะประตู  ชายท่ี

เขาจาํไดว้่าเป็นสามีของกลิ่นจนัทรก็์เดินออกมาจาก
หอ้ง  โดยสวมเพียงบ็อกเซอร ์ และเสือ้กลา้มสีขาว 



 
 

หนา้ 21 

“ใครวะ...มาเอาผา้เหรอ  ไม่มีใครอยู่เวย้!!” 
“ผมพาภรรยาของคุณไปหาหมอ  เธอ

ตอ้งการคนดแูลอย่างใกลช้ิด  เธออาจจะแทง้ได”้ 
“แทง้เหรอ...ดี!เงินก็ไม่มียงัจะเสือกทอ้ง  โง่

ไง!!” อนัดาพยายามจะปิดประตูแต่ภากรเอามือดนั
ไว้  สิ่งท่ีได้รับฟังส่งผลกับต่อมความโกรธของเขา
อย่างมาก“อะไรวะ.....ก็บอกว่าใหม้นัแทง้ไปไง  ถา้
อยากดแูลมนัก็ไปดเูอง  ไม่ไปโวย้!  เอาไปเลย  กยูก
ใหเ้มียหนา้โง่” 

((ผวัะ!!)) 
ภากรทนไม่ไหวกับคาํพูดผู้ชายตรงหน้าจึง

ต่อยเขา้ท่ีปากของอันดาอย่างจังโดยท่ีเขาไม่ทันได้
ตัง้ตวัจนลม้ไปกบัพืน้  ก่อนท่ีชายหนุ่มจะเดินออกไป
จากหอ้ง  ในหัวยังคงคิด  เธอเลือกผูช้ายแบบนีม้า
เป็นสามีไดอ้ย่างไรกัน  ผูช้ายท่ีดูแลว้ไม่มีขอ้ไหนท่ี



 
 

หนา้ 22 

เหมาะสมคู่ควรท่ีจะเป็นพ่อของลูกใครไดเ้ลยยิ่งคิด
แลว้ก็ยิ่งสงสารเธอมากขึน้ไปกว่าเดิม 

ชายหนุ่มเดินเขา้ไปหามารดาท่ียงัอยู่ในหอ้ง
รบัรองท่ีเขาพามาแต่เชา้  ใบหนา้มารดาเริ่มไม่พอใจ
เม่ือเธอนั่งรอมานานกว่าสามชั่วโมง 

“ทาํไมไปนานนกัล่ะลกู" 
“แม่ครบั......ผมมีเรื่องอยากใหแ้ม่ช่วย  แม่

จะช่วยไหมครบั” ภากรเอ่ยอย่างขอรอ้ง  คนเดียวท่ี
สามารถช่วยไดก็้คือแม่ของเขา“ผูห้ญิงทอ้งแก่คนนัน้
เธอกาํลงัมีปัญหา  คณุหมอบอกว่าเธออยู่ในสภาวะ
แทง้คกุคาม  เธอตอ้งการการดแูล” 

“เราไม่ไดท้าํมลูนิธิการกุศลนะลูก  แม่เขา้ใจ
ว่าลกูสงสาร...  และแม่ก็รูว้่าลกูของแม่เป็นคนดี” 

“ถ้าแม่ตกอยู่ในสภาพอย่างเธอ  แม่ก็ไม่
อยากใหล้กูในทอ้งตอ้งเป็นอะไรไปใช่ไหมครบั  แม่ก็
จะรกัและอยากใหผ้มมีชีวิตใช่ไหม”  ภากรถาม



 
 

หนา้ 23 

คาํถามท่ีเขาเองก็รูว้่ามารดาจะตอบอย่างไร น่ีคง
เ ป็ น วิ ธี เ ดี ย ว ท่ี จ ะ ทํา ใ ห้แ ม่ ข อ ง เ ข า ย อ ม ช่ ว ย   
"ช่วยเหลือเธอนะครบั  แลว้ค่อยใหเ้ธอทาํงานใชห้นี้
หลงัคลอดก็ได”้ 

“ภากร...ลูกจะช่วยเหลือใครทุกคนท่ีพบ
ไม่ได”้ 

“แค่คนนี้ครับ  ผมปล่อยให้เธอเสียลูกไป
ไม่ไดจ้รงิ ๆ  ถา้ช่วยแลว้ผมก็อยากช่วยใหจ้บ  ทิง้เธอ
ตอนนีก็้เหมือนฆ่าเธอกบัลกูทัง้เป็น  นะครบัแม่..” 

“ก็ได.้..แต่แค่ครัง้นีค้รัง้เดียวนะ" เม่ือทนลูก
ชายออ้นไม่ไหว สดุทา้ยพณิภาก็ยอม 

 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 24 

 
 
 
ตอนที.่5 

 
“ฉนัเป็นพยาบาลพเิศษท่ีมาดแูลคณุค่ะ..” 
“พยาบาลพเิศษ..”กลิ่นจนัทรต์ัง้คาํถามอย่าง

สงสัย  หลังฟ้ืนได้สติก็พบผู้หญิงคนนี้ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด  เธอมีสิทธ์ิท่ีจะมีพยาบาลพิเศษด้วยหรือ  
หรอืพอ่กบัแม่ตามหาเธอและใหค้วามช่วยเหลือ  เธอ
มองไปรอบ ๆ หอ้งซึ่งก็มีแค่เธอและพยาบาลคนนี้
เท่านัน้ 

“ต่ืนแล้วเหรอครับ..”ภากรเข้ามาในห้อง
พร้อมกับอาหารในมือสองถุง ก่อนจะย่ืนให้กับ
พยาบาลพิเศษและกลับมาหาคุณแม่ท้องแก่บน



 
 

หนา้ 25 

เตียงคนไข“้ยงัปวดทอ้งอยู่หรือเปล่ามีอาการอะไรให้
แจง้พยาบาลรูไ้หมครบั” 

“คณุ...เจา้ของหอพกั” 
“ผมไม่ไดม้าทวงเงินคุณนะ” เขายืนห่างใน

ระยะท่ีเหมาะ “ผมช่ือภากร  จะเป็นคนออกค่า
รกัษาพยาบาลจนกว่าคณุจะคลอดให”้ 

“โรงพยาบาลหรูขนาดนี ้ ไม่ไดค้่ะ!!  ฉันขอ
ไปโรงพยาบาลรฐัดีกว่า  ฉันขอรอ้งนะคะ  ฉันไม่มี
เงินมากพอท่ีจะจ่ายแน่” 

“คุณหมอบอกว่า เธออยู่ ในสภาวะแท้ง
คกุคาม  ตอ้งมีหมอดูแลอย่างใกลช้ิด  สาํหรบัฉัน...
ยินดีช่วยเหลือเธอนะ...อยู่ท่ีน่ีเถอะครับ  เรื่องค่า
รกัษาไม่ตอ้งห่วง” 

“เอิ่ม.....งัน้...”  กลิ่นจนัทรค์ิด  ถึงจะไม่ไดจ้บ
สงู  แต่เธอก็รูว้่าไม่ควรเอาเงินใครมาฟรี ๆ การเลีย้ง
ดก็ูไม่ไดส้อนใหเ้ธอหวงัเอาแต่ได ้“หลงัจากฉันคลอด  



 
 

หนา้ 26 

ฉันขอทาํงานใชห้นีใ้หก็้แลว้กันนะคะ เป็นแม่บา้นก็
ได ้ ฉนัทาํไดใ้หท้าํอะไรก็ไดค้่ะ” 

“....”  ภากรเพียงยิม้  อย่างนอ้ยเขาก็มองเธอ
ไม่ผิด  ว่าเธอไม่ใชผู้ห้ญิงท่ีอยากไดอ้ยากมี  เขาส่ง
เงินจาํนวนหนึ่งให้กับพยาบาลพิเศษเพ่ือให้หาซือ้
อาหารท่ีควรแก่การบาํรุงคนทอ้ง  ก่อนจะย่ืนเงินอีก
ส่วนหนึ่งใหก้บักลิ่นจนัทร ์ “เอาไวต้ิดตวั  หากมีอะไร
ฉกุเฉิน” 

“ขอบคุณนะคะ...” เธอยกมือไหว้อย่าง
ขอบคุณ  คงเป็นสิ่งโชคดีบนความโชครา้ยท่ีเกิดขึน้
ในช่วงเวลานี้  นํา้ใจจากคนแปลกหน้าท่ีหยิบย่ืน
ใหก้บัเธอมนัช่างโอบออ้มอารีจนเธอไม่รูจ้ะขอบคุณ
ยังไง  เธอลูบมือไปกับหน้าท้องมนท่ีนูนย่ืนออก  
ภาวนาในใจขอใหล้กูเกิดมาสมบรูณ ์

...เด็กในท้อง เ กิดจากความรักของเธอ  
หากแต่เป็นความผิดพลาดท่ีเธอเลือกผูช้ายผิด  จะ



 
 

หนา้ 27 

อย่างไรเธอก็อยากท่ีจะใหเ้ขาไดอ้อกมาลืมตาดูโลก  
แมว้่าเธอจะลาํบากแค่ไหนก็ตาม  ความทรงจาํท่ีเธอ
ถูกแม่เลีย้งดูมาเป็นอย่างดีดว้ยความรกั  เธอจะใช้
มนัเพ่ือดูแลลูกในทอ้งเช่นกันเด็กท่ีจะเกิดมาจะเป็น
ดวงใจของเธอ 

..พิณภาเขา้มาในหอ้งหลงัลกูชาย  เธอไดคุ้ย
กบัคณุหมอแลว้ว่าอาการเธอเป็นอย่างไร  และรูเ้รื่อง
จากลกูชายว่าสามีเธอทาํรา้ยตวัเธออะไรไวบ้า้ง  เม่ือ
เข้ามาเห็นหน้าหญิงคนท้องท่ีลูกชายช่วยไว้เธอก็
ออกจะเห็นใจ  ใบหนา้เด็กสาวท่ีควรสดใสกลบัเป้ือน
ไปดว้ยทกุข ์ ดวงตาของเธอบวมแดงดว้ยรอยชํา้ของ
การรอ้งไห ้  

“น่ีคณุแม่ของผม..” 
“สวสัดีค่ะ...” 



 
 

หนา้ 28 

“สวัสดีจะ้... ทาํใจใหส้บายนะ  อย่าคิดมาก  
คนกาํลงัทอ้งตอ้งทาํจิตใจใหผ้่องใส  ขาดเหลืออะไร
ก็บอก” พณิภาพดูอย่างเอ็นด ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 29 

 
 
 
 
ตอนที ่6 

 
“ไปเท่ียวกบัเพ่ือนมาสนกุไหมลกู...” พิณภา

เอ่ยทกัลูกชาย  เม่ือเขาเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศ
กบักลุ่มเพ่ือน  และเดินทางกลบัมาถึงบา้นในเวลานี ้ 
เธอตรงเขา้ไปกอดลกูชายทนัทีท่ีเขา้มาในตวับา้น 

“ลูกไปเท่ียวอาทิตย์เดียว  คุณแม่กินไม่ได้
นอนไม่หลบั..ลกูโตเป็นหนุ่มแลว้นะ” ศกัดิ์ดาสามีวยั
หา้สิบหา้เดินผ่านเขา้ไปในหอ้งนั่งเล่น  แต่ก็แอบพดู
แซวภรรยาท่ีห่วงลกูชายท่ีโตเป็นหนุ่ม 

“ก็ฉนัเป็นห่วงลกูน่ีคะ” เธอหนัมาคอ้นใหส้ามี  
“แลว้เป็นยงัไง  สนกุไหม  เล่าใหแ้ม่ฟังบา้งสิ” 



 
 

หนา้ 30 

“สนกุครบั ถ่ายรูปมาฝากคณุแม่เยอะเลย” 
“มีแค่รูปเหรอ..” 
“อย่างอ่ืนก็มีครบั..อืม..แม่ครบั  เธอกับลูก

เป็นยังไงบา้ง  อาการดีขึน้หรือยังครบั  ลูกของเธอ
แข็งแรงดีไหมครบั” ภากรคิดขึน้มาได ้ เขาไม่ไดแ้วะ
เข้าไปหาเธอกว่าหนึ่งเดือนแล้ว  แต่รูดี้ว่าแม่ของ
ตนเองจะดูแลเธอ  “สภาวะแทง้คุกคามท่ีคุณหมอ
บอกมนัยงัอยู่ไหมครบั” 

