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คฤหาสน์ทรงโคโลเนยีลสเีหลอืงตัง้ตระหง่านอยูก่ลางใจเมือง 

ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยนานาพรรณ ที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของผู้อยู่อาศัยมาหลายชั่วอายุคน รอยยิ้มและความเกื้อกูลที่สมาชิก

ในครอบครวัมต่ีอกนัอบอวลไปทั่วอาณาบรเิวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์เช่นนี้ บ้านหลงัใหญ่ไม่เคยไร้ซึ่งเสยีงหวัเราะ

“เอาอกีค่า เอาอกี” เดก็หญงิบศุย์นำ้าเพชรส่งเสยีงเจื้อยแจ้วอยู่

บนคอของคณุอาหมอ ร้องขอให้พาดำาดิ่งลงไปในนำ้าครั้งแล้วครั้งเล่า

“อ๊าย นางเงือก ช้อบชอบค่า” หนูน้อยกรีดร้องเสียงใสแจ๋ว  

เมื่อคุณอาย่อตัวลงให้เธอได้สัมผัสนำ้าตามต้องการ มือป้อมตีผิวนำ้า 

ให้กระจายเป็นวง เสียงร้องชอบใจดังขึ้นเป็นระยะเมื่อละอองนำ้า

กระเดน็โดนหน้าตนเอง

“นางเงอืกเหนื่อยหรอืยงัคะ” คณุหมอกลางเอ่ยถามเสยีงหอบ

“ยงัค่า” นางเงอืกน้อยส่งเสยีงตอบอย่างรวดเรว็ 

“แต่คุณอาเหนื่อยม้ากมาก ขออากลางพักแป๊บนึงนะคะ”  

นายแพทย์กฤตกรกล่าวพลางก้าวขาเดินยำ่านำ้าพาหลานสาวตัวน้อย 

ไปนั่งบนเบาะยาง แล้วลากเบาะพร้อมนางเงอืกไปสมทบกบัคณุใหญ่  

คณุรอง และคณุเลก็ ที่กำาลงัสอนเดก็ชายบญุรกัษาว่ายนำ้าอยู่อกีฝั่ง
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“เก่งมากครบัเสอืน้อย ตขีาอกี แรงๆ ครบั ดมีาก” 

ร่างอ้วนกลมของเจ้าเสอืน้อยผลบุๆ โผล่ๆ อยู่ในนำ้า พยายาม

ทำาตามสิ่งที่บดิาพรำ่าบอก 

คุณใหญ่ละสายตาจากบุตรชายแล้วหันไปยักคิ้วให้น้องชาย 

คนรอง 

“มาครับเสือน้อย ว่ายมาหาอารอง” คุณรองอ้าแขนรอรับร่าง

อ้วนกลมที่มานะดำาผดุดำาว่ายเข้ามาหา

“เก่งมาก” ผู้เป็นอายกร่างหลานชายขึ้นสดุแขน แล้วโยกไปมา

เหนอืผวินำ้า

“บญุเก่งมาก” เจ้าเสอืน้อยประกาศก้อง

“ขี้โม้จรงิ ลูกใครเนี่ย” คณุใหญ่ส่ายหน้าพร้อมยิ้ม

“พี่ใบบุญ เก่งๆ” หนูน้อยนำ้าบุศย์ปรบมือให้กำาลังใจพี่ชายอยู่

บนเบาะยาง ก่อนจะกะพริบตาปริบๆ จับจ้องเป้าหมายใหม่ที่กำาลัง

ลอยคออยู่ในนำ้า

“อาเลก็ขา นางเงอืกอยากว่ายนำ้าอกี แต่อาหมอเหนื่อยแล้วค่า” 

เดก็หญงิตวัน้อยส่งเสยีงออดอ้อนคณุอาคนเลก็ด้วยแววตาใสซื่อ

“ครบัผม เจ้าหญงิ” และกเ็ป็นดั่งเช่นทกุครั้ง ที่คณุอามกัจะพ่าย

แพ้ต่อแววตาและนำ้าเสยีงเช่นนี้เสมอ คณุเลก็กลุกีจุอว่ายนำ้าเข้าไปรบั

นางเงือกขึ้นขี่คอแล้วพาพุ่งตัวเข้าหาเจ้าเสือน้อยอย่างรวดเร็ว เสียง

กรีดร้องและเสียงหัวเราะของสี่เสือและสองทายาทดังไม่ขาดสาย 

พลอยทำาให้สองผู้อาวุโสที่นอนเล่นอยู่บนเตียงข้างสระว่ายนำ้าอมยิ้ม

ตามไปด้วย 

“เจ้าตัวเล็กนี่ขี้อ้อนดีเหลือเกิน” เจ้าสัวก้องภพเอ่ยกับคุณนำ้า-

เพชร

“ใบบุญเลยดูเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ ทั้งที่อายุห่างกันนิดเดียว” 

คณุนำ้าเพชรระบายยิ้มอ่อนโยน
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“เพราะต้องดูแลน้องตั้งแต่เลก็ เลยได้ฝึกให้รู้จกัคดิตั้งแต่เนิ่นๆ 

เห็นแบบนี้แล้วก็สบายใจ” คุณปู่และคุณย่าส่งยิ้มให้กัน ก่อนที่จะ 

ทอดสายตากลบัไปมองบรรดาทายาทที่กำาลงัแหวกว่ายอยูใ่นสระนำ้าต่อ

เงยีบๆ

“ลูกสาวพี่ใหญ่ พลงัเหลอืล้นจรงิๆ” คณุเลก็หายใจหอบถี่ ใน

ขณะที่พานางเงอืกน้อยว่ายนำ้าเข้าไปหาผู้เป็นบดิา 

ตู้ม! เสียงนำ้าแตกกระจายด้วยร่างอ้วนกลมของเจ้าเสือน้อยที่

เพิ่งกระโดดลงมาจากขอบสระ พาให้คุณอารองและคุณอากลางโดน

นำ้ากระเซน็ใส่เข้าเตม็เปา 

“ใบบญุกไ็ม่ต่างกนัเลยครบั ไม่มวีี่แววว่าจะหมดแรง” คณุรอง

หนัไปเอ่ยกบัพี่ชาย

“ใบบุญครับ อาหมอว่าเราพักกันแป๊บนึงก่อนดีกว่า อาหมอ 

ไม่ไหวแล้ว” คณุหมอกลางพยายามโน้มน้าวหลานชาย

“บุญแข็งแรง ไม่เหนื่อยเลยสักนิด” เจ้าเสือน้อยยกวงแขนทั้ง

สองข้างขึ้นโชว์ความแขง็แกร่ง 

“ขึ้นมาพักทานของว่างกันก่อนนะคะทุกคน” สะใภ้ใหญ่ร้อง

บอกเสยีงหวาน ในขณะที่เดนินำาสะใภ้รองและแม่บ้านลำาเลยีงของว่าง

ออกมา 

“คณุแม่ น้ามนิ มาเล่นนำ้ากนัค้าบ” เจ้าเสอืน้อยตะโกนเรยีก

“ใบบญุ นำ้าบศุย์ ขึ้นมาทานขนมก่อนดกีว่า วนันี้น้ามนิทำาขนม

หยกมณอีร้อยอร่อย” มนิตรายกจานขนมสเีขยีวมรกตขึ้นมาโชว์

“ว้าว” สองหนูน้อยร้องประสานเสยีงขึ้นพร้อมกนั 

“งั้นเราขึ้นไปเติมพลังกันก่อนดีกว่านะครับ” คุณใหญ่กล่าว

พลางขยับเข้าไปอุ้มบุตรสาวลงจากคอน้องชายคนเล็ก แล้วนำาไปส่ง

ให้ภรรยา 

“ไปครบัใบบญุ ไปทานขนมของมนิมนิกนั” คณุรองอุ้มเจ้าเสอื
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น้อยไปส่งให้มนิตราที่ยืนรอรบัอยู่ข้างสระ 

สองศรีสะใภ้ช่วยกันผลัดผ้าให้แก่เจ้าตัวเล็ก แล้วพาไปนั่งรับ 

ของว่างพร้อมกบัคณุปู่และคณุย่า ก่อนที่จะนำาเสื้อคลมุและผ้าขนหนู

ไปส่งให้แก่สี่เสอืที่เพิ่งว่ายนำ้าแข่งกนัเข้ามาแตะขอบสระ

“ขอบคุณครับ” คุณหมอกลางและคุณเล็กรับเสื้อคลุมจาก 

พี่สะใภ้มาสวม ก่อนที่จะรบัผ้าขนหนูผนืเลก็มาซบัผมที่เปียกชื้น

“เสื้อคลมุค่ะพี่ใหญ่” บวับูชาว่าพลางกางเสื้อคลมุออก อำานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้เป็นสาม ี

“ขอบคุณครับ” คุณใหญ่กล่าว แล้วโน้มใบหน้าฝังปลายจมูก

ลงบนแก้มนวลเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยภาษากายอีกรอบ ก่อนที่จะ

จบัจูงมอืบางพาหญงิสาวไปนั่งลงบนเก้าอี้ข้างสระว่ายนำ้า

“บัวช่วยนะคะ” เมื่อสามีนั่งลงบนเก้าอี้เรียบร้อยแล้ว บัวบูชา

จึงเดินอ้อมไปยืนอยู่ด้านหลัง หยิบผ้าขนหนูขึ้นมาช่วยซับผมที่เปียก

ชื้นอย่างเบามอื 

“ไปนั่งกบัพี่ใหญ่ดกีว่า” คณุรองรบัเสื้อคลมุจากมนิตรามาสวม 

แล้วโอบเอวบางของภรรยาพาไปนั่งร่วมโต๊ะกบัพี่ชายคนโต ส่วนตนเอง

นั้นทรดุตวัลงนั่งบนพื้นเบื้องหน้า พลางเอยีงคอยื่นผ้าขนหนูไปให้

“ช่วยหน่อยนะครบั” คนหลงเมยีเดก็ส่งสายตาหวาน 

มินตราอมยิ้มน้อยๆ รับผ้าขนหนูมาซับเส้นผมดำาขลับช้าๆ  

ด้วยความตั้งใจ

“โตจนป่านนี้แล้ว ยังเช็ดผมเองไม่เป็น ตายๆๆ” คุณเล็ก 

ส่ายหน้า หนัไปบ่นพมึพำากบัพี่ชายฝาแฝด

“แต่ก็ดีไม่ใช่หรือไง ไม่ต้องมายืนเมื่อยทำาเอง อย่างแกกับฉัน

เนี่ย” คณุหมอกลางตอบ โดยที่สายตายงัจบัจ้องอยูท่ี่พี่ชายคนโตและ

คนรอง ก่อนที่จะเดนิดุ่มเข้าไปนั่งลงกบัพื้นด้านหน้าพี่ใหญ่ของบ้าน

“ในฐานะพี่ก็ต้องดูแลน้อง เพราะฉะนั้นเช็ดให้ผมด้วยครับ”  
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คณุหมอกลางยื่นผ้าขนหนใูห้คนที่นั่งอยูด้่านหลงั แล้วเอี้ยวตวักลบัมา

นั่งหลงัตรงรอรบับรกิารเสรมิอย่างใจจดใจจ่อ

คุณใหญ่เลิกคิ้วมองคนเรียกร้องสิทธิ์ของความเป็นน้องแล้ว 

ส่ายหน้าน้อยๆ แต่กย็นิยอมให้บรกิารแต่โดยดี

“อ้าว” คุณเล็กอุทานเมื่อพี่ชายฝาแฝดหนีเข้าไปร่วมวงอีกคน 

เสอืหมายเลขสี่ถอนหายใจก่อนที่จะก้าวขายาวๆ ไปนั่งลงกบัพื้นด้าน

หน้าพี่ชายคนรอง จากนั้นจึงเอี้ยวตัวไปยักคิ้วพร้อมกับยื่นผ้าขนหนู 

ในมอืออกไปให้

“เช็ดให้ด้วยครับ ผมเมื่อย” น้องเล็กของบ้านว่าพร้อมกับไหว

ไหล่น้อยๆ 

“มาร มารไม่เลกิจรงิๆ พวกแก” คณุรองขยบัมอืเชด็ไปบ่นไป 

ทว่าคนเป็นน้องก็ไม่ยี่หระ ยังคงนั่งฮัมเพลงรับจังหวะกับการ 

ซบัเส้นผมอย่างสบายอารมณ์

“ขี้เกียจเช็ดผมเอง ก็หาคนมาช่วยทำาให้สิเจ้าหมอ” คุณใหญ่

เอ่ยกบัน้องชายคนกลาง

“กย็งัไม่เจอนี่ครบั” นายแพทย์หนุ่มตอบ

“หมอสาวๆ สวยๆ ที่โรงพยาบาลแกมตีั้งเยอะ” คณุรองหนัไป

ร่วมวงสนทนา

“สมภารไม่กนิไก่วดัครบัพี่รอง” เจ้าของโรงพยาบาลตอบยิ้มๆ

“พี่กลางไม่เหมอืนพี่รองหรอกครบั ที่คดิรวบหวัรวบหางเดก็ใน

ปกครองตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกนั” คณุเลก็เอ่ยเสยีงกลั้วหวัเราะ ก่อนที่

เสยีงระรื่นจะแปรเปลี่ยนเป็นเสยีงหลง

“โอ๊ย!” น้องเล็กของบ้านร้องลั่น เมื่อมือขยันกำาลังบดขยี้หนัง

ศรีษะตนแรงๆ จนระบบประสาทสั่นคลอนไปตามทฤษฎแีรงโน้มถ่วง

“โห หนงัแทบหลดุ” คนถกูแกล้งถลนัตวัลกุขึ้น แล้ววิ่งไปนั่งบน

ที่พกัแขนเก้าอี้ตวัที่พี่สะใภ้คนรองนั่งอยู่
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“น้องมินคืนนี้ให้พี่รองนอนนอกห้องเลยนะ คนใจร้ายต้องโดน

