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หนูหอมจะแต่งงาน

โดนหลอก
นี่มันหลอกกันชัดๆ
“ก็นีแ่หละพีข่นุ อย่างทีย่่าบอก พีข่นุกโ็ตขึน้ทกุวนั ส่วนหนหูอม

กอ็ายกุ�าลงัด”ี คุณย่าสมสมยั ย่าผู้เป็นทีร่กัของเขาพดูจบแล้วกย็ิม้กว้าง 
แต่ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่ได้ฟังกลับยิ้มไม่ออก

“ใช่ แม่ก็ว่าดี แต่งเดือนหน้าฤกษ์ก�าลังเหมาะนะ เนี่ยป้าขิมก็
เห็นด้วยกับแม่” คุณนายน�้าทิพย์แม่บังเกิดเกล้าก็หัวเราะรับค�าของ
คณุย่าอย่างไม่มขัีด ไม่ได้มองลกูชายคนโตวยัเฉยีดสามสบิเลยว่าหน้า
ตึงเคร่งไปแค่ไหนแล้ว

“ที่แม่บอกให้ผมรีบลงมาจากเชียงใหม่เพราะเกิดเรื่องด่วนกับ
ย่า คือเรื่องนี้เหรอครับ นี่มันหลอกกันชัดๆ รู้ไหมผมรีบขับไปสนาม
บินรถแทบคว�่า” ขุนเขาโวยเสียงเย็น เขาไม่ได้ประชดประชัน หรือพูด
เกินจริง รถเขาแทบจะลงคูเมือง เพราะรีบร้อนกลัวจะขึ้นเครื่องเที่ยว
บินเร็วสุดที่เพิ่งจองตั๋วไม่ทัน

แล้วหวยก็ออกมาว่า เขาโดนหลอก
“ท�าไมพีข่นุพดูเหมอืนอยากจะแช่งให้ย่าเป็นอะไรไป แทนข่าวดี
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แบบนี้” คุณย่าสมสมัยท�าเสียงตัดพ้อน�้าตาคลอได้ภายในหนึ่งวินาที 
ไม่เสยีทเีป็นนางเอกเก่าตัง้แต่ยคุโทรทศัน์จอขาวด�า ความสวยไม่สร่าง
แม้อายุจะมาก สิ่งที่ไม่โรยราด้วยก็คือฝีมือการแสดง

ใช่ครับใช่ ไอ้ขุนมันโง่ รู้อยู่เต็มอกว่าย่าไม่ได้เศร้าจริง แต่ก็
ท�าเอาใจอ่อนยวบ

“ย่านัน่แหละครบั อย่าพดูแบบนัน้ส ิย่าก็รูว่้าผมรกัย่า” เสียงทุม้
นุ่มลงทันควัน หลังแข็งๆ ตาดุๆ ก็อ่อนลงแทบทันที

“ย่ารูว่้าพีข่นุรกัย่า รกัแม่” แล้วกเ็ข้าทางคณุสมสมยัเขาละ ปลาย
นิ้วเหี่ยวย่นเช็ดน�้าตาอย่างมีจริตความสวย ยิ้มหวานมาให้หลานชาย
คนโต

“เนีย่เจ้าเขตกแ็ต่งงานจนหนเูพลงคลอดเจ้าแฝดแล้ว ย่าไม่ห่วง
เรือ่งหลาน มกีแ็ต่อยากไปงานแต่งพีข่นุ” ย่าพดูไปถึงหลานชายคนเล็ก
อย่างเขตแดน

พอได้ฟังชือ่น้องชายแล้วขนุเขากถ็อนหายใจ เคยคดิว่าเขตแดน
มนัแต่งงานมเีมยีมทีายาทสบืสกุลแล้วตวัเองก็จะพ้นเรือ่งนี ้กลายเป็น
ว่าการที่น้องชายมีครอบครัวก่อนดันท�าให้ญาติมิตรร้อนใจ กลัวเขา
เหงาตายขึ้นมาอีก

“งัน้พีข่นุคิดว่ายังไง แม่กบัป้าขมิคุยกนัอยูว่่าจะหมัน้เช้าแต่งเยน็
เลยดี หรือว่าจะหมั้นอาทิตย์หน้า อีกสองเดือนค่อยแต่ง แต่เอ แบบ
นั้นมหา’ลัยหนูหอมจะเปิดหรือยังนะ ขิม” คุณนายน�้าทิพย์คว้าแขน
ลูกชายหมับแล้วก็พูดต่อทันที

“อีกสามเดือนมหา’ลัยหนูหอมถึงจะเปิดจ้ะทิพย์”
“งั้นก็เดือนหน้าเลยดีกว่าย่าว่า หรือช้าไปไหม”
ขนาดโดนฤทธิ์น�้าตาคุณย่าไปแล้วหนึ่งที ขุนเขายังลอบถอน

หายใจ
ช้าบ้าบออะไรกัน เดือนเดียวนี่จัดงานแต่ง หรือเพาะปลากัด
“มันเร็วไปครับ แม่ ย่า ป้าขิม”
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“หนูว่าไม่เร็วไปหรอกจ้ะ” เสียงนุ่มหวานปนห้าวนิดๆ ตาม
ประสาเด็กผู้ชายดังแทรกเข้ามาทันควัน 

ขุนเขาปรายตาที่ปรับให้ดุเต็มขั้นจ้องตัวปัญหาอันดับหนึ่งที่นั่ง
ตัวผอมแต่แก้มออก กอดแขนป้าขิม แม่ของเจ้าตัวไว้จนแน่น

พอเห็นเขาท�าตาดุใส่ก็ไม่มีสะทกสะท้าน ยังยิ้มหวานล่อหน้า
ล่อตา รู้ละสิว่าตอนนี้ก�าลังถือแต้มต่อเหนือเขาเป็นไหนๆ

...ว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่
ไอ้ประเภทแม่ผวัลกูสะใภ้ไม่ถกูกนันไม่มีหรอกครบับ้านนี ้ตัง้แต่

รุ่นย่ามาถึงแม่ จนแม้แต่ลูกสะใภ้ของแม่ก็ดูจะราบรื่นไปเสียหมด มัน
ก็ควรจะดี

ถ้าไม่ใช่ว่า ลูกสะใภ้ที่ถูกใจทั้งแม่ทั้งย่านั้น เขาที่ต้องแต่งด้วย 
ไม่ได้ร่วมเลือก!

“พี่ว่าพี่ไม่ได้ถามหอมนะ”
“ก็งานแต่งหนูเหมือนกัน หนูออกความคิดเห็นไม่ได้เหรอจ๊ะพี่

ขุน” ข้าวหอมรีบเถียงกลับมาทันควันจนน่าดึงปาก และขุนเขารู้สึกว่า
ตนดวงตาเห็นธรรมอยู่คนเดียวที่มองเห็นความดื้อความแสบของเด็ก
นี ่ไม่เหมอืนแม่เหมอืนย่าและญาติมติรของสองตระกลูเราหรอกทีม่อง
ว่าข้าวหอมท�าอะไรก็น่ารัก

ตระกูลอินท์วันธรของเขากับตระกูลเทพภวันภรณ์ของอีกฝ่าย
สนทิกนัมานาน และยิง่แม่ของเขากบัป้าขมิเป็นเพือ่นรกักนักค็งอยาก
จะให้แน่นแฟ้นจนรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันจริงๆ

ทั้งแม่เขาทั้งป้าขิมไม่มีลูกสาว ส่วนเขา เขตแดนผู้เป็นน้องชาย 
และข้าวกล้องพี่ชายของข้าวหอมก็ไม่ได้มีความน่ารักน่าเอ็นดูเข้าตา
อะไรแบบนั้นสักกะนิด

ในขณะทีข้่าวหอมเกดิมาน่ารกั ผวิขาวจัว๊ะ จบันดิกข็ึน้รอยแดง 
ตวัก็หน่อยหนึง่ ไหล่แคบ เอวคอด หน้าตาจิม้ลิม้ถกูใจทัง้แม่ ทัง้ย่าเขา 
ยิง่พอรูค้วามกช่็างอ้อน ย่าจ๊ะ ป้าจ๋า หนหูอมอย่างนัน้ หนหูอมอย่างนี้

ี่
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ตั้งแต่เด็กแต่เล็ก แม่เขานี่แทบจะขโมยลูกชายคนเล็กป้าขิมมาเป็นลูก
ตัวเองอยู่หลายที ถ้าพ่อไม่ห้ามเอาไว้ก่อนน่ะนะ

หนูหอมของย่าท�าอะไรก็ไม่ผิด หนูหอมของป้าทิพย์ท�าอะไรก็
สดใสถูกใจ

ถึงได้ดื้อเอาๆ อยู่นี่ไง
“งื้อออ พี่ขุนจะตีหนู” นั่นไง ยังไม่ทันไรก็ท�าเสียงอ่อย โยนโทษ

มาให้แล้ว ทัง้ทีแ่ค่ชีห้น้าว่าอย่าดือ้นกั ถงึจะเกดิมาสงูเกนิร้อยแปดสบิ 
แขนยาว ขายาว แต่ขุนเขาเชื่อว่าตัวเองแขนไม่ยาวพอข้ามฟากโต๊ะ 
ไปตีอีกคนได้แน่ๆ

“พี่ขุนอย่าแกล้งน้องสิ เดี๋ยวป้าขิมไม่ไว้ใจให้หนูหอมมาเป็น
สะใภ้บ้านเราพอดี”

“แบบนั้นก็ดีสิครับแม่”
“ไม่ดีจ้ะ ไม่ดี” ข้าวหอมรีบแก้ทันที
“ป้าทพิย์จ๋า พีข่นุตหีนูหอมกไ็ด้ หนูหอมไม่เป็นไร” พดูเสียงอ่อน

เสียงหวานแล้วก็ไหลจากเก้าอี้ไปนั่งกอดขา เกยแก้มไว้บนเข่า คุณย่า
สมสมัยยิ้มอย่างถูกอกถูกใจทันที

อะ ใครหมา กูไง
ขุนเขาไง จะใครอีกกก
“ครับ ตามใจทุกคนเลยครับ” ขุนเขาจนใจ ทิ้งตัวกับเก้าอี้โอ่อ่า

สมราคาของบ้านคณุย่าทีส่ะสมไว้ตัง้แต่ยงัเป็นสาว ตามประสาคนชอบ
อะไรสวยๆ งามๆ ขัดกับเสื้อเชิ้ตเก่าที่หลานชายคนโตใส่ท�างานใน 
ไร่มะเขอืเทศ ธรุกิจของครอบครวัอินท์วนัธรได้อย่างไม่กลวัเป้ือน กลวั
เลอะ

ขุนเขาใช้ดวงตารีเล็กตามสายเลือดจากจีนแผ่นดินใหญ่ในกาย
จ้องเขม็งมองว่าที่เจ้าสาวที่ยังพูดจ๊ะจ๋าไม่หยุดปาก เรื่องงานแต่งซึ่ง 
เจ้าบ่าวอย่างเขาไม่ได้ขอ ก่อนจะกลอกตาเสไปมองเพดาน เสาบ้าน
แก้เบื่อแทน
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สองแขนแข็งแรงจากการชอบออกก�าลังกายและท�างานสมบุก
สมบนัมาตลอด จนผิวขาวเหลอืงตามธรรมชาตบิรเิวณนอกร่มผ้าย้อม
เป็นสีแทน เพราะท�างานกลางแดดเป็นหลัก

คณุย่าสมสมยัเป็นคนสวยเครือ่งหน้าคมชดัแบบไทย ได้ตบแต่ง
กับพ่อค้าคนขยันที่หน้าตาหล่อเหลาตามแบบสายเลือดจีน ออกมา
เป็นส่วนผสมทีล่งตวัตกทอดมาถงึขนุเขาทีจ่ดัได้ว่าเป็นผูช้ายหน้าตาดี
แบบที่ท�าให้คนเหลียวหลังกลับมามองได้ไม่ยาก

หากไม่ตดิว่าชอบลมืดแูลตวัเอง อย่างผมเผ้าสดี�าขลบัเงาสลวย
กไ็ม่ได้ไปตดัมานานเสยีจนต้องมดัรวบเป็นจกุสัน้ๆ ไว้ด้านหลงั ดทีีย่งั
เป็นคนรักสะอาด อาบน�้าสระผมทุกวัน ส่วนหนวดก็โกนบ้างถ้าไม่ 
ขี้เกียจ

อย่างวันน้ีก็รีบออกจากไร่ บินจากเชียงใหม่ต่อรถมาที่บ้านย่า
แท้ๆ กลางสวนสวย ชานเมืองกาญจนบุรี หนวดเคราไม่ได้โกนมา
หลายวนั จนล้อมกรอบเขยีวรอบหน้าให้ว่าทีลู่กสะใภ้แม่อย่างข้าวหอม
ได้ยิ้มเขินเวลาแอบมอง

แต่ข้าวหอมชอบพ่ีขุนตอนหน้าเกลี้ยงๆ มากกว่านะ แบบนี้ดู
ดิบไป ไม่เอาเดีย๋วสาวหลง หนหูอมหวง คนเดก็กว่าคดิในใจและคงจะ
จ้องอย่างไม่ลดละเกินไป ถึงโดนตาเรียวตวัดกลับมาจ้องดุกันอีกรอบ

แต่ถ้าตาดุๆ  คูน่ัน้เป็นพีข่นุ ข้าวหอมกมี็แต่ย้ิมรบัจนเห็นฟันขาว
“เหอะ” ขุนเขาร้องเหอะในล�าคอกับตวัเอง ทีเ่ดก็ตรงหน้ายิม้ใส่

จนตาหยีแบบนั้น
เขาไม่เถียงหรอกนะว่าข้าวหอมน่ะน่ารัก น่ารักมากเลยละ รูป

ร่างหน้าตาน่ะนะ และไม่ได้นึกรังเกียจที่อีกฝ่ายเป็นเด็กผู้ชาย
แต่เด็กก็คือเด็กไหม ส่วนเขาก็ไม่ใช่พวกมีความอดทนอะไรนัก

กับเด็ก โดยเฉพาะเด็กช่างเถียง พูดอะไรไม่ฟัง รั้นก็ที่หนึ่ง
“สรุปแล้วหมั้นเช้า แต่งเย็นเนอะ ขิมว่าไหม”
“อืม เราเห็นด้วยนะทิพย์”
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“ก่อนเราจะไปไกลกว่านี้ ผมขอคุยกับข้าวหอมเป็นการส่วนตัว
ก่อนได้ไหมครับ” ขุนเขาเอ่ยขัดขึ้นมา ยังไงทั้งย่า ทั้งแม่ ทั้งป้าก็เกิน
ก�าลังอยู่แล้ว

จัดการเด็กดื้อน่าจะง่ายกว่า
“แค่พาไปคุยยังยาก จะให้แต่งงานมาอยู่กินกับผมนี่จะไหว 

เหรอครับ”
“งัน้กอ็อกไปคุยด้วยกันทีชิ่งช้าในสวนก็ได้จ้ะพีข่นุ เดีย๋วหนหูอม

พาไป” เจ้าตัวเลก็รบีขนัอาสาแล้วกเ็ดนิน�าหลานแท้ๆ ของเจ้าของบ้าน
ไปทันที

“อยากได้อะไรวะ หอม”
“อะไรของพี่ขุนเนี่ย”
“กพ่ี็ถามว่าอยากได้อะไร ถ้าไม่แพงเกนิ เดีย๋วซือ้ให้” ขนุเขาเริม่

ต่อรองทันทีที่เข้ามาในสวนซึ่งไม่มีใครนอกจากเราสองคน ตาคมมอง
ลูกชายคนเล็กของป้าขิม ที่ตั้งแต่ตัวเท่าเมี่ยงจนตอนนี้ตัวสูงเท่าคาง
แล้วก็ยังท�าหน้าดื้อเก่งไม่เปลี่ยน

“พี่ขุนจะติดสินบนหนูเหรอ”
“เออ หอม อยากได้อะไรล่ะ คอมฯ ใหม่เหรอ หรือกระเป๋า 

แบรนด์เนม มอืถอืไหม หรอือยากได้รถยนต์กไ็ด้นะ มาเดีย๋วพาไปซือ้”
“ไม่เอาอะ หนูไม่อยากได้ คอมฯ พี่กล้องเพิ่งซื้อให้ใหม่ มือถือ

เพ่ิงใช้ได้สองปีเองจะซื้อใหม่ท�าไมอะ” ข้าวหอมยืนกอดอก ตาโต
วาววับช้อนมองหน้าพี่ชายที่ตัวเองแอบชอบ

