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บทที่ 1

"น้องน่ารักนะคะ"
กันตาภาส่งยิ้มให้แอร์โฮสเตสสาวเป็นค�ำตอบส�ำหรับค�ำทักทายนั้น
ก่อนจะหลุบตาลงต�่ำซ่อนความเขินอาย ไม่ผิดหรอกที่ใครต่อใครจะพากัน
เข้าใจว่าเด็กน้อยวัยห้าขวบ ดวงตากลมโต ผิวขาวอมเหลือง ใบหน้าจิ้มลิ้ม
น่ารักคนนีเ้ ป็นลูกสาวของหล่อน ผูห้ ญิงในวัยยีส่ บิ สองปีบริบรู ณ์รนุ่ เดียวกับ
หล่อนเป็นแม่คนแล้วถมเถไป ยิ่งเด็กน้อยน่ารัก ลักษณะคุณหนูผู้ดีอย่างนี้
ดูคล้ายกับตัวหล่อนสมัยเด็กจะตายไป จะมีเขินก็ตรงที่มองเลยออกไปอีก
นิดหนึ่งจะเห็นหนุ่มใหญ่ท่าทางภูมิฐานวัยสี่สิบต้นๆ ที่ยังมีเส้นผมด�ำขลับ
ตัดสั้นรับกับรูปหน้าเรียว ดวงตาสองชั้นและนัยน์ตาคมปลาบสีสนิมเหล็ก
เข้ากันดีกับสันจมูกโด่งพอประมาณและโหนกแก้มสูง เขาก�ำลังนั่งหลับตา
พิงพนักเก้าอี้อย่างสบายอารมณ์ หล่อนเขินก็ตรงที่ผู้คนอาจจะคิดว่าหล่อน
เป็นภรรยาของคุณหมอธีรเดชสุดเท่คนนี้น่ะสิ
ไม่แปลกเลยที่ทั้งพยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาล
จะกรีด๊ กร๊าดคุณหมอคนนี้ หล่อนเองอายุนอ้ ยกว่าคุณหมอถึงยีส่ บิ ปีเต็ม และ
รู้จักมักคุ้นกับเขาดีมาตั้งแต่จ�ำความได้ยังอดกรี๊ดให้กับบุคลิกและหน้าตา
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ของคุณหมอไม่ได้เลย โดยเฉพาะมากรีด๊ เอาจริงจังก็ตอนออกเดินทางนีเ่ อง
บ้านของหล่อนกับบ้านของคุณหมออยูต่ ดิ กัน เรียกได้วา่ บังเอิญจริงๆ
ทีพ่ อ่ ของหล่อนซึง่ เป็นหมอและควบต�ำแหน่งผูบ้ ริหารของโรงพยาบาล กับ
คุณหมอธีรเดชซึง่ เป็นหนึง่ ในทีมแพทย์ชอื่ ดังของโรงพยาบาลมีบา้ นอยูต่ ดิ กัน
นอกจากนัน้ หล่อนก็ไม่เคยเจอบุคลากรคนอืน่ ๆ ของโรงพยาบาลในหมูบ่ า้ น
เดียวกันอีกเลย
แม้หญิงสาวจะไม่ได้สนิทสนมกับคุณหมอประหนึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่
ใกล้ชดิ หากก็คนุ้ หน้าคุน้ ตากันดี พูดคุยทักทายกันเป็นประจ�ำ ในวันแต่งงาน
ของคุณหมอเมื่อเจ็ดปีก่อน หล่อนและครอบครัวยังไปร่วมงานด้วยอยู่เลย
หลังจากนั้นอีกปีเศษ เมื่อภรรยาของคุณหมอให้ก�ำเนิดเด็กหญิงหน้าตา
น่ารักนามว่าน้องเรด้า หล่อนกับพ่อยังจัดของใช้เด็กอ่อนเต็มกระเช้าให้เป็น
ของขวัญ แต่หลังจากนั้นอีกปีเศษ เรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้น กันตาภาไม่ทราบ
รายละเอียดอะไรมาก ป้าน้อยผูเ้ ป็นแม่บา้ นของคุณหมอและเป็นพีเ่ ลีย้ งของ
น้องเรด้าเล่าให้ฟังว่าคุณหมอและภรรยาแยกกันอยู่ โดยคุณซินดี้ผู้เป็น
ภรรยานั้นได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งในบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ไปประจ�ำ
ส�ำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา เธอตื่นเต้นยินดีกับหน้าที่การงานอันสดใส
แต่คณุ หมอเดชมีการงานความรับผิดชอบทีล่ งรากฐานมัน่ คงในประเทศไทย
ไม่พร้อมทีจ่ ะย้ายตามภรรยาไปยังอีกฟากโลก ทัง้ คูจ่ งึ ตกลงแยกกันอยู่ โดย
คุณซินดี้จะกลับประเทศไทยให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ แต่สุดท้ายแล้ว
แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น ผู้หญิงที่ทั้งสวย ฉลาด และพราวเสน่ห์อย่างคุณซินดี้
ก็เจอผู้ชายคนใหม่ เธอบินกลับมาหย่าขาดกับคุณหมอ หลังจากนั้นจึงบิน
กลับมาเยี่ยมลูกสาวนานๆ ครั้งเท่านั้น
การเดินทางท่องเทีย่ วของกันตาภาในครัง้ นีก้ จ็ ดั เป็นหนึง่ ในอภินนั ทนาการ
จากคุณซินดี้เช่นกัน
'คณุ กันตาเคยไปเทีย่ วจังหวัดตรังไหมคะ' ป้าน้อยถามขึน้ ในเย็นวันหนึง่
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ขณะที่ทั้งหล่อนและน้องเรด้ายังคงนั่งไกวชิงช้าคู่กันอยู่ในสนามหญ้าของ
หมู่บ้าน ความใกล้ชิดของหล่อนกับคุณหมอธีรเดชอาจจะเป็นแค่คนรู้จัก
มักคุ้น แต่กับเด็กหญิงธีรดาหรือน้องเรด้าแล้ว ความใกล้ชิดของหล่อนกับ
เด็กหญิงเรียกได้วา่ 'ซปี้ ก้ึ ' ทีเดียว เพราะได้เจอได้เล่นได้คยุ กันทุกวัน ตัง้ แต่
ตอนเริ่มหัดนั่ง หัดยืน หัดเดิน หัดพูด หัดวิ่ง หญิงสาวได้มีส่วนร่วมรู้เห็น
อยู่ตลอด
'ยังค่ะ ท�ำไมเหรอคะ'
'คุณหมอธีรเดชนัดกับคุณซินดี้ไว้ว่าจะพาลูกไปเที่ยวค่ะ นัดกันตั้ง
หลายเดือนแล้ว จู่ๆ คุณซินดี้เพิ่งโทรมาบอกว่าไปไม่ได้แล้ว เธอว่าเธอ
เพิ่งเริ่มตั้งครรภ์ ยังเดินทางไกลไม่ได้'
'อ้าว... แล้วคุณหมอว่าไงคะ จะพาน้องเรด้าไปหาแม่ทอี่ เมริกาแทนมัย้ '
'คุณหมอหยุดหลายๆ วันได้ซะที่ไหนกันล่ะคะ ตั๋วเครื่องบินไปตรัง
ก็ซอื้ ไว้แล้ว เห็นแกว่าซือ้ ในงาน ราคาถูก เปลีย่ นวันก็ไม่ได้ดว้ ย ทีพ่ กั ก็จอง
ไว้แล้ว นี่แกเลยบอกว่าจะให้ป้าไปด้วย'
'ป้าน้อยก็ไปสิคะ นานๆ ได้ขึ้นเครื่องบินที ตื่นเต้นดีออก'
หญิงสูงวัยส่ายหัวดิก 'ไม่เอาหรอกค่ะ ป้ากลัว ไม่กล้าขึ้นเครื่องบิน
อีกอย่างป้าแก่แล้วค่ะ ไม่อยากไปไหนไกลๆ มันเหนื่อย ป้าขออยู่เฝ้าบ้าน
สบายๆ ดีกว่า'
กันตาภายกมือขึน้ เสยผมบ็อบสีนำ�้ ตาลเข้มของตัวเองตามความเคยชิน
โยกตัวไกวชิงช้าไปน้อยๆ อย่างเพลิดเพลิน ขณะที่ผู้สูงวัยกล่าวต่อ
'คุณกันตาเพิง่ จะเรียนจบ ยังไม่ได้ทำ� งานทีไ่ หน ไปเทีย่ วสักสองสามวัน
ก่อนเริ่มงานก็ดีเหมือนกันนะคะป้าว่า'
'ไม่เหมาะมัง้ คะป้า บางทีคณ
ุ หมออาจจะอยากไปกับลูกสองคน จะได้
ใช้เวลากับลูกเต็มที่'
'คุณหมอไม่น่าจะว่าอะไรนะคะ เป็นคุณไปหรือป้าไป คุณหมอก็ได้ไป

Love_����������.indd 9

9/25/58 BE 3:14 PM

พิษพรางรัก
10

เที่ยวกับลูกอยู่ดี ไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักไปเปล่าๆ เสียดาย'
หญิงสาวไม่ตอบว่ากระไร เลี่ยงไปพูดหยอกล้อกับน้องเรด้าแทน
ท�ำนองว่าจะได้ไปเทีย่ วแล้ว ได้ขนึ้ เครือ่ งบินด้วย จะได้ไปด�ำน�ำ้ ด้วย น่าตืน่ เต้น
จังเลย ทว่า...อีกสามวันหลังจากนั้น คุณหมอธีรเดชเดินเข้ามาหาขณะที่
หล่อนนอนพังพาบอ่านหนังสืออยู่บนเสื่อของป้าน้อยที่สนามหญ้าของ
หมู่บ้านมุมเดิมและน้องเรด้าก็เล่นสไลเดอร์อยู่ไม่ไกล
'ถ้ากันตาว่างก็ไปเที่ยวด้วยกันเถอะ เราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหน
ถือเสียว่าไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาหลังเรียนจบ ทั้งตั๋วเครื่องบินและที่พักอาก็
จ่ายไปหมดแล้ว ไม่มคี นไปก็เสียเงินเปล่าๆ ไม่ตอ้ งเกรงใจอาหรอก คิดเสียว่า
