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บทน ำ 

 
“คณุหน.ู..ผม...ฝาก...หนดีู...ดว้ย” 
เสียงสั่งความกระท่อนกระแท่นจากคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียง

พรอ้มสายระโยงระยางของอุปกรณท์างการแพทยท์ าใหคี้รีขบกรามจน
เป็นสนั ใบหนา้เครียดเครง่อย่างที่ผูร้ว่มหอ้งอีกสองชีวิตเดาไม่ออกว่าเขา
ก าลงัคิดอะไร 

“พ่อ...อย่าพดูแบบนัน้ พ่อจะไม่เป็นอะไร พ่อตอ้งอยู่กบัหนดีู”  
เสียงสั่น ๆ เจือสะอืน้ของเด็กสาวที่นั่งอยู่คนละฟากเตียงกับเขา

ดงัขึน้ทนัทีที่คนป่วยพดูจบ เรียกชายหนุ่มใหเ้งยหนา้ขึน้มอง 
หนูดีหรือยิหวา ลูกสาวคนเดียวของคนป่วยนั่งกุมมือข้างหนึ่ง

ของพ่ออยู่ หล่อนร  ่าไหน้ า้ตาอาบแกม้ คงรูดี้พอ ๆ กบัเขาว่าก าลงัจะเกิด
อะไรขึน้ 

ความรูส้ึกอยากปกป้องดแูล อยากโอบประคองปลอบขวญัพลุ่ง
ขึน้มาในอก หล่อนยงัเด็กเหลือเกิน แต่หล่อนก าลงัจะสญูเสีย สญูเสีย...
คนในครอบครวัคนเดียวที่หล่อนมี...เพราะเขา... 

หากไม่เป็นเพราะพ่อของหล่อนเอาตวัรบักระสนุแทนเขา ตอนนี ้
คนที่ก าลงัจะจากไปคงเป็นเขา และหลอ่นก็คงจะไม่ตอ้งสูญเสียพ่ออย่าง
ที่ก าลงัจะเกิดขึน้เช่นนี ้ 

“อย่าห่วงเลยศาสตรา ฉนัจะดแูลหนดีูแทนนายเอง” 
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ค าตอบรบัจากผูเ้ป็นนายท าใหค้นป่วยผ่อนลมหายใจ หากเขา

จะตาย ห่วงเดียวที่มีคือลูกสาวผู้อาภัพที่เสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก แล้ว
ตอนนีก้็ก าลงัจะเสียพ่อ แต่เมื่อผูเ้ป็นนายรบัปากเช่นนั้นเขาก็หมดห่วง 
เขารูดี้...เจา้นายไม่เคยรบัปากพลอ่ย ๆ เมื่อเขาบอกว่าจะดแูลลกูสาวต่อ
ให ้ศาสตราก็รูว้่าเขาสามารถวางใจได ้

“ขอบคุณครับคุณหนู ขอบคุณ” ศาสตราพึมพ าขอบคุณเสียง
แผ่ว โลง่อกโลง่ใจ เขาสามารถจากไปอย่างไม่มีอะไรใหต้อ้งห่วงแลว้  

เขาท าท่าจะหลบัตาลง แต่แลว้ดวงตาที่ก าลงัหรี่ปรือก็เบิกกวา้ง
เมื่อไดย้ินเสียงทุม้บอกกลา่วอย่างหนกัแน่น 

“ฉนัจะแต่งงานกบัหนดีู”  
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๑ 
 
 

 
“หนดีูไม่แต่ง”  
น า้เสียงดือ้ดงึ ใบหนา้เชิดนอ้ย ๆ อย่างดือ้รัน้ของคนที่ยงัมีน า้ตา

เต็มหนา้ท าใหคี้รีถอนหายใจยาว ก่อนจะกลา่วเสียงเรียบ 
“เราพดูกนัตัง้แต่อยู่โรงพยาบาล และตอนนีฉ้นัก็เบ่ือจะพดูเรื่องนี ้

กบัเธอเต็มที” 
“ก็ไม่ตอ้งพดู แค่คณุท่านไม่แต่งงานกบัหนดีูก็จบค่ะ”  
“ฉนัรบัปากพ่อของเธอไปแลว้”  
“แค่รบัปากดแูลหนดีูพ่อก็ดีใจแลว้ ไม่เห็นตอ้งแต่งงานเลยนี่คะ”  
“พ่อเธอตายแทนฉัน...หนูดี ฉันต้องตอบแทนเขาด้วยชีวิตที่

เหลืออยู่ของฉนั” 
“พ่อยงัไม่ตาย คณุท่านอย่ามาแช่งพ่อนะ” ยิหวากรีดรอ้งราวคน

เสียสติแลว้โถมตัวเขา้ใส่เจา้นายของพ่อ คนที่เปล่งถอ้ยค ารา้ยกาจนั้น
ออกมา 
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“คนบา้ พดูออกมาไดย้งัไง พ่อยงัไม่ตาย พ่อตอ้งไม่ตาย!”  
หล่อนทัง้พร  ่าพูด ทัง้รอ้งไห ้ทัง้ทุบตีเขา ก่อนที่ออ้มแขนแข็งแรง

จะรวบตวัหลอ่นไวก้บัอก แลว้บอกดว้ยเสียงอ่อนโยน 
“หนดีู ใจเย็น ๆ”  
“ไม่เย็น หนดีูไม่เย็นแลว้ หนดีูเกลียด หนดีูเกลียดคณุท่าน ปลอ่ย

นะ คนบา้ ปล่อย!” หล่อนทัง้ทุบตีทัง้ดิน้รน แต่ออ้มแขนที่แข็งแกร่งปาน
กรงเหล็กก็ไม่คลายออก จนในที่สุดหล่อนก็หมดแรง ซบหนา้ร  ่าไหอ้ยู่กับ
อกเขา  

“คณุท่าน...พ่อจะไม่ตายใช่ไหมคะ คณุท่านมีเงิน หาหมอเก่ง ๆ 
มารกัษาพ่อได ้ใช่ไหมคะ...ใช่ไหม...ฮือ...” 

ชายหนุ่มขบกรามจนเจ็บ เห็นท่าทางราวกบัจะขาดใจของหล่อน
แลว้ท าใหเ้ขารูส้ึกเจ็บรา้วไปทัง้ทรวงอก เขาอยากบอกหล่อนเช่นนัน้ เขา
มีเงินมากมาย จะหาหมอเก่ง ๆ ที่ไหนมารกัษาพ่อของหล่อนก็ได ้แต่ใน
ความเป็นจริงเขากลบัท าไม่ได ้หมอเพิ่งบอกเขาเองว่าศาสตราจะรูส้ึกตวั
อยู่ไดอี้กไม่นาน เพราะการติดเชือ้เริ่มลามไปที่ตบั และท่าทางยาฆ่าเชือ้
ที่ใหจ้ะเอาไม่อยู่ และหากเชือ้เริ่มลามไปที่อวัยวะภายในอ่ืน ๆ ก็อาจจะ
ไม่รูส้กึตวัอีกแลว้ 

เขาตอ้งรีบ... 
“หนูดี...ไปล้างหน้าล้างตาแล้วเตรียมเอกสารเถอะนะ เด๋ียว

เจา้หนา้ที่จากอ าเภอจะรอนาน” เขาบอกอย่างอ่อนโยน ใจยวบไหวเมื่อ
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รูส้ึกถึงร่างที่สั่นระริกในออ้มแขน หล่อนสะอืน้ตัวโยน น า้ตาไหลจนเขา
รูส้กึถึงความเปียกชืน้ที่ทะลเุสือ้เขา้ไปถึงหนา้อก  

ยิหวาเงยหนา้ขึน้มองคนที่พูดกับหล่อนอย่างอ่อนโยนอย่างที่ไม่
เคยไดย้ินมาก่อน ก็เขาเป็นเจา้นายพ่อ แมห้ล่อนจะเติบโตมาในไร่แห่งนี ้
แต่หล่อนก็ไม่ไดม้ีโอกาสเสวนากับเจา้นายของพ่อมากนกั นาน ๆ ครัง้ที่
เขามากินขา้วเย็นที่บา้น พ่อจึงเรียกหล่อนมาสวัสดีเสียทีหนึ่ง กับทุก ๆ 
ครัง้ที่ผลการเรียนออกที่หล่อนตอ้งน าไปใหเ้ขาดูที่บา้นใหญ่ เพราะเขา
จ่ายค่าเล่าเรียนใหห้ล่อน แต่ตอนนีห้ล่อนกลบัรอ้งไหอ้ยู่ในออ้มกอดเขา 
ชายผูท้ี่ก  าลงัจะกลายมาเป็นสามี 

ความคิดนัน้ท าใหห้ลอ่นพยายามดิน้รนใหห้ลดุจากออ้มแขนของ
เขาอีกครัง้ ซึ่งคราวนีเ้ขาปลอ่ยหลอ่น ไม่ไดร้ดัไว ้ 

“ท าเพื่อพ่อเป็นครัง้สดุทา้ยนะหนดีู”  
ถอ้ยค านัน้คลา้ยกบัน า้อุ่นที่ซึมเขา้สู่ทุกอณูหวัใจของหล่อน เพื่อ

พ่อ...หล่อนตอ้งแต่งงานกบัเขาเพื่อใหพ้่อจากไปอย่างสบายใจ ส่วนชีวิต
ที่เหลือ...จะเป็นอย่างไรก็คงสดุแทแ้ต่ผูช้ายคนนี ้เจา้นายพ่อที่หล่อนรูจ้กั
อยู่ไกล ๆ ตัง้แต่เกิด เขาใจดีกบัพ่อเสมอ และหล่อนก็หวงัว่าเขาคงจะไม่
ใจรา้ยกบัหลอ่น  

ในเมื่อพ่อไวใ้จเขา หลอ่นก็ตอ้งไวใ้จเขา...เพื่อความสบายใจของ
พ่อ  

คิดเช่นนัน้แลว้หญิงสาวก็สูดหายใจลึกแลว้บอกอย่างตัดสินใจ
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ได ้ 

“ค่ะ...หนดีูจะท าเพื่อพ่อ” 
 

เจา้หน้าที่จากอ าเภอมารออยู่ก่อนแลว้ เตียงพยาบาลถูกปรับ
ยกขึน้ทางดา้นศีรษะ ศาสตรานั่งเอน ๆ มองลกูสาวคนเดียวกบัชายหนุ่ม
ผู้เป็นนายนั่งคู่กันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ บนโต๊ะมีสมุดทะเบียนสมรสเล่ม
ใหญ่วางอยู่  

การจดทะเบียนสมรสด าเนินไปอย่างไม่มีพิธีรีตองนัก ชายหนุ่ม
ร่างใหญ่จรดปากกาลงลายมือชื่อ แลว้ยื่นใหส้าวนอ้ยขา้งกาย ในขณะที่
ผูเ้ป็นพ่อก็ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมใหลู้กสาวซึ่งยังเป็นผูเ้ยาวท์ า
การสมรสไดต้ามกฎหมาย มีเจา้หนา้ที่ลงลายมือชื่อเป็นพยาน เป็นอัน
เสรจ็พิธี  

“ขอบคณุครบัคณุหนู ผมฝาก...ลกู...ดว้ย” ศาสตราพดูกบัผูเ้ป็น
นายเสียงขาดหว้ง แลว้ยื่นมือไปหาลกูสาว  

“หนดีู...” 
“ขา...พ่อ...” ยิหวาขานรับ น า้ตาไม่เคยเหือดไปจากใบหน้า 

หล่อนจับมืออันสั่นเทาของพ่อ มือที่เย็นจนน่าใจหาย หล่อนรูส้ึกถึงแรง
บีบแผ่ว ๆ พรอ้ม ๆ กบัเสียงแหบพรา่ของพ่อ 

“เป็นเด็กดี อย่าดือ้กบัคณุท่านนะลกู”  
หล่อนร้องไห้โฮ แต่ก็พยักหน้ารับค า สังหรณ์บางอย่างบอก
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หล่อนว่าเวลาของพ่อใกลเ้ขา้มาเต็มทีแลว้ แลว้ก็เป็นอย่างที่คิด เพราะ
หลงัจากท่ีพ่อหลบั พ่อก็ไม่ไดต่ื้นขึน้มาหาหลอ่นอีกเลย  

 
การติดเชือ้ในกระแสเลือดของศาสตราลุกลามสู่อวัยวะต่าง ๆ 

แมห้มอจะยงัใหย้าฆ่าเชือ้ พยายามพยุงอาการ แต่เพียงสามวนัหลงัจาก
ที่ผูจ้ดัการไรข่องไรภ่คีูรีไม่ไดส้ติ เขาก็จากไปตลอดกาล 

แมจ้ะวุ่นวายอยู่กบัคดีความที่มีคนลอบเขา้มาในบา้นเพื่อขโมย
ของและเกิดการต่อสูก้ันจนท าใหผู้จ้ัดการไร่ถึงแก่ความตาย แต่คีรีก็ยัง
จดัการงานศพใหค้นที่ตอนนีเ้ลื่อนฐานะมาเป็นพ่อตาเขาอย่างสมเกียรติ 
ยิหวายงัเด็กและเศรา้โศกอยู่กับความสญูเสียจนไม่เป็นอนัท าอะไร และ
เขาก็ไม่โทษหล่อน แต่ช่วยจัดการทุกอย่างแทนหล่อน เพราะไม่ว่า
อย่างไรหลอ่นกบัเขาก็เป็นคนคนเดียวกนัแลว้ตามกฎหมาย  

เสร็จจากงานศพ คีรีก็จัดงานเลีย้งคนงานในไร่ พรอ้มประกาศ
ข่าวการแต่งงานระหว่างเขากบัยิหวาใหร้บัรูโ้ดยทั่วกนั  

“จากนีไ้ป คณุหนดีูจะยา้ยเขา้มาอยู่ที่บา้นใหญ่ และขอใหทุ้กคน
ปฏิบติักบัเธอในฐานะนายหญิงของไรภ่คีูรี” เขาเนน้ค าว่า ‘คณุหนูดี’ ราว
กับต้องการประกาศว่าคนงานควรจะเรียกหล่อนอย่างที่เขาเรียกเป็น
ตวัอย่าง 

ในขณะที่ ‘คณุหนดีู’ ไดย้ินแลว้ก็ใจหายวาบ...ถึงเวลาแลว้ใช่ไหม 
เด็กสาวใจสั่นไหว ถึงแมห้ลอ่นจะยงัไม่เคยมีเพื่อนชาย แต่หล่อน
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ก็ไม่ไดไ้รเ้ดียงสาจนไม่รูว้่าจะเกิดอะไรขึน้ระหว่างหญิงชายที่เป็นสามี
ภรรยากนั และหลอ่นก็ยงัไม่พรอ้ม หลอ่นยงัเป็นเด็กนักเรียนมธัยมปลาย 
อายยุงัไม่เต็มสิบแปดดีดว้ยซ า้ หลอ่นท าใจไม่ไดท้ี่จะตอ้งมีความสมัพนัธ์
ลึกซึง้กับคนที่ส  าหรบัหล่อนแลว้เป็นเพียงเจา้นายของพ่อ เป็นเจา้ของ 
‘บา้น’ ที่หล่อนอาศัยมาตัง้แต่เกิด เป็นทุกอย่างที่ห่างไกลจากค าว่าสามี 
ที่ลายเซ็นบนทะเบียนสมรสวนันัน้ท าใหเ้ขาเป็น 

หลอ่นจะท าอย่างไรดี... 
 
คีรีใหค้นไปช่วยหล่อนเก็บของและยา้ยเขา้มาอยู่บา้นใหญ่กับ

เขา สว่นบา้นที่หลอ่นอยู่กบัพ่อนัน้เป็นบา้นประจ าต าแหน่งผูจ้ดัการไร ่ซึ่ง
เจา้ของบา้นคนใหม่จะยา้ยเขา้หลงัจากท่ีหลอ่นยา้ยออกแลว้  

ยิหวายืนมองบ้านที่หล่อนเติบโตมาตาละห้อย ก้อนสะอืน้ตี
ขึน้มาจุกคอหอยเมื่อคิดว่าไม่มีอีกแล้ว บ้านอันอบอุ่นที่เคยอยู่กับพ่อ 
หล่อนไม่เหลือพ่อ และตอนนีก้็ก าลงัจะไม่เหลือบา้น เหลือก็แต่...ผูช้าย  
สีหนา้เรียบเฉยที่กลายมาเป็นสามีทัง้ที่หลอ่นไม่ไดเ้ต็มใจ  

“ไปกันได้แล้ว คนจะได้เข้ามาท าความสะอาดเตรียมไว้รอ
ผูจ้ดัการไรค่นใหม่ เขาจะมาถึงวนัมะรืน” เจา้ของเสียงทุม้บอก  

ยิหวาหนัหนา้ไปมองคนพดู หล่อนมองไม่เห็นอะไรในสีหนา้ของ
เขานอกจากความเฉยชา แมเ้ขาจะดูแลหล่อนอย่างดีนับแต่พ่อจากไป 
ช่วยจัดการงานศพแทนหล่อนทุกอย่าง แต่หล่อนก็สมัผัสไดเ้พียงความ
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เย็นชาจากเขา ผูช้ายที่พ่อฝากหลอ่นไวก้บัเขา แต่เขาไม่มีอะไรเหมือนพ่อ
เลย เขาไม่มีความรกัความอบอุ่นใหอ้ย่างที่พ่อมี และหล่อนไม่รูว้่าการที่
หล่อนยา้ยเขา้ไปอยู่บา้นเดียวกับเขา จะหมายความว่าถึงเวลาที่หล่อน
ตอ้งท าหน้าที่ของภรรยา ตอบแทนเขาดว้ยร่างกายของหล่อนเองแล้ว
หรือเปลา่ 

รถเอสยูวีสีด าคันใหญ่ของเขาแล่นมาจอดหน้าบา้นหลังใหญ่  
บนเนิน ก่อนที่คนขับจะเดินลงมาเปิดประตูให้แล้วบอกเสียงดุ ๆ ใน
ความรูส้กึของคนฟัง 

“ลงมา”  
ยิหวาเมม้รมิฝีปาก น า้ตาคลอ แมห้ลอ่นจะรูจ้กัเขาตัง้แต่เกิด แต่

ก็ไม่ไดส้นิทสนม ไม่รูจ้กันิสยัใจคอ แลว้ตอนนีเ้ขาจะใหห้ล่อนมาอยู่ร่วม
บา้นกบัเขา อาจจะร่วมหอ้ง...ร่วมเตียง...แค่คิดหญิงสาวก็หวาดหวั่นจน
กา้วขาไม่ออก 

รูส้กึราวกบัก าลงัเดินเขา้สูแ่ดนประหารอย่างไรอย่างนัน้ 
 

หากไม่มีมือแข็งแรงของเขาจบัขอ้ศอกแลว้กึ่งผลกักึ่งลาก ยิหวา
คงยังยืนขาแข็งอยู่ขา้งรถ แต่ตอนนีห้ล่อนก าลงัยืนอยู่ในบา้น หนา้หอ้ง
หอ้งหนึ่งที่ประตูปิดสนิท หญิงสาวเงยหนา้มองคนที่ยืนอยู่ขา้ง ๆ หล่อน
คลา้ยผูค้มุนกัโทษ หนา้เสียเหมือนคนจะรอ้งไห ้ 

เขายื่นมือไปเปิดประตู ยิหวาหลบัตาลงชา้ ๆ สูดลมหายใจลึก
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เขา้ปอด เตรียมใจ...ท าใจ...เผชิญกับอะไรก็ตามที่อยู่ในหอ้งนัน้ แต่แลว้
เมื่อลืมตาขึน้ มองเห็นภายในหอ้งเต็มตา หลอ่นก็หนัไปมองคนเปิดประตู
อย่างประหลาดใจ  

คีรีมองหลอ่นอยู่ก่อนแลว้ เขาเลิกคิว้ขึน้เมื่อเห็นหล่อนหนัไปมอง
เขา ยิหวาคิดว่ามองเห็นประกายบางอย่างในดวงตาเขา คลา้ยว่าจะเป็น
ความขบขัน แต่สีหน้าของเขายังเรียบเฉย บอกหล่อนด้วยน า้เสียงไม่
แสดงอารมณ ์

“หอ้งนอนของเธอ” 
ยิหวามองรอบห้อง ห้องนอนสีขาว ผ้าม่านเป็นลูกไม้สี อ่อน      

ชุดผา้ปูเตียงเป็นสีที่มองอย่างไรก็ไม่น่าใช่ห้องนอนของผู้ชายตัวโต ๆ 
นอกจากนัน้แลว้ บนเตียงขนาดควีนไซซน์ัน้ นอกจากหมอนและหมอนอิง
ลายน่ารัก ยังมีตุ๊กตาหมีหลากขนาดอีกสามตัวจัดวางอยู่  บนพื ้นมี
กระเป๋าเสือ้ผา้ของหล่อนที่ใครบางคนคงจะเอาเขา้มาวางไวก้่อนที่หล่อน
จะมาถึง 

“แลว้...คณุท่าน...” ยิหวาถามเสียงแผ่ว  
“หอ้งฉนัอยู่ทางโนน้” เขาชีไ้ปยงัอีกฟากของหอ้ง  
ตอนนั้นเองที่ยิหวาสังเกตเห็นว่าผนังห้องด้านหนึ่งมีประตูอีก

บาน ชายหนุ่มเดินไปเปิดประตอูอกกวา้ง เผยใหเ้ห็นหอ้งนอนอีกหอ้งที่มี
ขนาดใหญ่กว่าหอ้งของหล่อน เครื่องเรือนและสีที่ใชใ้นหอ้งบ่งบอกว่า
เป็นหอ้งนอนของเขาไม่ผิดแน่ 
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“เอาละ เธอจะท าอะไรก็ตามสบาย อีกครึง่ชั่วโมงเขา้ไปหาฉันใน

ออฟฟิศ” เขาบอกแลว้เดินผ่านประตเูขา้ไปในหอ้งของเขา จากนัน้ประตู
ก็ปิดตามหลงั 

ยิหวาถลาไปที่ประตูก่อนจะใจหายวาบเมื่อพบว่าลูกบิดไม่
มีล็อก!  

‘โอย...ท ายังไงดี’ หญิงสาวคิด ถ้าเขาเปิดประตูเข้ามาตอนที่
หล่อนหลบัอยู่เล่าจะท าอย่างไร แต่คิดไปแลว้ก็ชะงกั เมื่อนึกไดว้่าหล่อน
เป็นภรรยาเขา เขาจะ ‘เขา้หา’ หลอ่นเมื่อไรก็ได ้เมื่อตระหนกัถึงความจริง
ขอ้นัน้ก็ยิ่งเศรา้หมอง จากที่ตอนแรกหัวใจโลดขึน้อย่างยินดีเมื่อเห็นว่า
หล่อนมีหอ้งของตนเอง ไม่ตอ้งอยู่ร่วมหอ้งกับเขา แต่ตอนนีห้ัวใจกลับ
เหี่ยวเฉา เมื่อพบว่าหอ้งของเขาอยู่ติดกับหอ้งของหลอ่นนี่เอง แถมประตู
ที่เชื่อมถึงกนัก็ไม่มีล็อก จะเปิดเขา้ออกเมื่อไรก็ได ้

ยิหวาเดินไปทรุดตวันั่งลงบนเตียงแลว้ทอดถอนใจกบัชะตาชีวิต
ของตน คงไม่มีแลว้วาสนาที่จะไดรู้จ้กัความรกั ไดอ้ยู่ในชดุเจา้สาวฟูฟ่อง
ราวกบัเจา้หญิงในวนัส าคญักบัคนที่รกักนัสดุหวัใจ  

ตอนนีห้ล่อนเป็นภรรยาของผูช้ายคนหนึ่ง คนที่หล่อนนับถือใน
ฐานะเจา้นายของพ่อ ผูม้ีพระคุณที่รบัภาระเรื่องการเรียนของหล่อนมา
ตั้งแต่เข้าชั้นอนุบาล และส าหรับเขาก็คงเห็นหล่อนเป็นแค่ลูกสาว
ผูจ้ดัการไรท่ี่เขารบัผิดชอบต่อจากพ่อ 

แม้เขาจะจดทะเบียนสมรสกับหล่อน บอกให้คนในไร่ยกย่อง



12 | ห ว า น ยิ ห ว า 

 
หลอ่นในฐานะนายหญิง แต่เขากลบัไม่ไดป้ฏิบติักบัหล่อนอย่างคนที่เป็น
นายหญิงจริง ๆ หล่อนตอ้งอาศัยอยู่ห้องขา้ง ๆ ที่เขาจะเปิดเขา้มาหา
ความส าราญกับร่างกายของหล่อนเมื่อไรก็ได ้แต่หล่อนคงไม่มีสิทธิ์เขา้
ไปยุ่มย่ามในหอ้งของเขา  

ยิ่งคิดก็ยิ่งเศรา้ เพราะคิดแลว้หล่อนก็ไม่ต่างอะไรกับนางบ าเรอ
ของเขาเลย... 

เมื่อเหลือบตาดูนาฬิกาแขวนผนัง ยิหวาก็กระวีกระวาดเข้า
หอ้งน า้เพื่อลา้งหนา้ลา้งตา หล่อนตอ้งไปพบเขาในหอ้งท างานในอีกไม่ก่ี
นาทีนีแ้ลว้ ไม่รูว้่าเวลาครึง่ชั่วโมงผ่านไปเรว็ขนาดนีไ้ดอ้ย่างไร 

ยิหวาส ารวจเสือ้ผา้ที่หล่อนใส่อยู่ เป็นชุดกระโปรงผา้ยืดความ
ยาวเพียงเข่า แขนเสือ้พอง คอกลม ดูสุภาพพอส าหรบัการไปพบเขาใน
หอ้งท างาน จึงไม่ไดเ้ปลี่ยนเสือ้ผา้ เพียงแต่หวีผมและผัดหน้าดว้ยแป้ง
เด็กกบัเติมลิปมนั แลว้จึงออกจากหอ้ง 

หล่อนเคยเขา้ไปในหอ้งท างานของเขาซึ่งอยู่ชัน้ล่างของตัวบา้น
อย่างนอ้ยก็เทอมละครัง้ ตอนที่เอาผลการเรียนไปใหเ้ขาด ูจึงเดินตรงไป
ทนัทีอย่างคุน้เคยดีอยู่แลว้ 

หญิงสาวเคาะประตู รอจนได้ยินเสียงทุ้มเอ่ยอนุญาตจึงผลัก
ประตเูปิดเขา้ไป  

“นั่งสิ” ชายหนุ่มเงยหนา้ขึน้จากเอกสารบนโต๊ะ แลว้ผายมือเชือ้
เชิญใหห้ลอ่นนั่งบนเกา้อีห้นา้โต๊ะท างานของเขา 
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“ขอบคณุค่ะ” ยิหวาพมึพ าพรอ้มนั่งลง 
“พอใจกบัหอ้งนอนไหม” เขาถามเสียงเรียบ  
“ค่ะ...ขอบคุณมากค่ะคุณท่าน” หล่อนว่าพรอ้มพนมมือค้อม

ศีรษะไหวเ้ขา แต่เมื่อเงยหนา้ขึน้ก็แอบสะดุง้ในใจ เมื่อเห็นเขามองหลอ่น
เขม็ง หวัคิว้ขมวดนอ้ย ๆ หนา้บึง้คลา้ยไม่พอใจ แต่ยิหวาแน่ใจว่าหล่อน
ยงัไม่ไดท้ าอะไรที่เป็นการกวนโทสะของเขาเลย 

“เมื่อไรเธอจะเลิกเรียกฉนัว่าคณุท่าน” เขาถามเสียงหว้น  
“ก็...” หล่อนพูดไม่ออก ก็ในเมื่อหล่อนเรียกเขาเช่นนีม้าตัง้แต่รู ้

ความ แลว้ท าไมตอนนีถ้ึงมีปัญหา  
“ไม่มีเมียที่ไหนเรียกผวัว่าคณุท่าน เรียกฉันอย่างอ่ืน” เขาบอก...