พอมายนืข้างกนัแบบนีแ้ล้ว ดเูหมอืนว่าหลายปีทีผ่่านมาพ่ีขุนเขา
จะยิง่สงูขึน้กว่าเดิมอีกนะ ขนาดข้าวหอมสงูมาตัง้หลายเซนตเิมตร เอา
เข้าจริงก็ต้องเงยหน้าคุยด้วยอยู่ดี

“งั้นจะเอาอะไร บอกมา จะหามาให้ทุกอย่างเลย”
“หนูจะเอาพี่ขุน”
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“พดูจาน่าเกลยีดว่ะ หอม เป็นเด็กเป็นเล็กนะมึงอะ” ไม่พดูเปล่า 
มือใหญ่ๆ ยังใช้นิ้วชี้เคาะกะโหลกคนเด็กกว่าไปที

“หือ้ พ่ีขนุแกล้งหนู เด๋ียวหนูฟ้องป้าทพิย์เลย” ข้าวหอมโวยวาย 
ก่อนจะนิ่งคิดตามค�าพูดของคนพี่ แล้วก็ยิ้มหวานตาเป็นประกายเมื่อ
คิดออก

“แน่ะ พี่ขุนอะคิดไม่ดีอยู่ละสิ  ถึงมาว่าหนูพูดน่าเกลียด”
“พอเลย พอ” ขุนเขากอดอก ใช้หน้าดุๆ ปรามเด็กตรงหน้า 
แต่ข้าวหอมก็คือข้าวหอม ยังท�าตาใสใส่กลับไม่มีสะท้าน
“ตกลงอยากได้อะไร ถึงจะยกเลิกงานแต่งงานนี่ซะ บอกพี่มา

หอม”
“ก็หนูอยากแต่งงานกับพี่ขุน ท�าไมหนูต้องยกเลิกอะ”
“ก็พี่ไม่อยากแต่งกับมึงไง หอม”
“ท�าไมอะ ท�าไมพี่ไม่อยากแต่งกับหนูอะ”
“ใครจะอยากได้เดก็ผูช้ายเป็นเมยีวะ หอม ย่ิงเดก็ดือ้แบบนีด้้วย

เนี่ย”
“พีไ่ม่ชอบเพราะหนูเป็นผู้ชายอ่อ ไม่จรงิอะ จะผูห้ญงิน่ารกัหรอื

ผู้ชายน่ารัก  พี่ขุนก็ชอบหมดแหละ ไม่ใช่เหรอไง”
“เออ ที่ไม่อยากแต่ง ไม่ใช่พี่ชอบผู้ชายไม่ได้ แต่พี่ไม่ชอบมึงไง

หอม”
“...” หน้าตาน่ารักของข้าวหอมงอแทบทันที ตาวาวใสเริ่มขุ่น 

ห่อปากยิ่งกว่าเดิม หน้ามุ่ยขึ้นอย่างชัดเจน 
“คดิว่ามาท�าตวัใจร้ายใส่แล้วหนจูะยอมแพ้เหรอ ไม่มีทางหรอก 

เพราะหนูคือลูกสะใภ้ของแม่พี่!”
“ดื้อว่ะ”
“พี่ขุนก็ดื้อกับหนู” ข้าวหอมก้าวเข้ามาประชิด เชิดหน้าใส่จน

ปลายจมูกแทบจะจิ้มหนวดตรงคางขุนเขา สองไหล่ลู่เข้า แอ่นอกจน
แทบจะชนอกเหมอืนหาเรือ่งเตม็ที ่แม้ท�าแล้วจะยิง่จมเข้าไปในอ้อมอก
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ของขุนเขาก็เถอะ
“ตวัเท่าลกูหมา คดิว่าพีจ่ะกลวัเหรอวะ หอม” นีถ้่าเขาเบยีดกลบั

ไปหน่อย คงได้ล้มกองกับพื้น ร้องไห้ขี้มูกโป่งแน่
“ใครอยากให้พี่ขุนกลัวหนูล่ะ คนที่พี่ต้องกลัวคือแม่พี่กับย่าพี่

ต่างหาก” ข้าวหอมยิ้มทันที 
เออ แบก็มนัด ีเรือ่งน้ีขนุเขาต้องยอมจรงิๆ คดิแล้วกไ็ด้แต่จิป๊าก 

อยู่คนเดียว
“เตรียมตัวมางานแต่งของเราด้วยนะพี่ขุน” พูดจบ ไอ้ลูกหมาก็

ยิ้มแฉ่งใส่ก่อนจะเดินตรงกลับไปที่บ้านทันที
ขุนเขาเท้าเอว กลอกตาขึ้นฟ้าอย่างจนใจกับเด็กดื้อ
“เออ อยากแต่งก็แต่ง แต่งได้ก็เลิกได้วะ” ตาคมกริบตวัดมอง

ตามแผ่นหลังเล็กๆ ของว่าที่เจ้าสาวที่เดินห่างออกไป
เป็นลูกเป็นหลานนะ จะเลาะก้านมะยมมาฟาดให้ขาลาย
  
ขุนเขาฟึดฟัดหัวเสีย โดยไม่รู้เลยว่าเด็กดื้อที่ตัวเองก�าลัง

เดินหาต้นมะยมจะเอากิ่งก้านมาตีน่องขาวๆ นั้น เดินไปก็ตาแดงไป
อยู่คนเดียว

“หนูทนแอบรักพี่มาตั้งหลายปี ฮึก คิดว่าแค่นี้หนูจะทนไม่ไหว
เหรอ” ปากอิ่มบ่นพึมพ�ากับตัวเอง ใช้หลังมือเช็ดน�้าตาลวกๆ กอดอก
สูดลมหายใจเข้าปอดลึก ก่อนจะเดินเข้าบ้านแบบสดใสไร้น�้าตา ไม ่ให้
ญาติผู้ใหญ่ต้องเป็นกังวล

“ตอนนี้ยังไม่ชอบหนูเหรอ ก็เรื่องของพี่สิ ก็หนูชอบพี่ขุนอะ”  
ยังไงคนที่ได้แต่งงานกับพี่ขุนก็คือหนู หนูหอมคนเดียว
ท�าให้แต่งด้วยได้ ก็ต้องท�าให้รักได้เหมือนกันแหละ



~ Butterfly 8ffect ~

- 2 -
หนูหอมมาเยือนไร่มะเขือเทศ

เวลาหนึง่เดือนผ่านไปอย่างรวดเรว็ เหมอืนทีเ่ขาเคยบอกกนั
ว่า เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอ

ขุนเขาเชื่ออย่างสนิทใจ
เมื่อเผลอแป๊บเดียวเท่าน้ัน ยังไม่ทันจะได้เตรียมตัวรับมือกับ

ความวุ่นวาย ตัวปัญหาก็มายืนยิ้มแฉ่งอยู่ท่ีหน้าบ้านของเขากลางไร่
มะเขือเทศในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

“ย่าว่าจดัมมุสวยๆ หลายทีเ่ลยดไีหม เวลาเพือ่นหนหูอมมาจะ
ได้มีจุดถ่ายรูปเยอะๆ”

“หนูหอมว่าดีจ้ะ ย่าจ๋า หนูหอมเห็นด้วย”
นั่นไงมายืนจ๊ะจ๋ากับย่าเขา เดินช้ีตรงนั้น ชี้ตรงนี้ ประหนึ่งว่า

เป็นเจ้าของบ้านไปแล้ว ส่วนเจ้าของบ้านตัวจริงอย่างขุนเขาน่ะเหรอ
ก็หมาไงครับ หมาหัวเน่าตามระเบียบ
แต่มนัน่าเบือ่กว่านัน้คอื ไม่สนใจจะฟังหรอกว่าเขาไม่อยากแต่ง

ด้วยมากแค่ไหน แต่ไอ้ขุนคนนี้ก็หนีไปตรงอื่นไม่ได้ ต้องเดินต้อยๆ 
ตามคณุย่าทีร่กักับตวัปัญหาไปเรือ่ยๆ ส่วนคณุชายอเนกพ่อเขากบัลงุ
ขจร พ่อของเด็กดื้อไหวตัวทัน แยกไปเตรียมที่ส�าหรับจอดรถของแขก
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ที่จะมาร่วมงานแต่งอยู่แถวหน้าไร่
ความจริงมันควรจะต้องแต่งกันที่กาญจนบุรี ที่บ้านของป้าขิม 

ให้ทางฝั่งนี้ยกขันหมากไปขอ
แต่ก็มีตัวปัญหาช่างฉอเลาะแถวน้ีแหละ บอกว่ากลัวพี่ขุนหน ี

ไม่ยอมมางานแต่ง กเ็ลยขนมาจดัทีเ่ชยีงใหม่ทีบ้่านของเขาเลย รูว่้าเขา
ห่วงไร่ จะทิ้งไปไหนนานๆ ไม่ได้ มาที่นี่ยังไงก็ได้เจอกัน

นีข่นาดขอให้มาแค่ห้าวนัก่อนจดังานพอ ไม่งัน้วุน่วายนานเกนิ
ไป กลัวจะเสียสมาธิกันหมด เก็บมะเขือเทศส่งศูนย์กระจายสินค้า
ไม่ทัน แล้วก็ผิดจากที่คิดตรงไหน มาถึงวันแรกก็เหมือนไร่อินท์วันธร
อันแสนสงบสุขแทบจะแตก

ดทีีม่ลีานกว้างๆ เป็นลานกจิกรรมให้ใช้ตามใจชอบอยูเ่กอืบสอง
ไร่ ไม่งั้นตัวปัญหาคงพาเดินเข้าไปยุ่มย่ามกับต้นไม้เขาเละหมด

“ย่าจ๋า หนูว่าถ้าเราจัดแบบมีดอกไม้เยอะๆ น่าจะเข้ากับที่นี ่
นะจ๊ะ”

“ย่าก็เห็นด้วย ตรงนั้นๆ จัดเหมือนสวนสวรรค์เลยเนอะพี่ขุน 
ย่าว่าท�าน�า้ตกเอยอะไรเอยก็ดี” คุณย่าสมสมยัมหีวัด้านความงามเป็น
เลิศ  และมีเงินมากพอจะเนรมิตทุกอย่างที่คิดออกมาให้เป็นจริง

“เหมือนป่าหิมพานต์เลยไหมจ๊ะ หูววว ย่าจ๋า แค่คิดหนูหอมก็
ว่าต้องสวยแน่ๆ เลย” ตัวปัญหาร้องบอกเสียงตื่นเต้นแบบนั้นปุ๊บ ย่า
ก็พยักหน้าปั๊บว่าเอา เพราะว่าที่หลานสะใภ้ชอบ

ป้าขิม แม่เขา เออออพยักหน้าเห็นด้วยไม่มีใครขัด จนออร์แก-
ไนเซอร์ร่างอวบจดค�าสั่งมือเป็นระวิงว่าต้องสรรหามาให้ได้

“ผมว่างานแค่วันเดียว เราไม่จ�าเป็นจะต้องทุ่มเงินมากมาย
ขนาดนั้นหรอกนะครับ” ขุนเขาทนไม่ไหวจนต้องเสนอความคิดเห็น
ออกมา เมื่อใช้ความตัวสูงมองวิวได้กว้างกว่า เหลือบไปเห็นคนของ
ร้านที่จ้างมาจัดงานประเมินตัวเลขคร่าวๆ ของการจัดงานครั้งนี้ลง
กระดาษ
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แปดหลักเลยนะ จะบ้าตาย เขาปลูกมะเขือเทศเหนื่อยแค่ไหน
กว่าจะได้ มาละลายในงานบ้าบออะไรวันเดียวหมด กลุ้มครับกลุ้ม

“จะงกอะไรพี่ขุน เดี๋ยวย่าช่วยออกเงินจัดให้ ย่ารวย ย่ามีเงิน” 
คุณย่าสมสมัยย้ิมพราย สะบัดพัดในมือเล็กน้อยอวดแหวนวงที่เพชร
เมด็เลก็ทีส่ดุทีม่ ีทว่ากห็ลายกะรตั เพราะเป็นแหวนแต่งงานตัง้แต่สมัย
คณุปูย่งัไม่ล�า่ซ�า แต่ก็กัดฟันท�างานหาแหวนเพชรน�า้งามมาขอแต่งคณุ
นางเอกจอเงิน

“ผมรูค้รบัว่าบ้านเรารวย บ้านป้าขมิกร็วย แต่เรือ่งแบบนีม้นัอยู่
ที่ใจไม่ใช่เหรอครับ เดี๋ยวคนก็จับได้หมดนะครับ ว่าความจริงไม่อยาก
แต่งกันแล้วต้องท�างานใหญ่กลบเกลื่อน”

“หนูอยากแต่ง ไม่ใช่จัดงานเพราะไม่มีใครอยากแต่งสักหน่อย” 
ตัวปัญหาพูดขึ้นมาเสียงดัง ท�าปากยื่น 

ขุนเขามองเด็กตัวขาวที่ตอนน้ีหน้าเริ่มแดงเพราะอยู่กลางแดด 
ต่อให้มีร่มที่เขาถือกางให้ย่าบังเงาไว้บางส่วนก็ตาม

“ก็อยากแต่งอยู่คนเดียว งั้นเด๋ียวพ่ีท�าสแตนดีรูปพี่ให้ไหม นั่ง
รดน�า้สงัข์กบัมนัก็ได้ เหมอืนกันแหละ” ขุนเขาเปรยเสยีงนิง่ ไม่ได้ด ุแต่
อีกฝ่ายหน้างอไปอีกแล้ว

อะไรวะ ก็พูดความจริงไหม
“พี่ขุน ท�าไมพูดจาใจร้ายกับน้องแบบนี้ โอ๋ หนูหอมลูก ไม่ต้อง

ไปฟังพี่ขุนหรอก พี่เขาเหนื่อยงาน” ย่าผู้เป็นที่รักดุหลานในไส้ พร้อม
ดึงอกีคนไปกอดไปโอ๋ทนัท ีแถมขนุเขายงัโดนต�าหนทิางสายตาจากทัง้
ย่าและแม่อีก

ตัวปัญหาก็คือตัวปัญหาจริงๆ จนกว่าจะหายหงุดหงิดก็จะไม่
เรียกชื่อหรอก จะเรียกตัวปัญหานี่แหละ

“ผมอยากแต่งไหม เด็กของย่าก็ไม่สนใจ แล้วอยากให้ในงาน
แต่งเป็นแบบไหนก็ไม่ฟังกันอีก ก็เหมือนแต่งคนเดียวไม่ใช่เหรอครับ”

“งั้นหนูฟัง พี่ขุนอยากได้อะไรบอกมาเลย เปลี่ยนได้ทุกอย่าง
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เลย ยกเว้นเปลี่ยนหนู” ข้าวหอมรีบบอก จ้องตาใส สิ่งที่ขุนเขาอยาก
เปลี่ยนที่สุดรีบดักคอกันทันทีว่าห้ามเปลี่ยน

เออ แต่อย่างน้อยก็ฟังกันละวะ
“อย่างแรก ป่าหิมพานต์ราคาเป็นล้านน่ะเอาออก อยากได้

ต้นไม้ ดอกไม้เยอะๆ เด๋ียวพาไปดูงานพืชสวนโลกเอากพ็อ โอเคไหม” 
ขุนเขาจ้องมอง แต่ตัวปัญหาที่ท�าหน้าดื้อคิดอยู่แป๊บหนึ่ง

ท�าหน้าแบบนี้มา ค�าตอบดูท่าจะขัดใจเขา
“โอเค หนูหอมโอเค” แต่พอคนเด็กกว่าตอบตกลงเสียงใส 

ขุนเขาก็เผลอยิ้มมุมปากออกมาหน่อย
“แล้วชุดหมั้นเช้าแต่งเย็น งานสาย งานกลางคืนหกเจ็ดชุดน่ะ

พัก เอาสองชุดก็พอ โอเคไหม”  ขุนเขาว่าเรื่องนี้ก็ไม่ไหว ชุดผู้ชายมัน
ก็มีไม่กี่แบบเอง หรือต่อให้จะเป็นผู้หญิงก็เถอะ งานแต่งวันเดียว จะ
เปลี่ยนอะไรเยอะแยะ

“โอเค แต่พี่ขุนต้องให้หนูเลือกนะว่าจะเอาชุดไหนไว้”
“อืม โอเคเหมือนกัน” 
ค�าตอบถูกใจ ข้าวหอมก็ยิ้มแฉ่งเหมือนเดิม
“แล้วพี่ขุนอยากแต่งงานกับหนูหรือยัง”
“ก็ยังไม่อยากแต่งอยู่ดี” 
พอได้ฟังเสียงทุ้มบอก ข้าวหอมหน้ามุ่ยลงทันที
“แต่กไ็ม่ท�าสแตนดีแล้ว เด๋ียวน่ังมอืเปียกอยูข้่างๆ ให้ โอเคไหม

