
Lerdvichanvej Hospital Project
อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่สีเขียวสดดูโดดเด่นบนแฟ้มสีขาว

สะอาดซึ่งวางลงตรงหน้านายแพทย์เด่นชยั ทรพัย์รกัษ์ พร้อมกบัเสยีงทุ้ม

กงัวานของเพื่อนรุ่นพี่ร่วมอาชพีที่รู้จกักนัมานานปีกเ็อ่ยขึ้นว่า

“ช่วยหน่อยนะเด่น”

เด่นชัยเอื้อมมือไปหยิบแฟ้มมาเปิดดู เริ่มจากหน้าที่หนึ่งซึ่งเป็น 

รายละเอยีดทั่วไปของโรงพยาบาล เรื่อยไปยงัหน้าต่อๆ ไปจนมาหยุดอยู่ที่

หน้าเอกสารงบการเงิน คิ้วสีดอกเลาของนายแพทย์ผู้คร�่าหวอดอยู่ในการ

บรหิารงานโรงพยาบาลมาหลายสบิปีถงึกบัขมวดเข้าหากนั

“อาการหนกัใช่ไหม” แพทย์รุ่นพี่เปรยขึ้น  

คิ้วที่ขมวดมุ่นคลายออกขณะเงยหน้าขึ้นสบตาแพทย์รุ่นพี่ ก่อนจะ

คลี่ยิ้มมุมปากตอบ

“กห็นกัอยู่นะ ได้มายงัไงครบั”

“คนรู้จักเอามาปรึกษา เขาอยากให้ช่วย เห็นว่าน่าสนใจเลยนึกถึง

บทน�ำ
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นาย”

เด่นชัยฉีกยิ้มกว้างพลางก้มลงพลิกรายละเอียดการเงินตรงหน้าดู 

ต่อไปจนถงึหน้าสุดท้ายแล้วปิดแฟ้ม ก่อนจะวางลงบนโต๊ะ

“สนใจไหม”

“ถงึบอกว่าไม่สนใจ พี่กค็งอยากให้ผมสนใจอยูด่”ี เด่นชยัตอบพลาง

หวัเราะในล�าคอ 

คนถามพลอยหวัเราะตาม แล้วเอื้อมหยบิแฟ้มขึ้นมาถอืไว้พร้อมกบั

เอ่ยต่อ

“ตกลงอยากจะมาเล่นสนุกด้วยกนัไหมล่ะ”

ดวงตาของเด่นชยัเปล่งประกายสนกุวาบขึ้น แต่ยงัคงตอบว่า “ไม่คดิ

ว่าพวกเราแก่เกนิไปที่จะท�าเรื่องพวกนี้แล้วเหรอครบั”

“เพราะแก่เลยต้องฝึกสมองไง ไม่งั้นเดี๋ยวสมองเสื่อมกนัพอด ี ช่วย

หน่อยน่า ว่างๆ อยู่ไม่ใช่เหรอ”

พอโดนถามอย่างนั้นเด่นชยักไ็ด้แต่ส่ายหน้า สมชาย ศรสีรุยิศาสตร์ 

อายุมากกว่าเขาสองปี ทั้งคู่เจอกันตอนเรียนเฉพาะทางเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน 

ด้วยความที่มแีนวทางการท�างานและความคดิคล้ายๆ กนักเ็ลยวนเวยีนอยู่

ด้วยกนัมากว่าค่อนชวีติ เพราะแบบนั้นเด่นชยัจงึรูด้กีว่าใคร เมื่อใดที่สมชาย

พูดว่า ‘สนุก’ ย่อมหมายความว่าเขาห้ามปฏเิสธ

“เอาจรงิเหรอครบั”

“คนแก่ไม่พูดเล่น” สมชายตอบด้วยน�้าเสียงที่แกล้งท�าขึงขัง แต่

เด่นชยัยงัไม่ทนัได้ตอบ โทรศพัท์มอืถอืของสมชายกด็งัขึ้น

“โทษท ียายดาโทร. มา” 

คนอายุมากกว่าเอ่ย แล้วยื่นแฟ้มในมอืให้ เด่นชยัจงึต้องรบัแฟ้มไว้ 

แล้วพูดว่า

“ตามสบายครบั” 

“ลาออก?...ได้ส ิปู่จะลองคุยให้...อมื...” 
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ขณะที่รุ่นพี่คุยโทรศัพท์กับหลานสาวหัวแก้วหัวแหวนอยู่ เด่นชัยก็

เปิดแฟ้มไปที่หน้างบการเงินในส่วนที่แยกประเภทรายละเอียดต่างๆ แล้ว

เพ่งตามองไปยงัตวัเลขสแีดงที่เด่นหราแสนบาดตาด้วยแววตาครุ่นคดิ

“...แล้วด้วงมแีผนจะไปท�าที่ไหนต่อ...อมื งั้นถ้าตดัสนิใจยงัไงกใ็ห้เขา

เข้ามาคุยกบัปู่แล้วกนันะ จ้ะ แล้วเจอกนัวนัอาทติย์”

“หนูดาจะลาออกจากงานงั้นเหรอครับ” เด่นชัยถามเมื่อเห็นอีกฝ่าย

เกบ็โทรศพัท์มอืถอืใส่กระเป๋าเสื้อ

สมชายส่ายหน้า “ไม่ใช่หรอก เพื่อนของเขาต่างหาก นายกร็ู้จกันี่...

หมอครษิฐ์ไง”

เด่นชยัเลกิคิ้ว “ครษิฐ์? อ๋อ เดก็ที่เพิ่งมข่ีาวว่าโดนนกัศกึษากบัเพื่อน

ร่วมงานประเมินว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช่ไหมครับ เห็นว่าถูกกดดัน

หนกัเลย ถ้าไม่ตดิเรื่องใช้ทุนกค็งลาออกแน่”

“นั่นแหละที่หนูดาอยากให้ฉนัช่วย ด้วงยงัเหลอืเวลาที่ต้องใช้ทุนอยู่

อกีหลายปี ถ้าจะจ่ายเป็นเงนิแทนกห็ลายล้านอยู่ คงลาออกไม่ได้ง่ายๆ แต่

บรรยากาศในการท�างานตอนนี้กแ็ย่มากไม่แพ้กนั”

เด่นชยัพยกัหน้า 

อาจารย์ทนัตแพทย์ที่เรยีนจบเฉพาะทางมามไีม่น้อยกจ็รงิ แต่จะหา

ทนัตแพทย์ที่จบเฉพาะทางถงึสองสาขาอย่างหมอครษิฐ์นั้นมน้ีอย ต้นสงักดั

ที่ให้ทุนไปเรียนก็คงไม่อยากสูญเสียบุคลากรชั้นหัวกะทิแบบนี้ไปโดยที่ยัง 

ใช้งานไม่คุ้ม

‘แต่ถ้าท�างานร่วมกบัคนอื่นไม่ได้กด็ูท่าจะอยู่ยาก’ เด่นชยัคดิ ขณะ

ได้ยนิสมชายเอ่ยอย่างเสยีดายว่า

“จรงิๆ ด้วงกไ็ม่ได้ท�าตวัไม่เหมาะสมอะไร เพยีงแต่เป็นคนเข้มงวด

และมนษุยสมัพนัธ์ไม่ค่อยดนีกั กส็ไตล์เดก็เรยีนเก่งนั่นแหละ แต่เรื่องฝีมอื

นี่ไม่เป็นรองใครเลยนะ อายุแค่นี้ทั้งฝีมอืท�าคลนิกิและผลงานวจิยัของเขานี่ 

แถมเป็นคนละเอียด ก็เด็กคนนี้ไง ที่วางระบบคลังวัสดุให้คลินิกพิเศษ 
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ของคณะ น่าส่งเสรมิมาก” 

“ผมได้ยนิมาอย่างนั้นเหมอืนกนั อมื...” เด่นชยัรบัค�า แล้วในเสี้ยว

วนิาทนีั้น สมองของเขากผ็ุดแผนการบางอย่างแวบขึ้นมา คนที่เพิ่งปรามาส

ตวัเองว่าแก่เกนิกว่าจะท�าอะไรจงึวางแฟ้มที่กางอ่านอยูเ่มื่อกี้ลงตรงหน้าเพื่อน

รุน่พี่ แล้วเคาะนิ้วลงที่หน้างบการเงนิของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเลศิ-

วชิาญเวช

สมชายมองตามนิ้วที่เคาะลงบนหน้ากระดาษของเด่นชยัแล้วเลกิคิ้ว

“พี่คดิว่าไง” เด่นชยัถาม

“น่าสนุกนี่”

“ใช่ไหมล่ะครบั”

คนเป็นพี่คลี่ยิ้ม “นายจะตดิต่อเองหรอืให้ฉนัตดิต่อ”

เด่นชยัพบัแฟ้มปิดลง แล้วยดืตวัลุกขึ้นทั้งที่ยงัสบตาคนถาม 

“แหม เรากแ็ก่ๆ กนัแล้วนี่ครบั”

ดวงตาของสมชายเปล่งประกาย ขณะที่เด่นชยัเอ่ยต่อว่า

“ถ้าไม่บรหิารสมองเสยีบ้าง เดี๋ยวมนัจะแย่เนอะ”



ติ๊งต่อง!ๆๆๆ
เสียงกริ่งที่หน้าประตูรั้วดังก้องกังวานไปทั่ว ท�าให้ชายหนุ่มเจ้าของ

บ้านซึ่งยงัสวมเสื้อเชิ้ตสฟ้ีาอ่อนอนัแสนยบัยูย่ี่นอนอยู่บนโซฟาต้องยกมอืปิด

ห ูพลางพลกิตวัไปซกุหน้ากบัพนกัโซฟาราวกบัต้องการหนเีสยีงรบกวน แต่

เจ้าเสียงนั้นก็ยังดังรัวไม่หยุดเหมือนอยากแกล้งเขา สุดท้ายเจ้าของบ้านก็ 

จ�าต้องผุดลุกขึ้นนั่งพลางขยี้ผมอย่างขดัใจ

“ไอ้ดา...” คนเพิ่งตื่นค�ารามในล�าคอทั้งที่ตายงัปิดอยู่ แล้วจงึลุกขึ้น

ยนืก่อนจะเดนิดุ่มๆ ไปเปิดประตูบ้าน 

“ออกมาได้สกัทนีะ ไอ้ซอด้วง” เสยีงหวานตดิห้วนนดิๆ ดงัมาจาก

หญงิสาวเจ้าของใบหน้าหวาน แต่ตอนนี้สหีน้าเธอออกจะดหุน่อยๆ แล้ว ดู

ได้จากดวงตากลมโตสีน�้าตาลที่จ้องเขม็งมาอย่างเอาเรื่อง นิ้วมือเรียวที่ 

กดกริ่งประตรูะรวัอยูเ่มื่อกี้กเ็ลื่อนมาเขย่าประตรูั้วซึ่งคล้องแม่กญุแจลอ็กไว้

อย่างแน่นหนาด้วยความหงุดหงดิ

“เปิดประตูเลย วันหลังเปลี่ยนกุญแจก็หัดปั๊มลูกกุญแจส�ารองไว้ให้

๑
ด้วงกับดา
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ด้วยส ิรู้ไหมว่าฉนัมายนืกดออดนานแค่ไหนแล้ว คนไม่ได้อยู่ว่างๆ นะ” 

“เออๆ รอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวไปเอากุญแจก่อน” ครษิฐ์ตอบ แล้วหมุน

ตัวกลับเข้าบ้านเพื่อไปหยิบกุญแจประตูรั้วซึ่งเขาน่าจะทิ้งไว้บนโต๊ะอาหาร

ตอนที่กลบัมาถงึเมื่อคนื เมื่อคว้ากญุแจได้กร็บีเดนิกลบัมา และพบว่าเพื่อน

สนทิก�าลงัคุยโทรศพัท์อยู่

“ดาคงถึงกรุงเทพฯ พรุ่งนี้ประมาณเที่ยงๆ เอาไว้ดาไปนั่งรอที่เดิม

กไ็ด้ พงศ์ท�างานเถอะแล้วเจอกนั”

แก๊ก! เอี๊ยดอ๊าด!

เสยีงประตูเหลก็ดดัเสยีดสกีนัขณะเปิดดงัขึ้น พร้อมๆ กบัหญงิสาว

ที่วางสายโทรศพัท์มอืถอื แล้วหนัมาสบตาเจ้าของบ้าน

“ถ้าพงศ์มนัรู้ว่าตอนนี้แกอยู่บ้านฉนั คงได้ทะเลาะกนัอกีรอบ” 

ดวงตากลมโตเหลอืบขึ้นมองชายหนุ่มแวบหนึ่ง แล้วตอบว่า 

“ถ้าไม่อยากให้ฉันทะเลาะกับพงศ์ แกก็หัดดูแลตัวเองให้ได้สักทีส ิ

แล้วนี่เมื่อคนืไปไหนมา”

“ขึ้นคลนิกิพเิศษ” ครษิฐ์ตอบพลางหมุนตวัเดนิน�าเข้าบ้าน

“ของคณะ?” กนกดารนิถามพร้อมกบัปิดประตูรั้ว แล้วก้าวเดนิตาม

ไป 

“ใช่ แล้วก็ไปต่ออีกที่หนึ่งถึงตีสอง ถึงบ้านน่าจะตีสี่มั้ง” ชายหนุ่ม

ตอบพลางอ้าปากหาวขณะเดนิตรงไปห้องครวั เขาเปิดตูเ้ยน็ ดงึเหยอืกน�้ามา

เทใส่แก้วก่อนจะยกขึ้นดื่ม แต่กลบัโดนแขกที่ไม่ได้เชญิแย่งแก้วน�้าไป แถม

มอือกีข้างของเธอยงัรั้งข้อศอกเขาให้หนัมาเผชญิหน้ากนั

“คลนิกิส�าหรบัชาวต่างชาต?ิ”

ครษิฐ์พยกัหน้า 

“ของเพื่อนที่เรียนเฉพาะทางด้วยกัน เขารับพวกผู้ป่วยชาวอาหรับที่

สะดวกมาได้แค่ตอนกลางคนื”

“ท�ามานานแค่ไหนแล้ว” 
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แม้น�้าเสียงที่ถามจะติดซักไซ้มากไป แต่คริษฐ์รู้ดีว่าที่อีกฝ่ายพูดก็

เพราะเป็นห่วง เขาเลยเอื้อมมอืไปดงึแก้วที่ถกูแย่งไปคนืมา ดื่มน�้าเสรจ็แล้ว

จงึตอบว่า

“เพิ่งเข้าเดอืนที่สอง แกกร็ูด้นีี่นา ถ้าจะลาออกมนัต้องใช้เงนิไม่น้อย”

“แต่ต้องไม่ใช่การท�างานโดยไม่พัก คนรักษาสุขภาพอย่างแกมาถึง 

จุดนี้ได้ยงัไง แล้วอย่างนี้จะไปท�างานไหวเหรอ”

ครษิฐ์ยกแก้วน�้าขึ้นดื่มอกีรอบแล้วยกัไหล่ “วนัไหนไม่ไหวกล็าไง”

“ไอ้บ้า...”

