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คำนำ สำนักพิมพ์ทรีบีส์
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“ความหวังในชีวิตของเธอคืออะไร…”
“สมมุตวิ า่ มีตะเกียงวิเศษ บันดาลให้เธอได้สมหวังในอะไรอย่างหนึง่ เพียง
อย่างเดียวเท่านั้นนะ เธอจะขออะไร”

Sam

มนุษย์ทกุ คนคงอยากให้มใี ครตัง้ คำถามแบบนี้ และอยากขอเป็นผูต้ อบดู
สักครั้ง เพราะอย่างน้อยเรามักบอกตัวเองว่า คนเราอยู่ได้ด้วยความหวัง…
ความฝัน โดยเฉพาะเมือ่ มีปาฏิหาริยท์ ที่ ำให้ฝนั นัน้ เป็นจริง หรือทำให้ความ
จริงที่ไม่สวยงามแปรเปลี่ยนเป็นฝันที่ต้องการได้
แต่หญิงสาวคนหนึง่ พบว่า ไม่สามารถทำให้ฝนั ทีเ่ ป็นจริงนัน้ กลายเป็น
ความจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะสิง่ ทีไ่ ด้รบั มา…เธอเปีย่ มสุข แต่ทตี่ อ้ งเสีย
ไป…เธอเต็มไปด้วยทุกข์ สมหวังในส่วนหนึง่ แต่จำต้องทนเจ็บปวดในอีกทาง
แล้วจะดำเนินชีวติ เช่นนัน้ ต่อไปอย่างไรหากไม่ยอมรับสิง่ ทีเ่ ป็นให้ได้ ครัน้ เลือก
แต่จะเก็บสิง่ ดีๆ ไว้ในลิน้ ชักชีวติ แล้วโยนเรือ่ งทีไ่ ม่ตอ้ งการลงขยะไป ก็ทำได้
ยากยิ่ง

“บางครั้งคนเราเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไป มากกว่าสิ่งที่ไม่มีโอกาสทำ”

เพราะสิ่งหนึ่งคืออดีต แต่อีกสิ่งคืออนาคต อดีตซึ่งแก้ไม่ได้ ขณะที่
อนาคตยังมีโอกาสคาดหวังได้เรือ่ ยๆ หากเราวางเงือ่ นไขไว้ดว้ ยเวลา กำหนด
ว่าชีวติ เป็นดอกไม้ มีเวลาบานได้เพียงช่วงสัน้ ๆไม่นานนัก ทีเ่ คยสดใสบานสวยก็ต้องกลายเป็นไม่สวยโรยราไปในสักวัน ไม่ได้มองเห็นความหมายมาก
ไปกว่านัน้ คิดแบบนัน้ แล้วช่างน่าเศร้า เพราะความรักทีแ่ อบหลงใหลแต่เสน่ห์
ภายนอกก็ไม่ต่างกัน มีอันแต่คอยระแวงว่าถ้าแก่หง่อมไปเสน่ห์ไม่รัดรึงดัง
เก่าแล้วจะทำอย่างไรดี

Sam

ple
TPO
D

‘กลับไปสูว่ นั ฝัน’ นี้ แม้ยอ้ นเวลากลับไปสูว่ นั นัน้ ได้ แต่ปราศจากความ
พึงใจของผูเ้ ป็นเจ้าของเองเพราะฝากความสุขไว้ทหี่ วั ใจผูอ้ นื่ วางคุณค่าตนไว้
ที่คำตัดสินของใครต่อใคร แล้วมิต้องกลับไปฝันกันเรื่อยๆ เพื่อพบว่าฝันนั้น
เป็นจริงไม่ถึงที่สุด…อย่างนั้นหรือ
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มพ์ฉัตรเดินไปส่งหลานสาวและหลานชายที่
ประตูบา้ น ซึง่ อยูห่ า่ งตัวบ้านไปเพียงสองสามก้าว เธอ
บอกทั้งสองเป็นคำสุดท้าย ทั้งๆ รู้คำตอบอยู่แล้ว
“ถ้าหากว่าหาหอพักอยู่ไม่ได้ ก็กลับมาอยู่บ้าน
ป้าได้นะ”
หลานชาย-ล็อต และหลานสาว-มะปรางเหลียว
มามองป้า ก่อนจะก้าวออกพ้นประตูไป ถึงไม่พดู สีหน้า
หลานสาวผู้กำลังจะเป็นน้องใหม่มหาวิทยาลัยในปีนี้ ก็
บอกอาการปฏิเสธออกมาโดยไม่รู้ตัว
ส่วนหลานชาย ลูกพีล่ กู น้องของมะปรางเป็นนักศึกษาขึ้นปีที่สาม หัวเราะแล้วตอบว่า
“ป้า ยังไงก็มฮี ะ มีตงั ค์ซะอย่าง เอาหอเกรดเอ
ยังไงก็ได้”
คล้ายกับเขาเข้าใจความห่วงใยของป้า ก็เลยพูด
ต่อไปว่า
“ป้าไม่ต้องห่วง ผมจะช่วยมะปรางดูไอ้ที่มันดีๆ
กลับเข้าหอดึกๆ ได้ ไม่ต้องกลัว”
“หนูเปลี่ยนชื่อแล้วนะ ป้า” หลานสาวเตือนป้า
“ถ้าป้าเรียกหนูตอ่ หน้าเพือ่ น หนูชอื่ เปเป้ ไม่ใช่
มะปราง”
พิมพ์ฉตั รได้แต่พยักหน้าอย่างไม่รจู้ ะทำอะไรดีกว่า
นัน้ มองหน้าคนพูด เห็นดวงตากลมใสแป๋วแหวว ใน
หน้ารูปไข่เต็มอิม่ แก้มผ่องเหลืองนวลเป็นสีมะปรางสม
ชือ่ ไม่มคี วามจำเป็นอะไรเลยทีม่ ะปรางจะต้องเปลีย่ นชือ่ ๗

“แก้วเก้า”

Sam

ple
TPO
D

เล่นเป็นภาษาฝรัง่ พิมพ์ฉตั รรูส้ กึ ขัดหูเสียด้วยซ้ำเมือ่ จำต้องเรียกชือ่ ทีไ่ ม่เข้า
กับหน้าตาของเจ้าตัว
หลานทั้งสองเดินไปตามทางเล็กๆ ออกสู่ถนนใหญ่ ผู้เป็นป้าปิดประตู
ใส่กลอน ล็อคกุญแจอีกชั้นหนึ่งก่อนจะเดินกลับเข้าบ้าน
บ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้หลังเล็กในเนื้อที่ห้าสิบตารางวา ยังอยู่ใน
สภาพเรียบร้อยเท่าทีจ่ ะทำได้ ชัน้ บนติดเครือ่ งปรับอากาศ นับแต่หลานคนแรก
เข้ามาอยูด่ ว้ ย ทัง้ ๆ บ้านนีไ้ ม่รอ้ น เนือ่ งจากอยูต่ ดิ กับเนิรส์ ซิง่ โฮมหรือสถาน
ดูแลคนชราเนือ้ ทีก่ ว้างขวางถึง ๕ ไร่ บริเวณเป็นพืน้ หญ้าเขียว มีตน้ ไม้ใหญ่
เขียวสล้างราวกับสวนสาธารณะ ช่วยทำให้บา้ นน้อยทีอ่ ยูต่ ดิ กำแพงด้านหลัง
พลอยได้รับความร่มเย็นไปด้วย
ก้าวกลับเข้าไปในบ้าน ห้องชัน้ ล่างดูกว้างเพราะเป็นห้องเดีย่ วโล่งตลอด
ตัวบ้าน ใช้ทงั้ รับแขก นัง่ เล่น และตัง้ โต๊ะอาหารตัวเล็กๆ ตรงมุมห้องติดกับ
ครัวด้านหลัง ท่ามกลางเครือ่ งเรือนไม้เก่าแก่ไม่กชี่ นิ้ มีจกั รเย็บผ้ารุน่ เก่าวาง
บนที่ตั้งทำด้วยไม้เป็นมันปลาบ ตั้งเด่นเป็นสง่า เป็นจักรเก่าแก่แต่คงทน
เพราะผลิตในยุคที่สินค้ายึดหลักใช้งานยาวนาน มันจึงทำงานได้ดีอย่างน่า
อัศจรรย์มาถึงวันนี้ ใช้เย็บและปักจักรได้ชิ้นงานออกมาประณีต ไม่แพ้จักร
ราคาแพงยุคใหม่
เสียงมอเตอร์ไฟฟ้าเดินสม่ำเสมอ เมือ่ เจ้าของเดินฝีเข็มบนผ้าแพรบาง
ปักเป็นกุหลาบดอกเล็กๆ กระจายอยู่ตามขอบแขนและชายเสื้อ คุณโคมฉาย
ลูกค้าประจำของเธอให้เด็กลูกจ้างเอาถุงผ้าบรรจุกางเกงพลีตสีฟา้ อ่อนตัวงามมา
ส่งให้ พร้อมกับจดหมายสั้นๆ
“จะไปงานเลีย้ งตอนค่ำ ช่วยหาผ้าให้ดว้ ย อยากได้เสือ้ แขนยาวเบาๆ
แพรสีฟ้าอ่อน ปักดอกไม้ขาวดอกเล็กๆ เอาไว้นุ่งกับกางเกงพลีตสีฟ้าตาม
ตัวอย่างที่ให้มา”
คุณโคมฉาย เป็นเจ้าของเนิรส์ ซิง่ โฮม เพือ่ นบ้านของพิมพ์ฉตั รนัน่ เอง
เธอเป็นลูกค้าประจำมาของแม่ สืบทอดมาจากคุณแม่ของเธอ
เริม่ จากแม่ของพิมพ์ฉตั รออกไปใส่บาตรทีป่ ากทางเข้าซอยเป็นประจำ
๘
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พร้อมกับทางบ้านใหญ่ มารดาของโคมฉายก็ออกมาตักบาตรพระสงฆ์เช่นกัน
เห็นกันเป็นประจำ ได้แต่ยมิ้ ๆ แต่ไม่ได้ทกั ทายกัน จนวันหนึง่ แม่เข้า
เวรทีโ่ รงเรียนต้องไปแต่เช้าตรู่ จึงแต่งตัวพร้อมจะไปทำงาน แม่ของโคมฉาย
เห็นฝ่ายนีส้ วมเสือ้ ขาวตีเกล็ดเล็กๆ ลงไปตามยาวทางด้านหน้า ระหว่างเกล็ด
ปักเป็นเถาดอกไม้เล็กๆ เลือ้ ยพันเกล็ด เส้นไหมเรียบเป็นมัน สวยสะอาดตา
ก็ออกปากทักว่า
“แหม! เสื้อปักสวยจริง ซื้อที่ไหนจ๊ะ”
แม่ของพิมพ์ฉตั รซึง่ รูด้ วี า่ นีค่ อื เศรษฐีนใี หญ่ประจำถนนสายนี้ ก็ยมิ้ แล้ว
ตอบอย่างสุภาพว่า
“เสื้อตัดเอง ปักเองค่ะ คุณ”
“อ้าว! งัน้ หรือ” อีกฝ่ายว่าด้วยเสียงอารมณ์ดี “ไม่ยกั รู้ เป็นช่างตัดเสือ้
หรือนี่ ท่าทางฝีมือดี”
“ไม่ได้เป็นช่างหรอกค่ะ แต่พอเย็บได้ ก็เย็บให้ลกู ๆ บ้าง ให้เพือ่ นบ้าง
ดิฉันทำงานเป็นครู”
จากวันนัน้ เอง แม่กม็ รี ายได้เพิม่ ขึน้ จากลูกค้าคนใหม่โดยไม่คาดคิด คุณนายมาลัยวรรณเป็นคนใจกว้าง ยินดีจ่ายค่าจ้างไม่เคยเกี่ยงงอนหรือต่อรอง