ล่ะ”
“โอเค แค่นีห้นหูอมกโ็อเคแล้ว” เดก็ตวัสงูเท่าคางเขย่งตวัขึน้ลง 

ท�ามือเป็นเครื่องหมายโอเค หน้าแป้นแล้นทันที
“ย่าจ๋า แม่จ๋า ป้าจ๋า เราเข้าไปคุยในร่มกันดีกว่าจ้ะ พี่ขุนถือร่ม

นาน เมื่อยแล้ว” ว่าแล้วก็เดินไปกอดแขนย่าสมสมัย อ้อนซ้ายอ้อน
ขวาจนพาขบวนเดินกลับบ้านได้

เออ ว่าง่าย ๆ แบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อย
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นัน่ไง ตวัปัญหากค็อืตวัปัญหา ชมนดิชมหน่อยกเ็หมอืน ‘กู
แค่เมาแดด’ แล้วเลอะเลือน

“นี่มันอะไรวะ หอม” ขุนเขาถอนหายใจ ตาเรียวคมดุดันชัดเจน 
ตอนกวาดตามองของมากมายตรงหน้า แล้วก็มาหยุดที่ไอ้ตัวดีที่นั่ง 
ท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้

“ก็ของของหนูไง พี่ขุน”
“แล้วขนมาท�าไมเยอะแยะ อยู่อีกห้าหกวันก็กลับบ้านแล้ว” 

ขุนเขาเท้าสะเอว กวาดตาประเมินดูนี่เหมือนจะย้ายมาอยู่เป็นปี ของ
อะไรไม่รู้เยอะแยะหกเจ็ดลัง

“ใครแต่งงานเสร็จละกลับบ้านอะพี่ขุน แต่งงานแล้วหนูก็ต้อง
อยู่กับสามีสิจ๊ะพี่” 

ฟังแล้วขุนเขาก็ถอนหายใจใส่ข้าวหอมดังๆ เพราะตอนนี้ใน 
ห้องนัง่เล่นมกีนัแค่สองคน ส่วนญาติๆ  คนอืน่กย็งัคงสนใจรายละเอยีด
งานแต่งอยู่ด้านนอก

ความจรงิคอื ย่าเหน็ว่าหนหูอมสดุทีร่กัของย่าหน้าแดง ตวัแดง
เพราะตากแดดนานเกนิไปกเ็ลยให้เข้ามาเปิดแอร์เย็นๆ พักในบ้าน แต่
กลัวว่าจะเหงาก็เลยใช้ให้เขามาอยู่เป็นเพื่อน

แล้วก็เจอกองข้าวของที่คนงานเพิ่งขนมาวางให้เยอะแยะเต็ม
ห้อง

“แล้วหนูก็ไม่ไปอยู่หอด้วย หนูจะขับรถจากบ้านพี่ขุนไปเรียน 
ขนมาให้หมดก็ถูกแล้วนี่”

“หมายความว่ายังไง”
“กห็มายความว่าหนจูะเรยีนทีเ่ชยีงใหม่ บ้านพ่ีขุนก็อยู่เชยีงใหม่ 

หนจูะอยูก่บัพีข่นุตัง้แต่วนันี ้แล้วกอ็ยูไ่ปเรือ่ยๆ เลยไงพีข่นุ” พดูจบยงั
มีการยิ้มหน้าซื่อ ตาใส

ขนุเขาสดูลมหายใจเข้าลกึๆ เพราะเร่ิมรูสึ้กร้อนกรุน่ๆ ตัง้แต่อก
ลามไปถึงหัว
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“ไหนเคยบอกพี่อยากเรียนมหา’ลัยในกรุงเทพฯ ไม่ก็ไปเรียนที่
อังกฤษ แล้วจู่ๆ มึงก็ทิ้งหมด มาเรียนที่เชียงใหม่นี่เหรอหอม”

“กท็ีอ่ืน่ไม่มพีีข่นุ แต่ทีน่ีม่พีีข่นุ” ข้าวหอมตอบหน้าซือ่ ย่นคิว้ใส่
มาอีก ว่าไม่เห็นเข้าใจที่พี่อีกคนมาโวยวายใส่

“ว่าแต่ พี่ขุนจ�าได้ด้วยเหรอว่าหนูเคยบอกอะไร หูววว ตั้งแต่
เมื่อตอนนู้นเลยนะ” พอคิดถึงตรงนี้ข้าวหอมก็ยิ้มแฉ่งตาหยี

“พ่ีไม่ได้อยากจะจ�าเว้ย หอม แต่ไม่ลืมสักอย่างหรอกเรื่องวัน
นั้น จ�าได้ด้วยว่ามึงดื้อแค่ไหน”

“ก็หนูขอโทษไปแล้วไง แถมวันน้ันหนูนี่เสียหาย พี่ขุนก็ดุหนู 
ไม่เลิกเลย แก่แล้วเหรอ คิดถึงแต่เรื่องอดีต” 

มันขอโทษยังไง ให้เขารู้สึกเหมือนว่าโดนด่าวะ
“แล้วพ่ีขุนก็ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะ มหา’ลัยเขาก็ออกจะดีมี

มาตรฐาน แถมเพื่อนหนูก็ติดที่เดียวกับหนู หนูไม่เหงาหรอก”
“ใครห่วงมึง หอม พี่ไม่อยากต้องเจอหน้ามึงทุกวันต่างหาก”
“พี่ขุนอะ!” โวยใส่เสียงดัง จนขุนเขาต้องจ้องดุชี้หน้าว่าอย่า

ตะโกนใส่แบบนี ้แต่ว่าทีเ่จ้าสาวตวัดไีม่มสีลด ทัง้ยงัลกุเดนิมาเขย่งเท้า 
ยื่นหน้าใส ่ใกล้ๆ

“ท�าเป็นเยน็ชาไปเหอะ ไงพีก่ต้็องเจอหนทูกุวนัอยูด่”ี พดูจบแล้ว
ก็ย่นจมูกใส่ ฮัมเพลงลั้ลลาเดินออกไปจนขุนเขาได้แต่ถอนหายใจ

นี่ถ้าถอนหายใจหนึ่งครั้ง อายุสั้นหนึ่งปี หมดวันนี้ขุนเขาคิดว่า
ตัวเองก็คงตายพอดี

“มาเว้ยๆ เจ้าของงานคืนสละโสดของเรามาแล้วโว้ยยย”
“มานัง่นีเ่ลยมงึไอ้ขนุ” เพ่ือนสนิทสมยัเรยีนทีแ่ห่แหนรวมตวักนั

ในวาระงานแต่งเพื่อน ที่ถึงจะไม่ใช่คนสุดท้ายในกลุ่ม แต่ก็ท้ายมาก
แล้ว

เพื่อนมีเกือบสิบคน เหลือโสดอยู่ก็แค่สามสี่คน
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ส่วนเรื่องเพศคู่แต่งงานของเพื่อน ไม่ใช่สาระที่พวกเขาจะใส่ใจ 
เพื่อนยังไงก็คือเพื่อน

“แหมๆ ว่าทีน้่องเขยกูไม่คิดจะโกนหนวด ตดัผมหน่อยเหรอวะ” 
ข้าวกล้องร้องทักคนคุ้นหน้าที่ก�าลังจะแต่งงานกับน้องชายตัวเอง 
เจ้าของงานเลี้ยงสละโสดที่พวกเขาปิดโซนในคลับชื่อดังของเมืองเพื่อ
ฉลองกัน

งานเลี้ยงสละโสดที่เร็วกว่าวันแต่งสองวัน เพราะคุณย่าของ
ขุนเขาเห็นด้วยกับข้าวหอมว่าเดี๋ยวเจ้าบ่าวเมาหนักแล้วตื่นไปไม่ทัน
งานเช้า

ข้าวกล้องนี่หัวเราะจนปวดฟัน ปกติข้าวหอมน้องชายเขาไม่ใช่
เด็กรอบคอบหรือฉลาดทันโลกอะไรนักหรอก แต่กับงานแต่งครั้งนี้ 
เหมือนว่าขุดความระแวดระวังจากทุกเซลล์สมองของทั้งชีวิตมาใช้
เพราะกลัวงานล่ม

“น้องพ่ีน่ีแม่งยังไงวะพ่ีกล้อง อยากเอาไม้เรียวฟาดวันละแปด
รอบ ดื้อฉิบ เด็กอะไร” ขุนเขามาถึงก็บ่นเสียงดัง หน้าตาหงุดหงิดฟ้อง
เลยว่าเพิ่งทะเลาะกับว่าที่เจ้าสาวมาแน่ๆ

“พ่อแม่พี่ก็อีก เลี้ยงลูกมายังไงวะ”
“เอ้า มงึน่ีด่าน้องกูไม่พอ ด่าพ่อแม่กูอกี ฮ่าๆ” ข้าวกล้องหัวเราะ

ครืน ตลกมากกว่าจะโกรธ เพราะเดิมทีก็สนิทกันอยู่แล้ว 
ขุนเขาถอนหายใจ ยกมือไหว้ขอโทษที่ลากป้าขิมกับลุงขจรมา

เกี่ยวด้วย
“แต่ผมจริงจังนะพี่กล้อง น้องพี่นี่แม่งแทนที่จะสนใจเรื่องเรียน

มาเป็นที่หนึ่ง ดันมาสนใจแต่จะมีผัว”
“เอ้า ก็ว่าทีผั่วน้องกูก็คือมงึไม่ใช่เหรอไงวะ ไอ้ขนุเขา” ข้าวกล้อง

ชงเหล้าให้เสร็จก็ยื่นให้ว่าที่น้องเขย 
ขุนเขาฟังแล้วก็รับมาดื่มทันทีไปอึกใหญ่
“แล้วบอกให้นอนอีกห้อง ซื้อเตียงซื้อตู้ให้ใหม่ก็ไม่ยอมไปอยู่ 
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แบกของมาไว้ในห้องผมอยู่ได้ ขนไปขนกลับมารอบที่ห้าแล้วเนี่ย แค่
ต้องวุน่วายกับคนจดังานแต่งทีจ่ะเอานัน่เอานี ่พ่วงไฟตรงโน้นเพิม่ ตดั
ไม้ตรงนั้นทิ้งก็ปวดกบาลจะตายแล้ว” ขุนเขาได้ทีระบายยกใหญ่ 
กระดกเหล้าเข้าปากอีกครึ่งแก้ว

“แต่ปวดหัวสุดก็หนูหอมน้องพ่ีเลยว่ะ” ว่าจบก็วางแก้วลง
กระแทกโต๊ะ คนชงก็ยื่นแก้วใหม่ให้ทันที

“งั้นมึงก็ไม่ต้องแต่ง รู้ไหมถ้าไม่ใช่มึงนะขุนเขา บ่นน้องกูขนาด
นี ้กูยงิว่าทีน้่องเขยกไูส้แตกไปแล้วป่านนี”้ ข้าวกล้องพดูจรงิอย่างทีค่ดิ 
แต่เพราะเป็นขุนเขาที่ไว้ใจได้ แล้วน้องชายตนก็รักแทบเป็นแทบตาย
นี่ละ แต่ฟังที่มันบ่นมาก็ชักจะเป็นห่วงน้องแล้วว่ะ

ดูท่าแต่งงานแทนที่จะได้ผัว จะได้พ่อที่ดุกว่าพ่อจริงๆ มาแทน
น่ะสิ

“ไม่แต่งได้ก็ท�าไปแล้วพี่ แม่ง เอามาอีกแก้วเลยมา”
“ฮ่าๆ ท�าได้แค่บ่นมึงก็กระดกไป เอ้าๆ ชนๆ”

“พี่ขุน”
“...”
“พี่ขุนตื่น”
“...”
“ตื่นได้แล้ว ตื่นพี่ขุนนน” เสียงแห่งความจริงมาปลุกกันตั้งแต่

เช้า 
ขุนเขาลืมตาขึ้น ห้องเขาห้องเดิม แต่กระเป๋าสี่ใบตรงหน้า 

ตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ของเขา ถอนหายใจไปหนึ่งเฮือกแล้วก็ยันตัวลุกขึ้น
เมาค้างนิดหน่อย ไม่ได้มากเท่าไหร่
พอเห็นว่าที่เจ้าบ่าวลุกขึ้นน่ัง ข้าวหอมก็เลิกคุกเข่าบนพื้น ใช้

สองมอืพยายามดึงผู้ชายอายุย่ีสบิเจด็ทีท่ัง้หนวดทัง้ผมไม่เรยีบร้อยให้
ลุกขึ้นมา
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“ย่ากบัป้าทพิย์ให้หนมูาตาม บ่ายแล้วเนีย่พีข่นุยงัไม่ได้ท�าอะไร
เลย พรุง่นีต้้องตืน่ตัง้แต่ตห้ีาเลยนะ” ไอ้ลกูหมายงับ่นไป ดงึแขนไป แต่
เพราะขนุเขาไม่ผ่อนแรงตาม นัง่ทิง้น�า้หนกัอยูบ่นเตยีง ข้าวหอมกเ็ลย
ท�าได้แค่ดึง

พอขุนเขาตั้งใจกระตุกแขนกลับ คนที่จับอยู่ก็เลยถลาลงมานั่ง
บนที่ว่างบนเตียงด้วยกัน ข้าวหอมยิ้มเขินที่ได้มีโมเมนต์อยู่บนที่นอน
คู่กันกับคนที่แอบชอบเป็นครั้งแรก

“หอม มาคุยกันก่อนเรื่องห้องนอน” แต่พอขุนเขาเปิดประเด็น
นี้ขึ้นมา อีกฝ่ายก็ตั้งท่าจะลุกเดินหนี แต่ข้อมือถูกฉุดจนต้องนั่งลง 
ที่เดิม

“ถ้าเรือ่งแค่นีไ้ม่คยุกนัให้รูเ้รือ่ง กไ็ม่ต้องมาเป็นลกูสะใภ้แม่พีน่ะ”
“ไม่เอา หนูจะเป็น” ข้าวหอมรีบห้าม
“จะดุอะไรหนูอีกอะ ก็พูดมาเลยมา” แล้วก็ท�าหน้าเศร้า ช้อน

ตามองเหมอืนปรามาสว่าขุนเขาใจร้ายใจด�าท้ังทีย่งัไม่ได้พดูอะไรสักค�า
“หอมรู้ไหมว่า ย่าบังคับให้พี่ยอมให้มึงมานอนด้วย”
“...” ข้าวหอมไม่ตอบ ได้แต่ผงกหัวรับนิดๆ ท�าไมจะไม่รู้ล่ะ ก็

ข้าวหอมไปอ้อนขอคุณย่า เกาะแขนเกยแก้มมาเองกับมือ
“แล้วรู้ไหมว่าของมึงเยอะมาก แล้วห้องนี้พี่ไม่ได้สร้างมาเก็บ

ของส�าหรับสองคน” ที่จริงขุนเขาอยากจะพูดว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่
ต้องการตวัปัญหามาท�ารกและเกะกะ แต่กย็งัมีอาการเมาค้างมากเกิน
กว่าจะฟังเสียงงอแงของเด็กดื้อ

“รู้ หนูรู้” เสียงอ่อยพอกับไหล่แคบผอมที่ลู่ตก
“หอม ถ้ามงึยอมขนของทัง้หมดไปไว้ห้องนูน้ พ่ีจะยอมให้มึงมา

นอนด้วยบ้างก็ได้”
“จริงอะ ได้เลย ได้เลยพี่ขุน หนูตกลง” ข้าวหอมขานรับเสียงดัง 

หน้าหุบๆ บานด้วยรอยยิ้มตาหยีทันที ดีใจเกินเหตุจนขุนเขาต้องดีด
หน้าผากไปหนึ่งที
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“งื้อ พี่ขุนอะหนูเจ็บนะ” ลูบหัวตัวเองป้อยๆ ฟ้อง
“ดีใจเกินว่ะ หมั่นไส้”
“ฮึ่ย ก็หนูดีใจจริงๆ นี่”  ถึงหน้าผากจะมีรอยแดง แต่ข้าวหอม

กย็ิม้ไม่หบุ ขนุเขาแน่ใจว่าตวัเองแทบไม่ได้ออกแรงตอนดดีเลย แต่เดก็
ตัวขาวนี่ผิวแดงง่ายเกินไปจริงๆ

