
“พี่ไม่ต้องห่วง...ผมมั่นใจว่ายงัไงพี่กต็้องได้ประกนัตวั” 
อานนท์เงยหน้ามองมนสั...คนที่เปรยีบดั่งน้องชายของเขา ซึ่งย้ายไป

อาศัยอยู่ต่างประเทศตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา กระทั่งเกิดเรื่องจึงท�าให้

เขาได้มโีอกาสพบมนสัในรอบห้าปี อดตีนายแพทย์ชื่อดงัมองดวงหน้าที่อยู่

ในห้วงคะนงึของเขามาตลอดด้วยแววตาขอบคณุจากใจจรงิที่มนสัยอมกลบั

มาที่เมอืงไทยเพื่อช่วยเหลอืเขา ต่างกบัคนในครอบครวัเดยีวกนัที่ไม่แม้แต่

จะคดิท�า

“ฉันกลัว...ในนี้มันป่าเถื่อน เหมือนอยู่ในสวนสัตว์ไม่มีผิด” ผู้ที่ใช้

ชวีติสุขสบายมาตลอดนั้นปรบัทุกข์กบัคนอายุน้อยกว่า “แกต้องช่วยฉนันะ 

ช่วยฉนัให้ได้ออกไปจากที่นี่”

“ผมจะท�าทุกอย่าง” มนัสรับค�า ไม่มีทางที่เขาจะยอมเห็นอานนท์ 

ต้องอยู่ในคุกตลอดไป “พี่ไม่ต้องห่วง ทนายคนนี้ท�างานให้ผมตลอด เรื่อง

เท่านี้ไม่น่าจะเป็นปัญหา”

“ฉนัดใีจที่แกยอมกลบัมาหาฉนั...” อานนท์บอกเสยีงเครอื ดวงตาที่

บทน�ำ
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หรี่แคบด้วยมีเชื้อจีนของเขานั้นแดงก�่าเพราะการพยายามกลั้นน�้าตา “ฉัน 

ดใีจจรงิๆ”

“พี่ไม่ต้องกลวั...ผมจะไม่ทิ้งพี่”

“ขอบใจนะ...” อานนท์ถอนหายใจ บอกตวัเองว่าอย่างน้อยตอนนี้เขา

ก็วางใจได้แล้วเรื่องหนึ่ง เหลืออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรีบจัดการอย่างเร่งด่วน 

หากเขาไม่ติดอยู่ข้างในนี้ก็คงไม่รีรอที่จะไปจัดการให้เรียบร้อยด้วยตัวเอง 

“เลขาฯ ของฉนั...ไม่ใช่ส ิคนที่เคยเป็นเลขาฯ ให้ฉนัน่ะ”

“ท�าไมครบั” มนสัโน้มตวัเข้าใกล้กบักระจกที่กั้นระหว่างทั้งคู่ น�้าเสยีง

ที่ใช้กล็ดลงเหลอืเป็นการกระซบิเบาๆ เท่านั้น “เลขาฯ ของพี่มนัท�าไม...”

“มนัรูท้กุอย่าง...นทั...ทกุอย่างกอ็ยูก่บัมนั” อานนท์เอ่ยลอดไรฟันเมื่อ

หวนคดิถงึใบหน้าของเลขาฯ ตน ไม่ส.ิ..ตอนนี้สรวงสุรางค์เป็นอดตีเลขาฯ 

ของเขาแล้ว “นงันี่มนังูพษิ เราจะไว้ใจมนัไม่ได้”

“แต่ต�ารวจกย็งัไม่มหีลกัฐานอะไรนี่ครบั” มนสัออกความเหน็ คดิวา่

หากเลขาฯ ของอานนท์มหีลกัฐานมดัตวัทุกอย่างอย่างที่อานนท์กล่าว ศาล

คงจะไม่ให้อานนท์ได้ประกนัตวัแน่ “ในส�านวนกไ็ม่มอีะไร หากม ีทนายของ

ผมคงบอกแล้ว”

“ฉันบอกแกแล้วไงว่านังนี่มันงูพิษ วันนี้มันยังไม่แว้งกัดเรา...แต่อีก

ไม่นานหรอก” อานนท์เป็นคนที่ร่วมงานกับสรวงสุรางค์มาตลอดหลายปี 

ท�าไมเขาจะไม่รูว่้าเลขาฯ ของเขามนีสิยัใจคอเช่นไร “มนัแค่รอจงัหวะเท่านั้น 

...อย่าได้ชะล่าใจ นงัน�้าค้างมนัเลวกว่าที่แกคดิ”

“ผู้หญิงหรือครับ” มนัสขมวดคิ้ว...ในชีวิตของผู้ที่ใครๆ เรียกว่า

มาเฟียนั้น ไม่เคยเกรงกลัวใครเลย อย่าว่าแต่เลขาฯ ที่เป็นผู้หญิงของ

อานนท์คนนี้เลย เขาไม่กลัวหล่อน...แม้ว่าอานนท์จะขู่เขาเช่นไร มนัสก ็

ไม่เหน็ภาพว่าผูห้ญงิแบบไหนจะร้ายกาจเท่ามาเฟียอย่างเขา “กแ็ค่ผูห้ญงิ...

มนัจะมปัีญญาท�าอะไรพี่ได้ ถ้ามนัมอีะไรๆ ในมอือย่างที่พี่ว่าจรงิ ป่านนี้มนั

คงไม่รอ...”
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“แกต้องจดัการมนั” อานนท์สั่งมนสัเสยีงเฉยีบ หลบัตานิ่งเมื่อเผลอ

แสดงสีหน้าเกรี้ยวกราดออกไป “แกเชื่อฉันสิ นังนี่มันไม่ธรรมดา...แก

ต้องหาโอกาส...ต้องรบี...”

“ผมจะจดัการเอง” มนสัตดับทอานนท์เพยีงเพราะไม่อยากให้อานนท์

เอ่ยเรื่องเลขาฯ ของเขาต่อ “ชื่อน�้าค้างใช่ไหม ยงัท�างานอยูท่ี่โรงพยาบาลของ

พี่หรอืเปล่า”

“ไอ้เด่นชัยมันไม่ปล่อยให้นังนั่นไปไหนได้หรอก” อานนท์เอ่ยลอด

ไรฟัน เมื่อนึกถึงผอ. คนใหม่ของโรงพยาบาลเลิศวิชาญเวช เขาก็อดโมโห 

ไม่ได้ “มันคงจะท�าทุกอย่างให้น�้าค้างไปเป็นพวกของมันแน่ เพราะอย่างนี้

เราถงึต้อง...”

“ผมจะให้คนไปจัดการให้พี่เอง” มนัสกะพริบตา มองหน้าอานนท์

ด้วยแววตาเบื่อหน่ายและสมเพช คิดไม่ถึงว่าพี่ชายผู้ที่เคยสง่างามและน่า

นับถือเมื่อหลายปีก่อนจะกลับกลายมาเป็นอย่างนี้ได้ และยังสั่งให้เขาไป

ท�าร้ายผูห้ญงิตวัเลก็ๆ ที่เคยรบัใช้...แต่มนสักไ็ม่ใช่คนโง่ที่จะยอมเสี่ยงเพยีง

เพราะต้องการเป็นสภุาพบรุษุ หากการก�าจดัหญงิสาวคนนั้นเป็นเรื่องจ�าเป็น

อย่างที่อานนท์ว่าจรงิๆ เขากค็งไม่มทีางเลอืก ต้องท�าตามค�าขอของผู้ที่เขา

นบัถอืเป็นพี่ “ชื่อน�้าค้างใช่ไหม”

“สรวงสุรางค์ วริศกัดิ์” อานนท์เอ่ยชื่อเตม็ของอดตีเลขาฯ สาวเพื่อ

ป้องกันการผิดฝาผิดตัว อย่างไรเสียสรวงสุรางค์ก็ต้องถูกก�าจัด แม้ว่าเขา

จะอยู่ในคุก แต่เขาจะปล่อยนงังูพษินั่นลอยนวลไปไม่ได้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเมื่อเด่นชยัได้หล่อนไว้กบัตวัเช่นนี้ด้วย ยิ่งปล่อยไว้นานกว่านี้ไม่ได้

อานนท์มั่นใจว่าเด่นชยัต้องซ่อนไพ่เดด็เอาไว้ส�าหรบัเล่นงานเขาตอน

ขึ้นศาล และเขากย็ิ่งกว่ามั่นใจว่าแท้จรงิแล้วไพ่ที่ว่าใบนั้นกค็อืสรวงสุรางค์

“อย่าลมื...แล้วกอ็ย่าพลาด...แกพลาดไม่ได้...”

“ผมรู้...”



“ท�าไมต้องวรรกัหรอื”
“คะ?” สรวงสุรางค์หันมองร่างสูงของนายแพทย์คนใหม่ที่เธอต้อง 

รบัหน้าที่ดูแลเขา 

ในการเข้ามารายงานตวัวนัแรกของชายหนุม่นั้น ปกรณ์อาวโุสกว่าเธอ

หลายปี ทว่าใบหน้าของชายหนุ่มกย็งัอ่อนเยาว์ สมกบัเป็นคนที่ดูแลตวัเอง

อย่างสม�่าเสมอ ไม่เหมอืนผูช้ายอายสุามสบิแปดคนอื่นๆ ที่สรวงสรุางค์เคย

พบ แต่สิ่งที่ตดิใจของหญงิสาวคอืค�าถามเมื่อครู่ของเขาต่างหาก 

“เมื่อกี้คุณหมอว่ายงัไงนะคะ”

“นามปากกาที่คณุใช้ไง...วรรกั” เจ้าของใบหน้าคมที่มองตวัเลขดจิทิลั

เหนือประตูลิฟต์นั้นก้มลงมาจ้องหน้างาม เป็นครั้งแรกที่ปกรณ์มีโอกาส 

มองหญงิสาวตรงหน้าเตม็ตา มมุปากหนาขยบัยกเป็นรอยยิ้มออ่นโยนแบบ

เดียวกับแววตาแล้วจึงเอ่ยว่า “ท�าไมต้องวรรัก มีเหตุผลอะไรส่วนตัวหรือ

เปล่า”

“คุณหมอรู้เรื่องที่ฉันแปลหนังสือด้วยหรือคะ” หญิงสาวช้อนตาขึ้น

๑
วรรัก
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มองชายหนุม่ ความเกรงอกเกรงใจก่อนหน้านั้นลดน้อยถอยลง เมื่อรู้สกึว่า

ตวัเองก�าลงัโดนปกรณ์คุกคาม เรื่องงานอดเิรกของเธอนี้สรวงสุรางค์แน่ใจ

ว่ามคีนรูเ้รื่องนี้น้อยมาก ขนาดพี่สาวของเธอกเ็พิ่งรู้เมื่อสองปีก่อนนี้เอง แล้ว

ท�าไมเขาถงึ... “ใครบอกเรื่องนี้กบัคุณหมอคะ”

“ส�านกัพมิพ์” เจ้าของเสยีงทุม้ตอบกลบัมาสั้นๆ น�้าเสยีงที่เขาใช้กฟ็งั

ดปูกต ิคล้ายกบัว่าเหน็เป็นเรื่องเลก็น้อย ซึ่งต่างจากสรวงสรุางค์ “ตอนแรก

ตั้งใจจะโทร. ต�าหนทิี่แปลผดิหลายประโยค”

ตอนนี้สรวงสุรางค์ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือโกรธชายหนุ่มดี เข้าใจว่า 

ผลงานการแปลหนงัสอืนยิายฆาตกรรมจากต่างประเทศเล่มแรกๆ ของเธอ

มีความผิดพลาดเรื่องแปลไม่สละสลวยอยู่บ้าง แต่คิดไม่ถึงว่าจะมีนักอ่าน

คนไหนติดใจข้อผิดพลาดที่ว่าจนถึงขั้นโทร. ไปที่ส�านักพิมพ์เพื่อต�าหนิเธอ 

แต่กระนั้นสรวงสรุางค์กท็�าเพยีงฝืนยิ้มส่งให้นายแพทย์หนุม่ รูด้ว่ีาเธอไม่ได้

อยู่ในสถานะที่จะต่อปากต่อค�ากบัลูกชายผอ. โรงพยาบาลได้ จงึเพยีงตอบ

ไปว่า

“อ้อ เหรอคะ” 

“แต่เล่มหลังๆ ดีขึ้นนะ ไม่ได้จะต�าหนิอย่างเดียว” ชายหนุ่มยังคง 

ไม่จบเรื่องงานนอกของเลขาฯ สาว ท�าให้สรวงสุรางค์อดไม่ได้ที่จะเม้มปาก

แน่นเพื่อสะกดอารมณ์ เธอไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณหมอปกรณ์ผู้แสนดีใน

สายตาของคนในวงการแพทย์นั้นจะกวนประสาทได้เพียงนี้ “สรุปว่ายังไง 

เรื่องชื่อนามปากกาน่ะ”

“ไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะ แต่ชอบเป็นการส่วนตัว” เมื่อเห็นว่าไม่มี

ประโยชน์ที่จะปิดเรื่องการแปลหนังสือ สรวงสุรางค์จึงตอบไป แม้จะด้วย 

น�้าเสยีงไม่เตม็ใจเท่าไหร่กต็าม “วรรกั...เพราะดคี่ะ”

“ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษเลยงั้นหรือ” ปกรณ์ถอนหายใจ 

เขาคิดเอาไว้ว่าชื่อที่หญิงสาวเลือกใช้นั้นพิเศษมากกว่าแค่ไพเราะต่างกับที่

เธอบอกเขา 
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เมื่อประตูลฟิต์เปิดออก ชายหนุ่มจงึถอนหายใจ รอให้สรวงสุรางค์

ก้าวเข้าไปด้านในห้องโดยสารขนาดใหญ่ก่อน แล้วชายหนุ่มจงึก้าวเข้าไปยนื

เคยีงข้าง “ผมอ่านเป็น วอน-รกั”

“วะ-ระ-รกั ค่ะคุณหมอ” เจ้าของนามปากกาเอ่ยแก้ ถอนหายใจจน

ได้ยินเสียงเฮ้อ เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนอ่านชื่อนามปากกาของเธอผิด 

ก่อนจะเสรมิเบาๆ เป็นเชงิออกตวั “ฉนัไม่ใช้ชื่อวอนรกัหรอกค่ะ มนัสิ้นหวงั

เกนิไป”

“ผมชอบวอนรกัมากกว่า” แฟนนยิายของนกัแปลสาวออกความเหน็ 

ซึ่งกไ็ด้การตอบรบัเพยีงการไหวไหล่เบาๆ จากสรวงสุรางค์เท่านั้น เป็นการ

บอกใบ้ให้ปกรณ์รบัรูก้ลายๆ ว่าความชอบของชายหนุม่ไมม่ผีลอะไรต่อเธอ

เลยสกันดิ แต่นั่นกไ็ม่ท�าให้นายแพทย์หนุ่มถอดใจเรื่องนี้ คะยั้นคะยอถาม

หญิงสาวต่อ ไม่แน่ว่าเขาอาจจะส้มหล่น...สรวงสุรางค์อาจจะยอมเขา “ไม่

คดิที่จะเปลี่ยนวธิอี่านเหรอ”

“ถ้าจะอ่านแบบนั้น มนัจะกลายเป็นไม่มคีวามหมายไปนะคะ” หญงิ

สาวพมึพ�า ขณะยื่นมอืมากดตวัเลขชั้นที่เธอต้องน�าปกรณ์ขึ้นไปพบคนส�าคญั 

แม้จะแน่ใจว่าชายหนุ่มคุ้นเคยกบับุคคลที่ก�าลงัจะไปพบเป็นอย่างดอียู่แล้ว

กต็าม 

“แสดงว่าไอ้ค�าว่าวรรักของคุณเนี่ย มีความหมายหรือ” ปกรณ์ถาม

อีก ซึ่งถือว่าผิดปกติมากส�าหรับคนที่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของคนอื่นอย่าง

เขา “หมายความว่าอะไร”

“จ�าไม่ได้แล้วค่ะ” หญิงสาวตอบกวนๆ คิดว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะกวน-

ประสาทปกรณ์คนื เพราะเขาเป็นฝ่ายกวนประสาทเธอก่อน มอีย่างที่ไหน...

โผล่มาวนัแรกเขากร็ู้ความลบัที่เธอเกบ็ง�าไว้มานานหลายปีเสยีแล้ว อยากรู้

จริงๆ ว่านอกจากเรื่องแปลนิยายแล้ว ปกรณ์รู้ความลับอะไรของเธออีก 

“เมื่อก่อนเคยรู้...แต่ตอนนี้ไม่รู้แล้ว”

“แกล้งไม่รู้หรอืเปล่า”
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“เปล่าค่ะ” สรวงสรุางค์ตอบแทบจะในวนิาทเีดยีวกบัที่ปกรณ์เอ่ยถาม

เธอ หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอดหนักๆ เพื่อสะกดความหงุดหงิดเอาไว้ 

กว่านาทีหญิงสาวจึงสามารถคลี่ยิ้มเป็นมิตรส่งให้คนข้างกายได้ “เชิญคุณ

หมอค่ะ เรามาถงึแล้ว”

“อืม...” ตาคมกริบของปกรณ์หลุบลงมองระดับที่ดวงหน้างามลอย

เด่นอยู่ ดูออกว่าหญงิสาวนั้นอยู่ในอารมณ์เช่นไร แม้ว่าสรวงสุรางค์จะเก่ง

แทบจะทุกเรื่อง...แต่มีเรื่องหนึ่งที่หญิงสาวยังแสร้งท�าไม่ได้ ก็คือการเก็บ

สหีน้าของเธอไม่ให้แสดงความรูส้กึ “ถงึเรว็จงั” พมึพ�าเบาๆ แล้วหนุ่มร่างสงู

กก็้าวน�าสรวงสุรางค์ออกไป

“ห้องผอ. เลี้ยวขวาเลยค่ะ ซ้ายมอื”

พอใกล้ถึงห้องท�างานของผอ. ปกรณ์มองห้องท�างานใหญ่ตรงหน้า 

ถอนหายใจด้วยความเสียดายเมื่อเวลาที่เขาจะได้อยู่กับหญิงสาวนั้นสิ้นสุด

ลงเพียงเท่านี้ และเขายังอยู่กับเธอได้ไม่หน�าใจเลย มีอีกหลายเรื่องที่เขา

ต้องการถามจากคนตวัเลก็หน้าบอกบุญไม่รบัข้างๆ นี่ แต่วนัแรกได้พูดคุย

กบัเธอเพยีงเท่านี้กถ็อืว่าไม่เลวร้ายนี่นะ

“เมื่อกี้บอกว่าชื่ออะไรนะ”

“คะ?” ยังไม่ทันที่สรวงสุรางค์จะมีโอกาสได้หายใจเต็มปอด นาย

แพทย์หนุ่มร่างสูงกห็ยุดชะงัก พลอยท�าให้เธอต้องหยุดเท้าตามเขาไปด้วย 

วนิาทถีดัมาปกรณ์กห็นัหน้ากลบัมาหาเธอ เขามองหน้าเธออยูค่รู่ใหญ่คล้าย

ก�าลงัขบคดิบางอย่าง ก่อนเสยีงห้าวจะท�าลายความเงยีบระหว่างเธอกบัเขา

ลงด้วยค�าถามที่แม้แต่สรวงสุรางค์กค็าดไม่ถงึ

“ชื่ออะไร”

“เอ่อ...ชื่อสรวงสุรางค์ค่ะคุณหมอ”

“ไม่ได้ถามชื่อจรงิ” ฝ่ายนั้นถอนหายใจ คล้ายค�าตอบของเธอไม่ใช่สิ่ง

ที่เขาต้องการ “ชื่อเล่นน่ะชื่ออะไร จะให้เรยีกสรวงสุรางค์ตลอดหรอืไง”

“อ้อ” สรวงสรุางค์แสร้งพยกัหน้าคล้ายกบัว่าเธอเพิ่งตามเขาทนัเดี๋ยว
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นั้น ทั้งที่ความจรงิเธอรู้สกึเคอืงนายแพทย์หนุ่มอยู่นดิๆ ที่เขาท�าราวกบัว่า

เธอนั้นเป็นคนผดิ กเ็ขาถามชื่อ เธอกบ็อกว่าเธอชื่ออะไรไป เธอผดิตรงไหน

กนั “ชื่อน�้าค้างค่ะ”

“โอเค” นั่นแหละนายแพทย์หนุ่มจึงมีสีหน้าพอใจ “พี่ชื่อปืนนะ จะ

เรยีกพี่ปืนกไ็ด้...จะได้สนทิกนัเรว็ๆ”

สรวงสุรางค์ท�าอะไรไม่ได้ ท�าได้แค่ถอนหายใจใส่หลังคนที่ถือด ี

นับตัวเองว่าเป็นพี่ของเธอ ทั้งที่ยังไม่ได้ถามความเห็นของเธอก่อนเลยว่า

ต้องการอย่างนั้นหรอืไม่...ส่งค้อนตามหลงัเขาแล้วหญงิสาวกบ็อกตวัเองให้

เลกิสนใจปกรณ์ พยายามกลบัมาสนใจหน้าที่ของเธอต่อ สรวงสรุางคเ์อื้อม

มอืไปผลกัประตูห้องท�างานของผอ. ยื่นหน้าเข้าไปก่อนเพื่อแจ้งว่าเธอพาแขก

คนส�าคญัมาถงึแล้ว

“คุณหมอปกรณ์มาแล้วค่ะ”

“อ้าว มากนัแล้วเหรอ...พาหมอปืนเข้ามาสนิ�้าค้าง” 

เด่นชยัเงยหน้าจากงานวจิยัชิ้นใหม่จากต่างประเทศ ที่ก�าลงัเป็นที่ถก-

เถยีงกนัอยู่ในวงการแพทย์ที่เพื่อนร่วมอาชพีจากอเมรกิาส่งมาให้ ก่อนวาง

เอกสารชุดนั้นลงบนโต๊ะเพื่อรอต้อนรับแขกคนส�าคัญ ซึ่งทันทีที่ละสายตา

จากงานวจิยั เด่นชยักเ็หน็ว่าเลขาฯ ของเขาพานายแพทย์หนุ่มผู้ที่เขาคุน้เคย

ดเีข้ามาในห้องเรยีบร้อยแล้ว

“สวสัดคีรบัพ่อ” ปกรณ์ยกมอืไหว้เด่นชยั ใบหน้าคมคายของทั้งคูน่ั้น

มเีค้าให้เหน็อยูว่่าคงต้องเกี่ยวพนักนัไม่ทางใดกท็างหนึ่ง ซึ่งสรวงสรุางค์พอ

จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปกรณ์มาบ้างนิดหน่อยเรื่องที่ชายหนุ่มเป็นลูก

ของเด่นชยั จงึไม่แปลกใจเท่าไรนกั 

“ไหว้พระเถอะ” รอยยิ้มยินดีนั้นขยายกว้างเต็มใบหน้าของเด่นชัย 

แววตาของเขายามทอดมองบตุรชายเพยีงคนเดยีวมแีต่ความภาคภมูใิจและ

รกัใคร่ “มาๆ นั่งก่อน พ่อให้น�้าค้างเขาเตรยีมของว่างไว้ให้แล้ว คุยกนัก่อน

แล้วค่อยลงไปดูโรงพยาบาลกนั”



มิ ณ ร ญ า  l  15

“พ่อ...” เสยีงของปกรณ์นั้นฟังดูปรามบดิาอยู่ในท ีด้วยตั้งใจว่าหาก

เขามาท�างานที่นี่แล้วจะไม่ขอใช้อภิสิทธิ์บุตรชายของผอ. แต่จะพยายาม

ท�าตวัเหมอืนหมอคนอื่นๆ ในโรงพยาบาล และเมื่อปกรณ์ตั้งใจไว้แล้ว ใคร

กเ็ปลี่ยนใจเขาไม่ได้ “ไม่เอาครบั ท�าอย่างที่เคยท�าเถอะ”

“พ่ออุตส่าห์ให้น�้าค้างไปต่อแถวซื้อขนมร้านโปรดของเรามานะปืน” 

นายแพทย์เด่นชยัเองกร็ูจ้ดุอ่อนของบตุรชายด ีและเขากไ็ม่ละอายใจที่จะใช้

จุดอ่อนนั้นมาเล่นงานชายหนุ่ม “จะไม่ทานสกัหน่อยหรอืไง”

