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ว่ากนัว่า...คนเรามักจะตกหลมุรักคนไทป์เดมิหรอืใกล้เคยีง

เดิมซ�้ำๆ ไม่ว่ำควำมสัมพันธ์ครั้งก่อนจะจบลงอย่ำงสวยงำมหรือไม่

กต็ำม

ม่ำนมกุกเ็ป็นหนึ่งในนั้น 

เธอแพ้ผู้ชำยที่เป็นหมอ โดยเฉพำะหมอที่สูง หล่อ หน้ำใส คิ้ว

เข้ม จมูกโด่ง ตำสองชั้นหลบในนดิๆ บคุลกิอบอุ่น สภุำพ อ่อนโยน 

และยิ้มสวย อย่ำงเช่นหมอที่นั่งอยู่ตรงหน้ำเธอตอนนี้

นพ. ปรญิญ์ ภทัรไพศำลสกลุ

นั่นคอืชื่อและนำมสกลุที่ปักอยูบ่นอกเสื้อกำวน์ด้ำนซ้ำยของเขำ

วินำทีแรกที่เห็นหน้ำแพทย์หนุ่ม หัวใจดวงน้อยของม่ำนมุกก็

หวั่นไหวทนัท ีเพรำะคณุหมอหล่อเว่อร์ หล่อละลำย หล่อกร๊ำวใจ หล่อ

เหมอืนหลดุออกมำจำกซรีส์ีเกำหลสีกัเรื่อง เขำคอืควำมดงีำมของโลก

ใบนี้ คอืผู้ชำยที่เหมำะสมกบัค�ำว่ำ ‘หล่อมำกแม่’ ที่สดุ

“คนไข้เป็นอะไรมำครบั” เสยีงทุม้สภุำพดงึให้ม่ำนมกุกลบัมำยงั

ปัจจบุนั

“เอ่อ...ปวดจี๊ดๆ ที่ท้ำยทอยด้ำนซ้ำยค่ะ” ดีนะที่เธอไม่ได้เป็น

โรคหัวใจ ไม่งั้นคงหัวใจวำยตำยเพรำะควำมหล่อของหมอไปแล้วละ 

บทน�ำ
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หญงิสำวพยำยำมเกบ็อำกำรสดุฤทธิ์ระหว่ำงตอบค�ำถำมแพทย์หนุ่ม 

ว่ำแต่ชื่อเรำก็เข้ำกับนำมสกุลคุณหมออยู่นะ ‘ม่ำนมุก ภัทร-

ไพศำลสกลุ’ อ๊ำยยย เพอร์เฟกต์มำกเว่อร์

“เป็นมำกี่วนัแล้วครบั” คณุหมอซกัประวตัเิธอพลำงก้มหน้ำจด

ข้อมูลลงในชำร์ตคนไข้

“สี่ห้ำวันค่ะ” หมอคะ หมอจะหล่อไปไหนคะ คนไข้ใจบำงไป

หมดแล้วนะรู้ไหม 

ม่ำนมกุตอบค�ำถำมไป หวดีหมอไป

“กนิยำอะไรไปแล้วบ้ำงครบั”

“กนิพำรำฯ ค่ะ แต่มนัไม่ดขีึ้นเลย กลวัว่ำจะเป็นอะไรรนุแรงเลย

ลองมำตรวจดูน่ะค่ะ” คณุหมอใส่น�้ำหอมกลิ่นอะไรนะ ท�ำไมตวัถงึได้

หอมสะอำดแบบนี้

“มไีข้ไหมครบั”

“ไม่มค่ีะ” ดวงตำกลมโตลอบมองส�ำรวจใบหน้ำของคณุหมอไป

ด้วย คนอะไร หน้ำใสกิ๊งเลย ปำกกช็มพู้ชมพู

“แล้วมอีำกำรนอนไม่หลบัด้วยไหมครบั” แพทย์หนุ่มไม่ได้รู้ตวั

เลยว่ำก�ำลงัถูกคนไข้แทะโลมทำงสำยตำอยู่

ม่ำนมกุพยกัหน้ำหงกึๆ “ค่ะ ช่วงนี้หลบัๆ ตื่นๆ ตลอดเลย”

เขำเงยหน้ำขึ้นมำมองเธอพร้อมกบัยกยิ้มมมุปำกน้อยๆ เป็นยิ้ม

ที่ดตี่อใจที่สดุเลย

“ขออนญุำตนะครบั” แพทย์หนุม่เอ่ยเสยีงนุม่นวลแล้วเอำสเตต-

โทสโคปมำทำบฟังเสยีงหวัใจเธอ

ตึ้กตั้ก ตึ้กตั้ก

“ไม่ต้องตื่นเต้นนะครบั ท�ำตวัสบำยๆ ได้เลย”

ม่ำนมุกอยำกจะบอกว่ำหมอหล่อขนำดนี้ ใครจะไม่ใจสั่นเล่ำ 

แถมตอนนี้ใบหน้ำเขำยงัอยูห่่ำงจำกใบหน้ำเธอแค่ไม่กี่คบื ยิ่งอยูใ่กล้ๆ 
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แบบนี้ จมูกกย็ิ่งได้กลิ่นตวัหอมสะอำดของเขำชดัเจน ตอนนี้ม่ำนมกุ

จะหวัใจวำยจรงิๆ แล้วค่ำ

ใช้เวลำฟังเสยีงหวัใจเธอไม่นำน คณุหมอกผ็ละออกไป ก่อนจะ

ถอดสเตตโทสโคปคล้องคอไว้เหมอืนเดมิ 

“หวัใจเต้นเรว็นะครบั” ดวงตำสเีข้มของเขำเป็นประกำยพร่ำง-

พรำวชวนให้หวั่นไหวอย่ำงแรง

“เอ่อ ค่ะ” ที่มนัเต้นเรว็กเ็พรำะหมอนั่นแหละค่ะ

“ช่วงนี้มเีรื่องเครยีดอะไรหรอืเปล่ำครบั”

“ก.็..นดิหน่อยค่ะ”

...

แพทย์หนุ่มถำมค�ำถำมม่ำนมกุอกีหลำยข้อ ก่อนจะสรปุสำเหตุ

ที่ท�ำให้หญงิสำวปวดหวัว่ำเป็น Tension-type headache

“อำกำรแบบนี้...หมอว่ำน่ำจะเกดิจำกควำมเครยีดครบั”

“แล้วมันอันตรำยหรือเปล่ำคะ” รอยกังวลผุดขึ้นบนใบหน้ำ

จิ้มลิ้ม

“โรคปวดหัวจำกควำมเครียดไม่มีอันตรำยร้ำยแรงนะครับ ถ้ำ

คนไข้ไม่เครยีดกจ็ะไม่มอีำกำรครบั” แพทย์หนุม่ยิ้มอบอุน่ แล้วถำมต่อ 

“ไม่ทรำบว่ำคนไข้แพ้ยำอะไรหรอืเปล่ำครบั”

“ไม่แพ้ค่ะ” แต่แพ้คณุหมอมำกๆ เลยค่ะ ม่ำนมกุเอ่ยต่อในใจ 

แม้จะเจอกนัแค่ไม่กี่นำท ีแต่เธอมั่นใจว่ำตกหลมุรกัเขำเข้ำแล้ว

ละ

“งั้นเดี๋ยวหมอจะสั่งยำแก้ปวดแล้วก็ยำคลำยเครียดให้นะครับ 

นอกจำกทำนยำแล้ว คนไข้ควรพกัผ่อนให้เพยีงพออย่ำงน้อยเจด็ชั่วโมง

ต่อวัน ออกก�ำลังกำยอย่ำงน้อยอำทิตย์ละสำมวัน งดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ถ้ำเป็นไปได้ และอย่ำลมืหำเวลำท�ำกจิกรรมคลำยเครยีด

ด้วยนะครบั”
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“ค่ะคณุหมอ” ม่ำนมกุส่งยิ้มที่สวยที่สดุให้เขำ 

ว่ำแต่จะชวนคณุหมอไปดูหนงัคลำยเครยีดได้ไหมน้ำ

บ้ำจริง คิดอะไรออกไปเนี่ย เธอเป็นผู้หญิง ไม่แรดสิม่ำนมุก  

รกุแรงไปเดี๋ยวคณุหมอตกใจหรอก ค่อยๆ อ่อยแบบเนยีนๆ ดกีว่ำ 

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

ระหว่ำงนั้นเสยีงเคำะประตูห้องกด็งัขึ้น ก่อนที่พยำบำลจะเปิด

เข้ำมำ

“หมอปรนิซ์คะ มเีคสคอนซลัต์จำกวอร์ดศลัย์ค่ะ”

“โอเคครบั ผมตรวจเสรจ็พอด”ี

หมอปรนิซ์เหรอ ชื่อเท่ที่สดุเลย อ๊ำยยย แม่คะ หนูจะเอำคนนี้!
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1
แพ้หมอ

เราทุกคนต่างอยากเป็น ‘ใครคนนั้น’ ของ ‘ใครสักคน’

เป็นคนสดุท้ำยที่เขำคดิถงึก่อนเข้ำนอน

เป็นคนแรกที่เขำอยำกเจอหน้ำเมื่อตื่น

เป็นคนที่ท�ำให้โลกของเขำสดใส

เป็นคนที่เขำขำดไม่ได้

และเป็นคนที่เขำจะไม่มวีนัปล่อยมอืไม่ว่ำจะเกดิอะไรขึ้นกต็ำม

ม่ำนมกุนั่งเพ้อตำมประสำคนโสดหลงัจำกดซูรีส์ีเกำหลจีบตอน

เธออยำกจะเป็นคนส�ำคัญของใครสักคน...แต่ดูเหมือนว่ำมี

ควำมรกัทไีรกม็กัจะต้องลงท้ำยด้วยควำมผดิหวงัอยู่ร�่ำไป

ตั้งแต่มคีวำมรกัครั้งแรกตอนอยู ่ม. 3 จนถงึตอนนี้ที่อำยยุี่สบิหก 

ผู้ชำยทั้งเก้ำคนที่เธอตกหลมุรกัล้วนเป็นหมอ แต่มเีพยีงสองคนเท่ำนั้น

ที่พฒันำควำมสมัพนัธ์ไปถงึขั้นเป็นแฟนกนั และมนักจ็บลงด้วยกำรที่

เธอโดนนอกใจทั้งสองครั้ง

ปำดน�้ำตำแป๊บ

นอกนั้นกค็อืนก นก และนก แต่นกครั้งไหนกไ็ม่น่ำเจบ็ใจเท่ำ

ครั้งล่ำสดุ เพรำะคนที่สอยผู้ชำยที่เธอชอบไปกค็อื ‘เพื่อนสนทิ’ นั่นเอง

เมื่อก่อนแก๊ง ‘สำยแซ่บ’ ของม่ำนมกุมกีนัสี่คนคอื พชัน ีมทริำ 
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ตลุยำ และเธอ

หญิงสำวรู้จักกับพัชนีและมทิรำมำตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้น 

ก่อนที่ตลุยำจะเข้ำมำสนทิกบัพวกเธอทหีลงัตอนเรยีนมหำวทิยำลยั 

เวลำมเีรื่องอะไรม่ำนมกุและเพื่อนๆ จะเล่ำให้กนัฟังเสมอ เรยีก

ได้ว่ำเวลำมคีวำมสขุกย็ิ้มและหวัเรำะไปด้วยกนั ส่วนเวลำมคีวำมทกุข์ 

ทกุคนกจ็ะคอยอยูเ่คยีงข้ำงเป็นก�ำลงัใจให้กนั ไม่ปล่อยให้เพื่อนสูอ้ย่ำง

เดยีวดำย 

หลงัจำกเรยีนจบ เธอและเพื่อนๆ แยกย้ำยกนัไปท�ำงำนคนละ

ที่ พัชนีเป็นเออีของเอเจนซีโฆษณำ มทิรำเป็นเลขำฯ ของผู้บริหำร  

ตลุยำท�ำงำนโรงแรม ส่วนม่ำนมกุเป็นคนเดยีวที่ไม่ได้ท�ำงำนประจ�ำ 

อำชพีของเธอคอืกำรเป็นบวิตบีลอ็กเกอร์รวีวิเครื่องส�ำอำง แชร์

เทคนิคกำรแต่งหน้ำและกำรแต่งตัว ควำมรู้ด้ำนควำมสวยควำมงำม 

รวมทั้งไลฟ์สไตล์อื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ม่ำนมกุชอบและมคีวำมสขุที่ได้ท�ำ 

ปัจจุบันมีคนติดตำมช่องของเธอมำกกว่ำแปดแสนคน ท�ำให้

หญงิสำวมรีำยได้เดอืนหนึ่งๆ ถงึหลกัแสนเลยทเีดยีว

แม้ว่ำหลงัจำกต่ำงคนต่ำงท�ำงำน ม่ำนมกุและเพื่อนๆ จะไม่ได้

เจอกันบ่อยเหมือนสมัยเรียน แต่ควำมเป็นเพื่อนก็ยังแน่นแฟ้น 

ไม่เปลี่ยน พวกเธอนัดกินข้ำวกันเสมอเมื่อมีเวลำว่ำงเพื่ออัปเดตชีวิต

ของแต่ละคน โดยเฉพำะเรื่องควำมรกั เพรำะฉะนั้นเวลำใครก�ำลงัแอบ

ปิ๊งปั๊งผู้ชำยคนไหนอยู่ หรอืมผีู้ชำยมำจบี กต็้องมำเล่ำให้เพื่อนๆ ฟัง

ด้วย เพื่อจะได้ช่วยกนัสกรนีผู้ชำยให้เพื่อน

ตอนนั้นม่ำนมุกก�ำลังวำงแผนจะจีบหมอคนหนึ่ง เธอเล่ำให้

เพื่อนๆ ฟังว่ำเขำเป็นหมออยูท่ี่โรงพยำบำลไหน แผนกอะไร พร้อมเปิด

อนิสตำแกรมคณุหมอให้ทกุคนดู สำมสำวต่ำงกเ็อำใจช่วยให้เธอคว้ำ

หวัใจเขำมำครองได้ส�ำเรจ็ แต่ม่ำนมกุไม่ได้รู้เลยว่ำเพื่อนคนหนึ่งแอบ

ไปอ่อยหมอคนนั้นลบัหลงัเธอ จนได้หมอมำเป็นแฟน ซึ่งเพื่อนคนที่ว่ำ
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กค็อื ‘ตลุยำ’

ม่ำนมุกรู้ว่ำกำรมีคู่แข่งหัวใจเป็นเรื่องปกติ แต่กำรที่ตุลยำรู้ว่ำ

เธอชอบผู้ชำยคนนั้นแล้วยังไปอ่อยเขำ มันไม่ใช่สิ่งที่คนเป็นเพื่อนท�ำ

กันหรือเปล่ำ เธอยอมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ พัชนีและมทิรำก็เช่นกัน 

ควำมเป็นเพื่อนระหว่ำงพวกเธอและตลุยำจงึสิ้นสดุลงเพยีงเท่ำนั้น แต่

ดูเหมือนตุลยำก็ไม่ได้แคร์ และไม่ได้รู้สึกละอำยใจกับกำรกระท�ำของ

ตัวเองสักนิด เพรำะหลังจำกนั้นก็ยังอัปรูปคู่กับหมอลงอินสตำแกรม

รำวกบัจะเยำะเย้ยเธอ 

เฮ้อ จบดรำมำดกีว่ำเนอะ เรื่องมนัผ่ำนไปตั้งสองปีละ ตอนนี้

ชวีติเธอแฮปปีด ีและกม็ ี‘เป้ำหมำยใหม่’ แล้วด้วย

ม่ำนมกุยิ้มหวำนเมื่อคดิมำถงึตรงนี้

“ป่ำนนี้หมอปรนิซ์จะท�ำอะไรอยู่น้ำ”

ตั้งแต่กลับจำกโรงพยำบำลเมื่อวำนนี้ เธอก็เอำแต่คิดถึงหมอ 

ปรนิซ์ ไม่ว่ำจะท�ำอะไร ใบหน้ำของเขำกล็อยเข้ำมำในควำมคดิตลอด

ไม่รู้เหมอืนกนันะว่ำเขำจะหวั่นไหวกบัเธอบ้ำงหรอืเปล่ำ

‘แต่สวยระดบัมสิยูนเิวร์ิสอย่ำงเรำ หมอปรนิซ์ต้องแอบหวั่นไหว

บ้ำงแหละน่ำ’

ม่ำนมุกอวยตัวเองอย่ำงไม่เคอะเขิน อย่ำลืมสิว่ำเธอเป็นบิวตี- 

บลอ็กเกอร์ ถ้ำไม่สวยเป๊ะปัง คนจะตดิตำมเยอะขนำดนี้เหรอคะ 

ติ๊ง!

