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บทนำ
“คุณหนู...ผม...ฝาก...หนูดี...ด้วย”
เสียงสั่งความกระท่อนกระแท่นจากคนป่ วยที่นอนอยู่บนเตียง
พร้อมสายระโยงระยางของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทาให้คีรีขบกรามจน
เป็ นสัน ใบหน้าเครียดเคร่งอย่างที่ผรู้ ว่ มห้องอีกสองชีวิตเดาไม่ออกว่าเขา
กาลังคิดอะไร
“พ่อ...อย่าพูดแบบนัน้ พ่อจะไม่เป็ นอะไร พ่อต้องอยู่กบั หนูดี”
เสียงสั่น ๆ เจือสะอืน้ ของเด็กสาวที่น่ งั อยู่คนละฟากเตียงกับเขา
ดังขึน้ ทันทีท่คี นป่ วยพูดจบ เรียกชายหนุ่มให้เงยหน้าขึน้ มอง
หนูดีหรือยิหวา ลูกสาวคนเดียวของคนป่ วยนั่งกุมมื อข้างหนึ่ง
ของพ่ออยู่ หล่อนร่าไห้นา้ ตาอาบแก้ม คงรูด้ ีพอ ๆ กับเขาว่ากาลังจะเกิด
อะไรขึน้
ความรูส้ ึกอยากปกป้องดูแล อยากโอบประคองปลอบขวัญพลุ่ง
ขึน้ มาในอก หล่อนยังเด็กเหลือเกิน แต่หล่อนกาลังจะสูญเสีย สูญเสีย...
คนในครอบครัวคนเดียวที่หล่อนมี...เพราะเขา...
หากไม่เป็ นเพราะพ่อของหล่อนเอาตัวรับกระสุนแทนเขา ตอนนี ้
คนที่กาลังจะจากไปคงเป็ นเขา และหล่อนก็คงจะไม่ตอ้ งสูญเสียพ่ออย่าง
ที่กาลังจะเกิดขึน้ เช่นนี ้
“อย่าห่วงเลยศาสตรา ฉันจะดูแลหนูดีแทนนายเอง”
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คาตอบรับจากผูเ้ ป็ นนายทาให้คนป่ วยผ่อนลมหายใจ หากเขา
จะตาย ห่วงเดียวที่มี คือลูกสาวผู้อาภัพ ที่เ สี ยแม่ ไ ปตั้ง แต่ยัง เด็ก แล้ว
ตอนนีก้ ็กาลังจะเสียพ่อ แต่เมื่อผูเ้ ป็ นนายรับปากเช่นนั้ นเขาก็หมดห่วง
เขารูด้ ี...เจ้านายไม่เคยรับปากพล่อย ๆ เมื่อเขาบอกว่าจะดูแลลูกสาวต่อ
ให้ ศาสตราก็รูว้ ่าเขาสามารถวางใจได้
“ขอบคุณ ครับคุณ หนู ขอบคุณ” ศาสตราพึม พาขอบคุณ เสี ยง
แผ่ว โล่งอกโล่งใจ เขาสามารถจากไปอย่างไม่มีอะไรให้ตอ้ งห่วงแล้ว
เขาทาท่าจะหลับตาลง แต่แล้วดวงตาที่กาลังหรี่ปรือก็เบิกกว้าง
เมื่อได้ยินเสียงทุม้ บอกกล่าวอย่างหนักแน่น
“ฉันจะแต่งงานกับหนูดี”
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๑
“หนูดีไม่แต่ง”
นา้ เสียงดือ้ ดึง ใบหน้าเชิดน้อย ๆ อย่างดือ้ รัน้ ของคนที่ยงั มีนา้ ตา
เต็มหน้าทาให้คีรีถอนหายใจยาว ก่อนจะกล่าวเสียงเรียบ
“เราพูดกันตัง้ แต่อยู่โรงพยาบาล และตอนนีฉ้ นั ก็เบื่อจะพูดเรื่องนี ้
กับเธอเต็มที”
“ก็ไม่ตอ้ งพูด แค่คณ
ุ ท่านไม่แต่งงานกับหนูดีก็จบค่ะ”
“ฉันรับปากพ่อของเธอไปแล้ว”
“แค่รบั ปากดูแลหนูดีพ่อก็ดีใจแล้ว ไม่เห็นต้องแต่งงานเลยนี่คะ”
“พ่ อ เธอตายแทนฉัน ...หนูดี ฉัน ต้อ งตอบแทนเขาด้ว ยชี วิ ต ที่
เหลืออยู่ของฉัน”
“พ่อยังไม่ตาย คุณท่านอย่ามาแช่งพ่อนะ” ยิหวากรีดร้องราวคน
เสียสติแล้วโถมตัวเข้าใส่เจ้านายของพ่อ คนที่เปล่งถ้อยคาร้ายกาจนั้น
ออกมา
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“คนบ้า พูดออกมาได้ยงั ไง พ่อยังไม่ตาย พ่อต้องไม่ตาย!”
หล่อนทัง้ พร่าพูด ทัง้ ร้องไห้ ทัง้ ทุบตีเขา ก่อนที่ออ้ มแขนแข็งแรง
จะรวบตัวหล่อนไว้กบั อก แล้วบอกด้วยเสียงอ่อนโยน
“หนูดี ใจเย็น ๆ”
“ไม่เย็น หนูดีไม่เย็นแล้ว หนูดีเกลียด หนูดีเกลียดคุณท่าน ปล่อย
นะ คนบ้า ปล่อย!” หล่อนทัง้ ทุบตีทงั้ ดิน้ รน แต่ออ้ มแขนที่แข็งแกร่งปาน
กรงเหล็กก็ไม่คลายออก จนในที่สุดหล่อนก็หมดแรง ซบหน้าร่าไห้อยู่กับ
อกเขา
“คุณท่าน...พ่อจะไม่ตายใช่ไหมคะ คุณท่านมีเงิน หาหมอเก่ง ๆ
มารักษาพ่อได้ ใช่ไหมคะ...ใช่ไหม...ฮือ...”
ชายหนุ่มขบกรามจนเจ็บ เห็นท่าทางราวกับจะขาดใจของหล่อน
แล้วทาให้เขารูส้ ึกเจ็บร้าวไปทัง้ ทรวงอก เขาอยากบอกหล่อนเช่นนัน้ เขา
มีเงินมากมาย จะหาหมอเก่ง ๆ ที่ไหนมารักษาพ่อของหล่อนก็ได้ แต่ใน
ความเป็ นจริงเขากลับทาไม่ได้ หมอเพิ่งบอกเขาเองว่าศาสตราจะรูส้ ึกตัว
อยู่ได้อีกไม่นาน เพราะการติดเชือ้ เริ่มลามไปที่ตบั และท่าทางยาฆ่าเชือ้
ที่ให้จะเอาไม่อยู่ และหากเชือ้ เริ่มลามไปที่อวัยวะภายในอื่ น ๆ ก็อาจจะ
ไม่รูส้ กึ ตัวอีกแล้ว
เขาต้องรีบ...
“หนูดี...ไปล้า งหน้าล้างตาแล้วเตรี ยมเอกสารเถอะนะ เดี๋ย ว
เจ้าหน้าที่จากอาเภอจะรอนาน” เขาบอกอย่างอ่อนโยน ใจยวบไหวเมื่อ
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รู ส้ ึกถึงร่างที่ส่ นั ระริกในอ้อมแขน หล่อนสะอืน้ ตัวโยน นา้ ตาไหลจนเขา
รูส้ กึ ถึงความเปี ยกชืน้ ที่ทะลุเสือ้ เข้าไปถึงหน้าอก
ยิหวาเงยหน้าขึน้ มองคนที่พูดกับหล่อนอย่างอ่อนโยนอย่างที่ไม่
เคยได้ยินมาก่อน ก็เขาเป็ นเจ้านายพ่อ แม้หล่อนจะเติบโตมาในไร่แห่งนี ้
แต่หล่อนก็ไม่ได้มีโอกาสเสวนากับเจ้านายของพ่อมากนัก นาน ๆ ครัง้ ที่
เขามากินข้าวเย็นที่บา้ น พ่อจึงเรียกหล่อนมาสวัส ดีเสียทีหนึ่ง กับทุก ๆ
ครัง้ ที่ผลการเรียนออกที่หล่อนต้องนาไปให้เขาดูท่ีบา้ นใหญ่ เพราะเขา
จ่ายค่าเล่าเรียนให้หล่อน แต่ตอนนีห้ ล่อนกลับร้องไห้อยู่ในอ้อมกอดเขา
ชายผูท้ ่กี าลังจะกลายมาเป็ นสามี
ความคิดนัน้ ทาให้หล่อนพยายามดิน้ รนให้หลุดจากอ้อมแขนของ
เขาอีกครัง้ ซึ่งคราวนีเ้ ขาปล่อยหล่อน ไม่ได้รดั ไว้
“ทาเพื่อพ่อเป็ นครัง้ สุดท้ายนะหนูดี”
ถ้อยคานัน้ คล้ายกับนา้ อุ่นที่ซึมเข้าสู่ทุกอณูหวั ใจของหล่อน เพื่อ
พ่อ...หล่อนต้องแต่งงานกับเขาเพื่อให้พ่อจากไปอย่างสบายใจ ส่วนชีวิต
ที่เหลือ...จะเป็ นอย่างไรก็คงสุดแท้แต่ผชู้ ายคนนี ้ เจ้านายพ่ อที่หล่อนรูจ้ กั
อยู่ไกล ๆ ตัง้ แต่เกิด เขาใจดีกบั พ่อเสมอ และหล่อนก็หวังว่าเขาคงจะไม่
ใจร้ายกับหล่อน
ในเมื่อพ่อไว้ใจเขา หล่อนก็ตอ้ งไว้ใจเขา...เพื่อความสบายใจของ
พ่อ
คิดเช่นนัน้ แล้วหญิงสาวก็สูดหายใจลึกแล้วบอกอย่างตัดสินใจ
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ได้
“ค่ะ...หนูดีจะทาเพื่อพ่อ”
เจ้าหน้าที่จากอาเภอมารออยู่ก่อนแล้ว เตียงพยาบาลถูกปรับ
ยกขึน้ ทางด้านศีรษะ ศาสตรานั่งเอน ๆ มองลูกสาวคนเดียวกับชายหนุ่ม
ผู้เ ป็ นนายนั่ง คู่กันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ บนโต๊ะ มี สมุดทะเบียนสมรสเล่ม
ใหญ่วางอยู่
การจดทะเบียนสมรสดาเนินไปอย่างไม่มีพิธีรีตองนัก ชายหนุ่ม
ร่างใหญ่จรดปากกาลงลายมือชื่อ แล้วยื่นให้สาวน้อยข้างกาย ในขณะที่
ผูเ้ ป็ นพ่อก็ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ลูกสาวซึ่งยังเป็ นผูเ้ ยาว์ทา
การสมรสได้ตามกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อเป็ นพยาน เป็ นอัน
เสร็จพิธี
“ขอบคุณครับคุณหนู ผมฝาก...ลูก...ด้วย” ศาสตราพูดกับผูเ้ ป็ น
นายเสียงขาดห้วง แล้วยื่นมือไปหาลูกสาว
“หนูดี...”
“ขา...พ่อ ...” ยิหวาขานรับ นา้ ตาไม่ เคยเหื อ ดไปจากใบหน้า
หล่อนจับมืออันสั่นเทาของพ่อ มือที่เย็นจนน่าใจหาย หล่อนรู ส้ ึกถึงแรง
บีบแผ่ว ๆ พร้อม ๆ กับเสียงแหบพร่าของพ่อ
“เป็ นเด็กดี อย่าดือ้ กับคุณท่านนะลูก”
หล่อ นร้อ งไห้โ ฮ แต่ ก็ พ ยัก หน้า รับ ค า สัง หรณ์บ างอย่ า งบอก
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หล่อนว่าเวลาของพ่อใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว แล้วก็เป็ นอย่างที่คิด เพราะ
หลังจากที่พ่อหลับ พ่อก็ไม่ได้ตื่นขึน้ มาหาหล่อนอีกเลย
การติดเชือ้ ในกระแสเลือดของศาสตราลุกลามสู่อวัย วะต่าง ๆ
แม้หมอจะยังให้ยาฆ่าเชือ้ พยายามพยุงอาการ แต่เพียงสามวันหลังจาก
ที่ผจู้ ดั การไร่ของไร่ภคู ีรีไม่ได้สติ เขาก็จากไปตลอดกาล
แม้จะวุ่นวายอยู่กบั คดีความที่มีคนลอบเข้ามาในบ้านเพื่อขโมย
ของและเกิดการต่อสูก้ ันจนทาให้ผูจ้ ัดการไร่ถึงแก่ความตาย แต่คีรีก็ยัง
จัดการงานศพให้คนที่ตอนนีเ้ ลื่อนฐานะมาเป็ นพ่อตาเขาอย่างสมเกียรติ
ยิหวายังเด็กและเศร้าโศกอยู่กับความสูญเสียจนไม่เป็ นอันทาอะไร และ
เขาก็ ไ ม่ โ ทษหล่ อ น แต่ ช่ ว ยจัด การทุ ก อย่ า งแทนหล่ อ น เพราะไม่ ว่ า
อย่างไรหล่อนกับเขาก็เป็ นคนคนเดียวกันแล้วตามกฎหมาย
เสร็จจากงานศพ คีรีก็จัดงานเลีย้ งคนงานในไร่ พร้อมประกาศ
ข่าวการแต่งงานระหว่างเขากับยิหวาให้รบั รูโ้ ดยทั่วกัน
“จากนีไ้ ป คุณหนูดีจะย้ายเข้ามาอยู่ท่ีบา้ นใหญ่ และขอให้ทุกคน
ปฏิบตั ิกบั เธอในฐานะนายหญิงของไร่ภคู ีรี” เขาเน้นคาว่า ‘คุณหนูดี’ ราว
กับต้องการประกาศว่าคนงานควรจะเรียกหล่อนอย่างที่เขาเรียกเป็ น
ตัวอย่าง
ในขณะที่ ‘คุณหนูดี’ ได้ยินแล้วก็ใจหายวาบ...ถึงเวลาแล้วใช่ไหม
เด็กสาวใจสั่นไหว ถึงแม้หล่อนจะยังไม่เคยมีเพื่อนชาย แต่หล่อน
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ก็ไม่ได้ไร้เดียงสาจนไม่รูว้ ่าจะเกิดอะไรขึน้ ระหว่างหญิงชายที่เป็ นสามี
ภรรยากัน และหล่อนก็ยงั ไม่พร้อม หล่อนยังเป็ นเด็กนักเรียนมัธยมปลาย
อายุยงั ไม่เต็มสิบแปดดีดว้ ยซา้ หล่อนทาใจไม่ได้ท่ีจะต้องมีความสัมพันธ์
ลึกซึง้ กับคนที่สาหรับหล่อนแล้วเป็ นเพียงเจ้านายของพ่อ เป็ นเจ้าของ
‘บ้าน’ ที่หล่อนอาศัยมาตัง้ แต่เกิด เป็ นทุกอย่างที่ห่างไกลจากคาว่าสามี
ที่ลายเซ็นบนทะเบียนสมรสวันนัน้ ทาให้เขาเป็ น
หล่อนจะทาอย่างไรดี...
คีรีให้คนไปช่วยหล่อนเก็บของและย้ายเข้ามาอยู่บา้ นใหญ่กับ
เขา ส่วนบ้านที่หล่อนอยู่กบั พ่อนัน้ เป็ นบ้านประจาตาแหน่งผูจ้ ดั การไร่ ซึ่ง
เจ้าของบ้านคนใหม่จะย้ายเข้าหลังจากที่หล่อนย้ายออกแล้ว
ยิ ห วายื น มองบ้า นที่ ห ล่อ นเติ บ โตมาตาละห้อ ย ก้อ นสะอื น้ ตี
ขึน้ มาจุกคอหอยเมื่ อคิดว่าไม่ มี อีกแล้ว บ้านอันอบอุ่นที่เคยอยู่กับ พ่ อ
หล่อนไม่เหลือพ่อ และตอนนีก้ ็กาลังจะไม่เหลือบ้าน เหลือก็แต่...ผูช้ าย
สีหน้าเรียบเฉยที่กลายมาเป็ นสามีทงั้ ที่หล่อนไม่ได้เต็มใจ
“ไปกัน ได้แ ล้ว คนจะได้เ ข้า มาท าความสะอาดเตรี ย มไว้ร อ
ผูจ้ ดั การไร่คนใหม่ เขาจะมาถึงวันมะรืน” เจ้าของเสียงทุม้ บอก
ยิหวาหันหน้าไปมองคนพูด หล่อนมองไม่เห็นอะไรในสีหน้าของ
เขานอกจากความเฉยชา แม้เขาจะดูแลหล่อนอย่างดีนับแต่พ่อจากไป
ช่วยจัดการงานศพแทนหล่อนทุกอย่าง แต่หล่อนก็สมั ผัสได้เพียงความ
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เย็นชาจากเขา ผูช้ ายที่พ่อฝากหล่อนไว้กบั เขา แต่เขาไม่มีอะไรเหมือนพ่อ
เลย เขาไม่มีความรักความอบอุ่นให้อย่างที่พ่อมี และหล่อนไม่รูว้ ่าการที่
หล่อนย้ายเข้าไปอยู่บา้ นเดียวกับเขา จะหมายความว่าถึงเวลาที่หล่อน
ต้องทาหน้าที่ของภรรยา ตอบแทนเขาด้วยร่างกายของหล่อนเองแล้ว
หรือเปล่า
รถเอสยูวีสี ดาคัน ใหญ่ ของเขาแล่นมาจอดหน้าบ้านหลัง ใหญ่
บนเนิน ก่อนที่คนขับจะเดิ นลงมาเปิ ดประตูให้แล้ว บอกเสีย งดุ ๆ ใน
ความรูส้ กึ ของคนฟั ง
“ลงมา”
ยิหวาเม้มริมฝี ปาก นา้ ตาคลอ แม้หล่อนจะรูจ้ กั เขาตัง้ แต่เกิด แต่
ก็ไม่ได้สนิทสนม ไม่รูจ้ กั นิสยั ใจคอ แล้วตอนนีเ้ ขาจะให้หล่อนมาอยู่ร่วม
บ้านกับเขา อาจจะร่วมห้อง...ร่วมเตียง...แค่คิดหญิงสาวก็หวาดหวั่นจน
ก้าวขาไม่ออก
รูส้ กึ ราวกับกาลังเดินเข้าสูแ่ ดนประหารอย่างไรอย่างนัน้
หากไม่มีมือแข็งแรงของเขาจับข้อศอกแล้วกึ่งผลักกึ่งลาก ยิหวา
คงยังยืนขาแข็งอยู่ขา้ งรถ แต่ตอนนีห้ ล่อนกาลังยืนอยู่ในบ้าน หน้าห้อง
ห้องหนึ่งที่ประตูปิดสนิท หญิงสาวเงยหน้ามองคนที่ยืนอยู่ขา้ ง ๆ หล่อน
คล้ายผูค้ มุ นักโทษ หน้าเสียเหมือนคนจะร้องไห้
เขายื่นมือไปเปิ ดประตู ยิหวาหลับตาลงช้า ๆ สูดลมหายใจลึก
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เข้าปอด เตรียมใจ...ทาใจ...เผชิญกับอะไรก็ตามที่อยู่ในห้องนัน้ แต่แล้ว
เมื่อลืมตาขึน้ มองเห็นภายในห้องเต็มตา หล่อนก็หนั ไปมองคนเปิ ดประตู
อย่างประหลาดใจ
คีรีมองหล่อนอยู่ก่อนแล้ว เขาเลิกคิว้ ขึน้ เมื่อเห็นหล่อนหันไปมอง
เขา ยิหวาคิดว่ามองเห็นประกายบางอย่างในดวงตาเขา คล้ายว่าจะเป็ น
ความขบขัน แต่สี หน้าของเขายังเรียบเฉย บอกหล่อนด้วยนา้ เสียงไม่
แสดงอารมณ์
“ห้องนอนของเธอ”
ยิ ห วามองรอบห้อ ง ห้อ งนอนสี ข าว ผ้า ม่ า นเป็ น ลูก ไม้สี อ่ อ น
ชุดผ้าปูเตียงเป็ นสีท่ีม องอย่างไรก็ไ ม่น่าใช่ห้องนอนของผู้ชายตัวโต ๆ
นอกจากนัน้ แล้ว บนเตียงขนาดควีนไซซ์นนั้ นอกจากหมอนและหมอนอิง
ลายน่ า รัก ยัง มี ตุ๊ก ตาหมี ห ลากขนาดอี ก สามตัว จัด วางอยู่ บนพื ้น มี
กระเป๋ าเสือ้ ผ้าของหล่อนที่ใครบางคนคงจะเอาเข้ามาวางไว้ก่อนที่หล่อน
จะมาถึง
“แล้ว...คุณท่าน...” ยิหวาถามเสียงแผ่ว
“ห้องฉันอยู่ทางโน้น” เขาชีไ้ ปยังอีกฟากของห้อง
ตอนนั้นเองที่ยิหวาสัง เกตเห็นว่าผนัง ห้องด้านหนึ่งมี ประตูอี ก
บาน ชายหนุ่มเดินไปเปิ ดประตูออกกว้าง เผยให้เห็นห้องนอนอีกห้องที่มี
ขนาดใหญ่กว่าห้องของหล่อน เครื่องเรือนและสีท่ีใช้ในห้องบ่งบอกว่า
เป็ นห้องนอนของเขาไม่ผิดแน่
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“เอาละ เธอจะทาอะไรก็ตามสบาย อีกครึง่ ชั่วโมงเข้าไปหาฉันใน
ออฟฟิ ศ” เขาบอกแล้วเดินผ่านประตูเข้าไปในห้องของเขา จากนัน้ ประตู
ก็ปิดตามหลัง
ยิ ห วาถลาไปที่ ป ระตูก่ อ นจะใจหายวาบเมื่ อ พบว่ า ลูก บิ ด ไม่
มีล็อก!
‘โอย...ทายัง ไงดี ’ หญิ ง สาวคิด ถ้าเขาเปิ ดประตูเข้ามาตอนที่
หล่อนหลับอยู่เล่าจะทาอย่างไร แต่คิดไปแล้วก็ชะงัก เมื่ อนึกได้ว่าหล่อน
เป็ นภรรยาเขา เขาจะ ‘เข้าหา’ หล่อนเมื่อไรก็ได้ เมื่อตระหนักถึงความจริง
ข้อนัน้ ก็ยิ่งเศร้าหมอง จากที่ตอนแรกหัวใจโลดขึน้ อย่างยินดีเมื่อเห็นว่า
หล่อนมีหอ้ งของตนเอง ไม่ตอ้ งอยู่ร่วมห้องกับเขา แต่ตอนนีห้ ัวใจกลับ
เหี่ยวเฉา เมื่อพบว่าห้องของเขาอยู่ติดกับห้องของหล่อนนี่เอง แถมประตู
ที่เชื่อมถึงกันก็ไม่มีล็อก จะเปิ ดเข้าออกเมื่อไรก็ได้
ยิหวาเดินไปทรุดตัวนั่งลงบนเตียงแล้วทอดถอนใจกับชะตาชีวิต
ของตน คงไม่มีแล้ววาสนาที่จะได้รูจ้ กั ความรัก ได้อยู่ในชุดเจ้าสาวฟูฟ่อง
ราวกับเจ้าหญิงในวันสาคัญกับคนที่รกั กันสุดหัวใจ
ตอนนีห้ ล่อนเป็ นภรรยาของผูช้ ายคนหนึ่ง คนที่หล่อนนับถือใน
ฐานะเจ้านายของพ่อ ผูม้ ีพระคุณที่รบั ภาระเรื่องการเรียนของหล่อนมา
ตั้ง แต่ เ ข้า ชั้น อนุ บ าล และส าหรับ เขาก็ ค งเห็ น หล่ อ นเป็ น แค่ ลู ก สาว
ผูจ้ ดั การไร่ท่เี ขารับผิดชอบต่อจากพ่อ
แม้เ ขาจะจดทะเบียนสมรสกับหล่อน บอกให้คนในไร่ ยกย่อง
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หล่อนในฐานะนายหญิง แต่เขากลับไม่ได้ปฏิบตั ิกบั หล่อนอย่างคนที่เป็ น
นายหญิงจริง ๆ หล่อนต้องอาศัยอยู่ห้องข้าง ๆ ที่เขาจะเปิ ดเข้ามาหา
ความสาราญกับร่างกายของหล่อนเมื่อไรก็ได้ แต่หล่อนคงไม่มีสิทธิ์เข้า
ไปยุ่มย่ามในห้องของเขา
ยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้า เพราะคิดแล้วหล่อนก็ไม่ต่างอะไรกับนางบาเรอ
ของเขาเลย...
เมื่ อ เหลื อ บตาดูน าฬิ ก าแขวนผนัง ยิ ห วาก็ ก ระวี ก ระวาดเข้า
ห้องนา้ เพื่อล้างหน้าล้างตา หล่อนต้องไปพบเขาในห้องทางานในอีกไม่กี่
นาทีนแี ้ ล้ว ไม่รูว้ ่าเวลาครึง่ ชั่วโมงผ่านไปเร็วขนาดนีไ้ ด้อย่างไร
ยิหวาสารวจเสือ้ ผ้าที่หล่อนใส่อยู่ เป็ นชุดกระโปรงผ้ายืดความ
ยาวเพียงเข่า แขนเสือ้ พอง คอกลม ดูสุภาพพอสาหรับการไปพบเขาใน
ห้องทางาน จึงไม่ได้เปลี่ยนเสือ้ ผ้า เพียงแต่หวีผมและผัดหน้าด้วยแป้ง
เด็กกับเติมลิปมัน แล้วจึงออกจากห้อง
หล่อนเคยเข้าไปในห้องทางานของเขาซึ่งอยู่ชนั้ ล่างของตัวบ้าน
อย่างน้อยก็เทอมละครัง้ ตอนที่เอาผลการเรียนไปให้เขาดู จึงเดินตรงไป
ทันทีอย่างคุน้ เคยดีอยู่แล้ว
หญิ ง สาวเคาะประตู รอจนได้ยินเสี ยงทุ้ม เอ่ยอนุญาตจึ ง ผลัก
ประตูเปิ ดเข้าไป
“นั่งสิ” ชายหนุ่มเงยหน้าขึน้ จากเอกสารบนโต๊ะ แล้วผายมือเชือ้
เชิญให้หล่อนนั่งบนเก้าอีห้ น้าโต๊ะทางานของเขา
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“ขอบคุณค่ะ” ยิหวาพึมพาพร้อมนั่งลง
“พอใจกับห้องนอนไหม” เขาถามเสียงเรียบ
“ค่ะ ...ขอบคุณ มากค่ะ คุณ ท่าน” หล่อนว่าพร้อมพนมมื อค้อม
ศีรษะไหว้เขา แต่เมื่อเงยหน้าขึน้ ก็แอบสะดุง้ ในใจ เมื่อเห็นเขามองหล่อน
เขม็ง หัวคิว้ ขมวดน้อย ๆ หน้าบึง้ คล้ายไม่พอใจ แต่ยิหวาแน่ใจว่าหล่อน
ยังไม่ได้ทาอะไรที่เป็ นการกวนโทสะของเขาเลย
“เมื่อไรเธอจะเลิกเรียกฉันว่าคุณท่าน” เขาถามเสียงห้วน
“ก็...” หล่อนพูดไม่ออก ก็ในเมื่อหล่อนเรียกเขาเช่นนีม้ าตัง้ แต่รู ้
ความ แล้วทาไมตอนนีถ้ ึงมีปัญหา
“ไม่มีเมียที่ไหนเรียกผัวว่าคุณท่าน เรียกฉันอย่างอื่น” เขาบอก...
สั่ง...เสียงห้วน
“ค่ะ...คุณคีรี” หล่อนลองใหม่ แม้จะไม่ชินปาก แต่อีกเดี๋ยวคงชิน
“เรียกฉันภู” ดูเขาจะยังไม่พอใจที่หล่อนเรียกชื่อจริงของเขา
“ค่ะ...คุณภู” หล่อนว่าง่าย
ยิหวาคิดว่ามองเห็นริมฝี ปากเขาแย้มออกเล็กน้อย แต่ก็เร็วมาก
จนหล่อนไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเขายิม้ จริง ๆ เพราะตอนนีส้ ีหน้าเขา
กลับมาเรียบเฉยอีกครัง้
“มีอะไรขาดเหลืออีกไหม จะพาไปซือ้ ” ประโยคหลังเขาทอดเสียง
อ่อนลงเล็กน้อย
“ไม่ค่ะ...มีแค่...เอ่อ...” หล่อนตะกุกตะกัก รู ว้ ่าไม่ควรแต่หล่อน
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อยากลองดูก่อน
“มีอะไร” เขาถามอย่างใจร้อน ราวกับว่ารอให้หล่อนพูดจนจบ
ประโยคไม่ไหว
“ประตูระหว่างห้อง มัน...ไม่มีล็อกค่ะ” หล่อนกลัน้ ใจบอกไป
เพราะมัวแต่กม้ หน้ามองโต๊ะ หล่อนเลยไม่ได้เห็นว่าสายตาคน
ฟั ง ฉายประกายขบขันขึน้ มาวูบหนึ่ง แม้แต่ตอนพูดใบหน้าเขาก็ แ ต้ม
รอยยิม้ แต่คนฟั งไม่มีโอกาสได้เห็น
“ผัวเมียกัน จะมีล็อกไปทาไม”
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คาพูดของเขาทาให้คนที่กม้ หน้ามองโต๊ะเม้มปาก นั่นสินะ เขามี
สิทธิ์เข้ามาในห้องของหล่อนเมื่อไรก็ได้ หล่อนจึงตอบรับเสียงแผ่ว
“ค่ะ”
คีรีเลิกคิว้ น้อย ๆ มองคนที่ยงั นั่งทอดสายตาลงต่าอยู่ตรงหน้าเขา
ถอนใจน้อย ๆ กับท่าทางหวาดกลัวของหล่อน ก่อนจะถามเปลี่ยนเรื่อง
“เธอเรียนอยู่ชนั้ ไหนแล้วนะ”
“ม. หกค่ะ” ยิหวาตอบ
คนฟั งคาตอบทอดถอนใจ หล่อนยังเด็กมากจริง ๆ ชายหนุ่มอด
รังเกียจตนเองไม่ได้ท่ีฉวยโอกาสกับหล่อนเช่นนี ้ ยิ่งมองผิวแก้มใสอย่าง
เด็ก ๆ ของหล่อนเขายิ่งรูส้ กึ ผิด หล่อนยังเป็ นเด็ก มีอนาคตรออยู่ขา้ งหน้า
แต่เขากลับฉวยโอกาสจับหล่อนจดทะเบียนสมรส ตีตราจองตัง้ แต่หล่อน
ยังไม่จบมัธยม
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เมื่อไรนะที่ลูกสาวผูจ้ ัดการไร่สะดุดสายตาเขา น่าจะเมื่อเกือบ
สองปี ท่ีแล้ว หล่อนเอารายงานผลการเรียนมาให้เขาดูอย่างที่ทาเป็ น
ประจาทุกเทอมเหมือนกับลูกคนงานคนอื่ น ๆ ปกติแล้วเขาก็จะพิจารณา
ดู เด็กที่มีผลการเรียนดีก็ให้รางวัลตามความเหมาะสม คราวนัน้ เขาจาได้
ว่าหล่อนทาผลสอบได้ดีมาก เกือบเต็มทุกวิชา เขาจึงบอกจะให้รางวัล
พิเศษแก่หล่อน หล่อนขอไปทัศนศึกษากับโรงเรียนไกลถึงสิงคโปร์ เขา
อนุญาต และตอนนัน้ เองที่เขารูส้ ึกราวกับเดิน สะดุดจนหัวคะมา รอยยิม้
กว้างดีใจที่สดุ แสนบริสทุ ธิ์ของหล่อน ดวงหน้าใสกระจ่าง ฟั นขาวเรียงกัน
เป็ นระเบียบ ริมฝี ปากอิ่มแดงระเรื่อตามธรรมชาติ เขาเพิ่งเห็นในตอน
นัน้ เองว่าลูกสาวคนเดียวของผูจ้ ดั การไร่ของเขาสวยแค่ไหน
สวยเสียจนเขาละสายตาไปจากหล่อนไม่ได้อีกเลย...
เวลาเกือบสองปี เขาได้แค่เฝ้ามองหล่อนอยู่ไกล ๆ แม้จะพอใจ
หล่อนแค่ไหน แต่เขาจะทาอะไรได้มากกว่าแอบมอง ในเมื่อหล่อนเป็ นลูก
สาวคนงาน ที่อายุอานามแทบจะเป็ นลูกของเขาได้หากว่าเขาแต่งงานมี
ลูกตัง้ แต่เป็ นวัยรุ่น หล่อนยังเด็ก เป็ นแค่นกั เรียนมัธยม ในขณะที่เขาเป็ น
ผูใ้ หญ่ อายุไม่ใช่นอ้ ย ๆ หากเขาทาอะไร หล่อนคงเห็นเขาเป็ นเพียงเฒ่า
หัวงูหรือไอ้แก่ตณ
ั หากลับเท่านัน้ เอง
เขาเคยคิดที่จะรอ รอให้หล่อนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ รอให้ช่องว่าง
ระหว่างวัยแคบเข้า เมื่อไม่มีคาว่าเด็กกับผูใ้ หญ่มาคั่น แต่เป็ นผูใ้ หญ่สอง
คนที่อายุอาจจะต่างกันมากสักหน่อย เมื่อ นัน้ หากเขาลงมือจีบหล่อนก็
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คงจะไม่ดนู ่าเกลียดจนเกินไป
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ที าให้พ่อของหล่อนต้องฝากฝังให้เขาดูแล
หล่ อ นให้ เขาจึ ง ฉวยโอกาสมั ด มื อ ชก จั บ หล่ อ นจดทะเบี ย นสมรส
พันธนาการหล่อนให้หนีไปไหนไม่ได้ ทัง้ ที่เขาไม่จาเป็ นต้องทาอย่างนัน้
อย่างที่หล่อนบอกว่าเขาดูแลหล่อนได้โดยไม่ตอ้ งแต่งงาน แต่ในเมื่อมี
หนทางที่จะได้หล่อนมาเป็ นของเขา แล้วทาไมเขาจึงจะไม่ทาเล่า
คีรีมองคนที่กม้ หน้างุดอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความขื่นนิด ๆ หล่อน
ดูหวาดกลัวและระแวดระวัง ตัวกับเขาเหลื อเกิน แต่บางทีก็เหมื อนกับ
หล่อนจะปลง ราวกับยอมจานนต่อชะตาชีวิตที่เขาเป็ นผูก้ าหนด
ชายหนุ่ม ทอดถอนใจ เมื่ อไรหนอที่ หล่อ นจะเลิ กมองเขาเป็ น
นายจ้างของพ่อ เลิกคิดว่าเขารับหล่อนเป็ นภรรยาเพราะรับปากพ่อของ
หล่อนไว้ เลิกมองเขาอย่างหวาดกลัวและหวาดระแวงราวกับเขาเป็ นไอ้
บ้ากามที่ตงั้ ท่าจะกระโจนเข้าใส่หล่อนอยู่เสมอเสียที
เมื่อไรกัน...
แม้ในหัวจะคิดอะไรวุ่นวาย แต่เมื่อเอ่ยปากคุยกับหล่อนกลับเป็ น
“จบ ม. หกแล้วจะเรียนอะไรต่อ”
ค าถามของเขาเรี ย กใบหน้า ก้ม ต่ า ของคนฟั ง ให้เ งยขึ ้น มอง
ดวงตาเบิกกว้างราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน
“เรียน...หนูดีเรียนได้หรือคะ” ยิหวาถามเสียงสั่น
หล่อนเคยคิดว่าหล่อนคงจะหมดหวังเรื่องเรียนต่อแล้ว ก็ในเมื่อ
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หล่อนจดทะเบียนสมรสเป็ นภรรยาเขาแล้ว จึงไม่เคยคิดว่าหล่อนจะยังมี
โอกาสได้เรียนอีก คิดว่าเมื่อจบชั้นมัธยมปลายหล่อนคงต้องออกจาก
โรงเรียนเพื่อมาเป็ นแม่ บา้ น ความหวังของพ่อที่เคยอยากให้หล่อ นได้
เรียนสูง ๆ คงจบลงตัง้ แต่หล่อนจรดปากกาเซ็นชื่อในใบทะเบียนสมรส
เสียแล้ว
“เรียนได้สิ”
“แล้ว...คุณภู...อยากให้หนูดีเรียนอะไรหรือคะ” หล่อนถามด้วย
นา้ เสียงไม่แน่ใจ แต่ก็ปลอบใจตนเองว่า ถึงจะไม่ได้เรียนที่อยากเรียน แต่
แค่เขาให้เรียนต่อก็เป็ นบุญของหล่อนแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะให้
เรียนอะไร หล่อนก็ควรจะยินดีทงั้ นัน้
“เธออยากเรียนอะไรก็เรียนสิหนูดี” เขาบอก หางเสียงทอดอ่อน
อย่างไม่รูต้ วั เมื่อเห็นสีหน้าไม่แน่ใจ คล้าย ๆ ว่าอยากจะดีใจแต่ก็ไม่เต็มที่
ราวกับเด็กที่ถกู ยื่นขนมให้แต่ไม่แน่ใจว่าคนยื่นจะดึงมือกลับคืนเมื่อไร ทา
ให้เ ขาอยากบอกให้ห ล่อ นแน่ ใ จ ให้ห ล่อ นดี ใ จได้เ ต็ ม ที่ ให้ห ล่อ นส่ ง
รอยยิม้ ที่เขาเคยเห็นมาให้
“ได้ทกุ อย่างเลยหรือคะ หนูดีอยากเรียนอะไรก็ได้หรือคะ” หล่อน
ถามนา้ เสียงตื่นเต้น ดวงตายังเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อ
“งัน้ สิ”
“โอย...จริงหรือคะคุณภู ดีใจจัง...ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมาก
หนูดีสญ
ั ญาว่าหนูดีจะตัง้ ใจเรียน ขอบคุณนะคะ” หล่อนพูดพร่าพร้อมยก
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มือไหว้ ใบหน้าประดับรอยยิม้ กว้าง
คีรีถึงกับตาพร่าไปเมื่อได้เห็นรอยยิม้ ของหล่อน ยิม้ แรกนับตัง้ แต่
พ่อของหล่อนเสียชีวิต ยิม้ เดียวกับที่เขาเคยเห็นจนหัวใจสะดุด ยิม้ ที่เขา
ปรารถนาจะได้เห็นประดับใบหน้าของหล่อนตลอดเวลา รอยยิม้ ที่เขา
หลงรักตัง้ แต่ครัง้ แรกที่ได้เห็น
เขาต้องทาอย่างไรหนอ หล่อนจึงจะยิม้ แบบนีใ้ ห้เขาบ่อย ๆ
ยิหวาออกมาจากห้องนา้ หลังจากที่เ ข้าไปแปรงฟั นเตรียมเข้า
นอน วันนีห้ ล่อนร่วมโต๊ะอาหารเย็นกับ ‘สามี’ เป็ นครัง้ แรก เขาไม่ได้พดู
อะไรกับหล่อ นมากมายนัก หลัง จากที่คุย กันไปแล้ว ตอนบ่า ยในห้อ ง
ทางานของเขา
‘ตัง้ ใจเรียนให้ดี อยากเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนก็สอบให้ได้ละกัน
ฉันจะส่งเธอเรียน แต่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะ ฉันจะไม่ส่งเธอไป
เมืองนอก หวังว่าเธอคงเข้าใจ’
เขาบอกหล่อนเช่นนัน้ และยิหวาก็เข้าใจดี หล่อนไม่เคยคาดหวัง
แม้แต่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย จึงไม่เคยคิดถึงเมืองนอกอยู่แล้ว แต่ก็อด
น้อยใจไม่ได้ท่ีเขาพูดตอกยา้ กับหล่อนว่าเขาไม่มีวันส่งหล่อนเรียนเมือง
นอก แม้ว่าเขาจะทาได้ก็ตาม
ก็ใครจะจ่ายเงินเป็ นล้าน ๆ ส่งลูกสาวผูจ้ ดั การไร่เรียนต่อเล่า แค่
ยอมให้หล่อนเรียนระดับมหาวิทยาลัยในเมืองไทยก็ถือว่าเป็ นพระคุณ
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มากแล้ว
หญิงสาวถอนหายใจยาว พยายามเลิกคิดถึงเขา แต่เมื่อสายตา
คอยแต่เ หลื อบมองประตูท่ีกั้นระหว่างห้องของเขากับห้องของหล่อ น
ยิหวาก็หยุดคิดไม่ได้
แม้บ่ายวันนีจ้ ะพูดคุยตกลงกันมากมาย ทัง้ หน้าที่ของหล่อนใน
บ้านหลังนี ้ หน้าที่ท่ีตอ้ งตั้งใจเรียนให้จบชั้นมัธยม ต้องช่วยเขาทางาน
เอกสารบางอย่าง ต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริม ต้องร่วมโต๊ะรับประทาน
อาหารเช้าและเย็นกับเขา ส่วนกลางวันหล่อนไปโรงเรียน และเขาก็กิน
กับคนงานในไร่ ดูเหมือนเขาจะวางแผนจัดการกับชีวิตหล่อนเป็ นฉาก ๆ
แต่กบั หน้าที่หนึ่งเขายังไม่เคยพูดถึงสักคา
หน้าที่ของภรรยา...
หล่อนไม่กล้าถามเขา หล่อนไม่อยากทา แต่เมื่อไม่มีความชัดเจน
เขาไม่เคยบอกว่าเขาจะเรียกร้องหน้าที่นนั้ จากหล่อนเมื่อไร ก็ทาให้หญิง
สาวหวาดผวา หล่อนหวาดกลัว กลัวว่าเวลานัน้ จะมาถึงโดยที่หล่อนยัง
ทาใจไม่ได้
บางที...อาจจะเป็ นคืนนีก้ ็ได้...
‘โอย...จะทายังไงดี ’ ยิหวาราพึง หล่อนไม่พร้อม ไม่มีวนั ยินยอม
พร้อมใจกับเขาเด็ดขาด หล่อนยังเด็กอยู่เลย เขาจะกล้าล่วงเกินเด็กอย่าง
หล่อนเชียวหรือ
หญิงสาวมองประตูท่ไี ม่มีล็อกนัน้ อีกครัง้ ความคิดประหวัดไปถึง
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ละครที่เคยดู เวลาที่นางเอกอยู่ในสถานการณ์แบบหล่อน ยิหวาเห็นทุก
คนลากเก้าอีห้ รือโต๊ะหนัก ๆ มาขวางประตูไว้ หรือหล่อนจะทาเช่นนัน้
บ้าง
คิดแล้วก็มองหาโต๊ะหรือเก้าอีใ้ นห้อง ‘โต๊ะเครื่องแป้งนั่นน่าจะ
ใช้ได้’ หล่อนคิด ทาท่าจะลุกขึน้ ไปลากโต๊ะเครื่องแป้งไม้สกั หนาหนักมา
ขวางประตู แต่ยงั ไม่ทนั ได้กา้ วขาหล่อนก็เปลี่ยนใจ
หล่อนอยู่ในบ้านหลังนีใ้ นฐานะอะไร หล่อนมีสิทธิ์ปฏิเสธหรื อ
หากเขาจะ ‘เข้าหา’ หล่อน ไม่...หล่อนไม่มีสิทธิ์ และถ้าเขาพยายามจะ
เปิ ดประตูแต่ติดโต๊ะเครื่องแป้ง เขาอาจจะโกรธหล่อน และสุดท้ายก็คงสั่ง
ให้หล่อนดึงโต๊ะออกอยู่ดี
แต่หล่อนยังไม่อยากมีอะไรกับเขา สมองคิดหาเหตุผลที่จะทาให้
หล่อนไม่ตอ้ งตามใจเขาหากเขาต้องการ แล้วก็นึกถึงนิยายที่เคยอ่าน
มีประจาเดือน...
หล่อนเห็นนางเอกบอกพระเอกแบบนีท้ ุกที หล่อนน่าจะเอามุก
แบบนีม้ าใช้ได้ คิดแล้วก็เหมือนจะโล่งใจที่มองเห็นแสงสว่างของทางออก
แต่...ถ้าเขาไม่สนล่ะ โอย หล่อนต้องตายแน่ ๆ ถ้าเขายินดีจะฝ่ าไฟแดง!
เมื่ อ คิ ด ไปทางไหนก็ เ จอแต่ ท างตั น ในที่ สุด ยิ ห วาก็ ย อมแพ้
หญิงสาวก้าวขึน้ เตียงแล้วดึงผ้าห่มมาคลุมถึงอก ปล่อยให้นา้ ตาไหลริน
เงียบ ๆ หล่อนทาอะไรไม่ได้ บางที...หล่อนอาจจะขอร้องเขาตรง ๆ ว่า
หล่อนยังไม่พร้อม เขาใจดียอมให้หล่อนเรียนต่อ บางทีเขาอาจจะใจดี
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เรื่องนีด้ ว้ ยก็ได้
เมื่อมีความหวังอย่างนัน้ หล่อนก็สบายใจขึน้ แม้นา้ ตาจะยังคง
ไหลไม่หยุด แต่หล่อนก็รูส้ ึกสงบลง ไม่รอ้ นรนด้วยความหวาดกลัวดังเช่น
เมื่อเข้ามาในห้องนอนใหม่ ๆ และหลังจากนอนหลับตา พยายามกาหนด
ลมหายใจเข้าออกอย่างที่พ่อเคยสอนเวลาที่หล่อนนอนไม่หลับหรือฝั น
ร้าย หญิงสาวก็เคลิม้ เกือบหลับ หากจะไม่ได้ยินเสียงประตูหอ้ งติดกัน
เปิ ดเสียก่อน
เขาเข้าห้องนอนแล้ว...
หญิงสาวนอนลืมตาโพลงในความมืด ได้ยินเสียงกดสวิตช์ไฟใน
ห้องของเขา มองเห็นแสงไฟลอดใต้บานประตูเข้ามาในห้องหล่อน หูฟัง
เสียงฝี เท้าหนัก ๆ เดินไปมาในห้อง หล่อนกลัน้ หายใจเมื่อได้ยินเหมือน
เขาเดินมายังประตูท่ีเปิ ดเข้ามาในห้องหล่อนได้ แล้วก็ถอนหายใจอย่าง
โล่ง อกเมื่ อได้ยินเสียงฝี เ ท้าเดินผ่านไป สักครู่ก็ไ ด้ยินเสียงนา้ ไหลซู่ใน
ห้องนา้
เขาคงจะอาบนา้ ยิหวาคิดขณะเหลือบตามองนาฬิกาปลุกบน
โต๊ะหัวเตียง
ตีหนึ่ง...เขาเพิ่งกลับเข้าห้องนอนหลังจากเช้าวันใหม่ และหล่อน
ก็ ยัง ไม่ ไ ด้น อนเลย ยิ ห วาได้แ ต่ ห วัง ว่ า พรุ่ ง นี ้ห ล่ อ นจะไม่ น่ ัง หลั บ ใน
ห้องเรียนให้เสียชื่อเด็กเรียนอย่างหล่อนและต้องถูกทาโทษ
เสียงนา้ ในห้องนา้ เงียบไปแล้ว สักพักหล่อนก็ได้ยินเสียงเขาเดิน
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กลับเข้าไปในห้อง เดินไปมาราวกับหาอะไร จากนัน้ ก็มีเสียงเหมือนที่เป่ า
ผมดังขึน้
‘เป่ าผมตอนตีหนึ่งเนี่ยนะ’ ยิหวาแอบค่อนในใจ อดนึกขาคนตัว
โต ๆ หนวดเขียว ๆ แต่น่ งั เป่ าผมก่อนนอนไม่ได้ แต่เสียงนัน้ กลับดังเพียง
ชั่วอึดใจก่อนจะเงียบลง
‘เป่ าแค่นนั้ จะทันแห้งอะไร’ คนค่อนยังหาเรื่องค่อนไม่เลิก หล่อน
ยังนอนฟั งเสียงกุกกักจากห้องข้าง ๆ ต่อไป ตราบใดที่เขายังไม่เข้านอน
หล่อนก็คงจะนอนหลับอย่างสบายใจไม่ได้
ยิหวาโล่งใจเมื่อได้ยินเสียงกดสวิตช์ในห้องนอนอีกครัง้ แสงไฟที่
ลอดผ่านบานประตูกลายเป็ นความดามืด เขาปิ ดไฟแบบนีห้ มายความ
ว่าคงเตรียมเข้านอนแล้วกระมัง และหล่อนก็จะได้นอนเสียที
ยิหวาดึงผ้าห่มขึน้ มาคลุมกายเตรียมนอนอีกครัง้ หลังจากผลัก
ออกตอนแอบฟั งเสียงจากข้างห้อง หญิงสาวพลิกตัวนอนตะแคง หันหลัง
ให้ประตูกั้นห้องที่หล่อนระแวงมาทัง้ คืน แต่ยังไม่ทันได้หลับตา หล่อนก็
ตัวแข็งทื่อ เมื่อได้ยินเสียงลูกบิดประตูท่ีกนั้ ระหว่างห้องดังแผ่วเบา ก่อนที่
ประตูจะเปิ ดเข้ามาช้า ๆ
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๓

