
ฉัน “ปุษยามาลย์ เกียรติก�าจรขจายกุล”
เจ้าหญิงแห่งวงการเซเลบตัวจริง 

เสียงจริงและของจริงทั้งตัว
“เพอร์เฟกต์” หรือเปล่า? 

อืม ไม่นะ…
เพราะส�าหรับฉัน ค�านี้ยังดีไม่พอ!



คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

คำ�เตือน!
ห�กคุณไม่ร้�ย ไม่แรงพอ

กรุณ�อย่�หยิบหนังสือเล่มนี้ติดมือไป
เพร�ะหนังสือเล่มนี้มีไว้เฉพ�ะ

ส�วสวยใจถึงเท่�นั้น

เปิดอกคุยกันก่อน...

ก่อนอื่น...คุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคของสตรีซึ่ง

เรยีบร้อยดัง่ผ้าพบัไว้อกีต่อไปแล้ว นีค่อืยคุของสตรผ้ีายับท่ี (พยายาม) พับ

เอาไว้ ต่อให้วางทับ จับกดจนแบน ก็ยังมีรอยลวดลายให้เห็น จะให้

เรียบร้อย สงบค�า เก็บกิริยาไม่พาทีกับชายใดก่อนเห็นจะตกยุคหมดสมัย 

ไหนๆ ก็ร้องหาสิทธิเสรีภาพที่ทัดเทียมกันแล้ว เรื่องความรักนั้น จะเป็น

ฝ่ายเปิดเกมก่อนกไ็ม่เหน็แปลก กลวัอะไรในเมือ่ผูห้ญิงอย่างเราๆ เก่งกาจ

สารพัด ทั้งงานหลวง งานราษฎร์ มันสมองก็แสนปราดเปรื่อง รูปลักษณ์

สวยสะเด็ด บุคลิกก็มาดมั่นทันสมัย แต่งตัวเก่ง แต่งหน้าเป็น ครั้นจะให้

มานั่งท�าตัวสนิมสร้อยคอยชายมาเทียบท่าคงช้าเกิน จะเสียหายอะไรถ้า

เป็นฝ่ายชิงส่งเทียบเชิญก่อน ถึงจะแห้วหรือพลาดไปบ้างก็ยังชิลๆ



แต่กระนัน้การมัน่เว่อร์จนเกนิงามกไ็ม่ควร เพราะอย่างไรเสยีความ

เป็นกุลสตรีไทยยังต้องมีอยู่ อ่อนอกอ่อนใจเมื่อเห็นผู้หญิงไทยบางคนกล้า

จนเกนิงามท�าให้ดแูขง็กระด้าง ไร้เสน่ห์ สาวๆ จ�าไว้นะ...กลุสตรยุีคดิจิทัล

อย่างเราๆ ถ้าริจะเป็นฝ่ายเปิดเกมรักก่อนต้องท�าอย่างมีศิลปะ งัด

ภมิูปัญญาดัง้เดมินัน่คอื “มารยาหญงิ” ออกมาใช้ให้เข้ากบัยคุสมยั ผสาน

ความเป็นหญิงยุคใหม่กับจริตจะก้านมารยาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดให้ลงตัว

จึงจะถือว่า “เป็น”  

ซรีส์ีชดุนีจ้งึชักชวนสาวๆ ทัง้หลายมาปัดฝุน่มารยาหญิงกบัเรือ่งราว

ความรกัสดุแซบทัง้ส่ีเร่ืองส่ีรส ทีจ่ะท�าให้คุณสนกุสนานไปกบักลเมด็พชิติใจ

ชายหนุ่มหลากรสหลายสไตล์ตามแต่ว่าจะถูกจริตใคร โดยอ้างอิงมาจาก

เทคนิค How to ที่ก�าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ผสมผสานกับความ

เป็นสาวไทยยุคใหม่ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเพลิดเพลินยิ่งกว่าเดิมใน “How to 

Love : รกัฉบบัเซเลบ” มาดกูนัว่าเซเลบสาวทัง้สีจ่ะงดักลเมด็ใดออกมาใช้ 

รบัรองว่าทัง้สนกุ ประทบัใจ และแปลกใหม่ เพราะนีจ่ะไม่ใช่แค่การออกมา 

บอกว่าคุณต้องท�าอย่างไรเพื่อพิชิตใจชายหนุ่ม 1 2 3 4 แต่เราน�าเทคนิค

ดีๆ ที่ใช้ได้จริงมาปรุงรสให้กลมกล่อม ยิ่งอ่านยิ่งสนุก ได้รับความรู้ และ

คุณจะอยากน�าเทคนิคที่เราให้ไปใช้พิชิตใจชายหนุ่มผู้โชคดีสักคน

     พิมพ์ค�ำส�ำนักพิมพ์



ราวเดือนพฤศจิกายน 2555 จู่ๆ วันหนึ่งดิฉันก็เกิดปิ๊งไอเดียที ่

จะเขียนนวนิยายขึ้นมาสองเร่ืองซ่ึงน่าสนใจท้ังคู่ จึงขึ้นหัว

ไว้พร้อมกนัเลยคอื เงาลวง และเรือ่งนี ้ ดฉินัตดัสนิใจอยู่นานหลังจากถาม

ตัวเองว่าอยากเขียนนวนิยายแนวไหนก่อน โดยส่วนตัวเชื่อว่า การเขียน

เรื่องที่อยากเขียนที่สุดจะท�าให้ผลงานออกมาดีที่สุด

ทว่าดฉิันเพิง่เขยีนแนวชกิลิตคือเรื่อง กามเทพปราบมาร ไปหยกๆ  

จงึขอคัน่ด้วยนวนิยายแนวฆาตกรรมก่อนดกีว่า แล้วค่อยกลบัมาแนวเบาๆ 

รักโรแมนติก อ่านสบายๆ อีกรอบ เพราะสมองของคนเขียนก็ต้องการพัก

เหมือนกัน หลังจากแนวหนักก็มาแนวอ่านเพลินๆ เวลาเขียนก็เพลิน 

เช่นกันค่ะ

แล้วพลอตมาจากไหน...อืม...จริงๆ แล้ว อยากเขียนแนวนางเอก

สวยหรู ไฮโซ แต่ออกเปิ่นๆ มานานแล้ว เพราะตัวเองชื่นชอบนวนิยาย

เรือ่ง สตูรเสน่หา ของกิง่ฉตัรมาก บวกกบัเหน็ชือ่นวนยิายของน้องนกัเขยีน

ในส�านักพิมพ์ขึ้นต้นด้วยตัวเลขก็เลยสนใจ รู้สึกสะดุดตา อยากเขียนบ้าง 

จึงน�าไอเดียสองอย่างมาประกอบกัน ลงตัวที่ค�าว่า 9 Tricky Steps to Your 

Heart หรือ 9 เล่ห์ รัก ร้าย เล่มนี้เอง ซึ่งเป็นเรื่องราวของปุษยามาลย์  

สาวเซเลบที่จ�าต้องวางแผนจีบสูตินรีแพทย์รูปหล่อเพราะเพ่ือนท้าทาย  

คำ�นำ�นักเขียน



และผูห้ญงิอย่างเธอไม่เคยจบีใครไม่ตดิ เรือ่งวุน่วายจึงเกดิขึน้เมือ่คณุหมอหนุม่

ไม่เล่นด้วย เธอจึงต้องท�าทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจเขาให้ได้ 

หลงัจากส่งพลอตเรือ่งให้ทางส�านกัพมิพ์ ด้วยต้ังใจจะเขยีนเป็นเล่ม 

บางๆ ประมาณยีส่บิตอนจบ ปรากฏว่าบรรณาธกิารเกดิไอเดียขึน้มา อยาก

น�าเสนอนวนิยายให้แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือสร้างสีสันให้แก่การอ่านอีก

เล็กน้อย พอเห็นพลอตและวิธีน�าเสนอ ก็คิดจะท�าออกมาเป็นรูปเล่มท่ี

มีหน้าสี่สี แทรกภาพและ Tip ต่างๆ ไว้ในแต่ละบท และถ้ามีนวนิยายของ

ดฉินัเล่มเดยีวก็ดูจะธรรมดาเกนิไป จงึเชญิชวนนกัเขยีนอกีสามท่านทีถ่นดั

แนวชิกลิตมาร่วมโพรเจกต์นี้ด้วย ก็คือ นภสร อิสย่าห์ และอุมาริการ์  

โครงเรือ่งของนวนยิายทัง้สีม่คีวามเกีย่วข้องกนัหลวมๆ แต่วธิกีารน�าเสนอ

เป็นแบบเดียวกัน เราเรียกชื่อชุดว่า ‘How to Love รักฉบับเซเลบ’ เรียง

ล�าดับเรื่องดังนี้

9 เล่ห์ รัก ร้าย, สายลับเซเลบ, ไฮซ้อขอเป็นดาว และ เจ้าบ่าว-

ของบาร์บี้ 

นวนิยายเรื่องนี้ใช้เวลาเขียนนานกว่าที่ตั้งใจ เนื่องด้วยติดภารกิจ

ส่วนตัวและธุรกิจของครอบครัวที่รัดตัวยิ่งขึ้น ในอนาคตดิฉันคงจะเขียน

นวนิยายได้น้อยลง แต่กระนั้นก็ยังไม่คิดจะทิ้งงานเขียน เนื่องจากฝังเข้า

กระแสเลอืดเสยีแล้ว อย่างน้อยขอให้ได้เขยีนวนัละนดิกยั็งดี ขนืหยุดเขยีน

ดิฉันคงขาดใจตาย 

ดิฉันขอขอบคุณเพ่ือนๆ น้องๆ นักอ่านในเว็บทุกท่าน ที่กรุณา

ติดตามและติชมมาตลอด ขอบคุณพี่อ้วน พี่โอพิน และพี่กุ๊ก ที่กรุณาให้

ค�าปรกึษา แม้ต่างคนจะตดิภารกจิ แต่เวลาทีด่ฉินัโทร. หรอืส่งข้อความไป

ขอค�าแนะน�า กไ็ด้รบัค�าตอบทีเ่ป็นประโยชน์กลบัมาทุกครัง้ ขอบคณุเพ่ือน

ตุ้ย ณรงค์พจน์ ล่องชูผล ที่ให้ค�าแนะน�าเรื่องคดีความ ทั้งยังให้ความรู้ 

อีกมากมาย



นวนิยายเรื่องที่วางแผงในเวลาใกล้เคียงกัน คือ เล่ห์รักบุษบา ซึ่ง

ตีพิมพ์ในนิตยสาร ขวัญเรือน เป็นระยะเวลายี่สิบสองเดือน จบแล้วพิมพ์-

ค�าส�านักพิมพ์ก็รีบน�ามารวมเล่ม เป็นแนวน่ารัก ใสๆ อีกเรื่อง ที่อ่านแล้ว

ได้บรรยากาศสดใสของไร่องุ่นในประเทศแคนาดาได้ดี 

และเล่มที่ดิฉันก�าลังเขียนอยู่ มีโครงการจะวางแผงต่อไป คือเรื่อง 

เพลิงพยัคฆ์ เป็นเล่มแรกในซีรีส์ของดิฉันเอง มีทั้งหมดสามเรื่อง ตัง้ชือ่ 

ชดุว่า เลอืดทระนง ผูอ่้านทีช่อบแนวดรามา ชิงรักหักสวาท ควบคู่ไปกับ

การหักเหลี่ยมเฉือนคมคงจะชอบ ดิฉันเองห่างเหินนิยายแนวนี้มานาน  

และไม่ได้เขียนซีรีส์ของตัวเองมานานแล้วเช่นกันหลังจากชุด Rising Sun 

กค็ดิถงึ อยากจะเขียนอีกสักชุดหนึง่ จงึขอฝากเพ่ือนนกัอ่านท่ีน่ารกัทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

     ด้วยความปรารถนาดี

      ณำรำ



เจ้าชายอะมีร บิน โมฮัมหมัดหม่อมราชวงศ์ชานนท์กวี ทักษ์ทยุตนายแพทย์เมธิร วัจนะไกรกาญจน์มฤเคนทร์ อมรมณีวงศ์
นิธาน เกษมสมบัติอุดม

ฉันจำ�ใจลงประลองรักสน�มเล็กต�มคำ�ยุของเพื่อน
ไม่ใช่เพร�ะอย�กได้ร�งวี่ร�งวัลอะไรหรอก

แต่เป็นเพร�ะฉันอย�กลบคำ�สบประม�ทที่ใครๆ 
ก็ห�ว่�ฉันกำ�ลังตกกระป๋องต่�งห�ก

ช�ยหนุ่มที่ฉันเลือกหรือ? ก็ไม่ใช่หนุ่มฮอตอะไรม�กม�ย
พูดง่�ยๆ แทบจะเป็นคนที่ธรรมด�ที่สุด

ในร�ยชื่อหนุ่มฮอตทั้ง 4 เอ๊ย ทั้ง 5 นี้นั่นแหละ



?แล้ว…ท�ำไมต้อง
น�ยแพทย์เมธิร วัจนะไกรก�ญจน์

ก็เพร�ะอีต�หมอคนนี้เป็นคนแรกและคนเดียว
ที่ ‘เมิน’ เจ้�หญิงแห่งวงก�รเซเลบอย่�งฉันน่ะสิ 

ยิ่งในภ�วะที่ฉันกำ�ลังเสียเซลฟ์อย่�งหนักจ�กก�รที่กำ�ลัง
จะตกจ�กบัลลังก์เจ้�หญิงอย่�งนี้ 

ฉันยิ่งยอมไม่ได้!



“กลา้ดยีงัไงจดัใหฉ้นัอยูใ่นอนัดบัสองรองจากยายชโินเนะ 
เอ๊ย ชิโอริ! ฉัน ‘ปุษยามาลย์ เกียรติก�าจรขจายกุล’ นะยะ 
ฉันไม่เคยเสียต�าแหน่งให้ใครมานับสิบปี และจะไม่มีวันเป็น 
ที่สองเด็ดขาด จ�าเอาไว้!

“กรี๊ด! ไม่จริง!

ผลโหวตล่าสุด 5 อันดับ

สาวเซเลบสุดฮอตแห่งปี 2556

งานนีเ้รยีกได้ว่าพลกิโผครัง้ใหญ่ เมือ่เจ้าหญิงแห่ง

วงการเซเลบถูกเปลี่ยนมือ!
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ค�ำจ�ำกดัควำม
'ความรัก'

ฉบับนางมารร้าย 

ต้องบอกก่อนว่า ฉันไม่ใช่นางเอกในละครที่แสนดี อดทน  

อ่อนหวาน หัวอ่อนและเชื่อคนง่าย แต่มีนิสัยตรงข้ามกับ

นางเอกในละครราวขาวกบัด�า  อย่างไรกต็าม ฉนัยอมรบัอย่างไม่มเีงือ่นไข

ว่า ฉันมีสิ่งเดียวที่เหมือนกัน หรืออาจมีมากกว่านางเอกเหล่านั้นด้วยซ�้า 

นั่นก็คือ 'ความสวย' 

ไม่เคยมีใครเหน็ฉนัแล้วกล้าอ้าปากปฏเิสธสกัคน เพราะความสวย

ของฉันเป็นที่เล่าขาน โด่งดังไปทั่วทั้งวงการดารา นักร้อง นางแบบ แม้

กระท่ังวงสังคมไฮซ้อไฮโซกส็ัน่สะเทอืนเลือ่นลัน่เพราะฝีมอืของฉนัมาแล้ว 

ฉนัไม่ใช่ดารา แต่ถ้าฉนันกึสนกุอยากแสดงละครสักเรือ่ง แค่กระดิกนิว้ 

บทละครก็ต้องถูกน�ามาวางตรงหน้า หากต้องการร้องเพลง ค่ายเพลง 

เยอะแยะต้องรบีเอาเพลงมาให้เลอืก ให้ออกอลับมัตามชอบใจ หากอยาก

ขึ้นปกนิตยสารก็ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก เพราะคุณหญิงบุหงาร�าไพ 

แม่ของฉันถือหุ้นในบริษัทใหญ่อยู่หลายบริษัท ฉันก็พร้อมจะเลือกคอน-

เซปต์ แฟชั่น โลเกชัน ถ่ายได้ทันที ตัดคิวดาราทั้งหลายแหล่ให้เลื่อนเป็น

ฉบับถัดไปได้อย่างไม่ยากเย็น 

เพยีงแต่ฉนัไม่ชอบถ่ายละครเช้าเยน็ท�าให้หมดเวลาชอปปิง พกัผ่อน

ไม่เป็นเวลา ต้องบุกป่าฝ่าดง ผจญอากาศร้อนอบอ้าว ฉันไม่ชอบที่เวลา



ณ�ร�

11

ร้องเพลงก็ต้องให้ร้องซ�้าซากในห้องอัด แค่ท่อนเดียวก็ร้องเกือบสองสาม

ช่ัวโมง น่าเบ่ือ! ส่วนถ่ายรูปขึ้นปกนิตยสารก็ล้นจนไม่รู้จะขึ้นปกไหนอีก 

สรปุกค็อื ฉนัสวยโดยไม่มใีครกล้าเถยีง แต่ข้อเสยีของฉนัมอีย่างเดยีวกค็อื 

ขี้เบื่อ เป็นโรคที่แก้ไม่หายสักทีตั้งแต่เด็กแล้ว

อ้อ ฉนัลมืแนะน�าตวัเองไป ฉนัชือ่ ปษุยามาลย์ เกยีรตกิ�าจรขจาย-

กุล หรือคุณเปรียว บุตรสาวคนเดียวของคุณหญิงบุหงาร�าไพ ภรรยาม่าย

ของนายภักดี เกียรติก�าจรขจายกุล เจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์      

ยักษ์ใหญ่ ร�่ารวยติดอันดับหนึ่งในสามของประเทศไทย นั่นคือธุรกิจหลัก

ของครอบครัว ยังไม่นับธุรกิจย่อยอีกเยอะแยะที่แทบไม่มีสมองไปจดจ�า

 หลงัจากพ่อเสยีชวีติจากอบุตัเิหตตุอนทีฉ่นัอายุสบิสาม แม่กด็�าเนนิ

กิจการต่อ และกระจายการลงทุนไปในธุรกิจต่างๆ หลากหลายแขนง    

ถอืเป็นการกระจายความเสีย่งหลงัจากภาวะฟองสบูแ่ตกในช่วงทีฉ่นัยงัเรยีน

มัธยม ไม่รู้ประสาเร่ืองธุรกิจ ท�าให้การเงินของที่บ้านทรุดไปเหมือนกัน 

หลังจากนัน้แม่จงึเลอืกกระจายการลงทนุ ท�าให้ฐานะทางบ้านเป็นปึกแผ่น

และร�่ารวยยิ่งกว่าเดิมด้วยซ�้าในระยะหลัง 

แล้วฉันท�างานอะไรน่ะรึ...ก็อย่างที่บอกว่าฉันเป็นคนขี้เบ่ือ ดังนั้น 

แม่ก็ช่วยแก้ไขด้วยการแบ่งงานให้ฉันไปนั่งท�างานทั้งสิบบริษัททุกสอง

สัปดาห์ แต่ละเดือนจะมีตารางใหม่มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างนี้

เรือ่ยไปเพือ่ไม่ให้เกดิความจ�าเจ  ฉนัแค่เข้าไปดแูลการท�างานของผูบ้รหิาร 

เข้าฟังการประชุม เข้าไปเซ็นเช็คร่วมกับแม่ในบางบริษัท เรียกว่าแม่รู้จัก

ฉันดี ถึงได้สลับสับเปลี่ยนให้ฉันได้ท�างานหลากหลาย เพื่อจะได้เก่ง

ทัดเทียมท่าน เผื่อต้องบริหารธุรกิจของตัวเองต่อไปในอนาคต 

สรุปก็คือ ฉันสวยและรวยจริง นอกเหนือจากโรคขี้เบื่อแล้ว ฉันก็

ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข วันๆ คอยจัดคิวผู้ชายที่เข้ามาจีบ โดยมีกุ้งนาง 

เลขานกุารส่วนตวัคอยดแูลไม่ให้คิวชนกนั แต่ระยะหลงัฉนัรูส้กึว่า จ�านวน
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ผู้ชายท่ียื่นใบสมัครชักน้อยลงจนน่าใจหาย...อาจเป็นเพราะฉันเงียบหาย

จากวงการแสดงนานเกนิไป จงึคิดอยากกลบัไปแสดงให้คนรูจ้กัอกีสกัเรือ่ง

สองเรื่อง เพื่อสร้างความดังอย่างต่อเนื่อง

วนัก่อนฉนัแกล้งเกริน่กบัเพือ่นผูจ้ดัละครว่าอยากเล่นละครสักเรือ่ง 

เพราะกลัวคนลืม เขารบีเอาบทแม่นางเอกมาให้ทนัท ีและคณุเพือ่นทรยศ

นั่นก็บอกว่า ดาราสมัยนี้พอเลขสามอัป ต้องเป็นแม่นางเอกทั้งนั้น มัน 

เป็นสัจธรรมของโลก ฉันแทบจะฟาดหัวเขาด้วยบทห่วยแตกนั่น และ

ตัดขาดความเป็นเพื่อน พร้อมบล็อกเขาในเฟซบุ๊กเป็นที่เรียบร้อย

ฉันเริ่มกังวลแล้วหันไปถามคนรอบตัว พวกเขายืนยันเป็นเสียง

เดียวกันว่า ฉันยังสาวและสวยสะพรั่ง อายุเพิ่งจะสามสิบสองเท่านั้น ยัง

สวยสดงดงามเหมือนดอกไม้แรกแย้มที่เพ่ิงผลิบาน รอหมู่ภมรมาเชยชม 

แต่ตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ เพราะคืนก่อนโน้นฉันได้รับเชิญไป

งานเลี้ยงการกุศล เห็นพวกผู้ชายที่เคยมาห้อมล้อมรุมจีบ หันไปสนใจ   

นงัเดก็ท่ีไหนไม่รูช้ือ่ชโิอร ิสกัอย่างนีแ่หละ ลกูครึง่ไทย-ญีปุ่น่ ทายาทเจ้าของ

บริษัทขนมขบเคี้ยวและน�้าดื่มยักษ์ใหญ่ ที่เพิ่งแสดงละครเป็นนางเอก   

ช่องหนึ่ง ขึ้นปกนิตยสารอีกสิบกว่าเล่มในรอบสามเดือนที่ผ่านมา ท�าให้

ทั้งแผงหนังสือมีแต่หน้าเธอ นั่นเป็นข้อมูลที่เลขาฯ ส่วนตัวไปค้นมา และ

ฉันเพิ่งเห็นว่า พอไปออกงานที่ไหน นักข่าวก็วิ่งไปรุมสัมภาษณ์เธอก่อน 

แล้วค่อยหันมาทางฉัน ทั้งที่ฉันเคยเป็นที่หนึ่งเสมอ ไม่มีใครเทียบได้

นี่มันเกิดอะไรขึ้น ฉันยังไม่อยากตกกระป๋อง ฉันยังสวยกว่าดารา

นางเอกอีกหลายคนในวงการ หน้าละอ่อนแทบจะเป็นรุ่นเดียวกันด้วยซ�้า 

แล้วจะให้ฉันไปเป็นแม่ นี่มันหยามศักดิ์ศรีกันเกินไป

ฉันหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง เข้าคอร์สนวดหน้า นวดตัว 

และออกก�าลังกายสารพัด ที่ส�าคัญ ไม่ลืมท�าเลเซอร์กระตุ้นคอลลาเจน 

กระชบัรขูมุขนให้เต่งตงึ ลบทกุร่องลกึ รอยหยกัรอยย่นบนใบหน้า ให้กลับ
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มาสวยใสอีกครั้ง

และฉันใช้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเวชกิจมาตลอด เพราะ

อธิศ ผู้ยื่นใบสมัครจีบฉันรายหนึ่งเป็นบุตรชายผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ฉนัไม่สนใจเรือ่งส่วนลดทีไ่ด้หรอก แต่โรงพยาบาลนีข้ึน้ชือ่ว่ามหีมอเก่งทกุ

สาขา รวมไปถงึแผนกผวิหนงัทีฉ่นัใช้บรกิารอยู ่และกไ็ด้ผลน่าพอใจอย่างยิง่ 

พูดถึงเรื่องความรัก...อธิศไม่ใช่ผู้ชายที่เลวร้ายนัก นับตั้งแต่ฉัน

เรียนจบจากอังกฤษ ก็มีเขานี่แหละที่ขยันเป็นเลิศ ตามจีบฉันเสมอต้น

เสมอปลาย แม้รู ้ว่าฉันมีคนหมายปองมากมายเขาก็ไม่ย่อท้อ ได้ไป 

รบัประทานอาหารกบัฉนับ้างกพ็อใจแล้ว เขาบอกเสมอว่าสกัวนัฉนัคงเหน็ใจ

เขา 

แต่ปัญหาก็คือ ความข้ีเบื่อของฉันท�าให้ทนออกเดตกับผู้ชายคน 

เดิมซ�้ากันไม่ได้ พอลองคบไปสักพักฉันก็เริ่มเบื่อหน่ายต้องขอเลิกในที่สุด 

ใช่สิ...ปัญหาอีกอย่างก็คือ ฉันชอบเอาชนะ ผู้ชายคนไหนท่ีว่า 

น่าสนใจ เป็นดาวดวงเด่นในทกุวงการ แค่ฉนัปรายตามอง ส่งสญัญาณสะกดิ

นิดเดียวก็ต้องหมอบราบคาบแก้ว หรือถ้ายังไม่เก็ต ฉันก็หว่านเสน่ห์      

อกีนดิ เจอไม้นีเ้ข้าไป กไ็ม่มีใครต้านทานได้สักคน ไม่เกนิหนึง่เดือนฉนักไ็ด้

ควงออกงานไปอวดให้ใครต่อใครเห็นว่า หนุ่มที่จีบยากเย็นนักหนานั่น  

ไม่มีใครเกินฝีมือฉันสักคน

ส่วนเรื่องความรัก...ไม่รู้สิ ท�าไมฉันไม่เคยรู้สึกกับผู้ชายคนไหน

เหมือนอย่างที่แม่รู้สึกกับพ่อ แม้ท่านเสียชีวิตไปนานแล้ว ฉันก็รู้ว่าแม่     

ยังรักและคิดถึงพ่อมาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา และไม่คิดจะแต่งงานใหม่ 

แม่เคยบอกว่า ความรักท�าให้หัวใจเกิดความอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้  

เจ็บปวดเวลาต้องห่าง หรือทะเลาะกัน อิ่มเอม ตื้นตัน ซาบซึ้งเมื่อได้รับ

ความรักตอบแทน และสุขสมหวังมากที่สุดในโลกในวันที่ได้สวมชุดขาว
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แต่ท�าไมนะ ฉันไม่เคยรู้สึกอะไรท�านองนั้นเลยกับผู้ชายที่เคยคบ

เป็นแฟน อาจจะมีอบอุ่นนิดๆ เวลาได้แหวนเพชรในวันวาเลนไทน์หรือ 

ช่อดอกไม้สวยๆ แต่พอออกเดตไปสักพัก ฉันกลับกลัวที่ต้องคบกันนานๆ 

ถึงขั้นขยาดกับความคิดที่จะแต่งงานและใช้ชีวิตกับเขาไปตลอด ไม่นาน 

ฉันกโ็บกมือปิดฉากลงแค่นัน้ แล้วมองหาเป้าหมายใหม่อย่างสบายอารมณ์ 

ผูช้ายหลายคนกล่าวหาว่าฉนัเป็นนางมาร! ช่างปะไร ฉนักเ็ป็นของ

ฉนัแบบนี ้ตลอดสิบกว่าปีในวงสงัคม กท็�าให้ฉนัออกจะเบ่ือหน่ายชวีติแบบนี้

อีกเช่นกัน ช่างแก้ไขไม่ได้เลย ไอ้โรคขี้เบื่อของฉันเนี่ย

แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ท�าให้ฉันตกใจเป็นซ�้าสอง เมื่อฉันได้ยินข่าว

ว่าไฮโซหนุ่ม บุตรชายเจ้าของธุรกิจโรงแรมชื่อดังก�าลังเป็นหนุ่มเนื้อหอม

คนใหม่ ฉนักจ็ดัการเริม่ต้นจบี ฆ่าเวลาแก้ความเบือ่ทีเ่กดิถีข่ึน้ในระยะหลงั 

การณ์กลับกลายเป็นว่าเขาเมินใส่ฉัน แล้วเมื่อวานก็เพิ่งมีข่าวว่าเขาหันไป

ออกเดตกับนังหนูโนเนะลูกครึ่งญี่ปุ่นคนนั้นแทน 

ฉันฉีกนิตยสารฉบับนั้นทิ้งด้วยความคับแค้นใจ ไม่เคยมีครั้งไหน

เลยที่ชีวิตฉันจะรู้สึกอับอายขายหน้าขนาดนี้มาก่อน หากรู้ไปถึงไหนต้อง

อายไปถึงนั่น และข่าวนั้นก็แพร่สะพัด แม้กระทั่งเช้านี้ ยังมีนักข่าวโทร. 

