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ต้นไม้/ใบหญ้า/น ้าชา/แสงแดด รวมเร่ืองส้ัน 8 เร่ือง 

ต้นไม้/ใบหญ้า/น ้าชา/แสงแดด 

 หอ้งนัน้สขีาว แต่สาวเจา้ชุดด า คนืค ่าดืม่ด ่ากบัหยาดน า้ตา… 

 เสียงเพลงหอ้งสีขาวของแจ ้ดนพุล แกว้กาญจนท์ี่รา้นกาแฟเล็กสีขาวเปิดอยู่ลอยเขา้หเูธอ ขวญัมายิม้

ขมขื่นในใจ เพลงอะไรเขา้กบัชีวติดีแท ้ขวญัมาใสช่ดุสีด า นั่งอยู่ในรา้นกาแฟเล็ก ๆ แห่งหนึ่งบรเิวณใจกลาง

กรุงเทพมหานคร มีสวนหย่อมตกแต่งสไตลญ่ี์ปุ่ นอยู่หลงัรา้น ส าหรบัใหล้กูคา้ถ่ายรูปได ้สว่นตวัรา้นทาสีขาว

เป็นสไตลม์ินิมอลสมชื่อรา้น “สีขาว” หอ้งสีขาวเล็ก แคบ แต่ดอูบอุ่น ยกเวน้ว่าในใจของลกูคา้อย่างขวญัมา ณ 

ขณะนีก้ลบัหนาวเหน็บเย็นเยือกอย่างที่สดุ ความเย็นจนจบัขัว้หวัใจนีก้็เนื่องมาจากสิ่งที่เรียกว่า “ความรกั”  

 แต่ขวญัมากบัสาวชดุด าในเพลงนัน้ ต่างกนัตรงที่ขวญัมาไม่คิดจะฆ่าตวัตายเพราะความเจ็บช า้แสน

สาหสันี ้ชาไทยเย็นหวานนอ้ยที่อยู่ตรงหนา้ เป็นสิ่งที่ช่วยเธอเอาไว ้จะว่าไปก็ดแูปลก หลายคนที่เปลี่ยนใจไม่ท า

อตัวินิบาตกรรมเพราะนึกถึงหนา้พ่อแม่ บา้งก็นึกถึงสตัวเ์ลีย้งแสนรกัของตน แต่ขวญัมากลบันึกถึงชาไทยเย็น

หวานนอ้ยและบรรยากาศอบอุ่นในรา้นสีขาวแห่งนี ้ 

 ฉนัไม่คดิจะตายเพราะผูช้ายห่วย ๆ คนหนึ่งหรอก ถา้ตายจริงก็จะไม่ไดด้ืม่ชาไทยแลว้ส ิยงัลองไม่ครบ

ทกุรา้นเลย 

 สาเหตทุี่หญิงสาวยงัลองไม่ครบทกุรา้นก็เพราะนึกอยากด่ืมชาทีไร ก็ตอ้งมาแวะรา้นนีเ้สมอ จนเจา้ของ

รา้นอย่างนาถะจ าหนา้และชื่อเธอได ้ถึงแมว้่ารา้นนีจ้ะเป็นสถานที่ที่มีความทรงจ ามากมายกบัคนรกัเก่าของเธอ 

แต่ถึงคราวอกหกั เธอก็ยงัมารา้นนีอ้ยู่ดีราวกบัว่ามนัเป็นหลมุหลบภยัชัน้เยี่ยม 

 หญิงสาวหยิบโทรศพัทข์ึน้มาถ่ายรูปแกว้ชาไทยสีสม้ที่ก าลงัสะทอ้นกบัแสงแดดสีทอง ท าใหช้าดเูปลง่

ประกายแวววาว จากนัน้เธอก็อปัโหลดรูปลงสตอรี่อินสตาแกรมอย่างที่คนทัง้หลายชอบท ากนั พรอ้มกบัใส่

โลเคชั่นรา้นสีขาวไปดว้ย เพียงแค่สองสามนาที เพื่อน ๆ จ านวนมากก็กดหวัใจใหส้ตอรี่ของเธอ เป็นการให้

ก าลงัใจอย่างหนึ่ง เพราะคนจ านวนมากทราบข่าวการเลิกกนัของเธอกบัแฟน ขวญัมาเพิ่งเลิกกบัแฟนหนุ่มได้

เพียงหนึ่งสปัดาหเ์ท่านัน้ 

 และสาเหตทุี่เพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ของเธอทราบเรื่องราวก็เพราะคืนนัน้เป็นวนัเกิดของคนรกัของเธอ ขวญั

มาตัง้ใจว่าจะไลฟ์สดเซอรไ์พรสว์นัเกิดเขา ของขวญัวนัเกิดก็เตรียมมาแลว้อย่างดี แต่ขณะที่เดินไปอยู่ตรงหนา้
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เขานัน้ กลบัถกูเขาบอกเลิกเสียอย่างนัน้ ท่ามกลางผูเ้ขา้ชมจ านวนหลกัรอ้ย ทัง้เจ็บใจ ทัง้ขายหนา้ สมองตือ้ตนั

ไปหมด เธอท าไดเ้พียงถามเขาว่าเพราะอะไร เขามีคนรกัใหม่หรือ อย่างนอ้ยเธอก็คาดหวงัใหเ้ขาตอบว่าใช่ แต่

เขากลบับอกว่าหมดรกัเธอแลว้ มนัเจ็บกว่าการที่เขาเจอคนถกูใจใหม่เสียอีก  

 หมดรกังัน้เหรอ มนัมีดว้ยเหรอ เหตผุลนีน้ะ่ 

 ความเศรา้จะอยู่กบัเราไม่นาน 

ขวญัมาหยิบชาขึน้มาด่ืม ก่อนมองไปทางประตดูา้นหลงัรา้นซึ่งเป็นทางออกสูส่วนญ่ีปุ่ น วนันีเ้ป็นวนั

ธรรมดาเลยไม่มีคนเขา้รา้นมากนกั แถมตอนนีเ้ธอยงัเป็นลกูคา้เพียงคนเดียวในรา้นอีกดว้ย เจา้ของรา้นหนุ่ม

มองมาที่เธอ แลว้พยกัหนา้เชิงชกัชวนใหไ้ปนั่งขา้งนอกรา้น ขวญัมาไม่รอชา้ เธอหยิบแกว้ชาพรอ้มกบัเดิน

ออกไปนั่งในสวนแทน บรเิวณกลางสวนมีโต๊ะญ่ีปุ่ นตัง้อยู่ตรงกลาง ขา้ง ๆ นัน้เป็นบ่อน า้ขนาดย่อมที่ไวเ้ลีย้ง

ปลาคารป์จ านวนหา้ตวั ทนัทีที่เธอนั่งลงบนเบาะ ชาไทยก็เงยหวัขึน้มาจากบ่อปลาแลว้เขา้มาคลอเคลียขาเธอ 

ราวกบัรูว้่าเธออาจจะตอ้งการมนั 

 ชาไทยเป็นชื่อของแมวลายสลิดขนสีสม้เหมือนชาในแกว้ของหญิงสาว ขวญัมาเคยมาเลน่กบัมนับ่อย ๆ 

แถมยงัเคยแกลง้ขู่มนัอีกว่า “อยากกินชาไทย” ชาไทยที่ไม่ใช่น า้แต่เป็นแมวอว้นของรา้นนี ้แต่ลกูคา้นอ้ยคนนกั

ที่จะรูว้่ารา้นนีม้ีแมวอยู่ดว้ย เนื่องจากเจา้ชาไทยมนัไม่ค่อยอยู่รา้น บางวนัถา้คนเยอะมากก็ไม่ปรากฏตวัออกมา

เลยทีเดียว ลกูคา้สว่นมากที่พบมกัเป็นลกูคา้ประจ า ไม่ใช่ว่ามาบ่อยแลว้มนัจ าได ้ถึงออกมาใหเ้ห็น แต่เป็น

เพราะลกูคา้มาบ่อยจนตรงกบัวนัที่มนัขีเ้กียจ ไม่ไดอ้อกจากรา้นไปไหนต่างหาก 

 เลน่กบัแมวไปก็ดนัคิดไปถึงวนัคืนที่แสนงดงาม และความทรงจ าที่ดีที่เคยมียงัที่แห่งนีร้ะหว่างเธอกบั

เขา เขาไม่ค่อยชอบแมวนกัหรอก แต่ยอมมาที่นี่ก็เพราะว่าเธอชอบแค่นัน้เอง ตอนนัน้เขาบอกว่าชารา้นนีก้็งัน้ ๆ 

แหละ กาแฟก็ธรรมดา รสสูร้า้นแบรนดใ์หญ่ไม่ไดห้รอก แต่เขาไม่รูอ้ะไร กาแฟที่นี่มนัออกจะพิเศษมาก จรงิ ๆ 

ขวญัมาไม่รูห้รอกว่ามนัพิเศษอย่างไร ไดย้ินคนเขาพดูมาเท่านัน้ เธอรูแ้ต่ชารา้นนีอ้รอ่ยจรงิ อร่อยจนอยากเอา

หวัไปจุ่มอ่างชาเลยทีเดียว ซึ่งเธอท าอย่างนัน้ไม่ไดแ้น่นอน ขวญัมาเคยชิมชามาแลว้หลายรา้น ส่วนมากมกัเนน้

หวานเหมือนเทนมขน้ลงไปทัง้กระป๋อง ไม่กลวัคนไทยจะเป็นเบาหวานเลยเหรอไง นอกจากน า้ตาลแลว้ การใส่

ใสน่มขน้หวานในปรมิาณมากท าใหร้สชาติแย่ลง ด่ืมแลว้เลี่ยนมากกว่าอรอ่ย แสบคออีกดว้ย จากการตระเวน

ชิมชาไทยเกือบทั่วกรุงเทพมหานครแลว้ พวกรา้นที่มีหลายสาขา ไดแ้ก่รา้นที่โลโกเ้ป็นตวัอกัษรสีม่วงเป็นรา้นที่

ถกูปากเธอที่สดุ สว่นรา้นที่คนอ่ืนนิยมเขา้กนัมาก รสชาติก็พอใชไ้ด ้ล าดบัความอร่อยก็ลดลงมาเล็กนอ้ย ราคา
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ทัง้สองอยู่ในระดบัสมเหตสุมผล สว่นรา้นที่ไม่มีสาขาละ่ก็ตอ้งรา้นสีขาวของนาถะเท่านัน้ที่รสชาติดี ถกูใจเธอ

ที่สดุในบรรดารา้นอ่ืน ๆ ชิมค าแรกดั่งไดข้ึน้สวรรค ์ชิมค าที่สองตอ้งรีบหาหอ้งน า้ทนัที (ไม่ใช่สิ) ขวญัมานึกถึง

คืนวนัเหล่านัน้ ตอนนัน้ถึงเขาจะหาว่าเธอพดูจาเกินจรงิ แต่ก็เป็นเขาที่พาเธอมารา้นนีใ้นทกุ ๆ ครัง้ที่เธอ

ตอ้งการ 

 ตอนนัน้เขานั่งตรงขา้มเธอแบบนี ้คอยถ่ายรูปใหด้ว้ย ถ่ายมาเป็นรอ้ยรูปแต่เธอก็ใชอ้ยู่แค่สามรูปเท่านัน้

แหละ เขามองเธอเลน่กบัแมว ลบูหวัแมวแบบนัน้ไดน้าน ๆ โดยไม่บ่นสกัค าว่ามนัเสียเวลา แต่ท าไมอยู่ ๆ เขาถึง

เปลี่ยนไปละ่ เพราะเขาเบื่อที่เธอท าแบบนีร้เึปลา่ เขาเบื่อรสนิยมและวิถีชีวิตของเธอเหรอ แลว้ไอค้  าว่า “หมด

รกั” นี่มนัเป็นอย่างไร ไม่เห็นจะเขา้ใจเลยสกันิด  

 สายลมอุ่นพดัตน้ไมใ้บหญา้ใหส้ั่นไหว เกิดเป็นช่องทางใหแ้สงแดดส่องเขา้มาเป็นระยะราวกบัตอนฟ้า

แลบฟ้าผ่า เป็นสายลมอุ่นที่ปลกุใหเ้ธอต่ืนจากภวงัคค์วามคิดในอดีตใหก้ลบัมาอยู่ในปัจจบุนั ชาไทยที่เป็นแมว

เองก็เหมือนจะต่ืนดว้ย มนักระโดดลงจากตกัของหญิงสาว แลว้เดินไปเลน่ปลาคารป์ทัง้หา้เหมือนก่อนหนา้นี ้

(หรืออาจจะเตรียมจบักินก็ไม่อาจทราบได)้ ขวญัมาชายตาตามมนัไป แลว้ก็หนักลบัมายงัแกว้ชาใบเดิมที่ตัง้อยู่

บนโต๊ะ น า้ในแกว้สั่นไหวตามแรงลม แมจ้ะเป็นสายลมแผ่วเบาก็ตาม หญิงสาวหลบัตาลง ใชห้ฟัูงเสียงลม ใช้

จมกูดมกลิ่นดิน และใชใ้จสมัผสักบัความสงบของธรรมชาติที่อยู่รอบตวั อย่างนอ้ยในเวลานี ้บรรยากาศรอบตวั

ก็ท าใหเ้ธอวางทกุขล์งไปไดแ้มจ้ะเป็นเพียงชั่วขณะก็ตาม 

 ท าไมเวลาคนมีทกุข์ตอ้งหนัหนา้เขา้หาธรรมชาติดว้ยล่ะ 

 มนัอาจจะเป็นหนึ่งในทางของความสงบล่ะมัง้ ธรรมชาติกบัความสงบมกัอยู่ดว้ยกนันี ่

 เวลาจะเยยีวยาเธอเองแหละ 

ภาพของความสขุที่เคยมีร่วมกนักบัเขาค่อย ๆ จางหายไป เหลือแต่เพียงความว่างเปลา่ แลว้ก็เป็นภาพ

คืนนัน้ที่เขาบอกเลิกเธอเขา้มาแทนที่ จนตอนนีเ้ธอยงัรูส้กึเจ็บปวดอยู่เลย อาการเจ็บแปลบที่อกซา้ยเกิดขึน้อีก

ครัง้เมื่อเธอนึกถึงภาพระหว่างเธอและเขาในวนันัน้ราวกบัหนงัมว้นหนึ่งที่ก าลงัฉายซ า้ไปซ า้มา เสียงของเขาที่

พดูค าว่า “เราเลิกกนัเถอะ” กบัค าว่า “หมดรกัแลว้” ดงักอ้งไปมาในหขูองเธอ จนเธออยากจะกรีดรอ้งออกมา 

แต่กลบัไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากปากเธอ แมว้่าวนันีจ้ะไม่รูส้กึหนา้ชาหรือสมองตนัแบบนัน้อีกแลว้ แต่

ความเจ็บปวดยงัคงอยู่ เธอไม่รูส้กันิดว่าเธอท าอะไรผิด เธอถามเขาแลว้หลายรอบ แต่เขาไม่บอกอะไรเธอเลย 

เธอแค่อยากรูว้่าเขาไม่ชอบเธอตรงไหน เบื่อตรงไหน ควรปรบัปรุงตวัเองตรงไหนหรือไม่ เพราะในความคิดเธอ
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การหมดรกัมนัก็เหมือนกบัหมดความอดทนนั่นแหละ แต่เขาท าเพียงแค่ส่ายหนา้เท่านัน้ เธอเกลียดที่เขาไม่ยอม

บอก และเธอก็ไม่เขา้ใจค าว่าหมดรกัอะไรนั่นของเขาดว้ย  

ภาพความวุ่นวายในคืนวนันัน้และความอดัอัน้ตนัใจค่อย ๆ คลายลง และหายลงไปตามล าดบั

เหมือนกบัภาพความสขุเมื่อแรกเริ่ม เหลือเพียงความว่างเปลา่อีกเช่นเคย ความว่างเปลา่อนัมืดมิด ไม่สิ เธอคิด

ว่าเธอเห็นดวงไฟเล็ก ๆ หรือแสงสว่างตรงปลายสดุ เหมือนกบัแสงสว่างที่ปลายอโุมงคอ์ะไรอย่างนัน้ หญิงสาว

ลืมตาขึน้มาก็พบกบันาถะนั่งลงอยู่ตรงหนา้เธอ มือหนึ่งถือแกว้ชาไทยแกว้ใหม่ไว ้อีกมือหนึ่งถือทิชชู่ 

“พี่กลวัว่าเธอจะกระโดดบ่อปลาคารป์ตายน่ะ รอ้งไหใ้หพ้อใจดีกว่านะ” เขายื่นทิชชู่มาให ้

ขวญัมากลา่วขอบคณุแลว้รบักระดาษทิชชู่มาเช็ดน า้ตาที่หยดลงมาเป็นสาย เปียกเต็มหนา้เธอไปหมด อนัที่จรงิ

เธอไม่รูด้ว้ยซ า้ว่าตวัเองรอ้งไหอ้อกมาตอนไหน  

 “ชาไทยกลิ่นดอกกลว้ยไม ้เมนพูิเศษของทางรา้น เมนใูหม่ใหล้กูคา้วีวีไอพีของทางรา้นโดยเฉพาะ” เขา

ยื่นชาไทยแกว้นัน้ใหเ้ธอ ขวญัมาดมแลว้ก็พบว่ามีกลิ่นของกลว้ยไมจ้รงิ ๆ  

แปลกมาก เขาท าไดอ้ย่างไร 

ววีไีอพเีลยเหรอ ยิ่งกว่าวไีอพอีกีนะเนีย่ 

 “ชอบไหม” นาถะถาม 

 “ชอบค่ะ หอมมาก” ว่าพลางดดูชาไทยจากแกว้อีกหลายอึก ก่อนจะกลบัไปด่ืมแกว้เดิม เธอพบว่ามนั

ต่างกนั แกว้ใหม่ที่นาถะน ามาใหน้ัน้มีกลิ่นของดอกกลว้ยไมอ่้อน ๆ บางทีก็นึกไปว่าเป็นกลิ่นสาหร่าย แต่แกว้

เดิมเป็นกลิ่นวานิลลาซึ่งเป็นกลิ่นเอกลกัษณข์องชาไทยที่รา้น 

 “ใสอ่ะไรคะ” เธอถาม แต่เขากลบัถามเธอกลบั 

 “รูไ้หมว่าดอกกลว้ยไมม้ีความหมายว่าอะไร” 

 “สง่างามมัง้” เธอฉงน 

 “ถกู นอกจากนีด้อกกลว้ยไมย้งัใชใ้นวนัครูก็ไดน้ะ เคยไดย้ินโคลงสี่ของหม่อมหลวงป่ินรเึปลา่ละ่ ที่ว่า 

กลว้ยไมอ้อกดอกชา้ ฉนัใด การศกึษาเป็นไป ฉนันัน้ แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น การศกึษาปลกูป้ัน เสรจ็แลว้

แสนงาม” นาถะว่า ท าเอาขวญัมาอา้ปากคา้งดว้ยความงงอย่างที่สดุ กลิ่นกลว้ยไมแ้ลว้อย่างไร เก่ียวอะไรกบั
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วนัครู แลว้โคลงสี่ของ ฯพณฯ ศาสตราจารยห์ม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ เก่ียวอะไรกบัชาแกว้นีด้ว้ย เขาตอ้งการจะ

สื่ออะไรกนัแน่  

คนอะไรแปลกชะมดั ไม่รูจ้กัพูดใหค้นฟังรูเ้รื่อง 

 นาถะกระแอมเล็กนอ้ยก่อนจะกลา่วต่อว่า  

 “อนัที่จรงิก็สามารถเปรียบกบัความรกัไดเ้หมือนกนันะ เพราะว่าความรกัที่ดีนัน้ก็ตอ้งใชเ้วลาเหมือนกนั 

บ่มเพาะจนมนัออกมาสวยงามยงัไงละ่” เขาว่า 

 แลว้ ? 

 “กลิ่นชาทิกวนอิมน่ะ เป็นชาที่กลิ่นหอมเหมือนดอกกลว้ยไม ้พี่เลยลองใสผ่สมกบัชาไทยด ูใชช้า

คณุภาพเลยนะ ซือ้มาจากรา้นขายชาคณุภาพดีแห่งหนึ่งในเยาวราชเลยนะ ยงัไดก้ลิ่นหอมเหมือนเดิม รสชาติดี

เลยใช่ไหม จะไดเ้ตรียมวางขาย” เขาว่าต่อ โดยไม่ไดอ้ธิบายอะไรเพิ่มเติมใหเ้ธอเขา้ใจมากขึน้เลยสกันิด

นอกจากบอกสว่นผสมของชาแกว้นี ้

 “ไม่เขา้ใจเลยละ่สิ” เขาข า หลอ่นละหมั่นไสท้่าทางของเขาตอนนีเ้สียจรงิ ออกจะแปลกไปกว่าปกติมาก 

 “คืออย่างนี ้ความรกัที่ดีน่ะ มนัก็ตอ้งใชเ้วลาในการบ่มเพาะ เหมือนกบัการศกึษา เหมือนกบัดอก

กลว้ยไมน้ี ้ดอกกลว้ยไมเ้ป็นตวัแทนของความสง่างาม เธอน่ะ ก็สง่างามไดเ้หมือนดอกกลว้ยไมน้ีน้ะ ถึงจะดู

บอบบาง แต่กลีบแข็งแกรง่” 

 “เจอมรสมุแค่ไหนก็ไม่หวั่นเหรอ” เธอถาม 

 “เปลา่ เจอมรสมุกลีบดอกก็ร่วงเต็มพืน้เลยสิ”   

 อะไรของเขาเนีย่ 

 “ภาพของเธอเมื่อก่อนน่ะ ดเูป็นหญิงสาวที่สวยสง่า เหมาะกบัดอกกลว้ยไมดี้ แต่ตอนนีถ้า้เธอไดส้่อง

กระจกดกู็จะพบว่าตวัเองเหมือนกบัดอกกลว้ยไมท้ี่ผ่านมรสมุฤดรูอ้นมาอย่างหนกัหน่วง แต่ไม่ว่าอย่างไร ก็จะ

งอกบานสวยไดเ้หมือนเดิมอีกครัง้ แมจ้ะตอ้งใชเ้วลาสกัหน่อยก็ตาม แลว้ความทกุขจ์ะผ่านไป” เขาว่า 
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 “แกว้นีถื้อว่าเลีย้งปลอบใจลกูคา้วีวีไอพีอย่างขวญัละกนั” เขายิม้ให ้แลว้ก็เดินกลบัไปในรา้น

เหมือนเดิม ปลอ่ยใหเ้ธอนั่งท าตาปรบิ ๆ งงงนักบัค าพดูเขาอยู่อีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง

เลยทีเดียวที่เธอใชส้มองที่มีอยู่ขบคิดค าพดูของเขา  

 ใหก้ าลงัใจสนิะ หรือเปลีย่นตวัเองล่ะ สภาพฉนัตอนนีแ้ย่มากเลยเหรอ… 

…แม้นเพียงได้สบนัยน์ตา ฉันยังประหม่าลืมกาย ส้ินความละอาย หักใจไม่วาย เพ้อชม… 

 สามปีผ่านไป ไม่มีเพลงเศรา้อีกแลว้ส าหรบัรา้นนี ้ถา้จะมีก็มีแต่เพลงรกัเท่านัน้แหละ แม ้“ฝากรกั” ของ

วงสนุทราภรณท์ี่ขบัรอ้งโดยบษุยา รงัสีจะเก่าไปสกัหน่อยส าหรบับรรยากาศรา้น แต่อย่างว่าแหละ ถา้เจา้ของ