ลงโทษให้สาสม” คุณเล็กว่าพร้อมกับวาดวงแขนขึ้นโอบไหล่พี่สะใภ้

เอาไว้หลวมๆ 

“ค่ะ พี่เลก็” มนิตราหวัเราะขนั แล้วพยกัหน้ารบัน้อยๆ

“พอเลยเจ้าเลก็ ปล่อยมอืจากเมยีพี่เดี๋ยวนี้” คนหวงเมยีเดก็ดงึ

แขนน้องชายให้พ้นทางแล้วทรดุตวันั่งลงแทนที่ ยกแขนขึ้นโอบไหล่มน

เอาไว้อย่างถอืสทิธิ์ 

“เล่นเป็นเด็กๆ เลย” มินตรายกมือขึ้นตีแขนสามี ก่อนที่จะ 

ดนัตวัลกุขึ้นไปยกจานขนมมาบรกิารหนุ่มๆ ทั้งสี่

“หมอกลาง งานเปิดอาคารใหม่เดอืนหน้าเตรยีมงานไปถงึไหน

แล้ว” คณุใหญ่เอ่ยถามด้วยนำ้าเสยีงที่เป็นทางการขึ้นกว่าเดมิ

“ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ วันจันทร์ผมมีประชุมสรุปงานกับ 

ทางออร์แกไนเซอร์ แล้วจะรบีนำารายงานการประชมุมาให้พี่ใหญ่ดอูกีท”ี 

คณุหมอกลางตอบ

“อมื ด ีมอีะไรให้พี่ช่วยกบ็อกนะ” 

“ขอบคณุครบัพี่ใหญ่” 

“ได้กำาหนดการที่ชดัเจนแล้วรบีบอกพี่ด้วยนะเจ้าหมอ จะได้ลอ็ก

เวลา” คุณรองเอ่ยกับน้องชายคนกลาง ก่อนที่จะอ้าปากรับขนมที่

ภรรยาส่งมาป้อน

“ส่วนผมลอ็กเวลาแล้วทั้งวนั จะไปนั่งดพูยาบาลสาวๆ คณุหมอ

สวยๆ ให้ฉำ่าหวัใจไปเลย” คณุเลก็ว่าพลางยกจานขนมของตนขึ้นมา

จิ้ม แล้วยื่นออกไปด้านหน้าหมายจะป้อนให้พี่สะใภ้คนรอง 

มนิตราอมยิ้มแล้วขยบัอ้าปากรบั ทว่ามือหนาของสามีที่นั่งอยู่

ข้างๆ ยื่นออกไปผลกัขนมหยกมณชีิ้นงามออกไปให้พ้นทางเสยีก่อน

“อย่า-มา-มั่วนิ่ม-กบั-เมยี-ฉนั” คณุรองคำารามในลำาคอ

“อ้าว นี่เมียพี่รองหรือครับ ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ย” คนมั่วนิ่มไหว 
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ไหล่น้อยๆ ก่อนที่จะยื่นหน้าไปรบัขนมชิ้นที่พี่สะใภ้กำาลงัจะส่งไปป้อน

พี่ชาย 

“ขอบคุณครับน้องมิน หวานดีจังเลย” เสือร้ายหมายเลขสี่

หวัเราะชอบใจ ก่อนที่จะลกุขึ้นวิ่งหนกีารตามล่าของเสอืร้ายหมายเลข

สองไปรอบสระว่ายนำ้า โดยมสีองทายาทตวัน้อยยนืปรบมอืส่งเสยีงให้

กำาลงัใจ

“อาเลก็ วิ่งไวๆ ค่า” หนูน้อยนำ้าบศุย์ส่งเสยีงร้อง

“อารองสู้ๆ” เจ้าเสือน้อยปรบมือให้กำาลังใจคุณอาอยู่ข้างๆ  

น้องสาว 

เพียงชั่วเสี้ยววินาทีที่เสือเล็กหันไปโบกไม้โบกมือให้หลานสาว

และหลานชาย เสือรองก็สบโอกาสผลักเสือจอมป่วนตกลงไปในนำ้า 

ทั้งเสื้อคลมุ

“โห เปียกเลยพี่รอง” คุณเล็กตะโกนแล้ววักนำ้าใส่คนที่ยืน

หวัเราะอยู่ข้างขอบสระ 

“ท่าทางจะอยากลองของ” พี่ชายคนรองหกันิ้วแล้วถอดเสื้อคลมุ

ออก กระโดดตามลงไปจดัการตวัป่วนต่อในนำ้า

“บญุเล่นด้วยครบั” เจ้าเสอืน้อยร้อง

“นำ้าบศุย์ขอเล่นด้วยค่า” เดก็หญงิตวัน้อยชแูขนขึ้นเพื่อให้คณุย่า

ช่วยผลดัชดุ แล้ววิ่งตามพี่ชายไปยนืรออยู่ที่ขอบสระ

“พกัยงัไม่ทนัหายเหนื่อยเลย” คณุหมอกลางส่ายหน้าพร้อมยิ้ม 

ก่อนที่จะเดินนำาพี่ชายคนโตลงไปช่วยกันดูแลเจ้าตัวเล็กในนำ้าอย่าง 

ใกล้ชดิ
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“กว่าจะเสร็จเคส กินเวลานานเลยนะคะ” นภา พยาบาล

สาวใหญ่เอ่ยกบั นายแพทย์กฤตกร โภคนิอภวิฒัน์ หลงัจบเคสผ่าตดั

ผู้ป่วยรายสดุท้ายของวนั

“เหนื่อยหน่อยนะครบั ช่วงนี้มเีคสทกุวนั” นายแพทย์หนุม่กล่าว

พลางเหลอืบตามองนาฬิกาบนผนงัห้องทำางาน 

“เลยเวลาออกเวรแล้ว คุณกลับไปพักผ่อนเถอะ” ผู้ที่ดำารง

ตำาแหน่งผู้อำานวยการและเจ้าของโรงพยาบาลเอ่ยเสียงทุ้มกับผู้ใต้

บงัคบับญัชา

“ขอบคุณค่ะคุณหมอ” นภาค้อมศีรษะลงเล็กน้อยแล้วจึงเดิน

แยกออกไปอกีทาง 

กฤตกรเดนินำาคนสนทิขึ้นลฟิต์ไปยงัชั้นสำาหรบัผู้บรหิาร

“ชดุสำาหรบังานคนืนี้ผมแขวนไว้ในห้องแต่งตวัแล้วนะครบันาย” 

ฉตัรารายงานผูเ้ป็นนายที่กำาลงัถอดเสื้อกาวน์ออกแล้วยื่นให้ภานนุำาไป

เกบ็เข้าที่

“ขอบใจมาก” กฤตกรกล่าว ก่อนที่จะเดินเข้าไปยังห้องพัก 

ส่วนตวัที่เชื่อมต่อกบัห้องทำางาน 

2



เมญาณี   15

“ฉันต้องไปถึงโรงแรมภายในยี่สิบนาที” กฤตกรเอ่ยกับ 

คนสนทิในขณะก้าวขึ้นรถ

“ครบันาย” ฉตัราและภานขุานรบัคำาสั่ง 

เมื่อเข้านั่งประจำาที่บนรถยุโรปคันหรูแล้ว ชายหนุ่มจึงหยิบ 

สมาร์ตโฟนขึ้นมาต่อสาย

“เฮ้ย ไอ้หมอ จะมาถงึกี่โมงเนี่ย” นายแพทย์นทกีรอกเสยีงถาม

มาตามสาย

“กำาลังไป โทษที ติดเคสด่วน แล้วคนอื่นถึงกันแล้วเหรอ”  

กฤตกรเอ่ยถาม

“มากนัหมดแล้ว รบีๆ เลย รอแกอยู่คนเดยีว เจ้าบ่าวกท็ำาท่าจะ

อุ้มเจ้าสาวหนเีข้าห้องหอแล้วเนี่ย” นายแพทย์นทตีะโกนตอบแข่งกบั

เสยีงอกึทกึภายในงาน 

“เออ เดี๋ยวเจอกัน” กฤตกรดึงโทรศัพท์ออกจากหูเล็กน้อย 

ก่อนที่จะสรปุแล้วกดวางสาย

“ยินดีด้วยเพื่อน” กฤตกรตบบ่าเจ้าบ่าวของงาน

“นึกว่าจะเบี้ยวซะแล้ว มาถึงตอนได้ฤกษ์ส่งตัวเข้าหอพอดี” 

นายแพทย์ณัฐวุฒิ เจ้าบ่าวของงานโอบไหล่คนมาทีหลัง แล้วพาไป 

ถ่ายรูปร่วมกบัเจ้าสาวที่แบก็ดรอป

“ใครจะกล้าเบี้ยว เพื่อนเป็นฝั่งเป็นฝาทั้งที” กฤตกรยักคิ้วให ้

คนเป็นฝั่งเป็นฝา ที่กำาลังส่งสายตาหวานเยิ้มให้เจ้าสาว โดยไม่นึก

เกรงใจเพื่อนสนทิที่สถานะ ‘ยงัโสด’ เลยแม้แต่น้อย

เมื่อทักทายกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวพอหอมปากหอมคอแล้ว จึง

ขอตัวไปรวมกลุ่มกับเพื่อนสนิทที่นั่งกันอยู่ที่โต๊ะหน้าสุดของห้องจัด

เลี้ยง

“มาคนเดยีวอกีแล้วหรอืวะไอ้กลาง เมื่อไหร่จะพาเดก็มาแนะนำา
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ให้เพื่อนๆ รูจ้กัสกัท”ี นายแพทย์นพดล คณุพ่อลกูสองตะโกนแซวผูม้า

ใหม่เสยีงดงัลั่น 

กฤตกรหรี่ตามองตามเสียงแล้วยกมือขึ้นมาชี้หน้าพร้อมกับส่ง

สายตาดไุปให้ “มเีมื่อไหร่แล้วจะพามาโชว์” ชายหนุ่มตอบเสยีงเรยีบ

ตามสไตล์

“อย่าให้รอนานจนลูกฉันบวชล่ะ” คนมีครอบครัวคนแรกของ

กลุ่มยงัคงเดนิหน้าทบัถมหนุ่มโสดโพรไฟล์ดรีะดบัดาวล้านดวงไม่เลกิ

“ไอ้กลางมนัรอเจอสาวหวานเหมอืนพี่สะใภ้อยู่” นายแพทย์นที

ช่วยเสรมิบทสนทนาอย่างรู้ทนั

“แน่นอน สะใภ้คนที่สามต้องหวานให้ได้เท่าน้องบวักบัน้องมนิ 

ไม่งั้นหมดสทิธิ์” ชายหนุม่ผูน้ยิมความหอมหวานยอมรบัซึ่งๆ หน้า ด้วย

สัมผัสได้ถึงรัศมีความสุขของพี่ชายคนโตและคนรองที่กระจายเผื่อแผ่

มาถงึตน ดงันั้นเขาจงึได้แต่นกึภาวนาอยู่ในใจว่าขอให้โชคดไีด้พบเจอ

หญิงสาวที่เพียบพร้อมเรียบร้อยและอ่อนหวานเหมือนพี่สะใภ้ทั้งสอง

คนบ้าง

“ไม่อยากเปลี่ยนแนวบ้างหรอืไงวะ สวยแซ่บกน่็าค้นหานะเว้ย” 

นายแพทย์นพดลว่า โดยมนีายแพทย์นทพียกัหน้าเหน็ด้วยหงกึๆ

“ไม่ละ ไม่ชอบแบบฉาบฉวย” กฤตกรตอบพร้อมกับไหวไหล ่

น้อยๆ สองเพื่อนสนทิจงึได้แต่กลอกตามองกนัแล้วแบะปาก

“เออ ไอ้กลาง เดี๋ยวไปนั่งฟังเพลงกันต่อตามประสาชายโสด 

ข้างล่างนะ” นทเีปลี่ยนหวัข้อสนทนา

“เอาส ิพวกมลีกูมเีมยีกก็ลบับ้านไปนอนแล้วกนั” กฤตกรเหลอืบ

ตามองคนมคีรอบครวัขณะพูด

“เฮอะ วนันี้เมยีไฟเขยีวโว้ย ยนัหว่าง” นพดลตอบเสยีงกระดี๊

กระด๊า 

เมื่อพิธีการต่างๆ ในงานมงคลสมรสจบลง นายแพทย์ทั้งสาม
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จงึได้เคลื่อนพลไปนั่งฟังเพลงต่อในบาร์สดุหรูของโรงแรมห้าดาว หนึ่ง

ในธรุกจิของครอบครวัโภคนิอภวิฒัน์

“แด่ชีวิตคู่ของไอ้หมอณัฐ” นทียกแก้วที่บรรจุนำ้าสีอำาพัน

ขึ้นมา

“แล้วไอ้ณัฐมันจะได้รู้ถึงสัจธรรม” ผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน

หวัเราะในลำาคอ ก่อนที่จะยกแก้วของตนขึ้นมาชน 

กฤตกรส่ายหน้าพร้อมยิ้มแล้วยกแก้วของตนขึ้นมา ยื่นออกไป

กระทบกบัแก้วอกีสองใบที่ค้างรออยู่กลางอากาศ

“เฮ้ยๆๆ ที่แปดนาฬิกา เด็ดสุดยอดว่ะ” นทีวางแก้วในมือลง 

กะพรบิตาปรบิๆ จ้องมองไปยงัทศิทางที่เอ่ยบอกเพื่อนร่วมโต๊ะ

“น้อยๆ หน่อยไอ้ท ี ไอ้หมอจติ” กฤตกรยกมอืขึ้นตบคางคนที่ 

อ้าปากค้างเตม็แรง

“จติแพทย์ครบั กรณุาเรยีกให้ครบด้วย” จติแพทย์นทที้วง ใน

ขณะที่กวาดสายตามองหาของสวยๆ งามๆ ต่อ

“เฮ้ย” นพดลร้อง

“นี่กอ็กีคน โวยวายเอาโล่” ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่ายหน้า