สั่ง...เสียงหว้น 
“ค่ะ...คณุคีรี” หลอ่นลองใหม่ แมจ้ะไม่ชินปาก แต่อีกเด๋ียวคงชิน 
“เรียกฉนัภ”ู ดเูขาจะยงัไม่พอใจที่หลอ่นเรียกชื่อจรงิของเขา 
“ค่ะ...คณุภ”ู หลอ่นว่าง่าย 
ยิหวาคิดว่ามองเห็นริมฝีปากเขาแยม้ออกเล็กนอ้ย แต่ก็เร็วมาก

จนหล่อนไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเขายิม้จริง ๆ เพราะตอนนีส้ีหน้าเขา
กลบัมาเรียบเฉยอีกครัง้ 

“มีอะไรขาดเหลืออีกไหม จะพาไปซือ้” ประโยคหลงัเขาทอดเสียง
อ่อนลงเล็กนอ้ย 

“ไม่ค่ะ...มีแค่...เอ่อ...” หล่อนตะกุกตะกัก รูว้่าไม่ควรแต่หล่อน
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อยากลองดกู่อน 

“มีอะไร” เขาถามอย่างใจรอ้น ราวกับว่ารอใหห้ล่อนพูดจนจบ
ประโยคไม่ไหว 

“ประตรูะหว่างหอ้ง มนั...ไม่มีล็อกค่ะ” หลอ่นกลัน้ใจบอกไป  
เพราะมัวแต่กม้หน้ามองโต๊ะ หล่อนเลยไม่ไดเ้ห็นว่าสายตาคน

ฟังฉายประกายขบขันขึน้มาวูบหนึ่ง แม้แต่ตอนพูดใบหน้าเขาก็แต้ม
รอยยิม้ แต่คนฟังไม่มีโอกาสไดเ้ห็น 

“ผวัเมียกนั จะมีล็อกไปท าไม” 
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๒ 
 
 
 

 
ค าพดูของเขาท าใหค้นที่กม้หนา้มองโต๊ะเมม้ปาก นั่นสินะ เขามี

สิทธิ์เขา้มาในหอ้งของหลอ่นเมื่อไรก็ได ้หลอ่นจึงตอบรบัเสียงแผ่ว 
“ค่ะ”  
คีรีเลิกคิว้นอ้ย ๆ มองคนที่ยงันั่งทอดสายตาลงต ่าอยู่ตรงหนา้เขา 

ถอนใจนอ้ย ๆ กบัท่าทางหวาดกลวัของหลอ่น ก่อนจะถามเปลี่ยนเรื่อง 
“เธอเรียนอยู่ชัน้ไหนแลว้นะ” 
“ม. หกค่ะ” ยิหวาตอบ 
คนฟังค าตอบทอดถอนใจ หล่อนยงัเด็กมากจริง ๆ ชายหนุ่มอด

รงัเกียจตนเองไม่ไดท้ี่ฉวยโอกาสกับหล่อนเช่นนี ้ยิ่งมองผิวแกม้ใสอย่าง
เด็ก ๆ ของหลอ่นเขายิ่งรูส้กึผิด หลอ่นยงัเป็นเด็ก มีอนาคตรออยู่ขา้งหนา้ 
แต่เขากลบัฉวยโอกาสจบัหลอ่นจดทะเบียนสมรส ตีตราจองตัง้แต่หลอ่น
ยงัไม่จบมธัยม 
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เมื่อไรนะที่ลูกสาวผูจ้ัดการไร่สะดุดสายตาเขา น่าจะเมื่อเกือบ

สองปีที่แล้ว หล่อนเอารายงานผลการเรียนมาให้เขาดูอย่างที่ท าเป็น
ประจ าทุกเทอมเหมือนกบัลกูคนงานคนอ่ืน ๆ ปกติแลว้เขาก็จะพิจารณา
ด ูเด็กที่มีผลการเรียนดีก็ใหร้างวลัตามความเหมาะสม คราวนัน้เขาจ าได้
ว่าหล่อนท าผลสอบไดดี้มาก เกือบเต็มทุกวิชา เขาจึงบอกจะใหร้างวัล
พิเศษแก่หล่อน หล่อนขอไปทัศนศึกษากับโรงเรียนไกลถึงสิงคโปร ์เขา
อนุญาต และตอนนัน้เองที่เขารูส้ึกราวกับเดินสะดุดจนหวัคะม า รอยยิม้
กวา้งดีใจท่ีสดุแสนบรสิทุธิ์ของหล่อน ดวงหนา้ใสกระจ่าง ฟันขาวเรียงกนั
เป็นระเบียบ ริมฝีปากอ่ิมแดงระเรื่อตามธรรมชาติ เขาเพิ่งเห็นในตอน
นัน้เองว่าลกูสาวคนเดียวของผูจ้ดัการไรข่องเขาสวยแค่ไหน 

สวยเสียจนเขาละสายตาไปจากหลอ่นไม่ไดอี้กเลย... 
เวลาเกือบสองปี เขาไดแ้ค่เฝ้ามองหล่อนอยู่ไกล ๆ แมจ้ะพอใจ

หลอ่นแค่ไหน แต่เขาจะท าอะไรไดม้ากกว่าแอบมอง ในเมื่อหลอ่นเป็นลกู
สาวคนงาน ที่อายุอานามแทบจะเป็นลูกของเขาไดห้ากว่าเขาแต่งงานมี
ลกูตัง้แต่เป็นวยัรุ่น หลอ่นยงัเด็ก เป็นแค่นกัเรียนมธัยม ในขณะที่เขาเป็น
ผูใ้หญ่ อายุไม่ใช่นอ้ย ๆ หากเขาท าอะไร หล่อนคงเห็นเขาเป็นเพียงเฒ่า
หวังหูรือไอแ้ก่ตณัหากลบัเท่านัน้เอง  

เขาเคยคิดที่จะรอ รอใหห้ล่อนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ รอใหช้่องว่าง
ระหว่างวยัแคบเขา้ เมื่อไม่มีค าว่าเด็กกบัผูใ้หญ่มาคั่น แต่เป็นผูใ้หญ่สอง
คนที่อายุอาจจะต่างกันมากสกัหน่อย เมื่อนัน้หากเขาลงมือจีบหล่อนก็
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คงจะไม่ดนู่าเกลียดจนเกินไป  

แต่เมื่อเกิดเหตกุารณท์ี่ท าใหพ้่อของหล่อนตอ้งฝากฝังใหเ้ขาดแูล
หล่อนให้ เขาจึงฉวยโอกาสมัดมือชก จับหล่อนจดทะเบียนสมรส 
พันธนาการหล่อนใหห้นีไปไหนไม่ได ้ทัง้ที่เขาไม่จ าเป็นตอ้งท าอย่างนัน้ 
อย่างที่หล่อนบอกว่าเขาดูแลหล่อนไดโ้ดยไม่ตอ้งแต่งงาน แต่ในเมื่อมี
หนทางที่จะไดห้ลอ่นมาเป็นของเขา แลว้ท าไมเขาจึงจะไม่ท าเลา่ 

คีรีมองคนที่กม้หนา้งุดอยู่ตรงหนา้เขาดว้ยความขื่นนิด ๆ หล่อน
ดูหวาดกลัวและระแวดระวังตัวกับเขาเหลือเกิน แต่บางทีก็เหมือนกับ
หลอ่นจะปลง ราวกบัยอมจ านนต่อชะตาชีวิตที่เขาเป็นผูก้  าหนด  

ชายหนุ่มทอดถอนใจ เมื่อไรหนอที่หล่อนจะเลิกมองเขาเป็น
นายจา้งของพ่อ เลิกคิดว่าเขารบัหล่อนเป็นภรรยาเพราะรบัปากพ่อของ
หล่อนไว ้เลิกมองเขาอย่างหวาดกลวัและหวาดระแวงราวกับเขาเป็นไอ้
บา้กามที่ตัง้ท่าจะกระโจนเขา้ใสห่ลอ่นอยู่เสมอเสียที 

เมื่อไรกนั...  
แมใ้นหวัจะคิดอะไรวุ่นวาย แต่เมื่อเอ่ยปากคยุกบัหล่อนกลบัเป็น 

“จบ ม. หกแลว้จะเรียนอะไรต่อ”  
ค าถามของเขาเรียกใบหน้าก้มต ่าของคนฟังให้เงยขึ ้นมอง 

ดวงตาเบิกกวา้งราวกบัไม่เชื่อในสิ่งที่ไดย้ิน 
“เรียน...หนดีูเรียนไดห้รือคะ” ยิหวาถามเสียงสั่น  
หล่อนเคยคิดว่าหล่อนคงจะหมดหวงัเรื่องเรียนต่อแลว้ ก็ในเมื่อ
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หล่อนจดทะเบียนสมรสเป็นภรรยาเขาแลว้ จึงไม่เคยคิดว่าหล่อนจะยงัมี
โอกาสไดเ้รียนอีก คิดว่าเมื่อจบชั้นมัธยมปลายหล่อนคงต้องออกจาก
โรงเรียนเพื่อมาเป็นแม่บา้น ความหวังของพ่อที่เคยอยากให้หล่อนได้
เรียนสูง ๆ คงจบลงตัง้แต่หล่อนจรดปากกาเซ็นชื่อในใบทะเบียนสมรส
เสียแลว้ 

“เรียนไดส้ิ” 
“แลว้...คณุภู...อยากใหห้นูดีเรียนอะไรหรือคะ” หล่อนถามดว้ย

น า้เสียงไม่แน่ใจ แต่ก็ปลอบใจตนเองว่า ถึงจะไม่ไดเ้รียนที่อยากเรียน แต่
แค่เขาใหเ้รียนต่อก็เป็นบุญของหล่อนแลว้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะให้
เรียนอะไร หลอ่นก็ควรจะยินดีทัง้นัน้ 

“เธออยากเรียนอะไรก็เรียนสิหนูดี” เขาบอก หางเสียงทอดอ่อน
อย่างไม่รูต้วัเมื่อเห็นสีหนา้ไม่แน่ใจ คลา้ย ๆ ว่าอยากจะดีใจแต่ก็ไม่เต็มที่ 
ราวกบัเด็กที่ถกูย่ืนขนมใหแ้ต่ไม่แน่ใจว่าคนยื่นจะดงึมือกลบัคืนเมื่อไร ท า
ให้เขาอยากบอกให้หล่อนแน่ใจ ให้หล่อนดีใจได้เต็มที่  ให้หล่อนส่ง
รอยยิม้ที่เขาเคยเห็นมาให ้ 

“ไดท้กุอย่างเลยหรือคะ หนดีูอยากเรียนอะไรก็ไดห้รือคะ” หลอ่น
ถามน า้เสียงตื่นเตน้ ดวงตายงัเบิกกวา้งอย่างไม่อยากเชื่อ 

“งัน้สิ”  
“โอย...จริงหรือคะคุณภู ดีใจจัง...ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมาก 

หนดีูสญัญาว่าหนดีูจะตัง้ใจเรียน ขอบคณุนะคะ” หลอ่นพดูพร ่าพรอ้มยก
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มือไหว ้ใบหนา้ประดบัรอยยิม้กวา้ง  

คีรีถึงกบัตาพร่าไปเมื่อไดเ้ห็นรอยยิม้ของหล่อน ยิม้แรกนบัตัง้แต่
พ่อของหล่อนเสียชีวิต ยิม้เดียวกบัที่เขาเคยเห็นจนหัวใจสะดุด ยิม้ที่เขา
ปรารถนาจะไดเ้ห็นประดับใบหน้าของหล่อนตลอดเวลา รอยยิม้ที่เขา
หลงรกัตัง้แต่ครัง้แรกที่ไดเ้ห็น 

เขาตอ้งท าอย่างไรหนอ หลอ่นจึงจะยิม้แบบนีใ้หเ้ขาบ่อย ๆ 
 

ยิหวาออกมาจากห้องน า้หลังจากที่เขา้ไปแปรงฟันเตรียมเข้า
นอน วันนีห้ล่อนร่วมโต๊ะอาหารเย็นกับ ‘สามี’ เป็นครัง้แรก เขาไม่ไดพ้ดู
อะไรกับหล่อนมากมายนัก หลังจากที่คุยกันไปแล้วตอนบ่ายในห้อง
ท างานของเขา  

‘ตัง้ใจเรียนใหดี้ อยากเรียนมหาวิทยาลยัที่ไหนก็สอบใหไ้ดล้ะกนั 
ฉันจะส่งเธอเรียน แต่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะ ฉันจะไม่ส่งเธอไป
เมืองนอก หวงัว่าเธอคงเขา้ใจ’ 

เขาบอกหล่อนเช่นนัน้ และยิหวาก็เขา้ใจดี หลอ่นไม่เคยคาดหวงั
แมแ้ต่มหาวิทยาลยัในเมืองไทย จึงไม่เคยคิดถึงเมืองนอกอยู่แลว้ แต่ก็อด
นอ้ยใจไม่ไดท้ี่เขาพูดตอกย า้กับหล่อนว่าเขาไม่มีวันส่งหล่อนเรียนเมือง
นอก แมว้่าเขาจะท าไดก้็ตาม  

ก็ใครจะจ่ายเงินเป็นลา้น ๆ ส่งลกูสาวผูจ้ดัการไร่เรียนต่อเล่า แค่
ยอมใหห้ล่อนเรียนระดับมหาวิทยาลัยในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นพระคุณ
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มากแลว้  

หญิงสาวถอนหายใจยาว พยายามเลิกคิดถึงเขา แต่เมื่อสายตา
คอยแต่เหลือบมองประตูที่กั้นระหว่างห้องของเขากับห้องของหล่อน 
ยิหวาก็หยดุคิดไม่ได ้

แมบ้่ายวันนีจ้ะพูดคุยตกลงกันมากมาย ทัง้หนา้ที่ของหล่อนใน
บา้นหลังนี ้หน้าที่ที่ตอ้งตั้งใจเรียนใหจ้บชั้นมัธยม ตอ้งช่วยเขาท างาน
เอกสารบางอย่าง ตอ้งเรียนภาษาองักฤษเสริม ตอ้งร่วมโต๊ะรบัประทาน
อาหารเชา้และเย็นกับเขา ส่วนกลางวันหล่อนไปโรงเรียน และเขาก็กิน
กบัคนงานในไร่ ดเูหมือนเขาจะวางแผนจัดการกับชีวิตหล่อนเป็นฉาก ๆ 
แต่กบัหนา้ที่หนึ่งเขายงัไม่เคยพดูถึงสกัค า 

หนา้ที่ของภรรยา... 
หลอ่นไม่กลา้ถามเขา หลอ่นไม่อยากท า แต่เมื่อไม่มีความชดัเจน 

เขาไม่เคยบอกว่าเขาจะเรียกรอ้งหนา้ที่นัน้จากหล่อนเมื่อไร ก็ท าใหห้ญิง
สาวหวาดผวา หล่อนหวาดกลวั กลวัว่าเวลานัน้จะมาถึงโดยที่หล่อนยงั
ท าใจไม่ได ้

บางที...อาจจะเป็นคืนนีก้็ได.้.. 
‘โอย...จะท ายงัไงดี’ ยิหวาร  าพึง หล่อนไม่พรอ้ม ไม่มีวนัยินยอม

พรอ้มใจกบัเขาเด็ดขาด หลอ่นยงัเด็กอยู่เลย เขาจะกลา้ลว่งเกินเด็กอย่าง
หลอ่นเชียวหรือ 

หญิงสาวมองประตทูี่ไม่มีล็อกนัน้อีกครัง้ ความคิดประหวัดไปถึง
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ละครที่เคยด ูเวลาที่นางเอกอยู่ในสถานการณแ์บบหล่อน ยิหวาเห็นทุก
คนลากเก้าอีห้รือโต๊ะหนัก ๆ มาขวางประตูไว ้หรือหล่อนจะท าเช่นนัน้
บา้ง 

คิดแลว้ก็มองหาโต๊ะหรือเก้าอีใ้นหอ้ง ‘โต๊ะเครื่องแป้งนั่นน่าจะ
ใชไ้ด’้ หล่อนคิด ท าท่าจะลกุขึน้ไปลากโต๊ะเครื่องแป้งไมส้กัหนาหนักมา
ขวางประต ูแต่ยงัไม่ทนัไดก้า้วขาหลอ่นก็เปลี่ยนใจ 

หล่อนอยู่ในบา้นหลังนีใ้นฐานะอะไร หล่อนมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือ
หากเขาจะ ‘เขา้หา’ หล่อน ไม่...หล่อนไม่มีสิทธิ์ และถา้เขาพยายามจะ
เปิดประตแูต่ติดโต๊ะเครื่องแปง้ เขาอาจจะโกรธหลอ่น และสดุทา้ยก็คงสั่ง
ใหห้ลอ่นดงึโต๊ะออกอยู่ดี 

แต่หลอ่นยงัไม่อยากมีอะไรกบัเขา สมองคิดหาเหตผุลที่จะท าให้
หลอ่นไม่ตอ้งตามใจเขาหากเขาตอ้งการ แลว้ก็นึกถึงนิยายที่เคยอ่าน 

มีประจ าเดือน... 
หล่อนเห็นนางเอกบอกพระเอกแบบนีทุ้กที หล่อนน่าจะเอามุก

แบบนีม้าใชไ้ด ้คิดแลว้ก็เหมือนจะโลง่ใจที่มองเห็นแสงสว่างของทางออก 
แต่...ถา้เขาไม่สนละ่ โอย หลอ่นตอ้งตายแน่ ๆ ถา้เขายินดีจะฝ่าไฟแดง! 

เมื่อคิดไปทางไหนก็เจอแต่ทางตัน ในที่สุดยิหวาก็ยอมแพ้    
หญิงสาวกา้วขึน้เตียงแลว้ดึงผา้ห่มมาคลุมถึงอก ปล่อยใหน้ า้ตาไหลริน
เงียบ ๆ หล่อนท าอะไรไม่ได ้บางที...หล่อนอาจจะขอรอ้งเขาตรง ๆ ว่า
หล่อนยังไม่พรอ้ม เขาใจดียอมใหห้ล่อนเรียนต่อ บางทีเขาอาจจะใจดี
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เรื่องนีด้ว้ยก็ได ้ 

เมื่อมีความหวังอย่างนัน้หล่อนก็สบายใจขึน้ แมน้ า้ตาจะยังคง
ไหลไม่หยุด แต่หล่อนก็รูส้ึกสงบลง ไม่รอ้นรนดว้ยความหวาดกลวัดงัเช่น
เมื่อเขา้มาในหอ้งนอนใหม่ ๆ และหลงัจากนอนหลบัตา พยายามก าหนด
ลมหายใจเขา้ออกอย่างที่พ่อเคยสอนเวลาที่หล่อนนอนไม่หลบัหรือฝัน
รา้ย หญิงสาวก็เคลิม้เกือบหลบั หากจะไม่ไดย้ินเสียงประตูหอ้งติดกัน
เปิดเสียก่อน  

เขาเขา้หอ้งนอนแลว้... 
หญิงสาวนอนลืมตาโพลงในความมืด ไดย้ินเสียงกดสวิตชไ์ฟใน

หอ้งของเขา มองเห็นแสงไฟลอดใตบ้านประตเูขา้มาในหอ้งหล่อน หูฟัง
เสียงฝีเทา้หนัก ๆ เดินไปมาในหอ้ง หล่อนกลัน้หายใจเมื่อไดย้ินเหมือน
เขาเดินมายงัประตทูี่เปิดเขา้มาในหอ้งหล่อนได ้แลว้ก็ถอนหายใจอย่าง
โล่งอกเมื่อได้ยินเสียงฝีเทา้เดินผ่านไป สักครู่ก็ได้ยินเสียงน า้ไหลซู่ใน
หอ้งน า้ 

เขาคงจะอาบน า้ ยิหวาคิดขณะเหลือบตามองนาฬิกาปลุกบน
โต๊ะหวัเตียง  

ตีหนึ่ง...เขาเพิ่งกลบัเขา้หอ้งนอนหลงัจากเชา้วนัใหม่ และหล่อน
ก็ยังไม่ได้นอนเลย ยิหวาได้แต่หวังว่าพรุ่งนี ้หล่อนจะไม่นั่ งหลับใน
หอ้งเรียนใหเ้สียชื่อเด็กเรียนอย่างหลอ่นและตอ้งถูกท าโทษ 

เสียงน า้ในหอ้งน า้เงียบไปแลว้ สกัพกัหล่อนก็ไดย้ินเสียงเขาเดิน
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กลบัเขา้ไปในหอ้ง เดินไปมาราวกบัหาอะไร จากนัน้ก็มีเสียงเหมือนที่เป่า
ผมดงัขึน้  

‘เป่าผมตอนตีหนึ่งเนี่ยนะ’ ยิหวาแอบค่อนในใจ อดนึกข าคนตัว
โต ๆ หนวดเขียว ๆ แต่นั่งเป่าผมก่อนนอนไม่ได ้แต่เสียงนัน้กลบัดงัเพียง
ชั่วอดึใจก่อนจะเงียบลง  

‘เป่าแค่นัน้จะทนัแหง้อะไร’ คนค่อนยงัหาเรื่องค่อนไม่เลิก หล่อน
ยังนอนฟังเสียงกุกกักจากหอ้งขา้ง ๆ ต่อไป ตราบใดที่เขายังไม่เขา้นอน 
หลอ่นก็คงจะนอนหลบัอย่างสบายใจไม่ได ้

ยิหวาโล่งใจเมื่อไดย้ินเสียงกดสวิตชใ์นหอ้งนอนอีกครัง้ แสงไฟที่
ลอดผ่านบานประตูกลายเป็นความด ามืด เขาปิดไฟแบบนีห้มายความ
ว่าคงเตรียมเขา้นอนแลว้กระมงั และหลอ่นก็จะไดน้อนเสียที  

ยิหวาดึงผา้ห่มขึน้มาคลุมกายเตรียมนอนอีกครัง้ หลงัจากผลกั
ออกตอนแอบฟังเสียงจากขา้งหอ้ง หญิงสาวพลิกตวันอนตะแคง หนัหลงั
ใหป้ระตูกั้นหอ้งที่หล่อนระแวงมาทัง้คืน แต่ยังไม่ทันไดห้ลบัตา หล่อนก็
ตวัแข็งทื่อ เมื่อไดย้ินเสียงลกูบิดประตทูี่กัน้ระหว่างหอ้งดงัแผ่วเบา ก่อนที่
ประตจูะเปิดเขา้มาชา้ ๆ  

 
  



24 | ห ว า น ยิ ห ว า 

 
 
 

๓ 
 
 
 
 

คีรีหยุดยืนอยู่หน้าประตูเพื่อใหส้ายตาชินกับความมืดครู่หนึ่ง 
ก่อนที่ภาพในหอ้งจะค่อย ๆ ชดัเจนขึน้ เขาถอนหายใจโล่งอกนิด ๆ ที่คน
บนเตียงนอนน่ิง ท่าทางจะหลบัสนิท ไม่ไดต่ื้นเพราะเสียงรบกวนจากเขา 

เขาเพิ่งเขา้บา้นหลงัจากออกไปช่วยคนงานท าคลอดแม่มา้ เนือ้
ตัวหัวหูมีแต่กลิ่นสาบมา้ จึงอาบน า้สระผมเสียดึก หาไม่แลว้เขาคงจะ
นอนไม่ได ้และเพราะไม่ชอบนอนทัง้ ๆ ที่ผมเปียก ท าใหเ้ขาใชท้ี่เป่าผม 
แต่ผมยังไม่ทันแหง้ก็รีบปิดไปเพราะนึกได้ว่าห้องขา้ง ๆ มีคนอยู่ และ
เสียงที่เป่าผมอาจจะปลกุหล่อน เขาจึงใชผ้า้ขนหนูเช็ดแทน และตอนนีก้็
ยังหมาด ๆ แต่แมจ้ะไม่ชอบใจก็คงตอ้งนอนอย่างนี ้คราวหนา้เขาจะไม่
สระผมดกึแบบนีอี้ก 

ชายหนุ่มเดินไปหยุดขา้งเตียงที่เจา้ของไม่รูต้ัวว่าเขาเขา้มายืน
อยู่ตรงนี ้หล่อนนอนนิ่ง ผา้ห่มคลมุเรียบรอ้ยถึงคอ เขาระบายยิม้ อยาก
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ปลุกหล่อนขึ ้นมารับจูบราตรีสวัสดิ์จากเขา แต่ก็ได้แค่คิด สายตา
หวาดหวั่นของหล่อนที่มองเขาทุกครัง้ที่อยู่ใกลก้ันท าใหช้ายหนุ่มไม่กลา้
บุ่มบ่าม เขาตอ้งใหเ้วลาหล่อนไดท้ าความคุน้เคยกับเขาเสียก่อนก่อนที่
จะท าอะไรลงไป อีกอย่าง...หล่อนยังเด็กเกินไป เขายังไม่อยากท าลาย
ความบรสิทุธิ์สดใสของหลอ่น จึงตอ้งอดทน จนกว่า... 

จนกว่าจะทนไม่ไหว...  
“ฝันดีนะหนูดี” ชายหนุ่มกระซิบ จากนัน้กม้ลงใชร้ิมฝีปากสมัผสั

แผ่วเบาที่หนา้ผากหล่อน เมื่อเงยหนา้ขึน้ก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไป
ทนัที แลว้ปิดประตตูามหลงัแผ่วเบา 

เลยไม่ไดเ้ห็นคนแกลง้หลบัเนือ้ตวัสั่นระริกดว้ยความตกอกตกใจ
และจินตนาการเลวรา้ย 

หล่อนหวัใจแทบวายตัง้แต่ไดย้ินเสียงประตเูปิดแลว้ จินตนาการ
สารพัดของการตอ้ง ‘ท าหน้าที่’ วิ่งพล่านในหัวราวกับผึง้แตกรงั แต่ละ
ความคิดท าเอาหล่อนแทบขาดใจดว้ยความหวาดกลวั ยิ่งเมื่อเขาเดินเขา้
มาใกล ้กม้หนา้ลงมาจูบหนา้ผากหล่อน หญิงสาวก็ยิ่งรูส้ึกราวกับขึน้ไป
ยืนอยู่บนแดนประหาร รอเพียงบ่วงบาศจะตกลงมาคลอ้งคอ  

ยิหวารูส้ึกราวกบัตายแลว้เกิดใหม่เมื่อเขาผละไปจากหล่อนแลว้
เดินออกจากหอ้ง ความรูส้ึกต่าง ๆ นานาที่ท่วมทน้พรั่งพรูออกมาพรอ้ม
ลมหายใจที่หล่อนกลัน้ไว ้โล่งอกโล่งใจจนบรรยายความรูส้ึกเป็นค าพดู
ไม่ถกู  
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ถา้ตอ้งเจอเหตกุารณแ์บบนีท้กุคืน หลอ่นจะตายเพราะหวัใจวาย

ไหม หญิงสาวอดสงสยัไม่ได ้
เมื่อแน่ใจว่าเขาไปแลว้จริง ๆ ยิหวาจึงพยายามนอนอีกครัง้ แต่

กว่าจะข่มตาหลบัลงได ้หล่อนก็รูส้ึกราวกับเพิ่งหลบัไปไดเ้พียงไม่ก่ีนาที 
ก็ถกูปลกุดว้ยเสียงแหลมของนาฬิกาปลกุบนโต๊ะหวัเตียงเสียแลว้ 

 
ยิหวาอาบน ้าแต่งตัวและหิ ้วกระเป๋านักเรียนออกมาจาก

ห้องนอนตรงไปยังห้องอาหาร ในใจวิตกว่าหล่อนจะท าให้คนที่สั่งให้
หลอ่นรว่มโต๊ะทกุเชา้ตอ้งรอ เพราะตอนท่ีนาฬิกาปลกุดงันัน้ หลอ่นกดให้
เงียบเสียงแลว้หลับต่อ เมื่อสะดุง้ต่ืนอีกครัง้ก็เลยเวลาต่ืนปกติไปเกือบ
ครึง่ชั่วโมง หลอ่นรีบอาบน า้ลวก ๆ และแต่งตวัเร็วสดุชีวิต ถึงกระนัน้ก็ยงั
ชา้กว่าปกติถึงสิบกว่านาที  

หญิงสาวพ่นลมหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเดินแกมวิ่งเข้าไปใน
ห้องอาหารแล้วพบเพียงป้าสุขใจแม่ครัว กับพี่ต้นหอมที่ท างานรับใช้
ทั่วไปในบา้น โดยปราศจากเงาของเจา้ของบา้น  

“คณุหนดีูมานั่งสิคะ พ่อเลีย้งยงัไม่มาเลย” ปา้สขุใจบอก 
ยิหวาเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารอย่างว่าง่าย หล่อนไม่กลา้ถามป้า

สขุใจว่าเขาไปไหน และสบายใจกว่าที่จะนั่งกินอาหารเชา้เพียงล าพงั แต่
ยังไม่ทันที่แม่ครัวจะตักอาหารเช้าให้หล่อน ภาพที่ปรากฏตรงประตู
หอ้งอาหารก็ท าใหห้ลอ่นอา้ปากคา้งนิด ๆ 
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ก็ผู้ชายตัวโต ๆ แต่งตัวเหมือนคาวบอยในภาพยนตร์ ด้วย

เสือ้เชิต้ส  าหรบัท างานในไร่ กางเกงยีนสีซีด และรองเทา้บูต ขาดก็แต่
หมวกหนังปีกกวา้งเท่านัน้ นอกจากนีใ้บหนา้เรียบเฉยนัน้ยังมีรอยเครา
เขียว ๆ ที่เชา้นีค้งจะยงัไม่ไดโ้กน เขาดดิูบเถ่ือน แต่กลบัหอบช่อกุหลาบ
ดอกโต ๆ เดินเขา้มาในหอ้งอาหารดว้ยท่วงท่าการกา้วที่หนักแน่นแต่ไม่
ตงึตงั มองอย่างไรก็ไม่เขา้กนัเอาเสียเลย 

กลิ่นหอมหวานของกุหลาบน าเข้าห้องมาก่อน ยิหวาอดสูด
หายใจลึกเอากลิ่นหอมของดอกไมเ้ขา้ปอดไม่ได ้ก่อนที่ที่มาของกลิ่นจะ
มาหยดุอยู่ตรงหนา้หลอ่น 

“ใหห้นดีูหรือคะ” ยิหวาถาม มองคนย่ืนดอกไมใ้หต้าโต 
“เอาไปจดัแจกนั”  
เขาบอกหล่อนเสียงเรียบ สีหนา้ไม่เปิดเผยความรูส้ึก และยงัคง

ยื่นช่อดอกไมม้าตรงหนา้หลอ่น จนยิหวาตอ้งยื่นมือไปรบั 
“เด๋ียวป้าใหต้น้หอมท าใหน้ะคะ พ่อเลีย้งจะรบัขา้วเชา้เลยไหม

คะ เดี๋ยวคณุหนดีูสาย” ปา้สขุใจพดูกบัผูเ้ป็นนาย  
คีรีพยักหนา้ใหแ้ม่บา้นแลว้หันไปพดูกับยิหวา “ขอโทษที ฉันมัว

แต่...ดกูุหลาบอยู่” ประโยคสะดดุนิด ๆ เพราะเปลี่ยนค าจาก ‘เลือก’ เป็น 
‘ด’ู ในนาทีสดุทา้ย 

“ตน้หอมแน่ะ ไปหาแจกันมาใส่ดอกไมห้น่อยไป วางบนโต๊ะนี่
อนันึงนะ ที่เหลือก็ในหอ้งพ่อเลีย้ง หอ้งคณุหนูดี หอ้งนั่งเล่นดว้ยนะ” ป้า



28 | ห ว า น ยิ ห ว า 

 
สขุใจบอกลกูมือในครวั แลว้หนัไปง่วนกบัการตกัอาหารเชา้ใหผู้เ้ป็นนาย
ทัง้สอง 

ยิหวายื่นช่อดอกไม้ให้ต้นหอม พึมพ าขอบคุณ แล้วหันมาก้ม
หนา้กม้ตากิน เพราะเลยเวลาที่รถตูจ้ะออกจากไร่เพื่อไปส่งที่ไปโรงเรียน
แลว้ ถา้หล่อนยังไม่ออกไป รถก็ตอ้งจอดรอนาน อาจจะท าใหค้นอ่ืน ๆ 
พลอยสายไปดว้ย รถตูร้บั-ส่งนักเรียนของไร่ภูคีรีตอ้งตระเวนส่งหลาย
โรงเรียน 