มาถามเรื่องท่ีฉันถูกปฏิเสธ ให้ตายเถอะ ฉันอยากจะฆ่าไอ้หมอนั่นและ

““ผู้ชายหลายคนกล่าวหา
ว่าฉันเป็นนางมาร! ช่างปะไร 

ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้
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ยายเด็กหน้าหวานคนนั้นทิ้งจริงๆ 

ไม่เป็นไร ฉนัยงัสาวสะพร่ัง ยงัมีผู้ชายอีกมากมายท่ีน่าสนใจ ต่อให้

โดดเด่นแค่ไหนในวงสังคม ฉันก็ต้องพิชิตใจมาให้ได้ เหมือนเช่นในอดีต

ทีฉ่นัเคยท�าส�าเร็จมานกัต่อนกัแล้ว...ฉนัต้องไม่สนใจความผดิพลาดเลก็ๆ 

น้อยๆ นั่น ไอ้หมอนั่นไม่รู้ตัวว่าพลาดอะไรไป...คอยดู ฉันต้องหาผู้ชายที่

ดีเลิศกว่านั้นมาควงให้ได้ในเร็ววัน



รู้เข�รู้เร�
รบร้อยครั้ง
ชนะพันครั้ง

1

ใบหน้าของปุษยามาลย์ยังปวดแสบปวดร้อนไม่หายหลังจากท�า 

เลเซอร์ไปหมาดๆ พยาบาลสาวที่สวยน้อยกว่าใช้โลชันเย็นๆ 

เช็ดใบหน้าให้เธอหลายคร้ัง ก่อนที่จะให้เธอแต่งหน้าตามสบาย แต่คน   

ทีส่วยเสมอกต้็องหยบิกระเป๋าเคร่ืองส�าอางลงมือแต่งครบเครือ่ง ครึง่ชัว่โมง

ต่อมาก็ออกไปนั่งรอเพื่อนที่ร้านกาแฟบนชั้นลอยของโรงพยาบาล 

เวลาผ่านไป เธอชกัจะทนไม่ไหว เพราะเลยเวลาพอสมควรแล้ว จึง

ตัดสินใจโทร. เข้าโทรศัพท์มือถือของแป้งร�่า เพื่อนสาวกับนิธาน ที่ไม่ได้

เจอกันนานแล้วนับตั้งแต่งานแต่งงานของแป้งร�่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อน 

“นี่พวกเธออยู่ไหน จะมาหรือเปล่า” เธอถามทันทีที่ปลายสายรับ 

ไม่จ�าเป็นต้องเสแสร้ง เพราะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆ แป้งร�่าเป็นเพื่อนสมัย

ประถม ส่วนนธิานเป็นเพือ่นสมยัเรยีนมหาวทิยาลยั แต่ท้ังสามกส็นทิสนม

กลมเกลียวกัน จนตัดสินใจบินไปเรียนต่อที่อังกฤษด้วยกัน จบมาต่างคน

ก็ต่างแยกย้ายไปท�างานของครอบครัว หากว่างก็นัดเจอกัน จะมีช่วงนี้

แหละที่ห่างเหินกันไปนานสักนิดจนเธอคิดถึง

“ฉันกับนิก�าลังลงลิฟต์ไปเดี๋ยวนี้แหละ ใจร้อนจริงนะแก ยังไม่ถึง

เวลาเลย” ปลายสายแว้ดๆ กลับมา ปุษยามาลย์ไม่ถือสา เพราะคุยกัน
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แบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ก็สะบัดเสียงตอบ

“ก็รอนานแล้วนี่ เอาเถอะ รีบๆ ลงมาเร็ว” เธอวางสายไป แล้วยก

กาแฟขึ้นจิบ ในใจก็ร้อนรุ่ม เพราะเมื่อเช้าบริษัทผลิตละครเพิ่งจะน�าบท

มาเสนอให้เป็นแม่นางเอก ซึ่งรับบทโดยเด็กโนเนะคนนั้นอีกแล้ว เธอฉีก

บทท้ิงขยะโดยไม่เสียเวลาคิด และให้กุ้งนางโทร. กลับไปบอกว่าติดธุระ

เพราะต้องไปแสดงเป็นนางเอกเรื่องอื่น ที่มีบทเสนอเข้ามาเยอะจนเลือก

ไม่หวาดไม่ไหว ก่อนจะรีบนัดหมอเลเซอร์หน้าเป็นการด่วนอีกครั้ง พอ

เพื่อนสาวโทร. มาบอกว่าจะมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลนี้ จึงนัดเวลาดื่ม

กาแฟด้วยกัน และชวนนิธานมาอีกคน 

“เป็นอะไรแก น�้าเสียงหงุดหงิดตั้งแต่เช้าแล้ว” แป้งร�่ายังเดินมา 

ไม่ถึงตัว แต่เสียงก็ดังลอยลมมาก่อน 

“นั่นสิ เกิดอะไรขึ้นหรือแก บอกฉันหน่อยสิ” นิธาน หรือนังนิของ

เพือ่นๆ จีบปากจบีคอ ปลดปล่อยได้เตม็ทีต่่อหน้าพวกเธอ เมือ่อยูต่่อหน้า

สมาชิกในครอบครัวหรือในบริษัทกับลูกค้า จะเปลี่ยนบุคลิกเป็นชาย    

ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

หญิงและชายทิ้งตัวลงนั่งเก้าอี้ตรงข้าม หลังจากสั่งกาแฟเรียบร้อย 

ปุษยามาลย์ก็ชิงถาม 

“หมอบอกว่าท้องกี่เดือนแล้ววะแก”

“สองเดือนแล้ว ตั้งแต่คืนแต่งงานเลย” แป้งร�่าบอกอายๆ “พี่ตรัย

อยากมีลูกเร็วๆ เราก็เลยไม่ได้คุม”

“แบบนี้เรียกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บ ไม่ต้องเสียเวลารอ และขอรับรองว่า

ของเขาแน่จริงๆ” นิธานปิดปากหัวเราะชอบใจ 

“ว่าแต่ท�าไมแกขึน้ไปเจอยายแป้งข้างบน ไม่มาหาฉนัท่ีนี”่ เธอถาม

เพื่อนชายหัวใจหญิงที่ท�าตาโตขึ้นได้เพียงนิดเดียวก็หัวเราะชอบใจ

“ฉนัมาแล้วแต่ไม่เจอใคร กเ็ลยขึน้ไปหายายแป้ง ไปเจอหมอมาด้วยนะ 
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หมอหล่อมากๆๆๆ ค่ะ เขาคิดว่าฉันเป็นพ่อของลูกไอ้แป้งมัน” นิธานพูด

แล้วก็ปิดปากหัวเราะ ท�าให้แป้งร�่าพลอยหัวเราะไปด้วย แต่เธอรู้สึกว่า 

เพื่อนทั้งสองมีท่าทีแปลกๆ พิกล

“มีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าวะ” เธอคาดคั้น

แป้งร�่ากับนิธานหันสบตากัน ก่อนจะรีบสั่นศีรษะ

“ไม่มี้ ไม่มี จะปิดบังอะไรแก แค่สนุกตอนเข้าไปฟังหมอตรวจท้อง

ไอ้แป้ง ตลกดี แกมอิจฉาย่ะว่าชาตินี้คงไม่มีวาสนาได้ตรวจภายในกับเขา

บ้าง”

“บ้า” ปุษยามาลย์ค้อนควัก “แกจะเอาที่ไหนไปให้เขาตรวจยะ”

แล้วเธอก็ได้รับเสียงหัวเราะจากนิธานและแป้งร�่าเป็นค�าตอบ 

“แล้วเมื่อเช้าแกหงุดหงิดเร่ืองอะไรวะ” แป้งร�่านึกขึ้นได้ก็ถาม     

อีกครั้ง

“ช่วงนีฉ้นัอารมณ์ไม่ค่อยดว่ีะ พวกแกรูจ้กัเดก็ทีช่ือ่ชโิอรหิรอืเปล่า”

“โอ๊ย รูจั้กส ิไม่รูจ้กัไม่ได้ เดีย๋วจะตกเทรนด์ ยายเดก็นีม่าแรงพอๆ 

กับเฟอร์บีเลยแหละ ถามเด็กสามขวบยังรู้” นิธานตอบ ตอกย�้าความเจ็บ

ปวดในใจของเธอให้ฝังลึกลงไปอีก “ว่าแต่แกถามท�าไมยะ”

“เมื่อเช้ามีผู้จัดละครส่งบทมาให้” เธอบอกหงอยๆ “เขาจะให้ฉัน

เป็นแม่ยายเด็กนั่น”

“จริงเหรอ” แป้งร�่าตบอก ขณะที่อีกฝ่ายตาโต

“ดสิี ฉนัว่าแกเหมาะมากเลยนะ หน้าออกญีปุ่น่หน่อยๆ สวยทัง้แม่

ทั้งลูก” 

“บ้า” เธอแหว “ใครจะยอมรับบทแม่กัน อย่างฉันมันต้องบท

นางเอกเท่านั้นย่ะ”

“ใจเย็นๆ นะเปรียว ผู้จัดคงไม่คิดว่าแกแก่หรอก แต่เด็กนั่นก�าลัง

มาแรง คงอยากหาคนสวยๆ วงการเดียวกันมาประกบ”
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“ก็เรียกแม่ยายเด็กนั่นไปประกบสิ ท�าไมต้องเป็นฉัน” เธอแผลง-

ฤทธิ์ กับเพื่อนเธอไม่จ�าเป็นต้องควบคุมอารมณ์ แค่ควบคุมเสียงไม่ให้ดัง

เกินไปก็พอ “แล้วตอนนี้นะ ใครๆ ก็รู้ว่าไอ้ตี๋หน้าจืดลูกเจ้าของธุรกิจ

โรงแรมนั่น เมินฉัน แล้วหันไปควงยายเด็กนี่อีก ฉันอายจนไม่รู้จะเอาหน้า

ไปไว้ที่ไหน” 

พดูไปน�า้ตาแห่งความเสยีใจกจ็วนเจยีนหยด เกดิมาไม่เคยผดิหวงั

เสียใจ และถูกหักหน้าเช่นนี้มาก่อน 

นิธานสบตาแป้งร�่าแล้วถอนใจ เพราะเพื่อนสาวเป็นคนพวกหนึ่งที่

ไม่ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตสักเท่าไร ตามประเภทคนที่เคย 'ได้'     

ทุกอย่างจนชิน 

“แกอายสุามสบิสองแล้วนะเปรียว ไม่ใช่สบิเก้าเหมอืนยายเดก็นัน่” 

แป้งร�่าติง

“แต่ฉันหน้าตึงไม่ต่างจากเด็กนั่นหรอกนะ” ปุษยามาลย์ส่งค้อน

อย่างทั่วถึง “ลองมาเทียบกับฉันสิ”

“แล้วยายเด็กนั่นต้องวิ่งโร่เข้าหาเลเซอร์ทั้งตัวเหมือนแกหรือเปล่า

ยะ นั่นมันธรรมชาติที่มอบความสวยความสาวสะพรั่งให้ตามวัย เหมือน

แกสมัยก่อนโน้น แล้วมันก็ต้องโรยรา พอเด็กคนนั้นอายุเท่ากับเราก็เป็น

เหมือนแกตอนนี้นั่นแหละ”

ปุษยามาลย์ปิดปาก ร้องกร๊ีดๆ ดังอู้อ้ีอยู่หลังมือ รับค�าตักเตือน

ของเพื่อนไม่ได้ 

“เอาละๆ ฉนัเข้าใจ แกลองหาอย่างอืน่ท�าดีไหม ดีกว่ามานัง่เครยีด

เฉยๆ บทแม่ก็ไม่ต้องรับ” แป้งร�่าเสนอ

“ท�าอะไรล่ะ” เธอปล่อยมอืลง หยบิกระดาษทชิชซูบัน�า้ตาแห่งความ

คับแค้นใจที่หยดออกมานิดหนึ่ง

“ก็อย่าง ลองบริหารเสน่ห์เล่นๆ ดูดีไหมล่ะ ถ้าไอ้ต๋ีหน้าจืดแสน
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รวยหันไปสนใจยายเด็กนั่นก็ปล่อยไป เราก็หันไปจีบคนอื่นแทน”

“แต่ตอนนีไ้อ้ตีห๋น้าจดืนัน่ฮอตสดุแล้วนะ ถ้าจบีไม่ได้ฉนักแ็พ้ส ิและ

คนอื่นก็ไม่ฮอตเท่า”

“โธ่เอ๊ย มีคนน่าสนใจกว่าหมอนั่นตั้งหลายคน” นิธานท�าหน้าเบื่อ

หน่าย ก่อนจะกระซิบ “ตอนที่ขึ้นไปชั้นบนเมื่อตะกี้นะ ฉันได้ยินพยาบาล

บ้าคลั่งหมอของยายแป้งมากเลย ตอนรอคิวตรวจ หมอโทร. ออกมาขอ

แฟ้มก็ร้องกรี๊ดอย่างกะดูคอนเสิร์ต”

“บ้า!” ปุษยามาลย์วิจารณ์โดยไม่เสียเวลาคิด 

“ตอนแรกฉันก็คิดอย่างนั้น” เพ่ือนแอบหญิงบอกจริงจัง “แต่พอ

เข้าไปในห้องแล้ว ฉันแทบจะกระชากไอ้แป้งลง แล้วขึ้นไปบนขาหยั่งแทน

มนัเลยว่ะ อยากบอกหมอว่าหนมูดลกูอกัเสบกะทนัหนั คนอะไรกไ็ม่รู ้หล่อ

ฉิบหาย แถมได้ข้อมูลมาว่าโสดเสียด้วย”

ปุษยามาลย์นิ่งคิด...ชักสนใจ

“หล่อจริงเหรอวะ”

“หล่อจริง” แป้งร�่ากับนิธานพูดพร้อมเพรียงกัน ก่อนที่ฝ่ายแรกจะ

เสรมิ “ฉนัคดิว่า เพือ่เสรมิความมัน่ใจของแก ลองฝึกทีส่นามเลก็ก่อนเป็น

ไงวะ เอาให้ชัวร์ๆ ว่า ความพร้อมกลับคืนมา แล้วค่อยไปลงสนามใหญ่ 

ใครจะได้ไม่ว่าแก”

“เออจริงว่ะ” นิธานสนับสนุน “ลงสนามเล็กคู่แข่งน้อย ระดับสิบ 

ไม่เกินยี่สิบ ที่โรงพยาบาลนี้ ก็มีพวกหมอกับพยาบาลสาวโสด และพวก

คนไข้ที่จะทิ้งสามีมางาบหมอแทนเท่านั้น ฉันว่าแกชนะขาดลอย เป็นการ

ซ้อมก่อนไง เห็นความมั่นใจหดหายไปเยอะนี่แก”

“ฝึกลีกเล็กก่อน แล้วค่อยไปท้าชิงลีกใหญ่ ถือว่าฆ่าเวลาระหว่าง

รอหนุ่มฮอตคนใหม่ปรากฏตัว” แป้งร�่าช่วยกล่อมอีกแรง จนเธอเริ่มลังเล

“อืม...” แต่ยังไม่ตัดสินใจ “หล่อจริงหรือเปล่าไม่รู้”
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“โน่นเลย โอ๊ย ตายยากจริงๆ พูดถึงโจโฉ โจโฉก็มา” นิธานไม่พูด

เปล่า ยังยกมือทั้งสองขึ้นกุมแก้ม นัยน์ตาหยาดเยิ้มหยดย้อย ตัวแทบ

หลอมละลายเป็นขี้ผึ้งเหลวลงไปกองบนพ้ืน ปุษยามาลย์ค้อนเพื่อนชาย

หัวใจหญิง แล้วค่อยๆ หันไปมอง อยากรู้นักว่าเขาจะหล่อสักแค่ไหน  

ถึงท�าให้เพื่อนของเธอเหลวเป็นขี้ผึ้งลนไฟได้

ชายผู้นั้นสวมเสื้อกาวน์ยาวถึงหัวเข่า ภายใต้เสื้อกาวน์สีขาวเป็น 

กางเกงสแล็กส์สีด�าเรียบกริบแนบต้นขายาว เธอค่อยๆ ไล่ขึ้นไป เห็น   

เสื้อเชิ้ตสีขาวลายสีฟ้าอ่อนที่ชายเสื้อสอดลงขอบกางเกง คาดเข็มขัดหนัง

เรียบร้อย และผูกเนกไทสีน�้าเงินเข้ม 

หวัใจเริม่เต้นตึก้ตัก้เลก็น้อย เพราะรปูร่างผ่าน เข้าสเปก พอค่อยๆ 

ไล่ตามคางเกลี้ยงเกลา มีไรเคราบางๆ แต่โกนอย่างสะอาดสะอ้าน ก็รีบ

เช็กคะแนนความสะอาดผ่าน ริมฝีปากล่างอิ่ม ปากบนบางแต่มีรอยหยัก

ลึก ดูเป็นคนอารมณ์ดีอยู่เหมือนกัน เหนือขึ้นไปเป็นจมูกโด่งสันตรงสวย 

แข็งแรงอย่างผู้ชาย หากที่น่าเสียดายคือ บนสันจมูกมีแว่นตากรอบด�า

สี่เหลี่ยมปิดบังดวงตาสองชั้นที่หยักลึกจนแทบเหลือชั้นเดียว บดบังความ

หล่อเหลา ทั้งที่ใบหน้าและรูปร่างดูดีราวกับนักร้องเกาหลีกระโดดออกมา

เดินอยู่นอกโทรทัศน์ รวมถึงคิ้วที่หนาเป็นเส้นตรง เสริมบุคลิกคุณหมอให้

ดูดีสุดๆ เสียแต่ผมสีด�าสนิท ตัดเรียบร้อย ไม่เติมสีและเป็นทรงแสบสัน

เหมือนดาราเกาหลีเท่านั้น หากท่วงท่าการเดินของเขาสง่างาม แผ่นหลัง

ยืดตรงและมั่นอกมั่นใจราวกับนายแบบเดินบนแคตวอล์กทีเดียว

...แล้วเธอก็ต้องนิ่วหน้า คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมา

ก่อน...

“ว่าไง หล่อไหม”

ปุษยามาลย์ยังนึกไม่ออก แต่หันมาตอบเพื่อน

“ก็ดี หน้าใสๆ เหมือนเด็กญี่ปุ่น เกาหลี ก�าลังอินเทรนด์ แต่แกก็
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รู้ว่าฉันไม่ชอบคนหล่อ ฉันชอบคนเด่น ดังและรวย มันน่าสนใจและน่า 

ตื่นเต้นกว่า ถ้าอยากได้คนหล่อหาแถวผับ แถวบาร์มาควงก็ได้” เธอบอก

สโลแกนประจ�าใจ

“โอ๊ย หล่อและคุณภาพคับแก้วแบบนี้จะหาท่ีไหนได้อีกยะหล่อน” 

นิธานแปร๋นข้ึนมา และประชดตามสไตล์คุณเธอ “ถ้าหล่อนจีบคุณหมอ

คนนี้ได้นะ ฉันจะกราบเลยละย่ะ ถึงจะลีกเล็ก ก็ไม่ใช่ว่าแกจะจัดการได้

ง่ายๆ หรอกนะยะ”

“งั้นเลยรึ” ปุษยามาลย์หัวเราะ ชักสนใจทันที ไม่ใช่เพราะความ

หล่อหรือหน้าใสๆ อินเทรนด์ อย่างหนุ่มเกาหลี แต่ต่อมอยากเอาชนะมัน

ก�าลังเต้นระริกต่างหาก 

“เออ สิยะ แต่ฉันว่าแกคงท�าไม่ได้หรอกว่ะ ถึงจะลีกเล็ก แต่คู่แข่ง

กระจอกงอกง่อยหรอกนะยะ โน่น ดูเอาเอง” 

เธอหนักลบัไปอกีครัง้ กเ็หน็แม่ค้าสาวน้อยหน้ามนเหม่อมองคณุหมอ

หน้าเด็ก แม้ระหว่างทางที่เดินมา สาวๆ ต่างก็ชะงักเท้าหยุดมองกัน   

หมด รวมถงึพยาบาลสาวๆ สวยๆ ทีห่นัหน้าเข้าหากนัตวัม้วนขวยเขนิจน

“ถ้าหล่อนจีบคุณหมอคนนี้ได้นะ ฉันจะกราบเลยละย่ะ 
ถึงจะลีกเล็ก ก็ไม่ใช่ว่าแกจะจัดการได้ง่ายๆ หรอกนะยะ”
“งั้นเลยรึ” ปุษยามาลย์หัวเราะ ชักสนใจทันที 
ไม่ใช่เพราะความหล่อหรือหน้าใสๆ 
อินเทรนด์ อย่างหนุ่มเกาหลี 
แต่ต่อมอยากเอาชนะมันก�าลังเต้นระริกต่างหาก
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แทบจะกลิ้ง 

“เชอะ ถ้าฉนัคดิจะลงแข่งน่ะร ึพวกนีก้ระเดน็หมดแน่” เธอปรามาส 

“คอยดูก็แล้วกัน” 

ว่าแล้วเธอก็ลุกขึ้นยืน ปัดกระโปรงแส็กสั้นให้เข้ารูป แล้วปัดลอน

ผมดัดไปด้านหลัง ก่อนจะก้าวเดินอย่างนางแบบส่ายสะโพกเต็มที่ไปยัง

เคาน์เตอร์ขายกาแฟ ที่คุณหมอหน้าเกาฯ ผู้นั้นยืนอยู่ ท�าท่าจะเดินผ่าน 

แต่แล้วก็เซซังไปชนเขา

“อุ๊ย ขอโทษค่ะ” เธอสะบัดผมกะให้ปัดต้นแขนและมือขาวๆ ของ

เขาที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์  “ฉันไม่ทันเห็นคุณ...เอ่อ...คุณหมอ...” เธอ

กวาดสายตาไปตามตัว พอเห็นเสื้อกาวน์ก็ต่อให้จบ

“ไม่เป็นไรครับ” เขายิ้มบางๆ แล้วหันไปสั่งกาแฟต่อ เท่านั้น! โดย

ไม่หนักลบัมามองเธออีกแม้แต่นดิเดยีว ไม่แม้แต่จะถามว่าเธอจะดืม่อะไร

หรือต้องการอะไร

หมายความว่าอย่างไรกนั เขาไม่เหน็หรอืว่าสาวสวยอย่างเธอมายืน

ต่อแถว และไม่มีท่าทีหวั่นไหวสักนิด แต่หากจะเดินกลับก็เสียหน้า จึง

พยายามกระแซะต่อ 

“คุณหมอทราบไหมคะว่ากาแฟร้านนี้มีอะไรที่อร่อยๆ บ้างคะ”

“เอ ไม่ทราบครับ เพราะผมดื่มแต่กาแฟด�า คุณลองถามคนขาย 

ดีกว่า” 

รอยยิม้ค้างบนเรียวปาก...หน้าแตกหมอไม่รบัเยบ็อกีรอบ คณุหมอ

หน้าเกาฯ รบักาแฟเสรจ็ กเ็ดนิจากไป ทิง้ให้สาวๆ ตามรายทางอ่อนระทวย

เป็นแถวอีกรอบ 

“พีค่ะ จะรบัอะไรดคีะ กาแฟของเราอร่อยหลายอย่างเลยค่ะ เอสเปรส- 

โซก็คั่วบดอย่างพิถีพิถัน หอมกรุ่น รสเข้ม...”