ราคา มีขอ้ แม้อย่างเดียวว่าช่างต้องทนความพิถพี ถิ นั จนกลายเป็นจุกจิกจูจ้ ขี้ อง
เธอได้ ข้อหลังนีเ้ องทำให้เธอเลิกตัดจากร้านตัดเสือ้ ดังๆ มาไม่รกู้ เี่ จ้าแล้ว หรือ
พูดให้ถูกคือทางเจ้าของร้านระอากับลูกค้ารายนี้จนหาทางบ่ายเบี่ยงจนลูกค้า
ถอยไปเอง
โชคดีของคุณมาลัยวรรณทีแ่ ม่ของพิมพ์ฉตั รเป็นคนทำงานประณีต ใจเย็น
และอดทน จึงกลายเป็นช่างเสือ้ ประจำตัว รับใช้กนั มายาวนานถึงยุคลูกสาวของ
คุณนาย เมือ่ ลูกค้ารุน่ แรกทัง้ สองคนต่างก็อำลาโลกกันไปทัง้ คู่ พิมพ์ฉตั รซึง่
เป็นผูช้ ว่ ยแม่ถกั กระดุม ติดซิป สอยชายกระโปรง เลือ่ นขัน้ จนตัดเสือ้ แทน
ได้ ก็กลายเป็นช่างเสื้อของคุณโคมฉายมาจนบัดนี้
***
บ้านน้อยของพิมพ์ฉตั รอยูท่ า้ ยบ้านคุณโคมฉาย ซึง่ เป็นตึกหลังใหญ่อยู่
๙
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ตรงมุมหลังของเนิร์สซิ่งโฮม แต่ไม่มีทางติดต่อกัน เธอต้องถือถุงกระดาษ
เดินไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ แล้วเลี้ยวซ้ายไปเข้าประตูใหญ่หน้าบ้าน
รปภ. หนุม่ คนใหม่มารับงานเมือ่ ต้นปีจำหน้าเธอได้ จึงยกมือแตะกระบัง
หมวก ยิ้มให้พลางกล่าวทักทาย
“มาหาท่านฉายหรือครับ คุณป้า”
พิมพ์ฉตั รเผลอยกมือลูบผมขาวประปรายข้างขมับโดยไม่ได้ตงั้ ใจ ยิม้
จืดๆ ตอบคำเดียวว่า
“ค่ะ”
เธอผ่านอาคารสีขาวสองหลังใหญ่ทางด้านหน้า ไปตามทางเท้าเล็กๆ สู่
ตึกใหญ่ทางด้านหลัง มีรั้วต้นไม้กั้นเขตไว้เป็นสัดส่วน ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
ขึน้ เรียงราย กำบังสายตามิให้คนจากอาคารมองเข้าไปเห็นตึกใหญ่หลังงามทาง
ด้านหลัง
คุณโคมฉายนั่งอยู่บนลานเทอเรสยกพื้นข้างตัวบ้าน แดดร่ม ลมพัด
ผ่านตรงนั้นแผ่วๆ เท่าที่พอจะหาได้ในเมืองหลวงอันแออัด เธอแต่งกายตาม
สบายอย่างอยูบ่ า้ น ด้วยเสือ้ แพรเนือ้ ลืน่ เย็นสีสดใส และกางเกงขายาวกะทัดรัด
ผมสั้นซอยเป็นทรงสูงเห็นต้นคอเรียวระหง
ในวัยห้าสิบกลางๆ คุณโคมฉายยังดูสาวและสง่างาม ถ้าหากว่าดวงหน้า
แต่งเครื่องสำอางอย่างดีประดับรอยยิ้ม แทนบึ้งตึงเย็นชา เธอก็คงจะดูสวย
กว่านี้อีกมาก
เธอไม่ได้อยูค่ นเดียว แต่มชี ายหญิงนัง่ อยูด่ ว้ ยคูห่ นึง่ ฝ่ายชายเป็นชาย
ร่างสูงโปร่ง ขายาว จนเวลานัง่ ต้องทอดขายันไว้กบั พืน้ หญ้า ส่วนหญิงสาว
สวมเสือ้ สายเดีย่ ว ท่อนล่างหดสัน้ ขึน้ ไปมาก เหนือเข่าอันกลมกลึง หล่อน
นั่งหันหลังให้ พิมพ์ฉัตรจึงเห็นเพียงผมซอยเรียบกริบเป็นแนวสั้นเหนือคอ
และต่างหูสีชมพูใสห้อยเป็นแผงใหญ่ลงมาจากหูเล็กบาง
พิมพ์ฉตั รชะงัก เมือ่ รูส้ กึ ตัวว่าล่วงล้ำเข้ามาในวงเจ้าของบ้าน ผูช้ ายคน
นัน้ คือนายแพทย์คนั ฉัตร น้องชายคนเดียวของคุณโคมฉาย เขาเป็นผูบ้ ริหาร
เนิรส์ ซิง่ โฮมสาขาสองทีเ่ ชียงใหม่ ซึง่ เปิดใหม่มาได้ไม่นาน ส่วนผูห้ ญิงคือนับดาว
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ภรรยาของเขา
เช่นเดียวกับครอบครัวเศรษฐีหลายบ้าน คนเหล่านีไ้ ม่จำเป็นต้องวุน่ วาย
ทำงานจนโงหัวไม่ขนึ้ เพือ่ หาใส่ปากใส่ทอ้ งในแต่ละวัน ก็เลยมีเวลาว่างพอจะ
ขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันเองได้มาก และนีก่ ค็ อื สาเหตุทคี่ ณ
ุ โคมฉายนัง่ หน้า
บึง้ เป็นนางยักษ์ ไม่แช่มช้อยเป็นเทพธิดาอย่างเวลาเธออยูก่ บั คนภายนอกอืน่ ๆ
รวมทั้งช่างเสื้อของเธอด้วย
คุณโคมฉายตาไวเห็นพิมพ์ฉัตร ก็เลยร้องเรียก
“หนึง่ …มาแล้วหรือ กำลังรออยู่ สองคนนี่ พีพ่ ดู แค่นลี้ ะนะ เอาไปคิด
เสียดีๆ ไม่ตอ้ งมาพูดซ้ำพูดซาก เสียเวลา โตกันจนแก่แล้ว ถึงแต่งเป็นสาว
เรามันก็แก่อยู่ดี”
ข้อความท้ายกระทบกระแทกน้องสะใภ้ เพราะนับดาวอายุสสี่ บิ ปลายๆ
ก็เท่ากับพิมพ์ฉตั รน่ะแหละ แต่ในขณะทีพ่ มิ พ์ฉตั รแต่งกายเรียบร้อยมิดชิด นุง่
กระโปรงยาวครึง่ น่อง ผมดำมีสขี าวแซมประปราย ไม่ได้ดดั สมกับรปภ.เรียก
เต็มปากว่า ‘ป้า’ นับดาวก็แต่งตัวเหมือนสาวสิบหก สวมเสื้อสายเดี่ยว นุ่ง
กระโปรงสั้นเหนือเข่า ผมซอยสั้นเป็นแนวเรียบกริบ สวมตุ้มหูเปรี้ยวเฉี่ยว
เหมือนวัยรุ่น
หน้าตาหล่อนนัน้ ไม่ตอ้ งพูดถึง เรียบเนียนตึงไปทุกส่วน เหมือนหน้า
หุน่ แม้เห็นไกลๆ พิมพ์ฉตั รก็ยงั อดคิดไม่ได้วา่ นับดาวเหมือนอยูใ่ นวัยเดียว
กับมะปราง มากกว่าวัยป้าของมะปรางอย่างในความเป็นจริง
สามีของหล่อน แม้ว่ายังดูหนุ่ม เพราะผิวพรรณสะอาดเกลี้ยงเกลา
ดวงหน้ายังปราศจากริว้ รอยใดๆ ร่างสูงโปร่งได้สดั ส่วน ไร้ไขมันส่วนเกิน แต่
เมื่อเทียบกับภรรยาแล้วเขาก็ยังดูเป็นหนุ่มใหญ่ คนละวัยกับหล่อนอยู่ดี
เธอเปลีย่ นสายตามามองนายแพทย์ เห็นดวงหน้าเรียวยาวคมสันมีรอย
ยิม้ น้อยๆ ทัง้ คูเ่ ห็นกันมาตัง้ แต่เป็นเด็กนักเรียนมัธยม ตอนเด็กๆ เมือ่ รูจ้ กั กัน
เขาทักเป็นคำแรกว่า
“ชือ่ เราคล้ายกันนะ พิมพ์ฉตั ร คันฉัตร ถ้าใครเรียกฉัตรคงหันมากัน
ทั้งสองคน”
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“คงไม่” เด็กหญิงพิมพ์ฉตั รตอบอายๆ “พ่อแม่ไม่เรียกว่าฉัตร พ่อแม่
เรียกว่า ‘หนึ่ง’ ค่ะ”
“เหรอ? งั้นจะเรียกว่า ‘หนึ่ง’ นะ ดีแล้ว ไม่ซ้ำกัน”
เธอมองเห็นความเปลีย่ นแปลงของเขาจากเด็กหนุม่ เป็นชายหนุม่ หาย
ไปเรียนต่างประเทศหลายปี กลับมารับราชการในโรงพยาบาลใหญ่ จนบัดนี้
มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นผูบ้ ริหารในกิจการครอบครัวของเขาเอง ผิดกับเธอผูเ้ ป็น
ช่างเสือ้ จนๆ คนเดิมไม่เปลีย่ นแปลง เธอได้แต่มองอีกฝ่ายด้วยความชืน่ ชมเสมอ
ต้นเสมอปลาย
“เมือ่ ไหร่จะไปเทีย่ วเชียงใหม่บา้ งล่ะ ชวนหลายทีแล้ว” เขาทักหล่อน
ด้วยสีหน้ายิ้มละไม
“ค่ะ ถ้ามีโอกาสคงได้ไปบ้าง”
นับดาวเดินฉับๆ ผละไปแล้ว อย่าว่าแต่หล่อนเห็นช่างเสื้อเล็กๆ คนนี้
เป็นอากาศว่างเปล่าเลย แม้แต่สามีหล่อน หล่อนก็ทำเหมือนเขาเป็นอากาศ
ว่างๆ ไม่น้อยไปกว่ากัน
น้องชายกับน้องสะใภ้กลับไปแล้ว คุณโคมฉายก็ถอนหายใจออกมา
อย่างไม่ปิดบังว่าโล่งอก เธอถามพิมพ์ฉัตรด้วยเสียงแจ่มใสขึ้น
“เสื้อเสร็จแล้วรึจ๊ะ”
คนถูกถามตอบรับสัน้ ๆ หยิบเสือ้ จากถุงมาคลีใ่ ห้ดู เสือ้ แพรสีฟา้ อ่อน
ปักขอบฝีมอื ละเอียดอ่อนช้อย เหมือนดอกไม้สขี าวปนเงินดอกเล็กๆ เหล่านัน้
ปลิวลูก่ ระจายไปตามแรงลม สีของเสือ้ กลมกลืนกับสีกางเกงพลีตราวกับเป็น
ชุดเดียวกัน
“สวยจริง หาสีผ้าเก่งตามเคย แยกไม่ออกเลยว่าเป็นคนละชิ้นกับ
กางเกง” คุณโคมฉายอารมณ์ดขี นึ้ มาทันตาเห็น ออกปากชม “ปักก็สวยมาก
นี่ถ้าใครไม่รู้เป็นต้องนึกว่าฉันสั่งตัดราคาเป็นหมื่นๆ จากห้องเสื้อแน่ๆ เช้อ!
