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ผลงานเรื่องอื่น   ๆ   ของ  ณ  มน

ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณ  ชุดอุ่นไอรัก

ชวนเธอมาลุ้นรัก
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“เรื่องรักอบอุ่น  หวานละมุนในหัวใจ”

เพราะความรักที่ไม่ลงตัวของ  มทินา  แถมยังต้องออกจากงาน  ทำให้หัวใจ 

ของคนที่ไม่เคยรักต้องเจ็บช้ำ  และตัดสินใจไปพักไกลถึงเมืองเหนือ  สถานที่ 

ท่องเที่ยวฮ็อตฮิตอย่างปายตามคำชักชวนของเพื่อนรัก  เพื่อร่วมทำงานจิตอาสา 

ให้มูลนิธิแห่งหนึ่ง 

ทว่าเมื่อไปถึงทุกอย่างกลับไม่เป็นดังคาด  เพราะความสะเพร่าของตัวเอง 

ที่ไม่ได้วางแผนมาล่วงหน้า  เพื่อนรักติดต่อไม่ได้  เป็นเรื่อง!  ในเมืองสามหมอก 

แห่งนี้  เธอไม่รู้จักใครเลย…

แล้วท่ามกลางความมืดมน  คุณหมอหนุ่มที่มีท่าทางเย็นชา  ผู้โดยสารซึ่ง 

ร่วมทางมาด้วยกันยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและแนะนำที่พักให้เธออย่างมีไมตรี

หลังจากนั้น...ความช่วยเหลือก็ตามมาอีกเป็นระลอก  พร้อมกับหัวใจช้ำๆ 

ที่ถูกจู่โจมจนตั้งรับแทบไม่ทัน 

สำนักพิมพ์อรุณ

มกราคม  ๒๕๕๖

                

แฟนๆสำนักพิมพ์อรุณสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที ่   www.facebook.com/baanarunclub 

หรือคุยกับ   บ.ก.ที่  www.facebook.com/baanarun

ใครที่มีไฟฝันสามารถส่งผลงานมาได้ที่  baanarun@amarin.co.th 

ท่านที่สนใจจะนำนวนิยายของสำนักพิมพ์ไปทำละครหรือภาพยนตร์  สามารถติดต่อได้ที ่

โทร.   ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙  ต่อ  ๔๙๒๗

คำนำสำนักพิมพ์
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หลายคนบอกว่า  ณ  มน  ชอบหากินกับคนใกล้ตัว  แหะ  ๆ  มันก็จริงนะคะ  

เพราะ   คลินิกหัวใจกลางสายหมอก  ก็หยิบเอาคนรู้จักคนใกล้   ๆ   ตัวมาเขียนเหมือน 

เคย  เรื ่องมันเริ ่มจากเดินทางไปเที่ยวเมืองเหนือยอดฮิตของพวกนักแบกเป้กับ 

เพื่อนและน้องของเพื่อน  ตอนนั้นน้องของเพื่อนเพิ่งอกหัก  แล้วเรื่องราวของน้อง 

ก็น่าสนใจดี  เลยเอ่ยปากไปว่าขอตัวน้องมาเป็นนางเอก  ทีนี้ก็เหลือแค่ว่าจะหาใคร 

มาเป็นพระเอกน้า  และในระหว่างการเดินเที่ยวถนนคนเดินยามค่ำคืนท่ามกลาง 

สายลมหนาวน้ันเอง  สายตาก็ไปปะทะกับคลินิกแห่งหน่ึงเข้า  คุณหมอเจ้าของคลินิก 

หน้าตาคมเข้มหล่อเหลามาก  ๆ  นาทีน้ัน  ณ  มน  นึกในใจว่า  ฉันได้พระเอกแล้วววววว 

อิ   ๆ  นอกจากนี้ยังได้เพื่อนนางเอกและตัวละครอื่น   ๆ   ที่ล้วนมีตัวจริงกันทั้งนั ้น  

อย่างคุณป้าเจ้าของรีสอร์ทซึ่งตัวจริงก็น่ารักและใจดีแบบในนิยายนี่เลย  รวมถึง 

เพื่อนนางเอกที่มีมูลนิธิเพื่อเด็กบนดอย

 สำหรับเมืองที ่เป็นฉากหลักของนิยายเรื ่องนี ้  เป็นเมืองที ่มีเสน่ห์น่ารัก 

น่าหลงใหลมาก   ๆ  เป็นเมืองเล็ก   ๆ   ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาและสายหมอก  