“ย่ะ ฉนัยงัไม่อยากกนิ” เธอหนัไปสะบดัเสยีงใส่ แล้วเดนิตปัุดตปุ่อง
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กลับไปนั่งโต๊ะอย่างกระแทกกระทั้น

“นีฝี่มอืของฉนัตกต�า่ถงึขนาดลกีเลก็

ยังไม่ส�าเร็จหรือนี่...” ปุษยามาลย์ก�าลังอึ้ง 

กับท่าทีไม่แยแสสาวสวยอย่างเธอของ    

คุณหมอหน้าเกาฯ 

“ท่าทางอนาคตจะหม่นหมองแล้ว

หล่อนเอ๋ย” นธิานคราง ก่อนจะใส่จรติตุ้งต้ิง 

“เพราะฉันก�าลังคิดว่า ถ้าเธอจีบได้จะซื้อตั๋วเครือ่งบนิไปกลบัฝรัง่เศสพร้อม

เงินพอ็กเกตมันนไีปชอปปิงสดุเหวีย่งสกัห้าพนัยโูร” เพือ่นหนุม่ใจป�า้สดุขดี 

อันที่จริงเงินแค่นี้ส�าหรับนิธานเรียกว่าขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอก เพราะที่

บ้านเป็นถึงบริษัทน�าเข้ารถหรูระดับโลก ดังนั้น เวลาพนันขันต่อเดิมพันก็

ต้องสูงเป็นธรรมดา

ส่วนปุษยามาลย์ เงนิแค่นีก้เ็รยีกว่าจิบ๊ๆ แต่ถ้าได้เงนิเพือ่นมาฟรีๆ  

น่ะมันสะใจ

เธอคิดหนัก และท่าทางนั้นก็ไม่รอดพ้นสายตาของเพื่อนทั้งสอง 

“หมอหน้าเกาฯ นั่นชื่ออะไร” เธอถามเสียงเข้ม

“อะไรนะ” แป้งร�่างง

“ฉันหมายถึงหมอหน้าเกาหลีคนตะกี้เนี้ยช่ืออะไร นามสกุลอะไร 

อยู่แผนกไหน ออกตรวจวันไหนบ้าง จดมาให้ฉันอย่างละเอียด”

นิธานตบมือรัว ใบหน้าร่าเริงสุดขีด

“แกเอาจริงแน่นะ เพราะถ้าแกจีบไม่ได้ก็ต้องซื้อต๋ัวเครื่องบินและ 

พ็อกเกตมันนีให้ฉันแทน” 

“บอกเอเจนซีของแกให้เตรียมซื้อตั๋วและแลกเงินไว้ให้ฉันเลย”    

เธอเยาะ 

แป้งร�่ามองเพื่อนทั้งสองแล้วเข้าปราม
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“อย่าท�าเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหม นิ...เปรียว”

“ไม่ได้หรอกย่ะ งานนีฉ้นัเอาศักดิศ์รีเป็นเดมิพนั” ปษุยามาลย์บอก 

“ถ้าฉันจีบหมอหน้าเกาฯ คนนี้ไม่ได้ ฉันก็ไม่มีหน้ากลับไปเชิดหย่ิงในวง

สงัคมได้อกี คราวนีถ้อืเป็นการฝึกซ้อม ก่อนจะกลบัไปชงิต�าแหน่งเดิมจาก 

นังหนูชิโนเนะนั่น”

“ชิโอริ” แป้งร�่าแก้

“จะชิอะไรก็ช่าง ยังไงฉันก็ไม่มีวันยกต�าแหน่งดาวแห่งวงไฮโซให้

เธอง่ายๆ ตอนนีแ้ค่รอเวลา หนุม่ฮอตคนใหม่ในวงการปรากฏโฉมขึน้เมือ่ไหร่ 

ฉันลงมือแน่ แต่ตอนนี้ขอซ้อมมือกับหมอหน้าเกาฯ นี่ก่อนเถอะ”

“เขาชื่อเมธิร” แป้งร�่าบอกในที่สุด 

“แต่เขาหน้าเกาหลี” ปุษยามาลย์เถียง 

“และเขาก็น่าเกาเป็นที่สุด” นิธานท�าเสียงอ่อนเสียงหวาน ท่าทาง

เคลิ้มฝันไปอีกรอบ

แป้งร�า่ถอนใจอ่อนใจกบัเพ่ือนทัง้สอง แล้วยืน่กระดาษทีจ่ดชือ่หมอ

ให้เพื่อน 

“นี่รายละเอียดเท่าที่ฉันรู้ ส่วนเรื่องอื่นๆ แกต้องสืบหาเองแล้วละ”

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ฉันจัดการเองได้” แล้วเธอก็ปรายตาไปทาง

นธิาน “ว่าแต่ แกคดิว่า เขาเป็นหนุม่ประเภทเดยีวกบัแกหรอืเปล่าวะ อายุ

ขนาดนี้แล้วยังครองตัวเป็นโสด แถมมองไม่เห็นความสวยของฉันอีก 

เพราะถ้าใช่ ฉันก็ไม่รับพนัน”

“ไม่ใช่หรอกย่ะ” นิธานสะบัดหน้า “ระดับฉันแล้ว แค่ดมกลิ่นสาบ

ก็รู้แล้วว่าสางหรือไม่ แต่หมอน่าเกา ไม่ใช่แน่นอน”

“แกแน่ใจนะ”

“แน่ใจสิยะ ของแบบนี้ สปีชีส์เดียวกันเล็งแป๊บเดียวก็ดูออกย่ะ”

ปุษยามาลย์พยักหน้ารับ เพราะถ้านิธานมั่นใจ เธอก็คิดว่าคง      
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ไม่ยากเกินความสามารถที่จะประชิดตัวเขาได้ 

“ถ้างั้นขอเวลาฉันหนึ่งเดือน” เธอตัดสินใจ

“ฉันให้สองเดือนไปเลย” นิธานใจป�้า “เผื่อพลาด เพราะแกอายุ

มากแล้ว เผื่อหลงๆ ลืมๆ”

“ยายนิ” หญิงสาวทั้งสองปร๊ีดออกมาพร้อมกัน ปุษยามาลย์ยิ่ง

ระแวง เธอรีบยกมือขึ้นจับแก้ม 

“แกว่าฉันแก่ ไหนพวกแกบอกว่าฉันยังดูดี ดูสวยเหมือนสมัยเรียน

มหา'ลัยไม่ผิดเพี้ยนยังไงล่ะ”

“อ๋อ หน้าไม่เปลี่ยนหรอก แต่วัยมันเปลี่ยน” นิธานจีบปากจีบคอ 

“แกต้องยอมรับสิยะ ว่าสังขารมันต้องร่วงโรย”

“ฉันยังยอมรับไม่ได้ ฉันเพิ่งเลขสามมานิดเดียวเท่านั้น ฉันจะต้อง

สาวและสวยอยู่ในวงสังคมให้หนุ่มๆ มองจนเหลียวหลังไปอีกนาน”

“เอาเถอะย่ะ” นธิานจนใจ ปล่อยเพ่ือนผูป้ลงไม่ได้ยดึติดกบัความคดิ

เดิมๆ ต่อไป “สรุปว่า สองเดือนนับจากนี้ ถ้าแกจีบหมอไม่ส�าเร็จก็ซื้อ  

ตั๋วเครื่องบินพร้อมพ็อกเกตมันนีมาให้ฉันซะดีๆ”

“ดีล อีกสองเดือนรู้กัน!” 

เพยีงสองวันถัดมา แฟ้มประวัติข ้อมูลของนายแพทย ์

เมธริ วจันะไกรกาญจน์ ก็ถูกน�ามาวางบนโต๊ะท�างาน 

นกัสบืขาประจ�าของเธอยงัท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะจ่ายเงนิดี 

ปุษยามาลย์เปิดแฟ้มออก เริ่มศึกษาทีละนิดว่าบ้านช่องของเขาอยู่

ที่ไหน เป็นลูกเต้าเหล่าหลานของใคร ก็พบว่าบิดากับมารดาเป็นแพทย์

เหมือนกัน ลูกชายถึงได้สืบทอดเจตนารมณ์ และเขาเป็นบุตรชายคนโต

เสียด้วย น้องๆ อกีสองคนก�าลงัเรยีนแพทย์เฉพาะทางคนหนึง่ และอกีคน

เรียนทันตแพทย์เฉพาะทางที่อเมริกา
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“โอ้โฮ...หมอทัง้บ้านเลยหรอืนี”่ เธอวจิารณ์ ชวีติของเขาช่างแตกต่าง

กบัเธอจนไม่เหน็เส้นทางทีจ่ะบรรจบกนั ฐานะทางบ้านของเขากร็�า่รวยพอ

ประมาณ ด้วยความที่เป็นหมอกันทั้งครอบครัว บ้านของบิดาและมารดา

ตัง้อยู่รมิแม่น�า้เจ้าพระยาในจงัหวดันนทบรุ ีส่วนเขาพักอยู่ท่ีคอนโดมเินยีม

แห่งหนึ่ง ซึ่งพอดูชื่อแล้วเธอก็คลี่ยิ้มออกมา 

“นังนิ คราวนี้แกเสร็จฉันแน่” เธอหัวเราะหึๆ เพราะนับแต่นี้ เธอ

จะย้ายห้องไปอยู่ข้างๆ เขา ก่อนอื่น ต้องบอกผู้จัดการว่าเธอต้องการห้อง

ที่อยู่ใกล้กับเขาที่สุด เพื่อจะได้ด�าเนินการตามแผน...

นักสืบของเธอยังติดค้างชีวิตประจ�าวันของเขา เพราะของแบบนี้

ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นสัปดาห์ 

ไม่เป็นไร แค่นี้ก็เพียงพอส�าหรับการเร่ิมต้น เธอโทร. หาผู้จัดการ

คอนโดมิเนียม และสั่งออกไป 

“ฉนัต้องการห้องทีต่กึดเิอมเมอรลัด์พาร์ก ขอห้องทีต่ดิกบัห้อง 1133 

ฉันจะย้ายเข้าไปตรวจดูการท�างานของตึกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป!”
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นะจ๊ะ โอกาสลุน้มน้ีอยมาก

เอาละ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่น เธอ
ต้องใช้วิชามารเข้าช่วย อยากได้
ลูกเสือก็ต้องเข้าถ�้าเสือ และถ้า
อยากจีบหมอ ก็ต้องหาเรื่องไป
พบหมอ แต่เขาเป ็นหมอสูติ
นรเีวชนีส่ ิเธอจะหาโรคอะไรไปหา
เขาดี?

...จะโรคอะไรกช่็างเถอะ ไป
ให้เขาเห็นหน้าก่อนก็แล้วกัน

แสวงหา

2
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ห้องชุดตรงข้ามห้อง 1133 ได้รับการจัดเตรียมให้แล้วเสร็จ

ภายในเวลาที่ปุษยามาลย์ต้องการ เพราะเดิมเป็นห้อง

ตัวอย่างส�าหรับลูกค้าที่เข้ามาชมอยู่แล้ว ภายหลังผู้จัดการตึกต้องรีบจัด

ห้องใหม่ส�าหรับโชว์แทน 

ชั้นสิบเอ็ดถือเป็นชั้นพิเศษที่มีห้องพักเพียงสี่ห้องเท่านั้น ไม่หรู     

ถึงขนาดเป็นเพนต์เฮาส์ แต่ก็จัดได้ว่ากว้างขวางโอ่อ่าน้องๆ ห้องชุดใหญ่

อย่างชั้นสูงๆ ที่มีเพียงหนึ่งหรือสองห้องในแต่ละชั้น ส่วนชั้นปกติแบ่งได้

แปดห้อง เนื่องจากตึกนี้เพ่ิงเปิดขายได้ไม่นาน จึงมีห้องว่างพอสมควร 

ส่วนใหญ่ห้องเลก็ๆ ขายได้หมดแล้ว เหลอืเพยีงห้องขนาดใหญ่บนชัน้สบิเอด็

และเพนต์เฮาส์เท่านั้นที่หลงเหลืออยู่บ้าง 

และด้วยความที่เธอต้องการด่วน ห้องว่างอีกสองห้องไม่พร้อมจะ

ให้เข้าอยู่ทันที จึงต้องอาศัยห้องตัวอย่าง แล้วสัปดาห์หน้าค่อยจัดห้อง

ตัวอย่างขึ้นมาใหม่แทน สรุปว่าเวลานี้ ทั้งชั้นก็เป็นของเธอกับนายแพทย์

เมธิรเท่านั้น

ปุษยามาลย์ลั้ลลาเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านแต่เช้า หลังจากรายงาน

มารดาว่าจะไปท�างานด้วยการทดลองเป็นลูกค้าคอนโดมิเนียมของบริษัท

ช่ัวคราว คุณหญิงบุหงาร�าไพออกจะแปลกใจกับแผนการใหม่เล็กน้อย 

แต่เมื่อเห็นเธอยืนยัน ท่านก็ไม่ห้าม ซ�้ายังก�าชับให้เธอส่งรายงานให้ด้วย

แน่นอนว่ากุง้นางจะต้องท�าให้เช่นเคย เม่ือมเีลขาฯ ฝีมอืดีขนาดนัน้

แล้ว เธอกไ็ม่ต้องท�าอะไรอีก แต่หลังจากเขียนรายงานแล้ว เธอกต็รวจสอบ

อีกรอบก่อนส่งมารดา ปกติก็ให้ผ่าน เพราะไม่มีข้อบกพร่องอะไรอีก

ปุษยามาลย์เดินทางมาถึงห้องพักใหม่แต่เช้าตรู่ เธอมองรอบๆ  

ห้องพกัด้วยความพงึพอใจ แมนชนัขนาดสามห้องนอน ใหญ่โตโอ่อ่า ส�าหรบั

คนทีต้่องการความสะดวกสบายกลางใจเมือง ราคาของห้องชดุกเ็หมาะสม

กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทั้งห้องครัวและห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่ 
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หมายเลขห้องของเธอคือ 1122 อยู่ตรงกันข้ามห้องของนายแพทย์เมธิร 

เรียกว่าเปิดประตูห้องออกมาก็จ๊ะเอ๋กันทันที แบบนี้ต้องใช้เทคนิคการเจอ

หน้าบ่อยๆ ให้เขาเริ่มสังเกตเห็นเธอ แล้วค่อยรุกในขั้นต่อไป

เธอพบว่านายแพทย์หน้าเกาหลเีพิง่ย้ายมาอยู่ห้องใหม่นีไ้ม่ถงึเดือน

เช่นกัน คงเป็นเพราะใกล้โรงพยาบาลมาก แค่นั่งรถไฟฟ้าเพียงสองสถานี

ก็ถึง ดังนั้นคอนโดมิเนียมของเธอจึงเป็นทางเลือกให้เขา เอาละ จากนี้

แผนขั้นที่หนึ่งก็เริ่มขึ้นแล้ว

จากตารางของแป้งร�่า...นายแพทย์หนุ่มออกตรวจตอนเย็น

เพียงสองวันคืออังคารและพฤหัสบดี ที่เหลือจะท�างาน

ตามเวลาราชการ เข้าแปดโมงเช้าออกห้าโมงเยน็ วันเสาร์ท�างานแค่ครึง่วนั 

วันนี้ เป ็นวันจันทร์ ดังนั้น เหมาะที่สุดที่จะเชิญชวนเขามา           

รับประทานอาหารที่ห้องของเธอในค�่าคืนนี้ เพื่อผูกมิตรกับเพื่อนบ้านใหม่

เธอให้กุ้งนางสั่งอาหารจากเหลามาเลยทีเดียว และจัดห้องไว้

เรียบร้อยหลังจากร่อนบัตรเชิญผ่านใต้ประตูห้องของเขาไป แนะน�าตัวว่า

เธอเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ จึงขอฝากเนื้อฝากตัวพร้อมเชิญชวนรับประทาน

อาหารด้วยกัน

หลังห้าโมงเยน็ ปษุยามาลย์กอ็าบน�า้อาบท่าแต่งตวัสวยรอคอย และ

เปิดโทรทัศน์ดูรายการแฟชั่น เพื่อดูเทรนด์ใหม่ของปารีส เธอมัวแต่สนใจ

จดแบบเสื้อผ้าสวยๆ และดีไซเนอร์จนลืมเวลา พอหันมาดูนาฬิกาอีกทีก็

ปาเข้าไปหกโมงเยน็แล้ว ด้วยความตกใจปนสงสยั อยากรูว่้าเมธริไม่ได้รบั

บตัรเชญิของเธอหรอือย่างไร หรอืว่าเขายงัไม่กลบัจากท่ีท�างาน ถงึไม่ตอบ

รับค�าเชิญ หมายจะเดินไปตามเขาที่ห้อง แต่กลับพบบัตรเชิญของเธออยู่

ใต้ประตู 

เธอรีบหยิบซองจดหมายขึ้นมาเปิด เห็นจดหมายเล็กๆ กล่าว
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ขอบคุณส�าหรับไมตรีจิต แต่เขามีนัดเสียแล้ว กระนั้นก็กล่าวฝากเนื้อ

ฝากตัวและต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยความยินดี

“โอ๊ย อะไรกันนี่” เธอกระทืบเท้าอย่างขัดใจ จะเลี้ยงข้าวก็ยังเมิน 

แผนแรกล้มเหลวโดยสิ้นเชิง แต่เธออยากรู้ว่าเขามีนัดใครไว้ที่ไหน จึงสั่ง

ยามหน้าประตูว่า หากรถของเมธิรผ่านประตูตึกเข้ามา ต้องรีบแจ้งให้เธอ

ทราบ 

เกือบสี่ทุ่ม ยามก็โทรศัพท์ขึ้นมาบอกว่าเขากลับมาแล้ว เธอจึงวิ่ง

ไปทีก่ระจก ส�ารวจตวัเองอกีครัง้ว่าสวยเรดิหรดูดูทีีส่ดุ แล้วออกไปยนืแกร่ว

หน้าลิฟต์ ยืนรอในท่าที่คิดว่าสวยประหนึ่งนางแบบโพสท่าถ่ายรูป หาก

ประตูลิฟต์เปิดออก เขาต้องตกตะลึงกับความสวยและจะเป็นจังหวะที ่

เพอร์เฟกต์สุดๆ 

เธออมยิ้ม ก่อนจะรีบปรับสีหน้าเคร่งขรึมเมื่อเสียงลิฟต์ดังขึ้น พอ

ประตูเปิดออก คนที่ต้องตกตะลึงกลับกลายเป็นเธอ!

“อุ๊ย” เสียงผู้หญิงข้างในอุทาน ปุษยามาลย์มองแขนเรียวเล็กใน 

ชุดแส็กสั้นแขนกุดที่คล้องอยู่กับแขนของเมธิร ตัวที่แนบกับแขนของเขา

บ่งบอกถึงความสนิทสนมอย่างยิ่ง

“สวสัดคีรบั” นายแพทย์หนุม่ทีบ่ดันีไ้ม่ได้สวมแว่นปิดบังความหล่อ

กล่าวทักทาย “ขอโทษนะครับ”

ปุษยามาลย์ได้สติว่าเธอก�าลังยืนขวางทางท้ังคู่อยู่ จึงรีบก้าวถอย

หลัง

“ขอโทษค่ะ”

“อุย๊ ชิโอะเคยเหน็น้าคนนีม้าก่อน...จ�าได้แล้วค่ะ น้าชือ่ปษุยามาลย์

ใช่ไหมคะ”

คนถูกทักอยากจะแหวออกไป ว่าใครเป็นน้าของเธอกัน แต่เมธิร

ยืนอยู่ด้วยทั้งคน เธอต้องท�าตัวให้อ่อนหวานที่สุด และคลี่ยิ้มออกไป โดย
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กล้ามเนือ้บนใบหน้าไม่ยอมยิม้ไปด้วย มนัจงึกลายเป็นรอยย้ิมปูเล่ียนท่ีสุด

เท่าที่จะให้ได้

“ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคุณรู้จักดิฉันด้วยเหรอคะ”

“อุ ๊ย รู ้จักสิคะ ชิโอะดูละครของคุณน้าตั้งแต่เรียนอยู่ประถม       

คุณน้าดังจะตาย ชิโอะอยากจะสวยเหมือนคุณน้าบ้าง”

แต่ละค�าเหมือนมีดและหอกทิ่มแทงใจด�า เธออยากเข้าไปตะกุย 

ใบหน้าหวานๆ นั้นให้สาแก่ใจ แต่ก็ท�าไม่ได้

“เราไปกันเถอะ คุณน้าจะไปธุระ เราก�าลังขวางทางคุณน้าเขาอยู่

นะ” เมธิรก้มบอกหญิงสาว 

“อุ๊ย จริงด้วยค่ะ” เด็กสาวรีบกระพุ่มมือไหว้ “ชิโอะขอโทษนะคะ” 

แล้วทั้งสองก็เดินควงกันจากไป เธอจ�าต้องเดินเข้าลิฟต์ ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะไป

ไหน พอประตูลิฟต์ปิด เคลื่อนที่ลงมาแล้ว เธอถึงได้กรีดร้องระบายความ

คับแค้นใจออกมาสุดเสียง

แผนที่สองล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกครั้ง ความเครียดท�าให้เธอ

นอนไม่หลบั และคอยมองส่องผ่านตาแมวแทบทกุสบิห้า

นาทีด้วยซ�้าว่านังเด็กนั่นออกจากห้องเมธิรตอนกี่โมง หรือค้างคืนที่นี่หรือ

ไม่ เกอืบห้าทุ่มเมธริถงึเดนิไปส่งหญงิสาวทีห่น้าลฟิต์แล้วเดนิกลบัเข้าห้อง

ของตนเองไปนัน่แหละ เธอถงึยอมเข้านอน หากดวงตายังเปิดค้างไปเกอืบ

ค่อนคนื เพราะครุน่คดิถงึแต่เมธริ เธอคดิว่านายแพทย์หนุม่คนนีค้งมดีไีม่

เบา ยายเดก็ชโินเนะถงึตดิพัน เกาะแขนเป็นตุก๊แกแบบนัน้...ท่าทางคูแ่ข่ง

ของเธอไม่กระจอกงอกง่อยเสียแล้ว... 

และเม่ือรูว่้า ยายเดก็ชโินเนะนัน่เป็นหนึง่ในคูแ่ข่ง ท�าให้ไฟรกัไฟแค้น

ของเธอลกุโชตช่ิวงชชัวาล แทบจะสาบานว่า คราวนีห้ากจีบหมอหน้าเกาฯ 

ผู้นี้ไม่ได้ ก็อย่ามาเรียกเธอว่า ปุษยามาลย์!
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ด้วยความที่นอนน้อย ตื่นขึ้นมาถุงใต้ตาจึงด�าคล�้า พอเห็น 

สภาพตวัเองในกระจก ปษุยามาลย์อยากจะกรดีร้องอกีรอบ 

รบีหาน�า้แข็งและถงุชามาสลบัประคบตาเป็นการด่วน ก่อนจะรบีไปท�างาน 

เรียกว่าหมดไปอีกหนึ่งวัน และนับจากวันที่รับพนัน ก็เสียเวลาไปเปล่าๆ 

ปลี้ๆ  ถงึสามวนัแล้ว ดนีะทีน่ธิานให้เวลาถงึสองเดือน ไม่อย่างนัน้เธอคงแย่ 

ตลอดทัง้วนัเธอเฝ้าแต่คดิหาทางเข้าประชดิตวัเมธริ เพราะดทู่าแล้ว 

ชิโอริได้เปรียบเธอหลายขุม ได้ควงแขนเข้านอกออกในห้องเขา ส่วนเธอ 

แค่แนะน�าตัวยังไม่มีโอกาสด้วยซ�้า 

เอาละ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่น เธอต้องใช้วิชามารเข้าช่วย อยากได้

ลูกเสือกต้็องเข้าถ�า้เสอื และถ้าอยากจบีหมอ กต้็องหาเรือ่งไปพบหมอ แต่

เขาเป็นหมอสูตินรีเวชนี่สิ เธอจะหาโรคอะไรไปหาเขาดี

จะโรคอะไรก็ช่างเถอะ ไปให้เขาเห็นหน้าก่อนก็แล้วกัน ระหว่างที่

รอค่อยหาโรคไป คิดแล้วกส็ัง่เลขาฯ คนเก่งโทร. ไปจองควิตรวจกบันายแพทย์

เมธิรได้ในเวลาห้าโมงครึ่ง เธอจึงรีบเซ็นเอกสารให้เสร็จเร็วกว่าเดิม เพื่อ

จะได้รีบกลับบ้าน เลือกชุดที่จะไปพบหมอให้สวยที่สุด

ไม่เอาสั้นไป ดูไม่เหมาะสม เขาจะคิดว่าเธออ่อย

ไม่เอายาวไป ดแูล้วเหมอืนแม่ช ีเขาจะคิดว่าเธอเป็นสาวหวัโบราณ 

ไม่น่าจีบ

เอาแค่สั้นเหนือเข่าเล็กน้อย แต่เป็นกระโปรงบานลายดอกเล็กๆ 

เสื้อลูกไม้ทับด้วยสูทสั้นแค่เอว ดูแล้วเฉี่ยว เก๋ไก๋ และไม่สูงวัย แล้วเขาจะ

ต้องเสียใจที่เรียกเธอว่าน้าเมื่อคืนวาน

เธอเดินทางไปถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัด และแจ้งกับพยาบาลที่

เคาน์เตอร์ด้านหน้าว่าได้นดัเวลาตรวจกบันายแพทย์เมธริมาแล้ว ไม่ถงึห้า

นาที เธอกม็านัง่รอหน้าห้องตรวจ พร้อมกบัเตรยีมหาเหตุไว้ในใจเรยีบร้อย 

สิบนาทีต่อมา พยาบาลก็เปิดประตูห้องตรวจออก แล้วเรียกชื่อเธอ
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ปุษยามาลย์วางนิตยสารลง แล้วเดินสะบัดสะโพกเดินเข้าไปหา

“ดิฉันเองค่ะปุษยามาลย์” 

“เชิญค่ะ” พยาบาลสูงวัยเดินน�าหน้าเธอเข้าไปในห้อง หากไม่...

ก่อนจะกวาดตามองเธอ แล้วนิ่วหน้าคล้ายไม่พอใจ แต่ยังท�าหน้าท่ีของ

ตนเองอยู่ดี

หรือแม้แต่พยาบาลอายุมากแล้วก็ยังหวงหมอหนุ่ม

เธอสงสัยตงิดๆ หรือว่าจะมีสาวๆ แกล้งมาตรวจอย่างเธอมาก   

ถึงได้ท�าสายตาไม่พอใจเช่นนี้ แต่ช่างเถอะ เธอมีเงินจ่ายเสียอย่างใครจะ

ท�าไม คิดถึงตรงนี้เธอก็เดินถึงเก้าอี้ของคุณหมอพอดี

“สวสัดค่ีะคณุหมอ” เธอกระพุม่มอืไหว้ รบีแสดงตัวว่าอายุน้อยกว่า 

แม้จะแค่ไม่กี่เดือนก็ตาม

“สวัสดีครับ” เมธิรรับไหว้ แล้วเริ่มซักถาม “วันนี้เป็นอะไรมาครับ”

ปุษยามาลย์อ้าปากค้าง

...นี่คุณหมอไม่คิดจะเงยหน้ามองเลยหรือไงว่าคุณไข้ของคุณหมอ 

น่ะเหาะลงมาจากสวรรค์ชัดๆ!