คอยดูเถอะ จากแก้มย่ืนๆ ก้นกลมๆ ถ้าเอาไปทิ้งไว้กลางไร่
มะเขือเทศหน่อยได้แห้งกรอบแน่

“ปะ ลกุได้แล้วพีข่นุ เดีย๋วพีต้่องไปตดัผม โกนหนวด ลองชดุอกี 
ซ้อมอีก หนูตื่นเต้นแล้วเน่ีย” สองมือผอมเริ่มดึงแขนขุนเขาให้ลุกขึ้น
ต่ออีกรอบ ร้องเร่งเสียงดื้อไม่หยุด

“เออๆ ลุกแล้วเว้ย หอม มึงนี่น่าร�าคาญจริง” ต่อให้โดนบ่นว่า
น่าร�าคาญซึ่งหน้า แต่หน้าตาน่ารักก็ไร้แววสลด ขุนเขาจนใจลุกขึ้นไป
เตรียมตัวอย่างเหนื่อยหน่าย

“พีข่นุอะ ผมหนยูุง่หมดแล้วนะ” แต่กไ็ม่วายหยบิผ้าห่มมาคลมุ
หัวเด็กดื้อด้วยความหมั่นไส้ ขอแกล้งหน่อยเหอะ

ข้าวหอมมดุหวัออกมาจากผ้าห่มทนัก่อนทีป่ระตหู้องน�า้จะปิด
ไปพอดี

“เร็วนะพี่ขุนเร็ว หนูรออยู่นะ มีอะไรให้ท�าเยอะแยะเลย เพราะ
พรุ่งนี้เราจะแต่งงานกันแล้ว!” ตะโกนบอกเอง ข้าวหอมก็ฉีกยิ้มกับ 
ตัวเองตาเป็นประกาย ทิ้งตัวลงบนที่นอนที่ยังอุ่นๆ จากไอร่างมนุษย์ 
เพราะขุนเขาเพิ่งลุกขึ้น

พรุง่นีห้นูก็จะได้แต่งงานกับพ่ีขนุ ได้เป็นสะใภ้อนิท์วนัธรเตม็ตวั
งื้อออ หนูหอมรอไม่ไหวแล้ว
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- 3 -
งานแต่งงานของหนูหอม

ติ๊ด
ติ๊ด
ปึก!
หลังท�าลายเสียงรบกวนเวลานอนอันมีค่าดั่งทองไปได้ ในที่สุด

ขุนเขาก็ต้องดึงร่างโตๆ ของตัวเองลุกขึ้นจากเตียง เพราะรู้ดีว่าไม่มี
ทางจะได้นอนต่ออย่างใจหวัง

ตาเรียวคมตามแบบฉบับลูกหลานคนจีน ตอนนี้ไม่เหลือความ
คมเพราะง่วงนอน แต่ความเรียวและเล็กยังคงอยู่อย่างครบถ้วน

ตีห้าพอดีเป๊ะ มองตัวเลขบนนาฬิกาหัวเตียงก็ถอนหายใจ เดิน
ไปขยีผ้มไปเพือ่ล้างหน้า อาบน�า้ แปรงฟัน เตรยีมพร้อมส�าหรบัไปงาน
แต่งงาน

งานแต่งงานของเขาเอง งานที่ชายหนุ่มขอจัดให้เป็นความ
เหนื่อยอันดับหนึ่งของชีวิต

เหนื่อยยิ่งกว่ารับน้องตอนเรียนมหาวิทยาลัย เหนื่อยยิ่งกว่า 
ลงแปลงขึ้นสวนมะเขือเทศใหม่ยกโรงเรือน

ขนาดเมื่อวานนี้เป็นแค่ก่อนวันจริงหนึ่งวันยังต้องเลือกอันนั้น
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ลองอันนี้ ท�าเอาล้าไปหมด นู่น...กว่าจะได้นอนก็เกือบตีหนึ่ง
ทีเ่หนือ่ยทีส่ดุก็คือหาเหตุผลมางดัข้อกับเดก็ช่างเถยีงว่าอนัไหน

ที่เขาไม่เลือกเหมือนข้าวหอมเพราะอะไร ท�าไมเขาไม่อยากได้ ท�าไม
ถึงอยากได้อีกอย่าง

ปวดกบาล
เด็กอะไรเถียงเก่ง พอจะแพ้ก็ท�าหน้างอ ย่ากับแม่เขาก็โอ๋ทันที 

ใช่สิ กองหนุนดี สู ้กี่ทีขุนเขาก็แพ้ คอยดูเถอะ ย่ากับแม่กลับไป
กาญจนบุรีเมื่อไหร่นะ

“สวัสดีครับป้าขิม ลุงขจร” ว่าที่ลูกเขยยกมือไหว้ ทันทีที่เดินเข้า
มาเปลี่ยนชุดในห้องเตรียมตัวที่มีผู้คนคลาคล�่าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง  
ด้านนอกเสยีงอึกทกึครกึโครมสมกับเป็นการเตรยีมงานมงคลทีก่�าลงัจะ
เกิดขึ้น

ขนุเขาคดิว่าตวัเองคงตืน่เป็นคนสดุท้ายแน่ๆ เม่ือเห็นว่าบรรดา
ญาติผู้ใหญ่เริ่มแต่งหน้าเตรียมตัวกันไปเยอะแล้ว

แต่เหมือนท่ามกลางเสียงดังวุ่นวายก็ยังจะดูสงบเกินไป
“แล้วหนูหอมของย่ากับแม่อยู่ไหนเหรอครับ”
“ตห้ีาจะครึง่แล้วเนอะ ได้เวลาพอด”ี คณุนายน�า้ทพิย์ทีก่�าลงัให้

ช่างเกล้าผมให้หยิบมือถือขึ้นมาดูเวลา
“เมื่อคืนน้องตื่นเต้นมากไม่ยอมนอน แม่เลยบังคับให้ไปนอน

เมือ่ตอนตสีามนีเ่อง พีข่นุไปปลกุน้องมาหน่อยไป จะได้เตรยีมตวั” แม่
บอกเสียงหวานเหมือนนางงาม แต่สายตาที่จับจ้องมาบังคับข่มขู่กัน
เต็มที่

“ใช่พีข่นุ ไปปลกุน้องหน่อย เด๋ียวเตรยีมตวัไม่ทนัฤกษ์แปดโมง” 
คุณย่าสมสมัยแท็กทีมมาอีกคน 

ขุนเขาเหนื่อยจะค้าน เดินย้อนกลับขึ้นไปชั้นสอง หน้าประตู
ห้องที่ใช้ผนังร่วมกันกับห้องนอนตัวเอง
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ก๊อกๆ
“หอม ตื่นได้แล้วหอม” เสียงที่แหบต�่ากว่าปกติเพราะเพิ่งตื่น

เรยีกเสยีงดงั แต่กเ็งยีบกรบิ มอืหนาเปิดประตทูีไ่ม่ได้ล็อกเข้ามาในห้อง
อย่างง่ายดาย

กดสวิตช์ไฟให้สว่างโร่ทันทีอย่างไม่มีเกรงใจ
แล้วก็ได้เห็นสภาพท่านอนท่ามกลางก้อนผ้าห่มฉบับหนูหอม

ของย่าและแม่ แขนข้างหนึ่งชูขึ้นพาดกับหมอน ขาข้างหนึ่งงอไปทาง 
อกีข้างดดีไปทาง พอมองดีๆ ระหว่างรอยแยกของผ้าห่มกค็อืขอบชาย
เสื้อยืดที่ร่นเปิดไปยันซี่โครง ดีที่ผ้าคลุมจนเห็นเนื้อขาวๆ นิดเดียว

ส่วนหน้าตางัวเงียก็ซ่อนอยู่ใต้หน้าม้าที่คลุมหน้า
“หอม เอ๊ย หอม” ขุนเขาพึมพ�าส่ายหน้า นอนกินที่กินทาง 

ไม่เรียบร้อยตั้งแต่เด็กยันโต
“หอม! ตื่น ย่ากับแม่ให้มาปลุก” ตะโกนปลุกไปก็เดินไปหยิบ

ผ้าห่มอีกผืนมาคลุมให้ ก่อนที่จะได้เห็นทั้งหน้าท้องพร้อมนมและ
ซี่โครงของลูกเพื่อนแม่

“อื้อออ จ้า หนู ตื่น อื้มมม...” แล้วก็เงียบกริบหัวทิ่มหมอนต่อ 
ขนุเขาถอนหายใจเฮอืก หลบัลกึจนลมืไปแล้วมัง้ว่าวนันีต้้องท�า

อะไร
“ถ้าไม่ตื่นไปเตรียมตัวจนไม่ทันเวลา พี่ก็ถือว่าหอมยกเลิกงาน

แต่งเองนะ” บอกเสียงไม่ดังไม่เบา ให้โอกาสเด็กขี้เซาว่าจะเอายังไง
“...”
“โอเค หอมยกเลิกงานแต่งใช่ไหม”
“งือ้ออ ไม่! พีข่นุอย่ามาเนยีนกบัหนนูะ” เด้งผงึขึน้มาจากทีน่อน

ได้ก็โวยวายเสียงดังทั้งที่ปากยังเจ่อ ตายังบวม
ขุนเขาอดหัวเราะไม่ได้ว่าง่วงแทบถูกเตียงดูด พอเอาเรื่องนี้มา

ขู่ก็ตื่นจริงว่ะ 
“ยงัไงหนกูต้็องได้เป็นลกูสะใภ้ของแม่พ่ี อย่ามาคดิว่าหนงู่วงนดิ
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หน่อยแล้วพี่ขุนจะหนีหนูได้นะ” โวยวายทันทีเสียงใสทั้งที่เพิ่งตื่น ตัว
ขาวๆ รีบปีนลงจากที่นอนมาท�าปากย่ืนใส่ จ้อเหยงๆ ทั้งที่หัวยัง
กระเซิง คราบน�้าลายยังเห็นอยู่ใกล้ปากสีแดงสด

“เออ งั้นก็ไปอาบน�้าสระผมได้แล้วไป จะได้หอมสมชื่อ” 
สิ้นค�าขุนเขา เด็กด้ือหน้างอก็วิ่งจี๋เข้าห้องน�้าไปทันที ไม่มีรีรอ

ลีลาเลยสักนิด
“พ่ีขุนห้ามหนีไปไหนด้วย” ไม่วายจะยังโผล่หน้ามาร้องเย้วๆ 

ก่อนจะผลุบกลับเข้าห้องน�้าต่อ
ว่าที่เจ้าบ่าวได้แต่ส่ายหัวอย่างเหน่ือยอกเหนื่อยใจ ร่างโตๆ 

เดินไปเก็บที่นอนให้เด็กที่รีบร้อนจนทิ้งกองผ้าห่มไว้บนเตียง 
“เฮ้อ ไอ้ดื้อเอ๊ย” บ่นพึมพ�าไปก็พับผ้าห่มเสร็จพอดี
“หนูเสร็จแล้วๆ รอหนอูีกแป๊บนงึ” เสียงที่ตะโกนบอกหลงับาน

ประตูไม้ ท�าให้ขุนเขาถอนหายใจออกมาอีกรอบรับเช้าวันงานมงคล
ดูท่าวันนี้จะเหนื่อยน่าดู

วันแต่งงานไม่เหนื่อยเท่าที่ขุนเขาคิด อันที่จริงวันก่อนแต่ง
ที่ต้องเตรียมงานทุกอย่างนั่นเหนื่อยมากกว่า แต่วันงานแต่งงานนี่มัน
ติดอยู่ตรงที่เมื่อยปากไปหน่อยก็เท่านั้นเอง

เพราะชายหนุ่มที่ชอบท�าหน้านิ่งๆ ต้องคอยย้ิมตลอดทั้งงาน 
ตอนไหนเผลอท�าหน้าปกต ิหรอืมุน่คิว้ถอนหายใจก็จะมีมือเทวดาจาก
ย่ากับแม่บังเกิดเกล้ามาจิ้มไหล่จิ้มหลังให้ยกมุมปากขึ้นอยู่ตลอด

ป้าทพิย์จ๋ากับคุณย่าจ๋าของหนูหอมกลวัว่ารปูทีอ่อกมาอารมณ์
จะไม่สมดุลกนั ถ้าขนุเขาท�าหน้าตงึ ส่วนอกีฝ่ายทีย่นืข้างกนัอย่างหน-ู
หอมนั้นยิ้มกว้างปากแทบฉีกจนตาหยีกลายเป็นจันทร์เส้ียว หัวเราะ
คิกคักไม่มีเมื่อยหน้า

‘กรามจะลอ็กไหมวะเนีย่’ ชายหนุม่บ่นพมึพ�ากบัตวัเอง สองมือ
ก็นวดข้างแก้มไปด้วย วันนี้เขาใช้โควตาการยิ้มของปีนี้ไปเกือบหมด
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แล้ว
เริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าได้ฤกษ์งามยามดี เขตแดนผู้เป็นน้องชาย

ก็น�าโห่พาขบวนขนัหมากตัง้แต่หน้าป้ายไร่อนิท์วนัธรกนัเข้ามาเลย ใน
ขบวนมีคนไม่เยอะนัก มีแค่ญาติๆ แล้วก็บรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหาย
ทั้งหลายครบตามประเพณีที่ควรจะเป็น แต่ละคนแต่งชุดไทยกันมา 
ไม่มียอมกัน

สีสันจัดจ้านพอๆ กับชุดไทยโทนสีแดงที่ขุนเขาสวมอยู่ โทนสี
และแบบเดยีวกนักบัว่าทีเ่จ้าสาวทีร่ออยู่ข้างใน ต่างกนัแค่ของข้าวหอม
จะมีขนาดเล็กมากกว่า

แน่นอนว่าหน้าสุดของขบวนมีแม่กับย่าผู้เป็นที่รักกับพ่อของ
ขุนเขาที่ท�าหน้าที่เถ้าแก่ คอยยื่นซองให้ผ่านแต่ละด่านตามพิธี

ยังไม่พอ ตอนกั้นประตูเงินประตูทองเพื่อนของข้าวหอมอย่าง
แป้งนุ่มกับอนาคินมาฟ้องเขาด้วยว่าเจ้าสาวไม่ให้เรียกค่าซองผ่าน
ประตูเยอะ หรือตั้งเงื่อนไขอะไรยาก เพราะกลัวขุนเขาจะถอดใจไป 
ไม่ถึงด่านสุดท้าย

เอากับมันวะเด็กคนนี้
แห่ขบวนมาขนาดนี้แล้วไหม ท�าเหมือนขุนเขาจะวิ่งหนีออกไป

กลางงานได้ตามใจนึก
ตอนที่ท�าพิธีแลกกันสวมแหวนกับรดน�้าสังข์ ไม่มีใครร้องไห้ไป

กรีดนิ้วซับน�้าตาไป เล่นใหญ่กว่าคุณย่าสมสมัยของเขาอีกแล้ว เล่น
ใหญ่กว่าป้าขิมเสียอีก

แต่ก็นั่นละ วันนี้ทั้งวันรอยยิ้มของย่ากับแม่ก็กว้างไม่แพ้ใคร
“พี่ขุนนน อาบน�้าเสร็จหรือยังงง” เสียงใสๆ ที่ปลายเสียงแปร่ง

นิดๆ ซึ่งเริ่มคุ้นหูขึ้นทุกวัน ร้องเรียกเสียงดัง 
ขุนเขาถอนหายใจอีกเฮือก
ลกูสะใภ้ของแม่เขาอย่างเตม็ตวั ไม่มว่ีาทีอ่กีต่อไป สมใจเดก็ดือ้
“เสร็จแล้ว เก็บกลีบดอกไม้ลงจากเตียงหมดหรือยัง” ขุนเขา
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ตะโกนถาม เพราะหลังจากที่ข้าวหอมอาบน�้าเสร็จแล้ว เขาก็บอกให้
อีกฝ่ายเก็บดอกไม้ที่โรยเป็นรูปหัวใจบนเตียงนอนทิ้ง

แค่ขุนเขาต้องสละห้องนอนของตัวเองมาเป็นห้องหอก็เกิน
พอแล้ว ถ้ายงัต้องนอนทบัดอกไม้อกีกเ็กนิไปละ แถมจะออกจากห้อง 
หรือส่งลูกสะใภ้แม่ออกไปที่อื่นก็ไม่ได้ เพราะคุณย่าท่านก�าชับเต็มที่
ว่าห้ามเด็ดขาด

