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คำนำนักเขียน

มาแลว้วว...กราบทีอ่กพีย่กนอ้งยกคะ่ (สำนวนคุน้ๆ ฮา...)  

หา่งหายไปนานกบันามปากกา ‘ลกัษณะปรชีา’ คดิถงึจงัเลย ใจเผลอรกั 

เรื่องที่ 2 ของซีรีส์ ‘รักคือเธอ’ เป็นเรื่องของสาวดอกไม้นามการะเกด 

กับหนุ่มสายน้ำ นายแพทย์ หม่อมหลวงพรรษชล เป็นตัวละครในเรื่อง  

ลน้ใจรกั หนแรกทีผู่เ้ขยีนสบตาเขา (มโน) กพ็บวา่ผูช้ายคนนีแ้หละทีจ่ะ 

ปราบแม่สาวดอกไม้จอมวีนเหวี่ยงได้ ดังนั้นเนื้อหาอาจคลาดเคลื่อน 

เปลีย่นแปลงไปจาก มา่นรกัลวงใจ ของมหาโชคทีก่ลา่วถงึสามกีาระเกด  

ต้องโทษพรหมลิขิตที่ส่งพี่หมอมาได้ทันกาล 

ขอบคุณนักอ่านทุกท่านที่สนับสนุนและรอคอยอย่างเรื่อยมา 

มีพวกคุณจึงมีดิฉันจริงๆ ค่ะ ขอบคุณสำนักพิมพ์ที่ให้โอกาส ขอบคุณ 

กองบรรณาธิการที่ช่วยขัดเกลาผลงาน และที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลย 

คือคุณพยาบาลผู้น่ารักอย่างคุณโจอี้ และพี่หมอจิ๊บคนสวยที่ช่วยให้

คำปรึกษา

ฝากหนุ่มสายน้ำกับสาวดอกไม้ด้วยนะคะ และโปรดติดตาม 

รักพรางใจ กับ รักคือเธอ สองเล่มสุดท้ายของซีรีส์นี้ด้วยค่ะ

ลักษณะปรีชา
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“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”
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1
คุณหมอเบ่เบ๊

ภายในห้องคลอดมีเสียงร้องไห้ดังลั่น ราวกับพยาบาล 

ไปรบกวนนิทรารมณ์อันแสนสุข นายแพทย์ซึ่งคอยลุ้นอยู่ห่างออกไป 

แอบปาดเหงือ่ ดว้ยไอเ้พือ่นตวัแสบซึง่เปน็พอ่ของเจา้หนทูีแ่ผดเสยีงดงั 

ถึกๆ เอ๊ย อุแว้ๆ นั้นขอร้องให้เขาเข้ามาด้วย ชายหนุ่มส่งสายตา 

ให้กำลังใจเพ่ือนร่วมอาชีพ ซ่ึงแพทย์ท่ีทำคลอดถูกระบุให้เป็นหญิงเท่าน้ัน  

ชายหนุม่กลัน้ยิม้เมือ่แลเหน็สหีนา้ซดีขาวของเพือ่น พยาบาลอุม้ทารก

ตัวน้อยส่งให้ผู้เป็นพ่อ น้ำตาที่เอ่อคลอหน่วยตาคมทำให้เขายิ้มกว้าง  

แน่นอนว่าความปลาบปลื้มยินดีนั้นท่วมท้นอยู่ในอกไม่แพ้กัน 

ทว่า...เสียงเฮโลหน้าห้องคลอดเบรกความปรีดาของผู้คน 

ขา้งในไปชัว่ขณะ ‘พรรษชล’ ชีต้วัเองเมือ่เพือ่นสนทิอยา่ง ‘คาว’ี พยกัพเยดิ 

หน้ามาทางเขา นายแพทย์หนุ่มทำท่าถอนใจก่อนจะพยักหน้ารับด้วย 

สีหน้าระอา 

ด้านนอกห้องยังคงวุ่นวายและมีเสียงโหวกเหวกจนคนเพิ่งเปิด 

ประตูออกมาแอบสงสัย ว่าตกลงที่นี่เป็นโรงพยาบาลหรือตลาดสด 

กันแน่ แล้วนั่น...อะไร ดวงตาคมสีนิลหรี่ลงเพื่อจับภาพตรงหน้า  

ชายหนุม่สองคนยือ้ยดุกนัดว้ยการรดัคอ คนรดัคอทำหนา้นิง่ตดิจะเหีย้ม 

ส่วนอีกคนร้องกรี๊ด เอ๊ย โวยวายเรียกพ่อแม่ให้มาช่วยเหมือนเด็กๆ  
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ซึ่งดูจากรูปร่างกับท่าทางแล้วค่อนไปทาง ‘เด็กปัญญาอ่อน’

พรรษชลรู้จักทุกคนเป็นอย่างดี ทั้งหมดคือครอบครัวของ  

‘บุษบา’ ภรรยาคาวี หญิงสาวมีพี่น้องถึงแปดคน แรกทีเดียวที่รู้ เขา 

ถึงกับตาโต แน่นอนว่าสังคมไทยสมัยก่อนนั้นมีลูกแปดถึงสิบคนไม่ใช่ 

เรื่องแปลก แต่สมัยที่ข้าวของแพงหูฉี่ก็ยากนักที่จะพบครอบครัวใหญ่  

อย่างที่คนมักพูดกันว่ามีลูกมากมักยากจน กระนั้นการมีลูกมากก็ 

ไมไ่ดท้ำใหค้รอบครวัฟาเบรกลาสไดร้บัผลกระทบ คาวเีคยเลา่วา่ฟาบโิอ ้

พ่อของบุษบาเป็นถึงเจ้าของโรงแรมหกดาวที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

“พี่น้ำค้างงง ช่วยน้องเหน่ด้วยยย” 

เจ้าของชื่อทำหน้าเหยเก ‘มันลากเสียงซะยาวเลย’

“โชคมันทำร้ายยย...เหน่” 

