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เมือ่ แฟนๆ ของ ‘วัตตรา’ อ่านบทต้นๆ ของ ‘สือ่ รักจากฟากฟ้า’ คงจะ
คาดเดาว่าเรื่องนี้โครงเรื่องหรือพล็อตคือ ‘การคลุมถุงชน’ พระเอก-นางเอก
คงจะต้องเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันเพื่อปฏิเสธการแต่งงานโดยที่ไม่ได้รักกัน และ
ลงท้ายด้วยความสุขสมของตัวละครอย่างที่เคยอ่านๆ มา
ก็ต้องบอกว่าเป็นการคาดเดาทีไม่
่ ผิดนัก แต่ครัง้ นี้ ‘วัตตรา’ แหวกกฎ
ของนิยายโรแมนติกคอมดี้พอสมควร เพราะในความหรรษาที่มอบแก่ผู้อ่าน
เธอแทรกสาระสำคัญเกี่ยวกับการต่อสู้กับจิตใจตัวเองของตัวละครไว้ชนิดที่
กล่าวได้ว่าแทบจะเป็นประเด็นหลักของนิยายเรือ่ งนี้ นัน่ คือการทีเธอ
่ กำหนด
ชะตากรรมให้ ทอฝ้าย นำบุญ และ ตน้ สัก ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตาย ก่อนที่ทั้งสามจะเรียนรู้ที่จะใช้สติและปัญญาพิจารณาไตร่ตรองสิ่ง
ต่างๆ อย่างรอบคอบ จนในทีส่ ดุ เอาตัวรอดกลับมายังโลกมนุษย์ได้อย่างมีลมหายใจ นอกจากนั้นตัวละครอย่าง คุณย่าสุขใจ คุณปู่บุญเท่ง หรือแม้แต่
ซินแสส่างปอ ก็ได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกัน
ถึงตอนนีท่้ านอาจจะชะงักค้าง อยากจะวางหนังสือเล่มไม่บางนักนีลง
้
…ฉันไม่ได้อยากอ่านธรรมะสักหน่อย…อย่าเพิง่ วาง ลองเปิดอ่านไปทีละหน้า
แล้วจะรูว่้ า ‘วัตตรา’ ไม่ได้หนีไปบวชชีทีไ่ หน เธอยังคงทำหน้าทีของ
่ เธออย่าง
ซื่อสัตย์ นั่นคือ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ (แต่พอเบาๆ ) ให้ผู้อ่านอัน
เป็นที่รักของเธอ…อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องเชียวละ
ไม่เชื่อก็ลองอ่านจนจบดูสิ !!

จากใจผู้เขียน
วัตตรา
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การหยิบ ‘ความเชื่อ’ ใดๆ มาแต่งเติม แต้มสีสันแห่งจินตนาการของ
ผูเขี
้ ยนลงไปเพือ่ เล่าเรือ่ งนัน้ ๆ ให้ดำเนินไปตามแนวเรือ่ งทีวาง
่ ไว้ให้เป็นนวนิยาย
ทีสนุ
่ กน่าติดตามนัน้ บางครัง้ ก็มีความจำเป็นทีจะ
่ ต้องบิดเบือนความจริงแห่ง
ความเชื่อนั้นไปบ้าง หรือเขียนให้ ‘เว่อร์’ เกินจริง และเหลือเชื่อยิ่งขึ้นบ้าง
แต่…แน่นอนผู้เขียนย่อมไม่ละเลยที่จะใส่ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตลงไป
ด้วย ดังเช่น ‘สื่อรักจากฟากฟ้า’ จินตนิยายแนวโรแมนติกคอมดี้ที่เสนอ
เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองคู่ ที่ชะตากรรมทำให้ต่างต้องเผชิญกับ
ความลีล้ บั มหัศจรรย์ ความเหลือเชือ่ และลงท้ายด้วยความเชือ่ ว่า “นีคื่ อ
ชะตาฟ้าลิขิต” ที่ส่งผลให้ทุกชีวิต ได้เกิด ได้พบพาน พลัดพราก เพื่อที่
จะพบกันใหม่และพากันฝ่าฟันอุปสรรคนานา แล้วจึงลงเอยด้วยความสมหวัง
ตามสูตรสำเร็จของนวนิยายไทย
ผู้เขียนมิได้คาดหวังหรือแนะนำให้ใช้ข้อมูลจากจินตนิยายเรื่องนี้ไป
อ้างอิงตามหลักวิชาการ แม้ผู้เขียนจะได้มีการค้นคว้าทั้งจากการอ่าน การ
ฟั ง คำ บอก เล่ า จาก ผู้ รู้ มา มาก พอ สมควร ใน หลายๆเรื่ อ ง อาทิ พระ ชั ย
ปวรชโย และ พระไทวัฒน์ กิตติวัฑฒโน พระอาจารย์จากวัดศรีบุญเรือง
เขตบางกะปิ
ผู้เขียนหวังเพียงให้ผู้อ่านได้รับความสนุกเพลิดเพลินและประทับใจ
หากจินตนิยายเรื่องนี้ทำให้ผู้อ่านได้ยิ้ม ได้หัวเราะ หรือได้แง่คิดให้กับชีวิต
หรือมีความชื่นชอบชื่นชมในผลงานนี้แม้เพียงเล็กน้อย ผู้เขียนขอยกความ
ปลาบปลืม้ ใจนีให้
้ ตัวละครทุกตัวในเนือ้ เรือ่ ง และมวลมิตรผูปรารถนา
้
ดีทุกท่าน
ด้วยความขอบคุณจากใจ
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ท่ามกลางความสงัดเงียบยามราตรี รถยนต์ที่ทะยานไปข้างหน้าด้วย
ความเร็วค่อนข้างสูงนั้นถูกฉาบด้วยสีนิลแห่งรัตติกาล ชายหนุ่มผู้ควบขับ
รถยนต์ราคาแพงระยับเพ่งมองไปตามแสงไฟหน้ารถทีสาด
่ ส่องไปในระยะทีไม่
่
ไกลนัก
มีอะไรรออยู่ข้างหน้าเขาก็ยากจะคาดเดา
เขารู้แต่ว่า…ความยุ่งยาก ความน่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นแล้ว!!
ดวงไฟหลายดวงที่วูบวาบฉวัดเฉวียนสลับกันไปมาอยู่ข้างหน้ามันใกล้
เข้ามา…ใกล้เข้ามาเกือบจะปะทะกระจกรถอยู่แล้ว
ชายหนุม่ หักพวงมาลัยเพือ่ จะหลบดวงไฟเหล่านัน้ …นาทีนัน้ เขารูส้ กึ ว่า
ร่างของเขาล่องลอยไปอย่างไม่รู้ทิศทาง
…
“โอ๊ย…”
ชายหนุม่ อุทานเมือ่ ถูกหมัดของคนทีน่ งั่ พูดอยูข้่ างๆ หูเขาต่อยเข้าทีชาย่
โครง…หมัดนั้นไม่หนักนักแต่เขารู้สึกเจ็บเพราะไม่ทันได้เกร็งตัวรอรับนั่นเอง
“เอ้อ ทำเป็นหูทวนลมเข้าไป…คำพูดของฉันมันไม่มีความหมายอะไรเล้ย
…พูดไปก็เหมือนสีซอให้ควายฟัง”
นัน่ คือเสียงของปูบุ่ ญเท่ง ชายชราวัย ๖๐ ปลายๆทีน่ งั่ อยูข้่ างๆ โต๊ะทำงานของนำบุญ ทั้งหมัดและถ้อยคำตัดรอนนั้นทำให้ชายหนุ่มต้องละสายตา
จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และทิง้ ความฝันทีกำลั
่ งพรัง่ พรูออกมาเป็นตัวอักษร
ในฉากที่น่าตื่นเต้น หันมามองสบตากับดวงตาสีขุ่นมัวด้วยกาลเวลานั้นด้วย
ความอ่อนอกอ่อนใจ
“ผมเรียนคุณปู่หลายครั้งแล้วไงครับว่าผมยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน”
“แกจะรอจนปู่ตายไปก่อนหรือไงถึงจะพร้อม”
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“แหม…ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณปู่ เพียงแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่อง
สำคัญที่อยากจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปก่อนน่ะ”
“งั้นแกก็ทำไปเลย กี่ปีกี่ชาติก็ได้ ไม่ต้องมาทำตามคำขอร้องของปู่
หรอก ให้ปู่ตายไปพร้อมกับคำค่อนของคนก็แล้วกัน” ผู้เป็นปู่งอน และทำ
เสียงสะบัดใส่หลานชาย
“ใครเขาจะค่อนอะไรคุณปู่ล่ะคร้าบ” เขาลากเสียง
“ก็คุณนายสุขสมใจอยากไงล่ะ”
ชายหนุ่มขมวดคิ้วมุ่นนึกถึงคนที่ผู้เป็นปู่เอ่ยถึง เขาเรียกเธอว่า ‘ย่า
สุขใจ’ แต่ผู้เป็นปู่มักจะเรียกแบบประชดประชันว่า ‘คุณนายสุขสมใจอยาก’
ทุกครั้งที่เอ่ยถึง และปีนี้ปู่ของเขาก็พูดถึงบ่อยๆ
นำบุญพอจะรูเรื้ อ่ งราวแต่หนหลังของคนรุน่ ปูรุ่ น่ ย่าจากคำบอกเล่าของ
ปู่บุญเท่งของเขาเองว่าทั้งสองฝ่ายได้สัญญาอะไรกันไว้ แต่เขาก็รู้อีกเช่นกัน
ว่า ย่าสุขใจไม่ได้เห็นความสำคัญในสัญญาระหว่างปูบุ่ ญเท่งของเขากับปูยื่ นยง
