
“เดก็คนนี้เป็นใคร” 
นายแพทย์ปราณกันต์ ชติโชติอนันต์ กุมารแพทย์ด้านระบบการ

หายใจถามผู้หญงิตรงหน้า ซึ่งเป็นอดตีภรรยาที่เคยรกักนัปานจะกลนืกนิ

หนึ่งปีหลงัจากหย่ากนั เขาไม่รูว่้าเธอหายไปไหน ท�าอะไร แต่เดก็น้อย

ตรงหน้าคนนี้หน้าตาเหมอืนเขา เลอืดกรุป๊เดยีวกบัเขา แถมเกดิหลงัวนัหย่า

เจด็เดอืน ถ้าแก้วกนิรไีม่คบชู้ เดก็คนนี้กต็้องเป็นลูกของเขาอย่างแน่นอน

ที่สุด

“ผมถามว่าเดก็คนนี้เป็นใคร”

แก้วกนิรมีองแพทย์ผูต้รวจของลกูสาวนิ่งๆ เธอรู้ว่าถ้ามาโรงพยาบาลนี้

กอ็าจจะเจอเขา แต่เธอกม็า เพราะผู้ชายคนนี้ไม่มคีวามส�าคญัอะไรกบัเธอ

เลย ลูกสาวต่างหากที่เธอจะไม่รอช้าสกัวนิาทใีห้ต้องเสี่ยงอนัตราย

“ลูกของฉนั”

“ท้องตั้งแต่เมื่อไหร่” 

“นี่ไม่ใช่ค�าถามของหมอเดก็มั้งคะ รบกวนคุณหมอช่วยตรวจอาการ

๑
เด็กคนนี้เป็นใคร
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ลูกสาวฉนัหน่อยค่ะ ฉนัพาลูกมาหาหมอ ไม่ได้มาหาหมอเอง” 

แม้รู้ว่าอีกฝ่ายจะต้องตกใจที่จู่ๆ ก็เจออดีตภรรยาและยังมีลูกแล้ว

เสยีด้วย แต่ขอโทษ นาทนีี้นายคอืหมอไม่ใช่สามเีก่า ช่วยท�าตามหน้าที่ก่อน

แล้วค่อยมาถาม

“ใครเป็นพ่อเด็ก” ปราณกันต์ลุกขึ้นจากเก้าอี้มาตรวจแม่หนูน้อยที่

ใบหน้าแดงก�่าเพราะพษิไข้และในดวงตาปรากฏหยาดน�้าจางๆ เพราะเพิ่งผ่าน

การร้องไห้งอแงมา แต่ยงัไม่วายถามต่อ...

แก้วกนิรถีอนหายใจพรดื...นี่กไ็ม่ใช่ค�าถามของหมอเดก็

“นี่คอืค�าถามของหมอเดก็” 

นายแพทย์หนุม่เหน็สหีน้าอดตีภรรยากร็ูแ้ล้วว่าภายในใจนั้นคดิสิ่งใดอยู่ 

โดนตอกมาแบบกระชั้นชดิกลางแสกหน้าแบบนั้นแก้วกนิรจีงึขงึตาดุ

ใส่ ใช้หน้าที่ในทางมชิอบชดัๆ

“ไม่มคี่ะ”

“ท�าไมไม่ม”ี 

ปราณกันต์ยังถามต่อขณะท�าการตรวจ แสร้งท�าเป็นไม่เห็นสีหน้า

ญาตคินไข้ เขาเงี่ยหูฟังเสยีงปอดของเดก็น้อยและเสยีงของอดตีภรรยา

“ผู้ชายไม่เอาค่ะ ชดัเจนพอไหมคะ” 

“ได้บอกเขาไหมว่าท้อง” 

เมื่อเขาตรวจด้านหน้าเสรจ็กเ็ปลี่ยนไปตรวจด้านหลงัซึ่งเธอกอ็�านวย

ความสะดวกให้อย่างรูห้น้าที่ ทั้งหน้าที่มารดาและหน้าที่อดตีพยาบาลผู้ช่วย

นายแพทย์ปราณกนัต์ 

“ค�าถามนี้ไม่ใช่ค�าถามของหมอเดก็ ฉนัขอไม่ตอบค่ะ” 

“แสดงว่าไม่ได้บอก คดิจะฮุบเดก็ไว้คนเดยีวละส”ิ

“ลกูไม่ใช่สิ่งของ เขาเป็นเลอืดเนื้อของฉนั ฉนัมสีทิธิ์ที่จะครอบครอง

เขาอย่างชอบธรรม และไม่เกี่ยวอะไรกับหมออย่างคุณ รบกวนช่วยตั้งใจ

ตรวจหน่อย ลูกสาวฉนัไม่สบายมาก” 
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แก้วกินรียอมพาลูกมารักษาที่นี่ทั้งๆ ที่รู้ว่ามีเขาอยู่ก็เพราะว่าโรง-

พยาบาลนี้อยูใ่กล้ที่สุด เธออยากให้ลูกได้รบัการรกัษาโดยเรว็ ไม่เช่นนั้นเธอ

ไม่มทีางมาเหยยีบที่ที่มรีอยเท้าของผูช้ายอย่างปราณกนัต์เหยยีบย่างฝากรอย

ไว้ทกุที่เช่นนี้แน่ แต่ตอนนี้เธอรูส้กึเหมอืนว่าตดัสนิใจผดิพลาดที่สดุเสยีแล้ว

“เสียงปอดปกติ ทั้งหน้าและหลังไม่มีอะไรมีปัญหา ไหนลองจับลูก

อ้าปากส”ิ 

ปราณกนัต์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยิ่งรูส้กึคลมุเครอืต่อเดก็น้อยตรงหน้าเขา

กย็ิ่งร้อนใจกบัอาการป่วย ถงึจะถามนอกเรื่องแต่เขากต็ั้งใจท�าหน้าที่เช่นกนั 

“คนไข้ค่ะ” 

แก้วกินรีแก้ไขให้ทันที ใครจะมาเรียกลูกสาวของเธอว่าลูกเพราะ

ความเอน็ดกูไ็ด้ทั้งนั้น ยกเวน้ผู้ชายตรงหน้าคนนี้ เขาไม่มสีทิธิ์แม้แต่จะคดิ

ปราณกนัต์ชะงกัมอืที่เลื่อนไปหยบิไม้กดลิ้นเพื่อตรวจล�าคอ ใบหน้า

หล่อเหลาเคร่งเครียดกว่าปกติเพราะอดีตภรรยาหันกลับมาประสานสายตา

กบัเขา ญาตผิู้ป่วยได้ยนิอะไรผดิหูนดิหน่อยไม่ได้เลย

“เวลาอยู่กบัแม่เดก็ผมกเ็รยีกว่าลูกทุกคน”

“หมอควรเปลี่ยนแปลงตนเองได้แล้วค่ะ เพราะไม่ใช่ทุกคนจะพอใจ

หรอืเหน็เป็นเรื่องปกตทิี่หมอท�าแบบนั้น”

“นี่คุณไม่พอใจที่ผมเรียกคนป่วยว่าลูก หรือไม่พอใจที่ผมรู้ว่าคุณ 

มลีูกกนัแน่” 

“ไม่มเีหตุผลที่ฉนัต้องไม่พอใจนี่คะ หมอไม่ได้เป็นอะไรกบัฉนั ฉนั

จะมลีกูหรอืไม่ม ีหมอกไ็ม่เกี่ยว มเีหตผุลอะไรที่ฉนัจะต้องไม่พอใจ ฉนัแค่

ไม่ชอบให้ใครกไ็ม่รู้มาเรยีกด้วยความสนทิสนมแบบนั้นกเ็ท่านั้น และหมอ

เชื่อเถอะค่ะว่าพ่อแม่สมัยนี้ก็ไม่ได้ชอบนักหรอก ที่ลูกของเขาถูกใครก็ไม่รู้

มาเรยีกลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้”

“ไว้ให้มข้ีอร้องเรยีนแล้วผมจะเปลี่ยนให้แล้วกนั ประคองลกูอ้าปากซ”ิ 

“เขยีนได้ที่ไหนคะข้อร้องเรยีน”



10  l  เ ลื อ ด รั ก ร้ า ย

“ลงไปชั้นหนึ่ง เคาน์เตอร์ถดัจากหน้าโถง หรอืจะเข้าไปเขยีนในเวบ็

กไ็ด้ เอาไอดไีลน์มาส ิเดี๋ยวผมส่งลงิก์ให้”

“ไม่ต้องค่ะ ฉนัหาเองได้”

“กแ็ล้วแต่” ปราณกนัต์ไหวไหล่น้อยๆ ขยบัเข้าใกล้สองแม่ลกูมากขึ้น 

“ไหนลกู ขอหมอดคูอหน่อยนะคะคนเก่ง” ไม่อยากให้เรยีกกจ็ะยิ่งเรยีกถีๆ่

แก้วกนิรอียากแย่งไม้กดลิ้นมาทิ่มคอหอยคนพดู แต่จ�าต้องก้มหน้า

มองลูกในอ้อมแขนและประคองร่างเลก็ให้อยู่นิ่ง

“คอแดง ต่อมทอนซิลบวมเล็กน้อยแต่ยังไม่เป็นหนอง ต้องให้ยา 

ฆ่าเชื้อและนอนให้น�้าเกลอืดอูาการสกัสองสามวนั ลกูกนินมอะไรอยูต่อนนี้” 

“คนไข้กนินมแม่ค่ะ” 

แก้วกินรีให้ลูกกินนมแม่มาตั้งแต่เกิดและตั้งใจว่าจะให้กินจนครบ

สองขวบ ตอนนี้เพิ่งเข้าเดือนที่ห้าได้สองวัน แก้วกัลยาจึงกินได้แต่นมแม่

อย่างเดยีว 

“ห.ึ..” แปลกหดูเีหมอืนกนั แพทย์เรยีกลูก ญาตเิรยีกคนไข้ ปราณ-

กนัต์อยากเขกหน้าผากอดตีภรรยาสกัท ีไม่รู้จะจรงิจงัอะไรนกัหนา “งั้นกด็ ี

เดี๋ยวผมจะสั่งยาและแอดมิตให้ตอนนี้เลย แต่ทันทีที่ถึงวอร์ดรีบให้ลูก 

กนิยาฆ่าเชื้อทนัทเีลยนะ”

“ถ้าไม่ได้เป็นอะไรมาก หมอสั่งแต่ยากพ็อค่ะ เราไม่พร้อมแอดมติ”

“ท�าไม กลวัผมจะบุกไปหารไึง” ปราณกนัต์ดกัอย่างรู้ทนั 

แก้วกนิรกีต็ั้งหลกัไว้อย่างมั่นคงจงึตอบกลบัทนัควนั

“หมอที่ดไีม่ท�าการเยี่ยงโจร คุณหมอกด็ูไม่น่าเลว ฉนัไม่ได้กลวัค่ะ 

แค่ไม่สะดวก”

ไม่น่าเลว...จากแววตาเธอก�าลังตะโกนด่าว่า ‘เลวโคตรๆ’ ออกมา 

ต่างหาก ปราณกนัต์เหยยีบที่เปิดฝาถงัขยะตดิเชื้อแล้วหย่อนไม้กดลิ้นในมอื

ทิ้งไป

“ท�าไมถงึไม่สะดวก ถงึลูกจะยงัไม่เป็นอะไรหนกัแต่อาการกไ็ม่น้อย 
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เหน็ได้ชดัว่าคุณเองกร็้อนใจ ไม่งั้นคงไม่ยอมมาที่นี่หรอกจรงิไหม แล้วจะ

กระเตงลูกกลบัไปเพื่ออะไรในเมื่อไม่กลวั” 

สหีน้าแก้วกนิรไีม่มคีวามตกใจใดๆ ตอนเจอกนัสกันดิ นั่นหมายความ

ว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าอาจจะเจอเขาที่นี่

“ถ้าตรวจเสร็จแล้ว งั้นฉันออกไปได้แล้วใช่ไหมคะ” อยากสั่งอะไร 

กส็ั่งเถอะ เธอเบื่อจะตฝีีปากกบัเขาแล้ว

“ขึ้นไปนอนบนเตยีง”

“อะไรนะ!”

“ผมหมายถงึลูก พาขึ้นไปนอนบนเตยีง”

“คุณจะท�าอะไร”

“เปิดเส้นให้น�้าเกลอื”

“หน้าที่พยาบาลนี่ ท�าไมต้องท�าเอง”

“ถ้าอยากให้ลูกเจบ็กไ็ม่เป็นไร เดี๋ยวผมตามพยาบาลให้” 

เรื่องมือเบาและแม่นย�าราวจับวางอดีตภรรยารู้ดีกว่าใครว่าเขาเป็น 

ที่หนึ่ง เมื่อถูกกระตุน้ให้ทบทวนดีๆ  รบัรองว่าไม่เปลี่ยนใจแน่ ซึ่งกเ็ป็นอย่าง

ที่คดิ แก้วกนิรยีอมพาลูกน้อยไปนอนบนเตยีงตามค�าสั่งแพทย์ 

ปราณกนัต์คลี่ยิ้มกว้างก่อนโทร. ออกไปขออปุกรณ์และเปลี่ยนถงุมอื

ก่อนตามมาที่เตยีง

“ขึ้นไปนอนให้นมลูกสิ หาอะไรเบี่ยงเบนความสนใจแก จะได้ไม่

ร้องไห้ตอนเปิดเส้น”

“จะบ้ารไึง ฉนัไม่เปิดเสื้อให้นมตรงนี้หรอก” ให้ตายกไ็ม่ท�า แก้วกนิรี

ค้านหวัชนฝา

“ฮ่าๆๆ” ปราณกนัต์ถงึกบัหวัเราะ “จะอายท�าไม มดลกูคณุผมกเ็หน็

มาแล้ว ไม่มอีะไรน่าตื่นเต้นสกันดิ”

“นั่นกเ็รื่องของคุณ แต่ฉนัไม่ให้นมที่นี่”

“กแ็ล้วแต่ ผมแค่แนะน�าวธิทีี่ดทีี่สุดให้ ไม่ท�ากต็ามใจ” 
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ปราณกนัต์เคยเล่นพเิรนทร์กบัแก้วกนิรสีมยัแต่งงานกนัใหม่ๆ  ด้วย

การเอาคมีปากเป็ดมาตรวจภายในให้อดตีภรรยา นกึไปแล้วกย็งัข�า ช่างมี

ความทรงจ�าร่วมกนัเยอะเหลอืเกนิ

“งั้นกห็นัไปส ิจะยนืดูฉนัให้นมหรอืไง” 

แก้วกนิรเีผลอตวาดแหว ปากบอกว่าไม่ตื่นเต้นแต่ยนืจ้องตาไม่กะพรบิ 

เชื่อกป็ัญญาอ่อนแล้ว

ปราณกนัตห์นัหลงัไปทนัท ีไม่ใช่เพราะเสยีงตวาด แต่เปน็การกลบ-

เกลื่อนอาการร้อนลวกที่ลามไปทั่วใบหน้า ปากบอกไม่ตื่นเต้น แต่ใจเขา...