“นีค่ณุคะ เป็นอะไรกบ็อกคณุหมอไปเถอะค่ะ ไม่ต้องอาย” พยาบาล

ช่วยบอกอกีแรง คราวนี ้ เมธริถงึยอมเงยหน้าจากแฟ้มและกระดาษเปล่าๆ 

เพราะยังไม่ได้เขียนอะไรลงไป นอกจากหัวกระดาษท่ีเป็นชื่อและประวัติ

ของเธอ คิ้วของเขาย่นเข้าหากันนิด เธอคลี่ยิ้ม ถ้าเขายังจ�าเธอไม่ได้ ก็ไม่

ควรมีไอคิวสูงถึงขนาดเป็นหมอ เพราะเพิ่งเจอกันเมื่อคืนนี่เอง

“อุ๊ย คุณคนเมื่อคืน...” แล้วเธอก็เตือนความทรงจ�าให้เสร็จสรรพ

“คุณ...ที่ลิฟต์หรือเปล่าครับ”

“ใช่ค่ะ คุณอยู่ที่ตึกนั้นหรือเปล่าคะ ฉันอยู่ห้อง 1122”

“อ๋อ ครับ ผมอยู่ห้อง 1133 ตรงข้ามห้องคุณนี่เอง”

“แหม อะไรจะบงัเอิญจงัเลยนะคะ” เธอยิม้หวาน ท�าหน้าเอยีงอาย 
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รอยยิ้มและท่าทางแบบนี้แหละ ที่เอาชนะใจชายมานักต่อนักแล้ว รับรอง

ว่าหมอหน้าเกาฯ ผู้นี้ต้องติดเบ็ดเธออีกคน

“ครับ ว่าแต่เป็นอะไรมาหรือครับ”

ประหนึ่งรถที่แล่นฉิวถูกเหยียบเบรกจนหน้าคะม�า ไม่เพียงแต่เขา

ไม่สนใจรอยยิ้มที่เหมือนโยนสะพานคอนกรีตให้เดิน ยังกลับไปก้มดูแฟ้ม

ในมือต่ออีกครั้ง 

“หรือนัดผิดแผนก ตามประวัติต้องไปแผนกผิวหนัง” เขาพับแฟ้ม

ลง เหมอืนจะรบีไล่ส่งเธอไปแผนกอ่ืน...ความมัน่ใจถดถอย...อะไรกนันี.่..

หรือเสน่ห์ของเธอจะท�าอะไรเมธิรไม่ได้จริงๆ

“เดี๋ยวค่ะ ไม่ผิดแผนกหรอกค่ะ ฉันอยากพบหมอสูติ เพราะว่าฉัน

มีปัญหาเกี่ยวกับประจ�าเดือนมาไม่ปกติค่ะ”

“ไม่ปกติยังไงครับ” เขาถึงยอมเปิดแฟ้มอีกครั้ง

“มันมาบ้างไม่มาบ้างน่ะค่ะ” เธออ้อมแอ้มตอบ อายที่จะต้องพูด

เรื่องแบบนี้กับผู้ชาย พยายามคิดว่าเขาเป็นหมอรักษา จะได้ไม่รู้สึกอะไร

“ขอโทษนะครับ คุณอายุสามสิบสองแล้วตอนนี้ ไม่ทราบอาการนี้

เป็นมานานหรือยังครับ”

“เป็นมา...ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ค่ะ แค่...สักหกเดือนนี่เอง”

“ที่ว่ามาไม่ปกตินี่เป็นยังไงหรือครับ มาบ้างไม่มาบ้าง หรือไม่มา

เลย หรือกะปริดกะปรอย”

“ก็...มาบ้าง ไม่มาบ้างค่ะ” เธอเลือกตัวเลือกแรกที่หมอยื่นมาให้ 

คิดว่าน่าจะเป็นค�าตอบที่ฉลาดที่สุดแล้ว

“แล้วเวลามา ปริมาณเยอะไหมครับ”

“ก็มากบ้างน้อยบ้างค่ะ”

“อืม...” มือของนายแพทย์หนุ่มจดยิก “คุณมีแฟนหรือยังครับ”

“แหม มีค่ะ เยอะแยะจนฉันจ�าไม่หวาดไม่ไหว” เธอโอ้อวด
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“ถ้างัน้ ขอโทษนะครบั ไม่ทราบว่าคณุมคีวามสัมพันธ์ครัง้ล่าสุดกบั

แฟนเมื่อไหร่ครับ”

“คะ?” เธองง “ความสัมพันธ์ หมายถึงมีแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร ่

เหรอคะ” ก่อนจะยิ้ม และบอกเล่าความจริงด้วยความภาคภูมิใจ “ปกติ

ฉันมีหนุ่มๆ มาสนใจเยอะมากเลยค่ะ แต่ที่คบจริงจังครั้งสุดท้ายก็หลาย

เดือนมาแล้วค่ะ” พอได้โอกาสเธอก็อวดสรรพคุณเรียบร้อย

“เอ่อ...ผมหมายถงึมเีพศสมัพนัธ์น่ะครบั เพราะถ้าประจ�าเดอืนขาด

หาย เราจะต้องสงสยัเร่ืองการตัง้ครรภ์ก่อน แล้วอาจจะแท้ง หรอืท้องนอก

มดลกูน่ะครบั ถ้ามคีร้ังสดุท้ายเมือ่หลายเดอืนก่อน กม็โีอกาสตัง้ครรภ์ได้”

“กรีด๊...” ปษุยามาลย์รู้สึกราวกบัถกูตบหน้าอย่างแรง เธอผดุลกุขึน้

ช้ีหน้าหมอ อ้าปากจะผรุสวาท แต่พอนึกได้ว่าเธอมาท�าอะไรที่นี่ ก็รีบ     

ชี้หน้าอกตัวเอง “ฉัน ฉัน...ยังไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายค่ะ” แก้มเธอร้อนจน

“ถ้างั้น ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่าคุณมีความสัมพันธ์
ครั้งล่าสุดกับแฟนเมื่อไหร่ครับ”

“คะ?” เธองง “คว�มสัมพันธ์ หม�ยถึงมีแฟนครั้งสุดท้�ยเมื่อไหร่เหรอคะ” 
“ปกตฉินัมหีนุม่ๆ ม�สนใจเยอะม�กเลยค่ะ แต่ทีค่บจรงิจงัครัง้สดุท้�ยกห็ล�ยเดอืน
ม�แล้วค่ะ” 
“เอ่อ...ผมหม�ยถึงมีเพศสัมพันธ์น่ะครับ เพร�ะถ้�ประจำ�เดือนข�ดห�ย เร�          
จะต้องสงสัยเรื่องก�รตั้งครรภ์ก่อน แล้วอ�จจะแท้ง หรือท้องนอกมดลูกน่ะครับ 
ถ้�มีครั้งสุดท้�ยเมื่อหล�ยเดือนก่อน ก็มีโอก�สตั้งครรภ์ได้”
“กรี๊ด...” ปุษย�ม�ลย์รู้สึกร�วกับถูกตบหน้�อย่�งแรง
“ฉัน ฉัน...ยังไม่เคยมีอะไรกับผู้ช�ยค่ะ”
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แทบระเบดิ เธอเหน็มมุปากเขากระตกุยิม้นดิหนึง่ ก่อนจะก้มหน้าลงเขยีน

ในชาร์ตต่อ 

“นั่งก่อนครับ อย่าเพิ่งตกใจ ผมก็ซักประวัติไปตามปกตินั่นแหละ

ครับ”

นัน่แหละ เธอถงึได้นัง่ลงอกีครัง้ด้วยหวัใจท่ีเต้นต้ึกต้ัก อายจนแทบ

มองหน้าเมธิรไม่ติด ที่รีบโพล่งออกไปจนเสียลุคสาวสวยไฮโซไปเลย 

“คือถ้าประจ�าเดือนมาไม่ปกติ มาบ้างไม่มาบ้าง ก็ต้องสงสัยเรื่อง

ตั้งครรภ์ไว้ก่อน ถ้าไม่ใช่ ก็ต้องหาสาเหตุต่อไป” เขาบอกอย่างใจดี

“ค่ะ” เธออ้อมแอ้มตอบ กลับมารักษาลุคของตัวเองอีกครั้ง “แต่

ของฉนัเวลามากม็าก ไม่กก็ะปรดิกะปรอยค่ะ” เธอตอบส่งๆ อกีครัง้ เลอืก

เอาทัง้ข้อสองและข้อสามทีเ่ขาให้เลอืกเมือ่ครู ่จะได้ตดัปัญหาเรือ่งตัง้ครรภ์

ไป

“งั้นหรือครับ ถ้าง้ันผมขอตรวจภายในก่อนก็แล้วกันนะครับ ขอ

ตรวจข้ันต้นก่อนว่ามีเนื้องอกในมดลูกหรือเปล่า เพราะอาจเป็นสาเหตุท่ี

ประจ�าเดอืนมามากผดิปกต ิและถ้ามากะปริดกะปรอย กอ็าจเป็นเนือ้งอก

ปากมดลูกได้”

กรี๊ด...ท�าไมถึงมีโรคอะไรบ้าๆ บอๆ แบบนี้ด้วยนะ ประจ�าเดือน

มามากก็เป็นโรคหนึ่ง มาน้อยก็เป็นอีกโรค...อะไรกันนี่...

ปุษยามาลย์คร�่าครวญในอก 

“ฉะ...ฉนัยงัเป็นสาวโสด ไม่เคยแต่งงานและไม่เคยมอีะไรกบัผูช้าย 

จะเป็นโรคพวกนี้ด้วยเหรอคะ” เธอหลุดมาดสาวสวยไฮโซไปอีกรอบ ขา

หนีบเข้าหากันแน่นอย่างรวดเร็วเม่ือคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง และ

เธอนกึด่าตวัเองว่า หลงลมืไปได้อย่างไรว่าเขาเป็นหมอสตูนิรเีวช ไม่ใช่แค่

ปวดหัวตัวร้อนแล้วเอายาไปกินได้ที่ไหนกันเล่า

“มีโอกาสครับ ขึ้นอยู่กับว่าผิดปกติมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับอายุ 
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และปัจจัยอื่นๆ ด้วยครับ”

“อายุของฉันแค่นี้จะเป็นแล้วเหรอคะไอ้เนื้อง่งเนื้องอกน่ะ”

“อย่างท่ีบอกครับว่าขึ้นอยู่กับอาการ ถ้ามีอาการก็ต้องตรวจหา

สาเหตุ ผมแค่ประมวลคร่าวๆ จากที่ซักประวัติ แต่จะให้รู้ชัดต้องตรวจ 

ร่างกายน่ะครับ” นายแพทย์พูดอย่างนุ่มนวลและใจดี แต่เธอกลับรู้สึก

ประหนึ่งว่าเขาก�าลังลากเธอเข้าแดนประหาร

“เชิญทางนี้ค่ะ” พยาบาลประจ�าห้องผายมือให้เธอเข้าไปหลังม่าน 

พร้อมกบัยดัผ้าสเีหลืองอ่อนและสีเขียวใส่มือ ส่วนคุณหมอกน็ัง่ก้มหน้าก้มตา

จดอะไรยิกๆ กไ็ม่รูใ้นแฟ้มต่อ แล้วพยาบาลกอ็ธบิายวธิเีปลีย่นเสือ้ผ้าอะไร

สักอย่าง แต่เธอฟังไม่รู้เรื่องแล้ว เพราะก�าลังหูอื้อตาลายไปหมด

ชุดส�าหรับเปลี่ยนยังถูกกอดไว้แนบอก ข้างๆ กันนั้นเป็นเตียงนอน

ที่เรียกกันว่าขาหยั่ง ต�่าลงไปเป็นเก้าอี้ที่นั่งของนายแพทย์ 

กรี๊ด แค่คิดภาพเธอนอนอ้าซ่าและเมธิรนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ มีหวังหมอ

ได้เห็นทะลุทะลวงไปถึงก�าแพงเมืองจีน!

ไม่เอา เธอยอมไม่ได้เด็ดขาด เธออุตส่าห์รักษาพรหมจารีมาได้

อย่างยากล�าบาก กว่าจะรอดพ้นปากเหยี่ยวปากกามาได้ถึงป่านนี้ ต้องใช้

มารยาทุกประเภท แล้วจู่ๆ จะให้เจ้าเครื่องมือพวกนั้นท�าลายพรหมจารี

ของเธองั้นหรือ ไม่มีทาง

“เสร็จหรือยังคะ”

“ยงัค่ะ” เธอรบีตอบออกไป สะบดัหน้าพรดืว่าวธินีีไ้ม่ได้ท�าให้เมธริ 

สนใจเธอมากกว่าคนไข้ทัว่ไปเลย ไม่ต้องเสยีเวลาคิดซ�า้สอง เธอรบีวางผ้า

ลงบนเตียง แล้วคว้ากระเป๋าถือวิ่งพรวดออกจากม่านหน้าตาตื่น

“อ้าว ท�าไมไม่เปลีย่นชดุอกีล่ะคูน้” พยาบาลกวาดตาขึน้ลง เช่นเดยีว

กบัเมธริทีห่นัมองด้วยความสงสัย เขาถอดแว่นตาวางลงบนโต๊ะ แล้วย้ิมให้

อย่างใจดี
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“ไม่ต้องกลัวหมอหรอกนะ แค่ตรวจภายใน และใช้เครื่องมือถ่าง

ช่องคลอดออกนิดหนึ่ง มันจะตึงหน่อยๆ แล้วตัดชิ้นเนื้อไปตรวจสักนิด”

กรี๊ด...เธอกรีดร้องโหยหวนในใจเป็นรอบที่เท่าไรแล้วไม่รู้ เพราะ 

ค�าพูดแต่ละค�ากระเทือนไปถึงขั้วหัวใจ และเธอจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหน 

เอาเครือ่งมือมาเปิดความบรสิทุธิข์องเธอเดด็ขาด เธออยากเสยีตวัในค�า่คนื

แรกของการแต่งงานและมีรอยเลือดเปื้อนบนเตียงแสดงความบริสุทธิ์

ผุดผ่องให้สามีได้ภาคภูมิใจ แต่ต้องไม่ใช่แบบนี้

“ฉันหายแล้วค่ะ” ปุษยามาลย์ละล�่าละลัก “ฉันเพิ่งนึกได้ว่าจ�าผิด 

ประจ�าเดือนของฉันมาปกติดี และมาเป็นประจ�าทุกเดือน ไม่มี

กะปริดกะปรอยเลยค่ะ สวัสดีนะคะ ลาก่อน” พูดจบเธอก็เดินลิ่วๆ ออก

จากห้องตรวจไปด้วยความอับอาย ก่อนจะไปน่ังสงบสติอารมณ์อยู่ในรถ 

โดยที่ไม่รู้เลยว่า พอลับร่างเธอไปเท่านั้น เมธิรก็ปล่อยพรืดออกมา ข�า

ท่าทางของเธอจนสดุกลัน้ พลอยท�าให้พยาบาลประจ�าห้องหวัเราะไปด้วย

ว่ารายนีม้าแปลกกว่าสาวคนอ่ืนทีคิ่ดจะมาจบีหมอจรงิๆ แล้วหล่อนกถ็าม

ขึ้น

“เธอต้องท�าแพปสเมียร์1ด้วยเหรอคะ”

“เปล่าหรอก ผมแค่ขู่เธอเล่นๆ เท่านั้น เห็นเธอยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่า

เป็นอะไรกันแน่”

“อ๋อ ค่ะ” พยาบาลหัวเราะชอบใจ แล้วหอบแฟ้มออกไป ก่อนจะ

เรียกคนไข้รายต่อไปเข้ามา

¡æÏ‰∑¬1 Pap smear หรือ the Papanicolaou test เป็นการตรวจหามะเร็งปากมดลูกข้ันต้น ด้วยการ

ใช้อุปกรณ์ป้ายปากมดลูกแล้วป้ายลงบนสไลด์ เพื่อส่งย้อมสี เพราะเซลล์มะเร็งติดสีแตกต่าง

จากเซลล์ปกติ หากพบความปกติก็ต้องตรวจขั้นต่อไป
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ปุษยามาลย์ร�่าร�่าจะโทร. ไปขอยกเลิกพนันกับนิธานเสียให้รู้แล้ว 

รู้รอด เพราะเธอไม่รู้จะคิดหาวิธีไหนเข้าใกล้ตัวเมธิรแล้ว ขืน

กลับไปโรงพยาบาลอีกมีหวังถูกจับขึ้นขาหยั่งแน่ จะมาดักรอที่บ้านก็อาย

เกินกว่าจะท�าได้อีก เพราะคราวนี้เขาคงจ�าเธอได้แม่นและรู้ว่าเธอก�าลัง

ตามจีบเขาอยู่ แล้วเธอจะเอาหน้าที่ไหนไปมองเขาได้ 

สรุปว่า จบเห่...ไม่มีวี่แววว่าจะชนะพนันนังนิมันได้เลย

เธอนั่งดูข่าวอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์ หยิบกระเพาะปลาผัดแห้งที่

เหลือจากเมื่อวานมาตักกินกันตาย คิดว่าพรุ่งนี้จะกลับไปอยู่บ้านดีกว่า   

ที่นั่นมีแม่บ้านช่วยเก็บกวาด อยากกินอะไรก็สั่ง ไม่ต้องมานั่งดูแลตัวเอง

เหมือนสมัยเรียนเมืองนอกอีก

เวลานีเ้ธอก�าลงัอยูร่ะหว่างทางสามแพร่ง จะเลือกเดินหน้าต่อ หรอื

จะถอย ถ้าถอยเสียเลย ก็คิดภาพว่านิธานจะต้องหัวเราะชอบใจที่เธอท�า

ไม่ส�าเรจ็ แล้วต้องซือ้ตัว๋เครือ่งบนิพร้อมเงนิตดิกระเป๋าให้เขาไปด้วยความ

แค้น แต่ถ้าเดนิหน้าต่อ เธอจะมวีธิไีหนอกีล่ะทีจ่ะประชดิตัวเขาโดยไม่ต้อง

อับอายเรื่องในวันนี้

เอาน่ะ อย่าเพิ่งใจร้อนเลย เธอยังมีเวลาเกือบสองเดือน อีกสอง

สามวันคงลืมความอายในวันนี้ไปได้ เธอตัดสินใจชะลอความพ่ายแพ้     

ไว้ก่อน เพราะเธอไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ อยู่แล้ว อีกสักพักคงหาวิธีใหม่ 

มาจีบเขาได้อย่างไม่เสียฟอร์ม

ปุษยามาลย์กินอาหารไปสองสามค�าก็อิ่มแล้ว หนึ่ง เพราะไม่มี

ความอยากอาหาร สอง เธอต้องรักษาหุ่น ดังนั้นจึงมีสโลแกนประจ�าใจว่า 

กินช้าๆ กนิน้อยๆ และทดแทนด้วยผลไม้และผกั จงึเอาจานกระเพาะปลา

ไปเกบ็ไว้ในตูเ้ยน็ขนาดใหญ่ทีโ่ล่งโจ้ง มีเพียงของเหลอืจากเมือ่วาน นอกนัน้

ก็เป็นผลไม้และสลัดที่จัดเป็นแพ็กๆ ส�าหรับสามวัน แล้วค่อยให้กุ้งนาง 

จดัให้อกีสามวนัต่อไป หรอืถ้าพรุง่นีก้ลบัไปนอนบ้านกย็กเลกิ แล้วกลบัไป
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อาศัยกับมารดาเหมือนเดิม 

เสียงกริ่งประตูดังขึ้น เธอนิ่วหน้าคิดว่าใครกันนะมาหาเอาเวลา 

ป่านนี้ หรือยามเอาดอกไม้จากหนุ่มๆ ขึ้นมาให้ จึงไม่สนใจเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ยังคงสวมเสื้อยืดรัดรูปและกางเกงขาสั้น ผมมัดจุกกลางศีรษะ หน้าตาก็

ไม่ได้แต่งเพราะก�าลังอยู่ในอารมณ์เซ็งสุดขีด

เธอเปิดประตูโดยไม่มองตาแมว เพราะมั่นใจระบบรักษาความ

ปลอดภัยของตึกว่าจะไม่มีวันปล่อยคนนอกเข้ามาเด็ดขาด พอเปิดประตู

ออกเท่านัน้ เธอต้องอ้าปากค้าง แล้วรบีปิดประตลูงด้วยความตกใจราวกบั

ถูก เฟรดดี ครูเกอร์ มาเยี่ยมหน้าประตู!



คว�มลึกลับ คือสิ่งที่ผู้ช�ยอย�กค้นห�
เหมือนนิย�ยสืบสวนเรื่องโปรด...

อีกต่อไป ”
”

ฉัน
ปุษยามาลย์  เกียรติก�าจรขจายกุล

ถ้าฉันจีบหมอเมธิรไม่ได้
ก็อย่ามาเรียกฉันว่า
'เจ้าหญิงแห่งวงการเซเลบ'

3
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เสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้ง ปุษยามาลย์หันรีหันขวาง แต่

แล้วเธอกรู้็ว่าหลกีหนไีปไหนไม่ได้ เอาวะ หน้าเกลีย้งๆ 

และทรงผมนักพรตบู๊ตึ๊งแบบนี้ก็รับแขกได้ ใครใช้ให้เขามาตอนเธอไม่

พร้อมกันล่ะ

คิดได้เช่นนั้น เธอจึงเปิดประตูออกไปอีกรอบ แต่แทบไม่กล้า      

เงยหน้าขึน้สบตาเขา แถมเวลาไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสงูสีน่ิว้ ตวัเธอกแ็ทบซกุ

อยู่ข้างเอวเขาเท่านั้น

“สวัสดีครับ” ชายที่ยืนหน้าห้องกล่าวทัก ในเวลาค�่า เขาก็ยังคงดู

ดีไม่เปลี่ยน ถึงใบหน้าเกาหลีนั้นจะอิดโรยนิดๆ แต่ยังส่งยิ้มได้สวยงาม 

เสมือนก�าลังโพสอยู่หน้ากล้อง

“เอ่อ สวสัดค่ีะ” ปษุยามาลย์สองจติสองใจ ใจหนึง่กอ็ยากให้แผ่นดิน

สูบลงตรงน้ันให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเพราะเขาเสียอีกที่ดูดีทุกกระเบียดนิ้ว      

แต่อีกใจก็อยากรู้ว่าเขามาท�าไม

“ผมเอาขนมครกมาฝาก”

“หา!” เธอเงยหน้าข้ึนมอง นกึว่าได้ยนิอะไรผดิไป “ขนมเค้กเหรอคะ” 

เธอพยายามช่วยแก้

“ขนมครกครับ” เขาพูดช้าๆ ไม่อยากให้ฟังผิดอีก “เจ้าอร่อยหน้า

โรงพยาบาล เป็นการขอบคุณส�าหรับค�าเชิญเมื่อวาน แต่ผมไม่ว่างจริงๆ 

เพราะรับนัดน้องไปแล้ว”

ปุษยามาลย์มองขนมครกในกล่องอย่างรงัเกยีจเดยีดฉนัท์ เกดิมายงั

ไม่เคยกนิขนมข้างถนน คิดแล้ว เจ้ากล่องนีต้้องลงไปนอนแอ้งแม้งในถงัขยะ

อีกไม่กี่นาทีนี้แน่นอน

“ว่าแต่ วันนี้ผมว่าง ลงไปทานอาหารกับผมไหมครับ เพื่อท�าความ

รู้จักเพื่อนบ้านคนใหม่”

เธอปรายตามอง สงสยัว่าเขามาไม้ไหนกนัแน่ หรอืลมืไปว่าเธอเพิง่
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ไปอ่อยเหยือ่ถงึโรงพยาบาลเมือ่เยน็แล้ววิง่หนอีอกมา แต่เธอยนืยนัด้วยเลข

ที่ห้องขนาดนั้น ไม่มีทางหรอกที่เขาจะลืม

แต่...เมือ่เขาหลุดเข้ามาตดิเบด็ถงึทีแ่ล้ว ห้ามโพล่งความในใจออกไป

เด็ดขาด รังแต่จะท�าให้มีปัญหา และเธอไม่เคยรับการขอเดตครั้งแรก    

นั่นเป็นกฎเหล็ก

“ว้า แย่จัง คืนนี้ฉันติดธุระแล้วสิคะ” เธอเชิดไว้ก่อน แม้จะแต่งตัว

ไม่ต่างกับแจ๋วสักเท่าไร แต่ข้างในยังเป็นคุณหนูไฮโซเต็มตัว “ต้องขอโทษ

ด้วยจริงๆ”

และคาดหวังว่าเขาจะผิดหวัง และอ้อนวอนซ�้าอีกครั้ง

“เหรอครับ ง้ันไม่เป็นไร ยังไงเราก็รู้จักกันแล้ว ยินดีที่ได้รู้จัก       

นะครับเพื่อนบ้านคนใหม่” เขาก้มศีรษะน้อยๆ หมุนตัวเดินไปที่ลิฟต์    

เธอยืนอ้าปากค้าง เมื่อเขาโบกมือหย็อยๆ แล้วก้าวเข้าลิฟต์

“กรี๊ด...อีตาบ้า” เธอกระแทกประตูปิดซ�้า “ท�าไมถึงซื่อบื้อแบบนี้ 

ถ้าผู้หญิงปฏิเสธครั้งแรก ต้องถามอีกครั้งหรือสองครั้งสิยะ”

“ให้มนัได้อย่างนีส้”ิ เธอกระฟัดกระเฟียด กระแทกเท้ากลบัเข้าห้อง 

มองกล่องขนมครกในมือ เตรียมจะทิ้งขยะ แต่...

