


๑
ตุ๊กตา

กรุงเทพมหานคร พุทธศกัราช ๒๕๔๑
“ตุก๊ตาตวันี้น่ารกัจงัเลยค่ะ คณุแม่ขา” หนนู้อยวยัหกขวบกอดตุ๊กตา

ไว้แน่น รมิฝีปากสชีมพูยิ้มอย่างดใีจ

“ลนิชอบใช่ไหมจ๊ะ”

“ชอบมากๆ เลยค่ะ ลนิไม่เคยมมีตีุ๊กตาน่ารกัแบบนี้มาก่อนเลย”

บิดามารดาเพิ่งกลับจากต่างประเทศ แต่พอรู้ว่ามีของฝากมาด้วย  

เดก็หญงิจงึไม่งอแงเหมอืนเดมิ  

“ไม่ใช่แค่น่ารกันะจ๊ะ หนูดูสนิี่ไพลนิ ตุ๊กตาตวันี้หน้าตาคล้ายลูกมาก

เลยรู้ไหม”

ใบหน้าของตุ๊กตาประพมิพ์ประพายคล้ายเดก็หญงิจรงิๆ  ทั้งใบหน้า

เลก็กลมป้อม ปากนดิ จมกูหน่อย ดนู่ารกั ผมด�าหยกิเป็นลอนๆ แม้ดวงตา

ของตุก๊ตาจะท�าจากพลาสตกิ แต่ฝีมอืกป็ระณตีท�าให้มองแล้วคล้ายเดก็จรงิๆ 

มากกว่าเป็นเพยีงของเล่น 

“จรงิด้วยค่ะคุณแม่”
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“คณุพ่อตั้งใจมากนะ อยากให้ตุก๊ตาตวันี้เป็นของขวญัเนื่องในโอกาส

ที่ลนิอายุครบหกขวบ”

“แต่คุณพ่อให้จี้ไพลนิมาแล้วนี่คะ”

บนล�าคอของเด็กหญิงมีสร้อยทองค�าขาวขนาดกะทัดรัด กึ่งกลางมี 

จี้ไพลนิรูปหยดน�้าซึ่งเป็นสมบตัติกทอดของตระกูล 

“นั่นเป็นของที่คุณย่ามอบให้ต่างหาก ส่วนตุ๊กตาตวันี้ถอืเป็นตวัแทน

ของพ่อกับแม่ หนูต้องเก็บรักษาให้ดีนะจ๊ะ อย่าให้เจ้าแลสซี่คาบไปเล่น 

เดด็ขาด”

แลสซี่คอืสนุขัตวัโปรดของทกุคนในบ้าน ชอบเล่นซนกดัแทะข้าวของ

จนเสยีหายอยู่เสมอ 

“รับรองค่ะว่าลินจะรักษาอย่างดี เดี๋ยวลินขอเอาตุ๊กตาไปอวดพี่ชาย

ก่อนนะคะ”

ร่างเลก็วิ่งตื๋อไปตามทางเดนิจนถงึหน้าห้องและผลกัประตูเข้าไป ใน

ห้องนั้นเดก็ชายอายสุบิสองขวบก�าลงันั่งท�าการบา้นอยูท่ี่โต๊ะ เมื่อเหน็วา่ใคร

เข้ามากย็ิ้ม

“ได้ตุก๊ตาตวัใหม่อกีแล้ว บนเตยีงยงัมทีี่ให้วางอกีหรอืเรา” พี่ชายแหย่ 

เอื้อมมอืไปยหีวัน้องสาวอย่างเอน็ดู...ในห้องของเดก็หญงิเตม็ไปด้วยตุ๊กตา

มากมาย รวมถงึของเล่นอื่นที่บดิามารดาซื้อมาให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการชดเชยที่

ต้องเดนิทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆ  

ห้องของเด็กหญิงอยู่ฝั่งขวาของบันได ทาผนังสีชมพูอันเป็นสีโปรด

ของเจ้าตวั แถมยงัมขีองเล่นเตม็ไปหมด ส่วนห้องของพี่ชายนั้นเฟอร์นเิจอร์

เน้นสฟี้า ตกแต่งโทนเรยีบอยู่ตรงกบับนัไดพอด ีบนเตยีงมหีนงัสอืการ์ตูน

และหนงัสอืเรยีนวางกองอยู่หลายเล่ม ด้านซ้ายคอืห้องนอนใหญ่ 

“แหม...พี่ชายก ็ตวันี้ไม่เหมอืนกนันะคะ ดสูคิะ คณุแม่บอกวา่ตุก๊ตา

ตวันี้หน้าตาเหมอืนลนิ”

คนเป็นพี่หรี่ตามองก่อนจะยิ้ม “เหมอืนจรงิๆ ด้วย แก้มยุ้ย แล้วก็
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ผมหยกัศกเหมอืนเราเปี๊ยบ”

“เห็นไหม พี่ชายยังบอกว่าคล้ายเลย คุณพ่อซื้อมาจากประเทศ

ออสเตรยีค่ะ”

“แหม...คุณพ่อล�าเอยีงจงั ทพีี่ไม่เหน็มขีองฝากน่ารกัๆ แบบนี้มาให้

บ้างเลย” เดก็ชายแกล้งแหย่

“พี่ชายจะเอาไปท�าไมกนัคะ เดก็ผู้ชายเขาไม่เล่นตุ๊กตากนัหรอก”

“ว้า...แต่พี่อยากได้สกัตวั ยิ่งน่ารกัๆ แบบนี้ยิ่งชอบ ขอยมืกอดสกัวนั

ได้ไหมจ๊ะน้องลนิ แค่คนืเดยีวเอง” เดก็ชายแกล้งดงึตุ๊กตาไปจากมอืน้อง 

“ไม่ได้ค่ะพี่ชาย เอาคนืมานะ”

พอเหน็อกีฝ่ายท�าหน้าเบ้เหมอืนจะร้องไห้ เดก็ชายจงึหยุด

“พี่ล้อเล่นน่า พี่ไม่แย่งของเล่นเราหรอก อายเขาตายเลยเป็นเดก็ผูช้าย

เล่นตุ๊กตา”

เด็กหญิงโผเข้ากอดพี่ชาย เอียงหน้าไปซบไหล่ ยิ้มอ้อนๆ ดึงแขน 

พี่ชายยกิๆ “วนันี้คณุพ่อกบัคณุแม่ไปงานเลี้ยงคงกลบัดกึ พี่ชายมาเล่นตุก๊ตา

กบัน้องนะคะ นะ...นะ”

เด็กชายพยักหน้า ลูบเส้นผมอีกฝ่ายอย่างเอ็นดู “ก็ได้ แต่น้องลิน

ต้องสญัญาก่อนว่าจะไม่ซน...แล้วกห็้ามวิ่งลงบนัไดเดด็ขาด”

“จะไหวหรอืคะคุณ ปล่อยให้เดก็ๆ อยู่บ้านกนัตามล�าพงั” 
ครอบครวันี้เป็นครอบครวัเดี่ยว ส่วนญาตกิว็ุน่กบัการจดังานเลี้ยงที่

บ้านหลงัใหญ่อกีแห่ง พี่เลี้ยงของเดก็ลากลบับ้านพอด ีและคนืนี้ทั้งคูต้่องไป

ร่วงงานเลี้ยงการกุศล ทั้งบ้านจงึเหลอืเดก็อยู่เพยีงสองคน 

“ไหวสคิุณ ลูกเราสองคนไม่ใช่เดก็แล้วนะ ยายลนิกเ็ลกิเล่นซนแล้ว

ด้วย พอได้ตุ๊กตาคนืนี้มหีวงันั่งเล่นอยู่ในห้อง คงไม่ลงมาข้างล่างแน่”

“หรอืคุณจะไปงานนี้คนเดยีวดคีะ ฉนัอยากอยู่เป็นเพื่อนลูก ฉนัเอง

กไ็ม่ค่อยสนทิกบัคณุหญงิประไพสกัเท่าไหร่ บางทท่ีานอาจจะไม่ถามถงึฉนั”
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“โอ๊ย! ไม่ได้หรอกคณุ ขนืไม่ไปพร้อมกนัผมโดนต�าหนแิน่ๆ ไปเถอะ 

เราสองคนรบีไปรบีกลบั ยายลนิคงไม่ดื้อหรอก เหน็ตดิพี่ชายแจแบบนั้น”

เดก็ทั้งสองอายุห่างกนัหกปี ลูกชายจงึรบัหน้าที่ดูแลน้องสาวได้เป็น

อย่างด ีส่วนลูกสาวกม็กัจะคลอเคลยีกบัพี่ไม่ยอมห่าง

“งั้นกไ็ด้ ตามใจคุณ ฉนัจะรบีไปเตรยีมอาหาร เดก็ๆ จะได้กนิข้าว

กนัแล้วเราค่อยอาบน�้าแต่งตวัออกไปงานกนันะคะ”

สามพียกัหน้า 

ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่านบัตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน บางอย่างกไ็ม่มวีนัเหมอืน

เดมิอกี...

 

กรุงเทพมหานคร พุทธศกัราช ๒๕๕๗
มรินัดารู้จกัสหีน้าแบบนี้ด.ี..เพราะนี่หมายถงึการปฏเิสธ 

“พี่เสยีใจด้วยนะจ๊ะน้องรนั แต่พลอตนยิายเรื่องนี้มนัตลาดเกนิไป”

ห้าปีที่อยู่ในวงการนกัเขยีน แม้ชื่อของ ‘พลบัพลงึ’ แห่งส�านกัพมิพ์

รุง่อรณุไม่โด่งดงันกั แต่กม็ฐีานแฟนคลบัพอสมควร นกึไม่ถงึเลยว่าวนัหนึ่ง

จะถูกบรรณาธกิารปฏเิสธโดยอ้างว่าแนวนยิายซ�้าซากจ�าเจ

“แต่คราวนี้ไม่เหมอืนกนันะคะ พี่กุก๊ไก่ลองอ่านดูหน่อยสคิะ รนัปรบั

พลอตตั้งหลายจุด แครกัเตอร์ตวัละครกเ็ปลี่ยนไป พระเอกไม่ใช่ลูกเศรษฐี

ไฮโซเหมอืนเล่มก่อนๆ แต่เป็นเจ้าพ่อมาเฟีย ส่วนนางเอกเป็นคนจนที่เป็น

ลูกหนี้พระเอก พี่รู้ไหมคะยอดวิวในเว็บอ่านนิยายออนไลน์ขึ้นอันดับหนึ่ง

เลยนะคะ”

“พี่รูจ้้ะ แล้วพี่กอ่็านตั้งสองรอบแล้ว แต่ถงึยงัไงพี่กว่็ายงัใช้ไม่ได้อยูด่ ี

ท�าไมรนัไม่ลองคดิพลอตเก๋ๆ หน่อยล่ะจ๊ะ”

“พลอตเก๋ๆ...” หญงิสาวหน้าเศร้าเมื่อถูกต�าหน ิ

หลงัจากป้าเสยีชวีติ เงนิในกระเป๋ากร่็อยหรอ แม้หล่อนได้รบัเงนิจาก

กรมธรรม์ประกนัชวีติจ�านวนหนึ่ง แต่กต็้องน�าไปใช้หนี้ที่หยบิยมืมา ส่วนที่
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เหลือก็เป็นค่าเช่าบ้านและรายจ่ายต่างๆ เมื่อเงินใกล้หมด มิรันดาจึงรีบ 

เขยีนนยิาย แต่ทั้งหมดกลบัสูญเปล่า

“ใช่ พี่รู้สกึว่าพกันี้งานของหนูมนัขาดอะไรไป”

สิ่งที่หายไปคืออารมณ์รัก หลายคนอาจมองว่าการเป็นนักเขียน 

ไม่ต้องใช้อะไรมาก แค่มมีอืกบัคอมพวิเตอร์ หลงัจากนั้นทุกอย่างกจ็ะไหล

มาเทมา เหมอืนอย่างที่นกัเขยีนหลายคนมกัใช้ค�าว่า ‘องค์ลง’ แค่นั่งหน้าจอ

คอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์กันอย่างเอาเป็นเอาตายตามที่ประกาศปาวๆ ใน 

โซเชยีลเนต็เวริ์กอยู่ทุกวี่ทุกวนั แต่ใครลองมาเป็นนกัเขยีนจะรู้ซึ้ง

นักเขียนก็คือศิลปินซึ่งต้องใช้จินตนาการควบคู ่กับอารมณ์อัน

ละเมียดละไม แต่ละค�าล้วนแต่กลั่นกรองออกมาจากความสุข แต่ตลอด 

หกเดอืนที่ป้าล้มป่วย หญงิสาวไม่มโีอกาสใช้เวลาฟุม่เฟือยไปกบัโลกอดุมคติ

เพราะต้องวิ่งวุ่นระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล หล่อนเคยมีแฟน แต่พอรู้ว่า

หล่อนต้องรบัภาระดูแลป้าที่ป่วยเขากร็บีตจีากทนัท ี

‘ผมขอโทษนะรัน แต่ผมคิดว่าเราสองคนไม่เหมาะกัน เราเลิกกัน

เถอะ’

หญงิสาวต้องยอมรบัความจรงิว่าผูช้ายดีๆ  มแีต่ในนยิายเท่านั้น เช่น

เดยีวกบัความรกัของหล่อนที่หายวบัไปพร้อมกบัเงนิก้อนสดุท้ายในกระเป๋า 

ป้าของหญิงสาวป่วยเป็นมะเร็งล�าไส้ เริ่มจากการตรวจพบก้อนใน 

ช่องท้อง มอีาการท้องเสยีเป็นๆ หายๆ น�้าหนกัตวัลดลงฮวบฮาบ พอตรวจ

พบ แพทย์กแ็นะน�าให้รบีผ่าตดัด่วน เมื่อผลตรวจชิ้นเนื้อปรากฏว่าเป็นมะเรง็

กต็้องให้ยาเคมบี�าบดั  หลานสาวคนเดยีวต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ทั้งยาเคม ียากระตุน้ภมูคิุม้กนัและอกีจปิาถะ มรินัดาต้องยมืเงนิจากคนรู้จกั

มาช�าระไปก่อน ระหว่างนั้นกห็วงัว่าป้าจะดขีึ้นบ้าง แต่เปล่าเลย ป้าผอมลง

เรื่อยๆ ช่วงที่ต้องทนเหน็อกีฝ่ายทรดุโทรมลงเรื่อยๆ เป็นเวลาที่หลอ่นเขยีน

นยิายไม่ออกเอาเสยีเลย

หล่อนต้องทนดูท่านผอมจนเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก ยิ่งเห็นก็ยิ่ง
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ไม่มกีะจติกะใจท�างาน หลงัจากป้าเสยีชวีติหล่อนกใ็ช้ชวีติอย่างซงักะตายไป

วนัๆ กว่าจะตั้งหลกัได้กผ็่านไปหนึ่งเดอืนแล้ว 

“รนัพยายามแล้วนะคะพี่กุ๊กไก่ พี่กเ็หน็ว่าเล่มนี้รนัเพิ่มฉากรกัอกีตั้ง

เยอะ”

ในยคุที่ตลาดนยิายเปลี่ยนแปลงไป นยิายส่วนหนึ่งที่ขายดตีดิตลาด

ก็คือนิยายโรมานซ์ มิรันดาเป็นนักเขียนที่เขียนฉากรักไม่เป็น นับตั้งแต่

หนงัสอืเล่มแรก นยิายของหล่อนกม็ฉีากรกัน้อยมาก ผดิกบันกัเขยีนคู่แข่ง

อกีคนคอืลลิลี่หอม ซึ่งนอกจากอายุน้อยกว่าหล่อนแล้ว ยงันยิมเขยีนฉาก

รกัหวอืหวาอกีด้วย 

ท�าไมยายนั่นต้องใช้นามปากกาเป็นดอกไม้เหมอืนหลอ่นดว้ย แคช่ื่อ

กบ็อกแล้วว่าหวานขนาดไหน แถมหน้าตายงัโดดเด่นเกนิหล่อนอกีด้วย 

‘พลบัพลงึ’ กบั ‘ลลิลี่หอม’ เริ่มต้นเขยีนนยิายในเวลาไล่เลี่ยกนั แต่

ผลงานต่างกันราวฟ้ากับเหว หนังสือของลิลลี่หอมติดอันดับขายดีแทบ 

ทุกเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ซ�้าไม่ต�่ากว่าห้าครั้ง จนตอนนี้กลายเป็นนักเขียน 

ตวัแม่ของส�านกัพมิพ์ไปแล้ว 

มน่ิา...พกัหลงัๆ พี่กุก๊ไก่ถงึเพกิเฉยและดองงานเขยีนของหล่อน ด้วย

เหตุผลที่ว่าผลงานไม่เข้าตา

“พี่ไม่ได้หมายถงึฉากรกั แต่พี่หมายถงึนยิายของหนมูนัแห้งเกนิไปน่ะ

จ้ะ พี่เข้าใจนะว่าคุณป้าของรันเพิ่งจะเสียไป แถมยังถูกแฟนที่รักกันมา 

ห้าปีบอกเลกิ นยิายของหนูถงึได้รนัทด ชวีติหดหู่ขนาดนี้ แต่อย่าลมืสจิ๊ะว่า

เราน่ะเป็นนกัเขยีน แม้ชวีติจรงิจะแย่ขนาดไหน แต่ในนยิายหนูกต็้องรู้จกั

สร้างฉากรกัโรแมนตกิให้คนอ่านเขาตราตรงึใจ”

มรินัดาอยากจะกรดีร้องว่าไม่จรงิ แต่เพราะรู้นสิยับรรณาธกิารคนนี้

เป็นอย่างดี ขืนเถียงไปมีหวังต้องถูกดองงานอีกเป็นแน่...พี่กุ๊กไก่ไม่ชอบ 

คนขดัใจ ขณะเดยีวกนักไ็ม่ชอบนกัเขยีนหวัแขง็ที่เอาแต่เสนอความคดิของ

ตัวเอง เป็นนักเขียนก็ต้องรู้จักฟังค�าแนะน�าของบรรณาธิการเหมือนกับที่ 
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อกีฝ่ายคอยย�้าเสมอว่าการที่หล่อนแจ้งเกดิในวงการนี้ได้กเ็พราะเขาคอยช่วย

“ก็ได้ค่ะ รันจะเขียนเรื่องอื่นมาส่ง ส่วนเรื่องนี้พี่กุ๊กไก่ออกให้ก่อน 

ไม่ได้หรอืคะ เป็นเล่มถูกๆ หน่อย หรอืราคาเหมาจ่ายกไ็ด้ค่ะ”

หนงัสอืนยิายตอนนี้มหีลายรูปแบบ บ้างกเ็ป็นเล่มที่วางขายตามร้าน

หนงัสอืทั่วไป เล่มที่ราคาถูกลงหน่อยกว็างขายตามร้านสะดวกซื้อ ซึ่งส่วน

ใหญ่การจ่ายค่าต้นฉบบัเป็นเหมาจ่ายไม่ใช่ตามยอดพมิพ์ เพื่อจบักลุ่มผู้ซื้อ

อกีกลุ่มหนึ่ง

“โอ๊ย! ไม่ได้หรอกจ้ะ มนัเสยีนามปากกา เป็นนกัเขยีนต้องรูจ้กัพฒันา

ตวัเองรู้ไหมจ๊ะ จ�าที่พี่เคยบอกได้ไหม งานมาสเตอร์พซีน่ะ”

ตลอดเวลาที่ท�างานกับส�านักพิมพ์แห่งนี้ พี่กุ๊กไก่พร�่าบอกให้หล่อน

เจรญิรอยตามนกัเขยีนชั้นคร ูงานทกุชิ้นต้องมคีณุภาพควรค่าแก่การอนรุกัษ์

ไว้ให้ชนรุ่นหลงั ใครบ้างไม่อยากสร้างผลงานชั้นเยี่ยม แต่ชวีติจรงิบ่อยครั้ง

กส็วนทางกบัทฤษฎ ีเพราะตอนนี้รายได้หลกัคอืการเป็นนกัเขยีน ขนืปลอ่ย

ให้ตวัเองเขยีนงานปีละเล่มหรอืสามปีเล่ม ค่อยๆ ประดดิประดอยค�า มหีวงั

คงต้องแทะฝาบ้านเป็นอาหารแน่ 

บ่อยครั้งที่มิรันดาถามตัวเองว่านิยายแบบไหนถึงจะถูกใจตลาดและ

ครองใจนักอ่าน แต่ตอบยากเหลือเกิน เพราะคนที่จะให้ค�าตอบได้มีเพียง 

ผู้อ่านเท่านั้น

“รนัรู้ค่ะ รนัก�าลงัพยายามอยู่”

“งั้นหนูก็ต้องเชื่อพี่ ขืนปล่อยให้นักอ่านได้อ่านเล่มนี้ มีหวังชื่อ

พลบัพลงึดบัวบูกนัหมดพอด ีหนอูย่าลมืสจ๊ิะว่าพี่เป็นคนตดัรบิบิ้นหนมูากบั

มอื แล้วพี่จะปล่อยให้หนเูป็นดาวดบัอบัแสงได้ยงัไงกนัจ๊ะ เชื่อพี่ส ิไปเปลี่ยน

บรรยากาศเสยีบ้าง แล้วอกีหน่อยหนูกจ็ะเขยีนลื่นปรื๊ดๆ เหมอืนน้องลลิลี่-

หอมยงัไงล่ะจ๊ะ รู้ไหมว่าเขาเพิ่งขายนยิายให้ช่องไปท�าละครด้วยนะ พร้อม

กนัทเีดยีวห้าเรื่องเลย”

โอ้แม่เจ้า! ห้าเรื่อง...มิรันดาอุทานในใจ ใครบอกว่านางเอกต้องไม่
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อจิฉานางร้าย หล่อนขอเถยีงขาดใจ ห้าเรื่องค�านวณเป็นเงนิได้เท่าไรกนั...

เครื่องคดิเลขในสมองดงัระรวั แค่คดิ ความอจิฉากพ็ลุง่พล่านในอกจนแทบ

หายใจไม่ออก

“เล่มเดยีวกย็งัดคี่ะพี่กุ๊กไก่ รนัจะได้มเีงนิไปจ่ายค่าเช่าบ้าน”

“พี่บอกแล้วไงว่าไม่ได้!” บรรณาธกิารหวัใจหญงิแหวเสยีงสูง จกิตา 

มอง ก่อนจะปรบัน�้าเสยีงเป็นอ่อนลงในทนัท ี “พกันี้ทางส�านกัพมิพ์มคีวาม

เปลี่ยนแปลง นี่ก็เพิ่งมีผู้ร่วมทุนรายใหม่ บรรณาธิการบริหารก�าชับให้พี่ 

เข้มงวดกบันยิายที่จะตพีมิพ์มากขึ้นกว่าเดมิ”

เข้มงวดกบัหล่อน แต่ใจอ่อนกบัคนอื่น...มรินัดาค่อนในใจ จะไม่ให้

น้อยใจได้ยงัไง ผ่านมาสามเดอืนแล้วหล่อนกย็งัไม่มโีอกาสออกผลงานสกั

เล่ม ผดิกบัเมื่อก่อนที่ยงัพอขายได้ แค่เดอืนกว่าๆ กไ็ด้ตพีมิพ์แล้ว

“ส�านกัพมิพ์มผีู้บรหิารใหม่หรอืคะ”

“ใช่ เพื่อนของคุณทศน่ะ”

เจ้าของส�านกัพมิพ์มชีื่อว่าทศพร เป็นผู้กว้างขวาง เขาน�าเงนิเกบ็มา

เปิดส�านกัพมิพ์ ต่อมากจิการกร็ุ่งเรอืงขึ้นเรื่อยๆ กข็ยายส�านกัพมิพ์ลูกเพิ่ม

อกีถงึห้าหวัส�านกัพมิพ์ด้วยกนั

“รนัพอรู้จกัไหมคะ”

“คงไม่หรอกจ้ะ เหน็ว่ารวยหุน้กเ็ลยอยากลงทนุกบัหนงัสอืบ้าง ไม่ใช่

คนในวงการหนงัสอืเหมอืนเรา ตอนนี้ทางส�านกัพมิพ์เลยปรบัระเบยีบกนันดิ

หน่อย โดยเฉพาะนักเขียนเก่า เศรษฐกิจแย่ๆ อย่างนี้จะท�าอะไรก็ต้อง

ระมดัระวงั พี่กท็�าเพื่อหนูรู้ไหม อย่าเพิ่งน้อยใจไป พี่เชื่อว่าวนัหนึ่งหนูต้อง

ท�าได้”

“ค่ะ รนัจะพยายาม ถ้ารนัไม่อดตายเสยีก่อนนะคะ”

“โถๆๆ อย่างรนัน่ะหรอืจะอดตาย ผลงานเก่าๆ ของหนูกข็ายได้เยอะ

ออกนะจ๊ะ”

แค่สามพนัเล่มและไม่เคยพมิพ์ซ�้านี่หรอืขายด ีและเงนิก้อนนั้นหล่อน
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ก็ใช้หมดไปนานแล้วด้วย โชคดีที่ส�านักพิมพ์จ่ายค่าตอบแทนตามจ�านวน

เล่มพมิพ์ นกัเขยีนตวัเลก็ๆ อย่างหล่อนจงึไม่ต้องรบัผดิชอบยอดขาย แต่

ถงึอย่างนั้นการเป็นนกัเขยีน ‘พอขายได้’ กส็่งผลต่อการออกเล่มในอนาคต

อกีด้วย 

มรินัดาจ�าต้องพยกัหน้าเออออ หล่อนพูดคุยกบัพี่กุ๊กไก่อกีสองสาม

ประโยค แต่พอมโีทรศพัท์เข้ามาเขากโ็บกมอืเป็นเชงิให้หล่อนกลบัได้ 

นกัเขยีนสาวเดนิคอตกออกจากส�านกังาน เหลยีวมองไปรอบๆ...เมื่อ

หลายปีก่อนส�านักพิมพ์ยังมีกองบรรณาธิการเพียงไม่กี่คน แต่พอกิจการ

รุ่งเรอืงขึ้นกข็ยบัขยายจนกลายเป็นตกึสี่ชั้น มพีนกังานร่วมห้าสบิคน ยงัไม่

นับคนที่ท�างานอยู่ข้างนอกแบบฟรีแลนซ์อีก ส่วนหล่อนก็ยังเป็นนักเขียน

ธรรมดาเช่นเคย 

หญิงสาวถอนหายใจ...ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว ในอนาคตหากยังหา