คีรีหยุดยืนอยู่หน้าประตูเพื่อให้ส ายตาชินกับความมื ดครู่หนึ่ง
ก่อนที่ภาพในห้องจะค่อย ๆ ชัดเจนขึน้ เขาถอนหายใจโล่งอกนิด ๆ ที่คน
บนเตียงนอนนิ่ง ท่าทางจะหลับสนิท ไม่ได้ตื่นเพราะเสียงรบกวนจากเขา
เขาเพิ่งเข้าบ้านหลังจากออกไปช่วยคนงานทาคลอดแม่มา้ เนือ้
ตัวหัวหูมีแต่กลิ่นสาบม้า จึงอาบนา้ สระผมเสียดึก หาไม่แล้วเขาคงจะ
นอนไม่ได้ และเพราะไม่ชอบนอนทัง้ ๆ ที่ผมเปี ยก ทาให้เขาใช้ท่ีเป่ าผม
แต่ผมยังไม่ทันแห้ง ก็รีบปิ ดไปเพราะนึกได้ว่าห้องข้าง ๆ มีคนอยู่ และ
เสียงที่เป่ าผมอาจจะปลุกหล่อน เขาจึงใช้ผา้ ขนหนูเช็ดแทน และตอนนีก้ ็
ยังหมาด ๆ แต่แม้จะไม่ชอบใจก็คงต้องนอนอย่างนี ้ คราวหน้าเขาจะไม่
สระผมดึกแบบนีอ้ ีก
ชายหนุ่มเดินไปหยุดข้างเตียงที่เจ้าของไม่รูต้ ัวว่าเขาเข้ามายืน
อยู่ตรงนี ้ หล่อนนอนนิ่ง ผ้าห่มคลุมเรียบร้อยถึงคอ เขาระบายยิม้ อยาก
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ปลุ ก หล่ อ นขึ ้น มารับ จู บ ราตรี ส วั ส ดิ์ จ ากเขา แต่ ก็ ไ ด้แ ค่ คิ ด สายตา
หวาดหวั่นของหล่อนที่มองเขาทุกครัง้ ที่อยู่ใกล้กันทาให้ชายหนุ่มไม่กล้า
บุ่มบ่าม เขาต้องให้เวลาหล่อนได้ทาความคุน้ เคยกับเขาเสียก่อนก่อนที่
จะทาอะไรลงไป อีกอย่าง...หล่อนยังเด็กเกินไป เขายังไม่อยากทาลาย
ความบริสทุ ธิ์สดใสของหล่อน จึงต้องอดทน จนกว่า...
จนกว่าจะทนไม่ไหว...
“ฝันดีนะหนูดี” ชายหนุ่มกระซิบ จากนัน้ ก้มลงใช้ริมฝี ปากสัมผัส
แผ่วเบาที่หน้าผากหล่อน เมื่อเงยหน้าขึน้ ก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไป
ทันที แล้วปิ ดประตูตามหลังแผ่วเบา
เลยไม่ได้เห็นคนแกล้งหลับเนือ้ ตัวสั่นระริกด้วยความตกอกตกใจ
และจินตนาการเลวร้าย
หล่อนหัวใจแทบวายตัง้ แต่ได้ยินเสียงประตูเปิ ดแล้ว จินตนาการ
สารพัดของการต้อง ‘ทาหน้าที่’ วิ่งพล่านในหัวราวกับผึง้ แตกรัง แต่ละ
ความคิดทาเอาหล่อนแทบขาดใจด้วยความหวาดกลัว ยิ่งเมื่อเขาเดินเข้า
มาใกล้ ก้มหน้าลงมาจูบหน้าผากหล่อน หญิงสาวก็ยิ่งรูส้ ึกราวกับขึน้ ไป
ยืนอยู่บนแดนประหาร รอเพียงบ่วงบาศจะตกลงมาคล้องคอ
ยิหวารูส้ ึกราวกับตายแล้วเกิดใหม่เมื่อเขาผละไปจากหล่อนแล้ว
เดินออกจากห้อง ความรูส้ ึกต่าง ๆ นานาที่ท่วมท้นพรั่งพรู ออกมาพร้อม
ลมหายใจที่หล่อนกลัน้ ไว้ โล่งอกโล่งใจจนบรรยายความรู ส้ ึกเป็ นคาพูด
ไม่ถกู
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ถ้าต้องเจอเหตุการณ์แบบนีท้ กุ คืน หล่อนจะตายเพราะหัวใจวาย
ไหม หญิงสาวอดสงสัยไม่ได้
เมื่อแน่ใจว่าเขาไปแล้วจริง ๆ ยิหวาจึงพยายามนอนอีกครัง้ แต่
กว่าจะข่มตาหลับลงได้ หล่อนก็รูส้ ึกราวกับเพิ่งหลับไปได้เพียงไม่กี่นาที
ก็ถกู ปลุกด้วยเสียงแหลมของนาฬิกาปลุกบนโต๊ะหัวเตียงเสียแล้ว
ยิ ห วาอาบน ้า แต่ ง ตั ว และหิ ้ว กระเป๋ านั ก เรี ย นออกมาจาก
ห้องนอนตรงไปยัง ห้องอาหาร ในใจวิตกว่าหล่อนจะทาให้คนที่ส่ ัง ให้
หล่อนร่วมโต๊ะทุกเช้าต้องรอ เพราะตอนที่นาฬิกาปลุกดังนัน้ หล่อนกดให้
เงียบเสียงแล้วหลับต่อ เมื่อสะดุง้ ตื่นอีกครัง้ ก็เลยเวลาตื่นปกติไปเกื อบ
ครึง่ ชั่วโมง หล่อนรีบอาบนา้ ลวก ๆ และแต่งตัวเร็วสุดชีวิต ถึงกระนัน้ ก็ยงั
ช้ากว่าปกติถึงสิบกว่านาที
หญิ ง สาวพ่ น ลมหายใจอย่ า งโล่ง อกเมื่ อ เดิ น แกมวิ่ ง เข้า ไปใน
ห้องอาหารแล้วพบเพียงป้าสุขใจแม่ ครัว กับพี่ต้นหอมที่ทางานรับใช้
ทั่วไปในบ้าน โดยปราศจากเงาของเจ้าของบ้าน
“คุณหนูดีมานั่งสิคะ พ่อเลีย้ งยังไม่มาเลย” ป้าสุขใจบอก
ยิหวาเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารอย่างว่าง่าย หล่อนไม่กล้าถามป้ า
สุขใจว่าเขาไปไหน และสบายใจกว่าที่จะนั่งกินอาหารเช้าเพียงลาพัง แต่
ยัง ไม่ ทันที่แม่ ครัวจะตัก อาหารเช้า ให้หล่อ น ภาพที่ปรากฏตรงประตู
ห้องอาหารก็ทาให้หล่อนอ้าปากค้างนิด ๆ
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ก็ ผู้ช ายตัว โต ๆ แต่ ง ตัว เหมื อ นคาวบอยในภาพยนตร์ ด้ว ย
เสือ้ เชิต้ สาหรับทางานในไร่ กางเกงยีนสีซีด และรองเท้าบูต ขาดก็แต่
หมวกหนังปี กกว้างเท่านัน้ นอกจากนีใ้ บหน้าเรียบเฉยนัน้ ยังมีรอยเครา
เขียว ๆ ที่เช้านีค้ งจะยังไม่ได้โกน เขาดูดิบเถื่อน แต่กลับหอบช่อกุหลาบ
ดอกโต ๆ เดินเข้ามาในห้องอาหารด้วยท่วงท่าการก้าวที่หนักแน่นแต่ไม่
ตึงตัง มองอย่างไรก็ไม่เข้ากันเอาเสียเลย
กลิ่ น หอมหวานของกุห ลาบน าเข้า ห้อ งมาก่ อ น ยิ ห วาอดสู ด
หายใจลึกเอากลิ่นหอมของดอกไม้เข้าปอดไม่ได้ ก่อนที่ท่ีมาของกลิ่นจะ
มาหยุดอยู่ตรงหน้าหล่อน
“ให้หนูดีหรือคะ” ยิหวาถาม มองคนยื่นดอกไม้ให้ตาโต
“เอาไปจัดแจกัน”
เขาบอกหล่อนเสียงเรียบ สีหน้าไม่เปิ ดเผยความรูส้ ึก และยังคง
ยื่นช่อดอกไม้มาตรงหน้าหล่อน จนยิหวาต้องยื่นมือไปรับ
“เดี๋ยวป้าให้ตน้ หอมทาให้นะคะ พ่อเลีย้ งจะรับข้าวเช้าเลยไหม
คะ เดี๋ยวคุณหนูดีสาย” ป้าสุขใจพูดกับผูเ้ ป็ นนาย
คีรีพยักหน้าให้แม่บา้ นแล้วหันไปพูดกับยิหวา “ขอโทษที ฉันมัว
แต่...ดูกุหลาบอยู่” ประโยคสะดุดนิด ๆ เพราะเปลี่ยนคาจาก ‘เลือก’ เป็ น
‘ดู’ ในนาทีสดุ ท้าย
“ต้นหอมแน่ะ ไปหาแจกันมาใส่ดอกไม้หน่อยไป วางบนโต๊ะนี่
อันนึงนะ ที่เหลือก็ในห้องพ่อเลีย้ ง ห้องคุณหนูดี ห้องนั่งเล่นด้วยนะ” ป้า
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สุขใจบอกลูกมือในครัว แล้วหันไปง่วนกับการตักอาหารเช้า ให้ผเู้ ป็ นนาย
ทัง้ สอง
ยิหวายื่นช่ อดอกไม้ให้ต้นหอม พึม พ าขอบคุณ แล้วหันมาก้ม
หน้าก้มตากิน เพราะเลยเวลาที่รถตูจ้ ะออกจากไร่เพื่อไปส่งที่ไปโรงเรียน
แล้ว ถ้าหล่อนยังไม่ออกไป รถก็ตอ้ งจอดรอนาน อาจจะทาให้คนอื่น ๆ
พลอยสายไปด้วย รถตูร้ บั -ส่งนักเรียนของไร่ภูคีรีตอ้ งตระเวนส่งหลาย
โรงเรียน
“ไม่ ต้อ งรี บ เดี๋ ย วฉัน จะไปส่ง ” คี รี บ อกหลัง จากมองคนที่ ตัก
ข้าวต้มเข้าปากโดยไม่พดู ไม่จา ไม่เงยหน้าขึน้ มาสบตาเขาอยู่พกั หนึ่ง
“แต่รถตู.้ ..”
“ฉันสั่งให้รถตูอ้ อกไปแล้ว”
คาพูดของเขาทาให้หล่อนเงยหน้าขึน้ มองเขา ปากอ้า ตาโต
“ทาไมคะ หนูดีไปรถตูก้ ็สะดวกดี คุณภูไม่ตอ้ งไปรับไปส่ง หนูดี
หรอกค่ะ”
“แค่วนั นีเ้ ท่านัน้ ฉันทาให้เธอสาย ไม่อยากให้รถตูเ้ สียเวลา” เขา
บอกแล้วก้มลงให้ความสนใจอาหารตรงหน้าโดยไม่สนใจหล่อนอีก
“อ้อ...ค่ะ” ยิหวาพึมพารับรูแ้ ล้วกลับมาจดจ่อกับอาหารตรงหน้า
ไม่พดู คุยใด ๆ กับคนร่วมโต๊ะอีก
ยิหวาวางช้อนเมื่ออิ่ม ป้าสุขใจเข้ามาเก็บชามไป หลังยกแก้วนา้
ขึน้ ดื่มหล่อนก็รอให้คนร่วมโต๊ะกินเสร็จก่อนอย่างมีมารยาท แต่เขาก็น่ งั
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กินอย่างสบาย ท่าทางละเลียดข้าวต้มช้า ๆ นัน้ ทาให้ยิหวาไม่พอใจนิด ๆ
หล่อนสายแล้วแต่เขายังดูใจเย็น ไม่ได้รอ้ นอกร้อนใจไปกับหล่อนเลย
คนสายลอบถอนหายใจเมื่อเห็นคนใจเย็นวางช้อนในที่สดุ หล่อน
แทบจะรอให้เขาลุกไม่ไหวแล้ว แต่เขากลับบอกราวกับแกล้ง
“รออีกนิด ฉันไปอาบนา้ แต่งตัวเดี๋ยว”
ยิหวาเม้มปาก ใจอยากอาละวาด เขาพูดเองว่าทาให้หล่อนสาย
แล้วเขายังไม่รีบอีก แต่ก็ทาได้เพียงคิด เพราะหล่อนจะไปอาละวาดเขา
ได้อย่างไร ที่ทาได้ก็เพียงแค่ฮึดฮัดและหน้าบึง้ เท่านัน้ เอง
แม้ในใจจะเดือดปุด แต่ภายนอกหล่อนแค่น่งั ตัวตรง วางกระเป๋ า
หนังสือบนพืน้ ข้างตัว เห็นป้าสุขใจวนเวียนมายิม้ ให้ราวกับจะปลอบใจ
จึงต้องฝื นยิม้ ตอบ แต่หล่อนรออยู่ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงทุม้ ดังมา
“ไปกันเถอะ ขอโทษที่ทาให้คอย”
“ค่ะ” ยิหวาตอบรับ ยังไม่คลายสีหน้าบึง้ ตึง
หล่อนเดินตามเขาไปที่รถที่ใครสักคนคงจะเอามาจอดไว้ให้หน้า
บ้า น แม้จ ะใช้เ วลาอาบน ้า แต่ ง ตัว ไม่ น าน แต่ เ ขาก็ อ อกมาในเสื อ้ ผ้า
ชุดใหม่ แม้จะเป็ นเสือ้ เชิต้ พับแขนขึน้ ไปใต้ขอ้ ศอกกับกางเกงยีน แต่ก็ดู
ไม่เหมือนชุดใส่ทางานในไร่ เพราะคราวนีเ้ ป็ นรองเท้าหนัง สีดา ไม่ใช่
รองเท้าบูต เขาคาดแว่นกันแดดไว้บนศีรษะ ผมแห้ง คงจะไม่ได้สระ แต่ไร
ผมก็ชนื ้ อย่างที่รูว้ ่าเพิ่งอาบนา้ มา
ตัวเขา...หอม...อย่า งไม่ น่าเชื่อว่าจะเป็ นกลิ่นตัวของผูช้ ายตัว
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ใหญ่ ไว้หนวดเคราเขียว ๆ ที่โกนบ้างไม่โกนบ้างและวันนีค้ งไม่ได้โกน
เพราะมันเขียวกว่าปกติ กลิ่นนั้นหอมหวานคล้ายกับกลิ่นดอกไม้ท่ีเขา
หอบเข้าบ้านมา ยิหวาไม่รูว้ ่าเป็ นเพราะเขาอยู่กับดอกไม้ตลอดเวลาจน
กลิ่นติดตัวเขากลายเป็ นกลิ่นประจาตัวหรือเปล่า
หรือว่าเขาจะฉีดนา้ หอมกลิ่นกุหลาบ...หญิงสาวคิดอย่างซุกซน
แล้ว ต้อ งกลั้น หัว เราะ คงตลกดี ถ้า ผู้ช ายท่ า ทางดิ บ เถื่ อ นแบบเขาฉี ด
นา้ หอมกลิ่นกุหลาบ และยิ่งตลกเข้าไปใหญ่เมื่อคิดว่าเขาฉีดนา้ หอมแล้ว
เข้าไปทางานในไร่
“หายโกรธแล้วหรือ”
เสียงทุม้ ของคนที่เพิ่งก้าวเข้ามานั่งประจาที่คนขับทาเอายิหวา
สะดุง้
“คะ...คะ?” หล่อนถามเลิ่กลั่ก
“หายโกรธแล้วหรือ” เขาถามยา้ คาเดิม
“หนูดีไม่ได้โกรธนี่คะ” หล่อนไม่ยอมรับ แต่ในใจนัน้ คิด...ก็รูแ้ ล้ว
ยังจะแกล้งอีก...ว่าแต่ทาไมเขาถึงคิดว่าหล่อนหายโกรธเล่า
คีรีปรายตามองคนปากแข็งแล้วหันกลับไปตัง้ สมาธิกบั การขับรถ
เขาบอกโดยไม่หนั มองหล่อน
“ไม่ตอ้ งโกรธหรอก เธอถึงโรงเรียนก่อนโรงเรียนเข้าแน่” เขาว่า
เช่นนัน้ แล้วไม่ได้พดู อะไรกับหล่อนอีก
ระหว่างทางไปโรงเรียน ภายในห้องโดยสารของรถยนต์เอสยูวี
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คันใหญ่มีเพียงเสียงเพลงจากวิทยุคลอเบา ๆ ไม่มีบทสนทนาตลอดการ
เดิ น ทางสี่ สิ บ นาที นั้น จนกระทั่ง รถเข้า ไปจอดยัง จุด จอดรับ -ส่ ง หน้า
โรงเรียน ก่อนเวลารถตู้จะมาถึง ราวสิ บนาที ยิหวาจึงเป็ นฝ่ ายท าลาย
ความเงียบขึน้
“ขอบคุณค่ะ” หล่อนว่าพร้อมพนมมือ ค้อมศีรษะไหว้ ก่อนจะเงย
หน้ามองเขาตาโตเมื่อได้ยินคนมาส่งบอก
“เย็นนีไ้ ม่ตอ้ งกลับกับรถตู้ ฉันจะมารับ”
“ไม่ตอ้ งลาบากหรอกค่ะ หนูดีกลับกับรถตูไ้ ด้”
“นี่เธอตัง้ ใจจะดือ้ กับฉันทุกเรื่องเลยหรือเปล่า” เขาถามนา้ เสียง
ติดราคาญ
ยิหวาเม้มปาก ไม่ตอบ
“ฉันจะมารับ” เขาบอกอีกครัง้
“ค่ะ” ยิหวาตอบรับเสียงเรียบ ไม่พอใจ แต่หล่อนจะมีสิทธิ์มีเสียง
อะไรกับเขาได้
หล่อนยกมือไหว้เขาอีกครัง้ ก่อนจะเปิ ดประตูลงจากรถ พึมพา
ขณะยืนมองรถยนต์คนั ใหญ่เคลื่อนตัวจากไป
“เผด็จการ!”
เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน ยิหวาเดินตรงไปยังรถยนต์คันใหญ่จากไร่
ภูคีรีท่ีจอดรออยู่หน้าโรงเรียนกับผูป้ กครองคนอื่น ๆ หญิงสาวเปิ ดประตู
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เข้าไปนั่งแล้วยกมือไหว้คนมารับ จากนั้นก็น่ ังนิ่ง ก้มหน้างุด มองมือที่
ประสานอยู่บนตัก
“เป็ นอะไร” คนที่เพิ่งออกรถถามโดยไม่หนั มอง
ยิ ห วายิ่ ง ก้ม หน้า เมื่ อ ได้ยิ น เสี ย งเหมื อ นคนหงุ ด หงิ ด ถามมา
หล่อนกลัวเขา ยิ่งเขาทาเสียงแบบนีห้ ล่อนยิ่งไม่อยากคุย ไม่อยากตอบ
เขาเป็ นคนอื่น คนอื่น...ที่คงจะมองความ ‘เป็ นอะไร’ ของหล่อนอย่ าง
ราคาญใจมากกว่าจะเข้าใจ
“ฉันถามว่าเป็ นอะไร” คีรีเสียงดังขึน้ เมื่อไม่ได้รบั คาตอบ
“เปล่าค่ะ”
เสียงสั่นพร่าทาให้ชายหนุ่มหันไปมอง แล้วหัวใจก็อ่อนยวบ เมื่อ
เห็นคนตัวเล็กในชุดนักเรียนมัธยมค้อมตัว ก้มหน้า ไหล่ส่ นั ไหวน้อย ๆ
ราวกับกาลังสะอึกสะอืน้
คีรีให้สญ
ั ญาณไฟแล้วพารถเลีย้ วไปจอดข้างถนน เขาถามอย่าง
พยายามทอดเสียงให้อ่อนโยนที่สุดตามความรู ส้ ึกในหัวใจที่อ่อนนาไป
ไกลแล้ว
“หนูดี...เป็ นอะไร”
เสียงทุม้ อ่อนโยนของคนที่ยัง นั่ง อยู่ท่ีท่ีน่ ัง คนขับแต่หันมามอง
หล่อนเต็มตัวทาให้ยิหวาร้องไห้หนักขึน้
ถ้าเพียงแต่...ถ้าเพียงแต่คนที่ถามหล่อนด้วยนา้ เสียงอ่อนโยน
เจื อ ความห่ ว งใยตรงนี ้จ ะเป็ น พ่ อ ไม่ ใ ช่ ผู้ช ายตัว โตหน้า เคร่ง ที่ ห ล่อ น
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หวาดหวั่นทุกครั้งที่เข้าใกล้เขาคงจะดีกว่านี ้ หล่อนคงจะโถมตัวเข้าใส่
ร้องไห้กบั อก แล้วบอกเล่าความรูส้ กึ ที่อดั แน่นภายใน
แต่มันก็เป็ นไปไม่ได้ เพราะตรงหน้าหล่อนคือเขา คนที่เป็ นส่วน
หนึ่งของความรูส้ ึกที่อัดแน่น และอกที่หล่อนโหยหาก็เป็ นอีกสาเหตุท่ีทา
ให้หล่อนร้องไห้อยู่ตอนนี ้
ทุกสิ่งผิดที่ผิดทางไปหมด หล่อนเกลียดชีวิตตัวเอง เกลียดเขา
เกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึน้ กับหล่อนในตอนนี ้
ยิหวาอยากได้ชีวิตเรียบง่าย ชีวิตที่มีแต่หล่อนกับพ่อในบ้านพัก
คนงานของไร่ภูคีรีกลับคืนมา หล่อนต้องการแค่นั้นเอง แต่เป็ นแค่นั้นที่
หล่อนรูด้ ีว่าไม่มีทางเป็ นไปได้ ไม่มีทางเลย...
“ถ้าเธอไม่บอกฉันก็ไม่รูน้ ะหนูดี” คีรีพยายามใจเย็น เขาไม่ชอบ
เห็นหล่อนร้องไห้ อยากปลอบประโลม แต่ก็ไม่รูจ้ ะทาอย่างไร เขาเป็ นลูก
คนเดียว ไม่เคยมีพ่นี อ้ ง ไม่รูว้ ่าควรจะพูดกับเด็กสาววัยรุน่ อย่างไรให้หยุด
ร้องไห้
ยิหวาไม่รูว้ ่าเขาจะอยากรู ไ้ ปทาไม แต่หล่อนก็ยอมบอกเขา เผื่อ
ว่าเขาจะออกรถเสียที
“หนู ดี . ..แค่ . ..คิ ด ถึ ง พ่ อ ...” หล่ อ นบอกแล้ว ก็ ร ้อ งไห้โ ฮ ไม่
จาเป็ นต้องกลัน้ สะอืน้ อีกต่อไป
ค าตอบของหล่ อ นท าให้คี รี ถ อนหายใจ เขาบอกหล่ อ นด้ว ย
ความรู ส้ ึกจากใจ แม้จะรู ว้ ่าคาพูดนั้นคงไม่ทาให้หล่อนรู ส้ ึกดีขึน้ มาสัก
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เท่าไร
“ฉันเสียใจเรื่องพ่อของเธอ ฉันขอโทษ” เขาเสียใจที่เป็ นสาเหตุให้
พ่อของหล่อนตาย แต่เขาก็พยายามชดเชย...ด้วยชีวิตที่เหลืออยู่ทงั้ หมด
แม้ว่าหล่อนจะไม่ได้ตอ้ งการเลย...เขารูด้ ี...
ยิหวาเมินมองไปทางอื่น หล่อนไม่โทษเขา เขาไม่ได้ทาให้พ่อตาย
แต่เป็ นคนที่ยิงพ่อต่างหากที่ฆ่าพ่อ และหล่อนก็รูว้ ่าเขารักษาสัญญาที่ให้
พ่อไว้ว่าจะดูแลหล่อนต่อจากพ่อให้เอง เพียงแต่หล่อนไม่อยากได้ หล่อน
อยากให้พ่อไม่ตาย และทุก ๆ วันที่ผ่านไปหล่อนก็ยิ่งคิดถึงพ่อ เมื่อมอง
ไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ้างว้าง บ้านที่หล่อนอยู่ ห้องที่หล่อนนอน แม้
จะใหญ่โตหรูหรา แต่ก็หาความอบอุ่นอย่างความรักของพ่อไม่มีเลย
ตอนนีช้ ีวิตของหล่อนมีแต่เขา เขาให้หล่อนทุกอย่าง บ้านที่อยู่
ความสุขสบายทางกาย ส่งเรียนหนังสือ แต่เขา...เขาก็ไม่ใช่พ่อ...
คีรีถอนใจเมื่อเห็นท่าทางของหล่อน รูส้ กึ ระทดท้ออยู่ลกึ ๆ หล่อน
ดูไม่เปิ ดใจกับเขาเลย ไม่ ว่าเขาจะทาดีกับหล่อนแค่ไหน แต่แม้จะรู ส้ ึก
เช่นนัน้ คนที่ตงั้ ใจแล้วก็จะยังคงทาต่อไป บางทีเมื่อคุน้ กันมากขึน้ หล่อน
คงจะไม่แสดงท่าทางรังเกียจเขาเช่นนีก้ ระมัง
ชายหนุ่มออกรถเมื่อเห็นว่าหญิงสาวไม่มีท่าทีจะพูดคุยกับเขา
หล่อนยกมือเช็ดนา้ ตา เมินมองออกไปนอกหน้าต่าง อย่างน้อยหล่อนก็
หยุดร้องไห้แล้ว
หลัง รถแล่นไปเงี ยบ ๆ ได้ระยะหนึ่ง ยิหวาก็หันไปมองคนขับ
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เลิ่กลั่ก เมื่อสังเกตว่าเขาไม่ได้กาลังพาหล่อนกลับบ้าน แต่ก็ปากหนักเกิน
กว่าจะไต่ถาม ในใจลึก ๆ รูว้ ่าเขาจะไม่พาหล่อนไปฆ่าไปแกงที่ไหน จึงนั่ง
เงียบอย่างยอมจานน ให้เขาพาไปขึน้ เขาลงห้วยตามแต่เขาจะต้องการ
เขาห้วยของชายหนุ่มเป็ นห้างสรรพสินค้ากลางใจเมือง เขาจอด
รถแล้วเดินอ้อมมาเปิ ดประตูให้
“ลงมาสิ” เขาเอ่ยเสียงเรียบ
ยิหวาเงยหน้าขึน้ มอง เห็นเขามองหล่อนด้วยสีหน้าเรียบเฉย แต่
หัวคิว้ ขมวดน้อย ๆ หล่อนไม่ถามว่าเขาพาหล่อนมาที่น่ีทาไม แต่เดาเอา
ว่าเขาอาจจะมีธุระ จึงก้าวลงจากรถแต่โดยดี
คนตัวโตผายมือให้หล่อนเดินก่อน แล้วแตะข้อศอกหล่อนอย่าง
สุภาพ พาเดินเข้าไปในตัวอาคาร ยิหวาเดินไปเงียบ ๆ เขาไม่บอกหล่อนก็
ไม่ถาม จนกระทั่งเขาพาหล่อนมาหยุดอยู่หน้าร้านไอศกรีม แล้วก้มลงพูด
กับหล่อน
“กินไอติมกันดีกว่า”
เขาบอก ไม่ใช่ถามความเห็น เพราะพอพูดจบเขาก็พาหล่อนเข้า
ไปในร้าน เมื่อพนักงานมาต้อนรับ เขาก็ยกมือชูสองนิว้
“สองคนครับ”
พนักงานพาเขากับหล่อนไปนั่งที่โต๊ะเล็กสาหรับสองคน จากนัน้
ก็ย่นื เมนูให้ โค้งตัว แล้วถอยไปอย่างสุภาพ
คีรีกม้ ลงอ่านเมนูเพียงครู่ ก่อนจะเงยหน้าขึน้ บอกคนนั่งตรงข้าม
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“สั่งให้หน่อย”
“คุณภูชอบกินอะไรคะ” ยิหวาถาม ไม่เข้าใจว่าเขาจะให้หล่อนสั่ง
ให้ทาไม เมนูก็อยู่ตรงหน้า แต่แม้จะคิดเช่นนัน้ หล่อนก็เปิ ดเมนูเพื่อสั่งให้
เขาตามคาสั่ง
“อะไรก็ได้ เอาแบบเธอก็ได้” ชายหนุ่มตอบง่าย ๆ เขาไม่เคยชอบ
ไอศกรีม แต่จาได้ว่าศาสตรามักจะเล่าถึงลูกสาวอย่างเอ็นดูว่าเจ้าหล่อน
ชอบกินไอศกรีม เวลางอนพ่อ แค่ไอศกรีมโคนเดียวก็หายแล้ว เขาจึงพา
หล่อนมาที่น่ี เผื่อว่าจะทาให้หล่อนรูส้ ึกดีขนึ ้ จากอะไรก็ตามที่ทาให้หล่อน
ร้องไห้
ยิหวาไม่รูต้ วั ว่าหล่อนมองค้อนเขา ก็เขาเป็ นคนพาหล่อนมา แต่
กลับทาท่าไม่ยินดียินร้ายว่าจะกินอะไร หล่อนเลยสั่งไอศกรีมซันเดให้เขา
และหล่อนคนละถ้วย ของหล่อนเป็ นช็อกโกแลตส่วนของเขาเป็ นถั่วแม
คาเดเมีย หล่อนไม่รูว้ ่าเขาชอบกินอะไร เลยสั่งอย่างที่พ่อชอบให้
ขณะที่คนตรงหน้าก้มหน้าก้มตากินไอศกรีม คีรีก็มองไปรอบ ๆ
ร้านไอศกรีมขนาดไม่เล็กนักนั้น โต๊ะตัวใหญ่ฝ่ ั งนั้นมีนักเรียนชายหญิง
กลุ่มใหญ่จับจอง เด็กหนุ่มสาวสนุกสนานกับการพูดคุยเสียงดัง เลยไป
หน่อยเป็ นโต๊ะเล็กลง มีผใู้ หญ่ท่ีน่าจะเป็ นพ่อแม่กบั เด็กหญิงในวัยมัธยม
ต้นนั่งกินไอศกรีมกันอยู่ บางโต๊ะมีผใู้ หญ่เพียงคนเดียวกับเด็ก ๆ ที่น่าจะ
เป็ นลูกอีกโต๊ะละคนสองคน
ชายหนุ่ม หันกลับมามองตนเอง แม้ว่าเขาจะอยู่ในชุดเสื อ้ ยื ด
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กางเกงยีน แต่ดว้ ยวัยของเขากับหญิงสาวที่อยู่ในชุดนักเรี ยน แม้จะตัง้ ใจ
‘พาเมียมาเดต’ แต่ในสายตาคนอื่นคงจะเห็นเขาเป็ นหนึ่งในผูป้ กครองที่
‘พาลูกสาวมากินไอติม’ เสียละกระมัง
เฮ้อ...
สองหนุ่มสาวนั่งละเลียดกินไอศกรีมโดยไม่ได้พูดคุยอะไรกันนัก
คีรีไม่ใช่คนช่างพูด ส่วนยิหวา แม้พ่อจะเคยบอกว่าหล่อนเป็ นพวกพูดจน
ลิงหลับ แต่เพราะยังไม่คนุ้ กับเขา หล่อนจึงเก็บปากเก็บคา ก้มหน้าก้มตา
กินไอศกรีม รสหวานเจือขมนิด ๆ ของช็อกโกแลตทาให้หล่อนรู ส้ ึกดีขึน้
มาก ความเศร้าหมองและรวดร้าวในอกเมื่อคิดถึงพ่อคลายลง
หญิงสาวได้แต่หวังว่า คงมีสกั วันที่หล่อนจะคิดถึงพ่อได้โดยไม่
เจ็บปวดและเสียนา้ ตาเช่นนี ้
“กินไอติมเสร็จอยากดูหนังสักรอบก่อนกลับบ้านไหมหนูดี” คีรี
ถามก่อนจะห้ามตนเองทัน
ยิหวาเงยหน้ามองคนถามแล้วนิ่งคิดสักครู่ ในใจนึกถึงการบ้าน
วัน นี ้ ตามประสาเด็ ก หล่อ นอยากดูห นัง มากกว่ า กลับ บ้า น แต่ ค วาม
รับผิดชอบในฐานะเด็กเรียนก็คา้ คอ อยากดูหนังก็อยากอยู่ แต่การบ้านที่
ต้องส่งนัน้ สาคัญกว่า จึงตอบอย่างเสียดาย
“หนูดีมีการบ้านค่ะ”
ดูเหมือนคีรีจะอ่านสีหน้าหล่อนออก เขาบอกด้วยนา้ เสียงปลอบ