“เอ๊ะ ถ้าเขาถามว่าอร่อยไหม จะตอบยังไงดี” 

เธอตดินิสัยหาข้อมลูและต้องตอบค�าถามมารดาเป็นประจ�า จงึเดิน

ไปนั่งโซฟาหน้าโทรทัศน์ตามเดิม แล้วเปิดกล่อง 

เธอรู้จักขนมครกอยู่หรอก เคยกินครั้งหรือสองครั้งตอนเด็กๆ ที่

โรงเรยีนอนบุาลหรอือะไรนีแ่หละ โดยป้าคนหนึง่ซือ้ให้ แต่พ่ีเล้ียงพยาบาล

ห้ามกิน เพราะมารดาค่อนข้างห่วงเรื่องอาหารข้างทาง กลัวว่าเธอจะ   

ท้องเสีย หลังจากกัดไปค�าเดียว พี่เลี้ยงพยาบาลก็ปฏิบัติตามค�าสั่งอย่าง

เข้มงวด

แต่ตอนนีเ้ธอโตข้ึนแล้ว ภมิูต้านทานกเ็ยอะข้ึน ลองชมิสกัค�าสองค�า
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ก็ได้ ไหนๆ เขาก็บอกว่าอร่อยแล้วนี่ เธอหยิบชิ้น    

ท่ีโรยด้วยข้าวโพดขึน้กดัแล้วกต็าโต น�า้กะทหิวานมนั

และเค็มนิดๆ ผสมผสานกันในปาก 

“อืม อร่อยจัง” เธอพึมพ�า แล้วหยิบอีกชิ้นที่

โรยหน้าด้วยต้นหอม และตามด้วยชิ้นที่โรยเผือก 

เผลอแผล็บเดียวขนมครกก็หมดกล่องโดย

ไม่รู ้ตัว พอขนมหมดก็รู ้สึก 

แน่นท้อง ลมืความคดิเรือ่ง

จะเอาขนมท้ิงขยะ เพราะ

มันถูกทิ้งลงท้องเธอจนหมดเกลี้ยง

พออิ่มอร่อย อารมณ์ก็ดีขึ้นมาอีกนิด สมองเริ่มแล่นอีกครั้ง 

สรปุว่าเขารูว่้าเธอสนใจเขา กเ็ลยแวะมาให้ท่านดิหน่อย คราวนีถ้้า

เธอรบีตะครบุ กจ็ะกลายเป็นหมใูนอวยเขาทนัท ีดงันัน้ นอกจากต้องท�าตวั

อ่อนหวาน น่ารกัน่าทะนถุนอมแล้ว ยงัต้องท�าตวัลกึลบัน่าสงสยั ไม่ใช่เปิด

เผยให้เขารู้ทุกเรื่อง ไม่อย่างนั้นจะไม่มีอะไรน่าค้นหาอีกต่อไป

เธอเก็บอารมณเ์ดอืดปุดๆ ลงไปได้นดิหนอ่ย เอาละ เขาไม่ชวนซ�้า

สองก็ไม่เป็นไร จากรูปการณ์ เขาต้องรู้ว่าเธอสนใจเขา ถ้ารีบกระตุกเบ็ด

ตอนนี้ รับรองปลาตัวโตว่ายน�้าหนีแน่ ดังนั้น เธอต้องแกล้งไม่สนใจเขา

สักพัก ให้โอกาสเขาคิดถึงเธอบ้าง แล้วทีนี้ปลาตัวโตจะหนีไปไหนเสีย...

เช้าวันต่อมา ตารางกิจวัตรประจ�าวันของเมธิรก็ตกอยู่ในมือ 

ปษุยามาลย์ดแูล้วกท็ึง่ยิง่นกั เพราะนอกจากออกตรวจคนไข้

ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้ว เขาต้องว่ายน�้าทุกๆ วันเว้นวัน ก็คือ จันทร์ พุธ 

ศุกร์ ที่ไม่มีออกตรวจตอนเย็น ส่วนวันเสาร์ หลังจากตรวจที่โรงพยาบาล

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาจะขับรถกลับบ้านบิดามารดาที่นนทบุรี 
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เท่าทีเ่หน็ เขาคงไม่มีโอกาสไปชอปปิงหรือเทีย่วแน่ กลบัจากว่ายน�า้

ก็หอบแฮกแล้ว แต่ไม่แน่นะ วันจันทร์ที่ผ่านมา เขายังไปเดตกับหนู 

ชิโนเนะนั่นได้ และอยู่ในห้องกันถึงดึกดื่น แสดงว่า หากเขาคิดจะเที่ยว

หรืออะไรก็คงใช้ช่วงที่ไม่ได้ออกตรวจตอนเย็นเป็นหลัก 

หลังจากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เธอก็โทร. เรียกแม่บ้านให้ขนชุดว่ายน�้า

ในตู้ท้ังหมดมาให้คนขับรถส่งไปไว้ที่ห้องพักชั่วคราว ตลอดทั้งวันเธอรอ

เวลาให้ถึงตอนเย็นเร็วๆ แล้วกลับไปเลือกชุดว่ายน�้าที่สวยที่สุด แน่นอน

ว่าเป็นแบบทพูซีอวดรูปร่างเย้ายวนใจให้เขาเหน็ ไม่ลมืสัง่เลขาฯ ซือ้นยิาย

ของ สตีเฟน คิง เล่มใหม่ล่าสุดไปนอนอ่านรอเขาปรากฏตัวอยู่บนเตียง

อาบแดด

ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้ว เขาก็ยังไม่มา เธอต้องชโลมครีมกันแดดซ�้า

อีกครั้ง แม้จะเป็นเวลาห้าโมง แต่แดดบนชั้นสิบยังร้อนจัด และเธอเริ่มไม่

สนกุ เพราะมสีายตาผูช้ายสงูวยัเจ้าของห้องพกัในตกึ รวมถงึฝรัง่หนุม่ใหญ่

ยกัคิว้หล่ิวตาให้หลายต่อหลายคร้ัง และเร่ิมกระแซะเข้ามาใกล้ทลีะนดิ แม้

เธอท�าเมิน แต่พวกหนุ่มสูงวัยเหล่านั้นก็ไม่ยักรู้ตัวว่าไม่เล่นด้วย

ฟิวส์ของเธอใกล้จะขาดผึง เมื่ออาแปะจีนคนหนึ่งอาจหาญมา

ทักทาย เธอกัดฟันยิ้มเหี้ยมๆ ตอบว่ามารอแฟน เขาถึงยอมล่าถอย       

นัน่คอืฟางเส้นสดุท้าย เธอทนรอไม่ไหวแล้ว เพราะใกล้หกโมงเต็มที คดิว่า

วันนี้เขาคงไม่มาแน่ จึงเริ่มเก็บข้าวของยัดลงกระเป๋าสานอย่างหงุดหงิด 

พอสะพายกระเป๋าเท่านั้น ร่างสูงในกางเกงว่ายน�้าขาสั้น ซึ่งมีผ้าขนหนู

คล้องไหล่ ก็เดินพ้นประตูออกมา 

เธออ้าปากค้าง นึกโมโหคุณหมอหน้าเกาฯ และหน้ากวนผู้นี้ที่สุด 

ปล่อยให้เธอนอนรอจนผิวด�าเป็นกล้วยปิ้ง แต่เมื่อเขามาแล้วเธอก็ต้องท�า

ตามแผน รบีปลดกระเป๋าลงจากไหล่ แกล้งเปลีย่นเตยีงไปให้ไกลๆ ผูช้าย

สูงวัยชีกอที่มาจองเตียงข้างๆ แล้วปูผ้าขนหนูผืนใหญ่ลงใกล้กับผ้าขนหนู
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ของเมธริทีเ่ขาโยนไปส่งๆ ก่อนจะกระโดดลงน�้าแล้วออกว่ายแทบจะทนัที 

เธอค่อยๆ กรีดนิ้วหยิบนิยายขึ้นมาอ่านอีกครั้ง แม้พระอาทิตย์จะใกล้ลับ

ขอบฟ้าจนมองตัวหนังสือแทบไม่เห็นอยู่แล้ว ก็ยังต้องแกล้งอ่านอย่าง

เพลิดเพลิน สายตากจ็บัจ้องร่างขาวๆ ทีว่่ายไปและกลบั จนเธอนบัไม่ถ้วน 

เขาไม่ยอมหยุดพักบ้างเลย จนกระทั่งผ่านไปเกือบยี่สิบนาที เขาก ็

ขึ้นมาบนขอบสระ เดินมาหยิบผ้าขนหนูซับผิวที่มีหยดน�้าเกาะพราว 

เธอรีบท�าเป็นไม่สนใจเขา และอ่านหนังสือต่อ เจ้าแว่นตากันแดด

บดบังแสงจนมองไม่เห็นตัวอักษรแล้ว แต่เธอจะยุติบทบาทสาวสวยผู้    

เย่อหยิ่งตอนนี้ไม่ได้ ถ้าปิดหนังสือลงทักเขาก่อน ก็เท่ากับว่าแผนล้มเหลว 

อีกครั้ง

ร่างสงูเชด็ผมเสรจ็เรยีบร้อย ท�าท่าจะเดนิจากไป เขาก้าวไปได้เพยีง

สองก้าวก็หันกลับมา

“อ่านหนังสือตอนแสงน้อยๆ ระวังได้ใส่แว่นตาก่อนอายุสี่สิบ” เขา

บอกแค่นั้น แล้วหมุนตัวเดินจากไป โดยไม่สนใจมองเรือนร่างสมส่วน

งดงามที่ไร้ไขมันซึ่งก�าลังนอนให้ท่าบนเตียงอาบแดดเลยสักนิด

เขาเดินลับประตูไปแล้ว พร้อมๆ กับที่เธอกระชากแว่นตากันแดด

ออกเพราะพระอาทติย์โบกมอืลาลบัโลกไปเมือ่ห้านาทก่ีอน นยิายในมอืถกู

ปิดฉับ ไม่ลืมส่งค้อนปะหลับปะเหลือกไปให้คนเดินจากไป อาแปะหน้า

กลมๆ มีหูด�าๆ ติดขมับสองข้างเดินฉวัดเฉวียนเข้ามาขยิบตาให้อีกครั้ง 

ปุษยามาลย์แสยะเขี้ยวเป็นค�าตอบ แล้วยัดข้าวของลงกระเป๋าตามเดิม 

ก่อนจะเดินกระแทกเท้ากลับห้องอย่างสิ้นหวัง

หมดกัน สาวลึกลับน่าค้นหาเหมือนนิยายในมือ กลายเป็นว่าเขา

มาช้าจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว แผนพังพินาศอีกระลอก 

“โอ๊ย มันอะไรกนันกัหนา แผนของฉนัใช้ไม่ได้กบัอตีาหมอคนนีเ้ลย

หรือไงนะ ทั้งสวย หวาน และลึกลับนี่ ไม่เข้าตาเขาบ้างหรือไง” 
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ปุษยามาลย์ฮดึฮดัอยูค่นเดยีวในห้อง ทัง้เนือ้ทัง้ตัวโดนแดดยามเยน็

เผาจนเกรยีม อตุส่าห์ลงทนุขนาดนีย้งัไร้ผล แล้วเขากเ็งยีบหายไปเช่นเคย

เธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หรือว่าเวลานี้เธอจะดึงดูดได้แต่

อาแปะแก่ๆ กับฝรั่งวัยใกล้เกษียณเท่านั้น 

“ไม่ย้อม ฉันไม่ยอม” เธอปิดหน้าปิดตากรีดร้อง ความฮึกเหิมที่มี

ตัง้แต่ต้นลดฮวบๆ เมธริไม่สนใจมองเธอในชดุว่ายน�้าน้อยชิน้ด้วยซ�้า แล้ว

จากไปเหมือนเธอไม่มีตัวตน

“ให้ตายเถอะ ไอ้หมอหน้าเกาฯ แกจะจีบยากจีบเย็นไปไหนเนี่ย” 

เธอร้องกรี๊ดๆ กับหมอน ก่อนทิ้งตัวลงนอนแผ่หลาอย่างสิ้นหวังบนโซฟา

รูปตัวแอล สมองตื้อจนคิดอะไรไม่ออก และด้วยความเงียบสุดๆ บนชั้น

ที่สิบเอ็ด เธอได้ยินแม้กระทั่งเสียงลิฟต์ เสียงรองเท้าส้นสูงเดินกระทบพื้น 

และเสียงเคาะประตู แต่ไม่ใช่ห้องเธอ 

ปุษยามาลย์กระโดดผลุง ลุกขึ้นวิ่งจี๋ไปที่ช่องตาแมว พร้อมๆ กับ

ที่ประตูห้องตรงข้ามของเธอเปิดออก แล้วร่างอ้อนแอ้นก็เขย่งขึ้นวาดแขน

รอบคอเมธิรที่ก้มลงหอมแก้มเธอเบาๆ ก่อนจะเปิดประตูเชิญแขกเข้าไป

ในห้อง 

โอ๊ย ภาพบาดตาบาดใจ ตกลงนังหนูนี่จะเอาอย่างไรกันแน่ ไหน

บอกเป็นแฟนควงลูกชายเจ้าของโรงแรม แต่วันจันทร์ก็ไปเดตกับเมธิร   

วันพุธยังหิ้วของกินเยอะแยะมาหาเขาถึงห้องอีก 

ปุษยามาลย์เดินหงุดหงิดงุ่นง่านไปทั่วห้อง แทบจะเดินไปส่องตา

แมวทกุห้านาท ีนบัชัว่โมงแล้ว ชโิอริกย็งัไม่ออกมา นีถ้่าห้องอยูต่ดิกนั เธอ

คงปีนระเบยีงข้ามไปดแูล้วว่าท�าอะไรกนัอยูข้่างใน แต่ระเบยีงอยูค่นละฝ่ัง 

เธอได้แต่กัดฟันกรอดๆ อยู่ในห้องตามล�าพัง 

เมื่ออดทนต่อความกดดันไม่ไหว เธอก็กดโทรศัพท์เรียกให้นิธาน 

มาหาทีห้่องพกัเพราะอยากปรึกษาปัญหาทีเ่กดิขึน้ บางทเีขาอาจมหีนทาง
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ช่วยเหลือเธอบ้าง

เกือบหนึ่งชั่วโมงต่อมา เพื่อนหนุ ่มใจหญิงก็มาถึงพร้อมขนม

ขบเคีย้วเตม็มือ เพราะรูว่้าเธอไม่มขีองกนิพวกนี ้จึงเตรยีมมาเอง เขาเคาะ

ประตูห้องไม่กี่ครั้ง ปุษยามาลย์ก็ถลาไปเปิดให้ และราวกับฟ้ากลั่นแกล้ง 

เมื่อประตูห้องพักของเมธิรก็เปิดออกพร้อมกัน ร่างบางในชุดเสื้อยืด     

แขนกดุและกางเกงขาสัน้ ทีน่บัความยาวจากขอบเอวต�า่ลงมาถงึชายแทบ

ไม่เกินฝ่ามือของเด็กสามขวบ ไม่รู้ว่าเธอจะใส่ปิดอะไรมิทราบ...

ปุษยามาลย์ค้อนอย่างหมัน่ไส้ขายาวสวยๆ ตรงหน้า ทีม่นัยาวกว่า

ขาเธอเป็นคืบ

“นธิาน ลมอะไรพดัให้คณุแวะมาหาเปรยีวได้คะวนันี”้ ปุษยามาลย์

โผเข้ากอดคอนธิานทีส่ะดุง้โหยง ปรบัตวัปรบัใจไม่ทัน แล้วหันไปย้ิมแหยๆ 

ให้เมธิรที่ยังโอบไหล่ชิโอริอยู่ เลยเปิดโอกาสให้เพื่อนสาวหอมแก้มฟอด

ใหญ่

“เอ่อ...ลมคิดถึงจ้ะ” นิธานเก๊กเสียงหล่อสุดๆ แล้วหันไปล�่าลา 

เพือ่นบ้าน “สวสัดนีะครบั” พดูจบกร็บีดนัเพือ่นรกัเข้าห้อง ปิดประตูตามหลงั 

ก่อนจะท�าเสียงขยะแขยงเต็มที่พร้อมกับถูแก้มยิก “อี๊ อะไรกันเนี่ยหล่อน 

มาหงมาหอมแก้มต่อหน้าผู้ชาย อย่างนี้ฉันเสียหายหมดนะยะ”

“นี่ เข้ามานี่เลย” เธอไม่สนใจ กลับลากแขนเพื่อนสาวในร่างหนุ่ม

มานั่งโซฟา แล้วระบายความอัดอ้ันตันใจ “ก็เมื่อกี้ยายเด็กนั่นกอดและ

หอมแก้มอีตาหมอกวนโอ๊ยนั่นใหญ่เลย ฉันก็ต้องแสดงให้เขาเห็นสิว่ามี

หนุ่มๆ มาหาเหมือนกัน”

“ว้าย นังนี่ เอาฉันเป็นเคร่ืองมือหรือยะ ท�าไมฉันต้องช่วยแก  

ในเมื่อฉันต้องการให้แกแพ้ ฉันจะได้บินไปเที่ยวปารีส ควงหนุ่มๆ ที่นั่น

โดยไม่ให้ใครรู้สักสองอาทิตย์” นิธานวาดฝัน 

ปุษยามาลย์หน้ามุ่ย เธอก�าลังต้องการที่ปรึกษาไม่ใช่คนซ�้าเติม    
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จึงกระแทกตัวนั่งบนโซฟา แล้วส่งค้อนให้เพื่อนวงใหญ่

“เออ นี่คิดจะตัดขาดความเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหม ฉันก�าลังกลุ้ม

กับปัญหาชีวิต แต่แกกลับอยากให้ฉันแพ้พนัน กะแค่ตั๋วเครื่องบิน ฉันซื้อ

ให้แกพรุ่งนี้เลยก็ได้ แต่ชีวิตฉันน่ะสิ ก�าลังจะจบสิ้นแล้วทุกอย่าง” เธอ  

โอดครวญ น�้าตาไหลพรากโดยไม่ต้องเสแสร้ง 

“อะไรกันแก แค่จีบหมอเมธิรไม่ได้นี่ถึงกับน�้าหูน�้าตาไหลเป็น     

เผาเต่าเลยรึไงยะ” นิธานตกใจ รีบคว้ากระดาษทิชชูส่งให้เพ่ือนก�าใหญ่ 

“หรือว่าแม่แกล้มละลายถึงได้หมดสิ้นทุกอย่าง”

“บ้า แม่ฉันยังรวยอยู่ย่ะ” เธอแหว ก่อนจะคร�่าครวญถึงเรื่องที่   

เกิดขึ้นให้ฟัง นับต้ังแต่พลาดไปให้เขาตรวจร่างกายจวบจนกระท่ังวันนี้ 

“คดิดสิู ฉนัมันไร้เสน่ห์ส�าหรบัหนุม่ๆ แล้วหรอืไง ถงึได้มแีต่ตาแก่หัวหงอก 

หน้าหม้อมาหลี แล้วอีตาหมอนั่นก็ไม่ปรายตามองฉันสักนิด แกคิดดูสิ 

ความมั่นใจของฉันไม่มีเหลือแล้ว” 

“โธ่เอ๊ย นกึว่าเรือ่งอะไร บางทเีขาอาจเป็นแฟนกบัหนชูโิอะนัน่กไ็ด้

นะ เขาถึงไม่สนใจแก” นิธานปลอบ แม้จะยังข�าเรื่องราวที่เธอเล่า “ฉันว่า

ปล่อยๆ เขาไปเถอะ ยอมแพ้นังหนูนั่นเสีย คิดว่าเธอสาวกว่าสวยกว่าก็

เลยได้เปรียบ”

“ไม่เอ๊า ฉันไม่ยอมแพ้” เธอแหวกลับ ยิ่งได้ยินค�าว่าสาวกว่าสวย

กว่า เธอก็แทบลงไปชักดิ้นชักงอ

“อ้าว แกกไ็ม่ได้รกัไม่ได้ชอบหมอน่าเกาคนนัน้สกัหน่อย จะเดอืด-

ร้อนท�าไมวะ เขาไม่ได้ฮอต ไม่ได้รวยเริดในวงการไฮโซด้วยซ�า้ ไหนวนัก่อน

แกบอกว่าไม่สนคนหล่อ แต่ชอบคนดัง ดีสิที่หนูชิโอะยอมหลีกทางให้แก 

เธอเป็นแฟนหมอไปแล้วก็จบ ทีนี้ แกก็เฉิดฉายอยู่ในวงสังคมโดยไม่มี 

ขวากหนามทิ่มแทงไง ดีไม่ดี ตี๋หน้าจืดลูกเจ้าของโรงแรมที่ฮอตสุดๆ อาจ

กลับมาหาแกก็ได้”
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“ไม่เอา ไม่เอา” เธอร้องไห้โฮ “ฉนัไม่ยอมกนิน�า้ใต้ศอกยายเดก็นัน่

เด็ดขาด ไอ้ตี๋หน้าจืดนั่นฉันก็ไม่เอาแล้ว เศษเดนฉันไม่เอา”

“แล้วแกจะเอายังไงวะนังเปรียว นั่นก็ไม่เอา นี่ก็ไม่เอา ที่จริงแก 

น่าจะดีใจด้วยซ�้า ที่หนูนั่นเป็นแฟนกับหมอเมธิร แกจะได้ไม่ต้องเหนื่อย

แข่งลีกเล็กอีก ไปลุยลีกใหญ่โน่นเลยไป๊”

“แกไม่เข้าใจฉันเลยนังนิ ถ้าฉันกลับไปก็เท่ากับว่าฉันแพ้นังเด็กนั่น 

เจอมันสนามใหญ่ ก็ต้องหนีมาสนามเล็ก พอเจอสนามเล็กก็ต้องหนีไป

สนามใหญ่ ตกลงแพ้ยายนั่นทั้งสองสนาม และถ้าฉันกลับไปผงาดใน 

วงการไฮโซได้เพราะนังเด็กนั่นหลีกทางให้ โอ๊ย มันเสียชื่อที่สุด รู้ถึงไหน 

อายถึงนั่น”

“อ้าว แล้วแกจะท�ายังไงล่ะยะ จะไปพรากเธอจากอกหมอเมธิร    

ก็คงไม่ได้ เห็นโอบกอดกันสนิทสนมขนาดนั้น อยู่ในห้องจะล้วงลึกกัน    

ถึงไหนก็ไม่รู้”

“โอ๊ย นี่ฉันจะเรียกแกมาท�าไมวะนี่ มีแต่มาตอกย�้าให้เจ็บปวด”  

ปุษยามาลย์โวย กระดาษทิชชูหมดไปหนึ่งก�าแล้ว น�้าตาก็ไม่มีให้ไหลอีก

“โธ่เอ๊ย นังเปรียว ฉันจะบอกให้นะ อายุขนาดแกน่ะมีครอบครัว  

มีลูกไปกันหมดแล้ว อย่างยายแป้งนั่นไง ไม่มีใครอยู่เป็นดาวค้างฟ้า 

ในวงการไฮโซตลอดกาลหรอก มันก็เหมือนคลื่น ลูกใหม่มาลูกเก่าก็ต้อง

ไป แกหาผูช้ายดีๆ สกัคนแต่งงานเสยี เฟดไปจากต�าแหน่งดาวของวงการ 

สวยๆ หน่อย แล้วปล่อยให้คนอื่นขึ้นมาแทน”

ปุษยามาลย์นิ่งคิด 

“แต่ตอนนี้มันสายไปแล้วทั้งสองอย่าง ฉันก�าลังพ่ายแพ้นังเด็กนั่น

ทุกประตู ดังนั้น ตอนนี้ฉันจะแกล้งเฟดไปอย่างหรูๆ ไม่ได้ มันเหมือน

คลานหมดท่ามากกว่า”

“อ้าว...งั้นแกจะท�ายังไง บอกฉันสิ ฉันอยากรู้”
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“ฉนัตดัสนิใจแล้วว่าจะยอมแพ้นงัเดก็นัน่ซ�า้สองไม่ได้ ฉนัต้องช่วงชงิ

เขามาให้ได้” เธอตั้งใจแน่วแน่ “มันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ฉันจะกู้หน้า    

กลับคืนมา”

“เฮ้ย มันเกินไปหน่อยมั้งแก ถ้าพวกเขารักกันแล้ว มันบาปนะที่จะ

ไปแยกเขาจากกัน” นิธานเตือน

“ไม่บาปแน่ เพราะสองอาทติย์ก่อนฉนัยงัเหน็นงัเด็กนัน่จีจ๋๋าออเซาะ

กับไอ้ตี๋หน้าจืดอยู่เลย ถ้าเธอมาคบกับหมอเมธิร แสดงว่าเพิ่งคบกันได้ 

แค่ไม่กี่วัน ฉันต้องหาทางบอกให้เขารู้ ว่านังเด็กนั่นจับปลาสองมือ เขา 

จะได้ระวังตัว แล้วบางที...เขาอาจหันมามองสาวสวยอย่างฉันแทน”

“เป็นหนักนะแกเนี่ย” นิธานส่ายหน้า 

“แกไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกว่าเวลาถูกคนมองด้วยความสมเพชเป็น 

ยังไง เอาละ ฉันตัดสินใจแล้ว ว่าจะเดินหน้าจีบหมอเมธิรต่อ เพื่อเอาชนะ

ยายเด็กนั่นให้ได้”

เพื่อนหนุ่มหัวใจสาวเกาหัวยิกๆ

“ตกลงแกเรยีกฉนัมาท�าไมวะเนีย่ มาฟังแกคร�า่ครวญ พดูเองเออเอง

สรุปเองเสร็จสรรพ”

“มาฟังค�าปฏญิาณของฉนัน่ะส”ิ ไฟแค้นของเธอลกุโพลงอกีระลอก 

“ฉัน ปุษยามาลย์ เกียรติก�าจรขจายกุล ถ้าฉันจีบหมอเมธิรไม่ได้ ก็อย่า

มาเรียกฉันว่า 'เจ้าหญิงแห่งวงการเซเลบ' อีกต่อไป”

“ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะยอมแพ้นังเด็กนั่นซ�้าสองไม่ได้ 
ฉันต้องช่วงชิงเขามาให้ได้” เธอตั้งใจแน่วแน่ 

“มันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ฉันจะกู้หน้ากลับคืนมา”
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เมื่อตั้งเป้าหมายเรียบร้อย ปุษยามาลย์ก็รีบเก็บข้าวของของนิธาน

แล้วไล่เขากลับบ้าน กลัวเมธิรเข้าใจผิดหากมีชายหนุ่มมาเยี่ยมเยียนนาน

เกินไป แม่เพื่อนหัวใจสาวบ่นกระปอดกระแปด เพราะคิดว่าจะมาค้างกับ

เธอเสยีหน่อย ขีเ้กยีจขับรถไปกลับ แต่ปษุยามาลย์ไม่ยินยอมอย่างเด็ดขาด 

แทบผลักไสไล่ส่งนิธานออกจากห้องในเวลาสี่ทุ่ม แล้วเธอก็รีบเข้านอน  

เพื่อจะได้เตรียมตัวตื่นแต่เช้า ออกไปท�างานพร้อมกับนายแพทย์หนุ่ม

คิดอย่�งไรกับผู้หญิงที่จีบผู้ช�ยก่อน?