จ้างให้ เรือ่ งอะไรจะไปเปลืองสตางค์กบั ของแพงๆ มีแม่ตวั ดีคอยผลาญอยูค่ น
เดียว หนี้ก็แทบจะท่วมคอหอยแล้ว”
ตอนท้าย คุณโคมฉายอดแขวะน้องสะใภ้ไม่ได้ พิมพ์ฉตั รรูต้ นื้ ลึกหนา
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บางของครอบครัวนี้ดี ก็ได้แต่ยิ้มนุ่มๆ ตามแบบที่อีกฝ่ายชอบ
“ฉันจะไปลองเสื้อ” เธอลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉง พยักหน้าเป็นญาณให้อกี ฝ่ายตามขึน้ ไปชัน้ บน “หมูน่ ี้ รูส้ กึ ว่าตัวเองอ้วนขึน้ เสียด้วย เดีย๋ ว
วงแขนคับละก็แย่เชียว ต้องมาขยายตะเข็บกันอีก”
คุณโคมฉายไม่เคยอ้วนหรือผอมเกินกว่าทีเ่ ป็นอยูม่ าตลอดสิบกว่าปี หาก
เป็นนิสยั ทีต่ อ้ งวิตกเรือ่ งนีอ้ ยูเ่ สมอ พิมพ์ฉตั รรูด้ ี แต่ไม่เคยปริปากท้วงติง ได้
แต่เดินตามอย่างสงบเสงี่ยมเข้าไปในบ้านตามความประสงค์ของเจ้าของบ้าน
***
โคมฉายชอบระบายปัญหาให้ชา่ งเสือ้ ผูท้ เี่ ธอแน่ใจว่าไม่มปี ากมีเสียงฟัง
นอกจากอัดอัน้ ตันใจในตัวน้องสะใภ้ เธอก็ยงั สงสารแกมหัวเสียในตัวน้องชาย
อีกด้วย
“พูดก็พดู เถอะ ฉันไม่รวู้ า่ ตาฉัตรทนเมียอยูไ่ ด้ไง เป็นผูช้ ายอืน่ น่ะรึ…
เฮอะ! หย่าไปตัง้ แต่ปมี ะโว้แล้ว ถ้านับดาวออดอ้อนออเซาะเก่ง ก็ยงั ดูออก
ว่าผัวหลง ถ้างั้นฉันก็เข้าไปยุ่งด้วยไม่ได้ แต่นี่สองตาแม่เจ้าประคุณก็ไม่แล
ผัว บ้านก็แยกกันอยู่ ลูกเต้าก็ไม่มีด้วยกัน ทำมั้ย…ทำไมตาฉัตรปล่อยให้
เมียผลาญเงินอยู่ได้ โอ๊ย! กลุ้มใจนัก”
จากนั้น โคมฉายก็ลงท้ายด้วยคำติดปาก
“เป็นฉันหน่อยไม่ได้ จะจัดการให้กระเด็นไม่ทนั ข้ามวันเชียว มันแปลก
ไหม หนึง่ เรามักจะทำอะไรได้ในสิง่ ทีเ่ ราไม่มโี อกาสจะทำ คนทีม่ โี อกาสทำได้
ก็กลับไม่ทำ เหมือนฉันกับน้องชายฉันนีแ่ หละ ดีไปอย่าง เธอไม่มเี รือ่ งแบบ
ฉัน เพราะน้องๆ เธอก็ได้ดีกันทุกคน นับว่าเป็นโชคดี”
แน่นอน โคมฉายก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากหัวฟัดหัวเหวีย่ งอยูค่ นเดียว
แบบนี้มาหลายปีแล้ว
***
กว่าพิมพ์ฉตั รจะกลับมาถึงบ้าน ก็เกือบสองทุม่ บ้านเงียบสนิท ไม่มี
หลานๆ ทั้งชายและหญิงผู้เคยมาอยู่เป็นเพื่อนอีกต่อไป
คำว่า ‘อยู่เป็นเพื่อน’ เรียกตามคำพูดของน้องๆ พ่อแม่ของเด็กพวก
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“พอลูกโต ขึ้นม. ปลายเมื่อไหร่ ผมจะส่งมาอยู่เป็นเพื่อนพี่หนึ่งใน
กรุงเทพ พี่ได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว มีหลานอยู่ด้วยแก้เหงา”
“พีห่ นึง่ ไม่ตอ้ งเหงาทีน่ ายล็อตออกไปอยูห่ อพัก มะปรางปีนขี้ นึ้ ม.๖ จบ
แล้วจะมาเรียนต่อในกรุงเทพ หนิงกับพีก่ อ่ งก็โอเค มีปา้ หนึง่ ดูแลอยูท่ างนี้ ป้า
ก็จะได้มีหลานเป็นเพื่อน”
น้องๆ ทัง้ สามเห็นสอดคล้องกันเป็นปีเ่ ป็นขลุย่ ว่า ผูห้ ญิงโสดแก่ๆ อยู่
บ้านคนเดียวย่อมจะเหงา พวกเขาจึงทำความดีโดยส่งหลานมาอยูเ่ ป็นเพือ่ น
พอคนหนึ่งโตพอจะบินออกจากกรงไป อีกคนก็มาอยู่แทนทันเวลาพอดี
น้องชายสองคนและน้องสาวอีกหนึ่งคน ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าในมุม
มองของพี่สาวคนโต การมีหลานมา ‘อยู่เป็นเพื่อน’ เอาเข้าจริงคือภาระอัน
หนักหน่วงทีน่ อ้ งๆ หามาทับถมอยูบ่ นบ่าอันบอบบาง ซึง่ กรำงานหนักมายาว
นานถึง ๓๐ ปี
พิมพ์ฉัตรไม่อาจปริปากบอกน้องชายน้องสาวได้ เหมือนเธอไม่เคย
ปริปากพูดอีกหลายร้อยหลายพันเรื่องก่อนหน้านี้
น้องๆ จะรู้สึกอย่างไร ถ้าเธอบอกพวกเขาว่า
“อย่าเอาหลานมาเป็นภาระของพีไ่ ด้ไหม พอกันที พีไ่ ม่เหงา ตรงกัน
ข้าม พีอ่ ยากอยูค่ นเดียว พีไ่ ม่เคยเป็นอิสระจนได้ทำอะไรอย่างทีอ่ ยากทำมา
๓๐ ปีแล้ว เธอไม่เห็นใจบ้างหรือ”
น้องๆ อาจจะล้มหงายหลังไปตามๆ กันเมื่อได้ยิน งุนงงสงสัย และ
น้อยใจ พิมพ์ฉตั รไม่อยากจะเสีย่ งให้บาดหมางกันในหมูพ่ นี่ อ้ ง อย่างทีเ่ กิดขึน้
ในหลายๆ บ้าน ไม่ต้องดูอื่นดูไกล ดูคฤหาสน์ใหญ่ติดกับบ้านเธอนี่ก็พอ
ความจริง พิมพ์ฉตั รไม่เคยรูส้ กึ เหงาเลยเมือ่ อยูค่ นเดียว ตรงกันข้าม
เธอกลับสัมผัสอารมณ์ปลอดโปร่งและผ่อนคลาย เมื่อหลานสาวกลับมาบอก
เมื่อวานนี้เองว่า หาที่พักชั้นดีใกล้มหาวิทยาลัยได้แล้ว
ค่ำนี้ เมือ่ กลับจากบ้านของโคมฉาย เธอเดินไปซือ้ เต้าฮวยและปาท่องโก๋
คู่เล็กๆ สีทองกรอบจากรถเข็นเจ้าอร่อยตรงมุมถนน พอกลับมาถึงบ้านก็เท
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จากถุงใส่ลงในชาม นั่งบนเก้าอี้ยาว กินพลาง เปิดโทรทัศน์เครือ่ งเก่าอายุ
สิบห้าปี แต่ยังใช้การได้ดี เพื่อดูรายการข่าวไปด้วยพลาง
หลานๆ ทั้งสามทำหน้าย่นเมื่อเห็นโทรทัศน์เครื่องนี้
“เก่ายังงีย้ งั ดูได้หรือฮะ ป้า” นีค่ อื คำถามของนายบัส เมือ่ มาเห็นครัง้
แรก
นายล็อตค่อยยังชั่วหน่อย ไม่พูดอะไร เพียงแต่บอกว่า
“ผมไปเล่นอินเทอร์เน็ตดีกว่า ป้าไม่มีเคเบิล ผมไม่ดูฟรีทีวีอยู่แล้ว”
ส่วนมะปรางถามเมื่อเห็นครั้งแรก
“ทำไมป้าไม่ซอื้ ทีวจี อแบนล่ะ เครือ่ งหนาๆแบบนี้ เขาเลิกดูกนั หมดแล้ว”
พิมพ์ฉตั รอดรูส้ กึ ไม่ได้วา่ น้องชายน้องสาวของเธอเลีย้ งลูกตรงกันข้าม
กับที่พวกเขาถูกเลี้ยงมาทุกคน อย่างหนึ่งที่เห็นได้คือหลานๆ เห็นเงินคล้าย
เศษกระดาษ จะโปรยเป็นใบปลิวเพือ่ ซือ้ ของแพงทีไ่ ม่จำเป็นเมือ่ ใดก็ทำอย่าง
ง่ายดาย คำว่า ‘ประหยัด’ อย่างทีพ่ อ่ แม่รจู้ กั เป็นคำทีพ่ วกนีไ้ ม่เคยรูเ้ อาจริงๆ
ว่ามันคืออะไร
นายบัสค่อยยังชั่วหน่อยที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ทำให้ไม่เป็นภาระ นอก
จากนีย้ งั ดูฝกึ ระเบียบมาอย่างเข้มงวด ก็ทำให้ดแู ลตัวเองได้ดกี ว่าญาติอกี สอง
คน ส่วนนายล็อต และมะปรางไม่รจู้ กั คำว่า ‘เกรงใจ’ ไม่มใี ครคิดว่าตัวเองมี
ผูใ้ หญ่เป็นผูป้ กครอง มองบ้านของป้าเป็นเพียงที่นอนเอาแรง ถ้าไม่จำเป็น
ต้องกลับมานอน ก็ไม่มใี ครอยากอยูบ่ า้ นแม้แต่อดึ ใจเดียว เตียงนอนไม่เคย
คลุม ห้องไม่เคยถู อย่างดีก็กวาดลวกๆ ข้าวของเสื้อผ้ากระจัดกระจายอยู่
ทั่วทุกตารางนิ้ว
เมื่อออกจากบ้านในตอนเช้า หลานๆ ไม่เคยบอกล่วงหน้าได้เลยว่าจะ
กลับเร็วหรือดึกดื่นแค่ไหน เธอถาม ก็ได้คำตอบว่า
