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สวัสดีค'ะ คุณผู $อ'านที ่น'ารักทุกคนเลย โรสกลับมา    

อีกครั้งกับ รักนะ คุณมาเฟ.ย เปoนนิยายที่เพิ่งหมดสัญญากับ

สำนักพิมพ/ เลยเอามาลงอีบุNกใหม'อีกครั้งค'ะ คนที่เคยซื้อกับ

สำนักพิมพ/ไม'ต$องซื้อใหม' เพราะทุกอย'างเหมือนเดิม เปลี่ยน

แค'ปกเพราะปกเดิมเปoนลิขสิทธ์ิของสำนักพิมพ/ค'ะ 

รักนะ คุณมาเฟ.ย เปoนเรื ่องราวความรักของหนูว่ี 

กัญญาวีร/ สาวน$อยผู$สู$ชีวิต กับคุณธีร/ ธีรัตม/ นักธุรกิจหนุ'มที่มี

คนปองร$ายหมายเอาชีวิต และเขาสองคนก็พบกันในตอนท่ี  

ธีรัตม/ถูกศัตรูทางธุรกิจถล'มยิง หนูวี่ไปอยู'ผิดที่ผิดเวลา เลยถูก

คุณธีร/จับตัวไปปล'อยเกาะ ในระหว'างที่เขาสืบหาคนร$ายท่ี

ต$องการฆ'าเขา 



 

 

 

 
 

เรื่องราวความรักวุ'น ๆ ท'ามกลางสายลมแสงแดดบน

เกาะสวยชายแดนไทย-มาเลเซีย และควันปwนจากการถูกล'า

เอาชีวิตของคุณธีร/จะเปoนอย'างไร ติดตามอ'านได$ในเรื่องเลย

ค'ะ  

ขอบคุณท่ีติดตามกันมาตลอดค'ะ 
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กัญญาวีร3กำลังจะก$มลงหิ ้วถุงกอล/ฟขึ ้นสะพายบ'า 

หลังจากนักธุรกิจคนหนึ่งเลือกเธอให$ทำหน$าที่แคดดีให$ในเช$า

วันแรกของการทำงาน แต'ไม'แน'ใจว'าก$าวขาพลาดอย'างไร 

เพราะแทนที่จะได$แบกถุงกอล/ฟขึ้นบ'า เธอกลับหงายหลังล$ม 

และยังพาคนท่ีเดินอยู'ข$างหลังล$มลงไปด$วย 

ในชั ่วเสี ้ยววินาทีท่ีเธอใจหายวาบ คิดว'าคงจะโดน

ร$องเรียนเรื่องการบริการที่ไม'ได$เรื่อง นักธุรกิจลูกค$าของเธอ

อาจจะโมโหจนเปลี่ยนคนใหม' และเธออาจจะตกงาน กัญญา

วีร/ก็ได$ประสบกับปyญหาที่ใหญ'กว'าไม'มีงานทำมากนัก เมื่อมี

เสียงคล$ายประทัดดังกึกก$องขึ้นและรัวอย'างหูดับตับไหม$ 

สัญชาตญาณรักตัวกลัวตายทำให$หญิงสาวพลิกตัวแล$ว

กอดคนใต$ร'างแน'นพร$อมทั้งหลับหูหลับตาซุกตัวเข$าหาเขา
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อย'างไม'คิดชีวิต เมื่อตระหนักว'าเสียงที่ได$ยินนั้นคือเสียงปwน

อย'างไม'ต$องสงสัย เธอสับสนและงุนงง จับต$นชนปลายไม'ถูก 

รู$แต'ว'าเหมือนอยู'ท'ามกลางฉากสงครามที่สองฝ|ายรัวกระสุน

เข$าใส'กัน โดยมีเธอเปoนเป}า 

หลังเสียงปwนเงียบไป กัญญาวีร/ก็โงหัวขึ้น ฝุ|นควันปwน

ยังไม'จางหายไปจากอากาศ แต'เธอก็เห็นว'ามีชายฉกรรจ/สอง

คนวิ่งเข$ามา ไม'ได$มาหาเธอ แต'มาหาคนท่ีเธอซุกตัวหาความ

ปลอดภัย ที่ตอนนี้ลุกขึ้นยืนแล$วสั่งการกับสองคนที่วิ่งเข$ามา

รัวเร็วแทบจับใจความไม'ได$ แต'ที่แน' ๆ เขาสั่งให$คนพวกน้ัน

จับตัวเธอมาด$วย! 

คนทั้งหมดเคลื่อนที่อย'างรวดเร็ว ผู$ชายรูปร'างสูงใหญ'

ในชุดเสื้อยืดคอโปโลสีอ'อน กางเกงขาสั้น อย'างคนมาเล'น

กอล/ฟทั่วไปสองคนประกบหิ้วป�กเธอคนละข$าง แต'ลักษณะน้ี

กัญญาวีร/คิดว'าคงไม'ใช'คนเล'นกอล/ฟธรรมดาแน' แต'คงเปoน

นักเลงหรือผู $มีอิทธิพลมากกว'าถึงได$จับตัวคนอื ่นไปตาม

อำเภอใจแบบนี้ แต'ถึงอย'างนั้นเธอก็ไม'ได$ถูกจับมัดมือมัดปาก

หรือมีกระสอบคลุมตัวอย'างที่เห็นในหนัง แต'ถูกพาเดินเร็ว

แทบเปoนวิ่งออกไปจากบริเวณท่ีเกิดเหตุ ก'อนถูกจับโยนเข$าไป

ในรถยนต/หรูที ่ห $องโดยสารกว$างขวางกับลูกค$าของเธอ 

กัญญาวีร/มองคนที่อยู'ในชุดเครื่องแต'งกายคล$ายกับสองคนท่ี

ห้ิวป�กเธอมา เขาน่ังอยู'ในรถด$วยท'าทางสงบและครุ'นคิด ไม'ได$
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ตัวสั่นงันงกอย'างคนที่เพิ่งผ'านความเปoนความตายมาหมาด ๆ 

อย'างเธอ ใบหน$าด$านข$างของเขาอวดจมูกโด'ง กรามขึ้นสัน

นูนอย'างคนที่กำลังเคร'งเครียด สายตาแข็งกร$าวมองตรงไป

ข$างหน$า เขาคงมีอายุมากกว'าเธอหลายป�เพราะมีริ้วรอยตรง

หางตา แต'กระน้ันเขาก็เปoนผู$ชายท่ีถือว'าหน$าตาดีมากทีเดียว  

เมื่อรู$ว'าเธอไม'ตายแน' ๆ แล$ว กัญญาวีร/ก็ทุ'มความตก

อกตกใจท้ังหมดกับการกรีดร$องหาคำตอบกับคนท่ีพาเธอมา 

“พวกคุณจะพาฉันไปไหน ปล'อยฉันนะ!” 

“พาไปในท่ีท่ีปลอดภัย” คนท่ีนั่งอยู'ในรถด$านหลังบอก

กับเธอ 

“แล$วทำไมต$องเอาฉันไปด$วย”  

“เรายังไม'รู$ว'าคุณเปoนใคร ท้ิงไว$ไม'ได$” 

“ฉันจะเปoนใคร ก็เปoนแคดดีของคุณไงคะ” เธอว'า

อย'างหงุดหงิด ไม'คิดไม'ฝyนว'าการมาทำงานเปoนแคดดีวันแรก

จะเจอแจ็กพ็อต ได$อยู'เปoนสักขีพยานท'ามกลางพายุกระสุนท่ี

พวกมาเฟ�ยที่ไหนก็ไม'รู$รัวใส'กัน ยิ่งคิดยิ่งโกรธ เธอไม'เกี่ยว

อะไรด$วยเลยแต'ก็เกือบตายไปด$วย แล$วตอนนี้ยังถูกจับตัวมา

เหมือนเปoนตัวประกันอีก แล$วที่ที่ปลอดภัยที่ว'านั่นคือที่ไหนก็

ไม'รู$  

“เราไม'เคยเห็นคุณมาก'อน อยู' ๆ ก็มาอยู'ในเหตุการณ/

แบบนี้ เราไม'รู$ว'าคุณมีส'วนเกี่ยวข$องหรือเปล'า ถ$าตรวจสอบ
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แล$วว'าไม'เกี ่ยว คุณจะได$กลับบ$านทันที” เขาอธิบายเสียง

เรียบ ซ่ึงตรงกันข$ามกับอารมณ/พลุ'งพล'านของกัญญาวีร/ 

“ก็จะเคยเห็นได$ไง ฉันเพิ่งมาทำงานวันแรก แล$วก็ซวย

มาเปoนแคดดีให$คุณเนี่ย โดนถล'มยิงเกือบตายแล$วยังจะถูกจับ

ตัวไปอีก บ$าบอ ปล'อยฉันลงเลยนะ” เธอว'าแล$วถลาไปดึง

ประตู แต'ก็ทำได$แค'นั้นเพราะประตูถูกล็อกอยู' ไม'ว'าเธอจะดึง

แค'ไหนก็ไร$ผล สุดท$ายเลยหันไปโถมตัวประทุษร$ายคนน่ัง  

ข$าง ๆ แทน 

เธอยังไม'ทันได$ทำอะไรอย'างที่อยากทำเสียด$วยซ้ำ ก็

ถูกเขารวบตัวไว$จนกระดิกกระเดี้ยแทบไม'ได$ ก'อนจะได$ยิน

เสียงทุ$มดังขึ้นข$างหูไม'ดังนัก 

“เสียแรงเปล'า อยู'น่ิง ๆ ดีกว'า” 

“อยู'นิ่ง ๆ แล$วปล'อยให$พวกคุณจับตัวไปเนี่ยนะ ถ$าฉัน

ยอมง'าย ๆ ก็บ$าแล$ว ปล'อยสิ ปล'อยโว$ย ปล'อย!” เธอโวยวาย 

ถึงจะขยับตัวไม'ได$ แต'ปากเธอยังว'าง และเธอจะแหกปาก

จนกว'าเขาจะปล'อย แต'ดูเหมือนจะไม'ได$ผล เพราะเขาบอก

เธอเสียงเรียบ 

“จะนั่งไปดี ๆ หรือจะนั่งแบบนี้แล$วตะโกนจนคอแตก

ก็แล$วแต'คุณนะ” 

คำพูดของเขาเตือนให$เธอรู$ตัวว'า ‘แบบน้ี’ คือการท่ี

เขากอดรวบตัวเธออยู' กัญญาวีร/จึงขยับตัว บอกให$เขาปล'อย 
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และเมื่ออ$อมแขนแข็งแรงเหมือนกรงเหล็กคลายออก เธอก็

ขยับตัวออกห'างจากเขา ไปน่ังติดประตูฝy�งท่ีน่ังเธอ 

“บ$านเมืองมีขื ่อมีแป คุณไม'มีสิทธิ์มาจับใครไปไหน

ตามอำเภอใจแบบน้ีนะคุณมาเฟ�ย” เธอกระแทกเสียง 

“สัญญาว'าจะใช$เวลาให$น$อยที่สุด ถ$าคุณไม'เกี่ยวจริง ๆ 

จะไปส'งจนถึงบ$าน” 

“ฉันไม'เกี่ยว!” เธอขึ้นเสียงอีกครั้ง “ถ$าจะมีอะไรเกี่ยว

ในเหตุการณ/นี้ก็คือฉันมีบุญคุณกับคุณ ถ$าฉันไม'ล$มใส'ป|านน้ี

คุณคงโดนกระสุนเจาะจนพรุนแล$วมั ้ง คุณควรจะสำนึก

บุญคุณ ขอบคุณฉัน หรือจะให$เงินรางวัลก็ไม'รังเกียจ แต'ไม'ใช'

จับตัวฉันมาแบบนี้ ฉันมีครอบครัวต$องรับผิดชอบ คุณจะจับ

ฉันไปแบบน้ีไม'ได$!” 

หลังจากนั้นไม'ว'าเธอจะพูดอะไรเขาก็ไม'ตอบเธออีก

เลย คล$ายกับว'าเขาได$ให$คำตอบทุกอย'างแก'เธอแล$ว อย'างอ่ืน

ท่ีเธอถามไปทำให$เขารู$สึกรำคาญ ซึ่งก็แสดงออกทางสีหน$า

ชัดเจน 

ในที่สุดเธอก็นั่งเงียบอย'างจนปyญญา ไร$ทางหนี อยาก

บอกให$ใครสักคนรู$ว'าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ แต'ไม'มีทางเลย เธอ

ม ีแต 'ต ัว ท ุกส ิ ่งอย 'างไม 'ว 'าจะเป oนกระเป �าสตางค /หรือ

โทรศัพท/มือถือ เธอเก็บไว$ในล็อกเกอร/ที่สนามกอล/ฟ ตามกฎ

ที่แคดดีทุกคนต$องทำ ห$ามมีสมบัติหรือใช$มือถือในระหว'าง
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ทำงาน และตอนนี้กฎนั้นก็ทำให$เธอถูกจับตัวมาอย'างเงียบ

เชียบ ไม'มีใครรู$ หรือบางทีก็อาจจะไม'มีใครสนใจด$วย 

กัญญาวีร/ไม'รู$ว'านั่งอยู'ในรถกับคนพวกนี้นานแค'ไหน 

หลังจากที่ไม'มีเสียงเธอแล$วภายในรถก็มีแต'ความเงียบงัน คน

นั่งที่เบาะข$าง ๆ เธอเอนหลังพิงเบาะและหลับตา เธอเดาว'า

เขาคงไม'ได$หลับเพราะหัวคิ้วเขาขมวดเหมือนกำลังครุ'นคิด

ตลอดเวลา ส'วนคนขับรถกับคนนั่งที่ที่นั่งด$านหน$า ก็นาน ๆ 

จะคุยกันเบา ๆ เสียทีหน่ึง  

รถยนต/เลี้ยวออกจากถนนที่รถวิ่งขวักไขว' กัญญาวีร/

สงสัยอยู'เพียงครู'เดียวก็กระจ'าง เมื่อมองเห็นเครื่องบินจอดอยู'

หลายลำ หญิงสาวคิดว 'าเขาจะพาเธอเข $าไปในอาคาร

ผู$โดยสาร และแอบคิดหาทางหนีทีไล' ว'าหากเธอกรีดร$อง

ท'ามกลางผู$คนมากมาย คนพวกนี้คงไม'กล$าลากเธอไปต'อหน$า

สาธารณชนหรอกกระมัง แต'แล$วแผนการหนีของเธอก็เปoน

หมัน เมื ่อรถยนต/คันหรูพาเลี ้ยวไปอีกทางที ่ไม'ใช'ทางเข$า

อาคาร ก'อนจะจอดลง 

ตรงหน$ามีเคร่ืองบินลำเล็กจอดติดเคร่ืองรออยู'! 

ดูเหมือนว'าทุกอย'างถูกตระเตรียมไว$แล$ว เมื่อประตูรถ

เป�ดออก คนในรถก็ก$าวออกมาแล$วตรงไปยังเครื่องบินลำเล็ก

ที่ติดเครื่องรออยู' รวมทั้งกัญญาวีร/ที่ไม'รู$เหนือรู$ใต$ก็ถูกลากไป

ด$วย ประเมินสถานการณ/แล$วเธอก็ไม'ต$องคิดกรีดร$องให$เจ็บ
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คอเปล'า ๆ เลย เพราะบริเวณที่คนพวกนี้พาเธอมานั้นอยู'

ห'างไกลจากทุกสิ่ง แม$จะเห็นเครื่องบินพาณิชย/ลำใหญ'และ

รถยนต/ของเจ$าหน$าที่ที่แล'นอยู'ในบริเวณรันเวย/ก็ห'างไกลจน

ต'อให$เธอกรีดร$องจนคอแตกก็คงไม'มีใครได$ยิน 

“พวกคุณจะพาฉันไปไหน” กัญญาวีร/พยายามอีกคร้ัง

เม่ือเข$ามาน่ังบนเคร่ืองบินลำเล็กกับชายแปลกหน$าท้ังสาม 

คนเปoนเจ$านาย หรือนักธุรกิจลูกค$าที่สนามกอล/ฟของ

เธอมองเธอด$วยสีหน$าเรียบเฉย ก'อนจะตอบเหมือนที่เคยตอบ

เธออีกคร้ัง 

“ขอโทษที่ต$องเอาตัวคุณมาด$วย ผมสัญญาว'าหลังจาก

ตรวจสอบและพบว'าคุณไม'เก่ียว จะมีคนไปส'งคุณจนถึงบ$าน” 

“คุณไม'ต$องเอาฉันไปด$วยก็ได$ ฉันไม'เกี่ยวแน' ๆ อยู'

แล$ว ฉันมาทำงาน จะไปเกี่ยวกับเรื่องมาเฟ�ยกราดยิงอะไรกัน

ได$ยังไง ปล'อยฉันไปเถอะ ถ$าฉันไม'กลับบ$าน แม'ต$องเปoนห'วง

แน' ๆ” 

“เร่ืองน้ันเราจัดการได$” 

เสียงพูดเรียบ ๆ และใบหน$าเฉยเมยของคนที่ลากตัว

เธอมาอย'างไม'เต็มใจ ทำให$หญิงสาวอยากจะมีอาวุธทำร$าย

เขาให$ยับคามือ เขาพูดเหมือนเปoนเร่ืองง'าย ๆ ท้ัง ๆ ท่ีเขาไม'มี

สิทธิ์ใด ๆ จะลากเธอขึ้นเครื่องบินมากับเขาเลย เธอไม'รู$จัก

เขา แต'การที่เขาถูกใครบางคนกราดยิงที่สนามกอล/ฟกลางวัน
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แสก ๆ ก็ทำให$กัญญาวีร/คิดว'าเขาอาจจะไม'ใช'คนดี อาจจะทำ

ธุรกิจผิดกฎหมาย ศัตรูถึงได$มาตามยิง คิดแล$วยิงสาวก็ห'อไหล' 

ความหวาดกลัวหล่ังไหลไปท่ัวทุกอณูกายจนขนลุกซู' 

ถ$าเขาจับเธอมาเพ่ือนำไปขายล'ะ? 

“เปoนอะไร” เสียงถามคล$ายรำคาญดังขึ้นจากคนหน$า

เฉย กัญญาวีร/สบตากับเขาแล$วถามอย'างหวาดกลัว 

“พวกคุณ...จะพาฉันไปขายหรือเปล'า” ถึงเขาจะไม'ได$

จับเธอมัดมือมัดปากเหมือนที่เคยดูในละคร แต'บางทีคนร$าย

ในชีวิตจริงที่มีเครื่องบินส'วนตัวอาจจะไม'จำเปoนต$องทำแบบ

ในละครก็ได$ อย'างไรเธอก็หวาดกลัวอยู'ดี 

หญิงสาวคิดว'าเห็นแววตาเขาไหววูบคล$ายหัวเราะอยู'

ช่ัววินาที ก'อนจะตอบ 

“ผมไม'ได$ค$ามนุษย/ ทำใจให$สบายเถอะ เราแค'ต$องการ

ตรวจสอบว'าคุณเกี่ยวข$องกับพวกที่ส'งคนมายิงเราหรือเปล'า 

ถ$าไม'ใช'ผมไม'เก็บตัวคุณไว$หรอก” 

กัญญาวีร/ก็อยากทำใจให$สบายอย'างที่เขาบอกหรอก 

แต'ใครจะไปทำได$เม่ืออยู' ๆ ก็จับพลัดจับผลูไปอยู'ในดงกระสุน

กับคนท่ีเธอไม'รู$จัก แล$วก็ถูกพาตัวมากับผู$ชายแปลกหน$าตั้ง

สามคน ถึงจะไม'ได$หน$าเหมือนโจรและแต'งตัวดูดีมีเทสต/ แต'

พวกเขาก็เปoนผู$ชาย แล$วยังเปoนผู$ชายที่มีที่มาที่ไปไม'ชัดเจน 

ใครจะไปคิดในแง'ดีกับคนที่ถูกถล'มยิงได$ คนดี ๆ ที่ไหนจะมา
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ถูกไล'ยิงแบบน้ี  

กัญญาวีร/อยากหนีไปจากคนพวกนี ้ แต'เธอก็หมด

ปyญญา ขนาดนั่งรถยนต/เธอยังหนีไปไหนไม'ได$ แล$วตอนนี้อยู'

ในเครื ่องบินที ่กำลังเหินฟ}าแบบนี้ เธอคงทำได$แค'สงบสติ

อารมณ/ ตั ้งสติและหาหนทางพาตัวเองหนีไปหลังจากลงสู'

พ้ืนดินอีกคร้ังเท'าน้ันกระมัง 

เมื่อไม'มีเสียงเธอ ภายในห$องโดยสารเครื่องบินก็ตกอยู'

ในความเงียบ มีเพียงเสียงเครื่องยนต/ที่ดังกระหึ่มให$ได$ยิน

เท'านั ้น ก ัญญาวีร /ถ ือโอกาสสำรวจภายในห$องโดยสาร

เครื่องบิน ซึ่งมีลักษณะเปoนห$องโถงขนาดไม'แคบนักแต'ก็ไม'ได$

กว$างขวาง ลักษณะการจัดตกแต'งเหมือนห$องนั่งเล'นในบ$าน 

มีโซฟา มีโตNะ ไม'เหมือนท่ีน่ังบนเคร่ืองบินโดยสารท่ีเธอเคยขึ้น 

เมื่อลอบมองคนที่เปoนหัวหน$าก็เห็นเขาเอนตัวพิงพนักโซฟา

และหลับตา ไม'แน'ใจว'าหลับหรือแค'พักสายตาเท'านั้น ส'วน

สองคนท่ีเธอเดาว'าคงเปoนบอดีการ/ดก็นั ่งตัวตรง ท'าทาง

ระมัดระวัง ทั้ง ๆ ที่อยู 'ในเครื ่องบินส'วนตัวแท$ ๆ เธอก็ไม'

เข$าใจว'าจะระมัดระวังอะไร หรือพวกเขาคิดว'าเธอจะบ$าเลือด

ทำร$ายเจ$านายของพวกเขา ถ$าคิดแบบนั้นจริง ๆ ก็บ$าไปแล$ว 

ถึงเธอจะอยากทำก็ประมาณตนอยู'หรอกว'าได$แต'คิด แต'ไม'มี

ทางทำได$อย'างแน'นอน ก็ในเมื่อเคยพยายามและเห็นผลแล$ว

ตอนอยู'ในรถยนต/ เธอจึงไม'โง'พยายามอีก สู$เก็บแรงไว$หาทาง
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หนีทีไล'เม่ือเคร่ืองบินลงจอดดีกว'า 

ราวชั่วโมงกว'า ๆ ทีเดียวก'อนที่กัญญาวีร/จะรู$สึกว'า

เครื่องบินลดระดับการบินลง เธอขยับตัวไปชะโงกหน$ามอง

ออกนอกหน$าต'าง แล$วก็พบว'าข$างล'างเปoนสีฟ}า หญิงสาวคิด

ช่ัวครู'ก'อนจะตาเบิกกว$าง...ข$างล'างเปoนทะเล 

เธอถูกพาไปท่ีไหน!  

ความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข$ามาจับจองพื้นที่หัวใจ

เธออีกครั้ง เธอถูกคนแปลกหน$าพาตัวมา เท'าที่รู$เครื่องบินใช$

เวลาเดินทางเปoนชั่วโมง และตอนนี้ข$างล'างคือทะเล เธอเดา

ว'าด$วยระยะเวลาเท'าน้ีเธอคงจะยังอยู'ในเขตประเทศไทย ยัง

ไม'ถูกนำไปส'งยังประเทศเพื่อนบ$าน แต'ก็ไม'แน'เหมือนกัน 

เพราะหากทะเลที่เห็นข$างล'างเปoนทะเลของประเทศกัมพูชา 

มาเลเซีย หรือพม'าล'ะ การเดินทางสู'ประเทศเหล'านี้ใช$เวลา

เท'าไรกัน 

ในที่สุดเครื่องบินก็ลงจอด กัญญาวีร/เดินตามผู$ชายสาม

คนในห$องโดยสารออกมาด$วยโดยไม'ต$องให$บอก และเมื่อเห็น

สภาพบรรยากาศภายนอกเธอก็อ$าปากค$าง เพราะไม'ว'าจะ

มองไปทางไหนก็มีแต'ทะเล ทะเล และทะเล เธอยืนอยู'บน

พ้ืนท่ีท่ีล$อมรอบด$วยทะเล 

เธออยู'บนเกาะ! 
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ในระหว6างที่เดินตามกลุ'มคนที่จับตัวเธอมาออกจาก

บริเวณที่เปoนรันเวย/ กัญญาวีร/ก็กวาดตามองไปรอบ ๆ ความ

หวาดกลัวคืบคลานเข$ากอบกุมพื้นที่หัวใจเมื่อเห็นว'าเธอไม'มี

ทางหนีไปไหนได$เลย ในเมื่อไม'ว'าจะมองไปทางไหนก็มีแต'

ทะเล คำพูดที่เคยได$ยินว'า “คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล” เปoน

อย'างไรเธอได$รู$ซึ้งในตอนนี้เอง เสียงคลื่นที่สาดซัดกระแทก

หาดโครมครามให$ความรู$สึกน'าสะพรึง คล$ายเสียงสัตว/ร$ายท่ี

เฝ}าประตูประกาศก$องต'อหน$าเธอว'าจะไม'ยอมให$เธอหนีไป

ไหนได$  

กัญญาวีร/หัวใจร'วงลงไปอยู'ที่ตาตุ'ม เมื่อตระหนักถึง

สถานการณ/ในชีวิตตอนนี้ ในหัวก$องไปด$วยคำถาม คนพวกน้ี

เปoนใคร จับเธอมาท่ีน่ีทำไม และท่ีน่ีคือท่ีไหน! 
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คนทั้งหมดพาเธอเดินไปบนทางดินซึ่งทอดยาวข$ามไป

อีกฝy�งของเกาะ ซึ่งที่นั่นมีบ$านชั้นเดียวสีขาวหลังเล็กน'ารักตั้ง

หันหน$าออกสู'ชายหาดเบื้องหน$า หาดทรายสีขาวละเอียดตัด

กับน้ำทะเลสีเข ียวมรกตซึ ่งต'อกับฟ}าสีครามเปoนภาพท่ี

สวยงามจนกัญญาวีร/ถึงกับตะลึงมอง ที่นี่สวยงามเหลือเกิน 

แต'เธอไม'มีอารมณ/จะชื่นชมความงามใด ๆ จนกว'าจะรู $ถึง

ชะตากรรมของตน 

เมื่อเดินอ$อมไปทางด$านหน$าของตัวบ$าน กัญญาวีร/ก็

เห็นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเป�ดประตูแล$วเดินเร็ว ๆ ตรงมา 

สายตามองเธอตั้งแต'ศีรษะจรดปลายเท$า ในขณะที่ปากก็ถาม

คนท่ีมีท'าทางเปoนเจ$านายของคนท้ังหมด 

“คุณธีร / จะมาทำไมไม'บอกก'อนล'ะคะ น$อมไม'ได$

เตรียมอาหารไว$เลย แล$วน่ี พาใครมาด$วยหรือคะ” 

“น$อม นี่...เอ'อ...” เขาว'าคล$ายจะแนะนำเธอแต'แล$วก็

ชะงักไป ก'อนหันมาถาม “คุณช่ืออะไรนะ” 

“ว่ีค'ะ กัญญาวีร/” 

“ว่ีจะมาพักกับเราวันสองวัน ช'วยจัดห$องพักแขกให$

หน'อยก็แล$วกัน” 

“ได$ค'ะ” น$อมรับคำผู$เปoนนาย ก'อนจะหันมามองเธอ

ด$วยสายตาไม'เปoนมิตร 

น$อมเปoนหญิงวัยกลางคนรูปร'างผอมแกร็น ผิวคล้ำ 
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สวมเสื ้อเชิ ้ตแขนสั้นสีเข$มกับกางเกงผ$าสามส'วนสีน้ำตาล 

ใบหน$าขึ้นโครงชัด ตาลึกโหลและดุ ผมที่มีผมหงอกแซมถูก

ม$วนเปoนมวยต่ำง'าย ๆ  

ก ัญญาวีร /ถอนหายใจยาวเมื ่อสบตาดุ ๆ ของคน

ตรงหน$า ยายป}านี่คิดว'าเธออยากจะมานอนห$องพักแขกอะไร

นั่นของเจ$าหล'อนหรือไงนะถึงได$ทำหน$าไม'รับแขกขนาดน้ัน 

ถ$าไม'ถูกจับตัวมาใครจะอยากมากันเล'า  

“เดี๋ยวผมจะอยู'ในออฟฟ�ศ หาน้ำเข$าไปให$หน'อยละ

กัน” เขาบอกแล$วก$าวยาว ๆ จากไปพร$อมผู$ติดตาม ทิ้งเธอไว$

กับหญิงวัยกลางคนสีหน$าไม'รับแขกตามลำพัง 

“เชิญ” น$อมเอ'ยเสียงแข็ง สีหน$าไม'ได$เชิญอย'างคำพูด 

กัญญาวีร/พยายามสะกดอารมณ/แล$วเดินตามคนหน$า

ไม'รับแขกเข$าไปภายในบ$าน ตรงไปยังห$องนอนขนาดเล็กห$อง

หน่ึง ซึ่งคนนำทางส'งเธอแล$วก็ทำท'าจะผละจากไป จนกัญญา

วีร/ต$องร้ังแขนไว$ 

“ป}า เดี๋ยวค'ะ” 

“คะ?” น$อมถาม ปรายตามองมือเธอที่จับแขนไว$จน

กัญญาวีร/ต$องวางราวกับถือของร$อน 

“ท่ีเกาะน้ีมีเรือขึ้นฝy�งไหมคะ” 

คำถามของเธอทำให$คนถูกถามมองกลับมาด$วยสายตา

มีคำถาม แต'กัญญาวีร/ไม'สนหรอก เธอแค'ต$องการกลับบ$าน 
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จะด$วยวิธีไหนก็ได$ ไม'สำคัญเลย ขอให$เธอได$กลับบ$านเท'าน้ัน

พอ 

“คุณเพ่ิงมาถึงเองน่ีคะ” 

“ป}า ตอบไม'ตรงคำถามเลย ฉันถามว'ามีเรือขึ้นฝy�งหรือ

เปล'า” 

“มีค'ะ”  

“หรือคะ เรือออกกี่โมง ป}ารู$ไหม” กัญญาวีร/ถามด$วย

ความดีใจ เมื่อทราบว'ามีเรือขึ้นฝy�ง เธอมองเห็นอนาคตรำไร

แล$ว 

น$อมมองเธอแปลก ๆ คล$ายกับว'าเธอถามอะไรไม'รู$

เร่ือง ก'อนจะตอบด$วยน้ำเสียงติดรำคาญ 

“จะไปเมื่อไรก็ออกเมื่อนั้น แต'อาทิตย/นี้ไม'มีแผนการ

ขึ้นฝy�งหรอก เรือเพ่ิงกลับมาเม่ือเช$าน่ีเอง” 

กัญญาวีร/ใจแป}วเมื่อได$ยินเช'นนั้น เพราะเดาว'าเรือที่ว'า

คงเปoนเรือส'วนตัวที่ใช$เดินทางระหว'างเกาะกับแผ'นดินใหญ' 

ไม'ใช'เรือโดยสารอย'างท่ีเธอคิด 

เมื ่อเห็นท'าว'าแผนการขึ ้นเรือโดยสารหนีไม'ได$ผล 

กัญญาวีร/ก็ตัดสินใจบอกความจริงกับหญิงสูงวัย ด$วยหวังว'า

จะได$รับความเมตตาบ$าง 

“ป}า หนูถูกจับตัวมา ป}าช'วยหน'อยนะ หนูไม'อยากอยู'

ท่ีน่ี”  
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“ถูกจับตัวมา?” น$อมทวนคำแล$วมองหน$าเธอ หัวค้ิว

ขมวดมุ'น ก'อนจะพูดเสียงแข็ง “คุณพูดอะไรของคุณ” 

“เจ$านายป}าจับตัวหนูมา หนูไม'ได$เต็มใจมาเลยนะคะ 

คนของเขาลากหนูขึ้นเครื่องบินมา เกาะนี่อยู'ไหนก็ไม'รู$ เขาจะ

เอาหนูมาพักที่นี่ก'อนส'งขายต'างประเทศหรือเปล'าก็ไม'รู$ เกาะ

น่ีติดชายแดนประเทศอะไรคะ” 

“มาเลเซีย” 

“มาเลเซีย!” กัญญาวีร/ทวนคำตาเหลือก เขาจับเธอมา

ขายมาเลย/อย'างนั้นหรือ เธอพูดกับแม'บ$านละล่ำละลัก “ป}า

ต$องช'วยหนูนะคะ หนูไม'อยากไปขายตัวที่มาเลย/ นะป}านะ 

สงสารหนูเถอะ หนูไม'ได$เต็มใจ อย'าปล'อยให$เจ$านายป}าจับ

หนูส'งมาเลย/เลยนะคะ” 

“ฉันว'าต$องมีเรื่องเข$าใจผิดกันแล$วละค'ะ เจ$านายฉัน

จะไปจับเด็กอย'างคุณมาทำไม” น$อมว'า มองเธอตั้งแต'ศีรษะ

จรดปลายเท$า สายตาบอกว'าที่เห็นอยู'ตรงหน$าน่ี ‘ไม'ผ'าน’ 

มาตรฐานอะไรในใจคนมองเลย 

“ป}าพูดแบบนี้เพราะไม'รู$ว'าเจ$านายเปoนมาเฟ�ยละสิ” 

กัญญาวีร/ลองแตะความจริงดู อยากรู$ว'าผู$หญิงที่เปoนเหมือน

แม'บ$านดูแลเกาะห'างไกลให$ผู $ชายที ่ถูกกราดยิงและยังมี

เคร่ืองบินส'วนตัวจะรู$เร่ืองราวของเจ$านายไหม 

“มาเฟ�ยอะไรกันคะ” เปoนอย'างที ่คิด น$อมมองเธอ
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เหมือนกัญญาวีร/พูดจาภาษาต'างดาว ซึ่งนั่นแสดงว'าคนเฝ}า

บ$านบนเกาะให$ผู$ชายคนนั้นไม'ได$รู$เรื่องอะไรของเจ$านายมาก

ไปกว'ารับใช$เขาเวลาท่ีเขามาท่ีน่ี 

“ถ$าคุณไม'มีอะไรแล$ว ฉันจะไปละ มีงานต$องทำ” 

“เดี๋ยวสิคะ จะไปไหน ยังคุยกันไม'จบเลย” 

“ก็เอาน้ำไปให$เจ$านายในออฟฟ�ศ ไม'ได$ยินที่ท'านส่ัง

หรือไง” 

“ไปด$วย” 

น$อมตวัดสายตามองเธอคล$ายจะถามว'าจะตามมา

ทำไม เลยตอบโดยที่ไม'รอให$ถาม “ก็จะไปคุยกับเจ$านายมา

เฟ�ยของป}า ว'าเขาจะจับหนูไว$ท่ีน่ีอีกนานไหม” 

“คุณอย'าพูดอะไรเลอะเทอะนะ มาฟงมาเฟ�ยอะไร” 

น$อมพูดน้ำเสียงสะบัด ดูไม'พอใจมากท่ีเธอเรียกเจ$านายของ

เจ$าหล'อนว'ามาเฟ�ย 

“ก็ถ$าไม'ใช'มาเฟ�ยจะถูกไล'ยิงตู$มต$ามแบบน้ีไหมเล'า” 

“อะไรนะ!” น$อมถามเสียงหลง มองหน$าเธอหน$าตื่น 

กัญญาวีร/เลยถอนหายใจ ก'อนจะบอก 

“ก็เจ$านายป}าถูกใครก็ไม'รู$ไล'ยิง หนูก็พลอยฟ}าพลอย

ฝนอยู'ท'ามกลางดงกระสุนไปกับเขาด$วย แล$วก็บอกเขาแล$วว'า

ไม'เกี่ยว ๆ เขาก็ยังลากตัวมาที่นี่” ท$ายประโยคเธอพูดเหมือน

ฟ}อง อย'างน$อย ๆ การมีผู$หญิงที่ดูมีอายุอยู'ด$วยก็ทำให$กัญญา
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วีร/รู $สึกว'าที่นี่ไม'น'ากลัวเท'าไร ไม'เหมือนตอนที่รอบตัวมีแต'

ผู$ชายวัยฉกรรจ/หลายคนอย'างตอนที่ถูกเขาลากขึ้นเครื่องบิน

มา 

น$อมไม'ฟyงเธอพูดจนจบ แต'หญิงวัยกลางคนก$าวเดินล่ิว

ตรงไปยังทางที่เจ$านายของหล'อนเดินจากไป กัญญาวีร/จึงว่ิง

ตามเพราะต$องการถือโอกาสพูดคุยกับคนที่จับตัวเธอมาให$รู$

เร่ืองเสียทีเหมือนกัน 

“ป}า รอด$วย!”  

กัญญาวีร/ซอยเท$าเร็ว ๆ ตามน$อมซึ่งเดินเร็วอย'างน'า

ประหลาดใจ จนกระทั่งหญิงแม'บ$านไปหยุดอยู'หน$าประตูห$อง

ห$องหนึ่ง แล$วยกมือเคาะเบา ๆ จนมีเสียงทุ$มเอ'ยอนุญาตดัง

ออกมาจากในห$อง แม'บ$านจึงเป�ดประตูเข$าไป 

“อ$าว น$อม” คนที่นั่งอยู'หัวโตNะในห$องที่ดูเหมือนห$อง

ประชุมเพราะเปoนโตNะรูปตัวยู มีเก$าอี้วางอยู'รอบ ๆ เงยหน$า

ขึ ้นมามองคนที ่เดินนำเธอเข$าไป เขาเลิกคิ ้วน$อย ๆ มอง

แม'บ$านด$วยสายตาท่ีเธออ'านไม'ออก 

“ผู$หญิงคนน้ีบอกว'าคุณโดนไล'ยิง จริงหรือคะ” 

อื้อหือ เข$าประเด็นโดยไม'มีเสียเวลา กัญญาวีร/อยาก

ตบมือให$แม'บ$านของอีตามาเฟ�ยนี่จริง ๆ แต'เธอไม'ได$ทำอะไร

ทั้งนั้น ทั้งยังรู$สึกขนลุกขนชันแปลก ๆ เมื่อเขาตวัดสายตามา

มองเธออย'างตำหนิ 
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“คุณไม'ควรเอาเรื่องไม'เปoนเรื ่องไปบอกแม'บ$านของ

ผม” 

คำพูดรวมกับใบหน$านิ่ง ๆ เย็นชา ไม'มีความรู$สึกอื่นใด

นอกจากตำหนิติเตียนเธอทำให$กัญญาวีร/อยากจะร$องกร๊ีด  

“คุณพูดว'าเรื่องไม'เปoนเรื่องได$ยังไง นั่นมันเรื่องคอขาด

บาดตายของฉัน ทำงานอยู'ดี ๆ ก็ซวยไปอยู'กลางสงครามของ

พวกมาเฟ�ย แล$วยังถูกคุณจับตัวมาอีก พ'อแม'พี่น$องก็ไม'รู$ว'า

ฉันหายไป แบบน้ีหรือเร่ืองไม'เปoนเร่ืองของคุณ” 

เธอว'าเธอแค'พูดนะ ไม'มีอยู'ในความคิดจริง ๆ ว'าจะ

โถมตัวเข$าทำร$ายผู$ชายหน$านิ่งคนนั้น แต'สิ่งที่เกิดขึ้นคงเปoน

แรงผลักดันภายในจากจิตใต$สำนึกกระมัง เพราะตอนที่รู$ตัว

อีกที เธอก็ถูกเขาจับมือไพล'หลัง ซึ่งเปoนท'าตั้งรับท'าหนึ่งของ

ศิลปะป}องกันตัวท่ีเธอเคยแอบแม'ไปเรียนอยู'ช'วงหนึ่ง เพราะ

คิดว'าหากจะทำงานในทางท่ีเธอเลือก การมีความรู$ด$านการ

ต'อสู$น'าจะช'วยเธอได$บ$างหากมีอะไรไม'ดีเกิดขึ้น แต'ตอนน้ีเธอ

รู$แล$วว'า หากคู'ต'อสู$เปoนคนที่มีฝ�มือเหนือกว'า เธอก็จนตรอก

ง'าย ๆ เลย 

“ปล'อยนะ ไอ$บ$า จับกูมาทำไมวะ หน$าตัวเมีย ทำ

ผู$หญิงไม'มีทางสู$” เมื่อจนตรอกมากเข$า กัญญาวีร/ก็ไม'มีกะจิต

กะใจจะพูดดี ๆ ด$วยแล$ว เธอพยายามบิดตัวให$หลุดจากการ

เกาะกุมของเขาแต'ก็ไม'เปoนผล ท้ังถีบ ทั้งถอง ทั้งพยายามจะ
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กระทืบเท$าเขา แต'เขาก็รับมือกับเธอได$หมด และในที่สุดก็รัด

เธอจากด$านหลังแล$วยกขึ้นจากพื้น เหมือนรัดเด็ก ๆ ที่ทำได$

เพียงดิ้นกระแด'ว ๆ ในอ$อมแขนแข็งแกร'งราวกับคีมเหล็กน่ัน 

คนในห$องยืนนิ่ง ไม'มีใครพยายามจะเข$ามาช'วยเธอ

หรือห$ามปรามเขา และไม'มีใครพยายามจะช'วยเขาจัดการกับ

เธอ คล$ายกับว'าทุกคนรอคำสั่งจากผู$เปoนนายก'อนที่จะขยับ

ทำอะไร จนในที่สุดคนในห$องก็ทยอยเดินออกไปจากห$อง 

โดยคนสุดท$ายเปoนคนป�ดประตูและกดล็อก หลังจากผู$เปoน

นายบอก 

“ทุกคนออกไปก'อน”  

หลังประตูป�ดลง เขาก็ก$มลงพูดใกล$หูเธอ 

“ผมจะวางคุณลง อย'าพยายามทำร$ายผมอีก แล$วเรา

มาพูดกันดี ๆ” 

สิ้นคำเขาก็วางเธอลงยืนบนพื้นตามที่บอก แต'ท'าทาง

เขาระมัดระวังคล$ายกับว'าพร$อมรับทุกความเคลื่อนไหวของ

เธอ กัญญาวีร/ไม'ได$พยายามจะทำร$ายเขาอีก เธอสะบัดมือให$

เขาเห็นว'าเขาทำให$เธอเจ็บ รู$ตัวว'าหน$าคงงอง้ำ และเสียงท่ี

พูดออกไปก็ห$วนตามอารมณ/โกรธท่ีกรุ'นอยู'ภายใน 

“คุณจับฉันมาทำไม” 

“ผมบอกคุณแล$วว'าเราแค'ต$องการตรวจสอบให$แน'ใจ

ว'าคุณไม'เก่ียวข$องแล$วจะไปส'งบ$าน” 
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“แล$วไงคะ คุณคาดหวังว'าฉันจะเชื่อง รับฟyงและเข$าใจ 

และรอคุณไปส'งบ$าน แบบลูกน$องที่ดีของคุณหรือไง คุณลืม

ไปหรือเปล'าว'าฉันไม'ใช'ลูกน$องคุณ และคุณไม'มีสิทธิ์เอาตัวฉัน

มาโดยไม'เต็มใจ บ$านเมืองมีขื่อมีแป คุณจะทำอะไรตามใจ

แบบนี้ไม'ได$ หรือคิดว'าเปoนมาเฟ�ยแล$วจะทำอะไรก็ได$อย'างน้ัน

หรือ” 

“ผมไม'ใช'มาเฟ�ย” 