ผู ้คนมีอัธยาศัยไมตรี  ณ   มน   เลยเก็บความประทับใจมาบวกเสริมเติมแต่ง 

จินตนาการลงไป  กลายเป็น   คลินิกหัวใจกลางสายหมอก   ในมือของคุณ   ๆ  ^_^ 

 ท้ายนี้  ณ  มน  ขอขอบคุณต้นแบบพระเอก   -   นางเอกและต้นแบบตัวละคร 

ทุกตัวในเรื่องนี้  ขอบคุณผู้คนที่แสนน่ารักของเมืองเหนือแห่งนี้  ขอบคุณ   บ.ก.  

และสำนักพิมพ์อรุณ  และที่ลืมไม่ได้ก็คือคนอ่านที่น่ารักของ  ณ  มน 

ขอบคุณมากมายจากใจจริง ^_^

              ณ  มน

สามารถติ   -   ชมผลงานของ   ณ   มน   ได้ที ่   http://namon.bloggang.com 

หรือท่ีแฟนเพจเฟซบุ๊ก  “ณ  มน”  ค่ะ

คำนำผู้เขียน
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เสน่ห์ของหมออาศิสมากมายเกินกว่าผู้หญิงเปิ่น   ๆ   อย่างเธอจะต้านทานได้ 

หรือต่อให้เป็นหญิงสาวสวยรวยเสน่ห์แค่ไหนก็ตาม 

หากได้อยู่ใกล้ชิดเขา  คงไม่มีใครใจแข็งได้อย่างแน่นอน
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บทนำ

กล่อง  ใส่ของขนาดย่อมกำลังถูกมือเล็ก  ๆ  หยิบโน่นจับนี่ใส่ลงไปอยู่ 

ตลอดเวลา  ส่วนมากเป็นพวกเครื่องเขียน  ปฏิทิน  นาฬิกาขนาดเล็ก  แจกันน่ารัก 

ที่ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์  สมุดโน้ตหลายเล่ม  เพียงเวลาไม่นาน  ข้าวของส่วนตัว 

บนโต๊ะทำงานก็อยู่ในกล่องเกือบครบ

จนเมื่อมีชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างโต๊ะ  หญิงสาวจึงหยุดมือแล้ว 

เงยหน้าขึ้นมองฝ่ายนั้น

“หมอกไม่จำเป็นต้องลาออกก็ได้”  เขาเอ่ยเบา  ๆ  ให้ได้ยินเพียงสองคน

มทินา  หรือหมอก  สบตากรภู  ชายหนุ่มร่างสูงโปร่ง  ผิวขาวแบบคนไทย 

เชื้อสายจีน  ใบหน้าของเขาจัดได้ว่าหล่อขั้นเทพ  คิ้วตาจมูกปากรับกันเหมาะเจาะ 

ไปหมด  ไม่ว่าหญิงคนไหนเห็นก็ต้องเหลียวมอง  และเขาก็เป็นคนพิเศษในหัวใจ 

เธอมานานหลายปี  ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนกระทั่งได้เข้าทำงานบริษัทเดียวกัน 

แต่เรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอไม่เหมือนเดิม 

อีกต่อไป  และยังส่งผลมาถึงหน้าที่การงานของเธอด้วย

“หมอกลาออกน่ะดีแล้วภู  ไม่อยากมีปัญหามากไปกว่านี้” 

“แล้วหมอกจะทำยังไง  งานใหม่ก็ยังไม่มีไม่ใช่หรือ”  เขาถามด้วยน้ำเสียง 
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เหมือนจะมีความห่วงใยเจือมาด้วย  แต่มทินาไม่ได้ใส่ใจ  พอกันทีกับผู้ชายคนนี ้

เธอจะไม่หลงคารมหวาน  ๆ  ของเขาอีกแล้ว 

“ยังไงพี่มิตรก็คงไม่ปล่อยให้น้องตัวเองอดตายหรอก”

“หมอก  ผม  เอ่อ  ผมขอโทษ...”  กรภูเหมือนจะพูดอะไรออกมาอีก  แต ่

หญิงสาวยกมือห้ามเขาเสียก่อน

“ภูไม่ต้องขอโทษหรอก  ที่ลาออกนี่หมอกก็ตัดสินใจเอง  ไม่เกี ่ยวกับภู 

หมอกไปนะ  ลาก่อน” 