พร้อมกบัถอนหายใจ

“เออ! กค็นตกใจนี่หว่า นั่นมนันางร้ายป้ายแดงเขมกิาเชยีวนะ

โว้ย ไม่ยักรู้ว่าชอบมาเที่ยวที่นี่ด้วย” นายแพทย์นพดลว่าพลาง

พยกัพเยดิให้อกีสองคณุหมอมองตาม

หญิงสาวรูปร่างสะโอดสะองเดินนวยนาดเข้ามาในชุดเดรส 

เกาะอกสดีำากระโปรงสงูเหนอืเข่าขึ้นมาหนึ่งฝ่ามอื ใบหน้าสวยโฉบเฉี่ยว

แต่งแต้มสีสันอย่างงดงามเย้ายวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งริมฝีปากอิ่มสี

แดงสด ที่สามารถสะกดสายตาทกุคู่ได้อยู่หมดั 

ไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าของโรงพยาบาล ที่เคยปรารภกบัใครต่อใคร
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ว่าชื่นชอบผู้หญิงเรียบร้อย ไม่แต่งตัวฉูดฉาด ยังต้องกลืนนำ้าลาย 

ตวัเอง 

กฤตกรมองตามร่างบอบบางที่เยื้องกรายผ่านโต๊ะที่ตนนั่งอยู่ไป

ตลอดทาง จนกระทั่งเธอย่อตวัลงนั่งตรงข้ามกบันกัธรุกจิชื่อดงัที่นั่งอยู่

ที่โต๊ะเยื้องกนั 

“เฮ้ย มากบัเสี่ยววิฒัน์” นายแพทย์นพดลร้องเสยีงหลงกบัภาพ

ที่เหน็

“เสยีดายว่ะ สวยๆ แบบนี้ไม่น่าเลย” นายแพทย์นทยีกมอืขึ้น

ตบหน้าผากด้วยความเสยีดาย

“กแ็ค่พวกสวยแต่รปูจบูไม่หอม หวงัรวยทางลดัสนิะ” นายแพทย์

กฤตกรกระตุกยิ้มร้ายแล้วถอนหายใจยาว นึกเสียดายความงาม 

ของหญงิสาวอยู่ไม่น้อย 

“อาหนูเข็มของเสี่ย มาๆ มานั่งข้างๆ เสี่ยดีกว่าน้า” เสี่ย

วิวัฒน์ทำานำ้าเสียงกะลิ้มกะเหลี่ย พลางขยับตัวลุกขึ้นหมายจะเข้าไป

โอบไหล่นางร้ายหน้าสวย 

เขมิกาลอบแบะปาก ก่อนที่จะแสร้งหันกลับไปส่งยิ้มหวานให้

คนที่ยนือยู่ตรงหน้า

“หนูขอนั่งตรงนี้ดีกว่านะคะเสี่ย ที่นี่คนเยอะ หนูไม่อยากเป็น

ข่าว เดี๋ยวงานหด” เขมกิาส่งเสยีงออดอ้อน

“เออ จรงิๆ เสี่ยลมืไป แต่ว่าถงึงานหดกไ็ม่เป็นไร เสี่ยเลี้ยงหนู

ได้น่า” ถึงแม้นจะเอ่ยเช่นนั้น ทว่าเสี่ยวิวัฒน์ก็ยอมนั่งลงที่เดิมแต ่

โดยดี

“เสี่ยดื่มวสิกี้หน่อยนะคะ เดี๋ยวเขม็รนิให้” เขมกิารนินำ้าสอีำาพนั

ใส่แก้วแล้วยื่นออกไปให้คนตรงหน้า

“ขอบใจหนูมากน้า ที่ยอมมานั่งฟังเพลงเป็นเพื่อนเสี่ย” ชาย 
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สูงวยัร่างอ้วนท้วน พงุกลมโต รบียื่นมอืไปกมุแก้วทาบทบัมอืบางของ

หญงิสาวเอาไว้ 

เขมิกาปั้นหน้ายิ้มหวาน แล้วค่อยๆ ดึงมือออก “สำาหรับเสี่ย  

เขม็ยนิดเีสมอค่ะ” 

ดาราสาวเจ้าบทบาทฝืนยิ้มทั้งที่แววตาของเธอไร้ซึ่งความสดใส 

กริยิาต่างๆ ที่เขมกิาแสดงออกกบัเสี่ยววิฒัน์อยู่ในสายตาของกฤตกร

ตลอดเวลา 

เธอสวย ชายหนุ่มไม่อาจปฏิเสธความจริงข้อนี้ไปได้ หากจะ

เปรยีบอกีนยันั่นกค็อืเขากำาลงัหลงเพลดิเพลนิกบัการพศิมองความงาม

เบื้องหน้า จริตจะก้านท่าทางชม้ายชายตาของเธอทำาให้เขาหลงลืม 

แม้กระทั่งเวลาและเพื่อนร่วมโต๊ะ 

“เฮ้ย จะห้าทุ่มแล้ว กลบักนัเถอะ พรุ่งนี้ฉนัเวรเช้า” นพดลเอ่ย

หลงัจากยกแก้ววสิกี้ขึ้นมาจบิจนหมด

และนั่นก็เป็นการดึงสติใครบางคนให้กลับมาสู่โลกแห่งความ

เป็นจรงิอกีครั้ง กฤตกรส่ายหน้ากบัสิ่งที่ตนหลงมวัเมาไปชั่วขณะ

“จรงิด้วย เวรเช้าเหมอืนกนั ไป กลบัไอ้กลาง” นทวีางแก้ววสิกี้

ลงบนโต๊ะ แล้วหนัไปเอ่ยชวนเจ้าของสถานที่ที่นั่งเงยีบมาหลายนาที

“พวกแกกลับกันก่อนได้เลย ฉันขอนั่งฟังเพลงต่ออีกพัก”  

กฤตกรเอ่ยด้วยใบหน้าเรยีบเฉย

“เออๆ ตามใจ เจ้าของโรงพยาบาลนี่ อยากไปทำางานเวลาไหน

กไ็ด้อยู่แล้ว ไปไอ้ทกีลบั” นพดลลกุขึ้นยนื ก่อนที่จะเดนินำานทอีอกไป 

เมื่อสองนายแพทย์เดนิคล้อยหลงัไปแล้ว กฤตกรจงึยกแก้ววสิกี้

ในมือขึ้นมาจิบอีกครั้ง โดยที่สายตายังคงจับจ้องอยู่ที่ตำาแหน่งเดิม 

พลางล้วงสมาร์ตโฟนออกมาจากกระเป๋า แล้วเปิดเวบ็ไซต์ยอดฮติขึ้น

มา เพื่อค้นหาประวตัขิองใครบางคน

“เขมิกา ชื่อเล่นเข็ม อายุยี่สิบห้าปี อาชีพนางแบบ นักแสดง 
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แจ้งเกิดจากบทนางร้าย” กฤตกรก้มลงอ่านประวัติคร่าวๆ ของดารา

สาว แล้วเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปยงัโต๊ะที่เธอนั่งอยู่อกีรอบ

“เสียดายหน้าตาก็ดี ไม่น่าคิดสั้นเป็นเด็กเสี่ยเลย” ชายหนุ่ม

พมึพำากบัตวัเอง

แต่ก็ต้องสนเท่ห์กับภาพที่กำาลังเห็น เพราะดาราสาวผุดลุกขึ้น

ยืน ทอดสายตามองร่างเมามายไร้สติของชายสูงวัยด้วยสีหน้าที่ยาก

เกนิจะบรรยาย 

เขมกิายกัไหล่แล้วแบะปากใส่ร่างไร้สตนิั้น ก่อนที่จะเดนิจำ้าอ้าว

ออกจากบาร์ไปอย่างรวดเร็ว โดยมีใครอีกคนเดินตามไปติดๆ พร้อม

ด้วยคนสนทิ

“พี่โคดี้คะ เขม็ออกมาแล้วนะคะ เขม็อยากออกไปจากที่นี่ให้เรว็

ที่สดุ ขยะแขยงตาแก่ตณัหากลบันั่นจะแย่อยู่แล้ว” เขมกิาต่อสายหา

ผูจ้ดัการส่วนตวั ก่อนที่จะวิ่งตวัปลวิไปยงัลานจอดรถทนัททีี่กดวางสาย

“ไปไหนแล้ว ไวจรงิ ขยะแขยงงั้นเหรอ แล้วทำาไมเธอถงึเลอืกทำา

แบบนี้ล่ะ” กฤตกรเอ่ยเสียงแผ่ว สอดส่ายสายตามองหาร่างปลิวลม 

ที่ปลวิไปตามลมว่องไวเสยีจนความเรว็ของเสอืยงัเทยีบไม่ตดิ

 

“ใจเย็นๆ นะเข็ม เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้น” ผู้จัดการส่วนตัวที่มี

นามในวงการว่าโคดี้แต่ชื่อตามบัตรประชาชนคือนายทรงกลดเอ่ย

ปลอบท่าทางตุ้งติ้ง

“ทำาไมคะพี่โคดี้ ทำาไมเขม็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย เขม็เบื่อ 

เขม็เหนื่อย” เขมกิากลั้นเสยีงสะอื้นไห้

“งั้นก็ย้ายออกมาอยู่กับเจ้ที่คอนโด ไม่ต้องสนใจใครที่บ้าน 

หลงันั้นอกี” ทรงกลดถอนหายใจ

“แต่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านของพ่อแม่เข็มนะคะ เข็มรักที่นั่น  

บ้านที่เป็นตัวแทนความรักของพ่อกับแม่” เขมิกาปล่อยนำ้าตาให้ไหล
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อาบแก้ม ก่อนที่ทั้งสองจะจมอยูใ่นความเงยีบ ต่างฝ่ายต่างกด็ำาดิ่งไปสู่

ห้วงความทรงจำาของตน

ภาพรอยยิ้มของชายและหญิงวัยกลางคนที่นั่งมองเด็กสาว 

ในชุดนักเรียนมัธยมปลายถักผมเปียสองข้างตีขิมอยู่บนระเบียงบ้าน

ไม้ยกสูง เสยีงบรรเลงเพลง “นางครวญ” ดงัขบักล่อมคลอเคล้าไปกบั

กลิ่นหอมกำาจายของมวลดอกไม้ในยามโพล้เพล้

‘เก่งมากเลยลูก เข็มคือความภูมิใจของแม่นะลูกนะ’ หญิง 

วยักลางคนหน้าตาใจดปีรบมอืให้นกัดนตรไีทยที่เพิ่งบรรเลงเพลงจบลง

‘ขอบคณุค่ะแม่ เขม็รกัแม่ที่สดุ’ เดก็สาววางไม้ตขีมิลง ก่อนที่

จะโผเข้าไปสวมกอดมารดา

‘เขม็ชอบบ้านหลงันี้ไหมลกู’ ผูเ้ป็นบดิาเอ่ยถามนำ้าเสยีงอ่อนโยน

‘ชอบจ้ะพ่อ บ้านของเราร่มรื่นน่าอยู่’

‘พ่อดใีจที่ลูกชอบ บ้านหลงันี้คอืชวีติและหวัใจของพ่อ พ่อตั้งใจ

ทำางานเกบ็เงนิมาทั้งชวีติ เพื่อที่จะได้สร้างบ้านในฝันบนที่ดนิที่ตกทอด

สบืต่อกนัมาหลายชั่วอายคุน บ้านกบัที่ดนิแปลงนี้คอืสมบตัชิิ้นเดยีวที่

พ่อม ีพ่ออยากให้แม่กบัเขม็ได้อยู่อย่างสขุสบาย ไม่ต้องทนอดุอู้อยู่ใน

บ้านเช่าที่คบัแคบอกี’ 

‘เขม็รกัพ่อจงัเลย’ เดก็สาวผละออกจากอกมารดา แล้วยกแขน

ขึ้นกอดคอบิดา โน้มใบหน้าท่านลงมาหอมแก้มสากทั้งสองข้างอย่าง

ออดอ้อน 

ก่อนที่ภาพความทรงจำาอันอบอวลไปด้วยความสุขจะจางหาย

ไป และมอีกีหนึ่งความทรงจำาแล่นเข้ามาแทนที่

‘นงัเขม็ พ่อกบัแม่แกตายแล้ว เลกิร้องสกัทไีด้ไหม น่ารำาคาญ

จริง’ กานดาผู้มีศักดิ์เป็นป้าตวาด แล้วเดินเข้าไปดึงแขนเรียวเล็กให้

ออกมาจากการเกาะกอดร่างไร้วิญญาณของบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง 

ทั้งสองของเธอ
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‘ไม่จ้ะป้า พ่อกับแม่อยู่ที่นี่ พ่อกับแม่ยังอยู่กับเข็ม’ เด็กสาว 

เงยหน้าขึ้นมองพี่สาวคนเดยีวของมารดาด้วยดวงตาแดงกำ่า

‘นงัเดก็โง่ เลกิฟูมฟายสกัท ีต่อไปนี้แกต้องเชื่อฟังฉนั พ่อกบัแม่

แกยกให้ฉันเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินจนกว่าแกจะบรรลุนิติภาวะ เพราะ

ฉะนั้นอย่าทำาให้ฉนัโมโห เพราะถ้าฉนัหมดความอดทนเมื่อไหร่ ฉนัจะ

ขายสมบตัขิองแกทิ้งให้หมดเลยคอยดู’ 

รอยยิ้มร้ายของผูเ้ป็นป้ายงัคงเด่นชดัอยูใ่นห้วงมโนสำานกึตลอด

หลายปีที่ผ่านมา 

เขมิกาไม่มีวันลืมเลือน ในวันที่เธอสำาเร็จการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย เธอรีบกลับบ้านเพื่อที่จะนำาข่าวดีมาบอกกับ

