
๑
สิ่งที่ปรารถนา

เดก็หญงิค่อยๆ ย่องเดนิเขย่งปลายเท้า เพราะเกรงว่า 

ถ้าก้าวเตม็เท้าอาจมเีสยีงให้แม่ได้ยนิ แม่นี่ละ ส�าคญัที่สดุ เหน็

ไม่ได้ ถ้าเหน็ละกเ็สรจ็แน่ๆ เดก็หญงิขยบัมอืที่ซ่อนอยูข้่างหลงั ก�า

ของบางอย่างไว้แน่นราวกบักลวัว่า ถ้าผ่อนแรงเพยีงเลก็น้อยมนั

จะหลดุลอยหายวบัไปกบัตา พอถงึบนัได เดก็หญงิรบีเอาของที่

ซ่อนมาไว้ข้างหน้าแล้ววิ่งจู๊ดขึ้นบนัไดไปเลย 

ตกึ! ตกึ! ตกึ! 

“การ์ตูน ไปไหนมาลูก การ์ตูน!” เสียงแม่ตะโกนถามจาก

ห้องดูทวี ี

“หนูไปปั่นจักรยานมาค่ะ” เด็กหญิงตะโกนตอบ แล้วรีบ

เข้าห้องปิดประตู 

 พออยู่ในห้องเป็นส่วนตัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเห็น 
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การ์ตูนนั่งลงที่พื้นข้างเตียง มองของในมือ มันเป็นตุ๊กตาหมี

สกปรกเก่าขาดที่เธอเกบ็มาจากถงัขยะ ตรงแขนมรีอยขาดเหวอะ

จนนุ่นที่ยัดอยู่ข้างในแพลมโผล่ออกมาเป็นกระจุก เด็กหญิงเอา

นิ้วเลก็ๆ ดนันุน่ให้กลบัเข้าไปข้างใน ตามตวักม็รีอยขาด ที่ขาด้วย 

เดก็หญงิถอนหายใจ จบัเจ้าตุก๊ตาหมพีลกิไปพลกิมาส�ารวจทั่วตวั 

มนัเยนิ ปอน จนดูไม่ได้เลย แต่การ์ตูนกย็งัอยากได้ ยิ่งพอมอง

หน้าเจ้าตุ๊กตาหม ีหน้าตามนัเศร้า ถูกทิ้งน่าสงสาร 

นกึออกแล้ว! เดก็หญงิรบีวิ่งออกจากห้องลงไปข้างล่าง 

“แม่ มเีขม็กบัด้ายไหมคะ” 

แม่มองส�ารวจลูกสาววยั ๖ ขวบ พลางขยบัจมูกท�าท่าดม

ฟดุฟิด 

“กลิ่นอะไร” แล้วแม่กล็กุขึ้นมาดมใกล้ๆ

“แม่” เดก็หญงิรบีถอยหน ี

“ไปท�าอะไรมา กลิ่นเน่าๆ ไป ไปอาบน�้า” 

“แม่ มเีขม็กบัด้ายไหม” 

“หนูจะเอาไปท�าอะไร” แม่เดนิกลบัไปนั่งที่เก่า 

“คอื...หนูจะเยบ็หมอน หมอนหนูขาด” 

“เดี๋ยวแม่เยบ็ให้ เยบ็เองไม่ได้หรอก เดี๋ยวเขม็แทงนิ้วเอา” 

การ์ตูนมองหน้าแม่ แม่ก็มองหน้าเธอ แม่ยักไหล่ท�านอง

ถามว่ามอีะไรอกีไหม เดก็หญงิเม้มปาก เดนิหนัหลงัจากมา 

‘ไม่เป็นไร เดี๋ยวไปขอยมืน้าอ๊อดข้างบ้านกไ็ด้ น่าจะม’ี

การ์ตูนสะดุ้งเมื่อแม่เปิดประตูเข้ามา ในมือเด็กหญิงถือ

ตุ๊กตาหมสีดุแสนเน่าเหมน็ ก�าลงัจะซ่อนมนัไว้ในตู้พอด ีแม่กเ็ข้า
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มาเหน็ซะก่อน 

“นึกแล้วว่าต้องท�าอะไรแบบนี้อีกตามเคย เมื่อไหร่ลูกจะ

เลกิเกบ็ตุ๊กตาจากถงัขยะซะท ีมนัสกปรก”

แม่คว้าตุ๊กตาหมีไปจากมือการ์ตูน เด็กหญิงมองมันตา

ละห้อย 

และแล้ว...มนักต็้องกลบัไปอยู่ในถงัขยะดงัเดมิ 

“แม่...ถ้าเยบ็มนัแล้วซกั เดี๋ยวมนักส็ะอาด” 

“สกปรกขนาดนี้เชื้อโรคเตม็ไปหมด” 

เดก็หญงิหน้าเศร้า เธอไม่ใช่เดก็ช่างพูด เรื่องที่จะโต้เถยีง

ยิ่งไม่มคีวามสามารถ 

“เอาละ ตกลง แม่จะซื้อตุ๊กตาให้” 

“หา!” การ์ตนูท�าตาโตที่สดุเท่าที่จะโตได้ หวัใจของเธอเต้น

โครมครามอย่างน่าตกใจ 

“เอาไว้แม่จะพาไปซื้อแล้วกนั” 

“จรงินะคะ” การ์ตูนเดนิเข้าไปคว้าข้อมอืแม่ เงยหน้ามอง

แม่ด้วยสายตาที่เตม็ไปด้วยแววปีต ิ

“จรงิ แต่ตอนนี้ไปอาบน�้า ตวัเหมน็” แล้วแม่กห็ิ้วตุ๊กตาหมี

สกปรกออกไป 

การ์ตูนรบีเข้าห้องน�้า เดก็หญงิอารมณ์ดถีงึขนาดฮมัเพลง 

เพลงอะไรเธอกไ็ม่รู ้แค่ฮมัไปตามอารมณ์ จะไดตุ้ก๊ตาแลว้ ตุก๊ตา

หมสีนี�้าตาลอ่อน น่ารกัน่ากอด เธอยิ้มอย่างมคีวามสขุ
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การ์ตูนต่ืนแต่เช้า วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ช่างเป็นวันท่ี

เหมาะกับการออกไปซื้อของจริงๆ พอเธอลงมาข้างล่างก็เห็น 

พี่สาวก�าลงันั่งดูทวี ีเดก็หญงิรบีวิ่งไปหา

“วนันี้แม่จะพาการ์ตูนไปซื้อตุ๊กตาหมลีะ” เธอคยุให้พี่สาว

ฟัง 

น�้ำตำล เดก็หญงิวยั ๘ ขวบ มองหน้าน้องสาวอย่างงงๆ 

“แต่วนันี้แม่จะพาพี่ไปซื้อเสื้อนี่นา” 

“สงสยัไปด้วยกนั” การ์ตนูพดู ใจคอเริ่มไม่ด ีแต่กพ็ยายาม

ปลอบใจตวัเองว่าแม่คงพาไปซื้อด้วยกนั เดก็หญงิหนัไปมองเมื่อ

แม่เดินลงมาจากข้างบน แม่แต่งตัวสวย แม่จะออกไปข้างนอก

จรงิๆ ด้วย ไปซื้อตุ๊กตากนั 

“การ์ตนูอยูบ้่านนะลกู วนันี้พ่อจะกลบัมา เดี๋ยวไม่เจอใคร...