ไปเป็นเพื่อนเรด้าแล้วกัน เรด้าจะได้เที่ยวสนุก ไม่เหงา'
หญิงสาวจ�ำไม่ได้แล้วว่าพูดจาบ่ายเบี่ยงอะไรไปบ้าง หากสุดท้ายผล
การเจรจาออกมาด้วยการทีห่ ล่อนเดินกลับเข้าบ้านเตรียมจัดกระเป๋าส�ำหรับ
ไปเที่ยวสามวัน
บุคคลในครอบครัวหล่อนทั้งคุณพ่อ อานีผู้เป็นแม่เลี้ยง และพี่ปราณ
ลูกชายของอานีซึ่งกลายมาเป็นพี่ชายของหล่อนตอนหล่อนอายุได้สิบขวบ
ต่างไม่มีใครเห็นด้วยกับการเดินทางครั้งนี้ แต่กันตาภายืนกรานในการ
ตัดสินใจของหล่อน ย�ำ้ ไปว่าหล่อนตกปากรับค�ำไปแล้วและไม่อยากผิดค�ำพูด
ให้เสียเครดิตตัวเอง สายตาสามคู่ที่มองมาราวกับหล่อนเป็นเด็กห้าขวบที่ริ
จะไปค้างบ้านเพือ่ นท�ำให้หญิงสาวยิง่ ฮึด อยากจะเอาชนะด้วยการเก็บเสือ้ ผ้า
ออกจากบ้านในคืนนั้นให้รู้แล้วรู้รอด โดยเฉพาะพ่อ...ยิ่งพ่อท�ำเสียงเข้ม
ใส่หล่อนถึงความไม่เหมาะสมที่จะไปเที่ยวค้างอ้างแรมกับผู้ชาย แม้จะมี
เด็กซึ่งเป็นลูกสาวของเขาติดไปด้วยก็ตาม กันตาภาฟังแล้วยิ่งอยากจะ
แผลงฤทธิเ์ ดชดือ้ ให้ถงึ ทีส่ ดุ หญิงสาวไม่แน่ใจว่าหล่อนรูส้ กึ ไปเองหรือเปล่า
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับหล่อนที่เหินห่างกันออกมาเรื่อยๆ แม้จะ
อยู่บ้านเดียวกัน ทานข้าวด้วยกัน หากแทบไม่ได้พูดคุยหยอกล้ออะไร
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กันเลย แม้ว่าหล่อนกับแม่เลี้ยงจะไม่เคยมีปัญหากระทบกระทั่งกัน กับ
พี่ปราณก็สนิทสนมกันดี แต่ท�ำไมหล่อนถึงได้รู้สึกเหงาและเปล่าเปลี่ยวใจ
ในบ้านของตัวเองก็ไม่รู้ ยิ่งเห็นคุณหมอธีรเดชคอยแกว่งชิงช้าให้น้องเรด้า
บ้าง คอยรองรับน้องเรด้าที่สไลเดอร์บ้าง ความรู้สึกจี๊ดๆ แปลกๆ มันแวบ
เข้ามากระตุกหัวใจอย่างไรบอกไม่ถูก
หากยังไม่ทันที่หญิงสาวจะลุกขึ้นแผลงฤทธิ์อะไร ในเช้าวันเสาร์ก่อน
ทีพ่ อ่ และแม่เลีย้ งของหล่อนจะไปท�ำงาน เด็กหญิงธีรดาก็มากดกริง่ ทีห่ น้าบ้าน
เอาขนมไทยจัดใส่ถาดผูกโบอย่างสวยงามมาให้ท่านทั้งสอง พร้อมทั้งเอ่ย
ว่า 'คุณลุงหมออนุญาตให้พี่กันตาไปเที่ยวกับเรด้าเถอะนะคะ เรด้าอยากให้
พี่กันตาไปเที่ยวด้วยกัน ค่าเครื่องบินคุณพ่อก็จัดการให้หมดเลย คุณพ่อ
สัญญากับเรด้าด้วยว่าจะดูแลพี่กันตาให้ดีเท่าๆ กับที่ดูแลเรด้าเลย คุณลุง
หมอไม่ต้องห่วงนะคะ ...อนุญาตเถอะนะคะ...นะ...นะ แล้วเรด้าก็สัญญา
ว่าจะไม่ดื้อกับพี่กันตา จะไม่ท�ำให้พี่กันตาเหนื่อย เรด้าพูดจริงนะ'
พ่อพยายามพูดอย่างนุ่มนวล ใช้น�้ ำเสียงปลอบประโลมหนูน้อย
พยายามพูดถึงความไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ หากก็จนแก่คำ� พูดที่จะ
อธิบายให้เด็กอายุแค่นี้เข้าใจ สุดท้ายเมื่อเด็กหญิงยกค�ำสัญญามากมาย
มหาศาลพร้อมๆ กับเริ่มมีน�้ำปริ่มนัยน์ตา พ่อกับแม่เลี้ยงของหล่อนก็พูด
อะไรต่อไปไม่ออก จ�ำต้องยอมนิ่งแทนการตอบรับค�ำขอนั้นอย่างไม่เต็มใจ
แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะยอมแพ้ พ่อเดินมาหาหล่อนทีห่ อ้ งนอน
อีกครั้งตอนหัวค�่ำ สีหน้าเคร่งเครียด ริมฝีปากเม้มจนเกือบเป็นเส้นตรง
แววตาเต็มไปด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชดั เห็นแล้วกันตาภารู้สึกใจอ่อน
ยวบลงทันที ความดื้อดึงที่มีลดลงกว่าครึ่งเมื่อได้เห็นกับตาว่าพ่อยังรัก
ยังห่วงหล่อนอยู่เต็มเปี่ยมแม้ว่าจะไม่มีเวลามาดูแลใกล้ชิดเหมือนอย่างที่
หมอธีรเดชดูแลลูกสาวของเขาก็ตาม
'กันตา'

Love_����������.indd 11

9/25/58 BE 3:14 PM

พิษพรางรัก
12

'คะ?'
'พ่ออยากให้กันตาคิดดูใหม่ เรื่องไปเที่ยวตรังกับหมอเดช ถ้ากันตา
อยากไปตรังจริงๆ ไว้พ่อหาวันหยุดยาวได้แล้วเราไปด้วยกันดีไหมลูก'
น�้ำเสียงของพ่อเครียดจัด ใบหน้าตึงเสียจนหล่อนคิดว่าเกือบจะได้เห็น
เส้นเลือดปูดขึ้นข้างขมับเสียแล้ว
'ไม่ ใ ช่ ห รอกค่ ะ พ่ อ จริ ง ๆ แล้ ว กั น ตาไม่ ไ ด้ อ ยากไปเที่ ย วตรั ง '
หญิงสาวตอบตามตรง 'กันตาเพียงแต่รับปากเขาไปแล้ว กันตาก็ไม่อยาก
กลับค�ำ เห็นว่าหมอเดชจ่ายค่าอะไรทุกอย่างหมดแล้ว ป้าน้อยก็กลัวเครื่อง
ไม่กล้าไป กันตาเห็นแล้วเสียดายแทนจริงๆ ค่ะ จะให้หมอเดชไปติดต่อ
พี่เลี้ยงเด็กชั่วคราวที่ไหนมาก็คงไม่ทัน เผลอๆ เด็กใหม่นั่นอาจจะท�ำอะไร
เสียหายหรือดูแลเรด้าได้ไม่ดี ไม่คุ้มค่าเครื่องบินเอา กันตาเองถึงแม้ว่าจะ
ไม่เคยเลีย้ งเด็กที่ไหน แต่กนั ตาก็รกั และเอ็นดูเรด้าอย่างจริงใจ คิดว่าไปแล้ว
น่าจะท�ำตัวเป็นประโยชน์ได้บ้าง'
'ค่าเครื่องบินไม่กี่สตางค์ ไม่เห็นกันตาจะต้องไปเสียดายแทนเขา
พ่อออกค่าเสียหายให้ยังได้เลย'
'โธ่พ่อคะ กันตาไม่ได้อยากให้พ่อเสียเงินฟรี พอๆ กับที่ไม่อยากเห็น
หมอเดชเสียเงินฟรีๆ เหมือนกันล่ะค่ะ' หญิงสาวส่งตาหวานยิ้มหวานไปให้
บิดาเป็นการปลอบใจ พูดต่อไปด้วยเสียงออดอ้อนอ่อนโยน 'ไหนๆ กันตาก็
เพิ่งเรียนจบ ยังไม่ได้มีงานการอะไรท�ำ ช่วงนี้ก็ว่างๆ คิดเสียว่าขอเวลาไป
เปิดหูเปิดตาพักผ่อนสมองหน่อยหลังสอบเสร็จมาเครียดๆ...นะคะ'
ผู้เป็นบิดาถอนใจ ใบหน้าเครียดขึ้ง "ก็พ่อบอกแล้วไงว่าไว้พ่อพาไป
ไม่ต้องไปกับเขา มันไม่เหมาะไม่ควร หนูเป็นผู้หญิงนะลูก ไปเที่ยวค้าง
อ้างแรมกับผูช้ ายไกลๆ มันไม่เหมาะสม ถึงจะมีลกู สาวเขาติดไปด้วยก็เถอะ'
'แต่เขาจองห้องพักไว้สองห้องนะคะพ่อ กันตาถามให้แน่ใจแล้ว'
'ถึงอย่างนั้นก็เถอะ'
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'พ่อคะ...' หญิงสาวทอดเสียงให้อ่อนหวานนุ่มนวล 'กันตาไปกับ
หมอเดชนะคะพ่อ ไม่ได้ไปกับหนุม่ ที่ไหน หมอเดชรูจ้ กั กับพ่อมาตัง้ เป็นสิบปี
บ้านก็อยูต่ ดิ กันแค่นี้ ถึงจะไม่สนิทชิดเชือ้ เหมือนญาติ แต่เราก็ไปมาหาสูก่ นั
ตลอด ตัวหมอเดชเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือคนหนึ่ง คนในโรงพยาบาลก็
ให้ความเคารพนับถือหมอเดชดี เรียกได้ว่ามีแต่คนรักไม่มีคนเกลียด
ชื่อเสียงเสียหายอะไรก็ไม่มี กันตาคิดดูแล้วค่ะว่าไม่น่าจะมีอะไร นี่ถ้าไม่ใช่
หมอเดชแต่เป็นลูกชายบ้านตรงข้าม หรือเป็นเพื่อนที่มหา'ลัยของกันตา
กันตาคงไม่รับปากไปกับเขาหรอกค่ะ'
ผู้เป็นบิดาอ้าปากราวกับจะเอ่ยค�ำค้านออกมา หากกลับปิดริมฝีปาก
ลงแล้วเม้มแน่น กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าตึงเขม็ง โดยเฉพาะสันคาง
ที่ตึงแน่นเสียจนดูคล้ายกับท่านก�ำลังขบกรามอยู่ ในแววตาเหมือนกับมี
