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บทนำ�

"ผมจะไม่ท�ำแบบนั้นเด็ดขำด!" 'แสนสรัล' ปฏิเสธเสียงแข็ง

"แต่เธอต้องท�ำ" 'บุรัสกร' ผู้บริหำรสำวมำดเข้มที่ยืนเด่นเป็นสง่ำอยู่

ตรงหัวโต๊ะในห้องประชุมย�้ำค�ำสั่งอย่ำงเผด็จกำร

"พอซะทีได้ไหมกับเรื่องนี้ เลิกใช้มันมำเป็นดรำม่ำสร้ำงกระแสให้ผม

ได้แล้ว นี่มันมำกเกินไป!"

"แต่มันก�ำลังไปได้สวยนะแซน..." เสียงหนึ่งติงขึ้นมำ 

"แล้วนี่มันก็เพิ่งเริ่มเอง เรำยังมีแผนโปรโมตท่ีต้องท�ำต่ออีกหลำย

อย่ำง..." อีกเสียงเสริม 

ดวงตำท้ังสำมคู่ในห้องจ้องมอง 'แสนสรัล' นักแสดงหนุ่มผู้เป็น 

ดำวรุ่งพุ่งแรงวัยยี่สิบสองปีด้วยแววคำดคั้นกึ่งคำดหวัง

ท่ำทีของแสนสรลัในวนันีท้�ำให้บุรสักรพอจะเดำออกว่ำกำรกระท�ำของ 

เธอคงท�ำให้ควำมอดทนของเขำเลยขีดจ�ำกัดแล้ว... 

"ทั้งสองคนออกไปก่อน ฉันจะคุยกับแซนเอง" หญิงสำวบอกแล้วรอ

จนกระท่ังท้ังสองคนลกุออกไปแล้ว จงึเอ่ยข้ึนอกีครัง้ "ยงัไงฉันกจ็�ำเป็นต้อง

ขอควำมร่วมมือจำกเธอ..."
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"คุณมันเห็นแก่ตัว!" ชำยหนุ ่มแทรกข้ึนโดยไม่ฟังเธอพูดให้จบ  

เขำแสดงควำมไม่พอใจใส่เธออย่ำงไม่เก็บอำกำร

"มันก็จริง แต่ฉันไม่ได้เห็นแก่ตัวเองฝ่ำยเดียว ท่ีฉันท�ำไป...คนได้

ประโยชน์สูงสุดคือเธอเองนะ"

"งั้นก็ไม่ต้องท�ำอีกแล้ว ผมไม่ต้องกำร"

"ลดอีโก้ลงแล้วมองถึงควำมเป็นจริงดีกว่ำ เพรำะเรำต้องเดินต่อ 

ตำมแผน นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของเธอ แต่เป็นเรื่องของบริษัท"

"แล้วควำมรู้สึกของผมล่ะ!"

"เธอยอมแลกทุกอย่ำงตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญำเข้ำสังกัด"

คนฟังสะอึก มองผู้หญิงเลือดเย็นที่เป็นคู่สนทนำด้วยควำมชิงชัง

"เลิกงอแงไม่เข้ำท่ำเป็นเด็กๆ ได้แล้ว เธอต้องรับผิดชอบหน้ำที่ของ

ตัวเองให้เต็มที่ ไม่ว่ำอะไรก็ตำมที่ถือเป็นโอกำส เธอต้องฉวยไว้"

ชำยหนุ่มเงียบงันไปหลำยอึดใจ ก่อนจะเอ่ยออกมำในท่ีสุด..."ก็ได้

ครับ"

บุรสักรวำงสหีน้ำสงบ ขณะมองสบกบัดวงตำด�ำสนทิของอีกฝ่ำยหนึง่ 

ที่วันนี้มันช่ำงเต็มไปด้วยแววดื้อรั้นถือดีอย่ำงไม่เคยเป็นมำก่อน

"ผมจะท�ำตำมแผนโปรโมตของคณุทุกอย่ำงจนกว่ำจะหมดสญัญำ..."

ประกำยตำของผู้บริหำรไม่แสดงควำมหวั่นไหว แม้ใจจะกระตุกวำบ

เพรำะค�ำประกำศดังกล่ำว เนื่องจำกแสนสรัลก�ำลังจะหมดสัญญำกับ 

ทำงบริษัทของเธอภำยในปีนี้

"ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ผมขอตัวครับ" ว่ำแล้วร่ำงสูงโปร่งก็ขยับลุกจำกไป 

โดยไม่ลืมไหว้ลำคนที่หัวโต๊ะอย่ำงมีมำรยำทก่อน 

เขำออกจำกห้องโดยไม่ได้หันกลับมำมองเลยว่ำคนท่ียังนิ่งงันอยู่ใน

ห้องนั้นมีสีหน้ำเช่นไร...
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บทที่ 1 
ว่�ที่แม่ย�ย

เม่ือมีเสียงเรียกเข้ำจำกโทรศัพท์ดังข้ึนในช่วงสำยของวันหยุด 

สดุสปัดำห์ 'ศรอีำภำ' จงึละมือจำกคย์ีบอร์ดคอมพิวเตอร์ หันไปหยิบมือถอื

มำดู หญิงสำวนิ่วหน้ำมองหมำยเลขที่ไม่รู้จักบนหน้ำจออยู่ชั่วอึดใจ ก่อน

จะกดรับสำย

"นั่นพี่ซี...พี่สำวแซนใช่ไหมลูก"

"คะ...?" ศรีอำภำรับค�ำงงๆ

"นี่แม่นง...นงพะงำ แม่น�้ำขิงนะคะ"

"คะ...?" หญงิสำวยงัคงงนุงงไม่หำย แม้จะรูด้ว่ีำ 'น�ำ้ขิง' หรอื 'นพนติ' 

คือคนรักของแสนสรัลน้องชำยของเธอ

"แม่โทรมำเพื่อจะถำมพี่ซี เกี่ยวกับเรื่องแซนกับน�้ำขิง"

น�้ำเสียงเคร่งเครียดจริงจังของ 'นงพะงำ' ท�ำให้ศรีอำภำต้องตั้งสติ 

แล้วถำมออกไปอย่ำงอดสังหรณ์ใจไม่ได้ "เอ่อ...ไม่ทรำบมีปัญหำอะไรกัน 

รึเปล่ำคะ" 

ศรีอำภำเคยเจอนงพะงำคุณแม่ของนพนิตแค่ครั้งเดียวเท่ำนั้น  

ตอนไปรับนพนิตที่บ้ำนพร้อมกับแสนสรัลน้องชำยของเธอ เพื่อจะไปเที่ยว
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ต่ำงจังหวัดด้วยกันเม่ือหนึ่งปีก่อน ปัจจุบันนพนิตกับแสนสรัลคบกันมำได้

สองปีกว่ำ แต่ศรีอำภำไม่ได้สนิทสนมกับนพนิตมำกนัก เธอกับแสนสรัล 

อำจจะเป็นพี่น้องท่ีอยู่บ้ำนเดียวกันและสนิทกันพอสมควร หำกก็ไม่เคย

ก้ำวก่ำยเรือ่งส่วนตัวกนั เม่ืออยูท่ี่บ้ำน...ต่ำงคนต่ำงกจ็ะมโีลกส่วนตวัสงู ถ้ำ

ไม่จ�ำเป็นก็จะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นแม้จะเป็นคนในครอบครัวก็ตำม

หลังจำกค�ำถำมของเธอ นงพะงำก็ถอนหำยใจออกมำยำวยืด ด้วย

อำกำรรำวกับก�ำลังหนักอกหนักใจและอัดอ้ันตันใจเต็มแก่ "แม่คิดอยู ่

นำนมำกว่ำจะโทรหำหนูดีไหม ใจจริงแม่ไม่อยำกจะยุ่งเลย แต่ก็ไม่รู้จะท�ำ

ยังไงดี สุดท้ำยเลยต้องโทรปรึกษำพี่ซี"

"ตกลงมีเรื่องอะไรกันหรือคะ" น�้ำเสียงจำกปลำยสำยท�ำให้หญิงสำว

เริ่มนั่งไม่ติดที่ จึงลุกขึ้นมำยืนคุยแทน

"คือตอนนี้แม่ไม่สบำยใจจริงๆ ค่ะพี่ซี ท่ีเห็นน้องชำยหนูคบหำกับ

ลูกสำวของแม่มำตั้งสองปีกว่ำแล้ว แต่ป่ำนนี้กลับยังไม่มีอะไรคืบหน้ำเลย

สักอย่ำง เหมือนแค่ควงกันเล่นๆ คบกันไปแบบเด็กๆ กิน เที่ยว โทรคุยกัน

เสียเวลำไร้สำระไปวันๆ ไม่มีวี่แววว่ำจะท�ำอะไรให้มันจริงจังข้ึนเสียที แม่

เลยอดห่วงไม่ได้"

"หมำยถึง..."

"แม่เป็นห่วงอนำคตของลูกสำวแม่มำก พี่ซีต้องเข้ำใจนะคะว่ำน�้ำขิง

เป็นผู ้หญิง ย่ิงคบกับใครนำนๆ แบบไร้จุดหมำยก็รังแต่จะเปลืองตัว  

เสียเวลำเปล่ำ น�้ำขิงก็อำยุพอสมควรแล้ว แต่งงำนแต่งกำรได้แล้ว"

"หนูเข้ำใจค่ะ" ศรีอำภำพยำยำมคิดตำมให้ทัน งงเล็กน้อยว่ำนพนิต

ในวัยย่ีสิบสี่นี่เรียกว่ำอำยุพอสมควรจนต้องรีบแต่งงำน? "แล้วสรุปว่ำ 

คุณน้ำโทรมำปรึกษำหนูวันนี้ก็เพรำะอยำกให้ทั้งสองคนแต่งงำนกัน?"