‘ออ๊ย...ไอน้ีต่วัโตยงักบัยกัษป์กัหลัน่ ทำไมทำเสยีงออ้นไดส้มจรงิ 

ขนาดนี้’

“พอๆ โชคเลิกแกล้งน้องได้แล้วลูก” ลีลาวดีขัดขึ้น 

พรรษชลซึ่งยืนมองอยู่ถึงกับกลืนน้ำลายดังเอื๊อก นั่นแกล้งทำ 

หรอกหรือ เขาเห็นสีหน้า ‘มหาโชค’ แล้วคิดว่าอีกฝ่ายกำลังฆ่า  

‘มหาเสน่ห์’ จริงๆ เสียแล้ว

“หลานล่ะครับพี่น้ำ” ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่พอๆ กับพี่มหา 

เดินเข้ามาถามพรรษชลอย่างสุภาพ 

นายแพทย์หนุ่มคลี่ยิ้มน้อยๆ ให้ ดูเหมือน ‘พุทธชาด’ จะเป็น 

คนเดียวในครอบครัวที่เรียกเขาสั้นๆ ว่า ‘น้ำ’ ซึ่งเขาชอบให้เรียก 

แบบนี้มากกว่า ‘น้ำค้าง’ เพราะดูสาวแตกเกินไป

พยาบาลอุ้มทารกตัวน้อยออกมาพอดี พรรษชลเลยไม่ทันตอบ 

คำถาม เพราะมวลมหาชนคนป่วนโลกเฮโลกันไปกลุ้มรุมเจ้าตัวเล็ก 

เสียแล้ว ชายหนุ่มแอบถอนหายใจอย่างไม่รู้ว่าแท้จริงโล่งอกหรือ 

หนกัอกแทนเพือ่นกนัแน ่คาวนีะ่สนัโดษมาแตไ่หนแตไ่ร แต.่..ครอบครวั 
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บุษบานี่สิ หาคำว่า ‘สงบ’ ไม่เจอจริงๆ

ด้านหลังโรงพยาบาลเป็นท่ีต้ังของชุมชน ‘เป็นใจ’ ซ่ึงแบ่งเป็น 

เปน็ใจซอยหนึง่ เปน็ใจซอยสอง สลบัซา้ยขวา เปน็ใจซอยหา้ จะมหีอพกั 

ชื่อ ‘กิ่งไผ่’ ตัวตึกสีส้มสูงสี่ชั้น โดยหนึ่งชั้นจะมีเพียงห้าห้อง ซึ่งห้องพัก 

กว้างขวางสมราคาค่าเช่า 

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นภายในห้องนอนสีเทาอ่อน เจ้าของห้อง

นุ่งผ้าขนหนูออกจากห้องน้ำ เวลาบนหน้าปัดเป็นช่วงตีห้า ชายหนุ่ม 

กดปิดเสียงก่อนเดินผิวปากไปยังตู้เสื้อผ้าหน้าห้องน้ำ หยิบเชิ้ตสีขาว 

และกางเกงสแลก็สว์างบนเตยีง อาชพีหมอจำเปน็ตอ้งแตง่ตวัใหภ้มูฐิาน 

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือ ใครอยากจะรักษากับหมอที่แต่งตัวซกมก  

ไม่สุภาพกันเล่า

‘นายแพทย์ หม่อมหลวงพรรษชล กุลวารี’ ในวัยสามสิบเอ็ดปี 

จบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ และได้ประจำ 

อยู่ที่แผนกกุมารเวชในโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาค

อีสาน จักรยานสีชมพูลายคิตตี้คือพาหนะคู่ทุกข์คู่ยากของพรรษชล 

เขาไม่ได้เลือกสีและลายเอง เพราะได้รับตกทอดมาจากแพทย์หญิง 

รุ่นพี่ซึ่งย้ายกลับไปทำงานที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ หลายครั้งที่คิด 

จะยกให้น้องเรสิเดนต์ 1 แต่หลายคนก็ปฏิเสธ เนื่องจากต้องการรักษา

ภาพลักษณ์แมนๆ ของตัวเองไว้ ซึ่งเหตุผลเหล่านั้นฟังไม่ขึ้น พรรษชล

ไม่ห่วงเรื่องถูกมองเป็นเกย์ เพราะมั่นใจในความแมนของตัวเอง

เสียงกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊งตลอดทางที่รถจักรยานแล่นออกจาก 

ซอยเป็นใจห้าเข้าสู่ถนนหลักที่กั้นสองฟากซอย เรสิเดนต์บางคนที่ 

1เรสิเดนต์ Resident แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ที่ศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์ 

เฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่ง
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ออกเวรแลว้กส็ัน่กระดิง่จกัรยานทกัทายรุน่พี ่รวมถงึพยาบาลทัง้หลาย 

ที่ออกเวรเวลาเดียวกัน เรียกว่าซอยเป็นใจหนึ่งถึงเก้านี้ส่วนใหญ่เป็น 

ที่พำนักของหมอและพยาบาลก็ว่าได้

พรรษชลจอดจักรยานแล้วเดินขึ้นตึก แม้จะย้ายมาได้ไม่กี่เดือน

เขาก็รู้สึกชอบที่นี่ ชายหนุ่มส่งยิ้มให้เพื่อนร่วมแผนกที่เดินหน้าซีดมา 

แต่ไกล เมื่อคืนคงเจอเคสหนักถึงได้หน้าซีดอย่างกับคนอดนอนมา 

ทั้งคืน โรงพยาบาลแห่งนี้มีกุมารแพทย์ทั้งหมดสี่คนคือแพทย์หญิง 

นศิมา แพทยห์ญงิดาวษิา นายแพทยภ์ทัรศยั และตวัเขาเอง แบง่เวรกนั 

เดือนละเจ็ดวัน ซึ่งตอนนี้เป็นเวรของนายแพทย์ภัทรศัย 

“ไม่ต้องมายิ้ม ขอแช่งให้แกงานยุ่ง” ภัทรศัยพาลใส่คน ‘ดวง 

คณุชาย’  เนือ่งจากไมไ่ดน้อนครบยีส่บิสีช่ัว่โมง เมือ่คนืเปน็วนัโลกาวนิาศ 

สำหรับภัทรศัยโดยแท้ เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ประสานงากับรถยนต์  