สามีของย่าสุขใจเลย ไม่มีใครมาทวงถามเรือ่ งสัญญาใดๆ เขาได้ยนิ แต่ผูเป็
้ น
ปู่พูดอยู่ฝ่ายเดียวว่า เขาควรจะรีบแต่งงานกับหลานสาวของย่าสุขใจ
“แต่งก่อนที่ฉันจะตาย ไม่งั้นชาตินี้ฉันจะกลายเป็นคนไม่รักษาคำพูด
ผิดสัญญา ตายไปโดยไม่ได้ทำตามที่ได้สัญญาไว้กับเพื่อน”
“โห…คุณปู่คร้าบ…สัญญาอะไรของคุณปู่ มีลายลักษณ์อักษรมั้ยละ
ครับ”
นำบุญเพียงแค่อยากสร้างบรรยากาศในการคุยกันให้ดีขึ้น คิดว่ามุกนี้
จะฮา แต่คู่สนทนาไม่คิดเช่นนั้น
“ฮึ…ไอ้เด็กเมื่อวานซืน ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ไม่เคยฟังร้อก อ้างโน่นอ้าง
นี…
่ ก็ได้!! ถ้าอยากเห็นปูเป็
่ นคนไม่รักษาคำพูดก็ตามใจ” ผูเฒ่
้ ากระแทกเสียง
นาทีนั้นนำบุญรู้สึกว่าตัวเองคงจะพูดไม่ดีกับคนฟังไม่น้อย เขาหันไป
มองหน้าผูเป็
้ นปูอย่
่ างสำนึกผิด แต่บัดนีผู้ สู้ งวัยไม่สนใจสายตาของเขาเสียแล้ว
ชายชราสะบัดหน้าหนีแล้วรีบเดินจ้ำอ้าวออกไปหน้าบ้าน ด้วยความหวังว่าอีก
ไม่นานหลานรักต้องตามออกมาง้อเหมือนเช่นเคย
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“มามุกนีอี้ กละ ไหวมัย้ เนีย่ คุณปู่ นายนำบุญคนนีจะ
้ ไม่ไหวแล้วนะ งาน
ก็ต้องทำ ยังจะต้องคอยตามงอนง้อเอาใจคุณปูอี่ ก โห…เวรของกรรมจริงจริง๊ ”
ชายหนุ่มบ่นอุบอิบ และตัดสินใจก้มหน้าก้มตาทำงานต่อ
ผู้เป็นปู่นั่งหน้าตึงอยู่ที่ชิงช้าไม้เก่าแก่ริมทางเดินสนามหญ้าหน้าบ้าน
ห่างจากตัวตึกหลายสิบเมตร ผ่านไปหลายนาทีไม่เห็นนำบุญออกมาหา ผิด
ปกติจากทุกครั้งที่หลานชายจะต้องเป็นฝ่ายมาขอโทษมาแสดงความรู้สึกผิด
ผูเฒ่
้ าจึงค่อยๆ ย่องกลับเข้าไปในบ้าน ซึง่ ทางปีกขวาคือทางไปห้องอาหารและ
ห้องพักของแม่บ้านกับห้องครัว ทางด้านปีกซ้ายนั้น ส่วนแรกจะเป็นห้อง
รับแขกขนาดเล็ก เฟอร์นิเจอร์ในส่วนนี้เป็นไม้สักทั้งหมด ทั้งชุดรับแขกที่มี
เก้าอีตั้ วยาว และเก้าอีเดี
้ ย่ วอีกสามตัว ตูโชว์
้ ทียาว
่ ถึงครึง่ ห้องเป็นตัวกัน้ ระหว่าง
ห้องรับแขกกับห้องนัง่ เล่น ตูโชว์
้ นัน้ มีช่องกลางทีค่่ อนข้างกว้างเพือ่ วางโทรทัศน์ทีสามารถ
่
หมุนให้หน้าจอหันไปทางห้องรับแขกหรือห้องนัง่ เล่นได้ ส่วน
ฝั่งตรงข้ามกับห้องนั่งเล่นนั้นเป็นห้องกระจกที่นำบุญออกแบบตกแต่งให้เป็น
ห้องสมุดและห้องทำงานของเขาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
หลานชายเปิดผ้าม่านชัน้ หนาไว้เหลือเพียงชัน้ ทีเป็
่ นลูกไม้โปร่งบาง ทัง้
หน้าต่างและประตู ผูเป็
้ นปูจึ่ งเดินไปเดินมาอยูหน้
่ าประตู ชะเง้อมองว่าหลานรัก
จะออกมาง้อหรือไม่…แต่ภาพทีชาย
่ ชราเห็นคือชายหนุม่ นัง่ อยูหน้
่ าคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ ตาจ้องจอและนิ้วมือเรียวของเขาก็รัวอยู่บนคีย์บอร์ดอย่างเอาจริง
เอาจัง ไม่มีท่าทีว่าจะออกมาจากห้องแต่ประการใด
สุดท้ายปู่บุญเท่งก็ต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้เสียเอง เพราะการเรียกร้อง
ความสนใจครัง้ นีไม่
้ ประสบความสำเร็จ หลานชายไม่ให้ความสนใจอย่างทีเคย
่
เป็น
ชายชราเดินออกจากหน้าห้องทำงานของหลานชายมาทิง้ ตัวลงนัง่ ทีชิ่ งช้า
ไม้เก่าแก่ที่เดิม นั่งชั่งใจอยู่หลายนาทีกว่าจะตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาคิดดีแล้ว
ว่าน่าจะได้ผล
“ซินแสต้องมาช่วยฉันนะ มาตรวจดวงชะตาให้ฉันที ฉันรู้สึกไม่ค่อย
สบายใจ”
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ทางออกสุดท้ายทีคุ่ ณปูจอม
่ เผด็จการเลือกก็คือโทรศัพท์หาซินแสส่างปอ
โหราคูใ่ จ ไม่ว่าจะมีเรือ่ งอะไรปูบุ่ ญเท่งก็สามารถนำคำทำนายของซินแสมาอ้าง
ได้ทุกสถานการณ์
ไม่ถึงชัว่ โมงซินแสส่างปอก็มาปรากฏตัวทีบ้่ าน ‘เทียนทระนง’ เจ้าของบ้านต้อนรับผู้มาเยือนที่ห้องนั่งเล่น ซินแสส่างปอเป็นชายร่างสูงโปร่งบาง
เขาอยู่ในชุดจีนสีน้ำเงินเข้มยาวกรอมเท้า ผมสีดอกเลาถักเปียยาวถึงกลาง
หลัง แต่สวมหมวกจีนปิดความบางกลางศีรษะไว้ ในมือของเขามีกระดาน
สีเ่ หลีย่ มขนาดครึง่ กระดาษเอสี่ ขณะสนทนากับปูบุ่ ญเท่งเขาก็มองดูกระดาน
นั้นแล้วจิ้มไปตามมุมของแผ่นสี่เหลี่ยมนั้น ซึ่งเหมือนไอแพดที่บรรจุข้อมูล
ต่างๆ ไว้อย่างเพียบพร้อม แล้วการสนทนาของผู้สูงวัยทั้งสองก็ดังขึ้นเรื่อยๆ
มันเป็นการทำลายสมาธิในการทำงานของนำบุญเป็นอย่างมาก เพราะเสียง
ลอดผ่านกระจกเข้าไปให้เขาได้ยินชัดเจนทุกประโยค
“โอ้…ตรงนีม่้ ายล่ายเลย…เป็งภัย…เปิกรับภูกผีปีศาก ทำให้บ้างเดือก
ร้องม่ายมีความสุข ต้องหาอารายมาปิกทางเดิงของปีศาก”
ซินแสส่างปอพูดไทยปนสำเนียงจีนเสียงดังอยูหน้
่ าห้องทำงานของนำบุญ
พอดี ชายหนุม่ ขมวดคิว้ มุน่ ชะเง้อมองด้วยความสงสัยว่าอะไรในห้องเขาที่
จะเป็นภัย หรือเป็นสิ่งไม่ดี
“แล้วมันต้องแก้ยังไงล่ะซินแส” เสียงของปู่บุญเท่งฟังดูตื่นเต้นกว่าที่
เคย
บ้านหลังนี้ตกแต่งจัดวางข้าวของตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของซินแสส่างปอ
ทีให้
่ คำแนะนำไว้ทุกประการ อะไรจะหันไปทางทิศไหน ปรับเปลีย่ นมาก็หลาย
ครั้งในหลายปีที่ผ่านมา ด้วยความศรัทธาที่ปู่บุญเท่งมีต่อซินแสส่างปอผู้นี้
นัน่ เพราะเมือ่ กว่าปีก่อน ซินแสส่างปอทักท้วงทัดทานมิให้ปูบุ่ ญเท่งไปร่วมทุน
กับเพือ่ นเก่าคนหนึง่ ซึง่ มีความน่าไว้วางใจพอสมควรในความรูส้ กึ ของปูบุ่ ญเท่ง
แต่ซินแสบอกว่า หากลงทุนไปก็จะสูญเงินเป็นล้าน เรียกคืนก็ไม่ได้เพราะคน
ร่วมทุนจะไปยมโลกในอีกไม่นาน ทุกอย่างเป็นไปตามทีซิ่ นแสบอก ไม่กีเ่ ดือน
ต่อมาเพื่อนคนนั้นหัวใจวายตายปล่อยให้ลูกเมียรับมือกับเจ้าหนี้นับสิบคนที่
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ร่วมลงทุนกันคนละล้าน แต่ก็ไม่มีใครได้เงินคืนเพราะหลักฐานถูกเผาไปกับ
คนตายหมดแล้ว
หลังจากนั้นปู่บุญเท่งจึงให้ซินแสส่างปอเป็นที่ปรึกษาประจำตัว พอมี
ปัญหาอะไรไม่สบายใจก็จะนัดพบกัน หรือไม่เช่นนัน้ ก็ให้นายจวบคนขับรถไป
รับซินแสมาพบทีบ้่ าน พอซินแสส่างปอแนะนำให้โยกย้ายข้าวของปรับเปลีย่ น
ทิศคราใด นายจวบกับนางอวน สามีภรรยาวัย ๔๐ เศษที่อยู่บ้านนี้มากว่า
๒๐ ปี ก็จะต้องเหนือ่ ยหนัก แม้แต่ห้องทำงานทีนำ
่ บุญเป็นคนขอผูเป็
้ นปูต่่ อ
เติม เขาก็ต้องยอมจัดวางของตามที่ซินแสส่างปอแนะนำ
“ตรงนีมั้ งมีอิกธิพงของวิงญางไร้สักจะ ทำให้เกิกความร้องใจร้องกายลือ้