“ผมจะไปบ้านเพื่อน ยังไม่รู้ว่าจะกลับได้กี่ทุ่ม”
“หนูไปติวหนังสือกับเพือ่ น เลิกก็ราวๆ …ไม่รซู้ ี ตีหนึง่ หรือตีสองได้มงั้
ป้าไม่ต้องรอ หนูไขกุญแจเข้าบ้านเอง”
ประตูรวั้ บ้านคล้องกุญแจดอกโต คนนอกไขไม่ได้ คนในต้องไขเปิดรับ
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เอง ป้าต้องถ่างตาลงมาถอดกลอนประตูชั้นล่าง เมื่อหลานๆ กลับเอาตีสอง
ตีสาม
นอกจากนี้ เธอต้องล้างจาน ซักผ้าปูทนี่ อน ผ้าห่ม กวาดถูหอ้ ง ให้
หลาน เพราะแต่ละคนทำอะไรเองไม่เป็นเลยสักอย่างเดียว
เมื่อเธอออกปากให้หลานช่วยบ้าง ก็ได้คำตอบในทางเดียวกัน
“ผมไม่เคยทำ งั้นเอาผ้านวมไปจ้างร้านซักผ้า ให้เค้าซักเอง”
“หนูกนิ ข้าวนอกบ้าน ถ้าซือ้ ข้าวเข้ามา ก็ซอื้ จานกระดาษมาใช้ ขีเ้ กียจ
ล้าง”
น้องชายน้องสาวของพิมพ์ฉตั รในทุกวันนี้ มีฐานะดีกว่าพีส่ าวคนโต แต่
สมัยหนุม่ สาว พ่อแม่ของเด็กพวกนีก้ ย็ งั ทำงานบ้านเป็น ตอนทีย่ งั เป็นนักเรียน
ก็ไม่เทีย่ วไม่เตร่ ประหยัดอดออม เพราะเห็นใจแม่และพีส่ าวคนโตผูท้ ำงานตัว
เป็นเกลียวส่งเสียพวกเขา ปิดเทอม น้องๆ ก็ไปทำงานพิเศษ หารายได้เพิม่ เติม
ทำตัวขยันขันแข็งจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยกันทุกคน
ทุกคนยังจำได้วา่ เมือ่ พ่อยังมีชวี ติ อยู่ ลูกๆ สีค่ นต่างเคยอยูไ่ ด้สขุ สบาย
ไม่น้อยหน้าเพื่อนฝูงคนไหน มีอนาคตงดงามรออยู่เบื้องหน้า
“ใครอยากเรียนอะไรบอกมา พ่อจะส่งเสียให้ถงึ ทีส่ ดุ ” พ่อบอกลูกๆทุกคน
ด้วยน้ำเสียงเปีย่ มความมุง่ มัน่ “ทุกคนต้องจบปริญญาตรีอย่างน้อย ทัง้ ผูช้ าย
ผู้หญิง”
ความฝันของพ่อและลูกๆ เหมือนฟองสบูส่ เี ลือ่ มพราย ล่องลอยอยูเ่ พียง
อึดใจเดียวแล้วแตกวับหายไป เมือ่ พ่อถึงแก่กรรมอย่างกะทันหันด้วยเส้นโลหิต
ในสมองแตก
ในตอนนัน้ ลูกสาวคนโตสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ชีวติ น้องใหม่ปหี นึง่
ช่างเป็นชีวติ หอมหวานปานโรยกลีบกุหลาบ น่าตืน่ ตาตืน่ ใจสำหรับสาวน้อยวัย
๑๘ ปี แต่เมือ่ ต้องประคับประคองแม่ ทีช่ อ็ กจนทำอะไรไม่ถกู ไปหลายเดือน
รวมทัง้ มีนอ้ งๆ ในชัน้ มัธยมและประถมปลาย รอให้สง่ เสียอีกถึง ๓ คน พิมพ์ฉัตรก็จำต้องดับฝันของตัวเองเพียงแค่นั้น
“หนูจะเลิกเรียน มาช่วยแม่หาเงินส่งน้องเรียน” เธอบอกแม่ดว้ ยความ
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เข้าใจทุกข์ปานหัวใจสลายของแม่
แม่อิดเอื้อน ด้วยความสงสารและเสียดายแทนลูกสาว
“หนูขอรับทุนของมหาวิทยาลัยดีไหมลูก เผื่อมีทาง”
เมือ่ สามสิบปีกอ่ น ทุนสำหรับนักศึกษาทีเ่ รียนดีแต่ยากจนมีอยูน่ อ้ ยมาก
ในตอนแรกพิมพ์ฉตั รก็ยงั พอมีความหวัง แต่เมือ่ ผลการให้ทนุ ประกาศออกมา
โดยไม่มชี อื่ หล่อน เด็กสาวก็ตดั สินใจเด็ดขาด สละอนาคตอย่างไม่ไยดี เพือ่
อนาคตของทัศนัย น้องชายคนรองผู้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้
เธอบอกน้องชายว่า
“โหน่งเรียนต่อให้จบ พีจ่ ะทำงานช่วยแม่หารายได้ โหน่งจะไปได้ไกล
กว่าพีม่ าก โหน่งเป็นลูกชายคนโต จะได้เป็นทีพ่ งึ่ ของแม่และพีๆ่ น้องๆ ด้วย”
***
ชีวิตในมหาวิทยาลัยจบลงเพียงแค่นั้น เพื่อนสนิทของแม่แนะนำให้
พิมพ์ฉัตรสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่วิทยาลัยสารพัดช่าง เธอเลือกด้าน
อาหาร แล้วตัดสินใจเรียนเพิ่มเติมด้านทำขนมปังและเค้ก เมื่อเห็นว่าร้าน
เบเกอรี่กำลังเป็นที่นิยมกันมากอยู่ในช่วงเวลานั้น
พิมพ์ฉัตรเป็นคนทำงานประณีต มีฝีมือไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไร แม้
ลงมือทำใหม่ๆ ก็ออกมาดีราวกับฝึกฝนมาแล้วยาวนาน ขนมปังและเค้กทีฝ่ าก
ขายในร้านแถวบ้านจึงขายดิบขายดี เธอก็เลยหันมาทำงานด้านนีเ้ ต็มตัว เช่า
หน้าร้านใกล้โรงเรียนทีแ่ ม่สอน ตัง้ ตูก้ ระจก ขายขนมปังและขนมเค้กชิน้ เล็กๆ
ราคาพอเหมาะกับผูซ้ อื้ ซึง่ เป็นเด็กนักเรียน มีวลัยภรณ์ น้องสาวคนรอง และ
ขจรยศน้องชายคนเล็กเป็นผู้ช่วยในตอนเย็น เมื่อกลับจากโรงเรียนแล้ว
ส่วนแม่ แม้วา่ เป็นครูเล็กๆ ในโรงเรียนรัฐบาล เงินเดือนน้อยจนไม่พอ
สำหรับลูกสี่คน แต่ก็ยังเป็นข้าราชการซึ่งสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตร และ
มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ทำให้ครอบครัวทีท่ ำท่าเหมือนจะขาดหางเสือใน
ตอนแรก สามารถแล่นฝ่าพายุต่อไปได้
ปีแล้วปีเล่า พิมพ์ฉตั รทำงานตัวเป็นเกลียว ไม่เคยปล่อยเวลาผ่านไป
ว่างๆ แม้แต่ชั่วโมงเดียว นอกจากทำขนม เธอหัดเย็บเสื้อ ปักจักรกับแม่
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นอกจากได้ลกู ค้าประจำมาหลายคนแล้ว ก็สง่ งานฝีมอื ไปฝากขายในร้านใกล้
บ้านได้ด้วย
เธอฝ่าฟันจนน้องชายคนรองเรียนจบ ได้เป็นนักเรียนนายร้อย น้องสาว
สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ จากนัน้ น้องชายคนเล็กก็สอบติดมหาวิทยาลัยเดียว
กัน ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึน้ ทุกปี รายจ่ายก็มากขึน้ ตามตัว พิมพ์ฉตั รทำงาน
คร่ำเคร่งอยูห่ ลายปี แทบไม่ได้เงยหน้าเงยตาดูโลกภายนอกว่าหมุนไปถึงไหน
แล้วบ้าง
วันหนึง่ เมือ่ เงยหน้าขึน้ จากงานอีกครัง้ เธอก็พบว่าน้องชายคนเล็กสอบ
ได้เนติบณ
ั ฑิต ภาระอันยาวนานกว่า ๑๐ ปี เลือ่ นหลุดลงจากบ่าของพีส่ าว
คนโตไปในที่สุด
ทัศนัยเป็นร้อยเอกแล้วในตอนนั้น ประจำอยู่จังหวัดชายแดน นานๆ
จะกลับบ้านสักที แต่ก็แบ่งเงินเดือนส่งมาให้แม่สม่ำเสมอ วลัยภรณ์สมรส
กับเพื่อนชายที่พบกันในมหาวิทยาลัย เขาผู้นั้นทำงานอยู่กรุงเทพฯ พักหนึ่ง
ก็ถกู เรียกตัวกลับไปช่วยกิจการของพ่อแม่ทจี่ งั หวัดตาก อันได้แก่ตลาดกลาง
เมืองและศูนย์การค้าแห่งใหม่ของจังหวัด วลัยภรณ์แต่งงาน ออกจากกรุงเทพฯ ไปอยู่กับสามี ไม่ได้กลับมาอีกเว้นแต่จะเดินทางลงมาธุระในบางครั้ง
จึงจะมาค้างกับแม่และพี่สาว
ขจรยศน้องชายคนเล็ก สอบได้เป็นผูพ้ พิ ากษา ย้ายออกต่างจังหวัดเช่น
กัน ไปอยูส่ ดุ ชายแดนอีสาน แต่งงานแล้วก็พาภรรยาไปอยูด่ ว้ ยกัน มีลกู ชาย
