บทนํา

ใจรักไมไดสนใจวามีรถคันไหนขับตาม หญิงสาวคิดเรือ่ งของตัวเอง

มาตลอดทางวาจะทําอยางไรดีถึงจะไมตองแตงงานกับคนแกคราวพอ และ
ยังสามารถใหหมอฐากูรรักษามารดาไดอีกดวย
รถคันนอยขับมาถึงอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี หญิงสาวก็เห็นวามี
กลุมเมฆครึ้มตั้งเคามาแตไกล ใจรักจึงยิ่งเพิ่มความระมัดระวังในการขับ
มากขึ้น ทวาสิ่งที่ไมเปนใจก็เกิดขึ้นเมื่อรถยนตที่ขับอยูเกิดมีปญหาติดๆ
ดับๆ กระทั่งใจรักตัดสินใจจอดขางทางแลวพยายามสตารตอีกครั้ง ทวา
ครั้งนี้ไมติด ใจรักพยายามอีกหลายหนก็เปนเหมือนเดิม
“เกิดเสียอะไรตอนนี้ จะทํายังไงดี” ใจรักทุบพวงมาลัยรถดวยความ
โมโห มองซายมองขวา แลวหยิบโทรศัพทขึ้นมาเพื่อคนหาอูที่ใกลที่สุดให
เอารถมาลาก แตเหมือนเคราะหซํ้ากรรมซัดเมื่อโทรศัพทของเธอแบตเตอรี่
หมด “อยานะ อยาเพิ่งดับตอนนี้สิ” ใจรักพยายามกดเปดโทรศัพทใหม
อีกครั้ง แตก็ปรากฎเพียงหนาจอดําสนิท
หญิงสาวทุบพวงมาลัยรถอยางสุดกลั้น “ทําไมดวงซวยแบบนี้เนี่ย”
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ใจรักตัดสินใจเปดประตูรถลงไปแลวพยายามโบกมือขอความชวยเหลือ
จากรถที่วิ่งสัญจรไปมา แมจะหวาดกลัวที่ตองขอความชวยเหลือจากคน
แปลกหนาแตก็ยังดีกวานั่งอยูในรถเฉยๆ โดยที่ไมทําอะไร
ใจรักแอบคิดเขาขางตัวเอง คนไทยใจดีมีถมเถ เธอคงไมโชคราย
เจอคนไมดีหรอกกระมัง ระหวางที่ยืนโบกอยูก็มีรถยนตคันหนึ่งชะลอรถ
มาใกล กระจกไฟฟาถูกกดลงเผยใหเห็นใบหนาของชายหนุมคนหนึ่ง
“รถเสียหรือครับนอง”
“ใชคะ ฉันจะขอยืมโทรศัพทโทร.เรียกรถมาลากไดไหมคะ” ใจรัก
บอกดวยความเกรงใจ กลาๆ กลัวๆ
ชายหนุมหนาตาดีไมไดมาคนเดียวหากแตมากับเพื่อนอีกคน และ
ตอนนั้นเองที่ใจรักเพิ่งไดกลิ่นแอลกอฮอลคละคลุงออกมาจากคนที่เธอคุย
ดวย จึงผงะไปนิดและยิ่งตกใจมากขึ้นคือสายตาโลมเลียหื่นกระหายจาก
คนนั่งขางที่มองตรงมาที่เธอ
“งั้นไมรบกวนดีกวาคะ” ใจรักปฏิเสธแลวเดินกลับไปที่รถ ทวาคนที่
นั่งขางคนขับเปดประตูรถลงมาแลววิ่งมากระชากแขนเธอไว ใจรักหันไป
ตวาดใสทันที “ปลอยนะ”
“จะรีบไปไหนละครับ ไหนนองสาวบอกวารถเสีย งั้นไปรถพี่ดีกวา พี่
จะพาไปหาอูซอมรถ”
“ไม ฉันไมไป” ใจรักบอกพลางสะบัดแขนใหหลุดจากการเกาะกุม
“อยาดิ้นสิ จะดิ้นไปทําไม ไหนๆ รถก็เสียแลว งั้นไปสนุกกับพี่ที่บาน
ดีกวา บานพีอ่ ยูใ กลๆ แคนเี้ อง สวนรถก็ทงิ้ ไวทนี่ เี่ ดีย๋ วพีใ่ หเพือ่ นจัดการให”
ใจรักสายหนาหนีดวยความตกใจ เธอพยายามขืนตัวหนีใบหนา
กักขฬะที่ยื่นมาใกล “ฉันจะรอง ถาแกไมปลอย”
“เฮย มึงจะมัวคุยทําไม คนก็เห็นกันหมด จะทําอะไรก็รีบทํา” เพื่อน
คนที่ขับรถเดินลงมาบอก สีหนาเจาเลห แววตาหื่นกระหายขึ้นมาเหมือน
เพื่อนของมันจนใจรักหวาดกลัว
6 สามีจางใหรัก

หญิงสาวดิ้นรนหวังวาจะมีรถสักคันที่จอดชวยเหลือ หัวใจดวงนอย
สัน่ ระรัวดวยความหวาดกลัวแตกพ็ ยายามตัง้ สติ และในตอนนัน้ เองรถเบนซ
สีขาวคันหนึง่ ชะลอมาจอดใกลๆ และบีบแตรเสียงดังสนัน่ พรอมกับกระจก
ที่กดลง
“ใครวะ”
“เฮย มึงเปนใครวะ” คนที่จับตัวของใจรักตะโกนถาม
“ฉันเปนตํารวจ พวกแกจะทําอะไรผูหญิงคนนี้”
“เออ...” มันสองคนเลิกลั่กมองหนากันแลวเสียงของใจรักก็ดังขึ้น
“ชวยดวยคะ ผูชายสองคนนี้จะทํารายฉันคะ”
“เฮย กูยังไมไดทําอะไรมึงเลยนะ” คนที่จับตัวของใจรักโวยวายดวย
ความเดือดดาล มันก็ไมใชคนดีมีคดีติดตัวอยูไมนอยจึงหวาดกลัวตํารวจ
เปนทุนเดิม
“ไปกอนดีกวา อยายุงกับอินี่เลย เดี๋ยวจะโดนซิว”
“ไปก็ไดวะ” คนที่จับตัวใจรักบอกเพื่อนอยางเสียดาย อดไดชิมเนื้อ
หวานๆ ของสาวสวย พวกมันสองคนวิง่ กลับไปทีร่ ถแลวรีบขับออกไปทันที
โดยไมเอะใจขอดูบัตรเจาหนาที่ตํารวจสักนิด ขณะที่ใจรักมองตาม สีหนา
ยังขาวซีดดวยความตกใจ กระทั่งชายหนุมในรถเบนซเปดประตูเดินลง
มาหา
“เปนอะไรหรือเปลาครับ”
รางสูงที่ยืนตรงหนาทําใหใจรักมองตาไมกะพริบ เมื่อครูมัวแตตกใจ
จึงไมทนั เห็นวาคนทีม่ าชวยเธอนัน้ หลอเหลาราวกับนายแบบ หนาตาคมเขม
แบบชายไทย สูงยาว เขาดี หลอสะอาด เสือ้ ผาหนาผมก็ดปู ระณีต เธอยังได
กลิ่นนํ้าหอมจากตัวเขาลอยเขาจมูก
“วายังไงครับเปนอะไรหรือเปลา”
“มะ ไมคะ ฉันไมเปนอะไร ขอบคุณมากนะคะที่ชวยฉันไว พอดีรถ
ของฉันเสียคะ แถมโทรศัพทก็แบตหมดเลยคิดวาจะขอความชวยเหลือ
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คนที่ขับรถผานแตนึกไมถึงวาจะเจอคนไมดี” ใจรักรวบรวมสติตอบ
“คุณคงโชครายที่มาเจอสองคนนั้นเขาพอดี”
“แตกย็ งั โชคดีทมี่ าเจอคุณตํารวจมาชวยไวไดทนั ขอบคุณมากนะคะ
ฉันชื่อใจรักคะ” ใจรักยกมือไหวขอบคุณ สงยิ้มไปถึงดวงตาใหกับคนที่อาง
วาเปนตํารวจ
นี่เปนการพบกันครั้งแรกของนายแพทยหมอมหลวงฐากูร หัสกร
ในวัยสามสิบแปดกับหญิงสาวที่เปนศัตรูหัวใจของพี่สาว เธอทําใหเขาตอง
ขับรถตามมาจากกรุงเทพฯ เขาวาดภาพของใจรัก เอื้ออารีย หญิงสาวที่เพิ่ง
เรียนจบจากรัว้ มหาวิทยาลัยไววา จะตองเปนหญิงสาวสวยทีด่ มู จี ริตจะกราน
แพรวพราวมากกวานี้ ถึงดึงเจาสัวอุกฤษใหไปแตงงานดวยได แตทําไม
คนตรงหนาถึงจะสวยมากแตก็ดูเรียบรอย ออนหวาน ทั้งยังดูไรเดียงสา
มากอีกดวย หรือนี่คือภาพลวงตา แตอยางไรเขาก็ไมไดคิดจะปรักปรํา
จนกวาจะไดคุยกับเธอจริงๆ
“ขอบคุณคุณตํารวจที่มาชวยฉันไวนะคะ เมื่อครูนี้สองคนนั้นนาจะ
เปนมิจฉาชีพคะ” ใจรักยกมือไหวขอบคุณชายหนุม รถของเธอเสียประกอบ
กับแบตโทรศัพทหมด หมดทางเลือกจึงไปยืนโบกรถที่ผานไปมาเพื่อขอ
ความชวยเหลือ
“ผมไม ใ ช ตํ า รวจหรอกครั บ ผมหลอกสองคนนั้ น ” นายแพทย
หมอมหลวงฐากูรเอยทําใหคนฟงเบิกตากวาง
ใจรั ก ถอยหลั ง กรู ด โดยอั ต โนมั ติ “อ า ว แล ว คุ ณ เป น ใครกั น คะ”
หญิงสาวเริม่ หวาดระแวง มองเขาดวยสายตาไมไวใจ อยาบอกนะวาเขาเปน
เหมือนสองคนนั้น ทําไมเธอถึงซวยซํ้าซวยซอนแบบนี้ ทวาอีกมุมหนึ่งก็
รูสึกคุนหนาเขาเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักแหงแตก็นึกไมออก
“ไมตอ งกลัวผม ผมไมใชมจิ ฉาชีพ คุณบอกวารถเสียใชไหม งัน้ เดีย๋ ว
ผมโทร.เรียกรถมาลากให”
ใจรักยังคงมองอยางลังเลไมไวใจ “คุณไมใชคนรายแนนะคะ”
8 สามีจางใหรัก

“แนสิ แตผมก็ไมรูวาจะทํายังไงใหคุณเชื่อ หรือจะดูบัตรประชาชน
ผม” เขาทําทาจะหยิบมันออกมา แตใจรักรีบหามไวกอน เพราะมันเหมือน
เธอหมิ่นนํ้าใจเขาเกินไป
“ไมตอ งหรอกคะ ฉันจะลองเชือ่ คุณดูสกั ครัง้ ” ใจรักอุบอิบบอก มอง
หนาคนหลอที่มองเธอมานิ่งๆ
ฐากูรหรี่ตามองอยางพิจารณา ใจรักยังเด็กอยูมาก ไมเหมือนสาว
รอยเลหที่จะใชมารยาหลอกลอใหเจาสัวอุกฤษหลงเสนหไดเลย แลวเพราะ
อะไรกันนะเจาสัวอุกฤษถึงหลงใหลถึงขั้นขอหยาพี่สาวของเขา
“คุณชือ่ อะไรคะ คือไมใชอะไร ฉันจะไดทราบชือ่ คนทีม่ นี าํ้ ใจชวยเหลือ
ฉันไว”
“ผมชื่อฐากูร” ฐากูรละเวนหมอมหลวงเอาไวไมใหเธอตกใจ
“ฐากูร” ใจรักทวนคํา ชื่อเขาเหมือนนายแพทยหมอมหลวงฐากูร
ศัลยแพทยดา นระบบประสาทมือหนึง่ ของประเทศไทยเลย ยิง่ เมือ่ มองหนา
หลอเหลาชัดๆ เต็มตาก็ยิ่งมั่นใจทวาไมกลาผลีผลามถามออกไป “ฉันชื่อ
ใจรักนะคะ” ใจรักแนะนําตัวอีกครั้งพรอมกับมองเขาอยางพิจารณาวาใช
ฐากูรเดียวกันหรือเปลา
“ยินดีที่ไดรูจักนะครับ ผมวาไปนั่งรอในรถผมกอนดีกวา เดี๋ยวผม
จะไปดูรถของคุณให” ฐากูรบอกพรอมกับยื่นมือไปที่หญิงสาว “ผมขอ
กุญแจรถดวยครับ”
ใจรักยื่นกุญแจรถไปใหอยางลังเล แตวาในเมื่อขอความชวยเหลือ
เขาแลวก็ตองเชื่อใจเขา “ใหฉันไปชวยดวยดีไหมคะ”
“ไมตองหรอก ฝนลงเม็ดแลว คุณจะเปยกฝนเปลาๆ”
“แลวคุณฐากูรละคะ จะไมเปยกฝนหรือคะ”
“ผมเปนผูชาย เปยกแคนี้ไมเปนไรหรอก” เขาบอกแลวมองเธออีก
แวบหนึ่งกอนจะจากไป ทิ้งใหใจรักมองดวยความสับสนในใจ
ใจรักขึ้นไปนั่งแลวก็มองเขาเดินไปที่รถของเธอ ไมนานก็ไดยินเสียง
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เครื่องยนตดังกระหึ่ม รางสูงจึงเดินกลับมาอีกครั้ง เปดประตูขึ้นมานั่ง
ประจําที่หลังพวงมาลัย
“ความรอนขึ้นนะครับ ตอนนี้ขับตอไดแลว แตตองดูไฟสัญญาณ
เตือนดวย พอไปถึงจุดหมายปลายทางแลวก็คอยไปเขาอูใหชางดูอีกที”
“ขอบคุณมากคะ ฉันขับอยางเดียวไมคอยรูเรื่องเครื่องยนตเลย
รบกวนคุณฐากูรตองมาลําบากไปดวย ขอบคุณอีกครั้งนะคะ”
“ไมตองขอบคุณหรอกครับ คนเราควรมีนํ้าใจตอเพื่อนรวมโลก”
“ถามีคนแบบคุณฐากูรเยอะๆ สังคมของเราคงนาอยู”
“แตคนบางคนรูหนาก็ไมรูใจ ตองทําความรูจักกันไปนานๆ ถึงจะ
ตัดสินได”
ใจรักมองเขาอยางงุนงง สีหนาหลอเหลาของเขาดูเครียดๆ ขึ้นมา
อยางไมมีปไมมีขลุย ราวกับโกรธเคืองอะไรกันมาเสียอยางนั้น
“คนสมัยนี้รูหนาไมรูใจจริงๆ เหมือนที่ฉันเพิ่งเจอเมื่อครูนี้ไงคะ ถา
ไมไดคุณฐากูร คงแย”
“แลวนีค่ ณ
ุ ใจรักจะไปไหนทีไ่ หนครับ” เขาเปลีย่ นเรือ่ ง ถามเขาประเด็น
ทันที ดวงตาจับนิ่งที่ใบหนาหวานไมวางตา
“ฉันจะกลับบานคะ” ใจรักตอบไปแลวก็รูสึกวาหนารอนผะผาว เขา
มองเธอตาไมกะพริบ จะเหมือนใจดีก็ไมใช ใจรายก็ไมเชิง แถมอยูใกลชิด
กับเขามากเกินไปทั้งที่เพิ่งเจอกันไมถึงหนึ่งชั่วโมงดี “ฉันขอตัวกอนดีกวา
นะคะ รบกวนคุณฐากูรมานานแลว”
จูๆ ใจรักก็ตัดบททําใหคุณหมอหนุมตกตะลึงไปทันที เธอจะชิ่งหนี
แลว และก็ไมรูวาจะไดมีโอกาสคุยกับเธออีกเมื่อไร ตอนนี้ศศิวิมลก็อาการ
แยลงทุกที เขาจึงตองรีบจัดการปญหาทุกอยางใหจบลงโดยเร็วที่สุด
ใจรักกําลังเปดประตูลงไปแตก็ถูกเขาจับมือไวจนตองหันกลับมา
มอง ดวงตาคูหวานมองอยางตื่นกลัว ฐากูรเห็นวาตัวเองทําอะไรลงไปจึง
ชักมือกลับ
10 สามีจางใหรัก