38 | ห ว า น ยิ ห ว า

ประโลม
“งัน้ กลับบ้านกัน แล้ววันหยุดฉันค่อยพามาดูหนังอีกที”
“ค่ะ คุณภู” ยิหวารับคาเขาอย่างว่าง่าย
หลังจากทัง้ สองจัดการไอศกรีมในถ้วยจนหมด ชายหนุ่มก็เดินไป
จ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์ เสร็จแล้วจึงเดินกลับไปหาคนที่ยงั นั่งรออยู่ท่โี ต๊ะ
“ไป...กลับบ้านกัน”
ยิหวาอดยิม้ ให้เขาไม่ได้ หล่อนไม่เคยคิดว่าเขาจะมาสนใจอะไร
กับหล่อน แต่วันนีเ้ ขากลับมาส่งที่โรงเรียน มารับกลับ พาหล่อนมากิน
ไอศกรีม เมื่ อเห็นหล่อนร้องไห้ แล้วยัง สัญ ญาจะพาหล่อนมาดูหนังใน
วันหยุดอีก ความรูส้ กึ ที่หล่อนมีต่อเขาจึงเปลี่ยนไปนิด ๆ
จริ ง ๆ แล้ว เขาอาจจะใจดี ก ว่ า ท่ า ทางเย็ น ชาที่ เ ขามั ก จะ
แสดงออกก็ได้
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๔

