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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
‘ปรียนันทนา’ ไม่ใช่นักเขียนหน้าใหม่ เธอมีผลงานรวมเล่มมาแล้ว
อย่างน้อย ๓ เล่ม และมีผลงานตีพิมพ์ลงนิตยสารในหลายวาระ ดังผู้อ่าน
จะรู้จักเธอมากขึ้นได้จากประวัติผู้เขียนท้ายเล่ม
‘อาเขตแห่งรัก’ แปรสารทางความคิด ประสบการณ์และจินตนาการ
ที่ผู้เขียนผ่านพบออกมาเป็นเรื่องสดใสอ่อนโยน แต่ในความสดใสอ่อนโยน
นั้น เราพบว่ามันคือความฝันของหนุ่มสาว คือเรื่องราวความมุ่งมั่นที่จะ
จัดการกับชีวติ ของตน ของคนบางคน หรือเป็นเราซึง่ ครัง้ หนึง่ เป็นผูเ้ คยผ่าน
ความตั้งใจเหล่านั้นมาแล้วก็ได้
มีนักเขียนไม่น้อยที่มักเริ่มต้นผลงานแรกๆ จากสิ่งที่เขาหรือเธอสั่งสม
ไว้ เมือ่ สิง่ ทีส่ งั่ สมตกผลึกทางความคิด จึงได้ปนั้ แต่งให้เกิดเรือ่ งราวในประเด็นต่างๆ รวมทัง้ ความปรารถนาทีจ่ ะบอกเล่าความเป็นไปอันใกล้เคียงตัวตน
ของผูเ้ ขียนมากทีส่ ดุ แต่การเพิม่ คุณค่าของผลงานย่อมอยูท่ มี่ มุ มองและเกร็ด
ประโยชน์อันเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องเป็นสำคัญ
ดังที่ ‘ปรียนันทนา’ ผสมผสานรูปแบบของความฝัน ความรักและ
วิถชี วี ติ ผูค้ นในวัฒนธรรมแบบ ‘เพอรานากัน’ ของชาวภูเก็ตได้อย่างกลมกลืน
เธอจุดประกายความหวัง กระตุ้นให้คนเรามอบโอกาสแก่ตนเองให้กล้าฝัน
และก้าวไปข้างหน้าด้วยการ ‘ลงมือทำ’ เพือ่ ว่าสักวัน สิง่ ทีฝ่ นั หรือวาดหวัง
ไว้ย่อมเป็นไปได้ ด้วยสองมือของผู้ที่วาดความฝันนั้น

มอง ‘อาเขตแห่งรัก’ กับปรียนันทนา พงษ์ไพบูลย์
นรีภพ สวัสดิรักษ์ บรรณาธิการอดีตนิตยสารสกุลไทย
ตลาดการอ่านในสภาพสังคมของบ้านเมืองเราเท่าที่ผ่านมา ยังเป็น
ตลาดทีติ่ ดข้องอยูกั่ บ ‘การอ่านเอาเรือ่ ง’ หมายถึงอ่านเอาสนุกจากโครงเรือ่ ง
ที่ผูกให้ชวนติดตาม หากถามว่าติดตามอะไร ก็เห็นจะตอบได้ว่าติดตาม
บทบาทเรื่องราวของตัวละคร ซึ่งมีหญิง ชาย ความรัก เป็นสื่อนำ
การกำเนิดของ ‘อาเขตแห่งรัก’ เป็นการก่อเกิดของนวนิยายยุคใหม่
ทีน่่ ายินดีในโลกวรรณกรรม อันพึงมีต่อสภาพและฐานะของวรรณกรรมทีเป็
่ น
จริงในสังคมปัจจุบันไม่มากก็น้อย กล่าวคือ…
ผู้อ่านจะมีโอกาสดีที่ได้เลือกเรื่องซึ่งมีรูปแบบ เนื้อหาที่ตนใฝ่หาและ
สนใจ
ผู้เขียนก็มีโอกาสได้เสนอผลงาน อันเกิดจากการได้สัมผัสชีวิตอย่าง
ใกล้ชิด และตามความคิดอันเป็นอิสระมากขึ้นกว่าเดิม
‘โอกาส’ ดังกล่าวนี้ สำนักพิมพ์มีส่วนสำคัญในการเป็นผูสร้
้ างเวทีหรือ
วิถอัี นเปิดกว้าง เป็นการส่งเสริมความใหม่และความก้าวหน้าในวงการวรรณกรรมของไทย เป็นความใหม่ของนวนิยาย ซึ่งสร้างความรัก ความหวัง
ความกระตือรือร้น และความดีงาม จากความเคลื่อนไหว แปรเปลี่ยนของ
ธรรมชาติ ในส่วนที่สัมผัสกับผู้คน
ปรียนันทนา พงษ์ไพบูลย์ มิใช่นักเขียนใหม่ เธอมีผลงานลงพิมพ์ใน
นิตยสารสกุลไทยมาแล้ว งานเขียนสารคดีของปรียนันทนา งามด้วยเรือ่ งราว
งามด้วยวรรณศิลป์
เมือ่ ได้อ่าน ‘อาเขตแห่งรัก’ ของ ปรียนันทนา พงษ์ไพบูลย์ ความน่า
สนใจของ ‘อาเขตแห่งรัก’ มีมากกว่าที่ผู้ประพันธ์เรื่องนี้เกริ่นไว้ในจากใจ
ผู้เขียนว่า “เรื่องราวความรักแสนธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับใครหลายคนเพียง
ครัง้ หรือมากกว่านัน้ หากทว่าความรักก็ทรงพลังพอทีจะ
่ เปลีย่ นคนให้กระทำ

บางสิ่งบางอย่างเพียงเพื่อครอบครองเสมอ แต่การครอบครองในรักอาจไม่
สุขใจกว่าการรักอย่างถูกต้องก็ได้”
ผูอ่้ านจะมองเห็นภาพและความจริงมากมายในอาเขตแห่งรัก ว่าเปีย่ ม
ด้วยศักดิ์ศรีและวิถีแห่ง “ความเป็นคน” ปานใด
ปรียนันทนา พงษ์ไพบูลย์ คงมีความสำนึก มีความหยิ่ง มีความรัก
และเห็นคุณค่าของความเป็น ‘คน’ อย่างเต็มภาคภูมิ เราจึงเห็นการแสดง
ออกของเธอหลายช่วงตอนในเรื่องนี้บ่งบอกถึงสิ่งที่เธอได้รับรู้และทนไม่ได้
เมื่อเห็นว่าความเป็น ‘คน’ ถูกย่ำยี ถูกเอาเปรียบเบียดเบียน และไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
ปรียนันทนา พงษ์ไพบูลย์ สร้างตัวละครในอุดมคติขึ้นมาสามคนใน
เรื่องนี้คือ คำหวาน พวัต และบุณย์ ซึ่งทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างมีสีสัน
คำหวาน ผู้เป็นเสมือนตัวแทนแห่งความถูกต้อง พวัต เป็นบุคคลที่สร้าง
ความปวดร้าวให้ต้องเสียน้ำตา และ บุณย์ บุคคลผู้มีคำถามอยู่ในใจ
ผู้ที่ได้อ่านเรื่องนี้แล้วย่อมเห็นแล้วว่าการบรรยายชีวิตความเป็นอยู่ก็ดี
การบรรยายฉากภูมภิ าคก็ดี และวัฒนธรรมประเพณี รวมทัง้ ความรูส้ กึ นึกคิด
ของผูค้ น ตลอดจนการใช้ถ้อยคำภาษา อ่านแล้วรูส้ กึ เหมือนมองภาพเขียน
สามมิติซึ่งมีความงามในมุมลึกเพิ่มขึ้น มิใช่เพียงแค่มุมกว้างอย่างที่เรียกว่า
พาโนรามา เพียงผิวเผินเท่านั้น
เช่นเมื่อผู้ประพันธ์บรรยายถึง…
น้ำตาแห่งความตื้นตันไหลลงเงียบๆ แม้ที่ผ่านมาหัวใจของเธออาจ
บอบช้ำ แต่ในวันนี้ทุกสิ่งได้พิสูจน์แล้วว่าความดีที่หล่อนยึดมั่นนั้นอาจดูไร้
ความหมายกับคนบางคน แต่ก็มีบางคนเช่นกันทีให้
่ ความสำคัญกับมัน หญิง
สาวหวังว่าอีกไม่นานตนเองจะได้บอกความรู้สึกในใจแก่ชายหนุ่มตรงหน้า
เป็นศิลปะการใช้ภาษาที่เรียบ ง่าย ชัดเจน แต่ให้ความสะเทือนใจ
ลึกซึ้งเมื่อได้สัมผัสความรู้สึกเช่นที่เกิดขึ้นกับตัวละครผู้นี้
โลกของตัวอักษรของผูประพั
้ นธ์ให้สุนทรียรสทางการอ่าน สะท้อนแก่น
ความคิดทีให้
่ ได้ประจักษ์ว่า เหตุและผลคือหลักการหนึง่ ในการดำเนินชีวติ ของ

คนเราก็จริง หากก็มิใช่ทุกสิง่ ทุกอย่างทีจะ
่ ทำให้ชีวติ ผ่านอุปสรรคขวากหนาม
สรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ล้วนมีตำหนิและข้อบกพร่อง ไม่มีใครและอะไรที่
สมบูรณ์พร้อม เช่นเดียวกับชีวติ ของผูค้ นทีมี่ ทัง้ ความสูงส่ง สะอาด งดงาม
ความรักและความผิดพลาด ผู้ที่ไม่ยอมรับความจริงย่อมเจ็บปวด โดยนัย
ตรงข้าม การเผชิญหน้ากับความจริงด้วยความเข้าใจ ความรักและมิตรภาพ
จะทำให้คนเรานำพาให้ชีวิตก้าวผ่านปัญหา และเดินทางผ่านไปได้ด้วยดี
‘อาเขตแห่งรัก’ นวนิยายที่ประเทืองทั้งอารมณ์และกล่อมเกลาความ
รูส้ กึ นึกคิด รับผิดชอบอันเป็นจิตสำนึกของคุณธรรม ซึมซับชูจิตใจของผูอ่้ าน
ได้อย่างไม่จงใจ
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จากใจผู้เขียน
ปรียนันทนา
‘ความรัก’ กับ ‘ความฝัน’ สามารถดำเนินไปในโลกแห่ง ‘ความจริง’ ได้
หรือไม่ เมื่อได้ยินประโยคนี้หลายคนคงมีคำตอบว่าได้ บางคนอาจตอบว่า
ไม่ ด้วยเหตุและผลจากปัจจัยในการใช้ชีวิตที่ต่างกัน
คำหวาน หญิงสาวผูมี้ ความฝันคือการเปิดร้านหนังสือ เมือ่ โอกาสนัน้