หากไม'ได$คิดไปเอง กัญญาวีร/รู$สึกว'าน้ำเสียงเขาตอน

บอกว'าไม'ใช'มาเฟ�ยฟyงดูขมขื่นอย'างไรก็ไม'รู$ แต'เขาจะยอมรับ

หรือไม'เธอก็ไม'สนใจหรอก คนปกติธรรมดาที่ไหนจะถูกไล'ยิง

แล$วยังทำหน$าตาเฉยเมยเหมือนไม'รู$สึกรู$สมขนาดนี้ หากไม'ได$

คุ$นเคยกับลูกปwนจนเห็นเปoนเรื่องธรรมดาอย'างพวกเจ$าพ'อมา

เฟ�ยท่ีเธอรู$ว'าในบ$านน้ีเมืองน้ีมีคนพวกน้ีอยู'จริง 

“ฉันบอกคุณไปแล$วว'าฉันไม'เกี่ยว ส'งฉันกลับบ$านเถอะ

ค'ะ” กัญญาวีร/ลองพูดดี ๆ กับเขาอีกครั้ง ด$วยจะเปoนทาง

เดียวท่ีเธออาจจะชนะบ$าง เพราะการใช$กำลังหรือความ

รุนแรงน้ันเธอ ‘อ'อน’ กว'าเขาอย'างเทียบกันไม'ติด 

“ผมก็บอกคุณไปแล$วว'าถ$าตรวจสอบแล$วคุณไม'เกี่ยว

จริงคนของผมจะไปส'งคุณถึงบ$าน” 

“แล$วเมื่อไรคะ เมื่อไรจะตรวจสอบเสร็จ แล$วทำไม

ต$องพาฉันมาไกลถึงเกาะนี้ งานฉันล'ะ หายมาแบบนี้เขาคงไล'
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ฉันออก ใครจะรับผิดชอบ ค'าใช$จ'ายที่รอฉันอยู' ใครจะจ'าย 

คุณจับฉันมาแบบนี้ เคยคิดบ$างไหมคะว'ามันทำให$ฉันลำบาก

ยังไงบ$าง หรือไม'สนใจ เพราะสิ่งที่คุณสนคือการแสดงอำนาจ

เหนือกว'าของคุณเท'าน้ัน” 

กัญญาวีร/ได$ยินเขาถอนหายใจยาวอย'างไม'พยายามจะ

ปกป�ด ยิ่งทำให$เธออารมณ/ขึ้น เขาถอนใจจะเพราะเบื่อหน'าย

หรืออะไรเธอก็ช'างเถอะ แต'ทุกอย'างเกิดขึ้นก็เพราะเขา หาก

เขาไม'ถูกคนมาไล'ยิง ไม'จับเธอมา เขาก็คงไม'ต$องมาถอน

หายใจเหมือนเบ่ือหน'ายเหลือเกินใส'เธอแบบน้ี 

“คุณต$องการให$ชดใช$ยังไงก็บอกมาแล$วกัน ผมจะให$

คนจัดการให$”  

“ฉันอยากกลับบ$าน ฉันไม'อยากอยู'ท่ีน่ี” 

“ไม'ได$” เขาตอบส้ัน ๆ 

“ทำไมล'ะคะ” 

“เพื่อความปลอดภัย...ของผม” เขาว'า เมื่อเห็นเธอ

มองอย'างไม'เข$าใจ เขาก็อธิบาย “ผมต$องอยู'ที่นี่ในระหว'างท่ี

คนของผมจัดการหลาย ๆ อย'าง รวมทั้งตรวจสอบเรื่องของ

คุณด$วย เม่ือทุกอย'างเรียบร$อยผมจะไปส'งคุณจนถึงบ$านเอง” 

“ฉันต$องส'งข'าวบอกที่บ$าน ถ$าฉันหายไปต$องเปoนเรื่อง

ใหญ'แน'” 

“คุณไม'ได$พักอยู'กับที่บ$าน” เขาพูดเหมือนรู$ และตอน
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นั ้นเองที ่ก ัญญาวีร /ตระหนักว'าเขาเร ิ ่มต$นกระบวนการ

ตรวจสอบเธอแล$ว 

“ใช' แต'ฉันก็โทร. หาแม'ทุกวัน ถ$าฉันไม'โทร. แม'ต$อง

คิดว'าเกิดเร่ืองกับฉันแน'นอน” 

เขาน่ิงไปสักพักก็เดินมาย่ืนโทรศัพท/มือถือให$เธอ  

“โทร. หาแม' บอกว'าลูกค$าจ$างไปสนามต'างจังหวัด 

โทรศัพท/คุณตกน้ำ ใช$ไม'ได$ คุณยืมโทรศัพท/ลูกค$าโทร. มา 

และจะติดต'อกลับอีกทีเม่ือซ้ือโทรศัพท/ใหม'แล$ว” 

กัญญาวีร/มองเขาอย'างไม'อยากเชื่อว'าเขาจะแต'งบทให$

เธอแบบสด ๆ แต'กระนั้นก็ยื่นมือไปหยิบโทรศัพท/มากดหา

มารดาตามท่ีเขาบอก 

เธอต$องแก$ตัวนอกบทไปหลายประโยค แต'โดยรวมก็

อยู'ในบทที่เขาบอก กัญญาวีร/ได$แต'หวังว'าการตรวจสอบของ

เขาจะไม'ใช$เวลานาน และเธอจะได$กลับสู'ชีวิตปกติของเธอ

เสียที 

“มีอะไรอีกไหม” เขาถามหลังเธอวางสายจากมารดา

และย่ืนโทรศัพท/คืนเขา 

“ฉันขาดงาน ขาดรายได$ ท้ังงานแคดดีที่สนามกอล/ฟ 

แล$วก็งานเสิร/ฟตอนกลางคืนด$วย” 

เขามองเธอด$วยสายตาแปลก ๆ ที่กัญญาวีร/อ'านไม'

ออก สีหน$าคล$ายครุ'นคิดบางอย'าง ก'อนจะบอก 
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“เดี๋ยวผมจะให$เลขาฯ โอนเงินเข$าบัญชีให$คุณ”  

“ฉันจำหมายเลขบัญชีไม'ได$”  

“เรื่องนั้นไม'ใช'ปyญหา” คำตอบของเขาทำให$กัญญาวีร/

รู$ว'าคนพวกน้ีสามารถตรวจสอบเธอได$จริง 

“แล$วคุณจะจ'ายเท'าไร ฉันจะแน'ใจได$ไงว'ามันคุ$มกับท่ี

ขาดงาน” 

“ไม'ต$องห'วงหรอก ผมมั่นใจว'าผมจ'ายมากกว'าที่คุณจะ

ได$รับท้ังเดือนแน'” 

เมื่อเขาบอกเช'นนั้นกัญญาวีร/ก็ไม'ว'าอะไรอีก ด$วยคิดว'า

หากเขารู$แม$แต'หมายเลขบัญชีเธอ เขาย'อมต$องรู$แน'ว'ารายได$

ต'อเดือนจากการว่ิงรอกทำงานหลาย ๆ ท่ีของเธอเปoนเท'าไร 

“ขอบคุณค'ะ หวังว'าคุณจะทำตามคำพูด แล$วก็หวังว'า

คนของคุณจะตรวจสอบเสร็จเร็ว ๆ ฉันจะได$กลับบ$านสักที” 

“ผมจะพยายามไม'ให$เกินสามวัน” 

“ดีค'ะ” เธอตอบแล$วหมุนตัวทำท'าจะเดินออกจากห$อง 

แต'ต$องหันกลับไปเม่ือได$ยินเสียงเขาถาม 

“สมัยนี ้ใคร ๆ เขาก็มีพร$อมเพย/ผูกกับหมายเลข

โทรศัพท/หมดแล$ว คุณไม'มีหรือไง” 

“คุณเช็กแล$ว ถ$าไม'เจอก็แปลว'าไม'มีค'ะ” ตอบเขาแล$ว

เธอก็เดินออกจากห$องซึ่งคราวนี้ไม'มีเสียงทุ$มเรียกไว$ แต'แล$ว

เธอก็ต$องเดินกลับเข$าไปในห$องน้ันอีกคร้ัง 
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คนในห$องหันมามองเธอแล$วเลิกคิ ้วเปoนเชิงถาม 

สายตาดูแปลกใจท่ีเห็นเธอกลับมาอีกคร้ัง 

“ฉันไม'มีเส้ือผ$าใส'” 

“ผมจะให$คนจัดการให$” เขาว'าเหมือนแทบไม'ได$คิด 

หรืออีกทีก็คิดไว$แล$ว กัญญาวีร/ไม'แน'ใจนัก เพราะบอกเลยว'า

เธออ'านผู$ชายคนน้ีไม'ออกเลย 

 หลังจากนั้นกัญญาวีร/ก็เดินออกจากห$อง กลับไปยัง

ห$องนอนแขกที่เปoนที ่พักของตน แม'บ$านของเขาไม'อยู 'ใน

สายตา กัญญาวีร/ถอนหายใจ เดินไปนั่งลงที่ปลายเตียงซึ่งเปoน

เตียงขนาดควีนไซซ/ ปูด$วยชุดผ$าปูลายดอกไม$อ'อนหวานสี

ชมพู หญิงสาวกวาดตามองไปรอบ ๆ ห$อง ข$างหน$าเปoนโตNะ

เครื่องแป}งที่มีกระจกกรอบไม$แกะสลักแบบโบราณติดอยู'ท่ี

ผนัง เก$าอี้เปoนเก$าอี้ไม$เทอะทะ แต'ผ$าม'านเปoนผ$าลูกไม$สีขาว

ปลิวไสวช'วยลดความกระด$างของเครื ่องเรือนลง ข$างโตNะ

เครื่องแป}งเปoนประตูบานหนึ่งที่แง$มอยู'จึงเดินไปส'องดูแล$ว

พบว'าเปoนห$องน้ำที่ภายในมีสุขภัณฑ/ตามแบบห$องน้ำทั่วไป 

เพิ ่มเติมอ'างล$างหน$าและห$องอาบน้ำซึ ่งเปoนห$องกระจก 

กัญญาวีร/รู$สึกสมองตื้อคิดอะไรไม'ออก จึงเดินเข$าไปล$างหน$า

ในห$องน้ำ แต'ความเย็นของน้ำก็ไม'ได$ช'วยให$เธอได$คำตอบเลย

ว'าชีวิตเธอต'อจากน้ีจะเปoนอย'างไร 

เสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นเรียกหญิงสาวให$เดินออกมา
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จากห$องน้ำ ตรงไปเป�ดประต ู

“ป}า” เธอทักเม่ือเห็นว'าคนเคาะประตูเปoนใคร  

“ฉันจะเข$ามาบอกว'า อาหารกลางวันเริ ่มตอนเที่ยง

ครึ่ง อย'าสาย คุณธีร/ท'านไม'ชอบ” น$อมว'า น้ำเสียงยังคงไม'

เปoนมิตร 

“ขอบคุณค'ะ” กัญญาวีร/พึมพำขอบคุณ พลางทอดตา

มองตามหลังแม'บ$านที ่เด ินจากไป หญิงสาวถอนหายใจ 

ท'าทางไม 'เป oนม ิตรของแม'บ $านทำให$ก ัญญาวีร /ร ู $ส ึกว'า

สถานการณ/ที่แย'อยู'แล$วยิ่งแย'ลงไปอีก เพราะเหมือนกับไม'ว'า

จะหันมองไปทางไหนก็เจอแต'ทางตัน ไม'รู$ว'าชีวิตเธอจะเปoน

อย'างไรต'อไปเลย 

หญิงสาวคิดถึงคนที่เปoนสาเหตุของทุกเรื่องเลวร$ายท่ี

เกิดกับเธอแล$วก็รู$สึกถึงความโกรธที่พลุ'งพล'าน เธอก$าวเร็ว ๆ 

ออกจากห$องไปด$วยความหงุดหงิด  

เพราะจิตใจที ่ไม'สงบกัญญาวีร /จ ึงไม'ได$สนใจมอง

ลักษณะภายในบ$าน เธอเดินลิ่วออกจากห$องไป แม$จะโกรธ

กรุ'นพลุ'งพล'านแต'ก็รู$ว'าต$องเดินลงบันไดสามขั้นจากตัวบ$าน

ไปถึงพื้น บริเวณรอบ ๆ บ$านมีสวนดอกไม$ที่ออกดอกหลากสี 

แต'ไม'ได$ใส'ใจมองให$รู$ว'าเปoนดอกอะไร  

หญิงสาวเดินแกมวิ่งไปจนถึงชายหาดหน$าบ$านพัก เธอ

ถอดรองเท$าแล$วเดินลงทะเล เมื่อน้ำลึกพอก็จ$วงแขนว'ายน้ำ
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อย'างต$องการระบายอารมณ/ที่คุกรุ'นอยู'ภายใน ความเย็นของ

น้ำที่กำลังรู$สึกทำให$ความร$อนรุ'มคลายลงเล็กน$อย แต'ก็ยังไม'

มากพอจะทำให$เธอหยุดจ$วงแขน และเมื่อรู$ตัวอีกทีขาเธอก็

ยืนไม'ถึงพ้ืนเสียแล$ว 

เมื่อหันกลับไปมองฝy�งกัญญาวีร/ก็ใจหายวาบเมื่อเห็นว'า

เธออยู'ห'างอย'างที่เรียกว'าไกลลิบ หญิงสาวพยายามจะว'ายน้ำ

กลับเข$าหาฝy�ง แต'คลื่นลูกโตที่สาดซัดก็เปoนอุปสรรค เพราะ

พอเธอขยับไปข$างหน$าได$หน'อย คลื่นก็ซัดเธอให$ถอยกลับไป

ในทะเลลึกย่ิงกว'าเดิม 

“ช'วยด$วย! ช'วยด$วย!” กัญญาวีร/ร$องตะโกนขอความ

ช'วยเหลือ เพราะหลังจากต'อสู$กับคลื่นอยู'ครู'หนึ่งเธอก็รู$ชะตา

กรรมของตน หากไม'มีใครมาช'วย เธอคงพาตนเองกลับเข$าฝy�ง

ไม'ได$แน' 

“คุณมาเฟ�ย ช'วยฉันด$วย” เธอร$องเรียกคนคนเดียวท่ี

นึกถึง คงมีแต'เขาที่จะช'วยเธอได$ แต'แม$จะตะโกนขอความ

ช'วยเหลือเช'นนั้น กัญญาวีร/ก็ไม'มีหวังนัก เพราะรู$ว'าในตอนท่ี

เธอวิ่งลงทะเลนั้นไม'มีใครเห็นเธอเลย ตอนนี้พวกเขาก็คงไม'รู$

ว'าเธอกำลังจะจมน้ำตายอยู'ตรงน้ี 

ความคิดที่ว'าเธอกำลังจะจมน้ำตายแบบไม'มีใครรู$เห็น

ทำให$เธอมีพลังกระเสือกกระสนเฮือกสุดท$าย แต'แล$วคลื่นลูก

ใหญ'ก็ซัดใส'ร'างที่เริ่มจะหมดแรงให$จมดิ่งลงไปอีก และครั้งน้ี
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กัญญาวีร/ไม'มีแรงจะต$านทานอีกแล$ว 
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ภาพคนกำลังจมน้ำที่อยู'ไกลลิบ ๆ นั่นทำให$ธีรัตม/จ$วง

แขนว'ายน้ำเข$าไปหาอย'างไม'คิดชีวิต ในใจพลุ'งพล'านไปด$วย

ความโกรธ เมื่อรู$ว'าคนที่เขานำตัวมาทำอะไรลงไป เขาอยู'ใน

ห$องทำงาน กำลังพูดคุยถึงเรื่องถูกถล'มยิงที่สนามกอล/ฟใน

ตอนท่ีแม'บ$านของเขาว่ิงหน$าตาตื่นมาบอก 

“คนท่ีมากับคุณธีร/ว'ายน้ำหนีไปแล$วค'ะ” 

เขาต$องตั้งสติอยู'ครู'หนึ่งก'อนจะเข$าใจว'าแม'บ$านของ

เขาหมายความว'าอย'างไร ผู$หญิงที่เขาจำเปoนต$องพาตัวมา

ด$วยและกล'าวหาว'าเขาเปoนมาเฟ�ย พยายามหนีไปด$วยการ

ว'ายน้ำออกจากเกาะอย'างนั้นหรือ ทำไมถึงได$ทำอะไรโง'เง'า

อย'างนั้น ยิ่งเมื่อเห็นว'าเธอกำลังจะจมลงไปในขณะที่เขายังอยู'

บนฝy�ง ก็ยิ่งทำให$ชายหนุ'มโกรธจนหูตาลาย หากเธอมาตายใน
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ที่ของเขา เร่ืองที่ยุ'งเหยิงอยู'แล$วยิ่งจะยุ'งยากมากขึ้นไปอีก คิด

เช'นนั้นชายหนุ'มจึงว'ายน้ำสุดแรง เขาต$องถึงตัวเธอให$เร็วที่สุด

และพากลับเข$าฝy�งให$ได$ ไม'ว'าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม 

เมื่อไปถึงจุดสุดท$ายที่เห็นเธอผลุบ ๆ โผล' ๆ เขาต$อง

ควานหาอยู'ครู'หนึ่งจึงคว$าตัวเธอได$ จากน้ันก็ลากเธอขึ้นฝy�ง 

การที่เขาลากเธอเข$าฝy�งได$อย'างง'ายดาย ไม'มีการดิ้นรนตาม

ธรรมชาติของคนจมน้ำทำให$ชายหนุ'มปวดหนึบในอก ไม'...

เขาจะไม'ยอมให$เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีก ประวัติศาสตร/จะต$อง

ไม'ซ้ำรอย! 

เมื ่อถึงฝy �งชายหนุ 'มโยนเธอลงบนผืนทราย ก'อนรีบ

ตรวจสอบเธอ และก็ใจหายวาบเมื่อสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่เขากลัว

ท่ีสุดในตอนท่ีพยายามว'ายน้ำไปหาเธอ 

เธอไม'หายใจ... 

“ไปเตรียมเรือ กับขอเครื่องเออีดี1 ด$วย” เขาหันไป

บอกคนของเขาที่ตอนนี้ตามมาถึงชายหาด ซึ่งแยกย$ายไปทำ

ตามคำสั่งอย'างรวดเร็ว เหลืออยู'เพียงคนหนึ่งที ่ยังรีรออยู'

หลังจากเห็นสภาพของคนท่ีเขาเพ่ิงพาขึ้นมาจากทะเล 

ธีรัตม/เริ่มต$นปฏิบัติการกู$ชีพ เขาปy�มหัวใจสลับกับการ

เป|าปากผายปอดตามความรู$ที่ฝ�กฝนมาจนชำนาญ ขณะกด

น้ำหนักมือเปoนจังหวะลงบนหน$าอกของคนที่นอนนิ่ง ภาพ

 
1 เครื%องช็อกไฟฟา้หวัใจอตัโนมตั ิ
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บางภาพก็ทับซ$อนขึ้นมา 

“อย'าตายนะ ผมไม'ยอมให$คุณตาย...” ชายหนุ'มกัดฟyน

พูดกับคนที่เขาพยายามช'วยชีวิตด$วยหัวใจที่ปวดร$าว ภาพทับ

ซ$อนที่ปรากฏขึ้น แม$จะทำให$เขาเจ็บปวดเจียนตาย แต'ก็ทำ

ให$เขามีสติอยู'กับงานตรงหน$ามากย่ิงขึ้น 

ชายหนุ'มบอกตนเองแน'วแน' เขาต$องทำได$ เขาต$อง

ช'วยชีวิตผู$หญิงคนนี้ให$ได$ ต$องมีสักคร้ังสิที่เขาทำได$ ชายหนุ'ม

คิดอย'างเจ็บปวด น้ำตาลูกผู$ชายไหลอาบแก$ม เหงื่อซึมเต็ม

หน$า  

“ฟw�นสิ ฟw�น!” เขาพูดกับคนที่นอนนิ่ง หลังจากทำการกู$

ชีพไปเกือบสองนาที ซึ่งเปoนเวลาท่ีเธอควรจะกลับมาหายใจ

อีกคร้ัง แต'เม่ือเธอยังน่ิง หัวใจท่ีมีความหวังของเขาก็ดำดิ่ง  

อย'าตาย...ความตายของเธอจะฆ'าเขาให$ตายทั้งเปoน 

เขารู$ดี... 

ในขณะที่หัวใจสิ้นหวัง แต'มือยังทำงานอย'างไม'ยอมแพ$ 

ในที่สุดหัวใจชายหนุ'มก็โลดขึ้นอย'างยินดี เมื่อเห็นว'าใบหน$า

ของคนที่เขาพยายามช'วยชีวิตเริ่มมีเลือดฝาด ก'อนท่ีเธอจะ

ค'อย ๆ ลืมตาขึ้นมา ซึ่งเปoนภาพที่สวยงามเสียจนเขาโผเข$า

กอดเธอด$วยความดีใจ เธอไม'ตาย  

เธอไม'ตาย! 

ชายหนุ'มรู$สึกถึงอารมณ/ที่เปลี่ยนแปลงอย'างฉับพลัน
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ของตนราวกับน้ำหลาก จากความท$อแท$สิ้นหวัง หวาดกลัวว'า

เธอจะตาย กลับกลายเปoนความยินดีท่ีเธอกลับมาหายใจอีก

คร้ัง ความรู$สึกโล'งใจอยู'กับเขาเพียงไม'ก่ีวินาที ความกรุ'นโกรธ

ที่เปoนความรู$สึกแรกหลังจากรู$ว'าเธอพยายามว'ายน้ำหนีไป

จากเกาะแห'งนี้ก็กลับมาเกาะกุมความรู$สึกทั้งหมดอีกคร้ัง 

และเม่ือแน'ใจว'าเธอไม'ตาย เขาก็เป�ดฉากต'อว'าทันที 

“รู$ตัวหรือเปล'าว'าทำบ$าอะไรลงไป ใช$อะไรคิดว'าจะ

ว'ายน้ำออกจากเกาะได$ ถ$าคุณตายขึ ้นมา รู $ไหมว'าผมจะ

เดือดร$อนแค'ไหน เด็กโง' แค'รออยู'เฉย ๆ ตามที่บอกมันยาก

ตรงไหน ฮะ!” 

ธีรัตม/ยอมรับว'าเขากำลังระบายอารมณ/ ไม'ใช'แค'ความ

โกรธ แต'เปoนทุกความรู$สึกที่อัดแน'นอยู'ภายในในช'วงเวลา

หน$าสิ ่วหน$าขวานเมื่อไม'กี ่นาทีก'อน โดยเฉพาะความรู $สึก

เปราะบางและอ'อนแอที่ไม'ได$รู$สึกมานานจนเขารู$สึกกลัวกับ

ความดำมืดในอารมณ/ของตนเอง ทำให$เขาแสดงความโกรธ

ออกมาในระดับที่อาจจะดูไร$เหตุผล ซึ่งมีแต'เขาเท'านั้นที่รู$ว'า

เพราะอะไร 

ชายหนุ'มสะบัดศีรษะ พยายามขับไล'ภาพความทรงจำ

ที่กำลังฉุดรั้งให$เขาดำดิ่งสู'อดีตออกไป พยายามตั้งสติอยู'กับ

เหตุการณ/ตรงหน$า และเห็นว'าคนที่เพิ่งฟw�นจากความตายมอง

เขาอยู'ด$วยท'าทางงุนงง ตัวเธอสั่นระริก และก'อนที่เขาจะทัน
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ได$ระวัง เธอก็โถมเข$าใส'เขาท้ังตัว 

“ไอ$บ$า ใช$สมองคิดหรือเปล'าก'อนจะพูดออกมา ใครจะ

ว'ายน้ำออกจากเกาะ หือ...” ขณะพูดเธอก็ทุบเขาไม'ยั้งมือ ซ่ึง

ดูเหมือนจะช'วยดึงเขาออกจากความดำมืดของอารมณ/ตนเอง

ได$อย'างมีประสิทธิภาพ 

“แล$วคุณจมน้ำได$ยังไง” 

“ฉันแค'จะลงไปว'ายน้ำแก$เครียด แต'รู$ตัวอีกทีก็ถูกคล่ืน

ซัดไปไกลแล$ว แล$วก็...” เธอตัวสั่นเมื่อพูดถึงเหตุการณ/ที่เพ่ิง

เกิดขึ้น ความหวาดกลัวปรากฏชัดในสายตา ทำให$ชายหนุ'ม

กระชับอ$อมกอดและเอ'ยปากปลอบประโลมอย'างไม'รู$ตัว 

“ไม'เปoนไรแล$วนะ คุณไม'เปoนไรแล$ว” บอกแล$วเขาก็

ขยับตัว อุ$มเธอขึ้นไว$ในอ$อมแขน พาเดินตรงไปยังเรือที่จอด

รออยู'ตามคำสั่งของเขา ส'วนเครื่องเออีดีที่เขาสั่งนั้นมาถึงใน

ตอนท่ีไม'จำเปoนต$องใช$แล$ว  

“คุณจะพาฉันไปไหนคะ” 

“ไปหาหมอ” 

กัญญาวีร/จมอยู'กับความคิดของตนหลังรู$ว'าคนพวกน้ี

จะพาเธอไปไหน คำว'าไปหาหมอทำให$เธอมีความหวังที่จะได$

ออกจากเกาะแห'งนี้ ในเมื่อบนเกาะไม'มีหมอ และเขากำลังพา

เธอเดินตรงไปยังเรือ นั่นแปลว'าหมอที่เขาจะพาเธอไปหาต$อง

อยู'บนฝy�ง ซึ่งอาจจะเปoนโรงพยาบาลที่ไหนสักแห'ง และหาก
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เปoนเช'นนั้น เธอก็คงมีโอกาสในการหนีไปจากคนเหล'านี้โดย

ไม'ต$องรอให$การตรวจสอบบ$าบออะไรของพวกเขาเรียบร$อย

ก'อน 

เรือที่จะพาเธอไปหาหมอเปoนเรือสป�ดโบตลำไม'ใหญ'

นัก นายมาเฟ�ยพาเธอไปนั่งบริเวณท$ายเรือ ซึ่งมีคนของเขา

ตามมายืนเฝ}าอยู'ไม'ห'าง ราวกับกลัวว'าเธอจะกระโดดเรือหนี

ไปเสียอย'างน้ัน หญิงสาวสังเกตเห็นว'านอกจากคนขับเรือแล$ว 

ทุกคนจับตามองเธออย'างไม'ให$คลาดสายตา จึงถอนหายใจ

อย'างเบื่อหน'ายแล$วทอดตามองออกไปยังทะเลกว$าง ทำไม'รู$

ไม'ช้ีกับสายตาหลายคู'ท่ีจ$องมองเธอ 

ภาพผืนน้ำสีครามเข$มที่มีจุดสิ้นสุดที่เส$นขอบฟ}าช'วยให$

เธอรู$สึกผ'อนคลายจากสายตาหลายคู'ของคนบนเรือ ครู'เดียว

เรือลำเล็กก็เคลื ่อนออกจากที่ และเร'งความเร็วขึ ้นจนเรือ

กระเด$งกระดอนเมื่อกระทบกับคลื่นน้ำ จนหญิงสาวต$องยึด

ท'อนแขนของคนท่ีน่ังติดกันเพ่ือไม'ให$หล'นจากเบาะท่ีน่ัง 

เวลาผ'านไปไม'นานนักชายฝy �งก็ปรากฏแก'สายตา 

กัญญาวีร/หัวใจเต$นแรง ความหวังที่จะหนีไปจากคนพวกน้ี

หลั่งไหลเข$าสู'หัวใจ แต'เมื่อถึงท'าเรือที่คงเปoนท'าเรือส'วนตัว 

เพราะไม'มีเรือลำอื่น ๆ จอดอยู'เลย ความหวังที่จะหนีไปก็

ริบหรี่และมอดดับในทันทีที่รถยนต/ที่มารอรับที่ท'าเรือพาไป

จอดหน$าคลินิกแห'งหน่ึง ไม'ใช'โรงพยาบาลอย'างท่ีหวัง 
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“เข$ามาเลยธีร/ รออยู'” คนที่กัญญาวีร/เดาว'าคงเปoน

นายแพทย/เจ$าของสถานที่เอ'ยกับคนที่ประคองเธอลงจากรถ 

เขาออกมายืนรออยู'หน$าคลินิกในตอนที่รถไปถึง และเมื่อคน

ท่ีเธอคิดว'าเขาเปoนหัวหน$ามาเฟ�ยประคองเธอลงจากรถ ก็มี

ผู$หญิงที่คงจะเปoนพยาบาลหรือเจ$าหน$าที่ในคลินิกนำรถเข็น

มาให$เธอน่ังแล$วเข็นเข$าไปภายใน 

กัญญาวีร/ถูกพาตัวไปนอนบนเตียงภายในห$องตรวจ ซ่ึง

มีหมอและหัวหน$ามาเฟ�ยอยู'ในห$อง ส'วนพยาบาลนั้นออกไป

หลังจากจัดการให$เธอนอนอย'างเรียบร$อยบนเตียงแล$ว และ

คนของเขาก็แยกย$ายไปตั้งแต'มาถึง 

ภายในห$องมีเพียงเสียงนายแพทย/ผู$ตรวจที่สอบถาม

อาการต'าง ๆ ของเธอ ส'วนอีกคนนั้นยืนอยู'มุมห$อง แต'ทุกคร้ัง

ที่กัญญาวีร/เหลือบตาไปมองทางเขา ก็เห็นเขาจับตามองเธอ

อยู'ตลอดเวลา สายตาเขาเปoนประกายที่อ'านไม'ออก แต'เธอ

สัมผัสได$ถึงความวิตกกังวลของเขา เขาคงกลัวเธอจะตาย 

และแม$จะรอดมาได$ ก็ต$องให$มั่นใจด$วยการพาตัวมาให$หมอ

ตรวจกระมัง 

การตรวจใช$เวลาไม'นานก็เสร็จสิ้น ตลอดเวลานอกจาก

เสียงหมอถามและเธอตอบ ก็ไม'มีการพูดคุยอะไรกันระหว'าง

คนที่อยู'ในห$องเลย กัญญาวีร/อยากแอบฟyงบทสนทนาของคน

เปoนหมอกับมาเฟ�ย แต'เขาทั้งสองก็ไม'พูดคุยกัน ทั้ง ๆ ท่ีเธอ
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สัมผัสได$ว'าทั้งสองต$องรู$จักและสนิทสนมในระดับหนึ่ง สังเกต

ได$จากคำพูดประโยคแรกของผู$เปoนหมอในตอนท่ีเธอมาถึง 

ก'อนที่จะออกจากห$องตรวจ ผู$เปoนหมอก็หันไปบอก

กับคนท่ียืนเงียบอยู'ในห$องเปoนคร้ังแรก 

“ให$คนไข$พักผ'อนเยอะ ๆ นะธีร/ ถ$ามีความผิดปกติ

อะไร โทร. มาเรียกได$ทันที ฉันจะไปดูเอง” 

“ขอบใจมากนะหมอ”  

เธอได$ยินคนที่เงียบมานานเอ'ยตอบเบา ๆ เมื่อหันไป

มองก็เห็นทั้งหมอและมาเฟ�ยส'งสายตาบางอย'างให$กัน ซึ่งแม$

จะอ'านไม'ออก แต'กัญญาวีร/ก็พอจะเดาได$ว'ามีสัญญาณของ

การ ‘รู $ก ัน’ บางอย'าง ซึ ่งทำให$หญิงสาวมั ่นใจว'าผู $ เปoน

นายแพทย/ต$องรู$ตื้นลึกหนาบางในสถานการณ/ที่เกิดขึ้น และ

แน'นอนว'า ต'อให$ขอร$อง เขาก็คงไม'ช'วยเธอหนีไปจากพวกมา

เฟ�ยน่ีแน' ๆ 

คิดแล$วก็ได$แต'ระทดท$อ ไม'รู$ว'าจะต$องถูกกักตัวอยู'บน

เกาะแห'งนั้นอีกนานแค'ไหนกว'าเรื่องบ$า ๆ นี่จะจบลง กัญญา

วีร/หมายมาดว'า หลังจากคนของนายมาเฟ�ยตรวจสอบจน

มั่นใจแล$วว'าเธอไม'มีส'วนเกี่ยวข$อง เธอจะเรียกร$องค'าเสียหาย

และเสียเวลาให$หนักเลย 

เมื่อออกมาจากห$องตรวจ คนที่ทำหน$าที่ขับรถรออยู'

แล$ว กัญญาวีร/เดินไปที่รถเองโดยไม'ต$องนั่งรถเข็นที่พยาบาล
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เตรียมไว$รอ ภายในรถมีเพียงคนขับ ส'วนคนอื ่น ๆ ที ่มา

ด$วยกันหายไปไหนเธอไม'รู $และไม'ได$ถาม คิดว'าไม'ใช'ธุระ

กงการอะไรของเธอ จึงเข$าไปนั่งในรถโดยไม'ได$พูดอะไร ซึ่งใช$

เวลาไม'นาน รถยนต/ก็พากลับไปยังท'าเรือ ซึ่งเธอและนาย

หัวหน$ามาเฟ�ยขึ้นไปนั่งอยู'บนเรือครู'หนึ่ง คนของเขาที่หายไป

ก็ปรากฏตัว ในมือถือถุงกระดาษมาด$วย 

“ได$ทุกอย'างครบไหมประณต” คนเปoนหัวหน$าถาม 

“ครบครับนาย” นายลูกน$องท่ีเธอเพิ่งรู$ว'าชื่อประณต

ตอบอย'างนอบน$อม 

กัญญาวีร/ไม'ได$สนใจเจ$านายกับลูกน$องมากไปกว'าน้ัน 

เธอไม'รู$ว'าของในถุงกระดาษคืออะไร คิดว'าอาจจะเปoนของ

อะไรที่พวกมาเฟ�ยผู$มีอิทธิพลเขาจัดหากัน ซึ่งไม'ได$เกี่ยวข$อง

อะไรกับเธอ และเธอไม'ต$องการเก่ียวข$องใด ๆ ด$วย 

เมื่อทุกอย'างพร$อมเรือก็ออกเดินทางอีกครั้ง ไม'นาน

เธอก็กลับขึ้นสู'เกาะที่เปoนเหมือนคุกชั่วคราวที่จะกักขังเธอไว$

จนกว'าคนพวกน้ีจะจัดการตรวจสอบอะไรของเขาเสร็จ 

กัญญาวีร/ถูกพากลับไปยังห$องพัก โดยมีน$อมตามเข$า

มาดูแลความเรียบร$อย และเธอก็เห็นคนเปoนนายยื ่นถุง

กระดาษใบน้ันให$แก'คนรับใช$แล$วส่ัง 

“ในถุงนี่เปoนเสื้อผ$าคุณวี่ น$อมช'วยเอาไปซักให$หน'อย

นะ” แต'ก'อนจะยื่นให$คนรับใช$ เขาล$วงมือเข$าไปในถุงแล$ว
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หยิบบางอย'างออกมาก'อนแล$วยื ่นให$เธอ “ส'วนนี่เปoนของ

กระจุกกระจิกของผู$หญิง ผมไม'แน'ใจว'ามีอะไรบ$าง บอกให$

ประณตซ้ือ ๆ มา ลองดูละกัน ขาดเหลืออะไรก็บอก 

กัญญาวีร/หันไปมองด$วยความประหลาดใจ ไม'คิดว'า

ของในถุงกระดาษท่ีเธอคิดว'าเปoนของผิดกฎหมายของพวกมา

เฟ�ยจะเปoนเสื้อผ$าที่เขาให$ลูกน$องไปซื้อมาให$เธอ เมื่อก$มดูของ

ในถุงใบเล็กที่เขายื่นให$เธอก็ยิ่งไม'อยากเชื่อเข$าไปใหญ' ก็ข$าง

ในเปoนพวกเครื ่องสำอาง เครื ่องประดับ ตรงกับคำว'าของ

กระจุกกระจิกของผู$หญิงที่เขาบอกจริง ๆ อดนึกไปถึงคนซ้ือ

มาให$ไม'ได$ นายประณตนี่ถ$าไม'เชี่ยวชาญเพราะซื้อให$สาวบ'อย 

ก็คงได$ไปซ้ือของพวกน้ีแทนคนเปoนนายบ'อยกระมัง  

แม$จะนึกขอบคุณที ่เขาทำตามสัญญาว'าจะให$คน

จัดการหาเสื้อผ$ามาให$ แต'เธอก็ไม'หายโกรธที่เขาจับเธอมาขัง

ไว$บนเกาะจนเกือบจมน้ำตาย จึงเบือนหน$าหนี แล$วนอน

ตะแคงหันหลังให$เขา ไม'สนใจว'าเขาจะสั่งอะไรกับคนของเขา

อีก แต'คนท่ีเขาส่ังกลับเปoนเธอ 

“นอนพักผ'อนให$มาก ๆ ตามที ่หมอสั ่งนะ ผมจะ

พยายามจัดการทุกอย'างให$เสร็จโดยเร็วที่สุด จะได$ไปส'งคุณ

กลับบ$านสักที” 

กัญญาวีร/ลอบค$อนกับลมกับแล$ง เขาพูดราวกับว'าเธอ

เปoนภาระที่เขาต$องกำจัดทิ้งให$เร็วที่สุด ทั้ง ๆ ที่การท่ีเธอต$อง
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มาอยู'ที่นี่ก็เปoนเพราะเขาจับตัวมา เธอไม'ได$รู$เรื่องรู$ราวอะไร

ด$วยเลย แต'การที่เขาพูดเช'นนั้นก็ทำให$หญิงสาวรู$ว'าเขาเองก็

ไม'ได$อยากให$เธออยู'บนเกาะแห'งนี้นานเหมือนกัน จึงพยายาม

ทำใจ บอกตนเองให$ใจเย็น อีกไม'ก่ีวันเธอก็จะได$กลับบ$านแล$ว 

เปoนครั้งแรกที่กัญญาวีร/รู$สึกอยากทำตามคำสั่งของเขา 

เพราะการนอนให$เวลาผ'านไปเร็ว ๆ ดูจะเปoนทางออกท่ีดีท่ีสุด

ในตอนน้ี 

แม$จะคิดว'าตนเองไม'ได$เปoนอะไรมาก และนายแพทย/

ที ่ตรวจก็ไม'ได$บอกว'าเธอป|วยไม'สบายตรงไหน แต'คืนน้ัน

กัญญาวีร/ก็รู$ตัวว'าตนไข$ขึ้นสูง เธอรู$สึกสลับร$อนหนาว นอน

หลับ ๆ ตื่น ๆ อย'างทรมาน 

โชคดีที่ได$อ$อมกอดอุ'นของพ'อช'วยทำให$เธอสงบลงและ

หลับสบายขึ้น แม$จะเปoนเพียงแค'ความฝyนก็ตาม...  
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เชAานี้ธีรัตม/ลืมตาตื่นแล$วต$องขมวดคิ้วเมื่อเห็นว'าภาพ

ห$องนอนที่ปรากฏแก'สายตาไม'ใช'ห$องนอนของตน ก'อนที่จะ

ทะลึ่งพรวดลุกขึ้นนั่งเมื่อรู$ว'าเขาไม'ได$อยู'บนเตียงเพียงลำพัง 

แต'มีใครบางคนนอนอยู'ข$าง ๆ ชายหนุ'มหันขวับไปมอง และ

เมื่อเห็นคนที่นอนหลับตาพริ้ม ผมยาวกระจายเต็มหมอนเต็ม

ตา ความทรงจำในค่ำคืนที่ผ'านมาก็หลั่งไหลเข$าสู'ห$วงคำนึง 

ทำให$เขาลอบถอนหายใจโล'งอก เมื่อตระหนักว'าเขาไม'ได$ตื่น

มาบนเตียงกับคนแปลกหน$าอย'างท่ีคิดในตอนแรกท่ีลืมตาตื่น 

ชายหนุ'มมองคนที่ยังหลับสนิท ใบหน$าเธอดูอ'อนเยาว/ 

โดยเฉพาะในเวลาที่หลับสนิทแบบนี้ เธอมีค้ิวที่หนาและโก'ง

ตามธรรมชาติ ขนตาเปoนแพหนาและงอน จมูกเล็กไม'โด'งมาก 

ริมฝ�ปากอิ่ม จะว'าไปแล$วก็คล$ายกับใครบางคนที่เขารู$จัก และ
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คิดถึงสุดหัวใจอยู'ทุกลมหายใจเข$าออก ความรู$สึกบางอย'าง 

ถาโถมเข$าใส'อย'างรุนแรงจนต$องกุมหัวใจ เขานอนมองเธอ

เนิ่นนาน ภาพความบริสุทธิ์ตรงหน$าทำให$เขาละสายตาแทบ

ไม'ได$ ชายหนุ'มถอนหายใจยาวก'อนยื่นมือไปแตะหน$าผากเพ่ือ

วัดไข$ แล$วก็ระบายยิ้มพอใจ เมื่อเธอไม'ได$ตัวร$อนจี๋อย'างที่เขา

กังวลและอย'างที่เปoนมาตลอดคืน จนเขาต$องมาเฝ}าไข$เธอ

ด$วยตนเอง 

เมื ่อวานหลังจากที ่ส ั ่งให$เธอนอนพักผ'อนให$มาก

หลังจากกลับจากหาหมอแล$ว ธีรัตม/ก็ไม'ได$เห็นแขกจำเปoน

ของเขาอีก มีเพียงน$อมที่มารายงานว'าเธอมีไข$ และทำอาหาร

เย็นซึ่งเปoนข$าวต$มไปให$เธอถึงห$อง เขาเพียงรับรู$และปล'อยทุก

อย'างไว$กับน$อม เพราะรู$ว'าหญิงแม'บ$านมีความสามารถในการ

จัดการกับสถานการณ/แบบนี้มากกว'าเขา และชายหนุ'มก็มี

เรื ่องอื่นที่ต$องการเวลาและความเอาใจใส'ของเขามากกว'า  

จนแทบจะลืมไปว'าเขามีเธอที่เรียกว'าแทบจะเปoนคนแปลก

หน$าอาศัยอยู'บนเกาะด$วย จนกระทั่งแม'บ$านมาเคาะห$องเขา

กลางดึก 

“แขกของคุณธีร/ไข$ขึ ้นสูงมากเลยค'ะ น$อมให$กินยา

แล$วแต'ไข$ไม'ลดเลย” แม'บ$านบอกกับเขาด$วยน้ำเสียงกังวล

เม่ือเขาเป�ดประต ู

ธีรัตม/นึกถึงนายแพทย/ผู$เปoนเพื่อนที่บอกให$เขาติดต'อ
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ไปทันทีหากมีอะไรเกิดขึ้นแล$วฝ|ายนั้นจะเดินทางมาที่เกาะเอง 

แต'ในเวลาดึกดื่นเช'นนี้ เขาจะรบกวนเพื่อนได$อย'างไร ในที่สุด

จึงตัดสินใจบอกหญิงรับใช$ 

“น$อมช'วยเช็ดตัวให$เธอหน'อย เดี๋ยวผมจะไปดู” 

แม'บ$านรับคำแล$วจากไป ธีรัตม/จึงหยิบเสื้อคลุมมาสวม

แล$วเดินไปยังห$องพักแขก เมื่อไปถึงก็พบว'าน$อมกำลังเช็ดตัว

ให$คนป|วยตามที่เขาสั่ง เขารออยู'จนแม'บ$านเช็ดตัวเสร็จแล$ว

จึงบอก 

“ดึกมากแล$ว น$อมไปนอนเถอะ” 

“แล$ว...คนป|วยล'ะคะ” แม'บ$านถาม ท'าทางลังเล 

“เดี๋ยวผมเฝ}าเอง” 

“แต'ว'า...” 

