
บทน�ำ

พายหุอบเมด็ฝนสาดกระหน�่าใส่หลงัคาบ้าน ลมหวดีหววิดงัครวญ
ราวกบัภตูผร้ีายต้องการจะหลอกหลอนผูค้น ฟ้าร้องค�ารามลั่นดงัเป็นระยะ 

ราวกบัจะข่มขวญัผูท้ี่ได้ยนิให้หวาดผวา พายุรนุแรงที่หอบฝนมานั้น แมจ้ะ

น่าหวาดหวั่นและไร้ความปรานทีกุสิ่งบนโลก แต่กไ็ม่อาจท�าให้เสยีงแผดลั่น

ด้วยความไม่พอใจของผู้เป็นเจ้าของบ้านลดทอนลงได้เลย

กลบักนั ยิ่งธรรมชาตด้ิานนอกโหดร้ายเพยีงใด เสยีงคนภายในบ้าน

หลงันี้กย็ิ่งแผดลั่นให้ดงัยิ่งกว่า เพราะนี่คอืทางที่ต้องเลอืก หากสิ่งที่ต้องการ

นั้นไม่มใีครยอมใคร จุดแตกหกัที่ไม่อยากให้มาถงึกค็งจะเลี่ยงไม่ได้ และ

หากเพยีงคนในครอบครวัจะมคีวามเข้าใจ เหตกุารณ์ที่เผชญิหน้าอยูข่ณะนี้

กจ็ะไม่เกดิขึ้นเลย

“กูบอกให้มงึเลกิ กูไม่ยอม มงึต้องเลกิ!”

ชายวยักลางคนที่มสีหีน้าโกรธเกรี้ยวอย่างที่สุดยนืจงัก้า ก�ามอืแน่น 

ตะโกนก้องแข่งกับฟ้าฝน โดยมีหญิงวัยใกล้เคียงกันยืนปิดปากกลั้นเสียง

สะอื้นอยู่ด้านข้าง แต่ก็ยังพยายามจะห้ามปรามไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายขึ้น
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กว่าที่เป็นอยู่

“พี่...ใจเยน็ๆ นะพี่ ค่อยๆ พูด ค่อยๆ จากนัก่อน ลูกเขาเลอืกแล้ว 

เรากต็้องยอมรบันะพี่ เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้” 

เธอเอ่ยเสยีงกลั้วสะอื้นขณะพยายามยื้อท่อนแขนแกร่งของสามทีี่ร่วม

ทุกข์ร่วมสุขกันมาช้านาน แม้การพูดอย่างนั้นจะยิ่งท�าร้ายหัวใจ แต่ก็ต้อง

พูดออกไป เพราะจะมีอะไรทุกข์ใจได้เท่าพ่อกับลูกต้องมาแตกหักกันตรง

หน้าเธออกีเล่า

“จะบ้ารไึง ยงัไงกูกจ็ะไม่ยอม มงึต้องท�าตามที่กูสั่ง มงึเป็นลูกกู มงึ

ต้องฟังค�าสั่งกูเท่านั้น กูสั่งให้มงึเลกิ มงึกต็้องเลกิ!” 

ประโยคแรกเขาหันไปตวาดเมียคู่ทุกข์คู่ยากที่ใบหน้านองไปด้วย

หยาดน�้าตา แต่ประโยคตามมานั้นตวาดใส่ลูกชายที่ไม่ได้ดั่งใจเลยสกัอย่าง

“พี่...ฉนัขอเถอะนะ ใจเยน็ๆ กนัก่อน ค่อยๆ พูด ค่อยๆ จากนักไ็ด้ 

แรงใส่กนัแบบนี้กม็แีต่จะพงั”

“พงักพ็งัไปส ิกูไม่สนใจแล้ว ยงัไงกูกจ็ะไม่มวีนัยอม กูไม่ยอม กูเป็น

พ่อมนั กูต้องสั่งมนัได้ มงึจะไม่ฟังค�าสั่งกูใช่ไหม ใช่ไหม!” 

เขาพูดพร้อมถลาเข้าไปจะลงมือลงไม้กับลูกชายที่ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้า 

เพราะแววตาของลกูนั้นบ่งบอกว่าไม่มวีนัยอมแน่ นั่นยิ่งเพิ่มพายรุนุแรงสาด

ซดัใส่จติใจของคนเป็นพ่อมากขึ้นอกี

“พี่อย่า พี่อย่าท�าลูก หฤษฎ์ออกไปก่อนลูก ออกไปก่อน แม่ขอละ 

ออกไป” 

ผูเ้ป็นแม่ตรงเข้าไปกอดรดัรอบเอวของสามพีร้อมกบัออกปากให้ลกู

ไปจากที่นี่ แต่ดวงตาฉ�่าชื้นไปด้วยน�้าตานั้นฉายชัดถึงความอาดูร เพราะ

ส�าหรับแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด เธอไม่เคยคิดอยากให้ลูกไปจากอก  

แต่หากจ�าเป็นเธอกต็้องยอม

“มงึอย่าไปไหนนะ กูไม่ให้มงึไป ถ้ามงึไม่ฟังกู วนันี้กูจะเอาเลอืดหวั

มงึออกให้ได้ ให้มนัรู้ไปว่ากูกบัมงึใครมนัจะแน่กว่ากนั” 
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“พี่อย่า พี่!”

พ่อตะโกนก้องไปด้วยแรงอารมณ์ เสยีงร้องไห้กบัเสยีงร้องห้ามของ

แม่ที่ดังอย่างต่อเนื่อง พ่อเดินเข้ามาหาด้วยหวังจะใช้ก�าลังท�าร้ายเขาตามที่

ปากพดู เพื่อให้เขาหลาบจ�าและเลอืกเดนิตามทางที่พอ่ต้องการ แม่ยื้อพอ่ไว ้

ไม่อยู่จึงทรุดลงและใช้สองมือรั้งขาไม่ให้พ่อก้าวเข้าใกล้เขาไปมากกว่านี้  

สิ่งที่ได้ยนิกบัภาพที่เหน็อยู่ตรงหน้าก�าลงัส่งผลถงึการตดัสนิใจ  

“วนันี้กูต้องเอาเลอืดหวัมงึออกให้ได้ ไม่งั้นอย่ามาเรยีกกูว่าพ่อ”

พ่อยังพยายามจะเดินเข้าหาแม้จะไม่ถนัดเพราะแม่พยายามใช้

เรี่ยวแรงที่มทีั้งหมดของตวัเองรั้งเอาไว้ไม่ให้เข้าถงึตวัเขาได้ แต่เขาล่ะ เขา

ซึ่งเป็นต้นเหตขุองทกุเรื่องกลบัยนืนิ่งเหมอืนร่างนี้ไร้วญิญาณไปแล้ว เพราะ

ภาพแม่ที่ยื้อยุดร่างกายของพ่อเอาไว้เหมือนภาพสโลว์โมชันที่เคลื่อนไหว

อย่างช้าๆ เสยีงกราดเกรี้ยวของพ่อ เสยีงร้องไห้ปนเสยีงห้ามของแม่ดงัซ�้าๆ 

ย�้าๆ อยู่ในหวัจนเขารบัรู้ได้ถงึอาการปวดหนบึที่ขมบัพร้อมกบัอาการเกรง็

ที่ต้นคอและบ่า

ความเสยีใจของพ่อแม่กบัความสุขของตวัเขาเอง สิ่งใดที่ชั่งตวงแล้ว

ได้น�้าหนกัมากกว่ากนั เขาควรออกไปจากที่นี่และทิ้งครอบครวัไว้เบื้องหลงั 

หรอืน้อมรบัในสิ่งที่พ่อต้องการ จะได้ไม่มใีครต้องเสยีใจอกีนอกจากตวัเขา

เอง สิ่งไหนกนัที่เขาควรเลอืก

“พี่อย่า อย่าท�าลูก อย่า!”

“ปล่อยกู ปล่อย!”

พ่อแผดเสยีงดงัลั่นใกล้ๆ เรยีกสตขิองเขาให้กลบัคนื และเขากเ็หน็

แม่ยื้อต้นขาของพ่อไว้แน่น พ่อจึงสะบัดสุดแรง จนร่างผอมบางของแม่

กระเดน็ไปอกีทาง 

“แม่!” 

ร่างของแม่ถลาไปไม่ต่างจากหัวใจเขาถูกกระชาก ร่างกายไวตาม

ความคิดเพราะเขาปราดเข้าไปประคองแม่เอาไว้ได้ทัน ก่อนที่ร่างผอมบาง
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นั้นจะกระทบพื้นบ้าน แต่นั่นกท็�าให้พ่อเข้าถงึตวัเขาได้ทนัเช่นกนั 

ร่างสนัทดัถูกกระชากจากแรงของพ่อ ก่อนจะตามด้วยฝ่ามอืที่ตั้งใจ

จะท�าให้เขาเจบ็ แต่เขากไ็วกว่าจงึหลบหลกีได้ นั่นท�าให้ผูเ้ป็นพ่อโกรธเกรี้ยว

มากขึ้น ทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าจึงกระหน�่าใส่ลงมาไม่ยั้ง ท่ามกลางเสียงกรีดร้อง

ของแม่และเสียงของฟ้าฝนที่กระหน�่าค�ารามไม่หยุด โดยที่เขาท�าได้เพียง 

ปัดป้อง

“พี่อย่าท�าลูก อย่า พี่!” ร่างผอมบางสั่นและสะอื้นจนหายใจไม่ออก 

แต่กพ็ยายามยื้อฝ่ามอืฝ่าเท้าของสามไีม่ให้กระทบตวัลกู “พี่...อย่าท�าลกู อย่า

ท�า...” แต่เรี่ยวแรงเธอไม่พอที่จะต้านทานอารมณ์ของสามี

“มงึสู้กูเรอะ มงึสู้กูเรอะ กูเป็นพ่อมงึนะ กูเป็นพ่อมงึ”

“ผมไม่ได้สู้ พ่อ...ผมไม่ได้สู้พ่อ...” เสยีงสั่นตามความสะเทอืนใจเมื่อ

พ่อแปลความหมายของการปัดป้องเป็นต่อสู้ น�้าตาของเขาเกอืบร่วงพรู แต่

กฝ็ืนไว้เพราะเขาตดัสนิใจแล้ว ยงัไงเสยีวนันี้กต็้องคุยกนัให้รู้เรื่อง พ่อต้อง

ยอมรบัทางที่เขาเลอืกเดนิ เส้นทางชวีติที่มเีพยีงตวัเขาเท่านั้นที่จะต้องรบัผดิ

ชอบตวัเองต่อไปในภายภาคหน้า

“กูท�าให้มึงขนาดนี้ มึงก็ยังไม่ส�านึกบุญคุณของกูเลยใช่ไหม มึงมัน 

ดีแต่ท�าให้กูช�้าใจ...ท�าให้กูต้องอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขาไปทั่ว มึงมัน...

ไม่เคยน�าความภาคภูมใิจอะไรมาให้เลย ดแีต่ท�าเรื่อง เนรคุณ...”

ก้อนสะอื้นวิ่งมาจกุที่ล�าคอ เพราะเสยีงพดูปนหอบของพ่อกบัดวงตา

ที่จ้องมานั้นคอืความสิ้นหวงั ความสะเทอืนใจ และความเจบ็ปวดหวัใจอย่าง

แสนสาหสั ซึ่งทั้งหมดนั้นเขาผดิเอง เขาเป็นในสิ่งที่พ่อต้องการไม่ได้ เป็น 

ไม่ได้ และไม่มวีนัจะเป็นได้

เปลอืกตากะพรบิถี่เพื่อไล่หยาดน�้าตาให้ย้อนกลบัเข้าไปที่เดมิ ฟันขบ

รมิฝีปากแน่นจนรู้สกึเจบ็ ‘เจบ็’ เพื่อเตอืนสตติวัเองว่าเขาต้องเลอืก แม้จะ

สงสารพ่อกบัแม่แค่ไหนกต็าม แต่สิ่งที่ตดัสนิใจไปแล้วกจ็ะไม่เปลี่ยนแปลง 

วนันี้พ่ออาจไม่เข้าใจสิ่งที่เขาเป็น แต่เมื่อวนัที่ฝันของเขาเป็นจรงิมาถงึ เชื่อว่า
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พ่อจะยนิดกีบัทางที่เขาเลอืกอย่างแน่นอน 

ร่างที่เจบ็ระบมไปด้วยน�้าหนกัมอืและเท้าฝืนนั่งคุกเข่า พนมมอืและ

ก้มลงกราบแทบเท้าของพ่อ เขาส�านึกในความผิดที่ท�าให้พ่อแม่ต้องเสียใจ 

แต่เขากเ็ลอืกทางที่ต้องการ 

“พ่อ...ผมขอโทษ ผมขอไปตามทางที่ผมเลอืกเถอะนะครบั ผมไม่อยาก

อยู่แบบนี้ ผม...ผมอยากไป...”

พ่อนิ่งอึ้ง แต่แววตานั้นยิ่งทวคีวามเจบ็ช�้า ท�าให้เขากลั้นน�้าตาไว้ไม่ได้

อกี หยาดน�้าตาไหลรนิเพราะเข้าใจความรู้สกึและความคดิของพ่อ แต่พ่อ

ไม่เคยเข้าใจเขาเลย เพยีงเราจะเข้าใจกนั เรื่องราวคงไม่ลงเอยแบบนี้

“ถ้ามึงเลือกอย่างนั้น...” เสียงขาดช่วงเพราะพยายามเก็บกลั้นก้อน

สะอื้นให้คนืกลบัไป ก่อนจะพูดต่ออย่างเจบ็ช�้าที่สุด “ถ้ามงึเลอืกอย่างนั้น กู

กบัมงึกข็าดกนั มงึไม่ใช่ลูกกูอกีต่อไป ออกไปจากบ้านกูซะ กูจะจ�าไว้ว่ากู

ไม่มลีูกอย่างมงึ ไป...ออกไป ออกไปไอ้หฤษฎ์ กูไม่มลีูกอย่างมงึ ไป!”

“พี่!”

“พ่อ!”

เสียงอุทานด้วยความตกใจของแม่ดังพร้อมกับเสียงอุทานอย่าง 

คาดไม่ถึงของเขา เพราะไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายเลยเถิดได้ถึง 

ขนาดนี้ เขาแค่อยากมชีวีติเป็นของตวัเองเท่านั้น ไม่ได้ไปท�าให้ใครเดอืดร้อน 

สายตาของพ่อที่มองมาอย่างเกลยีดชงัก่อนจะหนัไปทางอื่นไม่บอกเลยว่านั่น

เป็นแค่ค�าขู่ นั่นคอืความจรงิที่พ่อตดัสนิใจแล้ว

หยาดน�้าตาที่กบตาท�าให้มองเห็นภาพพ่อยืนหันข้างอย่างเลือนราง  

แต่เหน็ไม่ชดักด็แีล้ว เพราะนั่นอาจท�าให้เขาใจอ่อน 

“ผมขอโทษครบัแม่ ขอโทษครบัพ่อ” ก้มกราบอกีครั้งก่อนจะลุกขึ้น

และเดนิจากมา

“หฤษฎ์ อย่าไปลูก...ลูก...กลบัมา หฤษฎ์ กลบัมา...พี่ ห้ามลูกส ิพี่! 

หฤษฎ์!”
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“ไป มงึจะไปกไ็ปเลย มงึไม่ใช่ลูกกู กูไม่น่าให้มงึเกดิมาเลย ไป ไป

แล้วไม่ต้องกลบัมาเหยยีบที่นี่อกี ไป!”