ไปเสียสักกับใครรึเปล่า เคยไปรับปากอารายไว้กับใครมั้ย”
ซินแสส่างปอทำเหมือนไม่เคยรู้เรื่องราวเมื่อครั้งอดีตของปู่บุญเท่งมา
ก่อน เขาเดินวนไปวนมาเพื่อหาคำตอบที่มาของแรงอาฆาตดังที่ได้เอ่ยออก
ไปแล้ว
“ซินแสว่าอะไรนะ มีอิทธิพลของวิญญาณไร้สัจจะ ฉันเคยเสียสัตย์งัน้
เหรอ ไม่นะ”
“งัง้ ก็หมายความว่าลือ้ เคยสังญากับคงไว้ แล้วม่ายล่ายทำตามทีลั่ ง่ วาจา
ใช่มั้ย” ซินแสหันมาถามเสียงดัง
“มันไร้สาระน่ะซินแส เรื่องที่ฉันพูดกับเพื่อนตั้งนานมาแล้ว แต่คนที่
จะสานต่อมันเป็นลูกๆ ฉันคิดว่าคงไม่ใช่หรอก คงเป็นเรือ่ งอืน่ …ซินแสดูดีๆ
หน่อย ดูอีกรอบ”
“นั่งไง…นั่งไง ภูกร้องรับคำสาปแช่งจากคงเป็งล่วย…อืม…มังแรงขึ้ง
ทุกวัน”
ซินแสยังคงพูดไปตามความเชือ่ ของตนด้วยภาษาไทยสำเนียงจีน บาง
คำก็ชัด บางคำก็ไม่ชัด แต่ก็ไม่ใช่เรือ่ งยากทีจะ
่ ฟัง เพราะปูบุ่ ญเท่งสนิทกับ
ซินแสมานานคุยกันรู้เรื่องดี
นำบุญได้ยนิ สิง่ ทีทั่ ง้ คูกำลั
่ งสนทนาชัดเจน เขาแอบยิม้ คนเดียวอย่างรูท้ นั
มุกเก่าๆ ของผู้เป็นปู่ที่พยายามหยิบยกเรื่องต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกันเพื่อนำ
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มาเป็นเหตุให้เขาต้องรับปากแต่งงานในเร็ววัน
“คราวนีคุ้ ณปูมา
่ แนวไสยศาสตร์ซะด้วย เล่นแรงขึน้ ทุกวันนะปูเรา
่ เนีย่ ”
ชายหนุ่มรำพึงเบาๆ
นำบุญเห็นเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจของปู่บุญเท่งเท่านั้น จึง
หันกลับไปสนใจกับงานที่ปรากฏอยู่บนจอคอมพิวเตอร์เหมือนเดิม แต่เสียง
สนทนาของชายสูงวัยทั้งสองยังดังเข้ามาทำลายสมาธิของเขาเป็นระยะ
“ว่าไง…คำสาปแช่งจากคนเป็น มันคืออะไร…หมายความว่ายังไง” เจ้าของบ้านคาดคั้น
“เวลาทีดวง
่ ชะตาของลือ้ อ่องแอลง อิกธิพงของฝ่ายตรงข้ามจาแข็งแรง
ขึ้ง อั้วมองข้ามจุกนี้ไปล่่ายยังไงน้อ อั้วว่าอั้วสำหรวกลูละเอียกแล้วนา มัง
ร้องขึ้นทุกขณะ คำสาปแช่งจากคงเป็งทำให้เกิกเรื่องไม่ลีกับคงในครอบครัว
ลื้อ”
ซินแสส่างปอหน้าเครียดจริงจังจนปู่บุญเท่งเริ่มคล้อยตาม
“อะไรนะ จะเกิดเรือ่ งไม่ดีงัน้ เหรอ อย่ามาล้อเล่นนะซินแส ฉันใจไม่ดี
นา”
“ถ้าไม่เชือ่ ก็ไม่เห็งต้องเรียกอัว้ มานีนา
่ แต่ยังไงลือ้ ต้องแก้ไขให้เร็ว ปิก
ทางปีศากที่กำลังจาเล่งงานครอบครัวลื้อให้เร็วๆ ไม่งั้งคงในบ้างจะลำบาก”
“ปิดทางยังไง ฉันให้เขาก่อกำแพงปิดทางลมด้านนีเลย
้ ได้ไหม” ว่าแล้ว
ก็ชี้ไปทางห้องทำงานของนำบุญ
“ม่ายช่ายยังง้าง อัว้ หมายถึงคำพูกของลือ้ ถ้าไม่สามากจักกางให้เป็ง
ไปตามทีเคย
่ พูกไว้ก็ต้องเตรียมใจเจอเหกร้ายเหมืองครัง้ ทีเกิ
่ กขึง้ กับลูกชายของ
ลื้อนั่งแหละ”
“อะไรนะ เหตุร้ายเหมือนทีเคย
่ เกิดกับบันเทิงงัน้ เหรอ ไม่นะ ไม่มีทาง
เป็นไปได้ ซินแสอย่ามาล้อเล่นแบบนี้ ไม่ดี ฟังแล้วใจหายนา”
ชายชราแทบจะเป็นลมล้มลงเสียตรงทางเดินหน้าห้องทำงานของหลาน
ชาย เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ซินแสมาพูดอะไรที่ทำให้เขาร้อนใจขนาดนี้
“ถ้าลือ้ จะแก้ปลายเหกก็แค่หาอารายมาปิกทางภูกผีตรงจุกนี้ แต่ม่ายล่าย
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หมายความว่าจะแก้ล่ายทุกอย่าง เพียงแค่เบาบางลงเท่านั้ง”
ซินแสส่างปอพูดไปพร้อมกับที่ร่างของเขาเริ่มสั่นขึ้นมาเหมือนกำลัง
ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่มีตัวตน ที่มันกำลังล่องลอยอยู่รอบๆ กาย
“ฉันบังคับหลานไม่ได้หรอก เขาคนรุน่ ใหม่ไม่มีทางเชือ่ เรือ่ งทีซิ่ นแสว่า
หรอก” ปูบุ่ ญเท่งพูดเสียงเครือ ความหวาดกลัวแล่นเข้ามาเล่นงานชายสูงวัย
จนแทบยืนไม่อยู่
“เอาละ งัง้ ก็หาทางแก้ขักไปก่อง ลือ้ นีท่่ าทางแย่กว่าทีอั่ ว้ คิกซะอีก ลือ้
น่ะไม่ตายวังนี้พรุ่งนี้หรอก แต่คงในครอบครัวของลื้ออากจะตายก่อง”
“เฮ้ย ซินแส ปากเหรอเนีย่ ถ้าจะพูดพล่อยๆ แบบนีไม่
้ พูดก็ไม่มีใคร
ว่าเป็นใบ้นะ”
ปูบุ่ ญเท่งรูส้ กึ ขัดใจทีซิ่ นแสส่างปอซึง่ เขานับถือมาช้านานมาพูดเรือ่ งไม่
เป็นมงคลเช่นนี้ ทั้งที่ได้ตกลงกันแค่ว่าจะพูดให้นำบุญได้ตระหนักและหันมา
สนใจในความประสงค์ของผูเป็
้ นปูบ้่ างเท่านัน้ ซินแสกลับมาพูดซะจริงจังแบบ
นี้ ที่แสร้งเครียดก็เลยต้องเครียดจริงๆ
“ไม่ต้องมาว่าอัว้ หรอก ถึงยังไงอัว้ ก็ต้องอยูกะ
่ ลือ้ ไปอีกนาง เพราะมัง
เป็นลิขิกซาหวัง”
นำบุญซึง่ เมียงๆ มองๆ อยูใน
่ ห้อง สงสัยว่าอาจเป็นแผนการของคุณปู่
ทีจะ
่ พยายามหาทางให้เขาตกลงแต่งงานกับหลานสาวคนเดียวของคุณย่าสุขใจ
แต่คนอย่างเขาไม่มีทางที่จะหลงกลหรือเสียรู้กับเหลี่ยมใดๆ ของผู้เป็นปู่แน่ๆ
“สวัสดีครับซินแสส่างปอ” นำบุญตัดสินใจเดินออกมาเผชิญหน้ากับ
ซินแสเฒ่าอย่างจงใจ
ทันทีทีเห็
่ นหน้านำบุญ ซินแสส่างปอตกใจถึงกับผงะถอยหลัง ราวกับ
เผชิญกับภัยอันตรายใหญ่โตกระนั้น
“มีอะไรครับซินแส ทำไมถึงทำท่าตกใจขนาดนั้น”
ชายหนุม่ งงกับท่าทางของผูเฒ่
้ าซึง่ ดูเหมือนเป็นการแสดงออกเกินจริง
ไปหน่อย
“ซินแสส่างปอมีอะไรงัน้ หรือ” ปูบุ่ ญเท่งโผเข้าหา แต่ดูเหมือนว่าซินแส
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จะยังมีอาการหวาดหวั่นมากจนดูเป็นการเสแสร้ง
“คุณปูครั
่ บ ไม่สนุกเลยนะครับ เล่นกันแบบนี้ มากไปหรือเปล่าครับ”
นำบุญหันไปต่อว่าปู่
“สนุกอะไร ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะ” ปู่บุญเท่งตอบกลับเสียงเขียว แล้ว
หันไปถามซินแส
“ซินแส เห็นอะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะ”
ร่างของซินแสส่างปอเซถลาไปจนแทบจะทรุดลงไปกองกับพืน้ ปูบุ่ ญเท่ง
รีบเข้าไปประคอง
“เอ๊ย ซินแสเป็นอะไร ผมไม่ใช่ปีศาจนะจะกลัวอะไร”
นำบุญรูส้ กึ โมโหมากกับท่าทีของชายชราสองคน เขาคิดว่าทัง้ คูคง
่ กำลัง
พยายามเฟ้นหาเหตุผลต่างๆ นานาเพือ่ นำมาขูเขา
่ ให้หวาดหวัน่ และยอมเชือ่
ในสิง่ ทีผู่ เป็
้ นปูใคร่
่ อยากให้เขาปฏิบตั ตาม
ิ
แต่เขาว่ามันมากเกินไปทีเ่ อาเรือ่ ง
ภูตผีวิญญาณมาล้อเล่น
“เอ้า อยากสนุกอะไรก็ตามใจละกัน ผมขอตัวไปทำงานต่อแล้ว”
เมือ่ เห็นว่าผูเฒ่
้ าทัง้ สองยังเหมือนกำลัง ‘แอ๊คติงบ
้ ทกลัวในสิง่ ทีมอง
่ ไม่
เห็น’ นำบุญจึงเลี่ยงหลบเข้าห้องทำงานไปทันที