ก็โอเคนะครับ แต่อย่าเยอะ ส่งสายตานิดๆ ส่งยิ้ม
หน่อยๆ พอให้รูว่้า เอ๊ะ มอีะไรหรอืเปล่ากพ็อ จากนัน้
ผมว่าผู้ชายเขารู้เองแหละว่าจะสานต่อยังไง   
(ภูมิ ต�ารวจ อายุ 30 ปี)

ไม่ชอบเลยครับ ไม่รู้สิ ผมว่ายังไงผู้ชายก็อยาก
เป็นผู้ล่า เอ๊ย ผู้รุกมากกว่าอยู่ดี  
(ตั้ม พนักงานขาย อายุ 25 ปี)

ได้หมดครบั จะมารปูแบบไหนก็ได้แต่ขออย่างเดยีว 
อย่าจีบพร้อมกันหลายๆ คนพอ   
(ไผ่ นักศึกษา อายุ 20 ปี)



นาฬิกาปลุกตัง้แต่ตห้ีาคร่ึง เธอกนิผลไม้เป็นอาหารเช้าพร้อมนมสด 

แล้วรีบเปลี่ยนชุดกระโปรงเรียบร้อยให้ดูเหมือนสาวท�างาน   

ทับด้วยเส้ือสูทล�าลองสีเหลืองสดใสที่พับแขนเสื้อขึ้น ดูสวยสมบุคลิก 

เหมาะจะขึ้นรถไฟฟ้าไปพร้อมกับเมธิร ก่อนจะออกจากห้องก็สั่งคนขับรถ

ให้ไปรอท่ีสถานปีลายทาง เพราะไม่ต้องการให้เมธริรูว่้าเธอตามตดิเขาอยู่ 

เจ็ดโมงตรงเป๊ะ ประตูห้องพักของเขาก็เปิดออก ปุษยามาลย์ท่ีรอเวลา   

อยู่แล้ว ก็เปิดประตูออกไปพร้อมกัน 

พอสบตากันเท่านั้น เขาก็ก้มศีรษะให้นิดๆ และทักทาย

“อรุณสวัสดิ์ครับ”

“อรณุสวัสดิค่์ะคณุหมอ” เธอยิม้นดิๆ ก่อนจะเดินไปท่ีลฟิต์ ท�าเมนิ

เขาท่ีเดินตามหลังมา ต่างคนต่างเงียบระหว่างรอลิฟต์เลื่อนขึ้นมา ไม่มี

ใครยอมเอ่ยท�าลายความเงียบสักคน ปุษยามาลย์จึงแกล้งหยิบนิตยสาร

ไทม์ ขึ้นมาอ่าน ท�าให้ดูเหมือนนักธุรกิจสาว และท�าประหนึ่งว่าเขาไม่มี 

ตัวตน จนกระทั่งลิฟต์มาถึงก็ก้าวเข้าไปก่อน

“ชั้นไหนครับ”

“ล็อบบีค่ะ” 

เมธิรกดลิฟต์บริการจนกระทั่งมาถึงชั้นล่าง เธอเริ่มไม่แน่ใจว่าจะ

เดนิไปทางไหนต่อ เพราะปกต ิคนขบัรถจะจอดรอหน้าตกึ จะไปไหนกแ็ค่

บอก และร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเดินถนนสักที พอเมธิรจะแยกไปเธอ

ก็เรียกเขาไว้

“ขอโทษค่ะคณุหมอ ไม่ทราบว่าถ้าจะไปสขุมุวทิด้วยรถไฟฟ้านี ่ต้อง

ไปทางไหนหรือคะ”

เขาเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย แต่ก็บอกแต่โดยดี

“สถานรีถไฟฟ้าอยูโ่น่นครบั คณุต้องเลอืกปลายทางแบริง่” เขาบอก

รายละเอียด เธอพยักหน้าเข้าใจ แล้วก็เดินตามเขาไปอย่างไม่ให้ห่างเกิน
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กว่าสองก้าว แต่พอเขาใช้บตัรผ่านเข้าไปแล้วนีส่ ิเธอต้องค้นหาเศษสตางค์

ที่ปกติไม่ค่อยได้เก็บไว้ ต้องเอาแบงก์พันไปแลกที่ตู้บริการ กว่าจะได้

เหรียญมาซื้อตั๋ว เธอก็วิ่งตามเขาไม่ทันแล้ว

“เดี๋ยวๆ รอก่อน รอก่อนสิ” เธอวิ่งสุดฝีเท้าเท่าที่รองเท้าสูงสี่นิ้วจะ

เอื้ออ�านวย มือก็กวักเรียกรถที่เพ่ิงแล่นออกไป คาดหวังว่ามันจะจอดรอ

เธออีกคน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเห็นได้แต่ยิ้ม

“อีกแป๊บเดียวขบวนใหม่ก็มาแล้วครับคุณ”

ความส�าคัญไม่ได้อยู่ที่รถขบวนใหม่ ความส�าคัญคือ เหยื่อของเธอ

หลุดมือไปแล้วต่างหาก 

ชานชาลากว้าง บัดนี้มีเธอยืนอยู่เพียงคนเดียว เพราะผู้โดยสาร 

กลุ่มใหญ่เพิ่งจากไปพร้อมรถไฟฟ้า อีกสักพักถึงจะมีผู้โดยสารกลุ่มใหม่ 

ขึ้นมาอีก

เธอถอนใจเฮือกใหญ่ โมโหตัวเองที่ไม่ได้เตรียมพร้อม พลาดที่จะ

ได้ขึ้นรถตู้เดียวกับเขา อย่างน้อยจะได้ใกล้ชิดอีกสักนิดจนถึงโรงพยาบาล 

พอหมดหวงัเธอกล้็วงโทรศัพท์ จะโทร. บอกให้คนขบัรถย้อนมารบัท่ีสถานนีี้ 

แต่พอหันหลังกลับมา ต้องตกใจที่เห็นขวดนมพาสเจอไรซ์รสจืดยื่นมาให้

ตรงหน้า

“วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังครับ”



ผู้หญิงอย่�ง

ต้องสวยที่สุดทุกครั้งที่เจอกัน!
ปุษย�ม�ลย์

4

“ดื่มนมไหมครับ” เมธิรยื่นขวดนมมาใกล้อีกนิด เมื่อเห็นเธอ

ยังถือโทรศัพท์ค้างไว้แล้วยืนตะลึงคางห้อยตกลงมา จน

เขาอดไม่ได้ที่จะช่วยดันคางของเธอขึ้น 

“เอ่อ ขอบคุณค่ะ” เธอรับขวดนมมา ยังวางตัวไม่ถูก ไม่รู้จะแก้ตัว

กับเขาอย่างไร เขาเห็นหรือไม่ว่าเธอตะโกนโหวกเหวกตามรถไฟฟ้าขบวน

เมื่อกี้ไป 

ถ้าเห็นก็หมดกัน! ภาพลักษณ์นางฟ้าคนสวยจากสวรรค์ท่ีเลิศเลอ

เพอร์เฟกต์ต้องป่นป้ีคราวนีเ้อง และตัง้แต่ตามหว่านเสน่ห์ผูช้ายมากไ็ม่เคย

พลาดขนาดนี้มาก่อน

“คุณหายไปไหนมาคะ” เธอสงสัย 

“ผมแวะไปซือ้นม” แล้วเขากย็กถงุในมอืให้ด ู“เผือ่คุณด้วยนะขวด

หนึ่ง”

หนอ็ย...ท่ีเขาหายไปเรว็เพราะไปร้านสะดวกซือ้นีเ่อง หลอกให้เธอ

วิ่งตามเกือบตาย
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“ไปเข้าแถวเถอะครับ เดี๋ยวจะไม่ทัน คนเยอะ”

เขาแตะบัน้เอวของเธออย่างสภุาพแล้วพาออกเดนิ เธอเดนิตามและ

เก็บอาการไม่พอใจไว้ในอก เพราะยังไม่ถึงเวลาต่อว่าต่อขาน ด้วยเขายัง

ไม่ได้เป็นลูกไก่ในก�ามือ

“คุณดื่มนมแบบนี้ทุกวันหรือคะ” เธออดสงสัยไม่ได้ และรู้สึก    

ร้อนวาบตรงที่มือของเขาแตะเบาๆ เมื่อครู่ 

“ครบั เพราะชอบดืม่นมนีแ่หละมัง้ ท�าให้ผมสงูร้อยแปดสบิห้าเซน็ต์ 

ถึงได้ไม่อายฝรั่งตอนไปเรียนเฉพาะทางที่อเมริกา” แล้วเขาก็ก้มมองเธอ 

เลยไปถึงรองเท้าส้นสูงปรี๊ด “ท่าทางคุณคงไม่ชอบดื่มนมเท่าไหร่”

ปุษยามาลย์อ้าปากค้างอีกหน ก�าลังภูมิอกภูมิใจว่าเธอสูงถึงไหล่

เขาแล้ว แต่พอส�านึกว่าเป็นเพราะรองเท้า ความภูมิใจก็หดหาย จนอยาก

วิ่งโร่ไปศัลยกรรมที่เกาหลี ทุบกระดูกขา แล้วร้อยกระดูกใหม่ให้รู้แล้ว     

รู้รอด

“ฉันกินตอนโต มันช้าไปนิดหน่อยเท่านั้น ฉันอาจจะสูงได้อีก” เธอ

กัดฟันตอบ ยังริไปเถียงหมออีกแน่ะ

“เหรอครับ งั้นผมจะเป็นก�าลังใจให้นะครับ” เขาบอกยิ้มๆ ก่อน

ถาม “ว่าแต่คุณจะไปสุขุมวิทแถวไหนหรือครับ”

“แถวโรงพยาบาล เอ๊ย ฉันหมายถึง บริษัทเฟอร์นิเจอร์ของแม่ฉัน

อยู่แถวนั้น ฉันจะเข้าไปท�างานที่นั่นวันนี้ค่ะ”

“อ๋อ หรือครับ” เขาพยักหน้ายิ้มๆ และถามอีก “แล้วอาการคุณ

เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าไม่สบายใจ ก็กลับไปให้ผมตรวจดีกว่า สมัยนี้มีโรค

เยอะ ไม่ต้องอายหมอหรอกครับ”

แล้วเขากต็อกย�า้ความอบัอายของเธอในวนัก่อน จนคิดว่า หน้าเธอ

คงแดงตั้งแต่หัวจดคอ และอาจจะแดงไปทั้งตัวด้วยซ�้า

“ค่ะ ถ้าฉันมีอาการอะไรอีก คราวนี้ฉันจะไปหาหมอผู้หญิง” เธอ
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งึมง�าตอบ 

“หมอไหนก็ได้ครับ แต่อย่าปล่อยปละละเลย ต้องหมัน่สงัเกตตัวเอง

ให้ดี” 

“ค่ะ” เธอตอบส่งๆ ไป แล้วกโ็ล่งใจทีเ่หน็รถไฟก�าลงัเข้าเทียบชาน-

ชาลา เสียงนกหวีดของพนักงานรักษาความปลอดภัยดังขึ้นเพื่อเตือนให้ 

ผู้โดยสารถอยห่างจากเส้นสีเหลืองเพื่อความปลอดภัย พอประตูเปิดก็มี 

คนจ�านวนหนึง่เดนิออกมา พอเข้าไปด้านใน กย็งัแออดัเหมอืนปลากระป๋อง 

นีเ่ป็นครัง้แรกทีป่ษุยามาลย์ขึน้รถไฟฟ้า เธอรบีมองหาทีน่ัง่แต่กต้็อง

ผิดหวัง เพราะไม่เพียงแต่ถูกจับจองหมดแล้ว ทั้งหญิงและชายหนุ่มที่ไม่

ยอมเงยหน้าจากโทรศพัท์ในมอืขึน้มองว่าคนเข้ามาใหม่เป็นหญงิท้องหรอื

คนชรา หรอืคดิจะท�าตวัเป็นสุภาพบรุุษลุกให้นัง่ เธอจึงแจกค้อนให้พวกนัน้

ไปหลายวง ก่อนจะมองหาที่จับ

“กระเถบิไปข้างในหน่อยคณุ” เมธริเตอืน ท�าให้เธอต้องเดนิเลยไป

ถึงประตูอีกฝั่ง แล้วโดนอัดอยู่ระหว่างประตูกับแผ่นอกเมธิรเมื่อประตูรถ

ปิดลงพร้อมเสียงเตือนว่ารถจะออกแล้ว

“ช่วงนี้จะแน่นแบบนี้แหละ สักสองป้ายก็โล่งแล้ว” เขาก้มบอก ไม่

เหน็หน้าหรอก นอกจากพดูกบัมวยผมของเธอแทน ปุษยามาลย์รูส้กึอดึอดั

อย่างบอกไม่ถูก ไม่คิดว่าการตามอ่อยเหยื่อมนุษย์เดินดินอย่างเมธิรจะ

ท�าให้เธอล�าบากถงึเพยีงนี ้พอเงยหน้าขึน้เพือ่สดูอากาศบรสุิทธิเ์ข้าไปแทน

กลิน่อบัของพืน้ เธอกจ้็องเข้าไปในดวงตาของนายแพทย์หน้าเกาฯ ท่ีก้มลง

มาพอดี

เข้าทาง! เธอโห่ร้องในใจ แล้วค่อยๆ คลี่ยิ้มหวาน...หว่านเสน่ห์ 

เต็มที่ ใครเจอยิ้มแบบนี้ ไม่หลงก็ให้รู้ไปสิ 

แทนทีเ่ขาจะจมดิง่ลงไปในดวงตาสนี�า้ผึง้แสนหวานและเย้ายวนใจ 

คิ้วของเขากลับย่นเข้าหากัน
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“ขนตาของคุณหลุดหรือเปล่า ท�าไมมันพะเยิบพะยาบแบบนั้น” 

“หา!”

“จรงิ นีไ่ง” เขาใช้ปลายนิว้แตะขนตาปลอมท่ีหลดุออกมาเกอืบครึง่ 

โอ๊ย...อยากจะบ้าตาย ฝีมือติดขนตาปลอมขั้นเทพของเธอ จบสิ้น

ลงเพราะถูกฝูงมหาชนเบียดเสียดจนหลุด กลับไปเธอจะฟ้องบริษัทเครื่อง

ส�าอางฝรั่งเศส ว่าท�าให้เธอขายหน้าประชาชี โดยเฉพาะคนที่เธอก�าลัง

ตามจีบ เสียหายหลายล้าน!

ใบหน้าที่เพิ่งเงยรับอากาศบริสุทธิ์ ต้องมุดกลับให้เขามองมวยผม

ตามเดมิ แล้วมอืกค้็นหาแว่นตากนัแดดในกระเป๋าถอืขึน้มาสวม พอประตู

เปิด เธอพยายามแหวกฝูงชนออกไป แต่ข้อศอกถูกยื้อไว้

“อ้าว คุณ ไหนบอกจะไปสุขุมวิท นี่ยังไม่ถึงเลยนะ”

พอเงยหน้าข้ึนอีกคร้ัง บนแก้มเธอก็มีรอยน�้าตาไหลเป็นทางยาว

ด้วยความขายหน้า เธอสั่นศีรษะเร็วๆ และตอบ

“ฉันไม่ไปแล้ว ฉันจะกลับ” แล้วเธอก็ดึงแขนออกจากการเกาะกุม

ของเขา เดินตามกลุ่มคนออกไป เธอออกว่ิงไม่รู้ทิศรู้ทาง จนกระท่ังมา

หยุดลงที่ลานโล่งใกล้ทางออก เธอดึงขนตาปลอมออก ก่อนจะโทร. เรียก

คนขับรถมารับ เดินเข้าบริษัททั้งแว่นตากันแดด ปิดบังดวงตาไว้ไม่ให้ใคร

เห็น จนกว่าจะติดขนตาปลอมอีกหน

แทนทีเ่ขาจะจมดิง่ลงไปในดวงตาสนี�า้ผึง้แสนหวาน
และเย้ายวนใจ คิ้วของเขากลับย่นเข้าหากัน
“ขนตาของคุณหลุดหรือเปล่า 
ท�าไมมันพะเยิบพะยาบแบบนั้น” 
“หา!” 
“จริง นี่ไง”“

“
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กี่ครั้งแล้วที่เธอท�าตัวขายหน้าต่อหน้าเมธิร ตั้งแต่แผนแรกยันแผน 

ทีส่ามก็ไม่ส�าเรจ็สักอย่าง ท�าไมเขาถงึจบียากจงันะ ผูช้ายคนอืน่ๆ แค่แผน

หน่ึงหรอืสองกอ่็อนระทวย เป็นลกูไก่ในก�ามอืเธอแล้ว เธอกจ็ะควงอกีสอง

สามครั้งก่อนสลัดทิ้งอย่างไม่ไยดี

ทั้งที่โอกาสมาถึงมือแล้วแท้ๆ เขาคงหลงเสน่ห์เธอไปแล้วถ้าขนตา

เจ้ากรรมไม่หลดุเสยีก่อน ท�าให้ความมัน่ใจหดหายอกีระลอก ภาพนางฟ้า

แสนสวยหายวับกลายเป็นความน่าอายไปแทน...

ตอนสาย เธอเข้าไปนัง่ฟังการประชมุเกีย่วกบัเฟอร์นเิจอร์ดีไซน์ใหม่

ของบรษิทั เธอนัง่ฟังและดภูาพบนสกรีนด้วยสมองทีไ่ม่ปลอดโปร่งนกั พอ

สิ้นสุดการพรีเซนต์งาน ผู้จัดการก็ถามขึ้น

“ดีไซน์ใหม่ของเราเป็นยังไงบ้างครับ”

“ก็สวยดีค่ะ ฉันคิดว่าแม่คงชอบ” 

“อ้าว แล้วคณุเปรียวไม่ชอบหรือครับ เราอุตส่าห์คดัเลอืกมาอย่างดี”

เธอจะตอบได้อย่างไรว่าแทบฟังไม่รู้เรื่องด้วยซ�้า สมองยังคิดถึง

ความอับอายขายหน้าและแผนที่ล้มเหลวของตัวเอง จึงตอบส่งๆ ไป

“ก็ดีค่ะ ส่งไฟล์และภาพเพอร์สเปกทีฟทั้งหมดให้คุณกุ้งนะคะ  

ฉันจะน�าไปให้แม่พิจารณาอีกที”

“ได้ครบั” ผูจ้ดัการตอบอย่างนอบน้อม หากดวงตาและสหีน้าแสดง

ความไม่พอใจสักเท่าไร เมือ่ปษุยามาลย์ปัดแฟ้มตรงหน้าลง แล้วเดนิกลบั

ห้อง พอลับร่างหญิงสาว เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทต่างหันหน้ามาหา

กัน แล้วคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้น

“ต่อไปถ้าคุณเปรียวบริหารงานแทนคุณหญิงบุหงาละก็ พวกเรา

เตรียมม้วนเสื่อกลับบ้านได้เลย” 

“จุ๊ๆ  เบาๆ” คนหนึง่เตอืน เพราะเลขาฯ ของปุษยามาลย์เพิง่ออกไป 

เกรงว่าจะได้ยินแล้วน�าไปฟ้องเจ้านาย 
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“ผมพดูจริงนะ เหน็ทต้ีองคุยกบัคุณหญงิบหุงาจรงิๆ จงัๆ เสยีแล้ว 

นีเ่ล่นมาซือ้กจิการ แล้วไม่ดแูล ปล่อยเดก็อมมอืมาควบคุม โดยไม่มีความ

รู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์หรือการออกแบบเลย”

“นั่นสิ ดีแต่แต่งตัวสวยกรีดกราย ไม่เคยย่างเท้าเข้าไปดูในโรงงาน

ด้วยซ�้า” เจ้าหน้าที่หญิงที่ดูแลฝ่ายผลิตออกความเห็นบ้าง

“เฮ้อ ลูกคนมีตังค์ สบายตั้งแต่เด็กจนเคยตัว ขืนเป็นแบบนี้ต่อไป 

อาจถึงเวลาม้วนเสื่อกลับบ้านก่อนเกษียณจริงๆ ละ” 

เจ้าหน้าทีก่ลุม่นัน้แยกย้ายกนัไปด้วยความกลดักลุม้ใจ ห่วงใยธรุกจิ

ที่ไม่ค่อยประสบความส�าเร็จในระยะหลังนี้ ภายใต้การบริหารของปุษยา-

มาลย์ ที่ไม่เคยใส่ใจปัญหาค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า และการแข่งขัน

ทีส่งูขึน้ของตลาดในประเทศ หากการดไีซน์ไม่โดดเด่นจรงิ คณุภาพแย่ลง 

บริษัทคงยืนหยัดได้ล�าบาก

คนที่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ กลับคิดถึงแต่เรื่องราวของตัวเอง และวิธี

เอาชนะคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยเลย เธอกดโทรศัพท์เรียกเลขาฯ สาว 

พอใบหน้าที่สวมแว่น ท่าทางเปิ่นๆ เชยๆ แต่ท�างานได้ดีกว่าภาพลักษณ์

เปิดประตูเข้ามา เธอก็พยักหน้าเรียก

“คุณเปรียวมีอะไรหรือเปล่าคะ” กุ้งนางถามขึ้น

“ฉันอยากรู้ว่าคุณพิชิตส่งอะไรมาให้อีกหรือเปล่า” เธอหมายถึง

นักสืบเจ้าประจ�า

“เปล่านี่คะ ตารางชีวิตประจ�าวันส่วนหนึ่งของคุณหมอ เขาก็เพิ่ง

ให้มาเมื่อวาน”

“โอเค ถ้างั้นบอกเขาไปว่าฉันอยากรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวของหมอให้

มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพราะฉันเห็นยายชิโนเนะนั่นควงหมอมาสองครั้ง

แล้ว อยากรู้ว่าคบหากันเมื่อไหร่ รวมไปถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเขา สิ่งที่

เขาชอบและไม่ชอบด้วย ฉันจะได้ตีให้ถูกจุด”
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“ได้ค่ะ” กุ้งนางตอบอย่างสุภาพ ปกติหลังรับงานเสร็จ เธอจะรีบ

ออกไป หากวันนี้เธอตัดสินใจพูดบางสิ่งขึ้น “การประชุมวันนี้ส�าคัญมาก

เลยนะคะ เป็นโพรเจกต์ของปีหน้าทั้งปี คุณเปรียวลองดูไฟล์อีกครั้งดีไหม

คะ ก่อนจะตัดสินใจผลิต”

คิ้วที่วาดไว้สวยขมวดเข้าหากัน กุ้งนางรู้ทันทีว่าเจ้านายไม่พอใจ

หากเธอก็ยังห่วง

“กุ้งอยากให้คุณเปรียวสร้างผลงานให้ออกมาดี ผู้บริหารท้ังหลาย

จะได้ชื่นชมว่าคุณท�างานเก่ง”

ริมฝีปากค่อยแย้มได้นิดหนึ่ง 

“ได้ เดี๋ยวฉันจะดูอีกทีก่อนส่งให้แม่”

“ขอบคุณค่ะ ถ้าคุณเปรียวเห็นว่าดีหรือไม่ดีตรงไหน ก็น�าเข้า

ประชมุได้เลยนะคะ เราวจิารณ์ไปตรงๆ แล้วเอามาถกกนั” กุง้นางย้ิมด้วย

ความดีใจที่เจ้านายยอมฟังค�าเตือน

“อืม ตกลงกุ้งหรือว่าฉันกันแน่ที่เป็นเจ้านาย” พอได้รับค�าเตือนซ�้า 

เธอก็ฉุนกึก 

“เอ่อ คุณเปรียวค่ะ กุ้งต้องขอโทษด้วยนะคะ”

ปุษยามาลย์โบกมือไล่เลขาฯ ที่ท�าเกินหน้าที่ออกจากห้องไปแล้ว 

พอลับหลังกุ้งนาง เธอก็เปิดไฟล์ดู ไม่พบสิ่งที่น่าสนใจหรือแตกต่าง ใคร

จะออกแบบอะไรก็ได้ ตู้ก็คือตู้ จะให้เป็นเตียงได้อย่างไร ท่ีเห็นก็สวย

เหมือนกันหมด 

เธอปิดไฟล์ เดินออกไปบอกกุ้งนางว่าจะกลับบ้านแล้ว 

“ถ้าใครมอีะไรกใ็ห้มาฝากกุง้ไว้แล้วกนันะ ฉนัจะกลบัก่อนละ วนันี้

อารมณ์ไม่ค่อยดี” 

เธอบอกแค่น้ัน แล้วส่ังคนขับรถไปส่งทีบ้่านหลงัใหม่ ทว่ายังไปไม่ถงึ 

ที่พักด้วยซ�้า เมื่อมารดาโทรศัพท์มาบอกให้ไปพบที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
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เวชกิจด่วน 

เธอเดนิทางไปทีโ่รงพยาบาลอย่างงงๆ แต่กเ็ต็มใจ เพราะรูว่้าเมธริ 

ท�างานที่นั่น แต่ไม่เข้าใจว่าท�าไมมารดาต้องให้เธอไปพบด้วย ด้วย     

ระยะทางท่ีใกล้กว่าท�าให้เธอไปถึงที่นัดหมายก่อนเวลา ระหว่างที่รอก็

กวาดตามองทั่วล็อบบีเผื่อเมธิรจะลงมาเดินเล่น

แต่เวลาผ่านไปก็ไม่เห็นแม้เงาของเขา จนกระทั่งมารดามาถึง

“คุณแม่มาเยี่ยมใครหรือคะ”

“คุณตาสวัสดิ์เพื่อนของคุณยายน่ะ” 

“อะไรนะคะ” ปษุยามาลย์คิดว่าหฝูาดไป “แล้วท�าไมเปรยีวต้องมา

เยี่ยมเพื่อนคุณยายด้วยล่ะคะ” 