มาถึงเธอใช้ความรักลงมือทำฝันให้เป็นจริง ในโลกแห่งความรักคำหวานเป็น
ผูยึ้ ดถือความดีงามและถูกต้องเสมอ แม้ในยามทีต้่ องตัดสินใจในสิง่ อันล่อแหลม
ต่อศีลธรรม หากจิตใจอันมัน่ คงและเชิดชูคุณค่าแห่งความถูกต้อง แม้โลกของ
คำหวานถูกยัว่ ยวนด้วย ‘ความรัก’ หากทว่าปราศจากคุณธรรมแล้ว รักนัน้ ย่อม
ไม่สามารถตั้งอยู่บน ‘ความจริง’ ได้
พวัต นักบริหารอนาคตไกลผูมี้ ‘ความฝัน’ แต่ด้วยเงือ่ นไขหลายอย่าง
บนโลกแห่ง ‘ความจริง’ ทำให้เขาจำต้องใช้ชีวติ อย่างหลงลืมสิง่ ทีเคย
่ ฝัน เมือ่
ได้พบกับตัวแทนแห่ง ‘ความฝัน’ เขาจึงใช้คำว่า ‘ความรัก’ แลกสิง่ ทีต้่ องการ
ความถูกต้องและความดีงามในนิยามของชายหนุม่ อาจปรับเปลีย่ นไปตามผลประโยชน์ในโลกของความเป็นจริง ทำให้คุณค่าแห่งสิ่งใดๆ ก็ตามมิอาจมีคำ
นิยามตายตัวสำหรับเขา
บุณย์ ชายหนุม่ นักธุรกิจรุน่ ใหม่ผูสื้ บทอดกิจการของครอบครัวมองว่า
‘ความรัก’ จำเป็นต้องอยู่ในโลกของ ‘ความจริง’ เสมอ กระทั่งหลงลืมว่า
ความรักย่อมใช้หัวใจเพือ่ รัก ตราบจนได้เรียนรูว่้ าบางครัง้ โลกของความจริงก็
ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นไปอย่างทีคิ่ ด เมือ่ เขาปลดปล่อยพันธนาการต่างๆ จาก
โลก ‘ความจริง’ ในห้วงสำนึก ‘ความรัก’ จึงเดินทางมาหาเขา
หากคำหวานเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความถูกต้อง พวัตคงเปรียบ
ได้ดังบททดสอบคุณค่าแห่งความดีว่ายังมีหลงเหลืออยู่หรือไม่ เขาอาจเป็น
บุคคลซึง่ มีอยูมากมาย
่
ในสังคมทีเรา
่ ต้องเสียน้ำตาให้ด้วยความปวดร้าวกระทัง่

แค้นเคือง หากทว่าเมือ่ ทุกอย่างผ่านไปเราคงตระหนักว่าตนเองมีคุณค่าเหนือ
การเดินจากไปของเขา โดยมีบุณย์เป็นผลตอบแทนความดีงามที่มนุษย์คอย
ตั้งคำถามว่า ทำดีได้ดียังมีจริงหรือไม่
เรือ่ งราวความรักแสนธรรมดาทีอาจ
่ เกิดขึน้ กับใครหลายคนเพียงครัง้ หรือ
มากกว่านั้น หากทว่าความรักก็ทรงพลังพอที่จะเปลี่ยนคนให้กระทำบางสิ่ง
บางอย่างเพียงเพือ่ ครอบครองเสมอ แต่การครอบครองในรักอาจไม่สุขใจกว่า
การรักอย่างถูกต้องก็ได้
ขอขอบคุณ คุณปิยะนุช หงษ์หยก ผูถ่้ ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดภูเก็ตแก่ผูเขี
้ ยนโดยผ่านการสนทนา บอกเล่าและ
อธิบายข้อสงสัยต่างๆ อีกทัง้ ให้การต้อนรับอย่างดีขณะเดินทางไปภูเก็ตทุกครัง้
เพื่อซึมซับความสวยงามเหล่านั้นให้ปรากฏแก่สายตา ทั้งหมดทำให้เกิดแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์เมืองภูเก็ตเป็นฉากหลังที่อบอุ่นเช่นนี้
ขอบคุณคุณนรีภพ สวัสดิรกั ษ์ ทีก่ รุณาเขียนคำนิยมสำหรับนิยายเรือ่ ง
แรกของผูเ้ ขียน ทัง้ ยังเป็นบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทยทีใ่ ห้โอกาสผูเ้ ขียนเป็น
ครั้งแรกในการนำบทความสารคดีท่องเที่ยวลงนิตยสารในครั้งนั้น
ขอบคุณสำนักพิมพ์เพื่อนดีที่กรุณาให้ความสนใจนักเขียนตัวเล็กๆ คน
หนึ่งในช่วงเวลาที่สังคมการอ่านในบ้านเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ความเปลี่ยน
แปลงอย่างเต็มรูปแบบ
สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือ ขอบคุณตัวละครทั้งสามที่ทำหน้าที่สะท้อนแง่
มุมอันซับซ้อนในจิตใจมนุษย์ได้อย่างแน่แท้
และเมื่อความรักเกิดขึ้น ขอให้ความรักกับความฝันเคียงคู่อยู่ในโลก
แห่งความจริงของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี

อาเขตแห่งรัก
ปรียนันทนา

๑
ฝนเริ่มตั้งเค้ามาแล้ว ชายหนุ่มจึงเร่งฝีเท้าเพื่อจะหาที่หลบฝนในร้าน
เล็กๆ สักแห่ง เพราะปัจจุบนั นีซุ้ ม้ โค้งทางเดินด้านหน้าตึกสไตล์ชิโน-โปรตุกีส
ทีเรี่ ยกว่า ‘อาเขต’ ได้ถูกดัดแปลงและกัน้ ระหว่างห้อง ทำให้ไม่สามารถเดิน
ผ่านไปได้ตลอดช่วงตึกเหมือนสมัยก่อน หรือถึงแม้วา่ เขาสามารถเดินไปได้ก็
เพียงไม่กี่ห้องเท่านั้น ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปในร้านตรงหน้า
โดยไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าเป็นร้านอะไร เพราะคิดว่าหากไม่ใช่ร้านอาหารก็คง
เป็นร้านขายอะไรสักอย่าง และทีสำคั
่ ญมันไม่ได้มีความหมายมากไปกว่าการ
เป็นที่หลบฝนชั่วคราวเท่านั้น
เสียงกระดิ่งที่คล้องลูกบิดประตูดังขึ้นเมื่อบานประตูถูกเปิดออก ชาย
หนุ่มก้าวเข้ามาหยุดยืนบนพรมเช็ดเท้าหน้าประตูครู่หนึ่ง พร้อมทั้งกวาดตา
มองไปรอบๆ ร้านหนังสือขนาดหนึ่งคูหาซึ่งเขาสังเกตว่าห้องแถวแห่งนี้กว้าง
กว่าในกรุงเทพฯ ที่สำคัญบรรยากาศการตกแต่งในร้านให้ความรู้สึกถึงความ
ง่ายๆ สบายๆ ขณะเดียวกันเขาก็รับรู้ได้ถึงความพิถีพิถันในรสนิยมผู้ตกแต่ง
มากกว่าเป็นความง่ายๆ แบบขอไปที
“สวัสดีค่ะ” เสียงทักทายดังขึ้นจากด้านหลังเคาน์เตอร์ พร้อมกับการ
ปรากฏกายของเจ้าของเสียงทีกำลั
่ งยืนขึน้ ทำให้ชายหนุม่ เพิง่ สังเกตว่ามีคน
นั่งอยู่ด้านหลัง แต่ก่อนหน้านี้ที่เขาไม่เห็นอาจเป็นเพราะเธอกำลังก้มหยิบ
ของบางอย่างหรือทำอะไรอยู่ที่พื้น
“สวัสดีครับ….เอ้อ…ร้านน่ารักนะครับ” เขาเอ่ยตอบกลับไปพร้อมทั้ง
ชื่นชมร้านอย่างจริงใจ
“ขอบคุณค่ะ เชิญนัง่ ตามสบายนะคะ” หญิงสาวเอ่ยต้อนรับด้วยความ
เต็มใจ พร้อมทั้งแสดงท่าทางเป็นมิตร เพื่อให้ลูกค้าคลายความเก้อ
ชายหนุ่มจึงตัดสินใจก้าวออกจากพรมเช็ดเท้า เขาคิดว่าน่าจะเดินดู
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ร้านสักหน่อยไม่เช่นนั้นเจ้าของร้านคงเข้าใจว่าเขาเพียงมาหาที่หลบฝนอย่าง
เดียว แต่ไม่ได้สนใจร้านหนังสือของเธอเลย และราวกับล่วงรู้สิ่งที่เขาคิด
เมื่อเธอกล่าวว่า
“ท่าทางฝนจะตกอีกสักพัก อย่างนีละ
้ ค่ะฝนภูเก็ตบทจะตกก็ตก บทจะ
หยุดก็หยุดเอาเสียดือ้ ๆ แต่ถ้ารอให้หยุดเราคงไม่ต้องทำอะไรกันพอดี เพราะ
มันจะตกๆ หยุดๆ อยู่อย่างนี้”
คำพูดของหญิงสาวทำให้เขาแอบคิดว่านี่อาจเป็นการไล่กันแบบทาง
อ้อมก็เป็นได้ เขาจึงเพียงทำหน้ายิ้มๆ และรับฟังข้อมูลต่อไป
“อันนี้คนภูเก็ตเขาพูดกันนะคะ ตอนแรกที่มาเปิดร้านใหม่ๆ ก็ไม่ชิน
เหมือนกัน แต่มีเพือ่ นบอกว่าถ้ารอฝนทีนี่ หยุ
่ ดก็ไม่ต้องไปไหนกันพอดี เพราะฉะนัน้ จะไปไหนต้องตัดสินใจเลย ไม่ต้องรอให้มันหยุดหรอกเพราะเดีย๋ วมันก็
ตกอีก”
“ครับ เพือ่ นผมบอกอย่างนัน้ เหมือนกัน แต่ว่าพอตัดสินใจอย่างทีมั่ น
บอกแล้วฝนก็มาตกหนักพอดีนีน่่ ะสิ ผมก็เลยติดอยูกลาง
่ ฝนอย่างนี้ ดีนะครับ
ที่มาเจอร้านนี้เข้า”
พวัตมาภูเก็ตเพือ่ ติดต่อเรือ่ งงาน โชคไม่ดีทีฝน
่ เกิดมาตกหนักเสียก่อน
แต่ท่ามกลางสภาพอากาศทีเป็
่ นอุปสรรคสำหรับการทำงานเช่นนีเขา
้ คิดว่ายังมี
ข้อดีคือการได้เจอร้านหนังสือน่ารักเช่นนี้