คนหนึ่ง จะมากรุงเทพฯ ก็ต่อเมื่อต้องมาติดต่อราชการเท่านั้น
ความเป็นอยูใ่ นบ้านดีขึ้น เมื่อภาระค่าใช้จ่ายลดลงกว่าเดิม แต่ภาระ
ใหม่ของพิมพ์ฉัตรก็ตามมาในอีกไม่กี่ปีจากนั้น แม่ผู้ทำงานหนักมาตั้งแต่อยู่
ในวัยกลางคน เริม่ ป่วยกระเสาะกระแสะหลายโรค มีแต่ลกู สาวคนโตเป็นพยาบาลดูแลประคับประคอง อาการป่วยของแม่ยดื เยือ้ อยูเ่ กือบ ๑๐ ปี ก่อนจะ
จากไปเหมือนใบไม้แห้งร่วงหล่นสู่โคนต้น
จากนัน้ อีกไม่นาน พิมพ์ฉตั รกลับไปสูภ่ าระแบบเดิมอีกครัง้ หนึง่ เมือ่
หลานๆ โตขึน้ สูว่ ยั รุน่ พ่อแม่สง่ มาเรียนต่อชัน้ มัธยมปลายในกรุงเทพฯ เริม่ ต้น
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ด้วยนายบัส ลูกของทัศนัย น้องชายคนรองลงไปจากเธอ จะมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เจริญรอยตามพ่อซึง่ เป็นพันเอกประจำอยูท่ นี่ ครศรีธรรมราช
หลานชายคนแรกสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ตามคาดหมาย พอ
เรียนจบก็จากไปอยูโ่ รงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนป้าก็ตอ้ งจัดห้องชัน้
บนเสียใหม่ ต้อนรับนายล็อต ลูกชายของขจรยศ น้องชายคนเล็กของเธอ
ซึ่งยังวนเวียนประจำอยู่ต่างจังหวัดไกลเมืองหลวง หนุ่มน้อยจะมาเรียนใน
ชั้นมัธยมปลาย เพื่อสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ
พอนายล็อตสอบเข้าเป็นนักศึกษาได้ ก็ออกจากบ้านป้าไปอยู่หอพัก
ต่อจากนัน้ วลัยภรณ์กส็ ง่ มะปรางลูกสาวคนเดียว มารอเข้ามหาวิทยาลัยใน
เมืองหลวงอีกคนหนึ่ง มะปรางพักอยู่กับป้าเพียงสองสามเดือน ก็ใกล้เปิด
เทอม ย้ายออกไปหาหอพักอยู่ ทั้งๆ บ้านป้าก็ใช่ว่าจะไกลจากสถานที่เรียน
จนอยู่ไม่ได้
***
พิมพ์ฉัตรไม่ได้ห่วงหลานชายสองคนแรก บัสมีเหตุผลสมควรว่าชีวิต
นักเรียนนายร้อยทำให้เขาพักอยูบ่ า้ นป้าเป็นประจำไม่ได้อยูแ่ ล้ว ส่วนล็อตเป็น
เด็กผู้ชาย เธอไม่ห่วง ผิดกับมะปรางซึ่งเป็นเด็กสาวเพิ่งจะมาอยู่กรุงเทพฯ
เป็นครั้งแรก ควรจะมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิด
เธอพูดเรื่องนี้กับน้องสาว ก็ได้คำตอบแกมบ่นว่า
“ก็ไม่รู้จะทำยังไง หนิงก็ไม่อยากให้ลูกอยู่หอพักคนเดียว แต่เพื่อนๆ
มะปรางจากโรงเรียนเดิมเขาอยูห่ อกันทุกคน อยากไปอยูก่ บั เพือ่ น ติวหนังสือ
ทำกิจกรรมด้วยกัน อยู่บ้านป้าเขาเหมือนถูกแยกออกมา ไม่มีเพื่อน”
“ฉันก็เห็นพูดกับมือถือทั้งวัน ขนาดกินข้าวอยู่กับป้ายังพูดไม่หยุด”
น้องสาวหน้าจืด ไม่พดู อะไรอีก แสดงว่าไม่เคยคิดจะขัดใจลูกสาวไม่วา่
เรื่องไหน พิมพ์ฉัตรก็เลยต้องหยุดพูดเพียงแค่นั้น
เธอก็ตอ้ งยอมรับกับตัวเองว่า ไม่ใช่แต่หลานๆ หรอกทีเ่ ห็นป้าเป็นเพียง
หลักเกาะเพียงชัว่ คราว เมือ่ ถึงเวลาเขาโผบินออกสูฟ่ า้ กว้างได้เมือ่ ใด เขาก็
ไปกันอย่างไม่รงั้ รอ จะไม่ให้เด็กหนุม่ สาวเป็นแบบนีไ้ ด้อย่างไร ในเมือ่ พ่อแม่
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พวกเขาก็ไม่ได้ต่างจากกันสักนิด
น้องทัง้ สามของเธอพอเรียนจบ ทำงาน ต่างก็ออกจากบ้านไปอยูต่ า่ งจังหวัดไกลแสนไกล ยิง่ แต่งงานมีครอบครัว ก็ยงิ่ หลุดลอยออกไปไม่มวี นั หวน
กลับอีก จะมาหาพีส่ าวและแม่ในกรุงเทพฯ ก็ตอ่ เมือ่ มีธรุ ะต้องมาค้างคืนในเมือง
หลวงเท่านั้น
***
น้องทัง้ สามรักเธอ พีน่ อ้ งไม่เคยเป็นปากเป็นเสียงกันรุนแรงเลยสักครัง้
แม้แต่ตอนทีแ่ ม่จากไป น้องๆ พบว่าแม่ยกบ้านและทีด่ นิ ให้พสี่ าวคนโตเพียงผู้
เดียว พวกเขาไม่ได้สว่ นแบ่ง ก็ไม่มใี ครเห็นเป็นเรือ่ งน้อยอกน้อยใจแต่อย่างใด
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
“ก็สมควรแล้ว บ้านนี้พี่หนึ่งก็อยู่มาตลอด มันก็ควรเป็นของพี่หนึ่ง”
น้องๆ คิดว่าเธอเกิดมาเพือ่ เป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ เป็นพีส่ าวทีด่ ขี องน้องๆ
เป็นป้าทีด่ แู ลหลานๆ ได้ดไี ม่นอ้ ยกว่าทีเ่ คยทำหน้าทีพ่ สี่ าว จนพิมพ์ฉตั รเองก็
ไม่อาจบอกให้ใครเข้าใจได้ว่า
‘ฉันอยากเกิดเป็นตัวของฉันเอง’
ถึงได้ยิน พวกเขาก็ไม่มีวันเข้าใจ ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปว่าในวัยสี่สิบ
ปลายๆ พิมพ์ฉัตรรู้สึกเหมือนอายุเลยความจริงไปสักยี่สิบปี
กระแสน้ำแห่งชีวติ ได้ไหลผ่านหน้าเธอไปนานแล้ว ตัง้ แต่เธออายุสบิ แปด
มันซัดเธอขึ้นบนตลิ่ง แล้วทิ้งเธอให้ตกค้างอยู่ตรงนั้น ปีแล้วปีเล่า เธอไม่
เคยรูจ้ กั การเติบโตใดๆ ผิดกับน้องๆ ผูท้ ผี่ า่ นขัน้ ตอนจากเด็กหนุม่ เด็กสาว มา
เป็นหนุม่ ฉกรรจ์และสาวเต็มตัว เข้าสูว่ ยั ครองเรือนมีลกู เล็กๆ จนวัยกลางคน
เป็นพ่อแม่ของลูกๆ ที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแทนพวกเขา
น้องๆ ได้ลมิ้ รสชีวติ อย่างเต็มเปีย่ ม ทัง้ หวานและขม เหนือ่ ยและสบาย
ผิดกับเธอ ซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตคืออะไร
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วลัยภรณ์
เวลายีส่ บิ ปีหลังจากแต่งงาน เปลีย่ นวลัยภรณ์จาก
หญิงสาวร่างระหงหน้าสวยหวานละม้ายพีส่ าวคนโต มา
เป็นเถ้าเกเนี้ยร่างอ้วนอวบ ผมสั้นโกรกสีน้ำตาลแดง
เหลือบม่วง ยีไว้แข็งเป็นทรงสูงเหนือหน้าผาก สีสัน
บนดวงหน้าเห็นแต่ไกลไม่แพ้สเี สือ้ ผ้า เมือ่ เดินเข้ามาใน
ห้องชั้นล่าง ห้องก็ดูสว่างจ้าขึ้นมาทันตาเห็น
“ไปเดินเยาวราช ได้ของมาฝากพีห่ ลายอย่าง องุน่
แอปเปิล้ แพร์ เจอเป็ดพะโล้ทอดกรอบ แยกซอสลิน้ จี่
ต่างหาก เลยซือ้ มาให้พหี่ นึง่ ลองชิม ของโปรดของพีก่ อ่ ง
เขาละ ไปฮ่องกงทีไรต้องไปกินทุกที”
น้องสาวจาระไน เมือ่ เดินตัวปลิวเข้าไปในห้องครัว
ด้านหลัง จัดอาหารจากกล่องลงจาน พีส่ าวเข้าไปช่วย
น้องสาว ถามว่า
“มาก็ไม่บอกล่วงหน้า พีจ่ ะได้ขนึ้ ไปจัดห้อง ปูทนี่ ง
ที่นอนให้”
“โอ๊ย! ไม่ หนิงค้างทีห่ อ้ งมะปราง” น้องสาวยกไม้
ยกมือปฏิเสธ “เขาอยู่คอนโดสองห้องนอน”
“อยู่แถวไหนล่ะ ท่าทางจะแพง” พี่สาวถามไป
เรื่อยๆ ไม่ได้ปริปากว่าตั้งแต่หลานสาวเข้าเรียนจนล่วง
มาครึง่ ปีแล้ว ยังไม่เคยกลับมาเยีย่ มป้า แม้แต่หนเดียว
“ก็ไม่หา่ งทีเ่ รียนเท่าไหร่ เดือนละหมืน่ เช่ารายปี
