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คฤหาสน์ทรงโคโลเนียลสีเหลืองตัง้ ตระหง่านอยูก่ ลางใจเมือง
ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยนานาพรรณ ที่ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของผู้อยู่อาศัยมาหลายชั่วอายุคน รอยยิ้มและความเกื้อกูลที่สมาชิก
ในครอบครัวมีตอ่ กันอบอวลไปทัว่ อาณาบริเวณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้ บ้านหลังใหญ่ไม่เคยไร้ซึ่งเสียงหัวเราะ
“เอาอีกค่า เอาอีก” เด็กหญิงบุศย์น้ำ� เพชรส่งเสียงเจื้อยแจ้วอยู่
บนคอของคุณอาหมอ ร้องขอให้พาด�ำดิ่งลงไปในน�้ำครั้งแล้วครั้งเล่า
“อ๊าย นางเงือก ช้อบชอบค่า” หนูน้อยกรีดร้องเสียงใสแจ๋ว
เมื่อคุณอาย่อตัวลงให้เธอได้สัมผัสน�้ำตามต้องการ มือป้อมตีผิวน�้ำ
ให้กระจายเป็นวง เสียงร้องชอบใจดังขึ้นเป็นระยะเมื่อละอองน�้ำ
กระเด็นโดนหน้าตนเอง
“นางเงือกเหนื่อยหรือยังคะ” คุณหมอกลางเอ่ยถามเสียงหอบ
“ยังค่า” นางเงือกน้อยส่งเสียงตอบอย่างรวดเร็ว
“แต่ คุณ อาเหนื่อ ยม้ า กมาก ขออากลางพัก แป๊ บ นึง นะคะ”
นายแพทย์กฤตกรกล่าวพลางก้าวขาเดินย�่ำน�้ำพาหลานสาวตัวน้อย
ไปนัง่ บนเบาะยาง แล้วลากเบาะพร้อมนางเงือกไปสมทบกับคุณใหญ่
คุณรอง และคุณเล็ก ที่ก�ำลังสอนเด็กชายบุญรักษาว่ายน�้ำอยู่อีกฝั่ง
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“เก่งมากครับเสือน้อย ตีขาอีก แรงๆ ครับ ดีมาก”
ร่างอ้วนกลมของเจ้าเสือน้อยผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ในน�้ำ พยายาม
ท�ำตามสิ่งที่บิดาพร�่ำบอก
คุณใหญ่ละสายตาจากบุตรชายแล้วหันไปยักคิ้วให้น้องชาย
คนรอง
“มาครับเสือน้อย ว่ายมาหาอารอง” คุณรองอ้าแขนรอรับร่าง
อ้วนกลมที่มานะด�ำผุดด�ำว่ายเข้ามาหา
“เก่งมาก” ผู้เป็นอายกร่างหลานชายขึ้นสุดแขน แล้วโยกไปมา
เหนือผิวน�้ำ
“บุญเก่งมาก” เจ้าเสือน้อยประกาศก้อง
“ขี้โม้จริง ลูกใครเนี่ย” คุณใหญ่ส่ายหน้าพร้อมยิ้ม
“พี่ใบบุญ เก่งๆ” หนูน้อยน�้ำบุศย์ปรบมือให้ก�ำลังใจพี่ชายอยู่
บนเบาะยาง ก่อนจะกะพริบตาปริบๆ จับจ้องเป้าหมายใหม่ที่ก�ำลัง
ลอยคออยู่ในน�้ำ
“อาเล็กขา นางเงือกอยากว่ายน�ำ้ อีก แต่อาหมอเหนือ่ ยแล้วค่า”
เด็กหญิงตัวน้อยส่งเสียงออดอ้อนคุณอาคนเล็กด้วยแววตาใสซื่อ
“ครับผม เจ้าหญิง” และก็เป็นดัง่ เช่นทุกครัง้ ทีค่ ณ
ุ อามักจะพ่าย
แพ้ต่อแววตาและน�้ำเสียงเช่นนี้เสมอ คุณเล็กกุลีกุจอว่ายน�้ำเข้าไปรับ
นางเงือกขึ้นขี่คอแล้วพาพุ่งตัวเข้าหาเจ้าเสือน้อยอย่างรวดเร็ว เสียง
กรีดร้องและเสียงหัวเราะของสี่เสือและสองทายาทดังไม่ขาดสาย
พลอยท�ำให้สองผู้อาวุโสที่นอนเล่นอยู่บนเตียงข้างสระว่ายน�้ำอมยิ้ม
ตามไปด้วย
“เจ้าตัวเล็กนี่ขี้อ้อนดีเหลือเกิน” เจ้าสัวก้องภพเอ่ยกับคุณน�้ำเพชร
“ใบบุญเลยดูเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ ทั้งที่อายุห่างกันนิดเดียว”
คุณน�้ำเพชรระบายยิ้มอ่อนโยน
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“เพราะต้องดูแลน้องตั้งแต่เล็ก เลยได้ฝึกให้รู้จักคิดตั้งแต่เนิ่นๆ
เห็นแบบนี้แล้วก็สบายใจ” คุณปู่และคุณย่าส่งยิ้มให้กัน ก่อนที่จะ
ทอดสายตากลับไปมองบรรดาทายาททีก่ �ำลังแหวกว่ายอยูใ่ นสระน�ำ้ ต่อ
เงียบๆ
“ลูกสาวพี่ใหญ่ พลังเหลือล้นจริงๆ” คุณเล็กหายใจหอบถี่ ใน
ขณะที่พานางเงือกน้อยว่ายน�้ำเข้าไปหาผู้เป็นบิดา
ตู้ม! เสียงน�้ำแตกกระจายด้วยร่างอ้วนกลมของเจ้าเสือน้อยที่
เพิ่งกระโดดลงมาจากขอบสระ พาให้คุณอารองและคุณอากลางโดน
น�้ำกระเซ็นใส่เข้าเต็มเปา
“ใบบุญก็ไม่ต่างกันเลยครับ ไม่มีวี่แววว่าจะหมดแรง” คุณรอง
หันไปเอ่ยกับพี่ชาย
“ใบบุญครับ อาหมอว่าเราพักกันแป๊บนึงก่อนดีกว่า อาหมอ
ไม่ไหวแล้ว” คุณหมอกลางพยายามโน้มน้าวหลานชาย
“บุญแข็งแรง ไม่เหนื่อยเลยสักนิด” เจ้าเสือน้อยยกวงแขนทั้ง
สองข้างขึ้นโชว์ความแข็งแกร่ง
“ขึ้นมาพักทานของว่างกันก่อนนะคะทุกคน” สะใภ้ใหญ่ร้อง
บอกเสียงหวาน ในขณะทีเ่ ดินน�ำสะใภ้รองและแม่บา้ นล�ำเลียงของว่าง
ออกมา
“คุณแม่ น้ามิน มาเล่นน�้ำกันค้าบ” เจ้าเสือน้อยตะโกนเรียก
“ใบบุญ น�้ำบุศย์ ขึ้นมาทานขนมก่อนดีกว่า วันนี้น้ามินท�ำขนม
หยกมณีอร้อยอร่อย” มินตรายกจานขนมสีเขียวมรกตขึ้นมาโชว์
“ว้าว” สองหนูน้อยร้องประสานเสียงขึ้นพร้อมกัน
“งั้นเราขึ้นไปเติมพลังกันก่อนดีกว่านะครับ” คุณใหญ่กล่าว
พลางขยับเข้าไปอุ้มบุตรสาวลงจากคอน้องชายคนเล็ก แล้วน�ำไปส่ง
ให้ภรรยา
“ไปครับใบบุญ ไปทานขนมของมินมินกัน” คุณรองอุ้มเจ้าเสือ
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น้อยไปส่งให้มนิ ตราที่ยืนรอรับอยู่ข้างสระ
สองศรีสะใภ้ช่วยกันผลัดผ้าให้แก่เจ้าตัวเล็ก แล้วพาไปนั่งรับ
ของว่างพร้อมกับคุณปู่และคุณย่า ก่อนที่จะน�ำเสื้อคลุมและผ้าขนหนู
ไปส่งให้แก่ส่เี สือที่เพิ่งว่ายน�้ำแข่งกันเข้ามาแตะขอบสระ
“ขอบคุณครับ” คุณหมอกลางและคุณเล็กรับเสื้อคลุมจาก
พี่สะใภ้มาสวม ก่อนที่จะรับผ้าขนหนูผืนเล็กมาซับผมที่เปียกชื้น
“เสือ้ คลุมค่ะพีใ่ หญ่” บัวบูชาว่าพลางกางเสือ้ คลุมออก อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เป็นสามี
“ขอบคุณครับ” คุณใหญ่กล่าว แล้วโน้มใบหน้าฝังปลายจมูก
ลงบนแก้มนวลเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยภาษากายอีกรอบ ก่อนที่จะ
จับจูงมือบางพาหญิงสาวไปนั่งลงบนเก้าอี้ข้างสระว่ายน�้ำ
“บัวช่วยนะคะ” เมื่อสามีน่ังลงบนเก้าอี้เรียบร้อยแล้ว บัวบูชา
จึงเดินอ้อมไปยืนอยู่ด้านหลัง หยิบผ้าขนหนูขึ้นมาช่วยซับผมที่เปียก
ชื้นอย่างเบามือ
“ไปนัง่ กับพีใ่ หญ่ดกี ว่า” คุณรองรับเสือ้ คลุมจากมินตรามาสวม
แล้วโอบเอวบางของภรรยาพาไปนัง่ ร่วมโต๊ะกับพีช่ ายคนโต ส่วนตนเอง
นั้นทรุดตัวลงนั่งบนพื้นเบื้องหน้า พลางเอียงคอยื่นผ้าขนหนูไปให้
“ช่วยหน่อยนะครับ” คนหลงเมียเด็กส่งสายตาหวาน
มินตราอมยิ้มน้อยๆ รับผ้าขนหนูมาซับเส้นผมด�ำขลับช้าๆ
ด้วยความตั้งใจ
“โตจนป่านนี้แ ล้ ว ยัง เช็ด ผมเองไม่ เ ป็น ตายๆๆ” คุณเล็ก
ส่ายหน้า หันไปบ่นพึมพ�ำกับพี่ชายฝาแฝด
“แต่ก็ดีไม่ใช่หรือไง ไม่ต้องมายืนเมื่อยท�ำเอง อย่างแกกับฉัน
เนีย่ ” คุณหมอกลางตอบ โดยทีส่ ายตายังจับจ้องอยู่ทพี่ ชี่ ายคนโตและ
คนรอง ก่อนที่จะเดินดุ่มเข้าไปนั่งลงกับพื้นด้านหน้าพี่ใหญ่ของบ้าน
“ในฐานะพี่ก็ต้องดูแลน้อง เพราะฉะนั้นเช็ดให้ผมด้วยครับ”
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คุณหมอกลางยืน่ ผ้าขนหนูให้คนทีน่ งั่ อยูด่ า้ นหลัง แล้วเอีย้ วตัวกลับมา
นั่งหลังตรงรอรับบริการเสริมอย่างใจจดใจจ่อ
คุณใหญ่เลิกคิ้วมองคนเรียกร้องสิทธิ์ของความเป็นน้องแล้ว
ส่ายหน้าน้อยๆ แต่กย็ ินยอมให้บริการแต่โดยดี
“อ้าว” คุณเล็กอุทานเมื่อพี่ชายฝาแฝดหนีเข้าไปร่วมวงอีกคน
เสือหมายเลขสี่ถอนหายใจก่อนที่จะก้าวขายาวๆ ไปนั่งลงกับพื้นด้าน
หน้าพี่ชายคนรอง จากนั้นจึงเอี้ยวตัวไปยักคิ้วพร้อมกับยื่นผ้าขนหนู
ในมือออกไปให้
“เช็ดให้ด้วยครับ ผมเมื่อย” น้องเล็กของบ้านว่าพร้อมกับไหว
ไหล่น้อยๆ
“มาร มารไม่เลิกจริงๆ พวกแก” คุณรองขยับมือเช็ดไปบ่นไป
ทว่าคนเป็นน้องก็ไม่ยี่หระ ยังคงนั่งฮัมเพลงรับจังหวะกับการ
ซับเส้นผมอย่างสบายอารมณ์
“ขี้เกียจเช็ดผมเอง ก็หาคนมาช่วยท�ำให้สิเจ้าหมอ” คุณใหญ่
เอ่ยกับน้องชายคนกลาง
“ก็ยังไม่เจอนี่ครับ” นายแพทย์หนุ่มตอบ
“หมอสาวๆ สวยๆ ที่โรงพยาบาลแกมีตั้งเยอะ” คุณรองหันไป
ร่วมวงสนทนา
“สมภารไม่กนิ ไก่วัดครับพี่รอง” เจ้าของโรงพยาบาลตอบยิ้มๆ
“พี่กลางไม่เหมือนพี่รองหรอกครับ ที่คิดรวบหัวรวบหางเด็กใน
ปกครองตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน” คุณเล็กเอ่ยเสียงกลั้วหัวเราะ ก่อนที่
เสียงระรื่นจะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหลง
“โอ๊ย!” น้องเล็กของบ้านร้องลั่น เมื่อมือขยันก�ำลังบดขยี้หนัง
ศีรษะตนแรงๆ จนระบบประสาทสั่นคลอนไปตามทฤษฎีแรงโน้มถ่วง