ภาพของบดิาและมารดา ทว่าก่อนที่เธอจะเดนิเข้าบ้านตากลมโตกส็บ 

เข้ากบักระดาษแผ่นสขีาวที่แปะอยู่ข้างรั้ว

หัวใจดวงน้อยคล้ายถูกกระชากออกจากร่าง เมื่อผู้เป็นป้าเดิน

มาบอกกบัเธอด้วยใบหน้าเป้ือนยิ้มกึ่งสะใจว่า ได้นำาบ้านอนัเป็นสมบตัิ

ชิ้นเดียวที่บิดาและมารดาของเธอทิ้งไว้ให้ไปจำานองแล้วไม่มีเงินผ่อน

คนื กระดาษที่แปะอยูข้่างรั้วคอืหมายศาล และนั่นคอืสิ่งที่ผูเ้ป็นป้าผลกั

ภาระมาให้เธอด้วยคำาพูดที่ว่า ‘ของของแก ถ้าแกยงัอยากได้ กห็าเงนิ

มาไถ่เอาเอง’

จากวนันั้นเดก็สาวกข็วนขวายหางานทำา เพื่อส่งเสยีตวัเองเรยีน

และหาเงนิมาผ่อนค่าบ้าน นบัว่าเธอยงัโชคดเีพราะในขณะที่เธอกำาลงั

ทำางานเป็นเดก็เสริ์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เธอกไ็ด้พบกบัทรงกลด

และเขากพ็าเธอเข้าสูเ่ส้นทางสายบนัเทงิ จนกระทั่งเธอมวีนันี้ วนัที่เป็น

ดาวดวงเด่นที่น่าจบัตามองของวงการ 

นั่นคือภูมิหลังของนางร้ายเจ้าบทบาทที่น้อยคนนักจะได้รับรู้ 

เพราะภาพที่เธอถูกจับปรุงแต่งในชีวิตสายบันเทิงนั่นคือความเป็น 

ผู้หญงิที่มาดมั่น สวย โฉบเฉี่ยว และเปรี้ยวซ่า 
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หลังจากเดินตามหาคนที่สามารถดึงดูดความสนใจจนทั่ว

บรเิวณแล้วกย็งัไม่เจอตวั กฤตกรจงึสั่งให้คนสนทิเตรยีมรถกลบับ้าน 

“ฉตัรา ภาน ุผู้หญงิสมยันี้น่ากลวัจงัเลยนะ” กฤตกรถอนหายใจ

ยาว ก่อนที่เขาจะเอ่ยกับคนสนิทที่เปรียบเสมือนเพื่อนรู้ใจและผู้ช่วย

คนสำาคญั

“นายหมายถงึใครครบั” ฉตัราถามพลางสบตากบัภานุ

“กค็ณุนางร้ายที่มากบัเสี่ยววิฒัน์น่ะส”ิ 

และคำาตอบของผู้เป็นนายก็ยิ่งทำาให้สองคนสนิทอ้าปากค้าง

ด้วยความแปลกใจ ร้อยวนัพนัปีพวกเขาไม่เคยได้ยนิผู้เป็นนายวพิากษ์

วจิารณ์หญงิสาวคนใดมาก่อน และนี่คอืครั้งแรก นั่นเท่ากบัว่าเจ้านาย

ของพวกเขากำาลงัให้ความสนใจนางร้ายหน้าสวยคนนั้นเป็นพเิศษ

“อาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นก็ได้นะครับนาย” ภานุแสดง

ความคดิเหน็แบบเป็นกลาง

“อืม ได้ยินว่าขยะแขยง แต่กลับชม้ายชายตาให้ท่าขนาดนั้น 

แปลกจรงิๆ” กฤตกรส่ายหน้า ก่อนที่จะหยบิสมาร์ตโฟนขึ้นมาจดัการ

ตารางงานต่ออย่างเงียบๆ ทิ้งให้สองคนสนิทส่งสายตามองกันไปมา

ด้วยความฉงนสงสยั
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“คณุอา ซาหวดัดค่ีา” เดก็หญงิบศุย์นำา้เพชรในชดุนกัเรยีน

เตรยีมอนบุาล กระพุม่มอืป้อมขึ้นจดหน้าผากก่อนที่จะค้อมศรีษะและ

ย่อตวัลงอย่างน่ารกั

“คณุอากลาง สวสัดคีรบั” เดก็ชายบญุรกัษายนืตวัตรง ก่อนที่

จะประนมมอืขึ้นจดระหว่างคิ้วแล้วค้อมศรีษะลงอย่างนอบน้อม 

เมื่อประนมมือไหว้ผู้เป็นอาด้วยมารยาทไทยตามแบบฉบับที่

มารดาสอนมาเรยีบร้อยแล้ว หนูน้อยทั้งสองจงึกระโดดกอดคอคณุอา

หมอที่ย่อตวัลงรอรบัคนละข้าง

“สวสัดคีรบัเจ้าหญงิ เจ้าชาย” กฤตกรกดปลายจมูกโด่งลงบน

แก้มยุ้ยของหลานชายและหลานสาว 

“วันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไปดูน้องน้อยคนใหม่ของคุณลุงชินกับ

คุณน้าแก้ว อากลางเลยถือโอกาสมารับเจ้าชายกับเจ้าหญิงไปทาน 

ไอตมิกนั”

“ว้าว” เจ้าหญงิกบัเจ้าชายทำาตาโตด้วยความดใีจ

“นำ้าบุศย์ทานสตรอว์เบอร์รีสองอันนะค้า” เจ้าหญิงน้อยชูนิ้ว

ป้อมขึ้นมาตามจำานวนไอศกรมีที่อยากจะรบัประทาน

“ได้เลยค่ะ แล้วใบบญุล่ะครบั ทานกี่อนัด”ี ถามพลางอุม้หลาน

3
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สาวขึ้นพาดบ่า แล้วจูงมอืหลานชายให้เดนิตาม 

“บุญเอาสามเลย วันนี้บุญเหนื่อยมากค้าบ” เจ้าเสือน้อยเงย

หน้าขึ้นตอบพร้อมกบัชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้ว

“แล้ววนันี้ใบบญุทำาอะไรบ้างครบั ถงึได้เหนื่อยขนาดนี้”

“บุญต้องไกวชิงช้าให้น้องเนเน่ แล้วก็ต้องพาน้องข้าวหอมไป

เล่นกระดานลื่นด้วยครับ อาเล็กบอกว่าสุภาพบุรุษต้องดูแลสาวๆ”  

คำาตอบใสซื่อของหลานชายชวนให้คณุอาหมอสะดุ้ง

“เก่งมากครับเสือน้อย” กฤตกรระบายยิ้มเอ็นดูสุภาพบุรุษ 

ตวัน้อย แต่นกึตำาหนนิ้องชายฝาแฝดอยู่ในใจ ที่รสิอนให้เจ้าเสอืน้อย

เป็นหนุม่เจ้าสำาราญตั้งแต่ยงัเลก็ แต่ถงึกระนั้นการที่หลานชายเป็นคน

มนีำ้าใจกน็บัว่าเป็นสิ่งที่ด ีเรื่องแบบนี้คงต้องค่อยๆ สอนกนัไป

 

“ไอติม ไอตมิ ไอตมิ” เม่ือเดนิทางมาถงึร้านไอศกรมีโฮมเมด

ชื่อดงัและสั่งของโปรดเรยีบร้อยแล้ว เจ้าตวัเลก็กน็ั่งโยกตวัไปมาพร้อม

กบัร้องตะโกนคำาว่า ‘ไอตมิ’ แข่งกนัเป็นจงัหวะ 

“แล้ววนันี้นำ้าบศุย์ทำาอะไรบ้างครบั ที่โรงเรยีน” คณุอาหมอชวน

เดก็ๆ สนทนาระหว่างที่รอไอศกรมีรสเดด็

“นำ้าบุศย์กินข้าวเยอะๆ แล้วก็นับเลขค่า” หนูน้อยอมยิ้มแก้ม

แทบปร ิแล้วนำาเสนอสิ่งที่ตนทำาด้วยความภูมใิจ

“แล้วใบบญุล่ะครบั นอกจากดูแลสาวๆ แล้ว ทำาอะไรอกีบ้าง” 

“บุญช่วยครูฟ้าสอนเพื่อนนับเลขค้าบ ครูฟ้าสวยมาก...” เจ้า

เสอืน้อยลากเสยีงยาวตรงคำาว่า ‘มาก’

“สวยสู้คณุแม่ได้หรอืเปล่า”

“อมื...” เจ้าเสอืน้อยทำาท่าครุ่นคดิ ก่อนที่จะอมยิ้มแก้มแทบปริ

แล้วตอบคำาถามผู้เป็นอา

“คณุแม่กบัน้ามนิสวยที่สดุครบั” 
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“ใครกส็ูส้องสาวที่บ้านไม่ได้จรงิๆ สนิะ” กฤตกรส่ายหน้าพร้อม

ยิ้ม เพราะเจ้าเสือน้อยติดอาสะใภ้ที่ควบตำาแหน่งน้องสาวบุญธรรม 

ของมารดาเป็นตงัเมมาตั้งแต่ยงัเลก็ 

ครดื! ครดื!

ชายหนุ่มเบนสายตามองชื่อสายเรียกเข้าที่ปรากฏบนหน้าจอ

สมาร์ตโฟน “อากลางออกไปคยุงานแป๊บนงึนะครบั” 

เขาเอ่ยบอกเด็กๆ แล้วเงยหน้าขึ้นส่งสัญญาณบอกคนสนิทให้

ช่วยดแูลเจ้าตวัเลก็แทน จากนั้นจงึเดนิเลี่ยงออกไปคยุโทรศพัท์ข้างร้าน 

ปล่อยให้สองหนูน้อยนั่งรับประทานไอศกรีมพร้อมกับฮัมเพลงแข่งกัน

ไปพลางๆ

“ตลกมากเลยเจ้ เข็มขำาจนท้องแข็งเลย”

“ใช่ บางทกีบัคนประเภทนี้กต็้องแสดงอทิธฤิทธิ์กนับ้าง” 

เสยีงกระดิ่งหน้าประตรู้านไอศกรมีดงัขึ้น พร้อมกบัเสยีงสนทนา

ของหญิงสาวใบหน้าสวยที่เดินเคียงคู่เข้ามากับชายหนุ่มที่มีท่าทาง

ตุ้งติ้ง

“นั่งตรงนี้ดีกว่าเข็ม วิวดี๊ดี” ทรงกลดปรายตามองไปยังโต๊ะที่

ฉัตราและภานุนั่งอยู่ ขยิบตาเจ้าชู้ทอดสะพานให้หนุ่มๆ เล็กน้อย

ระหว่างที่ย่อตวัลงนั่งบนเก้าอี้ 

สองบอดีการ์ดรีบหลุบตาลงแล้วยกแก้วคาปูชิโนร้อนขึ้นมาจิบ 

เพื่อหลบหลกีสายตาซกุซนของหนุ่มหน้าหวานโต๊ะข้างๆ

“ตายจรงิ เดก็ที่ไหนคะเนี่ย น่าเอน็ดจูงัเลย” เขมกิาส่งยิ้มหวาน

ให้หนูน้อยที่นั่งกนิไอศกรมีอยู่ตามลำาพงั 

สองหนูน้อยส่งยิ้มตาหยีตอบกลับมาให้คุณน้าหน้าสวย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเจ้าเสือน้อยที่ออกอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ถูกใจคนสวย

เข้าเตม็เปา
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เขมกิาแสร้งขยบัตวัแล้วชวนหนนู้อยร่างอ้วนกลมทั้งสองสนทนา 

ในระหว่างที่พนกังานเดนิมารบัออร์เดอร์

“เอารสอะไรดนี้า” เขมกิาทำาท่าครุ่นคดิ

“สตรอว์เบอร์รคี่า อาหร่อยมาก” หนูน้อยแก้มยุ้ยร้องตอบ

“แล้วเอาอะไรอกีดนี้า” เขมกิาอมยิ้มแล้วถามต่อ

“ชอ็กโกแลตกบัวานลิลา อร่อยสดุๆ ครบั” เจ้าเสอืน้อยแนะนำา

เมนูที่ตนเองชื่นชอบ พร้อมกบัขยบัตวัหมายจะลงจากเก้าอี้ 

ฉตัราจงึรบีลกุขึ้นไปอุ้มนายน้อยลงจากเก้าอี้เดก็ 

เด็กชายบุญรักษาถือช้อนที่มีไอศกรีมติดอยู่มายื่นให้คุณน้า 

คนสวยลองชมิ

“อนันี้อาหร่อยค้าบ” ว่าพลางยื่นช้อนไอศกรมีออกไปด้านหน้า 

หญงิสาวชะงกัเลก็น้อยก่อนจะระบายยิ้มกว้าง แล้วค่อยๆ โน้ม

ใบหน้าลงละเลยีดชมิไอศกรมีจากเจ้าหนูร่างจำ้ามำ่า

“อร่อยจริงๆ ด้วย ขอบคุณครับสุดหล่อ” เขมิกาเอ่ยขอบคุณ

พร้อมกบัขยบัใบหน้าสวยเข้าใกล้สดุหล่อของเธอ 

สดุหล่อตวัน้อยยนืบดิตวั กะพรบิตาปรบิๆ ด้วยความเขนิที่ถูก

คนสวยชม

“น่าเอ็นดูจริงเชียว เขินเป็นด้วย” ทรงกลดส่ายหน้าขันด้วย

ความเอน็ดู

เมื่อเหน็ว่าพี่ชายเอาไอศกรมีไปแบ่งปันคณุน้าโต๊ะข้างๆ หนนู้อย

นำ้าบศุย์กช็ูแขนขึ้นทั้งสองข้าง ภานทุี่ยนืสแตนด์บายรออยู่ก่อนแล้วจึง

รบีเดนิเข้าไปอุ้มหนูน้อยลงจากเก้าอี้เดก็อกีคน

“ของนำ้าบศุย์กอ็าหร่อยค่า” หนนู้อยตวัป้อมยื่นช้อนไอศกรมีไป

ป้อนคณุน้าคนสวยบ้าง 

เขมิกาก้มลงละเลียดชิมไอศกรีมจากหนูน้อยนำ้าใจงาม แล้ว

ยกนิ้วโป้งขึ้นทั้งสองข้าง
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“อร่อยสดุๆ เลย” เขมกิาเอ่ยชม 

