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บทนำ�

รถยโุรปคนังามโฉบมาจอดหน้าตึกแถวกลางเก่ากลางใหม่แห่ง

หนึ่งในเขตชมุชนกลางเมอืง ผู้ที่ก้าวลงมาเป็นชายวยัสี่สบิสองปี สวมสูทผูก
เนกไทเต็มยศ สวมแว่นสายตากรอบหนา บุคลิกคล้ายพวกนักกฎหมาย 
คงแก่เรยีนทั่วไป เขาปิดประตรูถและแหงนหน้าขึ้นมองป้าย ‘ส�านกังานนกัสบื
จกัรวาล’ ที่เอยีงกระเท่เร่อยู่หน้าตกึแถวสองคูหาแรกพลางหรี่ตาลง

“น่าจะใช่ที่นี่ละนะ” 
เสียงดังกรุ๋งกริ๋งของโมไบล์ที่แขวนหน้าประตูส�านักงานบอกให้รู้ว่ามี

แขกมาเยอืน หญงิสาวที่นั่งเท้าคางจะหลบัมหิลบัแหล่อยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กรุ่น
บุกเบิกหลังโต๊ะท�างานตัวเก่าคร�่าคร่า บอกอายุการใช้งานไม่ต�่ากว่าสิบปี 
เหลอืบตาขึ้นมองผู้ที่ก้าวเข้ามาด้วยท่าทเีนอืยๆ ก่อนจะตื่นตวัเตม็พกิดัเมื่อ
เห็นเสื้อผ้าตัดเย็บประณีตกับนาฬิกาข้อมือราคาแพงที่ชายคนนั้นสวมใส่ 
ตลอดจนใบหน้าที่คลบัคล้ายคลบัคลาว่าเคยเหน็ที่ไหนมาก่อน

เขายิ้มละไมและทกัทายอย่างสภุาพ “สวสัดคีรบัคณุมถินุา ยนิดทีี่ได้
พบคณุอกีครั้ง คณุยงัดูสวยเหมอืนเดมิเลยนะครบั ผมเป็น...”

“ทักคนผิดแล้วค่ะ มิถุนาไม่อยู่ หนีไปเล่นเซิร์ฟที่แคลิฟอร์เนียยังไม่
กลับ” หญิงสาวโพล่งขึ้นพลางหยิบแว่นตากรอบหนาเทอะทะที่วางบนโต๊ะ
ขึ้นมาสวม ยผีมสดี�าขลบัที่ปล่อยตามสบายให้ฟแูละดยูุง่เหยงิเข้าไว้ ก่อนจะ
แคะขี้มูกโชว์ให้เหน็ว่าเธอซกมกมากแค่ไหนโดยไม่แคร์ภาพลกัษณ์เลยสกันดิ 
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ผดิกบันางเอกผู้สวยสง่าอย่างมถินุาราวฟ้ากบัก้นเหว 
“มาทวงหนี้เชิญฝากเอกสารกับข้อความไว้ตรงตะกร้านั่นแหละค่ะ 

วางเลย” เธอชี้นิ้วไปที่ตะกร้าบนโต๊ะรบัแขก ซึ่งเตม็ไปด้วยจดหมายทวงหนี้
ล้านแปด ซึ่งล้นออกมานอนแอ้งแม้งบนโต๊ะอกีหลายฉบบั 

เขามองตามปลายนิ้วเรยีวด้วยสหีน้าอึ้งๆ หญงิสาวจงึรบีลกุไปรวบรวม
จดหมายทั้งหมดยดัใส่ตะกร้าไว้เหมอืนเดมิ ยิ้มให้เขาและบอกอกีว่า “ตอน
นี้วางได้แล้วค่ะ ไว้มิถุนากลับมาเมื่อไหร่ฉันจะบอกให้เธอเคลียร์ค่าใช้จ่าย 
ทกุอย่างโดยเรว็ที่สดุนะคะ เพราะตอนนี้ฉนักต็ดิต่อยายนั่นไม่ได้เหมอืนกนั”

“แต่ผมว่าคณุดูเหมอืน...” ธราธรอยากจะแย้งว่าเธอนั่นละคอื มถินุา 
สวุรรณรส อดตีนางเอกดาวรุ่งดวงใหม่ที่หายตวัไปจากวงการ เพราะมขี่าว
ฉาวว่าตกเปน็มอืที่สามท�าเตยีงวศิวกรหนุม่กบัสาวนกัออกแบบหกัไม่มชีิ้นด ี
แถมยงัถกูภรรยาของฝ่ายชายตบโชว์กลางรายการวาไรตชีื่อดงัเมื่อปีก่อนด้วย 
ข่าวนี้ดงัพอๆ กบัข่าวนางงามแย่งมงกฎุเมื่อเกอืบสามสบิปีก่อนเลยทเีดยีว

หญิงสาวคลี่ยิ้มหวานหยดแล้วขัดขึ้น “ไม่ใช่ค่ะ ฉันเป็นญาติห่างๆ 
ของยายนั่น หน้าตาเลย...อาจจะดูคล้ายๆ กนับ้าง แต่ถ้าคณุได้รู้จกัมถินุา
ตวัจรงิแล้วกจ็ะรู้ว่ายายนั่นสวยกว่าฉนัเยอะค่ะ” 

“เอ่อ...แต่ว่าผม...” 
“ไม่ต้องแต่แล้วค่ะ วางเอกสารไว้แล้วเชญิกลบัไปได้เลยนะคะ ใกล้

เที่ยงแล้วฉนัจะออกไปหาอะไรกนิ ไม่สะดวกคยุตอนนี้” ว่าพลางแย่งเอกสาร
ในซองสนี�้าตาลที่เขาถอืมาด้วยโยนใส่ตะกรา้ทวงหนี้ แล้วรนุหลงัชายคนนั้น
ให้ออกไปจากส�านกังานอย่างไว

“เดี๋ยวครับเดี๋ยว คือผมไม่ได้มาทวงหนี้” เขารีบบอกก่อนจะถูก
อญัเชญิออกไปโดยไม่ได้พูดธรุะให้เสรจ็

หญงิสาวชะงกั หรี่ตามองอกีฝ่ายอย่างไม่ไว้ใจ 
มุกใหม่ในการทวงหนี้หรือไรนะ ร้อยทั้งร้อยของคนที่เดินเข้ามาใน

ส�านักงานนักสืบที่จะเจ๊งมิเจ๊งแหล่แห่งนี้ ล้วนแต่เป็นเจ้าหนี้ของเธอไม่ทาง
ใดกท็างหนึ่ง...

“ถ้าคุณไม่ได้มาทวงหนี้ งั้นช่วยบอกฉันทีสิคะว่าคุณมาท�าอะไรที่
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ส�านกังานนกัสบืซงักะบ๊วยนี่” 
ธราธรขยบัแว่นสายตาให้เข้าที่และส่งยิ้มผูกมติร “ผมมงีานมาเสนอ

ให้คณุมถินุาพจิารณาครบั”
ค�าว่า ‘งาน’ เรยีกความสนใจจากหญงิสาวได้ตดิหมดั ร่วมหนึ่งปีมา

แล้วที่ไม่มลีกูค้าเดนิเข้ามาในส�านกังานนกัสบืจกัรวาลเพื่อเสนองานและเงนิ
ให้เธอ หลังจากที่ลูกค้ารายก่อนหน้าค้นพบว่า ลูกสาวคนเดียวของนักสืบ
จกัรวาลผู้ลอืชื่อ หาได้มคีวามสามารถในการสบืเรื่องราวต่างๆ อย่างผู้เป็น
พ่อ 

ใช่...เธอท�าพงัสามงานซ้อน และลูกค้ากบ็อกกนัไปแบบปากต่อปาก 
ในขณะที่ลกูค้าเริ่มหดหาย เจ้าหนี้กลบัเดนิเข้าเดนิออกให้ควั่กจนเธอ

อยากจะปิดส�านกังานหนหีนี้กห็ลายหน แต่ตดิที่ยงัเหลอืสญัญาเช่าอกีร่วมปี 
และถ้าหนีไปโดยไม่จ่ายหรือยกเลิกสัญญาก่อนครบก�าหนด จะต้องถูก 
ปรับร้อยเท่าของราคาเงินมัดจ�าที่จ่ายไป ดังนั้นนอกจากจะไม่ได้ค่ามัดจ�า
หนึ่งแสนบาทคืนแล้ว ยังต้องใช้หนี้บานตะไท เพราะร้อยเท่าของค่ามัดจ�า
เป็นเงนิถงึสบิล้านบาทถ้วนเลยทเีดยีว 

ให้ตาย เธอไม่เข้าใจเลยว่าพ่อหลบัหูหลบัตาเซน็สญัญาเช่ามหาโหด
แบบนี้เข้าไปได้อย่างไร ต่อให้เจ้าของตึกแถวจะเสนอราคาเช่าแสนเร้าใจ 
เพยีงเดอืนละสองพนัห้าร้อยบาทต่อตกึสองคูหานี่กเ็ถอะ แต่สญัญาเช่ามนั
ตั้งสบิปีเชยีวนะ สบิปี!

หญงิสาวกลอกตาเซง็ แต่ที่เซง็ยิ่งกว่าคอืต่อให้เธออยากจะหนหีนี้จรงิ
กไ็ม่มทีางเป็นไปได้ เพราะเงนิในบญัชขีองเธอตดิลบนานกว่าหนึ่งปีแล้ว ตอนนี้
หมนุบตัรเครดติจนหวัหมนุไปหมด ถ้าไม่อาศยัอยู่บนชั้นสามของส�านกังาน
นกัสบืแห่งนี้เธอกไ็ม่มทีี่ซกุหวันอนที่ไหนอกีแล้ว ทั้งอะพาร์ตเมนต์สดุหรู รถ
มินิคูเปอร์เอสคันงาม ชื่อเสียง งาน เงิน ชีวิตที่ราวกับเดินอยู่บนพรมแดง 
โรยกลบีกหุลาบและถูกจ้องจบัด้วยแสงสปอตไลต์ทกุย่างก้าว ทกุอย่างล้วน
แต่เป็นอดตีไปสิ้น ปัจจบุนัเหลอืเพยีงนางสาวมถินุา ผูเ้ตม็ไปด้วยหนี้สนิท่วม
หวักบัส�านกังานนกัสบืเฮงซวยเท่านั้น  

เธอถอนใจอีกเฮือก ปัดความหดหู่ที่เกิดจากการหวนหาอดีตอัน
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รุ่งโรจน์ของตัวเองออกไป แล้วขยับแว่นสายตาหลอกเด็กให้เข้าที่เข้าทาง 
พร้อมปรับสีหน้าให้ดูเคร่งขรึมขึ้นเมื่อหันไปสบตาแขกผู้มาเยือนพร้อมข้อ
เสนอแรกในรอบครึ่งปี “เมื่อกี้คณุบอกว่ามงีานมาเสนอใช่มั้ยคะ”

เขาขยบัแว่นและยิ้มกว้าง “ใช่ครบั แต่ผมต้องการเสนองานนี้ให้คณุ
มถินุาเท่านั้น ถ้าไม่ได้คยุกบัเธอด้วยตวัเอง ผมเกรงว่า...”

“งานเบเบ กระจอกๆ นางเอกขวญัใจประชาชนอย่างมถินุาไม่สนใจ
หรอกนะคะ ถ้าจะเรยีกใช้คนดงัระดบันี้ต้องงานบิ๊กเบิ้มรายได้หกหลกัขึ้นไป
เท่านั้น” มถินุามกัจะสบัสนระหว่าง ‘นางเอกดาวรุ่ง’ กบั ‘นางเอกขวญัใจ
ประชาชน’ อยู่เสมอ เธอยกย่องให้ตวัเองอยู่ในหมวดหลงั

เขายิ้มก่อนกระซบิ “ค่าตอบแทนของงานนี้เป็นเงนิหนึ่งล้านบาทครบั”
หญงิสาวหผูึ่งขึ้นมาทนัท ีสหีน้าจรงิจงัและสวนกลบัขงึขงั “ถ้าคณุจะ

พูดเรื่องเงนิกบัคนอย่างมถินุาแล้วละก.็..” 
“เอ่อ...อย่าเข้าใจผดินะครบั ผมไม่ได้ดูถูกหรอืคดิจะใช้เงนิฟาด...” 
“คณุได้สทิธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะ” เธอโพล่งขึ้นก่อนที่เขาจะพูดจบเสยีอกี
“เอ๊ะ เอ่อ...แต่เมื่อกี้คณุบอกว่าคณุมถินุาอยู่แคลฟิอร์เนยี...”
เธอยกมอืขึ้นส่ายในท่าปางห้ามญาต ิชี้แจงด้วยสุ้มเสยีงเป็นการเป็น

งาน “คณุกร็ู้นี่คะว่ามถินุาเป็นนางเอกดงัระดบัไหน ไม่ใช่ว่าเธอจะยอมคยุ
กบัใครสุ่มสี่สุ่มห้านะคะ นั่นเป็นเพยีงข้ออ้างที่ใช้ปฏเิสธคนไม่น่าไว้ใจน่ะค่ะ 
แต่ฉนัเหน็แล้วว่าคณุดูมคีวามน่าเชื่อถอืในระดบัที่พอรบัได้ มถินุาคงพอจะ
สละเวลาอนัน้อยนดิของเธอมาคยุกบัคณุได้สกัสบิยี่สบินาท ีเรื่องนี้ฉนัพอจะ
จดัการให้ได้ค่ะ” 

ธราธรกลั้นยิ้ม ดอูอกว่าก�าลงัโดนอดตีนกัแสดงสาวเล่นละครตบตาอยู่ 
แต่ไม่นึกติดใจอะไร งานที่จะให้เธอท�าต้องอาศัยความสามารถด้านการ 
แสดงของมถินุาอยูแ่ล้วจงึพยกัหน้าเออออ “อย่างนี้นี่เอง ถ้าอย่างนั้นผมควร
จะนั่งรอ...”

หญงิสาวสไลด์ตวักลบัไปถบีกองเอกสารที่วางระเกะระกะอยูบ่นโซฟา
ต้อนรับลูกค้าให้ตกลงไปบนพื้น แล้วใช้ส้นเท้าเขี่ยพวกมันเข้าไปใต้โซฟา 
ตบที่นั่งแรงๆ เพื่อปัดฝุน่ซึ่งไม่ได้ถกูก�าจดัมานานกว่าหนึ่งสปัดาห์แล้ว ก่อนจะ
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หนัไปเชื้อเชญิลูกค้าด้วยน�้าเสยีงอ่อนหวาน 
“เชิญนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะ ไม่เกินห้านาทีคุณจะได้พบนางเอกขวัญใจ

ประชาชนที่น้อยคนจะหาตวัเธอพบในเวลานี้ คณุโชคดมีากนะคะ เดี๋ยวเดยีว
เท่านั้นแหละค่ะ รอแป๊บ”

เธอขยิบตาให้หนุ่มใหญ่ทีหนึ่ง ก่อนจะแวบหายขึ้นไปชั้นบนของ
ส�านกังานแล้วจ�้าพรวดไปที่ชั้นสาม เปิดประตูเข้าห้องนอนได้กส็ลดัคราบสาว
ซกมกทิ้งไป และเปลี่ยนมาเป็นสาวสวยในเวลาเพยีงไม่กี่นาท ี

สาวสวยในเดรสสดี�าเข้ารปูจากห้องเสื้อชื่อดงัในปารสียนืยิ้มกริ่มหน้า
กระจกเงาบานใหญ่ สะบัดเส้นผมยาวสลวยสีด�าเงางามระดับพรีเซนเตอร์
ยาสระผมที่มยีอดขายเป็นอนัดบัหนึ่งทั่วเอเชยี ขยบิตาให้ตวัเองอย่างน่ารกั 
ซึ่งเป็นท่าหากนิของนางเอกสาวนาม มถินุา สวุรรณรส 

“มถินุาคมัแบก็!”
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1
เส้นทางสู่การหวนคืน

สบินาทถีดัมา ธราธรมองขึน้ไปทีบั่นไดเมือ่ได้ยนิเสยีงฝีเท้าของ

ใครบางคนก้าวลงมา มิถุนายืนอยู่ตรงนั้น ราวกับมีแสงสปอตไลต์จับต้อง 
เธอสวยสง่า ราศีนางเอกจับสมกับที่เคยเป็นนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงแซงทุก
กระแส ก่อนที่ข่าวฉาวจะฉดุให้เธอตกต�่าลงเรื่อยๆ และกลายเป็นนางเอกที่
ไม่มใีครต้องการ 

เมื่อหนึ่งปีก่อน ชื่อเสียงของเธอฉาวโฉ่ยิ่งกว่าดาราคนไหนในหน้า
ประวตัศิาสตร์ชาตไิทย หากเป็นคนอื่นคงหนอีายไปอยู่ต่างประเทศแล้ว แต่
นี่คอืมถินุา ใช่ว่าเธอไม่อาย แต่เธอไปไหนไม่ได้ นั่นละประเดน็!

“สวสัดค่ีะ ได้ยนิว่าคณุอยากคยุเรื่องงานกบัมี่” หญงิสาวทกัทายด้วย
รอยยิ้มสวยหวานตามแบบฉบับนางเอกลุคนางเอกที่สวมหัวโขนมาตลอด
ตั้งแต่แรกเข้าวงการตามค�าแนะน�าของผู้จดัการส่วนตวั 

สโลแกนประจ�าตัวของมิถุนาคือสวย เงียบ เรียบร้อย ก่อนที่ภาพ-
ลกัษณ์อนัดงีามนั้นจะถกูฉกีทึ้งกระจยุกระจายด้วยข้อหามอืที่สาม ท�าให้เธอ
กลายเป็นนังแพศยาในชั่วข้ามคืน เอาเถอะ แม้ว่าชื่อเสียงของเธอจะป่นปี้
ไม่มีชิ้นดีแล้ว แต่เธอก็ยังอยากรักษาจุดขายของตัวเองเอาไว้ นั่นอาจเป็น
เหตผุลที่ผู้ชายคนนี้มาหาเธอและเสนองานให้กไ็ด้ 

เขายนืขึ้นตามธรรมเนยีมสากล ส่งยิ้มให้เธออย่างสภุาพแม้ภายในใจ
จะรู้สึกขันอยู่มากกับการแปลงโฉมในเวลาแค่สิบนาทีของเธอ ต้องยอมรับ
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ว่าหญงิสาวเป็นมอือาชพีตวัจรงิ 
“สวสัดคีรบัคณุมถินุา ผมรู้สกึเป็นเกยีรตมิากที่คณุสละเวลาอนัน้อย

นดิมาคยุด้วย ก่อนอื่นขอแนะน�าตวัอย่างเป็นทางการก่อนดกีว่า ธราธรครบั 
ผมเป็นที่ปรกึษาด้านกฎหมายให้แก่โรงพยาบาลทศัไนย ยนิดทีี่ได้พบคณุอกี
ครั้ง”

มถินุาขมวดคิ้ว รูส้กึคุน้ชื่อโรงพยาบาลอยูบ้่าง ผูช้ายคนนี้กด้็วย สกัพกั
เธอก็นึกออกว่าเคยเป็นพรีเซนเตอร์โพรโมตโรงพยาบาลโรคสมองแห่งหนึ่ง 
คงใช่ที่นี่ละ 

หญงิสาวคลี่ยิ้มหวานพลางก้าวลงมาจากจดุกึ่งกลางของบนัได “ค่ะ 
ยนิดมีากเช่นกนั แต่เอ...ต้องขอโทษจรงิๆ นะคะ งานมี่ยุง่มาก เจอคนเยอะแยะ
ไปหมดเลย อาจจะลืมใครไปบ้าง หวังว่าคุณธราธรคงไม่ถือสา เอาละค่ะ 
เราอย่าอ้อมค้อมกันเลย เวลาของมี่เป็นเงินเป็นทอง พูดเรื่องงานที่คุณ 
อยากน�าเสนอดกีว่า”

ว่าแล้วหญงิสาวกเ็ดนิไปจบัจองโซฟาอกีตวั แต่ก่อนจะได้หย่อนก้นลง
นั่งกม็องเหน็ก้อนกระดาษที่ถูกขย�าทิ้งอย่างไม่ไยด ีสนันษิฐานได้ว่าในอดตี
มนัเคยเป็นจดหมายทวงหนี้ฉบบัหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยส�าคญัอะไรนกั เพราะ
เธอก�าลงัจะมรีายได้ก้อนโตมาจดัการกบัพวกมนัแล้ว 