“โห หนังแทบหลุด” คนถูกแกล้งถลันตัวลุกขึน้ แล้ววิง่ ไปนัง่ บน
ที่พักแขนเก้าอี้ตัวที่พี่สะใภ้คนรองนั่งอยู่
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“น้องมินคืนนี้ให้พี่รองนอนนอกห้องเลยนะ คนใจร้ายต้องโดน
ลงโทษให้สาสม” คุณเล็กว่าพร้อมกับวาดวงแขนขึ้นโอบไหล่พี่สะใภ้
เอาไว้หลวมๆ
“ค่ะ พี่เล็ก” มินตราหัวเราะขัน แล้วพยักหน้ารับน้อยๆ
“พอเลยเจ้าเล็ก ปล่อยมือจากเมียพีเ่ ดีย๋ วนี”้ คนหวงเมียเด็กดึง
แขนน้องชายให้พน้ ทางแล้วทรุดตัวนัง่ ลงแทนที่ ยกแขนขึน้ โอบไหล่มน
เอาไว้อย่างถือสิทธิ์
“เล่นเป็นเด็กๆ เลย” มินตรายกมือขึ้นตีแขนสามี ก่อนที่จะ
ดันตัวลุกขึ้นไปยกจานขนมมาบริการหนุ่มๆ ทั้งสี่
“หมอกลาง งานเปิดอาคารใหม่เดือนหน้าเตรียมงานไปถึงไหน
แล้ว” คุณใหญ่เอ่ยถามด้วยน�้ำเสียงที่เป็นทางการขึ้นกว่าเดิม
“ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ วันจันทร์ผมมีประชุมสรุปงานกับ
ทางออร์แกไนเซอร์ แล้วจะรีบน�ำรายงานการประชุมมาให้พใี่ หญ่ดอู กี ที”
คุณหมอกลางตอบ
“อืม ดี มีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกนะ”
“ขอบคุณครับพี่ใหญ่”
“ได้ก�ำหนดการทีช่ ดั เจนแล้วรีบบอกพีด่ ว้ ยนะเจ้าหมอ จะได้ลอ็ ก
เวลา” คุณรองเอ่ยกับน้องชายคนกลาง ก่อนที่จะอ้าปากรับขนมที่
ภรรยาส่งมาป้อน
“ส่วนผมล็อกเวลาแล้วทัง้ วัน จะไปนัง่ ดูพยาบาลสาวๆ คุณหมอ
สวยๆ ให้ฉ�่ำหัวใจไปเลย” คุณเล็กว่าพลางยกจานขนมของตนขึ้นมา
จิ้ม แล้วยื่นออกไปด้านหน้าหมายจะป้อนให้พี่สะใภ้คนรอง
มินตราอมยิ้มแล้วขยับอ้าปากรับ ทว่ามือหนาของสามีที่นั่งอยู่
ข้างๆ ยื่นออกไปผลักขนมหยกมณีชิ้นงามออกไปให้พ้นทางเสียก่อน
“อย่า-มา-มั่วนิ่ม-กับ-เมีย-ฉัน” คุณรองค�ำรามในล�ำคอ
“อ้าว นี่เมียพี่รองหรือครับ ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ย” คนมั่วนิ่มไหว
12 สานรักกฤตกร

ไหล่น้อยๆ ก่อนที่จะยื่นหน้าไปรับขนมชิ้นที่พี่สะใภ้ก�ำลังจะส่งไปป้อน
พี่ชาย
“ขอบคุณครับน้องมิน หวานดีจังเลย” เสือร้ายหมายเลขสี่
หัวเราะชอบใจ ก่อนทีจ่ ะลุกขึน้ วิง่ หนีการตามล่าของเสือร้ายหมายเลข
สองไปรอบสระว่ายน�ำ้ โดยมีสองทายาทตัวน้อยยืนปรบมือส่งเสียงให้
ก�ำลังใจ
“อาเล็ก วิ่งไวๆ ค่า” หนูน้อยน�้ำบุศย์ส่งเสียงร้อง
“อารองสู้ๆ” เจ้าเสือน้อยปรบมือให้ก�ำลังใจคุณอาอยู่ข้างๆ
น้องสาว
เพียงชั่วเสี้ยววินาทีที่เสือเล็กหันไปโบกไม้โบกมือให้หลานสาว
และหลานชาย เสือรองก็สบโอกาสผลักเสือจอมป่วนตกลงไปในน�้ำ
ทั้งเสื้อคลุม
“โห เปียกเลยพี่รอง” คุณเล็กตะโกนแล้ววักน�้ำใส่คนที่ยืน
หัวเราะอยู่ข้างขอบสระ
“ท่าทางจะอยากลองของ” พีช่ ายคนรองหักนิว้ แล้วถอดเสือ้ คลุม
ออก กระโดดตามลงไปจัดการตัวป่วนต่อในน�้ำ
“บุญเล่นด้วยครับ” เจ้าเสือน้อยร้อง
“น�ำ้ บุศย์ขอเล่นด้วยค่า” เด็กหญิงตัวน้อยชูแขนขึน้ เพือ่ ให้คณ
ุ ย่า
ช่วยผลัดชุด แล้ววิ่งตามพี่ชายไปยืนรออยู่ที่ขอบสระ
“พักยังไม่ทนั หายเหนือ่ ยเลย” คุณหมอกลางส่ายหน้าพร้อมยิม้
ก่อนที่จะเดินน�ำพี่ชายคนโตลงไปช่วยกันดูแลเจ้าตัวเล็กในน�้ำอย่าง
ใกล้ชิด
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“กว่าจะเสร็จเคส กินเวลานานเลยนะคะ” นภา พยาบาล
สาวใหญ่เอ่ยกับ นายแพทย์กฤตกร โภคินอภิวัฒน์ หลังจบเคสผ่าตัด
ผู้ป่วยรายสุดท้ายของวัน
“เหนือ่ ยหน่อยนะครับ ช่วงนีม้ เี คสทุกวัน” นายแพทย์หนุม่ กล่าว
พลางเหลือบตามองนาฬิกาบนผนังห้องท�ำงาน
“เลยเวลาออกเวรแล้ว คุณกลับไปพักผ่อนเถอะ” ผู้ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการและเจ้าของโรงพยาบาลเอ่ยเสียงทุ้มกับผู้ใต้
บังคับบัญชา
“ขอบคุณค่ะคุณหมอ” นภาค้อมศีรษะลงเล็กน้อยแล้วจึงเดิน
แยกออกไปอีกทาง
กฤตกรเดินน�ำคนสนิทขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นส�ำหรับผู้บริหาร
“ชุดส�ำหรับงานคืนนีผ้ มแขวนไว้ในห้องแต่งตัวแล้วนะครับนาย”
ฉัตรารายงานผูเ้ ป็นนายทีก่ �ำลังถอดเสือ้ กาวน์ออกแล้วยืน่ ให้ภานุน�ำไป
เก็บเข้าที่
“ขอบใจมาก” กฤตกรกล่าว ก่อนที่จะเดินเข้าไปยังห้องพัก
ส่วนตัวที่เชื่อมต่อกับห้องท�ำงาน

14 สานรักกฤตกร

“ฉันต้องไปถึงโรงแรมภายในยี่สิบนาที” กฤตกรเอ่ยกับ
คนสนิทในขณะก้าวขึ้นรถ
“ครับนาย” ฉัตราและภานุขานรับค�ำสั่ง
เมื่อเข้านั่งประจ�ำที่บนรถยุโรปคันหรูแล้ว ชายหนุ่มจึงหยิบ
สมาร์ตโฟนขึ้นมาต่อสาย
“เฮ้ย ไอ้หมอ จะมาถึงกีโ่ มงเนีย่ ” นายแพทย์นทีกรอกเสียงถาม
มาตามสาย
“ก�ำลังไป โทษที ติดเคสด่วน แล้วคนอื่นถึงกันแล้วเหรอ”
กฤตกรเอ่ยถาม
“มากันหมดแล้ว รีบๆ เลย รอแกอยูค่ นเดียว เจ้าบ่าวก็ท�ำท่าจะ
อุ้มเจ้าสาวหนีเข้าห้องหอแล้วเนี่ย” นายแพทย์นทีตะโกนตอบแข่งกับ
เสียงอึกทึกภายในงาน
“เออ เดี๋ยวเจอกัน” กฤตกรดึงโทรศัพท์ออกจากหูเล็กน้อย
ก่อนที่จะสรุปแล้วกดวางสาย
“ยินดีด้วยเพื่อน” กฤตกรตบบ่าเจ้าบ่าวของงาน
“นึกว่าจะเบี้ยวซะแล้ว มาถึงตอนได้ฤกษ์ส่งตัวเข้าหอพอดี”
นายแพทย์ณัฐวุฒิ เจ้าบ่าวของงานโอบไหล่คนมาทีหลัง แล้วพาไป
ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าสาวที่แบ็กดรอป
“ใครจะกล้าเบี้ยว เพื่อนเป็นฝั่งเป็นฝาทั้งที” กฤตกรยักคิ้วให้
คนเป็นฝั่งเป็นฝา ที่ก�ำลังส่งสายตาหวานเยิ้มให้เจ้าสาว โดยไม่นึก
เกรงใจเพื่อนสนิทที่สถานะ ‘ยังโสด’ เลยแม้แต่น้อย
เมื่อทักทายกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวพอหอมปากหอมคอแล้ว จึง
ขอตัวไปรวมกลุ่มกับเพื่อนสนิทที่นั่งกันอยู่ที่โต๊ะหน้าสุดของห้องจัด
เลี้ยง
“มาคนเดียวอีกแล้วหรือวะไอ้กลาง เมือ่ ไหร่จะพาเด็กมาแนะน�ำ
เมญาณี 15

ให้เพือ่ นๆ รูจ้ กั สักที” นายแพทย์นพดล คุณพ่อลูกสองตะโกนแซวผูม้ า
ใหม่เสียงดังลั่น
กฤตกรหรี่ตามองตามเสียงแล้วยกมือขึ้นมาชี้หน้าพร้อมกับส่ง
สายตาดุไปให้ “มีเมื่อไหร่แล้วจะพามาโชว์” ชายหนุ่มตอบเสียงเรียบ
ตามสไตล์
“อย่าให้รอนานจนลูกฉันบวชล่ะ” คนมีครอบครัวคนแรกของ
กลุ่มยังคงเดินหน้าทับถมหนุ่มโสดโพรไฟล์ดีระดับดาวล้านดวงไม่เลิก
“ไอ้กลางมันรอเจอสาวหวานเหมือนพีส่ ะใภ้อยู”่ นายแพทย์นที
ช่วยเสริมบทสนทนาอย่างรู้ทัน
“แน่นอน สะใภ้คนที่สามต้องหวานให้ได้เท่าน้องบัวกับน้องมิน
ไม่งนั้ หมดสิทธิ”์ ชายหนุม่ ผูน้ ยิ มความหอมหวานยอมรับซึง่ ๆ หน้า ด้วย
สัมผัสได้ถึงรัศมีความสุขของพี่ชายคนโตและคนรองที่กระจายเผื่อแผ่
มาถึงตน ดังนัน้ เขาจึงได้แต่นกึ ภาวนาอยูใ่ นใจว่าขอให้โชคดีได้พบเจอ
หญิงสาวที่เพียบพร้อมเรียบร้อยและอ่อนหวานเหมือนพี่สะใภ้ทั้งสอง
คนบ้าง
“ไม่อยากเปลีย่ นแนวบ้างหรือไงวะ สวยแซ่บก็นา่ ค้นหานะเว้ย”
นายแพทย์นพดลว่า โดยมีนายแพทย์นทีพยักหน้าเห็นด้วยหงึกๆ
“ไม่ละ ไม่ชอบแบบฉาบฉวย” กฤตกรตอบพร้อมกับไหวไหล่
น้อยๆ สองเพื่อนสนิทจึงได้แต่กลอกตามองกันแล้วแบะปาก
“เออ ไอ้กลาง เดี๋ยวไปนั่งฟังเพลงกันต่อตามประสาชายโสด
ข้างล่างนะ” นทีเปลี่ยนหัวข้อสนทนา
“เอาสิ พวกมีลกู มีเมียก็กลับบ้านไปนอนแล้วกัน” กฤตกรเหลือบ
ตามองคนมีครอบครัวขณะพูด
“เฮอะ วันนี้เมียไฟเขียวโว้ย ยันหว่าง” นพดลตอบเสียงกระดี๊
กระด๊า
เมื่อพิธีการต่างๆ ในงานมงคลสมรสจบลง นายแพทย์ทั้งสาม
16 สานรักกฤตกร

จึงได้เคลื่อนพลไปนั่งฟังเพลงต่อในบาร์สุดหรูของโรงแรมห้าดาว หนึ่ง
ในธุรกิจของครอบครัวโภคินอภิวัฒน์
ขึ้นมา

“แด่ชีวิตคู่ของไอ้หมอณัฐ” นทียกแก้วที่บรรจุน�้ำสีอ�ำพัน

“แล้วไอ้ณัฐมันจะได้รู้ถึงสัจธรรม” ผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน
หัวเราะในล�ำคอ ก่อนที่จะยกแก้วของตนขึ้นมาชน
กฤตกรส่ายหน้าพร้อมยิ้มแล้วยกแก้วของตนขึ้นมา ยื่นออกไป
กระทบกับแก้วอีกสองใบที่ค้างรออยู่กลางอากาศ
“เฮ้ยๆๆ ที่แปดนาฬิกา เด็ดสุดยอดว่ะ” นทีวางแก้วในมือลง
กะพริบตาปริบๆ จ้องมองไปยังทิศทางที่เอ่ยบอกเพื่อนร่วมโต๊ะ
“น้อยๆ หน่อยไอ้ที ไอ้หมอจิต” กฤตกรยกมือขึ้นตบคางคนที่
อ้าปากค้างเต็มแรง