หฤษฎ์เดนิลิ่วออกจากตวับ้าน ไม่สนใจเมด็ฝนที่ตกกระทบกาย แวว่

เสยีงกรดีร้องของแม่ที่เรยีกเขาดั่งคนหวัใจสลาย และเสยีงก่นด่าของพ่อที่

ดังตามไล่หลังแข่งกับเสียงฟ้าฝน นั่นยิ่งท�าให้หยาดน�้าตาพรั่งพรู เขาผิด 

เหรอที่อยากท�าตามความฝัน อยากท�า อยากเป็นในสิ่งที่ตวัเองเลอืก เขาผดิ

เหรอ

ร่างสนัทดัเดนิลิ่วตามอารมณ์หววิโหวง ไม่คดิจะหนัมองกลบัหลงั จงึ

ไม่เหน็ว่าพ่อทรดุลงนั่งอย่างหมดเรี่ยวแรง ฝ่ามอืทาบไว้ที่หน้าอกอย่างเจบ็ปวด

แสนสาหัส แม่หยุดร้องเรียกเขา หันไปประคองพ่อพร้อมตะโกนเรียก 

คนมาช่วย หฤษฎ์ไม่เห็นภาพเหล่านั้น เพราะเส้นทางขัดใจพ่อคือสิ่งที่เขา

เลอืกแล้ว

เครื่องบนิโดยสารจากท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก�าลงัทะยานขึ้น
บนท้องฟ้า จุดหมายปลายทางคืออีกซีกหนึ่งของมุมโลก คนละแผ่นดิน 

คนละฟากฟ้า แม้จะอยู่บนโลกใบเดยีวกนักต็าม ดวงตาเขามแีววเศร้าอย่าง

อดไม่ได้ ก่อนจะลอบปาดน�้าตาที่รินไหล เขามองผ่านกระจกใสไปยังด้าน

ล่าง ผนืแผ่นดนิของประเทศไทยที่เหน็เป็นมุมกว้างนั้น อกีนานเท่าไรจะได้

มาเหน็ 

หฤษฎ์ยกมือขึ้นพนมไหว้ ก้มกราบที่ด้านข้างของกรอบกระจกจน 

นิ้วโป้งจดหว่างคิ้ว เขาขอกราบลาประเทศไทย กราบลาพ่อแม่ไว้ ณ ที่นี้  

วนัใดกต็ามที่พ่อยอมรบัทางที่เขาเลอืก เขาจะกลบัมา



๑
เลนส์กล้องและชาดอกไม้

ทุ่งข้าวเขียวขจีที่เห็นผ่านเลนส์กล้องให้ความรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจแก ่
ผูท้ี่ก�าลงัเกบ็ภาพความประทบัใจนั้นไว้ เพราะความสดชื่นจากใบข้าวสเีขยีว

สดที่เรยีงตวัอดัแน่นตดักบัสขีองท้องฟ้าและสขีองแผ่นดนิโดยรอบ รวมทั้ง

กลิ่นของไอดิน กลิ่นโคลน หรือแม้กระทั่งกลิ่นมูลวัวที่โชยตามลมมาเป็น

ระยะ ล้วนคอืองค์ประกอบที่เขาต้องการจะถ่ายทอดลงไปในภาพถ่ายเหล่านี้

ทั้งสิ้น

ชายหนุม่ผวิสแีทนรปูร่างสูงใหญ่อยู่ในชดุเสื้อยดืคอกลมสนี�้าตาลและ

กางเกงขาสั้นสคีรมีแบบล�าลอง สวมรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดาววยัเก๋า สะพายเป้

สีด�าใบใหญ่ไว้ด้านหลัง มีสายกล้องคล้องอยู่รอบคอ เขาก้าวเดินไปตาม

คนันากว้างราวหนึ่งเมตรกว่า ทางเดนิสไตล์ลูกทุ่งของโฮมสเตย์แบบชาวนา 

สถานที่ซึ่งเป็นโจทย์ส�าหรบัเขาในครั้งนี้ 

องค์ประกอบของชายหนุ่มไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปที่นิยมมา

สมัผสัธรรมชาตทิ้องทุ่งนาในถิ่นภาคเหนอื แต่สิ่งที่ท�าให้เขาดูแตกต่างและ

เป็นจุดเด่นจนนกัท่องเที่ยวคนอื่นๆ ต้องเหลยีวมองโดยเฉพาะนกัท่องเที่ยว
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สาวๆ กค็อื ผมยาวหยกัศกน้อยๆ รวบมวยไว้เป็นจุกเหนอืท้ายทอย และ

ใบหน้าที่มกีล้องบดบงัไว้เป็นบางส่วน เพราะนั่นท�าให้คนที่มองมาต้องชะงกั 

ใบหน้าคมเข้มแม้จะมองเห็นได้ในบางมุม แต่ก็เดาได้ว่านอกจาก 

รูปร่างจะสูงใหญ่เร้าใจสาวแล้ว ใบหน้าที่รกไปด้วยหนวดเคราแบบคน 

ไม่พถิพีถินักบัตนเองหรอืยงัไม่มเีวลาโกนเกบ็ให้เรยีบร้อยนั้น เมื่อบวกกบั

จมกูโด่งที่มองเหน็ได้เพยีงสนักบัรมิฝีปากสชีมพสูดเป็นรปูกระจบัที่ดูราวจะ

ยิ้มอยู่ตลอดเวลา เขาคนนี้ต้องจดัว่า ‘หล่อมาก’ ทเีดยีว 

เขาเป็นผู้ชายที่มอีริยิาบถไม่แคร์สื่อ ไม่ได้สนใจที่จะเหลยีวมองใคร

ที่เดินสวนไป ไม่แม้แต่จะฟังเสียงกระซิบกระซาบของสาวๆ ที่คาดเดาถึง

ใบหน้าหลังเลนส์กล้อง เพราะหากไม่ยกกล้องขึ้น เขาก็จะก้มมองตรวจ

ภาพถ่ายบนหน้าจอ LCD ทว่าทุกอย่างนั้นกลับกลายเป็นจุดสนใจได้โดย

ง่าย ชนดิที่เรยีกว่า ‘หล่อเซอร์ชะนตีายเรยีบ’ เพราะคนหล่อเซอร์สนใจแต่

เพยีงท้องนาและปลาแหวกว่าย ไม่ได้สนใจสะพานคอนกรตีที่สาวใดทอดมา

สกันดิ

แชะ! แชะ!

เสียงกดชัตเตอร์ยังคงดังอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีสิ่งใดจะดึงดูด

สายตาของเขาได้เท่ากบัท้องนาเขยีวขจอีกีแล้ว กล้องในมอืจงึถกูยกขึ้นบ่อย

ครั้งเพื่อบนัทกึภาพทกุมมุมองที่สองเท้าก้าวผ่านไว้เป็นระยะ มบ้ีางที่เขาหยดุ

เดนิเพื่อปรบัความเรว็ของชตัเตอร์ ส�าหรบัการบนัทกึภาพนกกนิปลาโดยโผ

บนิโฉบเหยื่อที่แหวกว่ายอยู่ในน�้าซึ่งท่วมถงึครึ่งของต้นข้าว

ส�าหรับคนที่ไม่เข้าใจอาจพูดได้ว่า ‘ก็แค่ภาพถ่าย’ แต่ส�าหรับคนที่

ท�างานด้วยหัวใจและความตั้งใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเขา ทุกภาพล้วน

เจือไปด้วยจิตวิญญาณแห่งสถานที่และหล่อหลอมหัวใจของเขาลงไปด้วย 

และหากสิ่งที่เขาท�าไม่มใีครรบัรูค้งน่าเสยีดาย นั่นคอืที่มาของงานไม่ประจ�า

ที่เขาท�าเป็นประจ�า

‘พฤกษ์’ ยังคงก้าวเดินตรงไปอย่างมั่นคง เพราะเขามั่นใจที่สุดว่า 



จ� า ป า ล า ว  l  15

สิ่งที่เลือกนั้นเหมาะสมแล้ว แต่ละครั้งที่เสียงกดชัตเตอร์ดังขึ้นก็เพราะจิต

วญิญาณร้องสั่ง ในฐานะของผูส่้งสารเขาย่อมต้องการให้คนรบัได้รบัอรรถรส

ทางด้านสายตาและอรรถรสทางด้านจติใจที่ตรงกนั

กว่าสามปีแล้วที่เขาลาออกจากงานประจ�ามาจัดท�าหนังสืออิเล็ก- 

ทรอนิกส์ รวบรวมภาพถ่าย สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง ร้านอาหาร 

ที่พกั และข้อมูลการท่องเที่ยวอื่นๆ ในรูปแบบรู้ลกึรู้จรงิ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการเดนิทางส�าหรบั ‘แบก็แพก็เกอร์’ หรอื นกัท่องเที่ยวที่นยิมแบก

กระเป๋าเป้เดนิทางโดยเน้นความประหยดั

เดิมนั้นเขาแค่คิดท�าเป็นงานอดิเรก เพราะทุกครั้งที่ออกพื้นที่ไป

บันทึกภาพตามค�าสั่งของบรรณาธิการ หลายๆ แง่มุมที่น่าสนใจกลับถูก

บดบงัด้วยค�าวา่ ‘การตลาด’ ร้านอาหารบางที่ ที่พกัแรมบางแห่ง มรีาคาถกู

สุดๆ ไปจนถึงราคาเหมาะสมกับสิ่งอ�านวยความสะดวก แต่กลับไม่ได้รับ

การน�าเสนอข้อมูลออกไป เพราะรายได้คอืหวัใจหลกัของส�านกัพมิพ์ การ

ออกพื้นที่ก็ไม่ต่างไปจากการหาสปอนเซอร์ ดังนั้นสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาตลอด

การเดนิทางจะถูกใช้ไปไม่ถงึห้าสบิเปอร์เซน็ต์ด้วยซ�้า

เขาจงึคดิท�าหนงัสอืเชงิท่องเที่ยวขนาดพกพา หรอืที่เรยีกว่า ‘พอ็กเกต-

บุ๊กสไตล์แบก็แพก็’ จ�าหน่ายในส่วนของหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ที่เรยีกกนัว่า 

‘อบีุ๊ก’ เพื่อไม่ให้ทบัสายงานในรูปแบบหนงัสอืของนติยสารท่องเที่ยวซึ่งเป็น

งานประจ�า เขาน�าข้อมูลในส่วนที่ส�านักพิมพ์ไม่ต้องการมาถ่ายทอดในมุม

มองของเขา ในมุมมองของคนแบกกระเป๋าเปเ้ดนิทาง มมุมองของคนที่ตอ้ง

ใช้จ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมและคุ้มค่าส�าหรบัการเดนิทางมากที่สุด

แต่กลบักลายเป็นว่าอบีุ๊ก ‘เที่ยวทั่วไทยแบบบ้านๆ สไตล์นายต้นไม้’ 

กลบัได้ผลตอบรบัด ีจนเขากล้าตดัสนิใจลาออกจากงานประจ�ามาโลดแล่น

ในโลกกว้าง ท�างานเป็นนกัเขยีนบทความเกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อป้อน

ให้นิตยสารออนไลน์ของตนเอง เป็นช่างภาพอิสระและควบงานเขียน 

ฟรแีลนซ์ให้นติยสารท่องเที่ยวฉบบัอื่นด้วย
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รายได้ที่ดีแบบไม่ฟุ้งเฟ้อนั้นท�าให้เขาสามารถแบกกระเป๋าเป้เดินทาง

ขึ้นเหนอืล่องใต้ไปทกุที่ที่หวัใจร�่าร้อง ขอเพยีงสถานที่แห่งนั้นมคีวามงดงาม 

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในภาคไหนๆ เขากพ็ร้อมจะเดนิทางไปให้ถงึ

ดวงตาคมดูออกไปทางหวานมากกว่าเข้มเพราะล้อมกรอบด้วยแพ

ขนตางอนหนาไม่ต่างจากผู้หญงิ ยงัคงมองความงดงามของพื้นที่ผ่านเลนส์ 

ตั้งแต่เดนิทางมาถงึหมู่บ้านเลก็ๆ ในจงัหวดันี้ เขายงัไม่หยดุส�ารวจและบนัทกึ

ภาพ แต่สัญญาณเตือนจากวัตถุที่สั่นอยู่ในเป้ที่สะพายไว้ด้านหลังก็ท�าให้

พฤกษ์ต้องลดกล้องลง ทั้งๆ ที่ยงัไม่อยากละสายตาจากภาพความงามตรง

หน้าสกันดิ 

แม้จะหงุดหงิดใจเล็กน้อยเมื่อถูกขัดจังหวะ แต่ก็ต้องยอมเพราะ 

คนที่รู้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนี้มีไม่กี่คน ดังนั้นคนที่โทร. เข้ามาในเวลานี้ก็

เดาได้เลย แล้วกเ็ป็นไปตามที่คดิ เมื่อหน้าจอโทรศพัท์แสดงหน้าตากวนๆ 

ของใครบางคน

“ว่าไงไอ้ทติ” เขาส่งเสยีงปนหงดุหงดินดิๆ ออกไป เพราะอยากให้คน

ต้นสายรบัรูค้วามไม่พอใจของเขาบ้าง ไม่ใช่ว่าอยากจะโทรศพัท์มาเวลาไหน

กท็�าได้ เพราะตกลงกนัแล้วว่าให้แค่ส่งข้อความมา เขาว่างตอนไหนจะโทร. 

กลบัไปเอง ไม่ต้องโทร. มาตาม มาทวง หรอืมาอะไรทั้งนั้น นั่นจะท�าให้เขา

หงุดหงดิ

ณ ออฟฟิศของ ‘ส�านักพิมพ์พรจากฟ้า’ ส�านักพิมพ์ที่ผลิตและ 
จัดจ�าหน่ายนิตยสารท่องเที่ยวชั้นน�าของเมืองไทย หนุ่มหล่อเทรนด์เกาหลี

นายหนึ่งนั่งยิ้มให้หน้าจอคอมพวิเตอร์ของเขา เพราะจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์

ระบุชื่อคนส่งว่า ‘นายต้นไม้’

มอืหนึ่งคลกิเมาส์เพื่อเปลี่ยนหน้าจอไปเป็นงานที่ได้รบัมอบหมาย คอื

การจดัอาร์ตเวริ์กของหน้านติยสาร ส่วนอกีมอืกก็ระชบัโทรศพัท์ที่หนบีไว้

ตรงซอกคอให้ถนดัมากขึ้น เพราะงานตวัเองกเ็ร่ง แต่งานเพื่อนกต้็องท�า แต่
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ที่สนุกสุดๆ กค็อืได้ยั่วอารมณ์คนทางนั้น

“ไม่ว่าไง เสรจ็หรอืยงั” 

‘วาทิต’ ยิ้มก่อนส่งค�าตอบและตั้งค�าถามที่ยียวนกวนบาทาไปให้ 

อกีคนที่รอฟังเสยีงเขาอยู ่แม้จะรบัรูไ้ด้จากน�้าเสยีงว่าพฤกษ์เริ่มจะมอีารมณ์

กรุ่นๆ เพราะเขาขดัข้อตกลง แต่กเ็ป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เขาขดัความสุขหลงั

เลนส์ของเพื่อนซี้ กเ็พราะเป็นเพื่อนน่ะส ิเขาจงึต้องโทรศพัท์มาตาม 

เพราะเขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสองคนของ ‘เที่ยวทั่วไทยแบบบ้านๆ’ 

มหีน้าที่คอยตรวจสอบต้นฉบบั จดัอาร์ตเวริ์ก ตรวจค�าผดิ จนถงึอปัโหลด

นิตยสารขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์ให้ทันส�าหรับรอบการวางจ�าหน่ายในแต่ละเดือน 

ถ้าเขาท�าตัวสบายๆ ท่องเที่ยวตามอารมณ์อย่างที่พฤกษ์เป็น เห็นทีงานจะ 

ไม่เสรจ็ตามก�าหนดแน่ ดงันั้นแค่น�้าเสยีงเยน็ชานดิหน่อย จิ๊บๆ ส�าหรบัเขา

อยู่แล้ว

“เออ...รู้แล้วน่า กก็�าลงัเร่งอยู่เนี่ยแหละ ถามจรงิไอ้ทติ ที่เอง็โทร. 

มาทวงเนี่ย เอง็เชก็ไฟล์ที่ข้าส่งไปหรอืยงั” 

พฤกษ์หมายถึงไฟล์ต้นฉบับครึ่งแรกที่ส่งให้วาทิตเมื่อสัปดาห์ก่อน 

และวาทติเองกย็งัไม่ได้ตอบกลบัมาว่ามส่ีวนไหนที่ต้องแก้ไขบ้าง แต่ดนัโทร. 

มาทวงต้นฉบับครึ่งหลังที่เขาก�าลังเก็บภาพอยู่ อย่างนี้จะไม่ให้อารมณ์เสีย

ได้ยงัไง

“เรื่องนั้นเอง็ไม่ต้องห่วงหรอกน่ะ บอกมาดกีว่า ที่เหลอืจะได้วนัไหน 

ข้าจะได้จดัควิงานถูก หรอืได้เท่าไหร่เอง็กส็่งมาก่อน กนัเหนยีวว่ะ ให้ข้ารอ

เอง็มหีวงัไฟไหม้ก้นเหมอืนคราวที่แล้วแน่ เข้าใจใช่ไหมว่าต้องหอบเอาไปท�า

ที่คอนโดน่ะ” 

วาทติย�้าอกีเหตผุลซึ่งพฤกษ์ต้องไม่ลมืว่านี่คอืความลบัสดุยอด เพราะ

พฤกษ์กับเจ้าของ ‘ส�านักพิมพ์พรจากฟ้า’ จบกันไม่สวย แม้ว่าพฤกษ์จะ 

ออกไปท�างานอิสระ แต่เขายังต้องท�างานที่นี่ต่อ เพราะภาระผ่อนคอนโด- 

มิเนียมก้อนโตท�าให้ไม่กล้าโผบินอย่างที่พฤกษ์ท�า อีกอย่างงานอาร์ตเวิร์ก 
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ที่ได้รบัมอบหมายกต็รงกบัสายวชิาที่เรยีนมา เรยีกได้ว่า เมื่อเขาไม่ได้มปัีญหา

ส่วนตัวกับทางผู้บริหาร งานดีเงินดีแบบนี้จะทิ้งไปก็ใช่ที่ นอกเสียจากว่า 

วนัหนึ่งเขาจะตบะแตกจนกาวต่อไม่ตดิ หรอืไม่กม็ทีี่หมายอื่นที่ดกีว่านี้

ดงันั้น เพื่อตดัปัญหาที่อาจมาเยอืนในสกัวนั เขาจงึต้องท�าทกุขั้นตอน

ของอบีุ๊ก ‘นายต้นไม้’ นอกพื้นที่ส�านกัพมิพ์เท่านั้น แล้วที่ไหนล่ะจะเหมาะ

ได้เท่าออฟฟิศรูหนูที่คอนโดของเขา

“เออน่า...เสรจ็ทนัแน่นอน เอง็ไม่ต้องห่วงหรอก แล้วรบีๆ ดูด้วยล่ะ

ที่ส่งไปน่ะ จะแก้ตรงไหนกบ็อกมา ที่เหลอืพรุง่นี้จะส่งให้ โอเคๆ เข้าใจแล้ว” 

พฤกษ์ตอบกลับสิ่งที่วาทิตต้องการ พ่นลมออกจากปากพร้อมท�าท่าจะกด

วางสาย แต่แล้วกเ็หมอืนนกึอะไรขึ้นได้  

“เดี๋ยวๆ อกีเรื่องไอ้ทติ แล้วเรื่องโฮมสเตย์ที่เชยีงใหม่เอง็ว่าไง อะไร

วะเตม็ นี่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะโว้ย เตม็ได้ไง ข้าไม่เอารสีอร์ต ไม่รู้ละ เอง็

ต้องจดัการ เพราะนี่มนัโพรเจกต์เอง็ เอาใกล้ๆ กนัด้วยนะ ข้าขี้เกยีจขี่รถ 

เสียเวลาเก็บภาพหมด ได้เรื่องยังไงแล้วโทร. มาบอกด้วย แล้วอย่าลืมส่ง 

โลเกชนัร้านชามาด้วยล่ะ เออ...แค่เนี้ยแหละ”