“เข้าไปเปลี่ยนเสือ้ ผ้าแล้วเอาการบ้านไปทาในออฟฟิ ศฉัน เสร็จ
แล้วฉันมีธุระจะพูดกับเธอ” เมื่อถึงบ้านเขาก็ส่งั จากนัน้ ก็เดินนาเข้าบ้าน
ยิหวามองตาม หน้าตึงขึน้ เล็กน้อย ความคิดที่ว่าเขาอาจจะใจ
ดีกว่าที่หล่อนคิดถูกลบหายไปด้วยความไม่ พ อใจที่เขาสั่ง เอา ๆ และ
หล่อนก็ได้แต่จาต้องทาตามคาสั่งของเขาเท่านัน้
หญิงสาวเดินกระฟั ดกระเฟี ยดเข้าบ้าน เปลี่ยนเสือ้ ผ้าเป็ นชุดอยู่
บ้าน ได้แก่ กางเกงยีนขาสั้นกับเสื อ้ ยื ดพอดี ตัว เสร็จ แล้วก็หอบสมุด
หนังสือการบ้านเดินตรงไปยังห้องทางานของเขา
หล่อนเคาะประตูเบา ๆ ก่อนจะได้ยินเสียงทุม้ ตอบรับทันทีราว
กับรออยู่แล้ว ยิหวาผลักประตูเข้าไป เห็นชายหนุ่มนั่งอยู่ หลังโต๊ะทางาน
ท่าทางตัง้ อกตัง้ ใจอยู่กบั เอกสารตรงหน้า
“นั่งที่โซฟานั่นก็ได้” เขาสั่งโดยไม่เงยหน้า
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“ค่ะ” ยิหวารับคาแล้วเดินไปนั่งลงบนโซฟา เริ่มเปิ ดหนังสือทา
การบ้าน
ฟิ สิ ก ส์เ ป็ นวิ ช าที่ ห ล่ อ นอ่ อ นที่ สุ ด ในบรรดาวิ ช าเรี ย นสาย
วิทยาศาสตร์ แต่ท่ีทาคะแนนได้ดีเพราะหล่อ นตัง้ ใจทาความเข้าใจและ
ฝึ กแก้โจทย์อยู่เสมอ ซึ่งจาต้องใช้สมาธิอย่างมาก แต่เมื่อต้องมานั่ง ทา
ความเข้าใจบทเรียนและทาโจทย์ในห้องทางานของเจ้าของไร่ หน้าโต๊ะ
ทางานตัวใหญ่ ท่ีมีเ จ้าของโต๊ะนั่งทางานหน้าเคร่ง อยู่ หล่อนจะไปเอา
สมาธิมาจากไหน
หลังจากอ่านโจทย์แล้ว ยิหวาก็น่ งั กระสับกระส่าย เปิ ดหนังสือ
อ่านทวนบทเรียน เปิ ดสมุดรวมสูตรที่หล่อนจดไว้แล้วเปิ ดท่องเสมอเมื่อมี
เวลาว่าง หล่อนจาสูตรเหล่านีไ้ ด้ทงั้ หมด เพียงแต่หล่อนไม่รูว้ ่าจะเอาสูตร
ไหนมาใช้กบั โจทย์นี ้ เพราะอยู่ ๆ หล่อนก็รูส้ ึกราวกับสมองว่างเปล่า คิด
อะไรไม่ออกเอาเสียเลย
“โอย ทาไมยากแบบนี ้ คิดไม่ออก” หล่อนพึมพากับตัวเอง
หญิงสาวมัวแต่กม้ หน้าก้มตาพยายามทาโจทย์ เลยไม่ได้เห็นว่า
คนนั่งทางานหลังโต๊ะตัวใหญ่นนั้ วางปากกาและนั่งมองหล่อน ริมฝี ปาก
ติดยิม้ น้อย ๆ
คีรีรูส้ ึกเอ็นดูคนนั่งหน้านิ่วคิว้ ขมวดอยู่ท่ีโซฟา สายตาหล่อนจับ
จ้องหนังสือที่เปิ ดกางอยู่ตรงหน้า มือถือปากกาแล้วใช้นิว้ ชีก้ ับนิว้ กลาง
หมุนไปมา พร้อมกับถอนหายใจเฮือก ๆ บ่นพึมพาฟั งไม่ได้ศพั ท์ เขาเดา
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ว่าหล่อนคงจะมีปัญหากับการบ้านกระมัง
ชายหนุ่ม ลุกขึน้ จากเก้าอี ้ เดินอ้อมโต๊ะ ทางานตรงไปยัง โซฟา
โดยที่คนที่น่งั ทาการบ้านอยู่ไม่ได้รูต้ วั แม้แต่นิดว่าเขากาลังเดินไปหา
“อุ๊ย!” ยิหวาอุทานเมื่อรู ส้ ึกว่าโซฟาข้างตัวยวบลง กลิ่นกุหลาบ
ลอยกรุ่นเข้าจมูก และเมื่อเงยหน้าขึน้ ก็เห็นคนตัวโตนั่งลงข้าง ๆ สายตา
ทอดไปยังหนังสือที่เปิ ดอ้าอยู่ตรงหน้า เขานิ่งไปราวกับอ่านโจทย์ตรงหน้า
ก่อนจะหันมาถามหล่อน
“ทาการบ้านไม่ได้หรือ”
“ค่ะ” ยิหวาตอบอ้อมแอ้ม
ชายหนุ่มยื่นมือไปหยิบปากกาจากมือหล่อนแล้วเขียนยุกยิกลง
บนกระดาษที่หล่อนใช้เ ป็ นกระดาษทด เขียนเสร็จเรียบร้อยก็เงยหน้า
บอกหล่อน
“ลองนี่ดสู ิ”
‘นี่’ ของเขาคือสูตรการคานวณทางฟิ สิกส์ซ่งึ เขาเพิ่งเขียนลงบน
กระดาษ ยิหวาก้มลงมองแล้วลองแทนตัวเลขในสูตรด้วยตัวเลขที่โจทย์
กาหนดมา อดเงยหน้าขึน้ ยิม้ ให้คนบอกสูตรไม่ได้เมื่อมองเห็นคาตอบ
ลอยมาแต่ ไ กล ก่ อ นจะก้ม ลงไปคิ ด ค านวณต่ อ จนเมื่ อ ได้ค าตอบที่
ต้องการก็เงยหน้าขึน้ บอกเขาอย่างตื่นเต้น
“ใช่จริง ๆ ด้วยค่ะคุณภู”
“ติดข้อไหนอีกหรือเปล่า” เขาถาม
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“หนูดีเพิ่งเริ่มเองค่ะ”
“งัน้ ฉันจะช่วย”
“คุณภูไม่ทางานแล้วหรือคะ”
“ไม่แล้ว ฉันรอเธอทาการบ้านเสร็จ”
คาตอบของเขาทาให้ยิหวาจาได้ว่า เขาบอกว่ามีธุระจะพูดกับ
หล่อน จึงขอโทษขอโพย
“หนูดีขอโทษค่ะที่ทาการบ้านไม่เสร็จเสียที คุณภูมีธุระอะไรจะ
คุยกับหนูดี คุยก่อนก็ได้นะคะ แล้วหนูดีค่อยทาการบ้าน”
“ไม่เป็ นไร ฉันรอได้”
เมื่อเขาบอกเช่นนัน้ ยิหวาก็กม้ หน้าลงจดจ่อกับการบ้านอีกครัง้
โดยมีคนตัวโตนั่งมอง เมื่อหล่อนทาท่ามีปัญหาคิดไม่ออก เขาก็ชะโงก
หน้ามาอ่านโจทย์ในหนังสือ อธิบายทฤษฎีท่ีจะนามาใช้แก้โจทย์ และยิม้
อย่างพอใจเมื่อหล่อนทาโจทย์แต่ละข้อเสร็จ
ไม่นานนักยิหวาก็ปิดหนังสือ แล้วหันไปบอกคนนั่งเคียง
“เสร็จแล้วค่ะ”
“เอาหนัง สื อ ไปเก็ บ ไป เดี๋ ย วฉั น จะไปรอหน้า บ้า น” เขาบอก
จากนัน้ กวาดตามองเรียวขาที่โผล่พน้ กางเกงขาสัน้ ของหล่อนแล้วบอก
“เปลี่ยนไปใส่กางเกงขายาวด้วยนะ”
ยิหวาหลุบตาลงมองขาของตนตามสายตาเขา รูส้ กึ ขัดเขินขึน้ มา
ทันที...หรือหล่อนจะแต่งตัวโป๊ ไปจนเขาต้องบอกให้เปลี่ยนกางเกงนะ
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“ค่ะ” หล่อนตอบโดยไม่เงยหน้าขึน้ สบตาเขา หอบหนังสือขึน้ มา
ถือแนบอกแล้วลุกขึน้ เดินตามเขาออกไปจากห้อง
ยิหวาเข้าห้องเพื่อเอาหนังสือเรียนไปเก็บและเปลี่ยนเป็ นกางเกง
ขายาว ไม่นานก็เดินไปสมทบกับชายหนุ่มที่ยืนรออยู่หน้าบ้ าน เขาพา
หล่อนเข้าไปในไร่ ตรงไปยังคนงานหญิงที่ตดั แต่งกิ่งกุหลาบอยู่แล้วบอก
“ช่วยหารองเท้าบูตให้คุณ หนูดีใส่หน่อย...เธอใส่รองเท้าเบอร์
อะไร” ประโยคหลังเขาหันมาถามคนยืนเคียง
“เบอร์หกค่ะ”
เมื่อรูข้ นาดรองเท้า คนงานสาวใหญ่กลุ ีกจุ อเดินไปหาของที่ผเู้ ป็ น
นายสั่งที่อาคารเก็บของซึ่งตัง้ อยู่ไม่ห่าง ไม่นานนักก็กลับออกมาพร้อม
รองเท้าบูตยาง
“ลองใส่ดคู ่ะ”
ยิหวาถอดรองเท้าแล้วสวมรองเท้าบูตที่คนงานถือมาให้ จากนัน้
ก็เงยหน้าบอก
“พอดีค่ะ”
“ช่ ว ยเอารองเท้า คุ ณ หนู ดี ไ ปเก็ บ ที่ บ้า นให้ห น่ อ ยนะ” คี รี ส่ ัง
คนงาน จากนัน้ หันมาหาหญิงสาว “ไปกันเถอะ”
“ไปไหนหรือคะ”
“พาเธอเดินดูไร่ของเรา”
คาตอบของเขาทาให้ยิหวาเงยหน้าขึน้ มองคนพูด ด้วยไม่เคยคิด
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ว่าเขาจะเรียกไร่ของเขาว่าไร่ของ ‘เรา’ เช่นนี ้ หล่อนอยากรูว้ ่าเขาคิดอะไร
อยู่ เขารวมหล่อนเป็ นหนึ่งเดียวกับเขาจริง ๆ หรือ แต่เมื่อมองหน้าเขา
เต็มตา หล่อนก็ไม่เห็นอะไรนอกจากสีหน้านิ่งเฉยเป็ นปกติของเขา
ยิหวาละสายตาจากใบหน้าของชายหนุ่มแล้วหลุบตาลงมองพืน้
เดินตามเขาไปเงียบ ๆ
กลิ่ น หอมหวานก าจายเข้า จมู ก ตลอดเวลาที่ เ ดิ น ผ่ า นแปลง
กุหลาบที่กาลังออกดอก ยิหวากวาดตามองไร่กุหลาบกว้างไกลที่เห็นจน
เจนตาด้วยความรูส้ กึ ที่ต่างออกไปจากทุกที
ไร่แห่งนีเ้ ป็ นของหล่อนด้วยจริง ๆ อย่างนัน้ หรือ...
เมื่อได้มาเดินท่ามกลางแปลงกุหลาบเช่นนี ้ ยิหวาเพิ่งรู ส้ ึกว่าไร่
แห่งนีช้ ่างกว้างใหญ่ไพศาล แม้จะเกิดและเติบโตภายในไร่ แต่หล่อนก็ไม่
เคยใส่ใจสืบเสาะว่าไร่แห่งนีม้ ีพืน้ ที่เท่าไร หล่อนไม่เคยสนใจมากไปกว่า
เป็ นที่ทางานของพ่อ และเจ้าของไร่ก็เป็ นนายจ้างของพ่อและเจ้าของ
ทุนการศึกษาของหล่อน ซึ่งมีวิถีชีวิตห่างไกลกันแม้จะอาศัยอยู่ในเขตไร่
เดียวกันก็ตาม แต่ตอนนีเ้ ขากลับบอกว่าไร่แห่งนีเ้ ป็ นของ ‘เรา’ และน่า
แปลกที่หล่อนกลับรู ส้ ึกรู ส้ ากับไร่แห่งนีข้ ึน้ มาเสียเฉย ๆ ทัง้ ที่ก่อนหน้านี ้
หล่อนไม่เคยรูส้ กึ อะไรเลย
ในบริเวณอันกว้างใหญ่ของไร่ท่ีสายตาหล่อนมองเห็น มีแปลง
กุหลาบทอดยาวเป็ นแนว แต่ละแปลงมีหลายแถว กุหลาบสีเดียวกันออก
ดอกราวกับผืนผ้าลายตาราง เนื่องจากเป็ นเวลาเลิกงานจึงเห็นคนงาน
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เก็บอุปกรณ์การทางานเดินมุ่งสู่อาคารเก็บอุปกรณ์ซ่ึงตัง้ อยู่ห่างจากตัว
บ้านไม่มากนัก บางคนก็เดินสวนกับหล่อนและเขา ซึ่งชายหนุ่มก็ทักทาย
ทุกคนอย่างเป็ นกันเอง
“รอแป๊ บ”
ชายหนุ่มหันมาบอกหล่อนเมื่อเดินถึงแปลงกุหลาบสีขาว เขา
เดินตรงไปยังกอกุหลาบ หยิบกรรไกรที่หอ้ ยอยู่ท่ีเอวออกมาตัดกุหลาบ
หลายดอกแล้วเดินกลับมายื่นให้หล่อน
“มาดามปล็องติเยร์”
“คะ?” ยิหวาถามอย่างไม่เข้าใจ
“กุหลาบ...พันธุ์มาดามปล็องติเยร์ หนึ่งในพันธุ์คลาสสิกที่หอม
ที่สดุ ลองดมดูสิ”
ยิหวายกกุหลาบสีข าวบริสุทธิ์ หลายดอกในมื อขึ น้ ดมอย่ างว่ า
ง่าย กลิ่นหอมหวานคล้ายกลิ่นประจากายของเขา แต่เข้มข้นกว่ามาก
แผ่ซ่านผ่านฆานประสาท
“หอมค่ะ...หอมมาก” หล่อนเงยหน้าขึน้ บอกเขา
หญิงสาวรู ส้ ึกหัวใจกระตุกเมื่อเห็นเขาระบายยิม้ บาง ๆ ราวกับ
พอใจในค าตอบของหล่ อ น ดวงตาเขาเป็ น ประกายอย่ า งมี ชี วิ ต ชี ว า
ท่าทางผ่อนคลายอย่างที่หล่อนไม่เคยเห็น
“ใช้เวลาเป็ นปี เหมือนกันกว่าจะได้กลิ่นหอมขนาดนี”้ เขาบอก
“ยังไงหรือคะ...ปกติพนั ธุน์ ไี ้ ม่ได้กลิ่นนีห้ รือคะ”
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“กลิ่นนี ้ แต่เราปรับแต่งยีนที่มีผลต่อการให้กลิ่น เพื่อให้ได้กลิ่น
หอมมากขึน้ ”
“ปรับแต่งยีนหรือคะ” ยิหวาถามอย่างประหลาดใจ
ดูเหมือนสีหน้าของหล่อนคงจะเปิ ดเผยความรูส้ ึกให้เขารูจ้ นหมด
หล่อนจึงเห็นชายหนุ่มทาท่าคล้ายจะยิม้ คิว้ ข้างหนึ่งเลิกขึน้
“เธอดูคาดไม่ถึง”
“ก็ . ..หนูดี คิ ด ว่ า คุณ ภูแ ค่ ป ลูก กุ ห ลาบขาย แต่ ไ ม่ คิ ด ว่ า มี ก าร
ปรับแต่งพันธุกรรมแบบนี”้ หล่อนไม่รูว้ ่าไร่แห่งนีจ้ ะไฮเทคขนาดนัน้
“คิดว่าฉันเป็ นแค่ชาวไร่ท่ วั ไปหรือไง” เขาถาม สีหน้าดูอ่อนโยน
ลง
“ตอนนีไ้ ม่คิดแล้วค่ะ คุณภู...เรียนจบมาทางด้านไหนหรือคะ”
หล่ อ นถามอย่ า งกล้ า ๆ กลั ว ๆ เพราะค าถามหล่ อ นอาจจะฟั งดู
ละลาบละล้วงไปสักหน่อย แต่ตอนนีห้ ล่อนมั่นใจว่าเขาต้องไม่ใช่ชาวไร่
ธรรมดาอย่างที่หล่อนเคยคิด เพราะชาวไร่ท่ี ไหนจะสอนการบ้านฟิ สิกส์
หล่อนได้ดว้ ยท่าทางสบาย ๆ เช่นนัน้
“นึกว่าจะไม่สนใจอยากรูเ้ รื่องของสามีตวั เองเสียแล้วหนูดี”
คาพูดของเขาทาให้หล่อนเดินสะดุด เมื่อทาใจกล้าหันไปมองเขา
ก็เห็นเพียงสีหน้าเรียบเฉย ไม่เหมือนคนที่เพิ่งพูดถ้อยคาที่ทาให้หล่อนอึด
อัดขัดเขินจนก้าวขาแทบไม่ถกู เลย
เขายังคงพาหล่อนก้าวไปตามทางเดินข้างแปลงกุหลาบช้า ๆ
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โดยไม่ตอบคาถามหล่อน นาน...จนหล่อนคิดว่าเขาจะไม่ตอบเสียแล้ว
จึงได้ยินเขาเอ่ยขึน้
“ฉันจบมาทางด้านวิศวะชีวโมเลกุล”
คาตอบของเขาทาให้ยิหวาหันไปมองด้วยดวงตาเบิกโตราวกับ
คนโง่ เขาเรียนจบอะไรมานะ หล่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
ดูเหมือนเขาจะเข้าใจสีหน้าของหล่อน จึงพูดราวกับตัดบท แต่ก็
เป็ นการอธิบายถึงสาขาที่เขาเรียนจบมาอยู่ในที
“เอาเป็ น ว่ า การเรี ย นสาขานี ้ท าให้ฉั น มี ค วามรู ้พัฒ นาพัน ธุ์
กุหลาบด้วยการตัดแต่งยีนในดีเ อ็นเอเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ตอ้ งการ
อย่างมาดามปล็องติเยร์ท่ีให้กลิ่นหอมตามที่ตอ้ งการแล้ว แต่ยังหาวิธีท่ี
จะทาให้กลิ่นไม่หายไปเมื่อเจออากาศไม่ได้” เขาบอก
“ยังไงหรือคะ” หล่อนถามอย่างไม่เข้าใจ ยกกุหลาบในมือขึน้ ดม
“กลิ่นก็ไม่ได้หายไปไหนนี่คะ ยังหอมอยู่เลย”
เขายิม้ เมื่อได้ยินคาพูดของหล่อน
“กลิ่ น หลัง สกัด สิ เราจะขายดอกเพื่ อ สกัด น ้า มัน หอม แต่ พ อ
นา้ มันหอมที่สกัดได้โดนอากาศ กลิ่นก็หายไป เลยยังต้องทาการทดลอง
อยู่เพื่อหาทางรักษากลิ่นไว้”
“สกัด น ้า มัน หอมหรื อ คะ หนูดี นึ ก ว่ า ...คุณ ภูข ายกุห ลาบเป็ น
ดอกไม้”
“ในฐานะลูกสาวผูจ้ ดั การไร่ เธอไม่รูอ้ ะไรเกี่ยวกับงานของพ่อเลย
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หรือ” เขาถาม
นา้ เสี ยงนั้นฟั ง ดูหยอกเย้ามากกว่าจะตาหนิ ทาให้ยิหวากล้า
ค้อนน้อย ๆ แล้วตอบเหมือนแก้ตวั ว่า
“พ่อไม่ให้หนูดีย่งุ กับงานของพ่อนี่คะ”
สิน้ คาหล่อน ชายหนุ่มมองหล่อนนิ่ง อยู่อึดใจหนึ่ง ดวงตาเป็ น
ประกายไหววูบคล้ายคลื่นนา้ ต้องสายลมแผ่ว ก่อนจะพูดในสิ่งที่ทาให้คน
ฟั งรูส้ กึ ราวกับมีแขนขางอกออกมาจนไม่รูจ้ ะจัดวางไว้ตรงไหน
“ในฐานะลูกสาวผูจ้ ัดการไร่เธอไม่จาเป็ นต้องรู ก้ ็ได้ แต่ในฐานะ
นายหญิงของไร่ภคู ีรี เธอต้องเรียนรูอ้ ะไรอีกมากเชียวละหนูดี”
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‘นายหญิง’ ของไร่ภคู ีรีตอ้ งเสมองไปทางอื่นเมื่อไม่สามารถสบตา
กับดวงตาคมเป็ นประกายนั่น หล่อนไม่เคยรู ว้ ่าคนท่าทางดุ สีหน้าเรียบ
เฉยตลอดเวลา จะสามารถพูดอะไรให้หล่อนรูส้ กึ ใจไหวสั่นได้ขนาดนี ้
“ว่าไง...” เสียงทุม้ ยังดังมาตามหลัง
เท้าที่กา้ วเร็ว ๆ ชะงัก ก่อนเจ้าตัวจะหันไปถาม
“ว่าไงอะไรคะ”
“เธอยินดีท่ีจะเรียนรูใ้ ห้สมกับเป็ นนายหญิงของไร่ภูคีรีหรือเปล่า
หนูดี” หางเสียงทอดอ่อน
“ค่ะ คุณภู หนูดีจะพยายามเรียนรู ้ จะทาให้ดีท่ีสุด” หล่อนตอบ
เขา
หญิงสาวให้สญ
ั ญาแก่เขาและตัวเองไปพร้อม ๆ กัน ตอนนีเ้ มื่อ
ไม่มีพ่อ ชีวิตหล่อนก็เหลือแต่เขาและไร่ภูคีรีเท่านั้น หากเขารวมหล่อน
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เป็ นส่วนหนึ่งของไร่ท่ีน่ี หล่อนก็จะตอบแทนเขา ตอบแทนไร่แห่งนีท้ ่ีเป็ น
‘บ้าน’ มาตัง้ แต่วนั แรกที่ลืมตาดูโลก หากมีอะไรที่หล่อนพอจะทาได้เพื่ อ
ช่ ว ยเขา เพื่ อ เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในการท าให้ไ ร่แ ห่ ง นี ้เ จริญ ก้า วหน้า ต่ อ ไป
หล่อนก็จะทา
ใบหน้า ที่ ป กติ เ รี ย บเฉยดูล ะมุน ลง ดูเ หมื อ นเขาจะพอใจใน
คาตอบของหล่อน แต่เขาไม่รูว้ ่าคนพูดตัง้ ใจจริงจังมากกว่าแค่คาพูดไม่กี่
คาแค่ไหน เขาไม่รู.้ ..แต่หล่อนจะแสดงให้เขาเห็น
เมื่อเดินไปถึงแปลงกุหลาบที่ออกดอกสีแดงเบอร์กนั ดี ชายหนุ่ม
ก็เดินไปยังต้นกุหลาบแล้วตัดดอกไม้มาอีกจานวนหนึ่ง
“แองเจิลเฟซ” เขาบอกขณะยื่นกุหลาบให้หล่อนทัง้ กา “กลิ่นไม่
หอมแรงเหมือนมาดามปล็องติเยร์ แต่เราปรับกลีบให้หนาและแข็งแรง
ขึน้ ไม่ชา้ ง่าย และอยู่ได้นาน”
ยิหวายกดอกไม้ขึน้ ดมโดยไม่ตอ้ งรอให้เขาบอก กลิ่นหอมอวล ๆ
แบบเฉพาะของกุหลาบลอยกรุ่นเข้าจมูก เป็ นกลิ่นหอมอ่อน ๆ คนละ
แบบกับ มาดามปล็ อ งติ เ ยร์ใ นมื อ และใกล้เ คี ย งกับ กลิ่ น กายของเขา
มากกว่า
“เดี๋ยวก็ตอ้ งสกัดนา้ มันหอมแล้ว ทาไมต้องทาให้กลีบดอกหนา
และทนล่ะคะ” หล่อนถาม
ลักษณะกลี บดอกของกุห ลาบสองพันธุ์มีความแตกต่างอย่าง
เห็นได้ชดั มาดามปล็องติเยร์มีกลีบบาง ๆ ซ้อนกันหนา ในขณะที่แองเจิล
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เฟซมีกลีบดอกหนาอัดแน่น ดูเหมาะกับการจัดเข้าช่อมากกว่า
“ก็ใครว่าจะสกัดนา้ มันล่ะ” เขาถาม สีหน้าละมุน เขาดูอารมณ์ดี
เมื่อได้พดู เรื่องกุหลาบกับหล่อน
“อ้า ว ก็ คุณ ภูบ อกว่ า คุณ ภูป ลูก กุ ห ลาบขายดอกเพื่ อ ไปสกั ด
นา้ มันหอมนี่คะ” หล่อนว่า
ชายหนุ่มแย้มริมฝี ปากเป็ นรอยยิม้ น้อย ๆ รอยยิม้ ที่หาได้ยากนัก
บนใบหน้าที่ปกติมกั จะเรียบเฉยของเขา เขาอธิบายเสียงอ่อนโยน
“กุหลาบในไร่ทั้ง หมดปลูกเพื่อขายเป็ นดอกไม้ เราเพิ่งพัฒ นา
พันธุ์มาดามปล็องติเยร์สาหรับสกัดนา้ มันหอม และตอนนีก้ ็ยังไม่สาเร็จ
อย่างที่บอก ถ้ารอมาดามอย่างเดียว ฉันคงไม่มีเงินมาจ่ายคนงานหรอก
ทามาสองปี แล้วยังไม่สาเร็จเลย” เขาว่ายิม้ ๆ ดูไม่ได้ทุกข์รอ้ นนักกับการ
ที่ยงั ไม่สามารถปรับปรุงพันธุก์ หุ ลาบให้ได้ผลอย่างที่ตอ้ งการ
“สองปี แล้วหรือคะ” ยิหวาถามตาโต
“งัน้ สิ” เขาว่า
“ทาไม...มันนานขนาดนัน้ ล่ะคะ”
“ในดีเอ็นเอมียีนไม่รูก้ ี่ลา้ นตัวที่ส่งผลต่อลักษณะของกุหลาบแต่
ละสายพันธุ์ แม้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทาให้เราวิเคราะห์และคาดเดา
ลักษณะที่อาจจะเกิดขึน้ ได้จ ากการเข้าไปปรับแต่งสารพันธุกรรมของ
กุ ห ลาบ แต่ ก ารทดลองกั บ ต้น จริ ง ก็ ต้อ งใช้เ วลา บางที ผ ลจากการ
วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ได้อย่างหนึ่ง แต่พอลองกับของจริงแล้วกลับได้ผล
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อีกอย่าง เพราะอาจจะมียีนบางตัวที่แสดงผลอย่างที่เราไม่รูห้ รือไม่ได้
คาดไว้”
ยิหวาฟั งด้วยความทึ่ง หล่อนรู ห้ รอกว่ามีการตัดแต่งพันธุกรรม
ของพืชหรือสัตว์เพื่อให้ได้ผลตามที่ตอ้ งการ แต่เมื่อได้มาพูดกับคนที่ลง
มือทาจริง ๆ หล่อนก็อดตื่นตาตื่นใจไม่ได้
“คุณภู...ทาเองคนเดียวหรือคะ”
“เปล่า มีทีมวิจยั ”
“ทีมวิจยั !” ยิหวาอุทาน ตาเบิกโต นี่หล่อนอยู่ในไร่แห่งนีม้ าแบบ
ไม่รูอ้ ะไรขนาดนีเ้ ลยหรือ
“เธอดูตกใจ” เขาเอ่ย เลิกคิว้ น้อย ๆ
“ค่ะ หนูดีไม่เคยทราบมาก่อน” หล่อนยอมรับตามตรง
“ก็เข้ามาที่บา้ นแค่ปีละสองหน จะไปรูอ้ ะไรล่ะ” เขาว่า
“คงงัน้ ค่ะ” ยิหวายอมรับ หล่อนเข้าไปที่บา้ นของเขาแค่เทอมละ
ครัง้ เพื่อเอาผลการเรียนไปให้เขาดูเท่านัน้ จริง ๆ
“เอาเถอะ เดี๋ยวกลับจากนี่จะพาเข้าไปดูแล็บ”
แล็บ...ห้องทดลอง ห้องทดลองในไร่ ! ยิหวาเงยหน้าพิจารณา
ผูช้ ายตรงหน้าราวกับไม่เคยเห็นมาก่อน มีอะไรอีกบ้างหนอที่หล่อนจะได้
เรียนรูเ้ กี่ยวกับเขา
“มีทีมวิจัยก็ตอ้ งมีท่ีให้พวกเขาทางานสิ” เขาว่าเมื่ออ่านสีหน้า
หล่อนออก
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“ค่ะ” หล่อนว่า หลุบตาลงพืน้ หลบนัยน์ตาวิบวับอย่างขบขันของ
เขา รู ้สึก ว่ า ตั้ง แต่ พ าหล่ อ นเดิ น ข้า งแปลงกุ ห ลาบนี่ เขาจะอารมณ์ดี
เหลือเกิน
ระหว่างทางกลับ คีรีหยุดเพื่อตัดดอกกุหลาบสีอ่นื อีกสองสามหน
มากเสียจนยิหวาหอบเต็มอ้อมแขน เขาจึงรับส่วนหนึ่งไปถือด้วย จากนัน้
ก็เดินเคียงกันไปเงียบ ๆ ตรงไปยังบ้านหลังใหญ่บนเนินที่มองเห็นอยู่ไม่
ไกลนัก
เมื่อถึงบ้าน ชายหนุ่มสั่งให้ตน้ หอมเอากุหลาบไปใส่แจกัน ส่วน
เขาหันมาเอ่ยชวนหญิงสาว
“ขึน้ ไปอาบนา้ เปลี่ยนเสือ้ ผ้ากันเถอะ แล้วจะพาไปดูแล็บก่อนกิน
ข้าวเย็น”
“ค่ะ คุณภู” ยิหวารับคาอย่างว่าง่าย และเดินตรงไปยังบั นไดขึน้
ชัน้ บนตามสัมผัสเบาที่ขอ้ ศอกที่คนข้างตัวยื่นมือมาแตะอย่างสุภาพ แต่
แม้อย่างนัน้ ก็ทาให้หล่อนรูส้ กึ วูบ ๆ วาบ ๆ อยู่ไม่นอ้ ย
ชายหนุ่มเดินไปส่งหญิงสาวจนถึงหน้าห้องนอน ยืนรอจนประตู
ห้องที่เล็กกว่าปิ ดลงแล้วจึงเดินเข้าห้องของตน ระหว่างเดินไปยังห้องนา้
สายตาอดมองไปยัง ประตูเ ชื่ อมระหว่างห้องที่ปิ ดสนิท อยู่ไ ม่ ไ ด้ ในใจ
อยากให้ถึงวันที่เขาจะสามารถเปิ ดประตูบานนีแ้ ล้วเดินเข้าไปในห้องนัน้
ด้วยความเต็มอกเต็มใจของเจ้าของห้อง ซึ่งก็ไม่รูว้ ่าเมื่อไรวันนัน้ จะมาถึง
คีรีส่ายศีรษะให้ความคิดฟุ้งซ่านของตนขณะก้าวยาว ๆ ตรงไป
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ยังห้องนา้
ชายหนุ่ม ใช้เ วลาอาบน ้า ไม่ น านก็ ก ลับ ออกมาแต่ ง ตัว ลงไป
ข้างล่าง รออยู่ครูเ่ ดียวหญิงสาวก็ตามลงมา
“ตัง้ โต๊ะได้เลยนะป้าสุขใจ เดี๋ยวผมจะพาคุณหนูดีเข้าไปดูแล็บ
แป๊ บเดียว” ชายหนุ่มสั่งแม่ครัว จากนัน้ ก็พาหญิงสาวเดินตรงไปยังห้อง
ทางานของเขา
ยิหวานิ่วหน้าน้อย ๆ อย่างไม่เข้าใจ เขาบอกว่าจะพาหล่อนไปดู
ห้องทดลอง แต่กลับพาหล่อนไปยังห้องทางาน ที่ท่หี ล่อนเคยเข้าไปหลาย
หนแล้วและไม่เห็นว่าจะมีหอ้ งทดลองอยู่ในนั้น แต่แล้วหญิงสาวก็ต้อง
กะพริบตาปริบ ๆ เมื่อชายหนุ่มเดินไปด้านหลังโต๊ะทางานของเขา และ
แตะการ์ดบางอย่างลงบนกรอบสี่เหลี่ยมของอะไรสักอย่าง เกิดเสียงดัง
ปี๊ บ จากนัน้ ผนังห้องทางานด้านหนึ่งก็เลื่อนออกช้า ๆ ก่อนจะหยุดลงเมื่อ
เปิ ดออกกว้างขนาดบานประตู
หญิงสาวอ้าปากค้างกับสิ่งที่เห็นอยู่ภายใน...
สิ่งแรกที่สะดุดตาคือ ห้องกระจกขนาดใหญ่ซ่งึ เต็มไปด้วยเครื่อง
ไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ท่ีคนุ้ ตาเพราะเคยเห็นที่โรงเรียนบ้าง และ
แปลกตาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบ้าง เครื่องมือหลายอย่างเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ มีจอมอนิเตอร์ติดอยู่ดา้ นข้าง ผนังห้องด้านหนึ่งมีชั้ น
เก็ บ เอกสารซึ่ง มี แ ฟ้ ม เอกสารจัด เรี ย งอยู่เ ต็ ม ภายในห้อ งกระจกนั้น
ปราศจากผูค้ น คงเพราะเป็ นเวลาเย็นแล้วนั่นเอง
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“มาสิ จะพาทัวร์” ชายหนุ่มว่าพลางแตะข้อศอกหญิงสาวให้เดิน
เข้าไปในทางเดินข้างห้องกระจก
เขาพาหล่อนเดินอ้อมไปทางด้านหลังของตูเ้ ก็บเอกสาร เผยให้
เห็นตูล้ ็อกเกอร์ขนาดความสูงเท่าตูเ้ อกสาร ซึ่งล็อกเกอร์แต่ละช่องถูกล็
อกกุญแจไว้อย่างดี
“ล็อกเกอร์เก็บชุดสาหรับใส่ทาแล็บของทีมงาน” ชายหนุ่มบอก
เมื่อเห็นยิหวามองอย่างสนใจ เขาก็อธิบายต่อ “ทีมวิจยั จะเข้ามาทางาน
ที่น่ีทุกวัน ทางเข้าของพนักงานอยู่ดา้ นนัน้ ” เขาชีไ้ ปยังประตู ท่ีอยู่บนผนัง
อีกด้าน
“ในนีจ้ ะมีล็อกเกอร์และห้องนา้ อยู่ทางนั้น กับห้องรับประทาน
อาหาร ทีมงานเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนเสือ้ ผ้าเป็ นชุดสาหรับทาแล็บ เมื่อ
เลิกงานก็เปลี่ยนเป็ นชุดที่ใส่มาจากบ้าน...มาทางนีส้ ิ” เขาว่าพลางแตะ
ข้อศอกหล่อนให้เดินไปตามทางที่เพิ่งเดินผ่านมา
ยิหวาคิดว่าเขาจะพาหล่อนเข้าไปในห้องปฏิบัติการที่เห็นอยู่
ตรงหน้า แต่ชายหนุ่มกลับพาเดินเลยไป เปิ ดประตูบานเล็ก พาหล่อนเข้า
สู่หอ้ งทางานขนาดกะทัดรัด มีโต๊ะทางานและคอมพิวเตอร์อยู่อย่างละ
สองตัว
“ก่อนที่เราจะทดลองในแล็บ เราจะวิเคราะห์ขอ้ มูลในนีเ้ สียก่อน”
ชายหนุ่ม บอก ชี ใ้ ห้ดูคอมพิวเตอร์แบบตั้ง โต๊ะ ที่วางอยู่บนโต๊ะ ตัว หนึ่ ง
จากนัน้ จึงชีไ้ ปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่ดูเทอะทะกว่า แล้วบอกด้วยสี
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หน้าเรียบเฉยแต่ตาเป็ นประกาย
“ส่วนคอมพิวเตอร์เครื่องนี.้ ..มีมลู ค่าหลายล้าน”
“หลายล้าน...คอมพิวเตอร์อะไรทาไมมันแพงขนาดนัน้ คะ” ยิหวา
ถามเสียงสูง เพิ่งจะเคยมีวาสนาเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาเป็ นล้านก็
ตอนนีเ้ อง
คีรียิม้ เมื่อเห็นสี หน้าของหล่อน “ไม่ใช่มูลค่าของคอมพิว เตอร์
หรอก สิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ต่างหาก” และเมื่อหล่อนยังทาท่าไม่เข้าใจ
เขาจึงเฉลย
“ข้อมูลในนีม้ ีมูลค่าสูงมาก เป็ นข้อมูลพันธุ์กุหลาบทัง้ หมดในไร่
ภูคีรี พันธุ์กุหลาบที่ทีมอาร์แอนด์ดี 1ของเราพัฒนาขึน้ ” เขาไม่ได้บอกต่อ
ว่า...และมีคนอยากได้มากจนทาได้ทกุ อย่าง กระทั่งนาไปสูค่ วามสูญเสีย
อันยิ่งใหญ่...
เมื่อคิดถึงความสูญเสียที่ผ่านมาชายหนุ่มก็รูส้ ึกวิบโหวงในอก
ยิ่งเมื่อมองคนตัวเล็กที่มองเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไม่รูอ้ ีโหน่อีเหน่เขายิ่ง
รูส้ กึ เศร้าใจ ความสูญเสียของหล่อนมีสาเหตุมาจากเขาแท้ ๆ
“คุณภู...เป็ นอะไรหรือเปล่าคะ” ยิหวาถามเมื่อหล่อนละสายตา
จากคอมพิวเตอร์หันไปทางเขา แล้วพบว่าเขามองหล่อนอยู่ดว้ ยแววตา
แสนเศร้า...และคล้ายกับรูส้ กึ ผิด...
“เอ่อ...เปล่า ไม่ได้เป็ นอะไร” ชายหนุ่มตอบ ยกมือขึน้ ลูบหน้า
1

