


บทนำ�

เสียงคลื่นที่ครวญตามแรงลมสาดซัดเข้าหาชายฝั่ง สลับกับเสียง 

นกทะเลกู่ร้องแว่วมาให้ได้ยิน เป็นสัญญาณเตือนว่าวันใหม่กำาลังจะ 

เริ่มต้น ส่งผลให้คนซึ่งนั่งนิ่งซบใบหน้าเปรอะเปื้อนด้วยคราบน้ำาตาลง 

กับหัวเข่าต้องพยายามแหงนขึ้นมองความเปลี่ยนแปลงรอบตัว 

ยามเมือ่ฝา่เทา้กา้วลงจากรถ กอ่นจะเหยยีบย่ำาลงบนผนืทรายแหง่นี ้ 

ความมืดดำายังคงอยู่รอบกาย แต่ในขณะนี้กลับกลายเป็นว่ามีแสงสว่าง 

จางๆ ปรากฏขึ้นอยู่ ณ เส้นขอบฟ้า ทำาให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ 

รอบตัวได้มากขึ้น 

คราบน้ำาตาที่ทอดตัวยาวเป็นสายขนาบสองข้างแก้ม เธอจำาต้อง 

ปล่อยให้มันไหลออกมาอีกครั้ง เมื่อความทุกข์ระทมนั้นโหมกระหน่ำา 

ซัดเข้าใส่ จนไม่อาจต้านทานหยาดน้ำาแห่งความเจ็บช้ำาไว้ได้ไหว เพื่อช่วย 

ชะลา้งหวัใจทีก่ลดัทกุขใ์หผ้อ่นคลายลงบา้ง หวัใจทีค่รัง้หนึง่เธอเคยคดิวา่ 

มันแหลกสลายจนไม่มีชิ้นดี น่าแปลกที่มันก็ยังคงเต้นอยู่ทุกขณะ แม ้

ในขณะนี้ก็เช่นกัน 

ทว่าค่ำาคืนที่ผ่าน ความทุกข์นั้นไม่เพียงยังคงอยู่ แต่มันกลับทำาให้ 

เธอยิ่งตอกย้ำาถึงความผิดพลาดและความล้มเหลวในชีวิตมากขึ้น และ 

มีบ้างบางเสี้ยวเวลาที่เธอแอบคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเพียง 

ความฝัน และเมื่อเธอตื่นขึ้น ‘ทุกข์’ เหล่านั้นก็จะจางหายไป แต่ 
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สัมผัสจากแรงลมทะเลที่พัดผ่านเข้าหาตัว บวกกับความชื่นฉ่ำาที่รับรู้

อยู่บนผืนทรายก็ทำาให้เธอต้องบอกตัวเองว่า นี่ไม่ใช่ความฝันอย่างที่ 

เธอนึกอยากให้เป็น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความจริงที่เธอต้องยอมรับ 

ด้วยหัวใจที่ยังคงทิ้งรอยเจ็บ

ระยะทางกว่า 300 กิโลเมตรจากนนทบุรีมาประจวบคีรีขันธ์ไม่ได ้

เป็นอุปสรรคเลยสักนิด เมื่อตลอดทั้งเส้นทางนั้นเธอมีหยาดน้ำาตาเป็น 

เพื่อนร่วมทาง ความเข้มแข็งที่เธอแสดงออกให้ใครหลายคนได้เห็นจึง 

พงัทลายลงเมือ่ตอ้งอยูก่บัตวัเอง เพราะแทท้ีจ่รงิแลว้หวัใจเธอนัน้บอบช้ำา 

เสยีจนเธออยากจะหนัไปหาหลกัยดึ อยากทบทวนในสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัชวีติ  

อยากปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่ทำาลงไปนั้น เธอได้คิดและตัดสินใจอย่าง 

ถูกต้องแล้วที่สุด อยากปลดปล่อยหยาดน้ำาตาให้เคล้าคลอไปกับเสียง 

ทะเลและเกลียวคลื่น อยากคร่ำาครวญโหยไห้ไปกับคลื่นลมให้สาสมกับ 

โชคชะตา ที่ชักพาความรักเข้ามาทักทาย ก่อนจะฝากรอยจารึกที่ไม่มีวัน

ลบออกไปไว้ให้เธอดูต่างหน้า และความทุกข์นั้นก็โหมซัดเสียจนดวงตา 

แดงก่ำาบอบช้ำา จนต้องปิดเปลือกตาลงอีกครั้งเพราะไม่อาจสู้แสงที่เริ่ม 

จะปรากฏ ณ เส้นขอบฟ้านั้นได้

แสงสว่างที่ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นมาบนท้องฟ้า ทำาให้เปลือกตาซึ่ง 

บวมช้ำาจากการร้องไห้อย่างหนักต้องกะพริบถี่ขึ้น เพื่อปรับสายตาให้ชิน 

กบัแสงสวา่งและความเจดิจา้...แสงสสีม้จางทีม่องเหน็ไดส้ดุสายตาคอ่ยๆ  

เคลื่อนขยายตัวจนเป็นวงกว้างมากขึ้น แม้จะยังไม่เห็นสิ่งทรงอำานาจที่ 

มอบความอบอุ่นให้แก่พื้นโลก แต่แค่เพียงรัศมีที่แผ่ออกมาก็ทำาให้ 

ความเย็นยะเยือกในยามค่ำาคืนและความหนาวสะท้านในหัวใจค่อยๆ 

มลายหาย 

เกาะแก่งที่เคยมืดทึบอยู่ในทะเลปรากฏออกมาเบื้องหน้าราว 

ภาพฝัน ดวงตาที่ทอดมองไปไกลค่อยๆ กะพริบถี่ขึ้นเพราะความเจ็บช้ำา

ที่อัดแน่นอยู่ในหัวใจนั้นคล้ายจะป่าวร้องว่า...เมื่อใดที่แสงสว่างมาเยือน 
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จนมองเห็นสิ่งต่างๆ ในโลกใบนี้ได้ชัดเจน เมื่อนั้นก็จะมองเห็นถึงจุด 

ด่างดำาในชีวิตของใครบางคนชัดเจนขึ้นไปด้วย รวมทั้งตัวเธอ 

ร่างผอมบางที่กลับมามีทรวดทรงอวบอิ่มไม่ต่างจากนางแบบซึ่ง 

มีสรีระงดงามกอดกระชับหัวเข่าตัวเองดั่งจะเรียกร้องหาความอบอุ่น  

ปล่อยให้เส้นผมสีดำาหยักศกได้ทิ้งตัวยาวสยายกระจายไปตามแรงลม  

ชุดเดรสผ้าฝ้ายสีขาวฉลุลายลูกไม้ราคาแพงลิบจากดีไซเนอร์ชื่อดังของ 

เมืองไทยกำาลังเปียกชื้นไปด้วยน้ำาทะเลที่ซัดสาดเข้าใส่ 

เธอสั่นสะอื้นอีกครั้งราวกับจะปลดปล่อยทุกข์ทั้งหลายให้มลาย 

ไปกับแสงแรกแห่งวัน ให้ความทุกข์นั้นได้สลายไปกับระลอกคลื่นที่ 

ซัดสาดในทันทีที่กระทบเข้าหาฝั่ง ดวงตาซึ่งเอ่อล้นไปด้วยหยาดน้ำาตา 

มองตรงไปข้างหน้าคล้ายจะดื่มด่ำากับภวังค์ความทุกข์ ที่แม้จะบอก 

ตัวเองให้เข้มแข็งไว้ดังใจคิด และหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะหลงลืมความ

เจ็บปวดนั้นได้ แต่ยิ่งพยายามลืมเท่าไรกลับยิ่งจดจำา เมื่อฝ่ามือยังอด 

ไม่ได้ที่จะสัมผัสยังหน้าท้องตัวเองไปมาด้วยความโหยหาในสิ่งนั้น...

สิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่ามี แต่แล้วก็มี และเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นมี ก็กลับมาจากไป

อย่างที่เธอไม่สามารถจะยื้อไว้ได้ ไม่ต่างอะไรจากชื่อเสียงและเกียรติยศ

ภาพแห่งเกียรติยศและชื่อเสียงที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่จะหลุดลอย 

ไป ภาพแห่งความรักหวานละมุน และภาพแห่งความทุกข์มหาศาล 

ตา่งหมนุเวยีนเปลีย่นวนกนัเขา้มาใหเ้ธอหวนคะนงึหาไมรู่จ้บ และตราบจน 

สิ้นลมหายใจนี้ เธอก็คงจะลืมไม่ลง

ฝ่ามือยังคงวางทาบไว้บริเวณหน้าท้องของตัวเอง หยาดน้ำาตา 

ไหลรนิเปน็สาย พยายามคดิวา่ใครบางคนนัน้เขา้มาเพยีงเยีย่มเยอืนและ 

ก็จากไป ใครบางคนที่คงทำาบุญร่วมกันมาไม่พอ จึงได้มาพบและจากลา 

กันอย่างง่ายดาย และก็เป็นใครบางคนที่ทำาให้เธอเลือกที่จะหักดิบหัวใจ 

ตัวเอง 

เธอรู้ว่ามันเจ็บเจียนตาย แต่สุดท้ายเธอก็มั่นใจว่าเธอยังหายใจ 
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ได้อยู่ เพียงแต่ต้องใช้เวลาเท่านั้น อาจจะหนึ่งเดือน สองเดือน หรือ 

อาจยาวไปถึงหนึ่งปี สองปี หรืออาจยาวนานไปจนตลอดชีวิต แต่เธอ 

ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่ง บาดแผลที่ยังคงความสดเหล่านี้จะกลับกลายเป็น 

แผลเก่าและตกสะเก็ดไปได้เองตามกาลเวลา อาจจะคันปนแสบนิดๆ ซึ่ง 

หากเธอทนไมไ่ดท้ีต่อ้งไปแกะเกาดว้ยความคดิซ้ำาๆ ตอกย้ำาความผดิพลาด 

ในวันวาน ทว่าในวันหนึ่งมันก็ต้องหายเจ็บอย่างแน่นอน แม้ว่าจะทิ้ง 

รอ่งรอยของบาดแผลไวใ้หเ้หน็บา้ง แตก่ย็งัดกีวา่ทีจ่ะปลอ่ยใหแ้ผลสดนัน้ 

กลัดหนองจนอาจกลายเป็นเนื้อร้ายที่สามารถคร่าชีวิตเธอ

“ฟ้าสวยดีนะครับ” เสียงทุ้มดังขึ้นพร้อมใครคนหนึ่งนั่งลงที่ 

ด้านข้าง 

ใบหนา้ฉ่ำาชืน้ดว้ยวาวน้ำาตาหนัมองหาทีม่าของเสยีง หวัคิว้เรยีวสวย 

ขมวดมุ่นครุ่นคิด ก่อนดวงตาซึ่งอ่อนล้าจะปิดลงเพราะเหน็ดเหนื่อย 

เหลือเกินที่จะคิดถึงสิ่งใดในยามนี้ เธอเหนื่อยล้าเหลือเกิน



เสียงปรบมือจากแขกผู้มีเกียรติดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราวกับผู้ที ่

กำาลงัถกูจบัตามองอยูใ่นขณะนีเ้ปน็บคุคลสำาคญัและเหมาะสมแลว้สำาหรบั 

รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ 

ตลอดท่ัวท้ังงานประดับประดาไปด้วยไฟและแสง สี เสียง  

อันย่ิงใหญ่อลงัการ ภายในงานประกอบไปดว้ยดารานกัรอ้ง ดเีจ วเีจ พธิกีร 

ผูจ้ดัละคร ผูก้ำากบั ผูจ้ดัรายการ โทรทศัน ์ผูจ้ดัรายการวทิย ุเจา้ของสถาน ี

นักประพันธ์ดนตรี นักประพันธ์เพลง แขกผู้มีเกียรติซึ่งมีรายชื่อเสนอ 

เข้าชิงรางวัล ตลอดจนทีมงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากนี่คืองาน 

มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้วงการ 

วิทยุโทรทัศน์ไทยได้ก้าวไกลและผลิตผลงานดีมีคุณภาพออกมาให้ 

คนไทยได้ชื่นชมอย่างต่อเนื่อง ได้รับความเพลิดเพลินเจริญใจ และให ้

ประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างไม่ขาดสาย 

แสงไฟทีส่าดสอ่งมา รวมทัง้ตากลอ้งและชา่งภาพของงาน เหมอืน 

จะพุ่งความสนใจมายังเธอเป็นจุดเดียว รวมทั้งเสียงประกาศจากพิธีกร 

หญิงชายที่ดังซ้ำาบนเวทีพร้อมเอ่ยแซวที่เธอมัวแต่ดูจินตลีลาประกอบ 

เพลงเพลนิ จงึไมไ่ดย้นิประกาศวา่ ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัประเภทเพลงประกอบ

ละครยอดเยี่ยมแห่งปีประจำาปีนี้คือ ตัวเธอเอง ‘เพราโพยม ภัทรนันท์’ 

หญิงสาวดูเหมือนจะตื่นตกใจไปชั่วขณะ เมื่อจุดโฟกัสภายในงาน 

1
เส้นทางเกียรติยศ



12   วิมานเพลิง

ซึ่งยิ่งใหญ่อลังการในค่ำาคืนนี้ ดูจะย้ายความสนใจมาที่เธอเป็นจุดเดียว

เสียงเพลงประกอบละครที่เธอจดปากกาสรรค์สร้างดังกระหึ่ม 

ขึน้พรอ้มกบัเสยีงปรบมอืกกึกอ้ง เมือ่เรอืนรา่งงามระหงยนืขึน้ ชดุผา้ไหม 

แก้วเกาะอกเข้ารูปตัวยาว มีรายละเอียดบริเวณช่วงสะโพกด้านหน้า 

คล้ายเป็นผืนผ้าบางเบาเนื้อเดียวกับชุด อ้อมมาผูกเป็นปมและทิ้งชาย 

ยาวจดพื้น ทำาให้ชุดนั้นดูเรียบหรูสง่างาม เป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ของ 

ดไีซเนอรช์ือ่ดงั ซึง่ชว่ยขบัใหผู้ส้วมใสด่สูงา่งามและควรคา่สำาหรบัเทศกาล 

พรมแดงนี้อย่างที่สุด และเมื่อเธอก้าวเดิน เนื้อผ้าบางเบาพลิ้วเรียบลื่น

ก็แนบขนาบไปกับทรวดทรงของเธอ ด้วยสีเปลือกมังคุดของชุดนั้นก ็

ช่วยขับเน้นผิวสีน้ำาผึ้งนวลเนียนของเธอให้เจิดจรัสในยามต้องแสงไฟ 

จากเวทีที่สาดส่องลงมา 

สายตาชืน่ชมหลายคูม่องตรงมาทีเ่ธอ ทัว่ทัง้เนือ้กายนวลเนยีนนัน้ 

นอกจากชดุทีส่วมใสจ่ะสะทอ้นรสนยิมแลว้ กไ็มไ่ดม้เีครือ่งประดบัอืน่ใด 

อีก เพราะเส้นผมหยักศกสีดำายาวสยายที่ทิ้งตัวขนาบไล้จนเกินแผ่นหลัง 

นั้นได้ให้ความงดงามไม่ต่างไปจากเครื่องประดับอันมีค่า บวกกับต่างหู 

เพชรเม็ดเดี่ยวทรงหยดน้ำา ก็ให้ความงามแบบพอดีโดยไม่มากหรือ 

น้อยไป และยังขับให้ใบหน้างามคมขำาตามสไตล์สาวมอญนนทบุรีผสม 

แขกอยุธยายิ่งดูงดงามโดดเด่นเกินกว่าดาราสาวบางคนที่สวยเพราะ 

คมมีดศัลยกรรมเสียอีก 

“ขอแสดงความยินดีกับ ‘คุณเพราโพยม ภัทรนันท์’ นักประพันธ์

บทเพลงเจ้าของนามปากกา ‘นางฟ้า’ ผู้ประพันธ์บทเพลงประกอบละคร 

วมิานนางฟา้ ซึง่เปน็เพลงประกอบละครยอดนยิมแหง่ปทีีแ่ฟนๆ รอ้งกนั 

ได้ทั่วประเทศด้วยค่ะ” พิธีกรสาวมากความสามารถเอ่ยแนะนำา เมื่อ 

มองเห็นเธอกำาลังเดินตรงมายังเวที

“ใช่ครับ และนางฟ้าหรือพี่ฟ้าของเราท่านนี้ ไม่ธรรมดานะครับ 

สำาหรับท่านที่พิสมัยภาพวาด ขอบอกเลยครับว่าพี่นางฟ้าของเราท่านนี ้
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คือบุคคลคนเดียวกับเจ้าของลายเซ็น ‘Angel’ ศิลปินสาวชาวไทย 

ที่กวาดรางวัลภาพวาดระดับโลกมาแล้วมากมาย และหากท่านสนใจ 

ภาพเขียนของ Angel ก็ต้องรอคอยกันอีกนานนะครับ” 

“อ้าว ทำาไมล่ะคะคุณขา” 

“ก็งานของ Angel ของพี่ฟ้าเรา ได้ถูกจองโดยนักสะสมนานาชาติ 

หมดแล้วน่ะสิครับ แต่หากท่านไหนสนใจจริงๆ ผมขอแนะนำาว่าท่าน 

ต้องสั่งจองผ่านเอเจนซีที่ ‘มงต์มาร์ท’ เท่านั้น เห็นมั้ยล่ะครับว่าผลงาน 

ของศิลปินสาวไทยของเราท่านนี้ ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ” พิธีกรหนุ่มที่ 

ร่ำาลือกันว่าแอ๊บแมนสุดฤทธิ์เน้นคำาว่า ‘มงต์มาร์ท’ ในสำาเนียงฝรั่งเศส  

เรียกเสียงหัวเราะจากแขกผู้มีเกียรติด้านล่าง และก็ได้รับแววหมั่นไส ้

จากพิธีกรสาวด้านข้างไปด้วยอีกคน

“โห คุณพี่ขา คุณพี่ทำาได้ยังไงคะ ทั้งสวย ทั้งสาว ทั้งมากความ 

สามารถ แต่งเพลงก็ได้ วาดรูปก็สวย โอย...คุณน้องเพลียค่ะ” 

เพราโพยมอมยิ้มให้พิธีกรหญิงชายที่เอ่ยแนะนำาตัวเธอพร้อม 

หยอกเย้าด้วยความเป็นกันเอง ทำาให้บรรยากาศแห่งความอึดอัดดูจะ 

ผ่อนคลายลงไปได้มาก ร่างบอบบางสง่างามเดินเข้าไปรับรางวัล ณ  

บลัลงักเ์บือ้งหนา้มาถอืประคองไว ้กอ่นจะเดนิมาหยดุในจดุทีม่ไีมโคร โฟน 

เป็นเสาแท่งเล็กซึ่งดัดโค้งลักษณะโผล่ขึ้นจากกลางเวที ดวงตาคมเฉี่ยว

จากการแต่งแต้มมีแววอ่อนโยนมองตรงไปข้างหน้า สูดลมหายใจเข้าลึก 

ไหล่ตั้งตรง ลำาคอระหงเชิดขึ้นอย่างสง่างามและอมยิ้มน้อยๆ 

เธอดูไม่ต่างจากผึ้งนางพญาที่กำาลังเมียงมองไปยังผึ้งงาน แม้จะ 

เคยผา่นงานทีเ่มอืงนอก ทัง้ยงัมเีพือ่นฝงูเปน็ระดบัมหาเศรษฐใีนประเทศ 

มหาอำานาจหลายคนเพราะรสนิยมทางศิลปะที่ตรงกัน ทว่าการอยู่ 

ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงก็ทำาให้เธอประหม่าเหลือเกิน เพราะทั่วทั้งงาน 

แทบจะมีแต่คนหล่อสวยที่เดินแทบจะชนกัน แต่เธอก็จะทำาให้ดีที่สุด 

เท่าที่หญิงสาววัย 37 ปี อย่างเธอจะทำาได้ 
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“ก่อนอื่น ดิฉันต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณามอบ 

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ดิฉันนะคะ ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ 

อย่างสูงสุดค่ะ และดิฉันก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดละครและทีมงาน 

ทุกท่านที่กรุณาให้ดิฉันได้มีโอกาสเขียนเพลงให้ละครเรื่องนี้ ขอบคุณ 

พีน่กยงู ทีช่ว่ยขบัรอ้งเพลงนีไ้ดอ้ยา่งไพเราะและงดงาม รางวลันีไ้มไ่ดเ้ปน็ 

ของดิฉันเพียงคนเดียว แต่เป็นของทีมงานทุกๆ ท่านด้วยนะคะ เพราะ 

ถ้าไม่มีทุกท่านให้โอกาส ดิฉันก็คงไม่มีวันนี้ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมาก 

ที่สุด”

เสียงปรบมือกึกก้องขึ้นอีกครั้ง เพราะทุกคำาพูดที่เธอถ่ายทอด 

ไดส้รา้งความประทบัใจใหแ้กค่นฟงัไดด้จีรงิๆ ใบหนา้ยิม้ละไมทอดสายตา 

มองลงไปเบือ้งลา่ง กอ่นเรอืนรา่งงามระหงดจุนางพญาจะเยือ้งยา่งมาจน 

ถึงโต๊ะรับรองท่ามกลางเสียงแสดงความยินดี การพูดคุยทักทาย และ 

สายตาชื่นชมอย่างเปิดเผยของเหล่าบรรดาชายหนุ่ม ณ ที่นี้ 

พิธีการอันทรงเกียรติซึ่งเทียบชั้นงานพรมแดงของต่างประเทศ  

ทำาใหง้านในค่ำาคนืนีเ้ปน็เสมอืนการรวมตวักนัของเหลา่ดารานกัรอ้ง ไฮโซ  

เซเลบ ผูจ้ดั ผูก้ำากบั ตลอดจนผูม้ัง่คัง่ทางฐานะและชือ่เสยีงของเมอืงไทย  

แขกผู้มีเกียรติทุกคนต่างแต่งกายกันด้วยชุดราตรีเลิศหรูทั้งหญิงชาย 

เพื่อให้ตนเองได้กลายเป็นจุดเด่น เรียกแสงแฟลชวูบวาบจากช่างภาพ 

ทกุสถาบนัได ้งานในค่ำาคนืนีจ้งึไมต่า่งจากงานแจง้เกดิในวงการ และหาก 

จะมีใครที่โดดเด่น ก็ไม่พ้นที่จะได้รับโอกาสดีๆ ในวงการบันเทิงต่อไป 

พิธีกรชายหญิงคู่ใหม่ขึ้นมารับช่วงต่อ พร้อมกับประกาศรางวัล 

อันทรงเกียรติอันดับต่อไป จากนั้นนักร้องชายชื่อดังก็ก้าวขึ้นสู่เวทีเพื่อ 

ขับกล่อมบทเพลงให้ผู้ร่วมงานได้รับความเพลิดเพลิน

ดวงตากลมโตล้อมกรอบไปด้วยแพขนตาหนางอนงาม รับกับ 

แนวคิว้โกง่ไลส้ลีงอยา่งสวยงามกม้มองรางวลัแหง่เกยีรตยิศในมอื เพราะ 



จำาปาลาว   15   

นี่ถือเป็นอีกสิ่งที่เธอคว้ามาได้ด้วยความสามารถ นอกเหนือจากรางวัล 

ภาพวาดทีส่ง่ไปประกวดยงัตา่งประเทศ จนทำาใหเ้ธอมชีือ่เสยีง กลายเปน็ 

ศิลปินวาดภาพสีน้ำามันอันดับต้นๆ ของโลก 

ริมฝีปากอวบอิ่มแต่งแต้มด้วยลิปสติกเฉดชมพูกะปิอมยิ้ม 

น้อยๆ สายตาชื่นชมยังตุ๊กตานางฟ้าโลหะที่อยู่ในท่วงท่าร่ายรำาอ่อนช้อย 

ในมือ...รางวัลอันทรงเกียรตินี้สร้างความสุขให้เธอมากมายเหลือเกิน  

นอกจากอาชพีหลกัคอืวาดภาพเพือ่สง่ใหเ้อเจนซทีีป่ารสีแลว้ งานแตง่เพลง 

กถ็อืเปน็งานอดเิรกอกีหนึง่ทีเ่ธอชืน่ชอบ เพราะทกุครัง้ทีเ่ธอวาดภาพ เธอ 

มักจะเปิดเพลงคลอไปด้วยทุกครั้ง และในยามพักเธอก็มักจะคว้าเอา 

เครื่องสายติดมือมานั่งบรรเลงที่ริมน้ำาข้างบ้านเสมอ การแต่งเพลงจึง 

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์ และเมื่อเธอลองส่งให้เพื่อนๆ 

ได้ทดลองฟัง ก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจ 

เพื่อนซึ่งอยู่ในแวดวงดนตรีจึงแนะนำาให้เธอลองหัดแต่งเพลง 

โดยใส่ท่วงทำานองไปตามความรู้สึก และเธอก็พบว่างานแต่งเพลงเป็น 

อีกอาชีพหนึ่งที่เธอชื่นชอบ และสามารถทำาควบคู่ไปกับการวาดภาพได้ 

เป็นอย่างดี 

และเมื่อบทเพลงของเธอถูกคัดเลือกให้เป็นเพลงประกอบละคร 

หลังข่าวเรื่องดัง ก็ทำาให้ชื่อเสียงในด้านการแต่งเพลงของเธอเป็นที่รู้จัก 

มากขึน้ และทีต่อ้งขอบคุณที่สดุกค็งจะเปน็ ‘มยเุรศ หรอื นกยงู’ นกัรอ้ง 

สาวสวยของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ มยุเรศเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย  

และเปน็รมูเมตกบัเธอเมือ่ครัง้ไปเรยีนตอ่ทีป่ารสี ซึง่เธอนัน้สอบไดท้นุไป 

เรียนต่อและหาประสบการณ์ด้านการวาดภาพไปด้วยในตัว ส่วนมยุเรศ 

นั้นเรียนเรื่องการออกแบบ ปารีสจึงเป็นจุดหมายเดียวกันของพวกเธอ  

ตา่งกนักเ็พยีงทีต่วัเธอไดท้ำางานตามความฝนั สว่นมยเุรศนัน้กไ็ปไดด้กีบั 

งานร้องเพลงจนกลายเป็นหนึ่งใน ‘เจ้าแม่ดีวา’ แห่งวงการเพลงเมืองไทย

หลังงานประกาศรางวัลสิ้นสุด เพราโพยมได้รับเชิญจากคณะ 



16   วิมานเพลิง

ผู้จัดละครเพื่ออยู่ต่อให้นักข่าวได้ถ่ายรูปและสัมภาษณ์เล็กน้อย เนื้อหา 

ของการสัมภาษณ์นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าประเด็นที่ว่า คนไทยจะได้ม ี

โอกาสชืน่ชมแกเลอรภีาพวาดของเธอทีเ่มอืงไทยบา้งหรอืไม ่พรอ้มคำาถาม 

ยอดฮิตเรื่องหัวใจว่า มีวี่แววจะมีใครมาจับจองบ้างแล้วหรือยัง เพราะ 

ตัวเธอนั้นจัดได้ว่าเป็นสาวโสดที่น่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ 

“หึๆ...สงสัยเนื้อคู่ฟ้าคงไม่มาเกิดแล้วละค่ะ อยู่แบบนี้ก็ดีนะ 

เย็นสบายและมั่นคงดี” ศิลปินสาวคนสวยตอบยิ้มๆ อย่างติดตลกและ

มากไปด้วยอารมณ์ขัน

“แตแ่อบเหน็มหีนุม่ๆ มาขายขนมจบีซาลาเปานะครบั” นกัขา่วหนุม่ 

เอ่ยถามดวงตาเป็นประกาย ศิลปินสาวคนนี้ถือได้ว่าเธอเป็นคนที่สร้าง 

ความสขุใหแ้กผู่ท้ีอ่ยูใ่กลไ้ดด้จีรงิๆ ดว้ยใบหนา้ทีย่ิม้แยม้อยูเ่สมอ รวมทัง้ 

การตอบคำาถามอย่างสุภาพและติดตลก ทำาให้เธอยิ่งดูเป็นหญิงสาวที่มี 

เสน่ห์มากๆ แต่ทำาไมเธอถึงยังโสด เธอไม่มีใครจริงๆ หรือเพราะเธอ 

บกพร่องในด้านใด เขาจึงไม่เคยได้ข่าวเรื่องความรักของเธอกับผู้ชาย 

คนไหนเลยสักครั้ง

“แหม ตาไวนะคะ คงต้องขายกันจนเบื่อไปเลยละเพราะฟ้าน่ะ

ซื้อไม่เป็น” เพราโพยมตอบคำาถามยิ้มๆ นึกชื่นชมนักข่าวหนุ่มที่ตาไว 

เพราะมีคนมาขายขนมจีบให้เธอจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหนุ่มใหญ่ 

