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ทะเลกว้างสุดสายตา หาดทรายทอดยาว เมื่อย�่ำเท้าลงไปก็จะทิ้งรอยไว้

จนกว่าน�้ำจะขึ้นและคลื่นซัดสาดกลบลบไป
รอยเท้าวันนีป้ รากฏมากกว่าทุกวันเมือ่ เพือ่ นรักสองคนได้มาพบหน้าหลังแยกห่าง
จากกันไปนาน...หนึง่ เดือน...มีเรือ่ งมากมายเหลือเกินทีต่ า่ งฝ่ายต่างเล่าจนแทบฟังไม่ทนั
แล้วเมื่อมาพบกันเช่นนี้ก็ย่อมต้องมีเรื่องอีกมากมายที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
บนผืนทรายนี้
รวมทั้งใต้ผืนทรายนี้ด้วยเช่นกัน
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“โลกนี้กว้างใหญ่มากนะ มดแดง เราต้องออกไปรู้จักโลกบ้าง” แม่บอก

มดแดงในวันที่โรงเรียนใกล้ปิดเทอม
อุย๊ ดีใจจะแย่ ใครบ้างไม่อยากไปเทีย่ ว เพียงแต่วา่ เวลาแม่เริม่ ต้นแบบนี้ มดแดง
ก็อดนึกระแวงไม่ได้ว่า รู้จักโลก ที่แม่พูดถึงน่าจะไม่ใช่แค่ออกเดินทางสนุกสนาน ยังไง
ก็ต้องมีเรื่องออร์แกนิกปลอมปนเข้ามาแน่นอน แล้วบางทีก็อาจจะมีอะไรมากกว่านั้น
แบบที่ต้องใช้ แรงงานแบกหาม ตามค�ำที่พ่อพูดเวลาโดนแม่เกณฑ์ให้ไปช่วย
เพราะฉะนั้นมดแดงจึงสงวนท่าที เคี้ยวขนมปังกล้วยตากรอดูก่อน ปากไม่ว่าง
จึงไม่ต้องตอบ ใช้วิธีพยักหน้าแทน
“ไปทั้ ง ที ก็ ต ้ อ งมี จุ ด หมายอะไรสั ก หน่ อ ย จริ ง ไหม” แม่ พู ด ต่ อ ด้ ว ยน�้ ำ เสี ย ง
กระตือรือร้น
นั่นไง เริ่มแล้ว
มดแดงพยักหน้าอีกที เท่านั้นเอง แผนการเดินทางของแม่ก็พรั่งพรู
นีถ่ า้ เอาแผนทีป่ ระเทศไทยมากาง แล้วกากบาทลงไปตรงต�ำแหน่งทีแ่ ม่ตงั้ ใจจะแวะ
เพือ่ ท�ำกิจกรรมต่างๆ แผนทีก่ ค็ งลายพร้อย เอาเป็นว่าการเดินทางครัง้ นีจ้ ะไปสิน้ สุดลง
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ที่ภูเก็ตโน่น และใช้เวลาสองสัปดาห์
สองสัปดาห์ที่ห่างจากเอย เอยกับน้าอายจะตามไปสมทบทีหลัง เอาเข้าจริง
ก็เกือบหนึ่งเดือนกว่าจะพบกัน
แล้ววันนี้มดแดงก็ได้มานั่งชมทะเลกับเอยอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้ว มีเรื่องมากมาย
ที่มดแดงอยากเล่าให้เอยฟัง จนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดี เพราะจริงๆ แล้วมดแดงมีอยู่
เรื่องหนึ่งที่อยากเล่า แต่เล่าไม่ได้
ก็มันเขินนี่นา
เล่าเรื่องอื่นก่อนดีกว่า