“....ไม่มีแลว้แหละ  ช่วงท่ีลกูไปเท่ียวคณุหมอ
บอกว่าอาการดีขึน้  แม่จึงใหแ้ม่กลิ่นจันทรม์าพกัท่ี
เรือนเล็กหลงับา้น” ภากรมีใบหนา้สงสยั  มองไปยงั
มารดาท่ีอนญุาตใหเ้ธอเขา้มาอยู่ในรัว้บา้น “..เธอขอ
กลับไปอยู่ท่ีหอแหละ  แต่แววบอกกับแม่ว่า  สามี
ของเธอพาผูห้ญิงใหม่เขา้มาอยู่  ถา้กลับไปก็คงจะ
ทกุขใ์จอีกแน่” 



 
 

หนา้ 31 

“......” ภากรพยักหนา้อย่างเขา้ใจ  ยังโอบ
ประคองผูเ้ป็นแม่เขา้ไปในหอ้งนั่งเล่นซึ่งผูเ้ป็นพ่อนั่ง
อยู่ 

“แม่นะ....ทาํตวัเป็นคุณย่าไปแลว้  เจา้กีเ้จา้
การให้เขาซาวด์ดูเด็กว่าเป็นเพศหญิงหรือชาย  
เตรยีมหาเสือ้ผา้เสียอีกดว้ยซํา้คิดว่าตวัเองเป็นย่าไป
แลว้”  ศกัดิ์ดาเสริม  แมแ้ต่เขาเองก็อดท่ีจะเอ็นดู
กลิ่นจนัทรไ์ม่ได ้ ทัง้เอ็นดแูละสงสาร  ความโชครา้ย
ของเด็กผูห้ญิงคนหนึ่ง  “ตอ้งรีบมีแลว้นะกร..  แม่
เขาอยากเลีย้งหลานแลว้” 

“คุณเป็นคนใหฉ้ันพาไปซาวดไ์ม่ใช่เหรอคะ 
ว่าแต่ฉนันะคณุ..”พณิภาตีแขนสามี 

“ดีแลว้ล่ะครบัท่ีพ่อกับแม่รกัเธอกับเด็ก  เธอ
โชครา้ยจังนะครบั  แต่แววตาของเธอเขม้แข็งมาก  
เธอจะตอ้งเป็นแม่ท่ีดีเช่นเดียวกบัแม่ของผม” 

 



 
 

หนา้ 32 

 
“คุณภากร..”กลิ่นจันทรล์ุกจากเกา้อีไ้มท้นัที

เม่ือเห็นชายหนุ่ม  แต่เธอก็ต้องทรุดไปอีกครั้งจน
ภากรเขา้มาพยงุตวัไว ้ “ขอบคณุค่ะ...” 

“ทอ้งโตขึน้กว่าเดิมเยอะเลย...”  ชายหนุ่ม
ประคองใหเ้ธอนั่ง  ใบหนา้ของหญิงสาวก็ดูอิ่มเอม
กว่าครัง้สดุทา้ยท่ีเขาพบ  ไม่ดซูบูโทรมและดาํคลํา้   

"หนา้ตาก็ดสูดช่ืนขึน้นะ..” 
“พ่อกับแม่ของคุณดูแลฉันดีมาก  ท่านมี

นํา้ใจกบัฉนัและลกูมากฉนัขอบคณุจรงิ ๆ นะคะ” 
“พ่อกับแม่เอ็นดูคุณนะ..อืมน่ีของฝากครับ  

ผมไปเท่ียวมา  เป็นอาหารเสรมิ” 
กลิ่นจันทรร์ับกล่องอาหารเสริมท่ีชายหนุ่ม

ย่ืนให้  ก่อนท่ีเธอจะอ่านข้อความบนฉลากอย่าง
ละเอียดโดยท่ีข้อความมีแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น  
ชายหนุ่มมองเธออย่างใชค้วามคิด  เธอเขา้ใจในสิ่งท่ี



 
 

หนา้ 33 

เธอมองจริงใช่ไหม  เธอสามารถอ่านภาษาเหล่านัน้
ไดใ้ช่ไหม 

“ทอ้งเจ็ดเดือนตอ้งบาํรุงนํา้นมแลว้เหรอคะ..” 
“......” เธอเขา้ใจ..  ภากรยิม้ออกมาบาง ๆ   

เธอไม่ใช่หญิงสาวทั่ วไปท่ีโชครา้ยท้องในวัยเรียน  
เธอมีความรูท่ี้ติดตวั  “เพ่ือนท่ีไปเท่ียวกบัผมเป็นคณุ
หมอ  เธอแนะนาํว่าควรบาํรุงไดแ้ลว้” 

“ขอบคุณนะคะ  ครอบครวัของคุณดีกับฉัน
เหลือเกินฉนัไม่รูจ้ะตอบแทนยงัไงเลย” 

“ตอนนี้ท้องโตมากแล้ว  เอ่อ..กลิ่นจันทร์” 
เขาเอ่ยเรียกช่ือเธอเป็นครัง้แรก  “อยากจะถ่ายรูป
เก็บไวไ้หม” 

“........” 
“เอาไว้ให้ลูกได้ดู ตอนท่ีเขายังอยู่ในท้อง  

ภาพเดียวก็ได”้ ชายหนุ่มประคองใหเ้ธอยืนขึน้โดยท่ี
เขาซอ้นทับอยู่ดา้นหลัง  เขาเล่ือนหนา้จอโทรศัพท์



 
 

หนา้ 34 

และจบัมนัอยู่ท่ีใตค้างของเธอ “คือ..มมุนีม้นัเป็นมมุ
ท่ีกลิ่นจันทรเ์ห็นลูกทุกวัน  ผมคิดว่าภาพนีค้งเป็น
ความทรงจาํท่ีดีท่ีสดุ  อยู่เฉย ๆ นะครบั”  เขายืนชิด
ซอ้นทับคนทอ้งก่อนจะถ่ายรูปนั้น  กลิ่นจันทรเ์พียง
ยืนนิ่งใหเ้ขาถ่าย  และรูส้ึกอิ่มเอมต่อความหมาย
ของภาพท่ีชายหนุ่มพดู 

“ขอบคณุนะคะ” 
“เอ่อ..เด๋ียวผมถ่ายใหอี้กภาพ  ยืนเฉย ๆ ก็ได้

..”  เขาจบับ่าเธอก่อนจะถอยหลงัเดินออกห่างและ
กดถ่ายภาพ  “ยิม้นิดนงึครบั..” 

 
 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 35 

 
 
 
 
ตอนที ่7 

 
สองเดือนผ่านไป... 
“หนา้ตาน่าเกลียดน่าชงัมากเลยนะคะคณุ..”

พณิภาจอ้งมองผ่านหอ้งกระจกราวกบัเป็นหลานของ
ตัวเอง  เม่ือกลิ่นจันทรไ์ดใ้หก้าํเนิดเด็กสาวทารกท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง  คนเป็นแม่ยังนอนหลับใหลใน
หอ้งพกัฟ้ืน 

“หนา้ตาเหมือนกลิ่นจนัทรน์ะ...” 
“เขาว่าหนา้เหมือนแม่จะอาภัพ  เกิดมาไม่มี

พอ่กบัเขาน่าสงสารเสียจรงิเลย..” 



 
 

หนา้ 36 

สองสามีภรรยายงัคงพดูคยุถึงเด็กท่ีเกิดใหม่
มาดูโลก  ดวงตากลมโตเบิกกวา้งจอ้งมองแสงไฟ
อย่างไร ้เดียงสา  ส่องขยับไปมาแสดงถึงความ
แข็งแรง  ขณะท่ีเด็กคนอ่ืนนอนหลบัตานิ่ง   ทกุอย่าง
สรา้งความเอ็นดใูหก้บัคนแก่ไดอ้ย่างมาก  เป็นอย่าง
ท่ีคิดไวว้่าประหนึ่งปู่ ย่าของเด็ก 

“แม่ครบั..”ภากรเขา้มาหาผูเ้ป็นแม่เม่ือรูว้่า
เธอคนนัน้คลอดแลว้“คนไหนลกูของกลิ่นจนัทรค์รบั
..” 

ภากรเองก็ต่ืนเตน้หัวใจไหวระรวั  ทัง้ท่ีไม่ใช่
ลูกของตนเอง  เขาขับรถจากท่ีทาํงานหลังได้รับ
โทรศพัทว์่าเธอคลอดแลว้   

“นั่นไง  เด็กคนท่ีตัวขาว ๆ อมชมพูคนนั้นไง
ละ  แกม้กลม ๆ   น่าเกลียดน่าชงัมากเลยลกู” 

“.......” 



 
 

หนา้ 37 

ภากรเห็นด้วยกับสิ่ ง ท่ี แม่ ของ เขาบอก  
เด็กหญิงทารกเป็นเด็กท่ีน่าเกลียดน่าชงัจริง ๆ   แต่
น่าเสียใจท่ีคนเป็นพ่อไม่แม้แต่สนใจในสิ่งมีชีวิตท่ี
เกิดขึน้อย่างมหศัจรรยอ์ย่างท่ีภากรเขา้ใจ   ทัง้ท่ีเขา
ไปบอกถึงกาํหนดวนัคลอด  ก็ยงัไม่แมแ้ต่มาเหยียบ
โรงพยาบาล   

“คณุแม่ลองอุม้นอ้งนะคะ..  นอ้งสามารถกิน
นํา้นมแม่ไดเ้ลย  ไม่ตอ้งกินนํา้” พยาบาลอุม้เด็ก
ทารกวยัแรกเกิดเขา้หาออ้มอกแม่  เพียงภาพแรกท่ี
สายตามองเห็นนํา้ตาแห่งความดีใจก็ไหลอาบแกม้  
เสียงรอ้งเด็กหญิงดังไปทัง้หอ้งก่อนจะเขา้สูอ้อ้มอก
แม่  เธออา้ปากรบัหวันมแม่ก่อนจะด่ืมกินดว้ยความ
หิว  สีผมดาํขลับกับผิวกายสีชมพแูดงไปทัง้ตวั  มือ
เล็กท่ีแสนนุ่มจบักาํท่ีนิว้โป้งมือของคนเป็นแม่  กว่า
เกา้เดือนท่ีลูกสาวสุดท่ีรกัอยู่ในทอ้ง  เธอไดลื้มตาดู



 
 

หนา้ 38 

โลกร่วมชีวิตกับคนเป็นแม่  แมจ้ะมีความโชครา้ยท่ี
เธอตอ้งเกิดมาไรพ้อ่ดแูลก็ตาม 

..กลิ่นจันทรป์าดนํา้ตาท่ีรินไหล  จูบสัมผัส
กลางกระหม่อมและกอดประโลม  เธอจะเป็นแม่ท่ีดี
ท่ีจะทาํใหส้ิ่งมีชีวิตนีไ้ดมี้ชีวิตท่ีสดใส 

“เขา้มาไม่ไดน้ะภากร..ออกไปก่อนลกู” เสียง
พิณภาหา้มลกูชายเม่ือกาํลงัเปิดประตเูขา้มาในหอ้ง  
ก่อนจะรีบอธิบายไขความสงสัยในสิ่งท่ีร ้องห้าม
“กลิ่นจนัทรก์าํลงัใหน้มลกู..” 