“ค่ะ เชิญเลยนะคะ ร้านนีมั้ กเป็นแบบนีค่้ ะ ลูกค้าบางคนผ่านเข้ามา
แล้วก็เลยติดใจนั่งยาว บางคนก็มาแบบตั้งใจ แต่น้อยค่ะ” กล่าวจบเธอก็
เดินเข้าไปด้านในร้านทีดู่ ท่าว่าจะมีลูกค้าเรียก ทำให้เขาเพิง่ สังเกตว่าร้านนีมี้
บริการเครื่องดื่มด้วย
ความจริงเขาได้กลิ่นหอมกาแฟตั้งแต่เข้ามาแล้ว เพียงแต่ไม่ทันนึก
มากกว่า เพราะตอนทีตั่ วเปียกเข้ามานัน้ คิดอยูอย่
่ างเดียวว่าต้องหลบฝน มา
ตอนนี้เขาจึงคิดได้ว่าเข้ามาอยู่ในร้านหนังสือน่ารักพร้อมทั้งมีกาแฟหอมกรุ่น
ซึง่ ตัง้ อยูบน
่ ถนนเก่าแก่สายหนึง่ ของจังหวัดภูเก็ต ช่างเป็นบรรยากาศทีสบาย
่ ดี
เหลือเกิน นี่ถ้าไม่คิดว่าเขาต้องกลับไปทำงานต่อคงจะอ่านหนังสืออยู่ที่นี่อีก
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นานแน่ๆ นานๆ ทีจะมีเวลาแบบนี้ ทัง้ ทีเขา
่ เป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่กลับ
ไม่เคยได้ใช้เวลาเพือ่ การอ่านเลย ยิง่ ไปกว่านัน้ เขายังเคยแอบคิดอยากเขียน
หนังสือเลี้ยงชีพด้วยซ้ำ แต่ติดที่ว่าความฝันของเขาเป็นเรื่องไกลตัว เพราะ
ชีวิตเขาแวดล้อมไปด้วยความจริงที่ครอบครัวปลูกฝังให้ทำงานมาตั้งแต่เด็ก
อาชีพนีจึ้ งไกลออกไปเรือ่ ยๆ เมือ่ เรียนจบและเข้าทำงานในตำแหน่งทีดี่ จน
กระทั่งก้าวหน้าและมั่นคงขึ้นเขาจึงพบว่ามันเป็นเพียงความฝันเท่านั้น แต่
เมือ่ มาพบผูห้ ญิงคนนีเขา
้ จึงคิดว่าเธอคงจริงจังกับความฝันมิใช่น้อยกว่าจะมา
ถึงจุดนี้ได้
เขามองดูร้านหนังสือที่ตกแต่งได้อย่างน่ามองด้วยความชื่นชอบ ชั้น
หนังสือไม้สีขาวเรียบๆ เบือ้ งหลังเป็นผนังก่ออิฐทาสีขาว แต่ความเรียบของ
สีกลับทำให้หนังสือหลายเล่มทีวาง
่ เรียงรายบนชัน้ ดูโดดเด่นขึน้ มาจนเขาอดใจ
ไม่ได้ที่จะหยิบมันขึ้นมาพลิกดู ก่อนจะวางกลับที่เดิมและเดินต่อไปด้านใน
ของร้าน จึงได้เห็นว่าตรงส่วนกลางของตึกนั้นมีส่วนเปิดโล่งหรือที่เรียกว่า
‘ฉิม่ แจ้’ ทำให้นัง่ อยูใน
่ ร้านก็รูส้ กึ เหมือนอยูนอก
่ ร้าน ในส่วนนีเอง
้ ทีคง
่ มีลูกค้า
ออกมานั่งกันมากในวันฟ้าใสโดยส่วนใหญ่คงเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เขาเหลือบไปเห็นโต๊ะว่างอยูหนึ
่ ง่ โต๊ะจึงเดินเข้าไปนัง่ และเจ้าของร้านก็เดินเข้า
มาด้วยท่าทางเป็นมิตรอีกครั้ง
“เชิญตามสบายนะคะ” หญิงสาวพูดเพราะคิดว่าเขาน่าจะฆ่าเวลาด้วย
การนั่งพักที่นี่สักครู่
“ผมขอชาร้อนครับ”
“ชาอะไรดีคะ”
“ชาร้อนแบบชาจีนธรรมดาน่ะครับ”
“ได้ค่ะ สักครูนะ
่ คะ” หญิงสาวรับคำและเดินกลับไปทีเคาน์
่ เตอร์กาแฟ
หากมองไม่ผิดเขาคิดว่าเห็นประกายตาระยิบกึ่งขำในดวงตาคู่นั้นเมื่อ
เขาสั่ง ‘ชาจีนธรรมดา’ แต่ชาจีนธรรมดามันแปลกตรงไหน ในเมื่อเขาดื่ม
แบบนี้เป็นประจำเมื่ออยู่บ้าน ความจริงเขาชอบดื่มกาแฟ แต่ส่วนใหญ่เขา
มักดื่มเมื่อเข้าประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วใส่ทั้งครีมเทียมทั้ง
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น้ำตาลจนสีสนั กลายจากดำเป็นน้ำตาล หากแต่บางทีก็่ เสิรฟ์ กาแฟดำโดยแยก
น้ำตาลและครีมมาต่างหากให้ปรุงรสเอาเอง อย่างไรก็ตามชีวติ ของเขาอยูกั่ บ
การประชุมเป็นกิจวัตร เขาจึงหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟทุกครั้งที่ทำได้ เพราะ
ไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองกำลังประชุมอยู่นั่นเอง ความคิดคำนึงกลับมาสู่ภาวะ
ปกติเมือ่ กาน้ำชาสีสนั และลวดลายแปลกตามาตัง้ อยูตรง
่ หน้า แต่ทีทำให้
่ แปลก
ใจคือขนมสองชิน้ ในจานทีเขา
่ ไม่ได้สัง่ วางลงตรงหน้าพร้อมกับน้ำชา และของ
แถมคือรอยยิ้มของเจ้าของร้าน
“จานนี้ให้ทานคู่กับน้ำชาค่ะ”
“ผมไม่ได้สั่งนะครับ”
“ค่ะ แต่ว่าดื่มชาร้อนไม่มีขนมหวานไม่ได้หรอกค่ะ”
“ขอบคุณมากนะครับ” ชายหนุม่ กล่าวคำขอบคุณในความใส่ใจรายละเอียด
เล็กน้อยของหล่อน
“ไม่เป็นไรค่ะ เชิญตามสบายนะคะ”
หญิงสาวพูดจบและเดินกลับไปทีเคาน์
่ เตอร์ ในขณะทีเขา
่ นัง่ ดืม่ ชาจีน
ร้อนๆ อย่างสบายอารมณ์พร้อมทัง้ สำรวจร้านด้วยสายตาไปพลางๆ เขาคิดว่า
ปกติส่วนนี้น่าจะมีคนจับจองมากพอสมควร เพราะบรรยากาศน่านั่งอ่าน
หนังสือ มีสวนหินเล็กๆ อยู่มุมหนึ่งประดับประดาทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ
อาทิ โมก มะลิฉัตร มะลิพิกลุ พุดน้ำบุษย์ กุหลาบมอญ ทีสำคั
่ ญบริเวณ
สวนหินเล็กๆ นัน้ หากสังเกตให้ดีจะพบว่าด้านในมีชิงช้าเหล็กดัดสีขาวโปร่งตา
รองด้วยเบาะหนานุม่ ลวดลายดอกไม้ ตัง้ รอไว้สำหรับเป็นมุมส่วนตัวของใคร
หลายคน แน่นอนว่าคงต้องเป็นวันทีอากาศ
่
ดีมิใช่ฝนตกเช่นวันนี้ นัง่ ไปสักพัก
ฝนก็เริ่มซาลงและมีลูกค้าเข้ามาอีก ๒-๓ คน ชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าลูกค้า
ร้านนี้มีชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคงเป็นเรื่องปกติของชาวต่างชาติที่มัก
เข้าร้านหนังสือ ดื่มชาหรือกาแฟในยามบ่าย หญิงสาวเจ้าของร้านต้อนรับ
ลูกค้าของเธออย่างเอาใจใส่ ทีสำคั
่ ญเธอพูดภาษาอังกฤษได้น่าฟังมาก ทัง้ ที่
สำเนียงก็ธรรมดาตามแบบคนไทยทั่วไป แต่คงเป็นน้ำเสียงนั่นเองที่สร้าง
ความประทับใจให้คู่สนทนาทั้งคนไทยอย่างเขารวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งหลาย
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ด้วย ดูจากทีเธอ
่ อธิบายเรือ่ งหนังสือเล่มนัน้ สิ เขาได้ยนิ แว่วๆ เกีย่ วกับวัฒนธรรมเพอรานากัน ซึง่ เขาเองยังไม่แน่ใจนักว่าคืออะไร แต่คงเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ของคนภูเก็ตนี่แหละ
“Peranakan culture is…” เขาได้ยินเธออธิบายหนังสือวัฒนธรรม
เพอรานากัน รูส้ กึ จะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับพิธแต่
ี งงานของชาวภูเก็ตซึง่ เป็นวัฒนธรรมผสมผสาน และเธอยังบอกอีกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนในแถบนีทั้ ง้
ปีนัง มะละกา สิงคโปร์ ซึ่งถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษชาวจีนฮกเกี้ยนที่
แต่งงานกับคนพื้นเมือง วัฒนธรรมที่รับตกทอดมานั้นจึงคล้ายกันอย่างมาก
และน่าแปลกที่วัฒนธรรมเหล่านั้นถูกกล่อมเกลา ผสมผสานผ่านกาลเวลา
อย่างยาวนานมากว่าร้อยปีแต่กยั็ งคงอยู่ แล้วตกผลึกกลายเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง ทั้งคนจีน คนพื้นเมือง และพวกฝรั่ง
เขาค่อนข้างแปลกใจตัวเองทีอยู
่ ดี่ ๆ ก็เหมือนแอบฟังเอาดือ้ ๆ ความจริง
เรือ่ งเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตนีเป็
้ นเรือ่ งทีเขา
่ รูมา