มถินุาใช้ปลายนิ้วดดีก้อนกระดาษให้กลิ้งตกลงไปบนพื้น ก่อนจะเขี่ย
ต่อด้วยส้นรองเท้าให้มนักลิ้งไปอยูใ่ต้โซฟา เมื่อก�าจดัสิ่งรบกวนสายตาให้พ้น
ทางแล้วกน็ั่งวางท่าสวย กระตุ้นให้เขาเข้าเรื่องก่อนจะมเีจ้าหนี้รายใหม่ผลกั
ประตูส�านกังานเข้ามาอกี 

“งานที่คณุธราธรต้องการให้มี่ท�าคอือะไรคะ พรเีซนเตอร์ อเีวนต์ หรอื
ว่า...” เธอละไว้ให้เขาเตมิค�าในช่องว่าง 

อกีฝ่ายเปิดกระเป๋าเอกสาร ดงึซองสนี�้าตาลออกมาวางบนโต๊ะ ก่อน
จะเริ่มด้วยน�้าเสียงราบเรียบเป็นทางการ “นี่คืองานที่เจ้านายผมต้องการ 
ว่าจ้างให้คณุมถินุาท�าครบั” 

หญงิสาวพยกัหน้าพร้อมรอยยิ้มพงึพอใจ คดิว่านี่อาจจะเป็นข้อเสนอ
ในการให้เธอกลบัไปเป็นพรเีซนเตอร์โพรโมตโรงพยาบาลอกีครั้ง แต่พอเปิด
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ดูข้างในกลับพบเพียงรูปถ่ายของผู้ชายคนหนึ่งกับกระดาษเอสี่แผ่นเดียว
เท่านั้น ไล่สายตาดูคร่าวๆ แล้วไม่ใช่หนงัสอืสญัญาอะไรทั้งสิ้น

“นี่มนัอะไรกนัคะ พระเอกโฆษณาที่จะให้มี่ร่วมงานด้วย?”
จะว่าไปผู้ชายในรูปกจ็ดัเป็นหนุ่มหน้าตาดคีนหนึ่ง ถงึไม่ใช่นกัแสดง

ที่มชีื่อเสยีง แต่กถ็อืว่าเลอืกได้ไม่เลว 
ธราธรยิ้มขรมึพลางส่ายหน้า “ไม่ใช่ครบั”
“อ้าว งั้นเขาเป็นใครล่ะคะ ท�าไมคณุถงึเอารูปผู้ชายคนนี้มาให้มี่ดู”
“เขาเป็นศลัยแพทย์โรคสมองฝีมอืดทีี่สดุที่เราเคยมคีรบั” 
เธอพยกัหน้ารบัรู้ไปตามน�้า “ค่ะ แต่ดูเขายงัไม่แก่เลยนะคะ มี่หมาย

ถงึ...ไม่ได้ดูถูกว่าเขายงัเดก็แล้วไม่น่าจะเก่งอะไรมากนะคะ”
เขามองหน้าเธอนดิ หญงิสาวยิ้มหวานและยกัไหล่ 
“โอเค แล้วไงต่อคะ”  
“เจ้านายผมต้องการให้คณุมถินุาช่วยเกลี้ยกล่อมคณุหมอให้กลบัมา

ท�างานที่โรงพยาบาลของเราครบั”
คิ้วเรยีวยาวเลกิสงู บอกตรงๆ ว่างงมากถงึมากที่สดุ “เกลี้ยกล่อมเนี่ย

นะคะ” 
ธราธรพยักหน้า “ใช่ครับ ทางเราเห็นว่าคุณมิถุนามีความสามารถ

ด้านการแสดง”
เธอเหน็ด้วยในข้อนี้ “แน่นอนค่ะ แล้ว?”
“ผมว่าคุณมิถุนาต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้ 

นอกจากฝีมือการแสดงแล้ว คุณยังมีวาทศิลป์ที่ยอดเยี่ยม ทุกครั้งที่ตอบ
สัมภาษณ์คุณวางตัวได้ดีมาก ถึงแม้ว่าครั้งสุดท้าย...” เขายิ้มอย่างสุภาพ 
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ

ใช่ ครั้งสุดท้ายที่ตอบสัมภาษณ์นักข่าว เธอฉีกภาพลักษณ์นางเอก
ของตวัเองจนไม่มชีิ้นด ีเอาเถอะ นั่นเป็นอดตีไปแล้วนี่ เราทกุคนสามารถลกุขึ้น
และเริ่มใหม่ได้

“คณุพูดถกู มี่ไม่ได้เป็นแค่นางเอกฝีมอืดเีท่านั้น แต่ยงัมคีวามสามารถ
อีกหลายด้านที่รอการค้นพบ คุณมาถูกที่แล้วค่ะ” หญิงสาวคลี่ยิ้มหวาน 
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แสดงความกระตือรือร้นในการท�างานให้เขาเห็น ค่าจ้างหนึ่งล้านบาทต้อง
เป็นของเธอ ไม่ว่างานนั้นจะโหดหนิแค่ไหนกต็าม

“ผมดใีจที่ได้ยนิแบบนี้นะครบั”
“แน่นอนค่ะ แล้วคณุต้องการให้มี่ท�ายงัไงเพื่อโน้มน้าวหรอืเกลี้ยกล่อม

คณุหมอให้กลบัมาท�างานกบัพวกคณุคะ” 
เขายิ้มและแบมอื “ท�ายงัไงกไ็ด้ ไม่จ�ากดัวธิกีารครบั”
มิถุนาเลิกคิ้ว กะพริบตางุนงง “มี่ว่ามี่ไม่ค่อยเข้าใจลักษณะงานสัก

เท่าไหร่นะคะ” 
“คอือย่างนี้นะครบั ผมล�าบากใจที่ต้องบอกความจรงิกบัคนภายนอก 

แต่ถ้าไม่บอกอะไรคณุมถินุาเลย คณุกค็งรูส้กึแปลกๆ กบังานนี้ ผมจงึตดัสนิใจ
จะบอกคณุ คณุเขมกิา...เจ้าของโรงพยาบาลทศัไนย เธอป่วยด้วยโรคเนื้องอก
ในสมองครบั เธอจ�าเป็นต้องได้รบัการผ่าตดัภายในหกเดอืนนี้ ถ้าช้ากว่านั้น 
ผลการผ่าตดัอาจท�าให้เธอเป็นเจ้าหญงินทิรา หรอืแย่กว่านั้น” 

หญงิสาวอ้าปากค้าง ก่อนจะนกึได้ว่านั่นท�าให้ภาพลกัษณ์ของเธอดู
ไม่ดจีงึรบีหบุปาก ท�าหน้าเศร้า แสดงความเหน็อกเหน็ใจแต่ยงัไม่วายสงสยั 
“เป็นเรื่องที่คาดไม่ถงึจรงิๆ ค่ะ มี่เสยีใจด้วยนะคะ แต่...แน่ใจเหรอคะว่าทั้ง
ประเทศไทยไม่มศีลัยแพทย์โรคสมองที่เก่งกว่าเขาแล้ว คอื...จ�าเป็นมากแค่
ไหนคะที่ต้องเป็นหมอคนนี้ บางทคีณุเขมกิาน่าจะไปรกัษาตวัที่ต่างประเทศ
ถ้าไม่ไว้ใจหมอในเมอืงไทย” 

ธราธรขยับตัวอย่างอึดอัด ก่อนจะชี้แจงต่อไปว่า “มันเป็นเรื่องของ
ความรูส้กึครบั เจ้านายผมไม่วางใจหมอคนไหนมากพอจะยอมให้กรดีสมอง
ง่ายๆ นอกจากนายแพทย์เขมนิทร์ อดตีศลัยแพทย์โรคสมองมอืหนึ่งของเรา 
นอกจากนั้นแล้วคุณเขมิกายังต้องการให้เขากลับมาท�างานที่โรงพยาบาล
ด้วย นี่เป็นจดุเริ่มต้นที่ด ีโรงพยาบาลของเราต้องการแพทย์ฝีมอืดอีย่างเขา”   

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมองสีหน้าที่แสดงการรับรู้แต่ไม่ค่อยเห็นด้วย
ของอดตีนางเอกสาวแล้วกค็ดิว่าเหตผุลร้อยแปดประการที่เขายกมาอ้างอาจ
ไม่ได้ผลเท่าวธิทีี่เขาก�าลงัจะท�าต่อไปนี้ หนุม่ใหญ่เปิดกระเป๋าเอกสารอกีครั้ง 
หยบิเชค็มูลค่าหนึ่งล้านบาทมาวางตรงหน้ามถินุา 
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“เชค็ใบนี้จะเป็นของคณุมถินุาทนัททีี่ตกลงรบังานนี้ครบั” 
เธอหลบุตามองตวัเลขบนเชค็ ก่อนจะตาโตไปกบัเลขศูนย์หกตวัหลงั

เลขหนึ่ง นั่นมนัเท่ากบัค่าจ้างทั้งหมดที่เขาบอกไว้แต่แรกนี่!
“จ่ายเงินล่วงหน้าเต็มจ�านวนเลยเหรอคะ” หญิงสาวพยายามระงับ

ความตื่นเต้นในสหีน้า แต่เธอรู้ว่าคราวนี้ฝีมอืการแสดงไม่เป็นธรรมชาตเิอา
เสยีเลย

เขาอมยิ้ม “ทนัททีี่คณุตกลงครบั” 
“คุณไม่กลัวมี่จะเชิดเงินหนีแล้วไม่รับผิดชอบงานเหรอคะ” เธอถาม

อย่างระแวงในความง่ายของการได้รบัค่าจ้างเตม็จ�านวนตั้งแต่ยงัไมเ่ริ่มงาน 
ทว่าดวงตากลบัไม่ละไปจากเชค็ใบนั้นสกัวนิาท ี

“ถ้าคณุมี่ตกลงรบังาน เราจะเซน็สญัญาไว้เป็นหลกัฐานว่าคณุได้รบั
เงนิค่าจ้างแล้ว เท่านี้เรากไ็ว้ใจกนัได้แล้วไม่ใช่เหรอครบั” ธราธรเรยีกชื่อเล่น
ของเธอเพื่อสร้างความเป็นกนัเอง เขาเปิดกระเป๋าอกีครั้ง ดงึสญัญาออกมา
วางบนโต๊ะและชี้ว่าหญงิสาวต้องเซน็ตรงไหน 

“แค่คลกิเดยีวเท่านั้น ทกุอย่างจะเรยีบร้อย”
มถินุากลนืน�้าลายลงคออกึหนึ่ง ค่าตอบแทนก้อนโตที่อยูใ่กล้แค่เอื้อม

ท�าลายความเคลือบแคลงใจในเนื้องานไปจนสิ้น จ�านวนเลขศูนย์ท�าให้เธอ
ตาลายและมนักล็ดประสทิธภิาพการท�างานของสมองซกีซ้ายลงอย่างน่าวติก 
ชั่วพรบิตาเดยีวปากกากล็อยมาอยูใ่นมอืของหญงิสาว รวดเรว็จนธราธรมอง
ไม่ทนั แล้วเธอกเ็ซน็ชื่อลงในเอกสารการรบัเงนิทั้งสองฉบบั ตรงชื่อพยานมี
ลายเซน็ก�ากบัไว้เรยีบร้อยแล้ว ซึ่งหญงิสาวกไ็ม่ได้ใส่ใจนกั 

“เรยีบร้อยค่ะ” เธอยิ้มหวานให้เขา มองเชค็ด้วยดวงตาเป็นประกาย
หนุ่มใหญ่อมยิ้ม ก่อนจะเลื่อนเชค็ไปให้เธอ และเกบ็สญัญาอกีฉบบั

ใส่กระเป๋าเอกสารให้เรยีบร้อย ฉบบัที่เหลอืให้มถินุาเกบ็เอาไว้
“ยินดีที่ได้คุณมี่มาร่วมงานนะครับ ที่อยู่ของคุณหมอเขมินทร์อยู่ใน

ซองเอกสารเดยีวกบัรปูถ่ายของเขา เริ่มงานได้ทนัททีี่คณุพร้อม และอย่าลมื
ว่าคุณมีเวลาไม่เกินหกเดือน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข่าวดีจากคุณ
ในเรว็วนั”  
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หญงิสาวไม่ได้ใส่ใจฟังที่เขาพูดนกั เธอก�าลงัพยายามบงัคบัมอืที่ถอื
เช็คไม่ให้ออกอาการกระดี๊กระด๊าเกินงาม และยังต้องกลั้นน�้าตาไว้สุดฤทธิ์
ดว้ยความปลาบปลื้ม ตอนนี้รูส้กึคนัมอืยบิๆ อยากใช้เงนิจนตวัสั่น หนึ่งปีมา
แล้วที่รายได้ไม่ตกถงึท้อง อย่าว่าแต่หนึ่งล้านเลย ต่อให้ค่าจ้างคราวนี้แค่หนึ่ง
แสนเธอกไ็ม่ปฏเิสธเดด็ขาด

“ผมไปนะครบั” ธราธรลกุขึ้นพร้อมกระเป๋าเอกสารของเขา
มถินุาดงึสตกิลบัมา เดนิออกไปส่งที่ปรกึษาหนุม่ใหญ่หน้าส�านกังาน 

แต่ก่อนที่เขาจะก้าวขึ้นรถ ป้ายที่เอียงกระเท่เร่อยู่แต่แรกก็ร่วงเฉียดศีรษะ
ธราธรไปแค่เส้นยาแดงผ่าแปด เขากระโดดหนอีย่างว่องไวด้วยสญัชาตญาณ
การเอาตวัรอด ขณะที่หญงิสาวถอนใจอย่างโล่งอกที่ป้ายนั้นไม่ได้หล่นโครม
ลงบนหวัของลูกค้ารายเดยีวของเธอในรอบหนึ่งปี

“คุณไม่เป็นไรนะคะ” เธอพยายามยิ้มหวานแม้มันจะดูเจื่อนไปสัก
หน่อยกต็าม

เขาหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับเหงื่อที่ริมขมับ ก่อนจะหันไปมองป้าย
ส�านกังานสลบักบัผู้เป็นเจ้าของและแนะน�าว่า “คณุควรเปลี่ยนป้ายอนัใหม่
ได้แล้วนะครบั”

เธอหวัเราะกลบเกลื่อน “มี่ก�าลงัคดิจะเปลี่ยนป้ายอยูพ่อด ีเหมอืนมนั
จะรู้ตวันะคะว่าถงึเวลาปลดระวาง” 

ธราธรเลกิคิ้ว ฝืนยิ้มทหีนึ่งแล้วรบีขึ้นรถขบัออกไปอย่างรวดเรว็
หญิงสาวยืนโบกมือลา กระทั่งท้ายรถคันนั้นลับสายตาไป เธอมอง

ป้ายส�านกังานเก่าๆ ของพ่อด้วยความหดหู่ แต่พอเหน็เชค็หนึ่งล้านบาทใน
มอืกย็ิ้มออก รบีเกบ็ป้ายวิ่งเข้าไปในส�านกังาน ปิดประตู กดลอ็ก ปิดม่าน 
ท�าเหมอืนไม่มคีนอยู่ หยบิเชค็มาแนบแก้มอย่างกระดี๊กระด๊า  

“เงนิจ๋า...สญัญาเลยนะว่าฉนัจะใช้เธออย่างมสีต!ิ”  

สามวันถัดมา มิถุนานั่งเท้าคางหัวฟูอยู่ที่ชุดรับแขกภายใน

ส�านกังานนกัสบืของพ่อ มองดูเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมถงึเครื่องประดบั
สดุชกิที่กว้านซื้อมาอย่างกบัจะเอาไปถมที่ด้วยสายตาเออืมๆ เธอไม่ได้เออืม
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ของพวกนี้ แต่ระอาตวัเองที่เอาเงนิค่าจ้างล่วงหน้าไปใช้อย่างไร้สติ
‘ของพวกนี้ไร้ประโยชน์’ จติส�านกึส่วนดขีองเธอเตอืน และเธอรูว่้ามนั

ใช่
หญิงสาวโทษอารมณ์เก็บกดของผู้หญิง เธอไม่ได้ชอปปิงมาเป็นป ี

ไม่ได้แต่งตัวดีๆ กินอาหารอร่อยๆ มานานจนเกือบจะลืมไปแล้วว่ารสชาติ
หอมหวานของฮนันโีทสต์นั้นเป็นอย่างไร 

‘ไม่ใช่ข้อแก้ตวัที่ด’ี จติส�านกึส่วนดรี้องเตอืนอกีครั้ง เธอถอนใจเฮอืก
ใหญ่ คว้าแก้วกาแฟมาจบิ แต่กพ็บว่าภายในแก้วว่างเปล่า 

“โอเค ถงึเวลาจดัการกบัหนี้แล้วสนิะ”
มถินุาวางแก้วลงบนโต๊ะ หนัไปคว้าตะกร้าใส่จดหมายทวงหนี้ขึ้นมา

ดทูลีะฉบบั ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ที่บตัรเครดติไม่สามารถจ่ายได้อกี เพราะ
รดูเตม็วงเงนิแลว้ทกุใบถกูแยกไว้กองหนึ่ง หนี้บตัรเครดติและบตัรกดเงนิสด
อีกกอง ส่วนที่เหลือเป็นหนี้ค้างจ่ายจากการใช้ชีวิตอย่างคนเมืองและอย่าง
ดารา (ที่ถูกทวงซ�้าแล้วซ�้าเล่า) อาท ิค่าสมาชกิฟิตเนสรายปี ค่าชดุจากห้อง
เสื้อชื่อดงัที่สวมออกงานต่างๆ ไหนจะยงักระเป๋า รองเท้า นาฬิกา จปิาถะ
มากมายที่ผูจ้ดัการส่วนตวัไม่ยอมช�าระให้ และทิ้งภาระให้เธอแบกหลงัตกอบั

หญงิสาวถอนใจยาวอกีเฮอืกและคว้าแก้วกาแฟมาถอืไว้ 
“โอเค ฉนัต้องการกาเฟอนีมากระตุ้นสมองอกีหน่อย”
มถินุาต้องเรยีงล�าดบัความจ�าเป็นในการใช้หนี้จากมากไปหาน้อยและ

สะสางไปทลีะจดุ จนค�่าวนันั้นเธอกพ็บว่าเงนิค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้มาร่อยหรอ
ลงไปจนเหลอืตดิกระเป๋าแค่สองพนั แต่ปัญหายงัไม่จบ เหลอืบตัรเครดติอกี
หนึ่งใบที่เธอต้องช�าระ วงเงินที่ใช้ไปรวมดอกเบี้ยค้างช�าระทั้งหมดคือสาม
หมื่นเศษๆ 

หญิงสาวนั่งมองเสื้อผ้าข้าวของที่กว้านซื้อมาเพื่อถมหลุมฝังศพของ
ตวัเองตาละห้อย ไม่แน่ใจว่าใช้เงนิไปทั้งหมดเท่าไรกบัของสิ้นเปลอืงพวกนี้ 

‘เธอต้องก�าจดัพวกมนัและเอาเงนิคนืมา’ เสยีงกระซบิจากจติใต้ส�านกึ
บอก

มิถุนาส่ายศีรษะดิก ท�าใจไม่ได้ แต่หนึ่งคืนผ่านไปเธอก็รู้ว่าต้องท�า
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อย่างไรถงึจะได้เกบ็ข้าวของสดุรกัสดุหวงเหล่านั้นไว้ เธอต้องท�างานให้ส�าเรจ็
ลลุ่วง จากนั้นงานชิ้นต่อไปกจ็ะต้องมเีข้ามาอกี 

แน่นอน ชวีติเธอยงัไม่จบแค่นี้ ดวงเรื่องงานก�าลงัมาแล้วจะช้าอยู่ไย! 
 