พลอตที่แปลกแหวกแนวกว่านี้ไม่ได้ ไม่แน่นามปากกาพลบัพลงึอาจหายไป

จากวงการถาวรกเ็ป็นได้ 

หล่อนเดนิหน้าเศร้า สภาพตอนนี้ไม่ต่างกบันกปีกหกัเลยทเีดยีว

มิรันดากวาดตามองตึกระฟ้าที่แข่งกันสูงในย่านเศรษฐกิจของ
กรุงเทพฯ ท่ามกลางผู้คนที่เดินกันวุ่นวายสับสน แต่หญิงสาวกลับรู้สึก

เหมอืนอยู่ตวัคนเดยีวในโลก 

หล่อนก�าพร้า เตบิโตขึ้นมาโดยมป้ีาเลี้ยงดู แต่เดมินั้นป้าเปิดร้านขาย

ขนม แต่พกัหลงัพอสขุภาพไม่ค่อยด ีร้านจงึต้องปิดไป มรินัดาจบการศกึษา

จากคณะอกัษรศาสตร์ ชอบขดีชอบเขยีน ทั้งกลอนเปล่า เรื่องสั้น นวนยิาย 

หล่อนกเ็หมอืนคนทั่วๆ ไปที่มคีวามฝันว่าอยากจะเป็นนกัเขยีน 

หลงัเรยีนจบและอยูร่ะหว่างหางานจงึเขยีนนยิายลงเวบ็ไซต์แห่งหนึ่ง 

ผลงานได้รบัการตอบรบัจากผู้อ่านจนขึ้นอนัดบัต้นๆ ของเวบ็ไซต์ ตอนนั้น

เองที่หล่อนได้รู้จักพี่กุ๊กไก่เป็นครั้งแรก เขาเป็นบรรณาธิการคัดสรรของ
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ส�านกัพมิพ์หนึ่งซึ่งก�าลงัฮอตฮติที่สดุ หญงิสาวก�าลงัจะไปสมัภาษณ์งานพอด ี

เมื่อพี่กุก๊ไก่ตดิต่อขอนยิายไปตพีมิพ์กด็ใีจมาก มนัเป็นช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อที่

ต้องตดัสนิใจว่าจะเลอืกงานประจ�าหรอืจะเลอืกงานเขยีนด ีถ้าหล่อนท�างาน

กค็งไม่มเีวลาเขยีนนยิาย มรินัดายอมรบัว่าเงนิค่าต้นฉบบัที่ไดเ้ป็นกอบเป็น

ก�าในตอนนั้นช่างล่อตาล่อใจเหลอืเกนิ จู่ๆ บณัฑติจบใหม่กไ็ด้เงนิใกล้หลกั

แสน วูบนั้นหล่อนบอกตวัเองว่างานประจ�านั้นหาเมื่อไหร่กห็าได้ แต่โอกาส

บนถนนสายน�้าหมกึคงไม่มทีางหวนคนืมาอกี เมื่อวนัหนึ่งที่พี่กุก๊ไก่ยื่นโอกาส

ให้แล้วมีหรือหล่อนจะไม่คว้าเอาไว้ นอกจากหล่อนได้ท�าตามฝันที่เรียนมา

แล้ว ยงัมรีายได้อกีด้วย ใครจะรูว่้าหล่อนอาจเป็นนกัเขยีนดงั มรีายได้มั่นคง

กเ็ป็นได้ หญงิสาวจงึรบีตกลงทนัท ี

ผลงานเล่มแรกของมิรันดาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีคนพูด

ถึงเป็นจ�านวนมาก เป็นกระแสในโซเชียลเนต็เวิร์กพกัใหญ่ แม้ไม่ได้พมิพ์

ซ�้าแต่พี่กุ๊กไก่กใ็ห้ก�าลงัใจว่าเป็นเพราะหล่อนยงัใหม่ อาจต้องอาศยัเวลาใน

การสร้างชื่อ

ช่วงแรกนกัเขยีนสาวก�าลงัไฟแรง คดิพลอตได้วนัละสามสี่พลอต จงึ

เร่งเขียนผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากเขียนนิยายไปได้สักพัก 

มิรันดาก็เพิ่งพบกับสัจธรรมในชีวิต งานเขียนนิยายเป็นงานละเอียดอ่อน 

หลายครั้งที่เกดิอาการสมองตบี เขยีนไม่ได้เป็นเดอืนๆ ทั้งที่มพีลอตแต่กลบั

ไม่มตีวัอกัษรออกมา ปัจจบุนันกัเขยีนเพิ่มขึ้นราวกบัดอกเหด็ท�าให้ยอดขาย

น้อยลงเรื่อยๆ 

เมื่อป้าล้มป่วย มรินัดากเ็ข้าสูส่ภาวะสมองตบีตนัอย่างสมบรูณ์ หล่อน

เขยีนนยิายไม่ได้เพราะต้องดแูลป้า เวลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการปฐมพยาบาล 

และพาท่านไปหาหมอ แค่เผชิญกับรถติดและคิวผู้ป่วยของโรงพยาบาล

รัฐบาลที่ยาวเป็นหางว่าว หญิงสาวก็แทบจะสลบคาหมอนทุกครั้ง พอป้า 

เสยีชวีติหล่อนกย็ิ่งเคว้งคว้าง เพราะมองไปทางไหนกม็แีต่ความเหงา บ้าน

ซึ่งเคยมเีสยีงหวัเราะกลบัวงัเวงและน่ากลวั ครั้นตอนนี้จะออกไปสมคัรงาน 
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ต�าแหน่งซึ่งเคยว่างกป็ิดรบัไปหมดแล้ว 

หล่อนมีเพื่อนรักชื่อว่าส้มจี๊ด ชื่อจริงว่าสมิตรา ท�างานอยู่บริษัท

โฆษณา เพื่อนรกัมกัมาค้างคนืด้วยหลายครั้ง มรินัดาถงึได้พอคลายความ

อ้างว้างไปได้บ้าง 

หญงิสาวหยบิโทรศพัท์มอืถอืโทรหาส้มจี๊ด แต่ได้รบัค�าตอบว่า

“ขอโทษทนีะรนั ฉนัยุ่งอยู่ บ่ายนี้มปีระชุม เดี๋ยวเยน็ๆ จะแวะไปหา

ที่บ้าน”

มิรันดาเดินคอตกไปตามถนนแทน สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้

ร่มรื่น ห้าโมงเยน็แล้ว แต่หล่อนยงัไม่ได้รบัประทานอาหารเลยสกัมื้อ หญงิ

สาวทรดุตวัลงหน้าน�้าพใุหญ่บรเิวณหน้าห้างสรรพสนิค้า ทกุครั้งที่สิ้นหวงัจะ

ต้องมานั่งดูน�้าพุที่พุ่งขึ้นเป็นจงัหวะเพื่อคลายเครยีด ดูแล้วช่างคล้ายกบันกั

เต้นระบ�าซึ่งก�าลงัขยบักายไปตามจงัหวะ แต่วนันี้แปลก เพราะที่มุมเดมิกลบั

มใีครบางคนจบัจองอยู่ก่อนแล้ว

ป้าคนนั้นอายุราวหกสิบปลาย ผมเป็นสีเทาหมดทั้งศีรษะ สวมเสื้อ

กระโปรงสเีก่ามอซอ มอืสองข้างกอดถุงพลาสตกิซึ่งบรรจุของบางอย่างเอา

ไว้แน่น เหม่อมองเดก็ๆ ซึ่งก�าลงักระโดดเข้าไปเล่นน�้า บ้างกว็กัน�้าใส่หน้าป้า 

แต่ท่านกย็งัไม่ยอมขยบัเขยื้อน

“นี่หนู ท�าไมสาดน�้าใส่ผู้ใหญ่แบบนี้ ดูซเินี่ย คุณป้าเปียกหมดแล้ว”

มิรันดาเอ็ดตะโรใส่เด็กเหลือขอที่รุมแกล้งหญิงสูงวัยอยู่ อาจเป็น

ขอทานหรอืไม่กค็นวกิลจรติ เพราะหญงิชราเหม่อมองไปเบื้องหน้าเพยีงอย่าง

เดยีว แม้จะถูกเดก็ๆ กลั่นแกล้งด้วยการสาดน�้าใส่กต็าม 

“ป้าคะ ป้าเป็นอะไรหรอืเปล่า”

หญิงสูงวัยส่ายหน้า มิรันดาพยุงอีกฝ่ายลุกขึ้น กวาดตามองอย่าง

ส�ารวจ 

“ป้ามานั่งท�าอะไรที่นี่คะ”

“ป้าหวิ”
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“หวิ?” มรินัดาเองกท้็องร้องจ๊อกๆ หญงิสาวถอนหายใจ ฟ้าส่งโอกาส

มาให้ท�าบุญอะไรตอนนี้ ในเมื่อหล่อนเองกไ็ม่ค่อยจะมเีงนิ แถมยงัต้องมา

เจอขอทานหวิโซ สมองแบ่งออกเป็นสองฝั่งระหว่างการเลี้ยงข้าวอกีฝ่ายกบั

เดนิหนไีป 

หล่อนไม่ใช่นางเอก แอบเดนิหนไีปตอนนี้ใครจะรู้ ในห้างสรรพสนิค้า

อาจมคีนรวยคนอื่นที่ใจบุญพาป้าไปรบัประทานอาหารกไ็ด้

มรินัดาเม้มรมิฝีปาก มองคนที่ก�าลงัสบตาหล่อนอย่างชั่งใจ ในที่สุด

เทพธดิาในตวักต็อบรบั หญงิสาวจงึเอ่ยออกไป “งั้นเราไปหาอะไรกนิกนัไหม

คะ” 

“แต่ป้าไม่มเีงนิ”

“หนูรู้ค่ะ เอาเป็นว่าหนูจะเลี้ยงป้าเอง แต่ไม่ใช่ในห้างนี้นะคะ หนูก ็

ไม่ค่อยมีเงินเหมือนกัน” มิรันดาชี้ไปหน้าห้างสรรพสินค้าซึ่งมีป้ายรถ 

ประจ�าทางอยู ่บรเิวณนั้นมร้ีานค้าแผงลอยและร้านขายข้าวแกง ราคาไม่แพง

มากนกั

“แต่เราไม่รู้จกักนัเลยนะจ๊ะหนู”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้า แต่ป้าอย่ากนิเยอะนะคะ เดี๋ยวรนัไม่มเีงนิจ่าย”

คงเพราะความหวิจงึท�าให้มรินัดารูส้กึว่าข้าวแกงข้างถนนนั้นอร่อยกว่า
ปกติ หล่อนกับหญิงชรารับประทานอาหารไปคนละสองจาน น�้าแข็งเปล่า

คนละแก้ว หลังจากนั้นหญิงสาวก็ท�าหน้าที่พลเมืองดีพาอีกฝ่ายไปส่งบ้าน 

โชคดทีี่บ้านหญงิชราอยูไ่ม่ไกลจากบ้านหล่อนนกั ทั้งสองคนนั่งรถประจ�าทาง

เกอืบครึ่งชั่วโมงกถ็งึซอยซึ่งเป็นที่พกั มรินัดาไมแ่น่ใจดว้ยซ�้าวา่คนตรงหนา้

จ�าบ้านพักของตนเองได้ ตลอดเวลาที่นั่งรับประทานอาหารอีกฝ่ายเหมือน

มนึงงสบัสน บ่อยครั้งที่พมึพ�าคนเดยีว ท่านบอกว่าชื่อ สุขฤทยั เคยท�างาน

อยู่สถานสงเคราะห์เดก็ก�าพร้า 

ป้าสุขฤทัยมีลูก ส่วนสามีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ท่านเคยท�างานแต่
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ตอนนี้ตกงานเพราะล้มป่วย ช่วงแรกลูกส่งเงินมาช่วยแต่ต่อมาก็หายเงียบ

ไป เมื่อไม่มเีงนิจงึต้องออกไปรบัจ้างท�างานเลก็ๆ น้อยๆ พอหวิกอ็อกไปเดนิ

เล่นข้างนอกและยังชอบไปนั่งมองน�้าพุเต้นระบ�าที่ห้างสรรพสินค้าเดียวกับ

หล่อน บางวันโชคร้ายก็ถูกยามของห้างสรรพสินค้าไล่ตะเพิดออกมา แต่ 

บางครั้งกม็คีนใจบุญให้เงนิท�าให้พอต่อชวีติไปได้ในแต่ละวนั

“บ้านป้าอยู่ในซอยนี้หรอืจ๊ะ”

“ใช่ เดนิเข้าไปสดุซอยกถ็งึแล้ว หนกูลบัไปก่อนเถอะ ป้าเข้าไปเองได้”

“จะดหีรอื แต่นี่กม็ดืแล้ว รนัเดนิเข้าไปส่งดกีว่า”

“ดีสิ ไม่ต้องห่วงหรอก ป้าเดินเข้าเดินออกจนปรุแล้วจะมีอะไรได้ 

หรอืหนูกลวัคนจะมาฉุดป้า”

“โธ่...ป้า เรื่องแบบนี้กเ็อามาล้อได้ ว่าแต่ป้าแน่ใจนะจ๊ะว่าไม่เป็นอะไร” 

มรินัดาถามย�้า

“แน่ใจส ิป้าไปก่อนนะ วนันี้เราสองคนสนุกมาก”

“สองคน?” มรินัดาเลกิคิ้ว มองป้าสุขฤทยัอย่างงงๆ แต่เดาเอาเองว่า

ฝ่ายนั้นคงเบลอหรือสติไม่เต็มเต็งจึงไม่ติดใจอะไรนัก “งั้นรันกลับนะจ๊ะ  

โชคดนีะป้า”

“โชคดนีะหนู”

ทั้งสองโบกมอืลากนักลางซอยนั่นเอง ขณะที่มรินัดาเดนิกลบัออกมา

ทางเดมิ สิ่งหนึ่งที่ตดิใจหญงิสาวตลอดเวลากค็อือกีฝ่ายไมค่ลายมอืจากห่อ

พลาสตกิเลย ไม่ว่าตอนกนิข้าวแกงหรอืแม้แต่ตอนที่เดนิคุยกนั 

มอีะไรอยู่ในถุงพลาสตกิงั้นหรอื 

หล่อนเดาว่าน่าจะเป็นของเล่น แต่เหน็ไม่ชดั เพราะถุงพลาสตกิพนั

ทบกนัหลายชั้นท�าให้มองไม่เหน็ของข้างใน บางทอีาจเป็นของที่ลูกชายท่าน

ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้า แต่กช็่างเถอะ ไม่ใช่เรื่องอะไรที่หล่อนจะต้องคดิ 

หล่อนแหงนมองท้องฟ้าซึ่งค่อยๆ มืดลง ก้าวเท้าไปข้างหน้าตอนที่

ได้ยนิเสยีงจกัรยานยนต์แล่นสวนออกมา เดก็แว้นเร่งเครื่องจนแสบแก้วหู
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ไปหมด ด้วยสญัชาตญาณมรินัดาจงึกระโดดหลบเข้าข้างทาง หล่อนรู้สกึว่า

จักรยานยนต์ที่แล่นด้วยความเร็วสูงนั้นเฉียดข้อศอกไปเพียงเส้นยาแดง

ผ่าแปด วูบนั้นห่วงป้าสุขฤทยัจบัใจ 

และแล้วเสยีงตะโกนของคนในซอยกด็งัขึ้น

“ช่วยด้วย! คนถูกรถชน!”



๒
สมบัติชิ้นเดียว

สภาพของป้าสขุฤทยัดนู่ากลวั ข้างศรีษะมแีผลแตกขนาดใหญ่ คง
กระแทกก้อนหินตอนที่ถูกจักรยานยนต์เฉี่ยวจึงมีเลือดไหล มิรันดาเข้าไป

ช่วยพยงุ พลเมอืงดกี�าลงัวุ่นวายหารถน�าคนเจบ็ไปส่งโรงพยาบาลให้เรว็ที่สดุ 

“นี่หนูเป็นญาตขิองคนเจบ็หรอืจ๊ะ” 

มิรันดาส่ายหน้า หล่อนเพิ่งรู้จักอีกฝ่ายไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้เอง น�้าตา

จากไหนไม่รู้ไหลพรากไม่หยุด คนเจบ็นอนหายใจรวยรนิ เปลอืกตาจวนจะ

ปิดมปิิดแหล่ เช่นเดยีวกบัทรวงอกที่กระเพื่อมช้าเหลอืเกนิจนกลวัว่าจะหยุด

หายใจ 

“คุยกบัคนเจบ็เอาไว้ เดี๋ยวฉนัจะไปหารถมาพาไปส่งโรงพยาบาล”

มิรันดาประคองศีรษะคนเจ็บลงบนตัก ใช้ผ้าเช็ดหน้ากดแผลข้าง

ศรีษะเพื่อห้ามเลอืด นวดไปตามแขนสองข้างเพื่อปลุกให้ตื่น จู่ๆ เปลอืกตา

ที่ปิดสนทิกล็มืขึ้น ป้าสุขฤทยัจ้องหน้าและบบีข้อมอืหล่อน

“หนูรนั...”

“ป้าเป็นยงัไงบ้างคะ ท�าใจดีๆ  ไว้นะคะ ห้ามเป็นอะไรเดด็ขาด เขา
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ก�าลงัไปเรยีกรถพยาบาลมา” มรินัดาน�้าตาซมึ จู่ๆ อกีฝ่ายกย็ดัของที่กอด

ไว้แน่นใส่มอืหล่อนอย่างแรง

“ปะ...ป้าให้หนู...”

มรินัดาก้มมองของในมอื หล่อนเพิ่งเหน็ชดัๆ กต็อนนี้เอง หญงิสาว

เบกิตากว้าง “ทะ...ท�าไมเอามาให้รนัล่ะจ๊ะป้า”

“เกบ็รกัษาไว้ให้ด ีอย่าทิ้ง อย่ามอบให้คนอื่นเดด็ขาด ป้าขอร้อง” คน

ใกล้ตายย�้า

“แต่รนั...” มรินัดายงัไม่ทนัรบัปาก มอืของอกีฝ่ายกต็กลงข้างตวั เมื่อ

จ้องมองอีกครั้งก็เห็นว่าหยุดหายใจไปแล้ว ในอ้อมกอดตอนนี้มีร่างไร้

วญิญาณของหญงิสูงวยักบัตุ๊กตาอกีหนึ่งตวั!

ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวนี้เป็นของเล่นน่ารักมากทีเดียว ใบหน้าของเด็ก 
ดูคล้ายคนมากกว่าเป็นเพียงของเล่น วงหน้ากระจุ๋มกระจิ๋ม ผมสีด�าสนิท

หยิกเป็นลอนๆ รวบแกละสองข้างผูกโบสีฟ้า แม้เสื้อผ้าสีเก่าไปตามเวลา 

แต่กลบัไม่ท�าให้ตุ๊กตาน่ารกัน้อยลงเลย ดวงตาของมนักลมโต แก้วตาเป็น

สีด�าสนิท ยิ่งมองมิรันดาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนสบตากับคนจริงๆ มากกว่าเป็น

เพยีงของเล่น กระโปรงสฟ้ีาลายจดุตรงเอวมเีขม็ขดัเลก็ๆ คาดไว้ เนื้อตุ๊กตา

ท�าจากพลาสติกชั้นดีท�าให้ผิวเรียบเนียน โดยเฉพาะข้างแก้มที่ดูคล้ายกับ

เดก็หญงิที่มเีลอืดฝาด 

บางทขีองชิ้นนี้อาจเป็นสิ่งที่ลกูหรอืหลานฝากเอาไว้ ป้าสขุฤทยัจงึหวง

มากถงึได้กอดไว้ตลอดเวลา แต่น่าเสยีดายที่เจ้าตวัคงไม่มโีอกาสฟื้นขึ้นมา 

บอกความเป็นมาของตุ๊กตาตัวนี้อีก...ป้าสุขฤทัยเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่ถึงโรง-

พยาบาลด้วยซ�้า มิรันดายื่นนิ้วไปอังจมูกอย่างกล้าๆ กลัวๆ พอรู้ว่าไม่มี 

ลมหายใจแล้วกแ็ทบกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ 

หล่อนเป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับผู้ตาย จึงจ�าต้องตามมาให้ข้อมูลที่

โรงพยาบาล 
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แพทย์ลงความเหน็ว่าท่านบาดเจบ็ที่ศรีษะ บางทอีาจเป็นตอนที่ล้มลง

ไปกระแทกก้อนหินหลังโดนจักรยานยนต์เฉี่ยวท�าให้บริเวณขมับกระแทก

อย่างแรง ส่งผลให้เลอืดคั่งในสมอง เคราะห์ดทีี่ป้ายงัมเีวลาสั่งเสยีและมอบ

ของชิ้นสุดท้ายไว้ให้ แต่มนักเ็ป็นเพยีงตุ๊กตา

“คุณเป็นญาตขิองผู้ตายหรอืคะ”

“เปล่าค่ะ เราเพิ่งเจอกัน ป้าไปนั่งขอทานอยู่ที่หน้าห้าง...” มิรันดา 

อดคดิไม่ได้ว่าเป็นเพราะดวงของหล่อนตกต�่าถงึขดีสุดหรอืเปล่า แม้แต่คน

เพิ่งรู้จักยังต้องเผชิญเคราะห์กรรมแบบนี้ ทางต�ารวจเร่งตามตัวเด็กแว้น 

มาสอบสวน แต่กน่็าจะไม่ได้ความอะไรมาก เพราะปกตใินซอยนี้รถรากแ็ล่น

กนัขวกัไขว่อยู่แล้ว เรยีกว่าเป็นคราวเคราะห์ของป้าเสยีมากกว่า

“งั้นกไ็ม่เป็นไรค่ะ ฉนัจะให้คนไปตามหาญาต ิ เหน็มเีพื่อนบ้านบอก

ว่าแกมญีาตอิยู่ต่างจงัหวดั แต่นานๆ จะมาเยี่ยมสกัครั้ง”

“งั้นฉนักลบัได้เลยหรอืเปล่าคะ”

“เชญิตามสบายค่ะ ดฉินัจะเข้าไปดูคนไข้รายอื่นๆ ก่อน ถ้ายงัไงขอ

เบอร์โทรศพัท์คณุไว้ก่อนนะคะ เผื่อตดิต่อญาตไิด้และเขาอยากถามบางอย่าง

จากคุณ”

มรินัดาตดัสนิใจให้เบอร์โทรศพัท์ ระหว่างที่เซน็เอกสาร หล่อนลงัเล

ว่าจะเก็บตุ๊กตาเอาไว้หรือมอบให้ญาติของป้าสุขฤทัยดี แต่เพราะค�าสั่งเสีย

สุดท้าย

‘เกบ็รกัษาให้ด ีอย่าทิ้ง ห้ามยกให้คนอื่นเดด็ขาด ป้าขอร้อง’

คนอื่นหมายถงึญาตขิองป้าสุขฤทยัด้วยหรอืเปล่า...มรินัดาลงัเล แต่

ตุ๊กตาแบบนี้ขายเป็นเงนิคงได้ไม่กี่สตางค์ สู้เกบ็เอาไว้ก่อน หากญาตติดิต่อ

มาหล่อนค่อยมอบคนืให้กย็งัไม่สาย 

มิรันดาโคลงศีรษะเมื่อรู้สึกว่าคิดฟุ้งซ่าน หล่อนเดินออกจากโรง-

พยาบาลด้วยความสบัสน 

พยาบาลสาวคนเดมิเงยหน้าขึ้นจากเอกสาร มองไปตรงทางเดนิ เงา
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บางอย่างท�าให้เจ้าตวัขมวดคิ้วอย่างไม่เชื่อสายตา

สิ่งที่เหน็เบื้องหน้าไม่ใช่มเีพยีงหญงิสาวเท่านั้น แต่ด้านหลงักลบัมเีงา

รางๆ ของเดก็หญงิสวมเสื้อผ้าแบบเดยีวกบัตุก๊ตาเดนิตามไปด้วย พยาบาล

สาวขยี้ตา สั่นศรีษะ ภาพนั้นกเ็ลอืนหายไป...เจ้าตวัถอนหายใจ

“ไม่ใช่หรอกน่า เราคงตาฝาด สงสยัจะเหนื่อยเกนิไป แวะไปดื่มกาแฟ

ที่ห้องเบรกเสยีหน่อยดกีว่า”

บ้านของมรินัดาเป็นบ้านเก่าสองชั้นตั้งอยู่ในซอย กว่าจะกลบัถงึบ้าน
กล็่วงสามทุ่มไปแล้ว ทนัททีี่เปิดประตูเข้าไปกเ็หน็สมติรานั่งรออยู่ก่อนแล้ว

เพราะหล่อนปั๊มกุญแจให้เพื่อนรกัเกบ็ไว้อกีชุดหนึ่ง

“ไปไหนมา กลบัเสยีดกึเชยีวยายรนั”

ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนทิกนั มรินัดาเป็นนกัเขยีน ส่วนสมติราหรอืส้มจี๊ด

นั้นท�างานที่บริษัทโฆษณา ทั้งคู่มีเวลาเจอกันน้อยมากเพราะอีกฝ่ายงานยุ่ง 

หลายครั้งที่มรินัดาโทร. ไปกม็กัได้ค�าตอบว่าก�าลงัประชุมอยู่

“กไ็ปโรงพยาบาลน่ะส”ิ

“โรงพยาบาล? ไปท�าไม แกไม่สบายงั้นหรอื”

เพื่อนรกัเลกิคิ้ว ยกมอืองัหน้าผาก มรินัดาเบี่ยงตวัหลบ วางตุ๊กตา

ไว้บนเบาะข้างกาย 

“บ้าหรอื ฉนัสบายด ีแต่ป้าสุขฤทยัต่างหากที่โดนรถชน”

เรื่องราวมากมายที่หลุดจากปากหญงิสาว ท�าเอาสมติราถงึกบัอา้ปาก

คา้ง ก่อนจะสรปุ “แกมนัดวงซวยจรงิๆ เลย ดซูเินี่ย...เพิ่งรูจ้กัป้าขอทานแค่

วนัเดยีว เขากถ็ูกรถชนตายแล้ว”

“จะบ้าหรอืส้มจี๊ด พูดมาได้ คนยิ่งกลุ้มๆ อยู่ ดูซ ิ นยิายกไ็ม่ผ่าน  

พี่กุ๊กไก่บอกว่าพลอตมนัตลาดเกนิไป”

“ฉนัว่าแกต้องหางานอย่างอื่นท�าแล้วละรนั ขนืรอแบบนี้มหีวงัต้องกนิ

แกลบแทนข้าวแน่”
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“น�้าหน้าอย่างฉนัจะไปหางานอะไรท�าล่ะ จะไปเป็นเสมยีนงั้นหรอื หรอื

ว่าไปเป็นแม่บ้านประจ�าบรษิทั”

ในยคุที่เศรษฐกจิไม่ค่อยด ีงานกห็ายาก แถมวฒุกิารศกึษาของหล่อน

หากต้องการจริงๆ อาจต้องไปสมัครเป็นครูสอนพิเศษหรือไม่ก็สมัครงาน

โดยไม่สนใจสาขาที่เรยีนมา

“มาสมคัรงานที่บรษิทัฉนัไหมล่ะ พวกพนกังานบญัชหีรอืไม่กเ็ลขาฯ”

“ฉนักอ็ยากนะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะรบัไหม เกรงใจแกด้วย”

“เกรงใจท�าไม ถ้าแกสมคัร ฉนัจะลองพูดกบัพี่เขาให้”

“เอาเป็นว่าฉันขอลองดูอีกสักพักก็แล้วกัน ถ้าไม่ได้จริงๆ ค่อยไป

ท�างานบญัช ีวนันี้ออกไปข้างนอกมากม็พีลอตใหม่แวบๆ มาบ้าง” 

“นี่แกอย่าบอกนะว่าจะเขยีนเรื่องป้าสุขฤทยั?”