กองหินร้อนก้อนใหญ่เท่าภูเขาอัดแน่น รอทีจ่ ะปะทุออกมา ไหล่กว้างดูเกร็ง
ผิดธรรมชาติ ราวกับพ่อก�ำลังแบกน�้ำหนักของโลกทั้งโลกเอาไว้
ความเป็นห่วงเป็นใยที่พ่อมีให้ลูกมันมากมายเช่นนี้เองสินะ มาก
เกินกว่าจะเอ่ยเป็นค�ำพูด และแม้นจะไม่ได้แสดงออกมาเป็นเวลานานนับปี
แต่มันก็ไม่ได้สูญหายไปไหน
ร่างบางขยับเข้าใกล้ เอื้อมมือโอบกอดเอวของบิดาไว้หลวมๆ ด้วย
กิรยิ าที่ไม่เคยท�ำมาหลายปีแล้ว 'กันตาสัญญาว่าจะไม่ท�ำอะไรเสียหาย และ
กันตาหวังว่ากันตาจะเป็นผู้ช่วยที่ดีให้เขาได้ เขาเองได้เพื่อนร่วมเดินทาง
ได้ผชู้ ว่ ย กันตาก็ได้เทีย่ ว ได้เปิดหูเปิดตา วิน-วินทัง้ คูน่ ะคะพ่อ อย่าคิดมาก
เลย'
นายแพทย์กุศลยืนนิ่ง ตัวแข็งเกร็ง สายตาที่ฉายความกังวลท่วมท้น
มองตรงไปเบือ้ งหน้าอย่างไม่มจี ดุ หมาย ริมฝีปากยังปิดสนิท ไม่มคี �ำคัดค้าน
ใดเอ่ยออกมา มีแต่แววตาเท่านั้นที่ท�ำให้กันตาภารู้ดีว่าการยอมตามใจ
หล่อนในครั้งนี้ฝืนใจของพ่อขนาดไหน
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เช้านีท้ งั้ พ่อ อานี และพีป่ ราณต่างพร้อมใจกันตืน่ เช้ากว่าปกติเพือ่ มา
ส่งหล่อนที่หน้าบ้าน คุณหมอธีรเดชเรียกแท็กซี่ให้มารับถึงหน้าบ้านตัวเอง
ยกสัมภาระของสองพ่อลูกขึน้ หลังรถแล้วก็เดินมายกสัมภาระของหล่อนด้วย
ก่อนจะแวะทักทายพ่อของหล่อนอย่างสุภาพ รับปากพ่อว่าจะดูแลหล่อน
อย่างดี และเปิดประตูรถให้หล่อนขึ้นนั่งในตอนหลังด้วยกัน แค่นั้นก็มาก
พอที่หล่อนจะเริ่มให้คะแนนนิยมคุณหมออยู่ในใจ
หนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหก กันตาภาและเด็กหญิงธีรดาจูงมือ
กันเดินลงจากเครื่องบินอย่างชื่นมื่น เรื่องรอรับกระเป๋าสัมภาระและติดต่อ
รถเช่านั้นเป็นหน้าที่ของคุณหมอธีรเดช หญิงสาวแค่คอยช่วยดูแลให้
เด็กหญิงอยู่ในสายตาและไม่กวนคุณพ่อเท่านั้น ภายในเวลาไม่นานบุคคล
ทั้งสามก็ได้มานั่งบนรถยนต์ขนาดเล็กสภาพดีพร้อมมีสัมภาระครบครัน
อยู่ท้ายรถ แถมยังมีเครื่อง GPS ที่คุณหมอลงทุนถือมาจากกรุงเทพฯ
ติดตั้งไว้บนรถเรียบร้อยอีกด้วย
รถเช่าแล่นออกจากท่าอากาศยานตรังเข้าสู่ตัวเมือง ผ่านตึกราม
บ้านช่องสองข้างทางทั้งที่เป็นตึกเก่าโบราณ อาคารยุคโคโลเนียล และ
อาคารพาณิชย์สมัยใหม่ ผ่านแยกหอนาฬิกา ผ่านวงเวียนที่ดูโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมปูนปั้นแบบยุโรป หากมองดีๆ แล้วรูปปั้นเหล่านี้ก็คือ
รูปพะยูนตัวน้อยใหญ่ทมี่ ที อ้ งทะเลตรังเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน่ เอง ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเลยทีเดียว กันตาภานัง่ ตรงทีน่ งั่ ตอนหลังคู่
กับธีรดา ก�ำลังชี้ชวนให้เด็กหญิงดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆ พลันรถยนต์ก็ค่อยๆ
ชะลอความเร็วลงหน้าสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง
"กันตากับเรด้าลงไปเดินเล่นในสวนนี้ก่อนดีมั้ย เดี๋ยวอาขับรถไปที่
ท่ารถตู้แวะเอาของหน่อย"
"เอาของ? ...อะไร...เหรอคะ" หญิงสาวหลุดค�ำถามออกจากปากอย่าง
งงๆ
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"อาสั่งซื้อของทางเว็บไซต์ไว้น่ะ ต้องไปรับที่ท่ารถตู้ เพราะถ้ารอของ
ถึงกรุงเทพฯ อาคงไม่ออกเดินทางวันนี้" ธีรเดชบอกด้วยรอยยิ้มอ่อนๆ
ไม่ยอมแย้มพรายออกมาว่า 'ของ' สิ่งนั้นคืออะไร
"ไม่ตอ้ งกลัวหรอกกันตา" แพทย์หนุม่ เอ่ยขึน้ หลังจากเห็นสีหน้าละล้า
ละลังของหล่อน "จากประตูทางเข้านี้ เลยไปหน่อยมีสนามเด็กเล่นอยู่
พาเรด้าไปเล่นรอก่อน รับรองเผลอแวบเดียวอาก็กลับมาแล้ว แต่ถ้ากันตา
เบื่อก็ลองชวนเรด้าเดินตรงเข้าไปดู รูปปั้นตรงกลางนั่นเป็นอนุสาวรีย์ของ
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือท่านคอซิมบี้ ณ ระนอง น่ะ มาถึง
ตรังทั้งที แวะสวัสดีท่านหน่อย"
"ท่านคอซิมบี้ ณ ระนอง?"
"ใช่ รูจ้ กั มัย้ ท่านเป็นเจ้าเมืองตรังผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาและ
วางรากฐานส�ำคัญให้กับเมืองตรังหลายด้านเลยนะ โดยเฉพาะการน� ำ
ต้นยางพาราต้นแรกเข้ามาปลูกและส่งเสริมให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ท�ำ
รายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและประเทศไทยมาก"
"อ๋อ... ค่ะ กันตาเคยได้ยินชื่อของท่านอยู่ค่ะ"
"อุย๊ ! นัน่ ของเล่น คุณพ่อขา ของเล่นเต็มเลย มีสไลเดอร์ดว้ ย น้องด้า
อยากเล่น เราแวะเล่นของเล่นกันก่อนนะคะ" เด็กหญิงส่งเสียงร้องขึ้นด้วย
ท่าทางดีอกดีใจ ผู้เป็นพ่อจึงยิ้มอย่างเอ็นดู และยิ้มเผื่อมาถึงกันตาภาด้วย
"พาเรด้าไปเล่นก่อนเถอะกันตา ขืนติดรถไปกับอา เดีย๋ วก็ตอ้ งพากลับ
มาเล่นชิงช้าเอยอะไรเอยนี่อยู่ดี เสียเวลาเที่ยว"
กั น ตาภาจึ ง ลงจากรถพร้ อ มเด็ ก หญิ ง ตั ว น้ อ ยแล้ ว เดิ น เข้ า ไปใน
สวนสาธารณะแต่โดยดี และภายในเวลาไม่นานจริงๆ ขณะที่กันตาภาและ
เด็กหญิงธีรดาก�ำลังนั่งเล่นชิงช้าเพลินอยู่ ธีรเดชก็เดินตรงเข้ามาหาพร้อม
ขวดน�้ำเย็นเฉียบในมือ หญิงสาวลอบมองร่างสูงที่เดินตรงเข้ามาอย่าง
อกผายไหล่ผึ่งแล้วอดชื่นชมไม่ได้ว่านอกจากคุณหมอจะดูอ่อนกว่าวัยมาก
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แล้ว ยังมีบุคลิกที่ดูสุขุม เยือกเย็น และมั่นคงอย่างบอกไม่ถูก คะแนนนิยม
ในใจหล่อนยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าในมือของคุณหมอมีน�้ำมาสองขวด ส่งให้
หล่อนขวดหนึ่ง อีกขวดหนึ่งเปิดแล้วส่งให้ลูกสาวด้วยกิริยาอ่อนโยน...จน
หล่อนอดรูส้ กึ แปลบๆ เล็กน้อยในหัวใจไม่ได้ คิดถึงพ่อของตนเองขึน้ มาทันที
แต่เล็กแต่นอ้ ย หล่อนมีภาพความทรงจ�ำเกีย่ วกับพ่อน้อยมาก วัยเด็ก
ของหล่อนเท่าที่นึกได้ หล่อนจะอยู่กับแม่เสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะไปไหน
ก็มกั จะมีแม่อยูเ่ คียงข้างเสมอ แม่ไปส่งที่โรงเรียน แม่พาไปเล่นทีส่ นามหญ้า
แม่พาไปตลาด แม่พาไปห้างสรรพสินค้า แม่ท�ำอาหารให้ทาน แม่ซอื้ เสือ้ ผ้า
ให้ ซือ้ ของเล่นให้ อยากได้อะไรก็หาแต่แม่ๆๆ คนเดียว กระทัง่ เกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อแม่เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน โลกอันแสนสุขของหล่อน
ล้มคว�่ำคะม�ำหงาย พ่อถึงได้เข้ามามีที่ทางในชีวิตหล่อนตั้งแต่ตอนนั้น
"เฮ้อ..."