"ก็ไม่เชิงหรอกค่ะ"

ศรอีำภำฟังแล้วสดุแสนจะงงงวยหนกัเข้ำไปอีก เธอไม่เคยมีประสบกำรณ์ 
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ส่วนตัวในเรือ่งควำมสมัพนัธ์ชำยหญงิ ท้ังยังไม่เคยใส่ใจกำรคบหำกนัระหว่ำง

น้องชำยเธอกบันพนติ หรอืบรรดำคูร่กัในอดตีของเขำคนใดมำก่อนเลย กใ็ช่

ว่ำเธอจะเคำรพสทิธส่ิวนบุคคลอะไรของเขำมำกมำยนกั แต่ท่ีไม่ยุ่งเป็นเพรำะ

รูว่้ำน้องชำยไม่ชอบให้ก้ำวก่ำย อีกท้ังเธอเองกค็ร้ำนจะวุน่วำยกบัใครโดยไม่มี

เหตุผลสมควร

"แต่แซนเขำเคยบอกอะไรหนูบ้ำงรึเปล่ำจ๊ะ เขำตั้งใจจะแต่งงำนกับ 

น�้ำขิงไหม วำงแผนว่ำจะแต่งกันเม่ือไหร่ แล้วจะให้ผู้ใหญ่มำคุยกับทำงนี้

ตอนไหน"

ศรอีำภำอ้ึงงนัไปครูห่นึง่อย่ำงต้ังตวัไม่ตดิ เธอเริม่เดนิวนไปมำในห้อง

ขณะคุยโทรศัพท์ เพรำะรู้สึกชัดว่ำนี่ไม่ใช่กำรติดต่อมำเพื่อจะคุยแบบ 

เรื่อยเปื่อยแน่นอน "คือว่ำ...แซนเขำไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้กับหนูหรอกค่ะ 

ปกติแล้วหนูเองก็ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขำ..."

"มันจะเป็นไปได้ไงท่ีเขำไม่เคยบอกอะไร ท่ีบ้ำนพวกหนูตอนนี้มีกัน

อยู่แค่สองคนพี่น้องไม่ใช่เหรอ มีอะไรก็น่ำจะคุยกันทุกเรื่องสิ"

"ไม่ทุกเรื่องหรอกค่ะ เรื่องงำนก็คุยบ้ำง แต่เรื่องแฟนเขำไม่ชอบคุย

กับหนูเท่ำไหร่"

"แต่เขำไม่เคยเล่ำอะไรให้ฟังเลยจริงๆ หรือ ว่ำเขำจริงจังกับลูกสำว

แม่รึเปล่ำ จริงใจแค่ไหน แม่เองถือว่ำให้เวลำเขำมำนำนเกินไปแล้วนะคะ 

ตั้งสองปีกว่ำ แต่เขำกลับไม่ยอมตัดสินใจอะไรให้มันชัดเจนเสียที เวลำเจอ

กันแม่ก็พยำยำมพูดอ้อมๆ ด้วยแล้ว แต่เขำก็เอำแต่ท�ำไม่รู้ไม่ชี้ เหมือนจะ

พยำยำมบ่ำยเบี่ยงไปเรื่อย"

"คือว่ำ...แซนเขำเป็นคนไม่ค่อยชอบแสดงควำมรู้สึกน่ะค่ะคุณน้ำ" 

แล้วตำมควำมเห็นของเธอ แสนสรัลกับนพนิตก็เพิ่งคบกันได้แค่สองปีกว่ำ 

มันยังไม่ได้เนิ่นนำนเกินรอจนผู้ใหญ่ควรกังวล จนถึงกับต้องออกอำกำร 

หรือพยำยำมกดดันก้ำวก่ำย ตอนนี้แสนสรัลอำยุย่ีสิบห้ำปี ส่วนนพนิต 
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อำยุย่ีสบิสีปี่ ไม่น่ำจะถอืว่ำสงูวัยถงึข้ันต้องรบีร้อนคดิหนกัเรือ่งกำรแต่งงำน

"แล้วในฐำนะพี่สำว ใจคอหนูจะปล่อยให้เขำคบกับน�้ำขิงไปเรื่อยๆ 

อย่ำงไร้จุดหมำยแบบนี้น่ะหรือคะ หรือเป็นเพรำะฝ่ำยหนูเป็นผู้ชำย ยังไงก็

ไม่เสียหำย แต่ลูกสำวแม่เป็นผู้หญิงนะคะ!" 

นงพะงำขึ้นเสียงอย่ำงไม่สบอำรมณ์ จนศรีอำภำชักฉุน แม้แสนสรัล

จะเป็นน้องชำยแท้ๆ แต่เธอก็แน่ใจมำกว่ำเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เธอสมควรจะ

ต้องถูกต�ำหนิจำกใคร

"หนไูม่อยำกยุ่งเรือ่งส่วนตวัของพวกเขำ ปล่อยให้เขำตดัสนิใจกนัเอง

ไม่ดีกว่ำหรือคะ จริงๆ ก็ไม่ใช่เด็กๆ แล้วส�ำหรับเรื่องแบบนี้ โตแล้ว ท�ำงำน

หำเงินใช้เองกันแล้ว" 

"แต่ถ้ำเป็นแบบนี้แม่ไม่โอเคค่ะ ลูกสำวแม่เป็นผู้หญิง เป็นฝ่ำย 

เสียหำย เสียเวลำเต็มเปำ"

"ถ้ำไม่โอเคจริงๆ ก็คงต้องพูดกับแซนเองแล้วล่ะค่ะ"

ขณะนั้นเองประตูห้องของศรีอำภำก็ถูกเคำะเบำๆ สองครั้ง ก่อนจะ

ถกูผลกัเข้ำมำโดยแสนสรลั ศรอีำภำรบีหันไปยกมือส่งสญัญำณให้น้องชำย

เงียบเสียงไว้ แล้วกดปุ่มเปิดล�ำโพงโทรศัพท์เพ่ือให้อีกฝ่ำยร่วมฟังกำร

สนทนำไปด้วย

"หนูรู้ไหมว่ำกำรท่ีน้องชำยหนูท�ำแบบนี้มันท�ำให้น�้ำขิงต้องเสียเวลำ

มำกขนำดไหน สองปีมำนี้ลูกสำวแม่ต้องเสียโอกำสจำกผู้ชำยดีๆ ที่เข้ำมำ

ในชีวิตเขำไปเยอะมำก มีคนดีๆ ไม่รู้กี่รำยต่อกี่รำยเข้ำมำชอบเขำ แต่เขำ

ก็ไม่สำมำรถเลือกคบใครได้ เพรำะมัวมำติดแหง็กอยู่กับน้องชำยหนู"

ค�ำพูดดังกล่ำวมีผลให้ควำมโกรธของศรีอำภำพุ่งพรวดขึ้นมำทันที

"หนูทรำบไหมว่ำผู้ชำยแต่ละคนที่เข้ำมำจีบน�้ำขิงทั้งแสนดี ทั้งร�่ำรวย

ครบเครื่องกันขนำดไหน อย่ำงบำงคนนี่ถ้ำน�้ำขิงแต่งงำนด้วยล่ะก็ เขำจะ

ต้องสบำยไปท้ังชำติอย่ำงไม่ต้องสงสัย บำงรำยน้องหนูเทียบไม่ติดเลย 
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ด้วยซ�้ำไม่ว่ำจะด้ำนใด หน้ำที่กำรงำนดี ฐำนะทำงบ้ำนเข้ำขั้นเศรษฐี ขับรถ

รำคำเป็นสิบๆ ล้ำน รู้จักเอำอกเอำใจ ดูแลเทกแคร์น�้ำขิงอย่ำงดี เข้ำหำ

ผูใ้หญ่เก่ง แต่น�ำ้ขิงกเ็อำแต่สบัสน ตดัสนิใจอะไรไม่ได้เสยีที เพรำะเขำถอืว่ำ

ยังคบกับน้องหนูอยู่ ยังไม่ได้เลิกรำกัน น�้ำขิงยังตั้งใจอดทนรอดูท่ำทีของ

น้องหนูต่อไป แต่แม่ก็เห็นว่ำน้องหนูเขำไม่ได้พยำยำมแสดงควำมจริงใจ

อะไรเลย จนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมท�ำอะไรสักอย่ำง"

ศรอีำภำท้ังอ้ึงท้ังงนุงงต่อถ้อยค�ำท่ีพรัง่พรอูอกมำจำกปำกอีกฝ่ำยหนึง่

ด้วยควำมคำดไม่ถึง ค�ำพูดของนงพะงำท�ำให้หน้ำเธอร้อนระอุข้ึนเรื่อยๆ 

ด้วยควำมไม่พอใจ อำรมณ์เธอคุกรุ่นอย่ำงไม่เคยเป็นมำก่อน นี่นับเป็น 

ครั้งแรกในชีวิตท่ีต้องมำยืนฟังใครก็ไม่รู้ดูถูกดูแคลนน้องชำยเธอเองให้ฟัง

อย่ำงไร้มำรยำท 

"คุณน้ำโทรหำแซนเองไม่ดีกว่ำหรือคะ ถำมเขำให้รู้เรื่องไปเลยว่ำจะ

เอำยังไง เรียกไปคุยที่บ้ำนพร้อมๆ กันหมดเลยก็ได้"

"แต่น�้ำขิงไม่อยำกให้แม่ยุ่งเรื่องนี้ นี่หนูก็อย่ำบอกแซนเชียวนะว่ำ 

แม่โทรมำ แม่แค่อยำกจะลองมำเลียบเคียงถำมจำกคนในครอบครัวเขำดู

เท่ำนั้นเองว่ำเขำวำงแผนชีวิตไว้ยังไงบ้ำง จะรับผิดชอบลูกสำวแม่ยังไง"

ศรีอำภำสบตำกับน้องชำยที่ยังคงนิ่งเงียบ ไม่แสดงควำมรู้สึก

"ตกลงว่ำหนูไม่รู ้เรื่องอะไรเลย น้องชำยหนูไม่เคยพูดอะไรให้ฟัง 

ทั้งนั้น?" เสียงถำมนั้นบอกว่ำไม่เชื่อเด็ดขำด

"ค่ะ และตำมควำมเห็นหนู ยังไงหนูก็อยำกให้พวกเขำคุยกันเอำเอง 

ตกลงกันเองก่อน จะเอำยังไงก็ค่อยมำบอกผู้ใหญ่"

"นี่หนูจะหำว่ำแม่ยุ่งไม่เข้ำเรื่องงั้นหรือคะ" สุ้มเสียงของนงพะงำ 

ฉุนโกรธ

"เปล่ำค่ะ แต่หนูแค่รู้สึกว่ำเขำก็โตๆ กันแล้ว"

"จะบอกให้นะคะว่ำตั้งแต่พวกเขำคบหำกัน แม่ก็พยำยำมจะคอย
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สงัเกตโดยไม่ก้ำวก่ำยมำตลอด อยำกจะพดูอะไรตรงๆ หลำยครัง้แต่กอ็ดทน

ไว้ แต่สองปีกว่ำแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรดีข้ึนสักที หนูต้องเข้ำใจนะคะว่ำ 

แม่เป็นแม่ มีสิทธิ์เป็นห่วงลูกสำวและต้องปกป้องเขำเท่ำที่จะท�ำได้"