“ถา้คุณหมอไม่สะดวก เดี๋ยวฉนัรบีไปยกของวา่งเขา้มาให้ตอนนี้เลย

กไ็ด้ค่ะ” สรวงสรุางค์เสนอทางออก เข้าใจว่าปกรณ์คงไม่สบายใจที่จะอยูใ่น

ห้องผอ. นานๆ ด้วยเกรงว่าจะตกเป็นที่ครหาว่าเพิ่งเข้ามารายงานตวัวนัแรก

กใ็ช้อภสิทิธิ์ในการเป็นลูกชายผอ. เสยีแล้ว 

“พี่ขอกาแฟด�านะ” 

ค�าขอของปกรณ์ถือเป็นการตกลงว่าเขายินดีจะใช้เวลาอยู่กับเด่นชัย

ในห้องท�างานกลายๆ เด่นชยัจงึยิ้มออก ขณะที่สรวงสรุางค์รบีหมุนตวั สาว

เท้าออกไปจากห้องเพื่อน�าอาหารว่างมาให้แขกกติตมิศกัดิ์ทนัที

โดยไม่รูต้วัเลยว่าเมื่อแผ่นหลงับอบบางของเธอพ้นห้องไปแล้ว ตาทั้ง

สองคูท่ี่จ้องมองกนัและกนัอยูก่เ็ปลี่ยนไป แววตาของเด่นชยันั้นพราวระยบั 

ขณะรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏบนใบหน้าเมื่อเอ่ยถามบุตรชาย

“เป็นยงัไงบ้าง ท่าทางรบัมอืยากไหมปืน”

“กไ็ม่ได้เลวร้ายอย่างที่พ่อบอกไว้นะครบั” ปกรณ์ถอนหายใจ “หน้า

ดุเท่านั้น...แต่ตอนแรกกพ็ูดดอียู่”

“แสดงว่าโดนดเีข้าแล้วสเินี่ย” เด่นชยัยิ้มมุมปาก หากปกรณ์เอ่ยเช่น

นี้แปลว่าชายหนุ่มคงไม่พ้นโดนสรวงสุรางค์แผลงฤทธิ์ใส่แล้วแน่ๆ

“ผมกวนประสาทเขาก่อนเองแหละครับ” ปกรณ์ถอนหายใจ ก่อน

ตดัสนิใจทรดุนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามกบัผอ. ของโรงพยาบาล ซึ่งพ่วงสถานะพ่อ

ของเขาด้วย “โทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ แหย่แมวจนตรอกก็ต้องโดนข่วน
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เป็นธรรมดา”

“เราดูเหน็อกเหน็ใจเขานะปืน” ดวงตาฝ้าฟางของเด่นชยันั้นจ้องมอง

ดวงหน้าคมคายของปกรณ์ ก่อนจะเป็นฝ่ายถอนหายใจเสยีเองเมื่อเหน็แวว

จรงิจงัในดวงตาของบตุรชาย “เอาเถอะ เราโตแล้ว...พ่อจะไม่บอกว่าเราควร

ท�าอะไรหรอืไม่ควรท�าอะไร”

“ผมตดัสนิใจเองได้” ปกรณ์ตดับทด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ อย่างที่รู้กนั

นั่นแหละว่าหากเขาปักใจว่าจะท�าอะไรแล้ว ใครก็เปลี่ยนใจเขาไม่ได้ “พ่อ 

ไม่ต้องห่วงผมหรอกครบั”

“เอาเถอะ” ครั้งนี้เป็นนายแพทย์เด่นชัยที่ตัดบทบุตรชาย ด้วย 

ไม่อยากลงเอยด้วยการทะเลาะกนัเหมอืนครั้งก่อนๆ เพยีงชายหนุม่ตกปาก

รบัค�ามาช่วยงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อเขาเอ่ยปากขอร้อง เด่นชยักด็ใีจมาก

แล้ว จึงพยายามเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นเสีย “คอนโดใหม่เป็นยังไงบ้าง มี

ปัญหาอะไรไหม”

“ไม่มคีรบั” ปกรณ์สบตาผู้เป็นพ่อ 

เรื่องการย้ายมาอยู่ที่คอนโดแห่งใหม่นี้ก็เพราะพ่อของเขานั่นแหละ

เป็นต้นเหต ุเมื่อเด่นชยัเอ่ยปากขอให้เขามาช่วยงานที่โรงพยาบาลเลศิวชิาญ-

เวช ปกรณ์กไ็ม่สามารถปฏเิสธได้ และเมื่อย้ายที่ท�างานใหม่เขาจงึตดัสนิใจ

ซื้อคอนโดที่อยูใ่จกลางเมอืง เพื่อสะดวกต่อการมาท�างานและประหยดัเวลา

ในการเดนิทาง “แต่ยงัตกแต่งไม่เรยีบร้อย...พวกของใช้ในครวัยงัไม่ม ีเดี๋ยว

รอวนัหยุดคงมเีวลาไปเดนิดู...”

ตอนนั้นเองที่สรวงสุรางค์กลับเข้ามาในห้อง พร้อมกับกาแฟของ

ปกรณ์และของว่างที่เด่นชยับอกชายหนุ่มก่อนหน้านี้ หญงิสาววางทุกอย่าง

ลงบนโต๊ะกลมหนา้โซฟาตวัยาว กอ่นจะรบีถอยออกไป แตก่ระนั้นกไ็ม่วาย

ถูกเด่นชยัเรยีกเอาไว้ก่อน 

“น�้าค้าง...อย่าเพิ่งไปไหนนะ” 

เสยีงห้าวนั้นหยดุเท้าของสรวงสรุางค์เอาไว้ที่หน้าประต ูก่อนที่เธอจะ
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หนักลบัมาสบตาคนเรยีก โดยพยายามเลี่ยงการเผชญิหน้ากบัตาคมซึ้งของ

ปกรณ์ รับรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าแววตาเช่นนั้นของชายหนุ่มหมายความ

ว่าอะไร “เดี๋ยวผมจะรบกวนคณุพาหมอปืนไปแนะน�ากบัคนในโรง’บาลแทน

ผมหน่อย ผมยงัอ่านงานวจิยัไม่เสรจ็”

“ได้ค่ะคณุหมอ...” แม้ว่าจะอยากปฏเิสธเพยีงไร แต่สรวงสรุางค์กโ็ต

พอที่จะแยกแยะเรื่องความรู้สกึส่วนตวักบัหน้าที่ได้ 

“เท่านี้แหละ คุณไปเถอะ”

“ค่ะคุณหมอ” เลขาฯ สาวพยกัหน้ารบัค�าสั่ง ก่อนจะเปิดประตูและ

เดนิออกจากห้อง บอกตวัเองว่าต้องซ่อนความกลวัภายในใจเอาไว้ให้ลกึที่สดุ 

อย่าให้ปกรณ์หรอืใครสงัเกตเหน็ มอืเรยีวเลก็ของสรวงสรุางคส์ั่นระรกิยาม

ที่หญิงสาวเอื้อมไปหยิบเอกสารรายงานการประชุม ไหล่เล็กสั่นกระเพื่อม

ตามจงัหวะการหายใจแรงของเจ้าตวั ก่อนจะค่อยๆ กลบักลายมาเป็นจงัหวะ

ปกต ิ เมื่อควบคุมความตระหนกเอาไว้ได้แล้ว ใบหน้างามของสรวงสุรางค ์

กก็ลบักลายเป็นเยน็ชา ไร้อารมณ์เหมอืนเคย

ทว่ายังไม่ทันที่สรวงสุรางค์จะได้หายใจเต็มปอดดี จู่ๆ ประตูห้อง

ท�างานของผู้เป็นเจ้านายก็ถูกผลักออกมาโดยหนุ่มร่างสูงต้นเหตุที่ท�าให้เธอ

กลัวจนเกือบสติแตก ปกรณ์ก้าวออกมาจากห้องท�างานของหมอเด่นชัย 

สีหน้าของเขาอ่อนโยนประดับรอยยิ้มนิดๆ เหมือนครั้งแรกที่หญิงสาวพบ

เขา ชายหนุ่มเอามือยันบานประตูเอาไว้ ระหว่างที่หันหน้ากลับไปเอ่ยลา

เจ้าของห้อง ครั้งนี้ในฐานะลูกน้องใต้บงัคบับญัชา ไม่ใช่ในฐานะบุตรชาย

“ผมไปแล้วนะครบัผอ.”

“ไปเถอะ...” 

เจ้าของเสยีงทุม้นั้นแม้จะพยายามวางตวัให้เป็นเจ้านายอย่างที่ปกรณ์

ร้องขอ แต่ความเมตตาในน�้าเสยีงกท็�าให้สรวงสรุางค์ที่รบีร้อนลกุขึ้นยนืเพื่อ

รอรบัปกรณ์นั้นจบัสงัเกตได้ว่าในสายตาของเด่นชยั...ปกรณ์กย็งัเป็นลกูชาย

มากกว่าลูกน้อง เด่นชัยร้องบอกเธอที่ยืนรอปกรณ์อยู่ด้วยน�้าเสียงที่ยัง 
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เปี่ยมความเมตตาไม่ต่างกนั 

“น�้าค้าง...เดี๋ยวพาหมอปืนเขาไปดโูรง’บาล แล้วกเ็อามอืถอืส�าหรบัใช้

ในโรง’บาลให้เขาด้วยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเข้ามาท�างานจะล�าบาก”

“ค่ะคุณหมอ” เมื่อสรวงสุรางค์ผงกหัวรับค�าสั่งจากเจ้านาย แววตา

อบอุ่นของปกรณ์กห็ยดุที่ใบหน้างามของหญงิสาว แววตาของเขาท�าให้สรวง-

สุรางค์รู้สกึร้อนๆ หนาวๆ แปลกๆ ในดวงตาคมซึ้งนั้นไม่มปีระกายความ

มุง่ร้ายหรอืชงิชงั กระทั่งความรงัเกยีจจากสายตาของปกรณ์เธอกม็องไม่เหน็ 

และนั่นท�าให้สรวงสุรางค์รู้สกึท�าอะไรไม่ถูกเป็นครั้งแรกในชวีติ

หญิงสาวจึงสบตากับปกรณ์อย่างไม่มีทางเลือก บอกตัวเองว่าการ

ดแูลชายหนุม่คอืงานของเธอในวนันี้ สรวงสุรางค์จงึยิ้มออก แต่กเ็ป็นรอย-

ยิ้มแสนเย่อหยิ่งที่ท�าให้หวัคิ้วเข้มของหนุม่รุน่พี่นั้นขมวดเข้าหากนัอย่างสงสยั

และไม่ชอบใจเท่าไหร่

“ไปกนัหรอืยงัคะคุณหมอ”

ปกรณ์แน่ใจว่าครั้งนี้ค�าว่า ‘คุณหมอ’ ที่หลุดจากริมฝีปากงามนั้น

หมายถงึเขา และนั่นเป็นสิ่งที่ท�าให้หวัคิ้วของปกรณ์ขมวดเข้าหากนัแน่นยิ่ง

กว่าเดมิ จ�าได้ว่าเมื่อครู่นี้เขาบอกให้เธอเรยีกเขาว่าพี่ปืนแล้วไม่ใช่หรอืไร

“พี่บอกให้เรยีกว่าพี่ปืนไง” เสยีงห้าวนั้นต�าหนสิรวงสรุางค์อยูใ่นท ีแม้

ไม่จริงจังแต่ส�าหรับคนที่ใจดีเสมออย่างปกรณ์ก็นับว่าเป็นเรื่องน่าตกใจ 

ทเีดยีว ด้วยปกตนิั้นชายหนุม่แทบไม่เคยพดูเชงิตติงิใครเลย “จ�าไมไ่ดห้รอื 

บอกไปเมื่อกี้”

“เรยีกคุณหมอเหมาะแล้วค่ะ” สรวงสุรางค์ยิ้ม แต่รอยยิ้มนั้นเลยไป

ไม่ถึงดวงตาคมของหญิงสาว ท�าให้ปกรณ์นั้นอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าอะไร

ท�าให้สรวงสุรางค์เป็นอย่างนั้น “ฉันไม่อยากตีสนิท ที่นี่...หลายคนหลาย

ความคดิ อย่าท�าให้คนเขาหาเรื่องว่าเราได้เลยค่ะ”

“ใครว่าอะไรหรือ” ปกรณ์ปิดประตูห้องท�างานของเด่นชัย ก้าวตาม

ร่างบอบบางของสรวงสรุางค์ไปตามทางเดนิ ย้อนไปที่ลฟิต์เพื่อลงไปดแูผนก
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ต่างๆ ก่อนเข้ามาท�างานจรงิในวนัพรุ่งนี้ 

“คนเขาก็ว่าไปเรื่อยนั่นแหละค่ะ” มุมปากงามนั้นกระตุกนิดๆ เป็น

รอยยิ้มเย้ยหยนัแต่ไม่อธบิายอะไรไปมากกว่านั้น ทว่าปกรณ์มั่นใจว่าเขาพอ

จะเข้าใจ ว่าเรื่องที่สรวงสุรางค์ก�าลังเยาะหยันนั้นคือเรื่องอะไร “ใครอยาก

พูดอะไรกพ็ูด เชญิคุณหมอค่ะ”

“เราไปก่อนเลย พี่เป็นผูช้าย” ปกรณ์มองตามมอืเลก็ๆ ที่ผายไปทาง

ลฟิต์ เชงิออกค�าสั่งให้เขาเดนิเข้าไปก่อน แล้วชายหนุ่มจงึถอนหายใจแรงๆ 

รู้สึกหงุดหงิดที่สรวงสุรางค์ปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขานั้นสูงส่งกว่าเธอ...ต้อง

ให้เขาเดนิก่อน แต่ขณะเดยีวกนัเธอกปิ็ดปากเงยีบ ถามอะไรกไ็ม่ตอบอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่รู้ว่าเธอระมดัระวงัตวัอย่างนี้กบัทุกคนหรอืเป็นแค่กบัเขา

กระทั่งร่างระหงของหญงิสาวก้าวน�าเข้าไปก่อน อารมณ์ขุ่นใจเมื่อครู่

ของปกรณ์จึงคลายลง ยิ่งเมื่อก้าวเข้าไปสมทบกับสรวงสุรางค์ในลิฟต์แล้ว

ได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกกุหลาบลอยมากระทบจมูก ปกรณ์กอ็ารมณ์ดี

อย่างบอกไม่ถูก

“กไ็ม่มใีครบอกว่าคณุหมอเป็นผูห้ญงินี่คะ” ผู้หญงิตวัจรงินั้นช�าเลอืง

มองนายแพทย์หนุ่มด้วยหางตา ก่อนจะถอนหายใจแรงๆ เหมอืนที่เขาเพิ่ง

ท�า แล้วเธอก็กลายเป็นคนหงุดหงิดเสียเองเมื่อพบว่าสีหน้าของปกรณ์ยัง

ประดบัรอยยิ้มอยูไ่ม่จาง เลยอดที่จะหมั่นไส้เขาขึ้นมานดิๆ ไม่ได้ “คุณหมอ

อารมณ์ดอีะไรนกัหนาคะ ยิ้มอยู่ได้...ไม่เมื่อยหรอืไง”

“ที่เราหน้าบูดเนี่ย เพราะเมื่อยเหรอ” 

ปกรณ์ไม่ตอบค�าถาม แต่เป็นฝ่ายย้อนถามจนอีกฝ่ายออกอาการ

หงุดหงิดมากกว่าเดิม โกรธที่ปกรณ์ยังคงมองเธอด้วยสายตา ‘แบบนั้น’ 

แถมยงักล้าตรีวนเธอถงึขนาดนี้ เอาเถอะ...เหน็ว่าเขาอายปูุนนี้แล้วหรอกนะ 

เธอจงึไม่อยากทะเลาะกบัเขาให้คนอื่นพูดลบัหลงัได้ว่าเธอนั้นปีนเกลยีว

“หน้าฉนักเ็ป็นอย่างนี้...ไม่ได้บูดเพราะเมื่อย หรอืเพราะร�าคาญใคร”

“ระวงัเถอะ...หน้าบูดอย่างนี้เดี๋ยวตนีกาจะมาเยอืนเรว็” คุณหมอคน
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เดยีวในห้องโดยสารนั้นแกล้งว่า ต้องการยั่วโทสะของสรวงสุรางค์ให้ทวขีึ้น

กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้

“ยิ้มเหมือนคนปัญญาอ่อน ตีนกาก็มาเยือนเร็วเหมือนกันนั่นแหละ

ค่ะ” แม้จะไม่ได้เป็นหมอ แต่เรื่องเพยีงเท่านี้สรวงสุรางค์กพ็อจะรู้อยู่บ้าง 

“แหม...แต่ยิ้มบ่อยสขุภาพจติดนีะน�้าค้าง” ปกรณ์พมึพ�า ไม่คดิโกรธ

คนปากร้ายแม้สักนิด “สวยขนาดนี้...ยิ้มบ่อยๆ ถือว่าท�าบุญให้ผู้ชายโสด

อย่างพี่”

“ไม่เหน็จะเกี่ยวกนัตรงไหน...” เธอมองค้อน

“เกี่ยวสิ...ท�าไมจะไม่เกี่ยว” หนุ่มร่างสูงเอามือไพล่หลังทั้งสองข้าง 

เอ่ยโดยไม่มองคนยิ้มยากข้างๆ เพราะไม่จ�าเป็น รู้ว่าอย่างไรหญงิสาวกค็ง

ไม่ท�าตามที่เขาขอร้องหรอก แต่กม็วิายเอ่ยอ้อนอย่างมคีวามหวงันดิๆ “คน

ไม่มแีฟน...กอ็ยากเหน็ยิ้มกว้างๆ ของคนสวยเป็นธรรมดา ไม่อย่างนั้นจะ

เอาก�าลงัใจที่ไหนไปท�างาน”

“คุณหมอ...” สรวงสุรางค์ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองก�าลังถูกเกี้ยวอยู่

จรงิๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอืเธอก�าลงัถกูนายแพทย์ปกรณ์จบีซึ่งๆ หน้า และ

เสยีใจที่เธอต้องบอกปัดไมตรเีขา ต้องยอมเสยีมารยาทต่อชายหนุม่ทั้งที่เพิ่ง

พบกันเป็นครั้งแรกด้วยการเอ่ยออกไปอย่างตรงไปตรงมาตามวิสัยคนปาก

ไว “ฉนัไม่ชอบคณุหมอหรอกค่ะ แต่ฉนัเชื่อว่ามสีาวๆ เป็นพรวนที่เตม็ใจจะ

ยิ้มให้คุณหมอทั้งวนัทั้งคนื...ถ้าคุณหมอต้องการ”

“ถ้าอยากให้คนอื่นยิ้มให้พี่ พี่จะมาขอให้เรายิ้มท�าไมล่ะ” ปกรณ์เอ่ย

ถามหญงิสาวด้วยค�าถามง่ายๆ แต่ท�าให้สรวงสรุางค์ชะงกัไปครูห่นึ่ง ซึ่งเป็น

อีกครั้งที่เธอท�าอะไรไม่ถูก “แต่ถ้าหวงก็ไม่ต้องยิ้มบ่อยก็ได้ เพราะพี่เองก็

หวง”

“คุณหมอต้องหยุดเดี๋ยวนี้นะคะ” สรวงสุรางค์ชักสีหน้า หันมอง

ปกรณ์เต็มตา เอ่ยกับเขาเสียงเฉียบเหมือนทุกครั้งที่เธอต้องการท�าให้ใคร

สกัคนเลกิซบุซบิเรื่องของเธอ สภุาพแต่เดด็ขาดจนปกรณ์ทุ่มความสนใจมา
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ที่เธอเพยีงคนเดยีว “ฉนัไม่รู้ว่าคุณหมอท�าอย่างนี้เพราะอะไร แต่ฉนัจะขอ

พูดตรงๆ ว่ามนัไม่เหมาะสม แล้วฉนักไ็ม่ชอบ”

“ไม่ชอบพี่ หรอืไม่ชอบที่พี่จบีเราที่ท�างาน” ปกรณ์ยงัคงมคี�าถาม

“ทั้งสองอย่างค่ะ” สรวงสรุางค์กระแทกเสยีงหนกัๆ ตอบ พร้อมถอน

หายใจเสียงดังเพื่อระบายความหงุดหงิด “เราเพิ่งเจอกัน แล้วคุณหมอก ็

ไม่ควรจบีฉนัด้วย...เราต้องท�างานด้วยกนัอกีนาน”

“เรื่องเพิ่งเจอกัน...เอาไว้พรุ่งนี้พี่มาจีบใหม่” ปกรณ์เสนอทางออก  

ยิ้มแฉ่งเมื่อก้มหน้าลงมาสบตาหญิงสาวที่จ้องเขาด้วยตาขุ่นเขียว “แต่เรื่อง

ที่เราท�างานที่เดยีวกนั...มนัช่วยไม่ได้นะน�้าค้าง งานแบบถ้าจะให้พี่ไปหาแฟน

ข้างนอก...กค็งไม่พ้นอยูเ่ป็นโสดไปจนตาย อกีอย่าง...ที่โรง’บาลนี้เรากไ็ม่ใช่

คู่แรกสกัหน่อย”

“เราไม่ได้เป็นอะไรกนัค่ะคุณหมอ” สรวงสุรางค์เอ่ยเสยีงแขง็ คู่เค่อ 

อะไรกนั...บ้าจรงิเชยีว

“ยงัไม่ได้เป็นอะไรกนั” ปกรณ์แก้ ยิ้มแฉ่งจนตาหย ีท�าให้คนใจแขง็

มาตลอดรู้สกึหววิๆ ในช่องท้อง

“เราจะไม่มีทางเป็นอะไรกัน” หญิงสาวย�้าให้หนักแน่นที่สุดเผื่อว่า

ปกรณ์จะเข้าใจ แล้วเลกิคดิเรื่องจบีเธอเสยีที

“อย่ามั่นใจอะไรนักเลย พี่เก่งการท�าเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

จะตาย” ชายหนุ่มยิ้มกริ่มอย่างเจ้าเล่ห์ “แล้วเราจะรู้...”

“คุณหมอ...”

“เรามาถงึกนัแล้ว...น�้าค้าง” 

ปกรณ์เอ่ยยิ้มๆ ไม่ให้โอกาสหญิงสาวตัดไมตรีเขา แล้วชี้ให้เห็นว่า

ตอนนี้ลฟิต์หยดุนิ่งและประตกู�าลงัจะเปิดออก ท�าให้หญงิสาวไม่มทีางเลอืก 

ต้องเดนิน�าร่างสูงออกไป เชดิหน้าอย่างเย่อหยิ่ง สรวงสุรางค์สูดลมหายใจ

เข้าปอดหนักๆ ราวกับเรียกความกล้า และกลับมาสวมหน้ากากเย็นชาอีก

ครั้ง หลงัเสยีกริยิาเพราะโดนปกรณ์จบีซึ่งๆ หน้าเมื่อครู่ 
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“นี่...จะพาพี่ไปแนะน�ากบัใครบ้างเหรอ”

“คงไม่ต้องแนะน�าอะไรมากหรอกค่ะ...ส่วนมากเขากรู้็จกัคุณหมอกนั

แล้วทั้งนั้น” หญิงสาวเอ่ยนิ่งๆ น�้าเสียงไม่ยินดียินร้ายกับความดังของ 

ปกรณ์ที่เธอเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันก่อน เพราะหลังจากข่าวที่ชายหนุ่มจะย้ายมา

ท�างานที่นี่หลุดออกไป เหล่าพยาบาลที่โสดและไม่โสดก็ออกอาการตื่นเต้น 

พดูเรื่องของชายหนุม่กนัเป็นวนัๆ ยงัไม่รวมถงึคณุหมอสาวๆ อกีหลายราย 

ที่สง่ข้อความมาหาเธอโดยตรง ทั้งที่เกลยีดขี้หน้าเธอกนัทั้งโรงพยาบาล แต่

พวกเขากย็อมละเว้นให้เธอเพราะอยากรูเ้รื่องปกรณ์ก่อนคนอื่นๆ คงกลวัว่า

หากช้า...มือดีจะคว้าคุณหมอปืนผู้แสนดีไป “หลายคนก็เป็นแฟนคลับคุณ

หมอ บางคนกย็ิ้มสวย”

“บอกแล้วไง...ว่าไม่ได้อยากได้ยิ้มของคนอื่น” ปกรณ์แสร้งถอน

หายใจแรงเพราะความดื้อรั้นของสรวงสรุางค์ “พี่อยากเหน็ยิ้มของเรา เท่านี้

กท็�าให้กนัไม่ได้เชยีวหรอื”

“ฉันไม่ท�าอะไรให้ใครฟรีๆ หรอกค่ะ” หญิงสาวเบนสายตามาหยุด 

ที่ดวงหน้าคล้ามของร่างสูง มองเขานิ่งอย่างชั่งใจอยูค่รู่หนึ่ง แล้วจงึเอ่ยอย่าง

ข่มขู่แกมตกัเตอืนอยู่ในท ี“ฉนัไม่ใช่คนดขีนาดนั้น”

“พี่รู้...” 