พฤกษ์กดตดัสายพร้อมส่ายศรีษะแบบไม่สบอารมณ์ เพราะอกีสอง

วันเขาก็ต้องขึ้นไปเก็บข้อมูลร้านชาที่เชียงใหม่ตามที่วาทิตเสนอแนะมา แต่

วาทติกลบัจองโฮมสเตย์ใกล้ๆ กบัแหล่งข้อมูลไม่ได้ แล้วดนัมาเสนอให้เขา

เข้าพกัที่รสีอร์ตแทน ทั้งๆ ที่วาทติรู้ดวี่ารสีอร์ตกบัเขาน่ะคนละทางกนั 

แม้รีสอร์ตบางที่จะมีลักษณะไม่ต่างไปจากโฮมสเตย์สักเท่าไร แต่ 

สิ่งส�าคัญไม่ใช่บรรยากาศที่ใกล้เคียงหรือว่าแตกต่าง สิ่งที่ต่างและส�าคัญ

ส�าหรับเขาก็คือ รีสอร์ตไม่มี ‘มิติทางวัฒนธรรม’ ที่เจ้าของบ้านจะมีต่อ 

ผู้มาเยอืน ทว่าโฮมสเตย์มใีนสิ่งนั้นอย่างครบถ้วน 

เขาต้องสร้างจดุยนืให้อบีุก๊และตวัเอง ว่าสิ่งไหนกนัที่เหมาะสมส�าหรบั

การถ่ายทอดออกไปให้คนอ่านรับรู้ คงไม่ดีแน่หากเขาได้ข้อมูลจากการ

สนันษิฐาน จากค�าบอกเล่า หรอืจากการจ�าลองบรรยากาศขึ้นมา เพราะแค่
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เขาเดนิทางแบบ ‘ไบเกอร์’ คอืใช้รถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่เป็นยานพาหนะ 

แต่การสรรหาข้อมลูมาเตมิเตม็นติยสารในรปูแบบของ ‘แบก็แพก็เกอร์’ คอื

การแบกกระเป๋าเป้เดนิทางด้วยการขนส่งสาธารณะหรอืไม่กโ็บกรถไป นั่น

เขากถ็อืว่ามากพอแล้ว 

เพราะเขาออกตัวไว้ก่อนในหน้าแนะน�านิตยสารว่า จ�าเป็นต้องเดิน

ทางแบบไบเกอร์กเ็พื่อความคล่องตวัในการท�างาน แต่เขาจะถ่ายทอดข้อมูล

ทั้งสองช่องทาง ไม่ว่านกัอ่านจะแบกเป้เดนิทางหรอืจะขบัขี่รถจกัรยานยนต์

แบบเขาก็ใช้ข้อมูลได้เหมือนกัน เพราะสิ่งที่เขาจะถ่ายทอดลงอีบุ๊กต้องเป็น

สิ่งที่เขาสมัผสัได้ด้วยตวัเองเท่านั้น

และอารมณ์กรุ่นของพฤกษ์ก็เจือจางลง รอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบน

ใบหน้า เมื่อเหล่านกกนิปลาถลาขึ้นบนิเพราะได้ยนิเสยีงโขลกน�้าพรกิ กลิ่น

อาหารประเภทแกงร้อนมรีสเผด็จดัจ้านโชยมา พฤกษ์สดูความหอมนั้นแล้ว

ยิ้มกว้างเมื่อรับรู้ถึงเสียงร้องในช่องท้องของตนเอง นี่แหละสาเหตุที่เขา 

ชื่นชอบโฮมสเตย์เป็นพิเศษ เพราะอาหารแบบบ้านๆ รสมือของคนพื้นถิ่น 

น้อยนกัที่คนเมอืงจะได้กนิ

นิ้วมอืเรยีวสวยนวลเนยีนไร้ริ้วรอยบรรจงใช้ปากคบีสเตนเลสคบีเอา 
กลีบดอกไม้สีชมพูอมม่วงจากในโหลสุญญากาศออกมาใส่ในถ้วยเซรามิก 

สีขาวซึ่งมีลวดลายด้านนอกเป็นดอกไม้สีชมพูกระจิริด แต่ด้านในกลับไร้

ลวดลาย เป็นเพยีงผวิสขีาวเรยีบสะอาดตาพร้อมมรีเูลก็หลายรอูยูท่ี่ก้นถ้วย 

ถ้วยใบย่อมถูกซ้อนทบัอกีชั้นด้วยกาน�้าชาที่ท�าจากแก้วบางใส ท�าให้

รูว่้ารเูลก็เหล่านั้นคงมไีว้เพื่อส่งผ่านน�้าร้อนที่เข้าไปสกดัผ่านชาชนดิต่างๆ จน

กลายเป็นน�้าชาส�าหรบัดื่ม ทว่ากลบีดอกไม้เหล่านั้นกนิได้จรงิหรอื

“คุณรุ้งเจ้า กิ๋นได้แต๊ๆ ก่อเจ้า”

สาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มเปล่งค�าถามเป็นภาษาค�าเมืองฟังแล้วระรื่นหู 

ท�าให้ ‘หฤหรรษ์ ครีรีตันะ’ หรอื ‘คุณรุ้ง’ ตามที่ถูกเอ่ยเรยีก ยิ้มน้อยๆ 
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ก่อนจะเหลอืบดวงตาสวยหวานขึ้นมองสาวน้อยที่นั่งยองๆ และจ้องตาแป๋ว

มองเธอปรุงชาอยู่นานสองนาน

“กนิได้ส ิอองตองไม่เชื่อฉนัเหรอ”

หฤหรรษ์ถามพลางเทน�้าร้อนลงไปในถ้วยที่วางกลีบดอกบัวหลวง

สชีมพเูอาไว้ เมื่อน�้าร้อนไหลผ่านกลบีดอกไม้ที่ผ่านการท�าให้แห้งพอแค่ท่วม 

หฤหรรษ์กร็บีเทน�้าร้อนทิ้งทนัทเีพื่อชะล้างเอาเศษฝุน่ละอองที่อาจตดิอยูต่าม

กลีบดอกไม้ออก และเพื่อกระตุ้นให้ชาดอกไม้มีกลิ่นหอมได้เร็วขึ้นด้วย  

จากนั้นจงึเตมิน�้าร้อนลงไปอกีครั้ง ก่อนจะปิดฝาเพื่อรอให้ชาสกดัได้ที่

“อองตองเจื้อเจ้า อองตองก็แค่สงสัย บ่ได้มีเจตนาจะว่าคุณรุ้งเลย

หนาเจ้า”

ดวงตาสวยหวานของหฤหรรษ์เหลอืบขึ้นมองใบหน้าของสาวน้อยวยั 

๑๙ ปี ที่มสีหีน้าสลดลงเพราะคดิว่าตวัเองคงท�าอะไรให้เธอไม่พอใจเข้าแลว้ 

นั่นท�าให้หฤหรรษ์อดที่จะข�าลูกสาวของศรอีอน ผู้ช่วยของเธอไม่ได้

“จ้า...ฉนัรู้แล้ว ฉนัแค่แกล้งอองตองเล่นเท่านั้นแหละ”

“โธ่...คุณรุ้งอะ แกล้งอองตองเรื่อยเลย”

“หึๆ  กถ็้าฉนัไม่แกล้งอองตอง แล้วจะให้ฉนัไปแกล้งใครล่ะ แกล้ง

อองตองน่ะสนุกเป็นที่หนึ่ง”

ยิ่งอองตองท�าหน้ามุย่ หฤหรรษ์กย็ิ่งข�ามากขึ้นอกี เพราะนี่คอือกีหนึ่ง

ความสุขของเธอ หฤหรรษ์หวนคดิไปถงึวนัแรกที่เธอกลบัมาเยอืนไร่แห่งนี้ 

บ้านไม้หลังเก่าที่พ่อแม่เคยอยู่อาศัยดูทรุดโทรมไปมาก อาจเพราะตั้งแต ่

พ่อกับแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ บ้านก็ถูกปิดตาย ส่วนไร่ชา  

สวนผลไม้ และนาข้าวที่มผีลผลติอยูบ้่างกไ็ด้คนงานเก่าแก่คอยดแูลให้ และ

ก็ได้ศรีออนนั่นแหละที่คอยจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายไว้ให้ไม่ตกหล่น  

ทั้งที่เธอบอกว่าไม่ต้องท�า แค่ศรีออนยังอยู่ที่นี่เพื่อดูแลทุกอย่างไว้ให้ก็ถือ

เป็นบุญคุณกบัเธอมากแล้ว 

เธอไม่อยากท�าให้ใครต้องล�าบากอกี แต่ศรอีอนกท็�าเหมอืนไม่ได้ฟัง
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สิ่งที่เธอบอกเลยสักนิด เพราะทุกครั้งที่ติดต่อมาถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ  

ศรอีอนกจ็ะรายงานผลประกอบการให้ฟังทกุครั้ง และครั้งแรกที่ได้พบกนั

เธอกจ็�าสหีน้าของศรอีอนได้ดี

‘คุณเจ้า มาหาไผเหรอเจ้า’

เสียงหวานฟังดูใจดีดังจากทางเบื้องหลัง เรียกรอยยิ้มน้อยๆ ให้

ปรากฏบนใบหน้า ก่อนที่หฤหรรษ์จะหันไปมองคนต้นเสียงพร้อมส่ง 

รอยยิ้มอย่างยนิดไีปให้ 

หญิงสาวรุ่นพี่ที่ไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็เคยคุยกันหลายครั้งผ่านทาง

โทรศพัท์ เสยีงนี้ไม่ผดิแน่ ‘ศรอีอน’ แม่ม่ายยงัสาวที่พ่อแม่เธอไว้ใจให้มา

ช่วยดูแลเรื่องบัญชี เมื่อครั้งที่เธอเดินทางไปอยู่ต่างประเทศหลายปี สาว

เหนอืสวมเสื้อผ้าฝ้ายและซิ่นพื้นเมอืง หฤหรรษ์มองเหน็ความอ่อนโยน ถ่อม

ตน และซื่อสตัย์ หลอมรวมอยู่ในภาพลกัษณ์ ไม่แปลกใจที่พ่อซึ่งไม่ค่อย 

ไว้วางใจใครสกัเท่าไรจะเอื้อเอน็ดูศรอีอน

‘มาหาพี่ศรอีอนค่ะ’

สายตาของศรอีอนที่มองมาอย่างงนุงงยิ่งท�าให้หฤหรรษ์ยิ้มกว้างมาก

ขึ้น ก่อนจะเอ่ยแนะน�าตวัเองอย่างเป็นทางการ และนั่นกท็�าให้ศรอีอนโผเข้า

มากอดพร้อมหยาดน�้าตาเอ่อล้น แสดงออกถงึความยนิดทีี่ได้พบ

‘คุณรุ้งกะเจ้า คุณรุ้งแต๊ๆ กะเจ้า นี่ศรอีอนฝันไปหรอืเปล่า’ ฝ่ามอื

ของศรอีอนลบูไล้ไปตามเนื้อตวัของหฤหรรษ์ราวกบักลวัวา่เธอจะเป็นเพยีง

ความฝัน

‘กร็ุ้งน่ะส ิพี่ศรอีอนไม่เชื่อเหรอว่าเป็นรุ้ง ตวัเป็นๆ เลยละ ไม่ใช่แค่

เสยีง’ หฤหรรษ์สวมกอดศรอีอนเอาไว้เอง ให้สาวเหนอืคนงามรบัรู้ว่าเธอมี

ตวัตนอยู่ตรงนี้แล้วจรงิๆ

‘บ่ใจ้บ่เจื้อเจ้า แต่...แต่ศรอีอนบ่กึ๊ดบ่ฝันว่าคุณรุ้งจะปิ๊กมา กค็ุณรุ้ง

บอกว่า...จะบ่ปิ๊ก’

น�้าเสียงของศรีออนขาดช่วงไปเพราะเธอเองนั่นแหละที่เคยพูดไว้ว่า



22  l  บ้ า น สี รุ้ ง

จะไม่กลบัมา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมอืนเดมิอกีแล้ว ความตั้งใจนั้นมลาย

ไปเมื่อได้รู้ว่าพ่อท�าสิ่งใดให้เธอบ้าง และวนันี้เธอพร้อมแล้ว เธอจงึกลบัมา

เพื่อรกัษาสิ่งที่พ่อแม่ลงแรงลงใจ เธอจะสานต่อความฝันของพ่อแม่ให้ส�าเรจ็ 

ให้สมกบัสิ่งที่ท่านท�าเพื่อเธอมาตลอด แต่เธอกลบัมองข้าม

‘และคุณรุ้งก็...คุณรุ้งงามขนาดเจ้า งามจ๊าดนัก งามเหมือนนางฟ้า 

งามจ๋นศรอีอนบ่กึ๊ดบ่ฝันว่าจะเป๋นคุณรุ้งแต๊ๆ’

‘เชื่อเถอะวา่เป็นรุง้จรงิๆ และรุง้จะไม่ไปไหนอกีแลว้ รุง้จะอยูท่ี่นี่ จะ

อยู่ที่บ้านของพ่อแม่ จะอยู่ดูแลพี่ศรอีอนกบัคนงานไงล่ะ ดไีหม’

น�้าตาเอ่อล้นขอบตาของศรีออนท�าให้หฤหรรษ์ร้องไห้ตามไปด้วย 

จากที่เคยปล่อยให้น�้าตาไหลเพราะความเศร้า ความคดิถงึ แต่จากนี้น�้าตา

ทุกหยาดหยดจะมไีว้เพื่อความสุขของคนที่นี่เท่านั้น

‘ว่าแต่พี่ศรีออนจะให้รุ้งอยู่ด้วยหรือเปล่าล่ะ รุ้งมาขออาศัยอยู่ด้วย 

แต่ไม่อยู่ฟรนีะ จะดูแลทุกคนที่นี่เป็นการตอบแทน ว่าไงล่ะจะให้อยู่ไหม’

‘คุณรุ้งอะ อู้อะหยงักะบ่ฮู้ มาเจ้าเข้าบ้าน อุ๊ย! แต่คุณรุ้งเจ้า ศรอีอน

ยังบ่ได้ท�าความสะอาดบ้านเลย ฝุ่นนักเลยเจ้า เดี๋ยวคุณรุ้งรออยู่ตรงนี้ 

ก่อนเจ้า ศรอีอนขอท�าความสะอาดบ้านสกัก�า จะไปตวยอองตองมาจ้วยตวย 

รอบ่เมนิเจ้า ก�าเดยีวแต๊ๆ’

ท่าทางลกุลี้ลกุลนทั้งที่หยาดน�้าตาแห่งความดใีจยงัเป้ือนอยูบ่นใบหน้า

ท�าให้หฤหรรษ์ต้องกอดศรีออนไว้อีกครั้ง เพื่อยุติอาการตื่นเต้นนั้นเอาไว้ 

เธอตั้งใจแล้วว่าจะดูแลคนงานทุกคนให้มีความสุข ให้เหมือนกับตอนที่พ่อ

แม่ยงัมชีวีติอยู่ ให้สมกบัที่ท่านทั้งคู่อยากให้เธอกลบับ้าน

‘พี่ศรอีอนใจเยน็ๆ ไม่ต้องรบีร้อน ไม่เป็นไรหรอกพี่ แค่เอาผ้าคลุม

ออกรุ้งกน็อนได้แล้วละ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรหรอกนะ นี่มนักเ็ยน็แล้วด้วย 

เดี๋ยวพรุง่นี้พี่ศรอีอนค่อยให้เดก็ๆ มาท�าความสะอาดกแ็ลว้กนั แต่ตอนเนี้ย

หิวมากเลยอะ พี่มีอะไรให้รุ้งกินบ้างล่ะ อยากกินน�้าพรกิ พริกอ่องมีไหม 

พรกิหนุ่มล่ะมหีรอืเปล่า ไม่ได้กนิตั้งนานแล้ว คดิถงึจรงิๆ’
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ศรอีอนมสีหีน้าดขีึ้น ยิ้มทั้งน�้าตาพร้อมกบับอกเมนอูาหารหลากหลาย

อย่างที่มอียูแ่ละที่จะท�าเพิ่มให้เธอ และไม่วายพดูถงึสาวนอ้ยอองตองที่ต้อง

ท�าหน้าที่ไปเกบ็ผกัจากในสวนมาให้เธอกนิกบัน�้าพรกิหนุ่ม

‘แล้วอองตองนี่คอืใครเหรอพี่ ไม่เคยได้ยนิชื่อ’

‘ลูกสาวของศรอีอนเองเจ้า เพิ่งเฮยีนจบ ม. หก ศรอีอนกเ็ลยหื้อมา

จ้วยยะก๋านตี้นี่’

นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้รู้จกัสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้ คนที่ท�าให้

ทกุวนัของเธอไม่เหงาเลย เพราะตลอดสองปีที่กลบัมาอยูท่ี่บ้านกไ็ด้อองตอง

นี่แหละเป็นเพื่อนคุย เป็นเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกนัตลอด และสาวน้อยที่

จบเพยีงมธัยมศกึษาปีที่ ๖ กช็่วยเธอได้มากจรงิๆ 

ตรอกไหนซอกไหนในเชยีงใหม่ขอให้บอกเถอะ อองตองพาเธอไปได้

ทุกที่ ประเภทเธอขบัแล้วอองตองท�าหน้าที่บอกทาง แน่นอนว่า ‘แผนที่ยบั’ 

น่ะมจีรงิ แต่กถ็อืว่าเป็นเรื่องข�าที่ได้เรยีนรู้เส้นทางไปด้วย เรยีกว่าหลงกนั

จนไปถูก

แต่เธอไม่ได้ให้อองตองช่วยงานเพียงฝ่ายเดียวหรอกนะ เพราะเธอ

เองก็ช่วยอองตองโดยการให้ทุนการศึกษา ให้อองตองไปสมัครเรียน

ปรญิญาตรภีาคพเิศษ ทั้งๆ ที่ศรอีอนไม่เหน็ด้วย

‘ศรอีอนบ่ได้อยากหื้ออองตองมนัไปเฮยีนเลยเจ้า’

‘อ้าว ท�าไมล่ะพี่ อองตองกจ็ะได้เรยีนสงูๆ ไง จบมาจะได้มงีานท�าดีๆ ’