ก็มาจนถึงขนาดนี้แล้ว ขุนเขาคิดว่าตัวเองก็ท�าได้แค่ตามน�้าไป
ก็แล้วกัน ยังไงก็แค่คืนเดียว

“เสรจ็แล้วๆ พีข่นุมาดสู”ิ ข้าวหอมในชดุนอนลายช้างน้อยดมัโบ้
สีเทายิ้มแฉ่งรอด้วยความกระตือรือร้นอยู่หน้าห้องน�้า ทันทีที่เปิด
ประตกูใ็ช้สองมอืคว้าหมบัเข้าทีแ่ขนโตๆ ลากมาทีเ่ตยีงนอน จนขุนเขา
ต้องก้าวตามไป มืออีกข้างก็เช็ดผมที่เพิ่งสระไปด้วย

‘ขุนเขา  ข้าวหอม’
“นี่คือมึงเก็บแล้วเหรอวะหอม” ตาคมๆ มองอดีตกลีบกุหลาบ

รูปหัวใจดวงโตที่ตอนน้ีเรียงใหม่เป็นชื่อคู่กันพร้อมหัวใจตรงกลางอยู่
เต็มเตียง กูคาดหวังความว่านอนสอนง่าย บอกอะไรก็ฟังจากใคร 
วะเนี่ย

“ก่อนทิ้งก็ต้องใช้ก่อนสิพี่ขุน เนี่ยสวยไหม หนูนั่งเรียงตั้งนาน
เลยนะ มา เรามาถ่ายรูปกันก่อน” เด็กตัวสูงเท่าคางว่าแล้วก็วิ่งวุ่นไป
หยิบมือถืออายุใช้งานสองปีที่แสนจะภาคภูมิใจมาตั้งท่าจะเซลฟี แต่
ถูกมือหนาคว้าฉับ

“พี่ขุนกลัวหน้าหนูอ้วนเลยจะถือกล้องให้เหรอ ก็ได้นะ มา มา” 
หัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวแล้วชูสองนิ้วรอ แต่พอโดนตาดุๆ กับหน้า
โหดๆ จ้องใส่ก็รู้ละว่าไม่เล่นด้วย

พี่ขุนหน้าดุใส่ ข้าวหอมก็ตาพอง ห่อปากได้เหมือนกันแหละ
“พี่ขุนเอาคืนมานะ หนูจะถ่ายรูป” 
ขุนเขาใช้แขนยาวๆ ชูขึ้นเหนือหัวตัวเองจนสุดปลายแขนที ่
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ข้าวหอมจะคว้าได้ แม้ว่าจะกระโดดเหยงๆ ก็ตาม
“พี่บอกให้มึงท�าอะไร หอม”
“...”
“บอกให้เก็บกุหลาบทิ้งให้หมดใช่ไหม”
“อื้อ”
“เก็บ! ไม่ใช่ดื้อจะมาถ่ายเล่น”
“...” คนถูกดุยังเงียบท�าตาใสมอง เขย่งตัวสุดขา จะคว้ามือถือ

คืน แต่ก็ไม่มีหวัง
“เก็บ จะเก็บไม่เก็บ”
“...”
“ข้าวหอม”
“เกบ็กไ็ด้” ฟึดฟัดรบัค�าสัง่แล้วกเ็ดนิไปคว้าถงัขยะสเีงนิมารอใส่

กุหลาบที่อุตส่าห์นั่งเรียงตั้งนาน พี่ขุนท�ามาเป็นเข้ม ท�ามาเป็นใจร้าย 
ฮึ่ย คืนนี้หลับเมื่อไหร่นะจะแอบถอนขนหน้าแข้งให้ดู

“หอม”
“อะระ...”
แชะ
“เกบ็ทิง้ให้หมดล่ะ” มอืหนาวางมอืถอืลงบนเตยีงใกล้ๆ เจ้าของ

มันที่ยืนกอดถังขยะท�าหน้าเหลออยู่ แล้วก็เดินตรงไปห้องแต่งตัวเพื่อ
เป่าผมให้แห้ง

“พ่ีขุนอะ ท�าไมถ่ายแบบนีล่้ะ ดสูพิีย่ิม้หล่อเลย แต่หนหูน้าอย่าง
ขี้เหร่ ปากก็จู๋ คิ้วก็ย่น หน้าก็กลม พี่ขุนอ่า ก่อนถ่ายให้หนูท�าหน้าดีๆ 
ก่อนสิ พี่ขุนอะ”

นอกจากเสียงไดร์เป่าผมที่ดังแล้ว ก็ดูเหมือนเสียงโวยวายของ
เด็กขี้ดื้อแถวนี้จะดังไม่แพ้กัน
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“เฮ้อ” พอได้ล้มตัวลงนอนบนที่นอนนุ่มๆ แสนจะคุ้นเคย 
ขุนเขาก็อดจะผ่อนลมหายใจอย่างสบายตัวออกมาไม่ได้ มือหนากด
รีโมตปิดไฟในห้องลง แต่มันก็ยังไม่มืดสนิท เพราะมีแสงจันทร์เรื่อๆ 
สาดเข้ามาในห้อง ท�าให้พอจะเหน็ได้ว่าคนทีน่อนอยู่อีกฝ่ังเตยีงยังจ้อง
ตาใสมองมา

“ท�าไม ต้องนอนเปิดไฟหรือไง” ขุนเขาถาม วันนี้ข้าวหอมดูจะ
ใช้พลังไปเยอะยิ่งกว่าเขาซะอีก แต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหลับตานอนเลย
สักนิด

“นอนปิดไฟอย่างน้ีก็ได้ หนูโตแล้วนะพ่ีขนุ” แต่ทีย่งันอนตาวาว
อยู่ก็เพราะใจมันเต้นตึ้กตั้กน่ะสิ หนูหอมได้เป็นสะใภ้อินท์วันธรแล้ว 
ไม่ใช่แค่ว่าที่ บอกแล้วว่ายังไงนี่ก็ต�าแหน่งของหนู 

“อื้ม งั้นก็นอน” ตาคมตวัดไปมองหน้าขาวๆ ของข้าวหอมที่
ตะแคงข้างจนแก้มแนบหมอนเป็นก้อนกลมๆ ทีเ่ขายอมให้อกีฝา่ยมา
นอนด้วยบนเตียงก็เพราะว่าเขาจะนอนเตียงของตัวเอง แล้วจะให้คน
ขี้งอแงไปนอนพื้น พรุ่งนี้เช้าก็คงฟ้องจนย่ากับแม่มาทึ้งหัวเขาแน่ๆ

“นอน ห้ามดื้อ พี่ง่วงแล้ว” ขุนเขาบอกเสียงนิ่ง
“แต่พี่ขุน” นั่น ไม่ทันขาดค�า
“พ่ีเขตบอกหนวู่า ถ้าคืนเข้าหอคืนแรก ไม่ได้เข้าหอกนัจรงิๆ อะ 

ต่อไปเจ้าบ่าวจะกลัวเจ้าสาวด้วยนะพี่ พี่ขุนจะกลัวเมียนะ พี่ขุน 
ยอมอ่อ” ข้าวหอมบอกเสียงจริงจัง 

ขุนเขาถอนหายใจ คิดถึงหน้าไอ้น้องชายที่คลานตามกันมา
อย่างเขตแดน

ก็ถึงว่าตอนงานเลี้ยงฉลองเมื่อหัวค�่า มันลากข้าวหอมไปคุย 
ที่แท้ก็ยัดความคิดประหลาดๆ เข้าหัวลูกป้าขิมนี่เอง

“เห็นไอ้เขตมันแทบจะกราบเพลงเช้าเย็นอยู่แล้ว เชื่อได้หรือไง 
เพ้อเจ้อ อย่าไปเชื่อมันมาก”

“พี่กล้องก็บอกหนูนะพี่ขุน ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆ”
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เอ้อ ให้มันได้อย่างนี้ทั้งไอ้เขตทั้งพี่ข้าวกล้อง เจริญ เสี้ยมสอน
กันแต่เรื่องดีๆ ทั้งนั้น

“ก็นี่ไง ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องหอด้วยกันจริงๆ แล้วไง ก็เข้าหอ
กันจริงๆ แล้วเนี่ย พี่ไม่ใช่สแตนดี หอมก็เป็นคนจริงไหมล่ะ” ขุนเขา
เอ่ยบอก

“อือ้ เนอะ จรงิด้วยพีข่นุ” ข้าวหอมพยกัหน้าอย่างเหน็ด้วยเป็น
มั่นเป็นเหมาะ 

ขุนเขาได้แต่หัวเราะหึอยู่คนเดียว เออ หลอกง่ายดีว่ะ
“แล้วไม่ชอบหรือไง ถ้าต่อไปพ่ีจะกลัวเจ้าสาวที่แต่งงานด้วย 

วันนี้” พูดอ้อมค้อม แต่ขุนเขาก็หมายถึงข้าวหอมที่นอนอยู่ข้างกัน
“หนไูม่เหน็อยากจะให้พีข่นุกลวัหนูเลย” ข้าวหอมอยากได้ความ

รู้สึกอย่างอื่นคืนมาต่างหาก ถ้าวันหนึ่งได้ความรักตอบจากพี่ขุนเขา
จริงๆ งื้อออ แค่คิดก็เขินแล้วเนี่ย

“พี่ขุน ฝันดีนะ” สะใภ้ใหญ่หมาดๆ แห่งอินท์วันธรบอกขึ้นมา
เสียงดังฟังชัดเมื่อเห็นพี่ชายตัวโตที่ตัวเองแอบรักปิดตาหลับไปแล้ว

พี่ขุนเวลาหลับก็ยังหล่อ หล่อเหมือนทุกครั้งที่มองเลย
“พี่ขุนบอกฝันดีหนูคืนหน่อยสิ”
“ไม่ละ”
“ฮื่อออ พี่ขุนอะ” 
เสียงโวยวายแบบที่ขุนเขาแอบลืมตามองก็เห็นเลยว่าหน้าตา

คนพูดก�าลังดื้อใส่ ไม่ผิดเสียงที่ได้ยินสักนิด
ขุนเขานอนตะแคงไปอีกทางจนข้าวหอมเห็นแต่แผ่นหลังกว้าง

หนาเหมอืนก�าแพงโรงเรยีนทีเ่คยปีน แทนทีจ่ะเป็นหน้าหล่อๆ ให้มอง
เป็นก�าไร

ขี้งก คนอะไร เดี๋ยวก็รักน้อยลง 0.022 เปอร์เซ็นต์เลยนี่ ฮึ่ย  
ข้าวหอมบ่นพึมพ�าในใจ ท�าปากขมุบขมิบ

“คืนนี้อย่าฝันร้ายแล้วกันมึงน่ะ”
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แล้วก็เปลี่ยนมายิ้มแฉ่งทันควัน
เนี่ย เป็นคนแบบนี้อะ แล้วจะให้หนูตัดใจเลิกแอบรักแอบชอบ

พี่ได้ยังไงล่ะ



~ Butterfly 8ffect ~

- 4 -
หนูหอมกับของอร่อย

“บะเดวป้าเอาหนมนมเนยไปหื้อตางในหนาเจ้า”
“ขอบคณุครบัป้าช่อ” ชายหนุม่ยิม้ให้หวัหน้าแม่ครวัทีบ่อกว่าจะ

น�าขนมไปวางให้ในห้องน่ังเล่น พวกเขาเจอกนัตรงหน้าบ้านหลงัโต ซึง่
สร้างผสมผสานระหวา่งไม้กับปนูได้อย่างลงตัว ส่วนไหนต่อเตมิเพิม่ก็
จะดเูข้าสไตล์โมเดิร์นมากหน่อย ทว่าก็ไม่ได้ทิง้ตวับ้านเดมิจนดไูม่เข้ากนั

เก้าโมงหน่อยๆ ส�าหรับวันปกติที่ไม่ได้ท�าอะไรมากนัก
ขุนเขาตรวจงานในไร่รอบเช้าเสรจ็ ไร่อนิท์วันธรมีพืน้ทีส่่วนใหญ่

ปลูกมะเขือเทศ ทว่าก็มีพืชอย่างอื่นผสมผสานไว้เก็บผลกิน หรือถ้า
ชนิดไหนออกดอกออกผลดี ราคาตลาดดีก็แบ่งออกไปขายบ้าง

นี่คือบ้านที่ขุนเขาอยู่
และเป็นบ้านที่ถูกยึดครองโดยมนุษย์ตัวสูงแค่คาง แต่ความดื้อ

นี่สูงพอๆ กับดอยสุเทพ
“เฮ้อ” แค่คิด ขุนเขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้ว ยิ่งตอนนี้พี่ป้า

น้าอา บรรดาเครือญาติทั้งหลาย น�าทีมโดยคุณย่าสมสมัยพากันไป 
ข้ึนม่อน ขึน้ดอย เทีย่วพกัผ่อนกนัตัง้แต่เช้า ก่อนจะแยกย้ายกลบับ้าน
ของแต่ละคนในช่วงเย็น
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ถ้ามองว่าข้าวหอมจะไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจให้ไปฉอเลาะ
ออดอ้อน พุง่เป้ามาทีข่นุเขาคนเดยีวกด็จูะมองโลกในแง่ร้าย ทว่าหาก
มองโลกในแง่ด ีแบก็ใหญ่ๆ ไม่อยู่แล้ว เด็กด้ือจะดือ้ได้สักแค่ไหนกนัเชยีว

พอคิดมาถึงตรงนี้ ชายหนุ่มก็เริ่มยิ้มออก
ถอดรองเท้าบูตสีเข้มเก็บเข้าที่ ล้างเท้าเปลี่ยนเป็นสลิปเปอร์ 

สีเดียวกัน เดินเข้าไปก็คงเจอเด็กตัวแสบวิ่งหน้าแป้นแล้นมาหา
เมื่อคืนนี้เจองานแต่งเข้าไปก็คงจะเหนื่อยน่าดู ตอนหกโมงเช้า

ที่ขุนเขาตื่นมาก็ยังนอนหลับอุตุ หลับไม่หลับเปล่า ยังเหวี่ยงสวิงแขน
มาโดนเขาอยู่หลายทีจนต้องเอาผ้าห่มมาห่อเด็กนอนดิ้นไว้ข้างใน

แต่สายป่านนี้น่าจะตื่นแล้วละมั้ง
“ไม่ต้องแล้วครับๆ”
“สูงเกินไปแล้วครับ พอแล้วๆ”
เสียงคุ้นหูของลุงเดช ผู้จัดการไร่กับเสียงโหวกเหวกของลูกๆ 

คนงานวัยประถมท�าให้ขุนเขาขมวดคิ้วฉับ เดินตามเสียงออกมา แล้ว
กเ็หน็กลุม่คนต้นเรือ่งอยู่ไม่ไกล ขายาวรบีก้าวย�า่พืน้หญ้าไปทัง้สลิปเปอร์

“พ่ีขุนนนน” เสยีงเรยีกพร้อมย้ิมร่าโชว์ฟันขาวจากระยะสองเมตร 
ขุนเขาเงยหน้าขึ้นมองหน้าแป้นๆ ที่อยู่บนต้นตะลิงปลิง
คลาดสายตาไม่ได้เลยจริงๆ ว่ะ
“พีข่นุเอาไหม เดีย๋วหนเูกบ็ตะลงิปลงิเผือ่ คณุย่าจ๋าบอกว่าชอบ

กิน ป้าช่อก็อวดว่ามีน�้าพริกสูตรเด็ด ฮี่ ย่าจ๋าต้องชอบแน่ๆ” ข้าวหอม
โม้ใหญ่พร้อมหัวเราะคิกคัก 

ขุนเขากอดอกมอง ตะโกนถาม 
“ขึ้นไปท�าไม ตกมาขาหักจะข�าให้!” 
เด็กดื้อก็ท�าปากยื่น
“หนูไม่หล่นง่ายๆ ให้พี่ขุนได้ข�าหรอก ก็ตะลิงปลิงลูกนิดเดียว 

กว่าลุงเดชจะสอยเสร็จก็เที่ยงพอดี เน่ียหนูข้ึนมาเก็บๆ เด็ดๆ แป๊บ
เดียวก็ได้เป็นตะกร้าแล้ว” ข้าวหอมพูดไป มือผอมก็คว้าอีกสองสามที 
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หันมาอวดเจ้าของไร่ว่าเนี่ยเต็มมือเลย
“ได้เยอะแล้วกล็งมา ถ้าตกมาเจบ็ตรงนัน้นดิ ช�า้ตรงนีห้น่อย ย่า