“ก็เพราะคุณตาอยากเห็นเปรียว แกบอกว่าไม่ได้เจอหนูนานแล้ว 

ตั้งสิบส่ีสิบห้าปีแล้วละมั้ง ตอนหลังคุณตาไปอยู่เชียงราย ไม่ค่อยได้เข้า

กรุงเทพฯ วันก่อนหกล้ม หัวเข่าแย่ลงกว่าเดิม ต้องมาผ่าตัดเปลี่ยน       

ข้อเข่าเทียมที่นี่ ก็เลยโทร. หาแม่”

“โธ่...” เธอโอด มาเยีย่มคนป่วยไม่เหน็จะสนกุเลย “แม่บอกไปกไ็ด้

นี่คะว่าหนูไม่อยู่ ติดงานอะไรก็ได้ จะได้ไม่ต้องมา”

“ยายเปรียว!” คุณหญิงบุหงาร�าไพมองเธอด้วยดวงตาท่ีดุดัน ไม่

บ่อยนกัทีห่ล่อนจะใช้อารมณ์กบับตุรสาว นอกจากเธอท�าผดิจรงิเช่นครัง้นี้ 

“คุณตามีบุญคุณกับเรามากนะ เขาเป็นเพื่อนของคุณยาย ตอนที่พ่อเสีย 

เราซวนเซเกอืบแย่ กไ็ด้คุณตานีแ่หละให้เงินกูก้บัเรา ถ้าไม่มเีขา เรากไ็ม่มี

ทุกวันนี้ เข้าใจไหม”

ปุษยามาลย์ท�าปากยื่น เถียงไม่ออก 

“วันนี้คุณตาอยากเจอหนู แวะมาเยี่ยมท่านเสียหน่อยจะเป็นไรไป 

จะเสียเวลากรีดกรายไปงานโน้นงานนี้สักแค่ไหนกันเชียว”

เธอถงึได้ปิดปากเงยีบ เพราะเหน็ท่าทางเอาจรงิของมารดา เวลานี้
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เถียงไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆ จึงเดินตามท่านขึ้นไปห้องพักพิเศษชั้นบนสุด 

พอเปิดประตูปุ๊บ ก็เห็นกระเช้าดอกไม้เต็มห้อง รวมถึงอาหารเสริม     

บ�ารุงคนป่วย ราวกับยกร้านขายดอกไม้สดและร้านขายของเยี่ยมคนป่วย

มาตั้งไว้ที่นี่

แล้วพยาบาลที่ดูแลก็ลุกขึ้นต้อนรับ

“ผู้อ�านวยการเพ่ิงออกไป รอสักครู่นะคะ อาจารย์เมธิรก�าลังอยู่ 

ข้างในค่ะ”

พอได้ยินชื่อของเมธิร เธอก็หูผึ่งทันที นึกสงสัยว่าคุณตาคนนี้     

เด่นดังอะไรนักหนา ถึงมีคนมาเยี่ยมไข้มากมายเช่นนี้ เธอจึงกระซิบถาม 

มารดาทันที

“คุณตาถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาลนี้น่ะสิ ผู้อ�านวยการถึงต้องมา

เยี่ยมเอง” มารดาสาธยาย

“อ้าว ไหนอธศิบอกว่าพ่อของเขาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่” เธอเถยีง เพราะ

ชายหนุ่มที่มาติดพันคงไม่พูดโกหก

“งัน้ร ึแม่จ�าได้ว่าคณุตากบัลกูชายเป็นคนเริม่ต้นก่อต้ังโรงพยาบาล

นี้ขึ้นมา และยังถือหุ้นใหญ่อยู่ ถ้าอยากรู้ก็ไปดูรายงานประจ�าปีสิ ตรงนั้น

มีข้อมูลอยู่แล้ว นอกเสียจากหนูไม่เคยสนใจดู รอแต่คนมาบอก”

“แหม แม่ก็” เธอค้อนมารดาหนึ่งตลบ แล้วให้สัญญากับตนเองว่า

จะรีบกลับไปค้นหาข้อมูลจริงๆ เพราะไม่ชอบถูกใครหลอกเช่นกัน ประตู

ห้องด้านในเปิดออก พร้อมร่างสูงของหมอหน้าเกาฯ เดินออกมา พอเห็น

เธอ เขาก็ส่งยิ้ม ก่อนจะยกมือไหว้ผู้อาวุโสข้างกายเธอ

“สวัสดีครับ”

“สวัสดีจ้ะ คุณตาเป็นยังไงบ้างคะ” บุหงาร�าไพถาม เพราะคิดว่า

เป็นหมอเจ้าของไข้

“เอ อาการทัว่ไปกด็นีะครบั ตอนนีร้อเวลาผ่าตัดเท่านัน้แหละครบั”



ณ�ร�

65

“อ๋อค่ะ แล้วอันตรายไหมคะ” หล่อนยังซักอีก คราวนี้เมธิรถึงได้

ทราบว่าผู้อาวุโสเข้าใจผิด จึงหัวเราะเบาๆ และบอก

“ไม่อนัตรายหรอกครบั หมอนพพลเก่งมาก และถ้าคณุน้าต้องการ

ทราบรายละเอียด ก็สามารถซักถามอาการได้ เพราะอีกสักครู่เขาก็จะขึ้น

มาครับ”

“อ้าว คุณหมอไม่ใช่หมอของคุณตาหรอกหรือคะ”

“ไม่ใช่ครับ ผมเป็นหมอสูตินรีเวช ไม่ใช่หมอศัลยกรรมกระดูก แต่

ได้ความช่วยเหลือจากคุณตาให้ไปเรียนเพิ่มเติมท่ีต่างประเทศ ผมจึงมา

เยี่ยมท่านน่ะครับ”

“อ๋อ อย่างนีน้ีเ่อง” บหุงาร�าไพยิม้ “ถ้าง้ันน้าขอตัวเข้าไปเย่ียมคณุตา

ก่อนนะคะ”

“เชิญครับ” เมธิรผายมือไปด้านใน เธอกระตุกยิ้มให้เขานิดๆ และ

ก�าลังจะเดินตามมารดา แต่หยุดชะงักเมื่อเขาถามขึ้น “กินนมหมดแล้ว 

เหรอครับ”

“หมดแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ” 

“ไม่เป็นไรครับ คือ...ผมขอโทษที่ท�าให้คุณร้องไห้เมื่อเช้า ถ้าคุณ

ไม่ได้รับนัดใครพรุ่งนี้ เราไปรับประทานอาหารเย็นด้วยกันไหมครับ”

ว้าว...นัดกันง่ายๆ แบบนี้เลยรึ ง่ายไปมั้ง เธอจึงสั่นศีรษะน้อยๆ

“พรุ่งนี้ฉันไม่ว่างค่ะ คุณบอกช้าไป ฉันรับนัดไปแล้ว” 

เธอคอยสงัเกตเขาอย่างละเอยีดว่าจะเหน็ร่องรอยแห่งความผดิหวงั

หรือไม่ ทว่าเธอต้องผิดหวังสุดขีด ที่เขาไม่แสดงท่าทีเสียใจแม้แต่น้อย

“ถ้างั้นไม่เป็นไรครับ ถือเสียว่าผมขอโทษด้วยค�าพูดแทน ผมไม่

ตั้งใจท�าให้คุณร้องไห้ ถ้าผมพูดอะไรตรงเกินไป สวัสดีนะครับ”

เธอมองตามแผ่นหลงัทีเ่ดนิออกประตหู้องไปด้วยรมิฝีปากทีอ้่าค้าง

เป็นครั้งท่ีเท่าไรจ�าไม่ได้ นับตั้งแต่รู้จักกันเขาสร้างความประหลาดใจให้
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เธอไม่สิ้นสุด ขอโทษสั้นๆ แล้วก็จบ ไม่คิดทักท้วง หรือชวนเธอซ�้า ไม่

แม้แต่จะแสดงความเสียใจ เธอผิดหวังที่ถูกปฏิเสธ

“นี่ยายเปรียว เข้ามานี่สิ มัวยืนตะลึงอะไรอยู่ตรงนั้น” 

ปุษยามาลย์รูส้กึตวัว่าก�าลงัอยูท่ีไ่หน จงึรบีปัดปัญหาส่วนตวัทิง้ แล้ว

เดินเข้าไปหาคุณตาสวัสดิ์ในห้องพัก ที่ก�าลังนั่งพิงหมอนนอนดูโทรทัศน์ที่

เปิดแบบไม่มีเสียง พอเห็นหน้าเธอ ท่านก็ยิ้มออกมา

เธอสังเกตว่าท่านดูหนุ่มกว่าที่คิด แม้ผมบนศีรษะจะขาวโพลน แต่

ใบหน้าและผิวพรรณยังดูสดใส เหมือนอายุต้นเจ็ดสิบ ท้ังท่ีอายุจริงล่วง

เข้าเลขแปดไปแล้ว

“นี่หลานประไพหรือนี่ สวยเหมือนประไพตอนสาวๆ เลยนะ” 

คนเป็นแม่ยิ้มหน้าบานที่ได้ยินคนชมว่าบุตรสาวสวย ส่วนปุษยา-

มาลย์ชินเสียแล้ว เพราะได้ยนิมาตัง้แต่เดก็ๆ แต่กย็งัพนมมอืไหว้ขอบคณุ

อย่างอ่อนหวาน 

“ขอบคุณคุณตามากเลยค่ะ” 

“นี่ก็มาช่วยบริหารงานของบริษัทค่ะ บุหงาท�าตามที่คุณลุงแนะน�า 

ที่กระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง บังเอิญโชคดีที่ธุรกิจที่ท�ามันเอื้อ

อ�านวยกัน ก็เลยสบายหน่อยค่ะตอนนี้” มารดาอธิบาย เธอเห็นว่าท่านดู

นอบน้อมกับคนป่วยมาก อาจเพราะเคยเป็นเจ้าหนี้กันมาก่อนนั่นเอง เธอ

อาจเดก็เกนิกว่าจะจ�าได้ว่ามารดาต้องกูเ้งนิมาประคบัประคองกจิการ แต่

เมื่อท่านบอกเช่นนั้น ก็คงต้องเชื่อ แต่สรุปว่าหนี้สินตอนนี้คงหมดแล้ว 

เพราะปัจจุบันรายได้จากกิจการต่างๆ ปีหนึ่งรวมกันก็นับพันล้าน

“ดแีล้วละ ฝึกให้เก่งเหมอืนแม่นะ ต่อไปจะได้ไม่ล�าบาก ยิง่มลีกูสาว

คนเดียว จะได้ดูแลตัวเองได้”

“บุหงาก็เป็นห่วงอยู่นี่แหละค่ะ เปรียวเป็นเด็กขี้เบื่อตั้งแต่เด็กแล้ว 

กเ็ลยสลบัเปลีย่นให้ไปดแูลงานทีโ่น่นทีน่ีจ่ะได้ไม่เบือ่ แต่บุหงาคงตัดสินใจ
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ผิด เพราะไม่ได้งานเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง”

“ไม่เป็นไร ของแบบนีค่้อยๆ ฝึกกนัไป ขออย่างเดยีวให้รูจ้กัท�างาน 

ได้มากบ้าง น้อยบ้างก็ถือเป็นประสบการณ์ทั้งนั้น คนเราเรียนรู้ได้ตลอด

ชีวิต อย่างน้อยฝึกให้รู้ไว้ ไม่อย่างนั้น ต่อให้มีเงินเป็นพันล้านแล้วไม่รู้จัก

วิธีใช้หรือต่อยอด ไม่กี่ปีก็หมด” ผู้อาวุโสเตือน คนที่มั่นใจในตัวเองอย่าง

ปุษยามาลย์ไม่คิดหรอกว่าเงินของมารดาจะหมดง่ายๆ เงินแบบนั้น กิน

ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมด ยิ่งเธอเป็นลูกคนเดียวด้วย ไม่ต้องแบ่งสมบัติให้ใคร 

การสนทนาทีเ่หลอืส่วนใหญ่เป็นเรือ่งระหว่างมารดากบัคณุตาสวสัดิ์

ทีไ่ม่ได้พบปะกนัมาหลายปี เธอนัง่แกร่วฟังเรือ่งทีรู่บ้้างไม่รูบ้้างอย่างเบ่ือๆ 

จนกระทัง่นายแพทย์นพพลเข้ามา บหุงาร�าไพซักถามอาการคณุตา พบว่า

ทุกอย่างเรียบร้อยดี แค่รอเวลาผ่าตัดเท่านั้น ซึ่งง่ายมากในปัจจุบัน หลัง

การผ่าตดั คณุตาจะนอนรักษาตวัและท�ากายภาพบ�าบดัอยูท่ีน่ีอ่กีนบัเดือน

หลังจากเยี่ยมไข้เสร็จ บุหงาร�าไพชวนบุตรสาวไปนั่งรับประทาน

อาหารที่ร้านอาหารฝรั่งเศสหรูในซอยสุขุมวิท พอสั่งอาหารเสร็จ หล่อนก็

เริ่มต้นถาม

“หนูสนใจจะรู้จักหลานคุณตาสวัสดิ์หน่อยไหม เผื่อจะชอบกัน”

หญิงสาวตาโต แค่ได้ยินก็รีบสั่นศีรษะทันที

“อู๊ย ไม่เอาหรอกค่ะ เชียงรายอยู่ไกลเกินไป อดเห็นแสงสีความ

เจริญแน่” เธอรีบปฏิเสธโดยไม่ต้องคิด

“แหม ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก เดี๋ยวนี้เจริญจะตาย ไปมาก็สะดวก 

แม่เสียดาย เพราะคุณตาสวัสดิ์น่ะรวยมาก ท่านรวยจากที่ดิน พวกที่ดิน

ที่นายทุนมากว้านซื้อท�าห้าง ท�าโรงแรม แปลงใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ หรือ

แม้แต่ในเชียงใหม่และเชียงรายสมัยสิบกว่าปีก่อนโน้นน่ะของแกทั้งนั้น 

ตอนนีแ้กก็ยังมีทีด่นิเยอะแยะ แต่แกเกบ็ตวั ไม่เข้าสงัคม ลกูหลานกเ็หมอืน

กัน”
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ยิ่งไม่ต้องคิดซ�้าสอง เพราะถ้าไม่ดังเธอก็ไม่สนใจอีกเช่นกัน

“หนูไม่สนค่ะ” เธอตอบส้ันๆ ยิ่งเป็นพวกท�าไร่ท�านาก็ไม่ต้องพูด

ถึง 

“เฮ้อ ไม่รู้แม่เลี้ยงลูกมายังไงกันนะ ถึงได้มองคนอื่นต�่าต้อยหมด

แบบนี”้ บหุงาร�าไพโทษตวัเอง ทีเ่ลีย้งดบูตุรสาวคนเดยีวอย่างประคบประหงม  

จนกลายเป็นคนคิดตื้นเสียจนหลายครั้งรู้สึกอับอายผู้บริหารระดับสูงใน

บรษิทั ไม่รูว่้าความคดิเช่นนีจ้ะแก้ไขได้อย่างไร เมือ่แต่ละบรษัิทท่ีปุษยามาลย์

เข้าไปดูแล ต่างก็โอดครวญกันทั้งนั้น

“แม่ก็ เปรียวไม่ได้ดูถูกสักหน่อย แค่รู้ว่าควรคบใครและไม่ควรคบ

ใครต่างหากล่ะคะ” เธอแจกแจง “เปรียวไม่ชอบท�าไร่ท�านา ถ้าลูกหลาน

ของคุณตาท�าก็ขอบาย อย่าเสียเวลาคบเลยค่ะ”

“แต่แม่เป็นห่วงหนู ดูสิ อายุสามสิบกว่าแล้วยังลอยไปลอยมา คบ

คนโน้นควงคนนี้ไม่ซ�้าหน้ากัน จะสิบปีแล้วนะลูก หนูยังไม่เบื่ออีกเหรอ”

“ไม่เบื่อค่ะ สนุกดีออก แต่ถ้าต้องแต่งงานและทนอยู่กับผู้ชายคน

เดียว เปรียวว่านั่นแหละค่ะที่น่าเบื่อ” 

“เฮ้อ ลูกฉัน” คุณหญิงได้แต่ถอนใจ “แบบนี้คงได้เกาะคานทอง

แหงๆ”

“ไม่นะคะแม่” เธอไม่เห็นด้วย “เปรียวอยากแต่งงานค่ะ เปรียว

อยากมลีกู ตอนนีเ้ปรยีวก�าลงัมองหาผูช้ายดีๆ  สกัคนเป็นท่ีพ่ึงพิงไปตลอด

ชีวิตค่ะ”

มารดาค่อยหน้าชื่นขึ้นมาหน่อย

“แล้วหนูเจอหรือยังล่ะ”

ภาพของเมธริผดุขึน้ในหวัทนัท ีไม่รูว่้าอะไรมาดลใจ หรอืเป็นเพราะ

ว่าเขาคือผู้ชายคนเดียวที่เธอยังเอาชนะไม่ได้กระมัง 

“ไม่รูสิ้คะ” เธอลงัเล “หนคูดิว่ามผีูช้ายคนหน่ึงน่าสนใจ ถ้ามโีอกาส 
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หนูจะลองคบดูสักพักก็ได้ค่ะ”

“แน่นะ อย่าหลอกให้แม่ดีใจเล่นนะ”

“ไม่หลอกแน่ค่ะ”

“แล้วเขาเป็นคนดหีรอืเปล่า ถ้าลกูหลานไฮโซแต่ไม่ท�ามาหากนิ แม่

ก็ไม่รับเป็นเขยหรอกนะ”

เธอปิดปากหัวเราะ ก่อนจะให้สัญญา

“เขาไม่ใช่ไฮโซค่ะ และรับรองว่าท�างานท�าการแน่นอนค่ะ เอาเป็น

ว่า ตอนนี้ก�าลังปฏิบัติการจีบอยู่นะคะ ถ้าคืบหน้าเมื่อไหร่ เปรียวจะ

รายงานให้แม่ทราบเป็นคนแรกเลย”

“เขาเป็นใครกันล่ะ บอกแม่สักนิดได้ไหม” คุณหญิงตื่นเต้น อยาก

รู้จักผู้ชายที่บุตรสาวสนใจขึ้นมาตงิดๆ

“ถ้าบอกแล้วคุณแม่จะต้องประหลาดใจ”

“ขนาดนั้นเลยรึ”

“ค่ะ เพราะต่างจากที่เปรียวเคยจีบมาทุกคน”

“แล้วแม่รู้จักไหม” คนซักตื่นเต้น

“ก็ไม่เชิงหรอกค่ะ แต่คุณแม่เจอเขาแล้ว เขาเป็นคุณหมอสูติที่เรา

เจอที่ห้องคุณตาสวัสดิ์นั่นแหละค่ะ อาชีพนี้แม่คงรับได้นะคะ”

คนเป็นแม่ฉีกยิ้มกว้างแล้วพยักหน้าดีใจ พร้อมกับอวยพร

“ได้ยินแบบนี้แม่ค่อยสบายใจ เอ้า แม่เป็นก�าลังใจให้นะ ขอให้จีบ

ส�าเร็จนะลูก”



เรียกร้องคว�มสนใจทั้งที...
ต้องทำ�ให้เข�
จดจำ�ไม่มีวันลืม

5
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ไม่รู้อะไรดลใจปุษยามาลย์บอกเร่ืองนายแพทย์เมธิรให้มารดาฟัง 

และแทนที่ท่านจะรังเกียจรังงอนว่าเขาเป็นแพทย์ที่ไม่เด่นดัง

หรือมีครอบครัวร�่ารวยแต่อย่างใด กลับสนับสนุนให้จีบเสียนี่ หรือคงเห็น

ว่าเธออายุขึ้นเลขสามแล้วยังไร้หลักแหล่ง เวลานี้ ผู้ชายคนไหนผ่านมา 

ท่านก็คงรีบให้คว้าเอาไว้ หากอายุมากขึ้น จะหายากเป็นเงาตามตัว

ท้ังที่ปุษยามาลย์คิดว่าอายุของเธอยังน้อยนัก ยังเริงร่าอยู่ในวง

สังคมได้อีกนาน แต่ที่เธอหลุดปากเอ่ยถึงเมธิรให้มารดาฟัง คงเป็นเพราะ

ว่า หลังจากผ่านไปสี่กลยุทธ์แล้ว เขาก็ยังไม่ตกบ่วงแร้วนางมาร ไม่แม้แต่

จะล่ืนไถลพลาดมาสกันดิ แต่ผูห้ญงิอย่างปษุยามาลย์ ไม่ได้มมีารยาเพยีง

แค่นัน้ ยังมีอกีพะเรอเกวียนที่ยงัไม่งัดมาใช้ ถ้าต้องเลือกที่จะใช้ จีบผู้ชาย

เป็นรายไป 

จากที่เห็นในตอนบ่าย เธอก็รู้แล้วว่าเมธิรแพ้น�้าตา ถึงกับขอโทษที่

ท�าเธอร้องไห้ แหม ให้ได้อย่างนีสิ้...เธอปิดปากหัวเราะอย่างสะใจ ในท่ีสดุ 

ก็รู้จุดอ่อนของเขาจนได้ 

เอาละ ต่อไปเธอต้องหาวิธีเรียกร้องความสนใจจากเขา จากนั้นก็

ค่อยๆ รุกคืบ อาศัยความใกล้ชิด มัดใจเขาในที่สุด

แหม...แผนของเธอช่างแยบยลเหลอืเกนิ รอยย้ิมยังคงอยู่บนเรยีวปาก

เมื่ออาบน�้า เตรียมตัวนอนพร้อมกับวาดฝันวันพรุ่งนี้ไว้อย่างสวยหรู

และบัดนี้ มารดามอบบริษัทเฟอร์นิเจอร์ให้เธอดูแลอย่างเป็น

ทางการนับแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เพราะอยู่ใกล้โรงพยาบาลมากท่ีสุด เป็น

บรษิทัขนาดกลางทีท่่านเชือ่มัน่ว่าเธอจะดแูลได้ ท�าให้เธอไม่ต้องย้ายบรษิทั

ไปมาอีกแล้ว หรือจนกว่าเธอจะเบื่อเมธิรในอนาคตก็ค่อยว่ากันใหม่

หลังจากได้นอนหลบัเตม็อิม่ทัง้คนื เธอกต็ืน่เช้าได้เองโดยไม่ต้องใช้

นาฬิกาปลกุ และอาบน�า้ ท�ากจิวัตรประจ�าวันอย่างสบายอารมณ์ วนันีเ้ธอ

ตดัสนิใจไปรอเมธริทีส่ถานรีถไฟฟ้าเลย เพราะไม่อยากพลาดอย่างเมือ่วาน 
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หลังจากทดสอบว่าขนตาติดกาวแข็งแรงหรือยังด้วยการดึงอยู่ 

หลายครัง้จนมัน่ใจว่าไม่หลุดแน่ กส็�ารวจตวัเองอีกครัง้ ก่อนจะเดินเฉดิฉาย

ออกจากห้องไปรอที่สถานีรถไฟฟ้าล่วงหน้าราวห้านาที 

วันนี้เธอเตรียมตัวมาพร้อม ทั้งเหรียญใช้ซื้อต๋ัว และชุดพร้อมลุย 

ฝูงชน รับรองว่าแผนของเธอจะท�าให้เมธิรจดจ�าเธอไปตลอดกาลแน่นอน

ปุษยามาลย์ชะโงกผ่านระเบยีงชานชาลา กระทัง่เหน็เมธริเดนิผ่าน

จุดสแกนบัตรเข้ามา กว่าเขาจะเดินขึ้นมาถึงก็ใกล้เวลาที่รถไฟฟ้าขบวน

ใหม่จะเข้ามาเทียบชานชาลา เธอยืนตรงแถวท้ายสุด พอเขาขึ้นมาต้อง

เห็นเธอแน่นอน ด้วยเสื้อสูทสีแดงแปร๊ดจากดิออร์ กางเกงขาลีบสีด�า   

เรือนร่างงามอย่างนางแบบของเธอ ชุดหรูและกระเป๋าถือยี่ห้อดัง จะต้อง

เตะตาเขาทันทีแน่นอน

ด้านหลังไม่มีคนต่อแถว เพราะเธอขอให้ผู้หญิงที่เดินมาต่อท้ายไป

เข้าแถวอื่นแล้ว จะได้เปิดโล่งให้เมธิรเห็นเธอชัดเจน

พอหางตาเห็นเขาเดินขึ้นบันไดมา เธอแสร้งก้มหน้าก้มตาดู

โทรศพัท์ของตนเองเอาจรงิเอาจงัอย่างหนุม่ๆ สาวๆ แถวนีท้�ากนั แล้วเธอ

ก็ยกมือขึ้นแตะขมับเมื่อเขาเดินใกล้เข้ามา แสร้งซวนเซ แต่เพราะรู้ว่า

รถไฟฟ้าแล่นใกล้เข้ามาพอดี เธอระมัดระวังตัวสุดขีด ไม่ล้มถล�าเกินเส้น

เหลอืงเข้าไป เพราะกลัวตายเหมือนกนั ทว่าส่ิงทีเ่ธอไม่เห็นคอื มเีด็กวยัรุน่

กลุ่มหนึ่งท้ังหญิงและชายต่างคุยกันอย่างออกรสเต็มที่เดินผ่านด้านหลัง

เธอ เดก็ชายคนหนึง่ก�าลงัเล่าเรือ่งราวของตนเองอยู ่มอืทีว่าดออกไปสะกดิ

โดนร่างปษุยามาลย์ ส่งผลให้เสยีหลกัหวัคะม�าไปด้านหน้า ล�้าเส้นสีเหลือง 

พร้อมๆ กับรถไฟฟ้าที่แล่นเข้ามาเทียบชานชาลา

“คุณ! ระวัง!”