รอยยิ้มของปกรณ์นั้นยงัมอียู่เตม็หน้า ทว่าแววตานั้นแปลกไป มนั

ท�าให้เธอรูส้กึเก้อกระดาก เหมอืนเดก็เกเรที่โดนผูใ้หญ่จบัได้ว่ากระท�าความ

ผดิ แต่เขากลบัไม่โกรธหรอืคดิจะลงโทษเธอ

“เพราะถ้าเราเป็นคนด ีเรื่องมนัคงไม่เป็นอย่างนี้...”



๒
หนีเสือปะจระเข้

กรี๊ด! คุณหมอปืนหล่อมว้าก...
สรวงสรุางค์ก้มมองข้อความจากกรุป๊ไลนใ์หญข่องโรงพยาบาล ซึ่งมี

พนกังานทกุคนอยูใ่นกรุป๊ ข้อความที่ถกูส่งมานั้นมาจากพยาบาลคนหนึ่งซึ่ง

หากจ�าไม่ผดิน่าจะอยู่ที่แผนกออีาร์...คิ้วงามของเลขาฯ สาวนั้นขมวดเข้าหา

กนัแน่นด้วยความหงดุหงดิ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มเีรื่องไม่เป็นเรื่องถกูยกเข้ามา

พูดในกรุ๊ปไลน์ของโรงพยาบาล คราวก่อนนั้นเป็นเรื่องการรวบรวมเงนิเพื่อ

น�าไปท�าบุญ สรวงสุรางค์ก็พอจะหยวนให้ได้ แต่คราวนี้กลับเป็นเรื่องของ

นายแพทย์คนใหม่ที่ท�าตวัไม่เหมาะสมกบัเธอ 

สรวงสรุางค์จงึอดที่จะรูส้กึหงดุหงดิไม่ได้ เหน็ทคีราวนี้ต้องออกปาก

เตือนแล้วละกระมัง ว่ากรุ๊ปไลน์ของโรงพยาบาลเอาไว้คุยกันแค่เรื่องงาน

เท่านั้น...

ขอโทษค่ะ ผดิกรุ๊ป

เจ้าของข้อความก่อนหน้าส่งข้อความใหม่เข้ามา ท�าให้ความหงดุหงดิ

ของหญงิสาวลดลงได้กึ่งหนึ่ง แต่กอ็ดค่อนแคะเจ้าของข้อความนดิๆ ไม่ได้
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อยูด่ ีแลว้หญงิสาวกพ็ยายามเตอืนตวัเองว่าเธอไมอ่ยากทะเลาะกบัคนพวก

นั้นอกีแล้ว ตอนนี้เธอมงีานส�าคญัต้องท�า และมธีรุะส่วนตวัที่รอให้แก้ไขอยู่

อกีกองพะเนนิ

กริ๊ง!

ท่อนแขนงามนั้นวาดไปยกหูโทรศัพท์บนโต๊ะท�างานของตัวเองขึ้นมา

แนบห ูก่อนจะกรอกเสยีงเป็นการเป็นงานลงไป แมว้า่นี่จะเลยเวลาเลกิงาน

ของเธอไปครูใ่หญ่แล้วกต็าม “สรวงสุรางค์พดูสายค่ะ ไม่ทราบว่าตดิต่อเรื่อง

อะไรคะ” 

“น�้าค้าง...นี่พี่เองนะ ปืน” 

เสียงห้าวของผู้ที่เธอจ�าได้ว่าเพิ่งแยกกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนั้นลอด

ออกมาตามสาย ท�าให้สรวงสุรางค์อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแรงๆ ครั้งหนึ่ง 

เพื่อระบายอารมณ์หงุดหงดิ 

“น�้าค้าง..ได้ยนิพี่ไหม”

“ฟังอยู่ค่ะคุณหมอ” หญงิสาวกรอกเสยีงโต้ ไม่สนใจว่าเขาจะได้ยนิ

เสียงกระแทกลมหายใจของเธอหรือไม่ พลางเอื้อมมือไปจัดเอกสารและ 

ข้าวของบนโต๊ะ เตรยีมตวัเลกิงาน หูกฟ็ังปกรณ์ไปพร้อมกนั “ไม่ทราบว่า 

มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“เปล่า พี่จะถามว่าผอ. ออกไปหรอืยงั” 

“อ้อ ผอ. ออกไปพกัใหญ่แล้วค่ะ” หญงิสาวหายใจคล่องขึ้น ที่แท้เขา

กโ็ทร. มาหาพ่อของเขานี่เอง “ให้ฉนัเรยีนท่านให้ไหมคะ”

“ไม่ต้อง เพราะคนที่พี่มธีรุะด้วยน่ะเป็นเราต่างหาก” เสยีงห้าวนั้นดงั

อยู่ใกล้หูของเธอเหลือเกิน...สรวงสุรางค์ที่ก�าลังก้มหน้าจัดของบนโต๊ะเงย

หน้าขึ้น และเหน็ว่าร่างสงูของปกรณ์นั้นยนืนิ่งอยูห่น้าโต๊ะท�างานเธอก่อนแล้ว 

คล้ายกบัว่าเขาอยูต่รงนั้นมาแล้วพกัหนึ่ง เพราะสหีน้าและแววตาพราวระยบั

ของเขาท�าให้สรวงสุรางค์เข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย...ปกรณ์ก�าลงัขบขนัเธอ

หญงิสาวลดหโูทรศพัท์ลง วางสาย สบตาพราวระยบัของนายแพทย์
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หนุ่มด้วยแววตาขุ่นขวางนดิๆ 

“ไม่ได้ยนิตอนพี่เดนิมาใช่ไหมล่ะ” เขารูว่้าตวัเองฝีเท้าเบา หากไม่เป็น

หมอคงไม่พ้นมอีาชพีเป็นพวกตนีแมวแน่ 

“ถ้าจะมา จะโทร. มาท�าไมล่ะคะ”

“กก็ลวัว่าผอ. ยงัอยู่น่ะส”ิ ปกรณ์ว่าพลางลดสายตามองกระเป๋าถอื

ประจ�าตวัของหญงิสาว เขาคาดการณ์ทกุอย่างได้เหมาะเหมง็มาก และโชคดี

ด้วยที่มาทันเวลาก่อนที่สรวงสุรางค์จะออกไปจากโรงพยาบาล “จะกลับ 

แล้วใช่ไหม...”

“ค่ะ” หญิงสาวผงกหัวรับ โกหกไปก็เท่านั้นเพราะทุกอย่างบ่งชัดว่า

เธอก�าลังจะกลับบ้านขนาดนี้แล้ว “แล้วไม่ทราบว่าคุณหมอมีอะไรคะ มี

ปัญหาเรื่องมอืถอืหรอืเปล่าคะ”

“อมื...จะว่าอย่างนั้นกไ็ด้” ปกรณ์ยกมอืเกาจมกูแก้เก้อ เพราะปัญหา

เท่านั้นขอให้รุ่นน้องสกัคนช่วยกไ็ด้ ไม่ต้องถ่อขึ้นมาหาเลขาฯ ของผอ. แต่

เขาอยากเจอสรวงสรุางค์อกีครั้งก่อนเข้ามาท�างานอย่างเป็นทางการวนัพรุ่งนี้ 

คิดว่าพรุ่งนี้เขาคงไม่มีเวลาว่างอย่างนี้จึงรีบท�าคะแนนกับหญิงสาวดีกว่า 

“เดนิไปคุยไปดไีหม”

“เอ่อ...ฉนัว่า...” สรวงสุรางค์จงึหลุดปากค้านออกไปก่อนเธอจะรู้ตวั

เสยีอกี แม้ว่ามนัจะท�าให้ปกรณ์ขมวดคิ้วมองหน้าเธอ หญงิสาวกย็งัท�าสหีน้า

ไม่ยกัสูด้ ีคล้ายเธอนั้นไม่สบายใจกบัการที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางกบัเขา แม้ว่า

ระยะทางจะมากหรอืน้อยเธอกไ็ม่สบายใจ ครั้งนี้จงึเป็นปกรณ์ที่ต้องเป็นฝ่าย

ผ่อนลมหายใจออกมายาวเหยยีด ก่อนเอ่ยปากอธบิายเพิ่ม

“เรื่องกรุ๊ปไลน์ของโรงพยาบาล แล้วกเ็รื่องยบิย่อยอกีหลายเรื่องน่ะ” 

เขาเอ่ย เว้นวรรคไปครูห่นึ่งหลงัเหน็สหีน้าลงัเลก่อนเปลี่ยนมาเป็นโล่งใจของ

หญงิสาว “ไปเถอะ พี่อยากคุยกบัเรา”

“สกัครูน่ะคะ ขอฉนัเกบ็ของสกัครู”่ สรวงสรุางค์พมึพ�า มอืกส็าละวน

เก็บของที่จะน�ากลับบ้านไปด้วยลงกระเป๋า ครู่เดียวหญิงสาวก็พร้อม...
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เหลียวมองโต๊ะท�างานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินมาสมทบกับปกรณ์ที่ยืน

มองการกระท�าของเธอตลอดเวลา “ไปค่ะ”

“ของน้อยจงั” ชายหนุม่หาเรื่องชวนคยุระหวา่งสาวเท้าเคยีงร่างระหง

ของคนที่เขาต้องใจไปยงัลฟิต์โดยสาร “กระเป๋าถอืใบเดยีวเอง”

“พอดวี่าต้องไปทานข้าว...”

“ทานข้าวกับใคร” สายตาของปกรณ์ช�าเลืองมองดวงหน้างามของ

สรวงสุรางค์อย่างกดดัน เสียงทุ้มลึกที่ชวนให้สาวๆ แข้งขาอ่อนก่อนหน้า 

กพ็ลนักระด้างขึ้น ทนัททีี่ได้ยนิว่าหญงิสาวมนีดักบัคนอื่นเสยีแล้ว “นี่มนีดั 

อยู่แล้วหรอื”

“พี่สาวของฉันเองค่ะ” สรวงสุรางค์บอกแม้จะอยากเก็บเรื่องนี้ไว้ 

เป็นเรื่องส่วนตวักต็ามท ี“นดักนัไว้นานแล้ว ไม่ใช่เพราะอยากเลี่ยงคณุหมอ

หรอกค่ะ”

“รู้ด้วยเหรอว่าพี่คดิว่าเราก�าลงัหาเรื่องหลบหน้าพี่” 

ปกรณ์หรี่ตา ยิ้มกริ่มเมื่อตระหนักได้ว่าสรวงสุรางค์นั้นไม่ใช่ผู้หญิง

โง่หรือไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร...ที่เธอท�าเป็นวางท่าร้ายกาจจิกกัดเขาก็

เพราะต้องการให้เขาอยู่ห่างๆ เท่านั้น 

“ค่ะ เพราะฉันไม่ได้กลัวอะไรคุณหมอเสียหน่อย ไม่เห็นต้องหลบ

หน้า” หญงิสาวกระแทกเสยีงตอบ

“แน่ใจหรอืว่าพี่ไม่น่ากลวั” ปกรณ์ถามยิ้มๆ ทว่าแววตาคมนั้นเปลี่ยน

ไปในบดัดล แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก...สรวงสุรางค์ไม่ได้กลวัเขาจนมอืไม้สั่น 

เธอสามารถสะกดความกลัวของตัวเองเอาไว้ใต้หน้ากากเย็นชา เงยหน้า

ผสานสายตาโต้ชายหนุม่อย่างท้าทาย กระทั่งปกรณ์ต้องเป็นฝ่ายหลบตาก่อน 

สั่นศรีษะเบาๆ ด้วยความระอาต่อความกล้าของสรวงสุรางค์

“น�้าค้าง...รู้ไหมว่าบางครั้ง บางเรื่องเราก็ไม่ควรดื้อกับพี่” ชายหนุ่ม

พมึพ�าด้วยน�้าเสยีงอบอุน่ที่ท�าให้หวัใจอนัหยาบกระด้างของหญงิสาวสั่นไหว 

แม้จะเพยีงเลก็น้อยแต่กถ็อืว่าเป็นเรื่องใหญ่ส�าหรบัคนที่คดิว่าตวัเองไร้ความ
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รู้สกึ หวัใจตายด้านไปแล้วหลายปีอย่างสรวงสุรางค์ “พี่รู้ว่าเราฉลาด ผอ. 

เองกใ็ช่ว่าท่านจะไม่รู้...”

“ฉนัจะท�างานให้ผอ. เตม็ที่ค่ะคณุหมอ” เสยีงหวานของหญงิสาวแขง็

กระด้างขึ้นจนผดิห ูไหล่งามกเ็หยยีดตรงอย่างผ่าเผย นยัหนึ่งเพื่อเตรยีมตวั

รบัมอืปกรณ์และค�าพดูเชอืดเฉอืนของเขา “จะท�าอย่างสดุความสามารถ เท่าที่

เลขาฯ คนหนึ่งจะท�าได้...”

“เอาเถอะ ถ้าเราอยากแสร้งท�าเป็นไม่รูต่้อไป พี่กจ็ะไม่บงัคบั” ปกรณ์

มองหน้างามของคนที่จ้องเขาอย่างระแวดระวงั ก่อนจะเป็นฝ่ายลงให้หญงิ

สาว เพราะรูด้ว่ีานี่เป็นวนัแรกที่ได้พบกนั เขาไม่ควรท�าให้สรวงสรุางค์เข้าใจ

ว่าเขาเป็นศตัรูของเธอ 

เพราะปกรณ์รู้...หากสรวงสุรางค์เชื่อว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะท�าร้ายเธอ 

เธอไม่มทีางยอมตกเป็นเป้านิ่งหรอืเหยื่อเนื้อหวานๆ ให้เขาจบัง่ายๆ เธอจะ

หน ีและงดัเขี้ยวเลบ็ พษิสงทุกอย่างที่มมีาเล่นงานเขา...เหมอืนที่เธอท�าต่อ

ทุกคน

“เพราะพี่ไม่ได้อยากให้เราเกลยีดพี่”

“ฉนัไม่ได้ไร้เหตผุลขนาดนั้นค่ะคณุหมอ” สรวงสรุางค์แปลกใจที่ชาย

หนุ่มยอมลงให้เธออย่างง่ายดาย แต่กระนั้นหญิงสาวก็มิวายค้อนวงใหญ่ 

เมื่อเอ่ยแก้ต่างให้ตวัเอง “แล้วกไ็ม่ได้เที่ยวเกลยีดใครไปทั่วด้วย...คุณหมอ

อย่ารบีเชื่อทุกอย่างที่ได้ยนิมาสคิะ”

“รูด้้วยเหรอว่าพี่ได้ยนิอะไรมา” ผูท้ี่ใช้เวลากบัเหล่าพยาบาลและเพื่อน

ร่วมอาชพีอยู่ค่อนวนัตอนที่เดนิทวัร์โรงพยาบาลนั้นอมยิ้ม สบตาคนที่ใครๆ 

กก็ระซบิเตอืนเขาเรื่องเธอกนัเป็นเสยีงเดยีวว่าอย่าเข้าใกล้ “อย่างนั้นแสดง

ว่าโดนคนเขาพูดถงึบ่อยๆ น่ะส”ิ

“ก็สมควรโดนแล้วละค่ะ” สรวงสุรางค์โต้ ยิ้มมุมปากนิดๆ ด้วย

สมเพชตวัเองมากกว่าที่จะเหยยีดหยนัเพื่อนร่วมงานที่ชอบเอ่ยถงึเธอลบัหลงั 

แต่พอเจอหน้ากลับยิ้มแย้ม...หน้าไหว้หลังหลอกกันทั้งนั้น “คุณหมอบอก



28  l  ว ร รั ก

เองว่าฉนัไม่ใช่คนด”ี

“พี่บอกว่าพี่รู้...” ปกรณ์เว้นวรรค นานพอที่จะสบสายตากบัสายตา

เยน็ชาของสรวงสุรางค์ ก่อนจะพูดต่อ “รู้ว่าเราไม่ใช่คนด”ี

“กเ็หมอืนกนันั่นแหละ”

“ไม่เหมอืนหรอกน�้าค้าง...” เสยีงห้าวนั้นอ่อนโยนจนท�าให้หวัใจของ

ผู้ฟังนั้นสั่นสะท้าน เกือบเชื่อจริงๆ ว่าปกรณ์นั้นไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงใน

การตสีนทิเธอครั้งนี้ ทว่าสรวงสุรางค์มบีทเรยีนครั้งใหญ่กบัการเชื่อใจคนอื่น

มาครั้งหนึ่งแล้ว เธอจะไม่พลาดอกี “เมื่อไหร่ที่เราเลกิสวมหน้ากากนางร้าย 

ไล่ให้คนอื่นไปไกลๆ...ทกุคนเขากจ็ะรูว่้าน�้าค้างตวัจรงิ อกีคนที่อยูข้่างในเป็น

คนยงัไง”

“ถ้าไม่เคยมนี�้าค้างคนนั้นล่ะคะ” มอืเลก็ๆ ของสรวงสุรางค์ก�าหมดั

แน่น สั่นระริกเมื่อทุกค�าพูดของชายหนุ่มเหมือนลูกธนูปลายแหลมที่พุ่ง 

เข้ามาปักอก ทะลเุกราะที่เธอเพยีรสร้างมาหลายปีได้อย่างง่ายดาย ท�าให้เธอ

หวาดหวั่น...และกงัวลถงึตวัจรงิของคุณหมอปกรณ์ ทรพัย์รกัษ์ 

ลกึๆ แล้วสรวงสุรางค์กม็คีวามรู้สกึว่าคุณหมอที่แสนดตีรงหน้าเธอ

เป็นเพยีงภาพลวงตาเหมอืนกนั “ถ้าน�้าค้างคนนั้นตายไปตั้งนานแล้วล่ะคะ”

“พี่ไม่คดิ...”

“คุณหมอคะ” หญงิสาวตดับทชายหนุ่ม ด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบบอก

ชัดถึงความจริงจังที่พลอยท�าให้ปกรณ์จ�าต้องเงียบ แม้ตนจะยังพูดไม่จบ

กต็าม “เราสองคนไม่ใช่คนที่จะเป็นเพื่อนกนัได้หรอกค่ะ เลกิคดิเรื่องนั้นไป

เถอะ”

“ก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อน” ปกรณ์เอ่ยตอบง่ายๆ สบตากับเจ้าของ

นัยน์ตาคมตรงหน้านิ่งอย่างสื่อความหมาย คล้ายต้องการให้หญิงสาวรับรู้

ความรู้สกึจรงิใจผ่านสายตาของเขาเอาเอง

“แบบนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะ” หัวใจของสรวงสุรางค์อ่อนแออยู่เสี้ยว

วนิาท ีก่อนความขมขื่นจะรกุคบืเข้ามาครอบครองพื้นที่ในหวัใจเธอ มมุปาก
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งามขยับยกขึ้นเป็นรอยยิ้มสมเพชตัวเองอีกครั้ง จนปกรณ์ต้องหรี่ตามอง

การกระท�านั้นของหญงิสาว

“พี่ไม่ได้จะเล่นๆ กบัเรานะ” เขาต้องการให้เธอเข้าใจความตั้งใจจรงิ

ของเขา “เรื่องข่าวลอื...พี่ไม่เชื่อหรอก”

“ถ้าข่าวพวกนั้นไม่ใช่ข่าวลือล่ะคะ” สรวงสุรางค์ช้อนตาขึ้นมองดวง

หน้าคมคาย เธอเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าค�าว่าหล่อละลายใจเป็นอย่างไร เพราะ 

ออร่าความหล่อของปกรณ์ก�าลังท�าลายก�าแพงน�้าแข็งในใจเธอให้กลายเป็น

เพยีงน�้าเหลวๆ และเป็นสิ่งที่สรวงสุรางค์จะปล่อยให้เกดิขึ้นไม่ได้!

ร่างบอบบางก้าวถอยหลัง เพิ่มระยะห่างระหว่างเธอกับปกรณ์ด้วย

ความระแวงทันที ท�าราวกับว่านั่นจะช่วยให้เธอรอดพ้นจากรังสีความหล่อ

แสนดขีองชายหนุ่มได้อย่างไรอย่างนั้น

“ทะ...ถ้าฉนัเป็นอย่างที่ใครๆ เขาว่าล่ะคะ คุณหมอจะว่ายงัไง”

“กไ็ม่ว่ายงัไง...” ปกรณ์ขมวดคิ้ว ไม่คดิว่าการที่คนอื่นๆ นนิทาสรวง-

สรุางค์นั้นจะเป็นปัญหาแก่เขาตรงไหน “พี่ไม่ใช่คนหูเบา เชื่อทุกเรื่องที่ได้ยนิ

มาหรอกนะน�้าค้าง”

“แต่ครั้งนี้คณุหมอควรจะเชื่อนะคะ” น�้าเสยีงสิ้นหวงัที่เธอใช้นั้นท�าให้

คิ้วเข้มของปกรณ์ขมวดเข้าหากนัด้วยความสบัสน ตลอดทั้งวนันี้เจอสรวง-

สุรางค์ในหลายภาค ทั้งภาคไร้หวัใจ ภาคปากร้ายแม้แต่ภาคที่ชอบเอาชนะ 

แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบเธอในภาคสิ้นหวัง “อย่าลดตัวมาคบหา มาเป็น

เพื่อนกบัฉนัเลยค่ะ...”

“พี่ไม่ใช่คนที่จะ...”

“พี่สาวฉันเป็นโสเภณีค่ะคุณหมอ” สรวงสุรางค์ตัดบทด้วยค�าพูดที่

ท�าให้ปกรณ์ต้องเบกิตากว้างอย่างคาดไม่ถงึ “แล้วตอนนี้กเ็ป็นแม่เล้าขายเดก็

เอ๊าะให้พวกเสี่ยตัณหากลับ...ถ้าคุณหมอไม่รู้วันนี้ อีกไม่นานคุณหมอก็จะ

รู้...”

“เรื่องนี้ต้องมอีะไรมากกว่าที่เราเล่าจรงิไหม” ปกรณ์เรยีนรู้จากมารดา
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ผูล่้วงลบัไปแล้วของเขาที่จะไม่ตดัสนิใครเพยีงเพราะค�าพดูหรอืการเล่าต่อๆ 

มาเพยีงไม่กี่ประโยค 

“แล้วที่ฉนัเรยีนจบสงู...ได้รบัปรญิญา มบ้ีาน มรีถได้ทุกวนันี้กเ็พราะ

พี่สาวของฉนั เพราะงานที่พี่สาวของฉนัท�า...” ค�านี้สรวงสุรางค์จ�ามาจากที่

คนอื่นนนิทาเธออกีทอด “คุณหมอรู้แล้วกค็วรอยู่ห่างๆ ฉนัไว้นะคะ” เธอ

เอ่ยเหมอืนเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตทิี่เธอท�าใจยอมรบัได้แล้ว คงเพราะว่านี่ไม่ใช่

ครั้งแรก “ฉนัไม่ได้เกลยีดคุณหมอ แต่ฉนัเข้าใจว่าคุณหมอคงรงัเกยีจงาน

ที่พี่สาวของฉนัท�า มนัเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้”

“เราคิดว่าบอกเรื่องนี้กับพี่แล้ว จะไล่ตะเพิดพี่ไปได้ง่ายๆ อย่างนั้น

หรือน�้าค้าง” ปกรณ์ขมวดคิ้ว เขาดูเหมือนคนใจแคบขนาดนั้นเลยหรือใน

สายตาของเธอ

“ค่ะ” สรวงสุรางค์ผงกหวัรบั คล้ายกบัว่าเธอคาดไว้แล้วว่าเรื่องนี้จะ

ด�าเนินต่อไปอย่างไร “เพราะขนาดฉันเองยังอดรังเกียจพี่สาวตัวเองไม่ได้

เลย”

“พี่ไม่ได้ใจแคบยึดถือเรื่องที่พี่สาวของเราท�างานอะไรเป็นเรื่องใหญ่

โต” ปกรณ์ถอนหายใจ เริ่มรู้สึกท้อกับคนหัวแข็งขึ้นมานิดๆ ก็ตอนที่เห็น

แววตามุง่มั่นที่จะก�าจดัเขาไปให้พ้นทางของสรวงสุรางค์นี่แหละ เธอไม่รู้หรอื

ไรว่าท�าอย่างไรกไ็ล่เขาไปไม่ได้

“สนใจเถอะค่ะ เพราะอกีหน่อยเรื่องของพี่สาวฉนัจะไม่เป็นแค่ ‘เรื่อง

แค่นี้’ หรอก” ว่าแล้วหญงิสาวกเ็ดนิน�าชายหนุม่เข้าไปในลฟิต์ พลางใช้ความ

คดิเงยีบๆ ไปตลอดทาง 

ปกรณ์กเ็หมอืนผู้ชายคนอื่นๆ ที่เข้ามาในชวีติของเธอ

ผ่านมา...แล้วกผ็่านไปเท่านั้น...