รา้นชอบเปิด ลกูคา้ก็ตอ้งฟัง 

 ขวญัมายิม้และข าในใจ เพลงอะไรเขา้กบัชีวิตดีแท ้วนันีข้วญัมาใสช่ดุม่วงอ่อนเหมือนสีดอกกลว้ยไม ้ 

นั่งอยู่ในรา้นกาแฟเล็ก ๆ รา้นเดิมซึ่งตัง้อยู่บรเิวณใจกลางกรุงเทพมหานคร มีสวนหย่อมตกแต่งสไตลญ่ี์ปุ่ นอยู่

หลงัรา้น ส าหรบัใหล้กูคา้ถ่ายรูปได ้สว่นตวัรา้นทาสีขาวเป็นสไตลม์ินิมอลสมชื่อรา้น “สีขาว” หอ้งสีขาวเล็ก 

แคบ แต่ดอูบอุ่น เช่นกนักบัในใจของลกูคา้อย่างขวญัมาที่ ณ ขณะนีท้ี่อบอุ่นและมีความสขุอย่างที่สดุ ความ

อบอุ่นท าใหชุ้่มชื่นหวัใจนีก้็เนื่องมาจากสิ่งที่เรียกว่า “ความรกั” 

 ตอนนีข้วญัมาไดก้ลายมาเป็นคณุนายของรา้นสีขาวอย่างเต็มตวั งานเดิมที่เธอท าก็ยงัท าต่อไป แต่เมื่อ

มีเวลาว่างหรือวนัหยุดเสาร-์อาทิตย ์เธอก็จะมาช่วยงานสามีที่รา้น ที่กลา่วว่าเพลงนัน้เขา้กบัชีวิตก็เพราะ

ถึงแมว้่าจะแต่งงานกนัมาไดปี้หนึ่งแลว้ เวลาสบตาเขาทีไรก็ยงัเพอ้ชมเขาอยู่ทกุทีนั่นแหละ นาถะเขา้มาเป็นที่

พึ่งพิง และผูใ้หค้วามช่วยเหลือเธอ คอยปลอบใจเธอใหผ้่านพน้ความทกุขท์ี่ผ่านมาได ้เขาไม่เรง่รอ้นว่าเธอจะ

ลืมความรกัครัง้เก่าไดเ้มื่อไหร ่ไม่ว่าจะนานแค่ไหน เขาก็รอเธอ อนัที่จรงิเมื่อมาคบกนัแลว้เขาก็มาสารภาพกบั

เธอว่า แอบชอบเธอมานานแลว้ ตัง้แต่ยงัไม่มีแฟน พอตัง้ใจว่าจะจีบ แต่เธอก็ดนัพาแฟนมานั่งที่รา้นเสียก่อน 

 “ตน้ไม ้ใบหญา้ น า้ชา และแสงแดดของรา้นนีเ้ขา้กนัดีจริง ๆ” ว่าแลว้เธอก็หยิบโทรศพัทข์ึน้มาถ่ายรูป

แลว้อปัโหลดลงอินสตาแกรมเพื่อโฆษณารา้น เป็นตน้ไม ้ใบหญา้ น า้ชา แสงแดด และเจา้ของรา้นที่ท าใหเ้ธอ

ผ่านพน้มรสมุฤดรูอ้นมาได ้เธอคงไม่ตอ้งเจอกบัพายุใด ๆ อีกแลว้ 

และเมื่อกลว้ยไมอ้อกดอก มนัก็สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น 
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กาเฟอีนในแก้วดินเผา 

 “มาแลว้ค่า” ไพลินตะโกนบอกเจา้ของรา้นดว้ยเสียงสดใสขณะที่กา้วเทา้เขา้มาในรา้นคาเฟ่เล็ก ๆ แห่ง

นี ้กลิ่นเหม็นเขียวของมตัชะรอ้น ๆ ลอยอบอวลอยู่ในอณอูากาศ ส าหรบัคนไม่ชอบชาเขียวแลว้ มนัจึงเป็นกลิ่น

ที่ไพลินนิ่วหนา้ทกุครัง้ที่เขา้มาในรา้น แต่เมื่อลองนั่งลิม้รสแลว้ละก็ ความเหม็นก็จะหายไปกลายเป็นความหอม

แทน รสชาติสามารถกลบกลิ่นไดดี้ทีเดียว 

 รา้นเล็ก ๆ แห่งนีต้กแต่งไดบ้รรยากาศเหมือนอยู่ในญ่ีปุ่ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นประตบูานเลื่อนตัง้แต่

เขา้รา้น ผนงัรา้น โต๊ะน า้ชาญ่ีปุ่ น เบาะรองนั่ง หรือภาพแขวนที่ติดอยู่มมุฝาผนงั แต่จะต่างก็ตรงที่ไม่ใช่หอ้งชง

ชาแบบญ่ีปุ่ นแท ้ๆ หากแต่เกิดจากการประยกุตข์องเจา้ของรา้น  สถานที่ชงชาอยู่อีกหอ้งหนึ่งซึ่งเป็นหอ้งเฉพาะ

พนกังานเท่านัน้ และจ านวนพนกังานรวมถึงเจา้ของรา้นมีอยู่เพียงแค่คนเดียว นั่นหมายความว่าเจา้ของรา้น

ตอ้งเป็นผูด้แูลทุกอย่างภายในรา้น ตัง้แต่ตอ้นรบั รบัออเดอร ์เสิรฟ์น า้ คิดเงินจนถึงเก็บกวาดรา้น แต่ก็ไม่ใช่

ปัญหาอะไรนกั ลกูคา้สว่นใหญ่มกัเป็นเจา้ประจ า และเป็นผูท้ี่สนใจชื่นชอบในชาญ่ีปุ่ นอย่างมาก นอ้ยครัง้นกัที่

จะมีลกูคา้หนา้ใหม่เขา้มา ถึงลกูคา้จะมีอยู่อย่างจ ากดั แต่มนัก็ไม่ไดก้ระทบกบัฐานะของเธอเลย เพราะเธอเป็น

ผูน้  าเขา้ชาจากญ่ีปุ่ นมาขายผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน ์รวมถึงมีบรกิารจดัสง่ชาถึงที่ส  าหรบัลกูคา้ไม่ประจ าที่ไม่

สะดวกจะมาทานเองที่รา้น  

รา้นแห่งนีเ้ป็นรา้นลบัที่ตัง้อยู่ในซอยแห่งหนึ่งย่านสขุมุวิท ซึ่งเป็นย่านที่ขึน้ชื่อว่าของแพงมาก รา้นดิน

เผาแห่งนีเ้องก็เช่นกนั เจา้ของรา้นลงทนุสั่งใบชาคณุภาพมาจากญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว ทัง้ยงัลงทนุขนาดบินไปเรียน

ชงชาที่ญ่ีปุ่ นมาแลว้ เมื่อกลบัมาแหวนพลอยก็เกิดไอเดียเปิดรา้นดินเผาแห่งนีข้ึน้ โดยสรา้งบรรยากาศต่าง ๆ ให้

ลกูคา้รูส้ึกราวกบัเดินอยู่ในเกียวโตเลยทีเดียว ลกูคา้ทกุคนที่เขา้มาจะตอ้งถอดรองเทา้เสียก่อน และสวมใส่

รองเทา้ที่ทางรา้นจดัเตรียมไวใ้ห ้โต๊ะเป็นโต๊ะเตีย้ ไม่มีเกา้อี ้มีแต่เบาะรองนั่ง เกือบจะเหมือนกนัทัง้หมด ไม่เวน้

แมแ้ต่แหวนพลอยยงัใสชุ่ดกิโมโนออกมาตอ้นรบัลกูคา้ทุกวนั จนบางครัง้ไพลินผูเ้ป็นหลานสาวถึงกบัแซวว่า

ขยนัใสม่าก เพราะการใส่กิโมโนนัน้มีขัน้ตอนมากมาย ไม่เพียงเท่านัน้ แหวนพลอยยงัท าผมทรงญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 

ถา้ลกูคา้ที่เขา้มาในรา้นใส่กิโมโนหรือยกูาตะ แลว้พดูภาษาญ่ีปุ่ นดว้ยก็คงจะนึกว่านั่งอยู่ในคาเฟ่แดนอาทิตย์

อทุยัจรงิ ๆ 

 ไพลินวางห่อผา้ซึ่งบรรจุกลอ่งอาหารขนาดใหญ่ลงบนโต๊ะ รอไม่นานนกัแหวนพลอยจึงเดินออกมาจาก

อีกหอ้งหนึ่ง วนันีเ้ป็นวนัธรรมดา ทัง้รา้นจึงมีแค่ไพลินอยู่คนเดียว 
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 “โฮจิชะเหมือนเดิมค่า” ไพลินบอกนา้สาว แหวนพลอยจึงหายกลบัไปเขา้ไปในหอ้งเดิม อีกสิบนาที

ต่อมาจึงออกมานั่งกบัไพลิน พรอ้มกบัชาสองแกว้ ของไพลินเป็นโฮจิชะลาเตร้อ้น สว่นของแหวนพลอยเป็นมตั

ชะเพียว ๆ 

 “ไม่มีเรียนเหรอวนันี”้ แหวนพลอยถามหลานสาว 

 “ไม่มีค่ะ” ไพลินตอบ ดว้ยความที่เธอเรียนอยู่ระดบัมหาวิทยาลยัจึงมีวนัหยดุบา้งในวนัธรรมดา ส่วน

แหวนพลอยนัน้เป็นนอ้งสาวของแหวนเพชร มารดาของไพลิน เธอมีอายรุาวกลางสี่สิบ รูปรา่งทว้มตามวยั แต่

ดวงตายงัคงเป็นประกายเจิดจา้ราวกบัวยัรุ่นที่ยงัไม่ผ่านประสบการณโ์ลกมากนกั แต่ใครจะรู ้แหวนพลอยกลบั

ผ่านมาแลว้นบัไม่ถว้น แต่ไม่ว่าจะเจอทุกขข์นาดไหน เธอก็ซ่อนมนัไวไ้ดดี้ เจา้ของรา้นสาวสามารถแสดงดวงตา

ไรท้กุขไ์ดต่้อหนา้ผูค้นนบัสิบ แมแ้ต่ไพลินก็ยงัดไูม่ออก 

 “อาหารเย็นค่ะ คณุแม่ฝากมาใหน้า้พลอยโดยเฉพาะ” ไพลินคลี่ห่อผา้ออก แมแ้ต่ห่อผา้และกลอ่ง

อาหารยงัเป็นแบบญ่ีปุ่ น 

 “อนัที่จรงิ กบัขา้วนีค้ณุยายเป็นคนท านะ” ไพลินบอก มือขวาของแหวนพลอยที่ก าลงัใชต้ะเกียบจะคีบ

อาหารทานกลบัชะงกัทนัที เธอเตรียมจะวางตะเกียบลง 

 “กินเถอะค่ะนา้พลอย” ไพลินจบัแขนนา้ตวัเองใหคี้บต่อไป เธอเองก็คีบอาหารทานเช่นกนั 

 “กลบับา้นเราเถอะ คณุยายใหอ้ภยัแลว้” ไพลินว่าอย่างติดตลก แต่สารที่เธอตัง้ใจสื่อเป็นความจรงิ 

 “นา้ไม่ทานแลว้ ไพลินทานเถอะ” แหวนพลอยเตรียมจะวางตะเกียบคู่อีกครัง้ 

 “หนพูดูจรงินะ คณุยายอยากใหก้ลบับา้น” ไพลินวางตะเกียบเช่นเดียวกนั 

 แหวนพลอยไม่ตอบว่าอะไร เพียงแต่นั่งเหม่อมองไปยงัภาพแขวนที่ติดอยู่บนฝาผนงั ภาพวาดของธาร

น า้ตกแห่งหนึ่ง บรรยากาศชุ่มชื่น แมด้วงตาจะจอ้งมองภาพวาดนัน้ แต่ความคิดของแหวนพลอยกลบัยอ้นไป

เมื่อสมยัตวัเองอายรุาวยี่สิบ 

 หนูไม่อยากเรียนบญัชีแลว้ 

 แกตอ้งเรียน 
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ตอนนัน้แหวนพลอยอยู่ปีสอง เขา้เรียนที่คณะบญัชีในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง แหวนพลอยใชเ้วลาถึง

สองปีในการพบว่าเธอไม่เหมาะกบัการเรียนบญัชีสกันิด ถา้มีคนถามว่าเธอชอบท าอะไร เธอก็คงจะตอบว่าชอบ

ชา ชงชา ด่ืมชา ดมชา แต่สิ่งเหลา่นีจ้ะไปท ามาหากินอะไรละ่ เปิดรา้นน า้ชาเหรอ ในยุคสมยันัน้ผูค้นต่างสา่ย

หนา้เมื่อเธอตอบค าถามเหล่านีแ้ก่พวกเขา ถึงแมแ้หวนพลอยจะเกลียดบญัชี แต่อย่างไรเธอก็อดทนเรียนจนจบ

ปีสี่มาได ้และแลว้คืนวนัหนึ่ง แหวนพลอยก็ไปจากบา้น 

 แหวนพลอยแอบหนีออกจากบา้นในกลางดกึ ไม่ใหใ้ครรู ้ทิง้เพียงจดหมายบอกลาไว ้เธอจะไปญ่ีปุ่ น 

ในระหว่างเรียนที่คณะบญัชี แหวนพลอยกลบับา้นเย็นทกุวนั ทางบา้นเขา้ใจว่าท างานกบัเพื่อน แต่ความเป็น

จรงิแลว้เธอแอบไปเรียนภาษาญ่ีปุ่ น จนกระทั่งอาจารยผ์ูส้อนเห็นถึงความตัง้ใจของเธอ จึงไดแ้นะน าใหรู้จ้กักบั

สถานที่เรียนชงชาแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น และญาติของอาจารยก์็เป็นผูส้อนอยู่ที่นั่นดว้ย เธอไปเป็นนกัศึกษาใน

สถาบนัแห่งนัน้ สว่นค่าเล่าเรียนนัน้ก็มิใช่ว่าจะเรียนฟรี อยู่ฟรี เธอเองก็ตอ้งท างานพารท์ไทมไ์ปดว้ย เรียกไดว้่า

ค่อนขา้งล าบากทีเดียว 

 เมื่อส าเรจ็การศกึษา เธอก็ท างานเป็นผูช้่วยสอนอยู่สกัระยะหนึ่ง แต่งงาน แลว้ก็มีลกู แต่ว่าชีวิตกลบั

ตอ้งพลิกผนัอีกรอบ ความรกัเมื่อนานไปก็กลายเป็นน า้ผกัตม้ที่ขมก็บอกว่าขม ลกูไดจ้ากเธอไปตัง้แต่มีอายุ

ครรภไ์ดส้ามเดือน เมื่อลกูจากไปแลว้ สามีก็จากเธอไปอีกคน เขาไม่ไดต้ายหรอก แต่ไปหาผูห้ญิงคนอ่ืน แหวน

พลอยหย่ากบัสามีเรียบรอ้ย ก็ยงัท างานที่เดิมอยู่สกัพกั อะไรบางอย่างดลใจใหเ้ธอออกนอกเมืองไปชมน า้ตก  

 บรรยากาศของน า้ตกแห่งนัน้ แน่นอนว่าต่างจากท่ีไทยมาก แต่มนัมีอะไรสกัอย่างที่ท าใหเ้ธอคิดถึงบา้น 

เป็นสิบปีแลว้ที่ไม่ไดก้ลบัไป ไม่รูว้่าป่านนีค้นที่บา้นจะเป็นอย่างไรบา้ง อีกทัง้เธอเองก็มีฐานะพอสมควรแลว้

ในตอนนี ้ถา้ไดก้ลบัไปเปิดรา้นชาเองก็คงจะดีมาก และนี่ก็เป็นเหตใุหแ้หวนพลอยตดัสินใจเดินทางกลบั

ประเทศไทย แต่ถึงอย่างนัน้เธอก็ไม่ไดก้ลบัไปพกัที่บา้นเดิมและไม่กลบัไปหาอีกดว้ย เธอเช่าบา้นใหม่ขนาด

พอดีตวัคนเดียว และเช่าหอ้งแห่งหนึ่งย่านสขุมุวิทเพื่อเปิดรา้นน า้ชา  

 ในวนัที่เปิดรา้นวนัแรก คนที่มาหาก็คืออาจารยส์อนภาษาญ่ีปุ่ นซึ่งติดต่อกบัเธอตลอดเวลาเมื่อตอนไป

อยู่ญ่ีปุ่ น และคนที่สองคือไพลิน เด็กสาวเขา้มาแนะน าตวัเองใหรู้จ้กัว่าเป็นญาติโกโหติกากนั เล่าเรื่องความ

เป็นไปของบา้น แมว้่าแหวนพลอยจะมีท่าทีนิ่งเฉยก็ตาม เด็กสาวยงัคงเลา่ต่อไป 

 นา้พลอยรูไ้หมว่าคนืวนัทีน่า้ไปจากบา้นนะ่ คณุตาคุณยายเขาเสยีใจมากเลยนะ เขาโทษตวัเองใหญ่

เลย แต่ก็เพราะเขาหวงัดกีบันา้จึงไดใ้หเ้รียนบญัชี อย่าโกรธเลยนะ 
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 แหวนพลอยส่ายหนา้เบา ๆ ท านองว่า ไม่โกรธอกีแลว้ล่ะ 

 คณุตาไปสบายแลว้ ก่อนเสยี คณุตาฝากกล่องนีใ้หน้า้พลอยดว้ยค่ะ  

 เรือ่งของนา้พลอยตอนอยู่ญี่ปุ่ นทกุคนรบัทราบตลอดนะคะ อาจารยเ์ป็นคนบอก คนทีบ่า้นก็เป็นห่วง 

          อยู่ห่าง ๆ รอใหน้า้พลอยกลบัมานีแ่หละ 

 ไพลินยื่นกลอ่งไมข้นาดบรรจุหนงัสือไดห้นึ่งเลม่ใหแ้หวนพลอย แหวนพลอยรบัมาพรอ้มกบัความรูส้กึที่

ประดงัเขา้มาในหวัของเธอ เสียใจ รูส้กึผิด ตกใจ เสียดาย และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่เธอไม่ไดก้ลา่วอะไรออกไป 

ใบหนา้ยงัคงสงบนิ่งเสมอ 

 จนกระทั่งปีนีเ้ขา้สู่ปีที่เกา้ของการเปิดรา้นแลว้ ไพลินยงัคงมาเป็นลกูคา้ประจ าเสมอ ส่วนคนที่เหลือใน

ครอบครวัไม่เคยมีใครมาเธอเลยสกัครัง้ เธอเองก็ไม่เคยไปหาพวกเขาเหมือนกนั ถา้ถามว่าอยากเจอไหม แหวน

พลอยเองก็ตอบไม่ได ้ไม่ใช่ว่าไม่อยากเจอ แต่เป็นไม่กลา้เผชิญหนา้ตรง ๆ มากกว่า ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา

ไม่ใช่เธอจะไม่เคยรูส้กึผิด แต่ส าหรบัเธอแลว้เมื่อเดินหนา้มาจะไม่ถอยหลงักลบัไปเด็ดขาด เธอเคยถามตวัเอง

เหมือนกนัว่าท าเช่นนีถ้กูไหม แต่ตวัเองก็ไม่เคยมคี าตอบส าหรบัค าถามนี ้

 เมื่อแรกเปิดรา้นแห่งนีก้็ใช่ว่าจะมีลกูคา้มากมายนกั หลายคนไม่เขา้ใจว่าท าไมแพง ท าไมอย่างนูน้

อย่างนี ้แต่ทุกสิ่งทกุอย่างมีตน้ทนุของมนัเสมอ จะว่าแพงก็ไม่ถกูนกั หากมองยอ้นกลบัไปถึงขัน้ตอน ความ

พิถีพิถนัของการชงชา หรือแมก้ระทั่งคณุภาพชาที่เธอใช ้ไหนจะค่าเช่ารา้นอีก สิ่งที่เธอขายเมื่อนบัก าไรแลว้ก็

ไม่ไดม้ากมายอะไรเลย แต่อย่างไรก็ตาม หา้ปีใหห้ลงัมานี ้สภาพรา้นของเธอดีขึน้มาก อาจเป็นเพราะลกูคา้

ประทบัใจในบรรยากาศหรือรสชาติ ความพิถีพิถนัอะไรก็ตามที รา้นของเธอไดร้บัรางวลัจากองคก์รแหง่หนึ่ง ทัง้

เธอยงักลายมาเป็นผูน้  าเขา้ชาชัน้ดีจากญ่ีปุ่ น รายไดน้บัว่ามีกินไปจนตาย เธอซือ้บา้นไดห้ลงัหนึ่ง และซือ้รา้น

แห่งนีไ้ด ้ 

 ไพลินที่นั่งอยู่ขา้งหนา้ซดโฮจิชะลาเตร้อ้นแทนทานอาหารตรงหนา้ เมื่อแหวนพลอยไม่แตะ ไพลินก็ไม่

แตะเช่นกนั ไพลินด่ืมชาพลางยกนาฬิกาขึน้ด ูอีกสามสิบนาทีก็สิบเจ็ดนาฬิกาพอดี รา้นน า้ชาดินเผาของแหวน

พลอยนีปิ้ดหกโมงเย็น ไพลินยงัคงนั่งไปเรื่อย ๆ บางครัง้ก็เอาโทรศพัทข์ึน้มาเลน่เป็นระยะ ๆ  

 “ชาหมดแลว้ ขออีกแกว้ค่ะ” 

 “ด่ืมมาก ระวงัไม่หลบั” 
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 “แต่โฮจิชะเป็นชาคั่ว ปรมิาณกาเฟอีนก็ลดลงนี่คะ” 

 “ถึงอย่างนัน้กด่ื็มมากไปอยู่ดี เย็นแลว้ดว้ย” 

 “เอาโฮจิชะเพียว ๆ ก็ไดค่้ะ เรื่องกาเฟอีนไม่เป็นไร แต่เรื่องน า้ตาลไม่ไดจ้รงิ ๆ” ไพลินรอ้งขอ เมื่อเห็น

หลานสาวอยากด่ืมจรงิ ๆ ก็ไปชงใหอี้กแกว้ ไม่นานนกัแหวนพลอยก็เดินออกมา แหวนพลอยนั่งกบัไพลิน

จนกระทั่งถึงเวลาปิดรา้น ออกจะนึกแปลกใจอยู่ไม่นอ้ยที่เหตใุดไพลินยงัไม่มีท่าทีจะกลบับา้น ปกติแลว้หา้โมง

เย็นไพลินก็มกัจะกลบั หรือนาน ๆ ครัง้ถึงจะบอกว่าขอช่วยเก็บรา้น แต่ครัง้นีไ้ม่ท าอะไรสกัอย่าง ไม่กลบั ไม่เก็บ 

 เสียงประตบูานเลื่อนดงัขึน้ 

 “รา้นปิดแลว้ค่า ขอโทษดว้ยนะคะ” แหวนพลอยรีบลกุเดินไปหาลกูคา้ที่เขา้มาผิดเวลา แต่แลว้ก็ตอ้ง

หยดุชะงกั 

 “ขา้วนั่น ทานหมดหรือยงัละ่ ฉนัเอามาใหม่ดว้ย มาทานกนัก่อน” ผูเ้ดินเขา้มาเป็นสตรีวยัชรา ผมสีดอก

เลาปรากฏทั่วศีรษะ รอยย่นบนหนา้ผากและหางตาบ่งบอกถึงการผ่านเวลามานาน แต่แววตากลบัใหค้วามรูส้ึก