“นี่แกมาจากแสงอรุณเมื่อเช้า?”

คนถูกขดัจงัหวะถงึกบัค้อนใส่เขา แต่ครษิฐ์เลอืกที่จะไม่สนใจ ชาย

หนุ่มหันไปวางแก้วน�้าลงในซิงก์ล้างจาน แล้วเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้าน 

บ้านหลังนี้เคยมีคนอยู่สี่คน พ่อ แม่ น้องชาย และตัวเขา แต่นับตั้งแต ่

ครษิฐ์เรยีนจบปรญิญาตรจีากคณะทนัตแพทยศาสตร์ พ่อกบัแม่กเ็กษยีณ

อายุและย้ายไปอยู่บ้านสวนที่จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงัจากนั้นสองปีน้องชาย

กแ็ต่งงานแยกครอบครวัไป บ้านหลงันี้เลยตกเป็นของเขาคนเดยีว

“มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ ไม่งั้นจะมาหาแกแต่เช้าอย่างนี้ได้เหรอ” 

เสยีงตอบดงัไล่หลงัมาตดิๆ ท�าให้ครษิฐ์ยิ้มกบัตวัเอง

กนกดารนิกบัเขาเป็นเพื่อนกนันบัตั้งแต่ลมืตาดูโลก แม่ของพวกเรา

เป็นเพื่อนรกักนั พอจะแต่งงานสร้างครอบครวัเลยเลอืกปลูกบ้านให้อยู่ตดิ

กนั ที่เดด็สุดคอื แม้แต่ตอนมลีูกทั้งสองกด็นัตั้งท้องพร้อมๆ กนัอกี แล้ว

เหมอืนฟ้าก�าหนดไว้ เขากบักนกดารนิจงึลมืตาดโูลกในวนัและเวลาเดยีวกนั 

พอลองมองย้อนกลบัไปในอดตีเกอืบสามสบิหกปีที่ผ่านมา กเ็หน็ชดัว่าไม่มี

ช่วงเวลาไหนเลยที่เขาจะไม่มเีธอคนนี้อยู่ในชวีติ

“ขบัรถกลางคนืมนัไม่ดนีะ เดี๋ยวกเ็กดิอุบตัเิหตุหรอก” ชายหนุ่มพูด

เหมือนทุกครั้งที่รู้ว่าเพื่อนสนิทขับรถจากโรงพยาบาลที่เธอท�างานอยู่ ซึ่ง 

ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนอืลงมากรุงเทพฯ ตอนกลางคนื
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“ฉันไม่ได้ขับเร็วหรอกน่า ถนนหนทางเดี๋ยวนี้มันก็ดีกว่าเมื่อก่อน 

มากด้วย มาพูดเรื่องของแกดกีว่า ฉนัคุยกบัคุณปู่ให้แล้ว”

ครษิฐ์ที่ก�าลงัเปิดตูเ้สื้อผ้าเพื่อหยบิชดุชะงกัมอืทนัท ีแล้วหนัมาสบตา

กนกดารนิที่เพิ่งทรุดตวัลงนั่งบนเตยีงของเขา

“คุยเรื่องอะไร”

“เรื่องของแกไง อยากลาออกมนักต็้องใช้เงนิ ถ้าจะกู้เงนิ กก็ู้จากคน

กนัเองดกีว่าไหม ฉนัเลยไปเกริ่นกบัคุณปู่ไว้ก่อน ถ้าแกโอเค วนัอาทติย์นี้

เรากไ็ปเจอท่านด้วยกนั”

ครษิฐ์หนักลบัมาดงึเสื้อกบักางเกงที่พบัวางเรยีงไว้อย่างเป็นระเบยีบ

ออกมา แล้วปิดตู้ก่อนจะหันมาเผชิญหน้ากับเพื่อนสาวที่มีนิสัยชอบช่วย

แก้ไขปัญหาให้เขามาตั้งแต่เดก็ด้วยสหีน้าจรงิจงั

“ฉนัไม่ได้ขอ”

“เออ ฉนัเสอืกเอง แต่แกรู้ดกีว่าฉนั ว่าต่อให้ท�าคลนิกิพเิศษอย่างนี้

ทั้งปีกม็เีงนิไม่พอใช้คนืทุนหรอก”

คริษฐ์สูดหายใจเข้าลึก แล้วตอบกลับเสียงเรียบว่า “มันท�าเรื่องขอ

ผ่อนช�าระเป็นงวดได้ ใครๆ เขากท็�ากนัเยอะแยะ”

“แต่นั่นมนัเป็นเรื่องใช้คนืทุนของหมอจบใหม่ไง แกเรยีนเฉพาะทาง

นะเว้ย การท�างานใช้ทุน เวลาอาจจะแค่คูณหนึ่ง แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเลอืกใช้

เงนิคนื มนัคูณสาม เป็นเงนิตั้งเท่าไร แบ่งงวดจ่ายได้อย่างมากสุดกไ็ด้แค่

สามเดือน ให้ศาลไกล่เกลี่ยได้มากสุดก็หกเดือน เงินตั้งหลายล้านจะหา 

ยงัไงถงึจะทนั”

ค�าพดูของกนกดารนิคอืความจรงิ แต่ที่ครษิฐ์นิ่งไป ไม่ใช่เขาดื้อ แต่

เพราะเขาเองกร็ูเ้งื่อนไขทั้งหมดนั่นดต่ีางหากเลยเถยีงไม่ออก ครอบครวัของ

คริษฐ์เป็นครอบครัวชนชั้นกลาง ไม่ได้ร�่ารวยเงินทองขนาดจะหาเงินก้อน

หลายล้านมาชดใช้ทุนที่ต้นสงักดัส่งเขาไปเรยีนต่างประเทศได้ ถงึอย่างนั้น

จะให้เขาทนท�างานในสภาพแวดล้อมแบบนี้ต่อไป มนักเ็กนิจะทนได้แล้ว
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“อาบน�้าก่อนไหม”

น�้าเสียงที่อ่อนโยนลงของเพื่อนสนิทท�าให้คริษฐ์เหลือบตาขึ้นสบตา

เธอ ดวงตาของกนกดารนิแสดงอารมณ์ได้ด ีแม้มนัจะเคลอืบไว้ด้วยอ�านาจ

และความเคร่งขรมึ เพราะตอนนี้พวกเราไม่ใช่เดก็เหมอืนเมื่อก่อนแล้ว แต่

เขากเ็ข้าใจเจตนาของอกีฝ่ายดวี่าเธอคนนี้ห่วงเขาอย่างมาก 

“ออื อย่ารื้อของออกมารกล่ะ”

หญิงสาวที่นั่งอยู่บนเตียงตาวาวขึ้นแทนแววตาที่เป็นกังวลเมื่อครู่ 

แสดงว่าเธอคลายกงัวลลงบ้างแล้วเมื่อเหน็เขาพูดเย้าแหย่เธอได้ 

“อาบน�้าให้เรว็เลย ฉนัหวิ”

“ครบั ครบั” ครษิฐ์รบัค�าแล้วเดนิเข้าห้องน�้าไป 

ปกตคิรษิฐ์ไม่ใช่คนอาบน�้านาน แต่เพราะอดนอนเลยท�าให้สมองของ

เขาท�างานช้าลง อะไรที่เคยท�าเรว็กลายเป็นช้าไปหมด การสระผมช่วยเขาได้

มาก แต่สมองกย็งักลบัมาท�างานได้ไม่เตม็ที่อยู่ด ี

“ออื พี่ฝากธดี้วยนะ สไลด์กต็ามที่พี่เคยเอาให้ดูแหละ แต่ถ้ามเีรื่อง

ด่วนอะไรกโ็ทร. มาได้เลย ขอบใจมากจ้ะ”

ทันทีที่เขาเปิดประตูห้องน�้าออกมาก็เห็นเพื่อนสนิทคุยโทรศัพท์ด้วย

น�้าเสยีงเป็นงานเป็นการ แต่กย็งัแฝงความเอน็ด ูตั้งแต่เดก็จนโต กนกดารนิ

คอืศนูย์รวมของทกุคน เธอมเีสน่ห์ มคีวามสามารถที่ดงึดดูให้ทกุคนท�าตาม 

นับว่ามีความเป็นผู้น�าเต็มร้อย ความสามารถในการบริหารคนยิ่งเป็นเลิศ 

สิ่งเดียวที่ทุกคนรอบตัวเธอรู้สึกขัดใจก็คงเป็นความหัวแข็งของหญิงสาวที่

ตดัสนิใจเลอืกไปใช้ทุนในจงัหวดัทางภาคเหนอืทนัททีี่เรยีนจบ

ในช่วงแรกมีแต่คนปรามาสว่าลูกคุณหนูอย่างกนกดารินไม่น่าจะใช้

ชีวิตในต่างจังหวัดได้รอด แต่ทุกค�าสบประมาทก็ต้องเปลี่ยนเป็นค�าชื่นชม 

เมื่อเธอพิสูจน์ตัวเองและท�างานประจ�าอยู่ที่โรงพยาบาลแสงอรุณในฐานะ

หวัหน้าฝ่ายทนัตสาธารณสุขมาได้ถงึสบิเอด็ปีอย่างสง่างาม 

‘ซึ่งนั่นกไ็ม่เหน็จะน่าแปลกใจตรงไหน’ ครษิฐ์คดิในใจขณะเดนิไปยนื



16  l  คิ ว รั ก. . .ห ม า ย เ ล ข ห นึ่ ง

อยูห่น้ากระจกพลางยผีมไปด้วย พร้อมกนันั้นเขากไ็ด้ยนิเสยีงโทรศพัท์ของ

หญงิสาวที่เพิ่งวางสายไปดงัขึ้นอกีครั้ง

“จ้ะ พงศ์...อ๋อ ได้สิ งั้นพรุ่งนี้ดาไม่ต้องไปรอแล้วเนอะ เจอกัน 

ตอนเยน็เลย ไม่เป็นไรๆ ดาท�าคนเดยีวได้ พงศ์ท�างานเถอะ บาย”

“ไม่ได้ไปเจอพงศ์แล้วเหรอ...พรุง่นี้” ครษิฐ์ถามขณะทรดุตวัลงนั่งบน

เก้าอี้หน้าโต๊ะกระจก

กนกดารนิพยกัหน้า “ออื พงศ์มผีู้ป่วยพเิศษที่ขอเลื่อนนดัมาชนกนั

พอดนี่ะ ซึ่งกด็ ีฉนัอยากจดัการเรื่องของแกให้เรยีบร้อยมากกว่า”

คริษฐ์มองเพื่อนสาวซึ่งดูไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยเมื่อคนรักที่คบหา

มากว่าสบิปีปฏเิสธนดัของเธอแบบกะทนัหนัเลยเตอืนขึ้นว่า

“พวกแกก�าลงัเตรยีมงานแต่งงานกนัอยู่ไม่ใช่เหรอ อย่างนี้แกกต็้อง 

เตรยีมงานคนเดยีวน่ะส”ิ

กนกดารินที่สอดโทรศัพท์เก็บเข้ากระเป๋าเสร็จเงยหน้าขึ้นสบตาเขา

แล้วยิ้ม 

“มันก็แลกกันกับที่เวลาฉันอยู่ที่แสงอรุณแล้วพงศ์ต้องเตรียมงาน 

คนเดยีวไง ไม่ต้องห่วง ตอนนี้เหลอืงานที่ต้องเตรยีมอกีไมเ่ยอะแลว้ละ มา

พดูเรื่องของแกดกีว่า ตกลง...ไปกูเ้งนิคณุปูน่ะ ฉนัจะช่วยพดูกบัคณุปู่ให้คดิ

ดอกเบี้ยถูกๆ”

“ไม่ใช่ไม่มดีอกเบี้ยเหรอ” ครษิฐ์แย้งอย่างไม่จรงิจงั

คนเป็นเพื่อนเบ้ปากใส่ “อยากขออย่างนั้นเหมอืนกนั ถ้าไม่ใช่เพราะ

ตอนที่แกจะย้ายมารบัทนุที่นี่ คณุปูก่ช่็วยไปครั้งหนึ่งแล้วน่ะส ิไอ้ซอด้วงนะ

ไอ้ซอด้วง ท�าไมแกไม่หดัท�าตวัให้มมีนุษยสมัพนัธ์เหมอืนคนอื่นเขาบ้างนะ 

หน้าตากด็ ีการศกึษากด็ ีเสยีอย่างเดยีว...”