“ไม่ต้องรีบ เด๋ียวฉันจะไปส่ง” คีรีบอกหลังจากมองคนที่ตัก
ขา้วตม้เขา้ปากโดยไม่พดูไม่จา ไม่เงยหนา้ขึน้มาสบตาเขาอยู่พกัหนึ่ง 

“แต่รถตู.้..” 
“ฉนัสั่งใหร้ถตูอ้อกไปแลว้” 
ค าพดูของเขาท าใหห้ลอ่นเงยหนา้ขึน้มองเขา ปากอา้ ตาโต  
“ท าไมคะ หนูดีไปรถตูก้็สะดวกดี คุณภูไม่ตอ้งไปรบัไปส่งหนูดี

หรอกค่ะ” 
“แค่วนันีเ้ท่านัน้ ฉันท าใหเ้ธอสาย ไม่อยากใหร้ถตูเ้สียเวลา” เขา

บอกแลว้กม้ลงใหค้วามสนใจอาหารตรงหนา้โดยไม่สนใจหลอ่นอีก 
“ออ้...ค่ะ” ยิหวาพึมพ ารบัรูแ้ลว้กลบัมาจดจ่อกบัอาหารตรงหนา้ 

ไม่พดูคยุใด ๆ กบัคนรว่มโต๊ะอีก 
ยิหวาวางชอ้นเมื่ออ่ิม ป้าสขุใจเขา้มาเก็บชามไป หลงัยกแกว้น า้

ขึน้ด่ืมหล่อนก็รอใหค้นร่วมโต๊ะกินเสร็จก่อนอย่างมีมารยาท แต่เขาก็นั่ง



 โ ร ส | 29 

 
กินอย่างสบาย ท่าทางละเลียดขา้วตม้ชา้ ๆ นัน้ท าใหย้ิหวาไม่พอใจนิด ๆ 
หลอ่นสายแลว้แต่เขายงัดใูจเย็น ไม่ไดร้อ้นอกรอ้นใจไปกบัหลอ่นเลย 

คนสายลอบถอนหายใจเมื่อเห็นคนใจเย็นวางชอ้นในที่สดุ หลอ่น
แทบจะรอใหเ้ขาลกุไม่ไหวแลว้ แต่เขากลบับอกราวกบัแกลง้ 

“รออีกนิด ฉนัไปอาบน า้แต่งตวัเด๋ียว”  
ยิหวาเมม้ปาก ใจอยากอาละวาด เขาพดูเองว่าท าใหห้ล่อนสาย 

แลว้เขายังไม่รีบอีก แต่ก็ท าไดเ้พียงคิด เพราะหล่อนจะไปอาละวาดเขา
ไดอ้ย่างไร ที่ท าไดก้็เพียงแค่ฮึดฮดัและหนา้บึง้เท่านัน้เอง 

แมใ้นใจจะเดือดปดุ แต่ภายนอกหล่อนแค่นั่งตวัตรง วางกระเป๋า
หนังสือบนพืน้ขา้งตัว เห็นป้าสุขใจวนเวียนมายิม้ใหร้าวกับจะปลอบใจ 
จึงตอ้งฝืนยิม้ตอบ แต่หลอ่นรออยู่ไม่นานนกัก็ไดย้ินเสียงทุม้ดงัมา 

“ไปกนัเถอะ ขอโทษที่ท าใหค้อย”  
“ค่ะ” ยิหวาตอบรบั ยงัไม่คลายสีหนา้บึง้ตงึ 
หล่อนเดินตามเขาไปที่รถที่ใครสกัคนคงจะเอามาจอดไวใ้หห้นา้

บ้าน แม้จะใช้เวลาอาบน ้าแต่งตัวไม่นาน แต่เขาก็ออกมาในเสือ้ผ้า        
ชุดใหม่ แมจ้ะเป็นเสือ้เชิต้พับแขนขึน้ไปใตข้อ้ศอกกับกางเกงยีน แต่ก็ดู
ไม่เหมือนชุดใส่ท างานในไร่ เพราะคราวนีเ้ป็นรองเท้าหนังสีด า ไม่ใช่
รองเทา้บตู เขาคาดแว่นกนัแดดไวบ้นศีรษะ ผมแหง้ คงจะไม่ไดส้ระ แต่ไร
ผมก็ชืน้อย่างที่รูว้่าเพิ่งอาบน า้มา  

ตัวเขา...หอม...อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นกลิ่นตัวของผูช้ายตัว
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ใหญ่ ไวห้นวดเคราเขียว ๆ ที่โกนบา้งไม่โกนบา้งและวันนีค้งไม่ไดโ้กน
เพราะมันเขียวกว่าปกติ กลิ่นนั้นหอมหวานคลา้ยกับกลิ่นดอกไมท้ี่เขา
หอบเขา้บา้นมา ยิหวาไม่รูว้่าเป็นเพราะเขาอยู่กับดอกไมต้ลอดเวลาจน
กลิ่นติดตวัเขากลายเป็นกลิ่นประจ าตวัหรือเปลา่ 

หรือว่าเขาจะฉีดน า้หอมกลิ่นกุหลาบ...หญิงสาวคิดอย่างซุกซน
แล้วต้องกลั้นหัวเราะ คงตลกดีถ้าผู้ชายท่าทางดิบเถ่ือนแบบเขาฉีด
น า้หอมกลิ่นกุหลาบ และยิ่งตลกเขา้ไปใหญ่เมื่อคิดว่าเขาฉีดน า้หอมแลว้
เขา้ไปท างานในไร ่ 

“หายโกรธแลว้หรือ”  
เสียงทุม้ของคนที่เพิ่งกา้วเขา้มานั่งประจ าที่คนขับท าเอายิหวา

สะดุง้ 
“คะ...คะ?” หลอ่นถามเลิ่กลั่ก 
“หายโกรธแลว้หรือ” เขาถามย า้ค าเดิม 
“หนูดีไม่ไดโ้กรธนี่คะ” หล่อนไม่ยอมรบั แต่ในใจนัน้คิด...ก็รูแ้ลว้

ยงัจะแกลง้อีก...ว่าแต่ท าไมเขาถึงคิดว่าหล่อนหายโกรธเลา่  
คีรีปรายตามองคนปากแข็งแลว้หนักลบัไปตัง้สมาธิกบัการขบัรถ 

เขาบอกโดยไม่หนัมองหลอ่น 
“ไม่ตอ้งโกรธหรอก เธอถึงโรงเรียนก่อนโรงเรียนเขา้แน่” เขาว่า

เช่นนัน้แลว้ไม่ไดพ้ดูอะไรกบัหลอ่นอีก  
ระหว่างทางไปโรงเรียน ภายในหอ้งโดยสารของรถยนตเ์อสยูวี
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คนัใหญ่มีเพียงเสียงเพลงจากวิทยุคลอเบา ๆ ไม่มีบทสนทนาตลอดการ
เดินทางสี่สิบนาทีนั้น จนกระทั่งรถเข้าไปจอดยังจุดจอดรับ -ส่งหน้า
โรงเรียน ก่อนเวลารถตู้จะมาถึงราวสิบนาที ยิหวาจึงเป็นฝ่ายท าลาย
ความเงียบขึน้ 

“ขอบคณุค่ะ” หลอ่นว่าพรอ้มพนมมือ คอ้มศีรษะไหว ้ก่อนจะเงย
หนา้มองเขาตาโตเมื่อไดย้ินคนมาสง่บอก 

“เย็นนีไ้ม่ตอ้งกลบักบัรถตู ้ฉนัจะมารบั”  
“ไม่ตอ้งล าบากหรอกค่ะ หนดีูกลบักบัรถตูไ้ด”้ 
“นี่เธอตัง้ใจจะดือ้กับฉันทุกเรื่องเลยหรือเปล่า” เขาถามน า้เสียง

ติดร  าคาญ 
ยิหวาเมม้ปาก ไม่ตอบ 
“ฉนัจะมารบั” เขาบอกอีกครัง้ 
“ค่ะ” ยิหวาตอบรบัเสียงเรียบ ไม่พอใจ แต่หลอ่นจะมีสิทธิ์มีเสียง

อะไรกบัเขาได ้ 
หล่อนยกมือไหวเ้ขาอีกครัง้ก่อนจะเปิดประตูลงจากรถ พึมพ า

ขณะยืนมองรถยนตค์นัใหญ่เคลื่อนตวัจากไป 
“เผด็จการ!” 

 
เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน ยิหวาเดินตรงไปยงัรถยนตค์ันใหญ่จากไร่ 

ภูคีรีที่จอดรออยู่หนา้โรงเรียนกับผูป้กครองคนอ่ืน ๆ หญิงสาวเปิดประตู
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เขา้ไปนั่งแลว้ยกมือไหวค้นมารบั จากนั้นก็นั่งนิ่ง ก้มหน้างุด มองมือที่
ประสานอยู่บนตกั 

“เป็นอะไร” คนที่เพิ่งออกรถถามโดยไม่หนัมอง 
ยิหวายิ่งก้มหน้าเมื่อได้ยินเสียงเหมือนคนหงุดหงิดถามมา 

หล่อนกลวัเขา ยิ่งเขาท าเสียงแบบนีห้ล่อนยิ่งไม่อยากคุย ไม่อยากตอบ 
เขาเป็นคนอ่ืน คนอ่ืน...ที่คงจะมองความ ‘เป็นอะไร’ ของหล่อนอย่าง
ร  าคาญใจมากกว่าจะเขา้ใจ 

“ฉนัถามว่าเป็นอะไร” คีรีเสียงดงัขึน้เมื่อไม่ไดร้บัค าตอบ 
“เปลา่ค่ะ” 
เสียงสั่นพร่าท าใหช้ายหนุ่มหนัไปมอง แลว้หวัใจก็อ่อนยวบ เมื่อ

เห็นคนตัวเล็กในชุดนักเรียนมัธยมคอ้มตัว ก้มหน้า ไหล่สั่นไหวน้อย ๆ 
ราวกบัก าลงัสะอกึสะอืน้ 

คีรีใหส้ญัญาณไฟแลว้พารถเลีย้วไปจอดขา้งถนน เขาถามอย่าง
พยายามทอดเสียงใหอ่้อนโยนที่สุดตามความรูส้ึกในหัวใจที่อ่อนน าไป
ไกลแลว้ 

“หนดีู...เป็นอะไร” 
เสียงทุม้อ่อนโยนของคนที่ยังนั่งอยู่ที่ที่นั่งคนขับแต่หันมามอง

หลอ่นเต็มตวัท าใหย้ิหวารอ้งไหห้นกัขึน้ 
ถ้าเพียงแต่...ถ้าเพียงแต่คนที่ถามหล่อนดว้ยน า้เสียงอ่อนโยน

เจือความห่วงใยตรงนี ้จะเป็นพ่อ ไม่ใช่ผู ้ชายตัวโตหน้าเคร่งที่หล่อน
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หวาดหวั่นทุกครั้งที่เขา้ใกลเ้ขาคงจะดีกว่านี ้หล่อนคงจะโถมตัวเขา้ใส่ 
รอ้งไหก้บัอก แลว้บอกเลา่ความรูส้กึที่อดัแน่นภายใน  

แต่มันก็เป็นไปไม่ได ้เพราะตรงหนา้หล่อนคือเขา คนที่เป็นส่วน
หนึ่งของความรูส้ึกที่อัดแน่น และอกที่หล่อนโหยหาก็เป็นอีกสาเหตุที่ท า
ใหห้ลอ่นรอ้งไหอ้ยู่ตอนนี ้ 

ทุกสิ่งผิดที่ผิดทางไปหมด หล่อนเกลียดชีวิตตัวเอง เกลียดเขา 
เกลียดทกุสิ่งทกุอย่างที่เกิดขึน้กบัหล่อนในตอนนี ้ 

ยิหวาอยากไดช้ีวิตเรียบง่าย ชีวิตที่มีแต่หล่อนกับพ่อในบา้นพกั
คนงานของไร่ภูคีรีกลับคืนมา หล่อนตอ้งการแค่นั้นเอง แต่เป็นแค่นั้นที่
หลอ่นรูดี้ว่าไม่มีทางเป็นไปได ้ไม่มีทางเลย...  

“ถา้เธอไม่บอกฉันก็ไม่รูน้ะหนูดี” คีรีพยายามใจเย็น เขาไม่ชอบ
เห็นหล่อนรอ้งไห ้อยากปลอบประโลม แต่ก็ไม่รูจ้ะท าอย่างไร เขาเป็นลกู
คนเดียว ไม่เคยมีพี่นอ้ง ไม่รูว้่าควรจะพดูกบัเด็กสาววยัรุน่อย่างไรใหห้ยุด
รอ้งไห ้

ยิหวาไม่รูว้่าเขาจะอยากรูไ้ปท าไม แต่หล่อนก็ยอมบอกเขา เผื่อ
ว่าเขาจะออกรถเสียที 

“หนูดี. . .แค่.. .คิดถึงพ่อ...” หล่อนบอกแล้วก็ร ้องไห้โฮ ไม่
จ าเป็นตอ้งกลัน้สะอืน้อีกต่อไป  

ค าตอบของหล่อนท าให้คีรีถอนหายใจ เขาบอกหล่อนด้วย
ความรูส้ึกจากใจ แมจ้ะรูว้่าค าพูดนั้นคงไม่ท าใหห้ล่อนรูส้ึกดีขึน้มาสกั
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เท่าไร 

“ฉนัเสียใจเรื่องพ่อของเธอ ฉนัขอโทษ” เขาเสียใจที่เป็นสาเหตุให้
พ่อของหล่อนตาย แต่เขาก็พยายามชดเชย...ดว้ยชีวิตที่เหลืออยู่ทัง้หมด 
แมว้่าหลอ่นจะไม่ไดต้อ้งการเลย...เขารูดี้... 

ยิหวาเมินมองไปทางอื่น หลอ่นไม่โทษเขา เขาไม่ไดท้ าใหพ้่อตาย 
แต่เป็นคนที่ยิงพ่อต่างหากที่ฆ่าพ่อ และหลอ่นก็รูว้่าเขารกัษาสญัญาที่ให้
พ่อไวว้่าจะดแูลหล่อนต่อจากพ่อใหเ้อง เพียงแต่หล่อนไม่อยากได ้หล่อน
อยากใหพ้่อไม่ตาย และทุก ๆ วันที่ผ่านไปหล่อนก็ยิ่งคิดถึงพ่อ เมื่อมอง
ไปทางไหนก็เห็นแต่ความอา้งวา้ง บา้นที่หล่อนอยู่ หอ้งที่หล่อนนอน แม้
จะใหญ่โตหรูหรา แต่ก็หาความอบอุ่นอย่างความรกัของพ่อไม่มีเลย  

ตอนนีช้ีวิตของหล่อนมีแต่เขา เขาใหห้ล่อนทุกอย่าง บา้นที่อยู่ 
ความสขุสบายทางกาย สง่เรียนหนงัสือ แต่เขา...เขาก็ไม่ใช่พ่อ...  

คีรีถอนใจเมื่อเห็นท่าทางของหลอ่น รูส้กึระทดทอ้อยู่ลกึ ๆ หลอ่น
ดูไม่เปิดใจกับเขาเลย ไม่ว่าเขาจะท าดีกับหล่อนแค่ไหน แต่แมจ้ะรูส้ึก
เช่นนัน้ คนที่ตัง้ใจแลว้ก็จะยงัคงท าต่อไป บางทีเมื่อคุน้กนัมากขึน้ หลอ่น
คงจะไม่แสดงท่าทางรงัเกียจเขาเช่นนีก้ระมงั  

ชายหนุ่มออกรถเมื่อเห็นว่าหญิงสาวไม่มีท่าทีจะพูดคุยกับเขา 
หล่อนยกมือเช็ดน า้ตา เมินมองออกไปนอกหนา้ต่าง อย่างนอ้ยหล่อนก็
หยดุรอ้งไหแ้ลว้  

หลังรถแล่นไปเงียบ ๆ ได้ระยะหนึ่ง ยิหวาก็หันไปมองคนขับ 
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เลิ่กลั่ก เมื่อสงัเกตว่าเขาไม่ไดก้ าลงัพาหล่อนกลบับา้น แต่ก็ปากหนกัเกิน
กว่าจะไต่ถาม ในใจลกึ ๆ รูว้่าเขาจะไม่พาหลอ่นไปฆ่าไปแกงที่ไหน จึงนั่ง
เงียบอย่างยอมจ านน ใหเ้ขาพาไปขึน้เขาลงหว้ยตามแต่เขาจะตอ้งการ  

เขาหว้ยของชายหนุ่มเป็นหา้งสรรพสินคา้กลางใจเมือง เขาจอด
รถแลว้เดินออ้มมาเปิดประตใูห ้ 

“ลงมาสิ” เขาเอ่ยเสียงเรียบ 
ยิหวาเงยหนา้ขึน้มอง เห็นเขามองหล่อนดว้ยสีหนา้เรียบเฉย แต่

หวัคิว้ขมวดนอ้ย ๆ หล่อนไม่ถามว่าเขาพาหล่อนมาที่นี่ท าไม แต่เดาเอา
ว่าเขาอาจจะมีธุระ จึงกา้วลงจากรถแต่โดยดี  

คนตัวโตผายมือใหห้ล่อนเดินก่อน แลว้แตะขอ้ศอกหล่อนอย่าง
สภุาพ พาเดินเขา้ไปในตวัอาคาร ยิหวาเดินไปเงียบ ๆ เขาไม่บอกหล่อนก็
ไม่ถาม จนกระทั่งเขาพาหลอ่นมาหยดุอยู่หนา้รา้นไอศกรีม แลว้กม้ลงพดู
กบัหลอ่น  

“กินไอติมกนัดีกว่า”  
เขาบอก ไม่ใช่ถามความเห็น เพราะพอพดูจบเขาก็พาหล่อนเขา้

ไปในรา้น เมื่อพนกังานมาตอ้นรบั เขาก็ยกมือชสูองนิว้ 
“สองคนครบั” 
พนกังานพาเขากบัหล่อนไปนั่งที่โต๊ะเล็กส าหรบัสองคน จากนัน้

ก็ย่ืนเมนใูห ้โคง้ตวั แลว้ถอยไปอย่างสภุาพ  
คีรีกม้ลงอ่านเมนเูพียงครู ่ก่อนจะเงยหนา้ขึน้บอกคนนั่งตรงขา้ม 
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“สั่งใหห้น่อย” 
“คณุภชูอบกินอะไรคะ” ยิหวาถาม ไม่เขา้ใจว่าเขาจะใหห้ลอ่นสั่ง

ใหท้ าไม เมนูก็อยู่ตรงหน้า แต่แมจ้ะคิดเช่นนัน้ หล่อนก็เปิดเมนูเพื่อสั่งให้
เขาตามค าสั่ง  

“อะไรก็ได ้เอาแบบเธอก็ได”้ ชายหนุ่มตอบง่าย ๆ เขาไม่เคยชอบ
ไอศกรีม แต่จ าไดว้่าศาสตรามกัจะเล่าถึงลกูสาวอย่างเอ็นดวู่าเจา้หล่อน
ชอบกินไอศกรีม เวลางอนพ่อ แค่ไอศกรีมโคนเดียวก็หายแลว้ เขาจึงพา
หลอ่นมาที่นี่ เผื่อว่าจะท าใหห้ล่อนรูส้ึกดีขึน้จากอะไรก็ตามที่ท าใหห้ล่อน
รอ้งไห ้

ยิหวาไม่รูต้วัว่าหล่อนมองคอ้นเขา ก็เขาเป็นคนพาหล่อนมา แต่
กลบัท าท่าไม่ยินดียินรา้ยว่าจะกินอะไร หลอ่นเลยสั่งไอศกรีมซนัเดใหเ้ขา
และหล่อนคนละถว้ย ของหล่อนเป็นช็อกโกแลตส่วนของเขาเป็นถั่วแม
คาเดเมีย หลอ่นไม่รูว้่าเขาชอบกินอะไร เลยสั่งอย่างที่พ่อชอบให ้

ขณะที่คนตรงหนา้กม้หนา้กม้ตากินไอศกรีม คีรีก็มองไปรอบ ๆ 
รา้นไอศกรีมขนาดไม่เล็กนักนั้น โต๊ะตัวใหญ่ฝ่ังนั้นมีนักเรียนชายหญิง
กลุ่มใหญ่จับจอง เด็กหนุ่มสาวสนุกสนานกับการพูดคุยเสียงดัง เลยไป
หน่อยเป็นโต๊ะเล็กลง มีผูใ้หญ่ที่น่าจะเป็นพ่อแม่กบัเด็กหญิงในวยัมธัยม
ตน้นั่งกินไอศกรีมกนัอยู่ บางโต๊ะมีผูใ้หญ่เพียงคนเดียวกบัเด็ก ๆ ที่น่าจะ
เป็นลกูอีกโต๊ะละคนสองคน 

ชายหนุ่มหันกลับมามองตนเอง แม้ว่าเขาจะอยู่ในชุดเสือ้ยืด
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กางเกงยีน แต่ดว้ยวยัของเขากบัหญิงสาวที่อยู่ในชุดนกัเรียน แมจ้ะตัง้ใจ 
‘พาเมียมาเดต’ แต่ในสายตาคนอ่ืนคงจะเห็นเขาเป็นหนึ่งในผูป้กครองที่ 
‘พาลกูสาวมากินไอติม’ เสียละกระมงั  

เฮอ้... 
 
สองหนุ่มสาวนั่งละเลียดกินไอศกรีมโดยไม่ไดพู้ดคยุอะไรกันนัก 

คีรีไม่ใช่คนช่างพดู ส่วนยิหวา แมพ้่อจะเคยบอกว่าหล่อนเป็นพวกพดูจน
ลิงหลบั แต่เพราะยงัไม่คุน้กบัเขา หลอ่นจึงเก็บปากเก็บค า กม้หนา้กม้ตา
กินไอศกรีม รสหวานเจือขมนิด ๆ ของช็อกโกแลตท าใหห้ล่อนรูส้ึกดีขึน้
มาก ความเศรา้หมองและรวดรา้วในอกเมื่อคิดถึงพ่อคลายลง  

หญิงสาวไดแ้ต่หวังว่า คงมีสกัวันที่หล่อนจะคิดถึงพ่อไดโ้ดยไม่
เจ็บปวดและเสียน า้ตาเช่นนี ้ 

“กินไอติมเสร็จอยากดูหนังสกัรอบก่อนกลับบา้นไหมหนูดี” คีรี
ถามก่อนจะหา้มตนเองทนั 

ยิหวาเงยหนา้มองคนถามแลว้นิ่งคิดสกัครู่ ในใจนึกถึงการบา้น
วันนี ้ ตามประสาเด็กหล่อนอยากดูหนังมากกว่ากลับบ้าน แต่ความ
รบัผิดชอบในฐานะเด็กเรียนก็ค า้คอ อยากดหูนงัก็อยากอยู่ แต่การบา้นที่
ตอ้งสง่นัน้ส  าคญักว่า จึงตอบอย่างเสียดาย 

“หนดีูมีการบา้นค่ะ” 
ดเูหมือนคีรีจะอ่านสีหนา้หล่อนออก เขาบอกดว้ยน า้เสียงปลอบ
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ประโลม 

“งัน้กลบับา้นกนั แลว้วนัหยดุฉนัค่อยพามาดหูนงัอีกที” 
“ค่ะ คณุภ”ู ยิหวารบัค าเขาอย่างว่าง่าย  
หลงัจากทัง้สองจดัการไอศกรีมในถว้ยจนหมด ชายหนุ่มก็เดินไป

จ่ายเงินหนา้เคานเ์ตอร ์เสรจ็แลว้จึงเดินกลบัไปหาคนที่ยงันั่งรออยู่ที่โต๊ะ 
“ไป...กลบับา้นกนั” 
ยิหวาอดยิม้ใหเ้ขาไม่ได ้หล่อนไม่เคยคิดว่าเขาจะมาสนใจอะไร

กับหล่อน แต่วันนีเ้ขากลับมาส่งที่โรงเรียน มารบักลับ พาหล่อนมากิน
ไอศกรีมเมื่อเห็นหล่อนรอ้งไห้ แล้วยังสัญญาจะพาหล่อนมาดูหนังใน
วนัหยดุอีก ความรูส้กึที่หลอ่นมีต่อเขาจึงเปลี่ยนไปนิด ๆ 

จริง ๆ แล้วเขาอาจจะใจดีกว่าท่าทางเย็นชาที่ เขามักจะ
แสดงออกก็ได ้ 
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๔ 
 
 
 
 

“เขา้ไปเปลี่ยนเสือ้ผา้แลว้เอาการบา้นไปท าในออฟฟิศฉัน เสร็จ
แลว้ฉนัมีธุระจะพดูกบัเธอ” เมื่อถึงบา้นเขาก็สั่ง จากนัน้ก็เดินน าเขา้บา้น 

ยิหวามองตาม หนา้ตึงขึน้เล็กน้อย ความคิดที่ว่าเขาอาจจะใจ
ดีกว่าที่หล่อนคิดถูกลบหายไปด้วยความไม่พอใจที่เขาสั่งเอา ๆ และ
หลอ่นก็ไดแ้ต่จ าตอ้งท าตามค าสั่งของเขาเท่านัน้  

หญิงสาวเดินกระฟัดกระเฟียดเขา้บา้น เปลี่ยนเสือ้ผา้เป็นชุดอยู่
บ้าน ได้แก่ กางเกงยีนขาสั้นกับเสือ้ยืดพอดีตัว เสร็จแล้วก็หอบสมุด
หนงัสือการบา้นเดินตรงไปยงัหอ้งท างานของเขา  

หล่อนเคาะประตูเบา ๆ ก่อนจะไดย้ินเสียงทุม้ตอบรบัทันทีราว
กบัรออยู่แลว้ ยิหวาผลกัประตเูขา้ไป เห็นชายหนุ่มนั่งอยู่หลงัโต๊ะท างาน 
ท่าทางตัง้อกตัง้ใจอยู่กบัเอกสารตรงหนา้  

“นั่งที่โซฟานั่นก็ได”้ เขาสั่งโดยไม่เงยหนา้ 
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“ค่ะ” ยิหวารบัค าแลว้เดินไปนั่งลงบนโซฟา เริ่มเปิดหนังสือท า

การบา้น 
ฟิสิกส์เ ป็นวิชาที่หล่อนอ่อนที่สุดในบรรดาวิชาเรียนสาย

วิทยาศาสตร ์แต่ที่ท าคะแนนไดดี้เพราะหล่อนตัง้ใจท าความเขา้ใจและ
ฝึกแกโ้จทยอ์ยู่เสมอ ซึ่งจ าตอ้งใชส้มาธิอย่างมาก แต่เมื่อตอ้งมานั่งท า
ความเขา้ใจบทเรียนและท าโจทยใ์นหอ้งท างานของเจา้ของไร่ หนา้โต๊ะ
ท างานตัวใหญ่ที่มีเจา้ของโต๊ะนั่งท างานหน้าเคร่งอยู่ หล่อนจะไปเอา
สมาธิมาจากไหน  

หลงัจากอ่านโจทยแ์ลว้ ยิหวาก็นั่งกระสบักระส่าย เปิดหนังสือ
อ่านทวนบทเรียน เปิดสมดุรวมสตูรที่หล่อนจดไวแ้ลว้เปิดท่องเสมอเมื่อมี
เวลาว่าง หลอ่นจ าสตูรเหล่านีไ้ดท้ัง้หมด เพียงแต่หลอ่นไม่รูว้่าจะเอาสูตร
ไหนมาใชก้บัโจทยน์ี ้เพราะอยู่ ๆ หล่อนก็รูส้ึกราวกับสมองว่างเปล่า คิด
อะไรไม่ออกเอาเสียเลย 

“โอย ท าไมยากแบบนี ้คิดไม่ออก” หลอ่นพมึพ ากบัตวัเอง  
หญิงสาวมวัแต่กม้หนา้กม้ตาพยายามท าโจทย ์เลยไม่ไดเ้ห็นว่า

คนนั่งท างานหลงัโต๊ะตัวใหญ่นัน้วางปากกาและนั่งมองหล่อน ริมฝีปาก
ติดยิม้นอ้ย ๆ 

คีรีรูส้ึกเอ็นดูคนนั่งหนา้นิ่วคิว้ขมวดอยู่ที่โซฟา สายตาหล่อนจับ
จอ้งหนังสือที่เปิดกางอยู่ตรงหนา้ มือถือปากกาแลว้ใชน้ิว้ชีก้ับนิว้กลาง
หมนุไปมา พรอ้มกบัถอนหายใจเฮือก ๆ บ่นพึมพ าฟังไม่ไดศ้พัท ์เขาเดา
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ว่าหลอ่นคงจะมีปัญหากบัการบา้นกระมงั  

ชายหนุ่มลุกขึน้จากเก้าอี ้เดินอ้อมโต๊ะท างานตรงไปยังโซฟา 
โดยที่คนที่นั่งท าการบา้นอยู่ไม่ไดรู้ต้วัแมแ้ต่นิดว่าเขาก าลงัเดินไปหา 

“อุ๊ย!” ยิหวาอุทานเมื่อรูส้ึกว่าโซฟาขา้งตัวยวบลง กลิ่นกุหลาบ
ลอยกรุ่นเขา้จมูก และเมื่อเงยหนา้ขึน้ก็เห็นคนตวัโตนั่งลงขา้ง ๆ สายตา
ทอดไปยงัหนงัสือที่เปิดอา้อยู่ตรงหนา้ เขานิ่งไปราวกบัอ่านโจทยต์รงหนา้
ก่อนจะหนัมาถามหลอ่น 