ว่านานกว่ารา่งกายเสียอีก 

 “แม่” เป็นเพียงค าเดียวที่หลดุออกจากปากแหวนพลอย 

 “นี่เป็นเจา้ของรา้นไดอ้ย่างไร ไม่เชิญลกูคา้เขา้ไปนั่ง” หญิงสงูวยัเอ็ดอย่างไม่จรงิจงั แหวนพลอยท าได้

แต่ยืนคา้งอยู่อย่างนัน้ น า้ตามากมายไหลมาราวกบับ่อแตก เธอถึงกบัแขง้ขาอ่อนทรุดตวัลงนั่งกบัพืน้ 

 “หิวแลว้ เรว็เขา้” หญิงชรากม้ลงมาประคองหล่อน ใบหนา้อาบไปดว้ยน า้ตาเช่นเดียวกนั แต่น า้ที่ไหล

จากตานัน้บ่งบอกถึงความปีติ ขณะที่น า้ตาของแหวนพลอยกลบัผสมหลากหลายอารมณ ์ผ่านไปสกัครูห่นึ่งเธอ

จึงรวบรวมสติขึน้มาได ้เชิญใหห้ญิงสงูวยัไปนั่งยงัเบาะที่ดีที่สดุของรา้น และไม่นานนกัก็มีคนอ่ืนเขา้รา้นมา

ทัง้หมดสี่คน เป็นแหวนเพชร สามีของเธอ นอ้งสาวของไพลิน และนอ้งชายของแหวนพลอยกบัแหวนเพชร 

 “หนยูงักลวัเลยว่าจะมาไม่ทนั อตุสา่หถ์่วงเวลาไวเ้นี่ย” เสียงของไพลินดงัขึน้ท าลายความเงียบลง 

 “เอ๊ะ นี่มนัแกว้ที่คณุยายฝากอาจารยม์าใหน้า้พลอยนี่” ไพลินยกแกว้ที่ตวัเองถืออยู่ใหท้กุคนด ูแหวน

พลอยจึงไดเ้ขา้ใจในตอนนัน้เองว่าที่บา้นตามข่าวเธอมาตลอด แมไ้ม่เคยมาหา แต่ก็ยงัฝากของมาให ้แกว้ดิน

เผาใบนี ้แมล้วดลายจะดธูรรมดา แต่ก็เป็นแกว้คณุภาพดีที่สดุในรา้น เมื่อสกัครู่เธอบงัเอิญหยิบมาใช ้
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 “กลบับา้นเราเถอะพลอย” มารดาของแหวนพลอยพดูขึน้ แหวนพลอยยงัไม่รูจ้ะกลาวค าใดออกมา

นอกจากพยกัหนา้แรง ๆ พรอ้มกบัน า้ตาที่ไหลออกมาอีกรอบ 

 “หนขูอโทษ” แหวนพลอยกราบลงตกัมารดา 

 “ขอโทษท าไม แกไม่ผิดหรอก เรื่องที่ผ่านมาก็ช่างมนัเถอะนะ ทานอาหารดีกว่า” หญิงชราว่าพลางกอด

ปลอบลกูสาวตวัเอง 

 เป็นเวลากว่าย่ีสิบปีที่ครอบครวัจะไดก้ลบัมาทานอาหารพรอ้มหนา้พรอ้มตากนัอีกครัง้ คนที่รอคอย

เวลานีท้ี่สดุก็คงไมพ้น้หญิงชราผูเ้ป็นมารดาของแหวนพลอย เธอรอแลว้รอเลา่ รอทกุคืนวนัที่จะไดพ้บหนา้ลกูอีก

ครัง้ แมจ้ะรูว้่าลกูอยู่แค่เอือ้มแค่นี ้เธอก็ยงัไม่กลา้ไปพบอยู่ดี จนกระทั่งไพลินผูเ้บื่อหน่ายความอยากแต่ไม่กลา้

ของคณุยายจดัการใหแ้ม่ลกูไดก้ลบัมาพบกนัอีกครัง้ 

 รีบพบหนา้กนัก่อนจะไม่ไดพ้บเถอะค่ะคณุยาย 

 นีแ่ช่งยายเหรอ 

 เปล่า แต่พูดจริง หนูเหน็มีตัง้หลายคนทีอ่ยากท าอะไรแต่ไม่กลา้ท า สดุทา้ยก็สายไปแลว้ ไม่อยากเหน็

คณุนา้กบัคณุยายเป็นแบบนัน้ เราตอ้งกลา้ทีจ่ะเผชิญหนา้กบัอดีตสคิะ ถงึเวลานัน้ก็คงวางอดีตไดเ้องแหละ 

เชือ่หนู 

 ท าตวัเป็นคนแก่ 

 แมไ้พลินจะโดนว่าว่าเป็นคนแก่ แต่ก็ไม่ไดส้นใจ ขอเพียงแค่ใหท้ัง้สองไดก้ลบัมาเจอกนั เปิดใจคยุกนั 

ก่อนที่มนัจะสายเกินไปก็พอแลว้  

 ไพลินมองโฮจิชะรอ้นในแกว้ดินเผาตวัเอง พรอ้มกบัแลมองไปยงัแกว้ดินเผาบรรจชุารอ้นหอมหวนของ

คนอ่ืน กาเฟอีนในแกว้ดินเผา ถงึจะขมไปนดิ แต่ก็หอมสดชืน่ กบัภาพความสขุของทุกคนตรงหนา้นี่มนัดีจรงิ ๆ  

และบรรยากาศครอบครวัที่แหง้เหือดมานานนบัย่ีสิบปีจะไดก้ลบัมาเป็นครอบครวัที่อบอุ่นอีกครัง้ 
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ชานมไข่มุกแห่งการบอกลา 

 “มาชา้จงัเลย” แพรวต่อว่าพราวและเพลินผูเ้ป็นเพื่อนอย่างไม่จรงิจงันกั 

 “มาชา้ยงัดีกว่าไม่มา” พราวว่า 

 “หยดุรอ้งเพลง” เพลินรีบบอกแพรวก่อนที่เจา้ตวัจะรอ้งขึน้มาเป็นท านองเพลงเหลวไหลของมอส 

ปฏิภาณแบบที่ชอบท า  

 ทัง้สามนดัพบกนัในรา้นชานมไข่มกุชื่อดงัซึ่งตัง้อยู่ในหา้งสรรพสินคา้แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

บรรยากาศหา้งสรรพสินคา้ช่วงบ่ายของวนัองัคารชวนน่าแปลกใจ วนัท างานแท ้ๆ แต่คนพลกุพลา่นราวกบั

หนอนยัว้เยีย้ บรรยากาศเช่นนีม้ีสาเหตมุาจากการจดังานชัน้บนสดุของหา้งสรรพสินคา้ซึ่งเป็นงานขายตน้ไม้

และขายอาหารไทยสี่ภาค มีสินคา้โอท็อปมาขายดว้ย บรรดาลกูคา้มีอายุตัง้แต่เด็กยนัสงูอาย ุบางคนก็พาบิดา

มารดามาจบัจ่ายใชส้อย บางคนก็ลากเพื่อนมาดว้ย บางคนก็มาเป็นคู่ และบางคนก็มาคนเดียว ที่สะดดุตา

แพรวที่สดุคือคณุยายอายเุจ็ดสิบ อตุสา่หล์ากสงัขารมาช็อปปิงคนเดียวยงัสถานที่แห่งนี ้หิว้ของพะรุงพะรงั

มากมายราวกบัจะยา้ยบา้น  

เป็นยายบา้หอบฟาง แพรวคิด ก่อนสติสตงัจะถกูดงึกลบัมาดว้ยค าถามของเพื่อน 

 “สั่งยงั” พราวถาม 

 “ยงั รออยู่” แพรวตอบ 

 ทัง้สามพากนัไปสั่งยงัเคานเ์ตอรข์องรา้น 

 “ชานมไข่มกุหนึ่งแกว้ค่ะ 

 ชานมไข่มกุดว้ยค่ะ 

 ชานมไข่มกุเหมือนกนัค่ะ” ทัง้สามพากนัหวัเราะที่สั่งเหมือนกนัทัง้หมด ท าใหพ้นกังานรบัออเดอร์

หวัเราะตามไปดว้ย 

 “สรุปชานมไข่มกุหวานปกติ 3 แกว้ นะครบั ทัง้หมดหนึ่งรอ้ยหา้สิบบาท เสรจ็แลว้เชิญรบัสินคา้

ทางดา้นนัน้ไดเ้ลยครบั ขอบคณุครบั” 
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 เมื่อรบัสินคา้เรียบรอ้ยแลว้ สามสาวก็พากนัไปนั่งยงัโต๊ะบรเิวณหลบมมุหลงัตน้ไมป้ระดบั เพิ่มความ

เงียบและความเป็นสว่นตวัให ้แพรวมองนาฬิกาสีสม้ท่ีอยู่บนขอ้มือ เพลินหยิบโทรศทัพขึ์น้มาเลน่ และพราวก็

นั่งคุย้หาของในกระเป๋าสะพายตนเอง ต่างไม่มีใครพดูจากนัแมส้กันิดเดียว จนกระทั่งแพรวเป็นผูท้  าลายความ

เงียบขึน้มา 

 “ไม่กินเหรอ เด๋ียวก็ละลายหมด” แพรวบอก ทัง้สองจึงไดล้ะสายตาจากกิจกรรมของตนกลบัมาอยู่ยงัวง

สนทนา 

 “เดี๋ยวพวกเธอก็ไปกนัแลว้” แพรวพดูดว้ยน า้เสียงกึ่งงอน 

 “ไม่เอาน่า แกก็ตามมาได”้ พราวตอบ 

 “ไม่ไปหรอก ตั๋วแพง”  

 “เรื่องมากจงั งัน้ก็รอพวกฉนักลบัมา” พราวว่า 

 ทัง้สามคนเป็นเพื่อนที่เรียนมาดว้ยกนัตัง้แต่สมยัมธัยมตน้ ความสนิทสนมกนัจึงเริ่มมาตัง้แต่เมื่อเขา้

โรงเรียน พราว แพรวและเพลินมาจากกนัคนละโรงเรียน นอกจากไดม้าเรียนในโรงเรียนเดียวกนัแลว้ ทัง้สามยงั

อยู่หอ้งเดียวกนัอีกดว้ย เวลานั่งก็นั่งติดกนั จะไปไหน ท าอะไรก็มกัไปกันเป็นกลุม่สามคน เพลินมกัจะเป็นคน

กลางระหว่างเพื่อนทัง้สอง เมื่อทะเลาะกนั พราวก็จะไปหาเพลิน แพรวก็ไปหาเพลินเช่นกนั ท าใหเ้พลินตอ้งเป็น

คนไกลเ่กลี่ยคดีความเป็นตน้ว่า ใครแย่งสีไมใ้ครไป ใครใชแ้ลว้เก็บไม่เรียบรอ้ย หรือแมก้ระทั่งปากกาทัง้สอง

ดา้มเป็นของใคร เพราะใชเ้หมือนกนัเป๊ะ ทัง้อีกหลายหลายปัญหาเล็ก ๆ แต่สารพดัเรื่อง ดงันัน้เพลินจะเป็นคน

ที่ยื่นมือเขา้ช่วยใหท้ัง้สองคืนดีกนั แน่นอนว่าทัง้สองไม่เคยทะเลาะกบัเพลินเลยสกัครัง้เดียว เพราะเพลินเป็น

พวกไม่ชอบมีเรื่องกบัใคร และไม่ชอบงอ้ดว้ยถา้ตวัเองไม่ไดผ้ิด พราวและแพรวที่ชอบใหค้นอ่ืนมางอ้จึงตอ้ง

ประพฤติตวัดีเป็นพิเศษเมื่ออยู่กบัเพลิน เพราะหากขาดเพื่อนคนนีไ้ป โลกใบเล็กที่แสนวุ่นวายคงโกลาหลเป็น

รอ้ยเท่าพนัเท่า  

แมก้ระทั่งยา้ยโรงเรียนตอนมธัยมปลาย ทัง้สามก็ยา้ยไปดว้ยกนั อยู่สายเดียวกนั หอ้งเดียวกนัตัง้แต่

มธัยมศกึษาปีที่สี่ถึงมธัยมศึกษาปีที่หก ราวกบัสวรรคจ์ดัแจงใหท้ัง้สามตอ้งเจอหนา้กนัเป็นเวลาตลอดหกปี  

ความสมัพนัธแ์ละสายใยระหว่างคนทัง้สามก็แน่นแฟ้นขึน้ตามระยะเวลา จนกระทั่งส  าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยม

ปลาย ก็ถึงเวลาที่ทัง้สามจะตอ้งแยกจากกนั แพรวนัน้ไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งที่ติดกับศนูยก์ารคา้
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ขนาดใหญ่ใจกลางกรุง ส่วนพราวและเพลินไดร้บัทุนการศกึษาไปเรียนต่อยงัต่างประเทศ โดยพราวไปอยู่สเปน 

สว่นเพลินไปอยู่อิตาลี พรุง่นีก้็จะเป็นวนัเดินทางของทัง้สอง ดงันัน้ในวนันีจ้ึงไดน้ดักนัออกมาเจอกนัเป็นครัง้

สดุทา้ยก่อนลาจาก 

 “เดี๋ยวก็กลบัแลว้” เพลินปลอบ 

 “ใช่ ๆ ไปไม่นานหรอก” พราวเสรมิ พรอ้มกบัตบบ่าเพื่อนเบา ๆ 

 “ใครจะรูว้่าจากแลว้จะไดเ้จออีกเมื่อไหร่ พวกแกอยู่ใกลก้นัมากกว่าฉนัอีก” แพรวว่า 

 นบัตัง้แต่รูว้่าเพื่อนจะตอ้งจากไป แพรวก็รอ้งไหอ้ย่างหนกั เศรา้ไปเป็นสปัดาห ์ซมึไปหลายอาทิตย ์แม้

จะพยายามท าตวัรา่เรงิแต่ทุกคนรอบตวัก็สมัผสัไดว้่าเธอพดูนอ้ยลง มกัจมอยู่แต่กบัความคิดของตนเอง หญิง

สาวมีอาการเช่นนีเ้รื่อยมาเป็นเวลาหลายเดือน พยายามท าใจกบัการจากลา ทัง้ ๆ ที่รูว้่ายงัไงสกัวนัทกุคนก็ตอ้ง

แยกจาก ต่างคนต่างมีเสน้ทางเดินเป็นของตวัเอง แต่เธอก็ยงัรบักบัการจากลาไม่ไดอ้ยู่ดี แมอ้ายเุพียงแค่สิบ

แปด ไม่ใช่พวกคนแก่อายแุปดสิบก็ตาม  

 แพรวฟังเพลงเศรา้ เพลงอกหกัแทบจะทุกเวลา มิหน าซ า้ยงัมีอาการอินไปกบัเพลงอีกดว้ย ทัง้ ๆ ที่ใน

ยคุสมยันีก้ารจากลาแบบมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เรื่องน่ากลวัหรือสิน้หวงัอย่างในอดีต สมยันีม้ีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย 

ไม่ว่าจะไลน ์เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรมที่ไวใ้ชติ้ดต่อสื่อสาร ทัง้เห็นขอ้ความ เห็นหนา้ ไดย้ินเสียง ไม่มีอะไรน่า

กลวัเลยสกันิด 

 หรือบางที ในสว่นลกึ เธออาจจะกลวัการถูกลืม… 

“เอาน่าแพรว มาด่ืมใหช้านมไข่มกุเป็นพยานกนั” เพลินว่า 

 “พยานอะไร พยานรกัเหรอ” พราวพยายามสรา้งความขบขนั 

 “พยานรกักบัผีน่ะสิ บา้ ก็เป็นพยานไงว่ายงัไงเราก็ตอ้งกลบัมาเจอกนั มาด่ืมชาไข่มกุดว้ยกนัอีกที่รา้น

นี…้ถา้รา้นไม่ปิดไปก่อนนะ หรือถา้รา้นปิดละก็รา้นอ่ืนก็ยงัได”้ เพลินว่า 

 เมื่อนัน้สีหนา้ของแพรวจึงดีขึน้มานิดหนึ่ง หญิงสาวยิม้ออกมาได ้จากนัน้ทัง้สามก็หยิบแกว้ชนขึน้ชน

กนั 

 “ด่ืมเหลา้รว่มสาบานมนัไม่ดี ด่ืมชานมไข่มกุดีกว่า” พราวพดูอย่างติดตลก 
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 “แต่ด่ืมชานมไข่มกุมากก็ไม่ดีนะ โรคอว้นจะถามหา” แพรวตอบ 

 “ก็ด่ืมวนัละแกว้พอสิ” เพลินตอบ 

 แพรวเคยไดย้ินมามากว่ามีเจอก็ตอ้งมีจาก มีพบก็ตอ้งมีพลดัพราก แต่เมื่อถึงเวลาที่ตอ้งบอกลากนัจริง 

ๆ แลว้เธอกลบัไม่สามารถท าใจได ้ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย ทุกการจากลาแมก้บัคนรูจ้กั โดยเฉพาะคน

สนิท หรือญาติสนิทเสีย หญิงสาวมกัรอ้งไหน้ า้ตาเป็นเผาเต่าทกุครัง้ หรือแมแ้ต่ในละคร ในซีรีส ์ในภาพยนตรใ์ด 

ๆ ก็ตาม หากมีตวัละครที่ตอ้งตาย หรือตอ้งลาจากกนัในตอนจบหญิงสาวมกัมีอาการรบัไม่ไดก้บัสิ่งที่เกิดขึน้ 

บ่อยครัง้จึงระบายโดยการเขียนนิยายใหต้วัละครอยู่ดว้ยกนั รว่มงานกนัเหมือนเดิม พบกนัเหมือนวนัท างานวนั

เรียนปกติ ไม่ใช่เหมือนรางรถไฟที่ต่างมาจากคนละที่ มาพบกนัในชั่วเวลาหนึ่ง แลว้ก็ตอ้งแยกจากกนั ถา้รางไม่

ขนานกนัก็แยกออกห่างไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในซีรีสส์ญัชาติจีน ตวัละครในยุทธภพมกัไดร้ว่มชะตากรรม

ดว้ยกนั แต่เมื่อจบเรื่องแลว้ก็ตอ้งแยกจาก ไปตามวิถีของคน และประโยคสดุฮิตของชาวยทุธมกัจะพดูว่า ยุทธ

ภพกวา้งใหญ่ หากมีวาสนา คงไดพ้บกนัอกี แต่ใครจะไปรูว้่าเราจะยงัมีวาสนาต่อกนัหรือไม่ เกิดเพื่อนแยกยา้ย

กนัไปแลว้ ไม่ไดเ้จอกนัอีก เป็นตน้ว่าไม่ไดก้ลบัมาเมืองไทย ท างานหรือมีครอบครวัที่นู่นเลย หรือว่ากลบัมา

แลว้แต่ไม่มีโอกาสไดพ้บเจอสกัที แบบนีเ้ธอจะท าอย่างไร การที่เพื่อนบอกว่าอยากเจอมากก็ตามไปหา การ

แกไ้ขปัญหาแบบนี ้มนัก็ใชไ้ดอ้ยู่หรอกนะ แต่จะมีโอกาส วนัหรือเวลาที่ลงตวัหรือเปลา่ก็ไม่มีใครทราบ แต่แพรว

เชื่อว่า ถา้อยากเจอมาก ก็ตอ้งไดเ้จอ แต่ถึงอย่างนัน้เธอก็ไม่สามารถก าจดัความเศรา้ที่ออกไดอ้ยู่แต่ อย่างไรก็

ตามเธอและทุกคนเชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจใหเ้อง 

 เมื่อสปัดาหท์ี่แลว้ แพรว เพลินและพราวไดท้ ากิจกรรมเล็ก ๆ ที่หา้งสรรพสินคา้แห่งนีจ้ดัขึน้ นั่นคือการ

เขียนโปสตก์ารด์โดยไม่ลงชื่อ แน่นอนว่าแพรวผูม้ีปัญหาใจอยู่ตอ้งเขียนถึงเพื่อนทัง้สองอย่างแน่นอน เนือ้หาก็

คงไม่พน้การตดัพอ้โชคชะตา และการแสดงความหวงัว่าในสกัวนัโลกจะเหวี่ยงใหท้ัง้สามคนไดก้ลบัมาเจอกนั

อีกครัง้ แมจ้ะเป็นเพียงเสีย้วนาทีก็ตาม 

 “เวอร์เชียว” 

 “เหมือนคนอกหกัเลยแพรว”  

เพื่อนสาวทัง้สองของแพรวบอกเช่นนี ้ถึงแมจ้ะไม่ไดล้งชื่อ แต่เพื่อนก็รูอ้ยู่ดีว่าส านวนการเขียนแบบนีคื้อ

ส านวนของแพรว ลายมือแบบนีคื้อลายมือของแพรว และเนือ้หาย่ิงบ่งบอกตวัตนชีช้ดัอีก พราวและเพลินไดแ้ต่
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มองตากนัปริบ ๆ ไม่รูจ้ะปลอบใจเพื่อนคนนีอ้ย่างไรดี เลยไดแ้ต่หวงัว่าเมื่อเวลาผ่านไปแพรวจะหายจากอาการ

อกหกั ทัง้ ๆ ที่ไม่มีแฟนแบบนี ้ 

 “พรุง่นีม้าสง่นะ” พราวบอกแพรว แพรวพยกัหนา้ 

 “มาสง่ฉนัดว้ย” เพลินรีบบอก 

 “รูแ้ลว้น่า ไปสง่ทัง้สองเลย จะอยู่สนามบินทัง้วนัเลย” แพรวบอก เนื่องจากสองสาวเดินทางกนัคนละ

ช่วงเวลา  

 “แลว้ฉนัจะอยู่เช่นไร ถา้ขาดขวญัใจ ยามเมื่อไกลห่างกนั” แพรวรอ้งออกมาเป็นเพลงคนละภพ ซึ่งเป็น

เพลงประกอบละครเวทีเรื่องทวิภพ ขบัรอ้งโดยกปัตนั ภธูเนศ 

 “เศรา้ปลอมนี่หว่า รอ้งเพลงดว้ย” เพลินข า 

 “บา้ เศรา้จรงิย่ะ” แพรวตอบ 

 ทัง้สามสนทนารวมถึงปลอบใจแพรวอีกสกัพกัจึงไดเ้ดินออกจากรา้นชานมไข่มกุ ร  ่าลากนัเป็นที่

เรียบรอ้ยก็ถึงเวลาแยกยา้ยกนักลบับา้น เพลินกลบัรถเมล ์พราวกลบัรถไฟฟ้ามหานคร สว่นเพลินกลบัรถไฟฟ้า

บีทีเอส ทัง้สามเดินกลบัพรอ้มกบัชานมไข่มกุแกว้เปลา่ แต่เต็มไปดว้ยความทรงจ า 

 “หา้มลมืฉนันะ” แพรวบอกกบัเพื่อนทัง้สองโดยมีน า้ตาคลอหน่วย 

 “ไม่ลมื ๆ ไม่รอ้งนะเดก็นอ้ย” พราวแซว 

 “ลมืก็แย่แลว้ จะทกัหาทกุวนัเลยโอเคไหม” เพลินถาม 

 แพรวท าไดเ้พียงพยกัหนา้แรง ๆ  

 ในใจก็หวงัว่า สกัวนัโลกจะเหวีย่งใหเ้ราไดก้ลบัมาเจอกนัอกีครัง้  

แต่ใครจะรูว้่าวนัรุง่ขึน้ทัง้พราวและเพลินไม่ไดเ้ดินทาง สว่นแพรวก็ไม่ไดไ้ปสง่เพื่อนทัง้สองเช่นกนั 