น�้าตาล ไปลูก” แม่เรยีกลูกสาวคนโตแล้วเดนิออกไปเลย การ์ตูน

เดินตามไปเงียบๆ หยุดยืนอยู่ที่ประตูมองพี่สาวขึ้นรถไปกับแม่ 

แม่ขบัรถออกไปแล้ว หวัใจที่พองโตตั้งแต่เมื่อคนื ตอนนี้มนัแฟบ

เหี่ยวย่นยู่ แม่พูดอะไรกบัการ์ตูน แม่ไม่เคยจ�าได้เลย เป็นแบบนี้

เสมอ

เดก็หญงิรบีวิ่งไปที่ถงัขยะ เปิดฝาดู รถขยะมาเกบ็ขยะไป

แล้ว ตุก๊ตาหมตีวันั้นกห็ายไปแล้ว เดก็หญงิปิดฝา เดนิคอตกกลบั

เข้าบ้าน วนันี้พ่อจะมาหรอืเปล่า แม่บอกว่าพ่อจะกลบัมา แล้ว

พ่อกไ็ม่มาทกุท ีปล่อยให้การ์ตนูอยูบ้่านคนเดยีวรอพ่อเก้อมาไม่รู้

กี่ครั้ง

การ์ตูนชอบปลูกต้นไม้ เวลาแม่ทิ้งให้อยู่บ้านคนเดยีว มอื
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และเสื้อผ้าของเธอจะเปื้อนดินมอมแมมเพราะสนุกกับการปลูก

ต้นไม้ เดก็หญงิก�าลงัจะย้ายกระถางหนกัอึ้งไปวางอกีที่ รถที่แล่น

ผ่านหน้าบ้านไปช้าๆ ท�าให้เด็กหญิงรีบทิ้งกระถางทันที ดีว่าไม่

ทบัเอาเท้าเธอเข้า การ์ตูนรบีวิ่งไปดู เหน็ตุ๊กตาหลากหลายชนดิ

กองสุมเป็นภูเขาอยู่บนรถคันนั้น แล้วนั่น ตุ๊กตาหมีตัวที่เธอเคย

เกบ็ได้กองรวมอยู่กบัตุ๊กตาอื่น...ใช่มนัจรงิๆ ด้วย! 

เดก็หญงิรบีวิ่งตามไปพลางตะโกนเรยีก 

“หยดุก่อน!” 

แต่รถกลบัแล่นห่างออกไปเรื่อยๆ การ์ตนูหมดแรงจะวิ่งตาม 

เดก็หญงิเดนิกลบับ้าน เสยีดาย รูส้กึเสยีดายรถคนันั้นมาก ไม่แน่

นะ ถ้าตามไปทนัอาจได้ตุ๊กตาสวยๆ สกัตัว หรอือย่างน้อยคงได้

ตุ๊กตาหมตีวันั้นคนืมา

สามชั่วโมงผ่านไป

พ่อไม่มา พ่อเคยบอกว่าจะกลับมาหาพวกเราแม่ลูกทุก

เดอืน แต่นี่สามเดอืนเข้าไปแล้ว แรกๆ ที่พ่อไปท�างานตา่งจงัหวดั 

พ่อกลับมาเยี่ยมพวกเราทุกเดือนอย่างที่ว่าจริงๆ แต่พักหลัง

การ์ตนูรูส้กึว่า นานหลายเดอืนทเีดยีวกว่าจะได้เจอพ่อ รถของแม่

กลบัมาแล้ว เดก็หญงินั่งอยู่ที่ม้าหนิในสวน แค่มองแต่ไม่ลกุเดนิ

ไปหา เหน็พี่สาวกบัแม่หิ้วถงุมาหลายถงุ เดนิไปหน่อยกไ็ด้ ไปดู

ว่าแม่กบัพี่สาวได้อะไรกนัมาบ้าง 

“พ่อไม่มาสนิะ” แม่ถามการ์ตูน 

“ไม่มา” 

แม่วางบรรดาถงุลงบนโต๊ะแล้วหยบิถงุหนึ่งส่งให้การ์ตูน 



14  เพื่อนซี้ ตุ๊กตาหมีของการ์ตูน

“ของลูก” 

การ์ตูนรับถุงมาเปิดออกดู เป็นเสื้อผ้าเหมือนเคย แม่กับ 

พี่ตาลชอบแต่งตัว ชอบซื้อเสื้อผ้า ทั้งคู่มีความสุขกับการชื่นชม

เสื้อผ้าชุดสวยที่เพิ่งซื้อมา เด็กหญิงมองรอยยิ้มของแม่กับพี่สาว 

รอยยิ้มที่มคีวามสขุ ดจีงัเลยนะที่พี่ตาลเกดิมาชอบอะไรๆ เหมอืน

กบัแม่ ไม่เหมอืนการ์ตูนที่ไม่ชอบเสื้อผ้า การ์ตูนชอบตุ๊กตา แต่

แม่ไม่ชอบตุ๊กตา เด็กหญิงเดินขึ้นห้องปิดประตูเงียบ เธอหยิบ 

เสื้อยืดสีขาวลายดอกไม้ออกมาดูแล้วเก็บมันยัดใส่ถุง ก�าลังจะ

เดนิเอาไปเกบ็ที่ตู้เสื้อผ้า เสยีงรถกระบะท�าให้เดก็หญงิเปลี่ยนใจ 

เดนิไปชะเง้อมองที่หน้าต่าง รถกระบะคนันั้นจรงิๆ ด้วย การ์ตูน

รบีวิ่งลงไปดกัรอรถกระบะคนันั้นทนัท ี

การ์ตูนยืนกางแขนขวางถนนแต่ไกล อย่างไรคนขับก็เห็น 

อกีอย่างรถแล่นช้า เพราะถนนแถวบ้านเธอขรขุระ ขบัเรว็ไม่ได้

“จอด!” 