เส้นทางสู่จุดมุ่งหมายของใครบางคนอาจโรยด้วยกลีบกุหลาบ 

หรืออาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนามขวางกั้น แต่เส้นทางของ 
มถินุากลบัมแีต่ความขรขุระและโคลนตม หญงิสาวก�าลงันั่งหวัสั่นหวัคลอน
อยู่บนรถสองแถวพร้อมกระเป๋าเดนิทางหนึ่งใบโตๆ และได้น�้าโคลนที่กระเซน็
จากหลมุบ่อตอนรถแล่นผ่านเป็นของแถมตามเสื้อผ้า 

เดมิทเีธอคดิว่าการเกลี้ยกล่อมไม่น่าจะใช้เวลาเกนิสามวนั แค่แต่งตวั
สวยๆ ส่งยิ้มหวานๆ และพูดถงึแต่ข้อดขีองการกลบัไปเป็นหมอที่โรงพยาบาล
ทัศไนย ยื่นข้อเสนอสุดเร้าใจเพื่อซื้อตัวเขากลับมา เพียงเท่านั้นนายแพทย ์
เขมนิทร์กค็งเอนเอยีงและน�าสิ่งที่เธอพูดกลบัไปทบทวน หรอืหากมนัไม่ง่าย
อย่างนั้น เธอกจ็ะพูดเรื่องอาการป่วยของเขมกิาที่จ�าเป็นต้องได้รบัการผ่าตดั
ภายในหกเดอืนนี้ เขาเป็นหมอย่อมต้องมจีติเมตตาต่อเพื่อนมนษุย์ที่เจบ็ป่วย
บ้างไม่มากกน็้อย มนัต้องส�าเรจ็สกัวธิ ีโดยเฉพาะเมื่อคนที่ไปคยุกบัเขาเป็น
เธอ (อดตี) นางเอกสาวสวยเจ้าบทบาท 

แต่มถินุากค็้นพบความจรงิว่างานง่ายๆ รายได้งามๆ นั้นไม่มอียู่จรงิ 
เธอดูข้อมูลของนายแพทย์เขมินทร์ตามที่ธราธรให้มา ชายหนุ่มไม่ได้อยู่ใน
กรงุเทพฯ แต่เขาอยูท่ี่สระบรุ ีที่ที่เขาอยูด่เูหมอืนจะเป็นรสีอร์ตและฟาร์มเลี้ยง
ม้า 

ระหว่างการเดนิทางที่แสนขรขุระรถกเ็บรกเอี๊ยดจนมถินุาหวัทิ่มเกอืบ
ตกจากที่นั่ง ผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านและพนกังานของรสีอร์ตเริ่ม
ทยอยลงจากรถ เดนิไปจ่ายเงนิกบัคนขบัด้านหน้า แต่ยงัมหีญงิวยักลางคน
อกีสองคนเมยีงๆ มองๆ หญงิสาวด้วยความไม่แน่ใจ 

วันนี้มิถุนาแต่งตัวเรียบๆ เสื้อยืดสวมทับด้วยแจ็กเกตตัวยาวกับ
กางเกงยีน และรองเท้าผ้าใบกับหมวกทรงทริลบี้ แต่ถึงอย่างนั้น รัศมีของ
อดตีนางเอกสาวดาวรุ่งกย็งัเปล่งประกายสะดดุตา ด้วยใบหน้าสวยคมและ
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ดวงตากลมโตท�าให้เธอเป็นที่จดจ�าได้เสมอ คราวนี้กเ็ช่นกนั
เธอท�าเป็นมองไม่เหน็ความข้องใจของเพื่อนร่วมทาง แต่ส่งยิ้มน�าและ

ล้วงเอารูปถ่ายของนายแพทย์เขมนิทร์ขึ้นมาแสดง “ขอโทษนะคะ ฉนัมาตาม 
หาผู้ชายในรูป พวกคณุเคยเหน็เขาบ้างรเึปล่าคะ”

หญงิคนแรกมองดูรูปแล้วขมวดคิ้ว “หน้าคุ้นๆ อยู่เหมอืนกนันะ เธอ
ว่าไง”

เพื่อนอกีคนชะโงกหน้ามองรปูถ่าย “ฉนักว่็าคุน้ แต่...ไมรู่ส้ ิอาจจะไม่
เคยเจอกไ็ด้” 

“ลองคดิดูดีๆ  สคิะ เขาชื่อคณุหมอเขมนิทร์ค่ะ เขาอยู่ที่นี่แหละ พวก
คณุตอ้งเคยเจอเขาแน่ๆ เขาเปน็หมอผ่าตดัสมองที่เก่งมากๆ เลยนะคะ ต้อง
มคีนรู้จกัเขาบ้างส”ิ 

“หมอเขมนิทร์เหรอ ไม่เคยได้ยนิชื่อหรอก แถวนี้ไม่มหีมอผ่าตดัสมอง
ชื่อเขมนิทร์ มแีต่หมอเขื่อนคนเดยีว นั่นไง ที่อยู่บนหลงัม้าทางโน้นน่ะ” 

มถินุามองตามนิ้วมอืของอกีฝ่ายไปจนเจอกบัผูช้ายผวิคล�้า เคราครึ้ม 
ร่างกายสูงใหญ่ที่นั่งอยู่บนหลงัอาชาสดี�าตวัหนึ่ง “หมอเขื่อน?”

“ใช่ หมอเขื่อนน่ะใจดมีากเลยนะหน ูชาวบ้านแถวนี้รกัเขาทกุคน เวลา
มใีครเจบ็ป่วยไม่สบายกไ็ด้หมอนี่แหละช่วยรกัษาให้ เขาไม่เคยคดิเงนิเลยสกั
บาท ดกึๆ ดื่นๆ ใครมาตามกไ็ปหมด ไม่เคยเกี่ยง เป็นคนดมีากจรงิๆ ถ้าป้า
มลีูกสาวจะยกให้เขาไม่คดิค่าสนิสอดเลย” 

ความนับถือและศรัทธาอันแรงกล้าที่หญิงคนนั้นมีต่อคุณหมอเขื่อน
ท�าให้มถินุาได้แต่ยิ้มแหย เสยีงคนขบัรถบบีแตรรวัๆ จนเธอสะดุ้ง ผู้หญงิวยั
กลางคนทั้งสองซึ่งเป็นแม่บ้านของรสีอร์ตชดิตะวนัรบีเดนิไปจ่ายค่าโดยสาร
ด้านหน้า หญงิสาวจงึยกกระเป๋าเดนิทางลงจากรถและเดนิเขยกไปจ่ายเงนิ
เพราะนั่งรถนานจนเหนบ็กนิ 

เธอควกัแบงก์พนัใบสดุท้ายออกมา ได้ยนิคนขบัรถบ่นผู้โดยสารราย
ก่อนหน้า

“มวัท�าอะไรกนัอยู ่รบีๆ จ่ายเงนิได้แล้ว คนจะรบีไป แล้วท�าไมไม่จ่าย
ให้พอดฮีะ แค่สบิบาทต้องให้ยุ่งยากหาเงนิทอน”
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หญิงสาวยิ้มเจื่อน รีบเก็บเงินใส่กระเป๋ากางเกงอย่างไว แต่ไม่พ้น
สายตาคนขบัรถ เธอหวัเราะกลบเกลื่อนพร้อมยงิมกุที่ไม่มใีครข�าด้วยออกไป 
“ไม่รบับตัรเครดติใช่มั้ยคะ” 

เธอหุบยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าบึ้งตึงของคนขับรถ แล้วล้วงหาเศษเหรียญ
ในกระเป๋ากางเกงยนีส่งให้เขา ยงัไม่ทนัหนัหลงัด้วยซ�้า คนขบัรถสองแถวก็
พารถทะยานออกไปพร้อมของที่ระลกึคอืน�้าโคลนที่กระเซน็ใส่ชดุของเธอเป็น
ด่างดวง 

“อ๊าย!” มิถุนามองตามท้ายรถสองแถวด้วยแววตาแค้นเคืองพลาง
สาละวนปัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า 

“คนอะไรไม่มอีารมณ์ขนัเอาซะเลย รูน้ะ ที่บ้านขาดความอบอุน่ใช่มั้ยล่ะ 
โอเค คราวนี้ฉันจะยกโทษให้ก็ได้” ได้บ่นออกไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเล็ก 
น้อย 

แม่บ้านสองคนยงัคงมองเธอด้วยความสนใจ ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะถาม
ตรงๆ

“หนูคือมิถุนา นางเอกที่เคยแย่งผัวชาวบ้านจนเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้ว 
ใช่มั้ยเนี่ย”

ค�าว่า ‘แย่งผัวชาวบ้าน’ ยังท�าให้มิถุนาสะดุ้งและแสบคันได้ทุกครั้ง 
เธอหนัไปจ้องหน้าคนถามด้วยแววตาเอาเรื่อง อกีฝ่ายผวา ถอยหลงัไปสองก้าว 
หญงิสาวจงึรูส้กึตวั หยดุสดูลมหายใจเข้าปอดลกึ ก่อนจะคลี่ยิ้มหวานหยด 
แม้จะฝืนความรู้สกึมากเพยีงใดกต็าม

“ใช่แล้วค่ะ แต่ฉนัไม่เคยแย่งสามใีคร ดใีจที่ยงัจ�ากนัได้นะคะ คณุคง
เป็นแฟนละครคนหนึ่งของฉันแน่เลย ไว้ก่อนกลับจะฝากลายเซ็นไว้ให้ 
แต่ตอนนี้ฉนัมธีรุะต้องท�า ขอบคณุส�าหรบัข้อมลู ไปนะคะ” เธอโบกมอืลาแล้ว
เชดิหน้า ลากกระเป๋าไปที่คอกม้าโดยทิ้งความขุ่นเคอืงไว้เบื้องหลงั  

หญงิสาววางกระเป๋าลงและหยบิรปูถ่ายของนายแพทย์เขมนิทร์ขึ้นมา
ดูอีกครั้ง ผู้ชายที่อยู่บนหลังม้าก้มลงพูดอะไรบางอย่างกับเจ้าอาชาด�า 
แต่เธอไม่ได้ใส่ใจฟัง 

ป้อม เดก็ที่ช่วยดูแลและท�าความสะอาดคอกม้าหนัมาเหน็มถินุาเข้า
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กย็ิ้มกริ่ม นานทจีะมสีาวสวยสกัคนมาเยอืนถงึคอกม้า ส่วนใหญ่สาวๆ ที่มา
เที่ยวพกัผอ่นหรอืเรยีนขี่ม้าจะไปรอที่สนามฝึกเลย ไม่ได้เข้ามาทางด้านหลงั
รสีอร์ตแบบนี้ เขาสงสยัว่าเธอเป็นใครกนัแน่

“สวสัดฮีะพี่สาว มอีะไรให้ผมช่วยมั้ย”
คนที่อยู่บนหลงัม้าหนัขวบั มถินุาตกใจจงึหนัไปมองตามต้นเสยีง 
“เอ่อ...จ้ะ แน่นอนว่าม”ี เธอยิ้มหวานผูกมติร 
“พี่สาวมาเที่ยวหรอืมาธรุะฮะ ถ้าเป็นนกัท่องเที่ยว น่าจะเข้าทางด้าน

หน้ารีสอร์ต ไม่ใช่ทางนี้” ป้อมเดินมาเกาะรั้วคุยกับพี่สาวคนสวย หวังจะ
สร้างต�านานรกัข้ามรุ่น หากเธอเป็นคนงานใหม่กล็งลอ็กเลย

“เปล่าจ้ะ พี่มาตามหาคน” หญงิสาวหนัไปมองผู้ชายอกีคน ดวงตา
กลมโตจ้องเขาสลบักบัมองรปูในมอืซ�้าแล้วซ�้าเล่า เขากระโดดลงจากหลงัม้า 
ตวัสงูกว่าเดก็วยัรุน่ที่เข้ามาทกัเธอและดูไม่น่าไว้ใจเลยสกันดิ หนวดเคราครึ้ม
จนดูเหมอืนโจรมากกว่า

“ตามหาคน หาใครฮะ เผื่อผมรู้จกั”
มิถุนาส่งรูปถ่ายในมือให้เด็กหนุ่มดูใกล้ๆ “คนนี้จ้ะ เขาชื่อคุณหมอ 

เขมนิทร์ น้องรู้จกับ้างรเึปล่า”
รปูถ่ายถกูดงึไปจากมอืของป้อมโดยไว ทั้งเดก็หนุม่และหญงิสาวต่าง

มองหัวขโมยเป็นตาเดียว ชายหนุ่มหลุบตาดูรูปถ่ายใบนั้น ก่อนจะเหลือบ
มองหญงิสาวด้วยสายตาเออืมๆ “อกีแล้วเหรอเนี่ย”

“คณุหมายความว่ายงัไง ที่บอกว่า ‘อกีแล้ว’ น่ะ” เธอมองเขาด้วย
แววตาสงสยักึ่งมคีวามหวงั เขาอาจจะรู้จกัคนที่เธอตามหากไ็ด้ 

“แถวนี้ไม่มคีณุหมอเขมนิทร์อะไรนั่นหรอกฮะพี่สาว ผมไม่เคยได้ยนิ
ชื่อเลย แต่ถ้าถามหาหมอละก.็..นี่เลย หมอเขื่อนของพวกเรา” ป้อมหนัไป
ทางหมอเขื่อนด้วยสายตาที่ชื่นชมอย่างเปิดเผย

“ป้อมเอาสีนิลกับหมอกฟ้าไปอาบน�้าที เดี๋ยวนี้เลย” ชายหนุ่มสั่ง 
เดก็หนุ่มด้วยสหีน้าจรงิจงั

ป้อมยงัอยากป้อพี่สาวคนสวยต่อ แต่ไม่กล้าขดัค�าสั่งหมอเขื่อนจงึจูง
ม้าสขีาวกบัสดี�าเดนิไปอกีทาง 
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คล้อยหลังป้อมไปแล้วเขาก็ส่งรูปคืนให้หญิงสาว กอดอกถามด้วย
ท่าทไีม่เป็นมติร “ผมรู้ว่าใครส่งคณุมา มอีะไรจะพูดกบัผมก่อนกลบัรเึปล่า”

มถินุาเลกิคิ้ว “ฉนัมาตามหานายแพทย์เขมนิทร์ ท�าไมต้องพูดอะไร
กบัคณุด้วยคะ หรอืว่าคณุรู้จกัเขา”

ชายหนุม่ถอนใจอย่างเบื่อหน่าย คนืรปูให้เธอพร้อมตอบ “ผมนี่แหละ
คนที่คณุก�าลงัตามหา พดูธรุะของคณุมา งานจะได้จบ แล้วรบีๆ กลบัไปซะ” 

หญงิสาวเบกิตาโต ก้มมองรปูถ่ายในมอืกบัคนที่อ้างว่าเป็นนายแพทย์
เขมนิทร์ด้วยความรู้สกึทึ่งกึ่งเชื่อไม่ลง  

ไม่ใช่มั้ง อดีตกับปัจจุบันต่างกันราวของแบรนด์เนมกับของก๊อบป้ี 
เยนิๆ อย่างนี้ หมอนี่ไม่ใช่คณุหมอเขมนิทร์ที่เธอก�าลงัตามหาอยู่แน่ๆ ไม่มี
ทาง!
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2
นายหมอเถื่อนกับสัญญามหาโหด

“ว่าไงคุณ มีอะไรจะพูดมั้ย ถ้าไม่มี ผมจะได้กลับไปท�างาน”  

เขมินทร์กระตุ้นเมื่ออีกฝ่ายเอาแต่จ้องหน้าเขาสลับกับมองรูปถ่ายซ�้าแล้ว 
ซ�้าอกี

หญิงสาวมองหน้าเขาอีกทีโดยพยายามไม่ก้มมองรูปถ่ายในมือเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่าง เห็นได้ชัดว่ารูปถ่ายไม่ได้พูดความจริงเสมอไป 
เธอเคยมีอดีตอันรุ่งโรจน์ เขาเองก็น่าจะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้เธอ
กบัเขากห็วัอกเดยีวกนัแล้ว 

มถินุาตดัสนิใจไม่ใช้แผน ‘โปรยเสน่ห์’ ทนัททีี่ได้พบตวัจรงิของเป้าหมาย 
เธอแอกติงไม่ออกแน่กับผู้ชายที่ห่างไกลสเปกตัวเองเป็นร้อยโยชน์พันโยชน์
แบบนี้ ถ้าเขาหน้าตาหล่อเหลาเกลี้ยงเกลาเหมือนในรูปถ่ายก็ว่าไปอย่าง 
ขอเกบ็แผนนี้เข้ากรตุลอดกาลกแ็ล้วกนั 

“โอเคค่ะ ถ้านี่ไม่ใช่การล้อเล่นและฉันคิดว่าคงไม่ใช่ คุณก็คือนาย
แพทย์เขมนิทร์ ศลัยแพทย์โรคสมองที่ฉนัก�าลงัตามหา งั้นคณุพอจะมเีวลา
สกัครึ่งชั่วโมงมั้ยคะ ฉนัคดิว่าเราน่าจะนั่งจบิกาแฟและคยุกนัไปด้วย แบบ
นั้นจะ...”

“ผมต้องท�างาน ไม่ว่างขนาดนั้นหรอก เอางี้แล้วกนั คณุกลบัไปบอก
คนที่ส่งคณุมาว่าได้เจรจากบัผมแล้ว แต่ผมไม่ตกลง แค่นั้นจบ คณุได้ท�างาน
ของคณุ และผมไม่ต้องเสยีเวลาด้วย ลาก่อน เดนิทางกลบัดีๆ  นะ” 
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เขาเดนิจากไปและโบกมอืลาโดยไม่ได้หนักลบัมามองหญงิสาวอกีเลย
“เฮ้ย! เดี๋ยวก่อนสคิณุ คณุยงัไม่ได้ฟังข้อเสนอของฉนัเลยนะ” 
ชายหนุ่มหันกลับมา พลางเดินถอยหลังและโบกมือลา บอกให้รู้ว่า

เขาไม่ต้องการจะคยุอะไรกบัเธออกีแล้ว จากนั้นกห็นักลบัไปในทศิทางเดมิ 
มิถุนาไม่มีทางเลือก นอกจากปีนข้ามรั้วเข้าไปในเขตโรงม้าพร้อม

กระเป๋าเดนิทางราคาครึ่งแสนที่เธอไม่อาจตดัใจทิ้งไว้ตรงนี้ได้ โชคดทีี่เธอสวม
รองเท้าผ้าใบและแต่งกายทะมดัทะแมงมากพอ แต่โชคร้ายที่เธอกลวัความ
สูง การปีนป่ายจงึไม่ใช่เรื่องที่หญงิสาวถนดันกั ก�าลงัจะโยนกระเป๋าข้ามรั้ว
ไปก่อน แต่นกึได้ว่ามนัแพงเลยหอบขึ้นไปอย่างระมดัระวงั แต่นั่นกท็�าให้เธอ
เสยีการทรงตวั ก่อนจะกรดีร้องลั่นและหล่นตุบ้ลงไปบนผนืหญ้าโดยมกีระเป๋า
ทบัขาข้างหนึ่งเอาไว้ 

เขมนิทร์หนักลบัมาโดยอตัโนมตั ิภาพที่เหน็ท�าให้เขาตกใจ กลวัหญงิสาว
จะแขนขาหักเพราะกระเป๋าใบใหญ่ดูท่าจะหนักเอาเรื่อง ในขณะที่เธอ 
ตัวเล็กนิดเดียว จึงต้องเดินกลับมาดูคนที่ยังนอนแผ่อยู่บนพื้นทั้งที่ไม่อยาก
จะสนใจนกั “เป็นอะไรรเึปล่าคณุ” 

มถินุาเหลอืบตาขึ้นมองชายหนุ่มที่ยนืค�้าหวัเธออยู่ รู้สกึมนึศรีษะเลก็
น้อย ไม่สามารถจะลกุได้ทนัท ีอกีทั้งผู้ชายคนนี้กเ็ป็นหมอ คงไม่มวีธิใีดที่จะ
รั้งเขาไว้ได้ดีกว่าอาการบาดเจ็บของเธอ เป็นครั้งแรกที่หญิงสาวเข้าใจถึง
เหตผุลที่ธราธรเลอืกเธอมาท�าหน้าที่นี้ เธอต้องพึ่งฝีมอืการแสดงของตวัเอง
ซะแล้ว 

หญงิสาวนิ่วหน้า “มนึหวันดิหน่อยค่ะ เจบ็ขาด้วย” มถินุาต้องอาศยั
ช่วงเวลานี้เจรจา ก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินหนีไปอีก “ฉันว่าที่คุณไม่ตกลง 
เพราะคณุยงัไม่ได้ฟังข้อเสนอของฉนัมากกว่า เอางี้แล้วกนันะคะ คณุต้องการ
อะไรเพื่อแลกกบัการกลบัไปเป็นหมอที่โรงพยาบาลทศัไนย เงนิเดอืนขั้นต�่า 
รายได้พเิศษ หรอืต�าแหน่งส�าคญัในโรงพยาบาล นี่เป็นโอกาสของคณุแล้ว 
คณุจะเรยีกร้องอะไรเท่าไหร่กว็่ามาเลย”

เขมินทร์มองคนที่พูดแจ้วๆ อย่างเหลือเชื่อ และไม่คิดว่าคนที่ก�าลัง
บาดเจ็บจริงจะมีอารมณ์สนใจเรื่องอื่น มารยาหญิงสินะ...แต่ละคนที่ถูกส่ง
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มาคงคดัแต่หน้าตาดีๆ  ไม่มสีมอง เขาละเบื่อผู้หญงิแบบนี้จรงิๆ ให้ตาย!
“ผมว่าคณุลกุขึ้นก่อนดกีว่านะ” ชายหนุ่มขดัแทรก พลางเหลอืบตา 