“ท าการบา้นไม่ไดห้รือ” 
“ค่ะ” ยิหวาตอบออ้มแอม้  
ชายหนุ่มยื่นมือไปหยิบปากกาจากมือหล่อนแลว้เขียนยุกยิกลง

บนกระดาษที่หล่อนใชเ้ป็นกระดาษทด เขียนเสร็จเรียบรอ้ยก็เงยหน้า
บอกหลอ่น  

“ลองนี่ดสูิ” 
‘นี่’ ของเขาคือสูตรการค านวณทางฟิสิกสซ์ึ่งเขาเพิ่งเขียนลงบน

กระดาษ ยิหวากม้ลงมองแลว้ลองแทนตัวเลขในสูตรดว้ยตัวเลขที่โจทย์
ก าหนดมา อดเงยหน้าขึน้ยิม้ใหค้นบอกสูตรไม่ไดเ้มื่อมองเห็นค าตอบ
ลอยมาแต่ไกล ก่อนจะก้มลงไปคิดค านวณต่อ จนเมื่อได้ค าตอบที่
ตอ้งการก็เงยหนา้ขึน้บอกเขาอย่างตื่นเตน้ 

“ใช่จรงิ ๆ ดว้ยค่ะคณุภ”ู 
“ติดขอ้ไหนอีกหรือเปลา่” เขาถาม  
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“หนดีูเพิ่งเริ่มเองค่ะ” 
“งัน้ฉนัจะช่วย”  
“คณุภไูม่ท างานแลว้หรือคะ”  
“ไม่แลว้ ฉนัรอเธอท าการบา้นเสรจ็”  
ค าตอบของเขาท าใหย้ิหวาจ าไดว้่า เขาบอกว่ามีธุระจะพูดกับ

หลอ่น จึงขอโทษขอโพย 
“หนูดีขอโทษค่ะที่ท าการบา้นไม่เสร็จเสียที คุณภูมีธุระอะไรจะ

คยุกบัหนดีู คยุก่อนก็ไดน้ะคะ แลว้หนดีูค่อยท าการบา้น” 
“ไม่เป็นไร ฉนัรอได”้ 
เมื่อเขาบอกเช่นนัน้ยิหวาก็กม้หน้าลงจดจ่อกับการบา้นอีกครัง้ 

โดยมีคนตัวโตนั่งมอง เมื่อหล่อนท าท่ามีปัญหาคิดไม่ออก เขาก็ชะโงก
หนา้มาอ่านโจทยใ์นหนงัสือ อธิบายทฤษฎีที่จะน ามาใชแ้กโ้จทย ์และยิม้
อย่างพอใจเมื่อหลอ่นท าโจทยแ์ต่ละขอ้เสรจ็  

ไม่นานนกัยิหวาก็ปิดหนงัสือ แลว้หนัไปบอกคนนั่งเคียง 
“เสรจ็แลว้ค่ะ” 
“เอาหนังสือไปเก็บไป เด๋ียวฉันจะไปรอหน้าบ้าน” เขาบอก 

จากนัน้กวาดตามองเรียวขาที่โผล่พน้กางเกงขาสัน้ของหล่อนแล้วบอก 
“เปลี่ยนไปใสก่างเกงขายาวดว้ยนะ” 

ยิหวาหลบุตาลงมองขาของตนตามสายตาเขา รูส้กึขดัเขินขึน้มา
ทนัที...หรือหลอ่นจะแต่งตวัโป๊ไปจนเขาตอ้งบอกใหเ้ปลี่ยนกางเกงนะ  
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“ค่ะ” หล่อนตอบโดยไม่เงยหนา้ขึน้สบตาเขา หอบหนงัสือขึน้มา

ถือแนบอกแลว้ลกุขึน้เดินตามเขาออกไปจากหอ้ง 
ยิหวาเขา้หอ้งเพื่อเอาหนงัสือเรียนไปเก็บและเปลี่ยนเป็นกางเกง

ขายาว ไม่นานก็เดินไปสมทบกับชายหนุ่มที่ยืนรออยู่หน้าบ้าน เขาพา
หลอ่นเขา้ไปในไร ่ตรงไปยงัคนงานหญิงที่ตดัแต่งกิ่งกหุลาบอยู่แลว้บอก 

“ช่วยหารองเทา้บูตให้คุณหนูดีใส่หน่อย...เธอใส่รองเทา้เบอร์
อะไร” ประโยคหลงัเขาหนัมาถามคนยืนเคียง 

“เบอรห์กค่ะ”  
เมื่อรูข้นาดรองเทา้ คนงานสาวใหญ่กลุีกจุอเดินไปหาของที่ผูเ้ป็น

นายสั่งที่อาคารเก็บของซึ่งตัง้อยู่ไม่ห่าง ไม่นานนักก็กลบัออกมาพรอ้ม
รองเทา้บตูยาง 

“ลองใสด่คู่ะ”  
ยิหวาถอดรองเทา้แลว้สวมรองเทา้บูตที่คนงานถือมาให ้จากนัน้

ก็เงยหนา้บอก 
“พอดีค่ะ”  
“ช่วยเอารองเท้าคุณหนูดีไปเก็บที่บ้านให้หน่อยนะ” คีรีสั่ ง

คนงาน จากนัน้หนัมาหาหญิงสาว “ไปกนัเถอะ”  
“ไปไหนหรือคะ”  
“พาเธอเดินดไูรข่องเรา” 
ค าตอบของเขาท าใหย้ิหวาเงยหนา้ขึน้มองคนพดู ดว้ยไม่เคยคิด
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ว่าเขาจะเรียกไรข่องเขาว่าไรข่อง ‘เรา’ เช่นนี ้หลอ่นอยากรูว้่าเขาคิดอะไร
อยู่ เขารวมหล่อนเป็นหนึ่งเดียวกับเขาจริง ๆ หรือ แต่เมื่อมองหน้าเขา
เต็มตา หลอ่นก็ไม่เห็นอะไรนอกจากสีหนา้นิ่งเฉยเป็นปกติของเขา  

ยิหวาละสายตาจากใบหนา้ของชายหนุ่มแลว้หลบุตาลงมองพืน้ 
เดินตามเขาไปเงียบ ๆ  

กลิ่นหอมหวานก าจายเข้าจมูกตลอดเวลาที่ เดินผ่านแปลง
กุหลาบที่ก าลงัออกดอก ยิหวากวาดตามองไร่กุหลาบกวา้งไกลที่เห็นจน
เจนตาดว้ยความรูส้กึที่ต่างออกไปจากทกุที 

ไรแ่ห่งนีเ้ป็นของหลอ่นดว้ยจรงิ ๆ อย่างนัน้หรือ... 
เมื่อไดม้าเดินท่ามกลางแปลงกุหลาบเช่นนี ้ยิหวาเพิ่งรูส้ึกว่าไร่

แห่งนีช้่างกวา้งใหญ่ไพศาล แมจ้ะเกิดและเติบโตภายในไร ่แต่หลอ่นก็ไม่
เคยใส่ใจสืบเสาะว่าไร่แห่งนีม้ีพืน้ที่เท่าไร หล่อนไม่เคยสนใจมากไปกว่า
เป็นที่ท างานของพ่อ และเจา้ของไร่ก็เป็นนายจา้งของพ่อและเจ้าของ
ทุนการศึกษาของหล่อน ซึ่งมีวิถีชีวิตห่างไกลกนัแมจ้ะอาศัยอยู่ในเขตไร่
เดียวกันก็ตาม แต่ตอนนีเ้ขากลับบอกว่าไร่แห่งนีเ้ป็นของ ‘เรา’ และน่า
แปลกที่หล่อนกลบัรูส้ึกรูส้ากับไร่แห่งนีข้ึน้มาเสียเฉย ๆ ทัง้ที่ก่อนหนา้นี ้
หลอ่นไม่เคยรูส้กึอะไรเลย 

ในบริเวณอันกวา้งใหญ่ของไร่ที่สายตาหล่อนมองเห็น มีแปลง
กหุลาบทอดยาวเป็นแนว แต่ละแปลงมีหลายแถว กหุลาบสีเดียวกนัออก
ดอกราวกับผืนผา้ลายตาราง เนื่องจากเป็นเวลาเลิกงานจึงเห็นคนงาน
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เก็บอุปกรณก์ารท างานเดินมุ่งสู่อาคารเก็บอุปกรณซ์ึ่งตัง้อยู่ห่างจากตวั
บา้นไม่มากนกั บางคนก็เดินสวนกบัหล่อนและเขา ซึ่งชายหนุ่มก็ทักทาย
ทกุคนอย่างเป็นกนัเอง 

“รอแป๊บ” 
ชายหนุ่มหันมาบอกหล่อนเมื่อเดินถึงแปลงกุหลาบสีขาว เขา

เดินตรงไปยังกอกุหลาบ หยิบกรรไกรที่หอ้ยอยู่ที่เอวออกมาตัดกุหลาบ
หลายดอกแลว้เดินกลบัมายื่นใหห้ล่อน  

“มาดามปล็องติเยร”์ 
“คะ?” ยิหวาถามอย่างไม่เขา้ใจ 
“กุหลาบ...พันธุ์มาดามปล็องติเยร ์หนึ่งในพันธุ์คลาสสิกที่หอม

ที่สดุ ลองดมดสูิ” 
ยิหวายกกุหลาบสีขาวบริสุทธิ์หลายดอกในมือขึน้ดมอย่างว่า

ง่าย กลิ่นหอมหวานคลา้ยกลิ่นประจ ากายของเขา แต่เขม้ขน้กว่ามาก
แผ่ซ่านผ่านฆานประสาท 

“หอมค่ะ...หอมมาก” หลอ่นเงยหนา้ขึน้บอกเขา 
หญิงสาวรูส้ึกหัวใจกระตุกเมื่อเห็นเขาระบายยิม้บาง ๆ ราวกับ

พอใจในค าตอบของหล่อน ดวงตาเขาเป็นประกายอย่างมีชีวิตชีวา 
ท่าทางผ่อนคลายอย่างที่หลอ่นไม่เคยเห็น 

“ใชเ้วลาเป็นปีเหมือนกนักว่าจะไดก้ลิ่นหอมขนาดนี”้ เขาบอก 
“ยงัไงหรือคะ...ปกติพนัธุน์ีไ้ม่ไดก้ลิ่นนีห้รือคะ” 
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“กลิ่นนี ้แต่เราปรบัแต่งยีนที่มีผลต่อการใหก้ลิ่น เพื่อใหไ้ดก้ลิ่น

หอมมากขึน้” 
“ปรบัแต่งยีนหรือคะ” ยิหวาถามอย่างประหลาดใจ 
ดเูหมือนสีหนา้ของหลอ่นคงจะเปิดเผยความรูส้ึกใหเ้ขารูจ้นหมด 

หลอ่นจึงเห็นชายหนุ่มท าท่าคลา้ยจะยิม้ คิว้ขา้งหนึ่งเลิกขึน้ 
“เธอดคูาดไม่ถึง”  
“ก็...หนูดีคิดว่าคุณภูแค่ปลูกกุหลาบขาย แต่ไม่คิดว่ามีการ

ปรบัแต่งพนัธุกรรมแบบนี”้ หลอ่นไม่รูว้่าไรแ่ห่งนีจ้ะไฮเทคขนาดนัน้ 
“คิดว่าฉันเป็นแค่ชาวไร่ทั่วไปหรือไง” เขาถาม สีหนา้ดูอ่อนโยน

ลง 
“ตอนนีไ้ม่คิดแลว้ค่ะ คุณภู...เรียนจบมาทางดา้นไหนหรือคะ” 

หล่อนถามอย่างกล้า ๆ กลัว ๆ เพราะค าถามหล่อนอาจจะฟังดู
ละลาบละลว้งไปสกัหน่อย แต่ตอนนีห้ล่อนมั่นใจว่าเขาตอ้งไม่ใช่ชาวไร่
ธรรมดาอย่างที่หล่อนเคยคิด เพราะชาวไร่ที่ ไหนจะสอนการบา้นฟิสิกส์
หลอ่นไดด้ว้ยท่าทางสบาย ๆ เช่นนัน้ 

“นึกว่าจะไม่สนใจอยากรูเ้รื่องของสามีตวัเองเสียแลว้หนูดี”  
ค าพดูของเขาท าใหห้ล่อนเดินสะดดุ เมื่อท าใจกลา้หนัไปมองเขา

ก็เห็นเพียงสีหนา้เรียบเฉย ไม่เหมือนคนที่เพิ่งพดูถอ้ยค าที่ท าใหห้ล่อนอึด
อดัขดัเขินจนกา้วขาแทบไม่ถกูเลย 

เขายังคงพาหล่อนก้าวไปตามทางเดินขา้งแปลงกุหลาบช้า ๆ 
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โดยไม่ตอบค าถามหล่อน นาน...จนหล่อนคิดว่าเขาจะไม่ตอบเสียแลว้ 
จึงไดย้ินเขาเอ่ยขึน้ 

“ฉนัจบมาทางดา้นวิศวะชีวโมเลกลุ” 
ค าตอบของเขาท าใหย้ิหวาหันไปมองดว้ยดวงตาเบิกโตราวกับ

คนโง่ เขาเรียนจบอะไรมานะ หลอ่นไม่เคยไดย้ินมาก่อนเลย  
ดเูหมือนเขาจะเขา้ใจสีหนา้ของหล่อน จึงพดูราวกบัตดับท แต่ก็

เป็นการอธิบายถึงสาขาที่เขาเรียนจบมาอยู่ในที 
“เอาเป็นว่าการเรียนสาขานี ้ท าให้ฉันมีความรู้พัฒนาพันธุ์

กุหลาบดว้ยการตัดแต่งยีนในดีเอ็นเอเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตตามที่ตอ้งการ 
อย่างมาดามปล็องติเยรท์ี่ใหก้ลิ่นหอมตามที่ตอ้งการแลว้ แต่ยังหาวิธีที่
จะท าใหก้ลิ่นไม่หายไปเมื่อเจออากาศไม่ได”้ เขาบอก 

“ยงัไงหรือคะ” หล่อนถามอย่างไม่เขา้ใจ ยกกุหลาบในมือขึน้ดม 
“กลิ่นก็ไม่ไดห้ายไปไหนนี่คะ ยงัหอมอยู่เลย” 

เขายิม้เมื่อไดย้ินค าพดูของหลอ่น 
“กลิ่นหลังสกัดสิ เราจะขายดอกเพื่อสกัดน ้ามันหอม แต่พอ

น า้มนัหอมที่สกดัไดโ้ดนอากาศ กลิ่นก็หายไป เลยยงัตอ้งท าการทดลอง
อยู่เพื่อหาทางรกัษากลิ่นไว”้ 

“สกัดน ้ามันหอมหรือคะ หนูดีนึกว่า...คุณภูขายกุหลาบเป็น
ดอกไม”้ 

“ในฐานะลกูสาวผูจ้ดัการไร ่เธอไม่รูอ้ะไรเก่ียวกบังานของพ่อเลย
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หรือ” เขาถาม 

น า้เสียงนั้นฟังดูหยอกเย้ามากกว่าจะต าหนิ ท าให้ยิหวากล้า
คอ้นนอ้ย ๆ แลว้ตอบเหมือนแกต้วัว่า 

“พ่อไม่ใหห้นดีูยุ่งกบังานของพ่อนี่คะ” 
สิน้ค าหล่อน ชายหนุ่มมองหล่อนนิ่งอยู่อึดใจหนึ่ง ดวงตาเป็น

ประกายไหววบูคลา้ยคลื่นน า้ตอ้งสายลมแผ่ว ก่อนจะพดูในสิ่งที่ท าใหค้น
ฟังรูส้กึราวกบัมีแขนขางอกออกมาจนไม่รูจ้ะจดัวางไวต้รงไหน 

“ในฐานะลูกสาวผูจ้ัดการไร่เธอไม่จ าเป็นตอ้งรูก้็ได ้แต่ในฐานะ
นายหญิงของไรภ่คีูรี เธอตอ้งเรียนรูอ้ะไรอีกมากเชียวละหนดีู” 
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‘นายหญิง’ ของไรภ่คีูรีตอ้งเสมองไปทางอ่ืนเมื่อไม่สามารถสบตา
กับดวงตาคมเป็นประกายนั่น หล่อนไม่เคยรูว้่าคนท่าทางดุ สีหนา้เรียบ
เฉยตลอดเวลา จะสามารถพดูอะไรใหห้ลอ่นรูส้กึใจไหวสั่นไดข้นาดนี ้

“ว่าไง...” เสียงทุม้ยงัดงัมาตามหลงั  
เทา้ที่กา้วเรว็ ๆ ชะงกั ก่อนเจา้ตวัจะหนัไปถาม  
“ว่าไงอะไรคะ”  
“เธอยินดีที่จะเรียนรูใ้หส้มกบัเป็นนายหญิงของไร่ภูคีรีหรือเปล่า

หนดีู” หางเสียงทอดอ่อน 
“ค่ะ คุณภู หนูดีจะพยายามเรียนรู ้จะท าใหดี้ที่สุด” หล่อนตอบ

เขา 
หญิงสาวใหส้ญัญาแก่เขาและตัวเองไปพรอ้ม ๆ กัน ตอนนีเ้มื่อ

ไม่มีพ่อ ชีวิตหล่อนก็เหลือแต่เขาและไร่ภูคีรีเท่านั้น หากเขารวมหล่อน
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เป็นส่วนหนึ่งของไร่ที่นี่ หล่อนก็จะตอบแทนเขา ตอบแทนไร่แห่งนีท้ี่เป็น 
‘บา้น’ มาตัง้แต่วนัแรกที่ลืมตาดูโลก หากมีอะไรที่หล่อนพอจะท าไดเ้พื่ อ
ช่วยเขา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการท าให้ไร่แห่งนี ้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
หลอ่นก็จะท า 

ใบหน้าที่ปกติเรียบเฉยดูละมุนลง ดูเหมือนเขาจะพอใจใน
ค าตอบของหล่อน แต่เขาไม่รูว้่าคนพดูตัง้ใจจรงิจงัมากกว่าแค่ค าพูดไม่ก่ี
ค าแค่ไหน เขาไม่รู.้..แต่หลอ่นจะแสดงใหเ้ขาเห็น  

เมื่อเดินไปถึงแปลงกุหลาบที่ออกดอกสีแดงเบอรก์นัดี ชายหนุ่ม
ก็เดินไปยงัตน้กหุลาบแลว้ตดัดอกไมม้าอีกจ านวนหนึ่ง 

“แองเจิลเฟซ” เขาบอกขณะยื่นกุหลาบใหห้ล่อนทัง้ก า “กลิ่นไม่
หอมแรงเหมือนมาดามปล็องติเยร ์แต่เราปรบักลีบใหห้นาและแข็งแรง
ขึน้ ไม่ช า้ง่าย และอยู่ไดน้าน” 

ยิหวายกดอกไมข้ึน้ดมโดยไม่ตอ้งรอใหเ้ขาบอก กลิ่นหอมอวล ๆ 
แบบเฉพาะของกุหลาบลอยกรุ่นเข้าจมูก เป็นกลิ่นหอมอ่อน ๆ คนละ
แบบกับมาดามปล็องติเยรใ์นมือ และใกล้เคียงกับกลิ่นกายของเขา
มากกว่า 

“เด๋ียวก็ตอ้งสกัดน า้มันหอมแลว้ ท าไมตอ้งท าใหก้ลีบดอกหนา
และทนละ่คะ” หลอ่นถาม  

ลักษณะกลีบดอกของกุหลาบสองพันธุ์มีความแตกต่างอย่าง
เห็นไดช้ดั มาดามปล็องติเยรม์ีกลีบบาง ๆ ซอ้นกนัหนา ในขณะที่แองเจิล
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เฟซมีกลีบดอกหนาอดัแน่น ดเูหมาะกบัการจดัเขา้ช่อมากกว่า 

“ก็ใครว่าจะสกดัน า้มนัล่ะ” เขาถาม สีหนา้ละมนุ เขาดอูารมณดี์
เมื่อไดพ้ดูเรื่องกหุลาบกบัหลอ่น 

“อ้าว ก็คุณภูบอกว่าคุณภูปลูกกุหลาบขายดอกเพื่อไปสกัด
น า้มนัหอมนี่คะ” หลอ่นว่า  

ชายหนุ่มแยม้ริมฝีปากเป็นรอยยิม้นอ้ย ๆ รอยยิม้ที่หาไดย้ากนกั
บนใบหนา้ที่ปกติมกัจะเรียบเฉยของเขา เขาอธิบายเสียงอ่อนโยน  

“กุหลาบในไร่ทั้งหมดปลูกเพื่อขายเป็นดอกไม ้เราเพิ่งพัฒนา
พันธุ์มาดามปล็องติเยรส์  าหรบัสกัดน า้มันหอม และตอนนีก้็ยังไม่ส  าเร็จ
อย่างที่บอก ถา้รอมาดามอย่างเดียว ฉันคงไม่มีเงินมาจ่ายคนงานหรอก 
ท ามาสองปีแลว้ยงัไม่ส  าเร็จเลย” เขาว่ายิม้ ๆ ดไูม่ไดทุ้กขร์อ้นนกักบัการ
ที่ยงัไม่สามารถปรบัปรุงพนัธุก์หุลาบใหไ้ดผ้ลอย่างที่ตอ้งการ  

“สองปีแลว้หรือคะ” ยิหวาถามตาโต 
“งัน้สิ” เขาว่า 
“ท าไม...มนันานขนาดนัน้ละ่คะ” 
“ในดีเอ็นเอมียีนไม่รูก่ี้ลา้นตวัที่ส่งผลต่อลกัษณะของกุหลาบแต่

ละสายพนัธุ ์แมโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ะท าใหเ้ราวิเคราะหแ์ละคาดเดา
ลักษณะที่อาจจะเกิดขึน้ไดจ้ากการเขา้ไปปรับแต่งสารพันธุกรรมของ
กุหลาบ แต่การทดลองกับต้นจริงก็ต้องใช้เวลา บางทีผลจากการ
วิเคราะหค์อมพิวเตอรไ์ดอ้ย่างหนึ่ง แต่พอลองกบัของจริงแลว้กลบัไดผ้ล
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อีกอย่าง เพราะอาจจะมียีนบางตัวที่แสดงผลอย่างที่เราไม่รูห้รือไม่ได้
คาดไว”้ 

ยิหวาฟังดว้ยความทึ่ง หล่อนรูห้รอกว่ามีการตัดแต่งพันธุกรรม
ของพืชหรือสตัวเ์พื่อใหไ้ด้ผลตามที่ตอ้งการ แต่เมื่อไดม้าพูดกับคนที่ลง
มือท าจรงิ ๆ หลอ่นก็อดต่ืนตาต่ืนใจไม่ได ้ 

“คณุภ.ู..ท าเองคนเดียวหรือคะ”  
“เปลา่ มีทีมวิจยั”  
“ทีมวิจยั!” ยิหวาอทุาน ตาเบิกโต นี่หล่อนอยู่ในไร่แห่งนีม้าแบบ

ไม่รูอ้ะไรขนาดนีเ้ลยหรือ  
“เธอดตูกใจ” เขาเอ่ย เลิกคิว้นอ้ย ๆ  
“ค่ะ หนดีูไม่เคยทราบมาก่อน” หลอ่นยอมรบัตามตรง  
“ก็เขา้มาที่บา้นแค่ปีละสองหน จะไปรูอ้ะไรละ่” เขาว่า  
“คงงัน้ค่ะ” ยิหวายอมรบั หล่อนเขา้ไปที่บา้นของเขาแค่เทอมละ

ครัง้เพื่อเอาผลการเรียนไปใหเ้ขาดเูท่านัน้จรงิ ๆ  
“เอาเถอะ เดี๋ยวกลบัจากนี่จะพาเขา้ไปดแูล็บ”  
แล็บ...หอ้งทดลอง หอ้งทดลองในไร่! ยิหวาเงยหน้าพิจารณา

ผูช้ายตรงหนา้ราวกบัไม่เคยเห็นมาก่อน มีอะไรอีกบา้งหนอที่หล่อนจะได้
เรียนรูเ้ก่ียวกบัเขา 

“มีทีมวิจัยก็ตอ้งมีที่ใหพ้วกเขาท างานสิ” เขาว่าเมื่ออ่านสีหน้า
หลอ่นออก 
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“ค่ะ” หล่อนว่า หลบุตาลงพืน้หลบนยันต์าวิบวบัอย่างขบขนัของ

เขา รู ้สึกว่าตั้งแต่พาหล่อนเดินข้างแปลงกุหลาบนี่  เขาจะอารมณ์ดี
เหลือเกิน 

ระหว่างทางกลบั คีรีหยดุเพื่อตดัดอกกหุลาบสีอ่ืนอีกสองสามหน 
มากเสียจนยิหวาหอบเต็มออ้มแขน เขาจึงรบัสว่นหนึ่งไปถือดว้ย จากนัน้
ก็เดินเคียงกนัไปเงียบ ๆ ตรงไปยงับา้นหลงัใหญ่บนเนินที่มองเห็นอยู่ไม่
ไกลนกั  

เมื่อถึงบา้น ชายหนุ่มสั่งใหต้น้หอมเอากุหลาบไปใส่แจกัน ส่วน
เขาหนัมาเอ่ยชวนหญิงสาว 

“ขึน้ไปอาบน า้เปลี่ยนเสือ้ผา้กนัเถอะ แลว้จะพาไปดแูล็บก่อนกิน
ขา้วเย็น”  

“ค่ะ คณุภู” ยิหวารบัค าอย่างว่าง่าย และเดินตรงไปยงับันไดขึน้
ชัน้บนตามสมัผสัเบาที่ขอ้ศอกที่คนขา้งตัวยื่นมือมาแตะอย่างสภุาพ แต่
แมอ้ย่างนัน้ก็ท าใหห้ลอ่นรูส้กึวบู ๆ วาบ ๆ อยู่ไม่นอ้ย  

ชายหนุ่มเดินไปส่งหญิงสาวจนถึงหนา้หอ้งนอน ยืนรอจนประตู
หอ้งที่เล็กกว่าปิดลงแลว้จึงเดินเขา้หอ้งของตน ระหว่างเดินไปยงัหอ้งน า้ 
สายตาอดมองไปยังประตูเชื่อมระหว่างห้องที่ปิดสนิทอยู่ไม่ได้ ในใจ
อยากใหถ้ึงวนัที่เขาจะสามารถเปิดประตบูานนีแ้ลว้เดินเขา้ไปในหอ้งนัน้
ดว้ยความเต็มอกเต็มใจของเจา้ของหอ้ง ซึ่งก็ไม่รูว้่าเมื่อไรวนันัน้จะมาถึง  

คีรีส่ายศีรษะใหค้วามคิดฟุ้งซ่านของตนขณะกา้วยาว ๆ ตรงไป
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ยงัหอ้งน า้ 

ชายหนุ่มใช้เวลาอาบน ้าไม่นานก็กลับออกมาแต่งตัว ลงไป
ขา้งลา่ง รออยู่ครูเ่ดียวหญิงสาวก็ตามลงมา  

“ตัง้โต๊ะไดเ้ลยนะป้าสุขใจ เด๋ียวผมจะพาคุณหนูดีเขา้ไปดูแล็บ
แป๊บเดียว” ชายหนุ่มสั่งแม่ครวั จากนัน้ก็พาหญิงสาวเดินตรงไปยังหอ้ง
ท างานของเขา  

ยิหวานิ่วหนา้นอ้ย ๆ อย่างไม่เขา้ใจ เขาบอกว่าจะพาหล่อนไปดู
หอ้งทดลอง แต่กลบัพาหลอ่นไปยงัหอ้งท างาน ที่ที่หลอ่นเคยเขา้ไปหลาย
หนแลว้และไม่เห็นว่าจะมีหอ้งทดลองอยู่ในนั้น แต่แลว้หญิงสาวก็ต้อง
กะพริบตาปริบ ๆ เมื่อชายหนุ่มเดินไปดา้นหลงัโต๊ะท างานของเขา และ
แตะการด์บางอย่างลงบนกรอบสี่เหลี่ยมของอะไรสกัอย่าง เกิดเสียงดัง
ป๊ีบ จากนัน้ผนงัหอ้งท างานดา้นหนึ่งก็เลื่อนออกชา้ ๆ ก่อนจะหยดุลงเมื่อ
เปิดออกกวา้งขนาดบานประต ู

หญิงสาวอา้ปากคา้งกบัสิ่งที่เห็นอยู่ภายใน... 
สิ่งแรกที่สะดดุตาคือ หอ้งกระจกขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปดว้ยเครื่อง

ไมเ้ครื่องมือทางวิทยาศาสตรท์ี่คุน้ตาเพราะเคยเห็นที่โรงเรียนบา้ง และ
แปลกตาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบา้ง เครื่องมือหลายอย่างเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร ์มีจอมอนิเตอรติ์ดอยู่ดา้นขา้ง ผนังหอ้งดา้นหนึ่งมีชั้น
เก็บเอกสารซึ่งมีแฟ้มเอกสารจัดเรียงอยู่เต็ม ภายในห้องกระจกนั้น
ปราศจากผูค้น คงเพราะเป็นเวลาเย็นแลว้นั่นเอง  
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“มาสิ จะพาทวัร”์ ชายหนุ่มว่าพลางแตะขอ้ศอกหญิงสาวใหเ้ดิน

เขา้ไปในทางเดินขา้งหอ้งกระจก  
เขาพาหล่อนเดินออ้มไปทางดา้นหลงัของตูเ้ก็บเอกสาร เผยให้

เห็นตูล้็อกเกอรข์นาดความสูงเท่าตูเ้อกสาร ซึ่งล็อกเกอรแ์ต่ละช่องถูกล็
อกกญุแจไวอ้ย่างดี 

“ล็อกเกอรเ์ก็บชุดส าหรบัใส่ท าแล็บของทีมงาน” ชายหนุ่มบอก 
เมื่อเห็นยิหวามองอย่างสนใจ เขาก็อธิบายต่อ “ทีมวิจยัจะเขา้มาท างาน
ที่นี่ทุกวนั ทางเขา้ของพนกังานอยู่ดา้นนัน้” เขาชีไ้ปยงัประตูที่อยู่บนผนงั
อีกดา้น  

“ในนีจ้ะมีล็อกเกอรแ์ละหอ้งน า้อยู่ทางนั้น กับหอ้งรบัประทาน
อาหาร ทีมงานเขา้มาแลว้ก็จะเปลี่ยนเสือ้ผา้เป็นชุดส าหรบัท าแล็บ เมื่อ
เลิกงานก็เปลี่ยนเป็นชุดที่ใส่มาจากบา้น...มาทางนีส้ิ” เขาว่าพลางแตะ
ขอ้ศอกหลอ่นใหเ้ดินไปตามทางที่เพิ่งเดินผ่านมา  

ยิหวาคิดว่าเขาจะพาหล่อนเข้าไปในห้องปฏิบัติการที่เห็นอยู่
ตรงหนา้ แต่ชายหนุ่มกลบัพาเดินเลยไป เปิดประตบูานเล็ก พาหลอ่นเขา้
สู่หอ้งท างานขนาดกะทัดรดั มีโต๊ะท างานและคอมพิวเตอรอ์ยู่อย่างละ
สองตวั  

“ก่อนที่เราจะทดลองในแล็บ เราจะวิเคราะหข์อ้มลูในนีเ้สียก่อน” 
ชายหนุ่มบอก ชีใ้ห้ดูคอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะที่วางอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่ง 
จากนัน้จึงชีไ้ปยังคอมพิวเตอรอี์กเครื่องที่ดูเทอะทะกว่า แลว้บอกดว้ยสี
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หนา้เรียบเฉยแต่ตาเป็นประกาย 

“สว่นคอมพิวเตอรเ์ครื่องนี.้..มีมลูค่าหลายลา้น” 
“หลายลา้น...คอมพิวเตอรอ์ะไรท าไมมนัแพงขนาดนัน้คะ” ยิหวา

ถามเสียงสงู เพิ่งจะเคยมีวาสนาเห็นเครื่องคอมพิวเตอรร์าคาเป็นลา้นก็
ตอนนีเ้อง  

คีรียิม้เมื่อเห็นสีหน้าของหล่อน “ไม่ใช่มูลค่าของคอมพิวเตอร์
หรอก สิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอรต่์างหาก” และเมื่อหล่อนยงัท าท่าไม่เขา้ใจ 
เขาจึงเฉลย  

“ขอ้มูลในนีม้ีมูลค่าสูงมาก เป็นขอ้มูลพันธุ์กุหลาบทัง้หมดในไร่ 
ภูคีรี พันธุ์กุหลาบที่ทีมอารแ์อนดดี์1ของเราพฒันาขึน้” เขาไม่ไดบ้อกต่อ
ว่า...และมีคนอยากไดม้ากจนท าไดท้กุอย่าง กระทั่งน าไปสูค่วามสูญเสีย
อนัยิ่งใหญ่... 