้ อย่างคร่าวๆ แต่ก็ไม่ได้เคย
คิดจดจำว่าเขาเรียกขานกันอย่างไร เพราะเมือ่ พูดถึงภูเก็ต คนส่วนใหญ่รวม
ทั้งตัวเขาด้วยมักนึกถึงแต่ทะเลและหาดป่าตองมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ที่เริ่ม
มาสนใจเรื่องวัฒนธรรมนั้นเป็นเพราะเขากำลังจะลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทีนี่ ่ จึงพยายามศึกษามาบ้าง เพราะดูเหมือนว่าเดีย๋ วนีอะไร
้ ก็ต้องขาย
ควบคู่กับวัฒนธรรมไปด้วย เนื่องจากกลุ่มลูกค้านั้นเน้นชาวต่างชาติผู้มักให้
ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้มากกว่าคนไทยเสมอ
เมือ่ หญิงสาวอธิบายจบลงเขาเห็นว่าชาวต่างชาติซือ้ หนังสือเล่มนัน้ ทันที
ไม่รู้ว่าเธอขายเก่งหรือฝรั่งคนนั้นสนใจอยู่แล้วกันแน่
ความจริงการทีเขา
่ ติดฝนอยูอย่
่ างนีก็้ มีข้อดีเหมือนกัน เพราะเขาคิดว่า
บูติกโฮเต็ลทีบริ
่ ษทั เขากำลังจะลงทุนนัน้ น่าจะมีกลุม่ ลูกค้าในร้านหนังสือแห่งนี้
รวมอยู่ด้วย ด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องธรรมชาติของ
ภูเก็ต ทำให้ในตอนแรกเขาไม่แน่ใจว่าการลงทุนจะคุม้ ค่าหรือไม่ แต่เมือ่ มา
ถึงเขาได้รับข้อมูลว่าภูเก็ตก็ส่งเสริมให้นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างชาติเข้า
มาเทีย่ วในเมืองเพือ่ เรียนรูวั้ ฒนธรรมมากขึน้ จึงทำให้เขาคิดว่าผูบริ
้ หารระดับ
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สูงของบริษัทตัดสินใจไม่ผิดที่ส่งเขามาภูเก็ตในคราวนี้เพื่อการเจรจาซื้อขาย
ที่ดิน บริษัทของเขาก่อตั้งมาไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีแล้ว โดยเริ่มดำเนินกิจการ
เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป แต่เพิ่งมาขยายธุรกิจด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เมือ่ สิบกว่าปีนี้ ซึง่ เขาก็เป็นหนึง่ ในทีมผูบริ
้ หารระดับกลางที่
ดูแลในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
“ขอโทษนะคะ” เสียงของเธอทำให้เขาหยุดความคิดที่กำลังล่องลอย
“ครับ” เขาขานรับ
“เติมน้ำร้อนไหมคะ คิดว่าชาคงเย็นแล้วแน่ๆ”
“อ๋อ…ดีครับ ขอบคุณครับ”
เธอเดินเข้ามาหยิบกาน้ำชาของเขากลับไปทีเคาน์
่ เตอร์และเติมน้ำร้อน
กลับมาให้เขา ความใส่ใจในรายละเอียดเช่นนี้ทำให้เขาแปลกใจแต่ในขณะ
เดียวกันก็ประทับใจเช่นกัน เพราะร้านกาแฟหลายทีความ
่ จริงเกือบทุกทีที่ เขา
่
เคยไป คนดืม่ ชามักรูส้ กึ ว่าเมือ่ ชาหมดแต่กากชายังอยู่ ก็อยากจะเติมน้ำร้อน
อีกนิดหน่อย และส่วนใหญ่กากชาที่เหลือนั้นก็เข้มข้นพอสำหรับกาที่สอง
เสมอ แต่เขาไม่เคยเห็นที่ไหนมีเจ้าของร้านหรือพนักงานมาถามเลยว่า
ต้องการน้ำร้อนเพิม่ ไหม มีแต่ลูกค้าต้องออกปากขอเอง ทีนี่ นอกจาก
่
เติมให้
แล้วยังแถมขนมอีก ช่างใส่ใจลูกค้าจริงๆ
“กาน้ำชาสวยนะครับ สีสวยดีไม่เคยเห็นเลย ซือ้ ทีไ่ หนหรือครับ” เขา
ตัดสินใจเริ่มบทสนทนากับเธอในที่สุด
“เป็นของทำเลียนแบบของเก่าน่ะค่ะ สีแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมเพอรานากัน ดูสิคะ ปกติเครือ่ งเบญจรงค์ทัง้ หลายทีเรา
่ เห็นๆ กัน
จะมีแค่สีดำ ขาว น้ำเงินหรือเขียว ทอง แล้วก็แดง ไม่ค่อยมีสีชมพูกับ
สีเขียวอย่างนี้ใช่ไหมคะ”
“คืออะไรหรือครับ เพอรานากัน” ชายหนุ่มซักต่อเพื่อให้การสนทนา
ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ความจริงเขาก็พอรู้อยู่บ้างแล้ว
“อ๋อ คือวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างคนจีนฮกเกีย้ นทีม่ าตัง้ รกรากอยู่
ที่นี่และแต่งงานกับคนพื้นเมือง วัฒนธรรมหลายอย่างก็เลยกลมกลืนจนก่อ
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เกิดเป็นเอกลักษณ์อย่างทีเห็
่ นนีค่่ ะ ส่วนสีแบบนีความ
้ จริงได้รับอิทธิพลมาจาก
อินเดียนะคะ เพราะสมัยนั้นมีการติดต่อค้าขายกับอินเดีย ถ้าเป็นที่เราเห็น
ทัว่ ไปมักมีสีแบบจีนอย่างเดียว แต่อันนีของ
้ เขาก็ยังคงลวดลายจีนไว้ ดูสิคะ
ลายหงส์กับดอกโบตั๋นนี่ไง” หล่อนพูดพลางชี้ชวนให้ชายหนุ่มดูอย่างไม่เบื่อ
หน่าย ซึ่งเขาคิดว่าวันๆ หนึ่งเธอคงต้องอธิบายมากกว่าหนึ่งรอบเป็นแน่
เขาอยากรู้ว่าเธอเป็นคนที่นี่หรือเปล่าเพราะดูท่าทางไม่น่าจะใช่ แต่
บางทีอาจใช่แล้วไปเรียนหนังสือในเมืองหลวงก็ได้ บุคลิกจึงดูแตกต่างจากคน
แถวนีมาก
้
และด้วยความสงสัยอย่างมากนีเ่ องทำให้เขาเผลอคิดออกมาดังไป
หน่อย เมื่อได้ยินเสียงตัวเองเปล่งออกไปว่า “คุณเป็นคนภูเก็ตหรือเปล่า
ครับ”
ถามออกไปแล้วกลับรู้สึกว่าตัวเองเสียมารยาท ยิ่งไปกว่านั้นคือพลัน
นึกขึ้นได้ว่าดูเหมือนเธอได้บอกไปตั้งแต่ตอนคุยกันแรกๆ แล้วว่าเธอไม่ใช่คน
ที่นี่ แต่หญิงสาวก็ตอบอย่างมารยาทดีทีเดียวรวมถึงไม่แสดงท่าทีไม่พอใจที่
ถูกละลาบล้วงเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
“ไม่ใช่หรอกค่ะ แต่เคยมาเที่ยวแล้วติดใจน่ะค่ะก็เลยย้ายมาอยู่”
“มิน่าล่ะ ดูรู้เรื่องที่นี่เยอะนะครับ”
“ไม่หรอกค่ะ ใช้วิธอ่ี านๆ ถามๆ คนแถวนีน่้ ะ ทีนี่ มี่ เรือ่ งน่าสนใจให้เรา
ค้นหาอีกเยอะ ถ้าสนใจก็อ่านหนังสือเอา แต่หากอยากรู้วิถีชีวิตต้องไปใช้
ชีวิตค่ะ”
ความจริงเขาอยากคุยกับเธออีกสักพัก แต่ข้างนอกฝนหยุดตกแล้ว
และเขามีนัดตอนเย็นนี้ด้วยจึงต้องรีบไป แต่พวัตคิดว่าพรุ่งนี้ต้องกลับมาที่นี่
อีกแน่นอน เพราะตั้งใจจะมาซื้อหนังสือที่เธอแนะนำฝรั่งคนนั้น ฟังจากคำ
อธิบายของเธอทำให้เขาอยากรู้เรื่องนี้อย่างละเอียดบ้าง บางทีอาจเป็นประโยชน์กับธุรกิจของเขาก็ได้ เขาคิดพลางลุกขึ้นยืน
“ขอบคุณมากครับ วันนีผม
้ คงต้องไปแล้วละ แต่พรุง่ นีต้้ องมาอีกแน่ๆ
ฟังคุณพูดเรือ่ งวัฒนธรรมภูเก็ตแล้วคิดว่าอยากศึกษาดูบ้าง พรุง่ นีคง
้ กลับมา
ซื้อหนังสือครับ ว่าแต่ที่ร้านมีนามบัตรไหมครับ ผมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรก
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กลัวหลง”
หญิงสาวเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์และหยิบนามบัตรส่งให้เขา ส่วนเขา
รับมาพร้อมทั้งบอกให้เธอคิดเงิน ซึ่งตอนแรกเขาหยิบธนบัตรสีแดงออกมา
สองใบ แต่กลับกลายเป็นว่าใช้ไปเพียงหนึ่งใบ แถมยังรับเงินทอนมาอีก
ต่างหาก เมื่อเขาถาม เธอจึงตอบว่า “ก็ค่าขนมไม่คิดนี่คะ คุณไม่ได้สั่ง”
“ไม่ขาดทุนนะครับ” ชายหนุ่มถาม
“โอ๊ย ไม่หรอกค่ะ”
“ขอบคุณมากครับ” ชายหนุ่มรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบด้วยการมานั่งนาน
แถมยังสั่งอะไรที่เจ้าของไม่เกิดกำไรเอาเสียเลย แต่ไม่เป็นไรหรอก เขาคิด
