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เพล้ง!
พมิพ์วนีสักบัอรพมิพ์สะดุง้ตกใจ หนัขวบักลบัไปทางต้นเสยีง ซึ่งเป็น

ห้องพกัสมาชกิที่พวกเธอเพิ่งเดนิผ่านมา 

“เสยีงอะไรน่ะพี่อ้อย” พมิพ์วนีสัถาม

“เหมอืนจะมาจากห้องคุณชาญค่ะ” อรพมิพ์คาดเดา

พิมพ์วีนัสหมุนตัวเดินกลับไปยังห้องของชาญชัย ยังคงได้ยินเสียง

โครมครามดังออกมาต่อเนื่อง หล่อนเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น ระหว่างทางธงชัย  

เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเดินมาพอดี พิมพ์วีนัสจึงบอกให้ไปด้วยกัน  

ถึงห้องของชาญชัย พิมพ์วีนัสเคาะประตูแล้วเปิดเข้าไปทันทีโดยไม่รอคน 

ข้างในบอกอนุญาต เพราะถอืว่าเป็นเหตุไม่ปกติ

“เกดิอะไรขึ้นคะ” หล่อนเดนิเข้าไป เหน็คนยนือยูเ่ตม็ห้อง ทกุคนยนื

ขาตาย มีเพียงชาญชัยคนเดียวที่เคลื่อนไหว อาละวาดหยิบข้าวของบนตู ้

หวัเตยีงโยนใส่ญาตขิองเขา

“ออกไป ออกไปให้หมด ออกไปให้พ้นหน้าฉนั!” ชาญชยัตะโกนไล่ 
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หน้าแดงกํ่า

ลูกชาย ลูกสะใภ้ หลานชาย ยืนอึ้ง ตอนนี้มีคนนอกเข้ามาร่วม

เหตุการณ์ด้วยแล้ว พวกเขาจะพูดอะไรกล็าํบาก

“คุณพ่อคะ” ลูกสะใภ้พยายามจะเข้าไปเจรจา แต่ชาญชยัยิ่งโกรธ

“ฉันบอกให้ออกไป!” สิ้นเสียงตวาดสุดแรงนั้น ชาญชัยก็หมดแรง  

เซล้มลง ทุกคนพากนัร้องอุทาน

“คณุปู!่” อานสัปราดเข้าไปประคองร่างปูข่องเขา แต่ถกูชาญชยัสะบดั

ตวัหน ียิ่งออกแรงชาญชยักย็ิ่งหอบเหนื่อย ถงึตรงนี้พมิพ์วนีสัไม่อาจปล่อย

ให้เป็นเรื่องภายในครอบครวัได้อกีแล้ว

“รบกวนออกไปก่อนนะคะ” พมิพ์วนีสัร้องขอคนทั้งสาม ส่วนอรพมิพ์ 

กบัธงชยัรู้หน้าที่ รบีเข้าไปประคองชาญชยัขึ้นไปนั่งพกับนโซฟา

เอกภพยงัคงดื้อดงึจะเข้าไปดอูาการผูเ้ป็นพ่อ แต่พมิพ์วนีสัยนืขวางไว้ 

“ขอร้องละค่ะ ขอให้พยาบาลตรวจดูอาการคุณปู่ก่อนนะคะ”

พวกญาติๆ ทําท่าฮึดฮัดไม่มีใครยอมถอย พิมพ์วีนัสจึงต้องหันไป

สั่งเสยีงเฉยีบ

“พี่ธง พาญาตคิุณปู่ชาญออกไปรอข้างนอกก่อนค่ะ”

สดุท้ายทกุคนกถ็กูเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั ‘เชญิ’ ออกมาจาก

ห้องจนได้

“คุณพ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณ” สิริมากระวนกระวาย เดิน 
วนไปเวยีนมาอยู่ภายในห้องรบัแขก จนสามกีบัลูกชายชกัเวยีนหวั

“ถ้าอาการหนกัเขาคงพาส่งโรงพยาบาลแล้วละคุณ” 

ที่จรงิเอกภพกร้็อนใจไม่น้อยกว่ากนั แต่พยายามคุมสต ินั่งรออย่าง

ใจเยน็ เพราะไม่รู้จะทาํอะไรได้ดไีปกว่านี้ ร้อนรนไปกร็้อนใจเปล่า

“แหม ที่นี่มีแค่พยาบาล ไว้ใจได้แค่ไหนเชียวคะ เราพาคุณพ่อไป 

โรงพยาบาลเองดกีว่าไหมคะ” ฝ่ายภรรยากระแทกตวันั่งลงข้างๆ กนั 
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พนกังานของพมิพ์วนีสัจัดเครื่องดื่มและของว่างมาบริการให้อย่างด ี

แต่ไม่มใีครกนิอะไรลง

“ที่นี่เขามีระบบที่ไว้ใจได้ ประสานงานกับโรงพยาบาลได้เร็วกว่าเรา 

ด้วยซํ้า คุณปล่อยให้เขาทํางานของเขาเถอะ” เอกภพบอกด้วยนํ้าเสียง

อ่อนเพลยี เพลยีใจมากกว่าเพลยีกาย

สริมิาทาํเสยีงฮดึฮดั ก่อนจะทําตาขวางใส่ลกูชายซึ่งนั่งอยูต่รงข้ามกนั

“เป็นยังไงล่ะตานัส ถ้าคราวนี้คุณปู่เป็นอะไรขึ้นมา มีหวังพวกอาๆ 

แกได้ทเีหยยีบพวกเราจมดนิ”

อานสัทาํหน้าเบื่อโลกขึ้นมาทนัที

“ตกลงแม่กลวัคุณปูเ่ป็นอะไร หรอืกลวัเสยีหน้ากบัพวกอาๆ ครบั” 

“เอ๊ะ! แกนี่” ผู้เป็นแม่ทาํตาลุกวาว

อานัสรู้ว่าขืนอยู่ปะทะกันต่อรังแต่จะทําให้บรรยากาศแย่ลง เขาจึง 

ลุกขึ้นแล้วบอกห้วนๆ ว่า “ผมออกไปรอข้างนอกนะครบั ในนี้อดึอดั”

สิริมาทําตาขวาง มองลูกชายเดินโครมครามออกไปก่อนหันมาบ่น

กบัสามี

“คุณดูสคิะ ดูลูกชายหวัแก้วหวัแหวนของคุณ” หล่อนฟ้อง

“แล้วไม่ใช่ลูกคุณเหรอ” เอกภพสวนด้วยน้ําเสียงเรียบๆ แต่ก็ถูก

ภรรยาค้อนใส่อยู่ดี

“กใ็ช่น่ะสคิะ ฉนัถงึอยากจะกดัลิ้นตายเสยีเดี๋ยวนี้” หล่อนเข่นเขี้ยว

เคี้ยวฟัน

เอกภพกุมขมับ สิริมาทําตัวเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่อง พูดยํ้าๆ 

ซํ้าๆ แต่เรื่องเดิม และที่พูดมาก็ไม่ได้มีประโยชน์หรือทําให้อะไรดีขึ้นมา

ได้เลย

“ไม่เคยทําความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ มีแต่จะหาเรื่องร้อนอกร้อนใจ 

มาให้ ต้องตามเช็ดตามล้างกันตั้งแต่แบเบาะมาจนจะสามสิบแล้วพ่อแม ่

ยังไม่ได้สบาย” หล่อนยังระบายความอัดอั้นตันใจไม่หมด ถ้าเป็นปกติ
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เอกภพกค็งทนฟัง แต่ตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วจรงิๆ

“เอาเถอะคุณ เรื่องตานสัเอาไว้ก่อนเถอะ” 

สามพีูดอย่างนั้นสริมิากค็้อนใส่ แต่ยอมสงบปากสงบคาํ นั่งถอนใจ

กระสบักระส่าย ชะเง้อคอคอยว่าเมื่อไรจะมคีนออกมาส่งข่าวเสยีที

ภายในห้องพักของชาญชัย หลังจากพิมพ์วีนัสจัดการเชิญญาติ 
ออกไปได้หมดแล้ว สถานการณ์กส็งบ เหลอืเพยีงปฐมพยาบาลเจ้าของห้อง

ซึ่งทาํท่าคล้ายจะเป็นลม ยาดม ยาลม ยาหอมถูกนาํมาวางพร้อม

“หายใจเข้าออกลกึๆ นะคะคุณปู่ เข้า...ออก...เข้า...ออก” พมิพ์วนีสั

กํากับการหายใจ เพื่อให้สมาธิของชาญชัยจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจ หวังให้

อารมณ์ของเขาสงบลง

อรพิมพ์นําเครื่องวัดความดันมาวัด ได้ค่าออกมาเป็นปกติดีจึง

รายงานว่า “ความดนัปกตคิ่ะ”

พมิพ์วนีสัยิ้มอย่างพอใจ

ชาญชยัลมืตาขึ้น ถามด้วยเสยีงอ่อนแรง “พวกนั้นไปหรอืยงั”

“น่าจะยงัรออยู่ข้างนอกค่ะ”

“อย่าให้เข้ามาอกีนะ ปู่ไม่อยากเหน็หน้าพวกนั้น”

พิมพ์วีนัสสบตากับอรพิมพ์ ดูท่าชาญชัยจะโกรธสามคนนั้นมาก

จริงๆ พิมพ์วีนัสทราบว่าเอกภพคือลูกชายคนโตของชาญชัย สิริมาคือ 

ลูกสะใภ้ มาเยี่ยมแต่ละครั้งกเ็หน็พูดคุยกนัด ีไม่รู้ว่าคราวนี้เกดิอะไรขึ้น

“หนูจะไปบอกให้พวกเขากลบัไปก่อนนะคะ” พมิพ์วนีสับอก

ชาญชยัพยกัหน้าพอใจ

“คณุปูอ่ย่าคดิอะไรมากนะคะ ทําใจให้สบาย อะไรเป็นทุกข์กป็ล่อยวาง 

ลงเสยี อย่างที่หลวงพ่อท่านสอนนะคะ”

ชาญชัยนึกถึงคําเทศนาของหลวงพ่อ พิมพ์วีนัสเคยนิมนต์ท่านมา

เทศนาธรรมที่นี่ เขากบัเพื่อนๆ สมาชกิได้ฟังธรรม ปฏบิตัธิรรม นั่งสมาธ ิ
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เจรญิสต ิ เคยคดิว่าตวัเองละรกั โลภ โกรธ หลง ไปได้มากแล้ว แต่พอ 

ลูกหลานทาํเรื่อง ชาญชยักต็บะแตกเสยีหมด!

“ปู่จะพยายาม แต่มนัยากเหลอืเกนิหนูวนีสั” ชายชราวยัเจด็สบิกว่า

ถอนใจเฮอืก ในยามนี้เขาดูแก่กว่าวยัลงไปมาก

พิมพ์วีนัสยิ้มปลอบและหันไปบอกอรพิมพ์ “พี่อ้อย อยู่เป็นเพื่อน

คุณปู่ก่อนนะคะ”

พยาบาลสาวพยักหน้ารับ พิมพ์วีนัสวางใจ เตรียมตัวเตรียมใจไป

เผชญิหน้ากบัครอบครวัของชาญชยัที่ห้องรบัแขก

พฤกษ์หกัพวงมาลยัเลี้ยวรถเข้าจอดข้างทาง ก้มอ่านแผนที่ด้วยสหีน้า
สบัสน เงยหน้ามองหาจุดสงัเกตรอบตวั แต่ไม่มอีะไรพอจะใช้จบัเป็นหลกั 

ได้เลย...เขาหลงทางแล้วหรอืนี่ ชายหนุ่มตดัสนิใจดบัเครื่องรถ ลงไปถาม

คนท้องที่คงจะได้เรื่องกว่านั่งงมอ่านแผนที่อยู่คนเดยีว 

เขาเดินไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ตัวร้านเป็นลักษณะเพิงไม้ไผ่

ชั่วคราว มีคนนั่งกินอยู่สองสามโต๊ะ เขาเดินเข้าไปหาเจ้าของร้านซึ่งกําลัง

ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่

“เอาอะไรจ๊ะพ่อหนุม่” หญงิวยัห้าสบิต้นๆ เงยหน้าขึ้นมาถาม รอยยิ้ม 

ซื่อๆ ของเธอทาํให้พฤกษ์ตอบออกไปว่า

“เอ่อ...ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ได้ครับ” เขาเลือกรายการอาหาร ทั้งที่ไม่ได้

ตั้งใจมากนิด้วยซํ้า

“เส้นอะไรจ๊ะ”

“เส้นเลก็ครบั”

“รอแป๊บนงึนะจ๊ะ เลอืกโต๊ะได้เลยจ้ะ นํ้าดื่มบรกิารตวัเองนะ”

พฤกษ์ผงกศีรษะรับ เดินเข้าไปในเพิงไม้ ลูกค้าโต๊ะอื่นๆ เงยหน้า

มองเขา คงเพราะเหน็เป็นคนแปลกหน้า ไม่ได้อาศยัอยู่ในละแวกนี้ พฤกษ์

เดนิไปตกันํ้า ถอืมานั่งที่โต๊ะตวัหนึ่ง ไม่นานก๋วยเตี๋ยวเป็ดควนัฉุยกถ็กูนํามา 
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เสริ์ฟถงึโต๊ะ 

พฤกษ์ถือโอกาสเข้าเรื่องเสียเลย “ผมกําลังจะไปบ้านร่มไม้ชายคา 

น้ารู้จกัไหมครบั”

“อ๋อ รู้จกัส ิอยู่ใกล้ๆ นี่เอง” แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวตอบ 

ระหว่างนั้นลกูค้าโต๊ะข้างๆ เหลยีวมามองด้วยความสนใจ เธอชะโงก

หน้าเข้ามาถาม

“คุณจะไปบ้านร่มไม้ชายคาเหรอคะ”

แม่ค้ามองคนถามแล้วก็นึกขึ้นได้ รีบบอกว่า “เอ้อ จริงด้วย บ้าน 

น้องชมอยู่ติดกับบ้านร่มไม้ฯ นี่ บอกทางคุณเขาหน่อยนะ ฉันไปทํา

ก๋วยเตี๋ยวก่อน”

พอดีมีลูกค้ามาใหม่ แม่ค้าจึงต้องรีบกลับไปรับออร์เดอร์ ปล่อย

พฤกษ์ไว้กบัลูกค้าอกีคนที่ชื่อชวนชม

พฤกษ์ยิ้มนําทัพไปก่อนเพราะต้องขอความช่วยเหลือ เขาส่งแผนที่ 

ในมอืให้ดู “ช่วยอธบิายแผนที่ให้ผมหน่อยนะครบั”

ชวนชมรบัไปด ูสหีน้าหล่อนไม่ดนีกั จะว่าไม่เตม็ใจช่วยกไ็ม่น่าใช่ แต่

มบีางอย่างแปลกๆ ในความรู้สกึของพฤกษ์

“ตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้นะ พอออกจากร้านนี้ เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่ 

แล้วกข็วาอกีท ี วิ่งเลยีบแม่นํ้าไป เดี๋ยวกเ็จอป้ายบ้านร่มไม้ชายคา ป้ายเขา 

ใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มแทบจะทิ่มตา รบัรองไม่หลง”

พฤกษ์สะดุดหู...ตรงคําว่า ‘ป้ายเขาใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มแทบจะทิ่มตา’  

ให้อารมณ์เสียดสีประชดประชัน ฟังแล้วแปร่งๆ ชอบกล แต่คนพูดอาจ 

ไม่ได้มเีจตนาเช่นนั้นกเ็ป็นได้

“ขอบคุณครบั” พฤกษ์เอ่ยอย่างซาบซึ้งใจ คดิว่าเข้าใจเส้นทางดแีล้ว

จึงเก็บกระดาษแผนที่ใส่กระเป๋าเสื้อ ตั้งใจจะจัดการกับก๋วยเตี๋ยวเป็ด 

เสยีหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสยีนํ้าใจแม่ค้า แม้ว่าเขาจะไม่หวิเลยกต็าม

“คุณจะไปทาํอะไรที่นั่นเหรอ” 
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พฤกษ์คีบเส้นเล็กจ่อคาอยู่ที่ปากตอนชวนชมหันมาถามต่อ เขาจึง

วางตะเกยีบลง ตอบว่า “จะไปดสูถานที่ แล้วกค็ยุรายละเอยีดเรื่องค่าใช้จ่าย

น่ะครบั”

ชวนชมทําตาโต หมนุเก้าอี้หนัมาคยุกบัหนุ่มแปลกหน้าอย่างเป็นเรื่อง

เป็นราว “อุย๊ จะพาญาตผิู้ ใหญ่มาอยูเ่หรอคะคณุ” หลอ่นทาํท่าสนอกสนใจ

พฤกษ์ออกจะงง แต่คิดว่านิสัยคนต่างจังหวัดก็เป็นอย่างนี้ มีใคร

แปลกหน้าผ่านเข้ามาในละแวกบ้านก็ต้องสนใจใคร่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน 

เข้ามาทาํอะไรในถิ่นฐานที่อยู่ของตน

“ยังไม่แน่ใจครับ มาดูๆ ก่อน” เขาตอบยิ้มๆ หยิบตะเกียบขึ้นมา 

กนิต่อ แต่กไ็ม่ได้คบีเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าปากตามเคย

“แหม ที่จรงิฉนักไ็ม่อยากพูด” 

หล่อนเกริ่นนาํ ทาํให้พฤกษ์ต้องเงยหน้า ทาํตาปรบิๆ ตั้งใจฟัง

เอ๊ะ! เขาควรตั้งใจฟังหรอืเปล่านะ เพราะหล่อนว่าไม่อยากพูดนี่นา 

...พฤกษ์ชกังง

“นี่เพราะเหน็คณุท่าทางดฉีนัถงึพดูนะ ขอเตอืนเถอะค่ะ บ้านนี้จะเอา

คนเข้าไปอยู่ได้ต้องกระเป๋าหนกั ถ้าเงนิไม่ถงึจรงิอย่าได้เสยีเวลาค่ะ เกบ็ค่า

แรกเข้าขูดเลอืดขูดเนื้อ ไหนจะค่ารายเดอืน รายปี และค่าใช้จ่ายพเิศษอกี

จปิาถะ คนแถวนี้เขารูก้นัทั้งนั้นละค่ะว่าบ้านนี้หากนิเอากบัคนแก่ แถวนี้ไม่มี

ใครส่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปอยู่หรอกค่ะ สภาพความเป็นอยู่กใ็ช่ว่าจะดกีว่า

อยู่กบับ้านเราสกัเท่าไร”

พฤกษ์นิ่วหน้า รบัฟังข้อมลูใหม่ด้วยความสนใจ นี่เป็นข้อมูลอกีด้าน

ของ ‘บ้านร่มไม้ชายคา’ ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน

“คดิใหม่เถอะค่ะ สงสารคนที่จะพามาอยู่ เอามาทิ้งให้คนแปลกหน้า

ดแูล ญาตเิขากไ็ม่ใช่ เขาจะดแูลดเีท่าเราที่เป็นลกูเป็นหลานแท้ๆ ได้ยงัไงคะ” 

พฤกษ์จุกเบาๆ เพราะสายตาของชวนชมมแีววตาํหนเิขาอยู่นดิๆ

“ที่พดูนี่เพราะฉนัหวงัดนีะคะ สงสารคนแก่คะ่ แลว้กเ็กลยีดไอพ้วก
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หากนิกบัคนแก่ บาปหนกันะคะนั่น” ชวนชมส่ายหน้า ถอนใจเฮอืก

พฤกษ์นั่งอึ้ง ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร พอหล่อนหันมาทําตาปริบๆ 

คล้ายรอฟังความเหน็จากเขา พฤกษ์ได้แต่ยิ้มเจื่อนๆ แล้วบอกว่า “ขอบคณุ

สาํหรบัข้อมูลนะครบั”

สิริมาเขม้นมองหญิงสาวรุ่นลูกตาขวาง มีอย่างหรือ ออกปากห้าม
ญาติเข้าเยี่ยมคุณปู่ชาญชัย ยายเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นนํ้านม หล่อนเป็นใคร 

ยิ่งใหญ่มาจากไหน มีสิทธิ์อะไรมาสั่ง สิริมาทําท่าฮึดฮัด แต่มีสายตาของ

สามปีรามอยู ่หล่อนจงึต้องนั่งสงบปากสงบคํา ปล่อยให้สามเีป็นฝ่ายเจรจา

ไปคนเดยีว

“ใครมาคะพี่ธง” พิมพ์วีนัสหันไปถามธงชัยเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ

ที่ประตูรั้วดงั บอกให้ทราบว่ามผีู้มาเยอืน 

ธงชยัวิ่งไปที่จอแสดงภาพกล้องวงจรปิดหน้าประตูรั้ว เหน็รถคนัหนึ่ง

เคลื่อนเข้ามาจงึรบีรายงานว่า

“ไม่ทราบครบั ไม่เคยเหน็รถมาก่อน”