“ขอโทษที พอดีผมมีเรื่องอยากจะถาม”
ใจรักกลืนนํ้าลายลงคอ ทาทางเขาดูเครงขรึมเปลี่ยนไปมากจนเธอ
หวาดระแวง “จะถามอะไรคะ”
“คุณรูจักทานเจาสัวอุกฤษไหม”
ชื่อของเจาสัวอุกฤษทําใหใจรักเบิกตากวาง และทุกอากัปกิริยาที่
แสดงออกมาของหญิงสาวก็ถูกคุณหมอหนุมผูสูงศักดิ์เก็บรายละเอียดไว
หมด เขาอยากรูวาเธอใชจริตจะกรานแบบไหนถึงมัดใจทานเจาสัวไวได
ทั้งที่ภรรยาสองคนนั้นยังไมสามารถทําใหทานเจาสัวหยาขาดจากศศิวิมล
ไดเลย
“ทําไมคุณฐากูรถึงถามขึ้นมาคะ คุณเปนอะไรกับทานเจาสัว”
“ผมเปนนองเมียของทาน พี่สาวของผมปวยอยูที่โรงพยาบาล แต
เจาสัวอุกฤษกําลังจะแตงงานกับผูหญิงคนใหมโดยไมสนใจไยดีคนเปน
ภรรยา ผมเลยอยากถามวาคุณใจรักรูจักทานเจาสัวอุกฤษไหมครับ” เขา
ถามแลวจองเขม็งไปที่หญิงสาว ความรูสึกกรุนโกรธแทนศศิวิมลซึ่งถูก
ทํารายจิตใจจนนอนปวยอยูท โี่ รงพยาบาลผุดพรายขึน้ มาจนเขาตองพยายาม
กดขมมันลงไป เพื่อรอฟงคําอธิบายจากปากของหญิงสาวตรงหนา
ใจรักเมมปากแนนมองเขาอยางตกตะลึงพรึงเพริด เขาเปนนองเมีย
ของทานเจาสัวอยางนั้นเหรอ อยาบอกนะวาเขาขับรถตามเธอมา คงไมใช
เรื่องบังเอิญที่มาเจอกันที่นี่เปนแน ดวยความรูสึกไมแนใจหลายอยางและ
รังสีอํามหิตในแววตาคูคมที่กําลังสาดมองมาโดยที่เจาตัวคงไมรูนั้นทําให
ใจรักตัวสั่นเทิ้ม
“ฉันไมทราบวาคุณพูดเรือ่ งอะไร แลวคุณตองการอะไรจากฉันกันแน
แตฉันคิดวาเราแยกกันตรงนี้ดีกวานะคะ ขอบคุณอีกครั้งสําหรับความ
ชวยเหลือ” ใจรักหันหนากลับมาจะเปดประตูลง เธอไมรูวาเขามาดีหรือ
มาราย ทาทางเขาเหมือนจะกินหัวไดเลย แถมยังพูดเรื่องที่มีเพียงเธอและ
เจาสัวอุกฤษควรจะรูเทานั้น ทําไมเรื่องถึงบานปลายไปได ใจรักสับสนงุนงง
Cookie Pie 11

จึงตัดสินใจไมคยุ กับเขา แมเขาจะอางวาเปนนองเมียของเจาสัวอุกฤษก็ตาม
เสี ย งประตู เ ป ด ป ด ตามหลั ง แต ว  า ใจรั ก ไม ส นใจหั น กลั บ ไปมอง
เทาเรียวในชุดกระโปรงสุภาพเดินเร็วๆ จนถูกรางสูงมายืนขวางหนาไว
ใจรักชะงักกะทันหัน มองจองใบหนาหลอเหลาที่แข็งตึงราวกับฉาบปูน
ใจรักสบตาเขาอยางไมเขาใจ
“ผมวาคุณเขาใจที่ผมพูดนะคุณใจรัก คุณกําลังจะแตงงานกับเจาสัว
อุกฤษ โดยไมสนใจวาภรรยาของเขาจะรูสึกยังไง ทําแบบนี้มันถูกตองแลว
เหรอ คุณก็หนาตาสวยจะหาเองก็ไดไมนา จะเปนคนทีช่ อบแยงสามีของใคร”
นํา้ เสียงทีถ่ ามนัน้ ทัง้ หวนและกระดาง ดวงตาคูค มก็มองจองมาอยางกลาวหา
“ฉันไมไดแยงสามีใคร”
“แตคุณกําลังจะแตงงานกับทานเจาสัวอุกฤษจริงไหม”
“มันเรื่องสวนตัวของฉัน ฉันไมจําเปนตองตอบคุณ” ใจรักเชิดหนา
ตอบกลับ ทาทางคุกคามผิดจากตอนแรกทีด่ สู ภุ าพทําใหเธอไมอยากคุยดวย
รางบางระหงเดินเบี่ยงหนีเขาเพื่อกลับไปที่รถเพื่อตั้งหลัก ขณะที่ฐากูรยัง
เดินตามไมปลอย เขากัดไมเลิก มีแตจะฝงคมเขี้ยวลงไปจนลึกนั่นแหละ
“ตกลงวาคุณตองการแตงงานกับเจาสัวอุกฤษจริงๆ สินะ ยังสาว
ยังสวยอยูแทๆ ทําไมถึงคิดหาเงินทางลัด ไมใชสมองหาเงิน ใชแตรางกาย
หาเงิน หรือวามันงายดี”
ทุกคําพูดดูถูกนั้นลอยเขาหูอยางจัง เพราะเขาตั้งใจตะโกนแขงกับ
เสียงรถบนถนน ใจรักหันหนากลับมา เสียงหวานแหวใสอยางคุมอารมณ
ไมอยู “นีค่ ณ
ุ ฐากูร อยามาดูถกู ฉันนะ ฉันไมทราบเรือ่ งภรรยาของทานเจาสัว
ออ แตตอนนีฉ้ นั ทราบแลววาคุณตองการตามมาตอวาฉันทีเ่ ขามาแทรกกลาง
ครอบครัวของพี่สาวคุณแตฉันขอบอกตรงนี้วาฉันไมรูเรื่องอะไรทั้งนั้น”
ใจรักบอกอยางโมโหไมตางกัน เธอเองก็ไมตองการแตงงานกับทานเจาสัว
พยายามพูดใหทานเปลี่ยนใจแตทานก็ไมยอมแถมยังเอาเรื่องมารดามา
บังคับลอลวง ตอนนี้เธอเองก็มืดแปดดานไปหมด เขายังมาซํ้าเติมเธออีก
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กระนั้นหรือ
“ผมไมเชื่อ”
ใจรักขมความโมโห อธิบายอยางใจเย็น “เชื่อฉันเถอะคะ ฉันพูด
ความจริงใหคุณทราบหมดแลว ฉันไมรูเรื่องพี่สาวของคุณ ไมอยากใหเปน
แบบนี้เลย”
“คุณบอกวาไมรูเรื่อง งั้นตอนนี้คุณทราบแลว คุณจะทํายังไงตอไป
จะลมเลิกการแตงงานไดไหม”
“คุณฐากูรคะ คุณไปคุยกันเองในครอบครัวของคุณดีกวาไหม เรือ่ งนี้
ฉันชวยอะไรคุณไมไดหรอกคะ” ใบหนาสวยแดงกํ่าขึ้น นาจะเปนผลพวง
มาจากความโกรธจัด เธอจองตาเขาแลวก็สะบัดหนากลับ เปดประตูรถขึ้น
ไปไดก็ไมสนใจเขาอีก
ใจรักมองกระจกหลังเห็นคนตัวสูงยังยืนอยูที่เดิมเขาไมไดตามมา
แตทาทางบอกวาโกรธไมนอย เธอมั่นใจวาไมไดทําอะไรใหเขาหรือใครตอง
เดือดรอน เธอไมคดิ จะแตงงานกับทานเจาสัวอยูแ ลว พยายามแกปญ
 หาอยู
ไมใชตองการใหลงเอยแบบนี้สักนิด
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บุญคุณตองทดแทน

กอนหนานี้สองเดือน

“อิงเรียนจบแลว ผมเลยพามากราบขอบพระคุณทานเจาสัวที่เมตตา
อุปการะสงเสียอิงจนกระทั่งเรียนจบครับ” เสียงเจียมเนื้อเจียมตัวของ
ชายสูงวัยผิวคลํา้ แดด สวมเสือ้ เชิต้ ลายหมากรุกสีดาํ ขาวกับกางเกงยีนสแม
จะไมไดดูหรูหราราคาแพงหากแตก็ดูสุภาพเรียบรอยไมนอย
บุญเจิมพูดจบแลวยังเอยตอดวยนํ้าเสียงเกรงอกเกรงใจ “ถาไมได
ความเมตตาจากทานเจาสัว อิงลูกสาวผมคงไมไดเรียนจนจบปริญญาตรี
คงไดแคมัธยมหกเทานั้น อิงมาลูก มากราบเทาขอบพระคุณทานเจาสัว”
สิ้นคําพูดของผูเปนบิดา ใจรักที่นั่งพับเพียบกมหนาอยูก็ขยับกาย
ลุกขึน้ คอยๆ คลานเขาเขาไปกราบแทบเทาของผูส งู วัยทีเ่ ธอเห็นวามีบญ
ุ คุณ
ไมตางจากบิดามารดา
ใจรักมองชายสูงวัยตรงหนา ทานคือเจาสัวอุกฤษ บิดาบอกวาทาน
อายุหกสิบปแลว มากกวาบิดาของเธอสองปแตวา ทานยังดูหนุม แนนผิดกับ
บิดาทีต่ อ งทํางานในสวนเลยมีใบหนากรานลมคลํา้ แดด มือนอยกมลงกราบ
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แลวกลับไปนั่งพับเพียบดังเดิม
เจาสัวอุกฤษมองจองเด็กสาว ผิวขาวผอง ใบหนาหวานใส เสียงทุม
หนักของผูเปนเจาของคฤหาสนใหญ ที่มีทั้งเงินและอํานาจจากการทําธุรกิจ
คาปลีกและโลจิสติกสที่ใหญที่สุดของประเทศเอยขึ้นเนิบชา
“เธอชื่ออะไร”
สาวนอยไมกลาประสานสายตาดวยจึงกมหนาตอบ “ใจรักคะ”
“เงยหนาขึ้นสิ”
สิ้นคํา ใบหนาสวยจัดของใจรักก็เงยขึ้น เจาสัวอุกฤษเผยรอยยิ้ม
ออกมาทันที ดวงตาของผูผานประสบการณมามากกวาดมองใบหนาสวย
ผุดผาดของสาวนอย แววตาแสดงความพอใจออกมาอยางปดไมมิด
“โตเปนสาวสวยทีเดียว”
ใจรักไมไดเอยตอบอะไร มีเพียงบิดาทีแ่ ทรกขึน้ ดวยความระมัดระวัง
“ยังเปนเด็กไมประสาอยูเลยครับทานเจาสัว”
“ฉันวาไมเด็กแลวนะ เรียนจบแลวไมใชหรือไง” คนที่มีอํานาจสูงสุด
ในคฤหาสนตอบกลับเสียงเรียบ เจาสัวอุกฤษมองคนทีน่ งั่ พับเพียบเรียบรอย
ตรงหนาดวยสายตาพอใจแลวถามตอเสียงเรียบ “แลวที่มาวันนี้คือมาบอก
แควาเรียนจบใชไหม ฉันดีใจนะที่ทุนการศึกษาที่สงใหเรียนไปไมเสียเปลา
สงใหเด็กสาวคนหนึ่งเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี” คําพูดไมเจาะจง
คลายคุยดวยทั้งคนเปนพอและลูกทําใหบุญเจิมเอยแทนลูกสาว
“เป็ นเพราะความเมตตาของท่านเจ้าสัวครับทีอ� ปุ การะใหท้ นุ อิงเลย
อยากตอบแทนบุญคุณผมเองก็เห็นดีดว้ ย ผมกับลูกสาวเลยตัง� ใจมาเรียน
ใหท้ ่านเจ้าสัวทราบว่าอิงเรียนจบแลว้ ถาหากทานเจาสัวตองการใชสอย
หรือวาใหองิ ทํางานอะไรก็สงั่ มาไดเลยนะครับ” บุญเจิมบอกดวยแววตาเปน
ประกายใสซื่อจริงใจ ดวงตาที่มองคนที่นั่งบนโซฟานั้นเปยมไปดวยความ
เคารพ เพราะนอกจากเจาสัวอุกฤษจะใหทุนการศึกษากับใจรักบุตรสาว
คนเดียวของเขาจนเรียนจบปริญญาตรีแลวยังชวยเหลือใหคาครองชีพอีก
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เดือนละสองพันบาท ดังนัน้ เมือ่ ใจรักเรียนจบเขาจึงตองการใหลกู สาวทํางาน
ตอบแทน เพราะวาทานเจาสัวมีบริษัทฯ มากมายหากอยากไดคนไปทํางาน
และเห็นวาใจรักเหมาะสม ในตําแหนงไหนก็เรียกใชสอยไดเลย
เจาสัวอุกฤษยิม้ เล็กนอย ดวงตาหรีล่ ง “เร็วจริงนะ นับแตวนั ทีฉ่ นั ไป
เจอลูกสาวของบุญเจิมตอนนัน้ เพิง่ อายุแคสบิ หา ตอนนีเ้ รียนจบก็ตอ งราวๆ
ยี่สิบสอง”
“ใชคะ ตอนนี้อิงอายุยี่สิบสอง” ใจรักตอบ
“เจ็ดป นับแตวันที่ฉันไปงานศพของนมละไม”
เด็กสาวไมไดเอยตอบเพราะคิดวาผูส งู วัยคงรําพันกับตัวเองมากกวา
เพราะเธอเองยังจําวันนัน้ ได งานศพของคุณยายละไมคุณยายแทๆ ของเธอ
ในคํา่ วันนัน้ วันสวดอภิธรรมคืนทีส่ องของยายมีเศรษฐีขบั รถหรูหรามาทีง่ าน
สรางความแปลกตาประหลาดใจใหคนในหมูบานเปนอยางมาก เด็กสาวยัง
ถามมารดาเลยวาเปนรถใครกัน ตอนนัน้ มารดาบอกวา ทานคือเจาสัวอุกฤษ
เศรษฐีรวยพันลานของเมืองไทย เธอยังถามมารดาตออีกวาเราไปรูจักคน
รํ่ารวยขนาดนั้นไดยังไงกัน
มารดายิม้ บางๆ แลวตอบอยางใจดีวา คุณยายของเธอเคยเปนแมนม
ใหกับเจาสัวอุกฤษ อยูรับใชทํางานตั้งแตอายุยี่สิบแปดกระทั่งถึงอายุหกสิบ
จึงกลับมาอยูก บั ลูกหลาน มารดาของเธอยังบอกตออีกวา นึกไมถงึ วาเจาสัว
จะเดินทางมางานศพดวย
“ไปอิง ไปกราบขอบคุณที่ทานอุตสาหมางานของคุณยาย”
“จะแม” เด็กหญิงใจรักตอนนั้นเดินตามมารดาไป
“คนนี้คือหลานของนมละไมหรือ” เจาสัวอุกฤษทัก ตอนที่เด็กสาว
คลานเขามาไหวภายในศาลาวัดที่ใชตั้งสวดอภิธรรม
“คะ ลูกสาวของอิฉันเองคะ”
“อืม หนาตาคลายนมละไมมาก นมละไมดูแลฉันมาอยางดีเหมือน
แมอกี คน ฉันจะใหทนุ การศึกษากับเด็กคนนีจ้ นกระทัง่ เรียนจบปริญญาตรี
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แลวกันนะ ถือวาเปนการตอบแทนนมละไมที่เคยดูแลฉัน”
“เปนพระคุณอยางมากคะทานเจาสัว” พุดตานยกมือไหวแลวหันไป
บอกลูกสาว “อิง กราบขอบคุณทานเจาสัวสิลูก”
นั่นคือความเมตตาที่ทานเจาสัวมีใหกับเธอ ใจรักสํานึกบุญคุณมา
ตลอด และบิดามารดาก็บอกใหเธอตั้งใจเรียนใหดีสมกับเงินที่ทานสงเสีย
จนในทีส่ ดุ เธอก็สอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพฯ เรียนจบปริญญาตรี
ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาการบัญชีมาดวย
วันนี้เมื่อรูวาสําเร็จการศึกษาแลว บิดาจึงพามากราบขอบคุณคนที่
เปนผูมีพระคุณทําใหเธอเรียนหนังสือจนจบ ไมอยางนั้นเธออาจจะตอง
หยุดเรียนกลางคัน ไมสามารถเรียนตอปริญญาตรีได เพราะเรือ่ งไมคาดฝน
ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว เพราะมารดาปวยเปนเนื้องอกทําใหการเงินในบาน
ฝดเคืองไปทันที
บิดาของเธอนั้นมีอาชีพทําสวนผลไม บางปก็มีกําไร บางปก็ขาดทุน
เงินในบานบางครั้งก็ขาดมือ ในชวงนั้นตอนเธอสอบติดเขามหาวิทยาลัย
ปหนึ่งได มารดาก็ตรวจพบวาเปนเนื้องอกแลว ตองเขาออกโรงพยาบาลมา
ตลอด ใชเงินรักษาไปเปนจํานวนมาก ทั้งบิดาตองแบงเวลาไปดูแลมารดา
ไมมีเวลาดูแลสวน เธออยากกลับมาชวยดูแลมารดาหากแตบิดาบอกวาให
ตัง้ ใจเรียนใหจบ เพราะการศึกษาสําคัญทีส่ ดุ จะทําใหเธอมีอาชีพเลีย้ งตัวเอง
ได
“ใชครับเจ็ดปนบั แตวนั งานศพคุณยายของอิง” บุญเจิมเอยขึน้ ทําให
ใจรักกลับมาสูปจจุบัน “แตผมกับพุดตานไมเคยลืมบุญคุณ แตวาวันนี้
พุดตานมาไมได เพราะปวยอยูโรงพยาบาล แตผมไมลืมวาตองพาอิงมา
กราบขอบคุณและก็จะใหทํางานตอบแทนบุญคุณตามแตทานเจาสัวจะ
ใชงานครับ” บุญเจิมพูด เขาดีใจเหลือเกินที่ลูกสาวเรียนจบ เพราะจะไดมี
งานทําดูแลตัวเองได เขามีลูกสาวคนเดียวทั้งรักและเปนหวง ความกังวล
แรกหมดเมื่อลูกเรียนจบ ตอไปก็หวังใหมีงานดีๆ ทําแลวก็มีคูครองที่ดีซึ่ง
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ก็แลวแตลูกสาวจะรักใครชอบใครเขาไมวาแตจะชวยดูให
“อยากตอบแทนบุญคุณงั้นรึ” คําถามนี้เจาสัวอุกฤษมองมาที่ใจรัก
หากแตสาวนอยยังกมหนาไมไดมองจนคนที่ตั้งคําถามตองถามซํ้าอีกรอบ
“วายังไง”
ใจรักเงยหนาขึ้นมองตอบ เมื่อครูเธอไมแนใจวาทานคุยกับเธอหรือ
บิดา แตเมื่อเห็นดวงตานิ่งขรึมมองมาจึงรีบตอบออกไปดวยความเคารพ
“คะ