ปลอบใจตัวเองเมือ่ เดินก้าวออกจากร้านขณะรับโทรศัพท์มือถือทีเขา
่ ได้ปิดเสียง
ไว้และพบว่ามีสายที่ไม่ได้รับถึงสามครั้ง
“ครับ อือ มาถึงแล้วจ้ะ ฝนตกหนักมากเลยลูก เดีย๋ วพ่อไปประชุม
ก่อนนะ”
พวัตวางสายจากลูกชายก่อนจะหันมาสนใจนามบัตรในมืออีกครั้ง ถึง
อย่างไรพรุ่งนี้เขาก็ตั้งใจจะกลับมาที่นี่อยู่แล้ว ชื่อร้านสวนหนังสือก็ฟังดูน่า
สนใจดี แต่สิ่งที่ทำให้เขาอยากรู้มากกว่านั่นคือ เจ้าของร้านแสนน่ารักผู้นั้น
มีนามว่าอย่างไรต่างหาก

๒
บรรยากาศยามค่ำคืนของถนนเยาวราชทัง้ สองฟากฝัง่ ในตัวเมืองภูเก็ต
เป็นสิง่ ทีน้่ อยคนจะรับรูว่้ าถนนสายเล็กๆ แห่งนีคื้ อหนึง่ ในแหล่งรวมตัวของคน
‘มีระดับ’ อันมิได้หมายถึงเศรษฐี หากแต่หมายถึงกลุ่มคนตั้งแต่วัยรุ่นตอน
กลางไปจนถึงวัยทำงานจนกระทั่งวัยกลางคนผู้มีหัวใจอันอิสรเสรี ไม่ชอบ
ความซ้ำซากจำเจ และมองหาสิ่งสร้างสรรค์อยู่เสมอ
ด้วยว่าศิลปะทีสะท้
่ อนออกมาในอาคารวัตถุซึง่ ตัง้ อยูใน
่ ถิน่ นีล้้ วนโดดเด่น
ดัง้ นัน้ จึงมีคนหัวใสคิดเปลีย่ นสภาพตึกบางห้องจากทีอยู
่ อาศั
่ ยกลายเป็นร้านค้า
อาหารกึ่งผับบาร์กันหลายห้องทีเดียว
ห้องที่สามถัดจากหัวมุมถนนเยาวราชตัดกับถนนถลางเป็นสถานที่ที่
ชายหนุ่มและเพื่อนเลือกจับจองโต๊ะด้านหน้าร้าน ในวันที่ฝนเพิ่งตกหนักใน
ตอนกลางวันเช่นนีแน่
้ นอนว่าการนัง่ นอกร้านยามค่ำอาจดูเป็นเรือ่ งเสีย่ งอยูไม่
่
น้อย หากแต่อากาศทีเย็
่ นสบายก็ดูเหมือนเป็นใจให้ออกมานัง่ รับลมมากกว่า
นั่งอุดอู้อยู่แต่ในห้องแอร์
“คาลามารี่หนึ่งที่ครับ” ชายหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอมเทาสั่งบริกร
“กำลังอยากกินอยู่พอดีเลย รู้ได้ไงเนี่ย” ชายหนุ่มอีกคนซึ่งอยู่ในวัย
เดียวกันกล่าวขึ้น
“รับอะไรเพิม่ ไหมครับ” บริกรเด็กหนุม่ ท่าทางอยูใน
่ วัยเรียนไปด้วยทำ
งานไปด้วยถาม และสองหนุ่มก็ปฏิเสธที่จะสั่งเพิ่มจากรายการอาหารเครื่อง
ดื่มที่สั่งไปก่อนหน้านี้แล้ว
“มาคราวนี้แกจะอยู่กี่วันเนี่ย”
“น่าจะสัก ๕-๖ วันนะ พอดีเสาร์อาทิตย์นีมี้ ธุระน่ะ ไม่งัน้ ข้าคงอยูต่่ อ”
“เสียดายว่ะ ว่าจะชวนนั่งรถไฟไปปีนังซะหน่อย”
“ภูเก็ตมีรถไฟด้วยเหรอวะ”
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“ไอ้บ้า แกมาบ้านข้ากี่ครั้งแล้ววะ เคยนั่งรถไฟมาหรือไง รถไฟน่ะ
ต้องไปขึ้นสุราษฎร์ฯ ปลายทางสถานีบัตเตอร์เวิร์ธไงแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไป
ปีนังเลย”
“ทำไมยุ่งยากอย่างนั้นวะ ทำไมเอ็งไม่นั่งเครื่องบินไปเลย”
“มันไม่ได้บรรยากาศ”
“ข้าไม่มีเวลาว่างมานั่งดื่มด่ำเหมือนเอ็งหรอกว่ะ เสร็จงานก็ต้องรีบ
กลับกรุงเทพฯ เลย มีประชุมต่อ”
“เออ ไปคนเดียวก็ได้วะ” ชายหนุ่มคนชวนสวนกลับในทันใด ความ
จริงเขาไม่ได้อยากไปมากนักเพียงแต่เห็นว่าเพื่อนของเขาท่าทางไม่ค่อยได้
ไปไหนจึงลองชวนดู
“แล้วงานแกเป็นไงบ้างล่ะ คราวนี้มาเรื่องอะไรเนี่ย”
“ก็เรือ่ งเดิมน่ะ บริษทั ข้าอยากลงทุนเรือ่ งโรงแรมทีภู่ เก็ต พอดีเจ้านาย
มีคนรู้จักต่อๆ กันมาอีกทีที่เขาจะขายที่ ก็เลยลงมาติดต่อประสานไว้ก่อน”
เขาตอบเพื่อนแต่สายตาเริ่มมองตรงไปยังฝั่งตรงข้ามที่ผู้หญิงสองคนกำลัง
ทำท่าว่าข้ามถนน
“ไอ้ก้อง เป็นไรวะ ข้าถามเรือ่ งลูกเอ็งว่าสบายดีไหมก็ไม่ตอบ” เสียง
ถามของเพื่อนปลุกเขาตื่นจากภวังค์ชั่วครู่
“เออ สบายดี ปัญญ์ แกเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมที่กำลังข้ามถนนมา
น่ะ” พวัตตอบเพื่อนอย่างขอไปทีเพราะมีเรื่องที่น่าสนใจกว่า
“เห็น คนไหนล่ะ ผมสั้นหรือผมยาว” ปัญญ์ก็กำลังมองหญิงสาวที่
กำลังข้ามถนนมาเช่นกัน พวัตจึงตอบไปว่าคนผมสั้นซึ่งก็คือ ‘เธอคนนั้น’
เจ้าของร้านหนังสือที่เขาเจอเมื่อตอนกลางวันนั่นเอง เธอคนนั้นทำท่าทาง
เหมือนจำเขาได้เพราะเธอมองตรงมาพร้อมทั้งยิ้มให้เป็นการทักทาย เขาจึง
ยิม้ ตอบกลับไปเพือ่ แสดงว่าจำเธอได้เช่นกัน แล้วเธอก็เดินเข้าร้านไปกับเพือ่ น
ก่อนที่เขาจะทันได้พูดอะไรอีกครั้ง
“ย้ายไปนั่งข้างในไหมเพื่อน” ปัญญ์ถามขึ้นด้วยสายตาและท่าทาง
อยากรู้ว่าเขารู้จักผู้หญิงคนนั้นได้อย่างไร และเมื่อไหร่
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“ไม่ต้องหรอกน่า….เฮ้ย อย่ามองด้วยสายตาแบบนั้นสิ ก็แค่คนรู้จัก
แต่จะว่าไปก็ยังไม่รูจ้ กั หรอก รูแต่
้ ว่าเขาเป็นเจ้าของร้านหนังสือชือ่ สวนหนังสือ
อยู่ตรงถนนถลางนี่เอง เอ็งรู้จักหรือเปล่าล่ะ”
“ไม่รูว่้ ะ ไม่เคยเห็น สงสัยเพิง่ เปิดใหม่แหงๆ สวยไหม” เขาถามด้วย
ความอยากรูแต่
้ พวัตดันตอบกลับว่าสวยด้วยคงเข้าใจว่าเขาถามถึงคนมากกว่า
ร้านเป็นแน่
ปัญญ์ฟังเพือ่ นเล่าว่าไปเจอร้านหนังสือทีมี่ เจ้าของเป็นผูห้ ญิงคนนัน้ เมือ่
ตอนกลางวันนี่เอง เนื่องด้วยฝนตกหนักจนแม้แต่เขาเองก็ยังไม่กล้าขับรถ
แม้ว่าเป็นคนภูเก็ตก็ตาม เขาซักไปซักมาจนได้ความว่าเพื่อนตัวดีเข้าไปคุย
กับเธอมาจนรู้มาว่าไม่ใช่คนที่นี่ ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะในช่วงสามสี่ปีหลังมานี้
มีคนมาเทีย่ วในตัวเมืองภูเก็ตมากขึน้ บางคนประทับใจจนกลับมาเป็นประจำ
ส่วนบางคนถึงกับติดใจย้ายมาอยูกั่ นเลยก็มี เมือ่ ย้ายมามักนำพาความเปลีย่ น
แปลงบางอย่างมาสูเมื
่ องนี้ หากบอกว่าคนเหล่านัน้ เป็นผูสร้
้ างวัฒนธรรมใหม่
ให้เกิดขึน้ คงไม่เกินไปนัก เขาได้แต่หวังว่าในความชอบทุกคนคงตระหนักได้
ว่าจริงๆ แล้วเมืองนีมี้ ตัวตนอย่างไร เพราะนัน่ เป็นสิง่ ทีทำให้
่ พวกเขาเกิดความ
ประทับใจจนถึงกับย้ายมาลงหลักปักฐาน แต่สิ่งสำคัญที่เขายังคงสบายใจได้
คือคนในชุมชนเองทีไม่
่ ได้เดือดร้อนถึงกับขายทีท่ างเพือ่ ให้คนนอกครอบครอง
ทั้งหมด หากแต่พวกเขายังปักหลักอยู่ที่เดิมและใช้ชีวิตแบบเดิมๆ อย่าง
กลมกลืนไปกับวัฒนธรรม ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ และผับบาร์ทีกำลั
่ งกำเนิด
ขึน้ อย่างเงียบๆ หากเป็นการเกิดขึน้ อย่างคงไว้ซึง่ ตัวตนก็เป็นการสร้างเสน่ห์
ให้เมืองยิง่ ขึน้ ไปอีก ตรงกันข้ามหากไม่เป็นอย่างนัน้ คงน่าเสียดายทีภู่ เก็ตจะ
กลายเป็นอย่างอีกหลายเมืองที่บรรยากาศดี นักท่องเที่ยวเยอะแต่ไร้เอกลักษณ์เพราะมีแต่คนเมืองหลวงไปแต่งแต้มสีสันและเสน่ห์ในแบบของตนเอง
***
“ทำไมชวนเรามาที่นี่ล่ะ ปกติโรสไม่ค่อยชอบมาเที่ยวกลางคืนนี่นา”
เจ้าของร้านหนังสือถามเพื่อน
“แหม เปลีย่ นบรรยากาศมัง่ สิ ไม่ใช่ไม่ชอบแต่มันไม่คอ่ ยมีเวลา ชีวติ
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ฉันแต่ละวันวุน่ วายจริงๆ เงยหน้าขึน้ มาอีกทีก็เย็นแล้ว แล้วนียั่ ยน้ำยังไม่มา