มองออกไปนอกรั้ว มือซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนสีซีดที่ผ่านการใช้งานมา
อย่างสมบกุสมบนั ไม่มทีที่าว่าจะให้ความช่วยเหลอืหญงิสาว นอกจากยนื
ดูเฉยๆ

มถินุายกศรีษะขึ้นมองตาม มคีนงานสองสามคนก�าลงัมองมาทางนี้
ด้วยความสนใจและซบุซบิกนัด้วย เธอถอนสายตากลบัมามองเขา “เหน็ด้วย
ว่าน่าจะดกีว่า ถ้าฉนัได้นั่งคยุธรุะกบัคณุ งั้น...ช่วยหน่อยได้ไหมคะ”

เธอใช้ศอกยันพื้นเอาไว้ พลางจ้องมองกระเป๋าที่ทับขาข้างหนึ่งของ 
ตวัเอง ชายหนุ่มยกัไหล่ ก่อนจะช่วยยกกระเป๋าขึ้นและตั้งไว้ข้างๆ เธอ 

หญงิสาวใช้สองมอืพยงุตวัเองให้อยู่ในท่านั่ง ตอนเป็นนางเอกละคร
เธอต้องแสดงบทข้อเท้าแพลงบ่อยๆ แต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้อต่อของเธอเคลื่อน 
เธอน่าจะใช้แผนนี้ยื้อเวลา 

“ข้อตอ่ฉนัคงเคลื่อน ขยบัขาไม่ได้เลยค่ะ” เธอชี้นิ้วไปที่ขาขวาซึ่งเป็น
ข้างเดยีวกบัที่โดนกระเป๋าทบั  

ชายหนุ่มเลิกคิ้ว คนที่บาดเจ็บเพราะข้อต่อเคลื่อนไม่มีทางคุยจ้อได้
แน่ “ผมคิดว่าพอจะช่วยได้” พร้อมค�าพูดนั้นชายหนุ่มนั่งลงตรงปลายเท้า
ของหญงิสาว กดเข่าเธอไว้ด้วยมอืข้างหนึ่ง ส่วนอกีมอืออกแรงดงึที่ข้อเท้าเธอ
โดยไม่บอกล่วงหน้า 

มถินุาร้องเสยีงหลง ได้ยนิเสยีงข้อต่อที่เข่าลั่น น�้าตาของเธอเลด็ ตอน
แรกแค่การแสดง แต่ตอนนี้เริ่มเจบ็จรงิและทิ้งความขุ่นเคอืงไว้เป็นที่ระลกึ 

‘หมอนี่แกลง้กนัชดัๆ คดิว่าฉนัโง่ใช่มั้ย ฉนัเคยเข้าฉากแบบนี้และรูว่้า
ข้อต่อเคลื่อนตอ้งรกัษายงัไง นายต้องพาฉนัส่งโรงพยาบาล รบัยาระงบัปวด
แล้วค่อยดงึข้อต่อให้เข้าที่ ไม่ใช่ถอืวสิาสะดงึเองอย่างงี้ ไอ้หมอเถื่อน!’

“มองหน้าผมแบบนี้หมายความว่ายังไง ข้อต่อคุณยังไม่เข้าที่เหรอ 
แย่จงั นี่ไม่ใช่งานถนดัของผมซะด้วย แต่จะลองดูอกีทกีไ็ด้” เขาท�าหน้าจรงิจงั 
แต่แววตายิ้มเย้ย คดิว่าคงสามารถไล่ผู้หญงิคนนี้กลบัไปได้ภายในหนึ่งวนั  

หญงิสาวรบีชกัขาหน ีรู้ดวี่าวนีใส่นายหมอป่าเถื่อนคนนี้ไม่ได้ จงึฝืน
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ยิ้มและกดัฟันพดู “ฉนันกึว่าคณุจะพาฉนัส่งโรงพยาบาลซะอกี แต่กข็อบคณุ
มากนะคะ ฉนัรู้สกึดขีึ้นแล้ว แต่เหน็ด้วยว่านี่ไม่ใช่งานที่คณุถนดั” 

ชายหนุ่มกลั้นยิ้มขณะพยกัหน้ารบั 
มถินุาเกบ็หมวกที่ตกอยูบ่นพื้นขึ้นมาปัดฝุน่แล้วสวมกลบั ก่อนจะพดู

ธุระต่อ “ก็อย่างที่ฉันบอกคุณไปแล้วนะคะ ตอนนี้คุณเรียกร้องได้เต็มที่ 
จากที่คยุกบัคณุธราธร เจ้านายเขาต้องการตวัคณุกลบัไปร่วมงานมาก ไม่ว่าคณุ
ต้องการอะไรเป็นข้อแลกเปลี่ยน ฉนัเชื่อว่าคณุจะได้ตามที่ขอ เพราะฉะนั้น 
คณุบอกสิ่งที่ต้องการกบัฉนั ฉนัจะบอกคณุธราธรให้เอง เป็นไงคะ ทนีี้คณุ
เริ่มจะมเีวลาว่างไปดื่มกาแฟกบัฉนัรยึงั”

เขมนิทรแ์ค่นหวัเราะ ผูห้ญงิแปลกหน้าคนหนึ่งก�าลงัพยายามเอาเงนิ
ฟาดหวัเขา “น่าสนใจดนีี่ เคยมผีูห้ญงิสองคนพยายามท�าแบบคณุ แต่ที่ผ่าน
มาผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย”

หญงิสาวดดีนิ้วและยิ้มร่า อารมณ์ดขีึ้นมาเลก็น้อย “เหน็มั้ย ฉนับอก
แล้วว่าคณุต้องสน แต่เดี๋ยวนะ เมื่อกี้คณุบอกว่ามผีูห้ญงิสองคนพยายามท�า
แบบฉนัเหรอ”

“ใช่ คนที่จ้างคณุเคยส่งคนอื่นมาก่อน” 
เธอพยกัหน้ารบัรู้พร้อมรอยยิ้มภาคภูมใิจ “แปลว่าพวกนางไม่ฉลาด

พอที่จะยื่นข้อเสนอสุดเร้าใจแบบนี้ให้คุณ แย่จังเลยนะคะ ไม่งั้นคุณคงได้
กลบัไปเป็นหมอที่กรงุเทพฯ นานแล้ว” หญงิสาวพดูราวกบัว่าตวัเองมบีญุคณุ
กบัเขาเสยีมากมาย 

ชายหนุม่ส่ายหน้าและมองเธอทึ่งๆ กึ่งระอา “ใช่ พวกเธอไมไ่ด้ยื่นข้อ
เสนอแบบนี้ให้ผม แต่ผมไม่สนใจทั้งข้อเสนอเก่าและใหม่ มนัไม่ได้ผลหรอก 
เอาละ ผมต้องท�างานแล้ว ถ้าคณุไม่เป็นอะไรกก็ลบัไปเถอะ ค�าตอบของผม
คอื ‘ไม่’ ชดัเจนแล้วนะ” 

“ฮะ” เธออ้าปากค้าง ได้แต่มองแผ่นหลังของผู้ชายตัวสูงที่เดินจาก
ไปอย่างไม่ไยดใีนข้อเสนอด้วยความงนุงง พอตั้งสตไิด้เขากเ็ดนิไปสมทบกบั
เด็กหนุ่มที่ก�าลังอาบน�้าให้ม้าสีขาวอยู่อีกด้านหนึ่งของโรงม้า เธอรีบลุกขึ้น
ปัดแข้งปัดขาที่เลอะดินกับเศษหญ้า รู้สึกเจ็บขาขวาเล็กน้อยเพราะโดน 
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กระเป๋าหนกัๆ ทบั แถมยงัถูกดงึเสยีแรง แต่เธอยงัไม่ยอมแพ้แค่นี้แน่ มถินุา
ลากกระเป๋าเดนิเขยกตามชายหนุ่มไปอย่างมุ่งมั่น! 

เขมินทร์ตบแผงคอสีนิลเบาๆ เป็นการทักทาย วันนี้จะมีลูกค้า 

คนส�าคญัมาเรยีนขี่ม้าในเวลาห้าโมงเยน็ หมอกฟ้าคอืม้าที่ถูกเลอืก เพราะ
มนัมนีสิยัเป็นมติรกบัคนและขี่ง่าย ส่วนสนีลิเปน็ม้าของครฝึูก ซึ่งมนีสิยัหยิ่ง
ผยอง มีไม่กี่คนที่ขึ้นหลังของมันได้ หนึ่งในนั้นคือหมอเขื่อนของคนแถวนี้ 
และเขายงัเป็นครูสอนขี่ม้าให้แก่รสีอร์ตชดิตะวนัมาเกอืบปีแล้ว 

“คยุเสรจ็แล้วเหรอฮะ” ป้อมถามขณะใช้สายยางฉดีน�้าอุ่นราดลงบน
ตวัของหมอกฟ้า 

“อื้อ” เขาตอบสั้น ก่อนจะหนัไปคว้าสายยางอกีเส้นมาฉดีล้างตวัสนีลิ
“แล้วพี่สาวคนสวยชื่ออะไรฮะหมอ ผมจะได้เรยีกถูก” ป้อมยงัอยาก

คยุเรื่องสาวสวยต่อ
“ไม่ส�าคญัหรอก เดี๋ยวกก็ลบัแล้ว”
เด็กหนุ่มมีสีหน้าผิดหวัง แต่พอเหลือบไปเห็นพี่สาวคนสวยก�าลังมุ่ง

ตรงมาทางนี้กย็ิ้มกว้าง “แต่ผมว่าหมอเดาผดินะฮะ”
ชายหนุ่มเลิกคิ้ว มองตามสายตาป้อมก็เห็นว่าผู้หญิงที่ถูกส่งมาเพื่อ

พาตวัเขากลบักรงุเทพฯ ลากกระเป๋าเดนิโขยกเขยกมาถงึตวัเขาพอด ี
“เรายังคุยกันไม่จบนะคะ” มิถุนาว่าพลางสูดลมหายใจเข้าปอดลึก 

เพราะต้องเดนิแกมวิ่งตามเขามาที่นี่ทั้งที่ขาเจบ็
“ผมว่าผมพดูชดัแล้วนะ แล้วตอนนี้ผมกย็ุง่มาก” เขาหนัไปอาบน�้าให้

สนีลิต่อ บอกให้รู้ว่าไม่มเีวลาจะคยุกบัเธอ 
ป้อมอมยิ้ม นี่เป็นวิธีที่หมอเขื่อนใช้ไล่สาวๆ ที่มาเกาะแกะเขาเวลา

ท�างาน แต่กไ็ม่ค่อยได้ผลนกั ตอนหลงัชายหนุ่มจงึเริ่มไว้หนวดเครา ผมเผ้า
ยุง่เป็นรงันกเหมอืนคนไม่รูจ้กัดูแลตวัเอง มนักช่็วยได้บ้างเหมอืนกนั ดเูหมอืน 
สาวๆ แถวนี้จะชอบลุคคุณหมอหน้าตาเกลี้ยงเกลามากกว่าครูฝึกหนวด 
เครารุงรัง แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่ศรัทธาในตัวเขาและอยากจะยก
ลูกสาวให้เป็นเมยีหมอฟรีๆ  อกีหลายคน 
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หญงิสาวถอนใจเฮอืกหนึ่ง ก่อนจะเริ่มใหม่ “โอเคค่ะ ฉนัเหน็แล้วว่า
คณุก�าลงัยุ่งแค่ไหน งั้นคณุกท็�างานไป ฉนัคยุตรงนี้กไ็ด้ มาพูดเรื่องข้อเสนอ
ต่อดีกว่า ฉันจะตรงไปตรงมาให้มากขึ้น ถ้าคุณยอมกลับไปท�างานที่ 
โรงพยาบาลทศัไนย คณุต้องการอะไรแลกเปลี่ยนกบ็อกมาเลย ฉนัจะจดัการ 
ให้ทกุอย่าง...ย�้าว่าทกุอย่างนะคะ”

หวังว่าพอนายหมอเถื่อนตกลง ทางนั้นคงยอมจ่ายให้เท่าที่เขา
ต้องการ หรอืไม่ก.็..ไว้ต่อรองกนัทหีลงัแล้วกนั

“ขอตอบเป็นครั้งสดุท้ายนะ ผมไม่ตกลง” เขมนิทร์ว่าพลางเดนิผ่าน
หน้าเจ้าสีนิลไปอยู่คนละด้านกับหญิงสาวและยกสายยางขึ้นสูงเวลาฉีดน�้า
อุ่นจนน�้ากระเซน็ใส่คนที่พยายามตามตดิเขาทกุฝีก้าว

มิถุนาร้องเบาๆ ก่อนจะหลบไปยืนอยู่หลังก้นของเจ้าอาชาสีด�าตัว
ใหญ่เพื่อไม่ให้เปียก เธอรูว่้าเขาจงใจแกล้งและรูก้ฎของการเจรจาด้วยว่าห้าม
โวยวายตอบโต้ จงึได้แต่สดูลมหายใจลกึ ระงบัความไม่พอใจและเริ่มเอ่ยอกี
ครั้ง “สงสยัว่าฉนัจะยงัชดัเจนไม่พอ งั้นเอางี้นะคะ หนึ่งล้าน คณุตกลงไหม”

เขมกิากล้าจ้างเธอด้วยเงนิหนึ่งล้านบาท ท�าไมจะให้เขมนิทร์ราคานี้
ไม่ได้ นี่ยงัถอืว่าน้อยไปด้วยซ�้าส�าหรบัคณุหมอผ่าตดัสมองฝีมอืดทีี่จะสร้าง
ชื่อเสยีงให้โรงพยาบาลในอนาคต รวมถงึช่วยชวีติเจ้าของโรงพยาบาลเอาไว้
ด้วย แต่เธอจะไม่ให้ราคาพุ่งตั้งแต่เริ่มต่อรองหรอก

“ตอ้งพดูยงัไงคณุถงึจะเขา้ใจว่าผมปฏเิสธทกุข้อเสนอ” เขาย้อนถาม
พลางเหลอืบตามองคนพูดไม่รู้เรื่องอย่างระอาใจ และเริ่มจะร�าคาญ

เธอเลกิคิ้วด้วยมาดของนกัแสดงมอือาชพี ก่อนจะอมยิ้มพร้อมชูสอง
นิ้ว “สองล้าน”  

ชายหนุ่มโคลงศีรษะ กลอกตาหน่ายๆ “คุณนี่พูดไม่รู้เรื่องจริงๆ ให้
ตาย!”

หญิงสาวหรี่ตาลง ดูเหมือนหมอนี่จะโลภมากอยู่เหมือนกัน แต่ถ้า 
เขมิกาต้องการหมอผ่าตัดคนนี้เท่านั้น ค่าตัวเขาก็ไม่น่าจะต�่ากว่าสิบล้าน 
เช่นนั้นแล้ว...เธอชูสามนิ้ว “สามล้าน” 

เขมนิทร์ขมวดคิ้ว มองหญงิสาวด้วยสหีน้าไม่พอใจ ตดัสนิใจว่าควร



30  หวานนักรักไม่ปรารถนา

เลกิสนใจเธอเสยีท ีเหนื่อยเมื่อไรคงถอดใจกลบัไปเอง 
“สี่ล้านขาดตวั!” 
มิถุนาตบก้นสีนิลทีหนึ่งเหมือนพิธีกรบนเวทีเคาะค้อนไม้เมื่อการ

ประมูลราคายตุลิงพร้อมผู้เสนอราคาสูงสดุ แต่แล้วกต็้องร้องกรี๊ด กระเดน็
ไปชนกระเป๋าเดนิทางหงายหลงัล้มตงึ เพราะเจ้าอาชาสดี�ายกขาหลงัขึ้นเตะ
อะไรกต็ามที่ท�าให้มนัตกใจ

เขมนิทร์กบัป้อมชะงกัมอืที่ก�าลงัอาบน�้าให้ม้า แล้วชะโงกมองว่าเกดิ
อะไรขึ้น 

“ไอ้ม้าบ้ามนั...เตะฉนั!” หญงิสาวกดัฟันบอกด้วยสหีน้าเหยเก 
“โทษท ีผมลมืเตอืนว่าอย่าเข้าข้างหลงัม้า มนัจะตกใจแล้วก.็..อย่าง

ที่เหน็” เขายกัไหล่ นยัน์ตาไม่ได้แสดงความเสยีใจอย่างที่ปากพูด 
เด็กหนุ่มละมือจากงาน วิ่งเข้าไปดูคนเจ็บ “พี่สาวเป็นไรมากมั้ยฮะ 

หมอเขื่อนช่วยมาดูคนเจบ็ก่อนส ิอย่ามวัแต่ยั่วพี่สาวอยู่เลย” 
มถินุามองหน้านายหมอเถื่อนอย่างเจบ็ใจ ค�าพูดของเดก็หนุ่มท�าให้

รู้ว่าเขาจงใจไม่เตอืนเธอมากกว่า แต่เป็นเพราะรู้สกึเจบ็ขามาก จะหดหรอื
งอก็ไม่ได้เลย ต้องละวางทิฐิลงชั่วคราว ได้แต่กัดริมฝีปากกลั้นเสียงคราง 
ยกมอืขึ้นห้ามไม่ให้ป้อมแตะขาเธอสุม่สี่สุม่ห้า เพราะคราวนี้เจบ็ของจรงิไม่องิ
การแสดง

ชายหนุ่มวางสายยางลง เดินอ้อมเจ้าสีนิลเข้ามาดูอาการหญิงสาว
ใกล้ๆ เขาไม่แน่ใจว่าเธอแกล้งท�าหรอืเจบ็จรงิ แต่สหีน้าเจบ็ปวดและดวงตา
กลมโตที่มนี�้าใสคลอหน่วยดเูหมอืนจะไม่ใช่แผน เขาจงึนั่งลงข้างๆ แล้วถาม
เสยีงเครยีด “เจบ็ตรงไหน”

เธอชี้นิ้วไปที่ขาซ้าย นี่ไม่ใช่เวลามาห่วงศกัดิ์ศร ีบญัชแีค้นไว้ค่อยคดิ
ทหีลงั “ขาฉนัคงจะหกั ช่วยพาฉนัส่งโรงพยาบาลท”ี

เขามองขาของเธอ มันดูผิดรูปเล็กน้อยแต่ไม่น่าจะถึงขั้นหัก คงจะ 
ข้อต่อเคลื่อนมากกว่า “ยดืขาได้มั้ย”

หญงิสาวส่ายหน้ารวัๆ “ขยบัไม่ได้เลย รบีพาฉนัส่งโรงพยาบาลเถอะน่า 
ปวดจะตายอยู่แล้ว” 
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เขมนิทร์ขมวดคิ้ว “จากนี่ไปโรงพยาบาลต้องนั่งรถอกีเป็นชั่วโมง แถม
ทางกไ็ม่ค่อยดดี้วย เขาก�าลงัปรบัปรงุถนน ยิ่งตอนนี้หน้าฝน หลมุบ่อเตม็ไป
หมด คณุคงเหน็แล้วตอนนั่งสองแถวเข้ามานี่” 

“คณุต้องไม่ใช่หมอจรงิๆ แน่ มหีมอที่ไหนบ้างขู่คนเจบ็แบบนี้” เธอ
จ้องหน้าเขาอย่างขุ่นเคอืง นกึถงึตอนที่นั่งรถสองแถวขึ้นมา ขนาดร่างกาย
ปกติดียังหัวสั่นหัวคลอน ระบมก้นไปหมด ขืนต้องนั่งรถออกไปในสภาพ 
ขาเจบ็แบบนี้ มหีวงัทนพษิบาดแผลไม่ไหว ขาดใจตายก่อนถงึโรงพยาบาลแน่ 

เขาเหน็สหีน้าแสดงความพรั่นพรงึของเธอจงึบอกว่า “ที่จรงิผมกช็่วย
ได้นะ ไม่ต้องไปถงึโรงพยาบาลหรอก” 

“ให้หมอเขื่อนช่วยเถอะฮะ แม่ผมเคยล้มแล้วงอขาไม่ได้เหมอืนพี่สาว 
กไ็ด้หมอเขื่อนนี่แหละช่วยรกัษาให้ หายไวไม่ต้องไปไกลถงึโรงพยาบาลด้วย” 
เดก็หนุ่มช่วยสนบัสนนุอกีเสยีง 

มถินุาหนัไปมองหน้าเขาอย่างไม่แน่ใจ ชายหนุม่ยิ้มอย่างที่มถินุาเหน็
แล้วอยากจะชกัขาหนแีต่กท็�าไม่ได้ อดึใจต่อมาเธอกร้็องลั่นพร้อมเสยีงข้อต่อ
ที่ถูกดงึให้กลบัเข้าที่เรยีบร้อย 

“เขาพยายามจะหักขามี่นะคะ” มิถุนาโวยวายหัวเสียอยู่บน 

ม้านั่งยาวตรงเฉลียงบ้านพักของเขมินทร์ มือหนึ่งถือโทรศัพท์แนบใบหู  
อกีมอืสางผมจนยุ่งเหยงิด้วยความหงดุหงดิงุ่นง่านปนเจบ็ใจ 

นอกจากข้อต่อหัวเข่าจะเคลื่อนแล้ว ข้อเท้าของเธอยังเคล็ดอีกด้วย 
ป้อมจงึพาเธอซ้อนท้ายจกัรยานมาประคบข้อเท้าด้วยผ้าขาวห่อก้อนน�้าแขง็
ที่นี่ก่อน ส่วนนายหมอเถื่อนนั่นแสดงออกชดัว่าการอาบน�้าให้ม้าส�าคญักว่า
อาการบาดเจบ็ของเธอ!