หนึ่งเดือนตอมา

โรงพยาบาลวัชรานนท รางสูงราวหนึ่งรอยแปดสิบเซนติเมตรของ
ชายหนุมคนหนึ่งกําลังเดินเร็วๆ ไปทางหอพักผูปวย ใบหนาหลอเหลา
เรียบนิ่ง มีเพียงแววตาหนักอึ้งกับคิ้วเขมที่ขมวดแนนเทานั้นที่บงบอกวา
กําลังรีบรอนแตกระนัน้ ก็ไมสามารถบดบังความหลอและรางสูงโปรงราวกับ
นายแบบของเขาได
เขาคือนายแพทยหมอมหลวงฐากูร หัสกร คุณหมอหนุมที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสมองเปนนายแพทยศัลยกรรมประสาทที่เกงที่สุด
ในประเทศไทย ใบหนาที่ปกติเรียบนิ่งอยูแลวตอนนี้ยิ่งนิ่งสนิทจนพยาบาล
สาวๆ ไมมีใครกลาเอยทัก
“พี่ตา คุณหมออารมทานเปนอะไรคะ หนอยวาจะทักสักหนอยแต
หนาตาทานไมดีเลย มีอะไรหรือเปลาคะ”
พรสิตาคือพยาบาลประจําวอรดอายุรกรรมแตวาพยาบาลสาวที่ชื่อ
หนอยหรืออรชานั้นประจําวอรดโรคสมองและระบบประสาท พรสิตามอง
ตามหลังไวๆ ของนายแพทยหนุมหลอที่ทั้งสูงศักดิ์และยังเกงกาจในเรื่อง
งานดวยสายตาชื่นชม กอนจะหันกลับมาทางคนถาม
“หนอยคงไมรูละสิ คุณศศิวิมล พี่สาวคุณหมออารมวูบหมดสติ
คนที่บานพามาสงเมื่อเชานี้ คุณหมอเพิ่งเสร็จจากการผาตัดคงเพิ่งจะทราบ
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เรื่อง”

“มินาละ หนาตาคุณหมอถึงดูเครียดๆ เดินเร็วเหมือนจะไปวิ่งตาม
ใคร ที่แทเพราะพี่สาวปวยนี่เอง แบบนี้หนอยตองไปดูแลแลวละคะ เผื่อจะ
ไดทําคะแนนตอนนี้”
“ไมตองเลยจะหนอย ตอนนี้มีสาวๆ แยงกันทําหนาที่นี้ตรึม เธอชา
ไปแลว”
“พี่ตากีดกันหนอยหรือเปลาคะ”
“ฉันไมไดกดี กันใครทัง้ นัน้ ละจะ แตวา เรือ่ งนีไ้ มใชเรือ่ งขําขัน สนุกสนาน
พี่สาวคุณหมอทานปวยอยู ยังคิดแตเรือ่ งทอดสะพานใหคณ
ุ หมออารมทาน
อยูอีก”
“หนอยแคลอเลนเทานั้นละคะ”
“ไปแยกยายทํางานกันไดแลว วอรดสมองอยูทางดานหลังยังเดินมา
ถึงดานหนาตึกไดอีก”

ขณะที่ชายหนุมในชุดเสื้อกาวนผลักประตูหองผูปวยเขามาแลวรีบ

ตรงไปที่เตียง ในหองนั้นมีพยาบาลสาวที่ทําหนาที่พยาบาลพิเศษอยูหนึ่ง
คนเมื่อเห็นนายแพทยหนุมผูสูงศักดิ์เดินเขามาก็รีบยกมือไหว
“สวัสดีคะ คุณหมออารม คุณศศิเธอเพิ่งหลับไปเมื่อสักครูนี้คะ”
“ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมขอดูพี่สาวของผมเอง”
ลับหลังพยาบาลสาว ฐากูรจับมือของพี่สาวมากุมไว เขารูขาวจาก
ปาสมใจที่เปนแมบานดูแลศศิวิมลตั้งแตยังไมแตงงาน ปาสมใจโทร.มาหา
แตเขาติดผาตัด หลังจากที่ออกมาตอนบายสามโมงเขาเห็นเบอรโทร.เขา
จํานวนหลายสายก็คิดวาอาจมีเรื่องดวนแนๆ รีบโทร.กลับจึงทราบวาพี่สาว
เขาโรงพยาบาล
เขาโทร.หานายแพทยเจาของไขก็ไดรับคําตอบที่คลายความกังวล
ลงไดวา แควบู หมดสติ ตรวจสแกนสมองแลวไมพบวามีเสนเลือดฝอยแตก
Cookie Pie 19

หรือไมมีสวนใดที่เปนอันตราย
ฐากูรขมวดคิ้วสงสัยทําไมจูๆ คนที่แข็งแรง รางกายปกติดีทุกอยาง
ถึงเปนลมวูบไปได เขาคงตองใหตรวจรางกายอยางละเอียดอีกครั้ง ฐากูร
วางมือบางลงดังเดิม จะหมุนตัวกลับออกไปเพือ่ ใหคนปวยไดพกั ผอน ทวา
คนที่นอนอยูบนเตียงก็คอยๆ ขยับเปลือกตา แลวลืมขึ้นชาๆ
ศศิวิมลรูสึกเหมือนวามีคนมาเยี่ยม ดวงตายังปรับโฟกัสไดไมดี
ปากคอแหงผากเรียกชื่อออกไปดวยเสียงแหบแหง
“ทานเจาสัว...” หากแตเมื่อเห็นวาเปนใคร สีหนายินดีพลันเปลี่ยน
เปนหมองคลํ้าซีดลง “อารมเองหรอกหรือ”
“พี่ศศิดื่มนํ้าหนอยไหมครับ”
ศศิวิมลพยักหนา ฐากูรจึงหยิบแกวนํ้าพรอมหลอดดูดมาให
“พี่ศศิพักผอนนะครับ ผมจะใหพยาบาลมาอยูเปนเพื่อน แลวนี่ทาน
เจาสัวไปไหนครับ พีศ่ ศิมานอนโรงพยาบาลแบบนีท้ า นเจาสัวควรจะมาดูแล
พี่ศศิถึงจะถูก” ฐากูรวางแกวลงดังเดิมพอหันกลับมาก็ตองขมวดคิ้วแนน
เพราะพี่สาวของเขาจูๆ ก็นํ้าตาคลอเบาขึ้นมา
“พี่ศศิรองไหทําไมกันครับ มีอะไรกันแน เจ็บปวดไมสบายตรงไหน
ผมจะตรวจใหเอง”
ศศิวมิ ลสายหนาเธอไมไดเจ็บปวยทางกายแตปว ยทางใจ นํา้ ตารอนๆ
ยังไหลอาบแกมไมหยุด นั่นสรางความตระหนกใหกับคนเปนนองชาย
อยางมาก
“อยาลําบากเลยอารมพี่ไมไดเจ็บปวยทางกายหรอก”
“แลวพี่ศศิเปนอะไรครับ”
ฐากูรมองพี่สาวคนเดียวดวยสายตาเปนหวง บิดามารดาของเขา
เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุทางรถยนตไปเมื่อยี่สิบปกอน พี่สาวจึงทําหนาที่ดูแล
เขาแทนบิดามารดานับแตนั้น เขาจึงรักและเคารพมาก
“อารม ทานเจาสัวขอหยาขาดจากพี่ ทานเซ็นใบหยามาให รอใหพี่
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เซ็นแตพี่ไมเซ็น พี่ทําใจไมได”
ฐากูรตกตะลึง “ทําไมทานเจาสัวถึงตองการหยาจากพี่ศศิครับ”
“ทานเจาสัวจะแตงงานใหม ทานจึงตองการใหพี่หยาให”
ฐากูรยิง่ ขมวดคิว้ แนน นึกไมถงึ วาเจาสัวอุกฤษจะทํารายจิตใจภรรยา
ไดถึงขนาดนี้ เขารูมาตลอดวาเจาสัวอุกฤษมีภรรยาลับอีกสองคน ซึ่งพี่สาว
ของเขาเปนคนบอกเอง ศศิวิมลทราบเรื่องดีและยอมตามใจใหทานเจาสัว
มีคุณนายที่สองที่สามได ทั้งที่เขาซึ่งเปนผูชายเองยังไมเห็นดวยเลย แลวนี่
มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเจาสัวอุกฤษถึงตองการหยาขาด
“ผมไมเขาใจ ทานเจาสัวทานรักและใหเกียรติพี่ศศิมาตลอดไมใช
หรือครับ”
ศศิวิมลยิ่งฟงก็ยิ่งสะอื้นหนัก เธอก็คิดแบบฐากูรวาความอดทนและ
การวางตัวเปนภรรยาหลวงที่ใจกวางมาตลอด ไมเคยขัดขวางในความสุข
ของสามีจะทําใหทานเจาสัวรักเธอ เธอขอแคใหภรรยาอีกสองคนนั้นอยูใน
ที่ทางของตัวเอง ไมมาเปดเผยตัวตน สรางเรื่องยุงยากใหเธอก็พอใจแลว
ที่ผานมาตลอดหลายปก็เปนเชนนี้ตลอด แตทําไมครั้งนี้ทานเจาสัวถึง
ตองการหยาได เธอจึงไมเขาใจเลย
“พีก่ ไ็ มรเู หมือนกันอารม ทานบอกวาอยากแตงงานใหมกบั คนทีท่ า น
รัก ทานบอกวาทานเพิง่ ไดเจอรักแท ทานเลยขอใหพเี่ ซ็นใบหยาแลกกับเงิน
หนึ่งรอยลานบาทที่ทานจะมอบใหทันที ไมรวมกับสินสมรสที่พี่จะไดแบง
มาอีก”
“ทานเจาสัวพูดแบบนี้ไดยังไง พี่ศศิไมไดทําอะไรผิดสักนิด”
“ทานคงจะรักผูหญิงคนนั้นมาก”
“ผูหญิงคนนั้นเปนใครกันครับ พี่ศศิรูจักไหม”
ศศิวิมลกัดปากกลั้นนํ้าตาแลวเอยทั้งที่ในอกเจ็บปวดยอกแสยง
“เปนเด็กสาวที่ทานเจาสัวอุปการะไว หลานสาวของนมละไม ชื่อใจรัก”
“ใจรัก” ฐากูรทวนคําแลวจําชื่อนี้ไวจนขึ้นใจ ชื่อก็ฟงเพราะดูเปน
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คนใจดี แตทําไมถึงทําใหผูชายคนหนึ่งหลงไดมากมายถึงขั้นขอเลิกกับ
ภรรยาหลวง ผูหญิงคนนั้นไมมีทางไมรูวาทานเจาสัวมีภรรยาอยูแลว
“ผูห ญิงคนนีเ้ ปนหลานของนมละไม ทานเจาสัวทานอุปการะไวเพราะ
อยากชวยเหลือครอบครัวนมละไม เรื่องนี้พี่ก็ลืมไปแลวเพราะนานมาก
และทานเจาสัวก็ชอบชวยเหลือคนไวเยอะพี่ก็ไมไดสนใจอะไร แตวาทําไม
ทานถึงไปชอบพอรักใครจนถึงขั้นบอกพี่วาผูหญิงคนนี้เปนรักแทของทาน
ได พี่เองก็ยังไมเขาใจ” พูดมาถึงตรงนี้ศศิวิมลก็รองไหปมจะขาดใจอีกรอบ
“หรือวาทานเจาสัวกับผูหญิงคนนี้ติดตอกันมาตลอด โดยที่พี่ศศิ
ไมทราบ”
“พี่ก็ไมรูเหมือนกันอารม พี่ปวดหัวไปหมด ไมนึกเลยวาทานเจาสัว
จะใจรายกับพีข่ นาดนี้ ไมเห็นความดีของพีท่ สี่ อู ดทนมาตลอด ทานมีภรรยา
กี่คนพี่ก็ไมเคยวาสักคําแตทําไมครั้งนี้ตองทํารายใจจิตใจพี่ถึงขนาดนี้ ดีนะ
ที่นํ้าฟาเรียนอยูที่อังกฤษ ไมงั้นพี่คงเปนหวงลูกมากขึ้นไปอีก”
“พีศ่ ศิใจเย็นๆ กอนนะครับ ผมวาตอนนีพ้ ศี่ ศิพกั ผอนกอน ผมจะให
พยาบาลมาอยูเปนเพื่อน เรื่องของทานเจาสัวผมคิดวาทานอาจจะหลงผิด
ไปชั่วครูยังไงรออีกสักหนอยทานอาจจะเปลี่ยนใจก็ไดนะครับ”
“ไมมที างหรอกอารม วันนีพ้ นี่ อนอยูท โี่ รงพยาบาลทานยังไมมาเยีย่ ม
เลย” ศศิวิมลเอยแลวก็เบือนหนาหนีไปรองไห ทําใหฐากูรที่ยืนมองอยูรูสึก
เจ็บปวดในใจตามไปดวย
“ผมจะจายยาใหพี่ศศินะครับ พี่ศศิจะไดนอนหลับ” ฐากูรถอนใจ
เฮือก เขาตองขอรองใหนายแพทยเจาของไขสั่งยาคลายเครียดใหคนปวย
ไมอยางนั้นถารางกายไมไดพักผอนก็จะลมปวยไป
รางสูงของฐากูรเดินกลับออกมา คุยกับพยาบาลพิเศษสองสาม
ประโยคก็ใหกลับเขาไป สวนเขาจะไปปรึกษากับนายแพทยเจาของไข
ระหวางทางที่เดินไป ใบหนาหลอเหลาก็ฉายแววเครงเครียดตลอดทาง
หลังจากพี่สาวของเขาแตงงานกับเจาสัวอุกฤษไป ในชวงแรกของ
22 สามีจางใหรัก

การแตงงานก็มีความสุขดี ทานเจาสัวชวยไถถอนวังหัสกรจากการนําไป
จํานองไวกับธนาคารได วังหัสกรเปนที่ประทับของทานปูและหมอมยาของ
เขา หากแตวาตอนนั้นทานปูตองการเงินเพื่อสงเสียใหบิดาของเขาไปเรียน
ตอแพทยที่อังกฤษจึงนําวังไปจํานองกับธนาคาร และไมมีโอกาสไดไถถอน
กลับมากระทั่งเจาสัวอุกฤษชวยเหลือและหลังจากนั้นเขาก็นําเงินไปคืนให
กับเจาสัวจนหมดสิ้นในเวลาตอมา
ทุกอยางไมมีอะไรผิดปกติ ทวาหลังจากพี่สาวของเขาคลอดลูกสาว
ออกมา พี่สาวของเขาจึงเริ่มระแคะระคายวาทานเจาสัวมีภรรยาที่สองและ
สาม แตวา ดวยความรักและสงสารลูก จึงทําใหศศิวมิ ลยอมทน ทวาทุกอยาง
กําลังจะพังครืนลงทั้งที่พี่สาวของเขาสูทนแบกรับมานาน เพราะผูหญิงที่ชื่อ
ใจรักไดกาวเทาเขามา
เขาอยากเห็นหนาผูหญิงคนนี้จริงๆ วาจะเจาเลห มารยาแคไหนถึง
ทําใหทานเจาสัวอุกฤษหลงใหลถึงกับขอหยาจากพี่สาวของเขาได