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ความเครียดเข้าครอบงำปูบุ่ ญเท่งเสียแล้ว หลังจากทีได้
่ เห็นอาการหวาด
ผวาของซินแสส่างปอในนาทีทีนำ
่ บุญเดินออกมา จนถึงตอนนี้ ซินแสเฒ่ายัง
ยืนตาโพลงเหมือนต้องคำสาปไปชั่วขณะ จนปู่บุญเท่งต้องสะกิด
“ซินแสเห็นอะไร และจะบอกอะไรฉันงั้นเหรอ”
ซินแสเฒ่ายังยืนตาโพลงอยู่เหมือนเดิมจนปู่บุญเท่งต้องตบไหล่หนักๆ
แล้วว่า
“ว่ามา เลิกเล่นละครได้แล้ว เขาไม่สนใจ กลับเข้าห้องไปตัง้ นานแล้ว”
ปู่บุญเท่งเดินนำแขกกลับไปที่เก้าอี้ตัวยาวในห้องนั่งเล่น ทิ้งตัวลงใน
ท่าครึง่ นัง่ ครึง่ นอน ซินแสส่างปอวิง่ ตามมานัง่ ลงข้างๆ เจ้าของบ้าน ท่าทาง
เหมือนยังมีอะไรให้หวาดหวั่น
“ลือ้ คิกว่าอัว้ ล้อเล่งเหรออาบุงเท่ง ม่ายน่อ อานำบุงอีกำลังจะมีเคราะห์
เคราะห์ใหญ่ซะล่วยซี”
ซินแสส่างปอพูดด้วยสีหน้าและน้ำเสียงจริงจังจนปู่บุญเท่งรู้สึกได้ถึง
อาการหวาดหวัน่ พรัน่ พรึงของซินแส ปูบุ่ ญเท่งขนลุกชูชันขึน้ มาอย่างยากจะ
ควบคุม ปู่บุญเท่งหันกลับมามองหน้าซินแสด้วยแววตาฉงน
“นัง่ …นัง่ ว่ามามันยังไงกันแน่ ไม่ใช่แค่เราตัง้ ใจอยากจะพูดให้นำบุญ
ได้คิดแล้วทำตามใจฉันใช่ไหม”
แรกเริม่ ปูบุ่ ญเท่งก็คิดว่าซินแสส่างปอคงแค่แกล้งทำตามแผนการทีวาง
่
กันไว้ แต่จากอาการที่ซินแสแสดงออกมันน่าจะมีอะไรในสิ่งที่เขาไม่อาจจะ
มองเห็นหรือสัมผัสได้ นอกจากซินแส
“อา…นำบุง อานำบุงกำลังจะมีเคราะห์ เคราะห์ใหญ่มากๆ ทำไมอัว้
ถึงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อง”
“ซินแสส่างปอ พอได้แล้ว ไม่เล่นละครแล้ว ทำไมต้องตืน่ กลัวขนาดนัน้
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ด้วย” ปู่บุญเท่งเริ่มร้อนใจจากท่าทีของซินแสมากขึ้น
“อย่ามาบอกนะว่าเรือ่ งทัง้ หมดเป็นเพราะฉัน ทีไม่
่ ได้ทำตามคำสัญญา
ที่ให้ไว้กับเพื่อน”
ในใจลึกๆ ของปูบุ่ ญเท่งลดความเชือ่ มัน่ ในคำสัญญาระหว่างเขากับเพือ่ น
เก่าทีตาย
่ ไปแล้วลงไปมากแล้ว แต่ทียั่ งบังคับขูเ่ ข็ญหลานชายให้ยอมทำตาม
สัญญาของตนก็เพราะอยากเอาชนะเท่านั้น
“ไม่ใช่ !! อานำบุงกำลังจะเป็งเหมืองอาบังเทิง…แต่อั้วก็ไม่แน่ใจ อั้ว
เห็งไม่ชัด”
“อุวะ…มันชักจะเกินไปแล้วนะ ฉันไม่อยากฟังเรือ่ งไม่เป็นมงคล ฉัน
ต้องการรู้ว่าซินแสมีวิธีไหนที่จะทำให้เจ้านำบุญทำตามที่ฉันต้องการ”
“อาบุงเท่งไม่เชือ่ อัว้ ก็แล้วไปนะแต่…ทีอั่ ว้ เห็งมังจริงๆ และมังกำลังจะ
เกิกขึง้ ม่ายรอกแน่ๆ น่ากลัวๆ ภาพเหมืองเดิมทุกอย่าง ตองนัง้ อัว้ คิกว่า
อั้วตาฝากไป”
ซินแสส่างปอบอกด้วยอาการร้อนรน สายตาพุง่ ตรงไปยังห้องของนำบุญ
ซึง่ มีสมาธิทีดี่ พอจะจ้องหน้าจอและมือก็คียงาน
์ ของเขาไปอย่างเพลิดเพลินและ
ลืน่ ไหล…แต่เขาก็จับความบทสนทนาของสองผูเฒ่
้ าได้ชัดเจนเพราะตอนกลับ
เข้ามาเขาปิดประตูกระจกไม่สนิท เสียงของสองผูเฒ่
้ าทีคุ่ ยกันไม่เบาเลย และ
ผูเป็
้ นปูก็่ คงไม่รูว่้ าได้เผลอพูดเรือ่ งการเล่นละครออกมาแล้ว เขาจึงฟังทุกอย่าง
ด้วยความเข้าใจว่า สองผู้เฒ่ากำลังเล่นละครหลอกเขาอยู่
แต่แท้จริงแล้วสิง่ ทีซิ่ นแสแสดงออกไม่ใช่การแสแสร้งแต่เป็นความรูส้ กึ
ที่เขาสัมผัสได้จริงๆ และแน่นอนว่าปู่บุญเท่งไม่มีโอกาสได้เห็นภาพใดๆ กับ
ซินแสแน่ๆ นอกจากรับรู้จากคำบอกเล่าของเขาอีกทีหนึ่ง
“เอาละ ฉันต้องปิดประตูภูตผีใช่ไหม งัน้ ฉันจะจัดการตามนัน้ เลยแล้ว
กัน แล้วจะให้ทำยังไง ปิดหมด หรือหาอะไรมาปิดๆ บังๆ เอาเฉยๆ”
“ลือ้ ปิกล่ายก็แค่บังเทา มังช่วยอีม่ายล่าย อีต้องเป็งไปแน่ๆ ถ้ายังไม่
สามากแก้คำสาปแช่งของคงเป็งนั้งล่าย อั้วก็ม่ายรู้เหมืองกังว่ามังคืออาราย
มันม่ายล่ายบอกชัดๆ มังเป็นภาพวูบมาวูบไป”
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ดูเหมือนว่าซินแสส่างปอจะเชือ่ จริงๆ ว่าจะเกิดเหตุร้ายกับนำบุญ ท่าทาง
ทีซิ่ นแสกลัวก็จริงจังจนนำบุญนึกขำอยูคน
่ เดียว มือทีคี่ ยงาน
์ สายตาทีเพ่
่ งมอง
จอไม่ได้ทำให้เขาละเลยประโยคเด็ดๆ หลายประโยคของคู่สนทนานั้น
“เอาเข้าไปคุณปู่ นี่คงจ่ายไปเยอะสินะ ซินแสเล่นซะเกินราคา”
นำบุญพูดประโยคนีขึ้ น้ มาแล้วเขาก็เลิกสนใจฟังเรือ่ งทีผู่ เป็
้ นปูคุ่ ยกับซินแส
ส่างปอ เพราะในใจของเขายังเชือ่ ว่านัน่ เป็นละครฉากใหญ่ทีผู่ เป็
้ นปูพยายาม
่
กดดันเขา
“ความรัก ความรักที่จะสามารถส่งถึงกันได้มันต้องมีความผูกพัน”
นำบุญหันไปสนใจกับข้อความทีอยู
่ บน
่ จอ พอเขียนมาถึงประโยคนีเขา
้
ก็ตัน นิยายรักทีเขา
่ ตัง้ ใจเขียนกำลังเรียกร้องให้เขาสานต่อมันให้จบ และเขา
ตั้งใจเอาไว้เช่นนั้นว่ามันต้องเสร็จตามเวลาที่กำหนด
“เขียนเรือ่ งความรักแต่ไม่เคยมีรัก ไม่ !! เป็นไปไม่ได้ มันต้องไม่เกิด
ขึน้ กับเรา เราจะรูได้
้ ยังไงว่าความรักแท้จริงนัน้ มันหวานฉ่ำแค่ไหน…มันต้อง
รักก่อนซี่ถึงจะเขียนได้”
ชายหนุ่มรำพึง แล้วหมุนตัวเองกลับออกมาจากจอคอมพิวเตอร์เพื่อ
ครุน่ คิด ตรึกตรองหาเหตุและผลเพือ่ ทีจะ
่ ร้อยเรียงถ้อยคำและเนือ้ หาลงไปใน
นิยายเรื่องล่าสุดของเขา ซึ่งเรื่องนี้เขาละเอียดลออในการหาข้อมูลและพิถี
พิถันในการใช้ถ้อยคำ ปั้นมันให้สวยงาม น่าประทับใจ
เสียงสนทนาของชายสูงวัยที่ดังเข้ามาไม่ได้กระทบจิตใจของชายหนุ่ม
เลยสักนิด ถึงแม้ผูเป็
้ นปูจะ
่ สร้างเรือ่ งราวมากมายเพือ่ จะเอามาเป็นข้ออ้างว่า
เขาคือผู้ที่จะต้องแก้ไขกรรมต่างๆ ให้มันถูกต้อง แต่เขาก็ไม่เคยสนใจสักนิด
ตราบใดที่ผู้เป็นปู่ไม่รุกรานเข้ามาถึงในห้องส่วนตัวของเขา
การขยับตัวของหลานชายทำให้ปู่บุญเท่งรีบสะกิดซินแสส่างปอ
“ออกไปนั่งเล่นที่ชิงช้าดีกว่านะซินแส”
พอทั้งสองออกจากห้องนั่งเล่นไปได้ครู่หนึ่ง นำบุญก็ปิดเครื่องคอมพ์
เลื่อนเก้าอี้เข้าเสียบไว้ไม่ให้เกะกะ แล้วค่อยๆ ย่องออกมาทางหลังบ้าน
เมื่อสองผู้เฒ่าออกมาที่ชิงช้า อวนสาวใช้ที่เก็บตัวอยู่ในครัวมาตลอด
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ก็ยกน้ำชาและของว่างมาวางให้ ปูบุ่ ญเท่งเริม่ การสนทนาแบบเป็นจริงเป็นจัง
“ซินแส ใครเค้ามาแช่งฉันงั้นรึ”
“อัว้ ม่ายรู้ ลือ้ ไปมีเรือ่ งกะใครรึเปล่า รูแ้ ต่ว่าอานำบุงกำลังจะรับเคราะห์
ของลือ้ ทีทำเอา
่
ไว้ นอกนัง้ อัว้ ไม่เห็ง อัว้ ม่ายรู”้ ซินแสส่างปอทำท่าครุน่ คิด
เหมือนญาณที่มีอยู่กับตัวทะลุทะลวงไปไม่ถึงสิ่งลี้ลับที่เขาเห็นแบบวูบวาบ
