บทนำ�

งั้นเรามาแต่งงานกัน

เ สื้อผา้ หลายชุดหลากหลายแบบถูกหยิบออกมาจากตู ไ้ ม ้

สีนำ�้ ตาลเขม้ ขนาดไม่ใหญ่ นกั ภัคร์พิมลหยิบเสื้อผา้ แต่ ละชุดขึ้นมา
ลองทาบลงบนตัว มองภาพสะท อ้ นนัน้ จากกระจกบานใหญ่ นาน
หลายนาทีกว่าจะได้ตวั ทีถ่ กู ใจ รอยยิ้มกว ้างปรากฏบนดวงหน้าเรียวสวย
เสื้อผ ้าชุดทีถ่ กู เลือกถูกวางเอาไว ้บนเตียงนอนขนาดสามจุดห ้าฟุต ส่วน
ชุดที่ไม่ได้เลือกถูกเก็บใส่ตู้ไว้ตามเดิม ก่อนที่เจ้าตัวจะหยิบผา้ เช็ดตัว
ผืนใหญ่แล ้วก้าวเข ้าห ้องน�ำ้ ไป
หญิงสาวมองภาพสะทอ้ นของตนเองจากกระจกบานใหญ่ของ
โต๊ะเครื่องแป้ ง ขนตาเป็ นแพงอนงามโดยไม่จำ� เป็ นต้องพึง่ ที่ดดั ขนตา
คิ้วได้รูปพาดเหนือดวงตากลมโตสีดำ� ขลับ พวงแก้มทัง้ สองขา้ งถูก
แต่งแต้มด้วยบลัชออนสีชมพูระเรือ่ อย่างน่ามอง ส่วนริมฝี ปากสีเชอร์รส่ี ด
นัน้ ถูกเคลือบด้วยลิปทินต์และทับด้วยลิปกลอสบางเบาเพือ่ ให้รมิ ฝี ปาก
ดูฉำ� ่ หวานอีกที
ตัวเลขบนหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลาเก้าโมงเศษ เหลืออีกชั่วโมง
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กว่า จะถึง เวลานัด ภัค ร์พิม ลส�ำ รวจความเรีย บร้อ ยของตนเองจาก
ภาพสะท ้อนของกระจกอีกครัง้ เมือ่ เห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อย หญิงสาว
จึงก้าวออกไปจากหอ้ งที่อยู่ในหอพักพยาบาลพร้อมกระเป๋ าสัมภาระ
ใบโปรด

“สถานีต่อไป สุขมุ วิท”

เสียงประกาศบนรถไฟฟ้ าท�ำให้ภคั ร์พมิ ลกระชับกระเป๋ าสะพาย
ใบเก๋ทม่ี กั จะพกติดตัวเสมอ ก่อนจะขยับตัวลุกจากม ้านั่งแล ้วยืนต่อคิว
เพือ่ รอก้าวออกจากขบวนรถ ทันทีทร่ี ถไฟฟ้ าหยุดนิ่ง ภัคร์พมิ ลก็กา้ ว
ออกไปพร้อมกับผูโ้ ดยสารคนอืน่ ๆ
จุดหมายปลายทางของภัคร์พมิ ลอยู่ท่รี า้ นละมุนคาเฟ่ ซึ่งเป็ น
ร้านแบบปูนเปลือยผสมด้วยอิฐแดง และผนังบางส่วนก็กรุดว้ ยกระจก
โดยที่รา้ นขายทัง้ เครื่องดื่มต่างๆ รวมถึงอาหารคาวและอาหารหวาน
บรรยากาศรอบๆ ค่อนข ้างร่มรื่นเพราะเต็มไปด้วยพรรณไม ้ต่างๆ และ
มีตกุ๊ ตาดินเผารูปเด็กน่ารักและรูปสัตว์ต่างๆ จัดวางไว ้ตามแนวทางเดิน
อย่างชวนให ้เหลียวมอง
“สวัสดีค่ะ ละมุนคาเฟ่ ยนิ ดีให ้บริการค่ะ”
พนักงานกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้ม ภัคร์พมิ ลเองก็ส่งยิ้มไปให ้
อีกฝ่ ายก่อนจะพาตัวเองไปหยุดหน้าเคาน์เตอร์ กวาดสายตามองเมนู
อาหารตรงหน้า
“ขออนุญาตแนะน�ำเมนู ใหม่ของร้านนะคะ”
“ได้ค่ะ”
“ชิฟฟ่ อนลาวามะพร้าวอ่อน สั่งคู่กบั เครื่องดืม่ อะไรก็ได้ เฉพาะ
วันเปิ ดตัวก็คอื วันนี้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ”
“ถ ้างัน้ ขอหนึ่งชิ้นค่ะ แล ้วก็มทั ฉะลาเต้หนึ่งแก้ว”
“ได้ค่ะ ทัง้ หมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห ้าบาทค่ะ”
6 วิวาห์ (ห้าม) รัก

ภัคร์พมิ ลหยิบโทรศัพท์มอื ถือขึ้นมาแล ้วช�ำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
รออยู่ครู่ หนึ่งพนักงานก็ย่ืนใบเสร็จมาให ้ หญิงสาวรับเอาไวก้ ่ อนจะ
เดินไปหาทีน่ งั่ เลือกโต๊ะตรงมุมในสุดทีค่ ่อนข ้างเป็ นส่วนตัว และติดกับ
ผนังกระจกท�ำให ้มองเห็นวิวด้านนอก
ระหว่างรออาหารมาเสิรฟ์ ภัคร์พมิ ลหยิบโทรศัพท์ข้นึ มากดเล่น
เป็ นการฆ่าเวลา หญิงสาวอ่านข่าวและเล่นโซเชียลออนไลน์ไปเรือ่ ยเปื่ อย
“คิวเก้า เครื่องดืม่ ได้แล ้วค่ะ”
ภัคร์พมิ ลลุกจากเก้าอี้พร้อมหยิบใบเสร็จค่าอาหารทีร่ ะบุควิ เอาไว ้
ติดมือไปด้วย หญิงสาวยกเครือ่ งดืม่ และขนมทีต่ นสัง่ เอาไว ้กลับมาทีโ่ ต๊ะ
นั่งลงแล ้วตักชิฟฟ่ อนลาวามะพร้าวอ่อนเข ้าปาก
“อื้ม อร่อยดี”
รอยยิ้มหวานปรากฏบนดวงหน้ารูปไข่ ชิฟฟ่ อนเนื้อนุ่มและรสชาติ
ทีล่ ะมุนลิ้น จนภัคร์พมิ ลเผลอกินไปเกือบหมดชิ้น ก่อนจะควา้ มัทฉะ
ลาเต้ข้นึ มาดูดไปอึกใหญ่ ระหว่างนัน้ เสียงทีค่ ุน้ หูกด็ งั ขึ้น
“ขอคาปุชชีโนหวานน้อยแก้วนึงครับ”
ภัคร์พมิ ลหันไปทางต้นเสียง ชายหนุ่มทีย่ นื อยู่หน้าเคาน์เตอร์คอื
วีรภัทร แม ้จะเห็นเพียงเสี้ยวหน้าเพราะอีกฝ่ ายยืนหันหลังให ้ แต่เพียง
แค่ นนั้ ก็ทำ� ให้ภคั ร์พิมลใจเต้นแรงอย่างหา้ มไม่อยู่ วีรภัทรมีใบหน้า
หล่อเหลาชนิดที่หาตัวจับยาก เครื่องหน้าของเขาชัดเจน คิ้วคมเขม้
พาดเหนือดวงตาเรียวรีสดี ำ� สนิท จมูกโด่งคมสันรับกับริมฝี ปากหยักสวย
ทีอ่ อกไปทางสีแดงหน่อยๆ รูปร่างสันทัด ชายหนุ่มสูงราวๆ หนึ่งร้อย
แปดสิบสามเซนติเมตร เขาเป็ นอาจารย์หมออยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ของรัฐ ส่วนภัคร์พมิ ลนัน้ เป็ นพยาบาลอยู่ทโ่ี รงพยาบาลเดียวกัน
ภัคร์พมิ ลใจเต้นแรงมากขึ้นเมือ่ วีรภัทรถือแก้วกาแฟเดินมาทีโ่ ต๊ะ
ของเธอ ภัคร์พมิ ลพยายามข่มอาการประหม่าทัง้ หมดเอาไว ้ แล ้วปัน้ สีหน้า
ใหเ้ ป็ นปกติ มีเพียงรอยยิ้มบางๆ ที่แสดงออกไปทัง้ ที่ใจจริงอยากจะ
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ยิ้มให ้กว ้างมากกว่านี้ตอนทีว่ รี ภัทรขยับเก้าอี้ออกแล ้วนั่งลงตรงหน้า
“คุณมานานหรือยัง”
“พายน์เพิ่งจะมาถึงสักพักค่ ะ ว่าแต่ ท่หี มอนัดพายน์มามีอะไร
หรือเปล่าคะ”
ภัคร์พมิ ลเอียงคอถาม วีรภัทรนิ่งไป แต่ก็เพียงชั่วอึดใจเท่านัน้
ดวงตาคมเข ้มจับจ้องทีด่ วงหน้าเนียนใสของภัคร์พมิ ล นั่นท�ำเอาเจ้าตัว
ประหม่า มือไม้ก็เกะกะขึ้นมาเสียดื้อๆ จนเธอต้องประสานกันเอาไว ้
บนตัก ในขณะทีด่ วงตากลมโตด�ำขลับมองใบหน้าหล่อเหลาอย่างรอคอย
ค�ำตอบ
“คุณชอบผมหรือเปล่า”
จู่ ๆ วีร ภัท รก็ ถ ามออกมาแบบนั้น ท�ำ เอาภัค ร์พิ ม ลถึ ง กับ
ตื่นตระหนก หัวใจของหญิงสาวเต้นถี่ข้ นึ จนน่ ากังวล ดวงตากลมโต
เบิกกว ้าง
‘เราว่าเราก็เนียนอยู่นะ แต่ทำ� ไม...’
ภัคร์พมิ ลอึกอัก ในขณะทีด่ วงตาคมกริบของวีรภัทรยังคงจับจ้อง
มาทีเ่ ธอ ภัคร์พมิ ลกลืนน�ำ้ ลายเหนียวๆ ลงคอ เรียวปากอิม่ เม ้มเข ้าหากัน
แน่น ดวงตาคู่สวยมองใบหน้าหล่อเหลาอย่างไม่แน่ใจ
“หมอถามว่าอะไรนะคะ”
“ผมถามว่าคุณชอบผมหรือเปล่า”
“พะ พายน์ไม่ได้ชอบหมอนะคะ จะไปชอบได้ยงั ไงกัน”
ภัคร์พมิ ลพยายามปฏิเสธเสียงแข็งและสั่นหน้ารัวๆ ท่าทางที่ดู
เคร่งเครียดและสีหน้าทีด่ ูจริงจังจนเกินควรของวีรภัทรท�ำใหเ้ ธอหวั่นใจ
ทีจ่ ะกล ้ายอมรับออกไป เขาท�ำท่าเหมือนจะเอาเรื่องหากเธอยอมรับว่า
ชอบเขาเสียอย่างนัน้
ปฏิเสธไปก่อนน่าจะดีทส่ี ุด
หากแต่คำ� พูดต่อมาของวีรภัทรท�ำให้ภคั ร์พมิ ลต้องประหลาดใจ
8 วิวาห์ (ห้าม) รัก

และตื่นตกใจมากกว่าตอนที่เขาถามว่าเธอชอบเขาหรือเปล่าเสียอีก
ดวงตากลมโตเบิกกวา้ ง ในขณะที่ขนตาเป็ นแพงามกะพริบถี่ๆ และ
กลีบปากนุ่มก็อา้ ค้างอยู่อย่างนัน้ คล ้ายคนทีก่ ำ� ลังตื่นตะลึง
“ก็ดี งัน้ เรามาแต่งงานกัน เพราะผมไม่อยากได้คนทีม่ คี วามรูส้ กึ
อะไรมาแต่งงานกับผม เพราะไม่อยากให้มปี ญ
ั หาทีหลัง”
“...”
“ในเมือ่ คุณไม่ได้รู้สกึ อะไร งัน้ เราก็มาแต่งงานกัน”
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1

อาจารย์หมอวีรภัทร

หนึ่งเดือนก่อนหน้านัน้

“ผมตรวจร่ างกายและดู แล็บแลว้ ครับ คนไขเ้ ป็ นไส้ต่ิงอักเสบ
ผมออร์เดอร์ให้เตรียมผ่าตัดแล ้ว คนไข้กนิ น�ำ้ กินอาหารล่าสุดตอนตีห ้า
ราวๆ สิบเอ็ดโมงก็จะเข ้าผ่าตัดได้ครับอาจารย์”
“อืม”
นายแพทย์วรี ภัทร สิตานนทร์ หรือหมอภัทร ศัลยแพทย์ทั่วไป
ประจ�ำโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และเป็ นอาจารย์แพทย์
พยักหน้าและครางรับในสิ่งที่แพทย์ใช้ทุนปี หนึ่งรายงาน แพทย์หนุ่ ม
ถูกลอ้ มรอบไปด้วยแพทย์ใช้ทุนหรือที่เรียกกันว่าหมออินเทิรน์ และ
เหล่านักศึกษาแพทย์ปีหกหรือทีเ่ รียกว่าเอ็กซ์เทิรน์ ดวงตาคู่คมกวาดมอง
แผนการรักษาที่แพทย์ใช้ทุนเขียนเอาไว้ในใบบันทึกค�ำสั่งการรักษา
อย่ างละเอียด เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ส่งชาร์ตในมือคืนให ้
แพทย์ใช้ทนุ ไป
“วันนี้ปีสองกับปี สามไม่อยู่ใช่ไหม” วีรภัทรกล่าวถึงแพทย์ใช้ทนุ
10 วิวาห์ (ห้าม) รัก

ปี สองและปี สาม
“ครับอาจารย์ พีเ่ ขาลาครับ”
“โอเค เดีย๋ วผมจะเขา้ ไปช่ วยดู ให ้ พาเอ็กซ์เทิรน์ เขา้ ไปดู เคส
ด้วยล่ะ น้องจะได้เรียนรูเ้ อาไว้”
“ครับอาจารย์”
วีรภัทรบอกแค่ นน้ั แลว้ เดินออกมาจากกลุ่มแพทย์ใช้ทุนและ
นักศึ กษาแพทย์ แพทย์หนุ่ มแวะไปหยิบแก้วกาแฟที่วางเอาไวต้ รง
เคาน์เตอร์พยาบาล ก่อนจะก้าวออกจากวอร์ดศัลยกรรมชายไป
		
รภัทรก�ำลังจะก้าวเขา้ ลิฟต์ แต่ตอ้ งชะงักและเสียการทรงตัว
เล็กน้อยเมื่อถูกใครบางคนที่กำ� ลังก้มหน้าก้มตาก้าวออกมาจากลิฟต์
ชนเข ้าอย่างจัง แก้วกาแฟในมือของแพทย์หนุ่มเกือบจะหลุดมือ แต่ดที ่ี
ประคองเอาไว้ได้ทนั วีรภัทรหน้าตึงพลางส่ายหน้าอย่างไม่สบอารมณ์
“หมอคะ เดินให ้ระวังหน่อยสิคะ”
เจ้าของค�ำพูดคือภัคร์พมิ ล พยาบาลวัยยีส่ บิ สามปี ซง่ึ เป็ นพยาบาล
ประจ�ำวอร์ดศัลยกรรมชายที่วรี ภัทรเพิ่งจะเดินออกมา หญิงสาวเพิ่ง
ท�ำงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้สองปี หากแต่ริมฝี ปากกลับจัดจ้าน
เกินตัวและอายุงาน
“นี่ คุณเป็ นคนเดินชนผมเองนะ”
“หมอต่างหากทีข่ วางทางพายน์”
ภัคร์พิมลยังคงยืนกรานทัง้ ที่รูว้ ่าตัวเองผิด แต่ นั่นเพราะเธอ
มีเหตุผลบางอย่าง ส่วนวีรภัทรนัน้ ได้แต่ ส่ายหน้าอย่างเอือมๆ และ
ตอนนี้เขาก็คร้านจะตีฝีปากกับยายพยาบาลแม่ไก่ทช่ี อบโทร.จิกเขาเวลา
รายงานเคสนี่เต็มทน
“ผมผิดเองทีข่ วางทางคุณ แบบนี้โอเคไหม”
“นี่เห็นว่าเป็ นหมอหรอกนะคะ พายน์เลยไม่อยากเอาเรื่อง”