เมื่อคิดถึงความสูญเสียที่ผ่านมาชายหนุ่มก็รูส้ึกวิบโหวงในอก 
ยิ่งเมื่อมองคนตวัเล็กที่มองเครื่องคอมพิวเตอรอ์ย่างไม่รูอี้โหน่อีเหน่เขายิ่ง
รูส้กึเศรา้ใจ ความสญูเสียของหลอ่นมีสาเหตมุาจากเขาแท ้ๆ 

“คณุภู...เป็นอะไรหรือเปล่าคะ” ยิหวาถามเมื่อหล่อนละสายตา
จากคอมพิวเตอรห์ันไปทางเขา แลว้พบว่าเขามองหล่อนอยู่ดว้ยแววตา
แสนเศรา้...และคลา้ยกบัรูส้กึผิด... 

“เอ่อ...เปล่า ไม่ไดเ้ป็นอะไร” ชายหนุ่มตอบ ยกมือขึน้ลูบหน้า 
 

1 R&D วิจยัและพฒันา 
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เกอ้ ๆ ที่เผลอเผยอารมณใ์หห้ล่อนจับได ้“ไปกันหรือยัง ป่านนีป้้าสุขใจ
บ่นแล้วมั้ง หายมากันนานแล้ว เด๋ียววันจันทรท์ีมอารแ์อนด์ดีเข้ามา
ท างานจะพาเขา้ไปแนะน าใหรู้จ้ัก พอดีทางไร่ยุ่ง ๆ ฉันเลยใหพ้วกเขา
หยดุไปก่อน จะกลบัมาท างานวนัจนัทรน์ี่ละ”  

“ค่ะ...ไปสิคะ” ยิหวาว่าง่าย เดินตามเขาออกจากหอ้งปฏิบติัการ 
หล่อนสงัเกตเห็นชายหนุ่มกดปุ่ มภายในหอ้งท างาน ท าใหป้ระตเูลื่อนปิด 
และเมื่อประตปิูดสนิท ก็มองดเูหมือนกบัผนงัหอ้งเรียบ ๆ ที่ไม่รูว้่าอีกฝ่ัง
ของผนงัเป็นหอ้งปฏิบติัการทนัสมยัเลย 

 
“ไปนั่งดทูีวีกบัฉนัไดไ้หมหนดีู” คีรีถามหลงัจากอ่ิมอาหารเย็น 
ยิหวาเงยหนา้ขึน้มองคนถาม คิดสกัครู่แลว้จึงพยักหนา้ เพราะ

ไม่รูว้่าควรจะปฏิเสธเขาดว้ยเหตุผลใด แมว้่าหล่อนจะไม่ไดอ้ยากนั่งดู
โทรทศันก์บัเขาก็เถอะ 

“งัน้ก็ไปกันเถอะ” เขาว่าแลว้ลุกขึน้ ยิหวาจึงลุกตาม ตรงไปยัง
หอ้งนั่งเลน่  

ระหว่างที่คีรีก าลังเลือกหารายการโทรทัศน ์ป้าสุขใจก็เดินเอา
ของว่างกับเครื่องด่ืมมาวางไวใ้ห ้แลว้เดินออกจากห้องไปเงียบ ๆ ทิง้
เจา้นายทัง้สองไวเ้พียงล าพงั  

“เคยดูซีรีส์พวกนี ้หรือเปล่า” ชายหนุ่มถามเมื่อรายการที่เขา
ตอ้งการดกู าลงัเริ่ม ซึ่งเป็นซีรีสส์ืบสวนสอบสวนชื่อดงัของต่างประเทศ  
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“ไม่เคยค่ะ”  
“งัน้ดกูนันะ” เขาเอ่ย กึ่งชวนกึ่งขออนญุาต 
“แต่มนัเป็นภาษาองักฤษนี่คะ” หลอ่นไม่เขา้ใจ  
“เธอตอ้งใชภ้าษาองักฤษอีกมาก ฝึกไวต่้อไปจะไดช้ิน” เขาบอก  
“ค่ะ” หลอ่นรบัค าง่าย ๆ ไม่พยายามโตแ้ยง้อะไร 
คีรีปรายตามองคนว่าง่ายแลว้อดยิม้ไม่ได ้เขาบอกหล่อนดว้ย

น า้เสียงคลา้ยปลอบประโลม 
“คืนนีด้รูายการที่ฉนัอยากด ูคืนพรุง่นีค่้อยดทูี่เธออยากดนูะ”  
ยิหวาจะท าอะไรได ้นอกจากตามใจเขาเท่านัน้เอง 
 
“หนดีู...หนดีู ต่ืนเถอะ ไดเ้วลาเขา้นอนแลว้”  
เสียงทุม้พรอ้มกับสัมผัสหนัก ๆ ที่ตน้แขนปลุกยิหวาใหรู้ส้ึกตัว 

หล่อนลืมตามองคนปลุกงง ๆ เมื่อเห็นใบหนา้เขม้คมชะโงกอยู่เหนือร่าง 
ใกลเ้สียจนเห็นไรเคราเขียวของเขา หลอ่นก็ผดุลกุขึน้อย่างตกใจ  

“หนูดี...เอ่อ...หลบัไปหรือคะ” หล่อนถาม ยกมือขึน้ลบูผมอย่าง
เกอ้เขินที่ผล็อยหลบัต่อหนา้เขา ก็เมื่อคืนหล่อนแทบไม่ไดน้อน พอนั่งดู  
ซีรีสท์ี่ฟังไม่รูเ้รื่องจึงหลบัไปอย่างง่ายดาย  

“ดกึแลว้ เขา้นอนเถอะ”  
“ค่ะ” หลอ่นว่า ขยบัตวัลกุขึน้  
คีรีรอจนหญิงสาวลกุขึน้ยืนแลว้จึงยื่นมือไปแตะขอ้ศอกหล่อนพา
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เดินออกจากหอ้งนั่งเลน่ ตรงไปยงับนัไดที่ทอดขึน้สูห่อ้งนอนชัน้บน  

ชายหนุ่มเดินไปส่งหญิงสาวหน้าห้อง แต่หลังจากที่ยิหวาเปิด
ประตูและก าลังจะก้าวเขา้หอ้ง มือใหญ่ก็ยื่นไปควา้แขนหล่อนไว้ก่อน 
เมื่อหลอ่นชะงกัและหนักลบัมา เขาก็วาดแขนโอบเอวบางของหล่อนแลว้
รัง้เขา้หาตวั 

“คุณภู...” ยิหวาตกใจอุทานเรียกเขาเสียงแผ่ว หัวใจตกไปอยู่ที่
ตาตุ่ม หรือคืนนีเ้ขาจะทวงสิทธิ์ของเขาแลว้...หล่อนคิดอย่างอกสั่นขวัญ
แขวน 

หากเขาตอ้งการหลอ่นจะท าอย่างไร... 
“ฉันน่ากลัวขนาดนั้นหรือ” เขาถาม สบตากลมโตที่มีแต่แวว

หวาดหวั่นของหลอ่น 
ยิหวาไม่ตอบ หล่อนหลุบตาลงเพียงเสมออกเขา แต่แลว้ก็ตอ้ง

เงยหนา้ขึน้เมื่อมือใหญ่ยื่นมาเชยคางหลอ่น  
หญิงสาวรูส้ึกถึงหวัใจที่สั่นรวัราวกับจะหลุดออกมานอกอกเมื่อ

เขากม้หนา้ลงมาหา จากนัน้ก็หลบัตาป๋ีเมื่อเขาขยบัเขา้มาใกลจ้นรูส้กึถึง
ลมหายใจของกนัและกนั  

ริมฝีปากนุ่มที่แตะแผ่วบนหน้าผากพรอ้มเสียงทุม้อ่อนโยนว่า 
“ฝันดีนะหนูดี” เรียกยิหวาใหล้ืมตาขึน้ ทันเห็นใบหน้าของเขาผละห่าง 
สายตาอ่อนโยนทอดมองหล่อน สีหนา้ที่ปกติมกัแข็งกระดา้งดอู่อนละมนุ
อย่างที่หลอ่นไม่ค่อยไดเ้ห็นบ่อยนกั 
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“เขา้หอ้งเถอะ” เขาบอกพรอ้มกบัคลายออ้มแขน ยืนรอจนหญิง

สาวกา้วเขา้ไปในหอ้ง แต่ก่อนที่ประตจูะปิดลง เขาก็บอก 
“พรุง่นีฉ้นัจะไปสง่ที่โรงเรียน”  
“ค่ะ” ยิหวารบัค าแผ่วเบา พรอ้มกบัที่ประตปิูดสนิท ตรงกนัขา้ม

กบัหวัใจหลอ่นที่แงม้ออกเล็กนอ้ย 
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๖ 
 
 
 

 
เชา้วันเสารย์ิหวาต่ืนสายเล็กนอ้ย ดว้ยเป็นวันหยุดและเจา้ของ

บา้นอนุญาตใหห้ล่อนลงไปรบัประทานอาหารเชา้สายกว่าปกติได ้หญิง
สาวลืมตาต่ืนอย่างเกียจครา้น แต่กลบัรูส้ึกผ่อนคลาย ไม่เขม็งเกลียวไป
ดว้ยความหวาดหวั่นอย่างวนัแรกที่เขา้มาอาศยัอยู่ในบา้นหลงันี ้

นอกจากความรู้สึกโดดเด่ียวในบ้านหลังใหม่ในวันที่ไม่มีพ่อ 
ความรูส้ึกหนึ่งที่จับจองพืน้ที่ในหัวใจเกือบทั้งหมดของยิหวาคือ ความ
หวาดกลวัต่อการตอ้งท าหนา้ที่ ‘ภรรยา’ ของคนที่หลอ่นจดทะเบียนสมรส
ดว้ยก่อนที่พ่อจะจากไปไม่นาน แต่หลงัจากสามคืนที่หล่อนอาศัยอยู่ใน
บา้นหลงันี ้นอกจากจูบราตรีสวสัดิ์ท่ีหนา้ผาก เขาก็ไม่เคยล่วงเกินหลอ่น
อ่ืนใดอีก ท าใหห้ลอ่นเริ่มคลายใจว่า บางทีเขาคงจะจบัหลอ่นจดทะเบียน
สมรสเพื่อดแูลหล่อนแทนพ่อเท่านัน้จริง ๆ ไม่ใช่อยากไดเ้ด็กสาวบริสุทธิ์

มารองรบัความตอ้งการตามธรรมชาติอย่างที่หล่อนเคยคิด 
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ความรูส้ึกของยิหวาต่อชายผูไ้ดช้ื่อว่าเป็นสามีค่อย ๆ เปลี่ยนไป

เล็กนอ้ย ความอึดอดัอย่างคนแปลกหนา้ที่ตอ้งมาอยู่ร่วมบา้นกนัค่อย ๆ 
เลือนหาย เพราะนับแต่ย้ายเข้ามาอยู่ร่วมบ้านกับเขา เขาปฏิบัติกับ
หล่อนดว้ยความอ่อนโยน ไม่เคยพูดจากระโชกกระชากหรือขึน้เสียงกบั
หล่อนแมแ้ต่ครัง้เดียว ถึงเขาจะชอบท าหน้าเฉยเมยกับหล่อนอยู่เสมอ 
แต่ยิหวาก็ไดรู้ว้่าเขาใจดีกว่าที่คิดมากนกั 

สามวนัที่ผ่านมาเขาขบัรถไปรบัไปส่งหล่อนที่โรงเรียนทุกวนั แม้
หล่อนจะบอกว่าหล่อนนั่งรถตูร้บั-ส่งของไร่ได ้แต่เขาก็ยืนกรานจะไปส่ง 
โดยใหเ้หตผุลว่าเขาพอมีเวลาจึงอยากท า เพราะหากเขายุ่ง เขาก็จะไม่ได้
มีเวลารบั-ส่งหล่อนอย่างนี ้ซึ่งแมต้อนแรกหล่อนจะไม่อยากใหเ้ขาไปรบั
ไปส่งหล่อนนัก แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า การที่เขาไปรบั-ส่งท าใหห้ล่อน
รูส้กึคุน้เคยกบัเขามากขึน้ ช่องว่างระหว่างกนัลดลงอย่างรูส้กึได ้ 

หญิงสาวลุกขึน้เก็บที่นอนแล้วอาบน า้แต่งตัว จากนั้นก็วิ่งลง
บนัไดไปขา้งล่าง เดาว่าคงเห็นป้าสุขใจหรือตน้หอมรอจัดอาหารเชา้ให้
หล่อน แต่เมื่อเห็นว่าใครนั่งอยู่ในหอ้งนั่งเล่น เทา้ที่ก าลังซอยเร็ว ๆ ลง
บนัไดไปก็ชะงกักึก 

“คณุภ.ู..” หลอ่นอทุานเรียกชื่อเขาแทบไม่ไดย้ินเสียง 
ชายหนุ่มเงยหนา้ขึน้จากหนงัสือพิมพท์ี่อ่านอยู่เมื่อไดย้ินเสียงวิ่ง

ลงมาจากชัน้บน เขาเงยหนา้ขึน้ทัก สีหนา้นิ่งเฉยเป็นปกติซึ่งตอนนีค้น
เห็นเริ่มคุน้ชิน 
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“ต่ืนแล้วหรือ” เขาถามพรอ้มวางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะหน้า

โซฟาและลกุขึน้  
“ค่ะ...เอ่อ...คณุภรูอหนดีูหรือคะ” 
“เธอพรอ้มออกจากบ้านหรือยัง” เขาไม่ตอบค าถาม แต่ถาม

หลอ่นแทน  
“ออกจากบา้นไปไหนคะ”  
“ฉนับอกว่าวนัหยดุจะพาเธอไปดหูนงัไง”  
“ออ้...ค่ะ” ยิหวาท าเสียงรบัรู ้คาดไม่ถึงว่าเขาจะยงัจ าได ้หล่อน

คิดว่าเขาพดูไปอย่างนัน้เอง 
“ออกจากบา้นชุดนีไ้ดห้รือเปล่า” เขากวาดตาขึน้ ๆ ลง ๆ แลว้

ถาม 
“ไดค่้ะ” ยิหวาตอบ  
หล่อนสวมเดรสแขนกุดสีฟ้าพาสเทล ท่อนบนเข้ารูป ส่วน

กระโปรงพองบานความยาวคลุมเข่าเล็กน้อย เรียบรอ้ยมากพอส าหรบั
ออกไปขา้งนอก 

“ฉันว่าจะพาเธอออกไปกินขา้วเชา้ในเมือง หิวไหม ใหป้้าสุขใจ
ท าโอวลัตินใหร้องทอ้งสกัแกว้ไหม”  

“เด๋ียวหนูดีกินนมสกักล่องก็ไดค่้ะ ไม่ตอ้งรบกวนป้าสขุใจหรอก” 
หลอ่นบอก 

“ไปสิ ฉนัจะรอ” เขาบอก  
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ยิหวาเดินเร็ว ๆ เขา้ไปในครวัเพื่อหยิบกล่องนมที่แช่ไวใ้นตู้เย็น

แลว้เดินกลบัมาหาเขา ซึ่งพาหลอ่นเดินออกจากบา้นไปที่รถในทนัที  
 
ในตวัเมืองเชียงใหม่มีรา้นกาแฟกึ่งรา้นอาหารหลายที่ใหบ้ริการ

อาหารเช้าแบบฝรั่ ง  เพราะเป็นเมืองท่องเที่ ยวที่มีนักท่อง เที่ ยว
ชาวต่างชาติเดินทางมาไม่ขาดสาย ชายหนุ่มเลือกรา้นเล็ก ๆ บรรยากาศ
อบอุ่นแห่งหนึ่งริมแม่น า้ปิง โต๊ะที่นั่งจัดวางบนระเบียงกวา้งของรา้นที่
เปิดโลง่รบัลมแม่น า้เย็นสบาย 

ชายหนุ่มสั่ งอาหารเช้าแบบอเมริกันอันประกอบไปด้วยไข่ 
เบคอน ขนมปังปิ้ง และกาแฟส าหรบัตวัเขา สว่นของหลอ่นเป็นน า้สม้คัน้ 
จากนั้นก็นั่ งรับประทานกันเงียบ ๆ ซึมซาบกับรสชาติของอาหารและ
บรรยากาศสงบเงียบรมิแม่น า้ยามเชา้ 

เมื่อจดัการอาหารเชา้เรียบรอ้ย ชายหนุ่มก็ถาม  
“ก่อนไปดรูอบหนงั เธออยากท าอะไรก่อนหรือเปล่าหนูดี ไปเดิน

เลน่ก่อนไหม”  
“ไม่เป็นไรค่ะ ไปดหูนงัเลยก็ได”้ 
เมื่อหล่อนว่าเช่นนัน้เขาจึงเรียกเก็บเงินและพาหล่อนกลบัไปยัง

รถที่จอดไว ้ตรงไปยงัหา้งสรรพสินคา้ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงภาพยนตรข์นาด
ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเมืองเชียงใหม่ทนัที  

“ดเูรื่องอะไรดี” ชายหนุ่มถามเมื่อพากนัยืนอยู่หนา้โรงภาพยนตร์
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ซึ่งมีใบปิดของภาพยนตรห์ลายเรื่องแสดงอยู่  

“เรื่องนีไ้ดไ้หมคะ” ยิหวาชีไ้ปยงัภาพยนตรแ์อนิเมชนัเรื่องหนึ่ งที่
เพื่อนที่โรงเรียนไปดูมาแลว้และพร ่าพดูถึงไม่ขาดปาก หล่อนจึงอยากดู
บา้ง 

ชายหนุ่มพยกัหนา้เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่เขาอยากดอูยู่พอดี และ
เกือบถึงเวลาที่ภาพยนตรก์ าลงัจะเริ่มฉายอยู่แลว้ เขาจึงพาหล่อนไปซือ้
ตั๋วกับขนมขบเคีย้วและเครื่องด่ืม จากนัน้ก็เดินเขา้ไปในโรงภาพยนตร์
ดว้ยกนั 

ในโรงค่อนขา้งมืดท าใหย้ิหวาเดินสะดุด และคงจะลม้คว ่าหาก
มือแข็งแรงไม่ทนัควา้ตน้แขนไว ้ 

“เดินระวงัหน่อยสิ” เขาท าเสียงด ุ
ยิหวาพึมพ าขอโทษขอโพย แลว้หวัใจก็เตน้ตึก้ตัก้เมื่อมือของเขา

เลื่อนจากตน้แขนลงมากมุมือหลอ่นไว ้จบัจงูพาเดินไปจนถึงที่นั่ง  
หญิงสาวลอบถอนหายใจเมื่อเขาปล่อยมือหลงัจากหล่อนนั่งลง

บนที่นั่ งของหล่อน จากนั้นต่างคนต่างก็นั่ งชมภาพยนตรก์ันเงียบ ๆ 
หลายหนที่หล่อนลอบมองคนขา้ง ๆ ก็เห็นเขาสนใจอยู่แต่กับภาพยนตร์
ตรงหน้า ไม่ไดส้นใจหล่อนแต่อย่างใด ในที่สุดหล่อนก็ผ่อนคลายมาก
พอที่จะไม่ตอ้งคอยช าเลืองมองเขา และสนุกสนานกับเรื่องราวบนจอ
ตรงหนา้  

เวลาสองชั่วโมงในโรงภาพยนตรผ์่านไปอย่างรวดเร็ว สองหนุ่ม
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สาวเดินออกจากโรงพร้อมกับคนอ่ืน ๆ หลังภาพยนตรจ์บ เมื่อหลุด
ออกมาจากกลุ่มคนได ้ชายหนุ่มก็หยิบโทรศพัทม์ือถือออกมาเปิดเครื่อง
หลงัจากท่ีปิดไปก่อนภาพยนตรฉ์าย 

เสียงสญัญาณขอ้ความเขา้ดงัขึน้ทนัทีที่โทรศพัทก์ลบัมาท างาน
อีกครัง้ ชายหนุ่มจึงหนัไปบอกคนเดินเคียง 

“มีคนฝากขอ้ความไว ้แป๊บนะ” 
ยิหวาไม่รูว้่าใครฝากข้อความให้เขา แต่คิดว่าข้อความนั้นคง

ไม่ใช่เรื่องดีนัก เพราะเห็นเขาขมวดคิว้มุ่น สีหน้าดูไม่สบอารมณ์อย่าง
เห็นไดช้ดั หลงัจากอ่านขอ้ความจบ เขาก็หนัมาบอกหลอ่น  

“แวะไปสถานีต ารวจกนัก่อนนะหนดีู”  
“คะ...มีอะไรหรือเปล่าคะคณุภู” ยิหวาถามหนา้ต่ืน ก่อนที่หวัใจ

จะกระตกุแรงเมื่อไดย้ินค าตอบจากเขา 
“มีข่าวเรื่องคนท่ียิงพ่อเธอ” 
ข่าวคนที่ยิงพ่อ...ยิหวาทวนค าในใจแล้วรู ้สึกคล้ายกับพื ้นที่

หล่อนเดินอยู่โคลงเคลงไม่มั่นคง กว่าจะรูต้ัวว่าอะไรเป็นอะไร หล่อนก็
เอนตวัอยู่ในออ้มแขนแข็งแรงของคนที่ไดช้ื่อว่าเป็นสามีเสียแลว้ 

“หนูดี เป็นอะไรหรือเปล่า” เขาถามน า้เสียงวิตก ดวงตาคมจอ้ง
มองหลอ่นอย่างเป็นห่วง 

“หนูดี...ไม่เป็นไรค่ะ” หล่อนตอบ ไม่คาดคิดเหมือนกันว่า
ปฏิกิริยาทางร่างกายจะรุนแรงเช่นนีเ้มื่อไดย้ินข่าวเก่ียวกับคนที่ฆ่าพ่อ 
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หลอ่นถึงกบัหายใจไม่ออกและเข่าอ่อน 

“นั่งพักสักพักก่อน ถ้าไม่ไหวฉันจะกลับไปส่งเธอที่ไร่ก่อนแล้ว
ค่อยไปโรงพกั”  

“ไม่...ไม่ค่ะ หนูดีจะไปโรงพักดว้ย” หล่อนละล ่าละลกับอก แต่
เมื่อนึกไดว้่าบางทีเขาอาจตอ้งการไปเพียงล าพัง ไม่อยากใหเ้ด็กอย่าง
หล่อนไปเกะกะจึงชะงัก ถามอย่างไม่แน่ใจ “หนูดี...ไปไดห้รือเปล่าคะ
คณุภ”ู 

“ถา้ไหวก็ไปได”้ ชายหนุ่มตอบ 
“ไหวสิคะ หนูดีไปไหว” หล่อนตอบ พยายามจะลุกขึน้ แสดงให้

เขาเห็นว่าหลอ่นไหวจรงิ ๆ แต่คนตวัโตกว่ากลบักดไหลใ่หน้ั่งลง  
“ยงัไม่ตอ้งลกุ ไหวก็ไหว นั่งพกัก่อนสกัพกั แน่ใจว่าจะไม่ลม้คว ่า

ไปอีกค่อยไปกนั” ชายหนุ่มบอกเสียงด ุ
“หนูดีไม่เป็นไรแล้วจริง ๆ ค่ะคุณภู เรารีบไปกันเถอะนะคะ” 

หล่อนบอกเขา มั่นใจว่าตอนนีค้งไม่ลม้คว ่าไปอีกแล้ว เมื่อความตกใจ
ผ่านไป ตอนนีม้ีแต่ความอยากรูข้่าวเก่ียวกับคนที่พรากพ่อไปจากหล่อน
เท่านัน้ 

“ไปสิ” ชายหนุ่มว่าแลว้ลกุขึน้ เมื่อเห็นว่าหลอ่นดไูม่เป็นอะไรแลว้
จรงิ ๆ 

 
ใชเ้วลาขับรถราวครึ่งชั่วโมง คีรีก็พารถยนตเ์อสยูวีคันใหญ่ของ
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เขามาจอดที่ลานจอดรถหน้าอาคารสถานีต ารวจในตัวอ าเภอ ซึ่งเป็น
ทอ้งที่ที่ไรภ่คีูรีของเขาตัง้อยู่ 

“ไหวแน่หรือหนูดี” เขาหนัไปถามคนนั่งเคียงเพราะหนา้หล่อนดู
ขาวซีดจนน่ากลวั เขายื่นมือไปจับมือสั่นสะริกที่วางอยู่บนตักขึน้มาบีบ
เบา ๆ และพดูอย่างไม่สบายใจนกั “มือเย็นเจี๊ยบเลย”  

“ไหวค่ะคณุภ ูเราจะ...ไดเ้ห็นหนา้คนรา้ยไหมคะ”  
“ฉันยัง ไม่ รู ้ร ายละเ อียด ท่ านผู้ก ากับบอกให้เข้ามาคุย

รายละเอียดที่นี่ ถา้เธอมั่นใจว่าไหวก็ไปกนัเถอะ จะไดรู้เ้รื่องเรว็ ๆ”  
“ค่ะ” ยิหวารบัค า  
หล่อนกุลีกุจอกา้วลงจากรถแลว้เดินออ้มไปสมทบกับชายหนุ่ม 

มือใหญ่ยื่นมากุมมือหล่อนและจับจูงพาเดินไปยังอาคารตรงหนา้ กว่า
เขาจะปล่อยมือหล่อนก็เมื่อเห็นนายต ารวจอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกบั
เขาเดินตรงมาหา 

“ภู” นายต ารวจในเครื่องแบบดูภูมิฐานเป็นฝ่ายทักทายก่อน
พรอ้มกบัย่ืนมือมาจบัมือกบัชายหนุ่ม 

“ติ นี่หนูดี ลูกสาวศาสตรา” ชายหนุ่มแนะน าหญิงสาวกับ
นายต ารวจแลว้หนัไปหายิหวา “หนดีู ผูก้  ากบันิติ เพื่อนฉนัเอง เขาเป็นคน
ดแูลคดีใหเ้รา”  

“สวัสดีค่ะท่าน” ยิหวายกมือไหว้ ซึ่งนายต ารวจใหญ่ก็ยกมือ
รบัไหวแ้ลว้บอกอย่างใจดี 
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“สวัสดีครบัหนูดี เรียกผมว่าอาติก็ได ้เสียใจเรื่องคุณพ่อดว้ยนะ

ครบั ไม่คิดว่าพี่ศาสตราจะอายสุัน้แบบนี”้  
“คณุต ารวจ...เอ่อ...คณุอา...รูจ้กัพ่อดว้ยหรือคะ” 
“เคยตัง้วงกนัที่ไรบ่่อย ๆ ครบั” นายต ารวจตอบ  
ยิหวาพยกัหนา้รบัรู ้เดาว่าพ่อคงจะตัง้วงด่ืมที่บา้นหลงัใหญ่ของ

เจา้ของบา้น เพราะหลอ่นไม่เคยพบนายต ารวจผูน้ีท้ี่บา้นมาก่อน  
“เขา้ไปคยุกนัในหอ้งท างานฉนัดีกว่า”  
นิติหันไปพูดกับเพื่อน ชายหนุ่มพยักหนา้เห็นดว้ยและเดินตาม

รา่งองอาจของผูก้  ากบัการสถานีไปยงัหอ้งท างานดา้นใน โดยมียิหวาเดิน
ตามเป็นคนสดุทา้ย  