“เฮ้ย! จะบ้าหรอื” มรินัดาโวย

“แล้วไป ฉันว่าแกน่าจะหาแรงบันดาลใจที่มันเจ๋งๆ หน่อย ดูอย่าง

คราวที่แล้วส ิแค่เดอืนเดยีวแกกป็ั่นจบ แถมยงัขายดอีกีต่างหาก”

นิยายเล่มที่ขายดีที่สุดของมิรันดาเป็นโรแมนติกคอเมดีระหว่าง 

ชายผู้สูงศักดิ์กับนักเรียนสาวที่ต้องท�างานเพื่อใช้หนี้ หล่อนใช้เวลาเขียน 

เพยีงเดอืนเดยีว เมื่อนยิายวางแผงกข็ายด ีนกัอ่านชอบกนัมาก แต่กไ็ม่มาก

พอที่จะท�าให้ได้พมิพ์ซ�้า นกัเขยีนสาวไม่ท้อ เขยีนผลงานออกมาอกี แต่พอ

เขียนไปได้ถึงเล่มที่สี่ งานของหล่อนก็เริ่มจ�าเจและซ�้าทางตัวเองอย่างที่

บรรณาธกิารกุ๊กไก่บอก

“แรงบนัดาลใจอะไรของแก”

“ก็แรงบันดาลใจ แบบว่า...ผู้ชายหล่อๆ รวยๆ ชายในฝัน อะไร 

ประเภทนี้น่ะส”ิ

“จะบ้าหรอื ฉนัมทีี่ไหน” มรินัดาหยกิเพื่อนรกั แต่แก้มกลบัแดงก�่า 

สมติราชี้หน้า หรี่ตามอง “อย่ามาโกหก หรอืแกจะบอกฉนัว่าแกลมื

คุณหมอพธิานสุดหล่อไปแล้ว”



26  l  ม า ย า ไ พ ลิ น

พธิานเป็นต้นแบบของชายหนุม่ผูเ้พยีบพร้อม เขาเป็นเพื่อนห้องเดยีว

กับมิรันดาตั้งแต่อนุบาล มาแยกกันชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เพราะชายหนุ่ม 

ถูกคดัไปห้องเดก็เรยีนด ี

ใช่! หล่อนหลงรกัเพื่อนตั้งแต่สมยัอนุบาลของตนเอง 

ครอบครัวของพิธานรวยมาก มีรถยุโรปคันหรูมารับ-ส่งถึงหน้า

โรงเรยีนทุกวนั ส่วนหล่อนนั้นป้าพานั่งรถประจ�าทางตั้งแต่เลก็ๆ พอโตขึ้น

หน่อยกก็ลบับ้านเองตามประสาเดก็ยากจน ป้าไม่ว่างพะเน้าพะนอเพราะต้อง

เปิดร้านขายขนม หล่อนเองพอถงึบ้านกต็้องช่วยนวดแป้ง บบีคุกกี้ ท�างาน

ทุกอย่างในบ้านจนเคยชนิ 

แม้จะห่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่มิรันดาไม่เคยลืมก็คือคอยติดตามข่าว 

ของชายหนุ่มอยู่เสมอ อย่างตอนที่ชายหนุ่มสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ หล่อน

ยงัแอบไปแสดงความยนิดโีดยที่เจ้าตวัไม่รูด้้วยซ�้า ชายหนุม่หน้าตาหล่อเหลา

ที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมของรุ่นพี่คณะแพทยศาสตร์ดูไกลเกินเอื้อม หล่อน 

ได้แต่แอบมองอยู่ข้างเสาแต่ไม่กล้าเข้าไปทกั ในชวีติจรงิพธิานคงจ�าหล่อน

ไม่ได้ด้วยซ�้า เขาเป็นแฟนคนแรกของหล่อน แถมยงัเคยสญัญาว่าเมื่อโตขึ้น

จะแต่งงานกนั

“แกจะพูดถงึเขาให้ได้อะไรขึ้นมา ป่านนี้คงแต่งงานไปแล้วมั้ง”

“คงไม่มั้ง ฉนัตามข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์ทุกวนัไม่เหน็ม”ี

“แกนี่ท่าจะบ้าแล้วส้มจี๊ด ใช่ว่าทกุคนแต่งงานแล้วต้องลงหนงัสอืพมิพ์

สกัหน่อย บางทกีล็งหลงัจากแต่งงานไปแล้วเป็นเดอืนๆ กไ็ด้”

“ไม่จรงิ นายพธิานออกจะไฮโซเสยีขนาดนั้น แต่งงานทั้งท ีข่าวซบุซบิ

กต็้องลงส ิทั้งหนงัสอืพมิพ์ นติยสาร แต่นี่ไม่มแีสดงว่าแกยงัมหีวงั”

“เพ้อเจ้อใหญ่แล้ว ไม่เอา เลิกพูดดีกว่า” มิรันดาโวยวาย เขกหัว 

เพื่อนรกั 

สมติราย่นคอ บ่นอุบ “ไม่พูดกไ็ด้ คนเขาอุตส่าห์หวงัด ีอยากให้ได้

แรงบนัดาลใจ เสยีดายนะ ในบรษิทัฉนัมแีต่พวกเจ้าชู้ชกีอ หรอืไม่กพ็วก
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เสอื สงิห์ กระทงิ แรด ขนืพาเข้าไปมหีวงัเสยีจิ้นหมด”

“ฉันขอบใจแกมากนะส้มจี๊ด แต่ฉันหาทางเองได้ ขอตัวขึ้นไปนอน

ก่อนนะ วนันี้เหนื่อยเตม็ท”ี

“กไ็ด้ ฉนัขอดูทวีอีกีแป๊บ ประเดี๋ยวจะตามขึ้นไปนอนเป็นเพื่อน”

“เรว็ๆ นะฉนัเหงา ไม่อยากนอนคนเดยีว”

สมติราหวัเราะ หนัไปสนใจทวีต่ีอ มรินัดาจงึตดัสนิใจไม่รอ ขณะเดนิ

ขึ้นบนัไดหญงิสาวได้ยนิเสยีงหวัเราะเบาๆ ลอยลมมาราวกบัรบัค�า

ห้องนอนของมรินัดาไม่ตดิแอร์ ปกตหิล่อนเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมพดั
เข้ามาและเปิดพัดลมตรงปลายเตียงไว้ด้วย หลังอาบน�้าและสวมชุดนอน 

เจ้าของห้องกท็ิ้งตวัลงบนที่นอน 

ปกติหญิงสาวไม่ใช่คนกลัวผี แต่วันนี้กลับรู้สึกว่าในห้องวังเวงกว่า

ทุกวัน แม้พยายามข่มตาให้หลับแต่กลับมีบางอย่างรบกวนจิตใจ หล่อน

กวาดมอืไปข้างตวั หยบิตุ๊กตาออกจากถุงพลาสตกิมานอนข้างๆ ไม่ลมืดงึ

ผ้าห่มห่มให้ตุ๊กตาด้วย 

เสยีงพดัลมเบาลงเรื่อยๆ ก่อนแทนที่ด้วยความเงยีบชนดิถ้ามเีขม็สกั

เล่มตกก็คงได้ยิน แต่เพราะมิรันดาก�าลังจะหลับจึงไม่รู้ว่าภายในห้องของ

หล่อนก�าลังเปลี่ยนไป ไฟกลางห้องถูกแทนที่ด้วยสีเหลืองเรืองรองก่อนจะ

สว่างไปทั่วห้อง ผิวของตุ๊กตาซึ่งเป็นสีนวลของพลาสติกกลายเป็นสีชมพู

ราวกบัผวิมนุษย์จรงิๆ 

มรินัดาดงึตุก๊ตามากอด ความเหนื่อยล้าท�าให้หลบัลกึขึ้นเรื่อยๆ ขณะ

ที่ทั้งห้องพลันวังเวงขึ้นอย่างประหลาด ไฟบนเพดานเผยให้เห็นตุ๊กตาบน

หมอนที่จู่ๆ กล็มืตาขึ้น...

 

ใช่...มิรันดาไม่ได้อยู่เพียงล�าพังในห้อง ข้างกายมีเด็กหญิงอายุราว 
หกขวบนอนอยู่ด้วย เดก็หญงิก้มมองมอืมนุษย์ที่กอดรดัตนอยู่ 
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ไพลนิไม่รูส้กึถงึความอบอุน่แบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว อ้อมกอดของ

บุพการีรางเลือนจนจ�าแทบไม่ได้ เด็กหญิงไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตนเองมาจากไหน 

รู้แค่ชื่อไพลนิ 

หล่อนอยู่ในตุ๊กตา!

นานเท่าไรกจ็�าไม่ได้ รูแ้ต่นานมากจนเสื้อผ้าซึ่งเดมิเป็นสฟ้ีาซดีจางไป

ตามเวลา แต่เพราะวัสดุซึ่งน�ามาท�าเป็นตุ๊กตาเป็นของดีท�าให้ยังดูสวยและ

น่ารกั 

เด็กหญิงรู้จักป้าสุขฤทัยเมื่อหลายปีก่อน ท่านท�างานอยู่ที่สถาน

สงเคราะห์เดก็ก�าพร้าแห่งหนึ่งย่านอนุสาวรยี์ชยัสมรภูม ิตอนนั้นป้าสุขฤทยั

ยงัสาว ผมด�าสนทิ เป็นคนใจดเีป็นที่รกัของเดก็ๆ ขณะที่เดก็คนอื่นๆ พา

กันร้องไห้ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของหล่อน เพราะความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นใน

สถานสงเคราะห์ท�าให้ทกุคนพากนัรงัเกยีจตุก๊ตาตวันี้จนถกูใสถ่งุด�าวางไวท้ี่

มุมห้อง 

หลงัจากแอบดูป้าสุขฤทยัอยู่เกอืบสปัดาห์ เดก็หญงิจงึเข้าฝัน ท่าน

เป็นคนเดียวที่ไม่กลัวและยอมอยู่เป็นเพื่อน ไพลินรบเร้าขอให้ป้าสุขฤทัย

พากลบับ้าน สุดท้ายท่านกจ็ุดธูปเชญิวญิญาณเดก็หญงิมาที่บ้านด้วย 

ป้าสขุฤทยัไม่ใช่คนช่างพดู แต่ใจดมีาก ทกุวนัท่านเล่านทิานก่อนนอน

ให้ฟัง ไพลนิจงึไม่เหงา แต่โชคร้ายที่ไม่นานหลงัจากนั้นท่านกไ็ด้รบัข่าวร้าย

ว่าเป็นมะเรง็ ผลจากการผ่าตดัปอดออกหนึ่งข้างท�าให้ท�างานได้ไม่ดดีงัเดมิ 

สุดท้ายกถ็ูกเจ้านายไล่ออก ตอนแรกลูกๆ ยงัส่งเงนิมาช่วย แต่ภายหลงัก็

พากนัทอดทิ้ง ขาดการตดิต่อ ป้าสุขฤทยัจงึต้องไปเป็นขอทาน บางครั้งกไ็ป

นั่งที่ห้างสรรพสนิค้ารอคนเมตตา 

ไม่นกึเลยว่าวนันี้เป็นวนัสุดท้ายของชวีติ ไพลนิเหน็วญิญาณของป้า

โบกมอืลา เดก็หญงิเฝ้ามองร่างโปร่งบางลอยขึ้นไปสูแ่สงสขีาวเบื้องบนก่อน

จะหายลบัไป...คนดีๆ  อย่างป้าสขุฤทยัคงได้ขึ้นสวรรค์ ช่วงเวลาสดุท้ายก่อน

ลมหายใจปลดิปลวิ ป้ามอบหล่อนแก่หญงิสาวคนนี้ เจ้านายใหม่ชื่อมรินัดา 
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ชื่อเล่นว่ารนั

ไพลนิรู้ข้อมูลเกี่ยวกบัหญงิสาวน้อยมาก ได้ยนิแว่วๆ ว่าอกีฝ่ายเป็น

นกัเขยีน มรินัดาพกัอยู่บ้านเช่าในซอย สภาพบ้านซอมซ่อแถมยงัไม่ค่อยมี

อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก มโีทรทศัน์เก่าเครื่องหนึ่ง ตู้เยน็ ในห้องนอน

ไม่มเีครื่องปรบัอากาศ มเีพยีงพดัลมเครื่องเดยีวตั้งอยูป่ลายเตยีง เพื่อนสนทิ

ของหญงิสาวชื่อว่าสมติรา 

ทั้งสองดูใจดีและคงจะต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างหล่อนได้ไม่ยาก  

แต่ยงัก่อน หล่อนยงัอยูก่บัมรินัดาไม่ได้ ตราบใดที่เจ้าของบ้านยงัไม่อนุญาต 

เมื่อมองไปหน้าประตกูพ็บว่าพระภมูเิจ้าที่ซึ่งสวมชดุราชปะแตนสขีาวขงึตาดุ 

...ท่านไม่ใช่คนใจร้าย เพยีงแต่ท�าหน้าที่ปกป้องคุ้มภยัให้ผู้เป็นเจ้าของบ้าน

เท่านั้น ส่วนหล่อนแม้เป็นวญิญาณเดก็แต่กเ็ป็นวญิญาณเร่ร่อนดวงหนึ่ง

“ต้องให้เจ้าของบ้านเขาตอบรับเจ้าก่อน ข้าถึงอนุญาตให้เจ้าอยู่ใน

ตุ๊กตาตวันี้ต่อไปได้”

ไพลินเอื้อมมือเล็กป้อมไปกุมมือมิรันดาเอาไว้ แนบแก้มเล็กลงไป

ถูไถอย่างอ้อนๆ 

“พี่สาวจ๋า”

คนก�าลงัหลบัครางฮอื ลมืตาสะลมึสะลอืในภาวะครึ่งหลบัครึ่งตื่น แต่

ไพลนิไม่สน หล่อนแค่ต้องการค�าอนุญาตที่ออกจากปาก

“นั่นใคร”

“หนูเองจ้ะ หนูเหงา ให้หนูอยู่กบัพี่รนัที่นี่ได้ไหมจ๊ะ”

มรินัดาจะปฏเิสธ แต่ไพลนิกด็งึมอืหล่อนไปแตะแก้มนุ่มๆ แล้วจูบ

เบาๆ ที่หลงัมอือย่างประจบ 

“อย่าเพิ่งปฏเิสธหนเูลยนะ หนสูญัญาว่าจะไม่ดื้อไม่ซน หนูจะไม่ท�าให้

พี่เดอืดร้อน”

“แต่พี่ไม่รู้จักหนู แล้วเราจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไง” หญิงสาวคราง

เหมอืนอยู่ในความฝัน พยายามลมืตาขึ้นอย่างยากล�าบาก
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“พี่จ�าไม่ได้หรือจ๊ะ ป้าสุขฤทัยฝากหนูไว้กับพี่ ขอหนูอยู่ที่นี่กับพี่ 

นะจ๊ะพี่สาว หนูเหงา”

มรินัดาตาปรอื สะลมึสะลอื  ร่างนั้นขยบัยุกยกิอยู่บนเตยีง 

เดก็หญงิกุมมอืเจ้าของบ้านไว้ไม่ยอมปล่อย เอยีงศรีษะไปมายิ้มอย่าง

น่ารกั “พี่รนัจะใจร้ายไล่เดก็ตาด�าๆ อย่างหนไูปได้ลงคอหรอืจ๊ะ หนไูม่มใีคร

แล้ว หนูสญัญาว่าจะไม่ท�าให้คนแถวนี้กลวั”

มิรันดาหลับตาลงอีก พลิกตัวนอนตะแคงอีกข้าง ดึงมือกลับอย่าง

ร�าคาญใจ วญิญาณเดก็น้อยจงึไปโผล่อกีด้านหนึ่งแทน แล้วบบีนวดไปตาม

แขน

“สงสารหนูนะพี่ หนูจะเป็นเดก็ด ีนะคะ ให้หนูอยู่ด้วยเถอะ”

คนที่ก�าลังนอนถอนหายใจยาว รับค�าอย่างเสียไม่ได้ “ก็ได้ ถ้าหนู

สญัญาว่าจะเป็นเดก็ด ีพี่จะให้อยู่ด้วย”

ไพลนิพยกัหน้ารบั ทั่วทั้งห้องบดันี้กลายเป็นสเีหลอืงเรอืงรอง และ

เพียงไม่นานแสงนั้นก็แผ่ซ่านเข้าครอบคลุมตุ๊กตาสวมชุดกระโปรงสีฟ้าจน

เป็นมนัวาว ผวิของตุ๊กตาเจอืด้วยสชีมพูจนดูคล้ายกบัผวิของเดก็หญงิอายุ

หกขวบจรงิๆ

เมื่อคนืนี้เป็นคนืแรกที่มรินัดานอนหลบัสนทิเพราะความเหนื่อย พอ
หัวถึงหมอนจึงไม่รู้อะไรอีก นับตั้งแต่ป้าเสียชีวิต หล่อนก็จมอยู่กับความ

ทกุข์ บ้านดเูงยีบเหงากว่าทกุวนั การต้องอยู่ตวัคนเดยีวท�าให้หญงิสาวหดหู่

ลกึๆ หล่อนไม่มญีาต ิจะมกีแ็ต่เพื่อนรกัอย่างสมติราที่มกังานยุง่ตลอดเวลา 

บ่อยครั้งที่ต้องรับประทานอาหารคนเดียว เดินเล่นคนเดียว ทุกครั้งที่คิด

เปรยีบเทยีบกบัสมติรากร็ู้สกึท้อขึ้นมาทนัที

หากเมื่อหลายปีก่อนหล่อนเลือกท�างานตามที่เรียน ชีวิตจะยังเป็น 

เช่นนี้หรอืไม่ บางทอีาจเป็นมนุษย์เงนิเดอืน ตื่นเช้านั่งรถไฟฟ้าไปท�างาน ไม่ใช่

นกัเขยีนที่วนัๆ หมกตวัอยู่ในห้องแคบๆ เพื่อเขยีนนยิายโดยไม่รู้ด้วยซ�้าว่า
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สุดท้ายแล้วจะมโีอกาสได้ตพีมิพ์หรอืไม่

มิรันดาทอดตามองดวงอาทิตย์ที่วันนี้ทอแสงงดงามกว่าทุกวันท�าให้

ความเหงามลายไปสิ้น หญงิสาวลุกขึ้น เดนิตรงไปที่หน้าต่าง แหวกผ้าม่าน

ให้กว้างขึ้น ท้องฟ้าเป็นสฟี้าเจอืส้มระบายไปทั่วประดุจภาพวาดสนี�้ามนัของ

ศิลปิน แสงสว่างเรื่อเรืองลอดผ่านกิ่งไม้ลงกระทบกับพื้นท�าให้เกิดสีทอง 

มลงัเมลอืง จู่ๆ มรินัดากร็ู้สกึว่าใครบางคนจ้องมองอยู่ พอเหลยีวกลบัมา

ในห้องกไ็ม่เหน็ใคร

หล่อนเพิ่งสังเกตว่าสมิตราไม่ได้อยู่ในห้องด้วย ส่วนผ้าห่มก็พับไว้

อย่างเรยีบร้อย มโีน้ตแผ่นเลก็ๆ วางอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง

ขอโทษทรีนั พอดมีงีานด่วน ไว้เยน็ๆ โทร. หานะ

เพื่อนรักเป็นอย่างนี้ประจ�า งานบริษัทท�าให้ต้องวิ่งวุ่น ต้องออก 

ต่างจงัหวดับ่อยครั้ง บางครั้งกก็ลบัมาดกึ บางครั้งกต็้องออกไปแต่เช้า แต่

สมิตราก็เป็นเพื่อนที่ดี บางครั้งก็ให้ยืมเงิน หรือไม่ก็ซื้อของสดมาใส่ไว้ใน 

ตู้เยน็ให้ ทั้งสองรู้จกักนัสมยัเรยีนมหาวทิยาลยั แม้จะอยู่ต่างคณะแต่กเ็จอ

กันที่ห้องสมุดบ่อยจึงสนิทสนมกัน สมิตราเป็นคนแรกที่ยุให้หล่อนเขียน

นยิาย แถมยงัเป็นคนที่คอยให้ก�าลงัใจยามหล่อนท้อแท้อกีด้วย

น่าแปลกที่เมื่อคืนนี้หล่อนรู้สึกว่าได้กอดใครคนหนึ่งไว้ หรือนอน

ละเมอเผลอไปกอดสมิตรา หญิงสาวหันไปมองตุ๊กตาซึ่งตอนนี้วางอยู่บน

หมอนแล้วอมยิ้ม ที่แท้หล่อนกก็อดตุ๊กตาตวันั้นไว้ทั้งคนืนี่เอง น่าแปลกที่

รู้สกึเหมอืนกอดเดก็จรงิๆ มากกว่าของเล่น

หญงิสาวมองออกไปนอกบ้านอกีครั้ง เหน็บ้านที่มหีลงัคาสสีนัต่างๆ 

บนต้นไม้มีนกร้องเมื่อออกหากินในยามเช้า บนกิ่งไม้หน้าบ้านมีรังนกตัว

เลก็ๆ แม่นกก�าลงัป้อนอาหารให้ลูกนก มองไปสุดสายตาเหน็พระภกิษุเดนิ

บณิฑบาตอยู่ในซอยไกลลบิๆ แล้วฉากหนึ่งในนยิายกแ็วบขึ้นมา ตามด้วย

ฉากต่อไป เรื่องราวมากมายเหมอืนกบัมภีาพยนตรก์�าลงัฉายอยูใ่นหวัท�าให้

มรินัดายิ้มอย่างดใีจ รบีหยบิคอมพวิเตอร์คู่ใจขึ้นมา 
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นักเขียนก็แบบนี้ หลายครั้งที่เจอเหตุการณ์บางอย่าง ความคิด

สร้างสรรค์ก็ผุดขึ้นมา บางอย่างซึ่งเปรียบเหมือนจิกซอว์กระจัดกระจาย 

ท�าให้หญงิสาวต้องรบีพมิพ์ลงไปก่อนจะลมื

คอมพิวเตอร์โหลดหน้าจอเสร็จพอดี มิรันดาน�าทัมบ์ไดรฟ์เสียบลง

เครื่องและเริ่มต้นสร้างไฟล์ เหลอืบมองตุ๊กตาข้างกาย สุดท้ายกท็นไม่ไหว

จับมานั่งเป็นเพื่อนบนโต๊ะด้วย...หญิงสาวคลี่ยิ้ม เพิ่งสังเกตว่าตุ๊กตาตัวนี้ 

สวยมาก ผิวของมันเมื่อสะท้อนกับแสงแดดท�าให้รู้สึกเหมือนผิวคนจริงๆ 

ดวงตาคู่นั้นกเ็ช่นกนั เหมอืนขยบัได้ 

ใช่ หล่อนต้องเขยีนนยิายเกี่ยวกบัเดก็ พระเอกมลีกูตดิ แต่ที่จรงิแล้ว

เป็นลูกของน้องสาวที่ต้องรับมาเลี้ยง แต่คนอื่นๆ เข้าใจผิดคิดว่าพระเอก 

ท�าผู้หญงิท้อง...พลอตแบบนี้เวริ์กแน่

หญงิสาวปล่อยให้นิ้วขยบัไปตามแป้นพมิพ์ รมิฝีปากแต้มรอยยิ้ม...