R&D วิจยั และพัฒนา
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เก้อ ๆ ที่เผลอเผยอารมณ์ให้หล่อนจับได้ “ไปกันหรือยัง ป่ านนีป้ ้าสุขใจ
บ่ น แล้ว มั้ง หายมากัน นานแล้ว เดี๋ ย ววัน จัน ทร์ที ม อาร์แอนด์ดี เ ข้ามา
ทางานจะพาเข้าไปแนะนาให้รูจ้ ัก พอดีทางไร่ยุ่ง ๆ ฉันเลยให้พวกเขา
หยุดไปก่อน จะกลับมาทางานวันจันทร์น่ลี ะ”
“ค่ะ...ไปสิคะ” ยิหวาว่าง่าย เดินตามเขาออกจากห้องปฏิบตั ิการ
หล่อนสังเกตเห็นชายหนุ่มกดปุ่ มภายในห้องทางาน ทาให้ประตูเลื่อนปิ ด
และเมื่อประตูปิดสนิท ก็มองดูเหมือนกับผนังห้องเรียบ ๆ ที่ไม่รูว้ ่าอีกฝั่ ง
ของผนังเป็ นห้องปฏิบตั ิการทันสมัยเลย
“ไปนั่งดูทีวีกบั ฉันได้ไหมหนูดี” คีรีถามหลังจากอิ่มอาหารเย็น
ยิหวาเงยหน้าขึน้ มองคนถาม คิดสักครู่แล้วจึงพยักหน้า เพราะ
ไม่รูว้ ่าควรจะปฏิเสธเขาด้วยเหตุผลใด แม้ว่าหล่อนจะไม่ได้อยากนั่งดู
โทรทัศน์กบั เขาก็เถอะ
“งัน้ ก็ไปกันเถอะ” เขาว่าแล้วลุกขึน้ ยิหวาจึงลุกตาม ตรงไปยัง
ห้องนั่งเล่น
ระหว่างที่คีรีกาลังเลือกหารายการโทรทัศน์ ป้าสุขใจก็เดินเอา
ของว่างกับเครื่องดื่ม มาวางไว้ให้ แล้วเดินออกจากห้องไปเงียบ ๆ ทิง้
เจ้านายทัง้ สองไว้เพียงลาพัง
“เคยดูซี รี ส ์พ วกนี ้ห รื อ เปล่า ” ชายหนุ่ม ถามเมื่ อ รายการที่ เขา
ต้องการดูกาลังเริ่ม ซึ่งเป็ นซีรีสส์ ืบสวนสอบสวนชื่อดังของต่างประเทศ
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“ไม่เคยค่ะ”
“งัน้ ดูกนั นะ” เขาเอ่ย กึ่งชวนกึ่งขออนุญาต
“แต่มนั เป็ นภาษาอังกฤษนี่คะ” หล่อนไม่เข้าใจ
“เธอต้องใช้ภาษาอังกฤษอีกมาก ฝึ กไว้ต่อไปจะได้ชิน” เขาบอก
“ค่ะ” หล่อนรับคาง่าย ๆ ไม่พยายามโต้แย้งอะไร
คีรีปรายตามองคนว่าง่ายแล้วอดยิม้ ไม่ได้ เขาบอกหล่อนด้วย
นา้ เสียงคล้ายปลอบประโลม
“คืนนีด้ รู ายการที่ฉนั อยากดู คืนพรุง่ นีค้ ่อยดูท่เี ธออยากดูนะ”
ยิหวาจะทาอะไรได้ นอกจากตามใจเขาเท่านัน้ เอง
“หนูดี...หนูดี ตื่นเถอะ ได้เวลาเข้านอนแล้ว”
เสียงทุม้ พร้อมกับสัมผัสหนัก ๆ ที่ตน้ แขนปลุกยิหวาให้รูส้ ึกตัว
หล่อนลืมตามองคนปลุกงง ๆ เมื่อเห็นใบหน้าเข้มคมชะโงกอยู่เหนือร่าง
ใกล้เสียจนเห็นไรเคราเขียวของเขา หล่อนก็ผดุ ลุกขึน้ อย่างตกใจ
“หนูดี...เอ่อ...หลับไปหรือคะ” หล่อนถาม ยกมือขึน้ ลูบผมอย่าง
เก้อเขินที่ผล็อยหลับต่อหน้าเขา ก็เมื่อคืนหล่อนแทบไม่ได้นอน พอนั่งดู
ซีรีสท์ ่ฟี ั งไม่รูเ้ รื่องจึงหลับไปอย่างง่ายดาย
“ดึกแล้ว เข้านอนเถอะ”
“ค่ะ” หล่อนว่า ขยับตัวลุกขึน้
คีรีรอจนหญิงสาวลุกขึน้ ยืนแล้วจึงยื่นมือไปแตะข้อศอกหล่อนพา
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เดินออกจากห้องนั่งเล่น ตรงไปยังบันไดที่ทอดขึน้ สูห่ อ้ งนอนชัน้ บน
ชายหนุ่มเดินไปส่งหญิงสาวหน้าห้อง แต่หลังจากที่ยิหวาเปิ ด
ประตูและกาลังจะก้าวเข้าห้อง มือใหญ่ก็ย่ืนไปคว้าแขนหล่อนไว้ก่ อน
เมื่อหล่อนชะงักและหันกลับมา เขาก็วาดแขนโอบเอวบางของหล่อนแล้ว
รัง้ เข้าหาตัว
“คุณภู...” ยิหวาตกใจอุทานเรียกเขาเสียงแผ่ว หัวใจตกไปอยู่ท่ี
ตาตุ่ม หรือคืนนีเ้ ขาจะทวงสิทธิ์ของเขาแล้ว...หล่อนคิดอย่างอกสั่นขวัญ
แขวน
หากเขาต้องการหล่อนจะทาอย่างไร...
“ฉัน น่ า กลัว ขนาดนั้น หรือ ” เขาถาม สบตากลมโตที่ มี แ ต่ แวว
หวาดหวั่นของหล่อน
ยิหวาไม่ตอบ หล่อนหลุบตาลงเพียงเสมออกเขา แต่แล้วก็ตอ้ ง
เงยหน้าขึน้ เมื่อมือใหญ่ย่นื มาเชยคางหล่อน
หญิงสาวรูส้ ึกถึงหัวใจที่ส่ นั รัวราวกับจะหลุดออกมานอกอกเมื่อ
เขาก้มหน้าลงมาหา จากนัน้ ก็หลับตาปี๋ เมื่อเขาขยับเข้ามาใกล้จนรูส้ กึ ถึง
ลมหายใจของกันและกัน
ริมฝี ปากนุ่มที่แตะแผ่ วบนหน้าผากพร้อมเสียงทุม้ อ่อนโยนว่า
“ฝั นดีนะหนูดี” เรียกยิหวาให้ลืมตาขึน้ ทันเห็นใบหน้าของเขาผละห่าง
สายตาอ่อนโยนทอดมองหล่อน สีหน้าที่ปกติมกั แข็งกระด้างดูอ่อนละมุน
อย่างที่หล่อนไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก
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“เข้าห้องเถอะ” เขาบอกพร้อมกับคลายอ้อมแขน ยืนรอจนหญิง
สาวก้าวเข้าไปในห้อง แต่ก่อนที่ประตูจะปิ ดลง เขาก็บอก
“พรุง่ นีฉ้ นั จะไปส่งที่โรงเรียน”
“ค่ะ” ยิหวารับคาแผ่วเบา พร้อมกับที่ประตูปิดสนิท ตรงกันข้าม
กับหัวใจหล่อนที่แง้มออกเล็กน้อย
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๖

เช้าวันเสาร์ยิหวาตื่นสายเล็กน้อย ด้วยเป็ นวันหยุดและเจ้าของ
บ้านอนุญาตให้หล่อนลงไปรับประทานอาหารเช้าสายกว่าปกติได้ หญิง
สาวลืมตาตื่นอย่างเกียจคร้าน แต่กลับรูส้ ึกผ่อนคลาย ไม่เขม็งเกลียวไป
ด้วยความหวาดหวั่นอย่างวันแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี ้
นอกจากความรู ้สึก โดดเดี่ ย วในบ้านหลัง ใหม่ ใ นวันที่ไ ม่ มี พ่อ
ความรู ส้ ึกหนึ่งที่จับจองพืน้ ที่ในหัวใจเกือบทั้งหมดของยิหวาคือ ความ
หวาดกลัวต่อการต้องทาหน้าที่ ‘ภรรยา’ ของคนที่หล่อนจดทะเบียนสมรส
ด้วยก่อนที่พ่อจะจากไปไม่นาน แต่หลังจากสามคืนที่หล่อนอาศัยอยู่ใน
บ้านหลังนี ้ นอกจากจูบราตรีสวัสดิ์ท่ีหน้าผาก เขาก็ไม่เคยล่วงเกินหล่อน
อื่นใดอีก ทาให้หล่อนเริ่มคลายใจว่า บางทีเขาคงจะจับหล่อนจดทะเบียน
สมรสเพื่อดูแลหล่อนแทนพ่อเท่านัน้ จริง ๆ ไม่ใช่อยากได้เด็ กสาวบริสุทธิ์
มารองรับความต้องการตามธรรมชาติอย่างที่หล่อนเคยคิด
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ความรูส้ ึกของยิหวาต่อชายผูไ้ ด้ช่ือว่าเป็ นสามีค่อย ๆ เปลี่ยนไป
เล็กน้อย ความอึดอัดอย่างคนแปลกหน้าที่ตอ้ งมาอยู่ร่วมบ้านกันค่อย ๆ
เลื อนหาย เพราะนับแต่ ย้า ยเข้ามาอยู่ร่วมบ้า นกับ เขา เขาปฏิ บัติ กับ
หล่อนด้วยความอ่อนโยน ไม่เคยพูดจากระโชกกระชากหรือขึน้ เสียงกับ
หล่อนแม้แต่ครัง้ เดียว ถึงเขาจะชอบทาหน้าเฉยเมยกับหล่อนอยู่เสมอ
แต่ยิหวาก็ได้รูว้ ่าเขาใจดีกว่าที่คิดมากนัก
สามวันที่ผ่านมาเขาขับรถไปรับไปส่งหล่อนที่โรงเรียนทุกวัน แม้
หล่อนจะบอกว่าหล่อนนั่งรถตูร้ บั -ส่งของไร่ได้ แต่เขาก็ยืนกรานจะไปส่ง
โดยให้เหตุผลว่าเขาพอมีเวลาจึงอยากทา เพราะหากเขายุ่ง เขาก็จะไม่ได้
มีเวลารับ-ส่งหล่อนอย่างนี ้ ซึ่งแม้ตอนแรกหล่อนจะไม่อยากให้เขาไปรับ
ไปส่งหล่อนนัก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การที่เขาไปรับ -ส่งทาให้หล่อน
รูส้ กึ คุน้ เคยกับเขามากขึน้ ช่องว่างระหว่างกันลดลงอย่างรูส้ กึ ได้
หญิ ง สาวลุกขึน้ เก็บที่นอนแล้ว อาบนา้ แต่ง ตัว จากนั้นก็วิ่ง ลง
บันไดไปข้างล่าง เดาว่าคงเห็นป้าสุขใจหรือต้นหอมรอจัดอาหารเช้าให้
หล่อน แต่เมื่อเห็นว่าใครนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น เท้าที่กาลังซอยเร็ว ๆ ลง
บันไดไปก็ชะงักกึก
“คุณภู...” หล่อนอุทานเรียกชื่อเขาแทบไม่ได้ยินเสียง
ชายหนุ่มเงยหน้าขึน้ จากหนังสือพิมพ์ท่ีอ่านอยู่เมื่อได้ยินเสียงวิ่ง
ลงมาจากชัน้ บน เขาเงยหน้าขึน้ ทัก สีหน้านิ่งเฉยเป็ นปกติซ่ึงตอนนีค้ น
เห็นเริ่มคุน้ ชิน
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“ตื่นแล้วหรือ” เขาถามพร้อมวางหนัง สือพิม พ์ลงบนโต๊ ะ หน้า
โซฟาและลุกขึน้
“ค่ะ...เอ่อ...คุณภูรอหนูดีหรือคะ”
“เธอพร้อมออกจากบ้านหรื อยัง ” เขาไม่ ตอบคาถาม แต่ถาม
หล่อนแทน
“ออกจากบ้านไปไหนคะ”
“ฉันบอกว่าวันหยุดจะพาเธอไปดูหนังไง”
“อ้อ...ค่ะ” ยิหวาทาเสียงรับรู ้ คาดไม่ถึงว่าเขาจะยังจาได้ หล่อน
คิดว่าเขาพูดไปอย่างนัน้ เอง
“ออกจากบ้านชุดนีไ้ ด้หรือเปล่า” เขากวาดตาขึน้ ๆ ลง ๆ แล้ว
ถาม
“ได้ค่ะ” ยิหวาตอบ
หล่ อ นสวมเดรสแขนกุ ด สี ฟ้ า พาสเทล ท่ อ นบนเข้า รู ป ส่ ว น
กระโปรงพองบานความยาวคลุมเข่าเล็กน้อย เรียบร้อยมากพอสาหรับ
ออกไปข้างนอก
“ฉันว่าจะพาเธอออกไปกินข้าวเช้าในเมือง หิวไหม ให้ป้าสุขใจ
ทาโอวัลตินให้รองท้องสักแก้วไหม”
“เดี๋ยวหนูดีกินนมสักกล่องก็ได้ค่ะ ไม่ตอ้ งรบกวนป้าสุขใจหรอก”
หล่อนบอก
“ไปสิ ฉันจะรอ” เขาบอก
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ยิหวาเดินเร็ว ๆ เข้าไปในครัวเพื่อหยิบกล่องนมที่แช่ไว้ในตู้ เย็น
แล้วเดินกลับมาหาเขา ซึ่งพาหล่อนเดินออกจากบ้านไปที่รถในทันที
ในตัวเมืองเชียงใหม่มีรา้ นกาแฟกึ่งร้านอาหารหลายที่ให้บริการ
อาหารเช้ า แบบฝรั่ ง เพราะเป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติเดินทางมาไม่ขาดสาย ชายหนุ่มเลือกร้านเล็ก ๆ บรรยากาศ
อบอุ่นแห่งหนึ่งริมแม่นา้ ปิ ง โต๊ะที่น่ ังจัดวางบนระเบียงกว้างของร้านที่
เปิ ดโล่งรับลมแม่นา้ เย็นสบาย
ชายหนุ่ ม สั่ง อาหารเช้า แบบอเมริ กั น อัน ประกอบไปด้ว ยไข่
เบคอน ขนมปังปิ ้ง และกาแฟสาหรับตัวเขา ส่วนของหล่อนเป็ นนา้ ส้มคัน้
จากนั้นก็น่ ัง รับประทานกันเงียบ ๆ ซึม ซาบกับรสชาติของอาหารและ
บรรยากาศสงบเงียบริมแม่นา้ ยามเช้า
เมื่อจัดการอาหารเช้าเรียบร้อย ชายหนุ่มก็ถาม
“ก่อนไปดูรอบหนัง เธออยากทาอะไรก่อนหรือเปล่าหนูดี ไปเดิน
เล่นก่อนไหม”
“ไม่เป็ นไรค่ะ ไปดูหนังเลยก็ได้”
เมื่อหล่อนว่าเช่นนัน้ เขาจึงเรียกเก็บเงินและพาหล่อนกลับไปยัง
รถที่จอดไว้ ตรงไปยังห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของโรงภาพยนตร์ขนาด
ใหญ่ท่มี ีช่อื เสียงในเมืองเชียงใหม่ทนั ที
“ดูเรื่องอะไรดี” ชายหนุ่มถามเมื่อพากันยืนอยู่หน้าโรงภาพยนตร์
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ซึ่งมีใบปิ ดของภาพยนตร์หลายเรื่องแสดงอยู่
“เรื่องนีไ้ ด้ไหมคะ” ยิหวาชีไ้ ปยังภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องหนึ่ งที่
เพื่อนที่โรงเรียนไปดูมาแล้วและพร่าพูดถึงไม่ขาดปาก หล่อนจึงอยากดู
บ้าง
ชายหนุ่มพยักหน้าเมื่อเห็นว่าเป็ นเรื่องที่เขาอยากดูอยู่พอดี และ
เกือบถึงเวลาที่ภาพยนตร์กาลังจะเริ่มฉายอยู่แล้ว เขาจึงพาหล่อนไปซือ้
ตั๋วกับขนมขบเคีย้ วและเครื่องดื่ม จากนัน้ ก็เดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์
ด้วยกัน
ในโรงค่อนข้างมืดทาให้ยิหวาเดินสะดุด และคงจะล้มคว่าหาก
มือแข็งแรงไม่ทนั คว้าต้นแขนไว้
“เดินระวังหน่อยสิ” เขาทาเสียงดุ
ยิหวาพึมพาขอโทษขอโพย แล้วหัวใจก็เต้นตึก้ ตัก้ เมื่อมือของเขา
เลื่อนจากต้นแขนลงมากุมมือหล่อนไว้ จับจูงพาเดินไปจนถึงที่น่งั
หญิงสาวลอบถอนหายใจเมื่อเขาปล่อยมือหลังจากหล่อนนั่งลง
บนที่ น่ ัง ของหล่อ น จากนั้น ต่ า งคนต่ า งก็ น่ ัง ชมภาพยนตร์กัน เงี ย บ ๆ
หลายหนที่หล่อนลอบมองคนข้าง ๆ ก็เห็นเขาสนใจอยู่แต่กับภาพยนตร์
ตรงหน้า ไม่ได้สนใจหล่อนแต่อย่างใด ในที่สุดหล่อนก็ผ่อนคลายมาก
พอที่จะไม่ตอ้ งคอยชาเลื องมองเขา และสนุกสนานกับเรื่องราวบนจอ
ตรงหน้า
เวลาสองชั่วโมงในโรงภาพยนตร์ผ่านไปอย่างรวดเร็ว สองหนุ่ม
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สาวเดิ น ออกจากโรงพร้อ มกับ คนอื่ น ๆ หลัง ภาพยนตร์จ บ เมื่ อ หลุด
ออกมาจากกลุ่มคนได้ ชายหนุ่มก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิ ดเครื่อง
หลังจากที่ปิดไปก่อนภาพยนตร์ฉาย
เสียงสัญญาณข้อความเข้าดังขึน้ ทันทีท่ีโทรศัพท์กลับมาทางาน
อีกครัง้ ชายหนุ่มจึงหันไปบอกคนเดินเคียง
“มีคนฝากข้อความไว้ แป๊ บนะ”
ยิหวาไม่ รูว้ ่าใครฝากข้อความให้เ ขา แต่คิดว่าข้อความนั้นคง
ไม่ใช่เรื่องดีนัก เพราะเห็นเขาขมวดคิว้ มุ่น สีหน้าดูไม่สบอารมณ์อย่าง
เห็นได้ชดั หลังจากอ่านข้อความจบ เขาก็หนั มาบอกหล่อน
“แวะไปสถานีตารวจกันก่อนนะหนูดี”
“คะ...มีอะไรหรือเปล่าคะคุณภู” ยิหวาถามหน้าตื่น ก่อนที่หวั ใจ
จะกระตุกแรงเมื่อได้ยินคาตอบจากเขา
“มีข่าวเรื่องคนที่ยิงพ่อเธอ”
ข่ า วคนที่ ยิ ง พ่ อ ...ยิ ห วาทวนค าในใจแล้ว รู ้สึก คล้า ยกั บ พื ้น ที่
หล่อนเดินอยู่โคลงเคลงไม่ม่ นั คง กว่าจะรู ต้ ัวว่าอะไรเป็ นอะไร หล่อนก็
เอนตัวอยู่ในอ้อมแขนแข็งแรงของคนที่ได้ช่ือว่าเป็ นสามีเสียแล้ว
“หนูดี เป็ นอะไรหรือเปล่า” เขาถามนา้ เสียงวิตก ดวงตาคมจ้อง
มองหล่อนอย่างเป็ นห่วง
“หนู ดี . ..ไม่ เ ป็ น ไรค่ ะ ” หล่ อ นตอบ ไม่ ค าดคิ ด เหมื อ นกั น ว่ า
ปฏิกิริยาทางร่างกายจะรุ นแรงเช่นนีเ้ มื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับคนที่ฆ่าพ่อ
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หล่อนถึงกับหายใจไม่ออกและเข่าอ่อน
“นั่งพักสักพักก่อน ถ้าไม่ไหวฉันจะกลับไปส่งเธอที่ไร่ก่อนแล้ว
ค่อยไปโรงพัก”
“ไม่...ไม่ค่ะ หนูดีจะไปโรงพักด้วย” หล่อนละล่าละลักบอก แต่
เมื่อนึกได้ว่าบางทีเขาอาจต้องการไปเพียงลาพัง ไม่อยากให้เด็กอย่าง
หล่อนไปเกะกะจึงชะงัก ถามอย่างไม่แน่ใจ “หนูดี...ไปได้หรือเปล่าคะ
คุณภู”
“ถ้าไหวก็ไปได้” ชายหนุ่มตอบ
“ไหวสิคะ หนูดีไปไหว” หล่อนตอบ พยายามจะลุกขึน้ แสดงให้
เขาเห็นว่าหล่อนไหวจริง ๆ แต่คนตัวโตกว่ากลับกดไหล่ให้น่งั ลง
“ยังไม่ตอ้ งลุก ไหวก็ไหว นั่งพักก่อนสักพัก แน่ใจว่าจะไม่ลม้ คว่า
ไปอีกค่อยไปกัน” ชายหนุ่มบอกเสียงดุ
“หนูดี ไ ม่ เ ป็ น ไรแล้ว จริง ๆ ค่ ะ คุณ ภู เรารี บ ไปกัน เถอะนะคะ”
หล่อนบอกเขา มั่นใจว่าตอนนีค้ งไม่ลม้ คว่าไปอีกแล้ ว เมื่อความตกใจ
ผ่านไป ตอนนีม้ ีแต่ความอยากรูข้ ่าวเกี่ยวกับคนที่พรากพ่อไปจากหล่อน
เท่านัน้
“ไปสิ” ชายหนุ่มว่าแล้วลุกขึน้ เมื่อเห็นว่าหล่อนดูไม่เป็ นอะไรแล้ว
จริง ๆ
ใช้เวลาขับรถราวครึ่งชั่วโมง คีรีก็พารถยนต์เอสยูวีคันใหญ่ของ
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เขามาจอดที่ลานจอดรถหน้าอาคารสถานีตารวจในตัวอาเภอ ซึ่งเป็ น
ท้องที่ท่ไี ร่ภคู ีรีของเขาตัง้ อยู่
“ไหวแน่หรือหนูดี” เขาหันไปถามคนนั่งเคียงเพราะหน้าหล่อนดู
ขาวซีดจนน่ากลัว เขายื่นมือไปจับมือสั่นสะริกที่วางอยู่บนตักขึน้ มาบีบ
เบา ๆ และพูดอย่างไม่สบายใจนัก “มือเย็นเจี๊ยบเลย”
“ไหวค่ะคุณภู เราจะ...ได้เห็นหน้าคนร้ายไหมคะ”
“ฉั น ยั ง ไม่ รู ้ ร ายละเอี ย ด ท่ า นผู้ ก ากั บ บอกให้ เ ข้ า มาคุ ย
รายละเอียดที่น่ี ถ้าเธอมั่นใจว่าไหวก็ไปกันเถอะ จะได้รูเ้ รื่องเร็ว ๆ”
“ค่ะ” ยิหวารับคา
หล่อนกุลีกุจอก้าวลงจากรถแล้วเดินอ้อมไปสมทบกับชายหนุ่ม
มือใหญ่ย่ืนมากุมมือหล่อนและจับจูงพาเดินไปยังอาคารตรงหน้า กว่า
เขาจะปล่อยมือหล่อนก็เมื่อเห็นนายตารวจอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับ
เขาเดินตรงมาหา
“ภู” นายตารวจในเครื่ องแบบดูภูมิ ฐ านเป็ น ฝ่ ายทักทายก่ อ น
พร้อมกับยื่นมือมาจับมือกับชายหนุ่ม
“ติ นี่ ห นู ดี ลู ก สาวศาสตรา” ชายหนุ่ ม แนะน าหญิ ง สาวกับ
นายตารวจแล้วหันไปหายิหวา “หนูดี ผูก้ ากับนิติ เพื่อนฉันเอง เขาเป็ นคน
ดูแลคดีให้เรา”
“สวัส ดีค่ะ ท่าน” ยิหวายกมื อไหว้ ซึ่ง นายตารวจใหญ่ ก็ ย กมื อ
รับไหว้แล้วบอกอย่างใจดี
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“สวัสดีครับหนูดี เรียกผมว่าอาติก็ได้ เสียใจเรื่องคุณพ่อด้วยนะ
ครับ ไม่คิดว่าพี่ศาสตราจะอายุสนั้ แบบนี”้
“คุณตารวจ...เอ่อ...คุณอา...รูจ้ กั พ่อด้วยหรือคะ”
“เคยตัง้ วงกันที่ไร่บ่อย ๆ ครับ” นายตารวจตอบ
ยิหวาพยักหน้ารับรู ้ เดาว่าพ่อคงจะตัง้ วงดื่มที่บา้ นหลังใหญ่ของ
เจ้าของบ้าน เพราะหล่อนไม่เคยพบนายตารวจผูน้ ที ้ ่บี า้ นมาก่อน
“เข้าไปคุยกันในห้องทางานฉันดีกว่า”
นิติหันไปพูดกับเพื่อน ชายหนุ่มพยักหน้าเห็นด้วยและเดินตาม
ร่างองอาจของผูก้ ากับการสถานีไปยังห้องทางานด้านใน โดยมียิหวาเดิน
ตามเป็ นคนสุดท้าย
“จะเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อน” นายตารวจหนุ่มใหญ่เกริ่นด้วย
คาถามเมื่อแขกทัง้ สองนั่งลงบนเก้าอีห้ น้าโต๊ะทางานเรียบร้อยแล้ว
“ข่าวดีอย่างเดียวไม่ได้หรือวะ” คีรีว่า เขารูจ้ ากเพื่อนนายตารวจ
ตอนฟั งข้อความที่ฝากไว้แล้วว่ามีทงั้ ข่าวดีและข่าวร้ายเกี่ยวกับคดี ซึ่งทา
ให้เขารูส้ กึ ไม่สบอารมณ์นกั ที่มีข่าวร้ายพ่วงมาด้วย
“เลือกได้ก็ดีสิ” นายตารวจหนุ่มตอบก่อนจะเข้าเรื่อง “เอาข่าวดี
ก่อนละกัน...เราเจอตัวคนยิงพี่ศาสตราแล้ว”
คาพูดของนายตารวจหนุ่ม ทาให้ส องหนุ่ม สาวขยับนั่ง ตัว ตรง
ตัง้ ใจฟั ง แต่ประโยคต่อมากลับทาให้คีรีสบถลั่น
“แต่กลายเป็ นศพไปแล้ว”
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“อะไรนะ!”
“เราได้เบาะแสว่านายสมหมายหนีไปกบดานที่แม่สรวย แต่พอ
เจ้าหน้าที่ตามไปถึงบ้านที่ซ่อนตัว ก็เจอแต่ศพซึ่ งน่าจะตายไปแล้วเกิน
ยี่สิบสี่ช่วั โมง”
“ฆ่าปิ ดปากอย่างนัน้ หรือ” คีรีถาม คิว้ ขมวด สีหน้าครุน่ คิด
“ก็น่าจะเป็ นอย่างนัน้ ” นายตารวจใหญ่เห็นด้วย
“นายทรงศักดิ์น่ีจะทาอะไรไม่เกรงกลัวกฎหมายขนาดนั้นเลย
หรือ” คีรีพมึ พา
“ถ้าคนที่ส่งคนมาขโมยของนายคือนายทรงศักดิ์แน่ นายคนนีม้ ี
อิทธิพลพอตัวทีเดียวในเขตภาคเหนือนี่” เพื่อนนายตารวจว่า
“ฉันไม่มีศัตรู ท่ีไหนนะติ นายคนนีเ้ พิ่งติดต่อขอซือ้ กุหลาบพันธุ์
ใหม่ และพอฉั น ไม่ ข าย ก็ มี ข โมยเข้า บ้า น พยายามจะเปิ ดเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ หากไม่ใช่นายทรงศักดิ์ส่งเข้ามาขโมยข้อมูลแล้วจะเป็ น
ใคร”
คีรียืนยันว่าเขาสงสัยไม่ผิดคน ขณะที่คนที่น่ งั เงียบมาตลอดหัน
ขวับไปมองหน้าชายหนุ่ม หัวคิว้ ขมวดแทบชนกัน
หล่อนไม่เคยรู ม้ าก่อนเลยว่า เหตุการณ์ท่ีทาให้พ่อถึงแก่ความ
ตายนัน้ มีเบือ้ งลึกเบือ้ งหลังมากกว่าแค่ขโมยขึน้ บ้านธรรมดา เขาไม่เคย
บอกหล่อ น และพ่ อ ก็ เ จ็ บ หนัก จนไม่ เ คยพูด เรื่ อ งนี ้กับ หล่อ น หล่อ นรู ้
เพี ย งแต่ ว่ า ขโมยขึ น้ บ้า น แล้ว พ่ อ กับ ‘คุณ ท่ า น’ ไปพบเข้า จึ ง ต่ อ สู้กัน
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คนร้ายจะยิง ‘คุณท่าน’ แต่พ่อของหล่อนเอาตัวเข้ารับกระสุนแทน หล่อน
รูม้ าอย่างนัน้ จนกระทั่งตอนนี ้
ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ท่ีทาให้พ่อตายจะไม่ใช่แค่ขโมยขึน้ บ้าน
ธรรมดาอย่างที่หล่อนเข้าใจแล้วกระมัง
ดูเหมือนคีรีจะอ่านสีหน้าของคนตัวเล็กออก เขาก้มลงกระซิบ
ข้างหู
“ถึงไร่แล้วค่อยคุยเรื่องนีก้ นั นะ”
ยิหวาเม้มปากแน่นอย่างไม่พอใจ หล่อนไม่พอใจมากเมื่ อได้รู ้
เรื่องที่คนข้าง ๆ ปกปิ ดหล่อน ไม่พอใจที่เขาไม่เคยบอกหล่อนเลยว่าการ
ตายของพ่อมีเงื่อนงามากกว่าถูกขโมยขึน้ บ้านยิง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกล
ใดที่ทาให้ ‘ขโมย’ ขึน้ บ้านเขา หล่อนในฐานะผูส้ ูญเสียควรมีสิทธิ์รูไ้ ม่ใช่
หรือ
หลังจากนัน้ ยิหวาก็น่ งั ฟั งชายหนุ่มทัง้ สองคุยกันเงียบ ๆ หล่อน
เก็บทุกรายละเอียด ตัง้ ใจแน่วแน่ว่าจะไม่อยู่อย่างไม่รูเ้ รื่องรู ร้ าวอย่างที่
ผ่านมาอีกแล้ว
หลัง จากชายหนุ่ม ทั้ง สองพูดคุยเรื่องความคืบหน้าของคดีอีก
เล็กน้อย นายตารวจเจ้าของสถานที่ก็ถาม
“กินอะไรกันมาหรือยัง ไปกินกับฉันไหม”
ตอนนั้นเองที่คีรีนึกได้ว่าเลยเวลาอาหารกลางวันมานานแล้ว
เพราะมัวแต่อยากมาฟั งข่าวจนทาให้เขาลืมเรื่องข้าวปลาไป และตอนนี ้
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เขาคิดว่ายิหวาคงจะหิวมากแล้ว จึงตอบตกลงก่อนจะหันไปถามคนที่น่งั
เงียบอยู่ขา้ ง ๆ
“กินข้าวกับนายติก่อนนะหนูดี”
“ค่ะ” ยิหวารับคาเสียงสะบัดเล็กน้อย
หล่ อ นยั ง ไม่ ห ายโกรธเขา และจะไม่ ห ายจนกว่ า เขาจะมี
คาอธิบายที่สมควรให้หล่อน แม้หล่อนจะเกรงเขาในฐานะที่เป็ นผูใ้ หญ่
กว่า เป็ นเจ้าของบ้านที่หล่อนอยู่ เป็ นเจ้าของไร่ท่ีพ่อทางาน แต่ตอนนี ้
ความโกรธที่เขาปิ ดบังเรื่องสาคัญกับหล่อนนัน้ มีมากกว่า มากพอที่จะทา
ให้หล่อนกล้าแสดงออกให้เขารูว้ ่าหล่อนไม่พอใจ
นายต ารวจหนุ่ ม ใหญ่ พ าทั้ ง สองไปรั บ ประทานอาหารที่
ร้านอาหารไม่ไกลจากสถานีตารวจมากนัก และเมื่อเสร็จจากมือ้ อาหารก็
แยกตัวกลับไปทางาน ในขณะที่สองหนุ่มสาวเดินทางกลับไร่ทนั ที
คีรีเหลือบมองคนนั่งเคียงที่หน้าตาบึง้ ตึงแล้วลอบถอนใจ เขาพอ
รูว้ ่าหล่อนคงไม่พอใจที่เขาไม่เคยบอกหล่อนเรื่องสาเหตุท่ีแท้จริงของการ
ยิงต่อสูก้ ันในวันนัน้ จนทาให้พ่อของหล่อนถึงแก่ความตาย แต่เขาแค่ไม่
อยากให้หล่อนกังวลว่าเขามีศัตรู ท่ีเล่นกันถึงแก่ชีวิต เขาอยากให้หล่ อน
อยู่กบั เขาด้วยความสบายใจ ไม่ใช่หวาดระแวงว่าจะมีใครบุกขึน้ บ้านมา
ทาร้ายเขาหรือคนในบ้านอีก แต่ดเู หมือนหล่อนจะเข้าใจผิดไปอีกทาง
เมื่อกลับถึงบ้านและจอดรถเรียบร้อย เขาก็บอกหล่อนเมื่ อลง
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จากรถและเดินอ้อมไปหา
“มาทางนีเ้ ถอะหนูดี”
“ไปไหนคะ”
“ไปคุยกันอย่างที่บอกเธอไง”
เมื่อได้ยินเช่นนัน้ ยิหวาจึงเดินตามเขาไปอย่างว่าง่าย
ชายหนุ่มพาหล่อนเข้าไปในไร่อย่างที่เขาพาหล่อนเดินดูกุหลาบ
เมื่ อวันก่อน แต่คราวนีเ้ ขาพาเดินอ้อมอาคารเก็บอุปกรณ์ไ ปยัง แปลง
กุหลาบที่หล่อนยังไม่เคยเห็น
ยิหวาตาเบิกโตกับภาพที่เห็นตรงหน้า แปลงกุหลาบที่ออกดอก
สมบูรณ์ สี ช มพูอ่อนหวานเจื อสี โอลด์โรสจาง กลีบหนาซ้อนกันอย่า ง
สมบูรณ์ กลิ่นหอมหวานรวยรินจนอดสูดลึกเข้าปอดไม่ได้ หล่อนจาได้ว่า
เป็ นกุหลาบพันธุ์เดียวกับที่ชายหนุ่มตรงหน้าหอบเข้าบ้านเช้าวันแรกที่
หล่อนตื่นขึน้ มาในบ้านของเขา
คีรีหยุดยืนนิ่งหน้าแปลงกุหลาบ แล้วหันกลั บไปสบตาคนที่ยืน
เบิกตาโตอยู่ดา้ นหลัง เขามองลึกเข้าไปในดวงตาของหล่อน แล้วกล่าว
ด้วยนา้ เสียงนุ่มนวลอ่อนหวาน
“สวีตฮาร์ต2”