สรวงสุรางค์เดนิทางมาถงึร้านอาหารที่เธอนดัพบกบัสชิา ผู้เป็นพี่สาว
หรอืที่ใครๆ รูจ้กัหล่อนในชื่อเจ๊น�้าตาล สชิาเป็นสาวสวยจดั ดวงหน้าของเธอ
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คมซึ้ง ซึ่งกม็เีค้าให้เหน็บนหน้าของสรวงสุรางค์อยู่ไม่น้อย หากไม่รู้จกัทั้งคู่

ดบีางคนกอ็าจจะสบัสน ไม่แน่ใจว่าคนไหนเป็นพี่หรอืคนไหนเป็นน้อง

“น�้าค้าง...ทางนี้ๆ ”

สรวงสรุางค์เหลยีวมองตามเสยีงเรยีกอนัคุน้เคยของสชิา สหีน้าของ

ผู้ที่หนีตายจากผู้ชายหน้าหล่อและฉลาดเป็นกรดมาได้นั้นบูดบึ้งตลอดทาง

ที่เธอเดนิเข้าไปหาพี่สาวจนกระทั่งตอนที่ทรุดกายนั่งลงบนเก้าอี้ หญงิสาวก็

ยงัคงหน้างออยู่เช่นนั้น จนสชิาที่สงัเกตเหน็อดที่จะทกัไม่ได้

“เป็นอะไรหรอืเปล่า ท�าไมหน้างออย่างนั้นล่ะ”

“เปล่า ไม่ได้เป็นอะไร” 

สรวงสุรางค์ยังคงเลือกที่จะเก็บเรื่องที่ท�างานของตนเอาไว้กับตัวเอง 

ไม่ว่าเจอปัญหาใหญ่เล็กเช่นไรหญิงสาวก็เป็นเช่นนี้เสมอ...หากไม่จนตรอก

จรงิๆ ไม่มทีางที่สชิาจะได้รูเ้รื่องของน้องสาวหรอก บางทเีธอกอ็ดที่จะเคอืง

สรวงสุรางค์ไม่ได้ 

“แค่เหนื่อย”

“แกนี่โกหกหน้าตายเก่งจรงิๆ เลยนะน�้าค้าง” สชิานิ่วหน้าใส่น้องสาว 

นี่หากเธอไม่ได้เลี้ยงสรวงสุรางค์มาเอง เธอคงบอกไม่ได้หรอกว่าน้องสาว

ก�าลงัโกหกอยู ่เพราะทั้งสหีน้าและแววตานั้นราบเรยีบ...โกหกหน้าตายอย่าง

ที่ใครๆ เขาพูดกนัได้แนบเนยีนจนสมควรจะได้รบัรางวลัชนะเลศิ

“ตกลงว่าจะเรียกมาจับผิด หรือจะเรียกมาทานข้าว” สรวงสุรางค์ 

ไม่สนใจว่าสชิาจะรู้หรอืไม่รู้ว่าเธอก�าลงัโกหก เพราะต่อให้สชิารู้ว่าเธอโกหก

เธอกไ็ม่เดอืดร้อน “ถ้าจะจบัผดิกข็อสั่งข้าวก่อนได้ไหม”

“ฉนัไม่พูดแล้วกไ็ด้” สชิากระแทกเสยีง พลางยกมอืเรยีกบรกิรเพื่อ

ขอเมนูอาหาร...การได้พบน้องสาวเพียงสัปดาห์ละครั้งก็ถือว่าดีมากแล้ว 

เข้าใจว่างานของสรวงสุรางค์นั้นใช่ว่าจะมีเวลาว่างมากมาย อีกทั้งงานของ

เธอ...แม้ว่าจะสบายก็ใช่ว่าจะปลีกตัวออกมาข้างนอกได้บ่อยๆ เพราะต้อง

คอยอยู่คมุเดก็ที่ร้านซึ่งมกัทะเลาะตบตกีนัเพื่อแย่งลกูค้ากนัไม่เว้นแต่ละวนั 
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“จะสั่งอะไรกส็ั่ง...ฉนัเลี้ยงเอง”

“อื้อ” สรวงสุรางค์พยกัหน้ารบัอย่างขอไปท ี รู้ว่าการที่พี่สาวของเธอ

ใช้เงนิที่หามาได้เพื่อเลี้ยงอาหารเธอนั้น สชิาไม่ได้ท�าเพื่อเธอ แต่ท�าเพื่อความ

สุขตัวเองมากกว่า คล้ายกับว่าการที่ใช้เงินพวกนั้นมาดูแลเธอมันท�าให้สิชา

รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น หรืออย่างน้อยก็ปลอบใจสิชาได้ว่าเงินสกปรกของ

เธอใช่ว่าจะไร้ค่า...ไม่เหมอืนร่างกายของเจ้าหล่อน “ที่ร้านเป็นยงัไงบ้างล่ะ”

“วันนี้วันศุกร์...ลูกค้าน้อย” สิชาบอกเบาๆ...เป็นเรื่องที่คนนอกมัก

เข้าใจผดิมหนัต์เกี่ยวกบังานของเธอ พวกเขามกัคดิว่าลูกค้าจะมาใช้บรกิาร

กนิ ดื่ม เที่ยวผู้หญงิในวนัสุดสปัดาห์ ทั้งที่ความจรงินั้นลูกค้าขาประจ�ามกั

มาในวนัธรรมดาและเป็นเวลางานมากกว่า เพราะวนัสดุสปัดาห์พวกเขาต้อง

อยูก่บัครอบครวั “ฉนัเลยว่างออกมาเจอแกไง...แล้วตกลงว่ายงัไง เรื่องที่จะ

ไปเรยีนต่อน่ะ ยงัจะไปอยู่ไหม...ฉนัจะได้เตรยีมเงนิไว้ให้”

“ดูก่อน...” น้องสาววยัสามสบิห้าบอกอย่างขอไปที

“เอ้า...ทีอย่างนี้มาบอกว่าดูก่อน” สิชาร้องเสียงหลง คิดถึงเมื่อไม่กี่

สัปดาห์ก่อนที่สรวงสุรางค์เร่งเร้าเธอ บอกว่าจะไปเรียนปริญญาเอกที่ต่าง-

ประเทศ เหมือนจะเป็นจะตายให้ได้ แต่พอมาวันนี้กลับท�าเหมือนเรื่อง 

เรียนต่อไม่เคยอยู่ในหัว “วันนั้นบอกว่ายังไงก็จะไปให้ได้ ตกลงแกจะเอา 

ยงัไงเนี่ย”

“ผอ. คนใหม่เพิ่งย้ายมา ต้องช่วยเขาก่อน” สรวงสุรางค์เอ่ยโดย 

ไม่ละสายตาจากตัวอักษรบนเมนูอาหาร แต่จิตใจกลับพะวงเรื่องอื่น เมื่อ 

พดูถงึ ผอ. เด่นชยั กห้็ามใจไม่คดิถงึบตุรชายของเขาไมไ่ด ้ทนัใดนั้นสหีนา้

ที่ไม่สู้ดีอยู่แล้วก็พลันหงิกงอยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ “เอกสารเก่าๆ ยังเหลือบาน 

คงอกีพกัใหญ่นั่นแหละกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง”

“แกออกแค่คนเดียวโรงพยาบาลเขาคงไม่เจ๊งหรอกน่า...ท�างานอย่าง

กบัทาสมากี่ปีแล้ว...”

“เจ้านายคนนี้เขาเหมอืนจะดนีะ”
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“คนก่อนแกกเ็คยพูดอย่างนี้...ตอนแรก” สชิาเคยได้ยนิเรื่องเจ้านาย

คนเก่าของสรวงสุรางค์มาบ้าง เพราะน้องสาวของเธอท�างานกับชายคนนั้น

อยู่หลายปี ทว่าชายที่ชื่ออานนท์ที่เหมือนจะดีคนนั้นกลับตกเป็นผู้ต้องหา

หลายคดดี้วยกนัเมื่อประมาณเดอืนก่อน แถมแต่ละคดลี้วนเป็นคดใีหญ่ๆ 

ทั้งนั้น ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยูห่ลายวนั สรวงสุรางค์ที่เป็นเลขาฯ เองกเ็กอืบ

โดนหางเลขไปด้วย แต่ก็ถือว่าโชคดีที่เอาตัวรอดปลอดภัยมาได้ “แล้ว 

ตอนนี้เป็นยงัไง เข้าไปนอนเล่นอยู่ในคุกโน่น”

“แล้วจะพูดให้มนัได้อะไรขึ้นมา” สรวงสุรางค์ค้อนพี่สาวตวัเองวงโต 

“เขากเ็ข้าคุกไปแล้ว...”

“แกนี่แม่พระจรงิๆ นะน�้าค้าง” สชิาท�าหน้าเบ้เมื่อน้องสาวของเธอเอ่ย

คล้ายไม่ติดใจเรื่องที่เจ้านายเก่าลากเจ้าตัวติดร่างแหไปด้วย “นี่ยังไม่พ้น

เดอืนเลย แกกล็มืว่าไอ้หมอนั่นท�าให้แกเดอืดร้อนขนาดไหน...ขาแกข้างหนึ่ง

ก้าวเข้าไปอยู่ในคุกแล้วรู้ไหม”

“เลกิพดูสกัทไีด้ไหม ไม่อยากฟัง” สรวงสรุางค์ท�าหน้าเบื่อ เธอโตจน

อายุสามสิบห้าแล้ว สิชายังท�าเหมือนเธอเป็นเด็กอมมืออยู่เหมือนเดิมไม่

เปลี่ยน ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จงึจะเลกิท�าเหมอืนเธอเป็นเดก็ไม่รู้ความเสยีท ี“พูด

แต่เรื่องเดมิๆ จะเดอืนหนึ่งอยู่แล้ว ไม่เบื่อหรอืยงัไง”

“น้องสาวฉนัเกอืบต้องเข้าคกุ ฉนัจะพดูจนกวา่แกจะหตูาสวา่ง” สชิา

กระแทกเสยีง เมื่อก่อนเธอวางใจ ยอมให้สรวงสรุางค์ไปท�างานที่โรงพยาบาล 

เพราะคดิว่าเป็นงานมั่นคงและไม่ต้องเสี่ยงอนัตราย ทว่าตั้งแต่เกดิเรื่องของ

อานนท์ เธอกไ็ม่วางใจให้น้องสาวอยูท่ี่นั่นอกีต่อไปแล้ว “รบีขยบัขยาย เรื่อง

ของนายเก่าแกยงัไม่จบด.ี..รบีเอาตวัรอดก่อนเถอะ”

“บอกแล้วไงว่ารออกีหน่อย...”

“แกจะอยู่ที่นั่นต่อไปท�าไม” สชิากระแทกเสยีงถามน้องสาวเพยีงคน

เดยีวของเธอ เชื่อว่านอกจากเธอแล้วกไ็ม่มใีครห่วงใยสรวงสรุางค์เลยสกัคน 

ดูอย่างคราวที่เกดิเรื่อง เพื่อนร่วมงานของสรวงสุรางค์กไ็ม่เคยโทร. หาเลย
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สกัครั้ง มกีแ็ต่เจ้านายคนใหม่โทร. ตามสรวงสรุางค์ให้กลบัไปท�างานเท่านั้น

ที่สชิาจ�าได้ และนั่นเป็นเหตผุลว่าท�าไมสชิาจงึยอมให้น้องสาวของเธอกลบัไป

ท�างานที่นั่นอกีครั้ง “ฉนัว่าแกไม่ต้องไปท�าอะไรเพื่อใครแล้วละน�้าค้าง เอา

ตวัรอดก่อน”

“น�้าไม่ได้ท�าอะไรผดิ ท�าไมต้องหน”ี

“แกไม่หน ีแกกจ็ะโดนเขาป้ายความผดิให้” สชิาเหน็มามาก คนที่ไป

ข้องแวะกับคนชั่วส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นที่จะเดือดร้อน “คราวก่อนก็หืดขึ้นคอ 

กว่าจะรอดมาได้ แกเชื่อฉันสักครั้งไม่ได้หรือไงน�้าค้าง...ฉันพูดก็เพราะฉัน

รกัแกนะ”

“บอกแล้วไงว่ารออกีหน่อย” สรวงสุรางค์เสยีงแขง็ พี่สาวเธอนี่ชอบ

พูดเรื่องเดมิๆ อยู่ได้ “บอกไปล้านครั้งแล้วว่ายงัมงีานต้องจดัการ”

“เมื่อไหร่แกจะหายโง่!” สชิาอดไม่ได้ที่จะโมโหน้องสาวของตน “ฉนั

ละไม่เข้าใจแกจรงิๆ เลย จะเอาตวัเองไปเสี่ยงท�าไมอกี กว่าจะรอดมาได้...”

“ถ้าน�้าไม่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วน�้าจะไปท�าอะไรกนิ ให้ไปท�างานแบบ

พี่หรอืไง” สรวงสุรางค์ย้อนถาม ช้อนตาขึ้นมอง ใบหน้าของผู้ที่พยายามจะ

บงัคบัให้เธอลาออกจากโรงพยาบาลนั้นมนึตงึขึ้นมาทนัตา

“น�้าค้าง!” สชิาเอ่ยลอดไรฟัน มอืเลก็ของหญงิสาวนั้นก�าเป็นหมดัจน

สั่นระรกิ เมื่อน้องสาวเอ่ยจี้ใจด�า 

“หรอืไม่จรงิล่ะ”

“ปรญิญาแกกต็ั้งสองใบ หากไม่มปัีญญาหางานดีๆ  ท�ากไ็ปเป็นกะหรี่

ที่ร้านของฉนัแล้วกนั!” เมื่อน้องสาวตรีวน สชิากไ็ม่ใช่คนใจเยน็ “งานนี้มนั

ไม่ได้สบายเหมอืนงานเลขาฯ ของแกหรอก ถ้าสิ้นหนทางขนาดนั้นกม็า...แต่

อายุปูนนี้คงหาแขกยากหน่อย...”

“น�้าก็แค่ประชด” เมื่อสิชาเริ่มจริงจัง สรวงสุรางค์ก็รีบเบรกพี่สาว 

รู้ตวัว่าเธอนั่นแหละเป็นคนผดิที่เริ่มเรื่องนี้ “ขอโทษที่ปากเสยี...ไม่ได้ตั้งใจ”

“หึ...รู้ตัวด้วยหรือไง” สิชายิ้มมุมปาก นึกเยาะเย้ยตัวเองมากกว่าที่
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จะโกรธ เพราะน้องสาวเธอไม่ใช่คนแรกที่พดูกบัเธอเช่นนี้ ถามว่าโกรธไหม...

สชิาจ�าไมไ่ด้เลยสกัครั้งวา่เธอโกรธสรวงสรุางคค์รั้งลา่สดุเมื่อไหร่ แต่เสยีใจ

มนัเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ เพราะถงึเธอจะเคยท�างานแบบนี้แต่เธอกย็งัเป็นคน 

“ที่พูดนี่กเ็พราะเป็นห่วงหรอก”

“รู้ค่ะ” สรวงสุรางค์เสยีงอ่อย ก้มหน้างุดด้วยส�านกึผดิเรื่องที่ตวัเอง

ปากเสยีจรงิๆ “ขอเวลาอกีสกัพกั...เดี๋ยวน�้าตดัสนิใจเรื่องเรยีนต่อได้เมื่อไหร่

จะบอก”

“ไม่เรยีนต่อกล็าออกเถอะ อยู่ไปกไ็ม่ได้อะไร...มแีต่จะเสยี”

“ค่ะ” 

พยักหน้าแล้วสรวงสุรางค์ก็แสร้งท�าเป็นสนใจเมนูอาหาร ซึ่งสิชาก็ 

ดูออกว่านั่นคืออาการที่บอกว่าเจ้าตัวไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกต่อไป จึงต้อง 

ยอมปล่อยเรื่องงานของน้องสาวไปก่อน เอาไว้มโีอกาสเหมาะๆ อกีเมื่อไหร่ 

เธอจะพูดกับสรวงสุรางค์อีกครั้ง แต่อย่างไรก็คงไม่ปล่อยให้ท�างานที่โรง-

พยาบาลนี้ต่อไปเพราะไม่เหน็ข้อดอีะไรเลย

สุขภาพจิตเสียแล้วยังต้องมาเสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางอีก...พี่สาวดีๆ 

ที่ไหนจะไปยอมกนั

“รบีคดิ รบีตดัสนิใจ...นกึถงึตวัเองด้วย” สชิาย�้ากบัน้องสาว น�้าเสยีง

อ่อนโยนเปี่ยมด้วยความเป็นห่วง “อย่าให้ตวัเองเดอืดร้อนเหมอืนที่ผ่านมา

อกี คนเราเกดิคนเดยีวตายคนเดยีวนะน�้าค้าง”

“รู้ค่ะ” 

ขนนุม่ไหลผ่านฝ่ามอืแกร่งของปกรณ์ยามที่เจ้าสตัว์เลี้ยงตวัโปรดของ
เขาเดินนวยนาด แกว่งสะโพกไปมาพร้อมกับส่งเสียงร้องที่แสดงออกถึง

ความพอใจ ยามที่เจ้านายของมนัขยบันิ้วเกาหลงัให้

“ชอบบ้านใหม่ไหมหมอก” ปกรณ์เอ่ยถามแมวสีเทาปลอดที่เขาเก็บ

มาจากข้างถนนเมื่อปีก่อน ตอนนั้นมนัผอมแกรน็และตวัจิ๋วหลวิ ผดิกบัตอน
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นี้ที่อ้วนไม่ผดิจากลูกหมู ยิ่งพาไปท�าหมนัมาแล้วเรื่องลดความอ้วนกล็มืไป

ได้เลย เพราะวนัๆ เจ้าหมอกไม่ยอมขยบัตวัท�าอะไรเลย มแีต่กนิ นอนและ

ก่อกวนเขาเวลากลบัมาถงึบ้านนี่แหละ “รู้ไหมว่าวนันี้พ่อไปเจอใครมา...”

เหมยีว...เจ้าหมอกผงกหวัขึ้นมา แต่ดวงตากลมของมนักลบัหรี่ปรอื 

มันยกหัวขึ้นมาส่งเสียงร้องเรียกให้ปกรณ์เกาคางให้ เมื่อชายหนุ่มเกาคาง

ของมันอย่างเอาใจ เจ้าอดีตแมวจรก็ทิ้งหัวลงบนหนังสือแปลเล่มหนาของ

เจ้านายสุดหล่อ หลบัตานิ่งพร้อมส่งเสยีงในคอดงัครดืๆ บ่งบอกว่ามคีวาม

สุข 

“ยงัไม่ได้บอกเลยว่าเจอใคร” ปกรณ์บ่นทั้งที่ยิ้มกว้าง พูดต่อแม้เจ้า

แมวอ้วนไม่ได้สนใจเรื่องที่เขาอยากจะเล่าเท่าไหร่นัก “พ่อเจอเขาแล้วนะ 

น�้าค้างคนนั้นน่ะ...”

ครดื...เจ้าหมอกส่งเสยีงในคอเบาๆ ด้วยความพอใจ

“สวยด ีแต่ดทู่าเขาคงเกลยีดพ่อน่าด.ู..” ตอนนั้นเอง เจ้าหมอกลมืตา

ขึ้นมาสบตากบัพ่อของมนัราวกบัจะถามย�้าว่าเรื่องเมื่อครูน่ี้พดูจรงิหรอื “ไม่รู้

ว่าพ่อกวนประสาทเขามากไปหรอืเปล่า...แต่ถ้าไม่ชวนเขาคุยกค็งแห้วเหมอืน

เดมิ”

เหมยีว...