เสยีงเตอืนจำกแอปพลเิคชนัไลน์ดงัขึ้น เมื่อม่ำนมกุหยบิสมำร์ต-

โฟนมำดกูพ็บว่ำพชันส่ีงข้อควำมเข้ำมำในกรุป๊ไลน์ของแก๊ง ‘สำยแซ่บ’

Pat : สาวๆ เยน็นี้ว่างไหม ไปร้านลาบจ่าโฮมกนั

Manmook : เอาด ิก�าลงัอยากกนิอะไรแซ่บๆ อยู่พอดี

Milk : ไปค่าาา

Pat : โอเค งั้นเจอกนัทุ่มนงึนะ
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“ว้าย นั่นหมอเดย์ ยังสตาฟฟ์ออร์โธฯ นี่นา”

“เออ จรงิด้วย” 

“หล่อ ตี๋ สูง ขาว เร้าใจเว่อร์ อยากได้เป็นแฟนจงั”

“แต่พวกหมอออร์โธฯ เจ้าชู้นะ”

“มนักไ็ม่ทกุคนไหม ฉนัว่าหมอเดย์ไม่ใช่ผู้ชายอย่างนั้นหรอก”

“แต่ฉนัว่าหล่อๆ แบบนี้เจ้าชู้ชวัร์”

“เบาๆ สแิก เดี๋ยวเขาได้ยนิ”

“ไม่ได้ยนิหรอกน่า”

สองพยำบำลสำวจบใหม่ที่เพิ่งเข้ำมำท�ำงำนที่โรงพยำบำลนี้เป็น

วนัที่สองหยดุคยุกนัชั่วครำวเมื่อชำยหนุม่รูปร่ำงสงูโปร่งในชดุเสื้อกำวน์

สั้นที่พวกเธอเอ่ยถงึก�ำลงัเดนิมำทำงนี้

ผูช้ำยคนนั้นกค็อื นำยแพทย์ดลุยวตั ภทัรไพศำลสกลุ ยงัสตำฟฟ์1 

ของแผนกออร์โธปิดกิส์ หรอืแผนกที่ให้บรกิำรตรวจรกัษำโรคเกี่ยวกบั

กระดูก ข้อ กล้ำมเนื้อ เส้นเอน็ และเส้นประสำทนั่นเอง

เป็นที่รู้กันดีว่ำแผนกออร์โธปิดิกส์เป็นแผนกที่มีหมอผู้ชำยมำก

ที่สดุ แต่ที่ส�ำคญัไปกว่ำนั้นกค็อืเก้ำสบิเปอร์เซน็ต์ของหมอผูช้ำยแผนก

นี้หน้ำตำดมีำกกก

ดลุยวตักเ็ป็นหนึ่งในเก้ำสบิเปอร์เซน็ต์นั้น ควำมหล่อของเขำเป็น

ที่พูดถงึตั้งแต่เข้ำมำเป็นเรสซเิดนต์ปีแรก คนไข้ ญำตคินไข้ พยำบำล 

หรอืแม้แต่หมอด้วยกนัต่ำงอยำกจบัจองเป็นเจ้ำของหวัใจเขำทั้งนั้น แต่

ดูเหมือนว่ำเจ้ำตัวจะหวงควำมโสดอยู่ไม่ใช่น้อย เพรำะจนถึงตอนนี้

ดลุยวตักย็งัไม่มสีำวข้ำงกำย

เมื่อวำนนี้พี่พยำบำลที่วอร์ดเอำรูปดุลยวัตให้พวกเธอดู และ

1 ‘ยังสตำฟฟ์’ คือหมอที่เพิ่งเรียนจบเฉพำะทำง ซึ่งจะได้เปลี่ยนสถำนะจำก  
‘เรสซเิดนต์’ มำเป็นสตำฟฟ์ของแผนกนั้นๆ
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บอกว่ำนี่คอืหมอที่หล่อที่สดุในโรงพยำบำลนี้ ในรปูว่ำเขำหล่อมำกแล้ว 

แต่ตวัจรงิหล่อกว่ำสบิเท่ำเหน็จะได้

“อ้ำว เดย์ เย็นนี้ลงเวรแล้วไปไหนหรือเปล่ำ” หมออีกคนที่

หน้ำตำดไีม่แพ้กนัเอ่ยทกัดลุยวตัระหว่ำงทำง

“ยงัไม่มแีพลนเลยพี่ธรรศ” เจ้ำของเสยีงทุ้มห้ำวตอบ

“กูกบัไอ้ไกด์จะไปร้ำนลำบจ่ำโฮม สนใจปะ”

“เอำดพิี่ ไม่ได้ไปนำนละ”

ร้านลาบจ่าโฮมเป็นร้านอาหารอีสานสไตล์คันทรีที่ตั้งอยู่

แถวพระรำมเก้ำ กำรตกแต่งร้ำนให้บรรยำกำศควำมเป็นอสีำนขนำนแท้ 

ลกูค้ำเลอืกที่นั่งได้ทั้งโซนเอำต์ดอร์ อนิดอร์ หรอืจะเป็นห้องคำรำโอเกะ

ส่วนตัวทำงร้ำนก็มีให้บริกำรเช่นกัน ม่ำนมุกและเพื่อนๆ เลือกห้อง

คำรำโอเกะขนำดเลก็ส�ำหรบัสำมถงึห้ำคนเหมอืนทกุครั้งที่มำที่นี่

บิวตีบล็อกเกอร์สำวอยู่ในชุดเสื้อเอวลอยแขนตุ๊กตำสีขำว ที่

แมตช์กับสกินนียนีสีน�้ำเงินและรองเทำ้ส้นสูงสคีรีมได้อยำ่งลงตัว ผม

ยำวสีน�้ำตำลอ่อนมัดดังโงะสองข้ำงแบบแบ๊วๆ ซนๆ แต่งหน้ำสไตล์

สดใส และคอมพลตีลคุด้วยสร้อยข้อมอืกบัต่ำงหูน่ำรกัๆ 

ส่วนพชันแีละมทริำอยูใ่นชดุท�ำงำนแบบสำวออฟฟิศ เพรำะพอ

เลกิงำน ทั้งคู่กต็รงมำที่ร้ำนทนัที

“รบัอะไรดคีะ” เดก็เสริ์ฟสำวถำมพลำงถอืสมดุฉกีและปำกกำ

รอจดออร์เดอร์

“เอำต�ำปูปลำร้ำจ้ะ ขอแซ่บๆ เลยนะ แล้วก็หมูแดดเดียวกับ 

ไส้อ่อนทอดกระเทยีมจ้ะ” พชันสีั่งเป็นคนแรก

“เอำคอหมยู่ำง ต้มแซ่บเนื้อเป่ือย แล้วกย็�ำปลำดกุฟจู้ะ” มทริำ

สั่งเพิ่มอกีสำมเมนู

“แล้วก็ต�ำไทยกุ้งสุก ลำบหมู ซุบหน่อไม้ด้วยจ้ะ” ม่ำนมุกสั่ง 
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ปิดท้ำย

“พี่รบัเป็นข้ำวเหนยีวหรอืข้ำวสวยคะ”

ม่ำนมกุหนัไปถำมพชันแีละมทริำ ทกุคนตอบว่ำเอำข้ำวเหนยีว

หมด จงึสั่งข้ำวเหนยีวหนึ่งกระตบิ ซึ่งพอดสี�ำหรบัสำมคน

“มีต�ำปูปลำร้ำหนึ่ง หมูแดดเดียวหนึ่ง ไส้อ่อนทอดกระเทียม

หนึ่ง...” พนกังำนของร้ำนทวนออร์เดอร์ที่พวกเธอสั่งอกีรอบ 

“ตำมนั้นจ้ะ” ม่ำนมกุยกมอืขึ้นท�ำท่ำโอเค

“เอ่อ พี่คะ พี่คอืพี่ม่ำนมกุช่องไอแอมม่ำนมกุหรอืเปล่ำคะ” เดก็

เสริ์ฟสำวถำมด้วยน�้ำเสยีงไม่แน่ใจ

“ใช่จ้ะ น้องตดิตำมช่องพี่ด้วยเหรอ” รอยยิ้มสดใสพรำวไปทั่ว

ใบหน้ำจิ้มลิ้มของบวิตบีลอ็กเกอร์สำว

เมื่อรู้ว่ำเธอคือม่ำนมุกตัวจริง เจ้ำตัวก็เอ่ยด้วยน�้ำเสียงตื่นเต้น 

“กรี๊ดดด! หนูชอบพี่มำกเลย ตวัจรงิพี่สวยกว่ำในคลปิอกี หนูขอเซลฟี

กบัพี่ได้ไหมคะ” 

“ได้เลยจ้ำ มำ! พี่ถ่ำยให้” หญิงสำวยื่นมือขอโทรศัพท์มือถือ

ของอกีฝ่ำย

“ขอบคุณค่ำ เดี๋ยวหนูจะโพสต์อวดเพื่อนว่ำเจอพี่ม่ำนมุก 

ตวัจรงิ”

หลงัจำกเซลฟีเสรจ็ ม่ำนมกุกใ็ห้เดก็เสริ์ฟสำวเชก็รูปก่อน

“โอเคไหม ถ้ำไม่โอเค พี่ถ่ำยให้ใหม่”

“โอเคค่ะพี่ พี่สวยมำกกก ขอบคณุมำกๆ เลยนะคะ” ฝ่ำยนั้น

ยกมือไหว้ม่ำนมุก รอยยิ้มปลำบปลื้มยังคงพรำวอยู่ทั่วใบหน้ำของ 

เจ้ำตวั

“จ้ำ ฝำกตดิตำมช่องพี่ไปนำนๆ นะ”

“แน่นอนค่ะ เดี๋ยวหนูรีบเอำออร์เดอร์ไปให้แม่ครัวก่อนนะคะ” 

เดก็เสริ์ฟสำวเดนิออกไปพร้อมสหีน้ำดใีจ
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“แหมมม มีแฟนคลับทุกที่ไม่เว้นร้ำนลำบเลยนะยะเพื่อนฉัน” 

พัชนีท�ำเสียงหมั่นไส้ แต่จริงๆ ภูมิใจแทนเพื่อนที่ท�ำสิ่งที่ตัวเองรักจน

ประสบควำมส�ำเรจ็

“คนสวยกง็ี้แหละค่ะ” บวิตบีลอ็กเกอร์สำวยิ้มปลื้ม

“มั่นหน้ำให้ร้อยเลยค่ะอมีกุ” มทริำมองแรงใส่เพื่อน

“กพ็ูดควำมจรงิ”

“ค่ำำำ” เลขำฯ สำวลำกเสยีงยำวอย่ำงหมั่นไส้

“เรื่องอวยตวัเองต้องยกให้มนั”

สำวๆ แซวกนัไปแซวกนัมำ 

“นี่ มำร้องคำรำโอเกะระหว่ำงรออำหำรกันดีกว่ำ เพื่อนอยำก

แดนซ์แล้ว” มทริำชวน

“มำ! อยำกแดนซ์แล้วเหมอืนกนั” เออสีำวคว้ำไมโครโฟนลกุขึ้น

ยนื และผำยมอืไปยงัม่ำนมกุ “เชญิคยี์เพลงค่ะเพื่อน”

“ฉนัตลอด” แม้จะบ่น แต่ม่ำนมกุกเ็ดนิไปคยี์เพลงให้เพื่อน

ถ้ำคดิว่ำพวกเธอจะร้องเพลงของเกร์ิลกรุป๊ชื่อดงัอย่ำง Blackpink 

Twice IZ*ONE หรอื Red Velvet แล้วละก ็ม่ำนมกุบอกได้เลยว่ำ...คณุ

คดิผดิ

เพรำะแก๊งสำยแซ่บอย่ำงพวกเธอต้อง...

“แพทค่ะ แพทค่ะ หนูชื่อแพท มำกบัมลิค์ แล้วกม็ำกบัมกุ”

“มลิค์ค่ะ มลิค์ค่ะ หนูชื่อมลิค์ มำกบัแพท แล้วกม็ำกบัมกุ”

“มกุค่ะ มกุค่ะ หนูชื่อมกุ มำกบัมลิค์ แล้วกม็ำกบัแพท”

“ลลั ลั้ล ลำ ลลั ลลั ลั้ล ลำ มำ ม้ำ มำ ม้ำ มำ มำออกมำเต้น”

สำมสำวแดนซ์สดุเหวี่ยงไปกบัเพลง “Super วำเลนไทน์” ของ

ศลิปินวง Super วำเลนไทน์ โดยใส่ชื่อเล่นตวัเองแทนชื่อศลิปินต้นฉบบั 

จำกนั้นก็ต่อด้วยเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกสนำนอีกสำมเพลงรวด ก่อน

จะมำนั่งพกัเหนื่อยกนับนโซฟำ
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“นี่พวกแกไปเกบ็กดอะไรกนัมำ เต้นแรงกว่ำเจน นุ่น โบว์รวม

กนัอกี” พชันแีซวเพื่อนๆ ที่สะบดัหวักนัแบบไม่กลวัหวัจะหลดุ

“ก็เพื่อนเครียดนี่คะ ท�ำงำนมำทั้งอำทิตย์ไม่ได้ปลดปล่อยเลย 

วนันี้ขอหน่อยเถอะ” เลขำฯ สำวว่ำพลำงยกมอืขึ้นมำโบกลมเข้ำหน้ำ

“แกกไ็ม่แพ้กนัหรอกไอ้แพท” ม่ำนมกุยิ้มขนั นี่ถ้ำพชันเีอวเคลด็

ขึ้นมำ เธอจะไม่แปลกใจเลย

“จรงิเหรอ นี่ว่ำเบำๆ เองนะ” เออสีำวท�ำหน้ำแบ๊ว

“จ้ำำำ” / “จ้ำำำ” ม่ำนมุกและมทิรำกลอกตำพร้อมกันโดย 

ไม่ได้นดัหมำย

“แหม อย่ำหมั่นไส้เพื่อนเลย ก็งำนมันเครียดนี่นำ ถ้ำไม่ปลด

ปล่อยบ้ำงเดี๋ยวเป็นบ้ำค่ะ” พชันวี่ำ

เมื่ออำหำรที่สั่งไว้มำเสิร์ฟ สำวๆ ก็กินไปเมำท์มอยไป โดยมี

เพลงหมอล�ำคลอ ท�ำให้ได้บรรยำกำศเหมือนก�ำลังนั่งจกส้มต�ำอยู่ที่

เถยีงนำน้อยยงัไงยงังั้น

“นี่ ฉนัไม่เข้ำใจเลยว่ำท�ำไมแก๊งเรำยงัโสด ทั้งที่แต่ละคนกส็วย

แซ่บขนำดนี้” พชันเีปิดประเดน็

“โสดอย่ำงมคีณุภำพ กย็งัดกีว่ำมแีฟนห่วยๆ นะยะ” มทริำที่

ก�ำลงัปั้นข้ำวเหนยีวออกควำมเหน็

“ใช่ โสดไม่ได้แปลว่ำไม่มใีครเอำสกัหน่อย เรำกแ็ค่อยำกเลอืก

สิ่งที่ดทีี่สดุให้กบัตวัเอง” ม่ำนมกุอมยิ้มเมื่อนกึถงึ ‘สิ่งที่ดทีี่สดุ’ ที่เธอ

เลอืกแล้ว 

“ยิ้มแบบนี้คอื?” พชันหีรี่ตำมองเพื่อน

“นั่นส ิเมำท์มำค่ะอมีกุ” เลขำฯ สำวท�ำหน้ำอยำกรู้อยำกเหน็

“ก.็..” ม่ำนมกุยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ “ฉนัชอบหมอคนนงึอยู่แหละ”

“หมออกีแล้วเหรอ!/หมออกีแล้วเหรอ!” พชันแีละมทริำโพล่งขึ้น

มำพร้อมกนั
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2
ผู้ของเพื่อน

“หมออีกแล้วเหรอ!/หมออีกแล้วเหรอ!” พัชนีและมทิรา

โพล่งขึ้นมำพร้อมกนั

บวิตบีลอ็กเกอร์สำวพยกัหน้ำเบำๆ “อื้อ”

“ใครน้ำประกำศว่ำชำตนิี้จะไม่ชอบหมออกีแล้ว” พชันที�ำทหีนั

ไปถำมมทริำ ทั้งที่รู้ว่ำคนคนนั้นคอืใคร

“คนพูดน่ำจะอยู่แถวๆ นี้ไหมแก แต่ท่ำทำงมนัจะจ�ำไม่ได้แล้ว

ละ” เลขำฯ สำวขยี้ ไม่เชื่อกต้็องเชื่อ ผูช้ำยคนแรกที่เพื่อนเธอชอบจนถงึ

คนล่ำสุดเป็นหมอล้วนๆ และทั้งที่ประกำศกร้ำวว่ำจะไม่ชอบหมออีก

แล้วหลงัจำกอกหกัครั้งล่ำสดุ แต่สดุท้ำยกต็กหลมุรกัหมออกีจนได้

“แหม พวกแกก็ มันก็แค่บังเอิญที่เขำเป็นหมอ ถึงเขำจะท�ำ

อำชีพอื่น ฉันก็ชอบเขำอยู่ดีนั่นแหละ เพรำะวินำทีแรกที่เห็นหน้ำเขำ

อ้ะ ใจฉันมันก็บอกว่ำคนนี้แหละพ่อของลูก” ม่ำนมุกเอ่ยพลำง

จนิตนำกำรภำพครอบครวัที่มหีมอปรนิซ์เป็นพ่อ มเีธอเป็นแม่ และมี

ลูกชำยกบัลูกสำวที่แสนน่ำรกัอกีสองคน คงจะเป็นครอบครวัที่อบอุ่น

ที่สดุเลยละ 

“จ้ำำำ”/“จ้ำำำ” ครำวนี้พัชนีและมทิรำเป็นฝ่ำยกลอกตำใส ่

เธอบ้ำง
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“ว่ำแต่ครำวนี้หมออะไร” เออสีำวคำดเดำค�ำตอบบำงอย่ำงไว้