ให้ตาย เต้นแรงชะมดั

“อุปกรณ์มาแล้วค่ะคุณหมอ จะให้อยู่ช่วยไหมคะ”

“ออกไปเถอะ ผมท�ากบัแม่ลูกได้”

“ฮื้อ...ค่ะ” แม้จะสะดุดหูกบัค�าว่า ‘แม่ลูก’ ของแพทย์หนุ่ม แต่เมื่อ

อกีฝ่ายโบกมอืให้ออกไปพยาบาลสาวกไ็ม่กล้าถามมากความ

ปราณกนัต์เดนิไปเขน็รถอุปกรณ์เข้ามาถงึเตยีง ผ้าห่มผูป่้วยที่แต่เดมิ

พับไว้ตรงปลายเตียงตอนนี้คลุมอยู่บนตัวสองคนแม่ลูกที่หันหน้าเข้าหากัน 

ได้ยนิเสยีงจ๊วบๆ จุ๊บๆ กร็ูว่้าบดันี้สาวน้อยแก้วกลัยาคงก�าลงัหม�่านมมารดา

อย่างเอรด็อร่อย แต่ท�าไมเขารู้สกึหวิ...

บ้าใหญ่แล้วไอ้กนั!

“จะยนืมองอกีนานไหมคะคุณหมอ”

“ขอโทษท ีผมแค่รู้สกึว่าตอนนี้คุณสวยจงั” 

ในอดีตเขากับแก้วกินรีเคยรอช่วงเวลานี้อย่างใจจดใจจ่อ พวกเขา

จินตนาการภาพครอบครัวที่จะมีเจ้าตัวเล็กมาเติมเต็มเช่นนี้จนเป็นรูป 

เป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่รอแล้วรอเล่ารอจนทุกอย่างพงัทลายภาพนั้นก็

ไม่เป็นจริง ไม่น่าเชื่อว่าจากกันไปหนึ่งปีพวกเขาจะมีภาพเช่นนี้เกิดขึ้นจริง 

ในขณะที่ทุกอย่างพงัทลายไปหมดแล้ว



“คณุพยาบาลคะ ฉนัได้ยนิว่ามอีาจารย์ชื่อเกล้าเศยีรประจ�าอยูท่ี่นี่
ด้วยใช่ไหมคะ” 

แก้วกินรีตะล่อมถามพยาบาลผู้เข้ามาดูแลแก้วกัลยา ระหว่างที่เดิน

น�าพวกเธอสองแม่ลูกมาที่วอร์ดคนไข้ในเดก็ของโรงพยาบาล 

“ใช่ค่ะ คุณแม่มอีะไรกบัอาจารย์หรอืเปล่าคะ หรอืว่าเป็นญาต.ิ..” 

“เปล่าค่ะ ฉนัแค่อยากจะเปลี่ยนแพทย์เจ้าของไข้เป็นอาจารย์เกล้าเศยีร 

รบกวนคุณพยาบาลเรยีนอาจารย์ให้หน่อยนะคะ” 

ก่อนจะเกดิเรื่องจนเธอต้องลาออกมา เกล้าเศยีรยงัท�างานที่โรงพยาบาล

เก่า ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเมื่อปราณกนัต์ย้ายมาที่นี่ เกล้าเศยีรกต็ามมา

ในไม่ช้า

พวกเขาไม่ค่อยถูกกนั แต่พวกเขาทั้งคู่กลบัสนทิกบัเธอ

“คุณแม่มีปัญหาอะไรกับอาจารย์ปราณกันต์หรือเปล่าคะ อาจารย์ 

ถอืเป็นมอืหนึ่งด้านกุมารเลยนะคะ”

“เปล่าหรอกค่ะ ฉนัแค่เชื่อมอือาจารย์เกล้าเศยีรมากกว่า และอกีอย่าง

๒
งดเยี่ยม
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ในสทิธผิูป่้วยฉนัมสีทิธิ์จะขอรบัการรกัษาจากแพทย์ได้ทุกคนไม่ใช่เหรอคะ”

“กใ็ช่ค่ะ งั้นเดี๋ยวจะเรยีนถามอาจารย์ให้นะคะ”

“ขอบคุณค่ะ อืม...จะขอรบกวนคุณพยาบาลอีกสักเรื่องได้ไหมคะ 

รบกวนช่วยสั่งงดเยี่ยมให้หน่อย ถ้าไม่ใช่อาจารย์เกล้าเศยีรหรอืพยาบาลที่

ต้องเข้ามาดูแลน้อง ขอไม่ให้ใครเข้ามาในห้องทั้งนั้นค่ะ”

“แต่อาจารย์เกล้า...”

“อาจารย์ต้องรบัเคสแน่ค่ะ ถ้าคณุพยาบาลแจ้งอาจารย์ว่า...แก้วกนิร ี

กติตศิกัดิ์กุล คอืญาตขิองคนไข้”

“งั้นถ้าได้ค�าตอบจากอาจารย์ จะท�าตามค�าขอคณุแม่นะคะ แต่ตอนนี้

คณุแม่ต้องป้อนยาฆ่าเชื้อให้น้องก่อน อาจารย์กนัก�าชบัว่าต้องให้ยาน้องทนัที

ที่มาถงึค่ะ” พยาบาลยื่นแก้วยาซึ่งมหีลอดยาสองหลอดอยู่ในนั้นมาให้

“ฉนัจะท�าตามทนัทค่ีะ” แก้วกนิรไีม่รรีอ เพราะอยากให้ลกูสาวได้ยา

รักษามากอยู่แล้ว เธอยื่นมือออกไปรับแก้วยาและยิ้มขอบคุณพยาบาลที่ 

หนัหลงั แล้วเดนิออกจากห้องไป

ไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากให้ลูกได้รบัการรกัษาจากปราณกนัต์ แต่เธอเพยีง

ไม่อยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายกับแก้วกัลยามากไปเท่านั้น เขากับเธอหย่ากัน

มาเนิ่นนาน ช่วงเวลาที่เธอปรารถนาและโหยหาเขาก็ได้หมดลงไปนานแล้ว 

นาทนีี้เธอสองคนแม่ลกูต้องการแค่กนัและกนัเท่านั้น เธอพอใจที่มเีท่านี้และ

ไม่ปรารถนาให้มใีครอื่นเข้ามาท�าลายความสุขนี้

แก้วกนิรเีดนิไปหย่อนสะโพกลงนั่งบนเตยีงแล้วค่อยๆ ขยบัลูกสาว

ตวัน้อยซึ่งหลบัปุย๋ไปแล้วในอ้อมแขนลงมานอนบนตกั ปากเลก็ๆ มนี�้าลาย

ไหลออกจากมุมปากเล็กน้อยเพราะก่อนหน้านี้งอแงจากอาการไม่สบายตัว

และเพิ่งโดนเจาะมอืมา 

แก้วกลัยาเหนื่อยมาก ใจคนเป็นแม่กอ็ยากให้ลกูได้นอนพกัผ่อน แต่

ด้วยเหตุจ�าเป็นท�าให้ต้องปลุกแกให้ตื่นเพื่อป้อนยา 

“แง แง...” เสยีงเลก็ๆ แหบพร่าเพราะไอและไข้ขึ้นดงัขึ้นได้เพยีงครู่
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เดยีวกห็ยุดลงด้วยหวันมมารดา

แก้วกนิรคี่อยๆ สอดหลอดยาเข้าไปทางมุมปากเลก็แล้วค่อยๆ บบี

ให้ยาออกจากหลอดทีละน้อยให้เจ้าตัวเล็กกลืนลงคอไปพร้อมน�้านม เมื่อ

ป้อนยาจนหมดเธอก็ขึ้นไปนอนกับลูกบนเตียงและหลับไปด้วยความ

อ่อนเพลยี

ภายในห้องพกัแพทย์ เกล้าเศยีร กานตนินัท์ ลมืตาขึ้นเพราะเสยีง
โทรศัพท์ เขาเพิ่งปิดตาลงได้ไม่ถึงสองชั่วโมงหลังจากที่ออกเวรดึกเลตไป

หลายชั่วโมงจงึรูส้กึหงดุหงดิเลก็น้อย แต่พอเหน็เบอร์ที่โชว์บนหน้าจอสหีน้า

ยุ่งๆ กค็ลายลงแล้วกดรบัทั้งที่ยงันอนเหยยีดยาวอยู่บนเตยีง

“ครบัพี่หลนิ” 

“ขอโทษที่โทร. มารบกวนเวลานอนค่ะอาจารย์ พอดพีี่มเีรื่องจะรบกวน

เรยีนอาจารย์ค่ะ”

“ว่ามาได้เลยครบั” กรอกเสยีงแล้วหาวหวอดกว้างๆ ไปอกีสองท ี

“วนันี้มคีนไข้เดก็อายุห้าเดอืนเข้ามาด้วยอาการไข้สูง ไอ อาจารย์กนั

รบัไว้เป็นคนไข้ในแต่ญาตอิยากจะเปลี่ยนแพทย์เจ้าของไข้ ระบุเป็นอาจารย์

เกล้าค่ะ” หวัหน้าวอร์ดคนไข้ในเดก็รบีเอ่ยเมื่อได้รบัการอนญุาต เพราะเสยีง

ของคนปลายสายแสดงออกถงึอาการง่วงจดั

“ผม? ญาตคินไข้หมอกนัคดิจะเปลี่ยนหมอเป็นผม? ล้อเล่นกนัเหรอ

ครบัพี่หลนิ” 

เกล้าเศียรตอบกลับด้วยน�้าเสียงเกียจคร้าน เขาไม่ได้ตื่นเต้นสักนิด

เพราะไม่คดิว่าเป็นความจรงิด้วยซ�้า ระหว่างเขากบัปราณกนัต์ถ้าให้จดัอนัดบั

แต่ไหนแต่ไรกม็แีต่เขาที่เป็นรอง หากบอกว่าคนไข้ของเขาขอเปลี่ยนแพทย์

เป็นปราณกนัต์ยงัเป็นไปได้มากกว่า

“พี่หรอืจะกล้าล้อเล่นกบัอาจารย์ เรื่องจรงิคะ่ อาจารย์จะรบัเคสไหม

คะ พี่จะได้แจ้งญาตคินไข้”
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“เขาบอกเหตุผลไหมครบัว่าท�าไม”

“ไม่ค่ะ”

“งั้นกไ็ม่รบัครบั ผมไม่อยากมปีัญหา” 

ตามหลกัแล้วจะไม่มกีารเปลี่ยนแพทย์เจ้าของไข้หากไม่ใช่กรณจี�าเป็น 

หรอืแพทย์ส่งต่อคนไข้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ 

“รบัทราบค่ะอาจารย์ อ้อ...เดี๋ยวค่ะ ญาตคินไข้แจ้งว่าชื่อ แก้วกนิร ี

กติตศิกัดิ์กุล อาจารย์รู้จกัไหมคะ”

“ชื่ออะไรนะครบั” 

“แก้วกนิร ีกติตศิกัดิ์กุล ค่ะ”

แก้วกนิร ีกติตศิกัดิ์กุล... 

“กนิร!ี” เกล้าเศยีรดดีตวัลกุขึ้นมานั่ง ดวงตาที่ก่อนหน้านี้ยงัถูกความ

ง่วงงุนครอบง�าอยูไ่ม่น้อยเบกิกว้าง แล้วเอ่ยตอบไปอย่างหนกัแน่น “รบั! ผม

รบัเคส!”

“งั้นพี่จะแจ้งให้ทางญาตทิราบ ไม่ทราบอาจารย์จะสะดวกเข้ามากี่โมง

คะ”

“เดี๋ยวนี้เลยครบั”

“ดะ...เดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ”

“ครบั เดี๋ยวนี้เลย”

เกล้าเศยีรไม่รอให้ปลายสายตอบอะไรกลบัมาอกี เขาวางโทรศพัท์ลง

แล้วกระโดดพรวดพราดเข้าไปจัดการตนเองในห้องน�้า ก่อนจะออกมาอีก

ครั้งในเวลาอนัรวดเรว็ มอืหนาคว้าเสื้อกาวน์มาสวมและสางผมลวกๆ อกี

สองสามทกี่อนจะวิ่งออกจากห้อง

แก้วกนิร ีกติตศิกัดิ์กุล หรอืกนิร ีพยาบาลประจ�าหน่วยตรวจกุมาร

เวชกรรม ใบหน้างดงามบวกรอยยิ้มที่ท�าให้ดวงตากลมโตของเธอเรยีวรเีป็น

รูปจันทร์เสี้ยว ผสานเป็นความงดงามตราตรึงใจผู้คนแต่แรกเห็นจนยาก 

ลมืเลอืน เขาเองกเ็ป็นหนึ่งในนั้น...ตั้งแต่วนัแรกที่เจอจนกระทั่งวนันี้กย็งัคง
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เป็นเช่นนั้นไม่เสื่อมคลาย

จ�าได้ว่าครั้งแรกที่เจอกันคือวันที่แก้วกินรีเข้ามาฝึกงาน เธอเป็น

นกัศกึษาพยาบาลที่พูดไม่เก่งแต่ยิ้มเก่ง ไม่ว่าพยาบาล แพทย์ หรอืแม้แต่

คนไข้กม็กัจะได้รบัรอยยิ้มจากเธอมากกว่าค�าพูด ในตอนนั้นเขากบัปราณ-

กนัต์ต่างเป็นแพทย์ประจ�าบ้านปีสอง ยงัไม่ได้เป็นกมุารแพทย์เตม็ตวั เรยีก

ได้ว่างานยุ่งตลอดเวลา นอนโรงพยาบาลมากกว่าบ้าน เหนื่อยจนสายตัว

แทบขาด บางครั้งกอ็ยากจะถอนตวัไปเสยีเลย แต่กไ็ด้รอยยิ้มจากแก้วกนิรี

นี่แหละที่ท�าให้รู้สกึว่ากย็งัมอีะไรดีๆ  อยู่บ้าง ความอดทนที่ใกล้จะหมดจงึ

เหมอืนได้ขุมพลงัใหม่

มีครั้งหนึ่งเขาโดนอาจารย์แพทย์ต�าหนิเรื่องตรวจวินิจฉัยคนไข้ไม่

ถี่ถ้วนท�าให้คนไข้อายเุจด็เดอืนต้องกลบัมาโรงพยาบาลซ�้าเพราะอาการแย่ลง

จนเกือบช็อก วันนั้นเขาจ�าได้ดีทีเดียวเพราะเป็นวันแรกที่เขารู้หัวใจตนเอง

ว่าไม่ได้แค่ชอบในรอยยิ้มของแก้วกินรี แต่เขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรก 

