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คูหมั้นคูหมาย

“ไมหมั้นคะ จางสักสิบลานจี๊ดก็ไมหมั้นไมแตงอะไรทั้งนั้น จี๊ดกับ

พี่ปรานตเราไมไดรักกัน เรื่องอะไรที่คุณพอกับคุณแมจะตองใหจี๊ดทิ้งชีวิต
อันสดใส ไปรวมชีวิตกับผูชายทึนทึกอยางนั้นดวย”
เสียงประกาศกราวทีด่ งั ลัน่ ออกมาจากตัวบานหลังใหญ ทําให ปรานต
ปราชญากานต ที่กําลังกาวเทาเขาไปที่หนาประตูถึงกับชะงักกึก กอนจะยืน
เอามือลวงกระเปากางเกง แลวยืนฟงเงียบๆ ดวยสีหนาที่เครงขรึมขึ้นทันที
“ก็หมั้นไวกอน เดี๋ยวแตงกันไปก็รักกันเอง” ดาหลา ผูเปนมารดา
ของหญิงสาวกลาวขึ้นมา พรอมกับถอนหายใจดวยความคิดหนัก เพราะรู
อยูแลววาบุตรสาวไมมีทางยอมทําตามในสิ่งที่นางกับสามีตองการอยาง
แนนอน
“จะหมั้นหรือจะแตง จี๊ดก็ไมเอาทั้งนั้น คุณพอกับคุณแมไปบอก
ยกเลิกกับคุณลุงคุณปาเลยนะคะ” แสนปรารถนา สุทธาวรรษ อยากจะ
บาตายใหมันรูแลวรูรอด เมื่อจูๆ ก็โดนจับคูกับลูกชายของเพื่อนพอที่เธอ
รูจักมาตั้งแตเด็ก แถมยังบอกวาพิธีหมั้นจะเกิดขึ้นในอีกสัปดาหขางหนานี้
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“แตพอตกลงกับคุณลุงประกอบและก็คุณปาลีลาไปแลว วาจะให
ลูกหมั้นหมายกับพี่เขา เรื่องนี้เราตกลงกันมานาน อีกอยางฝายนั้นเขาก็
จัดเตรียมพิธหี มัน้ เอาไวแลว ลูกจะใหพอ ผิดคําพูดกับเขางายๆ เหรอ” สุกิจ
สุทธาวรรษ พยายามอธิบายใหบุตรสาวเขาใจ เพราะเรื่องการหมั้นหมาย
ของบุตรสาวของทาน กับบุตรชายของประกอบและลีลา ไดถูกกําหนดขึ้น
กอนหนานี้มาสักพักแลว เพียงแตทานยังไมไดเอยปากบอกบุตรสาวเทานั้น
ตอนนี้บุตรสาวของทานเรียนจบแลว ก็สมควรแกเวลาที่ทานจะบอกเรื่อง
การหมั้นหมายนี้เสียที
“แตคุณพอคะ จี๊ดไมไดรูเรื่องดวยนี่ ไมไดเต็มใจ ไมไดอยากหมั้น
ไมไดอยากแตงงาน ไมเคยคิดอยากไดพี่ปรานตเปนสามีเลยดวย”
“ยายจีด๊ ” เสียงดาหลาอุทานดวยความเหลือทนกับคําพูดของบุตรสาว
ทามกลางความปวดหัวและหนักใจของสุกจิ ในขณะทีผ่ มู าเยือนทีห่ ลบซอน
อยูหนาประตูบานใหญนั้น ถึงกับทําหนาตึงขึ้นมาทันที กอนจะตัดสินใจ