“นอ้งอิ่มแลว้ล่ะค่ะ..”คณุพยาบาลพดู  พรอ้ม
กับช่วยเหลือคุณแม่มือใหม่ให้จัดระเบียบเสื ้อผ้า  
เด็กหญิงวยัแรกเกิดยงัคงหลบัตาพริม้ในออ้มอกของ
คนเป็นแม่ 

...ภากรเขา้มาในหอ้ง  เขาเห็นกลิ่นจนัทรอ์ุม้
เด็กนอ้ยท่ีหลับใหล  ดวงตาของเธอยังเต็มไปดว้ย
ม่านนํา้ตาท่ีจอ้งมองไปยงัลกูของตวัเอง 



 
 

หนา้ 39 

“คุณดูมีความสุขมากเลยนะครับ  กลิ่น
จนัทร”์ 

“.....” เจา้ของช่ือหนัมามองคนพดูทัง้นํา้ตา  
“ค่ะ...  เขาเป็นสิ่งมีค่าสิ่งเดียวท่ีฉนัเหลืออยู่  เขาเป็น
ทัง้ชีวิตและลมหายใจของฉนั” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 40 

 
 
 
 
ตอนที ่8 

 
"กลิ่นจันทร.์... กลิ่นจันทร"์ พิณภารอ้งเรียก

จากนอกหอ้งในเช้าของวัน หอ้งพักของเรือนพักท่ี
แม่บ้านพักรวมกันจึงมีกลิ่นจันทรเ์ป็นเจา้ของโดย
สมบรูณ ์ 

"...ทาํไมเงียบล่ะคะคุณ เสียงเจา้หนูก็ไม่ได้
ยิน" 

เม่ือภรรยารอ้นใจศักดิ์ดาจึงเปิดประตูหอ้ง
เขา้ไปดา้นใน ภาพหญิงสาวคุณแม่มือใหม่ฟุบหนา้
หลบั เด็กหญิงลกูของเธอก็ยงัหลบัใหลอยู่ขา้ง ๆ แม่ 



 
 

หนา้ 41 

"...คุณท่านทั้งสอง" กลิ่นจันทรล์ูบหน้าตา
ตนเอง เม่ือคืนเธอไม่ไดน้อนทัง้คืนเพราะลกูสาวรอ้ง
กลางดึกจนเชา้ ทาํใหเ้ธอมีสภาพอย่างท่ีเห็น "หนขูอ
โทษค่ะ...." 

"เจา้หนงูอแงเหรอ.." 
"รอ้งกลางดึกค่ะ ร ้องเหมือนเจ็บปวด หนู

รกัษาความสะอาดหอ้งอย่างดี  ดแูลไม่ใหมี้แมลงแต่
หนูก็หารอยแมลงกัดก็ไม่เจอ...เห็นลูกรอ้งก็สงสาร
ลกู" 

"อ๋อ... อาจเป็นทอ้งอืด อาหารท่ีแม่กินตอ้ง
ระวงัดว้ย ลกูกินนมเรา ก็จะมีผล ถา้ลกูรอ้งอุม้ลกูให้
แนบอก ความอบอุ่นจากอกแม่จะทาํใหล้กูรูส้กึดี" 

"หนจูะจาํไวค้่ะ..." 
"..นอกจากอาหารท่ีแม่กิน เราต้องจัดเวลา

นอนลูก ใหเ้จา้หนูนอนกลางวันเป็นเวลา และนอน
อีกครัง้ในตอนคํ่าท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํได ้ชวนคยุ เดินเล่น 



 
 

หนา้ 42 

อะไรก็ได.้..ไม่งั้นหนูจะพักผ่อนไม่เพียงพอแบบนี"้ 
คนมีประสบการณใ์นการเลีย้งลกูแนะนาํ  

"ค่ะ... หนจูะทาํตามท่ีคณุท่านบอกค่ะ" หญิง
สาวยกมือไหวอ้ย่างนอบนอ้ม หากแม่ของเธออยู่ใกล ้
ก็คงใหค้าํแนะนาํดี ๆ เช่นกัน "..คุณท่านทั้งสองคะ 
หนอูยากใหช้่วยตัง้ช่ือใหล้กูหนหูน่อยไดไ้หมคะ" 

"......" พณิภามองหนา้สามีก่อนจะกลบัมาหา
กลิ่นจันทร์ จ้องมองไปยังทารกตัวน้อย  ๆ ท่ียัง
หลับตาพริม้ขา้งตัวแม่ "แม่ช่ือกลิ่นจันทร.์..ลูกช่ือ...
แกว้ขวญัดีไหมจ๊ะ" 

"แก้วขวัญ.... หนูชอบช่ือนีม้ากค่ะ ขอบคุณ
นะคะ" 

 
 
"ขอนํา้แก้วหนึ่งครับ......กลิ่นจันทร"์ ภากร

ถึงกบัรอ้งเสียงหลงเม่ือหญิงสาวท่ีคิดว่าเป็นแม่บา้น
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ใหม่ผมสั้นประบ่าหันหนา้มาคือกลิ่นจันทร ์แม่ลูก
อ่อนท่ีเพิ่งคลอดไดไ้ม่ก่ีวนั "ตดัผมสัน้..จาํไม่ไดเ้ลย" 

"ฉนัเลีย้งลกูผมยาวแลว้ราํคาญ เลยตดัค่ะ" 
"ตดัเองเลยใช่ไหมครบั...." ภากรมองชายผม

ท่ียาวสั้นไม่เสมอกัน มีคาํตอบเป็นรอยยิม้และการ
จับผมอย่างขัดเขิน "มาล้างจานในครัว..แล้วแก้ว
ขวญัล่ะครบั" 

"หลับค่ะ.. ฉันเลยฝากไวก้ับป้าแม่บ้าน มา
ช่วยงานในครวั...นํา้ค่ะ" เธอรินนํา้และส่งใหก้บัชาย
หนุ่ม  

"เอ่อ.. หอ้งท่ีกลิ่นจนัทรเ์ช่า ตอนนี.้... ตอนนีมี้
คนอ่ืนมาเช่าต่อแลว้นะครบั"  ภากรเล่าไม่หมด เม่ือ
แววคนดูแลหอพักบอกว่าสามีของเธอยา้ยออกไป
พรอ้มกับหญิงคนรกัคนใหม่ แต่เพียงแค่นั้นก็ทาํให้
หญิงสาวตรงหนา้นิ่งเงียบดว้ยแววตาเศรา้แมจ้ะไม่
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รอ้งไห้แต่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างเห็นได้
ชดัเจน 

"...ฉันอยากจะของานทํา  เ พ่ือใช้หนี้กับ
ค่าใชจ้่ายท่ีผ่านมา" เธอเปล่ียนเรื่องพูด "ตอนนีฉ้ัน
ขอทาํงานอะไร ปา้แม่บา้นก็ไม่ใหท้าํ คณุท่านก็ไม่ให้
ทาํ" 

"กลิ่นจนัทรมี์เวลาดว้ยเหรอ.."ภากรเอ่ยถาม 
"ตอนนีลู้กนอนเป็นเวลา และนานขึน้ ซกัรีด

ไดน้ะคะ ฉันจะเอาลูกมาเลีย้งท่ีหอ้งซกั  อย่างนอ้ย
ใหฉ้นัไดท้าํอะไรบา้งเพ่ือตอบแทนนะคะคณุภากร" 

"อีกสกัเดือนแลว้กนันะครบั ไม่ตอ้งกลวั ไม่มี
ดอกเบีย้ครบั  ผมยินดีช่วยเหลือทกุอย่าง" 
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ตอนที ่9 

 
"ใหลู้กกินยาตามนีน้ะคะแค่ไขห้วัดธรรมดา 

เด๋ียวคุณทาวิคสใ์หลู้กหายใจสบายขึน้ไปอีกอย่าง 
ทาท่ีอก คอและหลงันะคะ อย่าทาท่ีจมกู มนัระคาย
เคืองค่ะ" คณุหมอสาวประจาํคลินิกอธิบายอย่างใจดี 
กลิ่นจนัทรอ์ุม้ลกูนอ้ยท่ีหลบัใหลพาดบ่า เธอตัง้ใจฟัง
และจดจาํทุกอย่างอย่างดี  เธอไม่อยากใหลู้กตอ้ง
เปน้อะไรไปมากกว่านี ้

"ขอบคุณนะคะ...." เธอจ่ายเงินชาํระดว้ยเงิน
แบงค์พันท่ีติดตัว ทาํให้นึกย้อนถึงผู้ให้ท่ีให้เธอไว้
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ดว้ยความเมตตา มันไดใ้ชเ้ม่ือยามฉุกเฉินอย่างท่ี
ภากรบอกไวจ้รงิ 

..เธอหยิบคันร่มขึน้กางออกจากตัวคลินิก 
สองเท้าท่ีกลับมาสัมผัสพืน้ภายนอกก็รูส้ึกล้า เธอ
รอ้นใจอุม้ลูกนอ้ยเดินออกจากบา้นภากรเพ่ือมาหา
หมอ หลงัลกูตวัรอ้น ซึ่งมีระยะทางรว่มสองกิโลเมตร 
ความรีบรอ้นทาํใหเ้ธอใส่รองเทา้สลบัคู่ขา้งหนึ่งเป็น
สีดาํข้างหนึ่งเป็นสีชมพู เสือ้ผ้าผมเผา้ก็ไม่ได้ดูให้
เรียบรอ้ย คิดอย่างเดียวตอ้งพาลูกไปหาหมอใหเ้ร็ว
ท่ีสดุ 

"…อนัดา" เสียงท่ีเปล่งออกมาจนแทบจะเป็น
ลมท่ีออกมา เม่ือเธอเห็นชายคนรกัอีกฟากฝ่ังของ
ถนนเขากาํลงัเดินคู่กับหญิงสาวนักศึกษาหนา้ตาดี
อ่อนหวาน  หวัใจดวงนอ้ยท่ีถูกเยียวยาดว้ยร่างกาย
เล็กท่ีเธอกาํลงัโอบกอด ก็กลบัเจ็บปวดจนสองเทา้ไม่
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มีแรงจะก้าวเดิน นํา้ใสก็ไหลออกจากตาทั้งท่ีไม่มี
เสียงรอ้ง  

..สองชายหญิงท่ีอยู่อีกฟากฝ่ังถนนหยุดมอง
มายงัเธอ หญิงสาวปากแดงในชดุนกัศึกษา เธอสวย
และดูดี ทั้งคู่มองมายังเธอเพียงอึดใจโดยไม่มีคาํ
ทกัทาย มีเพียงสายตาท่ีมองมายังเธอตัง้แต่หัวจรด
เทา้ ก่อนท่ีทัง้สองจะเดินผ่านไปอย่างคนไม่รูจ้กั 

..กลิ่นจันทรป์าดนํ้าตาท่ีไหลอาบแก้ม เธอ
เดินไปตามทางเรียบขา้งทาง ดว้ยหัวใจท่ีบอบบาง 
ชีวิตต่อจากนีไ้ม่มีแลว้ผูช้ายท่ีช่ืออันดา ผูช้ายท่ีเธอ
ทิง้ทุกอย่างเพ่ือเลือกเขา ผูช้ายท่ีทาํใหเ้ธอเจ็บเจียน
ตายกบัความรกัท่ีวาดฝัน 

(ป๊ีดๆ  ๆ  ๆ ) 
"กลิ่นจันทร์ มาทําอะไรแถวนี้" ภากรเปิด

กระจกรถเรียกหญิงสาวท่ีเดินอย่างเหม่อลอย  จน
ชายหนุ่มตอ้งจอดรถขา้งทางเพ่ือไปหาเธอและพบว่า
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เธอรอ้งไห ้"กลิ่นจันทร ์เป็นอะไรหรือเปล่า ผมเรียก
ตัง้หลายครัง้" 

"คุณ...." หญิงสาวปาดนํา้ตาท่ีรินไหลก่อนท่ี
จะอธิบายการออกมาจากบา้นโดยไม่ไดร้บัอนญุาต" 
แกว้ขวญัไม่สบายค่ะ ฉนัเลยพามาหาหมอ" 

"ทาํไมไม่ใหค้นในบา้นขบัรถมาล่ะ" 
"ฉันเกรงใจค่ะ..." เธอกม้หนา้ตา นํา้ตาก็ยัง

หา้มใหม้นัหยดุไหลไม่ได ้เม่ือหวัใจมนัยงัเจ็บ 
"พาเดินมากลางแดดแบบนี ้แก้วขวัญรอ้น

แย่" ภากรพาเดินไปยงัรถ "เวลาท่ีลกูเจ็บแม่จะเจ็บยิ่ง
กว่าลูก เพราะหัวใจมันเช่ือมถึงกัน  ถ้ากลิ่นจันทร์
รอ้งไหล้กูจะสมัผสัไดว้่าแม่เจ็บเช่นกนั" 

"ฮกึ ๆ ...ค่ะ จนัทรจ์ะไม่รอ้ง ฮกึ" 
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ตอนที ่ 10 