เหน็ 

ขวดนมเปรี้ยวที่เธอยื่นให้เขาบนดาดฟ้าวันนั้น ทุกวันนี้ยังเป็นของ

ล�้าค่าที่เขาเกบ็รกัษาไว้ในห้องนอน ถ้อยค�าสั้นๆ ไม่กี่ประโยคทวา่ถกูบนัทกึ

ไว้ในส่วนลกึของหวัใจ

‘ผดิกแ็ค่แก้ตวัใหม่ ชวีติยงัไม่ได้จบวนันี้นะคะ’

‘ร้องไห้เหนื่อยจะตาย หวัเราะดกีว่านะคะ ไม่คดัจมูกด้วย’

‘ฉันพูดปลอบคนไม่เก่ง เอาเป็นว่าดื่มนี่หน่อยนะคะ เหรียญสิบ

สุดท้ายในกระเป๋าให้คุณเลยนะ’

แต่ช่างน่าเสียดาย เขารู้หัวใจตนเองช้าไปหน่อย ปราณกันต์ชิง

แทรกซมึตวัเองเข้าไปในชวีติและหวัใจแก้วกนิรกี่อนแล้ว โดยที่เขาไม่รู้เลย

ว่าหมอนั่นเริ่มตั้งแต่เมื่อไรและตอนไหน วนัที่เขารูต้วัว่ารกั หวัใจแก้วกนิรกี็

ถกูจบัจองไปแล้ว เขาได้แต่เสยีดายและเกบ็ความรูส้กึดีๆ  นั้นไว้ในส่วนลกึ

สุดใจ 
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“อย่าเพิ่งไปนะกนิร ีอย่าเพิ่งหายตวัไปอกี”

เกล้าเศียรกระโดดลงบันไดทีละหลายขั้น นึกขอบคุณที่วันนี้เขา 

ออกเวรเลตท�าให้ไม่ได้กลับบ้าน ไม่เช่นนั้นเหตุการณ์เช่นหนึ่งปีก่อนคง 

ได้เกดิขึ้นอกีครั้ง

หนึ่งปีก่อนเขารูส้กึเหมอืนหวัใจอนัมดืมนของตนพบแสงสว่างเมื่อได้

รู้ว่าแก้วกินรีและปราณกันต์หย่ากัน เขาขับรถตามไปที่ส�านักงานเขตด้วย

หวัใจที่พองโตเช่นเดยีวกบัเวลานี้ แต่ตอนนั้นเพราะการจราจรที่ตดิขดัท�าให้

เขาไปถึงช้าเกินไป แก้วกินรีไปแล้ว เธอไปทันทีที่จบสิ้นชีวิตแต่งงานกับ

ปราณกันต์ ผู้ชายที่กล่าวค�าปฏิญาณว่าจะรักและภักดีต่อแก้วกินรีไปจน 

วันตายต่อหน้าคนทั้งโรงพยาบาลตอนขอเธอแต่งงาน ผู้ชายที่ทรยศหัวใจ 

ผู้หญิงที่รักและซื่อสัตย์กับตนเพียงเพราะความไม่รู้จักพอ ความไม่รู้จัก

ยบัยั้งชั่งใจ จนเป็นข่าวฉาวไปทั่วโรงพยาบาล

“ห้องไหนครบัพี่หลนิ” 

เกล้าเศียรหอบเล็กน้อยแต่ไม่คิดจะสนใจตัวเอง เขาอยากเจอญาติ

คนไข้ใจจะขาด

“หกห้าหนึ่งสองค่ะ”  

“ขอบคุณครบั” 

เป็นอีกครั้งที่เกล้าเศียรไม่คิดสนใจอะไรนอกจากญาติคนไข้ เขาวิ่ง

ไปทางห้องที่ได้รับค�าตอบจากหัวหน้าวอร์ดทันที ไม่สนแม้ว่าอีกฝ่ายจะหัน

ไปหยบิแฟ้มคนไข้มาส่งให้แก่อากาศธาตุ

เกล้าเศียรวิ่งมาหยุดลงเบื้องหน้าห้อง ๖๕๑๒ เขาเงยหน้าขึ้นมองดู

ป้ายหน้าห้องอีกครั้งให้แน่ใจพร้อมกับกุมหน้าอกด้านซ้ายที่เต้นแรงจน

เหมอืนจะหลุดออกมานอกอกได้อยู่แล้ว พลางใช้สมองครุ่นคดิถงึประโยค

แรกที่จะเอ่ยกบัหญงิสาวที่ไม่เจอกนัมาเนิ่นนานถงึหนึ่งปีเตม็

‘หายไปไหนมาน่ะกนิร’ี

หรอืจะเป็น... 
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‘หนึ่งปีมานี้คุณเป็นยงัไงบ้าง’ 

หรอื...

‘ใครน่ะ ญาตหิรอืว่าหลาน’

น่าจะขอแฟ้มประวตัจิากพี่หลนิมาด้วย อย่างน้อยๆ กจ็ะได้รู้ว่าเดก็

ที่เขารบัเป็นแพทย์เจ้าของไข้เกี่ยวข้องกบัแก้วกนิรอีย่างไร และสนทิชดิเชื้อ

กนัมากแค่ไหน

เกล้าเศียรมองเลขหน้าห้องแล้วหันไปมองเคาน์เตอร์ประจ�าวอร์ด 

อกีครั้ง ก่อนจะตดัสนิใจว่าเขาไม่อาจปล่อยเวลาให้เสยีไปได้อกีแล้ว หวัใจ

เขาตอนนี้ต้องการเจอแก้วกนิรใีห้เรว็ที่สุด

๑ ๒ ๓ ลุย...

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

“เชิญค่ะ” เสียงหวานใสที่หัวใจเกล้าเศียรจ�าได้แม่นย�าดังขึ้นจาก 

ด้านในตอบรบัเสยีงเคาะประตูของเขา แพทย์หนุ่มสูดลมหายใจเข้าไปลกึๆ 

ก่อนจะผ่อนออกจนสุดแล้วเอื้อมมอืไปบดิลูกบดิประตูเปิดเข้าไป

“โอ๋ๆๆๆ เจ้ายาคนดขีองหม่ามี้ไม่ร้องนะคะ คนดขีองหม่ามี้เก่งที่สุด 

อกีนดิเดยีวกจ็ะเสรจ็แล้ว”

ภาพตรงหน้ายังไม่กระแทกหัวใจผู้พบเห็นเท่าถ้อยค�าที่เปล่งออกมา

แสดงสถานะซึ่งเกล้าเศยีรเพิ่งสงสยัไปก่อนหน้า ฝีเท้าอนัหนกัแน่นเซเลก็น้อย

พร้อมๆ กบัมอืที่ก�าลูกบดิดนัประตูออกไปขนาบข้างล�าตวัอย่างหมดแรง

หม่ามี้...

ค�าค�านี้ยงัจะหมายถงึอะไรได้อกีหรอื!

“คุณพยาบาล...” 

แก้วกนิรลีะสายตาจากร่างเลก็ซึ่งก�าลงัเชด็ตวัลดไข้แล้วเงยหน้าขึ้นมา

เพื่อสื่อสารกบัเจ้าของเสยีงเคาะประตทูี่เธอมั่นใจว่าเป็นพยาบาล แต่ไมใ่ช่...

“หมอเกล้า”

“มะ...ไม่เจอกันนานเลยนะ” ประโยคที่คิดไม่ได้เอ่ย ประโยคที่เอ่ย
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ไม่ได้คดิ 

เกล้าเศียรขยับสองมือของตนมากุมกันไว้เบื้องหน้า เพื่อรวบรวม

เรี่ยวแรงทั้งหมดที่ยงัเหลอืคลี่ยิ้มกว้างให้เพื่อนที่ไม่ได้เจอกนัมาหนึ่งปี

เพื่อน...เขาคงเป็นได้เท่านี้ตลอดไปแล้วสนิะ

ก้อนเหนียวๆ ขึ้นมาจุกตรงล�าคอจนเกล้าเศียรต้องรีบกลืนน�้าลาย 

ลงไปอย่างฝืดฝืน

“ใช่ค่ะ ไม่เจอกันนานเลย หมอเกล้าดูสบายดีและแข็งแรงกว่าเดิม 

นะคะ” 

แก้วกนิรยีิ้มตอบแบบไม่หวงไมตรเีช่นเดมิ เธอกบัเกล้าเศยีรไม่เคย

มีเรื่องหมางใจกัน แต่แค่พักหลังๆ ไม่ค่อยได้คุยกันมากนักเพราะปราณ-

กันต์ไม่ชอบ เมื่อก่อนเธอก็ไม่คิดอะไรมาก แค่เขาไม่ชอบเธอก็ไม่ท�า แต่

ตอนนี้มาคิดย้อนกลับไปตอนนั้นเธอไม่น่าเป็นเช่นนั้นเลย ไม่น่าตามใจจน

ยอมวางทุกอย่างในชีวิตไว้บนฝ่ามือของผู้ชายที่ไม่มีอะไรสามารถการันตี 

ความมั่นคงสัตย์ซื่อได้ หากย้อนเวลากลับไปได้เธอจะไม่เปลี่ยนใครทั้งนั้น

แต่จะเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนให้เป็นคนที่รักตัวเองมากกว่าสิ่งใดๆ ทั้งปวง 

บนโลกนี้ จะได้ไม่ถูกสิ่งอื่นปิดหูปิดตาจนกลายเป็นคนโง่ให้ผู้อื่นสวมเขา

“หึ...ใครบอกว่าผมสบายดีและแข็งแรง เหนื่อยยิ่งกว่าเดิมเสียอีก” 

โดยเฉพาะตอนนี้ เกล้าเศยีรต่อประโยคท้ายนั้นในใจ 

ส�าหรบัเขาและแก้วกนิร ีที่ผ่านมากเ็ป็นเพยีงเพื่อน เขายงัไม่มโีอกาส

แม้แต่จะบอกรักด้วยซ�้า คิดแล้วก็เจ็บร้าวจนต้องส่ายศีรษะแรงๆ หนึ่งที 

ก่อนจะก้าวขาเข้าไปใกล้มากขึ้น 

“เมื่อก่อนเคยคิดว่าพอพ้นจากนักศึกษาแล้วจะสบาย แต่ไม่เลย 

เหนื่อยกว่าเดมิอกี แล้วหนึ่งปีมานี้หายไปไหนมา รูไ้หมทกุคนที่โรงพยาบาล

เป็นห่วงกนัมากเลยนะ” 

“ฉนัสบายดคี่ะ มคีวามสุขมากๆ ด้วย” 

แก้วกินรีเลือกที่จะไม่พูดอะไรที่พาดพิงถึงอดีต เธออยากนึกถึงแค่
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ตอนนี้ และอยากให้ทุกคนเหน็เพยีงตอนนี้เท่านั้น

“เพราะสาวน้อยคนนี้ใช่ไหม” ยิ่งเข้ามาใกล้ยิ่งพศิมองใบหน้าทารกน้อย

ที่ถูกมารดาอุ้มขึ้นมาแนบอก เขายิ่งรู้สกึเจบ็ร้าวจนด้านชา

เดก็คนนี้ไม่เพยีงเหมอืนปราณกนัต์แต่ใช่เลย ใบหน้าเลก็ๆ นั้นก๊อบป้ี

ปราณกันต์ออกมาราวกับจะบอกคนทั้งโลกที่พบเห็นว่าตัวเองเป็นผลผลิต 

จากใคร

มน่ิาเล่า...แก้วกนิรจีงึขอเปลี่ยนแพทย์เจ้าของไข้และยงัเจาะจงว่าต้อง

เป็นเขา หากค�านวณเวลาดีๆ  ตอนนี้สาวน้อยคนนี้อายหุ้าเดอืน แก้วกนิรหีย่า

กบัปราณกนัต์ได้หนึ่งปี นั่นย่อมหมายความว่าแก้วกนิรท้ีองก่อนจะหย่าและ

เธอไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่ปราณกันต์ หรือไม่ก็เพิ่งจะรู้ว่าท้องตอนที่หย่ากัน 

ไปแล้ว

ถ้าเป็นเช่นนี้จรงิ ปราณกนัต์กโ็ชคร้ายแล้ว

“ชื่อเจ้ายาค่ะ จากนี้ต้องรบกวนหมอเกล้าช่วยดูแลหน่อยนะคะ  

คราวนี้อาการไม่ค่อยดเีลย”

“ผมจะท�าเต็มที่ ไม่ต้องห่วง” เกล้าเศียรหยิบหูฟังแพทย์จากใน

กระเป๋าเสื้อกาวน์ออกมา เสยีบหฟัูงด้านหนึ่งไว้กบัหตูนเองและยื่นส่วนปลาย

ไปวางทาบไว้บนอกนุ่มนิ่ม “ขอละลาบละล้วงสกัเรื่องได้ไหม”

“ถ้าหมอจะถามถึงพ่อของเจ้ายา ไม่มีค่ะ เจ้ายาไม่เคยมีพ่อและจะ

ไม่มวีนัม ีเขาเป็นลูกของฉนัคนเดยีว”

“คุณยงัไม่ได้แต่งงานใหม่?”

“เจบ็ครั้งเดยีวพอแล้วไหมคะหมอเกล้า” 

แก้วกนิรเีอ่ยทเีล่นทจีรงิ แต่เนื้อในของค�าตอบนี้คอืความรู้สกึนกึคดิ

ที่จารกึไว้ในใจไปจนตลอดชวีติที่เหลอื นบัจากวนัที่หย่า 

“ครั้งใหม่อาจจะไม่เจบ็อกีกไ็ด้ อย่ามองโลกในแง่ร้ายแบบนั้นส ิบางที

อาจจะมคีนที่รอคุณอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกไ็ด้นะ”

“ถ้าเป็นหมอเกล้าเมื่อไหร่จะพจิารณา” 
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คราวนี้แก้วกินรีตอบเล่นๆ ของจริง ไม่ได้คิดอะไรกับค�าตอบใดๆ 

ทว่าคนฟังกลับชะงักมือที่ถือหูฟังและเงยหน้าขึ้นประสานสายตากับดวงตา

เรยีวรพีร้อมรอยยิ้ม 

“ผม...”

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!



เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบนาที ปราณกันต์เดินเข้ามาในวอร์ด  
ตอนนี้ยงัไม่ใช่เวลาที่ต้องขึ้นตรวจบนวอร์ดแต่เขามาเพราะอยากดอูาการของ

เจ้าตัวเล็กนุ่มนิ่มที่ชื่อแก้วกัลยา เจ้าของใบหน้าที่ไม่ได้เข้าข้างตนเองแต่

เหมอืนเขาราวกบัแกะ มนัเหมอืนมากจรงิๆ เหมอืนจนเขาสลดัความคดิว่า

ใช่ออกไปไม่ได้เลย

“ขอชาร์ตคนไข้ห้องหกห้าหนึ่งสองหน่อยครบั” 

ปราณกนัต์เดนิมาเท้าแขนบนเคาน์เตอร์ประจ�าวอร์ด

“อาจารย์กนัมาได้ยงัไงคะนี่ ไม่ไปกนิข้าวกลางวนัเหรอคะ” 

หวัหน้าวอร์ดคนไข้ในเดก็รบีลุกขึ้นต้อนรบัการมาของแพทย์หนุ่ม

“จะไปอยู่ครับพี่หลินแต่แวะเข้ามาดูอาการคนไข้ที่เพิ่งรับเข้ามาก่อน 

ตอนนี้อาการเป็นยงัไงบ้างครบั”

“หมายถงึน้องเจ้ายาน่ะเหรอคะ อาการดขีึ้นมานดินงึแล้วค่ะ ไข้ลดลง

ไปบ้างแล้ว” 

“เจ้ายา...”

๓
พยาบาลจอมปลอม
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“อาจารย์หมายถึงห้องหกห้าหนึ่งสองหรือเปล่าคะ” เห็นนายแพทย์

หนุ่มทวนซ�้าหลนิจงึต้องถามย�้าให้แน่ใจ

“ครบั เดก็หญงิแก้วกลัยา กติตศิกัดิ์กุล”

“น้องมชีื่อเล่นว่าเจ้ายาค่ะ คุณแม่น้องบอกว่าคุณตาชอบเรยีกเจ้าน�า

หน้าเลยท�าให้ทุกคนติดปากกันไปหมด แต่ก็แปลกนะคะอาจารย์...หน้าตา

กลบัไม่เหมอืนคุณแม่สกัเท่าไหร่ ไม่อย่างนั้นคงสวยหยาดฟ้ามาดนิ”

“นี่พี่หลินก�าลังจะบอกว่าแก้วกัลยาไม่สวยเพราะได้พ่อมาเหรอครับ” 

เสยีงปราณกนัต์เข้มขึ้นอย่างไม่รู้ตวั

“ต๊าย ท�าไมอาจารย์พดูแบบนั้นล่ะคะ เกดิคณุแม่น้องเจ้ายามาได้ยนิ

พี่ก็ซวยแย่ น้องเจ้ายาน่ารักมากๆ โตมาต้องสวยมากแน่ๆ แต่พี่หลินแค่

หมายถงึว่าถ้าได้แม่จะสวยกว่านี้อกี” 

หลนิรบีแก้ตวัยกใหญ่ ทั้งที่คดิแบบนั้นจรงิๆ เพราะมารดาเดก็น้อย

จดัว่าเป็นหญงิสาวที่งดงามอย่างมาก ผวิหรอืกข็าวเนยีนละเอยีด แต่เดก็หญงิ

กลับมีผิวไม่ขาวเท่ามารดา จะว่าไปน่าจะขาวพอๆ กับอาจารย์ปราณกันต์

ตรงหน้ามากกว่า

“อมื...จะว่าไปน้องเจ้ายานี่เหมอืนอาจารย์ยิ่งกว่าคุณแม่เสยีอกีนะคะ 

ขอโทษค่ะ พี่หลนิลามปามแล้ว”

“พี่หลนิกค็ดิเหมอืนกนัใช่ไหมครบัว่าเจ้ายาเหมอืนผม”

แทนที่จะรู้สึกว่าถูกลามปามอย่างที่หัวหน้าวอร์ดกล่าวโทษตนเอง 

นายแพทย์หนุ่มกลบัสนใจแต่ประโยคก่อนหน้า

‘น้องเจ้ายาเหมอืนอาจารย์’

“ค่ะ อาจารย์กค็ดิเช่นเดยีวกนัเหรอคะ”

“ผมขอชาร์ตเจ้ายาหน่อยครบั” 

ปราณกันต์ไม่ตอบค�าถามต่อข้อสงสัยที่เขามั่นใจในค�าตอบมากขึ้น

จากหวัหน้าวอร์ดตรงหน้า กระดกินิ้วเร่งเร้าขอแฟ้มคนไข้แทน

“ขอโทษด้วยค่ะอาจารย์ ตอนนี้น้องเจ้ายาเป็นคนไข้ของอาจารย์เกล้า
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และคุณแม่น้องกข็อไว้ว่าห้ามคนที่ไม่ใช่อาจารย์เกล้ากบัพยาบาลเข้าเยี่ยม” 

หลินหยิบแฟ้มมาส่งให้แพทย์หนุ่มพร้อมรอยยิ้มเก้อๆ ก็อาจารย์

อตุส่าห์มาทั้งที่ไม่ใช่เวลาตรวจ เธอผูเ้ป็นหวัหน้าวอร์ดย่อมรู้สกึว่าเป็นความ

ผิดตนที่ไม่ได้รายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงแพทย์เจ้าของไข้ก่อน ท�าให้

อาจารย์แพทย์เสยีเวลา

“เกล้าเศยีรมารบัเคสได้ยงัไง” 

ปราณกันต์ไม่ติดใจเรื่องที่ถูกงดเยี่ยม แต่แปลกใจมากที่เกล้าเศียร

มาวุ่นวายกบัเรื่องนี้ได้ หรอืว่า... 

“แก้วกนิรเีป็นคนขอให้เกล้าเศยีรมารบัเคสใช่ไหม”

“ค่ะอาจารย์ ญาตเิป็นคนร้องขอค่ะ”

“ผมขอชุดปลอดเชื้อหน่อย”

“อาจารย์จะเปลี่ยนชุดท�าไมเหรอคะ”

“ท�าหน้าที่พยาบาล” 

เมื่อครูห่ลนิบอกเขาเองว่าเฉพาะเกล้าเศยีรกบัพยาบาลเท่านั้นที่เข้าไป

ในห้องได้ ถ้าเขาเข้าไปท�าหน้าที่พยาบาลไม่ใช่แพทย์ เขากย็่อมเข้าห้องนั้น

ได้เหมอืนกนั

“ดูอาจารย์เป็นห่วงน้องเจ้ายามากเลยนะคะ” 

ก่อนหน้านี้พยาบาลหลายๆ คนมักตั้งฉายาให้แพทย์หนุ่มว่า ‘หมอ

หน้านิ่ง’ ตรวจเดก็กจ็รงิ แต่ไม่บ่อยเลยที่จะได้เหน็รอยยิ้มคณุหมอ ไม่มใีคร

รู้ว่าก่อนจะหน้านิ่งแบบนี้ ปราณกันต์เคยเป็นคนยิ้มง่ายและใจดีกับเด็กๆ 

มากแค่ไหน

“พี่หลนิบอกเองไม่ใช่เหรอครบัว่าเจ้ายาหน้าเหมอืนผม” 

ปราณกนัต์รบัชดุปลอดเชื้อสม่ีวงจากมอืหวัหนา้วอร์ดแลว้เดนิเข้าไป

เปลี่ยนที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ไม่นานก็ออกมาคว้าแฟ้มประวัติห้อง ๖๕๑๒ 

เดนิตรงไปยงัห้องนั้นทนัท ี

หัวหน้าวอร์ดเด็กเพิ่งนึกอะไรบางอย่างออกแต่ก็บอกแพทย์หนุ่ม
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ไม่ทนัแล้ว

“อาจารย์เกล้ายงัอยู่ในห้องอยู่เลย”

หนึ่งปีก่อนตอนแก้วกินรีหันหลังและเดินจากไปที่ส�านักงานเขต 
เธอเข้มแขง็มาก แผ่นหลงับอบบางตั้งตรง ดวงตาที่เคยงดงามแขง็กร้าว เตม็

ไปด้วยความหนกัแน่นที่ยนืยนัว่าไม่ยนิยอมรบัสภาพภรรยาหลวง สภาพที่

เขาสร้างมันขึ้นมาจากความพลั้งเผลอและจ�าต้องเลือกผู้หญิงอีกคนที่ไม่ใช่

ภรรยาเพราะฝ่ายนั้นตั้งครรภ์ 

แตกต่างจากวนันี้ที่แผ่นหลงันั้นดูบอบบาง ดวงตาคู่นั้นอ่อนโยนดุจ

สายลมยามบ่ายเมื่อก้มลงมองใบหน้าเล็กๆ ของลูก เสียงพูดแผ่วเบายาม

เอ่ยปลอบทารกน้อยในอ้อมแขนเป็นท่วงท�านองน่าฟัง น�้าเสียงนั้นนุ่มนวล 

ละมนุ และรูส้กึได้ถงึความรกัอนัลกึซึ้งไร้ซึ่งเงื่อนไขทั้งสิ้นทั้งปวง น�้าเสยีงที่

ครั้งหนึ่งเขาเองกเ็คยได้รบัมนั...

เขาควรจะเข้าไปคุยด้วยท่าทีแบบไหนถึงจะคุยกับแก้วกินรีเรื่อง 

แก้วกลัยาได้เรื่อง ตอนเช้ากพ็อจะรูแ้ล้วว่ามนัไม่ง่าย แก้วกนิรเีปลี่ยนไปแล้ว 

แม้ตัวตนเดิมจะเป็นคนที่ตัดสิ่งใดไม่หลงเหลือเยื่อใย ไม่ยินยอมรับความ 

อยตุธิรรมนั้นยงัอยู ่แต่เธอตอนนี้กไ็ม่ใช่คนเดมิ ไม่ใช่ภรรยาของเขาอกีแล้ว 

ภายในใจที่เคยมีเขาบรรจุไว้จนเต็ม ตอนนี้ได้กลายเป็นก�าแพงชั้นแล้วชั้น

เล่าเพื่อกนัเขาออกไป ชวีติเธอค้นพบความสุขที่ไม่ต้องมเีขา ผดิกบัเขาที่ไร้

ความสุข และพบเพยีงความว่างเปล่าเมื่อสูญเสยีเธอ

“หมอเกล้า” 

ยิ่งเดินเข้าไปใกล้เสียงที่ตอนแรกได้ยินเพียงแว่วๆ ก็ยิ่งชัดเจนและ

เสยีงนั้นเป็นของแก้วกนิรกีบัเกล้าเศยีร

ปราณกันต์หยุดลงตรงหน้าห้องเมื่อเห็นจากช่องประตูที่เปิดแง้มไว้ 

แก้วกินรีอุ้มแก้วกัลยาไว้ในอ้อมแขนโดยมีเกล้าเศียรตรวจอาการอย่าง 

ใกล้ชิด เขาคงไม่หยุดนิ่งและคงเดินเข้าไปเลยถ้าพวกเขาก�าลังคุยกันเรื่อง
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อาการป่วย 

“ขอละลาบละล้วงสกัเรื่องได้ไหม”

“ถ้าหมอจะถามถงึพ่อของเจ้ายา ไม่มคี่ะ เจ้ายาไม่เคยมพี่อ และจะ

ไม่มวีนัม ีเขาเป็นลูกของฉนัคนเดยีว”

“คุณยงัไม่ได้แต่งงานใหม่?”

“เจบ็ครั้งเดยีวพอแล้วไหมคะหมอเกล้า” 

“ครั้งใหม่อาจจะไม่เจบ็อกีกไ็ด้ อย่ามองโลกในแง่ร้ายแบบนั้นส ิบางที

อาจจะมคีนที่รอคุณอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกไ็ด้นะ”

“ถ้าเป็นหมอเกล้าเมื่อไหร่จะพจิารณา” 

“ผม...”

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

มือหนายกขึ้นเคาะประตูตั้งแต่เมื่อไรปราณกันต์ไม่รู้ ไม่รู้ด้วยซ�้า 

วา่ลงน�้าหนกัไปมากปานใด รูแ้ต่เพยีงว่าใจเขาร้อนรุม่รนุแรงจนสั่นไปทั้งตวั

ในเวลาเพยีงพรบิตา

“หมอกัน” เสียงเคาะประตูที่ดังเหมือนจะพังประตูท�าให้เกล้าเศียร 

หนัไปมองทนัที

แก้วกินรีก็เช่นกัน แต่เธอเลือกที่จะไม่พูดอะไรนอกจากส่งสายตา

ต�าหนิ แล้วกระชับลูกน้อยในอ้อมแขนแน่นขึ้น ไม่รู้ว่ากลัวจะมีคนมาแย่ง

หรอืเพื่อปลอบขวญัจากเสยีงที่ดงัผดิปกตกิ่อนหน้า 

ปราณกันต์ตอบกลับสายตานั้นด้วยสายตาดุเดือดไม่แพ้กันและเอ่ย

กบัเกล้าเศยีรเสยีงห้วน

“พี่หลนิให้นายไปหา ไม่ต้องถามว่าเรื่องอะไร ฉนัไม่รู้” 

“งั้นเดี๋ยวผมกลบัมานะ จะได้หยบิชาร์ตเจ้ายามาด้วย”

“ค่ะ” 

หนุม่สาวตรงหน้าโต้ตอบกนัโดยไม่เหน็ว่าปราณกนัต์ตวดัแฟ้มคนไข้

ไปไว้ด้านหลงัอย่างรวดเรว็และเบี่ยงตวัไปทางขวาเพื่อเปิดทางให้เกล้าเศยีร 
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ออกจากห้อง

“แล้วนาย...”