วี
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ภัคร์พมิ ลเชิดหน้าตอบ เป็ นอีกครัง้ ทีว่ รี ภัทรต้องส่ายหน้าอย่าง
เอือมๆ ก่อนทีแ่ พทย์หนุ่มจะเบีย่ งตัวเดินเขา้ ไปในลิฟต์ ภัคร์พมิ ลเอง
ก็กา้ วออกจากตรงนัน้ หากแต่ดวงหน้าเรียวรูปไข่กลับมีรอยยิ้มเล็กๆ
ประดับอยู่หลังจากทีว่ รี ภัทรหายเข ้าไปในลิฟต์เรียบร้อยแล ้ว

การผ่าตัดของวีรภัทรเป็นไปอย่างเรียบร้อยและคนไข้กป็ ลอดภัยดี

เหลือแค่เฝ้ าสังเกตอาการหลังผ่าตัด ซึง่ การดูแลนี้จะถูกส่งต่อให ้พยาบาล
ประจ�ำ วอร์ด และจะถู ก ดู แ ลด้ว ยแพทย์ ใ ช้ ทุ น วีร ภัท รในฐานะ
อาจารย์แพทย์ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยหรือที่เรียกว่า
การราวนด์วอร์ดทุกวัน เว ้นเสียแต่วา่ แพทย์ใช้ทนุ ไม่สามารถจัดการกับ
ผู้ป่วยที่มปี ญ
ั หาซับซอ้ นได้ เขาถึงจะไปช่วยดู แลเป็ นรายเคสไป แต่
ชือ่ ของเขาจะถูกระบุเป็ นแพทย์เจ้าของไข ้ วีรภัทรในชุดสีเขียวทีศ่ ลั ยแพทย์
โดยทัว่ ไปมักจะสวมใส่กา้ วออกจากห ้องผ่าตัดเมือ่ ทุกอย่างเรียบร้อยและ
ย�ำ้ กับแพทย์ใช้ทุนใหต้ ามไปดูคนไขท้ ่วี อร์ดด้วย โดยเฉพาะในยี่สบิ สี่
ชั่วโมงแรกทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษ
วีรภัทรทิ้งตัวลงนั่งที่โซฟาในหอ้ งพักแพทย์ซ่ึงอยู่ ชนั้ สี่อาคาร
ผูป้ ่ วยนอก ยังไม่ทนั ได้เอนหลังดี เลขาฯ แพทย์กเ็ ดินเข ้ามา
“หมอคะ มีเคสคอนซัลต์จากแผนกเหม็ดค่ะ”
“ขอบคุณครับ”
วีรภัทรรับชาร์ตคนไข ้จากมือของเลขาฯ แพทย์ก่อนทีเ่ ธอจะถอย
ออกไป เป็ นคนไขข้ องแผนกอายุรกรรม ซึ่งในหมู่ของคนในวงการ
สาธารณสุขจะเรียกกันสัน้ ๆ ว่าแผนกเหม็ด ซึง่ มาจากค�ำว่า Medicine
ความหมายในที่น้ ีก็คืออายุรกรรม ซึ่งก็คือการรักษาโรคด้วยยา แต่
ในรายนี้สงสัยว่ามีปญ
ั หาทางศัลยกรรมร่ วมด้วย จึงส่งชาร์ตมาขอ
ค�ำปรึกษาหรือทีเ่ รียกกันว่าการคอนซัลต์
ดวงตาคู่คมกวาดสายตาอ่านชาร์ตในมืออย่างละเอียด ในบันทึก
12 วิวาห์ (ห้าม) รัก

ความก้าวหน้าของการรักษา ระบุเบื้องต้นเอาไว้ว่าผู ป้ ่ วยน่ าจะเป็ นฝี
ในช่องทอ้ ง โดยแพทย์เจ้าของไข้ที่เป็นอายุรแพทย์ได้สั่งเจาะเลือดและ
เอกซเรย์ทรวงอกเอาไว ้แล ้ว จากทีเ่ ขาดูผลเลือดก็บง่ บอกว่ามีการติดเชื้อ
แต่ จะใหแ้ น่ นอนต้องไปดู อาการคนไขก้ บั ฟิ ลม์ เอกซเรย์อีกที แต่ ถา้
ไม่ แ น่ ช ดั ก็ ต อ้ งยืน ยัน ผลวินิ จ ฉัย ด้ว ยการท�ำ อัล ตราซาวนด์ ดู จ าก
รายละเอียดที่แพทย์เจ้าของไขบ้ นั ทึกเอาไว ้ เคสนี้ก็ไม่ใช่ เคสที่ทำ� ให ้
หนักใจมากนัก เพราะถา้ คนไข ้เป็ นฝี ในช่องทอ้ งจริงก็สามารถรักษาได้
ถา้ ฝี ขนาดใหญ่ ก็ตอ้ งเขา้ ผ่าตัดเพื่อระบายหนองออก แต่ หากขนาด
ไม่ใหญ่มากก็รกั ษาด้วยการให ้ยาฆ่าเชื้อได้
วีรภัทรหยิบโทรศัพท์ออกมา ปลายนิ้วเรียวเลือ่ นที่หน้าจออยู่
ครู่ หนึ่งแลว้ กดโทร.ออก รอสายไม่นานปลายสายก็กดรับ ซึ่งก็คือ
แพทย์ใช้ทนุ
“ครับอาจารย์”
“มีเคสคอนซัลต์จากตึกอายุ รกรรมชาย ผมก�ำลังจะไปดู เคส
เดีย๋ วคุณพาเอ็กซ์เทิรน์ ไปรอทีน่ ั่นเลย ผมก�ำลังจะออกไป”
“ได้ครับอาจารย์”
แพทย์ใช้ทุนรับค�ำแล ้ววีรภัทรจึงกดวางสาย ก่อนจะลุกออกไป
จากห ้องพักแพทย์พร้อมกับชาร์ตคนไข้ในมือ

“ผมตรวจร่างกายคนไข ้ ดูผลเลือดแล ้วก็ฟิลม์ เอกซเรย์แล ้ว

ครับอาจารย์ คนไข ้น่าจะเป็ นฝี ในช่องท ้องครับ”
แพทย์ใช้ทุนปี หนึ่งรายงานให้วรี ภัทรรับทราบระหว่างที่ยืนอยู่
ขา้ งเตียงของคนไขพ้ ร้อมกับนักศึกษาแพทย์ปีหกอีกจ�ำนวนหนึ่งและ
พยาบาลประจ�ำวอร์ดทีท่ ำ� หน้าทีต่ ามราวนด์หนึ่งคน
“คุณวินิจฉัยจากอะไร”
“คนไข้มไี ข ้สูงครับ และปวดท ้อง ปัสสาวะบ่อย รวมถึงมีอาการ
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คลืน่ ไส ้อาเจียนร่วมด้วย ผลเลือดก็โชว์วา่ คนไข้มกี ารติดเชื้อในร่างกาย
และทีช่ ดั ทีส่ ุดก็คอื ภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกครับ”
“อืม” วีรภัทรพยักหน้ารับ ถือว่าแพทย์ใช้ทนุ ปี หนึ่งคนนี้รวบรวม
ข ้อมูลเพือ่ วินจิ ฉัยได้ดเี ลยทีเดียว “แล ้วแบบนี้จะต้องตรวจอะไรเพิม่ เติม
อีกไหม”
“ผมว่าจะอัลตราซาวนด์ท ้องดูเพือ่ เป็ นการยืนยันผลวินจิ ฉัยครับ”
“ท�ำไมต้องอัลตราซาวนด์”
วีรภัทรถาม เขารู้ดีว่าท�ำไมแพทย์ใช้ทนุ จึงต้องการอัลตราซาวนด์
เพิม่ เติม แต่เขาอยากรู ว้ ่าเจ้าตัวรู ห้ รือไม่ว่าท�ำไปเพือ่ อะไร แลว้ ท�ำไม
ต้องท�ำ ถือว่าเป็ นการสอนไปในตัว
“การอัลตราซาวนด์จะเห็นภาพชัดกว่าครับอาจารย์ และเพื่อ
การวินิจฉัยทีแ่ ม่นย�ำครับ”
“อืม” วีรภัทรรับค�ำ “งัน้ ก็เขียนออร์เดอร์ใหค้ ุณพยาบาลว่าขอ
อัลตราซาวนด์เบดไซด์”
“ครับ”
วีรภัทรกล่าวถึงการท�ำอัลตราซาวนด์คนไขด้ ว้ ยการน�ำเครื่อง
อัลตราซาวนด์มาท�ำทีข่ ้างเตียง โดยไม่ต ้องส่งคนไข้ไปทีห่ ้องอัลตราซาวนด์
ซึ่ง ส�ำ หรับ โรงพยาบาลทั่ ว ไปนัน้ ห อ้ งอัล ตราซาวนด์จ ะอยู่ ท่ีแ ผนก
ผูป้ ่ วยนอก
แพทย์ใช้ทนุ ก้มลงเขียนขยุกขยิกลงในชาร์ตคนไข ้อยู่ครู่หนึ่งแล ้ว
บอกกับพยาบาลตามราวนด์วา่
“พีค่ รับ ขออัลตราซาวนด์เบดไซด์เตียงนี้หน่อยครับ”
“ได้ค่ะ สักครู่นะคะหมอ เดีย๋ วพีป่ ระสานงานให้”
“ครับ”
พยาบาลตามราวนด์ถอื ชาร์ตคนไข ้เข ้าไปในเคาน์เตอร์เพือ่ จัดการ
ประสานงานขอเครื่องอัลตราซาวนด์ ระหว่างรอเครื่องวีรภัทรก็พูดคุย
14 วิวาห์ (ห้าม) รัก

กับแพทย์ใช้ทุนและนักศึกษาแพทย์ปีหกที่พร้อมจะเรียนรูค้ นไขเ้ คสนี้
เรื่องอาการของคนไข ้ รวมถึงข ้อมูลประกอบเพือ่ การวินิจฉัยโรค สิบห ้า
นาทีต่อมาเครื่องอัลตราซาวนด์กม็ าถึง
วีรภัทรปล่อยใหแ้ พทย์ใช้ทนุ เป็ นคนจัดการท�ำอัลตราซาวนด์ให้
คนไข ้ โดยมีเขาช่ วยเสริมและชี้ตำ� แหน่ งลักษณะฝี ในช่ องทอ้ งใหก้ บั
นักศึกษาแพทย์ปีหกได้เห็นเพือ่ เป็ นการเรียนรู ้ ก่อนทีเ่ ขาจะพูดขึ้นว่า
“จากการอัลตราซาวนด์จะเห็นแล ้วใช่ไหมว่าฝี ไม่ได้มขี นาดใหญ่
มากนัก”
“ครับอาจารย์”
“แล ้วคุณมีแผนการรักษายังไง”
“ด้วยเคสนี้ขนาดของฝี ไม่ได้ใหญ่ มากนัก ผมคิดว่าไม่จำ� เป็ น
ต้องผ่าตัดเพือ่ ระบายหนองออก แต่ผมจะใหแ้ อนติไบโอติก1 สิบสีว่ นั
แล ้วจะติดตามผลการรักษาด้วยการส่งเอกซเรย์ทรวงอกและอัลตราซาวนด์
ซ�ำ้ เพือ่ ดูวา่ ฝี หายไปหรือยัง”
“แล ้วถ ้าไม่หายล่ะ”
“ก็อาจจะต้องผ่าตัดเพือ่ ระบายหนองออกครับอาจารย์”
“อืม ถูกต้อง งัน้ ก็ออร์เดอร์ใหค้ ุณพยาบาลน�ำแอนติไบโอติก
มาใหค้ นไข ้ และก็บอกคุณพยาบาลด้วยว่าเคสนี้ผมจะเป็ นเจ้าของไข ้
ร่วมกับหมอเหม็ด”
“ได้ครับอาจารย์”
แพทย์ใช้ทุนรับค�ำวีรภัทรก็เดินออกจากวอร์ด ปล่อยใหแ้ พทย์
ใช้ทุนจัดการต่อ ร่างสู งสาวเทา้ มุ่งหน้าไปที่โรงอาหารของโรงพยาบาล
ตอนนี้เป็ นเวลาเที่ยงเศษ ได้เวลาที่ตอ้ งหาอาหารลงทอ้ งสักที เพราะ
ช่วงบ่ายเขาต้องออกตรวจคนไข้ที่แผนกผู้ป่วยนอก
ระหว่ า งที่วีร ภัท รต่ อ แถวซื้อ อาหารเหลือ อีก สามคนจะถึง คิ ว
1

ยาฆ่าเชือ้
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เสีย งเรีย กเข า้ โทรศัพ ท์ท่ีใ ส่ ไว้ใ นเสื้อ กาวน์ข องเขาก็ ด งั ขึ้น เสีย ก่ อ น
แพทย์หนุ่มหยิบมันออกมาแล ้วกดรับสาย
“ว่าไง”
“หมอภัทร คุณพักหรือยังครับ มากินข ้าวกับผมไหม”
ปลายสายคือวินธัย หนึ่งในเพือ่ นสนิทของวีรภัทรซึง่ เป็ นอาจารย์
แพทย์แผนกออร์โธปิ ดกิ ส์หรือแผนกศัลยกรรมกระดูก ทีม่ กั จะเรียกกัน
สัน้ ๆ ว่าหมอออร์โธ
“ฉันก�ำลังต่อแถวซื้อข ้าวอยู่ นายอยู่ไหน”
“ผมอยู่ ร า้ นข า้ วหน้า โรงพยาบาล มากิน ด้ว ยกัน สิ เดีย๋ วผม
สั่งไว ้รอ เอากะเพราหมูกรอบเหมือนเดิมใช่ไหม”
“อืม เดีย๋ วฉันไป เจอกัน”
“ครับ”
วีรภัทรยัดโทรศัพท์กลับเข ้าไปในเสื้อกาวน์ แพทย์หนุ่มขยับเทา้
ออกจากแถวที่กำ� ลังเขา้ คิวรอซื้ออาหารแลว้ เปลีย่ นเสน้ ทางมุ่งหน้าไป
ร้านข ้าวทีว่ นิ ธัยรออยู่แทน

“คนไข ้อาร์เรสต์ !”
2

เสียงตะโกนของพยาบาลหัวหน้าเวรท�ำให้ภคั ร์พิมลกับเพื่อน
ร่ วมงานอีกสองคนที่กำ� ลังกินขา้ วอยู่ในหอ้ งพักต้องวางช้อนในมือลง
กันตาพยาบาลวัยสามสิบห ้าปี รบี เคี้ยวข ้าวแล ้วกลืนลงคอก่อนจะคว ้าน�ำ้
ขึ้นดืม่ อย่างลวกๆ พอไม่ให ้ข ้าวติดคอแล ้วรีบก้าวออกจากห ้องไป ชยุดา
พยาบาลวัยสามสิบสามปี กท็ ำ� แบบเดียวกับพยาบาลรุ่นพี่ ส่วนภัคร์พมิ ล
นัน้ ก็รีบกลืนขา้ วลงคอ ยกน�ำ้ ขึ้นดื่มอย่างรวดเร็วไม่ต่างพยาบาลรุ่นพี่
arrest (อาร์เรสต์) ในทีน่ ้ีหมายถึง cardiac arrest ซึง่ ก็คอื ภาวะทีห่ วั ใจหยุดเต้น ผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลมักจะพูดสัน้ ๆ ว่า คนไข้อาร์เรสต์ ซึง่ หมายถึงผูป้ ่ วยหัวใจหยุดเต้น
ต้องท�ำการซีพอี าร์ (CPR)
2