"หนูเข้ำใจค่ะ"

"นี่แม่คงจ�ำเป็นต้องบอกควำมจริงเรื่องหนึ่งกับหนูแล้วล่ะว่ำตอนนี้ 

น�้ำขิงเขำแอบคุยอยู่กับเพื่อนชำยอีกคนหนึ่งอยู่ เหตุผลจริงๆ ที่อยู่ๆ แม่ก็

จ�ำเป็นต้องยุ่งนี่ก็เพรำะไม่สบำยใจที่เห็นว่ำน�้ำขิงก�ำลังคบซ้อน"

ศรีอำภำฟังแล้วถึงกับตกตะลึง เบิกตำมองแสนสรัลด้วยควำมตกใจ

อย่ำงบอกไม่ถูก เธอเหน็อีกฝ่ำยออกอำกำรตื่นตระหนกผ่ำนทำงสีหน้ำและ

แววตำอยู่วูบเดียว ทว่ำจำกนั้นก็ควบคุมอำกำรไว้ได้เป็นอย่ำงดี

"ฝ่ำยโน้นเป็นเพือ่นเก่ำท่ีเขำรูจ้กักนัมำต้ังแต่สมยัเรยีนมัธยม ปัจจบัุน

เขำเป็นหมอผ่ำตดัหัวใจ เรยีนจบมำจำกยุโรป แก่กว่ำแซนแค่สองปี แต่กลบั

เป็นคนท่ีมีควำมรับผิดชอบสูง และเป็นผู้ใหญ่มำกกว่ำแซนหลำยเท่ำตัว  

นี่แม่ไม่ได้แกล้งพูดนะคะ เขำดีขนำดนั้นจริงๆ เขำเคยชอบน�้ำขิงมำตั้งแต่

สมยัมัธยม จนตอนนีก้ลบัมำแล้วเขำกยั็งม่ันคงกบัน�ำ้ขิง เขำมำเย่ียมพ่อแม่

ท่ีบ้ำน แล้วกช็วนน�ำ้ขงิออกไปเท่ียวบ่อยๆ แม่เห็นว่ำเขำเป็นคนดกีเ็ลยปล่อย

น�ำ้ขงิไปกบัเขำ พอแม่ลองคยุๆ ด ูเขำกบ็อกว่ำเขำพร้อมจะรบัผดิชอบชีวิต

น�ำ้ขิงเต็มท่ีตำมท่ีแม่ต้องกำรทุกกรณ ีถ้ำเทียบกนัแล้ว...เรือ่งหน้ำท่ีกำรงำน

กับฐำนะทำงบ้ำนนี่ไม่ต้องพูดถึง เพรำะคนที่เพิ่งเริ่มเปิดบริษัทเล็กๆ มำได้

ไม่ถึงสองปีอย่ำงแซนเทียบไม่ติดเลยสักนิด"

ศรีอำภำฟังแล้วฉุนจัดจนหน้ำมืดตำลำยไปวูบหนึ่ง 

"นีห่มอกบัน�ำ้ขิงเขำกค็ยุกนัมำได้สองเดอืนแล้ว คบกนัสนทิสนมลกึซ้ึง

ถึงขนำดไปค้ำงต่ำงจังหวัดด้วยกันมำแล้วตั้งสองครั้งสองหน แต่พวกเขำ 

ก็ต้องทะเลำะกันบ่อยๆ เพรำะปัญหำเกี่ยวกับเรื่องแซนที่ยังแก้ไม่ตก บอก

ตำมตรงว่ำตอนนี้แม่ทนเห็นน�้ำขิงเป็นทุกข์ไม่ไหวจริงๆ เมื่อวำนน�้ำขิงก็
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ทะเลำะกับหมอเขำจนร้องห่มร้องไห้เสียใจกันท้ังคู่ ตอนนี้ปัญหำมันอยู่ท่ี 

น�้ำขิงไม่รู้จะเลือกใครดี เพรำะหมอเขำเป็นคนดีมำก ส่วนแซนก็ถือว่ำเป็น

แฟนน�้ำขิงมำก่อน น�้ำขิงเขำเลยไม่อยำกท�ำให้แซนเสียใจ ตอนนี้ฝ่ำยโน้น

เขำก็เจ็บ น�้ำขิงเองก็เจ็บ ซึ่งแม่รู้จักลูกสำวของแม่ดีว่ำน�้ำขิงไม่ใช่คนโลเล

หลำยใจ แต่ในเมื่อน้องชำยของหนูไม่เคยท�ำให้น�้ำขิงรู้สึกมั่นใจอะไรได้เลย 

พอมีคนดีๆ  เข้ำมำดแูลน�ำ้ขิงกย่็อมจะต้องหว่ันไหวเป็นธรรมดำ ถงึหมอเขำ

จะดพีร้อมสรรพขนำดไหน แต่จนแล้วจนรอดน�ำ้ขิงกยั็งปักใจกบัแซนเป็นท่ี

หนึ่งไม่เลิก คงเพรำะเขำคบกับแซนมำตั้งสองปีกว่ำ"

"สรุปว่ำตอนนี้น�้ำขิงคบอยู่ทั้งกับแซน ทั้งกับผู้ชำยอีกคนงั้นหรือคะ!"

"หนูอย่ำท�ำน�้ำเสียงแบบนั้นสิคะ ลูกสำวแม่ไม่ผิดนะ นี่น�้ำขิงก็จ�ำใจ

ปฏิเสธผู้ชำยดีๆ ไปไม่น้อยเลย เพรำะยังไงเขำก็ยังให้ควำมส�ำคัญกับแซน 

ที่สุด แต่ส�ำหรับคนนี้...หนูต้องเข้ำใจสิว่ำเขำเป็นถึงคุณหมอระดับอำจำรย์

นำยแพทย์ ฐำนะทำงบ้ำนก็ระดับมหำเศรษฐี แม่เลยขอร้องน�้ำขิงไว้ว่ำให้

คบไว้ก่อน อย่ำเพิ่งไปตัดรอนหมอเขำ เพรำะเขำดีกับน�้ำขิงเหลือเกิน เรำ

จะหำใครแบบนี้ได้ง่ำยๆ ขนำดน�้ำขิงเป็นหนี้บัตรเครดิตตั้งมำกมำยเขำก็

ช่วยจ่ำยแทนให้หมด อยำกได้อะไร อยำกไปไหน เขำก็จัดหำให้ไม่เคย

อิดออด เขำทุ่มเทกับน�้ำขิงแบบที่ไม่เคยมีผู้ชำยคนไหนท�ำมำก่อน ดังนั้น

จะมำโทษน�ำ้ขงิฝ่ำยเดยีวกไ็ม่ถกู แต่มันเป็นเพรำะแซนมวัชักช้ำอืดอำด ไม่ 

รู้จักทุ่มเท ไม่ยอมตัดสินใจท�ำอะไรที่มันชัดเจนเสียที ทั้งที่แม่ก็ให้เวลำเขำ

คบกบัลกูสำวแม่มำตัง้สองปีกว่ำแท้ๆ พอเกดิเรือ่งแบบนีข้ึ้นแล้วจะมำหำว่ำ

น�้ำขิงโลเลไม่ได้เด็ดขำดเลยนะ"

ศรีอำภำสูดลมหำยใจลึกๆ อย่ำงควบคุมสติ "คุณน้ำคะ หนูจะบอก

อะไรให้นะ ถ้ำจะพูดกันแบบที่คุณน้ำว่ำล่ะก็ แซนเองก็ถือว่ำเสียโอกำสกับ

ผู้หญิงดีๆ ไปตั้งมำกมำยมหำศำล คนอย่ำงเขำมีผู้หญิงมำชอบตลอดเวลำ

ตั้งไม่รู้เท่ำไหร่ คนดีๆ กว่ำน�้ำขิงก็มีไม่น้อย แต่เขำก็ปฏิเสธไปจนหมด 
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เพรำะติดแหง็กอยู่กับน�้ำขิงเหมือนกัน แต่เขำก็ไม่เคยนอกใจคบซ้อน 

เผื่อเลือกเหมือนน�้ำขิง!"

แสนสรัลกลอกตำ รีบส่งสัญญำณบอกให้พี่สำวใจเย็นๆ หยุดพูดจำ

เลอะเทอะ แต่ศรีอำภำหมดควำมอดทนและสติแตกเสียแล้ว

"อย่ำว่ำลูกสำวแม่แบบนั้นสิ ทั้งหมดนี่มันเป็นเพรำะน้องชำยหนูไม่ดี

ก่อนนะ"

"ค่ะ แต่คุณน้ำลองคิดดูสิคะ ผู้หญิงที่มำชอบแซนคนหนึ่งเป็นเซเลบ 

ระดับผู้บริหำรบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ถ้ำเอ่ยนำมสกุลก็ไม่มีใครไม่รู้จัก แต่แซน 

กลบัไม่เคยเหลยีวแลเพรำะติดขดัท่ีน�ำ้ขิง นีถ้่ำรูว่้ำน�ำ้ขิงมีคนอืน่ หนคูงยุให้

แซนเลือกผู้บริหำรคนสวยคนน้ันไปนำนแล้ว น่ำเสียดำยชะมัด คุณน้ำ 

น่ำจะโทรหำหนูไวกว่ำนี้!"

ศรีอำภำไม่สนใจไยดีแสนสรัลท่ีพยำยำมแสดงอำกำรห้ำมปรำมเธอ 

ให้หยุดพูดเลยสักนิด

"แล้วตกลงว่ำท่ีคุณน้ำโทรมำนี่คืออยำกให้แซนไปขอน�้ำขิงแต่งงำน 

หรืออยำกให้แซนเลิกกับน�้ำขิงกันแน่คะ!"

"มันกพ็ดูล�ำบำกนะ จรงิๆ แล้วแม่แค่อยำกจะรูว่้ำแซนจรงิใจกบัน�ำ้ขิง

แค่ไหนเท่ำนั้นเอง คือถ้ำไม่ได้จริงจังอะไรมำก แม่ก็อยำกให้แซนเป็นฝ่ำย

บอกเลิกน�้ำขิงก่อน เพรำะน�้ำขิงเขำเป็นคนข้ีสงสำร ข้ีใจอ่อน ข้ีเกรงใจ 

คนอื่นไปหมด เขำบอกว่ำยังไงก็ไม่อยำกท�ำให้แซนเสียใจ ดังนั้นถ้ำแซน

เป็นฝ่ำยบอกเลิกเสียเอง อะไรๆ มันก็คงจะง่ำยขึ้น..."