ในใจ

“หมอเมด” หมอเมดก็คือชื่อเรียกย่อๆ ของหมออำยุรกรรม

นั่นเอง

“เนี่ยยย ขนำดแผนกมันยังไม่เปลี่ยนเลย ถ้ำมันบอกว่ำชอบ

หมอออร์โธฯ หมอศลัย์ หมอสูฯ หรอืหมอเดก็กย็งัถอืว่ำเปลี่ยนอยู่นะ”  

“ฉันเคยได้ยินว่ำคนเรำมักจะตกหลุมรักคนไทป์เดิมซ�้ำๆ แต ่

อีมุกคือซ�้ำมำกไปแล้วค่ำ หมอเมดทั้งสิบคนเลย มีใครให้มำกกว่ำนี้

ไหมคะ” 

พชันแีละมทริำเข้ำกนัเป็นปี่เป็นขลุ่ย

“พวกแกอย่ำชอบผู้ชำยไทป์เดียวกับคนเก่ำบ้ำงแล้วกัน เดี๋ยว

ฉนัจะขยี้ยนัลูกบวชเลย” ม่ำนมกุคำดโทษเพื่อนไว้ล่วงหน้ำ 

หลงัจำกช่วงของกำร ‘ขยี้’ คนที่เคยลั่นวำจำว่ำจะไม่ชอบหมอ

อกีแล้วผ่ำนพ้นไป กถ็งึช่วง ‘เผอืก’ ประวตั ิ‘ผู้’ ของเพื่อนบ้ำง เพลง

ถูกปิดลงชั่วครำว เพื่อให้กำรเผอืกมปีระสทิธภิำพมำกยิ่งขึ้น

“เขำชื่ออะไร อำยเุท่ำไหร่ เป็นหมออยู่โรง’บำลไหน เป็นผู้ชำย

แท้หรอืเปล่ำ โสดหรอืมแีฟนแล้ว” มทริำรวัค�ำถำมเป็นชดุ

ม่ำนมกุกลอกตำมองบน “อมีลิค์คะ ทลีะค�ำถำมกไ็ด้ไหมคะ”

“เออๆ เขำชื่ออะไร” เลขำฯ สำวที่ใจร้อนอยำกรู้เรว็ๆ เริ่มถำม

ใหม่

“หมอปรนิซ์ นำยแพทย์ปรญิญ์ ภทัรไพศำลสกลุ แค่ชื่อกห็ล่อ

แล้วใช่ไหมล่ะ” หญงิสำวยิ้มกรุ้มกริ่ม

“ไหนคะรูปประกอบ ถ้ำไม่ม ีเพื่อนขอไม่เชื่อนะคะ” พชันวี่ำ

บวิตบีลอ็กเกอร์สำวหยบิสมำร์ตโฟนขึ้นมำ ปัดหน้ำจอสี่ห้ำครั้ง 

ก่อนจะโชว์รูปให้เพื่อนๆ ดู “นี่ไง” รูปนั้นเป็นรูปที่เธอแคปมำจำกหน้ำ

ประวัติแพทย์ในเว็บไซต์ของโรงพยำบำลเอกชนที่หมอหนุ่มท�ำงำนอยู่ 
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“มีรูปเดียวนี่แหละ ฉันลองเซิร์ชชื่อเขำในเฟซกับไอจีแล้วไม่เจออะ 

สงสยัไม่ได้เล่น”

พชันแีละมทริำชะโงกหน้ำเข้ำมำดู ก่อนที่สองสำวจะพยกัหน้ำ

พร้อมกนั

“กห็ล่อนะ”

“ออื จดัว่ำหล่อ”

“จะบอกว่ำตวัจรงิหล่อกว่ำนี้มำกกก นี่โดนกล้องท�ำร้ำยอ้ะ แต่

กย็งัหล่อมำกอยู่ด”ี ดวงตำกลมโตเป็นประกำยชื่นชมอย่ำงไม่ปิดบงั

มทิรำตวัดสำยตำไปหำพัชนี “นี่มันคืออำกำรหลงผู้ใช่ไหม 

อแีพท” 

เออสีำวพยกัพเยดิ “ใช่ หลงมำกด้วย”

“เว่อร์ กไ็ม่ได้ขนำดนั้นไหม”

“จ้ะ ไม่กไ็ม่ ว่ำแต่แกมั่นใจใช่ไหมว่ำเขำเป็นผู้ชำยแท้” เลขำฯ 

สำวถำมต่อ

“จำกที่ฉันเจอเขำมำหนึ่งครั้ง ฉันมั่นใจว่ำหมอปรินซ์ไม่ได้เป็น

เกย์แน่นอน”

พชันที�ำหน้ำทึ่ง “เดี๋ยวๆ ได้เหรอ เจอแค่ครั้งเดยีวเองนะ”

“เออน่ำ ฉนัเชื่อเซนส์ตวัเอง ที่ผ่ำนมำเรื่องนี้ฉนัไม่เคยพลำดเลย

นะ หรอืพวกแกจะเถยีง”

“อมื จรงิของมนั” เออสีำวยอมรบัวำ่เพื่อนมเีกยด์ำรท์ี่แม่นมำก 

แม้ว่ำม่ำนมกุจะเป็นผู้หญงิแท้กต็ำม

“แล้วเขำโสดแน่ใช่ไหม” 

“ฉนัแอบดูนิ้วนำงข้ำงซ้ำยของเขำ ยงัไม่มแีหวน แบบนี้กน็่ำจะ

โสดปะ”

“บ้ำ แกจะสรุปแบบนี้ไม่ได้นะ บำงคนเขำก็ไม่ชอบใส่เครื่อง

ประดบั ไม่มแีหวนที่นิ้วนำงข้ำงซ้ำย แต่อำจจะไม่ได้หมำยควำมว่ำโสด
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กไ็ด้” กำรเป็นเลขำฯ ของผู้บรหิำรท�ำให้มทริำต้องคดิรอบด้ำน 

“จรงิๆ ฉนักว่็ำจะมำสบืจำกเฟซหรอืไอจใีห้มั่นใจว่ำเขำโสดจรงิๆ 

ค่อยเดนิหน้ำจบีนั่นแหละ แต่หำแอก็เคำนต์ของเขำไม่เจอนี่ส”ิ

“มนักม็วีธิอีื่นปะ ไม่จ�ำเป็นต้องสบืจำกเฟซหรอืไอจอีย่ำงเดยีว

สกัหน่อย ฉนัว่ำ...แกลองไปถำมคนที่ท�ำงำนที่นั่นไหม” เออสีำวเสนอ

ไอเดยี

“แต่ฉนัไม่อยำกให้หมอปรนิซ์รู้อ้ะแก”

“เขำไม่รูห้รอกน่ำ ถ้ำเขำหล่อมำกแบบที่แกว่ำ วนัๆ คงมผีูห้ญงิ

ไปถำมเรื่องนี้เยอะแน่ๆ”

“เออ กจ็รงิเนอะ งั้นพรุ่งนี้ฉนัจะรบีไปสบืเลย” ดวงตำกลมโต

ฉำยประกำยหมำยมำด

บอกไว้ตรงนี้เลยนะว่ำม่ำนมุกจะไม่ใช้นำมสกุลของผู้ชำยคน

ไหน นอกจำกนำมสกลุ ‘ภทัรไพศำลสกลุ’ ของ ‘หมอปรนิซ์’ คนเดยีว

เท่ำนั้น

ธรรศและกรวชิญ์ล่วงหน้ามาทีร้่านลาบจ่าโฮมก่อนดลุยวตั 

เพรำะอกีฝ่ำยมเีคสตดิพนัจงึไม่ได้ลงเวรตำมเวลำเลกิงำน แต่กค็ำดว่ำ

แพทย์หนุม่น่ำจะตำมมำถงึในอกีไม่นำนนี้ เพรำะทำงโรงพยำบำลมกีฎ

ไม่ให้แพทย์ท�ำงำนเกนิเวลำที่ก�ำหนดอยู่แล้ว 

ธรรศและกรวชิญ์เลอืกเปิดห้องคำรำโอเกะขนำดเลก็ส�ำหรบัสำม

ถงึห้ำคนเพรำะอยำกร้องเพลงคลำยเครยีด เนื่องจำกวนันี้เจอเคสยำก

ที่ทั้งกดดนัและใช้พลงังำนมำกมำ แต่ถงึอย่ำงนั้นทมีแพทย์กช่็วยเหลอื

คนไข้จนปลอดภยัในท้ำยที่สดุ

สองหนุ่มสั่งปีกไก่ทอดและทอดมันกุ ้งมำกินเป็นออร์เดิร์ฟ

ระหว่ำงรอดลุยวตั พร้อมทั้งเปิดเพลงเพื่อชวีติจงัหวะเบำๆ คลอเคล้ำ

บรรยำกำศไปด้วย
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กริ๊ง กริ๊ง

เสียงโทรศัพท์มือถือของธรรศดังขึ้นระหว่ำงที่เขำกับกรวิชญ์

ก�ำลงัคยุกนั 

“เดย์โทร. มำ สงสยัมำถงึแล้ว” ธรรศบอกหมอรุ่นน้อง ก่อนจะ

กดรบัสำย “ว่ำไงเดย์”

“ผมถงึแล้วนะพี่ธรรศ อยู่ห้องเบอร์ไหนกนัครบั” 

พวกเขำและดลุยวตัตกลงกนัแล้วว่ำวนันี้จะเปิดห้องคำรำโอเกะ 

แต่ธรรศยงัไม่ได้บอกฝ่ำยนั้นว่ำอยู่ที่ห้องเบอร์อะไร

“กูกบัไอ้ไกด์อยูห้่องเบอร์...” ทนัใดนั้นธรรศกน็กึอะไรสนกุๆ ขึ้น

มำได้ “...เบอร์ห้ำ มงึเปิดประตูเข้ำมำได้เลย”

“โอเคครบัพี่”

หลังวางสายจากหมอรุ่นพี่ ดุลยวัตก็เดินมายังโซนคารา- 

โอเกะของร้ำนลำบจ่ำโฮม ซึ่งมหี้องคำรำโอเกะกว่ำสบิห้อง เสยีงร้อง

เพลงอย่ำงเมำมนัดงัลอดออกมำจำกประตูของแต่ละห้อง ผดิคยี์บ้ำง 

คร่อมจังหวะบ้ำง แต่คนที่มำร้องคำรำโอเกะส่วนมำกก็มำเพื่อปลด

ปล่อยควำมเครยีดอยู่แล้ว ควำมไพเรำะจงึไม่ใช่เรื่องส�ำคญั

เจ้ำของร่ำงสูงโปร่งที่อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขำวสะอำดและกำงเกง 

สแลก็สดี�ำกวำดตำมองหมำยเลขที่ตดิอยู่หน้ำประตูห้อง เมื่อเหน็ห้อง

เบอร์ห้ำ ดลุยวตักเ็ดนิไปที่ห้องนั้นทนัที

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

มือหนำยกขึ้นเคำะประตูให้สัญญำณ ก่อนจะหมุนลูกบิดเปิด

เข้ำไป

“มำแล้วครบั” ขำที่ก�ำลงัจะก้ำวเข้ำไปในห้องชะงกั ดวงตำเรยีว

สองชั้นฉำยแววประหลำดใจเมื่อพบว่ำคนที่นั่งอยูใ่นห้องเบอร์ห้ำไม่ใช่

ธรรศกบักรวชิญ์ แต่เป็น ‘ผู้หญงิสำมคน’
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ต่ำงฝ่ำยต่ำงมเีครื่องหมำยค�ำถำมบนใบหน้ำ เกดิเป็นโมเมนต์

เงยีบงนัขึ้นรำวห้ำวนิำท ีก่อนผู้หญงิที่นั่งตรงกลำงจะอทุำนออกมำด้วย

น�้ำเสยีงเซอร์ไพรส์

“หมอปรนิซ์!” สำวร่ำงเลก็ที่มดัผมดงัโงะสองข้ำงท�ำตำโตพร้อม

ยกมอืขึ้นมำปิดปำก เธอเรยีกชื่อใครบำงคนที่ไม่ใช่เขำ แต่วนิำทต่ีอมำ

เจ้ำของใบหน้ำจิ้มลิ้มกด็ไูม่แน่ใจ รมิฝีปำกอิ่มสชีมพพูมึพ�ำบำงอย่ำงที่

เขำได้ยนิไม่ถนดั 

“ขอโทษครบั ผมมำผดิห้อง” หลงัจำกตั้งสตไิด้ ดลุยวตักร็บเอ่ย

ขออภัย เขำปิดประตูห้องและคำดโทษธรรศในใจ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ำ

โดนฝ่ำยนั้นวำงยำเข้ำให้แล้ว

กริ๊ง กริ๊ง

เสียงโทรศัพท์ของแพทย์หนุ่มดังขึ้นในจังหวะที่เขำจะหยิบมัน

ออกมำ เมื่อเหน็ว่ำเจ้ำตวัโทร. มำพอด ีดลุยวตักร็บัสำยด้วยเสยีงเหี้ยม

“พี่ธรรศ”

“เฮ้ย! ไอ้เดย์ กูจะโทร. มำบอกว่ำกูจ�ำเบอร์ห้องผดิ กูกบัไอ้ไกด์

อยู่ห้องเบอร์เจด็นะ ไม่ใช่เบอร์ห้ำ”

“ไม่ทันแล้วพี่! ผมเปิดเข้ำไปในห้องเบอร์ห้ำแล้วเมื่อกี้” ห้อง

เบอร์เจด็กบัเบอร์ห้ำนี่มนัใกล้เคยีงกนัมำกเลยเนอะ

ธรรศและกรวิชญ์หัวเราะจนตัวงอเมื่อดุลยวัตเปิดประตู

เข้ำไปในห้อง ด้ำนคนถูกแกล้งกแ็ยกเขี้ยวใส่อกีสองหนุม่ที่รวมหวัแกล้ง

เขำด้วยควำมเจบ็ใจ

“ระวงัตวัไว้ดีๆ  เหอะ ทั้งพี่ธรรศ ทั้งไอ้ไกด์เลย” แพทย์หนุ่มท�ำ

หน้ำโหด แต่ก็แค่แกล้งขู่ไปอย่ำงนั้น ไม่ได้ถือสำหรือแค้นเคืองอะไร 

เพรำะปกตพิวกเขำกช็อบแกล้งกนัสนกุๆ แบบนี้อยู่แล้ว

ในแผนกออร์โธปิดิกส์ ดุลยวัตสนิทกับธรรศและกรวิชญ์มำก

ี
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ที่สุด ใครๆ ก็เรียกพวกเขำว่ำ ‘แก๊งบอยแบนด์ออร์โธฯ’ เพรำะด้วย

ควำมที่ทั้งสำมมีหน้ำตำหล่อเหลำสไตล์โอปป้ำ และแต่ละคนก็สูง 

หนึ่งร้อยแปดสบิห้ำเซนตเิมตรขึ้นไป แถมยงัมเีสน่ห์ไปคนละแบบ เวลำ 

เดนิไปไหนมำไหนพร้อมกนัจงึดูเหมอืนบอยแบนด์เกำหลยีงัไงยงังั้น

“กูไม่เกี่ยวนะเว้ย ควำมคดิพี่ธรรศคนเดยีวเลย” กรวชิญ์ที่กลวั

โดนเอำคนืรบีโบ้ย

“อ้ำว ไอ้ไกด์ ไหงโยนให้กูคนเดยีววะ มงึกเ็หน็ด้วยไม่ใช่เหรอ

ตอนที่เล่ำแผนให้ฟัง” ธรรศโวยวำย

“กพ็ี่ธรรศเป็นรุ่นพี่ รุ่นพี่ว่ำไง รุ่นน้องกต็้องว่ำตำมสคิร้ำบ”

“เอำตวัรอดเก่งนะมงึ หึๆ ” ธรรศมองรุ่นน้องด้วยควำมหมั่นไส้ 

ก่อนจะหันไปถำมดุลยวัตที่นั่งอยู่บนโซฟำอีกตัว “ว่ำแต่ตอนมึงเปิด

ประตูเข้ำไปในห้องเบอร์ห้ำเป็นไงบ้ำงวะ”

“ถำมได้ กเ็ลิ่กลั่กทั้งสองฝ่ำยอะดพิี่ ผมนี่โคตรอำยเลย” 

“แล้วคนที่อยู่ในห้องเบอร์ห้ำเป็นใคร” รุ่นพี่หนุ่มถำมต่อ

“แก๊งสำวสวยสำมคน” ดุลยวัตตอบพลำงนึกถึงใบหน้ำจิ้มลิ้ม

ของผู้หญงิที่เรยีกเขำว่ำ ‘หมอปรนิซ์’ 