“จิตแพทย์ครับ กรุณาเรียกให้ครบด้วย” จิตแพทย์นทีท้วง ใน
ขณะที่กวาดสายตามองหาของสวยๆ งามๆ ต่อ
“เฮ้ย” นพดลร้อง
“นี่ก็อีกคน โวยวายเอาโล่” ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่ายหน้า
พร้อมกับถอนหายใจ
“เออ! ก็คนตกใจนี่หว่า นั่นมันนางร้ายป้ายแดงเขมิกาเชียวนะ
โว้ย ไม่ยักรู้ว่าชอบมาเที่ยวที่นี่ด้วย” นายแพทย์นพดลว่าพลาง
พยักพเยิดให้อกี สองคุณหมอมองตาม
หญิงสาวรูปร่างสะโอดสะองเดินนวยนาดเข้ามาในชุดเดรส
เกาะอกสีด�ำกระโปรงสูงเหนือเข่าขึน้ มาหนึง่ ฝ่ามือ ใบหน้าสวยโฉบเฉีย่ ว
แต่งแต้มสีสันอย่างงดงามเย้ายวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งริมฝีปากอิ่มสี
แดงสด ที่สามารถสะกดสายตาทุกคู่ได้อยู่หมัด
ไม่เว้นแม้กระทัง่ เจ้าของโรงพยาบาล ทีเ่ คยปรารภกับใครต่อใคร
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ว่าชื่นชอบผู้หญิงเรียบร้อย ไม่แต่งตัวฉูดฉาด ยังต้องกลืนน�้ำลาย
ตัวเอง
กฤตกรมองตามร่างบอบบางทีเ่ ยือ้ งกรายผ่านโต๊ะทีต่ นนัง่ อยูไ่ ป
ตลอดทาง จนกระทัง่ เธอย่อตัวลงนัง่ ตรงข้ามกับนักธุรกิจชือ่ ดังทีน่ งั่ อยู่
ที่โต๊ะเยื้องกัน
“เฮ้ย มากับเสีย่ วิวฒ
ั น์” นายแพทย์นพดลร้องเสียงหลงกับภาพ
ที่เห็น
“เสียดายว่ะ สวยๆ แบบนี้ไม่น่าเลย” นายแพทย์นทียกมือขึ้น
ตบหน้าผากด้วยความเสียดาย
“ก็แค่พวกสวยแต่รปู จูบไม่หอม หวังรวยทางลัดสินะ” นายแพทย์
กฤตกรกระตุกยิ้มร้ายแล้วถอนหายใจยาว นึกเสียดายความงาม
ของหญิงสาวอยู่ไม่น้อย
“อาหนูเข็มของเสี่ย มาๆ มานั่งข้างๆ เสี่ยดีกว่าน้า” เสี่ย
วิวัฒน์ท�ำน�้ำเสียงกะลิ้มกะเหลี่ย พลางขยับตัวลุกขึ้นหมายจะเข้าไป
โอบไหล่นางร้ายหน้าสวย
เขมิกาลอบแบะปาก ก่อนที่จะแสร้งหันกลับไปส่งยิ้มหวานให้
คนที่ยืนอยู่ตรงหน้า
“หนูขอนั่งตรงนี้ดีกว่านะคะเสี่ย ที่นี่คนเยอะ หนูไม่อยากเป็น
ข่าว เดี๋ยวงานหด” เขมิกาส่งเสียงออดอ้อน
“เออ จริงๆ เสี่ยลืมไป แต่ว่าถึงงานหดก็ไม่เป็นไร เสี่ยเลี้ยงหนู
ได้น่า” ถึงแม้นจะเอ่ยเช่นนั้น ทว่าเสี่ยวิวัฒน์ก็ยอมนั่งลงที่เดิมแต่
โดยดี
“เสี่ยดื่มวิสกี้หน่อยนะคะ เดี๋ยวเข็มรินให้” เขมิการินน�้ำสีอ�ำพัน
ใส่แก้วแล้วยื่นออกไปให้คนตรงหน้า
“ขอบใจหนูมากน้า ที่ยอมมานั่งฟังเพลงเป็นเพื่อนเสี่ย” ชาย
18 สานรักกฤตกร

สูงวัยร่างอ้วนท้วน พุงกลมโต รีบยื่นมือไปกุมแก้วทาบทับมือบางของ
หญิงสาวเอาไว้
เขมิกาปั้นหน้ายิ้มหวาน แล้วค่อยๆ ดึงมือออก “ส�ำหรับเสี่ย
เข็มยินดีเสมอค่ะ”
ดาราสาวเจ้าบทบาทฝืนยิม้ ทัง้ ทีแ่ ววตาของเธอไร้ซงึ่ ความสดใส
กิริยาต่างๆ ที่เขมิกาแสดงออกกับเสี่ยวิวัฒน์อยู่ในสายตาของกฤตกร
ตลอดเวลา
เธอสวย ชายหนุ่มไม่อาจปฏิเสธความจริงข้อนี้ไปได้ หากจะ
เปรียบอีกนัยนัน่ ก็คอื เขาก�ำลังหลงเพลิดเพลินกับการพิศมองความงาม
เบื้องหน้า จริตจะก้านท่าทางชม้ายชายตาของเธอท�ำให้เขาหลงลืม
แม้กระทั่งเวลาและเพื่อนร่วมโต๊ะ
“เฮ้ย จะห้าทุ่มแล้ว กลับกันเถอะ พรุ่งนี้ฉันเวรเช้า” นพดลเอ่ย
หลังจากยกแก้ววิสกี้ขึ้นมาจิบจนหมด
และนั่นก็เป็นการดึงสติใครบางคนให้กลับมาสู่โลกแห่งความ
เป็นจริงอีกครั้ง กฤตกรส่ายหน้ากับสิ่งที่ตนหลงมัวเมาไปชั่วขณะ
“จริงด้วย เวรเช้าเหมือนกัน ไป กลับไอ้กลาง” นทีวางแก้ววิสกี้
ลงบนโต๊ะ แล้วหันไปเอ่ยชวนเจ้าของสถานที่ที่นั่งเงียบมาหลายนาที
“พวกแกกลั บ กั น ก่ อ นได้ เ ลย ฉั น ขอนั่ ง ฟั ง เพลงต่ อ อี ก พั ก ”
กฤตกรเอ่ยด้วยใบหน้าเรียบเฉย
“เออๆ ตามใจ เจ้าของโรงพยาบาลนี่ อยากไปท�ำงานเวลาไหน
ก็ได้อยู่แล้ว ไปไอ้ทกี ลับ” นพดลลุกขึ้นยืน ก่อนที่จะเดินน�ำนทีออกไป
เมือ่ สองนายแพทย์เดินคล้อยหลังไปแล้ว กฤตกรจึงยกแก้ววิสกี้
ในมือขึ้นมาจิบอีกครั้ง โดยที่สายตายังคงจับจ้องอยู่ที่ต�ำแหน่งเดิม
พลางล้วงสมาร์ตโฟนออกมาจากกระเป๋า แล้วเปิดเว็บไซต์ยอดฮิตขึ้น
มา เพื่อค้นหาประวัติของใครบางคน
“เขมิกา ชื่อเล่นเข็ม อายุยี่สิบห้าปี อาชีพนางแบบ นักแสดง
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แจ้งเกิดจากบทนางร้าย” กฤตกรก้มลงอ่านประวัติคร่าวๆ ของดารา
สาว แล้วเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปยังโต๊ะที่เธอนั่งอยู่อีกรอบ
“เสียดายหน้าตาก็ดี ไม่น่าคิดสั้นเป็นเด็กเสี่ยเลย” ชายหนุ่ม
พึมพ�ำกับตัวเอง
แต่ก็ต้องสนเท่ห์กับภาพที่ก�ำลังเห็น เพราะดาราสาวผุดลุกขึ้น
ยืน ทอดสายตามองร่างเมามายไร้สติของชายสูงวัยด้วยสีหน้าที่ยาก
เกินจะบรรยาย
เขมิกายักไหล่แล้วแบะปากใส่รา่ งไร้สตินนั้ ก่อนทีจ่ ะเดินจ�ำ้ อ้าว
ออกจากบาร์ไปอย่างรวดเร็ว โดยมีใครอีกคนเดินตามไปติดๆ พร้อม
ด้วยคนสนิท
“พีโ่ คดีค้ ะ เข็มออกมาแล้วนะคะ เข็มอยากออกไปจากทีน่ ใี่ ห้เร็ว
ที่สุด ขยะแขยงตาแก่ตณ
ั หากลับนั่นจะแย่อยู่แล้ว” เขมิกาต่อสายหา
ผูจ้ ดั การส่วนตัว ก่อนทีจ่ ะวิง่ ตัวปลิวไปยังลานจอดรถทันทีทกี่ ดวางสาย
“ไปไหนแล้ว ไวจริง ขยะแขยงงัน้ เหรอ แล้วท�ำไมเธอถึงเลือกท�ำ
แบบนี้ล่ะ” กฤตกรเอ่ยเสียงแผ่ว สอดส่ายสายตามองหาร่างปลิวลม
ที่ปลิวไปตามลมว่องไวเสียจนความเร็วของเสือยังเทียบไม่ตดิ
“ใจเย็นๆ นะเข็ม เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้น” ผู้จัดการส่วนตัวที่มี
นามในวงการว่าโคดี้แต่ชื่อตามบัตรประชาชนคือนายทรงกลดเอ่ย
ปลอบท่าทางตุ้งติ้ง
“ท�ำไมคะพี่โคดี้ ท�ำไมเข็มต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย เข็มเบื่อ
เข็มเหนื่อย” เขมิกากลั้นเสียงสะอื้นไห้
“งั้นก็ย้ายออกมาอยู่กับเจ้ที่คอนโด ไม่ต้องสนใจใครที่บ้าน
หลังนั้นอีก” ทรงกลดถอนหายใจ
“แต่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านของพ่อแม่เข็มนะคะ เข็มรักที่นั่น
บ้านที่เป็นตัวแทนความรักของพ่อกับแม่” เขมิกาปล่อยน�้ำตาให้ไหล
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อาบแก้ม ก่อนทีท่ งั้ สองจะจมอยูใ่ นความเงียบ ต่างฝ่ายต่างก็ด�ำดิง่ ไปสู่
ห้วงความทรงจ�ำของตน
ภาพรอยยิ้มของชายและหญิงวัยกลางคนที่น่ังมองเด็กสาว
ในชุดนักเรียนมัธยมปลายถักผมเปียสองข้างตีขิมอยู่บนระเบียงบ้าน
ไม้ยกสูง เสียงบรรเลงเพลง “นางครวญ” ดังขับกล่อมคลอเคล้าไปกับ
กลิ่นหอมก�ำจายของมวลดอกไม้ในยามโพล้เพล้
‘เก่งมากเลยลูก เข็มคือความภูมิใจของแม่นะลูกนะ’ หญิง
วัยกลางคนหน้าตาใจดีปรบมือให้นกั ดนตรีไทยทีเ่ พิง่ บรรเลงเพลงจบลง
‘ขอบคุณค่ะแม่ เข็มรักแม่ที่สุด’ เด็กสาววางไม้ตีขิมลง ก่อนที่
จะโผเข้าไปสวมกอดมารดา
‘เข็มชอบบ้านหลังนีไ้ หมลูก’ ผูเ้ ป็นบิดาเอ่ยถามน�ำ้ เสียงอ่อนโยน
‘ชอบจ้ะพ่อ บ้านของเราร่มรื่นน่าอยู่’
‘พ่อดีใจทีล่ กู ชอบ บ้านหลังนีค้ อื ชีวติ และหัวใจของพ่อ พ่อตัง้ ใจ
ท�ำงานเก็บเงินมาทัง้ ชีวติ เพือ่ ทีจ่ ะได้สร้างบ้านในฝันบนทีด่ นิ ทีต่ กทอด
สืบต่อกันมาหลายชัว่ อายุคน บ้านกับทีด่ นิ แปลงนีค้ อื สมบัตชิ นิ้ เดียวที่
พ่อมี พ่ออยากให้แม่กับเข็มได้อยู่อย่างสุขสบาย ไม่ต้องทนอุดอู้อยู่ใน
บ้านเช่าที่คับแคบอีก’
‘เข็มรักพ่อจังเลย’ เด็กสาวผละออกจากอกมารดา แล้วยกแขน
ขึ้นกอดคอบิดา โน้มใบหน้าท่านลงมาหอมแก้มสากทั้งสองข้างอย่าง
ออดอ้อน
ก่อนที่ภาพความทรงจ�ำอันอบอวลไปด้วยความสุขจะจางหาย
ไป และมีอีกหนึ่งความทรงจ�ำแล่นเข้ามาแทนที่
‘นังเข็ม พ่อกับแม่แกตายแล้ว เลิกร้องสักทีได้ไหม น่าร�ำคาญ
จริง’ กานดาผู้มีศักดิ์เป็นป้าตวาด แล้วเดินเข้าไปดึงแขนเรียวเล็กให้
ออกมาจากการเกาะกอดร่างไร้วิญญาณของบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง
ทั้งสองของเธอ
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‘ไม่จ้ะป้า พ่อกับแม่อยู่ที่นี่ พ่อกับแม่ยังอยู่กับเข็ม’ เด็กสาว
เงยหน้าขึ้นมองพี่สาวคนเดียวของมารดาด้วยดวงตาแดงก�่ำ
‘นังเด็กโง่ เลิกฟูมฟายสักที ต่อไปนี้แกต้องเชื่อฟังฉัน พ่อกับแม่
แกยกให้ฉันเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินจนกว่าแกจะบรรลุนิติภาวะ เพราะ