“อะไรกนัหนู” คณุลงุคนขบัรถชะโงกหน้าออกมาถาม 

“หนูขอดูตุ๊กตาหน่อยค่ะ” 

“ตุ๊กตาเหรอ ลงุเอาไปส่งเขาหมดแล้ว เขาจ้างลงุให้ขนส่ง

เท่านั้นแหละ” 

“อ้าว” การ์ตูนเขย่งปลายเท้าเกาะขอบหน้าต่างรถ 

“ดเูหมอืนว่าแม่หนคูนนั้นจะมาเปิดร้านขายตุก๊ตาแถวนี้นะ 

ลองไปดูที่บ้านเธอส”ิ  

“จรงิเหรอคะ” การ์ตนูร้องถามอย่างดใีจ “แล้วบ้านคนขาย

ตุ๊กตาอยู่แถวไหน” 
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“จากตรงนี้ไปมสีามแยก เลี้ยวขวา บ้านหลงัสขีาวที่เขาให้

เช่านั่นละ” 

“สามแยก เลี้ยวขวา บ้านสขีาว ขอบคณุค่ะ” 

การ์ตูนท่องจ�าไว้ แล้วก็หลีกทางให้คุณลุงขับรถจากไป  

เดก็หญงิเดนิเข้าบ้าน รู้สกึตื่นเต้นที่จะไปดูร้านขายตุ๊กตา 

เธอยิ้มเมื่อนกึถงึตุก๊ตาที่วางกองสงูเป็นภเูขาบนรถ สารพดั

แบบสารพดัส ีถ้าได้ไปดูใกล้ๆ คงมแีต่ตุ๊กตาน่ารกัแน่ๆ เลย 

แม่กบัพีน่�า้ตาลยนืหมนุตวัลองเสือ้อยูห่น้ากระจก ทัง้คู่

มีความสุขกันจัง การ์ตูนมองรอยยิ้มที่มีความสุขของทั้งคู่ แล้ว 

เดก็หญงิกย็ิ้มน้อยๆ ออกมา 

“การ์ตูน ท�าไมไม่เอาเสื้อมาลองดูล่ะ” แม่หันมาถามเมื่อ

เหน็เงาของเธอในกระจก 

“หนูลองบนห้องแล้วค่ะ” 

“ไง เสื้อตวันี้ของแม่สวยไหม” 

“สวย” 

“ของพี่ล่ะ การ์ตูน” 

“ของพี่ตาลกส็วย” 

พี่สาวของการ์ตูนชอบแต่งตัวด้วยชุดกระโปรงน่ารักเสมอ 

ไม่เหมือนเธอที่มีแค่เสื้อยืดตัวกางเกงตัว เนื่องจากไม่สนใจเรื่อง

แต่งตวั 

“เสื้อสขีาวที่แม่ซื้อให้เอาไว้ใส่เที่ยวนะลกู ห้ามใส่ไปเล่นดนิ

แบบนี้นะ” 
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แม่มองเสื้อผ้าที่เปื้อนดนิของลูกสาวคนเลก็ แม่รู้ว่าการ์ตูน

ชอบเล่นปลูกต้นไม้และไม่เคยว่าเรื่องท�าเสื้อผ้าเลอะ แต่ก็คอย

บอกเสมอว่าเสื้อผ้าสีขาวเอาไว้ใส่ไปข้างนอก บางครั้งแม่ก็พา

การ์ตูนไปเยี่ยมยายกบัตา 

“พ่อไม่มา...” การ์ตูนพูดถงึพ่อ 

“พ่อเขาคงงานเยอะ เดี๋ยวกม็าเองแหละ” 

‘ลองถามดกีว่า แค่อยากลองถามเล่นๆ’ การ์ตูนคดิ 

“ถ้าวนันี้ไม่ต้องรอพ่อ การ์ตูนคงได้ไปเที่ยวกบัแม่ด้วย” 

“จ้ะ” แม่ตอบแล้วยิ้มให้ 

“คอยทไีรพ่อกไ็ม่เหน็มา คราวหน้าไม่ต้องรอดกีว่า” 

“ได้ไง ถ้าเราไปกันหมดแล้วบังเอิญพ่อมา พ่อก็เข้าบ้าน 

ไม่ได้ส”ิ 

“งั้นสลบักนั คราวหน้าให้พี่ตาลอยูบ้่าน การ์ตนูไปเที่ยวกบั

แม่” 

“ได้ไง” พี่สาวส่งเสยีงเอาแต่ใจขึ้นมาทนัท ีท่าทางไม่มวีนั

ยอมท�าอย่างที่การ์ตูนว่าแน่ๆ 

“แหม...การ์ตนูกใ็ช่ว่าจะชอบเดนิดเูสื้อผา้ จ�าไดไ้หม คราว

ก่อนพาหนูไปกบ็่นว่าเบื่อ” แม่เข้าข้างพี่สาวตามเคย 

“จ�าได้” แต่การ์ตูนอยากเดนิดูตุ๊กตา แม่น่าจะเดนิดูตุ๊กตา

บ้าง 

“เหน็ไหมล่ะ แล้วจะไปท�าไม” 

“ก็...ไปซื้อตุ๊กตาไง” พูดออกไปแล้วก็เดาออกว่าแม่จะพูด

อะไร 
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“เออ ใช่ แม่ลืมไปเลย คราวหน้านะ แม่จะซื้อตุ๊กตามา

ฝาก” 

“แต่หนูอยากไปเลอืกเอง” 

“ได้จ้ะได้” 

‘ได้จ้ะได้ แล้วกไ็ม่เคยได้ เฮ้อ...’

เดก็หญงิถอนหายใจ แล้วกเ็ดนิไปเปิดทวีดี ูพี่สาวกบัแม่ยงั

สนกุกบัการลองเสื้อผ้า หวัเราะกนัคกิคกั พี่ตาลโชคดจีงัเลยนะที่

เกดิมานสิยัเหมอืนแม่ เข้ากนัได้ดจีรงิๆ



การ์ตนูตืน่แต่เช้า อาบน�า้แต่งตวั หยบิเสือ้วอร์มสชีมพู

สวมทบัเสื้อยดื หยบิหมวกสนี�้าเงนิใบเก๋มาใส่ วิ่งตกึตกัลงบนัได 

ได้ยนิเสยีงแม่ท�าอะไรกกุกกัในครวั 

“แม่...การ์ตูนออกไปข้างนอกนะ” ตะโกนบอกแล้ว เดก็หญงิ

กค็ว้าจกัรยานคนัเลก็ปั่นออกไปอย่างคล่องแคล่ว 

‘สามแยกแล้วเลี้ยวขวา บ้านสีขาว’ เด็กหญิงท่องจ�าไว้

ขึ้นใจตั้งแต่เมื่อวาน แสงแดดยามเช้าส่องลงมาร�าไรก�าลังอุ่น

สบาย น�้าค้างยงัเกาะพราวเหลอืให้เหน็ตามใบหญ้ารมิทาง หวัใจ

ของการ์ตนูล่องลอยไปถงึที่หมายแล้ว เธอวาดภาพตุก๊ตามากมาย

ในความคดิ รวมทั้งเจ้าตุ๊กตาหมตีวันั้นด้วย 

นั่น! เหน็สามแยกแล้ว เดก็หญงิรบีเร่งปั่นให้เรว็ขึ้น พอถงึ

สามแยกกเ็ลี้ยวขวาทนัท ีปั่นไปกม็องหาบ้านสขีาวไป ไม่นานนกั

๒
บ้านตุ๊กตา
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บ้านสีขาวก็ปรากฏอยู่ตรงหน้า บ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ทีเดียว 