ปกตกิม็คีนจ�ำเขำกบัพี่ชำยผดิบ่อยๆ เพรำะหน้ำเขำกบัปรญิญ์

คล้ำยกัน แต่ถ้ำคนที่รู้จักดีก็จะแยกออก และบอกว่ำจริงๆ แล้วไม่

เหมอืนกนัเลยสกันดิ

“สำวสวยเหรอ” / “สำวสวยเหรอ” ธรรศและกรวิชญ์ถำมขึ้น

พร้อมกนั ดวงตำของแต่ละคนเปล่งแสงวบิวบัแสดงควำมสนใจ

“ใช่” รมิฝีปำกหยกัลกึสรีะเรื่อยกยิ้มน้อยๆ 

“ยิ้มแบบนี้หมำยควำมว่ำมึงสนใจเขำเหรอ” ธรรศหรี่ตำมอง

อย่ำงจบัผดิ

“ไวไฟนะไอ้เดย์ เหน็หน้ำเขำแค่ไม่กี่วกิต็กหลมุรกัแล้วเหรอวะ”

ดลุยวตัส่ำยหน้ำ “เปล่ำ กแ็ค่คดิว่ำน่ำรกัด”ี แพทย์หนุ่มตอบ
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ด้วยเสยีงเรยีบเรื่อย ก่อนจะตดับท “พี่กบัไอ้ไกด์สั่งอำหำรกนัหรอืยงั”

“เอ้ำ เปลี่ยนเรื่องเฉย”

“ก็มันไม่มีประเด็นอะไรนี่นำ ที่ส�ำคัญตอนนี้ผมหิวโคตรๆ สั่ง

อำหำรมำกนิกนัก่อนดกีว่ำ” แม้ปำกจะบอกว่ำไม่มีประเดน็อะไร แต่

ใจดุลยวัตยังคงสงสัยอย่ำงมำกว่ำท�ำไมผู้หญิงคนนั้นถึงเรียกเขำว่ำ 

‘หมอปรนิซ์’ 

เธอรู้จกัพี่ชำยเขำเหรอ 

หรอืจรงิๆ แล้วเธออำจไม่ได้รู้จกัปรญิญ์ แต่หญงิสำวนดั ‘หมอ

ปรนิซ์’ ที่เป็นคนละคนกบัพี่ชำยเขำไว้ พอเขำเปิดประตเูข้ำไป เธอเลย

นกึว่ำฝ่ำยนั้นมำถงึแล้ว มนัอำจเป็นแค่เรื่องบงัเอญิ 

คงไม่มใีครรู้ค�ำตอบนี้ นอกจำกเธอ

อีกด้านหนึ่ง

“ผู้ชำยคนเมื่อกี้คือหมอปรินซ์เหรอ” พัชนีถำม ขณะที่มทิรำก็

รอฟังค�ำตอบอย่ำงอยำกรู้เช่นกนั

“แวบแรกฉนัคดิว่ำใช่ แต่พอแวบต่อมำไม่ใช่อะ ถงึโครงหน้ำจะ

เหมือนหมอปรินซ์ แต่ดูดีๆ แล้วไม่เหมือน เพรำะหมอปรินซ์ของแท้

ต้องตำสองชั้นหลบใน แต่หมอนั่นตำสองชั้นชัดเจน แล้วก็เหมือนจะ

สงูกว่ำหมอปรนิซ์นดิหน่อยด้วย” ว่ำแต่อตีำนั่นเป็นใครนะ ท�ำไมถงึได้

หน้ำตำเหมอืนหมอปรนิซ์ของเธอจงั

“โห อมีกุคะ เกบ็รำยละเอยีดเรว็เว่อร์ เขำโผล่มำไม่ถงึห้ำวนิำที

เอง” มทริำมองเพื่อนด้วยสำยตำทึ่ง

“เออ นี่กร็ู้แต่ว่ำเขำหล่อ ไม่ทนัได้ดูหรอกว่ำตำกี่ชั้น”

“คนมพีรสวรรค์กง็ี้” ม่ำนมกุไหวไหล่ เวลำเหน็ผูช้ำยหล่อ สมอง

เธอจะประมวลผลด้วยควำมเรว็มำกกว่ำคอมพวิเตอร์เครื่องที่เรว็ที่สดุ

ในโลกห้ำเท่ำ แต่ถ้ำเป็นเรื่องวชิำกำร มนัจะท�ำงำนช้ำยิ่งกว่ำเต่ำป่วย
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คลำน

ม่ำนมกุยอมรบัว่ำผู้ชำยคนนั้นหล่อ แต่ถงึยงัไงกส็ู้ว่ำที่สำมขีอง

เธอไม่ได้

‘กห็มอปรนิซ์ไง จะใครล่ะ’

“แต่เขำหน้ำเหมือนหมอปรินซ์มำกจนท�ำให้แกเข้ำใจผิดแบบนี้ 

มนัเป็นไปได้ไหมว่ำเขำอำจจะเป็นพี่ชำยหรอืน้องชำยของหมอปรนิซ์” 

เลขำฯ สำวตั้งข้อสงัเกต

เธอยกมอืขึ้นกอดอกและพยกัหน้ำหงกึๆ “กเ็ป็นไปได้ แต่เขำจะ

เป็นอะไรกบัหมอปรนิซ์หรอืเปล่ำกไ็ม่ส�ำคญัหรอก เพรำะฉนัจะจบีหมอ

ปรนิซ์ ไม่ได้จบีอตีำนั่น!” ส�ำหรบัม่ำนมกุ หมอปรนิซ์ อสี เดอะ เบสต์

ค่ะ

“เอ้อ แล้วแกเจอหมอปรนิซ์ได้ไง” พชันนีกึขึ้นได้ว่ำเพื่อนยงัไม่

ได้เล่ำเรื่องนี้

“กว็นัก่อนฉนัไม่สบำย เลยไปหำหมอที่โรง’บำล แล้วกไ็ด้ตรวจ

กบัหมอปรนิซ์นี่แหละ” หญงิสำวยงัจ�ำโมเมนต์ตอนที่เจอหมอปรนิซ์ได้

อยูเ่ลย ตอนนั้นหวัใจเธอเต้นแรงมำกจนเหมอืนมนัจะทะลอุอกมำจำก

อกยงัไงยงังั้น

“อ้ำว แกเป็นไรอ้ะ” มทริำถำมด้วยน�้ำเสยีงห่วงใย

“ฉนัปวดหวัตดิต่อกนัหลำยวนัน่ะ กนิยำแล้วกไ็ม่หำย เลยไปให้

หมอตรวจ หมอบอกว่ำมันเกิดจำกควำมเครียด แต่ไม่อันตรำย แค่ 

ไม่เครยีดมนักห็ำยละ”

“เรื่องที่บ้ำนสนิะ” พชันคีำดเดำ เพรำะไม่น่ำมเีรื่องอื่น

“ออื” บวิตบีลอ็กเกอร์สำวถอนหำยใจเบำๆ 

“เล่ำให้พวกฉนัฟังได้นะเว้ย” มทริำพร้อมแบ่งเบำควำมทกุข์ของ

เพื่อนเสมอ

“ใช่ มปีัญหำอะไรอย่ำเกบ็เอำไว้คนเดยีว”
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ม่ำนมกุยู่หน้ำ “กพ็่ออ้ะด”ิ

ว่ำแล้วหญงิสำวกเ็ล่ำเรื่องที่ท�ำให้เธอเครยีดให้เพื่อนๆ ฟัง

“แต่พวกแกไม่ต้องห่วงนะ หลังจำกได้เจอหมอปรินซ์ อำกำร

ปวดหวัของฉนักห็ำยไปเป็นปลดิทิ้งเลยละ” พดูจบม่ำนมกุกห็วัเรำะคกิ

สองสำวพร้อมใจกนัมองแรงใส่เพื่อน “แรด!”/“แรด!” 

“จะถอืว่ำพวกแกชมว่ำฉนัสวยแล้วกนันะ”

“แรดกบัสวยมนัคนละควำมหมำยปะวะ” เออสีำวขมวดคิ้วเรยีว

เข้ำหำกนั

“เออ ไม่ใกล้เคยีงกนัเลยสกันี้ด”

“ในพจนำนุกรมของม่ำนมุก แรด แปลว่ำสวย เข้ำใจตรงกัน 

นะคะเพื่อนๆ” บวิตบีลอ็กเกอร์สำวยิ้มทะเล้น

จำกนั้นพวกเธอกค็ยุเรื่องหมอปรนิซ์กนัต่อ โดยพชันแีละมทริำ

ผลดักนัถำม ส่วนม่ำนมกุกต็อบเท่ำที่รู้ เพรำะเธอกเ็พิ่งเจอหมอปรนิซ์

แค่ครั้งเดยีว จงึยงัไม่รู้ประวตัเิขำโดยละเอยีด

สามสิบนาทีต่อมา

“ปวดฉี่อ้ะ มใีครจะไปห้องน�้ำไหม” มทริำลกุขึ้นและถำมเพื่อน

อกีสองคน

“ไปๆ ปวดเหมอืนกนั” พชันเีอื้อมมอืไปหยบิสมำร์ตโฟนที่วำง

อยู่บนโต๊ะและลกุขึ้นจำกโซฟำ

“ฉันยังไม่ปวดอ้ะ พวกแกไปกันเลย” ม่ำนมุกที่ก�ำลังแทะปีก 

ไก่ทอดจนปำกมนับอก

“โอเค งั้นเดี๋ยวฉนักบัไอ้แพทมำนะ”

“อื้อ” บวิตบีลอ็กเกอร์สำวพยกัหน้ำรบัรู้ 

เมื่อเพื่อนออกไปแล้ว เธอก็นั่งวำงแผนว่ำพรุ ่งนี้จะไปโรง-

พยำบำลที่หมอปรินซ์ท�ำงำนอยู่ตอนกี่โมงดี และจะถำมใครเรื่อง
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สถำนะของเขำ รวมถงึถำมยงัไงไม่ให้ดูน่ำเกลยีด

‘ถ้ำอยำกรู้เรื่องหมอปรนิซ์กต็้องถำมคนในวอร์ดอำยรุกรรม งั้น

ถำมป้ำแม่บ้ำนแล้วกนั’ 

ม่ำนมกุคดิว่ำป้ำแม่บ้ำนน่ำจะรู้เรื่องของคนในวอร์ดดกีว่ำใคร

ส่วนค�ำถำม...

‘ป้ำคะ หนูอยำกรู้ว่ำหมอปรินซ์มีเมียยังอ้ะคะ’ มันตรงเกินไป

เนอะ

‘ป้ำพอจะทรำบไหมคะว่ำหมอปรินซ์ยังโสดอยู่หรือเปล่ำ’ นี่ก็ 

ไม่ได้ต่ำงกนัเท่ำไร

บวิตบีลอ็กเกอร์สำวนั่งครุ่นคดิ ไม่นำนกไ็ด้ไอเดยีใหม่

เอำงี้ ท�ำทเีป็นฝำกขนมกบัพยำบำลดกีว่ำ ไม่ต้องถำมตรงๆ แต่

กไ็ด้ค�ำตอบที่ต้องกำรเหมอืนกนั

‘ขอโทษนะคะ ฉนัเป็นคนไข้ของหมอปรนิซ์ค่ะ รบกวนฝำกขนม

ให้หมอปรินซ์หน่อยได้ไหมคะ ฉันอยำกขอบคุณที่คุณหมอช่วยรักษำ

ฉนัจนหำยน่ะค่ะ แล้วกน็ี่...ฝำกให้แฟนของหมอปรนิซ์นะคะ’

ถ้ำพยำบำลไม่เอ่ยแก้ เธอกค็งต้องตดัใจจำกหมอปรนิซ์ เพรำะ

ถ้ำจะให้แย่งเขำมำจำกคนรกั มนักเ็ลวไป ถงึเธอจะไม่ใช่คนดอีะไร แต่

กไ็ม่เคยและไม่คดิจะท�ำเรื่องผดิศลีธรรมแบบนั้น แต่หำกพยำบำลท�ำ

หน้ำงงๆ และบอกว่ำหมอปรินซ์ยังไม่มีแฟนละก็ ม่ำนมุกก็จะลุยจีบ

คณุหมอเตม็ที่เลย

เธอจะต้อง ‘ตดัใจ’ หรอื ‘ใส่เกยีร์รกุ’ เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กนั!
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3
อย่ามาจีบนะ

หลงักนิอาหารเสร็จ สามสาวแก๊งสายแซ่บกร้็องคาราโอเกะ

กันต่อ แต่เปลี่ยนจำกเพลงมันๆ เป็นเพลงจังหวะปำนกลำงที่เหมำะ

ส�ำหรับนั่งร้องและโยกไปมำเบำๆ บนโซฟำ เพรำะถ้ำลุกขึ้นมำเต้น 

สดุเหวี่ยงตอนนี้ อำหำรต้องออกมำทำงเดมิแน่

“พวกแก ฉันไปห้องน�้ำแป๊บนะ” ม่ำนมุกที่ไม่ได้ไปห้องน�้ำกับ

เพื่อนๆ เริ่มปวดฉี่ขึ้นมำบ้ำงแล้ว

“ให้ไปเป็นเพื่อนปะ” พชันเีสนอตวั

“เออ เดี๋ยวแกไปฉดุผู้ชำย” มทริำแซวพลำงยิ้มขนั

“บ้ำ” สำวร่ำงเลก็ค้อนขวบั “ฉนัออกจะเรยีบร้อย ใสๆ บอบบำง 

จะเอำแรงที่ไหนไปฉดุผูช้ำยยะ พวกแกร้องเพลงต่อเถอะ ฉนัไปคนเดยีว

ได้”  

เมื่อม่ำนมกุว่ำอย่ำงนั้น พชันแีละมทริำกย็กมอืขึ้นท�ำสญัลกัษณ์

โอเค

...

ห้องน�้ำที่อยูด้่ำนหลงัของร้ำนลำบจ่ำโฮมไม่ได้เปลี่ยวหรอืน่ำกลวั 

เพรำะมหีลอดไฟส่องสว่ำงตดิอยูท่ั่วบรเิวณ และมคีนเข้ำออกอยูต่ลอด

เวลำ ม่ำนมกุเลยไม่กลวัที่จะมำคนเดยีว
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หลงัจำกท�ำธรุะส่วนตวัในห้องน�้ำเสรจ็แล้ว เธอกเ็ดนิไปล้ำงมอื

ที่อ่ำงล้ำงมอื และส่องกระจกเชก็ควำมเรยีบร้อยของเสื้อผ้ำหน้ำผมอกี

เลก็น้อย ก่อนจะเดนิออกไปด้ำนนอก 

วินำทีที่ก้ำวออกมำจำกประตูห้องน�้ำนั้นเอง ดวงตำกลมโต 

ของบวิตบีลอ็กเกอร์สำวกป็ระสำนเข้ำกบัดวงตำของหนุ่มร่ำงสูงที่เดนิ

ออกมำจำกประตูห้องน�้ำชำยฝั่งตรงข้ำมในจงัหวะเดยีวกนัพอด ี

‘เอ๊ะ นั่นมนั...ผู้ชำยที่หน้ำคล้ำยหมอปรนิซ์นี่!’

“อ้ำว คณุ” เจ้ำของเสยีงทุ้มห้ำวเอ่ยขึ้นพร้อมส่งยิ้มบำงๆ มำ

ให้เธอ

ม่ำนมกุหมนุตวัไปมองด้ำนหลงั เพรำะไม่แน่ใจว่ำเขำพดูกบัเธอ

หรอืเปล่ำ แต่กพ็บว่ำไม่มใีครอยู่ข้ำงหลงัเธอ

“คณุนั่นแหละ”

‘อย่ำนะ อย่ำมำจบีฉนันะ ฉนัมคีนที่ชอบอยูแ่ล้ว หล่อมำกด้วย’ 

สำวร่ำงเลก็ภำวนำในใจ ก่อนจะหมนุตวักลบัไปถำมเขำ 

“มอีะไรคะ” ม่ำนมกุมองอกีฝ่ำยอย่ำงระแวดระวงั

“ขอโทษอีกทีนะครับที่ผมเปิดประตูเข้ำไปในห้องของคุณกับ

เพื่อนๆ”

“อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ คณุไม่ได้ตั้งใจนี่ ขอก่อนตวันะคะ” เธอตดับท

เพรำะไม่ต้องกำรคยุต่อ รู้สกึไม่ชอบหน้ำอตีำนี่ยงัไงบอกไม่ถูก 

ขำเรยีวยำวก้ำวฉบัๆ ออกมำจำกจดุนั้น แต่ด้วยควำมที่รบีร้อน

เกินไปท�ำให้เท้ำข้ำงขวำที่อยู่บนรองเท้ำส้นสูงเกิดพลิกขึ้นมำอย่ำง

กะทนัหนั 

“ว้ำย!” 