ฉะนั้นอย่าท�ำให้ฉันโมโห เพราะถ้าฉันหมดความอดทนเมื่อไหร่ ฉันจะ
ขายสมบัตขิ องแกทิ้งให้หมดเลยคอยดู’
รอยยิม้ ร้ายของผูเ้ ป็นป้ายังคงเด่นชัดอยูใ่ นห้วงมโนส�ำนึกตลอด
หลายปีท่ผี ่านมา
เขมิกาไม่มีวันลืมเลือน ในวันที่เธอส�ำเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เธอรีบกลับบ้านเพื่อที่จะน�ำข่าวดีมาบอกกับ
ภาพของบิดาและมารดา ทว่าก่อนทีเ่ ธอจะเดินเข้าบ้านตากลมโตก็สบ
เข้ากับกระดาษแผ่นสีขาวที่แปะอยู่ข้างรั้ว
หัวใจดวงน้อยคล้ายถูกกระชากออกจากร่าง เมื่อผู้เป็นป้าเดิน
มาบอกกับเธอด้วยใบหน้าเปือ้ นยิม้ กึง่ สะใจว่า ได้น�ำบ้านอันเป็นสมบัติ
ชิ้นเดียวที่บิดาและมารดาของเธอทิ้งไว้ให้ไปจ�ำนองแล้วไม่มีเงินผ่อน
คืน กระดาษทีแ่ ปะอยูข่ า้ งรัว้ คือหมายศาล และนัน่ คือสิง่ ทีผ่ เู้ ป็นป้าผลัก
ภาระมาให้เธอด้วยค�ำพูดที่ว่า ‘ของของแก ถ้าแกยังอยากได้ ก็หาเงิน
มาไถ่เอาเอง’
จากวันนัน้ เด็กสาวก็ขวนขวายหางานท�ำ เพือ่ ส่งเสียตัวเองเรียน
และหาเงินมาผ่อนค่าบ้าน นับว่าเธอยังโชคดีเพราะในขณะทีเ่ ธอก�ำลัง
ท�ำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เธอก็ได้พบกับทรงกลด
และเขาก็พาเธอเข้าสูเ่ ส้นทางสายบันเทิง จนกระทัง่ เธอมีวนั นี้ วันทีเ่ ป็น
ดาวดวงเด่นที่น่าจับตามองของวงการ
นั่นคือภูมิหลังของนางร้ายเจ้าบทบาทที่น้อยคนนักจะได้รับรู้
เพราะภาพที่เธอถูกจับปรุงแต่งในชีวิตสายบันเทิงนั่นคือความเป็น
ผู้หญิงที่มาดมั่น สวย โฉบเฉี่ยว และเปรี้ยวซ่า
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หลังจากเดินตามหาคนที่สามารถดึงดูดความสนใจจนทั่ว
บริเวณแล้วก็ยังไม่เจอตัว กฤตกรจึงสั่งให้คนสนิทเตรียมรถกลับบ้าน
“ฉัตรา ภานุ ผูห้ ญิงสมัยนีน้ า่ กลัวจังเลยนะ” กฤตกรถอนหายใจ
ยาว ก่อนที่เขาจะเอ่ยกับคนสนิทที่เปรียบเสมือนเพื่อนรู้ใจและผู้ช่วย
คนส�ำคัญ
“นายหมายถึงใครครับ” ฉัตราถามพลางสบตากับภานุ
“ก็คุณนางร้ายที่มากับเสี่ยวิวัฒน์น่ะสิ”
และค�ำตอบของผู้เป็นนายก็ยิ่งท�ำให้สองคนสนิทอ้าปากค้าง
ด้วยความแปลกใจ ร้อยวันพันปีพวกเขาไม่เคยได้ยนิ ผูเ้ ป็นนายวิพากษ์
วิจารณ์หญิงสาวคนใดมาก่อน และนีค่ อื ครัง้ แรก นัน่ เท่ากับว่าเจ้านาย
ของพวกเขาก�ำลังให้ความสนใจนางร้ายหน้าสวยคนนั้นเป็นพิเศษ
“อาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นก็ได้นะครับนาย” ภานุแสดง
ความคิดเห็นแบบเป็นกลาง
“อืม ได้ยินว่าขยะแขยง แต่กลับชม้ายชายตาให้ท่าขนาดนั้น
แปลกจริงๆ” กฤตกรส่ายหน้า ก่อนที่จะหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาจัดการ
ตารางงานต่ออย่างเงียบๆ ทิ้งให้สองคนสนิทส่งสายตามองกันไปมา
ด้วยความฉงนสงสัย
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“คุณอา ซาหวัดดีคา่ ” เด็กหญิงบุศย์นำ�้ เพชรในชุดนักเรียน
เตรียมอนุบาล กระพุม่ มือป้อมขึน้ จดหน้าผากก่อนทีจ่ ะค้อมศีรษะและ
ย่อตัวลงอย่างน่ารัก
“คุณอากลาง สวัสดีครับ” เด็กชายบุญรักษายืนตัวตรง ก่อนที่
จะประนมมือขึ้นจดระหว่างคิ้วแล้วค้อมศีรษะลงอย่างนอบน้อม
เมื่อประนมมือไหว้ผู้เป็นอาด้วยมารยาทไทยตามแบบฉบับที่
มารดาสอนมาเรียบร้อยแล้ว หนูน้อยทั้งสองจึงกระโดดกอดคอคุณอา
หมอที่ย่อตัวลงรอรับคนละข้าง
“สวัสดีครับเจ้าหญิง เจ้าชาย” กฤตกรกดปลายจมูกโด่งลงบน
แก้มยุ้ยของหลานชายและหลานสาว
“วันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไปดูน้องน้อยคนใหม่ของคุณลุงชินกับ
คุณน้าแก้ว อากลางเลยถือโอกาสมารับเจ้าชายกับเจ้าหญิงไปทาน
ไอติมกัน”
“ว้าว” เจ้าหญิงกับเจ้าชายท�ำตาโตด้วยความดีใจ
“น�้ำบุศย์ทานสตรอว์เบอร์รีสองอันนะค้า” เจ้าหญิงน้อยชูนิ้ว
ป้อมขึ้นมาตามจ�ำนวนไอศกรีมที่อยากจะรับประทาน
“ได้เลยค่ะ แล้วใบบุญล่ะครับ ทานกีอ่ นั ดี” ถามพลางอุม้ หลาน
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สาวขึ้นพาดบ่า แล้วจูงมือหลานชายให้เดินตาม
“บุญเอาสามเลย วันนี้บุญเหนื่อยมากค้าบ” เจ้าเสือน้อยเงย
หน้าขึ้นตอบพร้อมกับชูน้วิ ขึ้นมาสามนิ้ว
“แล้ววันนี้ใบบุญท�ำอะไรบ้างครับ ถึงได้เหนื่อยขนาดนี้”
“บุญต้องไกวชิงช้าให้น้องเนเน่ แล้วก็ต้องพาน้องข้าวหอมไป
เล่นกระดานลื่นด้วยครับ อาเล็กบอกว่าสุภาพบุรุษต้องดูแลสาวๆ”
ค�ำตอบใสซื่อของหลานชายชวนให้คุณอาหมอสะดุ้ง
“เก่งมากครับเสือน้อย” กฤตกรระบายยิ้มเอ็นดูสุภาพบุรุษ
ตัวน้อย แต่นึกต�ำหนิน้องชายฝาแฝดอยู่ในใจ ที่รสิ อนให้เจ้าเสือน้อย
เป็นหนุม่ เจ้าส�ำราญตัง้ แต่ยงั เล็ก แต่ถงึ กระนัน้ การทีห่ ลานชายเป็นคน
มีน�้ำใจก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เรื่องแบบนี้คงต้องค่อยๆ สอนกันไป
“ไอติม ไอติม ไอติม” เมือ่ เดินทางมาถึงร้านไอศกรีมโฮมเมด
ชือ่ ดังและสัง่ ของโปรดเรียบร้อยแล้ว เจ้าตัวเล็กก็นงั่ โยกตัวไปมาพร้อม
กับร้องตะโกนค�ำว่า ‘ไอติม’ แข่งกันเป็นจังหวะ
“แล้ววันนีน้ ำ�้ บุศย์ท�ำอะไรบ้างครับ ทีโ่ รงเรียน” คุณอาหมอชวน
เด็กๆ สนทนาระหว่างที่รอไอศกรีมรสเด็ด
“น�้ำบุศย์กินข้าวเยอะๆ แล้วก็นับเลขค่า” หนูน้อยอมยิ้มแก้ม
แทบปริ แล้วน�ำเสนอสิ่งที่ตนท�ำด้วยความภูมิใจ
“แล้วใบบุญล่ะครับ นอกจากดูแลสาวๆ แล้ว ท�ำอะไรอีกบ้าง”
“บุญช่วยครูฟ้าสอนเพื่อนนับเลขค้าบ ครูฟ้าสวยมาก...” เจ้า
เสือน้อยลากเสียงยาวตรงค�ำว่า ‘มาก’
“สวยสู้คุณแม่ได้หรือเปล่า”
“อืม...” เจ้าเสือน้อยท�ำท่าครุ่นคิด ก่อนที่จะอมยิ้มแก้มแทบปริ
แล้วตอบค�ำถามผู้เป็นอา
“คุณแม่กบั น้ามินสวยที่สุดครับ”
เมญาณี 25

“ใครก็สสู้ องสาวทีบ่ า้ นไม่ได้จริงๆ สินะ” กฤตกรส่ายหน้าพร้อม
ยิ้ม เพราะเจ้าเสือน้อยติดอาสะใภ้ที่ควบต�ำแหน่งน้องสาวบุญธรรม
ของมารดาเป็นตังเมมาตั้งแต่ยังเล็ก
ครืด! ครืด!
ชายหนุ่มเบนสายตามองชื่อสายเรียกเข้าที่ปรากฏบนหน้าจอ
สมาร์ตโฟน “อากลางออกไปคุยงานแป๊บนึงนะครับ”
เขาเอ่ยบอกเด็กๆ แล้วเงยหน้าขึ้นส่งสัญญาณบอกคนสนิทให้
ช่วยดูแลเจ้าตัวเล็กแทน จากนัน้ จึงเดินเลีย่ งออกไปคุยโทรศัพท์ขา้ งร้าน
ปล่อยให้สองหนูน้อยนั่งรับประทานไอศกรีมพร้อมกับฮัมเพลงแข่งกัน
ไปพลางๆ
“ตลกมากเลยเจ้ เข็มข�ำจนท้องแข็งเลย”
“ใช่ บางทีกับคนประเภทนี้ก็ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์กันบ้าง”
เสียงกระดิง่ หน้าประตูรา้ นไอศกรีมดังขึน้ พร้อมกับเสียงสนทนา
ของหญิงสาวใบหน้าสวยที่เดินเคียงคู่เข้ามากับชายหนุ่มที่มีท่าทาง
ตุ้งติ้ง
“นั่งตรงนี้ดีกว่าเข็ม วิวดี๊ดี” ทรงกลดปรายตามองไปยังโต๊ะที่
ฉัตราและภานุน่ังอยู่ ขยิบตาเจ้าชู้ทอดสะพานให้หนุ่มๆ เล็กน้อย
ระหว่างที่ย่อตัวลงนั่งบนเก้าอี้
สองบอดีการ์ดรีบหลุบตาลงแล้วยกแก้วคาปูชิโนร้อนขึ้นมาจิบ
เพื่อหลบหลีกสายตาซุกซนของหนุ่มหน้าหวานโต๊ะข้างๆ
“ตายจริง เด็กทีไ่ หนคะเนีย่ น่าเอ็นดูจงั เลย” เขมิกาส่งยิม้ หวาน
ให้หนูน้อยที่นั่งกินไอศกรีมอยู่ตามล�ำพัง
สองหนูน้อยส่งยิ้มตาหยีตอบกลับมาให้คุณน้าหน้าสวย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเจ้าเสือน้อยที่ออกอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ถูกใจคนสวย
เข้าเต็มเปา
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เขมิกาแสร้งขยับตัวแล้วชวนหนูนอ้ ยร่างอ้วนกลมทัง้ สองสนทนา
ในระหว่างที่พนักงานเดินมารับออร์เดอร์
“เอารสอะไรดีน้า” เขมิกาท�ำท่าครุ่นคิด
“สตรอว์เบอร์รคี ่า อาหร่อยมาก” หนูน้อยแก้มยุ้ยร้องตอบ
“แล้วเอาอะไรอีกดีน้า” เขมิกาอมยิ้มแล้วถามต่อ
“ช็อกโกแลตกับวานิลลา อร่อยสุดๆ ครับ” เจ้าเสือน้อยแนะน�ำ
เมนูที่ตนเองชื่นชอบ พร้อมกับขยับตัวหมายจะลงจากเก้าอี้
ฉัตราจึงรีบลุกขึ้นไปอุ้มนายน้อยลงจากเก้าอี้เด็ก
เด็กชายบุญรักษาถือช้อนที่มีไอศกรีมติดอยู่มายื่นให้คุณน้า
คนสวยลองชิม
“อันนี้อาหร่อยค้าบ” ว่าพลางยื่นช้อนไอศกรีมออกไปด้านหน้า
หญิงสาวชะงักเล็กน้อยก่อนจะระบายยิ้มกว้าง แล้วค่อยๆ โน้ม