"เข้ำใจแล้วค่ะ งั้นเอำเป็นว่ำเรำตกลงตำมนี้นะคะ คุณน้ำไปบอก

ลกูสำวทีว่ำเตรยีมตวัเลกิกบัน้องชำยหนไูด้เลย ส่วนหนกูจ็ะช่วยพูดให้แซน

ไปบอกเลิกกับเขำให้เร็วที่สุด ขอบคุณมำกค่ะ!"

พอกดปุ่มวำงสำยจำกนงพะงำเรยีบร้อย ศรอีำภำกเ็ปิดฉำกกบัน้องชำย
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ทันทีโดยไม่ยอมให้เขำได้อ้ำปำกพูดอะไรก่อนเลยสักค�ำ

"นี่มันหมำยควำมว่ำยังไงฮึ ท�ำไมอยู่ดีๆ แม่ยำยตัวแสบของเธอถึง

โทรมำพูดเรื่องนี้กับฉัน นี่ฉันงงไปหมดแล้วนะแซน แปลว่ำระหว่ำงเธอกับ

น�้ำขิงมีปัญหำกันมำนำนแล้วงั้นเหรอ ตั้งแต่เมื่อไหร่ สองเดือนก่อนใช่ไหม 

แล้วท�ำไมไม่เคยเล่ำเลย แล้วยำยป้ำนั่นมำจุ้นจ้ำนวุ่นวำยขนำดนี้ได้ไง ถึง

ขนำดกล้ำโทรมำด่ำเธอให้ฉันฟัง พดูจำดถูกูเธอ เปรยีบเทียบกบัไอ้คนท่ีเขำ

อยำกได้เป็นเขยจนตวัสัน่นัน่ด้วย แถมยังมำประจำนให้ฉันฟังอีกต่ำงหำกว่ำ

ลูกสำวตัวเองคบชู้ จะบ้ำไปแล้วรึไง!"

"ใจเย็นๆ ก่อนได้ไหม รัวเป็นชุดขนำดนี้เดี๋ยวก็ส�ำลักตำย"

"ขนำดนี้แล้วยังจะให้ใจเย็นได้อีกเหรอ เธอเพ้ียนรึเปล่ำยะท่ียังท�ำ 

เป็นทองไม่รู้ร้อนอย่ำงนี้นี่น่ะ นี่เพรำะเธอเป็นอย่ำงท่ียำยป้ำนั่นด่ำจริงๆ  

ใช่ไหม ไม่หือไม่อือไม่กระตือรือร้น เรื่องมันเลยวุ่นแบบนี้!"

"ใจเย็นน่ำ ฉันแค่อยำกเรียบเรียงควำมคิดเดี๋ยว"

แสนสรลับอกพลำงท้ิงตวัลงบนโซฟำในห้องพ่ีสำวอย่ำงใจเยน็ สหีน้ำ

เคร่งเครยีดหนกัใจ เขำเองกมึ็นงงไม่แพ้ศรอีำภำเช่นกนั ไม่คดิเลยว่ำนงพะงำ

จะกล้ำโทรศพัท์หำศรอีำภำ แล้วพดูเรือ่งเหล่ำนัน้ออกมำได้อย่ำงหมดเปลอืก

"ฉันเองกย็งังงๆ อยู่ว่ำนีม่นัเกดิอะไรข้ึน จรงิๆ ฉันกบัน�ำ้ขิงกเ็ริม่ห่ำงๆ 

กันมำได้สองเดือนแล้ว เพรำะแม่เขำเข้ำมำยุ่งวุ่นวำยหนักมำก แต่ฉันกับ

เขำกยั็งคยุกนัปกตดิ ีแค่ไม่ได้แวะไปท่ีบ้ำนให้แม่เขำเห็นอกี พยำยำมห่ำงๆ 

กันเพื่อให้แม่เขำเลิกบ้ำ"

ศรีอำภำฟังแล้วชักสีหน้ำอย่ำงขัดใจ 

"นี่ยำยป้ำนั่นกีดกันรังเกียจเธอขนำดนี้เลยหรือ แล้วท�ำไมไม่เคย 

บอกฉันฮะ แต่สองเดือนมันก็ตรงกับท่ียำยป้ำนั่นบอกว่ำน�้ำขิงไปคบกับ 

อำจำรย์หมออะไรนั่นพอดีนี่นำ ใช่ไหม!"

"ท่ีจริง น�้ำขิงเองก็เล่ำให้ฉันฟังมำตลอดว่ำแม่บังคับให้เขำคบกับ 
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หมอนั่นมำนำนแล้ว หมอนั่นเป็นเพื่อนรุ่นพี่ท่ีเขำรู้จักมำตั้งแต่สมัยมัธยม 

แต่น�้ำขิงก็ไม่เคยคบด้วยเกินกว่ำเพื่อน หลำยเดือนมำนี้ตั้งแต่หมอนั่น 

กลับมำจำกเมืองนอก บำงทีท่ีต้องไปกินข้ำวด้วยก็เพรำะแม่เขำวำงแผน

หลอกพำไปเจอ ตัวน�้ำขิงเองเขำก็พยำยำมเลี่ยงๆ แต่บำงครั้งเขำต้องยอม

ตำมใจแม่ เพรำะไม่อยำกมีปัญหำกับแม่ เขำบอกฉันทุกอย่ำงไม่เคยปิดบัง 

แต่แม่เขำอยำกได้หมอนัน่เป็นลกูเขยมำกจนขำดสต ิจนเมือ่สองเดอืนก่อน 

อยู่ๆ แม่เขำก็ถึงกับบังคับให้เลิกกับฉันเด็ดขำด แล้วให้ไปคบกับหมอนั่น

แทน แต่น�้ำขิงไม่ยอมเลิกกับฉัน ก็แค่ยอมห่ำงๆ กันบ้ำงให้แม่สบำยใจ แต่

ท่ีน�้ำขิงต้องท�ำเหมือนยอมคบกับไอ้หมออะไรนั่นเป็นเพรำะแม่เขำขู่ว่ำถ้ำ

ไม่ยอมท�ำตำมที่แม่สั่ง ไม่ไปกินข้ำวกับหมอนั่น ไม่เลิกกับฉันไปคบกับมัน 

แม่เขำก็จะฆ่ำตัวตำย"

ศรีอำภำเบิกตำกว้ำง หลุดค�ำอุทำนกึ่งสบถอย่ำงหยำบคำยออกมำ

ทันทีอย่ำงไม่ย้ังอำรมณ์ เธอเท้ำสะเอวยืนตะลงึมองน้องชำยด้วยสหีน้ำพศิวง

งงงวยจนเกินบรรยำย

"นี่ก็แปลว่ำยำยป้ำนั่นแกมีอำกำรป่วยทำงจิตอยู่น่ะสิ!"

แสนสรัลถอนหำยใจโดยไม่ตอบค�ำถำม "เพรำะแบบนี้ ฉันถึงปักใจ

เชื่อเรื่องทั้งหมดที่แม่น�้ำขิงพูดออกมำเมื่อกี้นี้ง่ำยๆ ไม่ได้ จนกว่ำจะได้คุย

กับน�้ำขิงตรงๆ"

"นี่แม่เขำอำกำรหนักขนำดนั้นเลยเหรอ มันจะมีแม่ที่บ้ำแบบนี้อยู่ใน

โลกจริงเหรอเนี่ย" ศรีอำภำพึมพ�ำอย่ำงยำกจะเชื่อได้ลง

"เขำอำจจะแค่โลภมำก อยำกได้ลกูเขยเศรษฐใีจป�ำ้ท่ีคอยเอำอกเอำใจ

เขำ"

"แต่ว่ำนะ ฉันนี่ไม่อยำกจะเชื่อเลยว่ำท่ำทำงหงิมๆ ใสๆ อย่ำงน�้ำขิง

จะมีชู้ได้ลงคอ..."

"อย่ำเพิ่งด่วนสรุปเลย แม่เขำอำจจะแต่งเรื่องขึ้นมำ เพื่อจะหลอกล่อ
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ให้ฉันยอมเลิกกับน�้ำขิงง่ำยๆ ก็ได้"

"แต่ถ้ำถงึขนำดแต่งเรือ่งใส่ร้ำยลกูสำวตวัเองให้เสยีหำยด้วยเรือ่งทุเรศๆ 

อย่ำงนี้ได้ ยำยป้ำนั่นก็เกินเยียวยำแล้วนะแซน!"

แสนสรลัไหวไหล่เบำๆ อย่ำงจนต่อค�ำตอบโต้ ท้ังเหนือ่ยใจและหนกัใจ

ระคนกัน

"แล้วถ้ำยำยป้ำนั่นแต่งเรื่องขึ้นมำจริงๆ เธอก็จะทนคบกับน�้ำขิงทั้งที่

โดนผู้ใหญ่ฝ่ำยโน้นกีดกันไปเรื่อยๆ แบบนี้น่ะเหรอ นั่นเขำแม่ลูกกันนะ  

แม่เขำคอยเป่ำหูตลอดเวลำอย่ำงนั้นเธอกับน�้ำขิงไปกันไม่รอดหรอก แล้ว

ถ้ำสมมติได้ดองกันขึ้นมำจริงๆ เธอก็จะยอมทนมีแม่ยำยบ้ำบออย่ำงนั้นไป

จนตำยเลยงั้นหรือแซน!"