มีผู้บาดเจ็บทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กว่าสิบราย และเพราะได้ยินพยาบาลเวร 

ซุบซิบกัน เขาจึงไม่แปลกใจที่พยาบาลไม่โทร. ตามไอ้คุณหมอน้ำค้าง 

‘ไม่ต้องโทร. ไปตามหมอน้ำหรอก แค่หมอเอก หมอต้น และ 

หมอภทัรกเ็อาอยูแ่ลว้ ปลอ่ยใหห้มอนำ้นอนพกัผอ่นใหเ้ตม็ทีเ่ถอะ พรุง่นี้ 

จะได้พาหน้าหล่อๆ สดใสมาให้เราได้ยลให้ชุ่มหัวใจ’ 

“ขอบใจ แต่งานผมยุ่งทุกวันอยู่แล้ว” คนโดนแช่งบอกอย่าง 

ขบขันท่าทางของเพื่อนซึ่งขึ้นชื่อว่า ‘ดวงเยิน’ เข้าเวรทีไรเป็นต้องมี 

คนป่วยเยอะทุกที จนหมอและพยาบาลต่างแลกเวรหนีกันให้ควั่ก

2 Round ward การตรวจเยี่ยมคนไข้ในหอผู้ป่วยเพื่อดูอาการที่เปล่ียนแปลง 

ในแต่ละวัน (อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.doctor.or.th/articledetail/6195)
3 แผนกกุมารเวชกรรม แบ่งออกเป็น 2 แผนกย่อย คือ นิวบอร์น (New Born) 

เด็กแรกเกิดหรือทารก และเด็กโต นับรวมตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ จนถึงอายุ 15 ปี  

หากอายุมากกว่านี้ต้องย้ายไปแผนกอายุรกรรม
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ชายหนุ่มเริ่มราวนด์วอร์ด2 ตรวจเยี่ยมคนไข้แผนกนิวบอร์น3

ตั้งแต่หกโมงเช้า จากนั้นตรวจต่อที่แผนกผู้ป่วยในตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า  

พอเก้าโมงก็ประจำที่แผนกโอพีดี4 

ทั้งๆ ที่ยังเช้าแต่หน้าโรงพยาบาลเริ่มมีผู้คนเดินเข้าออกกัน 

ไม่ขาดสาย หลายคนรีบมาจองคิวเพื่อรอรับการตรวจรักษา บ้างก็มา 

เป็นเพื่อน พรรษชลชอบชีวิตที่นี่ แม้สำหรับคนอื่นมันไม่เงียบสงบและ 

ออกจะวุน่วายเมือ่คนไขเ้ยอะ แตเ่ขากลบัชอบ นอกเหนอืจากนัน้คอืได ้

ดูแลตากับยายซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปเกือบหกสิบกิโลเมตร จะว่าไกล 

ก็ไกล แต่พรรษชลกลับรู้สึกว่ามันไม่ไกลเลย วันหยุดเขาจึงมักขลุกอยู่

กับตากับยายของตัวเอง 

และเมื่อคิดถึงความหมายของชื่อคุณหมอร่วมแผนก เจ้าของ 

ริมฝีปากบางที่เหล่าพยาบาลต่างลงความเห็นว่าแดงกว่าอิสตรีก็ยิ้ม 

นิศมา หมายความว่า สงบสุข

ดาวิษา หมายความว่า สวรรค์

ภัทรศัย หมายความว่า อยู่อย่างมีความสุข

เขาเหมารวมความหมายชื่อผู้คนรอบตัวเป็น ‘อยู่อย่างสงบ  

มคีวามสขุเหมอืนขึน้สวรรค’์ ชายหนุม่ปรารถนาใสค่วามสงบสขุแบบนี ้

อยู่ต่อไปอีกนานๆ เพราะตั้งแต่กลับมาประจำที่นี่อย่างเต็มตัวและ 

พบปะเพื่อนสนิทอย่างคาวี เขาก็สังหรณ์แปลกๆ ว่าความ ‘สงบ’ นั้น 

กำลังจะหายไป 

รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อคาวาซากิ รุ่นบีวัน สีดำแล่นมาตาม 

ถนนลาดยางมะตอยในฟาร์มมากบารมี สองข้างทางมีต้นชัยพฤกษ์ 

และราชพฤกษ์ขึ้นอยู่เต็ม ริมฝีปากบางของคนขับยิ้มเมื่อรถแล่นผ่าน

4 Out Patient Department (OPD) หรือ แผนกผู้ป่วยนอก
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บรเิวณทีม่ตีน้ชยัพฤกษ ์ครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยเปน็สถานทีถ่า่ยภาพพรเีวดดงิ 

ของคาวีกับบุษบา เขาเห็นภาพถ่ายแล้วประทับใจไม่สร่างซา ทั้งสาม 

ด้านของฟาร์มมากบารมีแห่งนี้โอบล้อมด้วยภูเขา มีทุ่งหญ้ากว้าง 

สำหรับเก็บเกี่ยวไปเลี้ยงโค

พรรษชลจอดรถที่หน้าบ้านสไตล์วิกตอเรียสีฟ้าหลังใหญ่ จู่ๆ 

คาวีก็โทร. ตามตัวเขาด่วน อีกทั้งขู่ว่าถ้าไม่มาภายในหนึ่งชั่วโมงจะ 

ฆ่าตัวตายด้วยการใช้ไม้บรรทัดเหล็กเชือดคอตัวเอง เอิ่ม...แรกทีเดียว 

พรรษชลถึงกับหัวเราะก๊าก แต่ก็แค่ชั่วครู่เท่านั้น กิตติศัพท์ในเรื่องนี้ 

เขาได้รับการบอกเล่าเก้าสิบจากสองพี่น้อง ‘มะ’ อย่างมะยมกับ 

มะกอก ซึ่งเป็นคนสนิทของคาวี จากนั้นก็รู้จากปากบรรณอีกที เขา 

จึงรีบมาเพราะกลัวเพื่อนเครียด ฆ่าตัวเองน่ะไม่เท่าไหร่หรอก วันดี 

คืนดีเดี๋ยวจับลูกเมียปาดคอละแย่แน่

คนที่เพิ่งเลิกงานถอนหายใจดังเฮือก ถึงบ้านตากับยายไม่ถึง 

สบินาทกีโ็ดนตามตวัเสยีแลว้ บา้นตาเสอืกบัยายจำเนยีรของเขาตัง้อยู ่

ในหมู่บ้านโคกอีเม้งซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านดงมะเฟือง คาวีกับเขาเป็น 

เพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่มัธยมต้น แม้ต้องแยกย้ายไปเรียนต่อก็ยัง 

ตดิตอ่กนัอยูต่ลอด คาวเีลอืกเรยีนเกีย่วกบัการเกษตร สว่นเขาสอบตดิ 

แพทย์ 

“น้ำค้างงง...” เรียกชื่อเขาได้สยองขนาดนี้ไม่ได้หลุดออกจาก 

ปากใครหรอก นอกจาก...ไอ้เพื่อนชั่ว!

“บอกกี่ทีแล้วว่าอย่าเรียกเต็มๆ เรียกน้ำอย่างเดียวก็พอ” 

คนเปน็แกนนำในการเรยีกรบียิม้ประจบ “เออนา่ มงึกอ็ยา่ซเีรยีส 

ให้กูกลุ้มคนเดียวพอ”

“อะไร ตกลงซีเรียสหรือกลุ้ม” นายแพทย์ที่ถูกตามตัวถาม 

อยา่งหงดุหงดิ ปกตแิลว้เขาใจเยน็เปน็นำ้สมชือ่ แตพ่กันีอ้ยูใ่กลค้าวทีไีร 

เขามักร้อนอกร้อนใจอย่างกับอีกฝ่ายจะหาเรื่องมาให้อย่างไรอย่างนั้น
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“ทั้งสองอย่าง น้ำค้าง...มึงรักกูไหม”

คนถูกโยนคำถามใส่ทำหน้าเบ้เหมือนได้เผือกร้อน

“ทำไมถามแบบนั้น คิดลึกนะเว้ย”

“บ้าสิ ไอ้นี่! คนยิ่งซีเรียสอยู่” คาวีมีสีหน้าจริงจังจนคนถูก 

ตามตัวชักสงสัย

“ตกลงเรียกมาทำไม”

“เรียกมาให้ช่วยดูแล ‘เด็ก’ ให้หน่อย” เจ้าของฟาร์มมากบารมี 

พูดเสียงอ่อน ถ้าไม่ติดว่าหน้าถึก เอ๊ย เถื่อนละก็ จะทำตาปริบๆ 

แถมให้

“หือ ลูกนายน่ะเหรอ” ชายหนุ่มหมายถึงสมาชิกใหม่ของบ้าน

“เปล่า น้องเมียน่ะ”

“หา! คนไหน โตกันหมดแล้วนี่”

“ย้าง...ยังไม่โต น้องเหน่ น้องโชค น้องลาภยังเด็กอยู่เล้ย”

“ไอ้ถึก! นายจะบ้าหรือไง เด็กที่ไหนมันสูงร้อยแปดสิบกว่า  

เรียกพวกมันว่ายักษ์ฉันยังเชื่อเลย”

‘ควายโต๋ดละไม่ว่า!’ คาวีทำเสียงเฮอะในลำคอและแอบพูดต่อ 

ในใจ

“นายเป็นหมอประสาอะไรวะ ถึงได้มองไม่ออกว่าน้องเมียฉัน 

น่ะยังเด๊กเด็ก” เจ้าของฟาร์มมากบารมียิ้มเจ้าเล่ห์ก่อนพูดต่อ “เด็ก 

ปัญญาอ่อนน่ะรู้จักไหม ตัวใหญ่เป็นยักษ์ปักหลั่นก็จริง แต่สมองนี่... 

เท่าหัวน้ิวโป้งตีนกูเลย” คุณพ่อลูกอ่อนท่ีหวงท้ังลูกและเมียพูดใส่อารมณ์  

สาบานว่าไม่ได้เกลียดน้องเมียจริงจริ๊ง เพียงแต่พักนี้โคตรรำคาญ!

“ออ้ มปีญัหาทางสมองนีเ่อง มนิา่ละ่วนักอ่นเหน็เลน่กนัรนุแรง” 

อีกคนเอออออย่างที่น้อยครั้งจะทำ เขากับคาวีเหมือนน้ำกับไฟก็ว่าได้  

คนหนึ่งใจเย็นเหมือนน้ำสมชื่อ อีกคนร้อนดั่งไฟที่พร้อมจะแผดเผา 

ทุกอย่างตรงหน้า
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“เออดิ แกรู้ไหมตอนนี้พวกมันจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนกันมา 

นอนเฝ้าเมียฉัน”

พรรษชลเลกิคิว้กอ่นหวัเราะลัน่ เขา้ใจสาเหตทุีเ่พือ่นเครยีดแลว้

“ฉันคงดูแลน้องเมียนายไม่ได้หรอก อย่าลืม...มันตัวโตกว่าฉัน 

เกิดทำให้พวกมันโมโห ไอ้แฝดคนพี่นั่นจับฉันหักคอขึ้นมาจะซวยไป”

ถึงออกปากปฏิเสธล่ันขนาดไหน ในท่ีสุดคาวีก็ลากพรรษชล 

เข้าบ้านจนได้ เสียงเซ็งแซ่ภายในห้องรับแขกทำให้แพทย์หนุ่มแอบ 

ระบายลมหายใจ วันนี้พี่สาวพี่เขยลูกพี่ลูกน้องของบุษบามาเยี่ยม 

อย่างพร้อมหน้า 

‘อะไรจะวุ่นวายขนาดนี้วะครับ’ พรรษชลเองมีีพี่น้องรวมทั้งเขา 

ทั้งหมดสี่คนซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของครอบครัวฟาเบรกลาส แต่ความ 