เด็กหญิงจอดจักรยานหน้าบ้าน บ้านเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่ 

ประตูกป็ิด  

‘หรอืว่าไม่ใช่บ้านหลงันี้ อาจจะมอีกีหลงั ลองป่ันเลยไปอกี

สกันดิดกีว่า’ 

เดก็หญงิปั่นจกัรยานต่อไป ผ่านบ้านอกีหลายหลงัแต่ไม่มี

หลงัไหนเป็นสขีาว จงึตดัสนิใจกลบัไปที่บ้านสขีาวหลงัเดมิ 

การ์ตูนจอดจกัรยานแล้วด้อมๆ มองๆ เข้าไปในบ้านสขีาว 

เงยีบ ไม่มคีนอยู่แน่ๆ แต่ลองดูละกนั 

“มใีครอยู่ไหมคะ” เดก็หญงิป้องปากตะโกนถาม 

เงยีบ ไม่มคีวามเคลื่อนไหวใดๆ 

การ์ตนูถอนหายใจ เดนิคอตกกลบัไปที่จกัรยาน พอดกีบัที่

มพีี่สาวหน้าตาสวยน่ารกัเดนิผ่านมา

“มาหาคนบ้านนี้เหรอจ๊ะ” พี่สาวคนสวยถาม 

“ค่ะ” 

“เขากลบัไปขนของตั้งแต่เมื่อวานเยน็ อกีสองสามวนัถงึจะ

มามั้ง” 

“เหรอคะ” การ์ตูนตาโต ลงิโลดใจขึ้นมาอกีครั้ง 

“ใช่ อกีสองสามวนัมาใหม่ส ิได้เจอเจ้าของบ้านแน่ๆ” 

“ค่ะ” การ์ตูนยิ้มให้พี่สาวคนสวย พี่สาวยื่นมอืมาจบัแก้ม

ป่องๆ ของการ์ตนูด้วย การ์ตนูหนัไปมองบ้านสขีาวหลงัโตอกีครั้ง 

อกีสองสามวนัจะมาใหม่ หวงัว่าที่นี่จะมตีุก๊ตามากมายอยู่

ข้างในนะ 
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เวลา ๒-๓ วนั ช่างยาวนานเหมอืน ๒-๓ เดอืน การ์ตูนอยู่

บ้านอย่างอดทน ถอนหายใจไม่รู้วันละกี่รอบ พอเบื่อที่จะรออยู่

เฉยๆ กเ็ดนิออกไปหน้าบ้าน เดก็หญงิเอามอืไพล่หลงัเดนิวนกลบั

ไปกลบัมา ท�าท่าราวกบัศาตราจารย์ก�าลงัครุ่นคดิถงึเรื่องส�าคญั 

สายตาจับจ้องต้นไม้ในกระถางเล็กๆ ที่จัดวางเรียงเป็นระเบียบ

ด้วยฝีมอืของตนเอง เดก็หญงิจบัมนัย้ายเป็นประจ�า ส่วนกระถาง

ใหญ่ไม่สามารถยกได้ พ่อเคยวางไว้ตรงไหนมนักอ็ยู่ตรงนั้น 

“ต้นนี้เอาไปวางตรงนั้นดกีว่า” 

ว่าแล้วการ์ตนูกย็กกระถางต้นแก้วแคระใบเลก็ไปวางไว้ทาง

ด้านขวามือ จากนั้นก็หันไปจัดการต้นหงอนไก่หลากสีสันที่มีอยู่

หลายกระถาง ทั้งเหลอืงราวกบัทอง แดงสดเหมอืนน�้าหวาน และ

สีส้มสดใส เด็กหญิงจัดการยกมาวางเรียงโชว์อย่างเป็นระเบียบ

ที่แถวหน้าสดุ การ์ตนูเอานิ้วลบูดอกที่คล้ายก�ามะหยี่ของมนัเบาๆ 

อย่างทะนุถนอม พอนิ้วสัมผัสความนุ่มลื่นนั้น เด็กหญิงก็นึกถึง

ตุ๊กตาที่มีขนนุ่มคล้ายกันขึ้นมาทันที การ์ตูนถูมือสองข้างไล่เศษ

ดนิออก ยกนิ้วขึ้นนบั 

“สองวันแล้วที่รอ พรุ่งนี้จะลองไปดูที่บ้านตุ๊กตา เจ้าของ

บ้านคงกลบัมาแล้ว” 

การ์ตนูตืน่เต้นตัง้แต่เมือ่คืน เช้านีต้ืน่ขึน้มาความตืน่เต้น

ยังคึกคักอยู่ในหัวใจไม่ได้จางหายไปไหนเลย เด็กหญิงอาบน�้า 

แต่งตัว ใส่เสื้อวอร์มสีชมพูตัวเก่ง หมวกสีน�้าเงินส�าหรับบังแดด 

แล้วรบีวิ่งลงมาข้างล่าง 
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“หนไูปนะคะ” การ์ตนูตะโกนบอกแม่ที่อยูใ่นครวั แม่ไม่เคย

สนใจว่าการ์ตนูจะไปไหน เดก็หญงิเองกบ็อกแม่พอเป็นพธิเีท่านั้น 

คว้าจักรยานคันเล็กได้ก็ปั่นออกจากบ้านไป ที่หมายคือ ‘บ้าน

ตุ๊กตา’ 

“เอ๊ะ!” การ์ตูนจอดจกัรยานมองหาบ้านสขีาว มนัหายไป

แล้ว เหลอืเพยีงบ้านสฟี้าสวยตรงหน้า หรอืว่าเลี้ยวผดิทาง สาม

แยกเลี้ยวขวา หรือว่าเลี้ยวซ้ายมา เด็กหญิงหันหัวจักรยานปั่น

กลบัไปที่สามแยกใหม่ แล้วกย็กมอืขวาของตวัเองขึ้น ปั่นมาทาง

ขวามอื แล้วกม็าจอดที่หน้าบ้านสฟี้าหลงัเดมิ 

เด็กหญิงจอดจักรยาน เดินเข้าไปข้างในเมื่อเห็นประตูรั้ว

เปิดอยู่ พอถงึตวับ้านเธอกค็่อยๆ เยี่ยมหน้ามองเข้าไป 

โอ้! หัวใจของเด็กหญิงกระดอนด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็น

ภูเขาตุ๊กตากองอยู่ในบ้าน การ์ตูนวิ่งเข้าไปตามหัวใจเรียกร้อง

ทนัท ี ตุ๊กตากองสูงท่วมหวั สารพดัสสีารพดัแบบ กระต่าย หมา 

แมว โลมา เสอื สงิโต และตุก๊ตาหม ีซึ่งดูเหมอืนว่าจะมเียอะที่สดุ 

หลายสด้ีวย การ์ตนูมองหาตุก๊ตาหมสีนี�้าตาลอ่อนที่มอียูห่ลายตวั 

ก�าลังจะเอื้อมหยิบตัวหนึ่งขึ้นมาก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อมีเสียงร้อง

ห้าม 

“อย่าจบั!” 