หรือพระเอกยอดนิยมที่อายุอ่อนกว่าเธอเกินรอบ และนักร้องเจ้าเสน่ห์

ที่ขยันส่งยิ้มให้เธอตาเป็นประกายเมื่อเขาร้องเพลงสื่อความหมายถึงเธอ 

อยู่บนเวที แต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้ทำาให้เธอหวั่นไหว เพราะหัวใจดวงนี้ 

ของเธอบรรจุไว้แต่เพียงคำาว่า ‘ภาพวาด บทเพลง และก็ธรรมชาติ’  

เท่านั้น ในชีวิตมีเพียงสามสิ่งนี้เธอก็มีความสุขดีแล้ว ไม่จำาเป็นต้องม ี

คนรักหรือหาใครมาร่วมแชร์พื้นที่หายใจของเธออีก

“ไงจ๊ะ หรือว่าเธอจะจีบเพื่อนพี่อีกคน” มยุเรศเข้ามาร่วมวงใน 

ทันทีที่ผละจากนักข่าวซึ่งตามสัมภาษณ์งานเพลงมาได้ สาวสวยวัย 38 ปี 
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วันนี้แต่งดวงตาสวยเฉี่ยว ใบหน้าสวยเก๋รับผมซอยสั้นตามสไตล์สาว 

เปรี้ยวเชิดหน้าขึ้นรอฟังคำาตอบ

“ผมมิบังอาจหรอกครับพี่นกยูง แค่มาขอสัมภาษณ์เฉยๆ” ‘แทน- 

คณุ’ เอย่ตอบ แตก่ลบัรูส้กึรอ้นวบูวาบทีแ่กม้ขึน้มาเสยีอยา่งนัน้ ไมใ่ชร่อ้น 

เพราะเขินอายเพราโพยม แต่ที่ร้อนผ่าวขึ้นมาเป็นเพราะดวงตาจิกกัด 

ของสาวใหญ่ผู้ร้อนแรงนี้ต่างหาก เขาเชื่อแล้วว่ารสนิยมคนเราไม่เหมือน 

กัน เพราะดูท่าเขาจะชื่นชอบอาหารรสชาติจัดจ้านที่กำาลังยืนท้าทายอยู ่

ใกล้ตัว มากกว่าอาหารที่เลิศหรูและดูดีมีรสนิยม

“แหม...อะไรจะ๊นายแทน พีแ่ซวแคน่ีก้อ็ายเหรอ อายพีอ่ายเชือ้มนั 

ไม่ดีนะจ๊ะ เพราะพี่อาจคิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้” มยุเรศลอยหน้า 

ลอยตาพดู พรอ้มอมยิม้ทีไ่ดแ้กลง้นกัขา่วหนุม่สำาเรจ็ เพราะความคุน้เคย 

เนือ่งจากเจอกนัตามงานหลายครัง้ บวกกบัอธัยาศยัทีส่ภุาพของแทนคุณ  

ทำาให้เธอเลือกที่จะให้สัมภาษณ์นิตยสารของเขามากกว่าที่อื่น และยิ่ง 

เมื่อได้เห็นแววประหม่าอายจากดวงตาคมเข้มคู่นั้นเมื่อเธอเอ่ยแซวเขา 

กับเพราโพยม เธอก็อยากจะแกล้งหนุ่มรุ่นน้องคนนี้มากขึ้น

“พี่นกยูงก็...แซวแบบนี้ผมไปไม่เป็นเลยนะครับ” 

คำาตอบของแทนคุณยิ่งเรียกรอยยิ้มจากสองสาวเพื่อนซี้มาก 

ขึ้น และทุกภาพของรอยยิ้ม การหัวเราะ ตลอดจนภาพแห่งความ 

สงา่งามในตวัของเพราโพยมกไ็มไ่ดข้าดตกไปเลยสกัภาพ เพราะชา่งภาพ 

ที่กดชัตเตอร์ได้รัวเร็วนั้นสามารถจับภาพในทุกอิริยาบถของเธอ เพื่อ 

ให้ได้ภาพแห่งความประทับใจกลับไปมากที่สุด 

“งั้นพวกพี่ขอตัวก่อนนะ” เพราโพยมเปลี่ยนสรรพนามแทนตัว 

เมื่อเห็นว่านักข่าวหนุ่มคนนี้ดูจะสนิทสนมกับมยุเรศอยู่มาก

“เดี๋ยวครับคุณฟ้า ถ้านิตยสารของผมอยากจะขอสัมภาษณ์...” 

แทนคุณถามแย็บขึ้นมา แต่สายตาคมเข้มที่เปลี่ยนเป็นเว้าวอนมองตรง 

ไปยังมยุเรศอย่างต้องการขอให้เธอช่วย ทว่านักร้องสาวสวยแม่ม่าย 
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ทรงเครือ่งพรอ้มลกูตดิอกีสอง กลบัทำาสหีนา้อมยิม้ไมรู่ไ้มช่ี ้จนแทนคุณ

ต้องเบนสายตาเว้าวอนมาที่เพราโพยมแทน

“พี่อนุญาตให้ติดต่อผ่านพี่นกยูงได้ค่ะ พี่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องโลก 

ภายนอก พี่นกยูงให้คิววันไหนก็วันนั้นแหละ” 

“ไชโย! ขอบคุณมากนะครับคุณฟ้า ขอบคุณจริงๆ ครับ เฮ้ย! 

ปราณรต์ ถ่ายรูปคุณฟ้าไว้เยอะหรือเปล่า”

เพราโพยมอมยิม้เมือ่เหน็ทา่ทางดใีจของแทนคณุ และกข็ำาทีม่ยเุรศ 

แกล้งเขาแต่กลับแอบขยิบตาให้เธอ และทั้งที่เธอคิดว่าจะผละขอตัวมา 

ในทันทีที่พูดจบ ทว่าบางอย่างกลับบอกให้เธอยืนรอและหันไปพูดคุย 

กับผู้เป็นช่างภาพอีกนิด เผื่อว่าเขาต้องการจะถ่ายภาพเธอเพิ่ม ทั้งที่เธอ 

ก็สังเกตเห็นแล้วว่าช่างภาพคนนี้นั้นได้กดชัตเตอร์ภาพของเธอจนแทบ 

จะในทุกอิริยาบถอยู่แล้ว ความรู้สึกบางอย่างในใจบอกเธอแบบนั้น และ 

ก็เป็นสิ่งที่ทำาให้เธอรู้สึกแปลกๆ ขึ้นมา

พลนัทีก่ลอ้งถา่ยรปูถูกเคลือ่นยา้ยออกจากใบหนา้ของเขา กท็ำาให ้

เธอได้เห็นบางสิ่งที่ทำาให้หัวคิ้วเรียวสวยต้องขมวดเข้าหากัน ก่อนจะรีบ 

คลายออก ความรู้สึกฟูฟ่องในหัวใจเกิดขึ้นราวกับมีปุยนุ่นสีขาวละมุน 

คอ่ยๆ ฟขูยายใหญข่ึน้ กอ่นจะคอ่ยๆ ลอยขึน้สูท่อ้งฟา้ทีส่วา่งจา้ นุม่นวล 

เกินกว่าทุกสิ่งที่เธอเคยเห็น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเธอคุ้นเคยราวกับได้ 

พบเจอคนพเิศษทีห่า่งหายไปนาน ตลอดจนความรูส้กึบางอยา่งซึง่จกุแนน่ 

อยู่ในหัวใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

เพราโพยมรีบสลัดไล่ความรู้สึกแปลกๆ ออกไป เมื่อชายหนุ่ม 

ผิวขาว หน้าตาหล่อเหลาจนเธอเผลอคิดไปว่าเขาอาจเป็นดาราหรือ 

นายแบบ แตก่ลอ้งในมอืของเขานัน้ยนืยนัวา่ไมใ่ช ่หนุม่หลอ่ทีเ่ธออธบิาย 

ไม่ถูกถึงสายตาเขาที่มองตรงมา รอยยิ้มซึ่งดูอบอุ่นราวกับว่าโลกนี้ช่าง 

สดชื่นเหลือเกินที่เขาส่งมาให้นั้น ทำาเอาเธอต้องยิ้มตอบโดยอัตโนมัติ 

เพราโพยมบอกตัวเองว่าเธอไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแน่ เพราะ 
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กระบวนการด้านความจำาของเธอยังคงใช้งานได้ดี และเธอก็ไม่มีทางที่ 

จะหลงลมืใครบางคนทีเ่คยรูจ้กั โดยเฉพาะถา้เขาคนนัน้หลอ่เหลาไดม้าก

ขนาดนี้ แล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้หมายความว่าอย่างไร ทำาไมเธอจึงได้ 

รูส้กึราวกบัเขาเปน็คนคุน้เคย หรอืจะเปน็เพราะรอยยิม้สดใสนัน้ รอยยิม้ 

ที่มีขึ้นราวกับว่าโลกใบนี้ช่างมีแต่ความสุข มีแต่สิ่งที่น่าอภิรมย์จนไม่อาจ

ระงับความสุขที่จะเผื่อแผ่ให้แก่ใครๆ ได้

“ผมถ่ายไว้ครบแล้วครับ” คำาพูดแสนสุภาพนั้นหลุดจากปาก 

เขาพูดพลางก้มศีรษะน้อยๆ เป็นเชิงขอบคุณ 

“จ้ะ งั้นพี่ขอตัวนะ” เพราโพยมยิ้ม รู้สึกคล้ายเลือดลมสูบฉีดขึ้น

ที่สองแก้มอย่างไม่รู้ตัว เขากำาลังพูดกับเธอไม่ใช่แทนคุณ

ผู้หญิงที่สวยงามไปทั้งเนื้อตัว ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้ม สีหน้าท่าทาง 

หรือแม้แต่คำาพูดและแววตา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็น ‘เพรา- 

โพยม ภัทรนันท์’ ช่างดูงดงามและมีคุณค่า เหมาะสมที่จะประดับอยู่ 

ในเรือนใจของผู้ชายดีๆ สักคน แต่ทำาไมเธอถึงยังไม่มีใคร

“มองตาละห้อยเลยนะ เนี่ยไม่ใช่แค่หมามองเครื่องบินหรือหมา 

เห็นปลากระป๋องนะโว้ย! แต่เอ็งอะ เหมือนหมาที่มองปลากระป๋องอยู ่

บนเครื่องบินเลยว่ะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า” 

“หลบไปเลย เอ็งก็ไม่ต่างกันหรอก” ปราณรต์ปัดใบหน้ายียวน 

หัวเราะร่าของแทนคุณให้พ้นไปจากเลนส์กล้องเขา เพราะแม้แต่ภาพ 

เบือ้งหลงัของเธอเขากอ็ยากจะบนัทกึไวใ้หค้รบ ทกุความประทบัใจของเขา 

ที่มีต่อเธอคนนี้ แม้ว่ามันจะรางเลือน แต่เขาก็มีความสุขที่ได้ทำา 

“ไม่ต่างกันยังไงวะ ไหนพูดมาดิ๊” คิ้วเข้มของแทนคุณขมวดเข้า 

หากัน สังหรณ์ใจว่าความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป

“ไอ้แทน...ข้าเพื่อนเอ็งนะโว้ย! เอ็งคิดว่าข้าไม่รู้รึไงว่าเอ็งน่ะชอบ 

แม่ม่าย หึหึ ม่ายเรือพ่วงสองลำาซะด้วย”
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“ไอ้ปราณรต์ ไอ้เพื่อนบ้า เดี๋ยวเถอะ รอบหน้าข้าจะไม่ให้เอ็ง 

ถ่าย”

“ไอแ้ทน” ปราณรตห์บุยิม้เยาะเยย้ในทนัททีีส่ายตารูท้นัปนรอยยิม้ 

เป็นต่อของแทนคุณตอบกลับมา และเขาก็ตอบโต้ได้เพียงทำาท่าเข่นเขี้ยว 

เคี้ยวฟันและยืนมองแทนคุณเดินล้อเลียนจากไป

หญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งใบหน้าสะสวยในชุดเสื้อเชิ้ตกางเกงยีน 

ทีก่ำาลงันัง่ดตูาชัง่พรอ้มจดบนัทกึน้ำาหนกัของทเุรยีน ซึง่คนงานกำาลงัทยอย 

ลำาเลียงออกจากสวนอยู่นั้น คือเป้าหมายที่ผู้มาใหม่ต้องการมาพบ 

‘รัชนี’ ผู้จัดการบัญชีสาวโสดวัย 35 ปีได้หยุดยืนดูขั้นตอน 

การทำางานในสวนพร้อมกับลอบสำารวจน้องสาวของตนเองไปด้วย  

ในเดือนนี้นั้นกำาลังอยู่ในหน้าเก็บเกี่ยวผลทุเรียน มังคุดและเงาะ ที่จะ 

ให้ผลผลิตออกมาพร้อมๆ กัน ซึ่งจะส่งผลในด้านกลไกราคา เพราะยิ่ง 

ผลผลิตออกมามากเท่าไร ราคาก็จะยิ่งลดต่ำาลงเท่านั้น ดังนั้นหากผลไม ้

ของสวนใดออกก่อน สวนนั้นย่อมได้เปรียบในด้านราคาขายที่อาจเพิ่ม 

มากขึน้ ชนดิทีว่า่เกบ็กอ่นยอ่มขายไดร้าคากอ่น และกเ็ปน็เหตผุลทีน่อ้งสาว 

ของเธอต้องมาคุมคนงานเองวันนี้

รัชนีมองน้องสาวพร้อมกับเด็กชายตัวน้อยวัยประมาณห้าขวบ 

ที่วิ่งเล่นอยู่ไม่ไกลจากผู้เป็นแม่อย่าง ‘รัญชนา’ น้องสาวคนเล็กของเธอ 

คงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หากไม่คิดชิงสุกก่อนห่ามและต้องกลายมาเป็น 

คุณแม่ยังสาว ที่วันๆ ต้องเอาแต่หมกตัวอยู่ในสวน เพราะความรู้สึกผิด 

ที่ว่าตนเองทำาให้ครอบครัวต้องอับอายขายหน้า...ตั้งท้องทั้งที่ยังเรียน 

ไม่จบ ทั้งแฟนหนุ่มของรัญชนาก็ไม่ได้มีฐานะพอที่จะช่วยกู้หน้าตาให้ 

ครอบครัวเธอได้ เพราะเขาเป็นเพียงนักศึกษาที่ต้องทำางานไปเรียนไป 

เมือ่รญัชนาเลอืกทีจ่ะดรอ็ปเรยีนและกลบัมาคลอดลกูทีเ่มอืงจนัท ์ 

เขาจึงเป็นเพียงคนแปลกหน้าสำาหรับครอบครัวเธอ เพราะแม่เธอรับ 
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ไม่ได้ที่จะต้องยอมรับคนซึ่งทำาลายอนาคตของลูกสาวตนเองเข้ามาอยู่ 

ร่วมชายคาบ้าน และที่แม่เธอเกลียดที่สุดเลยก็คือผู้ชายที่มักมาก

“รัญ”

รัญชนาละสายตาจากบัญชีจดบันทึกน้ำาหนักทุเรียน หันหน้าตาม 

เสยีงเรยีกคุน้เคยนัน้ รอยยิม้ปรากฏบนใบหนา้ กอ่นจะเรยีกลกูชายใหเ้ขา้ 

มาหา พร้อมชี้ชวนให้ดูผู้ที่มาใหม่

“ป้านีคร้าบ!”

“ครา้บลกู โห! ไมเ่จอกนัแปบ๊เดยีว นอ้งลมของปา้โตเปน็หนุม่แลว้”  

รัชนีโอบกอดหลานชายคนเดียว หอมแก้มซ้ายขวาด้วยความรัก ก่อนจะ 

พยักหน้ารับไหว้จากน้องสาว

“จรงิครบัปา้ แมบ่อกวา่ลมโตเปน็หนุม่แลว้ แมอุ่ม้ไมไ่หว” เดก็ชาย 

ตัวน้อยจีบปากจีบคอพูดตามประสาเด็กพูดเก่ง ที่มักมีน้ำาลายสออยู่ 

ริมฝีปากตลอดเวลา

“เหรอลูก ไหนป้าลองอุ้มซิ จะอุ้มไหวมั้ย ฮึบ!” รัชนีอุ้มหลานชาย 

ก่อนจะทำาสีหน้าเหยเกว่าหนักจริง ทำาให้เด็กชายหัวเราะขบขันกับใบหน้า

ของผู้เป็นป้า 

“พี่นีมีอะไรหรือเปล่าคะ มาหาถึงในสวนเลย” รัญชนาถาม เมื่อ 

ปล่อยให้รัชนีหยอกล้อกับหลานชายจนชุ่มปอด ก่อนผู้เป็นป้าจะปล่อย 

ให้น้องลมลงไปวิ่งเล่นนับลูกทุเรียนต่อ

“แหม...ไม่มีธุระพี่มาไม่ได้เหรอ พี่ก็อยากเห็นสวนเห็นไร่บ้างสิ 

อยู่กรุงเทพฯ มีแต่ตึก จะหาต้นไม้สักต้น โน่น สวนลุมฯ มาบ้านทั้งที

พี่ก็อยากหายใจเอาโอโซนเข้าปอดให้เต็มที่ เวลากลับไปสู้กับควันพิษมัน 

จะได้ดันๆ กันไว้ไง” รัชนีจีบปากจีบคอพูดด้วยท่าทางน่าหมั่นไส้ ก่อน 

จะทำาท่าสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ เรียกเสียงหัวเราะขบขันพลางส่าย 

หน้าไปมาจากคนที่ยืนอยู่ด้านข้าง

“เชื่อจ้า ว่าแต่รอบนี้จะเอาทุเรียนกี่ลูกล่ะ มังคุดกับเงาะอย่างละ 
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กี่เข่ง คุณน้องจะได้จัดเตรียมใส่รถคุณพี่ให้พอดิบพอดีไม่ขาดตก 

สักลูก” รัญชนาเอ่ยเสียงอ่อนเสียงหวานแบบประชด แต่สองพี่น้องรู้กัน 

ดีว่า นั่นคือการแสดงความรักของพวกเธอ

“รักที่สุดเลยคนรู้ทัน”

“รักที่สุดเลยคนขี้งกเหมือนกันค่ะ”

“ใครกันยะขี้งก”

“ก็คนนี้ไง” รัญชนาพูด ก่อนจะโผเข้ากอดพี่สาว ซบหน้าลงกับอก

เมื่อทางนั้นอ้าแขนออกจนสุด

“คิดถึงพี่นีที่สุด!” เสียงหวานสั่นไหวคล้ายกลั้วสะอื้น

“แลว้ใครใชใ้หเ้กบ็ตวัอยูแ่ตใ่นสวนละ่จะ๊ โลกภายนอกเขาไปไหนๆ 

กันแล้ว คุณน้องก็ยังนั่งจดน้ำาหนักทุเรียนอยู่เลย” 

“ก็ใครใช้ให้ทุเรียนแพงล่ะคะ และใครใช้ให้พี่นีอยากเป็นสาวโสด

วัยแซ่บอยู่กรุงเทพฯ กันล่ะ ไม่กลับมาดูแลแม่ดูแลน้อง”

“จ้า...ยอมแพ้ นี่เพราะต้องมาขอทุเรียนเขากินหรอกนะก็เลย 

ตอ้งยอม ถา้ไดซ้ือ้ละไมย่อมแน ่ปะ ไปในสวนกนั พีอ่ยากเหน็ความสำาเรจ็ 

ของรัญ”

รัชนีขยี้เรือนผมยาวที่รวบไว้เป็นหางม้าของรัญชนาอย่างแสนรัก 

กอ่นจะหนัมาเรยีกหลานชายใหว้ิง่ตาม และพากนัเดนิเขา้ไปในสวนเพือ่ดู

คนงานชว่ยกนัเกบ็ทเุรยีน...ผลผลติทีร่ญัชนานัน้ดแูลเอาใจใสท่กุขัน้ตอน  

และไม่ได้หวังเพียงตลาดผลไม้เท่านั้นที่ผลผลิตจากสวน ‘แม่เรียม’  

แห่งนี้สามารถนำาส่งได้ แต่รัญชนาเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีล้ำาหน้าให้เป็น 

ประโยชน์สูงสุด เมื่อเจ้าของสวนคนสวยเปิดขายผลไม้ผ่านช่องทาง 

โซเชยีลเนต็เวริก์ดว้ย แตย่งัคงจำากดัการขนสง่แคเ่พยีงเขตภาคตะวนัออก 

และภายในกรุงเทพฯ เท่านั้น โดยการขนส่งจะเน้นจัดส่งให้ได้ภายใน 

ยี่สิบสี่ชั่วโมง ดังนั้นผลผลิตของสวนแม่เรียมจึงต้องคัดคุณภาพเป็น 

พิเศษ 
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รชันมีองความเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ของรญัชนา แมเ้ธอจะ 

ไม่ได้กลับมาบ้านบ่อยครั้ง เพราะส่วนมากแล้วจะมาในช่วงหน้าผลไม้  

เพือ่นำาผลผลติในสวนไปมอบใหล้กูคา้และแจกใหพ้นกังานในบรษิทัทีเ่ธอ 

ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี แต่เธอก็รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ 

รัญชนาประสบผ่านทางแม่ แม่ที่ใจแข็งแต่ก็รักลูกสาวมาก มากเสียจน 

ไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บปวดเพราะผู้ชายคนไหน เธอถึงได้อยู่เป็นสาวโสด 

และรัญชนาในขณะนี้ก็มีสถานะไม่ต่างจากสาวโสดเช่นกัน 

แม่มักจะปรึกษาเรื่องน้องทุกครั้งที่เธอโทร. มาหา บอกเล่าเรื่อง 

ราวที่รัญชนาเศร้าสร้อยตั้งแต่กลับมาอยู่บ้าน แต่แล้วรัญชนาก็เปลี่ยน 

แปลงไปในทางทีด่ขีึน้เมือ่คลอดนอ้งลมออกมา เพราะรญัชนาไดเ้อาความ 

เศร้าทั้งหมดมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการเลี้ยงดูลูกน้อย และเป็นพลัง 

ในการรับช่วงดูแลสวนผลไม้ต่อจากแม่ที่เริ่มอ่อนกำาลังลงทุกที เพราะ 

อายุที่เพิ่มมากขึ้น 

แม้จะไม่เห็นด้วยที่แม่กีดกันไม่ให้สามีของน้องสาวได้มาอยู่ร่วม 

ชายคาเดียวกับผู้เป็นภรรยา จนกว่าเขาจะพิสูจน์ได้ว่าสามารถจะเลี้ยงด ู

รัญชนาและลูกได้ แต่เธอก็ยังวางใจ เพราะทั้งคู่นั้นจดทะเบียนสมรส 

กันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันว่าหลานชายของเธอ 

ยังมีพ่อที่ห่วงหาอาทรเขาเสมอ ไม่ใช่เป็นลูกไม่มีพ่อที่ถูกทิ้งขว้าง 

สิ่งที่ เธอพอจะช่วยน้องได้ก็คือการซื้อบ้านในตัวเมืองไว้ให้  

สำาหรับเป็นสถานที่นัดพบและพักอาศัยร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูก ซึ่งใน 

ทุกเดือนสามีของรัญชนาจะต้องลงมาหาจากกรุงเทพฯ เพราะหากเข้าไป 

หาที่บ้านสวนจะทำาให้ผู้เป็นแม่ยายไม่สะดวกใจ การพบกันข้างนอก 

ในสถานที่ที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งเหมาะสมมากกว่า เพราะในสายตาเธอ 

เขาก็ไม่ได้เลวร้ายมากมายอะไร และดูราวว่าความผิดของเขาจะมีเพียง 

เรื่องเดียวคือทำาให้รัญชนาหมดอนาคตเท่านั้น 

และอีกความคิดหนึ่งก็คือ อนาคตของรัญชนาอาจยังคงไปได้อีก 
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ไกลเพราะมีเขาเป็นผู้สนับสนุนด้วย เนื่องจากเขายังคงส่งเสียเลี้ยงดู 

นอ้งลมอยูอ่ยา่งสม่ำาเสมอไมเ่คยขาด ภายใตค้รอบครวัเลก็ๆ ทีม่คีวามสขุ 

ตามอัตภาพ และดูราวการต่อสู้กับความไว้วางใจของผู้เป็นแม่ยายกำาลัง 

ใกล้จะสัมฤทธิผล เพราะหลานชายตัวน้อยที่มักจะคุยอวดกับคุณยาย 

เรื่องพ่อของเขาอยู่เสมอนั้นกำาลังจะทำาให้แม่เธอใจอ่อน ช่วงหลังๆ แม่ 

จงึมกัจะเปรยๆ ถงึลูกเขยทีบ่อกวา่ไมช่อบใจคนนีบ้อ่ยครัง้ และคงไมใ่ชเ่ธอ 

เท่านั้นที่รู้สึก เมื่อรัญชนานั้นก็ยิ่งดูเบิกบานขึ้นราวกับดอกไม้ที่เบ่งบาน 

เพราะได้น้ำา

เรือนร่างผอมบางในชุดเสื้อถักโครเชต์สีครีมตัวยาวคลุมสะโพก  

สวมใส่ทับกับเลกกิ้งที่ด้านในเป็นขนสัตว์เทียม เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ 

รา่งกาย เอวคอดนัน้คาดไวด้ว้ยเขม็ขดัหนงัสนี้ำาตาล เขา้ชดุกนักบัรองเทา้ 

ส้นสูงในสไตล์โบฮีเมียน มีพู่ระย้าห้อยอยู่ด้านหน้า สะพายย่ามใบใหญ ่

สีสด ผลิตผลท้องถิ่นจากชาวเขาของเมืองไทย 

เส้นผมสีดำาหยักศกยาวสยายถูกปล่อยเป็นอิสระสะบัดพลิ้วไป 

มาตามจังหวะก้าวเดิน ทำาให้เธอดูไม่ต่างไปจากศิลปินสาวสวยที่กำาลัง 

เดนิทอดอารมณอ์ยา่งมคีวามสุขอยูใ่นบรรยากาศทีง่ดงามของกรงุปารสี  

ดวงตากลมโตคู่งามล้อมกรอบไปด้วยแพขนตาหนางอนมองตรงไป 

ข้างหน้า รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนดวงหน้านวลนั้น ภาพที่เธอเห็นตรงหน้า 

ช่างงดงามจนเธออยากจะหยิบเอาเฟรมผ้าใบมาตั้งและบันทึกภาพแห่ง 

ความประทับใจผ่านฝีแปรงไว้ เพราะภาพที่เห็นนี้คือต้นซากุระตลอด 

สองข้างทางที่กำาลังพากันออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเต็มต้น ตัดกับ 

แผ่นฟ้าที่เป็นสีฟ้าสดใสไม่ต่างจากท้องฟ้าในเมืองไทยเหนือนาข้าวตาม 

ตา่งจงัหวดั เพราะถงึคราวทีฤ่ดกูาลแหง่แสงอาทติยเ์ขา้มาเยอืนกรงุปารสี 

แลว้ หลงัจากหลบัใหลอยูใ่นชว่งฤดหูนาวมาตลอดสามเดอืน ซึง่ ณ เวลานี ้

ก็คือ ‘ฤดูใบไม้ผลิ หรือ Le Printemps ของปารีส’ และฤดูกาลนี้ก ็



จำาปาลาว   25   

ขึ้นชื่อว่าเป็นฤดูกาลที่สวยงามที่สุด ‘ฤดูดอกไม้แห่งงานเฉลิมฉลอง 

ความรัก’ la saison des flfoleurs, des fêetes, des amours คนฝรั่งเศส 

มกัถอืเอาฤดกูาลนีจ้ดังานพธิมีากมาย เชน่ พธิรีบัศลีจุม่ หรอื พธิแีตง่งาน 

และตลอดทั้งช่วงเดือนแห่งอากาศดีนี้จะถือเป็นฤดูกาลแห่งการสอบไล่ 

ปลายปีของนักเรียนนักศึกษาอีกด้วย เพราะอากาศจะอุ่นขึ้น และทั่วทั้ง

ประเทศก็มีแต่สิ่งสวยงาม 

ดังนั้นเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปี เธอจึงมักหนีจากความร้อน

ของอากาศเมืองไทยมาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเย็นสบายที่ปารีสเพื่อ 

ทำางานและเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทั้งยังเป็นการพบปะกับเอเจนซี  

เผื่อว่าจะมีใครสนใจนำาภาพวาดของเธอไปประกอบโฆษณาหรือตีพิมพ์ 

ลงนติยสารบางเลม่ หรอือาจตอ้งการชิน้งานในรปูแบบใดเปน็พเิศษ และ

บางครัง้เธอกจ็ะเขา้ไปขลุกตวัอยูใ่นแกเลอรเีพือ่ซมึซบัทศันคตขิองลกูคา้

แต่ละรายที่ชื่นชอบผลงานเธอ

สองเท้าพาก้าวเดินไปสู่ถนนแห่งศิลปิน หรือที่คนทั่วไปรู้จักกัน 

ในนามของ ‘มงต์มาร์ท’ เสน่ห์ของมงต์มาร์ทอยู่ที่การได้เดินทอดน่องไป 

ตามซอยเลก็ซอยนอ้ยทีม่รีา้นรวงมากมาย ทัง้คาเฟ ่รา้นกาแฟ รา้นขนมปงั 

ร้านช็อกโกแลต จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวส่วนมากก็คือมาเที่ยวชม 

ความงามของมหาวิหารซาเคร-เกอร์ และชื่นชมชีวิตความเป็นอยู่ของ 

ชาวปารีเซียงท้องถิ่น ที่ขาดไม่ได้คือสัมผัสกับวิถีชีวิตในแบบศิลปิน 

ด้วยระยะประชิดตัว เพราะมงต์มาร์ทถือเป็นย่านรวมตัวของศิลปินที ่

ใหญ่สุดในยุโรป หรืออาจเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ศิลปิน 

หลายรอ้ยคนจะมาตัง้เฟรมวาดภาพกนัขา้งทาง ทัง้รมิบาทวถิหีรอืใตต้น้ไม ้

จนแทบไม่มีบริเวณใดที่ว่างเว้นจากคนจับจอง และผลงานของศิลปิน 

แต่ละคนก็มักสร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวจนไม่อาจรักษาเงิน

ในกระเป๋าไว้ได้ 

ศิลปะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล บางคนอาจมองว่า 
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สวย หรือบางคนอาจมองแล้วคิดต่าง แต่สำาหรับเธอ ศิลปะก็คือศิลปะ 

ทุกภาพมีส่วนที่สวยงามแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าเราจะมองในมุมไหนเท่านั้น 

เพราโพยมหยุดมองศลิปนิทีก่ำาลงัวาดภาพเหมอืนใหน้กัทอ่งเทีย่ว 

สาวชาวยโุรปรายหนึง่ ความนา่สนใจนัน้ไดด้งึดดูสายตาเธอและนกัทอ่ง- 

เทีย่วคนอืน่ๆ ใหห้ยดุด ูศลิปนิปารเีซยีงผูน้ีส้ามารถถา่ยทอดคณุลกัษณะ 

ของเธอคนนั้นออกมาได้อย่างเหมือนจริงราวกับภาพถ่าย โดยเฉพาะ 

ดวงตากลมโตสีฟ้าน้ำาทะเลนั้น ที่แม้จะเป็นเพียงภาพขาวดำา แต่ก็กลับให้

ความรูส้กึคลา้ยเธอมอีกีตวัตนหนึง่อยูบ่นผนืกระดาษ เหน็ดงันัน้รอยยิม้ 

ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเพราโพยม ก่อนจะออกก้าวเดินและทอด 

หวัใจไปตามทอ้งถนนทีท่ำาใหเ้ธอเบกิบานเหลอืเกนิ การไดม้าเหน็ความตา่ง 

ความแปลกใหม่กว่างานตัวเอง ทำาให้เธอมีจินตนาการก้าวไกล และมอง 

ความงามในมุมที่กว้างขึ้น 

“สวัสดีค่ะปิแอร์”

รอยยิ้มพร้อมคำาเอ่ยทักเป็นภาษาฝรั่งเศสส่งตรงไปยังชายหนุ่ม 

รา่งสงูทีก่ำาลงัยนืครุน่คดิกบัการจดัวางเฟรมผา้ใบหลายภาพทีเ่หลา่ศลิปนิ 

นำามาทั้งขายฝากและฝากขายอยู่ในแกเลอรีของเขา

“โอ้ว...แองจี้ คุณมาแล้ว คุณทำาให้ผมเสียใจ” 

ปิแอร์ หนุ่มฝรั่งเศสผู้มีใบหน้าหล่อเหลาขั้นเทพก้าวเข้ามาสวม 

กอดเพราโพยมอย่างยินดีที่สุดที่ได้เห็นเธออยู่ในแกเลอรีเขา เธอซึ่ง 

เป็นศิลปินสาวสวยชาวไทยที่มีลายเซ็นว่า ‘Angel’ และเขาก็มักจะเรียก 

เธอว่า ‘แองจี้’ ตามชื่อของเธอที่แปลว่า ‘นางฟ้า’

“เสียใจอะไรกันคะ ฉันไม่ได้ทำาอะไรคุณสักหน่อย” 

เพราโพยมอมยิ้มไม่รู้ไม่ชี้กับใบหน้าเศร้าสร้อยที่ปิแอร์พยายาม

ทำา ปิแอร์เป็นเพื่อนเรียนศิลปะรุ่นเดียวกับเธอ และเขาก็ยึดอาชีพศิลปิน 

อย่างเต็มตัวโดยการเปิดแกเลอรีเล็กๆ เป็นของตัวเอง แต่ยอดขาย 



จำาปาลาว   27   

ในแต่ละปีของเขาก็ไม่ได้เล็กเลยสักนิด เพราะปิแอร์รับเป็นเอเจนซีให ้

เพื่อนๆ ที่เรียนจบรุ่นเดียวกัน หรือบรรดาศิลปินที่ต้องการนำาภาพมาลง 

ทีแ่กเลอรเีขา เขายงัมเีวบ็ไซตแ์สดงผลงานของศลิปนิแตล่ะคนใหอ้กีดว้ย  

พรอ้มทัง้เปดิรบัจองภาพศลิปะ และยงัสามารถใหล้กูคา้ระบคุวามตอ้งการ 

คร่าวๆ ลงไปได้โดยผ่านเว็บไซต์นั้น เพื่อให้ศิลปินท่านนั้นๆ สามารถ 

ตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากที่สุด ส่วนสาเหตุที่ทำาให้ปิแอร์ถึงกับเอ่ยบอก 

เพราโพยมออกมาว่าเสียใจนั่นก็เพราะ

“ทำาไมคราวนีถ้งึอยูไ่ดแ้คอ่าทติยเ์ดยีว บอกเหตผุลมาซะดีๆ  ไมง่ัน้ 

ผมจะตามคุณกลับเมืองไทย” 

“ไปได้จริงเหรอคะ รับประกันมั้ยว่าโซฟีน่าจะไม่มาแหกอกควัก 

หัวใจของฉันออกไปทำาซุปน่ะ คนท้องคนไส้ยิ่งโมโหง่ายอยู่ด้วย โมโหหึง 

นีน่า่กลวันะคะ” เพราโพยมพดูกลัว้ยิม้ เมือ่โซฟนีา่นัน้คอืภรรยาของปแิอร์

ที่กำาลังตั้งครรภ์อ่อนๆ และมีกำาหนดจะแต่งงานกับเขาในสัปดาห์หน้านี้

“หึๆๆ...แล้วอยู่ได้ถึงมั้ยล่ะ อันนี้โซฟีน่าฝากถามนะ เจ้าหล่อนน่ะ 

บ่นคิดถึงคุณทุกวัน”

“ถึงสิคะ เตรียมชุดเพื่อนเจ้าสาวมาแล้วด้วย”

“โอ้ว...ขอบคุณครับ ขอบคุณมากแองจี้ คุณเป็นนางฟ้าของเรา 

จริงๆ แล้วเมื่อถึงวันที่ความรักของคุณเบ่งบาน ผมกับโซฟีน่าก็จะไป 

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณด้วย”

เพราโพยมยิ้มอย่างยินดีและขอบคุณในน้ำาใจของปิแอร์ ความรัก 

ระหว่างปิแอร์กับโซฟีน่าเริ่มต้นขึ้นในบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก 

แหง่มหานครปารสี เมือ่นกัทอ่งเทีย่วสาวลกูครึง่องักฤษนัน้ชืน่ชอบในภาพ 

วาดสีน้ำามันรูปดอกบัวสีชมพูกลางบึงของเธอ โซฟีน่าได้ติดต่อขอซื้อ 

ภาพจากปแิอรผ์ูเ้ปน็เจา้ของแกเลอร ีแตป่แิอรไ์มส่ามารถขายใหไ้ดเ้พราะ 

เขาเป็นเพียงเอเจนซีที่ต้องส่งภาพวาดที่มีคนจองเรียบร้อยแล้วให้แก่ 

เจ้าของภาพที่แท้จริง แต่แล้วปิแอร์ก็กลับทำาในสิ่งที่เธอไม่คาดคิด เขา 
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มาออ้นวอนใหเ้ธอชว่ยวาดภาพดอกบวัอกีภาพเพือ่สง่มอบใหส้าวลกูครึง่

อังกฤษที่แสนน่ารักและมีรอยยิ้มที่สดใสคนนี้

ภาพวาดของเธอจึงกลายเป็นสื่อกลางความรักให้คนทั้งคู่ เพราะ 

ภาพวาดของเธอส่วนใหญ่จะมีโซฟีน่าเป็นลูกค้าเจ้าประจำา โซฟีน่าชอบ 

เมืองไทยมาก ภาพวาดที่มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียผสมผสานกัน

อย่างลงตัวของเธอจึงกลายเป็นจุดขายที่โดดเด่น และที่เธอบินมาปารีส 

ในยามนี้ทั้งที่มีเวลาพักอยู่ได้แค่เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็เป็นเพราะ 

ต้องการมาร่วมแสดงความยินดีแก่คนทั้งคู่ ส่วนที่ปิแอร์บอกว่าเขา 

และโซฟีน่าจะไปร่วมแสดงความยินดีในวันที่ความรักของเธอเบ่งบาน 

เธอก็ยังไม่เห็นวี่แววเลยสักนิด แม้แวบหนึ่งในห้วงความคิดเธอจะมอง 

เห็นดวงตาคมเข้มคู่หนึ่งมองมาอย่างอบอุ่นหัวใจก็ตาม



อากาศที่ชื้นน้ำาค้างยามเช้า ทำาให้ร่างซึ่งนอนหลับตาพริ้มอยู่บน 

เตียงนอนแบบสี่เสารูปทรงโบราณเข้ากับธีมบรรยากาศห้องนอนนั้น 

ตอ้งกระชบัผา้หม่นวมสนีวลสะอาดตาขึน้หม่คลมุรา่งกายมากขึน้ เพราะ 

ชุดนอนผ้าฝ้ายสายเดี่ยวตัวยาวกรอมเท้านั้นไม่หนาพอที่จะให้ไออุ่น 

ในยามเช้ามืดเช่นนี้ 

ทว่าก็หลับตาอยู่นิ่งได้ไม่นาน เมื่อเจ้านกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ 

ครอบครัวใหญ่ซึ่งกำาลังแข่งกันส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วอยู่ที่ต้นชมพู่ 

ม่าเหมี่ยวต้นใหญ่ที่อยู่ด้านข้างตัวบ้านไม่ไกลจากหน้าต่าง ในทุกเช้าเธอ 

จึงมีนาฬิกาปลุกส่วนตัวที่แสนพิเศษสุด จนทำาให้เพื่อนชาวต่างชาติหรือ 

เพื่อนคนไทยที่เคยมานอนค้างบ้านของเธอต่างพากันอิจฉา ที่ธรรมชาติ 

นั้นช่างสรรค์สร้างความสุขให้แก่เธอได้อย่างท่วมท้น

ร่างบอบบางค่อยๆ ยันกายขึ้นจากที่นอน สองมือรวบผมหยักศก 

ยุ่งเหยิงขึ้นสูง ก่อนจะขมวดไว้เป็นมวยกลางกระหม่อมอย่างหลวมๆ 

รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้า ขณะดวงตาหวานสวยทอดมองม่านลูกไม้ 

หนา้ตา่งหอ้งนอน กอ่นจะจดฝา่เทา้ลงบนพืน้กระดานเรยีบมนัเงา บง่บอก 

ความเก่าแก่ของเนื้อไม้และสะท้อนให้เห็นถึงความดูแลเอาใจใส่จาก 

เจ้าของเรือนเป็นอย่างดี มือหนึ่งเอื้อมไปคว้าผ้าฝ้ายทอถี่สีเปลือกมังคุด 

ซึ่งพาดไว้บนพนักเก้าอี้โบราณที่เข้าชุดกันกับโต๊ะทำางานขึ้นห่มคลุมไหล่ 

2
วิมานนางฟ้า
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เปล่าเปลือยเพื่อสร้างความอบอุ่น ก่อนจะเดินตรงไปยังหน้าต่าง

ดวงตาสวยหวานมองไกลไปสุดสายตา เห็นแสงสีนวลที่เริ่มจับ 

ขอบฟา้ ตดักบัทวิสวนมงัคดุ ทเุรยีน ทีเ่ริม่ลดนอ้ยหายไปตามสงัคมเมอืง 

ที่เจริญมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ว่าบ้านอื่นหรือสวนอื่นๆ จะเจริญตามเมืองใหญ่ 

ไปมากเท่าใด สวนของเธอก็ยังคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมเอาไว้ 

ไมผ่ดิเพีย้น นบัจากวนัทีพ่อ่แมอ่ยู ่หรอืกระทัง่ถงึวนัทีท่า่นทัง้สองจากไป 

สวนแห่งความรักของพ่อและแม่ก็ยังอยู่ในสภาพเดิม และเธอก็จะรักษา 

มนัไวแ้บบนีใ้หน้านทีส่ดุตราบทีเ่ธอจะสามารถทำาได ้เพราะสถานทีแ่หง่นี้ 

คือ ‘วิมานบนดิน’ สำาหรับนางฟ้าเช่นเธอ ‘เพราโพยม–นางฟ้า–Angel’

เพราโพยมสดูลมหายใจเขา้ลกึ ซมึซบัเอาโอโซนธรรมชาตเิขา้ปอด 

ให้มากที่สุด เธออาจโชคดีที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพ ทำาให้ไม่ต้องไปขวน- 

ขวายหารายได้เพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงจนยั้งไม่อยู่

และเธอเองก็ยังรู้จักใช้เงินทองที่หามาได้อย่างประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อจน 

เกินตัว เธอชอบเสื้อผ้าเครื่องประดับที่ทำาจากผ้าพื้นเมือง มีแค่เวลา 

ออกงานเท่านั้นที่ต้องไปหาเช่าเอาตามห้องเสื้อชั้นนำา ซึ่งเจ้าของห้องเสื้อ

เหล่านั้นก็ยินดีที่จะให้เธอได้สวมใส่ เพราะเป็นการช่วยโพรโมตห้องเสื้อ

พวกเขาไปในตัวด้วย 

เธอชอบชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยแท้ เคยอยู่มาแต่เด็กอย่างไร 

ก็จะยังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้น แม้จะจากไปเรียนต่อและทำางานที่ปารีส 

หลายปี เธอก็ยังโหยหาชีวิตแบบนี้มากที่สุด และเมื่อมีโอกาสเธอก็ต้อง 

รักษาไว้ให้ดี ความคิดแบบนี้จึงทำาให้มยุเรศมักค่อนแคะเธอเสมอว่า 

เป็นพวก ‘ติสต์แตก’ มีความเป็นศิลปินมากจนเกินพอดี เข้าถึงยาก  

ซึ่งคำาพูดของมยุเรศทำาให้เธอต้องขำาทุกครั้งไป เมื่อถ้อยคำานิยามนี้ทำาให้

เธอนึกไปถึง ‘ลุงช่าง’ 

ลงุชา่ง มคันายกประจำาวดัในหมูบ่า้น มศีกัดิเ์ปน็ญาตผิูพ้ีข่องพอ่เธอ  

ลุงช่างเป็นคนกว้างขวางและมีหัวใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
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ลงุชา่งไมเ่คยเรยีนศลิปะ อาศยัวา่บวชเรยีนอยูห่ลายพรรษาจงึไดพ้บเหน็ 

พวกช่างศิลป์ที่มาช่วยกันเขียนภาพให้ทางวัดอยู่เป็นประจำา พระหนุ่ม 

ในวัยนั้นจึงใฝ่เรียนรู้งานศิลปะเมื่อว่างเว้นจากกิจของสงฆ์ หรือกระทั่ง 

สึกออกมามีเหย้าเรือน ลุงช่างก็ไม่ละเลยที่จะทำานุบำารุงวัดที่ตนได้เคย 

อาศัยบวชเรียนมา และจะยังคงพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น จึงกลายเป็นว่า 

ผู้ทำาหน้าที่ซ่อมแซมจนถึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์และ 

ศาลาการเปรียญนั้นได้กลายเป็นลุงช่างไปโดยปริยาย 

ลุงช่างผู้ปลูกผักปลูกข้าวกินเอง หาปลา กุ้ง หอยในน้ำา และเลี้ยง 

ไก่ไข่ไว้ที่บ้านอีกหลายตัวด้วยกัน ทำาให้ชีวิตของแกแทบจะไม่ได้ใช้เงิน

เลยสักบาท นอกจากซื้อมวนยาที่แกชอบเหลือเกิน และส่งเสีย ‘ปทุม’ 

ลูกสาวของแกให้ได้เล่าเรียนสูงๆ ชีวิตเรียบง่ายของศิลปินที่ซุกซ่อน 

ตัวอยู่ในท้องนาท้องไร่อย่างลุงช่างจึงไม่ต้องอาศัยเงินทองมากมายก็มี 

ความสขุได ้กรณขีองลงุชา่งทีเ่ปน็อยา่งนีแ้ลว้ ไมรู่ว้า่มยเุรศยงัจะเรยีกวา่  

‘ติสต์แตก’ ได้ไหม 

เพราโพยมคดิพลางยิม้ ‘ตสิต’์ ใครนะชา่งตัง้คำาจำากดัความนีข้ึน้มา  

ทำาเอาภาษาเพี้ยนไปหมด แต่จะว่าไปครอบครัวเธอก็คงจะติสต์แตก

กันทั้งบ้าน เริ่มจากลุงช่างที่จับพลัดจับผลูเป็นช่างเขียนรูปจิตรกรรม 

พ่อของเธอที่เป็นครูสอนดนตรีสากล แม่ของเธอที่เป็นครูสอนศิลปะ 

และยังตัวเธอเองก็ยึดอาชีพวาดภาพสีน้ำามันเป็นอาชีพหลัก และมี 

งานเขียนเพลงเป็นงานอดิเรก

เสยีงขยบักุญแจกกุกกัหนา้ประตบูา้นทำาใหเ้พราโพยมหนัตามแลว้ 

ผุดรอยยิ้มขึ้นบนใบหน้า เพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนาฬิกาปลุกของเธอนอก 

ไปจากเจ้านกแก้วฝูงใหญ่ที่ก้มหน้าเอียงคอมองมาทางเธออย่างสงสัย  

เธอแหงนดูนกหลายตัวที่มองเห็นสีเขียวเพียงรางๆ แต่ก็ยังดูรู้ว่าสีที่ 

อึมครึมนั้นเป็นสีเขียว คงต้องรอให้สว่างมากกว่านี้จึงจะเห็นวงแหวน 

บริเวณรอบลำาคอพวกมันท่ีมีสีชมพูสดตัดกับขนสีเขียวน่ารักน่ัน 
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นกแก้วกลุ่มนี้ย้ายมาสร้างรังที่ต้นชมพู่ม่าเหมี่ยวตั้งแต่ก่อนเธอ 

จะไปเรยีนตอ่ทีป่ารสี พอ่เธอบอกวา่มนัเปน็พนัธุว์งแหวนสกุีหลาบ เพราะ 

สัญลักษณ์รอบลำาคอของมันที่บ่งบอก เธอดีใจเหลือเกินเมื่อได้กลับมา 

ที่นี่อีกครั้งและพบว่าพวกมันก็ยังอยู่ และมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  

จากคู่เดียวกลายเป็นนับสิบตัว ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าพวกมันจะมีมาก 

หรือน้อยกว่านี้ รู้แต่ว่านี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เธออยากจะรักษา 

ความเป็นธรรมชาติของที่นี่ไว้ เพื่อให้พวกมันได้อยู่อาศัย 

เพราโพยมยิ้มให้พวกมัน ก่อนจะมองไปทั่วบริเวณนอกหน้าต่าง 

ที่เริ่มเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ตามความเข้มข้นของแสงสว่างจาก 

เส้นขอบฟ้าที่เริ่มสว่างจ้าขึ้นทุกที 

“ตื่นนานแล้วเหรอน้องฟ้า” 

เธอหันตามเสียงทักพร้อมตอบคำาถาม “นานแล้วจ้ะพี่ทุม นี่ 

เจ้าพวกนี้ปลุกฟ้า” ก่อนจะทำาสัญญาณมือว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตที่งดงามบน 

ต้นชมพู่นั่นแหละที่ทำาหน้าที่แทนปทุม ซึ่งในวันนี้เจ้าตัวมาสายกว่าทุกวัน  

แม้จะยังเพิ่งรุ่งสางก็ตาม เพราะตามข้อตกลงคือปทุมจะต้องมาถึงเรือน 

เธอก่อนตีห้าครึ่ง เพื่อเตรียมอาหารสำาหรับใส่บาตรเช้าให้เธอ 

“พี่ขอโทษนะที่มาสาย” 

“พี่ทุม พี่เป็นอะไรหรือเปล่า” ด้วยสีหน้าท่าทางที่เศร้าสลด พร้อม 

ใบหน้าที่ก้มงุดหลบหน้าหลบตาที่เห็นนี้ คือสิ่งที่ผิดปกติไปจากทุกวัน 

ของปทุม

“เปล่าจ้ะ ไม่มีอะไร” 

“พีม่อีะไรกบ็อกฟา้นะ ไมต่อ้งเกรงอกเกรงใจ เราไมใ่ชใ่ครอืน่นะพี ่

มีอะไรก็บอกฟ้า ฟ้าช่วยพี่ได้ทุกเรื่อง”

เมื่อสิ้นเสียงซึ่งแสดงถึงความห่วงใย ญาติผู้พี่ก็ตรงถลาเข้ามาหา 

เธอ ปทุมร้องไห้โฮออกมาอย่างอัดอั้นตันใจ แม้จะพอคาดเดาถึงสาเหต ุ

ไดบ้า้ง แตเ่ธอกถ็ามไปเพราะตอ้งการใหป้ทมุไดร้ะบายมนัออกมา เพราะ 
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ก่อนหน้านี้ปทุมมักจะมาปรับทุกข์ให้ฟังอยู่เสมอถึงพฤติกรรมของสามี 

ขีเ้มาทีม่กัจะเมากลบัมาบา้นและตบตเีธอไมเ่วน้แตล่ะวนั ทำาใหเ้พราโพยม 

รู้สึกว่าการไม่มีคู่นั้นน่าจะเป็นผลดีกับตัวเธอมากกว่า เพราะหากมีคู่แล้ว 

ต้องเจอแบบที่ปทุมเจออยู่ทุกวัน สู้เธออยู่คนเดียวให้สบายใจต่อไปยังดี

เสียกว่า 

ปทุมมกัจะพดูเสมอวา่ตอนแตง่กนัใหม่ๆ  ‘เมฆ’ ดกีบัเธออยา่งทีส่ดุ  

และมาเปลี่ยนเป็นคนละคนก็ตอนย้ายที่ทำางานใหม่นี่แหละ ปทุมโทษว่า 

เป็นเพราะเพื่อนๆ ชักชวนจึงทำาให้เมฆเหลวไหล กลายเป็นคนติดเหล้า 

ในที่สุด แต่สำาหรับเพราโพยมกลับคิดว่าเป็นเพราะความหวานของปทุม

กับเมฆนั้นได้หมดช่วงโพร โมชันแล้วต่างหาก ซึ่งก็คงไม่มีใครที่จะรักษา 

โพร โมชันนี้ไปได้ตลอดแน่ นอกจากเธอคนนั้นจะต้องเป็นสาวสมัยใหม ่

และไฟแรงอยูเ่สมอ และเรือ่งทีไ่ดฟ้งัจากปากของปทุมกท็ำาใหเ้พราโพยม 

ถงึกบัมนึงงจนทำาอะไรไมถู่ก เพราะถา้เธอมสีามแีลว้สามพีาเมยีนอ้ยเขา้มา 

อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน เธอคงต้องอกแตกตายไปก่อนเป็นแน่ คงไม่มี 

กำาลังใจจะมาทำางานอย่างเช่นที่ปทุมกำาลังทำาอยู่นี้ได้

“พี่ทุมพักผ่อนเถอะนะ ไม่ต้องทำาอะไรเพิ่มหรอก กับข้าวเมื่อวาน 

กย็งัอยู ่แคห่งุขา้วใหฟ้า้กพ็อแลว้ เดีย๋วฟา้จะเอาหมหูยอ็งกบัปลากระปอ๋ง 

ใส่บาตรพระท่านเอง พี่ทุมหุงข้าวเสร็จแล้วก็นั่งๆ นอนๆ อยู่ที่นี่ก่อน 

ยังไม่ต้องรีบกลับไปหรอก หรือไม่ก็อยู่ค้างกับฟ้าที่นี่เลยก็ได้ ค้างสักวัน

สองวันให้สบายใจก่อนค่อยกลับบ้านนะพี่” 

ฝ่ามือบอบบางอย่างคนไม่เคยกรำางานหนักบีบกระชับฝ่ามือของ 

ปทุมที่ทั้งด้านทั้งแข็งเพราะความลำาบากของชีวิตคู่ ปทุมน่าจะมีชีวิตที่ดี 

กว่านี้...หากเธอจะเลือกเรียน ไม่ใช่เลือกความรัก

“น้องฟ้า พี่มืดแปดด้านไปหมด ไม่รู้จะทำายังไง เขาไม่แคร์พี่เลย  

นังนั่นมันก็ไม่ได้สวยไปกว่าพี่นะน้องฟ้า แต่มัน...แค่นมมันใหญ่กว่าพี่ 

เท่านั้นแหละ พี่เมฆก็หลงมัน ฮือ...มันมานอนกันในห้องนอนพี่ จนพี่ทน 
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ไมไ่หวตอ้งยา้ยมานอนทีห่อ้งยายบวั ฮอื...มนัทำาอะไรกนั มนัไมแ่ครพ์ีเ่ลย 

สักนิด นี่พี่ออกมามันก็ยังนอนกกกันอยู่” ปทุมเล่าไปพลางร้องไห้สะอึก-

สะอื้นไปด้วย

“แล้วเมีย เอ่อ...แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาว่าอะไรบ้างล่ะพี่ เขายอม...