อีก คอยดูเถอะถ้ามาช้ากว่านี้สิบนาทีฉันจะให้มันจ่ายตังค์คนเดียว” ขาดคำ
ปุบ๊ ผูที้ ถู่ กกล่าวถึงกำลังเดินเข้าร้านมานัง่ ข้างๆ เพือ่ นทันที ประหนึง่ ว่าได้ยนิ
คำนินทาลับหลัง
“อ้าว มาพอดีเลย สงสัยได้ยินโรสนินทา ใช่ไหมน้ำ”
“ใช่ ฉันชื่อน้ำทิพย์แถมยังมีหูทิพย์ด้วย คำหวาน เธอนึกยังไงชวน
มาที่นี่ มีแต่เด็กๆ ทำไมไม่ไปร้านข้างๆ ค่อยรุ่นเราหน่อย” น้ำทิพย์เอ่ยกับ
เพื่อนสาวผู้เป็นเจ้าของร้านหนังสือ
“อะไรเด็ก แบบนี้เขาเรียกร้านของทุกคน ดูนั่นแก่กว่าพวกเราอีก”
โรสพูดพลางชี้ไปที่หน้าร้านซึ่งเธอเห็นมีหนุ่มวัยทำงานที่ดูอย่างไรก็อายุมาก
กว่าพวกเธอแน่ๆ ให้เพื่อนดู
“อ๋อ คงเป็นนักธุรกิจนะ ท่าทางแบบนัน้ ” คำหวานตอบเพือ่ นทัง้ สอง
คน
“รู้ได้ไงเนี่ย” สองสาวถามขึ้นพร้อมกันแล้วหญิงสาวชื่อโรสก็นึกขึ้นได้
ว่าตอนเดินเข้ามาในร้านเพื่อนของเธอยิ้มให้ผู้ชายสวมเสื้อสีฟ้าอมเทานั่นเอง
“คำหวาน เธอรู้จักเขาใช่ไหม คนที่ใส่เสือ้ เชิต้ สีฟ้าน่ะ เห็นยิ้มให้กัน
ด้วย”
“อ้าว เพื่อนเราแอบมีอะไรแล้วไม่บอกเหรอจ๊ะ” น้ำทิพย์ซึ่งเป็นคน
ทีนี่ และ
่ เป็นคนติดต่อสถานทีทำ
่ ร้านให้กับเพือ่ นถามขึน้ ด้วยความอยากรูเพราะ
้
เธอคิดว่าเรื่องของเพื่อนสนิทคนนี้เธอน่าจะเป็นผู้ที่รู้เป็นคนแรก
“บ้า พอทั้งคู่เลย หยุดเดี๋ยวนี้ ห้ามคิดเดี๋ยวไม่หารนะ” เพื่อนทั้ง
สองจึงหยุดท่าทางล้อเลียนลงได้ แล้วโรสก็เป็นฝ่ายถามว่า
“เล่ามาเลย เร็วๆ ก่อนที่เพื่อนจะอารมณ์เสีย” พร้อมกันนั้นก็มีเสียง
สนับสนุนจากเพือ่ นอีกคนให้เธออธิบายเรือ่ งราวทัง้ หมดแต่โดยดี คำหวานจึง
สรุปเรื่องราวเมื่อกลางวันให้เพื่อนๆ ฟัง
“อ๋อ มันเป็นอย่างนี้เอง” โรสกล่าวขึ้นหลังจากฟังเรื่องราวจบ
“แล้วคำหวานรูได้
้ ไงว่าเขาเป็นนักธุรกิจ ไม่ได้คุยเรือ่ งอาชีพเขาสักหน่อย”
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น้ำทิพย์สงสัย
“แหม ดูการแต่งตัวก็รู้ ใครทีไ่ หนมาต่างจังหวัดจะมาใส่เสือ้ เชิต้ กางเกง
สแล็ครองเท้าหนังขนาดนี้”
คำหวานตั้งข้อสังเกตอย่างผู้ละเอียดเป็นนิสัย
“ก็จริงนะ เต็มยศไปเนอะ” โรสเห็นด้วยในขณะที่น้ำทิพย์นั่งนิ่งอย่าง
ใช้ความคิดจนกระทั่งเพื่อนสงสัยจนต้องถามออกมาเสียงดัง
“น้ำเป็นอะไร เหนื่อยเหรอ นั่งนิ่งเชียว” คำหวานสงสัยเป็นคนแรก
“เปล่า” เธอตอบพร้อมโคลงศีรษะหากครู่เดียวก็กลับมีท่าทีคิดได้
“นึกออกแล้ว”
“นึกอะไรออกจ๊ะ” โรสผูซึ้ ง่ ตอนนีหั้ นไปสนใจอาหารตรงหน้า แต่ยังมี
แก่ใจอยากรู้ว่าเพื่อนกำลังคิดอะไรอยู่ถามขึ้น
“ก็คนนั้นไง ที่นั่งกับหนุ่มเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลูกค้าของคำหวานน่ะ เรานึก
ออกแล้วว่าเขาเป็นใคร”
“ใครล่ะ เล่ามาเร็วๆ อยากรู”้ โรสกล่าวพร้อมกับจิม้ กุง้ ตัวโตในพล่ากุง้
เข้าปาก
“นัน่ สิใคร” คำหวานอยากรูเช่
้ นกัน ยิง่ เห็นน้ำทิพย์ทำท่าเหมือนกำลัง
จะเป็นผู้เปิดเผยความลับระดับชาติเธอก็ยิ่งอยากรู้
“คุณปัญญ์ไง” น้ำทิพย์ตอบแล้วทำท่านิง่ รอให้เพือ่ นถามต่อ คำหวาน
จึงสนองความต้องการของเพื่อนโดยการเป็นผู้ถามต่อเอง
“คุณปัญญ์เป็นลูกชายคุณพชระนักธุรกิจดังมากในภูเก็ต เราก็ว่าหน้า
คุน้ ๆ จริงๆ แล้วเคยไปกินข้าวทีบ้่ านเขาด้วยแต่ว่าไม่เจอเจ้าตัวหรอกนะ เพราะ
คนนีรั้ กสันโดษไม่คอ่ ยยุง่ กับธุรกิจครอบครัว รักธรรมชาติ แต่ก็รูส้ กึ จะทำอยู่
โครงการหนึง่ นะ เป็นโรงแรมเล็กๆ แต่เน้นเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง จำไม่คอ่ ย
ได้แล้วละ”
“นีขนาด
่ จำไม่ได้นะเพือ่ นเรา รวยมากเลยเหรอ” โรสถามเรือ่ ยๆ อย่าง
อยากรู้
“ก็มากอยู่ แต่บ้านนี้เขาทำตัวเงียบไม่ค่อยเปิดตัว แต่ที่เจ๋งกว่าต้อง
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น้องชายเขา คนนั้นเท่มาก ฉันยังปลื้มเลย คนอะไรเก่งสุดๆ วิสัยทัศน์
กว้างไกล แถมยังใส่ใจสังคมอีกด้วย” น้ำทิพย์ว่าแล้วก็ทำตาเคลิ้ม
“อย่างกับนักการเมือง แต่ทำไมน้องดังกว่าพี่ได้ล่ะ” โรสถามน้ำทิพย์
“ไม่รูสิ้ คงชอบไม่เหมือนกันมัง้ แต่เขาก็รักกันดีนะถึงจะไม่คอ่ ยได้อยู่
ด้วยกัน เพราะน้องชายไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็ก ส่วนพี่น่ะเรียนตอนโต
คือพอน้องจบไฮสกูลทีอั่ งกฤษก็กลับมาเรียนต่อปริญญาทีเมื
่ องไทย ส่วนพีชาย
่
จบปริญญาตรีพอดีก็บินไปเรียนต่อโทที่อเมริกา หลังจากน้องชายคุณปัญญ์
จบตรีที่เมืองไทยก็ไปเรียนโทต่อที่อังกฤษอีก เพิ่งกลับมาเมืองไทยได้สามปี
กำลังเป็นหนุ่มฮอตมากๆ”
“โอ้ อะไรเนีย่ งง จะรวยกันไปไหน” โรสร้องออกมาด้วยความอัศจรรย์
ในขณะที่คำหวานผู้นั่งฟังอย่างเดียวมานานก็ได้แต่คิดว่า ความมีฐานะของ
คนเรานัน้ ไม่อาจวัดได้ว่าจริงๆ แล้วพวกเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ เธอคิดว่าความ
เป็นเพื่อนนั้นคงไม่ได้คบกันเฉพาะที่ฐานะ แต่การที่เราเห็นคนมีหน้ามีตา
มีฐานะร่ำรวยคบกันอยู่แต่เฉพาะวงแคบๆ ในสังคมนั้น แท้จริงแล้วพวกเขา
อาจไม่มีโอกาสได้พบคนทีแตก
่ ต่างก็ได้ อย่างพวกเธอทัง้ สามคนนีไ่ ง ทีจ่ ริงแล้ว
เพื่อนทั้งสองก็ไม่ใช่ว่าจะธรรมดา แต่ทั้งสองมีนิสัยคบง่ายทำตัวติดดิน นั่น
จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งหมดมาเป็นเพื่อนรักกันได้
โรสหรือโรสซาลีนนัน้ ทำงานอยูที่ กรุ
่ งเทพฯ แต่พืน้ เพเธอเป็นคนจังหวัด
ชลบุรี ฐานะทางบ้านโรสจะว่าไปก็ไม่ต่างจากคุณปัญญ์เท่าไหร่ เพียงแต่ไม่
ได้ส่งลูกเรียนเมืองนอกเท่านั้น คุณปู่ของโรสมีที่ดินมากมายทั้งที่ปราจีนบุรี
นครนายก และอีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออก ที่ดินเหล่านั้นมาจากการ
ซือ้ หาด้วยน้ำพักน้ำแรง และอีกหลายผืนทีมี่ คนเอามาจำนองจนสุดท้ายโฉนด
ถูกยึดเป็นของผูรั้ บจำนองไป กิจการบ้านเธอก็มีไม่น้อย ทัง้ โรงสี ตึกแถวให้
เช่า ตลาดสด ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นผูมี้ ชอื่ เสียงพอสมควร แม้วา่ หลานสาว
คนนีไม่
้ เป็นทีรั่ กของปูเท่
่ าใดนักเพราะพ่อเธอไปเลือกเจ้าสาวเป็นชาวต่างชาติ
หากแต่ปูของ
่ เธอเป็นคนยุตธิ รรม ประกอบกับช่วงหลังทีพ่่ อโรสเป็นกำลังหลัก
ในการดูแลกิจการของบ้าน ปู่จึงเริ่มหันมารักและเอ็นดูหลานสาวเลือดผสม
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คนนี้มากขึ้น
คำหวานยังจำได้ว่าแม่ของโรสสวยมาก หญิงสาวชาวฝรัง่ เศสในวัยสีสิ่ บ
ต้นๆ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เธอมาส่งลูกที่โรงเรียนพร้อมพ่อของโรส ช่วงนั้น
เป็นช่วงที่พวกเธออยู่มัธยมปลาย และการอยู่โรงเรียนประจำทำให้สามสาว