“งั้นถ้ามันจริงอย่างว่าก็บอกมาว่าฉันจะแก้ยังไง บอกมาเร็ว”
“ก็อย่างที่บอก ลื้อต้องแก้ไข ไม่งั้งลื้อจะต้องเสียหลางรักของลื้อไป
อีกคง” ถ้อยคำของซินแสส่างปอทำให้ปู่บุญเท่งขนลุกเกรียวไปทั้งตัว
“ฉันจะแก้พรุง่ นี้ แก้ทีฉั่ นนีแ่ หละ ถ้าให้เด็กมาแก้มันจะต้องถอนหงอก
ฉันแน่”
ปูบุ่ ญเท่งถอนหายใจยาวๆ เมินมองไปทางทีไม่
่ ต้องเห็นหน้าซินแส เพราะ
รูส้ กึ ขัดใจทีการ
่ มาของซินแสส่างปอไม่ช่วยให้อะไรดีขึน้ แต่พอหันไปทางด้าน
ข้างบ้าน ก็เห็นนำบุญหลานรักกำลังย่องๆ ทำลับๆ ล่อๆ
“นำบุญ !!” เสียงของปู่บุญเท่งดังลั่นบ้าน พาให้บริวารสองผัวเมียตื่น
ตกใจวิ่งออกมาดู
“คร้าบบบ คุณปู่ ผมไม่ได้ไปไหนแค่เดินดูต้นไม้”
ชายหนุ่มขานรับด้วยความตกใจ เขาหมายจะย่องออกจากบ้านไปหา
แรงบันดาลใจในช่วงทีผู่ เป็
้ นปูกำลั
่ งวุน่ อยูกั่ บการแก้เคล็ด แต่…กลับถูกจับได้เสีย
ก่อน
***
“อย่าทำแบบนัน้ กับลูกเลยนะ อย่าบังคับให้ลูกต้องแต่งงานกับคนทีลู่ ก
ไม่ได้รักเลย”
หญิงสาวร่ำไห้เสียใจเพราะการกระทำของผู้เป็นแม่ หากแต่ไม่มีประโยชน์อะไร น้ำตาไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ผู้เป็นแม่ตรงเข้ามาจิกผมเธอแล้ว
ตบอย่างแรงจนหญิงสาวกระเด็นไปอีกทาง
เธอเจ็บปวดจนต้องร้องไห้คร่ำครวญน้ำตาแทบเป็นสายเลือด
ร่างของใครบางคนที่นั่งอยู่ข้างๆ ย่าสุขใจเอียงตามจังหวะตบ ซ้ายที
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ขวาที แล้วค่อยๆ ซับน้ำตาที่กำลังจะไหลออกมาอย่างสะเทือนใจ
“นางประเทือง เป็นอะไร…โยกไปโยกมาอยู่ได้บังฉันหมดเลยถอยไป”
เสียงของคุณย่าสุขใจทำให้สาวใช้สะดุ้งโหยง
“อุ้ย…ขอโทษค่ะคุณย่า กำลังอิน คนอะไรใจร้ายจังเลยค่ะ เอะอะก็
ตบ เอะอะก็จิกผม ใจร้ายอ่ะ”
“ใจร้ายงั้นเหรอ ว่าฉันใจร้ายเรื่องอะไร”
“ปะ…เปล่าค่ะ ประเทืองว่าอีนางแม่เลีย้ งทีบั่ งคับลูกแต่งงานน่ะค่ะ ไม่ได้ว่าคุณย่า แหม…คุณย่าสุขใจของประเทืองน่ะใจดีทีส่ ดุ ในโลกอยูแล้
่ วละค่ะ”
ประเทืองหน้าตาตืน่ ทีถู่ กเจ้านายเข้าใจผิด แต่ปากสอพลอเพือ่ เอาตัวรอด ใน
ขณะที่สายตายังจับจ้องละครทีวีที่กำลังเข้มข้น
“แล้วไป…ดูละครแล้วอย่าลืมย้อนดูตัวเองด้วยล่ะ ไม่ใช่ติดละครจนไม่
ทำงานทำการ แล้วนี่หลานฉันไปไหน”
ย่าสุขใจมองรอบๆ ห้องโถงโอ่อ่าไม่เห็นหลานสาวอยู่แถวๆ นี้
“ย้อนดูตัวเหรอคะ…ประเทืองว่า ประเทืองสวยค่ะ” หล่อนล้อเลียน
โฆษณาแชมพูยี่ห้อหนึ่ง แล้วเพ้อต่อ
“แหมคุณย่าขา ถ้ามีใครมาดูตัวประเทืองแล้วพาประเทืองไปเล่นละคร
ก็ดีนะคะ ประเทืองอยากเป็นดารา”
ประเทืองลอยหน้าลอยตาเคลิ้มฝัน
“ฉันถามว่าหลานฉันไปไหน แกยังมานัง่ ฝันกลางวันอยูได้
่ บอกให้ย้อน
ดูตัวหมายถึงหัดพิจารณาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ได้หมายถึงอย่างที่แกพูดหรอก
อย่าเพ้อเจ้อ”
“อุย๊ …คุณหนูเหรอคะ คงทำงานอยูมั่ ง้ คะคุณย่า จะให้ประเทืองไปตาม
ให้มั้ยคะ” ประเทืองลุกขึ้นในจังหวะที่ละครเบรกโฆษณา
“ไม่ต้อง ฉันไปเอง” ย่าสุขใจลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกตัวโปรด ประเทือง
รีบเข้าไปประคอง
“คุณย่าไม่ต้องไปหรอกค่ะ เดีย๋ วประเทืองไปตามคุณหนูทอฝ้ายมาเอง
นะคะ คุณย่าเพิ่งฟื้นไข้ออกจากโรงพยาบาลมาได้สองสามวันเองนะคะ”
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“นางประเทือง ฉันรู้ตัวเองดีว่าฉันสบายดีแล้ว…หมออยู่โรงพยาบาล
จะรู้ได้ยังไงว่าฉันเดินมาก”
“แต่คุณหนูกับคุณหมอสัง่ ไว้ว่าห้ามคุณย่าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวใน
ช่วงที่เพิ่งฟื้นไข้ เดี๋ยวหน้ามืดล้มไปจะลำบาก”
“ฉันรู้แล้ว และฉันก็ไม่ได้แก่หง่อมขนาดต้องตามประคองทุกฝีก้าว
หรอก ฉันอยากจะไปตามหลานฉันด้วยตัวเอง ไม่อยากใช้ใครให้ลำบาก”
คำพูดของย่าสุขใจฟังดูดี มีน้ำใจ แต่ประเทืองกลับยุง่ ยากใจ เพราะถึง
อย่างไรก็ต้องตามใจเจ้านายโดยหล่อนจะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นสองเท่าใน
การประคองเจ้านายไปทีห้่ องของหลานสาวสุดรัก แม้ฝ่ายนัน้ จะปฏิเสธความ
ช่วยเหลือ แต่คำสั่งหมอและทอฝ้ายก็เคร่งครัดเหลือเกิน
“คุณย่าเป็นคนดีมีน้ำใจมากเลย ประเทืองซาบซึง้ ค่ะ เอาเป็นว่าคุณย่า
นัง่ อยูตรง
่ นีดี้ มัย้ คะ” สาวใช้ยังยืนยันทีจะ
่ เป็นฝ่ายไปตามหญิงสาวให้ หล่อน
กุลีกุจอที่จะให้ย่าสุขใจนั่งลงดังเดิม
“นังประเทือง ฉันบอกว่าจะไปตามเอง ไม่ได้ยินรึ”
“ได้ยนิ ค่ะ แต่ถ้าประเทืองไปตามให้จะเร็วกว่านะคะ” การต่อรองยังไม่
จบ
“ฉันจะไปตามเอง อยากจะเดินออกกำลังกายบ้าง”
ย่าสุขใจรูท้ นั ว่าประเทืองติดละครช่วงบ่ายมากจนไม่อยากละจากหน้าจอ
ไปไหน แต่การทีได้
่ แกล้งสาวใช้ก็ทำให้ผูเฒ่
้ ามีความสุขไปอีกแบบหนึง่ ด้วย
รู้ว่าประเทืองมั่นคงต่อคำสั่งของหมอและทอฝ้ายที่จะเฝ้าดูแลเธออย่างไม่ละ
สายตาในช่วงที่เธอเป็นไข้เมื่อสองสามวันก่อน เวลานี้เพิ่งฟื้นไข้
“เหนือ่ ยสองเท่าเลย แทนทีจ่ ะประหยัดพลังงาน” สาวใช้บ่นอุบอิบขณะ
ทีช่่ วยพยุงคนวัยใกล้ ๗๐ เดินไปช้าๆ
“บ่นอะไร แกจะประหยัดพลังงานช่วยชาติหรือไง เกิดอารมณ์รักโลก
ขึ้นมาอะไรตอนนี้ พาฉันไปเร็วๆ เข้าอย่าชักช้า เสียเวลา”
“พาไปเร็วอยูแล้
่ วค่ะ แต่คุณย่าเดินช้าเอง” สาวใช้ไม่คิดว่าจะเป็นการ
พูดมากเกินไป หากแต่คิดว่าการต่อปากต่อคำแบบนีจะ
้ ช่วยให้ย่าสุขใจไม่เหงา
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“แหมแกนีมั่ นน่าจะไปเป็นนักการเมืองนะ เถียงคำไม่ตกฟากจริงๆ” ย่า
สุขใจเหน็บ
“จริงเหรอคะ ถ้าประเทืองเป็นนักการเมืองนะคะ ข้อแรกทีจะ
่ แก้ปัญหา
เลยก็คือเรือ่ งการเพิม่ ค่าแรงขัน้ ต่ำ ปัญหานีสำคั
้ ญมาก ต้องจัดการก่อน ต้อง
จัดหนักเลยทีเดียวเชียวค่ะ”
ทันทีที่มีโอกาสสาวใช้ปากไวก็รีบเสนอแนวคิดเพื่อชี้นำเข้าสู่การขอขึ้น
เงินเดือนของตนเอง แต่ยังไม่ได้พูดต่อ ย่าสุขใจมองด้วยหางตาแบบเอาเรือ่ ง
หล่อนจึงเฉไฉไป
“อะไรคะ ประเทืองพูดผิดเหรอคะ”
“ไม่ผิด แต่แกจะยืนโม้อีกนานมัย้ ถึงหน้าห้องทอฝ้ายแล้ว…เรียกหลาน
ฉันสิ” ย่าสุขใจมองค้อนสาวใช้ด้วยความหมั่นไส้ แต่ไม่จริงจังนัก
“อ้าว นึกว่าคุณย่าจะเรียกเองซะอีก ไม่น่าให้พามาเล้ยลำบากเปล่าๆ”
บ่นแล้วก็เคาะประตูพร้อมส่งเสียงเรียก
“คุณหนูคะ คุณหนูอยู่มั้ยคะ คุณย่ามาหาค่ะ เข้าไปได้มั้ยคะ”
ไม่มีเสียงตอบ !!