หญิงสาวไม่รู้ตัวเลยว่าเผลอถอนหายใจเสียงดังออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่
มัวแต่มองภาพพ่อลูกมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างอ่อนโยนจนเพลิน มารู้ตัวอีกที
ก็ตอนที่ธีรเดชเอ่ยขึ้นดังๆ
"พอแล้วค่ะลูก ไม่เล่นอะไรแล้วนะ เดี๋ยวเสียเวลาเที่ยว ดูสิ พี่กันตา
เริ่มเบื่อแล้วเห็นมั้ยคะ"
หล่อนก�ำลังจะอ้าปากค้านว่าไม่ได้เบือ่ อะไร แต่ก็ไม่ทนั หัวหน้ากลุม่ ที่
เอ่ยชวน "ไป ขึ้นรถกันเถอะ"
"อื้อหือ! กลิ่นอะไรหอมจัง" หญิงสาวอุทานตาโตทันทีที่เปิดประตูรถ
เรียกเสียงหัวเราะน้อยๆ จากหนุ่มใหญ่ผู้อยู่หลังพวงมาลัยอย่างอดไม่อยู่
"หมูย่างเมืองตรังน่ะ พอดีขับรถผ่านเลยแวะซื้อมาให้ชิม"
"ว้าว..." มือเรียวหยิบเนือ้ หมูยา่ งหนังกรอบทีย่ งั อุน่ ๆ อยูเ่ ข้าปาก ก่อน
จะหยิบอีกชิ้นหนึ่งส่งให้คู่หูตัวน้อย
"อืม...อร่อย" เด็กหญิงพยักหน้าเร็วๆ แสดงความเห็นด้วย
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"ของร้านดังที่นี่น่ะ ในหนังสือบอกไว้หลายร้าน แต่บังเอิญขับรถผ่าน
ร้านนี้เลยแวะซื้อมา แล้วนี่ เค้กเมืองตรัง* ขับรถผ่านหลายร้าน ไม่มี
ร้านไหนชื่อคุ้นหูเลย เลยสุ่มซื้อเอา ลองชิมดูแล้วกัน"
หญิงสาวกับหนูนอ้ ยพยักหน้า ปากเคีย้ วหมูยา่ งตุย้ ๆ ก่อนจะบิเจ้าขนม
ที่มีรูตรงกลางนี้มาชิมรสละนิดละหน่อย
"พอแล้วนะ อย่ากินเยอะ เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวกลางวัน พวกนี้พกไว้
เป็นเสบียงติดตัว"
ก่อนจะออกรถ มือใหญ่ก็ส่งกล่องพัสดุสองกล่องให้คนที่นั่งตอนหลัง
โดยไม่พูดไม่จา สองสาวต่างวัยมองสบตากันแวบหนึ่งก่อนจะช่วยกัน
แกะกล่องอย่างตื่นเต้น
"สน็อกเกิลเด็กของหนู! สีชมพูด้วย! ขอบคุณมากค่ะคุณพ่อ!"
กันตาภามองสน็อกเกิลในมืออย่างงุนงงผสมตื้นตัน "ของกันตาได้
สีเหลืองค่ะอาหมอ ขอบคุณนะคะ" หญิงสาวกล่าวขอบคุณจากใจจริง
นึกซาบซึ้งในความใส่ใจของเขา ซึ่งแม้จะรู้อยู่ว่าบนเรือโดยสารส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวจะมีอุปกรณ์นี้เตรียมไว้ให้อยู่แล้ว แต่เขาก็ยังอุตส่าห์สั่งซื้อ
อันใหม่ให้หล่อนไว้ใช้เป็นการส่วนตัวด้วย
หมอธีรเดชส่งยิ้มน้อยๆ รับค�ำขอบคุณนั้นก่อนจะเริ่มออกรถไป
'ซิตี้ทัวร์' อย่างเป็นทางการ
"ย่านนีค้ งเป็นย่านเมืองเก่า สังเกตจากตัวอาคารพวกนี้ ...นีส่ แี่ ยกหอ
นาฬิกา ...นี่วงเวียนพะยูน ...นั่นไงตุ๊กตุ๊กปากกบ** เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่
เลยนะ ...นี่ก็ศาลากลางจังหวัด"
* เค้กเมืองตรัง : ขนมเค้กที่มีเอกลักษณ์คือมีรูตรงกลาง ในสมัยก่อนเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า 'เค้กขุกมิ่ง' ได้ชื่อมาจาก

'ขุกมิ่ง แซ่เฮง' เจ้าต�ำรับขนมเค้กเมืองตรัง นายขุกมิ่งได้คิดท�ำขนมเค้กเพื่อกินคู่กับกาแฟ โดยคิดค้นและพัฒนา
สูตรเองจนกลายมาเป็นขนมเค้กเมืองตรัง
** ตุ๊กตุ๊กปากกบ : รถสามล้อรับจ้างที่พบเห็นได้ทั่วไปในตัวเมืองตรัง มีลักษณะเด่นคือด้านหน้าจะโค้งงุ้มลงมา
คลุมล้อดูคล้ายปากกบขนาดใหญ่
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หลังจากขับรถวนไปวนมาในตัวเมืองพอหอมปากหอมคอแล้ว คุณหมอ
ก็พาทั้งคู่ไปทานอาหารกลางวัน จากนั้นก็แวะร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อน�้ำดื่ม
กระดาษทิชชู และของใช้ที่จ�ำเป็นอีกเล็กน้อยก่อนจะออกนอกเมือง
"ที่พักของเราอยู่ที่หาดเจ้าไหมนะ ไกลหน่อย พอดีอาอยากได้ที่พัก
แบบติดทะเลและคนไม่พลุกพล่านเลยเลือกที่นี่ ในหนังสือบอกว่าแถว
ปากเมงน�ำ้ ไม่คอ่ ยใสและไม่มที พี่ กั ไหนติดหาด มีแต่ตอ้ งข้ามถนนไปทัง้ นัน้
นี่ถ้ารู้ว่าเป็นกันตามาคงจะจองโรงแรมในเมืองหรือไม่ก็ โรงแรมห้าดาว
ติดหาดไว้ให้ ไม่เลือกที่เล็กๆ แบบนี้หรอก"
"ไม่เป็นไรหรอกค่ะ กันตาอยู่ได้ อาหมอเลือกแล้วว่าที่นั่นเรด้าอยู่ได้
แปลว่านั่นก็ดีพอส�ำหรับกันตาแล้วค่ะ" หล่อนตอบไปง่ายๆ ตามที่ใจคิด
หารูไ้ ม่วา่ ประโยคนัน้ ติดตรึงลงไปในหัวใจคนฟังจนถึงขัน้ ต้องอมยิม้ ออกมา
หมอธีรเดชขับรถตรงจากตัวเมืองสูถ่ นนริมหาด แวะเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์
สัตว์น�้ำราชมงคลเป็นที่แรก กันตาภาอดที่จะแอบอมยิ้มไม่ได้เมื่อเห็น
คุณหมอธีรเดชอุม้ ลูกสาวขึน้ ดูสตั ว์นำ�้ บางตูท้ สี่ งู เกินกว่าเด็กหญิงจะดูถงึ และ
อ่านชื่อสัตว์แต่ละตู้ให้ลูกฟัง ตู้ไหนที่เด็กหญิงให้ความสนใจเป็นพิเศษ
คุณหมอก็จะอ่านค�ำบรรยายใต้ภาพให้ฟงั ด้วย เท่านัน้ ยังไม่พอ คุณหมอยัง
ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปหล่อนและน้องเรด้าไปตลอดทาง ได้ทั้งความรู้ ความ
เพลิดเพลินใจ และพลอยรู้สึกอบอุ่นใจไปด้วยอย่างบอกไม่ถูก
ออกจากพิพธิ ภัณฑ์ราวบ่ายสามโมง หนุม่ ใหญ่พาสองสาวขับรถวนดู
ทิวทัศน์หาดทรายขาวยาวเป็นแนวตัดกับท้องทะเลสีครามงามจับตา ก่อน
จะขับรถผ่านหาดปากเมง หาดท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งแรกของทะเลตรัง
ห่างออกมาจากนัน้ สองข้างทางเริม่ ดูเหมือนชนบท ร้านค้าและบ้านพักอาศัย
ดูบางตาลงไปเรื่อยๆ ก่อนจะถึงที่พักบริเวณหาดเจ้าไหม
กันตาภาลงจากรถมองไปยังเรือนพักขนาดกะทัดรัดยาวเจ็ดแปดห้อง
ด้วยความสนใจ รีสอร์ตแห่งนี้เป็นรีสอร์ตขนาดเล็ก เล็กจริงๆ เท่าที่เห็นมี
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ห้องพักเพียงเจ็ดหรือแปดห้องเท่านั้น ทุกห้องหันหน้ามายังที่จอดรถ และ
มีระเบียงกว้างพร้อมโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งเล่นห้องละหนึ่งชุด ถัดไปเป็นอาคาร
ชั้นเดียวแบบเปิดโล่ง เข้าใจว่าเป็นสถานที่ไว้ส�ำหรับรับประทานอาหารเช้า
มีชายหนุ่มรูปร่างสันทัดท่าทางคล่องแคล่วคนหนึ่งออกมาต้อนรับด้วย
ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ดูจากท่าทางก็พอทราบได้ว่าชายผู้นี้น่าจะเป็นทั้ง
เจ้าของและผู้บริหารรีสอร์ตขนาดเล็กแห่งนี้ด้วย
ภายในเวลาไม่นานหล่อนและสัมภาระของหล่อนก็เข้ามาอยู่ในห้องพัก
สีขาวสะอาดตาเรียบร้อย ภายในห้องตกแต่งอย่างเรียบง่ายทว่าสะอาด
สะอ้านน่าอยู่ หญิงสาวเปิดกระเป๋าหยิบข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไปวางใน
ห้องน�้ำและหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ก่อนจะถอดกางเกงยีนขายาวที่ใส่อยู่ออก
เปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นส�ำหรับเล่นน�้ำทะเลแทน
ทันทีที่เดินออกนอกห้อง ธีรดาซึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเช่นกัน
ก็วิ่งตรงเข้ามาหาทันที
"เราไปเล่นน�้ำกันเถอะพี่กันตา คุณพ่อคุยกับพี่คนนั้นอยู่ บอกให้
