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“แต่งงาน ให้ผมน่ะหรอืครบั แต่งงาน” เสียงทุม้ดงัข้ึนด้วย 

ความตกใจ และมั่นใจได้เลยว่าถ้าเขาขับรถอยู่ มันจะต้องเสียหลัก 

กวาดรถคันอื่นบนถนนแน่ๆ แต่เสียงที่เจ้าตัวคิดว่าเปล่งออกมาด้วย

ความตกใจและดงัเกนิความจ�าเป็นนั้น ส�าหรบัคนอื่นกไ็ม่ต่างอะไรกบั

การพูดจาในวันปกติ ที่นิ่งเรียบ แทบจะไม่แสดงอาการอะไร ติดจะ

เฉยชาและดุด้วยซ�้า จะมีก็แต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ว่านี่คือการ 

ออกอาการมากที่สดุของหมอฉตัรแล้ว 

โชคดเีท่าไรแล้วที่วนันี้ นายแพทย์ฉตัรบดนิทร์ ฉตัราวธุ ไม่ได้

เป็นคนขับรถด้วยตัวเอง แต่อาศัยมากับรถตู้คันใหญ่ของบิดามารดา 

เพื่อไปงานเลี้ยงเลก็ๆ ในครอบครวัเพื่อนสนทิคณุพ่อ

ฝ่ายมารดากป็รายตามองเขาแบบไม่สบอารมณ์นดิหนึ่ง ก่อนจะ 

ถอนสายตากลบัมามองภาพสะท้อนของตวัเองในกระจกตลบัแป้งพฟั

“ใช่ นี่เราควรจะรูต้วัอยูแ่ล้วนะ ว่านคิกี้กลบัมาเมื่อไหร่กเ็มื่อนั้น” 

คุณหญิงสรวงสุดาขยับตัวให้ชุดราตรีเข้าที่นิดหนึ่ง ประกอบคุณงาม

ความดีให้ประเทศชาติตั้งมากมายจนได้รับพระราชทานเครื่องราช-

อสิรยิาภรณ์ เป็นที่เคารพของคนจ�านวนไม่น้อย แต่แค่บตุรชายคนเดยีว

กลับปรามไม่ได้ สตรีสูงวัยถอนหายใจอีกรอบ ก่อนจะปรายตามอง

1



8  มัดใจไว้ให้รัก

บตุรชายวยัสามสบิหกอกีครั้ง 

ฉัตรบดินทร์เป็นชายหนุ่มรูปงามที่เป็นที่จับตามองทั้งในวงการ

แพทย์และในวงสงัคม เพราะนอกจากจะเป็นศลัยแพทย์หวัใจมอืหนึ่ง

แล้ว ยงัรั้งต�าแหน่งลูกชายเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนยกัษ์ใหญ่อย่าง

โรงพยาบาลอายวุฒัน์ แถมด้วยหน้าตาหล่อเหลา ผวิขาวๆ คิ้วเข้มๆ 

ปากแดงๆ จมูกโด่งๆ ท�าเอาสาวน้อยสาวใหญ่กรี๊ดกร๊าดกนัไม่ใช่น้อย 

จะมีปัญหาก็ตรงที่ไม่เห็นลูกชายหล่อนคบใครเป็นแฟนจริงจัง ซึ่งก็

ดแีล้ว เพราะตวัชายหนุ่มเองกต็้องแต่งงานกบันครา ลูกสาวคนเดยีว

ของเพื่อนสนทิคณุฉตัรภพ ผู้เป็นบดิา ตามที่หล่อนและสามไีด้บอกไว้

มาเนิ่นนาน

“นี่คุณแม่พูดจริงๆ หรือครับ” ชายหนุ่มขยับตัวด้วยความไม่

สบายใจเลก็น้อย แต่น�้าเสยีงยงัคงความสภุาพไว้ ตาคมกรบิยงัจบัจ้อง

อยู่ที่บทความทางการแพทย์ในไอแพดอยู ่ใครจะไปคดิว่าพ่อแม่เขาจะ

เอาจริงเอาจังอะไรกับเรื่องที่พูดกรอกหูมาตั้งแต่เด็กๆ ว่าโตขึ้นจะให้ 

เขาแต่งงานกบันคิกี้ หรอืนครา เดก็ผู้หญงิอ้วนๆ กลมๆ ตวัด�าปี๋คนนั้น  

และถ้าจ�าไม่ผดิ เขากบัเดก็ผู้หญงิคนนั้นอายหุ่างกนัตั้งสบิห้าปี นี่แม่

จะให้เขามเีมยี หรอืให้เขารบัเดก็คนนั้นเป็นลูกบญุธรรมกนัแน่

“เอาจรงิส ิเรากไ็ม่ได้มแีฟน ไม่ได้รกักบัใคร อายกุป็ูนนี้ละ อกี

อย่าง เราคงไม่ลมืใช่ไหมว่าที่พ่อเรายงัมชีวีติอยู่ทกุวนันี้เพราะลงุนาค

เขาช่วยชวีติพ่อเราไว้” 

“แต่คณุแม่ครบั นี่แต่งงานนะครบั ไม่ใช่นดัเดตดูตวัที่จะบงัคบั

ผมไปได้ ผมต้องอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไปทั้งชีวิต คุณแม่ไม่คิดจะให้ผม

เลือก ไม่ให้ผมศึกษานิสัยใจคอกันหน่อยหรือ” คุณหมอฉัตรบดินทร์

เถยีงมารดาด้วยประโยคที่เกอืบจะยาวที่สดุ ทั้งๆ ที่ปกตเิขาตามใจท่าน

เกือบทุกเรื่อง เพราะเกิดมาไม่เคยรู้สึกว่าแม่เขาเป็นคนไร้สาระมาก 

เท่านี้มาก่อนในชวีติ 
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“ถ้าเกดิผมไม่ถกูชะตากบัเขาเลยล่ะครบั” ฉตัรบดนิทร์พยายาม

บอกมารดา ไม่อยากจะเชื่อว่าในยุคสองพันสิบแปดเขาต้องมานั่ง

อธบิายหาเหตผุลเรื่องการจบัคู่คลมุถงุชนแบบนี้ 

“ไม่ถูกชะตงไม่ถูกชะตาอะไร ตอนเดก็ๆ กเ็หน็ชอบเล่นกบัน้อง 

เจอทไีรกเ็ข้าไปอุม้ เข้าไปชวนเล่นด้วยตลอด” คณุหญงิสรวงสดุาค้อน

บุตรชายเป็นรอบที่เท่าไรของวันก็ไม่รู้ นึกย้อนถึงอดีตที่เคยพาเจ้าตัว

ไปบ้านนาคราช เพื่อนสนิทของสามีบ่อยๆ วันนั้นฉัตรบดินทร์ในวัย

เกือบยี่สิบปีเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสอง อุ้มหนูน้อยจ�้าม�่าวัยสี่ขวบเล่น 

เหมอืนที่เล่นมาตั้งแต่นคราเกดิด้วยซ�้า “อกีอย่าง หมอดูเขากบ็อกมา

แล้วด้วยว่าเราสองคนน่ะเนื้อคู่กนั ดวงเสรมิดวง ยงัไงกห็นกีนัไม่พ้น”

บรรยากาศงานเลี้ยงเล็กๆ ในบ้านของเจ้าพ่ออสังหาริม-

ทรัพย์รายใหญ่ของเมืองไทย มองเผินๆ อาจจะเหมือนงานแต่งงาน

ย่อมๆ ที่มีแขกราวๆ สองร้อยคน บ้านที่หรูหราอยู่เป็นทุนเดิมได้รับ 

การตกแต่งให้อลังการงานสร้างมากขึ้น จนชายหนุ่มไม่แน่ใจว่า 

เจ้าของบ้านสนิทกับแขกทุกคนที่เชิญมาในวันนี้ตามที่บิดาบอกเขา 

ว่ามแีต่คนคุ้นเคยมาพบกนัจรงิหรอืไม่ 

นายแพทย์หนุ่มหล่อไม่รอช้า หาเรื่องขอตวัไปเข้าห้องน�้า หรอื

อันที่จริงคือขอเวลาหนีไปหายใจ หลังจากทราบเรื่องที่เขาจะต้อง

แต่งงานจากปากมารดา ทั้งๆ ที่หลังสุดที่เขาได้พบเจ้าตัวน่าจะไม ่

ต�่ากว่าหกปีมาแล้ว นึกแล้วก็พานคิดถึงครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกัน และ

รู้สกึวูบวาบพกิล 

ในจงัหวะที่จะเดนิพ้นมมุห้องนั้น โทรศพัท์ที่ตั้งเสยีงพเิศษส�าหรบั 

สายเรยีกเข้าจากโรงพยาบาลกด็งัขึ้น ฉตัรบดนิทร์จงึจ�าต้องละสายตา

ออกจากทางที่เดนิครู่หนึ่งเพื่อควานหาโทรศพัท์ 

“ฮัลโหล มีอะไรด่วนไหมครับ” คุณหมอหนุ่มกรอกเสียงถาม 
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ผู้ช่วย หยดุยนือยู่ตรงมมุห้องนั่นเอง

“ห้องยาเขาอ่านลายมอืคณุหมอไม่ออก ส้มจะยนืยนัให้ เขาก็

ขอคุยกับคุณหมอเอง เดี๋ยวต่อสายให้นะคะ” ผู้ช่วยแพทย์ประจ�าตัว

ส่งเสยีงบอกปัญหาประจ�าวนัมา โดยที่คณุหมอได้แต่ท�าหน้านิ่ว เป็น

เจ้าหน้าที่ห้องยาประสาอะไรอ่านลายมอืแพทย์ไม่ออก

“คณุหมอคะ ตกลงหนึ่งจดุห้าหรอืหนึ่งจดุศูนย์มลิลกิรมัคะ” 

“ยนืยนัที่หนึ่งจดุศนูย์ครบั” ชายหนุม่ตอบแบบนิ่งๆ ไม่ได้แสดง

อาการไม่พอใจอะไรออกไป ทั้งๆ ที่ไม่สบอารมณ์ เพราะอกีฝ่ายน่าจะ

ชนิลายมอืแพทย์ทกุคนในโรงพยาบาล 

ตดัสายเจ้าปัญหาเรื่องงานจบ คณุหมอรูปหล่อกส็่ายหวัน้อยๆ 

ก่อนจะเดนิต่อ ทว่ายงัเลี้ยวไม่ทนัพ้นมมุห้องดกีก็ระแทกเข้ากบัอกีคน

ที่เดนิสวนมา ท�าเอาตกใจกนัทั้งคนชน ทั้งคนโดนชน ร่างสงูใหญ่ได้แต่ 

จบัคนที่เกดิอบุตัเิหตกุบัเขาไว้ตามสญัชาตญาณ

“โอ๊ย!” คนเสยีงหวานๆ ร้องโอดโอยเพราะชนเข้ากบัเขาเตม็แรง 

ดทีี่ชายหนุม่รั้งแขนสองข้างไว้ ท�าให้คนที่สงูแค่คางเขาไม่ล้มลงไปกอง

กบัพื้น 

“ขอโทษครับ...เจ็บมากไหม” คุณหมอฉัตรถามคนที่เขาปะทะ

เต็มแรง รู้โดยสัญชาตญาณว่าอีกฝ่ายเป็นผู้หญิง แต่พอก้มลงมองก็

ต้องยอมรบัว่าเป็นผู้หญงิที่สวยมาก...สวยแบบที่เคยเหน็มาก่อน รบัรู้ 

ทันทีว่าอีกฝ่ายคือใคร เห็นกันครั้งสุดท้ายเมื่อหกปีก่อนตอนยังไม่โต 

เป็นสาวขนาดนี้ ตาโตเป็นประกายสนี�้าตาลเฉดอ่อนที่สดุดงึดูดความ

สนใจเขาไปพกัใหญ่ ใหญ่จนถงึขั้นคดิไปว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอกีคน

ไปท�าอะไรมาถงึสวยจบัตาจนเขาแทบลมืหายใจ หน้ารูปไข่รบักนัได้ดี

กับคิ้วโก่งสวย ท�าเอาคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงสามสิบหกปีอด

หวัใจกระตกุไม่ได้...สวย...สวยจนท�าเขารู้สกึแบบนี้อกีแล้ว 

“เจบ็สคิะ นี่หวัโนหรอืเปล่า” 
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หญิงสาวสะบัดเสียงแสนงอน นิ้วเรียวๆ ชี้ที่หน้าผากโหนกให้

เขาช่วยดู จนชายหนุ่มอดยิ้มออกมาไม่ได้...น่ารกัดี

“ไม่โนครบั...ปกตดิทีกุอย่าง” ตาคมกรบิมองคนตรงหน้าส�ารวจ

อาการให้อย่างดิบดี ไม่ให้เสียชื่อหมอ ตั้งท่าจะอ้อยอิ่งกับกลิ่นหอม

หวานที่ลอยมาเตะจมูกอกีนาน หากอกีฝ่ายไม่รบีผละจากเขาก่อน

“ไม่โนกด็.ี..อย่าไปชนใครเขาอกีนะคะ คนที่นี่ไม่ทั้งสวยและใจดี

แบบนี้ทกุคน...” 

ฉัตรบดนิทร์พยายามหาทางโอ้เอ้อยูน่าน เดนิชมโน่นชมนี ่

ในบ้านที่ใช้จดังานอยูพ่กัใหญ่ เพราะนกึเบื่อเรื่องที่แม่เพิ่งแจ้งเขาในรถ 

ทั้งยงัตั้งตวัไม่ตดิ กว่าชายหนุ่มจะเดนิกลบัมาร่วมโต๊ะกบับดิามารดา

ได้อีกทีก็เกือบครึ่งชั่วโมงให้หลัง จึงไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมคุณหญิง

สรวงสดุาท�าท่าค้อนแล้วค้อนอกี จนคณุหมอฉตัรบดนิทร์อดยิ้มให้แก่

ความแสนงอนของมารดาไม่ได้ 

“กว่าจะมา เมื่อกี้นคิกี้มาคยุตั้งนาน เพิ่งลกุออกไปเอง” คนเป็น

แม่เผยสาเหตขุองความหงดุหงดิ 

ฉัตรบดินทร์นึกขอบคุณสวรรค์ที่ท�าให้เขายังไม่ต้องเผชิญหน้า

กบัอกีคนอย่างเป็นทางการ ไม่อยากจะนกึเลยว่าหากต้องนั่งจบัเข่าคยุ

กนัขึ้นมาจรงิๆ มนัจะน่ากระอกักระอ่วนขนาดไหน

“ดแีล้วนี่ครบั เจอกนัผมกไ็ม่มเีรื่องจะคยุ คณุแม่เอน็ดูนกักค็ยุ

ไปเถอะครบั”

“ได้ไง...นี่ตอนนี้พ่อเราไปคุยเรื่องฤกษ์แต่งงานกับคุณนาคแล้ว 

แม่ละดใีจจรงิๆ จะได้อุ้มหลานซะท”ี 

“โอ๊ย! คุณแม่ครับ...เอาจริงหรือครับ” ฉัตรบดินทร์ถึงกับโอด

ครวญ 

นี่พ่อแม่เขาคิดว่าคนอายุสามสิบหก เป็นหมอมือดี มือหนึ่ง  



12  มัดใจไว้ให้รัก

แถมมีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลอีกขาหนึ่ง กุมชีวิตคนไข้

มหาศาล สั่งเป็นสั่งตายลูกน้องในโรงพยาบาลได้เป็นร้อยเป็นพนั จะ

ยอมให้บิดามารดาบังคับแต่งงานอย่างนั้นหรือ การแต่งงานของเขา

มันต้องมาจากความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย มันต้องมีความรัก

ของทั้งคู่เป็นองค์ประกอบ ต่อให้จะมีอีกคนรู้สึกอะไรแค่ไหนก็ไม่ควร

เป็นการบังคับกันแบบนี้ แถมว่าที่เมียที่แม่เขาหาให้ยังเด็กกว่าตั้ง 

สบิห้าปี นี่เขาจะต้องโดนคนหาว่าเป็นพวกกนิเดก็ไปตลอดชวีติหรอก

หรอื แค่คดิเขากร็บีบอกตวัเองรวัๆ ให้หยดุความรูส้กึ และโฟกสัที่ความ

เหมาะสม 

“คณุแม่เปลี่ยนใจไปบงัคบัระวน่ีาจะมลีุน้มากกว่า” ฉตัรบดนิทร์

เอ่ยถงึฉตัรระว ีน้องสาวที่มวียัห่างกนัเป็นสบิปี เปรี้ยวแสบขึ้นชื่อ น่า

จะหาแฟนมาแต่งงานได้ด้วยไม่ยาก

“เอ๊ะ ตาฉตัรนี่...” คณุหญงิส่งเสยีงเขยีวปราม “เป็นลูกผู้ชาย

ต้องค�าไหนค�านั้น โดยเฉพาะเมื่อคนอย่างพ่อเราให้สญัญาแล้ว ยิ่งไม่มี

ทางผดิค�าพูดแน่ๆ ทางเดยีวที่เราจะไม่ได้แต่งงานคอืน้องเขาไม่เอาเรา

เท่านั้นแหละจ้ะ”

“นิคกี้...เอาไวน์มาแก้วหนึ่งซิ” พอลหรือพลพัฒน์ขยิบตา 

ให้เพื่อนสนิทต่างวัย เพราะชายหนุ่มอายุสามสิบปีแล้ว ในขณะที่ 

นคราสาวสวยมวียัแค่ยี่สบิเอด็เท่านั้น เขาหยบิซองยาออกจากกระเป๋า

ด้านในสูท แบบที่อีกฝ่ายก็รู้ดีว่าเพื่อนรักคนนี้ต้องพึ่งยานอนหลับมา

หลายปี “นี่ผมนอนไม่หลบัมาสามวนัละนะ”

“จะดเีหรอ” คนสวยท�าหน้านิ่วใส่เพื่อนสนทิของตวัเอง ซึ่งเป็น

เพื่อนสนทิของพี่ชายมาก่อนที่หญงิสาวจะยดึมาเป็นของตวัเอง รู้ทั้งรู้

ว่าพลพัฒน์ใช้ยานอนหลับเพื่อช่วยในการพักผ่อนมาตลอด แต่ก็อด

เป็นห่วงไม่ได้
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แต่ทนัททีี่ยกมอืขึ้นเท่านั้น คนในบ้านกป็ราดเอาถาดเครื่องดื่ม

มาวางไว้ให้โดยไม่ต้องร้องขอ ราวกบัจบัจ้องอยู่ตลอดเวลาว่าทายาท

เจ้าของบ้านจะสั่งการหรือประสงค์สิ่งใด หญิงสาวปรายตามองแล้ว

คว้าแก้วเครื่องดื่มสแีดงทบัทมิหนึ่งในสองแก้วมาส่งให้เพื่อนรกั ก่อนที่

อกีฝ่ายจะดดีเมด็ยาลงในแก้วไวน์

“แน่ใจนะว่าไม่ตาย ไม่เคยเหน็ใครกนิยานอนหลบักบัไวน์แล้ว

ดสีกัคน ไม่ใช่กนิแล้วปีนเสาไฟหน้าบ้านนคิกี้นะ” 

ทั้งสองตอบโต้กันเป็นภาษาอังกฤษส�าเนียงชัดแจ๋วกันทั้งคู ่ 

เพราะต่างพบกันเมื่อสมัยที่นาคราชส่งลูกสาวคนสุดท้องไปอยู่กับ

ภรรยาที่เลิกรากันไปแต่โดยดีและไปสมรสใหม่กับเศรษฐีชาวอเมริกัน 

เพื่อให้ลูกเรยีนหนงัสอื และเพื่อให้ได้อยู่กบัพี่ชายอย่างนคเรศ ซึ่งล่วง

ไปเรยีนหนงัสอืที่ต่างประเทศก่อนน้องสาวหลายปีแล้ว ตามข้อตกลง

ก่อนหย่าร้างที่อดตีภรรยาจะได้บตุรชายไป ขณะที่เจ้าพ่อแบบนาคราช

ได้ลูกสาวไว้

พลพฒัน์ไม่ยอมตอบ แต่ยกัไหล่ใส่เพื่อนสนทิ ที่วนันี้เชญิเขามา

ร่วมงานเลี้ยงเลก็ๆ ต้อนรบัอกีฝ่ายกลบับ้าน งานเลก็ๆ ที่มคีนมาเกอืบ

สองร้อยคน แต่ละคนขนเครื่องเพชรมาใส่กันราวกับเป็นงานราตรี

สโมสร หรอืงานวนัชาตขิองประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งพลพฒัน์กไ็ม่ได้ 

แปลกใจอะไร เพราะรู้ดีว่าบิดาบังเกิดเกล้าของนครานั้นถือเป็นผู้มี

อทิธพิลทั้งบนดนิและใต้ดนิคนหนึ่งของเมอืงไทย  

“กนิมาตั้งนาน ตั้งแต่ก่อนเจอนคิกี้อกี ถ้าจะตายกต็ายไปแล้ว

ละ แล้วถ้าจะปีน นคิกี้กค็งต้องปีนตามขึ้นไปช่วยผมไม่รู้กี่ครั้งละมั้ง” 

ชายหนุ่มบอกแบบไม่สนใจ ปัญหาชวีติของเขามเีพยีงผู้หญงิตรงหน้า

กบัพี่ชายของหล่อนเท่านั้นแหละที่รบัรู้ 

พลพฒัน์เผลอวางแก้วไวน์ใบเดมิลงบนถาดเงนิหรูหรา ก่อนจะ

ยกมือขึ้นขยี้ผมนคราด้วยความเอ็นดู และตกใจเมื่อคนในบ้านอีกคน
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เดนิมาเอาถาดเครื่องดื่มไปเสร์ิฟให้แขกเหรื่อในงานทนัท ีโดยที่เจ้าของ