สามวันถัดมา

ฐากูรมาเยี่ยมศศิวิมลแตเชา ทวาอาการไมดีขึ้นเลยทั้งที่ตรวจเช็ก
รางกายอยางละเอียดแลว อีกทั้งไมตองสังเกตก็ยังมองเห็นวาผอมลง
กวาเดิมมากทั้งที่เพิ่งนอนปวยแคสามวันเทานั้น
“พี่ศศิครับทานขาวหรือยัง” เขาเดินไปที่ขางเตียงแลวถามแตวา
ศศิวิมลเพียงหันมายิ้มให มองจองเขาอยูครูก็ก็หันกลับไปมองเหมอนอก
หนาตาง
ฐากูรใหรูสึกไมสบายใจ ทําไมศศิวิมลมีอาการคลายโรคซึมเศรา
“ปาสมใจครับพี่ศศิไดทานขาวทานยาบางไหมครับ”
ปาสมใจสายหนา “คุณศศิเธอเสียใจเรื่องหยาเลยไมยอมรับทาน
อะไร กลางคืนก็นอนรองไหคะ” ปาสมใจกระซิบบอก พลางหันกลับไปมอง
คนปวยที่นอนเหมอมองดานนอกอยูอยางเดิม
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ฐากูรกําหมัดแนนแลวตัดสินใจอยางเด็ดขาด “ปาสมใจผมฝากดูแล
พี่ศศิดวยนะครับ” เขาบอกจบก็หมุนกายเดินออกมา

ฐากูรเคยมาคฤหาสนจินดาสกุลหลายครั้งเพื่อมาเยี่ยมพี่สาวและ

หลาน ทุกครั้งที่มาจะมีความรูสึกเปนสุขและอิ่มเอมใจกลับไปทุกครั้ง
ศศิวิมลจะทําอาหารไวรอและยังทําขนมไทยโบราณใหกลับไปทานดวย
เสมอ หากแตการมาครัง้ นีก้ ลับทําใหเขารูส กึ หนักอึง้ ในอก เรือ่ งราวทีด่ าํ เนิน
อยูในตอนนี้ไมถูกตอง เขาไมเขาใจความคิดของเจาสัวอุกฤษเลยวาทําไม
ตองขอหยาขาดทั้งที่ไมจําเปนตองทําถึงเพียงนี้ในเมื่อพี่สาวของเขาที่อยูใน
ฐานะภรรยาเอกก็ยอมเปดทางใหทุกอยาง ไมเคยหามหรือติเตียนใดๆ
ยกเวนแควาอยาพาหญิงสาวคนไหนออกหนาออกตา หรือยกมาเทียบเทา
แคนั้นเอง ฐากูรคิดทบทวนอยูหลายครั้งจึงลงความเห็นวา จะเปนไปได
หรือไมที่ผูหญิงคนนั้นไมตองการเปนแคเมียนอย
เขาไมคิดอยากยุงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวใคร แมแตครอบครัวของ
พี่สาว แตวาตอนนี้ศศิวิมลกลายเปนคนปวยไปแลว อาการภายนอกนั้น
ไมมีอะไร แตภายในใจนั้นทุกขระทม เรียกใหงายก็คือตรอมใจจนไมหลับ
ไมนอน ไมยอมกินอาหาร ทําใหซูบผอม จนเขากลัววาจะกลายเปนโรค
ซึมเศรา
เขาทนเห็นพี่สาวมีสภาพไมตางจากคนไรวิญญาณอีกตอไปไมได
เขาชวยเหลือคนปวยมาเยอะ ยื้อชีวิตพวกเขาจากมือมัจจุราชมาได รวมทั้ง
ผูป ว ยบางคนเขาก็พดู ใหกาํ ลังใจจนกลับใจ รักษาตัวใหหายเจ็บปวยมาแลว
ก็มี แลวนี่พี่สาวทั้งคน เขาไมสามารถปลอยไวโดยไมลงมือทําอะไรไดแน
“สวัสดีคะคุณหมอ” อุนเรือนแมบานประจําคฤหาสนออกมาตอนรับ
นางรูอยูแลววาจะมีแขกมา เพราะเจาของบานนั่งรออยูแลวในหองรับแขก
ใหญ “ทานเจาสัวรออยูคะ”
นายแพทยหนุมสูงศักดิ์ยิ้มรับ แลวเดินตามหญิงสูงวัยที่เขาคุนชิน
24 สามีจางใหรัก

เขาไปดานใน ฐากูรเห็นเจาสัวอุกฤษนัง่ อยูบ นโซฟาใหญ เขาจึงเดินไปนัง่ ฝง
ขวามือของเจาบาน อุน เรือนนํานํา้ มาวางแลวก็หมุนตัวกลับออกไปอยางรูง าน
“สวัสดีครับทานเจาสัว” นายแพทยหนุมยกมือไหว
เจาสัวอุกฤษยกมือรับไหว พลางเอยถาม “สวัสดีหมออารม มาวันนี้
คงเพราะเรื่องของศศิใชไหม”
“ผมไมออ มคอมนะครับ ตอนนีพ้ ศี่ ศิปว ย ไมกนิ ไมนอน ผมอยากให
ทานเจาสัวทราบวาเรื่องการหยามีผลตออาการปวยของพี่ศศิมาก ผมอยาก
จะขอรองใหทานเจาสัวทบทวนเรื่องนี้อยางถี่ถวนอีกที ยังไงพี่ศศิก็เปนแม
ของนํ้าฟา”
“เรื่องที่ศศิเปนแมของนํ้าฟาผมก็ใหเกียรติมาตลอด ไมเคยทําใหศศิ
เสือ่ มเสียในเรือ่ งนี้ ศศิคอื ภรรยาทีผ่ มพาออกหนาออกตาในสังคมมาตลอด
หมออารมก็เห็น”
“ครับ เรื่องนี้ผมทราบแตวาเรื่องหยา ทําไมทานเจาสัวถึงตองการ
หยาจากพี่ศศิขึ้นมาละครับ ในเมื่อแตไหนแตไรก็ไมเคยมีปญหาถึงขั้น
ตองการหยามากอน”
“หมออารมพูดในฐานะอะไรละ” คนมากประสบการณถามพลาง
มองจอง เขาไมชอบใหใครมายุงเรื่องสวนตัวโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่เขาคิดมา
แลวอยางดีและไมเปลีย่ นใจแนนอน เขาตกหลุมรักใจรักตัง้ แตแรกเห็น เขา
ชอบเด็กสาวคนนี้ ใจรักมีแววตาสดใส เฉลียวฉลาดพรอมเรียนรู มันทําให
เขารูสึกคึกคักกลับไปเปนหนุมอีกครั้ง เจาสัวอุกฤษกระตุกยิ้มแลวเอยตอ
“ถาในฐานะหมอก็เปนหนาทีข่ องหมอทีต่ อ งรักษาคนไขอยูแ ลวนีน่ า ไมเกีย่ ว
กับผม แตวาถาในฐานะนองเมีย ผมก็บอกตรงนี้วาระหวางผมกับศศิเรา
เหลือความสัมพันธแคพอแมของลูกเทานั้น หมออารมยังไมเขาใจหรอก
ครับวาเรื่องสามีภรรยามันมีอะไรลึกซึ้งมากกวาที่เห็น”
ฐากูรขบกรามแนนทําไมเขาจะไมเขาใจก็แคราคะของคนแกหนามืด
ตัณหากลับ เขาคิดในใจโดยที่ใบหนายังคงราบเรียบไมเปลี่ยนสี และตั้งแต
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ที่ฟง มาเขาคิดวาอีกฝายมีแตความคิดเห็นแกตวั มากกวา ไมมคี าํ ไหนทีถ่ าม
ถึงอาการปวยของศศิวิมลสักคํา
“พี่ศศิไมเคยทําหนาที่ภรรยาบกพรองมาจนถึงวันนี้แตทานเจาสัว
กําลังจะยกยองผูหญิงคนอื่นมาแทนดวยการหยา ไมคิดวาพี่ศศิจะเสียใจ
หรือครับ ผมพูดในฐานะนองของพี่ศศิไมใชหมอ พี่ศศิรักทานเจาสัวมาก
ยอมถอยใหทุกอยาง ทานเจาสัวมองไมเห็นความดีของพี่ศศิเลยสักนิดหรือ
ครับ”
“หมออารมอยาพูดแทนศศิอีกเลยเพราะวาผมตัดสินใจเรื่องนี้แลว
ตอนนีผ้ มรักคนอืน่ แลว สวนเรือ่ งของผมกับศศิ ผมกับเธอเราไมเคยยุง เกีย่ ว
แงสามีภรรยามานานแลว ศศิควรปลอยใหผมมีความสุขจริงๆ สักที ถาพูด
ถึงความดี ผมตอบหมออารมไดวา ศศิเปนคนดี แตวา มันคนละเรือ่ ง ระหวาง
ความรักกับความดีเอามารวมกันไมได อีกอยางที่สําคัญนะหมออารม ผม
คิดวาถาไมหยาขาดจากกันและปลอยใหศศิทน ผมวาศศิอาจจะทนไมไหว
เมื่อเขารูวาผมอาจจะรักคนอื่นมากกวาเขา ถึงตอนนั้นศศิจะเสียใจมากกวา
นี้”
“ทานเจาสัวรูจักกับผูหญิงคนนั้นนานแลวหรือครับ ถึงพูดวาเปน
ความรัก”
“นานหรือไมนานไมสําคัญหรอกนะหมออารม และผมก็ไมจําเปน
ตองอธิบายดวย เรื่องนี้เปนเรื่องสวนตัวของผม เทาที่ผมอธิบายใหฟง
ทั้งหมดก็นาจะเขาใจแลว”
กรามของฐากูรขบกันแนน “เทาทีผ่ มมาฟงทัง้ หมด ผมเขาใจไดเพียง
อยางเดียววาทานเจาสัวกําลังหนามืดตามัวหลงผูหญิงคนนั้น เพราะเธอคง
สาวและสวย แตผมเชื่อวาผูหญิงคนนั้นไมไดรักทานเจาสัวจริงๆ แตนั่นก็
คงไมสําคัญ เพราะทานเจาสัวคิดวาเงินของทานซื้อความรักจากผูหญิง
คนนั้นได ผมไมใหคาทั้งทานเจาสัวและก็ผูหญิงคนนั้น”
ฐากูรพูดจบก็ลุกขึ้นเดินออกมาดวยความโกรธทิ้งใหเจาสัวอุกฤษ
26 สามีจางใหรัก

ลุกขึ้นยืนดวยสีหนาถมึงทึง ยกมือตวาดตามไลหลัง
“หมออารมกลับมาขอโทษผมเดี๋ยวนี้อยาลืมสิวาผมเคยชวยเหลือ
เรื่องสถานะการเงินของครอบครัวหมออารมไวยงั ไงบาง ผมเปนคนไถถอน
วังหัสกรมาให แคนี้ผมก็มีบุญคุณทวมหัวกับครอบครัวหมออารมแลว”
แผนหลังของนายแพทยหนุมเหยียดเกร็งขึ้นทันที เสียงของเจาสัว
อุกฤษดังลั่นจนไดยินแมกระทั่งเดินพนออกมาถึงหนาประตูหองโถงใหญ
แลว
“แตวาผมก็ใชคืนเงินใหทานเจาสัวหมดแลวนะครับ” ฐากูรหันกลับ
ไปตอบโต “กรุณาอยาอางวานี่คือบุญคุณอีก”
เจาสัวอุกฤษกํามือแนน ฐากูรนั้นหัวแข็งผิดกับศศิวิมลที่หัวออน
ยอมใหเขาครอบงําได แตก็ชางเถอะก็แคเด็กเมื่อวานซืนคนหนึ่งเทานั้น
อุนเรือนรอใหคุณหมอหนุมเดินออกมาอยูนานแลว เมื่อเห็นรางสูง
จึงตรงเขาไปถามดวยสีหนารอนใจ “คุณหมออารมคะ คุณศศิเปนอยางไร
บางคะ ปาเปนหวงเหลือเกินแตไปเยี่ยมไมได ตองอยูดูแลงานที่นี่”
ฐากูรหันกลับมามอง แมบานคนสนิทอีกคนของศศิวิมล นอกจาก
สมใจแลวก็ยังมีปาอุนเรือนอีกคน
“พี่ศศิตรอมใจครับ เธอเสียใจมากครับปา”
“ปาไดยินวาทานเจาสัวจะหยากับคุณศศิและจะแตงงานใหมกับ
เด็กสาวคราวลูก ปาไมอยากเชื่อเลยคะวาจะเปนจริง คุณศศิทั้งนารัก
ออนหวานเพียบพรอมทุกอยางทําไมทานเจาสัวถึงทําแบบนี้ก็ไมรู สงสัย
เพราะผูหญิงคนนั้นคงออดออนทานเจาสัวนาดู ทานเลยหลง”
ฐากูรกํามือแนน แลวถามตอ “ปาอุน รูจ กั ผูห ญิงคนนัน้ ไหมครับ เคย
เห็นไหม”
“ปารูวาเปนหลานของนมละไมคะ ชื่อใจรัก เพิ่งเรียนหนังสือจบ
เคยเห็นมาที่คฤหาสนแคครั้งเดียวเองนะคะ แลวก็วันนี้จะมาทานอาหาร
กลางวันกับทานเจาสัวดวยคะ ออ นั่นไงคะ รถที่มาจอดรออยูหนาบานนา
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จะใชผูหญิงคนนั้นคะ ปาจําไดรถคันนี้แหละคะ”
“งั้นผมกลับกอน ปาอุนจะไดไมตองเดือดรอน ถาทานเจาสัวออกมา
เห็น”
“ปาฝากเยี่ยมคุณศศิดวยนะคะคุณหมออารม”
“ครับ ปาอุน” ฐากูรจับมือเหี่ยวยนที่ยกขึ้นไหวเขาลงแลวหันหนา
กลับไปทางรถยนตอีกคันที่กําลังขับตรงเขามาภายในคฤหาสน
ฐากูรเดินเร็วๆ กลับไปที่รถของตัวเองซึ่งจอดเยื้องหนาประตูใหญ
แลวขับกลับออกมา เขาชะลอรถตอนที่เห็นรางบางระหงของหญิงสาว
คนหนึ่งกาวลงมาจากรถ
เสี้ยวหนาดานขางทําใหเขาถึงกับตองเผลอมองนานเพราะความสวย
ราวกับนางในวรรณคดี ใบหนารูปไข ปากอิ่ม จมูกเปนสัน ผมยาวตรงเรียก
ไดวาสวยทุกมุมมอง หากแตฐากูรรีบเอ็ดตัวเองในใจ เขาจะนึกชมผูหญิง
คนนี้ทําไมกัน เธอเปนคนที่ทําใหครอบครัวของศศิวิมลเตียงหักรักราว
สิ่งที่เขาควรคิดในตอนนี้คือจิตใจของผูหญิงคนนี้ทําดวยอะไรถึงตองการ
แตงกับคนแกคราวพอ
ฐากูรลดตาลงมองอยางครุนคิด เสียเวลานิดหนอยคงไมเปนไร
เพราะสองวันนี้เขาเองก็ไมมีคิวผาตัดเปนวันหยุดในรอบหาปเลยก็วาได
รถเบนซสีขาวคันหรูขับไปจอดไมใกลไมไกลจากรั้วคฤหาสน ฐากูร
เคาะพวงมาลัยรถ คิ้วเขมขมวดแนน ระหวางรอ ดวงตาคูคมจับนิ่งไปที่
ดานในคฤหาสนอยางใจจดใจจอ
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2

แผนนี้มีรัก

ใจรักเดินเขาไปในหองรับแขกดวยสีหนาสงบนิ่ง เธอมาถึงกอน

เวลานัดเพราะไมอยากใหผูใหญรอ ทวาทันทีที่เจาสัวอุกฤษเห็นเธอ เขาก็
เดินตรงมาหาดวยสีหนาเบิกบาน ใจรักยกมือขึ้นไหวแลวตองรีบชักมือ
กลับเพราะเจาสัวอุกฤษจับมือเธอไวแนน
“ฉันนึกวาอิงจะไมมาตามนัดเสียอีก” เจาสัวอุกฤษพูด “ไปนั่งกอนสิ
เดี๋ยวรอแมบานจัดโตะสักครู เราคอยไปกินขาวกัน วันนี้ฉันใหแมครัวทํา
อาหารไทยโบราณใหทานเลยนะ หลายเมนูอิงตองไมเคยกินที่ไหนมากอน
แน แลวเราคอยคุยเรื่องแตงงานกัน”
ใจรักเมมปากแนน กระอักกระอวนเปนที่สุด เมื่อหนึ่งเดือนกอนเธอ
มาที่นี่กับบิดาเพื่อแจงขาวดีเรื่องเรียนจบกับผูมีพระคุณแตกลายเปนวา
เหมือนเดินมาขึ้นเขียง ทุกอยางกลับตาลปตรเมื่อทานเจาสัวตองการใหเธอ
ทดแทนบุญคุณดวยการแตงงาน
‘แตงงานกับฉัน ฉันจะยกยองเธอเปนภรรยาออกหนาออกตา’
ใจรักจําไดวา ตอนนัน้ คิดวาตัวเองหูฝาดไป แตทา นเจาสัวกลับยืนยัน
Cookie Pie 29