‘ตี้ยะอยู่นี่กด็อียูแ่ล้วนี่เจ้า ศรอีอนบ่อยากหื้อลกูไปยะก๋านตี้อื่น บ่อยาก

หื้อไปกรุงเทพฯ บ่อยากหื้อ...คุณรุ้งจะบ่หื้ออองตองมนัยะก๋านตี้นี่กะเจ้า’

สหีน้าเกอืบจะดรามาที่ศรอีอนแสดงออก ท�าไมเธอจะไมรู่ล้ะ่ เพราะ

พ่อแม่ของเธอกค็งจะรู้สกึแบบนี้เช่นเดยีวกนัยามที่ลูกจะไปจากอก แต่เธอ

จะไม่ท�าให้ศรีออนรู้สึกแบบนั้นหรอกนะ เธอไม่อยากให้อองตองต้องรู้สึก

ผิดเหมือนกับที่เธอรู้สึกอยู่ตลอดเวลา ยิ่งหมดโอกาสจะตอบแทนบุญคุณ 

ความผดินั้นกด็ูราวจะฝังแน่นสู่หวัใจ
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‘รุง้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลย รุง้กแ็ค่เปรยีบเปรย ถ้าอองตอง

ไปเรียนหนังสือจะได้มีเพื่อนฝูงยังไงล่ะ จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น

เขา ได้รู้จกัคนมากขึ้น นะพี่ศรอีอน ให้อองตองไปเรยีนเถอะ เรยีนหนงัสอื

กจ็ะได้ไม่ถกูใครเขาเอาเปรยีบได้ง่ายๆ ไงล่ะ และพี่ศรอีอนกไ็ม่ต้องเป็นห่วง

ด้วยนะ ยังไงรุ้งก็ไม่ปล่อยให้อองตองไปท�างานที่อื่นหรอก จะจับขังไว้ที่นี่

จนแก่เลยละ จะได้มยีายแก่สามคนที่นี่ไง แม่อุ๊ยศรอีอน แม่อุ๊ยหฤหรรษ์ 

และกแ็ม่อุ๊ยน้อยอองตอง ดไีหมล่ะ’

เสียงอ่อนเสียงหวานในภาษาค�าเมืองเชิงหยอกเย้าท�าให้ว่าที่แม่อุ๊ย 

ศรีออนยิ้มออกมาได้ และเธอก็คิดไม่ผิดที่ส่งให้อองตองเรียนต่อ เพราะ 

อองตองช่วยงานเธอได้มากจริงๆ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ท�าให้ 

เธอวางใจให้เด็กสาวเป็นผู้ดูแลระบบไอทีของกิจการใหม่ที่เธอเพิ่งเริ่มต้น 

‘ร้านชาออร์แกนกิ’ ของเธอจงึเตบิโตเป็นรูปเป็นร่างได้โดยเรว็

บ้านไร่ ‘คีรีรัตนะ’ ถูกปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้น เริ่มจาก

ปรบัปรุงบ้านหลงัเดมิที่เธอเคยอยู่อาศยักบัพ่อแม่ ตกแต่งให้เข้ากบัธมีของ

ร้านชาออร์แกนกิที่ขึ้นป้ายสวยเก๋ตามชื่อแบรนด์ว่า ‘บ้านสรีุ้ง’ เพื่อให้จดจ�า

งา่ยและมคีวามหมายที่เธอชอบ โดยเริ่มแรกนั้นบ้านสรีุง้น�าผลติภณัฑ์หลกั

ของไร่มาจัดจ�าหน่าย จากนั้นจึงเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายตลาด 

ผู้บรโิภคให้กว้างมากขึ้น 

ไร่ชาท่ามกลางขุนเขาในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้รับการบ�ารุงและ

ปรบัปรงุอย่างเร่งด่วน เริ่มจากการใส่ความรกัและความเอาใจใส่ของเธอลง

ไป รวมทั้งสวนดอกไม้และพชืพรรณหลากหลายที่พ่อแม่สร้างไว้ เธอกบ็�ารงุ

ทั้งปุ๋ยทั้งดนิเป็นอย่างด ี

สิ่งใดที่พ่อแม่ท�ามาดแีล้วเธอจะคงไว้ ไม่ไปแตะต้องหรอืเปลี่ยนแปลง

ใดๆ นั่นคอืการปลูกพชืตามวถิธีรรมชาตใิห้ปราศจากสารเคมทีุกประการ 

ซึ่งเรยีกกนัว่าเกษตรอนิทรย์ี หรอืตามสมยันยิมเรยีกว่า ระบบออร์แกนกิ 

เพราะเธอรักสุขภาพของผู้บริโภค และเพราะต้องการเก็บกลิ่นอายของ 
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พ่อแม่ที่โอบล้อมรอบตวัเธอเอาไว้ให้มากที่สุด

แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชงิกค็อื เรื่องการส่งผลผลติจาก

ไร่ไปขายในท้องตลาดหรือให้พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ เธอเปลี่ยนเป็นน�า

ผลผลติเหล่านั้นมาแปรรปู สร้างมลูค่าเพิ่มให้ได้ก�าไรส่วนต่างที่มากขึ้น เช่น 

แทนที่เธอจะน�าดอกไม้ชนิดต่างๆ ที่พ่อแม่ปลูกเอาไว้ไปส่งขายให้พ่อค้า 

ขาประจ�า เธอกลับน�าดอกไม้เหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบหลักส�าหรับการท�า  

‘ชาดอกไม้’ ชนดิต่างๆ และเพยีงไม่นาน ผลติภณัฑ์เด่นที่ท�ารายได้หลกัให้

แก่บ้านสรีุ้งเป็นอย่างดกีก็ลายเป็นชาดอกไม้เหล่านั้น

เธอปรบัปรงุโซนด้านหน้าของเรอืนไม้ซึ่งเคยเป็นห้องรบัแขกของบ้าน 

ให้ช่างมาต่อเติมเป็นศูนย์แสดงสินค้าและจัดจ�าหน่ายผลผลิตอื่นๆ จาก

ภายในไร่ เพิ่มจุดบรกิารลูกค้าหรอืนกัท่องเที่ยวที่แวะเวยีนเข้ามา โดยจดั

ให้มโีต๊ะและเก้าอี้ไม้เข้าชดุไว้ให้ลกูค้าได้พกัผ่อนหย่อนใจ เพราะนอกจากจะ

ใช้พื้นที่ของบ้านเป็นศนูย์แสดงสนิค้าเพื่อถ่ายรปูและอปัเดตในโซเชยีลมเีดยี

แล้ว เรอืนไม้แห่งนี้ต้องรองรบัได้หากลูกค้าต้องการมาเยี่ยมเยอืนบ้านสรีุ้ง

ด้วยตนเอง

เพราะหากลูกค้าได้จบิชาร้อนๆ หลากรสชาต ิหลายกลิ่น และมาก

ไปด้วยสรรพคุณ ร่วมกบัได้กนิขนมโฮมเมดรสชาตถิูกปาก ลูกค้ายุคใหม่

ที่นิยมเช็กอินในสถานที่ที่ถูกใจ จากหนึ่งลูกค้าที่มาเยือนถึงหน้าบ้าน อาจ

ท�าให้มีผู้คนเห็นร้านของเธอนับหมื่นนับพันคน นั่นยิ่งเป็นการเพิ่มช่อง

ทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กว้างไกลไปทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของ

ประเทศไทย หรอือยู่ซกีไหนของโลก ขอเพยีงระบบไปรษณยี์เดนิทางไปถงึ 

ระบบขนส่งเอกชนเข้าไปได้ เธอกย็นิดทีี่จะจดัส่งสนิค้าไปให้

และอกีหนึ่งโครงการที่เพิ่งรเิริ่ม แต่ดูท่าว่าจะไปได้ดเีพราะนกัท่อง-

เที่ยวให้ความสนใจถามไถ่กนัมาก นั่นกค็อื ‘โฮมสเตย์บ้านสรีุ้ง’ ซึ่งจดัสร้าง

ไว้เพื่อรองรับลูกค้าที่แวะเวียนมาดื่มชา และต้องการดื่มด�่าความสวยงาม

จากธรรมชาติของไร่ชา รวมทั้งเธอยังเปิดให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมขั้นตอนการ
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ผลติชาดอกไม้อกีด้วย ซึ่งหากลกูค้าท่านใดสนใจที่จะทดลองท�าชาไว้ส�าหรบั

ชงดื่มเองที่บ้าน เธอกย็นิดทีี่จะสอนให้

สองปีที่ผ่านมา บ้านสีรุ้งเติบโตแบบก้าวกระโดด จากเพียงผลิต 

เมี่ยงและจ�าหน่ายใบชาที่ผลติจากไร่ของตนเอง เธอกป็รบัเปลี่ยนให้มคีวาม

ชดัเจนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การผลติชานานาชนดิตามความนยิมของตลาด 

ซึ่งปัจจุบนัตลาดชาดอกไม้และชาสมุนไพรยงัไปได้อกีไกล เธอจงึต้องสร้าง

แบรนด์ให้ลกูค้าจดจ�า และจากการบนัทกึสถติไิว้นั้น กว่าแปดสบิเปอร์เซน็ต์

ของลูกค้ามีการซื้อซ�้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาสัมผัสบ้านสีรุ้งด้วยตนเอง  

หรอืรู้จกัผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยีกต็าม

เธอจงึถอืวา่ทั้งหมดนั้นคอืการเริ่มต้นที่งดงาม และนบัจากนี้ไปเธอก็

จะท�าให้บ้านสีรุ้งเข้มแข็งมากขึ้น ก้าวต่อไปคือการสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง 

รวมทั้งการขยายตลาดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชยีลมเีดยี หรอืการ

ประสานกบัคู่ค้าทางธุรกจิ เช่น ไร่ดอกไม้ หรอืสวนสมุนไพรที่เป็นระบบ

เกษตรอนิทรย์ีเช่นเดยีวกนั เพราะดอกไม้และสมนุไพรบางชนดิ ไร่ครีรีตันะ

ไม่สามารถปลูกได้

หรือจะเป็นธุรกิจใหม่ที่เธอสนใจนั่นคือ การน�าเข้าหรือสั่งผลิตกา 

น�้าชาในรูปแบบสวยงาม เก๋ ดูดมีสีไตล์ แต่คนทั่วไปสามารถซื้อได้ เพราะ

หากต้องการขยายตลาดชาให้ได้รับความนิยมและเข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ 

ไม่ต่างจากธรุกจิกาแฟสดที่มอียูท่ั่วทกุซอย อปุกรณ์ชงชากไ็ม่ควรจะมรีาคา

แพง 

“คุณรุ้งเจ้า ดื่มได้หรอืยงัเจ้า อองตองอยากจมิแล้วเจ้า”

เสยีงหวานใสของอองตองท�าให้หฤหรรษ์ตื่นจากภวงัค ์ซึ่งกะเวลาได้

สองนาทพีอด ี

“ดื่มได้แล้วจ้ะ ก�าลงัดเีลย” 

นิ้วมือเรียวสวยบรรจงเปิดฝาเซรามิกออก ยิ้มเมื่อกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ปนฝาดกรุ่นมากับไอความร้อนที่โชยขึ้น แค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าชาดอกไม้นี้ 
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ไม่ได้มีดีแค่ความหอม ทว่ายังมีสรรพคุณของสมุนไพรแฝงอยู่อีกด้วย  

น�้าชาสีชมพูใสอ่อนหวานไม่ต่างจากสีของกลีบดอกบัวถูกรินใส่แก้ว เพื่อ 

ไม่ให้ความเข้มข้นจากชาถูกความร้อนละลายออกมามากจนเกนิไป

“หอมชื่นใจจงัเลยเจ้า”

“กไ็หนกลวัว่าจะดื่มไม่ได้ไง เมื่อกี้ยงัพูดอยู่เลย” 

“แหม...คณุรุง้ก ็กอ็องตองเป๋นคนพเิศษนี่เจ้า ทกุสตูรตี้คณุรุง้ทดลอง 

อองตองกจ็ะได้จมิเป๋นคนแรก”

สาวน้อยหน้าทะเล้นสร้างรอยยิ้มให้หฤหรรษ์อกีครั้ง ก่อนจะท�าตาดุ 

“ชมิได้แล้ว อย่ามวัแต่โม้อยู่ เดี๋ยวกเ็ยน็กนัพอด”ี

“จะต๋ายก่อ...”

“เดี๋ยวเถอะ จะดื่มหรอืไม่ดื่ม หรอืจะต้องบงัคบั”

เธอท�าเสยีงเข้มข่มขูใ่ห้อองตองดื่มน�้าชาเข้าไป แต่ท่าทางเหมอืนหน่วย

กล้าตายที่อองตองแสดงออกกลับท�าให้หฤหรรษ์ทั้งยิ้มและข�าจนน�้าตารื้น

ขึ้นมาด้วยความสุข เพราะอะไรจะสุขได้เท่ากับได้ท�าในสิ่งที่คิด ได้เรียนรู้ 

ในสิ่งที่ต้องการ มีคนคอยเป็นก�าลังใจและสนับสนุน พร้อมที่จะล้มลุก 

คลุกคลานไปด้วยกนั แต่คงจะดกีว่านี้ หาก ณ ที่แห่งนี้จะอยู่พร้อมหน้า 

กบัครอบครวั 

“ชาสูตรใหม่เหรอครบั หอมไกลไปถงึหน้าบ้านเลย” 

หฤหรรษ์เหลอืบตาขึ้นมองหน้าอองตอง และเดก็สาวกท็�าหน้าง�้าทนัที

เมื่อได้ยนิเสยีงทุม้ของใครคนนั้นจากเบื้องหลงั รูไ้ด้ทนัทว่ีาผู้มาเยอืนคอืใคร 

ดวงตาสวยหวานจึงเขม้นมองอองตองคล้ายจะปรามอยู่ในที เพื่อไม่ให้ 

เดก็สาวแสดงสหีน้าท่าทางใดๆ ออกมา เพราะยงัไงเสยี พ่อเลี้ยงเมอืงราม

กเ็ป็นลูกค้ารายใหญ่ของบ้านสรีุ้ง 

“สวัสดีค่ะพ่อเลี้ยง” หฤหรรษ์หันไปยิ้มรับพร้อมเอ่ยทักผู้ที่มาใหม่ 

ขยบักายเพยีงนดิให้พอรู้ว่าเธอยนิดใีห้เขานั่งบนตั่งยาวด้านข้าง

“สวสัดคีรบัคุณรุ้ง สวสัดจี้ะอองตอง”
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เมืองรามรับไหว้อองตองและนั่งลงข้างเจ้าของบ้าน หญิงสาวผู้มี

ใบหน้าสวยงามราวกบันางฟ้า หรอืไม่กน็างในวรรณคดทีี่จติรกรผู้มชีื่อเสยีง

จะจินตนาการออกมาได้ พูดได้ว่านอกจากดารานางแบบที่เขาเคยว่าจ้าง 

ให้มาโชว์ตวัที่โรงแรมแล้ว เขากไ็ม่เคยเหน็ผูห้ญงิคนไหนที่จะสวยงามได้เท่า

หฤหรรษ์ 

ไม่เพยีงความสวยงามของหน้าตาเท่านั้นที่เธอม ีแต่ความสวยงามทาง

ความคดิและจติใจกท็�าให้เขาตดัสนิใจอยากจะสานความฝันร่วมกบัเธอ หาก

ก้าวข้ามสะพานแห่งความฝันนั้นไปได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว แต่ระยะเวลา

หนึ่งปีที่ผ่านมานี้ หฤหรรษ์กลบัไม่แสดงออกทางใดกบัเขามากไปกว่าลูกค้า

คนอื่นๆ เลยน่ะส ิ เขาจงึต้องเพยีรมาหาไม่ได้ขาด เผื่อความใกล้ชดิจะถกั

ทอความรู้สกึนั้นให้เกดิขึ้นได้ในสกัวนั

“วนันี้ท�าชาอะไรเหรอครบั ผมขอความกรณุาทดลองดื่มด้วยได้ไหม” 

ดวงตาคูค่มทอดมองชาสหีวานในแก้วใส พรอ้มเอย่สิ่งที่เขาต้องการ

อย่างไม่อ้อมค้อม เมื่อเขาต้องการกค็วรจะบอกออกไป มวัอมพะน�าอยู่คง

ไม่ได้ผล และค�าขอแบบสุภาพนั้นกค็อืการบงัคบักลายๆ อยู่แล้ว ยงัไงเสยี

หฤหรรษ์กไ็ม่มทีางปฏเิสธเขาแน่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรอืวา่เรื่องไหน แคร่อ

จงัหวะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น 

เขาเชื่อในวัฏจักรของธรรมชาติ เพราะหาก ‘น�้าหยดลงหินทุกวัน 

หินยังกร่อน’ แล้วหัวใจอ่อนๆ ของหฤหรรษ์ล่ะ ไม่ได้แข็งราวก้อนหิน 

สกัหน่อย สกัวนัหนึ่งกต็้องอ่อนให้เขาอย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กบัตวัเขาเองว่า

จะสม�่าเสมอและท�าให้เธอยอมรบัได้หรอืไม่

“ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกรุณาอะไรหรอกค่ะพ่อเลี้ยง แค่พ่อเลี้ยงยินดีร่วม

ทดลองดื่มกบัอองตองอกีคนรุ้งกด็ใีจแล้ว จะได้ช่วยกนัตดิ้วยไงคะ” 

หฤหรรษ์พูดไปยิ้มไปอย่างยินดีจริงๆ แม้จะรู้เจตนาของเมืองราม 

แต่เธอก็ไม่คิดจะตัดสายสัมพันธ์ เพียงคบกันในระยะที่รับได้ก็พอแล้ว 

เพราะอย่างไรเสยีมคีนรกักย็่อมดกีว่าคนชงั
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“ว่าแต่นี่ชาอะไรเหรอครบั สชีมพูสวยเชยีว”