เสยีงหวดีร้องอย่ำงตกใจดงัขึ้น ร่ำงเลก็เสยีหลกัล้มลงไปบนพื้นที่

ปูด้วยอฐิตวัหนอน แน่นอนว่ำม่ำนมกุเจบ็มำก

“โอ๊ย” บวิตบีลอ็กเกอร์สำวโอดครวญพลำงท�ำหน้ำเหยเก
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ดลุยวตัเหน็ดงันั้นกร็บีเดนิเข้ำไปหำเธอ

“ผมช่วย” เขำย่อตวันั่งลงเพื่อจะช่วยประคองร่ำงบำงให้ลกุขึ้น

ยนื

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัยนืเองได้” ม่ำนมกุพยำยำมพยงุตวัเองลกุขึ้น

ยนื จงัหวะนั้นกร็ู้สกึเจบ็ร้ำวที่ข้อเท้ำด้ำนขวำอย่ำงแรง “โอ๊ย”

“บอกแล้วว่ำให้ผมช่วย เดี๋ยวกเ็จบ็กว่ำเดมิหรอก” 

ม่ำนมกุท�ำปำกยู่เมื่อโดนผู้ชำยที่เธอไม่รู้จกัด ุแต่ตอนนี้เธอไม่มี

ทำงเลอืกอื่นจรงิๆ เพรำะลมืเอำโทรศพัท์มอืถอืมำด้วย ดงันั้นจะโทร. 

ให้พชันกีบัมทริำมำช่วยกไ็ม่ได้

“ว่ำไง จะให้ผมช่วยไหม ถ้ำไม่ ผมจะได้ไป” ดลุยวตัพูดแล้วก็

ท�ำท่ำจะเดนิหนี

“ช่วย ช่วยค่ะ”

เมื่อได้ยนิเสยีงใสละล�่ำละลกับอก รอยยิ้มบำงๆ กจ็ดุขึ้นบนมมุ

ปำกทั้งสองข้ำงของแพทย์หนุ่ม เขำหนักลบัไปหำคนที่ยงันั่งอยู่บนพื้น 

ก่อนจะเข้ำไปช่วยประคองพำเธอไปนั่งที่ม้ำนั่งใกล้ๆ และถอดรองเท้ำ

ส้นสูงทั้งสองข้ำงออกให้ 

“ขอบคณุค่ะ” ไออุน่จำกร่ำงหนำท�ำให้ม่ำนมกุรูส้กึประหม่ำนดิๆ 

แต่มนักเ็ป็นเรื่องธรรมดำเวลำผู้หญงิกบัผู้ชำยใกล้ชดิกนัไม่ใช่เหรอ

“เจ็บจนลงน�้ำหนักมำกไม่ได้แบบนี้น่ำจะข้อเท้ำแพลงระดับ

สอง” ดลุยวตันั่งยองๆ ดูข้อเท้ำของเธอพลำงวเิครำะห์อำกำร

“ปกตมินัมกีี่ระดบัคะ ระดบัสองนี่รนุแรงมำกหรอืเปล่ำ”

“ปกติมีสำมระดับครับ ระดับหนึ่งจะเจ็บนิดหน่อย แต่ไม่บวม 

เวลำเดินจะลงน�้ำหนักได้ปกติ หำยได้ภำยในสองวีก ส่วนระดับสอง

เวลำเดนิลงน�้ำหนกัจะเจบ็มำก เพรำะหลอดเลอืดบำงส่วนฉกีขำด จะ

มอีำกำรบวม แล้วกช็�้ำด้วย เนี่ย ข้อเท้ำคณุเริ่มบวมขึ้นมำแล้วเหน็ไหม” 

ม่ำนมกุมองข้อเท้ำของตวัเองที่เริ่มบวมแดงอย่ำงที่เขำว่ำ
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“แต่ผมว่ำคงไม่รนุแรงถงึระดบัสำมหรอก เพรำะนั่นคอืเส้นเอน็

ขำดออกจำกกนัจนลงน�้ำหนกัแล้วกเ็คลื่อนไหวไม่ได้เลย” แพทย์หนุ่ม

อธิบำยเสร็จก็ลุกขึ้น “นั่งรออยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวผมจะไปเอำน�้ำแข็งมำ

ประคบให้ ห้ำมหนลี่ะ” เขำก�ำชบัก่อนจะเดนิออกไป

“เดินก็เดินไม่ไหว จะหนีได้ไง บ้ำปะ” ม่ำนมุกบ่นพึมพ�ำตำม

หลงัอกีฝ่ำยไป

ชำยหนุ่มไปไม่นำนก็กลับมำพร้อมถังน�้ำแข็ง ผ้ำขนหนูผืนเล็ก 

และผ้ำยดืสนี�้ำตำล เขำใช้ผ้ำขนหนหู่อน�้ำแขง็ ก่อนจะนั่งคกุเข่ำลงและ

ประคบข้อเท้ำให้เธออย่ำงนุ่มนวล 

“รู ้สึกดีขึ้นไหม” คนตัวโตเงยหน้ำขึ้นถำมหลังจำกผ่ำนไป

ประมำณห้ำนำที

ม่ำนมุกที่ก�ำลังแอบมองปลำยจมูกโด่งของอีกฝ่ำยอยู่รีบปรับ

สหีน้ำแทบไม่ทนั “เอ่อ...ค่ะ” เธอพยกัหน้ำเบำๆ ก่อนถำม “แล้ว...ต้อง

ประคบอกีนำนแค่ไหนคะ”

ดลุยวตัพลกิข้อมอืดูนำฬิกำ

“สกัประมำณสบินำทแีล้วกนั เดี๋ยวผมจะพนัอแีบนเดจไว้ไม่ให้

มนับวมมำกขึ้น แล้วคณุค่อยไปประคบเยน็ต่อที่บ้ำน พยำยำมประคบ

ให้ต่อเนื่องในช่วงยี่สบิสี่ชั่วโมงแรกนะ ครั้งละสบิห้ำถงึยี่สบินำททีกุสอง

หรือสำมชั่วโมงแล้วแต่สะดวก มันจะช่วยลดบวมและลดปวดได้มำก 

หลงัประคบแล้วใช้อแีบนเดจพนัไว้ แล้วกพ็ยำยำมพกัเท้ำให้มำกที่สดุ 

อย่ำเคลื่อนไหวถ้ำไม่จ�ำเป็น”

“ค่ะ”

“อ้อ ห้ำมประคบร้อนหรือใช้ยำนวดเด็ดขำดนะ เพรำะควำม

ร้อนจะท�ำให้หลอดเลอืดขยำยตวั มนัจะท�ำให้เลอืดคณุยิ่งออกมำกขึ้น

และบวมกว่ำเดิม แล้วเวลำนอนก็ยกเท้ำให้สูงกว่ำระดับหัวใจด้วย 

นะครบั ใช้หมอนรองกไ็ด้ เลอืดจะได้ไหลลงได้สะดวก ช่วยลดอำกำร
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บวมได้” ดลุยวตับอกวธิปีฏบิตัติวัส�ำหรบัคนที่เกดิอบุตัเิหตขุ้อเท้ำพลกิ

อย่ำงครบถ้วน

พูดคล่องเว่อร์ นกึว่ำหมอมำเอง แต่คงไม่ใช่หมอหรอก อตีำนี่

น่ำจะเคยอบรมคอร์สปฐมพยำบำลเบื้องต้นมำมำกกว่ำ 

“แล้วกว่ำฉันจะหำยดีเดินได้ปกตินี่นำนไหมอ้ะคะ” ไหนๆ ก็

ไหนๆ ให้เขำได้ใช้ควำมรู้ที่อบรมมำหน่อยเนอะ

“อำกำรปวดและบวมจะลดลงภำยในสองสำมวนั แต่กว่ำจะดี

ขึ้นร้อยเปอร์เซน็ต์กป็ระมำณสำมถงึสี่วกีครบั”

“โห หมำยควำมว่ำฉันต้องนอนอยู่ห้องเฉยๆ เป็นเดือนเลย 

เหรอ” ม่ำนมุกท�ำหน้ำเซ็ง แบบนี้เธอก็ไม่ได้ไปสืบเรื่องหมอปรินซ์ที่ 

โรงพยำบำลพรุ่งนี้น่ะสิ

“ก็ไม่ขนำดนั้น ถ้ำจ�ำเป็นต้องเดินก็ใช้ไม้เท้ำช่วยพยุงก็ได้ครับ 

แต่ระวงัอย่ำเผลอลงน�้ำหนกัข้ำงที่เจบ็ล่ะ”

“ค่อยยงัชั่ว นกึว่ำห้ำมเดนิเลย” หญงิสำวสบำยใจขึ้นเมื่อได้ค�ำ

ตอบ แล้ววนิำทตี่อมำกน็กึอะไรขึ้นได้ “เออ จรงิส ิฉนัขอยมืโทรศพัท์

คณุโทร. หำเพื่อนได้ไหมคะ คอื...ฉนัลมืเอำโทรศพัท์มำอ้ะค่ะ นี่กม็ำ

เข้ำห้องน�้ำนำนแล้ว ถ้ำนำนกว่ำนี้เดี๋ยวเพื่อนๆ จะเป็นห่วง”

“จ�ำเบอร์เพื่อนได้เหรอ” ชำยหนุ่มเลกิคิ้วหนำขึ้น

“...” เออ จรงิด้วย ปกตเิธอแทบไม่ได้โทร. หำพชันแีละมทริำ

เลย เพรำะส่วนใหญ่จะคยุกนัในกรุป๊ไลน์หรอืไม่กโ็ทร. ฟรผ่ีำนไลน์ “จ�ำ

ไม่ได้อ้ะ” ม่ำนมกุถอนหำยใจพรดืด้วยควำมขดัใจ

“โทร. เข้ำเบอร์คุณแทนสิ จ�ำเบอร์ตัวเองได้ใช่ไหม” ดุลยวัต

เสนอทำงออก ใช้มือซ้ำยสลับมำจับห่อผ้ำขนหนูประคบข้อเท้ำหญิง

สำวไว้ ขณะที่มอืขวำล้วงเข้ำไปในกระเป๋ำกำงเกงสแลก็ หยบิสมำร์ต-

โฟนออกมำเตรยีมกดเบอร์เธอ

“จ�ำได้ค่ะ” 



ภัคธร  35   

“เบอร์อะไรครบั”

“ศูนย์แปดหนึ่ง”

ดลุยวตัลอบยิ้ม ‘ยอมบอกจรงิๆ แฮะ’

“ครบั” หมอหนุ่มกดเบอร์ตำมที่หญงิสำวบอก

“เก้ำศูนย์ห้ำ”

“ครบั”

“เจด็เจด็...” ม่ำนมกุบอกเบอร์จนครบสบิตวั 

“นี่ครบั” คนตวัโตยื่นสมำร์ตโฟนที่กดโทร. ออกแล้วมำให้เธอ

“ขอบคณุค่ะ” ม่ำนมกุรบัโทรศพัท์เครื่องบำงมำแนบหู 

ตื๊ดดด...เสยีงสญัญำณดงัไม่นำนกม็คีนรบัสำย

“สวสัดคี่ะ” เป็นเสยีงของพชันนีั่นเอง

“แก นี่ฉนัเองนะ”

“ไอ้มกุเหรอ”

“ใช่”

“แกเป็นไรหรอืเปล่ำ ท�ำไมไปห้องน�้ำนำนจงั ฉนักบัไอ้มลิค์ก�ำลงั

จะไปตำมเลยเนี่ย” ปลำยสำยเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงร้อนใจ เมื่อเออสีำวพูด

จบ ม่ำนมกุกไ็ด้ยนิเสยีงมทริำแทรกเข้ำมำ

“ไอ้มกุเหรอแพท”

“อมื” พชันตีอบเลขำฯ สำว

“มนัอยู่ไหน”

“ฉันก�ำลังถำมมันอยู่เนี่ย มันยังไม่ตอบ ว่ำไงมุก แกอยู่ไหน 

เดี๋ยวพวกฉนัไปหำ”

“นั่งอยู่ในสวนหน้ำห้องน�้ำ” 

“เอ้ำ ไปนั่งท�ำอะไรที่นั่น อ่อยผู้เหรอ”

“บ้ำ พอดตีอนเดนิออกจำกห้องน�้ำขำฉนัพลกิอ้ะ เจบ็มำก แล้ว

มนักบ็วมด้วย ตอนนี้เลยนั่งประคบน�้ำแขง็อยู่ ฉนักลวัพวกแกจะเป็น
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ห่วง เลยยืมโทรศัพท์คนที่ช่วยปฐมพยำบำลโทร. มำบอก เดี๋ยวต้อง

วำงแล้วนะ เกรงใจเขำ”

“ผู้ชำยหรอืผู้หญงิที่มำช่วยแก”

“ผู้ชำย” เพื่อนคงห่วงควำมปลอดภยัของเธอสนิะ ม่ำนมกุยิ้ม

ซำบซึ้ง แต่วนิำทตี่อมำกห็บุยิ้มแทบไม่ทนั

“หล่อไหมอ้ะ” พชันถีำมด้วยน�้ำเสยีงดี๊ด๊ำ

“คณุพชันคีะ ฉนักน็กึว่ำห่วงฉนั” หญงิสำวกลอกตำมองบน

“ล้อเล่น” เออสีำวหวัเรำะคกิ “กต็้องห่วงเพื่อนส ิส่วนเรื่องที่ว่ำ

ผู้ชำยคนนั้นหล่อหรอืไม่หล่อ เดี๋ยวฉนัไปดูเอง”

“จะมำหำฉนัเหรอ”

“ออื เดี๋ยวไปกบัไอ้มลิค์เดี๋ยวนี้ละ”

“โอเค งั้นแค่นี้ก่อนนะแก” ม่ำนมกุเอ่ยจบกก็ดวำงสำย และยื่น 

เครื่องมอืสื่อสำรคนืให้เจ้ำของ “ขอบคณุค่ะ” 

“ครับผม” ดุลยวัตยิ้มกว้ำง ดวงตำเรียวสองชั้นเปล่งแสงพริบ

พรำว

‘มำท�ำตำวบิวบัใส่ท�ำไมเนี่ย คดิจะหว่ำนเสน่ห์เหรอ ฝันไปเถอะ 

เพรำะฉนัไม่หวั่นไหวเลยสกันดิ’

หญงิสำวเสมองไปทำงอื่นพลำงภำวนำให้เพื่อนมำถงึไวๆ เพรำะ

ไม่อยำกอยู่กบัผู้ชำยแปลกหน้ำสองต่อสองนำน

“เออ คณุ” จู่ๆ ม่ำนมกุกฉ็กุคดิบำงอย่ำงขึ้นมำได้

“ครบั?” ชำยหนุม่เลกิคิ้วหนำขึ้นเลก็น้อยและรอฟังว่ำเธอจะพดู

อะไร

“ขอยมืมอืถอือกีรอบได้ไหมคะ” 

“อ๋อ ได้ครบั” เขำล้วงเข้ำไปในกระเป๋ำกำงเกงสแลก็และหยบิ

โทรศพัท์มอืถอืออกมำให้ตำมที่เธอต้องกำร

“ขอบคณุค่ะ”



ภัคธร  37   

“จะลบประวัติกำรโทร. เหรอ” ดวงตำสีเข้มมองมำอย่ำงรู้ทัน  

รมิฝีปำกหยกัลกึสรีะเรื่อยกยิ้มน้อยๆ 

“ใช่ค่ะ” ม่ำนมกุตอบตรงๆ เพรำะเขำจะได้ไม่ต้องมคีวำมหวงั

ในตวัเธอ

“ผมไม่โทร. ไปจบีหรอกน่ำ คณุมแีฟนแล้วนี่” ดลุยวตัพดูพลำง

ลอบสงัเกตท่ำทขีองอกีฝ่ำย

หญงิสำวท�ำหน้ำเหลอเลก็น้อย “แฟน?”

“ก.็..หมอปรนิซ์ไง หรอืว่ำไม่ใช่” 

“อ๋อออ ใช่ เฮ้ย!...” ม่ำนมกุท�ำตำโตพร้อมยกมอืขึ้นมำปิดปำก

ซวยละ มวัแต่คดิว่ำจะท�ำยงัไงให้เขำไม่มำวอแวเลยรบีตอบไป

แบบนั้น ลมืไปว่ำอตีำนี่อำจจะเป็นพี่ชำยหรอืน้องชำยของหมอปรนิซ์

ก็ได้ แล้วถ้ำเกิดเขำเป็นพี่น้องของหมอปรินซ์จริงๆ ก็ต้องรู้เรื่องแฟน

หมอปรนิซ์แน่นอน โอ๊ย ฉนัจะโป๊ะแตกไหมเนี่ย 

บวิตบีลอ็กเกอร์สำวเสยีวสนัหลงัวำบๆ 

ไม่หรอกน่ำ เขำคงไม่ใช่พี่น้องหมอปรนิซ์หรอก กแ็ค่บงัเอญิหน้ำ

คล้ำยกนั  (มำกกก) เท่ำนั้นแหละ อย่ำเลิ่กลั่กค่ะม่ำนมกุ 

“ตกลงใช่หรือไม่ใช่” แพทย์หนุ่มมองใบหน้ำใสพลำงหรี่ตำลง

น้อยๆ 

“ใช่ หมอปรนิซ์คอืแฟนฉนั ฉนัคอืแฟนหมอปรนิซ์ และเรำกร็กั

กนัมำกด้วย” เธอตอบเสยีงฉะฉำน ในเมื่อถอยหลงัไม่ได้แล้วกต็้องไป

ให้สดุ!