2

ที่รกั
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ยิหวากะพริบตาปริบ ๆ หล่อนไม่เคยได้ยินชายหนุ่มพูดจาด้วย
นา้ เสียงอ่อนหวานเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู ส้ ึกเช่นนีม้ าก่อน สาเนียง
ภาษาอังกฤษของเขาเป็ นธรรมชาติ ถ้อยคาที่เอ่ย ‘เข้าปาก’ เหมือนกับ
เป็ นคาพูดที่พูดเป็ นประจ า สายตาเขาที่จ ้องลึกเข้ามาในดวงตาของ
หล่อนสื่อความหมายบางอย่างที่ทาให้หล่อนต้องเสหลบตา
คีรีเดินไปตัดกุหลาบดอกหนึ่งมายื่นให้หญิงสาวแล้วบอก
“สวีตฮาร์ต กุหลาบพันธุใ์ หม่ของฉัน”
ยิหวาทอดตามองดอกกุหลาบในมือ กุหลาบดอกใหญ่สมบูรณ์
กลีบดอกกลมหนาอัดกันแน่น สีชมพูพาสเทลอ่อนหวานเข้มขึน้ เล็กน้อย
ที่ปลายกลี บ ส่วนโคนดอกเจื อสี โ อลด์โรสจาง ๆ ดูอ่อนหวานน่า ทะนุ
ถนอม แต่ก็ดูเข้มแข็งด้วยกลีบดอกที่แข็งแรง ตัวดอกสูง ก้านยาว เป็ น
กุหลาบที่สวยที่สดุ ดอกหนึ่งที่ยิหวาเคยเห็นมาทีเดียว
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“สวยไหม” คนที่จบั จ้องกิรยิ าของหล่อนตลอดเวลาเอ่ยถาม
“สวยค่ะ” ยิหวาตอบ เงยหน้าขึน้ สบตาชายหนุ่มแล้วถาม “แต่
คุณภูบอกว่าจะพาหนูดีมาคุย ทาไมถึงพามาชมกุหลาบล่ะคะ”
“เพราะเรื่องนีเ้ กี่ยวกับกุหลาบ” เขาตอบทันควัน
ยิหวานิ่ง รอให้เขาอธิบาย และชายหนุ่มก็ไม่ทาให้หล่อนผิดหวัง
เขาเริ่มเล่าช้า ๆ
“เมื่อสองปี ก่อน ฉันได้พบกับ...บางอย่าง...ที่เป็ นแรงบันดาลใจ
ให้พัฒ นากุ ห ลาบพัน ธุ์นี ้ขึ น้ มา” เขาจ้อ งตาคนฟั ง สลับ กั บ มองดอก
กุหลาบในมือหล่อนขณะพูด เมื่อเห็นว่าหล่อนตัง้ ใจฟั ง เขาก็หยิบกุหลาบ
จากมือหล่อนขึน้ มาแตะจมูก สูดกลิ่นยาว สีหน้าละมุน
“สวีตฮาร์ตนอกจากจะสวยแล้วยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีความ
หอมหวานตามแบบกุหลาบ ผสานกับกลิ่นสดชื่ นของซิ ทรัส 3 เจือกลิ่น
นา้ ผึง้ จาง ๆ ให้ความรูส้ กึ สวยงามน่าทะนุถนอม แต่ก็มีชีวิตชีวาเหมือน...
สาวน้อยแรกแย้ม” ขณะพูด ดวงตาคมจ้อง ‘สาวน้อยแรกแย้ม’ ตรงหน้า
ไม่วางตา
สาวน้อยที่เป็ นแรงบันดาลใจของกุห ลาบพันธุ์ใหม่ในมือ หล่อน
สวยหวานน่ารัก มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะรอยยิม้ ที่เขาตกหลุมรักตัง้ แต่ครัง้
แรกที่ได้รบั เขาจึงพัฒนาพันธุก์ ุหลาบขึน้ มา กุหลาบที่มีลกั ษณะเหมือน

3

พืชตระกูลส้ม
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หล่อน ส่วนชื่อพันธุ์...สวีตฮาร์ต...เป็ นความหมายตรงตัวของยิหวา ชื่อ
ของหล่อน
ยิหวา...ดวงใจรัก...ของเขา
เมื่อเขาเอาแต่จอ้ งหล่อนนิ่ง ยิหวาก็ถามเพื่อลดความขัดเขิน
“เรื่องขโมย...เกี่ยวยังไงกับกุหลาบสวีตฮาร์ตหรือคะ”
“ไม่กี่เดือนก่อน สวีตฮาร์ตชนะการประกวดกุหลาบประเภทรวม
คื อ ทั้ง สวยงามและมี ก ลิ่ น หอม นายทรงศัก ดิ์ เจ้า ของไร่ กุ ห ลาบจาก
เชี ย งรายติ ด ต่ อ มาขอซื ้อ พัน ธุ์ แต่ ฉัน ไม่ ข าย เพราะมี โ ครงการจะใช้
กุหลาบพันธุ์นีท้ าอย่างอื่น แต่แล้วก็มีขโมยขึน้ บ้านอย่างที่เธอรู ้ คืนนั้น
เกิดไฟไหม้ท่ีอีกฟากของไร่ ซึ่งเมื่อกลับมาคิดแล้วน่าจะเป็ นการล่อฉัน
ออกจากบ้านมากกว่า และหากเป็ นการขโมยของทั่ว ๆ ไป ขโมยคงจะทา
สาเร็จ กว่าฉันจะกลับเข้าบ้าน มันก็คงหนีไปไกลแล้ว แต่เพราะของที่มนั
ต้องการคือข้อมูลในคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบป้องกันอย่างดี ตอนที่ฉันกลับ
เข้าบ้านหลัง จากดับไฟได้แล้วนั้น จึ ง เห็นขโมยกาลัง พยายามจะเปิ ด
เครื่อง จากนัน้ ก็เกิดการต่อสูก้ นั อย่างที่เธอรู”้
ชายหนุ่มเชยคางหญิงสาวให้เงยขึน้ สบตาเขา กล่าวด้วยนา้ เสียง
ที่เต็มไปด้วยความเศร้าเสียใจ
“ฉันขอโทษ หนูดี ศาสตราตายเพราะฉัน ไม่ใช่เฉพาะที่รบั กระสุน
แทนฉัน แต่เป็ นเพราะขโมยต้องการของที่ฉันไม่ยอมขาย ถ้าฉันยอมขาย
พันธุก์ ุหลาบให้นายทรงศักดิ์เสีย เขาก็ไม่ตอ้ งส่งคนมาขโมย และพ่อของ
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เธอคงไม่ตาย แต่...หนูดี ฉันจะขายสวีตฮาร์ตได้ยังไง กุหลาบพันธุ์นีม้ ี
ความหมายกับฉันมากเหลือเกิน”
“เรื่องที่เกี่ยวกับพ่อ...หนูดีมีสิทธิ์รูไ้ ม่ใช่หรือคะ ทาไมคุณภูตอ้ ง
ปิ ดบังหนูดี” หล่อนว่าอย่างกล่าวหา เสียใจที่ไม่เคยรูม้ าก่อนเลยว่าบิดา
เสียชีวิตอย่างมีเบือ้ งหน้าเบือ้ งหลังมากกว่าแค่ถกู ขโมยยิง
“ฉันไม่ได้ตงั้ ใจปิ ดบัง แต่ถา้ เธอรู ้ เธอก็คงอยู่อย่างไม่สบายใจ ถ้า
เธอรู ้ เธอจะไม่หวาดระแวงหรือหนูดี คนร้ายยังไม่ได้สิ่งที่มนั ต้องการ เธอ
ไม่กลัวว่ามันจะพยายามอีกครัง้ หรือ”
“ก็...คงกลัวมัง้ คะ” หล่อนยอมรับ ถอนหายใจนิดแล้วกล่าวต่อ
“แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ ก็คงไม่มีอะไรร้ายแรงเท่ากับที่เกิดไปแล้วหรอก
ค่ะ”
คีรีกุมมือหล่อนไว้ดว้ ยมือทั้งสองของเขา แล้วบอกหล่อนอย่าง
หนักแน่น
“เธอไม่ตอ้ งกลัวหรอกนะหนูดี ฉันสัญญากับพ่อเธอแล้วว่าจะ
ดูแลเธอ และฉันขอสัญญากับเธอตรงนีว้ ่า ถ้าฉันยังอยู่ จะไม่ยอมให้อะไร
ร้าย ๆ เกิดขึน้ กับเธออีกแล้ว...ฉันสัญญา”
ยิหวาหลุบตาลงมองมือของตนที่ถูกมือใหญ่เกาะกุม เสียงทุม้
อ่อนโยนที่เปล่งคามั่น สัญญาว่าจะไม่ยอมให้เรื่องร้ายใด ๆ แผ้วพาน
หล่อนอีกหากยังมีเขาอยู่ ทาให้หญิงสาวรู ส้ ึกราวกับหัวใจถูกโอบล้อม
ด้วยอ้อมกอดของความอบอุ่น ในวันที่ไม่มีพ่อ...ยังมีเขาที่จะคอยดู แล
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หล่อน อย่างที่เขาได้ให้สญ
ั ญาแก่พ่อไว้
หญิ ง สาวดึง มื อออกจากการเกาะกุม ของเขา ยกขึน้ พนมแล้ว
ค้อมศีรษะไหว้
“ขอบคุณค่ะคุณภู”
คีรีทอดตามองหญิงสาวตรงหน้าและระบายยิม้ เล็กน้อย...นิ ด
เดียวแค่พอให้ใบหน้าที่ปกติมกั จะเรียบเฉยคลายลง แล้วจึงชวน
“เข้าบ้านกันเถอะ”
ยิหวาเดินตามเขากลับบ้านอย่างว่าง่าย หล่อนถามระหว่างทาง
“แล้วคุณภูมีโครงการอะไรกับกุหลาบพันธุส์ วีตฮาร์ตหรือคะ”
“ถึงเวลาแล้วจะบอก”
เมื่อได้ยินคาตอบ ยิหวาจึงเดินตามเขากลับบ้านเงียบ ๆ โดยไม่
พูดอะไรอีก
เช้าวันจันทร์ ยิหวาเดินถือกระเป๋ านักเรียนลงมายังห้องอาหาร
ตามเวลาปกติ เห็นป้าสุขใจกาลังตัง้ โต๊ะรออยู่แล้ว
“คุณหนูดี มานั่งสิคะ วันนีพ้ ่อเลีย้ งฝากให้ป้าบอกคุณหนูดีว่าไม่
ต้องรอ พ่อเลีย้ งจะเข้าสายหน่อยค่ะ” ป้าสุขใจบอกเมื่อเงยหน้าขึน้ มาเห็น
หล่อน
ยิหวาเดินไปนั่ง รอจนแม่บา้ นวางชามข้าวต้มลงตรงหน้าจึงถาม
“คุณภูไปไหนหรือคะ”
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“เข้า ไร่ ตั้ง แต่ เ ช้า ค่ ะ เห็ น ว่ า วั น นี ้ที ม วิ จั ย จะกลั บ มาท างาน
พ่อเลีย้ งเลยอยากเคลียร์งานในไร่ให้เสร็จก่อน เลยไม่ได้ไปส่งคุณหนูดีท่ี
โรงเรียนด้วยค่ะ”
“อ้อ...ค่ะ” ยิหวาพึมพารับรู ้ ก้มลงจัดการอาหารเช้าตรงหน้า เมื่อ
เสร็จก็เงยหน้าขึน้ บอก
“หนูดีไปโรงเรียนก่อนนะคะ”
หล่อนลุกขึน้ หิว้ กระเป๋ านักเรียนเดินตรงไปยังรถตูท้ ่ีเคลื่อนมา
จอดรอหน้าบ้านพอดี
“ไม่สมัครจริง ๆ หรือหนูดี” ลูกหว้า เพื่อนในกลุม่ ถาม เมื่อไม่เห็น
ยิหวากรอกใบสมัครสอบตรงของมหาวิทยาลัยในเมือง ขณะที่เพื่อนคน
อื่ น ในกลุ่ม ต่ า งก้ม หน้า ก้ม ตาเขีย นใบสมัค รช่ ว งพัก กลางวัน กัน อย่าง
คึกคัก
“ไม่ละ หนูดีจะแอดมิชชันเข้ามหา’ลัยในกรุงเทพฯ หรือไม่ก็ภาค
อื่น”
“พ่อเลีย้ งยอมให้หนูดีไปเรียนไกลบ้านหรือ” เพื่อนถาม ทุกคนรู ้
ว่ า พ่ อ เลี ้ย งคี รี เจ้า ของไร่ ท่ี บิ ด าของยิ ห วาเคยท างานกลายมาเป็ น
ผูป้ กครองของหล่อนหลังบิดาเสียชีวิต
“เขาบอกว่าหนูดีจะสอบเข้าเรียนที่ไหนก็ได้” ยิหวาตอบ ไม่ได้
บอกต่อว่า เว้นแต่ต่างประเทศเท่านัน้ ที่เขาจะไม่สง่ หล่อนไป
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“ดีจงั เลย อิจฉาหนูดีจงั คุณพ่อลูกหว้าไม่ยอมให้ลกู หว้าไปเรียน
ไกลบ้าน ต้องสอบเข้า มช. ให้ได้เท่านัน้ ”
“แล้วถ้าไม่ได้ละ่ ” เพื่อนอีกคนถาม
“ได้อยู่แล้วแหละ ลูกหว้าเรียนเก่งออก” ยิหวาว่า
ลูกหว้ากับหล่อนผลการเรียนใกล้เ คียงกัน แต่ลูกหว้าเก่ง วิช า
ฟิ สิกส์กว่ามาก และเพื่อนสนิทของหล่อนก็ตงั้ ใจจะสอบเข้าเรียนในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งน่าแปลกที่หญิงสาวที่มีลกั ษณะท่าทางเป็ นคุณหนู
ทุกกระเบียดนิว้ อยากเข้าเรียนในสาขาวิช าที่คนส่วนใหญ่ มองว่าเป็ น
สาขาวิ ช าของผู้ช าย และคุณ พ่ อ ที่ ห วงลูก สาวอย่ า งกับ ไข่ ใ นหิ น ก็ ยัง
สนับสนุนอีกด้วย
“แล้วหนูดีจะเรียนอะไร ยังจะสอบเข้าแพทย์อยู่หรือเปล่า”
ยิหวานิ่ง คิดสักพักกับ ค าถามนั้น หล่อนเคยต้องการสอบเข้า
เรียนแพทย์ ซึ่งเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าหล่อนเรียนเก่ง และเด็กเก่ง
ถ้าไม่สอบเข้าหมอก็วิศวะ ในเมื่อหล่อนไม่ชอบฟิ สิกส์ เลยตัง้ ใจจะสอบ
เข้าคณะแพทย์เท่านัน้ เอง แต่เมื่อได้ทราบถึงงานที่มากกว่าปลูกกุหลาบ
ขายของเจ้าของไร่ หล่อนก็อยากจะเรียนในสาขาวิชาที่จะกลับมาช่ วย
เขาทางานได้ ตอบแทนที่เขารับภาระดูแลหล่อนต่อจากพ่อ
เมื่อคิดดังนัน้ จึงตอบเพื่อนอย่างไม่ม่นั ใจนัก
“หนูดียงั ไม่แน่ใจเลย ว่าจะเข้าไปคุยกับอาจารย์แนะแนวดูก่อน
หนูดีอยากเรียนอะไรที่กลับมาทางานในไร่ได้”
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“เกษตรหรือ” เพื่อนถามตาโต “หนูดีจะกลับมาทางานในไร่น่ะ
หรือ”
ยิหวาฝื นยิม้ ไม่ใช่หล่อนจะ ‘กลับมา’ แต่เป็ นเพราะหล่อนไปจาก
ไร่ไม่ได้ต่างหาก
“ยังไม่แน่ใจ เดี๋ยวหนูดีหาข้อมูลกับปรึกษาอาจารย์แนะแนวแล้ว
จะบอกนะ ยังไงหนูดีก็ตอ้ งบอกเพื่อน ๆ อยู่แล้วว่าจะเรียนอะไร”
เมื่อหล่อนว่าเช่นนั้น เพื่อน ๆ ก็พยักหน้ายอมรับการตัดสิ นใจ
ของหล่อ น จากนั้นก็กลับไปตั้ง ใจกรอกแบบฟอร์ม สมัครสอบตรงเข้า
มหาวิทยาลัยกันต่อ และเมื่อออดเข้าเรียนดัง ก็เก็บเอกสารใส่กระเป๋ า
แล้วลุกเดินกลับเข้าห้องเรียน เตรียมตัวเรียนวิชาในภาคบ่ายทันที
ทันทีท่เี ดินเข้าบ้านหลังจากรถตูม้ าส่ง ป้าสุขใจก็เดินเข้ามาหา
“คุณหนูดีคะ พ่อเลีย้ งบอกว่าให้คุณหนูดีเปลี่ยนเสือ้ ผ้าแล้วเข้า
ไปหาพ่อเลีย้ งที่แล็บค่ะ นี่ค่ะ...พ่อเลีย้ งฝากการ์ดไว้ให้”
ป้ า สุ ข ใจบอกพร้อ มกั บ ยื่ น การ์ด ที่ ยิ ห วาเคยเห็ น เขาใช้เ ปิ ด
ห้องปฏิบตั ิการให้หล่อน หญิงสาวจึงยื่นมือไปรับแล้วบอก
“ขอบคุณค่ะป้าสุขใจ งัน้ หนูดีไปเปลี่ยนเสือ้ ผ้าก่อนนะคะ” หล่อน
ว่าแล้วผละไป
ไม่นานยิหวาก็กลับลงมาในชุดอยู่กับบ้าน หญิงสาวตรงไปยัง
ห้องทางานของชายหนุ่ม ปกติเมื่อหล่อนเดินเข้าไปมักจะเห็นคนตัวโตนั่ง
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อยู่หลังโต๊ะทางานเสมอ แต่วนั นีห้ อ้ งทางานกลับปราศจากเงาของเขา คง
เพราะเขาอยู่ในห้องปฏิบตั ิการที่บอกให้หล่อนเข้าไปหา
หญิงสาวเดินไปด้านหลังโต๊ะทางาน ใช้การ์ดแตะกล่องสี่เหลี่ยม
ตามที่หล่อนเคยเห็นเขาทา และทันทีท่ีได้ยินเสียงปี๊ บ ผนังห้องทางานก็
เลื่อนออก เผยให้เห็นห้องปฏิบตั ิการที่ซ่อนอยู่ดา้ นหลัง
ยิหวารู ส้ ึกประหม่าจนแทบก้าวขาไม่ออก เมื่อเห็นคนหลายคน
ในห้อ งซึ่ง สวมชุ ด ปฏิ บัติ ก ารสี ข าว สวมหมวก สวมผ้า ปิ ด จมูก และ
แว่นตาใสที่ครอบไปครึ่งหน้า หันมามองหล่อนเป็ นตาเดียว ก่อนที่คนตัว
สูงที่สดุ ในที่นนั้ จะถอดแว่น ดึงผ้าปิ ดจมูกออกให้หอ้ ยลงมาที่คอ และเดิน
ตรงมายังหล่อน
“หนูดี เข้ามาสิ”
ยิหวาเดินตรงเข้าไปหา หล่อนมองเขาอย่างตกตะลึง ด้วยไม่เคย
เห็นเขาในภาพลักษณ์นีม้ าก่อน เขาไม่ยิม้ ให้หล่อน แต่ก็ไม่ได้บึง้ ตึง สี
หน้าดูอ่อนโยนเมื่อหันไปแนะนาหล่อนกับคนอื่น ๆ ในห้องนัน้
“ทุกคน นี่คณ
ุ หนูดี” เขานิ่งไปนิด ทอดตามองยิหวาซึ่งมองคนนัน้
คนนีด้ ว้ ยดวงตาเบิกโต ก่อนจะกล่าวต่อ “ภรรยาผมเอง”
หากจะมี ใ ครประหลาดใจในสถานะของหล่ อ นก็ มี ม ารยาท
พอที่จะไม่แสดงออก ทุกคนรับไหว้หล่อนเมื่อชายหนุ่มแนะนาให้หญิง
สาวรู จ้ ักเป็ นรายบุคคล ภัทรกับเกียรติศักดิ์เป็ นวิศวกรพันธุศาสตร์ ส่วน
มงคลเป็ นเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบัติการ จากนัน้ ชายหนุ่มก็หันไปหาหนึ่งใน
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สองวิศวกรในห้องนัน้
“ภัทร ฝากพาหนูดีทัวร์แล็ บหน่อยนะ เขาสงสัยอะไรก็ต อบให้
หมดแล้วกัน ไม่ มี อะไรต้องปิ ด บัง ” ท้ายประโยคบอกชัดเจน ยิหวามี
ความสาคัญในระดับที่ไม่ตอ้ งรักษาความลับในห้องปฏิบตั ิการกับหล่อน
“ครับ ดอกเตอร์”
คนพูดพูดด้วยท่าทางธรรมดา แต่คนฟั งถึงกับตาเบิกกว้าง
...เขาเป็ นดอกเตอร์!
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๘