“ไปเถอะ” เขาบอกก'อนแม'บ$านจะพูดจบ “ผมจ$าง

น$อมมาเปoนแม'บ$าน ไม'ใช'พยาบาลดูแลคนป|วย เธอเปoนแขก

ของผม ผมดูแลเอง” เมื่อเขายืนยันเช'นนั้น แม'บ$านของเขาก็

ไม'มีอะไรโต$แย$งอีก จึงเดินออกจากห$อง แม$จะมีท'าทางไม'เต็ม

ใจและไม'เห็นด$วยกับคำส่ังของเขาก็ตาม 

หลังแม'บ$านลับสายตาหลังบานประตูที่ป�ดลง ธีรัตม/

เดินเข$าไปดูคนป|วยที่นอนหลับอยู'บนเตียง เขายกมือขึ้นอัง

หน$าผากเธอ แล$วก็พอใจเมื่อพบว'าตัวเธอเพียงอุ'น ๆ ไม'ได$

ร$อนจัดอย'างที่แม'บ$านรายงานก'อนหน$านี้ ซึ่งคงเปoนเพราะยา
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และการเช็ดตัวช'วยลดไข$ของน$อม เขาคิดอยู 'ครู 'ว 'าจะทำ

อย'างไรต'อไปดี ซึ่งในที่สุดก็เดินไปหยิบผ$าห'มจากในตู$แล$วเดิน

ไปทรุดตัวลงนอนที่โซฟามุมห$อง ทำหน$าที่เฝ}าไข$ตามที่บอก

แม'บ$านไว$ 

ธีรัตม/ไม'แน'ใจว'าเขาผล็อยหลับไปตอนไหนและนาน

เท'าไร รู$แต'ว'ารู$สึกตัวตื่นเพราะเสียงครางแผ'วของคนป|วยบน

เตียง ชายหนุ'มขยับตัวลุกขึ ้น แล$วเดินเข$าไปชะโงกหน$าดู     

ก็เห็นเธอนอนหลับตาแต'ก็กระสับกระส'าย พร$อมเสียงพึมพำ 

“หนาว วี่หนาว พ'อ หนาว กอดหน'อย” นอกจากจะ

พูดแล$วเธอยังยกมือไขว'คว$า คล$ายจะหาอ$อมกอดท่ีเธอร$อง

ขอ ชายหนุ'มยื่นมือไปจับมือเธอแล$วถึงกับสะดุ$ง เพราะฝ|ามือ

เธอร$อนจี๋ เมื่อยื่นมือไปแตะหน$าผากเธอ ก็ให$ความรู$สึกไม'

ต'างกัน 

เธอไข$ขึ้นอีกแล$ว... 

ชายหนุ'มหันซ$ายหันขวา แล$วก็มองเห็นสิ่งที่มองหา 

น$อมวางชามอ'างไว$บนโตNะเครื่องแป}งในห$อง เขาจึงเดินไป

หยิบแล$วเดินเข$าห$องน้ำเพื่อใส'น้ำมาเช็ดตัวให$เธอ เพราะน$อม

เพิ่งให$ยาลดไข$เธอไปไม'กี่ชั่วโมง จึงให$กินยาอีกยังไม'ได$ วิธีลด

ไข$ท่ีทำได$ก็เหลือเพียงเช็ดตัวเท'าน้ันเอง 

หากเปoนในสถานการณ/ปกติธีรัตม/คงไม'มาเช็ดตัวให$

ผู $หญิงที่เขาไม'ได$สนิทสนมด$วยเช'นนี้ แต'ในเวลานี้ที ่เขาไล'



 

 

โ ร ส | 47 

 
 

แม'บ$านไปนอนแล$ว และอาสาจะดูแลคนป|วยเอง จึงไม'มีทาง

อื่นนอกจากเขาจะต$องลงมือเช็ดตัวให$เธอเอง และโชคดีที่คน

ป|วยหลับตลอดเวลาที่เขาเช็ดตัวให$ หาไม'แล$วคงรู$สึกกระอัก

กระอ'วนมากทีเดียว 

หลังเช็ดตัวเสร็จตัวเธอเย็นลงเล็กน$อย ชายหนุ'มจัดให$

เธอนอนด$วยท'าทางที ่สบาย แต'เมื ่อเขาทำท'าจะผละจาก    

มืออุ'น ๆ ก็ย่ืนมาจับแขนเขา ปากก็พึมพำ 

“หนาวค'ะพ'อ ว่ีหนาว” 

เธอเกี่ยวแขนเขาไว$ราวกับจะไม'ยอมปล'อยให$จากไป

ไหน ธีรัตม/แกะมือเธอออก ซึ ่งคนหลับก็ไม'ได$ดึงดัน แต'

กระนั้นเมื่อเห็นว'าเธอนอนกระสับกระส'าย พลิกหน$าไปมา 

อีกทั้งยังยกมือไขว'คว$าหาความอบอุ'นจาก ‘พ'อ’ ก็ทำให$ชาย

หนุ'มใจอ'อนยวบด$วยความสงสาร เขาชั่งใจอยู'ครู' ในที่สุดก็

ตัดสินใจเอนตัวลงนอนข$างเธอ ยื่นมือไปโอบและดึงเธอเข$าสู'

อ$อมอก 

“นอนนะ” เขาบอกเบา ๆ กับกระหม'อมเธอ ซึ ่งดู

เหมือนคนหนาวจะพอใจกับการกระทำของเขา เพราะเธอ

ขยับตัวซุกอกเขา หยุดกระสับกระส'ายและนอนหลับสนิท

ตลอดท้ังคืน 

เมื่อเห็นว'าหญิงสาวยังหลับสนิท ธีรัตม/ก็ก$าวลงจาก

เตียงแล$วเดินออกจากห$อง เขาคิดว'าคงเปoนการดีกว'าหากเธอ
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จะไม'รู$ว'าเขาอยู'กับเธอทั้งคืน และเรียกแม'บ$านให$มาดูแลเธอ

อีกคร้ัง 

 

กัญญาวีร3ลืมตาตื่นขึ้นมาอย'างเดียวดายบนเตียงหลัง

ใหญ' อ$อมกอดอุ'นของพ'อเมื่อคืนก็เปoนเพียงความฝyนอย'างเช'น

ที่เปoนมาตลอด อ$อมกอดของพ'อท่ีเธอโหยหาที่เปoนจริงได$

เพียงแค'ในความฝyน นับตั้งแต'พ'อจากไปอย'างไม'มีวันกลับ 

กัญญาวีร/ก็ทำได$เพียงโอบกอดตนเองในยามตื่น และฝyนถึง

อ$อมกอดพ'อในยามหลับใหล 

หญิงสาวไม'รู$ว'าเปoนเพราะอาการป|วยไข$หรืออะไรที่ทำ

ให$ความโหยหาถึงพ'อในเช$าวันนี้รุนแรงกว'าครั้งไหน ๆ จน

กลั้นน้ำตาเอาไว$ไม'อยู' เธอนอนร$องไห$เงียบ ๆ คิดถึงชีวิตของ

ตนที่คงไม'เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้หากพ'อยังอยู' เธอคงได$เข$า

เรียนมหาวิทยาลัยอย'างเพื ่อนคนอื ่น ๆ ไม'ใช'ต$องออกมา

ทำงานในทันทีที่เรียนจบชั้นมัธยมอย'างเช'นที่เปoนอยู' แล$วต$อง

เรียนมหาวิทยาลัยเป�ดที่เธอไม'มีเวลาเข$าเรียน แต'แค'ไปทำ

ข$อสอบในแต'ละเทอมแทน เธอคงไม'ต$องไปทำงานเปoนแคดดี

ท่ีสนามกอล/ฟ และไม'ต$องหลงไปอยู'ท'ามกลางเหตุการณ/กราด

ยิงของพวกนักธุรกิจผู$มีอิทธิพล จนต$องถูกจับตัวมาขังไว$บน

เกาะห'างไกลแบบน้ี 

ถ$าเพียงแต'พ'อยังอยู' กัญญาวีร/คงไม'ต$องมาพบเจอกับ
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ความเลวร$ายของชีวิตแบบน้ี 

เสียงหมุนลูกบิดประตูปลุกกัญญาวีร/ให$หลุดจากภวังค/ 

เธอรีบยกมือเช็ดน้ำตาลวก ๆ ตื่นตัวด$วยสัญชาตญาณระวัง

ภัย แต'เมื่อเห็นว'าคนที่เป�ดประตูเข$ามาเปoนแม'บ$านประจำ

เกาะก็ลอบถอนหายใจและรู$สึกผ'อนคลายลง ก'อนเอ'ยทักด$วย

เสียงแหบพร'า 

“ป}า...” 

แม'บ$านเดินตรงมาที่เตียงแล$วเอ'ยถาม พร$อมมองเธอ

อย'างพิจารณา 

“คุณ ตื่นแล$วหรือคะ เปoนยังไงบ$าง” 

“ปวดหัว” เธอตอบพร$อมยกมือขึ้นกุมขมับ นอกจาก

ปวดหัวเธอก็ยังรู$สึกหนักอ้ึงไปท้ังตัว และเวียนหัวนิด ๆ ด$วย 

“เมื่อคืนคุณไข$ขึ้น ลุกมากินข$าวก'อนสิคะ จะได$กินยา” 

น$อมบอก น้ำเสียงอ'อนลงกว'าคร้ังแรกท่ีเจอกันนิดหน่ึง 

แม$จะไม'รู $สึกหิวสักนิด แต'กัญญาวีร/ก็ลุกขึ ้นตามท่ี

แม'บ$านบอก เพราะต$องการกินยารักษาตนเองให$หายเร็ว ๆ 

เธออยากกลับบ$าน หากยังไม'สบายนอนซมอยู ' ต'อให$เขา

ตรวจสอบเสร็จเรียบร$อยและพบว'าเธอไม'มีส'วนเกี่ยวข$องใด ๆ 

กับเหตุการณ/กราดยิงที ่สนามกอล/ฟ ก็อาจจะทำให$เขาใช$

ความไม'สบายของเธอเปoนข$ออ$างไม'ไปส'งเธอทันทีตามท่ี

รับปากไว$ จึงต$องรีบหายอย'างด'วนท่ีสุด 
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“งั ้นฉันล$างหน$าแปรงฟyนแป�บหนึ ่งนะคะ แล$วจะ

ออกไป” 

“คุณธีร/สั่งให$คุณกินข$าวในห$องนี้แล$วก็นอนพัก ไม'ต$อง

ออกไปไหน ฉันจะไปยกข$าวต$มมาให$ค'ะ” 

“เอ'อ...ง ั ้นก็ได $ค 'ะ ขอบคุณนะคะ” กัญญาวีร / รับ

ข$อเสนอโดยไม'เกี ่ยงงอน เพราะแม$จะบอกว'าจะออกไป

รับประทานอาหารเอง แต'จริง ๆ แล$วเธอก็แทบไม'มีแรงแม$แต'

จะก$าวเข$าไปจัดการกับตนเองในห$องน้ำด$วยซ้ำ เมื่อแม'บ$าน

บอกจะยกอาหารมาให$ เธอจึงไม'ปฏิเสธ 

กัญญาวีร/ใช$เวลาล$างหน$าแปรงฟyนไม'นาน จากนั้นก็

กลับขึ้นไปนอนบนเตียงอีกครั้ง อาการปวดตุบ ๆ ที่ศีรษะยัง

รุมเร$าจนเธอไม'อยากแม$แต'จะลืมตา แต'เมื ่อได$ยินเสียง

แม'บ$านกลับเข$ามาในห$องอีกคร้ัง เธอก็ต$องฝwนลุกขึ้น 

น$อมยกชามข$าวต$มที่มีควันกรุ'นมาวางลงบนโตNะหัว

เตียง ตามด$วยแก$วน้ำและถ$วยเล็ก ๆ ที่มียาเม็ดสีขาววางอยู'

สองเม็ด แล$วบอก 

“ข$าวต$มค'ะ เสร็จแล$วก็กินยานะคะ จะได$นอนพัก” 

กัญญาวีร/ไม'ตอบ แต'ยกช$อนขึ้นมาตักข$าวต$มใส'ปาก

เงียบ ๆ โดยไม'รับรู$ถึงรสชาติของอาหารสักนิด เธอฝwนกินไป

ได$ไม'กี่คำก็วาง ก'อนที่จะรู$ว'าคนเอาอาหารเข$ามาให$จับตามอง

เธออยู'ตลอดเวลา เพราะทันทีท่ีเธอวางช$อน ก็มีเสียงเข$มงวด
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ดังขึ้นทันที 

“กินแค'นั้นจะไปพออะไร กินอีกหน'อยเถอะค'ะ จะได$

กินยา” 

“กินไม'ลง” เธอว'า ไม'อยากฝwนอะไรท้ังน้ัน 

“ฝwนกินหน'อยเถอะค'ะ คุณธีร/เธอสั่งให$คุณกินเยอะ ๆ 

แล$วก็พักเยอะ ๆ จะได$หายไว ๆ” 

คำพูดของแม'บ$านเตือนให$กัญญาวีร /สำเหนียกถึง

สถานการณ/ของชีวิตและความตั้งใจอยากหายป|วยของตน 

เธอจึงฝwนตักข$าวต$มเข$าปากอีกหลายคำจนพร'องไปครึ่งชาม 

ก'อนจะยกน้ำขึ้นดื่มแล$วตามด$วยยาที่วางอยู'ข$างกัน ซึ่งแม$ว'า

ข$าวต$มจะไม'หมดชาม แต'ก็คงมากพอที่จะทำให$แม'บ$านไม'

คะยั้นคะยอเธออีก แต'กลับมาช'วยประคองเธอให$นอนลง ยก

มืออังหน$าผาก แล$วพึมพำบอก 

“นอนพักนะคะ คุณตัวไม'ร$อนแล$ว กินยาแล$วอาการ

ปวดหัวคงดีขึ้น เดี๋ยวฉันจะเข$ามาดูอีกที ถ$ายังไม'ดีขึ้นคงต$อง

เรียกคุณหมอ” 

ได$ยินเช'นนั้นกัญญาวีร/ก็นึกถึงคำพูดของหมอท่ีเธอไป

หาเมื่อวาน เขาบอกว'าจะขึ้นมาที่เกาะเองหากว'ามีอะไรเกิด

ขึ้นกับเธอ ซึ่งกัญญาวีร/ก็ได$แต'ภาวนาว'าอย'าให$มีอะไรเกิดขึ้น

อีกเลย เธออยากหาย อยากกลับบ$าน เธอต$องการแค'น้ัน  

จริง ๆ 
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“ฉันคงไม'เป oนอะไรแล$วละค'ะ นอนพักก็คงหาย 

ขอบคุณป}ามากนะคะ” เธอบอกแม'บ$านอย'างซาบซึ้งใจ แม$

ฝ|ายนั้นจะยังไม'มีท'าทางเปoนมิตรเท'าไรนัก แต'การที่มีหล'อน

ดูแลในยามเจ็บไข$ในเวลาอยู'ห'างไกลจากบ$าน ก็ทำให$กัญญา

วีร/ซ้ึงในน้ำใจของหญิงสูงวัยไม'น$อยเลย 

“เปoนหน$าที่ของฉันอยู'แล$ว นอนเถอะค'ะ” แม'บ$าน

บอกเสียงเรียบ ก'อนท่ีจะเก็บชาม แล$วเดินออกจากห$องไป 

กัญญาวีร/ผล็อยหลับไปหลังจากแม'บ$านลับตัวไปไม'

นาน และเธอก็ใช$เวลาทั้งวันบนเตียง ตื่นขึ้นมาเพียงเพื่อกิน

ข$าว กินยา แล$วก็กลับไปนอนต'อ จนมารู$สึกว'าดีขึ้นก็จนเช$า

วันใหม'ทีเดียว 

 

เมื ่อลืมตาตื่นในเช$าวันที่...สาม วันที่สาม! ที่อยู 'บน

เกาะ หญิงสาวก็รีบลุกขึ้นอาบน้ำแต'งตัว เธอไม'มีไข$แล$ว และ

อาการไม'สบายเนื้อสบายตัวก็ไม'หลงเหลือ เธอคิดว'าเธอหายดี

แล$ว และวันนี้ก็เปoนวันที่สาม ที่นายมาเฟ�ยควรจะได$คำตอบ

สักทีว'าเธอไม'มีส'วนเก่ียวข$องใด ๆ กับเหตุการณ/ท่ีเขาถูกกราด

ยิง เพราะฉะน้ันวันน้ีเขาควรจะไปส'งเธอกลับบ$านได$แล$ว 

หลังแต'งตัวเสร็จเรียบร$อยกัญญาวีร/ก็ออกมาจากห$อง 

แต'แม$จะอยากตามหาเจ$าของเกาะเพื่อพูดเรื่องไปส'งเธอกลับ

บ$านแค'ไหน แต'ท$องเธอกลับคร่ำครวญหาอาหาร จึงเดินตาม
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หาแม'บ$านของเขาก'อน และยังไม'ทันได$เดินไปไหน ก็มองเห็น

น$อมเดินตรงมาพอด ี

“อ$าว คุณ หายดีแล$วหรือคะ” 

“หายดีแล$วค'ะ” 

“งั้นก็ดีแล$วค'ะ หิวหรือเปล'า ฉันเพิ่งทำกับข$าวเสร็จ ว'า

จะเข$ามาดูคุณก'อน” 

“หิวค'ะ ขอกินก'อนเลยได$ไหมคะ” 

ดูเหมือนคำขอของเธอจะไม'ถูกใจแม'บ$านนัก เพราะ

น$อมค$อนให$เธอน$อย ๆ แล$วบอก 

“คุณธีร/รับอาหารเช$าตอนเจ็ดโมง” 

กัญญาวีร/รับรู$โดยที่แม'บ$านไม'ต$องบอกว'าเธอต$องรอ

รับประทานอาหารเช$าพร$อมเจ$าของบ$าน จึงเดินตามแม'บ$าน

ไปยังห$องอาหารเงียบ ๆ และช'วยหยิบจับงานตั้งโตNะระหว'าง

รอให$คุณมาเฟ�ยมากินข$าว ซ่ึงรออยู'ไม'นานนักเขาก็ปรากฏตัว  

กัญญาวีร/ไม'ยอมให$เสียเวลา เธอเป�ดฉากทันทีที่เห็น

หน$าเขา 

“วันที่สามแล$ว คุณคงได$คำตอบแล$วว'าฉันไม'เกี่ยวข$อง

ด$วย คราวน้ีจะไปส'งฉันกลับบ$านได$หรือยังคะ” 

“ยัง” เขาตอบส้ัน ๆ แต'ทำให$เธอแทบเต$น 

“อะไรนะ!” 

“คนของผมรายงานมาว'า พวกนั้นตามหาตัวคุณแทบ
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พลิกแผ'นดิน” 

“พวกน้ัน? พวกไหนคะ” 

“พวกท่ีส'งคนมายิงผม” 

“ตามหาฉันทำไม” เธอถามอย'างไม'เข$าใจ และคำตอบ

ของเขาก็ทำให$เธออ$าปากค$าง 

“ป�ดปากพยาน!” 
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“อะไรนะ!” กัญญาวีร/ถามเสียงหลง พวกที่ส'งคนมายิง

เขา ตอนนี้กำลังตามหาตัวเธอเพื่อฆ'าป�ดปากพยานอย'างน้ัน

หรือ นี ่ม ันเรื ่องบ$าอะไรกัน ทำไมเธอถึงได$กลายมาเปoน

เป}าหมายของพวกมาเฟ�ยไปกับเขาด$วย โอNย จะบ$าตาย! 

“คุณยังกลับบ$านไม'ได$” 

“แล$วจะให$ฉันติดเกาะตลอดไปหรือไง ไม'เอาหรอก ไป

ส'งฉันกลับบ$านเลยนะ” 

“ส'งคุณกลับก็เหมือนส'งคุณไปตาย ผมทำไม'ได$” 

เธอมองเขาอย'างไม'อยากเชื่อ ทุกคำพูดของเขามันดู

ห 'างไกลก ับช ีว ิตของเธอจนก ัญญาว ีร /ทำความเข $าใจ

สถานการณ/ได$อย'างยากลำบาก และในที่สุดก็เลือกที่จะไม'

รับรู$เสียดีกว'า ฆ'าป�ดปากพยานบ$าบออะไรกัน เขาหาเรื่อง



 | รั ก น ะ ค ุณ ม า เ ฟี ย 

 

56 

 
 

กักขังหน'วงเหน่ียวเธอไว$ท่ีเกาะแห'งน้ีมากกว'า 

“ฉันจะเชื่อได$ยังไงว'าที่คุณบอกเปoนเรื่องจริง คุณจะ

พูดอะไรก็ได$เพ่ือกักตัวฉันไว$ท่ีเกาะน่ี” 

“แล$วผมจะอยากกักตัวคุณไว$ทำไม” เขาถาม พลางทำ

หน$ายุ'ง 

“จะไปรู$คุณหรือ คุณเปoนพวกค$ามนุษย/หรือเปล'า จับ

ฉันมาเพ่ือเตรียมส'งขายมาเลย/หรือเปล'าล'ะ” 

“คุณดูหนังมากเกินไปแล$ว น่ีมันชีวิตจริง” 

“จะไปรู $หรือ หนังละครเขาก็สร$างมาจากชีวิตจริง

ทั้งนั้นแหละ ไม'งั้นมันจะมีคำพูดว'าชีวิตจริงยิ่งกว'าละครหรือ

ไง” 

“แต'นี่ไม'ใช'ละคร นี่คือชีวิตจริง เปoนความเปoนความ

ตายจริง ๆ และการที่ผมไม'ไปส'งคุณกลับบ$านก็เพื่อรักษาชีวิต

คุณ ไม'ว'าจะยังไงคุณก็ต$องอยู'ที่นี่จนกว'าเรื่องจะเรียบร$อย” 

เขาว'าพร$อมยื่นโทรศัพท/มือถือให$เธอแล$วบอก “โทร. บอกท่ี

บ$านว'าลูกค$าเสนองานที่ต$องอยู'ต'างจังหวัดระยะยาว งานเร่ิม

ลงตัวแล$วจะกลับไปเย่ียมบ$าน” 

กัญญาวีร/ยื่นมือไปกระชากโทรศัพท/จากมือเขา บอก

เสียงแข็ง 

“ไม' ฉันจะบอกแม'ให$ไปแจ$งความว'าฉันถูกพวกมาเฟ�ย

จับตัวมา!” 
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หญิงสาวไม'มีโอกาสได$พูดอย'างที่บอกเขา เพราะทันที

ท่ีเธอส'งเสียงไปตามสาย แม'ก็ถามเธอด$วยน้ำเสียงติดรำคาญ 

“เมื่อไรจะกลับบ$านสักที เพื่อนมาถามหาหลายรอบ

แล$วนะ” 

“เพื่อน? เพื่อนที่ไหนคะแม'” เธอถามอย'างงงงวย นับ

แต'เรียนจบจากรั้วโรงเรียนมา เธอก็ไม'มีเพื่อน คนที่ทำงานก็

ไม'เคยคบหาเปoนเพื่อนกับใคร แล$วใครจะมาถามหาเธอหลาย

รอบ ซึ่งคำตอบที่แม'ตอบมาก็ทำให$กัญญาวีร/รู$สึกเย็นวาบไป

ท้ังไขสันหลังทันที 

“เพื่อนที่สนามกอล/ฟ เขาบอกว'าเราไม'ไปทำงานหลาย

วัน เขาเปoนห'วง เลยมาตาม เราบอกที่อยู 'บ$านให$เพื ่อนท่ี

ทำงานรู$ด$วยหรือว่ี” 

คำถามของแม'ทำให$กัญญาวีร/ขนลุกซู' เพื่อนที่ไม'มีอยู'

จริงน่ันเปoนคนของพวกมาเฟ�ยอีกฝ|ายที่ไปตามหาเธอถึงบ$าน

เพื่อฆ'าป�ดปากพยานตามที่เจ$าของเกาะบอกเธอจริง ๆ น'ะ

หรือ หากไม'ใช'จะเปoนใครไปได$เล'า ในเมื่อเธอเพิ่งเริ่มทำงานท่ี

สนามกอล/ฟวันแรก ยังไม'มีเพื่อนสักคน และหากคนพวกน้ัน

ไปตามหาเธอเพื่อฆ'าป�ดปากจริง หมายความว'าถ$าเธอกลับ

บ$านตอนน้ีก็คือกลับไปตายจริง ๆ น'ะหรือ 

กัญญาวีร/รู$สึกถึงความหวาดกลัวที่คืบคลานเข$ามากอบ

กุมความรู$สึก เธอรักตัวกลัวตายตามประสามนุษย/ปุถุชน เธอ
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เปoนแค'คนธรรมดาที่ไม'เคยมีเรื่องมีราวกับใคร อย'าว'าแต'จะ

ถูกตามฆ'าป�ดปากเลย แล$วแบบน้ีเธอจะทำอย'างไร เธอยังไม'

อยากตาย แต'เธอก็อยากกลับบ$าน เธอจะทำอย'างไรด!ี 

หญิงสาวข 'มความหวาดกลัวท ี ่กำล ังจะทำให$สติ

กระเจิดกระเจิงถามแม'ออกไปเสียงเบาหวิว 

“แล$วแม'ตอบไปว'าไงคะ” 

“ก็บอกว'าลูกค$าจ$างไปต'างจังหวัด เขาดูไม'ค'อยพอใจท่ี

เราไม'บอกเขา เพื่อนจริงหรือเปล'า หรือแอบมีแฟน” แม'ถาม

ด$วยน้ำเสียงคาดค้ัน 

กัญญาวีร/อยากบอกแม'เหลือเกินว'าไม'ใช'แม$แต'เพื่อน 

ไม'ต$องพูดถึงว'าเปoนแฟนเลย แต'เธอก็บอกได$เพียง 

“ถ$าเขามาอีก แม'บอกว'าวี่ได$งานใหม'แล$วนะคะ ลูกค$า

ที่จ$างวี่ไปต'างจังหวัด จริง ๆ แล$วเขาเปoนเจ$าของสนามกอล/ฟ 

เขาจ$างวี่ให$เปoนหัวหน$าแคดดีที่สนามกอล/ฟสร$างใหม'ของเขา 

ตอนนี้วี่เลยจะยุ'งมาก คงพักใหญ' ๆ กว'าจะได$กลับกรุงเทพฯ” 

เธอต$องบอกแม'ไปตามท่ีเขาส่ังจนได$ 

“จังหวัดอะไรล'ะ” 

“เอ'อ...พังงาค'ะ” เธอตอบมั่ว ๆ ก'อนกำชับ “แต'แม'

อย'าบอกเพื่อนวี่ว'าที่ไหนนะคะ วี่ไม'อยากให$ที่ทำงานเก'ารู$ 

เพราะวี ่มาแบบไม'ลาออกให$เรียบร$อย เดี ๋ยวเขาจะเขม'น

เจ$านายใหม'วี่ วงการมันแคบนิดเดียว บอกไปเขารู$ทันทีว'าใคร
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มาดึงพนักงานเขาไป ว่ีไม'อยากให$เจ$านายมีปyญหา” 

“แล$วทำไมถึงไปปุบปyบแบบน้ันล'ะ เขาให$เงินดีหรือไง” 

กัญญาวีร/เหลือบตามอง ‘เจ$านายใหม'’ แวบหนึ่งเม่ือ

แม'ถามมาเช'นน้ัน 

“ดีค'ะ ดีมากเลย มากกว'าท่ีเก'าตั้งสองเท'า” 

“งั้นก็ดีแล$วละ แล$วนี่คุยโทรศัพท/นาน ๆ เจ$านายเขา

ไม'ว'าเอาหรือไง ที่เก'าเขาไม'ให$ใช$โทรศัพท/ระหว'างทำงานเลย

ไม'ใช'รึ” 

“ก็...คุยได$นิดหน'อยค'ะแม' งั้นวี่ไปก'อนนะคะ แล$วจะ

โทร. มาใหม'” เธอเออออก'อนขอตัววางสาย ซึ่งหลังจากสาย

ตัดไป เธอก็หันไปโวยวายกับเจ$านายกำมะลอของเธอทันที 

“แล$วฉันต$องทำยังไง คุณจะให$ฉันติดเกาะตลอดไป

ไม'ได$หรอกนะ” 

“ผมจะพยายามจัดการเรื่องทุกอย'างให$เรียบร$อยอย'าง

เร็วท่ีสุด” 

“เร็วที ่สุดของคุณมันนานแค'ไหน จะให$ฉันมานั่ง ๆ 

นอน ๆ ไม'ต$องทำอะไรบนเกาะนี่ได$เปoนบ$าตายพอดี อีกอย'าง 

ฉันมีภาระ ไม'ได$ทำงานแล$วฉันจะหาเงินมาจากไหน” 

“ระหว'างนี ้ก ็ทำงานให$ผมละกัน ถ ือว 'าเป oนการ

รับผิดชอบท่ีผมทำให$ชีวิตคุณยุ'งยาก” 

“จริงหรือคะ” เธอเงยหน$าขึ้นถาม หัวใจชุ'มชื่นขึ้นมา
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นิดหน่ึง 

“จริงสิ กินข$าวเถอะ เย็นหมดแล$ว” 

“เดี๋ยวค'ะ อีกเร่ือง” 

ชายหนุ'มเลิกคิ้ว มองเธอด$วยสายตาระอาจาง ๆ แต'

กัญญาวีร/ไม'สนใจ เธอต$องคุยให$เรียบร$อยและชัดเจน 

“ฉันบอกแม'ไปว'าเจ$านายใหม'จ'ายเงินมากกว'าเดิมสอง

เท'า หวังว'าคุณจะไม'ทำให$ฉันเปoนคนขี้โกหก” 

“ได$ คราวน้ีกินข$าวได$หรือยัง” 

“ได$ค 'ะ ขอบคุณนะคะคุณเจ$านาย” เธอว'าอย'าง

อารมณ/ดีขึ ้นมานิดหนึ่ง แต'ขณะจะตักข$าวเข$าปาก เธอก็มี

คำถามอีกจนได$ “ว'าแต' คุณจะให$ฉันทำอะไรคะ” 

“นึกได$แล$วจะบอก” เขาตอบแล$วก$มหน$าก$มตากิน

ข$าว คล$ายกับจะบอกเธอว'าเขาจะไม'ยอมตอบคำถามอะไร

เธออีก  

เมื่อเห็นท'าทางของเขา กัญญาวีร/ก็ยักไหล'แล$วเริ่มลง

มือกินข$าวบ$าง พยายามจะไม'เดาว'าเขาจะให$เธอทำงานอะไร 

เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอจะมีรายได$มากกว'าเดิมสองเท'า

ต'างหาก 

 

ธีรัตม3รอจนหญิงสาวอ่ิมแล$วก็บอกเธอ 

“เดี๋ยวตามผมเข$าไปคุยเรื่องงานในออฟฟ�ศหน'อยละ
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กัน” 

กัญญาวีร/เงยหน$าขึ้นจากจานที่กำลังวางช$อนมามอง

หน$าเขา เธอขมวดคิ้วนิด ๆ สายตามีแววสงสัย แต'ก็ไม'ได$เอ'ย

อะไรออกมา นอกจากพยักหน$ารับ 

“ค'ะ” 

เห็นเช'นน้ันชายหนุ'มก็ลุกขึ้น รีรออยู'จนเธอลุกตามแล$ว

จึงเดินนำไปยังห$องทำงาน เมื่อไปถึง เขาเดินไปนั่งหลังโตNะ

ทำงานตัวใหญ' แล$วเอ'ยกับคนที่เดินตามเข$ามา พร$อมผายมือ

ไปยังเก$าอ้ีหน$าโตNะทำงานของเขา 

“น่ังสิ” 

หลังเธอน่ังลงเรียบร$อย เขาก็ถาม 

“เคยทำงานอะไรมาบ$าง” 

“คุณตรวจสอบฉันทุกซอกทุกมุมแล$ว ยังต$องถามอีก

หรือคะ” 

ธีรัตม/ถอนหายใจ บอกเสียงด ุ

“น่ันไม'ใช'วิธีตอบคำถามสัมภาษณ/งานท่ีดีหรอกนะ” 

เธอทำหน$ามุ'ย ซึ่งเปoนสีหน$าที่ทำให$ความทรงจำถึงใคร

บางคนลอยฟุ}ง จนแทบจะดึงชายหนุ'มให$จมลงสู 'อดีต ซ่ึง

ชัดเจนขึ้นเมื่อมีเธอมานั่งอยู'ตรงหน$า แต'แล$วเสียงตอบของ

เธอก็ดึงเขากลับสู'ปyจจุบัน 

“งานเสิร /ฟค'ะ เคยเสิร /ฟร$านไอติม ร$านฟาสต/ฟู}ด 
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แคชเชียร/ แล$วล'าสุดก็เสิร /ฟร$านเหล$า แล$วก็เปoนแคดดี 

ประเดิมงานแคดดีครั้งแรกด$วยการเปoนแคดดีของคุณแล$วก็

โดนกระหน่ำยิง เปoนสีสันของชีวิตสุด ๆ” 

น้ำเสียงแดกดันและสีหน$าเย$ยหยันขณะตอบคำถามท่ี

เห็นอยู'ตรงหน$า คล$ายกับจะเตือนสติเขาว'าเธอคือใครอีกคน

หนึ่งที่ไม'มีอะไรเหมือนคนในความทรงจำอย'างที่ความโหยหา

ของเขากำลังเดินทางกลับไปหาเลย ไม'มี... 

มีสิ ชายหนุ'มบอกตนเอง ทำไมจะไม'มี ในเมื่อนับตั้งแต'

ผู$หญิงคนนี้เดินทางมาถึงเกาะแห'งนี้ ความทรงจำถึงใครบาง

คนที่เขาเก็บไว$ลึกสุดในลิ้นชักหัวใจก็ถูกเป�ดออก โดยเฉพาะ

ในตอนท่ีเธอจมน้ำเกือบตาย ในโมงยามที่เขากดหน$าอกเธอ

เปoนจังหวะ เพื่อสูบชีวิตเข$าสู'ร'างที่ไม'หายใจของเธอ คล$ายกับ

เขาได$รับโอกาสครั้งที่สองในชีวิต ให$เขาได$แก$มือ ให$เขาได$

เดินทางกลับไปสู'อดีตที่เคยฆ'าเขาให$ตายทั้งเปoน และแม$จะ

แก$ไขอดีตไม'ได$ แต'ก็เหมือนเขาได$สร$างประวัติศาสตร/หน$า

ใหม' ที ่ในที่สุดเขาก็ทำได$ เขาช'วยให$เด็กสาวคนนี้พ$นจาก

ความตาย และหลังจากนั้นเขาก็มองเธอเปoนเพียงคนแปลก

หน$าที่จับพลัดจับผลูมาเกี่ยวข$องกันอย'างท่ีเธอเปoนจริง ๆ 

ไม'ได$เลย 

ถ$าเพียงแต'... 

“มองอะไรคะ” เสียงถามรวน ๆ ดังขึ้นจนธีรัตม/สะดุ$ง 
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หลุดจากภวังค/ทันที 

“ผมไม'มีร$านอาหารให$คุณเสิร/ฟเสียด$วยสิ” เขาว'า  

เก$อ ๆ อดย้ิมบาง ๆ ไม'ได$เม่ือเห็นเธอค$อนให$แก'คำพูดของเขา 

“ฉันช'วยงานในออฟฟ�ศนี่ก็ได$ อ'านหนังสือออก ถึงจะ

เรียนมาน$อยก็เถอะ” ท$ายประโยคเธอมีน้ำเสียงเย$ยหยันอีก

แล$ว 

น้ำเสียงและท'าทางท่ีเธอแสดงออกทำให$ธีรัตม/พอจะ

มองออกว'า เด็กสาวคนนี้คงผ'านอะไรบางอย'างที่หนักหนามา

ไม'น$อยทีเดียว จึงทำให$เขายิ่งรู$สึกผิดที่เปoนสาเหตุให$ชีวิตที่ไม'

ง'ายของเธอต$องยุ'งยากมากขึ้นไปอีก จึงบอกเสียงอ'อนอย'าง

ไม'รู$ตัว 

“ขอผมคิดดูก'อนว'าคุณจะทำอะไรได$บ$าง รับรองว'าจะ

ใช$งานให$คุ$มเงินเดือนแน'นอน ไม'ต$องห'วง” 

“ดีค'ะ” 

ยังไม'ทันได$คุยอะไรกันต'อ เสียงโทรศัพท/มือถือของ    

ธีรัตม/ก็ดังขึ้น เมื่อหยิบขึ้นมาดูชื่อที่ปรากฏบนหน$าจอ เขาก็

บอกคนท่ีน่ังอยู'หน$าโตNะทำงาน 

“คุณออกไปก'อน ป�ดประตูให$ด$วยนะ” 

เขารอจนประตูป�ดลงตามหลังหญิงสาว จึงกดรับสาย 

“ฮัลโหลครับ จี” 

“ธีร/ คุณอยู'ไหนคะ” น้ำเสียงคาดคั้นดังมาตามสาย 
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เขาลอบถอนหายใจก'อนตอบ 

“บนเกาะ” 

“บนเกาะ” คนฟyงทวนคำ เงียบไปอึดใจก'อนถาม 

“แสดงว'าที่เขาลือกันว'าคนที่ถูกถล'มยิงที่สนามกอล/ฟคือคุณก็

เปoนเร่ืองจริงหรือคะ” 

“อือ” 

“อ$อ เลยหนีตายขึ้นเกาะ ทำไมกระจอกแบบน้ีนะธีร/” 

ธีรัตม/กัดฟyนข'มความโกรธ ถามกลับเสียงเรียบ 

“โทร. มามีธุระอะไรกับผมหรือเปล'า” 

“มีแน'นอนค'ะ คิดว'าจีอยากโทร. มานักหรือไง” 

“เข$าเร่ืองเถอะจี” 

“คนขับรถบอกว'ามีคนท'าทางไม'น'าไว$ใจไปด$อม ๆ  

มอง ๆ ท่ีโรงเรียนลูก” 

“อะไรนะ!” เขาถามอย'างตระหนก เจ็บแปลบในอก

เมื่อคิดว'าลูกอาจจะมีอันตรายเพราะเขา คนพวกนั้นฆ'าเขา

ไม'ได$ ก็จะไปจัดการลูกเขาแทนอย'างน้ันหรือ 

“บอกไว$เลยนะ ถ$าลูกเปoนอะไร จีเอาคุณตายแน'” 

“แล$วตอนน้ีลูกอยู'ท่ีไหน” เขาถามอย'างร$อนใจ 

“อยู'ที่บ$านกับจีค'ะ แต'จีกำลังจะไปอังกฤษคืนนี้ เลื่อน

ก็ไม'ได$ ธุระสำคัญมาก” 

“เข$าใจแล$ว ผมจะไปให$เร็วท่ีสุด” 
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กัญญาวีร3ออกมาจากห$องทำงานของเจ$าของเกาะแล$ว

ก็เดินเตร็ดเตร'ออกไปข$างนอก ภาพผืนน้ำจรดผืนฟ}า ตัดกับ

ผืนทรายสีขาวสะอาดให$ความรู$สึกสบายตา ลมทะเลที่พัดแผ'ว

ทำให$รู$สึกสดชื่น หญิงสาวถอนหายใจยาว เกาะแห'งนี้งดงาม

เหลือเกิน ถ$าเพียงแต'เธอจะไม'ได$ถูกจับตัวมาแล$วยังต$องติด

เกาะต'อไปอีกนานแค'ไหนก็สุดรู $ เธอคงจะชื่นชมกับความ

งดงามของธรรมชาติได$มากกว'าน้ี 

หญิงสาวเดินไปทรุดตัวนั่งลงบนผืนทราย ทอดตามอง

ความงดงามของท$องทะเล ปล'อยความคิดให$ล'องลอยอย'างไร$

จุดหมาย แต'แล$วเมื่อรู$ตัวอีกทีก็พบว'ามีน้ำตาหยดต$องแก$ม 

เมื ่อความคิดวนเวียนกลับไปสู 'อดีตถึงช'วงเวลาที ่เคยเปoน

ความสุขของชีวิต ช'วงเวลาที่ยังมีพ'อ พ'อ...ที่จากลูกไปตลอด
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กาล 

กัญญาวีร /ยกมือเช็ดน้ำก'อนจะปล'อยโฮเมื ่อภาพ

ครอบครัวสุขสันต/อันประกอบไปด$วย พ'อ แม' และลูกสาวสอง

คน กำลังใช$เวลาริมทะเลด$วยกันอย'างสนุกสนานปรากฏขึ้น

ในห$วงคำนึง ชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยมีครบทุกอย'าง ชีวิตที่ไม'เคย

ขาด จนกระท่ัง...เม่ือพ'อตายจาก ทุกอย'างก็เปล่ียนไป 

หญิงสาวสูดหายใจลึก พยายามหยุดร $องไห$และ

เข$มแข็งอย'างที ่เปoนมาตลอด แต'ในวันนี ้มันช'างฝwนทำตัว

เข$มแข็งได$ยากเย็นเหลือเกิน เมื่อเธอต$องมาอยู'เกาะกลาง

ทะเลที่อยู'ตรงไหนของประเทศไทยก็ไม'รู $ ต$องมาอยู'กับคน

แปลกหน$าที่ไม'รู$ว'าดีหรือร$าย ต$องมารับรู$ว'ามีคนตามล'าตัว

เธอไปถึงบ$าน บ$านที ่แม'อาศัยอยู 'ก ับพี ่สาวที ่เจ็บออด ๆ     

แอด ๆ และไม'รู $ว'าคนพวกนั้นจะทำอะไรแม'กับพี่สาวหรือ

เปล'าเม่ือหาเธอไม'เจอ 

กัญญาวีร/ลุกขึ้นแล$วเงยหน$ามองฟ}า ท$องฟ}าสีสันสดใส 

ประกายแดดที่จัดจ$ายิ่งทำให$ท$องฟ}าและท$องทะเลสวยงาม 

ซึ่งช'วยคลายความหม'นหมองในใจเธอลงได$เล็กน$อย เธอพร่ำ

บอกตนเองว'า ต'อให$มีเรื่องราวเลวร$ายถาโถมเข$าใส'แค'ไหน 

เธอก็จะยืนหยัดต'อสู$กับทุกเรื่องเลวร$ายที่เข$ามา ยืนหยัดเปoน

เสาหลักให$แก'แม'และพี่สาวอย'างที่เปoนมานับแต'วันที่ตัดสินใจ

ก$าวเข$าสู'โลกของคนทำงาน แม$ว'าจะมีการศึกษาแค'ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายก็ตาม 

หญิงสาวลุกขึ้นแล$วเดินช$า ๆ ไปบนผืนทราย ตั้งใจว'า

จะใช$เวลาที่ไม'รู $ว'าจะทำอะไรนี้เดินสำรวจรอบเกาะ ไม'ได$

ตั้งใจหาทางหนีทีไล' แค'เพียงอยากรู$ว'าเกาะท่ีเธอต$องอาศัยอยู'

น่ีเปoนอย'างไรเท'าน้ัน 

หลังจากเดินไปบนชายหาดที่ทอดยาวอยู'ระยะหน่ึง 

กัญญาวีร/ก็พบว'าหาดทรายครอบคลุมพื้นที่สองในสามของ

ชายฝy�งของเกาะ อีกส'วนหนึ่งเปoนโขดหินและหน$าผา ซึ่งมีแผง

โซลาร/เซลล/ถูกติดตั้งอยู'บริเวณใกล$หน$าผาเปoนจำนวนมาก ทำ

ให$เธอเดาได$ว'านี่เองแหล'งพลังงานไฟฟ}าของเกาะ หญิงสาว

สังเกตเห็นทางเดินเล็ก ๆ ที่ตัดตรงเข$ากลางเกาะ จึงลองเดิน

ตามทางนั้นไป เพราะคิดว'าเกาะขนาดเล็กแค'น้ีเธอคงไม'หลง 

ซึ่งก็เปoนเช'นนั้น เมื่อเดินไปบนทางดินเล็ก ๆ นั่นสักพัก ก็

ปรากฏภาพเครื ่องบินลำเล็กท่ีเธอโดยสารมาปรากฏแก'

สายตา 

กัญญาวีร/มองเครื่องบินสลับกับผู$คนที่ดูวุ'นวายคล$าย

กำลังเตรียมการบางอย'างอยู'อย'างไม'เข$าใจในตอนแรก ก'อนท่ี

ความคิดบางอย'างจะผุดวาบขึ้น 

เคร่ืองบินกำลังจะออกจากเกาะใช'หรือไม'! 