น้องด้าไปเล่นกับพี่กันตาได้เลย"
หนุ่มใหญ่ละจากการสนทนาชั่วครู่ หันมากล่าวกับหล่อน "กันตาไป
เล่นน�้ำกับเรด้าก่อน เดีย๋ วอาคุยกับคุณเค้าเรือ่ งทีจ่ ะไปเทีย่ วเกาะพรุง่ นีก้ อ่ น
เสร็จแล้วจะตามไป"
"เดินตรงไปทางนั้นอย่างเดียวเลยครับ พ้นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นไปก็ถึง
ชายหาดแล้ว"
หญิงสาวรับค�ำแล้วจูงมือไปกับเด็กหญิงซึ่งมีสีหน้าสดใส แววตา
แจ่มกระจ่าง สดชื่นเสียจนคุยจ้อไปตลอดทาง เท่านั้นไม่พอ ร่างเล็กยัง
กระโดดโลดเต้นส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดด้วยความยินดีที่เท้าได้สัมผัสน�้ำทะเล
ท�ำให้กนั ตาภาอดทีจ่ ะหัวเราะไปกับกิรยิ าตืน่ เต้นแบบเด็กๆ นัน้ ไม่ได้ หญิงสาว
สัมผัสได้ถงึ พลังแห่งความสดชืน่ แจ่มใส พลังแห่งความมีชวี ติ ชีวาทีม่ มี ากล้น
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จนพลังเหล่านั้นแผ่ขยายเข้ามาในหัวใจเฉื่อยๆ เรื่อยๆ หงอยๆ ของหล่อน
ให้พลอยรับรู้ถึงความสุขจากสิ่งเล็กน้อยนี้ ปรับ...ให้ใจของหล่อนแช่มชื่น
เบิกบานทั้งจากคนตรงหน้าและจากธรรมชาติรอบตัว
"รอนานมั้ย" ธีรเดชเดินมาสมทบหลังจากหล่อนและธีรดาเล่นน�้ำ
จนเปียกไปทั้งตัวได้ไม่นาน
"เอ้า หันมายิ้มให้กล้องกันหน่อย"
หนุ่มใหญ่ถ่ายรูปสองสาวและภาพวิวชายทะเลอีกเล็กน้อยก่อนจะ
ลงน�้ำมาสมทบ
"สนุกมั้ยเรด้า กันตา"
"สนุกมากค่ะคุณพ่อ สนุกมาก" เด็กหญิงตอบพลางกระโดดโลดเต้น
เรียกรอยยิ้มกว้างจากผู้ใหญ่สองคนได้เป็นอย่างดี
"กันตาว่าคลื่นลมแรงไปหน่อยค่ะส�ำหรับเรด้า"
หนุม่ ใหญ่พยักหน้ารับค�ำก่อนเสริม "อุตส่าห์ไม่พกั แถวปากเมงเพราะ
ว่ามีเรือเยอะ ร้านเยอะ น�้ำไม่ค่อยใส แต่ดูสิ มาไกลถึงหาดนี้แล้ว น�้ำก็ยัง
ไม่ใสเลย ทรายเนื้อละเอียดก็จริงแต่ไม่ขาวอย่างที่คิด"
"แต่ เ งี ย บสงบดี น ะคะ ถ้ า อาหมอชอบแบบเงี ย บๆ เป็ น ส่ ว นตั ว
ไม่พลุกพล่านจอแจ กันตาว่าที่นี่ก็เหมาะสมดีแล้วล่ะค่ะ"
ทั้งสามเล่นน�้ำทะเลกันอย่างสนุกสนาน ก่อนจะกลับมานั่งเล่นก่อ
ปราสาททรายอีกสักพัก เมื่อสมควรแก่เวลาแล้วหัวหน้าทีมจึงเชิญชวน
กึ่งบังคับให้กลับห้อง
"ถ้ากันตาอาบน�ำ้ แต่งตัวเสร็จแล้วรออยู่ในห้องก่อนนะ อากับเรด้าเสร็จ
เมื่อไหร่แล้วจะไปเรียก"
ตอนแรกหญิงสาวคิดว่าคงต้องรอสองพ่อลูกนานหน่อย เพราะ
ห้องนัน้ ต้องใช้เวลาอาบน�้ำสระผมสองคน นึกภาพว่าหากหล่อนต้องจัดการ
อาบน�้ำสระผมเช็ดตัวแต่งตัวให้เด็กหญิงก่อนจะมาจัดการตัวเองคงจะเสีย
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เวลาไม่น้อย ทว่าคุณหมอธีรเดชคงจะช�ำนาญกว่าที่หล่อนคิดไว้มาก หรือ
ไม่คุณหมอก็คงจะจัดการตัวเองได้เร็วมาก หรืออาจจะทั้งสองอย่าง ท�ำให้
หล่อนแทบจะไม่เสียเวลารอเลย แค่หยิบโทรศัพท์มือถือมาเปิดดูอะไร
นิดหน่อย เสียงเคาะประตูหน้าห้องก็ดังขึ้นแล้ว
"ไปกันเถอะกันตา ฟ้าเริ่มมืดแล้ว เดี๋ยวต้องขับรถออกไปหาอะไรกิน
ข้างนอกกัน ห้องข้างหน้านั่นมีไว้ส�ำหรับอาหารเช้าอย่างเดียว"
กันตาภายังไม่ทันตอบอะไร และยังไม่ทันที่นักท่องเที่ยวทั้งสามจะ
เคลื่อนพลไปไหน ชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็เดินตรงมาหาธีรเดช
"ผมโทรจองเรือไว้ให้แล้วนะครับ สามที่ ผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่ง พรุ่งนี้
พี่ตื่นมาทานอาหารเช้าสักแปดโมง แปดโมงครึ่งออกเดินทาง ถึงปากเมง
เก้าโมงสบายๆ ไปติดต่อที่ทัวร์ได้เลยครับ"
"ขอบคุณมากครับ เอ่อ...ไม่ทราบว่าแถวนี้มีร้านอาหารใกล้ๆ บ้าง
มั้ยครับ"
"มีตรงนั้น" เขาชี้ไปทางเดียวกับชายหาด "ที่เป็นบ้านเล็กๆ หลังคา
สั ง กะสี นั่ น ก็ เ ป็ น ร้ า นอาหารตามสั่ ง ครั บ อาหารง่ า ยๆ อย่ า งข้ า วผั ด
ผัดกะเพราอะไรพวกนี้ แต่ถ้าเป็นร้านก็ขับตรงไปหน่อยเดียวจะเจอร้าน
ซีฟู้ดครับ อาหารอร่อย รับรอง"
"ขอบคุณครับ"
"เอ่อ... เดี๋ยวครับพี่" เจ้าบ้านเรียกไว้เหมือนเพิ่งนึกอะไรได้ "คือว่า
ตอนนี้เริ่มเข้าหน้ามรสุมแล้วน่ะครับ ผมไม่แน่ใจว่าโปรแกรมด�ำน�้ำจะแวะ
ได้ทุกเกาะตามที่เราคุยกันไว้รึเปล่า หรือจะเข้าถ�้ำมรกตได้มั้ย ต้องแล้วแต่
สภาพอากาศวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับ แต่ทางทัวร์จะพาแวะทุกเกาะตาม
โปรแกรมแน่นอน"
"อ๋อ...ครับ" หมอหนุ่มพยักหน้ารับค�ำ ก่อนจะปรายตามองไปยัง
บ้านหลังเล็กที่สภาพดีกว่าค�ำว่า 'เพิง' ไม่มาก แต่อยู่ใกล้พอที่จะเดินเท้าไป
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สลับกับมองหน้าหญิงสาวหนึ่งเด็กหญิงหนึ่งแล้วตัดสินใจได้ในทันที
"ไปพวกเรา ...ขึ้นรถ"
อาหารร้านซีฟดู้ อร่อยจริงดังค�ำรับรอง ลักษณะของร้านทีเ่ ป็นเรือนไม้
ขนาดใหญ่มีระเบียงกว้างยื่นออกไปที่ทะเลก็ให้บรรยากาศที่งดงาม ยิ่งใน
เวลาโพล้เพล้ได้เห็นแสงสีส้มอมแดงจางๆ เคลือบท้องฟ้าไว้ ฟังเสียง
คลืน่ กระทบฝัง่ เป็นท�ำนองคลอเคล้ากับสายลมอ่อนๆ ยิง่ ได้บรรยากาศทีด่ เี ลิศ
เสียอย่างเดียว ทันทีที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปได้ไม่นาน เรียกได้ว่าเร็ว
พอๆ กับที่อาหารจานแรกมาเสิร์ฟ กองทัพยุงจากไหนไม่รู้บินเข้ามาจาก
ทางด้านทิศตะวันตก เห็นเป็นฝูงบินว่อนอยู่รอบตัวคนทั้งสาม ขนาดไม่ได้
นั่งโต๊ะติดชายทะเล ยุงทะเลยังมากันแน่นขนัดขนาดนี้ ถึงขั้นที่เรียกได้ว่า
กินกันไปไล่ยุงไป ปากก็เคี้ยวขาก็สะบัดปัดไปปัดมาเป็นลีลาดูไม่จืด ธีรดา
นัน้ หนักสุด ผิวอ่อนใสของเด็กขึน้ รอยจ�ำ้ แดงๆ ทีแ่ ขนหลายรอยภายในเวลา
อันรวดเร็ว ขนาดว่าเจ้าของร้านใจดีเอาพัดลมมาช่วยเป่าให้ยังต้องกินไป
โบกไม้โบกมือกระทืบเท้าไปจ้าละหวัน่ ก่อนจะรีบอิม่ รีบลุกแบบเผ่นหนีแทบ
ไม่ทันกันเลยทีเดียว
"โอ้โห! เพิ่งเคยเจอนะคะกองทัพยุงขนาดนี้ น่ากลัวมาก กันตาไม่ได้
ติดโลชั่นกันยุงมาด้วย"
"อาติดมา ทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่ เผื่อกันตาด้วยนะ แต่ไม่ได้เอา
ให้เพราะไม่คดิ ว่าจะได้ใช้ คิดว่าเราสัง่ อาหารง่ายๆ กินเร็วๆ คงกินเสร็จก่อน
เวลายุงมา"
"อาหมอรู้เวลายุงมาด้วยเหรอคะ" หญิงสาวถามตาโต
"ไม่ได้รเู้ วลาเป๊ะๆ หรอก" อีกฝ่ายตอบยิม้ ๆ "แต่ปกติยงุ จะมาช่วงหลัง
พระอาทิตย์ตก ชุมอยู่สักชั่วโมงนึงมั้ง หลังจากนั้นก็เป็นปกติแล้ว ยิ่งดึกๆ
ลมแรงๆ ยุงจะไม่ค่อยมี อาเคยเจอแบบนี้ครั้งนึงที่หัวหิน ลุงเจ้าของ
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ร้านอาหารที่นั่นพูดให้ฟัง อาเลยพอเดาได้ว่าวันนี้อาจจะเจอ"
"โธ่...ไม่บอกกันบ้างเลย กันตาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยค่ะ บรือ๋ ...