“แล้วเขำหน้ำคล้ำยผมเหรอ ท�ำไมตอนผมเปิดประตูเข้ำไป 

คุณถึงเรียกผมว่ำหมอปรินซ์” คนตัวโตถำม แววตำที่มองมำคล้ำย

ก�ำลงัจบัผดิ

ม่ำนมกุยกัไหล่ก่อนจะโกหกตำใส “เปล่ำ ฉนัแค่คดิว่ำไม่น่ำจะ

มคีนอื่นเปิดประตูเข้ำมำ นอกจำกหมอปรนิซ์” 
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‘แล้วท�ำไมต้องมำซกัไซ้ไล่เลยีงฉนัด้วยเนี่ย’

“อ๋อ” ดุลยวัตพยักหน้ำเบำๆ พร้อมกับจุดรอยยิ้มที่เดำควำม

หมำยไม่ได้ขึ้นที่มมุปำกทั้งสองข้ำง

หญงิสำวหนัหน้ำไปทำงอื่น เพรำะไม่อยำกมองหน้ำกวนๆ ของ

อีกฝ่ำย จำกนั้นก็ลบประวัติกำรโทร. ล่ำสุดออกจำกสมำร์ตโฟนของ

ชำยหนุ่ม และยื่นเครื่องมอืสื่อสำรคนืให้เขำ

“นี่ค่ะ”

“ลบแล้วเหรอครบั” ดลุยวตัยงัไม่ยอมรบัโทรศพัท์มอืถอืกลบัไป

“ออืฮ”ึ

“ผมเสยีเปรยีบนะเนี่ย” คนตวัโตท�ำเสยีงอ่อน

“เสยีเปรยีบยงัไง”

“ก.็..ผมไม่มเีบอร์คณุแล้ว แต่คณุยงัมเีบอร์ผมอ้ะ ผมกลวัคณุ

โทร. มำจบี”

“ฉนัมแีฟนแล้ว จะโทร. ไปจบีคณุเพื่อ?” ม่ำนมกุหมั่นไส้ดวงตำ

วบิวบัคู่นี้ที่สดุ เหน็แล้วอยำกจะเอำนิ้วจิ้มจรงิๆ เลย ฮึ่ย!

“ตกลงมแีฟนแลว้จรงิๆ?” เจ้ำของใบหน้ำหลอ่เหลำเลกิคิ้วหนำ

ขึ้น

“จรงิส”ิ หญงิสำวยนืยนัหนกัแน่น “แล้วกช่็วยรบัมอืถอืของคณุ

กลับไปได้แล้วค่ะ ส่วนเบอร์ของคุณที่อยู่ในเครื่องฉัน เดี๋ยวฉันจะลบ

ออกให้”

“ช่วยเข้ำไปในไอจขีองผมได้ไหมครบั”

“...” บวิตบีลอ็กเกอร์สำวขมวดคิ้วเรยีวเข้ำหำกนั เพรำะจู่ๆ  เขำ

กเ็อ่ยขึ้นแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย

“ผมอยำกให้คณุดูอะไรหน่อย”

“ดูอะไร” ม่ำนมกุมองชำยหนุ่มอย่ำงไม่ไว้ใจ

“รูปผมกบัพี่ชำย”
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“ให้ฉนัดูท�ำไม” งงจรงิๆ นะเนี่ย

“พี่ชำยผมชื่อปรินซ์ และเป็นหมอ ผมอยำกรู้ว่ำ...แฟนคุณกับ 

พี่ชำยผมเป็นคนเดยีวกนัหรอืเปล่ำ”

ฉบิหำยละ!

ม่ำนมกุเริ่มร้อนรนขึ้นมำจรงิๆ เพรำะนอกจำกเขำจะหน้ำเหมอืน

หมอปรินซ์แล้ว ยังมีพี่ชำยชื่อปรินซ์ที่เป็นหมออีก แต่...พี่ชำยเขำกับ

หมอปรนิซ์ของเธอคงไม่ใช่คนเดยีวกนัหรอกเนอะ

บนโลกใบนี้มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นมำกมำย ผู้ชำยคนนี้ก็แค่

บงัเอญิหน้ำเหมอืนหมอปรนิซ์ บงัเอญิมพีี่ชำยชื่อปรนิซ์ แล้วกบ็งัเอิ๊ญ...

บงัเอญิว่ำพี่ชำยเขำเป็นหมอเหมอืนหมอปรนิซ์

บงัเอญิหลำยเรื่องเนอะ

แหม...กแ็ค่สำมเรื่องเอ๊งงง ธรรมด๊ำำำ ไม่เลิ่กลั่กเลยค่ำ แค่เหงื่อ

แตกเบำๆ 

“เขำท�ำงำนอยูท่ี่โรงพยำบำลเลศิรกัษ์” ดลุยวตัให้ข้อมลูเพิ่มเตมิ

ฮะ! โรงพยำบำลเลศิรกัษ์งั้นเหรอ หมอปรนิซ์กท็�ำงำนอยู่ที่นั่น

แหละ!

อย่ำแตกตื่นสม่ิำนมกุ มนักแ็ค่เรื่องบงัเอญิเรื่องที่สี่เท่ำนั้น ที่นั่น

อำจมหีมอชื่อปรนิซ์หลำยคนกไ็ด้ปะ 

ม่ำนมกุพยำยำมคดิเข้ำข้ำงตวัเองสดุฤทธิ์
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4
ม่านมุกโป๊ะแตก

“คณุ ฟังผมอยูห่รอืเปล่า” ดลุยวตัเรยีกเมือ่เหน็เธอเงยีบไป

“เอ่อ...ค่ะ” 

‘ไอ้แพท ไอ้มลิค์ ท�ำไมพวกแกเดนิช้ำกนัจงัเนี่ย’ นำทนีี้ม่ำนมกุ

อยำกให้เพื่อนมำถงึไวๆ เหลอืเกนิ

“เปิดไอจผีม”

“ไม่”

“เปิด”

“ไม่!”

“งั้นเอำมอืถอืมำนี่ ผมเปิดให้เอง” แพทย์หนุ่มยื่นมอืออกไปขอ

สมำร์ตโฟน

“ท�ำไมคุณต้องอยำกรู ้ด้วยว่ำแฟนฉันกับพี่ชำยคุณเป็นคน

เดียวกันหรือเปล่ำ” บิวตีบล็อกเกอร์สำวยังไม่ยอมคืนโทรศัพท์มือถือ

ให้เจ้ำของ

“มผีู้หญงิชอบแอบอ้ำงว่ำเป็นแฟนพี่ชำยผม”

เสียงเรียบและดวงตำคมวำวที่มองมำท�ำให้หญิงสำวหำยใจ 

ไม่ทั่วท้องเอำเสยีเลย

“...” ม่ำนมกุกลนืน�้ำลำยลงคออย่ำงยำกเยน็
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“แต่ถ้ำหมอปรนิซ์แฟนคณุไม่ได้ชื่อ ปรญิญ์ ภทัรไพศำลสกลุ ก็

แล้วไป” เจ้ำของใบหน้ำหล่อเหลำว่ำต่อ

ดวงตำกลมโตเบกิกว้ำงเมื่อได้ยนิชื่อและนำมสกลุที่เขำเอ่ยออก

มำ งั้นกห็มำยควำมว่ำผู้ชำยคนนี้เป็นน้องชำยของหมอปรนิซ์น่ะส!ิ

“ว่ำไงครบั ใช่หรอืไม่ใช่” ดลุยวตัมองอย่ำงคำดคั้น

“เอ่อ...” ใบหน้ำจิ้มลิ้มก้มงดุ

ฮอื จะตอบยงัไงดเีนี่ย ถ้ำตอบว่ำใช่ เขำกต็้องรู้ว่ำเธอโกหก แต่

ถ้ำตอบว่ำไม่ใช่ มนักไ็ม่ได้อ้ะ เพรำะเธอวำงแผนจะจบีหมอปรนิซ์ และ

ถ้ำได้เป็นแฟนกนั เขำกต้็องพำเธอไปแนะน�ำให้คนในครอบครวัรูจ้กั ซึ่ง

รวมถงึผู้ชำยคนนี้ด้วย โอ๊ย ไม่น่ำโกหกแต่แรกเลย รู้สกึว่ำปมที่ผูกเอำ

ไว้ก�ำลงัจะพนัคอตวัเองตำยยงัไงกไ็ม่รู้

“ต้องคดินำนขนำดนั้นเลยเหรอ” ดลุยวตัเหน็ท่ำทขีองคนตวัเลก็

แล้วค่อนข้ำงมั่นใจว่ำหมอปรนิซ์ของเธอกค็อืพี่ชำยของเขำนั่นละ

คนที่ถูกต้อนจนจนมุมเงยหน้ำขึ้นสบดวงตำสีเข้มที่เปล่งแสง

แพรวพรำว ก่อนจะตดัสนิใจเอ่ยออกไปด้วยน�้ำเสยีงเดด็เดี่ยว

“ใช่ ชื่อและนำมสกลุของหมอปรนิซ์คอื ปรญิญ์ ภทัรไพศำล-

สกลุ!” 

“แต่พี่ชำยผมยงัไม่มแีฟนนะ” ดลุยวตัแน่ใจว่ำอย่ำงนั้น เพรำะ

พี่ชำยเขำไม่เคยมคีวำมลบักบัคนในครอบครวั

“ก.็..ฉนัโกหก ที่จรงิฉนัไม่ได้เป็นแฟนหมอปรนิซ์” เอำวะ ยอม

โป๊ะแตกวนันี้ ดกีว่ำแถต่อแล้วไปโป๊ะแตกทหีลงั เพรำะนั่นจะท�ำให้ภำพ

ลกัษณ์ของเธอแย่กว่ำเดมิ 

“ห ึในที่สดุกย็อมสำรภำพ” แพทย์หนุ่มกระตกุยิ้มสมใจ

“แต่ฉนัมเีหตผุลที่ต้องโกหกนะคะ”

“เหตผุลอะไรครบั”

“ก.็..ฉนัไม่อยำกให้คณุจบี เลยต้องเอำชื่อหมอปรนิซ์มำอ้ำง ฉนั
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สำบำนได้ว่ำไม่เคยเอำชื่อหมอปรินซ์ไปแอบอ้ำงว่ำเป็นแฟนที่ไหนมำ

ก่อน นี่เป็นครั้งแรกเลย แต่ฉนักช็อบหมอปรนิซ์จรงิๆ นะ และอยำกจะ

เป็นแฟนเขำด้วย วนันี้ได้รูว่้ำเขำโสดกด็เีหมอืนกนั” ม่ำนมกุชี้แจงเสยีง

ฉะฉำน ในเมื่อเธอจะจบีพี่ชำยเขำกค็วรจะพูดควำมจรงิกบัเขำ นี่เป็น

ทำงออกที่ดทีี่สดุ

“จะจีบพี่ชำยผม?” คิ้วหนำที่พำดอยู่เหนือดวงตำเรียวสองชั้น

เลกิขึ้น

“ใช่ คณุคงไม่คดิว่ำผูห้ญงิที่จบีผูช้ำยก่อนเป็นผู้หญงิไม่ดใีช่ไหม

คะ” ผู้ชำยจีบผู้หญิงที่ตัวเองชอบได้ แล้วท�ำไมผู้หญิงจะเป็นฝ่ำยจีบ

ผู้ชำยที่ตวัเองชอบบ้ำงไม่ได้ล่ะ

“ทกุคนมสีทิธิ์จบีคนที่ตวัเองชอบ ไม่ใช่เรื่องผดิ” เจ้ำของเสยีง

ทุ้มห้ำวตอบ

ม่ำนมกุดใีจที่อกีฝ่ำยไม่ใช่พวกหวัโบรำณ

“ถ้ำงั้น...ฉันขอจีบพี่ชำยคุณนะ” สำวร่ำงเล็กเอ่ยอย่ำงตรงไป

ตรงมำ

“แน่ใจเหรอว่ำชอบเฮยีปรนิซ์จรงิๆ” เขำมองเธอด้วยสำยตำไม่

ไว้ใจ ท่ำทำงเหมอืนจะหวงพี่ชำยอยู่ไม่น้อย

“แน่ใจมำกที่สดุเลยค่ะ” ม่ำนมกุยิ้มแฉ่ง เธอรู้ดว่ีำควำมรกัไม่ใช่

แค่เรื่องของคนสองคน แต่ยงัต้องผ่ำนด่ำนคนในครอบครวัของคนที่เธอ

รกัด้วย และผู้ชำยคนนี้กค็อื ‘ด่ำนแรก’ ของเธอ ซึ่งดูท่ำทำงว่ำจะผ่ำน

ด่ำนยำกเหมอืนกนั แต่ขึ้นชื่อว่ำควำมรกัไม่มคี�ำว่ำง่ำยอยูแ่ล้ว ยิ่งควำม

รกัดีๆ  กย็ิ่งต้องทุ่มเทเพื่อให้ได้มนัมำ เธอจะใช้ควำมจรงิใจเอำชนะใจ

หมอปรนิซ์และคนในครอบครวัของเขำให้ได้

“จบีเฮยีปรนิซ์ไม่ง่ำยหรอกนะ บอกไว้ก่อน หึๆ ๆ” ดลุยวตัขูแ่ละ

หวัเรำะเสยีงต�่ำในล�ำคอ

ม่ำนมุกประสำนสำยตำกลับ “ฉันไม่ยอมแพ้โดยที่ยังไม่ได้เริ่ม
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หรอกนะคะ”

“แล้วถ้ำผมไม่ให้คุณจีบเฮียล่ะ” อีกฝ่ำยถำมด้วยน�้ำเสียง

ท้ำทำย

“ท�ำไมอ้ะ คุณคิดว่ำฉันเป็นคนไม่ดีเพรำะฉันโกหกคุณใช่ไหม 

ฉนักอ็ธบิำยเหตผุลไปแล้วไง” 

“ถำมเฉยๆ”

“แล้วตกลงฉันจีบหมอปรินซ์ได้ไหมคะ” หญิงสำวทวงถำม 

ค�ำตอบ

ดวงตำสีเข้มฉำยแววไตร่ตรองอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่เขำจะเอ่ยขึ้น 

“ถ้ำคณุชอบเฮยีปรนิซ์จรงิๆ...”

ม่ำนมกุรอฟังประโยคต่อไปอย่ำงจดจ่อ ถ้ำเธอชอบหมอปรนิซ์

จรงิๆ เขำกไ็ม่มปัีญหำที่เธอจะจบีพี่ชำยเขำใช่ไหม หญงิสำวภำวนำให้

ชำยหนุ่มพูดอย่ำงนั้น แต่ยงัไม่ทนัที่เขำจะได้พูด เสยีงของใครบำงคน

กแ็ทรกเข้ำมำเสยีก่อน

“ไอ้มกุ เป็นไงบ้ำง” พชันเีดนิเข้ำมำหำเธอพร้อมกบัมทริำ สหีน้ำ

ของทั้งคู่เตม็ไปด้วยควำมห่วงใย ก่อนจะเปลี่ยนเป็นประหลำดใจเมื่อ

เหน็ว่ำม่ำนมกุอยู่กบัใคร 

“ก็ยังปวดอยู่อ้ะแก แต่ประคบน�้ำแข็งแล้วดีขึ้นกว่ำตอนแรก 

นดินงึ” หญงิสำวรู้สกึอุ่นใจขึ้นกว่ำเดมิเมื่อเหน็หน้ำเพื่อน

“สวัสดีอีกรอบครับ” ดุลยวัตยิ้มให้สองสำวที่มำใหม่อย่ำงเป็น

มติร

“สวสัดค่ีะ”/“สวสัดค่ีะ” พชันแีละมทริำยิ้มตอบ ต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่

คดิว่ำผู้ชำยที่มำช่วยปฐมพยำบำลม่ำนมกุจะเป็นเขำ

“ตอนฉันขำพลิก เขำอยู่แถวนี้พอดี เลยมำช่วยปฐมพยำบำล

น่ะ” บวิตบีลอ็กเกอร์สำวชี้แจงเมื่อเหน็ควำมงนุงงบนใบหน้ำเพื่อน

สองสำวพยกัหน้ำรบัรู ้ก่อนที่มทริำจะเอ่ยขึ้นด้วยน�้ำเสยีงซำบซึ้ง
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“ขอบคณุมำกนะคะ ถ้ำไม่ได้คณุ ไอ้มกุต้องแย่แน่ๆ เลย”

เจ้ำของใบหน้ำหล่อเหลำยิ้มกว้ำงอย่ำงมเีสน่ห์ “ยนิดคีรบั” 

“พอแล้วก็ได้คุณ เดี๋ยวฉันไปประคบต่อที่บ้ำน” ม่ำนมุกบอก

ชำยหนุ่มที่เธอกย็งัไม่รู้ว่ำชื่ออะไร

ดลุยวตัพยกัหน้ำเบำๆ ก่อนเอ่ยเชงิขออนญุำต “งั้นผมพนัอแีบน-

เดจให้นะ”

“ขอบคุณค่ะ” หญิงสำวมองคนที่ก�ำลังพันผ้ำยืดสีน�้ำตำลรอบ

ข้อเท้ำให้เธออย่ำงคล่องแคล่ว และแม้เขำจะตัวโต แต่มือเบำมำก 

ท�ำให้เธอแทบไม่รู้สกึเจบ็เลย “คณุซื้อมำเท่ำไหร่คะ เดี๋ยวฉนัเอำตงัค์

ให้”

“ไม่เป็นไรครบั”

“ไม่ได้”