ไม'ปล'อยให$ตนเองสงสัยอยู'นาน กัญญาวีร/เดินไปหาคน

ท่ีกำลังเดินวนเวียนทำอะไรบางอย'างกับเคร่ืองบินทันที 
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“คุณ! จะไปไหนคะ” 

เมื่อคนคนนั้นหันกลับมาเพราะเสียงเธอ กัญญาวีร/ก็จำ

ได$ว'าเขาคือนักบินที่ขับเครื่องบินพาเธอมาที่นี่นั่นเอง และเม่ือ

เขาไม'ตอบ เธอก็ถามอีกคร้ัง 

“คุณจะบินกลับกรุงเทพฯ หรือว'าเจ$านายคุณจะไป

ไหนคะ” 

“ผมไม'มีหน$าที่ตอบคำถามคุณ” นักบินหน$าบึ้งตอบ

น้ำเสียงไม'ถนอมน้ำใจ ก'อนหันกลับไปตั้งใจกับงานตรงหน$า 

โดยไม'สนใจเธออีก 

กัญญาวีร/มองคนที่ทำราวกับว'าเธอไม'มีตัวตนอย'างไม'

อยากเชื่อ อยากร$องกรี๊ดให$สาสมกับความรู$สึกอัดอั้นตันใจท่ี

กำลังเกิดขึ้น เธอหันรีหันขวาง กำลังคิดว'าจะว่ิงไปประทุษร$าย

คนตรงหน$าดีไหม แค'ได$ระบายอารมณ/ก็ยังดี แต'หางตากลับ

เห็นคนหลายคนเดินตรงมาเสียก'อน 

เมื่อหันไปมองและเห็นคนที่เดินนำหน$า เธอก็สาวเท$า

เร็ว ๆ เข$าไปหาทันที 

“คุณจะไปไหน” 

“ผมมีธุระด'วน” 

“ท่ีไหนคะ กรุงเทพฯ หรือ” 

“ใช'” 

“แล$วฉันล'ะ” เธอถามเสียงแผ'ว ใจหายวูบเมื่อคิดว'า
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เขากำลังจะจากไป ท้ิงเธอไว$ท่ีเกาะน้ีตามลำพัง 

“คุณรออยู'ท่ีน่ี ผมจะรีบกลับ ไม'เกินเท่ียงแน'นอน” 

“ไม'เอา ฉันไปด$วยนะคะ อย'าทิ้งฉันไว$ที่นี่” เธออ$อน

วอน จริง ๆ แล$วก็ไม 'ร ู $ว 'าควรจะทำอย'างไรดี ระหว'าง

อาละวาดแสดงความต$องการ หรืออ$อนวอนให$เขาเห็นใจ แต'

เมื่อคิดว'าไม$อ'อนอาจจะได$ผลมากกว'า เธอจึงใช$วิธีอ$อนวอน

แทน 

“ไม'ได$ทิ้ง ผมมีธุระด'วนจริง ๆ เสร็จแล$วจะรีบกลับมา 

คุณรออยู'ท่ีน่ีกับน$อม ไม'ได$อยู'คนเดียวเสียหน'อย” 

“คุณ...คุณไม'ได$ปล'อยเกาะฉันใช'ไหม” กัญญาวีร/ถาม 

น้ำตาคลอ โกรธตนเองที่แสดงความอ'อนแอให$เขาเห็น แต'เธอ

ก็ห$ามตนเองไม'ได$ เมื่อคิดว'าเขาจะกลับไปแล$วทิ้งเธอไว$ที่นี่กับ

แม'บ$านของเขาตลอดกาล น้ำตาก็ซึมอย'างห$ามไม'อยู' 

“ผมไม'ทิ้งคุณหรอก เดี๋ยวจะกลับมาพร$อมงานของคุณ

ด$วย กลับไปหาน$อมนะ ผมจะรีบไปรีบกลับ” 

ไม'รู $เพราะน้ำเสียงที่ฟyงดูนุ'มนวลและปลอบประโลม

ของเขาหรือเปล'า ทำให$กัญญาวีร/เชื่อว'าเขาจะทำตามคำพูด 

จึงยอมเดินออกจากรันเวย/ และยืนมองเครื่องบินลำเล็กบิน

จากไป 

 

ภาพเด็กชายตัวอAวนกลมที่วิ่งออกมาหาเขาจากบ$าน
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หลังใหญ' ตอกย้ำกับธีรัตม/ว'า ทุกอย'างที่เขาทำ ที่เขาต'อสู$ ก็

เพื่อคนคนนี้ คนตัวเล็กที่มีความหมายยิ่งใหญ'กับเขาเหลือเกิน

คนน้ี 

“คุณพ'อ คุณพ'อคร$าบ ไตตั ้นคิดถึงค ุณพ'อฉุด ๆ 

เยยคร$าบ” เสียงพูดที่ยังไม'ชัดถ$อยชัดคำตามประสาเด็กที่ส'ง

มาก'อนตัวเรียกรอยยิ้มเอ็นดูจากคนเปoนพ'อ เขาก$าวเข$าไปอุ$ม

คนตัวป}อมแล$วหอมแก$มยุ$ยนั้นให$สาสมแก'ความคิดถึง บอก

ลูกชายถึงความรู $ส ึกที ่แทบล$นอก รอยยิ ้มไม'หายไปจาก

ใบหน$า 

“ไตตั้นคนเก'ง พ'อก็คิดถึงไตตั้นมาก ๆ ครับ” 

ชายหนุ'มอุ$มลูกชายตรงเข$าไปหาคนท่ียืนรออยู'ในบ$าน 

“จี” 

“ธีร/ มาเร็วนะคะ มีเวลาพาลูกออกไปหาอะไรกินก'อน

ไหม” จีรนันท/ถาม  

ธีรัตม/ยิ ้มให$หล'อนอย'างเต็มหัวใจ ในฐานะแม'ที ่ให$

ความสำคัญแก'ลูกก'อนสิ่งอื่นใด หล'อนไม'มีอะไรให$เขาตำหนิ

ได$เลย เขารู$ว'าท่ีหล'อนชวนพาลูกออกไปหาอะไรกิน ก็เพราะ

อยากให$ลูกได$มีเวลาแบบพ'อ แม' ลูก อย'างที่ไม'ค'อยเกิดขึ้น

บ'อยนัก แต'เพราะเขาจำเปoนต$องรีบกลับเกาะตามสัญญาที่ให$

ไว$กับคนที่จับพลัดจับผลูไปติดอยู'บนเกาะของเขา ก็ทำให$เขา

ต$องปฏิเสธอย'างเสียดาย 
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“ผมมีงานด'วน ค'อยนัดกันตอนคุณกลับมาจากอังกฤษ

ก็แล$วกันนะ” 

จีรนันท/ถอนหายใจ มองหน$าเขาด$วยสีหน$าไม'ค'อย

พอใจ ถามเสียงห$วน 

“แล$วนี่จะเอาลูกไปฝากใครที่ไหนหรือเปล'าคะ จีไม'

ชอบนะถ$าคุณจะไม'มีเวลาให$ลูก” 

“ผมจะพาลูกไปอยู'บนเกาะ ไม'ไว$ใจพวกนั้น” เขาว'า 

รู$สึกถึงความตึงเครียดเม่ือคิดถึง ‘พวกน้ัน’  

จีรนันท/มีสีหน$าเคร'งเครียดขึ้นเม่ือได$ยินเช'นน้ัน เธอหัน

ไปเรียกคนรับใช$ให$พาลูกชายออกไปจากห$อง รอจนลูกและ

คนรับใช$ลับสายตา ก็หันมาถามเขา 

“เร่ืองน้ัน คุณจะป�ดข'าวและก็หนีอยู'แบบน้ีหรือคะ” 

“ผมไม'ได$หนี ผมแค'ไม'ต$องการให$มีข'าวว'าผมถูกถล'ม

ยิงแค'น้ัน แต'เร่ืองก็ไม'ได$หายไปกับสายลม ทางการเร'งสืบอยู'” 

“ไร$เดียงสาไม'เคยเปลี่ยนเลยนะคะธีร/ คุณก็รู$ดีว'าศัตรู

คุณมีอิทธิพลแค'ไหน ถ$าคุณไม'มีแบ็กใหญ'กว'า คุณสู$เขาไม'ได$

หรอก ไอ$วิธีการทำธุรกิจอย'างใสสะอาดของคุณ มันเอามาใช$

ในบ$านน้ีเมืองน้ีไม'ได$ คุณก็รู$” 

“ขอบคุณสำหรับความเห็น แต'ผมเชื ่อในวิถีทางท่ี

ถูกต$อง และจะทำต'อไป จนกว'าจะไม'ไหว” เขาบอกหนักแน'น 

ไม'ใช'เฉพาะบอกแม'ของลูก แต'เน$นย้ำกับตัวเขาเองด$วย 
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“อย'าให$ใครต$องไปเดือดร$อนกับคุณด$วยก็แล$วกัน 

โดยเฉพาะลูก” เธอเน$นเสียง 

ธีรัตม/ถอนหายใจยาว เขายอมรับว'าจีรนันท/ตีถูกจุด 

คนที่เขาเปoนห'วงที่สุดก็คือลูก และหากการทำธุรกิจของเขา

จะนำอันตรายมาสู'ลูก ชายหนุ'มก็ไม'แน'ใจเหมือนกันว'าเขาจะ

เดินหน$าต'อได$แค'ไหน เพราะสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับ

เขาก็คือลูกชายเพียงคนเดียว และที่ทำทุกอย'างอยู'ทุกวันนี้ก็

เพื่อลูก แต'ถ$าการทำสิ่งนั้นแล$วทำให$ลูกได$รับอันตราย เขาก็

ไม'รู$ว'าเขาจะลงทุนลงไปเพ่ืออะไรเช'นกัน 

“น$อมเตรียมอาหารกลางวันรออยู' ข$าวของลูกพร$อม

หรือยัง” เขาถามเปล่ียนเร่ือง 

“พร$อมแล$วค'ะ เดี๋ยวจีจะสั่งคนให$ขนไปใส'รถ คุณจะ

ไปตอนน้ีเลยหรือคะ” 

“ถ$าคุณไม'ว'าอะไร” 

“เชิญเถอะค'ะ ดูแลลูกดี ๆ ด$วยล'ะ” 

“ผมเปoนพ'อนะ” เขาว'า หน$าตึง รู $ว'าไม'ค'อยมีเวลา

ใกล$ชิดกับลูกนัก แต'เมื่อได$อยู'กับลูก เขาก็รู$ดีว'าตนมีหน$าที่ต'อ

ลูกอย'างไร 

ดูเหมือนจีรนันท/จะสัมผัสอารมณ/เขาได$ หล'อนไม'ได$ว'า

อะไรอีก แต'เรียกหาคนรับใช$ให$นำข$าวของของลูกไปใส'รถ 

และเรียกลูกชายมากล'าวลา 
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“ไตตั้นไปอยู'กับคุณพ'อต$องเปoนเด็กดี อย'าดื้อกับคุณ

พ'อกับยายน$อมนะลูก”  

“ไตตั้นเปoนเด็กดีคร$าบคุณแม'” เด็กชายรับคำเสียง

หนักแน'น 

จีรนันท/ทรุดตัวลงนั่งคุกเข'าหน$าลูกชาย รวบตัวอวบ

อ$วนของลูกเข$ามากอดแล$วหอมแก$มหลายฟอด ก'อนที่จะเดิน

จูงมือไปส'งถึงรถที่จอดรออยู'ในโรงรถ และเมื่อเขาและลูกขึ้น

นั่งในตอนหลังเรียบร$อย หล'อนก็บอกเขา น้ำเสียงเปoนห'วง

อย'างท่ีไม'ค'อยได$ยินบ'อยนัก 

“ดูแลตัวเองด$วยนะคะธีร/” 

ธีรัตม/ยิ ้มจาง ๆ ให$หล'อน หันไปมองลูกชายที่ยกมือ

โบกให$แม'อย'างตั้งอกตั้งใจ จึงยกมือขึ้นโบกให$หล'อนบ$าง แล$ว

บอก 

“เดินทางปลอดภัยครับจี” 

จากนั้นรถก็เคลื่อนออกจากบ$านหลังใหญ' มุ'งหน$าสู'

สนามบินท่ีเคร่ืองบินลำเล็กของเขาจอดรออยู' 

 

กัญญาวีร3กลับเข$าบ$านหลังจากที ่เดินสำรวจไปท่ัว

เกาะจนไม 'ม ีอะไรให $สำรวจแล$ว และพบว'าน $อมกำลัง

ทำอาหารกลางวันสำหรับผู$เปoนนายที่จะกลับมารับประทาน

หลังจากไปทำธุระด'วนที่กรุงเทพฯ เห็นดังนั ้นหญิงสาวจึง
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อาสาช'วยงานในครัว เพราะรู$สึกเบื่อจนแทบบ$าเมื่อต$องอยู'

เฉย ๆ 

น$อมไม'ปฏิเสธการเสนอตัวช'วยงานของเธอ และมีงาน

ให$หญิงสาวทำมากกว'าท่ีเธอคาดเสียอีก ทำให$ในตอนที่ได$ยิน

เสียงเครื่องบินเล็กกลับมาถึงนั้น กัญญาวีร/ยุ'งอยู'กับงานในมือ

จนลืมให$ความสนใจ จนกระทั่งเจ$าของเกาะเดินเข$ามาใน

ห$องอาหาร เธอจึงหันไปให$ความสนใจเขา แล$วก็ต$องเบิก

ตาโต เมื่อเห็นว'าเขาไม'ได$มาตามลำพัง แต'มีเด็กชายหน$าตา

น'ารักคนหน่ึงมาด$วย 

เด็กชายยกมือไหว$ทักทายน$อมอย'างคนคุ $นเคยกัน 

ในขณะที่หันมามองเธอด$วยความสนใจ คิ ้วน$อย ๆ ขมวด

อย'างน'าเอ็นด ู

“ไตตั้นสวัสดีพ่ีว่ีสิครับ” คนตัวใหญ'บอกคนตัวเล็ก 

เด็กชายทำตามอย'างว'าง'าย แม$สีหน$าจะยังมองเธอ

อย'างมองคนแปลกหน$าอยู'ก็ตาม กัญญาวีร/มองเด็กชายสลับ

คนตัวโตอย'างไม'เข$าใจ ก'อนถาม 

“ใครคะเน่ีย” 

“งานของคุณ” เขาตอบพร$อมรอยย้ิม 

“งานของฉัน งานอะไรคะ” 

“พ่ีเล้ียงเด็ก” 
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“พี่เลี ้ยงเด็ก!” กัญญาวีร/ทวนคำเสียงสูง งานที่เขา

บอกว'าจะให$เธอทำเมื่ออยู'บนเกาะคืองานพี่เลี้ยงเด็กอย'างน้ัน

หรือ คนที่เพิ่งออกจากรั้วโรงเรียนมัธยมมาไม'นาน งานที่เคย

ทำก็เปoนงานตามร$านอาหาร สถานบันเทิง และสนามกอล/ฟ 

อีกทั้งเกิดมาก็ไม'เคยมีน$องมีนุ'งกับใครเขาอย'างเธอเนี่ยนะต$อง

มาทำงานพ่ีเล้ียงเด็ก 

“น$องไตตั้น ลูกชายผม จะมาอยู'บนเกาะกับเราระยะ

หนึ่ง ระหว'างนี้ผมอยากให$คุณช'วยเปoนพี่เลี้ยงให$ไตตั้นหน'อย 

ค'าจ$างก็ตามท่ีเคยบอกไป” 

“แล$ว...พ่ีเล้ียงต$องทำอะไรบ$างคะ” 

“ด ูแลเขา ท ุกอย 'างท ี ่ เก ี ่ยวก ับไตต ั ้นเป oนหน$าท่ี
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รับผิดชอบของคุณ” 

“โอ$โฮ ทำไมมันฟyงดูยิ ่งใหญ'ขนาดนี้ล'ะ” กัญญาวีร/

พึมพำ ยิ่งเมื่อหันไปมองเด็กที่มองเธอไม'วางตา หญิงสาวย่ิง

รู$สึกร$อน ๆ หนาว ๆ เพราะในสายตาอยากรู$อยากเห็นนั้น มี

บางสิ่งบางอย'างที่ไม'เปoนมิตรให$เธอมองเห็น เหมือนเด็กคนน้ี

จะไม'ค'อยชอบเธอสักเท'าไรแม$จะยังไม'ทันได$ทำความรู$จักกัน 

แล$วแบบนี้หน$าที่พี่เลี้ยงเด็กของเธอจะเปoนไปอย'างราบรื่นได$

ไหม 

“มันก็ไม'ขนาดนั้นหรอก แค'อยู'กับเขา เปoนเพื่อนเล'น 

สอนการบ$าน อ'านนิทานก'อนนอน เรียกว'ามีหน$าที่เปoนเพื่อน

เล'นให$ลูกผมก็ได$” 

กัญญาวีร/ส'งค$อนให$เขาอย'างลืมตัวเมื่อได$ยินเช'นน้ัน 

เปoนเพื่อนเล'นให$ลูกเขาเนี่ยนะ นี่เขาเห็นเธอเปoนเด็กไปด$วย

อีกคนหรือไง 

“คือ...คุณคิดว'าคุณควรเพ่ิมเงินเดือนให$ฉันหรือเปล'า” 

เขาเลิกค้ิวเม่ือได$ยิน 

“ทำไม” 

“ก็...ฉันคิดว'าเงินเดือนที่คุณเสนอมาก'อนหน$านี้มันดู

จะน$อยกว'าหน$าที่รับผิดชอบไปหน'อย ฉันต$องรับผิดชอบชีวิต

เด็กคนหนึ่งเลยนะ ก็ควรจะจ'ายให$สมกับความรับผิดชอบ

หน'อย” 
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“เอาเถอะ ผมจะรับไว$พิจารณา หลังจากที่คุณผ'าน

ทดลองงาน อาจจะมีการปรับเงินเดือนให$ ตอนน้ีไปกินข$าวกัน

ดีกว'า ไตตั ้นหิวหรือยังครับ” ประโยคหลังเขาหันไปถาม

เด็กชายท่ีพยักหน$ารับทันที 

“หิวมากคร$าบคุณพ'อ” 

“งั้นไปกินข$าวกันครับ” เขาว'าแล$วจูงลูกชายพาไปน่ัง

ยังโตNะอาหาร กัญญาวีร/จึงต$องตามไปด$วย 

หญิงสาวสังเกตสองพ'อลูกระหว'างรับประทานอาหาร

แล$วพบว'าเธอนั่งยิ้มโดยไม'รู$ตัว ความรู$สึกอบอุ'นคืบคลานเข$า

ครอบคลุมเต็มหัวใจ ท'าทางพ'อท่ีปฏิบัติกับลูกชายอย'างอบอุ'น

อ'อนโยนนั้นทำให$ความรู$สึกแง'ลบท่ีเธอมีต'อคนท่ีเธอเรียกเขา

ว'ามาเฟ�ยค'อย ๆ เลือนหาย  

ในตอนที่คนของเขาลากขึ้นเครื่องบินมาด$วยนั้นเธอ

มองเห็นแต'มาเฟ�ยผู$ชั่วร$ายที่ทำอะไรไม'เกรงใจกฎหมาย โดย

ไม'ได$คาดคิดมาก'อนว'าเขาเปoนคุณพ'อที่มีลูกชายวัยกำลังน'ารัก 

และการปฏิบัติตนที่เขามีต'อลูกก็ห'างไกลจากความเปoนมาเฟ�ย

ท่ีเธอคิดว'าเขาเปoนอย'างยิ่ง และคงเพราะความโหยหาถึงพ'อ

กระมัง กัญญาวีร/จึงรู$สึกว'า ภาพพ'อลูกที่เห็นอยู'ตรงหน$าเปoน

ภาพท่ีงดงาม และทำให$เธอรู$สึกอบอุ'นหัวใจไปด$วย 

ดูเหมือนว'าคนที ่เปลี ่ยนสถานะมาเปoนเจ$านายเธอ

จะต$องการให$เธอเริ่มงานในหน$าที่พี่เลี้ยงลูกชายเขาในทันที 
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เพราะหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล$วเขาก็ส่ังเธอ  

“เดี๋ยวผมจะพาไปไตตั้นไปที่ห$องพัก คุณมาช'วยจัด

ของหน'อยนะครับ” 

กัญญาวีร/รับคำ เดินตามเขาไปยังห$องพักอีกห$องที่ยัง

ว'าง ซึ่งเมื่อไปถึงก็พบว'ากระเป�าเดินทางใบใหญ'ของลูกชาย

เจ$าของเกาะถูกนำมาวางไว$ในห$องแล$ว ซึ่งเมื่อถึงห$อง เขาก็

ทรุดตัวลงน่ังคุกเข'าตรงหน$าลูกชาย แล$วบอกเสียงอ'อนโยน 

“ไตตั้นอยู'กับพี่วี่นะครับ เดี๋ยวช'วยพี่วี่จัดเสื้อผ$าเข$าตู$ 

คุณพ'อจะไปทำงาน” 

“คร$าบ คุณพ'อ” เด็กชายแก$มยุ$ยตอบรับอย'างว'าง'าย 

เรียกความเอ็นดูจากกัญญาวีร/ได$มากโข 

บอกลูกชายเสร็จเขาก็หันมาบอกเธอ 

“รบกวนช'วยจัดเสื้อผ$าจากกระเป�าเดินทางเข$าตู$ก'อน 

จากนั้นจะพาไตตั้นเล'นอะไรก็ได$ ถ$าจะดูทีวี อย'าดูเกินหน่ึง

ชั่วโมง แล$วถ$าจะออกไปที่ชายหาด ให$ไปบอกผมก'อน จะได$

ให$คนไปด$วย” 

“ค'ะ เจ$านาย” เธอว'า มองเขาหันไปเอ'ยกับลูกชายอีก

คร้ัง 

“เดี๋ยวคุณพ'อมาครับไตตั้น” จากนั้นเขาก็เดินออกจาก

ห$องไป 

กัญญาวีร/เดินไปป�ดประตูห$อง ก'อนจะหันกลับมาย้ิมให$
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เด็กชายที่มองเธอไม'วางตา เมื ่อเห็นว'าเด็กยังมีท'าทางไม'

ไว$วางใจเธอ กัญญาวีร/ก็เร่ิมต$นทำความคุ$นเคยทันที 

“มาครับไตตั้น เดี๋ยวพี่วี่จะช'วยจัดเสื้อผ$านะครับ แต'

ไตตั้นต$องช'วยพี่วี่ด$วยนะ พี่วี่ทำคนเดียวไม'ไหว เสื้อผ$าไตตั้น

เยอะมากเลย” เธอว'าพร$อมกับเป�ดกระเป�าเดินทางใบโตท่ีวาง

อยู'บนพื้นห$องไปด$วย เมื่อเห็นว'าเด็กชายตัวป}อมไม'ยอมขยับ

ตัว เธอก็ชวนอีกคร้ัง “มาสิครับ มาช'วยกัน” 

นอกจากไม'มาตามคำชวนแล$ว เด็กชายยังมองเธอด$วย

สายตาแปลก ๆ คิ้วขมวดเหมือนคนตัวโตที่กำลังวุ'นวายใจ 

แขนอ$วนป}อมยกขึ้นกอดอก ก'อนเดินมายืนตรงหน$าเธอ เงย

หน$าขึ้นถามด$วยน้ำเสียงจริงจัง 

“ไตตั้นสงสัยครับ” 

“ครับผม ไตตั้นสงสัยอะไรครับ” เธอถาม พร$อมตอบ

คำถามของเด็กในความรับผิดชอบเต็มที่ ด$วยคิดว'าคงจะเปoน

คำถามอย'างเด็ก ๆ ท่ัวไป โดยไม'คาดคิดว'าจะได$พบกับคำถาม

ท่ีทำให$เธอถึงกับตาเหลือก 

“พ่ีว่ีเปoนแฟนคุณพ'อหรือเปล'าครับ” 

“หือ...” กัญญาวีร/ลากเสียง มองเด็กตัวอ$วนที่ถาม

คำถามที่ค'อนข$างแก'แดดแก'ลมแล$วรีบส'ายหน$า “เปล'านะคะ 

พ่ีว่ีไม'ได$เปoนแฟนคุณพ'อน$องไตตั้นนะ” 

“แล$วทำไมพ่ีว่ีมาอยู'กับคุณพ'อล'ะครับ” 
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“ใครมาอยู' ไม'ได$มา” เธอตอบเสียงสูง รีบอธิบายก'อน

เด็กจะเข$าใจผิดไปใหญ' “พี่วี่มาทำงานเฉย ๆ ครับ เหมือนป}า

น$อมไง” 

“ไม'ใช'ป}าน$อม ยายน$อมหรอก” 

“นั่นแหละ พี่วี ่มาทำงานให$คุณพ'อเหมือนยายน$อม 

ทำไมไตตั้นไม'ถามยายน$อมบ$างล'ะ” กัญญาวีร/ต'อปากต'อคำ

กับเด็กอย'างนึกสนุก 

“ยายน$อมแก'แล$ว เปoนแฟนคุณพ'อไม'ได$ คุณแม'บอกว'า

ถ$าสาว ๆ อยู'กับคุณพ'อ ก็อยากมาแทนที่คุณแม'” เด็กชาย

บอกเธอด$วยสีหน$าจริงจัง คิ ้วขมวด แก$มแดง ๆ นั ่นตึง ๆ 

เหมือนไม'ค'อยพอใจกับความคิดน้ันเท'าไรนัก 

เปoนคราวของกัญญาวีร/ต$องขมวดคิ้วบ$าง คาดว'านาย

มาเฟ�ยคงเจ$าชู$มากจนแม'ถึงกับต$องบอกลูกว'าพ'อจะมีคนอ่ืน

มาแทนที่แม' ว'าแต'แม'แบบไหนกันที่เอาความคิดแบบนี้ใส'หัว

ลูก หญิงสาวอดตำหนิมารดาของเด็กชายไม'ได$ และเม่ือ

จินตนาการว'า เด็กชายมีพ'อที่เจ$าชู$ มีแม'ที่หวาดระแวงว'าสามี

จะมีคนใหม'ตลอดเวลา ทั้งยังฝyงความคิดนั้นใส'หัวลูกที่ยังไร$

เดียงสา กัญญาวีร/ก็รู$สึกสงสารเด็กน$อยจนนั่งลงตรงหน$าแล$ว

ย่ืนมือไปจับมือป}อม ๆ น้ัน บอกให$คนตัวเล็กคลายกังวล 

“คุณพ'อไตตั้นก็แก'แล$ว เปoนแฟนพี่วี่ไม'ได$หรอก พี่วี่ไม'

ชอบคนแก' ไตตั้นไม'ต$องห'วงนะครับ พี่วี่ไม'แย'งคุณพ'อไปจาก
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คุณแม'ไตตั้นแน'นอน” 

“คุณพ'อยังไม'แก'สักหน'อย”  

ด ูเหม ือนว 'าการที ่ค ุณพ'อถ ูกกล'าวหาว 'าแก 'จะมี

ความสำคัญกว'าเรื่องที่คุยกันอยู'สำหรับคนตัวเล็ก เพราะเจ$า

ตัวรีบแย$ง หน$ามุ'ย 

“ก็แก'กว'าพ่ีว่ีตั้งเยอะ” กัญญาวีร/ไม'ยอมแพ$  

“พ่ีว่ีอย'าว'าคุณพ'อนะ” 

“โอเค ๆ ไม'ว'า ๆ” กัญญาวีร/ว'ากลั้วหัวเราะ เมื่อเห็น

เจ$าตัวกลมทำหน$าเบะ “ไป ไปช'วยพี่วี่จัดเสื้อผ$าเข$าตู$ดีกว'าค'ะ 

เสร็จแล$วจะได$ออกไปเล'นกัน”  

“พี่วี่สัญญาก'อนสิว'าไม'ใช'แฟนคุณพ'อ” เด็กน$อยหวง

พ'อยังไม'ยอมจบเรื ่องง'าย ๆ ทั ้งยังยื ่นนิ ้วก$อยป}อม ๆ มา

ตรงหน$าเธออีก กัญญาวีร/จึงยื่นมือไปเกี่ยวก$อยกับคนตัวเล็ก 

แล$วบอก 

“สัญญาครับ พี่วี่ไม'ใช'แฟนคุณพ'อไตตั้น พี่วี่เปoนพี่เลี้ยง

ไตตั้น มาเล'นกับไตตั้นไงครับ” 

ดูเหมือนคำพูดของเธอจะถูกใจคนฟyง เพราะเจ$าตัวย้ิม

กว$าง เขย'ามือท่ีเก่ียวก$อยสัญญากับเธอ แล$วชวน 

“ง้ันไปเล'นกันเถอะครับ ไตตั้นอยากเล'นฟุตบอล” 

“ไม'ได$ค'ะ ต$องจัดของเข$าตู$ก'อนแล$วค'อยเล'นได$ มาค'ะ 

มาช'วยพี่วี่นะ” กัญญาวีร/บอกแล$วผละไปจัดการกับเสื้อผ$าใน
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กระเป�าเดินทาง ไม'ได$คิดว'าเด็กชายจะมาช'วยตามที่ชวน และ

ไม'ได$คาดหวังอยู'แล$ว แต'การกระทำของเด็กตัวกลมกลับทำให$

เธอรู$สึกผิดคาด เพราะเจ$าตัวเดินตามมาเป�ดกระเป�าอีกใบท่ี

ในนั้นอัดแน'นไปด$วยหนังสือ แล$วหยิบหนังสือออกมา เงย

หน$าขึ้นบอกเธอ 

“ไตตั้นจัดหนังสือนะครับ” 

กัญญาวีร/พยักหน$าให$ มองคนตัวเล็กที่เดินเอาหนังสือ

ไปวางบนชั้นหัวเตียงอย'างเอ็นดู รู$สึกว'างานพี่เลี้ยงเด็กก็ไม'ได$

แย'จนเกินไป เมื่อมีเด็กหน$าตาน'ารัก นิสัยใจคอก็ดูเหมือนจะ

ได$รับการอบรมมาอย'างดีมาอยู'ในความดูแลแบบน้ี 

หลังจัดเสื้อผ$าใส'ตู$จนเรียบร$อย หญิงสาวก็หันไปชวน

คนตัวเล็กท่ีจัดหนังสือเรียบร$อยแล$วเช'นกัน 

“ไปค'ะไตตั้น ไปบอกคุณพ'อก'อนว'าเราจะออกไปเล'น

ฟุตบอลท่ีชายหาด” 

เด็กชายเมื่อได$ยินเช'นกันก็กระโดดลงจากเตียงที่นอน

อยู'ระหว'างรอเธอจัดเสื้อผ$าใส'ตู$ แล$วยื่นมือป}อม ๆ ให$เธอจับ

จูงเดินออกจากห$อง จุดหมายอยู'ท่ีห$องทำงานของคนเปoนพ'อ 

กัญญาวีร/เคาะประตูแล$วรอ เมื่อได$ยินเสียงอนุญาตก็

เป�ดประตูเข$าไป เห็นคนนั่งหลังโตNะทำงานเงยหน$าขึ้นมามอง

เธอแล$วเลิกคิ้ว ก'อนจะยิ้มให$เด็กตัวป}อมที่ปล'อยมือจากเธอ

แล$วว่ิงไปหาพ'อ 
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“คุณพ'อคร$าบ ไตตั้นอยากเล'นฟุตบอลที่ชายหาด พี่ว่ี

ให $ขออนุญาตคุณพ'อก'อนคร$าบ” เจ $าต ัวเล ็กบอกเสียง

เจ้ือยแจ$ว 

“หรือครับ ไปสิ เดี๋ยวคุณพ'อไปด$วย” 

กัญญาวีร/หูผึ่งเมื่อได$ยินเช'นนั้น เขาไปกับลูกเขาแล$ว 

เธอไม'ต$องไปหรืออย'างไรนะ ซ่ึงคำตอบก็มาในรูปของคำส่ัง 

“วี่พาไตตั้นไปเปลี่ยนเสื้อผ$าสิ เดี๋ยวผมไปหยิบลูกบอล

ก'อน” 

“คุณไปเล'นกับไตตั้นแล$ว ฉันต$องไปด$วยหรือคะ” 

“ไปสิ เล'นกันหลาย ๆ คนสนุกดี ไปเร็ว” เขาบอกเธอ

แล$วหันไปบอกลูกชายที ่ตอนนี ้นั ่งอยู 'บนตักพ'อเรียบร$อย 

“ไตตั้นไปเปลี่ยนเสื้อผ$ากับพี่วี่นะครับ เดี๋ยวคุณพ'อไปหยิบลูก

บอลมาให$” 

เด็กชายกระโดดลงจากตักพ'อแล$ววิ่งมาคว$ามือเธอแล$ว

ลากออกจากห$องอย'างมีชีวิตชีวา กัญญาวีร/หันกลับไปมองคน

ในห$องก็เห็นเขายืนมองอยู' และเม่ือเห็นเธอหันหน$ากลับไป

เขาก็ยกมือโบกให$ กัญญาวีร/จึงหันกลับไปหาคนตัวเล็กท่ีจูงมือ

เธออยู' พาเดินกลับไปยังห$องพักของเด็กชาย เม่ือถึงเธอก็ถาม 

“ไตตั้นเปล่ียนเส้ือผ$าเองได$ไหมครับ ให$พ่ีว่ีช'วยไหม” 

“ได$คร$าบ ไตตั้นโตแล$ว แต'งตัวเองได$ คุณแม'สอน” 

น้ำเสียงมั่นใจ สีหน$าจริงจังของคนตัวเล็กทำให$กัญญาวีร/ย้ิม
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เอ็นดู ในใจนึกชื่นชมแม'ของเด็กที่สอนให$ลูกรู$จักช'วยตัวเอง

ตั้งแต'ยังเด็กขนาดน้ี  

“งั้นเปลี่ยนเสื้อผ$าเลยครับ เดี๋ยวพี่วี่หากางเกงว'ายน้ำ

ให$ก'อนนะ” เธอว'าแล$วหันไปเป�ดตู$เสื้อผ$า และเพราะเพิ่งจัด

เสื้อผ$าเข$าตู$เมื่อยังไม'ถึงชั่วโมงที่ผ'านมา จึงหยิบกางเกงว'ายน้ำ

ได$ในทันที จากนั้นก็ยื่นให$เด็กชาย ซึ่งถอดเสื้อผ$ารออยู'แล$ว 

จึงใช$เวลาไม'นานก็เปลี ่ยนชุดเปoนกางเกงว'ายน้ำสำหรับ

ออกไปเล'นฟุตบอลท่ีชายหาดเสร็จ 

กัญญาวีร/ก$มลงมองเสื ้อผ$าตนเองแล$วคิดว'าไม'ค'อย

เหมาะกับการออกไปเล'นฟุตบอลที่ชายหาดสักเท'าไร จึงบอก

กับคนท่ีเพ่ิงเปล่ียนเส้ือผ$าเสร็จ 

“ไตตั ้นครับ เดี ๋ยวไปห$องพี ่วี ่แป�บหนึ ่งนะ พี ่วี ่ต$อง

เปล่ียนเส้ือผ$าเหมือนกัน” 

“คร$าบ” เด็กชายรับคำอย'างกระตือรือร$น ดูเหมือน

การจะได$ออกไปเล'นฟุตบอลที่ชายหาดจะทำให$เจ$าตัวอารมณ/

ดี จนพร$อมทำทุกอย'างอย'างไม'มีอิดออดเลยทีเดียว 

หลังจากนั้นกัญญาวีร/ก็เดินกลับห$องของตนโดยมีคน

ตัวเล็กวิ่งนำ หญิงสาวเปลี่ยนเสื้อผ$าเปoนเสื้อยืดพอดีตัวและ

กางเกงขาสั้น เสร็จแล$วก็เป�ดประตูและพบว'ามีใครบางคนยืน

รออยู' คนท่ีทำให$กัญญาวีร/เห็นแล$วถึงกับอ$าปากค$างทีเดียว 
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เมื่อรูAตัวกัญญาวีร/ก็รีบหุบปาก แต'ก็ไม'วายลอบกลืน

น้ำลาย เม่ือมองคนท่ียืนรออยู'หน$าประตูเต็มตา 

ซิกซ/แพ็ก! ซิกซ/แพ็กล$วน ๆ เลย 

กัญญาวีร/ไม'เคยคิดว'านายมาเฟ�ยท่ีเธอแอบพูดกับลูก

ชายเขาว'าแก' จะมีลอนกล$ามเนื้อหน$าท$อง หน$าอก ต$นแขน 

บ'า ไหล' ที่สวยงามขนาดนี้ ตายแล$ว ทำไมเขาต$องใส'กางเกง

ขาสั้นตัวเดียวมายืนตรงหน$าเธอด$วยนะ ถึงเธอจะไม'เคยมอง

เขาอย'างผู$ชายท่ีเธอจะสนใจมาก'อน แต'มายืนอวดซิกซ/แพ็ก

แบบน้ี ก็ทำให$เธอใจส่ันไปเหมือนกัน 

“เสร็จแล$วหรือ ไม'เห็นไตตั้นไปที่ชายหาดสักทีเลยมา

ตาม” เขาว'า ปลุกกัญญาวีร/ให$ตื่นจากภวังค/ หญิงสาวกะพริบ

ตาปริบ ๆ ย้ิมแหย บอกเขาเสียงอ'อย  
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“เสร็จแล$วค'ะ ขอโทษนะคะ พอดีฉันต$องเปล่ียนเส้ือผ$า

เหมือนกัน เลยช$านิดหน่ึง”  

“ไม'เปoนไร ไปกันเถอะ” เขาว'า  

ชายหนุ 'มย่ืนมือมาหาลูกชายที ่ย ืนอยู 'ข $างเธอ ซ่ึง

เด็กชายตัวน$อยก็ยื่นมือไปจับมือพ'อ แล$วพากันเดินแกมว่ิง

ตรงไปยังชายหาด โดยมีกัญญาวีร/เดินตามไปห'าง ๆ 

หญิงสาวมองตามสองพ'อลูกที่นำไปก'อนแล$วก็อดท่ึง

กับชะตาชีวิตของตนเองไม'ได$ จากเด็กสาวที่ทำงานหาเงินตัว

เปoนเกลียวที่อยู'ในโลกของเธอ อยู' ๆ ก็ไปตกอยู'ในเหตุการณ/

ถล'มยิง ถูกจับตัวขึ้นเครื่องบินมากับคนไม'รู $จัก เหตุการณ/

ล'วงเลยมาจนต$องติดเกาะ และตอนนี้ก็กลายเปoนพี่เลี้ยงเด็ก 

ซึ่งเปoนคนที่เหมือนกับอยู'คนละโลกกับเธอ แต'กลับโคจรมา

เจอกันได$ 

“พี่วี ่ เร็ว ๆ สิคร$าบ” คนตัวเล็กที่นำหน$าไปก'อนหัน

กลับมาตะโกนบอกเธอ เด็กชายมีท'าทางร'าเริง ความสุขฉาย

ชัดรอบกาย กัญญาวีร/ออกวิ่งเพื่อตามให$ทัน แต'วิ่งไปได$ไม'ถึง

ไหน เธอก็หอบแฮก รู$สึกเจ็บชายโครงจนต$องหยุดวิ่ง ยืนเท$า

เข'าก$มหน$า สูดหายใจลึก 

“อะไรกัน วิ่งนิดเดียวเหนื่อยแล$วหรือ” เสียงทุ$มที่ดัง

ขึ้นใกล$ ๆ เรียกกัญญาวีร/ให$เงยขึ้นมองคนพูด เธออยากตอบ

โต$ แต'แค'จะสูดหายใจเข$าเต็มปอดยังลำบาก อย'าว'าแต'จะพูด



 

 

โ ร ส | 87 

 
 

อะไรเลย ซึ่งดูเหมือนคนที่พูดเหมือนเยาะเย$ยเธอจะรู$ทัน เขา

หัวเราะในลำคอ แล$วบอก “คุณคงต$องตื่นมาวิ่งทุกเช$าแล$วละ 

ไม'ง้ันคงเล'นกับไตตั้นไม'ไหว” 

“ฉันเปoนพี่เลี้ยงเด็กนะคะ ไม'ใช'ทหาร จะได$ตื่นมาว่ิง

ทุกเช$า” ในที่สุดเธอก็หายเหนื่อยพอจะตอบโต$ รู$ตัวอยู'หรอ

กว'าไม'แข็งแรงเอาเสียเลย แต'ก็ไม'อยากให$ใครมาซ้ำเติมเสีย

หน'อย 

“พี่เลี้ยงไตตั้นต$องแข็งแรง เพราะต$องใช$พลังงานเยอะ 

ผมชอบให$ลูกออกมาวิ่งเล'นข$างนอก ไปเร็ว” ท$ายประโยคเขา

ชวน ย่ืนมือมาทำท'าจะลากเธอให$ออกว่ิงไปกับเขา 

“โอNย ไม'เอา เหนื่อย คุณไปก'อนเลย เดี๋ยวฉันเดินตาม

ไป” เธอว'า เอามือไพล'หลัง ไม'ยอมถูกลากเด็ดขาด 

ชายหนุ'มหัวเราะ เขาดูอารมณ/ดี และท'าทางจะขบขัน

กับท'าทางของเธอ 

“ตามมาเร็ว ๆ ด$วยล'ะ ไม'งั้นจะให$ไตตั้นมาตาม” เขา

ว'าก'อนจะวิ่งจากไป ตรงไปหาลูกชายที่กำลังเตะฟุตบอลอยู'

ก ับกลุ 'มบอดีการ/ดของเขา ที ่ตอนนี ้ลงมาเตะฟุตบอลท่ี

ชายหาดกันหมด 

กัญญาวีร/เดินลากขาผ'านผืนทรายหนานุ'มตรงไปยัง

กลุ'มคนที่กำลังเตะฟุตบอลกันอยู'ด$วยท'าทางสนุกสนาน ไตตั้น

วิ่งตามฟุตบอลไปทางนั้นทีทางนี้ที เสียงหัวเราะทั้งของเด็ก
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และผู$ใหญ'ประสานกันดังไปทั่วหาด กัญญาวีร/เดินไปจนใกล$

แล$วก็ทรุดตัวนั่งลงบนผืนทราย ไม'คิดจะไปวิ่งแย'งลูกฟุตบอล

กับคนอ่ืน ๆ  

หญิงสาวนั ่งมองคนบนหาดเล'นฟุตบอลกันอย'าง

เพลิดเพลิน ลมทะเลที่พัดผ'านให$ความรู$สึกเย็นสดชื่น แม$จะมี

แดดออกจ$าก็ตาม คลื่นน้ำที่สาดซัดกระทบหาดให$ความรู$สึก

ผ'อนคลาย และอาจจะเพราะมีคนตัวเล็กมาอยู'บนเกาะด$วย 

ทำให$กัญญาวีร/ไม'รู$สึกว'าเธอกำลังติดเกาะอยู'กับพวกมาเฟ�ย 

เปoนครั้งแรกท่ีเธอรู$สึกผ'อนคลายและชื่นชมกับความงดงาม

ของธรรมชาติตรงหน$าได$อย'างเต็มหัวใจ 

เงาของใครบางคนที่ทรุดนั่งลงข$าง ๆ ทำให$กัญญาวีร/

สะดุ$งแล$วหันไปมอง 

“คุณ” 

“คิดว'าคุณจะแค'นั่งพัก นี่กะนั่งดูพวกเราอย'างเดียว

เลยใช'ไหม” เขาว'า ดวงตาเปoนประกายอย'างขบขัน 

“ไตตั้นเล'นกับหนุ'ม ๆ ก็ดีแล$วนี่คะ ฉันเปoนพี่เลี้ยง น่ัง

เฝ}าถูกแล$ว” 

เขาหัวเราะกับคำตอบของเธอ กัญญาวีร/สังเกตว'าเขาดู

อารมณ/ดีอย'างท่ีเธอไม'เคยเห็นมาก'อน อาจเปoนเพราะมีลูก

ชายมาอยู'ด$วยเลยทำให$เขามีความสุขกับชีวิตมากกว'าตอนท่ี

ต$องหนีมาจากการถูกถล'มยิงกระมัง 
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“เล'าเร่ืองคุณให$ผมฟyงหน'อยสิ” 

“คะ?” 