เป็นเมียน้อยเหรอ” เธอถามทั้งที่กระดากปากที่จะพูดคำานั้นออกมา 

สงสัยเหลือทนว่าผู้หญิงดีๆ ที่ไหนจะอยากเป็นเมียน้อยเขา มันต้องมี 

สาเหตุสิ พวกเธอถึงได้เลือกทางนี้

“นอ้ยไปสนิอ้งฟา้ มนับอกพีเ่องวา่มนัจะดแูลพีเ่มฆแทนพีท่กุอยา่ง  

ให้พี่นั่งๆ นอนๆ เป็นเมียหลวงไปแล้วกัน ส่วนมันก็จะเป็นเมียน้อยที่ 

ผัวพี่รักและหลง มัน...มันจะสนองกันสามเวลาหลังอาหาร ถ้าวันไหน 

พี่เมฆไม่เหนื่อยมาก มันก็จะต่อภาคดึกให้อีกด้วย มันบอกว่าพี่จะได ้

ไม่ต้องเหนื่อย ดูมันพูดสิน้องฟ้า อีโฉมนี่มันทั้งร่านทั้งหน้าทนจนพี่ไม่รู้ 

จะเอาอะไรไปแลกกับมันแล้ว แค่มันลอยหน้าลอยตามาบอกพี่ พี่ก็แทบ 

จะน้ำาท่วมปาก” ปทุมเล่าพลางสะอึกสะอื้นอย่างเจ็บแค้น แต่ก็ทำาอะไร 

ไม่ได้ 

“แล้วพี่เมฆว่ายังไงบ้างพี่” เพราโพยมถาม สีหน้าแสดงความทุกข์ 

ร้อน มีอารมณ์ร่วมไปกับปทุมอย่างช่วยไม่ได้ และก็ได้รู้ว่าเมียน้อยของ 

เมฆนั้นชื่อว่า ‘โฉม’ แค่ได้ยินชื่อของเจ้าหล่อนก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึง 

ตัวอิจฉาในละครน้ำาเน่าสักเรื่อง

“มันจะว่าอะไร มันก็พาเมียมันเข้าไปสมสู่กันในห้องพี่ต่อน่ะสิ  

ทั้งที่พี่ยังยืนอึ้งอยู่ข้างนอกนั่นแหละ น้องฟ้า พี่เจ็บหัวใจเหลือเกิน  

เกลียดนักอีพวกเมียน้อย เกลียดที่สุด แค่ยายบัวเรียนจบมีงานมีการทำา 

พีก่จ็ะไมเ่อามนัแลว้...ใหย้ายบวัพน้ชว่งสอบไปกอ่นเทา่นัน้ จากนัน้ถา้มนั 

จะไปทำาอะไรกนัทีอ่ืน่พีก่จ็ะไมข่วางอกี แตต่อ้งไมใ่ชใ่นบา้นของพี ่ในหอ้ง 

ของพี่ ฮือ...พี่แค้นใจเหลือเกินน้องฟ้า”

ปทุมสั่นสะอื้นตามแรงกดดัน เพราะไม่อยากให้มีเรื่องอะไรไป 
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รบกวนระหว่างที่ลูกสาวกำาลังสอบเทอมสุดท้าย พอๆ กับเพราโพยมที่ 

นิ่งอึ้ง เพราะเธอให้คำาแนะนำาอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง แม้จะอยากพูดให ้

ปทมุไปบอกลงุชา่งผูเ้ปน็พอ่ แตก่ร็ูว้า่นัน่จะยิง่ทำาใหป้ทมุตายทัง้เปน็มากขึน้  

เพราะปทมุนัน้รกัเมฆมากจนถงึขนาดยอมทกุอยา่ง ยอมแมก้ระทัง่ตวัเอง 

ต้องเรียนไม่จบและออกจากโรงเรียนกลางคัน ยอมให้ลุงช่างเอ่ยตัดพ่อ 

ตัดลูกเพราะไม่ต้องการให้เธอแต่งงานกับเมฆ ยอมให้เมฆตบตีมาตลอด 

หลายปี และถ้าอ่อนตั้งแต่ต้นอย่างนี้ จากรูปการณ์แล้ว เธอคิดว่าปทุม 

คงจะปล่อยให้เรื่องนี้เลยตามเลยเช่นเคย ปทุมคงไม่สามารถตัดเมฆไป 

จากชีวิตได้อย่างเด็ดขาดเป็นแน่

“ถา้พีท่มุไมค่อ่ยสบายใจนกักพ็กัอยูท่ีน่ีก่อ่นละกนันะ พรุง่นีฟ้า้ตอ้ง 

เข้ากรุงเทพฯ แต่เช้าด้วย คงต้องฝากพี่ทุมช่วยดูแลบ้าน เอ้อ...แล้วอย่า 

ลืมโทร. ไปบอกน้องบัวล่ะว่าพี่ทุมอยู่นี่ ฟ้าไม่อยากให้น้องบัวไปเห็น 

ภาพอะไรแบบนั้นเหมือนกัน”

เธอหมายถึง ‘ปานบงกช’ ลูกสาวของปทุม ที่มีศักดิ์เป็นหลานสาว 

ของเธอ ซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนปานบงกชก็จะจบปริญญาตรีสมความ 

ตั้งใจ แม้ครอบครัวของลุงช่างจะค่อนข้างเจียมตน ไม่ค่อยได้มาวุ่นวาย 

กับเธอสักเท่าไร พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายอย่างชาวบ้านร้าน 

ตลาดทั่วไป ต่างจากเธอที่มีฐานะและมีหน้ามีตาในสังคม แต่เธอก็ไม่เคย 

แบง่ชนชัน้ เธอถอืวา่ทกุคนเทา่เทยีมกนั มคีวามเปน็มนษุยเ์ทา่กนั ไมม่ใีคร 

รวยกว่าจนกว่า ที่เห็นว่าแตกต่างเป็นเพียงเพราะมีโอกาส กับยังไม่เจอ 

โอกาสเท่านั้น 

เธอจงึคอยชว่ยเหลอืบำารงุแกญ่าติๆ  ไปอยา่งพอเหมาะพอควร อะไร 

ช่วยได้ก็ขอให้บอก แค่ไม่ให้ขัดต่อหลักศีลธรรมเท่านั้น

เนื่องจากปทุมไม่ได้ทำางานอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน พ่อกับแม่ของเธอ 

จงึวา่จา้งใหป้ทมุคอยชว่ยดแูลสวน ดแูลจดัแจงเรือ่งคนงานในสวนทัง้หมด  

และเมื่อสิ้นพ่อกับแม่แล้ว เธอจึงขอให้ปทุมช่วยดูแลบ้านไม้สักโบราณ
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ที่เป็นเสมือนตัวแทนความรักของพ่อกับแม่ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

แห่งนี้ต่อด้วยอีกแรง ดูแล...ให้เทียบเท่ากับที่ปทุมดูแลบ้านเรือนตนเอง 

โดยปทุมจะมีกุญแจทุกห้องในบ้านหลังนี้ สามารถเข้ามาทำาความสะอาด 

และตรวจตราความเรียบร้อยได้ทุกเมื่อ ทั้งปทุมยังมีหน้าที่จัดหากับข้าว 

ใหเ้ธอใสบ่าตร จดัเตรยีมอาหารใหเ้ธอ และจดัหาของสดของแหง้รวมทัง้ 

ขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ำาเปน็และขนมขบเคีย้วตา่งๆ มาใสไ่วใ้นตูเ้ยน็ เผือ่เธอ 

หวิขึน้มายามดกึ ซึง่ทกุเดอืนเธอจะโอนเงนิใสบ่ญัชธีนาคารไวใ้หป้ทมุ เพือ่ 

ปทุมนั้นได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องมาคอยเบิกค่าอาหารประจำาวัน 

กับเธอ 

อัตราเงินเดือนที่เธอให้ปทุมนั้นก็มากเสียกว่าพนักงานออฟฟิศ 

บางคนในกรุงเทพฯ เสียอีก แม้ว่าปทุมจะบอกว่ามันมากเสียยิ่งกว่ามาก 

สำาหรบัคนทีเ่พยีงทำาหนา้ทีด่แูลบา้นดแูลสวน แตเ่ธอกใ็หเ้หตผุลวา่นัน่คอื 

สิง่ทีป่ทมุสมควรไดร้บัแลว้ เพราะมนัไดร้วมไปถงึราคาคา่งวดแหง่ความ 

ไว้ใจเอาไว้ด้วย จริงอยู่ว่าเธออาจจ้างคนงานทำาความสะอาดบ้าน จ้าง 

แม่ครัว จ้างคนทำาสวน หรือซื้อหาสิ่งของได้มากมายจากเงินก้อนนี้ แต่ 

สิง่หนึง่ทีเ่ธอไมส่ามารถซือ้หาไดก้ค็อืความไวว้างใจในตวัพวกเขาเหลา่นัน้ 

หรอืเธออาจจะซือ้ได ้แตก่ค็งตอ้งใชเ้วลากวา่ครึง่ชวีติ และเวลาทัง้หมดนัน้ 

เธอได้ใช้ไปกับปทุมมาแล้วตั้งแต่เด็กจนถึงบัดนี้ 

“พี่ขอบคุณน้องฟ้ามากๆ ขอบคุณจริงๆ ถ้าไม่มีน้องฟ้าพี่ก็ไม่รู้ 

เหมือนกันว่าจะมีปัญญาที่ไหนส่งเสียให้ยายบัวได้เรียนสูงๆ พี่ขอบคุณ 

จริงๆ”

“อะไรกันพี่ทุม อย่ามาไหว้ฟ้า ฟ้ายังไม่อยากแก่นะพี่” เพราโพยม 

รบีรบัฝา่มอืของปทมุทีย่กขึน้ไหวไ้ดท้นั เพราะคงไมด่แีนท่ีญ่าตผิูพ้ีจ่ะมา 

ไหว้เธอ “พี่ทุม พี่ทุม ไม่ต้องมาเกรงใจอะไรฟ้า ฟ้าเองก็ไม่มีใครนะพี่ 

มีแต่พี่ทุม ลุงช่าง แล้วก็น้องบัวนี่แหละ ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ฟ้าก็ไม่ได้ 

คุ้นเคยกับเขา ถ้าน้องบัวแกอยากเรียนต่อ ฟ้าก็จะส่งเสียแกเอง พี่ทุม 
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สบายใจเถอะนะ อย่าไปทุกข์อะไรให้มันมาก ความทุกข์มันไม่ได้ทำาให ้

พี่ทุมมีความสุขหรอก ฟ้าว่าพี่ทุมคอยคิดถึงแต่วันที่ยายบัวของพี่จะ 

รบัปรญิญาดกีวา่มัง้ ไวว้นัไหนวา่งๆ เราไปตดัชดุสวยๆ รอไปรว่มงานของ 

ยายบัวกันดีมั้ย” 

ใบหน้านองน้ำาตาของปทุมพยักน้อยๆ อย่างเข้าใจ แต่แววตา 

เศร้าสร้อยนั้นก็ยังคงเอ่อไปด้วยหยาดน้ำาตาแห่งความระทมออกมา 

ไม่ขาดสาย เพราโพยมมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย เพราะ 

นี่ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำาให้เธอไม่อยากมีชีวิตคู่ เธอกลัวว่าจุดจบของ 

ความสุขเธอจะมีตัวตนเช่นนี้ เมื่อความสุขหมดโพร โมชัน...เหมือนอย่าง 

ที่มยุเรศมักจะบอกเธอทุกครั้งในยามที่เลิกรากับสามีคนใหม่ ทั้งที่ก่อน 

หน้านั้นก็เป็นมยุเรศ ที่ขยันแสดงความหวานต่อกันออกสื่อจนเลี่ยน 

แตแ่ลว้ภาพความหวานซึง่อบอวลไปดว้ยความรกัของคนอกีคูห่นึง่ 

ล่ะ มันคือความสุขจากหัวใจสองดวงไม่ใช่หรือ

ภาพบรรยากาศในงานแต่งงานของปิแอร์กับโซฟีน่าหวนเข้ามา 

ในความทรงจำาที่งดงาม เนื่องจากเธอถูกเชิญให้ไปร่วมงานในฐานะ 

เพื่อนเจ้าสาว ทำาให้มีโอกาสได้เข้าร่วมในพิธีการด้วยตั้งแต่ต้นจนจบ 

โซฟีน่าเป็นสาวลูกครึ่งอังกฤษ-ฝรั่งเศส เธอจึงอยากเข้าพิธีแต่งงานที่ 

แสนจะโรแมนติกแบบฝรั่งเศสแท้ๆ และพิธีแต่งงานของชาวฝรั่งเศสที่ 

เนน้ความขาวบรสิทุธิก์ท็ำาใหท้ัว่ทัง้บรเิวณทีจ่ดังานเตม็ไปดว้ยดอกกหุลาบ 

สีขาวนับพันดอก ที่ปิแอร์เนรมิตให้แก่เจ้าสาวแสนสวยของเขา 

กอ่นพธิแีตง่งานจะเริม่ขึน้ ลำาดบัของพธินีัน้เริม่ตน้จาก พธิอีาบน้ำา 

ให้เจ้าสาวอย่างพิถีพิถัน โดยมีการใช้พืชสมุนไพรพื้นเมืองของฝรั่งเศส 

ผสมกับน้ำา เพื่อใช้ชำาระล้างสิ่งไม่ดีงามต่างๆ รวมถึงอดีตความทรงจำา 

เกี่ยวกับความรักครั้งก่อนๆ ของเจ้าสาวให้หมดไป หลังเสร็จสิ้นพิธีนี้  

โซฟนีา่ในชดุเจา้สาวสขีาวแสนสวย ประดบัเรอืนผมดว้ยดอกกหุลาบสขีาว
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ดอกเลก็ๆ แซมอยูใ่นเปยีทีถ่กัรวบแนบไปกบัศรีษะอยา่งออ่นหวาน เจา้สาว 

ซึ่งสวยงามราวกับเจ้าหญิงผู้นี้ถึงกับทำาให้ปิแอร์ตะลึงมอง เมื่อต้องไป 

รับเธอที่บ้านตามพิธีการ จนเพื่อนฝูงเอ่ยแซว 

ทางเดินเข้าหาเจ้าสาวนั้นต้องผ่านด่านของเด็กหญิงตัวน้อยๆ  

ที่ออกมากั้นทางเดินของทั้งสองด้วยริบบิ้นสีขาว ซึ่งในนาทีนี้เจ้าสาวต้อง 

ตัดริบบิ้นนั้นเพื่อก้าวออกมาหาเจ้าบ่าว แล้วเข้าไปทำาพิธีการต่อภายใน 

โบสถ์ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นเครื่องหอมและดอกกุหลาบสีขาว 

สหีนา้แสดงความสุขจนน้ำาตาคลออยูต่ลอดเวลาของโซฟนีา่ ทำาให ้

เธอต้องเพ่ิมอีกหน่ึงหน้าท่ีคือ คอยซับหยาดน้ำาตาแห่งความสุขให้เจ้าสาว 

เมื่อพิธีการในโบสถ์สิ้นสุด ขณะที่ทั้งคู่ย่างก้าวออกจากโบสถ์  

ญาติทั้งสองฝ่ายจะโปรยเมล็ดข้าวสาลีลงมา ซึ่งเธอคิดว่าคงเป็นการ 

ถือเคล็ดเหมือนประเพณีไทยที่ต้องโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความ 

เจรญิรุง่เรอืงของคูบ่า่วสาว ตลอดสองฝัง่ทางเดนิแหง่ความรกัของพวกเขา  

เหล่าแขกเหรื่อที่ได้รับเชิญมาร่วมงานต่างนำาดอกไม้มามอบให้ทั้งสอง  

เพื่อฉลองการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสเหมือนดอกไม้แรกแย้ม จากนั้น 

เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ดื่มอวยพรให้แก่กันด้วยแก้วที่มีความพิเศษ คือมีหูจับ 

ทัง้สองขา้ง ตามความเชือ่ดัง้เดมิทีใ่หท้ัง้สองดืม่ใหแ้กก่นัจากแกว้ใบเดยีว 

กัน เพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ร่วมกัน จากนั้นแก้ว 

ใบนี้ก็จะถูกเก็บไว้อีกต่อหนึ่งเพื่อสืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งแก้ว 

ที่ปิแอร์ใช้ก็เป็นแก้วที่ตกทอดมาจากรุ่นปู่ย่าของเขา 

ภาพความสุข ความรัก ความอ่อนหวานอ่อนโยนจากสายตาของ 

เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มองกันและกันทำาให้เธอถึงกับสะท้อนใจ เมื่อมองเห็น 

ชุดเครื่องประกอบพิธีแต่งงานของพ่อกับแม่ที่ถูกเรียงเก็บไว้อย่างดิบดี 

ในตู้ไม้สักโบราณในบ้านเธอซึ่งกรุกระจกด้านหน้า ข้าวของเครื่องใช้ที่ 

แม่มักจะพูดถึงอยู่เสมอว่า

‘เครื่องแต่งงานนี่แม่มีครบชุด เก็บไว้ตั้งแต่สมัยคุณยายนั่นแหละ  
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ท่านว่าซื้อหาครั้งเดียวใช้กันได้ทั้งตระกูล ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนไหน 

ก็มายืมที่บ้านเราทั้งนั้น ไม่อยากให้ไปใช้ของวัด’

‘ทำาไมละ่จะ๊แม ่ทีว่ดักม็คีรบ ไมเ่หน็ตอ้งซือ้มาเกบ็ไวเ้ลย กวา่จะมใีคร 

แต่งสักคนอีกก็คงนาน’ เพราโพยมในชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง 

เอย่ถามอยา่งใครรู่ ้เพราะเธอเหน็วา่อุปกรณป์ระกอบพธิแีตง่งานจำาพวก

ตั่งหลั่งน้ำาสังข์ พาน และแจกันดอกไม้เหล่านี้ที่วัดก็มีให้ยืมถมไป ทั้งค่า 

ยืมก็แล้วแต่ญาติโยมจะทำาบุญ ไม่เห็นมีความจำาเป็นอะไรที่ต้องหาซื้อมา

เก็บไว้ที่บ้านเลยสักนิด เพราะใช่ว่าใครจะแต่งงานกันได้บ่อยๆ 

‘หนูฟ้าคิดดูนะลูก โต๊ะตั่งพวกนี้ที่วัดน่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล 

งานอวมงคล ก็ดูเหมือนๆ กันทั้งนั้น ถึงแม้พระท่านจะบอกว่าไม่ได้ใช้ 

ปนกัน แยกเก็บกันคนละที่ก็เถอะ คุณยายท่านก็ยังบอกว่าไม่แน่หรอก  

เวลามาหยิบมาคืนก็ญาติโยมทำากันเองทั้งนั้น ซื้อหามาไว้ที่บ้านนั่นแหละ 

สะดวกใจกว่า ใครมายืมก็ถือว่าได้บุญกันไป ทำาให้เขาได้ครองคู่กันด้วย’

‘อิๆ...จริงจ้ะแม่ ของบ้านเราก็สวยกว่าของวัดอีกนะจ๊ะ แล้วนี่แม่ 

เอาออกมาทำาไมล่ะ ใครจะแต่งงานเหรอ’ เธอถามขณะช่วยแม่แกะห่อ 

กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ห่อพานทองเหลืองเอาไว้

‘ไม่มีใครแต่งหรอกลูก ไม่ได้ใช้งานนานก็ต้องเอามาปัดกวาด 

ทำาความสะอาดกันหน่อย หมอนรับไหว้นี่ก็ต้องเอาตากแดด พาน แจกัน 

กต็อ้งดวูา่คราบสนมิจบักนิเนือ้ทองเหลอืงบา้งหรอืเปลา่ ถา้มกีต็อ้งเอาไป 

ขดัทำาความสะอาดเสยีบา้ง ประเดีย๋วใครเขามาหยบิยมืแลว้จะใชก้ารไมไ่ด ้

แม่น่ะก็หวังว่าจะเตรียมไว้ให้หนูฟ้านะลูก แต่ก็คงจะอีกนานหลายปี’

เพราโพยมจำาไดว้า่ในวนันัน้เธอยิม้อยา่งอายๆ ดเูหมอืนวา่แมจ่ะลอ้ 

ที่เธอไม่มีใคร เพราะเพื่อนวัยเดียวกันต่างมีคนรักกันไปหมดแล้ว และ 

ไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาจีบ แต่เป็นเพราะเธอมีเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงและ 

กเ็หน็ตวัอยา่งจากเพือ่นแลว้หลายคนทีเ่ลอืกความรกัมากกวา่เลอืกเรยีน  

แม้แต่ตัวปทุมเองก็ตาม เธอไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้น และเธอก็คิดว่า 
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เลือกทางไม่ผิด เพราะในวันนี้เธอมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เลือกฝัน แม้ว่า 

อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ใช้สิ่งของพวกนี้เลยก็ตาม 

แม้จะบอกตัวเองแบบนั้น แต่สายตาละห้อยที่มองข้าวของภายใน 

ตูอ้ยา่งบอกไมถ่กูกท็ำาใหห้วัใจเกดิความรูส้กึสัน่ไหวอยา่งประหลาดขึน้มา  

ก่อนจะถอนลมหายใจออกมาเบาๆ เมื่อได้ยินเสียงปทุมหยิบจับข้าวของ 

ในครัว

เรือนร่างงามในชุดผ้าฝ้ายแขนตุ๊กตาเข้ารูปสีชมพู สวมคู่กับซิ่น 

ตีนจกสีแดงอมม่วงกำาลังทอดสายตามองไปทั่วบริเวณสองฝั่งแม่น้ำา 

ในยามเช้าตรู่เมื่อพระอาทิตย์สาดแสง บ่งบอกถึงวิถีชีวิตอีกวันหนึ่งที่ 

เริ่มต้นขึ้นแล้ว 

เรือยนต์หลายลำาแล่นผ่าน ทำาให้เกิดเป็นคลื่นลูกโตซัดเซาะเข้าหา 

ชายฝั่ง และถ้าไม่ติดแนวกันคลื่นที่ทำาเอาไว้เพื่อลดแรงของคลื่นลงบ้าง  

มีหวังระเบียงริมน้ำาที่พ่อเธอต่อเพิ่มคงได้ทรุดหายลงสู่ก้นเจ้าพระยา 

ไปแล้ว 

นอกเหนือจากบ้านไม้ริมน้ำาของเธอหลังนี้ก็มีอีกไม่กี่บ้านเรือน 

สองฝั่งที่จะคงความเป็นธรรมชาติริมน้ำาเอาไว้ เพราะความเจริญที่เข้ามา 

เยอืน ทำาใหส้ถานทีร่มิน้ำากลายเปน็คฤหาสนห์ลงัใหญส่ดุหรู คอนโดมเินยีม 

ทนัสมยั โรงแรมหา้ดาวยิง่ใหญอ่ลงัการ หรอืไมก่เ็ปน็รา้นอาหารทีท่อดตวั 

ยาวเป็นทิวแถว ความเป็นธรรมชาติได้ถูกลิดรอนไปจนเกือบหมดสิ้น...

แล้วเธอเล่า ควรจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือ 

ความเป็นตะวันออกที่ถ่ายทอดผ่านเฟรมผ้าใบนั้นงดงามและ 

เลอคา่ในสายตาชาวตา่งชาต ิทัง้หมดนีเ้ธอไดร้บัแหลง่วตัถดุบิมาจากสิง่ที่ 

อยู่รายรอบบ้านสวนของเธอเอง ไม่ว่าจะเป็นเจ้านกหลากหลายสายพันธุ์ 

ที่หากินอยู่ตามคาคบไม้ในเขตสวน หรือนกกินปลาตามริมน้ำาหรือใน 

ท้องนา กบ เขียด หรือเจ้าแมลงกลางคืนหลากชนิด หรือแม้แต่ปลาเสือ 

ปลาสร้อย ปลาเข็ม และปลากระทุงเหวที่ว่ายวนอยู่นี้ ก็ล้วนเคยได้เป็น 



จำาปาลาว   41   

นายแบบนางแบบของเธอมาแล้วทั้งนั้น 

เพราโพยมบิเศษขนมปังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ก่อนจะโปรยลงใน 

ลำาคลองเล็กๆ ที่แยกตัวจากแม่น้ำาเจ้าพระยาลัดเข้าสู่สวนของเธอ 

ระเบียงริมน้ำาที่ทอดตัวยาวจากด้านหน้าและอ้อมมาทางด้านข้าง  

ขนาบไปกับลำาคลองเล็กๆ แห่งนี้ เป็นจุดที่เธอชอบมากที่สุด และเป็น 

จุดที่เธอใช้สำาหรับเขียนภาพทิวทัศน์รอบด้าน 

เมือ่เธอมายนืตรงจดุนีจ้ะทำาใหส้ามารถมองเหน็อะไรไดห้ลายอยา่ง 

เหน็แมน่้ำาเจา้พระยาทีแ่สนยิง่ใหญ ่เหน็สวนผลไมท้ีไ่กลสดุสายตาไดถ้นดั 

และยังสามารถนั่งทอดอารมณ์ได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นย่ำา เพราะร่มไม้ที่มีอยู่

ซึ่งได้ปกคลุมไปทั่ว ทำาให้ทั้งบริเวณมีบรรยากาศที่เย็นสบาย

“น้องฟ้า พระท่านมาแล้วจ้า!”