พมิพ์วนีสัลกุไปดบู้าง เป็นครั้งแรกที่เอกภพได้เหน็ระบบรกัษาความ-

ปลอดภัยของที่นี่ มีการควบคุมคนเข้าออกอย่างรัดกุม มีกล้องวงจรปิด

สแกนดูได้ก่อนว่าเป็นใคร คุ้นหน้าคุ้นตาหรอืไม่ หากไว้ใจแล้วจงึค่อยเปิด

ประตูให้เข้ามา

“น่าจะเป็นแขกที่นดัไว้ เปิดให้เขาเข้ามาเลยค่ะ” พมิพ์วนีสับอก

ธงชยัจงึกดปุ่มเปิดประตูอตัโนมตัแิล้วรบีวิ่งออกไปรอต้อนรบัแขก

พิมพ์วีนัสหันมาทางคู่สามีภรรยา บอกอย่างเกรงใจว่า “ยังไงวันนี้ 

ทางเราขอให้คุณเอกภพกับครอบครัวกลับไปก่อนนะคะ คุณปู่ชาญยัง 

ไม่พร้อมจะคยุกบัใครจรงิๆ ให้ท่านได้มเีวลาทําใจ สงบสตอิารมณ์เสยีก่อน 

อะไรที่พูดไปแล้วทําให้ท่านสะเทือนใจ อย่าเพิ่งเลยดีกว่า เพื่อสุขภาพของ

ท่านเองนะคะ” 
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เอกภพพยกัหน้าเข้าใจ ต่างจากสริมิาที่ทาํท่าขวางหูขวางตาไปหมด

“วนันี้พวกเราจะกลบัก่อน ฝากคุณดูแลคุณพ่อด้วย มอีะไรโทร. ถงึ

ผมได้ตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง” เอกภพบอก 

ทางพมิพ์วนีสัมเีบอร์ของเขาอยูแ่ล้วเพราะต้องกรอกในใบสมคัรแรก

เข้า ชาญชยักรอกเบอร์ลูกชายคนโตเป็นเบอร์ฉุกเฉนิ

“ขอบคุณค่ะ ฉันขอตัวออกไปต้อนรับแขกก่อนนะคะ” พิมพ์วีนัส

ยกมอืไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสอง

เอกภพรบัไหว้อย่างด ี ส่วนสริมิายกมอืรบัอย่างขอไปท ี คล้อยหลงั

หญงิสาวรุ่นลูกแล้วหล่อนก ็‘เฉ่ง’ สามทีนัที

“คุณไปยอมเขาทาํไมคะ”

“ยอมอะไรคุณ”

“เราเป็นลูกเป็นหลานแท้ๆ ทําไมจะเข้าเยี่ยมพ่อเราไม่ได้ ฉันว่ามัน 

มอีะไรแปลกๆ”

“อะไรแปลก” เอกภพขมวดคิ้ว

“ฉนัสงัเกตมานานแล้ว ท่าทางคุณปู่เอน็ดูเดก็ผู้หญงิคนนี้มาก”

“เธอไม่ใช่เด็กแล้วนะคุณ อายุคงพอๆ กับลูกเรา” เอกภพว่าอย่าง

เป็นกลาง

พบปะกันมาหลายครั้ง ถึงแม้พิมพ์วีนัสจะดูอายุน้อยไปสักหน่อย

สาํหรบัการเป็นเจ้าของธรุกจิประเภทนี้ แต่เธอกดู็เป็นผู้ใหญ่เกนิตวั วางตวั

อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ได้เหมาะสมดี ตอนคุยกัน เอกภพไม่รู้สึกว่ากําลังคุย 

อยู่กับเด็กรุ่นลูกเลย ที่จริง พิมพ์วีนัสดูมีวุฒิภาวะมากกว่าลูกชายของเขา

ด้วยซํ้า

“กน็ั่นสคิะ ไปๆ มาๆ ดคูณุพ่อจะรกัยายหนคูนนี้มากกว่าหลานแท้ๆ 

ของตวัเองอกีนะคะคุณ ฉนัสงัหรณ์ใจไม่ดยีงัไงไม่รู้” สริิมาทาํท่ากงัวลใจ

“สงัหรณ์ใจอะไร”

“คณุพ่ออยู่ที่นี่ตลอดเวลา ยายเดก็พมิพ์วนีสันั่นมโีอกาสดแูลใกล้ชดิ  
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ถ้าคุณพ่อเกิดซาบซึ้ง นึกอยากตอบแทน ทําพินัยกรรมยกมรดกให ้

เดก็คนนี้ขึ้นมาเราจะทาํยงัไง” หล่อนคดิระแวงไปล่วงหน้า

เอกภพถงึกบัส่ายหน้าอย่างเออืมระอา

“เหลวไหลน่าคุณ”

“อุ๊ย พูดได้เหรอคะ ก็เห็นอยู่ว่าคุณพ่อไม่ได้รักใคร่ไยดีลูกหลาน 

เสยีเท่าไร อกีอย่างคนแก่ ยิ่งแก่กย็ิ่งเลอะเลอืน ฉนัไม่ค่อยไว้ใจนกัหรอกค่ะ”

“ที่คุณพูดถงึอยู่น่ะพ่อผมนะ ให้เกยีรตทิ่านบ้าง” เอกภพทาํหน้าตงึ 

เขาไม่ใช่คนพูดมาก อะไรทนได้เขากท็น เขาพูดขึ้นมาเมื่อไรแปลว่า

ใกล้หมดความอดทน อยู่กนิกนัมานาน สริมิากร็ู้จงัหวะด ี

“ฉันไม่ได้ว่าที่ตัวคุณพ่อนี่คะ ฉันหมายถึงคนแก่ทั่วไป” หล่อน 

ทําเสียงอ่อนลงและดูปฏิกิริยาสามี เมื่อเขาไม่ได้พูดอะไรต่อ หล่อนก็ได้ที

เสรมิอกีนดิหน่อย

“คนเราพอแก่ตัวลง ความคิดวิจารณญาณมันก็ไม่ดีอย่างแต่ก่อน

หรอกค่ะ ดงู่ายๆ เลยสคิะ บ้านตวัเองมใีห้อยูส่บายๆ ออกจะใหญ่โตโอ่โถง 

แต่คณุพ่อกลบัเลอืกมาอยูบ้่านพกัคนชรา ห้องเลก็เท่าแมวดิ้นตาย คนปกต ิ

เขาคิดกันที่ไหนคะ เราน่ะเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องคอยสอดส่อง ดูแล 

ผลประโยชน์ให้ท่าน อย่าให้พวกไม่หวังดีมาปอกลอกเอาจากคนแก่ได้” 

หล่อนพูดอย่างคนหวงัดี

เอกภพถอนใจ ฟังๆ ไปอย่างนั้น เอาแค่หล่อนไม่ลามปามพ่อของเขา

กเ็พยีงพอแล้ว ส่วนเรื่องอื่น หล่อนจะจนิตนาการไปได้ถงึไหนกส็ุดแท้แต่

เมื่อประตูอัตโนมัติเปิดออก พฤกษ์จึงขับรถเข้ามาในอาณาเขตบ้าน 
ร่มไม้ชายคา เขาเคลื่อนรถช้าๆ มองดรูะหว่างทางไปด้วย ก่อนจะถงึตวัอาคาร

มสีนามหญ้า สวนดอกไม้ ต้นไม้ปลูกร่มรื่นให้ร่มเงาตลอดข้างทาง เมื่อถงึ

บรเิวณลานจอดรถ มผีู้ชายคนหนึ่งวิ่งมายืนรออยู่ที่ข้างรถ

“สวสัดคีรบั บ้านร่มไม้ชายคายนิดตี้อนรบั”
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ทันทีที่ก้าวลงจากรถ พฤกษ์ก็ได้รับการต้อนรับอย่างกระตือรือร้น

จากชายผู้หนึ่ง ประเมินจากเครื่องแบบพฤกษ์คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ 

รปภ. ประจาํบ้านร่มไม้ชายคาแห่งนี้

“สวสัดคีรบั” ผู้มาเยอืนทกัทายออกไปบ้าง

“คุณเป็นแขกที่นดักบัคุณวนีสัไว้ใช่ไหมครบั”

“ใช่ครบั”

“เชญิด้านในเลยครบั” ธงชยัเชื้อเชญิอย่างนอบน้อม แสดงว่าได้รบั

การฝึกเรื่อง ‘Service Mind’ มาเป็นอย่างดี

พฤกษ์เดนิตามธงชยั ระหว่างทางผ่านรถยโุรปยี่ห้อดงัคนัหนึ่ง บ่งบอก 

ให้รู้ว่าผู้ใช้บริการที่นี่มีฐานะไม่ธรรมดา พฤกษ์นึกถึงคําพูดของผู้หญิง 

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมา ดูจากระดับลูกค้าแล้ว ค่าใช้จ่ายที่นี่คงจะแพงหูฉี่

จรงิๆ

พฤกษ์ชกัถอดใจ ถ้าราคาขูดเลอืดขูดเนื้ออย่างที่ได้ยนิมาจรงิๆ เขา 

คงจะสู้ไม่ไหว

ข้างรถหรูคันนั้น มีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนสูบบุหรี่อยู่ คงจะเป็นญาติ

ของสมาชกิคนใดคนหนึ่งที่นี่ พฤกษ์ยิ้มให้นดิหนึ่ง แต่ชายคนนั้นไม่ยิ้มตอบ 

หน้าตาออกจะบึ้งตงึเสยีด้วยซ้ํา พฤกษ์เดนิผ่านไปโดยไม่คดิอะไรมาก หนัมา 

อกีทกีเ็จอสาวสวยเดนิยิ้มหวานมาจากตวัอาคาร

“สวสัดคี่ะ คุณพฤกษ์ใช่ไหมคะ”

หล่อนยกมอืไหว้พร้อมรอยยิ้มต้อนรบัแสนสดใส 

พฤกษ์ยนืนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะได้สตริบีตอบรบั “ใช่ครบั” 

เขาคิดในใจว่านี่คงจะเป็นคุณพิมพ์วีนัสที่ได้คุยกันทางโทรศัพท ์

ก่อนหน้านี้

โอ้...ผิดคาดไปมากโข เขานึกว่าเจ้าของบ้านร่มไม้ชายคาน่าจะเป็น 

ผูห้ญงิอายสุกัสามสบิปลายๆ ถงึสี่สบิต้นๆ ยงันกึอยูว่า่ทําไมถงึได้เสยีงเดก็

นกั คดิว่าคงเป็นเพราะคุยผ่านโทรศพัท์ ที่แท้กเ็ดก็จรงิๆ เดก็กว่าเขาแน่ๆ
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พมิพ์วนีสัไม่มอีะไรเหมอืนที่เขาจนิตนาการไว้เลย หล่อนเป็นหญงิสาว 

รปูร่างโปร่งบาง สงูประมาณร้อยหกสบิต้นๆ ผวิขาวนวล มองโดยรวมแล้ว 

จดัว่าเป็นคนหน้า ‘สวยหวาน’ น่าจะเป็นเพราะรอยยิ้มของหล่อนนั่นเอง

“ยนิดตี้อนรบันะคะ” 

พฤกษ์ยิ้มตอบ และคิดในใจว่าคนที่นี่ขยันยิ้มจริงๆ ตั้งแต่ รปภ.  

ไปจนถงึเจ้าของ ยิ้มต้อนรบัได้อย่างเป็นมติร สร้างความรูส้กึดแีก่ผู้มาเยอืน

ได้มากทเีดยีว

“พี่ธงพาคุณพฤกษ์เข้าไปรอที่ห้องทํางานวีนัสก่อนนะคะ เดี๋ยววีนัส

ตามเข้าไป” พมิพ์วนีสัหนัไปบอกธงชยั

เขาค้อมศีรษะรับคําสั่งแล้วผายมือเชิญพฤกษ์เข้าไปในตัวอาคาร 

พฤกษ์เดินตามแต่เหลียวหลังกลับมามองนิดหนึ่ง เขาเห็นพิมพ์วีนัสเดิน

เข้าไปหาเจ้าของรถหรูคนันั้น แต่ไปคุยอะไรกไ็ม่ทราบ เพราะเขาเดนิเข้าไป

ในอาคารก่อน

อานสัหรี่ตามองหญงิสาวที่เดนิเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้า เขาเหน็หล่อน
โปรยยิ้มนาํทพัมาก่อน 

‘ขยนัยิ้มเหลอืเกนิแม่คุณ...’

“ขอโทษนะคะคณุ ที่นี่เป็นเขตปลอดบหุรี่ ยงัไงต้องขอรบกวนออกไป 

สูบนอกบรเิวณด้วยนะคะ” 

อาการในขณะนี้ของอานสัคงต้องเรยีกว่า ‘สะอกึ’ เขามองตามสายตา

ของหล่อน หล่อนมองสงูขึ้นไป นกึว่ามองอะไร พอเงยหน้ามองตามเหน็ป้าย

ห้ามสูบบุหรี่อานสักห็น้าร้อนขึ้นมา

เขาหนัมาสบตาหล่อนอกีท ีก่อนจะดดีบหุรี่ลงพื้น ใช้ปลายเท้าบดขยี้

จนมนัดบัสนทิ แล้วถามด้วยเสยีงห้วนๆ ว่า

“คุณปู่เป็นยงัไงบ้าง”

“ความดนัปกตดิคี่ะ ไม่มอีะไรน่ากงัวล ให้นอนพกัสกัครู่กค็งดขีึ้น”
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อานัสคิดว่าเขาไม่ได้พูดดีกับหล่อนนัก ถึงจะไม่ได้กระโชกโฮกฮาก 

แต่กไ็ม่ได้นุ่มนวลสุภาพ น่าแปลก หล่อนกย็งัพูดไปยิ้มไปได้อยู่อย่างนั้น

“พ่อกับแม่เข้าไปคุยต่อเหรอ” ประโยคที่สองของเขานํา้เสยีงอ่อนลง

กว่าประโยคแรก

พมิพ์วนีสัยงัไม่ทนัตอบ มเีสยีงสริมิาแทรกขึ้นมาก่อน สองหนุ่มสาว

มองไปทางอาคาร เอกภพกบัสริมิากาํลงัเดนิลงมา

“กลบัได้แล้วนสั” สริมิาบอกลกูชาย ปรายตามองพมิพ์วนีสัแวบหนึ่ง

“คุณปู่ล่ะแม่”

“ไว้วันหลังค่อยมาเยี่ยมใหม่” หล่อนบอกห้วนๆ แล้วก็เปิดประตู

เข้าไปนั่งรอ หน้าหงกิหน้างอทเีดยีว

ส่วนเอกภพฝากฝังกบัพมิพ์วนีสัก่อนกลบั “ผมฝากคุณพ่อด้วยนะ”

“ไม่ต้องห่วงค่ะ” พมิพ์วนีสัยิ้มรบั

เอกภพพยักหน้าพอใจแล้วก้าวขึ้นรถตามภรรยาไป เหลืออานัสยืน

อยู่คนเดยีว และเขากเ็ป็นคนขบัเสยีด้วย พอเขาชกัช้าจงึได้ยนิเสยีงเร่งรดั

มาจากผู้เป็นแม่ เขาผงกศรีษะให้พมิพ์วนีสันดิหนึ่งแล้วจงึก้าวขึ้นไปประจาํ

ที่คนขบั

พิมพ์วีนัสยืนมองรถคันหรูเคลื่อนตัวออกไปจากบริเวณบ้านร่มไม้

ชายคา หล่อนถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อปัญหาจบไปอกีหนึ่งเรื่อง

พมิพ์วนีสัรบีกลบัมาที่ห้องทํางาน พฤกษ์นั่งรออยูแ่ล้ว หล่อนกวาดตา
มองเห็นมีน้ํากระเจี๊ยบกับของว่างวางอยู่บนโต๊ะ แสดงว่าฝ่ายต้อนรับ 

ทาํหน้าที่เรยีบร้อยดี

“ขอโทษที่ให้รอนานนะคะ พอดมีเีรื่องต้องจดัการนดิหน่อย” 

“ไม่เป็นไรครับ” พฤกษ์ยิ้มอย่างไม่ถือสา “ที่นี่บรรยากาศดีจังครับ 

สวยเหมอืนภาพในเวบ็เลย”

พิมพ์วีนัสทรุดตัวนั่งลงประจําที่ ค้นหาเอกสารให้ลูกค้า ระหว่าง
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อธบิายเพิ่มเตมิไปด้วย

“ขอบคุณค่ะ บ้านร่มไม้ชายคาของเราเน้นให้ผูพ้กัอาศยัได้อยูใ่กล้ชดิ

กบัธรรมชาต ิได้รบัอากาศบรสุิทธิ์ มพีื้นที่ทํากจิกรรม นี่เป็นแผนผงัสถานที่ 

ให้คุณดูคร่าวๆ ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยเดนิชมกนัให้ทั่ว”

พฤกษ์รบัเอกสารมา แต่ยงัไม่ได้ให้ความสนใจกบัแผนที่มากนกั เขา

กงัวลเรื่องอื่นมากกว่า

“บรกิารครบวงจรอย่างนี้ ราคาคงสงูมากใช่ไหมครบั” เขาหยั่งเชงิดู

พิมพ์วีนัสยิ้ม รอยยิ้มเธออ่อนโยน พฤกษ์รู้สึกเหมือนความกังวล 

ถูกปัดเป่าให้สิ้นไปด้วยรอยยิ้มนั้น

“อย่าเพิ่งกงัวลนะคะ เรื่องราคาคยุกนัได้ เราสามารถปรบัโปรแกรม

ให้เหมาะสมตามงบประมาณของผู้ใช้บริการ” พิมพ์วีนัสบอก ก่อนส่ง

เอกสารสรุปรายการค่าใช้จ่ายให้ดู

“นี่เป็นตารางค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ค่ะ มทีั้งแบบรายสปัดาห์ รายเดอืน 

รายปี แล้วแต่ผู้ใช้บรกิารจะสะดวก”

พฤกษ์ไล่สายตาอ่านอย่างสนใจ พิมพ์วีนัสทําตารางแจกแจงไว้ได้

เป็นระเบยีบดี

“นอกจากนี้ยงัมแีบ่งราคาตามเกรดห้องพกั ถ้าเราไม่ได้มงีบประมาณ

มากนักก็อาจจะเลือกห้องพักที่เล็กลงมาหน่อย ถ้าคุณแม่ของคุณไม่ชอบ

นอนแอร์อยูแ่ลว้กส็ามารถเลอืกห้องพดัลม จะช่วยลดราคาลงมาได้อกีค่ะ” 

หล่อนหยบิอลับมัรูปถ่ายที่พกัแบบต่างๆ มาให้ดู

“ห้องพกัเรามสีามประเภทค่ะ A B C ตอนนี้ เหลอืแบบ B ห้อง

เดยีว ส่วน C เหลอืสองห้องค่ะ”

พฤกษ์มองดูคร่าวๆ ห้องพักที่นี่สวยมาก ประเภทเกรด A ห้อง

กว้างขวางมีส่วนโถงนั่งเล่น ห้องนอน และแพนทรีเล็กๆ แยกกันเป็น

สดัส่วน แทบไม่ต่างอะไรจากห้องพกัในรีสอร์ต แต่ราคากค็งเกนิเอื้อมถงึ

เช่นกัน หล่อนบอกว่าห้องประเภทนี้ทําน้อย มีแค่สองห้องเท่านั้นและก็มี
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คนพกัเตม็หมดแล้ว

แบบ B ห้องมขีนาดเลก็ลงมา ส่วนห้องนั่งเล่นกบัห้องนอนไม่ได้แยก

จากกนัชดัเจน โซฟากบัเตยีงอยู่ใกล้ๆ กนั ไม่มแีพนทร ีมเีพยีงตู้เยน็และ

โต๊ะวางของว่าง กระตกินํ้าร้อน

แบบ C ก็ยิ่งเล็กลงมาอีก มีเตียงหนึ่งเตียงกับเก้าอี้นวมชนิดปรับ

เอนได้สาํหรบัดโูทรทศัน์อกีตวั มตีูใ้ส่ของอกีนดิหน่อย แต่โชคดทีี่ห้องนอน 

ทุกประเภทมหี้องนํ้าในตวัทุกห้อง

พฤกษ์สนใจตรงห้องน้ําเป็นพิเศษ เพราะเป็นการออกแบบอํานวย

ความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง

ชดัเจน มรีาวจบัสาํหรบัพยุงตวัตามผนงัและตรงข้างชกัโครก มปีุม่ฉกุเฉนิ

จากทั้งในห้องนอนและห้องน้ํา หากเกิดเหตุผู้สูงอายุกดขอความช่วยเหลือ

จากเจ้าหน้าที่ได้ทนัที

อนัที่จรงิ ทุกตารางนิ้วในบ้านร่มไม้ชายคาออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ

อยูแ่ล้ว เริ่มตั้งแต่หน้าประตทูางเข้า มกีารทาํทางลาดไว้สาํหรบัคนที่ต้องนั่ง

รถเขน็ด้วย ตามมุมห้องต่างๆ มรีาวจบัเป็นระยะ กระเบื้องปูพื้นผวิหยาบ 

เดนิแลว้รูส้กึยดึตดิกบัรองเท้าด ีน่าจะช่วยป้องกนัการลื่นลม้ได้มากทเีดยีว 

พฤกษ์มองสถานที่โดยภาพรวมอย่างพงึพอใจ

“ราคาอาหารทาํไมมหีลายราคาครบั” เขาสนใจตรงแพก็เกจอาหาร

พมิพ์วนีสัอธบิายต่อว่า

“เรื่องอาหาร เรามนีกัโภชนาการให้คําปรกึษา วางแผนรายการอาหาร 

ในแต่ละวันให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุ มีแพ็กเกจให้เลือก

สองแบบ คอืแบบธรรมดากบัแบบพรเีมยีม แบบพรเีมยีมจะได้รบัการดูแล

อย่างพถิพีถินัตั้งแต่การเลอืกวตัถุดบิ ใช้ผลติภณัฑ์ออร์แกนกิ ทั้งเนื้อสตัว์ 

ผกั ผลไม้ ราคาวตัถุดบิจงึค่อนข้างสูง หากลูกค้ารบัไม่ไหวกส็ามารถเลอืก

เป็นแพ็กเกจธรรมดาได้ ใช้วัตถุดิบตามท้องตลาดทั่วไป แต่ยังคงเน้นผัก

ปลอดสารเหมอืนกนั เพราะที่นี่เรามแีปลงผกัปลูกเองอยู่ทางด้านหลงัค่ะ” 
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อาหารในแต่ละมื้อ นอกจากทาํสาํหรบัสมาชกิบ้านร่มไม้ชายคาแล้ว  

พิมพ์วีนัสยังรับส่งปิ่นโตตามบ้านในละแวกใกล้เคียงด้วย ถือเป็นการหา 

รายได้เพิ่มอีกทาง เพราะถึงอย่างไรก็ต้องทําอาหารสามมื้อทุกวันอยู่แล้ว 

ส่วนใหญ่บ้านที่เป็นลกูค้ากนัอยูก่ค็อืบ้านที่มผีูส้งูอาย ุเพราะอาหารที่ทาํเป็น

อาหารที่เหมาะกบัผู้สูงอายุ

“ด้านการปรงุอาหาร เรามคีรวัของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดา 

หรอืพรเีมยีม ปรงุอยู่ในครวัเดยีวกนั แม่ครวัใหญ่ผู้ควบคมุเป็นคนเดยีวกนั

คือคุณยายของฉันเอง รับรองเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย ถ้าคุณ

พฤกษ์อยากจะเยี่ยมชมครวัด้วยกไ็ด้นะคะ”

“กด็คีรบั ผมขอเอกสารพวกนี้กลบัไปให้แม่ดูได้ไหมครบั”

“ได้ค่ะ” พมิพ์วนีสัรวบเอกสารทั้งหมดใส่แฟ้มให้เขาถอืไปได้สะดวก

“ไปเยี่ยมชมสถานที่กนัเลยไหมคะ”

พฤกษ์พยกัหน้า

พิมพ์วีนัสพาเขาเดินออกจากห้องทํางาน ตรงไปยังอาคารห้องพัก 

ซึ่งอยูใ่กล้ๆ กนั พฤกษ์สงัเกตว่าสถานที่ต่างๆ จะสร้างอยูต่ดิๆ กนัทั้งหมด 

เพื่อที่ผู้สูงวยัจะได้ไม่ต้องเดนิไกล ระหว่างทางมรีาวจบัตลอด พวกเขาเดนิ 

สวนกบัสมาชกิสองสามท่าน พมิพ์วนีสัหยดุทกัทายทกุคนด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม

พฤกษ์แอบสงัเกต ท่าทางสมาชกิแต่ละคนจะรกัใคร่เอน็ดพูมิพ์วนีสั

มาก

“ตอนนี้บ้านร่มไม้ชายคามสีมาชกิอยูท่ั้งหมดกี่คนเหรอครบั” เขาถาม

เมื่อออกเดนิต่อ

“รวมทั้งหมดสี่สบิเก้าค่ะ”

พฤกษ์พยักหน้า จํานวนน้อยกว่าที่คิดไว้ แต่เมื่อคิดว่าเป็นผู้สูงวัย

จาํนวนเกอืบครึ่งร้อยกน็่าจะเป็นงานที่หนกัหนาสาหสัเอาการ แต่เขาเหน็ว่า 

หล่อนมีทีมงานและเจ้าหน้าที่ช่วยหลายคน ที่นี่มีพยาบาลประจําด้วย  

ตัวพิมพ์วีนัสเองเขาเห็นข้อมูลในเว็บไซต์ว่าหล่อนก็จบพยาบาลมาโดยตรง 
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เช่นกนั

“ส่วนใหญ่อายุเท่าไรครบั”

“อมื...กเ็ฉลี่ยๆ กนัไปนะคะ มตีั้งแต่หกสบิไปจนถงึเก้าสบิค่ะ ช่วงวยั 

ที่มีเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นเจ็ดสิบต้นๆ ค่ะ ฉันอ่านเอกสารของคุณบุษกร 

ตอนนี้ท่านอายุหกสบิใช่ไหมคะ”

“ครบั” 

ก่อนจะเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่จริง พฤกษ์ได้ส่งประวัติแม่ของเขา

ผ่านทางอีเมลให้หล่อนดูก่อนแล้ว การจะเข้าเป็นสมาชิกบ้านร่มไม้ชายคา 

ไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวจะเดินเข้ามาได้ พิมพ์วีนัสต้องตรวจสอบประวัต ิ

ผู้สมคัรทุกราย ทั้งอายุ โรคประจาํตวั สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไร ยงัพอ

ช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่ และยังต้องดูประวัติครอบครัว มีลูกเต้ากี่คน 

ทาํงานทาํการอะไรบ้าง ก่อนเข้าอยู่กต็้องสมัภาษณ์ก่อนด้วย

ผูส้งูวยับางราย พมิพ์วนีสัเหน็ว่าเจ้าตวัไม่อยากมาอยู ่ร้องห่มร้องไห้

ราวกบัจะถูกจบัมาเชอืด กล่อมอย่างไรกไ็ม่มท่ีาทอ่ีอนลง กรณอีย่างนี้พมิพ์-

วนีสัขอไม่รบัไว้ เพราะไม่อยากฝืนใจคนแก่

“มีสมาชิกวัยใกล้กับคุณบุษกรอยู่หลายรายเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวว่า 

จะเหงานะคะ” หล่อนบอก 

ที่นี่รับสมาชิกอายุตั้งแต่หกสิบเป็นต้นไป ซึ่งบุษกรก็อยู่ในเกณฑ์ 

เริ่มต้นพอดี

“ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องพักนะคะ แบ่งเป็นโซนแยกชายหญิงค่ะ” 

หล่อนชี้ให้เขาดู

พฤกษ์มองสถานที่อย่างพงึพอใจ

“ตรงนั้นกาํลงัก่อสร้างอะไรเพิ่มเหรอครบั” เขาชี้ไปที่ฝั่งตรงข้าม มี

การกั้นรั้วชั่วคราวขึ้นมาเป็นเขตก่อสร้าง แต่คิดว่าน่าจะอยู่ในอาณาเขต

เดยีวกนักบับ้านร่มไม้ชายคา

“อ๋อ พอดีลูกพี่ลูกน้องของฉันกําลังจะเปิดเนิร์สเซอรีน่ะค่ะ มาขอ 
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คณุยายกนัพื้นที่ส่วนหนึ่งไป แต่ไม่ต้องกลวัจะวุ่นวายนะคะ เราจะทํารั้วแบ่ง

อาณาเขตชดัเจนแน่นอน”

พฤกษ์พยักหน้า มองดูอย่างสนใจ อีกไม่นานคงกลายเป็นธุรกิจ 

ครบวงจร มีทั้งส่วนดูแลทารก เด็ก และคนชรา ด้วยสภาพสังคมและ

ครอบครัวสมัยนี้ พ่อแม่ต้องออกไปทํามาหากินนอกบ้านด้วยกันทั้งคู่ 

พฤกษ์คิดว่าธุรกิจเนิร์สเซอรีน่าจะเฟื่องฟูไม่แพ้ธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ 

ของพมิพ์วนีสั

“ตรงนี้เป็นฟิตเนสค่ะ เครื่องออกกําลังกายมีไม่ค่อยเยอะ เพราะ 

ส่วนใหญ่สมาชิกก็มักจะออกกําลังกายกลางแจ้งอยู่แล้ว เรามีทั้งกิจกรรม

ราํไท้เก๊ก แอโรบกิ โยคะในช่วงเยน็ที่ลานรมินํ้า”

พฤกษ์พอจะจินตนาการออก ในช่วงเช้าเย็นบริเวณสนามหญ้าและ

ลานกว้างริมนํ้านั่นคงจะมีคนเฒ่าคนแก่ออกมาทํากิจกรรมกันเต็มไปหมด 

สถานที่อยู่ใกล้แม่นํ้า เป็นช่องทางลม นับว่าได้เปรียบ หล่อนเลือกทําเล 

ได้ดี

“ตรงนี้เป็นห้องอาหารค่ะ ส่วนใหญ่สมาชกิจะออกมากนิข้าวร่วมกนั  

แต่มื้อไหนใครอยากจะกินเป็นส่วนตัวในห้องก็สามารถโทร. เรียกให้ 

เจ้าหน้าที่นาํอาหารเข้าไปเสริ์ฟได้” 

ห้องอาหารกอ็ยู่รมินํ้าเช่นกนั มสี่วนกลางแจ้งที่ทาํเป็นแพยื่นออกไป

ในนํ้าเลก็น้อยด้วย รอแดดร่มลมตกกว่านี้คงได้บรรยากาศน่าดู

“รายการอาหารวนันี้น่ากนิจงัเลยนะครบั” พฤกษ์อ่านเมนูที่ตดิไว้บน

บอร์ดหน้าห้องอาหาร

มื้อเช้ามข้ีาวต้มหมเูหด็หอม อาหารว่างคอืนมถั่วเหลอืง ขนมกลว้ย  

มื้อกลางวนัเป็นขนมจนีนํ้ายาหรอืนํ้าพรกิพร้อมผกัสด แบบแพก็เกจพรเีมยีม 

มเีมี่ยงปลาทเูป็นตวัเลอืกเพิ่มเตมิให้ด้วย ส่วนมื้อเยน็มเีมนเูยอะที่สดุ แกงส้ม 

ผกัรวม ไข่ตุ๋น ปลาดุกย่าง ส้มเขยีวหวาน ปิดท้ายด้วยนมอุ่นก่อนนอน

“ใกล้เที่ยงแล้ว เดี๋ยวคุณพฤกษ์อยู่กินด้วยกันสิคะ จะได้เป็นการ
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ทดลองว่ารสชาตอิาหารโอเคไหม” พมิพ์วนีสัเชญิชวน

พฤกษ์คดิว่าดเีหมอืนกนั จงึตอบตกลง

“คุณพมิพ์วนีสัทาํธุรกจินี้มานานหรอืยงัครบั” เขาถามต่อ ประเมนิ

ด้วยสายตามั่นใจว่าอายุพิมพ์วีนัสไม่มีทางเกินสามสิบ ไม่รู้ว่าหล่อนริเริ่ม

ทาํเองหรอืว่าสานต่อกจิการของครอบครวั

“เริ่มคิดที่จะทําเมื่อสี่ปีก่อนค่ะ แต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างเปิดบริการ

ได้เตม็รูปแบบกเ็พิ่งสองปีที่ผ่านมานี่เอง”

จากคําตอบของหล่อนทําให้เข้าใจได้ว่า อาณาจักรทั้งหมดนี้หล่อน

สร้างมาด้วยมอืตวัเอง นบัหนึ่งตั้งแต่ต้น! พฤกษ์ทึ่งจดั

“คุณคดิเองทาํเองเลยเหรอครบั”

พมิพ์วนีสัยิ้มกบัสหีน้าตื่นๆ ของเขา

“ใช่ค่ะ แต่ถ้าไม่ได้ญาติผู้ใหญ่หลายท่านช่วยอุปถัมภ์ก็คงไม่มีทาง

สาํเรจ็ ที่ดนิผนืนี้กเ็ป็นของคุณยายค่ะ ท่านยกให้ แถมยงัช่วยออกเงนิทุน

อกีด้วย” 

ถึงหล่อนจะว่าอย่างนั้น เขาก็ยังชื่นชมอยู่ดี หล่อนโชคดีตรงที่มี

ต้นทนุ แต่ถ้าไม่มกีารคดิรเิริ่ม ไม่มคีวามมุง่มั่นตั้งใจ กค็งไม่สาํเรจ็ออกมา

เป็นบ้านร่มไม้ชายคาแห่งนี้

“เก่งจงัเลยครบั เป็นเจ้าของธุรกจิตั้งแต่อายุยงัน้อย”

“ไม่ได้หวงักาํไรอะไรมากหรอกค่ะ เอาแค่พออยูพ่อใช้ มเีหลอืไปคนื

ทุนให้สปอนเซอร์บ้าง จุดประสงค์ของฉันคืออยากจะสร้างสถานที่สําหรับ

ผู้สูงอายุขึ้นมาสักที่ ให้พวกเขาได้มีที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิตอย่าง 

มคีวามสุข” 

พิมพ์วีนัสมองไปที่ห้องอาหาร สมาชิกแต่ละคนทยอยเดินมาถึง  

ใกล้เวลาอาหารเที่ยงเตม็ทแีล้ว

แน่นอนว่าคนแก่ทกุคนย่อมโหยหา ‘บ้าน’ ที่แวดล้อมไปด้วยลกูหลาน  

สมาชิกทุกคนในบ้านรักใคร่กลมเกลียว มีเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และ 
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ความสุข แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีได้บ้านที่เป็นวิมานเช่นนั้น...พิมพ์วีนัส 

จงึมคีวามฝันจะสร้างสถานที่แห่งหนึ่งขึ้นมา เป็นทางเลอืกให้กลุม่คนเหล่านี้ 

ได้มทีี่พกัพงิ เป็นวมิานหลงัสดุท้ายในบั้นปลายชวีติที่พวกเขาจะได้อยู่อย่าง

มคีวามสุข



ถึงเวลามื้อกลางวัน พิมพ์วีนัสพาพฤกษ์เข้ามาภายในห้องอาหาร 
เป็นครั้งแรกที่พฤกษ์มีโอกาสได้พบสมาชิกแทบทุกคน เพราะส่วนใหญ่ 

มื้อเที่ยงกบัมื้อเยน็สมาชกิจะเริ่มกนิพร้อมกนั ผดิกบัมื้อเช้าที่ทยอยๆ กนัมา  

สุดแต่ใครตื่นเช้าสายกว่ากนั

“หนวูนีสั เมื่อสายปูไ่ด้ยนิเสยีงจากห้องพี่ชาญ มอีะไรกนัเหรอ พี่ชาญ 

เป็นอะไรหรอืเปล่า” เฟรดรกิ ชายวยัหกสบิห้าเรยีกตวัพมิพ์วนีสัมาสอบถาม 

เมื่อตอนที่หล่อนพาพฤกษ์เดนิผ่านโต๊ะกนิข้าวของบรรดาสมาชกิ

เฟรดรกิเป็นสมาชกิชาวต่างชาตคินเดยีวในบ้านร่มไม้ชายคา แต่เขา

พูดไทยได้คล่อง เพราะเคยมาใช้ชวีติที่นี่ตั้งแต่สมยัหนุ่มๆ

พฤกษ์เงี่ยหูฟังด้วยความสนใจ พิมพ์วีนัสพาคนเดินทัวร์สถานที่ 

แนะนาํรายละเอยีดการบรกิาร แต่หล่อนยงัไม่เคยพูดถงึปัญหา เขาคดิว่า

ควรจะต้องสนใจฟังไว้ว่าที่นี่มปีัญหาอะไรบ้างหรอืไม่

“นั่นส ิไม่ออกมากนิข้าวเที่ยงเสยีด้วย” หญงิชราคนหนึ่งเสรมิขึ้นมา

ด้วยอกีคน ทุกคนมสีหีน้ากงัวลห่วงใยเพื่อนร่วมบ้าน

๒
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“คุณปู่ชาญมปีัญหากบัญาติๆ  นดิหน่อยน่ะค่ะ ตอนนี้โอเคแล้ว แต่

อาจจะยงัเหนื่อยอยู ่คงกนิมื้อเที่ยงในห้อง พี่อ้อยดแูลอยู ่ทกุคนไม่ต้องห่วง

นะคะ ตอนเยน็กค็งจะออกมารําไท้เก๊กเหมอืนเดมิ” พมิพ์วนีสัยงัคงยิ้มแย้ม

สดใส ทาํให้คนถามคลายความกงัวลไปได้บ้าง 

หมดคาํถามจากโต๊ะนี้ หล่อนกถ็ูกโต๊ะต่อไปเรยีกไว้อกี หล่อนหนัมา

ทําท่าเกรงใจ แต่พฤกษ์บอกว่าตามสบายไม่ต้องห่วงเขา หล่อนจึงแวะคุย

กบัสมาชกิก่อน

“หนูวนีสั ข้าวแช่จะมอีกีเมื่อไหร่ล่ะ” คุณยายวยัเจด็สบิสามถาม

“ยงัไม่ทนัเข้าหน้าร้อนดเีลย อยากทานแล้วเหรอคะยายนิ่ม” พมิพ์-

วนีสัหวัเราะ

“โอ๊ย บ้านเรามันก็มีอยู่แค่หน้าร้อนนี่ละหนู ยายยังไม่เห็นมันม ี

หน้าอื่น” คุณยายเจ้าสาํบดัสาํนวนจบีปากจบีคอว่า

“มสีพิี่นิ่ม บ้านเรามสีามฤดู ฤดูร้อน ร้อนมาก แล้วกร็้อนตบัแตก” 

รุ่นน้องวยัหกสบิต้นๆ อกีคนแทรกขึ้นมา

ผูร่้วมโต๊ะพากนัหวัเราะครนื พฤกษ์ผูส้งัเกตการณ์อยู่ห่างๆ กพ็ลอย

ยิ้มไปด้วย เขาสังเกตอยู่อย่างว่าคนแก่ในบ้านนี้ส่วนใหญ่มีหน้าตาเบิกบาน

แจ่มใส ดูสุขภาพจติดี

จู่ๆ  เขากน็กึถงึแม่ขึ้นมา ถ้าเขาพาแม่มาอยูท่ี่นี่ แม่จะมคีวามสขุอย่าง

คนอื่นๆ หรอืไม่ พฤกษ์ไม่แน่ใจเลย

“เอาไว้เข้าเดอืนมนีา ยายพกิลุน่าจะทําออกมาบ้างค่ะ ใจเยน็ๆ นะคะ 

ได้กนิกนัแน่นอน” พมิพ์วนีสัสญัญา

หน้าร้อนที่แล้ว คุณยายของหล่อนนกึขยนั ทาํข้าวแช่ชาววงัออกมา

เสร์ิฟมื้อกลางวนัในวนัหนึ่ง ปรากฏว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนแก่ เรยีกร้อง 

ให้ทาํแทบทกุวนัจนหมดเดอืนพฤษภาคมนั่นละ พมิพ์วนีสัจงึต้องขอยกเลกิ 

เมนูนี้ เพราะเป็นอาหารที่ต้นทุนค่อนข้างสูงและใช้เวลาเตรยีมเครื่องนาน

ข้าวแช่เป็นเมนูสําหรับหน้าร้อน หมดฤดูหล่อนยกเลิกไปจึงไม่มี
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ใครว่าอะไรได้ แต่คุณย่าคุณยายกน็บัวนัรอให้คมิหนัตฤดูเวยีนมาบรรจบ 

อกีครั้ง เพราะอยากกนิข้าวแช่ชาววงัฝีมอืยายพกิุลอกี

“แล้วข้าวเหนยีวมะม่วงล่ะจ๊ะ ทาํด้วยไหม”

“ข้าวเหนียวมะม่วงนี่หนูต้องขอปรึกษานักโภชนาการก่อนนะคะ  

ไม่รบัปากค่ะ” 

พิมพ์วีนัสแบ่งรับแบ่งสู้ เพราะเป็นเมนูที่มีกะทิ เพิ่มไขมันและพวก

ผลไม้รสหวานจัด นักโภชนาการก็ไม่แนะนํานัก มะม่วงสุกก็ถือว่าเข้าข่าย  

กินพอประมาณได้ มากไปไม่ดี แต่ถ้าทําออกมาแล้วก็ยากที่หล่อนจะไป

กะเกณฑ์ปริมาณต่อคนได้ ทําเมนูถูกปากทีไร ก็เห็นคุณย่าคุณยายตัก 

รบัประทานกนัจนลมืค่านํ้าตาล ค่าไขมนัในเลอืดกนัทุกที

“กไ็ม่ต้องไปบอกเขาสหินูวนีสั ไม่ได้กนิทุกวนั ไม่เป็นไรร้อก” 