ใบหน้าลงละเลียดชิมไอศกรีมจากเจ้าหนูร่างจ�้ำม�่ำ
“อร่อยจริงๆ ด้วย ขอบคุณครับสุดหล่อ” เขมิกาเอ่ยขอบคุณ
พร้อมกับขยับใบหน้าสวยเข้าใกล้สุดหล่อของเธอ
สุดหล่อตัวน้อยยืนบิดตัว กะพริบตาปริบๆ ด้วยความเขินที่ถูก
คนสวยชม
“น่าเอ็นดูจริงเชียว เขินเป็นด้วย” ทรงกลดส่ายหน้าขันด้วย
ความเอ็นดู
เมือ่ เห็นว่าพีช่ ายเอาไอศกรีมไปแบ่งปันคุณน้าโต๊ะข้างๆ หนูนอ้ ย
น�้ำบุศย์กช็ ูแขนขึ้นทั้งสองข้าง ภานุที่ยืนสแตนด์บายรออยู่ก่อนแล้วจึง
รีบเดินเข้าไปอุ้มหนูน้อยลงจากเก้าอี้เด็กอีกคน
“ของน�ำ้ บุศย์กอ็ าหร่อยค่า” หนูน้อยตัวป้อมยืน่ ช้อนไอศกรีมไป
ป้อนคุณน้าคนสวยบ้าง
เขมิกาก้มลงละเลียดชิมไอศกรีมจากหนูน้อยน�้ำใจงาม แล้ว
ยกนิ้วโป้งขึ้นทั้งสองข้าง
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“อร่อยสุดๆ เลย” เขมิกาเอ่ยชม
สองหนูน้อยยิ้มจนแก้มแทบปริ เมื่อสั่งเมนูที่อยากรับประทาน
กับพนักงานของร้านเรียบร้อยแล้ว ดาราสาวจึงหันมาชวนหนูน้อยที่
ตอนนี้ย้ายมานั่งขนาบข้างเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนทนาต่อ
“ชื่อน�้ำบุศย์หรือคะ” เขมิกาเอ่ยถาม
“ค่า” หนูน้อยเลียไอศกรีมที่ติดริมฝีปากก่อนที่จะตอบค�ำถาม
“แล้วสุดหล่อคนนีช้ อื่ อะไรครับ” เขมิกาลูบผมเจ้าเสือน้อยอย่าง
เบามือ
“ใบบุญค้าบ” เจ้าเสือน้อยเม้มปากตอบด้วยความเขินอายทีถ่ กู
คนสวยชมว่าหล่อเป็นรอบที่สอง
“ต๊าย ชื่อน่ารักเชียว ใบบุญ น�้ำบุศย์” ทรงกลดว่าแล้วชวน
หนูน้อยเล่นเป่ายิ้งฉุบแข่งกันรับประทานไอศกรีมไปด้วย
“เขมิกา” นายแพทย์หนุ่มพึมพ�ำ ครั้นเสร็จจากคุยธุระ
สายส�ำคัญแล้วเดินกลับเข้ามาในร้านก็พบว่าหลานรักทัง้ สองก�ำลังนัง่
ซบอกหญิงสาวที่เข้ามาวิ่งเล่นในความฝันของตนหลายคืนติด
ชายหนุ่มขยีต้ าคล้ายกับไม่เชือ่ ว่าภาพทีป่ รากฏอยู่เบือ้ งหน้าจะ
เป็นความจริง “คุณนางร้ายตัวจริงหรือ แล้วใบบุญกับน�้ำบุศย์ไปรู้จัก
กับเธอตอนไหน” กฤตกรว่าพลางขยับตัวเข้าไปแอบอยู่ตรงมุมหนึ่ง
ของร้าน เพื่อที่จะได้ลอบมองดูเธอหยอกล้อเล่นกับหลานชายและ
หลานสาวได้ถนัด
“ไม่แต่งหน้าแบบนีด้ ดู กี ว่าตัง้ เยอะ” ชายหนุม่ อมยิม้ เมือ่ ใบหน้า
สวยใสปราศจากเครื่องประทินผิวสีฉูดฉาดโน้มลงสัมผัสแก้มยุ้ยของ
หลานสาว
“ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องใส่ชุดรัดๆ แบบคืนนั้นเลย แค่นี้ก็หุ่นดีจะแย่
แล้ว” นายแพทย์หนุ่มพิจารณาชุดแต่งกายของดาราสาว ที่ผิดจาก
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คืนแรกที่เจอกันโดยสิ้นเชิง วันนี้เธอสวมเพียงเสื้อยืดรัดรูปกับกางเกง
ยีน ซึ่งท�ำให้เธอดูน่ารักสมวัย แต่ส่วนเว้าส่วนโค้งที่อิงแอบอยู่ด้านใน
กลับโดดเด่นน่าค้นหาเสียยิ่งกว่าการใส่ชุดสั้นๆ วาบหวิวหลายเท่าตัว
หลังจากแอบลอบเป็นถ�ำ้ มองอยูน่ านพอสมควร กฤตกรก็จ�ำต้อง
ออกจากที่ซ่อนแล้วเดินไปยังโต๊ะที่เด็กๆ นั่งอยู่
ดีใจ
อุ้ม

“อากลางมาแล้ว” เจ้าเสือน้อยตะโกนเรียกพร้อมกับปรบมือ
“อากลางขา” หนูน้อยน�้ำบุศย์ยกแขนขึ้นสองข้างเพื่อให้คุณอา

ชายหนุ่มอมยิ้มก่อนที่จะเดินเข้าไปรับหลานสาวขี้อ้อนเข้าสู่
อ้อมอก แล้วกดปลายจมูกลงบนแก้มยุ้ยแรงๆ ทาบทับบริเวณที่ดารา
สาวเพิ่งประทับรอยจุมพิตไปเมื่อครู่
“มากวนอะไรคุณน้าเขาครับเด็กๆ” ผู้เป็นอาเอ่ยถามน�้ำเสียง
อ่อนโยน ก่อนที่จะปรับเป็นโหมดหน้านิ่ง แล้วค้อมศีรษะให้หญิงสาว
และเพื่อนเล็กน้อยเพื่อเป็นการขอโทษ
“ไม่กวนค้าบ น้าเข็มสวย” เจ้าเสือน้อยตอบฉับพลัน
เขมิกาอมยิม้ แล้วออกตัวช่วยเด็กๆ ตอบค�ำถามอีกแรง “ไม่กวน
เลยค่ะ เด็กๆ น่ารักมาก”
“ต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะครับ” คุณหมอเจ้าระเบียบยังคง
คอนเซปต์หน้านิ่ง และใช้ระดับเสียงโมโนโทนในการสนทนา
“เด็กๆ ครับ เรากลับกันดีกว่า คุณพ่อกับคุณแม่พาน้องคนใหม่
ของน้าแก้วกลับบ้านแล้ว เราไปหาน้องกันนะครับ” คุณอากลางของ
เด็กๆ กล่าว
“ว้าว” สองหนูน้อยเบิกตาโต และร้องประสานเสียงด้วยความ
ตื่นเต้น
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เด็กชายบุญรักษาขยับตัวขึ้นยืนบนเก้าอี้ตัวเดียวกับเขมิกา
ก่อนที่จะฉกหอมแก้มคุณน้าคนสวยอย่างรวดเร็ว
คนโดนขโมยหอมอมยิ้ม แล้วกดปลายจมูกของเธอลงบนแก้ม
ยุ้ยของเจ้าหนูน้อยทั้งสองข้างบ้างเช่นกัน
“น้าเข็มไปเที่ยวบ้านบุญนะครับ” เจ้าเสือน้อยเอ่ยชวน
“เอ่อ...” เขมิกาท�ำท่าอึกอัก ก่อนที่จะยกมือเรียวขึ้นจับแก้มยุ้ย
ของหนุ่มน้อยเอาไว้
“ไว้วันหลังนะครับ น้าเข็มยังทานไอติมไม่อิ่มเลย” ดาราสาว
ตอบรับไมตรีของเจ้าหนูน้อยด้วยรอยยิ้มหวาน ยิ้มหวานที่ถูกส่งให้
หลานชาย แต่สะท้อนกระเด็นกระดอนไปกระแทกหัวใจใครบางคน
เข้าเต็มเปา
“ไปครับใบบุญ” กฤตกรพยักหน้าให้ฉตั ราเข้ามาอุม้ เจ้าเสือน้อย
ก่อนที่จะหันไปสั่งการกับภานุ
“ภานุจัดการค่าใช้จ่ายด้วย จ่ายให้โต๊ะนี้ด้วยนะ” เมื่อสั่งการ
เสร็จ ร่างสูงสง่าก็เดินน�ำผู้ติดตามออกไปทันที โดยไม่ยอมหันกลับไป
มองคุณน้าคนสวยของเด็กๆ อีกแม้แต่น้อย ปล่อยให้เด็กๆ ต้องเอี้ยว
ตัวกลับมาโบกไม้โบกมือลาคุณน้าคนใหม่ไปตลอดทาง
“ขี้เก๊ก หล่อตายละ” ทันทีที่ร่างสูงของชายหนุ่มเดินคล้อยหลัง
พ้นประตูร้าน เขมิกาก็กระแทกลมหายใจเสียงดัง ดังเสียจนคนสนิท
ที่รอเคลียร์ค่าใช้จ่ายสะดุ้ง
“คุณคะ ไม่ต้องจ่ายให้ฉันหรอกนะ แค่น้ีฉันจัดการเองได้ ไม่
ต้องปฏิเสธค่ะ ท�ำตามทีฉ่ นั บอก ถือว่าฉันขอร้อง พอดีไม่อยากเป็นหนี้
บุญคุณคนขี้เก๊ก” เขมิกาว่าเสียงสะบัด
“เอ่อ...” ภานุท�ำท่าอึกอัก
“เปลี่ยนจากจ่ายเงินเป็นแลกเบอร์โทร. กันดีไหมคะสุดหล่อ”
ทรงกลดขยิบตาเจ้าชู้
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ภานุจึงได้แต่ค้อมศีรษะแล้วเดินตามผู้เป็นนายออกไป
“อ๊าย งานดีอะ ฉันจอง พูดเลยว่าสองคนนี้ฉันจอง” ทรงกลด
กระทืบเท้าอยูก่ บั ที่ พร้อมกับกัดริมฝีปากล่าง พยายามท�ำหน้าตาเซ็กซี่
สุดชีวิต
“พอๆ ค่ะพี่โคดี้ เข็มเสียดายไอติม” เขมิกากลั้นหัวเราะกับ
ท่าทางของพี่ชายหัวใจสาว ก่อนที่จะตั้งหน้าตั้งตาจัดการไอศกรีม
ตรงหน้าต่อ
หลังจากขึน้ รถเรียบร้อยแล้วหนูนอ้ ยทัง้ สองก็หมดพลังนอนไป
กับเบาะ กฤตกรโน้มใบหน้าลงจุมพิตที่หน้าผากเจ้าตัวเล็กทั้งสอง
ก่อนที่จะหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาเช็กอีเมล
“นายครับ” ภานุชั่งใจ รวบรวมความกล้ารายงานสถานการณ์
ตามจริง “ผมไม่ได้จัดการค่าไอติมให้คณ
ุ เขมิกานะครับ”
กฤตกรลดสมาร์ตโฟนลงวางไว้บนตัก แล้วเงยหน้าขึ้นถาม
“ท�ำไม”
“เธอบอกว่า เอ่อ...” ภานุท�ำเสียงลังเลที่จะเล่าต่อ
“ว่าอะไร” ผู้เป็นนายเร่งรัด
“บอกว่าไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณคนขี้เก๊กครับ” ภานุตอบเสียง
กลั้วหัวเราะ
กฤตกรอ้าปากค้างกับค�ำปรามาสของหญิงสาว ด้วยตั้งแต่เล็ก
จนโตยังไม่เคยมีใครวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างร้ายกาจเช่นนี้มาก่อน
“น้องกล้า น้องกันต์ มาตรงนีล้ กู มาดูนอ้ งคนใหม่ น้องชือ่
น้องไกรนะครับ ต่อไปน้องกล้ากับน้องกันต์ตอ้ งช่วยคุณพ่อคุณแม่ดแู ล
น้อง แล้วก็ต้องรักน้องมากๆ นะครับ”
บัวบูชาจูงมือหลานชายทัง้ สองไปนัง่ คุกเข่าลงข้างกายแก้วกัลยา
เมญาณี 31

ที่อุ้มทารกตัวน้อยเอาไว้แนบอก
เด็กชายกล้าณรงค์และเด็กชายกันตศรยกนิว้ ป้อมขึน้ แตะทีแ่ ขน
น้องตัวน้อยอย่างกล้าๆ กลัวๆ
“จับได้ครับลูก จับมือน้องดูนะครับ” แก้วกัลยาเอ่ยบอกบุตร
ชาย
ทว่าเด็กน้อยก็ยังคงนั่งนิ่ง จ้องมองเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในอ้อมกอด
ของมารดาตาไม่กะพริบ
เมื่อเห็นว่าหลานชายยังคงกล้าๆ กลัวๆ บัวบูชาจึงเอื้อมมือไป
จับมือป้อมของน้องต้นกล้าและน้องกันต์ขนึ้ มาจับมือเจ้าตัวน้อยเอาไว้
พี่ชายทั้งสองเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มให้มารดาและคุณป้า
“น้อง” เด็กชายกล้าณรงค์เอ่ยเสียงแผ่ว ดวงตาฉายแววแห่ง