“ใจเยน็ๆ ก่อนนะครบัคณุมี่ คงเป็นการเข้าใจผดิกนัมากกว่า คณุหมอ
เขมนิทร์ไม่ใช่คนแบบนั้นแน่ ผมรบัรองได้” ธราธรปลอบมาตามสาย 

“คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะ จะมารับรองแทนเขาได้ยังไง แล้ว
ตอนนี้นายแพทย์เขมนิทร์ของคณุกดู็ไม่เหมอืนหมอเลยสกันดิ เหมอืนโจรป่า
มากกว่าอกี มี่ว่ามี่คยุกบัเขาไม่รู้เรื่องแน่ค่ะ” หญงิสาวพยายามโน้มน้าวให้
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ผู้ว่าจ้างเชื่อว่าเธอได้พยายามเตม็ที่แล้ว และพวกเขาควรจะหมดหวงัในตวั
เขมนิทร์เสยีท ีภารกจิของเธอจะได้จบแค่นี้ ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกนัอกี

“นี่แค่วนัเดยีวเองนะครบั คณุมี่ถอดใจแล้วหรอื” อกีฝ่ายตอบกลบัมา
อย่างใจเยน็

“มี่คงไม่ถอดใจ ถ้าเขาไม่พยายามจะหักขามี่” เธอโต้กลับอย่างไม่
พอใจ 

“ผมรู้มาว่าการดึงข้อต่อให้เข้าที่คือวิธีรักษาอาการข้อต่อเคลื่อนที่ 
ถูกต้องแล้วนะครบั ผมคดิว่าคณุหมอพยายามจะช่วยคณุมี่มากกว่า”

“คณุธราธรคะ คณุต้องมาเหน็สหีน้าเขาตอนที่ดงึขามี่นะคะ เขายิ้มค่ะ 
ยิ้มเหมือนหมอโรคจิตที่สะใจตอนได้เห็นความเจ็บปวดของคนไข้ มี่ว่า 
เขาไม่ปกติแน่ค่ะ บอกคุณเขมิกาให้หาหมอผ่าตัดคนใหม่เถอะนะคะ เพื่อ
ความปลอดภยัของเธอ และสวสัดภิาพของคนไข้รายอื่นด้วย”

“นี่คุณมี่ก�าลังบอกผมอยู่รึเปล่าครับว่าไม่สามารถท�าภารกิจนี้ให้
ส�าเรจ็ได้ งานนี้คงเกนิความสามารถของคณุ ผมพอจะเข้าใจ เราเคยส่งคนอื่น
ไปแล้วแต่ไม่ได้ผล ผมแค่คิดว่าคุณมี่แตกต่าง ผมถึงได้หวังไว้มาก แต่ถ้า 
คณุมี่ถอดใจ ผมกค็งต้องยอมรบัการตดัสนิใจของคณุ” 

มิถุนารู้สึกเหมือนโดนสบประมาท ลังเลอยู่ว่าจะฮึดท�างานให้ส�าเร็จ
เพื่อลบค�าปรามาสและอนาคตที่สดใสของเธอ หรือรีบเผ่นแน่บตอนที่ยังมี
โอกาส แล้วที่ปรกึษาด้านกฎหมายของโรงพยาบาลทศัไนยกช็่วยหาค�าตอบ
ให้เธอ

“ว่าแต่คณุมี่อ่านสญัญาครบถ้วนดแีล้วใช่มั้ยครบั”
หญงิสาวดงึตวัเองกลบัสู่บทสนทนา “ท�าไมเหรอคะ มี่ไม่ค่อยมเีวลา

น่ะค่ะ เลยยงัไม่ได้อ่านทวน แล้วมี่กไ็ม่ได้เอาสญัญามาด้วย”
ความจรงิคอืเธอยงัไม่ได้อ่านเลยสกับรรทดั ช่วยไม่ได้ พอได้เชค็มา

เธอกร็บีเอาไปขึ้นเงนิแล้วเดนิชอปปิง นั่งกนิของอร่อยในร้านที่คุ้นเคย ซึ่งมี
เพื่อนดาราไปกันเป็นประจ�า เพื่อให้คนอื่นได้เห็นหน้าเห็นตาและคิดว่าเธอ
ยงัสขุสบายด ีไม่ได้ตกต�่าอย่างที่ใครๆ คาดหวงั จากนั้นกม็านั่งท�าบญัชใีช้
หนี้หวัฟ ูก่อนจะเกบ็กระเป๋ากระโดดขึ้นรถตูม้าสระบรุ ีแล้วต่อรถสองแถวมา
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ที่รสีอร์ตชดิตะวนันี่ จะให้เธอเอาเวลาที่ไหนไปอ่านสญัญากนั  
“ก็เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจ้างไงครับ คุณมี่รับเงินไปแล้ว หาก

ท�างานไม่ส�าเรจ็ต้องคนืเงนิค่าจ้างทั้งหมดกบัเราทนัท ีแล้วกต้็องจ่ายค่าปรบั
อกีหนึ่งเท่า เพราะถอืว่าคณุมี่ท�าผดิสญัญา ไม่รบัผดิชอบในหน้าที่”

“วะ...ว่าไงนะคะ” หญงิสาวร้องลั่น ลิ้นพนักนัจนพูดเกอืบไม่เป็นค�า
“เงื่อนไขนี้ระบไุว้ในสญัญาที่คณุมี่เซน็ไงครบั เดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งไลน์

ให้ดูกแ็ล้วกนั” ธราธรบอกอย่างมนี�้าใจ ก่อนจะวางสายท่ามกลางความตก
ตะลงึอึ้งงนัของมถินุา 

เธอยงัคงนั่งนิ่งอยูอ่ย่างนั้นเหมอืนถกูแช่แขง็ จนกระทั่งเสยีงไลน์เด้งขึ้น 
หญงิสาวรบีกดดมูอืไม้สั่น และได้เหน็เตม็สองตาว่ามข้ีอความระบใุนสญัญา
ตามที่ธราธรกล่าวอ้างชนดิที่ไม่ตกหล่นแม้แต่ตวัอกัษรเดยีว

เธอใช้เงินค่าจ้างไปหมดแล้ว แต่ยังเหลือหนี้บัตรเครดิตที่ตัดไม่หมด
อกีสามหมื่นเศษๆ และหากลากตวันายหมอเถื่อนกลบัไปด้วยไม่ได้กแ็ปลว่า 
เธอจะมหีนี้ก้อนใหม่เป็นของแถม หนี้ก้อนใหญ่...ใหญ่มากซะด้วย! 

มถินุาน�้าตาเลด็ คดิถงึพ่อขึ้นมาจบัใจ “พ่อคะ มี่ขอถอนค�าพูดที่เคย
เหนบ็แนมพ่อบ่อยๆ ว่าพ่อหน้ามดืตามวัไปเซน็สญัญาเช่ามหาโหดแบบนั้น
ได้ยงัไง มี่ขอโทษค่ะ แต่การที่มี่ต้องเดนิตามรอยเท้าพ่อแบบนี้มนัไม่เกนิไป
หน่อยเหรอคะ ฮอื!”
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3
ก�าจัดคู่แข่ง

“แน่ใจเหรอว่ามิถุนาจะท�าส�าเร็จ” เสียงติดแววกังวลของสตรี

วัยกลางคนที่นั่งอยู่หลังโต๊ะท�างานไม้มะฮอกกานีตัวงามเอ่ยถาม ใบหน้า
เรยีวเสลาราวรูปแกะสลกัแลดูเคร่งขรมึ แต่เปี่ยมด้วยสง่าราศอีย่างนางหงส์
ไม่เสื่อมคลาย แม้วยัจะล่วงเลยมาถงึห้าสบิสองปีแล้วกต็าม  

“ผมไม่เชื่อมั่นในตัวบุคคล แต่เชื่อมั่นในสัญญาครับ” ธราธรตอบ
พร้อมรอยยิ้มลุ่มลึก แววตาหลักแหลมอย่างทนายแก่สนาม แต่ดูนุ่มนวล
เสมอยามจ้องมองสตรทีี่อยู่เบื้องหน้า 

เขมิกาพยักหน้าขรึมๆ “ฉันหวังว่าคราวนี้จะส�าเร็จซะที ไม่งั้น 
โรงพยาบาลนี่ต้องตกเป็นของคนอื่นแน่”

“มนัไม่มทีางเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกครบั สิ่งใดที่คณุปรารถนา ผม
สัญญาว่าจะท�าให้มันเป็นของคุณให้ได้” ที่ปรึกษาคนเก่งให้ค�ามั่นอย่างที่
เคยให้เสมอมา 

เธอยิ้ม “ขอบคณุมากจรงิๆ นะคณุธราธร ที่ต่อสูเ้คยีงข้างฉนัมาตลอด
สบิปีนี้ เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานเหลอืเกนิ”  

“ด้วยความยนิดคีรบั และขอให้คณุจงวางใจ อกีไม่นานชยัชนะต้อง
เป็นของคณุแน่” 

ธราธรยิ้มให้เธออย่างชายผู้ภักดีต่อสตรีเจ้าชีวิต เขมิกาเป็นผู้หญิงที่
เขาทุ่มเททั้งกายใจให้ตั้งแต่วนัแรกที่ได้พบ เธอช่างสวย สง่างาม และสูงค่า 
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แม้จะเป็นของชายอื่น แต่ใจเขาเป็นของเธอนบัแต่วนิาทนีั้น ทกุวนันี้เขาอยู่ก็
เพื่อท�าให้ความปรารถนาของเธอเป็นจรงิ 

“แล้วมถินุาล่ะ จะเป็นปัญหาทหีลงัรเึปล่า” เขมกิาหนัเหความกงัวล
มาที่หญิงสาวผู้ถูกว่าจ้าง อดีตนางเอกดาวรุ่ง เจ้าของใบหน้าสวยคมผู้นั้น
น่าหวั่นระแวงมใิช่น้อย 

ผูห้ญงิถงัแตก เหลอืแต่ตวั ไร้อนาคต มหีรอืจะไม่สนทางเลอืกสูค่วาม
สะดวกสบายอย่างเขมนิทร์!

“ผมไม่คดิว่าจะเป็นปัญหานะครบั อดตีของเธอเป็นข้ออ้างที่สมเหตุ
สมผล ไม่แปลกที่ ‘แม่’ ทกุคนจะปฏเิสธลกูสะใภ้ประวตัฉิาว ถงึคณุไม่ยอมรบั
เธอ หมอเขื่อนก็ไม่มีเหตุผลจะมาค้าน อีกอย่าง ถึงตอนที่เขาเป็นเจ้าของ 
โรงพยาบาลทศัไนยแล้ว เขาจะต้องคดิถงึเรื่องอื่นมากกว่าผูห้ญงิแน่นอนครบั” 

เขมกิายิ้มอย่างพงึใจ “กจ็รงิของคณุนะ”  

มถินุาให้เวลาส�าหรบัความชอกช�า้ใจอยูห้่านาทเีตม็ ก่อนจะตัง้

สติและเริ่มวางแผนสองในหัว ก่อนอื่นเธอต้องเสนอเงินสิบล้านให้เขมินทร์
พจิารณา หากเขายงัไม่เอาอกีกม็าต่อที่แผนสอง เมื่อเงนิไม่มคีวามหมายก็
ต้องเปลี่ยนมาใช้จิตวิญญาณที่เมตตาต่อคนไข้ของคนเป็นหมอ ซึ่งเธอไม่
ค่อยแน่ใจว่าเขาจะมี

หญงิสาวกลอกตาและถอนใจเฮอืกใหญ่ ความขุน่เคอืงกลบัมากวนใจ
อกีครั้ง ท�าไมชาวบ้านถงึคดิว่าเขมนิทร์เป็นหมอใจด ีทั้งที่เขาทารณุกบัข้อต่อ
หัวเข่าเธอขนาดนี้ ความโกรธไต่ระดับสูงขึ้นเมื่อก้มมองเข่าซ้ายที่ยังรู้สึก 
เจ็บและต้องเดินอย่างระมัดระวังจนกว่ามันจะหายดี นั่นยังไม่รวมข้อเท้าที่
เคลด็ด้วย 

“ฉนัจะปล่อยให้ความโกรธท�าลายตวัเองไม่ได้ ตั้งสตไิว้มถินุา เธอจะ
ต้องท�าภารกจินี้ให้ส�าเรจ็” หญงิสาวพูดดงัๆ เพื่อให้ประโยคนั้นซมึซบัเข้าไป
ในสมอง 

ห้าโมงเศษๆ มิถุนาได้ยินเสียงรถแล่นมาจอดหน้าบ้านก็คิดว่านาย
หมอเถื่อนคงกลับมาแล้ว เธอรีบท�าสมาธิ ปรับสีหน้าและอารมณ์ให้พร้อม



36  หวานนักรักไม่ปรารถนา

ส�าหรับการสวมบทนางเอกเจ้าน�้าตา ได้ยินเสียงเปิดและปิดประตูรถ ตาม
ด้วยเสยีงฝีเท้าแผ่วเบาเดนิขึ้นบนัไดหน้าบ้าน หยดุอยูก่บัที่ ก่อนจะมุง่มาทาง
เฉลยีงที่เธอนั่งอยู่ หญงิสาวอมยิ้ม นบัถอยหลงั 

5...4...3...2...1...แอกชนั!
ก๊อกน�้าตาถกูเปดิ ก่อนจะหนัไปท�าหน้าเศรา้ กระพอืขนตาท�าท่าแบ๊ว

ชวนสงสาร ทวา่คนที่ยนืตะลงึหน้าซดีอยูต่รงนั้นกลบัไม่ใช่เป้าหมายของเธอ 
“คะ...คณุ...เอ่อ...คณุเป็นใคร ท�าไมถงึมาอยู่ที่บ้านหมอเขื่อนล่ะคะ” 

บวัชมพูถามตะกกุตะกกัด้วยความประหม่า หวัใจดวงน้อยไหววูบ มอืที่ถอื
ปิ่นโตมาด้วยเริ่มสั่น วางตัวไม่ถูกเมื่อได้พบสาวสวยนั่งน�้าตานองอยู่บน
เฉลยีงบ้านพกัของหมอเขื่อน 

มถินุากะพรบิตาปรบิๆ ก๊อกน�้าตาหยดุไหลโดยอตัโนมตั ิแต่ถงึอย่าง
นั้นกย็งัเหลอืคราบน�้าตาตดิแก้ม หญงิสาวกระแอม ใช้ปลายนิ้วปาดน�้าตาทิ้ง 
และส่งยิ้มให้ผู้หญิงที่ก�าลังพูดติดอ่างอย่างเป็นมิตร “สวัสดีค่ะ ฉันเป็น  
‘แขกพเิศษ’ ของหมอเขื่อน คณุคงพอจะคุ้นหน้าฉนัอยู่บ้าง แล้วคณุล่ะคะ
เป็นใคร” เธอรบีแนะน�าตวัด้วยฐานะที่เกนิจรงิ 

ออกจะเสียมารยาทไปสักหน่อย แต่เธอจ�าเป็นต้องรู้ว่าแม่สาวแว่น
หนา ผมเปีย สวมเดรสสชีมพูหวานทั้งตวัผู้นี้เป็นใคร และเป็นอะไรกบันาย
หมอเถื่อน เท่าที่รู้ ธราธรบอกว่านายแพทย์เขมินทร์ยังโสด แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่าเขาจะยังไม่มีคนรัก และนี่ก็เป็นประเด็นที่ส�าคัญมาก หาก  
‘ผูห้ญงิ’ ท�าให้เขาไม่ยอมกลบัไปท�างาน เธอจะได้เรยีกร้องค่าจ้างเพิ่ม ตดิอะไร
กไ็ม่เท่าตดิหญงิ เรื่องนี้แก้ยากสดุ ค่าแรงกต็้องแพงสดุด้วย เพราะนอกจาก
จะต้องหาหนทางพาเขากลบักรงุเทพฯ ให้ได้แล้ว เธอยงัต้องกดีกนัผูห้ญงิทกุ
คนออกจากชีวิตเขาด้วย และหากผู้หญิงคืออุปสรรค นี่จะเป็นการสวมบท 
‘นางร้าย’ ครั้งแรกของเธอ! 

“บวั...เอ่อ...ฉนัเอาปิ่นโตมาส่งคณุหมอน่ะค่ะ คณุเคยมาที่นี่เหรอคะ 
ฉนัไม่คุ้นหน้าคณุเลย” บวัชมพูหลบตาคู่สนทนา ก่อนจะเดนิเลี่ยงเอาปิ่นโต
ไปวางในครัว หากไม่มีสาวสวยแปลกหน้าผู้นี้อยู่ด้วย เธอก็คงจะแอบช่วย
ท�าความสะอาดครัวให้ชายหนุ่มเหมือนทุกที แต่วันนี้แขกพิเศษของเขา
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ปรากฏตวั ผู้หญงิจดืๆ เชยๆ อย่างเธอกห็มดสทิธิ์หวงั 
มถินุามุ่นคิ้ว พมึพ�าอย่างคนหลงตวัเอง “ไม่รู้จกัฉนัเนี่ยนะ ฉนัออก

จะดงั” ว่าแล้วกป็รบัสหีน้าใหม่ เดนิกะเผลกตามอกีฝ่ายไปและไม่รรีอที่จะ
หาข้อมูลเพิ่มเตมิ แถมยงัตเีนยีนเรยีกชื่อสาวเจ้าอย่างสนทิสนมด้วย 

“ไม่เคยมาหรอกค่ะ เรื่องนั้นช่างมนัเถอะ ว่าแต่นาย...เอ๊ย...คณุหมอ
เขื่อนน่ะค่ะ เขาสั่งปิ่นโตกบัคณุบวัประจ�าเลยเหรอคะ”  

“จะว่าอย่างนั้นกไ็ม่ถกูนกัหรอกค่ะ คณุอย่าเข้าใจคณุหมอผดินะคะ” 
ตอบแล้วกห็ลบตาคนถามอย่างละอายใจ เธอไม่อยากท�าให้คนรกัของหมอ
เขื่อนเข้าใจผดิ แม้ว่านั่นจะท�าให้ตวัเองต้องเสยีใจกต็าม 

มถินุาเลกิคิ้ว ยงัไม่ทนัถามต่อ อกีฝ่ายกร็บีบอกในสิ่งที่เธออยากรู้ออก
มาจนหมดเปลอืก

“ที่จรงิบวัยนืกรานจะท�าแบบนี้เอง คณุหมอไม่ได้สั่งปิ่นโตประจ�ากบั
บวัหรอกค่ะ แต่บวักเ็อาป่ินโตมาส่งให้เขาทกุเยน็เป็นการตอบแทนที่คณุหมอ
เคยช่วยชวีติบวัเอาไว้ตอนถูกงูกดั ถ้าไม่ได้เขา ป่านนี้บวัคงตายไปแล้ว” 

ฝ่ายนั้นอธิบายด้วยสีหน้าเป็นเดือดเป็นร้อนจนมิถุนารู้สึกได้ สงสัย 
แม่สาวคนนี้จะเชื่อจรงิจงัว่าเธอเป็นคนพเิศษของนายหมอเถื่อน ‘น่าสงสารจงั 
แต่ขอโทษด้วยนะคะคณุบวั มี่สงสารตวัเองมากกว่าที่ต้องแบกหนี้สองล้าน
ไว้บนบ่า พอภารกจินี้ส�าเรจ็ มี่จะมาขอโทษและสารภาพบาปกบัคณุทหีลงั
กแ็ล้วกนันะ’