สองหนูน้อยยิ้มจนแก้มแทบปริ เมื่อสั่งเมนูที่อยากรับประทาน

กับพนักงานของร้านเรียบร้อยแล้ว ดาราสาวจึงหันมาชวนหนูน้อยที่

ตอนนี้ย้ายมานั่งขนาบข้างเธอเป็นที่เรยีบร้อยแล้วสนทนาต่อ

“ชื่อนำ้าบศุย์หรอืคะ” เขมกิาเอ่ยถาม

“ค่า” หนูน้อยเลยีไอศกรมีที่ตดิรมิฝีปากก่อนที่จะตอบคำาถาม

“แล้วสดุหล่อคนนี้ชื่ออะไรครบั” เขมกิาลูบผมเจ้าเสอืน้อยอย่าง

เบามอื

“ใบบญุค้าบ” เจ้าเสอืน้อยเม้มปากตอบด้วยความเขนิอายที่ถกู

คนสวยชมว่าหล่อเป็นรอบที่สอง

“ต๊าย ชื่อน่ารักเชียว ใบบุญ นำ้าบุศย์” ทรงกลดว่าแล้วชวน 

หนูน้อยเล่นเป่ายิ้งฉบุแข่งกนัรบัประทานไอศกรมีไปด้วย

“เขมิกา” นายแพทย์หนุ่มพึมพำา คร้ันเสร็จจากคุยธุระ 

สายสำาคญัแล้วเดนิกลบัเข้ามาในร้านกพ็บว่าหลานรกัทั้งสองกำาลงันั่ง

ซบอกหญงิสาวที่เข้ามาวิ่งเล่นในความฝันของตนหลายคนืตดิ

ชายหนุม่ขยี้ตาคล้ายกบัไม่เชื่อว่าภาพที่ปรากฏอยูเ่บื้องหน้าจะ

เป็นความจรงิ “คณุนางร้ายตวัจรงิหรอื แล้วใบบญุกบันำ้าบศุย์ไปรู้จกั

กับเธอตอนไหน” กฤตกรว่าพลางขยับตัวเข้าไปแอบอยู่ตรงมุมหนึ่ง 

ของร้าน เพื่อที่จะได้ลอบมองดูเธอหยอกล้อเล่นกับหลานชายและ

หลานสาวได้ถนดั

“ไม่แต่งหน้าแบบนี้ดดูกีว่าตั้งเยอะ” ชายหนุม่อมยิ้ม เมื่อใบหน้า

สวยใสปราศจากเครื่องประทินผิวสีฉูดฉาดโน้มลงสัมผัสแก้มยุ้ยของ

หลานสาว 

“ไม่เหน็จำาเป็นต้องใส่ชดุรดัๆ แบบคนืนั้นเลย แค่นี้กห็ุ่นดจีะแย่

แล้ว” นายแพทย์หนุ่มพิจารณาชุดแต่งกายของดาราสาว ที่ผิดจาก 
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คืนแรกที่เจอกันโดยสิ้นเชิง วันนี้เธอสวมเพียงเสื้อยืดรัดรูปกับกางเกง

ยนี ซึ่งทำาให้เธอดูน่ารกัสมวยั แต่ส่วนเว้าส่วนโค้งที่องิแอบอยู่ด้านใน

กลบัโดดเด่นน่าค้นหาเสยียิ่งกว่าการใส่ชดุสั้นๆ วาบหววิหลายเท่าตวั 

หลงัจากแอบลอบเป็นถำ้ามองอยูน่านพอสมควร กฤตกรกจ็ำาต้อง

ออกจากที่ซ่อนแล้วเดนิไปยงัโต๊ะที่เดก็ๆ นั่งอยู่

 

“อากลางมาแล้ว” เจ้าเสือน้อยตะโกนเรยีกพร้อมกบัปรบมอื 

ดใีจ

“อากลางขา” หนูน้อยนำ้าบศุย์ยกแขนขึ้นสองข้างเพื่อให้คณุอา

อุ้ม 

ชายหนุ่มอมยิ้มก่อนที่จะเดินเข้าไปรับหลานสาวขี้อ้อนเข้าสู่

อ้อมอก แล้วกดปลายจมูกลงบนแก้มยุ้ยแรงๆ ทาบทบับรเิวณที่ดารา

สาวเพิ่งประทบัรอยจมุพติไปเมื่อครู่

“มากวนอะไรคุณน้าเขาครับเด็กๆ” ผู้เป็นอาเอ่ยถามนำ้าเสียง

อ่อนโยน ก่อนที่จะปรบัเป็นโหมดหน้านิ่ง แล้วค้อมศรีษะให้หญงิสาว

และเพื่อนเลก็น้อยเพื่อเป็นการขอโทษ

“ไม่กวนค้าบ น้าเขม็สวย” เจ้าเสอืน้อยตอบฉบัพลนั 

เขมกิาอมยิ้มแล้วออกตวัช่วยเดก็ๆ ตอบคำาถามอกีแรง “ไม่กวน

เลยค่ะ เดก็ๆ น่ารกัมาก”

“ต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะครับ” คุณหมอเจ้าระเบียบยังคง

คอนเซปต์หน้านิ่ง และใช้ระดบัเสยีงโมโนโทนในการสนทนา 

“เดก็ๆ ครบั เรากลบักนัดกีว่า คณุพ่อกบัคณุแม่พาน้องคนใหม่

ของน้าแก้วกลบับ้านแล้ว เราไปหาน้องกนันะครบั” คณุอากลางของ

เดก็ๆ กล่าว

“ว้าว” สองหนูน้อยเบกิตาโต และร้องประสานเสยีงด้วยความ

ตื่นเต้น 
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เด็กชายบุญรักษาขยับตัวขึ้นยืนบนเก้าอี้ตัวเดียวกับเขมิกา  

ก่อนที่จะฉกหอมแก้มคณุน้าคนสวยอย่างรวดเรว็ 

คนโดนขโมยหอมอมยิ้ม แล้วกดปลายจมูกของเธอลงบนแก้ม

ยุ้ยของเจ้าหนูน้อยทั้งสองข้างบ้างเช่นกนั

“น้าเขม็ไปเที่ยวบ้านบญุนะครบั” เจ้าเสอืน้อยเอ่ยชวน

“เอ่อ...” เขมกิาทำาท่าอกึอกั ก่อนที่จะยกมอืเรยีวขึ้นจบัแก้มยุ้ย

ของหนุ่มน้อยเอาไว้ 

“ไว้วันหลังนะครับ น้าเข็มยังทานไอติมไม่อิ่มเลย” ดาราสาว

ตอบรับไมตรีของเจ้าหนูน้อยด้วยรอยยิ้มหวาน ยิ้มหวานที่ถูกส่งให้

หลานชาย แต่สะท้อนกระเด็นกระดอนไปกระแทกหัวใจใครบางคน 

เข้าเตม็เปา

“ไปครบัใบบญุ” กฤตกรพยกัหน้าให้ฉตัราเข้ามาอุม้เจ้าเสอืน้อย 

ก่อนที่จะหนัไปสั่งการกบัภาน ุ

“ภานุจัดการค่าใช้จ่ายด้วย จ่ายให้โต๊ะนี้ด้วยนะ” เมื่อสั่งการ

เสรจ็ ร่างสูงสง่ากเ็ดนินำาผู้ตดิตามออกไปทนัท ีโดยไม่ยอมหนักลบัไป

มองคณุน้าคนสวยของเดก็ๆ อกีแม้แต่น้อย ปล่อยให้เดก็ๆ ต้องเอี้ยว

ตวักลบัมาโบกไม้โบกมอืลาคณุน้าคนใหม่ไปตลอดทาง

“ขี้เก๊ก หล่อตายละ” ทนัททีี่ร่างสูงของชายหนุ่มเดนิคล้อยหลงั

พ้นประตูร้าน เขมิกาก็กระแทกลมหายใจเสียงดัง ดังเสียจนคนสนิท 

ที่รอเคลยีร์ค่าใช้จ่ายสะดุ้ง

“คุณคะ ไม่ต้องจ่ายให้ฉันหรอกนะ แค่นี้ฉันจัดการเองได้ ไม่

ต้องปฏเิสธค่ะ ทำาตามที่ฉนับอก ถอืว่าฉนัขอร้อง พอดไีม่อยากเป็นหนี้

บญุคณุคนขี้เก๊ก” เขมกิาว่าเสยีงสะบดั 

“เอ่อ...” ภานทุำาท่าอกึอกั 

“เปลี่ยนจากจ่ายเงินเป็นแลกเบอร์โทร. กันดีไหมคะสุดหล่อ” 

ทรงกลดขยบิตาเจ้าชู้ 
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ภานจุงึได้แต่ค้อมศรีษะแล้วเดนิตามผู้เป็นนายออกไป

“อ๊าย งานดอีะ ฉันจอง พูดเลยว่าสองคนนี้ฉนัจอง” ทรงกลด

กระทบืเท้าอยูก่บัที่ พร้อมกบักดัรมิฝีปากล่าง พยายามทำาหน้าตาเซก็ซี่

สดุชวีติ

“พอๆ ค่ะพี่โคดี้ เข็มเสียดายไอติม” เขมิกากลั้นหัวเราะกับ

ท่าทางของพี่ชายหัวใจสาว ก่อนที่จะตั้งหน้าตั้งตาจัดการไอศกรีม 

ตรงหน้าต่อ

 

หลงัจากขึน้รถเรียบร้อยแล้วหนนู้อยทัง้สองกห็มดพลังนอนไป

กับเบาะ กฤตกรโน้มใบหน้าลงจุมพิตที่หน้าผากเจ้าตัวเล็กทั้งสอง  

ก่อนที่จะหยบิสมาร์ตโฟนขึ้นมาเชก็อเีมล 

“นายครบั” ภานชุั่งใจ รวบรวมความกล้ารายงานสถานการณ์

ตามจรงิ “ผมไม่ได้จดัการค่าไอตมิให้คณุเขมกิานะครบั” 

กฤตกรลดสมาร์ตโฟนลงวางไว้บนตัก แล้วเงยหน้าขึ้นถาม 

“ทำาไม”

“เธอบอกว่า เอ่อ...” ภานทุำาเสยีงลงัเลที่จะเล่าต่อ

“ว่าอะไร” ผู้เป็นนายเร่งรดั

“บอกว่าไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณคนขี้เก๊กครับ” ภานุตอบเสียง

กลั้วหวัเราะ

กฤตกรอ้าปากค้างกบัคำาปรามาสของหญงิสาว ด้วยตั้งแต่เลก็

จนโตยงัไม่เคยมใีครวพิากษ์วจิารณ์เขาอย่างร้ายกาจเช่นนี้มาก่อน

“น้องกล้า น้องกันต์ มาตรงน้ีลูก มาดนู้องคนใหม่ น้องช่ือ

น้องไกรนะครบั ต่อไปน้องกล้ากบัน้องกนัต์ต้องช่วยคณุพ่อคณุแม่ดแูล

น้อง แล้วกต็้องรกัน้องมากๆ นะครบั” 

บวับชูาจงูมอืหลานชายทั้งสองไปนั่งคกุเข่าลงข้างกายแก้วกัลยา 
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ที่อุ้มทารกตวัน้อยเอาไว้แนบอก 

เดก็ชายกล้าณรงค์และเดก็ชายกนัตศรยกนิ้วป้อมขึ้นแตะที่แขน

น้องตวัน้อยอย่างกล้าๆ กลวัๆ

“จับได้ครับลูก จับมือน้องดูนะครับ” แก้วกัลยาเอ่ยบอกบุตร

ชาย 

ทว่าเด็กน้อยก็ยังคงนั่งนิ่ง จ้องมองเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในอ้อมกอด

ของมารดาตาไม่กะพรบิ 

เมื่อเหน็ว่าหลานชายยงัคงกล้าๆ กลวัๆ บวับูชาจงึเอื้อมมอืไป

จบัมอืป้อมของน้องต้นกล้าและน้องกนัต์ขึ้นมาจบัมอืเจ้าตวัน้อยเอาไว้ 

พี่ชายทั้งสองเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มให้มารดาและคณุป้า

“น้อง” เด็กชายกล้าณรงค์เอ่ยเสียงแผ่ว ดวงตาฉายแววแห่ง

ความปีติ

“ครบั น้องของต้นกล้ากบัน้องกนัต์” บวับูชาลูบผมหลานชาย

ทั้งสองอย่างเบามือ ก่อนที่จะขยับตัวลุกขึ้นเพื่อให้บิดาของเด็กๆ ได้

เข้าไปร่วมล้อมวงครอบครวับ้าง 

เตชินนั่งคุกเข่าลงด้านหลังของภรรยาแล้วโอบกอดเธอเอาไว้

หลวมๆ 

กฤตนัย บัวบูชา ผู้กำากับพิทักษ์ คุณเฟื่องฟ้า และคุณยาย 

สายหยดุ นั่งมองภาพครอบครวัเลก็ๆ ที่เริ่มจะขยายใหญ่ขึ้นตามจำานวน

ทายาทด้วยรอยยิ้มกว้าง

“คณุตา คณุยาย คณุทวด ซาหวดัดค่ีา” เดก็หญงิบศุย์นำ้าเพชร

ตะโกนมาตามทาง ก่อนที่จะโผเข้าสู่อ้อมกอดของคณุตา

“คณุตา คณุยาย คณุทวด สวสัดคีรบั” เดก็ชายบญุรกัษายนื

ตวัตรง แล้วยกมอืขึ้นทำาท่าวนัทยหตัถ์เลยีนแบบคณุตาเวลาที่แต่งชดุ

ข้าราชการตำารวจเตม็ยศ 

ผู้กำากบัพทิกัษ์อมยิ้ม ก่อนที่จะอ้าแขนรบัหลานชายคนโตเข้าสู่
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อ้อมกอดอกีคน เมื่อโอบกอดและหอมแก้มคณุตาจนชื่นใจแล้ว เจ้าตวั