ดวยการเอยซํ้าอีกรอบ ทําใหเธอมั่นใจวาไดยินไมผิด ทานบอกวาใหเวลา
หนึ่งเดือนเพื่อกลับไปคิด เธอปรึกษากับบิดาแลวจึงกลับมาเพื่อบอกวาไม
สามารถแตงงานกับทานได เธอไมอยากตอบแทนบุญคุณดวยวิธีนี้
ใจรักนั่งลงแลวก็ไมรอชา รีบเอยสิ่งที่อัดแนนในอกออกไปทันที
“ทานเจาสัวคะ อิงไมตอ งการแตงงานกับทานเจาสัวคะ ใหองิ ตอบแทน
ดวยวิธีอื่นเถอะนะคะ ใหอิงทํางานในบริษัทหรือวาจะใหอิงทยอยใชเงินคืน
ก็ไดคะ”
“อิงจะมีปญญาหาเงินที่ไหนมาใชคืนฉัน เงินไมใชนอย”
“อิงขอผอนคืนก็ไดคะ”
“ทําไมละอิง ทําไมถึงแตงงานกับฉันไมได ไหนบอกเหตุผลมาสิ”
เจาสัวอุกฤษแยมยิม้ เหมือนผูใ หญใจดี แตใจรักนึกกลัวเสียมากกวา เพราะ
ในแววตาคูนั้นดูลึกลํ้าเจาเลหจนยากหยั่งถึง
“อิงเคารพทานเจาสัวเหมือนพอของอิงคะ”
“แตฉันรักอิง และคิดวาดูแลปกปองอิงได ฉันใหเวลาอิงไปคิด
เดือนหนึ่งแลวยังคิดไมออกอีกหรือวาควรจะตอบตกลง”
“อิงแตงงานกับทานเจาสัวไมไดคะ อิงรักทานเจาสัวเหมือนพอคนหนึ่ง
ใหเปลี่ยนความคิดเปนอยางอื่นไมได”
“อิง แลวอาการปวยของพุดตานละ ถาไมรีบผาตัด จะรอดไหม อิงก็
รูดีนี่นาวาตองใชเงินมากแคไหน และหมอที่เกงในดานนี้ในเมืองไทยก็มีไม
กี่คน” พูดมาถึงตรงนี้เจาสัวอุกฤษก็จําใจเอยชื่อคนที่เพิ่งทําใหเขาโมโห
ออกไป “หมอฐากูรเปนหมอศัลยกรรมประสาทที่เกงที่สุดในเมืองไทย ฉัน
จะใหเขารักษาแมของอิง ถาอิงตกลงแตงงานกับฉัน คิดดีๆ นะอิง ตกลง
เปนเจาสาวของฉัน ชีวติ อิงก็ไมตา งจากซินเดอเรลลา อิงจะมีเงินใชสขุ สบาย
ไปตลอดชีวิต แมของอิงก็จะไดรับการรักษาที่ดีที่สุด และมีโอกาสรอดสูง
เพราะไดหมอฐากูรเปนคนผาตัดให”
ใจรักเงยหนาซีดเผือดขึ้นมอง ใจสั่นระรัวไปหมด เรื่องเงินเธอไมได
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อยากไดอยากมีขนาดที่วาตองแตงกับคนแกคราวพอ แตเขากําลังเอาชีวิต
ของมารดามาลอลวง ถาเปนเมื่อกอนเธอคงไมรูจักชื่อของหมอฐากูรวาเขา
มีความสําคัญมากขนาดไหน แตวาเมื่อมารดามีความจําเปนตองเขารับการ
ผาตัดเธอจึงหาขอมูลจากในอินเตอรเน็ตจนรูวาหมอผาตัดสมองที่เกงที่สุด
ของเมืองไทยคือหมอฐากูรนั่นเอง แตวาการจะใหหมอฐากูรมารับเคสก็
ยากเย็นเพราะมีคิวเต็มแนนตลอดทั้งป
“วายังไงอิง ชีวิตแมอยูในมือของอิงแลวนะ”
“ขอเวลาอิงตัดสินใจไดไหมคะ” ใจรักเงยหนาขึ้นมอง เกลียดที่ถูก
เขาขมขูแบบนี้ แตมันก็เปนเรื่องจริง ถาหากเธอตองการใหมารดาหายปวย
เธอก็ตองไดรับความชวยเหลือจากเจาสัวอุกฤษ
“สามวัน ฉันใหเวลาอิงอีกสามวัน อยาลืมนะวาถาตกลงเร็วแมของ
อิงก็จะไดรับการรักษาเร็วขึ้น”
ใจรักกัดปากแนนขมความโกรธเกลียด เศราเสียใจเอาไว เธอจะทํา
อยางไรดี ใจรักขอตัวกลับออกมาทันที ขณะที่เจาสัวอุกฤษก็ไมรั้งไว ใจรัก
ขึ้นรถไดกก็ าํ พวงมาลัยแนนดวยความอึดอัดคับของ สุดทายกมหนารองไห
สะอึกสะอื้นออกมา เธอรักเคารพทานเหมือนพอแตทําไมทานถึงมองเธอ
เปนเพียงเหยื่อ
ใจรักสูดจมูก ไมอยากเสียเวลาอยูในคฤหาสนหลังนี้อีกแมแตนาที
เดียวจึงขับรถกลับออกมา ตั้งใจวาจะขับรถกลับจันทบุรีทันที เธออยาก
กลับไปที่บาน เพื่อสรางความเขมแข็งใหจิตใจดวงนอยกอนที่จะตองเผชิญ
กับปญหาที่ไมรูวามีอะไรบางรออยู
ฐากูรกําลังโทร.คุยกับหมอสุรเดช สายตาคูค มกริบก็คอยมองทีห่ นารัว้
เมือ่ เห็นวารถยนตคนั ทีข่ บั เขาไปในคฤหาสนไดไมถงึ หนึง่ ชัว่ โมงดีขบั ออกมา
แลวนั้น เขาจึงรีบวางสายและขับตามคันหนาไปหางๆ เขามองทายรถ เปน
รถญีป่ นุ กลางเกากลางใหม จําเลขทะเบียนไดขนึ้ ใจก็ขบั ตามไปเงียบๆ
ในใจของนายแพทยหนุมอดสงสัยไมได ไหนปาอุนเรือนบอกวามา
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ทานอาหารกลางวันแตทําไมถึงกลับออกมาเร็วนัก เขาสงสัยอยากรูคําตอบ
เกี่ยวกับผูหญิงคนนี้จึงขับตามไป บางทีเขาอาจจะใชโอกาสนี้ขอคุยกับเธอ
ใหรูแลวรูรอดไปเลย
ผานไปราวหนึ่งชั่วโมง ฐากูรไมรูวารถคันหนามีจุดมุงหมายที่ใด
และยิ่งคิดไมถึงเลยวาจะยิ่งขับตามก็ยิ่งออกนอกกรุงเทพฯ มาไกลจนเขา
เขตจังหวัดชลบุรี
“จะไปไหนของเขา” ฐากูรบนพึมพํา แตก็ยังขับตามไปเรื่อยๆ นี่เขา
คิดถูกหรือเปลาที่ตามหญิงสาวออกมาจนถึงชลบุรี แตจะใหเลี้ยวรถกลับ
คงไมทํา ในเมื่อขับตามมาจนถึงตอนนี้แลวก็ขอตามตอใหรูเรื่อง แมอีกใจ
จะคานวาอาจจะเสียเวลาเปลาไมไดอะไรกลับไปก็ตาม แตเขาก็ตัดสินใจ
ที่จะตามไปจนรูวาหญิงสาวจะไปที่ไหนกันแน

กลับมาสูปจจุบัน

ฐากูรมองรถยนตที่ขับไปไกลแลว เขากําหมัดแนนเดินกลับไปที่รถ
สรุปไดวาใจรักยังยืนยันที่จะแตงงานกับทานเจาสัว โดยปฏิเสธความ
รับผิดชอบอะไรก็ตามที่เขาพยายามบอก เขาไมนาคิดวาเธอจะยอมลมเลิก
ความคิดเรื่องแตงงานเลย เธอก็เหมือนผูหญิงทั่วๆ ไปที่ตองการจับผูชาย
รวยๆ ทําสามี
มือหนาทุบพวงมาลัยรถเพื่อระบายอารมณ สายตามองเหมอออกไป
ราวกับคนโงงม ปญหาทั้งหมดอยูที่เจาสัวอุกฤษและใจรัก ถาเขาทําใหใคร
คนใดคนหนึ่งลมเลิกความตั้งใจได อาจทําใหอาการตรอมใจของศศิวิมล
ดีขึ้นและบางทีครอบครัวของพี่สาวเขาอาจจะกลับมาเหมือนเดิม แตเขา
กลับทําอะไรไมไดเลย

ใจรักขับรถตอมาดวยความรูสึกโมโห ฐากูรดูถูกวาเธอคือผูหญิง

หิวเงิน ขายตัวเพื่อแลกความสุขสบาย ทั้งที่ไมใชเรื่องจริงเลยสักนิดเธอ
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พยายามปฏิเสธทานเจาสัวแลวแตทานไมฟงที่เธอบอกเลย รวมถึงตัว
เขาดวยที่ไมฟงเธอเหมือนกัน สวนเรื่องภรรยาของทาน เธอเองก็ไมรูจัก
เพราะฐานะของเธอไมไดอยูในจุดที่จะไปรูจักมักคุน และไมเคยคิดจะถาม
ทานเจาสัวดวยวายังครองคูมีความสุขกับภรรยาดีหรือไม ในเมื่อเธอไมได
คิดจะแตงงานดวย ดังนั้นเรื่องในครอบครัวของทานเธอจึงไมคิดจะสนใจ
ใจรักกําพวงมาลัยแนนราวกับจะหักคอคนใจรายที่ตอวาดูถูกเธอ
อยางเลือดเย็น ไรเหตุผล
ทวาเธอตองหยุดทุกความคิด เพราะจูๆ รถเจากรรมก็เกิดติดๆ ดับๆ
อีกระลอก ใจรักตั้งสติประคองรถใหจอดขางทางไดทันกอนที่เครื่องยนต
จะดับสนิทลงกลางถนน
ใจรักสงบสติอารมณ รอเครื่องยนตเย็นลงแลวจะแวะปมขางทาง
ทวาตอนนี้ฝนหาใหญก็ตกลงมาราวกับฟารั่ว ใจรักมองสองขางทางที่ครึ้ม
มืดไรแสงตะวันเพราะเปนเวลาเกือบหนึง่ ทุม แลว โพลเพล ไรรถยนตสญ
ั จร
ไปมา แลวตรงที่เธอจอดรถอยูก็เปลี่ยวมาก มองไปสองขางทางก็มีแต
ปายางขึ้นสูงบดบังแสงอาทิตยสุดทายไปหมดแลว
ใจดวงนอยของใจรักเตนระสํ่าเพราะกลัววาจะเจอเขากับมิจฉาชีพ
ในสมองจึงไดแตบอกวาใหใจเย็นอดทนรอ
ฐากูรขับรถกลับกรุงเทพฯ แตวา เขาตองมายูเทิรน ไกลมาก ในจังหวะ
ที่สายฝนเทกระหนํ่าลงมาอยางหนัก เขากําลังชิดขวาเพื่อรอเลี้ยวกลับ หาก
แตสายตาคูค มก็เห็นรถยนตคนุ ตาจอดอยูข า งทาง เขาลดตาลงมอง เปนรถ
ของใจรักไมผดิ แน ฐากูรกลับรถไดแลวเขามองกระจกมองหลังอยางครุน คิด