มถินุายิ้มหวาน “หมอใจดกีบัทกุคนเสมอแหละค่ะ เขาเป็นแบบนี้มา
นานแล้ว ขอบคณุคณุบวัมากนะคะที่ช่วยดูแลหมอเขื่อนในระหว่างที่มี่ไม่อยู่ 
จริงสิ ลืมแนะน�าตัวไปเลย มิถุนาค่ะ แต่เรียกมี่ดีกว่า ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ  
ต่อไปเราคงได้เจอกนับ่อยๆ เพราะมี่จะอยู่ที่นี่สกัพกัเลยละค่ะ” 

“บวัชมพคู่ะ ชื่อเล่นคณุมี่คงรูจ้กัแล้ว บวัช่วยพ่อดแูลร้านอาหารเรอืน
ปทมุที่อยู่ตดิกบัรสีอร์ตชดิตะวนันี่เอง ว่างๆ กแ็วะไปชมินะคะ” 

ถงึจะพูดอย่างนั้น แต่สหีน้าของบวัชมพกูเ็จอืรอยเศร้าอย่างปิดไม่มดิ 
มถินุาเลกิเป็นสาวช่างฝันตั้งแต่เกดิเรื่องอื้อฉาวกบัเธอ หญงิสาวจงึไว้ใจคน
อื่นน้อยลง เชื่อมั่นในตวัเองมากขึ้น และอ่านคนได้เก่งขึ้น ปฏกิริยิาพื้นฐาน
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ของหญงิสาวที่ผดิหวงัจากชายหนุ่มที่ตนแอบรกัแอบเลง็ไว้เป็นเช่นไร ท�าไม
เธอจะดูไม่ออก 

หญงิสาวเอื้อมไปจบัมอืเลก็บางของอกีฝ่ายและบบีกระชบัเบาๆ อย่าง
เอื้ออาทร กอ็ยากจะให้ความหวงัแก่บวัชมพูอยู่หรอกนะ แต่เธอท�าแบบนั้น
ไม่ได้จรงิๆ...“ไว้ว่างๆ มี่จะชวนหมอเขื่อนไปด้วยนะคะ” 

คล้อยหลงัลกูสาวเจ้าของร้านอาหารเรอืนปทมุไปแล้ว มถินุาก็

กลบัมานั่งปรบัอารมณ์ที่เฉลยีงอกีครั้ง โดยไม่รบีร้อนที่จะเปิดก๊อกน�้าตาให้
สูญเสยีพลงังานโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อได้ยนิเสยีงซอยเท้าขึ้นบนัไดบ้านมา
เป็นครั้งที่สอง คราวนี้ไม่มเีสยีงรถยนต์น�ารอ่ง เดาได้ว่าผูม้าเยอืนเดนิเท้ามา
หรอืไม่กอ็าจจะปั่นจกัรยาน 

“พี่สาวฮะ” 
เสยีงตะโกนที่ดงัมาก่อนตวัท�าให้หญงิสาวรูว่้าไม่ใช่เป้าหมายของเธอ 

แต่เป็นเดก็หนุ่มชื่อป้อมที่ปั่นจกัรยานมาส่งเธอเมื่อตอนบ่ายแก่ๆ นั่นเอง 
มถินุาหนัไปส่งยิ้มทกัทายหนุ่มน้อย “ว่าไงป้อม มอีะไรเหรอ” 
“หมอเขื่อนให้ผมมาดูว่า...” เขาหยดุเหมอืนยงัเลอืกใช้ค�าที่เหมาะสม

ไม่ได้ สหีน้าล�าบากใจอย่างเหน็ได้ชดั
หญงิสาวเลกิคิ้ว “ว่า?”
“เอ่อ...หมอเขื่อนให้ผมมาดูว่าพี่สาวต้องการอะไรเพิ่มเติมรึเปล่าน่ะ

ฮะ” เดก็หนุ่มหาทางเลี่ยงได้ในที่สดุ
เธอหรี่ตาจบัผดิป้อมครู่หนึ่ง เขารบีหลบตาอย่างมพีริธุ แค่นี้กเ็ข้าใจ

แล้วว่าป้อมย้อนกลับมาท�าไม หมอนั่นน่ะหรือจะมาห่วงใยอาการของเธอ 
เดก็นี่โกหกไม่เก่งเอาซะเลย 

“บอกตรงๆ ว่าเชื่อไม่ลง นายหมอเถื่อนนั่นให้ป้อมมาดูว่าพี่ไปแล้ว 
รยึงัใช่มั้ย กลบัไปบอกเขาเลยนะว่าพี่ยงัไม่หมดธรุะ และจะรอเขาอยูน่ี่ ไม่ไป
ไหนทั้งนั้นแหละ”

ป้อมหน้าเจื่อนลงนิด เดินมานั่งฝั่งตรงข้ามหญิงสาว แล้วถามด้วย
เสยีงอ่อยสนทิ “ตกลงคนที่พี่สาวมาตามหาคอืหมอเขื่อนจรงิๆ เหรอฮะ”
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เธอพยกัหน้า “ถูก”
“พี่สาวมาตามหาหมอเขื่อนท�าไมฮะ เขาท�าอะไรไว้รเึปล่า ผมหมาย

ถงึ...เรื่องไม่ด”ี 
หญิงสาวกะพริบตาปริบ ก�าลังเรียบเรียงค�าตอบในหัว ซึ่งต้องเป็น 

ค�าตอบที่จะท�าให้งานของเธอง่ายขึ้นด้วย “กไ็ม่ใช่เรื่องไม่ดอีะไรหรอก แต่ก.็..
ค่อนข้างเป็นความลบั ป้อมอยากรู้รเึปล่าล่ะ”

“พี่สาวจะบอกผมเหรอฮะ” แววตาสนใจใคร่รูข้องเดก็หนุม่จดุรอยยิ้ม
เจ้าเล่ห์ของมถินุา เธอพยกัหน้าหงกึๆ ก่อนจะยื่นข้อเสนอ

“แต่ป้อมต้องช่วยพี่ก่อนนะ ป้อมต้องแจกแจงมาให้หมดเลยว่าอยู่ที่
นี่นายหมอเขื่อนท�าอะไรบ้าง แล้วมีใครมายุ่งเกี่ยวกับเขาบ้าง โดยเฉพาะ 
สาวๆ”

“พี่สาวนี่สนใจเรื่องของหมอเขื่อนมากเลยนะฮะ” 
สีหน้าผิดหวังของป้อมท�าให้หญิงสาวนึกสงสัย แต่มันยังไม่รบกวน

จิตใจเธอเท่าเรื่องของนายหมอเถื่อน เธอจึงไม่ได้ใส่ใจจะหาค�าตอบ แค่
บอกปัดไปเท่าที่จะอธบิายได้

“พี่จ�าเป็นน่ะ รบัปากใครบางคนเอาไว้ ไหนเล่ามาซ ินายหมอเถื่อนมา
ท�าอะไรอยู่ที่นี่ นานแค่ไหนแล้ว แล้วมใีครมายุ่งเกี่ยวกบัเขาบ้าง” 

“ผมกไ็ม่รูอ้ะไรมากหรอกฮะพี่สาว รูต้ามค�าบอกเล่าของผู้ใหญ่ว่าหมอ
เขื่อนมาอยู่ที่นี่ในฐานะครูสอนขี่ม้าของคุณปอ ผมหมายถึงคุณปรมัตถ์ 
เจ้าของรสีอร์ตชดิตะวนัน่ะฮะ แล้วเขากช่็วยดแูลม้าทกุตวัอย่างด ีเมื่อปีที่แล้ว
หมอเขื่อนตามเจ้าสนีลิเขา้ไปในเขตปา่ของเสี่ยยิ่งยศ ผูม้อีทิธพิลประจ�าท้อง
ถิ่น ตอนนั้นสีนิลเพิ่งถูกน�ามาส่งที่คอก มันยังตื่นสถานที่ พอได้ยินเสียง
ประทัดก็ตกใจวิ่งหนีเข้าป่าไปเลย หมอเขื่อนไปตามหาสีนิลก็เจอลุงหมาย
บาดเจบ็อยู่ ข่าวลอืนะฮะ คนเขาว่าแกถูกยงิเลยไม่กล้าไปโรงพยาบาล ถ้า
ไม่ได้หมอเขื่อนช่วยไว้ ป่านนี้แกคงตายเป็นผเีฝ้าป่าไปแล้ว นั่นละฮะจดุเริ่มต้น
ที่ท�าให้ใครต่อใครเรยีกเขาว่าหมอเขื่อน”  

แผลถูกยงิ เสี่ยยิ่งยศ ตายแล้ว! นี่นายหมอเถื่อนเข้าไปพวัพนักบัผู้มี
อทิธพิลด้วยใช่ไหม
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ป้อมอมยิ้มเมื่อเหน็สหีน้าตื่นตะลงึของสาวสวย ก่อนจะปลอบ “อย่า
กงัวลไปเลยฮะพี่สาว ถงึเสี่ยยิ่งยศจะเป็นผูม้อีทิธพิลแถวนี้แต่เขากร็กัลกูสาว
คนเดยีวมาก หมอเขื่อนปลอดภยัแน่ครบั ตราบใดที่คณุป่านยงัแวะมาเรยีน
ขี่ม้ากบัหมอเขื่อนทกุอาทติย์” 

มถินุาเลกิคิ้ว มองป้อมอย่างระแวง “ขอร้องนะป้อม อย่าบอกพี่ว่า...”
เดก็หนุม่ยิ้มกริ่ม พยกัหน้าและส�าทบัว่า “ใช่ฮะ เหน็อย่างนั้นแต่หมอ

เขื่อนเสน่ห์แรงมากๆ ถ้าพี่สาวคิดจะลงสนามแข่ง ผมบอกเลยนะฮะว่า 
คณุป่านคะแนนน�าโด่งไปแล้ว แม่ม่ายเนื้อหอมประจ�าจงัหวดัเชยีวละ”

หญงิสาวมองคนพดูอึ้งๆ “นายหมอเถื่อนนี่นะเสน่ห์แรง มองหาความ
น่าจะเป็นไม่เจอซักกะนดิ” มิถนุาย่นจมูก กลอกตาเซ็ง ทั้งลูกสาวเจ้าของ
ร้านอาหาร ลูกสาวผู้ทรงอทิธพิลประจ�าท้องถิ่น สาวๆ แถวนี้เป็นอะไรกนันะ 
สงสยัจะสายตาสั้นกนัหมด มนิ่า คณุบวัถงึสวมแว่น!

“แล้วคณุปอมลีูกสาวกบัเขาด้วยรเึปล่าล่ะ จะได้เพิ่มลูกสาวเจ้านาย
อกีสกัคน” หญงิสาวประชดอย่างไม่สบอารมณ์ แต่ป้อมกลบัหวัเราะลั่นจน
เธอต้องเขม้นตามองให้รู้ตวั

เด็กหนุ่มหุบยิ้ม ก่อนจะบอกว่า “คุณปอยังไม่แต่งงานเลยฮะ จะมี
ลูกสาวได้ยงัไง อกีอย่างเขายงัหนุ่ม หล่อ แล้วกย็งัโสดด้วยนะฮะ แต่พี่สาว
ไม่ต้องไปสนใจคุณสมบัติทั้งหมดที่ผมว่ามาหรอก คุณปอน่ะเจ้าชู้ตัวพ่อ 
ท�าสาวๆ อกหกัมาทั่วจงัหวดัแล้ว” 

มิถุนาท�าตาโต รู้สึกข�ามากกว่าจะสนใจในตัวเจ้าของรีสอร์ตผู้เปี่ยม
ด้วยคณุสมบตันิ่าควงแขน แค่มคี�าว่า ‘เจ้าชู้’ ห้อยท้าย ไม่ว่าคณุสมบตัจิะ
เลศิเลอเพอร์เฟกต์สกัแค่ไหน เธอกเ็มนิอยู่ด ี

“เอาละ งั้นก็รู้แล้วว่ามีผู้หญิงเกี่ยวข้องกับเขาอยู่สองคนเน้นๆ แล้ว
นอกจากคณุบวักบัคณุป่านยงัมผีู้หญงิคนไหนหน้ามดืตามวั หลงผดิคดิสั้น
ชอบนายหมอเถื่อนอกีบ้าง”

“พี่สาวเจอคณุบวัแล้วสนิะฮะ” ป้อมถามยิ้มๆ 
หญงิสาวพยกัหน้า “ออืฮ ึเจอแล้วพร้อมปิ่นโตเถาใหญ่”
“คุณบัวน่ารักดีนะฮะ แต่พอเทียบกับคุณป่านแล้วจืดสนิทเลย 
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เรยีบร้อยออกอย่างนั้น จะไปสู้กระดงังาลนไฟได้ยงัไง น่าสงสารเหมอืนกนั”
“นี่ป้อม วิจารณ์สุภาพสตรีแบบนี้หยาบคายมากนะ พี่ไม่ชอบฟัง” 

หญิงสาวท�าเสียงเข้ม แววตาเอาเรื่อง บอกให้รู้ว่าไม่ชอบจริงจังและไม่ข�า 
ด้วย 

เดก็หนุม่หน้าจ๋อยลง “ขอโทษฮะ ผมแค่พดูไปตามที่ผูใ้หญ่เขาว่ากนั”
“เอาเถอะ ใครจะสวยใครจะจดืกช่็าง ตกลงยงัมอีกีมั้ย ผูห้ญงิสายตา

สั้นแถวๆ นี้น่ะ” มถินุาไม่ถอืสาคนที่รู้จกัขอโทษเมื่อท�าผดิ เธอชวนเขากลบั
มาคยุเรื่องเดมิด้วยท่าทางเป็นกนัเอง

ป้อมอดยิ้มไม่ได้กบัค�าเปรยีบเปรยของพี่สาวคนสวย แบบนี้ ชาวบ้าน
แถวนี้กค็งสายตาสั้นกนัหมดละ 

“เคยมีเยอะฮะ ก่อนที่หมอเขื่อนจะไว้หนวดไว้เคราจนรกครึ้มแบบนี้ 
อกีอย่าง ไม่มใีครอยากมเีรื่องกบัคณุป่านหรอกฮะ” 

หญิงสาวถอนใจอย่างโล่งอก “ค่อยยังชั่ว ถ้าต้องไฟต์กับสาวๆ ทั้ง
หมู่บ้าน พี่คงตายก่อนจะหมดหนี้”

“พี่สาวว่าอะไรนะฮะ”
มถินุารบีส่ายหน้าหวอื “เปล๊า...ไม่ได้บ่นอะไรเลย แค่บอกว่าบ้านพกั

หลงันี้บรรยากาศดี๊ดเีนอะ”     
“บ้านพักหลังนี้เป็นของคุณปอ แต่คุณปอยกให้หมอเขื่อนอยู่ตั้งแต่

เริ่มท�างานที่นี่แล้วละฮะ”
“เหรอ คณุปอนี่ใจดจีงัเลยเนอะ ถ้ามลีกูสาวกค็งยกให้นายหมอเถื่อน

ด้วยแน่ๆ เป็นโชคดขีองเขาที่ยงัไม่มลีูก” 
ป้อมหัวเราะข�าหญิงสาวที่ช่างสรรหาค�าพูดมาเหน็บแนมคุณหมอ

หนุ่มในทุกครั้งที่มีโอกาส แต่อย่างน้อยเขาก็วางใจได้ว่าพี่สาวคนสวยไม่ได้
ชื่นชอบหมอเขื่อนอย่างที่คณุปา่นกบัคณุบวัปลื้มอยูแ่น่ๆ นั่นแปลว่าเขายงัมี
โอกาส

มถินุาซกัถามเกี่ยวกบัชวีติประจ�าวนัของเขมนิทร์ต่ออกีเลก็น้อย ค่อย
ยอมเผยความลบัให้ป้อมรู้แบบรวบรดัที่สดุ “คณุหมอเขื่อนเขาเคยเป็นหมอ
ผ่าตัดสมองที่มีฝีมือมาก ทางโรงพยาบาลอยากจะได้ตัวเขากลับไปท�างาน
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ด้วย นี่คอืเหตผุลที่พี่มาตามหาเขา”
ป้อมมสีหีน้าตกใจมากกว่าจะประหลาดใจ “แปลว่าพี่สาวจะพาหมอ

เขื่อนไปจากพวกเราเหรอฮะ”
“ก.็..” เธอพดูไม่ออกเมื่อเหน็แววตาผดิหวงัของเดก็หนุม่ที่จ้องมองมา

ราวกบัว่าเธอเป็นนงัตวัร้ายที่ก�าลงัจะพรากของรกัของหวง...ไม่ใช่แค่ของป้อม 
แต่เป็นของรกัของหวงของคนทั้งหมู่บ้านไป

หญงิสาวยกัไหล่ก่อนจะบอก “มนัจ�าเป็นน่ะป้อม มผีู้ป่วยเนื้องอกใน
สมองคนหนึ่งก�าลังรอคอยให้เขากลับไปผ่าตัดให้ เธอจ�าเป็นต้องได้รับการ
รกัษาโดยเรว็ และมแีต่เขาเท่านั้นที่จะท�าได้ เหตผุลแค่นี้พอมั้ยที่พี่จะพาตวั
นายหมอเถื่อนกลบักรงุเทพฯ”

“ก็พอฟังได้ฮะ แต่ผมไม่คิดว่าคนแถวนี้จะชอบความคิดของพี่สาว 
ทางที่ดพีี่อย่าบอกใครจะดกีว่า หมอเขื่อนน่ะเป็นที่รกัของคนแถวนี้ คนที่จะ
มาพาตวัเขาไปนั่นแหละจะล�าบาก” ป้อมเตอืนด้วยความหวงัด ี

มิถุนาหน้าจ๋อย แอบปาดเหงื่อเบาๆ โชคดีนะเนี่ยที่คุยกับป้อมก่อน 
ไม่งั้นภารกจินี้อาจต้องกลายเป็น Mission Impossible ฉบบัสมบูรณ์อกีด้วย 

แต่กเ็อาเถอะ ตอนนี้เธอมแีผนสามส�ารอง คราวนี้เรยีบร้อยโรงเรยีน
มถินุาแน่ หึๆ ! 