เล็กทั้งสองจึงผละไปกอดคุณยายและคุณทวดบ้าง ก่อนที่จะกลับ

เข้าไปซกุอกคณุตาสดุที่รกัอกีรอบ

“เจอคณุตาคณุยายคณุทวด แล้วลมืคณุพ่อคณุแม่เลยนะครบั 

น้อยใจจงัเลย” กฤตนยัว่าพลางยกมอืขึ้นกอดอกทำาเสยีงแง่งอน

“ลืมอากลางด้วยครับ” กฤตกรเอ่ย ก่อนที่จะประนมมือไหว้

พ่อตาแม่ยายของพี่ชายคนโต 

แต่การเรยีกร้องความสนใจของสองเสอืกไ็ร้ผล เมื่อสองหนนู้อย

ในอ้อมกอดของคณุตากำาลงัจบัจ้องไปยงัน้องน้อยคนใหม่ด้วยนยัน์ตา

เป็นประกาย บวับูชาจงึจูงมอืน้อยๆ ของบตุรชายและบตุรสาวพาเดนิ

เข้าไปนั่งลงข้างๆ ต้นกล้าและน้องกนัต์

“ใบบญุครบั นำ้าบศุย์คะ นี่คอืน้องไกร น้องชายของลูกนะคะ” 

บวับูชากล่าว 

สองหนูน้อยพยักหน้ารับหงึกๆ แล้วชะเง้อคอมองน้องน้อยตัว

แดงๆ ในอ้อมกอดของคณุน้า 

บัวบูชาและแก้วกัลยาสบตากันแล้วระบายยิ้ม ผู้มีศักดิ์เป็นป้า

ยื่นมือไปรับเด็กชายไกรพงศ์มาจากน้องสาว ก่อนที่จะขยับตัวเข้าไป

นั่งกลางวงล้อมของหนูน้อยทั้งสี่ 

“น้องไกรลูก นี่พี่ใบบญุ พี่ชายคนโตของน้องไกรนะครบั ส่วน

คนสวยๆ คนนี้คอืพี่นำ้าบศุย์ พี่สาวของหนู คนต่อมาคอืพี่ต้นกล้า แล้ว

กพ็ี่กนัต์นะครบั” 

บัวบูชาก้มลงพูดกับเด็กน้อยในห่อผ้า ถึงแม้นว่าในเวลานี้น้อง

ไกรยังคงไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เธอสื่อ แต่บัวบูชาก็เชื่อว่าเด็กน้อย

ในห่อผ้าสฟี้าอ่อนนี้จะสมัผสัได้ถงึความรกัที่พี่ๆ  ทั้งสี่มใีห้

“ใบบญุเป็นพี่คนโตต้องดแูลน้องนะลกู” บวับชูากำาชบับตุรชาย

“ค้าบ” พี่ชายคนโตขานรบัคำามารดาเสยีงใส
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“ดมีากลกู เราเป็นพี่น้องกนั ต้องรกักนัให้มาก นำ้าบศุย์ ต้นกล้า 

น้องกนัต์กต้็องเชื่อฟังพี่ใบบญุนะคะ” บวับูชาส่งยิ้มหวานให้ลกูๆ และ

หลานๆ

“ค่า/ค้าบ” เดก็ๆ ประสานเสยีงขึ้นพร้อมกนั จนเจ้าตวัน้อยสะดุง้

บดิตวัในอ้อมกอดของผู้เป็นป้า

“มใีครอยากหอมแก้มน้องไกรบ้างน้า” คณุหมอแก้วกลัยาเอ่ย

ถาม 

หนูน้อยทั้งสี่ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกนั

“น้องกันต์ เข้ามาหาป้าสิลูก มาหอมแก้มน้องไกรนะครับ”  

บวับูชาเอ่ยกบัหลานชายคนที่สอง 

เด็กชายกันตศรขยับตัวเข้าไปใกล้ บัวบูชายกเจ้าตัวเล็กขึ้น 

เล็กน้อยเพื่อให้สองพี่น้องสัมผัสแก้มกันเป็นครั้งแรก เมื่อน้องกันต์ได้

สัมผัสแก้มนิ่มของน้องชายแล้วจึงขยับตัวออกเพื่อให้พี่ชายเข้าไปบ้าง 

เดก็ชายกล้าณรงค์และเดก็ชายบญุรกัษาขยบัตวัเข้าไปสมัผสัแก้มของ

น้องชายคนเลก็พร้อมกนั เดก็ชายใบบญุ เดก็ชายต้นกล้า และเดก็ชาย

กันต์มองหน้ากันแล้วอมยิ้ม ก่อนที่จะจูงมือกันออกไปเล่นสู้รบกับ 

ผู้เป็นตา 

เดก็หญงิบศุย์นำ้าเพชรยกมอืขึ้นแตะแก้มน้องชายคนใหม่แล้วรบี

ชกัมอืกลบัอย่างรวดเรว็

“น้องเจบ็ไหมค้า” หนูน้อยเอยีงคอถามมารดา

“ไม่เจบ็ค่ะลูก แต่หนูต้องจบัน้องเบาๆ นะคะ น้องยงัตวัเลก็” 

บวับูชาตอบบตุรสาวด้วยนำ้าเสยีงอ่อนโยน

“นำ้าบศุย์ชอบน้องค่า น้องน่าร้าก” หนูน้อยขยบัตวัเข้าไปเกาะ

แขนแก้วกัลยา พร้อมกับเอาใบหน้าน้อยๆ ถูแขนคุณน้าไปมาอย่าง

ออดอ้อน

แก้วกัลยาส่ายหน้าให้ความขี้อ้อนของหลานสาว ก่อนที่จะ 
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โอบร่างเล็กขึ้นมานั่งบนตัก “นำ้าบุศย์ก็น่ารักที่สุดค่ะ พอพี่สาวน่ารัก 

น้องชายก็เลยน่ารักตามไงคะ” คุณน้าคนสวยกดจมูกลงบนกลุ่มผม 

ของหลานสาว

“เฮ้ย ไอ้ใหญ่ลกูสาวแกน่ารกัว่ะ” เขยเลก็ตะโกนคยุกบัเขยใหญ่

“แน่นอน ลูกสาวกต้็องขี้อ้อนเป็นธรรมดา ถงึฉนัจะมทีายาทแค่

สองคน แต่กม็คีรบ ทำาเป็นไงเลยได้สมใจ ไม่เหมอืนแกหรอก ทำาไม่

เป็น” เขยใหญ่ที่แพ้เรื่องจำานวนทายาทเกทบั

“คอยดู ท้องหน้ารับรองแกได้หลานสาวแน่” คนถูกปรามาส 

ไหวไหล่

“แกยังจะมีอีกเหรอไอ้ชิน” เขยใหญ่เบิกตากว้าง ในขณะที่ 

เขยเลก็ยกัคิ้วตอบระรวั

“โห เจ๋งเลยพี่ชนิ” กฤตกรยกนิ้วโป้งให้ทั้งสองข้าง 

“เออ เจ้ากลาง คุณบัณฑูรย์ติดต่อพี่มาว่าอยากขอใช้โลเกชัน 

ที่โรงพยาบาลเราถ่ายทำาละครเรื่องใหม่” กฤตนัยเอ่ยกับน้องชาย

คนกลาง

“จะดหีรอืครบั ผมไม่อยากให้ใครเข้าไปวุน่วายกบัคนไข้ของผม” 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทำาเสยีงคล้ายกบัไม่เหน็ด้วยอยู่กลายๆ

“แต่พี่ว่าดนีะ พี่ให้เขาส่งเรื่องย่อของละครที่จะถ่ายทำามาให้อ่าน 

เป็นเรื่องที่เอ่ยถึงวิชาชีพหมอและพยาบาลได้ดีทีเดียว เราลองคุย 

รายละเอยีดดูก่อน พี่ให้เขาเตรยีมเอกสารเข้าไปคยุกบักลางพรุ่งนี้”

“ครบัพี่ใหญ่” กฤตกรรบัคำาเสยีงเนอืยๆ 

“พี่ใหญ่ครับ ช่วงนี้น้องบัวให้ใบบุญกับนำ้าบุศย์ดูละครบ้าง 

หรอืเปล่าครบั” นายแพทย์หนุ่มเอ่ยถามในสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจ 

“ไม่นะ น้องบวัให้ดูเฉพาะการ์ตูนหรอืนทิานเท่านั้น” คนเป็นพี่

ตอบ ก่อนที่จะหันไปสนใจเด็กๆ ที่กำาลังเล่นต่อสู้กับคุณตาอยู่อีกฝั่ง

ของห้อง
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“ไปทันรู้จักแล้วสนิทกันตอนไหน” กฤตกรพึมพำากับตัวเอง 

เสยีงแผ่ว

“เขม็ ละครเร่ืองใหม่ เราต้องรบับทเป็นคณุหมอ แล้วกย็งั

เป็นตวัร้ายเหมอืนเดมิ ร้ายลกึด้วยนะ ต้องทำาการบ้านดีๆ ” ทรงกลด

ยกมอืยกไม้ประกอบการพูดอย่างชดช้อย

“งานยากเลยนะคะ” เขมิกาทำาหน้าเป็นกังวล “เข็มไม่รู้อะไร

เกี่ยวกบัอาชพีอนัทรงเกยีรตนิี้เลย”

“เหน็ว่าตดิต่อโรงพยาบาลชื่อดงัเอาไว้ ถ้าได้ถ่ายทำาที่นั่นจรงิๆ 

พี่จะลองขอคณุหมอสกัคนมาเทรนให้เขม็เอง” 

ทรงกลดบีบมือดาราในสังกัดที่เปรียบเสมือนน้องสาวเพื่อให้

กำาลงัใจ

“สวัสดีครับคุณบัณฑูรย์ เชิญนั่งก่อนครับ” กฤตกรลุกขึ้น

จากเก้าอี้ ยกมือไหว้แขกผู้มาเยือนที่มีวัยวุฒิสูงกว่า แล้วจึงผายมือ

เชญิอกีฝ่ายให้นั่งลงบนเก้าอี้ด้านหน้าโต๊ะทำางาน

“ขอบคุณครับ คุณหมอกลาง” ผู้จัดละครชื่อดังค้อมศีรษะลง

เลก็น้อยแล้วจงึย่อตวัลงนั่ง “โรงพยาบาลของโภคนิอภวิฒัน์นี่ทนัสมยั

และสะอาดสะอ้านทกุแห่งเลยนะครบั” 

“ขอบคุณครับ เพราะพวกเราใส่ใจในคุณภาพชีวิตของทุกคน 

สขุภาพที่ดสี่งผลให้คณุภาพชวีติดตีามไปด้วย” นายแพทย์นกับรหิาร

ยกยิ้มมมุปาก

“เหน็พี่ใหญ่บอกว่าคณุบณัฑูรย์อยากจะใช้โรงพยาบาลผมเป็น

สถานที่ถ่ายทำาละครหรอืครบั” พดูน้อยต่อยหนกั กฤตกรดงึบทสนทนา

เข้าสู่ธรุะที่จะหารอืหลงัจากจบประโยคทกัทายทนัที

“ครบั ผมอยากใช้ที่นี่เป็นโลเกชนัหลกัในการถ่ายทำา” 
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“แต่เกรงว่าการทำางานของคณุจะรบกวนคนไข้ของผม”

“ผมจะบริหารจัดการทีมงานให้เป็นระบบระเบียบ จะไม่ให ้

คุณหมอต้องวุ่นวายใจ อย่าเพิ่งปฏิเสธผมเลยนะครับ ลองดูเอกสาร

ของผมก่อน” ผู้จดัมากฝีมอืหยบิเอกสารขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้

เจ้าของสถานที่

กฤตกรรบัเอกสารมาเปิดดูชื่อเรื่อง รายละเอยีด เรื่องย่อ และ

สดุท้ายคอืรายนามนกัแสดงนำา

รายนามนกัแสดงนำา นธิ/ิขวญัมณ/ีเขมกิา...