“จ้า พี่ทุม นิมนต์ท่านให้ด้วย ฟ้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้” เจ้าของดวงตา

สวยหวานละจากภาพธรรมชาติตรงหน้าแล้วขานรับเสียงของปทุม ก่อน

จะรีบเดินเร็วรี่ไปให้ถึงบริเวณหน้าบ้านในส่วนที่ติดกับถนนเส้นเล็กๆ ที่

ตัดผ่านจากถนนเส้นใหญ่เข้าสู่ชุมชน 

แม้ว่าเธอจะพยายามรักษาบ้านสวนแห่งนี้ให้มีวิถีทางธรรมชาติ 

แบบดั้งเดิมมากเท่าไร แต่ตัวเธอเองก็ยังต้องปรับเปลี่ยน ซึ่งเดิมบริเวณ 

หนา้บา้นนัน้อยูร่มิน้ำา เพราะผูค้นสญัจรทางเรอืเปน็สว่นใหญ ่แมแ้ตพ่ระ 

ทา่นกย็งัใชว้ธิพีายเรอืมารบับณิฑบาตทีร่มิน้ำาหนา้บา้น แตเ่มือ่ความเจรญิ 

เข้าถึง เรือพายลำาน้อยที่แต่ละบ้านเคยมีก็กลับกลายมาเป็นเรือพาย 

สำาหรบัเกบ็สายบวั ผกักระเฉด หรอืเกบ็ลูกไมลู้กหมากตามสวน บางสว่น 

ก็ปล่อยทิ้งให้ผุพังเพราะไม่มีลูกหลานรับช่วงต่อ บริเวณหน้าบ้านจึง 

เปลี่ยนมุม กลายเป็นจุดที่ทางเท้าจากถนนนั้นสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้  

พระทา่นจงึตอ้งเปลีย่นวถิจีากพายเรอืบณิฑบาตมาเปน็เดนิรบับณิฑบาต 

แทน

“นิมนต์เจ้าค่ะ” น้ำาเสียงสุภาพจากเรือนกายที่สงบสำารวมเอ่ยขึ้น  
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เธอเดินมาทันก่อนที่พระคุณเจ้าจะถึงหน้าบ้านพอดี 

หญิงสาวในชุดแต่งกายที่งดงามเรียบร้อยย่อกายลงนั่งพนมมือ 

อธิษฐาน ตักข้าวใส่บาตรด้วยกิริยาสำารวม ก่อนที่ท่านจะปิดฝาบาตร 

ให้เธอได้วางธูปเทียนพร้อมดอกบัวที่พับกลีบเรียบร้อย ซึ่งปทุมคงเด็ด 

มาจากในร่องสวนเช่นทุกวัน จากนั้นเพราโพยมก็ย่อกายลงนั่งอีกครั้ง 

เพื่อรับพร ซึ่งไม่ไกลกันนั้นปทุมก็นั่งยองๆ เพื่อรับพรด้วยเช่นกัน

จากนั้นเพราโพยมก็วางแก้วน้ำาเย็นซึ่งเหยาะน้ำายาอุทัยทิพย์เป็น 

สีชมพูจางๆ ไว้ แล้วนำามาถวายให้พระคุณเจ้าได้ฉันคลายเหนื่อย ซึ่ง 

เธอทำาเปน็ปกตทิกุครัง้ทีต่กับาตรเสรจ็ เพราะระยะทางทีท่า่นตอ้งเดนิเทา้ 

จากวัดมาตามบ้านเรือนของผู้คนก็นับว่าไกลพอดู เมื่อท่านให้ศีลให้พร 

และเดินไปบิณฑบาตยังบ้านอื่นต่อแล้ว เธอจึงเก็บแก้วน้ำาดื่มใส่ถาด

“พีท่มุ ตัง้แตว่นัพรุง่นีพ้ีอ่อกมาใสบ่าตรกบัฟา้นะ” เธอเลอืกจงัหวะ 

พูด เมื่อเห็นว่าพระท่านเดินไปไกลพอสมควร

“ไม่เอาหรอกน้องฟ้า พี่กลัว” ปทุมตอบพลางช่วยเก็บขันข้าวและ

ถาดใส่อาหาร พร้อมทำาท่าทำาทางขนลุกขนพอง

“กลัวอะไรพี่”

“กลัวผ้าเหลือง แค่เห็นพี่ก็ร้อนแล้ว” 

“บา้นะ่พีท่มุ คดิไปได”้ เพราโพยมหวัเราะขำาไปกบัทา่ทางของปทุม  

แต่ก็อดดีใจไม่ได้ที่อีกฝ่ายนั้นดูราวว่าอารมณ์ซึมเศร้าและเหงาหงอย 

เพราะรักเมื่อช่วงเช้าคงจะทุเลาลงแล้ว ไม่อย่างนั้นคงไม่มีอารมณ์มาเล่น 

คำาพูดแบบนี้

“เอ่อ...แล้วน้องฟ้าจะไปกรุงเทพฯ กี่โมงล่ะ พี่จะได้เตรียมอาหาร 

กลางวันให้”

“สักสิบเอ็ดโมง พี่ทุมทำาทันมั้ย”

“ทันสิ มีเวลาถมเถไป อยากได้อะไรบ้างล่ะ”

“อะไรก็ได้ พี่ทุมทำาอะไรก็อร่อยหมดแหละ แล้วฟ้าก็อยากได้ไป
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ฝากพี่นกยูงกับทีมงานวันพรุ่งนี้ด้วยละ”

“อ้าว! จะไปค้างคืนเหรอ”

“จ้ะ ว่าค่ำาๆ จะไปดูคอนโดฯ กับพี่นกยูงด้วย ฟ้าว่าจะซื้อไว้น่ะพี่ 

เวลาไปกรงุเทพฯ จะไดไ้มต่อ้งไปรบกวนพีน่กยงูบอ่ยๆ อกีอยา่ง ฟา้กอ็ยาก 

มีที่ไว้พักภาพก่อนจะขึ้นเครื่องด้วยน่ะ ถ้าหาได้ไวๆ ก็ดี เวลาเราไปงาน 

รบัปรญิญานอ้งบวั เราจะไดไ้ปคา้งกนัทีน่ัน่ จะไดม้เีวลาไปทำาสวยกนักอ่น 

ด้วย พี่ว่าดีมั้ย”

“น้องฟ้าว่ายังไง พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละ”

“แหม...รักพี่ทุมที่สุดเลย ว่าแต่จะทำาอะไรให้ฟ้าไปกินล่ะ”

“รับรอง จะจัดให้ไม่เสียชื่อคุณศิลปินใหญ่เลย”

“จริงนะ ปะ วันนี้ฟ้าเป็นลูกมือเอง รับรองฟ้าจะไม่จุ้น...สัญญา  

เอ้า สาบานด้วยก็ได้”

ปทุมหรี่ตามองเพราโพยมอย่างไม่อยากเชื่อมือ ก่อนจะขำากับ 

ท่าทางเหมือนเด็กสาวของญาติผู้น้อง ที่มักจะดีใจทุกครั้งหากเธอจะ 

ทำาอาหารจัดใส่ตะกร้าไปให้กินระหว่างทาง เพราะเธอนั้นรู้ใจเพราโพยม 

ดีว่าชอบหรือไม่ชอบกินอะไร และแม้เพราโพยมจะมีอายุต่างจากเธอ 

แค่ห้าปี แต่เธอกลับคิดว่าเพราโพยมมีความเป็นเด็กสาวซุกซ่อนอยู่ 

เสมอ อาจเป็นเพราะเธอไม่มีครอบครัว ความคิดของเพราโพยมจึง 

มแีตส่ิง่สวยงาม และเธอยงัเปน็คนทีข่ีอ้อ้นมากๆ จนบางครัง้ปทมุกเ็ผลอ 

คิดไปว่าเพราโพยมกับปานบงกชนั้นอยู่รุ่นราวคราวเดียวกัน

และเพราะมเีพราโพยม ครอบครวัของเธอจงึอยูม่าไดต้ลอดรอดฝัง่  

เพราโพยมเป็นกำาลังใจที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งเธอจะมีได้ ทั้งเงินทองก็มีให้ใช ้

ไม่ขาดมือ แม้จะทำางานไม่ต่างจากแม่บ้านที่ต้องคอยดูแลทุกอย่าง แต่ 

เพราโพยมก็ไม่เคยทำาให้เธอรู้สึกต่ำาต้อยหรืออึดอัดใจ ดังนั้นเธอก็จะ 

ทำาหน้าที่ของตัวเองไปให้ดีที่สุดเช่นกัน 
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เด็กชายตัวน้อยที่ยืนทำาท่าชะเง้อมองไปยังถนนหน้าบ้าน กลาย 

เป็นภาพประทับใจของเหล่าคนงาน จนทำาให้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะยิ้มกับ 

ความน่าเอ็นดูนั้น และก็รู้กันว่าเพียงดวงตากลมโตคู่นั้นมองเห็นจีวร 

สเีหลอืงสด รา่งเลก็ออกจะอว้นกลมนัน้กจ็ะรบีวิง่เรว็รีเ่ขา้ไปในบา้นทนัท ี 

เพราะหน้าที่สำาคัญที่ต้องทำาให้สำาเร็จก็คือคอยเฝ้าอาหารคาวหวานที่ 

เตรียมไว้ใส่บาตร และให้สัญญาณแก่ ‘นางเรียม’ หญิงม่ายเจ้าของสวน 

ซ่ึงมีศักด์ิเป็น ‘คุณยาย’ ของเด็กชายว่าพระคุณเจ้ากำาลังจะเดินมาถึงแล้ว

“ยายคร้าบ! พระมาแล้ว ยายคร้าบ!” 

เสียงเล็กๆ ที่ตะโกนร้องเรียก ทำาให้นางเรียมละมือที่กำาลังเจียน 

ใบตองซึ่งเตรียมไว้สำาหรับทำาห่อหมกในตอนเย็น ร่างท้วมพยายามพยุง 

ตัวลุกขึ้นยืนให้มั่น แม้ว่าจะดูทุลักทุเลเต็มที ทำาให้บุตรสาวที่เพิ่งลงมา 

จากชั้นสองของตัวบ้านต้องรีบเข้ามาประคอง

“แม่”

“เสียงดังไปได้รัญ เดี๋ยวก็ได้ยินไปสามบ้านแปดบ้านหรอก”

“โธ่ แม่คะ ยังจะมาพูดเล่นอีก จะเอาอะไรก็บอกรัญสิคะ เดี๋ยว 

รัญไปหยิบให้”

“ไม่ได้จะเอาอะไร แม่จะไปหน้าบ้าน โน่น เจ้าตัวดีมันร้องบอกว่า

พระท่านมาแล้ว”

“อ้าวเหรอคะ มาค่ะ รัญพาแม่ออกไปเอง”

รญัชนาประคองมารดาใหเ้ดนิอยา่งระมดัระวงัมาทีห่นา้บา้น กพ็บ

วา่ลกูชายของเธอกำาลงัยนืยิม้แฉง่พรอ้มกบัพระภกิษสุองรปูทีรู่ไ้ดเ้ลยวา่

ท่านทั้งสองก็คงยืนรอตามคำานิมนต์พระแบบไม่ค่อยชัดนั้น

“ต้องขอโทษด้วยค่ะหลวงพี่ คนแก่ก็อย่างนี้ เดินเหินไม่ถนัด”  

นางเรียมพูดกับพระหนุ่มทั้งรอยยิ้มอย่างพอใจ ที่สายตาอ่อนโยนของ 

พระคุณเจ้าทั้งสองมองมายังหลานชายตัวน้อยของนางอย่างมีเมตตา 

“ไม่เป็นไรหรอกโยม พ่ีคนน้ีเขานิมนต์ไว้แล้ว ยังไงพระก็ต้องอยู่รอ” 
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คนที่ถูกเรียกว่า ‘พี่’ ยืนกอดอกทำาหน้าตาภูมิใจนักหนา เรียก 

เสียงหัวเราะได้จากทั้งพระทั้งโยม จวบจนใส่บาตรเสร็จนางเรียมก็พา 

ลูกหลานกรวดน้ำาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรม 

นายเวร 

แล้วหลานชายคนเก่งตามที่พระท่านเอ่ยชมให้คุณยายต้องยิ้ม 

แก้มปริก็อาสาเอาน้ำาที่กรวดอุทิศส่วนกุศลแล้วนั้นไปเทไว้ใต้ต้นทุเรียน 

ต้นใหญ่ ซึ่งมีอายุร่วมร้อยปีบริเวณหน้าบ้าน

“แล้วนี่ไม่เข้าเมืองกันรึไง เดี๋ยวก็สายหรอก” นางเรียมพูดด้วย 

สีหน้านิ่ง ไม่แสดงอาการใดๆ ออกมามากนัก เพียงเท่านี้ก็ทำาให้รัญชนา 

ลอบยิ้มอย่างมีความสุข เพราะถือว่าแม่เธออ่อนลงมากแล้ว คนใจแข็ง 

ปากแขง็อยา่งแมน่ัน้ ยอมเจบ็แตไ่มย่อมออ่นใหใ้ครยงัพดูแบบนีอ้อกมาได ้ 

จงึถอืวา่เปน็นมิติหมายอนัดวีา่ตอ่แตน่ีไ้ปเธอคงจะพาเขาเขา้มาทีบ่า้นสวน 

ของแม่ได้เสียที 

“วันนี้รัญไม่ได้ไปไหนค่ะแม่”

“แต่นี่มันก็สิ้นเดือนแล้วนะ”

“เอ่อ...เขาติดงานน่ะค่ะ ก็เลยเลื่อนเป็นต้นเดือน ช่วงนี้งานเยอะ  

ถ้าวันไหนว่างปุ๊บก็จะรีบมาค่ะ เขาคิดถึงลูก” ดวงตาสวยหวานมีแวว 

เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวทอดมองเจ้าตัวน้อยที่เป็นแรงใจและเป็นพลังให้เธอ 

ต่อสู้กับแรงกดดันรอบตัว ทั้งอนาคตที่จำาต้องทิ้งเพื่อรักษาลูกไว้ ทั้ง 

ครอบครัวที่กำาลังแตกสลาย เพราะอดีตที่แม่นั้นจับได้ว่าพ่อแอบมีอะไร 

กับคนงานในสวนและกำาลังจะมีลูกเล็กๆ ด้วยกัน ทำาให้แม่ไม่เปิดใจรับ 

ผู้ชายคนไหน แม่ไม่เชื่อใน ‘ความรัก’ ที่เธอกับเขามีต่อกัน เพราะคิดว่า 

เป็น ‘ความมักมาก’ ของผู้ชาย ที่ไม่สามารถรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น 

และเมือ่เธอตัง้ทอ้ง นัน่จงึกลายเปน็ความลม่สลายของครอบครวั

ทีไ่มม่ทีางใดจะเยยีวยาได ้เธอเลอืกทีจ่ะรกัษาลกูไว ้ยอมถอยหา่งจากเขา 

ยอมเจ็บปวด เพราะเลือกที่จะรักษาหัวใจของแม่ซึ่งบอบช้ำา ทั้งที่หัวใจ 
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ของเธอเองก็ไม่ได้แตกต่างกัน แต่ในส่วนลึกก็ยังเชื่อเสมอว่าครอบครัว 

ใดที่มีเด็กเกิดใหม่ ย่อมหมายถึงการมีสิ่งดีๆ เข้ามาเยือน 

และกเ็ปน็ไปตามคาด เพราะแมเ่ธอนัน้ออ่นลงในทนัททีีเ่หน็หลาน  

ไม่ได้ค่อนแคะหรือกีดกันเธอไม่ให้พบกับเขาอีก เพียงแต่ต้องไม่ใช่ใน 

ชายคาบา้นเดยีวกนั แตย่อมใหเ้ธอไปคา้งทีบ่า้นในตวัเมอืงทุกๆ สิน้เดอืน 

ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเขาจะกลับมาเยี่ยมเธอกับลูก

ฟากนางเรียมผู้เป็นแม่ แค่เรื่องสามีนางไปแอบมีความสัมพันธ์ 

กับคนงานในสวนจนตั้งท้องก็นับว่าเป็นเรื่องน่าอายมากพอแล้ว ยังต้อง 

มาเจอกับเรื่องน่าอายของลูกสาวคนเล็กนี้อีก ครานั้นถึงกับทำาให้นาง 

ทรุดลงจนป่วยไข้ แต่แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมานางก็ได้รัญชนาคอย 

ช่วยดูแลสวนผลไม้ทั้งหมด จนถึงตอนนี้นางก็ไม่รู้ว่า หากไม่ได้รัญชนา 

มาช่วยจัดการ ป่านนี้นางจะยังรักษาสวนที่เป็นมรดกของครอบครัวไว้ 

ได้หรือไม่ เพราะขาดกำาลังใจที่จะทำาต่อแล้ว

นางเรียมพยักหน้าให้บุตรสาวอย่างเข้าใจ ก่อนจะทำาท่าเหมือน 

นึกอะไรขึ้นได้ จึงเอ่ยถามอีกครั้ง “อ้อ รัญ แล้วจะไปสวนเมืองนนท์ 

เมื่อไรล่ะ แม่อยากจะไปด้วย อยากเห็นไอ้เจ้าทุเรียนลูกละหมื่นห้าว่ามัน 

จะต่างจากที่บ้านเราที่ลูกละสองร้อยแค่ไหน”

“รอเจ้าของสวนเขาตอบตกลงมาก่อนค่ะแม่ ยังไม่รู้ด้วยว่าเขาจะ 

ให้เราเข้าไปดูหรือเปล่า รัญก็ติดต่อไปหลายสวนนะคะ แต่ส่วนใหญ่เขา 

กบ็อกวา่จากน้ำาทว่มใหญค่ราวทีแ่ลว้ทเุรยีนตายเกอืบหมด จากสามพนัไร ่

เหลือไม่ถึงสี่สิบไร่ และที่เหลืออยู่ส่วนมากก็ยังไม่ให้ลูก ที่ให้ลูกเห็นว่า 

จากที่เคยติดประมาณสิบกว่าลูก ก็เหลือแค่สามลูกต่อต้นเท่านั้นเองค่ะ”

“โถ...น่าสงสารจัง”

“สงสารทุเรียนหรือว่าเจ้าของสวนคะ”

“รญันีก่.็..ลอ้เลยีนแมต่ลอด กส็งสารทัง้คูน่ัน่แหละ รญัคดิดนูะลกู 

ทุเรียนเขาอยู่กับเรามาตั้งนาน ปลูกตั้งห้าหกปีกว่าจะให้ดอกออกผล  
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ถ้าดูแลเขาดีก็เก็บเกี่ยวได้เป็นห้าสิบปี เหมือนคนแก่ในบ้านเลยนะลูก 

ดอูยา่งตน้นัน้ส”ิ นางเรยีมพยกัพเยดิใหล้กูสาวดตูน้ทุเรยีนใหญห่นา้บา้น 

ที่ไม่ได้ให้ผลมากว่าสิบปีแล้วเพราะต้นแก่มาก แต่นางก็ยังเก็บไว้เป็น 

ร่มเงาให้บริเวณหน้าบ้าน

“เลา่เรือ่งเกา่อกีแลว้นะคะแม”่ รญัชนาซบหนา้ลงทีบ่า่ของแมอ่ยา่ง 

เอาใจ แม่มีความหลังฝังใจกับทุเรียนต้นนี้มาช้านาน และมักหยิบยก 

เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นใต้ต้นทุเรียนนี้ให้เธอกับพี่สาวฟังอยู่เสมอ

“แหม...เก่าแล้วยังไง ก็อยู่กันมานานจนเหมือนญาติพี่น้อง รัญ 

คดิดสูลิกู เจา้ของสวนเหลา่นัน้เขาตอ้งประคบประหงมกนัสดุฤทธิไ์มต่า่ง 

จากเราหรอก หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำา เพราะของเขาน่ะมีน้อยและ 

หายาก ดินก็ดี ทำาให้ผลมีราคา แม่ละนึกไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะอยู่ 

ยงัไงเมือ่ไมม่สีวนแลว้ เพราะถา้เปน็แม.่..” นางเรยีมรูส้กึคลา้ยกอ้นสะอืน้ 

จะจุกรั้งอยู่ที่ลำาคอ เพราะสงสารในชะตากรรมเจ้าของสวนผลไม้ และ 

สงสารต้นไม้เหล่านั้นอย่างแท้จริง ในฐานะเป็นคนสวนมาตั้งแต่เกิด 

นางเองก็รักต้นไม้ในสวนของนางทุกต้น และคิดว่าแต่ละต้นนั้นมีชีวิต 

มจีติวญิญาณ ทำาใหพ้ดูจากนัรูเ้รือ่ง จงึถา่ยทอดความคดินีใ้หแ้กร่ญัชนา

วา่ตน้ไมน้ัน้จะใหด้อกออกผลทีด่ไีด ้คนเปน็เจา้ของกต็อ้งบำารงุดแูลรกัษา

เป็นอย่างดี เมื่อดีแล้วเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นใจ

“แม่คะ ถ้าเจ้าของสวนเขาตอบตกลง ไว้เราไปเยี่ยมพวกเขากัน 

นะ” 

นางเรียมลูบต้นแขนลูกสาวเบาๆ เพราะเข้าใจได้ว่า ‘พวกเขา’  

ทีร่ญัชนาหมายถงึนัน้กค็อืตน้ทเุรยีนนัน่เอง และเพราะรญัชนาเปน็ลกูไม ้

ที่หล่นใต้ต้นนางอย่างแท้จริง ผลผลิตปีนี้จึงออกมาดีและสร้างรายได ้

ให้สวน ‘แม่เรียม’ ได้อย่างมากมาย และหากให้ดีกว่านี้นางก็อยากให ้

ลูกสาวได้มีความสุขเสียที นางอาจจะดูใจร้ายที่กีดกัน แต่ประสบการณ์

เจ็บช้ำาที่ผ่านมาได้สอนให้นางต้องเฝ้าระวัง แม้แต่คนที่อยู่ด้วยกันมากว่า 
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20 ปียังเปลี่ยน นับประสาอะไรกับเด็กหนุ่มที่ไม่มีแม้แต่งานทำาเป็นหลัก

แหล่งในยามนั้น แต่เมื่อเขาพิสูจน์ตัวเองได้แล้ว นางก็พร้อมยินดีรับเขา

เข้ามาสู่ครอบครัว

“คราวหน้า พาเขามาทานข้าวที่บ้านก็แล้วกัน”

รัญชนายิ้มทั้งน้ำาตา ก่อนจะก้มลงโอบกอดแม่แน่นขึ้น ไม่ลืมที่จะ

ก้มลงอุ้มเจ้าหมูน้อยของเธอให้จุ๊บเบาๆ ที่แก้มของคุณยาย 

เสียงหัวเราะอย่างมีความสุขจึงดังขึ้นสอดประสาน ขับกล่อมให้ 

ทั้งคนและต้นไม้แต่ละต้นมีความสุขไปทั่วทั้งสวน

‘เพราโพยม ภัทรนันท์’ คือหนึ่งในรายชื่อแขกผู้มีเกียรติสำาหรับ 

งานวันนี้ ฝ่ามือแกร่งที่กำาลังเอื้อมจัดสิ่งของเหนือฉากดอกไม้แสนสวย 

ชะงักนิ่ง แววดีใจปรากฏในดวงตาคมเข้ม บางสิ่งที่เต้นเร่าอยู่ในหัวใจ 

ทำาใหเ้ขายกกลอ้งขึน้แนบระดบัสายตา ภาพเบือ้งหนา้เลนสค์อืสมดุสทีอง 

เล่มใหญ่ซึ่งมีรายชื่อของเธอคนนั้น...ที่ไม่ใช่เพียงความบังเอิญเท่านั้น 

ที่ทำาให้เขาได้พบเจอเธออีกครั้งในค่ำาคืนนี้



บรรยากาศยามเย็นเมื่อแดดร่มลมตกดูจะอบอวลไปด้วยความ 

หวานละมุน ท่วงทำานองเพลงรักที่ขับขานดังแว่วมา ทำาให้คนซึ่งกำาลังยืน

ทอดอารมณ์อยู่รู้สึกผ่อนคลายจนต้องยิ้มออกมาด้วยความสุข ด้านใน 

นั้นทีมงานและเจ้าภาพกำาลังตรวจสอบความพร้อมพรั่งของงาน เพื่อให้

แขกเหรื่อที่คงจะเริ่มทยอยกันเข้ามาเมื่อถึงเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปนั้น

ได้รับความประทับใจมากที่สุด 

เพราโพยมใชโ้อกาสนีเ้ดนิเลีย่งออกมาเพือ่ชืน่ชมกบัธรรมชาตติาม

ลำาพัง ที่เธอไม่คิดว่ากลางเมืองใหญ่อย่างนี้จะมีสิ่งเหล่านี้ซุกซ่อนอยู่ 

ดวงตาหวานละมุนที่บรรจงแต่งแต้มด้วยเครื่องสำาอางอย่าง 

ประณีตทอดสายตามองดอกบัวหลากสีหลายพันธุ์ในบึงใหญ่ซึ่งอยู่ 

ด้านหลังคฤหาสน์สุดหรูแห่ง ‘โภควัฒน์โภคิน’ ตระกูลเจ้าพ่อยานยนต์ 

ไฮโซ เพราะ ‘สยามกิจมอเตอร์’ ถือเป็นผู้นำาเข้ารถยนต์หรูที่ใหญ่ที่สุด 

ในเมืองไทยก็ว่าได้ และที่เธอได้มามีโอกาสเดินชื่นชมบึงบัวแสนสวย 

แห่งนี้ก็เป็นเพราะมยุเรศ ซึ่งเป็นพี่ของเจ้าสาวเอ่ยชวนเธอมา และเธอก็ 

รู้จักมักคุ้นกับ ‘นกแก้ว’ เจ้าสาวเป็นอย่างดี เพราะเป็นหนึ่งในลูกค้า 

ภาพวาดของเธอ 

มยุเรศกับเจ้าสาวเป็นคนในตระกูลโภควัฒน์โภคินเช่นกัน แม้ว่า 

เจา้ตวัจะไมไ่ดใ้ชน้ามสกลุนี ้เพราะตอ้งใชน้ามสกลุตามฝัง่พอ่ แตเ่ชือ้สาย 

3
ความรัก–รอคอยหรือโหยหา
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ไฮโซกเ็ขม้ขน้และเปน็กลุม่กอ้น ยิง่มยเุรศเปน็นกัรอ้งดงักย็ิง่ชว่ยสง่เสรมิ 

ความเป็นไฮโซของตระกูลที่แสนร่ำารวยนี้มากขึ้นไปอีก 

งานเลี้ยงฉลองสมรสในวันนี้ได้จัดขึ้นเฉพาะคนในครอบครัวและ 

แขกเหรื่อที่สนิทสนมกันเท่านั้น เพราะฝ่ายเจ้าสาวเชื่อเรื่องดวงชะตา  

เมือ่หมอดชูือ่ดงันัน้ทกัวา่จะมดีวงตอ้งแตง่งานถงึสองครัง้ เจา้บา่วเจา้สาว 

จึงถือเคล็ดเอาวันจดทะเบียนสมรสเป็นวันฉลองแต่งงานครั้งแรก ส่วน 

ครั้งที่สองนั้นได้วางกำาหนดการไว้ที่โรงแรมระดับห้าดาวในอีกสองเดือน 

ข้างหน้า วันนี้พิธีการจึงจัดลักษณะแบบเป็นกันเอง ไม่ได้เลิศหรูอลังการ 

มาก ขอให้มีเพียงความรักรายล้อมเท่านั้น ธีมงานในวันนี้จึงเรียกว่า  

‘ราตรีสีชมพู’ 

และในเมื่อคาดว่าชุดของแขกผู้มาร่วมงานต้องเป็นสีชมพูอย่าง 

แน่นอนที่สุด ดังนั้นเพื่อให้เข้ากัน ดอกไม้ที่ประดับอยู่ภายในงานจึงถูก

จัดเตรียมด้วยดอกกุหลาบสีขาวดอกใหญ่เป็นจำานวนมาก ส่งกลิ่นหอม

ฟุ้งขจรไปทั่วทั้งงาน 

ทว่าสิ่งที่เธอกำาลังสนใจกลับเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่ง เพราโพยม 

ทอดสายตามองดอกบัวเผื่อนสีขาวตรงหน้า สีขาวละมุนละไมนั้นสะกด 

สายตาเธอให้หยุดนิ่ง เธอหลงเสน่ห์ดอกบัวอย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสีไหน 

พนัธุไ์หน ถา้เปน็บวัเผือ่นสขีาวทีแ่ซมสชีมพนูอ้ยๆ บรเิวณรอบเกสร เธอ 

จะชอบมากเป็นพิเศษ เพราะมันให้ความรู้สึกอ่อนโยนอ่อนหวาน ปน 

บา้นๆ ไดอ้ยา่งนา่รกัลงตวั ซึง่ถา้เปน็งานแตง่งานของเธอ รบัรองวา่ดอกไม้ 

ทีป่ระดบัในงานคงมดีอกบวัเปน็นางเอกอยา่งแนน่อน เพราะวา่กลิน่หอม 

อ่อนๆ ของดอกบัวนั้น สำาหรับเธอแล้วหอมกว่ากลิ่นกุหลาบเป็นไหนๆ

แชะ!