ยิหวาอดเหลือบตามองคนหลายชื่อไม่ได้ ในบ้านกับในไร่เขาเป็ น
พ่อเลีย้ ง กับพ่อของหล่อนเขาเป็ นคุณหนู เพราะพ่ออยู่กบั พ่อแม่ของเขา
มาตั้ง แต่ ช ายหนุ่ม ยัง เล็ ก ๆ จนเมื่ อ มี ห ล่อ นซึ่ง พ่อ สอนให้เ รีย กเขาว่า
คุณท่าน เขาก็ยังเป็ นคุณหนูของพ่ออยู่เช่นเดิม กับหล่อนเขาให้เปลี่ยน
มาเรียกคุณภู และตอนนีเ้ ขาก็เป็ นดอกเตอร์เมื่ออยู่กบั ทีมนักวิจยั ของเขา
หญิงสาวถามตนเองในใจ ยังมีอะไรอีกบ้างหนอที่หล่อนยังไม่รู ้
เกี่ยวกับชายผูเ้ ป็ นสามีคนนี ้
“เดี๋ยวผมจะออกไปดูรายงานจากพิงค์ ถ้าเสร็จจากนี่แล้วผมยัง
ไม่เข้ามา ฝากพาหนูดีไปแนะนากับพิงค์ดว้ ยนะภัทร”
“ครับ ดอกเตอร์” ภัทรรับคา
ยิหวาหันไปยิม้ ให้คนที่ชายหนุ่มฝากฝั งให้พาหล่อน ‘ทัวร์แล็บ’
ในขณะที่คนสั่งการหมุนตัวเดินออกไปจากห้อง อ้อมไปทางล็อกเกอร์ท่ี
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เขาเคยพาหล่อนมาดูหนหนึ่ง หญิงสาวเลยเดาว่าเขาคงจะไปเปลี่ ยน
เสือ้ ผ้า จึงหันกลับมาให้ความสนใจคนตรงหน้าซึ่งชวนหล่อนคุย
“คุณหนูดีคงทราบปัญหาเกี่ยวกับมาดามปล็องติเยร์แล้ว”
“ใช่ค่ะ คุณภูบอกว่าพอโดนอากาศแล้วกลิ่นหาย” ยิหวาว่าตามที่
ชายหนุ่มเคยบอก
“ครับ จริง ๆ แล้วเรื่องออกซิเดชันแล้วกลิ่นหายเป็ นเรื่องปกติใน
นา้ มันหอมของหลาย ๆ อย่าง แต่สาหรับมาดามปล็องติเยร์น่ีรุนแรงจน
กลิ่นหายหมด ไม่ใช่แค่จางลงเหมือนอย่างอื่น”
“แล้วมีทางแก้ไหมคะ” ยิหวาถาม
“ดอกเตอร์พยายามหายีนที่ทาให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุ นแรงอยู่
ครับ ถ้าหาเจอก็คงแก้ไขได้” ภัทรตอบ
“แก้ยงั ไงหรือคะ”
“กดไม่ ใ ห้ มั น ท างานตามปกติ ค รั บ พอยี น ไม่ ท างานก็ ไ ม่
เกิดปฏิกิรยิ า พอไม่เกิดปฏิกิรยิ ากลิ่นก็ไม่หาย”
“คุณภูบอกว่าพยายามมาสองปี แล้ว” ยิหวาพึมพา รูส้ กึ ยาวนาน
เหลือเกินกับการพยายามแก้ปัญหาเพียงปัญหาเดียว แต่เป็ นปัญหาใหญ่
ที่ทาให้ใช้ประโยชน์จากกุหลาบพันธุน์ อี ้ ย่างที่ตงั้ ใจไม่ได้เลย
“ครับ ต้องใช้เวลา ยีนมีเป็ นล้าน ๆ ตัว เดายากว่าตัวไหนที่ทาให้
เกิดปฏิกิรยิ านี”้
“สุ่ม มาจากยี น ที่ มี ทั้ง หมดเลยหรื อ คะ” ยิ ห วาถามตาโต ยี น
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จานวนมหาศาล ต้องใช้เ วลาอี กกี่ ปีจึ ง จะรู ว้ ่ า ตัวไหนเป็ น ต้นเหตุข อง
ปฏิกิรยิ านี ้
ภัทรยิม้ กับคาถามและสีหน้าตกอกตกใจของหล่อนก่อนจะตอบ
“ไม่หรอกครับ นักวิทยาศาสตร์มีการศึกษาวิจัยอยู่ตลอด ทาให้
เราพอมี ข้อ มูล ประกอบการ ‘เดา’ ว่ า น่ า จะเป็ น ตัว ไหน จากนั้น ก็ ม า
ทดลองในแล็บอีกทีว่าที่เรา ‘เดา’ นั้นถูกหรือผิด ส่วนรายละเอีย ดการ
วิเคราะห์นนั้ คุณหนูดีรอคุยกับพิงค์ดีกว่าครับ พิงค์เป็ นแอนะลิสต์ของเรา
อยู่ในห้องเล็ก”
เมื่อเห็นสีหน้างง ๆ ของคนฟั ง ภัทรจึงขยายความ
“ห้องคอมพิวเตอร์ท่ีติดกับแล็บนี่เองครับ ไม่รูด้ อกเตอร์เคยพา
คุณหนูดีไปดูหรือยัง”
“อ๋อ ค่ะ คุณภูพาไปแล้วค่ะ แต่วันนัน้ ไม่มีใครอยู่” ยิหวาถึงบาง
อ้อ
“วันนีพ้ ิงค์อยู่ครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูแล็บเสร็จจะพาเข้าไปคุยกับ
พิงค์”
“ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะคุณภัทร” ยิหวาว่าพร้อมยกมือไหว้ เพราะ
ชายหนุ่มมีอาวุโสกว่าหล่อนหลายปี
ภัทรยกมือรับไหว้ภรรยาของเจ้านายแทบไม่ทนั ในใจนึ กเอ็นดูท่ี
หล่อนมืออ่อน ไม่ถือตัวว่าอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าเขา
หลังจากนัน้ วิศวกรพันธุศาสตร์ประจาห้องปฏิบตั ิการของไร่ภูคีรี
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ก็พาภรรยาเจ้าของไร่เดินดูอปุ กรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบตั ิการ อธิบายการ
ทางานของเครื่องมือแต่ละอย่าง พาดูงานทดลองที่ยังค้างอยู่ และตอบ
คาถามที่หญิงสาวถามอย่างละเอียด จนดูเหมือนว่า ‘ผูเ้ ยี่ยมชม’ จะหมด
คาถามแล้ว ภัทรจึงเอ่ยชวน
“เดี๋ยวไปหาพิงค์กนั นะครับคุณหนูดี”
“ไปสิคะ” ยิหวาตอบรับอย่างกระตือรือร้น
ห ญิ ง ส า ว เ ดิ น ต า ม ช า ย ห นุ่ ม ไ ป ยั ง ป ร ะตู เ พื่ อ อ อ ก จ าก
ห้องปฏิบัติการ แต่ยังไม่ทันถึง ผนังห้องก็เลื่อนออก และคนตัวโตที่อยู่
ห้องทางานด้านนอกก็เยี่ยมหน้าเข้ามาเสียก่อน
“อ้าว ดอกเตอร์มาพอดี ผมกาลังจะพาคุณหนูดีไปหาพิงค์เลย
ครับ” ภัทรบอกผูเ้ ป็ นนาย
“เสร็จแล้วหรือ งัน้ ไม่รบกวนคุณแล้วภัทร เดี๋ยวผมพาหนูดีไปเอง
ขอบคุณนะ” ชายหนุ่มว่า
“ยินดีครับดอกเตอร์” ภัทรตอบรับแล้วเบี่ยงตัวเปิ ดทางให้ยิหวา
เดินออกจากห้องปฏิบตั ิการ
เมื่อเดินไปถึงคนที่รออยู่ท่ีทางเดินหน้าห้อง เขาก็ย่ืนมือมาแตะ
ข้อศอกหล่อน บอกเสียงไม่ดงั นัก
“ไปสิ ไปคุยกับแอนะลิสต์ของเรากัน”
คีรีพาหญิงสาวตรงไปยังห้องคอมพิวเตอร์ซ่งึ ประตูปิดสนิท เคาะ
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เบา ๆ ก็ได้ยินเสียงผูห้ ญิงอนุญาตดังออกมาจากด้านใน จึงเปิ ดประตูเข้า
ไป
“อ้าว ดอกเตอร์ พิงค์เอารายงานไปวางไว้ให้ท่โี ต๊ะ เห็นหรือเปล่า
คะ” คนที่น่ งั อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เงยหน้าขึน้ มาถาม แล้วชะงักไปเมื่อ
เห็นว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพียงลาพัง
“ได้แล้ว ขอบคุณครับ” ชายหนุ่มตอบ ก่อนจะหันไปหาคนยืน
เคียงแล้วบอก “พิงค์ พุทธชาด แอนะลิสต์ของเรา”
ยิหวายกมือไหว้ ในขณะที่ชายหนุ่มแนะนาตัวหล่อนต่อผูท้ ่ีอยู่
หลังโต๊ะทางาน
“หนูดี ภรรยาผมเอง”
คนฟั งทาตาโต มองผูเ้ ป็ นนายสลับกับสาวน้อยข้างกายเขาด้วย
ท่าทางประหลาด ก่อนจะถามตะกุกตะกัก
“เอ่อ...มีอะไรให้พิงค์รบั ใช้หรือเปล่าคะ”
“ผมอยากให้หนูดีเรียนรู ง้ านของเรา ถ้าคุณพอมีเวลา ช่วยเล่า
เกี่ยวกับงานของคุณให้หนูดีฟังได้ไหม” ชายหนุ่มแจ้งความประสงค์
“ได้สิคะ ด้วยความยินดีเลย มาทางนีส้ ิคะ” พิงค์หรือ พุทธชาด
ตอบรับอย่างกระตือรือร้น พลางกวักมือเรียกสาวน้อ ยที่มองหล่อนด้วย
สายตาใคร่รูใ้ ห้เดินอ้อมมาด้านหลังโต๊ะทางานที่หล่อนนั่งอยู่
“ขอบคุณมากนะคะคุณ...พิงค์” ยิหวาลังเลว่าจะเรียกหญิงสาว
ท่าทางคล่องตรงหน้าด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่นดี ในที่สุดก็เลือกใช้ช่ือเล่น
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อย่างที่คนอื่นเรียก
“อุ๊ย คุณเคินอะไรคะ เรียกพี่พิงค์ดีก ว่า คนกันเอง” พุทธชาดว่า
อย่างไม่ถือตัว
“ค่ะ พี่พิงค์” ยิหวารับคาอย่างว่าง่ายขณะเดินอ้อมโต๊ะทางานไป
หาคนหลังโต๊ะ
“นั่งก่อนสิคะ” พุทธชาดเอ่ยเชิญพร้อมผายมือไปยังเก้า อีต้ ัวที่
ว่าง ก่อนจะหันกลับมาหาชายหนุ่มคนเดียวในห้อง “ดอกเตอร์จะอยู่ดว้ ย
ไหมคะ”
“ผมจะดูอะไรหน่อย สัญญาว่าจะไม่รบกวน คุยกันไปเถอะ” ชาย
หนุ่มตอบพร้อมกับเดินไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เครื่องที่ว่างอยู่ เปิ ดเครื่อง
และดู ‘อะไร’ บางอย่างอย่างที่เขาบอก
“คุณหนูดีอยากรู อ้ ะไรคะ” พุทธชาดหันไปทางหญิงสาวอ่อนวัย
กว่า เมื่อเห็นหน้าตาอ่อนเยาว์ แววตาใคร่รู ้ ก็รูส้ ึกเอ็น ดู อยากจะตอบทุก
คาถามที่ ‘เด็ก’ คนนีอ้ ยากรู ้
“งานของพี่พิงค์ตอ้ งทาอะไรหรือคะ” ยิหวาถาม
พุทธชาดยิม้ ให้แล้วตอบอย่างกระตือรือร้น
“พี่พิงค์เป็ นแอนะลิสต์ค่ะ หรือถ้าจะเรียกอย่างเป็ นทางการแบบ
ภาษาไทยเต็ม ๆ ก็ว่า นักวิเคราะห์ชีวสารสนเทศ หรือวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ชีววิทยา อย่างสมมุติว่าดอกเตอร์อยากรู ว้ ่ายีนของมาดามปล็องติเยร์
แตกต่างกับยีนของกุหลาบพันธุ์อ่ืนตรงไหน ทาไมถึงได้เกิดออกซิเดชัน
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รุ นแรง พี่พิงค์ก็จะเอาข้อมูลของกุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน
ในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์น ะคะ รัน โปรแกรมเสร็จ ก็ จ ะได้ข้อ มูล การ
เปรียบเทียบยีนของกุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ จากนัน้ พี่พิงค์ก็จะมาวิเคราะห์
ข้อมูล แล้วก็ทารายงานให้ดอกเตอร์”
ยิ ห วาฟั ง ด้ว ยความทึ่ ง งานของพุท ธชาดเป็ น สิ่ ง แปลกใหม่
สาหรับหล่อนและน่าสนใจมากด้วย หล่อนไม่เคยรู ว้ ่ามีงานแบบนีอ้ ยู่ใน
โลกเลย
“แล้วพี่พิงค์ได้ขอ้ มูลของกุหลาบพันธุต์ ่าง ๆ มาจากไหนหรือคะ”
หล่อนถาม
พุทธชาดมองคนถามด้วยดวงตาเป็ นประกาย ชอบใจที่เด็กสาว
ดูอยากรูอ้ ยากเห็น หล่อนรูด้ ีว่างานของหล่อนไม่เป็ นที่รูจ้ กั แพร่หลายมาก
นัก บางทีหากภรรยาสาวน้อยของผูเ้ ป็ นนายสนใจ ประเทศไทยอาจจะมี
นักวิเคราะห์เพิ่มขึน้ อีกคนก็ได้ จึงตอบอย่างอารมณ์ดี
“มีศูนย์ขอ้ มูลทางชีววิทยาตัง้ อยู่ท่ีอังกฤษค่ะ ชื่อเอ็มเบลอีบีไอ 4
เป็ นแหล่ ง ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ส าหรั บ ทั่ วโลก ฟรี ด้ ว ยนะคะ เวลา
นักวิทยาศาสตร์วิจัยได้ความรู ใ้ หม่ ๆ ก็จ ะนาข้อมูลไปเก็บไว้ท่ีศูนย์นี ้
เหมือนเป็ นห้องสมุดข้อมูล ใครอยากใช้อะไรก็ดงึ มา พี่พิงค์อยากรูอ้ ะไรก็
ดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้หมด” พุทธชาดนิ่งไปนิดคล้ายกับกาลังคิดอะไร

4

European Bioinformatics Institute

โ ร ส | 91

ก่อนจะถาม
“คุณหนูดีรูจ้ กั เซิรน์ ไหมคะ”
“เซิรน์ ...ศูนย์วิจยั ทางฟิ สิกส์ท่ีสวิตเซอร์แลนด์น่ะหรือคะ” ยิหวา
ถาม หล่อนรูจ้ กั เซิรน์ จากนิยายของ แดน บราวน์
“ใช่แล้วค่ะ เอ็มเบลอีบีไอนี่ก็เหมือนเซิรน์ แต่เป็ นทางชีววิทยา
ในขณะที่เซิรน์ เป็ นฟิ สิกส์”
“อ้อ...ค่ะ” ยิหวาทาเสียงรับรู ้
“นั่นละค่ะ ก็เป็ นแหล่งข้อมูล คราวนีพ้ อพี่พิงค์วิเคราะห์ขอ้ มูล
และเขียนรายงานให้ดอกเตอร์ ดอกเตอร์ก็เอาข้อมูลนัน้ ไปทางานต่อได้
ด้วยความรูท้ างด้านวิศวกรรมชีวโมเลกุลของดอกเตอร์” บอกแล้วก็หนั ไป
มอง ‘ดอกเตอร์’ ก่อนจะหันมาทาท่ากระซิบกระซาบ
“รู ไ้ หมว่าดอกเตอร์เนี่ยวิศวกรพันธุศาสตร์ระดับหัวกะทิเลยนะ
คะ ถ้า ไม่ ต้อ งกลับ มาท าไร่ กุ ห ลาบ ป่ านนี ้ค งเป็ น หัว หน้า วิ ศ วกรอยู่
อเมริกาไปแล้ว บริษัทฝรั่งมารอซือ้ ตัวให้พรึบ่ ”
“เว่อร์ไปแล้วพิงค์” คนที่ถกู พาดพิงเอ่ยเสียงเรียบ
“อ้า ว พูด จริ ง นี่ ค ะ ตอนนั้น ใครบ้า งจะไม่ รู ้จั ก ดอกเตอร์คี รี ”
พุทธชาดเถียงแล้วหันมาพูดกับยิหวา “ตอนนัน้ ดอกเตอร์เนือ้ หอมมากค่ะ
ใคร ๆ ก็เสียดายที่ดอกเตอร์ตดั สินใจกลับเมืองไทย”
“พี่พิงค์เรียนที่เดียวกับคุณภูหรือคะ” ยิหวาถาม คาดเดาเอาจาก
คาบอกเล่าของหญิงสาวตรงหน้า
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“ค่ะ ตอนพี่พิงค์ไปถึง ดอกเตอร์กาลังจะกลับ เมืองไทยพอดี แต่
อย่างที่บอกว่าดอกเตอร์เ ป็ น ‘ทอล์กออฟเดอะทาวน์’ ของคนที่นู่นอยู่
พักนึงเชียวค่ะ พอพี่พิงค์เรียนจบกลับมา เลยตามมาของานดอกเตอร์
ทา”
“พี่พิงค์เรียนสาขาอะไรหรือคะ”
“ไบโออินฟอร์เมติกส์ค่ะ ภาษาไทยว่าชีวสารสนเทศ คุณหนูดี
สนใจไหมคะ พี่พิงค์ให้คาแนะนาได้นะ” พุทธชาดเสนออย่างกระตือรือร้น
“สาขานีท้ ่ีเมืองไทยมีไหมคะ” ยิหวาถามเสียงละห้อย จาได้ดีว่า
เจ้าของทุนการศึกษาบอกหล่อนชัดเจนว่าเขาจะส่งหล่อนเรียนเฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านั้น หากสาขาวิช านีไ้ ม่ มี เ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยใน
เมืองไทย แม้หล่อนจะสนใจแค่ไหนก็คงอดอยู่ดี
“มีนะคะ มีเปิ ดสอนอยู่หลายที่เชียวละ ถ้าจาไม่ผิดที่ มช. ก็มีนะ
แต่เป็ นระดับปริญญาโท...ใช่ไหมคะดอกเตอร์” ท้ายประโยคพุทธชาดหัน
ไปถามคนที่น่งั อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง
“อืม” ชายหนุ่มตอบรับ
“ถ้าคุณหนูดีอยากรูอ้ ะไรเกี่ยวกับการเรียนสาขานี ้ ถามพี่พิงค์ได้
ตลอดเวลานะคะ รับรองเลยว่าจะตอบให้ทกุ อย่าง”
“ค่ะ พี่พิงค์ ขอบคุณมากเลยนะคะ” ยิหวาตอบรับ ดูเหมือนว่า
หล่อนพอจะมองเห็นแล้วว่าหล่อนควรเรียนต่อด้านไหนดีท่ีจะนาความรู ้
มาช่วยชายหนุ่มทางานได้
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๙