16 วิวาห์ (ห้าม) รัก

อีกสองคนที่ออกจากหอ้ งพักไปเรียบร้อยแลว้ แลว้ รีบวิง่ ตามออกไป
อดจะโอดครวญในใจไม่ได้วา่
‘พักเต็มชั่วโมงไม่มอี ยู่จริง’

ภัคร์พมิ ลทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ในหอ้ งพักอย่างหมดแรง รวมถึง

กัน ตากับ ชยุ ด าด้ว ย หลัง จากที่ช่ ว ยกัน ซีพีอ าร์3 คนไข ้ นี่ เ ป็ น เรื่อ ง
ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครัง้ พยาบาลอย่างพวกเธอไม่ค่อยได้มเี วลาพักเต็ม
ชั่วโมงนัก หากมีเรื่องเร่งด่วนแทรกเข ้ามาอย่างเช่นเรื่องทีค่ นไข้มภี าวะ
หัวใจหยุดเต้นทีจ่ ำ� เป็ นต้องใช้พยาบาลฟูลทีม จริงอยู่ทม่ี กี ารสับเปลีย่ น
กันดูแลผู้ป่วยในระหว่างทีม่ คี นพัก แต่การทีท่ มี ร้องขอความช่วยเหลือ
และทราบว่า คนไข ก้ ำ� ลัง เกิด ปัญ หาไม่มีพ ยาบาลคนไหนหรอกที่จ ะ
นิ่งดู ดายได้ นั่นแสดงถึงความมีนำ�้ ใจระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และคง
ไม่มใี ครจะกินข ้าวลงเมือ่ ได้ยนื ว่ามีคนไข ้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
ช่วยคนไข ้ก่อน เรื่องอืน่ ค่อยว่ากัน
“มีใครจะกินข ้าวต่อไหม”
กันตาถามขึ้นตอนทีเ่ ธอดูดน�ำ้ ในขวดจนพร่องไปครึง่ หนึ่ง ก่อนจะ
จัด การยัด ขวดน�ำ้ ใส่ ตู เ้ ย็น ไว ต้ ามเดิม ชยุ ด าเป็ น คนแรกที่สั่ น หน้า
ปฏิเสธรัวๆ
“ดากินไม่ลงแล ้วค่ะพีต่ า ตอนนี้มนั จุกไปหมด”
ชยุดาโอดครวญ เพราะก่อนหน้านี้ทมุ่ เทแรงในการช่วยเหลือคนไข ้
ไปไม่นอ้ ย โดยเฉพาะตอนทีอ่ อกแรงกดหน้าอกเพือ่ นวดหัวใจคนไข้นนั้
ต้องใช้แรงไปไม่นอ้ ยเลย
“แต่พายน์ขอกินต่อนะคะ ถ ้าไม่กนิ ต้องวูบแน่”
ภัค ร์พิม ลไม่ ไ ด้พู ด เปล่า หญิง สาวตัก อาหารเข า้ ปากไปด้ว ย
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิง่ จะกินอาหารเขา้ ปากไปได้ไม่ก่ีคำ� หากตอนนี้เธอ
3
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ไม่จดั การเอาอาหารลงท ้องมีหวังคงได้เป็ นลมคาวอร์ดแน่
“แต่เป็ นพายน์กด็ นี ะ กินเท่าไรก็ไม่อว้ น พีเ่ ห็นเรากินเก่งมาก”
กันตาชื่นชมระคนอิจฉา เธออยากเป็ นอย่างภัคร์พมิ ลบา้ ง แต่
ก็เขา้ ใจดีว่าภัคร์พมิ ลยังอายุนอ้ ย หากเทียบกับเธอที่อายุเลยเลขสาม
มาแล ้ว ระบบเผาผลาญในร่างกายก็ค่อนข ้างต่างกันมากอยู่
“แหม พีต่ าก็ทราบดีน่ีคะว่าท�ำไมพายน์ถงึ กินเท่าไรก็ไม่อว้ น”
ชยุดาหัวเราะคิกคัก ท�ำเอากันตาต้องขึงตาใส่แต่กไ็ ม่ได้จริงจังนัก
เพราะทัง้ สามคนค่อนข ้างสนิทสนมกันดีอยู่แล ้ว
“นี่เธอจะว่าฉันแก่ใช่ไหมยะคุณน้องดา”
“ดาเปล่าพูดนะคะ”
ชยุดาแสร้งท�ำสีหน้าเลิ่กลั่ก กันตาส่งค้อนวงใหญ่ มาใหพ้ ลาง
ถอนหายใจ ส่วนภัคร์พมิ ลนัน้ ก�ำลังหัวเราะร่วนหลังจากทีเ่ จ้าตัวกลืนข ้าว
ลงคอไปเรียบร้อยแล ้ว
“เออนี่ พี่ว่ า หมออิน เทิร ์น ปี ห นึ่ ง คนนี้ ก็ เ ก่ ง อยู่ น ะ ตัด สิน ใจ
ให ้การรักษาได้เร็วและใส่ใจคนไข้ด”ี
“ใช่ค่ะ ดาเห็นด้วย” ชยุดาพยักหน้าอย่างมีส่วนร่ วม ก่ อนจะ
หันมาหาภัคร์พมิ ลที่จดั การอาหารจนเกลี้ยงชามแลว้ “แลว้ พายน์ล่ะ
คิดว่าไง”
“พายน์กว็ า่ หมอเขาก็โอเคอยู่นะคะ ตัดสินใจได้เร็ว ไม่ลงั เล และ
แผนการรักษาก็ดีต่อคนไข ้ ได้หมอดีและเก่ ง โอกาสรอดของคนไข ้
ก็สูงขึ้น แม้ว่าจะไม่อาจช่วยได้ทกุ รายก็เถอะ”
ภัคร์พมิ ลบอกออกไปตามความคิดของตัวเอง การทีค่ นไข้ได้เจอ
กับหมอเก่งๆ ก็ถอื ว่าเป็ นเรื่องดี แต่ไม่ใช่ทุกรายที่จะรอด ขึ้นอยู่กบั
สภาพร่างกายของคนไข ้ด้วย นั่นคือความจริงทีไ่ ม่อาจเลีย่ งได้
“ว่าแต่ หมออินเทิรน์ ปี สองกับปี สามไปไหนกันหรือคะ ไม่เห็น
มาช่วยหมอน้องเลย”
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หมอน้องที่ชยุ ดากล่าวถึงก็คือแพทย์ใช้ทุนปี หนึ่ง ที่พยาบาล
มักจะเรียกแพทย์จบใหม่ซง่ึ ก็คอื แพทย์อนิ เทิรน์ ปี หนึ่งว่าหมอน้อง และ
แพทย์ใช้ทุนปี สองและปี สามก็จะถูกเรียกว่าหมอพี่ โดยส่วนนี้อาจจะ
ขึ้นอยู่กบั แต่ละโรงพยาบาล
“เห็นว่าลาไปท�ำธุระส่วนตัวน่ะ” กันตาบอก
“ถา้ งัน้ วันนี้ถา้ คนไข้มปี ญ
ั หาแล ้วหมอน้องจัดการไม่ได้เราก็ตอ้ ง
โทร.โนติไฟ4 อาจารย์วรี ภัทรใช่ไหมคะ”
เป็ นภัคร์พมิ ลทีถ่ ามขึ้น กันตากับชยุดาถึงกับหรีต่ ามองภัคร์พมิ ล
คล ้ายจับผิด ก่อนทีช่ ยุดาจะพูดขึ้นว่า
“แหมพายน์ ถามแบบนี้ คิ ด อะไรกับ อาจารย์ห มอวี ร ภัท ร
หรือเปล่าน้า”
“นั่นน่ะสิ พีแ่ อบเห็นนะว่าเราน่ะชอบโทร.ไปโนติไฟอาจารย์หมอ
วีรภัทรอยู่บ่อยๆ ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงน่ะต้องรายงานหมอน้องก่อนไม่ใช่หรอก
เหรอ แต่ถา้ ออร์เดอร์ของหมอน้องไม่เขา้ ท่าค่อยโทร.ปรึกษาอาจารย์”
กันตาเสริม
“แค็กๆ”
ได้ยินแบบนัน้ ภัคร์พมิ ลที่กำ� ลังดู ดน�ำ้ ในขวดถึงกับเกิดอาการ
ส�ำลักขึ้นมา หญิงสาวยกมือขึ้นทุบอกของตัวเองไปสองสามทีพอให ้
หายจุก
“แหม ถึงกับส�ำลักน�ำ้ เชียวนะ” ชยุดาแซว
“นั่นน่ ะสิ อย่างนี้เขาเรียกว่ามีพริ ุธนะพายน์” กันตาเสริม “แต่
เผือ่ ใจไว ้หน่อยก็ดี พีว่ า่ อาจารย์หมอวีรภัทรน่ะเขาไม่ได้ชอบผู ้หญิงหรอก”
“ท�ำไมล่ะคะ”
ภัคร์พมิ ลถามอย่างใคร่รู ้ กันตามองยิ้มๆ แล ้วบอกว่า
notify(โนติไฟ) แปลว่าแจ้ง การ notify แพทย์ก็คอื การแจ้งให้แพทย์รบั ทราบ ผู้ปฏิบตั ิงาน
โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลมักจะใช้คำ� พูดทับศัพท์เวลาคุยกัน
4
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“ก็ตงั้ แต่พร่ี ู้จกั อาจารย์หมอวีรภัทรมาน่ะ ยังไม่เคยเห็นอาจารย์
หมอมีแฟนเลย ไม่มเี ลยสักคน ที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
ก็มแี ต่อาจารย์หมอวินธัย”
“พี่ตาหมายถึงอาจารย์หมอวินธัยที่เป็ นหมอออร์โธน่ ะหรือคะ”
ภัคร์พมิ ลถาม
“ใช่” กันตาตอบ
“เขาอาจจะเป็ นแค่เพือ่ นสนิทกันเฉยๆ ก็ได้นะคะ”
ภัคร์พมิ ลบอกไม่เต็มเสียงนัก พอได้ยนิ กันตาบอกแบบนัน้ เธอเอง
ก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล ้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆ เพราะว่าเธอเองก็มกั จะ
เห็นวีรภัทรกับวินธัยไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บอ่ ยครัง้
“เพือ่ นสนิทน่ ะก็ใช่ แต่ตวั ติดกันขนาดนัน้ น่ ะน่ าคิดน้อยอยู่เสีย
เมือ่ ไรกันล่ะ” กันตาว่า ชยุดาทีฟ่ งั อยู่นานก็ออกความเห็นบ ้าง
“แถมเมือ่ ก่อนมีอาจารย์หมอสหทรรศด้วยนะคะ ไปไหนมาไหน
สามคนตลอด จนดาน่ะเผลอคิดอกุศลไปว่าพวกเขาน่ะเป็ นแบบ…”
“แบบอะไรคะ” ภัคร์พมิ ลถามอย่างใคร่รู ้
“ก็แบบ…” ชยุดาเบาเสียงลงพลางมองซ ้ายมองขวาเพราะเกรงว่า
จะมีใครมาได้ยนิ เข ้า “สามพี (3P) ไง”
“เดีย๋ วนะ อะไรคือสามพี”
กัน ตาถามด้ว ยสีห น้า งุน งง แต่ ใ นฐานะคนที่อ่ า นนิ ย ายอย่ า ง
ภัคร์พมิ ลเข ้าใจดีวา่ 3P มาจากค�ำว่า Three People หญิงสาวไม่ทนั
ได้อา้ ปากอธิบาย ชยุดาก็ชงิ อธิบายก่อน
“สามพีกค็ อื แบบ...เราสามคนรักกันไงคะพีต่ า”
“ถามจริง?” กันตาถามเสียงหลง
“ใช่ค่ะ” ชยุดาพยักหน้าหงึกๆ “พายน์เข ้าใจใช่ไหม”
“เข ้าใจค่ะ”
“เห็น ไหมล่ะ เมื่อ ก่ อ นน่ ะ สามคนนัน้ ตัว ติด กัน ตลอด พี่เ จอ
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ขา้ งนอกอยู่บ่อยๆ เพราะอาจารย์หมอสหทรรศน่ะเป็ นกุมารแพทย์อยู่
โรงพยาบาลวรกุลอินเตอร์เนชั่นนอล เจอบ่อยสุดก็ทค่ี ริสตัลไนต์คลับ
สามหมอไปบ่อยมาก”
“เจอบ่อยแสดงว่าดาก็ตอ้ งไปบ่อยใช่ไหมล่ะ” กันตาถามยิ้มๆ
“ไม่ปฏิเสธค่ะ เพราะดาคือพยาบาลสายตืด๊ ตืด๊ ตืด๊ ๆๆๆ ตืด๊ ๆๆๆ”
ชยุดาไม่พดู เปล่าเจ้าตัวยังท�ำท่าเต้นประกอบจังหวะ ท�ำเอากันตา
กับภัคร์พมิ ลหัวเราะร่วน ก่อนทีช่ ยุดาจะพูดขึ้นว่า
“แต่ ตอนนี้เรื่องสามพีตดั ออกไปได้ละ เพราะว่าอาจารย์หมอ
สหทรรศเพิง่ จะแต่งงานไปสีเ่ ดือนก่อน”
“งัน้ ก็แสดงว่าพวกเขาก็เป็ นแค่เพือ่ นกันใช่ไหมคะ” ภัคร์พมิ ลถาม
ประกายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวัง หวังว่าจะได้ยนิ ค�ำตอบทีต่ นเอง
อยากได้ยนิ ทว่า…
“ไม่ได้สามพีกส็ องพีไงจ๊ะ”
“สองพีอะไรอีกล่ะ พีต่ ามไม่ทนั ” กันตาว่าพลางท�ำหน้าฉงน
“ก็รกั ทีม่ กี นั สองคนไงคะ รักแบบคู่รกั ทั่วไปนั่นแหละค่ะ คิกๆ”
ชยุดาแสร้งปิ ดปากหัวเราะ “แต่ดาไม่รูห้ รอกนะคะว่าใครรุก ใครรับ แต่
ถ ้าให ้เดาคนทีร่ กุ น่าจะเป็ นอาจารย์หมอวีรภัทรนะคะ เพราะอาจารย์หมอ
วินธัยน่ะดูออกเนิรด์ ๆ หน่อย”
“พอเลยดา วิเคราะห์แบบถึงพริกถึงขิงเกินไปละ เดีย๋ วใครมา
ได้ยนิ เขา้ อาจารย์หมอเขาจะเสียหาย” กันตาบอกพร้อมๆ กับตอนที่
เหลือบสายตามองนาฬิกาแขวนผนัง ส่วนชยุ ดานัน้ มีสีหน้าสลดลง
เล็กน้อยเพราะรูว้ า่ ตนสนุกปากมากไปหน่อย “หมดเวลาพักละ พีอ่ อกไป
ก่อนนะ”
“ค่ะ”
ภัคร์พมิ ลรับค�ำ กันตาส่งยิ้มมาให ้ก่อนจะเดินออกไปจากห ้องพัก
ทีเ่ ป็ นทัง้ ห ้องเก็บของของเจ้าหน้าทีแ่ ละห ้องกินข ้าว
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“งัน้ เราไปกันดีกว่าค่ะพีด่ า”
“เดีย๋ วก่อน พีข่ อเมาธ์เรื่องอาจารย์หมอวีรภัทรอีกนิด”
“เรื่องอะไรคะ”
“พีไ่ ด้ข่าวมาว่าคุณหญิงแม่ของอาจารย์หมอวีรภัทรน่ะก�ำลังจะนัด
ผู ห้ ญิง มาให ล้ ู ก ชายดู ต วั เพราะลู ก ชายไม่ย อมมีแ ฟนสัก ที” ชยุ ด า
ทิ้งจังหวะแลว้ เหลือบสายตามองนาฬกิ าแขวนผนังที่บอกว่าเวลาพัก
ได้ลว่ งเลยมาราวๆ ห ้านาที “ไปละ เดีย๋ วพีต่ ากินหัวเอา”
ชยุดาหัวเราะคิกคักก่ อนจะเดินออกไป ทิ้งภัคร์พมิ ลที่มสี หี น้า
ยุ่ ง เหยิง เอาไว เ้ บื้อ งหลัง ความสับ สนและความกัง วลใจก่ อ ตัว ขึ้น
ฉับพลัน นอกจากมีแนวโน้มว่าอาจารย์หมอวีรภัทรจะไม่ชอบผู ้หญิงแล ้ว
คุณหญิงแม่ของเขาก็กำ� ลังจะหาคู่ให ้เขาอีก
ภัคร์พมิ ลถอนหายใจก่อนจะก้าวออกจากหอ้ งไป โดยคิ้วได้รูป
ที่เคยขมวดเขา้ หากันจนแทบจะผูกเป็ นปมถูกคลายออก กลับมาเป็ น
สีหน้าราบเรียบตามเดิม
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นัดดูตัว