บ้านได้แต่อ้าปากค้าง ไม่กล้าตะโกนเสยีงดงั เพราะผูใ้หญ่อยูเ่ตม็พื้นที่

งาน ได้แต่คว้ามอืตวัต้นเหตกุ้าวยาวๆ ตามเดก็เสริ์ฟไป หมายจะคว้า

แก้วเจ้าปัญหาคืน แต่กว่าจะเดินลัดเลาะไปถึงถาดเจ้ากรรมก็พบว่า

แก้วเครื่องดื่มสีทับทิมถูกผู้ชายคนหนึ่งหยิบไปเสียแล้ว เขาคือผู้ชาย

หน้าตาท่าทางดดูคีนที่เดนิชนกบันคราที่หน้าห้องน�้า คนที่หญงิสาวจ�า

ได้ขึ้นใจว่าเขาคือพี่ชายใจดีคนที่หล่อนปักใจตั้งแต่เด็กๆ แต่ยังไม่ทัน 

ได้แนะน�าตวักนัอย่างเป็นทางการ 

คณุหนแูสนสวยของบ้านเหน็แบบนั้นกเ็บกิตากว้างเพราะไม่เคย

ลืมผู้ชายคนที่เดินชนกันเมื่อกี้ แต่นี่คงไม่ใช่เวลาอันเหมาะสมที่จะมา

แนะน�าตวัหรอืรื้อฟ้ืนความหลงั คนตวัเลก็ปรี่เข้าไปขอแก้วเครื่องดื่มคนื 

แต่สายตาปะทะกบัคณุป้าสรวงสดุาที่พบเมื่อครูอ่อกปากทกัหล่อนแบบ

ไม่ให้ตั้งตวั แก้เกมที่เพื่อนรกัท�าวุ่นได้ทนัที

“อ้าวนคิกี้...มาพอด ีนี่ไงจ๊ะ พี่ฉตัร จ�าพี่เขาได้ไหมลูก” 

หญงิสาวได้แต่ยิ้มกว้างให้ผูใ้หญ่ตรงหน้า และยกมอืไหว้ชายหนุม่ 

ด้วยท่าทางอ่อนน้อมแบบไม่ได้มเีจตนาเป็นอื่น จ�าน่ะจ�าได้ เพราะใช้

หวัใจจ�า จงึได้แต่พยกัหน้าเรว็ๆ ในใจคดิแต่จะหาวธิเีอาแก้วเครื่องดื่ม

ออกจากมอือกีฝ่าย 

ในขณะที่พลพัฒน์หยิบเครื่องดื่มแก้วสุดท้ายออกมาจากถาด 

ป้องกนัคนอื่นคว้าไปแบบเมื่อครู ่เพราะตอนนี้กไ็ม่รูแ้ล้วว่าแก้วไหนเป็น

แก้วไหน 

ส่วนฉตัรบดนิทร์กลบัตคีวามไปว่า ผู้หญงิตรงหน้ายิ้มหว่านเสน่ห์ 

ให้เขา  

“ฉัตร ลูก นี่ไงนิคกี้” คุณหญิงบอกเสียงเรียบๆ แต่แววตาสื่อ

ความหมายให้ชายหนุ่มรู้ว่า ‘นี่แหละว่าที่เจ้าสาว...’ 

โดยฝ่ายชายก็ได้แต่พยักหน้าน้อยๆ รับรู้ แต่สีหน้าออกอาการ
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บอกบญุไม่รบั 

“เอ่อ...ค่ะ...ขอแก้วนั้นได้ไหมคะ เดี๋ยวนคิกี้ให้เขาเปลี่ยนไวน์ให้  

อนันี้มนัเสริ์ฟแขกปกต”ิ 

ยิ่งพูด ชายหนุ่มยิ่งเข้าใจไปว่าอกีฝ่ายหาเรื่องประจบเอาใจเขา

จนเกนิงาม จงึส่ายหน้าปฏเิสธทนัทตีามประสาคนไม่ชอบคนขี้ประจบ 

หน้าหล่อที่นิ่งเป็นปกตกิลบัตงึขึ้นอกีเท่าตวั เกดิก�าแพงบางๆ ขึ้นโดย

อตัโนมตั ิ

“ไม่เป็นไรครบั ผมดื่มได้”

“แต่อันนี้ดีจริงๆ นะคะ” คนเสียงหวานอ้อนแบบที่ท�าประจ�า

อย่างเป็นธรรมชาติ แต่ฉัตรบดินทร์กลับหงุดหงิดขึ้นมาดื้อๆ ที่นครา 

มาท�าเสยีงอ่อนต่อหน้าคนอื่นแบบนี้

ด้านคณุหญงิสรวงสดุากไ็ด้แต่ยิ้มในหน้า สบตาสื่อความหมาย

กบัสาม ี‘ขี้อ้อนแบบนี้ ฉตัรคงหลงตาย’ 

แต่คนเป็นลูกชายกลบัไม่เหน็ไปในทางเดยีวกนั 

“เอามาให้นิคกี้เถอะค่ะ ขืนดื่มไปก็เสียลิ้นเปล่าๆ” หญิงสาว

พยายามกล่อมอย่างละมนุละม่อม ทว่าลูกชายคณุหญงิสรวงสดุากลบั

กระดกไวน์ขึ้นทีเดียวหมดแก้ว ไม่สนใจเสียงร้องของพลพัฒน์และ 

นคราที่ดงัขึ้นพร้อมกนั

“ว้าย!/เฮ้ย!”

และเป็นนคราที่ต้องออกตัวขอโทษขอโพยผู้ใหญ่ในบริเวณนั้น

เพราะส่งเสียงดังท�าลายบรรยากาศ แถมยังไม่วายค้อนให้ผู้ชายดื้อ

เงียบตรงหน้า ‘เตือนไม่ฟัง เดี๋ยวก็ตายไม่รู้ตัวหรอก’ ก่อนจะขอตัว 

ออกมา จะไม่ฟังเสยีงรั้งของคณุป้าสรวงสดุา แต่มารดาฝ่ายชายกท็�า

ส�าเรจ็จนได้

“อยู่คยุกบัพี่ฉตัรก่อนสลิูก”

“สักครู่ละกันนะคะคุณป้า เดี๋ยวนิคกี้มา ขอนิคกี้พาเพื่อนไป 
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พกัก่อน เขาเพิ่งลงเครื่องเมื่อเชา้” พดูจบนครากล็ากชายหนุ่มลูกผสม

ออกมา โดยไม่สนใจตาคมกริบของฉัตรบดินทร์ที่มองหล่อนคว้ามือ 

พลพฒัน์ไม่วาง 

ระหว่างที่เดินออกมานั้น นคราก็แย่งแก้วไวน์ในมือเพื่อนรัก 

ต่างวยัที่เหลอือยู่ครึ่งแก้วมาดื่มจนไม่เหลอืสกัหยด หมั่นไส้คนท่ามาก 

ขึ้นมาตดิหมดั

“คอยดูนะ ถ้าน็อกไปนิคกี้จะข�าให้ฟันร่วง ท�าท่ายังกับนิคกี้

อยากยุ่งกับคนท่ามากแบบนั้น” พูดทั้งๆ ที่อยากคุยกับเขาเหลือเกิน 

คิดถึงเขาเหลือเกิน ความทรงจ�าแสนวิเศษในวัยเด็กที่มีพี่ฉัตรสอน

หล่อนเขยีนหนงัสอื สอนระบายส ีอะไรตั้งหลายๆ อย่างท�าให้หล่อน

ประทับใจเขามาก จนกล้าพูดว่าเป็นความรักฝังใจตั้งแต่จ�าความได้

จนถึงวันนี้ แต่แล้วความหลังแสนหวานก็ทลายลงเพราะค�าพูดของ

เพื่อนชายที่สนทิที่สดุ

“ผมกลวันคิกี้จะนอ็กมากกว่า ที่ดื่มเข้าไปหมดน่ะ ผมใส่ยาไป

แล้ว!”
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“ฉัตรกลับไปก่อนไหม แต่พ่อว่าขับรถไม่ไหวหรอก พัก 

สกัหน่อยละกนั” 

ฉัตรภพมองหน้าลูกชายก็รู้ว่าอาการไม่สู้ดีนัก ส่วนเขาเองกับ

นาคราชก็ยังมีเรื่องต้องจัดการกันอีกมาก จะให้กลับตอนนี้เลยก็ไม่

สะดวก 

“นั่นส ิ ไปพกัในถ�้าของนคิกี้กไ็ด้ ป่านนี้เจ้าตวัคงไปขลกุอยู่กบั

พอลที่เรอืนรบัรองนั่นแหละ ถ้าพอลตามกลบัมาด้วยทไีร ไม่มทีางได้ 

เห็นนิคกี้ก่อนเวลาขึ้นนอน ไม่มีใครกวนฉัตรหรอก” เจ้าของบ้าน 

เอ่ยปากบอกว่าที่ลูกเขยบ้าง 

“เดี๋ยวลงุให้คนพาไป” พดูจบกม็ลีกูน้องปรี่เข้ามารบัค�าสั่งทนัท ี

ราวกบัแฝงตวัอยู่ในเสาทกุต้นของบ้าน

“พาคุณฉัตรไปพักฝั่งนิคกี้” นายใหญ่สั่งแค่นั้นก็เหมือนกับ 

ทกุคนจะทราบว่าต้องท�าอย่างไร 

ชายหนุ่มร่างก�าย�าก้มหัวรับค�าสั่งก่อนจะผายมือเชิญให้แขก

พเิศษลกุตาม โดยที่อกีฝ่ายกไ็ม่ได้โต้แย้ง อยู่ดีๆ  กง็่วงเหลอืเกนิ ได้พกั

สกัตื่นน่าจะดขีึ้น

บ้านของเจ้าพ่อใหญ่อย่างนาคราชนั้นมองจากภายนอกเหมอืน

2
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คอนโดมเินยีมรปูตวัยูใหญ่ๆ เป็นอาคารสี่ชั้น โดยมส่ีวนกลางของบ้าน

เป็นชั้นล่าง ที่ทั้งพ่อและลูกทั้งสองคนใช้ร่วมกนั ในขณะที่ปีกซ้ายขวา

ถูกแบ่งอย่างชัดเจนว่าเป็นของพี่ชายและน้องสาวคนละฝั่ง ฝั่งของ

ลูกสาวเจ้าพ่อคอืฝั่งซ้ายซึ่งฉตัรบดนิทร์ก�าลงัก้าวเท้าเข้าไป 

และทั้งๆ ที่อยูใ่นตกึเดยีวกนั แต่กลบัมรีะบบรกัษาความปลอดภยั 

และมีการแบ่งแยกสัดส่วนกันอย่างชัดเจน คนสนิทของเจ้าของบ้าน 

กดกริ่งหน้าประตกูระจกอยูไ่ม่นานกม็แีม่บ้านวยักลางคนเดนิมาเปิดให้ 

ก่อนจะรบัช่วงพาฉตัรบดนิทร์ไปส่งไว้ในห้องพกัผ่อนที่นาคราชเรยีกว่า 

‘ถ�้าของนคิกี้’ ซึ่งเป็นห้องพกัผ่อนหรอืน่าจะเป็นห้องสมดุปนห้องดหูนงั

ขนาดไม่เลก็ มโีซฟาที่แค่เหน็กร็ู้ว่านั่งสบายตั้งเด่นอยู่กลางห้อง แอร์

เยน็ฉ�่าชนดิที่ก้าวเข้ามาปุ๊บกพ็ร้อมนอนปั๊บ 

“เอ๊ะ ใครเปิดแอร์ทิ้งไว้” แม่บ้านอทุานขึ้นเบาๆ ก่อนจะหนัมา

พูดกบัเขาด้วยท่าทางส�ารวม “แต่เชญิคณุฉตัรค่ะ เดี๋ยวถ้าผู้ใหญ่คยุ

ธรุะกนัเสรจ็ดฉินัจะมาเชญินะคะ” พูดจบกเ็ดนิไปปิดไฟหน้าห้องน�้าที่

สงสัยจะมีคนลืมปิด เหมือนกับที่ลืมปิดแอร์ ทิ้งให้ชายหนุ่มที่ทั้งมึน 

ทั้งง่วงเตม็ทนได้พกัผ่อน 

เขาถอดสทู ปลดกระดมุเสื้อเชิ้ตเพื่อเพิ่มความสบายตวั ก่อนจะ

นั่งลงบนโซฟาตวันุม่ ตวดัผ้าห่มที่วางอยูข่ึ้นมาห่มแล้วหลบัไปในวนิาที

ถดัมา ไม่ทนัได้ยนิเสยีงก๊อกแก๊กจากประตูห้องเลก็ๆ ข้างชั้นหนงัสอื

“ไฟดับหรือไง” นคราล้างหน้าล้างตาเสร็จก็เปิดประตูออกมา

จากห้องน�้าด้วยความประหลาดใจ จ�าได้ว่าหล่อนเปิดไฟหน้าห้องน�้า

ในห้องนั่งเล่นไว้ ห้องที่หล่อนชอบที่สดุรองจากห้องนอนในตกึซ้ายของ

ตน แล้วไปเข้าห้องน�้า หลงัจากพยายามล้วงคออาเจยีนเอาไวน์ผสม

ยานอนหลบัออก และดื่มน�้าเป็นลติรๆ เพื่อพยายามขบัยาที่เผลอดื่ม

เข้าไป แต่ท่าทางจะช่วยอะไรได้ไม่เท่าไร เพราะแค่นี้กเ็ดนิแทบจะไม่

ตรง สตไิม่อยูก่บัเนื้อกบัตวั จงึเลกิใส่ใจเรื่องเลก็น้อย อยากลากสงัขาร
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ไปให้ถงึโซฟาให้ไวที่สดุ จะได้นอนหลบัอย่างที่ร่างกายต้องการเสยีท ี

ด้วยความคุ้นชินกับห้องหับของตัวเอง นคราก็ก้าวถึงที่ประจ�า

ทั้งๆ ที่ห้องมดืสนทิ มองไม่เหน็อะไรสกัอย่าง และทิ้งตวัลงนอน ก่อน

จะตวดัผ้าห่มที่ใครหวงัดคีลี่ไว้กไ็ม่รู้ขึ้นห่มแล้วหลบัไปทนัที

“ร้อน” เป็นความรูส้กึแรกทีฉ่ตัรบดนิทร์สมัผสัได้ จากนัน้ 

กร็ูส้กึอดึอดัเหมอืนมอีะไรกดทบั แต่ด้วยความง่วงงนุท�าให้เจ้าตวัลมืตา

ไม่ขึ้น จงึท�าได้แค่ปลดกระดมุเสื้อเชิ้ตออกตามสญัชาตญาณของมนษุย์ 

ลืมสถานที่ ลืมทุกอย่างเสียสนิท และรู้สึกร้อนวูบวาบมากขึ้นเพราะ

สัมผัสพิเศษที่เกิดขึ้น คุณหมอรูปหล่อที่มีสติไม่ครบถ้วนคิดว่าตัวเอง

ฝันวาบหวามไป จงึปล่อยจติใจให้เตลดิเปิดเปิงไปกบัภาพในจนิตนา-

การ...จนิตนาการที่ไม่เคยมใีครล่วงรู้ สตสิ่วนที่รบัรู้น้อยนดิบอกตวัเอง

ว่านี่เป็นฝันกลางวนัที่หววิหวานที่สดุเท่าที่เคยสมัผสัมา

ฝ่ายนคราเองกอ็ดึอดัไม่แพ้กนั รูส้กึเหมอืนมคีนนอนทบัจนแทบ

หายใจไม่ออก หญงิสาวได้แต่บดิตวัหนไีปมา รูส้กึเหมอืนฝันร้าย ก่อน

ที่จะรู้สกึดขีึ้น หายใจคล่องขึ้นเหมอืนมใีครมาปลดเปลื้องเสื้อผ้าให้ และ 

อดเขนิอายในสตแิบบกึ่งหลบักึ่งตื่นไม่ได้ว่า ท�าไมฝันวนันี้มนัล่อแหลม

เหมอืนจรงิเสยีจนท�าเอาหญงิสาวเคลบิเคลิ้มขนาดนี้ เคลิ้มขนาดผลอ็ย

หลบัไปอกีทเีมื่อไรกไ็ม่รู้

นี่ถ้าให้ใครมาบอกว่าคนอย่างนายแพทย์ฉัตรบดินทร์จะ 

ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ อาจารย์หมอฉตัรของนกัศกึษาแพทย์ หรอื

คุณหมอฉัตรของคนในโรงพยาบาลคงกล้าเอาทรัพย์สินของผู้เป็นพ่อ

มาวางเป็นเดมิพนัว่าไม่มทีางที่คนอย่างเขาจะเมาไวน์ผสมยานอนหลบั

จนขาดสติ ไม่รู้เรื่องเสียจนพาตัวเองมาอยู่ในเหตุการณ์ที่น�าไปสู่งาน

ววิาห์ที่มารดาพูดถงึ
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ชายหนุ่มได้แต่นั่งนิ่ง นึกทบทวนว่าเขาก้าวพลาดตรงไหนถึง 

เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น จนไม่ทนัฟังเรื่องที่พ่อแม่ของเขาและพ่อของนครา

พูดกนัอยู่ 

“แม่ละไม่คิดเลยว่าฉัตรจะใจเร็วแบบนี้ ยังไงก็ได้แต่งกันแน่ๆ 

อยู่แล้ว จะรอจนฤกษ์มาซะหน่อยก็ไม่ได้ นี่ถ้าไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่นะ  

คณุนาคยงิหวัเรากระจยุไปแล้ว” 

คณุหญงิสรวงสดุาเอด็บตุรชายอย่างจรงิจงั ขดักบัแววตาและ

น�้าเสยีงที่สะท้อนความสขุ สมปรารถนาเหลอืเกนิ 

ฝ่ายเจ้าพ่อใหญ่กโ็บกไม้โบกมอืเป็นท�านองว่าให้มนัแล้วไป ไม่

ได้ถอืสาหาความเรื่องที่เปิดประตเูข้าไปเจอภาพล่อแหลมของบตุรสาว

กบับตุรชายสหายสนทิ เขาไม่ใช่คนมศีลีธรรมจรรยา เมยีที่เป็นแม่ของ

ลกูทั้งสองกก็ึ่งจบีกึ่งปล�้าจนฝ่ายหญงิต้องแต่งงานด้วย ไม่ทนัได้เรยีนรู้ 

กนัจนพานจะอยู่ด้วยกนัไม่ได้ กระทั่งเลกิรากนัไปอย่างที่เหน็ๆ กนัอยู่

“เอาเถอะ นี่เรื่องมนัมาจนแบบนี้ละ จะไปดไุปว่าอะไรกนักค็ง

เปล่าประโยชน์ เอาเป็นว่าคณุหญงิไปจดัการเรื่องฤกษ์เรื่องยามมานะ 

เรื่องเข้าวดัหาพระหาเจ้าผมไม่ค่อยสะดวก” 

นาคราชบอกภรรยาเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาช้านาน พูดกันมา

หลายสบิปีว่าอกีหน่อยจะให้ฉตัรบดนิทร์แต่งงานกบันครา จนเมื่อสาย

นี้เองทั้งฉตัรภพและภรรยากย็�้าความตั้งใจเดมิอกีหน

‘เอาจรงิๆ เหรอภพ’

‘จรงิ วนันั้นถ้านาคไม่ช่วยผมไว้ ป่านนี้คณุดากค็งเป็นแม่ม่าย 

เจ้าฉตัรกก็�าพร้าพ่อตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้ว’ 

ฉัตรภพเอ่ยถึงอุบัติเหตุเมื่อสามสิบหกปีก่อน ที่เพื่อนคนนี้ช่วย

ชีวิตไว้ หลังจากรู้จักกันเพราะเขาใช้บริการเจ้าพ่อใหญ่ซึ่งสมัยนั้น 

เริ่มต้นแค่ท�างานล็อบบียิสต์นิดๆ หน่อยๆ ให้ช่วยหาที่ในการสร้าง 

โรงพยาบาลให้ จงึนดัแนะกนัไปตกลงค่านายหน้าในสนามกอล์ฟย่าน
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ปทมุธาน ีขากลบัฉตัรภพโดนแก๊งวยัรุน่แถวนั้นปาหนิใส่รถเพื่อดกัปล้น 

ตัวเขาเจ็บตั้งแต่หินทะลุกระจกเข้ามากระแทกศีรษะจนแตกแล้ว ไม่

นับที่พวกกุ๊ยเหล่านั้นลากเขาลงมาจากรถแล้วซ้อมเสียปางตาย และ

คงตายไปแล้วหากนาคราชที่ขับรถตามหลังมาไม่มาเจอเข้า แล้วยิง

จัดการพวกนั้นถึงสามศพ ก่อนจะพาเขาส่งโรงพยาบาลโดยมีอาการ

บาดเจบ็สาหสั ต้องพกัฟื้นอยู่ในห้องไอซยีูเป็นสปัดาห์

เขาอยากตอบแทนบญุคณุเพื่อนร่วมธรุกจิที่กลายมาเป็นเพื่อน

ตายหลายครั้ง แต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่จ�าเป็นอะไรเลย เพราะนาคราช