 
“น่ีเป็นแฟชั่นใหม่หรอืเปล่าครบั  กลิ่นจนัทร”์ 
ภากรเปิดประตูให้คนท่ีอุ้มลูกลงจากรถ  

สายตามองไปท่ีรองเทา้สีแตกต่างกันอย่างชัดเจน  
รอยยิม้ของคนท่ีหยุดรอ้งไหจ้ึงปรากฏเม่ือเธอเองก็
เพิ่งสงัเกตเห็น 

“จนัทรร์ีบนะค่ะ..”เธอแทนตวัเองดว้ยช่ือเล่น  
“เห็นลกูตวัรอ้น  แลว้ก็ใจไม่ดีจนัทรก็์เลยไม่ไดด้”ู 

“อืม  เด๋ียวจนัทร”์  ชายหนุ่มเรียกช่ือเล่นของ
เธอและนิ่งไปนิดหนึ่ง  เหมือนจะดวู่าเธอจะว่าไหม  
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"จนัทรด์ูแลแกว้ขวญัก่อน  แลว้ฝากไวก้ับป้า
แม่บา้น  มาหาผมท่ีหอ้งทาํงาน  ผมคิดว่ามีงานหนึ่ง
ท่ีคิดว่าจันทรท์าํไดถ้า้จันทรย์ังอยากท่ีจะทาํงานนะ
ครบั” 

“ได้ค่ะ..”นํา้เสียงของเธอดีใจ  เธอแยกตัว
จากชายหนุ่มท่ีเธอรูส้กึขอบคณุท่ีคยุกบัเขา 

 
 
กลิ่นจันทรเ์ข้ามาในห้องท่ีภากรกาํลังจ้อง

มองไปท่ีหน้าจอของคอมพิวเตอร ์ เธอเข้ามาโดย
ไม่ไดข้ออนุญาตเม่ือชายหนุ่มเปิดประตูหอ้งทาํงาน
ไว้  และเปิดกระจกให้ลมจากภายนอกพัดเข้ามา
แทนการเปิดเครื่องปรบัอากาศ 

“มาแล้วเหรอ..จันทร์ช่วย  แยกประเภท
เอกสารเหล่านีใ้หผ้มหน่อยไดไ้หม” 
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“ไดค้่ะ..”เธอตรงไปท่ีกล่องเอกสาร  และแฟ้ม
อีกสามส่ีอัน  ทุกแฟ้มและทุกหน้าเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ ภากรอยากจะทดสอบเพ่ือความแน่ใจ  
ว่ า ก ลิ่ น จั น ท ร์ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ใ ช้
ภาษาองักฤษจรงิไหม  “แยกประเภทของลกูคา้ดว้ย
ใช่ไหมคะ” 

เธอถามเม่ือเปิดเอกสารสามส่ีแผ่นแลว้ระบุ
ช่ือลกูคา้ท่ีต่างกนัมนัเป็นสิ่งท่ีเธอเหน้และสงัเกตได ้

“ครบั..” 
 
สามสิบนาทีผ่านไป... 
กลิ่นจันทรแ์ยกเอกสารอย่างเป็นระเบียบซึ่ง

ภากรเป็นคนจับมนัวางสลับเพ่ือทดสอบเธอ  ลึก ๆ 
เขาเช่ือว่าเธอทาํได ้  เขาเดินไปดเูอกสารแต่ละชุดท่ี
เธอแยก  มันเป็นระเบียบเสียยิ่งกว่าเลขาของเขาท่ี
แยกไว ้ เธอเอากระดาษโนต้แผ่นเล็กเขียนติดไวท่ี้มมุ
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เพ่ือความเขา้ใจง่าย  เขียนเป็นภาษาอังกฤษทุกใบ
และลายมือสวย 

“ผมไม่แน่ใจว่าควรถามไหม  จันทร.์.เอิ่ม...
จนัทรเ์รยีนจบอะไรมา” 

“อย่ากงัวลท่ีจะถามจนัทรเ์ลยค่ะ  จนัทรย์ินดี
ตอบทกุอย่าง...จนัทรเ์รียนไม่จบ  เรียนบรหิารท่ีมหา
ลยัแห่งหนึ่งภาคอินเตอร ์ ก็เลยไดเ้รื่องภาษา  เรียน
แค่ปีสามก็ออกจากการเรียน  เพราะ..สามี” ประโยค
ทา้ยทาํใหเ้ธอคิดถึงภาพอันดาและหญิงสาวคนรกั
ใหม่ท่ีเธอเจอเม่ือเชา้ 

“โอเค. .  ตอนนี้ท่ีบริ ษัทของผมกําลังทํา
โครงการหนึ่งซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัครอบครวัชาวต่างชาติ   
เป็นโครงการบา้นสาํหรบัครอบครวัท่ีเป้าหมายเป็น
ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่  เลขาของผมไม่ชาํนาญ
ภาษาองักฤษเท่าไหร่”  ภากรเดินไปหยิบกล่องใบ
หนึ่งท่ีมีนํา้หนกัไม่มาก  “ในนีเ้ป็นอปุกรณก์ารทาํงาน  
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รายละเอียดงานผมจดให้แล้ว  ผมจะให้จันทร์มี
หนา้ท่ีในการแปลเอกสาร  เลขาผมจะเป็นคนส่งเมล
ใหค้ณุ  แบบนีจ้นัทรพ์อท่ีจะทาํไหวไหม” 

“.....”คนรบังายขุ่นคิด  เธอจะไม่สรา้งความ
เสียหายแก่บริษัทของเขาใช่ไหม  ถึงจะพอรูภ้าษา
บ้างแต่ก็ไม่ได้เช่ียวชาญหรือเคยทาํงานท่ีไหนมา
ก่อน 

“จันทรก์ังวลอะไรหรือเปล่า..หรือว่ามีเรื่อง
อะไรท่ีไม่สบายใจ”  ชายหนุ่มถามเม่ือเธอน่ิงเงียบ 

“จนัทรก์ลัวว่าจะทาํใหง้านคุณล่าชา้  จันทร์
พออ่านได ้แต่กบัการทาํงานกลวัว่า...” 

“ผมจะยงัไม่ระบุเงินเดือนคุณ  จนกว่าจะได้
อ่านงานฉบบัแรก  แลว้ประเมินว่าคณุทาํไดไ้หม  มนั
เป็นงานท่ีจนัทรจ์ะอยู่กบัลูกไดต้ลอดเวลา  งานบา้น
..บา้นหลงันีมี้คนทาํเยอะแลว้  ถา้แกว้ขวญัโตกว่านี ้ 
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จนัทรต์อ้งใชเ้งินอีกมากท่ีจะใหเ้ขาไดเ้รียนหนงัสือนะ  
ผมเช่ือว่าคณุทาํได”้ 
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ตอนที ่11 

 
“แกว้ขวญัจ๊ะ...แกว้ขวญัลกูรกั..” 
“แอะ..แอ่” เสียงเด็กนอ้ยวยัไม่ถึงหนึ่งเดือนดี

พยายามส่งเสียงกับผู้เป็นแม่  ดวงตากลมโตจ้อง
มองใบหนา้ผูเ้ป็นแม่  กลิ่นจนัทรข์ยบัใบหนา้ซา้ยขวา
ชา้ ๆ   คนในออ้มอกก็จะหนัหนา้ตามเสมอ  มือเล็กสี
ขาวชมพจูบันิว้มือของแม่เขย่าเบา ๆ  

..แม้จะเหน่ือยแสนเหน่ือยกับการเลีย้งลูก  
แต่ก็อิ่มใจจนหายเหน่ือย  ในแต่ละวนัเธอจะดแูลลูก
ดว้ยตัวเองอย่างใกลช้ิด  พอแกว้ขวัญหลบั  เธอจะ
ขอป้าแม่บ้านให้มาช่วยดู  เธอจะซักผ้าและดูแล
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ความสะอาดบา้น  ก่อนจะลามไปช่วยงานในครวัท่ี
ปา้แม่บา้นมาดลูกูใหเ้ธอ  

.. ยามหลบักลางคืน  เธอจะหาเวลาช่วงท่ีลกู
หลับแล้วทาํงานของภากร  และส่งงานให้กับเขา  
เธอยงัไม่ไดร้บัคาํตาํหนิ  แต่ก็ไม่ไดร้บัคาํชมต่องานท่ี
ทาํ  แต่ทุกฉบับท่ีเธอไดร้บัมอบหมาย  เธอก็จะทาํ
อย่างสดุความสามารถ  ตรวจทานจนแน่ใจก่อนท่ีจะ
ส่งใหก้บัเลขาภากร 

“เพิ่งจะห้าโมงเย็น  อย่าเพิ่งง่วงรูไ้หมคะ ”  
กลิ่นจันทร์ทําหน้าตาหยอกล้อกับลูกสาวท่ีหน้า
หอ้งพกัของตนเอง  ซึง่ช่วงเย็นแม่บา้นคนอ่ืนท่ีพกัอยู่
ขา้งห้องก็จะวุ่นวายกับอาหารมือ้เย็นของเจ้าของ
บา้น  เธอเองจึงเป็นคนเดียวของบา้นท่ีไม่มีหนา้ท่ี“รู ้
ไหมคะแกว้ขวญัคนเก่ง..” 



 
 

หนา้ 57 

“เด๋ียวนีคุ้ณแม่บีบบังคับหา้มนอนแลว้เหรอ
ครบัแกว้ขวญั...” ภากรพดูขึน้ดา้นหลงัสองแม่ลูกท่ี
นั่งหนัหนา้ไปทางสวนเล็กหนา้บา้นพกั 

“จะใชง้านจันทรเ์หรอคะ..”เธอหันมาสนใจ
ชายหนุ่ม “เรียกจนัทรเ์ขา้ไปหาก็ไดน้ะคะ  คณุจะได้
ไม่ตอ้งลาํบากมา” 

“เงินเดือนเดือนแรกครบั...”  ซองสีขาวท่ีมี
ความหนาไม่มากถูกย่ืนมาใหแ้ก่เธอ  หญิงสาวผม
สัน้ท่ีตอนนีเ้ลยบ่าไปแลว้ถูกรวบมดัไวด้า้นหลังจอ้ง
มองด้วยคาํถาม  เพราะมันยังไม่เต็มเดือนท่ีเธอ
ทาํงานใหเ้ขา  “ผมจาํไดว้่าครบหนึ่งเดือนแลว้...  ใช่
ไหมครบัแกว้ขวญั  แกว้ขวญัครบหนึ่งเดือนแลว้” 

“ยงัไม่ครบค่ะ  พรุง่นีถ้ึงจะครบ..” คนเป็นแม่
ยิม้  และรบัซองจากชายหนุ่ม  ก่อนจะวางไวข้า้งตวั 

“ผมขอ..อุม้..ไดไ้หมครบั”  ชายหนุ่มอยากอุม้
หลายครัง้แล้ว  แต่พิณภาผูเ้ป็นแม่หา้มไว ้ เพราะ



 
 

หนา้ 58 

กลวัว่าจะทาํใหลู้กสาวกลิ่นจนัทรเ์ป็นอะไรไปเพราะ
ยงับอบบางมาก  กลิ่นจนัทรป์ระคองอุม้ลกูสาวเขา้สู่
ออ้มกอดของชายหนุ่มท่ีท่าทางเก ้ๆ กงั ๆ “แกว้ขวญั
...  โอ๋ ๆ ...” 