พลอตไหลมาเทมาบรรทัดแล้วบรรทัดเล่าจนครบแปดหน้า หลังจากเขียน

พลอตเสรจ็ หญงิสาวกเ็ริ่มท�าแครกัเตอร์ 

มิรันดาไม่รู้ว่าตุ๊กตามองอักษรบนหน้าจออย่างสนอกสนใจ ยิ่งเมื่อ

เหน็ว่าตวัละครเอกที่หล่อนเลอืกมอีาชพีเป็นแพทย์...กย็ิ้มอย่างดใีจ



๓
หมอสุดหล่อ

ชุดกาวน์ที่พธิานสวมอยู่ท�าให้เขาดูต่างไปจากเดมิ ชายหนุ่มก�าลงั
สอนข้างเตยีงให้นกัศกึษา นาฬิกาบนผนงัเป็นเวลาห้าโมงเยน็แล้ว รอบกาย

คอืนกัศกึษาชายและหญงิสบิคนที่ต่างยนืพกัขาสลบัด้วยการพงิผนงั แต่จน

แล้วจนรอดอาจารย์กย็งัไม่มทีที่าว่าจะสอนจบ

“ว่าไง ไหนลองตอบผมมาหน่อยซิว่าสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการรักษา

คนไข้คอือะไร”

พิธานเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์มาหนึ่งปีแล้ว สังกัดสาขาวิชา

กมุารเวชศาสตร์ หลงัเรยีนจบชายหนุม่กไ็ด้ทนุเรยีนต่อเฉพาะทางทนัท ีเมื่อ

จบแล้วก็รับราชการในโรงพยาบาลแห่งนี้ หน้าที่หลักในแต่ละวันคือออก

ตรวจผูป่้วยนอก เข้าคอนเฟอเรนซ์๑ตรวจคลนิกิพเิศษและการสอนข้างเตยีง

๑ Conference หมายถงึ การประชุมของแพทย์ซึ่งน�าเคสของผู้ป่วยมาปรกึษากนัเพื่อหา
ข้อสรุปและหาข้อผดิพลาด เพื่อน�าไปใช้ในการรกัษาต่อไป ส่วนใหญ่จะเป็นเคสหนกัหรอื
รายที่น่าสนใจ
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ให้นักศึกษาและแพทย์ประจ�าบ้าน บางช่วงก็ต้องคุมสอบ ท�างานวิจัย 

หมุนเวยีนกนัไปอย่างนี้ทุกวนั

“ความรู้ครบั”

หนึ่งในนกัศกึษาตอบ แต่ดูเหมอืนยงัไม่เป็นที่พอใจเท่าใดนกั สิ่งที่

พิธานอยากให้นักศึกษารุ่นน้องค�านึงถึงนั่นก็คือจริยธรรม ซึ่งบัดนี้ลดลง

อย่างมากในบรรดาแพทย์จบใหม่ หลายคนตั้งใจเป็นหมอพาณชิย์ ท�างาน

ในโรงพยาบาลเอกชนเพื่อกอบโกยเงนิ หลายคนกไ็ปท�ากจิการเกี่ยวกบัความ

สวยความงามโดยขายสูตรยามากกว่าต้องการผลการรกัษาจรงิๆ 

อาชพีแพทย์เป็นอาชพีที่มโีอกาสท�าประโยชน์ให้แก่สงัคม แต่ในทาง

ตรงกนัข้าม แพทย์ขาดจรยิธรรมกอ็าจท�าให้เกดิเรื่องเสยีหายมากไดเ้ช่นกนั 

ดงัที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งทางหน้าหนงัสอืพมิพ์ 

ปัจจุบนัเมื่อความเชื่อถอืของคนไข้ต่ออาชพีแพทย์ลดน้อยลง ความ

สัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง ดังนั้นหน้าที่ของ

พธิานในฐานะครจูงึไม่เพยีงแค่สอนความรูท้างวชิาการ แต่ต้องสอนคณุธรรม

ควบคู่ไปด้วย ดงัที่ปัจจุบนัมหีลกัสูตรของนกัศกึษาแพทย์เรื่องค�าสอนของ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งถือเป็น 

พระบดิาแห่งวงการแพทย์ไทย ทั้งนี้เพื่อปลกูฝังคณุความดใีห้แพทย์ในหลาย 

ชั้นปี เมื่อเรยีนจบไปเป็นแพทย์ จะได้มจีรยิธรรมที่ดรี่วมด้วย

“เอาละ ครถูอืว่าพวกเราทกุคนยงัไม่ผ่านข้อนี้ ไปท�าการบ้านมาส่งครู 

ในชั่วโมงหน้าใครตอบถูกครูจะมรีางวลัให้ วนันี้เลกิแค่นี้ได้”

เสยีงถอนหายใจแทบจะดงัออกมาพร้อมๆ กนั พธิานตวดัตาดุๆ ไป

ยงันกัศกึษาชายกลุ่มหนึ่งที่ไม่รกัษากริยิา

“ครถูอืว่านั่นเป็นการไม่สภุาพนะ ครรููว่้าพวกเธอคงอยากจะเรยีนแต่

วชิาการ แต่ไม่ใช่ในชั่วโมงนี้แน่ สิ่งที่ครูต้องการคอืให้พวกเธอเป็นหมอที่ดี

ในอนาคต”

การสอนข้างเตยีงด�าเนนิมาอย่างต่อเนื่องถงึสองชั่วโมง เริ่มจากการ
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ศกึษาเคสคนไข้เดก็ซึ่งป่วยเป็นไข้เลอืดออกซึ่งพบบ่อยในฤดูฝน คนไข้เข้า

มารบัการรกัษาเพราะอาการไข้สูง หลงัจากนั้นกม็เีกลด็เลอืดต�่า จนมเีลอืด

ออกในกระเพาะอาหาร 

ช่วงแรกต้องอยู่ในไอซยีูเพื่อสงัเกตอาการ หลงัจากให้ส่วนประกอบ

ของเลอืดจนอาการดขีึ้นกย็้ายกลบัมาที่ตกึ แพทย์คนแรกที่ตรวจคดิว่าเดก็

เป็นไข้หวัด จึงได้รักษาตามอาการ แต่ต่อมาเด็กอาการไม่ดีขึ้นจนอาเจียน

เป็นเลอืด ต้องให้เกลด็เลอืดและดแูลเรื่องภาวะชอ็กอยูถ่งึสามวนัจนสดุท้าย

กลบัเป็นปกต ิ

พธิานเริ่มการสอนจากการซกัประวตัทิี่ถกูต้องในจดุที่แพทย์หลายคน

มกัจะละเลยไป ความแตกต่างระหว่างไข้หวดัธรรมดากบัไข้เลอืดออก การ

ตรวจเพื่อวินิจฉัยด้วยการรัดแขนเพื่อหาจุดเลือดออก ต่อด้วยหัวข้อการ

รักษาคนไข้แบบองค์รวมที่ต้องค�านึงถึงจิตใจของคนไข้และครอบครัว 

เป็นหลกัอกีด้วย โดยเฉพาะประเดน็หลงัที่พธิานเน้นเป็นพเิศษ หลายครั้ง

ที่แพทย์รักษาคนไข้อย่างสุดฝีมือแต่ขาดการสื่อสาร ขาดความเข้าใจกับ 

ผู้ปกครองของเดก็อนัจะน�ามาซึ่งปัญหาในอนาคต 

“ขอโทษครบัอาจารย์”

“ไม่เป็นไร เธอยงัเดก็ ครเูข้าใจว่าเธอคงเบื่อที่ต้องนั่งฟังศลีธรรมนาน

แบบนี้ เอาละ เลกิได้ ใครจะส่งรายงานให้วางไว้ตรงนี้ ตรวจเสรจ็ครูจะรบี

ส่งคนื”

พธิานมองนกัศกึษาที่ทยอยเดนิออกจากหอผู้ป่วยด้วยความหนกัใจ 

เมื่อมองออกไปทางหน้าประตูเหน็ว่าใครยนือยู่กย็ิ้มให้ 

“เฮ้ย! ศรา มาได้ยงัไงวะ”

ทั้งสองเป็นเพื่อนสนทิ เรยีนมธัยมที่เดยีวกนั และเข้ามหาวทิยาลยั

เดียวกันอีกด้วย แม้จะเป็นเภสัชกรแต่ศรากลับไม่ได้ท�างานในสาขาวิชาที่

ร�่าเรยีนมา เขาเปิดร้านขายยาและจ้างรุน่น้องมาดแูล ส่วนตวัเองชอบเล่นหุน้

และได้ก�าไรจากตรงนี้เป็นกอบเป็นก�า 
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“ก็แวะมาหานายน่ะสิไอ้แทน อยากรู้ว่านายเลิกกินนักศึกษาแพทย์

เป็นอาหารหรอืยงั” พธิานตบบ่าเพื่อนรกั ยื้อไหล่อกีฝ่ายเข้าหาตวั 

“จะบ้าหรอื ฉนัไม่ได้กนิโว้ย ฉนัสอนนกัศกึษา”

“แต่ฉนัเหน็ทุกคนเขายนืคอตกกนัหมด นายนี่ใจร้ายชะมดั ไม่เหน็

หรอืว่าทกุคนเขายนืกนัขาจะหลุดแล้ว บางคนยนืขาเดยีวแล้วนะโว้ย จะสอน

ให้ครบสามชั่วโมงเลยหรอืไง เดี๋ยวน้องๆ น่องโตกนัหมดพอด”ี ศราพดูยิ้มๆ 

เหลอืบมองนกัศกึษาแพทย์สาวหน้าตาจิ้มลิ้มพร้อมโบกมอืให้

ชายหนุ่มรักคนง่าย ทุกวันจะได้ยินเขาพร�่าเพ้อว่าตกหลุมรักผู้หญิง

คนแล้วคนเล่า แต่ความรกัเกดิได้ง่ายกจ็บลงได้ง่ายดายเช่นเดยีวกนั เพราะ

เหตุนี้ชายหนุ่มอายุยี่สบิเก้าที่เพยีบพร้อมแบบศราถงึยงัไม่มแีฟน 

“นี่อย่าบอกนะว่านายมาเล็งนักศึกษาแพทย์อีก ฉันห้ามนะโว้ย 

นกัศกึษาของฉนัต้องตั้งใจเรยีน”

“แหม...นายนี่ ท�าเป็นหวงไปได้ ฉันจะไปกล้าเล็งลูกศิษย์นายได้ 

ยงัไง โน่น...ต้องฝั่งท่าพระจนัทร์ถงึจะเหมาะกบัฉนั”

ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลก็เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมีนักศึกษาเป็น

จ�านวนมาก ทุกครั้งที่แวะมาหาเพื่อน ศราต้องแวะไปเหล่นักศึกษาสาวๆ  

ตรงท่าน�้า หรือไม่ก็แวะไปดูนักศึกษาพยาบาลหน้าตาน่ารักที่โรงอาหาร

พยาบาล 

“เมื่อไหร่นายจะเลกิขี้หลเีสยีทไีอ้ศรา”

“อย่างฉนัเขาไม่เรยีกว่าขี้หล ีเขาเรยีกว่าเป็นมติรกบัสาวทกุคนต่างหาก”

“เป็นมติรกบัทุกคนที่เจอเลยเนี่ยนะ”

“เออน่า ฤๅษตีบะแก่กล้าอย่างนายไม่เข้าใจหรอก ไปกนัเถอะ ฉนัหวิ

แล้ว เราไปหาอะไรกินกันในซอยวังหลังดีกว่า นายอยากกินอะไรระหว่าง

ส้มต�ากบับะหมี่”

“แต่ฉนัต้องตรวจรายงานนกัศกึษาอกี” พธิานแย้ง

“เอาน่า ไปกินแป๊บเดียว ส่วนรายงานนี่เอากลับไปตรวจที่บ้านก็ได้ 
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นานๆ จะได้เจอกนัทนีะโว้ย ไม่คดิถงึฉนัหรอื” 

ศราเอยีงหน้าไปซบพธิาน อกีฝ่ายสะบดัตวัหน ีท�าหน้าเบ้

“อย่ามาเล่นมุกนี้นะโว้ย มนัจั๊กเดยีม”

“ฉนัล้อเล่น ตกลงจะไปหรอืไม่ไป”

“ไปกไ็ด้ งั้นฉนัไปหยบิกระเป๋าก่อน ส่วนนายกไ็ปรอหน้าวอร์ด แล้ว

กจ็�าเอาไว้ ห้ามขี้หลกีบัพยาบาลเดด็ขาด ไม่อย่างนั้นคราวหน้าฉนัจะไม่ให้

นายเข้าโรงพยาบาล”

“แหม ไอ้แทนก.็..ดกัคอนกั แค่จ๊ะจ๋านดิๆ หน่อยๆ ท�าเป็นห่วง ฉนั

ไปกไ็ด้ ฉนัอุตส่าห์โปรยยิ้มให้ พวกเธอจะได้กระชุ่มกระชวยไง วนัๆ เจอ

แต่เดก็ป่วยมแีต่แห้งเหี่ยว ได้เจอหนุ่มทั้งโสดทั้งซงิอย่างฉนั ใบหน้าหล่อน

จะได้สดใสไร้รอยตนีกาไงล่ะ”

“ไม่ต้อง! มนัเสยีระบบรู้ไหมศรา นายก�าลงัท�าให้พยาบาลเสยีสมาธิ

ในการดูแลคนไข้”

ทุกครั้งที่ศราแวะมาเยี่ยม พิธานมักจะต้องตอบปัญหาของเหล่า

พยาบาลที่ถามถงึเพื่อนสนทิของเขา เพราะชายหนุม่หน้าตาดแีถมยงัอารมณ์

ดมีเีสน่ห์แรงไม่น้อยจงึเป็นที่หมายตาของทกุคน ผดิกบัพธิานที่เป็นเสอืหนุ่ม

ยิ้มยาก ทุกวนัเอาแต่คร�่าเคร่งกบัการสอน

“ดจุรงิโว้ย ไอ้อาจารย์แทนนี่ขี้เก๊กฉบิเป๋ง ให้เวลาสบินาท ีถ้าไม่อยาก

ให้ฉนัเกาะแกะกบัพยาบาล นายกต็้องรบีเกบ็ของด่วนจี๋ ไม่อย่างนั้นฉนัจะ

ชวนน้องพยาบาลคนสวยสองคนตรงนั้นไปกนิข้าวแทน”

“นายกนิหมดหรอืศรา สั่งมาเยอะแยะขนาดนี้”
บนโต๊ะเตม็ไปด้วยอาหารมากมาย ทั้งน�้าตกหมู ลาบ ส้มต�า ไก่ทอด

กบัข้าวโพด ตามด้วยต้มแซ่บ พร้อมข้าวเหนยีวอกีสี่กระตบิ 

“หมดสิวะ แค่นี้ยังไม่ได้ครึ่งท้องด้วยซ�้า ฉันมาแกร่วรอนายอยู่ตั้ง

นาน หวิจนจะกนิช้างทั้งตวัได้อยู่แล้ว” ศราพูดทั้งที่มอีาหารอยู่เตม็ปาก 



38  l  ม า ย า ไ พ ลิ น

แต่ไหนแต่ไรเพื่อนรกัเป็นคนกนิเก่ง สมยัเรยีนศราขึ้นชื่ออยูส่องอย่าง

คอืเจ้าชูก้บักนิเก่ง อาหารที่หมกึแดงชมว่าอร่อยหรอืแม่ช้อยนางร�าแนะน�าให้

ชมิ ชายหนุม่เป็นต้องรบีไปลิ้มลอง โชคดทีี่เจ้าตวัเป็นคนชอบออกก�าลงักาย

จงึท�าให้ไม่อ้วน

“ว่าแต่นายเถอะ ไม่หวิบ้างหรอืไง ยนืสอนข้างเตยีงนานขนาดนั้น”

“ไม่หิว มันเป็นหน้าที่ นายเข้าใจไหม ฉันเป็นอาจารย์ก็ต้องสอน 

ลกูศษิย์ ไม่อย่างนั้นพอจบออกไปกลายเป็นหมอไม่มคีณุธรรม คนไข้นั่นละ

จะเดอืดร้อน นายอย่าลมืสวิ่าคนเป็นแพทย์...”

“พอๆ ฉนัท่องได้แล้ว นายพูดให้ฟังเป็นร้อยๆ รอบแล้วว่าคนเป็น

แพทย์ต้องมีพร้อมทั้งวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ไม่อย่างนั้นจะเป็น

อนัตรายต่อคนไข้”

พิธานเผลอยิ้มมองเพื่อนรักที่ส่งข้าวเหนียวเข้าปากเคี้ยวตุ้ยๆ... 

ทั้งสองรูจ้กักนัมาสบิเอด็ปีแล้ว ศราไม่เคยเปลี่ยน เคยพดูตรงอย่างไรกอ็ย่าง

นั้น แถมเป็นคนอารมณ์ด ีไม่เคยหงุดหงดิกบัเรื่องอะไร 

“รู้กด็แีล้ว จะได้ไม่มาแหย่ฉนัอกี”

“นี่...ถามจริงๆ เถอะไอ้แทน แกจะซีเรียสไปถึงไหน รู้ไหม พวก

นกัศกึษาเขากลวันายจนหวัหดแล้ว ฉนัได้ยนิเขาพดูกนัว่าอาจารย์พธิานโหด

มาก ยนือดันกัศกึษาเป็นชั่วโมงๆ”

“เว่อร์แล้ว ไม่มใีครพูดแบบนั้นหรอก”

“จรงิๆ นะ ฉนัว่านายน่าจะลดๆ อุดมการณ์ลงหนอ่ย แค่ที่แกไดเ้ป็น

หมอนี่กถ็อืว่าท�าคณุประโยชน์ให้ประเทศชาตขินาดไหนแล้ว แถมแกยงัเป็น

อาจารย์ผูเ้สยีสละ แทนที่จะไปอยูโ่รงพยาบาลเอกชนรบัเงนิเป็นแสนๆ กลบั

มาท�างานหลงัขดหลงัแขง็สอนเดก็”

“แต่มนัเป็นความสุขของฉนั”

“ความสุขในการท�าประโยชน์นอกบ้าน แล้วทีคนในบ้านล่ะ ท�าไม 

ไม่สนใจบ้าง”
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มอืที่ก�าลงัจบัส้อมชะงกัวางลง พธิานเงยหน้ามองเพื่อน “นี่ย่าฉนัโทร.

ไปหานายอกีแล้วหรอื”

ศรายกแก้วน�้าขึ้นดื่ม ยิ้มเจื่อนๆ “เออว่ะ เรื่องเดิมๆ คุณย่ากับ

คุณนายแม่กลัวนายจะขึ้นคาน หรือไม่ก็กลัวว่านายจะเปลี่ยนใจมารักชาย

ทั้งแท่งแบบฉนั”

พธิานชกไหล่เพื่อนรกัอย่างแรง อกีฝ่ายนิ่วหน้าหวัเราะ

“ขอร้องว่ะไอ้ศรา เอาแต่เนื้อๆ เข้าประเดน็เลยดกีว่า ย่าโทร. ไปคุย

อะไรกบันายบ้าง”

คุณหญงิพมิพ์ผกาเป็นเศรษฐทีี่ดนิซึ่งรวยมาก ท่านมลีูกชายสองคน

คอืพภิพซึ่งปัจจบุนัเป็นเจ้าของธรุกจิแก๊สรถยนต์ แต่เนื่องจากเจ้าตวัตดิการ

พนนั แม้จะได้เงนิมาแต่ต้องน�าไปใช้หนี้ คณุหญงิพมิพ์ผกาจงึไม่วางใจ และ

มอบกจิการให้พสิุทธิ์ ซึ่งเป็นลูกชายคนรองดูแลแทน  

นอกจากเป็นเศรษฐแีล้ว คุณพมิพ์ผกายงัลงทุนท�าอพาร์ตเมนต์และ

คอนโดมเินยีมหลายแห่งใจกลางเมอืง ในแต่ละเดอืนรายได้จากที่ดนิทั้งใน

และต่างจงัหวดัเป็นเงนิมากโข 

“ใจร้อนจริง ย่านายบอกว่าเป็นห่วงที่นายท�าแต่งาน ให้รู้จักเหลียว

มองคนข้างๆ บ้าง ไม่อย่างนั้นแม่นายจะไม่ได้อุ้มหลาน”

“นี่ย่าอยากให้ฉนัแต่งงานงั้นหรอื”

“ใช่ แล้วก็ไม่ใช่กับใครก็ได้นะ คุณย่ากับคุณนายแม่มีชอยซ์มาให้

เรยีบร้อยแล้ว ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เอง นั่นกค็อืคุณหมอแวว”

ปีย์วราเป็นเพื่อนร่วมคณะ หล่อนเป็นรังสีแพทย์และบรรจุเป็น

อาจารย์เช่นกนั ครอบครวัทั้งสองค่อนข้างสนทิกนัเพราะปิยะนชุ มารดาของ

ปีย์วราเป็นเพื่อนร่วมโรงเรยีนกบัเพยีงจติ ส่วนรุ่นคุณย่ากเ็ป็นเพื่อนกนั

“แต่ฉนักบัแววเป็นเพื่อนกนั”

“ข้อนั้นฉนัรู ้แต่นายกต็ามใจย่ากบัแม่หน่อยไม่ได้หรอื ไปออกเดตกบั

หมอแววเสยีบ้าง”
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“ขนืท�าแบบนั้นแววกจ็ะยิ่งเข้าใจผดิ ฉนัไม่อยากให้ความหวงัเพื่อน”

คนในคณะหลายคนต่างคดิว่าเขากบัปีย์วราเป็นแฟนกนั แต่ส�าหรบั

พธิานแล้วไม่เคยคดิเช่นนั้น อุปนสิยัที่ต่างกนัท�าให้พธิานจดัหญงิสาวไว้แค่

เพื่อน

“ถามจรงิๆ เถอะ ใจคอนายจะไม่เปิดใจมองใครบ้างเลยหรอืไง”

ปีย์วรานั้นหน้าตาสวย หุ่นนางแบบ ผวิขาว ตาคม แต่งตวัเก่ง ฐานะ

ทางครอบครวักร็�่ารวย เหมาะสมกนัทุกอย่าง คุณหญงิพมิพ์ผกากบัเพยีง- 

จติจงึอยากให้พธิานมองอกีฝ่ายบ้าง แม้จะเพยีรหาโอกาสให้ทั้งคู่ได้พบกนั

แต่ฝ่ายชายกเ็อาแต่นิ่งท�าเหมอืนไม่สนใจ

“เปล่า แต่ฉนัเพิ่งเป็นอาจารย์ได้แค่ปีเดยีวเอง ฉนัอยากจะท�างานเพื่อ

คณะ เพื่อสงัคมให้มากกว่านี้ ยงัไม่อยากคดิเรื่องแต่งงาน”

“อ้าว! เวรแล้วไหมล่ะ อาจารย์โรงเรยีนแพทย์เขาไม่ต้องแต่งงานกนั

หรือไง ถึงจะเป็นอาจารย์แต่ก็มีครอบครัวได้นะโว้ย ไม่ได้บวชเป็นพระ 

สกัหน่อย”

“แต่ฉนัอยากทุ่มเวลากบังานให้เตม็ที่”

“แค่นี้กท็�างานจนจะไม่มวีนัหยุดอยู่แล้ว วนัเสาร์-อาทติย์กย็งัต้องมา

ดูคนไข้ ฉนัว่าคนที่บ้านเจอนายน้อยกว่าคนไข้เดก็พวกนี้อกี”

“ยงัมเีดก็ป่วยอกีมากที่รอการรกัษา”

“นายไม่มีทางรักษาเด็กที่ป่วยได้หมดทุกคนหรอกนะ” น�้าเสียงคน 

ขี้เล่นเปลี่ยนเป็นจรงิจงัทนัที

“แต่ถ้าฉนัพยายามมากกว่านี้ อะไรๆ กจ็ะดขีึ้น”

“เพื่ออะไรกันไอ้แทน ท�าไมนายต้องท�างานหามรุ่งหามค�่า หรือเพื่อ

ชดเชยความผดิที่นายไม่ได้ก่อ นอกจากจะมแีผลเป็นที่หวัแล้วนายยงัต้อง

มแีผลเป็นในใจด้วยงั้นหรอื” ศราโวย เหลอืบมองเพื่อนรกั

พิธานหน้าซีด ตรงหน้าผากของเขามีรอยแผลจางๆ พาดจากไรผม

ตรงหน้าผากไปถงึด้านข้างขมบั ถ้าไม่สงัเกตจะไม่เหน็ เพราะเวลาผ่านมาถงึ
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สบิหกปีแล้ว ส�าหรบัคนอื่นอาจลมื แต่พธิานไม่ใช่ เขายงัจ�าสิ่งที่เกดิขึ้นได้

เป็นอย่างดี

“นายจะมารื้อฟื้นให้ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา”

“กเ็พราะฉนัเข้าใจนายดยีงัไงล่ะ”

“นายไม่เข้าใจฉนัหรอกศรา” พธิานโต้

“ท�าไมจะไม่เข้าใจ ในเมื่อฉนัเองกเ็คยสูญเสยีน้องสาวไปเหมอืนกนั”

น้องสาวของทั้งคู่เสยีชวีติด้วยอุบตัเิหตุในวยัเดก็ ขณะที่ศราเลอืกที่

จะลืมและใช้ชีวิตของตัวเองต่อไป แต่พิธานกลับน�าปมนั้นมาตอกย�้า เขา

ต้องการเป็นกุมารแพทย์ก็เพื่อชดเชยความผิดในอดีต อีกทั้งยังต้องการ

รกัษาเดก็ๆ ให้ปลอดภยั เขาไม่อยากให้ครอบครวัไหนต้องสูญเสยีสมาชกิ

เลก็ๆ ในครอบครวัไป

“แต่นายจ�าเหตุการณ์วันนั้นได้ ขณะที่ฉันจ�าเรื่องราวในอดีตไม่ได ้

เลย”

“จ�าได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต่างกัน หมอก็บอกไม่ใช่หรือว่านายตกบันได 

หวัฟาดพื้น ความจ�าบางส่วนกเ็ลยหายไป จะมาสงสยัอะไรอกี”

“เพราะบางทฉีนัอาจจะเป็นคนท�าให้น้องสาวตายน่ะส”ิ

ศราตบบ่าเพื่อนรกั สหีน้าเคร่งเครยีดขึ้นมาทนัท ี“เลกิโทษตวัเองได้

แล้ว ฉนัจะบอกให้นะว่าไม่มใีครท�าอะไรผดิทั้งนั้น แล้วนายกไ็ม่ต้องชดใช้

ความผิดให้ใครด้วย หน้าที่ตอนนี้คือใช้ชีวิตให้มีความสุข นายน่ะทุกข์มา

หลายปีแล้วนะ ฉนัเหน็นายดูหนงัสอืเอาเป็นเอาตายเพื่อสอบเข้าหมอ แถม

ยังสมัครเป็นอาจารย์ แค่นี้ก็เสียสละมากพอแล้ว ลองคิดถึงคนไข้เด็กส ิ 

กี่คนแล้วที่นายช่วยให้เขารอดชีวิต นี่มันสุดยอดแล้วนะ นายน่ะเทวดามา

เกดิชดัๆ”

พธิานเงยหน้ามองเพื่อนรกั ศรากระเถบิมานั่งข้างๆ พลางตบบ่า

“คิดถึงย่านายบ้างนะ คุณหญิงพิมพ์ผกาน่ะปีนี้อายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว 

จะท�าให้ท่านผิดหวังโดยไม่ได้อุ้มเหลนงั้นหรือ ประเดี๋ยวฉันสมัครเป็น 
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หลานชายแทนนายดีกว่า สมบัติคุณย่านายไม่ใช่น้อยๆ เลยนะ แหม... 