“เขมิกา” กฤตกรเอ่ยเสียงแผ่ว และนั่นก็ทำาให้ผู้จัดที่นั่งอยู ่

ตรงข้ามรบีขายงานต่อทนัที

“ครบั น้องเขม็ เขมกิา เธอจะมารบับทเป็นหมอ ว่าแต่คณุหมอ 

กลางรู้จกัน้องเขม็ด้วยหรอืครบั”

“เอ่อ...ปละ...เปล่าครับ ผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องราวในวงการ

บนัเทงิสกัเท่าไหร่ แค่เหน็ว่าชื่อเพราะดกีเ็ท่านั้น” 

นายแพทย์หนุม่ยดืตวันั่งหลงัตรง แล้วเลื่อนเอกสารเล่มดงักล่าว

ไปไว้ด้านข้าง

“ผมขอเอารายละเอยีดไปศกึษาดกู่อน แล้วยงัไงจะให้คนตดิต่อ

กลบัไป”

“ผมจะรอฟังข่าวดนีะครบั งั้นวนันี้ผมขอตวัก่อนดกีว่า คณุหมอ

จะได้ไปตรวจคนไข้สกัท”ี เมื่อลำ่าลาเจ้าของสถานที่เรยีบร้อยแล้ว ผูจ้ดั

มอืทองกถ็อืโอกาสนี้เดนิสำารวจโลเกชนัในบรเิวณโรงพยาบาลต่อ

“เขมิกาอย่างงั้นหรือ” กฤตกรกระตุกยิ้มร้าย แล้วเอนตัวพิง 

พนกัเก้าอี้ 

“นายสองคนคดิว่ายงัไง ฉนัควรอนญุาตหรอืเปล่า” ชายหนุ่ม

หนัไปถามความคดิเหน็ของคนสนทิที่ยนืปักหลกัอยู่ข้างๆ

“ผมว่ากน็่าจะลองดูนะครบั จากในแผนงาน ถ้าทางเราช่วยจดั
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โซนให้ดกีไ็ม่น่าจะกระทบกบัคนไข้สกัเท่าไหร่” ภานแุสดงความคดิเหน็

“ผมว่านอกจากจะได้เป็นส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว

วิชาชีพที่นายรักแล้ว ยังได้โพรโมตโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วยนะ

ครบั” ฉตัราตอบ

“อืม...งั้นหรือ” กฤตกรลุกขึ้นเดินออกไปยืนพิงกระจกห้อง

ทำางาน ปล่อยให้สมองได้ไตร่ตรองใคร่ครวญสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด 

ก่อนที่จะหันกลับมาสั่งการคนสนิท “งั้นก็ตกลง แต่อย่าเพิ่งติดต่อ 

กลบัไปล่ะ รอสกัสองวนัก่อนแล้วค่อยโทร. ไปแจ้ง”  

“ครบันาย” สองคนสนทิค้อมศรีษะรบัคำาสั่ง 

“เราจะได้เจอกนัอกีแล้วนะคณุนางร้าย” นายแพทย์หนุม่พดูกบั

ตนเองเสยีงแผ่วเบา
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“เอ้า เร่งมอืกนัหน่อย ต้องรบีเกบ็ภาพนิง่ให้ครบก่อนเทีย่ง 

เพราะที่โรงพยาบาลจะมงีานแถลงข่าว” ผูจ้ดัละครชื่อดงัตะโกนกำาชบั

ทมีงาน

หลงัจากได้คำาตอบรบัจากทางผู้บรหิารโรงพยาบาลชื่อดงั เรื่อง

อนุญาตให้ใช้พื้นที่ถ่ายทำาละครฟอร์มยักษ์ ทางทีมงานก็เร่งวางแผน

การถ่ายทำา และตามแผนงานในวนันี้กค็อืการถ่ายภาพนิ่งเพื่อโพรโมต 

ละคร ซึ่งตรงกบัวนัที่ทางโภคนิอภวิฒัน์จะแถลงข่าวเปิดอาคารผู้ป่วย

หลังใหม่พอดิบพอดี ดังนั้นทีมงานจึงต้องเร่งแผนงานให้กระชับมาก 

ยิ่งขึ้น

“ใส่เสื้อกาวน์แล้วดูเข้ามากเลยนะเข็ม เหมือนแพทย์หญิง 

ตวัจรงิเลย” ทรงกลดเอ่ยชม

“ชดุขาวสะอาดบรสิทุธิ์นะคะ” เขมกิาอมยิ้มพลางก้มมองชดุที่

ตนสวม

“บริสุทธิ์แต่ชุดหรือเปล่าจ๊ะ” เสียงของขวัญมณีดังขึ้นจากทาง

ด้านหลงั โดยมผีู้จดัการส่วนตวันามปีย่าเดนิตามมาเป็นลูกคู่

“แก” ทรงกลดทะยานหมายจะพุ่งเข้าใส่ แต่เขมิการั้งแขน 

เอาไว้ได้ทนั แล้วส่ายหน้าไปมาเพื่อห้ามทพั

4
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“ที่นี่โรงพยาบาลนะคะ” นางร้ายสาวกระซบิเตอืน

“ว้าย เบาๆ ค่ะคณุน้องขา ไม่เอาไม่พูด พี่ปีย่าเกรงว่าคำาถาม

ของคณุน้องจะไปทิ่มแทงใจใครบางคนเข้า” ปีย่าหรอืชื่อที่ปรากฏตาม

หน้าบตัรประจำาตวัประชาชนคอืนายปัญญา ยกมอืขึ้นป้องปากกระซบิ

กระซาบกบันางเอกในสงักดัด้วยเสยีงที่ดงักว่าการกระซบิหลายเท่าตวั 

กอปรกับท่าทางและสีหน้าที่แสดงออกก็ชัดเจนว่าไม่ได้เกรงกลัวตาม

ที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

“แหม นงัขวญั นงัปีย่า มองดูเงาหวัตวัเองก่อนเถอะ แล้วค่อย

มาวจิารณ์คนอื่น” ทรงกลดสะบดัเสยีงพร้อมกระแทกลมหายใจ

“อย่าใส่ใจเลยค่ะพี่โคดี้ ถึงยังไงภาพลักษณ์ของเข็มมันก็ไม่ได้

สวยหรูอะไรอยู่แล้ว” เขมกิากมุมอืพี่ชายหวัใจสาวเอาไว้ แล้วกึ่งลาก

กึ่งจูงออกไปอีกทาง ทิ้งให้นางเอกสาวและผู้จัดการส่วนตัวแบะปาก

มองตาม

“โธ่เอ๊ย แค่นี้ทำาเป็นทนฟังไม่ได้ ยยันางร้ายเน่าใน” ขวญัมณี

ตะโกนไล่หลงั

“เบาๆ ค่ะคณุน้องขา เราสายแบ๊วนะคะ ท่องไว้ค่ะ นางเอกค่ะ

ลูก สวยๆ เชดิๆ” ปีย่ายกนิ้วชี้ขึ้นมาส่ายแล้วขยบิตา 

ขวญัมณฮีดึฮดัเลก็น้อย ก่อนที่จะปรบัสหีน้าเป็นสวยใสตามบท

นางเอกอ่อนต่อโลกที่ผู้จดัการส่วนตวัเขยีนไว้ให้เดนิ

...

“ดีมาก เอียงซ้ายสี่สิบห้าองศา สวย หันมาจิกกล้องหน่อย”  

ช่างภาพตะโกนสั่งนางร้ายหน้าสวยให้โพสท่า 

และเขมกิากไ็ม่เคยทำาให้ใครต้องผดิหวงั ความทุม่เทและความ

เป็นมอือาชพีของเธอส่งผลให้งานออกมามคีณุภาพเสมอ
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ทางด้านครอบครัวโภคินอภิวัฒน์ วันนี้เดินทางมาพร้อม

กนัที่โรงพยาบาล เพื่อร่วมงานแถลงข่าวเปิดอาคารพยาบาลหลงัใหม่ 

ที่ทันสมัยทั้งระบบรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ที่มีประสิทธิภาพก้าวไกลระดับโลก เมื่อได้ฤกษ์ตัดริบบิ้นเปิดอาคาร

โดยเจ้าสวัก้องภพและคณุนำ้าเพชรเรยีบร้อยแล้ว กถ็งึขั้นตอนการแถลง

ข่าวที่วนันี้สี่เสอืยอมมานั่งหน้าไมโครโฟนให้นกัข่าวซกัถามพร้อมๆ กนั

“สวสัดคีรบั สื่อมวลชนทกุท่าน ผมกฤตกร โภคนิอภวิฒัน์ ใน

นามตัวแทนของครอบครัวโภคินอภิวัฒน์ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจ

จรงิ ที่ให้เกยีรตมิาร่วมในงานเปิดตวัอาคารใหม่ของเราในวนันี้ และก็

อย่างที่ทุกท่านได้เห็น วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียว แต่ยังพาพี่ชายและ

น้องชายมาร่วมในการแถลงข่าวในวนันี้ด้วย” 

กฤตกรกล่าวทกัทายสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะหนั

ไปสบตาพี่ชายและน้องชายที่นั่งเรียงกันตามลำาดับอายุ เมื่อทักทาย

และชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของอาคารหลงัใหม่เรยีบร้อยแล้ว จงึเข้าสู่การ

ซักถามเรื่องส่วนตัวของสี่ขุนพลนักธุรกิจหนุ ่มไฟแรงที่สื่อมวลชน 

ทกุแขนงจบัตามอง

“คุณใหญ่กับคุณรองก็สละโสดมีครอบครัวไปแล้ว ไม่ทราบว่า

คุณหมอกลางกับคุณเล็กมีโครงการจะทำาให้พวกเราอกหักกันอีก 

หรอืเปล่าคะ” นกัข่าวสาวคนแรกยงิคำาถามพุ่งเข้าเป้าทนัที

“ของผมยงัอกีนานครบั แค่มพีวกคณุคอยให้กำาลงัใจแบบนี้ ผม

กไ็ม่อยากมใีครอกีแล้ว” เสอืหมายเลขสี่หยอดคำาหวานที่ทำาให้นกัข่าว

สาวส่งเสยีงกรี๊ดดงัลั่นลอ็บบ ีและนี่กค็อืสจัธรรม เมื่อคำาหวานของเสอื

เลก็เรยีกเสยีงกรี๊ดได้กย็่อมเรยีกเสยีงอาเจยีนจากสามเสอืได้เช่นกนั

“แล้วคุณหมอกลางล่ะคะ มีเจ้าของหัวใจหรือยัง” อีกหนึ่ง

เหยี่ยวข่าวถามต่อ

“ตอนนี้ยังไม่มีใครพิเศษเลยครับ” กฤตกรตอบพร้อมรอยยิ้ม
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น้อยๆ ตามสไตล์

“แล้วไม่เหงาบ้างหรอืคะ” นกัข่าวสาวคนเดมิเดนิหน้าถาม

“ไม่เลยครบั แค่ทกุวนันี้กลบับ้านไปเล่นกบัหลานสาวหลานชาย 

ผมก็มีความสุขแล้ว” นายแพทย์หนุ่มระบายยิ้มหล่อละลายใจให้ 

นกัข่าวสาวคนเดมิ 

“คณุใหญ่วางแผนจะมทีายาทอกีหรอืเปล่าคะ” อกีหนึ่งสาวหนั

ไปยงิคำาถามกบัขนุพลหมายเลขหนึ่งของตระกูลบ้าง

“สองคนพอแล้วครบั รอเลี้ยงหลานๆ ต่อดกีว่า” เสอืหมายเลข

หนึ่งตอบคำาถามเสยีงเรยีบ ก่อนที่จะหนัไปยกัคิ้วให้น้องชายคนรอง

“แล้วแบบนี้เมื่อไหร่คุณใหญ่จะได้เลี้ยงหลานล่ะคะคุณรอง”  

นกัข่าวสาวคนเดมิรบัมกุแล้วเดนิหน้ายงิคำาถามต่อทนัควนั

“เร็วๆ นี้ครับ มีหารือกับหมอกลางไว้บ้างแล้ว ภรรยาผมอายุ 

ยงัน้อย คดิว่าคงมไีม่ยาก” เสอืหมายเลขสองผู้ครอบครองภรรยาเดก็

ตอบพร้อมรอยยิ้ม 

การสัมภาษณ์ของสี่เสือยังดำาเนินต่อไปเรื่อยๆ ในขณะที่

ทีมงานกองถ่ายละครที่อยู่อีกมุมหนึ่งของโรงพยาบาลก็เริ่มเก็บของ 

เลกิกองตามเวลาที่กำาหนดไว้ เขมกิาเข้าไปเปลี่ยนชดุก่อนที่จะเดนิออก

มาหาทรงกลดที่นั่งรออยู่ในบรเิวณสวนหย่อม

“อาหนูเขม็ อาหนูเขม็ของเสี่ย” 

เสียงเรียกคุ้นหูที่ดังมาจากทางด้านข้างส่งผลให้จังหวะการ 

ก้าวเดนิของดาราสาวชะงกัลง

“มาได้ไงเนี่ย” เขมกิาผนิหน้ามองเลก็น้อย ก่อนที่จะรบีเปลี่ยน

ทศิทางการเดนิไปอย่างรวดเรว็



เมญาณี   43

เมือ่ให้สมัภาษณ์และพบปะกบัสือ่มวลชนจนสมควรแก่เวลา

แล้ว ช่างภาพกข็อเกบ็ภาพครอบครวัเพื่อลงข่าว โดยเชญิเจ้าสวัก้องภพ 

คณุนำ้าเพชร และสองสะใภ้พร้อมทายาทตวัน้อยร่วมเฟรมด้วย 

ดงันั้นทางทมีออร์แกไนเซอร์จงึขอจดัพื้นที่ใหม่ที่บรเิวณแบก็ดรอป 

คณุใหญ่ คณุรอง และคณุเลก็เดนิกลบัไปหาครอบครวัที่นั่งรออยู่บน

โซฟาด้านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ส่วนคณุหมอกลางนั้นแยกตวั

ออกไปคุยงานกับฉัตราและภานุ โดยมีสื่อมวลชนคอยหันกล้องตาม

เกบ็ภาพอริยิาบถสบายๆ ของครอบครวัใหญ่ครอบครวันี้ตลอดเวลา

“ฉตัรา อาหารที่ให้สั่งมารบัรองสื่อมวลชนจดัเรยีบร้อยหรอืยงั” 

กฤตกรเอ่ยถาม

“เรยีบร้อยครบันาย จดัไว้ที่ห้องรบัรองชั้นสอง” ฉตัราค้อมศรีษะ

ตอบผู้เป็นนาย

“อืม...ดี แล้วการจัดการของทีมงานคุณบัณฑูรย์ที่มาวันนี้เป็น

ไปตามเงื่อนไขหรอืเปล่าภาน”ุ ผู้เป็นนายเลื่อนสายตามาถามอกีหนึ่ง

คนสนทิ

“ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับนาย คุณบัณฑูรย์บริหารจัดการทีม