“ไปสิ” เขาจะอยู่หรือไปไม่เกี่ยวอะไรกับเกล้าเศียร ปราณกันต์

พยกัพเยดิไล่ ไม่เปิดโอกาสให้อกีฝ่ายถามค�าถามด้วยซ�้า

เกล้าเศยีรมองอย่างไม่ไว้วางใจแต่กย็อมตดัใจก้าวผ่านหน้าปราณกนัต์

ออกจากห้องไป เดินต่อไปได้อีกสามก้าว ปราณกันต์ก็ผลุบเข้าห้องพร้อม

ทั้งดนัประตูปิดและกดลอ็ก 

“หมอจะเข้ามาท�าไม พยาบาลไม่ได้แจ้งเหรอคะว่านอกจากหมอ 

เกล้าเศยีรกบัพยาบาล คนอื่นงดเยี่ยม” แก้วกนิรเีหน็การกระท�านั้นแล้วรู้สกึ

ทั้งไม่พอใจและไม่ไว้วางใจ

“แจ้ง แต่ผมไม่ได้มาในฐานะหมอ” 

ปราณกันต์ไหวไหล่และจงใจผายมือไปบนกายตนเอง ให้แก้วกินรี

เหน็ด้วยตาตวัเองว่าเขาเข้ามาในฐานะอะไร เขาไม่ได้ละเมดิสทิธผิู้ป่วยของ

เธอแต่อย่างใด

“คนไข้วดัไข้ กนิยา เชด็ตวั และกก็�าลงัจะหลบัแล้ว ไม่มงีานอะไร

ต้องรบกวนพยาบาล”

“ผมไม่ได้มาวดัไข้ ป้อนยา เชด็ตวั ผมมาจบัชพีจร” 

ปราณกนัต์คาดเดาสถานการณ์ที่จะต้องเจอเอาไว้อยูแ่ล้ว เหตผุลของ

การเข้ามาจึงถูกเตรียมไว้เกือบยี่สิบข้อ และไม่ได้เตรียมแบบส่งๆ เขามี 

หลกัฐานยนืยนัจากชาร์ตที่ช่องอตัราชพีจรว่างเปล่า แก้วกนิรยีกตวัอย่างมา

แค่สามข้อเท่านั้น ถอืว่าน้อยเมื่อเทยีบกบัที่เขาเตรยีมมา

“แปดสิบถึงเก้าสิบครั้งต่อนาที ฉันจับทุกครึ่งชั่วโมง ครั้งล่าสุดก็ 

ก่อนจะเชด็ตวัให้คนไข้ คุณพยาบาลเขยีนลงไปในชาร์ตได้เลยค่ะ”

แก้วกินรีถอยหลังไปเมื่อพยาบาลจอมปลอมท�าท่าจะพุ่งเข้ามาหา 

ปราณกนัต์โดนดกัอย่างรู้ทนักห็ยุดแล้วยกทฤษฎมีาตอบโต้อดตีพยาบาล

“ชพีจรเดก็เลก็จะเต้นเรว็กว่าผูใ้หญ่ อตัราแปดสบิถงึเก้าสบิกว่าถอืว่า
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ค่อนไปทางต�่า ผมขอจบัอกีครั้งเพื่อความไม่ประมาท” 

“คนไข้หลับแล้ว พยาบาลที่ดีไม่ควรรบกวนผู้ป่วยที่ควรได้รับการ 

พกัผ่อนให้เพยีงพอนะคะ” 

เมื่อเหน็สถานการณ์ไม่ค่อยด ีแก้วกนิรจีงึหนัไปวางลกูน้อยที่หลบัสนทิ

ลงบนเตียงและหย่อนขาลงมายืนตัวตรงเพื่อกันไม่ให้พยาบาลจอมปลอม

สามารถเข้าไปถงึตวัลูกได้

“พยาบาลที่ดกีไ็ม่ควรจะปล่อยปละละเลยหากพบเหน็ความผดิปกติ

แม้เพยีงเลก็น้อย” 

“คนไข้ปกตคิ่ะ”

“คุณเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือเปล่า การวินิจฉัยคนไข้ต้องท�าโดย

พยาบาลวชิาชพีหรอืแพทย์เท่านั้น”

“คุณเองกไ็ม่ใช่”

“ผมมใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม”

“แต่คณุไม่ใช่พยาบาลวชิาชพี” แก้วกนิรก้ีาวไปเบื้องหน้าจนต้องแหงน

หน้าขึ้นส่งสายตาเอาเรื่องกับพยาบาลจอมปลอม ข้อนี้เธอได้เปรียบเต็ม

ประตู “ห้องนี้นอกจากหมอเกล้าเศยีรกบัพยาบาล...คนอื่นงดเยี่ยม!”

“ท�าไมต้องจรงิจงัขนาดนี้แก้วกนิร”ี

“เพราะเราไม่ต้องการการรกัษาจากคุณ”

“ท�าไม”

“นั่นควรเป็นสิ่งที่หมออย่างคุณจะต้องน�ากลับไปวิเคราะห์หาสาเหตุ

และแก้ไขเอาเอง มไีม่กี่สาเหตุหรอกค่ะที่คนไข้จะเลอืกหมอ”

“คุณไม่ไว้ใจผม?”

“ฉนัไม่คดิว่าตวัเองต้องตอบ”

“งั้นถ้าเป็นค�าถามนี้จะตอบได้ไหม” 

ปราณกันต์ตวัดแขนรวบเอวบางของคนที่ยืนเชิดหน้าใกล้แค่เอื้อม 

กระตกุด้วยแรงเพยีงนดิหน้าท้องแบนราบกเ็ข้ามาแนบกบัหน้าท้องแขง็แกร่ง 
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ใบหน้างดงามปะทะแผงอกกว้างในชุดสมี่วง 

“แก้วกัลยาเป็นลูกสาวของผมใช่ไหม คุณท้องเจ้ายาตอนที่เรายัง 

ไม่หย่ากนัใช่หรอืเปล่า”

ในอดีตความใกล้ชิดขนาดนี้มักจะท�าให้แก้วกินรีประหม่าจนตัวสั่น 

หวัสมองหมุนวนจนนกึค�าพูดยาวๆ ไม่ออก แต่ตอนนี้...

“นี่คอืเรื่องส่วนตวั คุณเป็นใครไม่ทราบฉนัถงึต้องตอบ”

“อย่ามาเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกันหน่อยเลยกินรี คุณก็รู้ว่าการจะพิสูจน์

ส�าหรบัหมออย่างผมมนัง่ายนดิเดยีว”

“แล้วถ้าพสิจูน์ได้หรอืต่อให้ฉนัตอบว่าใช่ หมออย่างคุณจะท�าอะไรได้

เหรอคะ คณุหมดสทิธิ์ตั้งแต่วนัที่คณุเลอืกผูห้ญงิคนนั้นแลว้ ฉนัจะตอบวา่

ใช่หรอืไม่ใช่ มนักไ็ม่ใช่ประเดน็ส�าคญัสกันดิ ประเดน็มนัคอื...เราไม่ต้องการ

คุณ”

แก้วกินรีพยายามบิดตัวออกจากการพันธนาการของเขาโดยไม่เอ่ย

ปากร้องขอ

“ท�าไมคุณถงึได้เป็นคนใจแขง็ขนาดนี้ ลูกทั้งคนนะ คุณจะไม่ให้เขา

ได้รู้เลยรไึงว่าพ่อเขาคอืใคร”

“ถามจริงๆ นะ อยากให้เขารู้จริงๆ น่ะเหรอว่าคนสารเลวที่นอกใจ

ภรรยาตนเองจนท�าผู้หญงิคนอื่นท้องคอืพ่อของเขา” 

ถ้าเป็นเธอคงไม่กล้าแม้แต่เอ่ยถามด้วยซ�้าว่าเดก็คนนั้นเกดิจากตนเอง

หรอืเปล่า มนัน่าอบัอายจนอยากจะหาปี๊บมาคลุมหวั

“อย่างน้อยคุณกค็วรบอกผม ผมมสีทิธิ์จะรู้ว่ามเีขา”

“ไม่ค่ะ คุณไม่มสีทิธิ์” 

แก้วกินรีตอบแบบชัดเจนทั้งน�้าเสียงและสายตา เธอไม่ให้สิทธิ์เขา

แม้แต่ขี้เลบ็ของลูก ส�าหรบัเธอ ปราณกนัต์ยิ่งกว่าคนที่ตายไปแล้ว ลูกสาว

ของเธอจะรู้เพียงแค่ว่าไม่มีพ่อบนโลกใบนี้ พ่อไม่ได้ตาย ไม่ได้ทิ้ง ไม่ได้ 

หายไป แต่ไม่เคยมตีวัตนมาตั้งแต่ต้น
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ใช่...ที่เขาเลว ใช่...ที่เขาทอดทิ้งเธอ แต่ไม่ใช่ส�าหรบัลูก เขาไม่คดิว่า

ตนเองจะไร้สทิธิ์กระทั่งจะรู้ว่ามเีดก็คนหนึ่งเกดิมาจากสายเลอืดของตนเอง 

และยังเป็นเด็กที่เกิดมาจากความตั้งใจ พร้อมด้วยความรัก ความทุ่มเท 

และการเฝ้ารอทั้งชวีติ

เรื่องอื่นเขาอาจไม่กล้าสาบาน แต่เรื่องลูก ผูห้ญงิที่เขาอยากมลีกูด้วย

คอืแก้วกนิรเีพยีงคนเดยีวเท่านั้น

“ไม่ คณุต่างหากที่ไม่มสีทิธิ์ปิดปังความจรงิ อย่างน้อยเลอืดครึ่งหนึ่ง

ในตัวเขาก็คือเลือดของผม หรือคุณจะตอบว่าสามารถปฏิสนธิแก้วกัลยา 

ขึ้นมาได้ด้วยตวัคนเดยีว แต่นั่นต้องหมายถงึมหีลกัฐานยนืยนัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรโดยแพทย์ ไม่ใช่ค�าพูดลอยๆ ที่หาความเชื่อถอืไม่ได้”

“ฉนัไม่เคยพดูอยูแ่ล้วว่าปฏสินธแิก้วกลัยาขึ้นมาเองคนเดยีว ฉนัแค่

บอกว่าลูกสาวของฉนัไม่มพี่อ”

“แล้วไอ้ที่ยนืหวัโด่อยู่ตรงนี้เป็นหมารไึง”

“นั่นกแ็ล้วแต่คณุจะพจิารณาตนเอง ฉนัไม่มสีทิธิ์ไปก้าวก่าย” อย่าให้

เธอพูดเลย เขาจะร้องไห้เป็นลูกเล็กเด็กแดงเปล่าๆ แก้วกินรีเชิดหน้าขึ้น 

“อย่าให้ฉันต้องกรีดร้องให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ออกไปจากห้องซะ ท�า

เหมอืนหนึ่งปีที่ผ่านมา เราตายจากกนัไปแล้วคุณหมอปราณกนัต์”

“ผมไม่เคยคดิว่าคุณตายไปแล้ว ยิ่งตอนนี้ยิ่งไม่ต้องคดิ”

“งั้นถ้าคณุคดิจะกลบัเข้ามาในชวีติของฉนั กจ็งรูเ้อาไว้ว่าฉนัจะไม่ใจดี

กบัคุณแน่” 

“ผมกไ็ม่คดิจะเข้าไปแบบดีๆ  เหมอืนกนั” 

ในเมื่อเธอยื่นไม้ออกมาเขากไ็ม่คดิจะยื่นมอืเปล่าออกไปรบัให้เจบ็ตวั 

คนอย่างนายแพทย์ปราณกนัต์ หากเจอใครยื่นไม้มาเขาจะตอบโต้กลบัด้วย

ค้อน ยื่นมีดมาเขาจะตอบโต้กลับด้วยเสียม ศีลต้องเหนือกว่า ไม่มีค�าว่า

เสมอ ดูสวิ่าสุดท้ายใครจะล้มก่อนกนั

“นี่คุณ...” 
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แก้วกินรีอุทานเสียงหลงเมื่อร่างบางถูกดันเข้าไปจนชิดตู้ ก่อนที่

ปราณกันต์จะประกบปิดเรียวปากส่งคืนถ้อยค�าผรุสวาทลงคอไป แพทย์

หนุ่มไม่เพยีงคดิจะกลบัไป แต่เขาจะกลบัไปแบบจะจะ เหน็ๆ เป็นๆ ทนัที

ทนัใด ไม่เหลอืโอกาสให้ต่อกร



เพยีะ!
“สารเลว! คงไม่ต้องถามนะว่าท�าไมถงึโดนตบ!” 

แก้วกินรีโกรธจนตัวสั่น มืออีกข้างถูกยกมากุมมือที่ตวัดใส่ใบหน้า 

ทั้งหนาทั้งทนของคนสารเลวตรงหน้า ใบหน้าแดงก�่าไม่แตกต่างจากรมิฝีปาก

ที่ถูกคุกคามจนบวมเจ่อ

ปราณกันต์ใช้นิ้วโป้งตวัดเช็ดมุมปากที่มีเลือดซึมออกมาเล็กน้อย 

ปลายลิ้นดุนกระพุ้งแก้มที่เกิดจากการถูกฟันคมกัดลงบนเนื้อตนเองจน 

เป็นแผล

“คงไม่ต้องถามนะว่าท�าไมถงึโดนจูบ และก�าลงัจะโดนอกีรอบ...” 

เพยีะ!

ครั้งแรกนั้นเธอพลาดเพราะไม่ทนัตั้งตวั แต่ครั้งนี้แก้วกนิรไีม่ยอมให้

เหตกุารณ์เช่นนั้นเกดิขึ้นซ�้ารอยได้อกี ฝ่ามอืที่ยงัชาจากการใช้แรงไปเตม็ก�าลงั

ก่อนหน้านี้สะบดัไปบนซกีหน้าข้างเดมิอกีครั้งเตม็แรง เพื่อหยดุความบ้าระห�่า

ของปราณกนัต์ที่จะเข้ามารวบตวัเธออกีรอบ

๔
งดเยี่ยมแต่ไม่งดร่วม
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“ไสหวัไปซะ ที่นี่ไม่มใีครต้องการคุณ ออกไป!” 

แก้วกนิรฝืีนชี้นิ้วสั่นเทาไปยงัประต ูกดน�้าเสยีงให้หนกัแน่นแต่ไม่ดงั

จนรบกวนการนอนของแก้วกัลยา เธอไม่ได้ให้ความส�าคัญแก่คนสารเลว

อย่างปราณกนัต์มากไปกว่าแก้วตาดวงใจอย่างลูก

“อย่ามาสั่งผม ตอนนี้ผมจะไม่ยอมให้คุณตดัสนิใจอะไรคนเดยีวอกี 

ผมจะไม่ยอมรบัการตดัสนิใจที่ตดัผมออกนอกวงจรชวีติคณุอกี มนัจะไม่มี

หนที่สองอกีแล้ว”

“นี่คุณจะท�าอะไร...” 