 
ปานไพลินควบม้ากลับมาหาครูฝึกด้วยท่วงท่าสง่างามอย่าง

นางพญาบนหลงัอาชา ใบหน้าสวยหวานกระจ่างด้วยรอยยิ้มสดใสและเปิด
เผย “เป็นไงบ้างคะหมอเขื่อน นกัเรยีนคนนี้พอไปไหวรเึปล่า”

เขมนิทร์ยิ้มบางๆ ขณะเอื้อมมอืไปลบูคอเจ้าหมอกฟ้าเป็นรางวลัที่มนั
เป็นเด็กดีในวันนี้ ก่อนจะเหลือบตาขึ้นมองนักเรียนสาวสวยของเขา “คุณ
ป่านมีพื้นฐานดีอยู่แล้ว ตอนนี้ก็คล่องมากด้วย ต่อไปคงไม่จ�าเป็นต้องมา
เรยีนกบัผมอกีแล้วนะครบั” 

หญิงสาวหน้าจ๋อยลงอย่างเสแสร้ง ท�าเสียงกระเง้ากระงอด “หมอ
เขื่อนไม่อยากสอนป่านแล้วเหรอคะ” 

“ไม่ใช่อย่างนั้นครบั แต่ตอนนี้คณุป่านเป็นจอ็กกไีด้เลย แล้วจะให้ผม
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สอนอะไรอกีล่ะ”
“แหม หมอเขื่อนกช็มเกนิไป ถ้าไม่มาเรยีนขี่ม้าที่นี่ ป่านกไ็ม่รู้จะไป 

ขี่ม้าได้ที่ไหน งั้นคราวหน้าป่านแวะมาขี่ม้ากบัครูฝึกได้ใช่มั้ยคะ แบบไม่ต้อง
ขี่ตามในชั่วโมงสอนอะไรอย่างงี้น่ะ” เธอเอยีงคอยิ้มอย่างน่ารกั แววตาเว้าวอน
แบบที่ผู้ชายทกุคนต้องมองออกว่าก�าลงัถูกอ้อนอยู่ 

เขมินทร์อมยิ้มน้อยๆ อย่างรักษาน�้าใจของหญิงสาว มองออกนาน
แล้วว่าปานไพลนิต้องการอะไรจากเขา ไม่เกี่ยวกบัว่าเธอเคยแต่งงานมาก่อน 
เพยีงแต่ตอนนี้เขายงัไม่พร้อมจะเปิดรบัใครเข้ามาในชวีติจรงิๆ 

“ถ้าผมไม่ตดิงานกไ็ม่มปีัญหาครบั”
แม่ม่ายยงัสาวหวัเราะคกิคกัอย่างถูกใจ ค�าตอบเป็นแบบที่เธอเดาไว้

ไม่มผีดิ แต่คนอย่างปานไพลนิไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆ โดยเฉพาะเรื่องหวัใจ 
“ป่านจะถือว่านี่ไม่ใช่การปฏิเสธนะคะ ไหนๆ วันนี้ป่านก็ถูกคุณคร ู

ไล่ออกจากโรงเรียนแล้ว งั้นคุณครูจะเลี้ยงข้าวปลอบใจนักเรียนคนนี้ซักมื้อ 
ได้มั้ยเอ่ย”

เขมินทร์ยังไม่ได้เรียบเรียงค�าพูดเพื่อปฏิเสธ ป้อมก็ปั่นจักรยานกลับ
มาเสียก่อน ท่าทางเหมือนมีอะไรอยากบอก ท�าให้ชายหนุ่มต้องขอตัวกับ 
แม่ม่ายคนสวยสกัครู่

“ว่าไงป้อม” เขาตบไหล่เดก็หนุ่มและถามเบาๆ
“พี่สาวคนสวยฝากผมมาบอกหมอเขื่อนว่ายังไม่หมดธุระกับหมอฮะ 

แลว้ยงับอกอกีว่าจะรออยูท่ี่บา้น ไม่ไปไหนทั้งนั้น” ป้อมตอบเสยีงเบาพอกนั 
ก่อนจะหนัไปส่งยิ้มให้แม่ม่ายคนงาม 

ปานไพลินโบกมือตอบอย่างสาวชอบโปรยเสน่ห์ ขยิบตาให้อย่าง 
น่ารกั ไม่ว่าเดก็หรอืผูใ้หญ่ เธอชอบให้ทกุคนหลงรกัเธอมากกว่าจะเกลยีดชงั 

เขมนิทร์มองตามสายตาป้อม นิ่งคดิสกัพกักเ็อ่ยบอกหญงิสาว “ถ้า
คณุป่านไม่รงัเกยีจบ้านพกัหลงัเลก็ๆ กบัอาหารง่ายๆ ผมขอเชญิที่บ้านดกีว่า
ครบั”
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4
แมวขโมย

มิถุนานั่งตบยุงอยู่ที่เฉลียงซ่ึงยื่นออกไปเหนือล�าธารเล็กน้อย 

เธอเริ่มเบื่อหน่ายเมื่อดวงตะวันก�าลังจะตกดิน แต่เจ้าของบ้านไม่ยอมกลับ
มาสักที หากคุยธุระไม่จบวันนี้ เธอคงต้องค้างคืนและน่าจะหลายคืนอยู่
เหมอืนกนั ภารกจิพาตวันายหมอเถื่อนกลบักรงุเทพฯ คงไม่หวานหมูอย่าง
ที่หวัง นั่นแปลว่าเธอต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย อย่างน้อยก็ค่าที่พักและ
อาหาร แถมบตัรเครดติที่ตดัหนี้ไม่หมดยงัเหลอือยู่อกีหนึ่งใบ 

คิดแล้วก็กวาดดวงตากลมโตมองไปรอบบริเวณบ้านพัก บ้านหลังนี้
ตั้งอยู่รมิธาร ยกสูงราวหนึ่งเมตรท�าให้ใต้ถนุโล่ง แต่กเ็ตี้ยเกนิกว่าจะใช้งาน
อะไรได้ เดนิขึ้นบนัไดมากเ็จอพื้นที่โล่งๆ กบัม้านั่งยาวและโต๊ะกนิข้าวแบบ
เรียบง่าย ห้องครัวแบบเปิดอยู่ติดกับเฉลียง นอกจากนั้นก็มีประตูอีกสอง
บานที่ปิดไว้อย่างมดิชดิ 

“กค็งจะเป็นห้องนอนของนายหมอเถื่อนกบัห้องว่างสนิะ”
มิถุนายิ้มกริ่ม แล้วเสียงประท้วงจากกระเพาะก็ดังขึ้น หญิงสาวลูบ

ท้องป้อยๆ รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีจึงอดจะเหลือบมองโต๊ะอาหารของเขมินทร ์
ไม่ได้ ป่ินโตของบวัชมพวูางอยูต่รงนั้น เธอกะพรบิตา กลนืน�้าลายลงคออกึหนึ่ง 
ความหวิดงึดดูให้เธอเดนิกะเผลกไปที่โต๊ะโดยไม่คดิยบัยั้งชั่งใจ และไม่ได้ยนิ
เสียงรถที่แล่นมาจอดหน้าบ้าน ตามด้วยเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดอย่างไม่ 
รบีร้อนอะไรนกั 
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หญงิสาวเอื้อมมอืคว้าป่ินโตมาเปิด สดูกลิ่นแกงส้มชะอมกุง้ที่ลอยมา
เตะจมูกเข้าไปเตม็ปอด น�้าลายเริ่มสอ เปิดอกีชั้นเป็นผดัเปรี้ยวหวาน และ
ชั้นล่างสุดเป็นข้าวสวย รู้ว่าเสียมารยาทขั้นรุนแรง แต่กลิ่นอาหารก็หอม
ยั่วยวนชวนให้หลงผดิเหลอืเกนิ แอบกนิอย่างละนดิอย่างละหน่อยคงไม่เป็น
ไรมั้ง...ถ้าเขาไม่รู้

เธอหันไปคว้าช้อนมาตักแกงส้มเข้าปาก เป็นแกงส้มที่อร่อยล�้าเลิศ
ที่สุดเท่าที่เคยกินมา จากหนึ่งค�ากลายเป็นห้าค�า สิบค�า และคงจะมีค�าที่ 
สบิเอด็ หากไม่เหน็ว่ามใีครบางคนยนืจ้องมองเธออยูด้่วยสหีน้าประหลาดใจ 
มือที่ตักแกงส้มเข้าปากชะงักค้าง ใจร่วงลงไปกองที่ตาตุ่ม ไข่เจียวทอดกับ
ชะอมที่อยู่ในปากถูกกลนืลงคอโดยไม่ได้เคี้ยว 

“สวสัดคีรบั ผมแวะมาขอยาแก้แพ้จากหมอเขื่อน นี่เขายงัไม่กลบัอกี
เหรอ บ้านเงยีบเชยีว” ชายหนุ่มทกัทายพร้อมรอยยิ้มเป็นกนัเอง รู้สกึว่าตน
ก�าลังท�าให้สุภาพสตรีขายหน้า แก้มสีน�้านมของเธอกลายเป็นสีชมพูระเรื่อ
จนเหน็ได้ชดั

มิถุนาเลียริมฝีปาก ท�าลายหลักฐานด้วยการโยนช้อนข้ามไหล่ลงไป
ในอ่างล้างจานด้านหลงัอย่างว่องไว แต่พอเหน็ว่าแกงส้มพร่องไปเยอะและ
มร่ีองรอยการกนิอย่างเหน็ได้ชดั จงึหยบิช้อนคนัเดมิกลบัมาเกลี่ยๆ พยายาม
จะท�าให้ดดู ีตั้งใจจะเกบ็ป่ินโตให้เหมอืนเดมิแต่ดนัท�าหลดุมอืซะได้ด้วยความ
รบีร้อน มอืปัดไปโดนปิ่นโตที่เหลอืล้มคว�่าลงไปด้วยกนั 

หญงิสาวอ้าปากค้าง อยากจะแก้ไขสถานการณ์แบบฉลาดๆ อยูห่รอกนะ 
แต่เวลาไม่พอให้ใช้สมองคิด เพราะเจ้าของบ้านเดินขึ้นบันไดมาสมทบกับ 
แขกคนแรกพอด ีเธอรบีย่อตวัลงใต้โต๊ะ โยนช้อนขึ้นไปในอ่างล้างจานอกีครั้ง 
ร้องเมี้ยวทหีนึ่ง แล้วลกุขึ้นส่งยิ้มให้ชายหนุ่มที่มาถงึก่อน 

“เมื่อกี้มแีมววิ่งชนป่ินโต คณุเองกเ็หน็ใช่มั้ยคะ” แถจนสข้ีางถลอกไป
แลว้กอ็ยากจะเอาหวัมดุพื้นให้รูแ้ล้วรูร้อด นอกจากตอนที่ถกูตบออกอากาศ
แล้ว นี่เป็นอกีครั้งที่เธออบัอายจนไม่อยากมองหน้าใคร

“อ้าวคณุปอ มาท�าอะไรที่นี่คะ” 
ยงัไม่ทนัที่เขาจะพดูอะไรกม็เีสยีงทกัทายดงัมาจากด้านหลงัเสยีก่อน 
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ปรมตัถ์หนักลบัไปจงึรูว่้าเปน็ม่ายสาวคนงามที่ชาวบา้นแถวนี้ดอูอกกนัหมด
ว่าเธอหมายปองคณุหมอขวญัใจประชาชนอยู่ เพราะหญงิสาวไม่คดิปิดบงั
ความรู้สกึแม้แต่น้อย

“ผมมาขอยาแก้แพ้ครับ พอดีเจอคุณ...” เขาเว้นไว้ให้เจ้าของบ้าน
แนะน�า

เขมนิทร์ก้าวมาหยดุข้างเจ้านายและมองตามสายตาอกีฝ่ายไปจนเจอ
มถินุาที่ยนืเอ๋ออยูข้่างโต๊ะอาหาร ก่อนจะเหน็ป่ินโตนอนเค้เก้อยูบ่นพื้นพร้อม
เศษข้าวและอาหาร “ท�าอะไรของคณุน่ะ”

หญิงสาวหลุบตามองผลงานของตัวเอง ก่อนจะเหลือบตาขึ้นมอง
เจ้าของสถานที่ ปรบัสมาธ ิปั้นยิ้มหวาน บอกอย่างฉะฉานว่า “แมวค่ะ เมื่อ
ครู่มแีมวมาขโมยกนิอาหารของคณุ ฉนัพยายามจะช่วยไล่มนัไป แต่...” เธอ
ยกัไหล่นดิ “กเ็ป็นอย่างที่เหน็นั่นแหละ ใช่มั้ยคะคณุ...” มถินุาหนัไปส่งยิ้ม
หวานให้ผู้ชายที่มาขอยาแก้แพ้ ใช้ดวงตากลมโตคู่งามวิงวอนให้เขาเออออ 
เธอมั่นใจว่าผู้ชายมกัจะแพ้ลูกอ้อนของสาวสวย 

“อ่า...ใช่ครบั แมว” ปรมตัถ์กลั้นยิ้ม พยายามไม่โคลงศรีษะ กลวัเขมนิทร์
จบัได้เรว็เกนิไป เขาชกัจะถกูใจแม่สาวตาโตคนนี้ซะแล้ว ถ้าอยากผกูมติรกบั
เธอกต็้องช่วยโกหกเท่านั้น จรงิไหม

คิ้วเข้มของเขมนิทร์ขมวดมุ่น ก่อนจะเดนิไปดูที่เกดิเหตใุกล้ๆ จนเหน็
ช้อนที่เปื้อนน�้าแกงวางอยู่ในอ่างล้างจาน สกัพกักก็้มลงเกบ็ปิ่นโตขึ้นมาวาง
บนโต๊ะ พูดเบาๆ โดยไม่สบตากบั ‘แมว’ “เพิ่งรู้นะว่าแมวใช้ช้อนเป็นด้วย”

‘แมว’ สะดุง้เฮอืก ก่อนจะโต้เสยีงเบาพอกนั “อาจจะเป็นแมวอจัฉรยิะ
ตวัแรกของโลกกไ็ด้นะ” 

“อย่าเรยีกแมวอจัฉรยิะเลย เรยีกแมวขโมยน่าจะเหมาะกว่า”
หญิงสาวเม้มปาก อยากจะตอบโต้คนปากจัดให้เจ็บๆ คันๆ บ้าง

เหมอืนกนั ตดิอยู่แค่ว่าสิ่งที่เขาพดูเป็นความจรงิ อาจจะเป็นโชคดหีรอืโชคร้าย 
กไ็ม่ทราบแน่ ที่สาวสวยอกีคนไม่ยอมถกูลมืและไม่ยอมเป็นคนที่เด่นน้อยกว่า 
ท�าให้เรื่องแมวถูกยตุไิว้แค่นั้น

“นั่นใครกันคะหมอเขื่อน” ปานไพลินท�าเสียงเข้มอย่างลืมตัว จ้อง 
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มองผู้หญงิที่บงัอาจมาอยู่ในครวัของเขมนิทร์ด้วยสายตาเป็นอริ
ชายหนุม่เหลอืบมองส่วนเกนิในบ้านพกัตวัเอง แต่ก่อนที่เขาจะได้ตอบ

ค�าถามกถ็ูกตดัหน้าไปในเสี้ยววนิาที
“แขกพเิศษของหมอเขื่อน...มถินุาค่ะ เรยีกมี่กไ็ด้นะคะ อกีหน่อยเรา

คงคุ้นเคยกันมากขึ้น เพราะมี่จะอยู่ที่นี่สักพัก...” เธอปรายตามองเขมินทร์
แล้วพูดต่อ “ใหญ่ๆ”

“เดี๋ยวนะ คณุเป็นแขกพเิศษของผมตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบ” คราวนี้
ชายหนุ่มพูดดงัพอให้อกีสองคนได้ยนิด้วย

“กต็ั้งแต่คณุปล่อยให้ม้าเตะฉนัจนข้อต่อเคลื่อน แถมยงัข้อเท้าเคลด็
อกีด้วย นี่ยงัไม่ได้ไปเอกซเรย์ดูเลยนะ กระดูกฉนัร้าวรเึปล่ากไ็ม่รู้ ท�าลูกค้า
บาดเจบ็ขนาดนี้ความรบัผดิชอบน่ะมมีั้ย”

“ลกูค้า?” ชายหนุม่ใช้เสยีงสงู มองเธอด้วยสายตาทึ่งจดั “คณุเนี่ยนะ
เป็นลูกค้าของรสีอร์ต”

“กฉ็นัตั้งใจมาพกัที่รสีอร์ตนี้ แถมคดิจะเรยีนขี่ม้าด้วย แต่ขาเดี้ยงแบบนี้ 
ฉนักอ็ดน่ะส ิหมดกนั วนัพกัร้อนชลิชลิของฉนั ทนีี้ใครจะรบัผดิชอบล่ะ”

เขมนิทร์เท้าสะเอว จ้องหน้าผูห้ญงิจอมแถอย่างเอาเรื่อง ขณะที่มถินุา
ก็จ้องตอบไม่ลดละ ราวกับว่าบ้านพักก�าลังจะกลายสภาพเป็นเวทีมวย 
ปรมัตถ์ที่หมายตามิถุนาอยู่แล้วจึงเสนอตัวเข้าไกล่เกลี่ยในฐานะเจ้าของ 
รสีอร์ต

“นี่หมอเขื่อนท�าลกูค้าบาดเจบ็งั้นเหรอ” เขาท�าหน้าเข้มเสยีงเข้ม วาง
อ�านาจเตม็ที่

คนถูกกล่าวหาเลิกคิ้ว มองอีกฝ่ายด้วยแววตาไม่พอใจ แต่ก็ไม่ได้
แสดงออกโจ่งแจ้ง 

ปรมตัถ์ส่ายหน้า ถอนใจ เหมอืนว่าก�าลงัไมพ่อใจกบัเรื่องนี้มาก ก่อน
จะหันไปพูดกับมิถุนาอย่างจริงจัง “ต้องขอโทษแทนลูกจ้างของผมด้วยนะ
ครบั ในฐานะเจ้าของรสีอร์ตชดิตะวนั ผมยนิดรีบัผดิชอบเตม็ที่ เอางี้แล้วกนั 
เชิญคุณมี่เข้าพักที่รีสอร์ตฟรี จะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ อยู่จนขาหายเจ็บแล้ว
เรียนขี่ม้าต่อก็ได้นะครับ ถ้าต้องการไปตรวจที่โรงพยาบาล ผมยินดีพา 
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คณุมี่ไปเอง ขอแค่คณุมี่อย่าเอาเรื่องกบัเรากพ็อ แบบนี้ดมีั้ยครบั”
เป็นข้อเสนอที่เร้าใจจนคาดไม่ถึง มิถุนาเกือบหลุดยิ้ม แต่ยังเก็บ

อาการได้อย่างนกัแสดงมอือาชพี แกล้งถามเหวี่ยงๆ อกีว่า “ฟรคี่าอาหาร
ด้วยใช่มั้ยคะ”

“ครบั แน่นอน ฟรตีลอดรายการ” 
ชายหนุม่รบัค�าพร้อมรอยยิ้มที่เผยให้เหน็รอยบุม๋ข้างแก้ม เป็นยิ้มที่ท�า

ให้สาวๆ กรี๊ดกระจายมานักต่อนัก ก่อนจะตามด้วยน�้าตาเป็นปี๊บเมื่อถูก
หักอก แต่มิถุนากลับไม่ใส่ใจ เธอรู้แค่ว่าตอนนี้ตัดค่าใช้จ่ายหลักในภารกิจ
ออกไปได้หมดแล้ว

เขมินทร์กลอกตาเซ็ง รู้ทันทีว่าปรมัตถ์ต้องการป้อสาว ไม่ใช่รับผิด
ชอบกบัเรื่องไม่เป็นเรื่องที่มถินุาเอ่ยอ้าง เมื่อเหตผุลเป็นเช่นนี้กย็ากที่เขาจะ
คดัค้านส�าเรจ็ ลงว่าสนใจผูห้ญงิคนไหน ปรมตัถ์กจ็ะท�าทกุวถิทีางเพื่อจบีให้
ตดิ เบื่อเมื่อไรค่อยบอกเลกิทหีลงั มถินุากค็งจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชนัของ
เสอืผู้หญงิตวัร้ายเท่านั้น จะสงสารหรอืสมน�้าหน้าเธอด ี เขาตดัสนิใจไม่ถูก
จรงิๆ

“งั้นกจ็บเรื่องกนัแล้วนะคะ ยาแก้แพ้อยู่ไหนคะหมอเขื่อน หาให้คณุ
ปอไปส ิเขาจะได้พาลกูค้ากลบัไปด้วยเลย แล้วเรากจ็ะได้ทานมื้อค�่าแบบเป็น
ส่วนตัวกันซะที” ปานไพลินสรุป เธออยากมีเวลาอ้อยอิ่งกับเขมินทร์นาน
หน่อย นี่เป็นครั้งแรกที่เขาชวนมากินข้าวที่บ้านพัก ไม่แน่ว่าชายหนุ่มอาจ
ใจอ่อนกบัเธอแล้วกไ็ด้ ไม่เสยีแรงที่แวะมาหยอดทกุครั้งที่มโีอกาส

“มื้อค�่าสองต่อสองเหรอ” มิถุนาโพล่งขึ้นอย่างตกใจ ก่อนจะหันไป
มองสาวสวยอีกคนอย่างพิจารณา...หรือว่าจะเป็นลูกสาวคนเดียวของเสี่ย 
ยิ่งยศ

“ก็ใช่น่ะสิ แต่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอสักหน่อย คุณปอรับผิดชอบทุก
อย่างแล้ว เป็นอนัว่าจบเรื่องกบัหมอเขื่อนนะ” ม่ายคนงามตอบอย่างไม่รกัษา
ท่าท ีแค่เหน็ผู้หญงิมาอยู่ใกล้เขมนิทร์เธอกข็ุ่นเคอืงแล้ว ต่อให้สวยหยาดฟ้า
หรอืขี้เหร่ยิ่งกวา่นางแก้วหน้าม้าเธอกไ็ม่ชอบใจทั้งนั้น เพราะฉะนั้นมถินุาจะ
ไม่ได้รบัไมตรจีากเธออย่างแน่นอน   
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“ไม่จบ” มถินุาสวนกลบัอย่างลมืตวั พอถกูอกีสามคนจ้องหน้าจงึปรบั
อารมณ์ใหม่และหันไปบอกปรมัตถ์ว่า “มี่ยินดีรับการชดเชยของคุณค่ะ 
ยกเว้นเรื่องที่คณุจะพามี่ไปโรงพยาบาลด้วยตวัเอง มี่ว่าไม่แฟร์เลยนะคะ ใคร
ท�า คนนั้นกค็วรยดือกรบัแมนๆ ไม่ใช่ให้เจ้านายออกหน้ารบัแทนแบบนี้”

เธอเหล่มองเขมนิทร์ ถงึอย่างไรกไ็ม่ยอมให้เขาใกล้ชดิกบัสาวคนไหน
แน่ โดยเฉพาะสาวสวยแถมยังหอมกลิ่นกระดังงาลนไฟอย่างปานไพลิน 
ผู้หญงิจะเป็นอปุสรรคต่องานของเธอ ฉะนั้นคนสวยฆ่าไม่เลี้ยงค่ะ! 