งานเป็นระเบยีบตามข้อตกลงทกุอย่าง” ภานรุายงาน

“รอดแล้ว” เขมิการะบายยิ้ม เมื่อสอดส่ายสายตามองหา

ทางเอาตัวรอดแล้วพบกับอาคารใหญ่ที่มีผู้คนเดินขวักไขว่ เธอจึงไม่

ลังเลที่จะพุ่งทะยานเข้าไปแม้แต่น้อย โดยมีชายร่างกลมวิ่งกระหืด 

กระหอบตามเข้าไปตดิๆ

“อาหนู อาหนูเขม็” เสี่ยววิฒัน์ตะโกนเรยีกสดุเสยีง 

และเสียงตะโกนอันดังก้องก็ทำาให้นักธุรกิจและสื่อมวลชนที่ 

ปักหลกัอยู่ในบรเิวณลอ็บบอีาคารใหม่หนัไปมองคนต้นเสยีงโดยพร้อม

เพรยีงกนั 
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เขมิกาแทบล้มทั้งยืน เพราะการที่เธอหนีเสี่ยวิวัฒน์เข้ามา 

เจอกับกองทัพนักข่าวเช่นนี้ ร้ายแรงยิ่งกว่าการหนีเสือปะจระเข ้

เสยีอกี 

“หมดกนั ชวีติเขมกิา” นางร้ายหน้าสวยรำาพงึรำาพนั ทว่าในขณะ

ที่เธอกำาลังสิ้นหวังจู่ๆ แสงสว่างแห่งการรอดพ้นก็สบประสานสายตา

มองมาพอด ี

“เอาน่ายยัเขม็ เป็นข่าวกบัอตีาขี้เก๊กเนี่ย กย็งัดกีว่าเป็นข่าวกบั

ตาแก่ตณัหากลบั ค่อยไปแก้ข่าวทหีลงัเอาละกนั” เขมกิาถอนหายใจ

ให้แก่โชคชะตาของตวัเอง ก่อนที่จะพุง่ตวัเข้าหาเป้าหมายอย่างรวดเรว็

“ขอโทษด้วยนะคะเบบี๋ที่ทำาให้รอนาน ไม่โกรธเขม็นะคะ” ดารา

สาวเกาะแขนตาขี้เก๊กเอาไว้ ก่อนที่จะเงยหน้าเผยอปากเซ็กซี่เอ่ยกับ

คนที่ยนืเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างกาย

กฤตกรยืนตัวแข็งทื่อ ชะงักจังงังอยู่กับที่คล้ายกับต้องมนตร์

สะกดของแม่มดสาว ใบหน้าหล่อก้มลงมองมอืบางอนัเยน็เฉยีบที่เกาะ

กมุลำาแขนของตนเอาไว้คล้ายกบักำาลงัไขว่คว้าหาที่พึ่ง 

“หนูเขม็ นี่มนัอะไรกนั หนูกบัคณุกลางไปรู้จกักนัตอนไหน เสี่ย

ไม่เชื่อ ไม่เชื่อเดด็ขาด” เสี่ยววิฒัน์โวยวาย มอืไม้ปัดป่ายไปมา

“เสี่ยขา เข็มต้องขอโทษด้วยนะคะ แต่ว่าเข็มกำาลังซุ่มปลูก 

ต้นรกักบัหนุม่นอกวงการคนนี้จรงิๆ” เขมกิายิ้มหวาน พร้อมทั้งตอกยำ้า

การปลกูต้นรกัร่วมกนัด้วยการเขย่งปลายเท้ายื่นใบหน้าสวยเข้าไปใกล้

ใบหน้าหล่อเหลานั้นทลีะนดิ ก่อนที่จะกลั้นใจกดรมิฝีปากเข้ากบักลบี

ปากหนาแล้วผละออกอย่างรวดเรว็ 

แต่ถึงแม้นจะเป็นการกระทำาที่รวดเร็วสักเพียงใด ทว่าเสียง

ชัตเตอร์ที่ดังระรัวก็ยืนยันได้ว่านักข่าวสามารถจับภาพอุกอาจนั้นได ้

ทนัเวลา

ท่ามกลางเสียงชัตเตอร์ที่ยังกระหนำ่าไม่หยุด เสียงร้อง ‘เฮ้ย’ 
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ของสมาชกิครอบครวัโภคนิอภวิฒัน์กด็งัอื้อองึไม่แพ้กนั

ชายหนุ่มนอกวงการที่เพิ่งโดนนางร้ายดาวรุ่งขโมยจูบได้แต่

กะพรบิตาปรบิๆ ตกตะลงึสดุขดีกบัเหตกุารณ์ไม่คาดฝันนี้ อกีทั้งกระแส

ไฟฟ้าที่แล่นผ่านในขณะที่เธอทาบทับริมฝีปากมา ก็ทำาให้นายแพทย์

หนุ่มตวัแขง็ทื่อประหนึ่งเป็นฟอสซลิล้านปี

“คุณเข็มคบหาดูใจกับ คุณกฤตกร โภคินอภิวัฒน์ เจ้าของ 

โรงพยาบาลนี้จรงิหรอืคะ มน่ิาล่ะ คณุหมอกลางถงึยอมอนญุาตให้ละคร

ที่คณุเขม็แสดงนำามาถ่ายทำาที่นี่” 

นักข่าวสาวยื่นไมโครโฟนออกไปตรงหน้านางร้ายหน้าสวย 

พร้อมกับยิงคำาถามที่ทำาให้คนถูกถามชะงักจนแทบลืมหายใจ เพราะ

มวัแต่คดิหาวธิสีลดัเสี่ยววิฒัน์ เธอจงึไม่ทนัสงัเกตว่าตอนนี้สื่อมวลชน

ที่ยืนกระจัดกระจายตามมุมต่างๆ ได้เคลื่อนพลมาล้อมเธอและ 

ตาขี้เก๊กเอาไว้หมดแล้ว

“...” 

เขมิกาเบิกตากว้าง เงยหน้าขึ้นมองตาขี้เก๊ก ที่ตอนนี้กำาลังส่ง

สายตาเจ้าเล่ห์มาให้ สายตาที่เธอนกึเกลยีดนกั ดาราสาวถึงกบัแขน

ขาอ่อนแรงแทบทรุดทั้งยืน ทว่าซากฟอสซิลล้านปีที่ยืนแนบชิดอยู่

สัมผัสได้ถึงแรงโน้มถ่วง จึงวาดวงแขนกระชับเอวบางเข้าแนบลำาตัว

ช่วยพยงุเอาไว้ได้ทนั

“ว่าไงล่ะคุณ เขาถามก็ตอบสิ” กฤตกรโน้มใบหน้าลงกระซิบ

แนบชดิใบหูหญงิสาว

“ทำาไมคุณไม่บอกฉันว่าคุณเป็นเจ้าของที่นี่” เขมิกาพูดเสียง

ลอดไรฟัน ทั้งที่ยงัแจกยิ้มหวานให้กองทพันกัข่าวอยู่

“อ้าว สรปุว่าผมผดิ?” นายแพทย์หนุ่มเลกิคิ้วถามยยีวน 

“เอ่อ...” เขมิกาพยายามค้นหาคำาพูดและหาทางออกให้แก่

เหตุการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้ เธอไม่คาดคิดมาก่อนว่า
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สถานการณ์จะบานปลายถงึเพยีงนี้ เธอหวงัแค่เพยีงจะขอให้เขาช่วย

พาออกไปจากที่นี่ และจัดการเสี่ยวิวัฒน์ให้ออกไปจากชีวิตก็เท่านั้น

เอง

“ยงัไงตาใหญ่ น้องชายเราไปซุม่ปลกูต้นรกักบัแม่หนคูนสวย

นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่” คณุนำ้าเพชรขยบัตวัไปสะกดิถามบตุรชายคนโต

“ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณแม่” กฤตนัยตอบมารดา  

ก่อนที่จะหนัไปส่งสายตาถามน้องชายคนรองและคนเลก็ 

สองเสือส่ายหน้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ทว่าในขณะที่

สมาชกิในครอบครวักำาลงัมนึงงกบัสถานการณ์ตรงหน้าอยูน่ั้น เสยีงใส

ของสองหนูน้อยกด็งัขึ้นประสานกนั

“น้าเข็มขา/น้าเข็มค้าบ” เด็กหญิงบุศย์นำ้าเพชรและเด็กชาย 

บุญรักษาร้องเรียกชื่อคุณน้าคนสวย แล้วชูแขนขยับตัวขอออกจาก 

อ้อมแขนมารดาและอาสะใภ้ 

มนิตรากบับวับูชาสบตากนั ก่อนที่จะย่อตวัลงปล่อยเจ้าตวัเลก็

ให้วิ่งฝ่าวงล้อมของนกัข่าวไปแต่โดยดี

“ใบบญุ นำ้าบศุย์” ดาราสาวส่งยิ้มหวานให้ผูช่้วยแก้สถานการณ์

อึมครึมตัวน้อย พร้อมกับย่อตัวลงอ้าแขนรับร่างตุ้ยนุ้ยทั้งสองเข้าสู ่

อ้อมกอด

“น้าเขม็มาช้าจงัเลย คณุพ่อบอกว่าคณุน้านกัข่าวจะขอถ่ายรปู

พวกเรา น้าเขม็มาถ่ายรูปกบับญุนะค้าบ” เจ้าเสอืน้อยขโมยหอมแก้ม

คณุน้าคนสวย ก่อนที่จะโยนระเบดิลูกใหญ่ให้เธอกู้อกีลูก 

“น้าเขม็สวยจงัค่า” หนนู้อยนำ้าบศุย์เอยีงคอหอมแก้มทั้งสองข้าง

ของคณุน้าคนใหม่

“เอ่อ...” เขมิกากะพริบตาปริบๆ เงยหน้าขึ้นมองใบหน้าหล่อ

ของคนที่ยืนกลั้นขำาอยู่ใกล้ๆ ถ้าหากตรงนี้ไม่มีนักข่าวและหนูน้อยใน
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อ้อมกอด เธอมั่นใจว่าคงได้ข่วนหน้าหล่อแต่กวนประสาทนี้สกัทสีองที

...

“ลูกพี่รู้จกัดาราด้วยหรอืครบัพี่ใหญ่” คณุเลก็เอ่ยถาม

“นั่นสคิรบั ดสูนทิสนมกนัน่าด ูอย่าบอกนะครบัว่าเจ้ากลางแอบ

จบีสาวแล้วไม่บอกพวกเรา” 

คุณรองยืนกอดอกมองน้องชายคนกลางพร้อมกับวิเคราะห์

สถานการณ์ตามไปด้วย

“หมอกลางมเีรื่องปิดบงัพวกเรา แล้วไปขอความช่วยเหลอืจาก

ใบบญุกบันำ้าบศุย์อย่างนั้นหรอื ไม่น่าจะเป็นไปได้” พี่ชายคนโตพมึพำา

...

“งั้นกเ็ท่ากบัว่าคณุเขม็คอืว่าที่สะใภ้คนที่สามของโภคนิอภวิฒัน์

ใช่ไหมคะคณุหมอกลาง” 

ในเมื่อนางร้ายหน้าสวยเอาแต่ยิ้มเลื่อนลอย ไม่ยอมตอบคำาถาม 

นกัข่าวสาวจงึขยบัไมโครโฟนไปด้านหน้านายแพทย์หนุ่มแทน

เสือร้ายหมายเลขสามอมยิ้มน้อยๆ ในขณะที่ย่อตัวลงอุ ้ม 

หลานชายเข้าสูอ้่อมแขน แล้วส่งสายตาให้ดาราสาวอุม้หนนู้อยนำ้าบศุย์ 

ก่อนที่จะลกุขึ้นยนืเคยีงคู่กนั 

การยืนเคียงคู่พร้อมกับเด็กน้อยในอ้อมแขนเช่นนี้เป็นสิ่งที่อยู่

เหนอืความคาดหมาย อกีทั้งมอืเจ้ากรรมของตาขี้เก๊กที่คว้าหมบัอยู่ที่

เอวกเ็ป็นสิ่งที่อยูเ่หนอืการควบคมุเช่นกนั ทำาให้เขมกิาแทบจะกรดีร้อง

กบัภาวะจำายอมที่เธอเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่หาทางออกไม่เจอ

“ครบั เราสองคนกำาลงัศกึษากนัอยู่” และคำาตอบนี้ของทายาท

คนที่สามของตระกูลโภคินอภิวัฒน์ ก็เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดา

สื่อมวลชนได้อกีรอบ 

เขมกิายนืกะพรบิตาปรบิๆ อย่างกลนืไม่เข้าคายไม่ออก 

“เอาละครับ ผมว่าเรามาถ่ายภาพครอบครัวกันต่อดีกว่า คุณ
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พ่อคณุแม่รอนานแล้ว” กฤตกรกล่าวยิ้มๆ แล้วเบอืนหน้ามากระซบิกบั

หญงิสาวข้างกาย

“ถ้าคณุเดนิหนไีปตอนนี้ นอกจากจะสลดัเสี่ยววิฒัน์ทิ้งไม่ได้แล้ว 

นกัข่าวกจ็ะตามสบืเรื่องของคณุกบัเสี่ยและผมอกีเยอะเลยละ” 

เจ้าของโรงพยาบาลกระตกุยิ้มเจ้าเล่ห์ ก่อนที่จะดนัตวัดาราสาว

ให้เข้าไปร่วมเฟรมถ่ายภาพพร้อมกบัครอบครวั

“กลบับ้านไปเข้าห้องลบัเลยนะครบั อะไร ยงัไง แอบมหีญงิไม่

บอกใครเลย” 

เสอืเลก็พดูเสยีงลอดไรฟัน และนั่นกท็ำาให้เจ้าของวาระกลนืก้อน

นำ้าลายลงคอ ส่วนทางด้านนางร้ายหน้าสวยที่กำาลงัส่งยิ้มให้กล้องอยู่

นั้น ในใจกร็้อนระอไุม่ต่างกนั