“วันนี้คุณอยู่เวรหรือเปล่าครับ”

วินธัยถามขึ้นตอนที่นั่งกินขา้ วกลางวันกับวีรภัทร แพทย์หนุ่ ม
เงยหน้าขึ้นมองเพือ่ นทีเ่ ป็ นอาจารย์หมอต่างแผนกแว่บหนึ่งแล ้วบอกว่า
“วันนี้ฉนั ไม่ได้อยู่เวร”
“งัน้ คืนนี้เราไปป่ วนหมอเท็นกันดีไหมครับ”
วิน ธัย กล่า วถึง สหทรรศเพื่อ นสนิ ท ในกลุ่ม ที่เ ป็ น กุม ารแพทย์
อยู่โรงพยาบาลเอกชน และเป็ นลูกชายเจ้าของโรงพยาบาล
“เอาดิ” วีรภัทรตอบก่อนทีเ่ ขาจะตักข ้าวเข ้าปาก
“ว่าก็วา่ เถอะ ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าในกลุม่ ของเราน่ะ
หมอเท็นจะเป็ นคนแรกทีแ่ ต่งงาน เพราะตอนเรียนหมอเท็นไม่ได้สนใจ
ใครเลย แถมยังขี้รำ� คาญด้วย โดยเฉพาะร�ำคาญสาวๆ ทีม่ าตามจีบน่ะ
หมอเท็นมองทีเดียวก็พากันถอยหมดแล ้ว”
“ก็มหี มอเจลไง ทีก่ ว่าจะถอยได้กต็ อนทีห่ มอเท็นก�ำลังจะแต่งงาน
แล ้ว”
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วีรภัทรกล่าวถึงเพือ่ นร่วมรุ่นตอนเรียนแพทย์ เจลกาหรือหมอเจล
คือคนที่ชอบสหทรรศมาตัง้ แต่สมัยเรียน แมเ้ พื่อนของเขาจะปฏิเสธ
ความปรารถนาดีทอ่ี กี ฝ่ ายมอบให ้ แต่เป็ นเพราะก่อนหน้านัน้ สหทรรศ
ไม่มใี คร เจลกาจึงคิดว่าตนยังพอมีหวัง แต่ความหวังของเจลกาต้อง
พังลงเมือ่ สหทรรศคบหากับภวิกาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาลวรกุลอินเตอร์
เนชันนอลซึง่ เป็ นโรงพยาบาลของบิดาสหทรรศและแต่งงานกันในทีส่ ุด
“อา ใช่ คงจะมีแต่หมอเจลนัน่ แหละครับทีอ่ ดทนรอนานขนาดนัน้
ตัง้ แต่สมัยที่เราเรียนแพทย์แลว้ นี่ แถมผลสรุปของการรอในครัง้ นัน้
ก็คอื ความผิดหวังซะงัน้ ”
“ถ ้าเป็ นนาย นายจะไม่รองัน้ เหรอ”
“ไม่รสู้ ิ ผมยังไม่เคยรูส้ กึ ชอบใคร เลยไม่รูว้ า่ จะสามารถรอใครได้
หรือเปล่า”
“ฮึ” วีรภัทรยกยิ้มมุมปากก่อนจะวกกลับเข ้ามาทีเ่ รือ่ งเดิม “ถ ้านาย
คิดว่าคนที่แต่งงานคนแรกไม่น่าจะเป็ นหมอเท็น แลว้ ในกลุ่มเรานาย
คิดว่าจะเป็ นใคร”
“ผมคงไม่คดิ ว่าเป็ นตัวเองหรอกนะ ก็ตอ้ งเป็ นคุณน่ะสิ”
“อ้าว ท�ำไมเป็ นฉัน”
“ก็เพราะว่าคุณหญิงแม่ของคุณอยากอุม้ หลานตัง้ แต่คุณยังไม่ได้
เรียนต่อเฉพาะทางแล ้วนี่ จนตอนนี้คุณเป็ นอาจารย์หมอแล ้วนะ และ
คุณเองก็เลีย่ งมาตลอด”
“แต่ตอนนี้กำ� ลังจะเลีย่ งไม่ได้แล ้ว”
“คุณแม่จะให ้คุณไปดูตวั อีกงัน้ เหรอ”
“ใช่ นัดศุ กร์น้ ี เซ็งชะมัด” อดไม่ได้ท่ีจะถอนหายใจ อาหาร
รสชาติถูกปากก่ อนหน้านี้ฝืดคอขึ้นมาฉับพลัน “เลิกคุยเรื่องนี้เถอะ
เอาเป็ นว่านายวางแผนมาเลยดีกว่าว่าเย็นนี้เราจะป่ วนหมอเท็นยังไงดี”
“ป่ วนหมอเท็นไม่ยากหรอกครับ แค่ แซวน้องแยมนิดหน่ อย
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หมอเท็นก็เสียอาการแล ้วครับ” วินธัยกล่าวถึงภวิกาภรรยาของสหทรรศ
“นายนี่มนั ร้ายจริงๆ หมอวิน”
วินธัยขยับแว่นสายตาที่สวมใส่เอาไวก้ ่ อนจะบอกว่า “คุณจะ
บอกว่าคุณไม่รา้ ยเลยงัน้ เหรอ ผมยังจ�ำได้นะทีค่ ุณมอมเหล ้าน้องแยม
เพือ่ จะแกล ้งหมอเท็นน่ะ”
“เออๆ พอละ ไม่ต อ้ งรื้อ ฟื้ น แค่ นึ ก ถึง สายตาของหมอเท็น
ตอนนัน้ น่ะนะ ฉันยังขนลุกไม่หาย”
วีรภัทรกลัว้ หัวเราะเบาๆ ก่อนจะตักข ้าวเข ้าปากไปอีกค�ำ ในขณะที่
ดวงตาคู่คมเหลือบมองนาฬกิ าของร้านแล ้วพบว่าอีกสิบนาทีจะเป็ นเวลา
บ่ายโมงครึ่ง แพทย์หนุ่มหันไปบอกวินธัย
“รีบกินดีกว่า เดีย๋ วฉันต้องไปออกโอพีด5ี ”

“แล ้วพายน์เวรอะไรต่อล่ะ”

กันตาถามตอนทีพ่ วกเธอก้าวเข ้าลิฟต์หลังจากทีผ่ ลัดเปลีย่ นเวร
เรียบร้อยแล ้ว ชยุดาเอื้อมมือไปกดหมายเลขชัน้ หนึ่ง ในขณะทีภ่ คั ร์พมิ ล
หันไปตอบค�ำถามของกันตา
“เวรเช้าพรุ่งนี้เลยค่ะ”
“แบบนี้ก็ได้พกั เกินสิบชั่วโมงเลยนะ ปกติเห็นควบเวรตลอด”
ชยุดาว่า
ปกติเวรของภัคร์พมิ ลนัน้ ส่วนใหญ่แล ้วจะได้พกั แค่แปดชั่วโมง
แต่เอาเข ้าจริง บางครัง้ งานก็ลว่ งเลยเวลา จะมีเวลาพักผ่อนจริงๆ ก็ราวๆ
ห ้าถึงหกชั่วโมงก่อนจะต้องขึ้นเวรต่อไปเท่านัน้
“ได้พกั แค่น้ ีก็ถอื ว่าดีมากๆ แล ้วค่ะ พีต่ าพีด่ าก็เห็น ปกติพายน์
ต่อเวรตลอด ไม่เช้าต่อบ่ายก็เช้าต่อดึก ถ ้าวันไหนเวรเช้าต่อเช้านี่ถอื ว่า
สวรรค์สุดๆ ละ”
5

โอพีดี (OPD) Out Patient Department คือ แผนกผูป้ ่ วยนอก
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“เย็นนี้พ่ีก็ว่างนะ ขึ้นเวรอีกทีเวรบ่ายพรุ่งนี้เลย ตี้หมูกระทะ
กันไหม”
“ได้เลยค่ะ” ภัคร์พมิ ลยิ้มกว ้าง “พีต่ าไปด้วยกันไหมคะ”
“วันนี้ขอบายจ้ะ พีเ่ วรดึก”
“โอเคค่ะ”
ภัค ร์พิม ลบอกได้เ พีย งแค่ น ั้น ประตู ล ิฟ ต์ก็ เ ปิ ด ออก กัน ตา
โบกมือลาไปก่อน ส่วนภัคร์พมิ ลก้าวออกมาจากลิฟต์พร้อมกับชยุดา
ทัง้ คู่เดินมาตามโถงทางเดินของโรงพยาบาลเรื่อยๆ จนกระทั่งแยกกัน
ตรงอาคารจอดรถ ชยุดาเดินขึ้นไปบนอาคาร ส่วนภัคร์พมิ ลนัน้ เดิน
ข ้ามถนนไปอีกฝั่งซึง่ เป็ นหอพักพยาบาล

“นึ กไงชวนมากินหมูกระทะ”

สหทรรศถามขึ้นตอนที่คีบเนื้อย่างใส่จานใหภ้ วิกา ภรรยาสาว
ทีเ่ พิง่ จะแต่งงานกันได้ราวๆ สีเ่ ดือน วีรภัทรกับวินธัยทีน่ ั่งตรงข ้ามทัง้ คู่
หันมามองหน้ากันก่อนจะเป็ นวีรภัทรทีใ่ ห้คำ� ตอบ
“จู่ๆ ก็อยากกินขึ้นมา ไม่ได้หรือไง”
“นั่นน่ะสิ พวกผมก็แค่อยากเจอคุณบ ้าง ไม่ได้หรือไงครับ”
“เฮอะ” สหทรรศแค่นเสียง “ฉันว่านะ ไม่นายก็นาย คนใดคนหนึ่ง
ต้องมีแผนอะไรแน่ ” สหทรรศชี้ตะเกียบไปทางวีรภัทรก่อนจะเบนไป
ทางวินธัย ซึ่งทัง้ คู่ ต่างส่ายหน้าปฏิเสธเป็ นพัลวัน “หรือไม่ก็นายทัง้ คู่
รวมหัวกัน”
ภวิกาภรรยาของสหทรรศได้แต่อมยิ้มกับสถานการณ์ตรงหน้า
เธอค่อนข ้างคุน้ เคยกับกลุม่ เพือ่ นของสามีเป็ นอย่างดี เห็นชอบแกล ้งกัน
อยู่บอ่ ยๆ และคนทีถ่ กู แกล ้งบ่อยสุดก็คอื สามีของเธอนี่แหละ
วีรภัทรกับวินธัยต่างหัวเราะกับท่าทางทีจ่ อ้ งมองมาอย่างเขม็งของ
สหทรรศ ก่อนจะเป็ นวินธัยทีพ่ ดู ขึ้นว่า
26 วิวาห์ (ห้าม) รัก