ได้ตีพี่จนหัวแบะแน่”
“หนูอะไม่ยอมให้ย่าตีพี่ขุนหัวแบะหรอก ตีแค่เจ็บๆ สามสี่ทีก็

พอ” ข้าวหอมรบีออกตวัปกป้อง แบบทีข่นุเขาฟังแล้วกท็ะแม่งชอบกล
“กถ้็าหนูตกลงไปกด็สี ิแบบในซรีส์ีไงพีข่นุ พีก่ร็บัหนไูว้ใช่ปะ แล้ว

เราก็จะปากชนกัน หูย โรแมนติกมากเว่อร์ หนูปีนพลาดดีไหมเนี่ย” 
เด็กตวัขาวหวัเราะคกิคกัอารมณ์ด ีค่อยๆ ส่งตะกร้าใส่ตะลงิปลงิลงมา
ตามเชือกรอก ส่วนเจ้าตัวยังนั่งห้อยต่องแต่งอยู่ข้างบน

“พี่ไม่รับหรอกนะ จะให้หล่นลงมาจูบดินจนปากด�าเลย”
“หึ ท�ามาเป็นใจร้าย คอยดูเถอะ วันไหนได้จูบหนูสักทีแล้วจะ

ติดใจ ปากหนูนุ่มมากนะ สครับน�้าตาลสูตรแม่จ๋าอาทิตย์ละหน” ข้าว-
หอมอวดใหญ่ ยู่ปากสชีมพูเต่งตึงประกอบค�าโฆษณาเตม็ที ่แต่พอเห็น
สายตาดุๆ จ้องเขม็งก็ยอมไต่ลงมาจากต้นตะลิงปลิง

จ้องเก่ง ดุเก่ง ตาก็มีอยู่แค่นั้น แต่ก็หล่อดี หนูให้อภัยก็แล้วกัน
คิดในใจกับตัวเองแต่ก็อดจะหัวเราะคิกคักไม่ได้จนตาโตหรี่หยี
“ไปละ ขี้เกียจฟังเด็กแถวนี้ขี้โม้”
“ฮื่อออ ไม่ได้นะพี่ขุน รอหนูก่อนสิ อะ!”
ตึง
ตวัผอมปีนลงจากต้นไม้ได้ไม่มสีะดุด แต่มาตกม้าตายเอากต็อน

ที่ถึงพื้นแล้วรีบวิ่งตามคนตัวโตที่จะเดินหนีจนลื่นล้มกองกับพื้นหญ้า
ชื้นๆ

“อูยยย เจ็บอะ” เสียงโอดครวญดังแผ่วๆ เหมือนแมวร้อง 
ขนุเขายืนเท้าเอวจ้องมองเด็กตวัผอมทีน่อนหงายท้องอยูบ่นพืน้
“ไงล่ะหอม พี่เตือนมึงก็ไม่เคยฟัง”
“หนูลื่นต่างหาก ไม่ได้ตกจากต้นไม้นี่”
“ก็เจ็บตัวเหมือนกันไหม”
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“ห่วงหนเูหรอ” ข้าวหอมย้ิมแฉ่งออกมาอกีแล้วแม้จะเจบ็ๆ ชาๆ 
ตรงก้นกบกับน่องก็ตาม

“เปล่า แค่กลัวเด็กแถวนี้ไปฟ้องแม่ ว่าพี่ไม่ดูแล”
“พี่ขุนเป็นห่วงหนูแบบนี้ หนูไม่ฟ้องแม่พี่หรอก จะอวดด้วยว่า

พี่ขุนรักหนู”
“เพ้อเจ้อ นอนเยอะเลยฝันตอนตื่นเหรอหอม” ขุนเขาพูดหน้า

ไม่เปลี่ยนสี 
ข้าวหอมท�าหน้าเบะ ก่อนจะท�าหน้าเป็น ยื่นหน้างอๆ เข้าไป

ใกล้ ฟ้องว่าใจร้ายได้ก็ใจร้ายไป
“ไม่ต้องยื่นหน้าเข้ามามาก”
“ท�าแมะ หนูน่ารักละซี่”
“ขี้เหร่จะตาย ใครบอกน่ารัก”
“ฮื่อออ พี่ขุนอะ” ข้าวหอมโวยวาย มือผอมๆ ทุบต้นแขนแน่น

ไปสองทีฐานพูดจาหยาบคาย 
ขุนเขาไม่สะทกสะท้าน กวาดตามองส�ารวจการบาดเจ็บ
ขาข้าวหอมคล้ายขาเด็กผู้ชายทั่วไป ยืนได้ม่ันคง แต่เป็นน่อง

บวมไขมันนุ่มๆ มากกว่ากล้ามเนื้อ ทว่าผิวนั้นเนียนขาวไปทั้งตัวตาม
ประสาลูกคนเล็กที่ถูกประคบประหงม ลามมายันแม่กับย่าเขายังช่วย
โอ๋

จะมีจุดด่างพร้อยเดียวก็คือหัวเข่าทั้งสองข้างที่เป็นรอยปูดนูน
ของแผลเป็น โดยเฉพาะเข่าซ้ายที่แผลใหญ่เป็นจุดดึงสายตา โดย
เฉพาะยามที่สวมกางเกงขาสั้นสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้

“มัน...เป็นแผลเป็นเหรอ” ขุนเขาจับจ้องมองแผลบนหัวเข่า 
ข้าวหอมที่ตนไม่มีวันลืมสาเหตุ

“อือ้ แต่หนไูม่เจบ็แล้วนะพีข่นุ ปกติๆ  เลย” ข้าวหอมพลกิขาไป
มาอวดให้ดูว่าขยับได้คล่องแคล่วแค่ไหน

“มนัปูดๆ ไม่สวย ปกติหนูก็จะไม่ใส่ขาสัน้ไปไหนหรอก อายเขา”
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“ชอบใส่ขาสั้นไหม”
“ถ้าเข่าไม่มีแผลเหรอ ชอบสิพี่ขุน อื้ม หนูชอบ หนูชอบ”
“ถ้าชอบ ต่อไปก็ใส่บ่อยๆ ขาสั้นเหมาะกับมึงนะหอม เหมาะ

มากๆ” ขุนเขาพูดเสียงจริงจัง เขาอยากให้ข้าวหอมก้าวข้ามและลืม
แผลนี้ไป มีแค่ขุนเขาที่ยังหวนคิดถึงมันแล้วก็เจ็บใจตัวเองก็พอ

“อื้อ หนูเชื่อพี่ขุนจ้ะ” ข้าวหอมยิ้มแฉ่งมีความสุขจนล้นออกมา
ทางสีหน้า

“พ่ีขุนอุ้มหนูเข้าบ้านหน่อยสิ เจ็บอะ” เห็นขุนเขาใจดี ลูกชาย
คนเล็กของบ้านเทพภวันภรณ์ ก็ขอได้คืบจะเอาศอกอีกนิด พอขุนเขา
ออกแรงฉุดให้ลุกขึ้นนั่งก็อดหัวเราะคิกคักไม่ได้

“งื้อ อุ้มสิพี่ขุน ขึ้นหลังก็ได้ ท่าเจ้าหญิงก็ได้ แค่ประคองแบบนี้
ไม่อินเลย” เสียงโวยดังมาทันทีที่แขนแกร่งกระชับรอบเอวคอดผอม
เหมอืนไม่ค่อยมข้ีาวกนิของเดก็ข้างกาย ก่อนขุนเขาจะพยุงพาเดนิตรง
ไปที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกล 

ตอนน้ีเองทีข่นุเขานึกรูต้วัว่าสลปิเปอร์ทีใ่ช้สวมในบ้านเปียกชุม่
เปรอะดินจนเอามาใช้หน้าที่เดิมไม่ไหวแล้ว

“เดี๋ยวทิ้งให้นั่งที่เดิมดีไหม ดื้อนัก”
“ไม่เอาๆ แบบนี้ก็ได้” ไม่พูดเปล่า ยังจะกระแซะเข้าหาจนผม 

สีน�้าตาลเข้มไล้ไปกับปลายคางของขุนเขา 
อื้ม ผมน่ิมดีอยู่ หอมมันใช้ยาสระผมขวดไหนในห้องน�้าวะ  

หอมดี
“แต่จะว่าไป วันนี้พี่ขุนใจดีจัง ใช่พี่ขุนตัวจริงปะเนี่ย”
“ไม่ใช่ ผีผักบุ้งมาสิง”
“ไรอะ อย่ามาแช่งผกับุง้นะ ผกับุง้ยงัไม่ตายสักหน่อย” ข้าวหอม

รีบท้วงทวงสิทธิ์แทนเจ้าแมวขนสีส้มของลุงเดชกับป้าช่อ ที่มาเดิน
นวยนาดในห้องนั่งเล่นบ้านขุนเขาอยู่บ่อยๆ เหมือนเป็นเจ้าของ มัน
น่ารักดี ขุนเขาก็เลยเล่นกับมันอยู่เสมอแทนที่จะไล่
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“พี่ขุน หนูขอบคุณนะ” ที่วันน้ีใจดีด้วยตั้งหลายอย่างแน่ะ งื้อ 
หนูรักพี่ขุนจังเลย

“อื้ม” 
ถึงขุนเขาจะตอบมาแค่นี้ แต่คนฟังก็ยิ้มจนหน้าบานอยู่ดี

“อย่าแกล้งน้องล่ะพี่ขุน” ถึงเวลากลับไปกาญจนบุรี คุณย่า
บังเกิดเกล้าก็ไม่วายก�าชับหลานในไส้อีกรอบ ให้ขุนเขาถอนหายใจ 
ก่อนจะมีโอกาสเข้าไปกอดย่าบ้าง แทนหลานนอกไส้ที่ตอนนี้เปล่ียน
ไปกอดแม่ของเจ้าตัวอย่างป้าขิมแล้ว

“ผมเคยแกล้งหนูหอมของย่าเหรอครับ มีแค่ดุ แค่สอน เพราะ
ดื้อเพราะซนก็แค่นั้น”

“นั่นแหละ หนูหอมตัวนิดเดียว พี่ขุนก็อย่าใจร้ายกับน้องนัก” 
ว่าแล้วคุณนายน�้าทิพย์ แม่ของขุนเขาที่ลืมลูกคนโตตัวเองไปแล้วก็ดึง
เด็กตัวนิดเดียวไปหอมหัว ทั้งที่จริงแล้วข้าวหอมก็สูงระดับมาตรฐาน
ผู้ชายไทยที่ร้อยเจ็ดสิบกว่าๆ ทั่วไปนี่แหละ

ถึงจะตัวผอมๆ ไหล่แคบๆ สูงเท่าคางของขุนเขา แต่ตอนนี้ 
หนูหอมของย่ากับแม่ก็ห่างไกลกับค�าว่าเด็กตัวนิดเดียวแน่นอน

“งั้นต่อไปถ้าดื้อ ผมจะตีแทนแล้วกันนะครับ”
“ย่าจ๋า ป้าทิพย์จ๋า แม่จ๋า” เด็กดื้อที่มีแววถูกตีโวยวายลั่น เกาะ

แขนกอดย่าไว้เป็นแหล่งหลบภัย ท�าหน้าดื้อ ปากยู่ใส่ขุนเขาอีก
“ห้ามตีน้องนะพี่ขุน” คุณนายน�้าทิพย์รีบดุเสียงเขียว
“ถ้าต่อไปพี่ขุนใจร้ายกับหนู โทร. มาฟ้องแม่ได้เลยนะลูก เดี๋ยว

แม่จัดการให้หนูหอมเอง” ว่าแล้วแม่ผัวดีที่หน่ึงในโลกก็บอกลูกสะใภ้
เสียงหวานต่างจากตอนคุยกับลูกชายตัวเองลิบลับ 

ขุนเขาได้แต่ถอนหายใจ ยิ่งเห็นไอ้เขตแดนน้องชายยืนอุ้มลูก
หัวเราะจนตาหาย โชว์ฟันกระต่ายก็ย่ิงหงุดหงิด ให้เมียมันบิดหูสักที
เถอะ
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“ครับ ครับ” ขานรับอย่างจนใจจะเถียง
“แม่จ๋า พ่อจ๋า ถ้าคิดถึงก็โทร. หาหนูน้า โทร. มาทุกคืนเลยนะ

จ๊ะ” ลกูชายคนเลก็บอกกบัพ่อแม่ ก่อนจะหอมแก้มป้าขมิกบัลงุขจรไป
คนละที

รบีกลบัเพราะย่าบอกว่าไม่อยากอยูข่ดัจงัหวะคูแ่ต่งงานข้าวใหม่
ปลามัน

สถานทีจ่ดังานแต่งงานตอนนีส้ะอาดเรยีบกรบิ ตัง้แต่คนืจดังาน
ที่คุณออร์แกไนเซอร์มาขนของกลับอย่างว่องไว มีแค่หญ้าตายใน 
สนามที่ฟ้องถึงการจัดงานเท่านั้น

“ตอนเขตแดนกับหนูเพลง ย่าอวยพรขอให้มีลูกเต็มบ้านหลาน
เต็มเมือง แล้วก็ได้เจ้าแฝดมาเร็วเชียว ค�าพูดย่าน่ะเห็นผลนะ” คุณย่า
สมสมัยลูบหัวข้าวหอมกับขุนเขาด้วยมือคนละข้าง รอยยิ้มหวาน
งดงามไม่ทิ้งออร่านางเอกเก่า

“ย่าขอให้พ่ีขุนกับหนูหอมมคีวามสขุมากๆ รกักนัมากขึน้ทกุวนั 
อยูด้่วยกันกต้็องให้ความรกัและความเข้าใจกนัและกนันะลกู” น�า้เสยีง
หวานของคุณย่าบอกอย่างเปี่ยมสุข

แม้จะฟังดแูล้วไม่ค่อยเข้ากบัความคดินกั ทว่าพอเป็นความตัง้ใจ
ดีๆ ของคณุย่า ขนุเขากเ็งยีบฟังไม่ได้โต้เถยีง ส่วนข้าวหอมกโ็ถมตวัไป
กอดย่าแน่นๆ อีกทีแทนค�าขอบคุณ

หลงัจากล�า่ลากนัอกีพอสมควร ขบวนญาตผิูใ้หญ่ก็ย้ายกันกลับ
ไปพร้อมของฝากติดไม้ติดมือขนานใหญ่ โดยเฉพาะคุณย่าสมสมัยที่
ได้ตะลิงปลิงพร้อมน�้าพริกสูตรเด็ด จากแรงปีนไปเก็บของหลานสะใภ้
สุดที่รัก

ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวขุนเขากลับมาคล้ายปกติ
มแีค่สองอย่างทีไ่ม่ คอืแหวนสเีงนิทีน่ิว้นางข้างซ้ายกบัเดก็ทีโ่น้ม

มากอดแขนขุนเขาแน่นพร้อมเอาแก้มอืดๆ เหมือนซาลาเปาน�้ามาถู
อยู่ตอนนี้



42

~ เพราะหนูคือลูกสะใภ้ของแม่พี่ ~

“พี่ขุนนน” 
“อย่ามาเกาะน่ะหอม ร้อน”
“ร้อนอะไรเล่า แอร์ก็เปิด หนูหนาวจนสัน่แล้วเนีย่” ร้องโวยวาย

พร้อมกอดแน่นกว่าเดิมอีก
“พี่ขุนปลอบหนูหน่อยสิ หนูห่างบ้าน ห่างพ่อ ห่างแม่นานๆ 

ครั้งแรกเลยนะ”
“แล้วใครใช้ให้แต่งงานมาอยู่ที่นี่ล่ะ พี่ขอมึงไหม ก็ไม่ เลือกเอง

ก็ต้องยอมรับผลเอง ยอมรับไม่ได้ก็วิ่งตามไปขึ้นรถป้าขิมกับลุงขจร
ตอนนี้เลย” ขุนเขาว่าไปก็ดึงตัวเกาะแกะไป จนในที่สุดก็แกะออก ดีด
เหม่งไปหนึ่งทีข้อหาวุ่นวาย

“พี่ขุนอะ หนูเจ็บนะ”
“ไปๆ ไปอาบน�้าได้แล้วมึงน่ะหอม หัวเหม็นไม่สมชื่อเลย” 

ขุนเขาท�าย่นจมูกใส่ จนคนตัวผอมพยายามดึงผมตัวเองมาดม แต่ผม
ก็สั้นเกินกว่าจะท�าแบบนั้นได้ ดูไปก็ตลกดีเหมือนกัน

“ไม่ต้องมาย้ิมล้อหนูเลย มาว่าคนอ่ืนหัวเหม็น ยังจะมายิ้มใส่
อีก พี่ขุนนิสัยไม่ดี”