ประเทืองหันมามองหน้าย่าสุขใจเป็นเชิงหารือ ด้วยเพราะความเป็น
ส่วนตัวถือว่าเป็นข้อทีต้่ องปฏิบตั อย่
ิ างเคร่งครัดสำหรับคนบ้านนี้ การจะบุกรุก
เข้าไปในที่ส่วนตัว หรือการทำการใดโดยพลการนั้นเป็นการผิดกฎบ้าน
“สงสัยคุณทอฝ้ายจะหลับมัง้ คะคุณย่า เรากลับกันเถอะ” ประเทืองรัง้
ย่าสุขใจให้หมุนตัวกลับ
“อยากไปดูละครละสิแก…ทอฝ้ายเอ๊ยอยู่มั้ยลูก ย่าเข้าไปได้มั้ย”
ไม่มีเสียงตอบรับมาจากข้างใน
“งั้นย่าเข้าไปนะหลาน”
ย่าสุขใจค่อยๆ เปิดประตูห้อง
ทันทีทีเห็
่ นภายในห้องทำงานของหลานสาว ผูเป็
้ นย่าถึงกับอึง้ ไปชัว่ ขณะ
หันไปมองหน้าสาวใช้อย่างเอาเรื่อง
“นังประเทืองใครให้แกเอาขยะมาทิ้งในห้องนี้ฮึ ที่ทิ้งมีตั้งเยอะตั้งแยะ
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ไม่เอาไปทิ้ง” ประเทืองงงกับคำว่าขยะของผู้เป็นนายเพราะตามมุกไม่ทัน
“เปล่านะคะ ประเทืองไม่ได้เอามาทิง้ นีห้่ องทำงานของคุณทอฝ้ายค่ะ”
“เหรอ ห้องทำงานเหรอ แล้วคนอยูที่ ไ่ หนล่ะ มีพืน้ ทีตรง
่ ไหนให้ทำงาน
ด้วยเหรอ”
ย่าสุขใจกวาดสายตาดูรอบๆ ห้อง เห็นแต่เศษกระดาษทีตั่ ดเป็นชิน้ เล็ก
ชิน้ น้อย หรือไม่ก็ขยำเป็นก้อนกองอยูเกลื
่ อ่ นห้อง มีโต๊ะใหญ่อยูกลาง
่ ห้องซึง่
มีโมเดลอาคารชุดตั้งอยู่หลายชิ้น
“ทอฝ้าย อยูมั่ ย้ ลูก ย่าหาหนูไม่เจอ หลงทางหรือเปล่า ให้ย่าส่งคน
ไปตามมั้ยลูก”
“คุณย่านี่มีอารมณ์ขันดีจังเลย นั่นค่ะ คุณทอฝ้ายอยู่นั่นค่ะ”
ประเทืองก้มลงต่ำเห็นทอฝ้ายกำลังค่อยๆ บรรจงแปะกระดาษที่ทากาว
แล้วลงในโมเดล ที่หน้าผากซึ่งคาดผ้าคาดศีรษะไว้นั้นมีหลอดกาวเสียบอยู่
ข้างแก้มทั้งสองมีกระดาษสีเขียวสีแดงแผ่นเล็กติดอยู่ฝั่งละสี ที่ปากก็คาบ
กระดาษอีกชิน้ หนึง่ อยูเพื
่ อ่ รอติดเป็นลำดับต่อไป หญิงสาวเพียงแค่พยักหน้า
รับรูการ
้ มาเยือนของผูเป็
้ นย่าและสาวใช้ ร่างกายของเธอทุกส่วนถูกใช้งานจน
หมดไม่สามารถโบกมือ อ้าปากพูดหรือส่งเสียงได้
“อุ๊ยตาย ลงไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะฝ้าย”
ย่าสุขใจต้องเอียงตัวลงไปคุยกับหลานสาวที่นอนราบอยู่ใต้โต๊ะ หญิง
สาวเพียงแค่ส่งสายตาทักทายผู้เป็นย่าแต่ไม่สามารถพูดอะไรด้วยได้ หล่อน
ต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งได้ทแล้
ี่ วจึงจะเอากระดาษทีติ่ ดอยูริ่ มฝีปากแปะลงใน
โมเดลให้เสร็จก่อน
“อืม ย่าเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหลานย่าใช้ปากทำงานด้วย”
คำเย้าของย่าสุขใจทำให้ประเทืองต้องหันกลับมามองด้วยความฉงน
“ค่ะคุณย่า คนเราเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะค่ะ สามารถใช้ร่างกายทุกส่วน
ทำงานได้ ดูอย่างคุณทอฝ้ายซีคะ นี่แหละค่ะตัวอย่างของคนทำงานจริงๆ”
ประเทืองตามน้ำแต่ผิดจังหวะไปนิดหนึ่ง ย่าสุขใจหันมาทำตาดุ
“สาระแน ใครถามแกฮึนังประเทือง”
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“ว่าประเทืองอีกแล้ว”
“ว่าซี่ แกนี่มันผีเจาะปากมาพูด พูดไม่ถูกจังหวะ”
“เอ๊า…ก็ประเทืองไม่ใช่นักดนตรีนี่คะ”
ในขณะทีสอง
่ คนยังคงต่อปากต่อคำอยูนั่ น้ หญิงสาวทีกำลั
่ งทำงานก็ลนุ้
กับสิ่งที่เธอค่อยๆ บรรจงติดมันด้วยความประณีตและใจเย็น
“เอาละ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณย่า” ทอฝ้ายเงยหน้าขึน้ มาพร้อมกับรอย
ยิ้มเบิกบาน
“ทอฝ้าย ทำไมหนูถึงทำห้องเลอะเทอะขนาดนี้ล่ะลูก”
ย่าสุขใจยังคงยืนอยูด้่ านนอก เพราะไม่มีพืน้ ทีว่่ างในห้องทีพอ
่ จะแทรก
เท้าลงไปยืนได้เลย
“ฝ้ายทำงานค่ะคุณย่า พอทำงานเสร็จก็จะทำความสะอาดทีเดียวเลย
ไม่ต้องห่วง ฝ้ายจะทำให้ห้องกลับมาเรียบร้อยเหมือนเดิมทุกประการเลยค่ะ”
หญิงสาวพูดพร้อมกับเอาเท้าเขี่ยของให้พ้นทาง แล้วค่อยๆ เดินออก
มาหาผู้มาเยือนที่หน้าประตูห้อง
“คุณย่ามาหาฝ้ายทำไมคะ ให้พีประเทื
่
องมาตามก็ได้ ฝ้ายไปหาคุณย่า
เองจะได้ไม่เหนือ่ ยไงคะ หมอบอกว่าคุณย่าต้องพักฟืน้ หลายวันหน่อย อย่า
เดิน อย่าออกแรงมากเกินไป ถ้ากล้ามเนือ้ อักเสบเดีย๋ วมันก็จะมีไข้ตามมา”
หญิงสาวเข้ามาเกาะแขนประจบเอาใจ
“ถ้าย่าไม่เดินมาจะเห็นเหรอว่าฝ้ายทำอะไร หนูอยู่ในห้องทำงานรกๆ
แบบนี้ไม่ได้นะ เป็นผู้หญิงจะต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องเป็น
แม่ผีเรือน อุ้ยไม่ใช่ เป็นแม่ศรีเรือน เราน่ะโตพอที่จะออกเรือนได้แล้วนะ”
“คุณย่าขา นีมั่ นเป็นงานประดิษฐ์นะคะ จะมานัง่ ทำงานไปจัดห้องให้เป็น
ระเบียบไปด้วยไม่ได้หรอกค่ะ มันจะไม่ทันการ เพราะถ้ากาวแห้งเราจะแกะ
มันแปะใหม่ก็ไม่ได้ หนึ่งเปลืองวัสดุ สองเสียงานต้องเริ่มต้นใหม่อีก”
“เอาเถอะ เอาเถอะ เราน่ะแก้ตวั ไปได้เรือ่ ยแหละ แล้วนีทาน
่ อะไรหรือ
ยัง ย่าไม่เห็นไปทานข้าวกลางวันเลยนะ”
ทอฝ้ายเข้าประคองผูเป็
้ นย่าพาเดินกลับมาทีห้่ องโถงกลางบ้าน ซึง่ ครึง่
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หน้าเป็นห้องรับแขกที่มีชุดรับแขกชุดเล็กๆ นั่งได้สามสี่คนตั้งอยู่ ส่วนกลาง
บ้านนั้นเป็นทั้งห้องนั่งเล่น นอนเล่นดูโทรทัศน์ของคนในบ้าน จึงมีทั้งเก้าอี้
โยกตัวโปรดของย่าสุขใจ มีเบาะหวายครึง่ วงกลมของทอฝ้าย ส่วนพืน้ ไม้สะอาด
เงาวับเพราะฝีมอื ของประเทืองนัน้ เป็นทีนั่ ง่ ของสาวใช้ ซึง่ บางทีประเทืองก็
นอนดูโทรทัศน์อย่างสบายใจ เจ้านายก็ไม่ได้ว่ากระไร
“ฝ้ายยังไม่หิวค่ะคุณย่า แล้วคุณย่ามีอะไรหรือเปล่าคะถึงได้มาหาฝ้าย
ที่ห้อง”
“เปล่าหรอก แค่อยากดูให้แน่ใจว่าฝ้ายไม่ออกไปเกเรทีไ่ หน” ย่าสุขใจ
บอกน้ำเสียงราบเรียบ
“โห…ไม่หรอกค่ะคุณย่า ช่วงนีต้้ องทำงานให้เสร็จ งานคือหัวใจ งาน
คือส่วนหนึง่ ของชีวติ คนนะคะ คนเราจะอยูได้
่ อย่างเป็นสุขก็ต้องทำงาน…มีเงิน
ใช้…ถึงเวลาทีฝ้่ ายต้องทำงานหาเงินมาเลีย้ งตัวเองและเลีย้ งคุณย่าแล้วนะคะ”
“ดีแล้ว รู้จักรับผิดชอบ”
ย่าสุขใจมักแสดงท่าทีปลาบปลืม้ หลานสาวทุกครัง้ ทีมี่ โอกาส ครัง้ นีเมื
้ อ่
รู้ว่าหลานสาวที่เรียนจบสถาปัตย์ฯ และคิดจะทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
นางก็ยิ่งปลื้ม ทั้งที่ชาตินี้ถ้าทอฝ้ายกินใช้อย่างประหยัด ด้วยเงินค่าเช่าตึก
เช่าที่ดิน เธอก็อยู่ได้เรื่อยไป เพราะแต่ละปีมีเงินเข้าเป็นหลักล้าน