“ใช่ไหม...พ่อท�าถกูแล้วเนอะ” ปกรณ์พดูกบัลกูชายสี่ขาของเขาเป็นตุ

เป็นตะ “แต่กน็ั่นแหละ...เพิ่งเจอกนัเอง คงต้องรอให้เขาเปิดใจ ให้โอกาส

พ่อก่อน”

ชายหนุม่ยงัพดูคยุกบัลูกชายขนยาวของเขาต่ออกีครูใ่หญ ่ก่อนที่จะ

ลกุออกจากห้องนั่งเล่นในคอนโดแห่งใหม่ของเขา แล้วย้ายตวัเองไปยงัห้อง

นอน โดยมเีจ้าหมอกพนัแข้งพนัขาไปตลอดทาง มนัรอจงัหวะที่ปกรณ์ผลกั

ประตหู้องนอนให้เปิดออก แล้วรบีวิ่งแซงหน้าชายหนุม่ขึ้นไปครองเตยีงหลงั

ใหญ่ของเขา ก่อนจะช�าเลอืงมองเจ้าของห้องชวนให้คดิว่ามนัก�าลงัเย้ยหยนั

เขาอย่างไรอย่างนั้น
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“วันหลัง...ถ้ามีคนอื่นมานอนกับพ่อจะท�าแบบนี้ไม่ได้นะ” เขาบอก

ลูกชายขนยาวของตน ระหว่างที่อุ้มเจ้าแมวอ้วนไปอีกฝั่งของเตียง ทว่า 

เจ้าลูกชายของเขากลับไม่สนใจ มันทิ้งหัวบนผ้าห่มนุ่มก่อนจะถอนหายใจ

เบาๆ แล้วหลบัตาลง ไม่สนใจว่าปกรณ์จะพูดอะไรต่อไป “หมอก...พ่อพูด

ไม่เคยฟังเลยนะ”

เหมยีว...มนัร้องแต่กย็งัเมนิเขาเหมอืนเดมิ เท่านั้นปกรณ์จงึเลกิสนใจ

มนับ้าง เขาวางมอืถอืไว้บนแท่นชาร์จ ก่อนจะตลบผ้าห่มแล้วเอนกายลงนอน 

พยายามข่มตาหลับอยู่ครู่ใหญ่ ไฟภายในห้องนอนของเขาหรี่ลงจนเหลือ

เพียงแสงสลัวเท่านั้นเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งในเกือบชั่วโมงให้หลัง พร้อมกับ

ค�าถามในหวัที่ว่า

ผู้หญงิอย่างสรวงสรุางค์นี่หรอืจะเลวร้ายเหมอืนอย่างที่ใครๆ เขาพดู

กัน ผู้หญิงคนนี้น่ะหรือไม่มีหัวจิตหัวใจ ปกรณ์มั่นใจว่าผู้หญิงที่เขาพบใน

วนันี้ คนที่เขาได้เหน็แววตาของเธอ...เหน็ความรู้สกึกลวัที่ซ่อนอยูใ่นดวงตา

คมซึ้งของหญงิสาว ไม่มทีางที่จะเป็นคนไร้หวัใจได้...สรวงสรุางค์มคีวามรูส้กึ

มหีวัใจ เธอก�าลงักลวับางอย่างและใกล้จะจนตรอกเตม็ที

ปกรณ์ภาวนาอย่าให้สิ่งที่เธอก�าลังหวาดกลัวนั้นเป็นเขาเลย เพราะ

หากเป็นอย่างนั้น งานที่พ่อของเขาฝากฝังมาคงล่มไม่เป็นท่า และทุกอย่าง

ที่ปกรณ์วาดหวงัไว้กจ็ะล้มเหลวตามไปด้วย

“น�้าค้างนะน�้าค้าง...พี่จะท�ายงัไงกบัเราดนีะ”

เช้าของการท�างานวนัแรกของปกรณน์ั้นผ่านไปอย่าง...จะวา่อย่างไรดี
ล่ะ มนัไม่ถงึกบัมปีัญหาตดิขดั ทว่าการที่พยาบาลสาวๆ หมุนเวยีนกนัเข้า

มาช่วยงานเขามากเป็นพเิศษในเช้านี้ ท�าให้นายแพทย์หนุ่มอดไม่ได้ที่จะรู้สกึ

อดึอดั แม้จะไม่ใช่คนที่โลกส่วนตวัสูง แต่โดนจู่โจมแบบนี้บ่อยๆ ปกรณ์ก็

ปั้นหน้ายิ้มได้ไม่นานนกั ไหนจะงานที่ล้นมอือกี

“คุณหมอทานข้าวหรือยัง” พยาบาลที่ประจ�าอยู่ที่วอร์ดกระซิบถาม
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ปกรณ์ด้วยความเป็นห่วง ซึ่งวันนี้ตั้งแต่อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่าง

ปกรณ์เข้ามาท�างานอย่างเป็นทางการวันแรก ตั้งแต่ตอกบัตรเข้างานเขายัง

ไม่ได้มโีอกาสนั่งพกัเลย “เที่ยงแล้วนะคะ”

“อ้าว...เที่ยงแล้วหรอืครบันี่” คนที่ง่วนอยู่กบังานมาตลอดทั้งวนัเงย

หน้าขึ้นมอง ลมืไปว่าตอนนี้เขาไม่ได้ท�างานอยู่ในโรงพยาบาลรฐั และไม่ได้

เป็นอาจารย์หมอแล้ว ก่อนจะยิ้มอายๆ ให้พยาบาลสาวจนอกีฝ่ายอายม้วน

ไป “ผมไม่เหน็รู้ตวัเลย”

“คุณหมอหาอะไรทานก่อนสกัหน่อยเถอะค่ะ ไม่น่าจะมเีคสด่วนเข้า

มาแล้วละ” เธอบอกพร้อมกับมีสีหน้าเห็นอกเห็นใจปกรณ์ บวกคะแนน

ความหล่อของชายหนุ่มไปด้วยเขาจึงน่าสงสารเป็นพิเศษในสายตาของเธอ 

“ถ้ามแีล้วฉนัจะส่งไลน์ไปแจ้งนะคะ”

“อ้อ โอเคครับ” ผู้ที่เพิ่งได้รับมือถือเครื่องใหม่ส�าหรับไว้ใช้ในการ

ติดต่อเรื่องงานในโรงพยาบาลก้มมองกระเป๋าเสื้อกาวน์ของตัวเอง รอยยิ้ม

ทรงเสน่ห์ของปกรณ์จืดเจื่อนเมื่อจ�าไม่ได้ว่าเขาทิ้งมือถือเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ 

“อย่างนั้นผมขอตวัไปหาอะไรทานก่อนนะครบั เดี๋ยวกลบัมา”

“ได้เลยค่ะคุณหมอ” ฝ่ายนั้นยิ้มหวานหยด ไม่สนใจแม้ว่าปกรณ์จะ

รีบร้อนออกไปจากวอร์ดเพื่อเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อกินข้าวอย่างที่บอกเธอ 

หญิงสาวมองแผ่นหลังกว้างของปกรณ์ตาหวานเยิ้มไปกระทั่งร่างสูงนั้นลับ

สายตาไป จงึยอมละสายตาจากแผ่นหลงักว้างของ ‘หมอปืน’ ที่ใครๆ เขา

เรยีกกนั

“คุณน�้าค้างค่ะ” 
บารสิตาในร้านกาแฟชื่อดงัอ่านชื่อที่เขยีนไว้บนแก้วกาแฟดงัๆ จนร่าง

บอบบางที่ยืนเล่นมือถือฆ่าเวลาระหว่างรอกาแฟของตนนั้นเงยหน้าขึ้นมอง 

เมื่อเหน็ว่านั่นเป็นกาแฟที่เธอสั่งเอาไว้จรงิ สรวงสรุางค์จงึก้าวเข้าไปรบัมา ส่ง

ยิ้มทกัทายบารสิตาที่คุน้เคยกนัดด้ีวยเธอดื่มกาแฟร้านนี้ประจ�า ก่อนจะถอย
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ออกมาโดยตั้งใจจะรบีกลบัไปท�างานของตนต่อ แต่กช้็าไปเมื่อใครบางคนหา

เธอพบเสยีก่อน เงาของบรุษุคนหนึ่งพาดลงมาที่ใบหน้างามของสรวงสรุางค์ 

ก่อนแผงอกกว้างของเขาจะกระทบตาคมของเลขาฯ สาว ท�าให้สรวงสรุางค์

จ�าต้องหยุดเท้าแล้วเงยหน้ามองว่าใครกนัที่กล้ามาขวางทางเธอ

“คุณหมอ...” น�้าเสยีงอ่อนหวานนั้นมแีววไม่พอใจอยู่ในท ี “ถ้าจะสั่ง

กาแฟกไ็ปต่อแถวทางโน้นค่ะ”

“โทร. หาพี่หน่อยส ิพี่เอามอืถอืที่เราให้ไปไว้ไหนกไ็ม่รู้” ปกรณ์เอ่ย

ปากขอร้องคนไร้หัวใจ แล้วพยายามยิ้มหวานให้หญิงสาวเผื่อว่าเธอจะ

ใจอ่อนยอมช่วย 

“มอืถอืของโรงพยาบาลน่ะหรอืคะ” สรวงสรุางคค้์อนชายหนุม่พร้อม

เอ่ยถาม แต่ไม่ได้ต้องการค�าตอบเพราะสุดท้ายเธอก็ยอมล้วงกระเป๋าหยิบ

มอืถอืของเธอขึ้นมา “คุณหมอไปวางทิ้งไว้ที่ไหนหรอืเปล่าคะ”

“ไม่ได้วางทิ้งที่ไหนเสียหน่อย แค่ลืมเท่านั้น...” ปกรณ์เฉไฉ เรื่อง

อะไรเขาต้องบอกความจรงิให้สรวงสุรางค์รู้ด้วย ทเีธอยงัไม่ยอมบอกอะไร

เขาเลยสกัอย่าง “จ�าไม่ได้ว่าวางไว้ไหน...เราโทร. หาให้พี่หน่อยส”ิ

“ให้ใครโทร. ก็ได้นี่คะ” สรวงสุรางค์กระแทกลมหายใจ ระหว่างที่

เลื่อนหาเบอร์ตดิต่อชายหนุม่ เพราะเขาเพิ่งย้ายเข้ามาท�างานและไม่เคยโทร. 

หากันและกันแท้ๆ อีกทั้งเธอก็จ�าไม่ได้ว่าเธอใส่ชื่อเบอร์ติดต่อของเขาไว้ว่า

อะไร...อาจจะเป็นคณุหมอปกรณ์ “สกัครูน่ะคะคณุหมอ เบอร์เยอะมากเลย”

“เราไม่ได้พมิพ์ชื่อพี่ว่าพี่ปืนหรอื” ปกรณ์ใคร่รู้

“ไม่ทราบค่ะ” สรวงสรุางค์ตอบเสยีงห้วนจดั “จ�าไม่ได้ว่าใส่ไว้ว่าอะไร 

พมิพ์ไว้หลายวนัแล้ว”

“แต่พี่เพิ่งมาเมื่อวาน...”

“ฉนัต้องเตรยีมมอืถอืไว้ให้คุณหมอหลายวนัแล้วค่ะ” เธอโต้กลบัมา

อย่างรวดเรว็พอกนั “เลยลมื”

“ใจร้ายจัง...” ปกรณ์แสร้งบ่นเบาๆ ไม่คาดหวังให้คนใจร้ายได้ยิน
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หรอืมปีฏกิริยิาโต้ตอบอะไรกบัตนจรงิจงั แต่สรวงสรุางค์นั้นเป็นคนที่พร้อม

จะตอบโต้ใครๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่รอให้ปกรณ์เอ่ยจบประโยค ตาคมกรบิ

ของเธอกแ็ปรเปลี่ยนมาเป็นขุ่นขวางในบดัดล โกรธเกรี้ยวได้โดยไม่ต้องใช้

เวลาปรบัอารมณ์เหมอืนคนอื่นๆ 

“ไหนคุณหมอบอกว่าทราบแล้วไงคะ เรื่องที่ฉนัเป็นคนไม่ด”ี

“เรื่องที่เราเป็นคนเลวน่ะพี่รู.้..” ปกรณ์ยิ้มอ่อนโยน ขดักบัค�าพดูเชอืด

เฉอืนของเขาลบิลบั “แต่พี่ไม่สนใจ...สรปุว่าหาเบอร์พี่เจอหรอืยงัครบัน�้าค้าง”

“เจอแล้วค่ะ” แม้อยากเคอืงชายหนุ่มที่เก่งเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจ 

แต่เธอกท็�าไม่ได้ จ�าต้องกดโทร. ออกเบอร์ของเขาแล้วยกโทรศัพท์แนบหู 

หวังว่าจะมีใครสักคนรับสายเธอด้วยโทรศัพท์มือถือของปกรณ์...ทว่าเสียง

เรยีกเข้านั้นดงัอยู่ใกล้เหลอืเกนิ หญงิสาวหนัซ้ายหนัขวาเพื่อให้แน่ใจว่าเธอ

ไม่ได้หูฝาดไป ก่อนจะอ้าปากค้างเมื่อร่างสูงที่ขอร้องให้เธอโทร. หามือถือ 

ของเขานั้นล้วงกระเป๋าหลงัของกางเกงสแลก็ใต้เสื้อกาวน์ ก่อนยกมอืถอืซึ่ง

เธอเพิ่งมอบให้เขาเมื่อวานขึ้นมาโบกไปมาเบาๆ แล้วยิ้มแหย

“พี่ลมื...ที่แท้กใ็ส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้”

“คณุหมอ!” จากเพยีงร�าคาญ สรวงสรุางค์ชกัจะโกรธชายหนุ่มขึ้นมา

จรงิๆ กต็อนนี้ นี่เขาว่างมากหรอืไงถงึได้มาก่อกวน ท�าให้เธอเสยีเวลาเล่น

อย่างนี้...ตอนนี้เขาควรจะหวัหมุนอยู่ในวอร์ดไม่ใช่หรอืไง

“คุณน�้าค้างหรอืเปล่าครบั” 

เสยีงเรยีกจากบคุคลที่สรวงสุรางค์รูส้กึคุน้เคยแต่จ�าไม่ได้ว่าเป็นเสยีง

ของใครนั้นดงึความสนใจของหญงิสาว ท�าให้เธอจ�าต้องละความสนใจจาก

ปกรณ์ไปที่ชายหนุม่อกีคน รอยยิ้มเก้อปรากฏขึ้นบนใบหน้าของสรวงสรุางค์ 

หลงัพบว่าใครคอืบุคคลที่เอ่ยทกัเธออย่างลงัเล และเมื่อร่างบอบบางหมุนตวั

ไปหาเขาเต็มตัว ฝ่ายนั้นก็ฉีกยิ้มกว้างส่งให้ พร้อมกับค�าพูดที่แสดงถึง 

ความโล่งใจ

“น�้าค้างจรงิๆ ด้วย”
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“ไม้...มาท�าอะไรที่นี่” สรวงสุรางค์เกือบจะก้าวเข้าไปกอดทักทาย

เพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกนัมาร่วมสบิปีของตนแล้วหากไม่รบัรู้ถงึดวงตาคมกรบิ

ของปกรณ์ที่จบัจ้องเธอและภาคภูมอิยู่ตลอดเวลา และสรวงสุรางค์กม็ั่นใจ

ว่าปกรณ์คงตั้งใจที่จะจบัตาดูเธอไปตลอดนั่นแหละ อย่างน้อยกจ็นกว่าเขา

จะได้สิ่งที่เขาต้องการ...ซึ่งสรวงสุรางค์ไม่มีทางให้เขาได้สมใจง่ายๆ “ป่วย

หรอื”

“อื้ม...” ภาคภมูมิองชายหนุม่หน้าหล่อที่มองปราดเดยีวกรู้็ว่าชายคน

นั้นมีอาชีพอะไรเนื่องจากเสื้อกาวน์บนกาย แต่เขาก็เหลือบมองชายคนนั้น

เพยีงเสี้ยววนิาท ีด้วยยงัค�านงึถงึมารยาท แล้วท�าทเีป็นกลบัมาสนใจถามไถ่

สารทุกข์สุกดบิเพื่อนเก่าของตน “มาตรวจร่างกายน่ะ...น�้าค้างล่ะมาท�าอะไร

ที่นี่”

“เราท�างานที่นี่มาหลายปีแล้ว” สรวงสุรางค์ลืมรักษาหน้ากากเย็นชา

ของตนไว้เพราะอกีฝ่ายคอืภาคภูม ิดวงตาที่เธอมองเพื่อนนั้นเปล่งประกาย 

ฉายแววสนุกสนานออกมาให้เหน็ และนั่นไม่อาจรอดตาคมกรบิของปกรณ์

ได้ “มอีะไรให้เราช่วยไหมไม้...หรอืว่าตรวจเสรจ็แล้ว”

“เรียบร้อยแล้วละ” ชายหนุ่มยิ้ม เหลือบมองดวงหน้าคมที่ลอยอยู่

เหนือไหล่ของสรวงสุรางค์ พร้อมกับมีสีหน้ากระอักกระอ่วนคล้ายก�าลัง

พยายามส่งสญัญาณบอกสรวงสุรางค์ให้ช่วยท�าลายความตงึเครยีดที่เกดิจาก

ตาคมๆ ของปกรณ์ท ี“ก�าลงัจะกลบั...แต่เหน็น�้าค้างก่อน ตอนแรกไม่แน่ใจ

เท่าไหร่...น�้าค้างสวยขึ้นเยอะเลย เราเลยต้องยืนมองอยู่นานกว่าจะกล้า 

มาทกั”

“เรากเ็หมอืนเดมิแหละ” สรวงสุรางค์เกอืบจะหลดุหวัเราะออกมากบั

ค�าชมของเพื่อน ทว่าเมื่อตระหนกัได้ว่าปกรณ์ยงัอยูต่รงนี้กบัเธอและภาคภมูิ

ด้วย หญิงสาวจึงต้องสะกดอารมณ์ของตัวเองแล้วพยายามรักษาหน้ากาก

เย็นชาของเธอเอาไว้อย่างสุดความสามารถ ก่อนจะหันมาแนะน�าปกรณ์ให้

ภาคภมูไิด้รูจ้กั เพราะคณุหมอหนุม่นั้นยงัไม่มทีา่ทจีะขยบัตวัหนไีปไหน “นี่
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คุณหมอปกรณ์ คุณหมอคะ...นี่ไม้ค่ะ เพื่อนของฉนัเอง”

“สวัสดีครับ” ปกรณ์ยกมือไหว้เพื่อนของสรวงสุรางค์ก่อนอย่าง 

ไม่ถือตัว แต่ส่งสายตาคาดโทษไปให้หญิงสาว หลังได้ยินสรรพนามที่เธอ 

ใช้เรยีกเขา...กเ็ขาบอกให้เรยีกว่าพี่ปืน จ�าไม่ได้หรอืไง 

“หวดัดคีรบัหมอ” ภาคภมูนิั้นคดิไปไกลแล้วว่าชายหนุ่มกบัเพื่อนของ

เขานั้นคงไม่ได้เป็นแค่เพียงเพื่อนร่วมงานทั่วไป แต่ก็เลือกที่จะไม่พูดอะไร

เพราะไม่ใช่เรื่องของตน 

“ถ้าเป็นเพื่อนของน�้าค้างก็เรียกว่าพี่ปืนเฉยๆ เถอะ” ค�าพูดเพียง

เท่านั้นก็ยืนยันให้ภาคภูมิมั่นใจได้แล้วว่าสิ่งที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านั้นมีมูล 

“อย่าดื้อเหมอืนคนนี้เลย”

คนนี้ที่ปกรณ์หมายถึงนั้นอดไม่ได้ที่จะค้อนร่างสูงในชุดกาวน์ ก่อน

จะถลงึตาใส่เขาอย่างโมโหระคนคาดไม่ถงึเมื่อจู่ๆ  ปกรณ์กย็ื่นมอืมาฉวยแก้ว

กาแฟของเธอไปต่อหน้าต่อตา 

“คุณหมอคะ...”

“แก้วนี้พี่ขอแล้วกัน จะหมดเวลาพักแล้ว” ปกรณ์ไม่ได้ต้องการขอ

กาแฟของสรวงสรุางค์หรอก เพราะเขาฉวยมนัไปจากเธอเรยีบร้อยแล้ว เขา

พูดเพื่อที่จะท�าให้เธอว่าเขาไม่ได้กเ็ท่านั้น “เราอยู่กบัเพื่อนไปเถอะ ไปก่อน

นะไม้”

“หวดัดคีรบัพี่” ภาคภมูริบียกมอืไหว้ร่างสงู สบตากบัปกรณ์ที่รบัไหว้

เร็วๆ ก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปด้วยความรวดเร็ว เขาสับสนและงุนงง 

เล็กน้อยพลางคิดในใจว่าทีตอนที่ยังไม่ได้แนะน�าตัวไม่เห็นรีบร้อนกลับไป

ท�างาน...พอสรวงสรุางค์แนะน�าว่าเขาเป็นเพื่อนกบัเธอ ปกรณ์กลบัยอมผละ

ไปง่ายๆ อย่างนั้น

“แฟนเหรอ”

“บ้า!” สรวงสุรางค์ตาโตประหนึ่งภาคภูมนิั้นเป็นภูตผ ีทั้งที่เขาเพยีง

ถามว่าเธอและปกรณ์นั้นเป็นคนรกักนัหรอืไม่เท่านั้น ก่อนจะรบีร้อนแก้ตวั
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ด้วยน�้าเสยีงชวนให้คนฟังสงสยั “ฉนันี่เหรอจะเป็นแฟนหมอปืน...เขาเพิ่งมา

ท�างานที่นี่วนัแรกนะ ฟงแฟนอะไรล่ะ”

“คนเพิ่งเจอกันเขาเรียกกันว่าพี่ปืนเหรอ” ภาคภูมิยังสงสัย ด้วย 

ไม่เคยเรยีกคนที่เพิ่งพบกนัในวนัแรกว่าพี่เลยสกัคน

“ฉนัไม่ได้เรยีกเขาว่าพี่ปืนเสยีหน่อย” สรวงสรุางคก์ลอกตา ไม่วา่จะ

กี่สิบปีเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนอยู่วันยังค�่า “สรุปว่าแค่มาตรวจร่างกายใช่ไหม 

วนันี้”

“ใช่ น�้าค้างไม่ว่างใช่ไหมวนันี้” ภาคภมูพิอจะเข้าใจว่าเพื่อนของตนยงั

อยู่ในเวลาท�างาน เพราะสรวงสุรางค์นั้นมองซ้ายขวาอย่างระแวงอยู่ตลอด

เวลาที่พูดคุยกับเขา ก่อนจะเสนอ “เอาไว้นัดกันนอกรอบนะ ไม่เจอกัน

นาน...มเีรื่องจะคุยเยอะเลย”

“ไม่คุยเรื่องผู้ชายนะ เพราะเราแพ้ไม้อยู่ด”ี 

เรื่องที่ภาคภูมเิป็นเกย์นั้นไม่ใช่ความลบัอะไร เพื่อนของเขาต่างรู้กนั

ทั่วซึ่งรวมไปถึงสรวงสุรางค์ด้วย แม้สมัยเรียนด้วยกันเขาจะไม่ได้เปิดตัว 

อย่างเป็นทางการเหมอืนตอนนี้แต่สรวงสุรางค์กร็ู้ 

จังหวะที่ภาคภูมิก�าลังคิดถึงเรื่องเก่าอยู่นั่นเอง สรวงสุรางค์ก็ปลด

ลอ็กมอืถอื เตรยีมพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเบอร์ตดิต่อกบัเพื่อนของตน “เรา

ขอเบอร์ไม้หน่อยได้ไหม”

“ได้ส”ิ 

ภาคภมูริบัมอืถอืจากสรวงสุรางค์มากดเบอร์ตดิต่อของตนลงไป โดย

ไม่มีเวลาได้ทันสังเกตเลยว่าด้านหลังของตนมีร่างสูงของผู้ชายอีกคนหนึ่ง

เดนิตรงมาทางเขาและสรวงสรุางค์ ฝ่ายหลงัเองกต็ื่นเต้นกบัการพบเพื่อนเก่า

มากเกินไปจึงไม่เฉลียวใจพอกัน กระทั่งชายผู้นั้นเดินชนไหล่บอบบางของ

เธอ แต่ไม่รนุแรง เพยีงเพื่อต้องการเรยีกร้องความสนใจจากหญงิสาวเท่านั้น

“อุย๊ ขอโทษค่ะ” รูว่้าตนไม่ได้เป็นคนผดิ แต่เมื่ออยูใ่นที่ท�างาน สรวง-

สุรางค์กร็ู้ดวี่าเธอต้องวางตวัเช่นไร 
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ทว่ารมิฝีปากงามของสรวงสุรางค์อ้าค้างด้วยความตกตะลงึและคาด

ไม่ถงึ เมื่อเงยหน้ามาเหน็ใบหน้าของคนที่แสร้งเดนิมาชนเธอเตม็ตา ดวงตา

กลมของหญงิสาวไหวระรกิด้วยความสบัสนและหวาดกลวั แต่กเ็พยีงเสี้ยว

วนิาทเีท่านั้นเมื่อหญงิสาวตระหนกัได้ว่าชายผูน้ี้ไม่ใช่คนที่เธอคดิ ลมหายใจ

หอบกระชั้นเพราะความพรั่นพรึงเมื่อครู่ก็ดีขึ้น แต่กลับเป็นฝ่ายนั้นที่ยิ้ม

กว้างชวนขนลุกกลบัมาให้เธอ

“ไม่เป็นไรครับ ผมเองต่างหากที่ผิด...” ปากของมนัสนั้นมีรอยยิ้ม

กว้างประดับอยู่ แต่ประกายกล้าในดวงตาของเขานั้นกลับมีแววสมใจ 

ราวกับว่าเขามีความสุขที่ท�าให้สรวงสุรางค์ตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อได้อย่างไร

อย่างนั้น “เราเคยรู้จกักนัมาก่อนไหมครบั หน้าคุณคุ้นมากเลย”

“มะ...ไม่ค่ะ” สรวงสรุางค์แทบไม่ต้องคดิเมื่อตอบค�าถามนั้น ใบหน้า

ของผูช้ายคนนี้เหมอืนใครบางคนที่เธอเคยรูจ้กักจ็รงิ แต่เขาไม่มทีางเป็นคน

คนเดยีวกนัแน่ เพราะอานนท์ไม่มทีางมาอยู่ที่นี่ได้ เขาอยู่ในคุกก�าลงัชดใช้

ความผดิของตวัเองอยู่

“แน่ใจหรอืครบั” มนสัไม่มทีที่าว่าจะปล่อยสรวงสุรางค์ไปง่ายๆ เขา

โน้มตวัจนใบหน้าลงมาอยูร่ะดบัเดยีวกนักบัใบหน้างามที่มร่ีองรอยตระหนก

ให้เห็น แม้เธอจะพยายามข่มมันไว้สุดความสามารถก็ตาม “เพราะผมมี

ความรู้สกึเหมอืนว่าเราเคยเจอกนัมาก่อนอย่างไรอย่างนั้น”

“ไม่ค่ะ” สรวงสุรางค์เหลือบตาขึ้นสบตาคมของชายหนุ่ม เม้มปาก

แน่นเมื่อรู้ตวัว่าก�าลงัโดนอกีฝ่ายคุกคาม และไม่ใช่ในทางที่ด ี“ฉนัไม่ใช่คน

ความจ�าสั้น...เราไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน”