สนิทกันมาก มีอยูสั่ ปดาห์หนึง่ ทีโ่ รสไม่มาโรงเรียนจนเพือ่ นๆ เริม่ เป็นห่วง แล้ว
พอเธอกลับมาก็ได้ทราบว่าพ่อและแม่แยกทางกันแล้ว แม่อยากพาเธอไปอยู่
ด้วยทีฝรั
่ ง่ เศสแต่พ่อไม่เห็นด้วยจึงขอให้รอจนจบมัธยมหกเสียก่อน โรสจึงได้
กลับมาเป็นเพื่อนสนิทของเธอเหมือนเดิม และจนบัดนี้โรสยังไม่ได้ไปเรียน
ต่อทีประเทศ
่
ฝรัง่ เศสสักที แม้วา่ จะไปเยีย่ มแม่และครอบครัวใหม่ของแม่ทุกปี
ครั้งละหนึ่งเดือน
ส่วนน้ำทิพย์เป็นคนภูเก็ตทีพ่่ อเป็นบ้าบ๋าส่วนแม่เป็นคนกรุงเทพฯ ครอบ
ครัวของน้ำทิพย์อบอุ่นสมบูรณ์ คำหวานเคยมาเที่ยวที่บ้านเพื่อนหลายครั้ง
ถึงกับติดใจหลงใหลในบรรยากาศการผสมผสานของวัฒนธรรมเพอรานากัน
พ่อแม่ของน้ำทิพย์เป็นคนน่ารักมาก ทีสำคั
่ ญแม่ของน้ำทิพย์และแม่ของคำหวานเป็นเพือ่ นสนิทกันด้วยจึงทำให้ความสัมพันธ์ของสองครอบครัวสนิทสนม
กันอย่างยิ่ง เธอเรียกแม่ของน้ำทิพย์ว่าแม่ทิพย์ซึ่งมาจากชื่อจริงของแม่คือ
สุคนธ์ทิพย์ ส่วนน้ำทิพย์ก็เรียกแม่ของเธอว่าแม่อุน่ ซึง่ มาจากชือ่ อุน่ ใจของแม่
นัน่ เอง ครอบครัวพ่อของน้ำทิพย์ก็ไม่ต่างจากครอบครัวใหญ่ในภูเก็ต ถือได้
ว่าเป็นตระกูลคหบดีชือ่ ดังอีกเช่นกัน ทีสำคั
่ ญมีธุรกิจมากมายทัง้ กิจการตัวแทน
จำหน่ายรถยนต์ยีห่ อ้ ดัง โรงแรม และกิจการอืน่ ๆ ซึง่ เธอก็ไม่รูแน่
้ ชดั ว่าอะไร
บ้าง แต่ลูกสาวคนที่สองไม่ได้ถูกวางตัวให้กลับมาช่วยงานที่นี่น้ำทิพย์จึงไม่
กดดันกับสภาพครอบครัวใหญ่ และที่สำคัญเธอสนิทกับญาติฝ่ายแม่ที่อยู่
กรุงเทพฯ มากกว่า แต่เมือ่ ทำงานประจำในกรุงเทพฯ ได้สักพักน้ำทิพย์จึงต้อง
ตัดสินใจกลับมาช่วยงานของทีบ้่ านเพราะเธอเห็นแล้วว่าหากไม่กลับมาพ่อคง
เหนือ่ ย ตอนนีทั้ ง้ พ่อและแม่ควรเกษียณตัวเองมาเป็นทีปรึ
่ กษาได้แล้ว กิจการ
ที่ทำอยู่นั้นพี่ชายและพี่สาวของน้ำทิพย์ก็ช่วยดูแลได้มาก หากมีเธอกลับมา
ช่วยอีกหนึ่งคนพ่อกับแม่คงใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุขมากขึ้น สาว
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นักประชาสัมพันธ์จึงกลับมาลุยงานกิจการของครอบครัวอย่างเต็มตัวเมื่อต้น
ปีทีผ่่ านมา ประกอบกับเป็นช่วงเวลาทีคำ
่ หวานอยากมีกิจการของตนเองบ้าง
เมือ่ เธอเล่าความฝันให้เพือ่ นรักฟัง น้ำทิพย์จึงไม่รีรอทีจะ
่ ชวนเพือ่ นรักมาอยู่
ภูเก็ตด้วยกัน เพราะเธอยังไม่คุน้ กับทีนี่ แม้
่ วา่ เกิดและโตจนเรียนจบชัน้ ประถม
ที่ภูเก็ตก็ตาม น้ำทิพย์ให้เหตุผลว่าหากมีเพื่อนมาอยู่ด้วยคงทำให้ชีวิตที่นี่
น่าสนุกกว่าเดิม คำหวานจึงตัดสินใจเก็บของและลาออกจากการเป็นครูโรงเรียน
อนุบาลเอกชนเล็กๆ แห่งหนึ่งเพื่อมาทำตามความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการ
เปิดร้านหนังสือของตัวเอง
ทุกอย่างช่างดูลงตัวเมื่อร้านที่เธอใฝ่ฝันจะมีและต้องตั้งอยู่ในย่านเก่าที่
ใดสักทีนั่ น้ ได้เปิดทีตึ่ กสไตล์ชิโน-โปรตุกีสของคุณธาราซึง่ เป็นนักธุรกิจใจดีทีร่ กั
เธอเหมือนลูกอีกหนึ่งคน พ่อของน้ำทิพย์บอกเธอว่า
“ใช้ตึกของบ้านเราแหละลูก คำหวาน เพราะตอนนี้บ้านนั้นไม่มีคน
อยู่แล้ว มีคนมาขอซื้อแต่พ่อก็ไม่อยากขาย ความจริงอยากปรับปรุงเป็น
โรงแรมเล็กๆ แต่ไม่อยากเหนื่อย คนหนุ่มคนสาวยังมีแรงก็เอาไปใช้ทำ
ประโยชน์ดีกว่า” และเมื่อคำหวานเอ่ยถามถึงค่าเช่าพ่อของน้ำทิพย์ทำท่าจะ
ไม่คิด เธอจึงต้องบอกว่าถ้าอย่างนัน้ เธอคงไม่สามารถเปิดกิจการได้เพราะตึก
นั้นไม่ใช่ของเธอ ซึ่งนั่นทำให้น้ำทิพย์จำต้องขอร้องพ่อให้คิดค่าเช่าไม่อย่าง
นั้นคำหวานคงไม่มาอยู่ที่นี่แน่ๆ หากเป็นอย่างนั้นน้ำทิพย์คงไม่มีความสุขที่
เพื่อนรักต้องกลับไปอยู่กรุงเทพฯ พ่อของน้ำทิพย์จึงยอมคิดค่าเช่ารายเดือน
แบบถูกๆ ชนิดทีว่่ าหากเธอปิดร้านสักเดือนคงไม่ขาดทุน ทีสำคั
่ ญตึกสามชัน้
นั้นคำหวานใช้เป็นที่พักอาศัยด้วย เธอจึงรู้สึกว่าชีวิตที่นี่ลงตัวและมีความสุข
มากแม้วา่ จะห่างจากครอบครัว แต่แม่ของเธอก็มาเยีย่ มอยูเสมอ
่ และอยูครั
่ ง้
ละนานๆ ทีสำคั
่ ญครอบครัวของน้ำทิพย์เปรียบเสมือนครอบครัวของคำหวาน
เช่นกัน
“กินอะไรกันอีกไหมจ๊ะ” เสียงน้ำทิพย์ถามขึน้ เพราะเธออยากสัง่ เพิม่
เนื่องด้วยโรสจัดการของกินเล่นตรงหน้าหมดเรียบร้อยแล้ว
น้ำทิพย์เป็นสาวร่างท้วมแต่หน้าตาคมแบบสาวไทยเพราะได้ความงาม
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มาจากแม่ของเธอทีสวย
่ ทีส่ ดุ ในรุน่ ส่วนโรสนัน้ แน่นอนว่าหน้าหวานคมอีกทัง้
รูปร่างก็กะทัดรัดสมส่วนตามแบบฉบับสาวฝรั่งเศสอีกเช่นกัน สมัยเรียนโรส
จึงเป็นทีหมาย
่ ปองของคุณครูเมือ่ มีกิจกรรมต่างๆ ยิง่ นัก ทัง้ ถือป้าย ดรัมเมเยอร์ เชียร์ลีดเดอร์ โรสทำมาหมดแล้ว ส่วนคำหวานทีหน้
่ าตาดูเรียบๆ ทีส่ ดุ
ในกลุ่ม เมื่อมองเผินๆ เธอมิได้เป็นหญิงสาวที่โดดเด่นในทางใดนัก เว้นแต่
รูปร่างสูงกว่าเพือ่ นเท่านัน้ ทีดู่ จะเป็นทีอิ่ จฉาของเพือ่ นทัง้ สอง นอกนัน้ เธอจัด
อยูใน
่ กลุม่ หญิงสาวหน้าตาธรรมดาหากไม่นับบุคลิกทีดู่ สง่าและดวงตาคมเป็น
ประกายอยู่เสมอตามประสาคนมองโลกในแง่ดี และแววในดวงตาคู่นี้เองมัก
เป็นที่สะดุดตาใครหลายคนยามเธอมองกลับด้วยความใส่ใจ
“ฉันว่าจะกินผักโขมอบชีส อยากกินมาหลายวันแล้ว” น้ำทิพย์หันไป
สั่งสิ่งที่เธอต้องการ ต่อด้วยโรสที่หันไปสั่งยำผักกูดมากินเป็นจานที่สอง
“กินไปแล้วนี่นาโรส” คำหวานท้วงด้วยคิดว่าเพื่อนควรสั่งอย่างอื่นมา
เปลี่ยนดูบ้าง
“ใช่ แต่เราอยากลองกินแบบน้ำใสไง เมือ่ กีมั้ นน้ำข้น” ว่าพลางหันไป
กำชับพนักงานอีกครั้ง
“คำหวานเอาอะไรเพิม่ ไหม” น้ำทิพย์ถามเพือ่ นอีกรอบก่อนทีพนั
่ กงาน
จะเดินกลับไปเพราะไม่มีใครต้องการอะไรเพิม่ แล้ว คำหวานจึงลุกไปเข้าห้องน้ำ
ก่อนปล่อยให้อีกสองคนที่เพิ่งเจอกันวันแรกคุยกันไปพลางๆ
ห้องน้ำอยู่ด้านหลังร้านซึ่งเมื่อผลักประตูออกไปก็เห็นว่าด้านหลังยังมี
ทีน่ งั่ อยูอ่ กี หลายโต๊ะและลูกค้าก็ค่อนข้างเต็มเสียด้วย มีวงดนตรีสดเล่นกันใน
ส่วนนีนี้ เ่ องทำให้ผูค้ นจับจองด้านนอกร้านมากกว่าด้านใน แม้วา่ อากาศบริเวณนี้
จะไม่เย็นฉ่ำด้วยเครื่องปรับอากาศแต่สายลมและความสดชื่น ลมจากต้นไม้
ที่เจ้าของไม่ได้ตัดทิ้งและที่โล่งตรงกลางตัวตึกทำให้ส่วนนี้ดูน่าสบายมากกว่า
น่าเสียดายหากเธอและเพื่อนๆ สามารถทนควันบุหรี่ได้คงมีโอกาสมานั่งบ้าง
สักวัน เดินผ่านเข้าไปจนถึงด้านหลัง ชืน่ ชมการตกแต่งอย่างมีศิลปะทีท่ ำให้
ไม่รู้สึกว่ากำลังเดินมาเข้าห้องน้ำ ชิงช้าเหล็กไกวได้สองคู่ตั้งเข้าหากันทำให้
เธอหวนคิดถึงโรงเรียนอนุบาลจนต้องอมยิ้มยามมองดู ชิงช้าสีขาวตั้งอยู่บน

ปรียนันทนา
๒๘