เธอหนัมองไปตามเสยีง เหน็หญงิสาวอายนุ่าจะยี่สบิกว่าๆ 

สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงยีน ใส่สร้อยคอเงินกับก�าไลเงินน่ารัก 

ต้องเป็นเจ้าของบ้านแน่ๆ 

“อย่าเพิ่งจบัจ้ะ มนัสกปรก พี่ยงัไม่ได้ซกั” 
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การ์ตนูหนัไปมองบรรดาตุก๊ตาอกีครั้ง จรงิๆ ด้วย...มนัดเูก่า

และสกปรกนดิหน่อย 

‘เอ๊ะ!’ นัยน์ตาของเด็กหญิงฉายแววสงสัยหนัก ‘ท�าไม 

ตุ๊กตาเก่าๆ ขาดๆ ทั้งนั้น แล้วแบบนี้ใครจะซื้อ’ 

“ท�าไมตุ๊กตาขาดทั้งนั้นเลย” การ์ตูนเอ่ยถาม

“พี่เกบ็จากถงัขยะ” 

“หา!” การ์ตนูร้อง ไม่ใช่เพราะตกใจ แต่เพราะตื่นเต้นที่เจอ

คนที่เกบ็ตุ๊กตาจากถงัขยะเหมอืนเธอ 

“แล้ว...แม่ไม่ว่าเหรอ” 

“พี่โตแล้ว แม่ไม่ว่าหรอก” 

“พี่เกบ็มาท�าไมเยอะแยะ” 

“หนูรู้อะไรไหม” พี่สาวท�าท่ากระซบิกระซาบ 

“รู้อะไร”

“พี่เป็นหมอตุ๊กตา” แล้วพี่สาวกย็ิ้มจนตาหย ี

“หมอตุ๊กตา” เดก็หญงิถามพลางก�ามอืแน่น 

“กใ็ช่น่ะส ิหนูเหน็ไหมตุก๊ตาพวกนี้บาดเจบ็ทกุตวัเลย เดี๋ยว

พี่จะต้องรกัษาผ่าตดัให้พวกมนั พอหายพวกมนักจ็ะกลบัไปเป็น

ตุก๊ตาที่มคีณุค่าอกีครั้ง เพื่อให้ใครสกัคนมาเลอืกไปเป็นเจ้าของ” 

“ว้าว!” การ์ตูนอทุานอย่างตื่นเต้น 

“พี่จะค่อยๆ รกัษาไปวนัละ ๔-๕ ตวั แล้วสกัวนั พี่กค็งรกัษา

ให้หายดหีมดทกุตวั” 

“หนูอยากช่วยจงั” 

“จรงิเหรอ” พี่สาวยิ้มใจด ี ยิ้มใจดทีี่สดุ การ์ตูนรู้สกึอย่าง
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นั้น 

“ค่ะ หนูอยากช่วยพี่รกัษาตุ๊กตา” 

“ได้จ้ะ ชื่ออะไรล่ะ” พี่สาวท�าหน้าจริงจังราวกับก�าลัง

สมัภาษณ์คนมาสมคัรงาน 

“ชื่อการ์ตูนค่ะ” 

“พี่ชื่อ...” 

“พี่หมอ” การ์ตูนพูดแทรกขึ้นมา แล้วกย็ิ้มน่ารกั 

พี่สาวหวัเราะ “พี่หมอกพ็ี่หมอ” 

พี่หมอพูดจบกเ็ดนิไปหยบิหน้ากากอนามยัมาสองอนั 

“เวลาท�างานต้องใส่นี่นะ” แล้วพี่หมอก็สวมหน้ากาก

ปิดปากปิดจมูกไว้ การ์ตูนท�าตาม 

“เอาละ จะเริ่มผ่าตดัรกัษาตุ๊กตากนัละนะ” พี่หมอเดนิไป

ที่กองตุ๊กตา การ์ตูนจงึตามไปด้วย 

“ตวัไหนดนีะ” 

เด็กหญิงมองบรรดาตุ๊กตา แล้วเธอก็หยิบตุ๊กตาแมวออก

มา เป็นแมวสขีาวที่ท้องของมนัขาดจนนุ่นทะลกัออกมา 

“ตวันี้ค่ะพี่หมอ ไส้มนัออกมาแล้ว” 

“มาเลย” พี่หมอหยบิตุก๊ตาแมวมาจากมอืน้อยๆ แล้วกเ็ดนิ

ไปนั่งที่โต๊ะหนิอ่อนหน้าบ้าน บนโต๊ะมเีขม็ ด้ายหลากส ีกรรไกร 

และเศษผ้าสารพดัสวีางเป็นระเบยีบ

“ว้า...แผลเหวอะขนาดนี้ เย็บแผลเฉยๆ ไม่ได้ ต้องใช้ผ้า

ปิดปากแผลด้วย” 

การ์ตูนมองพี่หมอตัดผ้าเป็นวงกลมส�าหรับปิดปากแผล 
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จากนั้นกใ็ช้ด้ายเยบ็ไขว้ไปไขว้มาจนเหมอืนตาข่ายเพื่อปิดปากแผล

ไม่ให้นุน่ข้างในหลดุออกมา พอเยบ็เสรจ็แผลยงัไม่น่ามองเท่าไหร่ 

แล้วพี่หมอก็ใช้ผ้าสีขาวที่ตัดเป็นวงกลมปิดปากแผล แล้วค่อยๆ 

บรรจงเยบ็ให้ด้ายเดนิเป็นระเบยีบสวยงาม 

“เสรจ็แล้ว!” พี่หมอวางตุก๊ตาแมวลงตรงหน้าการ์ตนู เดก็หญงิ

จ้องมัน ใบหน้าแดงด้วยความตื่นเต้นดีใจ ตุ๊กตาสวยแล้ว ไม่มี

แผลแล้ว น่ารกัด้วย 

“การ์ตูนไปเลอืกมาให้พี่อกีสกั ๒-๓ ตวัส”ิ 

การ์ตูนลกุจากที่นั่งทนัท ีเลอืกตุ๊กตาหมสีชีมพูที่มรีอยขาด

ตรงแขนกบัขามาตวัหนึ่ง ตุ๊กตากระต่ายสขีาวอกีตวัหนึ่ง ตวันี้มี

รอยขาดที่หูกับขา แล้วก็ตุ๊กตาหมาสีด�าที่มีรอยขาดตรงขายาว

มาก เดก็หญงินั่งมองพี่หมอรกัษาตุ๊กตาเพลนิ พลางคดิว่าโตขึ้น

เธออยากจะเป็นหมอตุ๊กตาบ้าง 

“ได้ ๔-๕ ตวัแล้ว คราวนี้พาไปอาบน�้า” 