“......” กลิ่นจันทรย์ิม้  เม่ือชายหนุ่มอุม้ลูก
สาวของเธอและหยอกลอ้  ท่าทางเก้ ๆ กัง ๆ แต่ก็ดู
น่ารกั 

“เด๋ียวเดินได.้.จะพาไปเท่ียวนะครบั  คณุหนู
แกว้ขวญั” 

 
 
พณิภาและสามียืนมองลกูชายท่ีอุม้เด็กหญิง

แก้วขวัญ  มีกลิ่นจันทรยื์นอยู่ขา้ง ๆ คอยประคอง
ดว้ยรอยยิม้  หากไม่มีใครรูก็้คงคิดว่าทัง้สามคนเป็น
พอ่แม่ลกูท่ีกาํลงัหยอกลอ้กนัอย่างมีความสขุ 



 
 

หนา้ 59 

“คุณกาํลังคิดอะไรอยู่...” ศักดิ์ดาเอ่ยถาม
เม่ือเห็นภรรยาจอ้งมองอยู่นาน 

“ฉันกาํลงัคิดว่า  ภากรเอาใจใส่ดูแลแม่ลูกคู่
นีดี้มาก” เธอหนัมามองหนา้สามีเพ่ือขอความคิดเห็น  
แต่ชายผูเ้ป็นสามีก็เพียงแต่มองเท่านัน้ “บางทีฉันก็
แอบคิดว่า  ลกูอาจจะหลงรกักลิ่นจนัทรไ์ปแลว้” 

“ถ้ามันจริงอย่างท่ีคุณคิด  คุณจะไม่โอเค
เหรอ” 

“.......” 
“ลูกชายของเราโตแลว้  และเขาก็เป็นคนดี  

เขาสามารถแยกแยะคนท่ีจะเขา้มาร่วมเดินในชีวิต
ของเขาได”้ 

“ลกูรกัใคร  ฉันก็รกัคนนัน้ค่ะ  หนูกลิ่นจนัทร์
ก็ทั้งน่ารกัน่าสงสาร  ถา้ลูกรกัฉันก็รกั  แต่แค่อยาก
ใหล้กูไดเ้จอใครมากกว่านี ้ คนท่ีไม่มีพนัธะแบบนี”้ 

 



 
 

หนา้ 60 

 
 
 
 
 
ตอนที ่12 

 
“สวสัดีค่ะ  ท่านผูบ้รหิารภากร” เสียงหนึ่งดงั

ขึน้ก่อนท่ีประตูห้องทาํงานของภากรจะเปิดออก  
และปรากฏร่างกายของหญิงสาวแสนสวยตรงหนา้  
เสียงหยกลูกสาวหุน้ส่วนคนสาํคญัของบริษัท  ท่ีไม่
ตอ้งทาํงานแต่ก็กินเงินปันผลของบรษัิท 

“ลมอะไรพัดคุณหนูเสียงหยกเข้ามาถึงท่ี
ทาํงานได ้ นั่งก่อนสิ” 

“เอ๊ะ..รูปใครน่ะ”  เสียงหยกถือวิสาสะหยิบ
รูปท่ีภากรเพิ่งใหค้นไปลา้งและใส่กรอบไปด ู รูปกลิ่น



 
 

หนา้ 61 

จนัทรท่ี์กาํลงัตัง้ทอ้งซึ่งเขาขอถ่ายไว ้ ตัง้ใจจะลา้งให้
เธอหลายครัง้แต่ก็ยงัไม่มีโอกาส  “ไม่เจอกันไม่นาน  
ภากรมีลกูเมียแลว้เหรอ...” 

“ไม่ใช่...  เป็นคนท่ีเรารูจ้กั” 
“แต่หนา้คุน้นะ...” เสียงหยกจอ้งมองลึกเขา้

ไปในรูปหญิงสาวท่ีตั้งทอ้ง  คุน้ตาเหมือนเคยเจอท่ี
ไหน  แต่ก็คิดไม่ออก “แต่คิดไม่ออก....” 

“เสียงหยกไม่น่าจะรูจ้กัหรอก   ไปไหนมาถึง
แวะเขา้มาได”้ 

“ไปเป็นเพ่ือนคุณพ่อทานอาหารกับท่าน
เจ้าสัวเปรมเจ้าของธนาคารรายใหญ่ไง  อ๋อ...ใช่
แลว้”  เสียงหยกพดูขึน้มาเสียงสงู  เม่ือเธอคิดออก
แลว้ว่าคนในภาพหนา้เหมือนใคร “หนา้เหมือนลูก
สาวท่านเจา้สวัเปรม  เราเห็นรูปในหอ้งทาํงานของ
ท่านเจา้สวั  แต่เขาไม่น่าจะทอ้งนะ” 



 
 

หนา้ 62 

“คงเป็นคนหน้าคล้ายแหละ...ระดับท่าน
เจา้สวัเปรมคงไม่ปล่อยใหเ้ราไดรู้จ้กัลกูสาวง่ายๆ ” 

“ก็คงใช่แหละ” เสียงหยกทิง้ตวันั่งลงบนเกา้อี ้ 
เธอเบ่ือท่ีตอ้งเขา้มาในสถานท่ีทาํงาน  เธอชอบการ
ไดไ้ปเท่ียวในสถานท่ีต่าง ๆ มากกว่าการหยดุอยู่กับ
ท่ี "ไปเท่ียวกนัไหม...  อยากไปญ่ีปุ่ น” 

“คุณหนูเสียงหยกตอ้งไปป้ายหนา้แลว้  เรา
ไปไม่ได้จริง ๆ   ใกล้ถึงวันเปิดตัวโครงการท่ีเรา
รบัผิดชอบแลว้  งานนีเ้ป็นงานสาํคญัมากดว้ยดว้ย” 

“เบ่ือ  เราไม่ชอบคนทาํงาน  ทาํไมนั่งทาํงาน
จาํเจอยู่แต่ในหอ้งไดก็้ไม่รู ้ ไปละ...” และเสียงหยกก็
เดินออกไปจากห้อง  เธอเป็นเพ่ือนหญิงท่ีสนิทกับ
ภากรมากท่ีสดุ  แต่ท่ีสนิทก็เพราะว่าทางครอบครวัมี
ธุรกิจรว่มกนัไม่ไดมี้เหตผุลมากไปกว่านัน้ 

(ก๊อกๆ  ๆ  ๆ ) 



 
 

หนา้ 63 

เสียงเคาะประตูห้องหลังจากท่ีเสียงหยก
ออกไปแล้วดังขึน้  ทาํใหภ้ากรละสายตาออกจาก
เอกสาร  เป็นเลขาของเขาท่ีเขา้มา 

“คณุภากรคะ  คณุกลิ่นจนัทรท่ี์รบัหนา้ท่ีแปล
งานเธอเมลมาถามว่าดิฉันมีงานอะไรท่ีอยากใหเ้ธอ
ช่วยไหม  ฉนัเลยมาถามคณุภากรก่อน” 

“....งานจดหมายนาํส่งลกูคา้เธอแปลส่งกลบั
มาหมดแลว้เหรอ” คาํถามของเขาไดร้บัคาํตอบเป็น
การพยกัหนา้  และการยืนสาํรวมสองมือรวบกันอยู่
ด้านหน้า“งั้นคุณก็ดูตามสมควร  เอาตามความ
เหมาะสมท่ีเธอน่าจะช่วยคณุได”้ 

“ค่ะ..” 
ภากรหันมองภาพถ่ายท่ียังวางอยู่บนโต๊ะ

ทาํงานของเขา  เจา้ของรูปยิม้แบบเกรง็ ๆ ใชส้องมือ
อุม้ทอ้งท่ีย่ืนโต  ใบหนา้ของเธอขาวอิ่ม  



 
 

หนา้ 64 

..เธอเป็นผูห้ญิงท่ีไม่รอคอยความสบาย หาก
เธอจะอยู่เฉย ๆ แลว้ไดเ้งินเดือนเป็นปกติ เธอก็ทาํได้
.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 65 

 
 
 
 
ตอนที ่13 

 
อาหารมือ้คํ่าของบา้นถกูจดัเตรียมเป็นพิเศษ  

ดว้ยเพราะวนันีมี้แขกท่ีพิณภาตัง้ใจไวม้าร่วม  เสียง
หยกถูกจัดใหเ้ป็นหนึ่งท่ีเธออยากใหลู้กชายไดข้ยับ
ความสัมพันธ์  เธอไม่คิดบังคับลูกชายแต่ก็อยาก
สรา้งโอกาสใหไ้ดส้นิทชิดเชือ้มากขึน้  ศกัดิ์ดารูดี้ว่า
ภรรยาคิดอะไร  เขาไม่คิดหา้มแต่ก็ไม่ไดส้นับสนุน
อย่างเต็มตวั 

“อาหารมือ้นีพ้ิเศษยงัไงคะ  คณุป้าถึงไดช้วน
เสียงหยกมาทาน” เสียงหยกมองอาหารท่ีน่าทาน
ตรงหนา้  เธอไม่ค่อยไดเ้ขา้มาบา้นหลงันีบ้่อย  แต่ก็



 
 

หนา้ 66 

สนิทชิดเชือ้กับคนทั้งบา้น  โดยเฉพาะลูกชายของ
บา้นนีท่ี้อายเุท่ากนั 

“ป้าแค่เห็นว่าเสียงหยกไม่ค่อยไดม้าบา้นเรา  
เลยอยากใหม้าทานอาหารกนัสกัมือ้” 

“คณุแม่ทาํเหมือนจะใหผ้มกบัเสียงหยกสนิท
กันมากกว่าเพ่ือนเลยนะครบั..”ภากรพูดอย่างรูท้ัน
คนเป็นแม่  คนถกูรูท้นัจงึเงียบไม่สนใจ 

“ไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่  ภากรเป็นผูช้ายติด
งาน  แสนดี  ผูห้ญิงอย่างเสียงหยกไม่ชอบหรอกค่ะ  
เสียงหยกชอบผูช้ายท่องโลก” คาํพูดตัดรอนของ
เสียงหยกทาํใหศ้ักดิ์ดาผูเ้ป็นสามีอดยิม้ไม่ได ้ เขา
เจริญอาหารเสียอย่างนั้นไม่ใช่เพราะอยากไดก้ลิ่น
จันทรเ์ป็นลูกสะใภ้  แต่กลับไม่อยากให้พิณภาใช้
ความเป็นแม่สรา้งความรกัท่ีลกูไม่ตอ้งการ 

 
 



 
 

หนา้ 67 

กลิ่นจันทรอ์าบนํา้แต่งตัวใหก้ับแกว้ขวัญใน
เวลาท่ีใกล้ค ํ่า  เด็กหญิงตัวน้อยในอ้อมอกกําลัง
งอแงท่ีแม่ไม่ยอมใหน้อน  แต่ก็ยิม้หยอกลอ้เม่ือแม่
ยิม้ใหท้กุครัง้ 

“แกว้ขวัญคนสวย  ง่วงนอนยังคะ  ง่วงแลว้
ใช่ไหม....” กลิ่นจันทรอ์ุม้ลูกนอ้ยขึน้นอนบนเตียง  
เด็กน้อยวัยน่ารักท่ีง่วงมากแล้ว  ร่างกายสะอาด
สบายตัวเม่ือได้กินนมจากอกกับท่ีนอนนุ่ม  ๆ ก็
หลับใหลโดยง่าย  มือของแม่ท่ีตบกน้ของลูกเบา ๆ 
คล้ายการกล่อม   เด็กหญิงก็ค่อย ๆ หลับอย่าง
ง่ายดาย  หลงัลกูสาวหลบัใหลเธอก็เอาหมอนมากัน
ทกุดา้น  ถึงแมท่ี้นอนจะไม่สูงจากพืน้มาก  แต่เธอก็
กลวัว่าลกูจะตก  เธอคลมุมุง้รอบท่ีนอน  ก่อนจะเดิน
ไปยงัโต๊ะทาํงานของตนเอง 

..งานใหม่ท่ีเลขาของภากรส่งมาใหเ้ป็นการ
ตรวจเช็คและสรุปรายจ่ายของเดือนหลังบอร์ด



 
 

หนา้ 68 

บริหารเซ็นอนุมตัิรายจ่าย  เธอเปิดงานแต่ละไฟลท่ี์
ส่งมาอย่างละเอียด  จดบนัทึกเพ่ือเพิ่มความเขา้ใจ  
แต่ก็เอะใจกบัรายการสั่งจ่ายบางรายการท่ีดเูกินควร 

(ก๊อกๆ  ๆ) 
เสียงประตหูอ้งของกลิ่นจนัทรด์งัขึน้  เธอหนั

ไปมองลูกสาวก่อนท่ีจะเดินไปยังประตูหอ้งท่ีอยู่ไม่
ไกลกนั 

“ยงัไม่นอนใช่ไหมครบั..” 
“ค่ะ...” เธอหนัไปมองลกูสาวท่ีหลบัสนิทอีก

ครัง้ก่อนท่ีจะเดินออกจากหอ้งเพ่ือคุยกับชายหนุ่ม
ข้างนอก“แก้วขวัญหลับแล้วค่ะ  คุณกรมีอะไรใช้
จนัทรห์รอืเปล่าคะ” 