“ชาดอกบวัหลวงน่ะค่ะ มสีรรพคุณบ�ารุงเลอืด บ�ารุงหวัใจ บ�ารุงไต 

บ�ารุงครรภ์ และกช็่วยท�าให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าด้วยค่ะ” 

หฤหรรษ์พูดพลางยกแก้วใส่น�้าชาสีชมพูใสวางลงตรงหน้าเมืองราม 

ทว่าเขากลบัท�าสหีน้ากระอกักระอ่วน ทั้งที่เมื่อสกัครู่ยงัมสีหีน้ายนิดทีี่จะได้

ดื่มอยู่เลย

“พ่อเลี้ยงเป็นอะไรหรอืเปล่าคะ” 

“ผมไม่เป็นอะไรครบั แต่ชานี่...เอ่อ...ผมว่าคงไม่เหมาะกบัผม”

“อ้าว...ท�าไมล่ะคะ เมื่อกี้พ่อเลี้ยงยงับอกจะชมิให้รุ้งอยู่เลย” 

ใบหน้าสวยหวานของหฤหรรษ์มีแววสนเท่ห์เมื่อได้ยินค�าตอบของ

เมอืงราม และท่าทางของเขากบ็่งบอกว่าไม่กล้าดื่ม แต่ด้วยเหตุผลอะไรล่ะ 

เพราะสีหรือว่ากลิ่น แต่เธอก็อยากให้เขาลองชิมดูสักนิด เผื่อรับรู้รสแล้ว

อาจท�าให้ความหวาดหวั่นนั้นคลายลงก็ได้ เพราะจากที่เธอทดลองชิมแล้ว 

เธอกว่็าแม้จะฝาดไปนดิ แต่ส�าหรบัคนที่โตแล้วย่อมรบัได้ ทั้งความหอมของ

กลบีดอกบวัที่ผ่านความร้อนจนเป็นน�้าชากฟ็ุ้งอยู่ในปากและล�าคอ ผ่านไป

จนถงึช่องท้องให้รู้สกึอบอุ่น จนอดใจดื่มด�่ากบัรสชาตอิกีครั้งไม่ได้

“ลองดื่มดูหน่อยนะคะ จิบๆ ก็ได้ ดอกบัวหลวงเป็นสมุนไพรไทย 

ไม่มีกาเฟอีนหรอกค่ะ ดื่มแล้วจะท�าให้นอนหลับสบาย ถ้าพ่อเลี้ยงไม่กล้า

ดื่มแบบนี้ ลกูค้าคนอื่นจะกล้าเหรอคะ เราล่ะอองตอง ดื่มแล้วเป็นยงัไงบ้าง”

เมืองรามยังคงมีสีหน้าไม่สู้ดี หฤหรรษ์จึงหันไปถามความคิดเห็น 

ของอองตองที่ท�าสีหน้าดื่มด�่ากับชาถ้วยโปรด ไม่ได้มีปฏิกิริยาเหมือนที่ 

เมอืงรามก�าลงัเป็นอยู่เลย 

“หอมมากเลยเจ้า คุณรุ้งเจ้า อองตองขออนุญาตทดลองใส่น�้าผึ้งได้

ก่อเจ้า”

“ได้สิ ทดลองเลย ลองชิมหลายๆ แบบนะ จะได้จดไว้เป็นเมนูให้

ลูกค้าทดลองดื่มด้วย” 
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“งั้นอองตองไปเอาน�้าผึ้งก่อนเน้อเจ้า”

“จ้ะ” หฤหรรษ์สนบัสนนุอองตองอย่างกระตอืรอืร้น ก่อนจะยิ้มแหย

เมื่อเหน็ว่าเมอืงรามยงัมสีหีน้ากระอกักระอ่วนดงัเดมิ

“ว่าแต่พ่อเลี้ยงจะไม่ทดลองดื่มดูหน่อยจรงิๆ เหรอคะ ถ้าไม่ดรีุ้งก็

จะได้ไม่ต้องให้อองตองเขาทดลองต่อน่ะค่ะ ทดลองดื่มให้รุ้งหน่อยนะคะ 

จบิสกันดิกย็งัด ีรุ้งจะได้รู้ความคดิเหน็ด้วยน่ะค่ะ” 

หฤหรรษ์พยายามคะยั้นคะยอเมอืงรามด้วยความสภุาพ หนึ่งคอืเธอ

อยากรู้รสชาตทิี่เมอืงรามรบัรู้ได้ ว่าจะดื่มด�่ากบัความหอมและรสชาตฝิาด

เฝื่อนชื่นใจเหมือนที่เธอรู้สึก หรืออาจคิดต่างว่าไม่เหมาะสมที่จะน�ามาเป็น

อกีหนึ่งเมนขูองทางร้าน แต่ถ้าเมอืงรามไม่ยอมดื่มจรงิๆ เธอกจ็ะไม่เซ้าซี้อกี 

เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้จะท�าให้บางอย่างสมัฤทธผิล 

นั่นคอืเมอืงรามจะประหม่าหากต้องมาเยี่ยมเยอืนเธอบ่อยๆ ซึ่งเธอ

จะถอืวา่ได้ประโยชน์ เพราะแม้เธอจะไม่รงัเกยีจที่เขามาหา แต่กไ็ม่อยากให้

ความหวังมากไปกว่านี้ หัวใจเป็นของเธอ เธอย่อมรู้ดีว่าไม่ใช่ก้อนหินที่

แข็งแกร่ง ทว่าก้อนเนื้ออ่อนนุ่มที่ก�าหนดชีวิตของเธอนี้ปิดประตูทุกห้อง  

ไม่ให้ใครเข้ามาได้ เธออยากใช้ทุกห้องของหวัใจสร้าง ‘บ้านสรีุ้ง’ ให้เข้มแขง็ 

ส่วน ‘ความรกั’ นั้น เธอไม่เคยเชื่อว่าจะมจีรงิ

“คณุรุง้ครบั ไม่ใช่ผมไม่อยากดื่มนะครบั แต่...คณุรุ้งแน่ใจหรอืครบั

ว่าชานี่เหมาะกบัผมน่ะ”

“อ้าว...เหมาะสิคะ ท�าไมจะไม่เหมาะล่ะ ไม่อย่างนั้นรุ้งจะยินดีให้ 

พ่อเลี้ยงดื่มเหรอคะ” 

“กส็รรพคุณ...เอ่อ...บ�ารุงครรภ์ นี่เหมาะกบัผู้ชายเหรอครบั”

หากมกีระจกอยูต่รงหน้า หฤหรรษ์ต้องได้เหน็หน้าเหลอๆ ของตวัเอง

แน่ กค็�าตอบของเมอืงรามคอืสิ่งที่เธอไม่ได้คาดคดิเลย ก่อนจะรบีปรบัสหีน้า

ให้เป็นปกตพิร้อมทั้งเม้มรมิฝีปากเพื่อกลั้นข�า เพราะสรุปแล้วปัญหาที่ท�าให้

เมืองรามไม่กล้าทดลองดื่มก็มาจากหนึ่งในสรรพคุณของดอกบัวหลวง
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นั่นเอง

“คุณรุ้งข�าผมเหรอครบั”

“ไม่...ไม่ค่ะ รุ้งไม่ได้ข�า” เธอตอบทั้งๆ ที่รอยยิ้มจะหลุดมหิลุดแหล่

อยู่ที่มุมปาก และแม้ว่าจะกลั้นไว้ได้ แต่ดวงตาของเธอล่ะ มันส่อแววว่า 

ข�าชดัๆ

“ถ้าคุณรุ้งจะข�า ผมก็ไม่ว่าหรอกครับ ก็ผมไม่กล้าดื่มจริงๆ นี่นา 

สรรพคุณบ�ารุงครรภ์อย่างนั้นด้วย จะส่งผลถงึ เอิ่ม...มนัจะเหมาะเฉพาะ

กบัผู้หญงิหรอืเปล่าครบั ผมยงัโสดนะครบั บอกตรงๆ ว่าผมกลวั”

“รุ้งขอโทษค่ะ รุ้ง...” ยิ่งเมอืงรามอธบิายต่อ เธอกย็ิ่งต้องกลั้นไม่ให้

ตวัเองหวัเราะมากขึ้นอกี เพราะที่เขาหมายถงึน่ะคอืสมรรถภาพ...

“ไม่เป็นไรครบั กผ็มมนัน่าข�าจรงิๆ นี่”

น�้าเสียงปนน้อยใจของเมืองรามท�าให้หฤหรรษ์รู ้สึกผิดที่เธอ 

ไม่สามารถเกบ็กริยิาไว้ได้ ทั้งๆ ที่ความเข้าใจผดิของเมอืงรามอาจเกดิขึ้นได้

กบัอกีหลายๆ คน ในเมื่อคนเราไม่ได้รู้ไปทุกเรื่อง อย่างเช่นเธอยงัเคยคดิ

ว่า ‘ลูกชดิ’ คอืผลของต้นชดิ เหมอืนกบั ‘ลูกจาก’ กค็อืผลของต้นจาก หาก

ศรีออนไม่บอกว่าลูกชิดนั้นคือผลของต้นต๋าว เธอก็คงเข้าใจผิดตลอดไป  

แต่ความเข้าใจผิดของเธอมันก็เล็กน้อยนัก ถ้าเทียบกับสมรรถภาพความ

แขง็แรงที่เมอืงรามเป็นกงัวล

“โธ่...พ่อเลี้ยงคะ รุ้งขอโทษจริงๆ ค่ะ รุ้งผิดเองที่ไม่ได้อธิบายให้

ชดัเจน พ่อเลี้ยงกเ็ลยเข้าใจผดิไปกนัใหญ่ นั่นน่ะเป็นสรรพคุณโดยรวมค่ะ 

ชาดอกบวัหลวงบ�ารงุร่างกายได้ทั้งผูห้ญงิและผูช้าย ไม่ได้ส่งผลไปถงึ...ส่วน

อื่นหรอกค่ะ จะช่วยบ�ารุงซะอกี รุ้งยงัดื่มได้เลย” 

“อ้าว...เหรอครบั โธ่...ผมกค็ดิไปไกลเลย แย่จงั”

เสียงหัวเราะแว่วหวานของหฤหรรษ์กับเสียงหัวเราะร่าอย่างข�าขัน
ตนเองของเมอืงรามดงัมาจนถงึห้องครวั ท�าให้คนที่ก�าลงัเอื้อมมอืหยบิโถใส่
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น�้าผึ้งจากชั้นวางของชะงกัและหดมอืกลบั ก่อนจะเดนิออกมาเมยีงมองไปที่

ดา้นนอก ช่องไม้ที่แกะสลกัเป็นลวดลายดอกบวบท�าให้มองเหน็คนที่อยูข้่าง

นอกได้อย่างชัดเจน ทว่าดวงตากลมโตที่มองตรงไปนั้นจ้องมองแต่เพียง

ใบหน้าหล่อสะอาดสะอ้านด้วยความไม่พอใจ 

“เรื่องของเจ้านายนะอองตอง บ่ใจ้เรื่องของเฮา”

เสียงของแม่ที่ดังขึ้นจากด้านหลังท�าให้อองตองรีบปรับสีหน้าให้เป็น

ปกต ิเพราะเรื่องนี้แม่ปรามเธออยู่ตลอด แต่เธอกอ็ดโมโหไม่ได้ทุกที

“ก็หนูบ่ชอบนี่แม่ ป้อเลี้ยงนั่นน่ะเจ้าชู้จะต๋ายไป ไผๆ เขาก็ฮู้กั๋นทั่ว 

นางงามเอย นางแบบเอย ไหนจะดารา พริตตีอีกล่ะ เจินไผมาโพรโมต

โรงแรมก็คั่วเขาไปทั่ว แล้วแม่ผ่อดุ๊ เขายังจะมายุ่งกับคุณรุ้งตึงวัน หวัง 

อะหยงักั๋นแน่” เสยีงขุ่นบ่งบอกอารมณ์ ยิ่งได้ยนิเสยีงหวัเราะของเมอืงราม

แว่วมาอกี อองตองกย็ิ่งหน้าง�้า

“แล้วเอง็หนัคุณรุ้งเธอชอบป้อเลี้ยงหรอืเปล่าล่ะ”

“ห.ึ..บ่อะแม่ คณุรุง้จ่มแหมซ�้า มาหมั่นเกิ๋น แต่มารยาทกต้็องอู้ๆ  หื้อ

สุภาพ...สุดๆ”

อองตองลากเสยีงอย่างเออืมระอา ท�าให้ศรอีอนปรายตามองลกูสาว

เพยีงคนเดยีว เพราะอองตองก�าลงัท�าหน้าที่เป็นลูกไก่หวงแม่ไก่เสยีแลว้ ถ้า

ไม่ปรามกนัให้เดด็ขาด มหีวงัลูกไก่คงจะถลาไปจกิพญาเหยี่ยวเข้าสกัวนั

“อย่างนั้นแล้วเอ็งจะเดือดฮ้อนอะหยัง คุณรุ้งเธอจั๊ดก๋านได้อยู่แล้ว 

บ่ต้องห่วงหรอก เป๋นละอ่อนกอ็ยู่ส่วนละอ่อน อย่าไปยุ่งเรื่องคนใหญ่เขา”

“บ่ยุ่งได้จะไดอะแม่ คุณรุ้งน่ะเป๋นเจ้านายของหนูนะ หนูต้องผ่อส ิ

กอยผ่อนะแม่ หนจูะดแูลดอกไม้ของเฮาบ่หื้อแมลงตั๋วไหนบนิมาดมได้หรอก 

และถ้าป้อเลี้ยงกึ๊ดจะแป๋งร่างเป๋นแมลง หนูกจ็ะจั๊ดก๋านเอง”

“ไหน เอง็จะจั๊ดก๋านจะได ไหนว่ามาดุ๊”

“หนูกจ็ะเอายามาฉดี ฉดีหื้อเฉาไปเลย แม่กอยผ่อหนูกแ็ล้วกั๋น”

ศรอีอนส่ายศรีษะเมื่อลกูสาวท่าจะเป็นเอามาก กริยิาหมายมั่นป้ันมอื
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กับดวงตาวาววับของอองตองพุ่งตรงไปยังเมืองราม ไม่ต่างจากแม่ไก่ที่ 

พร้อมจะจิกกินแมลงตัวผู้ที่หวังจะมาดอมดมดอกไม้แสนงามของบ้านสีรุ้ง 

ก่อนที่ศรีออนจะเปลี่ยนเป็นข�าเมื่อสุดท้ายแล้วอองตองก็ท�าอะไรไม่ได้ ได้

แต่กระฟัดกระเฟียดไม่พอใจเมอืงรามเท่านั้นเอง



๒
ที่นี่...บ้านสีรุ้ง

พฤกษ์ออกเดินทางจากจังหวัดตากมุ่งตรงสู่เชียงใหม่ด้วย ‘เจ้า 
ไทเกอร์’ บิ๊กไบค์คู่ใจของเขา ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ หรือแม้แต่ข้ามไป

ประเทศเพื่อนบ้านบ้างในบางครั้ง เขาก็จะมีเจ้าไทเกอร์เป็นเพื่อนเดินทาง

เสมอ แม้วา่พ่อแม่และวาทติจะไม่เหน็ด้วยที่เขาเลอืกรถจกัรยานยนต์ขนาด

ใหญ่นี้เป็นยานพาหนะ แต่เพราะเหตุผลเรื่องความคล่องตวัทุกคนกเ็ลยขดั

ไม่ได้ ขอเพยีงให้เขาระมดัระวงัเรื่องความปลอดภยัให้มากที่สุดเท่านั้น นั่น

ท�าให้เขาต้องเตอืนตวัเองอยู่เสมอ ออกเดนิทางเมื่อไร ความปลอดภยัต้อง

มาเป็นอนัดบัหนึ่ง  

ตลอดเส้นทางเลี้ยวลดคดเคี้ยวบวกกับผืนป่าสองข้างทางท�าให้เขา

อยากจะจอดรถเพื่อบนัทกึภาพอยูบ่่อยครั้ง แต่เพราะนั่นอาจท�าให้ถงึที่หมาย

ไม่ทันตามก�าหนด เขาจึงต้องยั้งใจเอาไว้ เพราะอย่างนี้แหละเขาจึงไม่ชอบ

ประเภทงาน ‘โจทย์’ งานที่ระบไุว้แล้วว่าเขาต้องไปที่ไหน หากวาทติไม่ยนืยนั

แกมบงัคบัว่าเขาต้องไปให้ได้ กค็งต้องเป็นบุพเพสนันวิาสแล้วละที่น�าพาให้

เขาไปถงึสถานที่นั้นได้ 
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เพราะจากข้อมูลที่วาทิตส่งให้ ร้านชาที่ว่านั่นไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆ 

ต้องเป็นคนที่ชื่นชอบและนิยมการดื่มชามากเป็นพิเศษ หรือไม่ก็ต้องฟลุก

จรงิๆ ที่ขบัรถไปเจอได้ เพราะที่ตั้งของร้านอยูใ่นไร่ลิ้นจี่ ต้องขบัรถลดัเลาะ

เข้าไปตามหมู่บ้าน และต้องสังเกตป้ายบอกทางให้ดี จะหวังพึ่งพาระบบ

น�าทางบนโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้ เพราะในป่าในเขาบางช่วงสัญญาณการ

สื่อสารกอ็าจไม่ม ี

พฤกษ์ใช้เวลาเดนิทางร่วมสี่ชั่วโมงจงึมาถงึตวัเมอืงเชยีงใหม่ นาฬิกา

บอกเวลาใกล้เที่ยง เขาจงึแวะกนิข้าวและซื้อหาสิ่งของที่จ�าเป็นเพิ่มเตมิ และ

ถนนนมิมานเหมนิท์กค็อืจดุหมาย เมื่อกนิข้าวและแวะซื้อของจากร้านสะดวก

ซื้อเรยีบร้อยแล้ว การเดนิทางมุ่งตรงสู่เป้าหมายกเ็ริ่มต้นขึ้นอกีครั้ง

เจ้าไทเกอร์วิ่งตรงจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนสายเชียงใหม่-