ไม่ม้”ี

“คุณคิดมากไปหรือเปล่าครับหมอเท็น พวกผมจะไปมีแผนอะไร

“นายเสียงสูงเกินไปนะหมอวิน” สหทรรศว่าอย่างจับผิด วินธัย
แสร้งท�ำหน้าเลิ่กลั่ก ส่วนวีรภัทรกับภวิกาก�ำลังกลัน้ ข�ำ “หรือคิดจะ
มอมเหล ้าเมียฉันอีก บอกเลยนะว่าห ้ามเด็ดขาด”
“ว ้า จบกัน”
วินธัยแสร้งถอนหายใจอย่างแสนเสียดาย วีรภัทรก�ำลังหัวเราะ
อย่ า งชอบใจ ส่ ว นภวิก านัน้ หน้า แดงซ่ า นเพราะความขวยเขิน เป็ น
ที่เรียบร้อยแลว้ เพราะรู้ดีว่าเวลาตัวเองเมานัน้ น่ ะเพี้ยนแค่ ไหนจาก
ค�ำบอกของคนเป็ นสามี เธอจ�ำได้ไม่ลมื ครัง้ ก่ อนเธอถูกวีรภัทรกับ
วินธัยคะยัน้ คะยอให้ดื่ม เพราะดืม่ ไม่เก่งจึงเมาง่าย เท่านั้นละ หายนะ
บังเกิดขึ้นทันที ยิง่ คิดก็ยง่ิ อับอาย
“แยมอยากกินผลไม ้ค่ะ เดีย๋ วแยมมานะคะ”
ภวิกาบอกแลว้ ลุกออกจากโต๊ะไปทันที สหทรรศมองวีรภัทร
กับวินธัยอย่างคาดโทษก่อนจะลุกตามภวิกาไป ปล่อยใหเ้ พือ่ นทัง้ สอง
หัวเราะอย่างชอบใจ ระหว่างนัน้ ภัคร์พมิ ลกับชยุดาก็เข ้ามาในร้านพอดี
“มากี่คนครับ”
“สองค่ะ”
ชยุดาเป็ นคนใหค้ ำ� ตอบ พนักงานในร้านจึงเดินน�ำมายังโต๊ะว่าง
ซึ่งเป็ นโต๊ะที่ติดกับโต๊ะของวีรภัทร ภัคร์พมิ ลนั่งหันหลังจึงไม่ทนั เห็น
วีรภัทร แต่ชยุดาทีน่ ั่งฝั่งตรงข ้ามเห็นเต็มตา
“อุย๊ อาจารย์หมอวีรภัทรก็มาร้านเดียวกันกับเราด้วยนะ เรียกว่า
พรหมลิขติ ได้หรือเปล่านะ แต่น่าเสียดายทีอ่ าจารย์หมอวินธัยก็มาด้วย”
ชยุ ดาหัวเราะคิกคัก แต่ เพราะชื่อของวีรภัทรท�ำให้ภคั ร์พิมล
เอี้ยวตัวไปมอง เป็ นจังหวะที่วรี ภัทรมองมาพอดี ภัคร์พมิ ลจึงรีบหัน
กลับมา พยายามควบคุมไม่ให้สหี น้ามีพริ ุธ
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“อะแฮ่ม” ชยุดาแกล ้งกระแอมในล�ำคอเบาๆ ภัคร์พมิ ลปัน้ หน้า
ไม่รไู้ ม่ช้ กี ่อนจะบอกว่า
“เดีย๋ วพายน์ไปตักอาหารก่อนดีกว่าค่ะ”
“พีไ่ ปด้วย”
ระหว่างที่ภคั ร์พิมลไปเลือกตักอาหารกับชยุ ดา สหทรรศกับ
ภวิกาก็เดินมาตักอาหารข ้างๆ ทัง้ คู่ ภัคร์พมิ ลสนใจแต่อาหารตรงหน้า
ส่วนชยุ ดาที่เห็นสหทรรศเขา้ ก็อา้ ปากพะงาบๆ แววตาเป็ นประกาย
ในความหล่อเหลาของแพทย์หนุ่ มระยะประชิด ก่ อนจะเบียดตัวมา
กระซิบกับภัคร์พมิ ล
“พายน์ นั่นน่ ะอาจารย์หมอสหทรรศ เพื่อนของอาจารย์หมอ
วีรภัทร หล่อมากกก”
ชยุดาลากเสียงยาวจนภัคร์พมิ ลต้องรีบหันไปมอง แต่กร็ ะมัดระวัง
ไม่ใหด้ ูจงใจเกินไปจนน่าเกลียด เห็นอีกฝ่ ายก�ำลังถือจานเปล่า โดยมี
หญิงสาวร่างบางหน้าตาสะสวยก�ำลังคีบอาหารจากถาดไปใส่จาน ก็เห็น
จริงอย่างทีช่ ยุดาว่า
“หล่อจริงค่ะ แต่พายน์วา่ อาจารย์หมอวีรภัทรหล่อกว่า”
“หืม พีเ่ อ๊ะจริงจังแล ้วนะ”
ชยุดามองภัคร์พมิ ลอย่างจับผิด ดวงตากลมโตเบิกกว ้างก่อนจะ
รีบปรับสีหน้าใหเ้ ป็ นปกติ หญิงสาวกระแอมในล�ำคอเบาๆ ก่ อนจะ
ตัดบทเป็ นการกลบเกลือ่ น
“พายน์กลับไปทีโ่ ต๊ะก่อนนะคะ ของเต็มมือแล ้ว”
“หึๆ มีหนีนะ”
ภัคร์พิมลแสร้งไม่ได้ยินที่ชยุ ดาบอก ในขณะเดียวกันก็รู้สึก
หน้าร้อนที่เผลอปล่อยไก่ตวั เบอ้ เริ่ม หญิงสาววางจานอาหารในมือลง
บนโต๊ะ มีเ ตาย่ า งพร้อ มอยู่ แ ล ว้ จึง จัด การคี บ เนื้ อ หมูล งบนเตาย่ า ง
พร้อมกับเติมน�ำ้ ซุปและใส่ผกั ลงไป ระหว่างนัน้ ชยุดาก็กลับมาทีโ่ ต๊ะ
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“นี่ พีถ่ ามหน่อยสิ แบบจริงจังเลยนะ”
ชยุดากล่าวขึ้นตอนที่คีบเนื้อจากจานของตนขึ้นบนเตาย่างบา้ ง
ภัคร์พมิ ลชะงักมือทีก่ ำ� ลังพลิกเนื้อหมูบนเตาร้อนๆ ไปครู่หนึ่ง ดวงตา
กลมโตมองมาทีช่ ยุดา
“ถามอะไรคะ”
“ชอบอาจารย์หมอวีรภัทรจริงหรือเปล่า”
“พีด่ าพูดอะไรกันคะ พายน์จะไปชอบพีเ่ ขา เอ๊ย ชอบอาจารย์หมอ
เขาได้ไงกัน ไม่ได้ชอบซะหน่อย”
“แหม มัน ไปเลิ่ก ลั่ ก เชีย วนะคะ ถามอยู่ ก รุ ง เทพฯ แต่ ต อบ
ทีส่ ุไหงโกลก”
“พีด่ าพูดอะไรก็ไม่ร”ู้
ภัค ร์พิม ลบอกก่ อ นจะคีบ เนื้ อ ย่ า งเข า้ ปากโดยมีส ายตาคล า้ ย
ก�ำลังหาความผิดปกติจากท่าทางของเธอมองมาจากชยุ ดา อีกฝ่ าย
ยิ้มกรุม้ กริ่มแล ้วบอกว่า
“แหม พีก่ ็คิดว่าเราแอบชอบอาจารย์หมอวีรภัทรซะอีก ไม่ชอบ
ก็ดี พีจ่ ะได้ชปิ 6 ต่อไม่รอแล ้วจ้า”
“หมายถึงชิปอาจารย์หมอวีรภัทรกับอาจารย์หมอวินธัยน่ะหรือคะ”
“ถูกเผง” ชยุดาดีดนิ้วดังเปาะ “แต่ถ ้าพายน์ชอบพีจ่ ะยอมล่มเรือ
คู่ชปิ ของพีก่ ไ็ ด้นะ”
“พายน์ไม่ได้ชอบอาจารย์หมอจริงๆ นะคะ”
ภัค ร์พิม ลตอบโดยไม่ไ ด้ส บสายตาคู่ ส นทนา ซ�ำ้ ยัง แสร้ง คีบ
เนื้อย่างเขา้ ปากไปอีกหลายชิ้น ปล่อยใหช้ ยุดาจ้องมองมาด้วยสายตา
ล ้อเลียนปนจับผิด
“จ้า ไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ชอบจ้า ถ ้างัน้ พีช่ ปิ ต่อไม่รอแล ้วนะ”
ชิป มาจากค�ำว่า Relationship ทีแ่ ปลว่าความสัมพันธ์ แล้วถูกเรียกสัน้ ๆ ว่า Ship (ชิป) ซึง่ ในทีน่ ้ี
หมายถึงความสัมพันธ์ของคูช่ าย-ชายทีส่ าววายชืน่ ชอบ
6
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ภัคร์พิมลพยักหน้าและส่งยิ้มไปให้อีกฝ่ ายอย่ างฝื นๆ ชยุ ดา
ลอบมองยิ้มๆ พลางคีบเนื้อย่างเขา้ ปากไปบา้ ง เห็นหน้าหงอยๆ ของ
เพือ่ นร่วมงานรุ่นน้องก็อดจะพูดออกมาไม่ได้
“นี่ ถ ้าพายน์เปลีย่ นใจก็บอกพีไ่ ด้นะ พีพ่ ร้อมจะล่มเรือคู่ชปิ ของพี่
เพือ่ พายน์เลยนะจ๊ะ”
ภัค ร์พิม ลท�ำ เพีย งส่ ง ยิ้ม แหยๆ เป็ น การตอบรับ ชยุ ด ามอง
เพื่อนร่ วมงานรุ่นน้องอย่างมีเลศนัย ก่ อนจะคีบเนื้อย่างเขา้ ปากด้วย
ท่าทางรื่นเริง

“สองคนนัน้ ใช่พยาบาลทีโ่ รงพยาบาลเราหรือเปล่าครับ”

วินธัยทีเ่ ห็นวีรภัทรจับจ้องสายตาไปทีโ่ ต๊ะข ้างๆ ถามขึ้น วีรภัทร
ละสายตาจากโต๊ะของภัคร์พมิ ลแล ้วหันมามองวินธัยแว่บหนึ่ง ก่อนจะ
คีบเนื้อย่างเข ้าปากไปด้วยตอนทีต่ อบค�ำถามวินธัย
“ใช่ สองคนนัน้ เป็ นพยาบาลทีว่ อร์ดศัลยกรรมชาย”
“ครับ”
วิน ธัย รับ ค�ำ ก่ อ นจะคีบ ผัก ต้ม เข า้ ปาก เป็ น จัง หวะเดีย วกับ ที่
สหทรรศและภวิก ากลับ มาที่โ ต๊ะ พอดี วิน ธัย มองทัง้ คู่ ด ว้ ยรอยยิ้ม
ก่อนจะพูดขึ้นว่า
“หมอเท็นกับน้องแยมเตรียมตัวเอาไว ้เลยนะครับ”
“หือ เตรียมตัวอะไรหรือคะ”
“นั่นน่ะสิ”
“ก็เตรียมตัวไปงานแต่งไงครับ”
“งานแต่งใคร นายจะแต่งงานแล ้วงัน้ เหรอ แล ้วจะแต่งกับใคร”
“ใจเย็นก่ อนนะครับหมอเท็น ค�ำถามของคุณรัวมาก” วินธัย
ขยับแว่นสายตาพร้อมรอยยิ้มก่อนจะว่าต่อ “คนทีก่ ำ� ลังจะแต่งงานก็คอื
หมอภัทรต่างหาก”
30 วิวาห์ (ห้าม) รัก

“เฮ้ย จะเป็ นฉันไปได้ยงั ไง”
วีรภัทรร้องถามเสียงหลง ส่วนวินธัยนัน้ ยังตีสหี น้าเช่นเดิม ซ�ำ้ ยัง
คีบเนื้อย่างเข ้าไปอีกหนึ่งชิ้นอย่างอารมณ์ดแี ล ้วบอกว่า
“ก็วนั ศุกร์น้ ีคุณมีนดั ดูตวั นี่ ผมว่าไม่พน้ ปี น้ ีหรอก คุณหญิงแม่
ของคุณต้องบังคับให ้คุณแต่งงานแน่”
“เดีย๋ วนะ อย่าบอกนะว่าคุณหญิงแม่นดั ดูตวั ใหน้ ายอีกแล ้วน่ะ”
สหทรรศถามขึ้น
“ก็ใช่น่ะสิ คนทีห่ ้าหรือหกแล ้วฉันก็ไม่แน่ใจ” วีรภัทรถอนหายใจ
อย่างเบือ่ หน่าย เขาคีบเนื้อย่างเข ้าปากอย่างหงุดหงิด เคี้ยวอยู่พกั หนึ่ง
ก่ อนจะกลืนลงคอแลว้ มองค้อนสหทรรศ “เป็ นเพราะนายนั่นแหละ
หมอเท็น”
“เดีย๋ วนะ ไหงหวยมาออกทีฉ่ นั ”
“ก็เพราะคุณแม่เห็นนายแต่งงานน่ะสิ แล ้วเห็นแม่นายได้ลูกสะใภ ้
น่ ารักแบบน้องแยมก็เลยอยากได้ข้ นึ มาบา้ ง ตัง้ แต่นายแต่งงานไปนะ
แม่กน็ ดั ให้ฉนั ไปดูตวั ตลอด”
“แล ้วทีผ่ ่านมานายปฏิเสธยังไง”
“ฉันไม่ได้ปฏิเสธนะ ก็ยอมไปตามนัดน่ะแหละ ไม่อยากให ้คุณแม่
เสียค�ำพูดเพราะนัดกันเอาไว ้แล ้ว ก็ลูกสาวเพือ่ นคุณแม่ทงั้ นัน้ ”
“อ้าว แล ้วท�ำไมนายถึงยังรอดมาได้ทกุ ครัง้ ล่ะ”
วีรภัทรกระตุกยิ้มมุมปากในขณะที่ดวงตาทุกคู่ จบั จ้องมาที่เขา
ก่อนทีเ่ จ้าตัวจะเล่าถึงเรื่องราวทีผ่ ่านมาด้วยสีหน้าเจ้าเล่ห ์

ภัตตาคารหรูใจกลางกรุงเทพฯ

“รออีกนิดนะคะ ตาภัทรถึงแล ้วค่ะ ก�ำลังจอดรถอยู่ เดีย๋ วก็มา
พอดีมเี คสของคนไข้ตดิ พันน่ะค่ะ ก็เลยมาช้าหน่อย”
คุณหญิงทิพปภามารดาของวีรภัทรบอกคุณหญิงรัตนากับลูกสาว
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ทีช่ ่อื รินดาซึง่ เจ้าตัวมาดหมายอยากได้มาเป็ นลูกสะใภ ้ คุณหญิงรัตนา
คลีย่ ้ มิ กว ้างแล ้วบอกกับคุณหญิงทิพปภา
“ไม่เป็ นไรค่ะคุณพี ่ ดิฉนั กับลูกสาวเข ้าใจ” คุณหญิงรัตนาเอื้อมมือ
ไปแตะทีไ่ หล่ของรินดาทีน่ งั่ ด้วยท่าทางเรียบร้อยอย่างกุลสตรีทถ่ี กู อบรม
มาเป็ นอย่างดี “ส�ำหรับคนเป็ นหมอ คนไข้ก็ตอ้ งส�ำคัญเป็ นอันดับหนึ่ง
อยู่แล ้วละค่ะ ใช่ไหมลูก”
“ค่ะคุณแม่”
รินดายิ้มหวานรับค�ำมารดา ยังไม่ทนั มีใครได้เอ่ยอะไรออกมาอีก
วีรภัทรก็กา้ วเข ้ามาหยุดเท ้าตรงหน้าทุกคน แม ้จะมีรอยยิ้มกว ้างปรากฏ
บนใบหน้าหล่อเหลา หากแต่ดวงตาอีกสามคู่กลับเบิกกวา้ ง คุณหญิง
รัตนากับรินดาถึงกับอ้าปากหวอ คุณหญิงทิพปภาเองก็เช่นกัน เมือ่ เห็น
การแต่งตัวของลูกชายถึงกับพูดไม่ออก
“สวัสดีครับทุกคน รอผมนานไหมครับ”
วีรภัทรกล่าวทักทายทุกคน มือหนาขยับเก้าอี้ตวั ทีต่ ดิ กับคุณหญิง
ทิพปภาผูเ้ ป็ นมารดาออกแล ้วนั่งลง ในขณะทีด่ วงตาคมกริบกวาดมอง
ทุกคนในโต๊ะอย่างเท่าเทียมก่อนจะหยุดสายตาทีร่ นิ ดา
“สวัสดีครับน้องริน พีห่ มอภัทรนะครับ”
วีรภัทรยื่นมือออกไปตรงหน้าหวังจะจับมือทักทาย แต่อกี ฝ่ าย
สั่นหน้ารัวๆ พลางเบียดตัวเขา้ หาคุณหญิงรัตนาคล ้ายก�ำลังหวาดกลัว
ระคนรังเกียจ
“คะ คุณแม่คะ เรากลับกันดีกว่าค่ะ”
“ไปลูก” คุณหญิงรัตนาขยับตัวลุกขึ้นในขณะทีโ่ อบกอดร่างของ
คนเป็ นลูกสาวไว ้คล ้ายปกป้ อง ก่อนจะหันไปบอกกับคุณหญิงทิพปภา
“น้องขอตัวกลับก่อนนะคะคุณพี”่
“ดะ เดีย๋ วก่อนค่ะ คุณน้องคะ คุณน้อง หนู ริน”
คุณหญิงทิพปภาพยายามจะรัง้ สองแม่ลูกเอาไว ้ แต่ดูเหมือนว่า
32 วิวาห์ (ห้าม) รัก