“เลิกดื้อๆ ไปอาบน�้า”
“งั้นหนูรีบอาบน�้า แล้วไปนอนรอพี่ขุนบนเตียงนะ”
“ไปนอนห้องตัวเองเลยมึงอะหอม อย่าเนียน”
“หนูจะนอนกับพี่ขุน ถ้าพี่ขุนไม่ยอม หนูฟ้องแม่พี่แน่” พูดจบก็

ยิ้มแฉ่งใส่ก่อนจะรีบจ�้าเท้าขึ้นบันไดไป วิ่งฉิวแซงไปเข้าห้องนอน
ขุนเขาได้แต่ถอนหายใจพร้อมส่ายหัว เออดี แต่งงานนอกจาก

ได้เมีย ยังได้น้องนิสัยดื้อยิ่งกว่าเลี้ยงลูกไม่รู้จักฟังมาอีก
มัลติฟังก์ชันไหมล่ะ
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- 5 -
หนูหอม อย่าดื้อ

เข้าสู่วันที่เจ็ดของชีวิตหลังแต่งงาน
และเป็นคืนที่เจ็ดเช่นกันที่บางสิ่งก็ยังเหมือนเดิม
“หอม ลุกไปนอนห้องตัวเอง”
“หนหูลบัแล้ว” ตอบมาหน้าซือ่ สองตาปิดสนทิแล้วกซ็กุหน้าไป

กับหมอน 
ขุนเขามองเด็กหนุ่มในชุดนอนลายมิกกี้เมาส์อย่างเหนื่อยใจ
“หอม มึงจะมาเนียนนอนเตียงพี่ทุกคืนไม่ได้โว้ย”
“พี่ขุนบอกหนูเองปะว่าจะให้หนูมานอนด้วยได้อะ ผิดค�าพูด 

หัวล้านนะ” 
โห เล่นแรง พันธุกรรมลุงขจรผมดกด�าหน่อยไม่ได้เลยนะ
เขาเรยีกว่าบางระดบัเริม่ต้นปะ ยงัห่างไกลจากการล้านอีกเยอะ 

ขนาดตอนก่อนปูจ่ะข้ึนไปท�าสาโทหมกักับทวดบนสวรรค์ยงัไม่ล้านเลย 
แค่ใกล้ๆ

“พี่บอกแค่ว่า...ให้นอนบ้าง แต่นี่มึงมานอนทุกคืนเลยนะหอม”
“โห พี่ขุนขี้งกอะ หนูนอนคนเดียวโดนตุ้งแช่ แฮ่ๆ ท�าไงอะ หนู

ยิง่ขวญัอ่อนอยู ่แล้วเนีย่หนตูวันีด้ดดเดยีว ขอหนนูอนด้วยไมได้เหรอ” ่
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พูดเสียงอ่อนเสียงหวาน กลิ้งมานอนแผ่ที่ฝั่งของขุนเขา ท�าตาปริบๆ 
อวดอ้างว่าตัวเล็กนิดเดียว แค่เล็กพอให้ขุนเขาบังมิดก็เท่านั้นไหม คิด
ว่าน่ารักเหรอ ก็แค่นิดหน่อยปะวะ

“นะ น้าาา พี่ขุนจ๋า ให้หนูหอมนอนด้วยอีกคืนนะ” พอเห็น
ขนุเขาเริม่เงยีบกเ็ข้าทาง ปีนมาเกาะแขนด้วยปลายนิว้ เพราะเส้ือนอน
แขนยาวกินมือ 

ขุนเขาถอนหายใจใส่ไปที คราวนี้ก็เอาแก้มถูอย่างที่ถนัด
“พี่ขุนจ๋า พี่ขุนสุดหล่อของหนู” 
“เออๆ อยากนอนก็นอน แต่พรุ่งนี้ต้องนอนห้องตัวเอง เข้าใจ

ไหม” ขุนเขาดึงแขนออก ก�าชบัไม่จบค�าด ีเดก็ตวัผอมกโ็ดดผงึไปซกุตวั
ใต้ผ้า

“หนนูอนละ ฝันดพีีข่นุ” ไม่ตอบรบัใดๆ บอกฝันดแีล้วกห็ลบัไป
ทั้งรอยยิ้มเปื้อนหน้า

ขุนเขานวดขมับตัวเองสองที เอนตัวลงนอนบ้างตอนที่กดปิด
ไฟก็ถอนหายใจอีกรอบ มองหัวกลมๆ ที่ผมสีน�้าตาลจมหายไปกับ
หมอนข้างตัว

ถงึจะไม่ได้เตรยีมไว้ให้คนอืน่มานอนด้วย แต่เตยีงขนุเขากใ็หญ่
พอให้ข้าวหอมมานอนเพิ่มอีกคนได้พอดีจริงๆ ปัญหาส�าคัญคือ
พฤติกรรมการนอนของเด็กดื้อนี่ต่างหาก

นอนดิ้นก็ที่หนึ่ง การขาก่าย แขนเกยมาบนตัวขุนเขายังไม่เท่า
ไหร่ ไม่ได้เจ็บ แต่ถ้าร�าคาญ กวนเวลานอนมากนักก็ดึงหมอนข้างมา
ช่วยรับแรงปะทะแทนได้

แต่ปัญหาใหญ่สุดเลย คือต่อให้ก่อนนอนคืนนั้นเสื้อนอนหนู
หอมจะตัวใหญ่แค่ไหน ตื่นเช้าก็มีอันเตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนต่อไหน 
หวิดจะเห็นนมน้องมันมาหลายรอบแล้วเนี่ย

มันก็ไม่ได้ปะวะ หอมมันลูกมีพ่อมีแม่ ถึงจะผู้ชายเหมือนกัน 
ก็เถอะ...
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ถึงจะแต่งงานกันแล้วก็เถอะ
วันนีข้นุเขากเ็ลยบอกให้ข้าวหอมเอาชดุนอนตวัทีซ่ือ้มาใหญ่สุด

สวมแทน แขนกินมือ ชายเสื้อคลุมสะโพกมิดชิดแนบสนิท
“ถ้าวันนี้เสื้อเปิดได้อีกนะ จะให้นอนในถุงนอน” ขุนเขาพึมพ�า

กับตัวเอง
ปึก
แขนขาวที่ถูกคลุมด้วยผ้าเน้ือลื่นฟาดเข้ากลางอกตั้งแต่ต้นคืน 

ชายหนุม่ถอนหายใจเฮอืก ดงึแขนข้าวหอมไปวางแนบข้างกายเจ้าของ
ตามเดิม

ถุงนอนนี่มันราคาเท่าไหร่วะ
“พีข่นุไม่กนิข้าวเหรอ วนันีป้้าช่อท�าต้มผกักาดจออร่อยมากเลย

นะ” ค�าถามจากเด็กหนุ่มที่นั่งตรงข้ามดังมา ก่อนแก้มขาวๆ จะขยับ
หมุบหมับตอนเคี้ยวมื้อเช้าอย่างสบายใจ

ต่างจากเจ้าของผู้ดแูลไร่อินท์วนัธรทีท่�าหน้าบอกบญุไม่รบัตัง้แต่
เช้า

ขุนเขาไม่เข้าใจ ข้าวหอมมันเล่นกายกรรมเปียงยางตอนนอน 
เหรอ เสื้อยาวกรอมสะโพกยังเปิดไปถึงสะดือ ยังยาวไม่พอเหรอวะ 
ต้องยาวแค่ไหนเนี่ย

“ดพูีข่นุท�าหน้า แต่ไม่เป็นไร หน้าเหีย่วหนกูร็กั หนทู�าใจได้แหละ 
รักคนแก่อะเนอะ พี่จะเหี่ยวจะหง่อมก่อนก็ธรรมดา” ข้าวหอมพูดไป
หัวเราะคิกคักไป มือก็ตักไส้หมูคั่วเกลือใส่จานให้ขุนเขาไปอีกชิ้น ไม่รู้
สึกตัวเลยสักนิดว่าหน้าเคร่งๆ เรียกตีนกาของขุนเขาก็เกิดจากตัวเอง
ทั้งนั้น

“มึงนอนดิ้นมากนะหอม รู้ตัวไหม”
“พี่กล้องก็เคยบอกหนูนะ แต่ว่าเด็กๆ นอนกับหนูได้นะพี่ขุน” 

เดก็ๆ ของข้าวหอมก็คือบรรดาแก๊งตุ๊กตายัดนุน่เป็นกะตัก้ตอนอยูบ้่าน
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เดิม ที่จะสับเปลี่ยนเวียนมานอนด้วยบนเตียงครั้งละสามสี่ตัว
ขนุเขานกึสภาพไม่ออก ค�าว่านอนได้ น่ีได้นอนบนพืน้หรอืเปล่า
“พ่ีขุนกินข้าวได้แล้ว เดีย๋วกนิอิม่ค่อยบ่นหนตู่อ” เดก็ตวัขาวท้วง 
ขนุเขาถอนหายใจเฮอืก เริม่ลงมอืจดัการกบัมือ้เช้าอย่างจรงิจงั 

พลางคิดไปว่าสงสัยจะได้ซื้อถุงนอนแล้วจริงๆ

“หอม พีบ่อกมึงแล้วไงว่าไม่ต้องมา เขาจะท�างานกนั” ขนุเขา
ดเุดก็ทีข่ยบัตวัยุกยิกอยู่ข้างๆ จ้องตาไม่กะพรบิเข้าไปในโรงเรอืนขนาด
ใหญ่ ซึ่งก�าลังลงท่อเพาะกล้าต้นมะเขือเทศแบบกินสดรอบใหม่

“หนูอยากมาช่วยนี่พี่ขุน เนี่ย หนูมาช่วยงานบ้าง พี่ขุนจะได้รัก
หนูไวๆ ไง” ข้าวหอมบอกเสียงดัง มือผอมรับถุงมือผ้าที่ลุงเดชส่งมา
ให้

“ไม่เอา ในโรงเรอืนโคตรร้อน เป็นลมขึน้มาทิง้ทีน่ีเ่ลยนะ อยาก
ซนก็ไปเดินเล่นข้างนอก ห้ามวุน่วายในนี”้ ขนุเขาปรามอกีรอบ แต่เดก็
นี่ฟังที่ไหน ตั้งแต่นั่งแหมะบนรถเข้าสวนไม่ยอมลงแล้ว จะหิ้วออกไป
ก็ท�าปากเบะ ตาเศร้า จนคนงานช่วยกันขอให้ปล่อยมาด้วย เก่งนัก
เรื่องอ้อนผู้ใหญ่เนี่ย 

“หูววว ร้อนแค่นี้หนูไหวน่าพี่ขุน เห็นอย่างนี้หนูเรียน นศท. มา
แล้วด้วยนะ ผ่านครบทุกหลักสูตร จะใช้งานอะไรหนูบอกได้เลย ด้วย
รักที่หนูมีให้พี่ขุน หนูท�าได้ทุกอย่างเลยยย” บอกเสียงเริงร่า ยิ้มแฉ่ง

“งั้นออกไปเล่นข้างนอก”
“ฮื่อ อย่างนั้นเรียกท�างานที่ไหน” ข้าวหอมท�าหน้ายู่
“มา พี่ขุนเข้าไปข้างในกัน” ว่าแล้วมือผอมก็คว้าหมับกับท่อน

แขนแข็งแรงของชายหนุ่ม 
บวรวิทย์ อินท์วันธร ถอนหายใจเฮือกแต่ก็ยอมก้าวตามไป ถ้า

มัวแต่เถียงกับเด็กดื้อ งานไม่เสร็จกันพอดีวันนี้
พอเข้ามาข้างในโรงเรือนขนาดใหญ่ ข้าวหอมก็หูตาพราวด้วย
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ความตื่นเต้น มองไปทางไหนก็มีท่อสีฟ้าขนาดใหญ่ที่ก�าลังถูกเอาขึ้น
บนโครงเหล็กซึ่งวางยาวสามแถวจนสุดโรงเรือน คนงานราวสิบคน
ก�าลังท�างานของตัวเองอย่างที่เรียนรู้มา

ข้าวหอมอดไม่ได้ที่จะเดินไปตรงนั้นตรงนี้ ส�ารวจดอูย่างสนอก
สนใจตามประสาคนเคยเห็นครั้งแรก

“หอม มงึอย่าซนล่ะ” ขนุเขาละความสนใจมาบอกอกีรอบ ก่อน
จะกลบัไปดงูานทีก่�าลงัท�าอยูต่่อ แม้จะขึน้ชดุการปลกูใหม่ครัง้ทีน่บัไม่
ถ้วน แต่ท�างานกบัสิง่ทีพ่ดูไม่ได้ ผลหมากรากไม้กม็อีะไรให้เรยีนรู ้แก้ไข
กันอยู่เสมอ

“ลงุเดช ผมว่ารอบนีเ้ตรยีมสายให้สงูหน่อยแล้วกนั” ขนุเขาบอก
สเปกงานคร่าวๆ ที่ต้องปรับ เช่นเชือกที่จะเอาไว้พยุงต้นอ่อน ดูงาน
ตรงนั้น แก้งานตรงนี้ก็เลยเผลอลืมเด็กที่ตามมาด้วยไปในที่สุด

ส่วนข้าวหอมเองเดนิไปเดนิมากช็กัจะเบือ่แล้ว สดุท้ายมาหยดุ
อยูไ่ม่ไกลจากตรงทีข่นุเขาอยูน่กั มองพีค่นงานผูห้ญงิสีค่นทีก่�าลงัช่วย
กันวางแนวท่อสีฟ้าลงบนโต๊ะเหล็ก

“พี่จ๊ะ ขอหนูลองท�าได้ไหม” ข้าวหอมคิดว่างานนี้ตัวเองน่าจะ
ท�าได้ไม่ยาก พอท�าได้แล้วก็ต้องเรยีกพ่ีขุนมาดแูล้วกอ็วดกนัหน่อย ให้
ออกปากชมให้ได้เลย

“มันอิด มันยากเน้อคุณหอม ละอ่อนน้อยยะบ่เปิงก่าเจ้า” 
“ขอหนูลองนะ นะ” ข้าวหอมยืนยันอีกที ถึงจะยังพูดเหนือ 

ไม่ได้ แต่ก็พอฟังออกอยู่บ้าง 
สี่สาวมองหน้ากัน แต่ก็ยอมละมือให้คนตัวผอมจับท่อหลักต่อ

กับสายน�้า โดยมีพวกเธอคอยช่วย
แม้จะทุลักทุเล แต่ในที่สุดข้าวหอมก็ท�าได้
“เห็นไหมพี่ๆ หนูท�าได้” ข้าวหอมยิ้มแฉ่งจนแก้มโย้ รีบวิ่งปรื๋อ

ตรงไปหาร่างสูงใหญ่เด่นในกรอบสายตาอย่างขุนเขาเพื่ออวดฝีมือ 
ตัวเอง
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ปึก โครมมม
แต่รีบวิง่ไปหน่อยพอเหยยีบกบัผ้าใบเปียกน�า้ล่ืนๆ กท็�าเอาเสีย

หลัก ตัวข้าวหอมเหวี่ยงมาชนกับท่อสีฟ้าที่วางเกยไว้ยังจับขึ้นที่ตั้งไม่
ครบ แถมสองมอืดนัโดนท่อทีข่ึน้วางแล้ว แต่ยงัไม่ได้ประกอบลอ็กท่อ
ยึดกับเหล็ก

เคร้ง เคร้ง เคร้ง
เสียงท่อดึงกันจนร่วงระเนระนาดดังต่อกันเหมือนโดมิโนยักษ์

ล้ม ท่อของโต๊ะแถวทีข้่าวหอมชนร่วงพืน้ยกแถว ไม่พอ สายน�า้ทีเ่ชือ่ม
ต่อไว้แล้วบางส่วนก็หลุดจนพ่นน�้าเปียกแฉะยิ่งกว่าเดิม

“พัง! พังหมด” เสียงเข้มดุดังลั่น 
แต่คราวนี้ข้าวหอมไม่เอ่ยเถียงสักแอะ เพราะก็เห็นเต็มตา

เหมือนกันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมากแค่ไหน สองมือบีบแน่น ก้ม
หน้า หลับตาปี๋เป็นพักๆ ตั้งแต่ที่ถูกดึงออกมาดุหน้าโรงเรือน ในขณะ
ที่คนงานด้านในช่วยกันจัดการให้เรียบร้อย

“พี่บอกมึงแล้วหอม มึงฟังพี่ไหม ไม่เคยฟัง แม่ง!” ขุนเขาสบถ
ออกมาอีกรอบ มือใหญ่เสยผมของตัวเองก่อนจะกอดอกทั้งสองข้าง 
ดวงตาคมจ้องเขม็งน่ากลัวแบบที่แค่เงยมาสบตาปุ๊บ ข้าวหอมก็รีบก้ม
หน้างุดต่อทันที

“ดือ้ ดือ้ฉบิหาย มงึรูไ้หมหอม นอกจากเสยีเงนิแล้วมันเสียเวลา 
มงึคดิว่ากว่าจะซ่อม กว่าจะท�าใหม่เสรจ็มนัต้องใช้เวลามากแค่ไหน มงึ
คิดไหมหอม”

“...”
“พี่ถามว่ามึงเคยคิดไหม!” เสียงดังเค้นถามอีกรอบ 
ข้าวหอมรู้สึกผิดก็รู้สึกผิด กลัวก็กลัว นี่ขนาดน�้ากระเซ็นมาโดน

นิดหน่อย แต่รู้สึกเหมือนหนาวจนตัวสั่นไปหมด
“ข้าวหอม ตอบ”
“หนะ หนะ หนู ไม่ ไม่ได้ตั้งใจพี่ขุน หนู...”
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“ไม่ได้ตั้งใจ มึงก็แก้ตัวได้แค่นี้!”
“...”
“พี่บอกมึงแล้วว่าอย่าดื้อ อย่าซน หอม มึงไม่เคยฟัง ไม่เคยคิด

จะท�าตาม วุ่นวายฉิบหาย”
“หนูแค่อยากช่วย หนูขอโท...”
“ช่วยให้ยิ่งแย่น่ะสิ จะบอกว่าไง ท�าเพราะรักเหรอ เหอะ เอ้า 

รักแล้วท�าได้ทุกอย่างใช่ไหม งั้นมึงเดินกลับบ้านเองหอม! เดินไปเลย
สองโลจากตรงนี้ พลังแห่งรักมึงเหลือเยอะนัก เดิน!”