 “ยายแพรวแกไม่อยากใหพ้วกฉนัไปเลยวางยาพวกฉนัเหรอไง” พราวกลา่วหาแพรวแบบไม่จรงิจงัขณะ

วีดิโอคอลคยุกบัแพรวและเพลิน 

 “จะบา้หรอ ฉนัไม่ลงทนุขนาดวางยาตวัเองดว้ยหรอก” แพรวว่า 
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 “ไม่เป็นไร ซือ้ตั๋วใหม่ก็ได ้แต่เสียดายตงัค”์ เพลินว่า 

ฉากหลงัของทัง้สามคือหอ้งพกัผูป่้วยซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกนั แต่คนละหอ้ง ขา้ง ๆ ทัง้สามมีถงุน า้เกลือ

หอ้ยอยู่ 

 “ชานมแน่” แพรวว่า 

 “คงงัน้ สงสยัรา้นนีเ้จ๊งกะบ๊งก่อนเรากลบัมากินแน่” พราวว่า 

 “เออ แยช่ะมดั” เพลินบ่น 

เป็นเพราะชานมไข่มกุท่ีทัง้สามไดร้บัประทานเขา้ไป ออกฤทธิ์อย่างหนกัทัง้คืนจนทางบา้นของทัง้สามคนตอ้ง

หามไปสง่โรงพยาบาลกลางดกึ 

 “แกไม่รูเ้หรอว่ามนัเสีย” พราวถามทัง้สอง 

 “ถา้รูจ้ะกินเหรอ” ทัง้สองตอบพรอ้มกนั ในรูปแบบประโยคเดียวกนั 

และทัง้หอ้งก็มีแต่เสียงหวัเราะของสามสาวผูโ้ชครา้ยที่หนา้ซีดเป็นไก่ตม้ 
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มิตรภาพบนถนนแห่งหน่ึงในกรุงนิวเดลี 
 “คณุมาเที่ยวคนเดียวเหรอ” ชายไทยแปลกหนา้วยัประมาณสามสิบ หล่อ สงู บคุลิกดี ผูน้ีก้  าลงัทกัทาย

ฉนัที่ก าลงัจิบมาซาลา่จายยงัรา้นแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลี  

 ใครวะ ฉนัอทุานในใจ  

 มิตร เอย้ มิจฉาชีพเหรอ เอ๊ะ ออ้ จริงดว้ย คนนัน้ในกรุ๊ปทวัร์นี ่สดุทา้ยฉันก็ไดค้  าตอบจากภาพในหวั

ของฉนั เขาคือผูช้ายท่ีร่วมทวัรแ์ดนภารตะครัง้นีด้ว้ย และเหมือนจะมาคนเดียวเช่นเดียวกบัฉนั 

 “ใช่ค่ะ คณุก็เหมือนกนัเหรอ” ฉนัถามกลบัตามมารยาทที่ผสมความอยากรูอ้ยากเห็นเขา้ไปอีกเล็กนอ้ย 

 “ครบั ผมนั่งเลน่อยู่ในล็อบบีโ้รงแรม เห็นคณุเดินออกมา เลยวิ่งตามมาดว้ย” เขาเลา่ 

 สตอลก์เกอร์งัน้เหรอ ฉันคิด 

 “คณุออกมาคนเดียวในเวลาเย็น มนัอนัตราย อีกอย่างผมว่างมากพอดี” เขาตอบเหมือนรูท้นัความคิด 

 ฉนัไม่ตอบว่าอะไรต่อ เพียงแต่พยกัหนา้เล็กนอ้ย ก่อนจะยกชาในมือขึน้จิบต่อไป ฉนัยืนพิงกบัปา้ย

โฆษณาที่ติดกบัรา้นขายชา ไม่ไดม้องหนา้เขาหรอก ฉนัมองออกไปยงัถนนกวา้งใหญ่แต่ดคูบัแคบ มีผูค้นแปลก

หนา้มากมายเดินสวนทางกนัไปมา ผูห้ญิงอินเดียใสส่่าหรีสีสดชวนใหด้สูดชื่นมีชีวิตชีวา ไหนจะรถที่ขบัผ่านไป

มา รวมถงึตุ๊กตุ๊กอินเดียสีเขียวเหลือง แท็กซี่และรถราอ่ืน ๆ ที่ขยบัเคลื่อนตวัไดท้ีละนอ้ย ทัง้ยงัมีเสียงดงัจากแตร

รถตลอดเวลา เสียงที่ชวนใหป้วดหวัอย่างมากถา้หากดงัอยู่ในประเทศไทย โสตประสาทของฉนัคงตอ้งกรีดรอ้ง

เป็นแน่ แต่ทว่าเมื่อมาอยู่ที่อินเดียแห่งนี ้เสียงมนักลบัฟังดรูื่นห ูเขา้กบับรรยากาศ ไม่ไดรู้ส้กึระคายหูแต่อย่างใด 

นอกจากนีแ้ลว้บนทอ้งถนนแห่งนีย้งัมีฝงูววัจ านวนหนึ่งเดินขา้มถนนดว้ยท าใหบ้รรดารถราทัง้หลายตอ้งหยดุรอ

จนกว่ามนัจะขา้มไปส าเรจ็ เสียงแตรดงัระงมจนฉนักลวัว่าหากเป็นมา้หรือชา้งมนัคงจะตกใจจนเตลิดไปก็ได ้

หรือไม่มนัก็อาจจะชินกบัทอ้งถนนที่นี่แลว้ก็เป็นได ้น่าเสียดายท่ีฉันไม่ไดห้ยิบกลอ้งถ่ายรูปมาดว้ยเพราะขีเ้กียจ

แบก พอดีว่าตอนนั่งรถกลบัโรงแรมเห็นรา้นชานีพ้อดี จึงไดห้าโอกาสออกมาเปิดหเูปิดตาคนเดียว…แต่ก็ไม่ใช่

คนเดียวน่ีนะ เขาก็ยืนอยู่ตรงนีด้ว้ย 

 “คณุเคยมาอินเดียหรือเปลา่” เขาถามอย่างตอ้งการจะชวนสนทนา 

 “ครัง้นีค้รัง้ที่หา้ค่ะ” ฉนัตอบแบบอยากอวดว่ามีทัง้เวลา มีทัง้เงิน 
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 “ผมครัง้ที่หก”  

 ขิงกนัเหรอเนีย่ ฉนัคิดในใจ ทัง้ ๆ ที่ฉนัเป็นคนตัง้ใจโออ้วดเขาก่อน 

 “อะไรที่ท าใหค้ณุหลงรกัอินเดียละ่” เขาท าใหฉ้นัรูส้ึกเหมือนโดนสมัภาษณท์ศันคติก่อนรบัเขา้ท างาน

หรือมหาวิทยาลยัเลย 

 “แลว้คณุละ่คะ” ฉนัตัง้ใจถามกลบั 

 “คณุยงัไม่ตอบผมเลย” เขาว่าแบบนี ้

 “ออ้ สีสนั เพลง สา่หรี แลว้ก็ชามัง้คะ” ฉนัก็ว่าไปแบบนัน้แหละ ท าไมถึงชอบยงัไม่รูเ้ลย อาจจะเป็น

เพราะเคยอ่านนิยายท่ีมีฉากหลงัเป็นอินเดียละมัง้ หรือไม่ก็ความโบราณของสถานที่ ประวติัความเป็นมา อารย

ธรรมและอะไรอีกมากมาย แต่ไม่ไดต้อบออกไป เพราะนึกไม่ออกจรงิ ๆ 

 “ผมชอบสิกขิม” เขาตอบมาแบบนี ้แต่ว่าที่เขายืนอยู่นี่มนันิวเดลีนะ ไม่ใช่สิกขิม 

 “สิกขิมเป็นที่แรกที่ผมไป ท าใหผ้มตกหลมุรกัอินเดีย ชาอร่อย บรรยากาศดี” เขาขยายความในสิ่งที่ฉนั

ก าลงัสงสยั 

 “ครัง้แรกของฉนัคือที่อคัราค่ะ ไปแลว้ไปอีก” ฉนับอกของฉนับา้ง 

 “ชอบทชัมาฮาลเหรอ” เขาถาม และฉนัก็พยกัหนา้แทนค าตอบ 

 “หินอ่อนยามกระทบแสงแดด สวยดี ระยิบระยบั” ฉนัอธิบาย 

 พดูถึงทชัมาฮาลก็ว่าไป ครัง้แรกฉนัมากบัปา้ที่เลีย้งดฉูนัมาเหมือนลูกแท ้ๆ แกมาไดก้บัฉนัเพียงแค่สอง

ครัง้ก็จากไป มะเรง็น่ะ รา้ยมากเลยทีเดียว พรากความฝันที่จะเที่ยวใหท้ั่วอินเดียของผูห้ญิงคนหนึ่งไป และมนัก็

เป็นหนา้ที่ของฉนัที่จะเป็นหลานกตญัญมูาใชช้ีวิตใหดี้แทนปา้ และที่ส  าคญัคือมาเที่ยวอินเดียแบบที่ปา้

ตอ้งการยามมีชีวิตอยู่ดว้ย แต่ไม่ว่าจะมาก่ีครัง้ ๆ ทัง้มาเองหรือมาทวัร ์ฉนัก็ตอ้งไปทชัมาฮาลอยู่ดี คณุป้าบอก

ว่าเคยมาครัง้แรกกบัแฟน แต่ดนัเลิกกนัไป อกหกั ช า้รกั และไม่คิดจะมีความรกัครัง้ใหม่อีก  

อนัที่จรงิ แฟนที่ว่าก็คือสามีคณุปา้นั่นแหละ คนที่เคยเป็นลงุของฉนั แต่ว่าท าไมถึงเลิกกนัฉันก็ไม่รู ้ไม่

กลา้ถามหรอก เรื่องมนัผ่านไปนานมาก แต่ในใจป้าก็ยงัมีแต่ลงุเท่านัน้ ฉนัมกัเห็นคณุปา้หยิบรูปลงุมาดบู่อย ๆ 
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แมใ้นหอ้งนอนเองก็มีกรอบรูปในงานแต่งงานตัง้อยู่ ฉนัเขา้ไปทีไรปา้ก็คว ่าลงทกุที แต่ถึงอย่างนัน้ฉันก็เห็นทนั

อยู่ดี ไม่มีอะไรจะพน้สายตาแมวเหมียว ๆ กบัจมกูหมาอย่างฉนัไปไดแ้น่นอน 

“ผมคิดว่าผมเจอคณุตอนคณุมาทวัรเ์มื่อปีที่แลว้นะ พาราณสี” เขาดงึสติสตงัฉนักลบัมาจากความนึก

คิด  

“เอ๊ะ งัน้เหรอ ใช่ค่ะ ปีที่แลว้ฉันมาทวัรพ์าราณสี พทุธคยา สงัเวชนียสถาน” ฉันร  าลกึถึงการเดินทางครัง้

ที่แลว้ 

“คณุก็มาดว้ยเหรอ ไม่เห็นจ าไดเ้ลย” ฉนัถามกลบั 

“คณุมาคนเดียว ไม่ค่อยสงุสิงกบัใคร จะไปจ าไดไ้ดอ้ย่างไร” เขาว่าฉนั อนัที่จรงิฉนัจ าหนา้คนเก่งมาก

เลย แต่เสียอย่างเดียวคือไม่ชอบมองหนา้ใคร นั่นคงเป็นเหตผุลที่ท าใหฉ้นัจ าเขาไม่ได้ 

เสียงแกว้กระทบพืน้แตกเพลง้ดงัขึน้อยู่ใกลห้ขูองฉนั ฉนัหนัไปมองตามเสียงนัน้ 

“ปาแกว้น่ะ คณุรูใ้ช่ไหมว่าท าไม” เขาถามฉนั ไม่รูว้่าตอ้งการจะลองภมูิหรืออยากอธิบายใหฟั้งกนัแน่ 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร โชคก็เป็นของเขา เพราะฉนัไม่รู ้จึงไดแ้ต่สา่ยหนา้ มนัน่าตลกจรงิเชียวที่เห็นเขาท าหนา้เหลอ

หลาประมาณว่า แค่เนีย้ท าไมไม่รู ้มาอนิเดียตัง้หลายรอบแลว้ยงัไม่รูอ้กีเหรอ 

“เพื่อใหค้นมีรายไดจ้ากการท าแกว้ใบใหม่ยงัไงละ่ เขาเลยตอ้งปาทิง้ ไม่ใชซ้  า้” เขาอธิบาย ฉนัพยกัหนา้

แสดงความเขา้ใจ แต่ไม่ไดพ้ดูว่าอะไรต่อ 

“ครัง้แรกผมไปสิกขิม ครัง้ที่สองผมไปเดลี ชยัปรุะ ครัง้ที่สามไปแคชเมียร ์ครัง้ที่สี่ลงใตไ้ปทมิฬนาด ูครัง้

ที่หา้ก็ไปพาราณสีเหมือนคณุ และครัง้ที่หกนีก้็กลบัมาเดลีอีกครัง้” เขาเลา่  

“สว่นฉนั ครัง้แรกที่เดลี อคัรา ครัง้ที่สองไปปัญจาบ ครัง้ที่สามไปเจนไน ครัง้ที่สี่ก็พาราณสี และก็ครัง้นี ้

แบบที่คณุรูอ้ยู่” ฉนัเล่าประวติัการเดินทางของฉนับา้ง  

ถา้ถามว่าชอบทรปิไหนที่สดุละก็เป็นครัง้แรกนั่นแหละ เพราะเป็นที่ที่ไปทชัมาฮาล ความงาม ความ

ยิง่ใหญ่ของสถานที่แห่งนัน้ช่างยากแก่การบรรยายเหลือเกิน เป็นที่ที่ไปแลว้จะสมัผสัไดถ้ึงอานภุาพความรกั

อย่างมหาศาล ดเูอาเถอะ แมพ้ระนางมมุตชั มาฮาลจะตายไปแลว้ แต่พระเจา้ชาหช์ะฮนัก็ยงัคงร  าลึกถึงพระ
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นาง ถึงกบัสรา้งอนสุรณส์ถานที่ใหญ่โตแห่งนี ้มิหน าซ า้ยงัถึงขนาดสั่งใหป้ระหารผูอ้อกแบบเพื่อไม่ใหเ้ขาไป

ออกแบบสถานที่วิเศษแบบนีท้ี่ไหนใหใ้ครอีก รกัลกึล า้เสียจรงิ 

“ฉนัเคยมาเที่ยวตอนมีโฮลีเฟสติวลักบันวราตรีดว้ย” ฉนับอกเขา 

“ฉนัมีเพื่อนเป็นคนอินเดียดว้ยนะคะ ครัง้ที่สองกบัสามเขาพาฉนัเที่ยวดว้ยแหละ แต่เขาไม่กลบับา้นมา

สองสามปีแลว้ ไปท างานที่อเมรกิาค่ะ ยายเพื่อนของฉนัคนนีเ้ปรีย้วมากจรงิ และสวยมากดว้ย หนา้คม ตากลม

โต ดัง้โด่ง ตานี่สวยมากเหมือนตาเนือ้ทรายเลยค่ะ เป็นคนนิสยัดีดว้ย แต่เปรีย้วมาก แต่งตวัเก่งมาก ฉนัรูจ้ักเธอ

ตอนเรียนปรญิญาโทดว้ยกนั ตอนนีก้็ยงัคยุผ่านไลนก์นัอยู่ แต่เสียดายไม่ไดเ้จอมาหลายปีแลว้” ฉนันึกอยากเลา่

เรื่องเพื่อนคนนีข้ึน้มาจึงไดเ้ล่าออกไปพรอ้มกบับ่นคิดถึงเพื่อนที่ไม่ไดเ้จอกนัมาหลายเดือน 

“คณุก็ไปหาเขาที่อเมรกิาสิ จะไดถื้อโอกาสเที่ยวดว้ยเลยไง” เขาแนะน าฉนั ท าไมฉนัจะไม่รูล้ะ่ว่าถา้

อยากเจอก็ไปอเมรกิา แต่ตั๋วมนัแพงไงคะพ่อคณุ เที่ยวกินช็อปที่อินเดียไดต้ัง้มากเลย 

“งัน้ตอ้งเก็บเงินใหม้ากกว่านีก้่อน” ฉันบอกเขาไป พรอ้มกบัยกชาขึน้ซดจนหมดถว้ย จากนัน้ก็มองไป

ยงัที่คนเขาปาแกว้กอง ๆ กนัอยู่ ฉนัตดัสินใจเขวีย้งแกว้ทิง้บา้ง ความรูส้กึแบบนีม้นัดีมากเลย ไดป้าของแตก

แบบไม่ตอ้งเสียดายเงิน เขาเองก็ซดจนหมดและท าตามฉันบา้ง ฉนัผูช้อบด่ืมชามาก จึงตดัสินใจเดินไปสั่งอีก

แกว้ 

“อีกแกว้ ไม่กลวัทอ้งเสียเหรอคณุ” เขาถามฉนัอย่างฉงนสนเท่ห ์

“ไม่ค่ะ ฉนัเป็นคนธาตแุข็ง ไม่ทอ้งเสียง่าย ๆ หรอก” ฉนัว่า แต่ขณะที่จะยื่นเงินใหค้นขาย เขากลบัย่ืน

เงินถึงมือคนขายก่อนฉนัอีก ฉนัหนัไปมองเขาแบบตัง้ค าถาม 

“ผมเลีย้ง” 

“จะจีบฉนัหรอ” 

“อย่าหลงตวัเองสิ” 

“เปลา่ค่ะ ก็เคยมีผูช้ายตัง้มากมายพยายามจะเลีย้งอาหารฉนั แต่ฝันไปเถอะ ฉนัเลีย้งตัวเองได”้ ฉนัเลา่ 

พรอ้มอวดความสวย ความฮ็อตที่มีอยู่ในตวัออกไปดว้ย เขาเพียงแต่กลอกตามองบน  

“ผมซือ้เพื่อนต่างหาก” 
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 “อะไรนะ!” ฉนังง ซือ้เพื่อน เลีย้งชาเนี่ยหรอ ยงัไงกนัเนี่ย 

 “ซือ้มิตรภาพไงคณุ ต่อจากนีไ้ปเราก็จะไดเ้ป็นเพื่อนกนัแลว้ คณุมาอินเดียบ่อย ผมก็มาบ่อย เผื่อครัง้

หนา้จะไดน้ดักนัไง” 

 “แลว้มนัต่างจากจีบฉนัตรงไหน” ฉนัยงัมีความมั่นหนา้อยู่เต็มรอ้ย 

 “ต่างสิ ถา้ผมจีบคณุจะไม่พดูแบบนีแ้น่นอน มิตรภาพไง คณุรูจ้กัค านีไ้หมเนี่ย ดจูากการเปรียบเทียบ

เพื่อนของคณุกบัเนือ้ทราย ถา้ใหเ้ดาคงจบวรรณคดีมา หรือถา้ไม่ไดจ้บก็คงชอบอ่านวรรณคดีแน่ ๆ แค่กบัค าว่า

มิตรภาพกน็่าจะเขา้ใจนะ” เขาว่าฉนั ฉันจึงเบะปากใสเ่ขา 

 “ฉนัเขา้ใจแลว้ คณุมาอินเดียคนเดียวตลอด เลยอยากหาเพื่อนมาดว้ยใช่ไหมละ่ ตกลง” ฉนัเดาเอา แต่

ปรากฏว่าใช่จรงิ ๆ ดว้ย เขาก็เป็นแค่คนเหงา ๆ ที่อยากมีเพื่อนมาเที่ยวอินเดียดว้ย หาคนที่ชอบในสิ่ง ๆ 

เดียวกนัมนัยากมากเลยนะ โดยเฉพาะคนที่ไม่ไดช้อบอะไรแมส ๆ แบบคนอ่ืนเขา 

 ฉนัเคยอยากมาเที่ยวอินเดียตัง้แต่เด็ก ๆ แต่ชวนเพื่อนคนไหน ๆ ก็ไม่มีใครยอมมาหรืออยากมากบัฉัน

แมส้กัคนเดียว บา้งก็ว่าสกปรก บา้งก็ว่ากลวัทอ้งเสีย บา้งก็ว่าไม่ชอบกลิ่น กลิ่นเครื่องเทศ ฉนัยอมรบัว่าแรง

มากจรงิ ๆ ฉนัเคยทานอาหารอินเดียแค่มือ้เดียว พอถอดเสือ้ลงตะกรา้เพื่อจะซกัเท่านัน้แหละ ฉนัว่ามนัมีกลิ่น

เครื่องเทศออกมาดว้ย แรงมาก แต่ถึงอย่างนัน้อินเดียก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจ น่าดงึดดู ไม่ว่าจะเป็นผูค้น สีสนั

สดใสของสา่หรี อาหารที่มีกลิ่นเครื่องเทศฉนุ ๆ มาซาลา่จายแสนอรอ่ย วฒันธรรมกว่าพนัปี อารยธรรมโบราณ 

มหาภารตะ รามายณะและอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากนีเ้รื่องผีที่อินเดียยงัน่าสนใจมาก โดยเฉพาะที่ที่เป็นเมือง

โบราณท่ีพงัลงเพราะสรา้งทบัเงาของสถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์สกัอย่าง ฉนัยงัไม่เคยไปเลย เพราะกลวัผี แต่อย่างนอ้ยก็

ไดเ้พื่อนไปดว้ยแลว้ ถึงเขาจะไม่อยากไป แต่ทริปหนา้ฉนัจะลากเขาไปดว้ย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม 

 “ดีเลยที่คณุเขา้ใจ งัน้ขอใหม้าซาลา่จายแกว้นีเ้ป็นพยานมิตรภาพระหว่างเรา ต่อจากนีผ้มและคณุจะ

เป็นเพื่อนรว่มเดินทางที่ดีต่อกนั สาธุ” เขาว่าพรอ้มกบัชนแกว้ 

 “สาธุท าไม” ฉนัถาม แต่เขาเพียงแค่ยกัไหล่ คนอะไรประหลาดจรงิเชียว แลว้ฉันตกลงกบัเขาไปไดย้งัไง

กนั ไม่กลวัเขาเป็นมิจฉาชีพเลยหรอ ตายละ ท าไมถึงไม่คิดหนา้คิดหลงัก่อนนะ คนเราสมยันีไ้วใ้จไดท้ี่ไหนกนั 

แต่คงไม่เป็นไรหรอกมัง้ ลองเสี่ยงดสูกัหน่อยจะเป็นไร จะเป็นมิตร หรือมิจฉาชีพฉนัก็เอาตวัรอดไดส้บาย ๆ อยู่

แลว้ เพราะไม่มีเงินใหใ้ครยืม ฮ่าฮ่าฮ่า 
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 “หอมอบเชยมากเลยละ่ แลว้ก็โป๊ยกกัดว้ย” เขาว่า พรอ้มกบัจิบชาในแกว้ ฉนัเองก็ท าตาม และ

มติรภาพระหว่างเราที่ฉนัอาจจะรีบรอ้นไปหน่อยก็ด าเนินไปดว้ยดี 

 ตอนนีก้็ผ่านมาแลว้สามปีนบัจากวนันัน้ เขาก็ยงัคงไปอินเดียเป็นเพื่อนฉนัเสมอ ๆ ถนนสายมิตรภาพ(ที่