ใจรักนั่งมองสายฝน พรอมกับภาวนาใหเครื่องยนตติดเพื่อใหขับ

ไปถึงปมที่ใกลที่สุด ตอนที่เธอพยายามสตารตรถอีกครั้งแตมันก็ยังไมมี
วี่แวววาเครื่องยนตจะทํางาน ใจรักก็ตองสะดุงวาบสุดตัวเมื่อไดยินเสียง
อะไรบางอยาง
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กระจกรถของเธอมีเสียงคลายถูกเคาะ แตจะเปนใครไปไดเพราะ
เธอจอดรถอยูค นั เดียว ความคิดนีท้ าํ ใหใจรักตัวสัน่ เทิม้ ขึน้ มาดวยความกลัว
อาจจะเปนมิจฉาชีพ ดวงตาคูห วานมองผานกระจกรถออกไปเห็นรางสูงโปรง
ของผูชายคนหนึ่งกําลังยืนถือรม มือหนาเคาะกระจกของเธอ
“คุณ”
ใจรักผอนลมหายใจโลงอกที่เห็นวาเปนฐากูร เมื่อเปดประตูลงไป
ยืนประจันหนากับเขา “รถฉันเสีย ยังจะตามมาตอวาอะไรฉันอีก” เธอถาม
เขาในทันที ใบหนาสวยแดงเรื่อ ขอบตาเริ่มรอนผาว ตลอดทั้งวันมานี้เธอ
เจอเรื่องแยๆ มาเยอะ จนไมมีแรงจะโตเถียงกับเขา
ดวงตาแดงเรือ่ กับสองแกมทีเ่ ริม่ มีหยาดนํา้ ตาคลอหนวยแยกไมออก
ระหวางนํา้ ฝนทีเ่ ปยกใบหนาหรือวานัน่ คือนํา้ ตาจริงๆ ทําใหฐากูรถอนใจเฮือก
เขาก็ไมเขาใจตัวเองเชนกันวายอนกลับมาหาใจรักอีกทําไม รางสูงเขยิบเขาไป
ใกลแตใจรักถอยหลังกรูด หลังชนรถยนต
“จะทําอะไร”
ฐากูรไมสนใจจะตอบแตขยับรมมาอยูตรงกลางระหวางเขาและเธอ
ใจรักเห็นวาเขาทําอะไรก็เบิกตากวาง ที่แทเขาจะแบงรมให
“ผมวารถของคุณคงไปตอไมไดแลว ตองเรียกรถมาลากไปอูอ ยางเดียว”
“ฉันจะลองสตารตอีกครั้ง”
“แลวถาไมติด”
ใจรักเงียบไปทันทีอยางไรคําตอบ ฐากูรเลยเอยขึ้นติดรําคาญ “ผม
จะโทร.เรียกรถลากมาให สวนคุณก็ไปขึน้ รถผมกอน ตอนนีม้ นั คํา่ แลว เปน
ผูหญิงตัวคนเดียวจะไมปลอดภัย”
“คุณชวยโทร.เรียกรถลากใหฉันก็พอคะ แลวฉันจะอยูรอเอง”
“เปนผูห ญิงตัวคนเดียวจะอยูท า มกลางปายางแบบนีค้ นเดียวไดยงั ไง”
“คุณไมตองหวงฉันหรอกคะ ฉันดูแลตัวเองได”
“อยากถูกขมขืนกลางปายางนี่เหรอ ถาคุณเปนอะไรไปทานเจาสัว
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อุกฤษคงจะเสียใจแย” ฐากูรอดประชดไมได ทั้งที่ในใจเปนหวงสาวนอย
ตรงหนาจนตองวนรถกลับมาแทๆ
เมื่อถูกเขาประชดมาแบบนี้ คนที่กําลังอารมณดิ่งอยูกอนแลวจึง
เชิดคางตอบกลับอยางไมยอมแพ “นัน่ สิคะ ทานเจาสัวอุกฤษตองเปนหวงฉัน
มากแนๆ ถาอยางนัน้ ฉันขอยืมโทรศัพทของคุณโทร.หาทานหนอยไดไหมคะ”
ฐากูรฟงจบก็ขบกรามแนน “ฝนไปเถอะ ผมวาปลอยคุณไวแบบนี้
ก็ดี” เขาบอกแลวหมุนตัวหนี รางสูงเดินไปทามกลางสายฝนทิ้งใจรักให
อาปากคาง ตัวเปยกปอน เมื่อไดสติจึงตองรีบวิ่งตามเขาไปทันที
“นีค่ ณ
ุ รอดวยสิ ใจคอจะทิง้ ฉันไวทนี่ จี่ ริงๆ เหรอ คนอะไรหนาตาก็ดี
แตใจรายชะมัด” ใจรักวิ่งตามเขาเพราะกลัวเขาจะเปลี่ยนใจขับรถทิ้งเธอไป
ทวาเกือบหยุดเทาไมทนั เมือ่ จูๆ คนตัวโตก็ชะงักเทาหมุนตัวกลับมาจองหนา
เธอนิ่งๆ
ฐากูรขบกรามแนน ยายเด็กแสบวาเขาเปนคนใจราย ทั้งที่เขาวนรถ
กลับมาเพื่อจะชวยเหลือ
ใจรักเห็นหนาบึ้งๆ เหมือนจะหักคอไดก็กลืนนํ้าลายลงคอลําบาก
“ฉันขอไปดวย”
ตอนที่ใจรักวิ่งมาถึงก็ตัวเปยกปอนไปหมด ในสายตาของฐากูรนั้น
สาวนอยตรงหนาไมตางจากลูกหมาตกนํ้า เขาทิ้งความขุนใจแลวจับมือบาง
ที่สั่นนอยๆ ใหอยูในอุงมือ
ใจรักสบตาเขาดวยความตืน่ ตระหนกกอนจะระบายลมหายใจโลงอก
เมื่อเขาดึงเธอใหมาอยูในรมคันเดียวกัน ทาทางดุดันแตแฝงความมีนํ้าใจ
ดวยการแบงรมทําใหใจรักพึมพําขอบคุณ พรอมกับยกมือขึ้นลูบหนาตา
ที่พราวไปดวยนํ้าฝน
ฐากูรถอนใจเฮือก ทําไมเขาตองมาเจอเด็กคนนี้ดวยก็ไมรู มือหนา
ลวงหยิบผาเช็ดหนาสงใหอยางไมปรานีปราศรัย นํ้าเสียงที่บอกก็หวน “เช็ด
หนาเช็ดตาซะ แลวล็อกรถใหเรียบรอย จะไดไปจากตรงนีเ้ สียที เราติดแหง็ก
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เสียเวลาอยูที่นี่นานแลว”
ใจรักเมมปากแนนเมื่อถูกนํ้าเสียงดุๆ นั้นตอวา เขาคงรําคาญซึ่งมัน
ก็จริงอยางที่เขาบอก เธอกับเขาเสียเวลาไปรวมสองชั่วโมงแลว มือบางกด
รีโมตล็อกประตู แลวหันกลับมามองเขา
“ถาไมจนหนทางฉันก็ไมอยากรบกวนคุณหรอกคะ แตยงั ไงก็ขอบคุณ
มากนะคะ”
“ไมตองขอบคุณหรอก เพราะผมไมไดคิดจะชวยฟรีๆ”
“มะ หมายความวายังไงคะ” ใจรักถาม
“ขึ้นรถกอนแลวคอยคุยกัน”
ครั้งนี้หญิงสาวไมอิดออดอีกเพราะกลัวถูกทิ้ง เดินตามเขาไปที่รถ
เมื่อสอดตัวเขาไปนั่งแลว ฐากูรก็หันไปจองหนาคนตัวเล็กดวยสายตา
เครงขรึม “ผมโทร.เรียกรถลากมาใหแลวกอนที่จะลงไปหา เรื่องรถของคุณ
ไวรอไปรับที่อูหลังจากชางซอมเสร็จ ซึ่งก็ไมรูวาเมื่อไร”
ใจรักพยักหนา นี่เขาคิดชวยเหลือเธอตั้งแตตนแลวนี่นา ไมรูวาจะ
โกรธหรือขอบคุณดี ตอนนี้สมองอื้ออึง คิดอะไรไมออก ตั้งแตเที่ยงจนถึง
ตอนนี้เธอใชสมองคิดเรื่องตางนานามากเหลือเกิน อีกทั้งไมไดกินขาวเลย
จึงทั้งออนเพลีย ปวดหัวไปหมด
จูๆ ใจรักก็จามออกมาขณะจมอยูในภวังค แอรที่เขาเปดทิ้งไวนั้น
เย็นฉํา่ มาก รวมทัง้ เสือ้ ผาทีเ่ ปยกปอนนํา้ ฝนมาดวย ใจรักสูดนํา้ มูกครัง้ หนึง่
ฐากูรเลยหยิบเอาเสื้อกาวนที่เพิ่งซักเสร็จแลว แขวนอยูหลังรถมาให
“ใสซะจะไดไมเปนปอดบวม”
“ไมเปนไรคะ ฉันไมหนาว” เธอดันกลับไป
เมือ่ ถูกปฏิเสธความหวังดี ฐากูรจึงโยนเสือ้ กาวนไปไวดา นหลังรถอยาง
ไมไยดี ทาทางหัวเสียของเขาทําใหใจรักหวั่นๆ แตก็ฝนทําหนานิ่งไมสนใจ
บรรยากาศในรถกลับมาสงบเงียบ ฐากูรขับรถเขาเมืองเพือ่ หาโรงแรม
ทีพ่ กั สวนใจรักนัน้ รูส กึ เริม่ ปวดหัวมากขึน้ เรือ่ ยๆ อีกทัง้ รางกายก็เริม่ หนาวสัน่
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คลายจะเปนไขขึ้นมาเสียอยางนั้น
“คุณจะพาฉันไปไหนคะ”
“โรงแรม”
“อะไรนะคะ”
“ไดยินไมผิดหรอก ผมจะพาคุณไปโรงแรม เราตองคางคืนที่ชลบุรี
กันคืนหนึ่งกอน เพราะรถของคุณก็เสียตองรอซอม สวนผมก็มีภาระเพิ่ม
ขึ้นมาแทนที่จะไดกลับกรุงเทพฯ”
คนที่ถูกเรียกวาภาระมองคอนเขาทีหนึ่ง เมื่อเห็นหญิงสาวขางกาย
ไมตอบโตไดแตทําหนาบึ้งๆ ฐากูรก็กระตุกยิ้ม จะวาไปยายเด็กคนนี้ก็นารัก
นาเอ็นดูถาไมติดวาอยากรวยทางลัดก็เปนหญิงสาวที่มีเสนหมาก
อีกทัง้ เนือ้ ตัวทีเ่ ปยกชืน้ ไปดวยนํา้ ฝนก็ทาํ ใหหนาวเหน็บแตไมยอมรับ
เอาเสื้อเขาไปใสและไมขอรองใหเขาปรับแอรอีกดวย เขาเห็นหรอกวาเธอ
นั่งตัวสั่นมาตลอดทาง ขอแคเธอเอยปากเขาก็จะชวย
ใจรักหนาวจนฟนขบกัน แตก็พยายามฝนทนแสรงทําเปนปกติ “ฉัน
อยากจะกลับบาน ถาคุณจะกรุณา ชวยสงฉันที่ในเมืองจะไดไหมคะ แลว
ฉันจะหาทางกลับบานเอง”
ฐากูรเหลือบมองคนอวดดี “ผมจะไมแวะจอดที่ไหนอีกนอกจาก
โรงแรม ตอนนีผ้ มเหนือ่ ยมากไดยนิ ไหม และทีส่ าํ คัญผมไมไดมหี นาทีค่ อย
บริการใครดวย”
“ฉันขอแวะลงตัวเมืองไมไดเสียเวลามากสักหนอย ยังไงคุณก็ตั้งใจ
ไปอยูแลว”
“แตนี่รถผม ไมใชรถเมลหรือรถประจําทาง ผมไมจอด มีอะไรไหม”
เมื่อถูกสายตาคมกราวมีแววตําหนิมองมา ใจรักก็ตองเงียบปากไป
อีกครั้ง ไดแตทําทาฮึดฮัดไมพอใจกับตัวเองเงียบๆ แลวยกมือกอดตัวเอง
ไวแนนเฝามองวาเมื่อไรจะถึงจุดหมายปลายทางแลวจะไดแยกกันเสียที
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แฟนหมออารม