เดินกาวเขาไปในบานสุทธาวรรษดวยสีหนาไมสบอารมณนัก
ปรานตเคยมาทีบ่ า นหลังนีเ้ มือ่ หลายปกอ นกับบิดา ตอนนัน้ เขาไมเจอ
แสนปรารถนา เพราะเธอไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆ ที่เรียนดวยกัน ไมคิด
ไมฝนมากอนจริงๆ วาตอนนี้เธอจะกลายเปนวาที่คูหมั้นของเขาไปเสียแลว
“ยังไงจี๊ดก็ไมหมั้น”
“ทุกอยางถูกกําหนดเอาไวหมดแลว ลูกไมมีสิทธิ์ปฏิเสธ” สุกิจ
ยืนกราน เพราะรับปากกับเพื่อนเอาไวเปนมั่นเปนเหมาะแลว
“คุณพอจะมาบังคับจี๊ดไมได”
“พี่เขาเปนคนดี เขาจะดูแลลูกแทนคุณพอกับแมได” ดาหลาชวยพูด
อีกแรง เพราะรูจักนิสัยใจคอวาที่คูหมั้นของบุตรสาวดี ปรานตเปนคนดี
และเหมาะสมกับบุตรสาวของนางทุกอยาง
“จี๊ดไมตองการคนดี จี๊ดตองการแคคนที่จ๊ีดรัก และเขาก็รักจี๊ด”
แสนปรารถนายืนยัน ถึงจะเคยรูจักปรานตมาตั้งแตเด็กแลว แตมันก็นาน
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มากจนเธอไมรูวาตอนนี้เขาเปนอยางไร นิสัยใจคอดีหรือรายก็ไมอาจรูได
“แตงกันไปก็รกั กันเองลูก ดูอยางคุณพอกับแมส”ิ ดาหลาหวังอยางนัน้
เพราะนางกับสามีเองก็แตงงานกันโดยไมไดรกั ใครกนั มากอน แตแตงเพราะ
ผูใหญเห็นชอบ พอใชชีวิตดวยกันก็เริ่มปรับตัวเขาหากัน ถอยทีถอยอาศัย
สุกิจเองก็เปนคนดี ทําใหนางรักใครไดไมยากเลย
“ไมหมัน้ ไมแตงอะไรทัง้ นัน้ คะ จะฆาใหตายยังไงจีด๊ ก็ไมยอมทําตาม
ที่คุณพอคุณแมตองการเด็ดขาด”
“ถึงกับจะยอมตายกันเลยหรือครับ กับการที่จะหมั้นกับคนอยางพี่
แหม…เพิ่งรูตัว วาพี่ก็มีความสําคัญกับจี๊ดขนาดนั้นดวย” เสียงตัดพอที่ดัง
แทรกเขามา ทําใหพอ แมลกู ทีก่ าํ ลังโตเถียงกันถึงกับหยุดชะงัก กอนจะหันไป
ยังตนเสียงโดยพรอมเพรียงกัน
“คุณปรานต! มาไดยงั ไงคะนี”่ ดาหลาทําหนาตกใจ เมือ่ เห็นหนาแขก
ที่ปรากฏตัวขึ้นในบานสุทธาวรรษชัดเจน ใบหนาคมเขมบวกกับรางสูงสงา
น า เกรงขามนี้ น างจํ า ได ดี นั่ น เพราะคุ  น เคยกั น มาตั้ ง แต ป รานต ยั ง เด็ ก
จนกระทั่งโตเปนหนุมในวัยสามสิบสี่
ปรานต!