“ใช่ ถ้าหน้าร้อนนี้ได้กนิข้าวเหนยีวมะม่วงคุณพกุิล ปู่ยอมตายเรว็ขึ้น 

อกีปีเลยเอ้า” 

พวกผู้ชายก็ช่วยสนับสนุนด้วย ฝีมือทําข้าวเหนียวมะม่วงของ 

ยายพกิุลใครได้ลิ้มลองสกัครั้งไม่มวีนัลมื 

บทสนทนาของผู้สูงวัยทําให้ชายหนุ่มที่แอบฟังอยู่ชักนึกอยากชิม 

ขึ้นมา...ข้าวเหนยีวมะม่วงกข็องโปรดของเขาเหมอืนกนันี่นา

“ขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะ ไม่รับปาก แต่ข้าวแช่มีแน่นอนค่ะ”  

พมิพ์วนีสัสรุป เป็นที่พอใจกบับรรดาผู้สูงวยัอยู่บ้าง หล่อนจงึถูกปล่อยตวั

กลบัมารบัแขกต่อ

“ขอโทษด้วยนะคะ” หญิงสาวบอกเขาด้วยท่าทางเกรงอกเกรงใจ  

กว่าจะพามาถงึจุดตักอาหารแทบจะต้องแวะคุยทุกโต๊ะ

“ไม่เป็นไรครบั ทํางานกบัคนแก่นี่เหนื่อยไหมครบั” พฤกษถ์ามยิ้มๆ

ขนาดฟังอยู่ไม่นานพฤกษ์ยังเห็นว่ามีปัญหาจุกจิกและเรื่องจิปาถะ

มากมายให้หล่อนต้องจดัการ

“จะว่าเหนื่อยก็เหนื่อย แต่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงค่ะ แล้วก็เป็นความ
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เหนื่อยที่มคีวามสขุดด้ีวย คงเพราะฉนัอยูก่บัคนแก่มาตั้งแต่เลก็กเ็ลยคุน้ชนิ 

มั้งคะ ให้ทาํงานกบัเดก็ฉนัคงคดิหนกักว่า”

หล่อนพาเขามาถงึโต๊ะวางอาหาร แต่ละแพก็เกจวางแยกกนัคนละมมุ  

ใครมีบัตรพรีเมียมก็ไปตักฝั่งนู้น ใครเลือกแพ็กเกจธรรมดาไว้ก็มาตัก 

ฝั่งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้ ซึ่งพฤกษ์เข้าใจว่าคงจะ

มีไว้ตรวจสอบด้วยละว่า มีใครไม่ได้จ่ายเงินแบบพรีเมียมแอบเนียนไปตัก

ของแพงกนิหรอืเปล่า

“ที่จริง ฉันก็ไม่อยากจะทําเป็นสองแพ็กเกจเลยค่ะ ไม่อยากให้เกิด

ปัญหาการแบ่งแยกว่าคนนี้กินดีกินหรูกว่าคนนี้ แต่ว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่ง 

ต้องการกนิอาหารที่ปรุงจากวตัถุดบิปลอดสารทั้งหมด ซึ่งถ้าทาํให้ทั้งหมด 

ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารก็คงสูงมาก ลูกค้าระดับกลางคงจะเอื้อมไม่ถึง ฉัน 

ถึงต้องตัดสินใจแยกเป็นสองแพ็กเกจ ดีที่ว่าไม่เคยมีปัญหาอะไร ทุกคน 

อยู่ในระเบยีบด ีและไม่เคยมปีระเดน็แบ่งแยกชนชั้นอะไร”

“ถ้าคนคดิจะแบ่งแยก มนัมเีรื่องให้คดิทั้งนั้นละครบั ถงึคุณไม่แบ่ง

แพก็เกจเรื่องอาหาร กค็งไปแบ่งแยกกนัเรื่องเกรดห้องอยู่ด ี ถงึเกรดห้อง

เท่ากนัหมด กค็งไปแบ่งว่าใครมขีองใช้หรหูรากว่ากนั ถ้าแบ่งที่ของใช้ไมไ่ด้ 

กค็งไปแบ่งว่าลูกหลานใครทาํอาชพีดกีว่า รวยกว่า ขบัรถหรูกว่า” 

พมิพ์วนีสัพยกัหน้าเหน็ด้วย ที่เขาพูดมากถ็ูก

“ผมว่าคุณตัดสินใจแยกแพ็กเกจอาหารแบบนี้ก็ดีครับ ใครมีกําลัง

อยากกนิของดเีกรดสงู กไ็ด้อย่างที่เขาต้องการ ใครกาํลงัไม่ถงึกย็งัมโีอกาส

ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ ถ้าคิดราคาระดับพรีเมียมไปเสียหมด ผมคนหนึ่งละที่คง

หมดโอกาสพาแม่มาอยู่ที่นี่”

พมิพ์วนีสัยิ้ม แต่กอ็ยากเสนอให้เขาลองกนิอาหารทั้งสองแบบ แม้ว่า

เขาคงเลือกแพ็กเกจในใจไว้แล้ว สองหนุ่มสาวตักอาหารไปนั่งกินที่โต๊ะ  

สกัพกัมหีญงิชราคนหนึ่งเดนิมา พมิพ์วนีสัลกุขึ้นไปประคองท่านมานั่งที่โต๊ะ

แล้วแนะนาํให้รู้จกักบัพฤกษ์
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“ยายคะ นี่คุณพฤกษ์ค่ะ”

พฤกษ์ยกมอืไหว้ ทแีรกนกึว่าเป็นสมาชกิบ้านร่มไม้ชายคา เหมอืน

อย่างคนอื่นๆ แต่พิมพ์วีนัสแนะนําต่อว่าเป็นยายแท้ๆ ของเธอเอง ชื่อ 

คุณยายพกิุล

“อ้อ คนที่ติดต่อจะพาคุณแม่มาอยู่ใช่ไหม” คุณยายพิกุลได้ยิน 

หลานสาวพูดถงึลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งตดิต่อเข้ามาเมื่อวนัก่อน

“ใช่ครบั”

“เชิญเที่ยวชมให้ทั่วเลยนะพ่อหนุ่ม ถ้าให้ดีพาแม่เขามาดูด้วยตัวเอง 

ได้ยิ่งดี เพราะคนที่จะมาอยู่คือเขา คนอยู่เขาพอใจแล้วค่อยตกลงก็ได้  

ไม่ต้องรบี” คนแก่แนะนาํ

“ครบัคณุยาย อาหารที่นี่อร่อยมากเลยครบั คณุวนีสับอกว่าคณุยาย 

เป็นคนทาํเอง”

“โอ๊ย เดี๋ยวนี้ทําเองหมดไม่ไหวหรอก มีคนช่วยเยอะแยะ ยายน่ะ

ทําได้แค่ชี้นิ้วสั่งเขา” ยายพิกุลไม่รับความดีความชอบแต่ก็หน้าบานตาม 

คาํชมไปแล้ว

“แต่ทั้งหมดกส็ูตรคุณยายทั้งนั้นละค่ะ” หลานสาวหยอกยิ้มๆ

พฤกษ์มองยายหลานคุยกัน เมื่อครู่พิมพ์วีนัสบอกว่าอยู่กับคนแก่ 

มาตั้งแต่เลก็ น่าจะหมายถงึยายพกิุลนี่เอง

“ขอโทษนะครบั ไม่ทราบว่า ปีนี้คณุยายอายเุท่าไรแล้วครบั” พฤกษ์

ตดัสนิใจถาม

“เจด็สบิสี่จ้ะ”

เขาทาํตาโต

“ไม่น่าเชื่อเลยครับ ยังดูแข็งแรงคล่องแคล่วอยู่เลย บอกหกสิบห้า

ผมกย็งัเชื่อ” 

คนแก่หวัเราะเอิ๊กอ๊ากชอบใจ คราวนี้รบัคาํชมไว้อย่างหน้าชื่นตาบาน

“ใครๆ เขากว็่ากนัอย่างนั้นละจ้ะ ยายฟังจนชนิละ”
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พฤกษ์หวัเราะตาม หนัไปยิ้มกบัพมิพ์วนีสั นกึในใจว่าคุณยายมอีารมณ์ 

ขันดีจริง พฤกษ์นึกอยากให้แม่ของเขามีเสียงหัวเราะและรวยอารมณ์ขัน

อย่างนี้บ้าง...ที่จรงิเมื่อก่อนแม่กเ็คยมบ้ีาง แต่ตอนนี้ อย่าว่าแต่เสยีงหวัเราะ 

แม้แต่รอยยิ้มยงัเป็นของหายาก

ยายพิกุลอยู่คุยต่ออีกนิดหน่อยก็บอกขอตัว เพราะจะไปเตรียม

เครื่องแกงสําหรับมื้อเย็น พฤกษ์กินอาหารที่ตักมาจนหมดจึงขอตัวกลับ 

พมิพ์วนีสัเดนิออกมาส่งถงึที่รถ

“ถ้าตกลง ผมกค็งจะเลอืกแบบแพก็เกจรายสปัดาห์นะครบั จนัทร์ถงึ

ศกุร์เท่านั้น วนัศกุร์เยน็ผมจะมารบักลบั และมาส่งอกีครั้งวนัอาทติย์บ่าย” 

เขาหนัมาสรุป หลงัจากคดิทบทวนตอนนั่งกนิข้าว

“ได้ค่ะ เดี๋ยวฉนัจะคาํนวณราคาส่งไปให้ ถ้าไม่ได้อยูเ่ตม็สปัดาห์ราคา

ก็จะถูกลง และถ้าคุณเลือกจ่ายแบบรายเดือนก็จะได้ส่วนลดมากกว่าจ่าย

รายสปัดาห์ด้วยค่ะ”

“ส่วนเรื่องอาหาร ขอเป็นแพก็เกจธรรมดากพ็อครบั”

“ได้ค่ะ แล้วเรื่องห้องล่ะคะ”

“ห้องขนาด C กน็่าจะพอแล้วครบั ส่วนเรื่องแอร์ ผมขอปรกึษาแม ่

อีกที ใจผมอยากเลือกห้องแอร์ เพราะใกล้หน้าร้อนแล้ว อย่างน้อยแม ่

จะได้มไีว้เป็นทางเลอืก” เรื่องนี้พฤกษ์ยงัลงัเล

“ได้ค่ะ ลองกลับไปคุยกันดูนะคะ จะพาคุณแม่มาดูเมื่อไหร่ก็โทร. 

นดัได้เลย ฉนัจะได้สมัภาษณ์ท่านด้วย เดี๋ยวฉนัจะทาํใบเสนอราคาส่งอเีมล

ตามไปค่ะ”

พฤกษ์พยักหน้า เริ่มกังวลใจขึ้นมา ไม่รู้ว่าเขาจะพาแม่มาที่นี่ได ้

หรอืไม่

“เดินทางปลอดภัยนะคะ หวังว่าจะได้ต้อนรับคุณแม่บุษกรเข้ามา

เป็นสมาชกิใหม่ในบ้านร่มไม้ชายคาค่ะ” หล่อนบอกเขาเป็นประโยคสุดท้าย 

พฤกษ์ได้แต่ยิ้มบางๆ หวงัว่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นกนั...
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บ้านร่มไม้ชายคาตั้งอยู่ในอาํเภอรอบนอก ส่วนบ้านของพฤกษ์อยู่ใน
อาํเภอเมอืง แต่ระยะห่างไม่ไกลมาก ขบัรถเพยีงยี่สบินาทกี็ถงึ เป็นเพราะ

ต่างจงัหวดัรถไม่ตดิด้วย

พฤกษ์เลี้ยวรถเข้ามาจอดหน้าบ้านครึ่งไม้ครึ่งปนูสองชั้น บ้านหลงันี้

มอีายมุากกว่าพฤกษ์สองปี เป็นเรอืนหอของพ่อแม่ตั้งแต่สมยัแต่งงานใหม่ๆ 

ผ่านการปรับปรุงซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง ปัจจุบันยังนับว่าสภาพดีอยู่ 

รอบตวับ้านปลูกต้นไม้ร่มรื่น ส่วนใหญ่กเ็ป็นฝีมอืพ่อปลูกไว้ทั้งนั้น

พฤกษ์มองดูต้นไม้ดอกไม้ลูกรักของพ่อแล้วใจหาย สิ้นพ่อไป 

พวกมนัดูเหงาหงอยลงไปถนดั 

“แม่ครบั ผมกลบัมาแล้ว” พฤกษ์ส่งเสยีงบอกเมื่อก้าวเข้าไปในบ้าน

บ้านทั้งหลังเงียบเชียบราวกับไม่มีคนอยู่ พฤกษ์ไล่หาไปตามห้อง

ต่างๆ

“แม่อยู่ไหนครบั” 

เขาดูจนทั่วชั้นล่าง แต่ไม่พบใคร จึงตัดสินใจเดินขึ้นไปดูข้างบน  

มุ่งไปที่ห้องนอนใหญ่เป็นลาํดบัแรก เมื่อเปิดประตูเข้าไป ภาพที่เหน็คอืแม่

นั่งอยู่บนเก้าอี้ หนัหน้าออกไปทางหน้าต่าง พฤกษ์เหน็แต่แผ่นหลงัของแม่ 

ดูเหมอืนไหล่ของแม่จะไหวสะท้านนดิๆ

“ผมนกึว่าแม่ไม่อยู่เสยีอกี บ้านเงยีบเชยีว” เขาร้องทกัออกไป

บุษกรหันมา พฤกษ์จึงได้เห็นว่าแม่กอดอัลบัมรูปของครอบครัวไว้

แนบอก หน้าตายงัโรยอยู่ไม่ต่างจากสองวนัก่อนที่เพิ่งเจอกนั

“แม่ขึ้นมางบีน่ะ ทาํไมวนันี้ถงึเรว็ล่ะ”

“วนันี้มหาวทิยาลยัเขามงีาน งดการเรยีนการสอนน่ะครบั” 

พฤกษ์ทาํงานในกรงุเทพฯ ปกตมิกักลบับ้านวนัเสาร์อาทติย์ แต่บาง

สัปดาห์ก็ไม่ได้กลับ เมื่อก่อนพฤกษ์ไม่ห่วง เพราะพ่อแม่อยู่เป็นเพื่อนกัน  

ตอนนี้ไม่มีพ่อแล้ว บ้านทั้งหลังมีแม่อยู่คนเดียว พฤกษ์จึงตั้งใจว่าจะกลับ

บ้านทุกสัปดาห์ แต่นั่นก็หมายความว่า ตลอดห้าวันแม่ต้องอยู่คนเดียว 
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ในบ้านหลงันี้ 

พฤกษ์เป็นห่วงมาก แม่ไม่เคยอยู่คนเดียวมาก่อน และอายุก็ไม่ใช่

น้อยๆ แล้ว หากเกดิอะไรฉุกเฉนิขึ้นมา ใครจะช่วยเหลอืได้ทนั เขาถงึได้มี

ความคดิมองหาบ้านพกัสาํหรบัผูส้งูอาย ุโดยเลอืกหาข้อมูลจากอนิเทอร์เนต็

ก่อน 

เขาพบบ้านพกัในลกัษณะนี้อยู่หลายแห่ง และกม็าถกูตาต้องใจ ‘บ้าน-

ร่มไม้ชายคา’ รูปภาพประกอบในเว็บไซต์น่าสนใจ สถานที่สวยงามน่าอยู่ 

บรรยากาศด ีและที่สาํคญัคอือยูไ่ม่ไกลจากบ้านของเขา พฤกษ์จงึตดัสนิใจ 

ลองติดต่อสอบถามรายละเอียด จนมาถึงขั้นนัดหมายเข้าไปดูสถานที่จริง

ในวนันี้ 

“แล้วทานอะไรมาหรอืยงัลูก”

คนเป็นแม่ ถึงแม้จิตใจยังคงจมอยู่กับความทุกข์ แต่ก็ไม่เคยที่จะ

ลมืนกึถงึลกูวา่กนิดอียู่ดหีรอืไม่ เจบ็ไข้ได้ป่วยหรอืเปลา่ ถงึอย่างไรลกูกย็งั

เป็นที่หนึ่งเสมอ

“เรยีบร้อยครบั” พฤกษ์ยงัอิ่มมื้อเที่ยงที่บ้านร่มไม้ชายคาอยู่เลย

เขามองดูท่าทขีองแม่ ก่อนตดัสนิใจบอกว่า “ผมแวะไปดูบ้านร่มไม้-

ชายคามาแล้วนะครบั”

บษุกรเงยหน้ามอง พฤกษ์เคยเกริ่นเรื่องนี้ไว้แล้ว แต่หล่อนไม่ทราบ

ว่าเขาจะไปดูสถานที่วนันี้

“ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมาก แม่ลองอ่านรายละเอียดดูก่อน รูปที่เห็นนี่

สวยเหมอืนของจรงิ ไม่ส ิของจรงิสวยกว่าด้วยซํ้า ถ้าแม่อยากเหน็สถานที่

จรงิก่อน ผมจะพาไปดู ไปพรุ่งนี้เลยกไ็ด้”

บษุกรรบัเอกสารมา กวาดตาอ่านผ่านๆ ด้วยท่าทางเนอืยๆ ก่อนจะ

สะดุดตากบัตวัเลขในตาราง

“ค่าใช้จ่ายสูงเหมอืนกนันะพฤกษ์”

“กบ็รกิารเขาได้มาตรฐานนี่ครบั แถมมกีจิกรรมให้ทาํมากมาย มสีงัคม
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คนวยัเดยีวกนั แม่จะได้ไม่เหงา อยู่ที่นี่คนเดยีวผมเป็นห่วง” 

“แต่แม่ห่วงบ้าน” 

บุษกรทําใจลําบาก ถึงเดชาจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ความรักความ

ผูกพนัที่เธอกบัเขามตี่อกนัไม่มวีนัตายตามไปด้วย เธอกบัสามคีู่ทุกข์คู่ยาก

ร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่ในบ้านหลังนี้มาถึงสามสิบเจ็ดปีเต็ม ทุกตารางนิ้ว

มคีวามทรงจาํเกี่ยวกบัเขาตราตรงึอยู่...เธอจะทอดทิ้งมนัไปได้อย่างไร

“ไม่มีใครยกบ้านเราไปไหนได้หรอกครับ จะมีน่าห่วงก็แค่ข้าวของ 

แต่เราไม่ได้มีของมีค่าอะไรมากมาย ทําประตูหน้าต่างล็อกให้แน่นหนาขึ้น 

กน่็าจะโอเคแล้ว ส่วนเรื่องต้นไม้ ผมจะจ้างน้องมะขามให้เข้ามารดน้ําเช้าเยน็ 

เป็นค่าขนมเลก็ๆ น้อยๆ ให้เดก็ อกีอย่าง แม่ไม่ได้ไปอยูท่ี่นั่นถาวร วนัเสาร์

อาทิตย์ผมจะไปรับแม่กลับมาอยู่บ้าน ยังไงบ้านก็ไม่โทรมหรอกครับ เรา 

ไม่ได้ทิ้งเสยีเลย” พฤกษ์โน้มน้าว 

บุษกรยงัมที่าทลีงัเล

“ไปลองดูหน่อยนะครบัแม่ ถ้าแม่ไม่ชอบกไ็ม่เป็นไร”

ผู้เป็นแม่มองสหีน้าอ้อนวอนของบตุรชาย เธอรู ้ถ้าขออยูท่ี่นี่คนเดยีว 

ลูกชายอยู่ทางนู้นคงไม่มีทางนอนหลับได้อย่างสบายใจ...ทุกข์ของลูกคือ 

ทุกข์ของคนเป็นแม่ บุษกรถอนใจเฮอืก เธอคงจะต้องลองให้โอกาส ‘บ้าน-

ร่มไม้ชายคา’ ดูสกัตั้ง 

บรรยากาศในเที่ยวขากลับน่าอึดอัดมาตลอดทาง ไม่มีใครพูดอะไร
กนัเลยตลอดสองชั่วโมง อานสัลอบมองผ่านกระจกมองหลงั เหน็แม่ของเขา

เบอืนหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง สหีน้าไม่สบอารมณ์ ลอบมองทางพ่อซึ่ง

นั่งอยู่ด้านหน้าด้วยกนับ้าง พ่อนั่งนิ่ง มองตรงแน่วไปที่ถนน ไม่มใีครขยบั 

ไม่มใีครพดูอะไรขึ้นมาก่อน อานสักไ็ม่รูจ้ะพดูอะไรเหมอืนกนั เขาเปิดเพลง

ฟังเบาๆ ไปตลอดทาง

เลี้ยวรถเข้าจอดหน้าคฤหาสน์หลังใหญ่แล้ว อานัสก็รีบกระโดดลง 
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จากรถอยากไปให้พ้นจากตรงนี้ไวๆ 