“...ถ้าหนทู�า พีข่นุจะหายโกรธไหม” ถามเสยีงอ้อมแอ้ม ไม่กล้า 
มองสายตาดุที่จ้องเขม็งมา

“ถ้า...พี่หาย งั้นหนูเดินได้ แค่นี้เอง”
“เออดี มึงเดินไปเลยนะ อย่าวุ่นวายกับอะไรอีก ตัวปัญหา!”
“...” ข้าวหอมเม้มปากตวัเอง ตาโตแดงแจ๋ตอนก้มมองพืน้ ต้อง

ฮึบไว้ ฮึบไว้ก่อน
ข้าวหอมไม่ชอบเวลาที่ขุนเขาเห็นตัวเองร้องไห้
“แล้วผมบอกเลยนะ ถ้าใครช่วยเด็กนี่ไม่ให้เดินกลับบ้านเอง 

ถือว่าช่วยสร้างความวุน่วายไม่เข้าเรือ่งและต้องได้รบัโทษเหมอืนกนั!” 
ขุนเขาตะโกนประกาศชัดเจน จนคนงานที่ยืนดูกันสลอนรีบวกกลับไป
ท�างานของตัวเอง

“งั้น งั้น...หนูไปแล้วนะ”
“เออ”
“...” 
ข้าวหอมพยักหน้ารับแล้วก็เดินคอตกกลับไปตามทางเดิมที่นั่ง

รถมาเมือ่ไม่นานก่อนหน้านี ้พอเดนิมาได้พ้นหนึง่เล้ียวโค้ง รูว่้าจะไม่มี
ใครเห็นแผ่นหลังผอมยามสะอื้นแล้ว

ตาแดงๆ ที่เก็บน�้าตาจนคลออยู่ด้านในมานานก็ปล่อยให้น�้า
อุ่นๆ ร่วงเผาะลงมาจนเต็มแก้ม
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“ฮกึ...งือ่ออ อกึ” ข้าวหอมสะอืน้ฮกั สองมอืเชด็น�า้ตาตวัเองไป 
สองขาก็เดินไปด้วย ความรู้สึกเจ็บแปลบๆ ที่หัวไหล่กับช่วงเอวฟ้อง
ว่าตอนที่ล้มไปชนไม่ได้มีแค่ท่อสีฟ้าที่เสียหาย

แดดที่ส่องลงมาร้อนจัดโดนผิวขาวที่ไร้หมวกป้องกันของ 
ข้าวหอมตรงๆ ทว่าก็ไม่ได้ท�าให้น�้าตาแห้งไป

“ฮึก...หนู หนูขอ อึก ขอโทษ ฮึก พี่ขุน หนู ฮึก ขอโทษ” ข้าว-
หอมร้องไห้จนตัวโยน ปล่อยทุกความเสียใจ น้อยใจออกมาเมื่ออยู ่
คนเดียว ปากอิ่มสีแดงสดพึมพ�าไป ร้องไห้ไป แล้วก็รู้ดีด้วยว่าตัวเอง
สมควรถูกดุในครั้งนี้

ทว่าความน้อยใจ เสยีใจก็ไม่เหน็จะลดลงเลย ยิง่มคีวามรูส้กึผดิ
เข้ามาก็ท�าให้น�้าตาไหลออกมามากขึ้นอีก

“ฮือ อีกไกลไหม ฮึก” พยายามเช็ดน�้าตาออกจนหน้าแดง ยิ่ง
โดนแดดก็ยิ่งแดง จ้องมองทางข้างหน้าที่ไกลอย่างน้อยก็หนึ่งกิโลกับ
อีกห้าร้อยเมตรแน่ๆ ที่ต้องเดินต่อ พอเห็นระยะทางที่เหลือก็ได้แต่
เม้มปากแน่น พยายามกลืนก้อนสะอื้น

“พี่ขุน อึก พี่ขุน ฮึก ใจร้าย ฮือ” 
ถ้าตวัเองไม่ได้ท�าผิดแล้วโดนดแุบบนี ้กค็ดิเหมอืนกนัว่าจะแกล้ง

เอาแก๊งมดแดงไปเคาะใส่รองเท้า จะท�าพรกิเกลอืจิม้ตะลงิปลงิแบบใส่
น�้าตาลแทนเกลือให้พี่ขุนกิน

“ฮึก อึก” แต่ตอนนี้รู้ว่าผิดและต่อให้คิดอะไรไปเรื่องอื่นแค่ไหน 
จมูกโด่งรั้นก็แดงจัด ตาแดงๆ ทั้งสองข้างก็ยังคงเปื้อนน�้าตาอยู่ดี

“หนูไม่ได้ ฮึก ตั้งใจจริงๆ...หนูขอโทษ”
ความรู้สึกแย่ๆ ยังเกาะหนึบอยู่รอบหัวใจข้าวหอม ไม่ไปไหน
“คุณข้าวหอมครับ”
“อะ ลงุเดช” ข้าวหอมหนัไปมองมอเตอร์ไซค์ทีข่ีม่าจอดตคีูด้่วย

ความตกใจเล็กน้อย เพราะมัวแต่คิดถึงคนที่สั่งให้ตัวเองเดินมา เลย
ไม่ทันได้ยินเสียงรถ



51

~ Butterfly 8ffect ~

“เดินตากแดดแบบนี้จะแย่เอานะครับ”
“หนทูนไหวลงุเดช แค่น้ีท�าไม่ได้ ฮกึ พีข่นุกด็ถูกูความรกัหนหูมด

พอดี” ตอบกลับเสียงขึ้นจมูกปนสะอื้น แม้จะพยายามเช็ดน�้าตาอย่าง
สุดความสามารถแล้วก็ตาม

“งัน้คณุข้าวหอมเอาหมวกนใส่ครบั แดดมันร้อน จะเป็นลมเอา” 
ลงุเดชจอดรถแล้วยืน่หมวกผ้าปีกรอบด้านสีด�ามาให้ มันเป็นแบบทัว่ๆ 
ไปที่คนงานในไร่ใช้กัน รวมทั้งเจ้าของไร่ก็ด้วย

ดูสิ เอาแต่คิดถึงพี่ขุน ขนาดตอนสวมหมวก ข้าวหอมก็ได้กลิ่น
เหมือนเวลาอยู่ใกล้ๆ พี่ขุนด้วย

“แล้วก็น่ีครับคุณหอม น�้าเย็นๆ ชื่นใจ ลุงเพิ่งขี่รถไปเอาที่ล้ง 
กลางมาให้” ลุงเดชเอ่ยถึงล้งกลางที่เป็นอาคารไว้เก็บผลผลิตซึ่งตั้งอยู่
กลางไร่ จะมีตู้น�้าเย็น ตู้ขนมให้คนงานไปหยิบมากิน ดื่มดับกระหาย
ได้ 

“ขอบคณุลงุเดชมากนะครบั” ข้าวหอมย้ิมกว้างพร้อมยกมือไหว้ 
รบัถงุน�า้เปล่ากับน�า้อัดลมมาอย่างละขวด สไปรท์แบบทีช่อบมาตัง้แต่
เด็กด้วย

“งัน้ลงุกลบัไปรายงาน เอ๊ย ไปท�างานก่อนนะครบั สู้ๆ  ครบัคณุ
หอม”

“ขอบคุณครับลุง” ข้าวหอมไหว้ลาลุงเดชอีกที
ยืนดูดน�้าสีเดียวกัน แต่ต่างรสชาติอย่างละอึกให้ชื่นใจ ขยับ

หมวกบนหัวให้กระชับแล้วก้าวเดินต่อไป
อีกแค่โลครึ่งเอง ความรักของหนูหอมน่ะ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แค่

นี้หรอก

ไม่ธรรมดาจริงๆ
ระยะหนึง่กโิลเมตรครึง่ไม่ใช่อะไรง่ายๆ จรงิๆ ขนาดสวมหมวก 

มนี�า้สองขวดเป็นเชือ้เพลงิ ร่างผอมๆ ของข้าวหอมกเ็ดนิฝ่าแดดมาถงึ

ี่
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บ้านหลังสวยตรงหน้าแบบโซซัดโซเซ
ใบหน้าน่ารักแดงจนซีดแล้วในตอนนี้ ความเจ็บจากตอนที่ล้ม

ผสมกับการเดินตากแดดมาคนเดียวท�าให้เจ็บจนล้าไปหมด
ข้าวหอมทิ้งขวดเปล่าทั้งสองขวดลงในถังขยะ ทิ้งตัวนอนบน

โซฟาพร้อมกดเปิดแอร์ด้วยสภาพหายใจเร็วและเหนื่อยล้า
มันเหนื่อยเป็นพิเศษ เพราะไม่ใช่แค่เสียเหงื่อ แต่ว่าเสียน�้าตา

ไปตลอดทางที่เดินกลับมา จนสองตาโตแดงช�้า จมูกโด่งรั้นก็เป็นจ�้า
แดงไม่แพ้กัน ร้องไห้จนตอนนี้รู้สึกปวดตึบๆ ในหัว

พี่ขุนจะหายโกรธแล้วใช่ไหม หนูเดินกลับมาได้เองอย่างที่พี่สั่ง
แล้ว

จะเห็นค่าความรักของหนูขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะพี่ขุน
แอร์เยน็ๆ โชยมา ร่างกายทีเ่หนือ่ยล้ากท็�าให้เปลอืกตาบวมช�้า

ปิดสนิทลงทั้งที่นอนพาดอยู่บนโซฟาขนาดใหญ่

ติ๊ก ติ๊ก
“อือ้” เปลอืกตาทีรู่ส้กึหนกัเป็นพเิศษค่อยๆ เปิดปรอืขึน้ ข้าวหอม

กวาดมองรอบตัว เห็นเป็นห้องนอนเดิม ซึ่งนอนมาตลอดเจ็ดวัน 
นาฬิกาปลุกที่วางอยู่ไม่ไกลบอกว่าคือเวลาเจ็ดนาฬิกาของเช้าวันใหม่

ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวข้าวหอมก็นึกออกว่าเมื่อวานตัวเองสร้าง
วีรกรรมอะไรไว้ แล้วก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจที่ตัวเองขึ้นมาอยู่บนห้อง
นอน

“เมื่อวานหลับไปที่โซฟาไม่ใช่เหรอ”
“มงึเดินละเมอขึน้มาไงหอม” เสยีงทุม้นุม่ทีคุ่น้เคยท�าให้ร่างผอม

รีบหันไปมอง ร่างสูงใหญ่ของขุนเขาเปลี่ยนเป็นชุดล�าลองเรียบร้อย
แล้ว

“หนูละเมอเหรอ”
“ใช่น่ะสิ มึงน่ะละเมอเดินขึ้นมาเอง จ�าไม่ได้เหรอหอม” ขุนเขา
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บอกอกีรอบ พอเหน็ตาโตเบกิโพลงท�าหน้าตกใจกไ็ด้แต่กระตกุยิม้ และ
รู้สึกว่ามากไปหน่อยจนต้องยกแก้วกาแฟขึ้นมาบัง

แม้ความจรงิรูแ้ก่ใจว่าข้าวหอมตวัหนกัแค่ไหนเวลาหลบั เพราะ
เขาอุ้มขึ้นมานอนด้วยตัวเอง

“แต่หนูไม่เคยละเมอเดินเลยนะพี่ขุน”
“เอ้า งั้นคิดว่าตัวเองขึ้นมานอนบนห้องได้ไง ดื้อแล้วยังจะอ๊อง

อีก” ขุนเขาพูดหน้าตาย ก็ถ้าจะมีสติหน่อย ไม่เด๋อมาก ข้าวหอมก็คง
เห็นว่าชุดที่ตัวเองใส่ไม่ใช่ชุดเดิมแล้ว

กก็ลบัมาเหน็นอนฟบุอยูต่รงโซฟา ไม่ชอบใจนดิหน่อยทีต่าแดง
หน้าแดงขนาดนั้น เห็นแล้วมันไม่เจริญตา สุดท้ายก็อุ้มขึ้นมาเช็ดหน้า
เช็ดตาให้ 

แล้วกเ็ชด็เนือ้เชด็ตวัเปลีย่นเสือ้ผ้าให้นอนสบายตวัหน่อย แต่ก็
พยายามจะหลบัตาท�ามากทีส่ดุ แม้ว่าจะแอบมองนมน้องมันไปหน่อย
ตอนที่เปลี่ยนชุดให้ก็เถอะ

“อืม้” ขนุเขากระแอมกระไออยูเ่ลก็น้อย แต่กก็ลบัมาอยูท่่าเดมิ
ได้

“ตื่นแล้วก็อาบน�้าแปรงฟัน ป้าช่อท�ากับข้าวรอแล้ว” พอบอก
จบก็หันหลังตรงไปที่ประตูทันที

“พี่ขุน”
แต่สุดท้ายก็หยุดตามเสียงเรียกอยู่ดี
“หนูขอโทษนะ หนูขอโทษจริงๆ ที่ท�าให้งานพี่เสียหาย” ข้าว-

หอมบอกสิ่งที่อยากบอกตั้งแต่เมื่อวานออกมาชัดๆ ตรงไปตรงมา 
ทุกถ้อยค�าแทนความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจ

“อื้ม” ขุนเขาขานรับ
“พ่ีก็ขอโทษมึงเหมือนกัน หอม ที่ดุแรงไป” ค�าขอโทษที่ได้รับ

กลับมาท�าให้ข้าวหอมใจชื้นมากขึ้นเป็นกอง
“ทีพ่ีใ่ห้หนูเดินมา หนูเดินมาเองเลยนะ ลงุเดชเป็นพยานได้ แก
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มาเห็นตอนหนูเดินด้วย พี่ขุนหายโกรธหนูแล้วใช่ไหม”
“อื้ม”
“อื้ม...อื้มอะไรอะ”
“อื้ม หายโกรธแล้ว” 
พอขุนเขาย�้า รอยยิ้มที่ซีดจางหายไปก็ฉายชัดบนใบหน้าที่ยังมี

ร่องรอยจากการร้องไห้
ทว่าก็สดใสมากขึ้นใกล้เทียบเคียงเดิม
“แล้วพี่ขุนรักหนูบ้างยัง”
“ได้ทีเอาใหญ่เลยนะมึงอะ”
“ก็หนูได้ทีแล้วนี่”
ขนุเขามองลกูสะใภ้ของแม่แล้วก็หวัเราะหึ ก่อนจะเดนิหนไีป ทิง้

ให้ข้าวหอมท�าหน้ามุ่ยอยู่คนเดียว ก่อนที่จะยิ้มออกมาอีกรอบ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีละนะ
แต่ว่าปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลย งื้อออ