เองก็สมบูรณ์พูนสุขไปเสียทุกด้าน เอ่ยทีเล่นทีจริงแค่ว่าเสียดายที่มี

ลกูชาย ไม่อย่างนั้นจะจบัแต่งงานกนัไว้ ได้มรดกของพวกฉตัราวธุเป็น

ค่าตอบแทนคงจะคุม้ไม่น้อย จนผ่านไปสบิห้าปีนาคราชถงึได้มลีกูสาว

ที่เป็นลูกหลงโผล่ออกมาได้ จากนั้นกเ็ป็นฝ่ายของฉตัรภพบ้างที่เทยีว

ขอลูกสาวเพื่อนให้ลูกชายตวัเอง

เหตกุารณ์ที่ท�าให้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลเป็นมากกว่าการหยอกล้อ

กนักเ็มื่อนาคราชเลกิรากบัภรรยาที่อยูก่นิกนัมาเป็นสบิปี เพราะอาชพี

ทั้งใต้ดินและบนดินของเขาท�าเอานาคราชเกือบตายจากการโดนศัตรู

ลอบท�าร้าย ภรรยาถงึกบัส่ายหวั บอกว่าทนอยู่กบัอาการนอนไม่หลบั

เพราะกลวัสามตีายไม่ได้อกีต่อไป หากเขาไม่เลกิอาชพีสเีทากเ็ลกิกบั

หล่อนไปซะ 

เมื่อตกลงกนัได้หล่อนกห็อบลกูคนโตไปเรยีนหนงัสอืต่อ ก่อนจะ 

พบรกัและแต่งงานใหม่ โดยทแีรกกด็งึดนัว่าจะพาลกูสาวไปด้วยให้ได้ 

แต่นาคราชบอกว่าถ้าไม่ยอมให้ลูกสาวอยู่กบัเขากไ็ม่ต้องหย่า ไม่ต้อง

ไปไหนทั้งสิ้น สุมนฑาจึงต้องตัดใจแบ่งลูกให้อดีตสามี และหลังจาก

นั้นเอง ฉัตรภพก็พาภรรยากับลูกชายและลูกสาวมาเยี่ยมนาคราชที่

บ้านแบบที่ท�าเป็นประจ�า เจ้าตวัถงึได้เปรยด้วยสหีน้าจรงิจงักบัเพื่อน

แท้ที่คบกนัมาหลายสบิปี
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‘นคิกี้มาช้ามาก มากจนนกึว่าจะมแีต่เจ้าหนามคนเดยีว’ นาค-

ราชเอ่ยถงึนคเรศ หรอืคณุหนามของทกุคน 

‘ไม่รู้ผมจะอยู่ทันลูกโตไหม ไม่รู้ด้วยว่าถ้าตายไป นิคกี้จะอยู ่

ยังไง’ นาคราชพูด ตาจับจ้องลูกสาววัยสี่ขวบที่นั่งขีดเขียนอะไรอยู ่

ใกล้ๆ มฉีตัรระว ีลูกสาวของฉตัรภพที่แก่กว่าเจ้าตวัสองปีนั่งอยู่ข้างๆ 

ส่วนฉตัรบดนิทร์ในวยัสบิเก้าปีโตเกนิกว่าจะเล่นกบัเดก็ผูห้ญงิวยันี้แล้ว 

ทว่าเขากลบัคอยจบัมอืเลก็ๆ ของนคราขดีเขยีนตามแต่เจ้าตวัจะขอร้อง

พี่ชายตวัโต

‘นี่ถ้ารู้แน่ๆ ว่านคิกี้มคีนดีๆ  ดแูล ผมคงสบายใจ ภพกร็ู ้คนอย่าง

ผมศตัรูรอบด้าน จะตายวนิาทไีหนกไ็ม่รู้ นคิกี้เองกเ็ฮี้ยวมาก เลี้ยงมา

กบัลูกน้องเป็นร้อย ตวัแค่นี้ชี้หน้าสั่งไอ้พวกนั้น’ นาคราชปรายตามอง

ไปที่ลูกน้องหน้าเหี้ยมที่ยืนรักษาความปลอดภัยเต็มไปหมด ‘ใครจะ

เอาอยู่ ผมยงันกึไม่ออก’

คนเป็นเจ้าพ่อใหญ่ที่คมุลกูน้องทั้งดทีั้งเลวเป็นร้อยเป็นพนัส่าย

หน้า ไม่รูว่้าตดัสนิใจถูกหรอืผดิที่เอานคราไว้เลี้ยงเองตั้งแต่อ้อนแต่ออก 

เลยท�าให้เจ้าตวัโตมาเป็นคนไม่กลวัใคร เพราะมคีนล้อมหน้าล้อมหลงั

พร้อมตามแก้ปัญหา พะเน้าพะนอเอาใจยี่สบิสี่ชั่วโมงเพราะเป็นลกูสาว

นายใหญ ่ต่อให้ท�าผดิกม็คีนพรอ้มเขา้ไปเกบ็กวาดให ้แถมพออายสุบิ

สองเขากต็ดัสนิใจส่งลูกสาวไปอยู่กบัอดตีภรรยา ฝ่ายโน้นกย็ิ่งตามใจ

ลกูเป็นทวคีณูเพราะกลวัลกูไม่รกั นี่ยงัไม่นบัเจ้าลกูชายที่ตามใจน้องสาว 

อย่างกบัอะไรด ีเพราะวยัที่ต่างกนัเป็นสบิปีท�าให้นคเรศทั้งโอ๋ทั้งเอาใจ

น้องสาวราวกบัเป็นลูกสาว 

‘นาคไม่ต้องห่วง นคิกี้เรยีนจบเมื่อไหร่ ผมจะให้เจ้าฉตัรแต่งงาน 

ดูแลนคิกี้เอง’ 

‘ไหวเหรอ ห่างกันตั้งสิบห้าปี ป่านนั้นหมอฉัตรของผมไม่มีลูก

ไปแล้วหรอืไง ภพ’
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‘ไม่ดหีรอืไง ห่างกนัเยอะๆ เผื่อนคิกี้จะกลวัขึ้นมาบ้าง และถ้า

เกิดอะไรขึ้นก่อนนิคกี้เรียนจบ ผมกับคุณดาจะเลี้ยงนิคกี้ให้ดีเหมือน

ลูกตวัเอง ผมสญัญา’

“ส่วนสินสอด คุณนาคไม่ต้องห่วงเลย ดาจะจัดการมา 

อย่างดี ไม่ให้เสียชื่อสะใภ้คนเดียวของฉัตราวุธค่ะ เรานี่แน่ะตาฉัตร  

พรุ่งนี้พาน้องไปเลอืกแหวนซะด้วย แม่จะโทร. บอกร้านเพชรไว้ให้” 

ฉัตรบดินทร์เพิ่งมารู้สึกตัวตอนที่มารดาฟาดป้าบเข้าให้ที่แขน

แกร่ง ปากก�าลงัจะหาทางแก้ตวัให้พ้นจากเรื่องนี้ แต่หญงิสาวผู้ที่ต้อง

ร่วมชะตากรรมเดยีวกนักลบัเอ่ยขึ้นแทน 

“นี่ตกลงคณุป้าไม่กะให้นคิกี้กบัพี่ฉตัรเรยีนรู้กนัเลยหรอืคะ” 

ค�าถามนั้นเรียกให้ผู้ใหญ่อีกสามคนในห้องหันไปมองหน้าสวย

เฉี่ยว ไม่เหลอืเค้าเดก็อ้วนด�าในอดตี ท่าทางมั่นใจในตวัเองตดิจะแขง็

ด้วยซ�้า คงมีเพียงน�้าเสียงยามพูดกับผู้ใหญ่ที่ดูสุภาพอ่อนน้อม แต่

ความไม่ยอมคนฉายในแววตาชดัเจน

“เรยีนรูอ้ะไรกนัอกีคะลูก รู้จกักนัไปถงึไหนต่อไหนแล้ว” คณุหญงิ 

สรวงสดุาลบูแขนหญงิสาวที่ตนหมายมั่นป้ันมอืมาตั้งนานว่าต้องได้มา

เป็นลูกสะใภ้ พูดตามจรงิ พอหายตกใจหล่อนกด็ใีจจนเนื้อเต้น จะว่า

ส่งเสริมให้ลูกชายรวบหัวรวบหางก็คงไม่ผิด แต่เรียกว่าสมปรารถนา

จรงิๆ เพราะไม่ต้องกล่อมฉตัรบดนิทร์แม้แต่น้อย “ลกูชายป้าเองกเ็ป็น

สภุาพบรุษุ ท�ากต็้องรบั”

“แต่หน้าตาพี่ฉตัรไม่เตม็ใจเลยนะคะ” นครามองหน้าสภุาพบรุษุ

ที่นั่งเงยีบ ไม่พูดไม่จาอะไร สหีน้าไม่แสดงความรู้สกึอะไรสกัอย่าง ไม่

แม้แต่จะปรปิากพูด

“โอ๊ย ตาฉตัรน่ะ ฟ้าจะถล่มทลายกม็หีน้าเดยีวนี่แหละ นคิกี้ไม่

ต้องสนใจหรอกลูก” คนเป็นแม่หนัไปค้อนลูกชายไม่รู้รอบที่เท่าไรของ
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วนั ก่อนจะหนัไปยิ้มเอน็ดูหญงิสาว “ส่วนเรื่องแต่ง ยงัไงกต็้องแต่งค่ะ 

ไม่แต่งได้ไงคะนคิกี้ หนูกบัพี่ฉตัรน่ะเสื้อผ้าหลดุลุ่ยกนัขนาดนั้น ยงัไง

ลูกชายป้ากต็้องรบัผดิชอบ”

ว่าที่แม่สามีตั้งท่าจะสาธยายต่อ แต่เหมือนพระเอกของเรื่อง 

จะเริ่มได้สตขิึ้นมาบ้าง 

“ขอผมคยุกบันคิกี้เป็นการส่วนตวัหน่อยแล้วกนันะครบั ขอสกั

ครึ่งชั่วโมง แล้วเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันนะครับว่าจะเอายังไง” พูดจบ 

ชายหนุ่มวยัสามสบิหกร่างสูงใหญ่กล็กุขึ้นยนื มองหน้านครานิ่ง และ

เอ่ยเสียงเรียบเหมือนพูดกับนักศึกษาแพทย์มากกว่าผู้หญิงที่เพิ่งคลุก

วงในกบัเขามา “ตามผมมา เชญิครบั”

ทั้งคู่เดินกลับเข้ามาในที่เกิดเหตุอีกครั้ง หลังจากที่ต้อง 

ออกไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่ทั้งสามด้านนอก ชายหนุ่มที่เดินเข้ามาก่อน 

ยืนกอดอกหันหลังให้นครา เจ้าของบ้านที่เดินตามหลังมา คนที่เคย

จดัการกบัปัญหาได้ทกุอย่าง มั่นใจมาตลอดกลบัหาทางออกให้ตวัเอง

ไม่ได้ ขณะที่เขาก�าลงัคดิว่าจะตกลงกบัอกีฝ่ายอย่างไร หญงิสาวกเ็ป็น

คนเริ่มบทสนทนาขึ้นก่อน

“นคิกี้ขอโทษพี่ฉตัรด้วย ที่เกดิเรื่องแบบนี้ขึ้น” 

ฉัตรบดินทร์หันกลับมามองและยกมือรับไหว้การขอโทษจาก 

นคราแบบงงๆ เพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น เขา 

ตั้งใจเรียกหญิงสาวออกมาตั้งสติ มาคุยกันก่อน แต่นี่นครากลับเปิด

ประเด็นด้วยการขอโทษแบบนี้ หรือเจ้าตัวจะรู้ว่าเรื่องวุ่นๆ เกิดขึ้นได้

อย่างไร 

“ขอโทษผมเรื่องอะไร”

“กท็ี่ท�าพี่ฉตัรเมายาจนท�าอะไรไปโดยไม่รูต้วัแบบนั้น ซวยชะมดั” 

ประโยคอธบิายความของหญงิสาวท�าเอาชายหนุม่อึ้งไปพกัใหญ่ 
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เหมอืนโดนคนนอ็กปลายคาง นี่แปลว่าหล่อนรู้ หล่อนตั้งใจหรอื

“ว่าไงนะ”

นคราก็อธิบายตาใส เสียงดังชัดถ้อยชัดค�าแบบคนมั่นใจใน 

ตวัเอง คนที่อยู่กบันกัเลงมาตั้งแต่เดก็ๆ คนตรง เปิดเผย และเอาจรงิ 

“ก็ที่เราสองคนท�าเรื่องแบบนั้นอย่างไร้สติเป็นเพราะเราเมายา

ค่ะ ไวน์ที่เราดื่มเข้าไปผสมยานอนหลบั”

“แล้วคณุรูไ้ด้ไง” สหีน้าเขานิ่งสนทิ มเีพยีงนยัน์ตาเท่านั้นที่ฉาย

ชดัว่าเขาอารมณ์ไม่ปกต ิแต่นคราไม่สงัเกตเหน็เพราะมวัแต่พลกิฝ่ามอื

ดูสีเล็บของตัวเอง ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร. สั่งลูกน้องให้นัด 

ช่างท�าเลบ็ ไม่สนใจจะตอบค�าถามชายหนุ่มที่ยนืรอค�าตอบอยู่

“ภมู ินคิกี้จะออกไปท�าเลบ็ อกีสกัชั่วโมง เอาช่างคนเดมิเท่านั้น

นะ” พูดจบถึงได้หันมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่อ เหมือนพูดเรื่องดินฟ้า

อากาศ 

“เพื่อนนคิกี้ คนที่หน้าหล่อๆ ที่เป็นลกูครึ่ง จ�าได้ไหมคะ เขาเป็น

คนใส่ยาในแก้วของเราสองคน” ตาหวานปรายมองเขานดิหนึ่ง ก่อน

จะไถหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืต่อ ปากกพ็ูดอธบิายไปเรื่อย

“นั่นแหละ เราดื่มกนัเข้าไป เรากเ็ลยนวักนัยบั จนพ่อแม่มาเหน็

แล้วให้เราแต่งงานกนัแบบนั้นไงคะ” ค�าพูดตรงๆ ท�าเอาฉตัรบดนิทร์

ขมวดคิ้ว ตกลงว่าเป็นแผนของนคราที่จะจบัเขาหรอือย่างไร

“คณุรูว่้าในแก้วมยีาเหรอ” ฉตัรบดนิทร์ถามย�้าความเข้าใจเรื่อง

ที่เพิ่งรบัรู้ ส่วนนคราพยกัหน้ารับ “แล้วคณุกด็ื่มมนัเข้าไปเหรอ” ฟัง

เขาพูดจบหล่อนกพ็ยกัหน้าอกีรอบเป็นการยนืยนัสิ่งที่เขาเพิ่งถาม

“แล้วคุณก็เข้าไปในห้องที่ผมหมดสติอยู่งั้นเหรอ นี่คุณสิ้นไร้ 

ไม้ตอกขนาดต้องมอมยาผู้ชายเพื่อจับเขาแต่งงานเลยเหรอ” อคติ 

ในใจท�าให้คนไม่อยากแต่งงานโยนความผดิให้ผูห้ญงิตรงหน้า อารมณ์

ร้อนๆ ท�าเอาลมืเหตกุารณ์ที่หญงิสาวพยายามห้ามเขาดื่มไวน์แก้วนั้น 
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“ไร้ยางอาย!”

นคราถงึกบัหน้าชาเมื่อได้ยนิค�าพดูที่เขาโยนใส่หน้า หล่อนรูแ้ต่

ไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาดื่ม ไม่ใช่หล่อนหรอืที่ปรี่เข้าไปขอแก้วคนื แล้วถ้า

จ�าไม่ผดิ หล่อนอยู่ในบ้านของตวัเอง โซนของตวัเอง เขาไม่ใช่หรอืที่

เข้ามารกุล�้าพื้นที่ส่วนบคุคลเอง

“จะเกนิไปแล้วนะคะ พี่ฉตัรมานอนอยูใ่นบ้านนคิกี้ นคิกี้ควรจะ

เป็นคนพูดมากกว่าว่าพี่ฉตัรตั้งใจเข้ามาปล�้านคิกี้หรอืเปล่า” 

ตาหวานวาววบัด้วยความไม่พอใจบ้าง จากที่ตั้งใจว่าจะดื้อแพ่ง

ใส่คณุพ่อ ไม่ยอมให้ถูกจบัแต่งงานไม่ว่าจะชอบเขามากแค่ไหน แต่จะ

ท�าให้เขาตกหลมุรกัหล่อนด้วยตวัเอง กลบักลายเป็นคนละเรื่องไปทนัที

“เนื้อตวันคิกี้มแีต่รอยบบี รอยดดูเตม็ไปหมด ปฏเิสธไหมล่ะคะ

ว่าพี่ฉตัรไม่ได้เป็นคนท�า” 

สาวหน้าสวยยงัลอยหน้าลอยตาถาม นกึโกรธเมื่อเขาไม่ฟังอะไร

ให้ได้ศพัท์ครบถ้วนเสยีก่อน อดน้อยใจลกึๆ ว่าพี่ชายแสนดใีนวยัเดก็

คนนั้นหายไปไหน เหลือแต่ผู้ชายใจร้ายคนนี้ นี่ไม่ใช่ผู้ชายคนที่นิคกี้

หลงรกันี่นา

“ผมไม่เคยคดิอยากจะยุ่งกบัผู้หญงิแบบคณุแน่ๆ” 

อกีประโยคที่ท�าเอานคราล้มเลกิความคดิไปเลย ไม่เอาแล้วตก

หลมุล้งหลมุรกัแบบคนปกต ินสิยัต้องชนะ ต้องได้ทกุอย่างตามความ

ต้องการพุ่งพรวด คนหน้าสวยเลยยกรมิฝีปากเป็นเชงิยิ้มเยาะ แววตา

ดูถูกอาจารย์หมอมชีื่อแบบไม่เกรงใจอกีต่อไป

“คดิไม่คดิ พี่ฉตัรกย็ุง่ไปแล้ว และคนอย่างเจ้าพ่อนาคคงไม่ปล่อย 

ให้ใครล่วงเกนิลูกสาวเขาฟรีๆ  นะคะ” 

นครายนืขึ้นบ้าง มองหน้าหล่อของพี่ฉตัรตาไม่กะพรบิ เอากบั

หล่อนส ิหล่อนอตุส่าห์ปรานว่ีาจะให้กามเทพท�างานตามปกต ิเล่นทาง

สะอาดแล้ว แต่ดูเอาเถอะ ฉตัรบดนิทร์ท�าตวัเองแท้ๆ ที่ต้องให้หล่อน
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ใช้วิธีสกปรกแบบนี้ แล้วไอ้เรื่องเล่นนอกกฎก็ดันเป็นสิ่งที่นคราถนัด 

เสยีด้วย

“กใ็ช่ไง ตอนนี้เลยกลายเป็นว่ายงัไงเรากค็งต้องแต่งงานกนัแน่ๆ” 

ชายหนุ่มสอดมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ส่ายหัวแบบคนหา

ทางออกไม่ได้ อกีใจหนึ่งกบ็อกว่าแต่งๆ ไปกจ็บเรื่อง คณุแม่จะได้เลกิ

เซ้าซี้กวนใจให้มากความ 

“ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้นึกชอบคุณด้วยซ�้า” เขามองหน้าผู้หญิงตรง

หน้าที่ไม่เหลือเค้าเดิมของเด็กหญิง แต่โตมาเป็นผู้หญิงสาวเต็มตัว  

แค่หกปีก่อนเขายงัจะบ้า มาแบบนี้ ทรงนี้ เขาคงไม่รอด

“แต่ตอนนี้เรื่องชอบไม่ชอบไม่ใช่ประเดน็แล้วมั้งคะ” นคราเสย

ผมยาวถงึบั้นเอวขึ้น มองหน้าเขาแบบซ่อนความรู้สกึของตวัเอง เสยีใจ

ไม่น้อยเพราะเขาพูดออกมาได้หน้าตาเฉยว่าไม่เคยคิดอะไรกับหล่อน 

ทั้งๆ ที่นครารกัเขาฝังใจมาตั้งแต่เยาว์วยั “พี่ฉตัรคงปฏเิสธสิ่งที่เกดิขึ้น

ไม่ได้ รวมถึงคงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ไม่งั้นพี่ฉัตรคงไม่แมน 

น่าดู” 

ค�าพูดท้าทายท�าเอาทิฐิของฉัตรบดินทร์พุ่งพรวด คนอย่างเขา 

นี่นะไม่มคีวามรบัผดิชอบ ไม่เป็นสภุาพบรุษุ ไอ้ที่ข่มอกข่มใจบอกตวัเอง 

ว่าไม่ให้สนใจเรยีกว่าโคตรสภุาพบรุษุต่างหาก

“ในเมื่อต้องแต่งก็แต่ง” เสียงห้วนสั้นแบบไม่เคยมีใครได้ยิน  

ถงึแม้อาจารย์หมอฉตัรจะขึ้นชื่อเรื่องความดใุนหมูน่กัศกึษาแพทย์ แต่

กไ็ม่เคยใส่อารมณ์กบัใครแบบนี้ “เอาเป็นว่าแต่งกนัไปกต่็างคนต่างอยู่

ไปละกนันะครบั ผมจะไม่ก้าวก่ายชวีติคณุ” 

หญงิสาวจกุมากขึ้นอกี 

“แล้วคณุกอ็ย่ามาคาดหวงัอะไรกบัผม ถ้าคณุทนไม่ได้ แต่งไป

สกัพกัจะหย่า จะเลกิ ผมกย็ิ่งกว่ายนิด ีบอกมาละกนั ผมพร้อมยี่สบิสี่

ชั่วโมง” 
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พูดจบเจ้าตัวก็เดินออกไปทันที ไม่รอให้หญิงสาวตอบตกลง 