“มดแดงวาดรูปเยอะเลย ไหนขอดูหน่อย” เอยยื่นมือมาหยิบสมุดภาพ

คู่กายของมดแดง
มดแดงเบี่ยงตัว แต่ก็รีบเปิดสมุดชูรูปให้เอยดู
“แม่พาแวะอัมพวาก่อนเลย บอกว่าจะพาไปตามหามะม่วงมันทองเอก” มดแดง
เล่าประกอบภาพวาดรูปมะม่วง
เรื่องนี้ต้องเล่าความเดิมตอนที่แล้วเล็กน้อย เรื่องมีอยู่ว่าแม่เกิดความคิดจะเช่า
ที่ดินส่วนหนึ่งของลุงสนิท แล้วเอามาท�ำสวนผลไม้ ซึ่งย่อมต้องไม่เหมือนสวนผลไม้
ที่อื่นแน่นอน
“หนึง่ ไม่มสี อง ก็ตอ้ งคุณลัดดาเธอละ” พ่อประกาศในวันทีฟ่ งั โครงการ สวนผลไม้
มหัศจรรย์ลั่นโลก ตามค�ำของพ่อ
“กว่าจะไปถึงสวนทีอ่ มั พวาได้นะ เอย หลงทางตัง้ นาน ขนาดแม่โทรถามทางตลอด
แม่ไม่บน่ สักค�ำ พูดซำ�้ ๆ แต่วา่ คุม้ เหนือ่ ย แม่ได้ มันทองเอก แล้วยังได้ เหนียงนกกระทุง
อกร่องบางช้าง ด้วยนะ” มดแดงท�ำเสียงตื่นเต้นตามอย่างแม่ในวันนั้น
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มันทองเอก

เหนียงนกกระทุง�

อกร่องบางช้าง

“ชื่อตลกดีนะ มดแดง แล้วนี่วาดได้ครบเลยใช่ไหม” เอยถาม ยื่นมือมาอีกครั้ง
แล้วก็อีกครั้งที่มดแดงเบี่ยงตัวหลบ
“ครบสิ นี่มะม่วงเหนียงนกกระทุงจะมีส่วนกลางป่องๆ แบบนี้ แม่บอกว่าหวาน
อมเปรี้ยว ต้องสุกเหลืองหน่อยๆ ถึงจะหวานกรอบ ส่วนอกร่องบางช้างก็ต้องกินกับ
ข้าวเหนียวมูนอร่อยเด็ด แล้วก็มนั ทองเอก แม่โม้วา่ ตอนใกล้แก่จดั จะสีเหลืองเหมือนทอง
สรุปคือแม่จะเอาพันธุผ์ ลไม้โบราณหายากมารวมกันไว้ ก็เลยต้องท่องเทีย่ วทัว่ ไทยจนมา
ลงเอยที่ภูเก็ตนี่แหละ”
“เอยก็อยากมาด้วย แต่ตอ้ งไปมอบตัวเข้าโรงเรียน” นำ�้ เสียงของเอยปิดความดี ใจ
ไม่ มิด เอยเรี ยนโฮมสกูล มานาน ฝันอยากไปโรงเรียนมาตลอด มดแดงดีใจที่ฝัน
ของเอยเป็นจริงแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกัน
“นั่งเครื่องมาแป๊บเดียวดีจะตาย มดแดงนั่งรถจนเบื่อกว่าจะมาถึง แถมยังแวะมา
ตลอดทาง”
ที่จริงแล้วมดแดงบ่นไปอย่างนั้นเอง การเดินทางครั้งนี้สุดแสนคุ้มค่า แต่นั่นเป็น
ความลับทีม่ แี ค่มดแดงกับสมุดวาดภาพรูก้ นั มดแดงคงจะใจลอยไปหน่อยเพราะมารูต้ วั
อีกที เอยคว้าสมุดในมือไปได้แล้ว
“เอามานี่” มดแดงร้องเอะอะ
“ขอดูหน่อยซิ ท�ำไมหวงจัง” เอยรีบหันหลังให้มดแดง แล้วพลิกเปิดเร็วๆ
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เร็วแค่ไหนก็ไม่ทันได้เห็นอะไรเพราะมดแดงแทบจะกระโจนเข้าใส่เพื่อแย่งคืน
ในนาทีสุดท้ายก่อนที่มดแดงจะได้สมุดไป เอยได้ยินเสียงแตงกวาร้องว่า
“โยนมาทางนี้!”
เอยขว้างสมุดสุดแรง แตงกวากระโดดรับได้แล้วออกวิ่ง ซึ่งแน่นอนว่ามีมดแดง
วิ่งไล่กวดตามหลังไปติดๆ
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แตงกวาวิ่งไปตามชายหาด ฝีเท้าระดับนักวิ่งเหรียญทองย่อมทิ้งขาด