“ปากไม่ด”ี ครษิฐ์ต่อค�าด่าให้เพื่อนเหมอืนปกต ิ

“รูต้วักด็ ีฉนัละเหนื่อย” กนกดารนิพดูจบกท็ิ้งตวัลงนอน ขณะครษิฐ์

หนัไปหยบิไดร์มาเป่าผมที่เปียกให้แห้งเรว็ขึ้น 
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ความเงียบเกิดขึ้น มีแต่เสียงไดร์เป่าผมดังก้องอยู่ คริษฐ์ปัดผมที่

แห้งแล้วให้ปลวิไปตามแรงลมที่ไดร์เป่าออกมา พลางเหลอืบมองเพื่อนสนทิ

ผ่านทางกระจก แม้กนกดารนิจะชอบพูดว่าขบัรถจนชนิแล้ว แต่การขบัรถ

ไกลๆ มาถึงเมื่อคืนแล้วยังมาหาเขาแต่เช้าแบบนี้ เจ้าตัวก็คงอ่อนเพลีย 

ไม่น้อย เหน็อย่างนี้เขากเ็ริ่มรู้สกึผดิ

เพราะเขาเป็นคนไม่มมีนษุยสมัพนัธ์ กนกดารนิจงึต้องคอยช่วยเหลอื

เขาเสมอ จนบางครั้งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ตัวเองเลือกเรียนทันตแพทย์

เป็นเพราะเลอืกตามเพื่อนสาวหรอืเลอืกเพราะอยากเรยีนเอง โชคดหีนอ่ยที่

พอเข้ามาเรยีนเขาดนัมหีวัด้านนี้ ไม่ว่าเลกเชอร์ งานแลบ็ หรอืงานบนคลนิกิ 

เขากส็ามารถท�าผ่านมาได้อย่างไม่ยากเยน็จนสามารถเรยีนจบมาด้วยคะแนน

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่งเหรยีญทอง และได้รบัทุนไปเรยีนต่อเฉพาะทางจาก

มหาวทิยาลยัที่เรยีนจบทนัท ีแต่เขากลบัปฏเิสธการเป็นอาจารย์และเลอืกที่

จะไปใช้ทุนในโรงพยาบาล ซึ่งนั่นเป็นการตดัสนิใจที่ผดิถนดั

ครษิฐ์รูว่้าตวัเองไม่ใช่คนที่เข้ากบัคนง่าย และยิ่งแย่เมื่อต้องไปท�างาน

ในโรงพยาบาลที่มคีวามซบัซ้อนทางความสมัพนัธ์สูง ที่ส�าคญั มนัเป็นครั้ง

แรกในชีวิตที่เขาไม่มีกนกดารินคอยเป็นกาวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขา

กบัโลกภายนอก ทุกอย่างพงัอย่างไม่เป็นท่าจนเพื่อนสนทิต้องวิ่งโร่กลบัมา

แก้ปัญหาให้

เพราะผลการเรียนดี ร่วมกับการใช้เส้นสายคุณปู่ของกนกดาริน 

ท�าให้เขากลับมารับทุนของโรงเรียนทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยที่เขาเรียน

จบได้ จากนั้นชวีติของเขากก็ลบัมาเข้ารูปเข้ารอย เรยีน ท�าวจิยั ท�าคลนิกิ

พเิศษ จนกระทั่งเรยีนจบเฉพาะทางสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและทนัตกรรม

ประดษิฐ์แล้วกลบัมาเป็นอาจารย์ที่คณะ

แล้วปัญหาเดมิกก็ลบัมาอกีครั้ง แต่ครั้งนี้มนัทวคีวามรนุแรงกว่าครั้ง

แรกมาก เพราะเขาโดนทั้งนกัศกึษาและผูร่้วมงานประเมนิความประพฤตว่ิา

ท�าเกนิกว่าเหตุและมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์
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“แกคดิว่าแกท�าผดิไหม” 

คริษฐ์วางไดร์เป่าผมที่เพิ่งปิดสวิตช์ลง แล้วสบตาเพื่อนผ่านทาง

กระจก

“หมายถงึตอนที่ฉนัให้ NR๑ เดก็ หรอืตอนที่ฉนัเถยีงพี่หวัหน้าภาค

ว่าไม่ว่ายงัไงฉนักไ็ม่มวีนัให้เดก็คนนี้ผ่าน”

กนกดารนิลุกขึ้นนั่งแล้วตอบว่า “ทั้งสองตอน”

ครษิฐ์ถอนหายใจแล้วเดนิมานั่งที่ปลายเตยีงเพื่อสบตาเพื่อนที่ยงัจ้อง

เขาไม่วางตา

“ยูทวิบ์”

“ฮะ?” หญงิสาวอุทานด้วยสหีน้าสงสยั 

ครษิฐ์เลยอธบิายเพิ่มว่า “ฉนัถามเดก็ว่า โพลอีเีทอร์๒ มเีวร์ิกกงิไทม์๓ 

เท่าไร...” 

“คณะให้นักศึกษาใช้วัสดุแพงขนาดนั้นพิมพ์ปากเหรอ” กนกดาริน

ถามแทรกขึ้น ก่อนจะยิ้มแห้งเพราะโดนครษิฐ์ส่งสายตาดุที่เธอขดัจงัหวะ

“...มนัเป็นเคสพเิศษ งานยาก แถมเวลากเ็หลอืน้อย ที่ส�าคญัส่งแลบ็

นอกเพราะต้องการให้ได้งานไว ฉนักอ็ยากช่วยเดก็ ถ้าพมิพ์ด้วยโพลอีเีทอร์

ก็ลดความเสี่ยงที่ชิ้นงานจะเพี้ยนได้เยอะ แต่น้องคนนี้ถ้าตอบไม่ได้แทนที่

๑ ค�าเรยีกทบัศพัท์ภาษาองักฤษ No Requirement (NR) ความหมายตรงตวั คอื ‘ไม่ได้

งาน’ เกดิขึ้นในกรณทีี่ท�างานผดิพลาด หรอืท�างานไม่ถกูต้องตามขั้นตอน ชิ้นงานนั้นๆ จะ

ไม่ถูกนับว่าเป็นงาน และจะไม่ได้คะแนน หากต้องการคะแนนต้องท�าชิ้นงานนั้นใหม ่

อกีครั้งตั้งแต่ขั้นตอนแรก และบางครั้งกจ็�าเป็นต้องท�าชิ้นงานที่ไม่ได้คะแนนนี้ให้เสรจ็ก่อน 

จงึจะเริ่มท�างานชิ้นใหม่ได้ด้วย
๒ Polyethers คือวัสดุพิมพ์แบบที่ใช้ส�าหรับพิมพ์ปาก นิยมใช้ในงานฟันเทียมยึดแน่น 

เพราะเป็นวสัดุที่ลอกเลยีนรายละเอยีดได้สูง
๓ Working Time คอืระยะเวลาของวสัดพุมิพ์ปากก่อนที่จะแขง็ตวั ซึ่งระยะเวลาแขง็ตวั

เรยีกว่า Setting Time
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จะขอเป็นท�ารายงานอะไรกว็่าไป แต่ดนัตอบแถส่งๆ ไปโดยบอกฉนัว่าสอง

นาท”ี

“โห มั่วแล้ว มนัสี่ถงึหกนาทไีม่ใช่เหรอ เข้าใจเลยว่าท�าไมแกโกรธ”

คริษฐ์ส่ายหน้า “เวิร์กกิงไทม์อยู่ที่สองนาทีครึ่ง แต่เซตติงไทม์คือสี่

นาทคีรึ่ง ประเดน็คอืน้องเขากต็อบใกล้เคยีง ฉนัเลยถามย�้าว่าอ้างองิจากงาน

วจิยัไหน แล้วน้องมนัตอบว่า...”

“ดูยูทวิบ์มา?” 

คนฟังเดาออกไปด้วยสหีน้ากลั้นหวัเราะ แต่ครษิฐ์ไม่หวัเราะด้วยและ

พูดต่อว่า

“ใช่ แถมตอบอย่างมั่นใจว่า หนูดูเวลาที่คลิปของยูทิวบ์มันเซตตัว

ตอนนาททีี่สองค่ะ”  

เท่านั้นเองคนนอนฟังอยู่บนเตียงก็ระเบิดหัวเราะดังลั่น พลางตบ

ที่นอนอย่างสะใจ ขณะที่คนเล่าถอนหายใจดงัเฮอืกพลางบ่นต่อว่า

“มันเป็นช่วงเก็บงานช่วงสุดท้าย จะจบหรือไม่จบก็ขึ้นอยู่กับเคสนี้ 

แล้วนี่คือสิ่งที่คนก�าลังจะเป็นหมอตอบออกมาเหรอ ยูทิวบ์! ให้ตายเถอะ  

ไม่ให้ฉนัปรี๊ดตอนนี้แล้วจะให้ปรี๊ดตอนไหนฮะ”

“แกเลยสั่งให้ไล่ผู้ป่วยกลบั แล้วให้ NR เดก็ไปงั้นส”ิ

ครษิฐ์ชกัสหีน้าไม่พอใจใส่เพื่อน “ฉนัพมิพป์ากเอง ขนืไลผู่ป่้วยกลบั 

ผู้ป่วยกน็่าสงสารแย่ส”ิ

“แต่ยงัให้ NR แกไม่สงสารเดก็เหรอวะ NR นี่คอืเขาต้องเรยีนเจด็ปี 

เลยนะ” กนกดารนิย้อน พอครษิฐ์ไม่ตอบคนถามเลยลุกขึ้นนั่งประจนัหน้า

กบัเขาแล้วพูดย�้าว่า

“แกก็เคยเห็นฉันร้องไห้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเมื่อโดน NR มันไม่ใช่ 

ทุกคนนะที่เก่งเหมอืนแก”

คริษฐ์เบนสายตาไปมองทางอื่น กนกดารินเลยยกมือขึ้นจับหน้าเขา

ให้หนักลบัมาสบตาเธอ คนโดนบงัคบัเลยตอบว่า



20  l  คิ ว รั ก. . .ห ม า ย เ ล ข ห นึ่ ง

“ตอนหลังก็แก้ให้แล้ว เด็กนั่นก็จบ รับปริญญาพร้อมกับเพื่อนไป

แล้วนี่ไง” 

กนกดารินถอนหายใจ แล้วพูดพร้อมกับปล่อยมือว่า “ซึ่งที่แก้ให้ก็

เพราะถูกคณบดเีรยีกพบ เอาจรงิๆ แกโกรธอะไรเดก็มนัมากมายวะ”

ครษิฐ์สบตาเพื่อนนิ่ง พอเหน็เพื่อนไม่ยอมแพ้สุดท้ายเขาเลยเล่าว่า

“วนัก่อนหน้าขึ้นคลนิกิ พอดฉีนัเดนิผ่านห้องพกันกัศกึษาแล้วได้ยนิ

เดก็คนนี้พูดกบัเพื่อนในท�านองว่า ยงัไงกผ็่านแน่เพราะเคสยาก อาจารย์ก็

ต้องช่วย จบแบบสบายแน่” 

ยิ่งพูดน�้าเสยีงของครษิฐ์กย็ิ่งแขง็ขึ้นเรื่อยๆ จนเขาต้องหยุดพูดแล้ว

สูดลมหายใจเข้าลกึ ก่อนจะพูดต่อด้วยอารมณ์ที่เยน็ลงกว่าเดมิว่า

“...ไอ้เรื่องช่วยน่ะช่วยแน่เพราะเคสมนัยากจรงิ และเวลากก็ระชั้นอกี 

ถงึอย่างนั้นมนักต้็องเตรยีมความรูม้าด้วยหรอืเปล่าวะ ฝีมอืยงัท�าไม่ได้ แต่

หลักการมันต้องมี ไม่อย่างนั้นตอนออกไปเป็นหมอในพื้นที่ที่ไม่มีอาจารย์

ช่วยแล้วใครจะช่วยเขาได้ ท�าไม่ด ีชื่อเสยีกจ็ะย้อนกลบัมาที่คณะอกี”

กนกดารนิยกมอืขึ้นบบีไหล่เพื่อนอย่างเข้าใจ ครษิฐ์รู้ดวี่าตวัเองเป็น

คนมมีนุษยสมัพนัธ์ไม่ด ี แต่ทุกคนกย็อมรบัว่าเขาเป็นหมอที่เก่งและด ี ใน

เมื่อเขารับหน้าที่สอนนักศึกษาทันตแพทย์ให้ออกไปรับผิดชอบสุขภาพใน

ช่องปากของคน เขากจ็ะท�าหน้าที่นั้นให้ดทีี่สุด 

“ส่วนเรื่องที่เพื่อนร่วมงานประเมนิฉนัไม่ด ีฉนัพอเข้าใจ มนักแ็ค่เรื่อง

แย่ๆ ที่เกดิขึ้นพร้อมๆ กนัเท่านั้นเอง” ครษิฐ์ตอบแล้วลกุขึ้น แต่คนที่ยงันั่ง

บนเตยีงกลบัคว้ามอืเขาไว้ และดงึให้เขาหนัมามอง

“แกรู้ใช่ไหมว่าฉนัอยู่ข้างแกเสมอ”

คริษฐ์สบตาคนพูดแล้วคลี่ยิ้มทั้งๆ ที่รู้ดีว่าสีหน้าของเขาน่าจะยัง

เคร่งเครยีดอยู่ 

“ออื”

“งั้นไปกนิข้าวกนัเนอะ”
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“เปลี่ยนเรื่องอย่างนี้เลย?”