วุน่วายยงัไมไ่ดเ้ศษเสีย้วของครอบครวันี ้เขาเขา้ใจเลยถา้คาวจีะเครยีด 

คาวีเป็นลูกคนเดียว เจอแบบนี้เป็นต้องจิตตกไม่น้อย 

พรรษชลถูกคาวีลากขึ้นชั้นบนของบ้านเพื่อมาพบกับภาพที่  

เอ่ิม...เขาบรรยายไม่ถูกเลยทีเดียว ระหว่าง ‘น่ารัก’ กับ ‘น่าหวาดกลัว’

“จำ้จีม้ะเขอืเปาะแปะ กระเทาะหนา้แวน่ พายเรอือกแอน่ สาวๆ 

หนุ่มๆ อาบน้ำท่าไหน อาบน้ำท่าวัด...” 

ทารกอายหุา้วนัหอ่ปากหาวหวอดๆ ไมไ่ดน้ำพาตอ่เสยีงหยอกลอ้ 

ของคณุอาหนุม่ทีก่ำลงัเขีย่แกม้นอ้ยๆ เลน่อยา่งเบามอื สายตาหลายคู ่

ต่างมองมาด้วยความรู้สึกหลากหลาย ส่วนใหญ่แล้วเพลียแกมระอา 

กับความรั่วของคุณอาหนุ่มนามมหาเสน่ห์ 

“พอเถอะเหน่ รำคาญแทนหลานว่ะ” มหาโชค พี่ชายฝาแฝด 

ปราม

“นั่นสิ หลานรำคาญจนหาวหลายทีแล้วยังไม่เลิกพล่าม”  

มหาลาภหนึ่งในแฝดสามสำทับตามอย่างเห็นด้วย
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“พล่ามบ้าพล่ามบออะไร เค้ากำลังกล่อมหลานอยู่ไม่เห็น 

เหรอ” หนุ่มทรงเสน่ห์หันมาค้อนพี่ชาย

“กล่อมพร่องเมิงสิ” 

คนเปน็พอ่ทีน่ัง่หา่งออกไปสะดุง้ เมือ่ลกูชายพาดพงิมา ‘ฟาบโิอ’้ 

ค้อนส่งมาบ้าง ทะเลาะกันทีไรพาดพิงถึงพ่อทุกที 

‘ไอ้ลูกเวรรร’

“พ่อกูก็พ่อเมิงนั่นแหละ” คนพิสมัยคำหยาบเถียงฉอดๆ พร้อม 

หันไปยิ้มให้คนทำตาเขียวปั้ด “คุณป๋าไม่ต้องมามองเหน่เลยนะ โชค 

มันเล่นก่อน”

“แล้วใครมันตามล่ะ” มหาโชคแก้ตัว เสหลบดวงตาเรืองรอง 

ของผู้เป็นพ่อ 

“พอกันทั้งหมดแหละไอ้ลูกเวรรร” 

เจ้าของมือบางฟาดเผียะที่ต้นแขนฟาบิโอ้ “พอกันทั้งพ่อทั้งลูก 

นัน่แหละ” ลลีาวดหียกิตน้แขนสามอีกีท ี“ออกไปขา้งนอกใหห้มดเลยนะ 

เดหลีกับหลานจะได้พักผ่อน” ไล่ทั้งลูกและสามีแล้วทำเมินไม่เห็น 

สายตาออดอ้อนสี่คู่ที่เพียรส่งมาให้ 

“ผมเห็นด้วยนะครับ ตั้งแต่เช้าตรู่เดหลีกับลูกยังไม่ได้พักเลย”  

คาวสีำทบัอยา่งเหน็ดว้ย ทัง้แอบสง่สายตาขุน่เคอืงใหส้ามแฝด เขารูส้กึ 

รำคาญสมาชิกครอบครัวบุษบาอยู่เล็กน้อย เพราะตั้งแต่ครอบครัว 

ภรรยามาก็วุ่นวายจนเขาไม่มีเวลาอยู่สองต่อสองกับภรรยา เรียกว่า 

ตั้งแต่ลูกพ้นท้อง คนพวกนี้ที่มารอให้กำลังใจก็เฝ้าตามติดภรรยาและ 

ลูกน้อยของเขาแทบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ถ้าไม่คิดในแง่ร้ายเกินไป 

ชายหนุ่มก็สงสัยว่าพวกเขาเหล่านี้จัดเวรยามผลัดกันเฝ้าภรรยาและ 

ลูกน้อยของเขาเลยนะเนี่ย 

กลัวเขาเอาลูกไปทำกุมารทองหรือไงก็ไม่รู้!

“อุบ๊ะ กล้าไล่ฉันเหรอ” คนไม่ปลื้มลูกเขยเท่าใดนักตบเข่า 
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ดังฉาดอย่างไม่พอใจ

“คุณแม่ยายไล่ต่างหากครับ คุณพ่อตาอย่าพาล” ลูกเขย 

ถึกเถ่ือนเถียง แน่นอนว่าความไม่ลงรอยกันของพ่อฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย 

ยังคงหลงเหลืออยู่บ้าง บรรณเป็นไม้เบื่อไม้เมากับฟาบิโอ้ พอมีหลาน  

ทั้งสองจึงมักใช้เวลาว่างถกเถียงกันว่าเด็กชายบารมีนั้นเป็นหลานตา 

หรือหลานปู่ ซึ่งจริงๆ ก็เป็นทั้งสองอย่าง แต่ผู้เฒ่าก็ยังเก็บมาถกเถียง 

กันอยู่บ่อยๆ คาวีเข้าใจความห่วงใยของฟาบิโอ้ แต่บางครั้งชายหนุ่ม 

คิดว่ามันมากเกินไปจนอึดอัด เช่นเรื่องที่พ่อตาหอบหมอนหอบผ้าห่ม 

มานอนเฝ้าลูกสาวถึงข้างเตียง ไหนจะสามแฝดที่เฮโลกันมานอนเฝ้า 

หลานอีก ตอนนี้ห้องนอนของเขาแทบไม่มีที่เดิน กลางวันก็แม่ยายกับ 

ญาติๆ กลางคืนก็พ่อตากับน้องภรรยา อย่างนี้เขาจะมีเวลาโอ๋ภรรยา 

คนสวยได้อย่างไร ตั้งใจจะจูบรับขวัญที่กลับบ้านก็ทำไม่ได้

“ชิชะ ไอ้...”