จะว่าไปแล้ว แม้ย่าสุขใจจะเป็นคนมัธยัสถ์อย่างไร แต่อะไรทีหลาน
่ สาว
คนเดียวต้องการ นางก็ตามใจทุกอย่าง เรียกว่าช่วงทีเรี่ ยนมัธยมจนจบมหาวิทยาลัย ทอฝ้ายไม่น้อยหน้าลูกผู้มีอันจะกินคนไหนเลย
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ความจริงแล้วย่าสุขใจก็ไม่ได้อยากให้หลานสาวต้องออกไปเผชิญชีวิต
ในสังคมทีล้่ วนมีแต่ภัยอันตราย มีแต่การแก่งแย่งแข่งขัน ถ้านางยกหน้าทีด่ แู ล
การเก็บผลประโยชน์จากค่าเช่าทีด่ นิ ค่าเช่าตึกให้ทอฝ้าย เธอก็จะได้ชอื่ ว่ามี
งานทำ มีเงินเดือนใช้และได้ดูแลธุรกิจของครอบครัวด้วย
แต่หญิงสาวเคยปฏิเสธมาแล้ว นั่นทำให้ผู้เป็นย่าน้อยอกน้อยใจ จน
ในที่สุดทอฝ้ายก็จำต้องยอมรับงานที่ผู้เป็นย่ามอบหมายให้ แต่เธอยังยืนยัน
ที่จะทำงานตามสายงานที่เรียนจบมาด้วย
‘ฝ้ายจะเปิดบริษทั รับออกแบบบ้าน อาคาร รับตกแต่งและจัดร้าน รับ
จัดสวน ให้สมกับที่ฝ้ายเรียนมา’
‘ย่าว่าดีทีหนู
่ อยากใช้วิชาความรูที้ เรี่ ยนมา…แต่…รับทำเป็นงานๆ ไปดีกว่า
มั้ย อย่าเปิดเลยบริษัทน่ะมันต้องรับผิดชอบเยอะ มีแต่เรื่องยุ่งยากนะ’
เมือ่ ผูเป็
้ นย่าเคยขัดเช่นนีทอ
้ ฝ้ายก็จำต้องดับไฟฝันของตนเองไว้ทัง้ หมด
เหลือเพียงการรับออกแบบบ้านเป็นชิน้ ๆ ซึง่ ก็มีผูมา
้ ว่าจ้างบ้างพอให้เธอได้รูส้ กึ
ภาคภูมิใจไม่เสียแรงที่ร่ำเรียนมา
“ฝ้ายพาคุณย่าไปเดินเล่นนะคะ เดีย๋ วค่อยกลับมาทำงานต่อ ต้องรอให้
ทุกอย่างมันแห้งสนิทก่อนแล้วค่อยมาเติมส่วนที่ยังขาด”
เธอรู้ว่าการประจบเอาใจผู้เป็นย่าจะทำให้เธอไม่ต้องตอบคำถามเดิมที่
ว่า ‘หนูกำลังทำอะไรกันแน่’
“ดี ดี นานแค่ไหนแล้วที่หนูไม่ได้พาย่าเดินเล่น”
“ไม่นานหรอกค่ะคุณย่า ไปค่ะ ฝ้ายจะพาไปเดินเล่นที่สวนหลังบ้าน
ตอนนี้มีอะไรให้เก็บมากินเยอะแยะเลยละค่ะ…แล้วจะรู้ว่าที่คุณย่าสั่งคนสวน
บำรุงไม้ผลไว้เมือ่ หลายเดือนก่อนน่ะมันให้ผลดีมาก…คุณย่าของฝ้ายเก่งจริงๆ”
คำชมเพียงแค่เล็กน้อยของหญิงสาวทำให้ผูเฒ่
้ าชืน่ ใจได้ไม่น้อยทีเดียว
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“ปากหวานจริงนะ ว่าแต่หนูทำงานอะไรทำไมมันต้องรกรุงรังขนาดนัน้ ”
ย่าสุขใจยังไม่ลืมภาพทีเห็
่ นในห้องทำงานของหลานรัก และวกเข้ามายิง
คำถามเดิมอีกจนได้
“มันเป็นงานสำคัญค่ะ เอาไว้สักวันคุณย่าจะได้รู้ คุณย่าอย่าห่วงฝ้าย
มากนะคะถ้าเห็นว่าฝ้ายทำงานหนัก ฝ้ายดูแลตัวเองได้ค่ะ”
“ดีแล้ว ที่ดูแลตัวเองได้ ย่าจะได้หมดห่วงซะที ชีวิตย่าที่เหลืออยู่ก็
แค่รอดูว่าหลานจะอยู่ได้มั้ยถ้าไม่มีย่า”
“คุณย่าอย่าพูดอะไรน่ากลัวแบบนี้สิคะ เราจะมีกันและกันตลอดไปค่ะ
ไม่มีอะไรมาพรากเราได้หรอกค่ะ”
“จริงๆ แล้วถ้าย่าได้เห็นหนูเป็นฝัง่ เป็นฝาก็ดี ไม่อย่างนัน้ ย่าก็คงไม่กล้า
ไปสู้หน้ากับนายสุขสันต์ในปรโลกหรอก”
อยูๆ่ ย่าสุขใจก็พูดเรือ่ งของบุตรชายขึน้ มา ทำให้หญิงสาวเริม่ เกิดความ
ฉงนขึน้ มาเล็กน้อย การทีย่่ าสุขใจเดินไปหาถึงห้องทำงานส่วนตัวของเธอคง
ไม่ใช่แค่อยากไปดูให้เห็นกับตาว่าเธออยู่ในบ้านหรือเปล่า น่าจะมีอะไรที่เธอ
ยังไม่เคยได้ยินจากปากของผู้เป็นย่า…หรือผู้เป็นย่าต้องการจะบอกอะไร
“โห…อย่างฝ้ายเนีย่ ต้องอยูใช้
่ ชีวติ โสดอีกนานค่ะคุณย่า อยูอย่
่ างนีสบาย
้
จะตายไป”
“อย่าเพิง่ ตัดบทหรือดักคอให้ย่าลืมเรือ่ งสำคัญทีจะ
่ พูดกับหนู” ย่าสุขใจ
หันมามองค้อนหลานสาวอย่างเอ็นดู
“คุณย่าขา ฟังๆ ดูเหมือนคุณย่ากำลังจะผลักไสหลานให้ไปดูแลรับใช้
คนอืน่ นะคะเนีย่ …หลานยังอยากอยูกั่ บคุณย่าแบบนีนานๆ
้
มีความสุขดีออก”
“อย่ามาปากแข็ง ย่ารูว่้ าสาวๆ รุน่ ฝ้ายน่ะมีความรักกันแล้ว บางคนก็ออก
เรือนไปแล้วด้วยซ้ำ จะบอกย่าดีๆ หรือว่าจะต้องให้ย่าจ้างนักสืบ เลือกเอา”
ย่าสุขใจรูวิ้ ธกี ารขูเล็
่ กๆ น้อยๆ เพือ่ ให้บรรยากาศในการสนทนาดีขึน้ และ
รู้ว่าหลานสาวของนางก็ไม่เครียดกับการพูดแบบทีเล่นทีจริงเช่นนี้
“แหม คุณย่าทันสมัยจังเลยนะคะ จะจ้างนักสืบตามสืบว่าหลานสาวมี
คนรักหรือยังงัน้ เหรอคะ…ไม่ต้องค่ะ…ไม่ต้อง เอาไว้ฝ้ายมีเมือ่ ไหร่ฝ้ายจะรีบ
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บอกคุณย่าคนแรกเลยนะคะ ไม่ต้องถาม ไม่ต้องตามสืบหรอกค่ะ”
ทอฝ้ายน้ำเสียงจริงจังขึ้น เมื่อเห็นว่าผู้เป็นย่าเริ่มวนกลับมาเรื่องเดิม
ที่พูดกันมาบ่อยครั้ง ซึ่งเธอก็ไม่ค่อยชอบนัก
“อ้าว แล้วนีนั่ งประเทืองไม่ได้ตามออกมาด้วยหรอกรึ” ย่าสุขใจแก้เก้อ
เมื่อถูกหลานสาวตัดบทเช่นนี้
“พีประเทื
่
องไม่ได้ตามมาหรอกค่ะ เขานัง่ ดูทีวอยู
ี ใน
่ ห้องไงคะ คุณย่า
จะหาพี่ประเทืองเหรอคะ ฝ้ายไปตามให้นะ”
ทอฝ้ายเอาใจคุณย่าจนดูผิดปกติ
“เปล่าๆ ไม่ต้องหรอก แค่เห็นมันเงียบๆ ไป ปกติมันจะสาระแนได้ทกุ
เรื่อง ใครคุยอะไรไม่เคยมีหรอกที่มันจะไม่รู้เรื่องด้วย”
“ก็ดีนี่คะ คุณย่าจะได้ไม่เหงา แบบนี้ต้องให้รางวัลพี่ประเทืองนะคะ”
“พอเถอะ เดี๋ยวก็เหลิงไปกันใหญ่”
สองย่าหลานเดินเล่นมาเรือ่ ยๆ จนสุดเขตบ้านหลังใหญ่ทีถู่ กแบ่งเขตด้วย
แนวดอกเข็มทีถู่ กตัดแต่งเรียบเสมอกันสูงเลยเข่าขึน้ มาเล็กน้อย เปิดช่องว่าง
เป็นทางเดินคนและเดินรถกว้างถึงสามเมตรเศษๆ ตอนนีสอง
้ ย่าหลานเข้ามา
ในเขตเรือนหลังเล็กซึ่งใช้พื้นที่ในการปลูกเรือนนี้ไม่มากนัก เดินผ่านเรือนนี้
ไปไม่กีสิ่ บก้าวก็ถึงรัว้ ด้านหลังก่อนจะเข้าสูเขต
่ สวนผลไม้หลากหลายชนิดด้วย
เนือ้ ทีเกื
่ อบครึง่ ไร่ เดิมเป็นรัว้ ลวดหนาม แต่ต่อมาย่าสุขใจก็จ้างนายเขตคน
รับจ้างตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ตามบ้านทีคุ่ น้ เคยกันมานาน มาปลูกต้นมะขามเทศ
พันธุเล็
์ กให้ขึน้ เบียดเสียดอัดแน่นแล้วตัดให้มันเสมอกันสูงเท่าอก มันจึงเป็น
รัว้ ทีสวย
่ งาม ส่วนประตูนัน้ ย่าสุขใจให้ปลูกเป็นเรือนกระดังงาเป็นโดมกันแดด
กันฝน และมีเก้าอี้ไม้นั่งเล่นได้ด้วย มุมนี้ถ้ามีโอกาสสองย่าหลานก็จะมา
นั่งเล่นด้วยกันเสมอ
ย่าสุขใจเดินนำหญิงสาวไปยืนอยูใต้
่ เรือนกระดังงา สายตามองกลับไป
ยังทีที่ นาง
่ กับหลานสาวเดินมา ซึง่ เป็นระยะทางค่อนข้างไกล พืน้ ทีว่่ างระหว่าง
บ้านหลังใหญ่กับเรือนเล็กทีอยู
่ ตรง
่ หน้านี้ ย่าสุขใจให้นายเขตมาดูแลต้นไม้ที่
ปลูกไว้ ซึง่ มีทัง้ ไม้พุม่ ไม้ดอกต้นไม่ใหญ่นัก เช่นพิกลุ พุดซ้อน ดอกแก้ว