"ไม่รู้สิ"

ศรอีำภำถอนหำยใจเฮือกใหญ่ เธอรูจ้กัแสนสรลัด ีจึงเชือ่ว่ำแม้ไม่ค่อย

แสดงควำมรูส้กึออกมำอย่ำงชัดเจน แต่จรงิๆ แล้วเขำกจ็รงิใจและจรงิจังกบั

แฟนสำวท่ีคบกนัมำสองปีอย่ำงนพนติตำมแบบของเขำ สองเดอืนท่ีผ่ำนมำนี ้

เขำคงต้องอดทนกบัสภำพกลนืไม่เข้ำคำยไม่ออกของควำมสมัพันธ์ระหว่ำง

แฟนสำวพอสมควร ถ้ำหำกนพนิตยังม่ันคงกับแสนสรัลไม่เปลี่ยนแปลง  

แต่ต้องฝืนใจท�ำตำมค�ำสั่งของแม่ผู้เสียสติของหล่อนอย่ำงไม่เต็มใจจริงๆ  

ก็ถือว่ำนพนิตเองน่ำเห็นใจพอกัน

"แล้วถ้ำน�้ำขิงกลัวแม่จะฆ่ำตัวตำยจนต้องยอมคบกับหมอนั่นเพื่อแม่ 

แลว้เธอจะท�ำยงัไง ยอมเป็นฝำ่ยคบแบบหลบๆ ซ่อนๆ ท�ำตวัเหมอืนตัวเอง

เป็นเมียน้อยเขำอย่ำงนั้นเหรอ"

"จะบ้ำเหรอ"

"ก็ถ้ำไม่บ้ำแล้วเธอจะท�ำยังไงล่ะยะ"

"ฉันก็ยังคิดไม่ออก"

"ถำมจริง สองเดือนมำนี่เธอทนได้ไง รับได้เหรอที่แฟนตัวเองต้องไป
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สนิทสนมกับผู้ชำยคนอื่น ต้องไปกินข้ำว ไปเท่ียว ไปท�ำตัวเป็นแฟนกับ

ผู้ชำยอีกคน ถึงเขำจะบอกว่ำฝืนใจท�ำเพื่อตบตำแม่ก็เถอะ"

แสนสรัลถอนหำยใจหน้ำเครียด

"จริงๆ ฉนัก็ไม่ไดอ้ยำกจะยุ่งหรอกนะ ทีผ่่ำนมำก็ไม่เคยยุ่ง แตใ่นเมือ่

ยำยป้ำนั่นหำเรื่องให้ฉันต้องเข้ำมำยุ่งเสียแล้วแบบนี้ ฉันก็คงต้องยุ่งต่อไป

อย่ำงช่วยไม่ได้"

น้องชำยเหลือบมองค้อนคนพูดแวบหนึ่ง "แล้วไปโกหกเขำเรื่อง 

ผู้บริหำรบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรนั่นได้ไง แย่มำก"

"ก็แล้วจะปล่อยให้เขำเกทับอยู่ฝ่ำยเดียวหรือไงยะ ฟังแต่ละค�ำท่ี 

ยำยป้ำนั่นพ่นออกมำสิ ในฐำนะท่ีเป็นพี่เธอ ฉันบอกเลยว่ำรับไม่ได้  

ตอนนั้นคิดอะไรออกฉันก็พูดไปหมดแหละ แล้วมันก็จริงนี่นำท่ีว่ำมีคนมำ

ชอบเธอตัง้เยอะต้ังแยะ สำวแก่แม่ม่ำยท่ีเป็นเซเลบไฮโซกมี็มำจีบเธอเรือ่ยๆ 

ดังนั้นไม่ถือว่ำโกหกทั้งหมด"

"ป่ำนนี้เขำคงเอำไปใส่ไฟกับน�้ำขิงไปถึงไหนต่อไหน"

"ก็ช่ำงเขำปะไร ถ้ำยำยน�้ำขิงมันโง่ขนำดเช่ือคนบ้ำมำกกว่ำ เธอก็

สมควรจะปล่อยไป"

"แต่คนบ้ำที่ว่ำนั่นน่ะแม่เขำนะ เข้ำใจเขำหน่อยสิซี"

"ไม่เข้ำใจย่ะ เธอกเ็ลกิท�ำตวัเป็นพ่อพระเสยีทีเถอะแซน งีเ่ง่ำท่ีสดุ แล้ว

ก็นะ...ไอ้เรื่องท่ีกิ๊กยำยน�้ำขิงเป็นหมอผ่ำตัดหัวใจจบจำกยุโรปอะไรนั่นน่ะ 

ยำยป้ำนัน่มัว่แต่งเรือ่งข้ึนมำด้วยรเึปล่ำ หมอผ่ำตดัหัวใจบอร์ดยุโรปอำยุแค่

ยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะ เป็นไปไม่ได้แน่นอน"

"หมำยควำมว่ำไง"

"เธอรู้จักกิ๊กยำยน�้ำขิงคนนี้รึเปล่ำ เป็นคนไทยเหรอ ตกลงเขำอำยุ 

เท่ำไหร่แน่"

"คนไทย อำยุก็ยี่สิบเจ็ดถูกแล้ว เขำเป็นรุ่นพี่น�้ำขิงสำมปี"
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"อำยุยี่สิบเจ็ด เป็นอำจำรย์นำยแพทย์จบบอร์ดศัลยกรรมทรวงอกมำ

จำกยุโรปงั้นเหรอ ฉันไม่เชื่อเด็ดขำด"

"ท�ำไมล่ะ กเ็ห็นน�ำ้ขิงบอกว่ำปัจจุบันเขำกเ็ป็นอำจำรย์ท่ีเดนิสำยสอน

ตำมโรงเรียนแพทย์หลำยแห่ง แล้วก็เป็นหัวหน้ำทีมผ่ำตัดหัวใจของ 

โรงพยำบำลเอกชนด้วย"

"จะบ้ำเหรอ คนไข้โรงพยำบำลเอกชนท่ีไหนจะยอมจ่ำยเงินแพงๆ  

ให้หมอผ่ำตัดอำยุแค่ย่ีสิบเจ็ดปีเป็นคนผ่ำหัวใจตัวเองกันล่ะยะ ไม่ต้องเช็ก

สถิติผลงำน ประสบกำรณ์ไม่ต้องมีก็ได้รึไง เหลวไหลสิ้นดี"

"เธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไง"

"เวลำฉันเขียนบทละครทีวี ฉันก็ต้องปรึกษำคนเป็นหมอตลอด ฉันก็

ต้องพอรู้ข้อมูลพวกนี้อยู่บ้ำง"

เนื่องจำกศรีอำภำมีอำชีพเป็นผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ ภำพยนตร์ 

โฆษณำ และรำยกำรโทรทัศน์ เธอจึงพยำยำมคบหำกับบุคคลหลำกหลำย

อำชีพไว้ เพื่อขอข้อมูลในกำรท�ำงำน

"แล้วตอนนี้หมอท่ีให้ข้อมูลฉันเขำอำยุย่ีสิบเก้ำ ยังไม่จบเจนศัลย์* 

ด้วยซ�้ำ บอร์ดยุโรปมันน่ำจะใช้เวลำเรียนนำนกว่ำเมืองไทยเสียอีก นี่เธอก็

โง่หลงเช่ือไปด้วยเนอะ เขำบอกตอนนี้เป็นหมอประจ�ำอยู่ท่ีไหน ลองเอำ 

ชื่อนำมสกุลมำสิ ฉันจะค้นข้อมูลดูเอง"

แสนสรัลหยิบโทรศัพท์มือถือออกมำ เรียกดูข้อมูลของ 'วอร์ก' หรือ 

นำยแพทย์วรพงศ์ บวรวทิย์จำกบรกิำรเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์รปูแบบหนึง่ 

แล้วส่งให้พี่สำว ศรีอำภำรับไปดูแล้วจัดกำรค้นหำข้อมูลจำกเว็บไซต์ของ

แพทยสภำทันที

"ไม่มข้ีอมูล" เธอบอกหลงัจำกผ่ำนไปแค่ไม่กีอ่ดึใจ พร้อมกบัส่งมือถอื

คืนให้น้องชำย

* เจนศัลย์ หมำยถึงศัลยศำสตร์ทั่วไป
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"ถำมจริง"

"ก็จริงน่ะสิยะ!"

"อ้อ จรงิส ิเหมือนเขำจะเคยบอกกบัน�ำ้ขิงว่ำเขำมีใบประกอบโรคศลิป์ 

ของยุโรปอยู่แล้ว เลยไม่อยำกสอบของไทยเพิ่ม เพรำะมันจะเป็นกำรลด

เกรด..."

"ว้ำยยย!" ศรีอำภำส่งเสียงอุทำนออกมำด้วยสีหน้ำรังเกียจแกม

สยดสยอง "ฉันไม่คิดเลยนะว่ำตัวเองจะมีน้องชำยโง่แบบนี ้มนับอกแบบนัน้

ก็เชื่อมันเหรอ!"

แสนสรัลมองพี่สำวตำขุ่นขวำง "แล้วมันยังไง ก็บอกมำดีๆ สิ"

"กถ้็ำในเม่ือไม่มีใบประกอบโรคของประเทศเรำ แล้วท�ำไมมันถงึบอก

ว่ำเคยรับงำนผ่ำตัดในโรงพยำบำลท่ีนี่ได้ แถมยังเดินสำยสอนท่ีโรงเรียน

แพทย์หลำยแห่งอีกเนีย่นะ เป็นไปไม่ได้เดด็ขำด ตอแหลแบบน่ำเกลยีดมำก 

ไม่ว่ำจะจบแพทย์มำจำกไหน กำรจะประกอบวิชำชีพแพทย์ในไทยได้มันก็

ต้องสอบใบประกอบโรคของที่นี่ให้ได้ จะต้องมีรำยชื่ออยู่ในเว็บแพทยสภำ

ก่อนถึงท�ำงำนได้ ไม่งั้นใครก็โกหกว่ำเป็นหมอแล้วรักษำมั่วซ่ัวได้หมดสิ 

หมอนี่ต้องเป็นหมอปลอมชัวร์ นี่มันคงคิดว่ำประเทศเรำโง่มำก แค่ได้ยิน 

ว่ำจบจำกต่ำงประเทศก็ต้องเชิดชูแบบไม่ดูตำม้ำตำเรือ คิดว่ำไม่มีใคร 

ตรวจสอบได้"

"แต่ถ้ำคนที่ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับวงกำรนี้เลย ใครจะไปรู้ว่ำแบบไหนคือ

หมอจริงหมอปลอม"

"มันก็จริง"

"แต่ว่ำท่ีแม่น�้ำขิงเขำอยำกได้หมอนั่นเป็นลูกเขยก็ไม่ใช่เพรำะเป็น

หมออย่ำงเดียวหรอก แต่เป็นเพรำะรวย ท�ำตัวเป็นเจ้ำบุญทุ่ม ซื้อของให้ 

พำไปเลี้ยงข้ำววันเว้นวัน แม่เขำเลยถูกใจ"

"นี่ท่ีเธอยังไม่ยอมเลิกกับน�้ำขิงเป็นเพรำะเธอเช่ือน�้ำขิงว่ำเขำไม่ได้
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อยำกคบกับหมอนั่นจริงๆ แต่แค่ฝืนใจแกล้งคบเพื่อแม่?"

"..."

"ฉันถำมหน่อยนะแซน ถ้ำสมมตว่ิำน�ำ้ขิงแอบนอกใจเธอไปคบไอ้หมอ

นัน่จรงิๆ อำจจะอยำกลอง อยำกได้ของก�ำนลัจำกฝ่ำยโน้น หรอือะไรกแ็ล้ว

แต่ แต่ว่ำท�ำเป็นอ้ำงแม่เพื่อให้ตัวเองดูดี เธอจะท�ำยังไง"

"..."