“ฟาบีค้ะ ตอ่หนา้หลานอยา่พดูคำหยาบ แลว้กอ็อกไปขา้งนอก 

กนัไดแ้ลว้” ลลีาวดแีหวพรอ้มไลส่ง่อกีครา ทำใหฟ้าบโิอไ้มพ่อใจ ภรรยา 

เขาทำท่าอวยลูกเขยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ยิ่งนานวันก็ยิ่งปลื้มและเข้ากัน

เป็นปี่เป็นขลุ่ย เขาละเหม็นขี้หน้าไอ้ลูกเขยถึกนี่จริงๆ

“คอยดเูถอะ ผมจะหาลกูเขยสภุาพและดดูกีวา่ไอถ้กึนีอ่กีหลาย

ร้อยเท่าให้ได้ ถึงตอนนั้นไอ้เขยใหญ่กับเขยรองมันต้องตกกระป๋อง” 

คุณพ่อที่มีความตั้งใจเฟ้นหาลูกเขยเองกล่าว ตั้งแต่ลูกสาว 

สองคนแรกหาสามีเอง คนสูงวัยที่หมายหมั้นจะให้ลูกๆ อยู่บนคาน 

ก็ฟึดฟัดไม่พอใจ ทั้งๆ ที่สองหนุ่มก็เป็นคนดีแถมยังได้รับความสนใจ 

มากๆ ในหมู่สาวๆ กระนั้นก็ยังไม่ถูกอกถูกใจพ่อตา ฟาบิโอ้ที่มีทิฐิ 

กบัลคุดบิเถือ่นของลูกเขยคนรองกวาดสายตาไปทางลกูสาวอกีสองคน 

ที่ยังไม่แต่งงาน

พรรษชลซึ่งอยู่ในห้องหันไปมองลูกสาวอีกสองคนของฟาบิโอ้  
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ชายหนุม่คลีย่ิม้ออ่นเมือ่เหน็หนึง่ในนัน้ทำหนา้เบแ้ละมองผูเ้ปน็พอ่อยา่ง 

หวาดระแวง เธอผู้นั้นสวมเสื้อยืดพอดีตัวสีเหลืองสด กางเกงขาสั้น 

สดีำโชวข์าเรยีวงาม แรกเจอนัน้พรรษชลยอมรบัวา่สะดดุตากบัเรอืนรา่ง 

และใบหน้าที่มีเครื่องหน้าสวยสด ผมเธอสีน้ำตาลสลวยเป็นลอนงาม 

ดวงตามีสีฟ้าล้อมกรอบด้วยแพขนตาดำงอนยาว 

แต่ก็นั่นแหละ มีบางอย่างในตัวเธอที่บอกเขาว่า ‘ไม่ควรยุ่ง’  

ชายหนุ่มมองรอบห้องแล้วอมยิ้ม อาจเป็นบุคคลเหล่านี้ก็ได้ที่ทำให้ 

เขาละความสนใจจากหญิงสาวอย่างง่ายดาย ตราบใดท่ีเขายังปรารถนา 

คำว่า ‘สงบสุข’

ในที่สุดคาวีก็ได้อยู่กับภรรยาและลูกน้อยตามลำพัง โดย 

พรรษชลทำหนา้ทีเ่ปน็สารถพีาหนุม่ๆ สาวๆ ไปเทีย่วตลาดนดัยามเยน็ 

ซึ่งจริงๆ แล้วมะยมหรือมะกอกคนสนิทของคาวีก็ทำได้ แต่ทำไมต้อง 

เป็นเขา ชายหนุ่มถอนหายใจเป็นรอบที่สิบตั้งแต่มาที่ฟาร์มมากบารมี 

หนุม่สาวทัง้หมดยกเวน้บวัสวรรคซ์ึง่กำลงัตัง้ครรภแ์ละจะเดนิทางกลบั 

บ้านพรุ่งนี้ต่างแยกย้ายกันเดินดูของ พรรษชลเห็นพุทธชาดโอบกอด 

นอ้งสาวฝาแฝดประหนึง่คูร่กัแลว้อดยิม้ขำไมไ่ด ้สองหนุม่สาวเปน็แฝด 

ที่หน้าตาคล้ายคลึงกัน หากเป็นคนอื่นก็คงเข้าใจว่าเป็นคู่รักมากกว่า 

พ่ีน้อง เพราะการแสดงออกของฝ่ายชายชวนให้คิดอย่างน้ันเสียมากกว่า

ชายหนุม่นัง่มองสองแฝดจนลบัสายตา เขาเองกม็พีีน่อ้งทัง้หมด 

สีค่น โดยเขาเปน็คนทีส่าม พอ่ซึง่เปน็ถงึหมอ่มราชวงศป์รารถนาลกูสาว 

มาอุ้มชู แต่ก็ไม่สมใจเพราะลูกสี่คนล้วนเป็นผู้ชาย หม่อมหลวงชลนที 

หม่อมหลวงชลาชล และหม่อมหลวงชลธี ตอนนี้ทั้งสามพำนักอยู่ที่วัง

กุลวารีกับผู้ให้กำเนิด

เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดึงชายหนุ่มออกจากภวังค์ เมื่อเห็น 

ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอก็ยิ้มกว้าง
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“ว่าไงครับพี่”