จะไม่ทนั เสียแล ้ว เพราะคุณหญิงรัตนาบอกเพียงเท่านัน้ ก็พากันจ�ำ้ อ้าว
ออกไปทันที วีรภัทรทีแ่ ต่งตัวด้วยเสื้อผ ้ามอมแมมไม่ต่างจากยาจก แถม
แพทย์หนุ่มยังสวมวิกผมหนาๆ หัวฟูๆ อีก ใบหน้าหล่อเหลาถูกแต่งแต้ม
ด้วยไฝเม็ดโตๆ ที่มมุ ปาก แสร้งท�ำสีหน้าเลิก่ ลั่กก่ อนจะหัวเราะร่ วน
เมือ่ สองแม่ลูกพ ้นระยะสายตาไปแล ้ว
“ฮาๆ”
เผียะ!
“โอ๊ย คุณแม่ครับ ตีผมท�ำไมเนีย่ เจ็บนะครับ”
วีรภัทรลูบต้นแขนตัวเองป้ อยๆ คล ้ายก�ำลังเจ็บเสียเต็มประดา
หากแต่ดวงตาคมกริบกลับดูพราวระยับจนเกินควร จนคุณหญิงทิพปภา
อดไม่ได้ ควา้ หมับเข ้าทีต่ น้ แขนของลูกชายก่อนจะออกแรงบิดสุดแรง
จนเจ้าตัวต้องสูดปาก
“โอ๊ยๆ คุณแม่ ผมเจ็บจริงๆ นะครับ”
เสีย งโอดครวญของวีร ภัท รท�ำ ให ค้ ุ ณ หญิง ทิพ ปภายอมรามือ
หากแต่คอ้ นวงใหญ่ก็ยงั ถูกส่งไปใหแ้ พทย์หนุ่ มที่กำ� ลังลูบแขนป้ อยๆ
ไม่ต่างจากตอนแรก เพียงแค่เปลีย่ นต�ำแหน่งใหม่กเ็ ท่านัน้
“เจ็บก็ดี ทีหลังท�ำอะไรจะได้รจู้ กั คิดมากกว่านี้” คุณหญิงทิพปภา
ว่าเสียงเขียว “อายุอานามเราก็ไม่นอ้ ยแล ้วนะตาภัทร สามสิบแล ้วนะ
เราน่ะ แถมยังเป็ นอาจารย์หมอด้วย ท�ำไมถึงท�ำตัวน่าเกลียดแบบนี้ฮะ”
พูดแลว้ คุณหญิงทิพปภาก็อดที่จะฟาดมือลงไปที่ไหล่กวา้ งของ
ลูกชายอย่างหมั่นไส้ไม่ได้ วีรภัทรหัวเราะหึๆ ก่ อนจะตีสหี น้าจริงจัง
แล ้วอธิบาย
“ไม่ได้น่าเกลียดสักหน่ อยนะครับคุณแม่ ผมก็แค่อยากลองใจ
น้องเขาก็เท่านัน้ เอง”
“ลองใจยังไง”
“ก็อยากดูทศั นคติของน้องเขาสักหน่ อย แต่พอเห็นผมแต่งตัว
Warinnaree 33

แบบนี้ เ ขาก็เ ปิ ด แน่ บ ไปเลย แสดงว่า น้อ งเขามองคนแค่ ทีภ่ ายนอก
ใช่ไหมครับแบบนี้ ผมพูดถูกไหมครับ”
วีรภัทรเลิกคิ้วข ้างหนึ่งเป็ นเชิงถามพร้อมกับรอยยิ้มนิดๆ ทีผ่ ดุ ขึ้น
ตรงมุมปากได้รูป ท�ำให้ได้รบั ค้อนวงใหญ่จากมารดาอีกครัง้ คุณหญิง
ทิพปภาถอนหายใจ
“ลองใจแรงเกินไปหรือเปล่า เป็ นแม่แม่กไ็ ม่เอานะแบบนี้ เหมือน
คนสติไม่ดี”
คุณหญิงทิพปภามองลูกชายทีก่ ำ� ลังยิ้มแหยด้วยสายตาขุ่นเขียว
ก่อนทีเ่ จ้าตัวจะรีบอธิบายว่า
“จริงๆ ผมก็กำ� ลังจะเปิ ดเผยตัวแล ้วนะครับ แต่น่าเสียดายจริงๆ
ทีน่ อ้ งเขาหนีไปเสียก่อน คุณแม่เลยอดได้ลูกสะใภ ้เลย ว ้า น่าเสียดาย
จริงๆ”
“ให้มนั จริงเถอะนะตาภัทร และคราวหน้าห ้ามท�ำแบบนี้อกี นะ”
“เดีย๋ วนะครับ คุณแม่หมายความว่า...”
“ใช่ แม่จะนัดดูตวั ใหล้ ูกอีก ในเมือ่ เราไม่ยอมมีลูกสะใภ้ให้แม่
สักที แม่จะจัดการเรือ่ งนี้เอง”
“คุณ แม่ คิ ด ว่ า น้อ งริ น กับ คุณ แม่ ข องเขาจะกล า้ มาเจอกับ ผม
อีกงัน้ เหรอครับ ผมว่าไม่นะ”
“แม่ไม่ได้มเี พือ่ นแค่ คณ
ุ หญิงรัตนาคนเดียวนะคะลู ก ลู กสาว
เพือ่ นแม่ทโี ่ สดๆ และเพียบพร้อมมีอกี เยอะค่ะลูกขา เพราะฉะนัน้ ไม่ต ้อง
กังวลนะคะว่าลูกจะไม่ได้นดั ดูตวั อีก”
คุณหญิงทิพปภาว่าอย่างประชดประชันก่ อนจะยิ้มกวา้ ง ส่วน
วีรภัทรทีค่ ดิ ว่าตนคงรอดแล ้วได้แต่ทำ� หน้าเซ็งและคิดในใจว่า
‘นึกว่าจะรอด แต่ ก็ยงั ไม่รอดอีก สงสัยต้องเตรี ยมมุกใหม่ๆ
มาใช้ซะแล ้ว’
34 วิวาห์ (ห้าม) รัก

“เดีย๋ วนะครับ นัน่ คือวิธที ค่ี ณุ ใช้ตอนนัดเจอครัง้ แรกใช่ไหมครับ”
ยังไง”

“ใช่” วีรภัทรตอบวินธัย
“แลว้ ถา้ อย่างนัน้ นัดครัง้ ต่อๆ มาล่ะครับ คุณเอาตัวรอดมาได้

วินธัยยังคงเป็ นคนป้ อนค�ำถาม สหทรรศกับภวิกาเองก็มองมา
ทีว่ รี ภัทรอย่างใคร่รูเ้ ช่นกัน วีรภัทรไหวไหล่เบาๆ ก่อนจะเล่าต่อ
“มุกแรกใช้ไม่ได้เพราะคุณแม่รู้ทนั แลว้ ฉันก็เลยแกลง้ ท�ำ...”
วีรภัทรเวน้ จังหวะไปเล็กน้อยเมือ่ เห็นภวิกาภรรยาของสหทรรศก�ำลัง
จ้องมาทีต่ นตาแป๋ ว “เอ่อ หมอเท็น นายช่วยปิ ดหูนอ้ งแยมหน่อยได้ไหม
ฉันไม่อยากให้น้องแยมได้ยนิ พฤติกรรมแย่ๆ ของฉันสักเท่าไรหรอก
ฉันก็อายเป็ นนะ พีข่ อโทษทีนะน้องแยม”
“ไม่เป็ นไรค่ะพีภ่ ทั ร แยมเข ้าใจ”
ภวิกาเบีย่ งหน้าไปทางอืน่ และท�ำท่าจะยกมือขึ้นปิ ดหูของตนเอาไว ้
แต่ยงั ช้ากว่าคนเป็ นสามีอย่างสหทรรศทีเ่ อื้อมมือมาปิ ดใบหูทงั้ สองข ้าง
ของเธอเอาไว ้
“เนี่ย ได้ซนี หวานไปอีก” วีรภัทรแซว ส่วนวินธัยนัน้ ก�ำลังพยักหน้า
อย่างเห็นด้วย
“รีบๆ พูดมาเถอะน่าอย่าลีลา” สหทรรศบอกเสียงขุน่
“ใจเย็นหน่อยสิ เลือดร้อนจริงๆ เลย” วีรภัทรกลัว้ หัวเราะ “ทีฉ่ นั
รอดมาได้เพราะใช้มกุ มารยาทบนโต๊ะอาหารน่ะ”
“ยังไงนะ ผมไม่เข ้าใจ” วินธัยว่า
“ก็ใช้มกุ มารยาทแย่ๆ บนโต๊ะอาหารนัน่ แหละ อย่าให้ฉนั สาธยาย
มากไปกว่านี้ ถือว่าขอกัน เพือ่ นคุณแม่ก็มแี ต่คุณหญิงคุณนายทัง้ นัน้
และลูกสาวก็มแี ต่คุณหนู พวกเขาทนมารยาทแย่ๆ บนโต๊ะอาหารไม่ได้
หรอก”
เมื่อ วีร ภัท รเล่า จบสหทรรศจึง ปล่อ ยมือ จากใบหู ข องภรรยา
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ก่อนจะยีเส ้นผมบนศีรษะของอีกฝ่ ายอย่างเอ็นดู จนวีรภัทรอดแซวไม่ได้
“จริงๆ ซีนนี้ความสนใจทัง้ หมดต้องพุ่งมาทีฉ่ นั ไม่ใช่หรอกเหรอ
ท�ำไมรูส้ กึ เหมือนว่าตัวเองโดนแย่งซีน นายเห็นด้วยกับฉันไหมหมอวิน”
“ไม่ได้ช่อื แยมก็เหนื่อยหน่อยนะ อยากเรียกร้องความสนใจจาก
หมอเท็นน่ะคุณต้องชื่อแยมเท่านัน้ และต้องเป็ นแยมคนนี้ดว้ ย”
เท่านัน้ เองทัง้ โต๊ะก็ระเบิดหัวเราะออกมา ยกเว ้นสหทรรศทีม่ อง
เพือ่ นสนิททัง้ สองด้วยสายตาเขียวขุน่ แต่กไ็ ม่ได้จริงจังนัก
“ฉัน ขอให ศ้ ุ ก ร์น้ ี น ายไม่ร อด และมุก กะโหลกกะลาของนาย
ใช้ไม่ได้ผล”
“เฮ้ย ไม่เอาแบบนัน้ ดิ มาแช่งฉันแบบนัน้ ได้ไงกัน นั่นมันเรื่อง
คอขาดบาดตายเชียวนะเว ้ย”
วีรภัทรท�ำท่าขนลุกพลางสั่นหน้าหวือ คนทีห่ วงความโสดยิง่ กว่า
เงินในกระเป๋ าสตางค์อย่างเขาไม่มที างยอมให ้เรื่องแบบนัน้ เกิดขึ้นแน่
“น้องแยม หมอเท็นพูดจาไม่น่ารักเลย จัดการให้พห่ี น่อยครับ”
วีรภัทรหันไปอ้อนภรรยาของเพือ่ น ภวิกาได้แต่อมยิ้มพลางคีบ
เนื้อย่างเข ้าปาก เพราะรูด้ วี า่ วีรภัทรจงใจจะเย้าแหย่สามีของเธอเท่านัน้
“อ้อนเมียฉันแบบนี้อยากได้เบอร์ใช่ไหม”
“เบอร์โทร.ใช่ไหมครับ” วินธัยชงให ้สหทรรศ
“เปล่า เบอร์รองเท ้า ข ้างซ ้ายหรือข ้างขวาดี”
“เฮ้ย หมอวินท�ำไมนายเปลี่ยนขา้ งเร็วอย่ างนี้ล่ะ เราต้องอยู่
ข ้างเดียวกันไม่ใช่หรอกเหรอ”
วีร ภัท รตัด พ อ้ เมื่อ คนที่คิ ด ว่ า อยู่ ข า้ งเดีย วกัน ดัน ย้า ยข า้ งหนี
เสียอย่างนัน้ วินธัยคีบเนื้อย่างเข ้าปากอย่างไม่มอี าการเดือดเนื้อร้อนใจ
ค่อยๆ เคี้ยวใจเย็นก่อนจะส่งเนื้อชิ้นนัน้ ลงท ้องไปแล ้วบอกว่า
“ผมก็แค่อยู่ข ้างทีไ่ ด้เปรียบมากกว่า ผมผิดตรงไหน”
สหทรรศกับวีรภัทรถึงกับส่ายหน้าให้กบั ค�ำตอบของวินธัย ส่วน
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ภวิกานัน้ ท�ำเพียงอมยิ้มน้อยๆ เป็ นวีรภัทรทีอ่ ดแซววินธัยไม่ได้
“ในกลุม่ เราถา้ มีคนทีร่ า้ ยลึก ร้ายเงียบและร้ายสุดคงต้องยกให ้
นายว่ะหมอวิน หมอเท็นนายเห็นด้วยกับฉันไหม”
ทา้ ยประโยควีรภัทรหันไปถามสหทรรศ ซึ่งแน่ นอนว่าอีกฝ่ าย
ไม่ปฏิเสธเลยสักนิด ส่วนวินธัยนัน้ ยอมวางตะเกียบในมือลง เขายกยิ้ม
มุมปากอย่างเจ้าเล่ห ์
“ผมเป็ นแบบนัน้ จริงๆ หรือครับ”
“หมั่นไส้วะ่ ไอ้พวกทีช่ อบคีปลุคเนิรด์ ๆ เนี่ย”
วีรภัทรไม่พูดเปล่า เอื้อมมือไปดึงแว่นสายตาที่วนิ ธัยสวมใส่
เอาไว ้ออกแล ้วเอาไปซ่อนไว ้ด้านหลังของตัวเอง วินธัยไม่ยอม ไล่ตาม
คว ้าคืน เสียงหัวเราะร่วนดังขึ้นจากโต๊ะของวีรภัทร นั่นท�ำให้ภคั ร์พมิ ล
กับชยุดาหันไปมอง เป็ นจังหวะทีว่ นิ ธัยเอี้ยวตัวเข ้าหาพยายามแย่งแว่น
คืนจากวีรภัทร และทีภ่ คั ร์พมิ ลกับชยุดาเห็นก็คอื ภาพทีว่ นิ ธัยคล ้ายก�ำลัง
โอบกอดวีรภัทรอยู่
“โอ้มายก้อดดดด เรือคู่ชปิ ของพีแ่ ล่นแรงมาก”
ชยุดาถึงกับยกมือขึ้นป้ องปาก แววตาของเจ้าตัวก็ดูตน่ื ตะลึงระคน
กรุม้ กริม่ ภัคร์พมิ ลทีเ่ อี้ยวตัวไปมองรีบเอี้ยวตัวกลับมาพลางถอนหายใจ
และท�ำหน้ามุย่ ชยุดาทีด่ งึ สายตากลับมาจากโต๊ะของวีรภัทรตรึงสายตา
ไว้ท่ภี คั ร์พมิ ล เห็นสีหน้าดูไม่ค่อยสบอารมณ์ของอีกฝ่ าย ก็มองด้วย
สายตาคล ้ายล ้อเลียนอยู่ในที
“อยากเปลีย่ นใจก็บอกได้นะจ๊ะ พีพ่ ร้อมคว�ำ่ เรือ”
ภัคร์พิมลสั่ นหน้ารัวๆ แล ว้ หยิบสับปะรดชิ้นใหญ่ เข า้ ปากไป
เป็ นการกลบเกลื่อน และเลี่ยงจากสถานการณ์ตรงหน้าด้วยการลุก
ออกจากโต๊ะ
“พายน์อยากกินไอติมจังเลยค่ะ เดีย๋ วมานะคะ”
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ภัคร์พมิ ลกับชยุดาออกจากร้านราวๆ สี่ทุ่มซึ่งก็คือเวลาที่รา้ น