ไม่ใช่ถนนจรงิ ๆ) เสน้นีค้งจะไดด้ าเนินไปอย่างไม่มีที่สิน้สดุ 
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อบอวลในเอิร์ลเกรย์ 

ในรา้นน า้ชาใหญ่รมิถนนตกแต่งสไตลร์อคโคโค หรูหราฟู่ ฟ่าอลงัการงานสรา้ง มีผูค้นนั่งอยู่เต็มไปหมด 

ไม่มีโต๊ะใดว่างเลย กลิ่นหอมของชาองักฤษลอยออกมานอกรา้นเชือ้เชิญใหผู้ท้ี่เดินผ่านไปผ่านมาเขา้มาลิม้ลอง

รสเลิศจากชาฝรั่งชัน้ดี หนึ่งในนัน้คือวิรายาและสวุรรณรา  

“แก ๆ ดผููช้ายโต๊ะนัน้สิ หล่อเนอะ” วิรายาเอ่ยขณะยกเครื่องดื่มขึน้จิบ สวุรรณราก าลงัจะหนัไปมอง

พอดี แต่วิรายาก็พดูแทรกขึน้ซะก่อน 

“อย่าหนัสิแก เด๋ียวเขารู ้ท าใหม้นัเนียน ๆ หน่อย” 

สวุรรณราท าตามที่เพื่อนบอก ท าทีเป็นว่าทิชชู่ตกจึงกม้ลงไปเก็บ ก่อนเงยหนา้ขึน้มองเพื่อพบกบัฝ่าย

นัน้ที่จอ้งมาทางนีอ้ยู่พอดี หญิงสาวจึงรีบหนัหนา้กลบั 

“กรีด๊ หลอ่จงั ดารก์ ทอล แอนด ์แฮนดซ์มั สเปคฉนัเลยแก” วิรายาพดูอีก หญิงสาวมีท่าทางกระดี๊

กระด๊าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน สวุรรณราแอบเบะปากเบา ๆ ก่อนจิบเครื่องด่ืมตนบา้ง 

“เขาตอ้งมองฉนัแน่ ๆ เลยเมื่อกีน้ี”้ วิรายาว่า  

“กลิ่นของเขาก็หอมมากเหลือเกิน โชยมาแตะจมกูงีเ้ลย” วิรายายงัไม่หยดุ 

“ใจเย็น ๆ แก อย่าเวอร”์ สวุรรณราบอกเพื่อน แต่ตวัเองก็ยอมรบัเหมือนกนัว่ากลิ่นหอมอนัเป็น

เอกลกัษณข์องเขาลอยไกลมาแตะจมกูเธอเช่นกนั กลิ่นนัน้ช่างยั่วยวนเหลือเกิน 

“กลิ่นเอิรล์เกรยข์องแม่หอมกว่าย่ะ” หญิงสาวกม้หนา้ลงดมแกว้ชาที่เต็มไปดว้ยเอิรล์เกรย ์แต่ว่าไม่ใช่

แกว้ของหล่อนหรอก เป็นแกว้ของมารดาหล่อนต่างหาก 

“เดี๋ยวแม่ก็มาแลว้” สวุรรณราว่า อนัที่จรงิแลว้ หญิงสาวทัง้สองมากบัมารดา แต่ตอนนีเ้ธอเดินหายไป

ไหนแลว้ก็ไม่ทราบ จ าไดค้รา่ว ๆ ว่า แม่บอกว่าจะไปเขา้หอ้งน า้ และจะเดินไปหาเพื่อนที่อยู่โต๊ะนูน้ พรอ้มก าชบั

เธอและวิรายาว่าอย่าลกุไปไหน ใหเ้ฝา้โต๊ะพรอ้มกระเป๋าไว ้จนป่านนีผ้่านไปสิบนาทีแลว้แม่ก็ยงัไม่มีทีท่าว่าจะ

กลบัมาที่โต๊ะเลย สวุรรณราภาวนาในใจว่าขอใหแ้ม่กลบัมาไว ๆ ก่อนที่วิรายาจะลกุไปหาหนุ่มหล่อคนนัน้ มิ

เช่นนัน้เป็นไดเ้ดือดรอ้นแน่ 
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“เขามากบัผูห้ญิงนี่ แฟนมัง้” สวุรรณราตัง้ขอ้สงัเกต เพราะนอกจากชายหนุ่มแลว้ยงัมีหญิงสาวผิวขาว

หมดจด หนา้ตาจิม้ลิม้นั่งอยู่ดว้ย 

“ฉนัว่านอ้งสาวมากกว่า” วิรายาเถียง  

เป็นเวลากว่าย่ีสิบนาทีแลว้ที่คณุแมไปเขา้หอ้งน า้และเดินไปหาเพื่อนโต๊ะ ‘นูน้’ โต๊ะไหนสวุรรณราก็ไม่

ทราบเพราะรา้นมีชัน้สองอีกดว้ย แถมตอนแม่บอกสวุรรณราก็ไม่ไดต้ัง้ใจฟังเท่าไหรน่กั มวัแต่สนใจเมนตูรงหนา้

มากกว่า นอกจากเครื่องด่ืมแลว้ คณุแม่ยงัสั่งขนมหวานเพื่อสขุภาพใหว้ิรายาและตวัเธอเองอีกดว้ย ขนมนีร้ส

เลิศเหลือเกิน กลิ่นของมนัช่างหอมหวาน ปราศจากโซเดียมอย่างแน่นอน รสชาตินัน้ก็สดุจะพรรณนา เพียงได้

ลิม้รสครัง้แรกก็เทียบไดก้บัการไดข้ึน้สวรรคช์ัน้ปรนิมมิตวสวตัตีเลยทีเดียว จะหาอะไรมาพรรณนาเปรียบเทียบ

ไดม้ากกว่านีก้็คงไม่มีทาง รา้นเลา่ใหฟั้งว่าเป็นเมนทูี่ทางรา้นคิดคน้ขึน้เอง ส าหรบัรกัษาสขุภาพโดยเฉพาะ ทาน

ไดท้ัง้เด็กและผูใ้หญ่ ยนัวยัชราเลยทีเดียว สองสาวหนักลบัมาสนใจขนมที่อยู่ตรงหนา้อีกครัง้ 

สวุรรณราหยิบขึน้ชิมทีละค าทีละค าจนขนมใกลห้มดจานอยู่แลว้ ทนัใดนัน้เองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึน้

เมื่อหญิงสาวรูส้กึว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ดา้นหลงัเธอ หญิงสาวเงยหนา้ขึน้จากจานขนม ก็ตอ้งพบอาการ ‘ช็อก’ 

ของเพื่อน เพื่อนสาวตาโต อา้ปากคา้ง ท าอะไรไม่ถกูไดแ้ต่นั่งนิ่งอย่างนัน้ เมื่อสวุรรณราหนักลบัไปดา้นหลงัก็

พบหนุ่มหลอ่ที่หลอ่สดุจะบรรยายโต๊ะนัน้มายืนอยู่ขา้งหลงัเธอ หญิงสาวผงะตกใจ ถอยตกเกา้อีท้ี่นั่งอยู่ เสียง

รอ้งของเธอลั่นไปทั่วรา้น ผูค้นต่างสนใจหนัมามอง ยงัไม่ทนัจะเขยิบไปไหน ชายหนุ่มก็ย่างกรายเขา้มาใกลเ้ธอ

เรื่อย ๆ เขา้มาอีก อีกนิด อีกหน่อย อีกไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตรก็จะถึงตวัเธอแลว้ สวุรรณราไดแ้ต่ท าตาโตคา้งจอ้ง

มองดว้ยความต่ืนเตน้อย่างที่สดุ เธอรอ้งออกมาเบา ๆ แต่ก่อนที่ชายหนุ่มผูม้ีกลิ่นหอมจะเขา้ถึงตวัเธอ เสียงอนั

เคยคุน้ของแม่ก็ดงัขึน้ พรอ้มกบัที่หญิงสาวเห็นว่าขา้งหลงัชายหนุ่มสดุหลอ่ก็มีชายวยักลางคนที่ตนเองหาว่า

เป็นพ่อตาเดินมาพรอ้มกบัเสียงของวิรายาที่กรีดรอ้งดงัทั่วรา้น 

“จุ๊ จุ๊ จุ๊ วิรายาเงียบหน่อยลกู” มือคณุแม่ลบูหวัวิรายาเบา ๆ ราวกบัปลอบใจที่เห็นเธอก าลงัตื่นตระหนก 

หลงัจากนัน้คณุแม่ก็กม้มองลงใตโ้ต๊ะที่สวุรรณรานั่งอยู่กบัพืน้ 

“สวุรรณราลงไปท าอะไรในนัน้ลกู ขึน้มาเร็ว” คณุแม่ว่า พอดีกบัที่ชายวยักลางคนมาถึงตวัชายหล่อ

เหลาพอดี เขาอุม้นายนั่นขึน้ 

“ขอโทษทีครบัที่หมาผมท าใหห้มาคณุกลวั แต่ดทู่าทางวชัราคงจะชอบหมาของคณุมากนะครบั” ชาย

วยักลางคนพดู 
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“ไม่เป็นไรเลยค่ะ” คณุแม่หวัเราะเบา ๆ ก่อนอุม้สวุรรณราขึน้มา คณุแม่หนัไปกม้ศีรษะเชิงขอโทษใหก้บั

ทางรา้นที่ท าเสียงดงั 

แต่อย่างไรก็ตามทางรา้นและลกูคา้ในนัน้ไม่ไดว้่ากล่าวอะไร เพียงแต่อมยิม้ใหก้็เท่านัน้ เพราะรา้นแห่ง

นีน้อกจากจะเป็นรา้นกาแฟเลิศรสแลว้ ยงัสามารถน าสนุขัเขา้มาดว้ยได ้ดงันัน้ที่แห่งนีจ้ึงเป็นที่เหมาะส าหรบั

คนรกัสนุขัอย่างยิ่งเลยทีเดียว นอกจากนีแ้ลว้เจา้ของรา้นยงัเป็นเพื่อนของแม่อีกดว้ย กลิ่นชาฝรั่งในรา้นก็คือ

ชาเอิรล์เกรยส์ดุโปรดของแม่ ถึงอิงลิชเบรกฟาสตจ์ะใหก้ลิ่นหอมไม่แพก้นั แต่เอิรล์เกรยก์็ครองที่หนึ่งในใจแม่

เสมอ ไม่ว่าจะเป็นชาจรงิ ๆ หรือรสเอิรล์เกรยใ์นไอศกรีม คกุกี ้เคก้ พดุดิง มาการอง เมอแรงกแ์ละขนมอีก

สารพดัชนิดที่ท าเป็นรสเอิรล์เกรยไ์ด ้นอกจากความชอบส่วนตวัของแม่พวกหล่อนแลว้ เอิรล์เกรยย์งัเป็นสิ่งที่ฝัง

ใจแม่อีกดว้ย เพราะมนัคือหมาตวัแรกที่สองสาวไม่เคยเจอหนา้ เพราะมนัไดต้ายไปแลว้ 

“พนัธุเ์ดียวกนัดว้ย ชื่ออะไรเหรอครบั” ชายวยักลางคนที่เป็นพ่อของวชัราถามแม่หลอ่น 

“ตวันีส้วุรรณราค่ะ ชื่อเลน่ชื่อเอิรล์เกรย ์ตวันัน้วิรายา ชื่อเลน่คือดารจ์ีลิ่งค่ะ” แม่หนัหนา้หลอ่นใหช้าย

คนนัน้ด ูพรอ้มกบัชีม้ือไปที่วิรายาอีกดว้ย คณุลงุคนนัน้ท าหนา้ตาแปลก ๆ เหมือนกบัคิดในใจว่า หมามีชือ่เล่น

ดว้ยเหรอ แค่ชือ่เหมือนคนยงัไม่พออกี 

“ด่ืมเอิรล์เกรยไ์หมคะ” แม่ถามลงุคนนัน้ 

“ครบั หอมมากทีเดียว แต่ผมชอบอิงลิชเบรกฟาสตม์ากกว่า”  ว่าที่พ่อสามีของวิรายาตอบ (ถึงวชัราจะ

ชอบสวุรรณรา แต่สวุรรณราไม่ไดช้อบวชัราสกัหน่อย วิรายาต่างหาก) 

“อ๋อค่ะ อิงลิชเบรกฟาสตก์็ชอบค่ะ แต่ฉนัชอบเอิรล์เกรยม์ากกว่าค่ะ เป็นชื่อสนุขัตวัก่อนดว้ย เสียไปแลว้ 

ฉนัรูส้กึผิดมากเลยละ่” คณุแม่เตรียมพรอ้มเลา่เรื่องราวของเจา้เอิรล์เกรยใ์หค้ณุลงุฟัง 

“พดุเดิลค่ะ รา่เรงิมาก ฉนัดมุนัเพราะมนัท าแกว้ชาแตก มนัตกใจมาก หนีออกจากบา้นไป และถกูรถ

ทบัค่ะ” หม่อมแม่ของสองสาวมีน า้ตาคลอหน่วย 

“เสียใจดว้ยครบั” ลงุตอบตามมารยาท 

“ฉนัชอบด่ืมเอิรล์เกรยม์าก เลยตัง้ชื่อใหม้นัว่าเอิรล์เกรย ์แต่สองตวันีฉ้นัตัง้ชื่อใหม้นัตามตวัละครในนว

นิยายเรื่องหนึ่งค่ะ ฟังแลว้ไฮโซมาก แต่บางครัง้ฉนัก็เผลอเรียกสวุรรณราว่าเอิรล์เกรยน์ะคะ เพราะมนัเหมือน
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เอิรล์เกรยต์วัก่อนมากจรงิ ๆ ทกุวนันีท้ี่ด่ืมเอิรล์เกรย ์นอกจากชอบแลว้ ยงัเป็นการแสดงความคิดถึงมนัดว้ยค่ะ 

ฉนัเสียใจกบัมนัจรงิ ๆ ถา้มนัรบัรูล้ะก็ ฉนัหวงัว่ามนัจะใหอ้ภยัฉนั”  

คณุแม่ยงัเลา่ต่อไป สนทนากบัลงุไปเรื่อย ๆ ถึงสนุขัพดุเดิลตวันัน้ที่ชื่อเอิรล์เกรย ์แรก ๆ ที่วิรายาและ

สวุรรณราฟังก็สงสาร เห็นใจทัง้แม่และหมา แต่หลงั ๆ ละก็ฟังจนเบื่อแลว้ แม่จะตอ้งเลา่ใหท้กุคนที่เลีย้งหมา

เหมือนกนัไดร้บัรูค้วามเจ็บปวดจากเหตกุารณท์ี่น่าระทมใจในครัง้นัน้ แม่เกือบจะตดัใจไม่เลีย้งสนุขัอีกแลว้ แต่

คณุยายก็ใหว้ิรายาและสวุรรณราแก่เธอ เธอรบัสองสาวมาเลีย้ง แรก ๆ ก็ฝืน ต่อมากร็กัเหมือนลกูแท ้ๆ สอง

สาวค่อย ๆ เขา้ไปกระชบัพืน้ที่ในหวัใจแม่ แต่ถึงอย่างนัน้หมาอย่างพวกมนัก็มีมารยาทพอที่จะเหลือที่ใหส้นุขัตวั

เก่าอนัเป็นแผลใจที่ไม่มีวนัลบเลือนได ้ 

ถึงแมส้วุรรณราจะเป็นเอิรล์เกรยน์มัเบอรท์ ูแต่มนัก็รูต้วัดีว่าไม่เหมือนเอิรล์เกรยน์มัเบอรว์นัหรอก 

สวุรรณราใจเย็นกว่ามนัตัง้เยอะ ไม่ขีน้อ้ยใจหรือขีต้กใจเท่า ถึงแม่จะชอบเรียกหล่อนว่าเอิรล์เกรยเ์พราะความ

เคยชิน แต่บางครัง้มนัก็ท าใหส้วุรรณรารูส้ึกนอ้ยใจที่โดนเรียกเพราะเผลอเขา้ใจผิดแบบนัน้ เป็นหมาก็มีหวัใจ

เหมือนกนันะ อารมณเ์หมือนคนรกัคิดถึงแฟนเก่าแบบนี ้บางทีมนัก็อดนอ้ยใจไม่ไดเ้หมือนกนัที่แม่ยงัไม่ลืมหมา

ตวันัน้ แต่จะท าอย่างไรไดเ้มื่อเอิรล์เกรยต์วันัน้มนักลายเป็นแผลเป็นในใจที่ไม่สามารถใชย้าอะไรลบเลือนได้ 

ดงันัน้สวุรรณราหรือเอิรล์เกรยน์มัเบอรท์อูย่างมนัตอ้งท าใจใหก้วา้ง ๆ มีเมตตาต่อแม่ตวัเอง 

แม่ของพวกหลอ่นยงัเลา่และสนทนาเรื่อยไปถึงเจา้หมาพดุเดิล้ที่ชื่อเอิรล์เกรยต์วันัน้ จนกระทั่งหมาทัง้สี่

อย่างพวกมนันั่งฟังจนหลบั ครอ่ก 

“แหมลกู ๆ หลบัซะแลว้” แม่เธอว่า อนัที่จรงิหมาทัง้สี่ไม่ไดห้ลบัจรงิ ๆ หรอก แค่ท าเป็นเหมือนหลบั

เท่านัน้ มนัก าลงัสนทนากนัผ่านกระแสจิตที่มนษุยไ์ม่รูต่้างหาก 

“เอิรล์เกรยน์่ะ เป็นหมาที่ใจเย็นมากเลยนะคะ ใจดีดว้ย ไม่ค่อยเห่าเหมือนดารจ์ีลิ่ง ดารจ์ีลิ่งน่ะชอบ

โวยวายค่ะ เป็นหมาคณุหนู” หลอ่นหมายถึงเอิรล์เกรยน์มัเบอรท์ู 

“เอิรล์เกรยน์่ะมนัชอบมานั่งตกัฉนัมาก ๆ เลยค่ะ แต่ถา้เรียกมนัจะไม่ค่อยยอมมานะคะ หยิ่งมากเลย 

แต่เอิรล์เกรยก์บัดารจ์ีลิ่งว่าง่ายมากค่ะ เรียกก็มาแลว้ มนัช่างเป็นหมาที่รูใ้จดิฉนัจรงิ ๆ” หมาทัง้สี่เดาว่าคณุลงุ

ก าลงังงเพราะว่าเอิรล์เกรยเ์ยอะแยะไปหมด คณุลงุตอ้งใชเ้วลาถึงสิบวินาทีในการท าความเขา้ใจว่าเอิรล์เกรย์

ค าแรกหมายถึงตวัที่ตายไปแลว้ ค าที่สองหมายถึงตวัที่ยงัมีชีวิตอยู่ แต่ขณะที่คณุลงุท าความเขา้ใจนัน้คณุแม่ก็
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พดูถึงเอิรล์เกรยจ์นคณุลงุสบัสนไปหมด ตามไม่ทนั มีแต่สวุรรณราและวิรายาเท่านัน้ที่รูว้่าคณุแม่ก าลงัพดูถึง

หมาตวัไหน ก็เพราะมนัเป็นลกูแม่ยงัไงละ่ และมนัก็รูต้ัวมนัดว้ยว่านิสยัมนัเป็นอย่างไร 

ใด ๆ ในรา้นลว้น “เอิรล์เกรย”์ ทัง้ชา ทัง้ชื่อหมา 

 ไป ๆ มา ๆ น า้เสียงแม่ที่เล่าก็สั่นเครือขึน้เรื่อย ๆ ก่อนจะกลายเป็นเสียงสะอกึสะอืน้พรอ้มกบัน า้ตาที่

หยาดหยดลงมาเป็นสาย เสียงสะอืน้ของแม่ปลกุใหห้มาทัง้สี่ต่ืนจากกระแสจิตที่สง่ถึงกนั มนัลกุขึน้นั่งพรอ้มกนั

โดยไม่ไดน้ดัหมาย ต่างจอ้งไปยงัคณุนายแม่ผูม้ีอารมณแ์ปรปรวนเนื่องจากอยู่ในวยัใกลห้มดประจ าเดือน 

 สวุรรณราและวิรายามองหนา้กนัพรอ้มถอนหายใจเบา ๆ ก่อนจะเขยิบเขา้ไปใกลแ้ม่ตวัเองมากขึน้

พรอ้มกบัน าขาหนา้แตะ ๆ ตกั นั่นเป็นอาการท่ีท าใหแ้ม่พวกมนัรอ้งไหห้นกัขึน้อีก 

 “ดซูิคะ เอิรล์เกรยก์บัดารจ์ีลิ่งมาปลอบดว้ย น่ารกัจรงิ ๆ” แม่ลบูหวัมนัทัง้สองเบา ๆ 

 “นึกถึงหมาตวัเก่าไดน้ะครบั เป็นเรื่องดีเลย แต่อย่าลืมใหค้วามรกักบัหมาตวัใหม่ดว้ย หมาก็มีหวัใจนะ

ครบั ถา้มนันอ้ยใจมนัอาจจะซมึแลว้ก็ตรอมใจตายไดเ้ลยนะครบั” คณุลงุเตือนดว้ยความห่วงใยหมาทัง้สอง 

 “ขอบคณุนะคะ ฉนัคงตอ้งมฟูออนสกัที ว่าจะเลิกเรียกเอิรล์เกรย ์ดารจ์ีลิ่งแลว้ค่ะ กลบัไปเรียกชื่อไฮโซ

เหมือนเดิมดีกว่า” คณุแม่ว่า 

 หมาทัง้สี่ต่างถอนหายใจที่คณุนายแม่ของสวุรรณราและวิรายาหยดุรอ้งไหไ้ดแ้ลว้ 

 เธอจะไม่มีวนัท าพลาดกบัหมาสองตวันีอี้ก ไม่ใหม้นัตกใจหรือนอ้ยใจ ถา้มนัจะตายก็ตอ้งตายต่อหนา้

เธอเท่านัน้ ถา้ถึงวนันัน้มนัจะตอ้งจากไปดว้ยดี ถึงเวลาที่เธอจะตอ้งเดินหนา้ และเก็บเอิรล์เกรยต์วัแรกไวเ้ป็น

ความทรงจ า เป็นเครื่องเตือนใจ เอิรล์เกรยจ์ะเป็นหมาที่เธอไม่มีวนัลืมไปตลอดชีวิต 

 เธอยกชาเอิรล์เกรยท์ี่เหลือขึน้จิบ กลิ่นหอมของเอิรล์เกรยฟ์ุ้งอยู่ในทกุอณอูากาศ สง่กลิ่นหอมไปทัง้รา้น

รวมถึงจิตใจของเธอ 
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กุ้ยฮวาหงฉา (ชาแดงหอมหมื่นลี้) 

“กุย้ฮวาหงฉาหนึ่งกิโล” ลกูคา้หนุ่มเดินมาสั่งชาแดงหอมหมื่นลีเ้ป็นภาษาจีนกบัเจ๊ลี่เจา้ของรา้นขายชา

ใหญ่เป็นอนัดบัสามของเยาวราช (ฉนัเดาเอา) ลกูคา้หนุ่มท่านนัน้เองก็เป็นลกูคา้ประจ าของรา้นนี ้เขาเป็น

เจา้ของคาเฟ่ชาจีนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลนกั สว่นเจ๊ลี่ หรือลี่ลี่ สาวใหญ่วยัหา้สิบ ลกูครึง่ไทยจีน ท าตวัเหมือนผา้ขีร้ิว้ห่อ

ทองเพราะไม่ค่อยชอบแต่งตวัใหด้ดีูเท่าไหรน่กั แกชอบใส่เสือ้ยืดเก่า ๆ กบักางเกงยีนสส์ามสว่นขาด ๆ มี