หญิงสาวกล่าวแล้วยกกล่องใบย่อมขึ้นมา  เตรียมจะเดินออกจากห้องทำงาน 

แต่เพื่อนร่วมงานชายอีกคนในแผนกรีบเข้ามาช่วยยกของอย่างมีน้ำใจ  มทินายิ้มให้ 

คนมีน้ำใจแล้วเดินล่ิว   ๆตามหลังไปทันที  หญิงสาวไม่แม้แต่จะหันกลับมามองชายหนุ่ม 

อีกคนที่ทอดตามองเธอด้วยแววตารู้สึกผิดระคนอาลัยอาวรณ์เลยสักนิด
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มทินา  บอกชื ่อที ่พักของพี ่สาวกับคนขับแท็กซี ่หลังจากเข้าไปนั ่ง 

เร ียบร้อย  รถก็เคลื ่อนออกไปทันที  เธอขนของส่วนตัวไปไว้ที ่น ั ่นหมดแล้ว 

อพาร์ตเมนต์ที่เช่าเอาไว้  เธอก็บอกคืนไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อน 

ที่เธอแยกตัวออกไปพักอยู่ตามลำพัง  เพราะงานที่ทำนั้นรับจัดกิจกรรม 

ให้บริษัทห้างร้านต่าง  ๆ  รวมทั้งผลิตรายการโทรทัศน์เกี ่ยวกับไอที  งานบางงาน 

ต้องอยู่ทำจนดึกดื่น  หญิงสาวจึงเลือกที่พักย่านใจกลางเมืองเพื่อจะได้เดินทาง 

สะดวกและปลอดภัยหากต้องกลับบ้านในเวลาดึก  ๆ 

แต่เมื่อลาออกแล้ว  หญิงสาวจึงเลือกขนข้าวของกลับไปอยู่กับพี่สาว  ซึ่ง 

อีกฝ่ายทำงานเป็นครูสอนศิลปะให้กับโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแถบชานเมือง  ถึง 

บ้านพักของพี่สาวจะอยู่ไกลไปนิด  แต่ก็สงบดี  ที่สำคัญที่นั ่นมีคนหวังดีกับเธอ 

อย่างจริงใจ  ไม่ใช่คนหน้าไหว้หลังหลอก  หรือคนที ่สามารถลืมคำสัญญาได้ 

หน้าตาเฉยเหมือนที่ที่เธอเพิ่งจากมา

เม่ือรถมาจอดท่ีหน้าบ้าน  มิตรสินีพ่ีสาวคนเดียวของเธอก็ยืนส่งย้ิมรออยู่แล้ว 

และถึงแม้จะมีข้าวของเพียงกล่องกระดาษใบย่อมกับกระเป๋าสะพายอีกใบเดียว 

เท่านั้น  แต่พี่สาวก็รีบกุลีกุจอเข้ามาช่วยยกของ  มทินารู้ดีว่า  ไม่ว่าเธอจะอายุเท่าไร 

Ex
am
ple



ณ  มน

�

ในสายตาพี่สาว  เธอก็ยังคงเป็นน้องน้อยของพี่เสมอ 

พี่มิตรดูแลและปกป้องเธอราวกับว่าเธอยังเป็นแค่เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ  นับ 

ตั้งแต่เข้ามาเรียนต่อจนกระทั่งเรียนจบและทำงานในกรุงเทพฯด้วยกันสองคนพี่น้อง 

โดยพ่อกับแม่อยู่ต่างจังหวัด  นาน  ๆ   เธอกับพี่สาวถึงจะกลับไปหา  พี่สาวจึงรับ 

ตำแหน่งผู้ปกครองไปในตัว  แต่ดู ๆ ไปพี่มิตรของเธอก็เหมือนจะเป็นพี่ชายมากกว่า 

เพราะห้าวเหลือเกิน

“เจอมันหรือเปล่า”  มิตรสินีถามน้องสาวตามแบบสาวห้าว 

“อื้อ”

“แล้วมันว่าไง  ได้คุยกันไหม” 