ปิ ดพอดี ทัง้ คู่ นั่งรถเต่ าสีแดงสดที่ผ่านการใช้งานมาแลว้ หลายปี ซ่ึง
เจ้าของรถก็คือชยุดา ขับมาได้สกั ระยะ จู่ๆ รถก็กระตุก ชยุดาทีร่ บั รู ้
ได้ถงึ ความผิดปกติรบี ตบไฟเลี้ยวเข ้าข ้างทาง ก่อนทีร่ ถจะดับลง
“รถเป็ นอะไรหรือคะพีด่ า”
“พีก่ ็ไม่รูเ้ หมือนกัน” ชยุดาหน้ามุ่ย “เชอร์ร่ีลูก เชอร์ร่ี อย่าท�ำ
กับแม่แบบนี้ ติดสิลูก ติด พลีส”
ชยุดาโอดครวญแล ้วพยายามบิดกุญแจเพือ่ สตาร์ตอีกหลายครัง้
แต่เจ้าเต่าแดงก็น่งิ สนิท ดูทเ่ี กจ์นำ�้ มันก็ยงั มี แต่เพราะไม่รูส้ าเหตุทท่ี ำ� ให ้
รถสตาร์ตไม่ตดิ สุดท ้ายชยุดาต้องเปิ ดไฟฉุกเฉินแล ้วควานหาโทรศัพท์
ในกระเป๋ าเพือ่ ติดต่อช่าง
“เดีย๋ วพี่โทร.หาช่ างก่ อนนะ เราต้องนั่งอยู่ในรถก่ อน หา้ มลง
จากรถเด็ดขาด”
“ค่ะ”
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ภัคร์พมิ ลรับค�ำระหว่างทีร่ อชยุดาโทร.ติดต่อช่าง หญิงสาวหยิบ
โทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ าสะพายใบเล็ก กดเข ้าไปในหน้าจอ อ่านข่าว
และท่องโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์อย่างเฟซบุก๊ เป็ นการฆ่าเวลา
“อย่างน้อยๆ ก็ครึ่งชั่วโมงกว่าช่างจะมา นั่งท่องโซเชียลออนไลน์
ไปก่อนนะพายน์” ชยุดาว่าด้วยท่าทางเซ็งๆ พลางถอนหายใจก่อนจะ
บ่นต่อว่า “เชอร์ร่ลี ูกแม่ ไม่น่าท�ำแม่ได้ลงคอ”
ภัคร์พมิ ลอดหัวเราะทีไ่ ด้ยนิ ชยุดาต่อว่าเจ้าเต่าแดงไม่ได้ หญิงสาว
หันไปมองเพือ่ นร่วมงานรุ่นพีท่ ก่ี ำ� ลังหน้ามุย่ และก�ำลังไถปลายนิ้วหน้าจอ
โทรศัพท์อย่างหงุดหงิด
“ใจเย็นๆ นะคะพีด่ า เดีย๋ วช่างก็มาค่ะ”
“จ้า พีก่ โ็ อเวอร์แอคติ้งไปงัน้ แหละ” ชยุดาหันมาส่งยิ้มให้ภคั ร์พมิ ล
เจ้าตัวท�ำท่าเหมือนกับว่าเพิ่งจะนึกอะไรออกแลว้ บอกกับภัคร์พิมล
“นี่ ว่าก็วา่ เถอะ ความสัมพันธ์ของอาจารย์หมอวีรภัทรกับอาจารย์หมอ
วินธัยน่ะท�ำให้พน่ี ึกถึงซีรสี เ์ รื่องนึงเลย”
“เรื่องอะไรคะ”
“เรื่องที่เขาชอบกันบอกกันว่ามิตรภาพลูกผูช้ ายไง แต่มองจาก
ดาวอังคารก็รูจ้ ะ้ ว่าเขาสองคนน่ ะรักกัน คิกๆ ความรักมาในรู ปแบบ
เพือ่ น...กูรกั มึงว่ะ”
ชยุดาหัวเราะร่วน ส่วนภัคร์พมิ ลได้แต่ย้มิ แหยๆ ซีรสี เ์ รือ่ งทีช่ ยุดา
กล่าวถึงเธอก็เคยดูมาก่อน มิตรภาพลูกผู ้ชายทีม่ องจากดาวอังคารก็รูว้ า่
เพือ่ นสองคนรักกัน แต่ไม่ได้รกั กันแบบเพือ่ นอย่างแน่นอน
เฮ้อ
ยากไปหมด
ก๊อก...ก๊อก...ก๊อก...
“อุย๊ ตาเถร!”
เสียงเคาะกระจกรถอย่างไม่มปี ่ี มขี ลุ่ยดังขึ้นท�ำใหช้ ยุดาอุทาน
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อย่างตกใจพลางยกมือทัง้ สองขา้ งขึ้นทาบอกและเป่ าลมออกจากปาก
ภัคร์พมิ ลเองก็สะดุงโหยงเช่
้
นกัน ไม่ใช่เพราะเสียงเคาะกระจกรถทีด่ งั ขึ้น
แต่เพราะเสียงร้องของชยุดา ก่อนทีท่ งั้ คู่จะได้ผ่อนลมหายใจออกมาอย่าง
โล่งอก เมือ่ เพ่งมองแล ้วว่าคนทีม่ าเคาะกระจกคือวีรภัทร
“โหย หมอภัทรนั่นเอง พีต่ กใจหมดเลยค่ะ”
ชยุดาว่าตอนทีล่ ดกระจก วีรภัทรทีโ่ น้มตัวลงจนใบหน้าหล่อเหลา
อยู่ในระดับทีส่ ามารถพูดคุยกับชยุดาได้สะดวก ดวงตาคมกริบเหลือบ
มองไปทีภ่ คั ร์พมิ ลแว่บหนึ่งก่อนจะดึงสายตากลับมาทีช่ ยุดาอีกครัง้
“รถเป็ นอะไรเหรอครับ”
“ไม่รูเ้ หมือนกันค่ะหมอ พีข่ บั มาดีๆ จู่ๆ รถก็ดบั ไปซะงัน้ ”
“น�ำ้ มันหมดหรือเปล่าครับ”
“ไม่ได้หมดค่ะหมอ พีเ่ ช็กดูแล ้ว”
“แล ้วนี่ตามช่างหรือยังครับ”
“ตามแล ้วค่ะหมอ แต่อกี ประมาณครึ่งชั่วโมงโน่ นน่ ะค่ะกว่าช่าง
จะมาถึง”
“งัน้ ลงมารอช่างข ้างล่างดีไหมครับ เดีย๋ วผมรอเป็ นเพือ่ น ตอนนี้
มันดึกแล ้ว นั่งอยู่ในรถแบบนี้อาจเกิดอุบตั เิ หตุได้นะครับ”
วีรภัทรคาดการณ์ถงึ อุบตั ิเหตุท่อี าจจะเกิดขึ้นได้ บริเวณนี้เป็ น
พื้นที่ค่อนขา้ งมืด อาจมีคนขับรถไม่ทนั ระวังหรือว่าไม่ทนั เห็นรถเสีย
จอดข ้างทางและอาจขับมาชนท ้ายเข ้าได้
“ก็ดีเหมือนกันค่ ะ อยู่บนรถนี่พ่อี ึดอั๊ดอึดอัด พายน์ ลงไปรอ
ข ้างล่างกันดีกว่า”
ท ้ายประโยคชยุดาหันไปบอกกับภัคร์พมิ ล ซึง่ หญิงสาวพยักหน้า
อย่างเห็นด้วยเพราะก็รู้สกึ กังวลในเรื่องนัน้ อยู่เหมือนกัน วีรภัทรถอย
ออกมาเล็กน้อยเพือ่ ให ้ชยุดากับภัคร์พมิ ลได้ลงมาจากรถ ทัง้ หมดเดินมา
ทีร่ มิ ฟุตปาธ เป็ นจังหวะเดียวกับทีว่ นิ ธัยเดินลงมาจากรถมาพอดี
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“รถเสียน่ ะ ต้องรอช่างอีกราวๆ ครึ่งชั่วโมง ก็เลยรอเป็ นเพือ่ น
อยู่กนั สองคนอันตราย”
วีรภัทรหันไปบอกวินธัยทีม่ ายืนข ้างๆ ส่วนภัคร์พมิ ลกับชยุดานัน้
ยืนถัดไปจากทัง้ คู่ โดยภัคร์พมิ ลเป็ นคนที่ยนื อยู่ใกลก้ บั วีรภัทร ใกล ้
เสียจนหญิงสาวได้กลิน่ กายหอมอ่อนๆ ของอีกฝ่ าย เผลอสู ดเขา้ ไป
นิดหน่อยก็รสู้ กึ ใจสั่นจนต้องขยับถอยห่างออกมาเล็กน้อย
แต่กช็ ว่ ยอะไรได้ไม่มากนัก เพราะสุดท ้ายภัคร์พมิ ลก็ยงั ใจเต้นแรง
รู้สึก ร้อ นวู บ วาบที่ใ บหน้า จนต้อ งเผลอเม ม้ เรีย วปากเข า้ หากัน แน่ น
ภัคร์พมิ ลก�ำลังเขินอายทัง้ ๆ ทีอ่ กี ฝ่ ายไม่ได้ทำ� อะไรด้วยซ�ำ้ แพทย์หนุ่ม
แค่ยนื เฉยๆ เท่านัน้
และตอนนี้ภคั ร์พมิ ลก็เลือกจะยืนอยู่ตรงนัน้ ไม่ขยับไปไหนอีก
แม้ว่าจะรูส้ กึ ขวยเขินอยู่ไม่นอ้ ยก็ตาม
“ต้องขอบคุณหมอภัทรกับหมอวินมากเลยนะคะที่อุตส่าห์อยู่
เป็ นเพือ่ น”
ชยุดาเอี้ยวตัวมาบอก วีรภัทรกับวินธัยหันมามอง ก่อนจะเป็ น
วีรภัทรทีต่ อบรับค�ำขอบคุณ
“ไม่เป็ นไรครับ อยู่กนั แค่สองคนมันอันตราย”
“แต่ยงั ไงก็ตอ้ งขอบคุณนะคะ แบบ หล่อแล ้วยังใจดีอกี คิกๆ”
ชยุ ดาป้ องปากหัวเราะ และท่ าทางที่ดูมีจริตจะก้านของชยุ ดาท�ำให ้
ภัคร์พมิ ลอมยิ้มน้อยๆ พลางส่ายหน้าเบาๆ
“ว่าแต่ มารถคันเดียวกันหรือคะ” ชยุดาถามขึ้นพลางอมยิ้ม
อย่างมีเลศนัย แต่ภคั ร์พมิ ลรูท้ นั ว่าเจ้าตัวก�ำลังคิดอะไรอยู่
‘ไม่พน้ คงก�ำลังชิปหมอภัทรกับหมอวินอีกแล ้วละสินะ’
“ครับ รถผมเอง ผมไปรับหมอวินมาจากบ ้านและก็กำ� ลังจะไปส่ง
พอดีขบั ผ่านมาเจอรถของพวกคุณเข ้าพอดี” วีรภัทรตอบ
“แหม น่ารักจังเลยนะคะ มีไปรับไปส่งกันด้วย”
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ชยุ ดาท�ำท่าบิดตัวอย่ างเขินอาย วีรภัทรกับวินธัยเลิกคิ้วมอง
ชยุดาอย่างไม่เขา้ ใจนัก จนภัคร์พมิ ลต้องถองขอ้ ศอกใส่อีกฝ่ ายเป็ น
การเตือนสติ
“อุย๊ ไม่มอี ะไรค่ะ แบบ เพือ่ นดูแลเพือ่ นน่ารักดีค่ะ”
วีรภัทรกับวินธัยท�ำเพียงพยักหน้ารับรูแ้ ล ้วดึงสายตากลับไป ส่วน
ชยุดานัน้ ก็ยงั กระแซะแขนภัคร์พมิ ลเป็ นพักๆ ยิง่ เห็นวีรภัทรกับวินธัย
กระซิบกระซาบกัน เจ้าตัวก็แทบจะกรีดร้องแต่ตอ้ งกลัน้ เอาไว ้
ส่วนภัคร์พมิ ลนัน้ ได้แต่ย้ มิ แห ้งแล ้ง
ภัค ร์พิม ลไม่ ป ฏิเ สธเลยสัก นิ ด ว่ า ตัว เองก็ เ ผลอแอบฟิ นเวลา
ทีว่ รี ภัทรพูดคุยกับวินธัยอยู่เหมือนกัน ตามประสาสาววายทีเ่ วลาเห็น
ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาอยู่ดว้ ยกัน
ทัง้ ฟิ นทัง้ รูส้ กึ ยุบยิบในหัวใจอย่างบอกไม่ถกู
“เออนี่พายน์…”
เอีย๊ ด!
โครม!
เสียงอึกทึกครึกโครมดังสนัน่ ท�ำให ้ค�ำพูดของชยุดาทีก่ ำ� ลังจะชวน
ภัคร์พมิ ลคุยสิ้นสุดลงตรงนัน้ ตรงหน้าของพวกเขาคือรถเก๋งสีบรอนซ์
เทาที่บริเวณหน้ารถชนเกาะกลางถนนเขา้ อย่างจัง กระโปรงหน้ารถ
ก็เปิ ดอ้า ควันสีขาวพวยพุง่ ออกมา รถหลายคันทีต่ ามหลังมาเบรกไม่ทนั
จนชนทา้ ยต่อกันไปอีกสามคัน กลายเป็ นอุบตั เิ หตุซำ�้ ซอ้ น วีรภัทรเห็น
แบบนัน้ ก็รีบกลับเขา้ ไปในรถ หยิบกล่องถุงมือกับกล่องมาสก์ทม่ี กั จะ
เตรียมเผือ่ เอาไว้ในรถออกมาแล ้ววางไว้ทฝ่ี ากระโปรงท ้าย เพราะนี่ไม่ใช่
ครัง้ แรกทีแ่ พทย์หนุ่ มเจออุบตั เิ หตุนอกเวลางานแบบนี้ เขาหยิบมาสก์
ขึ้นมาสวมกับถุงมือ วินธัยเองก็ทำ� เช่นเดียวกัน เพราะอย่างน้อยการ
เข ้าไปช่วยเหลือคนอืน่ ก็ตอ้ งเซฟตัวเองด้วย
“พวกคุณช่วยโทร.ตามรถพยาบาลและโทร.แจ้งต�ำรวจด้วย เดีย๋ ว
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ผมกับหมอวินจะไปดูก่อนว่ามีใครเป็ นอะไรบ ้าง ถุงมือกับมาสก์ท ้ายรถ
หยิบไปใช้ได้เลยนะ”
วีร ภัท รบอกด้ว ยน�ำ้ เสีย งเรีย บๆ ไม่มีแ ววตื่น ตกใจอย่ า งคน
ทีม่ ากไปด้วยประสบการณ์ ภัคร์พมิ ลกับชยุดาต่างรับค�ำพร้อมกัน
“ค่ะหมอ”
วีรภัทรกับวินธัยเดินไปยังทีเ่ กิดเหตุ ในขณะทีภ่ คั ร์พมิ ลกับชยุดา
ยกโทรศัพท์กดโทร.ออก โดยภัคร์พมิ ลแจ้งรถพยาบาล ส่วนชยุดานัน้
โทร.แจ้งต�ำรวจ
มีหลายคนก�ำลังมุงดู เหตุการณ์ แต่ ก็ยงั ลังเลที่จะเขา้ มาช่ วย
จนวีรภัทรกับวินธัยเข ้าไป คนทีม่ งุ ดูในตอนแรกก็ขยับเข ้ามาใกล ้พวกเขา
มากขึ้น บางคนก็ช่วยโบกรถเคลียร์ทางใหเ้ พื่อความปลอดภัยไม่ให ้
เกิดอุบตั เิ หตุซำ�้ ซอ้ นอีก โดยวีรภัทรเลือกดูคนเจ็บจากรถคันแรกก่อน
เพราะเป็ นคันทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุโดยตรง อาจจะเจ็บหนักกว่าคันอืน่ แต่
บนรถมีผู ้ประสบเหตุเพียงคนเดียว วินธัยจึงแยกตัวไปดูคนเจ็บคนอืน่
“คุณครับ ได้ยนิ ผมไหมครับ”
วีรภัทรร้องถามผูช้ ายทีน่ ั่งเบาะคนขับ ชายคนนัน้ มีสหี น้าเหยเก
มือขา้ งซา้ ยของเขากุมอยู่ท่ีขมับ เมื่อได้ยินเสียงของวีรภัทร ดวงตา
ทีป่ ิ ดแน่นในตอนแรกก็เปิ ดขึ้น
“ครับ”
ชายคนดังกล่าวรับค�ำเสียงเบา วีรภัทรทราบดีว่าอีกฝ่ ายคงเจ็บ
ไม่นอ้ ย ดวงตาคู่คมพยายามส�ำรวจร่างกายของคนเจ็บอย่างละเอียด
“เจ็บตรงไหนบ ้างครับ”
“ปวดหัวครับ ข ้างซ ้าย แล ้วก็รู้สกึ ชาปลายนิ้วครับ”
“นิ้วไหนครับ”
“นิ้วมือข ้างขวาครับ ทัง้ ห ้านิ้วเลย”
วีรภัทรรีบส�ำรวจมือขวาของคนเจ็บ เลือดสีแดงสดไหลออกมา
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จากบริเวณขอ้ มือของอีกฝ่ าย นั่นท�ำให้วรี ภัทรทราบสาเหตุท่คี นเจ็บ
รูส้ กึ ชา ข ้อมือคงจะถูกอะไรบาดเข ้า เลือดเลยไหลไปทีส่ ่วนปลายไม่ได้
นั่นท�ำให ้คนเจ็บรูส้ กึ ชาปลายนิ้วทัง้ หมด
เขาต้องห ้ามเลือดก่อน
วีรภัทรคิดได้แบบนัน้ ดวงตาคู่คมพยายามจะมองหาสิง่ ทีจ่ ะมา
ช่ วยหา้ มเลือดได้ อย่างเช่ นเศษผา้ แต่ บริเวณนัน้ ไม่มขี องที่วรี ภัทร
ต้องการ แพทย์หนุ่มจึงตัดสินใจจะใช้เสื้อของตนเองหา้ มเลือดเป็ นการ
แก้ขดั ไปก่อน เพราะตอนนี้รถพยาบาลยังมาไม่ถงึ แต่ก่อนทีแ่ พทย์หนุ่ม
จะทันได้ถอดเสื้อออก ภัคร์พมิ ลก็ยน่ื ผ ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่มาให ้
“ใช้อนั นี้กไ็ ด้ค่ะหมอ”
วีรภัทรหันไปมองหญิงสาว ดวงตาสองคู่สบกันอยูค่ รู่หนึ่ง ก่อนที่
วีรภัทรจะรับผ ้าเช็ดหน้ามาจากมือของภัคร์พมิ ล
“ขอบคุณ”
“ไม่เป็ นไรค่ะ เดีย๋ วพายน์ไปช่วยตรงอืน่ ก่อนนะคะ”
“อืม”
ภัคร์พมิ ลไปแลว้ วีรภัทรจึงจัดการใช้ผา้ เช็ดมือผืนนัน้ เป็ นการ
หา้ มเลือด วีรภัทรจัดการหา้ มเลือดเรียบร้อยแล ้วทีมช่วยเหลือก็เข ้ามา
พอดี
“ฝากด้วยนะครับ”
วีรภัทรถอยออกมาใหเ้ จ้าหน้าทีส่ องคนพาคนเจ็บออกมาจากรถ
แลว้ น�ำตัวขึ้นเปลนอนที่เตรียมเอาไวแ้ ลว้ พาคนเจ็บไปที่รถพยาบาล
วีรภัทรจึงเดินมาหาวินธัยซึ่งก�ำลังดู คนเจ็บที่รถอีกคันพร้อมกับชยุดา
ที่เขา้ มาช่ วย ส่วนภัคร์พมิ ลก�ำลังช่ วยคนเจ็บจากรถอีกคันพร้อมกับ
เจ้าหน้าทีท่ ม่ี ากับรถพยาบาล
“เป็ นไงบ ้าง” วีรภัทรถามขึ้น
“แค่แผลถลอกตามตัวนิดหน่อยกับหัวแตก”
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“โอเค”
เมื่อไม่มีอะไรน่ ากังวลวีรภัทรจึงท�ำเพียงพยักหน้า ปล่อยให ้
วินธัยกับชยุดาจัดการต่อ แพทย์หนุ่ มสาวเทา้ ไปดู ตรงบริเวณอื่นเผื่อ
จะมีอะไรใหช้ ่วยเหลือ จนกระทั่งเจอเขา้ กับภัคร์พมิ ลที่กำ� ลังพยายาม
จะเปิ ดประตูรถคันหนึ่ง
“มีอะไรให ้ผมช่วยหรือเปล่า”
“ช่วยเปิ ดประตูให ้หน่อยค่ะ ในรถมีคนติดอยู่”
วีรภัทรชะโงกมองเข ้าไปด้านในเห็นคนติดอยู่อย่างทีภ่ คั ร์พมิ ลว่า
แต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ ายไม่ได้สติ วีรภัทรจึงลองขยับประตูรถ ปรากฏว่า
ล็อกไม่สามารถเปิ ดได้ ดวงตาคู่ คมกวาดสายตาพยายามมองหาสิ่งที่
จะช่วยท�ำให ้เปิ ดประตูรถได้ จังหวะนัน้ กูภ้ ยั ก็มาพอดี
“เดีย๋ วผมจัดการให ้ครับ”
กู้ภยั คนนัน้ ใช้อุปกรณ์ช่วยงัดประตูออก ใช้เวลาเกือบสิบนาที
ประตูรถก็เปิ ดออก ทัง้ หมดช่ วยพาคนเจ็บออกมา วีรภัทรรีบตรวจ
การหายใจและคล�ำชีพจร พบว่าคนเจ็บยังหายใจเป็ นปกติและชีพจร
ก็เต้นเป็ นปกติ จึงคาดว่าคนเจ็บเพียงแค่ สลบไปเท่านัน้ จึงปล่อยให ้
เจ้าหน้าที่กู้ภยั จัดการต่อ
ทุ ก อย่ า งเรี ย บร้อ ยในอีก ชั่ ว โมงเศษต่ อ มา คนเจ็ บ ถู ก น�ำ ส่ ง
โรงพยาบาล พร้อมกับรถทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุทถ่ี กู รถลากยกไป รวมถึง
เจ้าเต่ าแดงของชยุดาด้วย เพราะหลังจากที่ช่างมาดู แลว้ บอกว่าต้อง
เอาไปเช็กเครื่องยนต์ทร่ี า้ นเลยถูกยกขึ้นรถลากจูงไปด้วย