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ราตรี ม่านไข่มุก กับกุหลาบเลื้อยอีกดงเล็กๆ ที่มีไม้หลักปักไว้ให้กิ่งได้เกาะ
พัน ล้วนเป็นดอกไม้กลิน่ หอมทีหมุ
่ นเวียนกันออกดอกส่งกลิน่ โชยตามลมไป
ถึงบ้านหลังใหญ่ ส่วนบ้านหลังเล็กทีรายล้
่ อมด้วยไม้ดอกนานาชนิดนีเป็
้ นบ้าน
สำหรับต้อนรับแขก ซึง่ นานหลายปีมาแล้วทีไม่
่ มีผูใด
้ มาเยือน แต่ประเทืองก็
จะมาปัดกวาดเช็ดถูเดือนละสองครัง้ ยามใดทีสอง
่ ย่าหลานว่างก็จะมาเปิดบ้าน
ปูเสื่อนั่งเล่น นอนเล่นกัน หรือบางวันย่าสุขใจก็เคยสั่งให้ประเทืองยกสำรับ
อาหารกลางวันมานั่งรับประทานกันที่นี่
ตอนทีเริ่ ม่ เรียนมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ทอฝ้ายขอบ้านหลังเล็กจากคุณย่า
ไว้เป็นบ้านส่วนตัว ทั้งนอนและทำงานที่นี่ แต่ผู้เป็นย่าปฏิเสธ
‘ไม่เอาหรอก เรือ่ งอะไรหลานจะทิง้ ให้ย่าอยูบ้่ านหลังใหญ่คนเดียวล่ะ ย่า
ไม่อนุญาตให้มาใช้บ้านหลังเล็กนี้อย่างถาวรหรอกนะ แต่ถ้าหนูมีเพื่อนๆ มา
เยี่ยมมาค้างก็รับแขกที่นี่ได้’
เมือ่ ผูเป็
้ นย่าไม่อนุญาตทอฝ้ายก็ไม่เซ้าซี้ เพราะทีบ้่ านหลังใหญ่ก็มีห้อง
อยูหลาย
่ ห้องทีว่่ าง เธอจึงเลือกห้องทีติ่ ดกับห้องนอนของเธอเป็นห้องทำงาน
เพราะมีประตูทะลุถึงกันได้ ซึ่งเธอมักจะถูกดุโทษฐานที่ทำห้องทำงานรก
พอทอฝ้ายเห็นผูเป็
้ นย่ายืนมองย้อนกลับไปทีบ้่ านหลังเล็กและบ้านหลัง
ใหญ่ รวมถึงกวาดสายตามองไปรอบบริเวณเท่าทีสายตา
่
จะมองเห็นได้แล้วถอน
หายใจออกมาเบาๆ เธอก็กังวล
“คุณย่าคะ…มีอะไรรบกวนจิตใจคุณย่าอยู่หรือเปล่าคะ…ฝ้ายดูท่าทาง
คุณย่าเหมือนมีอะไรที่ไม่ได้บอกฝ้ายอยู่นะคะ” เธอดักคอหลอกถาม
“อย่ามาทำเป็นรูดี้ ไปหน่อยเลยน่า ย่าน่ะเป็นย่าหนู มีอะไรทีย่่ าจะปิดบัง
หลานได้รึ”
“ก็คุณย่าเป็นทีรั่ กของฝ้ายไงค่ะ ฝ้ายถึงรูว่้ าคุณย่ามีเรือ่ งรบกวนจิตใจอยู่
ทีคุ่ ณย่าเดินไปหาฝ้ายถึงห้องทำงานคงไม่ใช่แค่คิดถึงอย่างเดียวหรอก…ใช่มัย้
คะ” ทอฝ้ายเดินเข้าไปกอดผู้เป็นย่าหลวมๆ
“เก่งจริงๆ หลานฉัน”
“เก่งเหมือนคุณย่าไงคะ จะบอกได้หรือยังคะว่าคุณย่าคิดอะไรอยู่ บอก
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มาเถอะค่ะ” หญิงสาวอ้อนถามเหมือนเด็กๆ
“หนูจำคุณปูบุ่ ญเท่งได้มัย้ ทอฝ้าย” ย่าสุขใจถามแล้วถอนหายใจยาว
“ค่ะ จำได้ ก็เมือ่ ก่อนบ้านเราอยูติ่ ดกัน เราย้ายมาทีนี่ หลาย
่ ปีไม่เคย
เจอกัน…แต่ตอนฝ้ายเรียนจบคุณปูบุ่ ญเท่งก็หอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปแสดงความ
ยินดีกับฝ้าย”
“นัน่ แหละ…ย่าฝันเห็นเขาทุกคืนเลย ฝันเหมือนเดิมทุกๆ ครัง้ มันแปลก
มาก”
“คุณย่าอาจจะนึกถึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ก็ได้นี่ค่ะ หรือเรากลับไปเยี่ยม
เขาทีบ้่ านเดิมสักครัง้ ดีมัย้ คะคุณย่า” หญิงสาวพาซือ่ บอกไปตามความคิดของ
ตัวเอง
“มันไม่ใช่แบบนั้น ทุกครั้งที่ย่าฝันเห็นอีตาบุญเท่งก็จะมาคุยกับย่าแต่
เรื่องเดิมๆ “
“เรือ่ งเดิมทีจะ
่ ให้หลานๆ แต่งงานกันน่ะเหรอคะ คุณย่าอย่าเก็บเอามา
คิดเลยค่ะ มันเป็นแค่เรือ่ งเก่าๆ ทีไม่
่ มีใครสนใจจะจำมันแล้ว และคงไม่มีใคร
บ้าทำตามคำพูดที่ไม่มีหลักฐานหรอกค่ะ”
หญิงสาวยังตอบด้วยความมั่นอกมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้น
“แต่อีตาบ้านัน่ มาอยูใน
่ ฝันของย่าตลอดนีสิ่ สงสัยมันอาจจะคิดทำอะไร
อยู่หรือเปล่า อีตาบุญเท่งมันยิ่งเป็นคนพูดยากๆ อยู่ด้วย”
ย่าสุขใจหลับตานึกภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตที่ปู่บุญเท่งมักจะเอ่ยถึง
เรือ่ งการเกีย่ วดองระหว่างสองตระกูลคล้ายจะทวงถามอยูเสมอ…แล้
่
วก็รีบลืมตา
เพื่อขับไล่ภาพความหลังนั้นให้พ้นจากความนึกคิด
“ไม่รู้สิ ย่าว่ามันไร้สาระ”
“ฝ้ายว่าคุณปูบุ่ ญเท่งเองก็อาจจะเห็นเป็นเรือ่ งสนุก ไม่ซีเรียสหรอกมัง้
คะ”
“ไม่จริงหรอก อีตาบ้านัน่ มันพูดด้วยสีหน้าแววตาจริงจังทุกที คนแก่บา้
แก่แล้วแก่เลย พูดกันไม่เกินสิบคำขัดหูไปหมด ไม่รูว่้ าเมือ่ ไหร่มันจะตายๆ ไป
ซะ”
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“เอ๊า…คุณย่าขา พูดจาแบบนี้ฟังดูไม่ดีเลย” ทอฝ้ายพูดกลั้วหัวเราะ
ขำกับท่าทีของผู้เป็นย่า ครั้นจะตามน้ำก็เกรงว่าจะรั้งไม่อยู่
“จริงๆ ถ้าอีตาแก่นัน่ มันตายไปนะ ย่าว่าทุกอย่างมันจะต้องตายไปกะ
มันนัน่ แหละ พูดแล้วย่าก็ของขึน้ ทุกที คราวรุน่ ลูกก็ครัง้ หนึง่ แล้ว” สีหน้าของ
ย่าสุขใจเริ่มเครียด จนดูว่านางกำลังโกรธจริงและมากๆ ด้วย
“คิดมากอีกแล้ว…คุณย่าเหนือ่ ยหรือยัง วันนีเรา
้ มาแค่นีละ
้ กันค่ะ ไม่
เข้าไปเก็บผลไม้แล้ว…ให้พีประเทื
่ องไปเก็บมะละกอกับขนุนทีสุ่ กแล้วมากินดีกว่า
นะ เราเข้าบ้านกันเถอะค่ะ”
ทอฝ้ายไม่รู้จะพูดอย่างไรให้ผู้เป็นย่าเลิกคิดเรื่องของคนบ้าน ‘เทียนทระนง’ เธอจึงเปลี่ยนเรื่องคุย แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล
“ฝ้ายก็เหมือนกัน พอย่าพูดถึงเรื่องอีตาบุญเท่งตาแก่หนังเหนียวตาย
ยากตายเย็นทีไรเป็นแบบนีทุ้ กที รูมั้ ย้ ในฝันมันมาทวงสัญญาเก่ากับย่าทุกครัง้
เชียวนะ น่าโมโหจริงๆ คนจะหลับจะนอน”
“จริงเหรอคะ แล้วคุณปู่บุญเท่งเขารู้มั้ยคะว่าคุณย่าไม่เห็นด้วย”
“รูสิ้ ทำไมจะไม่รู้ แถมยังขูบั่ งคับย่าด้วยนะว่าถ้าไม่เห็นดีเห็นงามด้วย
วิญญาณคุณปูยื่ นยงของหนูคงไม่ได้ไปสวรรค์ คนอย่างอีตาบุญเท่งรูนรก
้ สวรรค์
กะเขาด้วยรึ”
“คุณย่าหิวหรือยังคะ วันนีเรา
้ ทานอาหารเดลิเวอรีกั่ นมัย้ คะ ฝ้ายเบือ่
อาหารฝีมือพี่ประเทือง แต่ไม่อยากไปทานนอกบ้าน”
ไม่ว่าจะยกเรือ่ งอะไรมาคุย ย่าสุขใจก็ยังติดอยูกั่ บปัญหาคาใจทีมี่ ปูบุ่ ญเท่งรบกวนจิตใจอยูตลอด
่
ทอฝ้ายไม่เห็นด้วยกับสัญญาเก่าๆ ของคนแก่ แต่
ก็ไม่รูจะ
้ ทำอย่างไรจึงจะพาย่าสุขใจของเธอออกจากวังวนของความคิดเดิมๆ ได้
“เดลิเวอรี่ที่ว่าน่ะมันอะไรรึ” ย่าสุขใจหันมามองหน้าหลานด้วยความ
ฉงน
“ก็อาหารตามสั่งไงคะ ส่งถึงบ้าน ทันทีที่หิว คุณย่ารอเดี๋ยวนะฝ้าย
จะโทร. สั่งก่อน ประมาณไม่เกินสี่สิบห้านาทีเราก็ได้อิ่มท้องแน่นอนค่ะ”
หญิงสาวเดินห่างจากย่าสุขใจมาเพียงไม่ถึงก้าวก็เริ่มสั่งรายการตามที่