เสยีงกดชตัเตอรพ์รอ้มแสงแฟลชทีว่บูเขา้มาทำาใหเ้พราโพยมตกใจ 

เพียงนิด ก่อนจะหันมองคนที่เสียมารยาทถ่ายภาพของเธอโดยไม่ได้รับ 

อนุญาต ความเป็นศิลปินทำาให้เธอมีความรู้สึกละเอียดอ่อนกับเรื่อง 
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แบบนี ้เพราะหากเธอไมอ่ยากเปน็ขา่ว เธอกจ็ะไมท่ำาตวัใหเ้ปน็ขา่วเดด็ขาด  

ถ้าตรงนี้มยุเรศจะหาว่าเธอติสต์แตกเธอก็จะไม่เถียง 

แล้วหัวคิ้วเรียวสวยที่ขมวดมุ่น พร้อมริมฝีปากซึ่งกำาลังขยับจะ 

ต่อว่าก็ต้องชะงักลง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นกัดริมฝีปากล่างเบาๆ อย่างขัดใจ 

เพราะคนที่ยืนยิ้มอยู่ไม่ไกลนั้นทำาให้เธอพูดไม่ออก

“ขอโทษนะครับ” 

“ค่ะ แต่คราวหน้าต้องขออนุญาตก่อนนะ พี่ต้องการความเป็น 

ส่วนตัว” ใบหน้างามหันไปมองบึงบัวตรงหน้าเพราะเกิดอาการวูบวาบ 

แล่นกระจายไปทั่วหน้าอย่างระงับไม่อยู่ เพียงแค่ได้เห็นดวงตาคมเข้ม 

ที่มีความนัยแฝงอยู่ และรอยยิ้มอบอุ่นนั้น

“ผมต้องขอโทษอีกครั้งครับ งั้นผมไม่รบกวน” 

“ไม่ พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น พี่หมายถึงว่า พี่ต้องการความ 

เป็นส่วนตัว ยังไงดีล่ะ พี่ไม่อยากให้ใครเห็นภาพของพี่ถ้าพี่ไม่อนุญาต 

แต่พี่ไม่ได้ต้องการความเป็นส่วนตัวที่นี่” เพราโพยมพยายามอธิบายให ้

เขาเข้าใจเธอมากที่สุด เพราะสีหน้าและแววตาของเขากำาลังทำาให้เธอ 

ใจอ่อนยวบ 

“งั้นผมขอชมดอกบัวด้วยคนนะครับ”

เสยีงทุม้ๆ ของเขาทีต่อบกลบัมา บวกกบัใบหนา้ทีเ่หมอืนจะอมยิม้ 

อยู่ในที ทำาให้เพราโพยมต้องหันมองบึงบัว เพราะกลัวว่าสีหน้าของเธอ 

จะเปลี่ยนไปจนเขาสังเกตเห็น

“ได้สิ ไม่ใช่บึงส่วนตัวของพี่นี่” 

“แปลว่าคุณเพราโพยมมีบึงบัวส่วนตัวหรือครับ”

เพราโพยมยิ้มกับสรรพนามที่เขาใช้เรียกเธอ แม้เธอจะแสดง 

ความเป็นกันเองโดยเรียกตัวเองว่าพี่ตามที่มยุเรศใช้เรียกแทนตัวเอง 

กับพวกเขา แต่เด็กหนุ่มคนนี้ก็ยังคงเรียกเธอเต็มยศ

“มีสิ บึงส่วนตัว แล้วนี่ไม่ต้องคอยถ่ายภาพบรรยากาศของงาน 
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เหรอ เดี๋ยวแขกก็จะทยอยกันมาแล้วนะ มาอยู่กับพี่แบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได ้

งานหรอก” ดวงตาสวยหวานมองเครื่องแต่งกายของเขาเพื่อกระจาย 

ความประหม่าในหัวใจตัวเองไม่ให้คิดเลยเถิด ชายหนุ่มคนนี้แต่งกายได้

เท่ไม่หยอก เสื้อเชิ้ตสีชมพูหวานกับกางเกงห้าส่วนสีน้ำาตาลอ่อน รองเท้า

ผา้ใบกบัหมวกสเีทาและกลอ้งถา่ยภาพทีค่ลอ้งอยูต่น้คอของเขาทุกครัง้ที่

ได้พบกัน วันนี้เขาคงมาทำางานจริงๆ 

“ไมเ่ปน็ไรครบั มทีมีงานหลายคน ทางโนน้นายแทนคอยดอูยู ่ผม 

รับหน้าที่ถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบของงาน ตรงไหนที่สวย ผมก็จะ 

เก็บภาพไว้ทั้งหมด”

เสียงทุ้มของเขาที่เอ่ยออกมาอย่างเนิบนาบ ไม่แสดงความลุกลน 

อะไรออกมาให้สังเกตได้กลับทำาให้เธอเกิดความรู้สึกแปลกๆ ขึ้นอีกครั้ง 

ดวงตากลมโตสวยหวานชำาเลืองมองใบหน้าชายหนุ่มที่จัดว่าหล่อเอา 

มากๆ ผวิขาวใสเกลีย้งเกลา มไีรเคราเขยีวออ่นๆ ใหพ้อรูว้า่เพิง่ถูกโกนมา 

หมาดๆ ริมฝีปากชมพูระเรื่อโดยธรรมชาติที่ขยับขึ้นลงทุกครั้งยามเขา 

พูด จมูกที่เห็นจากด้านข้างค่อนข้างโด่งเป็นสัน เสริมให้ชายหนุ่มดู 

สมชายชาตรี ไม่โด่งจัดเช่นผู้ชายสมัยนี้ที่นิยมไปทำาศัลยกรรม เฉพาะ 

ยิง่ดวงตาคมเขม้คูน่ัน้ทีม่องตรงไปยงัดอกบวัเชน่เดยีวกบัเธอ ไมม่จีดุไหน 

ทีบ่ง่บอกวา่เขากำาลงั ‘เกีย้ว’ สาวทนึทกึอยา่งเธอ แตท่ำาไมนะ! เธอถงึบงัคบั 

ความวูบวาบบนใบหน้าตัวเองไม่ได้

“แล้วคุณเพราโพยมชอบดอกบัวพันธุ์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า 

ครับ แต่ถ้าให้ผมทาย...ผมว่าบัวเผื่อน”

“รู้ได้ยังไงว่าพี่ชอบดอกบัว พี่อาจจะชอบดอกกุหลาบเหมือน 

ผู้หญิงทั่วไปก็ได้นะ” 

“ผมแน่ใจว่าคุณเพราโพยมไม่ได้ชอบอะไรเหมือนใคร”

อีกครั้งแล้วที่เธอรู้สึกสะดุดกับน้ำาเสียงนั้น ทว่าเขากลับหันไป 

มองดอกบัว ไม่ได้มองเธอเหมือนเช่นเคย ทำาให้เธอไม่ทันได้เห็นบางสิ่ง 
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บางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในดวงตาคมเข้ม...ที่เธอหวังว่าจะได้เห็นอีกครั้ง

“อืม...ก็คงจริง พี่คงไม่ชอบอะไรเหมือนใครๆ แต่ดีนะ ไม่มีใคร 

เหมือนดี” เธอพูด ยิ้มและไหวไหล่น้อยๆ อย่างไม่แคร์ปนติดตลก

“สรุปว่าคุณเพราโพยมชอบดอกบัวใช่ม้ัยครับ แล้วบัวเผ่ือนถูกม้ัย”

นั่นแหละคือสิ่งที่เธอต้องการเห็น สายตาเว้าวอนที่กำาลังรอคอย

คำาตอบแบบนั้น

“บ้านพี่มีบึงบัว...ไม่สิ ต้องเรียกว่าบ่อบัวจะดีกว่า ไม่ได้กว้างมาก 

ขนาดนี้หรอกนะ แต่ตามร่องสวนก็มีดอกบัวขึ้นหลายพันธุ์ จนมีให้เก็บ

ดอกไปไหว้บูชาพระได้ทุกวันนั่นละ”

“แล้วบัวเผื่อนล่ะครับ”

“กค็งอรอ่ยมัง้ แกงสม้สายบวักบัดอกโสนอรอ่ยด ีดอกกเ็อาไปบูชา 

พระหรือไม่ก็ไว้ประดับบ้าน สายก็เอาไปทำากับข้าว พอดอกแห้งก็เอาไป 

ทำายาลมบำารุงหัวใจ เม็ดบัวแก่ก็คั่วให้แห้งแล้วเอาไปป่นไว้บำารุงร่างกาย”  

เพราโพยมพูดไปเรื่อยๆ ไม่บอกว่าชอบหรือไม่ชอบ เพราะสายตาใคร่รู้

และเหมือนจะจิกถามไม่ปล่อยนั้นทำาให้เธอรู้สึกสนุกที่ได้เล่นลิ้นกับใคร 

สักคน

“แล้วสรุปว่าชอบมั้ยครับ”

“ก.็..” คำาพดูนัน้ทิง้ชว่งคา้งไว ้ดวงตาหวานสวยพยายามลอบสงัเกต 

อากัปกิริยาของเด็กหนุ่มรุ่นน้อง 

แตก่อ่นจะพูดอะไร เสยีงหวานใสจ่รติของมยเุรศกส็ง่มาถงึกอ่นตวั  

“อยู่นี่กันเองหรือจ๊ะสาวๆ หนุ่มๆ โอว...บรรยากาศช่างน่าสารภาพรัก 

เสียจริงจริ๊ง จริงมั้ยจ๊ะฟ้า” 

มยเุรศทีอ่ยูใ่นชดุเดรสสชีมพอูมมว่ง ดเูซก็ซีอ่ยา่งไมไ่ดต้ัง้ใจเพราะ

ผมซอยสัน้กบัใบหนา้ทีแ่ตง่จดันัน้รบักนัดกีบัเดรสแขนเวา้ลกึเขา้รูปทีเ่นน้ 

ช่วงอก เอว และสะโพกอย่างลงตัว ดวงตายาวรีซึ่งถูกแต่งให้เฉี่ยวมอง 

ตรงไปยังเพื่อนสาวกับช่างภาพหนุ่มอย่างมีแววหยอกเย้าปนล้อเลียน 
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นิดๆ 

“จริงอะไรกันคะพี่นกยูง แซวแบบนี้ เดี๋ยวเถอะ ฟ้าเอาจริงขึ้นมา 

ไม่มีคนอยู่บนคานเป็นเพื่อนนะคะ”

“จ้า...กลัวจริงๆ ลงจากคานทีเถอะ พี่น่ะเขาไม่เรียกว่าอยู่บนคาน 

นะจ๊ะ แต่เขาเรียกว่าเดินขึ้นบนคานอย่างสง่าผ่าเผยจ้ะ ไม่เหมือนหล่อน 

นะจ๊ะ”

เพราโพยมหวัเราะกบัคำาเปรยีบเปรยของมยเุรศ กอ่นจะเอย่ขอตวั 

เข้าไปในงาน เพราะเธอต้องไปหยิบของขวัญของคู่บ่าวสาวในรถด้วย  

แต่เขาที่อาสาจะไปช่วยถือให้ก็ทำาให้เธอต้องมองหน้ามยุเรศอย่างขอ 

ความเห็น เมื่อทางนั้นพยักหน้า เธอจึงเดินนำาเขาไปด้วยความรู้สึกที ่

ประหลาดมากไปกว่าเดิม 

การเดินนำาหน้าโดยมีเขาเดินตามอยู่ด้านหลังได้สร้างความประหม่า 

ให้เธอจนแทบจะเดินสะดุดพื้นหญ้าเขียวอ่อนนุ่ม หากว่าไม่กดฝ่าเท้าไว้ 

เพื่อให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง ความที่เธอผ่านโลกมามากกำาลังทำาให้เธอ

อดคิดไม่ได้ว่าหนุ่มน้อยผู้นี้กำาลังพยายามทำาอะไรบางอย่างซึ่งส่งผลต่อ

จังหวะการเต้นของหัวใจเธอ และเขาก็กำาลังมองเธอจากด้านหลังอย่าง 

ไม่วางตา

ปราณรต์มองด้านหลังของผู้หญิงที่เขาคิดว่าเธอสวยมากในวันนี้  

นอกเหนอืไปจากเจา้สาวทีต่อ้งสวยทีส่ดุในงาน มไีมม่ากทีผู่ห้ญงิสมยัใหม ่

จะนิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย และเธอนั้นก็ดูมีความงดงามอ่อนโยนอยู่ใน

ตวัจนทำาใหเ้ขาสะทา้นหวัใจในทกุครัง้ทีไ่ดพ้บ ความลงิโลดในหวัใจกอ่ให้

เกดิความรูส้กึแปลกๆ ขึน้ และเมือ่เกดิความคาดหวงัวา่จะตอ้งไดพ้บเธอ 

อีกครั้ง จึงกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ต่างจากยามเมื่อความรักครั้งแรก 

เยี่ยมหน้าเข้ามาทักทาย 

ใบหน้าแต่งอ่อนๆ ไม่ได้ทำาให้เธอดูสวยน้อยลง เพราะผิวสีน้ำาผึ้ง 

นวลเนียนกับดวงตาสวยหวานล้อมกรอบด้วยแพขนตางอนงามนั้น 
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ก็แทบจะเป็นเครื่องหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว ริมฝีปากที่ทาสีชมพูบางเบา 

ขยบัขึน้ลงยามพดู หรอืในยามยิม้ ยามหวัเราะ กย็ิง่ทำาใหเ้ขาคดิไปไกลเกนิ 

กว่าที่ควรจะเป็น ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะมีอายุห่างจากเขาเกือบรอบ สายตา 

ของเขาไม่ได้มองเช่นนั้น

เสือ้ทีท่ำาจากผา้ไหมแกว้คอปาดแขนเขา้รปูในตวัสชีมพอูอ่น สวมใส ่

คู่กับผ้าไหมมัดหมี่สีชมพูกลีบบัว คาดทับด้วยเข็มขัดเงินเส้นเล็ก 

ลวดลายโบราณ สง่ผลใหร้า่งบอบบางนีด้อูรชรออ่นหวานนกัยามกา้วเดนิ  

เสียงที่ดังกรุ๊งกริ๊งนั้นก็ฟังดูน่ารักจากกระพรวนลูกเล็กๆ ที่ร้อยอยู่กับ

กำาไลเงินลงยาหลายวงซึ่งเธอใส่ซ้อนทับกันอยู่ ขับเน้นให้เธอดูบอบบาง 

ราวจะล่องลอยได้ เส้นผมยาวสยายหยักศกถูกรวบถักเป็นเปีย ก่อน 

จะมว้นขดเปน็มวยต่ำาพรอ้มประดบัดว้ยกิบ๊ตดิผมรปูดอกพกิลุดอกเดยีว  

เข้าชุดกันกับต่างหูพิกุลดอกเล็ก องค์ประกอบของเธอทั้งหมดทำาให้เขา 

อดจินตนาการไม่ได้ว่าเธอคงไม่ใช่มนุษย์เดินดิน แต่อาจเป็นนางฟ้า 

หรือไม่ก็นางในวรรณคดีที่จำาแลงแปลงกายลงมา

ของขวัญที่เพราโพยมนำามามอบให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้กลาย 

เป็นเรื่องทอล์กออฟเดอะทาวน์ เพราะเจ้าสาวคนสวยทั้งตื่นเต้นและเห่อ

กบัของขวญัทีไ่ดร้บัจากศลิปนิสาวมากความสามารถ จนตอ้งขออนญุาต 

เธอเปิดห่อออกดูด้านใน มันคือภาพเขียนขนาดใหญ่กว่าหนึ่งเมตร และ 

เมื่อข้างในของภาพเขียนนั้นปรากฏต่อสายตา เจ้าสาวก็แทบจะอุทาน 

ออกมาด้วยความสุขพร้อมวาวน้ำาตาที่เอ่อล้นออกมาจนสุดจะกลั้นไว้ได้  

จนเจ้าบ่าวของเธอต้องเข้าไปโอบกอดเพื่อซึมซับความรักร่วมกันด้วย 

ความอ่อนโยน ภาพเขียนที่เห็นนั้นเป็นภาพนกแก้วคู่หนึ่งที่จับคู่กันทำารัง 

อยู่บนคาคบไม้ และกิริยาแสดงความรักต่อกันของมันก็ทำาให้ ‘นกแก้ว’ 

เจ้าสาวแสนสวยในวันนี้ต้องหลั่งน้ำาตาด้วยความปลาบปลื้มใจ 

จะงอยปากงุ้มสีแดงอมชมพูของเจ้าตัวผู้ที่ดูจะมีสีสันสดใส 
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มากกว่าคล้ายจะไซ้ขนทำาความสะอาดในบริเวณส่วนหัวของตัวเมีย  

ส่วนจะงอยปากของตัวเมียก็กำาลังคาบลูกไม้ป้อนให้แก่ลูกนกตัวน้อยๆ  

สองตัวที่อยู่ในโพรง องค์ประกอบของภาพถูกจัดสรรอย่างลงตัว ไม่ว่า 

จะเป็นช่อดอกชมพู่ม่าเหมี่ยวที่เกาะกันเป็นกระจุกอยู่ตามกิ่งก้าน อวด 

ดอกที่บานสะพรั่งจนเห็นเกสรสีชมพูบานเย็นตัดกันกับขนสีเขียวสด 

ของเจ้านกแก้ว หรือภาพของละอองไอแดดที่ส่องผ่านแมกไม้ด้านบน 

ลงมากระทบขนสเีขยีวๆ นัน้ กใ็หค้วามรูส้กึออ่นโยนออ่นหวาน จนสามารถ 

ซมึซบัไดถ้งึความรกัของนกแกว้ทัง้คู.่..ความรกัความออ่นโยน และความ 

ต้องการปกป้องคุ้มครอง...หน้าที่ของตัวผู้และหน้าที่ของตัวเมีย 

เพราโพยมสื่อความหมายจากภาพได้ดี จนไม่ว่าใครที่ได้เห็นภาพ 

เป็นต้องอุทานออกมาด้วยความอัศจรรย์ใจ แม้แต่ ‘ภาคิน โภควัฒน์- 

โภคิน’ นักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อทายาทคนล่าสุดแห่งสยามกิจมอเตอร์ 

ก็ให้ความสนใจและเข้ามาพูดคุยถามไถ่กับเธอว่า หากเขาอยากได้รับ 

เกยีรตเิปน็ลกูคา้ของเธอบา้ง โดยเฉพาะ ‘มนีรญา โภควฒันโ์ภคนิ’ ภรรยา 

ของเขาซึง่เปน็ทายาทของ ‘ไดมอนด ์เจมส’์ รา้นเพชรชือ่ดงัทีม่สีาขามากกวา่  

50 แหง่ทัว่ประเทศ กแ็สดงความสนใจภาพวาดของเพราโพยมจนตามมา 

พูดคุยเพื่อทำาความรู้จักเธอให้มากยิ่งขึ้น 

“คุณเพราโพยมเรียกว่ามีนก็ได้ค่ะ ไม่ต้องเรียกเต็มยศขนาดนั้น 

หรอก มีนขอสารภาพว่ามีนน่ะชื่นชมผลงานของคุณมากๆ เลยค่ะ พอ 

รู้ว่าคุณเพราโพยมจะมาร่วมงานแต่งของนกแก้ว มีนตื่นเต้นที่สุดเลย 

นะคะ อยากจะเร่งวันเร่งคืนให้ถึงเร็วๆ มีนอะตื่นเต้นยิ่งกว่าคู่บ่าวสาว 

อกีนะคะ อยา่งทีพ่ีเ่คบอกนัน่แหละคะ่ เราอยากไดร้บัเกยีรตใิหเ้ปน็ลกูคา้ 

ของคุณเพราโพยมบ้าง จะได้ไหมคะ”

สาวสวยทายาทร้านเพชรชื่อดังพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเธอ 

เพราโพยมยิ้มอย่างอายๆ เพราะยังไม่เคยมีลูกค้าคนไหนเข้ามาพูดจาให้ 

เกียรติเธอมากขนาดนี้ อาจเพราะเธอแทบไม่ได้รับงานเอง นอกจาก 
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รบังานผา่นปแิอรซ์ึง่จะคอยสง่รายละเอยีดความตอ้งการของลกูคา้มาให้

เธอเท่านั้น และที่เมืองไทยส่วนมากแล้วเธอจะรับวาดให้เฉพาะผู้ใหญ่ที ่

นับถือ หรือไม่ก็ลูกค้าที่ปิแอร์แนะนำามาเพื่อให้ติดต่อประสานงานกันเอง 

เพราะจะได้สะดวกในการสอบถามความต้องการมากขึ้น ทั้งหมดที่เธอ 

รับลูกค้าเองนั้นจึงมีไม่ถึงสิบรายด้วยซ้ำา เธอจึงไม่เคยพบลูกค้าที่มีกิริยา

มารยาททางสังคมน่ารักเช่นดังสองสามีภรรยาคู่นี้

“รับเลยสิฟ้า เขียนสักยี่สิบภาพขนหน้าแข้งน้องมีนก็ไม่ร่วงหรอก 

หรอืถา้ไมม่ตีงัคจ์า่ย เดีย๋วพีไ่ปจิก๊เพชรทีร่า้นมาใหเ้อง หรอืวา่จะยกสาขา 

ใหม่ให้พี่ฟ้าเขาไปเลยดีมั้ยน้องมีน วินๆ ดีนะว่ามั้ย”

“แฮะๆ ไม่วินมั้งคะพี่” มีนรญาทำาสีหน้าตกใจปนแหยงๆ เหมือน 

รับมุกของมยุเรศ ก่อนจะยิ้มออกมาอย่างน่ารัก และหุบยิ้มลงกะทันหัน 

เมื่อได้รับคำาตอบต่อมาจากศิลปินที่เธอชื่นชอบ

“ไม่ตกลงค่ะคุณมีน...จนกว่าคุณมีนจะเรียกพี่ว่า พี่ฟ้า เรียก 

เพราโพยมดูเป็นทางการไปนะคะ” 

สหีนา้ทา่ทางเหวอๆ กบัคำาตอบของเธอซึง่เอย่ไป ทำาใหเ้พราโพยม 

ต้องยิ้ม ก่อนจะรีบเฉลยคำาพูดหยอกเย้า ซึ่งก็ได้รับรอยยิ้มแสนน่ารัก 

น่าเอ็นดูของมีนรญากลับมา

เพราโพยมมองภาพตรงหน้าพลางยิ้มออกมาด้วยความรู้สึกที่ 

หลากหลาย ภาพรอยยิ้มน่ารักและเสียงหัวเราะสดใสของมีนรญาทำาให ้

เธอได้เห็นในบางมุมของความรัก เมื่อภาคินที่กำาลังพูดคุยกับแขกเหรื่อ 

ไม่ไกลกันนั้นมักเทียวหันมาทอดสายตาคมเข้มซึ่งอ่อนโยนและเต็มไป 

ดว้ยความรกัมองภรรยาของเขา ความรกัทีเ่ธอรูส้กึวา่เขาทำาใหม้นัมตีวัตน 

ขึ้นมา แม้ว่าเธอจะมองไม่เห็น แต่เธอก็สามารถสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นกำาลัง 

โอบล้อมอยู่รายรอบเรือนกายบอบบางของมีนรญา ราวกับว่ามีนรญา 

เป็นอัญมณีที่มีค่า เป็นของขวัญจากฟากฟ้าที่ภาคินจะไม่ยอมสูญเสียไป 

ให้ใครอย่างแน่นอนที่สุด
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ดวงตาสวยหวานทอดมองบรรยากาศทั่วทั้งงานที่อบอวลไปด้วย 

ความรกัและความสขุ ไมว่า่จากคูบ่า่วสาว ญาตพิีน่อ้ง หรอืแขกเหรือ่ทีม่า 

รว่มงาน ภาพทีเ่หน็เหลา่นัน้เหมอืนจะสรา้งจดุเลก็ๆ ใหข้ยายใหญข่ึน้กลาง 

หวัใจเธอ หลงัจากทีม่นัไดเ้ริม่เกดิขึน้ครัง้แรกเมือ่เธอไปรว่มงานแตง่งาน 

ของปิแอร์กับโซฟีน่า และเธอก็คาดหวังไม่ได้ว่ามันจะหดเล็กลงแล้ว 

จางหายไป หรือว่ามันจะขยายใหญ่ขึ้น เมื่อความอ้างว้างเดียวดายและ 

ความหว่งใยของญาตพิีน่อ้งซึง่กำาลงักลายเปน็แรงกระตุน้เรง่เรา้ใหเ้ธอ...

คิดแล้วก็เหงาหัวใจเหลือเกิน

‘ทำาไมถึงไม่แต่งงานแต่งการเสียทีล่ะหนูฟ้า’

‘ทำาไมละ่จะ๊ลงุ ฟา้วา่ฟา้อยูเ่ปน็โสดแบบนีก้ด็แีลว้นะ ไมต่อ้งปวดหวั 

วุ่นวายด้วย ลุงว่าไม่ดีเหรอจ๊ะ ฟ้าโสดเป็นเพื่อนลุงไง ลุงจะได้ไม่เหงา’

‘เหมอืนกนัซะทีไ่หนละ่ อยา่งลงุเนีย่เขาไมไ่ดเ้รยีกวา่โสด เขาเรยีกวา่ 

หม้าย ไอ้เราน่ะมันโสดเต็มประตู ถ้าไม่มีลูกมีหลานแก่ตัวไปจะลำาบาก  

ไปพึ่งพาไหว้วานใครเขาก็ไม่ได้ ฝากผีฝากไข้กับใครก็ไม่เหมือนกับลูก 

กับหลานเราหรอกนะ’

‘ใครว่าไม่มีหลานจ๊ะลุง น้องบัวไง เนี่ยความภาคภูมิใจของฟ้าเลย 

นะ ยังไงน้องบัวก็ต้องเลี้ยงฟ้าแหละ แกคงไม่ใจร้ายปล่อยให้น้าตัวเอง 

ต้องอยู่บนคานอย่างเหงาๆ คนเดียวหรอกจ้ะ’

‘นี่คงไม่คิดจะให้น้องบัวปีนขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนหรอกนะ’

‘ว้าย! ลุง ใครจะไปคิดอย่างนั้นล่ะจ๊ะ แต่เอ...ที่ลุงแนะนำามาก็มี 

เหตุผลนะ ฮิๆ’

เพราโพยมนึกถึงคำาสนทนาระหว่างเธอกับลุงช่างที่เพิ่งผ่านมา 

ไม่กี่วัน แม้จะขำากับความห่วงใยของลุงที่กลัวว่าเธอจะไม่มีลูกหลานไว้ 

ให้คอยฝากผีฝากไข้ แต่ก็ใช่ว่าเธอไม่เคยคิด เพียงแต่ช่วงเวลาดังกล่าว 

มันล่วงเลยมาไกลเกินไปแล้ว กว่าเธอจะรู้ตัวว่าสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิต 

คืออะไร เธอก็ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวภายในบ้านสวนริมน้ำาเสียแล้ว 
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พอ่แมท่ีจ่ากไปอยา่งไมม่วีนักลบั ปทมุทีม่าทำางานแคช่ว่งเชา้ถงึบา่ย  

ปานบงกชทีจ่ะเจอกนักเ็ฉพาะวนัทีม่หาวทิยาลยัหยดุหรอืวนัปดิภาคเรยีน  

และลุงช่างที่ถ้าเธออยากเจอก็ต้องไปหาที่บ้านท้ายสวนหลังวัด นอกนั้น 

แลว้เธอกไ็มม่ใีคร เพราะเมือ่ผา่นพน้ชว่งวยัรุน่มาสูช่ว่งวยัแหง่การทำางาน  

เพือ่นฝงูรุน่ราวคราวเดยีวกนักบัเธอ หรอืแมแ้ตรุ่น่นอ้งรุน่หลานกท็ยอย 

แตง่งานกนัไปแทบทกุคน มบีางครัง้ทีห่วัใจนัน้ยัว่ยใุหเ้ธออยากเปน็อยา่ง 

คนอื่นบ้าง และผลักดันให้เธอเกือบจะตัดสินใจเลือกผู้ชายดีๆ สักคน 

แล้วใช้ชีวิตร่วมกับเขา แต่เธอก็ยังทำาไม่ได้ เพราะเธอคิดว่าเรื่องแบบนี้ 

เป็นเรื่องธรรมชาติ...ธรรมชาติที่หัวใจจะบอกเองได้ว่าใครคือคนที่เธอ 

รอคอยมาทั้งชีวิต หรือบางที ใครคนนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงก็เป็นได้ หรือ 

จะให้คิดในแง่ดีก็คือ ‘เนื้อคู่เธอยังไม่เกิด’

ทว่าภาพเจ้าบ่าวซึ่งทอดสายตามองเจ้าสาวด้วยความรักที่ได้เห็น 

ก็ช่างเร่งเร้าความเหงาในหัวใจจนแทบจะเกินกำาลังต้านทานไว้ได้ ทำาให้ 

เธอเพิ่งคิดได้ว่า ‘เธอไปอยู่ที่ไหนมา’ ผู้หญิงที่สมบูรณ์พร้อมอย่างเธอทิ้ง 

ช่วงเวลาอันมีค่านี้ไปได้อย่างไร ในวันที่เธอมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ 

ไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศ ชื่อเสียง และเงินทอง เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เธอ 

ยังไม่มีก็คือ ‘ความรัก’ 

แม้จะคิดได้ในวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะสายไปเสียแล้ว เพราะ 

ผูช้ายทีเ่หมาะและคูค่วรกบัเธอนัน้ลว้นแตไ่ดด้มีภีรรยากนัไปจนหมดสิน้  

จะมีใครล่ะที่เหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิผ่านเข้ามา และหากเธอ 

ตัดสินใจจะค้นหา มีบ้างไหมที่จะพบ

“ภาพ...งดงามมาก จนผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นของจริง” 

เสียงทุ้มที่ดังจากด้านข้างทำาให้เธอตื่นจากภวังค์ ก่อนจะหันไป 

มอง แสงแฟลชที่วูบวาบมาทำาให้เธอต้องหลบตามองไปอีกทาง ไม่ใช่ว่า 

อ่อนล้ากับแสงที่โฉบไวกลางอากาศเช่นนั้น แต่เป็นเพราะบางสิ่งที่พุ่งวาบ 

เข้ามาในหัวใจทำาให้เธอต้องทบทวนความคิด...เขาแอบถ่ายภาพเธออีก 
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แล้ว นี่คือสิ่งที่รู้มาตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำา หนุ่มน้อยคนนี้แทบจะไม่ห่าง 