“จะเอาข่าวดีหรือข่าวรา้ยก่อน” นายต ารวจหนุ่มใหญ่เกริ่นดว้ย
ค าถามเมื่อแขกทัง้สองนั่งลงบนเกา้อีห้นา้โต๊ะท างานเรียบรอ้ยแลว้ 

“ข่าวดีอย่างเดียวไม่ไดห้รือวะ” คีรีว่า เขารูจ้ากเพื่อนนายต ารวจ
ตอนฟังขอ้ความที่ฝากไวแ้ลว้ว่ามีทัง้ข่าวดีและข่าวรา้ยเก่ียวกบัคดี ซึ่งท า
ใหเ้ขารูส้กึไม่สบอารมณน์กัที่มีข่าวรา้ยพ่วงมาดว้ย 

“เลือกไดก้็ดีสิ” นายต ารวจหนุ่มตอบก่อนจะเขา้เรื่อง “เอาข่าวดี
ก่อนละกนั...เราเจอตวัคนยิงพี่ศาสตราแลว้”  

ค าพูดของนายต ารวจหนุ่มท าให้สองหนุ่มสาวขยับนั่งตัวตรง
ตัง้ใจฟัง แต่ประโยคต่อมากลบัท าใหคี้รีสบถลั่น  

“แต่กลายเป็นศพไปแลว้” 
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“อะไรนะ!” 
“เราไดเ้บาะแสว่านายสมหมายหนีไปกบดานที่แม่สรวย แต่พอ

เจา้หนา้ที่ตามไปถึงบา้นที่ซ่อนตัว ก็เจอแต่ศพซึ่งน่าจะตายไปแล้วเกิน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง” 

“ฆ่าปิดปากอย่างนัน้หรือ” คีรีถาม คิว้ขมวด สีหนา้ครุน่คิด 
“ก็น่าจะเป็นอย่างนัน้” นายต ารวจใหญ่เห็นดว้ย  
“นายทรงศักดิ์น่ีจะท าอะไรไม่เกรงกลัวกฎหมายขนาดนั้นเลย

หรือ” คีรีพมึพ า 
“ถา้คนท่ีส่งคนมาขโมยของนายคือนายทรงศักดิ์แน่ นายคนนีม้ี

อิทธิพลพอตวัทีเดียวในเขตภาคเหนือน่ี” เพื่อนนายต ารวจว่า 
“ฉันไม่มีศัตรูที่ไหนนะติ นายคนนีเ้พิ่งติดต่อขอซือ้กุหลาบพันธุ์

ใหม่  และพอฉันไม่ขาย ก็มีขโมยเข้าบ้าน พยายามจะเปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร ์หากไม่ใช่นายทรงศักดิ์ส่งเข้ามาขโมยขอ้มูลแล้วจะเป็น
ใคร”  

คีรียืนยนัว่าเขาสงสยัไม่ผิดคน ขณะที่คนที่นั่งเงียบมาตลอดหัน
ขวบัไปมองหนา้ชายหนุ่ม หวัคิว้ขมวดแทบชนกนั  

หล่อนไม่เคยรูม้าก่อนเลยว่า เหตุการณ์ที่ท าใหพ้่อถึงแก่ความ
ตายนัน้มีเบือ้งลึกเบือ้งหลงัมากกว่าแค่ขโมยขึน้บา้นธรรมดา เขาไม่เคย
บอกหล่อน และพ่อก็เจ็บหนักจนไม่เคยพูดเรื่ องนี ้กับหล่อน หล่อนรู้
เพียงแต่ว่าขโมยขึน้บ้าน แล้วพ่อกับ ‘คุณท่าน’ ไปพบเข้าจึงต่อสู้กัน 
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คนรา้ยจะยิง ‘คณุท่าน’ แต่พ่อของหล่อนเอาตวัเขา้รบักระสนุแทน หลอ่น
รูม้าอย่างนัน้จนกระทั่งตอนนี ้

ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ท าใหพ้่อตายจะไม่ใช่แค่ขโมยขึน้บ้าน
ธรรมดาอย่างที่หลอ่นเขา้ใจแลว้กระมงั 

ดูเหมือนคีรีจะอ่านสีหน้าของคนตัวเล็กออก เขาก้มลงกระซิบ
ขา้งห ู

“ถึงไรแ่ลว้ค่อยคยุเรื่องนีก้นันะ” 
ยิหวาเมม้ปากแน่นอย่างไม่พอใจ หล่อนไม่พอใจมากเมื่อได้รู ้

เรื่องที่คนขา้ง ๆ ปกปิดหล่อน ไม่พอใจที่เขาไม่เคยบอกหล่อนเลยว่าการ
ตายของพ่อมีเงื่อนง ามากกว่าถูกขโมยขึน้บา้นยิง ไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลกล
ใดที่ท าให ้‘ขโมย’ ขึน้บา้นเขา หล่อนในฐานะผูสู้ญเสียควรมีสิทธิ์รูไ้ม่ใช่
หรือ 

หลงัจากนัน้ยิหวาก็นั่งฟังชายหนุ่มทัง้สองคุยกันเงียบ ๆ หล่อน
เก็บทุกรายละเอียด ตัง้ใจแน่วแน่ว่าจะไม่อยู่อย่างไม่รูเ้รื่องรูร้าวอย่างที่
ผ่านมาอีกแลว้  

หลังจากชายหนุ่มทั้งสองพูดคุยเรื่องความคืบหน้าของคดีอีก
เล็กนอ้ย นายต ารวจเจา้ของสถานที่ก็ถาม 

“กินอะไรกนัมาหรือยงั ไปกินกบัฉนัไหม”  
ตอนนั้นเองที่คีรีนึกได้ว่าเลยเวลาอาหารกลางวันมานานแล้ว 

เพราะมวัแต่อยากมาฟังข่าวจนท าใหเ้ขาลืมเรื่องขา้วปลาไป และตอนนี ้
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เขาคิดว่ายิหวาคงจะหิวมากแลว้ จึงตอบตกลงก่อนจะหนัไปถามคนที่นั่ง
เงียบอยู่ขา้ง ๆ  

“กินขา้วกบันายติก่อนนะหนดีู” 
“ค่ะ” ยิหวารบัค าเสียงสะบดัเล็กนอ้ย  
หล่อนยังไม่หายโกรธเขา และจะไม่หายจนกว่าเขาจะมี

ค าอธิบายที่สมควรใหห้ล่อน แมห้ล่อนจะเกรงเขาในฐานะที่เป็นผูใ้หญ่
กว่า เป็นเจา้ของบา้นที่หล่อนอยู่ เป็นเจา้ของไร่ที่พ่อท างาน แต่ตอนนี ้
ความโกรธที่เขาปิดบงัเรื่องส าคญักบัหล่อนนัน้มีมากกว่า มากพอที่จะท า
ใหห้ลอ่นกลา้แสดงออกใหเ้ขารูว้่าหล่อนไม่พอใจ 

นายต ารวจหนุ่มใหญ่พาทั้งสองไปรับประทานอาหารที่
รา้นอาหารไม่ไกลจากสถานีต ารวจมากนกั และเมื่อเสรจ็จากมือ้อาหารก็
แยกตวักลบัไปท างาน ในขณะที่สองหนุ่มสาวเดินทางกลบัไรท่นัที  

คีรีเหลือบมองคนนั่งเคียงที่หนา้ตาบึง้ตงึแลว้ลอบถอนใจ เขาพอ
รูว้่าหล่อนคงไม่พอใจที่เขาไม่เคยบอกหล่อนเรื่องสาเหตทุี่แทจ้ริงของการ
ยิงต่อสูก้ันในวันนัน้จนท าใหพ้่อของหล่อนถึงแก่ความตาย แต่เขาแค่ไม่
อยากใหห้ล่อนกังวลว่าเขามีศัตรูที่เล่นกันถึงแก่ชีวิต เขาอยากใหห้ล่อน
อยู่กบัเขาดว้ยความสบายใจ ไม่ใช่หวาดระแวงว่าจะมีใครบุกขึน้บา้นมา
ท ารา้ยเขาหรือคนในบา้นอีก แต่ดเูหมือนหลอ่นจะเขา้ใจผิดไปอีกทาง 

 
เมื่อกลับถึงบ้านและจอดรถเรียบรอ้ย เขาก็บอกหล่อนเมื่อลง
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จากรถและเดินออ้มไปหา 

“มาทางนีเ้ถอะหนดีู” 
“ไปไหนคะ” 
“ไปคยุกนัอย่างที่บอกเธอไง” 
เมื่อไดย้ินเช่นนัน้ ยิหวาจึงเดินตามเขาไปอย่างว่าง่าย 
ชายหนุ่มพาหล่อนเขา้ไปในไร่อย่างที่เขาพาหล่อนเดินดูกุหลาบ

เมื่อวันก่อน แต่คราวนีเ้ขาพาเดินอ้อมอาคารเก็บอุปกรณ์ไปยังแปลง
กหุลาบท่ีหลอ่นยงัไม่เคยเห็น  

ยิหวาตาเบิกโตกับภาพที่เห็นตรงหนา้ แปลงกุหลาบที่ออกดอก
สมบูรณ์ สีชมพูอ่อนหวานเจือสีโอลด์โรสจาง กลีบหนาซ้อนกันอย่าง
สมบูรณ ์กลิ่นหอมหวานรวยรนิจนอดสดูลึกเขา้ปอดไม่ได ้หล่อนจ าไดว้่า
เป็นกุหลาบพันธุ์เดียวกับที่ชายหนุ่มตรงหนา้หอบเขา้บา้นเชา้วันแรกที่
หลอ่นต่ืนขึน้มาในบา้นของเขา  

คีรีหยุดยืนนิ่งหน้าแปลงกุหลาบ แลว้หันกลับไปสบตาคนที่ยืน
เบิกตาโตอยู่ดา้นหลงั เขามองลึกเขา้ไปในดวงตาของหล่อน แลว้กล่าว
ดว้ยน า้เสียงนุ่มนวลอ่อนหวาน 

“สวีตฮารต์2”  
  

 
2 ท่ีรกั 
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๗ 
 
 
 
 

ยิหวากะพริบตาปริบ ๆ หล่อนไม่เคยไดย้ินชายหนุ่มพูดจาด้วย
น า้เสียงอ่อนหวานเต็มไปดว้ยอารมณ์ความรูส้ึกเช่นนีม้าก่อน ส าเนียง
ภาษาอังกฤษของเขาเป็นธรรมชาติ ถอ้ยค าที่เอ่ย ‘เขา้ปาก’ เหมือนกับ
เป็นค าพูดที่พูดเป็นประจ า สายตาเขาที่จ้องลึกเข้ามาในดวงตาของ
หลอ่นสื่อความหมายบางอย่างที่ท าใหห้ลอ่นตอ้งเสหลบตา 

คีรีเดินไปตดักหุลาบดอกหนึ่งมายื่นใหห้ญิงสาวแลว้บอก 
“สวีตฮารต์ กหุลาบพนัธุใ์หม่ของฉนั” 
ยิหวาทอดตามองดอกกุหลาบในมือ กุหลาบดอกใหญ่สมบูรณ ์

กลีบดอกกลมหนาอัดกนัแน่น สีชมพพูาสเทลอ่อนหวานเขม้ขึน้เล็กน้อย
ที่ปลายกลีบ ส่วนโคนดอกเจือสีโอลด์โรสจาง ๆ ดูอ่อนหวานน่าทะนุ
ถนอม แต่ก็ดูเขม้แข็งดว้ยกลีบดอกที่แข็งแรง ตัวดอกสูง กา้นยาว เป็น
กหุลาบท่ีสวยที่สดุดอกหนึ่งที่ยิหวาเคยเห็นมาทีเดียว  
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“สวยไหม” คนที่จบัจอ้งกิรยิาของหลอ่นตลอดเวลาเอ่ยถาม 
“สวยค่ะ” ยิหวาตอบ เงยหน้าขึน้สบตาชายหนุ่มแลว้ถาม “แต่

คณุภบูอกว่าจะพาหนดีูมาคยุ ท าไมถึงพามาชมกหุลาบละ่คะ” 
“เพราะเรื่องนีเ้ก่ียวกบักหุลาบ” เขาตอบทนัควนั  
ยิหวานิ่ง รอใหเ้ขาอธิบาย และชายหนุ่มก็ไม่ท าใหห้ล่อนผิดหวัง 

เขาเริ่มเลา่ชา้ ๆ 
“เมื่อสองปีก่อน ฉันไดพ้บกับ...บางอย่าง...ที่เป็นแรงบนัดาลใจ

ให้พัฒนากุหลาบพันธุ์นี ้ขึน้มา” เขาจ้องตาคนฟังสลับกับมองดอก
กหุลาบในมือหล่อนขณะพดู เมื่อเห็นว่าหลอ่นตัง้ใจฟัง เขาก็หยิบกุหลาบ
จากมือหลอ่นขึน้มาแตะจมกู สดูกลิ่นยาว สีหนา้ละมนุ  

“สวีตฮารต์นอกจากจะสวยแล้วยงัมีกลิ่นหอมเฉพาะตวั มีความ
หอมหวานตามแบบกุหลาบ ผสานกับกลิ่นสดชื่นของซิทรสั 3 เจือกลิ่น
น า้ผึง้จาง ๆ ใหค้วามรูส้กึสวยงามน่าทะนุถนอม แต่ก็มีชีวิตชีวาเหมือน...
สาวนอ้ยแรกแยม้” ขณะพดู ดวงตาคมจอ้ง ‘สาวนอ้ยแรกแยม้’ ตรงหนา้
ไม่วางตา 

สาวนอ้ยที่เป็นแรงบนัดาลใจของกุหลาบพนัธุ์ใหม่ในมือ หล่อน
สวยหวานน่ารกั มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะรอยยิม้ที่เขาตกหลมุรกัตัง้แต่ครัง้
แรกที่ไดร้บั เขาจึงพฒันาพนัธุก์ุหลาบขึน้มา กุหลาบที่มีลกัษณะเหมือน

 
3 พืชตระกลูสม้ 
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หล่อน ส่วนชื่อพันธุ์...สวีตฮารต์...เป็นความหมายตรงตัวของยิหวา ชื่อ
ของหลอ่น  

ยิหวา...ดวงใจรกั...ของเขา 
เมื่อเขาเอาแต่จอ้งหลอ่นนิ่ง ยิหวาก็ถามเพื่อลดความขดัเขิน 
“เรื่องขโมย...เก่ียวยงัไงกบักหุลาบสวีตฮารต์หรือคะ” 
“ไม่ก่ีเดือนก่อน สวีตฮารต์ชนะการประกวดกุหลาบประเภทรวม 

คือทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอม นายทรงศักดิ์ เจ้าของไร่กุหลาบจาก
เชียงรายติดต่อมาขอซื ้อพันธุ์ แต่ฉันไม่ขาย เพราะมีโครงการจะใช้
กุหลาบพันธุ์นีท้  าอย่างอ่ืน แต่แลว้ก็มีขโมยขึน้บา้นอย่างที่เธอรู ้คืนนั้น
เกิดไฟไหมท้ี่อีกฟากของไร่ ซึ่งเมื่อกลับมาคิดแลว้น่าจะเป็นการล่อฉัน
ออกจากบา้นมากกว่า และหากเป็นการขโมยของทั่ว ๆ ไป ขโมยคงจะท า
ส าเร็จ กว่าฉันจะกลบัเขา้บา้น มันก็คงหนีไปไกลแลว้ แต่เพราะของที่มนั
ตอ้งการคือขอ้มลูในคอมพิวเตอรท์ี่มีระบบป้องกนัอย่างดี ตอนที่ฉันกลบั
เข้าบ้านหลังจากดับไฟได้แล้วนั้น จึงเห็นขโมยก าลังพยายามจะเปิด
เครื่อง จากนัน้ก็เกิดการต่อสูก้นัอย่างที่เธอรู”้ 

ชายหนุ่มเชยคางหญิงสาวใหเ้งยขึน้สบตาเขา กลา่วดว้ยน า้เสียง
ที่เต็มไปดว้ยความเศรา้เสียใจ  

“ฉนัขอโทษ หนดีู ศาสตราตายเพราะฉนั ไม่ใช่เฉพาะที่รบักระสนุ
แทนฉัน แต่เป็นเพราะขโมยตอ้งการของที่ฉันไม่ยอมขาย ถา้ฉันยอมขาย
พนัธุก์ุหลาบใหน้ายทรงศกัดิ์เสีย เขาก็ไม่ตอ้งส่งคนมาขโมย และพ่อของ
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เธอคงไม่ตาย แต่...หนูดี ฉันจะขายสวีตฮารต์ไดย้ังไง กุหลาบพันธุ์นีม้ี
ความหมายกบัฉนัมากเหลือเกิน” 

“เร่ืองท่ีเก่ียวกับพ่อ...หนูดีมีสิทธิ์รูไ้ม่ใช่หรือคะ ท าไมคุณภูตอ้ง
ปิดบงัหนูดี” หล่อนว่าอย่างกล่าวหา เสียใจที่ไม่เคยรูม้าก่อนเลยว่าบิดา
เสียชีวิตอย่างมีเบือ้งหนา้เบือ้งหลงัมากกว่าแค่ถกูขโมยยิง 

“ฉนัไม่ไดต้ัง้ใจปิดบงั แต่ถา้เธอรู ้เธอก็คงอยู่อย่างไม่สบายใจ ถา้
เธอรู ้เธอจะไม่หวาดระแวงหรือหนูดี คนรา้ยยงัไม่ไดส้ิ่งที่มนัตอ้งการ เธอ
ไม่กลวัว่ามนัจะพยายามอีกครัง้หรือ”  

“ก็...คงกลวัมัง้คะ” หล่อนยอมรบั ถอนหายใจนิดแลว้กล่าวต่อ 
“แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ ก็คงไม่มีอะไรรา้ยแรงเท่ากบัที่เกิดไปแลว้หรอก
ค่ะ” 

คีรีกุมมือหล่อนไวด้ว้ยมือทั้งสองของเขา แลว้บอกหล่อนอย่าง
หนกัแน่น  

“เธอไม่ตอ้งกลัวหรอกนะหนูดี ฉันสัญญากับพ่อเธอแลว้ว่าจะ
ดแูลเธอ และฉนัขอสญัญากบัเธอตรงนีว้่า ถา้ฉนัยงัอยู่ จะไม่ยอมใหอ้ะไร
รา้ย ๆ เกิดขึน้กบัเธออีกแลว้...ฉนัสญัญา” 

ยิหวาหลุบตาลงมองมือของตนที่ถูกมือใหญ่เกาะกุม เสียงทุม้
อ่อนโยนที่เปล่งค ามั่น สัญญาว่าจะไม่ยอมใหเ้รื่องรา้ยใด ๆ แผว้พาน
หล่อนอีกหากยังมีเขาอยู่ ท าใหห้ญิงสาวรูส้ึกราวกับหัวใจถูกโอบล้อม
ดว้ยออ้มกอดของความอบอุ่น ในวันที่ไม่มีพ่อ...ยังมีเขาที่จะคอยดูแล
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หลอ่น อย่างที่เขาไดใ้หส้ญัญาแก่พ่อไว ้ 

หญิงสาวดึงมือออกจากการเกาะกุมของเขา ยกขึน้พนมแล้ว
คอ้มศีรษะไหว ้

“ขอบคณุค่ะคณุภ”ู 
คีรีทอดตามองหญิงสาวตรงหน้าและระบายยิม้เล็กน้อย...นิด

เดียวแค่พอใหใ้บหนา้ที่ปกติมกัจะเรียบเฉยคลายลง แลว้จึงชวน 
“เขา้บา้นกนัเถอะ”  
ยิหวาเดินตามเขากลบับา้นอย่างว่าง่าย หลอ่นถามระหว่างทาง 
“แลว้คณุภมูีโครงการอะไรกบักหุลาบพนัธุส์วีตฮารต์หรือคะ”  
“ถึงเวลาแลว้จะบอก” 
เมื่อไดย้ินค าตอบ ยิหวาจึงเดินตามเขากลบับา้นเงียบ ๆ โดยไม่

พดูอะไรอีก 
 
เชา้วันจันทร ์ยิหวาเดินถือกระเป๋านักเรียนลงมายังหอ้งอาหาร

ตามเวลาปกติ เห็นปา้สขุใจก าลงัตัง้โต๊ะรออยู่แลว้ 
“คณุหนูดี มานั่งสิคะ วนันีพ้่อเลีย้งฝากใหป้้าบอกคณุหนูดีว่าไม่

ตอ้งรอ พ่อเลีย้งจะเขา้สายหน่อยค่ะ” ปา้สขุใจบอกเมื่อเงยหนา้ขึน้มาเห็น
หลอ่น  

ยิหวาเดินไปนั่ง รอจนแม่บา้นวางชามขา้วตม้ลงตรงหนา้จึงถาม 
“คณุภไูปไหนหรือคะ”  
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“เข้าไร่ตั้งแต่เช้าค่ะ เห็นว่าวันนี ้ทีมวิจัยจะกลับมาท างาน 

พ่อเลีย้งเลยอยากเคลียรง์านในไร่ใหเ้สร็จก่อน เลยไม่ไดไ้ปส่งคณุหนูดีที่
โรงเรียนดว้ยค่ะ” 

“ออ้...ค่ะ” ยิหวาพมึพ ารบัรู ้กม้ลงจดัการอาหารเชา้ตรงหนา้ เมื่อ
เสรจ็ก็เงยหนา้ขึน้บอก 

“หนดีูไปโรงเรียนก่อนนะคะ”  
หล่อนลุกขึน้ หิว้กระเป๋านักเรียนเดินตรงไปยังรถตูท้ี่เคลื่อนมา

จอดรอหนา้บา้นพอดี  
 
“ไม่สมคัรจรงิ ๆ หรือหนดีู” ลกูหวา้ เพื่อนในกลุม่ถาม เมื่อไม่เห็น

ยิหวากรอกใบสมัครสอบตรงของมหาวิทยาลยัในเมือง ขณะที่เพื่อนคน
อ่ืนในกลุ่มต่างก้มหน้าก้มตาเขียนใบสมัครช่วงพักกลางวันกันอย่าง
คกึคกั 

“ไม่ละ หนูดีจะแอดมิชชนัเขา้มหา’ลยัในกรุงเทพฯ หรือไม่ก็ภาค
อ่ืน” 

“พ่อเลีย้งยอมใหห้นูดีไปเรียนไกลบา้นหรือ” เพื่อนถาม ทุกคนรู้
ว่าพ่อเลี ้ยงคีรี  เจ้าของไร่ที่บิดาของยิหวาเคยท างานกลายมาเป็น
ผูป้กครองของหลอ่นหลงับิดาเสียชีวิต 

“เขาบอกว่าหนูดีจะสอบเขา้เรียนที่ไหนก็ได”้ ยิหวาตอบ ไม่ได้
บอกต่อว่า เวน้แต่ต่างประเทศเท่านัน้ที่เขาจะไม่สง่หลอ่นไป 
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“ดีจงัเลย อิจฉาหนูดีจงั คณุพ่อลกูหวา้ไม่ยอมใหล้กูหวา้ไปเรียน

ไกลบา้น ตอ้งสอบเขา้ มช. ใหไ้ดเ้ท่านัน้”  
“แลว้ถา้ไม่ไดล้ะ่” เพื่อนอีกคนถาม 
“ไดอ้ยู่แลว้แหละ ลกูหวา้เรียนเก่งออก” ยิหวาว่า  
ลูกหว้ากับหล่อนผลการเรียนใกล้เคียงกัน แต่ลูกหว้าเก่งวิชา

ฟิสิกสก์ว่ามาก และเพื่อนสนิทของหล่อนก็ตัง้ใจจะสอบเขา้เรียนในคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ซึ่งน่าแปลกที่หญิงสาวที่มีลกัษณะท่าทางเป็นคุณหนู
ทุกกระเบียดนิว้อยากเข้าเรียนในสาขาวิชาที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็น
สาขาวิชาของผู้ชาย และคุณพ่อที่หวงลูกสาวอย่างกับไข่ในหินก็ยัง
สนบัสนนุอีกดว้ย  

“แลว้หนดีูจะเรียนอะไร ยงัจะสอบเขา้แพทยอ์ยู่หรือเปลา่”  
ยิหวานิ่งคิดสักพักกับค าถามนั้น หล่อนเคยต้องการสอบเข้า

เรียนแพทย ์ซึ่งเหตผุลก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าหล่อนเรียนเก่ง และเด็กเก่ง
ถา้ไม่สอบเขา้หมอก็วิศวะ ในเมื่อหล่อนไม่ชอบฟิสิกส ์เลยตัง้ใจจะสอบ
เขา้คณะแพทยเ์ท่านัน้เอง แต่เมื่อไดท้ราบถึงงานที่มากกว่าปลกูกุหลาบ
ขายของเจา้ของไร่ หล่อนก็อยากจะเรียนในสาขาวิชาที่จะกลับมาช่วย
เขาท างานได ้ตอบแทนที่เขารบัภาระดแูลหลอ่นต่อจากพ่อ  

เมื่อคิดดงันัน้จึงตอบเพื่อนอย่างไม่มั่นใจนกั 
“หนูดียงัไม่แน่ใจเลย ว่าจะเขา้ไปคุยกบัอาจารยแ์นะแนวดูก่อน 

หนดีูอยากเรียนอะไรที่กลบัมาท างานในไรไ่ด”้ 
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“เกษตรหรือ” เพื่อนถามตาโต “หนูดีจะกลบัมาท างานในไร่น่ะ

หรือ”  
ยิหวาฝืนยิม้ ไม่ใช่หลอ่นจะ ‘กลบัมา’ แต่เป็นเพราะหลอ่นไปจาก

ไรไ่ม่ไดต่้างหาก 
“ยงัไม่แน่ใจ เดี๋ยวหนดีูหาขอ้มลูกบัปรกึษาอาจารยแ์นะแนวแลว้

จะบอกนะ ยงัไงหนดีูก็ตอ้งบอกเพื่อน ๆ อยู่แลว้ว่าจะเรียนอะไร” 
เมื่อหล่อนว่าเช่นนั้น เพื่อน ๆ ก็พยักหน้ายอมรบัการตัดสินใจ

ของหล่อน จากนั้นก็กลับไปตั้งใจกรอกแบบฟอรม์สมัครสอบตรงเข้า
มหาวิทยาลัยกันต่อ และเมื่อออดเขา้เรียนดัง ก็เก็บเอกสารใส่กระเป๋า
แลว้ลกุเดินกลบัเขา้หอ้งเรียน เตรียมตวัเรียนวิชาในภาคบ่ายทนัที  

 
ทนัทีที่เดินเขา้บา้นหลงัจากรถตูม้าสง่ ปา้สขุใจก็เดินเขา้มาหา 
“คุณหนูดีคะ พ่อเลีย้งบอกว่าใหคุ้ณหนูดีเปลี่ยนเสือ้ผา้แลว้เขา้

ไปหาพ่อเลีย้งที่แล็บค่ะ นี่ค่ะ...พ่อเลีย้งฝากการด์ไวใ้ห”้  
ป้าสุขใจบอกพร้อมกับยื่นการ์ดที่ยิหวาเคยเห็นเขาใช้เปิด

หอ้งปฏิบติัการใหห้ลอ่น หญิงสาวจึงยื่นมือไปรบัแลว้บอก 
“ขอบคณุค่ะปา้สขุใจ งัน้หนดีูไปเปลี่ยนเสือ้ผา้ก่อนนะคะ” หลอ่น

ว่าแลว้ผละไป 
ไม่นานยิหวาก็กลับลงมาในชุดอยู่กับบา้น หญิงสาวตรงไปยัง

หอ้งท างานของชายหนุ่ม ปกติเมื่อหล่อนเดินเขา้ไปมกัจะเห็นคนตวัโตนั่ง
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อยู่หลงัโต๊ะท างานเสมอ แต่วนันีห้อ้งท างานกลบัปราศจากเงาของเขา คง
เพราะเขาอยู่ในหอ้งปฏิบติัการท่ีบอกใหห้ลอ่นเขา้ไปหา 

หญิงสาวเดินไปดา้นหลงัโต๊ะท างาน ใชก้ารด์แตะกล่องสี่เหลี่ยม
ตามที่หล่อนเคยเห็นเขาท า และทันทีที่ไดย้ินเสียงป๊ีบ ผนังหอ้งท างานก็
เลื่อนออก เผยใหเ้ห็นหอ้งปฏิบติัการท่ีซ่อนอยู่ดา้นหลงั  

ยิหวารูส้ึกประหม่าจนแทบกา้วขาไม่ออก เมื่อเห็นคนหลายคน
ในห้องซึ่งสวมชุดปฏิบัติการสีขาว สวมหมวก สวมผ้าปิดจมูก และ
แว่นตาใสที่ครอบไปครึ่งหนา้ หนัมามองหล่อนเป็นตาเดียว ก่อนที่คนตัว
สงูที่สดุในที่นัน้จะถอดแว่น ดงึผา้ปิดจมกูออกใหห้อ้ยลงมาที่คอ และเดิน
ตรงมายงัหลอ่น  

“หนดีู เขา้มาสิ” 
ยิหวาเดินตรงเขา้ไปหา หล่อนมองเขาอย่างตกตะลึง ดว้ยไม่เคย

เห็นเขาในภาพลักษณ์นีม้าก่อน เขาไม่ยิม้ใหห้ล่อน แต่ก็ไม่ไดบ้ึง้ตึง สี
หนา้ดอู่อนโยนเมื่อหนัไปแนะน าหล่อนกบัคนอ่ืน ๆ ในหอ้งนัน้ 

“ทกุคน นี่คณุหนดีู” เขานิ่งไปนิด ทอดตามองยิหวาซึ่งมองคนนัน้
คนนีด้ว้ยดวงตาเบิกโต ก่อนจะกลา่วต่อ “ภรรยาผมเอง” 