“นายอยูไ่หน เมือ่เชา้พีโ่ทร. ไปไมร่บัสาย” เสยีงหมอ่มหลวงชลนท ี

พี่ชายคนโตดังมาตามสาย

“อ้อ ผมราวนด์วอร์ด ไม่ได้พกโทรศัพท์ไปด้วย ตั้งใจจะโทร. หา 

พี่คืนนี้เหมือนกัน”

“อย่ามัวแต่ทำงานจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะ” คนเป็นพี่มัก 

เตือนทุกครั้ง อาชีพแพทย์นั้นต้องพร้อมสำหรับดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ  

ทำให้บางครั้งถึงกับต้องอดหลับอดนอน

“คร้าบ...ว่าแต่ที่โทร. มาเนี่ยเพื่อจะบ่นอย่างเดียวเหรอ” คน 

ที่มีชื่อเล่น ‘หญิง’ ที่สุดในบรรดาพี่น้องถาม พวกเขาสี่พี่น้องมีชื่อเล่น 

แปลว่าน้ำเหมือนชื่อจริง น้ำพุ น้ำหมอก น้ำค้าง และสุดท้ายชื่อสม 

กับผู้ชายที่สุดคือ เจ้าธีหรือหม่อมหลวงชลธีนั่นเอง

“เปล่า จะบอกว่าแม่คิดถึง ถ้าว่างก็อย่าลืมมากรุงเทพฯ ด้วย  

ไม่ใช่ให้แม่เป็นฝ่ายไปหาตลอด” เป็นพี่หรือเป็นพ่อกันแน่ พรรษชลคิด 

ในใจอย่างขบขัน

“โอเค ไว้ผมว่างจะขึ้นไปอ้อนแม่สักสองสามวัน อย่าลืมว่าผม 

กก็ลวัเปน็หมาหวัเนา่เหมอืนกนันะ” คนเปน็นอ้งกระเซา้อยา่งอารมณด์ ี

กอปรกับสามมหาเดินกลับมาที่รถ ชายหนุ่มจึงต้องขอวางสายเพื่อ 

เตรียมรับมือกับความกวนโอ๊ยของพวกวายร้าย

“พี่น้ำค้าง ที่พี่พาเรามาเดินตลาดนัดเนี่ย เป็นแผนของพี่ถึก 

ใช่ไหม” มหาเสน่ห์ที่เรียกพี่เขยอย่างสนิทสนมถามขึ้น

“เปล่า พี่อาสามาเอง”

“จริงอะ ดูรักเพื่อนจังเลยเนอะ เพิ่งกลับจากทำงานแท้ๆ แทนที่ 

จะพกัผอ่น กลบัวิง่แจน้มาหาเพือ่นถงึบา้น คงจะวา่งงานนา่ดเูนอะ เรา 

ไปสอบเป็นหมอบ้างดีไหม” น้องชายคนเล็กหันไปขอความเห็นพี่ชาย

ฝาแฝดทั้งสอง ซึ่งก็พยักหน้ารับ 
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แต่คนเป็นหมอจริงๆ กลับกู่ร้องอยู่ในใจว่า ‘อย่าเล้ยยย’ ดูท่า 

ทั้งสามจะมือหนักตีนหนัก แถมลักษณะท่าทางไม่ใช่คนมีจิตใจ 

เอื้ออารี เขาละสงสารคนไข้

“อืม งานดีเงินสบายอย่างนี้น่าสนใจ” มหาโชคทำหน้าที่เป็น 

ลูกคู่รับส่งกับน้องชาย

‘สบายพร่อง!’ คนเป็นหมอสบถในใจ เดิมก็ไม่พิสมัยคำพูด 

หยาบๆ มาแตไ่หนแตไ่ร แตม่พีกัหลงันีแ่หละทีส่บถบอ่ยครัง้ ดทูา่จะเปน็ 

โรคติดต่อทางลมหายใจ

“งานดีเงินน้อยไม่สบายหรอกครับ รับผิดชอบชีวิตคนไม่ใช่งาน 

สบาย และไม่ใช่งานที่ใครจะมาทำเล่นๆ ก็ได้ ใจต้องรักครับน้องๆ”

“อู้ย...พ่อพระ!” ให้ทายว่าใครพูด พรรษชลกัดฟันกรอดๆ ด้วย 

ความมันเขี้ยว กินอะไรถึงได้กวนตีนกันขนาดนี้

“สรปุวา่ทีพ่ีพ่าพวกผมมานีเ่ปน็แผนของพีค่าวใีชไ่หม” มหาลาภ 

ที่พูดน้อยถามขึ้น 

พรรษชลจอ้งหนา้หนึง่ในสามแฝดแลว้แอบคดิเลน่ๆ แตจ่รงิจงัวา่ 

ไอ้พวกนี้หล่อเถื่อนๆ ก็จริง แต่...หน้าแก่มากเลย! คาวียังเคยบอกว่า 

เขาหน้าอ่อนกว่าไอ้พวกนี้เป็นสิบปี 

“อืม ปล่อยให้มันอยู่กับเดหลีมั่งเถอะ เดี๋ยวขาดใจตายไป 

เสียก่อน”

“ตายก็ดีดิ เดี๋ยวเราเอาหลานมาเลี้ยงเองเนอะ โชคเนอะ” 

มหาเสน่ห์หันไปหาลูกคู่

“อืม” 

พรรษชลอา้ปากคา้ง นีม่นัพีน่อ้งอะไรกัน๊ แชง่ใหพ้ีส่าวเปน็หมา้ย 

ชั่วช้าเลวทรามสุดๆ

“พี่ว่าพวกนายต้องปรับทัศนคติไม่ก็ตรรกะ เอาอย่างนี้ไหม  

พี่พอรู้จักคุณหมอเก่งๆ ไว้เราไปลองรักษากันดูไหม” ด้วยความใจเย็น 
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และรักในอาชีพหมอ พรรษชลจึงอดเป็นห่วงสามหนุ่มไม่ได้