แก้วกินรีกระชากเสียงถามเมื่อถูกแขนแกร่งรวบเอวบางพร้อมกับ

ออกแรงลากเธอไปทางห้องน�้า

“งดเยี่ยมแต่ไม่งดร่วม วนันี้ผมจะร่วมกบัคณุท�าให้ความสมัพนัธ์เรา

กลบัมาเหมอืนเมื่อหนึ่งปีก่อน”

“นี่อย่าท�าอะไรบ้าๆ นะ ฉนัไม่ใช่แก้วกนิรคีนเดมิ ผู้หญงิโง่ๆ ที่เคย

เป็นภรรยาของคณุ ฉนัจะแจ้งความ ฉนัจะให้ต�ารวจมาลากคอคุณเข้าตะราง

จรงิๆ ด้วย” 

“งั้นคณุกต้็องมหีลกัฐานแน่นหนาเพื่อเอาผดิผมด้วย ผมจะช่วยสร้าง

ทั้งหลกัฐานทางกายและพยานบุคคล แต่คุณต้องจ�าไว้อย่างนะตอนต�ารวจ

สอบปากค�า...ระวงัค�าพดูคณุให้ดีๆ  ไม่อย่างนั้นการขนืใจจะกลายเป็นสมยอม 

อย่างมือนี่...” ปราณกันต์ตะครุบมือเล็กที่ยกขึ้นข่วนอกเขาให้แนบไปกับ

ความร้อนผ่าวของผวิเนื้อภายใต้เนื้อผ้า “มอืคุณไม่ได้หงายแต่คว�่า มอืคุณ

ไม่ได้ก�าลงัผลกัไสแต่ลูบคล�า เป็นอาการของการยอมรบัไม่ใช่ปฏเิสธ”

“หน้าด้าน! สารเลว!”

“เลิกด่า เลิกโวยวาย แล้วหัดใช้สมองคิดไตร่ตรองดีๆ ที่ผ่านมา

อารมณ์ร้อนของคุณท�าให้อะไรๆ พงัทลายไปเท่าไหร่แล้ว ใช่ ที่ปีก่อนเป็น

ผมที่ผดิต่อคณุ แต่ถ้าตอนนั้นคณุไม่ใจร้อนตดัขาดจากกนัจนไม่เหน็แม้แต่

เงา คุณจะรู้ว่า...”



แ ช น เ ด อ เ ลี ย ร์  l  35

“เลิกพูดเรื่องงี่เง่าไร้ค่าส�าหรับความทรงจ�าของฉันสักที ตอนนี้ฉัน

ไม่ใช่ภรรยาของคณุ ไม่ใช่ผูห้ญงิของคณุ หากความต้องการทางเพศมนัจกุ

ขึ้นมาจนทนไม่ไหวกร็บีไสหวักลบัไปหาเมยีที่บ้าน อย่ามายุ่งกบัฉนั!”

แก้วกินรีไม่ยอมฟังให้จบ เธอไม่เปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายว่า 

นอกจากเธอเขาไม่เคยมีเมียคนอื่นอีก เขาไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้น  

ทกุอย่างเป็นเพยีงการจดัฉากท�าให้เข้าใจผดิจากผูห้ญงิขี้อจิฉา ขาดความรกั

จนทนเหน็ใครมคีวามรกัไม่ได้ ต้องการท�าลาย ต้องการสร้างความร้าวฉาน

เพื่อพิสูจน์ว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริง โดยใช้จุดอ่อนเรื่องที่พวกเขาอยากมีลูก 

มาเป็นเครื่องมอื เพราะรู้ว่าผู้ชายอย่างเขาไม่มทีางท�าร้ายลูก แม้จะเกดิจาก

ความผดิพลาดกต็าม

ในเมื่อแก้วกินรีไม่อยากฟัง ปราณกันต์ก็ไม่คิดขยายความอะไร 

ต่อ เธอไม่อยากรูก้ไ็ม่ต้องรู ้ถงึยงัไงเรื่องมนักผ่็านไปแลว้ เสยีใจหรอืกเ็สยี

ไปแล้ว ความสัมพันธ์หรือก็พังจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วเช่นกัน ทุกอย่างย้อน

คืนมาไม่ได้อีก จะเหลือก็เพียงแต่อนาคตที่จากนี้เขาจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ 

ท�าให้ครอบครวัที่เขาเคยฝันถงึเป็นจรงิอกีครั้ง 

“มเีมยีอยู่ตรงหน้าทั้งคนยงัจะต้องไปไหนอกี”

“ฉนัไม่ใช่เมยีคุณ!”

“เดี๋ยวกใ็ช่อกีครั้ง”

“ปราณกนัต์!”

“มานี่!” 

ปราณกันต์ตวัดร่างบางขึ้นอุ้มพาเข้าไปในห้องน�้าพร้อมกับปิดประตู

ให้เหลอืเพยีงช่องเลก็ๆ พอให้มองเหน็แก้วกลัยาบนเตยีงได้ เขาวางร่างบาง

ให้นั่งลงบนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า เลื่อนฝ่ามอืขึ้นไปประคองท้ายทอยบงัคบั

ให้ใบหน้างดงามแหงนเงยขึ้นรบัจุมพติอนัร้อนแรง

ด่าเถอะ ด่าเขาได้เลยแก้วกนิร ีแต่หนนี้เขาจะไม่ยอมให้เธอตดัขาด

จากกนัได้อกี ก่อนหน้านี้เพราะไม่รู้ว่าพวกเขามแีก้วกลัยาด้วยกนั จงึคดิว่า
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ปล่อยเธอไปให้มชีวีติใหม่ เธออยากหย่าเขาเซน็ให้ เธออยากหนหีายไปเขา

ก็ไม่รังควาน เพราะคิดว่าเขาผิดเอง เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นจากเขาเอง แต่ 

ตอนนี้เขารู้แล้วและไม่ยนิยอมให้เธอเขี่ยเขาออกจากชวีติได้อกี 

เธอไม่รู้หรอกว่าตลอดเวลาหนึ่งปีมานี้เขาจมอยู่กับความเจ็บปวด 

อ้างว้าง โดดเดี่ยว ต่อให้คิดถึงเธอแค่ไหนก็ไม่กล้าตามหา เพราะคิดว่า 

ตวัเองไม่คู่ควร ไม่สมควรยนืเคยีงข้างเธออกี 

ทว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เขามีแก้วกัลยาที่ต้องช่วยกัน 

รบัผดิชอบ มแีก้วตาดวงใจที่เฝ้ารอมาอย่างเนิ่นนาน เขาไม่อาจปล่อยเธอไป

ตามทางของตนเองโดยไม่มเีขาได้อกีแล้ว

โป๊ก!

แก้วกินรีผู้ถูกรุกรานและไม่รู้ถึงความคิดของคนกระท�าควานมือจน

คว้าที่วางสบู่มาได้ เธอตัดสินใจส่งมันไปสัมผัสศีรษะคนกระท�าอุกอาจ 

เตม็แรง อย่างไม่ลงัเลหรอืกงัวลแม้แต่น้อยว่าอาจส่งผลร้ายแรงเช่นอกีฝ่าย

อาจตายได้!

“โอ๊ย!” 

ปราณกนัต์ร้องลั่นพร้อมกบัเซถอยไปด้านหลงั น�้าข้นเหนยีวอุ่นวาบ

ค่อยๆ ไหลจากหน้าผากด้านซ้ายลงมาตามแก้ม ความเจบ็ปวดกระจายไป

ทั่วศรีษะในเวลาอนัรวดเรว็ 

“ออกไป!”

แก้วกนิรตีวาดพร้อมกบัผลกัร่างสงูไปชดิผนงัอกีด้าน ไม่สนใจเลอืด

สแีดงสดที่ก�าลงัไหลลงมาเพราะฝีมอืตนเอง คนชั่วอย่างปราณกนัต์สมควร

แล้วที่จะต้องโดน นี่ยงัน้อยไปด้วยซ�้า มอืข้างที่ยงัถอืที่วางสบู่ก�าแน่นพร้อม

ที่จะฟาดไปบนศรีษะเขาอกีครา หากว่ายงัไม่ยอมออกไปตามค�าสั่ง

“กนิร.ี..” 

“กนิร!ี” 

เกล้าเศียรรีบผลักประตูห้องแล้ววิ่งเข้ามาดูเพราะได้ยินเสียงตวาด
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ของแก้วกนิร ี หลงัจากต้องเสยีเวลากลบัไปขอกุญแจห้องจากพยาบาลหน้า

เคาน์เตอร์

“แง้! แงๆ” เดก็น้อยที่ได้ยนิเสยีงตวาดของมารดาเปล่งเสยีงร้องทนัที

“เจ้ายา!” แก้วกินรีไม่สนใจสองหนุ่มที่คนหนึ่งกุมศีรษะห้ามเลือด

พร้อมกบัทอดสายตามองเธออย่างเจบ็ปวด และอกีคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาด้วย

สีหน้าเป็นห่วงจับใจ เธอถลาออกจากห้องน�้าไปหาลูกน้อยที่สะอื้นฮักบน

เตยีง ช้อนร่างเลก็ขึ้นมาแนบอก “โอ๋ๆ หม่ามี้มาแล้ว ไม่ร้องนะคะ หม่ามี้อยู่

นี่แล้ว”

“เกดิอะไรขึ้นหมอกนั” 

เกล้าเศียรถามเสียงเครียด เขาไม่คิดว่าเกิดเรื่องดีขึ้นอย่างแน่นอน 

ไม่เช่นนั้นปราณกนัต์ไม่อยู่ในสภาพนี้แน่

“ไม่ใช่เรื่องของนาย” 

ปราณกันต์ตอบเสียงห้วน เรื่องระหว่างแก้วกินรีกับเขาไม่ใช่เรื่องที่

เกล้าเศียรจะต้องเข้ามาวุ่นวาย พูดจบก็เดินไปดึงกระดาษทิชชูหน้ากระจก

ออกมาก�าใหญ่ กดบนบาดแผลเพื่อห้ามเลอืด ท่าทางไม่คณนาต่อความเจบ็ 

ขณะที่ก้าวผ่านเกล้าเศียรมาหาสองแม่ลูกที่เตียงผู้ป่วยก็ไม่ลืมใช้สายตา

ถ่ายทอดความเป็นปฏปัิกษ์ให้อกีฝ่ายรูว่้า เหตกุารณ์ก่อนหน้าได้สร้างความ

ไม่พอใจให้เขาอย่างมาก ก่อนจะหย่อนกายลงนั่งบนโซฟา

ปราณกนัต์ไม่พอใจเขา...มนัชดัเจนมาก แต่แล้วยงัไง นาทนีี้หมอนั่น 

มสีทิธิ์อะไรที่จะแสดงออกมาแบบนั้น

“มอีะไรเกดิขึ้นหรอืเปล่าครบักนิร ีคุณบอกผมได้เลยนะ”

ถ้าสิ่งที่เกดิขึ้นคอืความอยตุธิรรม เกล้าเศยีรจะไม่รั้งรอใดๆ ที่จะช่วย

เธอเอาผิดคนกระท�าอย่างถึงที่สุด เขาเดินตามออกมาจดจ้องปราณกันต์ 

ผู้กลบเกลื่อนพริุธไม่มดิ เลอืดบนศรีษะกไ็หลลงจนชุดปลอดเชื้อสมี่วงด่าง

เป็นดวงๆ

“ผมว่าหมอกนัไปท�าแผลดกีว่าไหม เลอืดคณุออกไม่ใช่น้อยเลย หรอื
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จะให้ผมเรยีกต�ารวจ ไม่ใช่ส ิเรยีกพยาบาลให้ไหม” 

เกล้าเศยีรออกตวัอย่างหวงัด ีเขาไม่ได้เป็นห่วงว่าเลอืดอกีฝ่ายจะออก

จนหมดตวั แต่ก�าลงัประชดอย่างรุนแรงต่างหาก 

ปราณกนัต์ตวดัดวงตาไปมองอย่างเยอืกเยน็...

“ไม่ต้องมายุ่ง นายนั่นแหละออกไป นี่ลูกเมียฉัน ฉันดูแลเองได้” 

อย่ามาท�าเป็นหวังดีหน่อยเลย จุดประสงค์ที่แท้จริงกระจ่างชัดในดวงตา

โดยที่ไม่ต้องพูดออกมาสักค�า เขาดูออกมาตั้งนานแล้วว่าเกล้าเศียรคิด 

ไม่ซื่อกบัแก้วกนิรตีั้งแต่ยงัไม่แต่งงานกนั แอบมคีวามรู้สกึดีๆ  ให้มาตลอด

เจ็ดปี และอย่าคิดว่าเขาไม่รู้ ที่ย้ายโรงพยาบาลตามมาก็เพราะคิดว่าจะ

สามารถช่วยให้เจอแก้วกนิรไีด้

“ใครเขาเป็นลูกเมยีของคุณ พูดให้มนัดีๆ  นะ” 

ช่วยเอาเขาไปให้พ้นหน้าฉันที...แก้วกินรีอยากตวาดออกไปแบบนี้

จริงๆ ถ้าไม่ติดว่าเกล้าเศียรไม่ใช่คนที่เธอจะสามารถดึงเข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องตามใจได้

แววตาเกลยีดชงัที่ถ่ายทอดออกมาจากดวงตาแก้วกนิรอีย่างไม่ปิดบงั

ท�าให้ปราณกนัต์จกุในหวัใจ ผดิกบัเกล้าเศยีรที่รูส้กึว่าเขามาถกูทาง เขาควร

ยื่นมอืเข้าไปช่วยแก้วกนิรี

“นั่นสคิรบั หมอกนัน่าจะลมือะไรไปหรอืเปล่าว่าคณุหย่ากบักนิรแีล้ว 

ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นอะไรกับเธอ แม้แต่แพทย์เจ้าของไข้ ไม่ว่าจะในฐานะ

หมอหรอืฐานะอดตีสาม ีคุณควรจะให้เกยีรตเิธอมากกว่านี้” 

ในฐานะแพทย์เจ้าของไข้เกล้าเศียรคิดว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะปกป้อง

คนไข้ของตนเอง ปราณกนัต์ต่างหากที่สมควรออกไป ไม่ใช่เขา 

“นั่นกเ็ป็นเรื่องของฉนักบักนิร ีนายไม่เกี่ยว”

“คณุต่างหากที่ไม่เกี่ยว หมอเกล้าเป็นแพทย์เจ้าของไข้ของแก้วกลัยา

และเป็นเพื่อนของฉนั” 

แก้วกนิรจีงใจเน้นสถานะที่เธอมอบให้เกล้าเศยีรในแบบที่ปราณกนัต์
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ไม่มทีางได้รบั และจงใจเน้นสถานะของเขาเพื่อให้อกีฝ่ายจ�าขึ้นใจ

‘เพื่อนของฉนั’

เป็นครั้งแรกที่เกล้าเศียรรู้สึกดีกับค�านี้ เพราะมันท�าให้เขารู้สึกเป็น

ครั้งแรกว่าตนเองมคีวามส�าคญักบัแก้วกนิรมีากกว่าปราณกนัต์

รอยยิ้มเลก็ๆ ปรากฏขึ้นบนเรยีวปากแพทย์หนุ่ม ความหวงัที่ด�ามดื

มาเนิ่นนานเหมือนจะเริ่มเห็นแสงสว่าง เหตุการณ์เมื่อหนึ่งปีก่อนได้ท�าให้

แก้วกนิรตีดัเยื่อใยกบัปราณกนัต์แล้วจรงิๆ แม้จะมหีนนู้อยแก้วกลัยา...ช่าง

เถอะ เขาไม่นกึรงัเกยีจเลยสกันดิ ขอแค่เป็นสิ่งที่แก้วกนิรรีกั เขากพ็ร้อมจะ

รกัด้วยหมดหวัใจ

“หมอเกล้าคะ ฉนัขอใช้สทิธิ์คนไข้ ช่วยเชญิหมอปราณกนัต์ออกไป

จากห้องได้ไหมคะ ลูกสาวของฉนัต้องการพกัผ่อน” แก้วกนิรตีดัสนิใจขอ

ความช่วยเหลอืจากเกล้าเศยีร

“ดะ...”