“ค่อยเอำมำคนื” เขำเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงสบำยๆ 

“คนื?” ดวงตำกลมโตฉำยแววงนุงง

“ผมให้ยมื ไม่ได้ให้” 

ม่ำนมกุคดิอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพยกัหน้ำเบำๆ “เอำงั้นกไ็ด้” เขำ

เป็นน้องชำยของหมอปรนิซ์ ซึ่งกค็อืว่ำที่สำมขีองเธอ ยงัไงกต้็องได้เจอ

กนัอกีแน่ๆ ค่อยคนืตอนนั้นแล้วกนั

พชันแีละมทริำที่ยนืฟังอยู่หนัมำมองหน้ำกนัเมื่อรู้สกึว่ำม ี ‘ซมั-

ตงิรอง’ ระหว่ำงเพื่อนสำวและชำยหนุ่ม

“เสรจ็แล้วครบั” ดลุยวตัลกุขึ้นยนืเมื่อพนัผ้ำยดืเสรจ็

“ขอบคณุค่ะ” ถงึแม้ม่ำนมกุจะไม่ค่อยชอบหน้ำกวนๆ ของอกี

ฝ่ำย แต่ถ้ำไม่ได้เขำ เธอกค็งแย่เหมอืนกนั ดงันั้นเธอเลยไม่ลงัเลที่จะ

ขอบคณุชำยหนุ่ม

“ถงึบ้ำนแล้วโทร. หำผมด้วย”

“ค่ะ”
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เออีสำวและเลขำฯ สำวหันมำมองหน้ำกันอีกรอบอย่ำงแน่ใจ

กว่ำเดมิว่ำมนัไม่ใช่แค่ซมัตงิรองธรรมดำ แต่ซมัตงิ ‘เวรี่’ รองเลยละ

“แล้วคณุมำยงัไง” ดลุยวตัถำมต่อ

“นั่งวนิมำจำกรถไฟฟ้ำอ้ะค่ะ” ปกตเิวลำไปไหนมำไหนม่ำนมกุ

จะใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ และต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงถ้ำจ�ำเป็น เพรำะ

สะดวกรวดเรว็กว่ำขบัรถเอง

“ไปส่งได้นะ” ชำยหนุ่มเสนอตวั

“ไม่เป็นไรค่ะ เพื่อนฉนัขบัรถมำ” พชันกีบัมทริำอยู่นี่แล้ว เธอ

ไม่รบกวนเขำดกีว่ำ

“อ๋อ โอเค งั้นผมไปละ” แพทย์หนุ่มบอก และหนัไปยิ้มให้อกี

สองสำว ก่อนจะถอืถงัน�้ำแขง็และผ้ำขนหนูเดนิจำกไป

เมื่อแผ่นหลังหนำของคนตัวสูงลับตำไปแล้ว พัชนีและมทิรำก็

หนักลบัมำมองม่ำนมกุด้วยสำยตำวบิวบั

“ฉนัว่ำเขำอ่อยแกว่ะ” เออสีำวบอกอย่ำงมั่นใจ

“อ่อยอะไร” คนที่ไม่รู้ตวัว่ำโดนอ่อยขมวดคิ้วเรยีวเข้ำหำกนั

“ก็เขำหำข้ออ้ำงเจอแกอีก เลยบอกให้แกค่อยเอำผ้ำยืดไปคืน 

แทนที่จะให้จ่ำยตงัค์ไง” เจ้ำตวัขยำยควำม

“แล้วอมีกุกโ็อเคด้วย แสดงว่ำมนักอ็ยำกเจอเขำอกีเหมอืนกนั” 

มทริำเอ่ยเสรมิ

“อ้อ มบีอกให้โทร. หำตอนถงึบ้ำนด้วย มนัยงัไงๆ อยู่ปะ ห้ำม

ตอบว่ำไม่มอีะไรนะ เพรำะฉนัไม่เชื่อ” พชันดีกัคอเอำไว้ก่อน

“นั่นส ิแกเปลี่ยนใจจำกหมอปรนิซ์มำเป็นคนนี้เหรอ”

“โอ๊ยยย ฟังก่อน มนัไม่ใช่อย่ำงที่พวกแกคดิเลย” ม่ำนมกุยกมอื

ขึ้นเบรกสองสำวที่คิดไปถึงไหนต่อไหน แต่สิ่งที่ทั้งคู่คิดไม่ใกล้เคียง

ควำมจรงิเลยแม้แต่น้อย 

“หรอืแกจะเหมำสอง!” มทริำท�ำตำโต 
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“บ้ำ!” ม่ำนมกุโยนค้อนวงใหญ่ใส่เลขำฯ สำว “ที่เขำให้ฉนัโทร. 

หำกเ็พรำะมเีรื่องที่คยุกนัค้ำงอยู่ต่ำงหำกล่ะ”

“กแ็สดงว่ำคยุกนัถกูคอมำกจนต้องโทร. คยุต่อ แถมเขำยงัอำสำ

จะไปส่งแกด้วย” พชันหีรี่ตำมองเพื่อนอย่ำงจบัผดิ

“เขำเป็นน้องชำยหมอปรนิซ์เว้ย” บวิตบีลอ็กเกอร์สำวให้ควำม

กระจ่ำงแก่เพื่อนๆ 

พชันแีละมทริำชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนที่ฝ่ำยหลงัจะเอ่ยขึ้นก่อน

“สรุปเป็นน้องชำยหมอปรินซ์จริงๆ เหรอเนี่ย” จริงๆ มทิรำก ็

ไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่ำไร เพรำะเธอตั้งข้อสงัเกตเอำไว้อย่ำงนั้นตั้งแต่แรก

“ออื”

“แล้วท�ำไมแกต้องโทร. คุยกับเขำต่ออ้ะ” เออีสำวที่ยังไม่หำย

สงสยัถำมต่อ

“คืองี้...” ม่ำนมุกเล่ำเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนๆ ฟัง ทั้งสองจะได้ 

ไม่ต้องเดำมั่ว

...

“โอ๊ย จดุไต้ต�ำตอมำกแก แต่ฉนัว่ำแกแก้สถำนกำรณ์ได้ดแีล้ว

ละ ถ้ำฉนัเป็นเขำ ควำมตรงไปตรงมำของแกกไ็ด้ใจฉนัไปเตม็ๆ อ้ะ” 

มทริำว่ำเมื่อฟังจบ

“เอำจรงิๆ เขำไม่มสีทิธิ์ห้ำมฉนัหรอกนะ แต่จะไม่แคร์เขำกไ็ม่

ได้ไง เพรำะเขำเป็นคนในครอบครวัหมอปรนิซ์ ถ้ำฉนัรกัหมอปรนิซ์ ก็

ต้องรกัคนในครอบครวัเขำด้วย ฉนัอยำกเอำชนะใจทกุคนให้ได้ ไม่ใช่

แค่หมอปรินซ์คนเดียว” ม่ำนมุกเอ่ยด้วยน�้ำเสียงและแววตำมุ่งมั่น  

ถึงวันนี้จะโป๊ะแตก แต่มันก็ท�ำให้เธอได้รู ้ว่ำหมอปรินซ์ยังโสดร้อย

เปอร์เซน็ต์ เพรำะงั้นถ้ำเธอจะจบีเขำกไ็ม่ใช่เรื่องผดิ

“ดแีล้ว แต่ยงัไงแกกอ็ย่ำลมืเผื่อใจไว้ด้วยนะ” ถ้ำเป็นไปได้พชันี

ก็ไม่อยำกเห็นเพื่อนผิดหวังในควำมรักเป็นรอบที่สิบ ไม่ใช่ทุกคนจะ
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สมหวังเรื่องควำมรักเสมอไป เธอจึงอยำกให้เพื่อนเตรียมใจรับควำม

ผดิหวงัไว้ด้วย

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลย ฉันผิดหวังมำตั้งเก้ำครั้งแล้ว ตอนนี้

แขง็แกร่งกว่ำวนัเดอร์วูแมนอกี” เจ้ำของใบหน้ำจิ้มลิ้มยิ้มแฉ่ง

“จ้ำำำ”

“เอ๊ะไอ้มกุ ฉนัยงัไม่ได้เอำมอืถอืแกให้แกใช่ปะ” มทริำขมวดคิ้ว

เข้ำหำกนั

“ยงั” ม่ำนมกุส่ำยหน้ำ

“แล้วนั่นของใคร ที่แกถอือยู่” เจ้ำตวัว่ำพลำงพยกัพเยดิ

บวิตบีลอ็กเกอร์สำวมองตำมสำยตำเพื่อน แล้วกพ็บว่ำ...เธอยงั

ไม่ได้คนืสมำร์ตโฟนให้ผู้ชำยคนนั้น!

ธรรศและกรวิชญ์ก�าลงัร้องคาราโอเกะกนัอยูต่อนทีด่ลุยวตั

เปิดประตูเข้ำไปในห้อง

สองหนุ่มหยุดร้องเพลงและหันมำมองเจ้ำของร่ำงสูงโปร่งเป็น

ตำเดยีว ก่อนคนที่อำวโุสสดุในห้องจะถำมขึ้น

“ไปเข้ำห้องน�้ำถงึไหนวะ โคตรนำน”

“พอดมีคีนข้อเท้ำพลกิอ้ะพี่ ผมเลยไปช่วยปฐมพยำบำล” เขำ

ตอบพลำงเดนิไปนั่งลงข้ำงรุ่นพี่หนุ่ม

“อำกำรไม่รุนแรงมำกใช่ไหมวะ” ธรรศคิดว่ำเคสนี้น่ำจะบำด

เจ็บแค่ระดับหนึ่งหรือสอง เพรำะส่วนมำกคนไข้ที่บำดเจ็บถึงระดับที่

เส้นเอ็นขำดมักจะเป็นพวกนักกีฬำซึ่งมีกำรปะทะรุนแรง และต้องใช้ 

ข้อเท้ำมำกกว่ำคนปกติ

“ครบั แค่ระดบัสอง” อปุกรณ์ปฐมพยำบำลอย่ำงผ้ำขนหนแูละ

น�้ำแขง็นั้น ดลุยวตัไปขอมำจำกเดก็เสริ์ฟ ส่วนผ้ำยดืสนี�้ำตำล เขำเดนิ

ไปซื้อที่ร้ำนสะดวกซื้อตรงข้ำมร้ำนลำบจ่ำโฮม
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“กูนกึว่ำมวัจบีหญงิอยู่” กรวชิญ์แซวเพื่อน

“ถ้ำมนี่ำรกัๆ มำให้จบีกด็สีวิะ” แพทย์หนุ่มยิ้มทะเล้น

“สำวๆ ห้องเบอร์ห้ำไง มึงบอกว่ำน่ำรักนี่” ว่ำไปแล้วธรรศก็

อยำกเห็นหน้ำสำวๆ กลุ่มนั้นเหมือนกันว่ำจะน่ำรักจริงอย่ำงที่รุ่นน้อง

บอกไหม

เมื่อเอ่ยถงึสำวๆ ห้องเบอร์ห้ำ ใบหน้ำจิ้มลิ้มของสำวร่ำงเลก็ที่

แอบอ้ำงว่ำเป็นแฟนพี่ชำยเขำก็ลอยเข้ำมำในควำมคิด บุคลิกและ

หน้ำตำของเธอท�ำให้ดลุยวตัอดนกึถงึ ‘ใครคนหนึ่ง’ ไม่ได้ 

“กน็่ำรกั แต่ไม่ใช่สเปกผม” หมอหนุ่มยกัไหล่

ธรรศและกรวิชญ์รู้ดีว่ำเจ้ำตัวชอบผู้หญิงสไตล์เรียบร้อย อ่อน

หวำน เป็นแม่บ้ำนแม่เรอืน ซึ่งจนถงึปัจจบุนัดลุยวตักย็งัตำมหำผูห้ญงิ

คนนั้นไม่เจอ

“เดี๋ยวอำจจะมคีนโทร. เข้ำมำเครื่องพี่ธรรศนะ” ดลุยวตัเปลี่ยน

เรื่องและเอื้อมมอืไปหยบิเปำะเปี๊ยะทอดมำใส่ปำก 

“หำ?” รุ่นพี่หนุ่มท�ำหน้ำงง

“จะมคีนโทร. เข้ำเครื่องพี่” ดวงตำคนพูดเปล่งแสงพรำวระยบั

“นี่นอกจำกเป็นหมอกระดกูแล้วมงึยงัเป็นหมอดดู้วยเหรอไอ้เดย์ 

รู้ได้ไงวะว่ำจะมคีนโทร. เข้ำเครื่องกู”

ดลุยวตัไม่ตอบ แต่กลบัจดุยิ้มเจ้ำเล่ห์ขึ้นที่มมุปำกทั้งสองข้ำง

“อะไรของมนัวะ” ธรรศเกำหวัแกรกๆ 

“เดี๋ยวผมเล่ำให้ฟัง”
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5
ตั้งใจลืมหรือลืมจริงๆ 

ยี่สิบนาทีผ่านไป

ม่ำนมุกและเพื่อนๆ ยังคงนั่งอยู่ในสวนบริเวณหน้ำห้องน�้ำ

เหมอืนเดมิ บวิตบีลอ็กเกอร์สำวหนัไปมองทำงเดนิเป็นระยะ แต่กไ็ม่

เหน็วี่แววเจ้ำของโทรศพัท์แม้แต่น้อย

“ฉนัว่ำเขำยงัไม่รู้ตวัแน่ๆ ว่ำลมืมอืถอืไว้กบัแก ไม่งั้นคงรบีกลบั

มำเอำแล้วละ” เลขำฯ สำวว่ำพลำงยกมอืขึ้นกอดอก

“นั่นด”ิ พชันพียกัหน้ำสนบัสนนุ “แกโทร. ไปบอกเขำเลยดกีว่ำ

ว่ำลืมโทรศัพท์ จะได้ไม่ต้องเสียเวลำนั่งรอ เพื่อนอยำกแดนซ์ต่อแล้ว 

อ้ะ”

“โอเค” ม่ำนมุกก�ำลังจะท�ำตำมที่เพื่อนบอก แต่ก็ฉุกคิดบำง

อย่ำงขึ้นมำได้ “เดี๋ยวนะไอ้แพท มือถือเขำอยู่กับฉัน แล้วฉันจะโทร. 

บอกเขำได้ไงวะ” 

“เออว่ะ ลมืไป” เจ้ำตวัหวัเรำะแห้งๆ 

“นีๆ่  คดิออกละ มอืถอืเขำตั้งรหสัผ่ำนไว้ไหม ถ้ำไม่ แกลองโทร. 

ไปเบอร์ล่ำสดุที่เขำโทร. ออกด ิเผื่อเขำจะอยูด้่วยกนั” มทริำที่ป๊ิงไอเดยี

ดีๆ  เสนอขึ้น

บวิตบีลอ็กเกอร์สำวลองแตะหน้ำจอสมำร์ตโฟน ก่อนจะพบว่ำ...
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“เขำไม่ได้ตั้งรหสั” ดวงตำกลมโตเป็นประกำยพรบิพรำวขึ้น

“งั้นโทร. เลย” มทริำว่ำ

ม่ำนมกุพยกัหน้ำ ก่อนกดโทร. หำ ‘พี่ธรรศ’ ซึ่งเป็นเบอร์ล่ำสดุ

ในประวตักิำรโทร. เสยีงสญัญำณดงัอยู่แค่สองครั้งกม็คีนรบัสำย 

“สวสัดคีรบั” เสยีงทุ้มห้ำวตอบกลบัมำ

“สวสัดคี่ะ คณุธรรศใช่ไหมคะ”

“ไม่ใช่ครบั”

“...”