“เออ ขี่หลงัหน่อย หวิจนไม่มแีรงแล้วเนี่ย” หญงิสาวเอ่ยพลางปล่อย

มอื แล้วอ้าแขนออกเป็นท�านองว่าให้เขาหนัหลงั 

ชายหนุ่มส่ายหน้ากบัความเอาแต่ใจ แต่กย็อมหนัหลงัรบัคนที่เข้าใจ

เขาที่สุดขึ้นขี่หลงั 

“ไม่มีของสดในตู้เย็นนะ กินร้านคุณป้าช้อยหน้าปากซอยแล้วกัน 

เดี๋ยวฉนัเดนิไปซื้อให้”

“ไปกินที่ร้านดีกว่า แล้ววันนี้แกหยุดใช่ไหม กินเสร็จก็ไปรับการ์ด

แต่งงานเป็นเพื่อนฉนัหน่อย เขาแจ้งมาว่าเสรจ็เรว็ ฉนัเลยว่าจะไปรบัมาเลย 

จะได้เอามาใส่ซอง”

“ไปรับมาก่อนเดี๋ยวพงศ์ก็จับได้หรอกว่าแกโกหก” คริษฐ์ตอบขณะ

เดนิลงบนัได 

“แกถึงต้องไปด้วยไง พอถึงร้าน แกก็ลงไปเอา บอกว่าฉันฝากมา 

รบัแทน แล้วเรากก็ลบับ้านมาช่วยกนัใส่ซอง แหม ฉนันี่ฉลาดจรงิๆ”

“ตามใจ ถ้าทะเลาะกันอีก ฉันไม่เกี่ยวด้วยนะ” คริษฐ์ตอบพลาง

ปล่อยคนบนหลังลงยืนเพราะต้องใส่รองเท้า ขณะที่เขาเดินไปหยิบกระเป๋า

เงนิ แต่พอหนัมากเ็หน็เพื่อนยนืมองเขาด้วยสายตาเป็นห่วง ชายหนุม่จงึพดู 

เย้าว่า

“แค่ช่วยใส่ซองเอง ช่วยมากกว่านี้กท็�ามาแล้วน่า”

“ไม่ใช่เรื่องนั้นสกัหน่อย”

คริษฐ์ยิ้มกว้างขึ้น กนกดารินเป็นอย่างนี้เสมอ ชอบท�าเหมือนว่า 

ทุกอย่างเป็นเรื่องชิลชิล แต่สุดท้ายก็จริงจังกับทุกเรื่อง อย่างเรื่องลาออก

ของเขากเ็หมอืนกนั แม้จะคยุกนัไปหลายเรื่องแล้ว แต่ถ้ายงัไม่ได้รบัค�าตอบ

ของค�าถามแรกที่ท�าให้คนรักงานเท่าชีวิตต้องแล่นปราดกลับมากรุงเทพฯ 

ทนัทลีะก ็ข้าวปลาที่ปากบอกว่าหวิกค็งไม่อยากกนิเท่าไร

“ตกลงตามที่แกคดิมาละกนั คงต้องรบกวนคณุปูอ่กีรอบจรงิๆ” ชาย
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หนุ่มเอ่ยค�าตอบออกมาในที่สุด แม้จะรู้สึกล�าบากใจอยู่มากที่ต้องรบกวน

ญาตผิู้ใหญ่ของเพื่อนอกีแล้ว แต่เขากไ็ม่ได้โง่พอที่จะมองไม่ออกว่า ทางที่

เพื่อนเสนอมาเป็นทางเลอืกที่ดทีี่สุดในตอนนี้

“ด ีงั้นไปกนิข้าวกนั” กนกดารนิเอ่ยพลางยิ้มเผล่ แล้วยื่นมอืไปหา 

ครษิฐ์มองเมนิมอืนั้น แต่เดนิไปโยกหวัเพื่อนอย่างมนัเขี้ยวแทน แล้ว

เดนิน�าออกจากบ้านไป

“แกเลี้ยง” ครษิฐ์พูดโดยไม่หนัมา

“อะไรวะ”

“ฉนัคอืคนที่ก�าลงัเป็นหนี้อยู่นะ เพราะงั้นต้องประหยดั”

“โห่ ไอ้บ้า...กไ็ด้ๆ ถอืเป็นค่าจ้างที่ช่วยใส่ซองการ์ดแต่งงานแล้วกนั” 

หญงิสาวบ่นหงุงหงงิ แต่กย็อมรบัข้อเสนออกีฝ่ายและเดนิตามออกจากบ้าน

ไป



“เอาละ เสรจ็แล้ว” กนกดารนิเอ่ยขณะสอดซองสมี่วงอ่อนลงใน
กระเป๋าผ้าที่เตรียมไว้ส�าหรับการไปแจกการ์ด พอมองซองการ์ดแต่งงาน 

พวกนี้แล้วเธอกรู้็สกึแปลกๆ เพราะมนัไม่ใช่การ์ดเชญิไปร่วมพธิฉีลองสมรส

ของใครที่ไหนเลยนอกจากตวัเธอกบัพงศ์รพ ีคนรกัที่คบหาดใูจกนัมาตั้งแต่

ตอนเป็นนกัศกึษาทนัตแพทย์ชั้นปีที่หก 

ตอนแรกที่คบกนัเธอกไ็ม่คดิว่าจะคบกนัได้ยาวนานมาถงึตอนนี้ ด้วย

ว่าเธอตั้งใจเลอืกไปใช้ทนุที่ต่างจงัหวดั แต่พงศ์รพตีดัสนิใจเรยีนต่อและกลบั

มาท�างานเป็นอาจารย์สอนอยูใ่นมหาวทิยาลยัเดมิ แต่ไปๆ มาๆ กศ็กึษากนั

จนมาถงึตอนนี้ อาจเป็นเพราะเป็นคนจรงิจงักบังานทั้งคู่ เธอมุ่งมั่นกบังาน

ของเธอในโรงพยาบาลชุมชนแสงอรุณ ขณะที่พงศ์รพเีลอืกที่จะลาออกจาก

คณะแล้วไปท�างานประจ�าอยูท่ี่โรงพยาบาลเอกชนเลศิวชิาญเวชแบบเตม็เวลา 

ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด พงศ์รพีคงจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนก

ทนัตกรรมของโรงพยาบาลที่เพิ่งว่างลง และนั่นเป็นเหตุผลท�าให้เขาขอเธอ

แต่งงาน 

๒
ข้อเสนอ
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ถ้าให้ตอบตามจรงิ กนกดารนิยงัไม่อยากแต่งงาน แต่ด้วยอายุและ

ระยะเวลาคบหาที่ยาวนาน เธอเลยตดัสนิใจรบัค�าขอแต่งงานของพงศ์รพทีี่

จดัอเีวนต์ใหญ่ขอเธอแต่งงานไปเมื่อวนัปีใหม่ ซึ่งพอรบัค�าขอของชายหนุ่ม

ไปแล้วก็ต้องมานั่งเครียด เพราะการแต่งงานครั้งนี้น�ามาซึ่งการทะเลาะกัน

ครั้งใหญ่ระหว่างเธอกบัคนรกั

‘ดาท�าเพื่อพื้นที่มามากพอแล้ว ลาออกมาสร้างครอบครัวกันเถอะ 

พงศ์รอดามานานแล้วนะ’

หญิงสาวไม่อยากลาออกแต่ก็รู้ว่าถ้าแต่งงานเธอก็จ�าเป็นต้องเลือก

ครอบครัว และใช่อย่างที่พงศ์รพีพูด หากมองว่าทันตแพทย์จบใหม่มี

ก�าหนดการใช้ทนุสามปี เธอที่มอีายุราชการสบิเอด็ปีเตม็ ย่างเข้าปีที่สบิสอง

ในปีนี้กท็�างานเพื่อประชาชนมานานเกนิโควตาแล้ว หากเธอจะขอลาออกมา

เพื่อดูแลครอบครวับ้างกค็งไม่มใีครมาต่อว่าเธอได้

‘แต่มนักน่็าเสยีดายนะ อตุส่าห์ฟอร์มทมีได้ดขีนาดนี้ อกีอย่าง ถ้าคดิ

กลบักนั พงศ์ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัเดยีวกนักไ็ด้’ 

และนั่นคือชนวนส�าคัญที่ท�าให้เธอกับคนรักทะเลาะกันอย่างหนัก 

พวกเราคบกนัมานาน พงศ์รพมีกัยอมเธอเสมอเวลาเราทะเลาะกนั แต่กบั

เรื่องนี้ ชายหนุ่มไม่ถอยให้เธอเลยสักก้าว และนั่นท�าให้เธอต้องเลี่ยงที่จะ 

ถกเถยีงเรื่องนี้กบัคนรกั เพราะเธอยงัไม่อยากถกูกดดนัให้ท�าเรื่องลาออกอกี

“หมดแล้วแน่นะ” 

เสียงที่ดังมาจากชายหนุ่มร่างสูงที่นั่งอยู่บนโซฟาบ้านของเธอราวกับ

เป็นบ้านตวัเองท�าให้หญงิสาวหลุดจากภวงัค์แล้วตอบว่า

“ออื หมดแล้ว เยน็นี้อยู่กนิข้าวด้วยกนัส ิแม่บอกว่าจะท�าของโปรด

แกด้วยละ ฉนักลบัมาบ้านแท้ๆ ท�าไมท�าแต่ของที่แกชอบ” กนกดารนิตอบ

พลางมองสหีน้าง่วงเตม็แก่ของเพื่อน ทั้งนอนน้อยและถกูเธอก่อกวนแต่เช้า 

แต่ครษิฐ์กย็งัคงเป็นครษิฐ์ ไม่เคยบ่นสกัค�าเวลาเธอเอาแต่ใจ เหมอืนกบัที่

เธอไม่เคยบ่นเหมอืนกนัเวลาต้องกลบัมาแก้ไขปัญหาให้เขา
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“หึๆ ก็เดือนหนึ่งแกกลับมาแค่ครั้งสองครั้งนี่หว่า ฮ้าว ขอนอนนะ 

จะกินข้าวแล้วปลุกด้วย” เสียงของคริษฐ์เบาลงเรื่อยๆ แล้วหลับไปทั้ง 

อย่างนั้น 

กนกดารินมองท่าทางหมดสภาพของเพื่อน แล้วถอนหายใจอย่าง

อ่อนใจ

“จะนอนท�าไมไม่นอนดีๆ ” หญงิสาวบ่นพมึพ�าพลางลกุขึ้นขนถุงการ์ด

เชญิไปวางบนโต๊ะ เตรยีมไว้ให้พงศ์รพซีึ่งน่าจะมาหาเธอตอนเยน็พรุ่งนี้เพื่อ

ขนขึ้นรถ 

กริ๊ง!

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้น หญงิสาวจงึล้วงเอาโทรศพัท์ขึ้นมาดู แม้จะเป็น

เบอร์แปลกตาที่ไม่ได้บันทึกไว้ แต่เพราะเธอท�าหน้าที่ประสานงานให้หลาย

กลุ่มงาน เธอจงึกดรบัสาย

“สวสัดคี่ะ...สวสัดคี่ะ”

ไม่มีเสียงตอบรับจากคู่สนทนาที่โทร. เข้ามา กนกดารินเลยลด

โทรศพัท์ลง แล้วกดตดัสายไป

“สงสยัจะโทร. ผดิ” 

กริ๊ง! 

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ได้ดังมาจากเครื่องของ 

กนกดาริน แต่เป็นโทรศัพท์ของคริษฐ์ที่วางอยู่บนโต๊ะรับแขก มันดังอยู ่

ชั่วครู่เจ้าของโทรศพัท์กเ็ลื่อนมอืไปหยบิ แล้วกดรบัสายทั้งที่ไม่ลมืตา

“ฮลัโหล...ครบั ผมครษิฐ์...ครบั!”

พึ่บ! 

ร่างสูงผุดลุกขึ้นนั่งพร้อมกบัยกมอืขึ้นลูบหน้า กนกดารนิที่เดนิกลบั

มาหาถึงกับเลิกคิ้ว แต่เพราะสีหน้าของเพื่อนดูจริงจัง เธอเลยทิ้งตัวลงนั่ง

ข้างๆ ฟังชายหนุ่มตอบคู่สนทนาว่า

“อาจารย์รู้เรื่องมาจากไหนครับ...เอ่อ ครับ ได้ครับ สะดวกครับ...
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ครบั แล้วเจอกนัครบั”

“ใครโทร. มาเหรอ” กนกดารนิถามทนัททีี่ครษิฐ์ลดมอืที่ถอืโทรศพัท์

ลง 

“อาจารย์หมอเด่นชยั”

“ปู่เด่น?” กนกดารนิทวนเสยีงสงูอย่างแปลกใจพลางกลอกตาครุน่คดิ 

นายแพทย์เด่นชยั ทรพัย์รกัษ์ เป็นเพื่อนสนทิที่สุดกบัคุณปู่ของเธอ 

สมยัหนุม่ๆ ทั้งสองคนคอืผูบ้รหิารโรงพยาบาลมอืทองที่ไมว่า่คนทั้งคูจ่ะเข้า

ดูแลการบริหารกิจการแผนกไหนของโรงพยาบาล ก็มักจะพลิกฟื้นสถานะ

ทางการเงินของโรงพยาบาลจากที่ขาดทุนให้เป็นโรงพยาบาลที่ท�าก�าไรได้

อย่างเป็นกอบเป็นก�า การที่อาจารย์หมอท่านนี้โทร. มาหาครษิฐ์ หญงิสาวจงึ

พอเดาได้ว่า น่าจะเป็นเพราะคุณปู่ของเธอติดต่อไปเพื่อหาลู่ทางให้คริษฐ์

แน่นอน

“ใช่ ดูเหมือนท่านจะรู้ว่าฉันต้องการลาออกเลยอยากชวนไปท�างาน

ด้วย”

“จรงิเหรอ!” กนกดารนิถามด้วยน�้าเสยีงดใีจสุดๆ

“ใช่ แต่เห็นว่ามีเงื่อนไขอีกสองสามข้อที่อยากคุยต่อหน้าเลยนัดคุย

กนัที่บ้านท่านตอนหกโมงเยน็” ครษิฐ์เอ่ยพลางเหลอืบไปมองนาฬิกา 

“บ้านของปูเ่ด่นอยู่อกีมมุเมอืงเลยนะ ถ้าแกจะไปกต้็องรบีแล้ว ไปสาย 

ไม่ด”ี

“กใ็ช่น่ะส ิ เพราะงั้นเยน็นี้คงไม่กนิข้าวบ้านแกแล้วนะ ฉนัว่าจะออก

เลย” ชายหนุ่มตอบแล้วท�าท่าจะลุก แต่กนกดารนิดงึมอืเขาไว้

“ให้ฉนัไปด้วยเปล่า”

ครษิฐ์สบตาเธอแล้วส่ายหน้า แต่กนกดารนิกลบัแย้งว่า

“ให้ฉนัไปด้วยแหละด ีเผื่อเงื่อนไขมนัโหดมากไป ฉนัจะได้ช่วยอ้อน

ไง ปู่เด่นเอน็ดูฉนัจะตาย”