“ผมไม่ไปไหนทั้งนั้น” 

ปราณกันต์โพล่งออกมาก่อนที่เกล้าเศียรจะทันได้พูดจนจบ แล้ว 

เอนหลงัไปพงิพนกัโซฟา ยนืยนัเจตนารมณ์ว่าจะไม่ไปไหนทั้งนั้น เขาตั้งใจ

แล้วว่าจะด้านและจะด้านให้ถงึที่สุด ใครมปีัญหากล็องเข้ามาดูสิ

แก้วกนิรมีองอากปักริยิานั้นอย่างโกรธเคอืง ปราณกนัต์คดิจะท�าอะไร 

เขาคดิจะสร้างปัญหาและความยุ่งยากให้เธอ หรอืคดิจะประสานรอยร้าวที่

มนัแหลกละเอยีดไปแล้วอย่างนั้นจรงิๆ น่ะหรอื

“หมอเกล้าคะ ดฉินัขอเปลี่ยนห้องค่ะ” 

ในเมื่อเขาอยากปักหลักอยู่ที่นี่ เช่นนั้นเธอจะไปเอง ไม่ว่าเขาคิดจะ

ท�าอะไร สิ่งที่เขาคดิจะไม่มวีนัประสบความส�าเรจ็ 

“ได้ครบั ผม...”

“ถ้าคดิว่านั่นคอืทางออกกเ็ชญิ” 

ถ้าคิดจะหนีอีกครั้งไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยนะ เพราะครั้งนี้คนอย่าง
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ปราณกนัต์จะตามตดิไม่ลดละ ไม่ว่าที่นี่หรอืที่ไหน เขาพร้อมจะเกาะตดิเธอ

ไม่ต่างจากวญิญาณที่คอยตามหลอกหลอน

“เช่นนั้นคุณหมอปราณกนัต์จะเอายงัไงคะ ถงึจะปล่อยให้ฉนักบัลูก

ได้พักผ่อน” แก้วกินรีหมดความอดทนแล้วเช่นกัน เธอหันมาประจันหน้า

กบัเขาอย่างท้าทาย

“ผมจะดูแลแก้วกัลยาเอง เจ้ายาเป็นคนไข้ของผมตั้งแต่ต้น ผมไม่

อนุมตัใิห้เปลี่ยนแพทย์”

“ถ้าท�าแบบนั้นคุณจะออกไปจากห้องทนัทใีช่ไหม”

“ใช่”

“ได้ค่ะ ดฉินัจะไม่เปลี่ยนแพทย์ เชญิคุณหมอปราณกนัต์ออกไปได้

แล้ว” แก้วกนิรตีอบอย่างหนกัแน่น เรื่องง่ายๆ แค่นี้ เขาอยากเป็นเจ้าของ

ไข้นักก็ตามใจ เป็นไปเลย แต่ว่าคนไข้ยังจะอยู่ให้เขาตรวจไหมนั่นก็เป็น 

อกีเรื่อง

“เกล้าเศยีรต้องออกไปกบัผมด้วย” ปราณกนัต์ยงัคงใช้สายตาเช่นเดมิ

กบัเกล้าเศยีร

“ผม...”

“รบกวนหมอเกล้าแล้ว ขอบคุณมากนะคะที่สละเวลามาดูแลเรา 

สองคนแม่ลูก ฉนัจะจดจ�าไว้ไม่ลมืเลยค่ะ”

“งั้นผมจะมาเยี่ยมใหม่” เขารูว่้าที่แก้วกนิรที�าเช่นนี้กเ็พราะไม่ต้องการ

ให้ปราณกันต์อยู่ต่อ ถึงจะอยากอยู่ต่อแค่ไหนก็จ�าต้องตัดใจ เขาหยิบ

นามบัตรในกระเป๋าเสื้อกาวน์ที่มักพกติดตัวไว้เสมอเผื่อคนไข้ต้องการออก

มาวางไว้บนที่นอน “มีอะไรโทร. หาผมได้ตลอดเวลาเลยนะกินรี อย่าได้

เกรงใจ” 

“ขอบคุณค่ะ” 

แก้วกนิรอียากจะพดูมากกว่านั้นอกีนดิว่า ขอบคณุมากๆ คนืนี้เธอมี

เรื่องต้องขอความช่วยเหลอืจากเขา แต่กต็อบได้เพยีงสั้นๆ เพราะปราณกนัต์
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มองอยู่

“เชญิหมอกนัครบั” 

เกล้าเศียรเข้ามาช่วยกินรีจากสายตานั้น เขาผายมือเชิญปราณกันต์

ให้ออกไปด้วยกนั แต่อกีฝ่ายกลบัมองมอืของคนที่เพิ่งให้นามบตัรแก่อดตี

ภรรยานิ่งๆ ก่อนจะมองขึ้นมาที่ใบหน้า และเลยไปยงัแก้วกนิรี

“หมอของคุณคอืผม มอีะไรโทร. หาผมได้คนเดยีวเท่านั้น เบอร์ผม

ยงัเป็นเบอร์เดมิที่คุณจ�าได้ขึ้นใจ”

ปราณกันต์เดินเข้าไปคว้านามบัตรของเกล้าเศียรมาขย�าเป็นก้อน 

ในก�ามอื แล้วก้าวน�าเจ้าของนามบตัรออกไปจากห้องเพื่อให้คนไข้ได้พกัผ่อน

อย่างที่ญาตต้ิองการ แต่เขาเพยีงก้าวออกไปจากห้องเท่านั้นไม่ได้ก้าวออกไป

จากชวีติ นบัจากนี้แก้วกนิรเีตรยีมรบัการก้าวกลบัเข้ามาของเขาให้ดีๆ  เถอะ 

เขาจะไม่เดนิแต่จะพุ่งเป็นดาวหางชนโลกทเีดยีว



“คุณแม่จะพาน้องเจ้ายาไปไหนคะ” 
อกีห้านาทจีะสบิแปดนาฬิกา พยาบาลที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ประจ�าวอร์ด 

รีบส่งเสียงถามเมื่อเห็นคนไข้ซึ่งได้รับการฝากฝังจากทั้งสองอาจารย์หมอ 

คนดงัประจ�าโรงพยาบาลก�าลงัจะถูกอุ้มออกไปจากวอร์ด

“เจ้ายางอแงสงสัยจะแปลกที่แปลกทาง แม่ว่าจะพาน้องไปเดินเล่น

หน่อยน่ะค่ะ”

แก้วกนิรเีอ่ยตามที่เตรยีมไว้อย่างไม่ตดิขดั ดทีี่ไม่ได้ตั้งใจมาแอดมติ

จึงไม่ได้มีข้าวของมากมายมาด้วย แม้ว่าจะเสียดายของใช้จ�าเป็นที่พก 

มาด้วยอยู่บ้างแต่ก็ต้องตัดใจทิ้งไป เพราะอย่างที่รู้ๆ กันของใช้เด็กอ่อน

แต่ละอย่างถูกที่ไหน แต่มนักน็่าจะคุ้มค่าแหละ ถ้าสามารถช่วยให้รอดพ้น

จากหมอบ้าอย่างปราณกนัต์ไปได้ หรอืไม่หลงัจากนี้ค่อยไปเซร์ิชหาเบอร์โทร. 

หมอเกล้าเศยีรจากในอนิเทอร์เนต็แล้วขอให้เขาน�ามาให้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย

เธอได้ตดิต่อฝ่ายการเงนิของโรงพยาบาลเพื่อขอช�าระส่วนของวนันี้ล่วงหน้า

ทั้งหมดไปแล้ว

๕
หนี
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โรงพยาบาลเอกชนส่วนมากสามารถท�าได้ เพราะค่ารกัษาในแต่ละวนั

ไม่ใช่น้อยๆ จงึไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเป็นเงนิก้อนใหญ่วนัที่ออกจากโรงพยาบาล

ทีเดียว เพราะหากเธอขอออกจากโรงพยาบาลวันนี้รับรองว่าแพทย์เจ้าของ

ไข้อย่างปราณกนัต์ไม่อนมุตัแิน่นอน ถงึจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแต่กไ็ม่ใช่

ว่าคนไข้จะมสีทิธิ์ท�าตามอ�าเภอใจได้ทกุอย่าง ต้องขึ้นอยูก่บัการวนิจิฉยัของ

แพทย์ด้วย

แก้วกนิรดีนักระเป๋าผ้าใบเลก็ที่เธอเอาขวดนมบรรจนุ�้าและของส�าคญั

ใส่มาด้วยแอบไว้ด้านหลงั ยิ้มหวานเท่าที่จะท�าได้ให้พยาบาล

“แม่จะไปแค่แถวๆ นี้แหละค่ะ เห็นตรงกลางชั้นมีสวนหย่อมด้วย  

แม่พาน้องเข้าไปได้ไหมคะ”

“ได้ค่ะ แต่คุณแม่อย่าไปนานนะคะ หรือจะให้ดิฉันไปเป็นเพื่อน 

ไหมคะ” พยาบาลอาสาอย่างใจดี

แก้วกินรีรีบส่ายหน้าทันที บ้าน่ะสิ ขืนให้ไปด้วยแผนที่เตรียมหนีก็

เสยีหายหมด

“อย่าให้ต้องรบกวนคุณพยาบาลเลยค่ะ แม่ไปเองได้”

“งั้นกร็บีไปรบีกลบันะคะ ตรงสวนหย่อมลมแรง น้องต้องลมนานๆ 

จะอาการแย่ลงได้”

“ค่ะ แม่จะรบีกลบัค่ะ” รบีกลบัไปให้ถงึห้องพกัให้ไวที่สดุและไปจาก

กรุงเทพฯ ให้ไวที่สุดเช่นกนั 

ตอนนี้อาการแก้วกลัยาทเุลาลงบ้างแล้ว และเธอรอจนรบัประทานยา

มื้อเย็นเรียบร้อยจึงออกมา ก่อนที่เธอจะหาโรงพยาบาลใหม่ได้ ลูกสาว 

ของเธอจะยงัไม่เป็นอะไร

แก้วกนิรรีู้สกึว่าเธอคดิผดิมากจรงิๆ ที่ตดัสนิใจมาหาหมอที่นี่ ที่คดิ

ไว้ว่าอาจเจอเขากไ็ม่ได้คาดไว้สกันดิว่าปราณกนัต์จะแสดงออกเช่นนี้ เขามี

ลูกมีภรรยาใหม่แล้ว เธอคิดว่าอย่างมากสุดเขาก็คงแค่สงสัยแต่คงไม่

พยายามสืบหาความจริงหรือต้องการลูกกับเธอ แต่นี่มันตรงข้ามกับสิ่งที่ 
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เธอคดิทั้งหมดเลย

ปราณกนัต์เป็นบ้าไปแล้ว!

เหนื่อยกบัแก้วกลัยาป่วยไม่พอ ยงัต้องมาเหนื่อยหอบลกูหนหีมอบ้า

อย่างปราณกนัต์อกี

แก้วกินรีเผลอขบกรามเป็นการลงโทษในความผิดพลาด ที่ผ่านมา

เธอติดตามข่าวคราวของเขาบ้างเพราะตั้งใจว่าที่ใดมีเขาที่นั่นเธอจะได้ไม่

เหยยีบเข้าไป แต่เป็นเพราะตดัขาดจากทกุคนที่โรงพยาบาลเก่า เธอเลยไม่รู้

ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของปราณกันต์ ยิ่งเขาเป็นคนไม่ชอบออกสื่อ ไม่เล่น 

เฟซบุ๊ก ไม่เล่นไอจ ีไม่เล่นทวติเตอร์ ข่าวเรื่องครอบครวัเขาเลยพลอยหาย

เข้ากลีบเมฆไปด้วย มีเพียงข่าวเรื่องการงานของเขาเท่านั้นที่เธอพอจะรู้ว่า

หนึ่งปีมานี้ปราณกันต์ย้ายจากที่ไหนไปที่ไหนและตอนนี้เขาประจ�าอยู่ที่ 

โรงพยาบาลใด

“เดี๋ยวพยาบาลช่วยเปิดประตูให้นะคะ” 

พยาบาลอ้อมเคาน์เตอร์ไปอ�านวยความสะดวกให้ แก้วกนิรจีงึค้อม

ศรีษะเลก็น้อยเป็นการขอบคุณ

“ขอบคุณมากค่ะ”

แก้วกินรีค่อยๆ ก้าวออกจากวอร์ดช้าๆ ท�าทีเหมือนพาลูกเดินเล่น

จริงๆ จนเมื่อหันไปและเห็นว่าพยาบาลไม่มองตามแล้ว เธอเลยทิ้งเสา 

น�้าเกลือที่ดึงเข็มออกจากมือแก้วกัลยาก่อนออกจากห้องนานแล้ว สาวเท้า

เข้าไปในลฟิต์และกดลฟิต์ลงชั้นใต้ดนิซึ่งเป็นลานจอดรถทนัที

“เจ้ายาของหม่ามี้เก่งมากเลยค่ะ อดทนอกีนดินะคะ หม่ามี้จะพาหนู

กลบับ้านแล้ว” 

แก้วกินรีประทับจุมพิตลงบนแก้มนุ่มนิ่มของเจ้าตัวเล็กในอ้อมแขน 

ผู้เป็นทั้งแก้วตาดวงใจและชวีติ แม้แกจะเกดิมาผดิที่ผดิเวลา แต่กถ็อืเป็น

ของขวัญที่เธอรอคอยด้วยความตั้งใจมาตลอดสี่ปี ลูกคือสิ่งล�้าค่าที่ชีวิตนี้

เธอจะไม่ยอมให้พรากจาก 
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แก้วกลัยาเป็นเดก็ด ีเลี้ยงง่าย แกคงรูว่้าเกดิมาในเวลาที่ไม่ได้สขุสบาย