หากจะมีใครประหลาดใจในสถานะของหล่อนก็มีมารยาท
พอที่จะไม่แสดงออก ทุกคนรบัไหวห้ล่อนเมื่อชายหนุ่มแนะน าใหห้ญิง
สาวรูจ้ักเป็นรายบุคคล ภัทรกับเกียรติศักดิ์เป็นวิศวกรพันธุศาสตร ์ส่วน
มงคลเป็นเจา้หนา้ที่หอ้งปฏิบัติการ จากนัน้ชายหนุ่มก็หันไปหาหนึ่งใน
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สองวิศวกรในหอ้งนัน้ 

“ภัทร ฝากพาหนูดีทัวรแ์ล็บหน่อยนะ เขาสงสัยอะไรก็ตอบให้
หมดแล้วกัน ไม่มีอะไรต้องปิดบัง” ท้ายประโยคบอกชัดเจน ยิหวามี
ความส าคญัในระดบัที่ไม่ตอ้งรกัษาความลบัในหอ้งปฏิบติัการกบัหล่อน 

“ครบั ดอกเตอร”์ 
คนพดูพดูดว้ยท่าทางธรรมดา แต่คนฟังถึงกบัตาเบิกกวา้ง  
...เขาเป็นดอกเตอร!์ 
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๘ 
 
 
 
 

ยิหวาอดเหลือบตามองคนหลายชื่อไม่ได ้ในบา้นกบัในไรเ่ขาเป็น
พ่อเลีย้ง กบัพ่อของหล่อนเขาเป็นคณุหนู เพราะพ่ออยู่กบัพ่อแม่ของเขา
มาตั้งแต่ชายหนุ่มยังเล็ก ๆ จนเมื่อมีหล่อนซึ่งพ่อสอนให้เรียกเขาว่า
คุณท่าน เขาก็ยังเป็นคุณหนูของพ่ออยู่เช่นเดิม กับหล่อนเขาใหเ้ปลี่ยน
มาเรียกคณุภ ูและตอนนีเ้ขาก็เป็นดอกเตอรเ์มื่ออยู่กบัทีมนกัวิจยัของเขา 

หญิงสาวถามตนเองในใจ ยังมีอะไรอีกบา้งหนอที่หล่อนยังไม่รู ้
เก่ียวกบัชายผูเ้ป็นสามีคนนี ้ 

“เด๋ียวผมจะออกไปดูรายงานจากพิงค ์ถา้เสร็จจากนี่แลว้ผมยัง
ไม่เขา้มา ฝากพาหนดีูไปแนะน ากบัพิงคด์ว้ยนะภทัร” 

“ครบั ดอกเตอร”์ ภทัรรบัค า 
ยิหวาหันไปยิม้ใหค้นที่ชายหนุ่มฝากฝังใหพ้าหล่อน ‘ทัวรแ์ล็บ’ 

ในขณะที่คนสั่งการหมุนตัวเดินออกไปจากหอ้ง ออ้มไปทางล็อกเกอรท์ี่
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เขาเคยพาหล่อนมาดูหนหนึ่ง หญิงสาวเลยเดาว่าเขาคงจะไปเปลี่ยน
เสือ้ผา้ จึงหนักลบัมาใหค้วามสนใจคนตรงหนา้ซึ่งชวนหลอ่นคยุ 

“คณุหนดีูคงทราบปัญหาเก่ียวกบัมาดามปล็องติเยรแ์ลว้”  
“ใช่ค่ะ คณุภบูอกว่าพอโดนอากาศแลว้กลิ่นหาย” ยิหวาว่าตามที่

ชายหนุ่มเคยบอก 
“ครบั จริง ๆ แลว้เรื่องออกซิเดชันแลว้กลิ่นหายเป็นเรื่องปกติใน

น า้มันหอมของหลาย ๆ อย่าง แต่ส าหรบัมาดามปล็องติเยรน์ี่รุนแรงจน
กลิ่นหายหมด ไม่ใช่แค่จางลงเหมือนอย่างอื่น” 

“แลว้มีทางแกไ้หมคะ” ยิหวาถาม 
“ดอกเตอรพ์ยายามหายีนที่ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงอยู่

ครบั ถา้หาเจอก็คงแกไ้ขได”้ ภทัรตอบ 
“แกย้งัไงหรือคะ” 
“กดไม่ให้มันท างานตามปกติครับ พอยีนไม่ท างานก็ ไม่

เกิดปฏิกิรยิา พอไม่เกิดปฏิกิรยิากลิ่นก็ไม่หาย”  
“คณุภบูอกว่าพยายามมาสองปีแลว้” ยิหวาพมึพ า รูส้กึยาวนาน

เหลือเกินกบัการพยายามแกปั้ญหาเพียงปัญหาเดียว แต่เป็นปัญหาใหญ่
ที่ท าใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากกหุลาบพนัธุน์ีอ้ย่างที่ตัง้ใจไม่ไดเ้ลย  

“ครบั ตอ้งใชเ้วลา ยีนมีเป็นลา้น ๆ ตวั เดายากว่าตวัไหนที่ท าให้
เกิดปฏิกิรยิานี”้ 

“สุ่มมาจากยีนที่มีทั้งหมดเลยหรือคะ” ยิหวาถามตาโต ยีน
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จ านวนมหาศาล ต้องใช้เวลาอีกก่ีปีจึงจะรูว้่าตัวไหนเป็นต้นเหตุของ
ปฏิกิรยิานี ้

ภทัรยิม้กบัค าถามและสีหนา้ตกอกตกใจของหล่อนก่อนจะตอบ  
“ไม่หรอกครบั นักวิทยาศาสตรม์ีการศึกษาวิจัยอยู่ตลอด ท าให้

เราพอมีข้อมูลประกอบการ ‘เดา’ ว่าน่าจะเป็นตัวไหน จากนั้นก็มา
ทดลองในแล็บอีกทีว่าที่เรา ‘เดา’ นั้นถูกหรือผิด ส่วนรายละเอียดการ
วิเคราะหน์ัน้คณุหนูดีรอคยุกบัพิงคดี์กว่าครบั พิงคเ์ป็นแอนะลิสตข์องเรา 
อยู่ในหอ้งเล็ก”  

เมื่อเห็นสีหนา้งง ๆ ของคนฟัง ภทัรจึงขยายความ 
“หอ้งคอมพิวเตอรท์ี่ติดกับแล็บนี่เองครบั ไม่รูด้อกเตอรเ์คยพา

คณุหนดีูไปดหูรือยงั”  
“อ๋อ ค่ะ คุณภูพาไปแลว้ค่ะ แต่วันนัน้ไม่มีใครอยู่” ยิหวาถึงบาง

ออ้ 
“วนันีพ้ิงคอ์ยู่ครบั เด๋ียวผมพาเดินดแูล็บเสร็จจะพาเขา้ไปคยุกบั

พิงค”์ 
“ไดค่้ะ ขอบคณุนะคะคณุภทัร” ยิหวาว่าพรอ้มยกมือไหว ้เพราะ

ชายหนุ่มมีอาวโุสกว่าหลอ่นหลายปี 
ภทัรยกมือรบัไหวภ้รรยาของเจา้นายแทบไม่ทนั ในใจนึกเอ็นดูที่

หลอ่นมืออ่อน ไม่ถือตวัว่าอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าเขา  
หลงัจากนัน้วิศวกรพนัธุศาสตรป์ระจ าหอ้งปฏิบติัการของไร่ภูคีรี
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ก็พาภรรยาเจา้ของไร่เดินดอูปุกรณต่์าง ๆ ในหอ้งปฏิบติัการ อธิบายการ
ท างานของเครื่องมือแต่ละอย่าง พาดูงานทดลองที่ยังคา้งอยู่ และตอบ
ค าถามที่หญิงสาวถามอย่างละเอียด จนดเูหมือนว่า ‘ผูเ้ยี่ยมชม’ จะหมด
ค าถามแลว้ ภทัรจึงเอ่ยชวน  

“เดี๋ยวไปหาพิงคก์นันะครบัคณุหนดีู”  
“ไปสิคะ” ยิหวาตอบรบัอย่างกระตือรือรน้  
หญิ งสาว เ ดิ นตามชายหนุ่ ม ไปยั ง ป ร ะตู เ พื่ อ ออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ แต่ยังไม่ทันถึง ผนังหอ้งก็เลื่อนออก และคนตัวโตที่อยู่
หอ้งท างานดา้นนอกก็เยี่ยมหนา้เขา้มาเสียก่อน  

“อา้ว ดอกเตอรม์าพอดี ผมก าลังจะพาคุณหนูดีไปหาพิงคเ์ลย
ครบั” ภทัรบอกผูเ้ป็นนาย 

“เสร็จแลว้หรือ งัน้ไม่รบกวนคณุแลว้ภทัร เด๋ียวผมพาหนดีูไปเอง 
ขอบคณุนะ” ชายหนุ่มว่า 

“ยินดีครบัดอกเตอร”์ ภทัรตอบรบัแลว้เบี่ยงตวัเปิดทางใหย้ิหวา
เดินออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

เมื่อเดินไปถึงคนที่รออยู่ที่ทางเดินหนา้หอ้ง เขาก็ยื่นมือมาแตะ
ขอ้ศอกหลอ่น บอกเสียงไม่ดงันกั 

“ไปสิ ไปคยุกบัแอนะลิสตข์องเรากนั” 
 
คีรีพาหญิงสาวตรงไปยงัหอ้งคอมพิวเตอรซ์ึ่งประตปิูดสนิท เคาะ
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เบา ๆ ก็ไดย้ินเสียงผูห้ญิงอนญุาตดงัออกมาจากดา้นใน จึงเปิดประตเูขา้
ไป  

“อา้ว ดอกเตอร ์พิงคเ์อารายงานไปวางไวใ้หท้ี่โต๊ะ เห็นหรือเปล่า
คะ” คนที่นั่งอยู่หนา้จอคอมพิวเตอรเ์งยหนา้ขึน้มาถาม แลว้ชะงกัไปเมื่อ
เห็นว่าเขาไม่ไดเ้ขา้มาเพียงล าพงั  

“ไดแ้ลว้ ขอบคุณครบั” ชายหนุ่มตอบ ก่อนจะหันไปหาคนยืน
เคียงแลว้บอก “พิงค ์พทุธชาด แอนะลิสตข์องเรา” 

ยิหวายกมือไหว ้ในขณะที่ชายหนุ่มแนะน าตัวหล่อนต่อผูท้ี่อยู่
หลงัโต๊ะท างาน  

“หนดีู ภรรยาผมเอง”  
คนฟังท าตาโต มองผูเ้ป็นนายสลบักับสาวนอ้ยขา้งกายเขาดว้ย

ท่าทางประหลาด ก่อนจะถามตะกกุตะกกั 
“เอ่อ...มีอะไรใหพ้ิงคร์บัใชห้รือเปลา่คะ”  
“ผมอยากใหห้นูดีเรียนรูง้านของเรา ถ้าคุณพอมีเวลา ช่วยเล่า

เก่ียวกบังานของคณุใหห้นดีูฟังไดไ้หม” ชายหนุ่มแจง้ความประสงค ์
“ไดส้ิคะ ดว้ยความยินดีเลย มาทางนีส้ิคะ” พิงคห์รือพุทธชาด

ตอบรบัอย่างกระตือรือรน้ พลางกวักมือเรียกสาวนอ้ยที่มองหล่อนดว้ย
สายตาใครรู่ใ้หเ้ดินออ้มมาดา้นหลงัโต๊ะท างานที่หล่อนนั่งอยู่ 

“ขอบคณุมากนะคะคุณ...พิงค”์ ยิหวาลงัเลว่าจะเรียกหญิงสาว
ท่าทางคล่องตรงหนา้ดว้ยชื่อจริงหรือชื่อเล่นดี ในที่สุดก็เลือกใชช้ื่อเล่น
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อย่างที่คนอ่ืนเรียก 

“อุ๊ย คุณเคินอะไรคะ เรียกพี่พิงคดี์กว่า คนกันเอง” พุทธชาดว่า
อย่างไม่ถือตวั  

“ค่ะ พี่พิงค”์ ยิหวารบัค าอย่างว่าง่ายขณะเดินออ้มโต๊ะท างานไป
หาคนหลงัโต๊ะ  

“นั่งก่อนสิคะ” พุทธชาดเอ่ยเชิญพรอ้มผายมือไปยังเก้าอีต้ัวที่
ว่าง ก่อนจะหนักลบัมาหาชายหนุ่มคนเดียวในหอ้ง “ดอกเตอรจ์ะอยู่ดว้ย
ไหมคะ”  

“ผมจะดอูะไรหน่อย สญัญาว่าจะไม่รบกวน คยุกนัไปเถอะ” ชาย
หนุ่มตอบพรอ้มกบัเดินไปนั่งหนา้คอมพิวเตอรเ์ครื่องที่ว่างอยู่ เปิดเครื่อง 
และด ู‘อะไร’ บางอย่างอย่างที่เขาบอก 

“คุณหนูดีอยากรูอ้ะไรคะ” พุทธชาดหันไปทางหญิงสาวอ่อนวยั
กว่า เมื่อเห็นหนา้ตาอ่อนเยาว ์แววตาใคร่รู ้ก็รูส้ึกเอ็นด ูอยากจะตอบทุก
ค าถามที่ ‘เด็ก’ คนนีอ้ยากรู ้

“งานของพี่พิงคต์อ้งท าอะไรหรือคะ” ยิหวาถาม 
พทุธชาดยิม้ใหแ้ลว้ตอบอย่างกระตือรือรน้  
“พี่พิงคเ์ป็นแอนะลิสตค่์ะ หรือถา้จะเรียกอย่างเป็นทางการแบบ

ภาษาไทยเต็ม ๆ ก็ว่า นกัวิเคราะหช์ีวสารสนเทศ หรือวิเคราะหข์อ้มลูทาง
ชีววิทยา อย่างสมมุติว่าดอกเตอรอ์ยากรูว้่ายีนของมาดามปล็องติเยร์
แตกต่างกับยีนของกุหลาบพันธุ์อ่ืนตรงไหน ท าไมถึงไดเ้กิดออกซิเดชัน
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รุนแรง พี่พิงคก์็จะเอาขอ้มูลของกุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน 
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ะคะ รันโปรแกรมเสร็จก็จะได้ข้อมูลการ
เปรียบเทียบยีนของกุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ จากนัน้พี่พิงคก์็จะมาวิเคราะห์
ขอ้มลู แลว้ก็ท ารายงานใหด้อกเตอร”์  

ยิหวาฟังด้วยความทึ่ง งานของพุทธชาดเป็นสิ่งแปลกใหม่
ส าหรบัหล่อนและน่าสนใจมากดว้ย หล่อนไม่เคยรูว้่ามีงานแบบนีอ้ยู่ใน
โลกเลย 

“แลว้พี่พิงคไ์ดข้อ้มลูของกุหลาบพนัธุต่์าง ๆ มาจากไหนหรือคะ” 
หลอ่นถาม 

พทุธชาดมองคนถามดว้ยดวงตาเป็นประกาย ชอบใจที่เด็กสาว
ดอูยากรูอ้ยากเห็น หลอ่นรูดี้ว่างานของหลอ่นไม่เป็นที่รูจ้กัแพรห่ลายมาก
นกั บางทีหากภรรยาสาวนอ้ยของผูเ้ป็นนายสนใจ ประเทศไทยอาจจะมี
นกัวิเคราะหเ์พิ่มขึน้อีกคนก็ได ้จึงตอบอย่างอารมณดี์ 

“มีศูนยข์อ้มูลทางชีววิทยาตัง้อยู่ที่อังกฤษค่ะ ชื่อเอ็มเบลอีบีไอ4 
เ ป็นแหล่ง ให้บริการข้อมูลส าหรับทั่ ว โลก ฟรีด้วยนะคะ  เวลา
นักวิทยาศาสตรว์ิจัยได้ความรูใ้หม่ ๆ ก็จะน าข้อมูลไปเก็บไว้ที่ศูนย์นี ้
เหมือนเป็นหอ้งสมดุขอ้มลู ใครอยากใชอ้ะไรก็ดงึมา พี่พิงคอ์ยากรูอ้ะไรก็
ดึงขอ้มูลที่มีอยู่มาใชไ้ดห้มด” พุทธชาดนิ่งไปนิดคลา้ยกับก าลงัคิดอะไร 

 
4 European Bioinformatics Institute 
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ก่อนจะถาม  

“คณุหนดีูรูจ้กัเซิรน์ไหมคะ”  
“เซิรน์...ศูนยว์ิจยัทางฟิสิกสท์ี่สวิตเซอรแ์ลนดน์่ะหรือคะ” ยิหวา

ถาม หลอ่นรูจ้กัเซิรน์จากนิยายของ แดน บราวน ์ 
“ใช่แลว้ค่ะ เอ็มเบลอีบีไอนี่ก็เหมือนเซิรน์ แต่เป็นทางชีววิทยา 

ในขณะที่เซิรน์เป็นฟิสิกส”์ 
“ออ้...ค่ะ” ยิหวาท าเสียงรบัรู ้
“นั่นละค่ะ ก็เป็นแหล่งขอ้มูล คราวนีพ้อพี่พิงคว์ิเคราะหข์อ้มูล

และเขียนรายงานใหด้อกเตอร ์ดอกเตอรก์็เอาขอ้มูลนัน้ไปท างานต่อได ้
ดว้ยความรูท้างดา้นวิศวกรรมชีวโมเลกุลของดอกเตอร”์ บอกแลว้ก็หนัไป
มอง ‘ดอกเตอร’์ ก่อนจะหนัมาท าท่ากระซิบกระซาบ  

“รูไ้หมว่าดอกเตอรเ์นี่ยวิศวกรพันธุศาสตรร์ะดับหัวกะทิเลยนะ
คะ ถ้าไม่ต้องกลับมาท าไร่กุหลาบ ป่านนี ้คงเป็นหัวหน้าวิศวกรอยู่
อเมรกิาไปแลว้ บรษิัทฝรั่งมารอซือ้ตวัใหพ้รึบ่” 

“เว่อรไ์ปแลว้พิงค”์ คนที่ถกูพาดพิงเอ่ยเสียงเรียบ  
“อ้าว พูดจริงนี่คะ ตอนนั้นใครบ้างจะไม่ รู ้จักดอกเตอร์คีรี” 

พทุธชาดเถียงแลว้หนัมาพดูกบัยิหวา “ตอนนัน้ดอกเตอรเ์นือ้หอมมากค่ะ 
ใคร ๆ ก็เสียดายท่ีดอกเตอรต์ดัสินใจกลบัเมืองไทย”  

“พี่พิงคเ์รียนที่เดียวกบัคณุภูหรือคะ” ยิหวาถาม คาดเดาเอาจาก
ค าบอกเลา่ของหญิงสาวตรงหนา้ 
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“ค่ะ ตอนพี่พิงคไ์ปถึง ดอกเตอรก์ าลงัจะกลบัเมืองไทยพอดี แต่

อย่างที่บอกว่าดอกเตอรเ์ป็น ‘ทอลก์ออฟเดอะทาวน์’ ของคนที่นู่นอยู่
พักนึงเชียวค่ะ พอพี่พิงคเ์รียนจบกลับมา เลยตามมาของานดอกเตอร์
ท า”  

“พี่พิงคเ์รียนสาขาอะไรหรือคะ”  
“ไบโออินฟอรเ์มติกสค่์ะ ภาษาไทยว่าชีวสารสนเทศ คุณหนูดี

สนใจไหมคะ พี่พิงคใ์หค้  าแนะน าไดน้ะ” พทุธชาดเสนออย่างกระตือรือรน้  
“สาขานีท้ี่เมืองไทยมีไหมคะ” ยิหวาถามเสียงละหอ้ย จ าไดดี้ว่า

เจา้ของทุนการศึกษาบอกหล่อนชดัเจนว่าเขาจะส่งหล่อนเรียนเฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านั้น หากสาขาวิชานีไ้ม่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยใน
เมืองไทย แมห้ลอ่นจะสนใจแค่ไหนก็คงอดอยู่ดี  

“มีนะคะ มีเปิดสอนอยู่หลายที่เชียวละ ถา้จ าไม่ผิดที่ มช. ก็มีนะ 
แต่เป็นระดบัปรญิญาโท...ใช่ไหมคะดอกเตอร”์ ทา้ยประโยคพทุธชาดหนั
ไปถามคนท่ีนั่งอยู่หนา้จอคอมพิวเตอรอี์กเครื่อง 

“อืม” ชายหนุ่มตอบรบั  
“ถา้คณุหนูดีอยากรูอ้ะไรเก่ียวกบัการเรียนสาขานี ้ถามพี่พิงคไ์ด้

ตลอดเวลานะคะ รบัรองเลยว่าจะตอบใหท้กุอย่าง” 
“ค่ะ พี่พิงค ์ขอบคุณมากเลยนะคะ” ยิหวาตอบรบั ดูเหมือนว่า

หล่อนพอจะมองเห็นแลว้ว่าหล่อนควรเรียนต่อดา้นไหนดีที่จะน าความรู้
มาช่วยชายหนุ่มท างานได ้  
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๙ 
 
 
 
 

“กินขา้วแลว้เขา้ไรก่บัฉนันะหนดีู”  
ค าพดูที่คนฟังรูส้ึกว่าเป็นค าสั่งมากกว่าค าชวนจากคนตวัโตที่นั่ง

รบัประทานอาหารเชา้อยู่ดว้ยกนัท าใหย้ิหวาเงยหนา้ขึน้มองเขา เมื่อเห็น
ว่าเขามองหลอ่นอยู่ก็หลบุตาลงมองโต๊ะแลว้ตอบรบัเสียงแผ่ว 

“ค่ะ” 
“มีชดุส าหรบัขี่มา้ไหม” 
“มีค่ะ” 
คีรียิม้นิด ๆ เมื่อไดย้ินค าตอบ เขารูว้่าไม่จ าเป็นตอ้งถาม หลอ่นมี

เสือ้ผา้และรองเทา้ส าหรบัขี่มา้ ศาสตราสอนลกูสาวขี่มา้ตัง้แต่เล็ก ๆ และ
ตั้งแต่ที่เขาเริ่ม ‘สนใจ’ หล่อนเมื่อสองปีก่อน หลายหนที่เขาแอบมอง
หล่อนขี่มา้อยู่ไกล ๆ ท่านั่งหลงัตรง บงัคบัมา้ดว้ยท่วงท่าสง่างามและมั่น
อกมั่นใจ เรียกความสนใจจากเขาไดเ้สมอ หล่อนมกัจะออกไปขี่มา้ตอน
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เชา้ตรู่วันหยุดสุดสปัดาห ์แต่นับแต่พ่อของหล่อนถูกยิง หล่อนยังไม่เคย
ไปขี่มา้อีกเลย  

“งัน้เดี๋ยวขึน้ไปเปลี่ยนเสือ้ผา้นะ ไปขี่มา้กนั” เขาบอก 
“ค่ะ” ยิหวารบัค า 
 
คีรีน ารถยนตม์าจอดรอหน้าบา้นตอนที่ยิหวาเดินออกมาในชุด

ส าหรบัขี่มา้เรียบรอ้ย มีปา้สขุใจถือตะกรา้บางอย่างตามออกมาดว้ย 
“อะไรหรือคะป้าสุขใจ” ยิหวาถาม สายตาจับที่ตะกรา้ในมือแม่

ครวัของบา้น  
“อาหารกลางวันค่ะคุณหนูดี พ่อเลีย้งสั่งไว”้ ป้าสุขใจตอบ แลว้

เดินถือตะกรา้ไปยื่นใหค้นตวัโตที่ยืนรออยู่ที่รถ 
ยิหวาเดินตามไปแลว้เปิดประตูเขา้ไปนั่งในรถ รอชายหนุ่มจัด

วางตะกรา้อาหารจากแม่ครวัไวใ้นที่นั่งตอนหลงั จนเขาเดินมานั่งยงัที่นั่ง
คนขบั หลอ่นจึงหนัไปถาม 

“คณุภเูอาอาหารกลางวนัไปใหใ้ครหรือคะ” 
“ของเราสิ” ชายหนุ่มตอบ เมื่อเห็นหลอ่นมองดว้ยสีหนา้ไม่เขา้ใจ

จึงบอก “ไปปิกนิกกนั วนันีอ้ากาศดี” 
“อ้อ...ค่ะ” ยิหวาท าเสียงรับรู ้หล่อนมักจะโอนอ่อนผ่อนตาม

เสมอหากเรื่องที่เขาเสนอไม่ใช่เรื่องที่ขดัความรูส้กึหล่อนนกั  
คีรีปรายตามองคนตอบรบัง่าย ๆ แลว้ระบายยิม้บาง ๆ ถามเสียง
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นุ่ม  

“อยากไปหรือเปลา่” 
“ค่ะ”  
“ค่ะนี่คืออยากไปหรือไม่อยากไป” เขาถามคลา้ยตอแย 
“ถา้คณุภอูยากใหไ้ป หนดีูก็ไปไดค่้ะ”  
คีรีหนัมองหญิงสาว พิจารณาใบหนา้หลอ่นอยู่สกัพกัก็บอกอย่าง

อ่อนโยน 
“เธอไม่จ าเป็นตอ้งตามใจฉันทุกอย่างนะหนูดี เราทัง้สองมีสิทธิ์

ตดัสินใจเท่า ๆ กนั ถา้เธอไม่อยากไป ฉนัก็ไม่บงัคบั”  
ยิหวาตวัดตามองคนพูดแวบหนึ่ง เขาไม่บังคับแต่ก็จัดตะกรา้

ปิกนิกใส่รถมาเรียบรอ้ย แลว้ถ้าหล่อนบอกว่าไม่อยากไป เขาจะยอม
กลับเขา้บา้นหรือเปล่า หญิงสาวสงสัย แต่ก็ท าไดเ้พียงสงสัยอยู่ในใจ 
ถอ้ยค าที่เอ่ยกลบัเป็น 

“ค่ะ หนดีูอยากไป”  
ตอบไปแลว้ก็เห็นคนฟังค าตอบยิม้สมใจก่อนจะหันไปออกรถ 

แลว้ไม่พดูอะไรกบัหลอ่นอีก 
ชายหนุ่มขบัรถพาหญิงสาวไปอีกฟากของไรซ่ึ่งเป็นที่ตัง้ของคอก

ม้า และไม่ไกลกันนักเป็นบ้านพักผู้จัดการไร่ บ้านที่ยิหวาเคยอยู่และ
เติบโตมา  

รถจอดลงบริเวณลานจอดรถหน้าคอกมา้ แต่คนที่นั่งมาในรถ
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กลบัจบัจอ้งบา้นหลงัเล็กที่เคยอยู่ไม่วางตา และอดถามคนนั่งเคียงไม่ได้
เมื่อเห็นว่าบ้านเงียบสงัด ประตูปิดมิดชิดอย่างวันสุดท้ายที่หล่อนขน
เสือ้ผา้ยา้ยออกไป  

“ผูจ้ัดการไร่คนใหม่ยังไม่มาหรือคะ” ขณะถามสายตาหล่อนไม่
ละไปจากบา้นหลงัเล็กที่เคยอยู่เลย 

“ยงั เขาเลื่อนไปเป็นสปัดาหห์นา้” ชายหนุ่มตอบ 
เมื่อไดม้ายืนอยู่ใกลค้อกมา้ที่มักจะมาขลุกอยู่กับพ่อในวันหยุด 

มีบา้นหลงัเล็กที่เคยอยู่กบัพ่อในคลองสายตา ความรูส้ึกโหยหาก็ถาโถม
ราวกบัคลื่นยกัษ์ที่สาดซดัเขา้ใส่ตวัหล่อน รุนแรงจนถึงกบัท าใหห้ล่อนเซ
ไปปะทะรา่งใหญ่ของคนยืนเคียง ยิหวารูส้กึถึงออ้มแขนแข็งแรงของเขาที่
โอบประคองหลอ่นไว ้เจา้ของเสียงทุม้ถามน า้เสียงห่วงใย 

“หนดีู เป็นอะไรหรือเปลา่” 
ยิหวาเงยหนา้ขึน้มองคนที่กม้ลงถาม ใบหนา้ครึม้หนวดเคราของ

เขาอยู่ห่างจากหล่อนไม่ถึงคืบ ดวงตาคมที่ทอดมองลงมาอย่างเป็นห่วง
ท าใหย้ิหวาน า้ตาพรั่งพรู ความรูส้ึกคิดถึงพ่อพลุ่งพล่านอยู่ภายใน ขับ
น า้ตาใหไ้หลหลั่ง หล่อนสะอืน้ไหจ้นตวัโยนแต่ไม่มีเสียง จนเมื่อออ้มแขน
ของเขากระชับแน่น หล่อนก็ซบหนา้เขา้หาอกกวา้งของเขา มือใหญ่ลูบ
หลงัลบูไหลห่ลอ่น เสียงทุม้พร  ่าปลอบ 

“ไม่เป็นไรนะหนูดี เธอยงัมีฉัน ฉันจะดแูลเธอเอง” เขาพดูราวกบั
รบัรูค้วามคิดของหลอ่น 
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ยิหวาไม่ตอบเขา หล่อนซบหนา้รอ้งไหอ้ยู่กับอกเขา รบัรูถ้ึงออ้ม

แขนอุ่นที่ เข้ามาแทนที่อ้อมแขนของพ่อ อ้อมแขนที่ส่งความอบอุ่น
ปลอดภัยให้แผ่ซ่านไปทั่วทุกอณูหัวใจ ความรูส้ึกโหยไห้ถึงพ่อที่พลุ่ง
พล่านอยู่ในอกค่อย ๆ สงบลงทีละนอ้ย เมื่อหวัใจหล่อนรบัรูว้่าออ้มอกนี ้
คือที่พกัพิงใหม่นบัแต่พ่อจากไป 

หญิงสาวยกมือขึน้เช็ดน า้ตา พยายามอย่างมากที่จะหยุดรอ้งไห ้
ดว้ยรูดี้ว่าต่อใหห้ล่อนรอ้งจนน า้ตาเป็นสายเลือด พ่อก็ไม่มีวนักลบัคืนมา 
ชีวิตของหล่อนต่อจากนีไ้ม่มีพ่อ มีเพียงเขาและไร่ภูคีรีที่เป็นอนาคตของ
หลอ่น 