จากตวัเธอเลย เขาทำาราวกบัเปน็ปาปารซัซคีอยเกาะตดิคนดงั และตามตดิ 

เธอเพื่อบันทึกภาพในทุกอิริยาบถ ซึ่งคำาตอบคงไม่ใช่เพราะเขาต้องการ 

เกาะติดความเป็นคนดังของเธอแน่ และถ้าไม่ใช่...ที่เขาทำาทั้งหมดนี้คือ 

อะไร 

ความวบูวาบวิง่แลน่ริว้ไปทัว่ทัง้ตวั สายตาคมเขม้คูน่ัน้หมายความ 

ว่าอย่างไร สิ่งที่เธอรอคอยมาตลอดชีวิตกำาลังจะเผยตัวตนออกมาแล้ว

อย่างนั้นหรือ

“จรงิๆ แลว้ภาพกไ็มไ่ดห้ายากขนาดนัน้หรอก เพราะไมใ่ชแ่คภ่าพ 

ของพี่ ภาพเขียนของศิลปินท่านอื่นๆ ก็ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ 

งดงามไม่แพ้กัน ขึ้นอยู่ว่าจะมีคนชอบมั้ยเท่านั้นแหละ” 

“ครับ ขึ้นอยู่กับคนชอบ ผมก็ว่าอย่างนั้น” 

“อืม...นั่นสินะ” เพราโพยมหลบสายตาเขาที่มองสบมาตรงๆ  

น่าแปลกที่ในเวลานี้เขากลับกล้าที่จะสื่อความนัยจากดวงตาคมเข้มคู่นั้น

“หากผมทำาอะไรใหค้ณุเพราโพยมไมส่บายใจ ผมตอ้งขอโทษดว้ย 

นะครับ ผมชอบถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยเรียน และจะดีมากถ้ามีแรง 

บันดาลใจ ผมถ่ายภาพได้ทุกวันเพราะมันเป็นงาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าภาพที่ผม 

ถ่ายทุกภาพจะสวย วันนี้ผมพบแรงบันดาลใจแล้ว ขออนุญาตให้ผมได ้

ถ่ายภาพ...ของคุณเพราโพยมด้วยนะครับ”

“ร่ายมาตั้งยาว พี่ก็เห็นเราถ่ายภาพพี่มาตั้งแต่เย็นแล้วไม่ใช่เหรอ 

ป่านนี้ได้เป็นร้อยภาพแล้วมั้ง หรือว่าไม่จริง” 

เธอไม่ได้ตอบรับ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ พยายามทำาน้ำาเสียงให้คล้าย 

คุณครูกำาลังเค้นถามนักเรียนที่ไม่ส่งการบ้าน เพราะน้ำาเสียงซึ่งยังคง 

ความสุภาพไว้เช่นเดิม ที่เพิ่มเข้ามาก็คือสายตาเว้าวอนในคำาพูดของเขา 

กำาลังทำาให้เธออ่อนยวบจนอยากจะเดินหนีไปจากตรงนี้ 

เธอไม่ชอบแสดงความประหม่าออกมาให้ใครเห็น และเธอก็ 
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ไม่ใช่สาวรุ่นที่จะต้องเดินหนีในยามเขินอายจากสายตาชายหนุ่ม เธอ 

ตอ้งทำาใหเ้ขารูว้า่มนักแ็คเ่รือ่งธรรมดาทีผ่า่นเขา้มาในชวีติ เพราะหากเธอ 

แสดงกิริยาไม่พอใจเขามากไป และกลับกลายเป็นว่าทั้งหมดนั้นเธอคิด 

ไปเองฝ่ายเดียว เขาไม่ได้คิดอะไรอย่างที่เธอรู้สึกสักนิด คงเป็นเธอเองนี่

แหละที่ต้องอับอาย

“ที่พี่พูดมา จริงครึ่งเดียวครับ” เขาปลดสายกล้องที่คล้องคอออก 

ก่อนจะส่งกล้องถ่ายรูปยี่ห้อคุณภาพให้เธอ 

เพราโพยมกดดูภาพที่เขาถ่ายไว้ ซึ่งจำานวนที่ระบุไว้ว่ามีมากกว่า 

สองร้อยภาพ ทำาให้เธอต้องมองใบหน้าหล่อใสที่ส่งรอยยิ้มอ่อนโยนมา 

ให้อย่างไม่เข้าใจ และภาพล่าสุดที่เห็นในกล้องของเขาก็คือภาพใบหน้า 

ของเธอที่หันมองเขาเพราะได้ยินเสียงทัก 

‘สวย!’ เธอคดิไดเ้พยีงเทา่นัน้จรงิๆ เดก็หนุม่คนนีถ้า่ยภาพไดส้วย 

อยา่งเหลอืเชือ่ ความคดิเรือ่งสวยไมไ่ดห้มายถงึตวัเธอทีส่วย แตเ่ปน็ภาพ  

ภาพที่ดูมีจิตวิญญาณ ภาพที่คล้ายมีชีวิต เขาถ่ายเฉพาะใบหน้าของเธอ 

ทีห่นัมาไดจ้งัหวะพอด ีทัง้ดวงตา จมกู และรมิฝปีาก ทีค่ลา้ยจะเมยีงมอง 

แค่ตัวเขา เป็นความรู้สึกที่เธอเห็นแล้วบอกไม่ถูก 

เมื่อเลื่อนภาพย้อนหลังไปเรื่อยๆ เธอก็พบว่าแทบทุกภาพต้อง 

มเีธอปรากฏอยู่ดว้ยทุกครัง้ ไมว่่าเธอจะเดินไปที่ไหน พูดคุยกับใคร เธอ 

จะยิ้ม เธอจะหัวเราะ หรือแม้แต่ภาพด้านหลังของเธอ ทั้งชุดที่สวมใส่ 

ลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ เครื่องประดับเงินที่เธอใส่มาในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น 

เข็มขัด กำาไล ตลอดจนลวดลายดอกพิกุลดอกใหญ่ของกิ๊บที่ติดเหนือ 

มวยผม ต่างหูดอกพิกุลเล็กจิ๋วที่แนบสนิทกับติ่งหู หรือแม้แต่รองเท้า 

ส้นสูงหนึ่งนิ้วที่เปิดเปลือยด้านหน้าซึ่งประดับด้วยเม็ดหินหลากสี เขา 

ก็ยังถ่ายมาด้วย

“ทำาแบบนี้ทำาไม” เธอถามและเพ่งมองตรงไปยังใบหน้าหล่อเหลา 

ตรงหน้า เพราะเขาบอกว่าเธอทายถูกเพียงครึ่งเดียว ซึ่งก็คงจริง เพราะ 
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ภาพของเธอไม่ได้มีเพียงร้อย แต่กลับมีมากกว่าสองร้อยภาพ...ทั้งที่เขา 

มีหน้าที่ที่ต้องทำา แต่กลับเอาเวลานั้นมาตามถ่ายรูปเธอ

“แรงบันดาลใจครับ”

“พี่ไม่เข้าใจ นี่มันงานแต่งงานนะ คุณก็น่าจะถ่ายภาพของเจ้าบ่าว 

เจ้าสาว หรือไม่ก็ภาพบรรยากาศในงานอย่างที่คุณบอก แต่นี่...”

เขาชูเมโมรีการ์ดอีกอันขึ้นมา ทำาให้เธอชะงักริมฝีปากที่กำาลัง 

ต่อว่า ใบหน้าสวยหวานยิ้มแหย นี่แหละที่เธอไม่อยากจะคิดไปเอง และ 

ยิ่งคิดจนดังออกมาเป็นคำาพูดแบบนี้ ก็ยิ่งทำาให้เธอได้รับความอับอาย 

กลับบ้านไปเป็นของแถมจนได้

ภาพหนุ่มสาวที่ยืนมองหน้ากันไปมาแบบยิ้มๆ พลอยทำาให้คนที่

ยนืแอบมองอยูอ่กีฝัง่ตอ้งอมยิม้ตาม เพราะทา่ทขีองเพราโพยมนัน้ไมต่า่ง 

จากดอกไมท้ีก่ำาลงัเบง่บานเพราะไดร้บัความฉ่ำาเยน็จากน้ำาฝน กอ่นรอยยิม้ 

บนใบหน้าของมยุเรศจะเลือนหายไป เหลือไว้เพียงความเคร่งเครียดที่ 

สังเกตได้จากหัวคิ้วที่ขมวดเข้าหากัน

“มองอะไรหรือครับพี่”

“อุ๊ย! นายแทน มาไม่ให้สุ้มให้เสียง พี่ตกใจหมด เฮ้อ” มยุเรศ 

อุทานต่อว่าแทนคุณ ก่อนจะถอนหายใจเพราะความคิดตัวเอง

“ทำาไมเหรอครับพี่ มีอะไรหรือเปล่า” แทนคุณถามพลางมองตาม 

สายตาของมยุเรศ ทว่าเขาไม่ได้แสดงท่าทีแปลกใจอย่างท่ีเธอต้องการเห็น

“แล้วมันมีอะไรหรือเปล่าล่ะ พี่ควรจะต้องถามเธอมากกว่า” 

ดวงตาคมเฉี่ยวของมยุเรศมองกลับมาอย่างเคร่งเครียด ทำาให้ 

แทนคุณยิ้ม แต่เป็นยิ้มที่ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไรนัก



การเตรียมพร้อมสำาหรับงานถ่ายภาพนิ่งขึ้นหน้าปกนิตยสาร 

ในวันนี้เป็นไปด้วยความตื่นเต้นของทีมงาน เพราะขึ้นชื่อว่าศิลปินสาว 

ระดับโลก ก็มักจะมาพร้อมกับความติสต์แตก ไม่มีใครรู้ว่าภาพลักษณ์

ภายนอกที่ดูงดงามอ่อนหวานและสง่างามในทุกย่างก้าวของเพราโพยม 

หากสัมผัสตัวตนกันจริงๆ แล้ว เธอจะเป็นอย่างที่เห็นหรือไม่ เพราะจาก 

ประสบการณ์ท่ีเคยพบมาคือน้อยคร้ังท่ีจะพบว่าเจ้าของภาพบนหน้าปกน้ัน 

มีความเป็นกันเองกับทีมงาน เพราะผู้ที่มีชื่อเสียง ดารา หรือนักร้อง 

บางคนซึ่งฉากหน้าดูน่ารัก มีความเป็นกันเอง แต่เบื้องหลังนั้นกลับขี้วีน 

และเป็นจอมเหวี่ยงอย่างสุดๆ จึงไม่แน่ว่าศิลปินสาวที่กำาลังโด่งดังเป็น 

ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวลานี้ จะสร้างความน่าสะพรึงให้ทีมงานมาก 

แค่ไหน

แตแ่ลว้สิง่ทีเ่ปน็กงัวลกต็อ้งมลายไป เพราะเพราโพยมนัน้หอบเอา 

ขนม ‘ถั่วกรอบแก้ว’ ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงขนาดกระจุ๋มกระจิ๋มใส่ลงใน 

ตะกรา้หวายใบใหญ ่ซึง่เธอนำามามอบใหท้มีงานเพือ่กนิเปน็ของวา่งในวนันี ้ 

ทำาให้บรรยากาศผ่อนคลายลงไปได้มาก ทีมงานทุกคนต่างพูดเป็นเสียง 

เดียวกันว่าเพราโพยมน่ารัก มีความเป็นกันเอง แต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องเป็น 

อันเก็บพับลง เพราะเมื่อเพราโพยมแต่งองค์ทรงเครื่องครบในมาด 

อาร์ติสต์สาวที่ทั้งเซอร์และสวยสง่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว รูปลักษณ์ของเธอ 

4
สะท้านหัวใจ
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ก็กลับดูดุเข้มและน่าเกรงขาม จนช่างภาพและทีมงานไม่กล้าเล่นด้วย  

ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเพราะความเครียดระคนกังวลในการถ่ายแบบขึ้น 

หน้าปกเป็นครั้งแรกของเธอนั่นเอง

ใบหน้าหวานที่ดูสวยคมมากยิ่งขึ้นจากการแต่งแต้มเครื่องสำาอาง 

ทอดมองมาเบื้องหน้าด้วยสายตาทรงอำานาจ แสดงถึงความมั่นใจใน 

ตัวเองแบบผู้หญิงสมัยใหม่ที่สามารถทำาอะไรได้ด้วยตัวเองทุกอย่าง 

โดยไม่ต้องงอนง้อผู้ชาย สิ่งที่สะท้อนจากตัวเธอซึ่งบรรดาผู้ชายมองเห็น

นั้นก็คือ มาดของนางพญาที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าใกล้ 

แม้ว่าเธอจะสวยมากเพียงใด แต่ผู้ชายทั่วไปก็ยังต้องการความ 

อ่อนโยน ความขี้อ้อน และความรู้สึกของภาวะที่ตนได้เป็นผู้นำา ไม่ใช่ 

ทุกย่างก้าวต้องมีเธอเป็นผู้บงการ แต่ในทางกลับกัน มาดแห่งความสวย 

สง่าและมั่นใจในตัวเองสูงที่มองเห็นนี้ กลับกลายเป็นต้นแบบ หรืออาจ 

เรียกว่า ‘ไอดอล’ ให้แก่ผู้หญิงยุคใหม่ที่นิยมชีวิตอิสระและการใช้ชีวิต 

ที่ประสบความสำาเร็จด้วยตัวเองเพียงลำาพัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงยุคใหม ่

ใฝ่หา

“ไม่ต้องเกร็งนะครับพี่ เป็นอย่างที่พี่ฟ้าเป็น เราแค่ใส่ชุดสวยๆ 

แตง่หนา้สวยๆ เทา่นัน้” แทนคณุเขา้มาพดูคยุเพือ่ใหน้างแบบกติตมิศกัดิ์ 

ในวันนี้ผ่อนคลายความตึงเครียดลงให้มากที่สุด เพราะสีหน้าท่าทาง 

ของเพราโพยมในตอนนี้นั้น แม้แต่เขาก็ยังรู้สึกเกร็ง

“คุณแทน พี่ขอเปลี่ยนใจได้มั้ย พี่ไม่อยากขึ้นหน้าปก พี่กลัวจะทำา

ใหค้ณุแทนกบัทมีงานผดิหวงันะ่ ใหพ้ีอ่ยูห่นา้กลางกไ็ด.้..นะ...พีไ่มม่ัน่ใจ” 

หัวคิ้วเรียวสวยจากการกันออกเป็นบางส่วนเพื่อให้วาดออกมาได้โก่งคม 

ขมวดเข้าหากัน ดวงตาสวยหวานมีแววหวาดหวั่นอย่างเห็นได้ชัด

“โธ่ พี่ฟ้าครับ ถ้าผมให้พี่เป็นแฟชั่นเซตใน เหล่าแฟนคลับของ 

พี่จะไม่มาแหกอกผมเหรอครับ” 

“ขนาดนั้นเชียวหรือคะคุณแทน” 
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เสียงโอดโอยของหนุ่มรุ่นน้องทำาให้สีหน้าแววตาที่ตกแต่งไว้สวย 

เข้มเริ่มแสดงอาการสับสนในความยากลำาบากของเขา

“ก็ใช่น่ะสิครับ พี่ฟ้าไม่รู้เหรอว่าพี่น่ะกลายเป็นไอดอลของสาวๆ 

เกอืบจะค่อนเมอืงไทยอยูแ่ลว้ ตัง้แตง่านประกาศผลรางวลันัน่ นติยสาร 

กี่เล่มแล้วครับที่ตามจีบพี่มาขึ้นหน้าปก นี่ถ้าผมไม่ขอกับทางพี่นกยูง 

ไว้ก่อน พี่ฟ้าก็คงจะไม่มาเป็นแบบขึ้นปกให้ผมหรอกใช่มั้ยครับ”

ใช่ สิ่งที่แทนคุณพูดออกมานั้นถูกทุกอย่าง มยุเรศบอกเธอว่า 

มีนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่รายการโทรทัศน์หลายรายที่ติดต่อ 

เข้ามาเพื่อขอให้ช่วยนัดสัมภาษณ์เธอ และมยุเรศก็ยึดตามคำาบอกแกม 

ขอร้องของเธอที่ว่าไม่ต้องการเป็นจุดเด่นในวงสังคมมากไปกว่านี้ เธอ 

อยากมีเวลาเขียนภาพ ไม่ใช่ต้องใช้เวลาเหล่านั้นหมดไปกับการเดินสาย 

เพื่อโพรโมตตัวเองหรือโพรโมตนิตยสารหรือรายการเหล่านั้น และ 

สำาหรับนิตยสารที่แทนคุณนั่งแท่นเป็นบรรณาธิการฝึกหัด หรือใน 

บางครั้งก็เป็นนักข่าวเองเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่นี้ก็ได้รับสิทธิ์นั้น 

เพราะเธอถูกอัธยาศัยกับแทนคุณ และมยุเรศเองก็เอ่ยเชียร์ด้วย

“ทำาใจให้สบายๆ นะครับพี่ ทำาตามที่ผมบอก อย่าทำาหน้านิ่วคิ้ว- 

ขมวดอย่างนั้นสิครับ พวกทีมงาน ช่างภาพของผมน่ะ กลัวพี่ฟ้ากันหมด 

แล้ว ยิ้มหน่อยนะครับ นะครับ นั่นแหละครับยิ้ม ยิ้มเข้าไว้”

เพราโพยมพยายามยิ้มตามที่แทนคุณบอก แต่รอยยิ้มนั้นกลับ 

คล้ายจะแยกเขี้ยวเสียมากกว่า ซึ่งก็ทำาให้บรรยากาศอึมครึมของทีมงาน 

เริม่ดขีึน้ ทกุคนยิม้เมือ่เหน็ทา่ทางเธอเปลีย่นไปในมุมทีด่ ีเพราะศลิปนิสาว 

ไม่ได้วีนเหวี่ยง หรือมีอารมณ์ติสต์แตกอย่างที่ทุกคนนึกกลัว แต่ก็ยัง 

ไม่อาจได้ภาพใบหน้าที่ผ่อนคลายของเธอได้อย่างที่ต้องการ 

แทนคณุจงึใหท้มีงานพาเพราโพยมไปพกักอ่น สว่นเขากไ็ปปรกึษา 

กับช่างภาพและสไตลิสต์ว่าควรจะปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหน เพื่อช่วยให้

ความประหม่าของเพราโพยมจางหายลง
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“เอายังไงดีวะ พี่ฟ้าประหม่าจนโพสท่าไม่ออกแล้ว” แทนคุณ 

เปิดประเด็นเป็นคนแรกเพื่อปรึกษาทีมงาน

“เราเปลี่ยนลุคพี่เขามากไปหรือเปล่าวะ จัดเต็มซะขนาดนั้นคง 

โพสท่าไม่ออกหรอก” ช่างภาพหนุ่มมีหนวดคนหนึ่งพูดอย่างมีอารมณ์ 

ยิ่งเห็นหน้าตาเจื่อนๆ ยิ้มแหยๆ ของเพราโพยมผ่านเลนส์กล้องของเขา 

เขาก็ยิ่งสงสารเธอมากขึ้น

“นั่นก็ชุดแบบศิลปินนะ ไม่เห็นจะแปลกตรงไหน สไตล์โบฮีเมียน 

ชัดๆ” สไตลิสต์แอ๊บแมนรายหนึ่งเป็นคนตอบ

“ไม่แปลกจริงเหรอ ยังกับยิปซี”

“อ้าว! ศิลปินเขาก็แต่งกันแบบนี้แหละ”

“ศิลปินห่าเหวอะไรล่ะ ทำาอะไรไม่ปรึกษา เป็นสไตลิสต์ประสา 

อะไรวะ ห่วยที่สุด ไม่ดูเลยรึไงว่าปกติพี่ฟ้าเขาใส่เสื้อผ้าแบบไหน เขา 

เพิ่งถ่ายแบบครั้งแรกก็จัดเขาซะเต็มขนาดนั้น”

“อา้ว! แลว้ฉนัจะรูม้ัย้ กบ็อกใหเ้อาชดุแบบปาลม์มี่ๆ  กจ็ดัใหแ้ลว้อะ 

จะเอาไงอีก”

“เดีย๋วครบัทกุทา่น อยา่เพิง่กดักนันะครบั งานยงัไมเ่สรจ็ ผมใหม้า 

ช่วยกันแก้ปัญหานะครับ ไม่ได้ให้มาช่วยกันสร้างปัญหา แล้วเอ็งล่ะว่าไง 

ปราณรต์ ไหนแนะนำาดิ๊” แทนคุณพยายามห้ามทัพช่างภาพกับสไตลิสต์  

ก่อนจะหันไปถามชายหนุ่มอีกคนที่เอาแต่นั่งนิ่งไม่พูดไม่จา แต่ดูเหมือน 

จะคดิตามทกุอยา่ง และแนน่อน ตัง้แตเ่พราโพยมพาตวัเองเขา้มาทีส่ตูดโิอ  

ดวงตาคมเข้มคู่นี้ก็แทบไม่ได้ละไปจากเธอเลย เพียงแต่เป็นการแอบ 

มองผ่านเลนส์เท่านั้น 

“ก็ไหนเอ็งบอกไม่ให้ข้ายุ่งกับคุณฟ้าไง แล้วเอ็งจะมาถามความ 

คดิเหน็ขา้ทำาไม” สหีนา้ราบเรยีบของคนพดูนัน้ไมแ่สดงอารมณ ์พอๆ กบั 

คำาตอบที่นิ่งสงบแบบทองไม่รู้ร้อน

“แลว้เอง็ทนไมยุ่ง่ไดป้า่วละ่ หรอืจะใหพ้ีฟ่า้เขาแยกเขีย้วใหพ้ีอ่ารต์ 



จำาปาลาว   67   

ถ่ายก่อน” สายตาเป็นต่อมองดูเพื่อนเพราะมั่นใจเกินร้อยว่าปราณรต์ 

ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเขาอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าจะด้วยวิธีไหนเท่านั้น

เพราโพยมมองภาพของตัวเองที่สะท้อนออกมาจากกระจกเงา 

บานใหญ่ภายในห้องแต่งตัว สีสันบนใบหน้าที่แต่งแต้มอย่างสวยงามนั้น 

เธอชอบ เพราะไม่หนาจัด แต่ก็ไม่ได้บางเบาเสียจนมองเห็นผิวเนื้อของ 

ใบหน้า แม้ว่าเธอจะยังไม่มีริ้วรอยแห่งกาลเวลาเหมือนเพื่อนร่วมวัยคน 

อื่นๆ แต่รูขุมขนข้างแก้มที่ชัดเจนขึ้นตามวันเวลาก็เป็นสิ่งที่เธออยาก 

ปกปิดทุกครั้งที่ต้องออกนอกบ้าน เรือนผมดำาสลวยหยักศกเป็นลอน 

ถูกจัดแต่งให้เป็นทรง ก่อนจะคาดทับด้วยเชือกหนังที่มีปลายข้างหนึ่ง 

เป็นขนนกหลากสี และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยรวมที่ทำาให้อดคิดไม่ได้

วา่นีค่อืภาพลกัษณข์องนกัรอ้งหญงิยอดนยิมในยคุนี ้ซึง่เมือ่ทำานองเพลง 

ของเธอดังขึ้นมาเมื่อใด ผู้คนก็พร้อมที่จะโยกหัวและยื่นมือไปข้างหน้า 

ในท่าบิดรถจักรยานยนต์...แต่นั่นไม่ใช่ตัวเธอ 

เธอมีอะไรที่เหมือนนักร้องสาวคนนั้นบ้าง...ไม่มีเลย ให้มาแต่งตัว 

แบบนี้สู้เธอกลับไปใส่ชุดเดิมที่สวมมาจากบ้านยังดีกว่า สีหน้าเธอเต็มไป 

ดว้ยความหนกัใจ เพราะกงัวลวา่อาจเปน็การทำาใหน้ติยสารแทนคณุดูแย ่

เมื่อมีเธอมาขึ้นปก แต่แล้วสายตาเธอก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่สะท้อน 

อยู่ในกระจก เพราโพยมยิ้มสดใสออกมา คิดว่าวิธีนี้น่าจะช่วยให้เธอแก้ 

ปัญหาให้ทีมงานได้ แม้จะไม่ดีเต็มร้อย แต่ก็ยังดีกว่าที่เป็นอยู่นี้แน่นอน

เมื่อได้เห็นรูปลักษณ์ของนางแบบที่ผิดแปลกไป ทำาให้แทนคุณ 

อารต์ชา่งภาพหนา้หนวด ตลอดจนทมีงาน รวมทัง้คนทีแ่อบอยูห่ลงักลอ้ง 

ต้องมองนางแบบกิตติมศักดิ์อย่างไม่อยากเชื่อสายตา เพราะเพราโพยม 

นั้นทิ้งภาพของสาวโบฮีเมียนมาเป็นสาวไทยแท้ๆ ที่คำาว่าสวยคงจำากัด 

ความให้เธอได้น้อยไป 
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ผมเงางามหยักศกถูกรวบเก็บและขมวดไว้เหนือท้ายทอยอย่าง 

ง่ายๆ ก่อนจะคล้องไว้ด้วยมาลัยดอกดาวเรืองประดิษฐ์ที่ทีมงานนำามา 

ประกอบฉาก 

ใบหน้ารูปไข่ ผิวสีน้ำาผึ้งนวลเนียนถูกแต่งแต้มเครื่องสำาอางอีก 

เล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับชุดที่สวมใส่ โดยเฉพาะริมฝีปากสีม่วงที่ดูลึกลับ 

จนดูน่ากลัวก่อนหน้านั้น ได้ถูกทาทับด้วยสีชมพูแกมม่วงให้ดูอ่อนหวาน 

ละมุนละไมมากขึ้น เครื่องหน้ารวมทั้งทรงผมของเธอซึ่งได้มารวมอยู่

กับเครื่องแต่งกายไทยแท้ที่ประกอบไปด้วยผ้าแถบสีเหลืองขมิ้น สวม 

ใส่คู่กับผ้าซิ่นสีม่วงเม็ดมะปราง ขับเน้นให้ทรวดทรงองค์เอวเธอนั้น 

งดงามตามสตรีพึงมี ประเภทอกเป็นอก เอวเป็นเอว สะโพกเป็นสะโพก 

ชนิดที่พร้อมจะโยกไหวด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำาให้เพราโพยมงดงามจนหนุ่มๆ 

ณ ที่แห่งนี้อ้าปากค้างกันเป็นแถว

“นี ่หนุม่ๆ ทัง้หลาย แมลงวนัเขา้ไปวางไขใ่นปากกนัแลว้จา้ กรณุา 

หุบปากนะจ๊ะ ประเดี๋ยวน้ำาลายมันจะไหลย้อยลงมาให้ได้อายกันนะ”  

สไตลิสต์แอ๊บแมนพูดพลางใช้สายตาจิกกัดหนุ่มๆ ที่ไม่ได้ละสายตาจาก 

เพราโพยมเลยสักนิด ทุกสายตานั้นหยุดอยู่เพียงนางแบบที่ดูค่อนข้าง 

เหนียมอายผู้นี้ ซึ่งในลุคนี้สำาหรับเธอแล้วช่วยลดความประหม่าลงได ้

มากกว่าคอลเล็กชันที่ผ่านมา เพราะนั่นไม่ใช่ตัวตนของเธอเลยสักนิด

“คุณฟ้า สวยมากๆ เลยครับ สวยยังกับนางฟ้า นังปลา ฉันขอ 

ถอนคำาพดูทีว่า่แกเปน็สไตลสิตห์ว่ยๆ แกเกง่มากวะ่” อารต์ชา่งภาพเอย่ชม 

ปลา สไตลิสต์ประจำากอง พร้อมกับทำาริมฝีปากจุ๊บๆ ส่งให้

“ก็ไม่รู้สินะ ฝีมือล้วนๆ” ปลายักไหล่ยิ้มด้วยสีหน้าท่าทางเก่งกาจ

และเป็นต่ออย่างมาก

“ว่าแต่ แกไปเอาชุดพวกนี้มาจากไหน แล้วคิดได้ไงว่าพี่ฟ้าเขา 

เหมาะกับสไตล์แบบนี้ แต่เอ...ไอ้ผ้าพวกนี้ฉันเคยเห็นที่ไหนน้า...” 