“อาบน�้าเหรอคะ” 

“ใช่ แล้วตุ๊กตากจ็ะสวย” 

การ์ตูนช่วยถอืตุ๊กตาไปสองตวั พี่หมอเอาตุ๊กตาที่ซ่อมแล้ว

ทั้งหมดใส่เครื่องซกัผ้า 

“ระหว่างรอ เราไปล้างมอืแล้วกนิขนมกนั” 

เด็กหญิงเดินตามไปอย่างว่าง่าย ขนมอร่อยหรือไม่อร่อย

การ์ตนูแทบไม่รูร้สชาต ิเพราะใจอยูท่ี่ตุก๊ตาซึ่งก�าลงัหมนุติ้วอยูใ่น

เครื่องซักผ้า เธอชะเง้อมองไปที่เครื่องตลอดเวลาระหว่างกิน  

พี่หมอแอบยิ้มกบัท่าทางตื่นเต้นของเดก็หญงิตวัน้อย 
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ติ๊ด! ติ๊ด!

เสยีงเครื่องซกัผ้าร้องเตอืน 

“เสรจ็แล้วละ ไปดกูนั” พี่หมอลกุเดนิ การ์ตนูวิ่งตามไปตดิๆ 

ตุ๊กตาออกจากเครื่องซักผ้าแล้ว ทุกตัวขาวสะอาด ขน

ปกุปยุ สวยน่ารกั ใครเหน็ใครกอ็ยากได้อยากซื้อ 

“เอาไปตากแดด พอแห้งกแ็ปรงขนให้นดิหน่อย คราวนี้ก็

สวยสมบูรณ์แบบ” 

“สมบูรณ์แบบ” การ์ตูนตบมอือย่างตื่นเต้น 

พี่หมอเอาตุ๊กตาไปแขวนไว้ที่ราว บางตัวหนีบหู บางตัว

หนบีหาง แต่การ์ตนูรูว่้าพวกมนัไม่เจบ็ ทกุตวัสหีน้าสดใสมคีวาม

สขุ 

เพราะพี่หมอช่วยพวกมนัไว้ พวกมนักลบัมาสวยมชีวีติชวีา

อีกครั้งเพราะพี่หมอ การ์ตูนก็มีความสุข สบตาเหล่าตุ๊กตาแล้ว

เงยหน้ามองพี่หมอคนสวย...สวยเหมอืนนางฟ้าเลย



๓
เปิดร้าน

การ์ตนูลมืตาตืน่เม่ือได้ยนิเสยีงนกร้องจ๊ิบๆ เดก็หญงิ

สลัดผ้าห่มออกจากตัวทันที รีบเข้าห้องน�้าอาบน�้าแต่งตัว วิ่ง 

ตกึตกัลงไปข้างล่างด้วยความกระฉบักระเฉงกระปรี้กระเปร่า โลก 

ไม่น่าเบื่ออกีต่อไปแล้ว 

“แม่ หนไูปเที่ยวนะ” แล้วการ์ตนูกว็ิ่งพรวดออกไปข้างนอก

เลย 

แม่ออกจากห้องครวั อ้าปากค้าง จะถามกถ็ามไม่ทนั แม่

มองแก้วนมในมอื น่าจะดื่มนมสกัแก้วก่อนออกไป 

บ้านหลงัสฟ้ีา ประตบู้านเป็นบานเฟ้ียมเปิดกว้างได้ เมื่อวาน

ที่การ์ตูนมาประตูเปิดด้านเดียว แต่วันนี้เปิดกว้างทั้งสองด้าน  

ด้านหนึ่งเป็นกองตุก๊ตาที่เธอเหน็เมื่อวาน ส่วนอกีด้านมตู้ีใบใหญ่

คล้ายตู้หนงัสอื แต่แทนที่จะเกบ็หนงัสอื พี่หมอน�าตุ๊กตาที่รกัษา
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ผ่าตดั ท�าความสะอาดและตากจนแห้งไปวางเรยีงไว้แทน การ์ตนู

เดนิเข้าไปหยดุยนืมองตุ๊กตาเหล่านั้น มนัสวยพอที่ใครเหน็กต็้อง

นกึอยากได้ เดก็หญงิเอยีงคอมอง ยงั...ยงัไม่ใช่ ตุ๊กตาพวกนี้ยงั

ไม่ถูกชะตา ยงัไม่ใช่ตวัที่เธออยากจะซื้อ 

พี่หมอเดินออกมา อุ้มแผ่นไม้มาด้วยแผ่นหนึ่ง พี่หมอยิ้ม

ทกั การ์ตูนรบีวิ่งไปหาทนัท ี

“พี่หมอ วนันี้การ์ตูนมาช่วยพี่หมอรกัษาตุ๊กตาอกีค่ะ” 

“เอาสิ” พี่หมอเดินออกไปหน้าบ้าน แล้วก็เงยมองไปที่

ต้นไม้ใหญ่ เจอกิ่งเหมาะๆ แล้ว พี่หมอจงึแขวนป้าย

“บ้านตุ๊กตา” พี่หมออ่านให้ฟัง 

“ชื่อร้านเหรอคะ” การ์ตนูถาม รูส้กึตื่นเต้นที่บ้านนี้เปิดเป็น

บ้านตุ๊กตา 

“ใช่” 

“ตุก๊ตาที่กองเยอะแยะนั่น พี่หมอจะรกัษาแล้วขายหมดเลย

เหรอ” 

“จ้ะ” พี่หมอเดนิเข้าบ้าน การ์ตูนตามไปตดิๆ 

เดก็หญงิสงัเกตเสื้อผ้าของพี่หมอ เป็นชดุเสื้อยดืกางเกงยนี

แบบเมื่อวานนี้ พี่หมอนั่งลงที่โต๊ะหนิอ่อน มถี้วยกาแฟ ขนมปัง 

แล้วกน็มอุ่นๆ อกีแก้ว 

“ของการ์ตูนจ้ะ” พี่หมอเลื่อนแก้วนมให้ 

เด็กหญิงอยากรู้ว่าท�าไมพี่หมอถึงเตรียมนมไว้ให้ พี่หมอรู้

ได้ยงัไงว่าเธอจะมา แต่กไ็ม่ถามเพราะมอีกีเรื่องน่าถามกว่า 

การ์ตูนจบินม ก่อนจะถามออกมาด้วยน�้าเสยีงเกรงใจ 
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“พี่หมอไม่ได้อาบน�้าเหรอ” 

“อะไรกนั” พี่หมอวางแก้วกาแฟแล้วหวัเราะ 

“ก.็..พี่หมอใส่ชดุเมื่อวานนี้” 

“อ๋อ มนัเป็นชดุประจ�าตวัของพี่หมอ” 

“ชดุประจ�าตวั” 