ตัวเมืองชลบุรียังคึกคักไมเปลี่ยนเพราะมีสถานที่ทองเที่ยวอยาง

บางแสน พัทยา เปนจุดหมายปลายทางใหนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหเขามาทองเที่ยวกัน ยามคํ่าคืนนั้นแสงไฟสวางไสวราวกับ
กลางวัน ผูคนเดินกันพลุกพลานทั้งหญิงชาย วัยรุนหนุมสาวจับจูงกันออก
ทองเที่ยวยามราตรีไมตางจากผีเสื้อหลากสีสันที่โฉบเฉี่ยวหาความบันเทิง
เริงรมย
ฐากูรเลือกที่พักแถวตัวเมืองพัทยาเพราะมีโรงแรมใหเลือกมากมาย
จะไดไมตอ งเสียเวลาขับรถวนหา เขาเลือกไดแลวจึงหันมาหาคนทีน่ งั่ ขางกัน
“รออยูในรถ ผมจะไปติดตอหองพัก”
ใจรักพยักหนาแลวมองตามเขาลงไปติดตอหองพัก รออยูร าวสิบนาที
รางสูงสมารตของฐากูรก็เดินกลับมา “ผมจองหองไดแลว เราเขาไปดานในกัน”
ใจรักเดินตามเขาเขาไปดานในโรงแรม เมือ่ มาถึงพนักงานของโรงแรม
ก็นาํ ไปทีห่ อ งพัก เมือ่ ขึน้ ลิฟตมาถึงแลวพนักงานก็ไขกุญแจเปดประตูหอ งให
“ถึงแลวครับทาน” พนักงานบอกจบก็ทําทาจะหมุนตัวกลับแตตอง
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ชะงักเพราะเสียงหวานของหญิงสาวดังขึ้น
ใจรักหันไปถามชายหนุมขางกาย “เดี๋ยวกอนคะ คุณจองหองเดียว
หรือคะ” ใจรักเฝารอคําตอบขณะที่หวาดหวั่นในใจ เธอกลัวเขาจะหักคอ
เธอจิ้มนํ้าพริกเสียกอน ดูจากแววตาทาทางแลวไมรอดแน อีกอยางเธอ
กับเขาเพิ่งเจอกันแควันเดียวเองดวย
ฐากูรมองสบตาคูห วานทีส่ นั่ ไหวระริก เขาขบคิดเพียงแวบเดียวกอน
ตอบ “ใช หองเดียว เราคงตองนอนดวยกันคืนนี้ คุณคงตองลําบากนอนโซฟา”
ใจรักฟงจบก็กํามือแนน นั่นไง เขาสนุกที่ไดแกลงเธอ แลวคืนนี้จะ
เปนยังไงตอ ไมตองเสียเวลาคิดเลย หญิงสาวหันไปทางพนักงานทันที
“ขอโทษนะคะ ฉันขอจองหองเพิ่มอีกหองหนึ่งไดไหมคะ”
พนักงานทําหนางงกอนจะยิ้มบอกอยางสุภาพ “คุณผูชายจองไวสอง
หองครับ ผมกําลังจะพาไปอีกหองหนึ่ง หองขางๆ นี่ครับ”
ใจรักหันขวับไปทางคนตัวโตที่กระตุกยิ้มมองเธอ สีหนาเขาดูมี
ความสุขมากตอนที่เห็นเธอหนาเหวอ ริมฝปากอิ่มเมมแนนเขาหากัน
“ขอบคุณคะ ฉันขอกุญแจดวย เดีย๋ วฉันไขเขาไปเองก็ได” ใจรักบอก
พนักงาน แลวทําเปนไมสนใจคนตัวโตที่แสรงยืนทําหนานิ่งแตเธอเห็นวา
แววตาเขาหัวเราะเธออยู
หญิงสาวเห็นชายหนุมเดินเขาหองไปแลวจึงเขาหองบาง เธอเหนื่อย
มาทั้งวันเมื่อไดหยอนกายลงบนเตียงนุมสบายจึงรูสึกผอนคลายขึ้นมาก
ตั้งใจจะอาบนํ้าอุนแลวพักผอนทันที ใจรักไมไดคิดวาจะมาคางคืนจึงไมมี
เสื้อผามาเปลี่ยน หญิงสาวมีเพียงกระเปาสะพายใบเล็กที่ติดตัวมาดวย
เทานั้น จึงจะใสเสื้อคลุมนอนไปกอน สวนเสื้อผาก็แขวนผึ่งไว
ใจรักเขาไปอาบนํ้าสระผมเรียบรอย ออกมาก็เปาผมจนแหง เตรียม
ตัวจะเขานอนเพราะยังปวดหัวอยู หากไมไดยินเสียงเคาะประตูหองดังขึ้น
เสียกอน
เทาเรียวเล็กเดินไปสองตาแมวก็พบวาเปนบริกรหญิงคนหนึ่ง เมื่อ
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มองตํา่ ลงไปก็เห็นในมือถือถาดอาหารมาดวย สงสัยฐากูรจะสัง่ มาให ใจรัก
ไมอยากรับความปรารถนาดีของเขาทวาตอนนัน้ เองทีร่ สู กึ วาทองรองประทวง
ขึ้นมา จึงแงมประตูออกไป
“ขอโทษนะคะ ใครสั่งคะ” ใจรักถามเพื่อความแนใจ
“คุณฐากูรหองขางๆ สั่งมาใหคุณคะ”
“เทาไรคะ”
“คุณฐากูรจายแลวคะ”
ใจรักพยักหนาเขาใจ รับมาแลวจึงรีบปดประตูหอง เดินเขามาวาง
ถาดอาหาร มือบางเปดฝาครอบออกดูก็พบวาเขาสั่งขาวตมกุงมาให ควัน
ยังลอยกรุนอยูเลย ใจรักกําลังจะลงมือกินเพราะจะไดอุนทองกอนนอน
หากแตเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้ง เมื่อเดินไปสองตาแมวก็เห็นวาเปน
ฐากูร เธอไมอยากคุยกับเขาเลยไมเปด ทวาเสียงชายหนุมดังแววเขามา
ราวกับอานความคิดเธอออก
“ถาไมเปดประตูใหผม ผมจะยืนเคาะหองทั้งคืน จนกวาคุณจะเปด
จะลองดูไหม”
ใจรักเบะปากแลวยืนพิงประตู แตตองสะดุงเฮือกเมื่อไดยินประโยค
ตอมา
“ที่รักคราบ อยางอนสิ มีอะไรก็พูดกันดีๆ ผมแคมาชาไปนิดเดียว
เองนะครับที่รัก”
อะไรของเขา ใจรักฟงแลวแทบรองกรี๊ดออกมา ใครไดยินเขาจะ
เขาใจผิด ใจรักยืนกํามือแนน
“ที่รักครับ คุยกันดีๆ นะครับ ผมมางอแลว” เขาพูดจบก็ตั้งทาจะ
เคาะอีก ใจรักโกรธจนตัวสั่น แงมประตูออกมามองเขา
“เลิกพูดมั่วๆ เสียที ใครเปนแฟนคุณ”
ฐากูรกระตุกยิม้ สนุกทีไ่ ดแกลงหญิงสาวขึน้ มาเสียอยางนัน้ “ถาเปด
ใหตั้งแตแรกก็ไมมีปญหาแลว”
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ใจรักกัดฟนแนน แลวกดเสียงตํ่าถาม “มีอะไรคะ ฉันปวดหัวอยาก
พักผอน”
เขายิ้มกวนๆ มาใหกอนยื่นมือมาตรงหนา หญิงสาวมองของในมือ
สลับกับมองหนาเขา
“ผมเอายามาให” เขาบอกแลวยืน่ ซองยาสีขาวมาตรงหนา ทําใหใจรัก
ตกตะลึงไปเล็กนอย ในใจเกิดความรูสึกหนึ่งขึ้นมา เธอมองเขาในแงราย
เกินไปจึงกนดาเขาไปเสียเยอะ คิดไดดังนั้นใบหนาหวานจึงคลายความ
ระมัดระวังลง พึมพําขอบคุณเขา
“วันนี้คุณชวยเหลือฉันหลายอยางมาก ไวฉันจะหาโอกาสตอบแทน
วันหนา”
“ไมตองรอวันหนาหรอก ผมอยากใหคุณตอบแทนวันนี้ ผมจะคุย
เรื่องที่เราติดคางกันอยู” ฐากูรไมออมคอม พูดตรงเขาประเด็นทันที เขา
ไมอยากเสียเวลาแมแตวันเดียว พรุงนี้เชาตั้งใจวาจะแยกกับเธอเลย ไมวา
คําตอบที่ไดรับจะเปนแบบไหน เขาจะกลับกรุงเทพฯ แตเชา เพื่อไปเยี่ยม
ศศิวิมล
ฐากูรตัง้ ใจจะบอกใหศศิวมิ ลทําใจยอมรับความจริงกับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
เขาจะพาพีส่ าวกลับไปอยูก บั หมอมยาทีว่ งั หัสกร หลังจากนีเ้ ขาจะดูแลปกปอง
ศศิวิมลดวยตัวเอง
ใจรักมองหนาคนหลอที่ฟองวาอยากจะคุยกับเธอเต็มแก แตวาเธอ
ไมพรอม ทัง้ เสือ้ ผาและสถานที่ หากแตวา ฐากูรก็มองออกถึงความลําบากใจ
จึงพูดขึ้นเสียงเขม
“ผมไมทําอะไรคุณหรอก วางใจได ผมอยากคุยธุระกับคุณใหรูเรื่อง
เทานั้น”
“คุยพรุงนี้ไมไดหรือคะ”
“พรุงนี้เราอาจจะไมวางคุยกัน คุยกันวันนี้ดีกวา” ฐากูรยืนยันทําให
ใจรักเมมปากแนน
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“ฉันวางใจคุณไดใชไหม”
“ที่สุด”
ใจรักมองเขาอยางหมั่นไสครั้งหนึ่งแลวเปดประตูใหกวางขึ้นเพื่อให
เขาเขามา เมื่อฐากูรเขามาไดก็เดินไปนั่งที่โซฟาเดี่ยวติดกับกระจกเลื่อนที่
เดินออกไปเพียงกาวเดียวก็เปนระเบียงสําหรับชมวิว แตสําหรับคนในหอง
แลวพวกเขาสองคนไมมีกะจิตกะใจจะมองทองฟาชมดาวเลยสักนิด มีแต
ความหนักอึ้งไมสบายใจอยูในอก
“ฉันกําลังทานขาว คุณทานหรือยังคะ” ใจรักเดินกลับเขามาแลวชวน
คุย อยางนอยก็ตองขอบคุณเขาที่มีนํ้าใจนึกถึงเพื่อนรวมชะตากรรมสั่งขาว
มาใหเธอดวย
“ผมเรียบรอยแลว”
“ขอบคุณมากนะคะที่สั่งขาวตมมาให แลวก็ยาดวย”
“กินขาวแลวก็กินยาซะ ควรทําตัวใหอุนจะไดไมเปนหวัด” เขามอง
สํารวจเธอรอบหนึ่ง เห็นวาเธออาบนํ้าสระผมเรียบรอยแลวจึงรูสึกสบายใจ
ขึ้น “ผมมีเรื่องสําคัญจะคุยดวย”
ฐากูรปลอยใหใจรักกินขาวตมโดยไมพดู จากวนโมโหอีก เขามองเธอ
กินอยางเพลิดเพลิน ริมฝปากยกยิม้ อยางไมรตู วั แวบหนึง่ รูส กึ ประหลาดใจ
กับการกระทําของตัวเอง ทําไมเขาตองมองเธอ และไมรูสึกเบื่อหนายกับ
การไลตามผูห ญิงคนนี้ สงสัยเปนเพราะเขาเปนหวงศศิวมิ ลกระมัง จึงอยาก
สะสางปญหาที่ตั้งใจจะทําใหเสร็จลุลวงอยางสมบูรณเลยตองมาตามเธอ
แบบนี้ ซึ่งนาจะเปนเหตุผลนี้ คงไมใชอยางอื่น
เมื่อกินขาวตมไปไดครึ่งถวย เพราะไมชินกับการที่มีคนรอ หญิงสาว
จึงกลับมานั่งคุยตรงหนาเขา เขาเหมือนนายแพทยหมอมหลวงฐากูรมากๆ
เธอหรี่ตามองเขา “คุณเปนหมอหรือคะ ฉันเห็นเสื้อกาวนคุณ”
“ใช ผมเปนหมอ หมอศัลยกรรมประสาท”
“ศัลยกรรมประสาท” ใจรักทวนคํา สบตาเขาอยางตืน่ ตะลึง “อยาบอก
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นะคะวาคุณคือนายแพทยหมอมหลวงฐากูร หัสกร หมอศัลยกรรมประสาท
มือหนึ่งของประเทศไทย”
“ใช คือผมเอง”
เปนเขาจริงๆ ดวย เขาคือนายแพทยที่เธอตองการใหทําการผาตัด
มารดา แตวา เขามีควิ ผาตัดยาวไปถึงปหนา และไมใชวา เขาจะดูแลใหทกุ เคส
เขาเปนทั้งอาจารยแพทยและยังมีงานสัมมนาวิชาการตางประเทศที่ทําให
ไมสามารถรับเคสไดเยอะ
ใจรักโรเขาไปหาเขาอยางลืมตัว ดวงตาคูส วยฉายประกายแหงความ
หวัง “คุณหมอชวยผาตัดใหแมฉันไดไหมคะ ฉันอยากใหคุณหมอรักษาแม
ของฉัน ฉันพยายามไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล แตวาทางโรงพยาบาล
บอกวาคุณหมอมีเคสเต็มถึงปหนาแลว เคสของแมฉัน ฉันคิดวามีแต
คุณหมอที่รักษาใหหายได กรุณาชวยแมฉันดวยนะคะ”
ฐากูรขมวดคิว้ แนนกับทาทางทีเ่ ปลีย่ นไปอยางรวดเร็วของคนตรงหนา
หญิงสาวคงลืมตัวกระมังจึงเดินมาหาเขาถึงที่ ทัง้ ยังมองอยางเวาวอนผิดกับ
เมือ่ ครู เขาเองก็เผลอลืมตัวมองสบตาแลวพอเลือ่ นตํา่ ลงมาทีส่ าบเสือ้ ก็ตอ ง
รีบเบือนหนาหนี เพราะเห็นรองอกอวบอิ่มขาวผอง
ทาทางเมินเฉยของเขาทําใหใจรักรอนรน เธอกลัววาเขาจะไมชวยจึง
ออนวอนตอ
“คุณหมอชวยฉันนะคะ คุณจะใหฉันทําอะไรก็ยอม”
ฐากูรหันหนากลับมา เขาไมเคยใชวิชาชีพหมอตอรองกับอะไรก็ตาม
เขายินดีรักษาคนไขทุกคนที่เขาสามารถชวยได
“ผมไมใชวิชาชีพมาเปนเครื่องมือตอรอง”
“ฉันขอโทษคะ ฉันแคอยากใหคุณหมอชวยรักษาแมของฉันเทานั้น
ฉันรูวาคุณหมอเปนศัลยแพทยมือดี ฉันยินดีจายคารักษาไมวาจะแพง
แคไหนก็ตาม ขอแคคุณหมอชวยรักษาแมของฉัน”
ฐากูรมองคนตรงหนาแลวขบคิด ปกติเขาไมแลกเปลี่ยนชีวิตคนกับ
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การรักษาแตครั้งนี้เขาจะทําผิดตออุดมการณตัวเองสักครั้ง
ใจรักเห็นเขาเงียบไปเหมือนจะไมยอมชวยเหลือเลยพูดตอรัวเร็ว
แตไมคิดวาคําพูดนี้จะไปกระตุกตอมโกรธเกรี้ยวของเขาเขา
“ทานเจาสัวอุกฤษบอกฉันวาจะใหคณ
ุ หมอเปนคนผาตัดใหแมของฉัน
ไมวา จะเปนฉันหรือทานเจาสัว คุณหมอคือคนทีฉ่ นั อยากใหผา ตัดใหแมคะ ”
“ทานเจาสัวบอกคุณเหรอวาจะใหผมผาตัดใหแมของคุณ” เขาถาม
เสียงกดตํ่าเอาเรื่อง เจาสัวอุกฤษเอาชื่อเขาไปแอบอางทั้งที่ไมเคยคุยกับเขา
มากอนเลย
“ใชคะ แมของฉันเปนเนื้องอกที่สมอง ฉันเคยเห็นเคสแบบเดียวกับ
ของแมฉัน คุณหมอเคยรักษาหายมาแลว ฉันไหวนะคะ ชวยรักษาแมฉัน
ดวย”
ใจรักยกมือไหวขอรองขณะที่นายแพทยหนุมกําลังอยูในอารมณ
กรุนโกรธ เจาสัวอุกฤษเอาชื่อเขาไปอางเพื่อเอาใจสาวนอยตรงหนา ยิ่งคิด
ก็ยิ่งโกรธเจาสัวอุกฤษ
ฐากูรมองนิ่งๆ ไปยังคนที่กําลังออนวอนเขาอยู เขาเต็มใจชวยเธอ
อยูแลว แตก็ยังติดขัดบางอยางในใจ
“แมของคุณปวยเปนเนื้องอกที่สมองงั้นเหรอ”
“คะ”
“รักษาอยูที่ไหนตอนนี้”
“อยูท โี่ รงพยาบาลประจําจังหวัดคะ คุณหมอจะชวยแมฉนั ใชไหมคะ”
“ผมเคยขอรองใหคุณเลิกยุงกับทานเจาสัว คุณยังไมเห็นชวยเลย
แลวตอนนี้มาขอรองผม คิดวาผมจะชวยไหม ผมเขาใจคุณนะ การขอรอง
ใหใครชวยมันจะตองใชความอดทนในการรอคอย แตมันก็ตองทําแมจะ
ฝนใจตัวเองสักแคไหนแตเพื่อคนที่เรารักเราก็จะยอมทนไดแมจะตองเสีย
ศักดิ์ศรี เหมือนที่ผมมาหาคุณก็เพราะวาตองการขอรองใหคุณเลิกยุงกับ
ทานเจาสัว และผมคิดวาถาหากคุณอยากไดเงินผมก็จะให ขอแคเสนอมา
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ผมจะใหตามที่ตองการ”
“ฉั น ไม ไ ด ต  อ งการเงิ น ฉั น ต อ งการให คุ ณ หมอรั ก ษาแม ข องฉั น
ตางหาก”
“ถาผมรับเคสแมของคุณ แลวรับปากกับผมไดไหมวาจะเลิกยุงกับ
ทานเจาสัวอยางเด็ดขาด” เขาพูดขึ้นมาเองทั้งที่กอนหนานี้เปนคนบอกวา
ไมเอาจรรยาบรรณแพทยมาตอรอง แตสําหรับชีวิตพี่สาวคนเดียวของเขา
เขาเองก็ไมมีทางเลือก
ใจรักเงยหนาขึ้นมองเขา ดวงตาคมดุที่ปกติก็มองจองอยางเอาเรื่อง
อยูแลว หากครั้งนี้เขายิ่งจองอยางคาดคั้นทําใหใจรักยิ่งขวัญหนีดีฝอ เขา
เกลียดเธอมากขนาดนี้เชียวหรือ ในตอนนั้นเองที่เสียงเคาะประตูหนาหอง
ดังขึ้นทําใหใจรักสะดุง ฐากูรหันขวับไปมอง ใครกันที่มาเคาะหองตอนนี้
“ใครกันคะ”
“ผมก็ไมรู” ฐากูรบอกแลวลุกเดินไปสองตาแมว
เพียงแวบเดียวทีเ่ ห็นคนทีอ่ ยูห ลังประตู ใบหนาหลอเหลาก็เครงเครียด
กรามขบกันจนเปนสันนูน ดวงตาปรากฏสีเขมจัด เขาหันมาทางใจรัก
“ทานเจาสัวอุกฤษมา”
“ฉันไมรูเรื่องนะคะ โทรศัพทฉันก็แบตหมด ฉันไมไดโทร.บอกทาน”
เธอรีบบอกทั้งที่ไมจําเปนตองอธิบายสักนิด แตทําไมพอเห็นหนาเขาแลวก็
นึกกลัววาเขาจะเขาใจผิดก็ไมรู
ฐากูรดึงสายตากลับมา ขมวดคิว้ ครุน คิด เขาเชือ่ ทีใ่ จรักพูด โทรศัพท
ของเธอแบตหมด ไมนาจะติดตอกับเจาสัวอุกฤษได ดังนั้นจึงเหลือเพียง
เหตุ ผ ลเดี ย วนั่ น คื อ เจ า สั ว อุ ก ฤษให ค นติ ด ตามใจรั ก ตั้ ง แต อ อกมาจาก
กรุงเทพฯ คิดมาถึงตรงนี้ริมฝปากหยักก็เหยียดออกดูเจาเลห รายกาจ
ฐากูรมองไปทางใจรักที่ยืนมองเขาดวยดวงตาสั่นระริก เขาเดินกลับ
ไปหาหญิงสาวแลวถามขึ้น
“ตองการใหผมรักษาแมของคุณไหม”
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ดูแล”

ใจรักไมเขาใจแตก็รีบพยักหนารัวๆ
“หลังจากนีค้ ณ
ุ ทําตามทีผ่ มบอกทุกอยาง ผมจะรับเคสแมของคุณไว