"อย่ำบอกนะว่ำเธอพร้อมจะยอมให้อภัยเสมอถ้ำเขำกลับมำขอคืนดี"

กำรคำดเดำอย่ำงจงใจหำเรื่องของพ่ีสำวท�ำให้แสนสรัลถอนหำยใจ

อย่ำงหนักหน่วงแล้วลุกข้ึน ลืมเรื่องงำนท่ีตอนแรกตั้งใจจะเข้ำมำปรึกษำ 

อีกฝ่ำยไปเสียสนิท 

"ตอนนี้อย่ำเพิ่งถำมอะไรเลยซี เอำเป็นว่ำฉันขอคุยกับน�้ำขิงก่อน 

แล้วกัน" ว่ำแล้วเขำก็ออกไปจำกห้องทันทีโดยไม่ฟังเสียงทักท้วง
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บทที่ 2 
เหมือนโลกพลิกคว่ำ�

หลังจำกนั้นแสนสรัลก็โทรศัพท์หำนพนิต โดยไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องท่ี

นงพะงำโทรหำศรอีำภำสกัค�ำ เขำตัง้ใจว่ำจะชวนเธอออกมำรบัประทำนข้ำว

เย็นด้วยแล้วค่อยเปิดฉำกคยุกนัอย่ำงจรงิจงั ไม่อยำกพูดทำงโทรศพัท์ ทว่ำ

นพนิตปฏิเสธค�ำชวนของเขำแบบไม่ลังเล อ้ำงว่ำวันนี้นงพะงำอยู่บ้ำนกับ

เธอทั้งวัน และคอยจับตำดูเธออยู่ตลอดเวลำ ตอนเย็นก็นัดกับครอบครัวไว้

แล้วว่ำจะออกไปรับประทำนอำหำรเย็นนอกบ้ำนพร้อมหน้ำ 

แสนสรัลชินเสียแล้วท่ีพักนี้นพนิตมักอ้ำงกับเขำว่ำถูกแม่ประกบเป็น

เงำตำมตัว จะออกมำข้ำงนอกแม่ก็จะตำมมำด้วยแทบทุกครั้งเท่ำท่ีท�ำได้ 

สองเดือนมำนี้เขำกับนพนิตจึงไม่เคยมีนัดในวันหยุดเสำร์อำทิตย์เลย  

ส่วนใหญ่แล้วจะเจอกันแค่ในวันท�ำงำน ไม่ช่วงกลำงวันก็เย็น 

วรพงศ์ย้ำยจำกต่ำงประเทศกลับมำอยู ่เมืองไทยถำวรเม่ือรำวๆ  

สีเ่ดอืนก่อนหน้ำนี ้ซ่ึงนบัเป็นช่วงท่ีนงพะงำเริม่ออกอำกำรตัง้แง่รงัเกยีจเขำ 

จนกระท่ังเมื่อสองเดือนก่อน หล่อนก็ย่ืนค�ำขำดให้นพนิตเลิกกับเขำอย่ำง

จริงจัง นพนิตขอร้องให้เขำถอยออกไปก่อนและนิ่งไว้ แต่ก็ไม่ได้เลิกรำกัน 

แค่ห่ำงๆ กันเพื่อเป็นกำรตบตำผู้เป็นแม่เท่ำนั้น
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ระหว่ำงที่เขำถอยออกมำชำยหนุ่มก็ทรำบดีว่ำนงพะงำเริ่มดึงวรพงศ์

เข้ำไปแทนท่ี จนเขำรู้สึกได้ว่ำนพนิตเองถึงจะอ้ำงผู้เป็นแม่ แต่อีกฝ่ำย 

ก็คล้ำยจะเริ่มเอำใจออกห่ำงจำกเขำมำกขึ้นเรื่อยๆ อำจเพรำะเธอเริ่ม 

หวั่นไหวกับกำรปรนเปรอด้วยวัตถุสิ่งของมีค่ำของวรพงศ์ก็เป็นได้ 

ถงึแสนสรลัจะตงึเครยีดกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว แต่เขำยงัไว้ใจนพนติ

มำกพอท่ีจะรอดสูถำนกำรณ์ต่อไปก่อนโดยไม่ร้อนรน ทว่ำมันกช่็วยไม่ได้ท่ี

เขำจะเหนื่อยหน่ำยกับสิ่งท่ีเป็นอยู่มำกข้ึนทุกขณะ จนตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจ

แล้วว่ำตัวเองจะอดทนไปได้อีกนำนแค่ไหน ชำยหนุ่มยอมรับว่ำตัวเองยัง 

ไม่พร้อมที่จะแต่งงำน และเคยบอกกับนงพะงำไปแล้วตำมตรง อีกฝ่ำยจึง

มักใช้เหตุผลดังกล่ำวมำเป็นจุดอ่อนของเขำ เพื่อตอกย�้ำให้นพนิตเลิกรำ 

กับเขำโดยกล่ำวหำว่ำเขำไม่ได้จริงจังด้วยถึงข้ันแต่งงำน ในขณะท่ีวรพงศ์

พร้อมจะแต่งงำนกับนพนิตโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

เกือบสองชั่วโมงหลังจำกโทรศัพท์คุยกัน นพนิตก็โทรกลับมำหำเขำ

อีกครั้ง...

"ท�ำไมตอนโทรมำแซนไม่บอกเรื่องนั้น!" นพนิตถำมด้วยน�้ำเสียง

ร้อนรนอย่ำงไม่มีกำรเกริ่นใดๆ ก่อน

"เรื่องอะไร"

"ก็ที่แม่โทรไปคุยกับพี่ซียังไงล่ะ!"

"..."

"พี่ซีบอกแซนรึเปล่ำ เรื่องที่คุยกับแม่น�้ำขิงวันนี้"

"บอกแล้ว"

"มันหมำยควำมว่ำยังไงกัน ท่ีพี่ซีบอกวำ่ทำงบ้ำนแซนเตรียมผู้หญิง

ที่แซนจะต้องแต่งงำนด้วยไว้ให้แล้ว!"

"อะไรนะ..."

"แม่บอกน�้ำขิงว่ำที่บ้ำนแซนไม่มีใครรู้สึกโอเคกับน�้ำขิงเลย พี่ซีหำว่ำ
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น�้ำขิงท�ำให้แซนเสียเวลำ เสียโอกำสในกำรคบกับผู้หญิงดีๆ ไปตั้งมำกมำย 

แต่ละคนดีเลิศกว่ำน�้ำขิงทั้งนั้น มันหมำยควำมว่ำยังไงกันแซน"

"..."

"ท�ำไมแซนไม่เคยบอกน�้ำขงิเลยว่ำครอบครวัแซนไม่ชอบน�้ำขงิ แถม

พี่ซีเองก็อยำกให้แซนเลิกกับน�้ำขิงมำนำนแล้ว เขำบอกแม่ด้วยว่ำให้แม่ 

ช่วยพูดกับน�้ำขิงให้ยอมเลิกกับแซนไปซะ!"

"แม่คุณบอกว่ำอย่ำงนั้นเหรอ"

"ใช่ แม่บอกว่ำ...ที่โทรไปก็แค่อยำกจะลองสอบถำมคนในครอบครัว

แซนให้แน่ใจว่ำแซนจริงจังกับน�้ำขิงไหม คิดจะแต่งงำนด้วยรึเปล่ำ แต่ 

พี่ซีกลับตอกหน้ำแม่ว่ำที่บ้ำนแซนไม่โอเคกับน�้ำขิงอย่ำงแรง เพรำะทุกคน

อยำกให้แซนลงเอยกับสำวไฮโซที่มำติดพันแซนตอนนี้มำกกว่ำ!"

"..."

"บอกมำนะว่ำนังนั่นมันเป็นใคร"

แสนสรลัพยำยำมไม่ระบำยลมหำยใจหนกัๆ ออกมำเพ่ือแสดงออกถงึ

ควำมเหนื่อยหน่ำย "แม่คุณโกหก"

"ว่ำไงนะ!"

"ซีแค่รับไม่ได้กับเรื่องท่ีแม่คุณพูด ก็เลยหำทำงเอำคืนบ้ำงก็เท่ำนั้น 

แต่ว่ำเขำไม่ได้พูดอย่ำงที่แม่คุณบอก แม่คุณต่ำงหำกที่เป็นคนพูดว่ำอยำก

ให้ผมเป็นฝ่ำยบอกเลิกกับคุณก่อน เพื่ออะไรๆ จะได้ง่ำยขึ้นส�ำหรับคุณกับ

หมอวอร์ก" 

"ไม่จริง แม่ไม่พูดแบบนั้นแน่"

"แม่คุณยังบอกด้วยว่ำตอนนี้คุณก�ำลังคบซ้อน คุณสับสนเลือกไม่ถูก 

เพรำะหมอวอร์กดกีบัคณุทุกอย่ำง ดกีว่ำผม แต่คณุกยั็งสงสำรผม ไม่อยำก

ให้ผมเสียใจ เพรำะถึงยังไงผมก็มำก่อนหมอนั่น..."

"พี่ซีบอกแซนอย่ำงนั้นได้ยังไง แม่ไม่มีทำงพูดแบบนั้นหรอก พ่ีซี
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โกหกท้ังเพ!" นพนติโวยลัน่ ปกตแิล้วหล่อนเป็นผูห้ญงิท่ีมบุีคลกิอ่อนหวำน

นุ่มนวลและน่ำรักเสมอ แต่ตอนนี้หล่อนก�ำลังสติแตกเพรำะควำมโกรธและ

กำรโดนกดดันจำกหลำยทิศทำง

"อยู่ๆ แม่คุณก็โทรมำด่ำผมให้ซีฟัง ซีเขำโกรธมำก ก็เลยต้องตอบโต้

บ้ำง ท่ีส�ำคัญเขำรับไม่ได้ท่ีได้ยินว่ำคุณแอบไปสนิทสนมกับผู้ชำยคนอื่น  

ถึงขั้นไปค้ำงคืนด้วยกันมำแล้วสองครั้ง"

นพนิตถึงกับอึ้งงันไป "มะ...ไม่...ไม่จริง น�้ำขิงจะท�ำอะไรแบบนั้นได้

ยังไง นี่มันบ้ำบอชัดๆ เรื่องที่แม่บอกน�้ำขิงกับเรื่องที่พี่ซีบอกแซนมันหนัง

คนละม้วนเลยนะ พี่ซีโกหก พี่ซีต้องไม่ชอบน�้ำขิงแน่นอนถึงได้สร้ำงเรื่อง

ขึ้นมำใส่ร้ำยน�้ำขิงแบบนี้!"