แต่เพื่อความสนุกสนาน แตงกวาวิ่งบ้างหยุดบ้าง หลอกล่อให้พี่มดแดงตามมา
เอาเข้าจริงกลายเป็นแตงกวาเองที่หยุดวิ่ง ยืนแหงนหน้ามองท้องฟ้าเมื่อเห็น
เครื่องบินร่อนลงต�่ำจนเหมือนเข้ามาใกล้ถึงตัว
“นายกวา แมลงวันเข้าปากไปเป็นฝูงแล้ว” พี่มดแดงเอาค�ำพูดของพ่อมาใช้
พีม่ ดแดงวิง่ ตามมาทัน ยังหอบแฮก งอตัว สองมือวางบนเข่า แต่กอ็ ดใจแหงนหน้า
มองด้วยไม่ได้
แตงกวาต้องยอมรับว่ากี่ครั้งกี่หนก็ราวกับต้องมนตร์สะกด เมื่อเครื่องบินร่อน
ผ่านเหนือศีรษะ ใกล้จนเหมือนจะเอื้อมมือแตะได้ หาดในยางที่พ่อกับแม่เลือกมาพัก
อยู่ติดสนามบิน แต่พ่อบอกว่ามีจุดชมเครื่องบินขึ้นลงจากชายหาดอีกแห่ง ถ้าแตงกวา
อยากไปดูเครื่องบินใกล้ๆ พ่อจะพาไปดู
พ่อท�ำตามสัญญา แตงกวาไปกับพ่อสองคน พี่มดแดงไม่แสดงท่าทีว่าอยากไป
ด้วย พักนี้วุ่นวายกับการวาดรูป ขณะที่แม่ประกาศชัดเจนว่า
“ไม่ส่งเสริม”
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แล้วแม่ก็วุ่นวายกับการปลูกผักวอเตอร์เครสฮาวายใส่กระถางวางเรียงตามแนว
ระเบียงบ้านพัก
“นีข่ นาดมาเช่าอยูเ่ ดือนเดียว ยังลงแรงขนาดนีน้ ะ” พ่อบ่นก่อนจะถอยรถออกมา
“กวาไม่ชอบกินเลยครับ ผักเขียวๆ ของแม่” แตงกวาสารภาพ
“นั่นสิ” พ่อนิ่งไป แตงกวาอดสงสัยไม่ได้ว่าพ่อก�ำลังวาดภาพฉากลมแรงพัดเอา
กระถางลอยไปหมดเหมือนแตงกวาหรือเปล่า หรือจะวาดภาพอาหารมื้อค�่ำที่หนีไม่พ้น
ต้มจืดผักวอเตอร์เครสฮาวาย
พ่อขับรถออกจากหาดในยาง ย้อนกลับมาตามถนนสายหลัก สวนทางกับรถอีกฝัง่
ที่แล่นมาเร็วจี๋ราวกับอยู่ในสนามแข่งเพื่อรีบไปสนามบิน พ่อขับมาเรื่อยๆ จนถึงซอย
ไม้ขาว 4 พอได้ทจี่ อดรถแล้วก็ยกจักรยานคูใ่ จทีอ่ ตุ ส่าห์เอาใส่รถมาจากบ้านปากช่องโน่น
ลงมาปั่น แตงกวานั่งซ้อนท้ายมาสบายๆ
“เรียกเหงื่อหน่อยดีกว่านะ ยังเช้าอยู่”
พ่อพูดและปั่นจักรยานมาไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงหาดไม้ขาวที่ดูเหมือนว่าจะคึกคัก
พอสมควร มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ พ่อกับแตงกวามองหน้ากันและ
ใจตรงกันแน่นอน ค�ำพูดของแม่ “ไม่ส่งเสริม” ดูจะดังก้องซ�้ำๆ อยู่ในหู
“เนี่ยละนะคนหมู่มาก ยากควบคุม” พ่อสรุป
จุดชมวิวเครื่องบินขึ้นลงที่หาดไม้ขาวได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีรูป
สวยๆ ส่งต่ออวดกัน รูปที่มองดูเหมือนใช้มือข้างเดียวประคองเครื่องบินล�ำยักษ์ไว้ได้