หรอืแสดงความเหน็ใดๆ จนลูกเจ้าพ่อใหญ่อดกระทบืเท้าเพราะความ

หงุดหงิดไม่ได้ ปกติบทสั่งคนอื่นน่ะมันหน้าที่หล่อน นี่คิดว่าเป็นใคร 

มาจากไหนถงึอ�านาจบาตรใหญ่มาสั่งนคราได้
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“สวัสดีค่ะพี่ฉัตร” นครายกมือไหว้คนที่ต้องมารับหล่อน 

ไปซื้อแหวนหมั้นตามค�าสั่งของคุณหญิงสรวงสุดาผู้เป็นมารดาของ 

ชายหนุ่ม หลังจากเกิดเรื่องวุ่นๆ ที่ท�าให้ทุกคนคิดกันไปว่าทั้งสองมี

ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน ซึ่งก็คงมีบ้างไม่น้อยเพราะทั้งคู่โดนผู้ใหญ่ทั้ง

สามปลกุขึ้นมาในสภาพเปลอืยท่อนบน ดทีี่มผ้ีาห่มปิดไว้ แต่ภาษากาย 

ที่แสดงชดัว่านอนกอดก่ายกนักช็วนให้คดิไปตามที่เหน็จรงิๆ หลงัจาก

นั้นกเ็นื้อเต้นกนัใหญ่เพราะทกุคน โดยเฉพาะคณุหญงิแม่ของฝ่ายชาย

ตั้งใจเป็นมั่นเป็นเหมาะตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าจะให้ทั้งคูแ่ต่งงานกนั พอมา

เจอแบบนี้เลยยิ่งมขี้ออ้างในการมดัมอืชกไปกนัใหญ่

“ครบั” ชายหนุ่มพยกัหน้ารบั มองคนตรงหน้าที่สดสวย สดชื่น 

ต่างกับเขาที่ออกจากห้องผ่าตัดเมื่อชั่วโมงก่อนก็ต้องรีบมารับอีกฝ่าย

ตามค�าสั่งของมารดา ดีที่ท่าทางหล่อนพูดกันรู้เรื่องว่าหลังจากแต่ง 

จะต่างคนต่างอยู่ เพราะหล่อนกแ็ค่จะเอาชนะ ส่วนเขากจ็ะท�าให้มนั 

จบๆ ไป 

“ทานอะไรยังคะ เมื่อกี้คุณป้าโทร. มาบอกว่าพี่ฉัตรเพิ่งออก 

จากห้องผ่าตดัเอง เราแวะหาอะไรทานกนัก่อนกไ็ด้นะคะ นคิกี้ไม่รบี”  

หญงิสาวตอบท่าทางสบายๆ แต่ดไูว้ตวัเกนิวยัยี่สบิเอด็ปี รศัมคีวามน่า

3
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ย�าเกรงบางอย่างฉายชดั “ไม่มธีรุะที่ไหนค่ะ” 

กใ็ช่น่ะส ิคณุหญงิสรวงสดุาเปรยเข้าหเูขาว่านคราไมไ่ดท้�างาน

อะไรเป็นชิ้นเป็นอนั มแีต่ช่วยนาคราชดงูาน ซึ่งกค็งเป็นค�าอธบิายแบบ

เข้าข้างของคนที่ใช้เงนิบดิาไปวนัๆ ตามประสาลูกคนรวย ส่วนเขาน่ะ

ไม่ใช่ บางทอียู่เวรยาวสามคนืกย็งัเคยมาแล้ว 

“แต่ผมมคีลนิกิตอนหกโมง นี่กส็ามโมงแล้ว ไม่ทนัหรอก” เขา

เคยตามมารดาไปร้านเพชร ท�าไมจะไม่รู้ว่าผู้หญิงใช้เวลาไปกับเรื่อง 

ไร้สาระแบบนี้มากเท่าไร 

“ไม่เป็นไรหรอก ท�าให้เสรจ็ๆ ไป ผมทานข้าวไม่ตรงเวลาจนชนิ” 

ฉตัรบดนิทร์ตอบนิ่งเฉย ไม่แสดงอาการอะไรทั้งสิ้น นกึร�าคาญอกีฝ่าย

ไม่น้อยเหมือนกันที่มัวแต่ก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์ ไม่สนใจคนที่ 

ขบัรถให้นั่งอย่างเขาอกี 

นี่คิดว่าตัวเองท่ามากคนเดียวหรืออย่างไร คนอย่างนคราก็ 

ไม่เคยก้มหวัให้ใครพอกนันั่นแหละ 

เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าทั้งคู่จะเดินทางมาถึงที่หมาย ฉัตร- 

บดนิทร์รบีเดนิน�าคนตวับางที่ทรงตวัอยูบ่นรองเท้าส้นสงูสี่นิ้ว ฝ่ายหญงิ

สาวกก้็าวเท้ายาวไม่แพ้กนั เดนิไวเหมอืนสวมรองเท้ากฬีาจนคณุหมอ

แปลกใจ และต้องประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อนคราเดนิน�าหน้าเขาไปก่อน

“จะรบีไปไหน” ปากถามคนที่เดนิแซงเขา แต่กม็องเหน็ว่าหล่อน

เดินรี่ไปหาคนสนิทที่ยื่นถุงอะไรบางอย่างให้ ก่อนที่ฝ่ายโน้นจะก้มหัว

ท�าความเคารพผู้เป็นนายแล้วหลบฉากไปเงียบๆ ไม่ให้เกะกะสายตา

ใคร

“นคิกี้ให้ภมูเิอาเบเกลิมาส่ง จากเบเกอรใีนโรงแรมข้างๆ รสชาติ

พอทานได้แหละ พี่ฉัตรทานรองท้องเถอะค่ะ” พูดจบเจ้าตัวก็ส่งถุงที่

เพิ่งรับมาจากคนสนิทประจ�าตัวอย่างภูมิให้ว่าที่เจ้าบ่าว ก่อนจะเดิน
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เชดิหน้าเข้าร้านเพชรไป ท�าเอาฉตัรบดนิทร์อดสงสยัไม่ได้ว่าหญงิสาว

เอาเวลาไปจดัการหาของกนิมาให้เขาตอนไหน

ถึงจะอยากปั้นปึ่งใส่พี่ฉัตรคนนี้มากแค่ไหน แต่ความรู้สึกบาง

อย่างในจิตใจที่ฝังรากมามากกว่าสิบปีก็ท�าให้นครานิ่งเฉยใส่อีกฝ่าย

ไม่ลง จึงต้องกดส่งข้อความไปหาคนสนิทที่มีหน้าที่รองมือรองเท้า 

ทุกอย่าง จัดแจงหาของว่างมาให้คนที่มีฤกษ์แต่งงานกับหล่อนในอีก

สองเดอืนข้างหน้า 

ชายร่างสูงใหญ่เดินตามว่าที่คู่หมั้นและเจ้าสาวเข้าไปในร้าน

เครื่องประดับเงียบๆ และนั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆ เก้าอี้สตูลที่มีเจ้าของ  

ร้านน�าเพชรตามที่มารดาเขาโทร. สั่งมาให้หญงิสาวเลอืกเป็นสบิๆ เมด็ 

พร้อมกับตัวเรือนแบบต่างๆ โดยที่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจคนที่เพิ่งนั่งลง

อย่างเขา แต่ตื่นเต้นกบัของมคี่าตรงหน้า

“ขอบคณุ”

“คะ?” มอืหนึ่งถอืแว่นขยาย อกีมอืคบีเพชรขึ้นดดู้วยท่าทางเป็น

มืออาชีพ ในขณะที่หน้าสวยหันมามองเขาแล้วเลิกคิ้วขึ้นเป็นค�าถาม 

ตาสนี�้าตาลอ่อนส่องประกายสดใสแข่งกบัเพชรหลายสบิเมด็ที่กองอยู่

ตรงหน้า 

“ส�าหรบัขนม” ชายหนุม่กระซบิ ไม่ให้ขดัจงัหวะการอธบิายที่มา

ของเพชรแต่ละเมด็จากเจ้าของร้าน “ว่าแต่คณุไปสั่งตอนไหน”

“สั่งตอนนั่งในรถไงคะ ภูมิหาได้ทุกอย่าง อยากได้อะไรก็บอก

ไปเถอะค่ะ” ปากตอบแต่ตาส่องอญัมณรีาคาแพงตรงหน้าด้วยท่าทาง

คล่องแคล่ว จากนั้นปากแดงสดตามธรรมชาติก็เจื้อยแจ้วเจรจากับ

เจ้าของร้านที่ดูแลว่าที่ลูกสะใภ้ตระกูลฉตัราวธุเป็นอย่างดี

“เม็ดนี้ใช้ได้” คนเสียงหวานพูดเบาๆ เหมือนบอกตัวเอง ใช้

ปลายแหนบเขี่ยเพชรเม็ดงามแยกไว้ที่มุมหนึ่งของถาดก�ามะหยี่ “พี่

ฉตัรดูแบบไปพลางๆ สคิะ” 
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หญิงสาวออกค�าสั่งกับอีกฝ่ายตามความเคยชิน ไม่ได้ใส่ใจคิ้ว

ของชายหนุม่ที่ขมวดเข้าหากนันดิหน่อย เพราะไม่เคยต้องรบัค�าสั่งจาก

คนอื่นเหมอืนกนั

“ดูเป็นเหรอ” คนที่ไม่อยากจะใส่ใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับงาน

แต่งงานถาม มือหนึ่งส่งขนมเข้าปาก ท่าทางเรียบร้อยน่าดู อีกมือก็

เลื่อนหน้าจอไอแพดดูแบบขอไปท ีเลอืกส่งๆ ให้มนัเสรจ็จะได้จบๆ ไป

“ค่ะ ดูบ่อยเลยละ เวลาคนเอาของมาตึ๊ง” นคราหมายถงึเวลา

มคีนเอาของมาจ�าน�ากบับดิาหล่อนเพื่อแลกเงนิสดไป 

“ชุดใหญ่ๆ ทั้งนั้นที่เอามา คุณพ่อเลยให้คนสอนนิคกี้ดูตั้งแต่

เดก็ๆ เพราะชอบไปวิ่งวนในห้องนั้น” หญงิสาวหมายถงึห้องนริภยัที่มี

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบอัญมณีหลายคนท�างานอยู่ คอยตรวจ

สอบสินค้าที่มีคนเอามาจ�าน�า ซึ่งนคราในวัยเด็กก็ชอบเข้าไปเล่นใน

ห้องนั้นตามประสาเด็กผู้หญิงชอบของสวยๆ งามๆ โตมาเลยซึมซับ 

วชิาความรู้ ความช�านาญ และได้รบัผดิชอบงานส่วนนี้เป็นหลกั

“ของพี่ฉตัรเอาสกัไม่เกนิกะรตักพ็อ ใหญ่ไปคงใส่ไม่สะดวก ส่วน

ของนคิกี้ คณุป้าสั่งมาแล้วว่าให้เอาแบบตดินิ้วสกัห้ากะรตั เพราะของ

ที่จะใช้หมั้นจรงิๆ คณุป้าจะยกวงที่คณุลงุขอแต่งงานให้” นคราจดัแจง

เสร็จสรรพ เลือกเพชรเม็ดงามที่ตัวเองพอใจ ก่อนจะแยกทั้งเม็ดของ

ตัวเอง ทั้งเม็ดของชายหนุ่มไว้ให้ทางร้าน โดยที่ฉัตรบดินทร์ก็ชี้แบบ

แหวนง่ายๆ ส่งๆ ไปแบบนั้น 

“ส่วนแบบของนคิกี้...เอาแบบนี้นะคะ” หญงิสาวกดส่งอเีมลรปู

ให้ทางร้านเมื่อได้เพชรเมด็ที่ต้องการ 

“มนัเป็นแหวนที่พ่อกบัแม่นคิกี้ใส่ตอนแต่งงานกนั เอาแบบนี้เป๊ะ

เลยนะคะ ห้ามพลาด ลองไปถามช่างดู ถ้าท�าไม่ได้กบ็อกนะคะ นคิกี้

จะส่งคนมารับเฉพาะเพชร แต่ไปขึ้นเรือนที่อื่น” นคราบอกทางร้าน

ชดัเจนทกุอย่างตามประสาคนออกค�าสั่งเป็นนติย์ 
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หล่อนปรายตามองว่าที่เจ้าบ่าวที่พอกนิขนมเสรจ็กจ็ิ้มเลอืกแบบ

แหวนเสร็จภายในห้านาทีแรก แล้วก็นั่งอ่านอะไรในไอแพดของเขา  

ไม่สนใจหล่อนอกีเลย แต่พอหญงิสาวสั่งจบ ผู้ชายตวัโตกเ็งยหน้าขึ้น

มองเจ้าของร้านเหมือนใส่ใจอยู่ตลอดเวลา ก่อนจะยื่นบัตรเครดิตให้

อกีฝ่ายทนัที

“จดัการค่าใช้จ่ายเลยนะครบั” 

นคราอดค้อนให้เขาไม่ได้ ดูเอาเถอะ ใช้เวลาด้วยกันมาเกือบ

สองชั่วโมง ฉตัรบดนิทร์พดูกบัหล่อนไม่ถงึห้าประโยค แถมพอเสรจ็ธรุะ

ก็รีบราวกับว่าถ้าอยู่ด้วยกันต่ออีกสักห้านาทีจะขาดใจตายลงไปให้ได้

อย่างนั้นแหละ 

ไม่เกินสิบนาทีหลังจากนั้น ทั้งคู่ก็กลับมาอยู่ในรถยนต์ 

หรูหราของนายแพทย์ใหญ่ โดยที่ชายหนุ่มก็ตั้งหน้าตั้งตาขับรถแบบ

ไม่ใส่ใจหญงิสาวคนสวย นครากไ็ด้แต่ยกัไหล่ให้เขา จะให้หล่อนมานั่ง

ออเซาะเอาใจเขา ทั้งๆ ที่ปกตทิ�าได้ ท�าบ่อย นครากไ็ม่อยากท�า ไม่

อยากเอาใจเพราะนกึหมั่นไส้คนที่ท�าท่ามาก วางมาดใส่หล่อน จนคน

ที่ต้องแต่งงานด้วยอดขัดใจไม่ได้ ทว่าก็ได้แต่เงียบและเล่นโทรศัพท์ 

มอืถอืของตวัเองไป จนเสยีงโทรศพัท์ของชายหนุ่มดงัขึ้น 

“ครบั” เสยีงรบัโทรศพัท์กเ็รยีบพอกบัหน้าตา “ได้ครบั งั้นผม

จะเข้าไปเดี๋ยวนี้” 

พูดจบชายหนุ่มก็สั่งหล่อนราวกับเป็นผู้ช่วยเขา “มีเคสผ่าตัด

ด่วน ผมคงต้องเข้าโรงพยาบาลเลยยังไปส่งคุณไม่ได้ รอได้ไหม ถ้า 

ไม่ได้กใ็ห้ใครมารบั” 

อนัที่จรงินายแพทย์รปูหล่อกต็ั้งใจจะไปส่งอกีฝ่าย เพราะแม่ของ

เขาสั่งไว้ กอปรกับเกรงใจนาคราชไม่น้อย ภาวนาให้นคราสั่งให้ใคร 

สกัคนมารบักลบัไป แต่จะอ้อนให้อกีคนรอเขากไ็ม่เคยท�า ตั้งใจว่าหาก 
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นครารอไม่ได้กจ็ะถอืเป็นการเรยีนรู้นสิยักนัไว้ 

แต่หญิงสาวกลับตอบหน้าตาเฉย “ได้ค่ะ นิคกี้ไม่มีธุระอะไร 

อยู่แล้ว ว่าแต่มตีรวจคนไข้ต่อด้วยไม่ใช่หรอืคะ”

“ใช่ กถ้็าจะให้ไปส่ง กค็งต้องรอกนัจนเสรจ็ สองทุม่” ฉตัรบดนิทร์ 

ปรายตามองหญงิสาวอายยุี่สบิเอด็ข้างๆ ไม่ได้เกรงใจ ไม่ได้ใส่ใจ แค่

อยากวัดใจดูว่าจะทนกับวิถีชีวิตแบบหมอๆ ของเขาได้สักแค่ไหน 

“อย่างที่บอก ถ้ารอไม่ไหวกใ็ห้คนมารบัละกนั”

ฉัตรบดินทร์โยนหน้ากากอนามัยลงถังหน้าห้องผ่าตัด  

ก่อนจะถอดเสื้อคลุมออก ยืนบิดร่างสูงใหญ่ด้วยความอ่อนล้า และ 

ส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจว่าวนันี้เขากไ็ม่สามารถออกตรวจคนไข้ที่มา

ขอรับค�าปรึกษาในคลินิกช่วงหกโมงเย็นถึงสองทุ่มตามตารางได้  

เพราะการผ่าตดัด่วนยดืเยื้อกว่าที่คดิไปมาก 

“ดูความดนัละกนั สกัสองชั่วโมง แล้วบอกผม เดี๋ยวค่อยดูอกีที

ว่าถ้าย้ายเข้าห้องผู้ป่วยคนืนี้เลยจะไหวไหม” 

อาจารย์แพทย์รูปหล่อบอกผู้ช่วยที่เข้าผ่าตัดด้วยกันวันนี้ ก่อน

จะสาวขายาวกลับห้องท�างานบนชั้นผู้บริหาร ห้องที่เขาทิ้งนคราไว้

ตั้งแต่เมื่อเกือบห้าชั่วโมงก่อน อยากรู้เหมือนกันว่าคุณหนูหยิบโหย่ง

แบบนั้นจะยงัรอเขาไหวหรอืไม่ 

ชายหนุม่มั่นใจว่าห้องท�างานเขาคงจะว่างเปล่าไร้เงาผูห้ญงิสวย

แต่จิตใจไม่ดี แต่กลับชะงักทันทีที่เปิดประตูแล้วเห็นร่างระหงสมส่วน 

ไม่สูงเกณฑ์มาตรฐานหญิงไทย สอดรับกับส่วนโค้งเว้าชัดเจน นี่ถ้า 

ไม่ใช่นครา เขาอาจจะหลงใหลไปกบัความงามของผูห้ญงิคนนี้ หล่อน

ยนืหนัหน้าออกไปทางกระจก ดทูวิทศัน์กรงุเทพมหานครเบื้องล่างจาก

ชั้นสามสบิ ส่งเสยีงนิ่งบอกปลายสายชนดิที่ชายหนุ่มต้องขมวดคิ้ว 

“ถ้าไม่จ่ายกเ็อาคนลงไปจดัการ เอาทมีบลีงไปสกัครึ่งทมีกพ็อ 
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พวกกเฬวรากแบบนี้ไม่ต้องเอามือดีไปให้เสียเวลา” เสียงหวานนั้น 

เรยีบสนทิ ราวกบัสั่งให้แม่บ้านจดัอาหารขึ้นโต๊ะ 

ทั้งๆ ที่ประโยคที่ฉตัรบดนิทร์ได้ยนิหล่อนพดูมนัต้องไม่ใช่เรื่องดี

แน่ๆ แต่ชายหนุ่มก็ยักไหล่แบบไม่ใส่ใจ ก่อนจะก้าวเข้าห้องท�างาน 

ตวัเอง ปิดประตูเสยีงไม่เบานกั จนนคราหนัหน้ามามองเขา สายตา 

นิ่งเรยีบพอกนั

“เอาเท่านี้ก่อน ภูมคิมุคนออกไปเองด้วยนะ ถ้ามอีะไรที่ตดัสนิ

ใจไม่ได้กส็่งข้อความมาละกนั นคิกี้ต้องวางละ” 

มือบางหย่อนโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋ากระโปรงตัวสวย มอง

หน้าชายหนุ่มที่นั่งลงบนเก้าอี้หลงัโต๊ะท�างานเรยีบร้อยแล้ว

“ได้ตรวจคนไข้ไหมคะ” 

ฉตัรบดนิทร์ชะงกัมอืที่พลกิเอกสารทางการบรหิาร เงยหน้ามอง

นครา และส่ายหน้าเบาๆ ก่อนสนใจงานตรงหน้าต่อ

“แล้วคนไข้ที่ต้องผ่า เรยีบร้อยดไีหมคะ” นครายงัถามต่อ ทั้งๆ 

ที่อารมณ์กรุน่ไม่น้อย เขาให้หล่อนนั่งรออยูห้่าชั่วโมง ก่อนที่จะกลบัมา

ไม่พูดไม่จาอะไรกับว่าที่คู่หมั้นและเจ้าสาวอย่างหล่อนสักค�า ได้แต่

พยกัหน้าโดยแทบจะไม่สบตานคราด้วยซ�้า “แล้วนี่จะกลบัได้ยงัคะ”

“ผมมงีานต้องเคลยีร์ บอกคณุแล้วนะ ถ้ารอไม่ไหวกใ็ห้ใครมา

รบัไปก่อน” 

คนตอบตอบทั้งๆ ที่ตาอยู่กบัเอกสารกองโตตรงหน้า มอืหนาเซน็

ชื่อให้วุน่วายไปหมด ท่าทางมนึตงึ จนนคราเริ่มของขึ้น เดนิไปเท้าโต๊ะ

ท�างานของชายหนุ่ม ก้มหน้ามองคนที่ไม่สนใจหล่อนแม้แต่น้อย มแีต่

เสยีงเข้มดงัออกมาจากรมิฝีปากบางสแีดงจดัราวกบัผู้หญงิ 

“ผมมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ได้ลอยชายไปวนัๆ แบบคณุ”

นคราหน้าชาไม่น้อยเมื่อได้ยนิประโยคดูถูกจากเขา แต่กแ็น่ละ 

จะให้ไปอธบิายความว่าหล่อนประกอบอาชพีอะไรได้อย่างไร ในเมื่อที่
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หล่อนช่วยผู้เป็นบดิาท�าอยู่ทกุวนันี้มแีต่เรื่องซกิแซก็ หรอืไม่กบ็อกใคร