มีคนมากวาดถูห้อง แพงหน่อยก็ช่างมันเถอะ” แม่รีบ
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ออกตัวให้ลูกสาว “มันสะดวกสบายทุกอย่าง ไม่ต้องทำเอง”
พิมพ์ฉตั รไม่ออกความเห็นอีก ตัง้ แต่ได้ยนิ คำว่า ‘สะดวกสบาย’ ออก
จากปากน้องสาว คำนี้เป็นคำติดปากวลัยภรณ์มาตั้งแต่ยังสาว ตั้งแต่เรื่อง
เล็กน้อยประจำวันไปจนเรื่องเลือกคู่ครอง
ตอนสาวๆ วลัยภรณ์มหี นุม่ ๆ มาชอบหลายคน บางคนหน้าตาดี บางคน
ก็นสิ ยั ดี บางคนเรียนเก่งดูมอี นาคตดีกว่าเพือ่ น แต่หล่อนเลือกหนุม่ ทีห่ น้าตา
และบุคลิกด้อยทีส่ ดุ ในบรรดาทุกคน เรียนหนังสือก็ไม่ได้เรือ่ ง ด้วยเหตุผลคือ
‘พีก่ อ่ งขับบีเอ็มดับบลิวมาเรียนเชียวนา ไปไหนกับเขาสะดวกดีจะตาย
ไม่ต้องโหนรถเมล์’
เมือ่ เรียนจบ หล่อนก็แต่งงานกับก่อง ลูกเศรษฐีตา่ งจังหวัด จากนัน้ ก็
ใช้ชีวิตสะดวกสบายสมปรารถนามาจนทุกวันนี้
***
วลัยภรณ์กนิ อาหารเสร็จก็บน่ ว่าอิม่ แล้วก็งว่ ง จึงเปลีย่ นเสือ้ ผ้าเป็นชุด
นอนหลวมๆ ของพี่สาว ล้มตัวลงนอนอยู่บนเก้าอี้ยาวนั่นเอง
“ของีบหน่อยนะ แหม! วันนี้กินอิ่มจัง”
สายตาหล่อนมองเรือ่ ยเปือ่ ยไปหยุดทีภ่ าพถ่ายบนตูเ้ ตีย้ ๆ เป็นภาพถ่าย
ขนาดสิบสองนิว้ ของสาวน้อย หันเอียงให้กล้อง มองเห็นดวงหน้ารูปไข่ แก้ม
อิม่ สันจมูกเรียวตรง ถึงวางหน้าเฉยนิง่ ๆ แต่ดเู หมือนยิม้ ละไม เพราะแวว
สุกใสในดวงตากลมหวาน และกลีบปากอิม่ พริม้ เพรา ปลายทอดมุมหยักงอน
ขึ้นน้อยๆ เหมือนเจ้าตัวเยื้อนยิ้มอยู่เป็นนิจ
หล่อนมีผมหนานุม่ ดำขลับ หวีทอดตัวลงมาเฉยๆ ถึงบ่า ไม่มกี ารตกแต่ง
ใดๆ รูปนัน้ ถ่ายแค่ครึง่ อก จึงเห็นสไบเฉียงทีส่ วม ทาบอยูบ่ นบ่าอันกลมกลึง
ผิวเนียนนวลตัง้ แต่หน้าผากกลมมนลงมาถึงต้นแขนเรียวได้สว่ นสัด ไร้ตำหนิ
ใดๆ ไม่มีแม้แต่เพียงจุดด่างดำสักจุดเดียว
“รูปพีห่ นึง่ บนตูน้ นั่ ” วลัยภรณ์ถามเรือ่ ยๆ เปือ่ ยๆ ตามประสาคนช่างพูด
“เหมือนมะปรางตอนนี้ยังกะแกะ อายุ ๑๘ ใช่ไหมตอนนั้น”
พิมพ์ฉตั รเงยหน้าจากผ้าทีส่ อยอยู่ มองตามสายตาน้องสาว ยิม้ ขันๆ
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“ใช่ จำแม่นนี่ ไปประกวดนางสงกรานต์ของเขต เพือ่ นพ่อทีเ่ ป็นหัวหน้า
เขตมาขอ พ่อเสียไม่ได้เลยให้ไป ผมเผ้าก็ไม่ได้เกล้า หน้าก็แต่งเอง คนอืน่ ๆ
เขาเกล้าผมแต่งหน้ากันเช้งทุกคน”
“แต่พี่ก็สอยตำแหน่งนางสงกรานต์มาได้ หนิงจำได้ วิ่งตามดูพี่นั่งใน
ขบวนแห่ซะเหนื่อยแทบตาย พี่โหน่งกับตาหน่องช่วยกันฉุดหนิงล้มลุกคลุก
คลาน” น้องสาวหัวเราะออกมาได้ เมือ่ นึกถึงความหลัง “พอประกาศว่าพีไ่ ด้
หนิงร้องไชโยๆ ๆ จนเสียงหายไปเลย”
หล่อนพูดต่อไปว่า
“ต้องยืมไปให้มะปรางดู เขานึกไม่ออกว่าเขาเหมือนป้าได้ยงั ไง ถ้าบอก
ว่าเหมือนแม่ยังพอนึกออก”
พีส่ าววางผ้าทีส่ อยลง ยิม้ บางๆ เป็นยิม้ ทีบ่ อกความสมเพชตัวเองมาก
กว่าขำขัน
“นัน่ ซิ อย่าว่าแต่มะปรางนึกไม่ออก พีด่ กู ระจกทุกวันก็นกึ ไม่ออกว่าครัง้
หนึ่งเราเคยหน้าตาอย่างในรูปได้ไง”
วลัยภรณ์มองพีส่ าว เงาแดดสีแสดเรือ่ ๆ ยามบ่ายคล้อยส่องผ่านหน้าต่าง
เข้ามากระทบซีกหน้า มองเห็นสีขาวแซมอยู่บนผมดำละเอียดรวบไว้ง่ายๆ
หน้าผากกลมนูนและสันจมูกเรียวยังเหมือนเดิม แต่ดวงตากลมหวาน บัดนี้
แห้งแล้งโรยรา ซ่อนอยู่หลังแว่นสายตาที่เจ้าตัวใช้ยามทำงานละเอียดอย่าง
เย็บผ้าหรืออ่านหนังสือพิมพ์
ริมฝีปากสีชมพูสดเหมือนกลีบกุหลาบ หายไปตามกาลเวลา เหลือเพียง
ปากบางสีซีด มุมปากตกน้อยๆ เหมือนไม่เคยรู้จักว่ารอยยิ้มเป็นอย่างไร
เรือนร่างผอมบางเหมือนกิง่ ไม้แห้งๆ เข้ามาแทนความงามของดอกไม้ผลิบาน
จากงานหนักและเคร่งเครียดที่ครอบงำพิมพ์ฉัตรอยู่ถึง ๓๐ ปีเต็ม
มองแล้ววลัยภรณ์กน็ กึ สงสารพีส่ าว หล่อนรูต้ วั ว่าแม้ขณะนี้ น้ำหนัก
หล่อนเพิ่มกว่าเมื่อครั้งเป็นเจ้าสาวถึง ๒๐ กิโลกรัม หล่อนก็ยังดูสดใสเปล่ง
ปลั่ง สะสวยกว่าผู้หญิงแถวบ้านเกือบทั้งหมดก็ว่าได้
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‘น่าสงสารพีห่ นึง่ ’ หล่อนรำพึง เหมือนอย่างทีเ่ คยนึกมาแล้วหลายครัง้
แต่ด้วยนิสัยไม่หมกมุ่นกับสิ่งใดมาก ความเห็นใจผ่านเข้ามา ก็ผ่าน
ออกไปเหมือนลมพัด เมือ่ พิมพ์ฉตั รลุกเอาเสือ้ ทีส่ อยเสร็จไปแขวน หันกลับ
มาก็เห็นว่าน้องสาวหลับสนิทไปแล้ว
***
เสือ้ ตัวใหม่ของโคมฉายเพิง่ เสร็จ เมือ่ พิมพ์ฉตั รนำไปส่งให้ ไม่ได้คดิ
อะไรมากไปกว่าครัง้ นีก้ ค็ งเหมือนครัง้ ก่อนๆ ทีเ่ ธอจะจับตัวให้ฟงั เธอบ่นเรือ่ งอะไร
ต่อมิอะไรอยูส่ กั ชัว่ โมงกว่าสองชัว่ โมง ก็พบด้วยความประหลาดใจว่า คราวนี้
โคมฉายอารมณ์ดีกว่าทุกครั้ง
“ตาฉัตรบริหารงานเก่งนะเธอ เนิร์สซิ่งโฮมสาขาสองทำท่าว่าจะไปได้
ดีกว่าที่นี่เสียอีก”
อ้อ! นีเ่ อง ทีม่ าของอารมณ์ดขี องเธอ คุณโคมฉายหย่าขาดจากสามี
มาหลายปีแล้ว ลูกคนเดียวที่มีก็ไปเรียนเมืองนอก ไม่ยอมกลับจนบัดนี้
ดูเหมือนจะแต่งงานมีครอบครัวอยู่ทางโน้น เธอก็เลยทุ่มเทจิตใจให้น้องชาย
คนเดียวแทน
“โครงการใหม่เขาเสร็จแล้ว ไม่ได้ให้คนอยูเ่ ป็นห้องอย่างทีน่ ี่ แต่เป็นบ้าน
เดี่ยว โครงการยังไม่ทันเสร็จ บ้านถูกจองหมดแล้ว”
โคมฉายเล่าอย่างปลาบปลื้ม
“คนในเมืองใหญ่ๆ อยูก่ นั คนเดียวมากเหลือเกิน ลูกเต้าก็อยูก่ นั คนละบ้าน
พวกนีเ้ บือ่ กรุงเทพเต็มที อยากอยูต่ า่ งจังหวัดแต่หาทางไม่ได้ จะไปปลูกบ้าน
อยู่คนเดียวก็ไม่กล้า คันฉัตรก็เลยแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งทำเหมือนรีสอร์ทสวยๆ
แล้วปลูกบ้านเดีย่ ว จะซือ้ ก็ได้ เช่าก็ได้ เขาจะเปิดเป็นทางการ วันที่ ๙ เดือน
นี้ละ”
เธอสรุปตอนท้ายว่า
“ฉันซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบินไว้ ๒ ใบ แม่เจ้าประคุณรับปากไว้ดบิ ดีวา่ จะไปงาน
เอาเข้าจริง ไปนับเดือนนับดาวอยูก่ ะทัวร์ยโุ รปเสียแล้ว ฉันขีเ้ กียจคืนตัว๋ หนึง่
อยากเที่ยวเชียงใหม่ไหมล่ะ ฉันชวนหนึ่งไปเป็นเพื่อนก็แล้วกัน”
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***
พิมพ์ฉตั รขยับตัวอย่างตืน่ เต้น เมือ่ เครือ่ งบินเริม่ ลดระดับลง เธอมอง