พออกีฝ่ายพดูอย่างนี้ ครษิฐ์กเ็ถยีงไม่ออก กนกดารนิเลยรบีลกุแล้ว
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พูดต่อว่า

“งั้นฉนัขอไปเปลี่ยนชดุให้เรยีบร้อยกว่านี้หน่อยก่อน แกรอแป๊บหนึ่ง

นะ”

“ออื”

“ห้ามไปก่อนนะ”

“ไม่ไปก่อนหรอกน่า” ครษิฐ์ตอบ แต่กย็งัท�าท่าจะออกเดนิ

“แล้วจะเดนิไปไหนอะ ห้ามหนไีปคนเดยีวนะ” 

“กแ็กไปเปลี่ยนชุด ฉนักจ็ะไปหาคุณน้า บอกว่าเยน็นี้พวกเราไม่กนิ

ข้าวเยน็ที่บ้านไง” ครษิฐ์ตอบด้วยน�้าเสยีงอ่อนใจ จนกนกดารนิยิ้มกว้าง

“ดีๆ ” หญงิสาวรบัค�า แล้วพุ่งตวัขึ้นไปบนห้องเธอที่ชั้นสอง ซึ่งขณะ

ที่เธอเลี้ยวผ่านมมุบนัได เธอกย็งัแอบมองว่าครษิฐ์เดนิไปทางห้องครวัจรงิๆ 

หรอืเปล่า เมื่อเหน็เพื่อนสนทิท�าตามที่พูด กนกดารนิกว็างใจแล้วรบีตรงไป

ยงัห้องนอนตวัเองทนัที

คริษฐ์เคยพบนายแพทย์เด่นชัยหลายครั้ง ทั้งในฐานะเพื่อนสนิท 
คณุปู่ของกนกดารนิ และในฐานะอาจารย์หมอพเิศษที่มาสอนที่คณะตอนเขา

เรียนเฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก แม้อีกฝ่ายจะเป็นนายแพทย์แต่ก็

เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาเป็นพิเศษจึงได้รับเชิญมาสอนในหัวข้อนี้ให้แก่

นกัศกึษาทนัตแพทย์และทันตแพทย์ประจ�าบ้านอยู่บ่อยครั้ง เขาเคยได้ยนิ

มาว่าท่านเป็นนักบริหารที่เก่งกาจด้วย แต่นี่เป็นครั้งแรกที่คริษฐ์ได้เข้าพบ

ท่านผู้นี้ในฐานะนายจ้าง

“หวัหน้าแผนกเลยเหรอครบั” ครษิฐ์ถามหลงัจากฟังรายละเอยีดการ

จ้างงานจากปากของเด่นชยัจนจบ

“ใช่ น่าสนใจน้อยไปเหรอ”

คริษฐ์รีบส่ายหน้า ขณะที่มือถือแฟ้มรายงานผลประกอบการของ

แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเลิศวิชาญเวชอยู่ แม้ว่าเขาไม่ใช่หมอฟันที่
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เชี่ยวชาญการบริหาร แต่ก็พอดูงบการเงินและรายงานเหล่านี้เป็นอยู่บ้าง 

เนื่องจากช่วงแรกของการท�างานในคณะ เขารับผิดชอบดูแลการบริหาร

จัดการคลินิกพิเศษของคณะ เพราะไม่มีใครอยากท�างานนั้นก็เลยโยนให้

หมอใหม่รบัไป เท่าที่ด ูแผนกทนัตกรรมของโรงพยาบาลเลศิวชิาญเวชน่าจะ

มปัีญหาอยู่ระดบัหนึ่งเลยทเีดยีว การที่ให้เขาเข้าไปเป็นหวัหน้าแผนกในเวลา

แบบนี้กอ็อกจะสุ่มเสี่ยงพอสมควร

“หรอืว่ากลวั”

ค�าถามนั้นท�าให้คริษฐ์ละจากความคิดตัวเองมาสบตาหนุ่มใหญ่วัย

เจ็ดสิบปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นกนกดารินก็แย้งขึ้น

ก่อนว่า

“ตวัเลขมนัแดงมากขนาดนี้กต็้องกลวัไหมล่ะคะปู่”

เด่นชยัหนัไปยิ้มให้หลานสาวของเพื่อนรุ่นพี่ 

“กลัวตัวแดง หรือว่ากลัวแฟนเราเสียใจที่ไม่ได้ต�าแหน่งหัวหน้า

แผนก”

ครษิฐ์ลอบมองสหีน้าของเพื่อนแต่กพ็บเพยีงความกงัวลที่แทบสงัเกต

ไม่เหน็ถ้าไม่ใช่คนสนทิกนัจรงิๆ ขณะได้ยนิเธอตอบว่า

“ต�าแหน่งเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ พงศ์คงเข้าใจแหละค่ะ”

คนสูงวยัยิ้มรบัค�าตอบแล้วหนัมามองครษิฐ์

“แล้วคนที่ผู้ใหญ่เหน็สมควรแล้วล่ะ จะรบังานนี้ไหมล่ะ”

ชายหนุม่นิ่งอึ้งไปเพราะคดิว่าอกีฝ่ายคงรูส้ถานการณ์ของเขาดพีอควร

ถึงได้จงใจโยนค�าถามนี้มาให้ ซึ่งเขาก็ไม่ได้โกรธคนสูงวัยที่น่าเคารพคนนี้

เลย เนื่องจากเขาในตอนนี้กไ็ม่มทีางเลอืกเท่าไรนกั 

“เอ่อ แต่ถ้าผมรบังานนี้ ผมอาจต้องจ่ายทุนคนืให้คณะ...”

“เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วง” เด่นชัยเอ่ย พลางขยับตัวไปเลื่อนแฟ้ม 

อกีแฟ้มซึ่งวางอยู่ตรงหน้าเขาไปให้ครษิฐ์ 

ชายหนุ่มหยิบแฟ้มใหม่มาเปิดดูก็พบว่าเป็นสัญญาจ้างงานที่ระบุ
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จ�านวนเงินเดือนที่จะได้รับ และเงินที่ต้องใช้ในการช�าระคืนทุนให้แก่คณะ

แบบเตม็วงเงนิในงวดเดยีว

“นี่มนั...”

“ผมยนิดชี�าระคนืทนุที่เหลอืทั้งหมดแทนคณุ แลกกบัสญัญาจ้างงาน

ที่มกี�าหนดห้าปี คุณจะได้รบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัฝีมอืคุณแน่นอน โดยมี

ข้อแม้สองข้อ”

ครษิฐ์และกนกดารนิหนัไปมองเด่นชยัเป็นตาเดยีว

“หนึ่ง ผมต้องการให้คุณตรวจสอบการท�างานของแผนกทนัตกรรม

เกี่ยวกบัการบรหิารคลงัวสัด ุการบรหิารจดัการคลนิกิ และปัญหาด้านก�าลงั

พลอย่างละเอยีด โดยส่งรายงานการตรวจสอบพร้อมเสนอแนะวธิกีารแก้ไข

ปัญหาในแต่ละเรื่องมาให้ผมเป็นรายเดอืน” 

คริษฐ์กลืนน�้าลายลงคออย่างยากเย็น ไม่ใช่เพราะเนื้อหางานที่ดูจะ

เป็นงานหนิ แต่เขาสมัผสัได้ถงึน�้าหนกัความส�าคญัและความจรงิจงัของสิ่ง

ที่คนตรงหน้าก�าลงัพูดเป็นอย่างด ีสิ่งที่คนตรงหน้าต้องการให้เขาท�าคอืการ

ปฏิวัติแผนกนี้จากแก่นรากของการบริหาร ซึ่งหากเด่นชัยต้องการได้รับ

ผลลพัธ์ที่ทรงประสทิธภิาพจรงิๆ ท�าไมไม่เลอืกใครสกัคนที่เป็นคนใน แต่

กลบัเป็นเขาที่เป็นคนนอกให้เข้าไปท�าแทน

‘ค�าตอบกค็งมแีค่ค�าตอบเดยีว นั่นคอืปัญหามนัน่าจะเกดิจากคนใน 

และหนึ่งในคนในที่เกี่ยวข้อง...’ ครษิฐ์หนัไปมองกนกดารนิที่มสีหีน้าจรงิจงั

ขึ้นทนัท ีผดิแผกกบัรอยยิ้มเล่นหวัในตอนแรกลบิลบั

เพื่อนสาวของเขาเป็นหวัหน้าฝ่ายทนัตกรรมของโรงพยาบาลชุมชนมา 

สบิกว่าปี ไม่มทีางที่เธอจะไม่เข้าใจสิ่งที่คณุหมอเด่นชยัต้องการจะสื่อ เพราะ

หนึ่งในคนในที่เกี่ยวข้องของแผนกนี้คือคนที่เธอก�าลังจะแต่งงานด้วย... 

‘พงศ์รพ’ี

“สอง คุณจะเข้าไปในฐานะหัวหน้าแผนกคนใหม่แทนคนเก่าที่เพิ่ง 

ลาออกไป โดยอ�านาจการแต่งตั้งของบอร์ดบรหิารของโรงพยาบาลในตอนนี้
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เป็นผู้เลือกเข้ามา และจนกว่าผมจะส่งสัญญาณให้เปิดเผยตัว ห้ามคุณ

แพร่งพรายว่าคุณเป็นคนของผม...ปู่หมายถงึห้ามทุกคนรู้นะ หนูดา”

กนกดารินสบตาคริษฐ์แวบหนึ่ง แล้วหันไปค้อมศีรษะรับค�าอย่าง

เข้าใจ 

“หนูทราบค่ะ ว่าอะไรควรไม่ควร”

เด่นชัยยิ้มแล้วเปลี่ยนระดับน�้าเสียงจากเคร่งขรึมจริงจังให้อ่อนลง

ขณะถามครษิฐ์ว่า

“ว่าไง สนใจไหม”

“ครบั แต่ผมเกรงว่าตวัเองจะไม่เหมาะสมกบัต�าแหน่งนี้”

คนสงูวยักว่ายิ้มกว้าง “เพราะอายนุ้อยไปที่จะเป็นหวัหน้า หรอืเพราะ

แน่ใจว่าไม่มคีวามสามารถพอ”

คริษฐ์สบตาเด่นชัยนิ่ง แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายก�าลังพูดยั่วยุเขา แต่ชาย

หนุม่กต้็องยอมรบัว่ามนัได้ผล หากตดัเรื่องเขาไม่มทีางเลอืกจรงิๆ นอกจาก

ไปกูเ้งนิกบัคณุปูข่องกนกดารนิ แต่ต่อให้เขาไม่เป็นหนี้ก้อนโต การไปอยูใ่น

ต�าแหน่งที่ต้องประสานงานกับคนเป็นจ�านวนมาก มันเป็นฝันร้ายของเขา

ชดัๆ 

‘มงึเคยลองมาแล้ว และล้มไม่เป็นท่าให้เหน็อยู่นี่ไง ไอ้ด้วง’ 

ลกึๆ ในใจเขาก�าลงัร้องตะโกนบอกอย่างนั้น ทว่าสายตาของเด่นชยั

ที่มองมาอย่างเชื่อมั่นในตวัเขา มนัท�าให้ครษิฐ์รูส้กึว่าเขาอยากกระโจนลงไป

เพื่อลองท�าอะไรๆ ที่เขาหวาดกลวันั้นอกีสกัครั้ง

‘ถ้ารบังานนี้ เรากไ็ม่ต้องรบกวนคุณปู่ของไอ้ดา’

“อาจารย์มเีวลาให้ผมคดิเท่าไรครบั”

มมุปากของเด่นชยัยกขึ้น “อกีไม่กี่วนักจ็ะสิ้นเดอืน งั้นเอาถงึสิ้นเดอืน

ดไีหม เวลาจ่ายเงนิเดอืนจะได้ไม่งง”

ครษิฐ์อยากยิ้มตาม แต่ความกงัวลในใจท�าให้เขาท�าได้แค่เพยีงยกมอื

ไหว้ขอบคุณคนที่หยบิยื่นโอกาสให้แก่เขา 
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“ผมขอเอกสารนี้ไปประกอบการตดัสนิใจด้วยได้ไหมครบั”

เด่นชยัผายมอื “ได้เลย เดี๋ยวผมจะให้เลขานุการอเีมลรายละเอยีด

เชงิลกึทั้งหมดให้ด้วย แม้จะดสุู่มเสี่ยงไปหน่อยที่ข้อมลูจะรั่วไหล แต่ผมเชื่อ

ว่าคุณคงรู้ว่าควรเกบ็รกัษาความลบัยงัไง”

“ขอบคณุมากครบั งั้นผมขออนญุาตกลบัก่อน ดาจะกลบักบัฉนัเลย

ไหม”

“ไปสิ เอาไว้ดาจะมากราบปู่พร้อมการ์ดเชิญนะคะ” กนกดารินเอ่ย

ด้วยรอยยิ้มสดใส 

“จ้ะ ขบัรถกลบัดีๆ  หวงัว่าปู่จะได้รบัข่าวดกี่อนสิ้นเดอืนนะ”

กนกดารนิยิ้มกว้างแล้วลกุขึ้นยกมอืไหว้พร้อมกบัครษิฐ์อกีครั้ง ก่อน

จะพากนัเดนิออกจากห้องรบัแขก และพบคุณแม่บ้านของคฤหาสน์ตระกูล

ทรพัย์รกัษ์ยนืรอเพื่อน�าทางไปยงัหน้าบ้าน

“แกจะรบัไหม” เพื่อนสนทิถามทนัททีี่รถยนต์เคลื่อนตวั
“นั่นส”ิ

“รบัเถอะแก”

ครษิฐ์เหลอืบตาไปมองเพื่อนแวบหนึ่ง กนกดารนิเลยย�้าว่า

“ดอกเบี้ยกไ็ม่ต้องเสยี แถมเงนิเดอืนกส็ูงด้วยนะ”