“ไม่ค่อยได้คุยอะไรหรอกพ่ีมิตร  หมอกไม่อยากคุยกับเขาอีกแล้ว”  หญิงสาว 

บอกขณะเดินเข้าบ้านมาด้วยกัน

“ดีแล้ว  คนอย่างไอ้ภูไม่ต้องไปคุยกับมันให้เสียเวลา  เปลืองน้ำลายเปล่า ๆ   

แค่หมอกเสียเวลาคบกับมันมาสี่ห้าป ี พี่ก็ว่ามากเกินพอแล้ว”  มิตรสินีพูดถึงอีกฝ่าย 

ด้วยความไม่พอใจ  มีอย่างรึ  บังอาจมาทำร้ายหัวใจน้องสาวคนเดียวของเธอได ้

ทั้งที่ก่อนจะคบกัน  เธอก็เคยคุยกับหมอนั่นแล้วว่าอย่าได้คิดทำให้มทินาเสียน้ำตา 

เด็ดขาด  ไม่อย่างนั้นเธอไม่เอาไว้แน่

แล้วกับเรื ่องครั้งนี้  ทั้งที่อยากจะเอาเลือดหัวหมอนั่นออกมาดูสักหน่อย  

ให้สมกับที่เจ้านั่นเคยรับปากเอาไว้ว่า  หากทำให้มทินาเสียน้ำตา  เขาจะยอมให้เธอ 

จัดการยังไงก็ได้  แต่น้องสาวของเธอกลับไม่ร้องไห้ฟูมฟายเลยสักนิด  คนที่อยาก 

จะตีหัวชาวบ้านเลยได้แต่ก่นด่ากรภูอย่างหงุดหงิด

“พักกับพี่ไปก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องงานก็ได้”  หญิงสาวลูบศีรษะน้องเบา  ๆ    

ก่อนนั่งลงบนเตียงนอนข้าง  ๆ  น้อง  หลังจากยกของมาไว้ในห้องเสร็จแล้ว

“หมอกคิดว่าจะไปเที่ยวสักพักน่ะพี่มิตร” 

“จะไปไหนล่ะ”  มิตรสินีถามน้องด้วยความประหลาดใจ  เพราะแต่ไหนแต่ไร 

น้องสาวไม่ค่อยไปเที่ยวไหนกับใคร  เห็นเอาแต่ทำงานอย่างเดียว  วันหยุดปลายปี 

เกือบสองอาทิตย์ที่บริษัทให้สิทธิ์ลา  ก็กลับไปหาพ่อแม่ที่ประจวบฯเสียเป็นส่วนมาก 
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เออ  แต่จะว่าไปน้องเธอลาออกจากงานแล้วนี่นา  ถ้าอีกฝ่ายคิดจะเดินทาง 

ท่องเที่ยวก็คงไม่แปลกหรอก

“หมอกว่าจะไปหาไผ่น่ะค่ะ” 

“อะไร!!  ไปหาไอ้...เอ๊ย  นายไผ่น่ะนะ” 

มิตรสินียิ ้มแหย  ๆ   เมื ่อน้องสาวหันมาทำตาดุใส่  เธอเลยต้องเปลี ่ยนคำ 

เรียกขานเสียใหม่  เพราะรายนั้นจัดได้ว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของมทินาเลยทีเดียว

“ทำไมต้องไปไกลขนาดนั ้นหมอก  นั ่นน่ะมันสุดชายแดนเลยนะ  แล้ว 

หมอนั่นไม่เห็นทำอะไร  วัน  ๆ   เอาแต่ตะลอน  ๆ  ไปกับมูลนิธิอะไรไม่รู้  หมอกจะไป 

หามัน  เอ๊ย  เขาจริง  ๆ  หรือ”  มิตรสินีถามย้ำ  และพอเห็นว่าน้องพยักหน้ายืนยัน 

ก็แทบจะตะโกนออกมาด้วยความขัดใจ

นายไผ่  หรือนายบัลลพ  เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยอีกคนของน้องสาว  เป็น 