“ใช่จ้ะ กเ็หมอืนข้าราชการหรอืคนท�างานบรษิทัที่มชีดุของ

เขา ถึงพี่หมอจะไม่ได้ท�างานแบบนั้น แต่ก็อยากมีชุดประจ�าตัว  

รู้ไหมชดุประจ�าตวัดยีงัไง”

“ดยีงัไงคะ” การ์ตูนถาม ท�าตาโตเพราะอยากรู้มาก 

“กด็ตีรงที่ไม่เปลอืงไง เรามชีดุประจ�าตวั เสื้อแบบนี้ กางเกง

แบบนี้ เราใส่ชุดแบบนี้ทุกวัน มีแค่สี่ห้าชุดก็พอแล้ว ไม่ต้องมี

เสื้อผ้าเยอะ” 

“จริงด้วย” เด็กหญิงนึกถึงตู้เสื้อผ้าของตัวเอง ถึงจะมี

เสื้อผ้าไม่มากแต่กม็ากกว่าสี่ห้าชดุ 

“ถ้าเราไม่ใช้เงนิมาก เรากไ็ม่ต้องหาเงนิมาก และมคีวาม

สขุกบังานที่รกัโดยไม่ต้องเดอืดร้อนเรื่องเงนิ” 

เดก็หญงิชกัจะงงว่าพี่หมอพดูถงึอะไร การ์ตนูมองเข้าไปใน

บ้าน 

“วนันี้พี่หมอจะรกัษาตุ๊กตากี่ตวัคะ” 

“ท�าเท่าที่อยากท�า” 

การ์ตูนดื่มนม 

“กินขนมปังด้วยสิ” พี่หมอคะยั้นคะยอ เด็กหญิงหยิบ

ขนมปังกดักนิ 
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“ไม่คดิจะซื้อตุ๊กตาพี่สกัตวัเหรอ” 

“ซื้อค่ะ แต่ยงัไม่เจอตวัที่ถูกใจ จะเป็นเพื่อนกนัต้องถูกใจ

ก่อน” 

“แล้วจะรู้ได้ไงว่าถูกใจ” พี่หมอถามต่อ 

“กพ็อเหน็หน้ามนักถ็ูกใจ พี่หมอ...” การ์ตูนขยบัตวัท�าท่า

กระซบิกระซาบราวกบัว่ามนัเป็นความลบัสดุยอด “พี่หมอรู้ไหม 

ตุก๊ตาน่ะ ถ้าเราถกูใจเขาจะเหมอืนมชีวีติเลย เขาจะสบตาเราแล้ว

กเ็หมอืนพูดกบัเราได้” 

“จรงิเหรอ” พี่หมอกระซบิด้วยเสยีงเบามาก 

“อย่างเมื่อสองวนัก่อนนะ หนูเจอตุ๊กตาหมตีวัหนึ่ง อยู่ใน

ถงัขยะ...” 

แล้วเดก็หญงิการ์ตูนกเ็ล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่หมอฟัง... 

เด็กหญงิจอดจกัรยานเมือ่เหน็บางอย่างอยูใ่นถงัขยะ 

ก้นของมันโผล่แพลมออกมำ เด็กหญิงเดินไปหยิบขึ้นมำดู เห็น

หน้ำเห็นตำถึงรู้ว่ำมันเป็นตุ๊กตำหมี เด็กหญิงมองหน้ำแสนเศร้ำ

ของเจ้ำตุก๊ตำหม ีมองเนื้อตวัที่มอมแมมสกปรก น่ำสงสำร ดวงตำ

ของมนัรำวกบัจะมหียำดน�้ำตำ 

“น่ำสงสำร ท�ำไมเจ้ำของถงึทิ้งเธอนะ” 

ดูเหมอืนว่ำหน้ำตำเจ้ำตุ๊กตำหมจีะเศร้ำลงอกี 

“ถ้ำเกบ็ไป แม่กต็้องเอำทิ้งอกี ขอโทษนะ” 

กำร์ตนูค่อยๆ วำงเจ้ำตุก๊ตำหมลีงไปในถงัขยะ หนัหลงัก้ำว

เดนิช้ำๆ อย่ำงเศร้ำใจ 
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อย่าทิ้งฉนั อย่าทิ้ง...

เดก็หญงิหนัขวบัไปมองตุ๊กตำทนัที

“เอ๊ะ เหมอืนได้ยนิเสยีงตุ๊กตำพูด” 

การ์ตูนหมนุแก้วนมในมอื หยดุเล่าแล้วกถ็อนหายใจ 

“แล้วการ์ตูนเกบ็มนักลบับ้านหรอืเปล่า” 

“ค่ะ แต่แม่ก็เอามันไปทิ้งถังขยะอีก มันเป็นตุ๊กตาหมีที่ 

น่ารกัมาก ตวัสนี�้าตาลอ่อนๆ หน้าตาน่ารกัที่สดุ” 

“งั้นเหรอ ของพี่กม็ตีุ๊กตาหมหีลายตวันะ คดิว่าคงมสีกัตวั

ที่การ์ตูนชอบ” 

“ค่ะ” 

พี่หมอยกถ้วยกาแฟดื่มจนหมดถ้วย 

“ของพี่หมอขายแพงไหม” 

“ไม่แพง กแ็หม...ตุก๊ตาที่มรีอยผ่าตดัแบบนั้น ขายแพงไม่ได้

หรอก ตวัละ ๔๐-๕๐ บาท เอง” 

“เหรอคะ” การ์ตนูยิ้ม ถ้าไม่แพงแบบนี้เธอซื้อได้ ไม่ต้องขอ

เงนิแม่ด้วย เธอมเีงนิเกบ็ในกระปกุออมสนิของตวัเอง

ขณะนัน้ มแีม่กบัลกูสาววยั ๕ ขวบ เดนิเข้ามา พีห่มอ

รีบเข้าไปทักทาย 

“สวสัดคี่ะ” 

“ขายตุ๊กตาเหรอคะ” ผู้เป็นแม่ถาม 
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“ค่ะ” 

“ลูกไปดูสวิ่าชอบตวัไหน” 

เด็กหญิงปล่อยชายเสื้อแม่แล้ววิ่งไปดูที่ตู้ทันที การ์ตูนไม่

รอช้ารบีเดนิไปหาเดก็หญงิคนนั้น 

“การ์ตูนกบัพี่หมอช่วยกนัรกัษาพวกมนัเมื่อวานนี้ ดูนี่ส”ิ 

การ์ตูนหยิบตุ๊กตากระต่ายสีขาวลงมา แล้วก็จิ้มให้ดูแผล 

ที่ขา 

“พี่หมอผ่าตดัให้” 

“เหรอ” 

เดก็หญงิที่ตั้งใจมาซื้อตุก๊ตาคว้ามนัจากมอืการ์ตนูไปดทูนัที 

“น่าสงสาร” เด็กหญิงจ้องหน้าเจ้าตุ๊กตากระต่าย จ้องนานมาก 

แล้วเดก็หญงิกค็่อยๆ ยิ้ม “มนับอกว่าอยากไปอยู่กบัแก้วละ” 