คิดแล้วสยองมาก"
ใบหน้าคมคายมีรอยยิม้ ดวงตาคมทีท่ อดมาเจือแววเอ็นดู "บอกก่อน
ก็ไม่ตื่นเต้นสิ ต้องให้กันตาพบเจอเองแบบนี้ จะได้เป็นประสบการณ์ตรง
จ�ำได้ไม่ลืม"
หญิงสาวย่นจมูกใส่ผู้พูด ยังผลให้มีเสียงหัวเราะน้อยๆ แว่วมาก่อน
รถยนต์จะเคลื่อนกลับสู่รีสอร์ตภายในเวลาห้านาทีเท่านั้น จากนั้นหญิงสาว
ก็ได้รับค�ำเชิญชวนให้ไปทานเค้กเมืองตรังเป็นของหวานในห้องของสอง
พ่อลูก วิธีทานก็ง่ายๆ ไม่ต้องใช้มีดใช้ช้อนอะไร เอามือแบ่งขนมจาก
ในกล่องเป็นชิน้ ใหญ่มานัง่ ทานกับพืน้ ทีม่ มุ ห้อง ทานกันอิม่ หน�ำดีกเ็ ก็บขนม
ใส่กล่องเข้าตู้เย็นและช่วยกันเช็ดพื้นให้สะอาด และเพราะอยู่ช่วยเช็ดพื้น
นี่แหละกันตาภาจึงได้เห็นซีนน่ารักของคุณพ่อที่พาลูกสาวไปเข้าห้องน�ำ้
แปรงฟันให้ลูก เปลี่ยนชุดนอนให้ลูกอย่างเรียบร้อย เป็นภาพความอบอุ่น
ของพ่อกับลูกที่หล่อนไม่ได้สัมผัสมานานมาก มากจนเกือบลืมไปแล้วว่า
พ่อของหล่อนเคยอ่อนโยนกับหล่อนอย่างไรเมื่อยังเยาว์ ไม่น่าเชื่อเลยว่า
ภาพความประทับใจไม่กี่นาทีนี้จะพาให้ละอองของไออุ่นแผ่ซ่านเข้าไปใน
ห้องหัวใจของหล่อนด้วย ขนาดขอตัวกลับมาที่ห้องของตัวเองแล้วยังรู้สึก
ถึงมวลไอรักไออุ่นที่ห้อมล้อมอยู่ในห้องข้างๆ นั้นได้อยู่เลย
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บทที่ 2

หญิงสาวในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสบายๆ นั่งชันเข่าอยู่ริมชายหาด
ฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งเป็นท�ำนองสม�่ำเสมอ ทอดสายตามองไปยังผิวน�ำ้
กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ปล่อยใจให้ล่องลอยดื่มด�่ำกับความงามละมุนละไม
ของธรรมชาติ ปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยอย่างไม่มีจุดหมาย
สงสัยว่าเมือ่ วานหล่อนคงจะเข้านอนเร็วกว่าเวลานอนปกติของตนเอง
ในกรุงเทพฯ เช้านี้หล่อนจึงตื่นเช้ากว่าปกติด้วย เมื่ออาบน�้ำแต่งตัวเสร็จ
มองออกไปนอกห้องเห็นแสงเรืองรองพ้นขอบฟ้าตกต้องระลอกคลื่นเป็น
เกลียวงามจับตา หล่อนจึงได้พาตนเองออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ เดินเลียบ
ชายหาดไปได้ไกลระยะหนึง่ แล้วจึงเดินกลับมานัง่ สบายๆ อยู่ใกล้กบั บริเวณ
ที่เล่นน�้ำเมื่อวานเย็น
ในแอพพลิเคชั่นไลน์ของหล่อน พ่อกับแม่เลี้ยงส่งข้อความมาถามว่า
เป็นอย่างไรบ้าง ขอให้เที่ยวให้สนุกและดูแลตัวเองด้วย ลงท้ายด้วยภาพ
สติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนสองตัวยืนยิ้มกอดกันพร้อมค�ำว่า 'Take Care' ตัวใหญ่
เมื่อคืนหล่อนจึงพิมพ์ตอบไปว่า เที่ยวสนุก สบายดี ไม่ต้องเป็นห่วง และ
ลงท้ายด้วยสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนที่มีค�ำว่า 'Goodnight' พาดหัวอยู่ตัวโต
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...อยากรู้จังว่าถ้าแม่ยังอยู่ หล่อนจะแค่ส่งข้อความกลับไปหาพ่อสองสาม
ประโยคอย่างนี้ หรือจะอดไม่ได้ ต้องคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาและเล่าถึง
การท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นมาทัง้ วันของหล่อนให้ทา่ นฟัง เริม่ ตัง้ แต่เดินไปเช็กอินที่
สนามบินจนถึงการวิ่งหนีกองทัพยุงหลังอาหารเย็นเลยทีเดียว
...หรือถ้าแม่ยังอยู่ หล่อนก็อาจจะไม่ได้มาเที่ยวกับหมอธีรเดช
อย่างนี้ หล่อนคงจะได้เดินทางกันเองสามคนพ่อแม่ลูก โดยที่หล่อนเป็น
ผู้วางแผนการเที่ยวแบบ 'ตามใจฉัน' คนเดียวทั้งหมดมากกว่า
กันตาภาถอนหายใจเบาๆ กับฟองคลืน่ ตรงหน้า หล่อนเดาไม่ถกู หรอก
ว่าจะเป็นแบบไหน แม่ของหล่อนจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ตั้งแต่
หล่อนอายุได้แค่สิบปี และก่อนที่แม่จะเสีย หล่อนก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศ
อันไม่ปกติในบ้าน พ่อกับแม่อาจจะไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งเสียงดังให้หล่อน
ได้ยนิ แต่หล่อนก็รสู้ กึ ได้วา่ บ้านมันเงียบเหงา เสียงพูดคุย รอยยิม้ และเสียง
หัวเราะของคนในบ้านแทบจะไม่มีเลย สิ่งที่ยืนยันว่าหล่อนไม่ได้รู้สึกไปเอง
ก็คือหล่อนเห็นแม่นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องนอน แม่คงจะร้องไห้อยู่
อย่างนั้นมานานจนไม่ทันสังเกตว่าถึงเวลาที่หล่อนน่าจะกลับจากโรงเรียน
แล้ว หญิงสาวจ�ำได้ว่าแม่มัวแต่ร้องไห้ ...ร้องอย่างหนัก ...ร้องชนิดที่เรียก
ได้ว่า 'ปิ่มว่าจะขาดใจ' จนไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีคนเปิดประตูห้องแล้วเดินเข้า
ไปหา แม่เงยหน้าขึน้ มองหล่อนก็ตอนทีห่ ล่อนหยุดยืนอยูต่ รงหน้า ส่งสายตา
ใสซือ่ ทีเ่ ต็มไปด้วยความงุนงงไปให้ ใบหน้าขาวซีดซึง่ มีดวงตาและจมูกแดงช�ำ้
หยุดมองหล่อนอยู่ชั่วอึดใจ ก่อนจะคว้าร่างของหล่อนไปกอดไว้แนบแน่น
แล้วปล่อยโฮอีกรอบ
...นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่หล่อนได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่
...จะมีอะไรเปลีย่ นแปลงไปมัย้ ถ้าวันนัน้ หล่อนมีสติมากกว่าความตกใจ
ถ้าหล่อนกล้าที่จะถามออกไปว่า 'แม่ร้องไห้ท�ำไมคะ'
แม่เสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุทางรถยนต์หลังจากนัน้ ไม่นาน เสียไปในช่วงที่
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เด็กหญิงมีแต่เครือ่ งหมายค�ำถามอยูม่ ากมายเต็มหัวใจไปหมด ...มันเกิดอะไร
ขึน้ ในบ้านหลังนี้ …ท�ำไมพักหลังมานีแ้ ม่กบั พ่อไม่คอ่ ยคุยกัน …ท�ำไมพักนี้
แม่กบั พ่อไม่คอ่ ยมีเวลาให้หนู …ท�ำไมแม่ถงึ ต้องร้องไห้อย่างหนักขนาดนัน้
ด้วย ท�ำไม...ท�ำไม...และท�ำไม...ท�ำไมแม่ถงึ จากหนูไปเร็วขนาดนี้
เพราะค�ำถามมากมายทีค่ า้ งคาอยู่ในจิตใจนีเ้ องหรือเปล่าทีท่ ำ� ให้หวั ใจ
ของหล่อนไม่พร้อมจะเปิดรับแม่เลี้ยงและพี่ชายต่างสายเลือด
พ่ออุทิศทั้งกายใจและเวลาหลังเลิกงานทั้งหมดให้กับหล่อน ไม่รู้ว่า