“หนดีูขอโทษค่ะคณุภ”ู หลอ่นพมึพ า  
“ไม่มีอะไรตอ้งขอโทษ ฉันเขา้ใจ แต่รอ้งไหแ้ลว้เธอตอ้งก้าวต่อ 

ชีวิตยงัตอ้งเดินต่อไป” เขาบอกดว้ยสีหนา้เรียบเฉย แต่น า้เสียงอ่อนโยน
เหลือเกิน 

ยิหวายกมือขึน้ไหว ้กลา่วเจือสะอืน้ 
“ขอบคณุค่ะคณุภู ขอบคณุที่รกัษาสญัญาที่ใหพ้่อไว ้ขอบคุณที่

ไม่ทอดทิง้หนดีู”  
คีรีรวบมือที่พนมอยู่ของหญิงสาวแลว้รัง้หล่อนเขา้สู่ออ้มอกอีก

ครัง้ กลา่วเสียงหนกัแน่น  
“เธอคือครอบครวัของฉนั ฉนัจะทิง้เธอไดย้งัไงกนัหนดีู” 
ยิหวาปล่อยใหอ้อ้มแขนแข็งแรงโอบกอดอยู่อย่างนัน้ครู่หนึ่ง ซึม
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ซบัความอบอุ่นใจจากถอ้ยค าของเขา แมจ้ะไม่มีพ่ออีกแลว้แต่หล่อนก็ยงั
มีเขา มีเขาเป็นครอบครวัของหลอ่น  

เมื่อน า้ตาหยุดไหลพรอ้มกับหัวใจที่แข็งแรงขึน้ ยิหวาก็ขยับตัว 
ถามเขาเสียงเบา 

“ไปกนัหรือยงัคะคณุภ”ู 
คีรีก้มลงพิจารณาคนที่ขยับออกจากอ้อมกอดเขาไปยืนอยู่ไม่

ห่างนกั เมื่อเห็นว่าหล่อนไม่ไดม้ีท่าทางโหยไหอ้าดูรราวกบัจะลม้คว ่าไป
อย่างเมื่อครู ่จึงพยกัหนา้แลว้บอก 

“เธอไปเตรียมมา้รอก่อนไป ฉนัจะเอาตะกรา้อาหารไปใหค้นงาน
เก็บไวใ้หก้่อน ทิง้ไวใ้นรถรอ้น ๆ เด๋ียวจะบดู อดกินพอดี”  

“ค่ะ” ยิหวารบัค าอย่างว่าง่ายแลว้ผละจากเขาตรงไปยงัคอกมา้  
หล่อนยังเตรียมมา้ไม่เสร็จตอนที่ชายหนุ่มเดินตามมา เขาช่วย

หล่อนใส่อานและขึน้ไปนั่งบนหลงัมา้เรียบรอ้ยแลว้จึงจัดการกับมา้ของ
ตน ก่อนที่มา้สองตัวจะทะยานออกจากคอก วิ่งตามกันไปตามทางดิน
กลางไร ่

สายลมเย็นที่ปะทะใบหน้าขณะที่ม้าทะยานไปขา้งหน้าท าให้
ยิหวาลืมความเศรา้หมอง หล่อนทิง้ความทุกขแ์ละบา้นหลงัเล็กที่เคยอยู่
กบับิดาไวเ้บือ้งหลงั ในตอนนีม้ีเพียงความรูส้ึกปลอดโปร่ง เป็นอิสระ บน
หลงัมา้ปราดเปรียวที่ควบไปดว้ยความเรว็เท่านัน้  

มา้สองตวัวิ่งตามกนัไปตามทางดินเลาะเขตไร่ไปทางดา้นหลงัที่
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ติดกบัภูเขาลกูหนึ่ง ตีนเขาเป็นธารน า้ที่ไหลลงมาจากยอดเขา น า้ตืน้ลึก
สลบักนัไป บางแห่งเป็นแอ่งน า้กวา้ง ริมฝ่ังมีหาดทรายละเอียดค่อนขา้ง
ยาว 

นบัแต่วิ่งเลียบล าธาร มา้สองตวัก็เหยาะย่างเคียงกนัไปเนิบนาบ 
เปิดโอกาสให้สองคนบนหลังม้าชื่นชมบรรยากาศอันงดงามมากกว่า
จะกวดแข่งกนัอย่างในตอนแรก เมื่อไปถึงชายหาด คีรีก็เอ่ย 

“ไปนั่งเล่นที่ชายหาดกันเถอะหนูดี ปล่อยสายฟ้ากับสายหมอก
ใหเ้ล็มหญา้ตรงนีส้กัพกั” 

สายฟ้ากบัสายหมอกเป็นมา้เพศผูท้ัง้สองตวั คนงานประจ าคอก
มา้ดูแลมา้ทัง้สองเป็นอย่างดี แผงคอที่ถูกแปรงจนมันขลับลอ้ลมไปมา 
ขณะที่มา้กม้ลงเล็มหญา้อยู่ไม่ห่างจากผูเ้ป็นนายทัง้สองนกั 

คีรีพายิหวาเดินตรงไปยงัชายหาดรมิฝ่ัง ตน้ตะขบที่ขึน้อยู่ไม่ห่าง
ฝ่ังนักแผ่กิ่งก้านใหร้่มเงา ใตร้่มไมม้ีเสื่อปูอยู่ บนเสื่อเป็นตะกรา้ปิกนิก
และกระเป๋าผา้ใบหนึ่ง 

ยิหวาหนัไปมองคนตัวโตโดยไม่พูดอะไร แต่สีหนา้ของหล่อนคง
จะบอกความคิดที่อยู่ในใจจนหมดสิน้ เพราะเขาตอบโดยที่หล่อนไม่ตอ้ง
ถาม 

“ใหค้นงานเอามาวางไวใ้ห”้ 
“ค่ะ” ยิหวาท าเสียงรบัรู ้เดินตามเขาไปนั่งลงบนเสื่อ 
คีรีหยิบกระเป๋าผา้ขึน้มาคน้หาอะไรกุกกัก ก่อนจะหยิบหนังสือ
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เลม่บาง ๆ ออกมาเลม่หนึ่งแลว้ยื่นใหห้ญิงสาว 

“อ่านหนงัสือใหฟั้งหน่อย”  
ยิหวากม้ลงมองหนังสือในมือเขาแลว้เงยขึน้มองหนา้คนยื่นให ้

หวัคิว้ขมวดนอ้ย ๆ  
“หนงัสืออะไรหรือคะ”  
“หนังสืออ่านเล่นภาษาอังกฤษ ฉันจา้งคนมาสอนภาษาใหเ้ธอ 

แต่ใหส้อนแค่แกรมมารแ์ละการเขียน ส่วนการฟัง การอ่าน ฉันจะสอน
เอง” บอกแลว้ก็ยัดหนังสือใส่มือหล่อน จากนัน้ขยับไปนั่งเอนตัวพิงโคน
ตน้ไม ้แลว้บอกหลอ่น 

“หนงัสืออ่านเล่นง่าย ๆ เห็นอยู่บนชัน้หนงัสือเลยหยิบมาใหเ้ธอ
ลองอ่านดกู่อน เดี๋ยวจะพาไปซือ้ที่รา้นในเมืองอีกที”  

พูดเสร็จก็มองหล่อนราวกับจะบอกใหห้ล่อนเริ่มอ่าน ยิหวาจึง
เปิดหนงัสือแลว้เริ่มตน้อ่านออกเสียง  

หล่อนอ่านตะกุกตะกักในตอนแรก เนื่องจากขัดเขินที่ต้องมา
อ่านหนงัสือภาษาองักฤษใหเ้ขาฟัง เพราะหล่อนก็ไม่ค่อยมั่นใจในภาษา
ของตนนกั แต่หลงัจากเริ่มไปเพียงเล็กนอ้ยและเขาไม่ขัด หล่อนก็มั่นใจ
ขึน้  

คีรีปล่อยให้ยิหวาอ่านหนังสือไปอีกครู่ใหญ่ ก่อนจะบอกให้
หลอ่นหยดุ 

“ เธออ่านหนังสือคล่อง ดี  แต่บางทียังสเตรสเสียงไม่ถูก 
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ภาษาองักฤษ ถา้สเตรสไม่ถกู เจา้ของภาษาจะไม่เขา้ใจทนัที” 

“ค่ะ” 
“อ่านต่อสิ ต่อจากนีถ้า้เธอออกเสียงไม่ถกูฉนัจะแกใ้ห”้  
“ค่ะ” ยิหวารบัค า จากนัน้ก็กม้หนา้อ่านหนงัสือต่อ 
ชายหนุ่มรอใหห้ญิงสาวอ่านจนจบบทจึงถาม 
“เขา้ใจที่อ่านมาไหมหนดีู” 
“ไม่ทัง้หมดค่ะ บางค าหนูดีก็ไม่รูค้วามหมาย” หล่อนตอบตาม

ตรง ค าบางค าหลอ่นอ่านออกแต่แปลไม่ได ้ 
“ค าไหนไม่รูค้วามหมายใหจ้ าไวไ้ปหาความหมายทีหลงั ระหว่าง

อ่านใหพ้ยายามเดาความหมายจากบริบทของเรื่อง” ชายหนุ่มแนะน า 
เขานิ่งไปพกัแลว้จึงถาม “ใชดิ้กชนันารีแบบไหน”  

“เป็นเลม่ค่ะ”  
“งัน้เดี๋ยวจะพาไปซือ้ทอลก์กิงดิก มนัเรว็กว่า” 
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ หนูดีใชแ้บบเป็นเล่มได”้ ยิหวาว่า หล่อนไม่

อยากรบกวนเขา  
“ก็ใชท้ัง้สองแบบ” เขาพดูง่าย ๆ 
ยิหวาลอบถอนใจ ดูเหมือนเขาไม่อยากใหห้ล่อนขัดในสิ่งที่เขา

เสนอ จึงไม่พดูอะไรเรื่องดิกชนันารีอีก 
“อ่านต่อสิ” 
“ค่ะ”  
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ยิหวารบัค าแลว้อ่านหนงัสือในมือต่อ หล่อนหยุดเมื่ออ่านจบบท 

สรุปความครา่ว ๆ ของเรื่องราวที่อ่าน จดค าศพัทท์ี่หล่อนไม่รูค้วามหมาย
ไวใ้นสมดุที่เขาเตรียมมาให ้จากนัน้ก็อ่านบทต่อไป 

เสียงหวาน ๆ ที่อ่านหนงัสือเจือ้ยแจว้ แมบ้างค าจะออกเสียงไม่
ชัดเจนนัก แต่ก็ไม่ท าใหค้นฟังร  าคาญ กลับรูส้ึกเพลิดเพลินไปกับเสียง
ของหลอ่นและเรื่องราวในหนงัสือ เขานั่งฟังหลอ่นจนตะวนัตรงหวัจึงถาม 

“หิวไหมหนดีู พกักินอะไรก่อนดีไหม”  
เมื่อหลอ่นเห็นดว้ย เขาจึงเก็บหนงัสือไวใ้นถงุผา้ หยิบกลอ่งบรรจุ

อาหารที่ป้าสุขใจเตรียมไว้ให้ออกมาจากตะกรา้ จัดใส่จานแลว้ยื่นให้
หลอ่น 

ยิหวายื่นมือไปรบัอาหารจากมือชายหนุ่ม พึมพ าขอบคณุเบา ๆ 
จากนั้นก็เริ่มลงมือรบัประทาน แมอ้าหารจะเป็นเพียงขา้วผัดอเมริกัน 
ง่าย ๆ แต่เมื่อไดน้ั่งอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลาย สายลมเย็น สายน า้ไหล
เอื่อย ก็ช่วยชรูสอาหารขึน้ไดอี้กโข 

หลงัเสรจ็จากอาหารกลางวนัและเก็บภาชนะลงตะกรา้เรียบรอ้ย 
ชายหนุ่มก็ชวนหญิงสาวเดินเลน่ย่อยอาหาร  

ทัง้สองเดินเลียบล าธารไปเรื่อย ๆ ขณะที่อีกดา้นหนึ่งเป็นแปลง
กุหลาบที่ออกดอกสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมรวยริน หลายหนที่คนตัวสูงหยุด
เดินเพื่อตดัดอกไมย้ื่นใหค้นเดินเคียง และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของ
ดอกไมใ้นมือ ราวกับตอ้งการใหห้ล่อนท าความรูจ้ักกุหลาบทุกตน้ในไร่
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แห่งนี ้ 

เมื่อกลบัมาที่เสื่อใตต้น้ตะขบอีกครัง้นัน้เป็นเวลาบ่ายคลอ้ย ทัง้
สองจึงชวนกนักลบับา้น 

มา้สองตัวเหยาะย่างกลบัคอกอย่างไม่เร่งรีบนัก เมื่อไปถึงคอก 
คนงานน ามา้ทัง้สองตวัไปใหน้ า้และท าความสะอาด ในขณะที่สองหนุ่ม
สาวขบัรถกลบับา้น  

ก่อนที่ยิหวาจะแยกเขา้หอ้งของตนเพื่ออาบน า้ ชายหนุ่มก็ควา้
แขนไว ้ 

“คะ?” ยิหวาถาม หลุบตามองมือใหญ่ที่จับแขนหล่อนซึ่งผละ
ออกทนัทีที่หลอ่นหยดุเดิน 

“วนันีเ้ธอสนกุไหมหนดีู” เขาถามเสียงอ่อนโยน  
ยิหวาเงยหน้าขึน้มองเขา เห็นเขามองหล่อนอยู่คล้ายรอคอย

ค าตอบ จึงยิม้ให ้
“สนกุมากค่ะคณุภ ูขอบคณุนะคะที่พาหนดีูไปเที่ยว”  
เขายิม้บาง ๆ พยกัหนา้ให ้“ไปอาบน า้เปลี่ยนเสือ้ผา้เถอะไป” 

 
ยิหวาเดินตรงไปยังรถยนต์เอสยูวีคันใหญ่ที่จอดรออยู่หน้า

โรงเรียน หล่อนเปิดประตูรถดา้นหนา้ กา้วเขา้ไปนั่ง แลว้หนัไปยกมือไหว้
คนมารอรบั เขาบอกหล่อนไวต้ัง้แต่ก่อนออกจากบา้นแลว้ว่าวันนีไ้ม่ให้
กลบัรถตู ้ 
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เมื่อรถยนตเ์คลื่อนออกจากหนา้โรงเรียน คนขบัก็หนัไปถามคนที่

เพิ่งขึน้รถมา 
“หิวหรือเปลา่หนดีู แวะหาอะไรกินหน่อยไหม”  
“ไม่หิวค่ะ หนดีูกินขนมมาแลว้” หลอ่นตอบ  
โรงขนมอบของโรงเรียนมีขนมอรอ่ย ๆ อบใหม่ ๆ วางขายในตอน

บ่าย และพอมีคาบว่าง หลอ่นกบัเพื่อน ๆ ก็มกัจะไปเป็นลกูคา้เสมอ 
“ถา้อย่างนัน้ไปรา้นหนงัสือกนัเลยนะ” 
“ค่ะ” ยิหวารบัค า 
ใช้เวลาไม่นาน ชายหนุ่มก็ขับรถไปจอดในลานจอดรถของ

หา้งสรรพสินคา้ จากนัน้ทัง้สองก็กา้วเคียงกนัเขา้ไปในอาคาร จุดหมาย
อยู่ที่รา้นหนงัสือที่มีหนงัสือภาษาองักฤษจ าหน่าย  

เมื่อถึงรา้น คีรีตรงไปยงัชัน้จ าหน่ายหนงัสือฝึกอ่านภาษาองักฤษ
ที่จดัระดบัความยากง่าย แจง้จ านวนค าใหม่ที่จะไดเ้รียนรู ้อีกทัง้ทา้ยเล่ม
ยงัมีค าศพัทร์วบรวมไวใ้หด้ว้ย 

หนังสือส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง แต่เป็น
ฉบบัแต่งใหม่ดว้ยค าศพัทท์ี่เหมาะกบัระดบัของผูอ่้าน คีรีเลือกหนงัสือไป
สี่หา้เล่ม ถามความเห็นคนที่ตอ้งอ่าน เมื่อหล่อนพอใจ เขาก็หยิบหนงัสือ
ทัง้หมดไปจ่ายเงินที่เคานเ์ตอร ์

หลังจ่ายเงินเรียบรอ้ย คีรีหิว้ถุงหนังสือดว้ยมือขา้งหนึ่ง มืออีก
ขา้งยื่นมาแตะขอ้ศอกหญิงสาวพาเดินออกจากรา้น ขณะเดินไปดว้ยกัน



 โ ร ส | 105 

 
เขาก็กม้ลงบอก 

“ถา้เธอไม่อยากไดอ้ะไรแลว้ กลบักันเลยก็แลว้กันนะ วันนีฉ้ันมี
คนจะแนะน าใหรู้จ้กั”  

“ค่ะ” ยิหวารบัค า  
จากนัน้ทัง้สองก็เดินกลบัไปยงัรถแลว้กลบัไรใ่นทนัที 
 
เมื่อถึงบา้น คีรีอนุญาตใหย้ิหวาท าการบา้นอยู่ในหอ้งนอนของ

หล่อนได ้แลว้ค่อยลงมาเมื่อถึงเวลาอาหาร เพราะเขามีธุระตอ้งเขา้ไร่ 
หลอ่นจึงไม่ตอ้งเขา้ไปนั่งท าการบา้นในหอ้งท างานของเขาเช่นทกุวัน 

“งั้นหนูดีขอตัวนะคะ” หล่อนบอกเขา และหมุนตัวเดินไปยัง
บนัไดเมื่อชายหนุ่มพยกัหนา้ให ้ 

ยิหวาท าการบา้นเสร็จแลว้เห็นว่ายงัมีเวลาเหลือก่อนจะถึงเวลา
อาหาร จึงอาบน า้แต่งตวัใหม่ นอนอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่ซือ้มาอยู่
สกัพกั จนเมื่อใกลถ้ึงเวลาอาหารจึงลงไปขา้งลา่ง  

ปา้สขุใจซึ่งจดัโต๊ะอาหารอยู่เงยหนา้ขึน้มายิม้ใหพ้รอ้มทกัทาย 
“คณุหนดีูมาแลว้หรือคะ หิวหรือเปลา่ พ่อเลีย้งยงัไม่มาเลยค่ะ”  
“ไม่เป็นไรค่ะปา้สขุใจ หนดีูรอได ้มีอะไรใหช้่วยไหมคะ” 
“ไม่มีแลว้ค่ะ คณุหนูดีไปนั่งดทูีวีในหอ้งนั่งเล่นรอดีกว่า พ่อเลีย้ง

มาแลว้ปา้จะใหต้น้หอมไปเรียก” 
“งัน้ก็ไดค่้ะ” ยิหวาว่าง่าย จากนัน้ก็เดินไปยงัหอ้งนั่งเลน่ 
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หญิงสาวก าลงันั่งดรูายการเกมโชวช์่วงเย็นอยู่ตอนที่คนสองคน

เดินเขา้มาในหอ้งนั่งเลน่  
คนตวัโตหนา้นิ่งที่เดินน ามาก่อนนัน้คุน้เคยกันดีอยู่แลว้ แต่ชาย

หนุ่มอ่อนวยักว่าเขาในชุดเสือ้เชิต้ลายสกอต กางเกงยีน และสวมรองเทา้
บตูหุม้ขอ้ที่เดินเขา้มากบัเขานัน้ หลอ่นไม่รูจ้กัและไม่เคยเห็นหนา้มาก่อน 

“หนดีู...”  
เสียงทุ้มที่เรียกมาท าให้หล่อนยืนขึน้ จากนั้นเขาก็เดินมาหา

หล่อน โอบไหล่และหมนุตัวหล่อนใหเ้ผชิญหนา้กับชายหนุ่มอีกคน แลว้
แนะน า  

“หนดีู...คณุบดินทร ์ผูจ้ดัการไรค่นใหม่ของเรา”  
จากนัน้ก็บอกกับผูม้าใหม่ “ยิหวา...หนูดี ภรรยาผมเองครบัคุณ

บดินทร”์ 
ยิหวายกมือไหว้เพราะเห็นว่าตนอ่อนอาวุโสกว่า แต่ค าว่า

ผูจ้ัดการไร่คนใหม่ อีกทั้ง ‘คุณบดินทร ’์ ที่มองหล่อนดว้ยแววตาสนอก
สนใจแต่ก็คลา้ยกับเจือความคาดไม่ถึงอยู่ในทีนั้น ท าใหห้ล่อนรูส้ึกวูบ
ไหว คล้ายกับโพรงในอกขยายใหญ่จนสูบลมหายใจเข้าไปเติมไม่ทัน 
ความรูส้กึวบูโหวงท าใหเ้ข่าอ่อนและภาพตรงหนา้พรา่เลือน 

“หนดีู เป็นอะไรหรือเปลา่”  
เจา้ของเสียงทุม้ถามแนบห ูออ้มแขนแข็งแรงพยงุหล่อนไว ้ยิหวา

สดูลมหายลกึ ปรบัใจ ปรบัความรูส้กึ ตอบเสียงแผ่ว 
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“ไม่...ไม่เป็นไรค่ะ หนดีูไม่เป็นไร” 
“คุณหนูดีหนา้ซีดมาก พาไปนั่งก่อนไหมครบัพ่อเลีย้ง” บดินทร์

เอ่ย น า้เสียงเป็นห่วง  
คีรีเห็นดว้ย เขาพยุงหญิงสาวไปนั่งที่โซฟา เรียกคนในบา้นใหห้า

หยกูยาวุ่นวาย 
“หนดีูไม่เป็นไรจริง ๆ ค่ะคณุภ ูอย่าวุ่นวายเลยนะคะ” ยิหวาบอก

อย่างรูส้กึผิด หลอ่นไม่ไดเ้ป็นอะไร...ทางกาย แค่ใจหลอ่นเท่านัน้เองที่ยงั
ไม่พรอ้ม...ยงัไม่พรอ้มจะยอมรบัความจรงิ 

ป้าสขุใจมาพรอ้มกบัยาดมยาหอม ยิหวาตอ้งยืนยนัว่าหล่อนไม่
เป็นอะไรแลว้จรงิ ๆ ถึงไดย้อมผละไป แต่ไม่วายถาม 

“คณุหนดีูจะรบัขา้วเย็นไหวไหมคะ ไม่งัน้ปา้จะใหต้น้หอมเอาขึน้
ไปใหท้ี่หอ้ง คณุหนดีูขึน้ไปนอนพกัผ่อนก่อน” 

ยิหวาฝืนใจ โพรงในอกลดขนาดลงนิดหนึ่งเมื่อเห็นความห่วงใย
ทัง้จากคนตวัโตและแม่บา้นของเขา ซาบซึง้ใจว่าหล่อนไม่ไดต้วัคนเดียว 
หล่อนยงัมีคนที่นี่ มีคณุภู มีป้าสขุใจ ที่เป็นห่วงเป็นใยหล่อนอย่างจริงใจ 
หลอ่นจึงบอกใหค้นเป็นห่วงคลายกงัวล 

“ไหวค่ะ ไปที่หอ้งอาหารกันเถอะค่ะคุณภู หนูดีขอโทษที่ท าให้
วุ่นวายและเสียเวลานะคะ” 

เมื่อหล่อนยืนยันว่าไม่เป็นอะไรจริง ๆ ทั้งหมดจึงย้ายไปยัง
หอ้งอาหาร วันนีน้อกจากหล่อนกับชายหนุ่มแลว้ก็มีผู ้จัดการไร่คนใหม่
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รว่มโต๊ะดว้ย  

ยิหวานั่งรับประทานอาหารไปเงียบ ๆ ฟังบทสนทนาระหว่าง
เจ้าของไร่กับผู้จัดการไร่ถึงเรื่องงานในไร่โดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในบท
สนทนามากนกั นอกจากตอบค าถามของผูจ้ดัการไร่คนใหม่บา้งเท่านัน้ 

หลังอาหารเย็น ผูจ้ัดการไร่ลากลับอย่างมีมารยาทเมื่ อเห็นว่า
ภรรยาของผูเ้ป็นนายไม่ค่อยสบายนกั จากนัน้คีรีก็หนัมาพดูกบัหญิงสาว 

“คืนนีง้ดดทูีวีสกัวนันะ เธอขึน้ไปพกัผ่อนเถอะ” 
หลังอาหารทุกคืน ชายหนุ่มจะใช้เวลาดูโทรทัศน์รายการ

ภาษาองักฤษกบัหลอ่นเสมอ แต่คืนนีเ้ขาอยากใหห้ลอ่นพกัผ่อนมากกว่า 
“ค่ะ คณุภ ูงัน้หนดีูขึน้ขา้งบนแลว้นะคะ” หลอ่นบอกแลว้หมุนตวั

เดินจากไป 
 
ยิหวาผุดลุกขึน้นั่งเมื่อไดย้ินเสียงลูกบิดประตูกั้นหอ้งหมุนและ

ประตเูปิดเขา้มาชา้ ๆ แสงไฟจากหอ้งติดกนัส่องใหเ้ห็นร่างสงูที่เดินอย่าง
แผ่วเบาตรงมายงัเตียงนอนของหล่อน และชะงกัไปนิดเมื่อเห็นว่าหล่อน
นั่งอยู่บนเตียง จากนัน้หญิงสาวจึงเปิดไฟโคมหวัเตียงท าใหห้อ้งสว่างขึน้  

“ฉันท าใหเ้ธอต่ืนหรือเปล่า แค่จะเขา้มาดูว่าเธอเป็นยังไงบ้าง
เท่านัน้” เขาบอกแต่ไม่หยดุเดิน 

“ไม่หรอกค่ะ หนดีู...นอนไม่หลบั” หลอ่นยอมรบัตามตรง 
“เธอรอ้งไหห้รือหนูดี” เขาถามอย่างตระหนกเมื่อเห็นหนา้หล่อน
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เต็มตา ดวงตาท่ีบวมช า้บอกเขาว่าหลอ่นรอ้งไหอ้ย่างไม่ตอ้งสงสยั  

ชายหนุ่มเดินไปทรุดตัวลงนั่งบนเตียงของหล่อน เชยคางหล่อน
ขึน้ ถามอ่อนโยน 

“เป็นอะไร”  
“คุณภู” ยิหวาเรียกชื่อเขาก่อนจะปล่อยโฮ โถมตัวเขา้สู่ออ้มอก

เขา รอ้งไหส้ะอกึสะอืน้ บอกเขาฟังแทบไม่ไดศ้พัท ์
“หนูดีใจหาย ผูจ้ดัการไร่คนใหม่มาแลว้ มาแทนที่พ่อ มาอยู่บา้น

ที่พ่อเคยอยู่ ก่อนหน้านี ้ยังไม่มีใครมาแทน มันเหมือนกับพ่อยังเป็น
ผู้จัดการไร่อยู่ แต่ตอนนี.้..มีคุณบดินทรม์าแทน มีผู้จัดการไร่คนใหม่ 
เหมือนบังคับให้หนูดียอมรับความจริงว่าไร่ภูคีรีไม่มีผู ้จัดการไร่ชื่อ
ศาสตราแลว้ ไม่มีพ่อของหนดีูแลว้” 

น า้เสียงโหยไหร้าวจะขาดใจของหญิงสาวท าใหคี้รีกระชับอ้อม
แขนแน่น เขากม้ลงจบูกลุม่ผมหลอ่นซ า้ ๆ พร  า่บอก 

“ฉันขอโทษนะหนูดี ขอโทษ อย่ารอ้งไหเ้ลยนะ ฉันจะดูแลเธอ
แทนพ่อเอง ฉนัสญัญา” 

ค ามั่นที่หล่อนได้ยินจนเจนใจมาตั้งแต่พ่อเสีย และเขาก็ดูแล
หล่อน ท าไดอ้ย่างที่สญัญาทุกประการ ท าใหห้ญิงสาวรูส้ึกว่าโพรงในอก
ถูกเติมเต็ม เต็มตืน้ดว้ยความอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัยอยู่ในออ้มอกเขา 
อกที่มาแทนที่พ่อ คอยซบัน า้ตา และหล่อนเริ่มจะคุน้เคย กลา้วางความ
ไวเ้นือ้เชื่อใจในออ้มอกนี ้
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คีรีนั่งนิ่งปลอ่ยใหห้ญิงสาวรอ้งไหใ้นออ้มกอดเขาจนพอใจ เขาไม่

พดูอะไร ท าเพียงลบูหลงัลบูไหล ่ใชส้มัผสัอ่อนโยนแทนค าปลอบประโลม 
จนเมื่อหล่อนสงบลง เขาก็คลายออ้มแขน เชยคางหล่อนใหเ้งยหนา้ขึน้
สบตาเขา บอกเสียงอ่อนโยน 

“ดกึแลว้ นอนเถอะหนดีู” 
เขาบอกแลว้กม้หนา้ลงมาหาหล่อน ตัง้ใจฝังจุมพิตบนหนา้ผาก

อย่างที่ท าประจ าจนคุน้ชิน แต่สายตาที่มองมาอย่างไวเ้นือ้เชื่อใจและ
ฝากเนือ้ฝากตวั และรมิฝีปากอ่ิมที่มองเห็นอยู่ตรงหนา้ ก็ท าใหเ้ขาเปลี่ยน
จดุหมาย ตดัสินใจแนบรมิฝีปากลงบนกลีบปากของหลอ่นชา้ ๆ  

แม้สัมผัสจากริมฝีปากอุ่นจะแผ่วเบาราวขนนกตกต้อง แต่
สั่นสะเทือนเลือนลั่นในหัวใจของยิหวา ตอนนัน้เองที่หล่อนตระหนักว่า 
แมจ้ะรูส้กึมั่นคงปลอดภยั อบอุ่นในออ้มอกเขาไม่ต่างจากออ้มอกพ่อ แต่
เขาไม่ใช่พ่อ ทว่าเป็นสามี...สามีที่สอนใหห้ล่อนรูว้่าจูบแรกในชีวิตสาว
นัน้...หวานซ่านเพียงใด 
 