ความปีติ
“ครับ น้องของต้นกล้ากับน้องกันต์” บัวบูชาลูบผมหลานชาย
ทั้งสองอย่างเบามือ ก่อนที่จะขยับตัวลุกขึ้นเพื่อให้บิดาของเด็กๆ ได้
เข้าไปร่วมล้อมวงครอบครัวบ้าง
เตชินนั่งคุกเข่าลงด้านหลังของภรรยาแล้วโอบกอดเธอเอาไว้
หลวมๆ
กฤตนัย บัวบูชา ผู้ก�ำกับพิทักษ์ คุณเฟื่องฟ้า และคุณยาย
สายหยุด นัง่ มองภาพครอบครัวเล็กๆ ทีเ่ ริม่ จะขยายใหญ่ขน้ึ ตามจ�ำนวน
ทายาทด้วยรอยยิ้มกว้าง
“คุณตา คุณยาย คุณทวด ซาหวัดดีค่า” เด็กหญิงบุศย์นำ�้ เพชร
ตะโกนมาตามทาง ก่อนที่จะโผเข้าสู่อ้อมกอดของคุณตา
“คุณตา คุณยาย คุณทวด สวัสดีครับ” เด็กชายบุญรักษายืน
ตัวตรง แล้วยกมือขึ้นท�ำท่าวันทยหัตถ์เลียนแบบคุณตาเวลาที่แต่งชุด
ข้าราชการต�ำรวจเต็มยศ
ผู้ก�ำกับพิทักษ์อมยิ้ม ก่อนที่จะอ้าแขนรับหลานชายคนโตเข้าสู่
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อ้อมกอดอีกคน เมือ่ โอบกอดและหอมแก้มคุณตาจนชืน่ ใจแล้ว เจ้าตัว
เล็กทั้งสองจึงผละไปกอดคุณยายและคุณทวดบ้าง ก่อนที่จะกลับ
เข้าไปซุกอกคุณตาสุดที่รักอีกรอบ
“เจอคุณตาคุณยายคุณทวด แล้วลืมคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับ
น้อยใจจังเลย” กฤตนัยว่าพลางยกมือขึ้นกอดอกท�ำเสียงแง่งอน
“ลืมอากลางด้วยครับ” กฤตกรเอ่ย ก่อนที่จะประนมมือไหว้
พ่อตาแม่ยายของพี่ชายคนโต
แต่การเรียกร้องความสนใจของสองเสือก็ไร้ผล เมือ่ สองหนูนอ้ ย
ในอ้อมกอดของคุณตาก�ำลังจับจ้องไปยังน้องน้อยคนใหม่ดว้ ยนัยน์ตา
เป็นประกาย บัวบูชาจึงจูงมือน้อยๆ ของบุตรชายและบุตรสาวพาเดิน
เข้าไปนั่งลงข้างๆ ต้นกล้าและน้องกันต์
“ใบบุญครับ น�้ำบุศย์คะ นี่คือน้องไกร น้องชายของลูกนะคะ”
บัวบูชากล่าว
สองหนูน้อยพยักหน้ารับหงึกๆ แล้วชะเง้อคอมองน้องน้อยตัว
แดงๆ ในอ้อมกอดของคุณน้า
บัวบูชาและแก้วกัลยาสบตากันแล้วระบายยิ้ม ผู้มีศักดิ์เป็นป้า
ยื่นมือไปรับเด็กชายไกรพงศ์มาจากน้องสาว ก่อนที่จะขยับตัวเข้าไป
นั่งกลางวงล้อมของหนูน้อยทั้งสี่
“น้องไกรลูก นี่พี่ใบบุญ พี่ชายคนโตของน้องไกรนะครับ ส่วน
คนสวยๆ คนนี้คือพี่น้ำ� บุศย์ พี่สาวของหนู คนต่อมาคือพี่ต้นกล้า แล้ว
ก็พี่กันต์นะครับ”
บัวบูชาก้มลงพูดกับเด็กน้อยในห่อผ้า ถึงแม้นว่าในเวลานี้น้อง
ไกรยังคงไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เธอสื่อ แต่บัวบูชาก็เชื่อว่าเด็กน้อย
ในห่อผ้าสีฟ้าอ่อนนี้จะสัมผัสได้ถึงความรักที่พี่ๆ ทั้งสี่มีให้
“ใบบุญเป็นพีค่ นโตต้องดูแลน้องนะลูก” บัวบูชาก�ำชับบุตรชาย
“ค้าบ” พี่ชายคนโตขานรับค�ำมารดาเสียงใส
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“ดีมากลูก เราเป็นพีน่ ้องกัน ต้องรักกันให้มาก น�ำ้ บุศย์ ต้นกล้า
น้องกันต์กต็ อ้ งเชือ่ ฟังพีใ่ บบุญนะคะ” บัวบูชาส่งยิม้ หวานให้ลกู ๆ และ
หลานๆ
“ค่า/ค้าบ” เด็กๆ ประสานเสียงขึน้ พร้อมกัน จนเจ้าตัวน้อยสะดุง้
บิดตัวในอ้อมกอดของผู้เป็นป้า
“มีใครอยากหอมแก้มน้องไกรบ้างน้า” คุณหมอแก้วกัลยาเอ่ย
ถาม
หนูน้อยทั้งสี่ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกัน
“น้องกันต์ เข้ามาหาป้าสิลูก มาหอมแก้มน้องไกรนะครับ”
บัวบูชาเอ่ยกับหลานชายคนที่สอง
เด็กชายกันตศรขยับตัวเข้าไปใกล้ บัวบูชายกเจ้าตัวเล็กขึ้น
เล็กน้อยเพื่อให้สองพี่น้องสัมผัสแก้มกันเป็นครั้งแรก เมื่อน้องกันต์ได้
สัมผัสแก้มนิ่มของน้องชายแล้วจึงขยับตัวออกเพื่อให้พี่ชายเข้าไปบ้าง
เด็กชายกล้าณรงค์และเด็กชายบุญรักษาขยับตัวเข้าไปสัมผัสแก้มของ
น้องชายคนเล็กพร้อมกัน เด็กชายใบบุญ เด็กชายต้นกล้า และเด็กชาย
กันต์มองหน้ากันแล้วอมยิ้ม ก่อนที่จะจูงมือกันออกไปเล่นสู้รบกับ
ผู้เป็นตา
เด็กหญิงบุศย์นำ�้ เพชรยกมือขึน้ แตะแก้มน้องชายคนใหม่แล้วรีบ
ชักมือกลับอย่างรวดเร็ว
“น้องเจ็บไหมค้า” หนูน้อยเอียงคอถามมารดา
“ไม่เจ็บค่ะลูก แต่หนูต้องจับน้องเบาๆ นะคะ น้องยังตัวเล็ก”
บัวบูชาตอบบุตรสาวด้วยน�้ำเสียงอ่อนโยน
“น�้ำบุศย์ชอบน้องค่า น้องน่าร้าก” หนูน้อยขยับตัวเข้าไปเกาะ
แขนแก้วกัลยา พร้อมกับเอาใบหน้าน้อยๆ ถูแขนคุณน้าไปมาอย่าง
ออดอ้อน
แก้วกัลยาส่ายหน้าให้ความขี้อ้อนของหลานสาว ก่อนที่จะ
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โอบร่างเล็กขึ้นมานั่งบนตัก “น�้ำบุศย์ก็น่ารักที่สุดค่ะ พอพี่สาวน่ารัก
น้องชายก็เลยน่ารักตามไงคะ” คุณน้าคนสวยกดจมูกลงบนกลุ่มผม
ของหลานสาว
“เฮ้ย ไอ้ใหญ่ลกู สาวแกน่ารักว่ะ” เขยเล็กตะโกนคุยกับเขยใหญ่
“แน่นอน ลูกสาวก็ตอ้ งขีอ้ อ้ นเป็นธรรมดา ถึงฉันจะมีทายาทแค่
สองคน แต่ก็มีครบ ท�ำเป็นไงเลยได้สมใจ ไม่เหมือนแกหรอก ท�ำไม่
เป็น” เขยใหญ่ที่แพ้เรื่องจ�ำนวนทายาทเกทับ
“คอยดู ท้องหน้ารับรองแกได้หลานสาวแน่” คนถูกปรามาส
ไหวไหล่
“แกยังจะมีอีกเหรอไอ้ชิน” เขยใหญ่เบิกตากว้าง ในขณะที่
เขยเล็กยักคิ้วตอบระรัว
“โห เจ๋งเลยพี่ชิน” กฤตกรยกนิ้วโป้งให้ทั้งสองข้าง
“เออ เจ้ากลาง คุณบัณฑูรย์ติดต่อพี่มาว่าอยากขอใช้โลเกชัน
ที่โรงพยาบาลเราถ่ายท�ำละครเรื่องใหม่” กฤตนัยเอ่ยกับน้องชาย
คนกลาง
“จะดีหรือครับ ผมไม่อยากให้ใครเข้าไปวุน่ วายกับคนไข้ของผม”
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลท�ำเสียงคล้ายกับไม่เห็นด้วยอยู่กลายๆ
“แต่พวี่ า่ ดีนะ พีใ่ ห้เขาส่งเรือ่ งย่อของละครทีจ่ ะถ่ายท�ำมาให้อา่ น
เป็นเรื่องที่เอ่ยถึงวิชาชีพหมอและพยาบาลได้ดีทีเดียว เราลองคุย
รายละเอียดดูก่อน พี่ให้เขาเตรียมเอกสารเข้าไปคุยกับกลางพรุ่งนี้”
“ครับพี่ใหญ่” กฤตกรรับค�ำเสียงเนือยๆ
“พี่ใหญ่ครับ ช่วงนี้น้องบัวให้ใบบุญกับน�้ำบุศย์ดูละครบ้าง
หรือเปล่าครับ” นายแพทย์หนุ่มเอ่ยถามในสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจ
“ไม่นะ น้องบัวให้ดูเฉพาะการ์ตูนหรือนิทานเท่านั้น” คนเป็นพี่
ตอบ ก่อนที่จะหันไปสนใจเด็กๆ ที่ก�ำลังเล่นต่อสู้กับคุณตาอยู่อีกฝั่ง
ของห้อง
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“ไปทันรู้จักแล้วสนิทกันตอนไหน” กฤตกรพึมพ�ำกับตัวเอง
เสียงแผ่ว
“เข็ม ละครเรือ่ งใหม่ เราต้องรับบทเป็นคุณหมอ แล้วก็ยงั
เป็นตัวร้ายเหมือนเดิม ร้ายลึกด้วยนะ ต้องท�ำการบ้านดีๆ” ทรงกลด
ยกมือยกไม้ประกอบการพูดอย่างชดช้อย
“งานยากเลยนะคะ” เขมิกาท�ำหน้าเป็นกังวล “เข็มไม่รู้อะไร
เกี่ยวกับอาชีพอันทรงเกียรติน้เี ลย”
“เห็นว่าติดต่อโรงพยาบาลชื่อดังเอาไว้ ถ้าได้ถ่ายท�ำที่นั่นจริงๆ
พี่จะลองขอคุณหมอสักคนมาเทรนให้เข็มเอง”
ทรงกลดบีบมือดาราในสังกัดที่เปรียบเสมือนน้องสาวเพื่อให้
ก�ำลังใจ
“สวัสดีครับคุณบัณฑูรย์ เชิญนั่งก่อนครับ” กฤตกรลุกขึ้น
จากเก้าอี้ ยกมือไหว้แขกผู้มาเยือนที่มีวัยวุฒิสูงกว่า แล้วจึงผายมือ
เชิญอีกฝ่ายให้นั่งลงบนเก้าอี้ด้านหน้าโต๊ะท�ำงาน
“ขอบคุณครับ คุณหมอกลาง” ผู้จัดละครชื่อดังค้อมศีรษะลง
เล็กน้อยแล้วจึงย่อตัวลงนัง่ “โรงพยาบาลของโภคินอภิวฒ
ั น์นที่ นั สมัย
และสะอาดสะอ้านทุกแห่งเลยนะครับ”
“ขอบคุณครับ เพราะพวกเราใส่ใจในคุณภาพชีวิตของทุกคน
สุขภาพที่ดสี ่งผลให้คุณภาพชีวิตดีตามไปด้วย” นายแพทย์นักบริหาร
ยกยิ้มมุมปาก
“เห็นพีใ่ หญ่บอกว่าคุณบัณฑูรย์อยากจะใช้โรงพยาบาลผมเป็น
สถานทีถ่ า่ ยท�ำละครหรือครับ” พูดน้อยต่อยหนัก กฤตกรดึงบทสนทนา
เข้าสู่ธุระที่จะหารือหลังจากจบประโยคทักทายทันที
“ครับ ผมอยากใช้ที่นี่เป็นโลเกชันหลักในการถ่ายท�ำ”
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“แต่เกรงว่าการท�ำงานของคุณจะรบกวนคนไข้ของผม”
“ผมจะบริหารจัดการทีมงานให้เป็นระบบระเบียบ จะไม่ให้
คุณหมอต้องวุ่นวายใจ อย่าเพิ่งปฏิเสธผมเลยนะครับ ลองดูเอกสาร
ของผมก่อน” ผู้จดั มากฝีมือหยิบเอกสารขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้
เจ้าของสถานที่
กฤตกรรับเอกสารมาเปิดดูชื่อเรื่อง รายละเอียด เรื่องย่อ และ
สุดท้ายคือรายนามนักแสดงน�ำ
รายนามนักแสดงน�ำ นิธิ/ขวัญมณี/เขมิกา...