ใจรักไมเขาใจความหมายของเขา แตเหนือสิ่งอื่นใดคือเขารับปากวา
จะชวยมารดา แคนี้เธอก็พอใจ เขาเดินกลับไปที่ประตูแลวเปดออก ทันที
ที่คนหลังประตูเห็นคนดานในชัดๆ ก็ถึงกับผงะ
“หมออารม ทําไมถึงอยูท นี่ ไี่ ด” เจาสัวอุกฤษถามเสียงกระดาง แววตา
มองอยางไมพอใจ
ฐากูรจงใจเปดประตูกวางแลวเดินสบายๆ กลับมาหาใจรัก ขณะที่
หญิงสาวเพียงคนเดียวยืนงงในดงของคนที่ตางจะรุมทึ้งเธอ ใจรักกัดปาก
แนน ตั้งสติและมองคนทั้งสอง
“ผมจะอยูที่ไหนเกี่ยวอะไรกับทานเจาสัวมิทราบ”
คําพูดยียวนทีน่ านๆ ครัง้ เจาสัวอุกฤษจะไดยนิ จากปากของหมอมหลวง
หนุมทําใหเขาลดตาลงมอง ริมฝปากเหยียดออก
“หมออารมผมไมสนใจหรอก แตวาใจรักวาที่เจาสาวของผม ทําไม
หมออารมถึงอยูกับเธอที่นี่” เจาสัวอุกฤษตวัดสายตามองไปทางใจรัก หาก
แตใจรักไมไดนึกกลัว หากแตเธอไมชอบใจที่ทานเจาสัวอางวาเธอคือวาที่
เจาสาวของเขาทั้งที่ไมเปนความจริงสักนิด
ในตอนนั้นเองที่ฐากูรรูชัดเจนแลววา ไมวาเขาจะขอรองใจรักใหเลิก
ยุง กับเจาสัวอุกฤษอยางไรก็คงไมเปนผล เพราะทานเจาสัวหลงใหลหญิงสาว
คนนีม้ าก ไมอยางนัน้ คงไมลงทุนตามมาถึงทีน่ ี่ เขาเลยตัดสินใจทําตามแผน
“ผมกับอิงเราสองคนเปนแฟนกัน ผมไมเคยบอกใคร วันนี้ผมกําลัง
ไปบานของอิง แตวา แวะเทีย่ วทีพ่ ทั ยาดวยกันกอน ไมทราบวาทานเจาสัวมา
ไดยังไงครับ” เขาบอกแลวถือวิสาสะโอบกอดรางเล็กเขาหาตัว ใจรักเซซบ
ลงกับอกแกรงตามแรงดึง มองคนมีอาชีพหมอดวยสายตาตกละลึง เขา
ดนสด เลนละครเกงจนเธออยากปรบมือให
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“ผมไมเชื่อ เห็นผมเปนเด็กสามขวบหรือไง ผมใหลูกนองขับรถตาม
อิงมาตลอด หมออารมกับอิงไมไดมาดวยกัน”
“ผมขับรถตามอิงมา” เขาเปลี่ยนสรรพนามเรียกเธออยางสนิทสนม
ทันที เพื่อใหแนบเนียน “ผมไมอยากใหใครรูวาผมกับอิงคบกันอยู ในเมื่อ
ตอนนี้ทานเจาสัวทราบแลว ผมก็ไมปดบังอีก” ฐากูรบอกแลวกมลงกระชับ
วงแขนดันใหใจรักเขามาชิดกันมากขึ้นไปอีกเพื่อยั่วโมโหเจาสัวแก
ทวาตัวเขาเองก็รสู กึ แยไมนอ ยเพราะตัวเขาเองก็ไมใชพระอิฐพระปูน
ตอนนี้เลือดในกายหนุมรอนฉา อิทธิพลมาจากคนตัวเล็กที่มีกลิ่นกายหอม
ละมุน แถมหนาอกอวบอิ่มก็ดันแผงอกเขาโดยที่เจาตัวไมรูสักนิด
เจาสัวอุกฤษหรี่ตามอง พลางกํามือเขาหากันแนน ใจรักอยูในชุดที่
ไมเรียบรอยและยังอยูตามลําพังกับหมออารมที่ทั้งหนุมแนน จะไมเกิด
เรื่องเกินเลยไดอยางไร
“รูห รือเปลาหมออารมวาการโกหกมันทําใหตวั เองทีเ่ ปนถึงหมอมหลวง
ดูไรคา เสียเกียรติ หมออารมกับใจรักไมเคยรูจักกันมากอน จะเปนแฟน
กันไดยังไง คิดจะเลนตลกอะไรกับผมกันแน แตอยานึกวาผมจะเชื่องายๆ
ผมเจอคนมาเยอะลู ก ไม ตื้ น ๆ ของหมออาร ม ผมมองออก” คนมาก
ประสบการณยกยิ้มมุมปากแลวเหยียดสายตามองอยางรูทัน
เขาใหคนสนิทขับรถตามใจรักมาถึงชลบุรี จนไดรับรายงานวาใจรัก
รถเสีย และมีเรือ่ งเกิดขึน้ ลูกนองรายงานตอดวยวาจากนัน้ หมอฐากูรก็ตาม
ไปชวยและขับรถพาใจรักไป เขารอนใจเลยบึง่ รถจากกรุงเทพฯ ตามมาถึงทีน่ ี่
“ผมไมไดโกหก ผมกับอิงเราเปนแฟนกันจริงๆ ผมแอบคบกับอิงมา
สักพักแลว” ฐากูรยืนยันหนาตาย เสียงที่พูดก็มั่นคงหนักแนนทําใหเจาสัว
อุกฤษขบกรามแนน
“จริงหรืออิง ทําไมฉันไมรูเรื่อง” เสียงแข็งกราวของเจาสัวอุกฤษหัน
ไปถามใจรักอยางเอาเรื่อง
ใจรักเลือกขางแลวเธอมองไปทีฐ่ ากูรแวบหนึง่ เขาบอกจะรักษามารดา
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ให ดังนั้นเธอจึงตองเลนละครตามเขา “อิงคบกับพี่หมอจริงๆ คะ นี่คือ
เหตุผลที่แทจริงที่อิงแตงงานกับทานเจาสัวไมไดอยางไรละคะ”
เจาสัวอุกฤษฟงจบก็ยิ้มเย็น เขาไมมีวันเชื่อวาสองคนนี้คบหากัน
คงจะเปนแผนการของฐากูรเสียมากกวา กระดูกคนละเบอรอยาคิดมาวัด
“คบกันก็เลิกกันได อยางไรเสีย หมออารมก็ไมมีสิทธิ์ในตัวของอิง”
เจาสัวอุกฤษหันไปเอยกับหมอมหลวงหนุม หลอ “อิงมาหาฉัน ถาไมอยากให
ครอบครัวเดือดรอน” ปลายเสียงนัน้ สัง่ การแกมบังคับจนใจรักเริม่ หวาดหวัน่
มือหนาของฐากูรโอบเอวคนตัวเล็กไวแนนขึ้นโดยไมรูตัว ใจรัก
สัมผัสไดจึงทั้งอุนใจและแปลกใจ
“ทานเจาสัวจะใชสิทธิ์อะไรมาเรียกแฟนของผมไปหาครับ ผมคง
ไมยอมใหแฟนของผมไป กรุณาใหเกียรติอิงแฟนของผมดวยนะครับ
ตอไปผมคงไมอนุญาตใหทา นพบกับอิงอีก ไมวา จะตอหนาผมหรือลับหลัง”
“หมออารม” เจาสัวอุกฤษคํารามเสียงดัง
“อิงบอกผมหมดแลววาทานเจาสัวอางชื่อผมวาจะใหรักษาแมของอิง
ทัง้ ที่เรื่องนี้ทานเจาสัวไมเคยคุยกับผมมากอน แตผมก็ไมวาอะไรหรอกนะ
ครับ ผมจะบอกใหทราบวาเรื่องรักษาแมของอิงไวเปนหนาที่ของผมเอง
ทานเจาสัวกรุณาอยายุงอีก”
“ผมมีความอดทนจํากัด อยาลืมวาผมคือพี่เขยของหมออารม ผมมี
บุญคุณไถถอนวังหัสกรมาให ไมอยางนั้นวังหัสกรคงถูกขายทอดตลาด
ทานปูของหมออารมคงนอนตายตาไมหลับ ไมสํานึกบุญคุณแลวยังกลา
แวงกัดอีก ชางไมมีจิตสํานึกเอาเสียบางเลย”
ฐากูรขบกรามแนนเมือ่ ถูกอีกฝายกาวลวงถึงทานปูข องเขา เขายิม้ เย็น
มองดวยแววตาหางเหินเย็นชา “แตอยาลืมนะครับวาผมคืนเงินใหทา นเจาสัว
ไปหมดแลว ทั้งตนทั้งดอก ผมไมไดเอาเงินของทานเจาสัวมาฟรีๆ ทานเอง
ก็ไมไดเห็นวาผมเปนนองเมีย ยังเก็บดอกเบี้ยผมเทากับธนาคารดวยซํ้า
และผมก็ยงั จายตรงวันไมไดบดิ พลิว้ แมแตวนั เดียว” ฐากูรแยงกลับทันควัน
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ทําใหเจาสัวอุกฤษกําหนัดแนน เสียหนาไมนอยที่ถูกยอนศร แตเรื่องเงิน
เรื่องทองใครจะใหหยิบยืมฟรีๆ ยิ่งเปนญาติเมียดวยแลวเขาไมไดใจปา
ขนาดนั้น
ขณะที่ใจรักกําลังกระวนกระวายใจ ทานเจาสัวอุกฤษมีบุญคุณกับ
เธอ ทานสงเสียใหเรียนจนจบ เรื่องนี้อยางไรก็เปนบุญคุณที่เธอไมมีวันลืม
และเจาสัวอุกฤษเหมือนจะรูจึงหันสายตามาทางหญิงสาวคนเดียวในหอง
“แลวเธอละอิงจะไมพดู อะไรบางเหรอ ฉันสงเสียใหเรียนจนจบ เรือ่ งนี้
หมออารมเขารูไหม อิงเลยเสนอตัวตอบแทนดวยการจะขอดูแลฉันดวย
การแตงงานเปนเมีย ฉันถึงคิดวาตัวเองมีสิทธิ์ในตัวอิงทุกอยาง”
ใจรักฟงจบก็ตาเบิกโพลง เธอเนี่ยนะขอแตงงานเปนเมียเขา ไม่จริง
นะคะ อิงไม่ได้เสนอตัว ท่านเจ้าสัวบอกว่าเงินทีใ� ห ้คือทุนการศึกษาแต่ทาํ ไม
ถึงกลับคําพูดแบบนี�คะ” ใจรักหันไปบอกชายหนุมไมนึกวาเจาสัวอุกฤษจะ
พูดจาใหรายเธอแบบนี้
“แตองิ ไปทีบ่ า นฉันแลวบอกวาอยากตอบแทนบุญคุณจําไมไดหรือไง”
เจาสัวอุกฤษพูดคลุมเครือเพื่อใหฐากูรสับสน ระแวงใจรัก เพื่อที่เขาจะได
หญิงสาวกลับคืนสูออมอก ใจรักทั้งสาวทั้งสวย เขาอยากไดมาเปนเมีย
คนใหม จะชุบเลี้ยงใหดีและพาออกงานเพื่อเชิดหนาชูตา เพื่อนๆ หลายคน
มักจะมีเมียสาวขางกายเพือ่ ทําใหตวั เองกระชุม กระชวยอีกครัง้ ยาอายุวัฒนะ
ขนานไหนก็ไมสูมีเมียเด็ก
ฐากูรมองคนตัวเล็กทีอ่ ยูใ นออมแขน ดวงตาคูห วานของใจรักสัน่ ไหว
บอกใหรูวาเธอรอนใจจนแทบจะถลาออกจากอกเขา
“พี่หมออารมปลอยอิงคะ อิงจะคุยกับทานเจาสัวใหรูเรื่อง”
ฐากูรกมหนาปรามเสียงอบอุน จนทําใหใจรักประหลาดใจ แตกย็ อม
หยุดนิ่ง “ปลอยใหเปนหนาที่ผมเอง”
ฐากูรแนใจวาใจรักตกเปนเหยื่อของเจาสัวอุกฤษ ถาหญิงสาวอยาก
แตงงานจริง เธอก็คงรีบกลับไปสูออมอกของอีกฝายแลว
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“อิงคงเกรงใจเลยไมไดบอกผม และไมคดิ วาจูๆ จะถูกลําเลิกบุญคุณ
ดวย ทานเจาสัวใหทุนแลวตามเรียกเก็บเงินคืนแบบนี้ทุกครั้งหรือครับ ผม
ไมรูมากอนเลย” ฐากูรตอบกลับดวยความคลุมเครือเชนกัน เพราะไมรู
สักนิดวาเจาสัวอุกฤษเคยมีบุญคุณอะไรกับใจรัก
“ผมไมจําเปนตองลําเลิกบุญคุณแตอิงควรรูวาตองทําอยางไรเพื่อ
ครอบครัว” เจาสัวอุกฤษยํ้าในสิ่งที่ตัวเองมีเหนือกวาหมอมหลวงหนุม
“ทานเจาสัวพูดมาตรงๆ ดีกวาครับ วาหมายถึงอะไร อยาลืมวาอิงคือ
แฟนผม ผมตองรูเ รือ่ งของอิงทุกอยาง ทานเจาสัวจะใหองิ ตอบแทนอยางไร
บอกผมแทนก็ได”
เจาสัวอุกฤษหนาแดงกํ่าดวยความโกรธ ขณะที่ฐากูรยังเอยตอเรียบ
เรื่อย “หรือวา ที่ทานเจาสัวพูดขึ้นมาแบบนี้ ทานเจาสัวกําลังทวงเงินอิง
ใชไหมครับ ถาใช ผมจะคืนแทนอิงทั้งหมดเอง ทานเจาสัวมีอะไรสงสัยอีก
ไหมครับ ถาไมมีอะไรแลวผมกับอิงขอตัวพักผอนกอน เชิญครับ” ฐากูร
ผายมือไปที่ประตู สงสัญญาณวาตองการไล
“คิดวาฉันเชื่อเหรอ ฉันจะทวงของฉันคืน ระวังตัวไวใหดีเถอะ” เขา
คาดโทษนองเมีย แลวทิ้งสายตาอานไมออกไวที่ใจรัก กอนจะหมุนตัวเดิน
ออกไปอยางหัวเสียพรอมกับลูกนองอีกสองคน
“คุณหมอทําไมถึงพูดแบบนัน้ ออกไปคะ เรือ่ งบานปลายใหญโตหมด
แลว” ใจรักรองถามทันทีที่คนทั้งหมดออกไปเหลือเพียงแคเธอกับเขา
ฐากูรคิดวาตัดสินใจไมผิดที่ทําลงไปแบบนี้ เขามั่นใจวาอยางไรเสีย
เจาสัวอุกฤษก็ตอ งแตงงานกับใจรักและทิง้ ศศิวมิ ล เขาจึงตองตัดไฟเสียแต
ตนลม ทําใหใจรักเปนคนของเขาแทน ถึงตอนนัน้ เจาสัวอุกฤษจะทําอยางไร
ตอไป จะเลิกราไหมหรือวาจะแยงเอาใจรักไป ก็ตอ งแกไขปญหาเฉพาะหนา
อีกครั้ง
“หรือวาอิงไมอยากชวยแม”
“อิงตองอยากชวยแมอยูแ ลวคะ แตวา ทานเจาสัวโกรธมาก อิงไมรวู า
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ทานจะทําอะไรกับครอบครัวของอิงหลังจากนี้ อิงไมมีปญญาสูรบปรบมือ
กับทานเหมือนคุณหมอนะคะ อีกอยางทานมีบุญคุณกับอิงมาก ใหทุนการ
ศึกษาและก็ใหเงินรายเดือนสงเสียจนจบ อิงไมอยากอกตัญู แตกไ็ มอยาก
ตอบแทนบุญคุณดวยการแตงงานเลย” ใจรักบอกแลวอยากจะปลอยโฮ
ออกมาแตก็กลั้นไวเพราะรูวามันไมใชทางแกปญหา
กระนั้นก็ยังมีนํ้าตาหยดลงมาตามรองแกม ฐากูรเห็นแลวทั้งตกใจ
ทัง้ คิดไมถงึ วาทีส่ ดุ แลว ใจรักก็เปนเหยือ่ คนหนึง่ ของเจาสัวอุกฤษอยางทีค่ ิด
เขาหลงเขาใจผิดคิดวาใจรักอยากรวยทางลัด
“อิงกับเจาสัวอุกฤษเกี่ยวพันกันยังไงกันแน” เขาอดใจไมไหวถาม
ออกไป
ใจรักเงยหนาที่เลอะคราบนํ้าตาขึ้นมา ยกมือปายออกอยางไมสนใจ
วาจะเลอะเทอะ
“คุณยายของอิงเปนแมนมของทานเจาสัว ทานเลยใหทุนการศึกษา
กับอิงซึ่งเปนหลานคนเดียวของคุณยาย แตวาพออิงเรียนจบ เขาไปหาทาน
เพือ่ ขอทํางานทดแทนบุญคุณ ทานกลับบอกใหองิ แตงงานเปนการตอบแทน”
ฐากูรฟงจบก็เงียบไปนานจนใจรักเงยหนาขึน้ มอง “คุณหมอไมเชือ่ ฉัน”
“ตอไปเรียกฉันวาหมออารม ฉันก็จะเรียกเธอวาอิง ทําตามทีฉ่ นั บอก
แลวหลังจากนี้ฉันจะรับผิดชอบชีวิตของอิงทุกอยาง”
ใจรักเงยหนาสบตาเขา ดวงตาสองคูสบประสานกัน หัวใจเตนระสํ่า
ตอนที่เขาบอกวาจะรับผิดชอบชีวิตของเธอทุกอยาง “พี่หมออารมเชื่ออิง
หรือเปลาคะ”
“เชื่อ” เขาตอบเสียงหนักแนนทําใหใจรักโลงอก ฐากูรไมอยากเชื่อ
เลยวาคนที่ไดชื่อวาเปนพี่เขยจะเปนคนเลว เห็นแกตัวขนาดนี้ ใชความ
ไดเปรียบมาขมขูทําใหหญิงสาวคนหนึ่งหวาดกลัว “พักผอนเถอะ พรุงนี้เรา
คอยคุยกันตอ”
เขาจะเดินออกไปแตถูกใจรักความือเอาไว ชายหนุมหันหนากลับมา
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มองไปทีม่ อื นอยขาวสะอาดทีก่ มุ มือของเขาอยู แมจะถูกเขามองอยางตําหนิ
แบบนั้นแตสาวนอยก็ไมยอมปลอยมือเขาออก
“อิงจะไมปลอยมือของพีห่ มออารมจนกวาจะสัญญากับอิงวาจะรับเคส
แมของอิงไวรักษา”
คําวาพีห่ มออารมเมือ่ หลุดจากปากของใจรักทําไมชางมีผลตอเลือดลม
ในกายเชนนี้ เมื่อใจรักมีทาทีออนลง คุยกับเขาอยางเปนกันเองมากขึ้น เธอ
ทําตัวไดนารัก นาเอ็นดูจนเขาตองตั้งสติอยูครู
“เป็ นสาวเป็ นนางไม่ควรจับมือถือแขนผู ้ชายไม่มใี ครสอนเหรอ”
“ปลอยแลวคะ” ใจรักรีบปลอยมือเขา “ตกลงวาพี่หมออารมจะชวย
รักษาแมของอิงจริงๆ ใชไหมคะ”
ฐากูรสบตาคูหวานที่มองมาอยางรอคอยคําตอบ ดวงตาใสแจวของ
เจาหลอนทําใหหวั ใจหนุม แนนคันคะเยอ เขาเคยเห็นสาวสวยมาเยอะแตวา
ใจรักนั้นมีดวงตากลมโตหวานซึ้ง ชวนใหมองไมรูเบื่อ เขาดึงสติกลับมา
แลวพยักหนาเบาๆ “ฉันบอกไปแลวนี่ วาจะรับเคสแมของอิงไวรกั ษา ฉันจะ
ทําตามนัน้ ไมผดิ คําพูดหรอก ตอนนีอ้ งิ ก็นอนไดแลว ล็อกหองใหเรียบรอย
มีอะไรก็โทร.เรียกฉันไดตลอด”
ใจรักยกมือไหวทันที สวนฐากูรกลัวใจตัวเองจะคิดฟุงซานจึงรีบ
หมุนกายออกจากหอง ใจรักเดินไปล็อกประตู อยากจะโหรองออกมาที่ได
นายแพทยหมอมหลวงฐากูรมารักษาใหมารดา เธอติดตอโรงพยาบาลที่เขา
ทํางานดวยมานานมากแตไมมคี วิ เลย จูๆ วันดีคนื ดี ทีฟ่ า สงเขามารักษาแม
ทั้งยังไมตองแตงงานกับเจาสัวอุกฤษ เธอจะปลอยใหเจาสัวอุกฤษเขาใจวา
หมอฐากูรคือแฟนของเธอตอไป แตวาหมอฐากูรเขาไมมีแฟนเหรอ ใจรัก
คิดมาถึงตรงนีก้ ข็ มวดคิว้ แนน เรือ่ งมันจะยุง อีนงุ ตุงนังไปมากกวานีห้ รือเปลา
ใจรักสับสน แตก็ลมตัวลงนอนแลวหลับไปดวยความออนเพลีย
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