“กินข้าวแล้วเข้าไร่กบั ฉันนะหนูดี”
คาพูดที่คนฟั งรูส้ ึกว่าเป็ นคาสั่งมากกว่าคาชวนจากคนตัวโตที่น่ งั
รับประทานอาหารเช้าอยู่ดว้ ยกันทาให้ยิหวาเงยหน้าขึน้ มองเขา เมื่อเห็น
ว่าเขามองหล่อนอยู่ก็หลุบตาลงมองโต๊ะแล้วตอบรับเสียงแผ่ว
“ค่ะ”
“มีชดุ สาหรับขี่มา้ ไหม”
“มีค่ะ”
คีรียมิ ้ นิด ๆ เมื่อได้ยินคาตอบ เขารูว้ ่าไม่จาเป็ นต้องถาม หล่อนมี
เสือ้ ผ้าและรองเท้าสาหรับขี่มา้ ศาสตราสอนลูกสาวขี่มา้ ตัง้ แต่เล็ก ๆ และ
ตั้ง แต่ท่ีเ ขาเริ่ม ‘สนใจ’ หล่อนเมื่ อสองปี ก่อน หลายหนที่เขาแอบมอง
หล่อนขี่มา้ อยู่ไกล ๆ ท่านั่งหลังตรง บังคับม้าด้วยท่วงท่าสง่างามและมั่น
อกมั่นใจ เรียกความสนใจจากเขาได้เสมอ หล่อนมักจะออกไปขี่มา้ ตอน
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เช้าตรู่วันหยุดสุดสัปดาห์ แต่นับแต่พ่อของหล่อนถูกยิง หล่อนยังไม่เคย
ไปขี่มา้ อีกเลย
“งัน้ เดี๋ยวขึน้ ไปเปลี่ยนเสือ้ ผ้านะ ไปขี่มา้ กัน” เขาบอก
“ค่ะ” ยิหวารับคา
คีรีนารถยนต์มาจอดรอหน้าบ้านตอนที่ ยิหวาเดินออกมาในชุด
สาหรับขี่มา้ เรียบร้อย มีปา้ สุขใจถือตะกร้าบางอย่างตามออกมาด้วย
“อะไรหรือคะป้าสุขใจ” ยิหวาถาม สายตาจับที่ตะกร้าในมือแม่
ครัวของบ้าน
“อาหารกลางวันค่ะคุณหนูดี พ่อเลีย้ งสั่งไว้” ป้าสุขใจตอบ แล้ว
เดินถือตะกร้าไปยื่นให้คนตัวโตที่ยืนรออยู่ท่รี ถ
ยิหวาเดินตามไปแล้วเปิ ดประตูเข้าไปนั่งในรถ รอชายหนุ่มจัด
วางตะกร้าอาหารจากแม่ครัวไว้ในที่น่ งั ตอนหลัง จนเขาเดินมานั่งยังที่น่งั
คนขับ หล่อนจึงหันไปถาม
“คุณภูเอาอาหารกลางวันไปให้ใครหรือคะ”
“ของเราสิ” ชายหนุ่มตอบ เมื่อเห็นหล่อนมองด้วยสีหน้าไม่เข้าใจ
จึงบอก “ไปปิ กนิกกัน วันนีอ้ ากาศดี”
“อ้อ...ค่ะ ” ยิหวาทาเสี ยงรับรู ้ หล่อนมักจะโอนอ่อนผ่ อ นตาม
เสมอหากเรื่องที่เขาเสนอไม่ใช่เรื่องที่ขดั ความรูส้ กึ หล่อนนัก
คีรีปรายตามองคนตอบรับง่าย ๆ แล้วระบายยิม้ บาง ๆ ถามเสียง
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นุ่ม
“อยากไปหรือเปล่า”
“ค่ะ”
“ค่ะนี่คืออยากไปหรือไม่อยากไป” เขาถามคล้ายตอแย
“ถ้าคุณภูอยากให้ไป หนูดีก็ไปได้ค่ะ”
คีรีหนั มองหญิงสาว พิจารณาใบหน้าหล่อนอยู่สกั พักก็บอกอย่าง
อ่อนโยน
“เธอไม่จาเป็ นต้องตามใจฉันทุกอย่างนะหนูดี เราทัง้ สองมีสิทธิ์
ตัดสินใจเท่า ๆ กัน ถ้าเธอไม่อยากไป ฉันก็ไม่บงั คับ”
ยิหวาตวัดตามองคนพูดแวบหนึ่ง เขาไม่บังคับแต่ก็จัดตะกร้า
ปิ กนิกใส่รถมาเรียบร้อย แล้วถ้าหล่อนบอกว่าไม่ อยากไป เขาจะยอม
กลับเข้าบ้านหรือเปล่า หญิงสาวสงสัย แต่ก็ทาได้เพียงสงสัยอยู่ในใจ
ถ้อยคาที่เอ่ยกลับเป็ น
“ค่ะ หนูดีอยากไป”
ตอบไปแล้วก็เห็นคนฟั ง คาตอบยิม้ สมใจก่อนจะหันไปออกรถ
แล้วไม่พดู อะไรกับหล่อนอีก
ชายหนุ่มขับรถพาหญิงสาวไปอีกฟากของไร่ซ่งึ เป็ นที่ตงั้ ของคอก
ม้า และไม่ ไ กลกันนักเป็ นบ้านพักผู้จัดการไร่ บ้านที่ยิหวาเคยอยู่และ
เติบโตมา
รถจอดลงบริเวณลานจอดรถหน้าคอกม้า แต่คนที่น่ ังมาในรถ
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กลับจับจ้องบ้านหลังเล็กที่เคยอยู่ไม่วางตา และอดถามคนนั่งเคียงไม่ได้
เมื่ อเห็นว่าบ้านเงี ยบสงัด ประตูปิดมิ ดชิ ดอย่างวันสุดท้ายที่หล่อนขน
เสือ้ ผ้าย้ายออกไป
“ผูจ้ ัดการไร่คนใหม่ยังไม่มาหรือคะ” ขณะถามสายตาหล่อนไม่
ละไปจากบ้านหลังเล็กที่เคยอยู่เลย
“ยัง เขาเลื่อนไปเป็ นสัปดาห์หน้า” ชายหนุ่มตอบ
เมื่อได้มายืนอยู่ใกล้คอกม้าที่มักจะมาขลุกอยู่กับพ่อในวันหยุด
มีบา้ นหลังเล็กที่เคยอยู่กบั พ่อในคลองสายตา ความรูส้ ึกโหยหาก็ถาโถม
ราวกับคลื่นยักษ์ท่ีสาดซัดเข้าใส่ตวั หล่อน รุนแรงจนถึงกับทาให้หล่อนเซ
ไปปะทะร่างใหญ่ของคนยืนเคียง ยิหวารูส้ กึ ถึงอ้อมแขนแข็งแรงของเขาที่
โอบประคองหล่อนไว้ เจ้าของเสียงทุม้ ถามนา้ เสียงห่วงใย
“หนูดี เป็ นอะไรหรือเปล่า”
ยิหวาเงยหน้าขึน้ มองคนที่กม้ ลงถาม ใบหน้าครึม้ หนวดเคราของ
เขาอยู่ห่างจากหล่อนไม่ถึงคืบ ดวงตาคมที่ทอดมองลงมาอย่างเป็ นห่วง
ทาให้ยิหวานา้ ตาพรั่งพรู ความรู ส้ ึกคิดถึงพ่อพลุ่งพล่านอยู่ภายใน ขับ
นา้ ตาให้ไหลหลั่ง หล่อนสะอืน้ ไห้จนตัวโยนแต่ไม่มีเสียง จนเมื่ออ้อมแขน
ของเขากระชับแน่น หล่อนก็ซบหน้าเข้าหาอกกว้างของเขา มือใหญ่ลูบ
หลังลูบไหล่หล่อน เสียงทุม้ พร่าปลอบ
“ไม่เป็ นไรนะหนูดี เธอยังมีฉัน ฉันจะดูแลเธอเอง” เขาพูดราวกับ
รับรูค้ วามคิดของหล่อน
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ยิหวาไม่ตอบเขา หล่อนซบหน้าร้องไห้อยู่กับอกเขา รับรูถ้ ึงอ้อม
แขนอุ่น ที่ เ ข้า มาแทนที่ อ้อ มแขนของพ่ อ อ้อ มแขนที่ ส่ ง ความอบอุ่ น
ปลอดภัยให้แผ่ ซ่ า นไปทั่วทุก อณูหัว ใจ ความรู ส้ ึกโหยไห้ถึง พ่ อที่ พ ลุ่ง
พล่านอยู่ในอกค่อย ๆ สงบลงทีละน้อย เมื่อหัวใจหล่อนรับรู ว้ ่าอ้อมอกนี ้
คือที่พกั พิงใหม่นบั แต่พ่อจากไป
หญิงสาวยกมือขึน้ เช็ดนา้ ตา พยายามอย่างมากที่จะหยุดร้องไห้
ด้วยรูด้ ีว่าต่อให้หล่อนร้องจนนา้ ตาเป็ นสายเลือด พ่อก็ไม่มีวนั กลับคืนมา
ชีวิตของหล่อนต่อจากนีไ้ ม่มีพ่อ มีเพียงเขาและไร่ภูคีรีท่ีเป็ นอนาคตของ
หล่อน
“หนูดีขอโทษค่ะคุณภู” หล่อนพึมพา
“ไม่มีอะไรต้องขอโทษ ฉันเข้าใจ แต่รอ้ งไห้แล้วเธอต้องก้าวต่อ
ชีวิตยังต้องเดินต่อไป” เขาบอกด้วยสีหน้าเรียบเฉย แต่นา้ เสียงอ่อนโยน
เหลือเกิน
ยิหวายกมือขึน้ ไหว้ กล่าวเจือสะอืน้
“ขอบคุณค่ะคุณภู ขอบคุณที่รกั ษาสัญญาที่ให้พ่อไว้ ขอบคุณที่
ไม่ทอดทิง้ หนูดี”
คีรีรวบมือที่พนมอยู่ของหญิงสาวแล้วรัง้ หล่อนเข้าสู่ออ้ มอกอีก
ครัง้ กล่าวเสียงหนักแน่น
“เธอคือครอบครัวของฉัน ฉันจะทิง้ เธอได้ยงั ไงกันหนูดี”
ยิหวาปล่อยให้ออ้ มแขนแข็งแรงโอบกอดอยู่อย่างนัน้ ครู่หนึ่ง ซึม
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ซับความอบอุ่นใจจากถ้อยคาของเขา แม้จะไม่มีพ่ออีกแล้วแต่หล่อนก็ยงั
มีเขา มีเขาเป็ นครอบครัวของหล่อน
เมื่อนา้ ตาหยุดไหลพร้อมกับหัวใจที่แข็งแรงขึน้ ยิหวาก็ขยับตัว
ถามเขาเสียงเบา
“ไปกันหรือยังคะคุณภู”
คีรีก้มลงพิจารณาคนที่ขยับออกจากอ้อมกอดเขาไปยืน อยู่ไ ม่
ห่างนัก เมื่อเห็นว่าหล่อนไม่ได้มีท่าทางโหยไห้อาดูรราวกับจะล้มคว่าไป
อย่างเมื่อครู่ จึงพยักหน้าแล้วบอก
“เธอไปเตรียมม้ารอก่อนไป ฉันจะเอาตะกร้าอาหารไปให้คนงาน
เก็บไว้ให้ก่อน ทิง้ ไว้ในรถร้อน ๆ เดี๋ยวจะบูด อดกินพอดี”
“ค่ะ” ยิหวารับคาอย่างว่าง่ายแล้วผละจากเขาตรงไปยังคอกม้า
หล่อนยังเตรียมม้าไม่เสร็จตอนที่ชายหนุ่มเดินตามมา เขาช่วย
หล่อนใส่อานและขึน้ ไปนั่งบนหลังม้าเรียบร้อยแล้วจึงจัดการกับม้าของ
ตน ก่อนที่มา้ สองตัวจะทะยานออกจากคอก วิ่งตามกันไปตามทางดิน
กลางไร่
สายลมเย็นที่ปะทะใบหน้าขณะที่ม ้าทะยานไปข้างหน้า ทาให้
ยิหวาลืมความเศร้าหมอง หล่อนทิง้ ความทุกข์และบ้านหลังเล็กที่เคยอยู่
กับบิดาไว้เบือ้ งหลัง ในตอนนีม้ ีเพียงความรูส้ ึกปลอดโปร่ง เป็ นอิสระ บน
หลังม้าปราดเปรียวที่ควบไปด้วยความเร็วเท่านัน้
ม้าสองตัววิ่งตามกันไปตามทางดินเลาะเขตไร่ไปทางด้านหลังที่
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ติดกับภูเขาลูกหนึ่ง ตีนเขาเป็ นธารนา้ ที่ไหลลงมาจากยอดเขา นา้ ตืน้ ลึก
สลับกันไป บางแห่งเป็ นแอ่งนา้ กว้าง ริมฝั่งมีหาดทรายละเอียดค่อนข้าง
ยาว
นับแต่วิ่งเลียบลาธาร ม้าสองตัวก็เหยาะย่างเคียงกันไปเนิบนาบ
เปิ ดโอกาสให้ส องคนบนหลัง ม้าชื่ นชมบรรยากาศอันงดงามมากกว่า
จะกวดแข่งกันอย่างในตอนแรก เมื่อไปถึงชายหาด คีรีก็เอ่ย
“ไปนั่งเล่นที่ชายหาดกันเถอะหนูดี ปล่อยสายฟ้ากับสายหมอก
ให้เล็มหญ้าตรงนีส้ กั พัก”
สายฟ้ากับสายหมอกเป็ นม้าเพศผูท้ งั้ สองตัว คนงานประจาคอก
ม้าดูแลม้าทัง้ สองเป็ นอย่างดี แผงคอที่ถูกแปรงจนมันขลับล้อลมไปมา
ขณะที่มา้ ก้มลงเล็มหญ้าอยู่ไม่ห่างจากผูเ้ ป็ นนายทัง้ สองนัก
คีรีพายิหวาเดินตรงไปยังชายหาดริมฝั่ง ต้นตะขบที่ขนึ ้ อยู่ไม่ห่าง
ฝั่ งนักแผ่ก่ิงก้านให้ร่มเงา ใต้ร่มไม้มีเสื่อปูอยู่ บนเสื่อเป็ นตะกร้าปิ กนิก
และกระเป๋ าผ้าใบหนึ่ง
ยิหวาหันไปมองคนตัวโตโดยไม่พูดอะไร แต่สีหน้าของหล่อนคง
จะบอกความคิดที่อยู่ในใจจนหมดสิน้ เพราะเขาตอบโดยที่หล่อนไม่ตอ้ ง
ถาม
“ให้คนงานเอามาวางไว้ให้”
“ค่ะ” ยิหวาทาเสียงรับรู ้ เดินตามเขาไปนั่งลงบนเสื่อ
คีรีหยิบกระเป๋ าผ้าขึน้ มาค้นหาอะไรกุกกัก ก่อนจะหยิบหนังสือ
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เล่มบาง ๆ ออกมาเล่มหนึ่งแล้วยื่นให้หญิงสาว
“อ่านหนังสือให้ฟังหน่อย”
ยิหวาก้มลงมองหนังสือในมือเขาแล้วเงยขึน้ มองหน้าคนยื่นให้
หัวคิว้ ขมวดน้อย ๆ
“หนังสืออะไรหรือคะ”
“หนังสืออ่านเล่นภาษาอังกฤษ ฉันจ้างคนมาสอนภาษาให้เธอ
แต่ให้สอนแค่แกรมมาร์และการเขียน ส่วนการฟั ง การอ่าน ฉันจะสอน
เอง” บอกแล้วก็ยัดหนังสือใส่มือหล่อน จากนัน้ ขยับไปนั่งเอนตัวพิงโคน
ต้นไม้ แล้วบอกหล่อน
“หนังสืออ่านเล่นง่าย ๆ เห็นอยู่บนชัน้ หนังสือเลยหยิบมาให้เธอ
ลองอ่านดูก่อน เดี๋ยวจะพาไปซือ้ ที่รา้ นในเมืองอีกที”
พูดเสร็จก็มองหล่อนราวกับจะบอกให้หล่อนเริ่มอ่าน ยิหวาจึง
เปิ ดหนังสือแล้วเริ่มต้นอ่านออกเสียง
หล่อนอ่านตะกุกตะกักในตอนแรก เนื่องจากขัดเขินที่ต้องมา
อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้เขาฟั ง เพราะหล่อนก็ไม่ค่อยมั่นใจในภาษา
ของตนนัก แต่หลังจากเริ่มไปเพียงเล็กน้อยและเขาไม่ขัด หล่อนก็ม่ นั ใจ
ขึน้
คี รี ป ล่อ ยให้ยิ ห วาอ่ า นหนัง สื อ ไปอี ก ครู่ ใ หญ่ ก่ อ นจะบอกให้
หล่อนหยุด
“เธออ่ า นหนั ง สื อ คล่ อ งดี แต่ บ างที ยั ง สเตรสเสี ย งไม่ ถู ก
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ภาษาอังกฤษ ถ้าสเตรสไม่ถกู เจ้าของภาษาจะไม่เข้าใจทันที”
“ค่ะ”
“อ่านต่อสิ ต่อจากนีถ้ า้ เธอออกเสียงไม่ถกู ฉันจะแก้ให้”
“ค่ะ” ยิหวารับคา จากนัน้ ก็กม้ หน้าอ่านหนังสือต่อ
ชายหนุ่มรอให้หญิงสาวอ่านจนจบบทจึงถาม
“เข้าใจที่อ่านมาไหมหนูดี”
“ไม่ทงั้ หมดค่ะ บางคาหนูดีก็ไม่รูค้ วามหมาย” หล่อนตอบตาม
ตรง คาบางคาหล่อนอ่านออกแต่แปลไม่ได้
“คาไหนไม่รูค้ วามหมายให้จาไว้ไปหาความหมายทีหลัง ระหว่าง
อ่านให้พยายามเดาความหมายจากบริบทของเรื่อง” ชายหนุ่มแนะนา
เขานิ่งไปพักแล้วจึงถาม “ใช้ดิกชันนารีแบบไหน”
“เป็ นเล่มค่ะ”
“งัน้ เดี๋ยวจะพาไปซือ้ ทอล์กกิงดิก มันเร็วกว่า”
“ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ หนูดีใช้แบบเป็ นเล่มได้” ยิหวาว่า หล่อนไม่
อยากรบกวนเขา
“ก็ใช้ทงั้ สองแบบ” เขาพูดง่าย ๆ
ยิหวาลอบถอนใจ ดูเหมือนเขาไม่อยากให้หล่อนขัดในสิ่งที่เขา
เสนอ จึงไม่พดู อะไรเรื่องดิกชันนารีอีก
“อ่านต่อสิ”
“ค่ะ”
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ยิหวารับคาแล้วอ่านหนังสือในมือต่อ หล่อนหยุดเมื่ออ่านจบบท
สรุปความคร่าว ๆ ของเรื่องราวที่อ่าน จดคาศัพท์ท่หี ล่อนไม่รูค้ วามหมาย
ไว้ในสมุดที่เขาเตรียมมาให้ จากนัน้ ก็อ่านบทต่อไป
เสียงหวาน ๆ ที่อ่านหนังสือเจือ้ ยแจ้ว แม้บางคาจะออกเสียงไม่
ชัดเจนนัก แต่ก็ไม่ทาให้คนฟั งราคาญ กลับรู ส้ ึกเพลิดเพลินไปกับเสียง
ของหล่อนและเรื่องราวในหนังสือ เขานั่งฟั งหล่อนจนตะวันตรงหัวจึงถาม
“หิวไหมหนูดี พักกินอะไรก่อนดีไหม”
เมื่อหล่อนเห็นด้วย เขาจึงเก็บหนังสือไว้ในถุงผ้า หยิบกล่องบรรจุ
อาหารที่ป้าสุขใจเตรียมไว้ให้ออกมาจากตะกร้า จัดใส่จานแล้วยื่นให้
หล่อน
ยิหวายื่นมือไปรับอาหารจากมือชายหนุ่ม พึมพาขอบคุณเบา ๆ
จากนั้นก็เริ่มลงมือรับประทาน แม้อาหารจะเป็ นเพียงข้าวผัดอเมริกัน
ง่าย ๆ แต่เมื่อได้น่ งั อยู่ในบรรยากาศผ่อนคลาย สายลมเย็น สายนา้ ไหล
เอื่อย ก็ช่วยชูรสอาหารขึน้ ได้อีกโข
หลังเสร็จจากอาหารกลางวันและเก็บภาชนะลงตะกร้าเรียบร้อย
ชายหนุ่มก็ชวนหญิงสาวเดินเล่นย่อยอาหาร
ทัง้ สองเดินเลียบลาธารไปเรื่อย ๆ ขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็ นแปลง
กุหลาบที่ออกดอกสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมรวยริน หลายหนที่คนตัวสูงหยุด
เดินเพื่อตัดดอกไม้ย่ืนให้คนเดินเคียง และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของ
ดอกไม้ในมือ ราวกับต้องการให้หล่อนทาความรู จ้ ักกุหลาบทุกต้นในไร่
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แห่งนี ้
เมื่อกลับมาที่เสื่อใต้ตน้ ตะขบอีกครัง้ นัน้ เป็ นเวลาบ่ายคล้อย ทัง้
สองจึงชวนกันกลับบ้าน
ม้าสองตัวเหยาะย่างกลับคอกอย่างไม่เร่งรีบนัก เมื่อไปถึงคอก
คนงานนาม้าทัง้ สองตัวไปให้นา้ และทาความสะอาด ในขณะที่สองหนุ่ม
สาวขับรถกลับบ้าน
ก่อนที่ยิหวาจะแยกเข้าห้องของตนเพื่ออาบนา้ ชายหนุ่มก็คว้า
แขนไว้
“คะ?” ยิหวาถาม หลุบตามองมือใหญ่ท่ีจับแขนหล่อนซึ่ง ผละ
ออกทันทีท่หี ล่อนหยุดเดิน
“วันนีเ้ ธอสนุกไหมหนูดี” เขาถามเสียงอ่อนโยน
ยิหวาเงยหน้าขึน้ มองเขา เห็นเขามองหล่อนอยู่คล้ายรอคอย
คาตอบ จึงยิม้ ให้
“สนุกมากค่ะคุณภู ขอบคุณนะคะที่พาหนูดีไปเที่ยว”
เขายิม้ บาง ๆ พยักหน้าให้ “ไปอาบนา้ เปลี่ยนเสือ้ ผ้าเถอะไป”
ยิ ห วาเดิ น ตรงไปยัง รถยนต์เ อสยู วี คัน ใหญ่ ท่ี จ อดรออยู่ ห น้า
โรงเรียน หล่อนเปิ ดประตูรถด้านหน้า ก้าวเข้าไปนั่ง แล้วหันไปยกมือไหว้
คนมารอรับ เขาบอกหล่อนไว้ตงั้ แต่ก่อนออกจากบ้านแล้วว่าวันนีไ้ ม่ให้
กลับรถตู้
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เมื่อรถยนต์เคลื่อนออกจากหน้าโรงเรียน คนขับก็หนั ไปถามคนที่
เพิ่งขึน้ รถมา
“หิวหรือเปล่าหนูดี แวะหาอะไรกินหน่อยไหม”
“ไม่หิวค่ะ หนูดีกินขนมมาแล้ว” หล่อนตอบ
โรงขนมอบของโรงเรียนมีขนมอร่อย ๆ อบใหม่ ๆ วางขายในตอน
บ่าย และพอมีคาบว่าง หล่อนกับเพื่อน ๆ ก็มกั จะไปเป็ นลูกค้าเสมอ
“ถ้าอย่างนัน้ ไปร้านหนังสือกันเลยนะ”
“ค่ะ” ยิหวารับคา
ใช้เ วลาไม่ น าน ชายหนุ่ ม ก็ ขับ รถไปจอดในลานจอดรถของ
ห้างสรรพสินค้า จากนัน้ ทัง้ สองก็กา้ วเคียงกันเข้าไปในอาคาร จุดหมาย
อยู่ท่รี า้ นหนังสือที่มีหนังสือภาษาอังกฤษจาหน่าย
เมื่อถึงร้าน คีรีตรงไปยังชัน้ จาหน่ายหนังสือฝึ กอ่านภาษาอังกฤษ
ที่จดั ระดับความยากง่าย แจ้งจานวนคาใหม่ท่จี ะได้เรียนรู ้ อีกทัง้ ท้ายเล่ม
ยังมีคาศัพท์รวบรวมไว้ให้ดว้ ย
หนัง สื อส่วนใหญ่ เป็ นวรรณกรรมที่ค่อนข้างมี ช่ือเสียง แต่เป็ น
ฉบับแต่งใหม่ดว้ ยคาศัพท์ท่เี หมาะกับระดับของผูอ้ ่าน คีรีเลือกหนังสือไป
สี่หา้ เล่ม ถามความเห็นคนที่ตอ้ งอ่าน เมื่อหล่อนพอใจ เขาก็หยิบหนังสือ
ทัง้ หมดไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์
หลังจ่ายเงินเรียบร้อย คีรีหิว้ ถุงหนังสือด้วยมือข้างหนึ่ง มืออีก
ข้างยื่นมาแตะข้อศอกหญิงสาวพาเดินออกจากร้าน ขณะเดินไปด้วยกัน
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เขาก็กม้ ลงบอก
“ถ้าเธอไม่อยากได้อะไรแล้ว กลับกันเลยก็แล้วกันนะ วันนีฉ้ ันมี
คนจะแนะนาให้รูจ้ กั ”
“ค่ะ” ยิหวารับคา
จากนัน้ ทัง้ สองก็เดินกลับไปยังรถแล้วกลับไร่ในทันที
เมื่อถึงบ้าน คีรีอนุญาตให้ยิหวาทาการบ้านอยู่ในห้องนอนของ
หล่อนได้ แล้วค่อยลงมาเมื่อถึงเวลาอาหาร เพราะเขามีธุระต้องเข้าไร่
หล่อนจึงไม่ตอ้ งเข้าไปนั่งทาการบ้านในห้องทางานของเขาเช่นทุกวัน
“งั้น หนูดี ข อตัว นะคะ” หล่อ นบอกเขา และหมุน ตัว เดิ น ไปยัง
บันไดเมื่อชายหนุ่มพยักหน้าให้
ยิหวาทาการบ้านเสร็จแล้วเห็นว่ายังมีเวลาเหลือก่อนจะถึงเวลา
อาหาร จึงอาบนา้ แต่งตัวใหม่ นอนอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่ซือ้ มาอยู่
สักพัก จนเมื่อใกล้ถึงเวลาอาหารจึงลงไปข้างล่าง
ป้าสุขใจซึ่งจัดโต๊ะอาหารอยู่เงยหน้าขึน้ มายิม้ ให้พร้อมทักทาย
“คุณหนูดีมาแล้วหรือคะ หิวหรือเปล่า พ่อเลีย้ งยังไม่มาเลยค่ะ”
“ไม่เป็ นไรค่ะป้าสุขใจ หนูดีรอได้ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ”
“ไม่มีแล้วค่ะ คุณหนูดีไปนั่งดูทีวีในห้องนั่งเล่นรอดีกว่า พ่อเลีย้ ง
มาแล้วป้าจะให้ตน้ หอมไปเรียก”
“งัน้ ก็ได้ค่ะ” ยิหวาว่าง่าย จากนัน้ ก็เดินไปยังห้องนั่งเล่น
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หญิงสาวกาลังนั่งดูรายการเกมโชว์ช่วงเย็นอยู่ตอนที่คนสองคน
เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่น
คนตัวโตหน้านิ่งที่เดินนามาก่อนนัน้ คุน้ เคยกันดีอยู่แล้ว แต่ชาย
หนุ่มอ่อนวัยกว่าเขาในชุดเสือ้ เชิต้ ลายสกอต กางเกงยีน และสวมรองเท้า
บูตหุม้ ข้อที่เดินเข้ามากับเขานัน้ หล่อนไม่รูจ้ กั และไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
“หนูดี...”
เสี ยงทุ้ม ที่เ รียกมาทาให้ห ล่อ นยืน ขึน้ จากนั้นเขาก็เ ดิ น มาหา
หล่อน โอบไหล่และหมุนตัวหล่อนให้เผชิญหน้ากับชายหนุ่มอีกคน แล้ว
แนะนา
“หนูดี...คุณบดินทร์ ผูจ้ ดั การไร่คนใหม่ของเรา”
จากนัน้ ก็บอกกับผูม้ าใหม่ “ยิหวา...หนูดี ภรรยาผมเองครับคุณ
บดินทร์”
ยิ ห วายกมื อ ไหว้เ พราะเห็ น ว่ า ตนอ่ อ นอาวุ โ สกว่ า แต่ ค าว่ า
ผูจ้ ัดการไร่คนใหม่ อีกทั้ง ‘คุณบดินทร์’ ที่มองหล่อนด้วยแววตาสนอก
สนใจแต่ก็คล้ายกับเจือความคาดไม่ถึงอยู่ในทีนั้น ทาให้ห ล่อนรู ส้ ึกวูบ
ไหว คล้ายกับโพรงในอกขยายใหญ่ จนสูบลมหายใจเข้าไปเติมไม่ทัน
ความรูส้ กึ วูบโหวงทาให้เข่าอ่อนและภาพตรงหน้าพร่าเลือน
“หนูดี เป็ นอะไรหรือเปล่า”
เจ้าของเสียงทุม้ ถามแนบหู อ้อมแขนแข็งแรงพยุงหล่อนไว้ ยิหวา
สูดลมหายลึก ปรับใจ ปรับความรูส้ กึ ตอบเสียงแผ่ว
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“ไม่...ไม่เป็ นไรค่ะ หนูดีไม่เป็ นไร”
“คุณหนูดีหน้าซีดมาก พาไปนั่งก่อนไหมครับพ่อเลีย้ ง” บดินทร์
เอ่ย นา้ เสียงเป็ นห่วง
คีรีเห็นด้วย เขาพยุงหญิงสาวไปนั่งที่โซฟา เรียกคนในบ้านให้หา
หยูกยาวุ่นวาย
“หนูดีไม่เป็ นไรจริง ๆ ค่ะคุณภู อย่าวุ่นวายเลยนะคะ” ยิหวาบอก
อย่างรูส้ กึ ผิด หล่อนไม่ได้เป็ นอะไร...ทางกาย แค่ใจหล่อนเท่านัน้ เองที่ยงั
ไม่พร้อม...ยังไม่พร้อมจะยอมรับความจริง
ป้าสุขใจมาพร้อมกับยาดมยาหอม ยิหวาต้องยืนยันว่าหล่อนไม่
เป็ นอะไรแล้วจริง ๆ ถึงได้ยอมผละไป แต่ไม่วายถาม
“คุณหนูดีจะรับข้าวเย็นไหวไหมคะ ไม่งนั้ ป้าจะให้ตน้ หอมเอาขึน้
ไปให้ท่หี อ้ ง คุณหนูดีขนึ ้ ไปนอนพักผ่อนก่อน”
ยิหวาฝื นใจ โพรงในอกลดขนาดลงนิดหนึ่งเมื่อเห็นความห่วงใย
ทัง้ จากคนตัวโตและแม่บา้ นของเขา ซาบซึง้ ใจว่าหล่อนไม่ได้ตวั คนเดียว
หล่อนยังมีคนที่น่ี มีคณ
ุ ภู มีป้าสุข ใจ ที่เป็ นห่วงเป็ นใยหล่อนอย่างจริงใจ
หล่อนจึงบอกให้คนเป็ นห่วงคลายกังวล
“ไหวค่ะ ไปที่หอ้ งอาหารกันเถอะค่ะคุณภู หนูดีขอโทษที่ทาให้
วุ่นวายและเสียเวลานะคะ”
เมื่ อ หล่ อ นยื น ยัน ว่ า ไม่ เ ป็ น อะไรจริ ง ๆ ทั้ง หมดจึ ง ย้า ยไปยัง
ห้องอาหาร วันนีน้ อกจากหล่อนกับชายหนุ่มแล้วก็มีผู้จัดการไร่คนใหม่

108 | ห ว า น ยิ ห ว า

ร่วมโต๊ะด้วย
ยิหวานั่ง รับประทานอาหารไปเงี ยบ ๆ ฟั ง บทสนทนาระหว่าง
เจ้าของไร่กับผู้จัดการไร่ถึง เรื่องงานในไร่โดยที่ไ ม่ ไ ด้มี ส่วนร่วมในบท
สนทนามากนัก นอกจากตอบคาถามของผูจ้ ดั การไร่คนใหม่บา้ งเท่านัน้
หลังอาหารเย็น ผูจ้ ัดการไร่ลากลับอย่างมีมารยาทเมื่ อเห็น ว่า
ภรรยาของผูเ้ ป็ นนายไม่ค่อยสบายนัก จากนัน้ คีรีก็หนั มาพูดกับหญิงสาว
“คืนนีง้ ดดูทีวีสกั วันนะ เธอขึน้ ไปพักผ่อนเถอะ”
หลั ง อาหารทุ ก คื น ชายหนุ่ ม จะใช้เ วลาดู โ ทรทั ศ น์ร ายการ
ภาษาอังกฤษกับหล่อนเสมอ แต่คืนนีเ้ ขาอยากให้หล่อนพักผ่อนมากกว่า
“ค่ะ คุณภู งัน้ หนูดีขนึ ้ ข้างบนแล้วนะคะ” หล่อนบอกแล้วหมุนตัว
เดินจากไป
ยิหวาผุดลุกขึน้ นั่งเมื่อได้ยินเสียงลูกบิดประตูกั้นห้องหมุนและ
ประตูเปิ ดเข้ามาช้า ๆ แสงไฟจากห้องติดกันส่องให้เห็นร่างสูงที่เดินอย่าง
แผ่วเบาตรงมายังเตียงนอนของหล่อน และชะงักไปนิดเมื่อเห็นว่าหล่อน
นั่งอยู่บนเตียง จากนัน้ หญิงสาวจึงเปิ ดไฟโคมหัวเตียงทาให้หอ้ งสว่างขึน้
“ฉันทาให้เธอตื่นหรือเปล่า แค่จะเข้ามาดูว่าเธอเป็ นยังไงบ้าง
เท่านัน้ ” เขาบอกแต่ไม่หยุดเดิน
“ไม่หรอกค่ะ หนูดี...นอนไม่หลับ” หล่อนยอมรับตามตรง
“เธอร้องไห้หรือหนูดี” เขาถามอย่างตระหนกเมื่อเห็นหน้า หล่อน
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เต็มตา ดวงตาที่บวมชา้ บอกเขาว่าหล่อนร้องไห้อย่างไม่ตอ้ งสงสัย
ชายหนุ่มเดินไปทรุ ดตัวลงนั่งบนเตียงของหล่อน เชยคางหล่อน
ขึน้ ถามอ่อนโยน
“เป็ นอะไร”
“คุณภู” ยิหวาเรียกชื่อเขาก่อนจะปล่อยโฮ โถมตัวเข้าสู่ออ้ มอก
เขา ร้องไห้สะอึกสะอืน้ บอกเขาฟั งแทบไม่ได้ศพั ท์
“หนูดีใจหาย ผูจ้ ดั การไร่คนใหม่มาแล้ว มาแทนที่พ่อ มาอยู่บา้ น
ที่ พ่ อ เคยอยู่ ก่ อ นหน้า นี ้ยัง ไม่ มี ใ ครมาแทน มัน เหมื อ นกับ พ่ อ ยัง เป็ น
ผู้จัดการไร่อยู่ แต่ตอนนี.้ ..มี คุณ บดินทร์ม าแทน มี ผู้จัดการไร่คนใหม่
เหมื อ นบัง คับ ให้ห นู ดี ย อมรับ ความจริ ง ว่ า ไร่ ภู คี รี ไ ม่ มี ผู้จัด การไร่ ช่ื อ
ศาสตราแล้ว ไม่มีพ่อของหนูดีแล้ว”
นา้ เสียงโหยไห้ราวจะขาดใจของหญิงสาวทาให้คีรีกระชับอ้อม
แขนแน่น เขาก้มลงจูบกลุม่ ผมหล่อนซา้ ๆ พรา่ บอก
“ฉันขอโทษนะหนูดี ขอโทษ อย่าร้องไห้เลยนะ ฉันจะดูแลเธอ
แทนพ่อเอง ฉันสัญญา”
คามั่นที่หล่อนได้ยินจนเจนใจมาตั้ง แต่พ่อเสีย และเขาก็ดู แ ล
หล่อน ทาได้อย่างที่สญ
ั ญาทุกประการ ทาให้หญิงสาวรูส้ ึกว่าโพรงในอก
ถูกเติมเต็ม เต็มตืน้ ด้วยความอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัยอยู่ในอ้อมอกเขา
อกที่มาแทนที่พ่อ คอยซับนา้ ตา และหล่อนเริ่มจะคุน้ เคย กล้าวางความ
ไว้เนือ้ เชื่อใจในอ้อมอกนี ้
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คีรีน่งั นิ่งปล่อยให้หญิงสาวร้องไห้ในอ้อมกอดเขาจนพอใจ เขาไม่
พูดอะไร ทาเพียงลูบหลังลูบไหล่ ใช้สมั ผัสอ่อนโยนแทนคาปลอบประโลม
จนเมื่อหล่อนสงบลง เขาก็คลายอ้อมแขน เชยคางหล่อนให้เงยหน้าขึน้
สบตาเขา บอกเสียงอ่อนโยน
“ดึกแล้ว นอนเถอะหนูดี”
เขาบอกแล้วก้มหน้าลงมาหาหล่อน ตัง้ ใจฝังจุมพิตบนหน้าผาก
อย่างที่ทาประจาจนคุน้ ชิน แต่สายตาที่มองมาอย่างไว้เนือ้ เชื่อใจและ
ฝากเนือ้ ฝากตัว และริมฝี ปากอิ่มที่มองเห็นอยู่ตรงหน้า ก็ทาให้เขาเปลี่ยน
จุดหมาย ตัดสินใจแนบริมฝี ปากลงบนกลีบปากของหล่อนช้า ๆ
แม้สัม ผัส จากริ ม ฝี ป ากอุ่น จะแผ่ ว เบาราวขนนกตกต้อ ง แต่
สั่นสะเทือนเลือนลั่นในหัวใจของยิ หวา ตอนนัน้ เองที่หล่อนตระหนักว่า
แม้จะรูส้ กึ มั่นคงปลอดภัย อบอุ่นในอ้อมอกเขาไม่ต่างจากอ้อมอกพ่อ แต่
เขาไม่ใช่พ่อ ทว่าเป็ นสามี...สามีท่ีสอนให้หล่อนรู ว้ ่าจูบแรกในชีวิตสาว
นัน้ ...หวานซ่านเพียงใด