ออกไปทางหน้าต่างก็เห็นตัวเมืองทอดตัวอยูเ่ บือ้ งล่าง มีบา้ นช่องหนาแน่นเห็น
ชัดขึ้นทุกที
คนอืน่ ๆ อาจฝันถึงยุโรป หรือหมูเ่ กาะสวยๆ กลางน้ำทะเลใสแจ๋ว พิมพ์ฉัตรขอเพียงเชียงใหม่ เมืองนีค้ อื ฝันทีเ่ ธออยากเอือ้ มให้ถงึ อีกสักครัง้ หลังจาก
ประทับใจไม่เคยลืมเมื่อ ๓๐ ปีก่อน
ตอนนัน้ เป็นการแข่งกีฬามิตรภาพระหว่างมหาวิทยาลัย ๕ แห่งจาก
แต่ละภาค จัดทีส่ นามกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ฉตั รกับเพือ่ นสาวๆ อีก
หลายคนได้รบั คัดเลือกให้ไปร่วม-ไม่ใช่ในฐานะนักกีฬา แต่ในฐานะตัวแทนจาก
ชมรมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพราะประธานชมรมเห็นว่าเธอรำได้สวย
จึงจัดให้รำเสียหลายชุด ทัง้ รำต้นวรเชษฐ์ในงานเลีย้ งต้อนรับ รำกลองยาวตอน
เปิดงานในสนามกีฬา และรำสี่ภาคบนเวทีหอประชุมในคืนปิดงาน
ช่วงเวลา ๕ วัน เป็นช่วงสนุกทีส่ ดุ ของสาวน้อยและเพือ่ นๆ เมือ่ เว้น
จากงานบนเวที ก็ไปเชียร์กฬี า และไปเทีย่ วตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตัง้ แต่
เช้าจนดึกดืน่ โดยมีรนุ่ พีจ่ ากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ เป็นเจ้าถิน่ นำน้องๆ ทัง้ ชาย
หญิงไปตะลุยทั้งในเมืองและนอกเมือง
หนึง่ ในผูน้ ำเทีย่ ว ทีม่ าดูแลกลุม่ ของเธอและเพือ่ นหญิงอีก ๕ คนก็คอื
หนุ่มนักศึกษาเมืองเหนือ เขาแนะนำตัวเองว่า
“พีช่ อื่ พันธินนะครับ เรียกพีท่ นิ ก็ได้ แต่ถา้ ทำอะไรไม่ถกู ใจน้องๆจะเรียก
ไอ้ทินก็ได้ ไม่ว่ากัน”
‘พีท่ นิ ’ เป็นหนุม่ หน้าใสนัยน์ตาคม ผิวขาวเนียนอย่างชาวเหนือ ผม
ยาวปรกคอดำเป็นมัน เส้นอ่อนสลวยราวกับผมผูห้ ญิง ยิม้ กว้างอย่างคนขีเ้ ล่น
อยู่เสมอ เห็นฟันขาวสวยน่าชม เขาคุยเก่งและคล่องตัวสมกับหน้าที่ผู้นำเทีย่ ว ความรูร้ อบตัวก็ดมี าก ไม่วา่ สาวๆ จะถามถึงอะไร ตัง้ แต่ประวัตขิ องวัด
ลงมาจนถึงร้านขายไอศกรีม เจ้าตัวรู้หมด
‘พีท่ นิ ’ วางตัวเป็นพีช่ ายทีม่ มี ารยาทดี ดูแลน้องสาวทัง้ หลายอย่างทัว่
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ถึง และเท่าเทียมกัน เพียงห้าวันทีร่ จู้ กั กัน สาวๆ ทัง้ กลุม่ ก็พากัน ‘กรีด๊ ’ และ
ชักชวนไม่ขาดปากให้เขาลงไปเทีย่ วกรุงเทพฯ บ้าง พวกเธอจะแห่กนั มาต้อนรับ
พาเที่ยวเมืองหลวง
พีท่ นิ บอกว่าเขาจะลงไปกรุงเทพฯ ตอนปีใหม่ ถ้ามีเวลามาเทีย่ วด้วยก็
จะโทรศัพท์มาหา ทุกคนก็ให้หมายเลขเขาไปอย่างเต็มใจ
คนที่พี่ทินโทร. มาถึง มีเพียงคนเดียวคือพิมพ์ฉัตร
***
พีท่ นิ ลงมากรุงเทพฯทุกเดือน เท่าทีจ่ ะปลีกตัวมาได้ เขาพาตัวเองเข้ามา
ในบ้านอย่างสุภาพและมัน่ ใจ ไม่ทำตัวหลบๆ ซ่อนๆ ปิดบังผูใ้ หญ่ พ่อกับแม่
ก็เลยต้อนรับด้วยดี
“ก็ดเู ปิดเผยดีนี่ ไม่มอี ะไร” พ่อเคยวิจารณ์กบั แม่ “ลูกเราโตเป็นสาว
ก็มีหนุ่มมาจีบเป็นธรรมดา ขอให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่อย่างนี้ก็พอแล้ว”
เมือ่ พิมพ์ฉตั รเศร้าโศกแสนสาหัสจากสูญเสียพ่อ พีท่ นิ ก็ตรงจากเชียงใหม่
ลงมาหาเธอทันที เขาอยูเ่ คียงข้างเธอ ปลอบโยนคอยให้กำลังใจ เมือ่ กลับ
เชียงใหม่ก็โทรศัพท์ทางไกลมาหาประจำ
เขาอยู่ข้างเคียงเธออีกเช่นกัน เมื่อพิมพ์ฉัตรตัดสินใจสละชีวิตนักศึกษาออกมาหางานทำ
พีท่ นิ ไม่คอ่ ยจะห่วงปริญญาทีเ่ ด็กสาวจำต้องสละไป มากกว่าห่วงว่าเธอ
ต้องทำงานทีไ่ ม่สมควร เมือ่ รูว้ า่ มีคนจ้างพิมพ์ฉตั รไปทำงานพิเศษ รำไทยใน
ร้านอาหารสำหรับฝรั่ง เขาก็ตรงไปสืบหาเช็กประวัติของร้านนั้นทันที กลับ
มารายงานว่า
“แม่ครับ” เขาเรียกแม่ของเธออย่างคุน้ เคย “ร้านนัน้ มันมีเบือ้ งหลังไม่
ค่อยดี พนักงานเสิร์ฟออฟได้ครับ อย่าให้หนึ่งไปทำงานที่นั่นเลยครับ ไม่
ปลอดภัย”
เขากับเธอยังติดต่อกันสม่ำเสมอเมือ่ เขาเรียนจบ พิมพ์ฉตั รไม่ได้ไปร่วม
งานรับปริญญา เพราะติดขัดหลายอย่างรวมทัง้ เรือ่ งเงินค่าใช้จา่ ยด้วย พันธิน
เข้าใจข้อนีด้ ี แม่ของเธอปฏิเสธเด็ดขาดไม่รบั เงินทีเ่ ขาอาสาจะจ่ายให้เป็นค่ารถไฟ
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และโรงแรมที่พัก
จากนัน้ ชายหนุม่ ลงมาหางานทำในกรุงเทพฯ จึงยิง่ สนิทชิดเชือ้ มาก
ขึน้ พันธินเลิกงานก็มาหาพิมพ์ฉตั ร กินข้าวเย็นด้วย ชวนไปดูหนัง หรือไม่ก็
นั่งคุยกันจนดึกจึงลากลับบ้าน
ความสัมพันธ์นดี้ ำเนินมาเกือบปี ก็มาสะดุดตอใหญ่เข้ากะทันหัน หลัง
จากกลับไปเยี่ยมบ้านเชียงใหม่ เขากลับมาบอกเธอว่า
“พ่อให้พไี่ ปเรียนต่อทีอ่ อสเตรเลีย เรียนภาษากับทำปริญญาโทอีก ๒-๓
ปี พี่บ่ายเบี่ยงแล้วไม่สำเร็จ”
พิมพ์ฉตั รใจวาบหวิวเหมือนจะขาดลอย สำหรับเธอ การไปเมืองนอก
ในยุคนั้นใช่ว่าจะกลับกันได้ง่ายๆ ส่วนใหญ่ไปแล้วก็ไปลับ เรียนจนจบถึงได้
กลับในอีกหลายปีหลังจากนั้น
พันธินมองหน้าหญิงสาวอย่างจะหยั่งใจเธอ ก่อนพูดเสียงสลด
“พีก่ ไ็ ม่อยากไปจากหนึง่ ไม่อยากทิง้ หนึง่ อยูท่ างนี้ ไปหลายปี อะไรๆ
มันก็เกิดขึน้ ได้ แต่ถา้ หนึง่ ตกลงจะไปกับพี่ พีก่ พ็ าหนึง่ ไปได้นะ เราจดทะเบียน
กันเงียบๆ หนึ่งจะได้ขอวีซ่าภรรยา ติดตามสามีไปนอกไงล่ะ”
พิมพ์ฉัตรมองคนรักอย่างไม่คาดคิด
“พี่ทินจะให้หนึ่งไปอยู่กับพี่ทางโน้น พ่อแม่พี่จะว่ายังไงคะ หนึ่งรู้ว่า
พ่อแม่พี่คงไม่เต็มใจให้พี่คบหนึ่ง เพราะบ้านหนึ่งจน ถึงส่งพี่ไปเมืองนอก”
พิมพ์ฉตั รไม่เคยพบพ่อแม่ของพันธิน แต่กร็ จู้ ากคำบอกเล่าของเพือ่ น
บางคนของเขา ว่าพันธินเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐี มีธรุ กิจหลายอย่าง
ในเมือง และเป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่งทั้งเชียงใหม่และลำปาง
“พีเ่ ป็นผูใ้ หญ่แล้วนะหนึง่ ” เขาตอบทันควัน “พีจ่ ะเรียนไปทำงานไป เลีย้ ง
หนึ่งเอง”
พิมพ์ฉตั รตีบตันในลำคอจนพูดไม่ออก ทัง้ ซาบซึง้ ทัง้ ใจหาย ต้องรวบ
รวมสติ ก่อนเรียบเรียงคำพูดออกมาได้
“เรายังไม่พร้อมกันทัง้ สองคนค่ะ หนึง่ ว่า หนึง่ ต้องช่วยแม่สง่ เสียน้องๆ
อีกหลายปี ถ้าหนึง่ ไปกับพี่ แม่คนเดียวทำไม่ไหวแน่ พีท่ นิ เองก็ควรจะได้เรียน