เป็นไอ้ศราหน่อยไม่ได้ จะประจบขอที่ดนิซะเลย รบัรองว่ารวยเละ”

“นายนี่ชอบพูดเป็นเล่นอยู่เรื่อย แค่นี้ย่ากด็ูจะรกันายมากกว่าฉนัอยู่

แล้ว”

ศราสนิทสนมกับครอบครัวพิธานมากจนเข้านอกออกในเป็นประจ�า 

หากคุณหญิงพิมพ์ผกาต้องการไหว้วานอะไรก็โทร. เข้ามือถือชายหนุ่ม

โดยตรง ผิดกับหลานชายตัวจริงที่ท�าแต่งานและตามตัวยาก บ่อยครั้งที่ 

คุณหญงิต้องโทร. หาเพื่อนหลานชายแทนที่จะโทร. หาพธิานเอง

“เพราะอย่างนี้อย่าท�าให้ฉันเสียเครดิตรู้ไหม คนอย่างศราไม่เคย 

ขดัใจสาวๆ ทั้งสาวใหญ่ สาวน้อย ในเมื่อคุณย่านายมบีญัชา นายกท็�าตาม

เสยี เข้าใจไหม”

“เอาเป็นว่าฉนัจะพยายามกแ็ล้วกนันะ แต่ไม่รบัปาก”

“แสดงว่ายงัไงๆ นายกไ็ม่ชอบหมอแววงั้นส”ิ

“เออ มนัไม่ปิ๊ง เข้าใจไหม”

“ฉันชักอยากรู ้เสียแล้วว่าผู ้หญิงแบบไหนกันที่จะท�าให้หมอเด็ก 

สุดหล่ออย่างนายปิ๊งได้ ชกัอยากเหน็จรงิๆ”

บ้านใหญ่สามหลังซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่สองไร่ใจกลางเมืองบ่งถึงฐานะ
ร�่ารวยของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี

ครอบครวันี้เป็นครอบครวัใหญ่ คุณหญงิพมิพ์ผกามลีูกสองคน คอื

พภิพและพสิุทธิ์ ซึ่งมบี้านอยู่คนละหลงัทางปีกซ้ายและขวาในเนื้อที่บรเิวณ

เดียวกัน แต่บ้านใหญ่ตรงกลางของคุณหญิงกับบ้านของพิภพสร้างมานาน

แล้ว บ้านของพสิุทธิ์สร้างขึ้นทหีลงั 

แม้จะเป็นพี่น้องแต่นสิยัของทั้งคู่ต่างกนัราวกลบัหน้ามอืเป็นหลงัมอื 

พภิพชอบเข้าสงัคมเป็นชวีติจติใจ จงึมเีพื่อนฝงูมากมาย เขาเปิดบรษิทัแก๊ส-

รถยนต์ ส่วนภรรยาชื่อมณลดา เป็นแม่บ้าน นสิยัโผงผาง พูดจาไม่เกรงใจ
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ใครแม้แต่ประมุขของบ้าน ในอดตีมณลดามเีนื้องอก ต้องตดัมดลูก ท�าให้

มลีกูไม่ได้  ขณะครอบครวัของพสิทุธิ์มลีกูสองคน แต่หลงัเกดิอบุตัเิหต ุเขา

กย็้ายเข้ามาพกักบัมารดาและสร้างบ้านของตนขึ้นในบรเิวณเดยีวกนั 

พิธานน�ารถเข้าไปจอดในโรงรถซึ่งอยู่กึ่งกลางและเป็นที่จอดรถของ

ทุกคนในบ้าน เขาไม่ได้กลบับ้านเรว็บ่อยนกัเพราะต้องอยู่เวรที่โรงพยาบาล

สัปดาห์ละสี่วัน แถมตอนเช้าก็ต้องออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อสอนข้างเตียงให้

นกัศกึษา ช่วงเยน็กก็ลบัดกึจงึไม่ค่อยได้เข้าไปที่ตกึใหญ่ ยกเว้นวนันี้ซึ่งเป็น

เย็นวันอาทิตย์ วันที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องร่วมรับประทานอาหาร

เยน็ด้วยกนั 

ที่โต๊ะไม้ตัวใหญ่บัดนี้เต็มไปด้วยสมาชิกทุกคนในบ้าน อาหารที่วาง

อยู่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของโปรด คุณหญิงพิมพ์ผกานั่งอยู่หัวโต๊ะ สีหน้า

อารมณ์ด ีทนัททีี่เหน็ว่าใครเดนิเข้ามากล็ุกขึ้น

“มาแล้ว...แทน มานั่งข้างๆ ย่านี่”

พธิานประนมมอืไหว้แล้วโผเข้ากอด ท่านลูบหวัและดงึให้นั่งลงตรง

เก้าอี้ประจ�าตวั เขาประนมมอืไหว้ทุกคนรอบโต๊ะ

“ขอโทษนะครบัที่ผมมาช้า”

“ไม่เป็นไร ย่ารอได้ รู้อยู่แล้วว่าวนันี้แทนต้องมา เหนื่อยไหม”

“ไม่ครบั”

“วนันี้ออกไปไหนมาตั้งแต่เช้า ย่าให้คนไปเรยีกตั้งแต่แปดโมงแต่เรา

ออกไปแล้ว วนัอาทติย์วนัหยุดไม่ใช่หรอื”

“ผมไปราวน์คนไข้ที่วอร์ดเด็กมาครับ แล้วก็แวะไปเอารายงานของ

นกัศกึษาที่ตรวจค้างเอาไว้ด้วย แวะดูคนไข้ แล้วกน็ดัคุยกบัเรซเิดนต์เรื่อง

งานวจิยัด้วยครบั”

“ขนาดวันอาทิตย์ยังงานยุ่งขนาดนี้เลยหรือ ไหนว่าอยู่โรงพยาบาล

รฐับาลไง ไม่ได้หยุดราชการเลยหรอืไง” มณลดาค่อน 

พภิพหนัไปถลงึตาดุภรรยาอย่างต�าหนิ
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“ใช่ครบัคุณป้า แต่งานสอนนกัศกึษากแ็บบนี้ละครบั จุกจกิ ผมต้อง

รบัผดิชอบคุมเรซเิดนต์ท�างานวจิยัด้วยครบั ปีนี้ห้าคนด้วยกนั แต่ละคนก็

ใช้เวลามากทเีดยีว”

“ท�าไมแทนไม่ลองอยู่เวรโรงพยาบาลเอกชนบ้างล่ะ ลุงเหน็คนอื่นเขา

ได้รายได้เป็นกอบเป็นก�า จะได้ไม่ต้องมาล�าบากท�างานสอนแบบนี้ เงนิเดอืน

จะได้สกักี่สตางค์กนั” พภิพตงิ

“ผมไม่ชอบครบั มบี้างที่ต้องไปช่วยอยู่เวรแทนอาจารย์ที่คณะฯ แต่

จะให้รับประจ�าคงไม่ไหว แค่นี้งานก็เยอะมากแล้ว อีกอย่างผมเองไม่ได้ 

เดอืดร้อนอะไร”

“กแ็น่ส ิ เพราะคุณย่าจ่ายให้หมด คนอย่างเราจะไปเดอืดร้อนอะไร” 

มณลดาท้วงขึ้นอกี

“นี่คณุ ถ้าไม่พดูกไ็ม่มใีครเขาว่าเป็นใบ้หรอกนะ” พภิพหนัไปดุภรรยา

“ย่าเห็นด้วยนะแทน เรื่องเงินเรื่องทองไม่เห็นต้องใส่ใจ ย่ามีเงินใน

บญัชเียอะแยะ อกีหน่อยกต็้องเป็นของลูกๆ หลานๆ ในเมื่อแทนไม่อยาก

ท�างานพิเศษก็ไม่เห็นเป็นไร อีกอย่าง...แทนไม่ได้มีหนี้เหมือนครอบครัว

อื่นๆ” คุณหญงิพมิพ์ผกามองสะใภ้คนโตด้วยหางตา 

มณลดาวางช้อนส้อมลงทนัท ีอารมณ์อยากอาหารหดหาย เหลอืบไป

ค้อนสาม.ี..หากไม่ใช่เพราะพภิพชอบเล่นพนนัแถมยงัเสยีทหีลายล้าน ล�าพงั

กิจการแก๊สติดรถยนต์ก็ท�ารายได้ดีมากอยู่แล้ว แต่พอละลายไปในบ่อนก็

ท�าให้กจิการขาดทุนแถมยงัถูกประมุขของบ้านค่อนแคะตลอดเวลาอกีด้วย

“เอาเถอะครับคุณแม่ วันนี้แทนอุตส่าห์มากินข้าวด้วยทั้งที เราอย่า

พูดเรื่องไม่สบายใจดกีว่านะครบั” 

พิสุทธิ์ตัดบท ปกติเขาเป็นคนที่ประนีประนอมอยู่แล้ว บ่อยครั้งที่ 

พี่ชายมาขอยมืเงนิ เขากไ็ม่เกี่ยง เพยีงแต่ไม่ให้มากนกัตามค�าสั่งของมารดา 

ทั้งนี้เพื่อให้อกีฝ่ายหลาบจ�าเท่านั้น

“จรงิด้วยค่ะคุณแม่ วนันี้เพยีงท�าของโปรดของทุกคน”
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เพียงจิตท�าหน้าที่คุมแม่ครัวท�าอาหาร หลายครั้งที่ลงมือเอง โดย

เฉพาะแกงส้มปลาช่อนที่คณุหญงิพมิพ์ผกาโปรดนกัหนา ส่วนพสิทุธิ์ชอบย�า

สามกรอบ และของสมาชกิคนอื่นๆ ในบ้านหล่อนกเ็ตรยีมไว้ให้ครบทุกคน

“เราดูผอมไปนะเจ้าแทน”

“ผอมที่ไหนกันครับคุณย่า ผมเริ่มจะพุงพลุ้ยอยู่แล้ว เพราะไอ้ศรา

ชวนไปกนิข้าวข้างนอกอยู่เรื่อย”

ศราเองกเ็ป็นคนโปรดของคณุหญงิพมิพ์ผกาด้วย เพราะมกัจะมานั่ง

เล่นที่บ้านเป็นประจ�า อกีทั้งเป็นคนคุยสนุก นสิยัเป็นกนัเอง

“กินเยอะๆ ดีแล้ว แล้วก็หมั่นไปเที่ยวกับเพื่อนบ้าง อย่ามัวท�าแต่ 

งานนะ ไม่อย่างนั้นหาแฟนไม่ทนัศราเค้า”

พิธานอมยิ้ม รู ้ดีว่าประโยคต่อไปจะเป็นการเข้าเรื่องของคุณย่า 

ทั้งหมดนี้กเ็กี่ยวกบัการหาคู่ครองของเขานั่นเอง 

“ผมทราบความประสงค์ของคุณย่าจากศราหมดแล้วครับ” คนเป็น

หลานดกัคอ

“ไม่ใช่แค่ย่านะ ทั้งพ่อแม่และทกุคนเขากอ็ยากให้แทนมแีฟนกนัทั้งนั้น 

ย่าอายุปูนนี้แล้วนะ จะได้อยู่อุ้มเหลนสักกี่ปีไม่รู้ ใจคอแทนจะไม่ให้ย่าได้

เหน็เหลนก่อนตายหรอืไง”

“โธ่...คุณย่ายังไม่แก่เสียหน่อย หนังสือพิมพ์ยังชมเลยนะครับว่า 

คุณหญงิพมิพ์ผกาสวยวนัสวยคนื จนสาวรุ่นยงัอาย” พธิานแซว

“ล้อย่าเล่นอกีแล้ว ตกลงว่าไง จะให้ย่านดัหนูแววให้เลยไหม พ่อแม่

เขากพ็ูดกบัเราหลายครั้งแล้ว ย่าโทร. ไปเลยดไีหม ไหน...เบอร์อยู่ไหนล่ะ

แม่เพยีง”

“โอ๊ย...อย่าเพิ่งครบัย่า ใจเยน็ๆ ก่อน ผมยงัไม่พร้อม” พธิานโอดโอย

“เราไม่พร้อมเพราะว่ามวัแต่ท�างานน่ะส ิดซู ิหนแูววกท็�างานที่เดยีวกนั 

ไม่เหน็เขายุง่แบบเราเลย แต่งตวักส็วย ใครไม่รูค้ดิวา่เป็นดารา เรามวัแต่ช้า 

อกีหน่อยคนอื่นคว้าไปเป็นแฟนจะมาเสยีดายทหีลงัไม่ได้นะ”
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ปีย์วรานั้นเป็นอาจารย์ที่ต่างจากพิธานอย่างสุดขั้ว เรียกว่าคนละ

อุดมการณ์กันเลยทีเดียว ในวันเสาร์-อาทิตย์ก็มักจะไปรับอยู ่เวรที่ 

โรงพยาบาลเอกชน งานด้านการวจิยัหล่อนกไ็ม่สนใจ ร�่าร�่าวา่อกีไมน่านอาจ

จะลาออกไปอยู่เอกชนเตม็ตวั 

“คุณย่าไม่ต้องห่วงหรอกครับ เอาเป็นว่าผมรับทราบความประสงค์

ของคุณย่าจากศราแล้ว ผมจะรบีท�าตามด่วนที่สุด”

“นี่ไม่ได้หลอกย่าให้ดใีจเล่นใช่ไหม”

“ไม่แน่นอนครบั”

“โถ...พ่อคุณของย่า ย่าดใีจมากเลยรู้ไหม บ้านเราน่ะไม่มเีดก็เลก็ๆ 

มานานแล้ว มนัเหงายงัไงพกิล” พมิพ์ผกาเอ่ยขึ้น 

พสิุทธิ์กบัเพยีงจติหน้าซดีทนัท ี

“แต่คราวนี้คงต้องดูแลให้ดีๆ  นะคะ อย่าให้เกดิเรื่องไม่ดแีบบคราว

ที่แล้วอกี จะได้ไม่ต้องมใีครมานั่งร้องไห้เสยีใจ” มณลดาโพล่งขึ้น

เพยีงจติสหีน้าเผอืดลงยิ่งกว่าเดมิ ความหลงัเมื่อสบิหกปีก่อนยงัคง

ตามหลอกหลอน แม้จะขายบ้านและย้ายมาสร้างบ้านใหม่ในเนื้อที่แห่งนี้ แต่

ตราบาปที่เกดิกย็งัไม่มวีนัจางหายไป หล่อนโทษตวัเองว่าละเลยหน้าที่ดูแล

ลูกจึงท�าให้ต้องสูญเสียแก้วตาดวงใจไป...หล่อนวางช้อนส้อมลงแล้วลุกขึ้น 

ใช้มอืกดหวัตา น�้าตาซมึ

“เพียงขอตัวไปดูของหวานในครัวก่อนนะคะว่าพร้อมหรือยัง เชิญ 

ทุกคนตามสบาย”

“เดี๋ยวสคิุณ” พสิุทธิ์ท้วงแต่ไม่ทนัแล้ว ภรรยาเดนิลิ่วๆ เข้าไปในครวั 

พธิานเหลอืบมองตามหลงัมารดาด้วยความหนกัใจ เขากเ็หมอืนกบั

มารดาที่รู้สกึถงึบางอย่างที่ฝังรากลกึจนเป็นแผลเป็นอย่างที่ศราพูดไว้ 

“คุณมณ...จะพูดขึ้นมาท�าไม ดูซ ิน้องเพยีงร้องไห้แล้ว”

“มณก็แค่พูดเฉยๆ ไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นสักหน่อย ใครจะไปรู้ว่า

น้องเพยีงต่อมน�้าตาตื้นขนาดนี้ ไม่ใช่ความผดิของมณสกัหน่อย”



เ ก้ า แ ต้ ม  l  47

คุณหญงิพมิพ์ผกาเหลอืบมองสะใภ้คนโตอย่างต�าหน ิ

พิธานพูดขึ้น “ผมขอตัวเข้าไปดูแม่ก่อนนะครับคุณย่า เชิญทุกคน

ทานอาหารกนัตามสบาย ไม่ต้องเป็นห่วง ผมจดัการเอง”



๔
เจ้าของบ้านเช่า

พิธานมองหญิงร่างบอบบางซึ่งบัดนี้นั่งอยู่ริมบ่อปลาคาร์ปในสวน 
ภายในมปีลาหลายสกี�าลงัแหวกว่ายอย่างเพลดิเพลนิ แต่คนนั่งดูกลบัก�าลงั

ร้องไห้ 

ชายหนุ่มทรุดตวัลงนั่งข้างๆ “วนันี้อาหารอร่อยมากนะครบัแม่”

มารดาปาดน�้าตา พิธานจึงโอบไหล่ให้ท่านเอนมาพิงเขา และปล่อย

ให้ท่านร้องไห้ 

“แม่คดิถงึน้อง”

“ผมกเ็หมอืนกนัครบั”

ไม่มีวันไหนที่พิธานไม่คิดถึง เด็กหญิงตัวกลมป้อมที่ส่งเสียงเจื้อย

แจ้วไม่มีวันหยุด อุบัติเหตุที่เกิดในครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตใครหลายคน 

บดิาถงึกบัหยุดงานไปเป็นเดอืนเพราะทนรบัความจรงิไม่ได้ มารดาลาออก

จากงานเพื่อใช้เวลาท�าใจ ภายในบ้านเตม็ไปด้วยความเศร้าเมื่อเผชญิกบัการ

สูญเสียครั้งใหญ่...เด็กหญิงซึ่งเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจจากไปและไม่มี

วนัหวนคนืมาอกี
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พธิานเองกอ็ยู่ในสภาวะโคม่า เขาหมดสติไปเกอืบเจด็วนั แต่พอฟื้น

ขึ้นมากลับจ�าอะไรไม่ได้เลย เด็กชายจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น 

ทกุอย่างเหมอืนมม่ีานหมอกปกคลุม ทกุครั้งที่นกึถงึกป็วดศรีษะขึ้นมาแทนที่ 

แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นเพราะการกระทบกระเทือนท�าให้ความจ�าบางช่วง

สูญหายไป มณลดาเป็นผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกและพาเด็กทั้งสองส่งโรง-

พยาบาล แต่โชคร้ายที่น้องสาวของเขาเสยีชวีติตั้งแต่ก่อนมาถงึโรงพยาบาล 

แพทย์บอกว่าเดก็น้อยตกบนัไดและคอหกั 

“ลูกว่าตอนนี้น้องไปเกดิใหม่หรอืยงั”

“ครับ” ชายหนุ่มรับค�าทั้งที่ไม่แน่ใจเลยสักนิด นับตั้งแต่วันนั้นเขา 

ไม่เคยฝันถงึน้องสาวเลย ที่แย่กค็อืเขาไม่มคีวามทรงจ�าในคนืนั้นหลงเหลอื

อยู่เลย

“ท�าไมครอบครัวเราถึงโชคร้ายอย่างนี้นะ ท�าไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้

ด้วย ถ้าวนันั้นแม่ไม่ทิ้งลกูไว้ตามล�าพงักค็งไม่เป็นอย่างนี้” เพยีงจติน�้าตารนิ

“แม่อย่าโทษตวัเองเลยครบั ทุกอย่างไม่ใช่ความผดิของแม่สกันดิ”

เพียงจิตบีบมือลูกชาย สบตาพิธานตรงๆ “มันก็ไม่ใช่ความผิดของ

แทนเหมอืนกนันะลูก”

ชายหนุ่มล�าคอขมปร่า เขาพยายามปลอบตัวเองเช่นเดียวกันแต่ก็

ท�าใจไม่ได้ ไม่มใีครรู้ว่าเกดิอะไรขึ้นในบ้านเมื่อสบิกว่าปีก่อน รู้แต่เดก็สอง

คนตกบนัไดลงมา...เมื่อมณลดามาถงึ ทั้งคูก่น็อนอยูท่ี่ชั้นลา่งสดุ เลอืดนอง

เตม็ตวั หล่อนรบีน�าตวัหลานทั้งคู่ไปส่งโรงพยาบาลทนัท ี

“ผมทราบครบั”

“แม่ไม่อยากให้แทนโทษตัวเอง แม่เห็นแทนท�างานหามรุ่งหามค�่า  

พกัผ่อนเสยีบ้างนะลูก”

หลายคนอาจท�าทกุอย่างเพื่อให้ลมื แต่ทางออกของพธิานคอืท�าตวัให้

เป็นประโยชน์ เขาอยากเป็นอาจารย์แพทย์ที่ด ีเป็นหมอเพื่อชดเชยความผดิ

ในอดีต เพื่อนๆ ในคณะต่างขนานนามว่าเขาเป็นเจ้าชายน�้าแข็ง แม้จะม ี
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หน้าตาหล่อเหลา แต่กลับเก็บเนื้อเก็บตัว มีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวก็คือ

ศราเท่านั้น 

“ผมกพ็ยายามอยู่ครบั”

“อนัที่จรงิหนูแววกเ็ป็นคนดนีะจ๊ะ”

“แต่ผมไม่ได้ชอบแวว”

“แล้วลูกชอบใครล่ะจ๊ะ ลูกหมายตาใครเอาไว้หรอืเปล่า” มารดาคดิ

เสมอว่าหากพธิานมลูีก ฝันร้ายในอดตีคงจะถูกลมืเลอืนไป หากในครอบครวั

มเีดก็สกัคน ความผดิในอดตีจะไม่ถูกกล่าวถงึ จงึพยายามคะยั้นคะยอให้

ลูกชายมแีฟน

“ยงัไม่มคีรบั”

“แต่แม่ว่าน่าจะมนีะ”

“โธ่! แม่ครบั วนัๆ ผมท�าแต่งาน จะไปเจอใครได้”

“บางทีเนื้อคู่ก็มาโดยเราไม่รู้ตัวนะลูก เธอคนนั้นอาจเป็นคนที่แทน 

จ�าได้แม่นโดยไม่ต้องพยายามเลยกไ็ด้”

ภาพหญงิสาวสวมเสื้อยดืสขีาวยนืแอบอยู่ข้างเสาผุดขึ้นในหวั พธิาน

เหน็หล่อนครั้งแรกในวนัประกาศผลสอบ เขาเคยคดิว่าหล่อนคอืนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัเดยีวกนั แต่พอได้เข้าไปเรยีนในคณะแพทยศาสตร์จรงิๆ ถงึ

รู้ว่าไม่ใช่ 

น่าแปลกที่ดวงตากลมโตคูน่ั้นกลบัตดิตรงึอยู่ในความทรงจ�าเสมอมา 

มนัท�าให้พธิานคดิถงึใครบางคนในวยัเดก็ เพยีงแต่นกึเท่าไหร่กน็กึไม่ออก 

ตลอดหกปีที่เรียนแพทย์ เขาพยายามตามหาหญิงสาวทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

แต่กลับไม่พบหล่อนสักครั้ง จนกระทั่งเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางเขาถึงได้

ท�าใจเพราะชวีติมแีต่งานและการเรยีน...เหน็ทเีขาคงต้องอยูเ่ป็นโสดไปตลอด

เสยีแล้ว

“ไม่รู้ครบั แต่ผมมลีางสงัหรณ์ว่าคงจะได้เจอกบัเธอเรว็ๆ นี้”
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มรินัดาไม่เคยปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่
ในสภาวะชกัหน้าไม่ถงึหลงัแบบนี้ หลงัจากเขยีนโครงเรื่อง วางพลอตหลกั