“แต่ต้องท�างานกบัพงศ์”

ความเงยีบเกดิขึ้นในห้องโดยสารรถยนต์ไปสกัพกั ขณะที่ยงัไม่มใีคร

พูดอะไร เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึ้น กนกดารนิหยบิโทรศพัท์ของเธอออกมาดู

หน้าจอแล้วกดรบัสาย

“สวสัดค่ีะ...สวสัดค่ีะ เอ่อ ได้ยนิเสยีงฉนัไหมคะ...งั้นขออนุญาตวาง

สายนะคะ”

“ใครเหรอ” ชายหนุ่มถาม

“ไม่รู้ส ิเมื่อบ่ายกโ็ทร. มาแบบนี้ แต่กไ็ม่พูด ไม่รู้สญัญาณไม่ดหีรอื
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โทรศพัท์ฝ่ายนู้นลั่นเอง”

“พวกประกนัหรอืเปล่า” ครษิฐ์เอ่ย 

“ช่างเถอะ คุยเรื่องของแกดกีว่า ไม่ต้องไปห่วงเรื่องพงศ์หรอก อายุ

ปูนนี้แล้วจะหึงอะไรอีก ยังไงมันก็เปลี่ยนความจริงที่ฉันกับแกตัวติดกัน

อย่างนี้ไม่ได้อยู่ด”ี

ครษิฐ์หวัเราะในล�าคอ ตั้งแต่เลก็จนโตพวกเรากต็วัตดิกนัตลอดเวลา 

ทั้งเขาและกนกดารินเลยมักจะมีปัญหากับคนรักเรื่องหึงหวงตลอด เขาน่ะ

ไมเ่ท่าไร ทั้งชวีติมแีฟนอยู่สองคน คนแรกเลกิกนัเพราะแสดงความหงึหวง

มากไป เขาเลยเลิก ส่วนคนที่สองฝ่ายหญิงขอเลิกเองเพราะว่าทนนิสัยเขา

ไม่ได้ ตั้งแต่นั้นเขากไ็ม่มแีฟนอกีเลย 

ส่วนคนที่นั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้เขาตอนนี้ ด้วยความที่มีมนุษย-

สมัพนัธ์ดเีลยมแีฟนมาหลายคน แต่คบกนัไม่ยดืสกัคน เลกิเพราะหงึหวง

บ้าง เลกิเพราะกนกดารนิมคีวามเป็นตวัของตวัเองสงูเกนิไปบ้าง จนกระทั่ง

เรยีนปีหก กนกดารนิบอกเลกิแฟนคนล่าสุด พงศ์รพเีพื่อนร่วมชั้นปีจงึเริ่ม

จบี และคบกนัยาวมาจนถงึตอนนี้

“มันก็คงอยากให้แกตัวติดกับมันแหละ ได้ข่าวว่าปีที่แล้วก็ยกเลิก

ทรปิไปองักฤษไม่ใช่เหรอ”

“เออ ตดิพรเีซนต์งานของจงัหวดั แต่ฉนักไ็มไ่ดห้้ามนะที่เขาไปเที่ยว

กบัเพื่อนที่โรงพยาบาล”

“เหมอืนกบัที่ยกเลกิทรปิไปเที่ยวทะเลเมื่อเดอืนก่อน” ครษิฐ์ยงัคงพดู

ต่อจนกนกดารนิหนัมาค้อน

“กช็่วงสองสามปีนี้มนัยุ่งมากจรงิๆ ก่อนหน้านี้กไ็ปเที่ยวกนัตั้งเยอะ

แล้วนี่นา พงศ์เข้าใจฉนัน่า”

คริษฐ์พยักหน้ารับ แล้วเพ่งความสนใจมองถนนข้างหน้าซึ่งสายฝน

เริ่มโปรยลงมา เยน็วนัศกุร์หลงัเลกิงานกบัฝนตกเป็นการจบัคูท่ี่เลวร้ายจรงิๆ 

แต่เพราะเขามเีรื่องต้องคดิ ชายหนุ่มเลยขบัรถไปเงยีบๆ จนเกอืบลมืไปว่า
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มคีนนั่งมาด้วยกระทั่งกนกดารนิเอ่ยขึ้น

“ท่าทางงานจะเข้าแล้วละ ด้วง”

“หือ?” คริษฐ์หันมามองก็เห็นกนกดารินหันหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งเป็น

หน้าแอปพลเิคชนัคยุ มนัมภีาพที่ถ่ายจากมมุไกลเป็นภาพเขากบักนกดารนิ

ก�าลงัช่วยกนัขนถงุการ์ดแต่งงานลงจากรถเพื่อเอาเข้าบ้าน ตามด้วยข้อความ

ที่เด้งขึ้นมารวัๆ ว่า

PongRaPee ดามาถึงกรุงเทพฯ แล้วท�าไมไม่บอกพงศ์
PongRaPee แล้วไปหาไอ้ด้วงเนี่ยนะ
PongRaPee นั่นมันการ์ดแต่งงานของเรานะดา ท�าไมไม่รอพงศ์
PongRaPee ตอนนี้ดาอยู่ไหน 
PongRaPee กลับมาคุยกันที่บ้าน

ครษิฐ์สบตาเพื่อนแวบหนึ่ง แล้วหนัไปมองสภาพการจราจรที่ตดิขดั

จนไม่ขยบั ก่อนจะถอนหายใจแรงๆ 

“โทร. ไปคยุกนัก่อนไหม สภาพรถตดิแบบนี้เรว็สดุน่าจะถงึบ้านหลงั

สี่ทุ่ม” ครษิฐ์เสนอ

“ไม่ อารมณ์ร้อนอย่างนี้ ฉนัพูดยงัไม่จบประโยค พงศ์ได้โมโหแล้ว

ตดัสายฉนัแน่ และถ้าเขาท�าอย่างนั้นฉนักค็งโมโหกลบับ้าง” กนกดารนิตอบ 

ครษิฐ์เหน็ด้วยเพราะเขาเหน็การทะเลาะแบบนี้มานบัครั้งไม่ถ้วน

“งั้นกส็่งข้อความไปบอกว่าน่าจะถงึดกึ” 

หญงิสาวยงัคงนิ่ง ครษิฐ์เลยได้แต่ถอนหายใจ แล้วภาวนาให้ฝนหยดุ

ตกซะทเีพื่อพวกเขาจะได้ไปถงึบ้านของกนกดารนิเรว็กว่าที่คาดการณ์ไว้



กนกดารนิรู้ดว่ีาคนรกัของเธอขี้หงึแค่ไหน แม้เธอจะวางตวัดแีละ
ชัดเจนมากเพราะไม่ต้องการให้ความรักระยะไกลมีอุปสรรค แต่มีอยู่เรื่อง

เดยีวเท่านั้นที่ว่าที่สามขีองเธอไม่เคยเรยีนรู้ นั่นกค็อืเขาควรเลกิหงึหวงเธอ

กบัครษิฐ์ได้แล้ว

ครษิฐ์เป็นยิ่งกว่าเพื่อน คนคนนี้คอืคนในครอบครวัของเธอ แม้พวก

เราจะไม่ได้มสีายเลอืดเดยีวกนั แต่ไม่มสีกัช่วงเวลาในชวีติของเธอที่จะไม่มี

ผู้ชายคนนี้อยู่ ครษิฐ์เป็นยิ่งกว่าพี่ เป็นมากกว่าน้อง เป็นคนส�าคญัของเธอ

ในทกุๆ ความหมายที่ไม่ใช่คูช่วีติ เธอเคยพดู เคยอธบิายเรื่องนี้ให้คนรกัฟัง

มาหลายครั้ง และทุกครั้งกม็กัจบลงด้วยความมนึตงึ สุดท้ายเราสองคนก็

เหมอืนเลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องนี้กนั

‘ครั้งนี้กค็งเหมอืนกนั’ กนกดารนิบอกตวัเองขณะลงจากรถ แล้วเดนิ

เข้าสู่ตวับ้านโดยมคีรษิฐ์เดนิตาม

“ไอ้ชาตชิั่ว!”

เสียงตะโกนดังขึ้นทันทีพร้อมกับร่างสันทัดของพงศ์รพีที่พุ่งตัวผ่าน

๓
เพื่อนกับแฟน
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กนกดารินตรงเข้าไปต่อยคริษฐ์ แต่คริษฐ์ไหวตัวทัน เขาเลยเบี่ยงตัวหลบ 

แล้วขยับตัวถอยห่างไปได้ทัน และเป็นจังหวะเดียวกับที่กนกดารินพุ่งตัว 

เข้ามาขวางหน้า แล้วร้องบอกเสยีงดงัลั่นว่า

“หยุดนะพงศ์ อย่ามามเีรื่องกนัในบ้านดา!”

พงศ์รพทีี่โกรธสดุขดีจนใบหน้าบดิเบี้ยวชี้หน้าครษิฐ์พร้อมกบัตะโกน

โต้ไปว่า 

“ก่อเรื่องเหรอ ใครกันแน่ที่ก่อเรื่อง ดาหายไปไหนกับมันมาทั้งวัน  

จนนี่กเ็ข้าวนัใหม่แล้วเพิ่งกลบับ้าน ใครกนัแน่ที่ก่อเรื่อง!”

หญงิสาวรู้ว่าอกีฝ่ายก�าลงัโกรธ แต่สิ่งที่เขาพดูกท็�าให้เธอโกรธจนควนั

ออกหูเหมอืนกนั เพราะค�าพูดนั้นมนัเท่ากบัว่าเขาก�าลงัดูถูกเธอ อาจจรงิที่ 

ผู้หญงิไม่ควรไปไหนมาไหนกบัผูช้ายสองต่อสองจนดกึดื่น มนัท�าให้น่าสงสยั

และอาจเกิดข้อครหาไปในทางเสียหายได้ แต่พงศ์รพีคือคนที่รู้จักเธอกับ 

คริษฐ์มากที่สุด อย่างน้อยก็รู้จักกันมาเกือบค่อนชีวิต ความคิดแบบนี้มัน

ควรเกดิขึ้นในหวัของเขางั้นเหรอ

“ดารูว่้าพงศ์ก�าลงัโกรธ เพราะงั้นดาจะให้โอกาสพงศ์ถามใหม่” กนก-

ดารินเอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็นยะเยียบ จนคนหัวร้อนที่อารมณ์เดือดพล่าน 

เริ่มรู้ตวั แล้วถามกลบัเสยีงห้วน

“ดาไปไหนกบัมนัมาจนดกึดื่นป่านนี้”

หญงิสาวลอบถอนหายใจยาวอย่างแผ่วเบา ก่อนตอบว่า 

“มีผู้ใหญ่ที่ดากับด้วงเคารพอยากเจอด่วน แล้วตอนขากลับฝนตก 

รถเลยตดิมาก กเ็ลยมาถงึบ้านช้า”

“ผู้ใหญ่คนไหน”

“ญาตผิู้ใหญ่ของด้วง พงศ์ไม่รู้จกัหรอก” 

เพราะไม่อยากแพร่งพรายเรื่องงานใหม่ของครษิฐ์เธอเลยโกหก มนั

ก็เหมือนกับทุกครั้งที่เธอไม่อยากให้อีกฝ่ายซักไซ้เรื่องของคริษฐ์เพราะรู้ว่า

ทั้งสองไม่ชอบกนั เธอเลยต้องแยกพวกเขาออกจากกนัด้วยวธินีี้
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“ญาตไิอ้ด้วง แล้วจะอยากเจอดาท�าไม”

“อนันั้นมนัเรื่องส่วนตวันะ” ครษิฐ์เอ่ยแทรกขึ้น นั่นจงึเหมอืนกบัเตมิ

เชื้อไฟในดวงตาของพงศ์รพใีห้ลุกโชนมากขึ้น

“ใช่ เรื่องส่วนตวัของมงึ แต่มงึมายุ่งกบัผู้หญงิของกูไง”

“พงศ์!” กนกดารินปรามคนรักเสียงสูง แล้วขยับตัวไปบังคริษฐ์ไว้

มากขึ้น ก่อนพูดต่อว่า

“...ญาตคินนี้รูจ้กัดาด้วย แล้วเขากร็ูว่้าดาก�าลงัจะแต่งงานกเ็ลยบอก

ด้วงให้ชวนดาไปด้วย มนักแ็ค่นั้น ใครจะคดิว่าขากลบัฝนมนัจะตกหนกั จน

รถตดิแหงก็อยู่บนถนนนานแบบนี้”

พงศ์รพลีะสายตาจากใบหน้าของครษิฐ์มาสบตาหญงิสาว ความโกรธ

ยงัคุกรุ่นอยู่ในดวงตาเขา แต่กนกดารนิไม่คดิจะหลบตา เธอไม่ได้ท�าอะไร

ผิด ไม่เคยท�าผิดต่อเขาหรือตัวเอง เธอหวังเพียงแค่ให้เขามีสติพอจะมอง

เห็นความจริงที่ส�าคัญที่สุดในการครองชีวิตคู่ร่วมกัน นั่นก็คือความเชื่อใจ

ในกนัและกนั

“แล้วท�าไมดาต้องโกหกพงศ์ ดาอยู่กรุงเทพฯ อยู่แล้ว ท�าไมถงึบอก

พงศ์ว่าจะมาถงึพรุ่งนี้”

พอโดนถามประเด็นนี้ กนกดารินก็มีสีหน้าอ่อนลงแล้วตอบอย่าง

ยอมรบัผดิว่า “ดาขอโทษ ดาลงมาจากแสงอรณุเรว็เพราะเป็นห่วงด้วง และ

ที่ไม่บอกพงศ์เพราะรู้ว่าพงศ์จะเป็นแบบนี้ไง”

“แล้วการโกหกจะท�าให้พงศ์รู้สึกดีขึ้นเหรอดา ว่าที่ภรรยาของพงศ์

โกหกเพื่อมาหาผูช้ายอื่น” พงศ์รพถีามกลบัด้วยน�้าเสยีงที่ข่มกลั้นความโกรธ

ไว้จนกนกดารนิรู้สกึผดิมากขึ้น แต่ความรู้สกึนั้นกค็งอยู่ไม่นานเมื่อเธอคดิ

ได้ว่า ที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะพงศ์รพีไม่เคยท�าความเข้าใจเรื่องราวที่เธอ

พยายามเล่าให้ฟังเลยว่า ครษิฐ์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครวัเธอ

เมื่อพี่น้องของเราก�าลงัเดอืดร้อนและเจบ็ปวด แล้วเราจะมาดูแลบ้าง

ไม่ได้เลยงั้นเหรอ ท�าไมเขาต้องบีบบังคับเธอให้ต้องเลือกระหว่างเขากับ 



กั ล ฐิ ด า  l  37

คริษฐ์ และเพราะพงศ์รพีเป็นแบบนี้ไง เธอจึงพยายามไม่ให้ทั้งสองคนมา 

เจอกนั แต่มนักลบัท�าให้เธอกลายเป็นผู้หญงิไม่ดไีปเสยีอย่างนั้น

“ด้วงไม่ใช่ผู้ชายอื่น ต้องให้ดาพูดอีกกี่ครั้งล่ะพงศ์ ว่าเขาคือคนใน

ครอบ...”