กระเป๋าเก็บเงินคาดอยู่ที่เอว ผมสัน้ดดัหยิก เป็นรูปลกัษณข์องอาเจ๊จรงิ ๆ สว่นฉนั ไม่ไดเ้ป็นญาติของเจ๊ลี่ และก็

ไม่ไดเ้ป็นลกูคา้ชัน้ดีของเจ๊ดว้ย แต่ชอบมานั่งสนทนา จิบชา(ฟรี)ยามบ่ายกบัเจ๊ลี่ที่รา้น  

“หมดแลว้ นู่น ลกูคา้ผูห้ญิงที่เพิ่งเดินออกไปเมื่อกีเ้ขาเหมาไปหมดเลย เจ๊ยงัไม่ไดส้ั่งเขา้มาใหม่ รอ

เดือนหนา้นะ หรือไม่ก็ไปซือ้รา้นนูน้ก่อน” เจ๊ลี่หมายถึงรา้นที่แทบจะอยู่หวัมมุของถนน ที่มีสอนชงชากงัฟฟูรี 

“หมดเลยหรอ หมดเลย ซือ้ไปเท่าไหร”่ เขาถามแบบไม่เชื่อหตูวัเอง ปกติรา้นเจ๊ลี่มีชาสต็อกเอาไวเ้ป็น

หลายสิบกิโลกรมั พอใกลห้มด ประมาณว่าเหลือสี่หรือหา้กิโลกรมัเจ๊ก็จะน าเขา้มาใหม่  

“เหลือสามสิบกิโล อีเอาไปหมดเลย” เจ๊ตอบ พรอ้มกบัตบกระเป๋าสตางคท์ี่คาดพงุอยู่ขณะนัน้ แมว้่า

ลกูคา้สาวท่านนัน้จะจ่ายเป็นเช็คก็ตาม สว่นลกูคา้หนุ่มท่านนีท้่าทางจะหวัเสีย แกมหงดุหงิด เขารีบเดินออก

จากรา้นไปเพื่อตามหาผูห้ญิงคนเมื่อกี ้สว่นเจ๊ลี่ก็เดินมานั่งกบัฉนัต่อ 

“ไม่ปิดรา้นเหรอเจ๊” ฉนัถาม โดยปกติแลว้ฉนักบัเจ๊ลีจะคยุกนัเป็นภาษาไทย เพราะฉนัฟังภาษาจีนออก 

แต่พดูไม่ได ้

“ปิดอะไร ปิดท าไม ยงัไม่ถึงเวลาปิด” เจ๊ตอบหว้น ๆ ตามนิสยัโผงผางของเจ๊ 

“ก็ขายไดต้ัง้ขนาดนัน้ ปิดรา้นสกัสปัดาหย์งัไดเ้ลย” ฉนัว่า 

“โฮย้ ปิดท าไม ถา้เปิดรา้นต่อ ขายได ้ก็ไดเ้งินมาเพิ่มอีกไง เดี๋ยวจะตอ้งสั่งชาเขา้มาอีก มนัก็ตอ้งใชเ้งิน 

ถา้เงินเหลือมากก็เป็นโบนสัใหเ้ด็ก ๆ ที่รา้นตอนสิน้ปีได ้หรือถา้เหลืออีกเจ๊จะไดป้รบัปรุงรา้นใหด้ดีูขึน้ เธอเห็น

ไหมละ่ว่าก าแพงรา้นเจ๊ลอกแลว้ ปา้ยก็เก่าผ ุฮวงจุย้ไม่ดี ไดเ้วลาเปลี่ยน” เจ๊อธิบายยาว  

ฉนัมองตามที่มือเจ๊ลี่ชีแ้ลว้ก็เห็นจรงิตามนัน้ แต่ขอโทษเถอะนะ เห็นหนา้รา้นโทรมแบบนี ้แต่หลงัรา้น

หรูหราเหมือนที่รองรบัแขกวีไอพีในโรงแรมหา้ดาวเลย และสวนของเจ๊ที่ฉนันั่งอยู่ตอนนีก้็บรรยากาศดีมาก กลิ่น

หอมของตน้หอมหมื่นลีท้ี่บานผิดฤดใูนช่วงอากาศอบอา้วก็สง่กลิ่นไปไกลเป็นหมื่นลีจ้ริง ๆ หอมหวานมาก  
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สว่นบา้นเจ๊ลี่ ฉนัเคยไปสองสามครัง้ ใหญ่โตเป็นคฤหาสนเ์ลย แต่ก็อย่างว่าแหละ บา้นเจ๊มีคนอยู่หลาย

คนเป็นครอบครวัใหญ่ พี่นอ้งแต่ละคนงานการก็เป็นเลิศ พี่ชายคนโตเป็นเจา้ของกิจการโฮสเทลแห่งหนึ่งใน

เยาวราช พี่สาวเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยัดงั เจ๊เป็นลกูคนกลางก็เปิดรา้นขายชาอย่างที่เห็น นอ้งสาวเจ๊เป็น

ศลัยแพทยใ์นโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สว่นนอ้งชายคนสดุทอ้งเป็นผูค้า้ขายของเก่า(ของโบราณแหละ) โดยรบัจาก

จีนมาขายในไทย บางครัง้ก็ส่งออกของไทยไปต่างประเทศ อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นสินคา้ผิดกฎหมายแบบในตลาด

มืดที่ขายสมบติัของชาติสง่ออกนอกนะ ของเก่าเหล่านีเ้ป็นของที่ลกูหลานเอาของบรรพบรุุษมาขายต่างหากละ่ 

บางทีมีเป็นสิบเป็นรอ้ยชิน้ เอามาแบ่งขายสกัหา้หกชิน้ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่นกั สว่นใหญ่เป็นพวกถว้ยโถโอชาม 

ชามเบญจรงคอ์ะไรท านองนี ้บางทีก็เป็นพระพทุธรูปที่บรรพบรุุษสะสม บางทีก็เป็นเครื่องประดบั หรือของ

ตกแต่ง เช่นหยกทบักระดาษ และอื่น ๆ อีกมากมายที่ฉนัเห็นแลว้ตอ้งตาโตทุกครัง้ เพราะอยากได ้แต่ไม่มีเงิน

พอซือ้ แต่ว่านอ้งชายคนเล็กของเจ๊ใจดีมาก ตอนวนัเกิดเขา ฉนัเคยไปอวยพรวนัเกิดที่บา้น เขาใหก้ าไลหยกมา

วงหนึ่งดว้ย แมเ้ขาจะบอกว่าของเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของรา้นก็เถอะ ฉนัรูว้่าถา้เทียบราคากบัของที่เขาขายละก็คง

เทียบไม่ติด แต่ถึงอย่างนัน้ก าไลหยกที่ไดม้าก็มีราคาแพงมากอยู่ดี และที่ส  าคญัเขาไม่ไดแ้จกแค่ฉันคนเดียว เขา

แจกผูห้ญิงแทบทุกคนที่มางานวนัเกิดเขา ส่วนผูช้ายก็จะไดพ้วกปากกาฝังเพชรฝังพลอยอะไรพวกนัน้แทน 

 “เอา้นี่ เยลลี่หอมหมื่นลี ้เจ๊ท าเองเลยนา” เจ๊ลี่ยื่นขนมดงักลา่วมาใหฉ้นั แค่เห็นก็น า้ลายสอแลว้ เอาเขา้

ปากย่ิงอรอ่ย เหนียว นุ่ม หอม หวาน กลมกลอ่ม 

 “กุย้ฮวาหงฉาแบบที่ชอบด่ืม ไม่ใช่ของขายนะอนันี ้เจ๊เก็บไวก้ินเอง มนัเหลืออยู่กน้กระปกุ” เจ๊ลี่ยืนรนิ

ชาและยื่นจอกชาจิ๋วใหฉ้นั ฉันยกขึน้ดมและจิบ ชาแดงหอมหมื่นลีน้ี่หอมจรงิ ๆ ฉนัหมนุจอกชาในมือไปมา ขอบ

ขลิบทอง ลวดลายเหมือนกอ้นเมฆสีฟ้าสไตลจ์ีน เคยชิมชาดอกไมม้ามาก ตอ้งยอมรบัว่าชาแดงกบัดอกหอม

หมื่นลีน้ี่เขา้กนัที่สดุแลว้ สว่นชาเขียวน่ะ ดอกหอมหมื่นลีจ้ะหอมแค่ไหน ก็ไม่อาจกลบกลิ่นเหม็นเขียวของชา

เขียวได ้ฉนัรูส้กึว่ารสมนัแปร่ง ๆ ไม่เขา้กนัเลย ส่วนชาอู่หลงหอมหมื่นลี ้ก็หอมมากนะ แต่ชอบชาแดงมากกว่า  

 “ครัง้หนา้ขอตา้หงเผานะเจ๊” ฉนับอกเจถ๊ึงชาอู่หลงชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมไหม ้

 “เออ ครัง้หนา้ถา้ยงัอยากชิมก็ค่อยมาบอก บอกตอนนีก้็ลืมหมด…เอา้นี่ ขนมชาหลงจิ่ง จากหางโจว” 

เจ๊ยื่นขนมที่มีหนา้ตาคลา้ยขนมเป๊ียะแผ่นบาง ๆ ใหฉ้ันแต่เป็นสีเขียว ฉนักดัเขา้ไปพบกบัความนุ่มของขนม และ

กลิ่นหอมที่แอบเหม็นเขียวนิดหนึ่งของชาหลงจิ่ง หวานมาก แต่ก าลงัดีเลยเมื่อด่ืมกบัชารอ้น อนัที่จรงิฉนัตอ้ง

สารภาพว่ารสชาติมนัตีกนัเล็กนอ้ย เพราะต่างก็มีกลิ่นแรงดว้ยกนัทัง้คู่  
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 “อรอ่ยไหม” เจ๊ถาม 

 “มากค่ะ” ฉนัตอบดว้ยเสียงอูอี้ ้เพราะขนมเต็มปาก 

 เจ๊ลี่เป็นคนใจดีมาก ฉนัเคยมาซือ้ชารา้นเจ๊สามครัง้ ที่เหลือมาดื่มฟรี ตอ้งบอกก่อนว่ารูจ้กัเจ๊ก็เพราะมา

ซือ้ชา แต่คบหากบัเจ๊เป็นมิตรสหายที่ต่างวยักนัมากเพราะเจอเจ๊ลี่ที่วดั เจ๊ไปท าบุญ ฉันก็ไปท าบญุ ฉนัจ าเจ๊ได ้

เจ๊ก็จ  าฉนัได ้จึงไดท้กัทายและเริ่มพดูคยุกนัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ฉนัพบว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่ชอบคลา้ยกนั

มาก เจ๊ชอบด่ืมชา ฉนัก็ชอบ เจ๊ชอบไปวดั ฉนัก็ชอบ เจ๊ชอบเลา่เรื่องราวต่าง ๆ ใหฟั้งทัง้ที่เจ๊เคยเจอที่จีน รวมถึง

ที่ฟังคนอ่ืนเขามา สว่นฉันก็ชอบฟังเจ๊เลา่ เมื่อเจ๊ชวนมาจิบชาที่รา้น ฉันก็ยินดีอย่างมากท่ีมา เจ๊เป็นทัง้เพื่อน ทัง้

ญาติผูใ้หญ่คนหนึ่งของฉนัเลยทีเดียว บางครัง้ก็รูส้ึกเหมือนเป็นพี่สาวใจดี ฉนัเป็นลกูคนเดียว เวลาเจอปัญหา

ใด ๆ แลว้ นอกจากพ่อแม่ เพื่อนสนิท ก็มีเจ๊นี่แหละที่ฉนัชอบขอค าปรกึษาดว้ย เจ๊บอกฉนัว่าถกูชะตากบัฉนั

ตัง้แต่ที่มาซือ้ชาที่รา้นครัง้แรกแลว้ แต่เจ๊ไม่ไดค้ยุมาก เพราะเห็นฉนัพดูนอ้ย จนกระทั่งเจอกนับ่อย ๆ นั่นแหละ 

เจ๊ถึงว่า เราน่าจะมีวาสนาต่อกนั ถึงไดเ้จอกนับ่อยแบบนี ้จนฉนักลายเป็นลกูคา้(กินฟรี)ประจ าของรา้นนีไ้ปแลว้ 

 “พายกุ าลงัจะมา” เจ๊ว่า 

 “จรงิเหรอคะ วนันีแ้ดดดีออก” วนันีอ้ากาศดีจรงิ ๆ ส าหรบัฉนั ทอ้งฟ้าโปรง่ ลมพดัเย็นสบาย แมแ้ดด

บางกอกจะแรงไปหน่อยก็ตาม 

 “ด่ืมชาแลว้รูส้ึกอย่างไร” เจ๊ถาม 

 “อรอ่ยค่ะ” ฉนัตอบ แต่เจ๊สา่ยหนา้ 

 “รูส้กึอย่างไร ไม่ใช่อรอ่ยหรือไม่” เจ๊ก าลงัสอนภาษาไทยฉัน แต่ฉนัก็ไม่เขา้ใจว่า รูส้กึอร่อย แบบนีไ้ม่ได้

เหรอไง มนัก็เป็นความรูส้กึเหมือนกนันี่นา ทา้ยสดุฉนัก็หลบัตา หายใจเขา้ลึก ๆ  

 “สดชื่น สงบ พรอ้มลยุ” ฉันตอบ สีหนา้เจ๊มีความพอใจอย่างยิ่ง 

 “ดีแลว้ ดีแลว้ เจ๊เห็นหนา้เธอวนันีก้็พอจะเดาไดว้่ามีเรื่องไม่สบายใจ” 

 “จรงิค่ะ คะแนนกลางภาคไม่ค่อยดีเลย” ฉนัเลา่ใหเ้จ๊ฟังถึงคะแนนสอบกลางภาคที่เพิ่งออกมา เลน่เอา

ฉนัแทบลมจบั  
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 “ปลายภาคยงัมี เครียดเมื่อไหรก่็มาด่ืมชาแดงหอมหมื่นลีท้ี่รา้นเจ๊ได ้เจ๊เคยดใูนซีรีสจ์ีน เขาบอกว่า

รสชาติของชาจะอร่อยหรือไม่ ก็ขึน้อยู่กบัว่าผูด่ื้มมีอารมณอ์ย่างไรในตอนนัน้ หากอารมณเ์สีย ชาจะไปอร่อยได้

อย่างไร แต่ส าหรบัเจ๊นะ การด่ืมชาก็เพื่อความผ่อนคลายต่างหาก เหมือนกบัการท าสมาธิแหละ ใหเ้ราปลอ่ย

วางเรื่องต่าง ๆ ลง และจดจ่ออยู่กบักลิ่น รส และสมัผสัของชา มนัหอมไหม มนัมีกลิ่นอะไรบา้ง สมัผสัเป็น

อย่างไร บาดคอ ฝาดคอ หรือลื่นคอ หวาน ขม ฝาด เผ็ด เปรีย้วหรืออะไร” เจ๊อธิบาย 

 ฉนันึกตามชาแดงหอมหมื่นลีก้านีม้ีรสหวานอมเปรีย้วเล็กนอ้ย แต่หลกั ๆ คือหอมดอกหอมหมื่นลีม้าก 

ฉนัอธิบายไม่ค่อยเก่งหรอก บางครัง้ก็แยกไม่ออกว่ารสอะไรบา้ง สว่นใหญ่ส าหรบัฉันมแีค่อร่อยถูกปากหรือไม่

เท่านัน้เอง แต่สิ่งหนึ่งที่ฉนัคน้พบในวนันีคื้อมีรสชาติของน า้ผึง้อยู่ดว้ย แต่ไอด่ื้มชาแบบนี ้แบบที่เจ๊พดูมนั

เหมือนกบัการชงชาของญ่ีปุ่ นเลยแฮะ 

เจ๊พยกัพเยิดใหด้ลูกูคา้ชายท่านนัน้ที่ผิดหวงัจากกุย้ฮวาหงฉาแบบที่ฉนัด่ืมอยู่นี ้เขากลบัมาอีกแลว้ 

 “ขอโรว่กุย้สามกิโล” เขาหมายถึงชาอู่หลงชนิดหนึ่ง มกีลิ่นไหมค้ลา้ยกบัอู่หลงตา้หงเผา แต่เบากว่า 

และมีกลิ่นหอมของอบเชยเล็กนอ้ย ลกูนอ้งรา้นเจ๊เตรียมของจดัใหเ้ป็นอย่างดี จงัหวะนัน้เขาหนัหนา้มาเห็นทาง

เราพอดี 

 “ผมเปลี่ยนใจแลว้ ชาใหม่รา้นผม โรว่กุย้” เขาอธิบายใหเ้จ๊ฟัง เขาตามผูห้ญิงคนนัน้ไปไม่ทนั ตอนแรกก็

เครียดว่าจะท าอย่างไรดี เพราะเป็นเมนซูิกเนเจอรข์องที่รา้นเลย รา้นขาดไม่ได ้ตอนนีก้็เหลือใชเ้พียงแค่สปัดาห์

เดียวเท่านัน้ เขาเดินกลบัไปกลบัมาก็เกิดไอเดียชาชนิดใหม่มาแทนก่อน เขาเคยชิมโร่วกุย้ ก็ว่าหอมแปลกดี 

ลกูนอ้งเจ๊เอาชามาใหเ้ขา เขารบัเสรจ็ก็ร  ่าลาพวกเราและเดินกลบัไปรา้นตวัเอง 

 “ทกุปัญหามีทางออก” เจ๊บอก 

 “แต่น่าจะดีกว่านีน้ะคะถา้ไดช้าแดงหอมหมื่นลีเ้หมือนเดิม” 

 “ก็จรงิ แต่ถา้มนัหาไม่ไดก้็ตอ้งแกข้ดัแบบนีไ้ปก่อน ดีไม่ดีเจ๊ว่าโรว่กุย้อาจจะขายดีกว่าอีก” เจ๊เดา ฉนัไม่

ค่อยสนใจเรื่องขายไดห้รือไม่เท่าไหรห่รอก รูแ้ค่ตอนนีฉ้ันมีชาที่ชอบใหด่ื้มก็ดีมากแลว้ ว่าแลว้ก็ซดชาแดงหอม

หมื่นลีห้มดจอก 
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 ดอกหอมหมื่นลีส้ีเหลืองรว่งลงพืน้โปรยปราย สง่ผลใหพ้ืน้หญา้สีเขียวลว้นของเจ๊ลี่มีสีเหลืองแซมไปทั่ว 

ดแูลว้เหมือนคนเอาสีเหลืองมาแตม้เป็นจุดเล็ก ๆ เต็มไปหมด เหมือนอย่างภาพวาดของจิตรกรชื่อดงัทัง้หลาย 

แต่ภาพที่เห็นตรงหนา้ไม่ใช่ภาพของจิตรกรที่เป็นมนุษย ์แต่เป็นธรรมชาติสรา้งต่างหาก 

 “สวยใช่ไหม หอมดว้ย” เจ๊เหมือนจะเดาความคิดฉันออก ฉนัจึงพยกัหนา้ใหแ้กแทนค าตอบ 

 “ธรรมชาติมนัก็ดีอย่างนีล้ะนะ” 

 “พายกุ็ธรรมชาติ เจ๊ว่ามนัดีไหม” ฉนันึกได ้เจ๊ลี่บอกพายจุะเขา้ 

 “อืม พายเุหรอ ส าหรบัคนคงไม่ดีนกั ผา้ที่ตากไวค้งไม่แหง้ คนที่รอรถเมลค์งล าบาก คนที่อยู่นอกบา้นไร้

ที่ก าบงัน่ะน่าจะล าบากแย ่แต่ส าหรบัธรรมชาติแลว้คงจะดีละมัง้ พอพายหุมดทกุอย่างก็กลบัมาสดใส

เหมือนเดิม” เจ๊บอก 

 “มนัเป็นการผลดัเปลี่ยนของช่วงเวลา เหมือนชีวิตแหละ ที่มีทัง้สดใส และมืดมน แต่พอพายรุา้ยผ่าน

พน้ บรรยากาศก็จะกลบัมาดีเหมือนเดิม” 

 “แต่ถา้แรงมากพดับา้นพงั ก็ตอ้งใชเ้วลาซ่อมนะเจ๊” ฉนัว่า 

 “จรงิอยู่ ก็ตอ้งใชเ้วลาช่วยใหผ้่านไปได…้ชาจางหรือยงั” เจ๊ถาม 

 “ยงัไดอ้ยู่ค่ะ” เจ๊เติมน า้ใหเ้ป็นกาที่สองแลว้ แต่ฉนัก็ยงัรูส้กึว่ากลิ่นยงัดีอยู่ 

 “ชานี่ก็ ถา้ชงเขม้ไปก็ขม จางไปก็เสียรส ตอ้งกะปรมิาณชาและน า้ใหพ้อดีกนั” เจ๊อธิบาย 

 “แลว้จะรูไ้ดไ้งว่าเมื่อไหรพ่อดี” ฉนัถาม อีกหนึ่งเหตผุลที่ฉันชอบมาด่ืมชาที่รา้นเจ๊ก็เพราะว่าเจ๊ชงอรอ่ย 

ไม่เหมือนฉนัท า ท าเองทีไรถา้ไม่เขม้ไปจนขม ก็จางเกินไปจนแทบไรร้ส 

 “ท าบ่อย ๆ เด๋ียวมนัก็พอดีเอง การชงชาเป็นการฝึกฝนอย่างหนึ่ง อะไรที่มากไป นอ้ยไปมนัก็ไม่ดี เรา

ตอ้งรูจ้กักะปรมิาณดว้ย” เจ๊ว่า แต่ฉนัไม่ค่อยแน่ใจนกัว่าหมายถึงชา หรือว่าสรรพสิ่งในชีวิต แต่ทัง้สองก็คงจะ

เหมือนกนั เพราะทกุอย่างบนโลกนี ้มากไปไม่ดี นอ้ยไปไม่ดี 

 “ชงเองไม่อรอ่ย มาขอใหเ้จ๊ชงใหดี้กว่า” ฉนัท าตาปรบิ ๆ สว่นเจ๊ก็ข าเมื่อเห็นฉนัท าท่าทางเช่นนัน้ 

 ลกูคา้ชายหนุ่มท่านนัน้เดินกลบัมาอีกแลว้ 
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 “ผมเห็นว่าพวกคณุก าลงัด่ืมชาแดงหอมหมื่นลีอ้ยู่” เขาพดู ดทู่าทางแลว้เขาตดัใจจากชาแดงหอมหมื่น

ลีไ้ดย้ากจรงิ ๆ 

 “ขอด่ืมดว้ย” เขารอ้งขอ กลา้จรงิเลย ไม่ไดช้วนสกัหน่อย แต่ถึงฉนัจะไม่อยากสนทนาหรือใหค้นแปลก

หนา้มารว่มวงดว้ย ฉนัก็ปฏิเสธไม่ได ้เพราะเขาไม่ไดข้อฉัน เขาขอเจ๊ลี่ต่างหาก เจ๊ลี่ก็ใจกวา้งพอที่จะให้

อาคนัตกุะผูม้าใหม่นั่งดว้ย ขา้ง ๆ เจ๊ยงัมีจอกเหลืออีกหนึ่งใบพอดี ท าใหไ้ม่ตอ้งลกุไปหยิบ 

 “ไม่เฝา้รา้นเหรอ” เจ๊ถามเขา 

 “ใหพ้นกังานเฝา้แทน เดินกลบัไปแลว้นึกไดว้่าเจ๊ด่ืมอยู่ อยากด่ืมจรงิ ๆ นะเจ๊ ไม่งัน้คงอีกนานกว่าจะได้