สนัก�าแพง เส้นทางลดเลี้ยวเตม็ไปด้วยบรรยากาศสองข้างทางที่งดงามท�าให้

พฤกษ์ไม่แปลกใจเลยว่า ระยะทางแค่ห้าสิบกว่ากิโลเมตรจากเชียงใหม่ไป

แม่ก�าปอง ท�าไมในระบบค้นหาเส้นทางถงึได้ค�านวณว่าต้องใช้ระยะเวลาเดนิ

ทางถึงชั่วโมงกว่า เพราะไหนจะต้องขี่รถอย่างระมัดระวังเพราะมีโค้ง

มากมาย โค้งแลว้โค้งอกีจนนบัไม่ถ้วน ไหนจติใจจะวอกแวก คดิจะจอดพกั

รถเพื่อบนัทกึภาพอยูต่ลอด เพราะทวิทศัน์โดยรอบน่าประทบัใจจรงิๆ โดย

เฉพาะเมื่อมาถงึหมู่บ้านแม่ก�าปอง นั่นแหละยิ่งท�าให้จติใจของเขาไขว้เขว 

แม่ก�าปองเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่แทรกตัวอยู่ในหุบเขา แต่กลับท�าให้

หวัใจนกัเดนิทางอย่างพฤกษ์พองโต เพราะเส้นทางภายในหมู่บ้านที่ไม่กว้าง

นัก บวกกับการขับขี่อย่างช้าๆ ท�าให้แม้เขาจะมองเห็นความงดงามเพียง

เปลอืกนอก แต่กค็าดหมายได้ถงึภายในว่าต้องงดงามมากกวา่นี้แน ่สดุท้าย

พฤกษ์ก็อดใจไว้ไม่ไหว ต้องจอดรถชิดข้างทางและบันทึกภาพประทับใจ 

สกัหน่อย

ภาพผ่านเลนส์กล้องฉายให้เห็นบ้านไม้หลากหลายหลังที่ยังคงความ

เก่าแก่และมีความขลังของวันวานเจือปนอยู่ โดยจะเห็นได้จากตะไคร่น�้าที่
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จบัตวัเป็นบางจุด บางหลงัมกีารปรบัปรุงให้กลายเป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรบั

นกัท่องเที่ยว และหลายหลงัเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟแบบชลิชลิ 

แต่เสน่ห์ที่เขาคดิว่าน่าสนใจมากกค็อื ร้านขายของช�า ร้านอาหารตาม

สั่ง และร้านกาแฟแบบดั้งเดมิ ที่คงให้บรกิารคนในชุมชนมาช้านาน เพราะ

นั่นท�าให้มองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยจากด้านในตัวบ้าน บ้าน

ไหนมเีดก็เลก็กจ็ะมเีปลผ้าขาวม้าผกูโยงกบัเสาบ้าน บ้านใดใช้ชวีติประจ�าวนั

อยูเ่พยีงห้องเดยีว กจ็ะมองเหน็ที่นอนหมอนมุง้พบัเกบ็อย่างเป็นระเบยีบอยู่

ในมุมห้อง แต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบเก่าหรือปรับปรุงให้ร่วมสมัย สิ่งที่แม่ 

ก�าปองมเีสน่ห์จบัใจกค็อื ความคลาสสกิจากธรรมชาตทิี่ไม่มจีติรกรคนใด

จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ 

พฤกษ์ยิ้มมุมปาก สหีน้าฉายชดัถงึความเสยีดาย เพราะแม้จะตดิใจ

จนอยากอยูต่่อแต่กต้็องตดัใจ อปุกรณ์ถ่ายภาพถกูเกบ็ใส่เป้สะพายด้านหลงั 

เพราะเป้าหมายที่ต้องไปยังไม่ถึง แต่เขาก็หมายใจไว้แล้ว เมื่อภารกิจจาก

ร้านชาสิ้นสุด ทรปิต่อไปของเขากค็อื ‘แม่ก�าปอง’ แน่นอน

เจ้าไทเกอร์พาพฤกษ์ลัดเลาะไปตามเส้นทางจากแผนที่ที่บันทึกภาพ

ใส่โทรศพัท์มอืถอืเอาไว้ จุดหมายที่ห่างจากแม่ก�าปองไม่กี่กโิลเมตร แต่ยิ่ง

ขี่ตรงเข้าไป เขากลบัยิ่งรู้สกึเหมอืนกบัว่าก�าลงัมุ่งหน้าสู่ไร่ลิ้นจี่ เพราะไม่ว่า

จะมองไปทางไหนกม็แีต่ลิ้นจี่ ลิ้นจี่ และลิ้นจี่อย่างไม่มทีี่สิ้นสุด

‘สองข้างทางจะเป็นไร่ลิ้นจี่ เอง็คอยมองป้ายบอกทางไว้กพ็อ’

วาทติบอกไว้แบบนั้น แต่เขากไ็ม่คดิว่าจะเป็นไร่หนาทบึขนาดนี้ ที่คดิ

ไว้กค็อื น่าจะมบี้านคนอยู่ประปรายให้พอถามทางได้บ้าง แต่ที่ผ่านมานี่ยงั

ไม่เจอบ้านสักหลัง แถมเส้นทางคดเคี้ยวก็ดูราวกับจะพาเขาเข้าสู่หุบเขาที่ 

ไม่ค่อยมีคนสัญจรสักเท่าไร เพราะสังเกตจากไม้คลุมดินสองข้างทางที่ล�้า

เข้ามาในเขตถนน นั่นแสดงว่านี่ไม่ใช่เส้นทางหลักส�าหรับคนหมู่มาก และ

ตั้งแต่ออกจากหมูบ้่านกย็งัไม่มรีถชนดิไหนเลยที่ขบัสวนทางหรอืขบัตามเจ้า

ไทเกอร์มา ระหว่างคดิพฤกษ์กม็องเหน็ป้ายบอกทางอยู่รมิถนนทางด้านซ้าย
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มอื

“เฮ้อ...จะได้เรื่องไหมเนี่ยไอ้ทิต ป้ายเล็กกระจิ๋วหลิวแบบนี้ เขาคง

อยากให้โพรโมตหรอกนะ จะเสียเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่น่าเชื่อเอ็งเลย...

เสยีเวลาจรงิๆ”

พฤกษ์ถอนหายใจพลางบ่นเมื่อต้องจอดรถและเดินเข้าไปอ่านป้าย

บอกทางใกล้ๆ ที่ป้ายระบุไว้ว่าให้เลี้ยวซ้ายไปอกีสองกโิลเมตรจะถงึร้านชา

เป้าหมาย แต่เพราะป้ายพลาสติกสีขาวมีขนาดเล็กมาก ทั้งยังดูเหมือนว่า

เจ้าของร้านไม่ได้ใส่ใจที่จะท�าให้ดหีรอืเด่นชดั เขาจงึไม่แน่ใจว่าร้านชาที่ว่านี้

จะมีความน่าสนใจมากพอที่จะบันทึกไว้ในทริปหนึ่งของการท่องเที่ยว 

หรอืเปล่า เพราะหากไม่ดจีรงิ เขากค็งยดัเยยีดให้นกัอ่านไม่ได้ แต่มาถงึแล้ว

กต็้องไปลองดูสถานที่จรงิสกัครั้ง 

กล้องถูกหยบิออกมาเพื่อบนัทกึภาพป้ายบอกทางเอาไว้ เพราะนี่คอื

อกีหนึ่งองค์ประกอบส�าหรบัการท่องเที่ยว หากไม่มป้ีายบอกทางคงไปไม่ถูก

แน่ แต่ป้ายที่เหน็นี่เขากย็งัไม่แน่ใจว่าใครจะไปถูก

เมื่อเกบ็ภาพเสรจ็ เจ้าไทเกอร์กพ็าพฤกษ์ลดัเลาะไปตามแนวต้นลิ้นจี่

ที่ยิ่งดูจะหนาทึบมากกว่าเดิม เพราะพื้นที่ที่เข้ามานั้นไม่ใช่ถนนสายหลัก 

อกีแล้ว แต่เป็นเส้นทางมุ่งตรงสู่พื้นที่ท�าการเกษตรของคนในพื้นที่ 

จวบจนคิดว่าใกล้สองกิโลเมตรแล้วก็ยังไม่เห็นร้านชาตามป้ายระบุ 

หวัคิ้วเข้มๆ ของพฤกษ์ที่ถกูบดบงัไว้ด้วยหมวกกนันอ็กขมวดแน่น แต่ก่อน

จะสบถค�าไม่พอใจออกมา สิ่งที่กระตุกสายตาและบงัคบัเจ้าไทเกอร์ให้ตรง

ไปกท็�าให้ค�าสบถนั้นเปลี่ยนเป็นค�าอุทานอย่างไม่คาดฝัน

“นี่มนัอะไรกนัเนี่ย อนัซนีสุดๆ ไอ้ทติเอ๋ย สาบานว่าข้าจะไปจุ๊บเอง็

สามที” ค�าพูดอย่างตื่นเต้นส่งออกไปพร้อมกับเจ้าไทเกอร์ที่จอดสงบนิ่ง 

เพราะเจ้าของอดใจไม่ไหว ต้องลงไปสมัผสักบัสิ่งที่เหน็ใกล้ๆ 

พฤกษ์รบีจอดรถ ถอดหมวกกนันอ็ก และหยบิกล้องคู่ใจอย่างเรว็ 

เพราะเลอืดลมที่ฉดีพล่านอยูใ่นร่างกายของเขาก�าลงัทวเีร่งเร้าให้รบีจนแทบ
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ลมืหายใจ สิ่งที่เหน็นี้ไม่อาจเรยีกได้ว่าสวยเพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องเรยีกว่า

งดงามอย่างหาค�าเปรยีบเปรยไม่ได้ต่างหาก

ดวงตาคมหวานขึ้นกว่าเดิมเมื่อมองเห็นภาพความงดงามโดยรอบ 

พฤกษ์เดนิไปจนสุดมุมหน้าผาที่มรีะเบยีงไม้ตกีั้นเอาไว้กนัคนตกลงไป จาก

มุมสูงคือจุดที่เขายืนอยู่นี้ท�าให้มองเห็นไร่ชาเขียวขจีที่ลดหลั่นกันเป็นขั้น

บันไดลงไปสู่ด้านล่าง ไม่ต่างจากท้องทะเลสีเขียวที่ดูจะเคลื่อนไหวได้เมื่อ

กระทบกบัแสงแดดยามบ่ายแก่ๆ ทั้งร่องทางเดนิที่เกดิจากแนวขั้นบนัไดโค้ง

ไปตามเนนิไหล่เขา ก่อให้เกดิภาพซ้อนราวกบันั่นคอืระลอกคลื่น ทั้งๆ ที่รู้

ว่านั่นคือภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหของแสง แต่พฤกษ์ก็อดใจไว้ไม่ได้

อกีแล้ว 

แชะ! แชะ!

เสียงกดชัตเตอร์รัวเร็วตามจังหวะหัวใจเต้นถี่ ก่อนที่พฤกษ์จะหัน

มององค์ประกอบอื่นของพื้นที่ เพราะ ณ ที่แห่งนี้ไม่ได้มดีเีพยีงไร่ชางดงาม

ด้านล่าง แต่ด้านขวามือที่เป็นรั้วไม้ขนาบกับริมหน้าผาไปตลอดแนวจนถึง

เนินสูงด้านบนนั้น มีเส้นทางที่เว้นพื้นที่ไว้ให้รถวิ่งขึ้นไปได้ และเขาจะต้อง

ขึ้นไปบนนั้น 

แม้จะมองไม่เหน็ตวัอาคารที่บ่งบอกว่าเป็นสถานที่ที่เขาตั้งใจมาเยอืน 

แต่สดุสายตาที่มองเหน็ระเบยีงไม้ยื่นออกมาจากแนวหน้าผานั่นกท็�าให้พฤกษ์

ยิ้มกว้าง พลางยกกล้องขึ้นเพื่อบันทึกอีกหนึ่งความประทับใจเอาไว้ และ 

ไม่ลมืที่จะมองผ่านเลนส์ไปยงัป้ายไม้ขนาดย่อมที่ระบุว่ามาถงึแล้ว 

‘ที่นี่...บ้านสรีุ้ง’

เสยีงรถจกัรยานยนต์ดงักระหึ่มท�าให้ศรอีอน อองตอง และพนกังาน
อีกสองคนที่ก�าลังให้บริการลูกค้าอยู่ชะเง้อมองที่มาของเสียงพร้อมๆ กัน 

ก่อนที่ศรีออนจะบอกให้อองตองดูแลลูกค้าทางนี้ ส่วนเธอจะไปต้อนรับ

ลูกค้ารายใหม่เอง เพราะแม้วันนี้ลูกค้าหน้าร้านจะมีไม่มาก แต่ลูกค้า
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ออนไลน์ก็มีเข้ามาไม่หยุด อองตองจึงต้องนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่

ตลอด เพื่อจะได้ตอบข้อซกัถามและรบัออร์เดอร์จากลูกค้าได้ทนัท่วงท ี

จากนั้นศรีออนจึงเดินออกมาที่หน้าเรือนไม้ เพื่อรอให้เจ้าของรถ

จกัรยานยนต์คนัโตน�ารถไปจอดให้เรยีบร้อยเสยีก่อน เมื่อคนขบัหนัมาเหน็ 

เธอก็ส่งยิ้มต้อนรับอย่างยินดี คนขับที่ค้อมศีรษะให้เธอเพียงนิดยิ่งท�าให้ 

ศรีออนยิ้มกว้าง เพราะนี่คือความสุขของคนค้าขายที่ได้รับความรู้สึกดีๆ 

จากลูกค้าตอบกลบัมา ตามที่หฤหรรษ์บอกไว้จรงิๆ 

‘กฎข้อที่หนึ่งของบ้านสรีุง้กค็อื เมื่อลูกค้าก้าวเข้ามาในบ้านของเรา เรา

ต้องยิ้ม ยิ้มก่อนได้ใจ’

‘อะหยงัเจ้าคุณรุ้ง ยิ้มก่อนได้ใจ๋’

ในยามนั้นเธอไม่เข้าใจที่หฤหรรษ์พูด ‘ยิ้มก่อนได้ใจ’ หมายความว่า

อะไร แต่เมื่อเจ้านายสาวสวยอธบิายเพิ่มเตมิ นั่นกเ็รยีกรอยยิ้มจากเธอได้

ทนัท ีและต้องรบีหดัยิ้มบ่อยๆ ไว้ให้ชนิ

‘ยิ้มก่อนได้ใจก็คือ ได้หัวใจยังไงล่ะพี่ ใครๆ ก็ชอบคนยิ้มให้ก่อน 

ทั้งนั้นแหละ พี่ศรอีอนคดิดูส ิถ้าลูกค้าเข้าร้านแล้วเราไม่ยิ้ม เราหน้าบึ้ง รอ

ลูกค้าสั่งของอย่างเดียว เราจะไปได้หัวใจของใครล่ะ เพราะลูกค้าคงรู้สึก 

ไม่ดกีบัเราแน่ แต่ถ้าเรายิ้ม...แบบเนี้ย’ หฤหรรษ์เว้นวรรคพร้อมกบัส่งยิ้ม

หวานให้อีกฝ่าย จากนั้นก็พูดต่อ ‘ก็เหมือนเราให้หัวใจของเราแก่ลูกค้าไป

แล้ว หวัใจของคนที่มองกจ็ะพองโตว่าเรายนิดใีห้เขาเข้ามา ยนิดตี้อนรบัเขา 

และเรื่องดีๆ  กจ็ะตามมาเอง นั่นกแ็ปลว่าเราได้หวัใจของลูกค้าแล้ว’

‘อ้าว...แล้วถ้าเขาบ่ซื้อของล่ะเจ้า เฮาบ่ยิ้มเก้อก๋า’ นั่นคอืค�าถามของ

คนช่างสงสยัที่ชื่อว่าอองตอง ซึ่งศรอีอนอยากจะเอื้อมมอืไปเขกศรีษะลกูสาว

นกั ที่ถามอะไรไม่เข้าท่า 

‘แล้วอองตองว่าลกูค้าที่อตุส่าห์ดั้นด้นขบัรถมาหาเรา แล้วเรากย็ิ้มให้

เขาก่อน เขาจะไม่ซื้อของเราเหรอ จรงิไหม แต่ถ้าลกูค้าไม่ซื้อ จะด้วยเหตผุล

อะไรกต็าม เรากต็้องดใีจนะ เพราะอย่างน้อยที่สุดลูกค้ากข็ึ้นมาหาเรา’
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นั่นละที่ว่าอองตองถามอะไรไม่เข้าท่า เพราะศรีออนไม่คิดว่าจะมี

ลกูค้าประเภทนั้นอยูห่รอก ระยะทางจากเชยีงใหม่มาถงึบ้านสรีุง้ไม่ใช่ใกล้ๆ 

คงไม่มีใครดั้นด้นขับรถมาถามราคาสินค้าแล้วกลับไปหรอกกระมัง อย่าง

น้อยกต็้องขายได้ แต่นั่นก่อนที่ศรอีอนจะเจอลูกค้ารายนี้

ลูกค้าที่ท�าให้ศรีออนพยายามนับหนึ่งถึงสิบ และส่งรอยยิ้มที่คิดว่า

หวานที่สุดไปให้ เพราะไม่ว่าจะเชื้อเชญิยงัไงลูกค้าก ็‘ไม่ซื้อ’ 

“ขอผมเดนิชมรอบๆ ก่อนนะครบั เอ่อ...ขอถ่ายภาพ” 

ศรอีอนยิ้มอกีครั้ง และยงัพยายามที่จะยิ้มต่อ เมื่อลูกค้าสุดหล่อจน

สาวๆ ในร้านทั้งลูกค้าและพนกังานหนัมองเป็นตาเดยีวกนั เขาชูกล้องถ่าย

ภาพในมือก่อนจะเดินดุ่มๆ ไปเอาอะไรบางอย่างจากกระเป๋าห้อยข้างรถ

จกัรยานยนต์ จากนั้นโลกทั้งใบกอ็ยู่ในมอืเขาผู้เดยีว 

“อะหยงัคุณสุดหล่อเขาบ่เข้ามาล่ะแม่”