“คุณ...ทำไมถึงได$ไปทำงานเปoนแคดดี” 

กัญญาวีร/มองหน$าคนถามแล$วเม$มปาก ไม'รู$ว'าควรเล'า

เรื่องราวในชีวิตให$เขาฟyงแค'ไหน และจำเปoนหรือไม'ท่ีเธอต$อง

บอกเขา แต'เมื ่อคิดว'าในตอนนี ้เขาเปoนเจ$านายเธอ จึง

ตัดสินใจบอกเขาส้ัน ๆ 

“ก็...พ'อเสียตอนฉันกำลังจะจบ ม.หกพอดี ส'วนพี่สาว

กำลังจะจบป�สาม ฉันเลยออกมาทำงานส'งพี ่เรียน เพราะ

เหลือแค'ป�เดียวก็จะจบแล$ว ฉันทำงานหลายที ่ จนมีคน

แนะนำให$ว'างานแคดดีทิปดี ฉันเลยไปทำ แต'เพิ่งทำงานวัน

แรกก็เจอแจ็กพ็อตน่ันแหละ” 

เขาฟyงเธอเงียบ ๆ พยักหน$ารับรู$ สายตามองเธออย'าง

พิจารณาและมีแววครุ'นคิดบางอย'าง 

“แปลว'าตอนนี้พี่สาวคุณก็เรียนจบแล$ว เขาไม'ทำงาน

ส'งคุณเรียนบ$างล'ะ” 

กัญญาวีร/ถอนหายใจยาว 

“พี่ฉันไม'ค'อยสบายค'ะ ต$องเข$าโรงพยาบาลรับเลือดรับ

ยาบ'อย ๆ” เธอนิ่งไปเมื่อคิดถึงพี่สาว ถอนหายใจอีกครั้ง ก'อน

บอกต'อ “ตอนมีเงิน การเข$าโรงพยาบาลบ'อย ๆ ของพี่มันดู

ไม'ใช'เรื่องใหญ'อะไรมากมายเลยนะคะ แต'พอไม'มีเงิน มันคือ
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ภาระท่ีหนักหนาทีเดียว” 

กัญญาวีร/เบือนหน$าไปทางอื่นเมื่อเห็นสายตาเวทนาท่ี

มองมาของเขา เธอไม'อยากเล'าเรื่องตนเองให$ใครฟyงก็เพราะ

อย'างน้ี เธอไม'ต$องการความเวทนาสงสารจากใครท้ังส้ิน 

“คุณเก'งมากเลยนะ” 

คำพูดสั้น ๆ แต'เป��ยมไปด$วยความหมายของเขาทำให$

กัญญาวีร /ห ันไปมองอย'างขอบคุณ เธอไม'ร ู $หรอกว'าเขา

หมายความตามที่พูดแค'ไหน แต'การที่มีใครสักคนบอกเธอว'า 

เธอเปoนคนเก'งที่ทำได$อย'างที่ผ'านมา ก็มีความหมายต'อเธอ

มากพอแล$ว 

 

ธีรัตม3ตื่นมาออกกำลังกายแต'เช$าตามที่ทำเปoนปกติทุก

วัน แต'วันนี้ไม'ปกติตรงที่เขาเดินตรงไปยังห$องพี่เลี้ยงคนใหม'

ของลูกชายก'อนที่จะออกไปที่ชายหาด ชายหนุ'มนึกถึงบท

สนทนาและการต'อรองของหญิงสาวเม่ือวานแล$วก็อดย้ิมไม'ได$ 

“ฉันไม'ใช'ทหาร ไม'วิ่ง” เธอว'า เมื่อรู$ว'าเขาไม'ได$พูดเล'น

ท่ีบอกให$เธอออกว่ิงทุกเช$า 

“ไม'ต$องเปoนทหารหรอก การออกกำลังกายทำให$

ร'างกายแข็งแรง คุณอายุเท'าไรเอง แค'วิ่งนิดเดียวเมื่อวานก็

แทบไม'ไหว อ'อนแอแบบน้ีจะว่ิงตามไตตั้นไหวได$ยังไง” 

“คุณไม'ได$บอกนี่ว'าเปoนพี่เลี้ยงต$องแข็งแรง ต$องวิ่งตาม
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ลูกคุณด$วย เพราะฉะน้ันจะมาเพ่ิมหน$าท่ีให$ฉันไม'ได$” 

“กิโลละร$อย” 

“หือ?” เธอว'า ตาโต 

“ผมจ'ายพิเศษ กิโลเมตรละหนึ่งร$อยบาท” เขาว'ากล้ัว

หัวเราะ เอ็นดูสีหน$าคนอยากได$เงินแต'ไม'อยากว่ิง “เอาไหม” 

เธอทำหน$าคิดหนัก แต'ธีรัตม/รู$ว'าเธอต$องตอบตกลงแน' 

เพราะสายตาเธอบอกเขาหมดแล$ว 

“มีเพดานไหมคะ” 

“ไม'มี” 

“ถ$าฉันว่ิงสิบกิโลก็หน่ึงพัน?” 

“ถ$าคุณไหวผมก็จ'าย” 

เธอทำท'าคิดอีกครู'เดียวก็พยักหน$า 

“ป�ามาก ตกลงค'ะ” 

ธีรัตม/ย้ิม ก'อนบอกหน$าตาย 

“พรุ'งน้ีเจอกันตีห$าคร่ึง” 

“ตีห$าคร่ึง! ทำไมเช$าขนาดน้ันล'ะคะ” 

“ไม'เช$าหรอก วิ ่งหนึ ่งชั ่วโมงก็หกโมงครึ ่ง มีเวลา

อาบน้ำแต'งตัวคร่ึงช่ัวโมง แล$วก็กินข$าวเช$าเจ็ดโมง” 

“แล$วไตตั้นล'ะคะ” 

“ไตตั้นตื่นเกือบเจ็ดโมง คุณว่ิงเสร็จแล$ว” 

“คุณวางแผนไว$หมดแล$วนี่” เธอว'า หน$างอง้ำ “อย'า
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เบ้ียวละกัน” 

นึกมาถึงตรงนี้ชายหนุ'มก็ยิ้ม เพราะไม'แน'ใจว'าคนท่ี

บอกให$เขาอย'าเบ้ียวจะเปoนคนเบ้ียวเองหรือเปล'า 

เมื ่อถึงห$องนอนของพี่เลี ้ยงคนใหม' ชายหนุ'มก็หยุด

หน$าประตูแล$วกำลังจะยกมือขึ้นเคาะ แต'ประตูกลับเป�ดออก

เสียก'อน 

“นึกว'าจะเบ้ียว” เขาว'า 

“เบี ้ยวได$ไงคะ กิโลละตั ้งร$อย” เธอตอบแล$วก$าว

ออกมาจากห$อง หลังจากป�ดประตูแล$วเธอก็หันมาถามเขา 

“ปกติคุณว่ิงท่ีไหนคะ” 

“ว่ิงรอบเกาะ” เขาตอบขณะเดินเคียงกันไป 

“รอบเกาะน่ีมันก่ีกิโลคะ” 

“สาม” 

“โธ' สามร$อยเอง” 

“คุณจะว่ิงสามรอบก็ได$น่ี” 

เธอหันมองหน$าเขา ทำหน$าคล$ายกับค$อนน$อย ๆ 

จากนั้นก็หันกลับไปมองตรงหน$า และไม'ได$พูดอะไรกับเขาอีก 

จนกระทั่งเดินไปถึงชายหาด ชายหนุ'มถอดรองเท$าวางไว$บน

ทราย หางตาเห็นหญิงสาวทำตาม จากนั้นเขาก็เริ ่มออกว่ิง 

และได$ยินเสียงอีกคนว่ิงตามมา 

ชายหนุ'มเพิ่งวิ่งไปได$ไม'กี่เมตร ก็ได$ยินเสียงปนหอบ
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เรียกมาจากข$างหลัง 

“คุณ รอด$วยสิ จะรีบไปไหน” 

เขาหันกลับไปมอง แล$วก็อดขำท'าทางของเธอไม'ได$ 

ชายหนุ'มผ'อนฝ�เท$าลงจนกลายเปoนเดินอยู'อึดใจหนึ่งเธอก็ตาม

ทัน 

“ถ$าคุณจะว่ิง ฉันเดินได$ไหม” เธอถาม หอบหายใจแรง 

“เดินสลับวิ่งดีกว'า เดินอย'างเดียวไม'น'าจะได$สักกิโลนะ

วันน้ี” 

เธอหันหน$ามองเขาเมื่อได$ยิน ทำท'าเหมือนจะพูดอะไร 

แต'แล$วก็เม$มปาก จากนั้นก็เริ่มเดิน ชายหนุ'มเห็นดังนั้นจึงเดิน

ตามไปจนทัน และเดินเคียงเธอไปเร่ือย ๆ ครู'หน่ึงก็บอก 

“ว่ิงได$แล$ว” 

“ฮะ! ต$องว่ิงจริง ๆ หรือ” เธอว'า หน$าเหยเก 

“ว่ิงนิดเดียว เดี๋ยวให$เดิน” เขาว'า “เร็ว” 

หญิงสาวถอนหายใจ ทำท'าเหมือนไม'อยากทำตาม แต'

ในท่ีสุดก็เร่ิมออกว่ิงเคียงกันไปกับเขา  

“โอNย ไม'ไหวแล$ว ปอดจะระเบิด เดินได$ยังคะ” เธอ

ถามปนหอบ หลังจากว่ิงไประยะหน่ึง 

“โอเค เดินได$” เขาว'า แม$จะตั้งใจให$เธอวิ่งนานกว'าน้ี

อีกหน'อย แต'เห็นสภาพแล$วก็อดสงสารไม'ได$  

เขาปล'อยให$เธอเดินจนเสียงหายใจกลับมาปกติ ก็บอก
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ให$เธอวิ่งอีกครั้ง ซึ่งหญิงสาวไม'ได$โอดครวญ แต'ออกวิ่งตามท่ี

เขาบอก คล$ายกับว'าเร่ิมทำใจกับสถานการณ/ได$แล$ว 

ธีรัตม/รู$สึกว'าเวลาหนึ่งชั่วโมงผ'านไปอย'างรวดเร็ว วันน้ี

เขาไม'ได$วิ ่งออกกำลังกายมากนัก เพราะต$องสลับเดินไป

พร$อม ๆ กับหญิงสาว แต'กระนั้นก็รู$สึกเพลิดเพลินไปกับการมี

เพื่อนออกกำลังกาย โดยเฉพาะเสียงโอดครวญที่มาเปoนพัก ๆ 

น้ันเรียกความทรงจำถึงวันคืนดี ๆ ให$ผุดพราย 

“พี่ธีร/ รอด$วยค'า” คือเสียงที่ดังก$องชายหาดเสมอ ใน

ตอนที่เขาออกมาวิ่งออกกำลังกายโดยมีใครอีกคนตามมา ซ่ึง

เมื่อได$ยินเสียงร$องเรียกเขาก็จะหยุดรอ จากนั้นเปoนต$องได$

แบกคนเดินไม'ไหวขึ้นหลังเสมอ และหากคนคนนั้นยังอยู' ก็คง

จะรุ 'นราวคราวเดียวกับคนที ่ เด ินบ'นกระปอดกระแปด

ตามหลังเขามาน่ีเอง 
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หลังการออกกำลังกายที่มีครูฝ�กแสนโหดผ'านไปอย'าง

ทุลักทุเล ในท่ีสุดกัญญาวีร/ก็ได$พักเสียที หลังวิ่งท่ีส'วนใหญ'เดิน

เสร็จ ครูฝ�กก็บอกเธอว'าเธอทำระยะทางได$แค'หนึ่งกิโลเมตร 

หญิงสาวกัดฟyนข'มความเหนื่อยล$า หนึ่งร$อยบาทก็ยังดีกว'า

ไม'ได$เลย ยิ ่งเมื ่อเขายื ่นธนบัตรให$เมื ่อเข$ามาในบ$านแล$ว 

กัญญาวีร/ยิ ่งมีกำลังใจ เขาจ'ายจริง ไม'ใช'หลอกเด็ก เธอจะ

ตั้งใจฝ�กวิ่ง รอวันท่ีเธอแข็งแรงจนวิ่งได$วันละเกินสิบกิโลเมตร 

เม่ือน้ันทิปรายวันท่ีเคยทำได$ก็กลายเปoนจ๊ิบจNอยไปเลย 

กัญญาวีร/รีบเข$าไปอาบน้ำแต'งตัวในห$องของตน เพราะ

มีเวลาสั ้น ๆ ก'อนจะถึงเวลาอาหารเช$า และต$องรีบไปหา

เด็กชายที่เปoนหน$าที่รับผิดชอบของเธอที่กำลังนั่งดูโทรทัศน/

อยู'ในห$องน่ังเล'นเพ่ือรอเธออยู'ด$วย 
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เมื ่อพร$อมออกจากห$อง กัญญาวีร /ก็เดินตรงไปยัง

ห$องนั่งเล'นอย'างรวดเร็ว พบว'าไตตั้นนั่งอยู'ในห$องกับประณต 

หนึ่งในบอดีการ/ดของธีรัตม/ หญิงสาวยิ้มทักทาย ก'อนเอ'ยกับ

เด็กชาย 

“ตื่นนานยังครับไตตั้น” 

“ไม'นานครับ” เด็กน$อยหันหน$ามาตอบ 

ประณตลุกขึ้นเม่ือเห็นเธอ แล$วบอก 

“งั้นผมขอตัวก'อนนะครับ” จากนั้นก็เดินออกจากห$อง

ไป กัญญาวีร/จึงเอ'ยชวนเด็กชาย 

“หิวยังครับไตตั้น ไปกินข$าวกัน” 

“หิวคร$าบ” เด็กชายตอบอย'างกระตือรือร$นพร$อมเด$ง

ตัวขึ้นจากโซฟา ยื่นมือมาจับมือเธอ ทำท'าจะเดินออกจาก

ห$อง 

“เดี๋ยวพี่วี่ป�ดทีวีก'อนนะครับ” กัญญาวีร/บอกกับเด็ก

น$อย กวาดตาหารีโมตคอนโทรล เมื่อเจอแล$วก็หยิบมากดป�ด

โทรทัศน/ จากน้ันจึงเดินจูงเด็กชายตรงไปยังห$องอาหาร 

“พี่วี ่ไปวิ่งกับคุณพ'อสนุกไหมคร$าบ” ไตตั้นถามเธอ

ขณะเดินไปยังห$องอาหารด$วยกัน 

“ไม'สนุกเลยครับ เหนื่อยมาก” เธอตอบ แค'นึกถึงตอน

น้ันก็รู$สึกคล$ายจะเจ็บปอดขึ้นมาทันที 

“ไม'สนุกแล$วไปวิ่งทำไมครับ” เด็กน$อยถามอย'างไร$
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เดียงสา สีหน$าไม'เข$าใจ 

เพื ่อเงินครับ คือคำตอบที่ผุดขึ ้นมาในหัวทันที แต'

กัญญาวีร/ไม'ได$พูดออกไป เธอก$มลงตอบเด็กน$อยด$วยคำตอบ

ท่ีเหมาะสม 

“พี่วี่ออกกำลังกายให$แข็งแรง จะได$วิ่งเล'นกับไตตั้นได$

ไงครับ” 

“เยี่ยมไปเลยครับ การออกกำลังกายดีต'อสุขภาพ คุณ

พ'อบอก” 

“ใช'แล$วครับไตตั้น ไปกันเถอะ คุณพ'อหิวแล$ว” 

ตอนนั้นเองที่กัญญาวีร/ได$รู$ว'าเธอไม'ได$อยู'กับเด็กชาย

เพียงลำพัง เพราะมัวแต'ก$มหน$าคุยกับเด็กน$อยจึงไม'รู$ว'าคน

เปoนพ'อมาอยู'ข$างหลังตั้งแต'เมื่อไร ซึ่งเมื่อหันหน$าไปมองเขา 

เธอก็เดาว'าเขาคงได$ยินท่ีเธอตอบลูกชายเรื่องออกกำลังกาย

แน' ๆ เพราะตาเขาเปoนประกายวิบวับด$วยแววขบขัน  

กัญญาวีร/ลืมตัวส'งค$อนให$เขา รู$หรอกว'าท่ีเธอตอบลูก

ชายเขาไปนั้นเปoนคำตอบที่สร$างภาพ แต'จะให$เธอบอกเด็กว'า

เธอวิ่งเพื่อเงินก็กระไรอยู' ใครจะไปตอบเด็กตรง ๆ อย'างน้ัน

ได$ เขาไม'เห็นต$องทำหน$าขำเธอเลย 

เมื่อถึงห$องอาหารนั้นน$อมจัดอาหารขึ้นโตNะเรียบร$อย

แล$ว ที่โตNะมีคนของเขานั่งรออยู'แล$วบางคน เมื่อทุกคนเข$า

ประจำที่ การรับประทานอาหารเช$าก็เริ่มขึ้น คนของเขากิน
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กันไปเงียบ ๆ ส'วนกัญญาวีร/ก็ไม'พูดคุยกับใคร ทำให$ทั้งโตNะมี

แต'เสียงลูกชายคุยกับพ'อเจื้อยแจ$ว จนอิ่ม น$อมก็จัดการเก็บ

ล$างอยู'ในครัวเพียงลำพัง เจ$าของบ$านและคนของเขาแยกไป

ทำงานในสำนักงาน ส'วนเธอก็พาไตตั ้นกลับเข$าห$องนอน 

เพราะเด็กชายอยากวาดภาพระบายสี ซึ่งอุปกรณ/ต'าง ๆ เก็บ

อยู'ท่ีห$อง 

กัญญาวีร/ถือสมุดวาดเขียน กล'องสี และเสื่ออีกผืน พา

เด็กชายเดินออกไปปูเสื ่อใต$ต$นไม$หน$าบ$าน ซึ ่งสามารถ

มองเห็นทะเลและมีลมทะเลพัดให$ความรู $ส ึกเย็นสบาย 

เด็กชายนอนคว่ำหน$า กางสมุดวาดเขียนออกตรงหน$า แล$ว

เริ่มลงมือวาดรูป กัญญาวีร/จึงเอนตัวลงนอนตะแคง มือเท$า

คางมองเด็กชายไปด$วย 

“พี่วี ่วาดรูปไหมครับ” ไตตั้นถามพร$อมยื่นสมุดวาด

เขียนอีกเล'มมาให$เธอ  

กัญญาวีร/คิดอยู'ครู'หนึ่งก็พยักหน$า แล$วยื่นมือไปหยิบ

สมุดและดินสอ ก'อนที่จะจรดปลายดินสอลงบนกระดาษแล$ว

ชะงักอยู'แค'นั้น เพราะไม'รู$ว'าจะวาดอะไร ด$วยเธอกับศิลปะ

นั้นห'างไกลกันมาก จึงเหลือบตามองเด็กชายที่กำลังวาดรูป

ด$วยท'าทางขะมักเขม$น ก็เห็นว'าเปoนภาพสัตว/ต'าง ๆ ซึ่งเห็น

แล$วทำให$หญิงสาวรู$สึกอายเด็ก เพราะแม$ลายเส$นจะเปoนแบบ

เด็ก ๆ แต'ก็สามารถบอกได$ว'าสัตว/ต'าง ๆ ท่ีเด็กชายวาดนั้นคือ
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อะไรบ$าง ในขณะท่ีหากมีโจทย/ให$เธอวาดรูปสัตว/ กัญญาวีร/คง

ไม'รู$จะวาดออกมาให$เปoนสัตว/ชนิดน้ัน ๆ ได$อย'างไร 

หญิงสาวละสายตาจากร ูปวาดของเด ็กชายก'อน

ทอดตามองไปเบื้องหน$า ภาพท$องทะเลกว$างใหญ'ตรงหน$าทำ

ให$หญิงสาวยิ ้มออก เริ ่มลงมือวาดรูปด$วยการขีดเส$นเปoน

รอยต'อระหว'างผืนน้ำและผืนทราย และอีกเส$นสูงขึ้นไปเปoน

รอยต'อผืนฟ}ากับผืนน้ำ จากนั้นขีดเปoนรอยหยักในบริเวณผืน

น้ำเพื่อเปoนลูกคลื่น ก'อนที่สุดท$ายจะขีดเปoนเส$นป�กนกบน

ท$องฟ}าอย'างท่ีภาพเบสิกทุกภาพพึงมี 

กัญญาวีร/มองภาพที่ตนวาดแล$วส'ายหน$า เพราะหา

ความงดงามใด ๆ ไม'มีเลย แต'กระนั้นเธอก็ยื่นมือไปหยิบสีไม$

ในกล'องมาระบาย ซ่ึงส'วนใหญ'เปoนสีฟ}าเกือบท้ังหมด เพียงแต'

คนละเฉด และมีสีเหลืองอ'อนระบายในบริเวณที่เปoนหาด

ทรายเท'าน้ัน 

“พ่ีว่ีวาดอะไรคร$าบ” ไตตั้นเงยหน$าจากงานของตนหัน

มามองงานเธอ กัญญาวีร/รู$สึกอายเด็กเล็กน$อย แต'ก็ตอบไป

ตามความจริง 

“ทะเลข$างหน$าไงคะ เหมือนเปล'า” 

เด็กชายมองรูปภาพฝ�มือเธอสลับกับทะเลเบื้องหน$า 

ก'อนจะยกมือเกาหัว คิ้วขมวดน$อย ๆ กัญญาวีร/เห็นเช'นนั้นก็

ถามเสียงสูง 
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“ไตตั้น! เกาหัวหมายความว'าไงคะ แบบนี้พี่วี่เสียเซลฟ�

หมดเลยนะ” 

เด็กน$อยมองเธอแล$วทำหน$าจริงจัง บอกเธอด$วย

น้ำเสียงจริงจังไม'แพ$กัน 

“พ่ีว่ีอย'าหมดกำลังใจนะครับ ฝ�กบ'อย ๆ นะครับ” 

กัญญาวีร/หัวเราะแห$ง ๆ กับคำพูดของเด็กชาย ก'อน

จะหันขวับเมื่อได$ยินเสียงหัวเราะของใครอีกคนดังขึ้นข$างหลัง 

แล$วก็พบว'าเปoนเจ$านายเธอ พ'อของเด็กชาย ที ่ในมือถือ

ตะกร$าบางอย'างมาด$วย 

“ผมสอนไตตั้นเองแหละว'า เวลาที่เราทำอะไรไม'เก'ง 

ต$องฝ�กบ'อย ๆ แล$วจะเก'งขึ้น” 

ไม'ได$ถาม...กัญญาวีร/คิดในใจ หน$าตึงที่ถูกเขาหัวเราะ

เยาะ และคำพูดของเขาก็หมายความว'าเธอวาดรูปไม'ได$เรื่อง 

แม$ความจริงจะเปoนเช'นนั้น แต'ก็ไม'ชอบให$ใครมาตอกย้ำเสีย

หน'อย 

“คุณมาทำไมคะ” 

เขาก$มลงมองตะกร$าในมือ ก'อนย่ืนให$เธอ แล$วบอก 

“ผมออกมายืดเส$นยืดสาย เห็นน$อมกำลังจะเอาของ

ว'างมาให$ เลยอาสาถือมาให$แทน” 

“ขอบคุณค'ะ” เธอว'าพร$อมยื่นมือไปรับ รอให$เขาเดิน

จากไป แต'ชายหนุ'มกลับทรุดตัวลงน่ัง แล$วหันหน$ามาบอกเธอ 
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“กินด$วยคนนะ” 

กัญญาวีร/มองตะกร$าในมือที่เขายื่นให$สลับกับคนที่น่ัง

ลงโดยไม'มีใครเชื้อเชิญแล$วถอนหายใจ เขาเปoนเจ$านาย เปoน

เจ$าของบ$าน ซึ่งก็ถือว'าเปoนเจ$าของของในมือเธอด$วย แล$วจะ

ปฏิเสธได$อย'างไร อีกทั้งเด็กชายที่เห็นว'าบิดามานั่งบนเส่ือ

ด$วยก็เงยหน$าขึ้นย้ิมกว$าง พูดด$วยน้ำเสียงดีอกดีใจ 

“ขอบคุณคร$าบคุณพ'อ มีอะไรกินคร$าบ ไตตั้นหิวแล$ว” 

“อยู'ในกล'องในตะกร$า ให$พี่วี่เป�ดดูสิครับ” ชายหนุ'ม

บอกลูกชาย 

กัญญาวีร/จำต$องทำตามที่เขาบอก เพราะแม$ว'าเขาจะ

พูดกับเด็กชาย แต'ก็เหมือนเปoนคำสั่งถึงเธอกลาย ๆ หญิงสาว

หยิบกล'องพลาสติกบรรจุอาหารที่วางซ$อนกันอยู'สามกล'อง

ออกมาเป �ด พบว 'าเป oนผลไม $ท ี ่ปอกและห ั ่นมาพร $อม

รับประทาน อีกท้ังยังแช'เย็นจัดดูน'ากิน 

หญิงสาวเป�ดกล'องแรกแล$วพบว'าเปoนแตงโม จึงวาง

กล'องลงบนเสื่อ ก'อนเป�ดกล'องที่สองซึ่งเปoนชมพู'ที่หั ่นเปoน  

ชิ้น ๆ จึงวางลงข$างกล'องแรก ก'อนจะเป�ดกล'องสุดท$าย ซ่ึง

เม่ือเห็นของในกล'อง เธอก็กล้ันหายใจ เบือนหน$าหนี 

“เมลอน!” ไตตั้นร$องเสียงดังเมื่อเห็นผลไม$ในกล'อง

สุดท$าย “ของโปรดไตตั้นเลย พ่ีว่ีชอบไหมคร$าบ” 

“ไตตั้นกินเลยครับ พี่วี ่ให$ไตตั้นคนเดียวเลย” เธอว'า
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ก'อนยื่นกล'องในมือให$เด็กชาย จากนั้นหยิบส$อมจากในตะกร$า

ย่ืนส'งให$ท้ังพ'อและลูก และถืออันสุดท$ายไว$ 

“ไตตั้นแบ'งเมลอนให$พ่ีว่ีด$วยสิครับ”  

กัญญาวีร/หันไปมองคนพูดทันที แม$ว'าถ$อยคำจะดู

เหมือนเปoนคนเอื้อเฟw�อเผื่อแผ' แต'สีหน$าและแววตาเขาที่เห็น

นั่นทำให$หญิงสาวมั่นใจ เขาต$องเห็นท'าทางเธอ และรู$ว'าเธอ

ไม'ชอบเมลอนแน' ๆ ถึงได$แกล$งบอกให$ลูกแบ'งให$เธอกินด$วย

แบบน้ี 

“ทำไมต$องแกล$ง” เธอกัดฟyนพูดกับเขาเบา ๆ ไม'อยาก

ให$เด็กได$ยินว'าพ่ีเล้ียงกับพ'อกำลังมีปyญหากัน 

“แกล$งอะไร ผมแค'สอนลูกให$รู $จักแบ'งปyน” เขาว'า   

ยิ ้ม ๆ ทำสีหน$าไร$เดียงสา ก'อนหันไปบอกลูกชายอีกคร้ัง 

“ไตตั้นจ้ิมเมลอนให$พ่ีว่ีสิครับ” 

กัญญาวีร/ถลึงตาดุใส'คนสอนลูกให$รู$จักแบ'งปyน เธอฝwน

ยิ้มให$เด็กชายที่ใช$ส$อมจิ้มชิ้นเมลอนในกล'องยื่นมาให$เธอ ปาก

ก็บอก 

“เมลอนของโปรดไตตั้น ไตตั้นแบ'งให$พี่วี่ด$วยครับ คุณ

พ'อสอนว'าเด็กดีต$องรู$จักแบ'งปyน” 

กัญญาวีร/อยากปฏิเสธ แต'สีหน$าอยากแบ'งปyนของ

เด็กชายที่กำลังยื่นส$อมมาตรงหน$าทำให$เธอปฏิเสธไม'ลง จำใจ

อ$าปากรับเมลอนชิ้นนั ้น ก'อนกลั ้นใจเคี ้ยวแล$วกลืนอย'าง
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รวดเร็ว 

“ท'าทางพ่ีว่ีชอบ อีกช้ินสิครับไตตั้น” 

คำพูดของคนเปoนพ'อที่บอกให$ลูกชายส'งเมลอนให$เธอ

อีกชิ้นนั้นทำให$กัญญาวีร/มั่นใจว'ากำลังถูกเขาแกล$งจริง ๆ เขา

ต$องเห็นสีหน$าเต็มกลืนของเธอ ต$องรู$ว'าเธอไม'ปลื้มเมลอน

ตั้งแต'เป�ดกล'องแล$ว แล$วเขาก็แกล$ง เขาไม'รู$หรือไงว'าเวลา

คนเราไม'ชอบกินอะไรก็คือไม'ชอบจริง ๆ ทำไมต$องมาแกล$ง

บังคับให$เธอกินผ'านลูกชายเขาด$วย คิดเช'นนั้นเธอก็ยื่นมือไป

รับส$อมท่ีจ้ิมเมลอนช้ินใหม'แล$วบอก 

“แบ'งคุณพ'อด$วยดีกว'าค'ะ” จากนั้นก็ยื่นเมลอนชิ้นน้ัน

ใส'ปากคนช'างแกล$งทันที 

กัญญาวีร/ตั้งใจว'าถ$าเขาไม'อ$าปากรับเธอก็จะจิ้มใส'ให$

เลอะหน$าเขาไปเลย แต'ชายหนุ'มกลับอ$าปากรับเมลอนชิ้นน้ัน

เข$าปากเคี้ยว แล$วหันไปทำหน$าเหมือนกับว'าอร'อยมากกับลูก

ชาย เห็นดังน้ันเธอจึงรีบบอกเด็กชายทันที 

“พ่ีว่ีขอกินแตงโมได$ไหมครับไตตั้น” 

“ได$คร$าบ” ไตตั้นบอกพร$อมยื่นกล'องบรรจุแตงโมให$

อย'างกระตือรือร$น 

กัญญาวีร/รับกล'องมาวางตรงหน$าแล$วใช$ส$อมจิ้มแตงโม

จากกล'อง เริ ่มรับประทาน สายตาแอบมองสองพ'อลูกท่ี

ท'าทางเอร็ดอร'อยกับเมลอนไม'น$อย ก'อนที่คนเปoนพ'อจะหัน
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มาถามเธอ 

“เมลอนอร'อยออก ทำไมไม'ชอบ” 

“ก็ไม'ชอบ” เธอว'า เมื่อเห็นเขายังมองและเลิกคิ้ว จึง

อธิบายเพ่ิม “ไม'ชอบกล่ินมัน” 

“หอมออก หวานอร'อยด$วย” 

“น่ันความคิดคุณ แต'ฉันไม'ชอบ” เธอว'า ย่ืนมือไปหยิบ

ชมพู'มาใส'ปาก เปoนสัญญาณว'าไม'อยากคุยกับเขา ซึ่งชาย

หนุ'มก็ไม'ได$เซ$าซี้ เขาหันไปคุยและกินผลไม$กับลูกชาย พร$อม

ถามถึงงานศิลปะตรงหน$า 

“ไตตั้นวาดอะไรครับ” 

“สัตว/ต 'าง ๆ ครับคุณพ'อ” เด็กน$อยตอบทันควัน 

อธิบายถึงสัตว/แต'ละตัวบนกระดาษ 

“เก'งมากครับ” คนเปoนพ'อชม ซึ่งคนถูกชมก็ยิ้มแป}น 

ก'อนหันมามองทางเธอ แล$วบอก  

“พ่ีว่ีเอารูปทะเลให$คุณพ'อดูสิครับ” 

“คุณพ'อเห็นแล$วครับไตตั้น” เธอตอบ นอกจากจะเห็น

แล$วเขายังหัวเราะรูปวาดฝ�มือเธอไปแล$วด$วย 

ชายหนุ'มไม'ได$พูดถึงภาพวาดฝ�มือเธออีก เขากินผลไม$

กับคุยกะหนุงกะหนิงกับลูกชาย ซ่ึงเด็กชายก็ดูท'าทางมี

ความสุขที่พ'อมาใช$เวลาด$วย ซึ่งหลังจากผลไม$หมดกล'อง เขา

ก็หันมาบอกเธอ 
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“เดี๋ยวผมต$องกลับไปทำงานแล$ว ขอบคุณที่ดูแลไตตั้น

นะครับ เจอกันมื้อเที่ยง” จากนั้นก็หันไปบอกลูกชาย “ไตตั้น

อยู'กับพ่ีว่ี เปoนเด็กดีนะครับ คุณพ'อกลับไปทำงานก'อน” 

ชายหนุ'มเก็บกล'องบรรจุผลไม$ลงตะกร$าแล$วเดินถือ

กลับเข$าบ$าน กัญญาวีร/มองตาม รู$สึกแปลก ๆ กับการกระทำ

ของเขา แต'แล$วก็ปyดความคิดนั้นทิ้งไป บอกตัวเองว'าเขาคง

อยากมาใช$เวลากับลูกกระมัง 
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๑๐ 
 

 

ธีรัตม3โบกมือให$ลูกชายที่ยังนั่งอยู'ริมทะเลกับพี่เลี้ยง 

ก'อนจะหันกลับก$าวเดินตรงไปยังตัวบ$าน นำตะกร$าป�กนิก

กลับไปคืนน$อม และกลับไปทำงานของตน 

เขายิ้มเมื่อนึกถึงพี่เลี้ยงของลูก นึกถึงสีหน$ากลืนไม'เข$า

คลายไม'ออกเมื่อต$องกินเมลอนแล$วก็ทั้งสงสารทั้งอยากแกล$ง 

แต'เพราะความอยากแกล$งมีมากกว'า จึงได$บอกให$ลูกชายแบ'ง

ผลไม$ของโปรดให$เธออีก ดูหน$าก็รู$ว'าเธอคงโกรธเขาไม'น$อยท่ี

แกล$ง แต'ก็ช'วยไม'ได$จริง ๆ ก็หน$าตาเธอในตอนที่ฝwนกินผลไม$

ท่ีลูกชายเขาส'งให$น้ันน'าเอ็นดูน$อยอยู'เสียเม่ือไร 

ชายหนุ'มหลุดหัวเราะออกมา เมื่อนึกถึงสีหน$าท่ีมอง

เขาราวกับจะกินเลือดกินเน้ือของเธอ 

“หัวเราะอะไรหรือคะคุณธีร/” เสียงแม'บ$านที่เดินสวน
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ออกมาในตอนที่เขากำลังจะเดินเข$าไปในครัวพอดีถาม ทำให$

ชายหนุ'มหุบย้ิม ตอบเก$อ ๆ 

“คิดถึงเรื่องตลกนิดหน'อยครับ” จากนั้นก็ยื่นตะกร$า

ในมือให$ “ผมเอาตะกร$ามาคืน เดี๋ยวจะกลับเข$าออฟฟ�ศ ขอ

กาแฟสักถ$วยด$วยนะครับ” 

เมื่อกลับเข$ามาในห$องทำงานอีกครั้ง อารมณ/รื่นรมย/

และรอยยิ้มประดับใบหน$าที่เกิดขึ้นเพราะการออกไปกินของ

ว'างกับลูกชายก็หายไป มีความหนักหน'วงในอกเข$ามาแทน 

ชายหนุ'มหยิบแฟ}มเอกสารที่วางอยู'บนโตNะขึ้นมาเป�ด

อ'าน ซึ่งเปoนเอกสารข$อเสนอการร'วมลงทุน โครงการพัฒนา

ปรับปรุงท'าเรือ เพื่อให$เปoนศูนย/กลางการขนส'งทางเรือของ

หลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ เขาคาดหวังกับโครงการนี้มาก 

และมั่นใจว'าด$วยศักยภาพของบริษัท เขามีโอกาสสูงที่จะได$

งานนี้ ซึ่งการที่เขาซื้อเอกสารข$อเสนอนี้แม$จะไม'ป|าวประกาศ 

แต'ก็คงไม'ยากที่จะหาข'าว และเขามั่นใจว'าเขาเปoนเป}าหมาย

ของบริษัทคู'แข'ง เมื่อฝ|ายนั้นส'งคนมายิงถล'มเขา พยายามจบ

ชีวิตเขา ก'อนจะมีโอกาสย่ืนเอกสารข$อเสนอการร'วมลงทุน 

ธีรัตม/ถอนใจยาว นึกถึงคำพูดของจีรนันท/ท่ีบอกว'าการ

ดำเนินธุรกิจอย'างตรงไปตรงมาใช$ไม'ได$ในบ$านนี้เมืองนี้ เขาไม'

อยากเชื่อเช'นนั้น ไม'ต$องการหลงเข$าไปในวังวนของการใช$

อำนาจมืดเพื่อให$ได$มาในสิ่งที่ต$องการ เขาต$องการเปoนนัก
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ธุรกิจมือสะอาดที่ไม'ต$องจ'ายใต$โตNะ หรือมีซุ$มมือปwนเพื่อเสริม

บารมีและแผ$วถางเส$นทางธุรกิจ  

มาเฟ�ย...ชายหนุ'มนึกถึงคำที่ใครบางคนเรียกเขาอย'าง

ช'วยไม'ได$เมื่อนึกถึงซุ$มมือปwน เขายอมรับละว'าสำหรับคนท่ี

ไม'ได$สนิทสนมคุ$นเคยกับเขา เห็นว'าเขามีบอดีการ/ดล$อมหน$า

ล$อมหลัง ทั้งยังโดนถล'มยิง ก็คงคิดว'าเขาเปoนมาเฟ�ย แต'เธอ

ไม'รู $หรอกว'าเขาเกลียดคำนั้นที่สุด ทั้งไม'ต$องการให$ใครมา

เปoนมาเฟ�ยใส' และไม'ต$องการเปoนมาเฟ�ยเสียเอง และแม$ว'าจะ

ไม'มีซุ$มมือปwนเปoนของตนเอง หรือต$องใช$งานมือปwนที่ไหน แต'

เขาก็ไม'ยอมอยู'อย'างไร$เขี ้ยวเล็บ เขาไม'ใช$มือปwนเพราะไม'

ต$องการส'งคนไปจัดการกับใคร แต'ใช'ว'าเขาจะใช$ปwนไม'เปoน!  