"ซีไม่ใช่คนชอบพูดโกหก"

"แต่เรือ่งนีมั้นไม่เป็นควำมจรงิ พีซี่ใส่ร้ำยน�ำ้ขงิท้ังเพ แซนอย่ำไปเช่ือ

เขำนะ!"

แสนสรัลถอนหำยใจอย่ำงเอือมระอำเต็มทน คร้ำนจะอธิบำยว่ำ

ท้ังหมดท่ีนงพะงำพดูมำเขำได้ยินเองเตม็สองหู หำใช่พ่ีสำวเอำมำพูดต่อให้

ฟังไม่

"เยน็นีค้ณุพำแม่ออกมำเจอผมกบัซีได้ไหม มำคยุกนัซึง่ๆ หน้ำทุกคน 

จะได้รู้ว่ำใครโกหกกันแน่"

"..."

"ผมว่ำเรำควรจะเคลียร์ปัญหำพวกนี้ให้เรียบร้อยเสียที ใครจะเอำ 

ยังไงก็ให้ว่ำมำตรงๆ สองเดือนที่ผ่ำนมำผมรู้สึกแย่มำก ไม่อยำกจะปล่อย 

ไว้อีกแล้ว เรำทนย้ือไปแม่คณุกไ็ม่มีทำงยอมรบัผมได้หรอก คณุเองกน่็ำจะ 

รู้ว่ำเพรำะอะไร" 

เขำรู้จักตัวเองดีว่ำคงไม่สำมำรถหันไปทุ่มเทเอำอกเอำใจนงพะงำ 

แข่งกับวรพงศ์ได้แน่นอน
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"แต่น�้ำขิงอยำกให้เวลำแม่อีกหน่อย ให้แม่ยอมรับแซนมำกกว่ำนี้..."

"มันไม่มีประโยชน์หรอก ในเม่ือสองเดือนมำนี้แม่คุณห้ำมไม่ให้คุณ

กบัผมคบกนั ห้ำมไม่ให้ผมไปท่ีบ้ำนคุณ ในขณะท่ีเขำยินดใีห้อกีคนเข้ำนอก

ออกในได้ตำมสบำย"

"แซนไม่รักน�้ำขิงแล้วเหรอ แค่ให้เวลำน�้ำขิงอีกนิด ให้น�้ำขิงเคลียร์ 

กับแม่ให้เข้ำใจก่อน แซนจะให้น�้ำขิงเลือกได้ไง ระหว่ำงแซนกับแม่ น�้ำขิง 

รักแซนมำก แต่แม่ก็คือแม่!"

"ผมก็เข้ำใจ อำจจะผิดท่ีผมเองก็ได้ท่ีมีควำมอดทนอยู่แค่นี้จริงๆ 

ขอโทษนะน�้ำขิง"

"อะไรกัน นี่แค่ไม่กี่เดือนแซนก็ทนไม่ได้แล้วเหรอ หมำยควำมว่ำ 

แซนเองก็ไม่ได้จริงจังกับน�้ำขิงอย่ำงที่แม่บอกจริงๆ ใช่ไหม ใช่รึเปล่ำ!"

ชำยหนุ่มถอนใจเฮือก คร้ำนจะพูดพล่ำมให้มำกควำม "เอำเป็นว่ำถ้ำ

คุณเองยังตัดสินใจไม่ได้อีกว่ำจะเอำยังไงต่อ ก็ให้ผมได้คุยกับแม่คุณวันนี้

เสียก่อน"

พอวำงสำยจำกแสนสรัล นพนิตก็หันไปเอำเรื่องผู้เป็นแม่ด้วยควำม

โมโหโกรธำ

"นี่แม่เอำเรื่องน�้ำขิงกับพี่วอร์กไปบอกพี่ซีจริงๆ หรือเนี่ย แม่บอกพี่ซี

ทั้งหมดเลยงั้นเหรอ!"

"ก็แล้วไงล่ะ บอกไปซะให้จบๆ แซนจะได้ยอมเลิกกับลูกให้เด็ดขำด

เสียที แม่รู้นะว่ำสองเดือนมำนี้ลูกแกล้งท�ำเป็นตบตำแม่ ท�ำเป็นยอมคบหำ

กับหมอวอร์กโดยดี แต่จริงๆ ก็ยังแอบไปเจอกับแซนอยู่บ่อยๆ"

"หนรูกัแซนนะคะแม่ เขำเป็นแฟนหน ูยงัไงหนกูเ็ป็นแฟนแซนมำก่อน!"

"แต่หมอวอร์กเขำรักลูกมำกกว่ำ ลูกลองคบกับเขำมำตั้งสองเดือน  

ยังไม่รู้อีกหรือว่ำถ้ำเลือกเขำชีวิตลูกจะดีกว่ำอยู่กับแซนแค่ไหน"
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"หนกูแ็ค่ทดลองคบเขำตำมท่ีแม่ต้องกำร แต่ยังไงหนกูร็กัเขำเหมือน

แซนไม่ได้ นอกจำกรวยแล้วพี่วอร์กไม่มีอะไรท่ีท�ำให้หนูรู้สึกดีสักอย่ำง  

แม่เลิกบังคับหนูเสียทีเถอะ!"

"น�้ำขิง! นี่ยังไม่เข้ำใจอีกใช่ไหมว่ำที่แม่ท�ำไปทั้งหมดก็เพื่อลูก อยู่กับ

แซนอนำคตลูกจะเป็นยังไง เขำยังไม่มีอะไรม่ันคงจริงๆ เลยสักอย่ำง  

แค่บริษัทเล็กๆ ที่เพิ่งก่อตั้งมำไม่นำนอย่ำงนั้นมันจะไปมั่นใจอะไรได้ ฐำนะ

กำรงำนกำรเงนิของเขำกเ็ทียบหมอวอร์กไม่ได้เลย ลกูจะเป็นผูห้ญิงท่ีโง่มำก

ถ้ำทิ้งหมอวอร์กไปเลือกแซนจริงๆ"

"แต่เงินมันไม่ใช่ค�ำตอบทุกอย่ำงหรอกค่ะ"

"อย่ำมำหลอกตวัเองหน่อยเลย แม่รูว่้ำลกูมีควำมสขุกบัเงนิหมอวอร์ก

ขนำดไหน อย่ำฝืนตัวเองให้ล�ำบำกเลยน�้ำขิง"

"แต่แม่ไม่เป็นหนูแม่ไม่รู้หรอกว่ำหนูรู้สึกยังไง หนูเกลียดผู้ชำยข้ีโม้

อย่ำงพ่ีวอร์ก อยู่ด้วยกเ็อำแต่คยุโวโอ้อวดเรือ่งนัน้เรือ่งนีต้ลอดเวลำ เป็นเพือ่น

กันอำจจะพอทนได้ แต่ถ้ำต้องอยู่ด้วยตลอดชีวิตหนูรับไม่ได้หรอกค่ะแม่!"

"เขำอวดเพรำะเขำมีดีให้อวดน่ะสิ บ้ำนเขำท�ำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 

ตัวเขำเองกเ็ป็นหมอจบจำกเมืองนอกเมอืงนำ ชำตนิีท้ั้งชำตยัิงไงกไ็ม่ล�ำบำก 

ดูแม่เป็นตัวอย่ำงสิน�้ำขิง แม่ฉลำดท่ีเลือกพ่อแทนท่ีจะเลือกแฟนเก่ำท่ีม ี

แต่ตัว ตอนท่ีแต่งงำนกนัพ่อเรำเขำมีหน้ำท่ีกำรงำนด ีฐำนะกม็ัน่คงแล้ว ถ้ำ

แม่เลือกแฟนเก่ำท่ีท�ำงำนด้วยกันตอนนั้น ป่ำนนี้ชีวิตลูกคงไม่สุขสบำย 

แบบนี้ ลูกก็เห็นว่ำพ่อท�ำให้แม่สุขสบำยแค่ไหน งำนก็ไม่ต้องท�ำให้เหนื่อย

อย่ำงคนอ่ืนเขำ ไม่ต้องไปดิน้รนอะไรเลย ลกูๆ เกดิมำกพ็ลอยสบำยไปด้วย 

แล้วหมอวอร์กเขำก็มีหลักมีฐำนท่ีดีกว่ำพ่อเรำตั้งไม่รู้กี่เท่ำ คิดดูสิว่ำชีวิต

แต่งงำนของลูกจะดีขนำดไหน"

"แต่หนูไม่ได้รักเขำ ยังไงก็ไม่รัก หนูฝืนคบกับเขำมำสองเดือน หนู

แน่ใจแล้วว่ำเขำไม่ใช่เลย"
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"แต่ลูกก็ไม่ได้รังเกียจเขำไม่ใช่เหรอ ไม่งั้นจะยอมไปไหนมำไหนกับ

เขำได้ถึงขนำดนี้?"

"กเ็พรำะแม่นัน่แหละท่ีบังคบัหน ูหนไูม่เคยชอบเขำจรงิๆ เลยสกันดิ"

"แม่ก็เห็นลูกแฮปปี้ดีเวลำเขำพำไปดินเนอร์ในโรงแรมหรู พำไป 

ช็อปป้ิง พำข้ึนเครือ่งบินเฟิร์สต์คลำสไปเท่ียวไหนต่อไหน ไปค้ำงคนืกบัเขำ

ก็ท�ำมำแล้ว ได้ใช้ชีวิตดีๆ แบบที่แซนให้ไม่ได้ ลูกดูพออกพอใจเวลำได้นั่ง

รถแพงๆ ของเขำ หรือว่ำแม่เข้ำใจผิด รู้ไหมว่ำรถเขำคันเดียวซื้อรถที่แซน 

ขับได้ตั้งสิบคัน!"