เสียงเจื้อยแจ้วพร้อมดวงตาซุกซนของลูกสาวที่มองตรงไปยังลูกค้า

สุดหล่อ ท�าให้ศรอีอนหนัไปหยกิหมบัที่ต้นแขนของอองตองจนลูกสาวร้อง

โอดโอยว่าเจบ็

“อูย...แม่อะ หนูเจบ็นะ หยกิหนูยะหยงั”

“เจ็บ...อึ๊ย...เจ็บ...” ศรีออนเข่นเขี้ยวก่อนจะสะบัดหน้าพรืดออกไป 

เพราะเธอน่ะเจบ็ใจที่ยิ้มทั้งหมดนั้นไม่ได้ใจของลกูค้ากลบัคนืมา เหน็ทว่ีากฎ

ข้อที่หนึ่งของหฤหรรษ์คงจะใช้ไม่ได้ผล 

“แม่...แม่จ๋า...” อองตองได้แต่ยืนท�าหน้ามุ่ยเพราะแม่ไม่ยอมหันมา

ตามค�าเรยีก และอาการของแม่กค็อืก�าลงัปรี๊ด แต่ว่าโกรธใครล่ะ จะว่าโกรธ

เธอกไ็ม่น่าใช่ เพราะเมื่อกี้ยงัดีๆ  กนัอยู่ หรอืจะโกรธคุณลูกค้าสุดหล่อนั่น

กย็ิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ 

“หล่อขนาดนั้นไผจะโขดลง เซอร์มากอะ ได้ใจ๋”

อองตองได้แต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะยืนอยู่ที่มุมนี้ท�าให้แอบส�ารวจ

ลูกค้าสุดหล่อได้อย่างเต็มที่ แต่แล้วเสียงแม่ที่เรียกดังๆ ก็ท�าให้เธอต้อง
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ขานรบัแล้วรบีเข้าไปในร้านทนัที

บ้านไม้สองชั้นหลงัเก่าที่มองเหน็อยูต่รงหน้านี้สะกดสายตาจนพฤกษ์
อดที่จะมองส�ารวจไปทั่วทุกรายละเอียดไม่ได้ ความรู้สึกเมื่อแรกเห็นใกล้

เคยีงกบัที่เคยเกดิขึ้นขณะขี่รถผ่านหมู่บ้านแม่ก�าปอง แต่ครั้งนี้รุนแรงกว่า 

เพราะไม่ใช่เพียงผ่าน แต่เป็นเพราะเขาตั้งใจมาเยือน และแค่ได้สัมผัสกับ

บรรยากาศรอบด้านกท็�าให้เขาถงึกบั ‘หลงรกั’ 

อาจเพราะมคีวามชอบในเรื่องการอนรุกัษ์เป็นทุนเดมิอยูแ่ล้ว เมื่อมา

เจอสถานที่ที่เจ้าของบ้านรุ่นใหม่พยายามปรับปรุงให้วิถีชีวิตของคนรุ่นพ่อ

แม่สอดประสานไปกบัปัจจุบนัได้ เขากย็ิ่งหลงเสน่ห์ความคดิเหล่านั้น

เริ่มตั้งแต่น�าเจ้าไทเกอร์ไปจอดในมมุที่มป้ีายไม ้แคน่ั้นกท็�าให้เขายิ้ม

เพราะรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ก่อนหน้าท�าให้รู้ว่าไม่ใช่เขาเพียงคนเดียว

หรอกที่มาเยือนบ้านสีรุ้งในวันนี้ นั่นแสดงว่ามีคนดั้นด้นมาที่นี่จริง และ 

รอยยิ้มที่ได้รบัจากพนกังานกเ็ป็นอกีสิ่งที่น่าประทบัใจ แต่คงไม่มสีิ่งใดเร้า

หวัใจเขามากไปกว่าการเกบ็ภาพที่แสนประทบัใจในสถานที่นี้อกีแล้ว

เรอืนไม้นั้นมองดูกร็ู้ว่าเป็นบ้านเก่าที่ปลูกสร้างอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ 

แต่ผ่านการปรบัปรุงต่อเตมิให้รองรบัลูกค้าได้ โดยจะเหน็ได้จากตะไคร่น�้า

ที่จบัตวัเป็นสเีขยีวอ่อนอยู่ในจุดเดมิที่มอียู่ และพื้นไม้เก่าแต่ดูสะอาดตาใน

จุดที่ต่อเตมิเพิ่มเข้าไปใหม่ การผสมผสานระหว่างไม้เก่าดั้งเดมิกบัไม้เก่าที่

น�ามาเพิ่มใหม่ดูกลมกลนืน่ามองและน่าก้าวเข้าใกล้ เขาหลงเสน่ห์ความงาม

ในสิ่งที่มนุษย์สรรค์สร้างให้กลนืกบัธรรมชาต ิ

‘บ้านสีรุ้ง’ ตัวอักษรสีขาวขนาดใหญ่ติดอยู่บนแผ่นไม้สีธรรมชาติที่

ต่อขึ้นเป็นฉากรูปบ้านขนาดใหญ่สมจรงิจนคล้ายกบัเลาะเอาฝาบ้านซกีหนึ่ง

ออกมาตั้งไว้ 

พฤกษ์ยิ้มให้สิ่งที่เห็นเพราะงานเรียบง่ายท�าให้เกิดมิติในความคิด  

เช่นเขาในขณะนี้ เพราะยงัไม่เหน็อะไรสกัอย่างที่เป็นสรีุง้หรอืเป็นสญัลกัษณ์
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รูปรุ้งกนิน�้า ก่อเกดิค�าถามในใจว่าท�าไมไม่ม ีหรอืมอียู่ตรงไหน เพราะบ้าน

ไม่ได้เป็นสรีุง้ และป้ายกไ็ม่ได้เป็นสรีุง้เช่นกนั หรอืนั่นจะถกูแทนที่ด้วยสสีนั

ของดอกไม้หลากสีที่ประดับอยู่โดยรอบรถสามล้อถีบแบบโบราณที่จัดไว้

ด้านข้างส�าหรบัให้ลูกค้าขึ้นไปนั่งถ่ายภาพได้

และจากรถสามล้อถบี พฤกษ์กเ็หน็ว่าบ้านสรีุง้ไม่ได้สวยงามเพยีงเป็น

บ้านไม้เก่า ทว่าสิ่งของที่ใช้ตกแต่งด้านหน้าที่มองเหน็นี้กล้็วนแต่เป็นข้าวของ

เครื่องใช้ตามท้องถิ่นทั้งสิ้น 

ครกต�าข้าวที่น�ามาประยกุต์เป็นอ่างล้างมอื โดยน�าตวัครกประกบเข้า

กับล�าต้นของต้นลิ้นจี่ขนาดใหญ่ซึ่งท�าหน้าที่ให้ร่มเงา ที่ปากครกมีนกน้อย 

สเีงนิเกาะอยู่ เมื่อสงัเกตจงึรู้ว่านั่นเป็นก๊อกน�้า และน�้าที่ถูกใช้แล้วจะไหลลง

สู่ครกต�าข้าวที่เจาะรูไว้ที่ก้น ผ่านไปยังท่อพลาสติกที่ประกบด้วยไม้ไผ ่

ท�าเป็นแผ่นล้อมไว้อีกชั้น น�้าที่ใช้แล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลย แต่ซึมสู่โคนของ 

ต้นลิ้นจี่อกีทนีั่นเอง

ถดัจากครก พฤกษ์มองเส้นทางที่เขาเดนิผ่านมา และพบว่าซุม้ดอกไม้

หลากชนดิที่ประดบัอยูด้่านข้างของล้อรถถบี ระเบยีงทางเดนิ จนถงึใต้ต้นไม้

ใหญ่ มอีะไรบางอย่างที่ไม่ใช่อปุกรณ์ตกแต่งสวนอย่างที่เขามองข้าม แต่กลบั

เป็นสุ่มดักปลา และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ในครัวเรือนทั้งสิ้น ซึ่ง

หลายอย่างนั้นเขากค็าดไม่ถงึว่าจะน�ามาตกแต่งบ้านได้ 

เริ่มจากรางใส่ข้าวหมูที่กลับกลายเป็นรางใส่กระถางต้นไม้ใบย่อม 

กระด้งฝัดข้าวที่กลายเป็นสวนถาดแบบแขวน หีบคั้นน�้าอ้อยถูกน�ามาวาง

กลางสวนดอกไม้กลายเป็นประติมากรรมชิ้นเยี่ยม ข้องใส่ปลากลายเป็น

แจกนัดอกไม้ อจีู้ดกัปลาไหลกลายเป็นโครงป้ายบอกทาง หรอืแม้แต่คนัไถ

กก็ลายเป็นส่วนประกอบของขาโต๊ะ และมลี้อเกวยีนท�าเป็นพนกัพงิ

พฤกษ์มองความสวยงามนั้นผ่านเลนส์กล้องพร้อมทั้งกดชัตเตอร์

บันทึกความประทับใจไว้ และอดที่จะมองส�ารวจด้วยตาเปล่าอีกครั้งไม่ได้ 

เพราะยงัมเีครื่องใช้อกีหลายอย่างที่น�ามาตกแต่งตวับ้าน แต่เขากไ็ม่รู้ว่าจะ
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เรยีกแต่ละชนดิว่าอะไร รูแ้ต่ว่าโคมไฟรปูร่างแปลกตา หรอืกระถางไม้ดอก 

ไม้ประดับที่มองเห็นอยู่นี้ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แน่ และเขาจะหาผู้รู ้

มาตอบ แต่ตอนนี้ต้องเกบ็ภาพเหล่านี้ก่อน 

เสียงกดชัตเตอร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสุขจึงดังอย่างต่อเนื่อง พฤกษ์

ยิ้มให้ทุกสิ่งที่เห็น ยิ้มให้กลิ่นหอมอ่อนๆ ที่โชยมา ยิ้มให้บรรยากาศเย็น

สบายรอบกาย ยิ้มให้ร้านที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ยิ้มให้...เขานกึไม่ออก รู้

แต่ว่าทกุสิ่งทกุอย่างที่เขามองเหน็นี้เรยีกรอยยิ้มได้จรงิๆ จนคดิว่าระยะเวลา

สองวนัที่ก�าหนดเอาไว้คงไม่เพยีงพอที่จะเกบ็ทั้งภาพและความประทบัใจได้

พอ

พฤกษ์ยังเดินชมไปตามเส้นทางที่ถูกระเบียงไม้จ�ากัดพื้นที่เพื่อความ

ปลอดภยั เพราะอยากส�ารวจดูด้านนอกให้ทั่วก่อนที่จะเข้าไปส�ารวจด้านใน 

ซึ่งนั่นคงต้องขออนญุาตเจ้าของสถานที่แห่งนี้บนัทกึภาพให้เป็นเรื่องเป็นราว 

เพราะดูแล้วที่แห่งนี้ยงัมสีิ่งที่น่าค้นหาอยู่อกีมาก ดงัที่ป้ายบอกทางบ่งบอก

ว่าไม่ได้มเีพยีงแค่จุดบรกิารลูกค้าตรงส่วนนี้ แต่ที่นี่มกีจิกรรมให้ลูกค้าท�า

หลากหลาย รวมทั้งยงัมโีฮมสเตย์อกีด้วย ตรงนี้แหละที่เขานกึฉุนวาทติที่

วุ่นวายหาที่พกัให้เขา ทั้งๆ ที่บ้านสรีุ้งกม็ไีว้บรกิารอยู่แล้ว 

โซนที่เป็นระเบียงไม้ยื่นออกจากแนวหน้าผาซึ่งจะมองเห็นทิวต้นชา

มากมาย ถอืว่าเป็นจดุชมววิของบ้านสรีุง้ที่คาดว่าน่าจะดทีี่สดุ เพราะเขาเหน็

ลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาตยินืชมววิและถ่ายภาพ ณ จุดนั้น แต่กม็ลีูกค้า

อีกหลายกลุ่มที่นั่งจิบชาและกินขนมจ�าพวกเบเกอรีอยู่ในโซนของสวนที่ลด

หลั่นลงไปตามแนวของไหล่เขา 

สิ่งที่เห็นยิ่งเร่งเร้าให้เขาเดินเข้าไปใกล้ เพราะบ้านสีรุ้งเต็มไปด้วย 

สิ่งที่น่าค้นหาจรงิๆ แค่บ้านไม้เก่าที่ตกแต่งเป็นหน้าร้านอยู่ด้านนอก แค่นั้น

กท็�าใหเ้ขาหลงรกับ้านสรีุง้จนหมดใจ แตเ่มื่อเข้ามาใกลช้ดิ เขากลบัเหน็สิ่งที่

เจ้าของบ้านเล่นกลเอาไว้ นั่นคือทุกพื้นที่ถูกจัดสรรให้กลมกลืนไปกับ

ธรรมชาต ิอย่างเช่นระเบยีงไม้ที่ขนาบกบัหน้าผากต่็อเตมิเป็นทางเดนิกนัตก 
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ลดหลั่นไปตามแนวของสวนสวยที่ซุกซ่อนอยู่ด้านหลงัของเรอืนไม้

การจะลงไปสู่พื้นที่ของสวน หากเป็นตามรสีอร์ตหรอืโฮมสเตย์อื่นๆ 

ที่เขาเคยพบเห็นมา ทางเจ้าของน่าจะสร้างทางเดินเชื่อมต่อกับระเบียงไม้ที่

เป็นจุดชมววินี้ เพื่อให้ลูกค้าเดนิไปสู่สวนสวยได้อย่างสะดวก ทว่าบ้านสรีุ้ง

กลบัไม่ท�าอย่างนั้น เพราะที่เขาเหน็อยู่นี้มสีองเส้นทาง 

เส้นทางที่หนึ่งคอืเดนิไปตามตอไม้ที่ต่อลดหลั่นกนัเป็นขั้นบนัได และ

เส้นทางที่สองที่ไม่เคยคิดว่าใครจะท�านั่นกค็ือกระดานลื่นโค้งลงไปด้านล่าง 

เจ้าของพื้นที่ต้องการสอดแทรกอารมณ์ขันหรือหวนหาวันวานจากอดีตกัน

แน่ เขากไ็ม่อาจจะคาดเดาได้ แต่แค่มองเหน็กท็�าให้เขานกึอยากจะสไลด์ตวั

ลงไปเหมอืนกนั เพราะอยากสนกุและอยากลงไปด้านล่างโดยเรว็ ที่มองเหน็

ได้จากตรงนี้ สุดแนวของสวนสวยที่มีแต่ของพื้นบ้านตกแต่งไปตลอดทาง

เดนินั้น มลีกูค้ากลุม่หนึ่งก�าลงัยนืบ้าง นั่งบ้าง มงุดอูะไรกนัอยู ่อะไรบางอย่าง

ที่สะกดทุกสายตาให้จ้องมอง เขาต้องรู้ให้ได้

พฤกษ์ลงมายนือยู่ในพื้นที่ของสวนสวย แต่ไม่ได้ลงมาตามกระดาน

ลื่นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เขาเลอืกเดนิลงมาตามตอไม้ เพราะมสีายตาของสาวๆ 

หลายคนที่มองดูอยู่ แม้จะไม่ใส่ใจสายตาคนมอง แต่คงไม่ดแีน่หากเขาจะ

พลาดตั้งแต่ครั้งแรกที่มาถงึ 

พฤกษ์เดินตรงไปสู่จุดที่ลูกค้ามุงดู ยิ่งเดินเข้าใกล้ กลิ่นหอมจางๆ  

ก็ยิ่งชัดเจน คงเป็นกลิ่นของชา เพราะข้อมูลที่วาทิตให้มาก็คือที่นี่ผลิตชา 

ดอกไม้ด้วยกรรมวธิอีอร์แกนกิ แต่ว่าเป็นชาดอกอะไรล่ะ กลิ่นถงึได้หอม

และแตกต่างจากกลิ่นชาเขียวหรือชาจีนตามร้านกาแฟอย่างที่เขารับรู้มา  

จะว่าไปแล้วตั้งแต่ก้าวเข้าสูพ่ื้นที่ของบ้านสรีุง้กม็กีลิ่นหอมอ่อนๆ อยูร่อบตวั

ของเขา 

กลิ่นหอมจางๆ คล้ายสมุนไพร และมบีางช่วงที่คล้ายนมเนย ซึ่งนั่น

คงเป็นกลิ่นของขนมหลากหลายอย่างที่พนกังานก�าลงัอบอยู่ในเตา

พฤกษ์เดนิมาหยุดอยู่ในจุดที่ลูกค้ามุงดู แต่กย็งัไม่มโีอกาสที่จะก้าว
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เข้าไปดไูด้เพราะเกรงจะเสยีมารยาท จากที่เหน็ลกูค้าแต่ละคนสนใจสิ่งที่ใคร

บางคนกลางวงล้อมนั้นก�าลังสาธิต และคนคนนั้นก็เป็น ‘ผู้หญิง’ เพราะ 

จุดที่เขายืนอยู่นี้เมื่อมองผ่านช่องว่างของลูกค้าเข้าไป สิ่งที่เขามองเห็นก็คือ

ผ้าซิ่น

แม้เขาจะไม่มีความรู้เรื่องผ้าซิ่นมากเท่าไร แต่ก็พอรู้ว่าผู้หญิงที่อยู่

กลางวงล้อมนั้นนุ่งซิ่นผ้าฝ้ายต่อตีนจกตามแบบศิลปะทางเหนือ เธอไม่ได้

สวมรองเท้า อาจเพราะพื้นที่โดยรอบที่เธอนั่งอยู่นั้นเป็นพื้นไม้ที่ต่อยกสูง 

และไม่รู้ว่าอะไรดลใจ หรือการรอคอยบังคับให้เขาท�าอะไรที่ไม่คาดคิด 

เพราะกล้องถูกประทับไว้ในต�าแหน่งที่ควร ก่อนที่ตาจะมองตรงผ่านช่อง

ทางที่จะน�าพาภาพเคลื่อนไหวตรงหน้าให้หยุดนิ่ง และนิ้วมอืกเ็ป็นสื่อให้เขา

จดจ�าสิ่งนั้นไว้ 

แชะ!