รูปนกยักษ์ร่อนลงต�่ำจนเห็นเงาสะท้อนในน�้ำทะเล รูปกระโดดสูงจนมือแตะเครื่องบิน
ผลคือขยะเริ่มเกลื่อนหาด มีรถแล่นเข้าแล่นออก มีคนปีนรั้วสนามบิน
พ่อกับแตงกวาเลือกมุมสงบ เฝ้ามองดูเครื่องบินขึ้นลงเพลินๆ พ่อคอยบอกว่า
เป็นเครื่องบินพาณิชย์สัญชาติอะไร แต่ละล�ำใหญ่โตชวนตื่นตาเมื่อเห็นสมรรถนะ
ความแรงต้านลมเพื่อไต่ระดับความสูงขึ้นฟ้า
แตงกวาดูเพลินจนแทบไม่ทันได้ยินที่พ่อถามขึ้นว่า
“แดดร้อนแล้ว กลับกันไหม”
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แตงกวายังอยากนั่งอยู่ตรงนี้อีกสักพักจึงไม่ตอบ ในใจนึกเสียดายที่ไม่ได้หยิบ
มือถือสามัญประจ�ำบ้าน มาด้วย จะได้ถ่ายรูปสวยๆ ไปอวดพี่มดแดง แม่ยอมรับว่า
สมาร์ตโฟนเป็นของจ�ำเป็น แต่ไม่ต้องมีกันทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆ เพราะฉะนั้นในบ้าน
จึงมีมือถือเครื่องเดียวเอาไว้ผลัดกันใช้ พ่อเลยเรียกมือถือเครื่องนั้นว่า มือถือสามัญ
ประจ�ำบ้าน
แตงกวาแหงนหน้ามองท้องฟ้าจนเมื่อยคอ พอหันมาหาพ่อก็เห็นว่าพ่อเดิน
ออกไปตามชายหาดแล้ว ก�ำลังก้มๆ เงยๆ แตงกวาวิ่งไปหา เมื่อเข้าไปใกล้จึงเห็นว่า
พ่อก�ำลังเก็บขยะบนหาดใส่ลงในถุงพลาสติกที่พ่อคงเก็บขึ้นมาด้วยเหมือนกัน
ระหว่างที่แตงกวาแหงนมองฟ้า พ่อกลับก้มลงมองพื้นทราย
“จริงๆ แล้วไม่ยากหรอกนะ ใครๆ ก็ท�ำได้” พ่อพูดลอยๆ ระหว่างที่แตงกวา
เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา ริมหาดทราย
“อะไรไม่ยากครับ พ่อ”
“สองอย่างนะ อย่างแรก ลดขยะพลาสติกทีใ่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ เลย เช่น ขวดนำ�้ ดืม่
หลอดดูด อย่างทีส่ อง ถ้าต้องใช้กท็ งิ้ ให้ถกู ที่ แต่กเ็ ริม่ มีคนเข้าใจกันมากขึน้ แล้วละ”
พ่อคงจะมองโลกในแง่ดีเพราะที่แตงกวาเห็นอยู่ตอนนี้
ก็มีแต่ขยะพลาสติกทิ้งกันเรี่ยราดเต็มหาด
พ่อกับแตงกวาเดินเก็บขยะไปเรือ่ ยๆ
ไม่รีบร้อน ไม่อารมณ์บูด เหมือนเดิน
ออกก�ำลังกายผสมท่าก้มๆ  เงยๆ
พ่อขนขยะขึน้ รถ คงจะเอาไปอวดแม่
จะได้เรียกคะแนนจากแม่ได้บ้าง แม่คงจะ
จัดการแยกประเภทขยะ เอาไปใช้ซ�้ำ
เอาไปก�ำจัดให้ถกู วิธี ขยะทีพ่ อ่ เก็บมา
คงพอใช้แลกกับอาหารมื้อกลางวันที่
รออยู่ และโชคดีที่ไม่มีวี่แววของ
14
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ผักวอเตอร์เครสฮาวายให้เห็น
คืนนั้นแตงกวาหลับตาก็เห็นแต่ภาพเครื่องบินล�ำยักษ์และเช้านี้ก็ยังอดแหงนดู
ไม่ได้เมื่อเครื่องบินร่อนลงเหมือนเข้ามาใกล้