เพื่อชดเชยเวลาแห่งความเปลี่ยวเหงาก่อนหน้านั้นด้วยหรือเปล่า หากก็
เพียงแค่เจ็ดแปดเดือนเท่านั้น หลังจากนั้นอานีหรือคุณหมอปาลินีก็เข้ามา
เป็นแขกคนส�ำคัญในบ้านอยู่เป็นประจ�ำ และต่อมาพ่อกับอานีก็แต่งงาน
หลังจากแม่ตายไม่ถึงปี 'พี่ปราณ' ลูกชายของอานี ชายหนุ่มวัยสิบแปด
ที่ก�ำพร้าพ่อจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นเดียวกับหล่อนก็ก้าวเข้ามาอยู่
ในบ้าน และมาเป็น 'พี่ชาย' ของหล่อนนับแต่นั้น
กันตาภาไม่เคยมีปัญหาทั้งกับปาลินีและปราณนต์ หล่อนเป็นเด็กที่
จัดได้ว่าเรียบร้อยและอยู่ ในโอวาทพอสมควร มีซุกซนบ้างตามวัยแต่ก็
ไม่มากนัก จึงนับได้ว่าความสัมพันธ์ของหล่อนกับสองคนนั้นเป็นไปอย่าง
ราบรืน่ ดีถงึ ดีมาก หล่อนยังเคยได้ยนิ อานีชมหล่อนให้พอ่ ฟังบ่อยๆ ครัง้ หนึง่
อานีถึงกับบอกว่าอานีรักหล่อนเหมือนลูกสาวแท้ๆ อานีโชคดีที่ถึงแม้จะมี
แค่ลกู ชายแต่ก็ได้ลกู เลีย้ งทีเ่ ป็นเด็กผูห้ ญิงน่ารักอย่างหล่อน ได้ยนิ อย่างนัน้
หล่อนน่าจะยินดี น่าจะดีใจทีแ่ ม่เลีย้ งรักหล่อนได้มากขนาดนัน้ หากกันตาภา
กลับไม่รสู้ กึ อะไรสักเท่าไหร่ เพราะลึกลงไปแล้วหล่อนไม่ได้เปิดใจรับบุคคล
ทั้งสองไว้เต็มร้อย หล่อนไม่คัดค้านการที่พ่อแต่งงานใหม่ฉันใด หล่อนก็
ไม่ได้ยนิ ดีกบั การมีแม่เลีย้ งด้วยฉันนัน้ ในหัวใจของหล่อนมีเพียงแม่คนเดียว
และไม่มีใครสามารถมาแทนที่ได้ อานีจะโอบกอดหล่อนอย่างอ่อนโยน จะ
เอื้ออาทรดูแลยามป่วยไข้ จะซื้อของกินของใช้มาฝากด้วยความรักอย่างไร
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หญิงสาวท�ำได้แค่เพียงรับไว้ด้วยไมตรี ไม่เคยเปิดใจกว้างถึงขนาดรับอานี
เป็นแม่คนที่สอง กับปราณนต์ก็เช่นกัน ถึงหล่อนจะไม่เคยมโนภาพไว้ว่า
พี่ชายในฝันควรเป็นเช่นไร หากหล่อนก็รับรู้ได้จากน�้ำใจ ความเอาใจใส่
ความห่วงใยที่อีกฝ่ายมีให้ ว่าตอนนี้หล่อนมีพี่ชายที่ทั้งหล่อทั้งใจดีจนใคร
ต่อใครอิจฉา ทว่า...หญิงสาวอธิบายไม่ถูก หล่อนยอมรับทั้งสองคนเป็น
สมาชิกในครอบครัวได้ก็จริง แต่ลึกลงไปใต้ผิวน�้ำ คนนอกก็ยังเป็นคนนอก
อยู่วันยังค�่ำ จะผูกพันอย่างไรก็ ไม่แน่นแฟ้นเหมือนสายเลือดเดียวกัน
ได้หรอก
ในไลน์ของหล่อนเมื่อคืนมีข้อความจากพี่ปราณเหมือนกัน ถามว่า
เดินทางเป็นอย่างไร เที่ยวที่ไหน กินอะไรบ้าง แถมส่งภาพสปาเกตตี้
ผัดขี้เมาทะเล น�้ำพั้นช์ และบลูเบอรี่ชีสพายที่ทานเป็นอาหารเย็นมายั่ว
กันอีก รูท้ งั้ รูว้ า่ สามอย่างนัน่ เป็นเมนูประจ�ำของหล่อนทีร่ า้ นโปรด หญิงสาว
จึงถ่ายรูปห้องพักส่งไปให้ดูเมื่อคืนและถ่ายภาพทะเลยามเช้าที่แสนงดงาม
ไปให้อกี สามภาพในเช้านี้ กะจะยัว่ ให้คนอารมณ์ดผี รู้ กั ธรรมชาติ ตัวหนังสือ
และเสียงเพลงต้องเต้นผางๆ ตาร้อนผ่าวด้วยความอิจฉาหล่อนจนน�ำ้ ลายไหล
ให้ได้
กันตาภาอมยิม้ เมือ่ นึกเล่นๆ ว่าหากปราณนต์เดินทางมาด้วยกัน เช้านี้
หล่อนคงมีคนมาเดินชายหาดเป็นเพือ่ นและเป็นนางแบบจ�ำเป็นให้ตากล้อง
กิตติมศักดิ์ไปตลอดทาง และอาจจะไม่ได้รอทานอาหารเช้าในรีสอร์ตแบบนี้
หรอก ปราณนต์คงรบเร้าให้หล่อนขึ้นรถ ขับรถออกไปตลาดในตัวเมืองที่
ใกล้ที่สุด หาอะไรที่ดูหน้าตาบ้านๆ แต่รสชาติอร่อยมาทานกัน โดยไม่ลืมที่
จะถ่ายรูปทั้งหล่อนและอาหารเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกเช่นเคย
นิว้ เรียวเลือ่ นไปกดทีห่ น้าจอโทรศัพท์มอื ถือของตนเอง แล้วก็ยมิ้ กว้าง
เมือ่ เห็นข้อความทีต่ อบกลับมาอย่างรวดเร็ว เป็นภาพตัวการ์ตนู มีตาสองข้าง
เป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่วงิ้ ๆ กับข้อความสัน้ ๆ 'อิจฉาคนได้ไปเทีย่ ว' อ่านแล้ว
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ให้ความรู้สึกเหมือนร่างสูงใหญ่มาหยุดอยู่ตรงหน้า แล้วตัดพ้อต่อว่าหล่อน
ด้วยเสียงทุ้มนุ่มนั้นเองเลยทีเดียว
จะว่าไปแล้ว หล่อนมีพี่ชายที่หล่อมาก เขาสูงราวหนึ่งร้อยแปดสิบ
เซนติเมตร แลดูแข็งแรงอย่างคนทีอ่ อกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ อกผายไหล่ผงึ่
หลังตรง ดูเท่ราวกับบุคคลในเครื่องแบบ ไม่ใช่แค่วิศวกรคอมพิวเตอร์ฝ่าย
พัฒนาระบบอย่างทีเ่ ป็นอยู่ ใบหน้ารูปไข่ คิว้ เข้มพาดเฉียงเหนือดวงตายาวรี
สีด�ำสนิท จมูกโด่งเป็นสันรับกับโหนกแก้มสูงและริมฝีปากได้รูป ขับผิวขาว
เฉดเดียวกับผิวของอานีให้ดคู มเข้มเป็นทีช่ วนฝันของสาวๆ กันตาภาไม่เคย
ลืมเลยว่าเพือ่ นๆ สมัยมัธยมของหล่อนกรีด๊ กร๊าดพีป่ ราณกันขนาดไหน
'สนใจก็จีบเองเลยย่ะ ไม่ต้องผ่านฉัน ข้ามด่านแค่พ่อกับอานีสองคน
ก็พอ นั่นน่ะลูกชายคนโปรดเลยนะ'
กันตาภาตอบเพื่อนไปแบบนั้น เพราะหล่อนไม่ได้รู้สึกถึงความน่า
กรี๊ดกร๊าดหรือมีความรู้สึกหวงพี่ชายเหมือนน้องสาวคนอื่นๆ หล่อนคิดเอง
ของหล่อน เข้าใจเอง หาเหตุผลให้ตนเองกับค�ำถามต่างๆ ที่ยังค้างคาอยู่
เต็มหัวใจว่าเป็นไปได้มากทีเดียวที่พ่อกับอานีจะรักชอบกันก่อนที่แม่ของ
หล่อนจะตาย ปาลินเี ป็นม่ายมาหลายปีแล้ว แถมยังสวยและดูดอี ยูต่ ลอดเวลา
เธอท�ำงานในโรงพยาบาลเดียวกับพ่อคงจะเจอะเจอกันทุกวัน และอานีอาจจะ
เป็นสาเหตุของการร้องไห้ปม่ิ ว่าจะขาดใจของแม่วนั นัน้ ก็ได้ ดูสิ เพียงแค่แม่
จากไปไม่ถงึ ปี พ่อก็รบั อานีเข้ามาแทนทีแ่ ม่อย่างสมบูรณ์แล้ว
หญิงสาวไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ แต่คงไม่ใช่
ในวัยสิบขวบแน่ หาไม่แล้วอานีคงไม่ได้แต่งงานกับพ่ออย่างราบรื่นเหมือน
ดังที่ผ่านมา แต่หล่อนก็คงเริ่มคิดขึ้นมาหลังจากย่างเข้าสู่วัยรุ่นได้ไม่นาน
อาจจะเพราะวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ เริม่ รูจ้ กั ความสัมพันธ์ระหว่างหนุม่ สาวและการมีกกิ๊
และอาจจะเพราะดู ห นั ง มาก อ่ า นนิ ย ายมากด้ ว ยก็ เ ป็ น ได้ หล่ อ นจึ ง
คลางแคลงใจมาหลายปีแล้วว่าอานีอาจเป็นมือที่สามระหว่างพ่อกับแม่