“ผม..ซือ้ของมาฝาก  คิดว่ากลิ่นจนัทรน์่าจะ
อยากได”้ชายหนุ่มพดูดว้ยเสียงราบเรียบหากแต่แฝง
ไปดว้ยความอบอุ่นในถ่อยคาํ  



 
 

หนา้ 69 

“....ลิปสติก”  เธอเปิดถงุกระดาษมองพรอ้ม
กับตั้งค ําถาม  แบรนด์ของลิปสติกเป็นแบรนด์
เดียวกบัท่ีเธอเคยใช ้ “จนัทรจ์ะเอาเวลาไหนแต่งคะ” 

“แต่งนอนก็ได้นะ..  ผู้หญิงก็คงอยากจะ
แต่งตวัสวย ๆ บา้ง” 

“.....” เธอยิม้กบัคาํท่ีชายหนุ่มใหเ้ธอแต่งหนา้
นอน “ขอบคุณนะคะ....คืนนีฉ้ันคงจะสวยมากแน่ ๆ 
” 

“......” ภากรเพียงแต่ยิม้  ความจรงิเขาไปซือ้
ลิปสติกใหก้ับลูกคา้หญิงท่ีเพิ่งซือ้บา้นในโครงการ  
แล้วเกิดคิดถึงกลิ่นจันทรข์ึน้มาว่าหากเธอได้แต่ง
แตม้ดว้ยเครื่องสาํอาง เธอก็จะเป็นผูห้ญิงท่ีสวยมาก
ทีเดียว 

 
 
 



 
 

หนา้ 70 

 
 
 
 
ตอนที ่14 

 
"แก้วขวัญมาหาลุงครับ " ภากรหยอกล้อ

เด็กหญิงในสวนกวา้งท่ีปูเส่ือผืนใหญ่และมีผา้นุ่มปู
อีกชัน้เพ่ือใหเ้ด็กหญิงท่ีกาํลงัหดัคลานไดส้บายเข่า
มากขึน้ 

..กลิ่นจนัทรจ์งึมีพ่ีเลีย้งท่ีเป็นเจา้นายโดยตรง
คอยเล่นหยอกลอ้ระหว่างท่ีเธอทาํงาน   

"แก้วขวัญฉ่ีใส่ลุง"  ภากรยกตัวคนตัวน้อย
ออกจากอก หลงัจากเขานอนหงายและเอาเด็กนอ้ย
แกว้ขวญั ไวบ้นอก 



 
 

หนา้ 71 

"ขอโทษนะคะคุณกร.... ." กลิ่นจันทรอ์ุม้ลูก
น้อยท่ีหัวเราะร่าราวกับรู ้ว่าตัวเองได้ฝากรอยรัก
เอาไวจ้นเปียกเสือ้ชายหนุ่ม "...เปียกหมดเลย" 

"ยิม้หวัเราะผมทัง้แม่ทัง้ลกูเลยนะครบั.." 
"จันทร์เปล่าหัว เราะนะคะ เป็นห่วงเสีย

มากกว่าค่ะ"กลิ่นจนัทรพ์ดูดว้ยรอยยิม้ 
"เป็นห่วง...." ภากรพดูแผ่วเบาดว้ยรอยยิม้  
"เป็นห่วงว่าเสือ้แพง  ๆจะเป็นด่างไงคะ..."  

กลิ่นจันทรพ์ูดพรอ้มกับ แก้มแดงระเรื่อ "ป่ะ...แก้ว
ขวญั ไปเปล่ียนเสือ้ผา้กนั ดีกว่า" 

 
 
"จนัทรข์ออนุญาตนะคะ" เธออุม้ลูกนอ้ยเขา้

มา ในหอ้งทาํงานของภากรพรอ้มกบัเอกสารในมือท่ี  
เธอสงสัยเรื่องงานพิณภาท่ีอยู่ภายในหอ้งจึงเขา้มา
อุม้เด็กหญิงดว้ยความเอ็นด ู



 
 

หนา้ 72 

"เด๋ียวพ่อกับแม่ดูแก้วขวัญเอง คุยงานกัน
ตามสบายเถอะ"ศักดิ์ดาเสริม ก่อนจะพากันเดิน
ออกไป จากหอ้งทาํงานของลกูชา ย 

...กลิ่นจันทรส์งสยัในรายจ่ายบางรายการท่ี 
มีการสั่งจ่าย เธอขอเอกสารจากเลขาภากรและเช็ค
จนแน่ใจว่ามีความผิดปกติ  

"...เอกสารพวกนีบ้อรด์บริหารเซ็นอนุมัติไป
แลว้นะจนัทร"์ 

"ค่ะ แต่จนัทรส์งสยั ปีก่อนบริษัททาํโครงการ
แต่ละโครงการสั่งจ่ายเงินสาํหรบัก่อสรา้งน้อยกว่า
ของปีนี ้ในขณะท่ี ปีนีมี้โครงการท่ีใกลเ้คียงกัน พอ
จันทรแ์ยกดูการสั่ งจ่ายเป็นรายการ   ปีนี ้เปล่ียน
บรษัิทในการสั่งซือ้   ขนาดของอปุกรณเ์ท่ากับปีก่อน   
แต่ราคามากกว่าปีก่อนเท่าตวั   สาํคญัไปกว่านัน้...
จันทรเ์สิรช์ในเว็บไม่เจอช่ือบริษัทท่ีขายวัสดุใหก้ับ
โครงการ" 



 
 

หนา้ 73 

"........." ภากรเปรียบเทียบเอกสารท่ีกลิ่น
จันทรน์าํมา มันเป็นอย่างท่ีเธอพูดจริง  ชายหนุ่ม
พยายามคิดยอ้นทุกครัง้ท่ีประชมุบอรด์บรหิาร  เรื่อง
นีเ้ขาใส่ใจมากแต่ทาํไมมีช่องโหว่ ก่อนท่ีคาํตอบท่ีไม่
คิดจะเขา้มาอยู่ในใจ  พอ่ของเสียงหยกท่ีเป็นคนดแูล
เรื่องนีท้ั้งหมด   แต่ก็ไม่อาจปักใจเช่ือเม่ือคนท่ีร่วม
ก่อตัง้บรษัิทกบัพอ่แม่ตนเองจะกลา้คิดยกัยอก 

"จนัทรใ์ส่ใจงานดีมากนะ  ถา้ผมจะใหจ้นัทร์
ตามเรื่องนีต้่อไดไ้หม..." 

"เอ่อ..." 
"หอ้งทาํงานผมกวา้งพอท่ีจะใหคุ้ณพาแก้ว

ขวญัไปดแูลนะ" 
"มนัไม่ดีหรอกค่ะ....  ท่ีทาํงาน" 
"มีห้องนอนและความสะดวกท่ีดูแลเด็กได ้

ช่วยผมนะครบั  เรื่องนีส้าํคญัผมอยากไดค้นท่ีไวใ้จ
ดแูล   ชา้กว่านีบ้รษัิทอาจลม้ละลายได ้นะครบั.." 



 
 

หนา้ 74 

".........." เธอคิดหนกักบัคาํออ้นวอนของชาย
หนุ่มตรงหนา้   ชายหนุ่มท่ีคอยช่วยเหลือเธอในทกุ ๆ 
เรื่อง  แลว้เธอจะทอดทิง้ต่อปัญหาท่ีเขากาํลงัเจอได้
ยงัไง 

"ค่ะ... แต่คงอูด้แูลลกูบ่อยหน่อยนะคะ" 
"ยินดีใหอู้ง้านครบั. .." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 75 

 
 
 
 
ตอนที ่15 

 
".....ทาํงานในหอ้งท่านประธานเลย สวยนะ

แต่มีลกูแลว้ แต่งตวัก็มอมแมม ไม่รูค้ณุภากรไปหยิบ
มาจากท่ีไหน" 

กลิ่นจันทร์หยุดสองเท้าขณะจะเดินเข้า
หอ้งนํา้ในชั้นแผนกการเงินเธอมองสาํรวจร่างกาย
ตวัเองท่ีสวมกางเกงขายาวตวัเก่าและรองเทา้สน้ราบ
ท่ีพิณภาอนุเคราะห ์  ภากรก็อยากพาเธอไปซือ้แต่
เธอกลบัรูส้กึว่า สิ่งภายนอกไม่สาํคญัสาํหรบัเธอแลว้ 
เธอเดินออกจากห้องนํ้า   เพราะคิดว่าคนท่ีอยู่
ภายในหอ้งนํา้คงไม่อยากเห็นคนท่ีพดูถึง 



 
 

หนา้ 76 

เธอเข้าไปยังห้องทาํงานของภากรซึ่งเลขา
ของภากรกําลังหยอกล้อแก้วขวัญท่ีกาํลังหัดเดิน   
เม่ือเห็นแม่เข้ามาในห้องเด็กหญิงก็ชูแขนและส่ง
เสียงไม่เป็นคาํคลา้ยจะบอกใหเ้ธออุม้ กลิ่นจนัทรว์าง
แฟ้มท่ีไปเอามาจากฝ่ายการเงินก่อนจะเขา้ไปหาลูก
สาว 

..ภากรท่ีสาละวนกบัเอกสารเม่ือหนัไปยงัมมุ
หนึ่งของหอ้งทาํงานท่ีเต็มไปดว้ยของเล่น  เขาเห็น
แววตาเศรา้ของกลิ่นจนัทรอ์ย่างเห็นไดช้ดั  

"จันทรเ์ป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะ หน้าเศรา้จัง" 
เลขาของภากรชิงถามเสียก่อนชายหนุ่มจึงนิ่งเงียบ
รอฟังคาํตอบ เพราะเขาก็อยากรูว้่าอะไรท่ีทาํใหเ้ธอดู
เศรา้ 

"เปล่าหรอกค่ะ...จันทรค์งคิดอะไรเพลิน  ๆ" 
เธออุ้มลูกน้อยขึ ้นหอมและยิ ้มให้กับเลขาเพ่ื อน
รว่มงาน 



 
 

หนา้ 77 

"อย่าเครียดมากนะ  มีอะไรใหพ่ี้ช่วยก็บอก
อืม..วนันีพ่ี้เอาเสือ้ผา้มาใหด้ว้ยนะ พ่ีอว้นขึน้ใส่ไม่ได ้
แต่จนัทรน์่าจะใส่ได ้พอดี" 

"ขอบคณุนะคะ..." 
 
 
"ป่ะ...แกว้ขวญั กลับบา้นกันครบั" ภากรเขา้

ไปอุม้เด็กหญิงแกม้ยุย้ขึน้สู่อากาศและหอมแกม้ยุย้
นัน้ฟอดใหญ่  กลิ่นจนัทรห์นัมองนาฬิกาอย่างสงสยั
เพราะอีกสามชั่วโมงถึงจะเลิกงาน "..กลบับา้นครบั
จนัทร"์ 

"นอกจากใหท้าํงานในหอ้งนีแ้ลว้ ยังพากลับ
บา้นเรว็อีก เหรอคะบอส" 

"...." ภากรเพียงแต่ยิม้อารมณดี์ เขาชอบให้
เธอไดย้ิม้ บา้งเล็กนอ้ยก็ยงัดี  ชายหนุ่มอุม้เด็กสาว
แกว้ขวญัมองดูกลิ่นจนัทรเ์ก็บโต๊ะทาํงาน   เธอไม่มี



 
 

หนา้ 78 

กระเป๋าถือท่ีใส่เครื่องสาํอางเหมือนผู้หญิงคนอ่ืน   
แต่เธอมีตะกรา้ถือสีชมพูใบใหญ่ท่ีมีเสือ้ผา้และของ
ใชจ้าํเป็นสาํหรบัแกว้ขวญั 

..ในทุกวันเธอจะมาทํางานพร้อมกับชาย
หนุ่มและเลิกงานกลับบา้นพรอ้มกันทุกวัน    แมว้ัน
ไหนท่ีภากรไปท่ีไซตง์านเขาก็จะกลบัมารบัเธอ เพ่ือ
กลบับา้นทกุวนั 

..ระหว่างทางกลบัท่ีไม่ใช่ทางเดิมท่ีเคยกลับ
ประจาํ สายตาของเธอท่ีมองออกไปยงับา้นหลงัใหญ่
สีขาวท่ีรถกาํลังแล่นผ่าน   สายตาของความคุน้ชิน
ในทุกพื ้นท่ีของซอกซอยแถวนี้  บ้านหลังใหญ่ท่ี
มองเห็นหลงัคาไกล ๆ บา้นท่านเจา้สวัเปรม   บา้นท่ี
กลิ่ นจันทร์โหยหาความอบอุ่นในบ้านห ลังนั้น
เหลือเกิน 

"น่ีไม่ใช่ทางกลบับา้นน่ีคะ..." 