เสียงเคาะประตูดังขึ้นเรียกชายหนุ'มให$หลุดจากภวังค/ 

เขาเอ'ยอนุญาต ก'อนที่น$อมจะเดินเข$ามาพร$อมถ$วยกาแฟใน

มือ แม'บ$านวางถ$วยกาแฟลงตรงหน$าเขาแล$วเดินออกจาก

ห$องไปอย'างเงียบ ๆ 

ชายหนุ'มยกกาแฟขึ้นจิบ นึกถึงบทสนทนากับเพื่อน

นายตำรวจหนุ'มหลังจากที่เขาถูกถล'มยิง ว'าทางนั้นต$องการ

ท'าเรือเพื่อให$การขนส'งสิ่งของบางอย'างผ'านทางสะดวก เม่ือ

เขาเข$าไปเปoนคู'แข'งในการส'งข$อเสนอร'วมลงทุนจึงต$องถูก

กำจัดอย'างเดียวเท'านั้น แต'เขาจะสู$ให$ถึงที่สุด ให$มันรู$ไปว'า

อำนาจมืดจะชนะทุกอย'างได$ 
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ธีรัตม/ยกโทรศัพท/ขึ้นกดหมายเลข รออยู'ชั่วอึดใจก็ได$

ยินเสียงเลขานุการของเขาดังมาตามสาย 

“คุณนา อาทิตย/หน$า วันศุกร/ ช'วยเรียกประชุมหัวหน$า

แผนกให$ผมหน'อย ผมต$องการให$เอกสารพร$อมสำหรับการ

นำส'งต$นเดือน” 

“ได$ค'ะคุณธีร/” 

“ช'วงนี้ผมคงยังไม'ได$เข$าออฟฟ�ศ มีเอกสารต$องเซ็น

ด'วนไหม” 

“ยังไม'มีค'ะ” 

“อือ ถ$ามีก็ส'งด'วนมาละกัน ผมจะเข$าออฟฟ�ศอีกทีวัน

ศุกร/หน$าเลย” 

“ได$ค'ะ” 

หลังจากนั ้นชายหนุ 'มก็วางสาย ก'อนจะหยิบแฟ}ม

เอกสารอีกอันขึ้นมาเป�ดดูข$างใน ซึ่งเปoนบางส'วนของโครงการ

ร'วมลงทุนพัฒนาท'าเรือที่ทางสำนักงานใหญ'ส'งมาให$เขาดู 

ชายหนุ'มค'อนข$างพอใจกับงานตรงหน$า แต'ก็มีบางจุดที่เขาใช$

ดินสอวงไว$เพื่อพูดคุยในที่ประชุมในวันที่แจ$งเลขานุการไป 

เขาค'อนข$างมั่นใจกับการยื่นข$อเสนอร'วมทุนครั้งนี้ ขอเพียงให$

เขามีชีวิตรอดจนถึงวันย่ืนเอกสารเท'าน้ัน 

ธีรัตม/ยุ'งอยู'กับเอกสารจนถึงเวลาอาหารกลางวัน เขา

ป�ดแฟ}มแล$วลุกขึ้นบิดตัวไล'ความเมื่อยขบ ก'อนจะเดินไปยัง
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ห$องอาหาร ซึ่งพบลูกชายและพี่เลี้ยงรออยู'ที่โตNะอาหารอยู'

แล$ว 

“คุณพ'อมาแล$ว” ไตตั ้นเอ'ยเสียงดังพร$อมลุกขึ้น

กระโดดอย'างดีอกดีใจเมื่อเห็นเขา ชายหนุ'มยิ้มให$ลูกชายแล$ว

เลยไปยังพี่เลี้ยงสาวที่นั่งอยู'ข$าง ๆ และบอกให$ลูกชายเขาน่ัง

ลงให$เรียบร$อย 

“คุณพ'อทำงานเพลินไปหน'อย ขอโทษครับ” เขาบอก

ลูกก'อนจะนั่งลง หลังจากนั้นน$อมซึ่งรออยู'แล$วก็ขยับเข$ามา

ตักข$าวให$ทันที 

หลังจากกินข$าวเสร็จ ชายหนุ'มก็เตรียมกลับเข$าไป

ทำงาน ในขณะที่พี่เลี้ยงและลูกชายเขาอาสาช'วยน$อมเก็บล$าง 

แต'ก'อนที่เขาจะเดินออกจากห$องอาหาร กัญญาวีร/ก็ก$าวเข$า

มาถาม 

“ฉันพาไตตั้นไปเดินเล'นในเกาะได$ไหมคะ” 

“ได$สิ แค'อย'าลงเล'นน้ำละกัน เดี๋ยวผมจะให$ประณตไป

ด$วย” 

“ขอบคุณค'ะ” เธอว'าแล$วหันไปช'วยน$อมเก็บจานต'อ 

ในขณะที่ลูกชายเขาก็กระโดดโลดเต$นอย'างพอใจที่จะได$ไป

เล'นในเกาะกับพี่เลี้ยง ชายหนุ'มเดินไปลูบหัวลูกอย'างเอ็นดู

แล$วบอก 

“ไปเล'นกับพี่วี่อย'าดื้อนะครับ คุณพ'อไปทำงานก'อน” 
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จากนั้นก็หันไปหาพ่ีเลี้ยงของลูก แล$วบอก “เย็น ๆ ผมเลิก

งานแล$วเดี๋ยวพาไตตั้นออกไปพายเรือเล'นกันนะ” 

เขาเห็นหรอกว'าสีหน$าคนฟyงไม'เห็นด$วยกับสิ่งที่เขา

บอก แต'เขาไม'รอให$เธอปฏิเสธหรือโอดครวญ สาวเท$าเดิน

ออกจากห$องอาหารไปทันที 

 

กัญญาวีร3มองตามเจ$านายที่เดินลิ่วไปแล$วอย'างเซ็ง ๆ 

ไม'เข$าใจว'าทำไมเธอต$องไปพายเรือเล'นกับเขาด$วย ในเมื่อเปoน

เวลาท่ีเขาเลิกทำงานและมาเล'นกับลูก ควรจะปล'อยให$พี่เลี้ยง

อย'างเธอไปทำอย'างอื่น ไม'เห็นต$องมาเล'นด$วยเลย แต'ก็น่ัน

แหละ เขาเปoนเจ$านาย เปoนคนจ'ายเงินเธอที่มากกว'าที่เคย

ได$รับจากการทำงานทั้งหมด ทั้งยังมีเงินพิเศษค'าวิ่งออกกำลัง

กายอีก เขาสั่งอะไรก็คงต$องทำ แม$จะไม'ได$รู$สึกว'าการออกไป

พายเรือเล'นกับคนท่ีไม'ใช'เพ่ือนจะสนุกตรงไหนก็ตาม 

หญิงสาวช'วยแม'บ$านเก็บล$างในครัวจนเสร็จแล$วจึงพา

เด็กชายในความรับผิดชอบออกไปเล'นข$างนอก พบประณต

ยืนรออยู'ที ่หน$าประตูอยู'แล$ว จึงเดินตามกันออกไป โดยมี

ไตตั้นว่ิงนำอย'างร'าเริง 

กัญญาวีร/พาเด็กชายเดินไปตามทางเดินที่ตัดเข$าไป

ด$านในเกาะ ทางเดินที่เปoนทางดินเล็ก ๆ รกเรื้อไปด$วยวัชพืช

คลุมดิน แต'ก็เปoนทางเดินชัดเจนที่ดูเหมือนจะถูกใช$งานอยู'
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เสมอ หญิงสาวพาเด็กน$อยเดินดูต$นไม$ใบหญ$าไปตามเรื่อง 

โดยมีประณตเปoนคนตอบคำถามของเจ$าหนูจำไมอย'างไตตั้น

มากกว'า เพราะเด็กที่เกิดมาในเมืองหลวงอย'างเธอ แค'แยก

ความแตกต'างของดอกไม$กับดอกหญ$าได$ก็ถือว'าดีมากแล$ว 

“คุณประณตคะ คุณว'าถ$าเราป�นต$นไม$ เจ$านายคุณจะ

ว'าอะไรไหม” กัญญาวีร/ถามเมื่อเดินผ'านต$นไม$เตี้ย ๆ ต$นหน่ึง

ที่แตกกิ่งออกด$านข$างจำนวนมาก ดูเหมาะกับการป�นป|าย 

และต'อให$ตกลงมา ก็คงไม'มีอะไรแตกหัก เพราะสูงขึ้นไปจาก

พื ้นดินไม'มาก ซึ ่งถามแล$วก็ไม'รอคำตอบ เพราะประเมิน

สถานการณ/ด$วยสายตาตนเองแล$วว'าปลอดภัยดี เธอก็หันไป

หาเด็กชาย “ไปครับไตตั้น ป�นต$นไม$กัน” 

ดูเหมือนว'าคำชวนของเธอจะถูกใจเด็กชาย เพราะ

ไตตั้นตบมือถูกใจแล$ววิ่งไปที่ต$นไม$ก'อนใคร กัญญาวีร/เห็น

ดังน้ันจึงว่ิงตาม และป�นขึ้นต$นไม$ในทันทีท่ีไปถึง 

“ระวังนะครับ” เสียงประณตดังขึ้นมาจากข$างล'าง 

“คุณประณตมาป�นด$วยกันสิคะ” กัญญาวีร/เอ'ยชวน  

“ผมรออยู'ข$างล'างดีกว'าครับ เผื่อตกลงมาแข$งขาหัก 

จะได$มีคนพากลับบ$าน” ประณตตอบ กัญญาวีร/ส'งค$อนให$คน

พูดไม'เปoนมงคล ก'อนจะหันไปหาเด็กชายท่ีกำลังป�นอยู'อีกก่ิง 

“ไตตั้นระวังด$วยนะครับ จับแน'น ๆ ถ$าตกลงไป คุณ

พ'อตีพี่วี่แน' ๆ เลย” พูดไปแล$วก็แอบเสียวสันหลัง ไม'รู$ว'าหาก
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เธอทำลูกเขาตกต$นไม$จริง ๆ นายมาเฟ�ยจะทำโทษเธออย'างไร 

“คุณพ'อไม'ตีครับพ่ีว่ี” ไตตั้นบอก สีหน$าม่ันใจ 

“คุณพ'ออาจจะไม'ตีไตตั้น แต'พี่วี่ไม'ใช'ลูกเขานี่นา เขา

อาจจะตีพี่วี่ก็ได$” เธอเถียง ก'อนก$มลงมองคนข$างล'าง เมื่อได$

ยินประณตหัวเราะ 

“คุณธีร/ไม'ตีเด็ก สตรี และคนชราครับ วางใจได$” 

“หรือคะ งั้นดีเลย ไตตั้นป�นมาทางนี้เร็ว ตรงนี้ลมเย็น 

เห็นทะเลด$วย” เธอชวนเด็กชายให$ป�นมานั ่งใกล$ ๆ กัน 

เนื่องจากวิสัยทัศน/จากจุดท่ีเธอนั่งสามารถเห็นทะเลสีครามท่ี

สวยงามราวกับภาพวาด 

เด็กชายป�นเข$ามาใกล$อย'างว'าง'าย และดูจะตื่นตาตื่น

ใจกับทุกประสบการณ/ที่เกิดขึ้น กัญญาวีร/เห็นแล$วก็อดย้ิม

ไม'ได$ เอ็นดูเด็กชายอย'างเหลือเกิน แต'แล$วความเศร$าหมองก็

แวบผ'านอารมณ/ เม่ือนึกถึงตนเองในตอนท่ีอายุเท'าน้ี 

ในตอนนั้นเธอก็ไม'แตกต'างอะไรกับเด็กชายไตตั้นเลย 

มีพ'อแม' มีครอบครัวที่อบอุ'น และมี...ฐานะ แม$จะไม'ได$ร่ำรวย

ขนาดพ'อของไตตั้น แต'เธอก็ไม'ได$ขาดแคลน และไม'มีใครใน

ครอบครัวคาดคิดหรอกว'าทุกอย'างจะเปลี่ยนไปจากหน$ามือ

เปoนหลังมือแบบนี ้ เธอหวังว'าไตตั ้นจะมีความสุขเช'นน้ี

ตลอดไป หวังว'าจะไม'มีเหตุการณ/พลิกผันที่พรากทุกอย'างไป

จากเด็กชายอย'างเช'นท่ีเกิดกับเธอ 
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ภาพเหตุการณ/ถล'มยิงที่สนามกอล/ฟผุดขึ้นมาในห$วง

คำนึงอย'างช'วยไม'ได$ หากวันนั้นเหตุการณ/ลงเอยอีกอย'าง 

ตอนนี้ไตตั้นจะเปoนอย'างไรหนอ หญิงสาวสะบัดศีรษะ บอก

ตนเองว'าไตตั้นไม'ใช'เธอ และพ'อของเด็กชายก็ไม'ใช'พ'อของ

เธอ ต'อให$วันนั้นคนที่มาถล'มยิงปฏิบัติการสำเร็จ นายมาเฟ�ย

ตายจากไป เด็กชายไตตั้นก็คงมีครอบครัวทางฝ|ายแม'ที่จะ

ดูแลอุ$มชูต'อไปได$ เพราะครอบครัวเขาดูร่ำรวยเกินกว'าที่การ

ขาดหัวหน$าครอบครัวไปคนเดียวจะทำให$ทุกอย'างพังลงไป

อย'างครอบครัวเธอ 

“พี่วี่เปoนอะไรครับ ทำไมทำหน$าเศร$า” เสียงเล็ก ๆ ท่ี

ดังขึ้นใกล$ ๆ เรียกกัญญาวีร/ให$กลับมาอยู'กับปyจจุบัน หญิงสาว

นึกขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให$วันนั้นมือปwนพลาดเป}าหมาย 

เธอไม'อยากให$สีหน$าไร$เดียงสา แววตาแสนบริสุทธ์ิของเด็กคน

น้ีต$องหม'นหมองเพราะความสูญเสียใด ๆ เลย  

แปลกดีท่ีเธอเพิ่งรู$จักกับไตตั้นได$เพียงไม'กี่วัน แต'กลับ

รู $สึกถูกชะตา และมีแต'ความปรารถนาดีให$ คงเปoนเพราะ

ความน'ารักของเด็กชายท่ีทำให$เธอหลงรักได$อย'างง'ายดาย 

“ไตตั้นดูทะเลสิครับ สวยไหม” 

ไตตั้นมองตามมือเธอช้ี แล$วหันมาพยักหน$ากับเธอ  

“สวยครับ เห็นเรือด$วย” 

กัญญาวีร/ทอดตามองเรือที่เห็นอยู'ลิบ ๆ แล$วอดย้ิม
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ไม'ได$ จำได$ว'าวันแรกที่ถูกนำตัวมาที่เกาะแห'งนี้ เธออยากเห็น

เรือ อยากมีพาหนะที่จะพาเธอหนีไปจากเกาะ แต'วันนี้ที่เห็น

เรือลอยลำอยู'ไกล ๆ เธอกลับไม'มีความปรารถนาแบบเดิม

หลงเหลืออยู'อีก ตอนน้ีเธอรู$สึกเปoนส'วนหนึ่งของเกาะอย'างไม'

น'าเช่ือ คงเปoนเพราะมีเด็กชายตัวกลมมาอยู'ด$วยกันกระมัง  

หญิงสาวไม'อยากจะเชื่อว'าการวิ่งเล'นกับเด็กชายใน

ตอนกลางของเกาะจะสน ุกสนานจนเธอแทบล ืมเวลา 

นอกจากป�นป|ายต$นไม$เล'นแล$ว เธอยังเล'นวิ่งไล'จับ เล'นซ'อน

หา ซึ่งการที่มีต$นไม$และพงหญ$า ทำให$การเล'นซ'อนหาเปoนไป

อย'างสนุกสนาน และเพราะเปoนเกาะขนาดเล็กท่ีไม'ต$องกลัว

ว'าจะหลงป|า ทำให$รู $สึกปลอดภัยและสนุกกับเกมได$เต็มท่ี 

จนกระทั่งเห็นใครบางคนเดินมา จึงรู$ว'าเวลาแห'งความสนุก

หมดลงแล$ว 

“คุณพ'อคร$าบ” ไตตั้นตะโกนเรียกในทันทีที่เห็นว'าใคร

กำลังเดินมาหา “ทำงานเสร็จแล$วหรือคร$าบ” 

“เสร็จแล$วครับ ไตตั้นทำอะไรอยู' คุณพ'อนึกว'าหายไป

ไหน” 

“เล'นซ'อนหากับพี่วี่ครับ พี่วี่หาเก'งมาก หาไตตั้นเจอ

ทุกตาเลย” 

ชายหนุ'มหัวเราะกับคำพูดของลูก เขาหันมาหาเธอ  

“ขอบคุณนะครับ ไตตั้นท'าทางสนุกมาก” 
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“เปoนหน$าที่ของพี่เลี้ยงอยู'แล$วค'ะ” เธอตอบ ชายหนุ'ม

ย้ิมบาง ๆ ให$เธอ ก'อนหันไปถามเด็กชาย 

“ไตตั้นหิวไหมครับ ไปกินขนมกัน ยายน$อมเตรียมขนม

ไว$ให$ไตตั้นเยอะเลย” 

“แต'ไตตั้นอยากเล'นต'อ” เด็กชายบอกเสียงอ'อย หันมา

มองเธอคล$ายขอความช'วยเหลือ 

“พรุ'งนี ้ค'อยมาเล'นใหม'ดีไหมคะไตตั้น ตอนนี้ไปกิน

ขนมก'อน พ่ีว่ีฮ้ิวหิว ไตตั้นไม'หิวหรือคะ” 

“หิวครับ” เด็กชายยอมรับ 

“งั้นไปกินขนมก'อนเนอะ คราวหลังค'อยเล'นอีก พี่วี่อยู'

เล'นกับไตตั้นทุกวันอยู'แล$ว” 

“ก็ได$ครับ” เด็กชายตอบอย'างว'าง'าย 

กัญญาวีร/เดินเคียงกันไปกับประณตตามสองพ'อลูกท่ี

จับจูงกันเดินอยู'ข$างหน$า ใช$เวลาไม'นาน ภาพบ$านหลังน$อยริม

ทะเลก็ปรากฏแก'สายตา แต'แล$วหญิงสาวก็ต$องขมวดคิ้ว เม่ือ

คนเดินนำไม'ได$กลับเข$าบ$าน แต'เดินเลยไปยังชายหาดแทน 

“ไม'เข$าบ$านหรือคะ” กัญญาวีร/ถามอย'างอดไม'ได$ 

“ผมให$น$อมเตรียมของว'างให$ที่ชายหาด ไปชิลกันท่ี

ชายหาดดีกว'า” เขาตอบ ยิ้มมุมปากนิดหนึ่ง ก'อนบอกเธอ 

“วันนี้คุณพาไตตั้นวิ่งเล'นทั้งวันแล$ว เอาไว$พายเรือวันหลังละ

กัน วันน้ีพักก'อน” 
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กัญญาวีร/ไม'ค$าน ยินดีด$วยซ้ำที่จะได$พักผ'อน ตอนน้ี

เธออยากนั่งหรือนอนเฉย ๆ มากกว'าจะไปเล'นพายเรือเปoน

ไหน ๆ และคิดว'าวันนี้เด็กชายไตตั้นก็ใช$พละกำลังไปมากมาย

ในการว่ิงเล'นกับเธอแล$ว ถึงเวลาพักผ'อนเสียทีก็ดีเหมือนกัน 

เมื่อไปถึงจุดที่น$อมจัดเตรียมของว'างไว$กัญญาวีร/ก็อ$า

ปากค$าง เพราะขนมนมเนยของกินเล'นที ่ถูกจัดวางอย'าง

สวยงามบนโตNะญี่ปุ|นที่วางบนเสื่อที่ปูบนชายหาดนั้นมากมาย

อย'างกับจะกินกันทั้งกองทัพ นอกจากนี้ยังมีแก$วไวน/วางอยู' 

และข$าง ๆ เปoนขวดไวน/แช'ในถังบรรจุน้ำแข็ง เห็นแล$วก็อด

คิดไม'ได$ว'าชีวิตคนรวยน่ีช'างสวยงามเสียจริง 

น$อมเดินจากไปเมื่อทุกคนมาถึง ประณตค$อมศีรษะให$

เจ$านายแล$วเดินจากไปเช'นกัน ทั้งหาดจึงเหลือเพียงเธอ ชาย

หนุ'ม และลูกชายของเขาเท'านั้น ชายหนุ'มรินไวน/ให$ตนเอง

แล$วหันมาถามเธอ  

“ดื่มไหม” 

“ไม'ค'ะ” 

เขาหัวเราะ ก'อนเอ'ย 

“น่ันสินะ ผมไม'น'าถาม คุณน'าจะอายุยังไม'ถึงย่ีสิบ” 

“ยี่สิบสองแล$ว” เธอหลุดปากโดยไม'ทันคิด ซึ่งก็ได$รับ

รอยย้ิมตอบกลับมา พร$อมคำพูดท่ีทำให$ทำหน$าไม'ถูก 

“ไม'เด็กแล$วสินะ” 
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ธีรัตม3มองคนที่ทำหน$าจะยิ้มก็ไม'ใช' จะบึ้งก็ไม'เชิงด$วย

ความเอ็นดู แก$มใส ๆ นั่นขึ้นสีเรื่อ สายตาทอดมองไปทางอ่ืน 

ดูก็รู$ว'าคำพูดของเขาทำให$เธอทำตัวไม'ถูก จึงเปล่ียนเร่ือง 

“มีน้ำเย็นกับน้ำส$ม เอาอะไร” 

“น้ำเย็นค'ะ” เธอตอบ แล$วหันไปถามลูกชายเขา “ไตตั้น

เอาน้ำอะไรคะ” 

“น้ำเย็นคร$าบ คุณแม'ไม'ชอบให$ไตตั้นดื่มน้ำหวาน ไม'ดีต'อ

สุขภาพ จะทำให$ฟyนผุด$วย” เจ$าลูกชายบอกด$วยสีหน$า

ภาคภูมิใจท่ีเปoนเด็กดีเช่ือฟyงแม' 

กัญญาวีร/รินน้ำใส'แก$วให$ตนเองและไตตั้น ก'อนจะหยิบ

จานมาตักขนมบนโตNะให$ลูกชายเขา โดยมีเจ$าตัวป}อมชี้ไปยัง

แต'ละอย'างที ่อยากได$ จนยื ่นจานให$ลูกเขาแล$วจึงตักของ
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ตนเอง ก'อนเงยหน$ามาถามเขา 

“ฉันพาไตตั้นไปน่ังกินบนหาดใกล$ ๆ ทะเลได$ไหมคะ” 

“เอาสิ” เขาตอบ มองเธอจับจูงลูกชายเดินตรงไปยังผืน

น้ำเบื้องหน$า จากนั้นเธอก็นั่งเหยียดขาไปข$างหน$า โดยมีลูก

ชายเขาทำตามในท'าเดียวกัน ช้ีชวนกันกินขนมโดยที่คลื่นซัด

เข$าหาจนเท$าเป�ยก 

ธีรัตม/มองภาพนั้นด$วยความรู$สึกเป��ยมสุข ดีใจที่พี่เลี้ยงคน

ใหม'เข$ากับลูกชายของเขาได$ดี อีกทั้งเธอยังเอ็นดูไตตั้นอย'าง

จริงใจอย'างที่เขาไม'ได$คาดหวังมาก'อน แต'ในฐานะของคนเปoน

พ'อ เมื ่อมีใครเอ็นดูลูกเขา เขาก็ดีใจทั้งนั ้น ยิ ่งกับคนที่ทำ

หน$าที่เปoนพี่เลี้ยงที่ต$องอยู'กับลูกเขาตลอดเวลา เมื่อเห็นการ

ปฏิบัติตัวของเธอต'อลูกของเขา ธีรัตม/ก็ยิ่งสบายใจที่จะให$ลูก

อยู'กับเธอตลอดท้ังวัน 

ชายหนุ'มน่ังมองพ่ีเล้ียงกับลูกชายคุยกันกะหนุงกะหนิงอยู'

ไกล ๆ โดยตัวเขาเองจิบไวน/ปล'อยอารมณ/ไปอย'างไร$จุดหมาย 

ซึมซับความงดงามของธรรมชาติตรงหน$า เสียงคลื่นสาดซัด

เข$าฝy�ง สายลมเย็นที่พัดแผ'วพาความรู$สึกเย็นสดชื่นมากระทบ

กาย และกลิ่นอายทะเลกระทบจมูก พยายามไม'คิดถึงความ

กดดันของธุรกิจที่ทำอยู' และปyญหาหนักอกในการต'อสู$กับ

อำนาจมืดท่ีพยายามจะกำจัดเขาออกไปจากกระดานแข'งขัน 

อะไรจะเกิดก็เกิด...ชายหนุ'มบอกตนเอง ตอนนี้เขายังมี
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ชีวิตอยู' ยังมีสติปyญญาที่จะต'อสู$กับอำนาจที่มองไม'เห็น และรู$

ว'าเขาไม'ได$ต'อสู$เพียงลำพังก็เพียงพอแล$ว 

ชายหนุ'มดื่มไวน/จนหมดแก$วแล$ววางแก$วเปล'าลงบนโตNะ

ตรงหน$า จากนั ้นลุกขึ ้นถอดรองเท$าวางไว$บนเสื ่อ พับขา

กางเกงขึ้นไปครึ่งแข$ง แล$วเดินตรงไปยังลูกชายและพี่เลี้ยงท่ี

ตอนน้ีกำลังเล'นก'อกองทรายกันอยู' 

“เล'นอะไรกันอยู'ครับ คุณพ'อเล'นด$วยนะ” เขาเอ'ยนำไป

ก'อน เห็นลูกชายเงยหน$าขึ้นมาจากกองทรายแล$วฉีกยิ้มกว$าง 

ลุกขึ้นว่ิงมาหาเขา 

“สร$างปราสาทครับคุณพ'อ” ไตตั้นตอบ จูงมือพาเขาไป

ยังปราสาททรายที่คนเปoนพี่เลี้ยงกำลังก$มหน$าก$มตาก'อด$วย

ท'าทางมีสมาธิ 

กัญญาวีร/เงยหน$าขึ้นมามองเขาแวบหนึ่ง ก'อนจะกลับไป

ตั้งใจกับการก'อปราสาททรายโดยที่ลูกชายเขานั่งลงแล$วช'วย

ขุดทรายมากองให$ 

ชายหนุ'มนั่งลงโดยไม'เกรงว'ากางเกงจะเปw�อน เขาช'วยลูก

ชายขุดทราย และทำตามที่คนก'อปราสาทบอก และพบว'า

การปy�นดินปy�นทรายนั้นผ'อนคลายความเครียดได$ดีกว'าไวน/ท่ี

เพ่ิงดื่มหมดแก$วไปเสียอีก 

จากปราสาททรายหลังเล็กที่ลูกชายและพี่เลี้ยงก'อก'อนท่ี

เขาจะมาสมทบ กลับกลายเปoนอาณาจักรที่มีปราสาทหลาย
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หลังเรียงราย ล$อมรอบด$วยกำแพงทรายขนาดใหญ' ซึ่งถูกใจ

เจ$าลูกชายเปoนอย'างมาก แต'แล$วน้ำทะเลที่ขึ้นสูงตามเวลาท่ี

ล'วงเลย ก็ค'อย ๆ ซัดกำแพงและปราสาทบางส'วนให$ค'อย ๆ 

ทลายลง พร$อม ๆ กับที่พระอาทิตย/ก็ค'อย ๆ หย'อนตัวลง   

ช$า ๆ 

“พระอาทิตย/กำลังจะตกแล$ว” เขาว'าโดยไม'เจาะจงว'าพูด

กับใคร 

กัญญาวีร/หันไปมองแล$วหันกลับมาถามเขา 

“เข$าบ$านกันไหมคะ” 

“อีกเดี๋ยวก็ได$ ขึ้นไปน่ังดูพระอาทิตย/ตกท่ีโตNะกันเถอะ” 

“ค'ะ” เธอว'าอย'างไม'อิดออด ยื่นมือไปจูงมือลูกชายเขา 

พาเดินกลับไปยังจุดที่วางโตNะป�กนิก โดยที่เขาเดินตามไป

ด$านหลัง 

ชายหนุ'มรู$สึกเศร$าปนสุขแปลก ๆ กับภาพตรงหน$า หาก

คนที่กำลังเดินจูงมือลูกชายเขาอยู'นั้นไม'ได$เปoนแค'พี่เลี้ยง คง

จะเปoนภาพครอบครัวสุขสันต/ที่สมบูรณ/แบบ เขาได$แต'หวังว'า

ทั้งเวลาและเงินทองที่เขาพยายามจะชดเชยให$ลูกนั้นจะมาก

พอที่จะทำให$ลูกเขาเติบโตมาอย'างไม'รู$สึกขาด และไม'ว'าจะ

พยายามแค'ไหน และบอกตนเองว'าเขาทำดีที่สุดแล$วเพียงใด 

แต'ในซอกลึก ๆ ของหัวใจ เขาก็อดโทษตนเองไม'ได$กับทุก

อย'างท่ีเกิดขึ้นอยู'ด ี
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พระอาทิตย/ดวงโตกำลังจุ'มตัวลงน้ำในตอนที่เขาเดินไปถึง

เสื่อพอดี เขาและพี่เลี้ยงของลูกซึมซาบความงดงามยามพระ

อาทิตย/ตกอยู'เงียบ ๆ โดยมีลูกชายกระโดดโลดเต$นอยู'ใกล$ ๆ 

เพราะไตตั้นยังเด็กเกินกว'าจะซาบซึ้งกับความงามที่ธรรมชาติ

สรรค/สร$าง 

หลังพระอาทิตย/ตกฟ}ามืดลงอย'างรวดเร็ว ชายหนุ'มจึง

เริ่มเก็บของโดยมีพี่เลี้ยงของลูกช'วย จากนั้นก็พากันเดินเข$า

บ$าน จบวันไปอย'างสงบและสวยงาม 

 

กัญญาวีร3มีเวลาไม'มากนักก'อนที่จะถึงเวลาอาหารเย็น 

เธอพาไตตั้นเข$าไปอาบน้ำแต'งตัว เสร็จแล$วก็ไปส'งให$คนเปoน

พ'อ ที่กำลังนั่งดูโทรทัศน/อยู'ในห$องนั่งเล'น จากนั้นก็กลับไป

อาบน้ำแต'งตัวที่ห$องของตน เสร็จทันเวลาอาหารเย็นอย'างฉิว

เฉียด 

หญิงสาวเดินแกมวิ่งไปที่ห$องนั่งเล'นก'อน เมื่อไม'พบ

ใครอยู 'ในห$อง จึงเดินตรงไปยังห$องอาหาร เพราะคิดว'า

เจ$านายและเด็กในความดูแลของเธอคงไปที่ห$องอาหารกัน

แล$ว ซึ่งเมื่อไปถึงก็พบว'าทุกคนนั่งประจำที่กันพร$อมหมดแล$ว 

และเม่ือเธอน่ังลง น$อมก็ขยับเข$ามาตักอาหารให$ทันที 

“ขอโทษค'ะ ฉันมาช$า” เธอบอกหลังจากน่ังลงบนที่น่ัง

หน่ึงในสองท่ีว'างอยู' ซ่ึงตรงกันข$ามกับคนเปoนเจ$านายพอด ี
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“ไม'เปoนไร เราเข$าบ$านเย็นไปหน'อย คุณต$องพาไตตั้น

อาบน้ำก'อนด$วย กินข$าวกันเถอะ” 

กัญญาวีร/เงยหน$าขึ้นมองเขา เอ'ยขอบคุณน$อมที่ตัก

ข $าวให $  และรอจนน$อมเข $าน ั ่ งประจำท ี ่  จ ึงเร ิ ่มลงมือ

รับประทานอาหาร 

หลังมื้อเย็นกัญญาวีร/พาเด็กชายกลับไปที่ห$องนอน ซ่ึง

มีเวลาเล'นอีกครู'ใหญ' ๆ ก'อนจะถึงเวลาเข$านอน และเมื่อใกล$

เวลาเข$านอนแล$วหญิงสาวก็เปลี่ยนเสื้อผ$าให$เด็กชายเปoนชุด

นอน ก'อนท่ีเจ$าตัวป}อมจะเลือกหนังสือนิทานมาให$เธออ'านให$

ฟyง 

“พี่วี่อ'านสามเรื่องได$ไหมครับ” ไตตั้นถาม ขณะป�นขึ้น

เตียงพร$อมหนังสือนิทานภาษาอังกฤษในมือสามเล'ม ในขณะ

ท่ีกัญญาวีร/จัดท่ีนอนรอ 

“ได$อยู'แล$วคร$าบ” กัญญาวีร/ตอบอย'างอารมณ/ดี ไม'ได$

เบื่อหรือรำคาญที่ต$องดูแลเด็กชาย เพราะหลังจากที่ได$เล'น

ด$วยกัน เธอก็ชอบเด็กคนนี้มากขึ้นทุกที เพราะไตตั้นเปoนเด็ก

ว'าง'าย มีเหตุผล ไม'เอาแต'ใจ และยังมีกิริยามารยาทอย'างคน

ท่ีถูกสอนมาดีด$วย 

กัญญาวีร/เอนหลังพิงหัวเตียงโดยมีหมอนรอง ในขณะ

ที่ไตตั้นนอนเรียบร$อย พร$อมรอฟyงนิทาน หญิงสาวห'มผ$าให$

เด็กชาย ก'อนจะเร่ิมอ'านนิทานเร่ืองแรก 
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หลังจากอ'านเรื่องแรกจบ เด็กชายก็ยื่นเรื่องที่สองให$

ทันที กัญญาวีร/เป�ดหน$าแรกขึ้น แต'ยังไม'ทันได$อ'าน ก็ได$ยิน

เสียงเคาะประต ู

“ใครคะ” เธอถามออกไป คิดว'าอาจจะเปoนน$อมเอา

อะไรมาให$ แต'เสียงตอบกลับมาทำให$เธอขมวดค้ิว 

“ผมเอง” 

“เอ'อ...เข$ามาสิคะ” เธอบอก เพราะหาเหตุผลอะไรมา

ห$ามให$เขาเข$ามาไม'ได$ ในเม่ือน่ีเปoนห$องนอนของลูกเขา 

ชายหนุ'มเป�ดประตูเข$ามาพร$อม ๆ กับที่ไตตั้นเด$งตัว

ขึ้นมาจากที่นอน วิ่งไปสวมกอดคนเปoนพ'อ แล$วดึงแขนให$

ขึ้นมาบนเตียงอีกฝy�ง 

“คุณพ'อมาฟyงพี่วี่อ'านนิทานครับ พี่วี่อ'านนิทานสนุก

มาก” เด็กชายบอกพ'อ ตบท่ีนอนข$างตัว  

เมื ่อชายหนุ 'มนั ่งลง ก็ทำให$เปoนภาพที ่แปลก ๆ ใน

ความรู$สึกของกัญญาวีร/ เพราะเธอและเขาอยู'บนเตียงของ

ไตตั้นคนละฝy�งโดยมีเด็กชายอยู'ตรงกลาง ซึ่งดูเหมือนจะไม'มี

ใครรู $สึกถึงความกระอักกระอ'วนของเธอเลย หญิงสาวจึง

พยายามไม'คิดอะไร ตั้งใจอ'านนิทานให$จบ จะได$ส'งเด็กชาย

เข$านอน และจบงานสำหรับวันน้ี 

หญิงสาวเริ ่มต$นอ'านนิทานอีกครั ้ง เธอใช$เสียงท่ี

แตกต'างสำหรับตัวละครแต'ละตัวซึ่งเปoนที่ถูกใจของไตตั้น 
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เด็กชายหัวเราะคิกคักไปกับเรื่องราว จนเมื่อจบครบทั้งสาม

เล'ม เธอก็บอก 

“จบแล$ว ได$เวลานอนแล$วครับเดก็ดี” 

“ไตตั้นขอบคุณพี่วี่ที่อ'านนิทานให$ฟyงสิครับลูก” ชาย

หนุ'มบอกลูก กัญญาวีร/เหลือบตามองเขา รู$สึกชอบวิธีการ

เลี้ยงลูกของเขา แอบคิดในใจว'าเด็กชายเปoนเด็กดีเพราะถูก

เล้ียงดูมาดีจริง ๆ 

“ขอบคุณครับพี่วี่ พรุ'งนี้อ'านนิทานให$ไตตั้นฟyงอีกนะ

ครับ” เด็กชายขอบคุณแล$วขอเผื ่อวันต'อไป จนกัญญาวีร/

หัวเราะคิก ท้ังขำและเอ็นด ู

“ได$อยู'แล$วครับ พี่วี ่จะอ'านนิทานให$ไตตั้นฟyงทุกวัน

เลย” เธอบอก ขยับตัวลงจากเตียง แล$วห'มผ$าให$เด็กชาย 

ก'อนจะย้ิมเม่ือเจ$าตัวกลมบอก 

“หอมไตตั้นด$วยคร$าบ” 

กัญญาวีร/ก$มลงหอมแก$มยุ$ย ๆ ไปสองฟอด 

“ฝyนดีครับไตตั้น” จากนั้นก็บอกคนเปoนพ'อ ที่ขยับลง

มายืนข$างเตียง “ฉันไปนะคะ” 

ธีรัตม/พยักหน$าให$ ก'อนบอก 

“พรุ'งน้ีเจอกันเวลาเดิม” 

ชายหนุ'มมองตามพี่เลี ้ยงของลูกชายที่เดินออกจาก

ห$องไปจนประตูป�ดตามหลังเธอ ก'อนที่จะหันกลับมาหาลูก
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ชาย ก$มลงหอมแก$มแล$วเอ'ยราตรีสวัสดิ์ จัดความเรียบร$อย

ของผ$าห'มให$อีกคร้ัง ก'อนท่ีจะเดินออกจากห$อง 

เขาไม'เห็นคนที่เดินออกจากห$องของลูกไปก'อน เดาว'า

เธอคงกลับเข$าห$องนอนไปแล$ว ชายหนุ'มนึกถึงเหตุการณ/ใน

ห$องนอนของลูกแล$วขมวดคิ ้วนิด ๆ ด$วยความรู $สึกกังขา 

สำเนียงภาษาอังกฤษของกัญญาวีร/ไม'เหมือนเด็กที่เรียนจบแค'

ระด ับม ัธยมปลายเลย หากบอกว'าเธอเร ียนจบมาจาก

ต'างประเทศเขาก็เชื่อ และนั่นทำให$เขาสนใจและอยากรู$ว'า

เธอเปoนใครกันแน' เหตุใดจึงได$มาทำงานเปoนแคดดีจนมาถูก

ถล'มยิงพร$อมกันกับเขา แต'ไม'คิดว'าเธอเปoนคนของฝ|ายตรง

ข$ามอย'างที่คิดในตอนแรก เพราะคนของเขาตรวจสอบแล$ว 

และไม'มีความเชื่อมโยงใด ๆ และคนของเขาก็ไม'เคยผิดพลาด

ในการตรวจสอบใด ๆ 

ชายหนุ'มสะบัดศีรษะ ไล'ความคิดเกี่ยวกับพี่เลี้ยงของ

ลูกชายทิ้งไป บางทีก'อนที่บิดาเธอจะเสียชีวิตตามท่ีเธอเล'าให$

ฟyง เธออาจจะได$เข$าเรียนในโรงเรียนที่การเรียนการสอนมี

คุณภาพ ทำให$เธอมีสำเนียงภาษาอังกฤษอย'างท่ีเธอมีก็ได$ อีก

อย'าง เด็กสมัยนี้ก็เก'งภาษาอังกฤษกันทั้งนั้น ไม'น'าใช'เรื่อง

แปลกอะไร 

ชายหนุ'มเดินกลับไปยังห$องนอนของตน จริง ๆ แล$ว

เขายังมีงานที่ต$องตรวจอีกมาก เพราะเอกสารข$อเสนอร'วม
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ลงทุนที ่เขากำลังทำอยู 'น ั ้นต$องทำอย'างรอบคอบและมี

รายละเอียดมากซึ่งจะผิดพลาดไม'ได$ แต'เพราะรู$สึกล$ากับการ

ที่อยู'กับเอกสารมาทั้งวัน ทำให$เขาตัดสินใจพักผ'อน ค'อยลุย

อีกคร้ังในวันใหม' 

ธีรัตม/เพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ$าเปoนชุดนอนยังไม'เสร็จดีด$วยซ้ำ

ในตอนที่เสียงโทรศัพท/มือถือดังขึ้น ชายหนุ'มกดรับเมื่อเห็น

ช่ือคนโทร. เข$ามา 

“ว'าไงกันต/” ชายหนุ'มทักทายนายตำรวจรุ'นน$องท่ีดูแล

คดีท่ีเขาถูกถล'มยิง 

“พี่ธีร/ ผมมีข'าวไม'ค'อยดีมาบอก” คำพูดที่ดังมาตาม

สายทำให$ธีรัตม/ลอบผ'อนลมหายใจ ตั้งแต'ตัดสินใจลงสู$เพ่ือ

แย'งชิงเปoนผู$ร'วมลงทุนท'าเรือแห'งนี้ เขามีแต'ข'าวไม'ค'อยดีถา

โถมเข$าใส' และไม'รู$ว'าจะมีวันที่ข'าวดีจะเดินทางมาถึงเขาบ$าง

ไหม 

“ว'าไง” 

“เรารู$ตัวมือปwนแล$ว กำลังเตรียมนำกำลังเข$าจับกุม แต'

ดูเหมือนจะช$ากว'าทางนั้น เพราะตอนไปถึง นายนิวัฒน/ก็

กลายเปoนศพไปแล$ว” 

“ป�ดปากก'อนจะสาวไปถึงตัวสินะ” ชายหนุ'มพึมพำ 

นึกถึงพยานในเหตุการณ/ที่เปoนเป}าหมายแรกในการป�ดปาก

แล$วทอดถอนใจ ซึ่งดูเหมือนนายตำรวจรุ'นน$องก็คิดในเรื่อง



 | รั ก น ะ ค ุณ ม า เ ฟี ย 

 

128 

 
 

เดียวกัน 

“แคดดี...” 

“อยู 'กับพี ่ ปลอดภัยดี พี ่ไม'ยอมให$เขาตายเพราะพ่ี

หรอก” เขาบอกเสียงหนัก สัญญากับตนเองตามที่เอ'ยปาก

บอกนายตำรวจรุ'นน$องไป เขาจะไม'ยอมให$กัญญาวีร/ถูกฆ'า

เพราะเขาเด็ดขาด 

“ผมรู$ว'าพี่ธีร/จะปลอดภัยเมื่ออยู'บนเกาะ แต'ยังไงก็

ระวังตัวด$วยนะครับ คนมันจ$องอยู'” 

“ขอบใจมากกันต/ พ่ีจะระวังตัว” 

“ครับ พี่ธีร/ไม'ต$องห'วงนะ เอาผิดเรื่องนี้ไม'ได$ ก็ต$องมี

สักเร่ืองท่ีเอาได$ ผมไม'ปล'อยให$คนช่ัวลอยนวลแน'” 

ธีรัตม/ยิ้มกับโทรศัพท/ แม$ตอนนี้จะยังทำอะไรฝ|ายน้ัน

ไม'ได$ แต'อย'างน$อยเขาก็มีตำรวจเปoนพวก เขาเชื่อมั่นว'าต$องมี

สักวันท่ีคนไม'ดีจะเพล่ียงพล้ำ และเขาจะรอวันน้ัน 

  



 

 

โ ร ส | 129 

 
 

๑๒ 

 

ธีร ัตม/ตื ่นมาออกกำลังกายตามปกติ ระหว'างเดิน

ออกไปหน$าบ$าน เขาก็นึกถึงพี่เลี้ยงของลูกชาย สงสัยว'าวันน้ี

เธอจะตื่นมาวิ่งด$วยกันเพื่อเงินค'าจ$างกิโลเมตรละหนึ่งร$อย

บาทหรือว'าจะยอมแพ$ ทำเปoนจำไม'ได$ว'าตกลงกับเขาไว$ว'า

อย'างไรกันแน'  

เมื ่อเดินไปถึงหน$าบ$าน ชายหนุ 'มก็หลุดยิ ้มเมื ่อได$

คำตอบของคำถามน้ัน เพราะเห็นหญิงสาวในชุดเตรียมพร$อม

ออกกำลังกายยืนรออยู'หน$าบ$าน 

“นึกว'าคุณจะเบ้ียวเสียแล$ว” เธอว'าแทนการทักทาย 

“เบี ้ยวได$ย ังไง” เขาว'า ไม'บอกเธอว'าหลังพูดคุย

โทรศัพท/กับนายตำรวจรุ'นน$องที่ส'งข'าวไม'ค'อยดีมาบอก ก็ทำ

ให$เขานอนไม'หลับ เลยตื่นสายกว'าปกตินิดหน่ึง 

“ก็เผ่ือคุณเกิดเสียดายเงินขึ้นมา” 

“ผมไม'เคยเสียดายกับอะไรท่ีพูดไปแล$ว ว'าแต'คุณเถอะ 

คิดว'าจะได$ก่ีร$อยวันน้ี” ชายหนุ'มถามแล$วกล้ันย้ิม เม่ือเห็นเธอ

ทำท'าค$อนน$อย ๆ ให$แก'คำถามเขา 

“ต$องได$มากกว'าเม่ือวานแหละ” เธอว'าพลางเชิดหน$า 

ธีรัตม/เห็นท'าทางของเธอแล$วรู$สึกเอ็นดูจนอยากยื่นมือ

ไปขยี้ศีรษะเธอจริง ๆ แต'เพราะรู$ว'าทำเช'นนั้นไม'ได$ จึงทำได$
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เพียงมองเธอย้ิม ๆ แล$วชวนออกเดิน 

“ไปกันเถอะ เดี๋ยวจะหมดเวลาว่ิงก'อน” 

ธีรัตม/ออกวิ่งช$า ๆ ตรงไปยังชายหาดหน$าบ$าน โดยมี

กัญญาวีร/ตามมาติด ๆ แต'ยังไม'ทันถึงชายหาด กลับได$ยิน

เสียงโอดครวญปนหอบตามหลังมา 

“คุณ จะรีบไปไหน เหน่ือยนะ” 

ชายหนุ'มหันกลับไปเลิกคิ้วมองคนที่เพิ่งเริ่มขยับตัว ไม'

ทันถึงไหนก็หอบเสียแล$ว แล$วถามกล้ัวหัวเราะ 

“อะไรของคุณ ยังไม'ได$เร่ิมเลย จะรีบเหน่ือยไปไหน” 

“ก็มันเหนื่อย หายใจไม'ทันเลยเน่ีย” เธอว'า เดินช$าลง

เม่ือเห็นเขาหยุดรอ 

“แล$วทำไมเม่ือวานว่ิงเล'นกับไตตั้นได$ท้ังวัน” 

“วิ่งที่ไหนเล'า ป�นต$นไม$เล'นต'างหาก” เธอว'าแล$วทำ

ตาโต ยกมือป�ดปาก คล$ายกับหลุดปากมากกว'าจะตั้งใจบอก

เขา 

“นี่คุณพาลูกผมป�นต$นไม$หรือ” เขาถามเสียงสูง ไม'

แน'ใจเหมือนกันว'าควรรู$สึกอย'างไร เปoนห'วงลูกที่อาจจะตกลง

มาแข$งขาหัก หรือควรสนับสนุนให$ลูกได$ป�นป|ายเพื่อพัฒนา

กล$ามเนื้อ แต'ถึงอย'างนั้นก็อดห'วงไม'ได$ เพราะต$นไม$ไม'มีอะไร

รองรับอยู'ข$างล'าง หากพลาดตกลงมาคงมีแต'จะเจ็บตัวเท'าน้ัน 

“ต$นไม$ไม'สูง ไม'อันตรายหรอกค'ะ” เธอบอกเขาคล$าย
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แก$ตัว และเมื ่อเห็นเขายังมองเธอก็อธิบายต'อ “ฉันไม'ได$

ตัดสินใจคนเดียวนะ คุณประณตก็อยู' ถ$าอันตรายเขาคงห$าม

แล$ว น่ีนอกจากไม'ห$ามยังบอกว'าคุณจะไม'ตีฉันด$วย” 

“แล$วทำไมผมต$องตีคุณ” เขาถาม ทำหน$าไม'ถูกกับ

คำพูดของเธอ เพราะน ึกภาพตามแล $วเห ็นแต 'ภาพไม'

เหมาะสม จนต$องรีบปyดภาพในหัวท้ิงไป 

“ก็...เอ'อ... ช'างมันเถอะ ไปแหละ” เธอว'าแล$ววิ่งจาก

ไป ธีรัตม/จึงออกว่ิงตาม 

ชายหนุ'มตามทันเมื่อถึงชายหาดพอดี จึงหยุดแล$วถอด

รองเท$า ก'อนที่จะเริ่มออกวิ่งอีกครั้ง โดยมีหญิงสาววิ่งตามมา

ติด ๆ 

“คุณช$า ๆ สิคะ ฉันตามไม'ทัน” เธอว'าเสียงหอบ 

“เคยออกกำลังกายบ$างหรือเปล'าคุณ วิ่งนิดเดียวเสียง

เหมือนจะขาดใจ” 

“จะเอาเวลาที่ไหนไปออก วิ่งหาเงินขาแทบขวิด” เธอ

ตอบ หอบหนักกว'าเดิมจนชายหนุ 'มเห็นใจจึงผ'อนฝ�เท$า 

กลายเปoนเดินเร็ว ๆ แล$วบอก 

“เอาเถอะ วันแรก ๆ เดินมากกว'าว่ิงไปก'อนละกัน” 

“งั้นช'วงแรก ๆ จ'ายสองเท'าก'อนได$ไหมคะ พอฉันว่ิง

เก'งแล$ว ได$ระยะทางเยอะในเวลาส้ัน ๆ ค'อยจ'ายเรตปกติ” 

“เหลือเช่ือจริง ๆ นะคุณน่ี” เขาว'าพลางส'ายหน$า ก'อน
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ตอบเสียงแข็ง “ไม'ได$!” 