และพลอตรองเสร็จเมื่อวาน หญิงสาวก็เริ่มท�าแครักเตอร์ต่อทันที หล่อน

เลอืกวธิตีอบค�าถามตวัละครซึ่งจะท�าให้ผู้เขยีนเหน็ภาพชดัเจนที่สุด ในการ

เขยีนนยิาย นกัเขยีนจะต้องรูจ้กัตวัละครของตนเป็นอย่างดทีั้งด้านการศกึษา 

พื้นฐานครอบครัว รายได้ เงินเก็บ และความชอบ แต่ปัญหาใหญ่ก็คือ 

ตวัละครเอกของหล่อนเป็นแพทย์ อาชพีซึ่งไกลตวัเหลอืเกนิ...ผ่านไปเกอืบ

ชั่วโมง หน้ากระดาษจงึยงัว่างเปล่า

หญงิสาวทอดตามองนติยสารกองโต อกีทั้งข้อมลูในอนิเทอร์เนต็อกี

พะเรอเกวยีน รวมถงึคลปิทางการแพทย์ที่เปิดค้างไว้บนหน้าจอ แต่จนแล้ว

จนรอดหล่อนก็ยังไม่รู้ว่าคนที่เป็นแพทย์ที่แท้จริงนั้นวันหนึ่งๆ กิจวัตรมี 

อะไรบ้าง ทศันคตขิองพวกเขาเป็นเช่นไร 

ตั้งแต่เลก็จนโต แพทย์ที่มรินัดารู้จกัมเีพยีงสามคนเท่านั้น คนแรก

คอืหมอประสทิธิ์ ศลัยแพทย์ซึ่งผ่าตดัป้าสมใจ แต่หลงัจากได้ผลชิ้นเนื้อและ

พบว่าเป็นมะเรง็ เขากโ็อนเคสให้นายแพทย์ก�าพลรกัษาด้วยยาเคมบี�าบดัต่อ

ทนัที

หญงิสาวเพิ่งรู้ว่าปัจจุบนัผู้ป่วยโรคมะเรง็มมีากเหลอืเกนิ ในยุคสมยั

ที่ทุกอย่างเจริญ โรคภัยของมนุษย์ก็ร้ายแรงขึ้นด้วย บางทีอาจเป็นเพราะ

โลกเตม็ไปด้วยมลภาวะ หรอืไม่กม็นุษยเ์อาแต่รกัความสบายจนละเลยการ

ออกก�าลงักาย รวมถงึไม่ใส่ใจต่อสขุภาพ อาหารที่มกีารปรุงแต่งและอดุมไป

ด้วยสารเคมแีละมลพษิตกค้างท�าให้ปัจจุบนัมคีนป่วยมากขึ้น

มรินัดารู้ซึ้งความจรงิข้อนี้เป็นอย่างด ีทุกวนัหล่อนต้องตื่นตั้งแต่เช้า

ตรู่เพื่อไปรบับตัรควิ จ�านวนผู้ป่วยที่ต้องใช้เคมบี�าบดัมจี�านวนมาก กว่าจะ

ได้ให้ยากล่็วงไปถงึช่วงบ่าย แพทย์ที่ดแูลผูป่้วยกม็จี�านวนจ�ากดั เวลาอธบิาย

กน้็อยลงไปด้วย ตลอดเวลาปีครึ่งที่ป้าของหล่อนเข้ารบัการรกัษา มรินัดาได้

คุยกับแพทย์เจ้าของไข้นับครั้งได้ ท่านพยายามรวบรัดและเน้นใจความ
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ส�าคญั แต่ส�าหรบัญาตคินไข้อย่างหล่อนแล้วยงัไม่พอ สิ่งที่หญงิสาวต้องการ

รู้คอือาการของป้าดขีึ้นหรอืแย่ลง และจะมโีอกาสหายเป็นปกตไิด้หรอืไม่

แพทย์คนสุดท้ายที่มรินัดารู้จกักค็อืพธิาน จะบอกว่ารู้จกักพ็ูดได้ไม่

เต็มปากนัก เพราะครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันคือสมัยประถมศึกษาปีที่สี่...ชาย

หนุ่มเรียนจบแพทย์ตั้งแต่ปีที่แล้ว อาจารย์หลายภาควิชาทาบทามให้เป็น

อาจารย์ ชายหนุ่มคงจ�าเดก็หญงิตวัอ้วนกลม ผมฟู ฟันเหยนิซึ่งนั่งอยู่ตดิ

กนัไม่ได้ 

สมยัก่อนมรินัดาผวิคล�้ามาก เพื่อนๆ พากนัล้อหล่อนว่าตวัด�าเหมอืน

ถ่านบ้างเหมอืนข้าวนอกนาบ้าง มเีพยีงพธิานคนเดยีวที่ไม่เคยรงัเกยีจแถม

ยังไม่เคยล้อให้ได้เจ็บอาย แม้ตอนนี้มิรันดาจะกลายเป็นหญิงสาวรูปร่าง

เพรยีว ผมหยกัศกหยกิเป็นลอนตามธรรมชาต ิแต่ออกจะยุ่งนดิๆ เพราะ

เจ้าตัวไม่ค่อยได้สัมผัสกับหวีเท่าไหร่ ใบหน้ารูปไข่ที่เพื่อนสาวมักจะพูด

เปรยๆ ว่า

‘ความจรงิรนักน็่ารกัดนีะ น่ารกัเหมอืนตุ๊กตา ตาโต๊โตเกอืบครึ่งหน้า

ด้วยซ�้า’

มรินัดาคดิว่านั่นเป็นค�าชม แต่เพื่อนสาวกลบัเอ่ยต่อ 

‘ถ้ารู้จกัแต่งเนื้อแต่งตวัเสยีบ้าง จะไม่ดูเป็นยายเพิ้งแบบนี้’

ใครบ้างไม่อยากแต่งตวั ใครบ้างไม่อยากสวย ถ้าหล่อนไม่ใช่นกัเขยีน

ไส้แห้งที่เขียนนิยายแล้วยังไม่ได้ตีพิมพ์ก็คงไม่ต้องมาประหยัดค่าแต่งตัว

ขนาดนี้ ยิ่งต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน ผิวจึงขาวซีดลง

เรื่อยๆ 

ป่านนี้พิธานจะเป็นยังไงบ้าง หล่อนไม่ได้เจอกับเขามาหลายปีแล้ว 

ผูช้ายหน้าตาดอีย่างเขาคงมแีฟนไปแล้ว บางทอีาจเป็นหมอด้วยกนัหรอืไม่ก็

อาจเป็นพยาบาล เขาคงลมืไปแล้วว่าเคยสญัญาว่าโตขึ้นจะแต่งงานกนั...

หญิงสาวถอนหายใจ ใช้นิ้วนวดขมับอย่างที่ท�าประจ�าเสมอเวลา

เครียด...ป่วยการที่จะคิดถึงอดีตที่ไม่มีวันเป็นจริง ตอนที่ก�าลังพักสายตา
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นั่นเองมรินัดาได้ยนิเสยีงบางอย่างดงัมาจากชั้นล่างของบ้าน ถ้าเป็นกลางคนื

หล่อนคงตกใจว่ามีขโมยบุกเข้าบ้าน แต่สายๆ อย่างนี้จะเป็นใครอื่นไม่ได้

นอกจากป้าส�าอาง...หล่อนโคลงศีรษะแล้วลุกจากเก้าอี้ แม้ตอนนี้ไม่อยาก

เผชิญกับเรื่องหงุดหงิดใจเลยก็ตาม แต่ก็ทนไม่ได้ สุดท้ายก็ย่องลงไปชั้น

ล่างเพื่อจดัการกบัต้นตอของเสยีง

หากจัดอันดับเจ้าของบ้านจอมจุ้น ป้าส�าอางคงมาเป็นอันดับต้นๆ 
เพราะนอกจาก ‘เคี่ยว เคม็ จกุจกิ ขี้บ่น’ แล้ว ยงัสอดรูส้อดเหน็อย่างร้ายกาจ 

ตลอดสี่เดือนที่มิรันดาเช่าบ้านหลังนี้ ป้าต้องมาวุ่นวายอยู่เรื่อย นับตั้งแต่

เปิดประตูเข้ามาในบริเวณบ้านโดยพลการ อ้างว่ามาส�ารวจความเรียบร้อย 

ก๊อกน�้า ถงัแก๊ส และอกีสารพดัที่อกีฝ่ายจะหาข้ออ้าง หรอืหนกัข้อเข้ากบ็อก

ว่าได้ยนิเสยีงเหมอืนขโมยขึ้นจงึรบีปีนเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วง

ระหว่างที่ก�าลงัเดนิหาบ้านเช่า มรินัดาได้ยนิกติตศิพัท์เกี่ยวกบัความ

แปลกของเจ้าของบ้าน แต่พอประสบกบัตวัเองถงึได้รู้ว่าทุกอย่างเทยีบไม่ได้

สกักระผกีริ้นของสิ่งที่เกดิขึ้นจรงิๆ 

ป้าส�าอางเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่เคยคดิว่าบ้านเช่าเป็นสทิธิ์ขาดของผูเ้ช่า 

แต่กลบัคดิว่ามนัคอืสมบตัทิี่ต้องร่วมด้วยช่วยกนัดแูล ดงันั้นจงึเลี่ยงไม่ได้ที่

จะมีกุญแจส�ารองและเข้านอกออกใน แม้กระทั่งในช่วงที่เจ้าของบ้านก�าลัง

หลบัสบายอยู่บนห้องนอน หลายครั้งเข้ามาเดนิตรวจในครวัเพื่อป้องกนัอคัคี

ภัย หรือไม่ก็มาช่วยดูแลก๊อกน�้าในสวนด้วยเกรงว่าจะท�าให้ค่าน�้าแพงจน 

ผู้เช่าไม่มเีงนิจ่าย ยงัไม่นบัความสอดรู้สอดเหน็ ไม่ว่าใครผ่านไปใครมา ป้า

เป็นต้องเหน็ สายตาประดุจเหยี่ยวเอาแต่จ้องมองที่ประตูตลอดเวลา 

วันนี้ก็เป็นอย่างที่มิรันดาคิด เพราะเมื่อก้าวลงมาถึงชั้นล่างของบ้าน

แล้วแง้มประตหูน้าออกไป สายตากป็ะทะเข้ากบัผูบ้กุรกุร่างอวบซึ่งก�าลงัก้มๆ 

เงยๆ อยู่ตรงหน้าต่างครวัพอดบิพอดี

ป้าส�าอางสวมชดุอยูก่บับ้านลายดอกแขนกดุเผยให้เหน็ท่อนแขนอวบ
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ใหญ่ เอวหนาจนหาแทบไม่เจอ ผมดดัหยกิเป็นลอนๆ ซึ่งบดันี้มโีรลม้วนอยู่

เตม็หวั ทกุครั้งที่มใีครถามถงึที่มาของทรงผม เจ้าตวักม็กัจะตอบอย่างภูมใิจ

ว่าเป็นทรงเดยีวกบันกัแสดงชื่อดงั ‘หมวิ ลลติา’ สมยัเล่นละครเรื่องปรศินา

เมื่อหลายสบิปีก่อน ตรงผนงับ้านยงัมรีปูถ่ายของนกัแสดงสาวเอาไว้ประกอบ

ค�าอธบิายอกีด้วย แต่มรินัดาบงัเอญิรู้มาว่าสาเหตุที่ป้าภูมใิจกเ็พราะทรงผม

นี้ได้มาในราคาถูกแสนถูก เพราะบีบคอแกมบังคับช่างปากซอยให้ท�าให้ใน

ราคาแค่สามร้อยบาท หากไม่ยอมแกจะขึ้นค่าเช่า จนสุดท้ายช่างผมจึง 

จ�าต้องยอม

“ป้าท�าอะไรคะ” มรินัดาโพล่งขึ้น 

ทนัททีี่ได้ยนิเสยีงเรยีก เจ้าตวักส็ะดุ้งโหยง เงยหน้า เมื่อถูกจบัได้ว่า

แอบมองเข้าไปในตวับ้านกย็ิ้มเจื่อนๆ “โอ๊ย! หนรูนันี่เอง มาไม่ให้สุม้ให้เสยีง 

ตกใจหมด”

หญงิสาวส่ายหน้า ตกลงนี่คอืบ้านของป้าส�าอางหรอืของหล่อนกนัแน่ 

แต่ป่วยการที่จะหงุดหงิดเพราะแต่ไหนแต่ไรท่านก็ท�าเช่นนี้เป็นประจ�า ถ้า

เทียบกับเจ้าของบ้านหลังเก่าที่มิรันดาเคยเช่าอยู่ รายนั้นแทบไม่มาจุ้นจ้าน 

แต่หลงัจากป้าเสยีชวีติ มรินัดาจงึตดัสนิใจคนืบ้านและย้ายมาเช่าหลงัที่เลก็

ลงเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย

“ป้ามอีะไรกบัรนัหรอืเปล่าคะ”

“ป้ามีธุระก็เลยเข้ามาหา เมื่อเช้าตอนหกโมงป้าเห็นผู้หญิงเดินออก

จากบ้านไป คดิว่าหนูรนัไปท�างานเสยีอกี”

มิรันดายิ้มแห้งๆ...หล่อนควรดีใจใช่ไหมที่มีคนคอยดูแลสอดส่อง

พฤตกิรรมใกล้ชดิขนาดนี้ ถงึกบัรู้ว่าออกไปข้างนอกตอนไหน กลบัมาบ้าน

ตอนไหน หญิงสาวคงเป็นผู้เช่าที่โชคดี ไม่ต้องกังวลว่าจะมีขโมยขึ้นบ้าน 

เพราะป้าส�าอางคงจะใช้เครื่องชอร์ตไฟฟ้าจบัขโมยมดัไว้รอตอนกลบัถงึบ้าน

“คงเป็นส้มจี๊ดน่ะค่ะ วนันี้ออกไปท�างานตั้งแต่เช้า”

“พักนี้เพื่อนหนูมีงานยุ่งหรือ เห็นหายหน้าไปตั้งหลายวัน ปล่อยให้
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หนูรนันอนคนเดยีว”

“ใช่ค่ะ ส้มจี๊ดต้องออกต่างจงัหวดับ่อยๆ ช่วงนี้กเ็ลยไม่ค่อยได้มาค้าง 

ตกลงป้ามอีะไรกบัรนัหรอืเปล่าคะ”

“ป้าแค่จะมาเตอืนหนู เรื่องค่าเช่า” 

ป้าส�าอางยิ้ม เป็นยิ้มแบบที่มรินัดารูซ้ึ้ง ป้าขึ้นชื่อเรื่อง ‘เคม็’ ทุกเดอืน

พอครบก�าหนดช�าระค่าเช่าบ้านเป็นต้องแวะมาทวง ถ้าหากจ่ายคา่เช่าบ้านช้า 

ป้าส�าอางจะต้องบ่นเพิ่มอกีพะเรอเกวยีน

“แต่มนัอกีตั้งอาทติย์ไม่ใช่หรอืคะกว่าจะถงึก�าหนดจ่ายค่าเช่า” 

มรินัดาแย้ง

“นั่นกใ็ช่จ้ะ แต่ป้าเหน็ว่าหนูยุ่งๆ กเ็ลยกลวัว่าจะลมื”

“ไม่ลมืหรอกค่ะป้า รนัเตรยีมเอาไว้แล้ว”

“โอ๊ย หนูรนันี่น่ารกัจรงิๆ ป้าคดิไม่ผดิเลยที่ให้หนูเช่า ถ้าเป็นคนอื่น

นะ ป้าต้องให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสามเดอืน แต่นี่เหน็ว่าหนูเป็นคนด ีแล้วก็

ก�าลงัล�าบาก” 

หลงัจากป้าสมใจเสยีชวีติ มรินัดากป็ระสบปัญหาเรื่องเงนิสุดๆ กว่า

จะได้รบัเงนิจากกรมธรรม์ประกนัชวีติกผ่็านไปสองเดอืน แถมหล่อนยงัต้อง

น�าไปใช้หนี้ซึ่งหยิบยืมมาจนเหลือติดตัวไม่กี่บาท สภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง 

ยิ่งผนวกกบันยิายไม่ได้ตพีมิพ์จงึท�าให้ขาดรายได้

“ค่ะ รนัทราบ ถ้าป้าส�าอางไม่ช่วย รนักค็งไม่มทีี่ซุกหวันอน ขอบคุณ

มากนะคะ” 

หญงิสาวประนมมอืไหว้ อกีฝ่ายจงึฉกียิ้มจนเหน็ฟันขาว

“ที่ป้ามาเตอืนไม่ใช่อะไรหรอกนะ เป็นห่วงตามประสาคนคุ้นเคย แล้ว

นี่หนูรนัอยู่คนเดยีวหรอืจ๊ะ” 

หญงิสูงวยัเหลอืบมองเข้าไปในบ้านอย่างถอืวสิาสะ 

มรินัดาไม่รูจ้ะห้ามยงัไง มนัคงเป็นนสิยัของป้าไปแล้วที่คอยสอดส่อง

ทุกคนอยู่เรื่อย “ค่ะ”
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“วนันี้ไม่ต้องออกไปท�างานหรอกหรอื”

“รนัเป็นฟรแีลนซ์ค่ะ ท�างานอยู่กบับ้าน”

“เหน็มคีนบอกว่าหนเูป็นนกัเขยีนใช่ไหมจ๊ะ ใช้นามปากกาอะไร บอก

ป้าได้ไหม” 

มิรันดาพึมพ�าในใจ...ต้องเป็นอาโกร้านกาแฟปากซอยแน่ๆ ที่บอก

ความลบันี้แก่ป้าส�าอาง ทั้งที่หล่อนก�าชบันกัหนาว่าอย่าแพร่งพรายให้อกีฝ่าย

รู้เป็นอนัขาด 

“นี่ป้าอ่านนยิายด้วยหรอืคะ”

“ก็อ่านบ้างจ้ะ อย่างนักเขียนที่ชื่อลิลลี่หอมไงจ๊ะ ป้าอ่านของเขาทุก

เล่มแล้วก็ชอบมากๆ วันก่อนสีสันบันเทิงออกข่าวว่านิยายได้เป็นละครตั้ง

หลายเรื่องแน่ ถ้าได้ฉายเมื่อไหร่ป้าจะตดิขอบจอไม่พลาดแน่”

‘ยายลิลลี่หอมอีกแล้ว’ มิรันดาค่อน ท�าไมต้องได้ยินชื่อนี้อยู่เรื่อย 

ขณะที่อีกฝ่ายเป็นนักเขียนขาขึ้น มีผลงานขายดี หล่อนก็ยังคงสถานะ 

นกัเขยีนไส้แห้งอยู่จนบดันี้

“รนัไม่ยกัรู้ว่าป้ากซ็ื้อนยิายของคุณลลิลี่หอมด้วย”

“เปล่าหรอกจ้ะ ซื้อท�าไมให้เปลอืง หนงัสอืน่ะทิ้งไว้อกีหน่อยกม็พีวก

ปลวกมดมาแทะ เสยีดายออก ป้ายมืคนข้างบ้านอ่านดกีว่า เดี๋ยวนี้รฐับาล

เขารณรงค์ให้อนุรักษ์ต้นไม้ ถ้าทุกคนซื้อหนังสือ ต้นไม้ก็ต้องถูกโค่นมา 

เป็นกระดาษ โลกเรากย็ิ่งร้อนขึ้นอกีสจิ๊ะ”

แม้จะรูว้า่ไม่เกี่ยวด้วยประการทั้งปวง ทั้งหมดนี้เพราะความขี้งกของ

ป้าส�าอางมากกว่า แต่มรินัดากเ็อาแต่ยิ้ม ไม่เถยีง 

“ถ้าป้าไม่มอีะไรแล้ว รนัขอตวัขึ้นไปท�างานก่อนนะจ๊ะ”

มืออวบอ้วนยื้อมือหล่อนไว้ เหลือบมองเข้าไปในบ้านอีกครั้งอย่าง

สอดรู้ 

“หนรูนัอยูบ้่านคนเดยีวคงเหงา ถ้าไงให้ป้ามาอยูเ่ป็นเพื่อนดไีหม” ป้า

ส�าอางเสนออย่างอารี
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“ไม่ต้องค่ะ!” มรินัดาโพล่งขึ้นอย่างลมืตวั ขนืให้ป้าส�าอางมาอยู่ด้วย

มีหวังหล่อนต้องบ้าตายแน่ๆ แค่ต้องยืนคุยกันกลับไปเขียนนิยายก็คงต่อ 

ไม่ติด...สีหน้าเจื่อนลงของอีกฝ่ายท�าเอาหญิงสาวต้องปรับเสียงให้อ่อนลง 

“เอ่อ...หมายถงึ...รนัอยู่เองได้” 

“แต่หนูเป็นผู้หญิง อยู่ตัวคนเดียวคงล�าบาก ให้ป้ามาอยู่เป็นเพื่อน 

ดกีว่านะจ๊ะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ รนัชนิแล้ว อกีอย่าง...แถวนี้กป็ลอดภยัไม่ใช่หรอืคะ” 

แถวบ้านหล่อนไม่ใช่บ้านของพวกผู้ดมีเีงนิ บ้านแต่ละหลงักซ็อมซ่อ 

ถ้าขโมยจะหมายตาบ้านไหนกน่็าจะเป็นบ้านของป้าส�าอางเองนั่นแหละ เพราะ

แค่ทองหยองที่ประโคมใส่ก็ท�าเอาตาลายไปหมดแล้ว ยังไม่นับเครื่องใช้

ภายในบ้านที่ล้วนแล้วแต่เป็นข้าวของราคาแพง 

สามขีองป้าส�าอางรบัราชการ ท่านมชีื่อว่าบุญเกดิ เป็นคนสมถะ แต่

ลูกชายเพยีงคนเดยีวนี่ส ิใช้เงนิราวกบัเบี้ย

“กป็ลอดภยันะจ๊ะ แต่อยู่บ้านคนเดยีวอาจจะฟุ้งซ่านได้ ถ้าให้ป้ามา

นั่งด้วย มอีะไรจะได้ปรกึษากนั อกีอย่างจะได้ประหยดัค่าไฟด้วยไงจ๊ะ”

ป้าส�าอางมานั่งบ้านหล่อนกเ็ท่ากบัประหยดัค่าไฟบ้านตวัเอง เออแน่ะ! 

ความคิดดีๆ แบบนี้มีอีกไหม หนึ่งคือไม่ต้องเสียค่าไฟบ้านตัวเอง แถม 

ข้อสองคอืได้สอดส่องเพื่อนบ้านไปด้วย 

“รนัไม่เป็นไรจรงิๆ นะคะ ขอบคุณป้ามากนะคะ”

“แหม...คนกนัเองไม่เหน็ต้องเกรงใจเลย”

มรินัดาถอนหายใจ คดิว่าจะปฏเิสธแบบบวัไม่ให้ช�้าน�้าไม่ให้ขุ่นยงัไง 

แต่จู่ๆ ป้าส�าอางกท็�าจมูกฟุดฟิด

“เอ๊ะ! ใครจุดธูป”

“ไหนคะ ไม่ม”ี

“แต่ป้าได้กลิ่น” ส�าอางตงิ “ป้าเคยก�าชบัหนูรนัแล้วไม่ใช่หรอืว่าเรื่อง

ไฟนี่ป้าขอห้ามเดด็ขาด ทั้งธปูทั้งเทยีน ห้ามจดุ เกดิไฟไหม้ขึ้นมาจะท�ายงัไง” 
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“รนัไม่ได้จุดธูปจรงิๆ นะคะ สาบานได้ บ้านรนัไม่มหี้องพระแล้วจะ

จุดธูปไปท�าไม” 

ป้าส�าอางมองไปรอบๆ ด้วยท่าทางระแวง รู้สึกถึงเงาวูบๆ วิ่งผ่าน

หน้าต่างไป ก่อนจะถลงึตาโต “นี่บ้านหนูรนัมเีดก็ด้วยหรอืจ๊ะ”

“เดก็?” มรินัดาทวนค�า เหลอืบมองเข้าไปในบ้านบ้างพร้อมกบัส่ายหน้า

“ไม่มนีี่คะ บ้านรนัไม่มเีดก็”

“แต่เมื่อครู่นี้ป้าเหน็ เดก็ผู้หญงิใส่กระโปรงสฟี้าๆ วิ่งผ่านหน้าต่างไป

เมื่อตะกี้นี้เอง อย่ามาโกหกป้านะ”

ป้าส�าอางช�าเลอืงมองผ่านหน้าต่างอย่างสอดรูส้อดเหน็ จู่ๆ  บรรยากาศ

รอบตวักเ็ยน็ลง มรินัดามองตามก่อนจะส่ายหน้า 

“ไม่มจีรงิๆ นะคะป้า”

“แต่ป้าเหน็แน่ๆ เมื่อครู่นี้มเีดก็ผู้หญงิวิ่งผ่านหน้าต่างไป ญาตหินูรนั

หรอืจ๊ะ”

“บ้านรนัไม่มเีดก็จรงิๆ ค่ะป้า ไม่เชื่อป้าเข้าไปดูเองสคิะ”

ป้าส�าอางเดนิเข้าไปในครวั เหลยีวซ้ายแลขวา เมื่อมองไม่เหน็ใครจงึ

เปลี่ยนใจเดินย้อนกลับมาในห้องนั่งเล่นแทน บนโซฟาสีตุ่นบัดนี้มีตุ๊กตา 

วางตั้งอยู่ ป้าเจ้าของบ้านเช่าหยบิตุ๊กตาขึ้นมาดู 

“ไหนหนูรนัว่าไม่มเีดก็ แล้วตุ๊กตาตวันี้มาจากที่ไหน”

มิรันดาถอนหายใจ สุดท้ายก็จ�าต้องบอกความจริง “ตุ๊กตาตัวนี้รัน

เพิ่งได้มาจากป้าคนหนึ่งก่อนจะเสยีชวีติ แกยกให้รนั บอกให้รนัเกบ็รกัษา

ไว้ให้ด”ี

“ขะ...ของคนตายงั้นหรอื” ป้าส�าอางพมึพ�า อ้าปากค้าง รบีปล่อยตุก๊ตา

ร่วงผล็อยลงบนโซฟาทันทีแล้วกระเถิบไปอยู่อีกฟากหนึ่งของเก้าอี้ สีหน้า

เผอืดซดี

“ป้าแกยกให้รนั แต่รนักะว่าถ้ามญีาตมิาตดิต่อ รนักจ็ะคนืตุ๊กตาให้ไป”

“หนูรนันกึยงัไงถงึเกบ็ของคนตายเอาไว้ มนัไม่ดรีู้ไหม เกดิกลางค�่า
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กลางคนืเจ้าของเขามาทวงคนืจะท�ายงัไง” ป้าส�าอางตงิ

“รนักไ็ม่อยากหรอกค่ะ แต่ท�ายงัไงได้ ไหนๆ กร็บัมาแล้ว อกีอย่าง

ตุ๊กตานี่กน็่ารกัด ีคงเป็นของรกัของหวง เพราะรนัเหน็กอดตดิตวัไว้ตลอด”

“อี๋! ป้าไม่เอาด้วยหรอก ดูซเินี่ย แค่จบัยงัขนลุกซู่เลย”

มิรันดาก็รู้สึกเช่นกัน หล่อนเลิกคิ้วอย่างสงสัย จู่ๆ ก็รู้สึกเหมือน

ขนลุกขึ้นมาอย่างไม่มสีาเหตุ ลมเยน็พดัผ่านผวิกายจนต้องห่อตวัลบี

“ลมคงพดัมากกว่าค่ะป้า ถ้ายงัไงป้ากลบัไปพกัที่บ้านเถอะนะคะ ใส่

เสื้อแขนกุดแบบนี้ ลมแรงๆ จะไม่สบายได้ ถ้าไม่มอีะไรแล้ว รนัขอตวัขึ้น

ไปท�างานก่อนได้ไหมคะ งานก�าลงัเร่งค่ะ อาทติย์หน้าต้องส่งแล้ว” 

“กไ็ด้จ้ะ เชญิหนูรนัตามสบาย ป้ากจ็ะกลบัแล้ว”

ป้าส�าอางหันหลังกลับ แต่ตอนนั้นเองเงาบางอย่างก็วูบผ่านหลังไป

พร้อมกบัแรงกระตุกที่กระโปรง ท่านหนัหลงัขวบั พูดเสยีงแหลม “เอ๊ะ!” 