เสียงกดชัตเตอร์ที่ได้ยินแว่วมาท�าให้ฝ่ามือที่ก�าลังช้อนดอกไม้จาก 

อ่างแก้วขึ้นวางบนกระด้งไม้ไผ่ชะงัก หัวคิ้วเรียวสวยขมวดเพียงนิดด้วย

ความแปลกใจ เมื่อหนึ่งในข้อตกลงระหว่างเธอกบัลกูค้านั้นคอืห้ามถ่ายภาพ 

ไม่ใช่ว่าหวงขั้นตอนการท�าเพราะนั่นคอืสิ่งที่เปิดเผยอยูแ่ล้ว แต่เพราะ

เธอต้องการความเป็นส่วนตัว จึงไม่อยากให้ภาพของเธอหลุดไปสู่โลก

ภายนอก เพราะนั่นคอืสิ่งที่ห้ามไม่ได้ เมื่อระบบโซเชยีลเนต็เวริ์กกว้างไกล 

แค่ปลายนิ้วสมัผสั เธอกไ็ม่สามารถไปห้ามโลกทั้งใบได้อกี แต่เพราะรู้ว่ามี

คนอื่นๆ ที่รอคอยอยู ่หฤหรรษ์จงึต้องสลดัไล่ความขุ่นใจและยิ้มให้นกัท่อง-

เที่ยวคนอื่นๆ ที่ก�าลงัรอดูวธิกีารท�าชาดอกไม้ของเธอต่อ

“ค่อยๆ ล้างแล้วเอาขึ้นมาวางบนกระด้งแบบนี้นะคะ ต้องท�าอย่าง

เบามอืที่สุด เดี๋ยวเขาจะช�้าค่ะ พอเขาสะเดด็น�้า เรากค็่อยเอามาเดด็เฉพาะ

กลีบดอก” เธอเอ่ยด้วยน�้าเสียงอ่อนหวานกับหญิงสาวรุ่นพี่ที่ดูจะสนใจ

กรรมวธิกีารท�าชาดอกไม้ของเธอเป็นพเิศษ

“ไม่ต้องล้างน�้าไม่ได้เหรอคะน้องรุง้ กลบีดอกไม้กช็�้าหมดพอด ีถ้าเป็น
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ดอกไม้ที่พี่ปลูกเอง พี่แน่ใจนะคะว่าไม่ได้ฉดียาฆ่าแมลง ลดไปหนึ่งขั้นตอน 

กลบีดอกกจ็ะได้ไม่ช�้ามากด้วย”

หฤหรรษ์ยิ้มให้ลูกค้าอีกครั้งก่อนจะตอบค�าถาม “ดอกไม้ของรุ้งก ็

ไม่ได้ฉดียาค่ะพี่ แต่รุ้งกต็้องล้างนะคะ เอาฝุ่นละอองออกสกัหน่อย เผื่อมี

พวกเกสรดอกไม้อื่นๆ หรืออะไรที่ท�าให้เราแพ้หรือคันได้น่ะค่ะ น�้าจะได้

ช่วยชะล้างออกไปก่อน”

“อมื...กใ็ช่เนอะ พี่กล็มืนกึไป เชญิน้องรุ้งอธบิายต่อเลยค่ะ”

“ขอบคุณค่ะพี่ นี่คือที่รุ้งเตรียมไว้แล้วนะคะ” เธอเอี้ยวตัวไปหยิบ

ตะกร้าที่มดีอกกุหลาบบรรจุไว้จนเตม็ 

“สมมุตวิ่าดอกไม้เขาสะเดด็น�้าเรยีบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเรากเ็อา

เขามาเดด็เฉพาะกลบีแบบนี้ค่ะ” 

หฤหรรษ์สาธติวธิเีดด็กลบีกุหลาบ โดยการคว�่าดอกลงและใช้อุ้งมอื

ประคองดอกเอาไว้ จากนั้นกบ็ดิโคนดอกเบาๆ และกลบีดอกทั้งหมดกอ็ยู่

ในอุ้งมอื ส่วนโคนดอกที่มเีกสรตดิอยู่กถ็ูกแยกออกโดยง่าย ทุกขั้นตอนดู

นุ่มนวล อ่อนโยน และรวดเรว็มาก

“ขออีกครั้งได้ไหมคะน้องรุ้ง พี่ดูไม่ทันน่ะค่ะ เอาแบบช้าๆ” ลูกค้า 

รุ่นพี่ชูนิ้วชี้ว่าขออกีครั้งจรงิๆ

“อกีหลายๆ ครั้งกไ็ด้ค่ะพี่ หมดตะกร้านี้กไ็ด้ค่ะ” 

หฤหรรษ์อมยิ้มพลางวางกลบีกุหลาบลงบนกระด้งไม้ไผ่ที่วางอยูด้่าน

ข้าง ก่อนจะหยบิดอกกุหลาบสชีมพูจากในตะกร้าขึ้นมาไว้ในมอื และครั้งนี้

พเิศษคอืเธอหยบิขึ้นมาอกีดอกแล้วยื่นให้ลูกค้าด้วย 

“ลองท�าไปพร้อมๆ กบัรุ้งนะคะ รุ้งจะท�าช้าๆ”

ลูกค้ารุ่นพี่รับดอกไม้ในมือของหฤหรรษ์ไป อมยิ้มพยักหน้าและ 

ตั้งท่าจะท�าตาม หฤหรรษ์เองกม็องดูลูกค้ารายอื่นและสอบถามว่าต้องการ

ทดลองท�าไปพร้อมๆ กนัหรอืไม่ 

“ท่านไหนอยากลองบดิดอกไม้ไปพร้อมๆ กบัรุง้บ้างคะ หยบิดอกไม้
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ได้เลยค่ะ” เธอยิ้มเพราะลูกค้าหลายคนหยิบดอกไม้ขึ้นมาถือ เมื่อเห็นว่า

พร้อมแล้วหฤหรรษ์กเ็ริ่มสอนต่อ

“ท�าแบบนี้นะคะ เอาดอกของเขามาไว้ในอุ้งมอืของเราแบบนี้ ค่อยๆ 

ห่อเขาค่ะ ท�าให้เบาที่สุด อีกมือก็จับที่โคนดอกแล้วค่อยๆ บิดแบบนี้ค่ะ 

ค่อยๆ นะคะ บดิ นั่นแหละค่ะ ถูกแล้ว” หฤหรรษ์ยิ้ม เมื่อเหน็ว่าลูกค้าท�า

ตามได้เป็นอย่างด ีเธอจงึสอนขั้นตอนต่อไป 

“จากนั้นกค็่อยๆ แยกโคนออก ดงึออกได้เลยค่ะพี่ ใช่ค่ะ ถูกแล้ว 

แล้วเอากลบีดอกใส่ไว้ในกระด้งนี้นะคะ เอาโคนกบัเกสรทิ้ง”

เสียงเจื้อยแจ้วของหญิงสาวที่ดังออกมาจากวงล้อมส่งผลให้พฤกษ์

ยิ้มกว้าง เพราะเสยีงนั้นสะกดร่างกายของเขาให้หยดุนิ่ง คราแรกนั้นเขาคดิ

ว่าจะเดินอ้อมไปอีกทางเพื่อจะได้มองเห็นให้ชัดเจนว่าผู้หญิงที่อยู่ในวงล้อม

นั้นก�าลังท�าอะไรอยู่ หรือไม่ก็จะเดินไปดูอะไรรอบๆ แถวนี้ก่อน แล้วจะ

กลบัมาเมื่อคนซาลง 

แต่เสยีงและค�าอธบิายของเธอกลบัท�าให้เขาต้องหยุดนิ่ง เพื่อจะได้ฟัง

อะไรดีๆ อย่างที่ลูกค้าคนอื่นก�าลังตั้งใจฟัง เธอก�าลังสาธิตวิธีท�าอะไรกับ

ดอกไม้ ซึ่งเขาเดาว่าคงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการท�าชาดอกไม้ ส่วนดอกอะไร

นั้น แม้ไม่เห็นแต่เขาก็เดาว่าเป็นกุหลาบ เพราะ ณ จุดที่ยืนอยู่นี้ได้กลิ่น 

กุหลาบจางๆ และกเ็ป็นจรงิตามนั้น

“จากนั้นเรากเ็อากลบีดอกที่เดด็เรยีบร้อยแล้วมาเรยีงไว้แบบนี้นะคะ 

เกลี่ยบางๆ ให้สม�่าเสมอ เขาจะได้แห้งสนทิพร้อมๆ กนัน่ะค่ะ” หฤหรรษ์

คอ่ยๆ ใช้นิ้วมอืเกลี่ยกลบีกุหลาบในกระด้งให้มคีวามหนาเท่าๆ กนัทั่วพื้นที่

“ตากแดดแล้วกลิ่นหอมของกุหลาบจะไม่หายไปเหรอคะ ของแห้ง 

พี่ว่าไม่น่าจะมกีลิ่นได้เลยนะคะ น้องรุ้งมวีธิเีกบ็รกัษาแบบไหนที่คงกลิ่นไว้

หรอืเปล่า พี่กลวัว่าถ้าท�าเองที่บ้าน กลิ่นจะไม่มน่ีะสคิะ” ลกูค้ารุ่นพี่ช่างสงสยั

ยงัคงถามต่อ

“ต้องรักษากลิ่นของเขาทุกขั้นตอนเลยค่ะพี่ ตั้งแต่ล้าง เด็ด จนถึง
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ตาก ขั้นตอนการตากอาจเรยีกตากกไ็ด้นะคะ แต่รุง้เรยีกว่าผึ่งน่ะค่ะ เพราะ

ว่ารุง้จะวางไวใ้นสวนนี่แหละ ให้พอมแีดดร�าไร ผึ่งไว้จนกวา่เขาจะแห้งสนทิ 

จะไม่น�าไปถกูแดดจดัๆ เดด็ขาดค่ะ เพราะนั่นคอืการท�าลายกลิ่นของเขาเลย 

ถ้าแดดแรงจะท�าให้น�้ามันหอมระเหยที่อยู่ในกลีบดอกหายไปหมดน่ะค่ะ 

กลบีดอกไม้กจ็ะน�ามาท�าชาไม่ได้อกี เพราะไม่มกีลิ่น สไีม่สวย และกก็รอบ

เกนิไปด้วยค่ะ”

“อ๋อ...พี่เข้าใจแล้ว ถึงว่าของน้องรุ้งขนาดกลีบแห้งแล้วแต่ก็ยังเป็น

สีชมพูอยู่ แค่ผึ่งลมให้แห้งนี่เอง นี่ถ้าพี่ไม่รู้คงตากแดดเดียวจบกันเลย 

ประมาณปลาช่อนแดดเดยีว”

ลูกค้าสูงวยัหวัเราะ พาให้ลูกค้าคนอื่นๆ หวัเราะตามไปด้วย แม้แต่

หฤหรรษ์ยงัต้องกลั้นข�าเพื่อจะได้อธบิายขั้นตอนต่อไปให้เสรจ็

“ถกูแล้วค่ะพี่ แต่ที่รุง้สอนนี่คอืให้พีๆ่  ไปท�าเองที่บ้านได้นะคะ ส�าหรบั

ท�าไว้ดื่มในครอบครวัหรอืเป็นของฝาก แต่ถ้าท�าปรมิาณมากกเ็อาเข้าเตาอบ

ได้ค่ะ อบที่ความร้อนประมาณสี่สบิห้าถงึห้าสบิองศาเซลเซยีส แค่ยี่สบินาที

กน่็าจะพอ แต่คงต้องทดลองท�าทลีะน้อยก่อนนะคะ เพราะดอกไม้บางอย่าง

แห้งเรว็ช้าต่างกนัน่ะค่ะ”

“อุ๊ย พี่คงไม่อาจหาญท�าเยอะหรอกค่ะ แค่จะท�าไว้แจกเพื่อนกไ็ม่รูจ้ะ

ไหวหรอืเปล่า ขั้นตอนเยอะมาก เหน็ทพีี่ต้องสั่งน้องรุ้งต่อไป”

หฤหรรษ์อมยิ้มให้ลูกค้าช่างพูด ก่อนจะอธบิายต่อ

“อกีขั้นตอนนะคะ พอเราผึ่งแห้งแล้ว เรากต้็องเกบ็บรรจใุห้กลิ่นหอม

คงอยู่ค่ะ การเก็บรักษากลีบดอกไม้ที่แห้งสนิทแล้ว เราต้องเก็บไว้ในโหล

สญุญากาศเพื่อไม่ให้อากาศเข้า ห้ามถกูแสง ห้ามถกูความร้อนหรอืความชื้น 

แค่นี้กระบวนการจดัท�าชากจ็ะเสรจ็สมบูรณ์แล้วค่ะ”

“อืม...ก็ไม่ยากเท่าไหร่เนอะ เพียงแต่ต้องใส่ใจในรายละเอียดยิบๆ 

ย่อยๆ”

“ใช่ค่ะพี่ แค่ใส่ใจในทกุรายละเอยีด แต่วธินีี้ใช้ท�าชาดอกไม้หรอืใบไม้
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สมุนไพรได้ทุกอย่างนะคะ ถ้าหาง่ายหน่อยตามภาคกลางกน็่าจะเป็นใบเตย

และตะไคร้น่ะค่ะ ใช้วธิกีารเดยีวกนัได้เลย แต่หากเป็นพชืใช้ใบหรอืล�าต้น

กต้็องเพิ่มขั้นตอนเรื่องการท�าความสะอาดให้ดนีะคะ ใบเตยกต็ดัมาล้างเป็น

ใบๆ ไป ส่วนตะไคร้กต็้องลอกเอาใบแก่ออกก่อนเหมอืนตอนที่เราจะเอาไป

ท�ากบัข้าวน่ะค่ะ”

“อืม...บ้านพี่มีใบเตยเยอะ เดี๋ยวพี่จะเอาความรู้ที่น้องรุ้งสอนให้ใน 

วนันี้ไปทดลองท�าดูนะคะ แต่ถ้าไม่เข้าใจพี่รบกวนโทร. มาสอบถามได้ไหม”

“ยินดีค่ะพี่ หรือจะฝากข้อความไว้ในเฟส หรือส่งอีเมลมาตาม

นามบตัรกไ็ด้นะคะ รุ้งจะตอบกลบัไปให้”

หฤหรรษ์พูดพลางหนัไปหยบิขวดโหลแก้วที่วางเรยีงรายอยูใ่นตะกร้า

ด้านข้างของตวัเอง ก่อนจะส่งขวดโหลขนาดเลก็ที่มฝีาสุญญากาศปิดอยู่ให้

ลูกค้าสาวรุ่นพี่และส่งให้ลูกค้าคนอื่นๆ ด้วย ด้านในบรรจุชากลีบดอกไม้

ชนดิต่างๆ โดยจะมชีื่อของชานั้นๆ ปิดไว้ที่ข้างขวด ส่วนบนฝาสุญญากาศ

ระบุไว้ว่าเป็น ‘ของที่ระลกึจาก บ้านสรีุ้ง’ 

“อนันี้เป็นของที่ระลกึเลก็ๆ น้อยๆ จากบ้านสรีุ้งค่ะ ลองน�าไปชงดื่ม

กนันะคะ” 

“ขอบคุณน้องรุ้งมากนะคะ พี่จะเกบ็ไว้เป็นที่ระลกึจรงิๆ ค่ะ”

หฤหรรษ์ยิ้มให้ลกูค้า เพราะหากเป็นเมื่อก่อนเธอกค็งจะเกบ็ไว้เป็นที่

ระลกึเช่นเดยีวกนั แต่ตอนนี้เมื่อรูก้รรมวธิที�าชาด้วยตวัเอง สิ่งที่ควรเกบ็ไว้

เป็นที่ระลกึน่าจะเป็นขวดโหลมากกว่า

“เกบ็แค่ขวดโหลกพ็อค่ะพี่ ส่วนชาดอกไม้ รุง้อยากให้ทกุท่านไดล้อง

ชงดื่มกันจริงๆ อ้อ...รุ้งขอเพิ่มเติมเรื่องการหยิบชาออกจากโหลอีกหน่อย

นะคะ เวลาที่เราจะเอาชาออกมาชง จะต้องใช้ช้อนที่แห้งสนทิตกัขึ้นมานะคะ 

ห้ามใช้นิ้วมอืของเราหยบิโดยเดด็ขาดค่ะ เพราะความชื้นจากนิ้วมอืของเรา

อาจท�าให้ชาชื้นได้ ส่วนของรุ้งจะให้ปากคบีคบีออกมาแบบนี้ค่ะ”

หฤหรรษ์สาธติวธิกีารคบีชาดอกไม้ออกมา ก่อนจะเอ่ยเชื้อเชญิลกูค้า
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ที่ต้องการทดลองท�าอย่างที่เธอท�าไปเมื่อครูใ่ห้นั่งประจ�าที่ไดเ้ลย เพราะเธอ

จะเดนิตรวจดูทลีะกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะน�าความรู้ที่เธอถ่ายทอดไป

เมื่อสักครู่ไปท�าเองได้จริงๆ และขั้นตอนนี้แหละที่จะอนุญาตให้ลูกค้าถ่าย

ภาพได้ แต่ภาพถ่ายเหล่านั้นต้องไม่มภีาพเธออยู่เช่นเดยีวกนั

หฤหรรษ์มองตามลูกค้าแต่ละกลุ่มที่หันไปจับจองว่าใครจะนั่งตรง

ไหน เธอมองภาพนั้นด้วยความอ่อนโยน ริมฝีปากแย้มยิ้มด้วยความสุข 

เพราะรู้ว่าสิ่งที่เธอท�านั้นสร้างความสุขให้แก่คนอื่นได้ ทว่ารอยยิ้มก็ต้อง

ชะงกัค้างเมื่อได้ยนิเสยีงหนึ่งมากระทบโสต

แชะ! แชะ!