“เงินแค'หลักร$อย มันคือเศษเงินของคุณเลยนะ จะงก

ไปไหน” เธอว'าเหมือนบ'น ทั้งยังมองเขาเหมือนเขาเปoนคนขี้

เหนียวเสียอีกแน'ะ 

“นี ่ค ุณ! เงินทุกบาททุกสตางค/ผมหามาด$วยความ

ยากลำบาก จะหลักร$อยหรือหลักพันก็คือเงิน อยากได$ก็ต$อง

ลงแรง” 

“ลำบากแบบต$องฝ|าดงกระสุนเลยใช'ไหมคะคุณมา

เฟ�ย” 

“บอกก่ีคร้ังแล$ว ผมไม'ใช'มาเฟ�ย” เขาว'าเสียงห$วน 

“จะไปรู$หรือคะ ออกจะลับ ๆ ล'อ ๆ โดนถล'มยิง มีบอ

ดีการ/ด มีเครื่องบินมีเกาะส'วนตัว วัน ๆ ซุกตัวอยู'บนเกาะไม'

เห็นจะทำงานทำการอะไร ถามจริง คุณทำธุรกิจมืดหรือ

เปล'า” 

นอกจากคำถามชวนหงุดหงิดแล$ว ใบหน$าที่ลอยหน$า

ลอยตาถามนั่นทำให$ธีรัตม/อยากดึงเธอเข$ามาป�ดปากร$าย ๆ 

นั่นนัก ก'อนที่จะรู$สึกตกใจกับความคิดของตน จึงสาวเท$าว่ิง

ให$ห'างจากเธออย'างทำอะไรไม'ถูก 

“อะไรคุณ วิ ่งหนีความจริงหรือไง ถามแค'นี ้” เสียง

โวยวายตามหลังมาทำให$ชายหนุ'มหยุดวิ่งและยืนรอเธอ เม่ือ

เธอมาถึงเขาก็บอกเสียงเรียบ 
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“ระวังคำพูดด$วย ผมไม'ใช'คนใจดีนักหรอก” ธีรัตม/คิด

ว'ากัญญาวีร/สัมผัสบางอย'างในน้ำเสียงเขาได$ เพราะเธอชะงัก

ไป สายตามีแววหวาดกลัวขึ้นมาวูบหน่ึง ก'อนจะถามอ$อมแอ$ม 

“คุณทำงานทำการอะไรล'ะคะ ไม'อยากให$ฉันเดาในแง'

ร$ายก็บอกมาสิ” 

“ผมทำธุรกิจ” 

“ธุรกิจอะไรล'ะถึงได$โดนถล'มยิงแบบน้ัน”  

“ไว$จะพาไปดู” 

“คะ?” เธอถามตาโต 

“เย็นนี้จะพาไปดู” เขาตอบ ก'อนบอก “วิ่ง เร็ว เดี๋ยว

สาย” 

จากนั้นธีรัตม/ก็ออกวิ่งโดยไม'สนใจคนที่เขาพามาออก

กำลังกายอีกเลย ชายหนุ'มยอมรับว'าคำถามที่ว'าเขาทำธุรกิจ

มืดหรือเปล'าของเธอกระทบจิตใจเขาค'อนข$างมาก คงเปoน

เพราะเขาพยายามทำธุรกิจอย'างขาวสะอาดมาตลอด แต'

เพราะธุรกิจมืดของใครบางคนที ่ทำให$การทำธุรกิจอย'าง

ถูกต$องของเขาเปoนไปได$ยาก และหากโชคร$ายก็อาจจะ

หมายถึงชีวิต เขาเกลียดธุรกิจมืดถึงเพียงนี้ แต'เธอ คนที่เขา

ให$ความเอ็นดูกลับคิดว'าเขาเปoนหนึ่งในคนที่ทำธุรกิจอันน'า

รังเกียจเหล'านั้นได$ ซึ่งความคิดนั้นจุดไฟโทสะในใจเขาจนไม'

อยากเสวนากับเธออีกเลย 
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กัญญาวีร/สัมผัสได$ถึงสัญญาณอันตรายบางอย'างที่แผ'

ออกมาจากเจ$านายในตอนท่ีเธอบังอาจกระตุกหนวดเสือเม่ือ

เช$านี้ หรือที่จริงเธออยากคิดว'าเธอจี้ใจดำเขามากกว'า จึง

ไม'ได$พยายามจะพูดคุยอะไรกับเขามากไปกว'านั้น สิ่งสำคัญ

คือตราบใดที่เขาจ'ายเงินค'าวิ่งตามที่ตกลงกันเธอก็พอใจแล$ว 

และวันน้ีเธอก็วิ่งได$หนึ่งกิโลเมตรครึ่ง ซึ่งเขาก็ยื่นเงินหนึ่งร$อย

ห$าสิบบาทให$ในห$องอาหาร โดยไม'พูดอะไรกับเธอนัก 

วันนี้หญิงสาวทำงานศิลปะกับไตตั้นในบ$าน โดยตั้งใจ

ว'าจะออกไปเล'นที่ชายหาดในตอนบ'ายที่เริ่มแดดร'มลมตก แต'

เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน คนเปoนเจ$านายที่ทำมึนตึงกับเธอ

ตั้งแต'เช$าก็บอก 

“เตรียมตัวให$พร$อม เรือออกบ'ายสาม” 

“คะ? ไปไหนคะ” เธอถามอย'างไม'เข$าใจ เงยหน$ามอง

เขา จึงเห็นว'าเขาทำหน$าไม'สบอารมณ/ก'อนตอบ 

“ก็จะพาคุณไปดูธุรกิจของผมตามท่ีบอกไว$ไง” 

“อ$อ...” เธอลากเสียงยาว นึกถึงคำพูดของเขาในตอน

ออกไปวิ่งเมื่อเช$า เขาบอกว'าเย็นนี้จะพาไปดู ก็ไม'คิดว'าเขาจะ

ทำอย'างท่ีพูดจริง ๆ 

“จะพาไตตั้นไปเป�ดหูเป�ดตา หาข$าวเย็นกินด$วย” เขา

บอกต'อ 
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“ค'ะ” กัญญาวีร/ร ับคำ เธอเปoนพี ่เลี ้ยงลูกชายเขา 

เจ$านายบอกให$ไปไหนเธอก็ต$องทำตามเท'านั้น ตราบที่ยังอยู'

ในขอบข'ายของการทำงาน 

หลังอาหารกลางวันเขาก็กลับเข$าห$องทำงานของเขา

อีก หญิงสาวจึงพาไตตั้นออกไปวิ่งเล'นริมทะเล โดยมีบอดี

การ/ดของเขาคนหนึ่งออกไปด$วย เพราะเธอได$รับคำสั ่งท่ี

เข$มงวดว'า ห$ามลงเล'นน้ำกันตามลำพังโดยเด็ดขาด ซึ่งแม$จะ

ไม'ค'อยเข$าใจนักว'าทำไมเขาถึงห$ามเด็ดขาดนัก กับแค'การลง

เล'นน้ำทะเล แต'เมื่อคิดว'าเขาคงเปoนห'วงความปลอดภัยของ

ลูกชายเขา เธอก็หมดคำถาม จนเมื่อใกล$ได$เวลาออกเดินทาง

เธอจึงพาเด็กชายอาบน้ำเตรียมตัว วันนี้เขาดูอารมณ/ไม'ดี เธอ

จึงตั้งใจจะทำตัวให$พร$อม ไม'ช$าให$เขาหงุดหงิด 

น$อมเอาผลไม$แช'เย็นจัดรสชาติหวานฉ่ำมาให$เธอและ

ไตตั้นกินเปoนของว'างระหว'างนั ่งรอเจ$านายในห$องนั ่งเล'น 

เด็กชายดูตื่นเต$นดีใจที่จะได$ออกจากเกาะไปเป�ดหูเป�ดตาใน

เมือง พูดถึงหนังอนิเมชันที่อยากดูและบิดาสัญญาไว$ว'าจะพา

ไปดูอยู'ตลอดเวลา 

“พ่ีว่ีชอบดูหนังไหมครับ” เด็กชายถาม 

“ชอบครับ แต'พ่ีว่ีไม'ค'อยว'างไปดู” 

“ทำไมล'ะ” 

“ก็พี่วี ่ทำงาน ทำงานทุกวันเลย พอวันหยุดก็เหนื่อย 
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นอนอยู'บ$านดีกว'าครับ” 

“เล'นกับไตตั้นทำให$พี่วี่เหนื่อยหรือครับ” เด็กชายถาม 

สีหน$ารู$สึกผิด กัญญาวีร/เห็นเช'นนั้นก็อดดึงตัวเข$ามากอดและ

หอมอย'างเอ็นดูไม'ได$ 

“ไม'เหนื่อยเลยครับ เล'นกับไตตั้นเปoนงานที่ดีที่สุดที่พี่ว่ี

เคยทำมาเลย พี่วี่ชอบเล'นกับไตตั้นครับ” เธอบอกให$เด็กชาย

คลายกังวล ซ่ึงเม่ือได$ยินเช'นน้ันไตตั้นก็ย้ิมหน$าบาน 

“ไตตั้นก็ชอบเล'นกับพ่ีว่ีครับ” 

กัญญาวีร/ยิ ้มตอบเด็กชาย เธอหลงรักเด็กคนนี้อย'าง

ง'ายดายทั้ง ๆ ที่เพิ ่งรู $จักกันไม'นาน ซึ่งคงเปoนเพราะความ

น'ารักไร$เดียงสา พฤติกรรมและมารยาทที่รู$สึกว'าถูกสอนสั่งมา

อย'างดี แต'นอกเหนือจากนั้นไตตั้นยังทำให$เธอคิดถึงตนเองใน

วัยเด็กเสมอ โดยเฉพาะในยามที ่เด็กชายอยู 'ก ับพ'อ การ

ปฏิสัมพันธ/ระหว'างพ'อกับลูก การแสดงความรักต'อกัน ทำให$

เธอคิดถึงพ'อที่จากไปทุกครั้ง และนอกจากที่รู$สึกรักเด็กชาย

เธอยังมีความเปoนห'วงและปรารถนาดี เธออยากเห็นไตตั้น

เติบโตขึ้นมาอย'างพร$อมพรั่งทุกอย'างอย'างที่เปoนอยู'ในตอนน้ี 

ขอให$เด็กชายไม'มีช ีว ิตที ่พลิกผันเหมือนอย'างท่ีเธอเปoน 

เหมือนกับว'าเธอทำอะไรกับชีวิตของตนเองไม'ได$แล$ว ก็อยาก

เห็นชีวิตของเด็กคนหน่ึงไม'พังทลายไปอย'างชีวิตของตน 

“พร$อมกันหรือยัง” 
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“คุณพ'อ!” 

เสียงถามของคนที่เดินเข$ามาในห$องทำให$เด็กชายที่น่ัง

อยู'กับเธอกระโดดลุกขึ้น เรียกบิดาแล$ววิ่งเข$าไปกอด กัญญา

วีร/มองตามแล$วยิ้ม ชายหนุ'มก$มลงอุ$มลูกชายขึ้นมาหอมแก$ม 

ก'อนจะวางลงแล$วจับจูงมือป}อม ๆ นั้น แล$วหันมาถามเธออีก

คร้ัง 

“ไปกันหรือยัง” 

“ค'ะ” เธอตอบ ใช$ส$อมจิ้มผลไม$ชิ้นสุดท$ายที่วางอยู'ใน

จานเข$าปาก แล$วลุกขึ้นถือจานเดนิตามเขาออกไปจากห$อง 

กัญญาวีร/แวะเอาจานไปเก็บในครัวแล$วเดินเร็ว ๆ ตาม

สองพ'อลูกที่เดินนำอยู'ข$างหน$า ภาพคนเปoนพ'อที่ใส'กางเกงขา

สั้น สวมเสื้อเชิ้ตลายฮาวายปลดกระดุมโดยใส'เสื้อยืดพอดีตัวสี

ขาวข$างใน สวมรองเท$าผ$าใบแบบลำลอง และคาดแว'นกัน

แดดบนศีรษะ ดูแปลกตาไปกว'าทุกวัน แต'ก็ให$ความรู$สึกผ'อน

คลาย แทบจะลบภาพนายมาเฟ�ยท่ีเธอเจอวันแรกไปเสียส้ิน 

ถ$าจะไม'มีกลุ'มบอดีการ/ดรออยู'ที ่เรือ แม$กระนั้นภาพบอดี

การ/ดที่แต'งตัวคล$าย ๆ เจ$านายก็ลบภาพความเปoนมาเฟ�ยไป

ได$โข 

“เรือพร$อมออกเดินทางแล$วครับคุณธีร/” สุทินหนึ่งใน

บอดีการ/ดซ่ึงน'าจะทำหน$าท่ีขับเรือด$วยเดินมาบอก 

ชายหนุ'มพยักหน$าให$คนของเขาก'อนหันมาบอกเธอ 
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“คุณขึ้นไปก'อน แล$วรับไตตั้น” 

กัญญาวีร/ทำตามที่เขาบอก เธอก$าวขึ้นบันไดที่ท$ายเรือ 

และยื่นมือมารอรับเด็กชายที่ป�นตามเธอขึ้นมา ตามมาด$วยผู$

เปoนพ'อ ประณต และสุทินขึ้นมาเปoนคนสุดท$าย จากนั้นสุทิน

เดินไปติดเคร่ืองยนต/เรือในขณะท่ีประณตทำการถอนสมอ  

กัญญาวีร/นั่งที่ท$ายเรือกับสองพ'อลูก โดยที่ชายหนุ'มน่ัง

ด$านหนึ่ง ไตตั้นนั่งตรงกลาง จากนั้นก็เปoนเธอ ส'วนประณต

น้ันน่ังคู'กับคนขับด$านหน$า 

เรือสป�ดโบตเคลื่อนที่ออกจากท'าช$า ๆ กัญญาวีร/กวาด

ตามองไปยังผืนน้ำทอดไกลสุดสายตา ลมแรงพัดปะทะใบหน$า

เมื่อเรือเร'งความเร็วขึ้นจนแล'นฉิวไปบนผืนน้ำกระแทกระลอก

คลื่นให$รู$สึกถึงการกระเทือน หูได$ยินเสียงไตตั้นพูดคุยกับพ'อ

แทรกผ'านเสียงเครื ่องยนต/อยู 'แว'ว ๆ หญิงสาวหันไปทาง

เด็กชาย ก'อนที่จะชะงักเมื่อสายตาประสานกับคนที่ไม'รู $ว'า

มองเธออยู'นานแค'ไหนแล$ว 

สายตาที่ทำให$กัญญาวีร/วางหน$าไม'ถูก จนต$องหลบตา

แล$วเบือนหน$าไปอีกทาง 
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ธีรัตม3เห็นท'าทางเบือนหน$าหนีของคนที่มีใบหน$าแดง

เรื่อที่นั่งอยู'ข$าง ๆ ลูกชายแล$วอมยิ้ม ในตอนท่ีเธอหันมาจนตา

สบกันนั้น เขาก็เก$อกระดากไปเหมือนกัน เพราะไม'รู$ตัวเลย

จริง ๆ ว'าในตอนนั้นกำลังทอดตามองเธออยู' และไม'รู$ว'าตั้งแต'

เม่ือไรกันท่ีเขาพบว'าตนเองกำลังมองเธออยู'บ'อย ๆ 

ชายหนุ'มยิ้มกว$างขึ้นเมื่อคิดถึงเหตุการณ/ปฐมบทที่ทำ

ให$เธอจับพลัดจับผลูมาอยู 'ในชีวิตเขา ต$องมาติดเกาะอยู'

ด$วยกัน มาเปoนพี่เลี้ยงดูแลลูกชายเขา ซึ่งดูเหมือนว'าเธอจะทำ

หน$าท่ีได$ดี แม$จะไม'มีประสบการณ/ดูแลเด็กมาก'อนก็ตาม 

ในตอนที่หิ้วเธอขึ้นเครื่องบินเล็กกลับมาที่เกาะด$วยกัน

นั ้น เขาคิดเพียงว'าต$องพาเธอมาอยู 'ใกล$ต ัวในระหว'าง

ตรวจสอบว'าเธอมีส'วนเกี่ยวข$องกับคนที่ส'งมือปwนมาถล'มยิง
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เขาหรือไม' โดยไม'คิดสักนิดว'าจะได$เปoนคนพาเธอกลับมาจาก

ความตาย 

ธีร ัตม/ห ัวใจเต$นแรงเมื ่อนึกถึงเหตุการณ/ตอนน้ัน 

เหตุการณ/ที่เขาว'ายน้ำลงไปควานหาคนที่จมหายลงไปใต$ผืน

น้ำทะเลกว$างใหญ' ความรู$สึกเขม็งเกลียวราวใจจะขาดในตอน

ที่ยังหาเธอไม'เจอ และความโล'งอกในตอนที่คว$าตัวเธอไว$ได$ 

ก'อนที่จะรู$สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดจนแทบทนไม'ไหวอีกคร้ัง

เม่ือพบว'าเธอไม'หายใจ 

ใช'ว'าเขาเปoนห'วงเธอจนรู $สึกเหมือนจะขาดใจตาม 

เพราะเขาไม'ได$รู$จักสนิทสนมกับเธอ แต'การท่ีเธอจมน้ำและ

นอนไร$ลมหายใจบนชายหาดของเกาะแห'งนี้ ดึงเขาให$กลับสู'

อดีตที่เคยทำให$เขารู$สึกเหมือนตายทั้งเปoนมาแล$ว เหตุการณ/

ซ้ำรอยเดิมที่ในตอนนั้นเขาไม'สามารถช'วยให$คนที่นอนนิ่งอยู'

ตรงหน$าฟw�นคืนกลับมาได$ เมื่อกัญญาวีร/มานอนอยู'ในลักษณะ

เดียวกัน จึงทำให$เขารู$สึกเหมือนเขาได$รับโอกาสครั้งที่สอง 

โอกาสในการที่จะทำให$คนที่ไร$ชีวิตฟw�นคืนมา จึงบอกตนเอง

ว'าเขาต$องทำสำเร็จ เขาไม'ใช'เด็กหนุ'มที่ไม'รู $จักวิธีกู $ชีพคน

จมน้ำคนเก'า แต'เปoนเจ$าของเกาะผู$มีความเชี่ยวชาญการกู$ชีพ

จากการฝ�กอบรมมาอย'างเข$มข$น และคร้ังน้ีเขาก็ทำสำเร็จ 

เหตุการณ/นั ้นเองที ่ทำให$เขามองเธออย'างให$ความ

สนใจมากขึ้น ได$มองเธออย'างพิจารณา ได$เห็นว'าเธออยู'ในวัย
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เดียวกับคนที่เปoนเหตุผลที่ทำให$เธอยังมีชีวิตอยู' หากไม'ใช'

เพราะคนที่ตายไปแล$ว เขาคงไม'ให$ความสำคัญกับการฝ�กฝน

การกู$ชีพจนมีความสามารถมากพอจะช'วยให$เธอรอดตายได$ 

และเพราะเริ่มมองเธออย'างสนใจนี่เอง จึงทำให$เขาได$ค$นพบ

บางอย'าง 

กัญญาวีร/มีหน$าตาคล$ายกับคนที่จากไป และหากคน

คนนั้นยังมีชีวิตอยู' ก็คงจะรุ'นราวคราวเดียวกันกับเธอ เวลาได$

พูดคุยกับเธอทำให$เขารู$สึกเหมือนเห็นเด็กน$อยคนเก'าของเขา

ทับซ$อนอยู' แม$จะรู$ว'าเธอเปoนอีกคนที่ไม'มีอะไรเกี่ยวข$องกัน

เลยกับคนที่จากไป แต'ก็ทำให$เขารู$สึกมีความเอื้อเอ็นดูต'อเธอ

อยู'ด ี

เสียงแว'ว ๆ ที่ดังแทรกเสียงเครื่องยนต/อยู'ข$างหูเรียก

ชายหนุ'มให$หลุดจากภวังค/ เขาหันไปมองยังต$นเสียง ก็เห็น

เจ$าของดวงตากลมโตที่กำลังมองเขาอยู'ด$วยสีหน$ามีคำถาม 

ค้ิวขมวดน$อย ๆ  

“อะไรนะ” เขาถาม เอียงหน$าเข$าไปใกล$ เพื่อจะได$ฟyง

เธอให$ชัดเจนขึ้น 

“ฉันถามว'าอีกนานไหมคะกว'าจะถึง” 

“เกือบ ๆ ช่ัวโมง” 

“โห ไกลเหมือนกันนะคะ เราอยู'ท่ีไหนกันเน่ีย” 

“ช'องแคบมะละกา” 
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“ฮะ!”  

“ตกใจอะไร” 

“ช'องแคบมะละกาเนี ่ยนะ เคยได$ยินแต'ในหนังสือ

เรียน นี่คุณพาฉันมาไกลขนาดนี้เลยหรือเนี่ย โอNย นี่จะจับฉัน

ส'งไปขายมาเลย/จริง ๆ ใช'ไหมเน่ีย” 

“เลอะเลือนใหญ'แล$ว” เขาว'ากลั้วหัวเราะ ยื่นมือไปขย้ี

ศีรษะเธออย'างอดไม'ได$ “ส'งคุณไปมาเลย/แล$วใครจะดูแล

ไตตั้นให$ผม” 

“หือ ขอบคุณไตตั ้นครับ” เธอว'าพลางหันมากอด

ไตตั้น ราวกับจะขอบคุณที่เปoนเพราะลูกชายเขาที่ทำให$เธอไม'

ถูกจับส'งขายประเทศมาเลเซีย 

“พ่ีว่ีเคยไปมาเลเซียไหมครับ” ไตตั้นถามพ่ีเล้ียง 

“ไม'เคยค'ะ ไตตัน้ล'ะคะ” 

“เคยครับ คุณพ'อเคยพาขับเรือไป” 

หลังได$ยินคำตอบจากลูกชาย หญิงสาวก็หันมาทำ

ตาโตใส'เขา 

“โห คุณพาไตตั้นขับเรือไปเลยหรือคะ” 

“ไปแค'ล ังกาวีเอง” เขาว'าแล$วชี ้ม ือไปยังเกาะท่ี

มองเห็นอยู'ไกล ๆ “น่ันไง ลังกาวี ถ$ามีเวลาจะพาไปเท่ียว” 

“คงได$ไปหรอก เอกสารติดตัวอะไรก็ไม'มีสักอย'าง น่ี

ขึ้นฝy�งแล$วฉันจะโดนจับข$อหาเปoนต'างด$าวลอบเข$าเมืองเพราะ
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ไม'มีบัตรประชาชนหรือเปล'าก็ไม'รู$” 

“เออ นั่นน'ะสิ ผมก็ลืมไปเลย ควรพาคุณไปแจ$งบัตร

หายแล$วทำบัตรใหม'ตั้งนานแล$ว” 

“ขอบคุณนะคะที่อุตส'าห/นึกได$” เธอว'าอย'างประชด 

หน$าตึงอย'างแสดงให$เห็นว'าไม'พอใจ  

ชายหนุ'มอมยิ้มอ'อนใจ รู$หรอกว'าการจับตัวเธอมาจน

นำมาสู'การติดเกาะเกือบถาวรของเธอทำให$กัญญาวีร/ไม'พอใจ

แค'ไหน แต'ที่เขาทำไปก็เพื่อความปลอดภัยของเธอ เพราะ

ขนาดมือปwนยังโดนเก็บอย'างง'ายดาย พยานในเหตุการณ/ท่ี

ทางนั้นตามหาเปoนเป}าหมายแรกอย'างเธอย'อมไม'มีทางรอด

อย'างแน'นอน คิดแล$วชายหนุ'มก็ถอนหายใจยาว รู$สึกหนักอก

ขึ้นมาทันที ไม'รู$ว'าเม่ือไรเร่ืองร$าย ๆ น้ีจะจบลงสักที 

หลังจากนั้นดูเหมือนกัญญาวีร/จะหมดคำถาม เธอไม'ได$

พูดคุยอะไรกับเขาอีก และเพราะคิดถึงปyญหาต'าง ๆ ที่รออยู' 

ทำให$ชายหนุ'มจมอยู'กับความคิดตนเองมากกว'าจะสนใจคน

รอบกาย ทำให$นอกจากเสียงเครื่องยนต/เรือที่แผดดังสนั่นแล$ว

ก็ไม'มีเสียงอ่ืนใดอีก 

เกือบชั่วโมงก็ถึงที่หมาย เรือสป�ดโบตตะบึงเต็มกำลัง

ตรงไปยังท'าเทียบเรือขนาดไม'ใหญ'นัก แต'ก็มีเรือสัญจรและ

นักท'องเที่ยวค'อนข$างหนาตา เพราะเปoนเวลาที่เรือโดยสาร

กำลังจะออกจากท'าพอด ี
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สุทินพาเรือแล'นผ'านท'าเทียบเรือหลักไปอีกด$านที่เปoน

ท'าจอดเรือเอกชนที่ธีรัตม/เช'าไว$เปoนรายป� และเมื่อจอดเรือ

และก$าวขึ้นไปบนฝy�ง ก็พบว'าคนของเขามารออยู'แล$วตามท่ี

เขาสั่งไว$ล'วงหน$า เขารับรถคันหนึ่งแล$วพากัญญาวีร/และไตตั้น

ไปด$วยกัน ในขณะท่ีอีกคันเปoนทีมบอดีการ/ดของเขา 

ชายหนุ'มสังเกตว'ากัญญาวีร/เหลียวมองไปรอบ ๆ อย'าง

พิจารณา และเมื่อเธอเข$ามานั่งในรถด$านหน$าคู'กับเขา โดยมี

ลูกชายน่ังอยู'เบาะหลัง เธอก็หันมาถาม 

“ฉันเคยมาท่ีน่ีแล$วใช'ไหมคะ” 

“ใช' ตอนมาหาหมอไง” 

“อ$อ” เธอว'าพลางพยักหน$าหงึก ๆ 

เม ื ่อเห ็นว 'าเธอคงไม 'ม ีคำถามแล$วเขาจ ึงออกรถ 

มองเห็นรถยนต/ของคนของเขาเคลื่อนที่ตาม ชายหนุ'มขับรถ

ไปอย'างไม'เร'งรีบ ก'อนจะยิ้มเมื่อได$ยินคนนั่งข$าง ๆ ถามขึ้นมา

อีก 

“เราจะไปไหนกันหรือคะ ยังไม'ถึงอีกหรือ” 

“ยังไม'คร่ึงทางเลย” 

“ฮะ! น่ีมันส่ีโมงเย็นแล$วนะคะ” 

“รู $ แต'ที ่ที ่ผมจะพาคุณไปต$องเดินทางต'ออีกราว ๆ 

สองชั่วโมง เดี๋ยวเข$าเมืองไปหาอะไรกินรองท$องก'อน จาก

ท'าเรือประมาณสิบกิโล ไตตั้นหิวหรือยังครับ” ตอบเธอก'อน
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หันไปถามลูกชายท่ีน่ังอยู'เบาะหลัง 

“หิวนิดหน่ึงคร$าบคุณพ'อ” 

“อีกแป�บหน่ึงนะครับลูก” 

“คร$าบ” ลูกชายตอบอย'างว'าง'าย คนที่มีปyญหาเปoนพ่ี

เล้ียงของลูกมากกว'า 

“แล$วเมืองของคุณน่ีมันเมืองอะไรคะ” 

“สตูล” 

“สตูล!” เธอร$องเสียงหลง 

กัญญาวีร/รู$สึกตกใจไม'น$อยเมื่อรู$ว'าเธออยู'ส'วนไหนของ

ประเทศไทย แม$น$อมจะเคยบอกเธอว'าเกาะท่ีเธอถูกนำตัวไป

นั้นอยู'ชายแดนไทย-มาเลเซีย แต'เมื่อได$ยินชัดเจนว'าเธออยู'

จังหวัดใด ก็ทำให$หญิงสาวตกใจกับระยะทางท่ีเธออยู'ห'างจาก

บ$าน ห'างชนิดที ่ว 'าการเดินทางกลับบ$านคงใช$เวลาอย'าง

ยาวนานทีเดียว 

“ทำไมต$องทำเสียงตกใจขนาดน้ัน” เขาถามเธอเสียงด ุ

“ก็จะไม'ให$ตกใจได$ยังไงคะ สตูลนี่มันติดสามจังหวัด

ชายแดนใต$เลยหรือเปล'า ไกลมาก” 

“ไกลแล$วไง” 

“ก็...” เธอว'าแล$วไม'มีคำตอบ นั่นสิ ไกลแล$วอย'างไร 

ปyญหาของเธอคืออะไรกัญญาวีร/ก็ไม'แน'ใจเหมือนกัน “ก็มัน

ไกล ตอนน้ีรู$สึกเหมือนอยู'คนละโลกกับแม'กับพ่ีสาวเลย” 
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“คุณก็พูดเว'อร/ไป ก็ยังอยู'ประเทศเดียวกัน แค'สตูลกับ

กรุงเทพฯ เอง” 

“แล$วธุรกิจของคุณที่บอกว'าจะพาฉันไปดูก็อยู'ที่สตูล

หรือคะ ทำไมคุณต$องมาทำอะไรไกลขนาดน้ีด$วย” 

“เปล'า”  

“อ$าว ไม'ได$อยู 'ที ่นี ่แล$วพาฉันมาทำไมคะ” เธอถาม

เสียงหลง เริ่มระแวงว'าเขาจะพาเธอมาทำอะไรไม'ดีอีก แม$ว'า

จะมีลูกชายเขาอยู'ด$วย แต'เธอจะแน'ใจได$อย'างไรว'าเขาไม'ได$

เอาลูกเขามาด$วยเพ่ือให$เธอไว$ใจและตามมาง'าย ๆ 

“คุณเลิกคิดว'าผมจะทำอะไรร$าย ๆ สักทีเถอะ ผม

ไม'ได$ทำอะไรไม'ดี ไม'มีธุรกิจผิดกฎหมาย และที่ต$องเอาตัวคุณ

ไว$ที ่เกาะก็เพื ่อความปลอดภัยของคุณเองอย'างที่เคยบอก 

แล$วก ็ท ี ่ ไตต ั ้นมาอยู 'ด $วยก ็เหต ุผลเร ื ่องความปลอดภัย

เหมือนกัน ถึงผมจะทำธุรกิจอย'างขาวสะอาด แต'คนอื่นไม'ได$

ทำเหมือนผม อย'างที่คุณเห็นว'ามีคนส'งมือปwนมายิงผม ผม

ไม'ได$อยากให$ใครต$องมาติดอยู'ที่เกาะหรอกนะ ไม'ว'าจะคุณ

หรือไตตั้น แต'ในเม่ือมันจำเปoน ผมก็ต$องทำ”  

กัญญาวีร/เกลียดตัวเองเสียจริงที่เชื่อคำพูดของเขา เธอ

ไม'แน'ใจนักว'าเพราะอะไร อาจจะเปoนแววตาเจ็บปวดในตอน

ท่ีอธิบายยาว ๆ กับเธอก็ได$ที่ทำให$หญิงสาวเชื่อเขาได$อย'าง

ง'ายดาย 
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“แล$ว...ออกจากเกาะมาแบบนี้จะไม'เปoนอันตรายหรือ

คะ” 

“ไม'หรอก ไม'มีใครรู$ว'าผมจะมา มันไม'ใช'การเดินทาง

ประจำท่ีจะทำให$คนปองร$ายรู$และส'งคนมาดักรอ” 

เขาตอบของเขาทำให$กัญญาวีร/โล'งใจ แปลกดีที่เกาะท่ี

เธอเคยคิดว'าเปoนสถานที่จองจำเธอกลับกลายมาเปoนสถานท่ี

ท่ีเธอคิดว'าเปoนหลุมหลบภัยเสียได$ 

การเดินทางสิบกิโลเมตรจากท'าเรือเข$าไปในตัวเมืองใช$

เวลาไม'กี่นาที ชายหนุ'มขับรถเข$าไปจอดหน$าร$านสะดวกซ้ือ

กลางย'านชุมชน แล$วหันมาบอกเธอ 

“เดี๋ยวซื้อน้ำกับขนมกินระหว'างทางละกัน เพราะต$อง

ขับรถต'ออีกเกือบสองช่ัวโมง เดี๋ยวจะถึงค่ำเกินไป” 

“ค'ะ” เธอว'า หันไปหาเด็กในความดูแล “ไปครับไตตั้น 

ไปซ้ือขนมกัน” 

เด ็กชายเป �ดประตูรถออกมาอย'างกระตือร ือร$น   

พร$อม ๆ กับเธอ เมื่อออกมายืนข$างรถแล$วเธอก็ยื่นมือไปจูง

มือเด็กชายเดินตรงไปยังร$านสะดวกซื้อตรงหน$า โดยที่คนเปoน

พ'อเดินตามมา หางตาหญิงสาวเห็นรถยนต/ของคนของเขาอีก

คันตามมาจอดข$าง ๆ ก'อนท่ีประณตจะเดินตามมา 

กัญญาวีร/เลือกซื ้อขนมขบเคี ้ยวและน้ำดื ่มสำหรับ

ตนเองและเด็กชาย ก'อนหันไปหาผู$ใหญ'อีกสองคนที่ยืนอยู'ไม'
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ห'าง  

“พวกคุณจะเอาอะไรไหมคะ” 

“ไม'เปoนไร เลือกที่คุณกับไตตั้นอยากกินเถอะ” คน

เปoนเจ$านายตอบเธอ ก'อนหันไปหาลูกน$องเขา “นายล'ะณต 

เอาอะไรไหม” 

“ไม'ละครับนาย ขอบคุณครับ” ประณตตอบ 

กัญญาวีร/ได$ยินดังนั้นก็หันกลับมาหิ้วตะกร$าที่วางอยู'

บนพื ้นซ ึ ่งบรรจุของที ่ เล ือกไว $ข ึ ้นมาแล$วเด ินตรงไปยัง

เคาน/เตอร/จ'ายเงิน พอใจที่ผู$เปoนเจ$านายเดินตามมาจ'ายเงินให$

โดยท่ีเธอไม'ต$องขอ จากนั้นก็พากันกลับออกไปขึ้นรถ และ

ออกเดินทางต'อ 

 

การเดินทางใช$เวลาราว ๆ เกือบสองชั่วโมงอย'างท่ีชาย

หนุ'มว'า และเพราะสองข$างทางไม'มีอะไรน'าสนใจกัญญาวีร/จึง

ผล็อยหลับ มาตื่นเพราะถูกสะกิดเรียกจากคนขับรถ 

“ถึงแล$วหรือคะ” หญิงสาวถาม ยกมือขยี้ตาแล$วหันไป

มองรอบ ๆ ก'อนเบิกตากว$างเมื ่อเห็นผืนน้ำกว$างใหญ'สุด

สายตา หันไปถามเขาอย'างงุนงง “ทะเลท่ีไหนคะ” 

“ทะเลสาบ” 

“ทะเลสาบ? ท่ีไหนคะ”  

“สงขลา” 
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“ทะเลสาบสงขลา” กัญญาวีร/พึมพำ เคยได$ยินแต'ช่ือ 

ไม'นึกว'าจะมีโอกาสได$มาเห็นด$วยตาตัวเองเช'นนี้ และเมื่อตั้ง

สติได$จากความง'วงงุน เธอก็ถามเขาเสียงสูง “เดี๋ยวนะ! นี่คุณ

พาฉันขับรถข$ามสตูลมาสงขลาหรือคะ” 

“ใช'” เขาตอบสั้น ๆ โดยยังมองตรงไปข$างหน$า ดูตั้งใจ

กับการขับรถ 

“โห...” เธอได$แต'คราง ไม'รู$จะพูดอะไรอีก หันกลับไป

มองเด็กชายที่เบาะหลังก็เห็นว'ากำลังหลับ เธอจึงหันมอง

ทะเลสาบที่รถยนต/กำลังแล'นเลียบไป แล$วชวนเขาคุยอย'าง

อดไม'ได$ “ทะเลสาบสวยดีนะคะ” 

ชายหนุ'มหันมายิ ้มบาง ๆ ให$เธอ เขาไม'ได$พูดอะไร 

หญิงสาวจึงเพียงแต'ซึมซับความงดงามของทัศนียภาพข$างทาง

ไปเงียบ ๆ  

รถยนต/แล'นเลยบริเวณทะเลสาบเข$าสู'เขตชุมชนอีก

ครั้ง กัญญาวีร/ไม'ถามอีกแล$วว'าเขากำลังจะพาเธอไปไหน แต'

เดาว'าน'าจะใกล$ถึงจุดหมายเต็มที เพราะมองเวลาในรถแล$ว

เห็นว'าเกือบหกโมงเย็น 

หลังจากที่รถแล'นไปเรื่อย ๆ กัญญาวีร/ก็สังเกตเห็นว'า

ข$างทางมีตู$คอนเทนเนอร/วางเรียงราย อีกทั้งถนนยังเต็มไป

ด$วยรถบรรทุกขนาดใหญ'ที่ขนตู$คอนเทนเนอร/หลากสีวิ่งกัน

ขวักไขว' เธอพอจะเดาได$ว'าเขาพาเธอไปท่ีไหน ก'อนท่ีจะได$รับ
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การยืนยันจากป}ายขนาดใหญ'ที่อยู'เหนือป}อมคล$ายป}อมยามท่ี

รถกำลังจะแล'นผ'าน 

“ท'าเรือหรือคะ” 

เขายิ้ม ทำการแลกบัตรกับพนักงานที่ป}อมก'อนที่ไม$ก้ัน

จะยกขึ้น เป�ดทางให$รถยนต/แล'นผ'านเข$าไปได$ จากนั้นจึงหัน

มาบอกเธอ 

“ธุรกิจของผมบริหารจัดการท'าเรือ ส'วนที่นี่ ผมกำลัง

จะเสนอร'วมลงทุนปรับปรุงท'าเรือ เพราะบริษัทเดิมหมด

สัญญา และทางการท'าฯ ต$องการพัฒนาท'าเรือให$เปoนฮับการ

ขนส'งทางเรือของประเทศในภูมิภาคนี้ รวมถึงขยายการขนส'ง

ไปถึงญ่ีปุ|นด$วย” 

“เสนอร'วมลงทุน...งั้นแปลว'าที่นี่ยังไม'ใช'ของคุณ” เขา

ส'ายหน$า “คนที่ส'งคนมายิงคุณเขาก็ต$องการที่นี่เหมือนกัน

หรือคะ” เธอถามอย'างเร่ิมเข$าใจ 

ชายหนุ'มพยักหน$าพลางถอนใจ ก'อนบอกเสียงเรียบ

เหมือนไม'ได$กำลังพูดถึงเร่ืองคอขาดบาดตาย 

“ถ$าผมตายเขาก็หมดคู'แข'ง” 
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กัญญาวีร3เหล'มองคนพูดซ่ึงเขาก็หันมาย้ิมแล$วถาม 

“ทำไมทำหน$าแบบน้ัน” 

“คุณพูดเหมือนไม'ใช'เรื่องใหญ'” เธอว'า ไม'คิดว'าจะมี

ใครพูดเรื ่องการถูกมุ'งหมายเอาชีวิตด$วยน้ำเสียงราบเรียบ

เหมือนพูดเร่ืองดินฟ}าอากาศแบบน้ี 

“ใหญ'สิ แต'ทำไงได$ นี่คือความจริงของชีวิตที่ผมต$อง

เผชิญ”  

“ไม'กลัวตายหรือคะ” เธอถาม ขนาดไม'ใช'เร่ืองของเธอ

ยังรู$สึกว'ามันน'ากลัว เขาที่เปoนเป}าหมายที่อาจจะเพลี่ยงพล้ำ

โดนฆ'าตายเม่ือไรก็ได$ กลับดูไม'สะทกสะท$าน 

“ไม'กลัวหรอก แต'ผมไม'อยากตาย เปoนห'วงลูก” 

กัญญาวีร/มองคนพูดอย'างซาบซึ ้งใจ เขาคงไม'รู $ตัว  
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หรอกว'า คำพูดที่เขาเพิ่งพูดออกมาทำให$เธอมองเขาอย'าง  

ชื่นชมบูชาแค'ไหน ทุกครั้งที่เห็นเขาอยู'กับลูก การปฏิบัติต'อ

กันระหว'างพ'อลูกทำให$กัญญาวีร/รู$สึกชื่นชมอยู'ในใจ เขาทำให$

เธอนึกถึงพ'อ ตอนพ'อยังมีชีวิตอยู'พ'อก็ดูแลเธอแบบนี้ รักเธอ

แบบนี้ แต'เธอโชคร$ายที ่พ'อจากเธอไป จึงเปoนห'วงเขา ไม'

อยากให$เขาถูกฆ'าตาย เพราะไม'อยากให$ไตตั้นมีชะตากรรมไม'

ต'างจากเธอ เธออยากให$เขาอยู ' อยากให$เขาได$เห็นไตตั้น

เติบโต ไม'อยากให$เขาเปoนอย'างพ'อที่ไม'มีโอกาสได$เห็นเธอใน

วัยผู$ใหญ'  

“ฉันไม'อยากให$คุณตาย” เธอเผลอพูดไปอย'างที่คิด 

ก'อนจะสะดุ$งเมื่อรู$สึกว'ามือที่วางอยู'บนตักถูกเขายื่นมือมาบีบ

เบา ๆ เร็ว ๆ ก'อนคลายออก พร$อม ๆ กับท่ีเขาบอกเธอ 

“ไม'ต$องห'วงน'า ผมไม'ตายง'าย ๆ หรอก คุณก็เห็นว'า

ผมดวงดีแค'ไหน ขนาดมือปwนมาถล'มยิง ยังมีคุณมาสะดุดล$ม

ใส'จนลูกปwนพลาดเป}าเลย” 

กัญญาวีร/ส'งค$อนน$อย ๆ ให$เขา เพราะชายหนุ'มพูด

กลั้วหัวเราะเหมือนการถูกถล'มยิงเปoนเรื่องตลก ทั้ง ๆ ที่หาก

ไม'มีอะไรผิดพลาด ป|านน้ีเธอและเขาอาจจะไม'ได$มานั่งคุยกัน

อยู'ตรงน้ี 

“แล$วคุณจะรู$ได$ไงว'าคุณจะดวงดีตลอด ถ$าคราวหน$า

เขาไม'พลาดล'ะคะ” ถามไปแล$วเธอก็ใจวูบหวิว รู$สึกเหมือน
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อยากร$องไห$ขึ้นมาทันที ถ$าเขาตาย ไตตั้นอาจจะต$องโตมา

แบบขาดแคลนเหมือนเธอ 

ชายหนุ'มหันมามองเธอแวบหนึ่งแล$วหันกลับไปมอง

ถนน ก'อนท่ีจะหันขวับมาอีกคร้ัง ถามเธอกล้ัวหัวเราะ 

“นี่คุณน้ำตาคลอหรือ กลัวผมตายจนจะร$องไห$เลย

หรือ”  

“ไม'ใช'เสียหน'อย” เธอว'า เบือนหน$าไปจากเขา กลืน

น้ำลายและก$อนสะอื้นที่ขึ ้นมาจุกอยู'ที่คอ “ฉันแค'เปoนห'วง

ไตตั้น ฉันไม'อยากให$ไตตั้นเปoนกำพร$า” 

“เหมือนคุณหรือ” เขาถามเธอเสียงอ'อนโยน สายตาท่ี

เขามองไม'มีความเวทนา แต'เปoนความเห็นอกเห็นใจ ที่ส'งผล

ต'อความรู$สึกของเธอจนต$องมองไปทางอ่ืน ไม'สบตากับเขา 

เธอมองภาพสองข$างทางที่ผ'านสายตาไปช$า ๆ ตาม

การเคลื่อนที่ของรถยนต/ที่ไม'ได$แล'นไปเร็วนัก อีกทั้งบางคร้ัง

ยังต$องหยุดเพื่อหลีกทางให$รถบรรทุกไปก'อน และเมื่อปรับ

ความรู$สึกให$กลับมาเปoนปกติได$ เธอจึงหันไปถามเขาเรื่องอ่ืน

ท่ีห'างไกลกับเร่ืองท่ีเพ่ิงคุยกัน 

“น่ีเราจะไปถึงเรือเลยไหมคะ” 