“อ่า...” มนสัยดืตวัขึ้น ผละออกจากใบหน้างามของอดตีเลขาฯ พี่ชาย

ตน ทว่าตาคมกรบิยงัไม่ยอมคลาดไปไหน ยงัคงตรงึอยู่ที่ดวงหน้าเย่อหยิ่ง 

ท้าทายให้ใครๆ เอาชนะอยู่ตามเดมิ “อย่างนี้นี่เอง...ถ้าอย่างนั้นให้ผมแก้ไข

เรื่องนั้นเองนะครบั”

เขาเอ่ยพลางล้วงกระเป๋าด้านในของเสื้อตวันอก หยบินามบตัรส่งให้
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คนหน้าคมที่ประกาศความเป็นอรผ่ิานแววตาและใบหน้าให้เขารูว่้าเธอไม่ใคร่

อยากผูกมิตรกับเขาเหมือนอย่างที่ท�ากับชายอีกคน แต่มนัสไม่สนใจ...เขา

ไม่สนใจอยู่แล้วว่าสรวงสุรางค์ต้องการหรอืไม่ต้องการอะไร ตอนนี้เธอมสีิ่ง

ที่เขาต้องการอยู่ในมือ...สิ่งที่เขาจะต้องท�าก็เพียงเอาเธอมาเป็นของเขาก่อน

ที่คนอื่นจะได้ไปกเ็ท่านั้น

“นี่ครบั นามบตัรของผม”

สรวงสุรางค์หลุบตามองชื่อบนบัตรเล็กๆ ในมือของชายแปลกหน้า

ก่อนที่จะรบัมาถอืไว้ ชื่อมนสั นามสกุลอรยิศกัดิ์ ไมคุ่น้ในความทรงจ�าของ

สรวงสรุางค์แม้แต่นดิ ขนาดพยายามคดิว่าเธอเคยได้ยนินามสกลุนี้มาก่อน

หรอืไม่กค็ดิไม่ออก หญงิสาวจงึเพยีงยิ้มนดิๆ ส่งให้มนสั

“น�้าค้าง...แฟนแกมองตาเขียวมาแต่ไกลแล้ว” ภาคภูมิซึ่งยืนอยู่ใน

ต�าแหน่งที่มองเหน็ปกรณ์ได้นั้นยอมเสยีมารยาท สะกดิเพื่อนยกิๆ เพื่อเตอืน

ว่ามีคนหึงหวงอยู่ แม้ว่าหญิงสาวจะยืนกรานเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเธอและ

ปกรณ์ไม่ได้เป็นอะไรกนักต็าม “คนหล่อหงึโหด”

“หึงบ้านแกน่ะสิ” สรวงสุรางค์แยกเขี้ยวใส่เพื่อน ทว่าไม่ลังเลที่จะ

หมุนตวัเพื่อก้าวไปหาปกรณ์ เธอไม่แม้แต่จะเอ่ยลามนสัด้วยซ�้า ใช้ปกรณ์

เป็นข้ออ้างเลี่ยงความอึดอัดที่เกิดจากสายตาของมนัส เธอไม่ลืมรับมือถือ

คนืมาจากภาคภูมแิละเอ่ยลาเพื่อน “ไปก่อนละ เดี๋ยวโทร. หา”

“โอเค”

มนสัยิ้มกริ่มเมื่อมองตามแผ่นหลงัของสรวงสรุางค์ที่รบีร้อนเดนิไปหา
นายแพทย์หนุม่ ซึ่งเพื่อนของเจ้าหล่อนกไ็ด้บอกกึ่งเตอืนเขากลายๆ แล้ววา่

ชายคนนั้นมคีวามสมัพนัธ์เช่นไรกบัสรวงสุรางค์ ทว่ามนสัไม่สนใจเรื่องนั้น 

เขาไม่แคร์ว่าหญิงสาวเป็นคนรักของคุณหมอคนไหนในโรงพยาบาล วันนี้ 

ที่เขามาเพียงเพื่อต้องการเห็นหน้าผู้หญิงที่อานนท์เตือนว่าหล่อนร้ายกาจ

หนกัหนาเท่านั้น
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แต่ผู้หญิงที่วิ่งหนีเขาทันทีที่มีโอกาสที่เขาเพิ่งพบนี้ ดูไม่เหมือนคน

ร้ายกาจจนกลายเป็นงูพษิได้เลย แต่เขากไ็ม่วางใจหรอก เขาเองกไ็ม่ใช่คน

ที่จะไว้ใจใครง่ายๆ เหมอืนกนั

“คุณมนสั...สนใจน�้าค้างหรอืครบั” 

น�้าเสยีงเกรงอกเกรงใจของชายหนุม่คนที่ยนือยูไ่ม่ไกลนั้นท�าให้มนสั

จ�าต้องหนัมาสบตากบัเขา ปากหนาขยบัเป็นรอยยิ้มเมื่อสมัผสัได้ถงึสะพาน

ไมตรทีี่อกีฝ่ายทอดมาให้ 

“ขอโทษนะครับที่เสียมารยาท ผมเห็นชื่อของคุณบนนามบัตร...ก็

เลย...”

“ไม่ใช่อย่างที่คุณ...เอ่อ...”

“ภาคภมูคิรบั” ภาคภมูริบีแนะน�าตวั ด้วยหวงัหว่านเสน่ห์แก่ชายตรง

หน้า แม้จะไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซน็ต์ว่ามนสัเป็นแบบเดยีวกบัเขาหรอืไม่ แต่

ของแบบนี้ก็ใช่ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้นี่นา “เรียกไม้เฉยๆ ก็ได้ เป็นเพื่อนกับ

น�้าค้างครบั”

“คณุไม้” มนสัรบัไมตรจีากภาคภมูอิย่างไม่ลงัเล พร้อมยิ้มกริ่มส่งให้

อีกฝ่ายอย่างมีความหมาย “ผมไม่ได้คิดอะไรกับเพื่อนของคุณหรอกครับ 

เพยีงแต่อยากรู้จกัเท่านั้น”

“อ้อ...อย่างนั้นเองหรือครับ” ภาคภูมิพยักหน้ารับรู้เบาๆ แต่ยัง 

ไม่ปักใจเชื่อจนมนสัต้องให้เหตุผลเพื่อส�าทบั

“ผมได้ยนิชื่อเสยีงของคณุสรวงสรุางค์มามาก เขาพดูกนัว่าเธอท�างาน

เก่ง” เขาเว้นวรรคเพียงเพื่อสบตากับภาคภูมิ ก่อนพูดต่อด้วยน�้าเสียง

อารมณ์ด ี“เลยอยากร่วมงานด้วยเท่านั้นเองครบั”

“แบบนี้นี่เอง” ภาคภูมิยินดีอย่างบอกไม่ถูกกับค�าตอบของมนัส 

ประกายความหวงัในหวัใจเขาปะทปุระหนึ่งดอกไม้ไฟหลงัได้รบัค�ายนืยนัว่า

ชายหนุม่ไม่ได้คดิอะไรเกนิเลยกบัเพื่อนของตน “แต่น�้าค้างกท็�างานเก่งจรงิๆ 

นั่นแหละครบั”
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“คุณไม้ว่างไหมครบัวนันี้” มนสัเลกิสนใจเรื่องของสรวงสุรางค์ คดิ

ว่าหากพดูแต่เรื่องของหญงิสาวเพยีงคนเดยีวคงไม่พ้นที่จะแสดงพริธุให้คน

รอบตวัของสรวงสุรางค์เหน็ และหญงิสาวอาจจะไหวตวัได้ทนัก่อนที่เขาจะ

หลอกล่อให้เธอมอบสิ่งที่ต้องการให้เขา 

“ว่างครบั”

“งั้นไปหาอะไรทานเป็นเพื่อนผมได้ไหมครับ” มนัสชักชวนภาคภูม ิ 

รู้ดีว่าประกายยินดีของอีกฝ่ายเกิดขึ้นจากอะไร “ผมเพิ่งกลับมาเมืองไทย 

ได้ไม่กี่วนั คุณไม้จะพาผมเที่ยวได้ไหมครบั”

“ได้สคิรบั” ภาคภมูผิงกหวัรบัค�าชวนของมนสัอย่างไม่ลงัเล ยิ้มกว้าง

ของเขานั้นบอกอะไรหลายๆ อย่างให้มนสัได้รบัรู้ แต่เขากไ็ม่ได้รงัเกยีจที่จะ

รบัไมตรแีละสิ่งอื่นๆ ที่จะตามมาหลงัจากนี้เลยสกันดิ 

ก่อนที่เขาและภาคภมูจิะเดนิออกมาจากตรงนั้น มนสักไ็ม่วายเหลยีว

มองไปยังทิศทางที่สรวงสุรางค์เดินไป เขาสบตากับตาคมกริบของชายใน 

เสื้อกาวน์ที่เขาเชื่อว่าเป็นคนรักของสรวงสุรางค์แวบหนึ่งก่อนยิ้มมุมปากส่ง

ให้ฝ่ายนั้น รบัรูถ้งึการตกัเตอืนผ่านตาคมของคณุหมอหนุม่ แต่นั่นกไ็ม่ท�าให้

มนัสเกรงกลัวอะไร เขาเพียงไหวไหล่ให้ตาขุ่นเขียวของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็น 

คนรกัของสรวงสุรางค์อย่างไม่สนใจกึ่งท้าทายอยูใ่นท ีพลางคดิวา่หากหมอ

คนนั้นรู้ว่าเขาก�าลังจะท�าอะไรกับคนรักของเขาหลังจากนี้ มนัสมั่นใจว่าเขา

คงไม่ได้รบัเพยีงตาขุ่นขวางเช่นนี้หรอก



๓
เข้าที่...เข้าทาง

เจลล้างมอืถกูกดลงบนฝ่ามอืหนาของปกรณ์จนพนู...ระหว่างที่เขา
ยืนนิ่ง มองหน้างามของคนที่ก�าลังเดินเข้ามาใกล้อย่างรอคอย สีหน้า 

ราบเรยีบของนายแพทย์หนุม่บอกว่าเขาก�าลงัรูส้กึอะไรอยูไ่ม่ได้มากนกั ทว่า

พอสรวงสรุางค์เดนิมาหยดุตรงหน้า แล้วเลกิคิ้วใส่เขาเหมอืนจะถาม ปกรณ์

ก็ถือวิสาสะฉวยมืองามของเลขาฯ ผอ. ไว้แล้วลูบเจลล้างมือบนมือเล็กๆ 

ของสรวงสุรางค์ ประหนึ่งว่าหญงิสาวนั้นเพิ่งจบัเชื้อโรคมาอย่างไรอย่างนั้น 

ท�าให้คนที่โดนจู่โจมตาโต พยายามดงึมอืออกมาจากอุ้งมอืแกร่งพลัวนั

“คุณหมอท�าอะไรคะนั่น”

“กล้็างมอืให้เราไง” ปกรณ์ตอบนิ่งๆ สหีน้าเขายงัคงราบเรยีบอยูอ่ย่าง

ไม่รู้ร้อนรู้หนาว แม้จะโดนจ้องโดยสายตาของหมอและพยาบาลหลายคนที่

เดินผ่านทั้งคู่ไปก็ตาม ยิ่งเวลาพักเที่ยงเช่นนี้คนจึงเยอะเป็นพิเศษ “ทีหลัง

อย่าจบัอะไรสุม่สี่สุม่ห้ารูไ้หม มอืคนอื่นเขาแตะอะไรมาก่อนเขากไ็ม่รู้...ป่วย

มาจะล�าบาก”

“ฉนัไม่ป่วยง่ายขนาดนั้นหรอกค่ะคณุหมอ” สรวงสรุางคพ์ยายามดงึ
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มือของเธอคืนมา แต่ครั้งนี้ส�าเร็จเพราะว่าปกรณ์ยอมปล่อย แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าเธอจะลดโทษที่เขาแต๊ะอั๋งเธอลงให้ “แล้วอย่ามาท�ารุ่มร่ามกบั

ฉนัอกีนะคะ ฉนัไม่ชอบ”

“พี่แค่ท�าความสะอาดมือให้เราเท่านั้น” ปกรณ์ตีหน้าซื่อ กะพริบตา

ปรบิๆ ตอนสายตาคาดโทษของสรวงสรุางค์จ้องมา “เราเที่ยวไปจบัมอืคนอื่น

ไปทั่วกต็้องโดนอย่างนี้แหละ สม”

“เอ๊ะ ฉันจับมือใครที่ไหนคะ” สรวงสุรางค์ถามเสียงห้วน มั่นใจว่า 

เมื่อครู่นี้เธอยังไม่ทันได้จับมือใครทั้งนั้น...แค่ยื่นมือไปรับนามบัตรจากชาย

ที่ชื่อมนสักเ็ท่านั้น “คุณหมอหลอกแต๊ะอั๋งฉนักย็อมรบัมาเถอะค่ะ”

“พี่ไม่ได้หลอกสกัหน่อย” ปกรณ์แก้ตวัอุบอบิ ท�าให้หญงิสาวคนัไม้

คนัมอือยากจะเล่นงานเขาขึ้นมาตดิหมดั แต่ตดิเพยีงว่าชายหนุ่มเป็นลกูของ

เจ้านายเธอ “ยงัไม่ได้พูดอะไรเลยนะตอนล้างมอืให้เรา”

“ถ้าคณุหมออยากจะเลี่ยงบาลอีย่างนี้ต่อไปกเ็ชญิเถอะค่ะ” สรวงสรุางค์ 

ถอนหายใจแรง จ้องหน้าคมคายของนายแพทย์หนุ่มเขม็ง “แต่คราวหน้า 

ถ้าคุณหมอแตะตวัฉนั ฉนัจะต่อยคุณหมอให้คว�่า”

“ขู่พี่เหรอ”

“ไม่ได้ขู่ค่ะ” สรวงสุรางค์บอกอย่างเข่นเขี้ยว ร�่าร�่าจะปล่อยหมัดใส่

หน้าหล่อของปกรณ์อยูร่อมร่อ ถ้าไม่มสีายเรยีกเข้าจากเด่นชยัเสยีก่อน “แต่

ฉนัจะท�าจรงิๆ ถ้าคุณหมอยงัชกีอใส่ฉนัไม่เลกิ”

“ไม่ได้ชกีอ เขาเรยีกจบี”

“กไ็ม่ต้องมาจบี” หญงิสาวแยกเขี้ยวขู ่“ไม่ต้องมายุง่ อยูใ่ครอยูม่นั...

ไม่อย่างนั้นฉนัจะบอกเรื่องนี้กบัผอ.”

“พูดแบบนี้ขู่แล้วนะ” ปกรณ์หรี่ตา บอกเด็กปากร้ายที่เอาแต่ขู่เขา

ฟ่อๆ ว่าจะต่อยอย่างนั้น จะฟ้องพ่อเขาอย่างนี้ “คดิเหรอว่าพี่จะกลวั”

“ถ้าอย่างนั้นฉันจะแจ้งเอชอาร์ว่าคุณหมอลวนลามฉันในที่ท�างาน!” 

สรวงสรุางค์ตาขวาง มั่นใจว่าเหตผุลนี้ต่อให้เป็นปกรณ์กต้็องยอมถอย “ฉนั
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พูดจรงิท�าจรงินะคะ”

“ใจร้าย...” ปกรณ์ครางอ๋อย ยงัไม่เชื่ออยูด่ว่ีาสรวงสรุางค์จะท�าอย่าง

ที่ขู่ ซึ่งเขาก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเอาอะไรมามั่นใจในตัวหญิงสาว... 

ทั้งที่รู้อยู่เตม็อกว่าสรวงสุรางค์น่ะร้ายกาจเกนิรบัมอื

“ช่วยไม่ได้นี่คะ คุณหมอวอนหาที่เอง”

“วอนรกัจ้ะน�้าค้าง” นายแพทย์หนุม่ยิ้มกริ่มอย่างกวนประสาท “พี่น่ะ

วอนรกั...ไม่ได้วอนหาที่”

“โรคจติ!”

ป้ายชื่อบนโต๊ะท�างานในห้องผู้อ�านวยการของโรงพยาบาลเลศิวชิาญ-
เวชนั้นถูกขยับไปวางชิดขอบโต๊ะ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบนโต๊ะท�างานใหญ่ 

เด่นชัยคิดกระทั่งจะน�าป้ายที่ว่านั้นไปวางที่อื่นด้วยซ�้าหากว่าอินเตอร์คอม 

บนโต๊ะของเขาไม่ดงัขึ้นมาขดัจงัหวะเสยีก่อน

ป้ายชื่อที่ว่านั้นถูกสับเปลี่ยนเช่นเดียวกันกับชื่อบนประตูกระจก 

ด้านนอก อีกทั้งร่างสูงของคนที่นั่งประจ�าโต๊ะท�างานตัวใหญ่ก็ไม่ใช่อานนท์  

ผู้อ�านวยการคนเดิมที่ดูแลโรงพยาบาลมาตลอดหลายปี แต่เป็นร่างสูงที่

เปี่ยมไปด้วยคุณวุฒขิองนายแพทย์เด่นชยั ทรพัย์รกัษ์ 

“มอีะไรหรอืน�้าค้าง...”

“เอกสารการประชมุเตรยีมเรยีบร้อยแล้วนะคะ คณุหมออยากตรวจ

ดูก่อนไหมคะ” 

ข้อหนึ่งที่สรวงสุรางค์เห็นหลังจากท�างานกับเด่นชัยที่แตกต่างจาก

ตอนที่เธอท�างานกบัอานนท์นั้นคอื คณุหมอเด่นชยัจะละเอยีดและชอบที่จะ

ตรวจสอบเอกสารทกุอย่างด้วยตวัเองก่อนทกุครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลก็น้อย

เพยีงใดกต็าม

จะเพราะกลัวประวัติศาสตร์จะซ�้ารอยผอ. คนเดิมหรือไม่อย่างไร 

สรวงสุรางค์กไ็ม่แน่ใจ
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“เอาเข้ามาส”ิ ว่าแล้วเด่นชยักย็กมอืจากปุ่มสเีขยีว ตดัสายอนิเตอร์-

คอมเรยีบร้อย ไม่นานร่างงามที่อยูใ่นชดุกระโปรงเข้ารูปกป็รากฏกายพร้อม

กับเอกสารการประชุม สรวงสุรางค์ขยับเข้าใกล้โต๊ะตัวใหญ่ก้าวหนึ่ง วาง

เอกสารแล้วกร็อรบัค�าสั่งจากเจ้านายคนใหม่ของตน ไม่ได้ขยบัไปไหนพร้อม

สงัเกตสหีน้าของคนที่ก�าลงัพลกิเอกสารอ่าน เหน็แววเบื่อหน่ายบนหน้าของ

เด่นชยั แม้จะสงสยัว่าอะไรท�าให้ผูเ้ป็นนายของเธอเบื่อตั้งแต่เช้า แต่กระนั้น

สรวงสุรางค์ก็ไม่ยอมลดการระวังตัวของตนลงอย่างคนที่ไม่เคยไว้ใจใคร

นอกจากตวัเอง เกบ็ความสงสยัไว้กบัตวัไม่ยอมเอ่ยถามเด่นชยั

“นัดประชุมไว้พรุ่งนี้ใช่ไหม” เด่นชัยท�าลายความเงียบด้วยการถาม

ถงึตารางการประชมุ ทกุวนันี้เขาเข้าประชมุมากกว่าลงตรวจคนไข้เสยีอกี จงึ

จ�าไม่ค่อยได้วา่ประชมุอะไรตอนไหน เว้นแต่สรวงสรุางคจ์ะมากระซบิเตอืน

“ใช่ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้า มมุปากขยบัเป็นรอยยิ้มเลก็ๆ ให้เจ้านาย

คนใหม่ของตน ก่อนจะต้องสะดุ้งสุดตวัเมื่อเด่นชยัโยนแฟ้มเล่มหนาลงบน

โต๊ะท�างานตรงหน้าจนส่งเสยีงดงัโครม เธอจงึอ้อมแอ้มถามเสยีงเบา “เอ่อ...

ข้อมูลในแฟ้มผดิหรอืคะคุณหมอ”

“เปล่าหรอก” เด่นชยัส่ายศรีษะ ถอนหายใจแล้วเอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้ 

เงยหน้ามองร่างระหงด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก จนสรวงสรุางค์ต้องกลนืน�้าลาย

หนดืๆ ลงคอ “ผมแค่สงสยั...ผมถามอะไรคณุนดิหน่อยได้ไหมน�้าค้าง”

“ได้ค่ะคณุหมอ” หญงิสาวพยกัหน้า ไม่ได้รูส้กึอะไรที่เด่นชยัเรยีกเธอ

ด้วยชื่อเล่น คงเพราะชื่อสรวงสรุางค์นั้นกไ็ม่เป็นที่นยิมของคนในโรงพยาบาล 

ส่วนใหญ่ก็เรียกเธอว่าน�้าค้างหรือไม่ก็กระแหนะกระแหนเธอด้วยการเรียก

เธอโดยใช้ต�าแหน่งงานกนัทั้งนั้น มกัเอ่ยค่อนแคะว่าคุณเลขาฯ อย่างนั้น...

คุณเลขาฯ อย่างนี้ ซึ่งสรรพนามอันหลังนั้นท�าให้สรวงสุรางค์อยากจะหัน

กลบัไปต่อยคนพูดทุกที

“ผมอยากรู้...” เสยีงห้าวนั้นฟังดูเจ้าเล่ห์ ท�าให้สรวงสุรางค์ต้องเพิ่ม

การระมดัระวงัตวัของตนเองขึ้นอกีขั้นในทนัท ี“ท�าไมใครๆ ถงึได้อยากแย่ง
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เลขาฯ ของผมกนันกันะ”

“คะ?” สรวงสรุางค์ท�าหน้าเหลอ ตามเด่นชยัไม่ทนัเป็นครั้งแรกตั้งแต่

ท�างานร่วมกนัมานบัเดอืน “ใครกนัคะ คดิจะยื้อแย่งฉนั...คณุหมอคงเข้าใจ

ผดิ”

“ตั้งแต่คุณกลับมาท�างานให้ผม เอชอาร์ของโรงพยาบาลบอกผมว่า 

มคีนตดิต่อมาขอร่วมงานกบัคณุกนัจ้าละหวั่น...วนัก่อนกค็นหนึ่ง ชื่อมนสั...

รู้จกัหรอืเปล่า”

“เพิ่งเจอเมื่อวันก่อนค่ะคุณหมอ เขาเดินมาชน...ทิ้งนามบัตรไว้ให้” 

เสยีงหวานนั้นฟังดไูม่แน่ใจ ไม่ได้บอกว่านามบตัรใบนั้นเป่ือยยุย่เพราะเจล 

ล้างมอืของปกรณ์ไปเรยีบร้อยแล้วในวนัเดยีวกบัที่ได้รบัมา

และการไม่พูดของเธอพลอยท�าให้ตาคมกรบิของผู้ที่ผ่านโลกมามาก

นั้นตวดัขึ้นมองดวงหน้างามของเลขาฯ สาวในฉบัพลนั กระทั่งสรวงสุรางค์

ต้องอ้อมแอ้มบอกเจ้านายด้วยความย�าเกรง “แต่ฉนัไม่คดิจะย้ายงานเรว็ๆ นี้

หรอกค่ะ ถ้าคุณหมอไม่ไล่ฉันออกเสียก่อน” ประโยคหลังนั้นสรวงสรุางค์

เอ่ยด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ หวังว่าอารมณ์ขันของเธอจะท�าให้บรรยากาศ 

น่าอดึอดัในห้องนั้นดขีึ้นได้บ้างสกันดิ

“ผมไม่ไล่คุณออกหรอกน�้าค้าง” ตาคมกริบยังจับอยู่ที่ดวงหน้างาม

ของหญิงสาว ก่อนมุมปากหนาของเด่นชัยจะยกขึ้นเป็นรอยยิ้มไม่ต่างจาก

หญงิสาว เมื่อได้ยนิค�าพดูเมื่อครูจ่ากหญงิสาวก่อนเอ่ยว่า “คณุมค่ีาเกนิกว่า

ที่ผมจะไล่คุณออก ทั้งความสามารถของคุณ...เรื่องอะไรๆ ที่คุณรู้...”