“มอีะไรอกีหรอืคะป้า”

ป้าส�าอางขยบัตวัอย่างหวาดๆ ลบูไปตามท่อนแขน มองไปรอบๆ ห้อง

อย่างระแวง สหีน้าซดีเผอืดยิ่งกว่าเดมิ 

“ปละ...เปล่าหรอกจ้ะ ป้าเพยีงแต่รู้สกึเหมอืนมคีนมาดงึกระโปรง” 

“ดงึกระโปรง? ใครหรอืคะ” 

“ปะ...ป้าคงจะคดิไปเองมากกว่า” คนตรงหน้าบอกละล�่าละลกั “ปะ...

ป้าว่าป้ากลบัดกีว่า สงสยัจะไม่สบายอย่างที่หนรูนับอกจรงิๆ ดสู ิขนลกุแล้ว

ลุกอกี”

“รนัไม่ไปส่งนะคะ”

“จ้ะ ป้ากลบัเองได้”

ป้าส�าอางยงัเดนิไม่พ้นประตูด้วยซ�้า มอืลกึลบักโ็ผล่มาจบัขา เจ้าตวั

ร้องเสยีงหลง “ว้าย!”

“อะไรหรอืคะป้า”

“ปละ...เปล่าจ้ะ ลมคงพดัแรงน่ะ รู้สกึเหมอืนขาเยน็ๆ เหมอืนมคีน
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มาจบัขา” ป้าส�าอางเหลยีวซ้ายแลขวา ก่อนจะเดนิตรงรี่ไปที่ประตู แต่ความ

เค็มท�าให้เจ้าตัวไม่วายตะโกนไล่หลังมา “อย่าลืมนะจ๊ะ สิ้นเดือนนี้หนูรัน 

อย่าลมืเอาเงนิค่าเช่ามาจ่ายให้ตรงเวลา”

“ค่ะ รนัไม่ผดิเวลาแน่ วนัจนัทร์หน้าแปดโมงตรง เงนิค่าเช่าจะอยูบ่น

โต๊ะแน่นอน”

ร่างอวบเดนิหน้าซดีออกไปจากบ้าน ระหว่างนั้นกเ็หลยีวกลบัมามอง

เป็นระยะๆ 

มรินัดาโคลงศรีษะอย่างระอา หล่อนถอนหายใจเฮอืกใหญ่ เดนิตรง

ขึ้นบนัไดโดยไม่รูเ้ลยว่าบนโซฟาตวัเดมิซึ่งเคยมตีุก๊ตาวางอยู่บดันี้มเีดก็หญงิ

สวมชุดกระโปรงฟ้าลายจุดนั่งกอดอกยิ้มร่าอย่างพอใจผลงานตวัเอง

“สมน�้าหน้า อยากมากวนใจพี่รนัดนีกั เจอฤทธิ์ลนิเสยีมั่ง”

นกัเขยีนสาวขึ้นไปถงึห้องนอนพอด ีหล่อนทรดุตวัลงบนเก้าอี้และเริ่ม

ต้นท�างานต่อ เหลอืบไปมองบนเตยีงแล้วกข็มวดคิ้วเมื่อมบีางอย่างแวบขึ้น

มา แต่เพราะไม่ได้เอะใจจงึเปลี่ยนมามองหน้าจอคอมพวิเตอร์แทน 

มิรันดาลืมเรื่องส�าคัญบางอย่างไป หากคิดทบทวนดูแล้วอาจท�าให้ 

เจ้าตัวขนลุกซู่ เพราะเมื่อครู่นี้ตอนลงไปดูผู้บุกรุก หล่อนหงุดหงิดจนลืม

หยบิตุ๊กตาตดิมอืลงไปด้วย!

“ไปแกล้งพวกมนุษย์อย่างนั้นมนัจะดหีรอือหีนู”
เสยีงดงัมาจากพระภูมเิจ้าที่ซึ่งสวมชุดราชปะแตนสขีาว ผมของท่าน

เป็นสดีอกเลา มที่าทางใจด ีท่านทอดตามองวญิญาณเดก็อย่างระอา  

“ท�าไมจะไม่ดีล่ะเจ้าคะ ท่านก็เห็นว่าป้าคนนี้ชอบยุ่งเรื่องของพี่รัน

ขนาดไหน”

วิญญาณเด็กนึกถึงตอนที่เห็นหญิงร่างอวบก้มๆ เงยๆ อยู่ตรง

หน้าต่างอย่างถือวิสาสะแล้วถึงกับฉุน นอกจากจะสอดรู้สอดเห็นแล้ว ป้า

ส�าอางยังเดินดุ่มๆ เข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย แม้รู้ว่าไม่
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สมควรกลั่นแกล้งมนุษย์ แต่ไพลนิกห็้ามตวัเองไม่ได้ ทแีรกเดก็หญงิตั้งใจ

จะปรากฏกายให้อกีฝ่ายเหน็ แต่หลงัจากคดิทบทวนดูแล้วจงึเปลี่ยนใจเป็น

แกล้งกระโดดไปเกาะต้นคอของอีกฝ่ายแทน วิญญาณที่เกาะอยู่บนหลัง

ท�าเอาเจ้าตัวขนลุก แต่แทนที่จะหยุดกลับยังคงรุกเร้ามิรันดาต่อ สุดท้าย

ไพลินจึงแกล้งดึงชายกระโปรงและจับขาสร้างความตกใจให้ไม่น้อยจน 

ล่าถอยไปโดยเรว็ 

“แต่ถึงยังไงเจ้าก็เป็นวิญญาณ ไปแกล้งมนุษย์มันบาปนะ เผลอๆ  

จะท�าให้พลงัของเจ้าลดลง”

“แต่ลนิไม่ได้ตั้งใจนี่เจ้าคะ ลนิแค่ไม่อยากให้ป้าเข้ามายุ่งกบัพี่รนั ดูซิ

เนี่ย พอทะเลาะกนัพี่รนักเ็ลยเขยีนนยิายต่อไม่ได้เลย”

หลังจากป้าส�าอางกลับไป มิรันดานั่งหัวเสียอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ 

แม้ว่าจะพยายามเขยีนนยิายต่อจากที่ค้างเอาไว้ แต่ท�าไม่ได้ สุดท้ายหล่อน

กล็้มเลกิความตั้งใจและเปลี่ยนเป็นท�าความสะอาดห้องนอนแทน 

“เขยีนได้หรอืไม่ได้กไ็ม่ใช่หน้าที่ของเดก็ที่จะเข้าไปยุ่ง” เจ้าที่หน้าบึ้ง 

กอดอก 

ไพลนิปราดเข้าไปเกาะแข้งเกาะขา “โธ่...ท่านเจ้าที่เจ้าคะ อย่าโกรธลนิ

เลยนะเจ้าคะ ลนิท�าไปกเ็พราะหวงัด”ี

“กน็ั่นละ ทุกอย่างที่เกดิขึ้นบนโลกมนุษย์ไม่เกี่ยวกบัเจ้าแล้ว ขนืเจ้า

ยงัเอาใจไปผูกพนัอยู่อย่างนี้ จะไม่ได้ไปผุดไปเกดิเสยีท”ี

เดก็หญงิท�าหน้าเบ้ ปลายจมกูแดงก�่า แค่คดิถงึชะตากรรมของตนเอง

ก็อยากจะร้องไห้ออกมา “ลินก็อยากไปนะเจ้าคะ แต่ลินจ�าไม่ได้ว่าตอนที่

ตายเกดิอะไรขึ้นบ้าง ไม่อย่างนั้นลนิคงไม่ต้องเป็นวญิญาณตดิอยู่กบัตุ๊กตา

ตวันี้หรอกค่ะ”

“นี่เจ้าจ�าอะไรไม่ได้เลยงั้นหรอื”

ปกตแิล้ววญิญาณที่ออกจากร่างมกัถกูชกัน�าไปสูภ่พภูมหิลงัการตาย 

แต่ส�าหรับไพลิน พอจ�าได้ก็มาอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้เรียบร้อยแล้ว ทุกอย่าง 
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ว่างเปล่า ไร้อดตี มเีพยีงความเงยีบเหงาเท่านั้น เดก็หญงิจงึใช้เวลาในแต่ละ

วนัเฝ้าดูมนุษย์ ยิ่งเมื่อหล่อนเป็นสมบตัขิองมรินัดา จงึเกาะตดิอกีฝ่ายแจ

“เจ้าค่ะ จ�าไม่ได้เลย ลนิไม่รูด้้วยซ�้าว่าพ่อกบัแม่คอืใคร ไม่รู้แม้กระทั่ง

ตวัเองมาจากไหน”

น�้าตาที่เอ่อท้นรอบดวงตาท�าให้ชายสูงวยัดงึเดก็หญงิเข้ามากอด ลูบ

ศรีษะอย่างปลอบโยน “อย่าคดิมากเลยนงัหนู จ�าไม่ได้ตอนนี้ อกีหน่อยก ็

จ�าได้เองละ ดวงวญิญาณทุกดวงผูกพนัอยู่ด้วยกรรม และเมื่อกรรมสิ้นสุด 

เจ้ากจ็ะได้ไปผุดไปเกดิ ข้าดูออกว่าเจ้าเป็นเดก็ด ีชาตกิ่อนคงเคยท�ากรรมดี

ไว้มาก แต่คงเพราะกรรมติดตัวท�าให้ต้องมาตายตั้งแต่ยังเล็ก แต่วันหนึ่ง

เจ้ากจ็ะได้ไปสู่ภพภูมทิี่ด”ี

“นี่ท่านไม่โกรธลนิแล้วหรอืเจ้าคะ”

“ข้าไม่ได้โกรธหรอกนงัหน ูแต่ไม่อยากให้เอง็ไปยุง่กบัเรื่องมนษุย์มาก

นกั ในฐานะที่ข้าเป็นพระภมูเิจ้าที่กต้็องตกัเตอืน ที่ข้ายอมให้เอง็อยูใ่นตุก๊ตา

ตัวนี้ต่อไปก็เพราะเจ้าของบ้านเขาอนุญาต แต่ถ้าเอ็งหาเรื่องหลอกคนนู้น 

คนนี้ไปทั่ว ข้ากค็งทนดูอยู่เฉยๆ ไม่ได้”

“แต่ลนิไม่ได้หลอกนะเจ้าคะ”

“แค่ดงึกระโปรงเล่นเฉยๆ งั้นส”ิ ท่านเจ้าที่ดกัคอ

“แหม...ท่านเจ้าที่ละก ็รู้ทนัลนิอยู่เรื่อย”

“เอาอย่างนี้ ถ้าเอ็งเป็นห่วงหนูรันจริงๆ ก็แค่ช่วยดูแลบ้านช่องให้

ปลอดภัยจากพวกขโมยขโจรเท่านั้น ถ้าไม่จ�าเป็นอย่าไปวุ่นวายกับมนุษย์  

ไปผลุบๆ โผล่ๆ ให้เหน็จนชอ็กตาย บาปกรรมมนัจะตดิตวัเอานะ”

“กไ็ด้เจ้าค่ะ ลนิสญัญา จะไม่ท�าให้พี่รนัต้องวุ่นวาย จะคอยอยู่เป็น

ก�าลงัใจเฉยๆ”

“ดแีลว้ ถ้าเจ้าคดิได้กด็ ีเล่นอยู่แถวๆ นี้ล่ะ อย่าไปเพน่พา่นให้คนอื่น

เหน็บ่อยนกั ข้าจะไปท�าธุระสกัหน่อย”

“นี่ท่านเจ้าที่จะไม่อยู่หรอืเจ้าคะ”
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“ใช่ สกัสองสามวนั ข้าฝากเจ้าดูแลบ้านแทนด้วย จ�าค�าข้าเอาไว้ อย่า

แกล้งมนุษย์ ไม่อย่างนั้นถ้าข้ารู้ เจ้าจะโดนจบัขงัไว้ในห้องไม่ได้ออกมาอกี”

พูดจบเจ้าที่กห็ายวบัไป ทิ้งให้ไพลนินั่งอยู่บนโซฟาคนเดยีว หล่อน

ดงึตุก๊ตาขึ้นมากอด...คลี่ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เมื่อคดิว่าตนจะได้มโีอกาสดูแลบ้าน

หลงันี้ตามล�าพงั



๕
พระเอกตัวจริง

“พระเอกนยิายของแกเป็นหมองั้นหรอื”
สมิตรายิ้มล้อเลียน เมื่อหยิบแครักเตอร์ตัวละครที่มิรันดาท�าขึ้นมา

อ่าน...นับตั้งแต่เพื่อนสาวเริ่มเขียนนิยาย หล่อนก็ท�าตัวเป็นที่ปรึกษาของ 

นกัเขยีนใหญ่ 

“ใช่ ท�าไมหรอื”

“ไหนแกว่าลมืนายพธิานไปแล้วไง”

“เอ๊ะ ส้มจี๊ด ในโลกนี้ไม่ได้มนีายพธิานเป็นหมอคนเดยีวสกัหน่อย” 

มิรันดาแย้ง รู ้ทั้งรู ้ว่าพระเอกในจินตนาการกับรักแรกของหล่อนเป็น 

คนเดียวกัน ทุกครั้งที่เขียนนิยาย ภาพชายหนุ่มในชุดนักศึกษาแพทย์ผุด 

ขึ้นมาเสมอ มคีนเคยบอกว่านกัเขยีนมกัเขยีนทกุอย่างจากความทรงจ�า และ

หลายครั้งที่ตวัละครในเรื่องกส็ะท้อนตวัตนที่แท้จรงิ โดยเฉพาะพระเอกใน

เรื่องของมรินัดาซึ่งมบีคุลกิอบอุน่ตรงกบัภาพลกัษณ์ของพธิานในวยัเดก็ไม่มี

ผดิ 

เขาเป็นคนใจดี รักเพื่อน ทุกครั้งที่เด็กหญิงถูกรังแกก็จะออกโรง
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ปกป้องทุกครั้ง ในขณะที่คนอื่นล้อหล่อนว่าตัวด�าแต่ชายหนุ่มก็จะบอกว่า

หล่อนน่ารกั ผวิสนี�้าผึ้ง แค่นี้เดก็หญงิกย็ิ้มแก้มแทบปรไิปทั้งวนัแล้ว

“นั่นแน่...ไม่ต้องมาแกล้งไก๋เลย หมอที่แกรู้จกักม็คีนเดยีวเท่านั้นคอื

นายพธิาน แล้วอย่างนี้จะบอกว่าไม่คดิอะไรได้ยงัไง”

“แกจะคาดคั้นฉนัให้ได้อะไรขึ้นมาหอืส้มจี๊ด กน็ี่มนันยิาย ชวีติจรงิ

มนัคนละเรื่อง” มรินัดาโวย 

“ท�าเป็นปากแขง็...เอาเถอะ ฉนักจ็ะพยายามเชื่อ ว่าแต่แกจะเอาข้อมูล

เกี่ยวกบัหมอที่ไหนมาเขยีน”

“ฉนักค้็นจากเนต็น่ะส ิแต่กย็งักลวัๆ ว่ามนัจะแห้งอย่างที่พี่กุก๊ไก่วา่” 

มรินัดาพูดเสยีงอ่อย...ก่อนเขยีนนยิายจะต้องเกบ็ข้อมูลก่อน และรอให้ทุก

อย่างตกผลกึ เมื่อมตีวัอกัษรในหวัจงึนั่งพมิพ์ และที่พึ่งของนกัเขยีนทุกคน

คือเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล แค่พิมพ์ค�าลงไปข้อมูลทั้งหมดก็จะผุดขึ้นมา แต่

การที่จะท�าให้นกัอ่านเชื่อว่าตวัละครตวันี้เป็นแพทย์จรงิๆ ช่างยากเหลอืเกนิ 

หญิงสาวแก้ปัญหาด้วยการเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ของแพทย์หลาย

สาขา อีกทั้งยังดูคลิปการท�างานหรือแม้แต่ดูละครที่พระเอกเป็นหมอมา

หลายเรื่อง แต่กระนั้นภาพกย็งัไม่ชดั

“งั้นกไ็ม่ยาก แกกไ็ปขอสมัภาษณ์หมอสกัคนสรินั”

“สมัภาษณ์หมอ?”

“ใช่ และคนที่แกควรจะสมัภาษณ์มากที่สุดกค็อืนายพธิาน นอกจาก

จะได้รู้ชวีติหมอจรงิๆ แล้ว ยงัจะได้อารมณ์โรแมนตกิพ่วงมาด้วย”

“จะบ้าหรอืส้มจี๊ด” มรินัดาแย้ง แก้มแดงก�่า “ฉนัไมก่ลา้หรอก ขนือยู่

ต่อหน้าพธิาน มหีวงัฉนัใบ้กนิพูดไม่ออกกนัพอด”ี

“ท�าไมต้องกลวัด้วย อย่าลมืสวิ่าเขาเป็นเพื่อนแก”

“ใช่ แต่เขาคงจ�าฉนัไม่ได้แล้ว เผลอๆ อาจจะคดิว่าฉนัเพี้ยน”

“กเ็พราะแกมวัแต่กลวัอยู่อย่างนี้น่ะส ิอย่าลมืสวิ่าพี่กุ๊กไก่ยิ่งว่าอยู่ว่า

นยิายขาดอะไรไป ขนืเอาแต่ข้อมลูจากอนิเทอร์เนต็มา นยิายกไ็ม่มชีวีติชวีา”
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“แต่พิธานคงไม่ว่างให้ฉันสัมภาษณ์หรอก คนเป็นอาจารย์งานเยอะ

ออก”

“ยงัไม่ทันจะขอ รู้ได้ยังไง แค่สละเวลาไม่กี่นาทเีพื่อช่วยเพื่อนสมัย

อนุบาลจะไม่ได้เชยีวหรอื แกต่างหากที่เกรงใจไปเอง” 

พธิานคงจ�าหล่อนไม่ได้ ยกเว้นเอารูปคู่สมยัอนุบาลไปยนืยนั จะว่า

ไปแล้ว นับตั้งแต่เรียนจบ หญิงสาวก็ยังคงเก็บรูปเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์

ตลอดเวลา พธิานในวยันั้นยิ้มอย่างสดชื่น แถมยงัโอบไหล่หล่อนเอาไว้อกี

ด้วย แค่คดิแก้มกแ็ดงขึ้นมาอกี

“แต่ฉนัจะเจอเขาได้ยงัไง”

“ไม่เหน็ยาก กไ็ปหาที่โรงพยาบาลส ิหรอืไม่กไ็ปเตรด็เตร่ในโรงอาหาร

ที่เจ้าหน้าที่เขาชอบไปกนั”

“แต่โรงพยาบาลตั้งกว้าง ฉนัจะหาเขาเจอได้ยงัไง”

“เชื่อฉนัส ิถ้าเป็นเนื้อคู่กนัแล้ว ยงัไงกต็้องหากนัเจอ”

มิรันดาตื่นตั้งแต่ตีห้า หล่อนมีนัดกับคนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เขยีนนยิาย หญงิสาวไม่กล้าท�าตามค�าแนะน�าของสมติราแต่เลอืกสอบถาม

ข้อมูลจากคน ‘ใกล้หมอ’ แทน นักเขียนสาวเดินทางโดยทางเรือเพราะ

ประหยดัมากกว่าแทก็ซี่ ทนัททีี่ก้าวขึ้นฝ่ังจากท่าน�้าวงัหลงั หญงิสาวกม็ุง่หน้า

ไปโรงอาหาร ใครบางคนสวมชุดสขีาวสะอาดนั่งรออยู่ก่อนแล้ว

“เฮ้...พมิพ์ ทางนี้” หญงิสาวร้องทกั 

พิมพ์ใสเปลี่ยนไปมาก จากเด็กหญิงผิวขาวแก้มกลม กลายเป็น

พยาบาลสาวรูปร่างบอบบาง คงเพราะงานหนักและต้องดูแลผู้ป่วย แต่สิ่ง

เดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือแววตาที่แฝงไว้ด้วยความมุ่งมั่น ทั้งคู่พบกันครั้ง

สุดท้ายเมื่อสบิปีก่อน ตอนที่พมิพ์ใสสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ส�าเรจ็ 

“ดใีจจรงิๆ ที่ได้เจอเธอนะรนั แม่นกัเขยีนใหญ่”

“นกัเขยีนใหญ่อะไรกนั นกัเขยีนไส้แห้งละไม่ว่า” มรินัดาบ่นพมึพ�า 
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เงนิเกบ็ที่เหลอืในตอนนี้ต้องใช้จ่ายอย่างประหยดัให้ชนเดอืน

“ไหนดูซรินั ท�าไมผอมขนาดนี้ แก้มยุ้ยๆ หายไปไหน” 

สมยัเดก็มรินัดาค่อนข้างอ้วน แก้มยุย้ ผมหยกิเป็นลอนๆ เพื่อนที่มา

เหน็ต่างจ�าไม่ได้สกัคน

“รนัไม่ได้ผอมสกัหน่อย”

“ใครว่า...ผอมลง สวยขึ้น แถมยงัขาวขึ้นอกีต่างหาก เสยีดาย...แว่น

อนันี้ไม่ค่อยเหมาะกบัรนัเลย”

มิรันดายิ้มอายๆ ไม่กล้าบอกว่าที่ต้องเปลี่ยนมาใช้แว่นตาอันเดิม 

กเ็พราะไม่มเีงนิซื้อน�้ายาล้างคอนแทกต์เลนส์ 

สองสาวทรดุนั่งลงบนเก้าอี้ในโรงอาหาร ผูค้นบางตาเนื่องจากยงัเป็น

เวลาเช้า พมิพ์ใสเลอืกนดัที่นี่เพราะหล่อนต้องไปขึ้นเวรตอนเจด็โมงเช้า

“แต่พมิพ์ยงัน่ารกัเหมอืนเดมิไม่เคยเปลี่ยน รนัดใีจจรงิๆ เลย ตอน

นี้พมิพ์ได้เป็นพยาบาลสมใจแล้วนะ”

มิรันดาก็ได้ยินเพื่อนสาวพูดถึงอุดมการณ์มาตลอด หลังเรียนจบ 

ขณะที่คนอื่นๆ พากนัสอบเข้าสายศลิป์ แต่พมิพ์ใสคนเดยีวที่เลอืกสายวทิย์ 

หล่อนอยากเป็นพยาบาลเพราะต้องการดแูลคนป่วย หญงิสาวเรยีนเก่ง เป็น

คนใจด ีทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกนัสมยัประถม

“ใช่จ้ะ แต่กเ็หนื่อยเหมอืนกนันะ นี่กเ็พิ่งลงเวรเมื่อคนื เช้านี้กต้็องขึ้น

เวรอกี วนัหยุดกไ็ม่ได้หยุดกบัเขา”

“เหนื่อยแต่กม็คีวามสุขไม่ใช่หรอืจ๊ะ”

“จ้ะ สุขเพราะได้ท�างานตามอุดมการณ์ของตวัเอง”

พมิพ์ใสเป็นพยาบาลในหอผูป่้วยอายรุกรรม ส่วนใหญ่เป็นคนไข้หนกั

ถงึจะรบัไว้นอนโรงพยาบาล ทนัททีี่ทราบว่าเพื่อนรกัต้องการความช่วยเหลอื

เรื่องข้อมูลกต็อบรบัอย่างเตม็ใจ 

“อย่างนี้พมิพ์จะมเีวลาให้รนัสมัภาษณ์หรอืจ๊ะ”

“มสี ิพมิพ์เหลอืเวลาอกีตั้งครึ่งชั่วโมงก่อนขึ้นเวร ส่วนตอนบ่าย พอ
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ลงเวรแล้วกว็่าง ถ้ารนัอยากจะสมัภาษณ์ต่อกไ็ด้เลย”

“คงไม่รบกวนพมิพ์เกนิไปใช่ไหม”

“โอ๊ย! ไม่หรอกจ้ะ เพื่อรนั พมิพ์ยนิดแีละเตม็ใจอย่างยิ่ง ขอแค่ให้

พมิพ์เป็นเพื่อนนางเอกนยิายเล่มต่อไปกพ็อแล้ว”

“อย่างพมิพ์ต้องเป็นนางเอกเท่านั้นจ้ะ ทั้งสวยและน่ารกัอย่างนี้ ว่าแต่

คุณพยาบาลพมิพ์ใสมแีฟนหรอืยงัจ๊ะ”

พมิพ์ใสยิ้มอายๆ

ตั้งแต่สมยัเรยีน พมิพ์ใสเป็นที่หมายปองของเพื่อนๆ หลายคน พอ

เรยีนจบมรินัดากไ็ด้ข่าวว่ามนีกัศกึษาแพทย์ตามจบีกนัเป็นพรวน

“มแีล้วจ้ะ เขาเป็นหมออายุรกรรม๒”

“น่าอจิฉาจรงิๆ เลย ไว้มโีอกาสแนะน�าให้รนัรู้จกับ้างนะ”