เสียงตะโกนดังจากด้านหลัง พร้อมกับเสียงนกหวีดที่ดังขึ้นยาว

เหยียด ผสานกับเสียงกรีดร้องที่ก้องขึ้นมาเกือบพร้อมๆ กัน
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วินาทีแห่งความเป็นความตายนั้น ปุษยามาลย์ลืมตาขึ้นด้วยความ

ตกใจ ส�าเหนียกว่าก�าลังจะเกิดอะไรขึ้นกับตัว เวลานั้นเธอยั้งตัวไว้ไม่ได้

แล้วนอกจากแกว่งแขนไว้ไม่ให้ล้มฟาดกบัพืน้ใกล้รถไฟทีแ่ล่นเข้ามาเทยีบ

ชานชาลาด้วยความเร็ว แม้จะลดลงแล้วก็ตาม แล้วร่างของเธอก็ถูกใคร

คนหนึ่งกระชากจากด้านหลังสุดแรง ก่อนจะถูกรัดแน่น แล้วเสียหลักล้ม

กลิ้งหลุนๆ ไปด้วยกัน หากทิศทางตรงกันข้าม

เธอลุกขึ้นนั่งอย่างงงๆ แก้มทั้งสองข้างถูกประคองไว้ตรงหว่างมือ

ของเมธิร และตีเบาๆ

“คุณเป็นไงบ้าง เจ็บตรงไหนหรือเปล่า”

ดวงตาของเธอยังลอยคว้างเพราะความตกใจ แล้วปล่อยโฮทันทีที่

รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง โดยมีอกกว้างของคุณหมอเป็นที่ซับน�้าตา

“พีเ่ป็นอะไรหรือเปล่าครับ” เสยีงเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัวิง่

กระหืดกระหอบเข้ามาถาม เมธิรจึงตอบ

“ไม่เป็นไรครับ คิดว่าน่าจะตกใจมากกว่า ไม่ต้องห่วงนะครับ ผม

เป็นหมอ และเป็นเพื่อนข้างห้องของเธอเอง” 

“อ้อ ครับ” พอได้ยิน เจ้าหน้าที่หนุ่มก็พยักหน้ารับ แล้วเดินไปดูแล

ผู้โดยสารตามเดิม เมธิรประคองร่างบางนั่งพิงระเบียงใกล้ๆ ป้ายโฆษณา 

และปล่อยให้เธอร้องไห้ตามสบาย

แขนบอบบางยังรัดรอบเอวเขาแน่น และร้องไห้ปิ่มจะขาดใจ 

เขาได้แต่ลูบหลัง รอเวลาให้เธอคลายสะอื้น รถไฟผ่าน

ไปอีกหนึ่งขบวน เสียงจึงค่อยๆ แผ่วลง แล้วเธอก็กระซิบบอก

“ฉันกลัว...” 

“ผมเข้าใจ ไม่เป็นไร” เขาบอกอย่างใจดี พอเธอขยับถอยห่าง เขา

ก็อมยิ้ม เพราะใบหน้าที่ตกแต่งอย่างงดงามบัดนี้เลอะเทอะไปด้วยคราบ
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น�้าตา แม้แต่เส้ือของเขาก็เปื้อนคราบรองพ้ืนและมาสคาราเป็นวงใหญ่ 

เหมือนใครพิมพ์ภาพหน้ากากทะนุกิไว้บนนั้น แล้วเขาก็บอก

“กลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะ คนมองกันใหญ่แล้ว เดี๋ยวผม

จะโทร. ไปแจ้งที่ท�างานว่าจะเข้าสายสักนิด”

“ค่ะ” เธอเห็นด้วย และสูดจมูกเมื่อน�้าตาแห่งความหวาดกลัวลด

ลงไปแล้ว จึงลุกขึ้นยืนตามแรงดึงของเขา และออกเดิน ตอนนั้นเองที่เธอ

รูส้กึว่าข้อเท้าปวดแปลบเมือ่ทิง้น�า้หนกัลงไป “โอ๊ย” เธอกระตกุเท้าขึน้ทนัที 

รีบทิ้งน�้าหนักลงขาอีกข้างหนึ่ง เมธิรถลันเข้ามาประคองเธออีกครั้ง แล้ว

ก้มจับข้อเท้าของเธอ ขยับเบาๆ “เจ็บค่ะ” เธอบอกทันที

“คงพลิกน่ะครบั เอาละ กลบับ้านกนัก่อน เดีย๋วผมจะขบัรถพาคณุ

ไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาล ว่ากระดูกร้าวหรือเปล่า” 

“ค่ะ” ปุษยามาลย์หมดฤทธิ์ ทั้งตกใจจากประสบการณ์น่า

หวาดเสียวเมื่อครู่ และอาการเจ็บข้อเท้า จึงไม่ว่ากระไรเมื่อเขาสอดมือ

โอบเอวประคองเธอเดนิลงบนัได กว่าจะถงึทีพั่ก กเ็ล่นเอาเหงือ่ตกตามกนั 

สุดท้าย หลังจากผ่านประตูคอนโดมิเนียมเข้ามา เมธิรตัดสินใจอุ้มเธอขึ้น

เพราะเห็นว่าเธอเดินล�าบากอย่างยิ่ง 

เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัเหน็ทัง้สองประคบัประคองกนัเข้ามา 

ก็รีบวิ่งไปเปิดประตู และหลังจากเมธิรอุ้มปุษยามาลย์ เขาก็รีบวิ่งไป      

แขนบอบบางยังรัดรอบเอวเขาแน่น 
และร้องไห้ปิ่มขาดใจ เขาได้แต่ลูบหลัง รอเวลาให้

เธอคลายสะอื้น รถไฟผ่านไปอีกหนึ่งขบวน เสียงจึง
ค่อยๆ แผ่วลง แล้วเธอก็กระซิบบอก

“ฉันกลัว...”  
“ผมเข้าใจ ไม่เป็นไร”
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กดลิฟต์ให้

“คุณเปรียวเป็นอะไรไปครับ”

เขาถามแล้วใจหายวาบ เพราะผู้จัดการสั่งให้ดูแลบุตรสาวเจ้าของ

ตึกเป็นพิเศษ 

“หกล้มน่ะครับ ไม่มีอะไรน่าตกใจ” เมธิรตอบ แล้วเดินเข้าลิฟต์

“ให้ผมขึ้นไปช่วยไหมครับ” เจ้าหน้าที่หนุ่มยังอาสา

“ไม่เป็นไรครับ ผมดูแลเธอได้ คุณไปท�างานเถอะ” 

“งัน้ฝากคุณหมอด้วยนะครับผม” เจ้าหน้าท่ีประจ�าตึกตะเบ๊ะแขง็ขนั 

เพราะไม่อยากเสียงานทางนี้เหมือนกัน

“คณุวางฉนัลงก่อนกไ็ด้ค่ะ” ปษุยามาลย์บอกหลงัประตลูฟิต์ปิดลง 

รูส้กึอดึอดักบัความใกล้ชดิของเขาตงิดๆ ยิง่อยูใ่นทีแ่คบๆ แบบนีด้้วย แม้

เขาแค่ต้องการช่วยเหลือก็ตาม

“ไม่เป็นไร อีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว” เขาก้มลงบอกยิ้มๆ พอเธอมอง

เห็นแววตาเอื้ออาทรของเขา และใบหน้าเกลี้ยงเกลาที่ก้มลงมาใกล้ หัวใจ

เธอหยุดเต้นไปหนึ่งวินาที ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเต้นรัว พร้อมกับรู้สึกถึง 

ความอบอุ่นแล่นวาบไปทั่วกาย 

เสี้ยววินำทีนั้นเองที่เลือดร้อนๆ พุ่งปร๊ีดสู่พวงแก้ม เพิ่งรู้จัก 
ค�ำว่ำเขินอำยโดยไม่เสแสร้งก็ตอนนี้เอง

“ขอบคุณค่ะ” ค�าพูดนั้นหลุดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ มันมาจากน�้าใส 

ใจจริง เป็นความรู้สึกตื้นตันในความเอื้อเฟื้อของเขา

“ไม่เป็นไร” เขายิ้มอีกรอบ แล้วออกเดินเมื่อประตูลิฟต์เปิด ก่อน

จะมายืนลังเลที่หน้าห้อง “ห้องคุณดีกว่า คุณจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย 

กางเกงของคุณขาดเป็นรูใหญ่เลยที่หัวเข่า”

“ค่ะ” เธอหยิบกุญแจจากกระเป๋าถือมาไข หลังจากเมธิรปล่อยเธอ

ลงเดิน จากนั้นก็โอบเอวพาไปนั่งโซฟา แล้วถอดรองเท้าให้อย่างเบามือ 
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เขาขยับข้อเท้าไปมาอีกครั้ง มันปวดแปลบจนเธอต้องสูดปาก

“เป็นไงบ้างครับ”

“ยังเจ็บอยู่ค่ะ”

เขาพยักหน้ารับ แล้วบอก 

“ผมไปเปลี่ยนเสื้อก่อน เดี๋ยวจะกลับมาช่วยนะครับ”

“ค่ะ” เธอพึมพ�ารับ คิดว่าคงไม่ยอมให้เขาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอก 

หลังจากประตูปิดลง จึงกระโดดกระต่ายขาเดียวเข้าห้อง แล้วเปลี่ยน

กางเกงและเสื้อตัวใหม่อย่างไร้อารมณ์ คราวนี้ไม่พิถีพิถันเหมือนตอนเช้า 

พอเข้าห้องน�้า เธอร้องครางเมื่อเห็นใบหน้าเละเทะไม่เหลือเค้าเดิม แล้ว

ถอนใจเฮือกใหญ่ ตั้งใจให้เมธิรเห็นเธอตอนสวยๆ แต่เขากลับเจอเธอ 

ตอนหน้าตายูย่ี่ไม่รูก้ีค่รัง้แล้ว จนเธอหมดอารมณ์จะแต่งหน้าอกี ขนืละเลง

ก็คงใช้เวลาเป็นชั่วโมง จึงหยิบน�้ายามาเช็ดส่งๆ ทาครีม ทาแป้งบางๆ 

และปัดคิว้ให้เข้ารปูเท่านัน้ พอกระโดดกระต่ายขาเดยีวกลบัมา กเ็ห็นเมธริ 

นั่งรออยู่แล้ว เขาลุกขึ้น

“หายตกใจหรือยังครับ”

“กด็ขีึน้แล้วค่ะ” เธออ้อมแอ้ม...เป็นไงล่ะ แผนเรยีกร้องความสนใจ

ให้เขาจดจ�าไม่มีวันลืม เหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งเธอและเขาจะไม่มีวันลืมไป

ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เธอเกือบเป็นที่จดจ�าของประชาชีทั่ว

ประเทศไปแล้วหากถกูรถไฟฟ้าชนเสียชีวิต ข่าวคงประโคมไปท่ัวสารทิศว่า 

‘เจ้าหญิงแห่งวงการเซเลบกระโดดให้รถไฟฟ้าทับดับอนาถ เหตุ

น้อยใจเพราะถูกแย่งชิงต�าแหน่งไปจากอก’

เธอสะบัดศีรษะไล่ความคิดชั่วร้ายออกไป โชคดีนะที่เมธิรช่วยไว้ 

เวลานี้ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อเขาเพ่ิมพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากเขาจะ

หว่านเสน่ห์ได้ยากและเอาชนะใจล�าบากแล้ว เธอยังประทับใจความเป็น

สุภาพบุรุษของเขาอย่างยิ่ง ถ้าวันนี้เขาไม่มาช่วย และเธอตายไปจริงๆ 
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พวกนกัข่าวทีเ่กลยีดเธอจะต้องประโคมข่าวไปในทางเสยีหายอย่างแน่นอน

“ไปโรงพยาบาลกันเถอะ” เขาเดินเข้ามาหาแล้วท�าท่าจะช้อนตัว

เธอขึ้น เธอรีบยกมือกัน

“ฉันเดินได้ค่ะ ขอบคุณคุณหมอมากเลย” เมื่อเธอยืนยัน เขาก็ยื่น

มือให้แทน 

“งั้นก็พยุงกันไป” เขาเสนอ เธอจึงวางมือลงบนมือของเขา พอเขา

บีบเบาๆ ก็เงยหน้าขึ้นยิ้มขอบคุณ ทว่ากลับเห็นเขากวาดตาไปทั่วใบหน้า 

เธอตกใจรีบถามด้วยความกังวล

“ฉันดูน่าเกลียดมากใช่ไหมคะเวลาไม่แต่งหน้า ที่ไม่แต่งเพราะฉัน

กลัวคุณรอนาน”

“เปล่าเลย ผมคิดว่าเวลาคุณแต่งหน้าบางๆ ดูแล้วนึกว่าอายุสัก

ยี่สิบ”

“จริงหรือคะ” เธอตาโต ดีใจคล้ายถูกรางวัลที่หนึ่ง แล้วยกมือข้าง

ทีว่่างแตะแก้มเบาๆ “คุณหมอตาถงึมากเลยค่ะ ฉนัมองดตูวัเองในกระจก

ทุกวันก็คิดว่ายังหน้าตึ๊งตึงอยู่เลย ริ้วรอยก็ไม่เห็นสักนิด”

เมธิรเงยหน้าขึ้นหัวเราะชอบใจ และส่ายหน้าน้อยๆ เพราะอึ้งแล้ว

จึงออกเดิน หากเธอยังเจื้อยแจ้ว

“คุณหมอคิดจริงๆ ใช่ไหมคะว่าฉันยังดูเด็ก”

“ก็...ครับ” เขาตอบไม่ถูก จึงพูดส่งๆ ไป ส่วนคนถามคิดไปเองว่า

เขาเห็นด้วย

“ขอบคุณค่ะ คุณท�าให้ฉันม่ันใจข้ึนมาเป็นกองเลย” เธอถอนใจ 

ใบหน้าอิ่มเอมยิ่งนัก

“คณุยังต้องการความมัน่ใจอกีหรอืครบั ทุกครัง้ท่ีเห็น ผมคดิว่าคณุ

มีมันเกินร้อยเสียอีก” เขาช่วยพยุงเธอออกจากห้อง แล้วลงลิฟต์ไปยัง 

ที่จอดรถชั้นใต้ดินด้วยกัน 
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“แหม บางทีก็หมดความมั่นใจเหมือนกันแหละค่ะ ตอนนี้...เฮ้อ...

มีแต่คนอยากเขี่ยให้ฉันตกจากต�าแหน่ง” เธอได้โอกาสระบายความในใจ

“ต�าแหน่งอะไรหรือครับ”

เธอปรายตามองเขานิด ก่อนจะแจกค้อนวงเล็กๆ 

“นี่คุณหมอไม่รู้เลยหรือคะว่าก�าลังพูดกับใคร”

“ก็กับคุณไง คุณชื่อปุษยามาลย์ เกือบจะเป็นคนไข้ของผม และ

เป็นเพื่อนข้างห้องกัน หรือว่าผมจ�าอะไรผิด”

เธอถอนใจเฮอืกใหญ่ พยายามให้อภยัทีเ่ขาไม่รูเ้รือ่งราวในวงสงัคม

ชั้นสูงของเมืองไทยเลย 

“เรยีกฉนัว่าเปรียวกไ็ด้ค่ะคุณหมอ และเกอืบสบิปีทีผ่่านมา ฉนัโด่งดงั

มากในแวดวงไฮโซ และได้ฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งวงการ มีสาวๆ มากมาย

อิจฉาริษยา และอยากเขี่ยฉันให้ตกจากต�าแหน่ง”

“อ๋อ แบบนีน้ีเ่อง แต่มนักส็บิปีมาแล้วนะ คุณไม่เบือ่บ้างรทึีม่แีต่คน

ที่สวมหน้ากากเข้าหากัน จริงๆ น่าจะยกต�าแหน่งให้เด็กสาวรุ่นใหม่ได้

แล้ว จะได้ไม่เหนื่อย นางงามจักรวาลเขายังเป็นแค่ปีเดียว นี่กะจะยึด

ต�าแหน่งตลอดไปเลยรึไง” เขาถามติดตลก แต่ทิ่มแทงใจด�าเธอเหลือเกิน

“ฉันยังไม่เบื่อ และยังครองต�าแหน่งได้อีกหลายปี” เธอยืนยัน แล้ว

ก็เห็นเขายักไหล่ ริมฝีปากเหยียดนิดๆ ก่อนจะพึมพ�า

“น่าสงสารจัง”

คิ้วเธอขมวดเข้าหากันทันที

“สงสาร? สงสารใคร สงสารเรื่องอะไรคะ”

“กส็งสารคนทีย่งัปลงไม่ได้น่ะสคิรบั” เขายิม้ ดอูารมณ์ดตีลอดเวลา 

ทัง้สองเดนิมาถงึรถญีปุ่น่กลางเก่ากลางใหม่คนัใหญ่ ไม่หรหูราอย่างทีเ่ธอ

คิด แต่พอเมธิรเปิดประตูรถ เธอก็ทิ้งตัวลงไป และอดย่นจมูกไม่ได้ คิด

ว่าอาชีพที่มีรายได้สูงๆ อย่างเขา น่าจะมีเงินซื้อรถหรูๆ ขับ แต่ค�าพูด 
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เมื่อครู่ยังคาใจ พอเขาเดินอ้อมไปนั่งประจ�าที่ เธอก็ถาม

“คุณว่าฉันปลงไม่ได้งัน้เหรอคะ” เสียงคนถามชักฉุน เขาหันมายิ้ม

อีกนิด ขณะเคลื่อนรถไปจากลานจอดใต้ดิน แล้วเขาก็พูดขึ้น

“ผมไม่ทราบครับ แต่ด้วยอาชีพ ผมเจอมาทุกอย่างตั้งแต่ผ่าตัด 

ท�าคลอด พาเด็กทารกออกจากท้องแม่มาสู่โลกใบใหม่ ผมเจอผู้หญิงอายุ

ราวสามสบิสีส่บิ ไปจนถงึเจด็แปดสบิ แต่ละคนมปัีญหาสขุภาพสารพดัมา

ให้ผมช่วยรกัษา บางคนเป็นมะเรง็ขัน้สดุท้าย กต้็องรกัษากนัไปจนกว่าจะ

ถึงลมหายใจสุดท้าย” เขาถอนใจเบาๆ 

“และผมรู้ซ้ึงเลยว่าท�าไมพระพุทธเจ้าจงึออกบวช เพราะชวีติมนษุย์

ล้วนมีเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นเรื่องธรรมดา เวลานี้เรายังหนุ่มยังสาว 

แต่อีกไม่นาน สังขารจะค่อยๆ โรยราไปตามอายุ ย่อมต้องเผชิญโรคภัย

ไข้เจบ็ และเดนิทางไปสู่จดุสุดท้ายในชีวิตด้วยกนัทัง้หมด ไม่มใีครหลกีเลีย่ง

มันพ้น”

“คณุพดูเหมอืนคนแก่เลย” เธอวจิารณ์ เพราะไม่เคยมผีูช้ายคนไหน

พูดจาแบบนี้กับเธอมาก่อน เพราะเรื่องสังขารและศาสนาเป็นหัวข้อท่ีน่า

เบื่อหน่ายที่สุด 

“คงงั้นมั้งครับ เพราะผมยอมรับว่าตัวเองแก่แล้ว อย่างน้อยผมก็

ดีใจที่มองเห็นคนไข้ มองเห็นโรคที่เจอ แล้วท�าใจยอมรับและเข้าใจมัน 

จากนัน้กพ็ยายามรกัษาพวกเขาอย่างสดุความสามารถเท่าทีก่�าลงัและมนั

สมองจะท�าได้ แล้วก็ปลง ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด หากนอกเหนือจากสิ่ง

ที่ควบคุมได้”

“แต่ฉันอายุแค่สามสิบสองเท่านั้นนะคะ” เธอครางเสียงอ่อย “และ

ฉันยังไม่อยากปลง”

“ผมไม่คดิจะให้คณุปลงหรอกนะครบั แต่อย่างน้อย กเ็ริม่จากเข้าใจ

ความเป็นจริงของชีวิตก่อน อย่าง เอลิซาเบท เทย์เลอร์ ที่ใครๆ บอกว่า
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สวยนักสวยหนา สวยที่สุดในโลก เธอพยายามรักษาความสวยให้คงอยู่

ตลอดกาล บ่อยครั้งหันไปพึ่งยาเสพติดเพราะปัญหาทางจิต ส่วนหนึ่ง

เพราะยอมรับสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมไม่ได้ อยากจะเป็นดาวค้างฟ้าไป

นานๆ เพือ่ให้คนชืน่ชม แต่แล้วคนกลบัหวัเราะเยาะลบัหลงั ถงึจะพยายาม

ยื้อความสวยเอาไว้แค่ไหน สุดท้ายก็ต้องตาย เห็นไหม”

ปุษยามาลย์ท�าคอย่น รู้สึกเหมือนถูกบิดาอบรมอย่างไรอย่างนั้น 

“สรปุว่าคณุไม่ได้ตืน่เต้นทีไ่ด้รูจ้กัหรอืได้อยูใ่กล้ๆ ฉนัท่ีเป็นดาวเด่น

ในสังคมเลยใช่ไหมคะ”

“คุณพูดอย่างกับว่าคนพวกนั้นกินเพชรพลอยแทนข้าวอย่างนั้น

แหละ” เมธิรหัวเราะอีกครั้ง “อย่างที่ผมเจอ ไม่ว่าคนรวยหรือคนจน ไม่

เห็นจะมีใครหลุดพ้นความตายได้ ผมคิดเสมอว่า ในยามที่มีชีวิตอยู่ จะ

ท�าตัวอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและคนรอบข้างมากท่ีสุดมากกว่า 

แล้วคณุล่ะ เคยย้อนถามตวัเองหรอืเปล่า ว่าคณุเคยท�าประโยชน์ให้คนอืน่

บ้างไหม”

สรุปแล้ว อีตาหมอหน้าเกาฯ แถมยังธรรมะธัมโมนั้น ไม่ได้  

มองเห็นคุณค่า 'เจ้าหญิงแห่งวงการเซเลบ' แม้แต่นิดเดียว

จริงๆ นั่นแหละ พอเธอไม่ตอบค�าถามของเขา ต่างก็พากันเงียบไปตลอด

ทาง พอถึงโรงพยาบาลปุ๊บ ก็โยนเธอให้แก่บุรุษพยาบาล ที่เข็นรถพาไป

เอกซเรย์และให้แพทย์กระดกูมาดฟิูล์ม ก่อนจะจ่ายยาแล้วปล่อยกลบับ้าน 

โดยที่เขาไม่กลับลงมาอีกเลย 

เธอเรียกกุ้งนางมาพร้อมคนขับรถเพื่อไปส่งกลับท่ีพัก หลังจาก

เลขาฯ ส่วนตัวจัดการเตรียมอาหารการกินให้เรียบร้อย เธอก็ให้กุ้งนาง

กลับไปท�างานตามเดิม ส่วนตัวเองนั่งกลัดกลุ ้มใจกับเรื่องของเมธิร 

อีกระลอก
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หลายครั้งที่เธอคิดว่า ก�าลังคิดผิดมหันต์ที่คิดจะไล่จีบเขาต่อ เธอ

ควรเลิกสนใจเขานับแต่บัดนี้ หากไม่ต้องการบิดาคนท่ีสองมาคอยอบรม

สัง่สอน เพราะเธอยงัสนกุกบัชวิีตอยู ่เมือ่มารดามเีงนิมากมายให้เธอใช้ไป

จนตายก็ไม่หมด หากอายุมากขึ้น เธออาจจะแต่งงานกับสามีที่รวยพอๆ 

กัน และยังเฉิดฉายในวงสังคมต่อไป อย่างที่คนโบราณว่าเรือล่มในหนอง

นั่นปะไร คนที่ไม่เคยอยู่ภายใต้แสงไฟสปอตไลต์อย่างเมธิร ย่อมไม่มีวัน

รู้สึกอย่างเธอแน่

เธอสรุปอีกครั้งว่า เธอกับเมธิรนั้นต่างกันเกินไป แต่พอบอกตัวเอง

ให้ตัดใจ เธอก็รู้สึกเสียดายนิดๆ อาวรณ์หน่อยๆ หรือเป็นเพราะว่าเธอยัง

เอาชนะใจเขาไม่ได้ ถึงได้ค้างคาใจพิกล

น่าแปลก แค่สปัดาห์เดยีวทีย้่ายมาอยูใ่กล้เขา เธอกลบัรูส้กึยาวนาน

ประหนึง่อยูม่าเป็นปี ในวนัหนึง่ๆ เขาท�าให้เธอประหลาดใจไม่รูก้ีห่น ท�าให้

เธออยากจะเดินหน้าจีบเขาต่อในวินาทีหนึ่ง และอยากจะวิ่งหนีไปให้ไกล

อีกวินาทีต่อมาได้ง่ายๆ แน่นอนว่า ภายในสัปดาห์เดียว เธอก็เปลี่ยนใจ

นับร้อยหน ใจหนึ่งก็อยากเลิกให้รู้แล้วรู้รอด แต่พอคิดว่าจะเลิก ก็เห็น 

ใบหน้าหวานๆ ของชิโอริลอยมาและส่งเสียงหัวเราะเยาะเย้ยสะใจ      

เสียงนั้นบาดลึกลงในหัวใจจนแทบแตกเป็นเสี่ยงๆ 

เธอยังนอนกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาอยู่บนโซฟา ดูโทรทัศน์ไม่รู้เรื่องหรอก 

และไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามด้วยซ�้าเม่ือเสียงเคาะประตูดังขึ้น เธอรีบเด้งตัวขึ้น

นั่ง หน้าตาตื่น หลังจากหันดูเวลาแล้วก็รู้ว่าเป็นใคร แรกสุดกังวลเรื่อง

หน้าตา แต่เมื่อเมธิรเคยบอกว่าเธอหน้าเด็กตอนไม่แต่งหน้า ก็คิดว่า

ต้อนรบัเขาท้ังแบบนีแ้หละ เขาจะได้เหน็เธอเป็นเด็กๆ แข่งกบัชโิอรไิด้ เธอ

กระโดดขาเดียวไปที่ประตู พอเห็นเขายิ้มผ่านช่องตาแมว เธอก็ยิ้มให้ 

ตัวเองก่อนจะเปิดประตู

“ผมซื้อราดหน้ามาฝาก มากินด้วยกันไหม” เขายกถุงในมือขึ้นให้
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ดู เธอมองไปรอบๆ ถุงหิ้ว ว่าเป็นของภัตตาคารชื่อดังหรือเปล่า แต่พอไม่

เห็นยี่ห้อติดถุงก็ถาม

“ซื้อจากร้านไหนคะ” 

“ร้านหน้าโรงพยาบาลอกีนัน่แหละ ทีน่ัน่ของอร่อยเยอะ จะกนิห้อง

นี้หรือไปกินห้องผม เพราะมีของครบกว่า คุณจะได้ไม่ต้องล้างด้วย”

เรื่องอาหารเธอไม่สนหรอก เพราะไม่ได้มาจากร้านมีชื่อ แต่สนใจ

เรื่องได้เข้าห้องเขานี่สิ เผื่อวันหน้าจะได้เอาไปอวดยายเด็กนั่นได้ จึง 

ตัดสินใจทันที

“ห้องคุณก็ดีค่ะ” 

เมธิรจึงยื่นแขนให้เธอเกาะ แล้วค่อยๆ เดินไปที่ห้องของเขาพร้อม

กัน