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และพอแม่ตายความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงลงตัว ข้อกังขาในใจข้อใหญ่นี้
แหละที่ท�ำให้หล่อนไม่สนิทใจกับสองแม่ลูกจนกระทั่งทุกวันนี้ แม้ว่าทั้งคู่จะ
ปฏิบัติกับหล่อนดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายก็ตาม
ร่างบางลุกขึ้นยืนเมื่อนาฬิกาที่ข้อมือบอกว่าถึงเวลาที่สมควรแล้ว
หล่อนเดินช้าๆ ตรงมาทางรีสอร์ตแล้วก็เจอหมอธีรเดชกับน้องธีรดาที่หน้า
ห้องอาหารพอดี
ทั้งหนุ่มใหญ่ตาคมและเด็กหญิงหน้ากลมแก้มยุ้ยต่างส่งยิ้มกว้าง
หน้าตาสดใสมาทักทายหล่อนพร้อมกัน
"ไปเดินเล่นมาเหรอ อากับเรด้าไปหาที่ห้องแล้วไม่เจอ"
"พอดีกันตาตื่นเช้า เลยไปเดินเล่นริมหาดน่ะค่ะ สดชื่นดี"
ทัง้ สามเลือกโต๊ะนัง่ บริเวณนอกชานเนือ่ งจากแดดยังไม่รอ้ น ในรีสอร์ต
เล็กๆ แห่งนี้ไม่ได้มีอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์เรียงรายไว้ให้เลือกสรร หาก
แม่บา้ นจะเดินมาถามว่าอยากได้ไข่แบบไหนส�ำหรับอาหารเช้าแบบอเมริกนั
ทีจ่ ะเสิรฟ์ ไข่ดาว (ออมเลต หรือไข่ลวก) มาพร้อมกับไส้กรอกและหมูแฮมทอด
ตกแต่งข้างจานด้วยผักเคียงนิดหน่อย ส่วนชา กาแฟ และโอวัลตินกับ
ขนมปังแถวยาว กระปุกแยม เนย และนมข้น วางไว้บนเคาน์เตอร์ภายใน
อาคารส�ำหรับบริการตนเอง
ทั้งสามคนสั่งอาหารเช้าเพียงแค่สองชุด ธีรดานั้นใช้วิธีแบ่งจาก
คุณพ่อนิดและคุณพี่หน่อย บวกกับโอวัลตินและขนมปังอีกแผ่นก็น่าจะอิ่ม
พอดี กันตาภาเห็นธีรเดชเดินเข้าไปปิ้งขนมปังและชงกาแฟให้ตนเองแล้ว
ยังต้องกลับไปชงโอวัลตินและรินน�้ำเปล่ามาให้ธีรดากับหล่อนด้วย ด้วย
ความเกรงใจหญิงสาวจึงรีบลุกจากเก้าอี้ บอกเขาให้ทานอาหารกับลูกได้
ตามสบาย หล่อนจะปิ้งขนมปังและชงโอวัลตินของตัวเอง ซึ่งคุณหมอก็
ไม่ขัดข้องอะไร
หญิงสาวเดินเข้าไปในอาคาร หมายจะตรงไปทีเ่ คาน์เตอร์ซงึ่ วางขนมปัง
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และเครื่องดื่มส�ำหรับบริการตนเองเอาไว้ จึงพบว่าเช้านี้กลุ่มของหล่อน
ไม่ได้เป็นลูกค้ากลุม่ เดียวของรีสอร์ตแห่งนี้ ภายในห้องอาหารขนาดกะทัดรัด
นั้นมีกลุ่มนักศึกษาชายล้วน ดูแล้วน่าจะอยู่ในวัยเดียวกับหล่อนนั่งอยู่โต๊ะ
หนึ่ง แต่ละคนดูมาดเซอร์ติสต์จัดจนหล่อนรู้สึกกลัว นั่นยังไม่เท่าไหร่
กันตาภาพยายามปลอบใจตนเองว่าคนเราไม่ควรดูแต่ภายนอก หน้าตา
ท่าทางอย่างนี้เขาอาจจะเป็นสุภาพบุรุษดีกันทุกคนก็เป็นได้ หล่อนเดินตรง
ไปยังเคาน์เตอร์ดว้ ยกิรยิ าทีพ่ ยายามให้ดเู ป็นปกติทสี่ ดุ หยิบขนมปังสองแผ่น
เข้าเครือ่ งปิง้ ขนมปัง และระหว่างรอเครือ่ งปิง้ ท�ำงานก็หยิบถ้วยและช้อนชา
เพื่อจะเตรียมชงโอวัลตินของตนเอง
นัยน์ตาคู่คมคู่หนึ่งสบตากับหล่อนเข้าอย่างจัง หญิงสาวสังเกตว่า
ขอบตาของเขามีสีแดงเรื่อๆ อย่างคนอดนอน กันตาภาละจากสายตาที่
ประสาน หันมาสนใจกับอุปกรณ์ตรงหน้า ขณะที่หล่อนก�ำลังตักโอวัลติน
ใส่ถว้ ยเป็นช้อนทีส่ อง ร่างผอมสูงทีม่ กี ลิน่ เหล้าคละคลุง้ ก็เคลือ่ นกายเข้ามา
ประชิด
"มีอะไรให้รับใช้มั้ยครับคุณผู้หญิง"
เสียงผิวปากแว่วๆ ดังมาจากโต๊ะอาหารทีก่ ลางห้อง เมือ่ หันไปก็พบว่า
ผู้ที่เหลืออีกสามคนก�ำลังละสายตาจากหล่อนแล้วหันไปสบตากันเอง ด้วย
ใบหน้าซึง่ เจือด้วยรอยยิม้ ขบขันราวกับก�ำลังคุยเรือ่ งสนุกกันอยูอ่ ย่างถูกคอ
กันตาภาผงะถอยไปหนึง่ ก้าวโดยไม่รตู้ วั เมือ่ ร่างสูงทีม่ กี ลิน่ ฉุนจัดนัน้
เคลื่อนมาใกล้หล่อนยิ่งขึ้น หญิงสาวปล่อยมือออกจากถ้วยใส่โอวัลตินโดย
อัตโนมัติเมื่อมือใหญ่เอื้อมมาหมายจะจับต้องมือหล่อน
"ขอบใจมากนะน้องทีม่ นี ำ�้ ใจจะช่วยเหลือแฟนพี"่ เสียงทุม้ นุม่ ดังขึน้ มา
จากเบือ้ งหลัง เมือ่ หันไปก็พบว่าคุณหมอธีรเดชก�ำลังยืนซ้อนหลังหล่อนอยู่
กันตาภาแทบจะเข่าอ่อนด้วยความโล่งใจเลยทีเดียว
ขนมปังสองแผ่นในเครื่องปิ้งขนมปังกระเด้งขึ้นมาขัดจังหวะได้อย่าง
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ลงตัว ธีรเดชแทรกตัวเข้ามาตรงกลางระหว่างหล่อนกับชายแปลกหน้า เอา
ปากคีบคีบขนมปังสองแผ่นใส่จาน ไม่ลืมที่จะหยิบเนยและแยมวางไว้ให้
บนจานด้วย ส่งให้หล่อนด้วยกิริยาเป็นปกติที่สุดแล้วกล่าวเสียงเรียบ ทว่า
ดังพอทีจ่ ะให้ได้ยนิ ไปทัว่ ห้องอาหารขนาดเล็กนี้ "คุณเอาขนมปังสองแผ่นนี้
ไปทานกับลูกก่อนไป เดี๋ยวผมชงโอวัลตินไปให้"
หญิงสาวรับจานอย่างพยายามให้ดูเป็นธรรมชาติ บังคับมือไม่ให้สั่น
จากความหวาดหวั่นที่มีแล้วเดินออกไปนอกชาน ตรงไปนั่งที่โต๊ะกับเรด้า
ส่ ง ยิ้ ม แห้ ง ๆ ให้ เ ด็ ก หญิ ง ก่ อ นจะเหลื อ บตามองเหตุ การณ์ ต ่ อ ไปใน
ห้องอาหาร ซึ่งก็เห็นเพียงคุณหมอธีรเดชยืนนิ่งๆ สบตากับชายคนที่ยัง
ไม่สร่างเมาอยู่ไม่นาน เพียงแค่ครู่เดียวฝ่ายนั้นก็เดินกลับไปนั่งที่โต๊ะของ
ตนเอง ท่ามกลางสายตาหัวเราะเยาะของเพื่อนๆ รอบวง
เพียงไม่นานธีรเดชก็กลับมานั่งที่โต๊ะพร้อมโอวัลตินร้อนในมือ
กันตาภาพึมพ�ำขอบคุณเบาๆ ผิวแก้มร้อนผ่าวขึน้ มาดือ้ ๆ เมือ่ คิดกลับ
ไปถึงเหตุการณ์เมื่อครู่
'คุณเอาขนมปังสองแผ่นนี้ไปทานกับลูกก่อนไป เดี๋ยวผมชงโอวัลติน
ไปให้' เป็นประโยคที่ธรรมดาสามัญหากกลับฟังดูอบอุ่นอย่างประหลาด
หล่อนไม่อยากจะคิดอะไรเพราะรู้ว่าเขาท�ำไปเพื่อช่วยแก้สถานการณ์ ให้
หากในใจก็อดที่จะรู้สึกวาบๆ ยุบๆ ยิบๆ ไม่ได้จริงๆ ให้ตายสิ
หลังอาหารเช้า ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปเข้าห้องของตน จัดการ
ตามอ่่ยนชุ
านต่ดอว่าได้ยน�ในฉบั
ธุระส่วนตัว เตรียมพร้(ติอดมเปลี
้ำไว้ขบ้าเต็งในม) โดยไม่ลืมจัดกระเป๋า
สัมภาระไว้ให้เรียบร้อยด้วย
รถมาถึงหาดปากเมงเวลาเก้านาฬิกาพอดี บริษัททัวร์ที่ทางรีสอร์ต
ติดต่อไว้ก็หาไม่ยาก ธีรเดชไปติดต่อทัวร์ ช�ำระเงินเรียบร้อยแล้วจึงน�ำ
ลูกทีมไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆ ที่จะเดินทางร่วมกัน
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