นพนิตฮึดฮัดใส่ผู้เป็นแม่ "หนูก็แค่อยำกลองดูเท่ำนั้น มันก็แค่ควำม

สนุกชั่วครั้งชั่วครำว ถ้ำให้เลือกจริงๆ ยังไงหนูก็ต้องเลือกแซนมำกกว่ำ  

หนูรักแซนมำกกว่ำค่ะแม่"

"น�ำ้ขิง ฟังแม่ให้ดนีะ ตอนนีล้กูยังเดก็ ลกูกแ็ค่หลงใหลควำมหน้ำตำดี 

กับมำดหล่อๆ ท่ีเป็นแค่เปลือกของแซนเท่ำนั้นแหละ หมอวอร์กอำจจะ 

ไม่ได้มรีปูร่ำงหน้ำตำเลศิเลอเท่ำแซน แต่เขำรวยกว่ำ โพรไฟล์ดกีว่ำ สปอร์ต

กว่ำ ดูสิว่ำขนำดแม่ไม่ได้ขอ แต่เขำก็ซ้ือกระเป๋ำแบรนด์เนมให้แม่ไม่รู้ตั้ง 

กี่ใบ ใบละตั้งกี่หมื่นกี่แสน แถมยังทุ่มทุนซื้อเครื่องเพชรให้แม่อีกต่ำงหำก 

นี่ขนำดลูกยังไม่ได้แต่งงำนกับเขำแท้ๆ"

ครำวนี้ลูกสำวได้แต่ยืนเม้มปำกฟังเงียบๆ

"แล้วแซนล่ะ...คนนัน้เขำเคยให้อะไรแม่บ้ำง ตัง้แต่คบกบัลกูมำสองปี 

นอกจำกของฝำกเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีรำคำค่ำงวดแล้ว มีอะไรบ้ำงที่เขำให้กับ

เรำ แทบไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอันเลย ผู้ชำยหน้ำตำหล่อเหลำท่ีมีผู้หญิง 

รุมล้อมแบบนั้น สักวันถ้ำเขำเกิดนอกใจขึ้นมำ ลูกจะต้องน�้ำตำเช็ดหัวเข่ำ

และไม่เหลืออะไรเลย คอยดูสิน�้ำขิง!"

สุดท้ำยแล้วนพนิตกับนงพะงำก็ไม่ยอมไปพบกับแสนสรัลตำมนัด 
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ในเย็นวันนั้น และไม่ยอมนัดหมำยอย่ำงจริงจังตำมท่ีแสนสรัลต้องกำร 

เอำแต่บ่ำยเบี่ยงหลบเลี่ยงไปเรื่อยๆ จนแสนสรัลเครียดหนักยิ่งกว่ำเก่ำ เขำ

ไม่อยำกเลิกรำกันง่ำยๆ โดยไม่มีกำรพูดจำให้เข้ำใจกันทุกฝ่ำยเสียก่อน  

ต่อให้เหลอือดหรอืหมดใจกบัอีกฝ่ำยหนึง่ไปแล้ว แต่ควำมสมัพันธ์ท่ีผ่ำนมำ

ก็มีค่ำส�ำหรับเขำ ไม่ใช่สิ่งที่จะท�ำใจทิ้งขว้ำงได้โดยไม่แยแส

'ขอเวลำน�้ำขิงเคลียร์กับแม่อีกสักพักนะแซน นี่แม่เครียดมำกจนเข้ำ

โรงพยำบำล น�้ำขิงยังท�ำอะไรไม่ได้จริงๆ แต่แซนอย่ำเพิ่งถอดใจจำกน�้ำขิง 

อย่ำท้ิงน�ำ้ขิงไป แล้วกห้็ำมใจอ่อนกบัผูห้ญิงคนไหนเดด็ขำดเลยนะ นะแซน 

น�้ำขิงขอร้อง'

หลังจำกนงพะงำโทรศัพท์มำคุยกับศรีอำภำจนเป็นเรื่อง นพนิตก็

เอำแต่พูดเช่นน้ีกับเขำทุกครั้งท่ีคุยกันทำงโทรศัพท์ หรือแม้แต่เวลำท่ีนัด

เจอกนันำนๆ ครัง้ แต่เมือ่มนัมำถงึจดุนี ้จุดท่ีเขำเช่ือว่ำตวัเองได้ท�ำทุกอย่ำง

ที่คิดว่ำควรท�ำไปหมดแล้วเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ครั้งนี้เอำไว้ แต่มันก็ยัง

มองไม่เห็นควำมสุขของใครท้ังนั้น ไม่ว่ำเขำ นพนิต หรือแม่ของเธอ  

ตอนนี้สิ่งที่เขำต้องกำรที่สุดจึงไม่ใช่กำรยื้อควำมรักครั้งนี้เอำไว้...

บำงครั้งเมื่อเขำพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจนงพะงำด้วยใจท่ีเป็นธรรม 

เขำก็ไม่อำจปฏิเสธได้ว่ำควำมรู้สึกรักและปกป้อง อยำกให้ลูกสำวได้รับ 

สิ่งท่ีดีท่ีสุดนับเป็นเรื่องท่ีคนเป็นแม่ทุกคนสมควรกระท�ำ ดังนั้นในเมื่อเขำ 

ไม่อำจให้ในสิง่ท่ีนงพะงำเห็นว่ำดท่ีีสดุส�ำหรบันพนติได้ เขำกค็วรยอมถอย...

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืของแสนสรลัดงัข้ึน ดงึเขำออกจำกภวงัค์ควำมคดิ

อันสับสน เป็นสำยจำกพี่สำว

"แซน...ช่วยด้วย เกิดเรื่องใหญ่แล้ว ช่วยฉันทีนะแซน ฉันไม่ได้ตั้งใจ

จริงๆ ฉันกลัว ฉันกลัวมำกเลย..."

น�้ำเสียงละล�่ำละลักจำกปลำยสำยเป็นของศรีอำภำอย่ำงไม่ต้องสงสัย 

แต่ปฏิกิริยำและค�ำพูดท่ีสั่นเครืออย่ำงไม่เป็นตัวของตัวเองดังกล่ำวท�ำให้
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แสนสรัลต้องขมวดคิ้วด้วยควำมพิศวง

"เกิดอะไรขึ้นซี ใจเย็นๆ พูดให้มันรู้เรื่อง"

"ฉันขับรถชนคนตำย มันเป็นอุบัติเหตุ ฉันไม่ได้ตั้งใจ มีคนตำย  

เขำตำยไปแล้ว แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันชนเขำได้ยังไงก็ไม่รู้ ฉันไม่รู้!"

ศรอีำภำประสบอุบัตเิหตขัุบรถชนบนถนนสำยหนึง่ใกล้บ้ำน เธอก�ำลงั

ขับรถจะกลบับ้ำนในช่วงเย็น แต่ระหว่ำงทำงก่อนถงึบ้ำนเพียงไม่กีก่โิลเมตร

กเ็กดิเรือ่งไม่คำดฝันข้ึน เม่ือเธอหันไปหยิบโทรศพัท์มือถอืข้ึนมำดขู้อควำม

ท่ีถูกส่งเขำ้มำถี่ยิบในขณะนั้น มันเป็นช่วงเวลำเพียงแค่วินำทีเดียวเท่ำนั้น 

ท่ีเธอละสำยตำจำกถนนเพื่อมองหน้ำจอมือถือ แล้วรถของเธอก็ชนโครม

เข้ำกบัท้ำยรถยนต์คันหน้ำอย่ำงจงั ระหว่ำงนัน้กำรจรำจรถอืว่ำไม่หนำแน่น

มำกนัก รถบนถนนจึงเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ แต่เม่ือเกิดอุบัติเหตุก็ท�ำให ้

กำรจรำจรชะงักงันจนรถติดยำวเหยียด

ศรีอำภำลงจำกรถด้วยควำมมึนงงท่ำมกลำงควำมชุลมุนวุ่นวำยจำก

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซ�้ำยังต้องเข่ำอ่อนหน้ำมืดจนแทบเป็นลมล้มพับ เพรำะ

มีคนข่ีจักรยำนรำยหนึ่งถูกรถยนต์ท่ีอยู ่ในเลนขวำถัดจำกรถของเธอ  

ชนอัดเข้ำกับท้ำยรถเมล์ในสภำพที่น่ำตกใจมำก

ขณะท่ีก�ำลังอกสั่นขวัญแขวนกับสถำนกำรณ์ท้ังหมดอยู่นั้น ได้มีคน

ร้องตะโกนข้ึนมำพร้อมกับช้ีไปท่ีรถของเธอ กล่ำวหำว่ำรถของเธอชนกับ

จกัรยำนก่อน ท�ำให้จกัรยำนเสยีหลกัเซไปยังเลนข้ำงๆ จนท�ำให้เกดิอุบัติเหตุ

น่ำสลดดังกล่ำวขึ้น

ตอนนั้นศรีอำภำสั่นไปหมด เบลอจนจับต้นชนปลำยไม่ถูก เธอ 

ไม่สำมำรถปฏิเสธข้อกล่ำวหำได้เต็มปำกเต็มค�ำ เพรำะไม่แน่ใจเลยว่ำ 

ในวนิำทีท่ีเกดิอุบัตเิหตนุัน้มีอะไรเกดิข้ึนบ้ำง สตขิองเธอก�ำลงักระเจดิกระเจงิ

จนคิดอะไรไม่ออกเลยสักนิดเดียว

Page_��������_Final�.indd   32 9/22/2559 BE   17:22



อัญชรีย์

33

ผู้บำดเจ็บช่ือ 'วิธำน วงศ์วีรกร' เป็นชำยชรำวัยเจ็ดสิบห้ำปี ซ่ึงได ้

เสียชีวิตท่ีโรงพยำบำลในเวลำต่อมำ และนั่นย่ิงท�ำให้ศรีอำภำเสียขวัญ 

แทบคลั่งอีกรอบหนึ่ง เธอมำเรียกสติกลับคืนได้บ้ำงก็ตอนท่ีอยู่โรงพักกับ

ต�ำรวจหลังจำกถูกสอบปำกค�ำไปพักหนึ่ง 

จำกนั้นเธอจึงได้เผชิญหน้ำกับญำติของผู้ขับข่ีจักรยำนท่ีเสียชีวิตลง 

ซ่ึงปรำกฏว่ำเป็นคนรูจ้กัท่ีอำศยัอยู่ในหมู่บ้ำนเดยีวกบัเธอ แม้จะไม่เคยรูจ้กั

เป็นกำรส่วนตัวมำก่อน แต่เธอก็เคยร่วมงำนกับบริษัทของครอบครัวนี้ 

มำบ้ำง ท้ังงำนเขยีนบทละครโทรทัศน์และบทรำยกำรโทรทัศน์ต่ำงๆ ผูช้ำย

ท่ีมำเผชิญหน้ำกับเธอในฐำนะญำติของผู้เสียชีวิตคือ 'ธำวิน วงศ์วีรกร' 

ทำยำทรุ่นที่สำมแห่งวีรำกรกรุ๊ป ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนบริหำรของบริษัท 

และเป็นพี่ชำยแท้ๆ ของบุรัสกรอดีตเจ้ำนำยโดยตรงของแสนสรัล!

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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