 
 

หนา้ 79 

"พอดีแกว้ขวญับอกว่าเครียด อยากพกัผ่อน" 
ภากรเอามือซา้ยไปจับมือคนตัวเล็กท่ีนั่งอยู่บนตัก
กลิ่นจนัทรซ์ึ่งยงัพดูไม่ไดเ้สียดว้ยซํา้ "..ผมก็จะพาไป
พกัผ่อน " 

"แกว้ขวัญไปแอบบอกคุณลุงภากรตอนไหน
คะ"กลิ่นจนัทรย์ิม้  ชายหนุ่มยงัจบัมือเล็กไวโ้ดยวาง
อุง้มือกับแขนนุ่มของกลิ่นจันทรท่ี์โอบกอดลูกนอ้ย   
เพียงสมัผสัเล็กนอ้ยก็ทาํใหค้นทัง้สองนั่งหนา้แดงกนั
ไปทัง้คู่ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 80 

 
 
 
 
ตอนที ่16 

 
"ทะเล..." 
ภากรจอดรถริมถนนสายหนึ่ง ท่ีมองไกล

ออกไปเห็นดวงอาทิตยก์ลมโตสีสม้เหลืองกาํลังจะ
ลับขอบฟ้า  ท้องทะเลเปล่ียนเป็นสีครามเม่ือแสง
จากดวงอาทิตยส์าดกระทบ 

..กลิ่นจนัทรก์ระชบัออ้มกอดเด็กหญิงท่ีหลบั
อยู่ในออ้มอก   แกว้ขวญัเลยไม่ไดเ้ห็นภาพทะเลครัง้
แรกในชีวิต 

"อดเห็นทะเลครัง้แรกในชีวิตเลยแกว้ขวญั... "  
คนเป็นลบูสมัผสัต่อเด็กหญิงท่ีหลบัใหล 



 
 

หนา้ 81 

"ใครบอกล่ะครับ" ภากรพูดขึ ้นขณะท่ีเขา
กาํลงัเอาโทรศพัทถ่์ายรูปกลิ่นจนัทรท่ี์มีฉากหลงัเป็น
แสงสีสม้ของพระอาทิตยย์ามเย็น  น่ีเป็นภาพท่ีสาม
ท่ีเขาถ่ายเธอ  และเขาก็อยากถ่ายอีกหลาย ๆ ภาพ
ในครัง้ต่อไป   "....ภาพนีแ้กว้ขวญัสวยมากเลย" 

"แกว้ขวญัหลบัค่ะ..."   
" ...." ภากรหวัเราะเบา ๆ  คนท่ีเขาอยากชม

คือคุณแม่ยงัสาวท่ีสวยโดยไม่ตอ้งแต่งแตม้ "ผมจอง
โรงแรมไว้ แก้วขวัญจะได้เห็นทะเลครั้งแรกในวัน
พรุง่นี"้ 

"ทาํไมทาํแบบนีล้่ะคะ  คณุพิณภาตอ้งว่าแน่ 
ๆ  คณุกรไม่ควร..." 

"......... " คนฟังไดแ้ต่เงียบไม่ตอบสิ่งท่ีคน
ถามใครรู่อ้ะไรท่ีคสรไม่ควรเขาย่อมรูดี้แก่ใจเป็นท่ีสดุ 

"เรากลับดีกว่านะคะ  จันทรค์ิดว่าคุณพิณ
ภาคงไม่ชอบใจแน่ท่ี"  



 
 

หนา้ 82 

"ผมบอกแม่แลว้ครบั" ภากรรีบพดูแทรก "เป็น
ห่วงผมยิ่งกว่าคุณแม่อีกนะครบัเนีย้ ผมจะสามสิบ
แลว้นะ   ท่านอยากจะใหผ้มไปพกัผ่อนจะตายครบั
จนัทร ์ อย่าห่วงเรื่องนีเ้ลยนะ" 

"มนัไม่เหมือนกันค่ะ. ." กลิ่นจนัทรข์ยบัตวัให้
แก้วขวัญหลับสบายขึน้ "คุณภากรไปพักผ่อนคน
เดียวท่านคงไม่เป็นห่วง   แต่ไปกบัผูห้ญิงอย่างจนัทร์
มีแต่จะทาํใหเ้ขาเอาไปนินทา   แค่คุณกรุณาขับรถ
รบัส่งใหจ้นัทรน์ั่งคนในบริษัทก็คงพากันนินทาสนุก
ปาก" 

"......." 
"อย่าอยู่ใกลจ้นัทรเ์ยอะเลยค่ะ มีแต่อบัอาย...

คนอ่ืนเขา" 
"แบบนัน้ก็ดีนะครบั.. .รสชาติชีวิต" ภากรปรบั

เบาะตวัเองเอนนอนก่อนท่ีเขาจะเอือ้มจบัมือเธอและ
หลบัตา  



 
 

หนา้ 83 

ท่ีแทเ้หตผุลท่ีทาํให ้เธอทาํหนา้ตาเศรา้วนันีก็้
เป็นเพราะเรื่องนี ้ "จนัทร ์คณุค่าของคนเราไม่ไดอ้ยู่ท่ี
เขาคนนัน้ทาํใหเ้รามีหนา้มีตาไหม   หรือทาํใหเ้ราอบั
อายไหม   แต่มันอยู่ท่ีว่าเขาอยู่แล้วเรามีความสุข
ไหม ผมมีความสุขท่ีมีจันทรน์ะ ไม่เคยรูส้ึกอับอาย
หรืออะไรทั้งนั้นแคร์แค่ความรู ้สึกตัวเองก็พอนะ
จนัทร"์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 84 

 
 
 
 
ตอนที ่17 

 
บา้นพกัในโรงแรมท่ีมีสองหอ้งนอน   ภากร

ใหพ้นักงานโรงแรมเอาของท่ีตอ้งดูแลเด็กมาใหก้ับ
คณุแม่ท่ีตอ้งเลีย้งลูกต่างท่ี พรอ้มเสือ้ผา้สาํหรบัคุณ
แม่ท่ีไม่ไดเ้ตรียมตัวสาํหรบัการมา   เขาเขา้ไปเล่น
กับแก้วขวัญเม่ือคุณแม่กลิ่นจันทรต์้องไปอาบนํ้า   
เด็กหญิงเลีย้งง่ายไม่งอแงเหมือนเด็กเล็ก คลา้ยจะรู ้
ว่าแม่ตนเองเหน่ือยจงึนอนง่ายเลีย้งง่าย 

“อา้ว..หลบัไดไ้งคะ”  กลิ่นจนัทรร์อ้งถามเม่ือ
เธอออกจากหอ้งนํา้   ลกูสาวสดุท่ีรกัหลบัโดยมีภากร
โอบกอดอยู่ขา้งกาย  คงเป็นเพราะเธอห่วงว่าลกูสาว
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จะหิวตอนท่ีอาบนํา้จึงใหน้มก่อนเม่ืออิ่มแลว้ไดถู้ก
โอบกอดจากใครสักคนก็คิดว่าเป็น แม่แลว้หลับไป
“ขอบคณุนะคะ...” 

กลิ่นจนัทรด์ึงผา้ห่ม คลุมอกลูกสาวซึ่งภากร
ยังโอบกอดอยู่กลิ่นแชมพูจากกายหญิง ท่ีเพิ่งผ่าน
การอาบนํา้จงึฟุง้เขา้จมกู  ภากรแกลง้หลบัตาราวกบั
จะบอกว่าอยากนอนหอ้งนี ้ เขาอยากหลับใหลใน
หอ้งแห่งนีไ้ปพรอ้มกบัคนทัง้สอง 

“หลบัไม่ไดค้่ะคณุภากร...” เธอตีเบา ๆ ท่ีตน้
แขนชายหนุ่ม เขาจึงลืมตาและยิม้ใหก้ับคณุแม่ท่ียงั
ยืนท่ีขอบเตียง  หลงคิดว่าตนเองจะไดน้อนในหอ้งนี้
เสียอีก 

“คิดว่าจะปล่อยใหห้ลับซะอีก..”ชายหนุ่มลุก
จากเตียงอย่างเบาท่ีสดุ  กลวัจะทาํใหเ้ด็กนอ้ยท่ีนอน
หลบัใหลต่ืน “งัน้ถา้มีอะไรจนัทรเ์รียกนะ   ผมเอาแต่
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ใจไปหน่อยพามาเท่ียว..ไม่ไดค้ิดถึงความจาํเป็นของ
จนัทรก์บัลกู” 

“ค่ะ....” 
“อืม... Good night นะครบั” 
“.....” กลิ่นจันทรม์องแววตาคนตัวสูงดว้ย

รอยยิม้ กบัท่าทีขดัเขิน “ฝันดีค่ะ..” 
 
 
เทา้คู่เล็กเม่ือสัมผัสกับนํา้ทะเลก็ชักเทา้หนี

ก่อนจะดีดตัวอย่างดีใจเหมือนเวลาท่ีตอ้งอาบนํา้   
สองแกม้ยุย้ยิม้แปน้เม่ือผูเ้ป็นแม่วางเทา้สมัผสักบันํา้
ทะเลอีกครั้ง   กลิ่นจันทร์อิ่มไปทั้งหัวใจ ลูกน้อย
สดใสและโตวันโตคืน   เธอจับมือลูกนอ้ยใหส้ัมผัส
กบันํา้ทะเลบา้ง 

(แชะๆ ) 
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“ถ่ายรูปอีกแลว้นะคะ คณุภากร..”กลิ่นจนัทร์
หันไปตามต้นเสียงท่ีภากรกดถ่ายอีกหลายภาพ
“พอแลว้ค่ะ ไม่เห็นน่าถ่ายเลยสกันิด  ถ่ายภาพวิวจะ
ดีเสียกว่านะ” 

“Excuse me!! ,Can you take a picture of 
us?” ภากรหนัไปหาชาวต่างชาติท่ีเดินผ่าน   ก่อนท่ี
เขาจะย่ืนโทรศัพทมื์อถือให้กับชาวต่างชาติคนนั้น
และวิ่งมาหากลิ่นจันทรพ์รอ้มยืนข้าง ๆ เธอ “ยิ ้ม
หน่อยครบัคณุแม่ ..” 