“เขมิกา” กฤตกรเอ่ยเสียงแผ่ว และนั่นก็ท�ำให้ผู้จัดที่นั่งอยู่
ตรงข้ามรีบขายงานต่อทันที
“ครับ น้องเข็ม เขมิกา เธอจะมารับบทเป็นหมอ ว่าแต่คุณหมอ
กลางรู้จกั น้องเข็มด้วยหรือครับ”
“เอ่อ...ปละ...เปล่าครับ ผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องราวในวงการ
บันเทิงสักเท่าไหร่ แค่เห็นว่าชื่อเพราะดีก็เท่านั้น”
นายแพทย์หนุม่ ยืดตัวนัง่ หลังตรง แล้วเลือ่ นเอกสารเล่มดังกล่าว
ไปไว้ด้านข้าง
“ผมขอเอารายละเอียดไปศึกษาดูกอ่ น แล้วยังไงจะให้คนติดต่อ
กลับไป”
“ผมจะรอฟังข่าวดีนะครับ งัน้ วันนีผ้ มขอตัวก่อนดีกว่า คุณหมอ
จะได้ไปตรวจคนไข้สกั ที” เมือ่ ล�ำ่ ลาเจ้าของสถานทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผูจ้ ดั
มือทองก็ถือโอกาสนี้เดินส�ำรวจโลเกชันในบริเวณโรงพยาบาลต่อ
“เขมิกาอย่างงั้นหรือ” กฤตกรกระตุกยิ้มร้าย แล้วเอนตัวพิง
พนักเก้าอี้
“นายสองคนคิดว่ายังไง ฉันควรอนุญาตหรือเปล่า” ชายหนุ่ม
หันไปถามความคิดเห็นของคนสนิทที่ยืนปักหลักอยู่ข้างๆ
“ผมว่าก็น่าจะลองดูนะครับ จากในแผนงาน ถ้าทางเราช่วยจัด
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โซนให้ดกี ไ็ ม่นา่ จะกระทบกับคนไข้สกั เท่าไหร่” ภานุแสดงความคิดเห็น
“ผมว่านอกจากจะได้เป็นส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว
วิชาชีพที่นายรักแล้ว ยังได้โพรโมตโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วยนะ
ครับ” ฉัตราตอบ
“อืม...งั้นหรือ” กฤตกรลุกขึ้นเดินออกไปยืนพิงกระจกห้อง
ท�ำงาน ปล่อยให้สมองได้ไตร่ตรองใคร่ครวญสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด
ก่อนที่จะหันกลับมาสั่งการคนสนิท “งั้นก็ตกลง แต่อย่าเพิ่งติดต่อ
กลับไปล่ะ รอสักสองวันก่อนแล้วค่อยโทร. ไปแจ้ง”
“ครับนาย” สองคนสนิทค้อมศีรษะรับค�ำสั่ง
“เราจะได้เจอกันอีกแล้วนะคุณนางร้าย” นายแพทย์หนุม่ พูดกับ
ตนเองเสียงแผ่วเบา
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“เอ้า เร่งมือกันหน่อย ต้องรีบเก็บภาพนิง่ ให้ครบก่อนเทีย่ ง
เพราะทีโ่ รงพยาบาลจะมีงานแถลงข่าว” ผูจ้ ดั ละครชือ่ ดังตะโกนก�ำชับ
ทีมงาน
หลังจากได้ค�ำตอบรับจากทางผู้บริหารโรงพยาบาลชื่อดัง เรื่อง
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ถ่ายท�ำละครฟอร์มยักษ์ ทางทีมงานก็เร่งวางแผน
การถ่ายท�ำ และตามแผนงานในวันนีก้ ค็ อื การถ่ายภาพนิง่ เพือ่ โพรโมต
ละคร ซึ่งตรงกับวันที่ทางโภคินอภิวัฒน์จะแถลงข่าวเปิดอาคารผู้ป่วย
หลังใหม่พอดิบพอดี ดังนั้นทีมงานจึงต้องเร่งแผนงานให้กระชับมาก
ยิ่งขึ้น
“ใส่เสื้อกาวน์แล้วดูเข้ามากเลยนะเข็ม เหมือนแพทย์หญิง
ตัวจริงเลย” ทรงกลดเอ่ยชม
“ชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์นะคะ” เขมิกาอมยิ้มพลางก้มมองชุดที่
ตนสวม
“บริสุทธิ์แต่ชุดหรือเปล่าจ๊ะ” เสียงของขวัญมณีดังขึ้นจากทาง
ด้านหลัง โดยมีผู้จัดการส่วนตัวนามปีย่าเดินตามมาเป็นลูกคู่
“แก” ทรงกลดทะยานหมายจะพุ่งเข้าใส่ แต่เขมิการั้งแขน
เอาไว้ได้ทนั แล้วส่ายหน้าไปมาเพื่อห้ามทัพ
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“ที่นี่โรงพยาบาลนะคะ” นางร้ายสาวกระซิบเตือน
“ว้าย เบาๆ ค่ะคุณน้องขา ไม่เอาไม่พูด พี่ปีย่าเกรงว่าค�ำถาม
ของคุณน้องจะไปทิม่ แทงใจใครบางคนเข้า” ปียา่ หรือชือ่ ทีป่ รากฏตาม
หน้าบัตรประจ�ำตัวประชาชนคือนายปัญญา ยกมือขึน้ ป้องปากกระซิบ
กระซาบกับนางเอกในสังกัดด้วยเสียงทีด่ งั กว่าการกระซิบหลายเท่าตัว
กอปรกับท่าทางและสีหน้าที่แสดงออกก็ชัดเจนว่าไม่ได้เกรงกลัวตาม
ที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด
“แหม นังขวัญ นังปีย่า มองดูเงาหัวตัวเองก่อนเถอะ แล้วค่อย
มาวิจารณ์คนอื่น” ทรงกลดสะบัดเสียงพร้อมกระแทกลมหายใจ
“อย่าใส่ใจเลยค่ะพี่โคดี้ ถึงยังไงภาพลักษณ์ของเข็มมันก็ไม่ได้
สวยหรูอะไรอยู่แล้ว” เขมิกากุมมือพี่ชายหัวใจสาวเอาไว้ แล้วกึ่งลาก
กึ่งจูงออกไปอีกทาง ทิ้งให้นางเอกสาวและผู้จัดการส่วนตัวแบะปาก
มองตาม
“โธ่เอ๊ย แค่น้ที �ำเป็นทนฟังไม่ได้ ยัยนางร้ายเน่าใน” ขวัญมณี
ตะโกนไล่หลัง
“เบาๆ ค่ะคุณน้องขา เราสายแบ๊วนะคะ ท่องไว้ค่ะ นางเอกค่ะ
ลูก สวยๆ เชิดๆ” ปีย่ายกนิ้วชี้ขึ้นมาส่ายแล้วขยิบตา
ขวัญมณีฮดึ ฮัดเล็กน้อย ก่อนทีจ่ ะปรับสีหน้าเป็นสวยใสตามบท
นางเอกอ่อนต่อโลกที่ผู้จัดการส่วนตัวเขียนไว้ให้เดิน
...
“ดีมาก เอียงซ้ายสี่สิบห้าองศา สวย หันมาจิกกล้องหน่อย”
ช่างภาพตะโกนสั่งนางร้ายหน้าสวยให้โพสท่า
และเขมิกาก็ไม่เคยท�ำให้ใครต้องผิดหวัง ความทุ่มเทและความ
เป็นมืออาชีพของเธอส่งผลให้งานออกมามีคุณภาพเสมอ
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ทางด้านครอบครัวโภคินอภิวัฒน์ วันนี้เดินทางมาพร้อม
กันที่โรงพยาบาล เพื่อร่วมงานแถลงข่าวเปิดอาคารพยาบาลหลังใหม่
ที่ทันสมัยทั้งระบบรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่มีประสิทธิภาพก้าวไกลระดับโลก เมื่อได้ฤกษ์ตัดริบบิ้นเปิดอาคาร
โดยเจ้าสัวก้องภพและคุณน�ำ้ เพชรเรียบร้อยแล้ว ก็ถงึ ขัน้ ตอนการแถลง
ข่าวทีว่ นั นีส้ เี่ สือยอมมานัง่ หน้าไมโครโฟนให้นกั ข่าวซักถามพร้อมๆ กัน
“สวัสดีครับ สื่อมวลชนทุกท่าน ผมกฤตกร โภคินอภิวัฒน์ ใน
นามตัวแทนของครอบครัวโภคินอภิวัฒน์ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจ
จริง ที่ให้เกียรติมาร่วมในงานเปิดตัวอาคารใหม่ของเราในวันนี้ และก็
อย่างที่ทุกท่านได้เห็น วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียว แต่ยังพาพี่ชายและ
น้องชายมาร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้ด้วย”
กฤตกรกล่าวทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะหัน
ไปสบตาพี่ชายและน้องชายที่นั่งเรียงกันตามล�ำดับอายุ เมื่อทักทาย
และชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของอาคารหลังใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่การ
ซั ก ถามเรื่ อ งส่ ว นตั ว ของสี่ ขุ น พลนั ก ธุ ร กิ จ หนุ ่ ม ไฟแรงที่ สื่ อ มวลชน
ทุกแขนงจับตามอง
“คุณใหญ่กับคุณรองก็สละโสดมีครอบครัวไปแล้ว ไม่ทราบว่า
คุณ หมอกลางกับ คุณ เล็ก มีโ ครงการจะท�ำให้ พ วกเราอกหัก กัน อีก
หรือเปล่าคะ” นักข่าวสาวคนแรกยิงค�ำถามพุ่งเข้าเป้าทันที
“ของผมยังอีกนานครับ แค่มพี วกคุณคอยให้ก�ำลังใจแบบนี้ ผม
ก็ไม่อยากมีใครอีกแล้ว” เสือหมายเลขสีห่ ยอดค�ำหวานทีท่ �ำให้นกั ข่าว
สาวส่งเสียงกรีด๊ ดังลัน่ ล็อบบี และนีก่ ค็ อื สัจธรรม เมือ่ ค�ำหวานของเสือ
เล็กเรียกเสียงกรี๊ดได้ก็ย่อมเรียกเสียงอาเจียนจากสามเสือได้เช่นกัน
“แล้วคุณหมอกลางล่ะคะ มีเจ้าของหัวใจหรือยัง” อีกหนึ่ง
เหยี่ยวข่าวถามต่อ
“ตอนนี้ยังไม่มีใครพิเศษเลยครับ” กฤตกรตอบพร้อมรอยยิ้ม
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น้อยๆ ตามสไตล์
“แล้วไม่เหงาบ้างหรือคะ” นักข่าวสาวคนเดิมเดินหน้าถาม
“ไม่เลยครับ แค่ทกุ วันนีก้ ลับบ้านไปเล่นกับหลานสาวหลานชาย
ผมก็มีความสุขแล้ว” นายแพทย์หนุ่มระบายยิ้มหล่อละลายใจให้
นักข่าวสาวคนเดิม
“คุณใหญ่วางแผนจะมีทายาทอีกหรือเปล่าคะ” อีกหนึง่ สาวหัน
ไปยิงค�ำถามกับขุนพลหมายเลขหนึ่งของตระกูลบ้าง
“สองคนพอแล้วครับ รอเลี้ยงหลานๆ ต่อดีกว่า” เสือหมายเลข
หนึ่งตอบค�ำถามเสียงเรียบ ก่อนที่จะหันไปยักคิ้วให้น้องชายคนรอง
“แล้วแบบนี้เมื่อไหร่คุณใหญ่จะได้เลี้ยงหลานล่ะคะคุณรอง”
นักข่าวสาวคนเดิมรับมุกแล้วเดินหน้ายิงค�ำถามต่อทันควัน
“เร็วๆ นี้ครับ มีหารือกับหมอกลางไว้บ้างแล้ว ภรรยาผมอายุ
ยังน้อย คิดว่าคงมีไม่ยาก” เสือหมายเลขสองผู้ครอบครองภรรยาเด็ก
ตอบพร้อมรอยยิ้ม
การสัมภาษณ์ของสี่เสือยังด�ำเนินต่อไปเรื่อยๆ ในขณะที่
ทีมงานกองถ่ายละครที่อยู่อีกมุมหนึ่งของโรงพยาบาลก็เริ่มเก็บของ
เลิกกองตามเวลาทีก่ �ำหนดไว้ เขมิกาเข้าไปเปลีย่ นชุดก่อนทีจ่ ะเดินออก
มาหาทรงกลดที่นั่งรออยู่ในบริเวณสวนหย่อม
“อาหนูเข็ม อาหนูเข็มของเสี่ย”
เสียงเรียกคุ้นหูที่ดังมาจากทางด้านข้างส่งผลให้จังหวะการ
ก้าวเดินของดาราสาวชะงักลง
“มาได้ไงเนี่ย” เขมิกาผินหน้ามองเล็กน้อย ก่อนที่จะรีบเปลี่ยน
ทิศทางการเดินไปอย่างรวดเร็ว
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เมือ่ ให้สมั ภาษณ์และพบปะกับสือ่ มวลชนจนสมควรแก่เวลา
แล้ว ช่างภาพก็ขอเก็บภาพครอบครัวเพือ่ ลงข่าว โดยเชิญเจ้าสัวก้องภพ
คุณน�้ำเพชร และสองสะใภ้พร้อมทายาทตัวน้อยร่วมเฟรมด้วย
ดังนัน้ ทางทีมออร์แกไนเซอร์จงึ ขอจัดพืน้ ทีใ่ หม่ทบี่ ริเวณแบ็กดรอป
คุณใหญ่ คุณรอง และคุณเล็กเดินกลับไปหาครอบครัวที่นั่งรออยู่บน
โซฟาด้านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ส่วนคุณหมอกลางนัน้ แยกตัว
ออกไปคุยงานกับฉัตราและภานุ โดยมีสื่อมวลชนคอยหันกล้องตาม