แต่เอกภพตามลงมาร้องเรยีกไว้ “จะไปไหนตานสั มาคยุกนัให้รูเ้รื่อง 

ก่อน”

ชายหนุ่มวัยยี่สิบเก้าถอนใจเหนื่อยหน่าย หมุนตัวกลับมาอย่าง 

ไม่เตม็ใจ

“คุยหรอืด่าครบั ถ้าจะคุย ผมว่ามนัไม่มปีระโยชน์อะไร เพราะผม

ให้คําตอบที่พ่อต้องการไม่ได้ ผมบอกทุกอย่างที่ผมรู้ไปหมดแล้ว แต่ถ้า 

จะด่า กข็อให้ม้วนเดยีวจบ ผมขี้เกยีจฟังอะไรซํ้าๆ ซากๆ”

ฟังวาจาของพ่อลูกชายตวัดแีล้วเอกภพเลอืดขึ้นหน้า

“แล้วแกคิดว่าฉันไม่เบื่อความเลวซ้ําๆ ซากๆ ของแกเหรอ” เขา 

โมโหขึ้นมาบ้างเหมอืนกนั

อานสักลวัพ่อมากกว่าแม่ เวลาพ่อโกรธ เขาไม่กล้าสู้หน้านกัหรอก

“ผมกก็าํลงัจะไปให้พ้นหน้าพ่ออยู่นี่ไง” เขาเมนิหน้าหนี

“เออ! ไปแล้วไปให้พ้น ไม่ต้องกลับมาเลยก็ดี แต่คนืมาให้หมดนะ 

ทั้งคอนโดฯ รถ บัตรเครดิต อย่าได้เอาอะไรติดตัวไปสักอย่าง” เอกภพ

ตวาดไล่

สริมิาหน้าซดี เหน็พ่อลกูมปีากเสยีงกนัหล่อนใจไม่ดเีลย และหล่อน

เหน็น้องสาวของสามเีดนิผ่านมาพอด ีไม่อยากให้คนในครอบครวัทะเลาะกนั

ให้คนนอกฟัง หล่อนจงึเข้าไปปรามสามี

“พอเถอะค่ะคุณ” สิริมาสะกิดเตือน เห็นสีหน้าสามีแล้วกลัวใจเขา

เหลอืเกนิ

เอกภพขบกรามกรอดๆ จ้องมองลูกชายด้วยแววตาประหตัประหาร

“จะไปไหนกไ็ปเถอะนสั” สริมิาตดัสนิใจ ‘ไล่’ ลูกชาย ป้องกนัไม่ให้

เรื่องลุกลามใหญ่โตไปกว่านี้ 

อานสัหมุนตวัเดนิจากไปทนัท ีราวกบัว่าเขารอที่จะไปอยู่ทุกขณะจติ

อยู่แล้ว 
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สริมิาตะโกนไล่หลงัตามไปว่า “แต่อย่ากลบัดกึนกันะลูก”

อานสัไม่ได้ตอบกลบัมา ไม่รูว่้าได้ยนิหรอืไม่ สริมิาถอนใจอย่างเออืม

ระอา ก่อนจะหันมามองสามี เอกภพหายใจหอบโยน ท่าทางกําลังระงับ

อารมณ์สุดกาํลงั

“ที่พดูเมื่อกี้จะทาํจรงิหรอืเปล่าคะพี่ภพ หรอืแค่ขูไ่ปอย่างนั้น” อนิทริา 

เดนิตามมาถาม 

สริมิามองอย่างไม่พอใจ แต่อนิทริาไม่สน หลอ่นพดูกบัพี่ชายตวัเอง

ต่อ

“อนิเหน็ด้วยนะคะ ตานสัไม่สมควรได้อะไรไปสกัอย่าง เพราะไม่เคย

ช่วยออกแรงหาอะไรมาเลย”

สริมิาทําตาขวางใส่คนพดู สําหรบัคนเป็นแม่ ถงึลกูจะไม่รกัดอีย่างไร

กท็นฟังคนอื่นว่าร้ายลกูไม่ได้ หล่อนพร้อมจะแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่อใส่คนที่บงัอาจ

มาแตะต้องลกู โชคดเีอกภพแทรกขึ้นมาก่อน น้องสามกีบัพี่สะใภ้จงึไม่ต้อง

ปะทะกนัโดยตรง

“อยู่เฉยๆ เถอะอิน ที่เธอสร้างเรื่องไว้นี่มันก็มากพอแล้ว” เอกภพ 

พูดด้วยนํ้าเสยีงเหนื่อยล้าเตม็ทน

อนิทริาฟังแล้วอยากจะหวัเราะ

“อนินี่เหรอคะสร้างเรื่อง” หล่อนย้อนถามพี่ชาย

เอกภพขี้คร้านจะต่อความยาว เขาเดนิหนี

สิริมาจึงต้องหันไปโต้กลับเอง “ก็ใครล่ะที่ชอบเอาเรื่องนัสไปฟ้อง

คุณพ่อ”

อนิทริาหนัขวบัมามองพี่สะใภ้

“กถ้็าลกูชายพี่สไิม่ทําเรื่องขึ้นมา ใครจะเอาอะไรไปฟ้องได้คะ” หล่อน

เชดิหน้าย้อนถาม

สิริมาเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน อึดอัดที่ทําอะไรไม่ได้ เพราะเรื่องมันมีมูล

อยู่จรงิ!
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อาการอํ้าอึ้งของพี่สะใภ้เป็นที่สาแก่ใจอินทิรานัก หล่อนเหยียดปาก

อย่างสมเพช

“อย่าทําตัวเป็นพ่อแม่รังแกฉันนักเลยค่ะพี่สิ พี่จะกางปีกปกป้อง

ซุกความผิดลูกชายไว้ใต้พรมอย่างที่เคยทําไม่ได้หรอกนะคะ ตานัสน่ะจะ

สามสิบอยู่รอมร่อแล้ว จนป่านนี้ยังไม่เป็นผู้เป็นคน เกิดเรื่องแบบนี้ อิน

ข้ามหัวผู้ใหญ่ไม่ได้ ยังไงก็ต้องบอกให้คุณพ่อท่านรับทราบไว้ ปลาตาย 

ตวัเดยีวเหมน็กนัไปทั้งข้อง พวกเราทําธรุกจิ เรื่องภาพลกัษณ์เป็นสิ่งสําคญั 

ถ้าตานสัยงัไม่หยุดสร้างเรื่อง สุดท้ายกต็้องเสยีหายกนัไปทั้งตระกูลเพราะ

แกะดาํตวัเดยีว!”

“เกินไปแล้วนะอิน” สิริมาเลือดขึ้นหน้า เนื้อตัวเหมือนจะแตกเป็น

เสี่ยงๆ เพราะเกบ็กดที่ทาํอะไรไม่ได้

“ดูน้องสาวคุณพูดกบัฉนัสคิะ” สุดท้ายหล่อนกต็้องหนัไปฟ้องสาม ี

เอกภพเดินไปถึงตีนบันไดแล้ว เขาถอนใจเฮือกใหญ่ หันมาสบตา 

น้องสาว แววตาของเขาสยบอนิทริาได้อยู่หมดั

“ลกูชายพี่ พี่จดัการเองได้ เธอเอาเวลาของเธอไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

กว่านี้เถอะ” เอกภพทิ้งท้ายไว้แค่นั้นกเ็ดนิขึ้นไปชั้นบน 

สิริมามองอินทิราด้วยแววตาขุ่นขวาง แล้วก็สะบัดหน้าเดินหนีตาม

ขึ้นไปบ้าง

อนิทริากดัฟันกรอด เจบ็ใจที่พี่ชายพูดกบัเธออย่างไม่ไว้หน้า ถอืว่า

เป็นพี่นกึจะทาํอะไรกไ็ด้หรอื...หล่อนมองตามอย่างเคอืงแค้น

“มอีะไรกนัเหรอคะพี่อนิ เหน็เดก็ไปบอกว่ามเีรื่องกนั”

อนิทริาถอนใจเมื่อเหน็น้องสะใภ้คนเลก็เดนิเข้ามา 

“พี่ภพพาตานสัไปพบคุณพ่อแล้ว” อนิทริารายงาน

สจุติราทาํตาโตสนใจใคร่รูข้ึ้นมาทนัท ี“เป็นยงัไงบ้างคะพี่อนิ คณุพ่อ

ว่ายงัไงบ้าง”

“พี่กไ็ม่รู้เหมอืนกนั พรุ่งนี้ว่าจะไปเยี่ยมท่านสกัหน่อย”
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“สุไปด้วยนะคะ” หล่อนรบีเสนอตวั

อนิทริาพยกัหน้าอย่างยนิด ี“ไปส ิพาน้องตาลกบัน้องต้นไปด้วย พรุ่งนี้ 

วนัหยุดอยู่แล้วนี่”

“ค่ะ” สุจติรารบีรบัปากอย่างกระตอืรอืร้น

อินทิราตบไหล่เบาๆ โชคดีที่หล่อนได้น้องสะใภ้ว่าง่ายอยู่ใต้อาณัต ิ

ส่วนพี่สะใภ้ทั้งสองคนนั้นแตะต้องไม่ได้เลย 

คุณพ่อมีลูกทั้งหมดสี่คน คนโตคือเอกภพ คนที่สองเอกวิทย์ คน 

ที่สามคืออินทิรา และคนสุดท้องชื่อเอกยุทธ ลูกชายแต่งงานแล้วทั้งหมด  

มอีนิทริาคนเดยีวที่ยงัครองตวัเป็นโสด 

ในบรรดาพี่น้อง อนิทริาสนทิกบัน้องชายคนเลก็ที่สดุ เพราะมโีอกาส 

ได้ช่วยเลี้ยงมากับมือ เอกยุทธเองก็ติดพี่สาว หลังคุณแม่สิ้นไป อินทิรา

เปรียบเหมือนแม่คนที่สองของน้อง สุจิตราเป็นสะใภ้ที่ผ่านการเห็นชอบ 

จากอินทิรา เมื่อแต่งเข้าบ้านมาจึงกลมเกลียวกับพี่สามีดี อินทิราว่าอะไร 

กเ็ชื่อ ไม่มขีดัขนื หล่อนจงึปลื้มน้องสะใภ้คนนี้และอยากผลกัดนัให้ได้ด ี

เมื่อสุจิตรากับเอกยุทธมีลูกสาวหนึ่ง ชายหนึ่ง อินทิราก็อยากดัน

หลานๆ ให้ได้ขึ้นเป็นคนโปรดของคุณปู ่ โดยเฉพาะหลานชาย อนิทริาหวงั

กับน้องต้นเป็นพิเศษ เพราะคุณปูเ่พิ่งได้หลานชายสองคน คนโตคืออานัส  

จากนั้นกเ็ป็นหลานสาวสามคนรวด ก่อนจะได้น้องต้นเป็นหลานชายคนเลก็ 

ในขณะนี้ และดูวี่แววแล้วก็ไม่น่าจะมีเพิ่มเติมอีกง่ายๆ เพราะลูกชาย 

ลูกสะใภ้แต่ละคนอายุเริ่มมากกนัแล้ว

เสยีดายที่คณุปูช่ิ่งหนไีปอยู่บ้านพกัผู้สูงอายเุสยีก่อน โอกาสทําคะแนน 

ของน้องต้นน้องตาลจงึมไีม่มากนกั แต่อนิทริาคดิว่าเรื่องนี้ไม่เหลอืบ่ากว่าแรง  

ในเมื่อหลานชายอกีคนขยนัคะแนนตดิลบอยู่แล้ว ลกูของเอกยทุธนั่งรออยู่

เฉยๆ อาจจะมวีาสนาตกลงมาบนหน้าตกัเองกไ็ด้
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บ้านร่มไม้ชายคา
เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นแต่เช้า บรรดาสมาชิกที่ทยอยกลับมา

จากการเดนิออกกาํลงักายพากนัเมยีงมอง ไม่รู้ว่าเกดิเรื่องอะไรขึ้น ทุกคน

เหน็นิ่มนวลลากตวัเดก็สาวชื่อพลอย ซึ่งเป็นแม่บ้านของที่นี่ เดนิไปทางห้อง

ทาํงานของพมิพ์วนีสั

“คณุยายหนไูม่ได้เอาไปจรงิๆ นะคะ” พลอยยกมอืไหว้ปลกๆ นํ้าตา

จวนเจยีนจะหยดเตม็ที

“วนันี้ห้องฉนักม็เีธอเข้าออกอยูค่นเดยีว ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใคร” 

นิ่มนวลกําข้อมือเด็กสาวไว้แน่น ไม่มีทางปล่อยผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งไป

ง่ายๆ

“หนูไม่รู้ หนูไม่เหน็เลยจรงิๆ ค่ะ คุณยายไปลมืไว้ที่ไหนหรอืเปล่า”

“เอ๊ะ ของสาํคญั ฉนัจะเอาไปวางทิ้งขว้างสะเปะสะปะได้ยงัไง สร้อย

เส้นนี้ฉนัไม่เคยไว้ห่างตวั ฉนัวางไว้หวัเตยีง ฉนัจาํได้” 

เสียงโวยวายของนิ่มนวลดังเข้าไปถึงในห้องทํางานของพิมพ์วีนัส 

หญงิสาวรบีวิ่งออกมาดู เหน็เหตุชุลมุนอยู่ตรงโถงทางเดนิ

“เกดิอะไรขึ้นคะคุณยายนิ่ม”

“มาพอดหีนูวนีสั ยายกาํลงัจะไปหา” นิ่มนวลยนืหอบ ใช้พลงัไปกบั

การฉุดลากเดก็สาวไปมาก 

“มอีะไรคะ ใจเยน็ๆ นะคะ ค่อยๆ พูด” พมิพ์วนีสัเข้าไปประคอง

หญงิชราวยัเจด็สบิสาม

นิ่มนวลรอจนอตัราการเต้นของหวัใจเป็นปกตแิล้วจงึเริ่มฟ้องว่า

“แม่บ้านของหนูขโมยสร้อยทองของยายไป”

พมิพ์วนีสัทาํท่าตกใจ “สร้อยที่ยายนิ่มสวมประจาํน่ะเหรอคะ”

“ใช่ ยายวางไว้หวัเตยีง เข้าไปอาบนํา้กลบัมามนักไ็ม่อยู่แล้ว พอยาย

ออกมาเจอถาดอาหารเช้าวางอยู่ แสดงว่ายายหนูนี่เข้ามาในห้องยายแล้ว

สร้อยมนักไ็ม่อยู่ที่เดมิ” นิ่มนวลชี้ไปที่พลอย
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แม่บ้านสาวยนืตวัสั่นงกๆ ส่ายหน้าไปมา

“หนูไม่เห็นสร้อยนั่นจริงๆ นะคะคุณวีนัส หนูไม่ได้เอาไป” พลอย

ยกมอืไหว้ หวงัให้เจ้านายเชื่อเธอ

พิมพ์วีนัสตกเป็นผู้พิพากษามีหน้าที่พิจารณาคดี หล่อนจะไม่ฟันธง 

เชื่อใครจนกว่าจะมีหลักฐาน แม้ลึกๆ ในใจจะเชื่อมั่นว่าพลอยไม่น่าทํา 

อย่างนั้น

พลอยเป็นเด็กแถวนี้ พิมพ์วีนัสเห็นมาตั้งแต่เกิด พ่อแม่ของพลอย

กส็นทิสนมกบัคุณยายพกิุล พลอยได้เข้ามาทาํงานกเ็พราะแม่พามาฝากฝัง 

และพมิพ์วนีสักเ็หน็เดก็คนนี้เป็นคนเอาการเอางาน ประพฤตติวัเรยีบร้อย

มาโดยตลอด

“คณุยายใจเยน็ๆ ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปหากนัใหม่นะคะ มนัอาจ

จะตกหล่นลงไปใต้เตยีงกไ็ด้” พมิพ์วนีสัตั้งสมมุตฐิานที่อาจเป็นไปได้

แต่นิ่มนวลเถยีง

“โอ๊ย ยายก้มดแูล้ว ไม่ม ีถงึได้รบีมาบอกหน ูก่อนหวัขโมยมนัจะเอา

สร้อยยายไปซ่อน หนรูบีสั่งคนค้นตวัยายหนนูี่เลย ไปค้นที่ห้องพกัด้วยนะ”

พิมพ์วีนัสทําท่าลําบากใจ หล่อนยังไม่อยากหักหาญน้ําใจพลอย 

ตราบใดที่ยงัไม่มหีลกัฐานชี้ชดั

“คุณวนีสัครบั คุณพฤกษ์กบัคุณแม่มาถงึแล้วครบั” ธงชยัวิ่งเข้ามา

รายงาน

พิมพ์วีนัสมีร่างเดียว ไม่สามารถแยกร่างไปจัดการสองเรื่องพร้อม

กนัได้ หล่อนจงึต้องเลอืกเรื่องที่คดิว่าสาํคญักว่า

“บอกให้เขารอสักครู่นะคะพี่ธง เสิร์ฟเวลคัมดริงก์กับของว่างให้

เรยีบร้อยด้วย” หล่อนหนัไปสั่ง

ธงชัยรับคําแล้วก็วิ่งออกไปรอต้อนรับแขกที่หน้าอาคาร พิมพ์วีนัส

จงึหนัมาจดัการกบัปัญหาต่อ

“ลองไปหาในห้องดกู่อนนะคะคณุยาย ถ้าไม่เจอจรงิๆ ค่อยว่ากนัต่อ” 
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หล่อนโน้มน้าว ค่อยๆ ประคองตวัคุณยายไปถงึห้องจนได้ แม้ว่านิ่มนวล 

จะยนืยนั นั่งยนั นอนยนัว่าสร้อยทองของเธอหายไปจรงิๆ

“มอีะไรเหรอพี่นิ่ม” ดวงใจเพื่อนข้างห้องชะโงกหนา้ออกมาถาม เมื่อ

เหน็พมิพ์วนีสัประคองนิ่มนวลกลบัมาที่ห้อง และนิ่มนวลกเ็ดนิบ่นไปตลอด

ทาง

“ของฉันหาย สร้อยทองเชียวนะแดง ถ้าความซื่อสัตย์ไม่มีอย่างนี้ 

จะอยู่กนัยงัไงหนูวนีสั”

พิมพ์วีนัสเหลือบมองไปข้างหลัง พลอยเดินตัวลีบติดตามมาด้วย 

เหน็แล้วกส็งสาร

“จรงิเหรอพี่นิ่ม ตายแล้ว” ดวงใจร้องอุทาน เมื่อมคีนเข้ามาเกี่ยวพนั 

มากขึ้น เรื่องราวกอ็าจจะยิ่งลกุลามบานปลาย พมิพ์วนีสัจงึต้องคมุสถานการณ์ 

ไว้ก่อน

“ใจเยน็ๆ ก่อนนะคะ ขอหนูตรวจสอบก่อน” หล่อนขออนุญาตเปิด

ประตูเข้าไปในห้อง 

ทุกคนตามเข้ามาดูด้วย

“ยายนิ่มวางไว้บนหวัเตยีงเหรอคะ”

“ใช่จ้ะ ตรงนี้เลย ยายวางตรงนี้ที่ประจาํ” นิ่มนวลชี้จุด

ตรงนั้นไม่มอีะไรวางอยูเ่ลยนอกจากแก้วนํ้า พมิพ์วนีสัชะโงกหาตาม

ซอกตู้ เผื่อว่าอาจตกหล่นลงไปได้ พอไม่เจอหล่อนกล็องก้มลงดูใต้เตยีง

“ยายก้มหาดูหมดแล้ว ไม่มจีรงิๆ นะหนูวนีสั” นิ่มนวลยนืยนั

“มไีหมจ๊ะ ยายช่วยหา” ดวงใจก้มลงช่วยมองด้วย 

พิมพ์วีนัสต้องรีบร้องห้าม “อุ๊ย อย่าค่ะยายแดง เดี๋ยวปวดหลัง  

หนูหาเองค่ะ”

เมื่อหญงิสาวห้าม พวกคนแก่จงึต้องยนืให้กําลงัใจอย่างเดยีว พมิพ์-

วนีสัทิ้งตวัแนบกบัพื้น เอื้อมมอืกวาดเข้าไปใต้เตยีง ไมเ่จออะไรจงึลกุขึ้นมา 

มองหาบนเตยีงบ้าง แต่ยงัไม่กล้าค้นอะไรมาก เพราะเป็นของส่วนตวั
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“ขออนุญาตหาบนเตยีงนะคะ” 

“ตามสบายเถอะหนู แต่ยายไม่ได้ไว้ตรงนั้นแล้วจะเจอได้ยงัไงล่ะ”