ด่ืม” เขาอธิบาย พรอ้มกบัยกชาขึน้จิบ 

 “ด่ืมแลว้รูส้กึอย่างไร” เจ๊ถามเขาเหมือนที่ถามฉนั 

 “คลายกงัวล” เขาตอบตรงค าถามแบบที่เจ๊ตอ้งการ เจ๊ลี่ท  าหนา้พอใจก่อนรินชาใหเ้ขาอีกรอบ 

 “ชาก็ดีอย่างนีล้ะนะ” เจ๊ร  าพงึ 

 พวกเรานั่งสนทนากนัไดส้กัพกั ฟ้ามืดต่างจากตอนฉนัมาถึง ฝนเริ่มลงเม็ด ลกูคา้ชายท่านนีข้อตวักลบั

รา้นก่อนฝนตกหนกัมากขึน้ เจ๊ก็เดินเขา้รา้น สว่นฉนัก็ขอตวักลบัเหมือนกนัเพราะจะไดเ้วลาทานขา้วแลว้ ถึง

บา้นเรว็สกัหน่อยก็ดีเหมือนกนั 

 ขณะที่ฉนัออกมาจากรา้นชาเจ๊ลี่ ฝนก็เริ่มตกหนกัขึน้ กลิ่นของชาแดงหอมหมื่นลีย้งัคงติดจมกู รสชาติ

ยงัคงติดอยู่ที่ปลายลิน้ นึกแลว้ก็ท าใหจ้ิตใจสงบลงไดจ้รงิ ๆ อย่างนอ้ยก็เป็นการใหใ้จไดพ้กัเพื่อพบกบัความ

สงบ แมเ้พียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ตาม เสียงฝนและความเย็นก็ท าใหส้ดชื่นขึน้มาก แมจ้ะตอ้งรีบเดินก่อนที่ขา้ว

ของในกระเป๋าจะเปียกจากการโดนฝนสาด ตวัเปียกไม่เป็นไร แต่ของเปียกไม่ไดเ้ด็ดขาด  

ขณะรีบเดินกลบั สมองของฉันก็เริ่มคิดว่าพรุง่นีจ้ะขอชิมชาอะไรจากเจ๊ลี่อีกดี 
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หลับให้สบาย 

 หลบัใหส้บาย เป็นค าสดุทา้ยที่ฉนับอกคณุตาของฉนัก่อนที่ท่านจะเสียไป 

 “ชาคาโมมายลค่์ะคณุยาย ด่ืมแลว้จะไดห้ลบัสบาย” ฉันบอกกบัยายพรอ้มกบัย่ืนแกว้ชาที่สง่กลิ่นหอม

กรุน่ของดอกคาโมมายลใ์ห ้‘หลบัสบาย’ ในความหมายที่แตกต่าง หลงัจากคณุตาเสีย คณุยายก็ซมึลงมาก  

 “ขอบใจจะ้” ยายยกแกว้ขึน้ดมชา 

 “หอมจรงิ ๆ” ยายว่า 

 “ตาหลานเขาชอบมากเลยแหละ ยายตอ้งชงใหด่ื้มก่อนนอนทกุคืน ยกเวน้คืนนัน้แหละ” คณุยายเลา่ 

 ฉนัไม่ค่อยรูเ้รื่องราวชีวิตสว่นตวัของตากบัยายมากนกัหรอก เพราะเราอยู่กนัคนละบา้น ตากบัยายอยู่

กบัลกูสาวคนโตซึ่งก็คือปา้ของฉนั วนันัน้ยายไปเยี่ยมเพื่อนที่ต่างจงัหวดั ว่าจะไปเชา้เย็นกลบั แต่ดนัติดฝน ท า

ใหไ้ม่ไดก้ลบับา้นตามก าหนด และเผอิญว่าวนันัน้คณุตาของฉนัหมดเวลาชีวิตพอดี ท่านไปแบบไดร้  ่าลาคนใน

ครอบครวัทกุคน ยกเวน้ก็แต่คณุยายเท่านัน้ 

 ในยคุที่ยงัไม่มีโทรศพัทม์ือถือ มีแค่เพียงโทรศพัทบ์า้นที่ติดต่อสื่อสารไดไ้วที่สดุ เวลาราวสองทุ่มคณุตา

ขอใหค้ณุปา้โทรหาลกูหลานทกุคนที่อยู่ในระแวกนัน้ใหม้าร  ่าลากนั แน่นอนว่าปลายสายพอไดฟั้งต่างก็ตกใจรีบ

มา ไม่เกินสองทุ่มครึง่ก็มากนัแทบเต็มบา้น พอเวลาใกลส้ามทุ่ม คณุปา้ถามคณุตาว่าไม่รอคณุยายเหรอ แต่

คณุตากลบับอกว่ารอไม่ไหวแลว้ ดวงตาค่อย ๆ ปิดลง ลมหายใจแผ่วเบาลงเรื่อย ๆ เบาลง เบาลงจนเหลือเพียง

ความเงียบสงบในท่ีสดุ  

พอดีกบัที่เสียงโทรศพัทบ์า้นดงัขึน้ เป็นคณุยายโทรศพัทม์าจากบา้นเพื่อน เพื่อที่จะบอกพวกเราว่าไม่

สามารถกลบัได ้เพราะพายเุขา้ ฝนตกหนกัมากตัง้แต่ตอนเย็น น า้เริ่มท่วมและที่ส  าคญัมืดแลว้ดว้ย พวกเรา

เพียงแค่บอกว่ารบัทราบกบัคณุยายเท่านัน้ ไม่ไดบ้อกเลา่ความเป็นไปในบา้นหรือสิ่งที่เกิดขึน้ คณุยายถามถึง

คณุตาดว้ยว่าท าไมไม่มารบัสาย พวกเราต่างบอกท่านว่าเพราะคณุตาหลบัไปแลว้ 

 หลบัไปแลว้ และจะไม่มีวนัตืน่ขึน้มาอีก 

 หลงัวางสายคณุยายทัง้บา้นก็วิ่งวุ่นกนัทัง้คืน ไหนจะตอ้งไปแจง้การตายกบัอ าเภอ จองศาลาวดั หา

หีบศพ จดัการเรื่องของว่างงานศพ ของช ารว่ยวนัเผา จะสวดพระอภิธรรมทัง้หมดก่ีวนั เชิญคนมาเท่าไหร ่แจง้
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ใครใหท้ราบบา้ง ทัง้ยงัตอ้งอาบน า้ แต่งตวัใหค้ณุตา พิธีงานศพที่ดวูุ่นวายก็มีขอ้ดีเหมือนกนันะ ความไม่ว่าง

แบบนีท้  าใหผู้ค้นลืมความเศรา้ไปไดช้ั่วขณะ 

 ตอนสายของวนัรุง่ขึน้ คณุยายก็กลบัมาถึงบา้น ภาพที่ฉนัไม่คิดว่าจะไดเ้ห็นคือภาพของหญิงชราที่รบั

ฟังข่าวการจากไปของสามีตนดว้ยความสงบ คณุยายสงบจนพวกเราทุกคนในบา้นเป็นกงัวล คณุยายไม่มีท่าที

รอ้งไหฟ้มูฟาย เข่าอ่อน ทรุดลง เป็นลมหรือมีอาการช็อคแบบที่พวกเรากงัวลเลยแมแ้ต่นอ้ย คณุยายพยกัหนา้

เล็กนอ้ย ก่อนจะเดินชา้ ๆ ขึน้ชัน้สองของบา้นไป 

 “ไปไม่ลา ไปไม่ลา” คณุยายพมึพ าดว้ยเสียงเบามาก แต่ฉนัอยู่ใกลจ้ึงไดย้ิน 

 แม่และปา้ใหฉ้นัขึน้ไปดแูลคณุยาย แต่ฉนักลบัโดนไลอ่อกมา ก็ไม่เชิงไลห่รอก ยายเพียงแค่บอกใหไ้ป

ช่วยคนอ่ืนท างาน ไม่ตอ้งห่วงยาย ฉนัลงัเล ไม่รูจ้ะไปทางไหนดี ไม่ว่าจะฝ่ังไหนก็ไม่ตอ้งการฉนั แต่แลว้ก็นึกได้

ว่ามีชาคาโมมายลอ์ยู่ในหอ้งครวั มนัจะช่วยใหผ้่อนคลาย ถึงแมว้่าคณุยายจะมีท่าทางสงบ แต่ใครจะรูว้่าใจของ

คณุยายอาจจะปวดรา้วอยู่ก็ได ้เมื่อนึกไดด้งันีฉ้นัจึงลงไปตม้น า้ เพื่อน าชาคาโมมายลห์อมกรุน่มาใหค้ณุยาย 

ยายมองชาแกว้ที่ฉนัถือดว้ยสายตาที่ฉนัอ่านไม่ออก บางทีคนแก่ที่ผ่านโลกมามากก็มีแววตาลกึลบั ซ่อน

ความคิดและความรูส้ึกเอาไวม้ิด ไม่ใหพ้วกคนอาบน า้รอ้นทีหลงัรูไ้ดว้่าคิดอะไรอยู่ 

 “ชาคาโมมายลค่์ะคณุยาย จะไดผ้่อนคลาย” ฉันบอก 

คณุยายรบัมาสดูกลิ่นหอมของดอกคาโมมายลแ์รง ๆ พรอ้มกบัน า้ตาที่เก็บไวค่้อย ๆ ไหลออกมา ฉนั

ตกใจจนท าอะไรไม่ถกูเลย พอตัง้สติไดถ้ึงไปหยิบกระดาษทิชชู่มาใหค้ณุยายเช็ดหนา้ หญิงชรารอ้งไหเ้บา ๆ ฉนั

ท าไดเ้พียงบีบไหล่คณุยาย ไม่รูจ้ะพดูค าไหนออกมาดี ใหค้ณุยายไดอ้ยู่กบัความเงียบอาจจะเป็นการดีที่สดุ 

“ฉนัอยากโกรธคณุจรงิ ๆ ไปไม่ลากนัเลย” คณุยายหยิบรูปคณุตาที่ตัง้อยู่บนโต๊ะขึน้มาด ูพรอ้มกบัต่อ

ว่าอีกสารพดัดว้ยความนอ้ยใจและโกรธที่คณุตาไม่ยอมรอ และไม่ยอมบอกลา ยายเองก็เสียใจที่ตนเองไม่มี

โอกาสไดพ้ดูคยุกบัคณุตาอีก ค าพดูสดุทา้ยท่ีคณุยายพดูกบัคณุตาก่อนจะออกจากบา้นไปคือ เดีย๋วกลบัมา 

สว่นคณุตาก็บอกว่า จะรอ แต่สดุทา้ยคณุตาก็ไม่ไดท้ าตามค าพดูนัน้ 

คณุยายใชเ้วลาครึง่ชั่วโมงกบัการจอ้งมองรูปภาพคณุตา ทา้ยสดุจึงไดว้างลงและหนัมาบอกกบัฉนัว่า

จะอาบน า้ เด๋ียวตามลงไปช่วยงาน ฉนับอกว่าจะรออยู่ในหอ้งนี ้ยายพยกัหนา้และเดินเขา้หอ้งน า้ไป 
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คณุยายออกมาจากหอ้งน า้พรอ้มกบัหนา้ตาที่สดชื่นมากขึน้ พดูมากขึน้นิดหน่อย ยายใหฉ้ันเตรียมของ

หลายอย่าง รวมถึงขา้วของเคร่ืองใชข้องคณุตาดว้ย ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาท่ีใสป่ระจ า หรือแมก้ระทั่งสรอ้ยพระ 

คณุยายพดูกบัรูปคณุตาอย่างข าข า 

“สรอ้ยเงินนี่คณุเอาไปเถอะ แต่พระฉนัขอแลว้กนั” ว่าแลว้ยายก็ปลดจีพ้ระออก เหลือเพียงสรอ้ยเงิน

ว่างเปลา่ยื่นใหฉ้นั พรอ้มก าชบัใหเ้อาไปตอนรดน า้ศพเย็นนีด้ว้ย ฉนัเก็บรกัษาอย่างดี 

ทางบา้นตดัสินใจจะสวดพระอภิธรรมศพแค่สามวนั วนัถดัมาก็เป็นวนัฌาปนกิจ ไม่ไดล้อยองัคาร 

เพราะคณุยายขอไวว้่าใหร้อยายเองก่อน ค่อยเอาไปลอยพรอ้มกนั จากวนันัน้ ทกุคนก็ดเูหมือนจะกลบัเขา้สู่

ความปกติของชีวิต ยุ่งอยู่กบัการท างานของตนเช่นเคย มีเพียงฉนัที่แม่ยงัใหม้าอยู่เป็นเพื่อนยายเรื่อย ๆ  

วนัเวลาลว่งผ่าน กว่าทกุคนจะรูต้วัอีกทีก็ครบหนึ่งเดือนที่คณุตาจากไปแลว้ คณุยายท่ีเหมือนจะดดีูขึน้

ในวนังาน แต่พอเสรจ็งานก็ซึมลงเรื่อย ๆ จนลกูหลานเป็นกงัวล ยายยงัดื่มชาคาโมมายลท์กุวนัเหมือนเดิม แต่

เพิ่มเติมจากวนัละแกว้เป็นวนัละสองแกว้ เนื่องจากยายบอกว่าเป็นการด่ืมแทนคณุตา 

เรื่องที่ยายซมึลงนัน้ คนอื่นมองอย่างเป็นห่วง แต่ส าหรบัฉันแลว้มนัคงเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการปรบัตวั

ใหย้อมรบัไดว้่าใครบางคนไดจ้ากไปแลว้ ฉนัเชื่อว่ามนัจะเป็นเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ เด๋ียวยายก็จะ

หายดีเอง พวกเราตอ้งใหเ้วลาคณุยายไดอ้ยู่กบัตวัเอง ไดใ้ชเ้วลาพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมา ความทรงจ าทัง้ดี

และไม่ดี เวลาผ่านไปเหมือนกบัหยดน า้ซมึลงหาดทราย หายไปเรว็โดยไม่หวนกลบัมาอีก 

“อยากท าอะไรก็ท า” จู่ ๆ ยายก็พดูขึน้มา ท าใหฉ้ันตกใจจนท าเข็มเย็บผา้ที่ถืออยู่หลน่ลงพืน้ 

 “ขวญัอ่อนขนาดนัน้เชียว” ยายว่า ฉันไม่ไดต้อบอะไร เพียงแต่หยิบเข็มขึน้มาเย็บผา้ต่อเท่านัน้เอง 

“อยากท าอะไรก็รีบ ๆ ท า อยากกินอะไรก็กิน อยากไปไหนก็ไป อยากเจอใครก็ตอ้งพยายามหาทางเจอ

ใหไ้ด”้ ยายพดูต่อ 

“ยายหมายถึงอะไร” ฉนัถาม 

“ก็หมายถึงชีวิตคนน่ะสิ มนัสัน้ออก ไม่เห็นเหรอ ดสูิคนหนึ่งพอจะถึงเวลาไปก็ไม่ร  ่าไม่ลากนัเลย ยาย

เองก็ไม่ไดพ้ดูคยุอะไรกบัเขาอีกแลว้ หนา้ก็ไม่ไดเ้จอ ชาคาโมมายลย์ายก็ไม่ไดต้ม้น า้ใหอ่ื้มอีก เสียดายจรงิ ๆ” 

ยายหมายถึงตา ฉนัพยกัหนา้เขา้ใจในสิ่งที่ยายพดูแต่ก็ยงัเย็บผา้ต่อไป 
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“นี่ฟังยายเขา้ใจใช่ไหม” ยายถามเสียงดงัจนฉนัตกใจอีกรอบ 

“เขา้ใจค่ะ” ฉนัพยกัหนา้ 

“อยากท าอะไรก็ท าสิ มานั่งเย็บผา้อยู่ท าไม” ยายถาม 

“ก็อยากเย็บผา้เลยนั่งเย็บอยู่นี่ไงคะ” ฉนัตอบ 

“ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่อยากท าเลยหรอ” ยายถามแบบร าพงึ ฉนัไม่รูว้่าหมายถึงตวัฉนัหรือตวัยายเอง 

“ถา้นอกจากเย็บผา้ ก็คงท าอาหาร เปิดรา้นชาคาโมมายล ์ปลกูดอกคาโมมายลท์ี่ยายชอบละมัง้” ฉนั

ตอบสง่ ๆ 

“ก็ท าสิ อยากท าไรละ่ ยายจะช่วย” ยายว่าแบบนี ้ท าเอาฉนังงไปหมด หากฉนับอกว่าอยากนอนเฉย ๆ 

แลว้รวย แบบนีย้ายจะยงัอยากช่วยฉนัอยู่ไหม 

“ปลกูตน้ไมก้่อนแลว้กนัค่ะ” ฉนัว่า แต่แลว้ก็นึกไดว้่าจะไปหาตน้มาโมมายลม์าปลกูจากไหนกนั 

“เดี๋ยวพรุง่นีย้ายจะไปหอ้งสมดุ ไปดวู่าตน้คาโมมายลป์ลกูยงัไง เรื่องเมล็ดพนัธุเ์ดี๋ยวยายจะถามเพื่อน

ให ้เขาเป็นผูน้  าเขา้ดอกไมเ้มืองนอก…” ยายพดูออกมาอีกหลายสิบประโยคที่ฉนัไดแ้ต่นั่งฟัง แรกเริ่มเดิมทีฉัน

แค่ตอบสง่ ๆ ไปอย่างนัน้ และมนัก็เป็นความอยากเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของฉนั ที่เล็กนอ้ยมากจรงิ ๆ แต่ในตอนนีม้นั

เป็นความอยากท าของยายไปแลว้ จากที่ฉนัจะตอ้งเป็นตวัการหลกัในการด าเนินการ ตอนนีฉ้นักลบักลายเป็น

ผูช้่วยยายแทน 

หลงัจากวนันัน้ที่ยายเตรียมตวัจะปลกูดอกคาโมมายล ์เวลานีก้็ผ่านมาแลว้หา้ปี ดอกคาโมมายลใ์น

สวนเล็ก ๆ ของยายบานสะพรั่ง สง่กลิ่นหอมสดชื่น นอกจากนีแ้ลว้ยายยงัคดัดอกเอามาท าชาอีกดว้ยโดยมีคณุ

ปา้เป็นผูช้่วย ปา้ไดล้าออกจากการเป็นพนกังานรา้นขายของมาช่วยยายขายชาดอกคาโมมายล ์ยายมกัพดู

เสมอว่าด่ืมแลว้จะผ่อนคลาย คลายเครียด และหลบัสบาย ไม่เพียงแต่ลกูคา้ที่มาซือ้จะติดใจเท่านัน้ แต่คนใน

บา้นรวมถึงลกูหลานทัง้หลายของยายก็เริ่มหนัมาด่ืมชาคาโมมายล ์ซึ่งทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกนัว่าด่ืมแลว้

หลบัสบายอย่างแน่นอน 

หลบัสบาย เดีย๋วก็ตืน่ 

ไม่ใช่หลบัสบาย ไม่ตืน่อกีเลย 
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มหาสมุทรกว้างเกินกว่าจะข้ามไปถึง 

 เป็นเวลาใกลอ้าทิตยอ์สัดง แสงสีทองอมสม้สาดส่องมายงัทุ่งชาก่อใหเ้กิดประกายแวววาวราวผลึกแกว้

หลากสีระยิบระยบัเหมือนดวงดาราบนทอ้งนภากาศอนักวา้งไกล เมฆเกลื่อนเป็นริว้ ๆ บางเบาดจุขนนก หมู่นก

กาแลสตัวท์ัง้หลายต่างพากนักลบัรงันอนอนัเป็นถิ่นของตนก่อนที่ทอ้งฟ้าจะมืดมิดดวงเดือนเขา้มาแทนที่ ส่วน

สตัวก์ลางคืนต่างเตรียมตื่นเพื่อที่จะอาหารเพื่อประทงัชีวิตนอ้ย ๆ ของมนั  

สายลมพดัยอดใบชาปลิวไสว ยอดชาเอนอ่อนไปตามกระแสแห่งลม ดบูอบบางแต่ไม่หกั ดวงดารา

เคลื่อนคลอ้ยเริ่มปรากฏแก่สายตามนษุย ์ดาวฤกษร์ะยิบระยบัพยายามสอ่งแสงแข่งกบัดวงสรุิยนั ก่อเกิดเป็น

ทอ้งฟ้าสองสี ฟ้าอมสม้สวยงามราวกบัมนษุยแ์ต่งแตม้ แต่มิใช่ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสรรคส์รา้งขึน้มา  

วิฬารล์ายสลิดผูท้  าตวัเสมือนเป็นเจา้ของไรเ่ดินตรวจตราเรื่อยไปในทอ้งทุ่ง อีกนยัหนึ่งของมนัคือการไล่

หาเหยื่อเพื่อความสนกุสนานมากกว่าความอ่ิมเอมของกระเพาะ เจา้ของมนัก็คือเจา้ของไรช่าแห่งนี ้หญิงสาวผู้

เป็นเจา้ของไรช่ายืนอยู่รมิหาดใกลพ้ืน้ที่ของตน พกัตรผ์่องดงัจนัทรเ์พ็ญ คิว้งามไดรู้ป แมไ้ม่โก่งดงัคนัศร ผูเ้ป็น

เจา้ของดวงตาสีน า้ตาลกลมโตราวกบัดวงตาของลกูกวางก าลงัจอ้งมองนาวาล านอ้ยที่ลอ่งลอยเขา้มาอย่าง

ฉงน  

เวลาป่านนี ้เรือใครมา 

เรือคลา้ยเรือใบล าเล็ก สีแดงสดลอ่งลอยเขา้มาใกล ้ในที่สดุก็เทียบท่ากบัชายฝ่ัง ผูบ้ังคบัหางเรือเป็น

ชายหนุ่มผูห้นึ่งซึ่งเจา้หล่อนรูจ้กัมกัคุน้เป็นอย่างดี เขาเดินตรงเขา้มาหาเธอดว้ยท่าทียินดียิ่ง ราวกบัผูท้ี่ไม่ไดพ้บ

กนัมานานแสนนาน เธอเองก็ยิม้ใหเ้ขาดว้ยความยินดีอย่างสดุใจ 

“ยินดีตอ้นรบักลบับา้นค่ะ” 

“กลบับา้นกนัเถอะ” 

เขาทัง้สองต่างเอ่ยขึน้มาพรอ้มกนั แลว้ที่ไหนกนัแน่ที่เรียกว่า บา้น  

“จะมืดแลว้ เขา้มาที่บา้นก่อนเถอะ” เธอบอกเขา เขามีท่าทีลงัเลไม่อยากเขา้ไปแต่ทว่าในทา้ยท่ีสดุเขาก็

ยอมเดินตามเขา้ไปยงัถนนยาวที่ทอดไกลไปสู่ตวับา้นของเธอ 

บา้นที่ปรากฏอยู่ตรงหนา้เขาและเธอเป็นบา้นไมส้องชัน้ขนาดเล็กกะทดัรดัเหมาะกบัผูอ้ยู่อาศยัคน

เดียวอย่างเธอ ทางเดินขึน้มีดอกไมแ้ถบชายทะเลตกแต่งอยู่ตามสองขา้งทางสลบักบักอ้นหินเล็กที่เจา้ของบา้น
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จดัวางไวอ้ย่างเหมาะสม แมว้่าจะอาศยัอยู่เพียงคนเดียว แต่บา้นเธอก็มีคนมาเยี่ยมเยียนไม่นอ้ย ในเวลา