“ถ้าไม่ได้คลานตามกันออกมาจากท้องแม่ก็ไม่มีใครเรียกผู้ชายที่

พร้อมจะพาผู้หญงิขึ้นเตยีงได้แบบมนัว่าเป็นคนในครอบครวัหรอก!”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นโลกนี้จะมีค�าว่า ‘เพื่อน’ ไปท�าไมล่ะ” หญิงสาวโต้

กลบั

“ดา!”

กนกดารินรู้สึกเลยว่าดวงตาของเธอร้อนผ่าวก่อนจะมีม่านน�้าตาเอ่อ

ท้นออกมาขณะที่เธอพูดใส่หน้าคู่หมั้นว่า

“พงศ์ไม่เคยไปไหนกบัเพื่อนจนดกึเหรอ เอาง่ายๆ อย่างทรปิไปเที่ยว

ทะเล ก๊วนที่ไปกบัพงศ์กม็ผีูห้ญงิ อยูค้่างคนืกนัอย่างนั้น ท�าไมดาไม่เหน็จะ

คดิเลยว่าพงศ์จะท�าอะไรแบบนั้น”

“เพราะพงศ์ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นไง!”

“แล้วดาเป็นคนแบบนั้นเหรอ” 

แหมะ!

ในที่สดุหยดน�้าตาจากที่ไหนไม่รูก้ร่็วงพรอูอกมา มา่นน�้าที่ไมคุ่น้เคย

ท�าให้กนกดารนิชะงกัไปชั่วขณะหนึ่ง ก่อนจะยกมอือนัเยน็เฉยีบปาดมนัออก 

รมิฝีปากเม้มแน่น เธอไม่ใช่คนร้องไห้ง่าย และเชื่อว่าตอนนี้เธอกไ็ม่ได้ร้องไห้

เพราะความเจบ็ปวด แต่เป็นความเจบ็ใจ

เจบ็ใจคนรกัซึ่งคบหากนัมานานกล้าพูดดูถูกเธอได้ถงึขนาดนี้

เจ็บที่สมองอันแสนปราดเปรื่องของเธอคิดหาค�าพูดมาโต้แย้งเขา 

ไม่ได้

และเจบ็ที่สุด ที่แวบหนึ่งเธอมองไม่เหน็อนาคตของการร่วมชวีติกบั

ผู้ชายคนนี้เลย แม้พวกเธอมแีผนจะแต่งงานกนัในเดอืนหน้ากต็าม



38  l  คิ ว รั ก. . .ห ม า ย เ ล ข ห นึ่ ง

“เสยีงดงัอะไรกนั” เสยีงหนึ่งดงัขึ้นจากบนัไดชั้นสอง

“พ่อ...” กนกดารนิพมึพ�า รบีหยุดน�้าตาตวัเองแล้วตอบกลบัว่า

“มเีรื่องเข้าใจผดิกนันดิหน่อยค่ะ แต่ไม่มอีะไรแล้ว พ่อเข้านอนแล้ว

ไม่ใช่เหรอคะ”

ชายวัยกลางคนในชุดกางเกงผ้าแพรเดินลงบันไดมามองคนรุ่นลูก 

ทั้งสามคนอย่างพจิารณา แต่กเ็ลอืกที่จะตอบลูกสาวว่า

“แม่เข้านอนแล้ว แต่พ่อเพิ่งสวดมนต์เสรจ็ ออกจากห้องพระกไ็ด้ยนิ

เสียงโวยวายกันดังลั่นเลย ลูกเพิ่งกลับมาเหรอ ตาพงศ์มารอตั้งแต่หัวค�่า

แล้ว”

กนกดารนิหนัไปสบตาคู่รกัเลก็น้อย แล้วจงึหนัไปตอบพ่อว่า

“ค่ะพ่อ ฝนตก รถเลยตดิมาก พ่อไปนอนเถอะค่ะ เดี๋ยวดาส่งแขกเอง” 

“ดา...” พงศ์รพเีอ่ยเสยีงอ่อนเพราะเธอใช้ค�าว่า ‘แขก’ กบัเขา 

หญิงสาวไม่สนใจ รอยิ้มส่งพ่อจนเดินขึ้นชั้นสองไปแล้วจึงหันมา

สบตาพงศ์รพ ี

“ตอนนี้พวกเราอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่ เพราะงั้นพงศ์กลับไปก่อน

ดไีหม”

“แต่ว่า...” พงศ์รพีแย้งพลางยื่นมือออกไปหาเธอ แต่หญิงสาวกลับ

ก้าวถอยหลงัไป แล้วพบว่าเธอถอยไปชนกบัแผ่นอกของเพื่อนสนทิ จนท�าให้

แววตารู้สึกผิดของพงศ์รพีเมื่อกี้เปลี่ยนกลับมาวาวโรจน์อีกครั้ง นั่นท�าให้

กนกดารนิเรยีกสตติวัเองกลบัมาได้และพูดไปว่า

“แต่ถ้าอยากคุยต่อ ดาก็คงไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจาก...เรื่อง

แบบนี้มนัตบมอืข้างเดยีวไม่ดงั”

“ดา! นี่ดาหมายความว่า...”

กนกดารนิมองคนรกัตาแขง็ “ดาไม่ได้หมายความว่าอะไรทั้งนั้น ดา

แค่อยากรูว่้าตลอดเวลาที่ผ่านมา ดาในสายตาพงศ์เป็นผูห้ญงิแบบนั้นเหรอ”

ใบหน้าของพงศ์รพซีดีเผอืด ขณะที่กนกดารนิถามต่อว่า



กั ล ฐิ ด า  l  39

“ถ้าดาเป็นผูห้ญงิแบบนั้นจรงิๆ ท�าไมไม่เลกิกบัดาเสยีให้รูแ้ลว้รูร้อด

ไปล่ะ มาทนคบกับผู้หญิงที่พงศ์ไม่แม้แต่จะมีความเชื่อใจให้แบบนี้เป็น 

สบิปีท�าไม มาขอดาแต่งงานท�าไม ตอบมาส!ิ”

เมื่อโพล่งค�าพูดเหล่านั้นจบ น�้าตาที่กลั้นเอาไว้เพราะกลัวพ่อเห็นก็

พลันทะลักล้นเบ้าตาไม่หยุดจนเธอเองยังตกใจ ถึงอย่างนั้นหญิงสาวก็ใช้

เพยีงหลงัมอืปาดน�้าตาที่ไหลพรากทิ้งไปเพยีงลวกๆ พลางพูดต่อว่า

“กลบัไปเถอะพงศ์”

“ดา แต่ว่า...” 

พงศ์รพีท�าท่าจะก้าวเข้ามาหา แต่กนกดารินกลับมองเขานิ่งและย�้า

เสยีงเข้มหนกัแน่นว่า

“พงศ์ได้ถามในสิ่งที่อยากถาม และดากต็อบให้แล้ว ท�างานมาทั้งวนั

กก็ลบัไปพกัเถอะ ดาเองกอ็ยากจะพกัเหมอืนกนั เอาไว้อารมณ์เยน็กว่านี้เรา

ค่อยมาคุยเรื่องของเรา”

พงศ์รพมีองด้วยสายตาขอร้อง แต่เมื่อเหน็เธอยงัมองเขานิ่ง คู่หมั้น

หนุม่เลยตดัใจ ก่อนจะเสมองไปยงัถงุที่ใส่การ์ดแต่งงานที่เธอวางตั้งไว้ แล้ว

พูดด้วยน�้าเสยีงที่ดขีึ้นหน่อยว่า

“เดี๋ยวพงศ์ขนการ์ดพวกนี้ไปไว้ในรถเลยแล้วกนันะ”

“ไม่ต้อง” 

พงศ์รพชีะงกั แล้วหนัมาสบตาคู่หมั้นสาว กนกดารนิเลยตอบเสยีง

ดงัฟังชดัว่า

“รอไว้หลงัจากที่เราคยุเรื่องของเราให้ชดัเจน แล้วค่อยคดิต่อว่าเราจะ

ท�ายงัไงกบัการ์ดพวกนี้ด”ี

“ดา!” 

คราวนี้คนที่อทุานชื่อเธอด้วยน�้าเสยีงตกใจไม่ใช่พงศ์รพ ีแต่เป็นชาย

หนุ่มเพื่อนสนทิที่เธอยนืพงิอกเขาอยู่ 

คริษฐ์รู้จักเธอดีที่สุด และเข้าใจว่าการสติแตกของพงศ์รพีในวันนี้
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ก�าลงัจะน�าไปสูก่ารตดัสนิใจแบบไหน ทั้งเธอและครษิฐ์เคยผ่านเหตุทะเลาะ

กันแบบนี้กับคนรักของตัวเองมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งทุกครั้ง...จุดจบก็มักจะ

เหมอืนเดมิ และครั้งนี้กไ็ม่น่าจะแตกต่างกบัทุกครั้งที่ผ่านมา 

เพื่อนกบัแฟน อาจจะเป็นการเลอืกที่ยาก แต่ถ้า เพื่อน คนนั้นควบ

ต�าแหน่งคนในครอบครวัด้วย และ แฟน ไม่คดิจะท�าความเข้าใจมนั การ

เลอืกกไ็ม่ยากอย่างที่ใครหลายคนคดิ

“ใจเยน็ๆ นะดา พงศ์...” พงศ์รพพีูดเสยีงอ่อยกึ่งส�านกึผดิ

กนกดารนิฝืนยิ้ม “ดาอยากใจเยน็อยู่แล้วพงศ์ เพราะงั้นถงึได้บอก

ว่าเอาไว้เราค่อยมานั่งคุยกันไง กลับบ้านดีๆ นะ ดาขอตัวไปอาบน�้าก่อน 

ด้วง...ตอนออกไปฝากแกปิดบ้านให้ด้วย”

พดูจบ กนกดารนิกห็มนุตวัเดนิขึ้นชั้นสองของบ้าน แล้วตรงดิ่งไปยงั

ห้องนอนของเธอทนัท ีหญงิสาวไม่สนใจเลยด้วยซ�้าว่าลบัหลงัเธอแล้วผู้ชาย

สองคนจะทะเลาะกนัไหม เพราะตอนนี้เธอต้องท�าให้ตวัเองหยดุร้องไห้ก่อน 

หญิงสาวเปิดตู้เสื้อผ้าดึงชุดนอนแบบมั่วๆ แล้วเดินไปคว้าผ้าเช็ดตัวเข้า

ห้องน�้าไป

สายน�้าเย็นฉ�่าที่ราดรดลงมาท�าให้เธอหัวเย็นลง และหูก็ท�าหน้าที่ 

ของมนั เธอได้ยนิเสยีงรถยนต์แล่นออกไป ตามด้วยเสยีงปิดประตูรั้วบ้าน 

หญิงสาวหลับตาลงช้าๆ แล้วปล่อยให้สายน�้าเย็นไหลชโลมไปทั่วตัวเพื่อ 

ผ่อนคลาย เอาเข้าจรงิ การขบัรถทางไกลกลบัมากลางดกึเมื่อคนืกส็ร้างภาระ

ให้แก่ร่างกายมากพอแล้ว กอปรกบัทั้งวนันี้เธอกเ็อาแต่ห่วงว่าจะหาทางแก้ไข

ปัญหาให้เพื่อนอย่างไร มนัเลยท�าให้สมองเธอตงึเครยีดมากขึ้น

‘แทนที่ปัญหาของด้วงจบแล้ว คนืนี้กน่็าจะได้นอนหลบัสบาย แต่ดนั

มามเีรื่องน่าปวดหวัเพิ่มอกี’ 

กนกดารินคิดแล้วก็ต้องส่ายหน้าตัดใจ ดึงตัวเองออกมาจากเรื่อง 

น่าหงุดหงดิเสยี แล้วเริ่มอาบน�้าสระผมจนเสรจ็ จากนั้นจงึออกจากห้องน�้า

“อุ๊ย! ไอ้...โหย ตกใจหมดแก” กนกดารนิอุทานเมื่อพบเพื่อนสนทิ 
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นั่งถอืผ้าขนหนูผนืเลก็อยู่ตรงปลายเตยีงนอนของเธอ

“เชด็ผมให้ไหม” ครษิฐ์ถาม

กนกดารนิสบตาเพื่อนแล้วพยกัหน้า จากนั้นกเ็ดนิมานั่งขดัสมาธบิน

พื้นข้างขอบเตยีง ครษิฐ์จงึเริ่มเชด็ผมให้เธอ ความเงยีบเกดิขึ้นระหว่างพวก

เขาสองคน อยู่ๆ หญงิสาวกพ็ูดขึ้นว่า

“ถ้าฉนัรกัแก เรื่องมนักค็งจบเนอะ”

“สามสบิเก้าครั้ง”

“หอื?”