“ไม่เอ๊า ไม่ได้บ้าสักหน่อย” น้องเล็กโวยวาย

“ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะพาไปหาหมออะไร”

“ไม่บอกก็รู้ พี่น้ำค้างนี่เห็นเงียบๆ แต่แอบกวนตีนเหมือนกัน 

นะครับ”

พรรษชลคลีย่ิม้อบอุน่ “ตดิมาจากพวกนายนัน่แหละ วา่แตเ่รือ่ง 

คาวีน่ะ เพลาๆ ลงบ้าง บางทีมันก็อยากมีเวลาส่วนตัวเหมือนกันนะ  

เล่นหอบผ้าหอบผ่อนไปนอนเฝ้า ผัวเมียเขาละเหี่ยใจรู้หรือเปล่า”  

ชายหนุ่มทำหน้าที่เพื่อนที่ดีอย่างแข็งขัน

สามหมา เอ๊ย สามมหาทำหน้ายุ่ง 

“พวกเราคิดถึงหลานนี่” มหาเสน่ห์ชี้แจง

“คดิถงึหลานหรอืหวงพีส่าวกนัแน”่ คนฟงัแยง้อยา่งรูท้นั แนน่อน 

ว่าทางรักของคาวีกับบุษบานั้นโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะครอบครัว 

หญิงสาวไม่ทราบ และพอรู้ก็สายไปเสียแล้ว เนื่องจากคาวีปลุกเสก 

กุมารเข้าท้องบุษบาเป็นที่เรียบร้อย

“ก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละ มีอย่างที่ไหน พี่ถึกอะยังไม่ผ่านด่าน 

พวกเราเลย เล่นลัดตัดตอนทำพี่เดหลีท้องไปก่อน อีกอย่างใครๆ เขา 

ก็หวงพี่สาวกันทั้งนั้นแหละ แล้วถ้าพี่น้ำค้างมารักกับพี่สาวเหน่คนใด 

คนหนึ่ง” ซึ่งหมายถึงการะเกดไม่ก็อัญชัน 

“เหน่ก็จะขัดขวางเหมือนกัน” คนทรงเสน่ห์ร่ายยาว ไม่ทันเห็น 

สีหน้าพี่ชายอีกสองคน

“เฮย้!!!” อกีสามหนุม่ประสานเสยีงกนั กอ่นมหาโชคจะตบปา้บ 

ที่หัวน้องชาย

“มึงอย่าพูดจาอัปมลคลแบบนั้นสิไอ้เหน่!” 

คนที่โดนพาดพิงว่าเป็นส่วนหนึ่งในความอัปมงคลชักสีหน้า 

ดทีีค่นอืน่เดนิกลบัมาทีร่ถพอด ีเรือ่งเลยจบคา้งตรงเขาเปน็ตวัอปัมงคล 
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สำหรับไอ้สามมหา!

หลายวันหลังจากนั้นคาวีก็ยังโทร. ตามพรรษชลทุกวัน  

ซึ่งก็ตรงกับช่วงที่ไม่อยู่เวรพอดี ดูเหมือนสามมหาจะลดความแสบสัน 

ลงหลังจากได้กล่าวหาเขาและเขาเอ่ยเตือน พรรษชลต้องวิ่งมาคอย 

ช่วยเพื่อนตามคำขอร้อง จากนั้นก็กลับไปทำงานที่โรงพยาบาลต่อ  

เป็นแบบนี้เกือบสองสัปดาห์กว่าจนสามแฝดเดินทางกลับไปเรียนต่อ 

บ้านเงียบสงบขึ้นเยอะทีเดียว ตอนนี้ลีลาวดีกับฟาบิโอ้กำลังเตรียมตัว 

เดินทางกลับ คงเหลือแต่พี่น้องอีกสามคนของบุษบา ซึ่งอ้างว่าจะอยู่ 

ดูความคืบหน้าบ้านบนเนินที่กำลังปลูกสร้าง คาวีแบ่งที่ดินให้พ่อตา 

แม่ยายไว้ปลูกบ้าน หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อกันตัวป่วนยามเฮโลกันมา 

เยี่ยมหลาน

“สรุปว่าฉันเป็นเพื่อนหรือเบ๊แกกันแน่คาวี” คนที่โดนเรียกตัว 

มาใช้งานโวยวายขึ้นในเย็นวันหนึ่ง

“เออน่า ฉันขอบใจแกนะน้ำค้าง เดี๋ยวฉันให้ไอ้ยมไปส่งแกนะ  

จะไปนอนค้างท่ีหอพักในเมืองเลยไหม หรือจะไปนอนบ้านตาแกก่อน”

“ไปในเมือง ขืนกลับไปให้ตาเห็นสภาพนี้มีหวังโดนบ่นขรม”  

คนถูกตามตัวมาเพื่อขับรถพาลูกท่านหลานเธอไปตลาดบอก พ่อตา 

คาวีนี่ก็แปลก คนงานอื่นๆ จะขับรถให้ก็ไม่ยอม ต้องเป็นเขาคนเดียว 

เทา่นัน้ แมจ้ะไดร้บัคำเชยชมวา่ ‘ไวใ้จ’ แตแ่พทยห์นุม่หาไดป้ลาบปลืม้  

แววตาเหีย้มๆ ทีส่ง่มาบอกความนยัวา่...อยา่รอิา่นจบีลกูสาว ซึง่แนน่อน 

ว่าไม่มีความคิดนั้นอยู่ในหัวเขาเลย เจอมหาทั้งสามไปก็เข็ดหลาบ 

ตะขาบกดัแลว้ เขาไมก่ลา้เอาชวีติเรยีบงา่ยสงบสขุไปเสีย่งใหต้กอยูใ่น 

พายนุารก์สิอยา่งนัน้หรอก แพทยห์นุม่คดิโดยไมรู่ล้ว่งหนา้วา่ อกีไมน่าน 

เขาจะไม่แค่เอาตัวเข้าไปเสี่ยง แต่จะตกอยู่ท่ามกลางพายุเลยทีเดียว
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