ไม่คล่องปากทั้งนั้น 

“ก็แค่พูดว่าจะเสร็จกี่โมง มันเดือดร้อนมากหรือไงคะ พี่ฉัตร 

ไม่ได้จะตวัคนเดยีวแล้วนะคะ ท�าอะไรกค็ดิบ้าง” 

เสยีงหล่อนไม่ได้แสดงความกระเง้ากระงอดหรอืวี้ดว้ายอย่างที่

ฉตัรบดนิทร์คาดว่าจะได้ยนิ แต่ออกจะเยน็เยยีบ เอาจรงิ จนคณุหมอ

ชื่อดังต้องยอมเงยหน้ามองหญิงสาว นี่ไม่ใช่สาวน้อยขี้อ้อนที่วิ่งตาม

เขาเป็นเงาเมื่อตอนเด็กๆ ไม่ใช่คนที่เขาบอกอะไรก็ฟังเหมือนเมื่อสิบ

กว่าปีก่อนแม้แต่น้อย นครากลายเป็นผู้หญิงจริงจังน่ากลัวแบบนี้ไป

ตั้งแต่เมื่อไร และถงึแม้จะรูส้กึขดัแย้งและขดัใจเพราะหล่อนไม่ออดอ้อน 

เขา แต่กลบัมคีวามพอใจลกึๆ เมื่อเหน็กริยิามั่นใจในตวัเองแบบนี้ 

“ที่นิคกี้ถาม ก็เพราะนิคกี้จะได้ให้ใครเอาอาหารมาส่ง” เสียง 

ที่ว่านิ่งแล้ว แต่แววตากลับนิ่งกว่า “แล้วที่นิคกี้รอ ก็เพราะคุณพ่อ 

บอกว่าให้พาพี่ฉตัรเข้าไปที่บ้านด้วย นคิกี้ไม่อยากกลบัไปคนเดยีวแล้ว

ให้คณุพ่อรู้สกึว่าพี่ฉตัรไม่สนใจอะไรนคิกี้เลย แต่ในเมื่อพี่ฉตัรพดูหมาๆ 

ใส่นคิกี้แบบนี้กด็คี่ะ นคิกี้กลบัก่อน have fun กบังานไปค่ะ”

ทันทีที่บอกจบ นคราก็ยกมือไหว้ฉัตรบดินทร์ที่เงยหน้ามอง

หล่อนนิ่งๆ นิ่งจนหญงิสาวหมั่นไส้ คดิว่านิ่งเป็นคนเดยีว พดูจาไม่แคร์

ความรู้สึกใครเป็นคนเดียวหรืออย่างไรถึงได้ท�าแบบนี้ แต่ยังไม่ทัน 

เดินพ้นประตูห้อง คนที่แก่กว่าสิบห้าปีก็ดุหล่อนเสียงแข็งกร้าวจน 

เกอืบขนลกุ

“กลบัมานั่งก่อน” พดูทั้งๆ ที่อารมณ์ไม่ดพีอกนั เดก็บ้านี่จะยอม

เขาสกันดิกไ็ม่ได้ ในใจเขาเริ่มเดอืดปดุๆ แต่ตายงัอยู่กบัเอกสารในมอื 

“นี่มนักี่โมงเข้าไปแล้ว เดี๋ยวผมไปส่ง” ในใจรู้สกึแย่ๆ ลกึๆ เมื่อ

ฟังเหตุผลที่อีกฝ่ายซักไซ้เขา แต่แล้วยังไง เขาไม่ได้ว่างพอมาง้อใคร

หรอก เอาแค่พอไม่ให้เสยีมารยาทกพ็อ
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นคราได้ยินแบบนั้นก็สูดลมหายใจลึกระงับโทสะที่ก�าลังจะ

ระเบดิ หนัมองต้นเหตแุห่งความหงดุหงดิตาวาว มใีครเคยบอกเขาไหม

ว่าหล่อนนี่ลูกเจ้าพ่อใหญ่ ใครขดัใจเป็นได้เรื่องเมื่อนั้น

“อย่ามาตบหวัแล้วลบูหลงันคิกี้ นคิกี้อาจจะอายอุ่อนกว่าพี่ฉตัร

เยอะ แต่...” นิ้วสวยเคาะตรงขมบั “...ตรงนี้อาจจะโตกว่าพี่ฉตัรกไ็ด้” 

พดูจบเจ้าตวักล็ดมอืลงแล้วเปิดประตใูห้กว้างขึ้น “ท�าตวัให้มวีฒุภิาวะ

หน่อยค่ะ แล้วกห็ดัรกัษาน�้าใจคนอื่นบ้าง” 

ฉัตรบดินทร์ไม่รู้จริงๆ ว่าที่รู้สึกตอนนี้คือโกรธหรือรู้สึกผิด เมื่อ

ได้ยินประโยคนั้นออกจากปากนครา แต่นายแพทย์ใหญ่ของคนไข้ 

อาจารย์หมอของนกัศกึษากน็ั่งท�างานต่อไปไม่ไหว ปิดแฟ้มทนัท ีคว้า

กญุแจรถแล้วรบีเดนิตามคนตวับางที่เดนิไปได้ไม่ไกลเท่าไร เพราะอกี

ฝ่ายคยุโทรศพัท์อยู่ และดูเหมอืนจะไม่รู้ตวัด้วยซ�้าว่าเขาเดนิตามหลงั

มา

“ตกลงภูมอิอกไปคมุพวกนั้นใช่ไหม” 

หล่อนเดินช้ากว่าปกติ ท�าเอาคนเดินตามหลังต้องผ่อนเท้าให้

ช้าตามไปด้วย น�้าเสยีงกอ็่อนกว่าที่พูดกบัเขา จนชายหนุ่มเริ่มคนัใน

หวัใจ 

“ออื...เขายงัไม่เสรจ็งาน แต่ภูมไิม่ต้องมารบันะ ท�างานที่นคิกี้

สั่งให้เสรจ็เถอะ” 

เสยีงถอนหายใจดงัขึ้นเบื้องหน้า เล่นเอาฉตัรบดนิทร์ชะงกัเท้า 

นคราเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเหมือนกลอกตาดูอะไรบางอย่างบนเพดาน 

หารู้ไม่ว่าสาวตรงหน้าพยายามกลั้นน�้าตาไม่ให้ไหลออกมาประจาน

ความอ่อนแอของตัวเอง ถึงแม้จะไม่มีใครเห็น แต่ก็ใจนักเลงพอที่จะ

ไม่โกหกตวัเอง 

“ไม่เป็นไรๆ เดี๋ยวนคิกี้โทร. เรยีกใครมารบัเอง ไม่ต้องห่วง จะ

หาอะไรทานระหว่างรอแถวนี้” พดูจบนครากห็ย่อนโทรศพัท์ลงกระเป๋า
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ก่อนจะหนัไปกดลฟิต์ ท�าให้เหน็จากหางตาว่าฉตัรบดนิทร์เดนิตามมา 

คนหน้าสวยชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะเชดิหน้าขึ้นเหน็ปลายจมูกรั้นโชว์

สนัโด่งรบักบัใบหน้า และถามเขาเสยีงไม่แขง็ แต่กไ็ม่อ่อนเท่าไร

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ” ถามแบบไม่มองหน้าอกีฝ่าย 

อกีคนกส็่ายหน้าให้กริยิาของนครา แต่กย็อมตอบโดยด ี ไม่ได้

ดใีนสายตาคนทั่วไป แต่กเ็รยีกว่าดกีว่าที่ผ่านมา

“ผมจะไปส่ง หวงัว่าดกึป่านนี้คณุลงุคงยงัไม่นอนนะ”

นคราลมืตาขึน้ทนัททีีเ่สยีงโทรศพัท์มือถอืดงัขึน้ รบัรูไ้ด้ว่า 

ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลาเท่าไร มือบางคว้า

โทรศพัท์ที่วางไว้บนโต๊ะข้างเตยีงได้แม่นทั้งๆ ที่ห้องนอนมดืสนทิ และ

กดรบัทนัท ีไม่มเีสยีงง่วงงนุเจอืแม้แต่น้อย

“เรยีบร้อยไหมภมู”ิ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูกน้องคนสนทิ

ที่โทร. มารายงานเหมอืนทกุครั้งหลงัจากเสรจ็ภารกจิ หญงิสาวตื่นทนัท ี

รบัฟังเรื่องทั้งหมดที่ชายหนุ่มแจกแจง รอยยิ้มน้อยๆ ตดิที่มมุปากเมื่อ

ได้ยนิว่าทกุอย่างเป็นไปตามค�าสั่ง 

“ดีมาก...พรุ่งนี้เช้าให้ทีมเข้าไปที่บริษัท เดี๋ยวนิคกี้จะให้รางวัล 

ขอบคณุภูมมิาก เหนื่อยแทนนคิกี้ตลอดเลย” 

หญิงสาววางสายจากลูกน้องเสร็จก็จดโน้ตเตือนความจ�าไว้ใน

โทรศัพท์มือถือว่าต้องจัดการอะไรบ้างตอนเข้าไปช่วยงานคุณพ่อที่

ออฟฟิศพรุ่งนี้ ก่อนจะเหน็ข้อความเตอืนว่าถงึก�าหนดที่หล่อนจะต้อง

ไปเอารายชื่อแขกจากว่าที่คู่หมั้นและเจ้าบ่าวเสียที ทั้งๆ ที่เขาส่งตรง 

ให้ออร์แกไนเซอร์ได้เลย แต่คณุหญงิสรวงสดุาเอ่ยปากบอกไว้ เพราะ

อยากให้หนุม่สาวได้เจอกนับ้าง เมื่อเป็นเช่นนั้น นคราจงึกดส่งข้อความ

หาฉตัรบดนิทร์ทนัทแีบบไม่สนว่าเป็นเวลาเท่าไร 

Nicky : พรุ่งนี้สบิเอด็โมง นคิกี้จะเข้าไปเอารายชื่อแขกนะคะ
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แค่นั้นนครากไ็ม่สนใจว่าอกีฝ่ายจะกดอ่านหรอืไม่ สาวสวยคว้า

สายชาร์จแบตเตอรี่ที่เสียบคาไว้ที่หัวเตียงมาเพิ่มพลังให้โทรศัพท ์

มอืถอืต่อ ก่อนจะลดตวัลงนอนหลบัได้ในทนัท ี

ฝ่ายคนที่ได้รับข้อความจากว่าที่คู่หมั้นตอนตีสามกว่าก็ต้อง

ชะงักขณะเขียนชาร์ตคนไข้ฉุกเฉิน เปิดอ่านข้อความที่ไม่ยากต่อการ

ท�าความเข้าใจ แต่ที่ท�าให้ต้องอ่านซ�้าๆ น่าจะเป็นการที่หญิงสาวส่ง

ข้อความมาหาเขาในเวลานี้มากกว่า ซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่า

หล่อนเพิ่งกลับจากการตระเวนตามคลับบาร์ ชายหนุ่มส่ายหัวน้อยๆ 

ให้สิ่งที่ผดุขึ้นมาในหวั พานนกึในใจไปว่าดเีหมอืนกนั ในเมื่อเจ้าตวัก็

อยู่ไม่ติดบ้านเท่าไร เวลาแต่งงานกันไปแล้วเขาต้องมาเข้าเวรแบบนี้

จะได้ไม่ต้องรบัผดิชอบเป็นห่วงเป็นใยอะไรอกีฝ่ายมากนกั

คุณหมอรูปหล่อเดินเร็วๆ พ้นวอร์ดคนไข้มาได้ก็รีบเร่ง 

ฝีเท้าท�าความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อย เมื่อเช้าตรู่เขามีงานด่วน

เข้ามา ท�าให้ตารางออกตรวจวนันี้ล่าช้าไปกว่าที่ควรจะเป็น กว่าคนไข้

จะหมดกเ็ป็นเวลาเที่ยงกว่าเข้าไปแล้ว และฉตัรบดนิทร์กค็งจะแวะขึ้น

ไปดูคนไข้พิเศษบางรายเหมือนที่ท�าเป็นประจ�า หากผู้ช่วยของเขาที่

คอยดูแลเรื่องงานบรหิารไม่ต่อสายลงมาบอกว่านครามารอพบอยู่

ไม่นานร่างสูงใหญ่พร้อมหน้าตาหล่อเหลาชนิดที่บอกใครว่า 

เป็นหมอก็ต้องโดนถามซ�้าว่า ‘จริงเหรอ’ ก็เดินมาถึงห้องท�างานใน

ฐานะผู้บรหิารโรงพยาบาล 

เลขานุการหน้าห้องยิ้มแหยๆ ให้ ก่อนจะกระซิบบอกเบาๆ 

เหมอืนกลวัคนในห้องได้ยนิ “คณุหมอจะแต่งงานเหรอคะ” 

คราวนี้ชายหนุม่ชะงกั ก่อนจะมองเลขาฯ ที่สงูไม่เลยไหล่ ดวงตา

ฉายแววสงสยั เขาไม่คดิจะปิดเพราะรู้ดวี่าอย่างไรกป็ิดไม่มดิ แต่กย็งั

ไม่เหน็ช่องที่จะป่าวประกาศให้ใครทราบ คดิไว้แค่ว่าถ้าพมิพ์บตัรเชญิ
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เรยีบร้อยค่อยรู้พร้อมๆ กนัตอนนั้นกไ็ม่สาย เพราะตามตาราง เขาควร

จะได้รบัการ์ดเพื่อมาแจกจ่ายก่อนงานไม่ต�่ากว่าหนึ่งเดอืน 

“ใครบอก”

“เอ่อ...แฟน...คู่หมั้นหรือ” จริยาชะโงกหน้าบุ้ยใบ้ไปทางห้อง

ท�างานของลูกชายเจ้าของโรงพยาบาล “จะให้เรียกว่าอะไรดีคะ จุ๋ม

เรยีกไม่ถูกเลย” 

หญิงสาวไม่รู้จะใช้ค�าใดบรรยายสถานะของเจ้านายกับผู้หญิง

สวยจดัที่นั่งอยูใ่นห้อง เพราะตั้งแต่ท�างานร่วมกนัมากไ็ม่เคยเหน็ผูห้ญงิ

คนไหนโผล่มา ไม่เคยรบัรู้ว่าชายหนุ่มมแีฟน อยู่ดีๆ  กม็ใีครไม่รู้เดนิมา

ถามหารายชื่อแขกในงานแต่งงานของเจ้านายรปูหล่อจากผูช่้วยอย่าง

หล่อน หลังจากสาวสวยมาขอพบนายแพทย์ฉัตรบดินทร์ แต่หล่อน 

แจ้งว่าเจ้าตวัยงัออกตรวจไม่เสรจ็

“นคิกี้” 

สิ้นเสียงทุ้มของผู้เป็นนาย จริยาก็เงยหน้ามองคนที่ท�างาน 

ด้วยกนัมาหลายปี ไม่แน่ใจว่าเขาพยายามสื่ออะไร 

“อะไรนะคะ” 

เลขาฯ หน้าห้องท�าหน้าเหลอใส่ จนเจ้านายหนุ่มขมวดคิ้ว

ระหว่างอธิบายเพิ่มเติม ปกติก็เห็นเข้าใจอะไรง่ายๆ ดี ท�าไมวันนี้ดู 

ช่างซกัช่างถามนกักไ็ม่รู้

“เธอชื่อนคิกี้”

“แล้ว?” จริยาซักไซ้เบาๆ หล่อนควรจะรู้ทุกเรื่องของเจ้านาย 

“เป็นอะไรกันนะคะ” เพราะเหตุนี้จึงถามให้มันชัดเจน หล่อนจะได้

วางตวัถกู จะได้ตอบคนอื่นถกู ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่เกี่ยวอะไรกบัความ

อยากรู้อยากเหน็ทั้งสิ้น มแีต่เพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลเท่านั้น

“อกีไม่เกนิสามเดอืนผมจะแต่งงานกบัเธอ” ฝ่ายต้นเรื่องกต็อบ

เรยีบเฉย เหมอืนบอกให้หล่อนลงนดัตามปกต ิ
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จรยิาอดค้อนเบาๆ ไม่ได้ แต่กอ็ารมณ์ดจีนยิ้มกว้าง ตบมอืเลก็ๆ 

เบาๆ ท่าทางเหมอืนเพนกวนิ ยนิดกีบัผู้เป็นนายอย่างที่สดุ

“ดีใจจังเลย นึกว่าคุณหมอจะโหนคานโรงพยาบาลให้สาวๆ 

เสยีดายเล่น ว่าแต่ไปคบกนัตอนไหน ท�าไมจุ๋มไม่ทราบเลยคะ” เป็น

เจ้านายลกูน้องกนัมานาน นานจนจรยิากล้าล้อเล่นกบัเจ้านายหน้านิ่ง 

รู้ดีว่าเขาไม่ได้เป็นคนดุ แค่เป็นคนเอาจรงิกับทกุเรื่อง คงอยู่กบัต�ารา

และคนป่วยมากเกินไปจนไม่รู้ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรก็ 

แค่นั้น

คราวนี้คุณหมอใหญ่ส่ายหน้า เพราะผู้ช่วยตัวดีชักจะคุ้ยลึก 

จนเกนิไป เลยได้แต่ก�าราบเบาๆ ก่อนที่จะเดนิเข้าห้องท�างานไปหาคน

ที่มารอเขาเกอืบสองชั่วโมง ไม่รูป่้านนี้จะเหวี่ยงจะวนีไปขนาดไหนแล้ว

“ยุ่ง”

นคราก�าลังพลิกซ้ายพลิกขวาเปิดแฟ้มตัวอย่างการ์ด 

แต่งงาน และเงยหน้ามองผู้ชายที่บังอาจให้หล่อนรอมาสองชั่วโมง  

สองชั่วโมงที่เป็นเงินเป็นทองมหาศาลหากหล่อนยังช่วยผู้เป็นพ่ออยู่ที่

ออฟฟิศ ป่านนี้อาจจะต่อรองเจรจาได้ที่ผนืงามกลางกรงุเทพฯ เพิ่มมา

สักผืนสองผืนเพื่อค�้าประกันเช็คที่นักธุรกิจดังๆ เอามาแลกกับเงินสด 

หรอือาจจะปิดดลีงานรกัษาความปลอดภยัของอเีวนต์ไหนได้อกีสกัแห่ง 

แต่หล่อนก็ต้องรีบมาเอารายชื่อแขกที่จะมาร่วมงานหมั้นงานแต่งกับ

เขา รวมถึงให้ช่วยกันตัดสินใจเลือกแบบการ์ดที่หล่อนบอกแล้วบอก

อีกกับมารดาชายหนุ่มว่าให้ตัดสินใจไปเลย แต่ดูเหมือนคุณป้าจะไม่

ฟังหล่อนแม้แต่น้อย 

หรือบางทีอาจจะเป็นความต้องการบางอย่างในหัวใจก็ได้ที่ท�า

ให้นครามาหาฉตัรบดนิทร์เอง และยอมรอแบบไม่เคยรอใครมาก่อน

“ขอโทษที” ฉัตรบดินทร์ที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามารับรู้ได้ว่านครา
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ก�าลงัต�าหนเิขาทางสายตา 

พอเขาเอ่ยปาก หญงิสาวกผ็งกหวัรบัค�า ยนืขึ้นยื่นแฟ้มที่ดูอยู่

ให้ชายหนุม่ทนัททีี่เขานั่งลงบนเก้าอี้หลงัโต๊ะท�างาน ไม่งี่เง่าบ่นอะไรให้

มากความ

“ค่ะ ช่วยเลอืกระหว่างสามแบบนี้หน่อยค่ะ” 

สามแบบนั้นฉตัรบดนิทร์ไม่รู้ว่าต่างกนัอย่างไร คนหน้าหล่อจงึ

ขมวดคิ้ว ก่อนจะเงยหน้ามองนคราเหมอืนไม่เข้าใจที่หล่อนพูด

“เลอืก?” 