“ตลอดชวีติของพวกเรา แกพูดเรื่องนี้มาสามสบิเก้าครั้งแล้ว”

กนกดารนินิ่งอึ้งไป แล้วหวัเราะร่าออกมา 

“นั่นส ิพดูแล้วพดูอกีอยู่เนี่ย แล้วท�าไมคนอื่นมนัถงึไมเ่ข้าใจสกัทวีะ

ว่าฉนัไม่มทีางรกัแก แกเองกไ็ม่มทีางรกัฉนัในความหมายนั้นได้หรอก”

“จริงๆ พวกเขาก็คงเข้าใจแหละ เพียงแต่พวกเขาแค่รับไม่ได้ที่เขา 

ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในโลกของเรา”

กนกดารนิหนัหน้ากลบัมาสบตาครษิฐ์อย่างสงสยั คนโดนมองกเ็ลย

ถอนหายใจแล้วพูดต่อว่า

“ไม่มใีครสามารถเข้ามาอยูใ่นโลกของคนสองคนซึ่งใช้เวลาด้วยกนัมา

ทั้งชวีติได้หรอกดา แต่พวกเขาสามารถสร้างโลกใหม่กบัแกได้”

“ใช่ และพอสร้างได้แล้ว ยังจะอยากเข้ามาอยู่ในโลกที่ตัวเองเข้า 

ไม่ได้ท�าไม”

ครษิฐ์ส่ายหน้า “ไม่รู้ส ิฉนัเลยเลอืกอยู่เป็นโสดนี่ไง”

กนกดารินหลุดหัวเราะคิกออกมา แล้วหันหน้ากลับปล่อยให้คริษฐ์

เชด็ผมให้เธอต่อ

“แกไม่มแีฟนเพราะเขาทนนสิยัประหลาดของแกไม่ได้ต่างหาก”

“แล้วแกล่ะ ที่เลือกมีแฟนไม่ใช่เพราะแน่ใจว่าเขายอมรับตัวตนของ

แกได้ทั้งหมดงั้นเหรอ”
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ความเงียบเกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะค�าถามของคริษฐ์มันแทงใจด�าเธอ

อย่างจงั กนกดารนิรูต้วัเองดว่ีาเธอมคีวามเป็นผูน้�าสงูกว่าผูห้ญงิทั่วไป ด้วย

รูปร่างหน้าตา ฐานะทางสงัคม หรอืความสามารถที่ม ีเธอคอืผู้หญงิเก่งที่มี

ความชัดเจนในตัวเอง จนบางครั้งผู้หญิงแบบเธอก็หาคู่ชีวิตยาก พงศ์รพี

ท�าให้เธอรูส้กึเหมอืนเป็นผูห้ญงิจรงิๆ ที่สมควรได้รบัการปกป้อง แต่ในบาง

ครั้งเขาก็ท�าให้เธอรู้สึกเหมือนได้รับการคุ้มครองมากเกินไป ซึ่งเป็นความ

รู้สกึที่เธอพยายามเกบ็กดมนัไว้ เพราะรู้ว่าบางครั้งผู้ชายกอ็ยากจะเป็นผู้น�า

บ้าง

“แกตอบรับค�าขอแต่งงานเขาแล้ว เพราะงั้นต่อจากนี้ แกควรใส่ใจ

โลกของแกกบัเขาให้มากกว่าโลกของเรานะ”

มือหนาที่เช็ดผมให้เธอยังคงขยับต่อไปเรื่อยๆ แต่ค�าพูดของคริษฐ ์

นี่ส ิมนัท�าให้กนกดารนิต้องตั้งค�าถามกบัตวัเองว่า ตามหลกัภาษาค�าว่า ‘เรา’ 

ควรใช้อย่างไรกนัแน่

เรา ที่ใช้กบั คนรกั กบั เรา ที่ใช้กบั คนส�าคญั มนัไม่เหมอืนกนัตรง

ไหน

“แต่ถ้าเขาพยายามกดดนัให้ฉนัเลอืกระหว่างแกกบัเขา...”

“แกกต้็องเลอืกเขา เพราะเขาก�าลงัจะกลายเป็นคนคนเดยีวกนักบัแก”

กนกดารินยกมือขึ้นจับมือชายหนุ่มที่ยังเช็ดผมให้เธอ แล้วหันไป

เผชิญหน้ากับคนที่นั่งอยู่บนเตียงซึ่งก็ก้มมองเธออยู่ ดวงตาของคริษฐ์นิ่ง 

นั่นท�าให้เธอรู้ว่าเพื่อนพูดความจริง ซึ่งก็เหมือนกับทุกครั้งที่เธอต้องการ

ความจรงิจากเขา

“สามภีรรยาคอืคนคนเดยีวกนั แกเลอืกเขามาเป็นสามขีองแก ฉะนั้น 

ในท้ายที่สุดเขากค็อืคนส�าคญัที่สุดของแก ไม่ใช่ฉนั”

“แต่พ่อสอนว่าสามภีรรยาเป็นแค่เสื้อผ้า แต่พี่น้องคอืแขนขา”

มุมปากของครษิฐ์ยกขึ้น “แล้วใครเป็นพี่ ใครเป็นน้องล่ะ”

พอโดนเขาย้อนถามอย่างนั้น กนกดารินก็ยิ้มตามพลางยกมือตีเข่า
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คนเล่นมุกหน้าตายไปฉาดหนึ่ง 

“ถ้าดูจากการที่ฉนัต้องแจ้นมาช่วยเหลอืแกตลอด ฉนัน่ะเป็นพี่ชวัร์”

ครษิฐ์หวัเราะแล้วโยนผ้าในมอืมาให้พลางลุกขึ้นยนื

“ไปละ ง่วงนอนจะแย่”

“ซอด้วง”

คนที่ก�าลงัจะก้าวถงึประตูหนัมาสบตา

“ถ้าโดนบงัคบัให้ต้องเลอืกจรงิๆ ฉนัเลอืกแกนะ”

ดวงตาของคริษฐ์ทอประกายวาบขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะหายไปอย่าง

รวดเรว็ แล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มที่ไม่ค่อยได้เหน็บ่อยนกัว่า

“พูดซึ้งแค่ไหนฉันก็ไม่ร้องไห้เป็นเพื่อนแกหรอกนะ ไปละ พรุ่งนี้ 

ไม่ต้องไปกดกริ่งนะ ฉนัจะนอนยาวเลย”

กนกดารนิมองตามเพื่อนที่เดนิออกจากห้องไป แล้วจงึเอนตวัพงิขอบ

เตยีงพลางทิ้งหวัลงบนเตยีงเพื่อแหงนหน้ามองเพดาน พอหวัเยน็ สมองก็

แจ่มใสพอที่จะเริ่มทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น หญิงสาวต้องยอมรับกับตัวเองว่า 

เธอเองกม็สี่วนผดิในเรื่องนี้ด้วย 

พงศ์รพไีม่ชอบครษิฐ์เป็นพื้นฐานมาตั้งแต่เรยีนแล้ว มนัจงึมเีหตุผล

ที่มากกว่าความหึงหวง เพราะแบบนั้น เมื่อเธอกับพงศ์รพีคบกันเป็นแฟน 

เธอจงึพยายามแยกพวกเขาสองคนออกจากกนั แต่มนัยากเหลอืเกนิเพราะ

ชวีติของเธอมคีรษิฐ์อยู่ในโลกของเราตลอดเวลา

คริษฐ์คือคนที่เข้าใจเธอที่สุด อีกอย่างก็เป็นความเคยชินด้วยที่เธอ

จะคุยและปรึกษาหารือกับคริษฐ์มากกว่าใคร ความจริงเธอก็ตั้งค�าถามกับ

ตวัเองมาหลายครั้งแล้วว่า เธอผดิงั้นเหรอที่พยายามให้คนรกัเข้าใจว่าครษิฐ์

คอืคนส�าคญั หลายปีที่ผ่านมาการวางตวัของเธอ หรอืความรกัระหว่างเรา

มนัไม่ได้ช่วยให้พงศ์รพเีข้าใจเลยเหรอว่าเขาคอืคนที่เธอเลอืกเป็นคู่ชวีติ

“โอ๊ย! คนอื่นเขามแีต่ปัญหาลูกเขยกบัพ่อตา ไหงเราดนัมามปีัญหา

เพื่อนกบัแฟนวะเนี่ย” หญงิสาวบ่นพมึพ�าพลางยกมอืขึ้นปิดหน้า 
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กริ๊ง!

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้น กนกดารนิจงึขยบัตวัลกุขึ้นไปคว้าโทรศพัท์ แล้ว

เบอร์ประหลาดที่เคยโทร. หาเธอมาตั้งแต่บ่ายกป็รากฏขึ้น จนหญงิสาวต้อง

ขมวดคิ้ว

‘ตกลงโทร. ผดิ หรอือะไรกนัแน่’ หญงิสาวคดิแล้วกดรบัสาย

“สวสัดคี่ะ...สวสัดคี่ะ”

เงียบ ไม่มีเสียงตอบกลับมาเหมือนเคย กนกดารินเกือบจะกดตัด

สายแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะหูได้ยนิเสยีงกระซบิกระซาบบางอย่างเบาๆ

“...หมอ อมื...อา ท�าไมวนันี้รุนแรงจงัคะ...อ๊ะ”

‘เซก็ซ์โฟนเหรอ เดี๋ยวนี้ล�้านะ’ 

หญิงสาวคิดแล้วกดตัดสาย พลางลุกขึ้นไปไดร์ผมให้แห้งก่อนเข้า

นอน แต่ยงัไม่ทนัที่เธอจะเดนิไปถงึโต๊ะเครื่องแป้ง โทรศพัท์กด็งัขึ้นอกีด้วย

สายเรยีกเข้าเบอร์เดมิ ซึ่งเป็นสายแบบวดิโีอคอล กนกดารนิตั้งใจจะกดตดั

สายเลย แต่มอืดนักดพลาดไปเป็นกดรบั ภาพที่ปรากฏขึ้นท�าให้เธอถงึกบั

ตื่นตะลงึ

“อ๊ะ อ๊า คุณพงศ์ อื้อ แฮก! แฮก!”

เสียงครวญครางของหญิงสาวที่เธอยังไม่เห็นหน้ายังไม่น่าตกใจ

เท่ากับภาพเคลื่อนไหวที่จับใบหน้าของพงศ์รพีที่ก�าลังสุขสมกับการถูก 

ปรนเปรอโดยเจ้าของสายโทรศพัท์ที่เรยีกเข้ามา 

“ถ่ายคลปิเหรอ” 

เสยีงแหบพร่าของพงศ์รพดีงัขึ้น ขณะที่ฝ่ายหญงิตอบว่า

“เอาไว้ดูตอนคุณไม่อยู่ไงคะ ฉันจะได้รู้ว่าฉันท�าให้คุณมีความสุข 

แค่ไหน อ๊ะ อย่าเร่งจงัหวะสคิะ อ๊ะ! อ๊ะ!”

ด้วยสติที่เรียกกลับมาแทบไม่ทัน กนกดารินก็รีบถ่ายภาพหน้าจอ 

หลายภาพที่เหน็หน้าพงศ์รพแีละกจิกรรมนั้นชดัๆ ก่อนกดวางสายพร้อมกบั

ทรดุตวัลงนั่งข้างเตยีง สมองของเธอว่างเปล่าอยูพ่กัใหญ่ ก่อนที่ความโกรธ
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และความเสยีใจจะพวยพุ่งขึ้น แล้วเปิดดูภาพที่ตวัเองถ่ายเอาไว้

“ดนัไม่เหน็หน้าผู้หญงิ” 

แต่ไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใคร มันก็เป็นหลักฐานที่แน่นอนแล้วว่า 

พงศ์รพนีอกใจเธอ! 

ติ๊ง!

เสยีงสญัญาณเตอืนว่ามข้ีอความเข้าท�าให้กนกดารนิได้สตแิละหนัไป

มองหน้าจอโทรศพัท์ที่สว่างวาบขึ้น

‘อยากพสิูจน์กม็าที่นี่ส’ิ

ดวงตาของกนกดารนิวาววบัขึ้น มอืของเธอก�าโทรศพัท์แน่น ก่อนจะ

ผดุลกุขึ้นไปคว้ากระเป๋าวิ่งออกจากห้อง หญงิสาวไม่รูด้้วยซ�้าว่าตวัเองมอืสั่น

ใจสั่นเพราะอะไร เธอรู้แต่ว่าเธอต้องการความแน่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน

โทรศพัท์เป็นเรื่องจรงิหรอืแค่การหลอกลวง ที่ส�าคญั เธออยากรู้ว่าหากเป็น

เรื่องจรงิ หลงัจากนี้เธอควรตดัสนิใจอย่างไร

“มอืสั่นอย่างนี้ขบัรถยากแน่ โทร. หาด้วง...” หญงิสาวพมึพ�าทั้งที่มอื

กดโทร. ออกหาเพื่อนแล้ว แต่พอสญัญาณดงัได้สองครั้งเธอกต็ดัสายเพราะ

รู้ว่าวันนี้เพื่อนเหนื่อยมาก สุดท้ายเธอก็ขับรถออกจากบ้านมาด้วยตัวเอง 

พร้อมกบัเปิดแอปพลเิคชนัแผนที่ไปพลางมองทางไปพลาง

พกิดัที่ส่งมาให้เป็นย่านที่อยูใ่นกรงุเทพฯ แถวๆ ที่ท�างานของพงศ์รพ ี

ปกตเิธอเคยขบัรถมาเฉพาะตอนกลางวนั แต่เพราะตอนนี้เป็นเวลาดกึมาก 

และสภาพอากาศหลงัฝนตกกท็�าให้ยิ่งมองทางยาก

“เลี้ยวตรงนี้หรอืเปล่านะ...” หญงิสาวพมึพ�าอย่างพะวกัพะวน แล้ว

ในจงัหวะที่เธอก้มลงมองดูแผนที่พร้อมกบัหกัเลี้ยวรถ แสงไฟจากรถยนต์

อกีคนัที่ขบัสวนทางมากส็าดเข้าตา

“เฮ้ย!”

เอี๊ยดดด!

โครม!