“ของประกอบฉาก!” 
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ทมีงานทัง้หมดรอ้งขึน้พรอ้มกนั กอ่นจะเหน็ปลายิม้แหยพรอ้มกบั 

บุ้ยใบ้ไปท่ีเพราโพยมท่ียืนย้ิมอย่างขำาๆ รวมถึงทีมงานท้ังหมดด้วยเช่นกัน

เหตุผลที่ปลากับเพราโพยมบอกแก่ทีมงานก็คือ ชุดที่ทีมงาน 

จัดเตรียมให้นั้นไม่ใช่ตัวตนของเธอเลย เธอคงไม่สามารถใส่ชุดพวกนี ้

เพื่อแอกท่าถ่ายแบบให้ออกมาดีอย่างที่ทุกคนต้องการได้ แต่หากให้เธอ 

นุง่ซิน่และใหเ้ธอไดจ้ดัเตรยีมเครือ่งแตง่กายเอง แมอ้าจจะไมด่เีทา่ทีค่วร 

แต่มันก็ทำาให้เธอลดความประหม่าลงได้ และทำาให้การถ่ายแบบในวันนี ้

ผ่านไปได้แน่นอน ปลาจึงจัดเตรียมของที่เพราโพยมต้องการ เริ่มจาก 

หาผ้าไทยที่มีใช้ประกอบฉากอยู่ทุกสตูดิโอมาให้มากที่สุด เพื่อให้เธอได้ 

เลือกและเทียบสีว่าชิ้นไหนควรจะจับมาคู่กัน ทั้งยังโทรศัพท์ให้เด็กที่ 

ร้านเช่าชุดสำาหรับถ่ายแบบนำาชุดผ้าไทยพร้อมเครื่องประดับมาให้เธอ 

เลือกที่สตูดิโอแห่งนี้ให้ไวที่สุดด้วย 

“พีฟ่า้ครบั พีฟ่า้สวยมาก สวยเหมอืนนางฟา้จรงิๆ ผม...” แทนคณุ 

พูดไม่ถูก เพราะไม่สามารถบรรยายความงามของเธอออกมาได้หมด  

เพราโพยมสวยมากจนเขาตะลึง 

ดวงตาสวยหวานที่เขาเคยคิดว่าน่าเกรงขามและดูมีอำานาจเหนือ 

ผู้ชายทุกคนนั้น ขณะนี้กลับอ่อนหวานอ่อนละมุนเข้ากับชุดที่สวมใส่ 

จนเขาลืมเรื่องอายุเธอไปเสียสนิท แต่ทำาไมนะ เขากลับยิ่งคิดว่าเรือนร่าง 

งดงามนี้ดูมีอำานาจเหนือผู้ชายมากขึ้นไปอีก ความสวยงามที่มองเห็นนี้ 

มีอำานาจถึงขนาดว่าเธอนั้นสามารถชี้ไม้เป็นนกและชี้นกเป็นไม้ หรือให้ 

เป็นอะไรก็ได้ก็ตามที่เธอต้องการ และผู้ชายอย่างเขาก็จะต้องจัดหาใน 

สิ่งที่เธอต้องการมาให้จนหมดสิ้น

“คุณแทนอย่าบอกนะคะว่าจะเปลี่ยนใจจากพี่นกยูงมาเป็นพี่อะ”  

เสียงหวานเอ่ยล้อเลียนด้วยริมฝีปากแย้มยิ้ม

“โธ ่พีฟ่า้ครบั ใครจะคดิแบบนัน้ได ้ผมไมก่ลา้หรอก ถา้ผมคดินะ 

มีหวังไอ้...”
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“ใครเหรอจ๊ะ” ใบหน้างามเอียงคอเล็กน้อยอย่างสงสัยในสิ่งที่ 

แทนคุณกำาลังจะพูดต่อ ใครกัน...ที่จะทำาอะไรเขา

“ไม่มีอะไรครับ พี่ฟ้าพร้อมรึยังครับ” แทนคุณเปลี่ยนเรื่อง แต ่

สายตากลับชำาเลืองไปยังคนที่นั่งอยู่หลังเลนส์กล้องที่คงจ้องมองเขาอยู่ 

ทุกขณะ และไม่ใช่แค่อุปาทานไปเอง เพราะดวงตาคมเข้มที่ว่านั้นกำาลัง 

มองตรงมาทางเขาอย่างเอาเรื่อง

บรรยากาศตลอดทั้งช่วงบ่ายดูเหมือนว่าการทำางานโดยใช้บุคลิก 

ของนางแบบมาเปน็อมิเมจของเซตนีจ้ะชว่ยใหท้ำางานงา่ยขึน้ แมเ้พราโพยม 

จะยังเขินอายกับการ โพสท่า แต่สูตรสำาเร็จมาตรฐานสิบสี่ท่าที่ปราณรต์ 

แนะนำาให้แทนคุณนำามาใช้กับเพราโพยม และการเปลี่ยนสถานที่ถ่าย 

จากในสตูดิโอมาเป็นสวนหย่อมเล็กๆ ของร้านกาแฟด้านหลังออฟฟิศ  

ก็ยิ่งทำาให้เธอผ่อนคลายและสามารถโพสท่าได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นท่าทางผ่อนคลายไปกับสิ่งแวดล้อม โดยให้หญิงสาว 

นำามือที่เกะกะของเธอไปวางไว้บนหัวสะพานข้ามลำาธารจำาลองขนาดจิ๋ว  

ซึ่งด้านล่างมีปลาคาร์ฟตัวเขื่องว่ายวนอยู่ หรือท่าทีแสดงความครุ่นคิด 

โดยให้เธอนำามือมาไว้ปลายคาง แล้วเพ่งดวงตาไปที่พวงดอกจำาปาลาว 

ซึ่งออกดอกเป็นพุ่มระย้าอยู่ไม่ไกล ขณะที่ดอกไม้บนมวยผมเธอก็ถูก 

จัดแต่งด้วยดอกจำาปาลาวแทนมาลัยดาวเรืองประดิษฐ์ก่อนหน้า จึงเข้า 

ชุดกันดีกับผ้าแถบรัดอกที่เปลี่ยนเป็นสีครีมละมุนตา สวมใส่กับผ้าซิ่น 

ตีนจกโทนชมพูที่ร้านเช่าชุดนำามาส่งได้ทันเวลาในการถ่ายเซตที่สอง 

เมื่อแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมา เพราโพยมก็แหงนหน้าขึ้น 

มองช่อดอกไม้พลางใช้หลังมือบังแดด กิริยานั้นเป็นไปอย่างอ่อนช้อย 

ละมุนละไม เพราะแทนคุณพยายามอธิบายให้เธอทำาตัวเป็นธรรมชาต ิ

ให้มากที่สุด โดยย้ำากับเธอว่าอย่าคิดว่ากำาลังถ่ายแบบ ให้คิดว่ากำาลังเดิน 

เล่นอยู่ในสวนสวยอย่างมีความสุข 

และการถ่ายภาพเซตสุดท้ายก็มาถึง เพราโพยมเปลี่ยนเครื่อง 
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แต่งกายอีกครั้งเป็นผ้าแถบคาดอกสีชมพูกลีบบัว เข้ากับโสร่งปาเต๊ะ 

สนี้ำาตาลอมทองลายดอกไม ้เสน้ผมทีร่วบเปน็มวยไวถ้กูปลอ่ยใหย้าวสยาย 

ตามธรรมชาต ิกอ่นจะรวบไวท้ีบ่า่ขา้งหนึง่ เพือ่ตอ้งการภาพทีใ่บหนา้งดงาม 

นัน้กำาลงักม้ลงดอมดมดอกดาหลา โลเคชนัทีต่อ้งการจงึไมพ่น้เปน็บรเิวณ 

ทิวต้นดาหลาที่ออกดอกสีแดงสดหลายสิบดอก

แทนคุณต้องการให้เพราโพยมมองดอกไม้ด้วยความรัก อยากให้ 

เธอใช้ปลายนิ้วสัมผัสกลีบดอกแต่ละกลีบด้วยความอ่อนโยน เพราะเขา 

จะใชภ้าพนีข้ึน้หนา้ปกนติยสาร แตไ่มว่า่จะบลิตอ์ารมณอ์ยา่งไร เพราโพยม 

ก็ยังไม่สามารถทำาได้เสียที 

จริงอยู่ว่าแม้เธอจะไม่เคยมีความรัก แต่ที่ผ่านมาเธอก็สามารถ 

เข้าถึงได้ด้วยการหาข้อมูลจากคนรอบข้าง จากการอ่านหนังสือ ดูภาพ- 

ยนตร์ หรือดูละครเพื่อบิลต์อารมณ์ตัวเองให้มีส่วนร่วม จนสามารถ 

สรรค์สร้างตัวอักษรให้ออกมาเป็นบทเพลงหรือบทกวีความรักได้ตาม 

แต่อารมณ์จะพาไป 

ทว่าในยามนี้ที่ต้องถ่ายแบบ เธอกลับไม่สามารถมองดอกไม้ด้วย 

ความรู้สึกแบบนั้นได้ เพราะการทำาอารมณ์ที่ลึกซึ้งเช่นนั้น แต่กลับต้อง 

อยู่ท่ามกลางสถานที่ซึ่งมีทีมงานนับสิบจ้องมองอยู่ เธอจะทำาได้เช่นไร  

เพราโพยมจงึขอเวลาทำาสมาธคิรูห่นึง่ แตก่ต็อ้งแขง่กบัเวลา เพราะแสงแดด 

ที่กำาลังจะหมดไป 

แต่แล้วเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาก็ทำาให้ดวงตาสวยหวานต้องเปิดมอง 

พร้อมกับเสียงกดชัตเตอร์จากเขา ที่ไม่เคยทิ้งแม้โอกาสเดียว 

“ลืมตาขึ้น แล้วมองผม” 

เสียงของผู้ชายที่อยู่หลังกล้อง ทำาให้เพราโพยมรู้สึกถึงความ 

ร้อนผ่าวที่วิ่งแผ่ซ่านตั้งแต่หัวใจ ก่อนจะกระจายออกไปทั่วทั้งเนื้อตัว  

ดวงตาสวยหวานวาววับเปิดขึ้นมองเขาอย่างไม่รู้ตัว ก่อนที่เลือดลมจะ 

ฉีดพล่านไปทั้งใบหน้า 
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แมไ้มเ่หน็ใบหนา้ของเขา แตเ่พยีงแคเ่สยีงทีไ่ดย้นิเธอกจ็ำาไดไ้มล่มื 

ความลิงโลดก่อเกิดขึ้นในจิตใจจนไม่สามารถบังคับกล้ามเนื้อบนใบหน้า 

ไม่ให้ระบายรอยยิ้มพร้อมดวงตาที่แวววาวออกมาด้วยความสุขได้

‘เมื่อมีแรงบันดาลใจ ผมจะถ่ายภาพได้ดีที่สุด’

‘ผมชอบบัวเผื่อน’

เสียงทุ้มๆ ของเขา ก่อนจะลาจากกันในค่ำาคืนก่อนนั้นเธอยังจำาได้  

เพียงแต่ไม่คาดคิดว่าจะได้พบกันอีกในเวลานี้ แม้ส่วนหนึ่งแล้วเธอเอง 

ก็มีความคาดหวังอยู่ภายในเช่นกัน เพราะการที่แทนคุณนัดแนะให้เธอ 

มาที่สตูดิโอเพื่อถ่ายภาพแฟชั่นหน้าปกพร้อมให้สัมภาษณ์ ก็เหมือนว่า 

เธอได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ทำางานของเขาไปโดยปริยาย 

แมว้า่ตัง้แตเ่ชา้จนถงึตลอดชว่งบา่ยเธอจะไมเ่หน็กระทัง่เงาของเขา 

เลยก็ตาม...เป็นความคาดหวังที่เธอไม่เข้าใจตัวเองว่าเพราะอะไร ความ 

คาดหวังที่เธอพยายามสะกดเก็บในบางสิ่งที่กำาลังก่อเกิด จึงกลายเป็นว่า

มันไม่ใช่เรื่องที่เธอคิดเองเออเองอีก 

แต่แม้จะพยายามสลัดไล่ความคิดและความรู้สึกนี้ให้ออกไปพ้น 

จากหัวใจมากเท่าไร ความวาบหวิวเสียดลึกเพราะความแตกต่างที่มีก็ยัง 

เหมือนจะคอยย้ำาเตือนให้เธอยิ่งคิด เธอไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ถูกหยาม 

เกียรติเพราะไปมีความรู้สึกดีๆ กับชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่า และสำาคัญ 

ที่สุดคือ เธอไม่อยากได้ชื่อว่า ‘คิดไปเอง’ อีกครั้ง

แฟชั่นเซตสุดท้ายที่แทนคุณต้องการจึงเสร็จสมบูรณ์ลงพร้อม 

กับเสียงปรบมือของเหล่าทีมงาน เพราะเพราโพยมนั้นสามารถถ่ายทอด 

สายตาเมียงมองดอกดาหลาได้อย่างงดงามและอบอวลไปด้วยความรัก 

...สายตาสวยหวานทีส่ือ่ถงึความสขุ ความหวงั และความรกั พรอ้มอาการ 

เอียงอายเล็กๆ นั้น เป็นภาพประทับใจของเธอที่ทำาให้หนุ่มๆ ในสตูดิโอ 

แทบจะละลายไปตามๆ กัน 

เพราโพยมไม่ใช่คนสวยจัด แต่เป็นคนสวยพิศที่ยิ่งมองยิ่งสวย 
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ยิ่งดูยิ่งหลงใหล เพราะเธอมีเสน่ห์ในทุกท่วงท่า ไม่ว่าจะเป็นยามก้าวเดิน 

ยามมองหรอืยิม้ หรอืแมแ้ตย่ามพดูคยุ แตน่ัน่กข็ึน้อยูก่บัคนทีจ่ะสามารถ 

ก้าวล่วงความกลัวเกรงในบุคลิกสง่างามของเธอไปได้ เพราะหากยังกริ่ง 

เกรงในมาดนางพญาของเธอ เขาเหล่านั้นก็จะพาตัวเองข้ามไปสู่ความ 

หวานละมุนนี้ไม่ได้ และแทนคุณก็คิดว่าปราณรต์ได้ก้าวข้ามสิ่งนั้นไป 

แล้ว ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกับเพราโพยม

ภาพของเพราโพยมในอิริยาบถต่างๆ ตั้งแต่คืนวันแต่งงานญาติ 

ของมยุเรศ จนถึงเซตภาพถ่ายเพื่อขึ้นปกนิตยสารในวันนี้ได้ถูกจัดแสดง 

ขึ้นเป็นภาพสไลด์ที่ฉายชัดอยู่บนจอมอนิเตอร์ภายในห้องคัดเลือกภาพ

ถ่ายของสตูดิโอ ซึ่งช่างภาพจะต้องมาคัดเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อ 

นำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุใหพ้จิารณารว่มกนัถงึความเหมาะสมของแตล่ะภาพ  

ซึ่งบางภาพอาจดีจริง แต่มีจุดล่อแหลมที่ต้องเซนเซอร์ หรือบางภาพ 

อาจต้องอาศัยการทำารีทัชเพื่อให้นางแบบออกมาดูสวยสมบูรณ์แบบมาก 

ที่สุด แต่สำาหรับภาพของเพราโพยมที่กำาลังเคลื่อนไหวสลับกันไปมาที่ 

เหน็บนจอนัน้ แทบไมม่ภีาพใดเลยมทีีต่ ินอกจากบางภาพทีเ่ธอมรีอยยิม้ 

ซึ่งดูประหม่าไปบ้าง หรือมีการ โพสท่าที่ดูไปในทางน่ารักมากกว่าจะเป็น 

ไปตามภาพลักษณ์ที่ได้กำาหนดคอนเซปต์เอาไว้ ทว่าแทนคุณกลับคิดว่า 

นั่นเป็นเพราะช่างภาพตั้งใจที่จะถ่ายออกมาแบบนั้น

“เอ็งคิดยังไงกับพี่ฟ้ากันแน่”

เสยีงทกัจากดา้นหลงัทำาใหป้ราณรตห์ลุดจากภวงัค ์ใบหนา้หลอ่ใส 

แตด่วงตากลบัคมเขม้จนเกอืบจะไดข้ึน้ปกนติยสารแทนบรรดานายแบบ 

ที่มาสายอยู่บ่อยครั้งหันมองเพื่อนรักเพียงนิด ก่อนจะหันไปสนใจกับ 

ภาพนางแบบกิตติมศักดิ์ที่กำาลังส่งยิ้มมาให้เขาต่อ

“ไอ้ปราณรต์ ข้าถามเอ็งอยู่นะโว้ย! ถ้าเอ็งไม่ตอบข้าก็ช่วยอะไร 

เอ็งไม่ได้ เพราะคำาสั่งจากพี่นกยูงก็คือ ห้าม! เอ็งไปยุ่งเกี่ยวกับพี่ฟ้าอีก 
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พี่ฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงที่เอ็งจะมาฟันแล้วทิ้งเหมือนที่แล้วๆ มานะโว้ย! อันนี ้

พีน่กยงูการนัตมีาเอง ถา้เอง็ไมค่ดิจรงิจงัละกห็า้มยุง่ เกดิวนัหนึง่เผือ่ใคร 

เขาเมาท์เอ็งว่ามีแฟนแก่กว่า แล้วเอ็งเสือกแคร์ปากคนขึ้นมาก็อย่าไปดึง 

พี่เขาลงมาให้แปดเปื้อนเลยว่ะ ข้าขอร้อง ปล่อยให้พี่เขาเป็นนางฟ้าอยู่ 

แบบนั้นแหละดีแล้ว” แทนคุณพูดอย่างมีอารมณ์ 

เพราะจากภาพของเพราโพยมที่ปรากฏในเซต แม้ว่าปราณรต์จะ 

ได้พูดคุยกับเธอเพียงแค่ประโยคเดียว แต่มันกลับเป็นประโยคที่เปลี่ยน 

แปลงบรรยากาศรอบดา้นไปจนหมด เพราะเพราโพยมนัน้มอีาการเขนิอาย 

กับสายตาของปราณรต์จนเขาสังเกตได้ โดยเฉพาะภาพเซตหลังสุดที่ 

ฟ้องแววเขินอายทั้งจากสายตา สีหน้า และรอยยิ้มน้อยๆ ของเธอ จึง 

ทำาให้เพราโพยมดูสวยมากกว่าในทุกเซต มันเป็นภาพของเธอที่แสดง 

ความประหม่าอายในความรัก ที่โดยปกติแล้วมักจะทำาให้ผู้หญิงมีรังสี 

บางอยา่งแผค่วามสุขออกมาจนทำาใหค้นรอบขา้งรบัรู ้และมนักฟ็อ้งออก

มาจากภาพถ่ายเหล่านั้นจนหมดสิ้น เขาแน่ใจว่าเพราโพยมด้อยประสบ- 

การณ์ด้านความรักอย่างที่มยุเรศบอกจริง แต่ปราณรต์ไม่ใช่

‘นางฟา้’ ภาพทีม่รีอยยิม้พมิพใ์จปรากฏขึน้ยงัมมุปากยามทีเ่จา้ของ 

ใบหน้าสวยจดจุมพิตลงที่กลีบดอกไม้สีแดง ใช่...เธอเป็นนางฟ้าสมชื่อ  

ทกุกริยิานัน้งดงามจนเขาแทบจะละเมอหาแคเ่พยีงไดพ้บหนา้ เพราโพยม 

เหมือนเป็นความท้าทายและภาคภูมิใจ หากว่าเขาจะสามารถมีนางฟ้า 

คนนี้มาประดับไว้ในหัวใจ 

“เอ็งก็พูดเกินไปไอ้แทน ข้ายอมรับว่าข้าชอบพี่เขา ชอบมากด้วย 

เอ็งคิดดูสิ มีใครไม่ชอบพี่เขาบ้าง ดูจากในงานประกาศรางวัลที่ผ่านมา  

กีค่นแลว้ละ่ทีเ่ขา้ไปขายขนมจบีพีเ่ขา หรอืแมแ้ตพ่ีอ่ารต์เองกย็งัไมเ่วน้เลย  

แลว้ทำาไมขา้จะคดิบา้งไมไ่ด ้ทเีอง็ยงัชอบพีน่กยงูไดเ้ลย ทำาไมไมห่า้มตวัเอง 

บ้างละ่” ปราณรต์ตอบอย่างเริ่มจะมีอารมณ์เช่นกันที่ถูกห้าม ทัง้ที่เขานัน้ 

เพิ่งจะเริ่มต้น
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“ข้าชอบพี่นกยูง ใช่! ชอบมากด้วย แต่ข้าไม่เคยคิดอยาก 

ครอบครองเขา ข้ารู้ว่าพี่นกยูงเขาต้องการอิสระ และข้าก็จะรอให้ 

พี่นกยูงบินลงมาหาข้าเองสักวัน ถ้าข้าไม่เจอใครที่ใช่ซะก่อน ไม่เหมือน 

เอ็ง เอ็งมันอยากครอบครอง อยากเป็นเจ้าของพี่เขา”

“เอ็งรู้ได้ไง”

“ไอ้ปราณรต์! หน้าตาท่าทางเอ็งมันฟ้องขนาดนี้ เอ็งจะให้ข้าคิดว่า 

ยงัไง และเอง็กรุ็กพีเ่ขามากดว้ย ขนาดพีน่กยูงยงัดูออก ถอืวา่ขา้ขอรอ้งละ 

ถา้เอง็ไมจ่รงิใจหรอืไมค่ดิจรงิจงักบัพีฟ่า้เขา อยา่ไปทำาใหเ้ขาเสยีใจเลยนะ 

รอให้เอ็งพร้อม”

“ข้าพร้อมอยู่แล้ว และข้าก็จริงใจจริงจังอย่างที่สุด” ปราณรต์พูด 

ดวงตาคมเข้มมองสบแทนคุณนิ่ง ก่อนจะเอ่ยคำาพูดที่ทำาให้แทนคุณ 

สบายใจขึ้น “แต่เอ็งไม่ต้องกลัว ถ้าพี่ฟ้าเขาไม่ต้องการหรืออยากให้จบ 

ไม่อยากให้ข้าไปข้องแวะด้วยอีก ข้าก็จะหยุด ไม่ก็คือไม่”

แทนคุณทำาได้เพียงพยักหน้า แม้จะไม่พอใจอยู่ลึกๆ แต่ก็เป็น 

เรื่องที่เขาไม่สามารถเข้าไปห้ามปรามได้จริงๆ ทำาได้เพียงชี้แนะไปเท่านั้น 

เพราะไม่อยากให้ใครต้องเจ็บปวด โดยเฉพาะยิ่งเพราโพยมเป็นเพื่อนรัก

ของมยุเรศ เขายิ่งไม่อยากทำาให้เธอไม่พอใจ 

‘ถ้าเพื่อนของแทนไม่ได้จริงใจกับเพื่อนของพี่จริง พี่ขอร้อง อย่า 

ใหเ้ขามายุง่วุน่วายกบัฟา้ ฟา้ไมใ่ชผู่ห้ญงิทีเ่ขาจะมาทำาเลน่ๆ ไดน้ะ เขามคีา่ 

พี่ไม่อยากให้เขาต้องเจ็บปวด แทนเข้าใจพี่นะ’

คำาขอรอ้งทีไ่มต่า่งจากคำาสัง่กลายๆ จากมยเุรศในคนืวาน เหน็ทวีา่ 

เขาจะทำาตามไมไ่ดเ้สยีแลว้ เพราะตน้เหตไุมไ่ดอ้ยูท่ีเ่ขาหรอืมยุเรศ แตม่นั 

อยู่ที่คนสองคน...หากว่าทั้งสองมีใจที่ตรงกัน ใครเล่าจะเข้าไปขวางได้

เรือนร่างบอบบางในชุดนอนผ้าฝ้ายสายเดี่ยวสีขาวตัวยาว คลุม 

ไหล่ทับด้วยผ้าพื้นเมืองสีเขียวปีกแมลงทับอีกชั้นเพื่อให้ความอบอุ่นใน 
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ค่ำานี ้ทีน่้ำาคา้งลงดกึนัน้แสนเยน็ชืน้ หญงิสาวเดนิเรือ่ยเฉือ่ยอยูน่อกระเบยีง  

ปล่อยหัวใจและความรู้สึกให้ล่องลอยไปตามเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่เป็น 

ระลอกคลื่นน้อยๆ พัดพาไปตามแรงลมจากแม่น้ำา 

ดวงตาสวยหวานทอดจับอยู่ที่แสงไฟจากเรือล่องเจ้าพระยาลำาโต 

ที่มองเห็นใกล้เข้ามาทุกที และเสียงเพลงลูกกรุงที่ลอยแว่วดังมาตาม 

สายลมก็ทำาให้เธอยิ้มและรู้สึกผ่อนคลายจิตใจ จนอดไม่ได้ที่จะร้องคลอ 

ตาม 

‘เรือนแพ...ล่องลอย...คอยความรักนานมา...คอยน้ำาค้างกรุณา...

หยาดมาจากดารา...แหล่งสวรรค์...’

ถ้อยภาษาที่งดงามในบทเพลง “เรือนแพ” ประพันธ์เนื้อร้องโดย 

‘ครชูาล ีอนิทรวจิติร’ ประพนัธท์ำานองโดย ‘ครสูงา่ อารมัภรี’ และขบัรอ้ง 

โดย ‘ครูชรินทร์ นันทนาคร’ บทเพลงอมตะที่ผู้คนทุกยุคทุกสมัยต่าง 

ร้องกันได้ และตัวเธอเองก็ได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่ยังเล็ก...เมื่อ 

ความรักของพ่อโอบล้อมหัวใจของแม่และบ้านสวนหลังนี้เอาไว้ พ่อจึง 

มักจะออกมาเล่นเครื่องสาย หรือไม่ก็ขับร้องเพลงนี้สลับกับอีกหลาย 

เพลง เพื่อแสดงถึงความรักที่มอบให้แม่จนหมดสิ้น 

เพราโพยมมองตามเรือยนต์ลำาโตที่แล่นจากไปไกล พร้อมๆ กับ

บทเพลงซึ่งดังแผ่วจางลงไปอย่างแสนเสียดาย ก่อนจะยิ้มอย่างคิดอะไร

บางอย่างได้ 

เรอืนรา่งบอบบางสะโอดสะองไมต่า่งจากนางในวรรณคดเีดนิเขา้สู่ 

ห้องนั่งเล่นที่จัดเก็บเครื่องดนตรีของพ่อไว้เป็นหมวดหมู่ เธอเลือกหยิบ 

เครื่องสายที่ให้ความโรแมนติกในยามนี้ได้เป็นอย่างมากที่สุดออกมา

...ท่วงทำานองดนตรีหวานแหลมแต่อ่อนละมุนดังออกมาจาก 

ไวโอลินตัวโปรดของพ่อ นานแล้วที่เธอไม่ได้หยิบจับมาทำาความสะอาด  
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ต่อนี้ไปคงได้มีโอกาสใช้งานมันบ่อยขึ้น เพราโพยมอมยิ้มไปกับท่วง 

ทำานองแห่งความรักที่สื่อผ่านเครื่องดนตรี เรือนร่างบอบบางเคลื่อนตัว 

ไปมาที่ระเบียงริมน้ำาตามจังหวะตัวโน้ตที่เธอบรรจงแตะสัมผัสคันชักลง

มาบนสายเอ็น อัศจรรย์นักกับเสียงที่ฟังแล้วแปลกแยก ทว่ากลับสอด 

ประสานเป็นหมวดหมู่เสียงที่ไพเราะได้อย่างลงตัว 

กระแสลมแม่น้ำา บทเพลงขับกล่อมใจและทำานองแว่วหวาน  

เธอหวนคิดถึงใบหน้าของใครคนหนึ่ง คนที่เพียงได้ยินเสียง เพียง 

สบสายตา ก็เหมือนสื่อสารกันและกันได้ถึงหัวใจ 

‘เรือนแพ...ล่องลอย...คอยความรักนานมา...คอยน้ำาค้างกรุณา...

หยาดมาจากดารา...แหล่งสวรรค์...’ 

ท่วงทำานองบทเพลงที่ตอกย้ำาในห้วงความคิด ทำาให้เธอสะท้านไป 

ถงึหวัใจ เมือ่เธอคดิวา่ภาษาแสนวเิศษนีก้ำาลงัสือ่ผา่นความรูส้กึไดต้ามนัน้ 

อย่างแท้จริง