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ให้เต็มที่ ไม่มีหนึ่งไปเกาะพี่กินอยู่ทางโน้น”
พีท่ นิ ผูเ้ คยตามใจคนรักเสมอ กลับขมวดคิว้ อย่างไม่เห็นด้วยเมือ่ ได้ยนิ
เขาตอบเสียงหงุดหงิด
“น้องๆ ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างซี จะให้หนึง่ เสียสละความสุขเพือ่ เขา
พีก่ ว็ า่ เกินไป ส่วนทางพี่ พีก่ พ็ ดู ตรงๆ นะว่าจากกันนานเป็นปี อาจจะสองหรือ
สามปี ใจคนมันเปลี่ยนกันได้…”
พิมพ์ฉตั รจับแขนอีกฝ่ายเป็นเชิงปลอบประโลม ฝืนยิม้ หวานให้ ทัง้ ๆ
ใจเธอแทบจะขาดอยู่รอนๆ
“หนึ่งไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะ พี่ทินเชื่อใจได้ หนึ่งจะรอพี่ทินกลับมา
กว่าพี่ทินเรียนจบ น้องๆ หนึ่งก็โตแล้ว เราจะได้ไม่มีอะไรต้องห่วงอีก”
แม่เห็นด้วยว่าลูกสาวควรรออยู่ทางนี้ มากกว่าจะติดตามสามีไปเสี่ยง
กับอนาคตอันไม่แน่นอน
แม่กระซิบบอกเธอว่า
“ถ้าพ่อแม่เขามาขอหนึ่งให้ไปเมืองนอกด้วย แม่จะยกให้โดยไม่เรียก
ร้องอะไรเลย แต่นี่รูปการณ์เหมือนพ่อแม่เขาจะแยกลูกชายออกไปให้พ้นๆ
เรา ถ้าหนึง่ กับทินจะแต่งงานกันให้ได้ ก็คงไปลำบากอยูท่ างโน้น พ่อแม่เขา
คงไม่ให้เงินทินมาเลี้ยงหนึ่งแน่ๆ”
ในเมื่อแม่ตัดสินใจให้อย่างนี้ พิมพ์ฉัตรจึงไม่รู้สึกว่าเธอมีทางอื่นนอก
จากปฏิเสธคำขอของคนรัก ทัง้ ๆ ใจหายแล้วใจหายอีกเหมือนจะขาดลอย เมือ่
พันธินต้องออกเดินทางไปจริงๆ
เธอชวนน้องสาวไปส่งเขาที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง พบว่า
พ่อแม่และญาติๆ พันธินแห่กันมาส่งนับสิบคน ไม่มีใครโอภาปราศรัยกับเธอ
แม้แต่คนเดียว แล้วยังมีเพือ่ นฝูงจากเชียงใหม่อกี กลุม่ ใหญ่ ทำให้ชายหนุม่
แทบจะไม่มีโอกาสพูดกับคนรัก นอกจากรีบร้อนกล่าวลาเพียงสองสามคำ
“พอถึงโน่น พี่จะเขียนมาถึงหนึ่งทันทีเลย ไปก่อนนะ”
พิมพ์ฉัตรนั่งซับน้ำตามาตลอดทางในรถประจำทาง มีน้องสาวนั่งตา
ปริบๆ มองหน้าด้วยความห่วงใย แต่สิ้นปัญญาจะปลอบโยน
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เธอกินไม่ได้นอนไม่หลับอยูห่ ลายวัน จนกระทัง่ ได้รบั โปสการ์ดแผ่นแรก
จากพันธินว่าเขาไปถึงซิดนียแ์ ล้ว จะพักอยูท่ นี่ เี่ พือ่ เรียนภาษา ก่อนจะไปเข้า
มหาวิทยาลัย อาการของพิมพ์ฉัตรจึงค่อยดีขึ้นบ้าง
***
จดหมายของพันธินมาถึงอย่างสม่ำเสมอในปีแรก เป็นกำลังใจให้หญิง
สาวมีเรีย่ วแรงจะทำงานหนักขึน้ โดยไม่ทอ้ ถอย ตอนกลางวัน นอกจากช่วย
แม่ทำขนมขาย รับตัดเสือ้ ตอนค่ำ รุน่ พีค่ นหนึง่ มาชวนเธอไปรำไทยในร้าน
อาหารแห่งใหม่จดั สำหรับลูกค้าฝรัง่ โดยเฉพาะ งานนีแ้ ม้คา่ จ้างไม่สงู เท่าใด แต่
ค่าทิปงามนัก พิมพ์ฉัตรจึงตกลง มีน้องชายคนเล็กที่โตเป็นเด็กหนุ่มแล้ว
คอยไปรับกลับบ้าน
พิมพ์ฉตั รแอบฝันถึงขัน้ ว่า จะเก็บเงินพอเป็นค่าเครือ่ งบิน แล้วบินตาม
เขาไป หากว่าพันธินต้องอยูท่ อี่ อสเตรเลียอีกนาน ถึงตอนนัน้ น้องชายคน
รองเรียนจบเป็นนายร้อยแล้ว คงแบ่งเงินเดือนมาช่วยส่งเสียน้องอีกสองคน
ผ่อนภาระของแม่กับพี่สาวได้บ้าง แม่คงจะอนุญาตในตอนนั้น
ขึน้ ปีทสี่ อง จดหมายของคนรักเริม่ ห่างออกไป จากเดือนละ ๓-๔ ครัง้
มาเป็นเดือนละครั้ง เขาให้เหตุผลว่า
‘พีเ่ ข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว เรียนทีน่ ยี่ ากมาก เพราะตำราเป็นอังกฤษ
ล้วน งานหนักเลยไม่มีเวลาว่างมากเท่าเมื่อก่อน’
พอขึน้ ปีทสี่ าม จูๆ่ จดหมายของชายหนุม่ ก็เงียบหายไป แม้วา่ เธอเขียน
ไปหาเขาติดๆ กันหลายฉบับ ด้วยความห่วงใย เกรงว่าเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วย
อีกฝ่ายก็ไม่ตอบมา
พิมพ์ฉตั รยังจำความทุรนทุรายในช่วงเวลานัน้ ได้จนบัดนี้ เธอไม่ได้คดิ
อะไรอย่างอืน่ นอกจากเกรงว่าจะเกิดเหตุรา้ ยกับพันธิน เขาอาจป่วยหนัก..เขา
ประสบอุบัติเหตุ…เธอคิดไปร้อยแปดพันเก้าประการ จนตัวเองเกือบจะป่วย
ไปเสียเอง
ในทีส่ ดุ คำตอบของพันธินก็มาถึงในรูปของจดหมายสัน้ ๆ สัน้ ทีส่ ดุ เท่า
ที่เขาเคยเขียนถึงคนรัก
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“พีข่ อโทษทีย่ งุ่ ๆ เลยไม่ได้สง่ ข่าว พีไ่ ด้งานทำทีน่ ี่ ขอให้หนึง่ ไม่ตอ้ งรอพี่
พี่เองก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ คงจะอยู่อีกหลายปี”
พิมพ์ฉตั รเข่าอ่อน ทรุดฮวบลงอย่างหมดแรง เมือ่ สายตาผ่านตัวหนังสือ
สุดท้าย ปวดร้าวไปทั้งศีรษะราวกับถูกฟาดโดยแรง
เธอป่วย ไข้ขึ้นสูงอยู่หลายวันหลังจากนั้น แม่กับน้องสาวต้องคอย
พยาบาลอยูข่ า้ งเตียงด้วยความห่วงใย โดยเฉพาะแม่แทบไม่เป็นอันกินอันนอน
แต่ในเมื่อพิมพ์ฉัตรยังสาว ร่างกายยังแข็งแรง จึงพอจะฟื้นตัวได้ในเวลาไม่
นาน แม้ความสดใสหายไปจากดวงหน้าและท่าทาง เธอก็ยังแข็งแรงพอจะ
ทำงานไปได้ตามปกติ
พี่ทินตัดสินใจทำงานอยู่ที่ออสเตรเลีย อยู่ที่โน่นคงจะสุขสบายน่าอยู่
กว่าที่นี่มาก เขาจึงไม่อยากกลับมา
น่าน้อยใจอยู่เรื่องเดียว…
“พีท่ นิ ได้งานทำทีโ่ น่น รายได้คงดีกว่าทีน่ ”ี่ เธอพูดกับน้องสาว ปลอบใจ
ตัวเองไปพร้อมๆ กัน “น้อยใจแต่วา่ เขาไม่ยกั ชวนพีไ่ ปอยูด่ ว้ ย เขาก็รวู้ า่ โหน่ง
เรียนจบเป็นนายทหารแล้ว หนิงก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว เหลือหน่องคนเดียว
ถ้าพี่จะไป แม่ก็คงไม่ว่า”
วลัยภรณ์คิดไปอีกทางหนึ่ง บัดนี้หล่อนเป็นสาวเต็มตัว มีหนุ่มๆ มา
ติดพันหลายคน หล่อนจึงรูจ้ กั ผูช้ ายมากพอจะรูจ้ กั โรค ‘ไกลตา ก็ไกลใจ’ ได้
เพียงแต่ไม่อยากพูดออกมาดังๆ ให้พี่สาวใจเสียหนักเข้าไปอีก ก็เลยสืบเสาะ
หาข่าวของพันธินจากทางอื่น เท่าที่จะหาทางได้
คนทีห่ ล่อนหันไปหาคือแฟนหนุม่ พีก่ อ่ งมีเพือ่ นสมัยเรียนมัธยมทีเ่ ป็น
ลูกเศรษฐีเหมือนกัน พ่อแม่สง่ เรียนอยูต่ า่ งประเทศในหลายประเทศ แน่ละ ใน
ออสเตรเลียก็มอี ยูส่ องหรือสามคน หล่อนจึงขอให้เขาติดต่อเพือ่ นทีน่ นั่ สืบ
หาข่าวคราวของนักเรียนไทยในซิดนีย์ที่ชื่อพันธิน แค่ไม่กี่วัน ก็ได้คำตอบ
กลับมาว่า
‘มันมีแฟนแล้วนี่ สวยเสียด้วย คบกันตัง้ แต่ปกี อ่ น ตอนนีก้ อ็ ยูด่ ว้ ยกัน
แล้ว’
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