ชายหนุ่มที่มาคลุกคลีตีโมงที่บ้านนี้อยู่บ่อย  ๆ  ทั้งตามมทินามาทำงานส่งอาจารย์  

และมาทำหน้าด้านขอกินข้าวฟรีอยู ่หลายครั ้ง  หน้าตาท่าทางก็ดูดีอยู ่  เสียแต  ่

คำพูดคำจาออกจะกะล่อนไปหน่อย  เธอเลยแอบยื่นคำขาดกับน้องสาวเอาไว้ว่า  

หากหมอนั่นมาจีบละก็  ให้ถอยห่างทันที  ยังดีว่ามทินาไม่เคยเห็นบัลลพเป็น 

อย่างอื่นนอกจากเพื่อน  เธอเลยเบาใจได้

แต่เรื่องคิดจะไปหาเจ้านั่นน่ะสิ  เธอนึกหวั่นใจนัก  ขืนไปหาเจ้าไผ่  น้องสาว 

จะโดนล้างสมองไปอีกคนหรือเปล่า  ก็หมอนั่นเป็นถึงลูกชายนักธุรกิจใหญ่  แต่ 

ไม่เห็นทำงานทำการเป็นหลักสักอย่าง  ดีแต่ตะลอนไปทั่วกับมูลนิธิ  ล่าสุดได้ยิน 

ข่าวมาจากปากของน้องสาวว่าเจ้าบัลลพนั่นไปปักหลักอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ 

ที่มีเขตชายแดนติดกับพม่า  แล้วก็ไม่ยอมกลับลงมากรุงเทพฯเป็นปีแล้ว

แล้วนี่ยายหมอกคิดยังไงถึงจะได้ไปหาเจ้านั่น  เอ๊ะ  หรือว่าเจ้าไผ่โทรศัพท ์

มาชวน  ถ้าเป็นข้อหลังนี้ละก็  เจอหน้าเมื่อไหร่แม่จะด่าให้เละเลย  บังอาจมาคิด 

ชวนน้องสาวฉันเข้าป่าหรือ  หน็อยแน่  เจ้าบัลลพ

“ไหน  ๆ  ช่วงนี้หมอกก็อยากจะพักสมองอยู่แล้วนี่พี่มิตร  หมอกก็จะไปในที่ 

ที่ได้พักจริง  ๆ” 

Ex
am
ple



ณ  มน

�

ได้ฟังคำตอบน้องสาวแบบนี้  มิตรสินีก็ยิ่งเป็นห่วงเข้าไปใหญ่

“จะไปได้ไงคนเดียว  เราน่ะมันเอ๋อจะตายยายหมอก  เดี๋ยวก็ได้ไปหลงทิศ 

หลงทางอีกหรอก” 

มิตรสินีรู้สึกเป็นห่วงมาก  เพราะรู้จักน้องสาวของตัวเองดี  ถึงจะทำงานมา 

กว่าสามปีแล้ว  แต่นิสัยของมทินานั้นยังออกจะเด็ก ๆ  อยู่มาก  บางทีก็เอ๋อให้เธอ 

ต้องได้ห่วงอยู่บ่อย  ๆ   

ที่สำคัญมทินาเป็นคนประเภทจำทิศทางไม่ค่อยได้อย่างชาวบ้านเขา  ไปเที่ยว 

ไหนก็ต้องเดินตามพี่  ๆ หรือเพื่อน  ๆ ตลอด  ไม่อย่างนั้นแม่คุณเป็นได้หลงทาง  ทำ 

อะไรพร้อม  ๆ  กันก็มีเรื ่องให้ต้องเป็นห่วง  เพราะเรื ่องหนึ่งมักจะดี  แต่อีกเรื ่อง 

มักจะเสีย  นี่ยังไม่นับอาการเมารถขั้นรุนแรง  หากเดินทางไปเมืองบนเขาแบบนั้น 

คงไม่รอดแน่นอน  เจออากาศหนาว ๆ ก็ชอบป่วยเป็นประจำ  แล้วจะไม่ให้เป็นห่วง 

ได้ยังไง  ยิ่งคิดมิตรสินีก็ยิ่งเป็นห่วงน้องสาวจนแทบอยากขอร้องให้น้องล้มเลิก 

ความคิด

“ถ้าไม่อยากอยู่กรุงเทพฯ  พี่ว่าหมอกกลับไปพักที่บ้านเราดีไหม  ไม่ต้องไป 

ไกลขนาดนั้นหรอก”  หญิงสาวเกลี้ยกล่อมน้อง  แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล  เพราะ 

รายนั้นยืนยันเสียงหนักแน่นทีเดียว

“ไม่ต้องเป็นห่วงหมอกหรอกค่ะพี่มิตร  เมืองนั้นเล็กนิดเดียว  แล้วหมอก 

ก็หาข้อมูลมาเรียบร้อย  มีแผนที่ด้วย  รับรองไม่หลง  ยาแก้เมารถก็เตรียมแล้ว  

รับรองไม่อาเจียนแน่  ตั๋วรถไฟก็ไปรับมาแล้ว”