กลางวนัก็มีพนกังานดแูลทุ่งชาเขา้มาพกัผ่อนและมาคยุธุระกบัเธอบา้ง แมว้่าเธอจะสรา้งบา้นส าหรบัพนกังาน

ไวด้า้นหลงัก็ตาม  

หญิงสาวตม้ชาใหเ้ขาด่ืม มิใช่ชาที่เธอปลกูอยู่หรอก แต่เป็นชาป้ีหลวัชนุจากแหลง่ก าเนิดของมนั 

บรเิวณทะเลสาบไท่ห ูเขาตง้ถิง เมืองซูโจว ในมณฑลเจียงซูของประเทศจีน 

“ชานัน้เมื่อไหรจ่ะไดช้ิม” เขาถามถึงชาที่ไรข่องเธอ 

“อีกไม่นานหรอก” เธอตอบ 

“ท าไมไม่กลบับา้น” เขาถามต่อ 

“ที่นี่คือบา้น”  

เขาสา่ยหนา้ราวกบัตอ้งการจะบอกเธอว่านี่ไม่ใช่บา้นของเธอ ไม่ใช่ที่ที่เธอควรจะอยู่เลยแมแ้ต่นอ้ย แต่

ก่อนที่เขาจะไดพ้ดูอะไรออกมา เธอก็ชิงพดูตดัหนา้เขาเสียก่อน 

“ป้ีหลวัชนุ หอมไหม จากแหลง่ที่จีนเลยนะ ชุ่มคอใช่ไหม สดชื่นเหมือนอยู่ในฤดใูบไมผ้ลิเลยเนอะ ดสูี

ของชาสิ ใสแวววาวเหมือนมรกตเลย” เธอชื่นชมกบัความงามของน า้ชาตรงหนา้อย่างมาก 

“แน่ใจเหรอว่าจะไม่กลบับา้น” เขายงัไม่หลดุพน้ไปจากหวัขอ้ บา้น 

หญิงสาวสา่ยหนา้เบา ๆ ก่อนจะยกชาขึน้จิบอย่างไม่ใสใ่จหวัขอ้บา้นของเขาอีกต่อไป ท าไมจะตอ้ง

กลบับา้นดว้ยในเมื่อที่นี่คือบา้นของเธอ มีเธออาศยัคนเดียวก็นบัว่าเพียงพอแลว้ เธอไม่ตอ้งการใครมาเพิ่มและ

ไม่ตอ้งการไปเป็นคนเพิ่มใหบ้า้นของใคร ในเมื่อคนเราลว้นเกิดคนเดียวตายคนเดียว เธอก็ไม่อยากยุ่งเก่ียวกบั

ใครนกั ความสมัพนัธช์นิดนัน้ไม่ใช่สิ่งที่เธอตอ้งการ เธอหวงัความสมัพนัธเ์พียงไดผ้ลประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั 

เธอใหเ้งินแก่เหลา่พนกังาน พนกังานใหแ้รงงานแก่เธอ ลกูคา้ใหเ้งินเพื่อผลผลิตของเธอ และเธอใหผ้ลผลิตชัน้

ยอดแก่ลกูคา้ ทกุคนผ่านมาแลว้ก็จะผ่านไป เหมือนภาพที่ตดัสลบัไปมา จางลง น่าสบัสน คนเยอะ และจ าใคร

ไม่ไดท้ัง้นัน้ 

“ฝนจะตกแลว้ ยงัไงก็ไปไหนไม่ไดอ้ยู่ดี คา้งที่นี่สกัคืนเถอะ” เธอบอกเขาเมื่อไดย้ินเสียงฟ้ารอ้ง และกลิ่น

อายของฝนผสมกบักลิ่นเค็มของน า้ทะเล ถา้หากออกไปก็คงจะตอ้งผจญกบัคลื่นแรงที่อาจซดัคนใหก้ลืนไปกบั
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ทอ้งทะเลกวา้งใหญ่ไรท้ี่สิน้สดุนัน้ ความมืดมิดเขา้มาแทนที่แสงสว่าง ไม่น่าออกไปเลยแมแ้ต่นอ้ย ความมืดกบั

เธอเป็นสิ่งที่ไม่ถกูกนันกั  

หญิงสาวไม่ชอบความมืดแมแ้ต่นอ้ย โดยเฉพาะความมืดสนิทแบบผืนผา้ด าบนทอ้งฟ้ายามขา้งแรม 

แมจ้ะมีดวงดาวส่องแสงใหเ้ห็นแต่ก็ไม่อาจสว่างเทียบไดก้บัแสงจนัทร ์แสงจนัทรเ์องก็ไม่อาจสว่างเทียบไดก้บั

แสงอาทิตย ์ 

ความมืดท าใหม้องไม่เห็นอะไรเลย ดงันัน้ทั่วทัง้ไรช่าของเธอจึงติดตัง้ไฟที่อาศยัแสงโซลาเซลลเ์ป็นจุด ๆ  

ส าหรบัวนัที่เธอนอนไม่หลบัแลว้อยากออกมาชมทุ่งชา ส่วนที่บา้นของเธอก็ลว้นเปิดไฟเอาไวแ้ทบทุกหอ้ง แมว้่า

จะไม่ไดใ้ชง้านก็ตาม แน่นอนว่ายามนอนเธอก็เปิดไฟเอาไวต้รงระเบียงนอกหอ้ง ใหแ้สงสอ่งเขา้มาได ้แมว้่าการ

ท าเช่นนีจ้ะไม่ดีกบัคณุภาพการนอนนกั แต่มนัก็ดีกว่านอนไม่หลบัเพราะความกงัวลจากความมืด 

เธอเคลื่อนที่จากโต๊ะอาหารไปยงัเตาไฟ เตรียมตวัเป็นแม่ครวัใหแ้ขกพิเศษ ไม่มีใครเคยไดค้า้งที่บา้น

ของเธอแมส้กัคนเดียว เขาจะเป็นคนแรก และคนสดุทา้ย ในฐานะเจา้บา้นที่ดีก็ย่อมตอ้งรองรบัอาคนัตกุะผูม้า

เยือนใหไ้ดร้บัความสะดวกสบายมากที่สดุ  

“ไข่เจียวกุง้สบั ทานไดใ้ช่ไหม” เธอถามเพราะจ าไม่ไดว้่าเขาแพกุ้ง้หรือเปล่า และมีเพียงกุง้เท่านัน้ที่เป็น

เนือ้สตัวท์ี่เหลืออยู่ในบา้นของเธอ โชคดีที่เขาพยกัหนา้ 

ชายหนุ่มทอดสายตามองออกไปยงันอกบา้นที่บดันีเ้ต็มไปดว้ยสายฝนที่กระหน ่าสาดลงมาบนยอดชา 

เขากลวันกัว่าไรช่าของเธอจะพงัเสียหาย โดยปกติแลว้ชาทัง้หลายมกัจะปลกูบนยอดเขา มีเพียงชาของเธอ

เท่านัน้ที่ปลกูติดทะเล เขาเคยชิมชาจากไรข่องเธอครัง้หนึ่ง มนัมีกลิ่นเค็มของทะเลอยู่ดว้ย แต่ก็สดชื่นไม่แพช้า

เขียวจากยอดดอย  

เขาเบนสายตากลบัมายงับา้นของเธอ รูปติดฝาผนงัก็แปลก เป็นภาพวาดแบบอินเดียโบราณ แต่เรื่องที่

เลา่นัน้เหมือนเรื่องสมทุรโฆษค าฉนัทไ์ม่มีผิด  

“สมทุรโฆษค าฉนัทค่์ะ แบบตอนที่นางพินทมุดีสั่งวาด รอใหพ้ระสมทุรโฆษมาเห็น” หลอ่นยืนยนั

ค าตอบที่เขาก าลงัสงสยั เธอหมายถึงภาพเลา่เรื่องราวของพระสมทุรโฆษและนางพินทมุดีว่าเจอกนัอย่างไร 

ประสบพบเจอเวรกรรมอะไรถึงไดแ้ยกจากกนั 

 “สวยมากจรงิ” เขาชื่นชมภาพวาดของเธอ 
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 พอดีกบัที่เธอยกขา้วไข่เจียวกุง้สบัพรอ้มกบัซอสพรกิยี่หอ้ดงัมาไวต้รงหนา้เขา บนโต๊ะมีทัง้จานส าหรบั

เขาและจานส าหรบัเธอ ทัง้สองทานอาหารโดยไม่สนทนากนัสกัค า ก่อใหเ้กิดเพียงเสียงชอ้นกบัจานที่กระทบกนั

ดงักงัวานเป็นระยะ ชาเขียวป้ีหลวัชนุจากซูโจวยงัคงสง่กลิ่นหอมแข่งกบักลิ่นน า้มนับนไข่เจียว ช่วงเวลาด าเนิน

ไปอย่างเชื่องชา้ กว่าทัง้สองจะรบัประทานเสรจ็ฝนก็หยดุตกพอดี เธอยกจานไปลา้ง ส่วนเขาก็นั่งรอเธอต่อไป 

เธอไม่ไดเ้ดินกลบัมานั่งสนทนากบัเขาตวัเปลา่ หากแต่ยกปา้นชาที่บรรจชุาชนิดใหม่เขา้มาดว้ย 

 “ชาหลงจิ่ง” เขาพดูขึน้เมื่อไดก้ลิ่นหอมของที่ลอยมาป้านชา 

 หญิงสาวพยกัหนา้ 

 “จากหางโจว” เธอขยายความ กลิ่นชาชนิดนีส้  าหรบัเธอแลว้กลิ่นเหมือนกบัสาหรา่ยในทะเลลกึ 

 “รสดีใช่ไหม” เธอถาม 

 “ดีมากจรงิ” เขาตอบ 

 แมว้่าตวัเองจะไม่ชอบชาเขียวนกั นาน ๆ ทีถึงจะเอามาด่ืม แต่ส าหรบัแขกผูม้าเยือนคนนีช้อบชาเขียว

เป็นอย่างมากเธอจึงเลือกที่จะตอ้นรบัเขาดว้ยชาเขียวชัน้ดี 

 “แน่ใจเหรอว่าจะไม่กลบับา้น” เขาถามค าถามเดิมอีกแลว้จนเธอเริ่มจะรูส้กึเบื่อ 

 “ที่นี่คือบา้น” เธอตอบ 

 “ทกุคนอยากใหเ้ธอไป” เขาบอกต่อ 

 “ฉนัอยากอยู่นี่ ไม่อยากขา้มไปหรอก” เธอหมายถึงการขา้มฝ่ังไปยงับา้นของเขา 

 “คา้งสกัคืนไหม มืดแลว้” เธอก็ถามค าถามเดิมเช่นกนั 

 “ถา้เธออนญุาต” เขาว่า 

 ทัง้สองยิม้ออกมาไดร้าวกบัไม่ไดเ้จอกนันานแสนนาน การมีคนที่สนิทใจมาเยี่ยมนาน ๆ ครัง้ก็เป็นเรื่อง

ที่ดีส  าหรบัเธอเช่นกนั หวัใจรูส้กึอบอุ่นขึน้มาอย่างประหลาด ความแหง้แลง้ในหวัใจที่เคยมี บดันีร้าวกบัถกูรด

โดยสายน า้เย็นชื่นฉ ่าใจ แต่เธอแน่ใจว่าเมื่อเขาไปแลว้ เธอก็จะกลบัมาเป็นสภาพเดิมอย่างที่เคยเป็น มนัก็เป็น

เช่นนีท้กุทีแหละ เมื่อเขามา แลว้เขาก็ไป เขาชวนเธอไปดว้ยทกุครัง้ และเธอก็ปฏิเสธเขาทกุครัง้ 
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 เวลานีเ้ป็นเวลาที่มืดสนิทเมฆฝนที่คลา้ยจางลงกลบัหนาเขม้ขึน้อีกครัง้ และฝนก็โปรยปรายลงมาอย่าง

หนกั เสียงดงักลบทุกสรรพสิ่ง เรือนอ้ยที่ลอ่งลอยอยู่กลางมหาสมทุรอาจจมลงไดทุ้กเมื่อ มนัไม่อาจไปถึงฝ่ังได้

เลย หากไม่แข็งแรงและอดทนพอ หากผูบ้งัคบัเรือไม่มีความพยายามอย่างหนกัก็คงจะจมลงอย่างนัน้ ไม่อาจ

เขา้ถึงฝ่ังได ้คลื่นหนาสงูไม่อาจสงบลงได ้เพราะพรุิณประโปรยประปราย คงตอ้งรอเวลาใหพ้ายฝุนผ่านไป

เท่านัน้ 

กรรมรอ้นบห่อนกรุ่น เพราะพรุิณประโปรยประปราย 

กองเพลงิถะเกิงกราย  ตณิแหง้บแหนงบหนี 

ผาณิตผชิิดมด   ฤจะอดบอาจจะมี 

แม่เหลก็ฤเหลก็ดี  อยยั่วก็พวัก็พนั1  

แมฝ้นจะตกอย่างหนกั ลมแรงราวกบัพายจุะพดักระหน ่า แต่ยอดเรือนของเธอยงัมั่นคงดจุสรา้งดว้ย

เหล็กอย่างดี ทัง้ ๆ ที่เป็นแค่ไม ้เจอฝนบ่อยแต่ก็ไม่พงัไดโ้ดยง่าย การที่สายฝนที่พยายามจะพงัยอดเรือนของเธอ

นัน้แทบเป็นไปไม่ไดเ้ลย น า้ฝนนัน้ท าไดเ้พียงแค่ชะลา้งสิ่งสกปรกที่ติดแน่นเป็นบางครัง้บางคราวเท่านัน้ บางที

เธอเองก็อยากจะเอามนัออกเหมือนกนั แต่ถา้ไม่มียอดเรือนจะเป็นบา้นไดอ้ย่างไร เธอจะไปอยู่ที่ไหนได ้ถึงเขา

จะพยายามชวนเธออยู่หลายรอบ แต่เธอก็ปฏิเสธทกุรอบ แมเ้ธอจะอยู่ใกลท้ะเล แต่ก็ไม่เคยลงทะเลเลยสกัครัง้ 

ไม่เคยนั่งเรือขา้มฟาก เดินทางขา้มฝ่ังแมแ้ต่นอ้ย และการเดินทางแบบนีก้็ไม่เคยอยู่ในหว้งค านึงของเธอเลย 

ระหว่างทางนัน้ตอ้งเจอกบัคลื่นถาโถมมากมาย เธอรูต้วัว่าไม่มีความสามารถพอจะขา้มฝ่ังได ้แมเ้ธอจะไม่เคย

เอาเรือออกจากฝ่ังเลยก็ตาม หากไปไม่ถึงก่อนพระอาทิตยต์กดิน มนัก็คงจะรูส้กึเควง้ควา้งอยู่กลางทะเลที่มืด

สนิท แมแ้สงจนัทรก์็ไม่อาจช่วยน าทางไดม้ากนกั  

ฝั่งของเขา 

 เธอก าลงันึกถึงบา้นของเขาที่อยู่อีกฟากฝ่ังหนึ่ง เธอเคยนึกอยากไปเหมือนกนั แต่ความคิดนั้นคงอยู่

เพียงชั่วเสีย้ววินาทีเท่านัน้ อย่างไรเธอก็ตดัสินใจจะอยู่บา้นเธอเหมือนเดิม ไม่ไดอ้ยากขา้มฝ่ังอะไรไปดว้ยเลย 

ท าไดเ้พียงแต่นั่งจินตนาการว่าฝ่ังนัน้ของเขาจะเป็นอย่างไร จะสขุสบายเหมือนฝ่ังของเธอหรือไม่ 

 
1 จากเร่ืองอิลราชค าฉนัท ์ประพนัธโ์ดยพระยาศรีสนุทรโวหาร (ผนั สาลกัษณ) 
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 ถา้ลองไปไดก้็คงจะดเีหมือนกนั 

สองชีวิตพากนัเดินออกมาจากบา้นไมแ้สนอบอุ่น เร่ารอ้น มืดมน จากที่เธอคิดว่ามนัสว่างเพราะการจดุ

ไฟของเธอ หากแต่เมื่อหนัหนา้กลบัไปมองแลว้มนัก็เป็นเพียงแค่ความมืดสนิทเท่านัน้ สว่างแค่ตาเนือ้ แต่ตอนนี ้

ความสว่างส าหรบัเธอไม่ไดเ้กิดจากแสงไฟภายนอก หากแต่เกิดจากความสว่างขา้งใน  

เสียงรอ้งแมวลายสลิดดงัขึน้ราวกบัเรียกรอ้งไม่ใหเ้ธอไปจากมนั ไปจากบา้นหลงันี ้ 

“เธออยากมาก็ไดน้ะ” เธอพดูกบัแมวตวันัน้ แต่มนัไม่มีท่าทีจะเดินตามเธอมาเลยแมแ้ต่นอ้ย หญิงสาว

จึงตดัสินใจบอกลามนั ก่อนจะเดินจากมนัมาโดยไม่หนัหลงักลบัไปมองอีกเลย  

แสงจนัทรล์อยเด่นอยู่กลางฟ้ากวา้ง รศัมีสีเงินยวงสาดสอ่งลงมายงัยอดชาก่อเกิดประกายแวววาว

เหลื่อมสีรุง้ ดปูระหลาดตา บรรยากาศรอบขา้งเงียบสงบปราศจากเสียงหรีดหริ่งเรไร ความสงบชนิดนีห้าไดย้าก

นกัในใจของเธอ สายลมเย็นแผ่วเบาพดัเฉ่ือยบอกลาเธอที่ก าลงัจะเดินทางขา้มฟากไปพรอ้มเขา กลิ่นเค็มของ

ทะเลลอยขึน้มาปะทะจมกู เสียงคลื่นดงัแผ่วเบา แสงจากดวงดาวแมจ้ะเทียบแสงจนัทรไ์ม่ติด แต่ก็ยงัพยายาม

ระยิบระยบัใหเ้ธอเห็น ราวกบัตอ้งการอวยพรใหเ้ธอสมหวงักบัการออกเดินทางครัง้นี ้

ทัง้สองนั่งเรือออกมาไดไ้กลราวครึง่ทางแลว้ แต่อนิจจา จู่ ๆ ดวงจนัทรท์ี่ใหแ้สงสว่างก็ถูกเมฆฝนหนา

ทบึบดบงั ราวกบัเป็นบททดสอบความอดทนและก าลงัใจของเธอว่าเธอจะผ่านมนัไปไดห้รือไม่ เมฆฝนครัง้นีดู้

รุนแรงกว่าเมื่อยามเธออยู่ที่บา้นมากนกั นี่เป็นครัง้แรกที่เธอกงัวลว่ายอดเรือนของเธอจะเสียหายจากพายฝุน มิ

รูว้่าพายทุี่รุนแรงเช่นนีจ้ะเขา้ฝ่ังหรือไม่ 

รอบตวัมีแต่ความมืดมนอนธกาล มองไม่เห็นสิ่งใด มีเพียงเสียงไมพ้ายกระทบผืนน า้เป็นจงัหวะ เขาผู้

ไม่ตอ้งใชแ้สงสว่างจากภายนอกก็สามารถหาทางไปได ้เธอนบัถือเขาตรงนี ้หยาดพิรุณเริ่มประโปรยประปราย

อีกครา จากหยดเล็กไปหยดใหญ่ และหนกัขึน้เรื่อย ๆ เสียงอสันีบาตดงัขึน้เป็นระยะ แสงสว่างจาก

ปรากฏการณธ์รรมชาติสว่างวาบขึน้เพียงชั่วเคีย้วหมากแหลก ก่อนจะมืดสนิทลงเหมือนดงัเคย แต่มนัก็สว่าง

พอที่ท าใหเ้ธอแลเห็นน า้เจิ่งนองบนนาวาล านอ้ย ควรจะรีบวกัน า้ออกโดยไวเพื่อมิใหเ้รือจมลง สองมืดวกัน า้

อย่างสะเปะสะปะ หญิงสาวพยายามใชค้วามรูส้กึภายนอกรบัรูส้มัผสัที่มากระทบมือ แต่ไหนเลยที่เธอจะรูว้่า

เธอมิไดว้กัน า้ออกลงทะเล แต่กลบัท าใหน้ า้วนเวียนอยู่ในเรือล านัน้เหมือนเช่นเดิม ยามนีเ้ธอตอ้งการแสงสวาง

อย่างที่สดุ แต่จะมองไปทางไหนก็ไม่มีเลยสกันิด เทียนที่สว่างวาบขึน้ในใจเมื่อยามเธอตดัสินใจออกมาจาก

บา้น บดันีก้ลบัริบหร่ีลงใกลจ้ะมอดดบัอยู่ทกุเมื่อ 
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ทนัใดนัน้ก็เกิดสายฟ้าฟาดลงมาพลนั เรือแตกออกเป็นสองท่อน เขารอ้งเรียกเธอดว้ยความตระหนก 

เธอเองก็ส  าลกัน า้ทะเลเขา้ไปหลายอึก ยงัดีนกัที่เกาะเรือได ้เหตกุารณเ์ป็นมาดงันีท้  าใหเ้ธอนึกถึงเรื่องสมทุร

โฆษค าฉนัท ์เรื่องราวระหว่างพระสมทุรโฆษกบันางพินทมุดี แมจ้ะไม่ไดล้อ่งเรือ แต่ก็เกาะขอนไมง้ิว้ แลขอนไม้

งิว้ที่ทัง้สองเกาะมาดว้ยกนัก็พลนัขาดออกจากกนั ทัง้สองจากกนัไกล มิรูว้่าอีกฝ่ายเป็นเช่นไร แต่ทา้ยสดุแลว้ก็

ยงัไดก้ลบัมาเจอกนั แต่เธอเลา่ มืดมิดเช่นนี ้จะเจอเขาหรือ คลื่นทะเลก็แรงจนมือเธอแทบไม่มีแรงเกาะเรืออีก

ต่อไป 

อย่างนอ้ยเธอก็อยากใหเ้ขาไปถึงฝ่ัง แมเ้ธอจะไปไม่ถึงก็ตาม 

คลื่นแรงยงัซดัถาโถมอยู่เรื่อย ๆ สายฝนก็ยงักระหน ่าตกลงมาอย่างไม่ลืมหลูืมตา ภาพความสขุที่ผ่าน

มาเมื่อคืน บดันีล้ืมเลือนหายวบัราวกบัเป็นฝันต่ืนหน่ึง เหลือเพียงความทุกขท์รมานจากความตอ้งการเอาชีวิต

ใหร้อด ตอนนีเ้ธอมองไม่เห็นเขาแลว้ ก็ไดแ้ต่หวงัว่าเขาจะรอด เธอเริ่มรูส้กึเหนื่อย หมดแรง ไม่สามารถเกาะเศษ

เรือไดอี้กต่อไป มือสองขา้งค่อย ๆ เลื่อนลง ตวัเธอก็เช่นกนั ค่อย ๆ หมดแรงลงเรื่อย ๆ และจมลงสูค่วามมืดมิด

ของทอ้งทะเลอนักวา้งขวางไรท้ี่สิน้สดุ หญิงสาวไม่มีโอกาสไดล้อยขึน้ฝ่ังอย่างนางพินทมุดี เธอรบัรูท้กุขณะจิต

ว่าเริ่มจมลกึลงเรื่อย ๆ 

เทียนในใจดบัมอดลง เหลือเพียงความมืดมิดในที่สดุ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 หญิงสาวเงยหนา้ขึน้มาจากปา้นชา 

 “เธอเมากาเฟอีนแลว้” เขาบอก 