เก็บภาพอิรยิ าบถสบายๆ ของครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้ตลอดเวลา
“ฉัตรา อาหารที่ให้สั่งมารับรองสื่อมวลชนจัดเรียบร้อยหรือยัง”
กฤตกรเอ่ยถาม
“เรียบร้อยครับนาย จัดไว้ทหี่ อ้ งรับรองชัน้ สอง” ฉัตราค้อมศีรษะ
ตอบผู้เป็นนาย
“อืม...ดี แล้วการจัดการของทีมงานคุณบัณฑูรย์ที่มาวันนี้เป็น
ไปตามเงื่อนไขหรือเปล่าภานุ” ผู้เป็นนายเลื่อนสายตามาถามอีกหนึ่ง
คนสนิท
“ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับนาย คุณบัณฑูรย์บริหารจัดการทีม
งานเป็นระเบียบตามข้อตกลงทุกอย่าง” ภานุรายงาน
“รอดแล้ว” เขมิการะบายยิ้ม เมื่อสอดส่ายสายตามองหา
ทางเอาตัวรอดแล้วพบกับอาคารใหญ่ที่มีผู้คนเดินขวักไขว่ เธอจึงไม่
ลังเลที่จะพุ่งทะยานเข้าไปแม้แต่น้อย โดยมีชายร่างกลมวิ่งกระหืด
กระหอบตามเข้าไปติดๆ
“อาหนู อาหนูเข็ม” เสี่ยวิวัฒน์ตะโกนเรียกสุดเสียง
และเสียงตะโกนอันดังก้องก็ท�ำให้นักธุรกิจและสื่อมวลชนที่
ปักหลักอยูใ่ นบริเวณล็อบบีอาคารใหม่หนั ไปมองคนต้นเสียงโดยพร้อม
เพรียงกัน
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เขมิกาแทบล้มทั้งยืน เพราะการที่เธอหนีเสี่ยวิวัฒน์เข้ามา
เจอกับ กองทัพ นัก ข่ า วเช่ น นี้ ร้ า ยแรงยิ่ง กว่ า การหนีเ สือ ปะจระเข้
เสียอีก
“หมดกัน ชีวติ เขมิกา” นางร้ายหน้าสวยร�ำพึงร�ำพัน ทว่าในขณะ
ที่เธอก�ำลังสิ้นหวังจู่ๆ แสงสว่างแห่งการรอดพ้นก็สบประสานสายตา
มองมาพอดี
“เอาน่ายัยเข็ม เป็นข่าวกับอีตาขีเ้ ก๊กเนีย่ ก็ยงั ดีกว่าเป็นข่าวกับ
ตาแก่ตัณหากลับ ค่อยไปแก้ข่าวทีหลังเอาละกัน” เขมิกาถอนหายใจ
ให้แก่โชคชะตาของตัวเอง ก่อนทีจ่ ะพุง่ ตัวเข้าหาเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
“ขอโทษด้วยนะคะเบบีท๋ ที่ �ำให้รอนาน ไม่โกรธเข็มนะคะ” ดารา
สาวเกาะแขนตาขี้เก๊กเอาไว้ ก่อนที่จะเงยหน้าเผยอปากเซ็กซี่เอ่ยกับ
คนที่ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างกาย
กฤตกรยืนตัวแข็งทื่อ ชะงักจังงังอยู่กับที่คล้ายกับต้องมนตร์
สะกดของแม่มดสาว ใบหน้าหล่อก้มลงมองมือบางอันเย็นเฉียบทีเ่ กาะ
กุมล�ำแขนของตนเอาไว้คล้ายกับก�ำลังไขว่คว้าหาที่พึ่ง
“หนูเข็ม นี่มันอะไรกัน หนูกับคุณกลางไปรู้จักกันตอนไหน เสี่ย
ไม่เชื่อ ไม่เชื่อเด็ดขาด” เสี่ยวิวัฒน์โวยวาย มือไม้ปัดป่ายไปมา
“เสี่ยขา เข็มต้องขอโทษด้วยนะคะ แต่ว่าเข็มก�ำลังซุ่มปลูก
ต้นรักกับหนุม่ นอกวงการคนนีจ้ ริงๆ” เขมิกายิม้ หวาน พร้อมทัง้ ตอกย�ำ้
การปลูกต้นรักร่วมกันด้วยการเขย่งปลายเท้ายืน่ ใบหน้าสวยเข้าไปใกล้
ใบหน้าหล่อเหลานั้นทีละนิด ก่อนที่จะกลั้นใจกดริมฝีปากเข้ากับกลีบ
ปากหนาแล้วผละออกอย่างรวดเร็ว
แต่ถึงแม้นจะเป็นการกระท�ำที่รวดเร็วสักเพียงใด ทว่าเสียง
ชัตเตอร์ที่ดังระรัวก็ยืนยันได้ว่านักข่าวสามารถจับภาพอุกอาจนั้นได้
ทันเวลา
ท่ามกลางเสียงชัตเตอร์ที่ยังกระหน�่ำไม่หยุด เสียงร้อง ‘เฮ้ย’
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ของสมาชิกครอบครัวโภคินอภิวัฒน์ก็ดังอื้ออึงไม่แพ้กัน
ชายหนุ่มนอกวงการที่เพิ่งโดนนางร้ายดาวรุ่งขโมยจูบได้แต่
กะพริบตาปริบๆ ตกตะลึงสุดขีดกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้ อีกทัง้ กระแส
ไฟฟ้าที่แล่นผ่านในขณะที่เธอทาบทับริมฝีปากมา ก็ท�ำให้นายแพทย์
หนุ่มตัวแข็งทื่อประหนึ่งเป็นฟอสซิลล้านปี
“คุณเข็มคบหาดูใจกับ คุณกฤตกร โภคินอภิวัฒน์ เจ้าของ
โรงพยาบาลนีจ้ ริงหรือคะ มินา่ ล่ะ คุณหมอกลางถึงยอมอนุญาตให้ละคร
ที่คุณเข็มแสดงน�ำมาถ่ายท�ำที่นี่”
นักข่าวสาวยื่นไมโครโฟนออกไปตรงหน้านางร้ายหน้าสวย
พร้อมกับยิงค�ำถามที่ท�ำให้คนถูกถามชะงักจนแทบลืมหายใจ เพราะ
มัวแต่คดิ หาวิธีสลัดเสี่ยวิวัฒน์ เธอจึงไม่ทันสังเกตว่าตอนนี้สื่อมวลชน
ที่ ยื น กระจั ด กระจายตามมุ ม ต่ า งๆ ได้ เ คลื่ อ นพลมาล้ อ มเธอและ
ตาขี้เก๊กเอาไว้หมดแล้ว
“...”
เขมิกาเบิกตากว้าง เงยหน้าขึ้นมองตาขี้เก๊ก ที่ตอนนี้ก�ำลังส่ง
สายตาเจ้าเล่ห์มาให้ สายตาที่เธอนึกเกลียดนัก ดาราสาวถึงกับแขน
ขาอ่อนแรงแทบทรุดทั้งยืน ทว่าซากฟอสซิลล้านปีที่ยืนแนบชิดอยู่
สัมผัสได้ถึงแรงโน้มถ่วง จึงวาดวงแขนกระชับเอวบางเข้าแนบล�ำตัว
ช่วยพยุงเอาไว้ได้ทนั
“ว่าไงล่ะคุณ เขาถามก็ตอบสิ” กฤตกรโน้มใบหน้าลงกระซิบ
แนบชิดใบหูหญิงสาว
“ท�ำไมคุณไม่บอกฉันว่าคุณเป็นเจ้าของที่นี่” เขมิกาพูดเสียง
ลอดไรฟัน ทั้งที่ยังแจกยิ้มหวานให้กองทัพนักข่าวอยู่
“อ้าว สรุปว่าผมผิด?” นายแพทย์หนุ่มเลิกคิ้วถามยียวน
“เอ่อ...” เขมิกาพยายามค้นหาค�ำพูดและหาทางออกให้แก่
เหตุการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้ เธอไม่คาดคิดมาก่อนว่า
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สถานการณ์จะบานปลายถึงเพียงนี้ เธอหวังแค่เพียงจะขอให้เขาช่วย
พาออกไปจากที่นี่ และจัดการเสี่ยวิวัฒน์ให้ออกไปจากชีวิตก็เท่านั้น
เอง
“ยังไงตาใหญ่ น้องชายเราไปซุม่ ปลูกต้นรักกับแม่หนูคนสวย
นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่” คุณน�้ำเพชรขยับตัวไปสะกิดถามบุตรชายคนโต
“ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณแม่” กฤตนัยตอบมารดา
ก่อนที่จะหันไปส่งสายตาถามน้องชายคนรองและคนเล็ก
สองเสือส่ายหน้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ทว่าในขณะที่
สมาชิกในครอบครัวก�ำลังมึนงงกับสถานการณ์ตรงหน้าอยูน่ นั้ เสียงใส
ของสองหนูน้อยก็ดังขึ้นประสานกัน
“น้าเข็มขา/น้าเข็มค้าบ” เด็กหญิงบุศย์น�้ำเพชรและเด็กชาย
บุญรักษาร้องเรียกชื่อคุณน้าคนสวย แล้วชูแขนขยับตัวขอออกจาก
อ้อมแขนมารดาและอาสะใภ้
มินตรากับบัวบูชาสบตากัน ก่อนที่จะย่อตัวลงปล่อยเจ้าตัวเล็ก
ให้วิ่งฝ่าวงล้อมของนักข่าวไปแต่โดยดี
“ใบบุญ น�ำ้ บุศย์” ดาราสาวส่งยิม้ หวานให้ผชู้ ว่ ยแก้สถานการณ์
อึมครึมตัวน้อย พร้อมกับย่อตัวลงอ้าแขนรับร่างตุ้ยนุ้ยทั้งสองเข้าสู่
อ้อมกอด
“น้าเข็มมาช้าจังเลย คุณพ่อบอกว่าคุณน้านักข่าวจะขอถ่ายรูป
พวกเรา น้าเข็มมาถ่ายรูปกับบุญนะค้าบ” เจ้าเสือน้อยขโมยหอมแก้ม
คุณน้าคนสวย ก่อนที่จะโยนระเบิดลูกใหญ่ให้เธอกู้อีกลูก
“น้าเข็มสวยจังค่า” หนูนอ้ ยน�ำ้ บุศย์เอียงคอหอมแก้มทัง้ สองข้าง
ของคุณน้าคนใหม่
“เอ่อ...” เขมิกากะพริบตาปริบๆ เงยหน้าขึ้นมองใบหน้าหล่อ
ของคนที่ยืนกลั้นข�ำอยู่ใกล้ๆ ถ้าหากตรงนี้ไม่มีนักข่าวและหนูน้อยใน
46 สานรักกฤตกร

อ้อมกอด เธอมัน่ ใจว่าคงได้ข่วนหน้าหล่อแต่กวนประสาทนีส้ กั ทีสองที
...
“ลูกพี่รู้จักดาราด้วยหรือครับพี่ใหญ่” คุณเล็กเอ่ยถาม
“นัน่ สิครับ ดูสนิทสนมกันน่าดู อย่าบอกนะครับว่าเจ้ากลางแอบ
จีบสาวแล้วไม่บอกพวกเรา”
คุณรองยืนกอดอกมองน้องชายคนกลางพร้อมกับวิเคราะห์
สถานการณ์ตามไปด้วย
“หมอกลางมีเรือ่ งปิดบังพวกเรา แล้วไปขอความช่วยเหลือจาก
ใบบุญกับน�ำ้ บุศย์อย่างนัน้ หรือ ไม่นา่ จะเป็นไปได้” พีช่ ายคนโตพึมพ�ำ
...
“งัน้ ก็เท่ากับว่าคุณเข็มคือว่าทีส่ ะใภ้คนทีส่ ามของโภคินอภิวฒ
ั น์
ใช่ไหมคะคุณหมอกลาง”
ในเมือ่ นางร้ายหน้าสวยเอาแต่ยมิ้ เลือ่ นลอย ไม่ยอมตอบค�ำถาม
นักข่าวสาวจึงขยับไมโครโฟนไปด้านหน้านายแพทย์หนุ่มแทน
เสื อ ร้ า ยหมายเลขสามอมยิ้ ม น้ อ ยๆ ในขณะที่ ย ่ อ ตั ว ลงอุ ้ ม
หลานชายเข้าสูอ่ อ้ มแขน แล้วส่งสายตาให้ดาราสาวอุม้ หนูนอ้ ยน�ำ้ บุศย์
ก่อนที่จะลุกขึ้นยืนเคียงคู่กัน
การยืนเคียงคู่พร้อมกับเด็กน้อยในอ้อมแขนเช่นนี้เป็นสิ่งที่อยู่
เหนือความคาดหมาย อีกทั้งมือเจ้ากรรมของตาขี้เก๊กที่คว้าหมับอยู่ที่
เอวก็เป็นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือการควบคุมเช่นกัน ท�ำให้เขมิกาแทบจะกรีดร้อง
กับภาวะจ�ำยอมที่เธอเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่หาทางออกไม่เจอ
“ครับ เราสองคนก�ำลังศึกษากันอยู่” และค�ำตอบนี้ของทายาท
คนที่สามของตระกูลโภคินอภิวัฒน์ ก็เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดา
สื่อมวลชนได้อกี รอบ
เขมิกายืนกะพริบตาปริบๆ อย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
“เอาละครับ ผมว่าเรามาถ่ายภาพครอบครัวกันต่อดีกว่า คุณ
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พ่อคุณแม่รอนานแล้ว” กฤตกรกล่าวยิม้ ๆ แล้วเบือนหน้ามากระซิบกับ
หญิงสาวข้างกาย
“ถ้าคุณเดินหนีไปตอนนี้ นอกจากจะสลัดเสีย่ วิวฒ
ั น์ทงิ้ ไม่ได้แล้ว
นักข่าวก็จะตามสืบเรื่องของคุณกับเสี่ยและผมอีกเยอะเลยละ”
เจ้าของโรงพยาบาลกระตุกยิม้ เจ้าเล่ห์ ก่อนทีจ่ ะดันตัวดาราสาว
ให้เข้าไปร่วมเฟรมถ่ายภาพพร้อมกับครอบครัว
“กลับบ้านไปเข้าห้องลับเลยนะครับ อะไร ยังไง แอบมีหญิงไม่
บอกใครเลย”
เสือเล็กพูดเสียงลอดไรฟัน และนัน่ ก็ท�ำให้เจ้าของวาระกลืนก้อน
น�้ำลายลงคอ ส่วนทางด้านนางร้ายหน้าสวยที่ก�ำลังส่งยิ้มให้กล้องอยู่
นั้น ในใจก็ร้อนระอุไม่ต่างกัน
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