“ผมเดย์”

สำวร่ำงเลก็ท�ำหน้ำงง เธอกดโทร. หำคนที่ชื่อธรรศ แล้วท�ำไม

กลำยเป็นคนที่ชื่อเดย์รบัสำยเนี่ย

“น้องชำยเฮยีปรนิซ์ไง” 

เมื่อได้ยนิประโยคต่อมำ ม่ำนมกุกห็ำยสงสยั “อ๋อ คณุนั่นเอง”

“ผมลมืมอืถอืไว้กบัคณุใช่ปะ” อกีฝ่ำยถำมต่อ

“ใช่ คณุอยู่ไหนเนี่ย”

“ออกมำจำกร้ำนแล้วครับ เพิ่งรู้ตัวว่ำลืมตอนคุณโทร. เข้ำมำ 

นี่แหละ”

นี่แสดงว่ำตอนเจอกันหน้ำห้องน�้ำ อีกฝ่ำยก�ำลังจะกลับสินะ  

แต่บงัเอญิเธอขำพลกิ เขำเลยต้องช่วยปฐมพยำบำลก่อน

“อ้ำว แล้วมอืถอืคณุล่ะคะ จะกลบัมำเอำไหม”

“คณุจะอยู่ที่ร้ำนอกีนำนไหมครบั”

“ก.็..” หญงิสำวพลกิข้อมอืดนูำฬิกำ “น่ำจะอกีประมำณชั่วโมง

นงึค่ะ”

“อืม...พอดีผมขับรถออกมำไกลแล้ว คงย้อนกลับไปเอำไม่ทัน 

เพรำะอกีฝั่งรถตดิมำก”

“งั้น...เดี๋ยวฉนัฝำกไว้ที่ร้ำนกไ็ด้ค่ะ” ม่ำนมกุเสนอทำงออก
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“ฝำกไว้กบัคณุดกีว่ำครบั ปลอดภยักว่ำ เฮ้ย คณุ แค่นี้ก่อนนะ 

แบตเครื่องนี้จะหมดแล้ว เดี๋ยวถึงบ้ำนแล้วผมโทร. หำอีกที อย่ำปิด

เครื่องนะครบั” 

“เอ้ำ” สำวร่ำงเลก็ท�ำหน้ำมุ่ย เพรำะคยุกนัไม่ทนัรู้เรื่อง สำยก็

ตดัไปแล้ว

สรปุว่ำ...เธอต้องเอำโทรศพัท์มอืถอืของเขำกลบับ้ำนด้วยสนิะ

ม่านมกุกลบัมาถงึคอนโดย่านทองหล่อตอนส่ีทุม่ครึง่ โดย

มพีชันขีบัรถมำส่ง 

เออีสำวเดินไปซื้อน�้ำแข็งหลอดจำกร้ำนแม็กซ์แวลูตรงข้ำม 

คอนโด ก่อนประคองเพื่อนขึ้นมำส่งที่ห้องพกั จำกนั้นเตรยีมอปุกรณ์

ประคบข้อเท้ำอย่ำงกะละมงัส�ำหรบัใส่น�้ำแขง็และผ้ำขนหนผูนืเลก็ออก

มำให้คนเจบ็ที่นั่งรออยู่บนโซฟำในห้องนั่งเล่น

“ขอบใจมำกแก เดี๋ยวฉนัจดักำรต่อเอง แกกลบัไปพกัผ่อนเถอะ” 

ม่ำนมกุบอกเพื่อน

“แน่ใจนะว่ำไม่ให้อยู่ด้วย เผื่อแกอยำกเข้ำห้องน�้ำ หรืออยำก

หยบิอะไรไง”

“ฉนัพอเดนิได้ เดี๋ยวค่อยๆ กระดึ๊บๆ ไป ไม่ต้องห่วง”

เมื่อเพื่อนว่ำอย่ำงนั้น พัชนีก็ไม่เซ้ำซี้ “โอเค งั้นฉันกลับละนะ 

ถ้ำมไีรกโ็ทร. หำแล้วกนั”

“จ้ำ ขบัรถดีๆ  นะ” ม่ำนมกุโบกมอืลำเออสีำว ก่อนถำมอย่ำง

นกึขึ้นได้ “เอ้อ แกเอำคยี์กำร์ดมำปะ”

ที่คอนโดนี้ใช้ระบบลฟิต์แบบลอ็กชั้น ซึ่งต้องสแกนคย์ีกำร์ดก่อน

กดลฟิต์ทั้งตอนขึ้นและลง เธอให้คยี์กำร์ดและกญุแจห้องส�ำรองไว้กบั

เพื่อนสนิททั้งสองคน เผื่อว่ำเกิดอะไรฉุกเฉินจะได้มำช่วยเหลือกันได้ 

พัชนีและมทิรำก็ให้คีย์กำร์ดกับกุญแจห้องส�ำรองของตัวเองไว้กับเธอ
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เช่นกนั แต่ที่ม่ำนมกุถำมกเ็พรำะว่ำถ้ำพชันลีมืคย์ีกำร์ด เธอจะได้ไปส่ง

อกีฝ่ำยที่ลฟิต์

“ฉนัเอำไว้ในกระเป๋ำตลอดอยู่แล้ว” เออสีำวว่ำพลำงยิ้มกว้ำง

“โอเค งั้นฉนัไม่ไปส่งแกนะ”

“จ้ำ คนืนี้กป็ระคบน�้ำแขง็วนไป จะได้หำยเรว็ๆ”

เมื่อพัชนีกลับไปแล้ว ม่ำนมุกก็แกะผ้ำยืดสีน�้ำตำลที่พันข้อเท้ำ

อยู่ออก และใช้ผ้ำขนหนูห่อน�้ำแข็งมำประคบจุดที่บำดเจ็บเพื่อลด

อำกำรปวดและบวม

ว่ำแต่...ไหนอีตำเดย์บอกว่ำจะโทร. มำตอนถึงบ้ำน เขำน่ำจะ 

ถงึบ้ำนก่อนเธอนำนแล้วปะ ไม่เหน็โทร. มำเลย

กริ๊ง กริ๊ง

ดวงตำกลมโตตวัดไปมองสมำร์ตโฟนสองเครื่องที่วำงคู่กันอยู่

บนโต๊ะกลำง เครื่องที่ก�ำลงัส่งเสยีงร้องคอืเครื่องของ ‘อตีำเดย์’ นั่นเอง 

เบอร์ที่โทร. เข้ำมำไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในเครื่อง แต่ก็น่ำจะเป็นเจ้ำของ

โทรศพัท์นั่นแหละที่โทร. เข้ำมำ

“สวสัดคี่ะ” 

“หวดัดคีรบั นี่เดย์นะ” เสยีงทุ้มห้ำวดงัมำตำมสำย

“ค่ะ” ตำยยำกจรงิๆ นะ

“ถงึบ้ำนยงัครบั” แทนที่จะรบีเข้ำเรื่อง แต่เขำกลบัถำมไปเรื่อง

อื่น

“ถงึแล้วค่ะ”

“ได้ประคบน�้ำแขง็ต่ออย่ำงที่ผมบอกหรอืเปล่ำ”

“ค่ะ นั่งประคบอยู่เนี่ย”

“แล้วยงัปวดข้อเท้ำอยู่ไหม”

“ค่ะ”

“ปวดมำกไหม” 
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‘แหม ซักอำกำรยังกับเป็นหมอเลยนะ’ ม่ำนมุกแอบจิกกัด 

อกีฝ่ำยในใจ 

“กม็ำกอยู่”

“งั้นกินยำแก้ปวดเลยครับ ที่บ้ำนมีหรือเปล่ำ” คนปลำยสำย

แนะน�ำ

“มค่ีะ เดี๋ยวกนิ” จำกนั้นม่ำนมกุกร็บีดงึเข้ำประเดน็ทนัท ี“เรื่อง

มอืถอืจะเอำไงคะ”

“อืม...” ชำยหนุ่มท�ำเสียงครุ่นคิด ก่อนจะถำม “บ้ำนคุณอยู่ 

ไหนอ้ะ”

คิ้วคู่สวยขมวดเข้ำหำกนัเลก็น้อย “ถำมท�ำไมคะ”

“ก็...เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเอำมือถือที่บ้ำนคุณไงครับ ไม่ได้ไปไหน

ใช่ไหม” พรุ่งนี้ที่เขำว่ำกค็อืวนัเสำร์นั่นเอง

“ไม่ได้ไปไหนค่ะ แต่คุณไม่รบเหรอ เผื่อมีคนโทร. เข้ำมำอ้ะ  

เดี๋ยวฉันเรียกเมสเซนเจอร์ให้เอำไปส่งที่บ้ำนตอนนี้เลยก็ได้” ม่ำนมุก

ไม่อยำกเกบ็ของส�ำคญัของคนอื่นไว้กบัตวันำน

“ไม่เอำ ผมไม่ไว้ใจเมสเซนเจอร์ เกดิเขำโอนเงนิออกจำกบญัชี

ผมหมดจะท�ำไง เอำไว้กบัคณุปลอดภยัสดุแล้ว”

“แล้วไว้ใจฉันเหรอ รู้สึกว่ำเรำก็เพิ่งเจอกันแค่ครั้งเดียวเองนะ 

ตอนนี้ฉนัอำจจะแอบโอนเงนิคณุเข้ำบญัชตีวัเองหมดแล้วกไ็ด้”

“ผมรู้ว่ำคุณไม่ท�ำอย่ำงนั้นหรอก เพรำะคุณก�ำลังจะจีบพี่ชำย

ผม ถ้ำคุณแอบโอนเงินผม ผมจะบอกเฮียปรินซ์ว่ำคุณเป็นพวก

มจิฉำชพี” อกีฝ่ำยขู่ด้วยน�้ำเสยีงเอำจรงิ

“งั้นคณุไปบอกหมอปรนิซ์ได้เลยค่ะว่ำฉนัเป็นผูห้ญงิที่ดมีำกกก 

เพรำะฉนัไม่ได้ยุ่งกบัโทรศพัท์คณุเลย อ้อ แล้วรู้ไหมว่ำโทรศพัท์มอืถอื

มนัตั้งรหสัผ่ำนได้”

“รู้”

ี



54  อาการแบบนี้หมอเรียกว่ารัก

“แล้วท�ำไมไม่ตั้งคะ”

“ขี้เกยีจอะ”

ม่ำนมกุท�ำหน้ำระอำ “นี่ แค่ตั้งรหสัมนัไม่ได้ใช้เวลำเกนิห้ำนำที

ปะ นี่คุณโชคดีนะที่ลืมไว้กับฉัน ถ้ำท�ำหำยที่อื่นป่ำนนี้เงินหำยหมด

บญัชลีะ”

“นั่นส ิโชคดจีรงิๆ เลย แต่พวกแอปธนำคำรผมกต็ั้งรหสันะ”

เพรำะมนับงัคบัให้ตั้งน่ะส ิไม่งั้นเขำกค็งไม่ตั้งหรอก “แต่ถ้ำคณุ

ตั้งรหสัผ่ำนเครื่องด้วย มนักจ็ะยิ่งปลอดภยัมำกขึ้นอกี เอำกลบัไปแล้ว

ก็ตั้งรหัสผ่ำนด้วยนะคะ เพรำะครำวหลังอำจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้” 

หญงิสำวบอกอกีฝ่ำยอย่ำงหวงัดี

“รบัทรำบครบั แต่คณุไม่ได้เข้ำไปดูอะไรในมอืถอืผมจรงิๆ อ้ะ” 

ปลำยสำยถำมด้วยน�้ำเสยีงไม่อยำกเชื่อ

“จรงิส”ิ

“ค่อยสบำยใจหน่อย ผมกลัวคุณจะเห็นรูปลับกับคลิปลับของ

ผม”

หำ? อะไรนะ 

รูปลบั? 

คลปิลบั? 

นี่อย่ำบอกนะว่ำอตีำเดย์ถ่ำยรูปโป๊แล้วกค็ลปิโป๊ตวัเองเอำไว้ อี๋ 

คนบ้ำ หื่นกำม ลำมกที่สดุ!

‘ว่ำแต่...ก็อยำกดูอยู่นะ’ บิวตีบล็อกเกอร์สำวยิ้มกรุ ้มกริ่ม 

ดวงตำกลมโตทอประกำยวบิวบั

‘บ้ำ ไม่อยำกดสูกัหน่อย’ คดิอะไรออกไปเนี่ย ไอ้สมองบ้ำ ม่ำน-

มกุต่อว่ำสมองที่น่ำจะรวนเพรำะขำพลกิ

“ฉนัไม่อยำกดหูรอกค่ะ เพรำะมนัคงไม่มอีะไรน่ำด”ู ถ้ำเป็นของ

หมอปรนิซ์กว็่ำไปอย่ำง
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“ไม่อยำกดูกด็แีล้ว ว่ำแต่ว่ำที่พี่สะใภ้ชื่ออะไรอ้ะครบั ผมจะได้

เรยีกถูก” 

“...?” ชำยหนุ่มเปลี่ยนเรื่องเรว็จนเธอตำมไม่ทนั 

ว่ำที่พี่สะใภ้เหรอ หมำยถึง...อ๋อ หมำยถึงเธอสินะ สมองของ

ม่ำนมกุใช้เวลำประมวลผลอยู่ห้ำวนิำท ีก่อนที่จะเข้ำใจ 

“เรยีกมกุกไ็ด้ค่ะ”

“มำจำกอะไร ไข่มกุเหรอ” 

“ม่ำนมกุ” 

“อ๋อ ชื่อเพรำะด ีผมดลุยวตันะ”

บอกท�ำไม ไม่ได้ถำมสกัหน่อย “นี่ กลบัมำเรื่องโทรศพัท์ต่อก่อน

ไหมคะ” อตีำนี่พำเธอออกทะเลอยู่เรื่อย คนืนี้จะสรปุได้ไหมเนี่ย

“เอ้อ จรงิด้วย ตกลงบ้ำนคณุอยู่ที่ไหน”

“อยู่คอนโดค่ะ ไม่ได้อยู่บ้ำน”

“แล้วคอนโดอยู่ที่ไหนครบั”

อมื...กแ็ค่บอกว่ำคอนโดอยู่ไหน ไม่เป็นไรหรอกมั้ง เขำกไ็ม่รู้ว่ำ

เธออยูห้่องไหนอยูด่ ีหรอืถงึรูก้ข็ึ้นมำไม่ได้ปะ ในเมื่อลฟิต์มนัเป็นระบบ

ลอ็กชั้น คนที่มคียี์กำร์ดเท่ำนั้นที่จะขึ้นและลงได้ และขึ้นลงได้เฉพำะ

ชั้นที่ตวัเองอยู่และชั้นส่วนกลำงเท่ำนั้นด้วย

เมื่อคดิได้ดงันั้น ม่ำนมกุจงึตอบปลำยสำย

“ทองหล่อค่ะ” สำวร่ำงเล็กบอกชื่อคอนโดและซอยที่คอนโด 

ตั้งอยู่ 

“อ้ำว บ้ำนผมกอ็ยู่ทองหล่อเหมอืนกนั แต่ตอนนี้ดกึแล้ว พรุ่งนี้

เช้ำค่อยไปเอำดกีว่ำ” 

หญงิสำวที่ก�ำลงัจะบอกว่ำ ‘งั้นมำเอำตอนนี้เลย’ ชะงกั เพรำะ

อกีฝ่ำยเอ่ยดกัทำงไว้แล้ว จงึเปลี่ยนค�ำถำม

“แล้วถ้ำมคีนโทร. เข้ำมำล่ะ”
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“หลังวำงสำยคุณปิดเครื่องเลย เดี๋ยวมันจะโอนสำยมำเครื่อง

ส�ำรองของผม เอ๊ะ แต่ผมกจ็ะตดิต่อคณุไม่ได้ด ิ เพรำะไม่มเีบอร์คณุ

แล้ว งั้นขอเบอร์คณุอกีรอบได้ไหมครบั”

“เอ่อ...”

“คณุเป็นว่ำที่พี่สะใภ้ผม ยงัไงกต้็องตดิต่อกนัอกีอยูแ่ล้ว เอำมำ

เหอะน่ำ”

ก็จริงของเขำ ม่ำนมุกพยักหน้ำหงึกๆ ก่อนจะบอกเบอร์โทร.  

ตวัเองไป “ศูนย์แปด...”

“โอเคครบั คณุสะดวกให้ผมไปหำกี่โมง”

“สกัสบิเอด็โมงแล้วกนัค่ะ”

“ครบัผม”

“มอีะไรอกีไหมคะ”

“ถ้ำพรุ่งนี้อำกำรไม่ดขีึ้นบอกผมนะ” 

“ไม่เป็นไรค่ะ ถ้ำมนัไม่ดขีึ้นเดี๋ยวฉนัไปหำหมอ”

“นี่กห็มอ”

“หำ?”

“ผมเป็นหมอ”

ม่ำนมุกเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่อีกฝ่ำยบอก เขำก็เป็นหมอเหมือน 

พี่ชำยเหรอเนี่ย

“ผมเรยีนจบเฉพำะทำงด้ำนศลัยกรรมกระดกูและข้อมำโดยตรง

ด้วย เพรำะงั้นไม่ต้องห่วง เรื่องนี้ผมถนดั” ดลุยวตับอกต่อ

ขี้โม้ชะมดั หญงิสำวอดหมั่นไส้คนปลำยสำยไม่ได้ “ค่ะ เดี๋ยว

จะบอกแล้วกนัว่ำดขีึ้นไหม ถ้ำไม่มอีะไรแล้วกแ็ค่นี้นะคะ” 

“ครบัผม แล้วเจอกนัพรุ่งนี้น้ำ”

ดลุยวตัมองหน้ำจอสมำร์ตโฟนที่ดบัไปแล้วพร้อมยกยิ้มมมุปำก 

น้อยๆ 
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ทกุอย่ำงเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ตอนนี้เขำได้รูท้ั้งชื่อ เบอร์โทร. 

แล้วกท็ี่อยู่ของเธอแล้ว ต่อไปกค็อื...

“หึๆ ” แพทย์หนุ่มหวัเรำะเสยีงต�่ำ 

เขำวำงโทรศัพท์มือถือไว้บนเตียงนอน จำกนั้นก็ยกมือหนำขึ้น

มำปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีขำวถอดออก ตำมด้วยกำงเกงสแล็ก และ 

บอ็กเซอร์สดี�ำเป็นชิ้นสดุท้ำย เผยให้เหน็ร่ำงสงูโปร่งที่แน่นหนั่นไปด้วย

มดักล้ำมอย่ำงคนสขุภำพดี

ดุลยวัตเดินผิวปำกเข้ำไปในห้องน�้ำอย่ำงอำรมณ์ดีพลำงคิดถึง

สิ่งที่จะเกดิขึ้นในวนัพรุ่งนี้ด้วยดวงตำเป็นประกำยระยบิระยบั