เท่านั้นขนด้านหลงัต้นคองามของสรวงสรุางค์กพ็ร้อมใจกนัลกุเกรยีว 

อย่างผู้ที่รู้ว่าอนัตรายก�าลงัย่างกรายเข้ามาใกล้ตวั ทว่าหญงิสาวกฉ็ลาดเกนิ

จะแสดงอาการออกไปให้นายคนใหม่ของเธอเหน็ สรวงสรุางค์ยิ้มอ่อนหวาน

ขณะที่หมดัเลก็ก�าแน่นอย่างข่มอารมณ์

“ขอบคุณที่มองเหน็ความสามารถของฉนันะคะ ฉนัซึ้งใจจรงิๆ”

“ผมไว้ใจคุณได้ไหมน�้าค้าง” เด่นชัยเงยหน้า เอนตัวไปเท้าแขนกับ
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โต๊ะท�างาน ดวงตาคมแบบเดียวกับลูกชายจ้องเป๋งไปที่ตาคมซึ้งของ 

หญงิสาวด้วยสายตาคมกรบิประหนึ่งมดีโกน รูว่้าหญงิสาวตรงหน้าเขานี้อายุ

อ่อนกว่าบุตรชายของเขาเสียอีก ก่อนเด่นชัยจะถอนหายใจแล้วละสายตา 

หนีดวงหน้างาม ให้โอกาสเลขาฯ สาวได้มีโอกาสหายใจต่อไปอีกสักระยะ 

“คนเก่งอย่างคุณ...ถ้าผมไว้ใจคุณได้อกีอย่าง คุณกจ็ะหาที่ตไิม่ได้เลย”

“ฉนัจะช่วยงานคณุหมออย่างสุดความสามารถคะ่ ความลบัของโรง-

พยาบาลจะไม่มทีางเลด็ลอดออกไปจากปากของฉนัแน่ค่ะ ฉนัรบัปาก” หญงิ

สาวพยายามสะกดเสียงตัวเองไม่ให้สั่น ยิ้มนิดๆ ยามให้ค�ามั่นกับเจ้านาย

คนใหม่ของตน แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เด่นชัยต้องการจริงๆ “คุณหมออานนท์ 

ท่านเป็นคนเก่งมาก แต่ฉนักม็ั่นใจว่าคณุหมอเองกค็งไม่แพ้กนั...ไม่อย่างนั้น

คุณสมชายคงไม่ไว้ใจคุณหมอให้มาดูแลโรงพยาบาลต่อแน่” 

“ผมไม่ได้ยินคุณพูดเลยว่าคุณจะซื่อสัตย์กับผม” เด่นชัยท้วงด้วย 

น�้าเสยีงไม่พอใจนดิๆ แต่ไม่ถงึกบับงัคบัสรวงสุรางค์เลอืกข้าง ด้วยเด่นชยั

รู้ว่าคนอย่างสรวงสุรางค์นั้นไม่ใช่คนที่จะนับถือหรือซื่อสัตย์กับใครเพียง

เพราะเขามตี�าแหน่งสูงกว่าเธอ หญงิสาวฉลาดกว่านั้น...

“กฉ็นัไม่ได้พูดอย่างนั้นน่ะสคิะ”

สรวงสุรางค์นั้นมีนิสัยเหมือนกับใครคนหนึ่งที่เด่นชัยเคยรู้จัก การ

ซื้อใจหญิงสาวให้มาเป็นพวกจะต้องใช้ทั้งความอดทนและความจริงใจ ซึ่ง

เป็นสิ่งที่เด่นชยัเหลอืน้อยเตม็ทน นบัตั้งแต่เข้ามาข้องเกี่ยวกบัโรงพยาบาล

เลศิวชิาญเวชแห่งนี้ 

“ฉนัท�างานให้คุณหมอ ฉนัไม่ท�าให้คุณหมอเดอืดร้อนหรอกค่ะ” 

ในที่สดุสรวงสรุางค์กย็อมเอ่ยปาก ตอบรบัค�าขอของเจ้านายคนใหม่ 

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เด่นชยัต้องการอยู่ดี

“สรุปแล้วผมไว้ใจคุณได้?”

“ถ้าฉันท�างานให้คุณหมอ ฉันก็เป็นคนของคุณหมอ...เรื่องความ

ซื่อสตัย์ที่คุณหมอถาม ฉนัคงพูดไม่ได้ เพราะของแบบนี้แค่ค�าพูด...ใครๆ 
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กพ็ูดได้ จรงิไหมคะ”

เด่นชยัยิ้มกริ่ม พอใจกบัคารมของหญงิสาวไม่น้อย แต่สรวงสุรางค์

คงลมืไปวา่เขาพบเจอคนมามาก ผ่านโลกมาไม่น้อย เรื่องแค่นี้ท�าไมจะดไูม่

ออกว่าค�าตอบเมื่อครู่ของสรวงสุรางค์คอื ‘ไม่’ 

“คุณอาจจะยังไม่ไว้ใจผมตอนนี้ แต่รู้ไว้น�้าค้าง การท�าร้ายคุณเป็น 

สิ่งสุดท้ายที่ผมต้องการ” เด่นชยัถอนหายใจ สบตาเดก็คราวลูกนิ่ง หวงัว่า

เธอจะเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะบอก 

“สิ่งสุดท้าย...ไม่ได้หมายความว่าคุณหมอจะไม่ท�าถูกไหมคะ” หญงิ

สาวทวนค�าพูดพร้อมยิ้มนดิๆ ทว่าแววตากลบัไม่ยิ้ม 

“คุณไว้ใจผมได้นะน�้าค้าง” เด่นชยัเอ่ยออกมาในที่สุด ทว่าหน้างาม

กลับวางเฉยไม่แสดงออกว่าเธอเชื่อหรือไม่เชื่อค�าพูดเมื่อครู่ของนายใหม่ 

“ผมอยากให้คุณไว้ใจผม”

“ค่ะคุณหมอ” เลขาฯ สาวคลี่ยิ้มนิดๆ ก่อนสรวงสุรางค์จะค้อมหัว

แล้วก้าวถอยหลงั เตรยีมออกจากห้องไป แต่กไ็ม่ก่อนที่เธอจะได้ยนิเสยีง

ห้าวจะตะโกนตามหลงัมา 

“กลบัตวัตอนนี้ยงัทนันะน�้าค้าง ผมพูดในฐานะผู้ใหญ่หรอกนะ”

หญิงสาวฝืนใจข่มความตระหนก ก่อนจะเอ่ยตอบเจ้านายคนใหม่

ด้วยน�้าเสยีงสดใสที่สดุเท่าที่เธอจะท�าได้ แม้ก้อนเนื้อใต้ทรวงอกจะเต้นกระหน�่า

จนเธอได้ยนิเสยีงตุบๆ ในแก้วหู กลวัจนมอืเยน็เฉยีบ

“ขอบคุณค่ะคุณหมอ ฉนัจ�าไว้”

กาแฟเยน็ปรศินานั้นวางทิ้งไว้บนโต๊ะท�างานของสรวงสุรางค์รอท่าอยู่
แล้วก่อนเธอออกมาจากห้องของท�างานของเจ้านาย ดังนั้นเมื่อออกมาแล้ว

เหลอืบเหน็กาแฟแก้วนั้นเป็นอย่างแรก คิ้วงามจงึเลกิสงูคล้ายจะถามตวัเอง

ถงึที่มาของเจ้ากาแฟเยน็บนโต๊ะ สาวร่างระหงลมืความกลวัที่เกดิจากค�าพดู

ของเด่นชัยเมื่อครู่ แล้วเดินมาทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้พร้อมมองหาโน้ตหรือ
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กระดาษจากเจ้าของกาแฟแก้วนี้...แม้จะพอเดาได้ว่าใครคอืเจ้าของกาแฟแก้ว

นี้กต็าม เพราะกาแฟเยน็ในแก้วเป็นเมนูเดยีวกบัที่ปกรณ์ฉกไปจากเธอเมื่อ

วนัก่อนนี้น่ะสิ

กาแฟของน�้าค้าง พี่ซื้อมาคืน...แก้วนี้น�้าตาลน้อยหน่อย ทานหวาน

มากเดี๋ยวจะอ้วน

ข้อความบนกระดาษโน้ตที่แปะไว้ข้างแก้วกาแฟท�าให้สรวงสรุางค์คดิ

ได้อย่างเดยีวกค็อื...นั่นปะไร เธอเดาผดิเสยีที่ไหนล่ะว่าคนที่เจ้ากี้เจ้าการซื้อ

กาแฟมาให้เธอ แถมลดปริมาณน�้าตาลในกาแฟของเธอเสร็จสรรพต้อง 

ไม่พ้นปกรณ์

จุ้นจ้านนักละ ไม่รู้ว่าสาวๆ ในโรงพยาบาลรู้ข้อนี้ของเขาหรือเปล่า  

แต่ต่อให้รู.้..สาวๆ พวกนั้นกค็งไม่พ้นท�าตาปรอย ชื่นชมปกรณ์อยูว่นัยงัค�่า

นั่นแหละ

พอคิดถึงปกรณ์แล้วสรวงสุรางค์ก็ชักสงสัยขึ้นมาตงิดๆ กับท่าทาง

ของชายหนุ่มที่เมื่อวันก่อนนี้เขานั้นท�าท่าเหมือนเขางอนเธอตอนที่เธอรับ

นามบตัรของผูช้ายที่ชื่อมนสั ถงึรูว่้าทั้งคูไ่ม่ได้เป็นอะไรกนัมากกว่าเพื่อนร่วม

งาน แต่สายตาตดัพ้อของเขากท็�าให้สรวงสุรางค์อดที่จะรู้สกึไม่สบายใจนดิๆ 

ไม่ได้

แต่เขาซื้อกาแฟมาให้เธออย่างนี้กค็งหายเคอืงเธอแล้วละมั้ง...ทั้งเรื่อง

นามบัตรและเรื่องที่เธอด่าเขาว่าเป็นโรคจิต และแล้วเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะ

ท�างานของสรวงสุรางค์กด็งัขึ้นเสยีก่อน หญงิสาวสลดัใบหน้าหล่อเหลาของ

นายแพทย์หนุ่มออกไปจากหวัแล้วยกหูโทรศพัท์ขึ้นมารบัสาย 

“พี่น�้าค้าง...พกัเที่ยงนี้จะลงไปทานข้าวกนัไหมคะ”

“เที่ยงแล้วหรือแก้ว” สรวงสุรางค์ร้องถามแก้วกุสุมา พยาบาลฝ่าย

เวชระเบยีนซึ่งเธอมกัต้องพึ่งพาเรื่องงานบ่อยๆ จนเป็นเหตใุห้สนทิสนมและ

กลายเป็นเพื่อนคนเดยีวในที่ท�างานของเธอ น�้าเสยีงที่สรวงสรุางค์ใช้เอ่ยกบั

แก้วกุสุมานั้นนุ่มกว่าน�้าเสยีงปกตทิี่เธอใช้พูดกบัคนอื่นๆ 
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“ยังหรอกค่ะ...แต่ใกล้แล้ว” ฝ่ายนั้นตอบกลับมาด้วยน�้าเสียงสดใส

สมตวั พลอยท�าให้คนยิ้มยากอดไม่ได้ที่จะยิ้มนดิๆ ที่มมุปาก “แก้วเลยโทร. 

มาชวนพี่น�้าค้างก่อน ถ้าพี่ไม่ลงมาแก้วจะได้ลงไปทานพร้อมคนอื่นๆ”

“อมื...เดี๋ยวพี่ขอถามผอ. ก่อนนะ” เลขาฯ สาวแบ่งรบัแบ่งสู้ เลขาฯ 

อย่างเธอหากเจ้านายไม่ลงไปพกั กค็งเป็นการเสยีมารยาทอย่างมากหากจะ

ลงไปพกัก่อน “แต่คดิว่าน่าจะได้แหละ”

“ได้ค่ะ” แก้วกุสุมารบัค�า แต่กม็วิายทิ้งท้ายเอาไว้อย่างไม่วางใจก่อน

วางสาย “ยงัไงกส็่งข้อความมาบอกด้วยนะคะ อย่าให้น้องรอเก้อ”

“ไม่หรอกน่า” คนที่เคยปล่อยให้เพื่อนคนเดียวของตนรอเก้อนั้น 

นิ่วหน้า อะไรกนั เธอลมืนดัแก้วกุสุมาเพยีงครั้งเดยีวอกีฝ่ายกย็กเรื่องนี้มา

พูดได้อยู่เรื่อยสิน่า “แล้วพี่ก็ลืมนัดแค่ครั้งเดียวเองยายแก้ว จะอะไรกัน

นกัหนา”

“ปล่อยให้แก้วรอเก้อสองชั่วโมงนี่ไม่นกัหนาเลยค่ะพี่” พยาบาลสาว

ตดัพ้อด้วยน�้าเสยีงไม่จรงิจงั เหมอืนกบัความน้อยใจที่อยูเ่พยีงชั่วครูช่ั่วคราว

ยามที่รู้ว่าสรวงสุรางค์ลมืนดัเธอนั่นแหละ “เหน็ว่าเป็นพี่น�้าค้างหรอกนะคะ

แก้วถงึยอม”

“รูแ้ล้วน่า...” สรวงสรุางค์ตดับทอย่างคนที่รู้ตวัว่าผดิ “ไว้ยงัไงพี่จะส่ง

ข้อความบอกแล้วกนันะ”

“โอเคค่ะพี่”

“น�้าค้างมแีฟนหรอืยงั” 
เจ้าของเสยีงห้าวเอ่ยขึ้น ท�าให้บรรยากาศครื้นเครงในห้องพกัแพทย์

เวลาเที่ยงนั้นพลนัเงยีบลงในเสี้ยวนาท ีพร้อมกบัสายตาอกีหกคู่ที่หนัมามอง

หน้าคมของหมอหนุม่รุน่พี่เป็นตาเดยีว โดยเฉพาะนายแพทย์ฟ้าฟ้ืน ที่สนทิ

สนมกบัปกรณ์มากกว่าทกุคนในห้องเพราะนสิยัขี้เล่นของเขา ดวงตาโตของ

ชายหนุม่นั้นแทบจะถลนออกจากเบ้ายามมองหน้าเข้มขรมึของรุ่นพี่คล้ายกบั
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ว่าเขานั้นมองไม่เหน็ศรีษะของปกรณ์อยู่ตดิกบัล�าคอ

“ว่ายงัไงนะครบัพี่ปืน คุณน�้าค้างน่ะหรอืครบั” ฟ้าฟื้นถามย�้า เผื่อว่า

เขาจะฟังผดิไปหรอือาจจะหูฝาดเพราะนอนน้อย 

“ออื เลขาฯ ผอ. น่ะ มแีฟนหรอืยงั” ปกรณ์สบตากบัรุน่น้องทั้งหลาย

ในห้อง ก่อนจะค่อยๆ พยกัหน้ายนืยนัว่าสิ่งที่พวกเขาไดย้นินั้นถกูต้องแลว้

“คณุน�้าค้างจอมเฮี้ยวนั่นน่ะเหรอครบั โอ๊ย...พี่ปืนจะไปสนใจเขาท�าไม

กนั” เท่านั้นฟ้าฟื้นกร็้องลั่น ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่งที่ปกรณ์สนใจความเป็นไป

ของชวีติส่วนตวัสรวงสุรางค์ 

“แล้วตกลงเขามแีฟนหรอืยงัล่ะ” ปกรณ์ถามย�้าด้วยน�้าเสยีงและสหีน้า

ราบเรยีบ ไม่เดอืดร้อนหากจะมคีนไม่เหน็ด้วย 

“ก.็..” คราวนี้คนทั้งห้องต่างเงยีบกรบิลงไปเป็นครั้งที่สอง ด้วยไม่มี

ใครรู้เรื่องส่วนตวัของสรวงสุรางค์เลยสกัคน

“มหีรอืไม่ม”ี เสยีงห้าวด ุเมื่อคนในห้องเอาแต่พากนัอ้าปากเหวอ จ้อง

เขาตาปรบิๆ คล้ายกบันกัเรยีนแพทย์ในห้องยามที่โดนเขายงิค�าถามใส่

“เท่าที่ทราบกไ็ม่น่าจะมนีะคะ” คณุหมอสาวคนหนึ่งตอบอ้อมแอ้มมา 

ปกรณ์จ�าไม่ได้แล้วว่าเธอชื่อว่าอะไรแม้จะเพิ่งแนะน�าตวัแก่กนัและกนักต็าม 

รู้เพียงว่าหญิงสาวนั้นเป็นคนรักของฟ้าฟื้น...เพราะฝ่ายชายอวดแฟนเก่ง

เหลอืเกนิ แต่ปกรณ์กต็้องบอกว่าน�้าเสยีงไม่มั่นใจของหญงิสาวเป็นสิ่งที่เขา

ไม่ใคร่ชอบใจเท่าไหร่นกั “แล้วอกีอย่างตั้งแต่มาท�างานที่นี่ หนึ่งไม่เคยเหน็

คุณน�้าค้างไปไหนมาไหนกบัใครด้วย”

“งั้นเหรอ” ปกรณ์พยกัหน้าน้อยๆ เชงิรบัรู้และพอใจกว่าเดมิ

“คุณน�้าค้างเขาโหดมากนะพี่ คนในโรงพยาบาลกลวัเขากนัหวัหด” 

รุ่นน้องหนุ่มยงัไม่ยอมแพ้ ฟ้าฟื้นยังคงพยายามเปลี่ยนใจปกรณ์ให้

ได้ เขานับถือปกรณ์เพราะเป็นรุ่นพี่และเพราะประวัติการท�างานที่ยาวเป็น

หางว่าวของชายหนุ่ม ไหนจะงานวิจัยชิ้นโบแดงของปกรณ์อีกตั้งหลายชิ้น 

แม้จะไม่เคยท�างานร่วมกนัจรงิจงัแต่ในวงการแพทย์ที่นบัว่าเป็นวงการที่แคบ
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มาก ย่อมไม่มทีางที่จะไม่ได้ยนิชื่อเสยีงอนัโด่งดงัของหมอปืนไปได้

“แลว้อย่างไร พี่จะจบีเขามาเป็นแฟน...ไม่ได้จะไปจบีเขามาท�างานให้

เสยีหน่อย” 

“มันก็...” คราวนี้คุณหมอหนุ่มได้แต่อึกๆ อักๆ รู้ดีว่าตนคงไม่

สามารถเปลี่ยนใจปกรณ์ได้แน่หากว่าเขาปักใจที่จะจบีสรวงสรุางค์อย่างที่พดู

มาจริงๆ แต่ฟ้าฟื้นก็ไม่วายเตือนปกรณ์อีกครั้งด้วยความเป็นห่วง “พี่ปืน 

ไม่จบีคนอื่นล่ะครบั ในโรงพยาบาลมคีนสวยๆ ตั้งเยอะตั้งแยะ”

“กอ็ยากได้คนนี้”

“โธ่...พี่ปืน...”

“เดี๋ยวพี่ไปถามเขาเองกไ็ด้ เรื่องแค่นี้” ปกรณ์ร�าคาญ ยอมให้รุน่น้อง

ของตนทัดทานความตั้งใจของเขาเพียงเท่านั้น แล้วร่างสูงในชุดสบายๆ ก็

ลุกขึ้นยืน ก่อนก้าวออกจากห้องพักแพทย์ไป ทิ้งให้รุ่นน้องในสายอาชีพ 

พากนัอ้าปากค้าง ทั้งตกใจที่ปกรณ์ประกาศว่าจะจบีสรวงสรุางค์มาเป็นแฟน 

พอๆ กบัตกใจกบัที่ชายหนุม่ตั้งใจจะไปถามเรื่องนี้กบัสรวงสรุางค์เอาเอง ก็

รู้ๆ กนัอยู่ว่าสรวงสุรางค์น่ะไม่ใช่คนที่อธัยาศยัดเีท่าไหร่ พูดตรงๆ กต็้อง

บอกนสิยัของเลขาฯ ผอ. คนนี้ถงึขั้นตดิลบแล้วปกรณ์ยงัจะไปตอแยด้วย

อกี หาเรื่องใส่ตวัชดัๆ เลย...

ปกรณ์ตามหาคนที่ไม่มใีครรูว่้ามคีนรกัหรอืยงัเจอที่ทางเดนิไปยงัห้อง
แผนกสตู ิหญงิสาวก�าลงัคยุกบัพยาบาลคนหนึ่งอยูด้่วยใบหน้าเคร่งเครยีด 

ชายหนุ่มจึงหยุดเท้ารอกระทั่งทั้งคู่นั้นพยักหน้าให้กันและกัน เขารอจน

พยาบาลสาวเดินแยกออกไปแล้วชายหนุ่มจึงขยับเท้า พุ่งตัวเข้าไปประชิด

ตวัสรวงสุรางค์ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะทนัรู้ตวั

“อ้าว คุณหมอ” หญงิสาวร้องทกัทนัททีี่มองเหน็เขา ทว่าสายตาของ

เธอนั้นยังมองคุณหมอหนุ่มด้วยสายตาว่างเปล่าแต่ก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์แต่

อย่างใด เป็นเพราะกาแฟเยน็ที่เขาเอาไปวางให้หรอืเปลา่นะ ที่ท�าให้เธอหาย
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โกรธเขาเรื่องวนัก่อน

“พี่มเีรื่องจะถามหน่อย” ปกรณ์เข้าเรื่องทนัท ีแล้วแสร้งท�าเป็นไม่เหน็

สหีน้าปั้นยากของสรวงสุรางค์เมื่อได้ยนิค�าว่า ‘พี่’ จากปากของเขา

“ไม่ทราบว่าคุณหมอมอีะไร...”

“มแีฟนหรอืยงั”

“คะ?”