“แก้วซื้อมันแล้ว อย่าท�าให้มันเศร้านะ” การ์ตูนรีบเชียร์ 

ไม่ใช่เพราะอยากให้พี่หมอขายตุก๊ตาได้ แต่เพราะสงสารเจ้าตุก๊ตา

กระต่าย ถ้ามนัอยากอยู่กบัแก้วแล้วแก้วไม่พามนักลบับ้านไปด้วย

คงน่าสงสาร 

“แก้วเอาตวันี้” 

“การ์ตูนเป็นผู้ช่วยพี่หมอละ” การ์ตูนชวนคยุ 

“เก่งจงั ช่วยผ่าตดัเหรอ” 

“ใช่” การ์ตูนพยกัหน้า 

“เท่าไหร่” เดก็หญงิแก้วถาม 

การ์ตูนจูงมอืแก้วเดนิไปหาพี่หมอ 

“แม่ หนูเอาตวันี้” 
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“เท่าไหร่จ๊ะ” แม่ของเดก็หญงิแก้วถามพี่หมอ 

“๔๐ บาท ค่ะ” 

“ไม่แพงนี่” 

คนเป็นแม่บอกแล้วควกัเงนิจ่ายพี่หมอก่อนเดนิออกไป แก้ว

หนัมาโบกมอืให้การ์ตนู การ์ตนูโบกมอืตอบ เดก็หญงิมองสองแม่

ลูกเดินจากไป มองเจ้ากระต่ายที่แก้วอุ้ม มันมองการ์ตูนด้วย 

สายตาของมันยิ้มมีความสุขเหมือนจะบอกขอบใจพี่หมอกับ

การ์ตูน การ์ตูนลดระดบัมอืลงโบกลาเจ้ากระต่ายสขีาวหน้าสวย 

การ์ตนูรูส้กึเหงากบัภาพที่เหน็ แม่ลกูจงูมอืมาซื้อตุ๊กตา เดก็หญงิ

กบัตุ๊กตาตวัที่ถูกใจ ช่างเป็นภาพที่มคีวามสขุ 

ถ้า...แม่พาการ์ตูนมาซื้อตุ๊กตาแบบนี้บ้างกค็งจะดี

เด็กหญิงใส่หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก เธอมองไปที่

ภูเขาตุ๊กตา มองหาตุ๊กตากระต่าย เพราะตอนนี้มนัถูกซื้อไปแล้ว 

น่าจะมตีวัใหม่ไปทดแทน การ์ตูนรื้อค้นสกัพกักไ็ด้ตุ๊กตากระต่าย

สชีมพูมาตวัหนึ่ง เธอยิ้ม แล้วกห็ยบิตุ๊กตาตวัอื่นๆ ตดิมอืมาอกี 

๒-๓ ตวั 

“พี่หมอ วันนี้มีกระต่ายแทนตัวเก่าด้วยละ” การ์ตูนยื่น

ตุ๊กตากระต่ายสชีมพูให้ 

“มาเลย มารักษากันตัวแรกเลย” พี่หมอพลิกเจ้าตุ๊กตาดู 

ที่ท้อง ขา และหวัมรีอยขาด 

การ์ตนูนั่งมองพี่หมอเยบ็ตุก๊ตาอย่างคล่องแคล่วด้วยความ

เพลดิเพลนิ 

‘เก่งจรงิๆ โตขึ้นการ์ตูนอยากเก่งอย่างพี่หมอบ้าง’ 
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“แม่รู้ไหมว่ามาอยู่ที่นี่” พี่หมอถาม เพราะเดก็หญงิมกัจะ

มาขลกุอยู่ด้วยนานๆ 

“รู้ว่าการ์ตูนออกมาข้างนอกค่ะ แต่ไม่รู้ว่าการ์ตูนไปไหน 

แม่ไม่สนใจหรอก” 

“จรงิเหรอ มแีม่คนไหนไม่สนใจลูก” 

“แม่การ์ตูนนี่ไง” การ์ตูนพูดย�้า เบกิตาโตใส่พี่หมอด้วย 

พี่หมอยกมอืปิดปากหวัเราะคกิ ทั้งๆ ที่มผ้ีาปิดปากปิดจมกู

อยู่แล้ว 

“พี่หมอหวัเราะอะไร” 

“การ์ตนูนี่เหมอืนพี่ตอนเดก็ๆ เลย พี่กช็อบคดิว่าแม่ไม่สนใจ 

แต่รู้อะไรไหม ความจรงิกค็อืว่า ไม่มแีม่คนไหนไม่สนใจลูกหรอก

นะ ยิ่งการ์ตูนน่ารกัแบบนี้ พี่ว่าแม่ต้องรกัมากแน่ๆ” 

“จรงิเหรอ แล้วท�าไมการ์ตูนขออะไรไม่เคยได้ แต่ถ้าพี่ตาล

ขอนะได้ทกุท”ี พูดแล้วกท็�าปากตุ่ย

“กม็หีลายเหตผุลนะ สิ่งที่การ์ตูนชอบแม่อาจจะคดิว่าเป็น

ของไร้สาระหรอืเป็นของที่แม่ไม่ชอบ กเ็ลยไม่ได้ใส่ใจเวลาการ์ตนู

ขอ แม่ก็เหมือนเรานั่นละ ถึงจะเป็นแม่ก็เถอะ แต่ก็มีความเป็น

เดก็อยู่ในตวั การ์ตนูเองกไ็ม่สนใจในสิ่งที่ตวัเองไม่ชอบไม่ใช่เหรอ” 

“กจ็รงิ...” เสยีงของเดก็หญงิเบาลง ถงึยงัไงการต์นูกอ็ยาก

ให้แม่ใส่ใจ แม่สญัญาว่าจะซื้อตุ๊กตาให้แต่กล็มืเสมอ แต่การ์ตูน

ไม่สนใจแล้วละ เธอจะหาตุ๊กตาตวัโปรดจากที่ร้านของพี่หมอเอง 

การ์ตูนมองพี่หมอเยบ็ตุ๊กตา ท่าทางพี่หมอมคีวามสขุ เยบ็

ไปฮมัเพลงไป บางจงัหวะกเ็งยหน้ามาส่งยิ้มให้การ์ตูน 
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เดี๋ยววนันี้จะมตีุ๊กตาอกี ๔-๕ ตวั ไปอวดโฉมบนชั้นและจะ

มากขึ้นเรื่อยๆ ทกุวนั แล้วเมื่อถงึวนัที่ซ่อมตุ๊กตาหมด พี่หมอกจ็ะ

นั่งมองตุ๊กตาถูกซื้อไปวันละตัวสองตัว พวกมันจะเดินทางไปอยู่

กับเจ้านายที่รัก ดีจริงๆ เลย ถึงที่สุดแล้ว ตุ๊กตาทุกตัวที่นี่จะมี

เจ้าของ