“ขอบคุณนะคะทีอ่ ตุ ส่าห์มาส่ง หล่อแล ้วยังใจดีอกี ”

ชยุดาบอกตอนที่รถของวีรภัทรจอดที่หน้าบา้ นของตนซึ่งเป็ น
ทาวน์เฮาส์สองชัน้ ในซอยหนึ่ง วีรภัทรทีท่ ำ� หน้าทีค่ นขับหันมามอง
“ไม่เป็ นไรครับ”
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“พีไ่ ปก่อนนะพายน์ เจอกันช่วงต่อเวรนะ โชคดีจริงๆ ทีพ่ เ่ี วรบ่าย
พรุ่งนี้เลยไม่ตอ้ งตื่นเช้า คิกๆ”
ชยุดาป้ องปากหัวเราะ ส่วนภัคร์พมิ ลท�ำหน้ายู่อย่างไม่จริงจังนัก
นึกอิจฉาชยุดาอยู่เหมือนกันที่อีกฝ่ ายไม่ตอ้ งตื่นเช้า ส่วนตัวเธอนัน้
ต้องขึ้นเวรเช้า เพราะฉะนัน้ ต้องตื่นเช้าแน่ นอน ในขณะที่ตอนนี้เวลา
ก็ล่วงเลยมามากพอสมควร เพราะตอนนี้เป็ นเวลาตีหนึ่งเศษ แต่เธอ
ยังไม่ถงึ ห ้องนอนเลย
“ฝากไปส่งพายน์ดว้ ยนะคะหมอภัทร”
“ครับ”
วีรภัทรรับค�ำ ชยุดาจึงก้าวลงจากรถ ภัคร์พมิ ลกับชยุดาโบกมือ
ลากัน ตอนที่ร ถค่ อ ยๆ เคลื่อ นออกไป ภัค ร์พิม ลที่นั่ ง อยู่ เ บาะหลัง
อดประหม่าไม่ได้ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ กนั เพียงล�ำพังกับวีรภัทรเพราะ
วินธัยเองก็นั่งอยู่ท่เี บาะขา้ งคนขับ แต่น่ีเป็ นครัง้ แรกที่เธอได้มโี อกาส
นั่งรถของอีกฝ่ าย แต่ ก็ยงั ดีท่ีเธอไม่ตอ้ งนั่งขา้ งเขา ไม่อย่างนัน้ ต้อง
ประหม่ามากกว่านี้แน่ และกลัวว่าตัวเองจะเผลอแสดงอาการอะไร
ออกไป นั่งมาได้สกั ระยะ รถของวีรภัทรก็เลี้ยวเขา้ มาในปั๊มแห่งหนึ่ง
ขับเข ้าไปด้านหลังซึง่ ลึกเข ้ามาเกือบห ้าร้อยเมตร มีบ ้านสองชัน้ หลังใหญ่
อยู่ตรงนัน้ และภัคร์พมิ ลเพิง่ จะรูต้ อนนี้เองว่าบ ้านของวินธัยอยู่ตรงนี้
สงสัยจะเป็ นเจ้าของปั ๊มน�ำ้ มัน
“ผมไปละ เจอกันพรุ่งนี้นะครับ ถึงบ ้านแล ้วโทร.บอกผมด้วยนะ
หรือจะส่งข ้อความมาก็ได้ ขับรถดีๆ”
“อืม”
แล ว้ วิน ธัย ก็ ก า้ วลงจากรถไป ภัค ร์พิม ลไม่ร อให้วีร ภัท รต้อ ง
เอ่ยปาก หญิงสาวก้าวลงมาจากเบาะหลังแลว้ ขึ้นมานั่งแทนที่วนิ ธัย
ซึง่ มันควรจะเป็ นแบบนัน้ เพราะหากเธอยังนัง่ อยู่เบาะหลังก็ดูเหมือนว่า
วีรภัทรเป็ นคนขับรถของเธอ
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ซึง่ แน่นอนว่าไม่ใช่
“คุณอยู่หอพักของโรงพยาบาลใช่หรือเปล่า”
วีรภัทรถามขึ้นตอนทีร่ ถเคลือ่ นออกมาจากปัม๊ น�ำ้ มันซึง่ เป็ นธุรกิจ
ของครอบครัววินธัย รถยนต์คนั หรู มุ่งหน้าไปตามถนนที่เงียบสงัด
เพราะเป็ น ช่ ว งเวลาที่ค นส่ ว นใหญ่ เ ข า้ นอนกัน หมดแล ว้ ภัค ร์พิม ล
หันมามองเสี้ยวหน้าหล่อเหลาแว่บหนึ่งก่อนจะดึงสายตากลับไปทีถ่ นน
เบื้องหน้า
“ใช่ค่ะ”
บทสนทนาของทัง้ คู่ ส้ นิ สุดลงตรงนัน้ จนกระทั่งรถคันหรู ของ
วีรภัทรจอดทีห่ น้าหอพักพยาบาล ซึง่ ตัง้ อยู่ในเขตโรงพยาบาล
“ขอบคุณทีม่ าส่งนะคะ”
ภัคร์พมิ ลบอกตอนที่เอื้อมมือไปปลดเข็มขัดนิรภัย มือเล็กดัน
ประตูรถให ้เปิ ดกว ้าง แต่ก่อนทีภ่ คั ร์พมิ ลจะทันได้กา้ วลงจากรถ
“บ ้านคุณไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกเหรอถึงได้อยู่หอพัก”
ภัคร์พมิ ลหันไปมองเจ้าของค�ำถาม หญิงสาวสบสายตากับดวงตา
คมเขม้ คู่ นนั้ ดวงตาที่เธอเคยเห็นและจดจ�ำได้ไม่ลมื และรอที่จะได้
เจอกันอีกครัง้ จนกระทั่งได้กลับมาเจอกันอีกเมือ่ สองปี ก่อน ตอนทีเ่ ธอ
เพิง่ เข ้าท�ำงานทีน่ ่ีใหม่ๆ
ฉับพลันหัวใจของภัคร์พมิ ลก็เต้นไม่เป็ นจังหวะ หญิงสาวประหม่า
จนเผลอเม ้มริมฝี ปากแน่น แต่พอเห็นดวงตาคมกริบคู่นนั้ ยังคงจับจ้อง
อยู่ทต่ี นเองก็รบี คลายริมฝี ปากออก
“บ ้านพายน์อยู่ทล่ี พบุรคี ่ะ”
“อืม”
วีรภัทรแค่ครางรับในล�ำคอเป็ นการรับรู ้ ดูเหมือนบทสนทนาของ
ทัง้ คู่ จะสิ้นสุ ดลงตรงนัน้ หากแต่ ก่อนที่จะก้าวลงจากรถ ภัคร์พิมล
ก็รวบรวมความกล ้าพูดออกไปแม ้จะประหม่าอยู่มาก  
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“พายน์ไปก่อนนะคะ ขับรถดีๆ นะ”
ใบหน้าหล่อเหลาแสดงสีหน้าแปลกใจเล็กน้อย แต่ ถงึ กระนัน้
เขาก็ตอบรับความปรารถนาดีของหญิงสาว
“ครับ ขอบคุณ”
เท่านัน้ เองกล ้ามเนื้อในอกซ ้ายของภัคร์พมิ ลก็เต้นกระหน�ำ่ รัวอย่าง
บ ้าคลัง่ จนแทบจะกระดอนออกมานอกอก จูๆ่ หญิงสาวก็รสู้ กึ ว่าอุณหภูมิ
ทีห่ น้าของตนสูงปรีด๊ ขึ้นมาเสียดื้อๆ ภัคร์พมิ ลบังคับไม่ให้ตวั เองเผลอยิ้ม
ออกไปด้วยการเมม้ เรียวปากเอาไวแ้ น่ นจนแก้มทัง้ สองขา้ งพองออก
แล ้วก้าวลงจากรถของวีรภัทรด้วยท่าทางไร้พริ ุธอย่างแนบเนียน และ
หญิงสาวยังคงยืนอยู่ตรงหน้าหอพักจนกระทัง่ รถของวีรภัทรเคลือ่ นหาย
ไปจากระยะสายตา จึงก้าวเขา้ ไปในตัวอาคารสีขาวที่สูงราวๆ สิบชัน้
ซึง่ คือหอพักส�ำหรับพยาบาล หลังจากทีภ่ คั ร์พมิ ลหายเข ้าไปในหอพักแล ้ว
พยาบาลตึกอายุ รกรรมชายสองคนที่เพิ่งจะลงเวรมาทันเห็นรถของ
วีรภัทรทีข่ บั ออกไปเข ้าพอดี
“เฮ้ยแก แกว่านั่นใช่รถของอาจารย์หมอวีรภัทรหรือเปล่าอะ”
“ฉันว่าใช่ ทะเบียน วร xxx กรุงเทพมหานคร ฉันจ�ำได้”
“ว่าแต่ อาจารย์หมอมาท�ำอะไรทีห่ อพักพยาบาลน่ะ”
“ถามฉันแล ้วฉันจะถามใครเล่า ฉันก็เห็นพร้อมๆ แกเนี่ย”
“ท�ำไงดีวะแก ฉันอยากรูอ้ ะว่าอาจารย์หมอมาส่งใคร ร้อยวันพันปี
ไม่เคยเห็นมาแถวนี้ แถมยังมาดึกๆ ดืน่ ๆ แบบนี้ ฉันว่ามันต้องมีซมั ติง
แน่ ใครเป็ นคนทีโ่ ชคดีคนนัน้ น่ะแก อาจารย์หมอวีรภัทรเชียวนะ”
“ฉันก็อยากรูว้ ะ่ แก เอาไงดี”
สองสาวหัน มาสบตากัน แล ว้ พยัก หน้า หงึก ๆ ก่ อ นจะพู ด
พร้อมกันว่า
“อย่างนี้ตอ้ งสืบ”
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