“พี่ถามว่ามีแฟนหรือยัง” เสียงห้าวทวนค�าพูดของตัวเองอีกครั้ง 

สบตากับนัยน์ตาสับสนที่ช้อนขึ้นมองเขาคล้ายก�าลังต�าหนิอย่างท้าทายและ

รอคอยค�าตอบจากเธออย่างใจเยน็ ก่อนต้องเอ่ยย�้าอกีครั้งเมื่อสรวงสุรางค์

ยังคงท�าหน้าปั้นยากมองเขาอยู่อย่างนั้น ไม่มีท่าทีว่าจะขยับปากตอบ “ว่า

อย่างไร มแีฟนหรอืยงัน�้าค้าง”

“คณุหมอจะถามเรื่องนั้นไปท�าไมคะ” หวัคิ้วงามของคนที่ประกาศชดั

ผ่านทางสหีน้าและแววตาว่า ‘ห้ามเข้าใกล้ทกุกรณ’ี นั้นขมวดเข้าหากนัอย่าง

ไม่เข้าใจ ว่าไฉนใบหน้าบึ้งบดูที่สามารถกนัหนุม่ๆ ให้อยูห่่างจากเธอได้ตลอด

หลายปีถงึไม่ได้ผลกบัคนคนนี้ 

“ก็พี่อยากรู้” ปกรณ์เม้มปากแน่นพลางเลิกคิ้วใส่สรวงสุรางค์อย่าง

ท้าทาย เหมอืนที่เธอเคยท�าใส่เขาเวลาที่ต้องการยั่วให้โมโห “ท�าไม รู้ไม่ได้

เหรอ”

“แล้วจะรูไ้ปท�าไมล่ะคะ” หญงิสาวย้อนถามเขากลบัอย่างกวนประสาท

ไม่แพ้กัน เล่นเอาคนที่มั่นใจว่าตนเองนั้นมีความอดทนดีเลิศอย่างปกรณ์ 

ถึงกับคิ้วกระตุก ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดมาสรวงสุรางค์นี่แหละที่ตีรวน และ

กวนประสาทได้น่าโมโหที่สดุ “เรื่องส่วนตวัของฉนัไม่เกี่ยวอะไรกบัคุณหมอ

เสยีหน่อย”

“แค่ตอบว่ามหีรอืไม่มไีม่ได้หรอืครบัน�้าค้าง” เสยีงทุม้เอ่ยอย่างอ่อนใจ

ปนระอา “หอื...ตกลงว่ามแีฟนหรอืไม่มแีม่ตวัด”ี

“ไม่มีค่ะ” สรวงสุรางค์เชิดหน้า ยกมือข้างหนึ่งขึ้นเท้าเอวอย่าง
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หงุดหงดิไม่แพ้ชายหนุ่ม ตามด้วยการดบัประกายความยนิดบีนหน้าคล้าม

ของปกรณ์ด้วยน�้าเสียงเย็นชาแบบเดียวกับสีหน้าของเธอ “แล้วก็ไม่คิดจะ 

มใีครตอนนี้ด้วย คุณหมอคงเข้าใจที่ฉนัพูดนะคะ”

“พี่ถามแค่ว่าเรามีแฟนหรือไม่มีแฟน” ปกรณ์เอ่ยด้วยน�้าเสียงอย่าง

ผู้ใหญ่ที่พยายามอดทนกับหญิงสาวหัวดื้อ ซึ่งนั่นท�าให้สรวงสุรางค์คอแข็ง

ขึ้นมาทนัท ีรู้สกึเหมอืนโดนชายหนุ่มดูถูกกลายๆ เขาคดิว่าเขาเป็นใคร ถงึ

ได้ปฏิบัติกับเธอเหมือนเธอเป็นเด็กไม่รู้ความอย่างนี้ ไหนจะสายตาเอือม

ระอาที่เขาใช้มองเธออกีเล่า “ส่วนเรื่องอื่น...พี่ไม่สนใจ”

กวนประสาทจนพอใจแล้วปกรณ์ก็หมุนตัวกลับไปทิศทางเดียวกับ 

ที่เขาเดนิมา ทิ้งให้สรวงสรุางค์แค้นใจอยูค่นเดยีว พลางคดิว่าท�าไมชายหนุม่

ผู้แสนดีที่สาวๆ ในโรงพยาบาลติดอกติดใจคนนี้ถึงได้หน้าด้านหน้าทนถึง

เพยีงนี้ หากเป็นตอนที่สรวงสรุางค์เดก็กว่านี้ อารมณ์ร้ายกว่านี้เธอคงไม่พ้น

ที่จะกระทบืเท้าเร่าๆ แล้วกรดีร้องออกมาให้สมกบัความขดัใจเป็นแน่

แต่นี่เป็นเธอในวัยสามสิบห้า...แม้จะขัดใจเพียงไรหญิงสาวก็ท�าได้

เพยีงเม้มปากเข้าหากนัแน่นจนเป็นเส้นตรง แล้วสะบดัหน้าหน ีกระแทกเท้า

เดนิแยกออกมาอีกทางกเ็ท่านั้น แต่ในใจก็มิวายคาดโทษปกรณ์เอาไว้อยู่ด ี

พร้อมกบัตั้งใจที่จะกลบัไปยงัโต๊ะท�างานของตวัเองโยนกาแฟเยน็แก้วนั้นลง

ถงัขยะแรงๆ ให้สมกบัความขดัใจที่สุมอยู่ในอก

ผลลพัธ์ของการกวนประสาทสรวงสุรางค์ที่ปกรณ์ได้รบักค็อืการโดน
หญงิสาวหมางเมนิ ไม่สนใจ และท�ากบัเขาเหมอืนชายหนุ่มเป็นอากาศธาตุ

ถ้าสรวงสุรางค์ท�าอย่างนั้นเพียงวันสองวันแรก ปกรณ์ก็ไม่โกรธหญิงสาว 

เท่าไหร่นกั แต่นี่ปาเข้าไปวนัที่ห้าแล้วสรวงสุรางค์ยงัแง่งอนไม่เลกิ เล่นเอา

คนที่เหน็เรื่องนี้เป็นเรื่องข�าๆ ในตอนแรกชกัจะข�าไม่ออก

ไหนจะสายตาของรุน่น้องหลายคนที่เมยีงมองมายามที่เข้าประชุมด้วย

กัน แล้วจับสังเกตได้ว่าสรวงสุรางค์ปั้นปึ่งกับเขาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ 
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ฟ้าฟื้นที่เพียรช�าเลืองมองมาที่เขาด้วยสายตาที่พยายามจะไถ่ถามถึงความ 

คบืหน้าเรื่องที่เขาตั้งใจจะจบีสรวงสุรางค์อยู่หลายต่อหลายครั้ง

สุดท้ายปกรณ์กไ็ม่มคี�าตอบดีๆ  ให้รุ่นน้อง...มเีพยีงสายตาหงุดหงดิ

ที่ท�าให้ฟ้าฟื้นสงสัยเป็นทวีคูณเท่านั้น ทว่าความอดทนของปกรณ์ก็สิ้นสุด

ลงในเช้าวนัที่หก หลงัจากที่ชายหนุ่มอยู่เวรมาตลอดทั้งคนื เขากห็าค�าตอบ

ให้ตวัเองได้ว่าเขาจะไม่ทนให้สรวงสุรางค์เมนิเขาอกีต่อไป

อาจจะดูขี้ตื๊อไปสักหน่อย แต่เรื่องอะไรจะทนเป็นคนไม่มีตัวตนใน

สายตาของหญงิสาวต่อไปล่ะ ไม่มทีางหรอก ห้าวนัที่ผ่านมานี้สรวงสุรางค์ 

ก็น่าจะโกรธเขาพอแล้ว เธอควรจะหยุดท�าตัวเป็นเด็กที่เวลาโกรธก็มักจะ

หลบหน้าหลบตา แล้วหนัมาปรบัความเข้าใจกบัเขาด้วยการพดูกนัดีๆ  เสยีท ี

เล่นงอนแล้วเงยีบอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยงัไงว่าจะต้องท�าอะไรต่อไป

โดยระหว่างที่ปกรณ์ก�าลังเก็บของเพื่อออกเวรอยู่นั้น ก็เป็นเวลา

เดยีวกนักบัที่สรวงสุรางค์ต้องฝ่าการจราจรในตอนเช้าเพื่อมาท�างาน ความ

โกรธในใจของหญิงสาวเบาบางลงจนแทบไม่เหลืออยู่แล้วในตอนนี้ เพราะ

มันกลายเป็นความระแวดระวัง หลังมีเบอร์แปลกพยายามโทร. มาหาเธอ

กลางดกึหลายวนัตดิต่อกนั

ทีแรกหญิงสาวก็พยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นปกรณ์ที่โทร. เข้ามา 

เพื่อที่จะง้องอนหรือจีบเธออย่างที่เขาได้ประกาศไว้ ทว่าเมื่อกลั้นใจรับสาย

เบอร์แปลกที่ว่าในคนืหนึ่ง แล้วฝ่ายนั้นไม่พดูอะไร มเีพยีงความเงยีบที่ตอบ

กลับมาสรวงสุรางค์ก็ชักจะประสาทกิน โดยแต่ละวันที่ผันผ่านไป...อาการ

ประสาทกินที่ว่าก็เริ่มจะมากขึ้นตามจ�านวนสายของการโทร. เข้ามาของ 

เบอร์แปลกที่ว่า ขนาดเธอบล็อกเบอร์ไปแล้วก็ยังมีเบอร์แปลกๆ เบอร์อื่น

โทร. เข้ามาไม่หยุด

พอหางตาเหลือบเห็นป้ายชื่อของโรงพยาบาล สรวงสุรางค์ก็สลัด

ความกงัวลทั้งหมดของตนออกจากหวั แล้วเงยหน้าสบตากบัเจ้าหน้าที่รกัษา

ความปลอดภัย ซึ่งชะเง้อคอมองเธอผ่านกระจกรถเพื่อดูว่าใครที่อยู่หลัง 
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พวงมาลยั 

เมื่อสรวงสรุางค์ผงกหวันดิๆ ส่งให้เขา ฝ่ายนั้นจงึยิ้มรบัแล้วยอมเปิด

ทาง ยกไม้กั้นออกเพื่อให้หญงิสาวเคลื่อนรถเข้ายงัลานจอดรถของพนกังาน 

โดยสรวงสุรางค์นั้นเลอืกที่จอดรถที่เดมิของเธอตามความเคยชนิ

ร่างบอบบางของเลขาฯ สาวก้าวลงมาจากรถส่วนตวัของเธอ เหมอืน
อย่างที่เขาคาดการณ์ไว้ทุกอย่าง...ส�าหรับสรวงสุรางค์นั้นเธออาจจะคิดว่า 

ตัวเองเก่งกาจ สามารถเอาตัวรอดจากเรื่องคอขาดบาดตายมาได้สบายๆ  

แต่นิสัยที่ชอบท�าอะไรเดิมๆ ของเธอกลับกลายเป็นจุดอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อ 

และตอนนี้เจ้าตวักเ็หมอืนจะยงัไม่รูว่้านสิยันี้ของเธอก�าลงัน�าพาอนัตรายอนั

ใหญ่หลวงมาสู่กาย

ไฟรถซาลนูคนังามของเลขาฯ สาวนั้นกะพรบิตดิกนัหลายๆ ครั้งเมื่อ

เจ้าของมันกดล็อกรถ ทว่าสรวงสุรางค์กลับรับรู้ถึงสายตาที่จับตาดูเธอมา

จากมมุมดืของลานจอดรถ เธอจงึหนัขวบั...เพื่อมาเจอกบัความว่างเปล่าและ

วงัเวง 

พอชะเง้อคอมองหาพนกังานรกัษาความปลอดภยั เพื่อตรวจดูว่าใช่

เขาหรือเปล่าที่มองเธออยู่ สรวงสุรางค์ก็พบว่าที่ชั้นจอดรถทั้งชั้นนั้นเหลือ

เพยีงเธออยู่คนเดยีว ไร้เงาพนกังานรกัษาความปลอดภยัคนเมื่อครู่ คล้าย

กบัว่าจู่ๆ เขากห็ายไป

แต่สิ่งที่ไม่หายไปจากความรู้สึกของสรวงสุรางค์ก็คือ ความรู้สึกที่

เหมอืนโดนคนจบัจ้องอยู่ตลอดเวลา เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มใีครอยูต่รงนั้นเว้น

แต่เธอ สรวงสุรางค์กก็อดกระเป๋าถอืยดึมนัเป็นที่พึ่งสุดท้าย แล้วพยายาม

สาวเท้าเข้าไปยงัลฟิต์โดยสารตวัที่ใกล้ที่สุดด้วยความกลวั

เสยีงฝีเท้าหนกัๆ ที่ตามหลงัมานั้นท�าให้สรวงสรุางค์ต้องหนัขวบักลบั

ไปมองเบื้องหลงัของตนอกีหน แต่เธอกย็งัพบเพยีงความว่างเปล่า...ตอนนั้น

เองที่ความประหวั่นพรั่นพรึงบุกรุกเข้ามาในหัวใจของสรวงสุรางค์ แม้จะ
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พยายามข่มความกลวัเอาไว้เพยีงใด แต่หญงิสาวกไ็ม่สามารถห้ามเหงื่อเมด็

โตไม่ให้ผุดขึ้นมาบนหน้าผากมนของตนได้

ลานจอดรถตรงหน้าของสรวงสุรางค์มีเพียงความว่างเปล่าก็จริงอยู่ 

แต่เสยีงฝีเท้าหนกัๆ นั้นกลบัดงัชดัขึ้นในหูของหญงิสาว มนัดงัขึ้นและใกล้

เข้ามาทุกขณะ มันพุ่งมาหาเธอจากทุกสารทิศพร้อมกับเสียงกรีดร้องชวน 

ขนหวัลุก...

“กรี๊ด!”

“น�้าค้าง นี่พี่เอง!” สมัผสัอบอุ่นนั้นแตะลงที่ไหล่งามทั้งสองข้าง มอื

แกร่งของปกรณ์นั้นจับสรวงสุรางค์จากเบื้องหลัง ความตั้งใจที่ต้องการจะ

แกล้งคนหน้าบึ้งในตอนแรกกลายเป็นความรู้สึกผิดเมื่อเห็นประกายความ

ตระหนกจริงจังบนหน้าสรวงสุรางค์ ไหนจะหยาดน�้าตาในดวงตากลมของ

เธอ “พี่เอง...หมอปืน”

“คะ...คุณหมอ...” สรวงสุรางค์รีบหมุนตัวมาหาร่างสูง นึกขอบคุณ

ปกรณ์ที่โผล่มา หากเป็นเวลาปกติเธอคงก่นด่าเขาในใจไปหลายประโยค 

แล้ว หรือไม่ก็คงจะต่อยเขาเหมือนอย่างที่ขู่เอาไว้ก่อนหน้า “คุณหมอ... 

เพิ่งออกเวรหรอืคะ”

“ใช่” ใบหน้าคมของปกรณ์นั้นมีแววอิดโรยอยู่บ้าง แต่เมื่อเปรียบ

เทยีบกบัดวงหน้าของสรวงสรุางค์แล้วสหีน้านายแพทย์หนุม่กลบัดดูกีว่าเธอ

อยูห่ลายขมุ เป็นเพราะปกรณ์คุน้ชนิกบัการอยูเ่วร หรอืเพราะว่าสรวงสรุางค์

ไม่สามารถข่มตาหลับยามราตรี ก็ไม่มีใครสามารถฟันธงได้ “เป็นอะไร...

หน้าตาตื่นเชยีว ใครท�าอะไร”

“ปละ...เปล่าค่ะ” พอได้ยนิค�าถามจากชายหนุ่ม สหีน้าตระหนกตกใจ

เมื่อครู่ของสรวงสุรางค์ก็ดีขึ้นมาทันตา เธอปลดมือทั้งสองข้างของปกรณ์

ออกจากหวัไหล่ แล้วยกมอืขึ้นปัดผมด�าขลบัของตวัเองออกไปให้พ้นใบหน้า 

เมื่อสดูลมหายใจเข้าหนกัๆ เพื่อเรยีกสตกิลบัมาได้แล้ว สรวงสรุางค์จงึบอก

เสยีงเบา “ไม่มใีครท�าอะไรค่ะ เมื่อคนืดูหนงัผ.ี..คงหลอนไปเอง”
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“ท�างานโรงพยาบาลมาตั้งนาน มาหลอนอะไรเอาตอนนี้” ปกรณ์เอ่ย

ถามเสยีงกลั้วหวัเราะ แต่ชายหนุม่กลบัเหลยีวมองรอบกายเพื่อเชก็ดวู่าไม่มี

ใครอยู่ตรงนั้น มแีต่เขากบัสรวงสุรางค์...แน่ละปกรณ์มั่นใจว่าสรวงสุรางค์

โกหกเขาเรื่องนี้ เป็นอกีหนึ่งในหลายร้อยเรื่องที่เธอโกหกเขา...แม่เดก็เลี้ยง

แกะคนสวย 

“กห็นงัมนัน่ากลวันี่คะ” สรวงสุรางค์เอ่ยไปอย่างนั้น พอมปีกรณ์อยู่

ตรงนี้เป็นเพื่อน ปากเก่งๆ ของหญงิสาวกก็ลบัมาท�างานเตม็ประสทิธภิาพได้

เหมอืนเดมิ “ไม่มอีะไรแล้ว เชญิคุณหมอเถอะค่ะ”

“นี่ไล่พี่เหรอ” ปกรณ์เลิกคิ้ว หมั่นไส้แม่เด็กเลี้ยงแกะของเขาขึ้นมา

ตงดิๆ ใช้เขาจนหายกลวัแล้วกม็าเอ่ยปากไล่กนัซึ่งหน้าอย่างนี้มนัน่านกั “อยู่

เวรทั้งคนืไม่ได้เหน็หน้าเราเลย เจอกนัยงัไม่ถงึห้านาทยีงัไม่พอให้ชื่นใจ เรา

กไ็ล่พี่เสยีแล้วหรอืน�้าค้าง”

“ไล่เพราะกลัวว่าคุณหมอจะกลับมาท�างานไม่ทันหรอกค่ะ” สรวง- 

สรุางค์กระแทกเสยีงพร้อมกบัค้อนเขาวงใหญ่ ปากหวานแบบนี้สท่ิา...สาวๆ 

ในโรงพยาบาลถงึได้ร้องหากนัขรม หมอปืนอย่างนั้น...หมอปืนอย่างนี้ “หรอื

ว่าวนันี้วนัหยุดคุณหมอคะ”

“เปล่า พี่ไม่ได้หยุด” ปกรณ์สั่นศรีษะ 

รอยยิ้มของเขาท�าให้สรวงสุรางค์ที่ยิ้มนบัครั้งได้สงสยัขึ้นมาตงดิๆ ว่า

อะไรที่ท�าให้ชายหนุ่มยิ้มแฉ่งได้อยู่ตลอดเวลา ขนาดอยู่เวรมาตลอดทั้งคนื

เขากย็งัยิ้มเหมอืนคนบ้าอยู่ได้ 

“ตอนแรกกก็ะว่าจะรบีไปอาบน�้าแล้วกลบัมาเพราะอยากเหน็หนา้คน

แถวนี้เรว็ๆ แต่โชคด.ี..เขามาให้เหน็หน้าเหมอืนรู้ใจ”

“ฉันไม่ได้รู ้ใจคุณหมอค่ะ” ใจจริงสรวงสุรางค์อยากจะกลอกตา 

อ่อนใจกบัพ่อคนช่างหยอดตรงหน้านี้จรงิๆ “แค่ต้องรบีมาเตรยีมประชมุให้

ผอ. คุณหมอกต็้องเข้าประชุมนะคะวนันี้”

“อะไร...คนเขาอยู่เวรมาทั้งคืนยังจะบังคับให้เข้าประชุมอีก” คนที่
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ตั้งใจว่าจะโดดประชุมวนันี้นิ่วหน้าใส่เลขาฯ ของผอ. “ใจร้ายจงั”

“อยากโดดประชมุกแ็ล้วแต่คณุหมอสคิะ ฉนักแ็ค่เตอืนเท่านั้น” สรวง-

สุรางค์ค้อนชายหนุ่มอีกครั้งอย่างอดไม่ได้ “แต่ดูท่าแล้วคุณหมอคงเข้า

ประชุมไม่ทนัหรอกค่ะ น�้ากย็งัไม่ได้อาบ...”

“กใ็ครใช้ให้เรากกัพี่เอาไว้ล่ะ”

“ฉนัเปล่านะคะ” สรวงสรุางค์แย้งเขาทนัควนั เธอน่ะหรอืกกัตวัเขาไว้

ไม่ใช่สกันดิ “ฉนัไล่คุณหมอตั้งนานแล้ว คุณหมอนั่นแหละไม่ยอมไป”

“ใครว่าไม่ใช่”  ปกรณ์ย่นจมูก โน้มตวัลงมาหาดวงหน้างามจนร่าง

บอบบางของสรวงสุรางค์ผงะไปเบื้องหลังเพราะไม่ทันตั้งตัวว่าชายหนุ่มจะ

จูโ่จมเธอตั้งแต่เช้าตรูข่นาดนี้ “เราใช้หน้าสวยๆ นี่ท�าให้พี่ไปไหนไม่ได้ ยงัจะ

มาปากแขง็”

“กค็ณุหมอใจง่ายเองท�าไมล่ะคะ” สรวงสรุางค์หมั่นไส้คนที่เอาแต่โทษ

ว่าเปน็ความผดิเธอ หญงิสาวจงึเหนบ็ชายหนุม่ไปหนึ่งประโยค เพยีงพอให้

แสบๆ คันๆ แต่ปกรณ์กลับเงยหน้าหัวเราะลั่นลานจอดรถ เหมือนถูกใจ 

ค�าพูดนั้นเหลอืเกนิ เล่นเอาคนต้นเรื่องชกัร้อนๆ หนาวๆ กลวัใครบงัเอญิ 

มาได้ยนิเข้า “คุณหมอ! จะเสยีงดงัท�าไมล่ะคะ!”

“อ้าว...แล้วท�าไมเสยีงดงัไม่ได้ล่ะ” คนหวัเราะลั่นเลกิคิ้วสูง ไม่ยกัรู้

ว่าเรื่องเพียงเท่านี้สามารถท�าให้สรวงสุรางค์หันซ้าย หันขวาอย่างระแวงได้ 

“ท�าไม กลวัใครจะมาได้ยนิหรอื”

“ได้ยนิน่ะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ” สรวงสุรางค์เม้มปากแน่น เคอืงปกรณ์

ที่ชายหนุ่มไม่พยายามเข้าใจอะไรเลย “แต่เอาไปพูดต่อมั่วๆ นี่สิคะเราจะ

ล�าบาก ฉนัไม่ชอบโดนนนิทา”

“ตอนนี้เรากโ็ดนพูดถงึอยู่บ่อยๆ นะ” 

ปกรณ์ชี้ให้สรวงสุรางค์ดู หลงัจากท�างานที่โรงพยาบาลนี้มาพกัใหญ่ 

เรื่องหนึ่งที่ปกรณ์สังเกตได้ก็คือ สรวงสุรางค์เป็นหัวข้อส�าคัญในการถูก 

พูดถึงมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าหญิงสาวขยับตัวท�าอะไรก็เหมือนว่าคนใน 
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โรงพยาบาลจะให้ความสนใจกนัไปหมดเสยีทกุเรื่อง ไม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไม

“เพราะอย่างนั้นไงคะฉันเลยไม่อยากมีประเด็น ไม่อยากเอาเรื่องไป

ประเคนให้สาวๆ ของคุณหมอนนิทาเล่น”

“หงึหรอืไง” น�้าเสยีงของสรวงสุรางค์นั้นประชดประชนักจ็รงิอยู่ แต่

ปกรณ์กลบัได้ยนิเพยีงอย่างเดยีว “ท�าไม พี่เสน่ห์แรงเกนิไปหรอืไง”

“ฉันจะไปท�างานแล้วนะคะ” สรวงสุรางค์สูดลมหายใจ เลือกที่จะ

ตดับทปกรณ์เพราะไม่อยากเสยีเวลาไปมากกว่านี้ “คุณหมอจะยนือยู่ตรงนี้

กต็ามใจ!”

“ถ้าเราพดูเพราะกว่านี้ เราจะน่ารกักว่านี้มากนะน�้าค้าง” ปกรณ์หรี่ตา

ลง รู้แล้วว่าอะไรที่บั่นทอนความน่ารักของสรวงสุรางค์ลงกว่าครึ่ง “ช่าง

ประชดประชนั จกิกดัเก่งอย่างนี้ไม่น่ารกัเลย”

“ฉันไม่ได้อยากเป็นคนน่ารักค่ะ” สรวงสุรางค์เชิดหน้า บอกความ

ตั้งใจของตนแก่ปกรณ์เผื่อว่าชายหนุ่มจะเข้าใจ และเลิกตอแยเธอเสียท ี

“แล้วยิ่งคุณหมอพูดอย่างนั้น ฉนักย็ิ่งไม่อยากเป็นเข้าไปใหญ่...”

“พี่พูดกเ็พราะเป็นห่วงหรอก”

“ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ” ตอนนี้เสยีงของสรุางค์กระด้างหหูนกัขึ้น พอๆ 

กบัสหีน้ามนึตงึของเจ้าตวั “ปากแบบนี้ ช่างประชดประชนัอย่างนี้ จกิกดัเขา

ไปทั่วแบบนี้ละค่ะฉนัถงึรอดปากเหยี่ยวปากกามาได้จนป่านนี้...”

“น�้าค้าง...” เมื่อเหน็ว่าสรวงสรุางค์เข้าใจผดิไปมาก ปกรณ์จงึพยายาม

จะปรามหญงิสาวด้วยน�้าเสยีงนุม่ๆ ประจ�าตวั “พี่ไม่ได้หมายความแบบนั้น”

“เก็บความเป็นห่วงของคุณหมอไปใช้กับคนอื่นเถอะค่ะ” หญิงสาว

หยุดเพียงเพื่อสบตากับปกรณ์แล้วยิ้มนิดๆ เมื่อคิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา 

“ฉนัน่ะเกนิเยยีวยาแล้ว ต่อให้เป็นคุณหมอกเ็ปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกค่ะ” 

พูดเสร็จแล้วสรวงสุรางค์ก็หมุนตัว เดินหนีปกรณ์ออกมาโดยไม่ให้

โอกาสชายหนุ่มได้เอ่ยแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างกัน ทิ้งร่างสูงเอาไว้กับ

ความอ่อนใจเกนิบรรยาย
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หากใครผ่านไปผ่านมาแล้วได้เห็นตาคมของเขาก็คงพอจะเดาได้ว่า 

ปกรณ์นั้นเหนื่อยหน่ายกับความรั้นของสรวงสุรางค์เพียงใด ถึงจะเหนื่อย 

แต่ปกรณ์กลบัไม่เชื่อค�าพดูของหญงิสาวเลยสกันดิเดยีว เขาไมปั่กใจเชื่อวา่

สรวงสุรางค์จะเกนิเยยีวยาแล้ว 

บางอย่างในตาเศร้าๆ ของหญงิสาวบอกเขาว่าเขายงัมหีวงั...เรื่องที่จะ

เปลี่ยนเดก็เลี้ยงแกะหน้าสวยให้กลบัมาเป็นสรวงสุรางค์คนเดมิ...