“แล้วรนัล่ะ มแีฟนหรอืยงั อย่าบอกนะว่ายงัแอบชอบหมอแทนอยู่”

มรินัดาจปุากให้อกีฝ่ายเงยีบ กระเถบิเข้าไปใกล้ ลดเสยีงพอให้ได้ยนิ 

“อย่าพูดเสยีงดงัสพิมิพ์ ประเดี๋ยวคนอื่นได้ยนิเข้า มนัจะไม่ด”ี

“โธ่...ไม่ได้ยินหรอก แต่ถ้าได้ยินจริงๆ ก็ไม่เห็นเป็นไร หมอแทน 

เนื้อหอมนะ มาอยู่ที่นี่มพียาบาลและลูกศษิย์แอบชอบกนัเยอะไปหมด”

“แสดงว่าเขามแีฟนแล้วใช่ไหม”

“พมิพ์กไ็ม่รู้เพราะอยู่คนละวอร์ดกนั ที่เหน็เดนิด้วยกนับ่อยๆ กเ็ป็น

อาจารย์แผนกรงัสวีทิยา ไม่แน่...อาจจะเป็นคนนี้กไ็ด้นะ”

“งั้นหรอื” 

หัวใจมิรันดาห่อเหี่ยวประดุจลูกโป่งถูกเจาะลม พิมพ์ใสจึงแตะหลัง

มอือกีฝ่ายเบาๆ 

“อย่าเศร้าไปเลยรนั เนื้อคู่กนัสุดท้ายแล้วกต็้องมาคู่กนัอยู่ด ีไหนดูซิ

ว่ารนัมอีะไรจะสมัภาษณ์พมิพ์”

๒ แพทย์ที่รกัษาโรคด้วยยา เช่น ความดนั เบาหวาน โรคกระเพาะ โรคหวัใจ
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“กไ็ด้จ้ะ เรามาเริ่มกนัเลยดกีว่านะ พมิพ์จะได้ไม่เสยีเวลา”

การสัมภาษณ์พิมพ์ใสผ่านไปเพียงแค่สิบห้านาทีก็ต้องหยุดกลางคัน 
เพราะพยาบาลสาวถูกตามตัวด่วน รุ่นน้องซึ่งอยู่เวรดึกปวดท้องกะทันหัน

และต้องลงเวรเรว็ หญงิสาวจงึต้องท�างานแทน 

“ขอโทษทนีะรนั ยงัไม่ถงึไหนเลย”

“ไม่เป็นไรจ้ะ พมิพ์มธีุระกไ็ปเถอะนะ เดี๋ยววนัหลงัค่อยนดักนัใหม่”

“แต่รนัอตุส่าห์มาตั้งไกล เอาอย่างนี้ดไีหม รนันั่งเล่นในร้านกาแฟแถว

นี้ก่อน แล้วเที่ยงๆ กไ็ปกนิข้าวด้วยกนั วนันี้พมิพ์ลงเวรบ่ายสาม แล้วค่อย

ไปสมัภาษณ์ต่อที่หอของพมิพ์กไ็ด้”

“แต่รนัเกรงใจ พมิพ์คงอยากพกั”

“โอ๊ย! ไม่หรอก จะค้างคนืเลยกไ็ด้ ดเีสยีอกี เราสองคนจะได้คุยกนั” 

มรินัดาไม่กล้าปฏเิสธ ข้อเสนอของเพื่อนสาวเป็นทางออกที่ด ีหล่อน

มองตามพิมพ์ใสที่เดินแยกขึ้นตึก ส่วนตัวเองก็เดินตัดกึ่งกลางของโรง-

พยาบาล ที่นั่นมพีระบรมรปูของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม 

พระบรมราชชนกประดษิฐานอยู่ตั้งแต่หกสบิปีก่อน ทุกวนัมชีาวบ้านพร้อม

กบัญาตเิดนิทางมาขอพรเพื่อให้ญาตตินหายป่วยอยู่เสมอ 

หญงิสาวคุกเข่าจุดธูป ตั้งจติระลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณที่ทรงมตีอ่

วงการแพทย์ไทย แม้มรินัดาไม่ใช่นกัศกึษาแพทย์ แต่สิ่งที่หล่อนขอกค็อืให้

สามารถถ่ายทอดนยิายเกี่ยวกบัวงการแพทย์ออกมาได้สมจรงิ 

หลังจากไหว้สมเด็จพระราชบิดาเสร็จ หญิงสาวก็ตรงไปหาที่นั่งใน 

โรงอาหารที่อยู่ริมน�้า เงินที่จ�ากัดจ�าเขี่ยในกระเป๋าท�าให้หญิงสาวเลือกดื่ม

เพยีงกาแฟแก้วเดยีว

มิรันดาเริ่มต้นเขียนนิยายตอนแรกโดยเปิดตัวพระเอกในบทน�าของ

เรื่อง หลงัเขยีนไปได้ห้าหน้าลบๆ แก้ๆ แต่กย็งัไม่พอใจจนท้องไส้เริ่มร้อง

โครกครากถงึมองนาฬิกา ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่าแล้ว ซึ่งเลยเวลา
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รบัประทานอาหารไปถงึสองชั่วโมง พมิพ์ใสส่งข้อความมาว่าบนวอร์ดยุง่มาก 

มคีนไข้หนกัหลายรายจงึฝากพยาบาลที่ขึ้นเวรด้วยซื้ออาหารไปให้ ก่อนจะ

ขอโทษหล่อนเป็นการใหญ่  มื้อนี้มรินัดาจงึต้องกนิข้าวคนเดยีว นกัเขยีน

สาวเลอืกฝากท้องไว้กบัร้านก๋วยเตี๋ยวเรอืในซอยวงัหลงั เพราะราคาไม่แพง 

บ่ายจัดแล้วลูกค้าจึงบางตา เพราะความหิวจัดหญิงสาวจึงสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือ

ถงึสองชาม หลงัจากกระเพาะอิ่มหน�ากบัอาหารรสเลศิ มรินัดากช็�าระเงนิและ

เดนิออกจากร้านด้วยความรูส้กึต่างจากเดมิราวกลบัหน้ามอืเป็นหลงัมอื เมื่อ

ได้กนิของคาว ท้องกเ็รยีกร้องหาของหวาน หญงิสาวเดนิลดัเลาะไปตามถนน

มุง่หน้าสูร้่านเบเกอรชีื่อดงั แค่มองผ่านกระจกเข้าไปเหน็ขนมนา่รบัประทาน

กอ็ดใจไว้ไม่ไหว ตดัสนิใจผลกัประตูเข้าไป...

“นกึยงัไงวนันี้ถงึออกมากนิข้าวข้างนอกครบัพี่แทน”
พจน์ อาจารย์รุ่นน้องในภาควชิาถาม เพราะไม่เคยเหน็อกีฝ่ายออก

มากนิข้าวนอกโรงพยาบาลนานมากแล้ว 

ในบรรดาอาจารย์ทั้งหมด พธิานขยนักว่าเพื่อน กติตศิพัท์ความตั้งใจ

ทั้งในแง่การตรวจรกัษารวมถงึงานในฐานะอาจารย์โด่งดงัไปถงึต่างคณะ 

ทั้งสองเพิ่งตรวจโอพดีเีสรจ็ หลงัจากมคีนไข้เดก็อาการหนกัต้องรบั

ไว้นอนโรงพยาบาล พิธานกับพจน์ตามเข้าไปสั่งการรักษา อีกทั้งยังสั่งให้

แพทย์ประจ�าบ้านดแูลคนไข้รายนี้อย่างใกล้ชดิเป็นพเิศษ จนเหน็ว่าล่วงเวลา

ไปมากแล้วพธิานจงึชวนรุ่นน้องออกมากนิบะหมี่หน้าโรงพยาบาล 

“ไม่มอีะไรหรอก ศราฝากซื้อขนม”

“เพื่อนซี้ของพี่แทนน่ะหรอืครบั”

“ใช่ ตอนนี้หมอนั่นป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ นอนซมอยู่ที่คอนโดฯ  

เยน็นี้เลยให้พี่แวะเอาไปให้”

“ป่วยแบบนี้แล้วจะกนิอะไรลงหรอืครบั”

“ตรงกนัข้ามน่ะสพิจน์ หมอนี่กลบัเจรญิอาหารสดุๆ นอกจากฝากซื้อ
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ขนมแล้วยงัมขี้าวแกงอกีด้วย บอกว่าถ้าไม่ได้กนิอาหารจะทรุดหนกั ว่าไป

นั่น”

“โอ้โห มขีู่ด้วยแฮะ”

“เพื่อนพี่คนนี้กินเก่งชะมัดยาด ของอร่อยที่ไหนขึ้นชื่อ หมอนี่รู้ไป

หมด เอาเถอะ รีบเข้าไปซื้อดีกว่า ประเดี๋ยวพี่มีราวน์นักศึกษาอีกกลุ่ม 

ตอนบ่ายสามโมง”

“ฟิตจรงิๆ เลยนะครบัพี่แทน ยงัไม่หมดแรงอกีหรอืครบั ผมเหน็พี่

ตรวจคนไข้ไม่ได้หยุด แถมยงัต้องสอนนกัศกึษาอกี”

“ใครว่าฟิต มนัเป็นหน้าที่ต่างหากพจน์ ถ้าเราไม่สอนนกัศกึษาแล้ว

ใครจะท�าล่ะ” พธิานแย้ง

“แต่ยังไงผมก็ทึ่งพี่แทนอยู่ดี ท�างานทุกวันแถมเกินเวลาอีกต่างหาก 

ไม่เหนื่อยบ้างหรอืไงครบั” พจน์เย้า

“ก็เหนื่อยนะ แต่มันเป็นความภูมิใจมากกว่า นายลองคิดดูส ิ 

ปีหนึ่งๆ เราช่วยผลิตเรซิเดนต์เด็กออกไปได้เท่าไหร่ ก็เท่ากับว่าคนไทยมี

หมอเดก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น ต่อไปคนไข้เดก็ในพื้นที่ห่างไกลจะได้มหีมอเดก็ช่วย

รกัษา”

“จรงิของพี่ ตอนนี้หมอเดก็ยงัขาดแคลน โดยเฉพาะพื้นที่ทรุกนัดาร...

พี่แทนทั้งเก่งและขยนัเลยนะครบั ดูท่าปีหน้าคงได้ทุนไปเรยีนเมอืงนอกต่อ

ใช่ไหมครบั” 

“พี่ยงัไม่รู้เลย คงต้องรอผลสมัภาษณ์อกีท”ี

การขอทนุไปเรยีนต่างประเทศเป็นสิ่งที่อาจารย์ในโรงเรยีนแพทย์ควร

ท�า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และน�าความรู้จากต่างประเทศมาช่วย 

พฒันาในคณะอกีด้วย พธิานเป็นหนึ่งในตวัเตง็ของภาควชิาที่จะได้รบัทนุไป

เรยีนต่อ เพราะนอกจากได้คะแนนตอนสอบอนมุตับิตัรเป็นอนัดบัหนึ่งแลว้ 

เขายงัเป็นอาจารย์หนุ่มไฟแรงอกีด้วย

“แต่อาจารย์คงอยากให้พี่ไปเมืองนอก ตอนนี้คณะของเราต้องการ
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อาจารย์ดีๆ อีกเยอะ ส่วนพวกที่มาขอทุนพอจบแล้วลาออกไปอยู่เอกชน  

คงไม่ได้รบัการพจิารณา”

“พี่กว่็าถ้าครบก�าหนดแล้วจะลองสมคัรด ูแต่ไม่รูว่้าจะสอบสมัภาษณ์

ผ่านหรอืเปล่า”

“โธ่...ระดบัพี่แทนน่ะได้อยู่แล้วครบั คนอื่นพอรูว้า่พี่จะสมคัรต้องรบี

หลบกนัต่างหาก”

“มัวแต่คุยกัน นี่ก็ใกล้เวลามากแล้ว พี่ขอเข้าไปซื้อขนมก่อนนะ  

พจน์ล่ะ อยากได้ขนมไหม”

“ไม่ดกีว่าครบั เมื่อกี้ผมขอเบลิไปสองชาม ขนืกนิอกีจุกแน่ ขอแวะ

ซื้อยาที่ร้านขายยาแป๊บหนึ่ง ไว้เจอกนัที่ประตูหน้าตกึนะครบั”

พธิานพยกัหน้า เขาไม่ได้มองประตดู้วยซ�้าตอนที่ผลกัประตูร้านขนม

เข้าไปอย่างแรง

คนที่ล้มก้นจ�้าเบ้าและร้องด้วยความเจ็บปวดท�าให้พิธานตกใจมาก 

เขานกึไม่ถงึว่ามลีกูค้าก�าลงัเดนิออกมาจากร้าน ผลของการผลกัประตเูข้าไป

อย่างแรงท�าให้กระจกกระแทกใครบางคนอย่างจัง นายแพทย์หนุ่มรีบดึง

ประตูกลบัและเข้าไปในร้าน ตรงเข้าไปดูอาการคนเจบ็ในทนัท ี

เจ้าของร้านขนมปราดเข้ามาพยุงหญิงสาวผู้เคราะห์ร้าย หล่อนกุม

หน้าผากซึ่งบดันี้กลายเป็นรอยแดงป้ืนใหญ่พลางสั่นศรีษะเพื่อไล่ความมนึงง 

โชคดทีี่กระจกไม่แตก แต่ถงึกระนั้นหน้าผากกบ็วมปูดออกมา

“คุณเป็นอะไรหรอืเปล่า”

“อูย...เจ็บ” หญิงสาวสูดปาก กุมหน้าผากไม่ยอมปล่อย ส่งเสียง

โอดโอย 

“ขอผมดูหน่อยได้ไหม ผมเป็นหมอ” พธิานดงึมือหล่อนออก เหน็

รอยแดงช�้าตรงหน้าผาก ก่อนจะหนัไปบอกเจ้าของร้าน “ในร้านพอมนี�้าแขง็

ไหมครบั ผมขอหน่อย”

จังหวะนั้นเองหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมอง พิธานละสายตากลับมายัง
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ใบหน้ารูปไข่ตรงหน้าแทน 

ผู้หญิงคนนี้...ดวงตาคู่นี้คุ้นเหลือเกิน หากไม่ถูกปิดบังไว้ด้วยแว่น

กรอบด�าอนัโต มองแวบเดยีวพธิานคงคดิว่าคอืผู้หญงิในงานรบัน้องนั่นเอง 

คนตรงหน้ารบีหลุบตาลงอย่างมพีริุธเพราะคดิไปอกีทาง 

เจ้าของร้านซึ่งได้ยินพิธานขอน�้าแข็งรีบเอ่ยขึ้น “มีครับ เดี๋ยวผมไป

เอามาให้นะครบั รอแป๊บหนึ่ง”

เจ้าของร้านวิ่งไปด้านหลงัแล้วน�าถ้วยใส่น�้าแขง็ออกมา พธิานรบีเรยีก

สตคินืมา เขาหยบิผ้าเชด็หน้าออกมาจากกระเป๋า ห่อน�้าแขง็และน�าไปประคบ

ตรงต�าแหน่งที่บวม ขณะที่คนป่วยกลับส่ายหน้าอย่างไม่ยอมจนชายหนุ่ม

ต้องขงึตาดุ 

มองจากมุมนี้เขาเหน็วงหน้ารูปไข่ ผวิเนยีนผุดผาด ผมยาวหยกิเป็น

ลอน พธิานจ้องมองใบหน้านั้นอย่างไม่วางตา เขาไม่เคยเหน็ใครผวิสวยจน

เห็นผิวแก้มใสพร้อมทั้งเลือดฝาดอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะตรงแก้มที่บัดนี้

แดงระเรื่อด้วยความเขนิ ส่วนคนแอบมองกถ็งึกบัลมืหายใจไปชั่วขณะ

“ยงัเจบ็มากไหม”

“นดิหน่อยค่ะ”

หญงิสาวพยายามลุกขึ้น แต่อาการมนึศรีษะท�าให้เซไปจนพธิานต้อง

พยุง 

“ผมว่าคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลหน่อยเถอะนะ เอกซเรย์กะโหลก 

ให้แน่ใจ”

คนตรงหน้าสั่นศรีษะ “แต่ฉนัไม่เป็นไรจรงิๆ ค่ะ เดี๋ยวนั่งพกัสกัหน่อย

กก็ลบับ้านได้แล้ว”

“เอ๊ะ! ท�าไมคุณถงึดื้ออย่างนี้ รู้บ้างไหมว่ากระแทกแรงแบบนี้สมอง

อาจกระทบกระเทอืนได้ คุณควรเข้าไปให้หมอที่ห้องฉุกเฉนิดูสกัหน่อย ถ้า

ไม่เป็นอะไรกค็่อยกลบับ้าน”

“แต่ฉนัรู้สกึดขีึ้นแล้วจรงิๆ นะคะ”
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ร่างบางพยายามสะบัดแขนขา แต่สีหน้าที่ยังซีดเผือดท�าให้พิธาน 

ไม่อาจวางใจ 

“เชื่อผมเถอะ ไปให้หมอตรวจ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายผมรบัผดิชอบเอง 

ผมชื่อพธิาน เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่”

สุดท้ายมิรันดาก็ยอมท�าตามที่ชายหนุ่มบอก ผลการตรวจเอกซเรย์
กะโหลกไม่พบความผดิปกตใิดๆ หญงิสาวไม่มอีาการทางระบบประสาทจาก

การกระทบกระเทอืน มเีพยีงรอยฟกช�้าเป็นปื้นใหญ่ตรงหน้าผาก แพทย์จงึ

จ่ายยาแก้ปวดและลดบวม จากนั้นอนุญาตให้หล่อนกลบับ้านได้

“รันเป็นยังไงบ้าง” พอรู้เรื่อง พิมพ์ใสก็รีบรุดมาที่ห้องฉุกเฉินด้วย

ความตกใจ เมื่อมองเพื่อนสาวกเ็หน็ว่ามรีอยโนตรงหน้าผากขนาดเท่ากบัลกู

มะนาว 

“ไม่เป็นไรหรอกพมิพ์ ดขีึ้นเยอะแล้ว ความจรงิรนัไม่ได้ตั้งใจมาด้วย

ซ�้า แต่เขาไม่ยอม” หญงิสาวบอกเสยีงอ่อย ช�าเลอืงมองนายแพทย์หนุ่มที่

รบัอาสาไปรบัยาให้พร้อมทั้งออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

พมิพ์ใสมองไปยงัชายหนุ่มก่อนจะหนัมาทางมรินัดาแล้วอ้าปากค้าง

“นี่เพื่อนของคุณหรอื” อาจารย์หนุ่มเป็นฝ่ายถามเมื่อเหน็ว่าหญงิสาว

สวมชุดพยาบาล 

พิมพ์ใสท�าหน้าเลิ่กลั่กมีพิรุธ “ใช่ค่ะ นี่เพื่อนดิฉันเองค่ะหมอแทน 

คุณจ�า....” 

พิมพ์ใสก�าลังจะเอ่ยชื่อจริงของมิรันดาออกไป แต่เจ้าของชื่อรีบ

กระตุกชายกระโปรงและแอบหยกิที่ข้างขาอย่างแรงจนต้องชะงกั

“โอ๊ย!”

“มอีะไรหรอืเปล่า”

“ปละ...เปล่าค่ะ ฉนัสบายดแีล้วค่ะ ขอบคุณหมอมากนะคะ ฉนักลบั

ก่อนดกีว่า” มรินัดารบีหนัไปยกัคิ้วหลิ่วตากบัเพื่อน “พมิพ์เองกก็�าลงัยุ่งอยู่
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ไม่ใช่หรอื เราสองคนไปกนัเลยดกีว่า”

“ถ้าคุณมเีพื่อนเป็นพยาบาลกด็แีล้ว ผมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง แต่ถ้า

มอีะไรต้องรบีกลบัมาที่โรงพยาบาลด่วนที่สุดเลยนะ จ�าเอาไว้”

สิ่งที่แพทย์ก�าชับคือให้สังเกตอาการในยี่สิบสี่ชั่วโมง ได้แก่ อาการ

ปวดศรีษะ ตาพร่ามวั อกีทั้งอาการคลื่นไส้อาเจยีนซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้วา่คนเจบ็

อาจมภีาวะเลอืดออกในสมอง หากมอีาการเหล่านี้ต้องรบีพามาโรงพยาบาล

“หมอแทนไม่ต้องห่วงค่ะ ดฉินัจะดูแลเพื่อนเอง”

พิธานยิ้ม เขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าและหยิบนามบัตรออกมาจด

ตวัเลขลงไป

“นี่เบอร์โทรศพัท์ของผม มอีะไรโทร. หาได้ตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง วนันี้

ผมไปก่อนนะ บ่ายมสีอนต่อ พรุง่นี้หมอนดัมาดอูาการ ผมจะตามลงมาด้วย 

เผื่อมอีะไรจะได้ช่วยกนั”

ชายหนุ่มร่างสูงเดินลับไปแล้ว ทิ้งให้มิรันดามองเบอร์โทรศัพท์บน

นามบตัรที่อยู่ในมอืตาปรอย 

พมิพ์ใสกระทุ้งสขี้างเพื่อนรกั ยิ้มล้อเลยีน “ไหน...เล่ามาเสยีดีๆ  ว่า

นี่มนัเกดิอะไรขึ้น ท�าไมจู่ๆ รนัถงึเอาหวัไปโขกประตูได้”

“จะบ้าหรอืพมิพ์ เขาเปิดประตูมาชนรนัเองต่างหาก”

พมิพ์ใสยิ้ม หรี่ตามองด้วยแววตาที่ท�าให้เจ้าตวัถงึกบัเขนิแก้มแดง

“พมิพ์ยิ้มอะไร”

“กถ็้านี่ไม่ใช่วธิเีรยีกร้องความสนใจแบบแปลกๆ ของรนัละก ็แสดง

ว่าดวงของรนักบัหมอแทนสมพงศ์กนัน่ะส”ิ

“สมพงศ์เพราะหัวโนเนี่ยนะ งั้นไม่เอาดีกว่าเจ็บตัว คืนนี้ต้องระบม

แน่เลย” มรินัดาค่อน

“คดิดใูห้ดีๆ  สรินั โรงพยาบาลนี้ตั้งกว้าง แต่เธอกอ็ตุส่าห์หาหมอแทน

จนเจอ ถ้าอย่างนี้ไม่เรยีกว่าเนื้อคู่แล้วจะเรยีกอะไร”

“แต่เขาจ�ารนัไม่ได้ด้วยซ�้า” มรินัดาเอ่ยเสยีงอ่อย...พธิานจ�าไม่ได้ด้วย
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ซ�้าว่าหล่อนคอืเพื่อนในวยัเดก็ ผดิกบัหล่อนที่จ�าชายหนุ่มได้เกอืบทนัท ีแค่

เหน็หน้ากถ็งึกบัประหม่าพูดตดิๆ ขดัๆ

“ไม่ยาก ไหนๆ รนักไ็ด้เบอร์เขามาแล้ว โทร. ไปแนะน�าตวัเลยส”ิ 

พมิพ์ใสเสนอ

“รนัไม่กล้าหรอก”

“เออ เอาเข้าไป แล้วเมื่อกี้ไม่ให้พมิพ์แนะน�าให้ หมอแทนจะได้จ�าได้ 

มาดงึกระโปรงอยู่ท�าไม แถมยงัหยกิพมิพ์ด้วย”

“โธ่...กม็นัเขนินี่ ใครจะนกึว่าจะเจอตวัเป็นๆ เขาดูหล่อมากเลยนะ” 

แค่คดิถงึเสี้ยวหน้าคม มรินัดากใ็จเต้นแรงขึ้นมาทนัท.ี..พธิานเปลี่ยนไปมาก 

จากเด็กชายรูปร่างผอมกลายเป็นชายหนุ่มรูปร่างล�่าสัน เขาสูงกว่ามิรันดา

ร่วมยี่สิบเซนติเมตร ผมสีเข้มซอยสั้นรับกับศีรษะทุย แต่ที่ท�าให้นักเขียน

สาวท�าอะไรไม่ถูกคอืดวงตาคมกรบิคู่นั้นที่กวาดมองอย่างส�ารวจ

“อย่างนี้กเ็ท่ากบัเจบ็ตวัฟรนี่ะส”ิ

“ช่างมนัเถอะพมิพ์ ถอืว่าเป็นดวงซวยของฉนัเอง”

“เอาอย่างนี้ดไีหมรนั ไหนๆ พรุ่งนี้หมอกน็ดัดูอาการแล้ว ถ้ารนักลบั

บ้านเช้าก็ต้องมาอีก คืนนี้ไปนอนค้างที่หอของพิมพ์ดีกว่า ประหยัดค่า 

เดนิทาง”

“แต่รนัเกรงใจ มาแป๊บเดยีวกก็่อเรื่องวุ่นแล้ว”

พมิพ์ใสต้องรบีขอลาหวัหน้าเวรลงมาดอูาการของเพื่อนทั้งที่ยงัอยูใ่น

ช่วงงาน ในวอร์ดจงึยุ่งมาก

“ไม่เหน็ต้องเกรงใจ ดเีสยีอกี เราสองคนจะได้คุยกนั หรอืว่ารนัห่วง

บ้าน”

มรินัดาไม่ห่วง ตอนนี้หล่อนไม่มสีมบตัอิะไรตดิบ้านด้วยซ�้า ปัญหา

เรื่องขโมยจงึตดัไปได้เลย ส่วนสมติรากบ็อกแต่แรกแล้วว่าตดิงาน คงไม่มา

นอนค้างเป็นเพื่อน

“ไม่หรอก”
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“งั้นกด็แีล้ว ตกลงตามนี้ นี่กญุแจห้องพมิพ์ รนัไปนั่งพกัที่ห้องได้เลย 

หออยูใ่นซอย เดนิตรงไปแล้วกเ็ลี้ยวซ้าย หออยู่ทางซ้ายมอื พมิพต้์องรบีไป

ขึ้นเวรต่อก่อน บ่ายสามพมิพ์ลงเวรแล้วเราค่อยคุยกนั”