พื้นสนามหญ้าขนาดเก้าตารางเมตรสลับด้วยการโรยกรวด มีหนุ่มสาวนั่งอยู่
คูหนึ
่ ง่ ท่าทางเหมือนต้องการความเป็นส่วนตัว เมือ่ เธอเดินตรงมาทำให้ทัง้ สอง
ลุกขึ้นทันทีแต่ก็ยังคุยกันต่อเบาๆ
คำหวานเดินไปตามทางเดินเล็กๆ ทีมี่ พุม่ แก้วปลูกเป็นระยะ สลับด้วย
โคมไฟตั้งสี่เหลี่ยมสูงเท่าต้นแก้วสีสันต่างกันที่วางคดเคี้ยวไปมาอย่างน่ามอง
ห้องน้ำผู้หญิงอยู่ถึงก่อนซึ่งหญิงสาวรู้สึกดีใจเพราะส่วนใหญ่ที่เธอพบเห็น
ห้องน้ำชายมักเดินถึงก่อนเสมอ ผนังทัง้ ภายนอกและภายในเป็นกระจกน้ำตก
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยหรือเปล่าแต่หญิงสาวคิดว่าเก๋ดี ภายในมีห้องน้ำ
สองห้องซึ่งทำผนังกั้นห้องแบบไม่สุดไปด้านหลังแต่ก็ไม่สามารถเดินข้ามไป
อีกห้องหนึ่งได้เพราะสร้างเป็นลำธารเล็กๆ ที่มีต้นไผ่ปลูกเอาไว้ ด้วยบรรยากาศที่ลงตัวทั้งหมดจึงไม่น่าแปลกใจที่ร้านนี้มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นประจำจน
อยู่มานานหลายปีแล้ว
***
คืนนี้อากาศดีเพราะไม่มีฝนและคงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีลูกค้ามาร้าน
นี้มากกว่าปกติ ปัญญ์เลือกมาที่นี่เพราะเพื่อนจากกรุงเทพฯ อยากมานั่ง
พักผ่อนคุยกันเงียบๆ บรรยากาศภายในร้านน่านั่งแม้ว่าด้านหลังจะตกแต่ง
สวยงามกว่าแต่คนเต็มและควันบุหรี่เยอะ ที่สำคัญเสียงดนตรีสดทำให้ต้อง
ตะโกนจนเจ็บคอ เขานัง่ คิดอะไรเพลินๆ ระหว่างทีเพื
่ อ่ นไปเข้าห้องน้ำก็นึกขึน้
มาได้ถึงหญิงสาวสองคนทีเพื
่ อ่ นเขาได้พบเมือ่ กลางวันว่าหนึง่ ในนัน้ คือเจ้าของ
ร้านหนังสือ เขาคงจะลองไปดูสักครั้งว่าร้านรวงบนถนนนั้นเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรบ้าง เพราะไม่ได้เข้ามาสำรวจในเมืองตัง้ หลายเดือนเนือ่ งจากกิจการที่
โรงแรมยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แม้แต่การกลับมารับประทานอาหารเย็นกับ
พ่อแม่เขายังแทบไม่มีเวลา บางคืนยังต้องนอนค้างที่โรงแรมด้วย
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาโรงแรมของปัญญ์เป็นนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ
และมองหาความแตกต่างจากสังคมเมือง ความหรูหราจึงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขา
เลือกหากแต่เป็นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างหาก ด้วยเหตุนีเขา
้ จึงเลือก
ที่ดินผืนที่อยู่ตรงหาดไม้ขาวขนาด ๑๐ ไร่ของครอบครัว สร้างเป็นบ้านพัก

อาเขตแห่งรัก
๒๙

ตากอากาศแบบมะละกามีขนาดหนึ่งและสองห้องนอนแล้วแต่จำนวนผู้มาพัก
อยู่ท่ามกลางสวนผลไม้และการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานสำหรับใช้ใน
กิจการของบ้านพัก แม้วา่ ละแวกนัน้ จะมีโรงแรมหรูหราระดับห้าดาวอยูสอง่
สามแห่ง แต่นัน่ กลับยิง่ เป็นการโฆษณากิจการบ้านพักของเขาไปในตัว เพราะ
ลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อมาเห็นที่พักของเขาก็มักยืดระยะเวลาการพักผ่อนออกไป
เพือ่ ย้ายมาพักทีบ้่ านตากอากาศแห่งนี้ นีคื่ อสาเหตุทีเจ้
่ าของอย่างเขาต้องอยู่
ดูแลลูกค้าทัง้ ในช่วงเช้าและเย็นและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะต้องการให้
แขกมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากกว่าโรงแรม
“กลับกันหรือยัง” เสียงพวัตดังขึ้นหลังกลับมาจากไปเข้าห้องน้ำ
“อ้าว มาแล้วเหรอก้อง แล้วพรุ่งนี้เอ็งจะไปไหนล่ะ”
“นัดเลขาฯ คุณธาราไว้ตอนเช้า แต่ว่าบ่ายยังไม่มีโปรแกรมนะ จะชวน
ไปไหนวะ” ถามด้วยรู้ว่าเพื่อนคงอยากชวนไปที่ไหนสักแห่ง
“ก็ถ้าไม่มีอะไร ข้าจะมารับไปดูบ้านพักตากอากาศของข้า ทีเล่
่ าให้ฟัง
ไง” ปัญญ์ตอบกลับด้วยรู้สึกว่าเพื่อนมีท่าทีลังเล
“ว่าง แต่อยากไปร้านหนังสือ พอดีเมื่อกี้เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วเจอ
เจ้าของร้านคนทีเล่
่ าให้ฟังเมือ่ กี้ไง ก็บอกเขาไปแล้วว่าพรุ่งนีจะ
้ เข้าไปที่ร้าน”
“เหรอ” ในทีส่ ดุ ปัญญ์ก็ได้คำตอบว่าพวัตหรือเจ้าก้องเพือ่ นเขามีทีห่ มาย
ที่อยากไปอยู่แล้วนั่นเอง
“ชือ่ คำหวาน ฟังแปลกแต่ก็เพราะดีนะ” พวัตพึมพำบอกเพือ่ นราวตก
อยู่ในภวังค์
“งัน้ พรุง่ นีข้้ าไปกับเอ็งก็ได้ เดีย๋ วมารับแล้วบ่ายแก่ๆ ค่อยเลยไปดูบ้านพัก
ข้า ตกลงไหม” ปัญญ์ได้คำตอบทีลงตั
่ วสำหรับเขาและเพือ่ น แม้เขาจะรูส้ กึ
แปลกกับท่า่ ทีของพวัตอยูบ่ า้ งก็ตาม แต่เอาเถอะเขาเองก็อยากไปทีร่ า้ นหนังสือ
นัน้ อยูเ่ หมือนกัน จะด้วยอะไรก็ตามทีเ่ ขาคิดอยู่ มันทำให้เขาจงใจละเลยสิง่
ทีควร
่ บอกกล่าวแก่เพือ่ น ซึง่ หากปัญญ์สามารถรูเหตุ
้ การณ์ทีจะ
่ เกิดขึน้ ต่อไป
ข้างหน้าเขาคงอยากบอกตัวเองให้กลับมาแก้ไขเรื่องราวในวันนี้แน่นอน

๓
อากาศเย็นสบายในค่ำคืนนี้เหมาะกับการนั่งรับลมเย็นริมระเบียงมาก
กว่าจะเข้านอนในทันที ยิง่ พระจันทร์ทอแสงนวลตาส่องตรงลงมายังหน้าห้อง
ของหญิงสาวด้วยแล้วทำให้เธอและเพือ่ นอีกสองคนตัดสินใจทีจะ
่ นัง่ คุยกันด้าน
นอกมากกว่าอบตัวอยู่ในห้องแอร์
“ว้าว สวยจัง” สาวทีเพิ
่ ง่ มาจากกรุงเทพฯ นัง่ ทำตาเคลิม้ นีเป็
่ นครัง้ แรก
ที่โรสมาเยี่ยมคำหวานและน้ำทิพย์หลังจากเพื่อนสนิทของเธอทั้งคู่ย้ายมาอยู่
ภูเก็ตได้หกเดือนแล้ว
“ด้านหลังนีดี่ กว่าข้างหน้านะ” น้ำทิพย์สังเกตเห็นเพราะนีเป็
่ นครัง้ แรก
ทีเธอ
่ ได้มานอนห้องนี้ ก่อนหน้านีเวลา
้ มานอนค้างกับคำหวานช่วงเสาร์-อาทิตย์
น้ำทิพย์มักนอนห้องข้างหน้าเสมอ ข้อดีก็คือมีระเบียงให้ยืนชมถนนถลางและ
ทัศนียภาพยามค่ำคืนทีทั่ ง้ ถนนประดับไฟสีนวลทำให้ได้บรรยากาศต่างจากตอน
กลางวัน แต่ห้องด้านหลังทีบิ่ ดาของเธอกัน้ ไว้นัน้ อยูติ่ ดส่วนทีเรี่ ยกว่า ‘ฉิม่ แจ้’
หรือส่วนทีเปิ
่ ดโล่งของอาคารทำให้ได้ความรูส้ กึ เหมือนนัง่ อยูภายนอก
่
ซึง่ ใน
ความเป็นจริงพวกเธอกำลังนั่งชมจันทร์อยู่กลางบ้านนั่นเอง
“ชาอุน่ ๆ ก่อนนอนจ้ะ” คำหวานพูดพลางส่งถ้วยชาให้เพือ่ นคนละถ้วย
“อะไรเธอดืม่ ชาก่อนนอนเดีย๋ วก็นอนไม่หลับหรอก” โรสท้วงเพือ่ นเมือ่
เห็นน้ำทิพย์รับมาดื่มท่าทางเป็นปกติ
“อะไร แม่สาวปารีเซียง ชาลาเวนเดอร์ดืม่ แล้วนอนหลับสบายต่างหาก
ไม่ทำให้ตาค้างหรอกน่าเว้นแต่ว่าเธอจะคิดเรื่องอื่น จริงไหมคำหวาน”
“ใช่แล้ว ดอกลาเวนเดอร์มีคุณสมบัติตรงตามที่น้ำอธิบายมาเป๊ะ ไม่
ต้องกลัวนอนไม่หลับเลยจ้ะ หรืออยากเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ ก็ได้นะ เราลืมไป
ว่าสาวฝรัง่ เศสต้องดืม่ ไวน์ ถ้างัน้ รอเดีย๋ ว” คำหวานพูดพร้อมทำท่าขยับลุกขึน้
เพื่อเดินไปหยิบไวน์ให้เพื่อน