แตงกวาเห็นเอยเดินเข้ามาใกล้แล้ว ปล่อยให้สาวๆ ซักฟอกกันเองดีกว่า

ว่าพี่มดแดงมีความลับอะไรซ่อนไว้ในสมุดภาพ แตงกวาส่งสมุดภาพให้พี่มดแดง แล้ว
เดินกลับไปบ้านพัก ตั้งใจจะไปหาขนมกินสักหน่อย น้าอายมาอยู่ด้วยแล้ว ต้องมีขนม
อร่อยแน่นอน
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เอยเดินเก่งแล้ว ไม่ตอ้ งใช้ไม้เท้า แต่ยงั ใส่รองเท้าสวยๆ ไม่ได้ แล้วเรือ่ งวิง่

ก็ต้องรอไปก่อน
“สโลว์ไลฟ์ของแท้” เอยนึกในใจเมื่อเดินมาใต้แนวต้นสนที่พื้นแข็งกว่าหาดทราย
ลมทะเลปะทะใบหน้าให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ถึงผมจะเหนียวต้องสระทุกวัน เอยก็
ไม่บน่ เพราะก�ำลังเลีย้ งผมให้ยาว เปิดเทอมจะได้ถกั เปียไปโรงเรียน แค่นกึ ก็ยมิ้ แก้มปริแล้ว
กว่าเอยจะตามสองพี่น้องมาทัน สมุดภาพก็อยู่ในมือของมดแดงแล้วและไม่เห็น
วี่แววของแตงกวา
“มดแดง ไปร้านกรีนคัปด้วยกันไหม น้าปอจะส่งรถมารับตอนสิบโมง” เอยชวน
มดแดง
แม่วางแผนล่วงหน้าเรื่องตามครอบครัวป้าดามาภูเก็ต แม่คุยกับน้าปอ รุ่นน้อง
สมั ย เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ม าตั้ ง รกรากและเปิ ด ร้ า นกาแฟที่ นี่ น้ า ปออยากได้ ข นม
แนวออร์แกนิกเพราะมีลูกค้าต่างชาติถามบ่อย แม่เลยท�ำการบ้านมาอย่างดี เตรียม
สูตรขนมมาท�ำให้น้าปอชิม แล้วจะได้ลองท�ำขายในช่วงที่แม่มาพักอยู่ที่นี่
“ไปสิ ท่าทางของจะเยอะ จะได้ช่วยน้าอายขน”