เขมนิทร์ก�าลงัจะโต้กลบั แต่ถูกปานไพลนิตดัหน้าเสยีก่อน 
“น้อยๆ หน่อยนะยะ แบบนี้เขาเรยีกได้คบืจะเอาศอก อย่ายอมนะคะ

หมอเขื่อน คณุปอ จ่ายเงนิปิดปากแล้วไล่ไปกพ็อ คนแบบนี้น่ารงัเกยีจที่สดุ 
อย่าไปยุ่งให้เสยีเวลาเลยค่ะ”

มถินุาเลกิคิ้ว มองแม่ม่ายคนสวยก่อนจะย้อนนิ่มๆ “ดูเหมอืนเรื่องนี้
จะไม่เกี่ยวอะไรกบัคณุเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคณุควรกลบับ้านไปซะ ฉนัยงั
มเีรื่องต้องตกลงกบัเจ้าของรสีอร์ตและลูกน้องของเขา...อกีนาน นานมากๆ 
คณุอย่ารอเลยค่ะ เดี๋ยวจะอดกนิมื้อเยน็”

ปานไพลินแทบจะกรีดร้องลั่นที่ถูกย้อนเข้าให้ แต่เพราะเขมินทร์อยู่
ตรงนี้ด้วย จงึต้องวางฟอร์มไม่วนีแตกให้เขาเหน็ เรื่องภาพลกัษณ์หญงิสาว
ไม่เคยห่วง เพราะมั่นใจว่าบดิามเีงนิในกระเป๋ามากพอจะท�าให้ใครต่อใครไม่
กลา้มปัีญหากบัความเอาแต่ใจของเธอ แต่กบัเขมนิทร์แล้ว เธอรูว่้าเขาไมใ่ช่
คนที่มองอะไรเพยีงฉาบฉวย และเขาไม่สนด้วยว่าเธอลูกใคร เพราะฉะนั้น
เธอเอาแต่ใจได้กบัทกุคน ยกเว้นคณุหมอเขื่อนคนเดยีว

หญิงสาวนับหนึ่งถึงสิบในใจเพื่อระงับโทสะ ก่อนจะลากเก้าอี้มานั่ง 
“งั้นป่านจะอยูฟั่งด้วย จะได้เป็นพยานให้คณุปอกบัหมอเขื่อนด้วยไงคะ เผื่อ
เรื่องถึงโรงถึงศาล ป่านจะได้ช่วยยืนยันว่าคุณปอยอมรับผิดชอบทุกอย่าง 
แต่ใครบางคนเรื่องมากเอง” 

มถินุาเม้มปาก สะกดอารมณ์เตม็ที่เหมอืนกนั ดทู่าว่ากระดงังาดอกนี้ 
จะไม่ธรรมดา ขืนปล่อยให้นายหมอเถื่อนใกล้ชิด มีหวังเขาต้องเสร็จปาน-
ไพลนิไม่วนัใดกว็นัหนึ่ง ฉะนั้นแล้วเธอต้องขดัขวางทกุวถิทีาง
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หญงิสาวโน้มตวัไปลากเก้าอี้อกีตวัมานั่งประจนัหน้าอกีฝ่าย ก่อนจะ 
เชดิหน้าขึ้น บอกสิ่งที่ต้องการกบัปรมตัถ์ แต่ไม่ยอมละสายตาจากปานไพลนิ 
“มี่ต้องการให้ลูกน้องของคณุรบัผดิชอบที่ท�าให้มี่เจบ็ตวั เขาควรถูกพกังาน
แล้วมาคอยดูแลมี่จนกว่าขามี่จะหายดี อ้อ...ในระหว่างนี้งดจ่ายเงินเดือน
ด้วยนะคะ หรือถ้าเขาไม่ยินดีท�าตามข้อเรียกร้องก็ควรไล่ออกไปซะ ไม่งั้น 
รสีอร์ตของคณุจะเสยีหายเอาได้”

“ลาออกเลยค่ะหมอเขื่อน ไปท�างานกบัป่านกไ็ด้ ป่านต้องการเพื่อน
ขี่ม้าเล่นอยูพ่อด ีงานสบาย เงนิเดอืนด ีสวสัดกิารเพยีบ ลาออกวนันี้เลยมั้ยคะ 
ป่านจะได้ช่วยเกบ็ของ” ปานไพลนิหนัไปมองหน้าเขมนิทร์อย่างมลีุ้น 

“ไม่เอาดกีว่าค่ะคณุปอ มี่ต้องการความรบัผดิชอบจากนายหมอเขื่อน 
เขาจะต้องดูแลมี่ทกุอย่างจนกว่ามี่จะหายด ีขี่ม้าได้ ไม่อย่างงั้นมี่ไม่จบเรื่อง
นี้แน่ เพราะมี่เสียเวลาแล้ว เรื่องนี้ต้องมีคนชดใช้” มิถุนาตอบโต้ทันควัน 
เหลอืบตามองนายหมอเถื่อนอย่างท้าทาย 

ถ้าเขาไม่ยอมกลับกรุงเทพฯ ดีๆ ก็จะต้องถูกเธอป่วนจนทนไม่ไหว 
และหนคีวามวุ่นวายกลบัเมอืงหลวงในท้ายที่สดุ เอาส ิเพื่อปลดหนี้เธอด้าน
พอ!

“นี่เธอ ท�าไมถงึพูดจากลบักลอกแบบนี้ฮะ จะเอายงัไงกนัแน่ อยาก 
ให้เขาออกหรืออยากให้เขาอยู่ พูดมาเลยดีกว่า ฉันจะได้รับมือถูก” ปาน-
ไพลินเริ่มเก็บอารมณ์ไม่ไหว ปกติไม่เคยมีใครหน้าไหนกล้ามานั่งเถียงเธอ
ฉอดๆ แบบนี้ แถมยงัเป็นเรื่องของหมอเขื่อนด้วย นี่เธอจะมคีูแ่ข่งเพิ่มอกีคนใช่
ไหม

“ฉนัต้องการความรบัผดิชอบจากคนผดิ แต่คณุจะพาเขาหนคีวามผดิใคร
จะยอมง่ายๆ ล่ะ คุณปอตัดสินใจสิคะว่าจะเอายังไง” มิถุนาหันไปกดดนั
เจ้าของรสีอร์ตด้วยดวงตากลมโตแฝงแววออดอ้อน ที่รูด้ว่ีาน้อยคนจะต้านทาน
ได้ 

ถ้าปรมตัถ์เป็นหนุ่มเจ้าชู้ชอบโปรยเสน่ห์ล่อลวงสาวอย่างที่ป้อมบอก 
เขาต้องเข้าข้างเธอแน่ กเ็หน็อยู่ชดัๆ ว่าเขาจงใจช่วยโกหกเรื่องแมว แถมยงั
ยื่นข้อเสนอสุดเร้าใจให้เธอกินฟรีอยู่ฟรีที่รีสอร์ตของเขาจนกว่าจะพอใจ  
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ทั้งที่เรื่องบาดเจ็บของเธอไม่ใช่ข้ออ้างที่หนักหนาสาหัสจนต้องกลัวเรื่องถึง
โรงถงึศาล 

ปรมตัถ์ที่มองสองสาวตอบโต้กนัไปมาอย่างดเุดอืดตั้งแต่ต้นก�าลงันวด
ขมบั พอถูกโยนปัญหาให้ตดัสนิกส็ะดุ้ง หนัไปมองเขมนิทร์ที่ยนืกอดอกพงิ
ประตูห้องและมองสบตาเขาอยู่เงยีบๆ แต่นยัน์ตาคมกรบิคู่นั้นราวกบัก�าลงั
เยาะเย้ยถากถางในเรื่องโง่เขลาที่เขาได้พลั้งปากไป ชายหนุ่มถอนใจเฮือก 
ก่อนจะกวกัมอืเรยีกครูฝึกเคราครึ้มของตน 

“ขอคยุอะไรกบัคนของผมแป๊บนงึนะครบั เดี๋ยวกลบัมาเคลยีร์”
เขมินทร์กระตุกยิ้มมุมปากเล็กน้อย “ก�าลังรอค�านี้อยู่เลยครับเจ้า

นาย”
สองหนุม่เดนิตามกนัลงบนัไดไปเงยีบๆ สองสาวเลยหนักลบัมาขงึตา

ใส่กนัอย่างเป็นอริ
“บอกมาเลยดีกว่า เธอสนใจหมอเขื่อนใช่มั้ยถึงได้ท�าแบบนี้” ปาน-

ไพลินถามอย่างตรงไปตรงมา หญิงสาวไม่ถนัดเรื่องอ้อมค้อมเล่นเชิง เธอ
ชอบท�าอะไรเปิดเผย เพราะเชื่อว่าทั่วทั้งจงัหวดัไม่มใีครกล้ามางดัข้อด้วย

มถินุาเลกิคิ้ว ถ้าบอกว่าไม่สนใจ แม่สาวกระดงังาลนไฟกจ็ะไม่ยอม
ปล่อยมอืจากนายหมอเถื่อนสนิะ สงสยัต้องเล่นบทแย่งผู้ชายที่ห่างไกลจาก
สเปกตวัเองสกัท ี

“จะว่างั้นกไ็ม่ผดินะคะ” 
“หน้าไม่อาย!” ปานไพลนิประณามอย่างเหลอือด
คนหน้าไม่อายเลกิคิ้ว กล็องมหีนี้สองล้านแขวนคอดบู้างสยิะ แล้วจะ

รู้ว่า ‘ยางอาย’ ไม่จ�าเป็นต่อชวีติ!
“ฉนัจองหมอเขื่อนมาตั้งนาน เธอมาทหีลงักถ็อยไปดีๆ  อย่าให้ต้องใช้

ก�าลงั” ม่ายคนงามประจ�าจงัหวดัประกาศกร้าว แววตาบอกชดัว่าหากใคร
กล้ามายุ่งกบัผู้ชายของเธอเป็นได้เรื่อง

“กอ็ยากจะถอยเหมอืนกนัละค่ะ แต่ฉนัคงท�าอย่างนั้นไม่ได้” 
“หน้าด้านจริงๆ ฉันจะจัดการกับเธอยังไงดีเนี่ย” ปานไพลินร้อนรุ่ม

เหมอืนอกจะระเบดิ อยากจกิหวัตบแม่สาวปากกล้าตาโต ผู้ประกาศเป็นศตัรู
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กบัตนใหส้าแกใ่จ แตต่ดิที่ว่าเคยแต่ตวาดคนอื่นแว้ดๆ ไมเ่คยลงไมล้งมอืเอง
สกัท ีงานนี้เลยได้แต่ก�าหมดักดัฟันกรอด 

มถินุามุ่นคิ้ว คดิหนกั ก่อนจะพมึพ�ากบัตวัเอง “นั่นกเ็ป็นค�าถามของ
ฉนัเหมอืนกนั”

“ตอนที่พูดแบบนั้นออกไป ถามจริงนะ ใช้สมองบ้างมั้ยวะคุณ

เจ้านาย” เขมินทร์เริ่มก่อนเมื่อมาหยุดอยู่ริมล�าธารด้วยกันโดยปราศจาก
บคุคลที่สาม 

หนุ่มหล่อหน้าใสซุกมือลงในกระเป๋ากางเกงพลางยักไหล่ “โทษท ี 
เหน็คนสวยทไีรลมืตวัตลอด แกกน็่าจะรู้จกัฉนัดนีี่นา ข�าๆ น่า สวยดอีอก” 

“แล้วตอนนี้ข�าออกมั้ยวะ ถามจรงิ” หนุ่มเคราครึ้มหน้าเข้มย้อนกลบั
อย่างไม่ข�าด้วย

“ตอบตรง ไม่ค่อยข�าแล้วว่ะ ดูเหมอืนคณุมี่จะหลงแกเข้าอกีคนแล้ว 
ออกตวัแรงซะด้วย เล่นเอาลูกสาวเจ้าพ่อแทบเต้น งานนี้สนกุแน่” ปรมตัถ์
ผดิหวงัเลก็น้อย เสยีดายคนสวยที่มองข้ามเขาไปสนใจไอ้คณุหมอปากหมา 
แทน 

“สนุกกับผีอะไร ยายนั่นน่ะคนของโรงพยาบาล นี่ฉันกะยืมมือคุณ
ป่านไลก่ลบักรงุเทพฯ แต่แกท�าเสยีเรื่องหมด แล้วทนีี้เอาไงล่ะ ไหนจะค่าเช่า
ห้อง ไหนจะค่าอาหาร นี่ยงัจะเอาตวัฉนัไปเป็นเบ๊อกี เงนิไม่เข้าแถมรายได้หด 
ฉนัจะหกัจากส่วนแบ่งของแก ถ้ายายนั่นไม่ยอมไปจรงิๆ”

หนุ่มหล่อเลกิคิ้ว แววตาเป็นประกาย ไม่ได้สนใจฟังที่เพื่อนบ่นแม้แต่
นดิ “แปลว่าคณุมี่ไม่ได้สนใจแกน่ะส ิแค่ท�าตามหน้าที่เท่านั้น”

“นี่แกไม่ไดฟั้งที่ฉนัพดูเลยนี่หว่า” เขมนิทรม์องคนที่เป็นทั้งเพื่อนและ
หุ้นส่วนรสีอร์ตชดิตะวนัตาขวาง 

ตั้งแต่เริ่มเรยีนหมอแล้ว เขาตั้งใจว่าจะใช้ชวีติในบั้นปลายอย่างสงบ
เงียบที่ไหนสักแห่งในจังหวัดบ้านเกิดตัวเอง วางแผนคร่าวๆ ว่าจะซื้อที่ดิน
ต่างอ�าเภอ ปลูกบ้านสกัหลงัและท�าเป็นเกสต์เฮาส์ด้วย พอให้มคีวามสขุไป
พร้อมกบัรายได้เลก็ๆ น้อยๆ ในยามแก่เฒ่า 
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เมื่อได้คยุเรื่องนี้กบัปรมตัถ์ เพื่อนสนทิที่เรยีนห้องเดยีวกนัตั้งแต่มธัยม
ต้นยนัมธัยมปลายก่อนจะแยกย้ายกนัไปเรยีนในด้านที่ตวัเองสนใจ ปรมตัถ์
กข็อเอาด้วย เพราะมทีี่ดนิงามๆ ตดิล�าธารอยู่ผนืหนึ่ง ซึ่งได้รบัมาจากบดิา 
ผู้เป็นเจ้าของโรงงานท�ากระเบื้องรายใหญ่ในสระบรุ ี

เกสต์เฮาส์เล็กๆ เลยกลายร่างเป็นรีสอร์ตริมธารพร้อมบริการสอน 
ขี่ม้า ซึ่งเดมิทเีป็นความชื่นชอบส่วนตวัของปรมตัถ์ แต่พอเอาเข้าจรงิ หนุม่เจ้า
ส�าราญบ้านรวยแถมขี้เบื่อสดุๆ กส็นใจม้าได้ไม่นานพอ คอกม้าและสนามที่
ลงทนุท�าอย่างดจีงึถูกทิ้งร้างมานาน ยงัดหีน่อยที่ในระหว่างเขมนิทร์ยงัเป็น
หมอ ปรมตัถ์กส็ามารถดูแลกจิการรสีอร์ตมาได้ แม้จะลุ่มๆ ดอนๆ แต่กย็งั
ประคองตวัอยู่ได้ไม่เจ๊งไปเสยีก่อน 

เนื่องจากที่บ้านของชายหนุ่มมีพี่น้องหลายคน ภาระการสืบทอด
โรงงานจึงไม่ตกอยู่ที่ปรมัตถ์คนเดียว เขาเข้าไปช่วยงานที่บ้านบ้าง ดูแล
กจิการรสีอร์ตของตวัเองด้วยแต่ส่วนใหญ่กจ้็างคนเสยีมากกว่า เพิ่งจะมตีอน
หลงัที่เขมนิทร์เลกิเป็นหมอ และมาช่วยกนัดูแลรสีอร์ตชดิตะวนัและคอกม้า 
กจิการถงึได้เป็นล�่าเป็นสนัขึ้นมาขนาดนี้ 

แต่เขมินทร์ยังพอใจกับฐานะครูสอนขี่ม้ามากกว่าเจ้าของรีสอร์ต  
ชาวบ้านแถวนี้จงึไม่รูว่้าเขากเ็ป็นเจ้าของคนหนึ่งเหมอืนกนั หลงัๆ ปรมตัถ์ชกัจะ
เอาใหญ่ เห็นว่าเพื่อนพึงใจจะเป็นแค่ลูกจ้าง เมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นจึงชอบ
ข่มเขมนิทร์เป็นประจ�า ซึ่งอดตีคณุหมอหนุ่มกไ็ม่ได้ถอืสา เพราะรู้ดวี่าเพื่อน
แกล้งเล่นเท่านั้น 

วนันี้กเ็ช่นกนั แต่ประเดน็ของสาวสวยแปลกหน้าที่ดนัไปถกูตาต้องใจ
ปรมัตถ์เข้าต้องขอเคลียร์กันหน่อยแล้ว เมื่อเจ้าหล่อนเรียกร้องมากเกินไป 
ใครจะไปยอมกนัเล่า

ปรมตัถ์ชกัสหีน้าเลก็น้อยก่อนจะโต้ว่า “ฟังอยูน่่า อย่าเพิ่งอารมณ์บดูส ิ
เอางี้มั้ย เดี๋ยวฉนัช่วยแกจบีคณุมี่มาเป็นพวก พอเธอหลงฉนักเ็ลกิล้มความ
ตั้งใจที่จะพาตวัแกกลบักรงุเทพฯ เองแหละ ว่าแต่แกไม่สนคณุมี่แน่นะ แล้ว
อย่ามาเสยีดายทหีลงัล่ะ เนื้อเข้าปากเสอืแล้วไม่คายนะเว้ย”

“เฮอะ เขาคงสนแกหรอก ชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วจังหวัดขนาดนั้น  
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ถ้าเขาจะสนกค็งเพราะแกมเีงนิเท่านั้นแหละ ไม่งั้นจะยอมมาท�างานแบบนี้เหรอ 
และค�าตอบข้อหลงั ฉนัไม่สนใจผู้หญงิเหน็แก่เงนิ” เขมนิทร์เย้ยเข้าให้อย่าง
ไม่ถนอมน�้าใจเพื่อน 

“แกพูดน่าคดิ แต่ฉนัไม่แคร์ว่ะ บงัเอญิมเีงนิให้สาวถลงุเล่น ยิ่งซื้อได้
ยิ่งชอบ ส่วนค่าใช้จ่ายของคณุมี่ลงบญัชฉีนัได้เลย” ปรมตัถ์ขยบิตาให้เพื่อน 
ก่อนจะเดนิผวิปากกลบัขึ้นไปบนบ้านพกั เพื่อตอบตกลงกบัข้อเรยีกร้องของ
มถินุา จะได้ดงึตวัเธอไว้ที่นี่ให้นานที่สดุ 

ตอนแรกเขากงัวลว่าหญงิสาวจะหลงผดิคดิปลื้มเขมนิทร์เหมอืนปาน-
ไพลินและบัวชมพู เพราะเห็นตั้งท่ายื้อแย่งครูสอนขี่ม้าเคราครึ้มกันอย่าง 
ดุเดือด แต่พอรู้เหตุผลที่มิถุนาต้องท�าเช่นนั้นก็เบาใจ ขอเดินหน้าจีบต่อไป
อย่างไม่กลัวเสียเปรียบแม้ต้องลงทุนก่อน ส�าหรับเขา ผู้หญิงคือดอกไม้  
ยิ่งสวยยิ่งควรค่าแก่การจ่ายเพื่อซื้อหามาประดบัแจกนัของตวัเอง

เขมนิทร์ได้แต่ถอนใจพลางส่ายหน้าเซง็ ลงว่ามุ่งมั่นขนาดนี้ เอาช้าง
มาฉดุกค็งหยดุปรมตัถ์ไม่ได้ 

ไม่รูว่้าจะเกดิอะไรขึ้น เมื่อพ่อเสอืตวัร้ายมาเจอกบัยายแมวขโมยจอม
เจ้าเล่ห์ กไ็ด้แต่หวงัว่าเคราะห์หามยามร้ายจะไม่มาตกที่เขาละนะ สาธ!ุ