“ไม'ถึงหรอก นี ่เปoนท'าเรือน้ำลึกขนส'งสินค$า ไม'ใช'

ท'าเรือโดยสาร คนที่เข$าไปถึงข$างในได$ต$องมีบัตรผ'าน เดี๋ยว

ผมจะขับรถไปวนออกมา” 
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กัญญาวีร/พยักหน$ารับรู$ นึกในใจว'าแม$จะไม'ได$เข$าไป

จนถึงที่ที ่เรือลำใหญ'จอดเทียบท'า แต'การได$เข$ามาภายใน

บริเวณท'าเรือขนส'งสินค$าแบบนี้ก็ทำให$รู $สึกตื่นตาตื่นใจได$

มาก เพราะเธอไม'เคยเข$ามาภายในบริเวณท'าเรือแบบนี้มา

ก'อนในชีวิต  

เมื ่อรถแล'นเข $าไปจนสุดทางที ่คนภายนอกได$รับ

อนุญาตให$เข$ามาได$แล$วชายหนุ 'มก็วนรถพากลับออกมา 

กัญญาวีร/หันไปมองเด็กน$อยที่เบาะหลังยังเห็นหลับอยู' จึงหัน

มาคุยกับผู$เปoนพ'อ 

“ไตตั้นอดดูท'าเรือเลยค'ะ หลับสนิทเลย” 

“ไตตั้นไม'ได$อยากมาดูท'าเรือหรอก” เขาว'ายิ้ม ๆ “ผม

สัญญากับไตตั้นไว$ว'าจะพามาดูหนังน'ะ ไป เข$าเมืองกัน” 

ชายหนุ 'มขับรถย$อนกลับมาทางเดิม ผ'านร$านรวง   

ต'าง ๆ จนกระทั่งมองเห็นทะเลสาบอีกครั้ง และคราวนี้เขาก็

ขับรถขึ้นสะพานข$ามฝy�ง ซึ่งเปoนสะพานที่ทอดยาวคล$ายจะไม'

มีท่ีส้ินสุดอย'างท่ีกัญญาวีร/ไม'เคยเห็นมาก'อน 

“สะพานติณสูลานนท/ คนแถวนี้เรียกสะพานติณ เชื่อม

จังหวัดที่อยู'คนละฝy�งทะเลสาบเข$าด$วยกัน ทำให$การเดินทาง

สะดวกขึ้น คุณพ'อคุณแม'ผมเล'าให$ฟyงว'าสมัยก'อนพวกท'าน

ต$องต'อคิวเอารถขึ้นแพขนานยนต/เพื่อข$ามฟากไปสงขลาหรือ

หาดใหญ' ไม'ได$ข$ามได$ตลอดเวลาแบบพวกเรา” 
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“สะพานนี้เพิ่งสร$างหรือคะ” กัญญาวีร/ถามอย'างสนใจ 

สายตามองผืนน้ำเบ้ืองล'างขณะท่ีรถแล'นไปบนสะพาน 

“สร$างเสร็จป�ที่ผมเกิด ทำให$พอจำความได$ผมก็เห็น

สะพานน้ีแล$ว” 

“เมื ่อก'อนคุณพ'อคุณแม'คุณก็อยู 'บนเกาะหรือคะ” 

กัญญาวีร/ถาม ใจอยากถามว'าแล$วตอนนี้พวกท'านไปไหนแต'

เกรงจะเปoนการละลาบละล$วงมากไป และหากเขาตอบว'า

พวกท'านจากไปแล$วอาจจะทำให$บรรยากาศแย'ลงโดยไม'

จำเปoน 

“พวกท'านก็ไป ๆ มา ๆ เหมือนผม แต'หลังเกษียณก็

อยู'กรุงเทพฯ ตลอด นาน ๆ จะมาเสียทีหน่ึง” 

ครู 'หนึ ่งรถก็ขึ ้นจากสะพาน แล'นไปตามถนนเลียบ

ชายฝy�ง ก'อนที่จะจอดลงหน$าร$านอาหารแห'งหนึ่ง โดยคนขับ

หันมาฉีกย้ิมแล$วถาม 

“หิวยัง กินข$าวกัน” 

“ถึงแล$วหรือคะ” กัญญาวีร/ถาม หันมองรอบกายอย'าง

สงสัย เพราะสภาพที่เห็นนั้นมีความเปoนป|าเกินกว'าจะเปoนตัว

เมือง ก'อนจะหันไปมองด$านหลังเพราะได$ยินเสียงเหมือน

ไตตั้นตื่น และพบว'าเด็กชายตื่นแล$วกำลังนั่งมองรอบกายด$วย

ท'าทางงง ๆ ไม'ต'างกับเธอ 

“ถ$าถึงเมืองสงขลาก็ยัง ที่นี่เรียกเกาะยอ แวะกินข$าว
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กันก'อน ร$านนี้เปoนร$านอาหารทะเลขึ้นชื่อ คุณแพ$อาหารทะเล

หรือเปล'า” 

“เปล'าค'ะ” 

“งั้นก็ไปกัน” เขาบอกเธอแล$วหันไปบอกลูกชาย “ไป

ครับไตตั้น กินข$าวกัน คุณพ'อหิวแล$ว” 

ชายหนุ'มเป�ดประตูออกไปแล$วเดินอ$อมมาหาเธอ ซ่ึง

กัญญาวีร/ก็ลงจากรถแล$วเป�ดประตูหลังให$ไตตั้น เด็กชายย่ืน

มือมาให$เธอจูงเดินเคียงไปกับคนเปoนพ'อ ตรงไปยังร$านอาหาร

ที่มีรถยนต/จอดอยู'หนาตา โดยมีคนของเขาที่ขับรถเข$ามาจอด

ข$าง ๆ เดินตามมาเปoนขบวน 

 

รAานอาหารทะเลขึ้นชื่อที่เจ$าถิ่นพามานี้มองจากด$าน

นอกไม'รู$ว'าจะเปoนร$านอาหารที่สร$างเปoนเทอร/เรซเป�ดรับลม

ทะเล อีกทั้งยังมองเห็นวิวทะเลทุกด$าน โดยพนักงานพาไปน่ัง

ยังโตNะขนาดใหญ'โตNะหนึ่งด$านริมสุด ก'อนจะยื่นเมนูให$ผู$ใหญ'

ทุกคนบนโตNะ 

“อยากกินอะไรสั่งกันตามสบายนะ” ชายหนุ'มบอกคน

ของเขา ก'อนหันมาถามเธอ “คุณชอบกินอะไรเปoนพิเศษหรือ

เปล'า” 

กัญญาวีร/อึกอัก แน'นอนว'าเธอมีอาหารทะเลที่ชอบ

เปoนพิเศษ แต'ถ$าบอกไปก็เกรงใจเขาเพราะเปoนอาหารที่มี
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ราคาอยู'ไม'น$อย แต'ถ$าจะบอกว'าไม'มีก็จะเปoนการโกหก ซ่ึง

ในขณะท่ีเธอกำลังตัดสินใจว'าจะตอบอย'างไรดีอยู'นั้น เขาก็

เร'งเร$ามาอีก 

“ว'าไง”  

“เอ'อ...ปูค'ะ แต'ฉันกินอะไรก็ได$ท่ีคนอ่ืน ๆ ส่ังมา” 

“ปูหรือ พี่วี่ชอบกินปูเหมือนไตตั้นเลย” เขาหันไปพูด

กับลูกชายด$วยน้ำเสียงตื่นเต$น 

“ไตตั้นชอบกินปูแต'ไม'ชอบแกะ” เด็กชายว'า ซึ่งเรียก

เสียงหัวเราะจากคนเปoนพ'อได$ทันที ก'อนที่เขาจะหันมาถาม

เธอ 

“แล$วพ่ีว่ีล'ะครับ ชอบกินแล$วชอบแกะด$วยหรือเปล'า” 

กัญญาวีร/ส'ายหน$าตอบตามจริง ในขณะที่ในใจนึกถึง

คนที่เคยแกะปูให$ทำให$รู$สึกเหมือนจุกอยู'ที่อก จะว'าไปนับแต'

พ'อเสียเธอก็แทบจะไม'ได$กินปูอีกเลย ทั้งเพราะคนเคยแกะให$

ไม'อยู'แกะปูให$เธอแล$ว และทั้งปูทะเลตัวใหญ' ๆ นั้นมีราคา

แพงเกินกว'าความสามารถในการหาเงินของเธอ ส'วนปูม$าท่ี

ราคาถูกลงมาเธอก็ไม'ชอบกิน 

“ให$คุณพ'อแกะให$ก็ได$ครับพี่วี่ คุณพ'อแกะปูเก'งที่หน่ึง

เลย” ไตตั้นบอกเธออย'างอวด ๆ 

หญิงสาวหันมองคนที่ถูกยกให$แกะปูเก'งเปoนอันดับ

หนึ่งก็เห็นเขามองลูกชายด$วยรอยยิ้มกว$าง ทำหน$าตาเหมือน
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ภูมิใจกับตำแหน'งท่ีได$รับมานักหนา ทำให$เธออดหัวเราะ

ให$แก'ความน'ารักระหว'างพ'อลูกไม'ได$ รู$สึกว'าช'างเปoนภาพท่ี

สวยงามเสียเหลือเกิน 

เมื่อพนักงานมารับคำสั่ง หนุ'ม ๆ ในโตNะก็ช'วยกันส่ัง

อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรอไม'นานนักอาหารก็ถูกทยอยนำ

ออกมาวางลงบนโตNะ 

กุ$งเผาจานโต ๆ ที่ใครสักคนสั่งถูกวางลงตรงกลางโตNะ

ส'งกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอ ตามมาด$วยปูนึ่งในจานขนาดไม'

ต'างกัน ซึ่งเสิร/ฟมาพร$อมน้ำจิ้มซีฟู}ดทั้งแบบพริกเขียวและแดง 

นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลอย'างอื่นอีกทั้งผัด ยำ และทอด ดู

น'ากินไปหมด 

กัญญาวีร/มองชายหนุ'มยื่นมือไปหยิบปูนึ่งในจานมา

แกะเอาแต'เนื้อวางใส'จานให$ลูกชายด$วยความรู$สึกที่ทั้งชื่นชม

และเศร$าหมอง ชื่นชมผู$เปoนพ'อที่ปฏิบัติต'อลูกชายอย'างน'ารัก

และเอาใจใส' แต'ก็เศร$าเพราะคิดถึงคนที่เคยทำแบบนี้ให$เธอ 

ที่ตอนนี้จากเธอไปไกลอย'างไม'มีวันกลับแล$ว แต'ในขณะท่ี

กำลังพยายามกล้ำกลืนก$อนสะอื้นที่เกิดจากความคิดถึงพ'ออยู'

นั้น หัวใจของหญิงสาวก็โลดขึ้น เมื่อมือใหญ'ยื่นมาวางเนื้อปูท่ี

แกะเรียบร$อยแล$วใส'จานให$ 

“กินเยอะ ๆ นะ” เขาบอก 

ก ัญญาว ีร /ห ันไปมองเขาแล $วเอ 'ยขอบคุณเบา ๆ 
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ความรู$สึกอบอุ'นในหัวใจที่มีใครสักคนดูแลพุ'งขึ้นมาจุกอยู'ท่ี

อกจนเธอพูดไม'ออก และช'วยไม'ได$เลยที่ความรู$สึกบางอย'าง

เริ่มคืบคลานเข$ามาสู'หัวใจ แม$จะรู$ว'าไม'ควร รู$ว'าเขาไม'ใช'คนท่ี

เธอควรรู$สึกอะไรด$วย แต'หัวใจที่เหมือนมีความคิดเปoนของ

ตนเองท่ีกำลังเต$นรัวอยู'ในอกเธอก็ไม'ฟyงเธอเลย  

“เปoนอะไร ไม'อร'อยหรือ”  

เสียงทุ$มที่ดังอยู'ใกล$ ๆ เรียกกัญญาวีร/ให$หันไปมอง 

เมื่อสายตาสบกับสายตาที่มีความเปoนห'วงเปoนใยของเขาก็ทำ

ให$หญิงสาวต$องหลบตา ได$แต'บอกเขาอยู'ในใจว'าอย'าทำดีกับ

เธอนักเลย ตอนน้ีเธอเริ่มจะคิดอะไรที่ไม'สมควรกับเขาแล$ว 

และหากเขายังเปoนแบบนี้อยู'ต'อไป เธอก็ไม'รู $ว'าจะหักห$าม

ความรู$สึกตนเองไปได$อีกนานแค'ไหน  

“อร'อยค'ะ ขอบคุณนะคะ จริง ๆ คุณไม'ต$องแกะให$ฉัน

ก็ได$” เธอตอบออกไปโดยตรึงสายตาท่ีจานข$าวตรงหน$า 

“ก็คุณไม'ชอบแกะเองไม'ใช'หรือ ผมเองก็แกะให$ไตตั้น

อยู'แล$ว แกะเพ่ิมให$คุณอีกนิดจะเปoนไรไป” 

กัญญาวีร/ลอบถอนหายใจ เขาปฏิบัติต'อเธออย'างที่ทำ

กับลูกเขา แม$ว'าเธอจะเปoนลูกจ$างคนหนึ่งของเขา แต'เขาคง

เห็นเธอเปoนเหมือนลูกหลานคนหนึ่งกระมังจึงได$เมตตาเอ็นดู

เธอ มีแต'เธอที่บ$ารู$สึกกับเขาอย'างไม'ถูกไม'ควร และหากไม'รีบ

หักห$ามใจ คนที่จะเจ็บปวดก็คงมีแต'เธอนี่ละ ท้ังรู$สึกผิดบาปท่ี
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รู$สึกดีกับคนที่มีครอบครัวแล$ว และรู$สึกผิดหวังที่ความรู$สึก

ของเธอจะไม'มีวันได$รับความรู$สึกอย'างเดียวกันตอบกลับมา 

บรรยากาศบนโตNะอาหารเปoนไปอย'างสนุกสนาน สาม

หนุ'มทีมบอดีการ/ดของชายหนุ'มดูผ'อนคลายกว'าระยะแรกท่ี

ได$รู$จักกัน และหากไม'นับความรู$สึกท่ีผิดที่ผิดทางของเธอแล$ว 

อาหารม้ือน้ีเปoนม้ือดีท่ีสุดม้ือหน่ึงเลยทีเดียว 

หลังจากที่อาหารทุกจานถูกจัดการจนเกลี้ยงอย'างไม'

น'าเชื ่อและชายหนุ 'มผู $เปoนเจ$านายจ'ายเงินเรียบร$อยแล$ว 

ท้ังหมดก็เดินกลับไปยังรถยนต/ท่ีจอดอยู'หน$าร$าน ก'อนขับตาม

กันไปบนถนน จนกระทั่งมองเห็นสะพานคอนกรีตที่ทอดยาว

อีกคร้ัง 

“เอNะ เรากลับทางเดิมกันหรือคะ” กัญญาวีร/ถาม เธอ

ไม'คุ$นเคยกับสถานท่ีและตอนน้ีก็หลงทิศหลงทางไปหมดแล$ว  

ชายหนุ'มหัวเราะกับคำถามเธอ ก'อนตอบ 

“นี่เปoนสะพานช'วงที่สอง เชื่อมเกาะยอกับฝy�งตัวเมือง 

เรากำลังจะเข$าเมืองกันแล$ว” 

“อ$อ” เธอว'าอย'างเก$อกระดาก นั่งไปเงียบ ๆ โดยไม'

ถามอะไรเขาอีก 

ชายหนุ'มขับรถต'อไปอีกราว ๆ ครึ่งชั่วโมง เขาก็เลี้ยว

รถเข$าไปจอดที่หน$าล็อบบี้โรงแรมแห'งหนึ่ง แล$วหันมาบอก

เธอ 
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“ผมให$คนจองโรงแรมไว$แล$ว ให$ไตตั้นพักกับคุณนะ” 

“ค'ะ” เธอว'า คิดว'าเปoนหน$าที ่ ท่ีเธอต$องพักห$อง

เดียวกับลูกชายเขาอยู'แล$ว 

ชายหนุ'มพาเธอและลูกชายของเขาเข$าไปเช็กอินแล$ว

ขึ้นห$องพักเลย โดยให$คนของเขาขับรถไปจอดให$ และเขาเดิน

ไปส'งเธอกับลูกที่หน$าห$องพักของเธอ บอกก'อนท่ีเธอจะเข$า

ห$อง 

“ผมพักห$องตรงข$ามกับคุณ ส'วนห$องติดกันเปoนของ

สามคนนั้น มีอะไรเรียกได$ตลอดเวลานะ ตอนนี้พาไตตั้นไป

อาบน้ำเถอะ จะได$เข$านอน เลยเวลานอนไตตั้นมานานแล$ว” 

“ค'ะ ขอบคุณนะคะสำหรับ...อาหารเย็น” ...ที่ช'วยแกะ

ปูให$ 

“หน$าที่ผมอยู'แล$ว” เขาว'า ก$มลงหอมแก$มลูกชายแล$ว

บอก “ไตตั้นอาบน้ำเข$านอนนะครับ” 

“คุณพ'อมาส'งไตตั้นเข$านอนด$วยได$ไหมครับ” เด็กชาย

ขอ 

“วันนี้ดึกแล$ว ให$พี่วี่ส'งเข$านอนได$ไหมครับ คุณพ'อยัง

ไม'ได$อาบน้ำเลย” 

“คุณพ'อไปอาบน้ำแล$วมาหาไตตั ้นได $ไหมครับ” 

เด็กชายต'อรองอย'างไม'ยอมแพ$จนกัญญาวีร/อดย้ิมไม'ได$ 

“เอาง้ันหรือ” เขาว'า ทำท'าคิด ก'อนบอกอย'างตัดสินใจ
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ได$ “ง้ันคุณพ'อไปอาบน้ำก'อนนะครับ เดี๋ยวมา”  

จากนั้นเขาก็เดินเข$าห$องตรงข$ามไป ส'วนเธอก็เข$าห$อง

กับเด็กชายในความดูแล จัดการให$เด็กชายอาบน้ำ และรีบเข$า

ไปอาบต'ออย'างร ีบ ๆ ในตอนที ่ไตตั ้นแต'งต ัว และเม่ือ

เรียบร$อยกันทั้งสองคน เธอก็ส'งเด็กชายขึ้นเตียง โดยเธออ'าน

นิทานท่ีนำมาด$วยให$ฟyงเร่ืองหน่ึง 

ขณะกำลังจะอ'านนิทานจบเล'มนั้นเอง เสียงเคาะประตู

ก็ดังขึ้น กัญญาวีร/เดินไปเป�ดประตูให$คนข$างนอกเข$ามา ก'อน

จะกลับมาอ'านนิทานต'อจนจบ จากนั้นชายหนุ'มก็ห'มผ$าและ

ส'งลูกชายเข$านอน ก'อนที่จะเอ'ยราตรีสวัสดิ์กับเธอ แล$วเดิน

ตรงไปยังประตู แต'เมื่อถึงประตูเขาก็ชะงักแล$วยืนนิ่งคล$ายกับ

คิดอะไรบางอย'างอยู' ก'อนจะหันกลับมาหาเธอ 

“ง'วงหรือยัง” 

“ยังค'ะ” กัญญาวีร/ตอบตามความจริง เพราะยังไม'ดึก

มาก แม$จะเลยเวลานอนของไตตั้นไปนานแล$วก็ตาม 

“ง้ัน...ออกไปน่ังฟyงเพลงเปoนเพ่ือนผมหน'อยได$ไหม” 

กัญญาวีร/ชะงักไปด$วยคาดไม'ถึงว'าเขาจะชวนออกไป

นั่งฟyงเพลงเช'นนี้ เธอหันไปมองเด็กชายที่หลับไปแล$วอย'าง

ง'ายดาย ก'อนหันกลับมาหาคนท่ียังรอคำตอบ 

“ไตตั้นล'ะคะ” 

“เดี๋ยวให$ประณตมาเฝ}า” 
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“ง้ัน...ก็ได$ค'ะ”  

เขาย้ิมบาง ๆ เม่ือได$ยินคำตอบ ก'อนถาม 

“คุณต$องแต'งตัวนานไหม” 

“ไม'หรอกค'ะ ขอเวลาย่ีสิบนาที” 

“โอเค งั้นผมจะลงไปรอที่ล็อบบี้” เขาว'าก'อนเดินออก

จากห$อง 
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กัญญาวีร3ป�ดประตูตามหลังชายหนุ'มแล$วเดินกลับเข$า

ห$อง ตรงไปยังกระเป�าเดินทางที ่ยังไม'มีโอกาสเอาเสื ้อผ$า

ออกมาใส'ตู$ เธอเลือกดูชุดที่พอจะเหมาะใส'ออกไปนั่งฟyงเพลง

กับเขา ก'อนหยิบเข$าไปเปล่ียนในห$องน้ำ 

หญิงสาวเปลี่ยนเสื้อผ$าแล$วมองใบหน$าไร$สีสันของตน

ในกระจก นับแต'มาอยู 'บนเกาะกลางทะเลเธอก็ไม 'เคย

แต'งหน$าเลย แม$แต'แป}งยังแทบไม'ได$ทา แต'เม่ือคิดว'าเธอกำลัง

จะออกไป ‘เที่ยวกลางคืน’ ก็คิดว'าคงต$องแต'งหน$าบ$าง นึก

ขอบคุณคนซื้อเสื้อผ$ามาให$ในวันแรก ๆ ท่ีเธอถูกนำมาที่เกาะ 

เพราะเขาไม'ได$ซื้อมาแค'เสื้อผ$า แต'ยังมีเครื่องสำอางเล็ก ๆ 

น$อย ๆ พอให$เธอหยิบจับมาใช$ได$บ$าง  

กัญญาวีร/แต'งหน$าบาง ๆ ด$วยการลงแป}งและบลัช
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ออนง'าย ๆ ทาเปลือกตาและลิปสติกสีอ'อน ก'อนปyด ๆ คิ้วให$

เปoนทรงเปoนอันเสร็จพิธี จากนั้นก็หยิบแปรงมาแปรงผมโดย

ปล'อยยาวสยาย รู$สึกว'าผมเริ่มยาวเกินพอดี นึกถึงเงินพิเศษท่ี

ได$จากการวิ่ง ไม'แน'ใจว'าจะพอค'าตัดผมหรือไม' แต'ตั้งใจว'า

พรุ'งน้ีจะลองเข$าไปถามราคาร$านตัดผมดู  

เมื ่อสำรวจตนเองในกระจกจนคิดว'าเธอดูดีพอจะ

ออกไปข$างนอกได$แล$ว ก็เดินไปหยิบคีย/การ/ดท่ีเธอวางไว$บน

โตNะข$างหัวเตียง โชคดีที่ชุดท่ีเธอใส'มีกระเป�าจึงสอดการ/ดเก็บ

ไว$ก'อนเดินไปเป�ดประตูห$อง  

“อ$าว คุณประณต” เธอทักบอดีการ/ดของเจ$านายที่ยืน

อยู'หน$าห$อง “มานานแล$วหรือคะ” 

“ครู'เดียวครับ” 

“เชิญค'ะ ไตตั้นหลับไปแล$ว ขอบคุณมากเลยนะคะ” 

เธอว'า ก$าวออกไปจากห$องแล$วเป�ดประตูกว$างให$คนตรงหน$า

ก$าวเข$าไปภายใน และบอกก'อนจะป�ดประตู “คีย/การ/ดอีกอัน

วางอยู'ท่ีโตNะหัวเตียงนะคะ เผ่ือต$องใช$” 

“ขอบคุณครับคุณวี่ เที ่ยวให$สนุกนะครับ” ประณต

บอกเธอก'อนประตูห$องจะป�ดลง 

กัญญาวีร/ก$มลงสำรวจความเรียบร$อยของตนอีกคร้ัง

ก'อนจะเดินตรงไปยังลิฟต/ กดเรียกลิฟต/อยู'ครู'เดียวก็ได$ก$าว

เข$าไปภายใน กดแผงควบคุมเพื่อเลือกจุดหมายซึ่งเปoนช้ัน    
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ล็อบบ้ีของโรงแรม 

เมื ่อลิฟต/ลงมาถึงจุดหมายหญิงสาวก$าวออกมาและ

สอดส'ายสายตาหาคนที่นัดเธอไว$ ก'อนจะก$าวเร็ว ๆ ไปหาเม่ือ

เห็นว'าเขานั่งอยู 'มุมหนึ่งตามลำพัง บนโตNะตรงหน$ามีแก$ว

เครื่องดื่มวางอยู' เขาสวมกางเกงยีนและเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับ

แขนขึ้นมาถึงใต$ศอก ปลดกระดุมสองเม็ดอวดแผงอกที่มีแต'

กล$ามเน้ือ ดูดีจนเธอใจส่ัน 

ชายหนุ'มลุกขึ้นเมื่อเห็นเธอเดินเข$าไปหา เขามองเธอ

ด$วยสายตาที่อ'านไม'ออก หญิงสาวรู$สึกประหม'าขึ้นมาอย'าง

ควบคุมตนเองไม'ได$ ความรู$สึกแปลก ๆ ที่เกิดขึ้นที่ร$านอาหาร

และพยายามกดไว$กำลังตะเกียกตะกายออกมาภายนอก แม$

จะพยายามบอกตนเองว'าอย'าคิด ๆ แต'ความรู$สึกที่แสนจะดื้อ

ดึงน้ีก็ไม'ฟyงกันเลย 

“น่ังสิ” เขาบอกพร$อมผายมือ  

กัญญาวีร /ก $าวไปนั ่งที ่เก$าอี ้ต ัวตรงกันข$าม พึมพำ

ขอบคุณ และเห็นว'าเขาน่ังลงหลังจากท่ีเธอน่ังเรียบร$อยแล$ว 

“คุณ...มานานแล$วหรือคะ” เธอถามไปอย'างน้ันเอง  

“ครู'เดียว” เขาตอบ พลิกมือดูเวลาบนนา�ิกาข$อมือ 

แล$วบอกเธอยิ้ม ๆ “ไม'คิดว'าคุณจะเสร็จภายในยี่สิบนาทีเลย

ส่ังเคร่ืองดื่ม” 

“ทำไมล'ะคะ” เธอถามพร$อมค$อนน$อย ๆ ไม'พอใจ
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เล็กน$อยท่ีเขาคิดว'าเธอจะทำไม'ได$อย'างท่ีพูด 

“ไม'รู$สิ ปกติผู$หญิงจะใช$เวลาแต'งตัวนาน” เขาว'า 

“ฉันอาจจะไม'ปกติ” เธอว'า รู$สึกว'าความประหม'าเร่ิม

คลายลงเม่ือได$ต'อปากต'อคำกับเขา 

“น่ันน'ะสิ ประทับใจนะน่ี”  

คำว'า ‘ประทับใจ’ และสายตาที ่เขามองมาทำให$

ความรู$สึกที่กัญญาวีร/พยายามกดไว$ปy�นป|วนอีกครั้ง เธอต$อง

บ$าไปแล$วแน' ๆ ที่อยู' ๆ ก็มาคิดไม'ซื่อกับผู$ชายท่ีเธอไม'ควรคิด

อะไรด$วยมากที ่ส ุดอย'างเขา เขาที ่ไม'ใช'คนรุ 'นราวคราว

เดียวกับเธอ เขาที่มีชีวิตราวกับอยู'คนละโลกกับเธอ และท่ี

สำคัญที่สุด...เขาที่มีครอบครัวแล$วและเธอก็หลงรักลูกชาย

เขามากด$วย 

บ$า บ$า บ$า ยายวี่เธอบ$าไปแล$ว! หญิงสาวได$แต'โวยวาย

กับตนเองในใจ 

“คิดอะไรอยู'”  

เสียงทุ$มที่ดังขึ้นใกล$ ๆ ทำให$กัญญาวีร/ถึงกับสะดุ$ง ก็

จะไม'ให$สะดุ$งได$อย'างไรเล'า ในเมื่อเธอไม'ได$คิดถึงอะไรเลย

นอกจากเร่ืองของเขาล$วน ๆ 

“เราจะนั่งฟyงเพลงกันอยู'ที่นี่หรือคะ” เธอไม'ตอบแต'

เลี่ยงไปถามเขา มองไปรอบ ๆ บริเวณล็อบบี้ที่มีคนนั่งอยู'มุม

หนึ่งเพราะมีดนตรีแสดงสด แต'เปoนเพลงรักหวานที่ไม'ใช'แนว
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เธอเลย แต'ต$องถามเขาเพราะเขาเปoนผู $ใหญ'กว'าเธอมาก 

อาจจะชอบดนตรีแบบท่ีกำลังแสดงอยู'ในล็อบบ้ีก็ได$ 

“ท่ีช้ันใต$ดินมีผับ สนใจไหม” 

“ถ$าคุณอยากไปก็ได$ ฉันมาเปoนเพ่ือนคุณเฉย ๆ น่ีคะ” 

“อ$าว ได$ไง มาด$วยกันก็ต$องตัดสินใจร'วมกัน” เขาว'า 

ก'อนบอกต'อ “ข$างล'างมีผับ ข$างบนมีพูลปาร/ตี้ ตรงนี้มีดนตรี

สด เอาอะไร ผมให$คุณตัดสินใจ” 

“อ$าว ไหนว'ามาด$วยกันต$องตัดสินใจร'วมกันไงคะ” 

เขาหัวเราะ กัญญาวีร/สังเกตว'าเขายิ ้มและหัวเราะ

มากกว'าปกติ อย'างท่ีเธอไม'ค'อยเห็นและไม'ชินเอาเสียเลย 

ปกติออกจะทำหน$าเคร'งเปoนมาเฟ�ย วันนี ้กลับดูอารมณ/ดี

ผิดปกติ สงสัยจะเพราะได$ออกจากเกาะมาเจอแสงสีกระมัง 

“บางครั้งสุภาพบุรุษก็ต$องตามใจสุภาพสตรี” เขาว'า 

ยกแก$วเคร่ืองดื่มขึ้นมาจิบด$วยท'าทางสบายอกสบายใจ  

“ไปผับก็ได$ค'ะ” เธอตอบหลังจากคิดแล$ว เธอไม'ชอบ

ดนตรีคนแก'ในล็อบบี้ พูลปาร/ตี้ก็ไม'รู$ว'าต$องเปลี่ยนเสื้อผ$าเปoน

ชุดว'ายน้ำไหม เข$าผับดูจะเปoนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในตอนน้ี 

“ง้ันคุณดื่มอะไรก'อนไหม เคร่ืองดื่มผมเพ่ิงมาเอง” 

“ไม'เปoนไรค'ะ ฉันรอได$” 

เขามองเธออย'างพิจารณา สายตาดูครุ 'นคิด จนเธอ

ต$องเสหลบตา ถามอ$อมแอ$ม 
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“มองอะไรคะ หน$าฉันมีอะไรติดหรือไง” 

“คุณดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล/ได$ไหม” 

“ได$สิคะ อดีตเด็กเสิร/ฟอย'างฉันก็ต$องมีบ$างแหละ 

ไม'ใช'คุณหนูท่ีมีชีวิตอยู'ในทุ'งลาเวนเดอร/” 

เขาหัวเราะอีกแล$ว กัญญาวีร/ไม'เห็นว'าคำพูดเธอจะน'า

ตลกตรงไหน แต'ดูเหมือนไม'ว'าเธอจะพูดอะไรเขาก็ดูจะขำไป

เสียหมด 

“ง้ันคืนน้ีคุณดื่มเปoนเพ่ือนผมได$ไหม” 

“ก็ได$แหละ” เธอตอบ มีคนจ'ายให$เธอไม'ปฏิเสธหรอก 

“ดี” เขาว'า ยกแก$วที่ยังมีเครื่องดื่มอยู'เกือบเต็มขึ้นดื่ม

จนหมดแล$วลุกขึ้น ย่ืนมือมาตรงหน$าเธอ “ไปกันเถอะ” 

กัญญาวีร/เงยหน$ามองเขาสลับกับมือที่ยื่นมาตรงหน$า

แล$วถามตนเองในใจอย'างลนลาน 

เขาย่ืนมือมาแบบน้ีเธอต$องทำอย'างไร! 

ธีรัตม/มองคนที่ยังคงนั่งอยู'ที่เก$าอี้ เงยหน$าขึ้นมามอง

เขาตาโต อ$าปากหวอ แล$วอดหัวเราะกับท'าทางตลก ๆ ของ

เธอไม'ได$ เขาเอ'ยสำทับไปอีกคร้ังพร$อมย่ืนมือไปจับแขนเธอ 

“มาสิ” 

“เดินเองได$” เธอว'า พยายามแกะมือออกจากมือเขา 

แต'ชายหนุ'มจับแขนเธอมาควง  

“ขอควงหน'อย นาน ๆ จะได$ออกมาเที่ยวแบบนี้สักที” 
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เขาว'าอย'างอารมณ/ดี ไม'ได$จูงมือเธอเดินอย'างคนรัก แต'ควง

แขนอย'างนึกสนุกตามความรู$สึกเอื้อเอ็นดูที่มีต'อเธอที่ค'อย ๆ 

เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน 

ยิ ่งเห็นหน$าเธอเขายิ ่งคิดถึงคนที่จากไป แต'ไม'ได$มี

ความรู$สึกเศร$าหมอง เพียงแต'อยากใช$เวลากับเธอ อย'างที่เขา

ควรได$ใช$กับธาราเท'าน้ัน 

ชายหนุ 'มปรายตามองคนที ่กำลังเดินควงไปอย'าง

อารมณ/ดี เธอดูแปลกตาในชุดเดรสเแขนกุดคอจีนที่เข$ารูป

อวดรูปร'างสวย ทั้งยังแต'งหน$าอ'อน ๆ ปกติเห็นแต'ใส'เสื้อยืด

กางเกงขาสั ้นวิ ่งเล'นกับลูกชายเขา วันน้ีเธอดูเปoนสาวจน

แปลกตา แต'จะว'าไปด$วยอายุอานามแล$วเธอก็ไม'ใช'เด็ก แต'

เพราะเธอทำให$เขานึกถึงคนที่จากไปทุกครั้งจึงเห็นเธอเปoน

เด็กอยู'ร่ำไป 

 

ภายในผับคนค'อนข$างบางตา คงเปoนเพราะยังหัววัน

อยู' ธีรัตม/เลือกโตNะท่ีค'อนข$างห'างจากเวที เพราะไม'ได$ต$องการ

มาดูนักร$อง หลังจากนั้นก็สั่งเครื่องดื่มคนละแก$ว โดยหลังจาก

ได$เครื่องดื่มแล$วกัญญาวีร/ยกขึ้นจิบก'อนลุกขึ้นเต$น ในขณะท่ี

เขายังน่ังอยู' 

“ไม'เต$นหรือคะ” เธอถามเขาขณะโยกตัวไปมาตาม

จังหวะเพลงที่ดีเจเป�ด เพราะวงที่จะแสดงสดในคืนนี้ยังไม'ขึ้น
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เวที 

“ขอซึมซับบรรยากาศก'อน” เขาตอบ จริง ๆ ไม'ได$ซึม

ซับบรรยากาศอะไร แต'ตั้งสติมากกว'า เพราะเขาเลิกเที่ยว

แบบนี้นานแล$ว ส'วนใหญ'จะนั่งดื่มและฟyงเพลงอย'างสงบ ๆ 

มากกว'าจะมาเต$นแร$งเต$นกากับเสียงเพลงอึกทึกครึกโครม

แบบน้ี 

“เดี๋ยวฉันนั่งเปoนเพื่อนคุณก'อนก็ได$” เธอว'าแล$วนั่งลง

บนสตูลตัวสูง ยกแก$วเครื่องดื่มขึ้นดื่ม และยังคงโยกตัวตาม

จังหวะเพลง 

ผู$คนเริ่มทยอยกันเข$ามาจนโตNะที่ว'างในตอนแรกถูกจับ

จองเกือบเต็มหมด คนบนเวทีกำลังทดสอบอุปกรณ/ต'าง ๆ 

พนักงานถือถาดบรรจุเครื่องดื่มเดินขวักไขว'จากโตNะหนึ่งไปยัง

โตNะหนึ่ง ก'อนที่ผู$คนจะกรีดร$องขึ้น ธีรัตม/มองไปยังบนเวทีก็

เห็นว'าวงดนตรีที่จะแสดงในคืนนี้เข$าประจำที่แล$ว ไม'นาน

เสียงเพลงก็ดังกระหึ่ม และผู$คนลุกขึ้นเต$นไปตามจังหวะด$วย

ท'าทางเมามัน ไม'เว$นแม$แต'คนท่ีน่ังอยู'บนสตูลตรงหน$าเขา 

กัญญาวีร/ดูสนุกกับการเต$นเข$ากับจังหวะเพลงร็อก

หนัก ๆ เธอกระโดดหัวสั ่นหัวคลอน แหกปากร$องเพลงไป

พร$อมกับคนบนเวทีและคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู'ข$างล'าง ชายหนุ'มกวาด

ตามองไปรอบ ๆ ก็พบว'าคนอื่น ๆ ก็ไม'ต'างกับหญิงสาว ผู$ท่ี

ตอนนี้กำลังยื่นมือมาหยิบแก$วเครื่องดื่มที่วางอยู'บนโตNะขึ้นดื่ม
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ด$วยท'าทางกระหาย ใบหน$าเธอชุ'มโชกไปด$วยเหงื่อ ผมยาวท่ี

ปล'อยเต็มแผ'นหลังตอนนี้ยุ'งเหยิงเล็กน$อย แต'เขากลับรู$สึกว'า

มันทำให$เธอดูเซ็กซ่ีอย'างประหลาด 

เธอพูดบางอย'างกับเขาและเพราะเสียงดนตรีที่ดังจน

กลบทุกอย'างทำให$เขาไม'ได$ยิน จนต$องยื่นหน$าไปใกล$เธอ ซ่ึง

หญิงสาวก็ขยับเข$ามาตะโกนใส'หูเขา 

“คุณไม'เต$นหรือคะ” 

เขาส'ายหน$า พอเห็นเธอยื่นหน$าเข$ามาคล$ายจะพูด

อะไรอีก จึงเอียงใบหน$าให$เธอพูดกรอกหูอีกคร้ัง 

“ทำไมไม'เต$น สนุกจะตาย” เธอว'าแล$วก็ยื่นมือไปหยิบ

แก$วขึ้นมาดื่มจนหมดโดยไม'รอฟyงคำตอบ เขาเห็นเช'นนั้นจึง

ยกมือทำสัญญาณเรียกพนักงาน ซึ่งเดินเข$ามารับออร/เดอร/

เครื่องดื่มจากเขาอย'างรวดเร็ว ไม'นานเครื่องดื่มแก$วใหม'ก็ถูก

นำมาวาง โดยเจ$าของแก$วเห็นเช'นนั้นก็ยกนิ้วหัวแม'มือให$เขา 

ย่ืนมือมาหยิบไปดื่มก'อนหันกลับไปเต$นแร$งเต$นกาของเธออีก  

ธีรัตม/มองไปรอบ ๆ ก็พบว'าแต'ละคนก็อยู'ในท'าทางท่ี

ไม'ต'างกับกัญญาวีร/ ต'างสนุกสนานกับเสียงเพลงที่นักร$อง

เสียงดีกำลังแสดงบนเวที พนักงานเสิร/ฟเครื ่องดื ่มเดินกัน

ขวักไขว' นักท'องราตรีหลายคนเริ ่มออกอาการจากฤทธ์ิ

แอลกอฮอล/ ทั้งเสียงร$องเพลงที่ดังกว'าปกติ หรือคู'รักบางคู'ก็

แสดงออกถึงความรักอย'างดูดดื่ม 
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ชายหนุ'มหันกลับมาทอดตามองคนที่เต$นอยู'ไม'ไกลจาก

เขา เธอจัดการเครื่องดื่มหมดไปหลายแก$ว และตอนนี้ก็คงเมา

ในระดับหนึ ่ง แต'ก ็ไม 'ได $ด ูหมดท'า ย ังคงสนุกสนานกับ

เสียงเพลงและบรรยากาศได$อยู' เมื่อหันมาเห็นว'าเขากำลังน่ัง

มอง เธอยังฉีกยิ ้มหวานส'งมาให$จนทำให$เขารู $สึกว'าหัวใจ

กระตุกไปทีเดียว 

ขณะกำลังนั่งมองหญิงสาวอยู'นั้น เขาก็ต$องขมวดค้ิว

เมื่อเห็นใครสักคนที่ท'าทางจะเมาจนทรงตัวไม'อยู'เซมาชนเธอ 

หลังจากนั้นก็ถือโอกาสยืนชิด ไม'ยอมขยับไปไหน สังเกตว'า

หญิงสาวพยายามขยับออก คนคนนั้นก็ยังตามติดไม'ลดละ 

เขาจึงเดินเข$าไปหา ยื่นแขนไปโอบไหล'เธอแล$วดึงเข$าหาตัว 

กันคนคนน้ันให$ออกห'าง 

“อ$าว แฟนมาด$วยก็ไม'บอก” คนฉวยโอกาสเอ'ยขึ้น

อย'างหัวเสีย ซึ่งเปoนช'วงที่เพลงบนเวทีเงียบไปจึงทำให$ธีรัตม/

ได$ยินอย'างชัดเจน เขายิ้มมุมปากให$คนเข$าใจผิดโดยไม'คิดจะ

อธิบาย ก'อนโอบหญิงสาวเข$าหาตัวอย'างแสดงความเปoน

เจ$าของ 

กัญญาวีร/เงยหน$าขึ้นมองเขาแล$วบอกอู$อ้ีอยู'กับอก 

“ขอบคุณนะคะ” 

“ระวังตัวด$วยสิ” เขาบอกเสียงดุ ก'อนรั้งไหล'เธอตั้งใจ

พาเดินกลับมานั่งที่โตNะ พอดีกับที่เสียงเพลงจากบนเวทีดังขึ้น



 | รั ก น ะ ค ุณ ม า เ ฟี ย 

 

174 

 
 

อีกครั้ง คนที่ทำท'าจะเดินตามเขามาอย'างว'าง'ายก็หยุดเดิน 

ยกมือขึ้นโอบเอวเขา ซุกใบหน$ากับอกแล$วพูดบางอย'างอู$อ้ี 

ชายหนุ'มจึงก$มลงพูดใกล$หูเธอเพราะเสียงเพลงดังเกินกว'าจะ

ได$ยินอีกคร้ัง “อะไรนะ” 

เธอเงยหน$าขึ้นมา เขาจึงเอียงหน$าลงไป ให$เธอพูดใส'หู 

“มาเต$นด$วยกันก'อน”  

“เพลงม ันช $า” เขาว 'า  เพลงร ็อกจ ังหวะม ัน ๆ 

เปลี่ยนเปoนเพลงรักทำนองเชื่องช$า ซึ่งหลายคู'ก็กำลังขยับตัว

แบบสโลว/ซบ  

“ช$าก็เต$นได$” เธอว'าแล$วยกมือขึ้นโอบรอบคอเขา เงย

หน$าขึ้นมาสบตากับเขาด$วยสายตา...เชิญชวน 

ชายหนุ'มหัวใจเต$นไม'เปoนจังหวะ รู$สึกถึงหัวใจของคน

ในอ$อมแขนที่กำลังเต$นแรงจากอกนุ'มที่แนบอยู'กับลำตัวเขา 

เธอเอนตัวแนบชิดกับเขา สองมือที่คล$องคอเขาเกี่ยวกระชับ

แน'น ใบหน$ายังแหงนเงยในขณะขยับตัวไปตามทำนองเพลง

แว'วหวาน 

ธีรัตม/สูดลมหายใจลึก แล$วก$มหน$าลงไปช$า ๆ 