เท่าตอนที่ทกุคนรอแกด้วยความหวงัอกีแล้ว เสยีแต่ร่างกายไม่ค่อยแขง็แรง 

ป่วยบ่อย ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าลูกสาวเหมือนอยากจะมาโรงพยาบาล

อยูต่ลอดเวลา ห้าเดอืนมานี้พวกเธอจงึเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลเป็นวา่เลน่ 

เมื่อสองอาทิตย์ก่อนก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาล ครั้งนี้จึงไม่คิดว่าแค่มา 

ส่งของไม่กี่วนัจะพานให้เจบ็ป่วยเอาด้วย 

แต่ถงึรูเ้ธอกต้็องมาอยูด่ ีเพราะมทีเุรยีนที่ตดัแล้วตามออร์เดอร์ลกูค้า

รออยู่ ไม่อาจปล่อยให้เสียหายได้ สองวันก่อนคนงานส่งของประสบ

อุบัติเหตุกะทันหัน บิดามีโรคประจ�าตัวไม่สามารถขับรถเองได้มาพักใหญ่

แล้ว หน้าที่ส่งของจึงต้องเป็นเธอ และเพราะความดื้อดึงจะให้แก้วกัลยา 

กนินมแม่และตวัตดิกนัตลอดเวลามาตั้งแต่คลอด จงึจ�าต้องพามาด้วยอย่าง

หลกีเลี่ยงไม่ได้ 

ในรถของเธอติดคาร์ซีตไว้อยู่แล้ว ไม่ใช่ปัญหาเวลาพาแก้วกัลยา 

ไปไหนมาไหนด้วย อีกฝ่ายหรอืกเ็หมือนจะอยากมานักหนา ตั้งแต่เคลื่อน

รถออกจากบ้านหลังที่เธอซื้อพร้อมสวนทุเรียนเมื่อหนึ่งปีก่อนหลังจากขาย

เรือนหอซึ่งได้มาตอนหย่า เจ้าตัวเล็กก็ยกมือยกไม้ออกอาการตื่นเต้นมา

ตลอดทาง คดิว่ารอดแล้วแท้ๆ ดนัมาป่วยเอาได้อกี

แก้วกนิรก้ีมลงฟัดแก้มเจ้าตวัเลก็อกีทอีย่างมนัเขี้ยวก่อนที่ประตลูฟิต์

จะเปิดออกเมื่อถึงชั้นใต้ดิน เธอเดินหารถที่จอดไว้ ใช้เวลาไปพอสมควร

เหมอืนกนัเพราะเธอเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก พอเจอกเ็ล่นเอาเหงื่อเยน็ซมึตาม

แผ่นหลงั แก้วกนิรผี่อนลมหายใจยาวๆ เมื่อกดรโีมตและได้ยนิเสยีง

“ได้กลบับ้านแล้ว” 

แก้วกนิรพีุง่ไปหารถกระบะตอนครึ่งที่ใช้เป็นรถขนส่งประจ�าสวน แต่

ใจที่ลงิโลดพลนัดิ่งวูบเมื่อเหน็ว่าล้อรถทั้งสี่ข้างแบนแต๊ดแต๋ 

“มอีะไรให้ช่วยไหม” 

“ค่ะ...” 
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ขณะยนือึ้งกไ็ด้ยนิเสยีงผูห้วงัดทีี่ยื่นมอืเข้ามาช่วยอย่างทนัท่วงท ีเธอ

จงึหนัขวบัอย่างยนิด ีทว่า... 

“มะ...หมอกนั”

ปราณกนัต์เลกิคิ้วเข้มข้างหนึ่งขึ้น เขายนืพงิกระโปรงหนา้ของรถเก๋ง

คนัที่จอดฝ่ังตรงกนัข้ามกบัรถกระบะของแก้วกนิร ีสองมอืยนัอยู่ข้างสะโพก 

เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเชิ้ตสขีาวพบัแขนขึ้นมาจนถงึข้อศอก กระดมุเสื้อปลด

ลงมาสองเมด็ บนศรีษะปรากฏร่องรอยการเยบ็แผล

“อาการหนักเลยนะ ยางอะไหล่ก็มีแค่เส้นเดียว แบบนี้ต้องเรียกอู่ 

มาลากไปเท่านั้น จะไปไหนล่ะ ผมไปส่ง” 

“มนัเป็นฝีมอืคุณใช่ไหม” 

ไม่ต้องคดิให้มากความหรอก ยางแบนแต๊ดแต๋พร้อมกนัทั้งสี่เส้นได้

ไม่มทีางเกดิโดยธรรมชาตแิน่ เป็นฝีมอืมนษุย์อย่างแน่นอนที่สดุ และมนุษย์

คนนั้นกค็อืคนที่ท�าเป็นหวงัดตีหีน้าซื่ออยู่นี่

“จะปรกัปร�าใครกต็้องมหีลกัฐานนะ ผมกแ็ค่ผ่านมาเหน็พอด”ี เหน็

คนท�าจะจะกเ็ท่านั้น แต่เขาไม่ได้ท�าจรงิๆ นะสาบานได้ จ้างคนอื่นท�าไม่นบั

ว่าท�าเองนี่

ตอแหล!

แก้วกินรีโมโหจนอยากกระโจนเข้าไปข่วนหน้าแหวกอกเขาให้เป็น

ชิ้นๆ แต่ที่ท�าได้คือสูดหายใจลึกๆ และปฏิเสธความหวังดีจอมปลอมนั้น

ตรงๆ แบบไม่เกรงใจ

“งั้นกค็วรจะไปได้แล้วค่ะ ดฉินัไม่ต้องการความช่วยเหลอืจากคุณ” 

แก้วกนิรหียบิโทรศพัท์มอืถอืของตนเองออกมา ถงึไม่มเีบอร์อูล่ะแวก

นี้ แต่รถของเธอกเ็ป็นยี่ห้อยอดนยิม ถ้าโทร. เข้าศนูย์บรกิารใหญ่ต้องได้รบั

ความช่วยเหลอืแน่

“แล้วคุณจะไปไหน” ปราณกันต์ยกสะโพกออกจากกระโปรงรถเก๋ง

แล้วเดนิตรงเข้ามาหา
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“นั่นไม่ใช่เรื่องของคุณ” แก้วกนิรหีนัหลงัหนไีปกดหาเบอร์โทร. ต่อ 

“แต่แก้วกัลยาเป็นคนไข้ของผมและผมยังไม่ได้อนุมัติให้ออกจาก 

โรงพยาบาล” 

ปราณกนัต์ก้าวตามตดิไปคว้าโทรศพัท์จากมอืเลก็ดื้อๆ แถมยงัยดัใส่ 

กระเป๋ากางเกงตวัเองหน้าตาเฉย

“เอาโทรศพัท์ฉนัคนืมานะ!”

“จุ๊ๆ อย่าเสยีงดงัขนาดนั้นส ิลูกหลบัอยู่นะ” 

ปราณกันต์ก้มลงมองใบหน้าลูกให้ผู้เป็นมารดาได้เห็นว่าการกระท�า

ของตนเองก�าลงัส่งผลร้ายต่อลูก แต่แก้มแดงๆ ของแก้วกลัยาน่าก้มลงหอม

สกัทจีรงิๆ เลย

“อย่านะ!” 

แก้วกนิรรีบีหนัหลงัหน ีไม่ยนิยอมให้รมิฝีปากของคนสารเลวสมัผสั

พวงแก้มของลูกสาว เขาไม่มสีทิธิ์แตะต้อง แม้แต่หายใจรดใกล้ๆ กไ็ม่ได้

ปราณกนัต์ยดืตวัขึ้นมายนืหลงัตรงอย่างเสยีดาย อกีนดิเดยีวเขากจ็ะ

ได้หอมแก้มนุ่มๆ ของลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองแล้วแท้ๆ กลิ่น 

หอมอ่อนๆ แบบเดก็ทารกผสานกลิ่นน�้านมมารดาช่างหอมยั่วยวนนกั

“มากบัผม” เมื่อพลาดจากลกูเขากค็ว้าข้อมอืเลก็ของผูเ้ป็นมารดาแล้ว

ดงึให้ก้าวตามไปที่รถตนเอง 

“ปล่อยนะปราณกนัต์ ปล่อยฉนันะ ปล่อย ว้าย...” 

ปราณกันต์หยุดทันทีทันใด ร่างเล็กหยุดไม่ทันจึงถลาเข้ามาและเขา

ไม่ปฏเิสธที่จะกอดรดัไว้ทั้งสองมอื พร้อมทั้งดุเสยีงเข้มชดิใบหูนุ่มนิ่ม

“บอกแล้วไงว่าลูกหลบัอยู่ ต้องท�าไงถงึจะเข้าใจ หมื”

“ปราณกนัต์!” แก้วกนิรตีวาดลั่น ค�าพูดเขาไม่เข้าหูไม่เท่าไร แต่พูด

กพ็ูดไปส ิท�าไมต้องกดัหูเธอด้วย

“เมื่อก่อนเป็นเดก็ดจีะตาย ท�าไมตอนนี้ดื้อจงัเลย”

“ออกไป!”
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“แง้...! แงๆ” ใบหน้าเลก็บดิเบี้ยวและเปิดปากกรดีร้องทนัทเีมื่อถูก

รบกวนการนอนจนต้องตื่น

“เหน็ไหม ลูกตกใจตื่นแล้ว”

ปราณกนัต์ย่นคิ้วต�าหนคินดื้อที่ไม่ยอมเชื่อฟัง ก่อนจะแย่งเจ้าตวัเลก็

เข้าสู่อ้อมกอดตนเองเสยีเลย จงึยิ่งท�าให้คนดื้อสตหิลุดอาละวาดใหญ่โต

“ปราณกนัต์! เอาลูกฉนัคนืมานะ เอาคนืมา!”

“อยากได้คนืกต็ามมาส”ิ 

คนหน้าด้านพาเจ้าตวัเลก็ในอ้อมแขนเดนิหนไีปทางรถตนเอง ไม่ลมื

ฉวยโอกาสนี้ก้มลงหอมแก้มนุม่ที่ยั่วยวนจนใจสั่น เขาฝังจมูกสมัผสัแก้มนุ่ม

สดูดมกลิ่นหอมนั้นฟอดใหญ่ หวัใจที่ห่อเหี่ยวมาหนึ่งปีเตม็ๆ ค่อยๆ เบกิบาน 

เลอืดที่เคยเยน็ชดืค่อยๆ อุ่นวาบไปทั่วกาย

ลูก...ลูกสาวของเขา ลูกที่เขารอคอยมาตลอดสี่ปี

ปราณกันต์เงยหน้าขึ้นสูดจมูกเมื่อรู้สึกว่าในดวงตาร้อนผ่าว หัวตา

ร้อนรุม่เหมอืนบางสิ่งก�าลงัก่อตวัอย่างรนุแรงและจะทลายออกมาแสดงความ

อดัอั้นตื้นตนั

“ขึ้นไปนั่งฝั่งโน้น ไม่งั้นผมไม่รอ” 

ปราณกันต์ปิดประตูฝั่งคนขับและกดล็อกทันทีเพื่อป้องกันแก้วกินรี

ดงึประตูเข้ามาไปยื้อแย่งลูกสาวในอก เขาเลื่อนกระจกลงแค่นดิหน่อยเพื่อ

สื่อสารกบัเธอ 

“เอาลูกฉนัคนืมา ปะ...ปราณกนัต์!” 

แก้วกินรีวิ่งไปคว้าที่จับประตูแล้วขึ้นไปนั่งแทบไม่ทัน ปราณกันต์ 

ไอ้หมอบ้า ไอ้หมอทุเรศ ไอ้หมอสารเลว มนัจะออกรถทนัททีี่เธอเปิดปาก

เลย

“นั่งนิ่งๆ เรามเีรื่องต้องคุยกนั คุยจบผมจะปล่อยคุณไปเอง ไม่ต้อง

คิดจะท�าอะไรบ้าๆ เกิดผมบ้าตามขับรถพุ่งชนเสาไฟขึ้นมามันจะกลายเป็น

โศกนาฏกรรมที่ไม่น่าดูชม”
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“เอาลูกฉนัคนืมา” แก้วกนิรโีมโหจนจะกระอกัเลอืดออกมาอยู่แล้ว

“สญัญาได้ไหมล่ะว่าจะไม่หน ีไม่ดื้อ” ปราณกนัต์หนัมาถามจรงิจงั

“ฉนั...”

“ถ้าไม่ก็ไปกันทั้งแบบนี้ คุณก็น่าจะรู้ว่าการอุ้มเด็กตอนขับรถมัน

อนัตรายแค่ไหน ลกูสาวของเราทั้งตวัเลก็ทั้งนุม่นิ่ม อนัตราย อนัตรายมาก”

มันคือการขู่แบบไม่เหลือทางถอยให้เธอแม้แต่น้อย แก้วกินรีกัด 

มุมปากจนเจบ็จี๊ด

“ท�าไมไม่คุยที่นี่ คุณจะพาเราไปไหน”

“ไปถึงก็รู้เอง” เขาใช้ค�าตอบเดียวตอบทั้งสองค�าถาม “ว่ายังไง จะ 

อุ้มลูกดีๆ  หรอืให้ผมอุ้มแกเอง”

“เอาลูกฉนัคนืมา” ไม่ยอมรบัแต่กไ็ม่ปฏเิสธ

ปราณกันต์ยกยิ้มน้อยๆ ยินยอมส่งลูกสาวตัวน้อยกลับสู่อ้อมอก

มารดา ชั่วอดึใจที่ความอบอุ่นหายวบัไป ก่อเกดิความโหวงเหวงวูบหนึ่งใน

อกดั่งหวัใจถูกดงึออกไปด้วย

“คาดเขม็ขดัด้วย”

“ฉนัท�าเองได้”

แก้วกนิรรีบีคว้าเขม็ขดันริภยัพาดบนตวั ไม่ยนิยอมรบัความช่วยเหลอื

จากปราณกันต์ สองมือกอดกระชับลูกสาวบนตักให้แนบเข้าหาอกราวกับ

สิ่งของล�้าค่าที่ท�าหายไปแล้วเพิ่งได้คนื 

“อย่ากอดลูกแน่นขนาดนั้น ผมไม่แย่งลูกระหว่างขบัรถหรอกน่ะ”

ปราณกนัต์ถอนสายตากลบัมามองถนน รู้สกึขมปร่าในล�าคอ จงึรบี

เลื่อนสองมือที่ถูกปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยกลับมาวางบนพวงมาลัยและเคลื่อน

รถออกไปจนพ้นเขตของโรงพยาบาลเข้าสู่ถนนใหญ่