“หา  นี่เตรียมพร้อมขนาดนี้เลยหรือหมอก”  มิตรสินีมองใบหน้าน้องสาว 

แบบไม่อยากจะเชื่อ  และก็ได้เห็นรอยยิ้มในแบบที่ไม่ได้เห็นมาหลายสัปดาห์แล้ว 

หลังจากที่อีกฝ่ายต้องเลิกรากับกรภู

“ค่ะ  พี่มิตรไม่ต้องเป็นห่วงหมอกนะ  หมอกดูแลตัวเองได้  สัญญาด้วยว่า 

จะโทร.มารายงานตัวกับพี่ตลอดเลย”

เมื่อเห็นน้องเตรียมพร้อมขนาดนั้น  แถมยังมีแววตาเชื่อมั่นเสียเหลือเกิน  

มิตรสินีก็ให้จนใจที่จะทักท้วง  สุดท้ายเลยต้องพยักหน้ายอมรับ
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วันที่มทินาออกเดินทาง  มิตรสินีบังคับให้น้องสาวซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ 

คันเก่งของเธอมาที่สถานีรถไฟหัวลำโพง  ด้วยตนเองมีเวลาจำกัดเพราะช่วงเย็น 

จะต้องไปงานกับบรรดาครูในโรงเรียนเดียวกัน  คร้ันจะปล่อยให้น้องมาคนเดียว  เธอ 

ก็เป็นห่วง  อย่างไรก็ต้องเห็นกับตาว่าน้องสาวขึ้นรถไฟเป็นที่เรียบร้อยถึงจะโล่งใจ 

และหลังจากนั้นเธอก็ตั้งใจว่าจะโทรศัพท์เช็กเป็นระยะ  ยังพอโล่งใจได้ว่ารถไฟ 

ที่น้องสาวโดยสารไปนั้นเป็นแบบสปรินเตอร์ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอดและมีแค่ 

สามโบกี้เท่านั้น

เมื ่อจอดรถเป็นที ่เรียบร้อย  มิตรสินีก็คว้าเป้ใบใหญ่ของน้องมาสะพาย 

เอาไว้เสียเอง  แล้วก็ออกเดินนำหน้าน้องเข้าสถานีรถไฟ  ดูตามตารางเวลารถออกแล้ว 

เธอยังมีเวลาคุยกับน้องสาวอีกนิดหน่อย

“มีอะไรต้องโทร.มาหาพี่ทันทีรู้ไหม  ดึกดื่นแค่ไหนก็โทร.ได้  อ้อ  แล้วถ้า 

ไปถึงแล้วเจ้าบ้านั่นเกิดไม่อยู่หรือติดต่อไม่ได้  ก็ไปพักเกสต์เฮ้าส์ที่พี ่เคยไปนะ 

เก็บแผนที่กับเบอร์โทร.เอาไว้แล้วใช่ไหม”

“ค่า  พี่มิตร”  มทินารับคำของพี่สาวพร้อมรอยยิ้มเต็มหน้า  ไม่ว่าเมื่อไร 

เธอก็ยังคงเป็นน้องสาวที่พี่มิตรต้องคอยเป็นห่วงเป็นใยเสมอ  ทั้งที่ปีนี้เธอก็อาย ุ

ยี่สิบสี่เข้าไปแล้ว

“อย่ามาทำหน้าล้อเลียนพี่นะยายหมอก  เราน่ะมันเอ๋ออยู่เรื ่อย  พี่ก็ต้อง 

เป็นห่วงแบบนี้แหละ”  มิตรสินีดุน้องเล็กน้อยที่อีกฝ่ายเห็นความห่วงใยของเธอ 

เป็นเรื่องตลกไปเสียได้

“หมอกไม่ได้ล้อเลียนค่ะ  รู้ว่าพี่มิตรเป็นห่วง  แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ  หมอก 

จะดูแลตัวเองดี  ๆ”  หญิงสาวบอกคนเป็นพี่  ก่อนจะโน้มกายมากอดพี่สาวเอาไว้ 

แนบแน่นเมื่อได้ยินเสียงประกาศเรียกให้ขึ้นรถ

“ถึงสถานีปลายทางแล้วโทร.มาบอกพี่ด้วยรู้ไหม” 