“ค่ะ ชี้มาสกัแบบ แล้วขอรายชื่อแขกด้วย” นิ้วเรยีวของนคราชี้

ไปที่ตวัเลอืกทั้งสาม ท�าใจแล้วว่าทกุอย่างในวนัส�าคญัของหล่อนคงถกู

จดัแบบขอไปท ีท�าให้จบๆ ไปแบบที่ว่าที่เจ้าบ่าวชอบพูด แต่กย็อมรบั

สภาพ ไม่รู้จะบ่นไปท�าไม เพราะคนตรงหน้าคงไม่ใส่ใจสกันดิ และก็

ไม่ใช่นสิยัของหล่อนที่จะมาขอความเหน็ใจจากใคร 

“วันหลังถ้าช้า ฝากไว้กับเลขาฯ ก็ได้นะคะ” นคราพยายาม

ควบคมุเสยีงไม่ให้ฉายถงึความน้อยใจ ซึ่งกท็�าได้ด ี“นคิกี้จะได้ไม่เสยี

เวลา”

“ผมท�างาน” ได้ยนิประโยคนั้นฉตัรบดนิทร์กเ็งยหน้ามองนครา 

อีกรอบ กวาดตามองคนตรงหน้าตั้งแต่ศีรษะจดเท้า หน้าตาแบบนี้  

แต่งตวัแบบนี้ จะไปท�างานอะไรนอกจากลอยชาย ท�าหน้าสวยไปวนัๆ 

ผมยาวรวบเป็นหางม้าปล่อยพวงผมสวยถงึกลางหลงั หน้าสวยตกแต่ง

ไว้อย่างประณตี แต่ไม่มากเกนิพอด ีฉายราศเีศรษฐชีดัเจน ร่างสมส่วน

สวมเดรสเปิดไหล่ลายดอกทานตะวัน ดูก็รู้ว่าราคาไม่ต�่ากว่าหกหลัก 

ไม่คุม้ราคาเพราะสั้นแค่ครึ่งขาอ่อนโชว์ขาเรยีว มรีองเท้าสานพนัข้อเท้า 

ดูน่ารกั เซก็ซี่ ชวนมอง อยากหลงใหล 

ชั่ววบูที่ฉตัรบดนิทร์อยากฝังจมกูโด่งของเขาลงบนลาดไหล่หล่อน 

อยากรู้ว่าเนื้อเนียนจะหอมเหมือนกลิ่นที่ลอยโชยอยู่ในตอนนี้หรือไม่  
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แต่แค่พรบิตาเดยีวชายหนุ่มกด็งึสตกิลบัมาเป็นปกตจินได้ 

“ห”ึ ชายหนุ่มทิ้งตวัพงิพนกัเก้าอี้ ปล่อยมอืจากสิ่งที่นคราบอก

ให้เขาเลอืก และมองหน้าคนสวยตั้งแต่ศรีษะจดเท้า มองแบบไม่อคติ

กต้็องยอมรบัเลยว่านคราสวยขึ้น สวยมาก สวยจดัชนดิที่ท�าให้คนมอง

ลมืหายใจได้ สวยจนไม่เหลอืเค้าเดมิของนคิกี้สมยัเดก็ๆ 

แต่แม้จะสวยอย่างไร ความคดิที่เขาพยายามหกัห้ามตวัเองมา

หลายปีพร้อมอคติเพราะคุณแม่จับคู่ให้ตั้งแต่ทีแรกก็พุ่งพรวดขึ้นมา 

บอกตัวเองอีกครั้งว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นการยอมรับสภาพเพื่อตัด

ปัญหา ลดความน่าร�าคาญในการเซ้าซี้ของแม่ ไม่ได้หมายความว่าเขา

จะต้องตกหลุมรักนครา หลงใหลหล่อน หรือมองหล่อนไม่วางตา 

แบบที่ผู้ชายทั่วไปท�า 

“อย่างคุณจะท�างานอะไร ตัวก็เท่านี้ เรียนจบอะไรมานะ”  

น�้าเสียงเย้ยหยันแบบที่ชายหนุ่มก็ไม่คิดว่าจะหลุดออกจากปากเขา 

ดงัขึ้น 

หญงิสาวหน้าร้อนผ่าว เมื่อโดนคนที่หล่อนชื่นชมตั้งแต่จ�าความ

ได้ดูถูกซึ่งหน้าขนาดนี้ ถึงแม้วิชาที่หล่อนเรียนมาจะไม่ต้องใช้เซลล์

สมองมากมายอย่างที่เขาเรียน แต่ก็ไม่สามารถรอดมาได้หากไม่มี

ความสามารถเหมอืนกนั รมิฝีปากอิ่มเม้มแน่น นี่ใช่พี่ฉตัรคนที่จบัมอื

หล่อนเขยีนหนงัสอื คนที่ระบายสเีป็นเพื่อนตอนเดก็ๆ จรงิๆ หรอื ผูช้าย

คนนี้จริงๆ หรือที่ช่วยชีวิตหล่อนขึ้นมาจากสระน�้าวันนั้น วันที่หล่อน 

รู้แจ้งแก่ใจตวัเองว่าไม่ได้รกัเขาแบบพี่ชายอกีต่อไป

“แฟชั่นดไีซน์ค่ะ” 

คราวนี้ฉตัรบดนิทร์มองหญงิสาวอกีครั้ง สายตาไม่มคีวามชื่นชม

อย่างเหน็ได้ชดั

“มนิ่า” 

“มนิ่าอะไรคะ”
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“มิน่าถึงได้แต่งตัวเหมือนหลุดออกจากหนังสือมาเดินอยู่ใน 

โรงพยาบาล ที่โรงเรียนเขาคงสอนแต่เรื่องแฟชั่น แต่ไม่ได้สอนเรื่อง

กาลเทศะสนิะ” 

เหนบ็จนเจบ็ แม้แต่ฉตัรบดนิทร์เองกต็ระหนกัได้ว่าตนเป็นผูช้าย

ปากร้ายไม่น้อย จากนั้นกท็�าท่าจะกลบัไปสนใจงาน ไม่เหลอืบมองสิ่งที่ 

หญงิสาวเอามาให้เขาเลอืก 

นคราก้มลงมองตัวเองบ้าง ไม่เห็นว่ามันจะเว่อร์วังตรงไหน นี่

แต่งลวกๆ เพราะต้องรบีเข้าบรษิทัไปจดัการตกรางวลัให้ลูกทมีที่ออก

ปฏิบัติงานเมื่อคืน แล้วก็ซิ่งรถคันจิ๋วมาหาเขา สลัดคนติดตามออก 

จนหมด อารมณ์น้อยใจตตีื้นขึ้นมาทนัท ีแต่ไม่มวีนัเสยีหรอกที่คนอย่าง

นคราจะเปิดเผยด้านอ่อนแอให้ใครเห็น โดยเฉพาะการที่จะท�าให ้

คนตรงหน้ารู้ว่าแท้ที่จรงิแล้วหล่อนน่ะอ่อนยวบทกุครั้งที่เหน็เขา 

“อย่ามามัวแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นค่ะ นิคกี้ไม่คิดว่าคนที่ใส ่

แต่เสื้อกาวน์ทกุวนัจะมสีทิธิ์บอกว่าใครแต่งตวัดไีม่ดนีะคะ” 

คิ้วเรยีวเลกิขึ้นแบบลองด ีแลว้กเ็คาะนิ้วซ�้าๆ ตรงที่ต้องการการ

ตดัสนิใจจากเขา โดยที่อกีฝ่ายกป็รายตามองวนิาทเีดยีวแล้วจิ้มเลอืก

เหมือนเสี่ยงดวงมากกว่าที่จะใส่ใจจริงๆ จากนั้นก็หยิบรายชื่อแขก 

ทั้งที่เป็นเอกสารแบบพรนิต์เรยีบร้อยและแฟลชไดรฟ์มายื่นให้ เป็นอนั

หมดธรุะในวนันี้ระหว่างคนที่จะหมั้นจะแต่งกนั

“ขอบคณุค่ะ” นคราบอกระหว่างเกบ็ของใส่กระเป๋า “เที่ยงกว่า

แล้ว นคิกี้ไปนะคะ รบีตื่นรบีออกมาตั้งแต่เช้า ยงัไม่ได้ทานอะไร หวิ” 

พูดเหมอืนบ่นกบัตวัเอง 

อกีฝ่ายกย็กัไหล่ ตื่นเอาตะวนัสายโด่งสนิะ ถงึไม่ทนักนิอาหาร

เช้า 

ชายร่างสูงลุกขึ้น เรียกได้ว่ายืนค�้าหัวนครา ก่อนเหลือบมอง

นาฬิกา กว่าจะถึงเวลาเปิดคลินิกของเขาอีกทีก็บ่ายสอง จึงหันมอง 
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คนตรงหน้าอีกรอบ อยู่ดีๆ ก็เผลอพูดประโยคที่ท�าให้อุ่นวาบในหัวใจ 

ทั้งสองดวง 

“ทานอะไรที่นี่ก่อนแล้วค่อยกลบัละกนั”

ทั้งคู่เดินเคียงข้างกันออกมาจนถึงหน้าลิฟต์ชั้นผู้บริหาร  

คนหนึ่งมวัแต่กดโทรศพัท์ อกีคนกอ็่านอเีมลที่เลขาฯ เพิ่งส่งให้เมื่อครู่ 

เลยไม่ทันได้สังเกตว่าบรรดาพนักงานที่เดินสวนไปมีสีหน้าท่าทางกัน

แบบไหน 

“จะกนิอะไรล่ะ” นายแพทย์ใหญ่สอดโทรศพัท์มอืถอืลงกระเป๋า

เมื่อจดัการธรุะของตวัเองเสรจ็ เหลอืบมองคนที่แวะมาเอารายชื่อแขก

จากเขา ซึ่งแต่งตวัเหมอืนถ่ายแบบลงหนงัสอืโว้ก ถงึแม้จะดสูวยน่ารกั

ชวนมองจนทั้งหมอทั้งคนไข้มองกนัตาไม่กะพรบิ แต่ฉตัรบดนิทร์กลบั

รู้สกึว่ามากเกนิไป ทว่าบ่นไปกเ็ท่านั้น เพราะคนอย่างเขาเกลยีดการ

พูดมาก คิดมาตลอดว่าถ้าเจออะไรท�าให้ไม่ถูกใจก็จะเลี่ยงคนหรือ

บรรยากาศนั้นๆ ไปเอง หลกีเลี่ยงการมเีรื่องกบัทกุคน 

“ไม่รูค่้ะ” นคราตอบแบบขอไปท ีเหมอืนไม่สนใจจะฟังประโยค

ที่เขาถามสกัเท่าไร มอืเรยีวยงัพมิพ์ข้อความในโทรศพัท์มอืถอืไม่หยดุ 

“งั้นกนิแคนทนีข้างล่างไหม” ศลัยแพทย์หวัใจมอืหนึ่งเสนอ อ่อน

ให้อีกคนมากเท่าที่จะอ่อนให้ใครแล้ว ปกติไม่เคยต้องถามความเห็น

ใครด้วยซ�้า 

แต่อกีฝ่ายยกัไหล่ตอบทั้งๆ ที่ไม่เงยหน้ามองเขา “คนเยอะค่ะ”

“อาหารญี่ปุ่น?” ทางเลือกที่สองถูกเสนอขึ้น พร้อมกับเสียงที่

เริ่มห้วนขึ้นทกุที

“เมื่อวานเพิ่งกนิเอง”

“แฮมเบอร์เกอร์?” ง่ายและเรว็ที่สดุ เขาจะได้ไปท�างานต่อเสยีท ี

อารมณ์ที่เริ่มจะดีกลับมาเสียอีกครั้ง ตาคมเหลือบดูนาฬิกาข้อมือ  
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มวัแต่ต่อปากต่อค�ากนัจนนี่จะบ่ายโมงอยู่แล้ว

“อ้วน” 

“พซิซา?” 

“นคิกี้แพ้ชสี”

นายแพทย์ฉตัรบดนิทร์สดูลมหายใจเข้าลกึๆ แบบอดกลั้นเตม็ที่ 

รายการอาหารทั้งหมดที่มีในโรงพยาบาลถูกน�ามาเสนอให้คนตัวบาง

ที่เรื่องเยอะที่สดุในโลกคนนี้ ตอนเดก็ๆ ไม่เหน็จะมากความ เขาบอก

อะไรกท็�าจนเขานกึเอน็ดูว่าเลี้ยงง่ายกว่าน้องสาวตวัเองด้วยซ�้า 

ในขณะที่คนกวนโทสะเขายงัยนืท�าไม่รูไ้ม่ชี้กดโทรศพัท์เล่นและ

หวัเราะคกิคกักบัหน้าจอ 

“เลอืกมาสกัอย่างเถอะ ผมมคีลนิกิในอกีหนึ่งชั่วโมง”

“ก็นิคกี้ไม่อยากกินที่พี่ฉัตรพูดมาสักอย่าง ออกไปกินอะไร 

ข้างนอกไม่ได้เหรอคะ ออกไปแป๊บเดยีวเอง เดี๋ยวนคิกี้วนมาส่ง” 

คนตัวบางเผลออ้อนเขาแบบที่ใจอยาก เพราะสมาธิอยู่แต่กับ

บทสนทนาระหว่างหล่อนกบัลูกน้องในโทรศพัท์มอืถอื เลยไม่ทนัสงัเกต

สหีน้าท่าทางของอกีฝ่ายว่าเกอืบถงึจดุเดอืดแล้ว

“ไม่!” ค�าพูดเด็ดขาดตามประสานายแพทย์ฉัตรบดินทร์ที่เคย

ท�าให้ทกุคนเกรงดงัขึ้น

คราวนี้คนสวยชะงกั เงยหน้ามองหน้าเขาด้วยแววตาใสซื่อ ไม่มี

เจตนาจะกวนประสาทแต่อย่างใด

“พี่ฉัตรอารมณ์ไม่ดีเหรอคะ ท�าคนไข้ตายหรือไง ถึงมาลงกับ 

นคิกี้แบบนี้” มอืบางเกบ็โทรศพัท์เข้ากระเป๋าถอืราคาเรอืนแสนระหว่าง

พูดต่อ “นคิกี้ไม่คดิเลยนะคะ ว่าพี่ฉตัรจะเป็นคนเอาใจยาก เอาแต่ใจ 

ตวัเอง”

ด้านคุณหมอใหญ่แทบจะถลึงตาใส่คนตรงหน้า เขาเนี่ยนะ

เอาใจยาก ใครกนัแน่ที่เลอืกไม่ได้สกัทว่ีาจะกนิอะไร ท้ายที่สดุคณุหมอ
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หนุม่กถ็อนหายใจ นี่เขาต้องแต่งงานกบัผูห้ญงิคนนี้จรงิๆ แบบไม่มทีาง

เลอืกใช่ไหม 

“ถ้าเราต้องอยู่กันอีกห้าสิบปี โดยที่พี่ฉัตรไม่คิดจะปรับตัวเลย 

นคิกี้คงเหนื่อยแย่ ยงัไงกล็องพยายามดูนะคะ นคิกี้จะเอาใจช่วย” 

แต่แล้วก็กลายเป็นว่าท้ังคู่รับประทานอาหารกลางวนักนัที ่

โรงอาหารของโรงพยาบาล เพราะชายหนุ่มยื่นค�าขาดว่าถ้าไม่กินใน 

สิ่งที่เขาเลอืกหลงัจากเสยีเวลาเถยีงกนัร่วมสบินาท ีกใ็ห้นครากลบับ้าน 

ไปได้เลย โดยที่นครากนิไปบ่นไปเพราะอาหารไม่น่ากนิ 

“มันย่องเลย อี๋! พี่ฉัตรกินได้ยังไงอะ นิคกี้ไม่เอาแล้วดีกว่า” 

หล่อนรวบช้อน ท�าหน้าตาไม่สบอารมณ์ ควกัโทรศพัท์ขึ้นมาสั่งงานต่อ 

วันนี้เสียเวลาอยู่นอกออฟฟิศไปมาก ท�าให้ต้องประสานงานกันทาง

โทรศพัท์ตลอดเวลา 

ในขณะที่อกีฝ่ายยงักนิอาหารต่อไปโดยไม่สนใจเลยว่าหญงิสาว 

ตรงหน้าจะบ่นอะไรบ้าง ฟันธงไปแล้วว่านคราก็เป็นแค่เด็กติดมือถือ 

คนหนึ่ง จนได้ยินเสียงคุ้นหูของผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ

โรงพยาบาลทักขึ้น คุณหมอรูปงามถึงได้เงยหน้าขึ้นจากจานข้าว 

รบัการทกัทายนั้น

“คุณหมอ วันนี้ลงมาทานข้าวที่แคนทีนได้ด้วย คนไข้น้อย 

เหรอคะ” ปากพูดกบัชายหนุ่ม แต่สายตาจบัจ้องอยู่ที่นครา 

หล่อนได้ยินเขาพูดกันหนาหูว่ามีผู้หญิงสวยจัดมารอคุณหมอ

ฝีมอืดทีี่มดีกีรเีป็นทายาทเจ้าของโรงพยาบาลถงึในห้องท�างาน แถมยงั 

เดินเคียงคู่กันไปทั่ว และชายหนุ่มยังพามากินข้าวกลางวันในที่แจ้ง

อย่างโรงอาหารของโรงพยาบาลที่มีพนักงานทุกแผนกรวมถึงคนไข้ 

ใช้บริการกันอย่างหนาแน่น เรียกว่าคนรู้คนเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมือง 

หล่อนเลยเดนิตามมาดูให้เหน็กบัตาว่าผู้หญงิคนนั้นเป็นใคร 
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“ครบั”

“แล้วนี่พาใครมาทานด้วยเอ่ย คนไข้พเิศษที่ไหน ให้ป่ินช่วยดแูล

ดกีว่าไหมคะ” ความอยากรูอ้ยากเหน็ถงึขดีสดุ ท�าเอาเจ้าตวัโพล่งถาม

ออกไปอย่างไม่กลวัที่จะเสยีมารยาท

“มอีะไรตดิขดับอกได้เลยนะคะ” หญงิสาวผู้มาใหม่พูดก�ากวม 

“โรงพยาบาลของเรายนิดรีบัใช้ค่ะ” 

คราวนี้นคราถงึกบักดมมุปาก จะยิ้มเยาะกไ็ม่ใช่ จะไม่พอใจก็

ไม่เชงิ เพราะค�าว่า ‘ของเรา’ กระแทกหูหล่อนชดัเจน 

ฝ่ายชายหนุ่มไม่ตอบ แต่นครากลับยิ้มกว้าง แนะน�าตัวเอง 

เสร็จสรรพกับคนที่แหลมเข้ามา ตาหวานสบตาผู้ชายตัวโตตรงหน้า  

นกึหมั่นไส้การหวงความโสดจนวนิาทสีดุท้ายของเขา 

“นคิกี้ค่ะ” 

“ปิ่นค่ะ”

ชายหนุ่มรบัประทานอาหารเสรจ็พอดจีงึรวบช้อนบ้าง ไม่ได้นกึ

อยากปิดบังอะไร แต่รู้ดีว่าหากแนะน�าสถานะที่แท้จริงไป ข่าวนี้จะ

กระพอืไปไวแค่ไหน ถงึแม้ว่าจะมข่ีาวซบุซบิออกมาไม่น้อยว่าเขาก�าลงั

จะมขี่าวด ี แต่คนอย่างเขากไ็ม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตวัเสยีด้วย

“คุณปิ่นเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเรา” ค�าว่า ‘เรา’  

ที่ฉัตรบดินทร์พูดนั้น เขาสื่อความหมายทางสายตากับนครา ตาคม

กริบมองคนที่เคยเป็นน้องเป็นนุ่ง แต่ดันมาเปลี่ยนสถานะกันแบบ

ปบุปับเพราะผู้ใหญ่มาเจอเขากบัหญงิสาวแบบน้องไม่นุ่งผ้า 

“ส่วนนี่นครา ต่อไปคณุปิ่นคงเหน็บ่อยๆ” ฉตัรบดนิทร์แนะน�า

ว่าที่คู่หมั้นได้สั้นที่สุด ไม่มีการแจ้งสถานะ ไม่มีการบอกใดๆ ทั้งสิ้น 

ก่อนที่จะยกแก้วน�้าขึ้นดื่มเป็นการปิดมื้ออาหารบ้าง 

เขาพลกิข้อมอืดูนาฬิกา ก่อนจะเงยหน้ามองนคราคนสวยที่นั่ง

ให้ผู้ชายมองทั้งโรงพยาบาล นึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาดื้อๆ ร�าคาญ
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สายตาไม่มมีารยาทพวกนั้น หมงหมอในสงักดัเขากพ็านเป็นไปกบัเขา

ด้วย มองนคราไม่วางตากนัแบบไม่เกรงใจลกูชายเจ้าของโรงพยาบาล

ที่นั่งเป็นคู่รบัประทานอาหารอย่างเขาสกันดิ

“ได้เวลาออกตรวจแล้วครบั” ประโยคแรกบอกทั้งคนของเขาและ 

พนักงาน แต่ประโยคที่สองเจ้าตัวเจาะจงแจ้งให้นคราทราบ “นิคกี้ 

ลงไปเองได้นะ” 

สาวสวยพยักหน้ารับ ไม่ติดใจกับการที่เขาไม่บอกว่าเป็นอะไร

กับหล่อน อยากปิดก็ปิดไปเถอะ อีกสองเดือนคนก็รู้กันทั้งประเทศ 

เองแหละว่าเขาเป็นของใคร

“เจอกนันะครบัคณุปิ่น”
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“ว่าไงจ๊ะ พ่ีสะใภ้” ฉัตรระวีส่งเสียงทักทายนครา เพื่อน 

รุ่นน้องที่สนทิสนมกนัดมีาตามสาย 

“พี่หนไีปอาบแดดมลัดฟีส์สามอาทติย์ กลบัมาพี่ชายจะแต่งงาน

เลยวุ้ย” 

คนที่มีวัยต่างกันสองปีบอก หล่อนคุ้นเคยกับนครามากพอ

สมควร เรยีกได้ว่าเป็นเพื่อนซี้ เพื่อนสนทิคนหนึ่ง เพราะวยัไล่เลี่ยกนั 

พ่อแม่สนทิกนั แถมตอนไปเรยีนต่อหล่อนกย็งัอยูเ่มอืงเดยีวกบัแม่และ

พ่อเลี้ยงของว่าที่พี่สะใภ้อกีด้วย 

“พี่ระวไีม่ต้องมาแซว็ค่ะ พี่ชายพี่ระวที�าหน้าพะอดืพะอมทกุครั้ง

ที่เห็นนิคกี้” นคราอดบ่นไม่ได้ ถึงแม้ฉากนอกจะดูเหมือนหล่อนไม่

สนใจกริยิาเยน็ชาของฉตัรบดนิทร์ แต่อนัที่จรงิแล้วหวัใจของสาวสวย

ก็เจ็บไม่น้อยเมื่อเขาแสดงออกว่าไม่ใส่ใจขนาดนั้น เบื้องลึกในจิตใจ

หวงัไม่น้อยว่าเขาจะมท่ีาทอ่ีอนโยนแบบที่เคยมใีห้หล่อนเมื่อตอนเดก็ๆ 

“แล้วเราล่ะ ดใีจหรอืเปล่าที่ได้แต่งกบัพี่ฉตัร” อกีฝ่ายถามกลบั 

รู้ดวี่านคราชื่นชมพี่ชายของหล่อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร จนแตกเนื้อสาว

ความชมชอบนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นความรักไปเสียดื้อๆ เพราะเหตุนี้ 

เจ้าตัวถึงไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดกรอกหูมาตลอดว่าจะ 

4
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ให้สองคนนี้แต่งงานกนั ทั้งที่จรงิๆ แล้วคนอย่างนคราไม่ยอมง่ายๆ แน่ 

ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ตวัเองต้องการ 

“ควรดีใจไหมคะ ได้แต่งงานกับคนที่เรารัก แต่ไม่ได้รักเรา”  

มอืบางเปิดแฟ้มตวัอย่างผ้าที่จะใช้ตดัชดุดู 

“คงเป็นชวีติแต่งงานที่มคีวามสขุน่าดูนะคะพี่ระว”ี เสยีงหวาน

บ่งบอกถงึความระทมทกุข์ได้ชดัเจน 

อกีฝ่ายหงอยตามไปด้วย จนต้องปลอบน้องสาวนอกไส้ อดคดิ

ไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดพี่ชายของหล่อนถึงแสดงอาการรังเกียจรังงอน 

นคราถงึเพยีงนี้ ทั้งๆ ที่ทกุครั้งที่หล่อนตดิต่อกลบับ้านสมยัไปเรยีนต่อ

ก็มักจะมีค�าถามถึงนคราจากปากฉัตรบดินทร์อยู่เสมอ หรือจะเป็น 

เพราะโดนมารดาบงัคบัให้แต่งงานถงึได้มปีฏกิริยิาทางลบชดัเจน

“ใจเย็นๆ เถอะ ว่าแต่จริงไหมที่คุณแม่บอกว่าพี่ฉัตรปล�้าเรา  

จนคณุลงุนาคจบัได้คาหนงัคาเขา” น�้าเสยีงซกุซนของฉตัรระวบ่ีงบอก

ถงึนสิยัเป็นอย่างด ีถามซอกแซกถงึรายละเอยีดที่มาของการแต่งงาน

“ไม่จริงค่ะ” คนไม่โกหกบอกเสียงสะบัดตามบุคลิกที่แท้จริง  

ที่เป็นคนขี้อ้อน น่ารกั สดใส มากกว่าจะเฉยชา วางตวัแบบที่เป็นกบั 

ลูกน้องและคงมีฉัตรบดินทร์อีกหนึ่งคนที่ได้รับเกียรตินั้น “เกิดแอก- 

ซิเดนต์นิดหน่อยที่ท�าให้นิคกี้กับพี่ฉัตรอยู่ในสภาพนั้น แต่เรายังไม่มี

อะไรกนัร้อยเปอร์เซน็ต์ค่ะ”

“แล้วท�าไมพี่ฉตัรยอมแต่งล่ะ” คนรู้นสิยัพี่ชายดเีปรยกบัตวัเอง

มากกว่าจะต้องการค�าตอบจากคูส่นทนา ฉตัรบดนิทร์กบันคราเหมอืน

กนัมากกว่าที่คดิ ภายใต้ท่าทางไม่ขดัแย้งกบัใครของคณุหมอใหญ่นั้น 

หากไม่ยอมกห็าทางดื้อเงยีบ ไม่ท�าได้เหมอืนกนั ดงันั้นการที่ชายหนุม่

เองกป็ล่อยเลยตามเลยน่าจะมเีหตผุลอะไรในหวัใจมากกว่าที่เหน็

“คงร�าคาญที่คุณป้ารบเร้ามั้งคะ” นครายักไหล่ระหว่างตอบ 

ทั้งๆ ที่อกีฝ่ายกไ็ม่เหน็ท่าทางของตน น�้าเสยีงปนความน้อยใจจนเพื่อน



52  มัดใจไว้ให้รัก

ผู้พี่สมัผสัได้ 

“คุณแม่บ่นพี่ฉัตรได้ทุกเรื่องแหละ พี่ไม่เคยเห็นพี่ฉัตรจะใส่ใจ 

เอ๊ะ...หรือว่า...” คนอารมณ์ดีตาวาวแบบที่ปลายสายไม่เห็น “จริงๆ 

แล้วพี่ฉัตรก็ชอบนิคกี้อยู ่” ท้ายประโยคขึ้นเสียงสูงเป็นเชิงตกใจ 

ทบทวนทกุอย่างในหวัเรว็ๆ แล้วกพ็อเหน็เค้าความเป็นไปได้

ส่วนนคราถงึกบัหวัเราะเพราะหล่อนมองไม่เหน็ความเป็นไปได้ 

ดงักล่าวแม้แต่น้อย

“อ่อ...คนรักกันนี่เขาแดกดันกันทุกครั้งที่พบสินะคะ” คนสวย

ส่ายหน้ากบัตวัเอง “เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะพี่ระว ีพี่ฉตัรพดูและแสดงออก 

กับนิคกี้ชัดเจนว่าที่ยอมแต่งเพื่อให้เรื่องมันจบ ทั้งไม่อยากฟังคุณป้า

บงัคบั ทั้งไม่อยากผดิใจกบัพ่อนคิกี้ แต่แต่งแล้วต่างคนต่างอยู่ พร้อม

หย่าให้ทุกเมื่อ พร้อมเลิกยี่สิบสี่ชั่วโมงยิ่งกว่าเซเว่น พูดชัดจนนิคกี้ 

เสียววูบขึ้นมาว่าพี่ฉัตรเป็นเก้งหรือเปล่า ถึงได้ปฏิเสธนิคกี้หัวชนฝา

ขนาดนี้”

“เก้งบ้าอะไร” ฝ่ายน้องสาวของชายหนุม่กร็บีออกรบัแทนพี่ชาย 

“พี่จะบอกให้ ต่อให้ไม่มแีฟนเป็นตวัเป็นตน แต่คณุหมอฉตัรของนคิกี้

นี่ฮอตมากนะจ๊ะ ถ้าเปรยีบผูห้ญงิที่พี่ฉตัรได้เป็นไมลจิ ป่านนี้นายแพทย์

ฉตัรบดนิทร์ถอืบตัรแพลทนิมัแล้วจ้า” 

ฉัตรระวีเปรียบเปรยเสียเห็นภาพ เห็นนิ่งเป็นหุ่น ดุอย่างกับ 

ครูฝ่ายปกครองแบบนั้น แต่ท่าทางเวลาอยู่กับสาวๆ พี่ชายหล่อนคง

ลีลาดีไม่น้อย เพราะผู้หญิงก็ติดกันให้เกรียว บวกกับหน้าตาที่หล่อ

ระดบัพระเอกบางคนยงัอาย พ่วงด้วยต�าแหน่งคณุหมอโรคหวัใจมอืต้น 

ของประเทศ เป็นทายาทเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดอีก 

แค่นี้กพ็อให้สาวๆ ทอดตวัเป็นเหยื่อให้ฉตัรบดนิทร์เลม็แล้ว

“เย็นชา ปากหมาแบบนั้น จีบผู้หญิงที่ไหนเป็นด้วยเหรอคะ” 

หญิงสาวปิดแฟ้มลง พูดเรื่องฉัตรบดินทร์ทีไร หล่อนไม่มีกะจิตกะใจ
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จะโฟกสักบัอย่างอื่น หน้าสวยแหงนพงิพนกัโซฟา หลบัตาลงด้วยความ

อ่อนล้า ไม่ใช่ทางร่างกาย แต่เป็นจติใจ 

“ใครว่าต้องจบีล่ะ ผู้หญงิแย่งบตัรควิกนัเลยจ้ะ พี่ฉตัรมหีน้าที่ 

พยกัหน้าเรยีกเข้าตรวจเท่านั้น” พดูจบฉตัรระวกีห็วัเราะคกิคกั บรรยาย

ถงึพี่ชายอย่างออกรส

“ถ้าอย่างนั้นก็คงถือเป็นเกียรติของนิคกี้ค่ะ ที่ได้สามีตัวท็อป 

แบบนั้น”

“ย่ะ ทอ็ปไม่ทอ็ปไม่รู้ รู้แต่ว่าพอพี่บอกพวกเพื่อนๆ ว่าพี่ฉตัรจะ

แต่งงาน มแีต่ชะนโีอดครวญ ว่าที่สามหีล่อนไม่ใช่สามตีวัทอ็ปนะจ๊ะ 

แต่เป็นสามีแห่งชาติ” ฉัตรระวีบอกอย่างอารมณ์ดี “ว่าแต่ว่างไหม  

ไปชอปปิงกนั”

“ชอปไรคะ” นคราถามเหนื่อยๆ ทั้งที่ต้องคมุลูกน้องหลายร้อย 

ส่งไปท�าหน้าที่ต่างๆ แต่เรื่องงานแต่งงานยังไม่เสร็จดี เพราะเจ้าบ่าว

นิ่งเฉยเสยีจนเป็นหล่อนที่ต้องจดัการทกุอย่างเอง ส่วนเรื่องชอปปิงตาม

ประสาสาวๆ นครานิยมการเรียกให้เอาสินค้ามาให้ดูที่บ้านมากกว่า

ต้องเสยีเวลาไปเดนิในห้างสรรพสนิค้าอย่างคนทั่วไปท�ากนั

“เอ้า ชอปชดุไปงานแต่งงานพี่ชายแท้ๆ กบัน้องสาวสดุที่รกัสจ๊ิะ 

ตกลงเจ้าสาวก�าหนดธมีหรอืยงั เพื่อนเจ้าสาวจะได้หาชดุถูก” 

ฉตัรระวพียายามชวนคยุ ชกัชวนหากจิกรรมให้นคราท�า เพราะ

รบัรู้ได้จากน�้าเสยีงว่าอกีฝ่ายไม่สบายใจไม่น้อย

“เอาง่ายๆ แหละค่ะ เจ้าบ่าวเขาดไูม่ใส่ใจอะไรสกัอย่างจนนคิกี้ 

กท็้อใจ ใครอยากใส่อะไรใส่เลย แค่ให้งานแต่งมนัเกดิขึ้นกพ็อ” 

น�้าเสียงหญิงสาวปิดความน้อยใจไม่มิด จนฉัตรระวีหน้าร้อน

ผ่าวแทนพี่ชาย หล่อนเอน็ดูนคราเหมอืนน้อง รบัรู้ถงึความรกั ความ

จงรกัภกัดทีี่อกีฝ่ายมต่ีอพี่ชายตวัเองมาโดยตลอด จนอดสงสารอกีฝ่าย

ไม่ได้ 
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“งั้นมาเจอพี่ที่บ้านก่อนมา แล้วเดี๋ยวออกไปใช้ตงัค์กนั”

ไม่นานหลังจากวางสาย นคราก็เดินทางมาถึงบ้านของ 

นายแพทย์ฉตัรบดนิทร์ ซึ่งเจ้าตวักลบัมาอยู่กบัครอบครวัเป็นบางครั้ง 

ส่วนใหญ่หากไม่พักที่คอนโดใกล้โรงพยาบาล เขาก็นอนที่ห้องพัก

แพทย์ในโรงพยาบาล หญิงสาวกวาดตาไปรอบๆ บรรยากาศไม่ต่าง

ไปจากครั้งล่าสุดที่มาเท่าไร จะมีก็แต่การตกแต่งภายในซึ่งน่าจะเพิ่ง 

มีการปรับปรุงใหม่ไม่นาน เพราะทุกอย่างยังอยู่ในกระแสนิยมแบบ 

มนิมิอลที่ฮติได้ไม่นาน 

“เอ่อ...คุณนิคกี้ใช่ไหมคะ” สาวใช้หน้าใหม่ที่หล่อนไม่เคยเห็น

ถามขึ้น 

จะว่าไปคนหน้าใหม่อาจไม่ใช่สาวใช้ผู้นี้ แต่อาจเป็นนคราเอง

ก็ได้ที่ใหม่ส�าหรับที่นี่ เพราะหลังสุดที่หล่อนมาเหยียบก็เมื่ออายุได้

ประมาณสิบหกปี ตอนกลับมาเยี่ยมพ่อช่วงปิดเทอม หลังจากนั้นก ็

ไม่ได้มาอกี จวบจนวนันี้กเ็ป็นเวลาห้าปีแล้ว

“ใช่ค่ะ พี่ระวอียู่ไหมคะ”  

อกีฝ่ายที่น่าจะวยัมากกว่าพยกัหน้ารบั เพราะทราบจากคณุหน ู

ฉตัรระวแีล้วว่า ว่าที่สะใภ้ฉตัราวธุจะเข้ามาที่บ้าน หากมาแล้วให้พา

ไปที่ห้องพกัผ่อนของครอบครวัได้ทนัท ีไม่น่าเชื่อว่าภรรยาคณุฉตัรจะ 

สวยจดัและเดก็ขนาดนี้

“อยู่ค่ะ อยู่กับคุณหญิงด้วย เชิญทางนี้เลยค่ะ” สาวใช้แสดง

ความอ่อนน้อมเตม็ที่ เดนิน�าว่าที่เจ้านายใหม่เข้าไปหาเจ้านายเก่าตาม

ที่ได้รบัค�าสั่ง 

และทันทีที่คุณหญิงสรวงสุดาเห็นว่าที่ลูกสะใภ้สุดที่รักก็ปรี่มา

รบัด้วยตวัเอง ท่าทางเอาใจจนลกูสาวแท้ๆ อย่างฉตัรระวยีงัอดแบะปาก 

ไม่ได้ 
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“นคิกี้ เป็นไงบ้างลูก ออร์แกไนเซอร์บอกว่าหนูยงัไม่ยอมเลอืก

ธมีเลย ท�าไมคะ มปีัญหาอะไร” 

คนที่โดนลูกสาวชงเรื่องที่ฉัตรบดินทร์ไม่ใส่ใจงานแต่งงานมา

ตั้งแต่เช้าถามไถ่หญงิสาวที่ตนแสนเอน็ดู อยากจะหยกิลูกชายตวัดใีห้

เนื้อเขยีว มอีย่างที่ไหน ปล่อยให้เจ้าสาวจดัการทกุอย่างแบบนี้

“ปัญหาอยูท่ี่ลกูชายคณุแม่ไงคะ ให้น้องท�าอยูค่นเดยีว ไม่สนใจ

อะไรสกัอย่าง” ฉตัรระวเีสี้ยมต่อ รู้ดวี่านอกจากนคราจะแพ้ทางพี่ชาย

หล่อนตั้งแต่ในฝักแล้ว ยงัหยิ่งเกนิกว่าจะออกปากยมืมอืใครมาจดัการ

กบัฉตัรบดนิทร์ด้วย “ถ้าอยากแก้ปัญหา คณุแม่กไ็ปบอกให้คณุหมอ

ฉัตรเขาช่วยแสดงความเห็นบ้างเถอะค่ะ สงสารนิคกี้ หัวปั่นไปหมด

แล้ว”

“โธ่...แล้วท�าไมไม่บอกแม่” คุณหญิงท�าหน้าไม่พอใจ มือที่

ประดบัเพชรพลอยลูบหลงับอบบาง “ตาฉตัรนี่แย่มาก มานี่ เดี๋ยวเรา

เข้าไปที่โรงพยาบาลกัน ไปจัดการให้เรียบร้อย อีกไม่ถึงสองเดือน 

แล้วนะลูก หนูปล่อยมาจนถงึตอนนี้ได้ยงัไงกนั” 

คณุหญงิสรวงสดุาพดูจบกค็ว้าโทรศพัท์ขึ้นมาเตรยีมตวัดดัหลงั

ลูกชายตวัแสบ โตจนอายสุามสบิหกแบบนั้นยงัพดูยากพดูเยน็เหมอืน

เดก็ๆ ไม่มผีดิ แต่ยงัไม่ทนัได้กดโทรศพัท์ ลูกคนเลก็กแ็หวขึ้นเสยีงดงั

“ไม่ได้นะคะคณุแม่ วนันี้หนจูองนคิกี้ไว้แล้วว่าจะไปชอปปิงกนั”  

ฉตัรระวรีบีท�าท่าโวยวาย กลวัแม่ขโมยคู่เดตประจ�าวนันี้

“ตั้งใจจะไปซื้อชุดร่วมงานแต่งงานช้างแห่งปี ต้องให้เจ้าสาว 

ไปช่วยเลอืกด้วยว่าอยากให้เพื่อนเจ้าสาวใส่แบบไหน” คนที่ตั้งตวัเป็น

เพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยบอกพลางขยิบตาให้นคราที่นั่งนิ่ง ยังไม่ได้ 

ออกเสยีงเลยตั้งแต่ก้าวเข้ามา 

“โอ๊ย ถ้าอย่างนั้นเรายิ่งต้องไปหาตาฉตัรกนัก่อน จะซื้อชดุโดยที่

เจ้าบ่าวยงัไม่เลอืกธมีกนัได้ยงัไง”
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ทั้งพยาบาลและหมอในโรงพยาบาลอายุวัฒน์แตกตื่นกัน 

ไม่น้อย เมื่อวันนี้นายหญิงที่เป็นนายของนายใหญ่พร้อมกับลูกสาว  

แถมด้วยสาวสวยที่วันก่อนคุณหมอฉัตรบดินทร์ควงมากินข้าว เดิน 

ดาหน้ากันเข้ามาในโรงพยาบาลเป็นแผง ซึ่งจะไม่น่าตกใจเลยถ้า 

คุณฉัตรภพเจ้าของโรงพยาบาลไม่โทร. ลงมาสั่งเจ้าหน้าที่ด้านล่าง 

ให้รอรบัลูกสะใภ้ที่จะเข้ามาพร้อมภรรยาเขา

ลูกจ้างในโรงพยาบาลลอบมองสาวสวยที่ดูอ่อนวัย แต่กลับมี

รงัสคีวามน่าย�าเกรงฉายออกมา หน้าเรยีวรูปไข่โดดเด่นลงตวั แต่นิ่ง

เสยีจนตดิจะหยิ่งอยู่ในท ีดหีน่อยที่คนอื่นๆ ยงัได้เหน็รอยยิ้มระหว่าง

ที่พูดคยุกบัคณุหญงิสรวงสดุาและฉตัรระวบี้าง ไม่อย่างนั้นคงกลวักนั

จนหวัหดไปหมด 

“ต๊ายยย...ใช่จริงๆ ด้วย” พยานรายหนึ่งที่เห็นคุณหมอฉัตร-

บดินทร์พาหญิงสาวลงมากินอาหารที่โรงอาหารเอ่ย ตอนนั้นยังทาย

กันทีเล่นทีจริงว่าเป็นอะไรกัน แต่วันนี้ไม่ต้องเดากันให้เมื่อยอีกแล้ว  

ในเมื่อเจ้านายประกาศทางอ้อมเสยีขนาดนั้น

“แล้วยังงี้ คุณปิ่นก็อดแดร๊กคุณหมออะสิ นางจ้องชิ้นเนื้อมา 

ตั้งนาน” อกีคนกเ็สนอความเหน็ รูก้นัหมดว่าหวัหน้าฝ่ายประชาสมัพนัธ์

คลั่งไคล้รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอย่างนายแพทย์ฉัตรบดินทร์  

ทั้งอ่อยทั้งหยอดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�างาน “แต่คุณคนนี้สวยกว่านะ 

ท่าทางเด็กกว่า เด็ดกว่า ผู้ชายที่ไหนก็ชอบ ดูสิๆ หุ่นยังกะนางแบบ 

หน้างี้เป๊ะเชยีว”

“นั่นส ิท่าทางคณุหญงิจะชอบมากด้วย ดูด ิจูงมอืไม่ห่างเลย” 

คนพูดหนัไปหาลูกคู ่พดูตามตาเหน็ท่าทพีะเน้าพะนอว่าที่ลกูสะใภ้ของ

คณุหญงิสรวงสดุา 

“ว่าแต่นางคอืใคร ท�าไมต้องมกีาร์ดเดนิตามด้วย คราวที่แล้ว 

ก็เห็นสองคนเดินตามห่างๆ เป็นดาราเหรอ” คนช่างสงสัยสอดส่อง  
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จะว่าเป็นนางแบบกค็งไม่ใช่ เพราะส่วนสงูถงึไม่น้อยแต่กค็งไม่มากพอ 

ที่จะดงึดูดสายตาบนแคตวอล์กได้

“โอ๊ย แล้วจะไปรู้ไหม กน็ั่งนนิทาเขาอยู่ตรงนี้ด้วยกนั” พูดจบ

คนที่สมุหวัเผอืกเรื่องเจ้านายกเ็ป็นอนัสลายโต๋เมื่อเสยีงเบาๆ แต่จรงิจงั

ของหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เพิ่งถูกกล่าวถึงเมื่อครู่ดังขึ้นเหนือหัว

แบบไม่สบอารมณ์ ทั้งเพราะลกูน้องในสงักดัเอาเวลามาท�าเรื่องไร้สาระ 

และเพราะประเดน็การสนทนาเป็นเรื่องของมารหวัใจ

“ถ้าอยากมเีวลารู้เรื่องชาวบ้าน จะเรยีนผู้บรหิารให้ท�าเรื่องเลกิ

จ้างให้ จะได้สอดรู้ได้เตม็ที่”

“มากนัแล้วเหรอสาวๆ รอคุณหมอฉตัรเขาแป๊บหนึง่ เมือ่กี้ 

ผู้ช่วยเขาโทร. ขึ้นมาบอกแล้วว่าก�าลงัตรวจคนไข้รายสดุท้ายแล้ว” 