พิมพ์วีนัสลองเปิดดูใต้หมอน ใต้ผ้าห่ม ลูบไปตามผ้าปูที่นอนแต่ก ็ 

ไม่พบอะไรจรงิๆ

“ยายนิ่มช่วยทบทวนเหตุการณ์ใหม่ได้ไหมคะ ครั้งสุดท้ายที่ยายนิ่ม

เหน็สร้อยคอืตอนไหน” หล่อนหนัไปถาม

“ก็ตอนก่อนอาบนํ้า ยายถอดมันวางไว้ตรงนี้ ที่วางประจํายาย 

นั่นแหละ พอออกจากห้องน้ําอกีท ีเหน็ถาดข้าวเช้าวางอยู่ตรงนั้น แล้วสร้อย

กห็ายไป”

พมิพ์วนีสัคดิหนกั พลอยมหีน้าที่ยกถาดอาหารเช้ามาเสร์ิฟให้สมาชกิ

ที่แจ้งความจาํนงขอรบัมื้อเช้าภายในห้องพกั นิ่มนวลพูดอย่างนี้แล้ว จะหา

ข้อถกเถียงอะไรมาหักล้างว่าพลอยไม่ได้ทํา เพราะภายในห้องพักส่วนตัว

ของสมาชกิไม่มกีล้องวงจรปิด

“ขอหนูดใูนห้องน้ําหน่อยนะคะ” พมิพ์วนีสัยงัคดิหาทางแก้ไขไม่ออก 

จงึขอค้นหาในจุดอื่นๆ ถ่วงเวลาไปก่อน

“เอ๊ะ มันจะไปอยู่ในห้องน้ําได้ยังไงล่ะหนู ก็ยายถอดไว้บนหัวเตียง

ก่อนเข้าไปอาบนํ้า” นิ่มนวลโวยวาย

พิมพ์วีนัสเดินเข้าไปในห้องนํ้า สายตามองหาของ ส่วนสมองกําลัง

คดิหาทางออก หล่อนควรจะจดัการอย่างไรให้เป็นธรรมที่สุด ระหว่างคดิ 

หล่อนเหลือบไปเห็นแสงสะท้อนบางอย่าง พิมพ์วีนัสหรี่ตาลง ก่อนขยับ

เข้าไปมองใกล้ๆ 

“ใช่เส้นนี้หรือเปล่าคะ” หล่อนคว้าสร้อยทองที่ห้อยอยู่ตรงตะขอ

แขวนผ้าออกมาถามคนข้างนอก

นิ่มนวลกบัดวงใจยงัยนือึ้ง คนที่ออกอาการตื่นเต้นกว่าใครคอืพลอย

“ใช่ค่ะ พลอยจาํได้ เส้นนี้แหละที่คุณยายนิ่มใส่เป็นประจาํ” พลอย

รบีบอก รู้สกึเหมอืนยกภูเขาออกจากอก
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ดวงใจเขามาดูใกล้ๆ รบัไปพลกิดูเพื่อความแน่ใจด้วย

“ใช่จรงิๆ ด้วยนะพี่นิ่ม”

นิ่มนวลชะเง้อมองของในมือเพื่อน ไม่ต้องเข้าไปมองใกล้ๆ หล่อน 

กจ็าํได้

“เอ่อ...เหรอ มนัอยูต่รงไหนน่ะหนวูนีสั” นิ่มนวลถามแก้เก้อ กลอกตา 

ไปมาไม่กล้าสบตาใคร

“แขวนอยู่ที่ประตูค่ะ” พมิพ์วนีสัตอบ

“เอ๊ะ ฉนัวา่ฉนัวางไว้ตรงนี้จรงิๆ นะแดง ฉนัวางอยูทุ่กวนั” นิ่มนวล

ตหีน้ายุ่ง 

ดวงใจสบตาทุกคน เหน็พวกเดก็ๆ มที่าทลีาํบากใจหล่อนจงึพูดเอง

“วนันี้พี่คงเผลอใส่เข้าไปในห้องนํ้า กเ็ลยไปถอดแขวนไว้ตรงนั้นน่ะส”ิ

“คงจะอย่างนั้น” นิ่มนวลพูด ‘เหมอืน’ จะยอมรบั 

แค่นั้นกเ็พยีงพอแล้วสาํหรบัพมิพ์วนีสั 

“ถ้างั้นกไ็ม่มอีะไรแล้วนะคะ เป็นการเข้าใจผดิกนัเท่านั้น” หล่อนปิด

ประเดน็ด้วยความโล่งใจ ทุกอย่างจบลงลงด้วยดี

“จ้ะ ยายเข้าใจผดิไปเอง” นิ่มนวลยอมรบัด้วยสหีน้าเก้อๆ ปรายตา 

มองไปทางพลอย ทาํท่าอกึอกัเหมอืนจะพูดอะไรแต่สุดท้ายกไ็ม่พูด

พมิพ์วนีสัจงึขอตวัไปรบัแขก พลอยเดนิตามออกมาพร้อมกนั

“คุณวนีสัคะ” พลอยร้องเรยีกไว้

พิมพ์วีนัสหันไปมอง เห็นสีหน้าแววตาของเด็กสาววัยยี่สิบแล้ว 

พมิพ์วนีสักถ็อนใจ

“ฉนัเข้าใจว่าพลอยรูส้กึยงัไง เดี๋ยวไว้เราค่อยคุยกนันะ ฉนัขอรบัแขก

รายนี้ก่อน พลอยกลับไปพักที่ห้อง วันนี้ฉันให้หยุดครึ่งวัน ฉันเสร็จธุระ

แล้วจะให้คนไปเรยีก โอเคไหม”

พลอยพยกัหน้า เริ่มมเีสยีงสะอื้น คงเพราะรู้สกึกดดนัมาก 

“ไม่ต้องร้อง ทุกปัญหาแก้ได้ ไว้คุยกนันะ” 
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“ค่ะ คณุวนีสัรบีไปเถอะค่ะ เดี๋ยวแขกจะรอนาน” เดก็สาวยกมอืปาด

นํ้าตาป้อยๆ 

พมิพ์วนีสัยิ้มปลอบโยน แล้วรบีกลบัไปต้อนรบัแขก พฤกษ์กบับษุกร

นั่งรออยูท่ี่ห้องทํางานของหล่อนแล้ว เมื่อพมิพ์วนีสัเปิดประตเูข้าไปพวกเขา

กห็นัมามองพร้อมกนั

“ขอโทษที่ให้รอนานนะคะ” หล่อนยกมอืขอโทษบุคคลทั้งสอง

“ไม่เป็นไรครบั” พฤกษ์บอกยิ้มๆ แล้วหนัไปแนะนาํ

“แม่ครบั นี่คุณพมิพ์วนีสั เจ้าของบ้านร่มไม้ชายคา”

“สวสัดคี่ะคุณบุษกร” 

บุษกรรบัไหว้ด้วยท่าทางประหลาดใจ 

“คนนี้น่ะเหรอ ยงัเดก็อยู่เลย” หล่อนไม่นกึว่าเจ้าของกจิการใหญ่โต

ขนาดนี้จะเป็นเพยีงหญงิสาวอายุอานามไม่น่าเกนิสามสบิ หรอืว่าดูแลบาํรุง

ผวิพรรณดจีงึได้ดูอ่อนกว่าวยักไ็ม่ทราบ

บุษกรจงึตดัสนิใจถามให้รู้แน่...

“อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะหนู”

“ยี่สบิเก้าค่ะ”

บุษกรพยกัหน้า ไม่เกนิจากที่หล่อนคาดไว้จรงิๆ ด้วย อายุอ่อนกว่า

ลูกชายหล่อนตั้งหกปี

“เรยีกฉนัว่าป้าบุษกไ็ด้” 

“ค่ะ ป้าบุษ” พมิพ์วนีสัยิ้ม ก่อนหนัไปถามชายหนุ่มว่า

“คุณพฤกษ์ได้พาป้าบุษเดนิชมรอบๆ หรอืยงัคะ”

“เรยีบร้อยครบั”

“ชอบไหมคะ” หญงิสาวหนัมาถามบษุกร คนที่ควรจะเป็นผู้ตดัสนิใจ

ปลูกเรอืนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน ยงัใช้ได้อยู่ทุกยุคทุกสมยั 

ถงึพฤกษ์ชอบพงึพอใจอย่างไรกไ็ม่มปีระโยชน์ถ้าบุษกรไม่ได้ชอบด้วย

“สถานที่สวยจ้ะ หนูตกแต่งได้ด”ี 
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พมิพ์วนีสัยิ้มรบัคาํชม แต่กย็งัรู้สกึอยู่ลกึๆ ว่าบุษกรไม่ได้อยากมา

อยู่ที่นี่ 

“ถ้าอย่างนั้น ลองมาอยู่ด้วยกันก่อนไหมคะคุณป้า ถ้าไม่มั่นใจ จะ

ทดลองอยู่สักอาทิตย์ก่อนก็ได้ค่ะ ถ้าไม่โอเคก็ยกเลิกได้” พิมพ์วีนัสให้ 

ทางเลอืกแก่ผู้ใช้บรกิาร เพราะสงัเกตเหน็ความลงัเลในแววตาของบุษกร

“แล้วต้องวางเงนิมดัจาํก่อนไหมครบั” พฤกษ์ถาม

“จ่ายแค่หนึ่งสัปดาห์สําหรับทดลองก็พอค่ะ ถ้าตัดสินใจอยู่ต่อค่อย

จ่ายตามแพก็เกจที่คุณพฤกษ์เลอืก”

“กด็นีะครบัแม่” พฤกษ์หนัไปปรกึษา

“แล้วแต่พฤกษ์เถอะ แม่ยงัไงกไ็ด้” บุษกรตอบเนอืยๆ ราวกบัเป็น

ตุ๊กตาตวัหนึ่ง ใครจะจบัหล่อนวางลงตรงไหนกไ็ม่มปีากเสยีง

พฤกษ์ถอนใจ อาการของสองแม่ลูกอยู่ในสายตาของพิมพ์วีนัส 

โดยตลอด

“ถ้าอย่างนั้น พรุง่นี้บ่าย ผมจะพาแม่มาส่งนะครบั วนันี้ผมจะวางเงนิ 

สาํหรบัสปัดาห์ทดลองไว้เลย” พฤกษ์ตดัสนิใจเอง ถ้ารอแม่ออกความเหน็ 

กค็งไม่ได้ข้อสรุปเสยีที

“ได้ค่ะ” พมิพ์วนีสัรบีไปจดัการเรื่องเอกสาร 

พฤกษ์คอยดอูยูด้่วย ส่วนบษุกรลกุขึ้น เดนิไปที่กระจก มองออกไป 

ข้างนอกรอบสถานที่...

ส่งแขกกลบัแล้ว พมิพ์วนีสักใ็ห้ธงชยัไปตามพลอยมาพบที่ห้องทํางาน 
เดก็สาวมาถงึด้วยสภาพไม่ดนีกั หน้าซดีตาบวม พมิพ์วนีสัเดาได้ว่าคงกลบั

ไปร้องไห้ที่ห้องมา

“นั่งก่อนสพิลอย”

พลอยทิ้งตวัลงนั่ง และเริ่มเปิดประเดน็ก่อน

“คุณวนีสัคะ หนูขอลาออกค่ะ”
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พมิพ์วนีสัไม่ได้ตกใจ คาดไว้อยูเ่หมอืนกนัว่าอาจจะได้ยนิคํานี้ หล่อน

จงึถอนใจออกมา

“ใจเยน็ๆ ก่อนสจิ๊ะ คุยกนัก่อน”

“หนูไปนั่งคิดในห้องมาแล้วค่ะคุณวีนัส หนูทนต่อไปไม่ไหวแล้ว”  

เดก็สาวยกมอืปาดนํ้าตาป้อยๆ 

พมิพ์วนีสัลุกขึ้น เดนิอ้อมมานั่งข้างๆ ลูกจ้าง เอื้อมมอืไปจบัมอืเดก็สาว 

ไว้อย่างปลอบใจ

“ฉันเข้าใจนะว่าการทาํงานใกล้ชิดกบัผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ฉนั

รู้ว่าพลอยต้องทนกบัอะไรบ้าง” 

กรณทีาํนองนี้ไม่ได้เกดิขึ้นครั้งแรก เป็นเรื่องที่ต้องยอมรบัว่า คนเรา 

เมื่ออายุมากขึ้น อาการขี้หลงขี้ลืมก็ต้องเป็นของแถมพ่วงติดตัวมาด้วย  

และเพราะอาการหลงลมืเลอะเลอืนนี้เองทาํให้มปีัญหาเกดิขึ้นได้ไม่เว้นวนั

เรื่องลืมนั้นมีกันเป็นปกติ ไม่แปลกอะไร ทว่าผู้สูงวัยแต่ละคนม ี

พื้นฐานนสิยัต่างกนั ลมืแล้วแสดงอาการอย่างไร สิ่งที่รบัมอืยากคอืตรงนี้

ต่างหาก

“คนแก่สิบคนก็นิสัยสิบแบบ นิสัยบางอย่างเป็นเรื่องทนยากจริงๆ 

งานนี้ถึงต้องทําด้วยใจรักและใจที่พร้อมจะให้อภัยตลอดเวลา ฉันจะไม่รั้ง 

ถ้าพลอยไม่มีความสุขกับการทํางานนี้แล้ว แต่อยากให้ใช้เวลากลับไปคิด

ทบทวนให้ดีเสียก่อน เดี๋ยวนี้งานไม่ได้หาง่ายๆ ถ้าลาออก พลอยจะไปทํา

อะไร ก่อนจะมาทํากบัฉนั กต็ระเวนหาอยูเ่ป็นเดอืนๆ ไม่ใช่เหรอ” พมิพ์วนีสั 

ถามเสยีงอ่อนโยน

พลอยพยกัหน้ารบัพร้อมเสยีงสะอื้น

“ฉนัเองจะจ้างใครกต้็องสบืประวตั ิต้องหาคนไว้ใจได้ ถ้าพลอยออก

ฉนักค็งหาคนใหม่ลาํบากเหมอืนกนั ถ้ายงัพอกดัฟันทนได้ กอ็ยากให้อยูช่่วย

กนัก่อนนะ แต่ถ้ามนัสุดจะทนจรงิๆ ฉนักไ็ม่รั้งหรอก ฉนัเข้าใจ” พมิพ์วนีสั

พยายามเกลี้ยกล่อม แต่มองดแูล้ว พลอยไม่มสีตพิอที่จะพจิารณาตดัสนิใจ
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ด้วยเหตุด้วยผล พลอยกาํลงัใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง พมิพ์วนีสัจงึเสนอว่า

“พลอยลองกลบัไปปรกึษาแม่ดูก่อน นอนคดิดูสกัคนื แล้วเราค่อย

มาคุยกนัต่อพรุ่งนี้นะ”



บษุกรนั่งกอดกระเป๋าไว้แน่น เมื่อรถของพฤกษ์เคลื่อนผ่านประตู
เข้ามาในอาณาเขตบ้านร่มไม้ชายคา วันนี้ไม่เหมือนกับเมื่อวาน...เมื่อวาน

หล่อนมาโดยที่รู้ว่าสุดท้ายก็จะได้กลับบ้านไปพร้อมกับลูก แต่วันนี้พฤกษ์

จะกลบัออกไปโดยไม่มแีม่ บษุกรคดิถงึสามขีึ้นมาจบัใจ หลอ่นรูส้กึอา้งวา้ง

เหลอืเกนิ

“อะไรกนัน่ะพฤกษ์” บุษกรทาํหน้าตื่นเมื่อเหน็ผู้คนออกมายนืออกนั

บรเิวณหน้าอาคารส่วนกลาง

พฤกษ์เองกง็ง

“ไม่รู้เหมอืนกนัครบั” 

เขาเลี้ยวรถเข้าจอด เปิดประตูลงมาแล้วอ้อมไปรบัแม่

พมิพ์วนีสัเดนิยิ้มเข้ามาหา ในมอืถอืพวงมาลยัดอกมะลมิาคล้องคอ

ต้อนรบับุษกรด้วย “ยนิดตี้อนรบัสู่บ้านร่มไม้ชายคาค่ะป้าบุษ” 

“ป้าแค่มาทดลองอยู่ ไม่ต้องเอกิเกรกิถงึขนาดนี้กไ็ด้มั้งหนู” บุษกร

กระซบิบอก สหีน้าเกรงอกเกรงใจ เพิ่งรูว่้าคนครึ่งร้อยออกมายนืชุมนมุกนั 

๓
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ด้านหน้าเพื่อรอเธอ

พิมพ์วีนัสยิ้มแล้วตอบว่า “เป็นธรรมเนียมของเราค่ะ ไม่ว่าจะอยู่

ระยะสั้นยาวแค่ไหนกต็าม”

บุษกรลังเลไม่กล้าเข้าไป หล่อนหันไปมองลูกชาย พฤกษ์พยักหน้า

กระตุน้ให้แม่เดนิหน้าต่อ บษุกรจงึเดนิเข้าไปอย่างเกรง็ๆ เพราะไม่รูจ้กัใคร

สกัคน อายุของทุกคนรวมกนัแล้วคงได้หลายพนัอยู่เหมอืนกนั 

“ยนิดต้ีอนรบันะคะคุณบษุ ฉนัชื่อดวงใจค่ะ” ดวงใจก้าวเข้ามาทกัทาย 

เป็นคนแรก ในมือสมาชิกบางคนมีมาลัยคล้องคอแบบเดียวกับพิมพ์วีนัส 

หญงิสาวคงตระเตรยีมไว้ให้คล้องกนับางคนพอเป็นพธิี

“ฉันชื่อนิ่มนวลค่ะ ดีใจที่คุณจะมาอยู่ด้วยกัน” นิ่มนวลแนะนําตัว

เป็นคนที่สอง

“ผมเฟรดรกิครบั” 

บุษกรประหลาดใจที่พบคนต่างชาต ิแต่เขาพูดไทยได้ชดัเจนดี

“ผมชาญชยัครบั มาอยู่ด้วยกนันะครบั” 

บษุกรยิ้มรบั คนที่ชื่อชาญชยัอายุน่าจะมากกว่าเธอหลายปี คงเจด็สบิ 

กว่าแน่ๆ แต่ยังดูมีสง่าราศี เครื่องแต่งกายถึงจะเป็นแบบสบายๆ แต ่

ดูภูมฐิาน เขาน่าจะมาจากครอบครวัที่มฐีานะพอสมควร

จากนั้น เพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ก็ทยอยเข้ามาแนะนําตัวกันหมด 

บุษกรยิ้มทกัทายทุกคนก่อนจะสารภาพออกมาว่า

“ขอบคุณทุกคนนะคะ แต่ฉันคงยังจําชื่อทุกคนได้ไม่หมด” หล่อน

สารภาพ

ผู้สูงวยัทั้งหลายพากนัหวัเราะ

“โอ๊ย ฉันอยู่มาหนึ่งปีเต็มๆ ยังจําไม่ได้หมดเลยค่ะคุณบุษ อย่าว่า

แต่ชื่อคนอื่น บางทีตื่นมาฉันยังลืมว่าหลานชายคนเล็กชื่ออะไร” นิ่มนวล

พูดไปหวัเราะไป

พมิพ์วนีสัเข้ามาอธบิายว่า “ปกตสิมาชกิทุกท่านจะมปี้ายชื่อกลดัไว้ที่
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หน้าอกค่ะ แต่อาจจะมคีนลมืตดิบ้าง” 

บุษกรมองตาม เพิ่งสงัเกตว่าบางคนมป้ีายชื่อตดิที่หน้าอกจรงิๆ ด้วย 

อย่างนี้คงช่วยให้หล่อนจดจาํชื่อได้ง่ายขึ้น

“ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ฝากคุณแม่ผมด้วยนะครับ” พฤกษ์

ยกมอืไหว้ทุกคน

ผู้สูงวัยทั้งหลายมองชายหนุ่มด้วยความชื่นชม เพราะเห็นลักษณะ

ท่าทางด ีมกีริยิาอ่อนน้อม น่าปลื้มใจแทนบุษกร

“ไม่ต้องห่วงพ่อหนุ่ม หนูวีนัสเขาดูแลให้อย่างดีอยู่แล้ว” ชาญชัย 

ตบไหล่คนหนุ่ม 

พฤกษ์พยกัหน้ายิ้มๆ หนัไปสบตากบัพมิพ์วนีสั แววตาที่หล่อนมอง

มาทาํให้เขามั่นใจ...หายห่วง

เสรจ็สิ้นพธิกีารต้อนรบัแล้ว ทุกคนกแ็ยกย้าย พมิพ์วนีสัพาสมาชกิ

ใหม่มาดหู้องพกั พฤกษ์ถอืกระเป๋าตามมาส่งถงึห้อง สองแม่ลกูเข้ามาสาํรวจ

ด้านใน เป็นห้องประเภทเลก็สุด เดนิไม่กี่ก้าวกท็ั่ว

พิมพ์วีนัสแนะนําอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ปุ่มฉุกเฉินไว้สําหรับกดขอความช่วยเหลือ ทั้งที่ติดไว้ข้างเตียงนอนและ