มิตรสินีเดินตามขึ้นมาส่งน้องสาวบนรถ  พร้อมกับจัดแจงเอากระเป๋าเป้ 
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ใส่ไว้ในช่องเหนือศีรษะให้น้องเพราะความสูงที่มากกว่าอีกฝ่าย

“พี่มิตรกลับได้แล้วละ  เดี๋ยวไม่ทันนัดนะคะ”  มทินาบอกพี่สาว  ฝ่ายนั้น 

ถึงได้ยอมลงจากรถไป

เมื่อพี่ลงจากรถไปแล้ว  มทินาก็เอนศีรษะพิงกับเบาะพลางหลับตานิ่ง  ไม่ 

กี่เดือนที่ผ่านมานี้  ชีวิตของเธอซึ่งเคยสงบเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นหลายเรื่อง  ทั้งเรื่อง 

หัวใจและเรื่องงาน  ซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลย  แต่ก็เกี่ยวกันโดยตรง  เพราะ 

ชายคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนรักและคบหากันมานานกว่าสี่ปี  เรียกว่าคบกันตั้งแต่สมัย 

เรียนมหาวิทยาลัยจนกระทั่งมาทำงานที่เดียวกัน  เขาเกิดเปลี่ยนใจไปชอบผู้หญิง 

คนอื่น  และถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ลูกสาวเจ้าของบริษัทที่เธอทำงานอยู่  เรื่องก็คง 

จะไม่ยุ่งเท่านี้

พิมพิดาเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทมาจากอเมริกา  และกลับมาช่วยบิดาดูแล 

กิจการ  ทั้งรูปลักษณ์  ความรู ้  และฐานะทางสังคม  เมื ่อนำมาเปรียบกันแล้ว 

แน่นอนว่าเธอไม่มีทางเทียบได้  แต่ก็ไม่เคยจะนำมาคิดน้อยเนื้อต่ำใจเลยสักครั้ง  

เพราะรู้ดีว่าตนเองนั้นเป็นเพียงผู้หญิงหน้าตาธรรมดา  ผลการเรียนก็ปานกลาง 

ฐานะทางบ้านก็ระดับกลาง  ๆ    พ่อเป็นข้าราชการ  แม่เป็นแม่บ้าน  เรื่องการทำงาน 

ก็ไม่ได้โดดเด่นเกินหน้าใคร  แต่ที่เธอภาคภูมิใจที่สุดก็คือ  เธอทำงานด้วยความ 

ขยันขันแข็งและอดทนยิ่ง  งานที่ได้รับมอบหมายมาไม่เคยบกพร่องเลยสักครั้ง

เมื่อพิมพิดาก้าวเข้ามาในชีวิตของกรภู  งานการที่เธอเคยรับผิดชอบก็ดูจะ 

ไม่เป็นที่ถูกใจอีกฝ่ายเลยสักครั้ง  แถมบางงานที่เธอติดต่อเอาไว้อย่างดีกลับมีเรื่อง 

ผิดพลาดขึ้นมาเสียได้  ทำให้ต้องโดนตำหนิจากหัวหน้าฝ่าย  แรก  ๆ   เธอก็ไม่เคย 

ใส่ใจ  แต่หลายครั้งเข้าก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยและสืบหาสาเหตุ  และเมื่อรู้ว่ามีเหต ุ

มาจากไหน  ก็เลยคิดว่าถอยออกมาเสียดีกว่า

แต่ก่อนจะก้าวถอยออกมาอย่างเต็มตัว  ลูกสาวท่านประธานบริษัทก็ควง 

กรภูออกนอกหน้า  และยังมีข่าวเล็ดลอดมาอีกว่าอาจจะมีงานหมั้นหมายเกิดขึ้นใน 

เร็ววันนี้  คงไม่ใช่เรื ่องแปลกอะไรที่ท่านประธานจะเห็นชอบกับลูกสาว  เพราะ 

รายนั้นใคร  ๆ  ก็รู้ว่ารักและตามใจลูกเสียยิ่งกว่าอะไร  หากสิ่งใดที่ลูกอยากได้เป็น 
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ต้องหามาให้ไม่เคยขาด  และไม่เคยคิดจะขัดใจหรือปฏิเสธในสิ่งที่ลูกสาวร้องขอ 