ฉตัรภพเงยหน้าจากเอกสารทางบญัชขีองโรงพยาบาล ยิ้มรบัทั้ง 

ภรรยา ทั้งลูกสาว ทั้งว่าที่ลูกสะใภ้ที่เดนิเรยีงกนัเข้ามา โดยที่เมยีแก้ว

ฟ้องสาเหตทุี่ต้องยกโขยงกนัมาตั้งแต่โทร. มาบอกแล้วว่าจะเข้ามาที่นี่ 

“ไม่ไหวเลยจรงิๆ ลกูคนนี้” คณุหญงิส่ายหน้า วางกระเป๋าราคา

หกหลกัลงบนโต๊ะท�างานสาม ีก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้รบัแขกฝ่ังตรงข้าม 

“คุณภพดูสิคะ นิคกี้เองก็น่าตี มีอะไรก็ไม่บอก ปล่อยให้เลยเถิดมา

ขนาดนี้ จนเหลอืไม่ถงึสองเดอืน คอยดูนะ ถ้างานออกมาไม่ด ีแม่จะ

อาละวาดตาฉตัรเลยคอยดู จะจดัใหม่จนกว่าแม่จะพอใจ”

ด้านน้องสาวของคณุหมอใหญ่กพ็ยกัพเยดิกบัมารดา “สงสาร 

นคิกี้ รกัเขาข้างเดยีว ผู้ชายไม่เหลยีวแล” 

สิ้นประโยคนั้นตาสามคู่ของคนในห้องกม็องฉตัรระวดี้วยความ

ตกใจกบัสิ่งที่หญงิสาวหลดุปากออกมา มกีแ็ต่นคราที่หน้าชาด้วยความ

เขนิอายทนัททีี่ได้ยนิ

“พี่ระว!ี” 
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“อะไรนะ” คณุหญงิสรวงสดุามองหน้าแดงก�่าของนคราสลบักบั

หน้าลูกสาวที่ท�าท่าตกใจไม่เสมอืนจรงิอยู่ 

“อ้าว...แหม พี่ขอโทษ พลั้งปากไป แต่คณุพ่อคณุแม่ทราบไว้ 

กด็อีอก จะได้รู้ว่าลูกสะใภ้นี่ได้มาด้วยความเตม็ใจนะคะ” 

ฉตัรระวบีอกอย่างเสแสร้ง จรงิๆ กอ็ยากให้ทกุคนทราบมานาน

แล้วว่านครามใีจให้ฉตัรบดนิทร์มาตั้งแต่เริ่มแตกเนื้อสาว พูดจบกห็นั

ไปหาบพุการทีี่นั่งอยู่

“อย่างน้อยๆ กม็คีนหนึ่งละที่พร้อมจะแต่งงานคราวนี้” มอืบาง

ที่ประดบัแหวนนิ้วเว้นนิ้วหยบิหนงัสอืขึ้นมาพลกิไปเรื่อยๆ ไม่ได้สนใจ

ใคร่รู้ข้อมูลในนั้น เพียงต้องการจะหลบตานคราที่จ้องหล่อนอยู่แบบ

คาดโทษ 

“จรงิหรอืนคิกี้ หนรูกัฉตัรเหรอ” ฉตัรภพถามหญงิสาวที่เขารูจ้กั

มาตั้งแต่อยูใ่นท้องแม่ด้วยความสงสยั แต่ตาเป็นประกายอย่างสมหวงั 

“ไปรักกันตอนไหน ท�าไมพ่อไม่รู้เลย” สรรพนามแทนตัวเริ่ม

เปลี่ยนตั้งแต่มีการตกลงเรื่องงานแต่งงานได้อย่างจริงจัง ทั้งเขาและ

ภรรยายนืกรานให้นคราเรยีกพวกเขาว่าพ่อกบัแม่ แต่หญงิสาวกย็งัดื้อ

เงยีบเรยีกทั้งคู่แบบเดมิ

“ก็...เอ่อ...” คนที่ชอบพูดทุกอย่างกลับอึกอัก บอกไม่ถูกว่า 

จะพูดอย่างไร แต่กไ็ม่เคยโกหกใคร จงึตดัสนิใจบอกไปตามจรงิ มาถงึ 

ขั้นนี้จะท�าอะไรได้มากนอกจากพยกัหน้ารบั “กน็านแล้วละค่ะ”

“นานนี่คอืยงัไง เรากเ็พิ่งยี่สบิเอด็ เพิ่งจะได้เจอฉตัรอกีทกีเ็มื่อ

วนัเกดิเรื่องน”ิ 

ฉัตรภพยังซักไซ้ต่อ หัวใจพองฟูเมื่อรู้ว่าหญิงสาวตรงหน้ามีใจ

ให้ลูกชายของเขา และสบตาภรรยาที่นั่งยิ้มแก้มแทบปริเป็นระยะๆ  

ตอนแรกหนกัใจไม่น้อยว่าชวีติแต่งงานของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร แต่พอ 

ได้ยนิได้รู้แบบนี้กพ็อเบาใจบ้าง
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“แหม...คุณพ่อ อย่าลืมสิคะว่านิคกี้น่ะเห็นพี่ฉัตรมาตั้งแต่เกิด 

แถมพี่ฉตัรยงัเป็นคนช่วยตอนจมน�้าด้วย” 

ฉัตรระวีเท้าความถึงความหลังที่ทุกคนเกือบลืม ยกเว้นนครา 

ที่จ�าเหตุการณ์วันนั้นได้ขึ้นใจ วันที่หล่อนเป็นลมแดดเมื่อมาปาร์ตี 

ริมสระน�้าที่บ้านฉัตราวุธ หลังจากปิดภาคเรียนแล้วกลับมาจาก

สหรฐัอเมรกิา ยงัไม่ทนัปรบัตวักบัสภาพอากาศได้ แต่เพราะฉตัรระวี

บอกว่าฉัตรบดินทร์จะแวะเข้ามาเอาของเพียงครู่เดียวก่อนจะกลับไป

เข้าเวรที่โรงพยาบาล คนที่อยากเอาของฝากมาให้พี่ชายที่ตนชื่นชม

เลยทนนั่งอยู่แบบนั้น 

จนวินาทีที่เห็นชายหนุ่มวัยสามสิบเอ็ดเดินเข้ามา เด็กสาววัย 

สิบหกก็รีบลุกขึ้นหมายจะรีบเอาของฝากไปให้ แต่กลับหน้ามืดตก 

สระน�้า มารูส้กึตวัอกีทตีอนที่ได้รบัการผายปอดจากฉตัรบดนิทร์ วนิาที

ที่รู้สกึตวักไ็ด้รบัสมัผสัแรกจากรมิฝีปากเขาที่แนบอยูก่บัหล่อน ก่อนจะ

เห็นหน้าหล่อของเขาในระยะสายตา และวินาทีนั้นเองที่นครารับรู้ว่า

หล่อนก้าวข้ามค�าว่าชื่นชมเป็นตกหลมุรกัเป็นที่เรยีบร้อย

“กต็ั้งแต่ตอนนั้นแหละค่ะ” ค�าตอบก�ากวมและหน้าแดงก�่าของ 

หล่อนท�าให้บพุการฝ่ีายชายมองหน้ากนัด้วยความพอใจ

“โอ๊ย ตายแล้ว ยิ่งเป็นอย่างนี้ฉตัรยิ่งต้องดแูลนคิกี้ดีๆ ” คณุหญงิ

สรวงสุดาออกเสียงบ้าง ดีใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด รู้ดีว่านคราเป็นคน 

น่ารัก ท�าให้ใครๆ หลงรักได้ไม่ยาก และด้วยเสน่ห์แบบนี้คงท�าให้

ลูกชายหล่อนมชีวีติชวีา ไม่หมกตวัอยู่กบังานเหมอืนที่ผ่านมานกั

“คงยากค่ะคุณป้า” เสียงที่ใช้สั่งการลูกน้องเป็นร้อยแผ่วลง 

อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาจากปากคนคนเดยีวกนั ก่อนจะปรบัอารมณ์ 

ตวัเองไม่ให้หม่นหมอง 

“เพราะนิคกี้รักเขา แต่เขาไม่ได้รักนิคกี้” นคราบอกน�้าเสียง

สดใสเหมือนไม่ทุกข์ร้อน ทั้งๆ ที่ในใจเจ็บแปลบไม่น้อย จะมีใครมี 
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ความสุขกับการได้รักเขาข้างเดียว นคราเถียงขาดใจ ถ้าเลือกได้ 

หล่อนขอไม่ตกหลุมรักเขาเสียดีกว่า ไม่อยากมานั่งท�าท่าเหมือนไม่ 

ทกุข์ร้อนเวลาฉตัรบดนิทร์ออกอาการรงัเกยีจ

“คุณป้ากับคุณลุงไม่ต้องบอกพี่ฉัตรนะคะ นิคกี้ขอร้อง แค่นี้ 

เขาก็หาว่านิคกี้หาทางจับเขาแต่งงาน นี่ถ้ารู้ด้วยว่านิคกี้รักเขาก่อน  

มีหวังเขายิ่งทรีตนิคกี้แย่กว่านี้แน่ นิคกี้ไม่อยากรู้สึกไม่ดีกับพี่ฉัตร”  

คนที่อยากให้เขารกัที่ตวัตนของหล่อนบอก นกึทบทวนในใจว่าตวัเอง 

ตดัสนิใจถูกไหมที่ยอมเลยตามเลยกบัเรื่องจบัแต่งงานแบบนี้ 

“โธ่ลูก นิคกี้น่ารักจะตาย เชื่อแม่สิว่าฉัตรจะต้องรักหนู อยู่ๆ  

กนัไป สนทิกนัไป เดี๋ยวสถานการณ์กด็ขีึ้นนะจ๊ะ”

คณุหญงิปลอบว่าที่ลูกสะใภ้คนสวย รู้ดว่ีาที่จรงิแล้วฉตัรบดนิทร์ 

เป็นคนจิตใจอ่อนโยน แต่ตอนนี้คงท่ามากตามประสาคนโดนบังคับ 

ความสงสยับางอย่างเกี่ยวกบัความรูส้กึของฉตัรบดนิทร์ในอดตีค่อยๆ 

ฟื้นจากความทรงจ�า เหน็แสงสว่างร�าไรอยู่ที่ปลายอโุมงค์ 

“ฉตัรเองกเ็อน็ดนูคิกี้ไม่น้อย ที่ตงึๆ อยูค่งเพราะรูส้กึเหมอืนโดน

บงัคบั เชื่อแม่สวิ่าความรู้สกึดีๆ  มนัต้องมกีนับ้าง ไม่งั้นตาฉตัรไม่ยอม

ง่ายๆ แบบนี้หรอก”

“ถงึอย่างนั้นนคิกี้กไ็ม่อยากให้เขารูค่้ะ ถ้าเขาจะรกั นคิกี้กอ็ยาก

ให้เขารักเพราะเขาถูกใจ ไม่ใช่เริ่มรักเพราะรู้ว่าผู้หญิงมีใจให้ ให้มัน

เป็นแบบนี้แหละนะคะ ต่อให้เขาจะท�าตวัร้ายกาจแค่ไหน แต่นคิกี้โอเค” 

คนไม่อยากเรยีกร้องความสนใจบอก เรื่องระหว่างหล่อนกบัฉตัร- 

บดินทร์มันพลิกแผนไปหมดตั้งแต่ต้น จากที่จะดึงดันไม่ยอมรับการ 

ถูกพ่อบงัคบัให้แต่งงาน เพราะอยากให้เขาตกหลมุรกัหล่อนตามปกต ิ

และพลาดจนผู้ใหญ่เห็นภาพหลุดคาตา มาจนถึงการที่เขาเข้าใจผิด

คิดว่าหล่อนเป็นคนตั้งใจมอมยาเพื่อรวบรัดให้เขาแต่งงานด้วย ด้วย

ความอยากเอาชนะในตอนนั้นหล่อนเลยยอมล่มหัวจมท้ายเออออ 
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ตามที่ผู้ใหญ่เสนอ จนตอนนี้เริ่มสบัสนกบัการตดัสนิใจของตวัเอง 

“แต่...” คนเป็นแม่ยงัไม่หยดุ 

แต่คู่ชีวิตกลับปรามไว้ รู้ดีว่าจะต้องผ่อนหนักเป็นเบาแค่ไหน 

เจ้าลูกชายถึงจะตกหลุมพราง รู้ว่าต้องท�าอย่างไรฉัตรบดินทร์ถึงจะรู้

ใจตวัเอง คนที่คดิว่าตวัเองแน่ แต่กแ็พ้ผู้ใหญ่ที่อาบน�้าร้อนมาก่อน

“ตามใจเด็กๆ เขาเถอะคุณหญิง อย่างน้อยคุณก็ได้นิคกี้เป็น 

ลูกสะใภ้สมใจ ส่วนเขาจะไปรกักนัยงัไงอย่าไปวุน่วายเลย ให้เวลาเป็น

ค�าตอบของทกุอย่างดกีว่า” ฉตัรภพบอกภรรยา ก่อนจะหนัไปหาว่าที่

ลกูสะใภ้ “ส่วนนคิกี้ ถ้ามอีะไรเหลอืบ่ากว่าแรงกบ็อกพ่อนะ ถ้าเจ้าฉตัร

มนัออกอาการเฮี้ยวหนกัจนหนูทนไม่ไหว เดี๋ยวพ่อจะจดัการให้เอง”

คณุหมอรปูงามโดนพ่อซึง่มีต�าแหน่งเป็นเจ้าของโรงพยา- 

บาลเรียกพบทันทีที่ตรวจคนไข้คนสุดท้ายเสร็จ ไม่แปลกใจเลยเมื่อ 

เปิดประตูห้องท�างานของบิดาแล้วพบว่าสมาชิกในครอบครัวทั้ง

ปัจจบุนัและอนาคตนั่งกนัอยู่ครบ เจ้าตวัยกมอืไหว้บพุการกี่อนจะหนั

มารับไหว้น้องสาวกับว่าที่คู่หมั้น ว่าที่เมียในอนาคต ทุกคนนั่งกัน 

หน้าสลอนดูชื่นมื่นพกิล มแีค่เขาที่เหนื่อยแทบขาดใจ

“มีอะไรกันหรือเปล่าครับ” คุณหมอรูปหล่อนั่งลงแล้วถอน

หายใจด้วยความล้า นอนน้อยมาหลายวนั นี่ยงัจะตอ้งมาเจอกบัอะไร

อกีกไ็ม่รู้ “ด่วนขนาดท่านผู้อ�านวยการต้องโทร. ลงไปที่คลนิกิ”

“มีสิ” คุณหญิงสรวงสุดาเฉ่งลูกชายคนดี เสียงแข็งชัดเจน 

เตม็สองหู 

“นี่แม่ไม่เคยคิดเลยนะว่าฉัตรจะไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้”  

หน้าหวานที่เคยสวยจับใจในวัยสาวแต่ยังไม่คลายความงามในวันนี้

ออกอาการกระเง้ากระงอดชัดเจนแบบไม่ห่วงวัย “งานหมั้นงานแต่ง

ตวัเองแท้ๆ ท�าไมไม่ใส่ใจเฮอะ ปล่อยให้น้องท�างกๆ คนเดยีวอยู่ได้”
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ชายหนุ่มได้ยินแบบนั้นก็ปรายตามองนคราทันที ไม่สนใจว่ามี

บพุการนีั่งอยูใ่นห้องแบบนี้ ทั้งที่ปกตเิขาเป็นคนรกัษามารยาทต่อหน้า

ผู้ใหญ่จะตาย 

เขาถามสาวสวยเสยีงแขง็ “คณุฟ้องคณุแม่เหรอ” ดเุหมอืนอกี

ฝ่ายเป็นนกัศกึษาแพทย์ของตวัเองไม่มผีดิ 

ด้านนคราได้แต่สะดุ้งในใจ กระบอกตาอุ่นวาบ แต่ระงบัตวัเอง

ไว้ไม่ให้ใครมาดูถูก ก่อนเชดิหน้าสวยขึ้น

“นคิกี้เปล่า” พูดจบกก็มุหูกระเป๋าแน่น นี่ถ้าไม่มคีณุลงุฉตัรภพ

กบัคณุหญงิป้านั่งอยู่ รบัรองได้ว่าหล่อนลกุเดนิออกไปแล้ว

“เปล่า? แล้วคณุแม่จะรู้ได้ยงัไง!” เพราะไม่สบอารมณ์ที่หญงิ

สาวเอาบดิามารดาเขามาบบี ประกอบกบัอยู่โยงเข้าเวรมานานหลาย

วนัจนสตไิม่ค่อยเข้าที่ ตาด�าขลบัเลยขวางอย่างเอาเรื่องเกนิจรงิเสยีจน

มารดาทนไม่ได้ 

“เอ๊ะ ตาฉตัร ดอุะไรน้องแบบนั้น” เมื่อคนเป็นแม่เหน็ลูกชาย

ออกอาการใส่คนที่หล่อนเอ็นดูก็รีบกางปีกปกป้อง โดยไม่ได้รู้เลยว่า 

ยิ่งเป็นการก่ออคตใินตวัลูกชายมากขึ้นไปอกี 

“แทนที่จะรูว่้าตวัเองผดิ กลบัมาแหวน้องแบบนี้” นายหญงิแห่ง

อายวุฒัน์บอกเสยีงแขง็ไม่แพ้ลูกชาย ก่อนจะปรายตามองสามซีึ่งเป็น

นายใหญ่สดุแห่งโรงพยาบาลอายวุฒัน์ทนัท ี“ไม่รูล้ะ วนันี้เรื่องทั้งหมด

ต้องเรยีบร้อย แม่จะได้ให้เขาใส่รายละเอยีดในการ์ดให้เสรจ็ จะได้แจก

ผู้ใหญ่สกัท”ี 

“ผมถาม ไม่ได้ด”ุ ฝ่ายลกูชายตวัดทีี่รูว่้าใส่อารมณ์มากไปหน่อย

ก็แก้ตัว ยอมผ่อนอารมณ์ให้เย็นลง เขาแค่ไม่ชอบใจเพราะนคราเอา

ผู้ใหญ่มาบีบเขาแบบนี้ ทั้งๆ ที่ตกลงกันว่าให้หล่อนตัดสินใจไปเลย 

เพราะเขายุ่งและไม่มไีอเดยีเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ พวกนี้ อกีอย่างเรื่องงาน

แต่งงานส่วนใหญ่รายละเอียดต่างๆ มักจะมาจากความต้องการของ
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สาวๆ การที่เขาให้นคราตัดสินใจได้เลย หล่อนก็ควรพอใจที่เขาไม ่

ขดัแย้งอะไรไม่ใช่หรอื 

“ถามบ้านไหนใส่อารมณ์ขนาดนั้นคะพี่ฉตัร นี่ขนาดระวอียู่กบั

พี่ฉตัรมาจนชนิยงัอดขนลกุไม่ได้” 

น้องสาวคนสวยก็ช่วยรุม สงสารนคราจะแย่ที่โดนคนที่รักมา 

หลายปีท�าแบบนี้ใส่ นึกในใจว่าอยากให้แม่คนสวยนี่แข็งข้อบ้าง  

หล่อนจะหาแฟนใหม่ให้ภายในยี่สบิสี่ชั่วโมงเลยละ 

“พอๆ” ฉัตรบดินทร์ตัดปัญหา ปรายตาดุมองหญิงสาวที่ไม่มี

สายเลอืดเดยีวกบัเขาอย่างไม่พอใจอกีครู่หนึ่ง ก่อนจะปรบัอารมณ์ให้

เป็นปกต ิรบีจดัการเรื่องที่มากวนอารมณ์เขาให้ขุ่น 

“ตกลงที่มากันหมดนี่ต้องการให้ผมท�าอะไรครับ บอกมาเลย 

ผมจะได้จดัการให้เสรจ็สิ้น ให้หมดปัญหากนัไปเสยีท”ี รู้ว่าฝืนไปกไ็ม่มี

ประโยชน์ พ่อแม่พี่น้องเขารกัและเอน็ดูนคราอย่างกบัอะไร เถยีงไปก็

มแีต่เข้าเนื้อเปล่าๆ ที่ยอมไม่ใช่เพราะนยัน์ตาสั่นระรกิที่เขาบงัเอญิจบั

อาการได้เมื่อครู่ ยอมเพราะให้ปัญหามนัจบๆ ไปกเ็ท่านั้น

“เลอืกธมี ไปลองชดุ แล้วกถ็่ายพรเีวดดงิ” คณุแม่เจ้าบ่าวบอก

เสยีงดงัฟังชดั ชี้หน้าลูกชายที่ตั้งท่าจะค้าน 

“ไม่ต้องแต่นะ” คณุหญงิสรวงสดุารบีปรามลกูชายที่จะอ้าปาก 

“ตาฉตัร ท�าตามที่แม่บอกให้จบ แล้วแม่จะไม่เซ้าซี้กบัเราอกี” 

ด้านเจ้าบ่าวก็ได้แต่พยักหน้ารับนิ่งๆ แล้วยืนขึ้น ยอมท�าตาม 

ที่มารดาบอก แต่ก็อดที่จะแดกดันหญิงสาวไม่ได้ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่นิสัย  

มองหน้านคราก่อนจะพูดประโยคที่ตัวเองคิดว่าแค่จะก่อให้เกิดความ

ร�าคาญใจ แต่ไม่ได้รู้เลยว่ามนัเลยเถดิกลายเป็นสะเทอืนใจขนาดไหน

“ไหนบอกว่ายอมแต่งแล้วจะเลิกเซ้าซี้ไงครับ นี่ถ้ารู ้ว่าเป็น 

แบบนี้ผมคงไม่เอาตัวเองมาล�าบากด้วยหรอก มีแต่ปัญหา เสียเวลา

ส่วนตวัชะมดั”