ภายในห้องนํ้า

“เป็นยงัไงครบัแม่ พออยู่ได้ไหม” พฤกษ์หนัมาถาม 

“สะอาดสะอ้านด”ี บุษกรตอบ 

“ส่งแม่แค่นี้กพ็อ พฤกษ์รบีไปเถอะลูก เดี๋ยวคํ่ามดืเดนิทางลาํบาก”

พอถงึเวลาจะจากกนัจรงิๆ คนที่อดิออดกลบักลายเป็นฝ่ายลูกชาย

“แม่อยู่ได้นะครบั”

บษุกรพยกัหน้า กลายเป็นเธอต้องปลอบใจลกูเสยีเอง บษุกรออกมา

ส่งพฤกษ์ถงึที่รถ พมิพ์วนีสักม็าด้วย

“ขบัรถดีๆ  นะ ถงึคอนโดฯ แล้วโทร. บอกแม่ด้วย” 

พฤกษ์พยกัหน้ารบั เข้าไปสวมกอดแม่ ต่างคนต่างมนีํ้าตารื้นขึ้นมา 
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ทั้งที่ไม่ใช่การแยกจากกันเป็นครั้งแรก เพราะพฤกษ์เข้าไปอยู่ในเมืองกรุง 

ตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว...แต่ครั้งนี้แตกต่าง พฤกษ์เจ็บปวด ถ้าทําได้เขาก ็

ไม่อยากเอาแม่มาทอดทิ้งไว้ท่ามกลางคนแปลกหน้า เขาเกือบจะเปลี่ยนใจ 

ในวนิาทสีุดท้ายแล้ว หากพมิพ์วนีสัไม่พูดขึ้นมาว่า

“ไม่ต้องห่วงนะคะ ฉนัจะดูแลคุณป้าอย่างด”ี

พฤกษ์ผละออกจากอ้อมกอดของแม่ หันมาสบตาพิมพ์วีนัสอย่าง

จริงจัง ฝากฝังด้วยสายตาโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากเลย พิมพ์วีนัสยิ้ม

อย่างเข้าใจด ีหล่อนขยบัเข้ามาโอบตวับุษกรไว้ อาการนั้นทาํให้พฤกษ์รู้สกึ

อุ่นใจ ทั้งที่เพิ่งรู้จกั ทั้งที่เพิ่งพบเจอ แต่ทาํไมเขาถงึรู้สกึไว้วางใจหล่อนได้

มากมายขนาดนี้

“ฝากด้วยนะครบั” เขาพูดเพยีงสั้นๆ แต่แววตาบอกความซาบซึ้งใจ

ได้ทั้งหมด

พิมพ์วีนัสยิ้มอ่อนโยน รอจนกระทั่งรถของพฤกษ์เคลื่อนออกไป

จากบริเวณบ้านร่มไม้ชายคา หล่อนจึงชวนบุษกรกลับเข้าห้องเพื่อจัดของ

ให้เข้าที่เข้าทาง

พมิพ์วนีสัพาบุษกรกลบัมาส่งที่ห้อง อยู่พูดคุยอกีเลก็น้อย และถาม
ว่าจะให้ส่งเด็กเข้ามาช่วยจัดของหรือไม่ บุษกรบอกว่าไหวเพราะของมี 

นดิเดยีวเท่านั้น พมิพ์วนีสัจงึขออนญุาตกลบัไปทาํงาน บุษกรเริ่มจดัเสื้อผ้า

เข้าตู ้เปิดโทรทศัน์เป็นเพื่อน สกัพกัหนึ่งกม็คีนมาเคาะประตู หล่อนลกุออก

ไปเปิด นกึว่าเป็นพมิพ์วนีสัแต่ไม่ใช่ ที่หน้าประตูมแีต่คนแก่ทั้งนั้น

“เป็นยงัไงคะคุณบษุ ชอบห้องไหมคะ” ดวงใจถามและยื่นหน้าเข้ามา

ดูในห้องด้วย บุษกรจงึต้องเปิดประตูเชื้อเชญิเข้ามา

“พี่นิ่มนวลกบัพี่ดวงใจใช่ไหมคะ” บุษกรทวนความจาํ

“ใช่ค่ะ ความจาํยงัดนีะคุณบุษ” นิ่มนวลชมแล้วบอกต่อว่า

“ห้องพี่กบัห้องแดงอยู่ถดัไปนี่เองค่ะ มอีะไรกเ็รยีกได้นะ ที่นี่อยูส่บาย 
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มีอะไรให้ทําเยอะ ไม่มีเหงา เดี๋ยวสิ้นเดือนหนูวีนัสเขาก็จะพาไปเที่ยวอีก  

งวดนี้เขาจะพาไปไหนนะแดง” 

“ตลาดนํ้าอโยธยา ได้แวะไหว้พระนอนด้วยนะพี่นิ่ม หนูวนีสับอกว่า

รีบเที่ยวกันเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพราะช่วงหน้าร้อนเขาไม่อยากพาพวกเราไป

ไหน กลวัจะทนอากาศไม่ไหว” 

“หนวูนีสัพาออกไปนอกสถานที่ด้วยเหรอคะ” บุษกรเพิ่งรู้ข้อมลูใหม่ 

พฤกษ์ไม่เหน็บอกเธอ หรอืว่าเขาอาจจะไม่ทราบเหมอืนกนั

“ไปค่ะ แต่ไม่ได้ไปกันทั้งหมดหรอกนะคะ แล้วแต่ความสมัครใจ 

ใครอยากไปกไ็ป หนวูนีสัจดัประมาณเดอืนละครั้ง แต่บางทกีเ็ว้นนานหน่อย

เป็นสองเดือนครั้ง ก็แล้วแต่หนูวีนัสสะดวก ต้องเห็นใจเขานะคะ คนแก ่

ตั้งหลายสบิคน จะยกโขยงกนัไปไหนทกีล็าํบาก” ดวงใจเป็นคนตอบ 

บุษกรคะเนคร่าวๆ คดิว่าดวงใจน่าจะอายุสกัหกสิบกลางๆ คงเป็น

รุ่นพี่เธออยู่ไม่กี่ปี แต่นิ่มนวลนั้นเลยเจด็สบิแน่

“แล้วเขาเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะ” บุษกรถามเพิ่มเตมิ

“นิดหน่อยค่ะ ครั้งละไม่เกินพันหรอก ก็ต้องเป็นค่าน้ํามันค่ารถรา 

ให้เขาบ้างนะคะ แต่ส่วนนี้พวกเราก็ไม่ได้ไปรบกวนลูกหลานเพิ่มหรอก  

อยู่ที่นี่ หนวูนีสัหางานให้พวกเราทาํเลก็ๆ น้อยๆ เป็นรายได้เสรมิ เกบ็เป็น

เงนิออมส่วนตวั เผื่ออยากซื้อของอะไรจะได้ไม่ต้องไปขอลูก แล้วแต่ความ

สมัครใจนะคะ ใครไม่อยากทําหรือทําไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่บังคับ” ดวงใจ 

ให้ข้อมูลแก่สมาชกิใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่บุษกรยงัไม่ค่อยรู้

“ทาํงานอะไรเหรอคะ”

“แล้วแต่ความถนัดค่ะ อย่างฉันกับพี่นิ่มแล้วก็เพื่อนอีกสองสามคน

ถนัดทําขนมไทย หนูวีนัสวิ่งเต้นหาร้านฝากขายให้ อุปกรณ์สถานที่ก็ยืม

ของบ้านร่มไม้ฯ แต่วตัถดุบิต้องลงทนุกนัเองนะคะ ไม่ได้ทาํทกุวนัหรอกค่ะ 

ทาํเป็นลอตๆ หรอืตามออร์เดอร์ หนูวนีสัไม่ให้ทาํมาก กลวัจะเหนื่อยค่ะ”

นิ่มนวลพยักหน้าตามที่ดวงใจพูด แต่พูดตามดวงใจไม่ทัน ที่จริง 
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นิ่มนวลเป็นคนพูดเก่งเหมือนกัน ลูกหลานบ่นว่าหล่อนพูดมากทั้งนั้น แต่

เดี๋ยวนี้แก่ตัวลง สมองคิดอะไรไม่ค่อยทันคนที่อายุอ่อนกว่า การพูดจาก็

เลยช้าลงตามไปด้วย

“บางคนกป็ลูกกล้วยไม้ขาย อย่างคณุชาญไงคะ ที่จรงิแกรวยลน้ฟา้ 

นั่งกินนอนกินเฉยๆ ยังได้ แต่แกก็อยากจะทํา ที่หนูวีนัสเสนอให้พวกเรา 

ทาํนู่นทาํนี่กเ็พราะไม่อยากให้เหงามากกว่า” ดวงใจพูดต่อ

บุษกรพยกัหน้าอย่างเหน็ด้วยกบัความคดิของพมิพ์วนีสั

“ดจีงัเลยค่ะ”

“แปลงผกัข้างหลงันั่น หนูวนีสักย็กให้คุณเฟรดรกิ คุณโต คุณเชาว์ 

เป็นคนทาํ พวกนี้อายุหกสบิต้นๆ ร่างกายยงัไหวน่ะค่ะ แล้วเขากช็อบงาน

ประเภทนี้กันอยู่แล้ว บางทีคุณชาญก็มาร่วมวงด้วย เมื่อเก็บเกี่ยว ส่วน

ที่นํามาประกอบอาหารเลี้ยงคนในบ้านนี้ หนูวีนัสเขาก็จ่ายให้นะคะ ไม่ได้

เอาฟรีๆ  แต่อาจจ่ายให้ถูกกว่าราคาตลาดหน่อย เพราะถอืว่าที่ดนิที่ใช้ปลูก

เป็นของเขา ผักที่เหลือหนูวีนัสจัดการนําไปขายที่ตลาดให้ ได้เท่าไรเขายก 

ให้สามคนนั้นหมด แต่ที่จรงิไม่ต้องไปถงึตลาดหรอกค่ะ มคีนเข้ามาขอซื้อ

ถึงที่ตั้งแต่ยังเก็บไม่เสร็จด้วยซํ้า เพราะหนูวีนัสเขาประกาศกิจกรรมของ

เราทุกอย่างลงอนิเทอร์เนต็ เขาเรยีกอะไรนะพี่”

“โอ๊ย ฉนักจ็าํไม่ได้หรอก” นิ่มนวลส่ายหน้ายกิๆ เรื่องเทคโนโลยไีอที

อย่าได้มาพูดกนั นิ่มนวลไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยตามทนั

“เฟซๆ อะไรนะ” ดวงใจต้องพยายามคดิเองแต่กค็ดิไม่ออก

บุษกรลองเดาว่า “เฟซบุ๊กน่ะเหรอคะ”

“เอ้อๆ ใช่ค่ะ แหม คุณบุษนี่ทนัสมยั” ดวงใจชมเปาะ

บุษกรยิ้ม หล่อนเองก็ใช่จะรู้อะไรมาก อาศัยฟังข่าวตามโทรทัศน์ 

จงึพอรู้ศพัท์สมยัใหม่ แต่ถ้าให้อธบิายว่าคอือะไร ใช้อย่างไร หล่อนคงไป

ไม่ถูกเหมอืนกนั

“หนูวีนัสบอกว่าลงโฆษณาผลผลิตของพวกเราในอินเทอร์เน็ตอะไร
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นั่นแหละ คนเห็นก็คงอยากทําบุญให้คนเฒ่าคนแก่นะคะ ไม่ว่าขายอะไร 

กม็คีนแวะเวยีนมาอุดหนุนกนัตลอด” นิ่มนวลเล่าบ้าง

ดวงใจเสรมิว่า “ฉนัได้รายได้จากตรงนี้ ถงึจะไม่มากนกัแต่กช่็วยได้

เยอะค่ะ ไม่ต้องไปรบกวนลกูหลาน ค่ารายเดอืนที่นี่บางเดอืนฉนัเกบ็เงนิจ่าย

ได้เองเลยนะคะ ฉนัมลีกูชายคนเดยีว ภาระเยอะ หนี้สนิเยอะค่ะ อะไรที่เรา

พอจะช่วยเหลอืตวัเองได้กท็าํๆ ไป”

บุษกรพยกัหน้ารบัฟัง เมื่อพูดถงึเรื่องลูก ดวงใจกถ็ามต่อมาอกีว่า

“คุณบุษมลีูกกี่คนคะ”

“ลูกชายคนเดยีวเหมอืนกนัค่ะ” บุษกรตอบ

นิ่มนวลถามต่อว่า “ลูกชายคุณทาํอะไรเหรอคะ”

“เป็นอาจารย์มหาวทิยาลยัค่ะ สอนอยู่ที่กรุงเทพฯ”

“คุณบุษคงภูมใิจน่าดู” นิ่มนวลเอ่ยอย่างชื่นชม 

“แถมรูปหล่อเสียด้วย แต่งงานแล้วหรือยังคะ” ดวงใจเองก็แสดง

ท่าทางว่า ‘ปลื้ม’ ไม่แพ้กนั

พฤกษ์เป็นคนหนุม่หน้าตาจดัว่าด ีผวิสองส ีแต่ที่โดดเด่นกว่าหน้าตา

คงเป็นรปูร่างสงูใหญ่ กริยิาท่วงท่าสง่าผ่าเผย ไม่วา่จะก้าวเดนิ พดูจา มอง

แล้วไม่ขดัตา วางตวัเหมาะสม ขนาดว่าพบกนัครูเ่ดยีวยงัรูส้กึว่าเป็นคนหนุม่ 

ที่น่าชื่นชม

บุษกรยิ้มเขนิๆ มคีนชมลูก คนเป็นแม่กพ็ลอยหน้าบาน

“ยงัค่ะ”

“ลูกชายคนเล็กฉันก็ยังโสดอยู่เหมือนกันค่ะ สี่สิบแล้วไม่ลงหลัก 

ปักฐานเสยีท”ี นิ่มนวลถอนใจ 

และกต็ามประสาคนแก่ เปิดประเดน็พูดเรื่องลกูหลานกนัเมื่อไรไม่มี

ทางจบได้ง่ายๆ บุษกรเป็นฝ่ายนั่งฟังเสียส่วนใหญ่ คราวนี้คนที่พูดไม่ทัน

ใครในทีแรกอย่างนิ่มนวล กลับกลายเป็นคนที่พูดนํ้าไหลไฟดับมากที่สุด 

บุษกรจึงได้รู้หมดว่านิ่มนวลมีลูกกี่คน มีหลานกี่คน ทํามาหากินอะไรกัน
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บ้าง นสิยัใจคอเป็นอย่างไร ฟังๆ แล้วบุษกรกเ็หนื่อยแทน มลีูกคนเดยีว

อย่างหล่อนกบัดวงใจน่าจะดทีี่สุดแล้ว

ณ ห้องอาหารรมินํ้า บ้านร่มไม้ชายคา
บรรยากาศในคํ่าคืนนี้ครึกครื้นเป็นพิเศษ พิมพ์วีนัสจัดงานเลี้ยง

เลก็ๆ ขึ้นเป็นการเลี้ยงต้อนรบับุษกร สมาชกิใหม่ อาหารจดัทาํพเิศษกว่า

มื้อปกติ และมีการจัดฟลอร์เต้นรําให้สมาชิกได้ออกมา ‘ปล่อยแก่’ กัน

อย่างเตม็ที่

พิมพ์วีนัสมองดูสมาชิกแต่ละท่านออกมาเต้นลีลาศวาดลวดลาย  

โยกย้ายส่ายสะบัดกันอย่างไม่มีใครยอมใคร จนเพลงจบ หล่อนต้องเดิน

เข้าไปสะกดิชาญชยั บอกยิ้มๆ ว่า

“ระวงัเป็นลมนะคะคุณปู่ เพลงนี้จบพกัก่อนดกีว่า”

“โอ๊ย ยงัไหวหนวูนีสั อกีเพลงกย็งัได้” ชาญชยัไม่ยอมแก่ ขนืยอมแพ้ 

ก่อนต้องถูกเพื่อนล้อแน่ๆ

พมิพ์วนีสัหวัเราะ ยอมตามใจให้อกีเพลง เพราะเหน็ว่าคุณปูย่งัไหว 

หล่อนเดนิกลบัไปนั่งที่โต๊ะข้างคุณยายพกิุล 

“ท่าทางคุณบุษเขาซึมๆ นะ หรือว่าเขาเป็นคนพูดน้อยอย่างนี้เอง” 

ยายพกิุลเอ่ยขึ้นมาหลงัจบัสงัเกตอยู่สกัพกั 

บษุกรนั่งอยูท่ี่โต๊ะ มองดเูพื่อนๆ ออกไปสนกุกนั ยิ้มบ้าง หวัเราะบ้าง 

เมื่อมคีนหนัมาคุยด้วย แต่พอคนอื่นๆ หนัไปมองทางอื่น บุษกรกท็าํหน้า

เศร้าอกี

“น่าจะเป็นเพราะเพิ่งเสยีสามไีปไม่นานค่ะ” พมิพ์วนีสัคาดเดา

ยายพิกุลพยักหน้า มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจ ตัวหล่อนเองก็

เคยสูญเสยีสาม ี แม้จะนานหลายปีมาแล้ว แต่ยงัคงจดจาํความรู้สกึนั้นได้

ไม่ลมืเลอืน

“ลกูเขาคดิถกูที่พามาอยู่นี่ อาการอย่างนี้อยูค่นเดยีวน่าเป็นห่วงจรงิๆ 
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นั่นแหละ” ยายพกิุลถอนใจ

ที่จรงิบษุกรเพิ่งหกสบิ สภาพร่างกายยงัแขง็แรงด ีดแูลตวัเองได้สบาย  

แต่ที่น่าห่วงน่าจะเป็นสภาพจติใจมากกว่า

“เดี๋ยวหนูเข้าไปคุยกบัป้าบุษหน่อยดกีว่า”

ยายพกิุลพยกัหน้าเหน็ด้วย มองดูหลานสาวลุกไปที่โต๊ะบุษกร ชวน

พูดคุย ทําให้บุษกรยิ้มแย้มออกมาได้บ้าง แต่ยายพิกุลก็ยังรู้สึกว่าเป็น 

รอยยิ้มแค่ปาก แต่แววตายงัแห้งแล้งหม่นเศร้า ไม่ได้ยิ้มตามไปด้วยเลย

วนันี้เป็นวนัพระ สมาชกิบ้านร่มไม้ชายคาหลายคนตื่นมาตกับาตรกนั 
แต่เช้า โดยทางบ้านร่มไม้ชายคาช่วยอํานวยความสะดวกจัดทําอาหาร

คาวหวานบรรจุใส่ถุงให้เรียบร้อย ค่าใช้จ่ายคิดอัตราใกล้เคียงกับลูกค้า 

ที่สั่งปิ่นโตรายวัน ใครอยากตักบาตรวันไหนก็มาสั่งไว้ล่วงหน้าสักหนึ่งวัน  

ไม่จาํเป็นต้องเป็นวนัพระกท็าํให้

พระสงฆ์บณิฑบาตมาถงึบรเิวณด้านหน้าบ้านร่มไม้ชายคา ดวงใจกบั 

นิ่มนวลช่วยกนันาํของใส่บาตรแล้วพนมมอืรบัพร จากนั้นหญงิชราบ้านหลงั 

ถดัไปกน็มินต์พระสงฆ์ทั้งสามรูปมารบับณิฑบาต เสรจ็สิ้นพธิกีารทั้งหมด

แล้ว หญงิชราคนนั้นกห็นัมาถามดวงใจกบันิ่มนวลซึ่งกาํลงัช่วยกนัเกบ็ของอยู่

“เมื่อคืนได้ยินเสียงดนตรี มีงานอะไรกันเหรอคะ” ยายม้วนหันมา

ถามสมาชกิบ้านร่มไม้ชายคา

ดวงใจกับนิ่มนวลคุ้นกับม้วนเป็นอย่างดี เพราะม้วนอาศัยอยู่บ้าน

ติดกันกับบ้านร่มไม้ชายคา มักมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันตอนออกมา

ตกับาตรช่วงเช้า

“อ๋อ งานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่น่ะ เต้นกันสะบัดเชียวคุณม้วน” 

นิ่มนวลเป็นคนตอบ

ม้วนพยกัหน้า มองเข้าไปในบ้านร่มไม้ชายคา ตั้งแต่ยายพกิลุยกที่ดนิ 

ให้หลานสาวสร้างเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ ยายม้วนยังไม่เคยมีโอกาสได ้
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ย่างกรายเข้าไปดดู้านในเลย ทั้งที่บ้านกาํแพงตดิกนัแค่นี้ เหน็คนแถวนี้เขาว่า 

สร้างไว้สวยราวกับรีสอร์ต ยายม้วนนึกอยากเห็นเป็นบุญตาบ้างสักครั้ง

เหมอืนกนั 

“ท่าทางสนุกนะคะ” ยายม้วนว่า 

ดวงใจจงึชวน “วนัหลงัมาร่วมสนุกด้วยกนัส”ิ

“อิฉันไม่ใช่ลูกค้า เขาจะให้เข้าเหรอคะ” ยายม้วนบอกอย่างเกรงใจ

พลางส่ายหน้า

“อุ๊ย หนูวีนัสใจดีจะตาย ยิ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างนี้ยิ่งไม่น่า 