สักครั้ง  แล้วนับประสาอะไรหากลูกจะคบหากับลูกน้องในบริษัท  ซึ่งมีฝีมือในการ 

ทำงานไม่น้อยหน้าใคร  ซ้ำยังเป็นคนทำให้บริษัทได้งานชิ้นสำคัญจากลูกค้าอยู่บ่อย ๆ 

จากความเก่งของเขา

ทั้งที่มีข่าวลือในบริษัทเรื่องกรภูอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งงาน  และอาจจะได้ 

ตำแหน่งลูกเขยท่านประธานควบมาด้วย  เธอก็ไม่เห็นว่าเขาจะพูดปฏิเสธแต่อย่างใด 

ตรงกันข้าม  เขากลับควงพิมพิดาไปไหนมาไหนแบบเปิดเผย  กรภูเลือกท่ีจะไม่สนใจ 

ไยดีเธอผู้คบหาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย  เวลาสี่ปีที่คบกันสำหรับ 

กรภูนั้น  ดูเหมือนจะไม่มีค่ามีความหมายแต่อย่างใดเลยเมื่อเขาได้พบกับพิมพิดา

เมื่อทุกอย่างเป็นแบบนั้น  มทินาก็คิดว่าสมควรแล้วที่จะถอยออกมา  ขืนอยู่ 

ต่อไปไม่รู้ว่าจะโดนกลั่นแกล้งเรื่องงานมากแค่ไหน  ที่สำคัญ  ศักดิ์ศรีและความ 

ภาคภูมิใจในตัวเองคงจะลดลงไปมากหากยังอยู่ที่นั่น  เพราะหลายคนในบริษัทรู้ดี 

ว่าเธอกับเขาเคยคบหากันมาก่อน  แต่สุดท้ายกรภูกลับเลือกลูกสาวท่านประธาน 

แล้วเขี่ยแฟนเก่าทิ้งแบบไม่เห็นค่า

แม้จะรู้สึกเจ็บที่ต้องเลิกกับกรภูเพราะรู้สึกเหมือนโดนทรยศหักหลัง  แต ่

มทินาไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายหรือคร่ำครวญ  ทำให้หญิงสาวรู้สึกแปลกใจตัวเองอยู ่

เหมือนกัน  หรืออาจเป็นเพราะว่าก่อนที่จะมาคบหาเป็นแฟนกันนั้น  เธอและเขาต่าง 

เป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาก่อน  แต่เมื่ออีกฝ่ายเปิดเผยความในใจให้ได้รู ้

และคอยเป็นห่วงเป็นใยอยู ่เสมอ  เธอก็เลยตกลงคบหากับเขา  และถึงจะคบ 

กันแล้ว  เวลาพูดคุยกันนั้นก็เหมือนกับตอนสมัยเรียนไม่มีผิด  จนกรภูเองยัง 

ออกปากว่าอยากให้เธอทำให้เขารู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญบ้าง  ไม่ใช่ทำเหมือน 

เป็นเพื่อนกัน

อีกอย่าง  การคบหาเป็นแฟนกับกรภูนั้นก็ไม่ได้เกินเลยขีดความเหมาะสม 

ที่เธอวางเอาไว้  มทินาไม่รู้ว่านี่หรือเปล่าที่ทำให้กรภูเคยแสดงท่าทีเหมือนงอน  ๆ 

อยู่หลายครั้งที่ไม่ตามใจเขา  และที่สุดเขาก็เลือกจะไปคบกับคนอื่นแทน

เอาเถอะ  เรื่องมันก็มาจนถึงขนาดนี้แล้วนี่นา  จะมัวมาคิดถึงความหลังอีก 
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ทำไม  ยังมีอะไรรออยู่ข้างหน้าอีกมาก  สู้เก็บกำลังและเก็บสมองเอาไว้สำหรับเรื่อง 

ในภายภาคหน้าจะดีกว่า 

เมื่อคิดอย่างนั้น  หญิงสาวก็สลัดเรื่องราวแต่หนหลังทิ้งไปเสีย  และบอก 

กับตนเองว่าจะพยายามคิดเรื่องของกรภูให้น้อยลง  และถ้าเป็นไปได้  เธอหวังว่า 

จะเลิกคิดถึงเขาได้ในเร็ววัน
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