“ Okay ,Your family is very cute. Your 
wife is very beautiful.” ชาวต่างชาติย่ืนโทรศพัทคื์น
ใหก้ับภากร และเอ่ยชมว่าพวกเขาเป็นครอบครวัท่ี
น่ารกั  และกลิ่นจนัทรเ์ป็นภรรยาท่ีสวยมาก 

“Yes, she is so pretty”หญิงสาวท่ีถกูชมจะ
เอ่ยปฏิเสธแต่ภากรก็พดูแทรกเสียก่อน 

“ทาํไมบอกเขาแบบนัน้คะ..” 
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“ผมพดูอะไรผิดครบั” ภากรพดูพลางหวัเราะ
ด้วย“ผมก็บอกเขาว่าคุณสวยอย่างท่ีเขาชม  ทุก
อย่างผมพดูถกูตอ้งแลว้” 

“คุณไม่บอกเขาว่าเราไม่ไดเ้ป็นสามีภรรยา
กนัน่ีคะ"  กลิ่นจนัทรพ์ดูคอ้น ๆ  แต่ก็ยิม้กบัท่าทีชาย
หนุ่ม   

“อย่างนีผ้มเสียหายใช่ไหมครบั.. ใช่ไหมครบั
ลูกแก้วขวัญ มาหาพ่อเร็ว” และชายหนุ่มก็แย่ง
เด็กหญิงไปอุม้โดยมีผูเ้ป็นแม่เดินตามพรอ้มรอยยิม้  

..เธอรบัรูไ้ดโ้ดยไม่เขา้ขา้งตัวเองว่าชายหนุ่ม
ท่ีแสนดีคนนีค้ิดยังไงกับเธอ   แต่เธอก็ไม่อาจท่ีจะ
เปิดใจใหเ้ขาไปมากกว่านี ้เม่ือเขาเป็นหนุ่มโสดท่ีดี
และเพียบพรอ้ม ไม่ควรมาคู่กบัเธอท่ี เป็นแม่ลกูหนึ่ง 
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ตอนที ่18 

 
“โครงการเ ก่าถูกลูกค้าถอนจองแบบนี ้ 

บรษัิทเราก็เจ๊งกนัพอดีสิ” ธนารตันพ์่อของเสียงหยก
เขา้มาโวยวายภากรถึงในหอ้งทาํงานเม่ือลูกคา้กว่า
สิบเจา้ถอนจองโครงการท่ีภากรเพิ่งเซ็นอนุมัติการ
ตรวจสอบของวิศวกร เม่ือเขาตรวจพบการใชว้สัดุท่ี
ต ํ่ากว่ามาตรฐานในการสรา้งคอนโด 

“เราจาํเป็นครบัคุณอา  ผมตรวจพบการใช้
วสัดท่ีุต ํ่ากว่ามาตรฐานจากท่ีควรจะใชเ้หล็ก0.85มิล
ก็ถูกลดเหลือ 0.65มิล” คาํพูดของภากรทาํใหธ้นา
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รัตน์อึง้ไปเล็กน้อย   เพราะเรื่องนี ้เขาเป็นคนอยู่
เบือ้งหลงัและจดัการทกุอย่าง 

"รอใหที้มตรวจสอบทาํงานเสร็จก่อนนะครบั
เพราะถา้เราใหผู้เ้ช่าซือ้เขา้ไปอยู่แลว้เกิดตึกถล่ม จะ
ไดไ้ม่คุม้เสีย” 

“อย่ามาสอนฉัน  แค่ไม่ก่ีมิลตึกมันไม่ถล่ม
หรอก ทาํงานอย่างนีบ้รษัิทก็เจ๊งกนัพอดี” 

“.......” ภากรถอนหายใจออกมาเล็กนอ้ย  
เขามองเห็นกลิ่นจนัทรท่ี์กาํลงัเดินออกจากหอ้งนอน
มายังโต๊ะทาํงานของตนเอง“เอาเป็นว่าผมจะเร่งให้
ทีมตรวจสอบทาํงานใหเ้ร็วท่ีสุด   ส่วนลูกคา้ท่ียงัไม่
ถอนจองผมจะส่งกระเชา้ไปขอโทษท่ีทางเราทาํให้
กาํหนด การเขา้อยู่ล่าชา้” 

“..ถา้บริษัทนีจ้ะเจ๊งก็เพราะแกภากร.. มวัแต่
เอาเวลาไปดแูลยายแม่ลกูอ่อนเน่ีย” ธนารตันห์นัไป
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เหว่ียงใส่คนท่ีมาใหม่   ก่อนท่ีจะเดินออกจากหอ้งไป
อย่างหนุหนั  

..กลิ่นจันทรเ์ห็นดว้ยกับการท่ีภากรใหมี้การ
ตรวจสอบ และก็รูถ้ึงผลท่ีจะตามมา   ช่วงนีภ้ากร
ค่อนข้างเครียดเพราะตรวจเจอรอยรั่ วหลายจุด   
การเงินของบรษัิทก็เริม่ฝืดเคือง 

“ไม่ตอ้งคิดมากนะจนัทร.์.” 
(ก๊อกๆ  ๆ) 
“คุณภากรคะ   ทางธนาคารส่งจดหมายมา

ทวงหนีค้่ะ มนัครบรอบท่ีตอ้งจ่ายทางธนาคารไปเม่ือ
อาทิตยก่์อน” เลขาของภากรเขา้มาในห้องหนา้ตา
ต่ืน   ภากรเพียงพยกัหนา้รบัรู ้ความจรงิวนัท่ีครบดิว
เขาก็จําได้   แต่ว่าทางบริษัทยังไม่มีจ่ายเพราะ
โครงการถกูระงบัรอการตรวจสอบ   เขานิ่งเงียบและ
ใชค้วามคิด  
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..กลิ่นจันทรท์าํได้เพียงแค่ดูแลเรื่องอาหาร
และการทาํงานในบางส่วน   เธอเห็นไดช้ัดว่าชาย
หนุ่มไม่รา่เรงิและเงียบขรมึ 

“ด่ืมนํา้ขิงหน่อยนะคะ..”กลิ่นจันทรว์างแก้ว
ใสท่ีใส่นํา้สีเหลืองอ่อนตรงหนา้ชายหนุ่ม   ภากรท่ี
กาํลงัหลบัตาใชค้วามคิดจึงลืมตาขึน้   เขามองนํา้ขิง
ตรงหน้าก่อนจะมองหน้าเธอ “มันจะช่วยให้ผ่อน
คลายค่ะ อย่าเครยีดนะคะ..” 

“ครบั...” ภากรเอือ้มไปจบัมือคน ท่ียืนอยู่อีก
ฟากโต๊ะ  ก่อนท่ีจะใชอี้กมือหยิบแกว้นํา้ขิงขึน้เป่า 

“จบัมือจนัทรท์าํไมคะ ..” 
“ก็...” เขาเงยหนา้มองคนท่ียืนอยู่ก่อนจะจิบ

นํา้ขิง  มนัรอ้นอุ่นและทาํใหโ้ล่งมากทีเดียว  มนัผ่อน
คลายอย่างท่ีเธอบอก “ผ่อนคลายจริง ๆ ครบั... คือ
ปกติกินกาแฟจะมีคกุกีใ้ห ้ กินนํา้ขิงก็น่าจะมีอะไรให้
ไม่ใช่เหรอ” 
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“......” กลิ่นจันทรย์ิม้กับรอยยิม้ท่ีมันแทรก
ผ่านความเครียดท่ีเขาแบกรับไว ้  เธอใชมื้ออีกขา้ง
จบัมือเขาท่ีกมุมือเธอ “ทกุอย่างตอ้งผ่านไปไดด้ว้ยดี
ค่ะ...” 

“ผมก็หวงัอย่างนัน้ครบั...” 
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ตอนที ่19 

 
“กลิ่นจันทรก์ับลูกไม่อยู่เหรอ..”พิณภาเอ่ย

ถามแม่บา้น ท่ีกาํลงัตกัเทนํา้บนโต๊ะอาหาร เม่ือเธอ
ไม่เห็นกลิ่นจนัทรอ์ุม้ลกูท่ีระเบียงบา้น ซึ่งปกติจะเห็น 
“หรอืว่าแกว้ขวญัไม่สบาย” 

“.......” ภากรท่ีเพิ่งเดินมาถึงโต๊ะอาหารก็
สนใจในสิ่งท่ีมารดากาํลงัพดูถึง 

“เห็นอุ้มลูกขึน้แท็กซี่ไปเม่ือเช้านะคะ ไม่รู ้
ออกไปไหนกนั” 
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“อืม วนันีว้นัหยดุไม่ใช่เหรอกร” ศกัดิ์ดาเอ่ย
ถามลูกชา ย ปกติแล้วจะเห็นกลิ่นจันทรอ์อกจาก
บา้นก็ต่อเม่ือไปทาํงานกบัภากรเท่านัน้ 

“ใช่ครบั.. อาจจะไปซือ้ของใชก็้ไดน้ะครบั” 
“เม่ือวานนีเ้อาเงินมาใหแ้ม่เป็นรอบสุดทา้ย

แลว้ดว้ย แถมซือ้ของขวญัมาใหแ้ม่ดว้ยนะ  เป็นเข็ม
กลดันกยงูสวยถกูใจแม่มาก” 

 
 
รถแท็กซี่จอดสนิทท่ีคฤหาสนส์ดุหรูหลงัใหญ่

บา้นท่านเจา้สัวเปรม   บา้นท่ีเธอเคยอยู่ตั้งแต่เกิด
และจากไปเม่ือเธอเลือกผูช้ายท่ีไม่ไดมี้ความรกัให้
เธออย่างแท้จริง   เธออุม้ลูกนอ้ยไปยังป้อมยามท่ี
มองไกลเขา้ไปเห็นตวับา้น   เธอถือร่มคนัเล็กกาํบัง
แดดใหก้ับลูกสาว พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ี
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เฝา้หนา้ประตเูป็นคนใหม่ท่ีเธอไม่เคยเห็นหนา้   เขา
จงึไม่รูว้่าเธอเป็นลกูสาวของบา้นหลงันี ้

“พ่ีคะ หนูอยากขอเขา้ไปพบท่านเจา้สวัเปรม
หน่อยได ้ไหมคะ” 

“นอ้ง น่ีบา้นคนรวยนะ นอ้งจะมาขอเขา้แบบ
นีไ้ดย้งัไง” เขาเดินเขา้มาหาเธอและลกู  เสือ้ผา้ท่ีเธอ
สวมใส่คงบ่งบอกไดดี้ว่าเธอคงไม่ใช่ญาติของคนใน
บา้นหลงันี ้“ออกไปนอ้ง พ่ีไม่อยากเดือดรอ้น" 

“......” กลิ่นจันทรเ์ข้าใจความรูส้ึกของ
พนกังานรกัษาความปลอดภยัดี   เพราะพ่อของเธอ
เขม้งวดกับเรื่องความปลอดภัยมาก “ พ่ีโทรเขา้ไป
ถามคนขา้งในก่อนไดไ้หมคะ บอกเขาว่าหนูช่ือกลิ่น
จนัทร ์นะคะ” 

“ออกไปนอ้ง... ไม่ไดจ้รงิๆ " 
“พ่ี โทรถามก่อนนะหนขูอรอ้ง นะคะพ่ี” กลิ่น

จันทรพ์ยายามอ้อนวอน   มีพนักงานรักษาความ
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ปลอดภัยอีกคนเดินมา   แต่เธอก็ไม่เคยเห็นหน้า
เช่นกนั   เธอตอ้งทาํยงัไงถึงจะไดเ้ขา้ไปกนั “พ่ี..ฮือ ๆ  
ๆ  โทรไปถามคนขา้งในก่อนนะคะ บอกเขาว่าหนช่ืูอ
กลิ่นจนัทร ์ขอเขา้ไปในบา้นหน่อย ฮือ ๆ  ๆ ” 

“มึงก็โทรใหน้อ้งเขาหน่อยสิ” พนกังานรกัษา
ความปลอดภัยท่ีเดินมาใหม่บอกเพ่ือน “ถ้าขา้งใน
บอกว่าไม่รูจ้กัค่อยใหน้อ้งเขากลบั” 

“อ่ะ ๆ   เขา้มารอในรม่ก่อนแลว้กัน” ชายคน
เดิมจงึเดินไปในปอ้มเพ่ือโทรหาคนในคฤหาสน ์

เธอหวังใหใ้ครสักคนในนั้นจาํไดว้่าเธอเป็น
ใคร   หวังใหเ้ธอไดเ้ขา้ไปหาคนท่ีเธอจากมาแรมปี   
เธอมองเขา้ไปยงับา้นท่ีคุน้ตา   สนามหญา้ท่ีเธอกับ
พ่อเคยวิ่งเล่น  โต๊ะไมร้ิมนํา้ท่ีแม่มกัพาเธอมานั่งเล่น
เป็นประจํา  ห้องหนึ่งของตัวคฤหาสน์ท่ีเธอเป็น
เจา้ของหอ้ง   ภายในหอ้งจะมีแต่ของท่ีพ่อและแม่
ตกแต่งตาม ความชอบของเธอ   ความสุขสบายท่ี
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พ่อและแม่หยิบย่ืนใหด้ว้ยความรกั หรือแมแ้ต่ป้อม
ยามท่ีแม่มักซือ้ขนมมาฝากให้กับคนงาน มันฝังลึก
ความทรงจาํทกุอย่างท่ีเธอคิดถึงไว ้

(นอ้ง ไม่มีคนรบัสายเลย) 
 
 
 
 
 