มปีัญหา ไว้คราวหน้าฉนัจะมาชวนนะคุณม้วน” นิ่มนวลบอก

ม้วนยิ้มเจื่อนๆ พอดีลูกสาวส่งเสียงเรียกมาจากในบ้าน หล่อนจึง

บอกขอตัวและเก็บของกลับเข้าบ้าน ส่วนดวงใจกับนิ่มนวลก็เดินแยกย้าย

เข้าบ้านร่มไม้ชายคาเช่นกนั

“คยุอะไรกบัพวกบ้านร่มไม้ฯ น่ะแม่” ชวนชมลกูสาวของม้วนออกมา 

ยนืถามหน้างอ

ยายม้วนถอนใจ ตอบเนือยๆ ว่า “ก็ไม่มีอะไร ถามเขาว่าเมื่อคืน 

มงีานอะไร”

“แล้วเขามอีะไรกนั” ชวนชมนกึอยากรู้ด้วย 

เมื่อคนืได้ยนิเสยีงดนตรแีว่วๆ ถ้าดงักว่านี้เสยีหน่อยหลอ่นคงลกุไป 

กดกริ่งเรียกตัวพิมพ์วีนัสออกมาโวยข้อหารบกวนเพื่อนบ้านในยามวิกาล

แล้ว

“เหน็ว่ามงีานเลี้ยงต้อนรบัสมาชกิใหม่น่ะ”

ชวนชมนิ่วหน้า นึกถึงหนุ่มบุคลิกดีที่พบกันในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด 

เมื่อวนัก่อน สงสยัว่าลกูค้าใหม่คงจะเป็นญาตผิูใ้หญ่ของพ่อหนุ่มรายนี้แน่ๆ 

แสดงว่าที่หล่อนเตอืนไปไม่ได้ฟังกนัเลย ชวนชมเข่นเขี้ยวในใจ

“ลูกหลานสมัยนี้มันเป็นยังไงนะ พ่อแม่แค่สองคนเลี้ยงกันไม่ได้” 

หล่อนบ่นอย่างหวัเสยี ก่อนหนัไปพดูกบัลกูสาวลกูชายซึ่งกาํลงันั่งกนิข้าวเช้า 
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ก่อนไปโรงเรยีน

“แป้ง ปอ เราสองคนจําไว้เลยนะ ความกตญัญเูป็นเครื่องหมายของ

คนด ีแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ตนีเท่านี้ หมดเงนิไปไม่รูเ้ท่าไร ปีกกล้าขาแขง็ ยนื

ด้วยตัวเองได้เมื่อไหร่ก็อย่าได้ลืมพระคุณแม่ ถ้าฉันแก่ตัวไป พวกแกเอา

ฉนัไปทิ้งไว้บ้านพกัคนชราอย่างที่ลกูหลานคนแก่บ้านร่มไม้ฯ ทาํละก ็ฉนัจะ 

สาปแช่งไม่ให้ได้เจรญิกนัเลย”

แป้ง ปอ ตกัข้าวเข้าปาก ทาํตาปรบิๆ มองผู้เป็นแม่บ่นโขมงโฉงเฉง 

ส่วนยายม้วนส่ายหน้าไปมา เรื่องสอนให้รู้สาํนกึบุญคุณนั้นสอนกนัได้ แต่

อย่าทวง...ถ้าทวงมากเข้าเดี๋ยวมนัจะไม่มเีหลอื ยายม้วนได้แต่คดิในใจ แต่

บอกไม่ได้สอนไม่ได้ ชวนชมโตเกนิกว่าที่จะรบัฟังคําสอนของแมแ่ก่ๆ คนนี้ 

แล้ว

“หนูวนีสั”
พิมพ์วีนัสหยุดตามเสียงเรียก เดินยิ้มเข้าไปหาคุณยายอี๊ดที่โต๊ะ 

ม้าหนิอ่อนรมิสนามหญ้า

“อรุณสวสัดิ์ค่ะยายอี๊ด ทานข้าวเช้าแล้วเหรอคะ” หล่อนทกัทาย 

“เรยีบร้อย วนันี้ยายออกมากนิเป็นคนแรกเลย ข้าวต้มเหด็หอมอร่อย 

หนูวีนัสมาดูนี่ให้ยายหน่อย นี่ใช่หลานชายคุณชาญหรือเปล่า ยายมอง 

ไม่ค่อยชดั” ยายอี๊ดส่งหนงัสอืพมิพ์ฉบับวนันี้ให้หญงิสาวรุ่นหลานอ่าน

พิมพ์วีนัสรับมาดู เนื้อข่าวเขียนถึงอานัส ทายาทตระกูลนักธุรกิจ 

พันล้านควงแขนนางเอกสาวชื่อดังขึ้นคอนโดฯ นักข่าวสอบถามฝ่ายหญิง 

ดาราสาวปฏเิสธ บอกว่าแค่รูจ้กักนัเท่านั้น แต่นกัข่าวเขยีนแซวต่อว่า ภาพที่ 

จบัมาได้ ถงึแม้ไม่ชดั แต่กน่็าจะเป็นนางเอกคนนี้ไม่ผดิแน่ เจ้าตวัยงัปากแขง็ 

อย่างนี้ คงต้องรอตดิตามตอนต่อไป ส่วนฝ่ายชายนกัข่าวยงัตามตวัไม่เจอ

“ใช่จรงิๆ ด้วยค่ะ” พมิพ์วนีสัสรุปหลงัอ่านข่าวจบ 

ในข่าวมชีื่อ นามสกุลจรงิของฝ่ายชาย พมิพ์วนีสัจาํได้ว่าเป็นนามสกลุ
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เดียวกับชาญชัย และที่มั่นใจว่าเป็นหลานชายของเขาแน่ก็เพราะมีรูปเล็กๆ 

อยู่ตรงมุมล่างของกรอบข่าว 

“ยายอี๊ดอย่าเอาไปให้คุณปูช่าญดูนะคะ” พมิพ์วนีสัร้องขอ

“ทาํไมล่ะ” หญงิชราทาํท่าประหลาดใจ

“วันก่อนคุณปู่ชาญเป็นลมตอนที่หลานคนนี้มาเยี่ยม หนูไม่แน่ใจ 

ว่ามีเรื่องอะไรกัน แต่ช่วงนี้อย่าให้คุณปู่ได้ยินเรื่องหลานชายคงจะดีกว่า”  

หญงิสาวอธบิาย

ยายอี๊ดพอจะรู้ว่าวันก่อนชาญชัยมีปัญหากับญาติ แต่เพิ่งทราบว่า

เป็นหลานชายคนนี้เอง

“อ้อ คนนี้เองเหรอ ยายได้ยนิเขาพดูกนัอยูเ่หมอืนกนั ดนีะที่หนบูอก

ยายก่อน ไม่งั้นยายคงไปแซวคณุชาญว่าจะได้หลานสะใภ้เป็นดารา นางเอก

คนนี้น่ะยายตดิตามดูละครเขาอยู่ เล่นเก่ง ตบีทแตก ยายชอบ”

พมิพ์วนีสัยิ้ม ถงึหล่อนจะไม่ได้ตดิตามดลูะครมากนกั แต่กพ็อรู้จกั

ดาราสาวคนนี้

“ทีแรกยายลุ้นให้เขารักกับพระเอกที่เล่นด้วยกัน สวยหล่อสมกัน

เชียวละหนูวีนัสเอ๊ย แต่ถ้าเขาคบกับหลานชายคุณชาญก็ดีเหมือนกัน เผื่อ

วนัหน้า เขาพาแฟนมาไหว้ปูเ่ขาที่นี่ ยายจะได้ขอถ่ายรูปกบัหนูฉตัร” 

พมิพ์วนีสัจาํได้ว่าดาราคนนี้ไม่ได้ชื่อฉตัร ชื่อที่ยายอี๊ดเรยีกคงจะมา

จากชื่อในละครมากกว่า หล่อนฟังยิ้มๆ ไม่ได้ออกความเหน็อะไร พอดมีี

โทรศพัท์เข้ามา จงึขออนุญาตเลี่ยงออกมารบั

“สวสัดค่ีะคุณพฤกษ์” หญงิสาวทกัทายไปตามสาย เมื่อเหน็ชื่อพฤกษ์

แสดงที่หน้าจอ

“สวสัดคีรบัคุณวนีสั ตอนนี้สะดวกคุยหรอืเปล่าครบั”

“สะดวกค่ะ กาํลงัเดนิดูความเรยีบร้อย”

“คุณแม่ผมเป็นยังไงบ้างครับ” เขาเข้าเรื่องทันที เพราะมีเวลาน้อย 

อกีสกัพกัต้องออกเดนิทางเตรยีมเข้าสอนแล้ว
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“เช้านี้ตื่นแล้วค่ะ กาํลงัทานข้าวเช้าอยูท่ี่ห้องอาหาร” พมิพ์วนีสัเพิ่งเดนิ

ผ่านห้องอาหารมาสกัครู่ ได้หยุดทกัทายกบับุษกรด้วย

“ท่านทานได้มากไหมครบั”

“อืม เช้านี้ฉันยังไม่ได้สังเกต แต่เมื่อคืนเรามีจัดงานเลี้ยงต้อนรับ 

ป้าบุษทานอะไรได้น้อยมากเลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าอาหารไม่ถูกปากหรือยังไง” 

พมิพ์วนีสักงัวลเรื่องนี้อยู่เหมอืนกนั

“ไม่ใช่หรอกครบั” พฤกษ์ถอนใจมาตามสาย

“ขนาดอาหารฝีมอืตวัเองแม่กย็งัไม่ค่อยทาน ผมเหน็ท่านทานข้าวเท่า

แมวดมแล้วใจหาย กลวัจะซูบผอมไปมากกว่านี้ ตั้งแต่พ่อเสยี นํ้าหนกัแม่

ลดไปไม่ต่ํากว่าสองโลแล้วละมั้งครบั” พฤกษ์ไม่รู้แน่หรอกว่าแม่น้ําหนกัลด

ลงไปเท่าไร แต่คะเนด้วยสายตาคร่าวๆ เหน็ว่าผอมลงกว่าเดมิแน่

“ยงัไงฉนัจะดูแลเรื่องอาหารการกนิให้เป็นพเิศษแล้วกนันะคะ” 

“ฝากด้วยนะครบั”

“ส่วนเรื่องสภาพจติใจคงต้องใช้เวลา ตอนนี้ป้าบุษยงัไม่ค่อยสมาคม

กบัใคร พูดน้อย ยิ้มน้อย นั่งเซื่องซมึ ถามคาํตอบคาํ แต่ก่อนท่านไม่ได้

เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ”

“ไม่เป็นครับ เพิ่งจะมีอาการอย่างนี้หลังพ่อเสียนี่เอง ที่จริงแม่เป็น 

คนเรยีบร้อย อาจจะไม่ได้พดูเก่งนกั แต่กไ็ม่ใช่คนอมทกุข์นั่งซมึเศร้าทั้งวนั 

แบบนี้”

พิมพ์วีนัสครุ่นคิด นึกไว้แล้วว่าอาการของบุษกรน่าจะเกี่ยวโยงกับ

การสูญเสยีสามอีย่างกะทนัหนั

“ฉนัอาจจะลองหาอะไรให้ท่านทาํแก้เหงา ไว้จะลองคุยดูนะคะ คุณ 

ไม่ต้องห่วง นอกจากฉนัแล้ว สมาชกิบ้านร่มไม้ฯ ทุกคนกพ็ยายามจะช่วย

ป้าบุษอยู่แล้ว วนันี้เพื่อนๆ กช็วนป้าบุษเดนิออกกาํลงักายแต่เช้า”

“ขอบคุณมากเลยครับ ถ้าแม่มีปัญหาอะไรคุณติดต่อผมได้ตลอด

เลยนะครบั ยี่สบิสี่ชั่วโมง”
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“โอเคค่ะ” 

พมิพ์วนีสักบัยายพกิลุมองดปู้าย ‘ร่มไม้ชายคาเนร์ิสเซอร’ี ด้วยความ
รูส้กึภาคภมูใิจ ความฝันของสมาชกิคนหนึ่งในครอบครวักาํลงัจะกลายเป็น

ความจรงิ กลายเป็นรปูเป็นร่างจบัต้องได้ เหน็ผลงานแล้วความเหนด็เหนื่อย

ที่ผ่านมาหลายเดอืนกค็่อยๆ มลายหายไป

“ดีใจด้วยนะตา ในที่สุดก็สําเร็จ” พิมพ์วีนัสเข้าไปแสดงความยินดี

กบัญาตผิู้น้อง

คณิตาเป็นลูกสาวของคณิน น้าชายแท้ๆ ของพิมพ์วีนัส สองสาว 

ลูกพี่ลูกน้องสนทิสนมกนัมาตั้งแต่เลก็ๆ อายุห่างกนัเพยีงสองปี คณติายก 

พิมพ์วีนัสเป็นต้นแบบในทุกๆ เรื่อง เมื่อเห็นพิมพ์วีนัสทํากิจการบ้านพัก 

ผูส้งูอายปุระสบความสาํเรจ็ กค็ดิอยากทาํธรุกจิเป็นของตวัเองบ้าง คณติา

เรียนจบมาทางด้านการศึกษาปฐมวัย พิมพ์วีนัสจึงเสนอว่าทําเนิร์สเซอรี 

น่าจะไปได้ดี

“ถ้าไม่ได้พี่วีนัสกับคุณย่าก็คงไม่มีวันนี้ ตาขอบคุณมากนะคะ”  

หญงิสาวยกมอืไหว้อย่างซาบซึ้งใจ

พกิุลวางมอืบนกระหม่อมหลานสาว ลูบหวัอวยพร

“ขอให้ประสบความสาํเรจ็นะลกูนะ ทาํมาหากนิไม่ว่าอาชพีอะไรขอให้ 

มคีวามซื่อสตัย์เป็นที่ตั้ง คนซื่อสตัย์ทาํอะไรย่อมเจรญิ”

“ค่ะคุณย่า” คณติายิ้มรบั

พมิพ์วนีสัถามว่า “แล้วนี่จะเริ่มกจิการวนัไหนล่ะจ๊ะ”

“วันนี้ตาเริ่มให้คนไปติดป้ายกับแจกใบปลิวแล้ว รอมีลูกค้าสัก 

สองสามรายกค็งเปิดแล้วละค่ะ” 

ผูฟั้งทั้งสองจบัความตื่นเต้นในกระแสเสยีงของเจ้าของธรุกจิมอืใหม่

ได้ พมิพ์วนีสัยิ้มเอน็ดู

“เอาใบปลวิมาแบ่งให้พี่บ้างส ิสมาชกิที่บ้านร่มไม้ฯ มหีลานเลก็ๆ กนั
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หลายคน เผื่อมใีครสนใจ”

“ได้ค่ะพี่วนีสั ขอบคุณมากเลย”

ระหว่างสองสาวกบัคนแก่กาํลงัยนืคยุกนั มรีถกระบะคนัหนึ่งเคลื่อน

เข้ามาจอด คนขบัเมยีงมองเข้ามาเหมอืนมองหาอะไรบางอย่าง เขาจอดรถ

แล้วเปิดกระจกถาม

“สวสัดคีรบั ที่นี่ใช่เนริ์สเซอรเีปิดใหม่หรอืเปล่าครบั”

“ใช่ค่ะ” คณติารบีพยกัหน้า เมื่อได้เหน็ใบหน้าชดัๆ กม็ั่นใจว่าชายผู้นี้ 

น่าจะมเีชื้อชาตติะวนัตกผสมอยู่ เขาเป็นลูกครึ่งไม่ผดิแน่

เมื่อทราบว่าใช่เนิร์สเซอรีเปิดใหม่ ชายผู้นั้นจึงลงมาจากรถกระบะ 

พวกบ้านร่มไม้ชายคาเพิ่งเห็นว่ามีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักกระโดดตามลงมา

ด้วย เขาอ้อมไปรบัเดก็แล้วกเ็ดนิมาคุยกบัพวกสาวๆ

“ผมเห็นป้ายโฆษณาที่เสาไฟฟ้า เลยลองขับมาดู ไม่ทราบว่ามี 

รายละเอยีดยงัไงครบั” 

คณติาทาํตาโต เกบ็อาการตื่นเต้นไว้ไม่มดิ ลูกค้าคนแรกของเธอมา

แล้ว!

“เอ น้องที่จะเอามาฝากเลี้ยงคงไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมคะ” พมิพ์วนีสัถาม

เพื่อความแน่ใจ เพราะเนิร์สเซอรีของคณิตารับเด็กอายุตั้งแต่ ๑-๔ ขวบ 

เดก็ที่มากบัผู้ชายคนนี้น่าจะอายุ ๖-๗ ขวบแล้ว

“ไม่ใช่ครับ นี่น้องพอใจลูกสาวคนโต” ภาคภูมิแนะนําชื่อลูกสาว 

ก่อนก้มบอกว่า

“พอใจสวสัดคีุณยาย คุณน้าสลิูก”

เดก็หญงิพอใจยกมอืสวสัด ีมองคนแปลกหน้าตาแป๋ว

“น้องน่ารกัมากค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นลูกครึ่งสญัชาตอิะไรคะ” พมิพ์วนีสั 

เป็นคนถาม

พ่อของเด็กหญิงตอบว่า “พอใจเป็นลูกเสี้ยวครับ ผมลูกครึ่งไทย-

องักฤษ ส่วนแม่เขาไทยแท้”
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พกิุล พมิพ์วนีสั และคณติาพยกัหน้ารบัทราบ ก่อนที่คณติาจะเป็น

คนถามว่า

“แล้วน้องคนที่จะมาฝากเลี้ยงอายุเท่าไรคะ” 

“สองขวบครบั พอดคีณุแม่น้องต้องกลบัไปทํางานแล้ว ช่วงกลางวนั

จะไม่มใีครดแูล” ภาคภมูอิธบิาย ก่อนมองไปรอบๆ สถานที่ แววตาของเขา

บ่งบอกความพงึพอใจ

“ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของกจิการครบั หรอืว่าทาํร่วมกนั” เขาถาม

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ

“ดิฉันเองค่ะ ส่วนนี่พี่สาวชื่อพิมพ์วีนัส เป็นเจ้าของกิจการบ้านพัก

ผู้สูงอายุอยู่ในบรเิวณเดยีวกนัค่ะ ส่วนนี่คุณย่าของฉนัค่ะ ชื่อคุณย่าพกิุล” 

คณติาทาํหน้าที่แนะนาํญาติๆ

“ยนิดทีี่ได้รู้จกันะครบั” ชายหนุ่มลูกครึ่งเอ่ยยิ้มๆ

พอใจเงยหน้าพูดกบัพมิพ์วนีสัว่า “คุณน้าชื่อเหมอืนเซเลอร์วนีสัเลย

ค่ะ สวยเหมอืนกนัด้วย”

“ใครน่ะลูก” พกิุลขมวดคิ้ว ฟังไม่ทนัอะไรเซๆ สกัอย่าง

พอใจหนัไปทางคุณยายบ้าง ถามเจื้อยแจ้วว่า “การ์ตูนเซเลอร์มูนค่ะ 

คุณยายรู้จกัไหมคะ”

พอรูว้า่เป็นการ์ตนูยายพกุิลกร้็องว่า “โอ๊ย ยายแก่ป่านนี้แลว้ไมรู่จ้กั

การ์ตูนหรอกจ้ะ”

น้องพอใจหวัเราะคกิคกั ขาํที่คณุยายไม่รูจ้กัการ์ตนูเรื่องโปรดของเธอ  

พวกผู้ใหญ่ยิ้มเอน็ดู

“ที่เนิร์สเซอรีของเรามีกล้องวงจรปิด คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าดู

ผ่านมอืถอืได้ตลอดเวลาด้วยนะคะ” คณติาบอกลูกค้า 

ภาคภูมิพยักหน้าพึงพอใจ เพราะสมัยนี้ไว้ใจใครได้ยาก ลับหลัง 

พ่อแม่แล้ว เขาปฏิบัติกับลูกเราอย่างไรก็น่าเป็นห่วง มีกล้องให้ติดตามดู

อย่างนี้กส็บายใจดเีหมอืนกนั
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“รายละเอยีดอื่นเชญิคุยด้านในดกีว่านะคะ” คณติาเชื้อเชญิ

ภาคภูมิจึงพาลูกสาวคนโตก้าวเข้าไปด้านใน เป็นลูกค้ารายแรก

ประเดมิกจิการใหม่ คณติาดใีจจนเนื้อเต้น พมิพ์วนีสัขยบิตาให้แล้วหนัมา

ยิ้มกบัคุณยายซึ่งกาํลงัยิ้มแก้มแทบปรไิม่แพ้กนั