ชือ่ นัน้ ทําใหแสนปรารถนาตาโต กอนจะมองบุรษุ รางสูงใหญตรงหนา
ดวยความไมแนใจ เพราะจําไดวาครั้งสุดทายที่เธอเจอเขา ก็นาจะเมื่อเจ็ดป
ที่แลว ตั้งแตเธอเรียนจบชั้นมัธยมตน กอนบิดามารดาจะพายายบานเขามา
อยูในกรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการทําธุรกิจของครอบครัว
ใบหนานิ่งเฉยของผูมาเยือน ทําใหแสนปรารถนาลอบกลืนนํ้าลาย
ภายใตใบหนาคมเขมและหลอเหลาของวาที่คูหมั้นมีความไมพอใจแฝงอยู
มากมาย เดาไดวาเขาคงไดยินที่เธอพูดกับบิดามารดาเมื่อครูหมดแลว
ไมแปลกเลยทีเ่ ขาจะมีแววตาตําหนิและขุน เคือง แตถงึ อยางนัน้ แสนปรารถนา
ก็ไมสน เพราะเธอรูสึกอยางที่พูดออกมาจริงๆ เธอไมอยากหมั้นกับเขา
ไมอยากเกี่ยวของใดๆ กับเขาทั้งสิ้น
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“สวัสดีครับอากิจ อาดา” ปรานตยกมือไหวผูใหญทั้งสองทานดวย
ความเคารพ
“นั่งกอนสิตาปรานต” สุกิจเชื้อเชิญ ทําใหปรานตตองจําใจนั่งลง
อยางไมยินดีนัก
“ยายจี๊ด มานั่งตรงนี้มา” ดาหลากวักมือเรียกบุตรสาวใหมานั่งขางๆ
เพราะแสนปรารถนายืนหางออกไปจากโตะรับแขกพอสมควร ตางจาก
พวกทานที่นั่งอยูที่โซฟามาตั้งแตเปดฉากคุยเรื่องหมั้นกับบุตรสาว
“ไมนั่ง จี๊ดจะยืน ใครจะทําไม” แสนปรารถนาในวัยยี่สิบสองดื้อแพง
อาจเพราะไมชอบสายตาคมกริบของแขกหนุม ทีล่ อบมองเธอตัง้ แตหวั จดเทา
ทําเอาเธอหงุดหงิดอยางบอกไมถูก ไมอยากรวมวงคุยดวยเลยสักนิด
“ยายเด็กคนนี้ชักจะเอาใหญแลวนะ เสียมารยาทกับพี่เขาแบบนี้
ไดยังไง นั่งลงเดี๋ยวนี้! นี่คือคําสั่ง” สุกิจเหลืออดกับบุตรสาว ตลอดเวลา
ที่ผานมาแสนปรารถนาไมเคยดื้อรั้นกับพวกทานแบบนี้ แตตอนนี้ทําไม
ถึงเปลี่ยนมาเปนเชนนี้ได
“คุณพอ!” แสนปรารถนาเรียกบิดาดวยความขัดใจ กอนจะเดิน
หนางํ้าหนางอมานั่งขางมารดา โดยที่ปรานตกับบิดานั่งอยูฝงตรงขาม และ
ทั้งคูก็มองเธอดวยสายตาที่บงบอกความระอาไมตางกัน
“ตองขอโทษแทนนองดวยนะคะคุณปรานต ปกติไมนิสัยแยอยางนี้
แตวันนี้ไมรูผีอะไรเขาสิงคะ ดื้อมาก นาหวดดวยไมเรียวสักที” ดาหลา
หันมาบอกชายหนุมดวยความเกรงใจ
“ชางเถอะครับคุณอา ผมไมถือสาหรอก เด็กวัยรุนสมัยนี้ก็แบบนี้”
ปรานตบอกเหมือนไมถือสา ทวาดวงตายังจับจองที่รางเล็กสมสวนของ
แสนปรารถนาไมวางตา แถมยังลอบยิม้ มุมปากดวยความขบขัน เมือ่ เห็นวา
อีกฝายถลึงตาใสเขาราวกับโกรธแคนกันมาสักสิบชาติ
เจ็ดปแลวสินะ
ปรานตคํานวณระยะเวลาที่เขากับเธอไมไดพบหนากันเลย จําไดวา
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ตอนนัน้ เธอตัวเล็กนิดเดียวเอง แถมยังผอมแหงอยางกับเด็กขาดสารอาหาร
นึกไมถึงเหมือนกัน วาโตขึ้นมาแลวจะเปลี่ยนไปมากถึงขนาดนี้ได
ความอวบอิ่มภายใตเสื้อกลามสีขาวของเธอ ทําใหรูวาเจาตัวไมใช
เด็กแลว หากแตเปนสาวสวยและมีความมั่นใจในตัวเองเหลือลน
“ใครเด็กไมทราบคะ จี๊ดไมใชเด็กแลว” อีกฝายเถียงคําไมตกฟาก
มองเขาตาแทบถลน ยิ่งรูตัววาถูกมองดวยสายตาโลมเลีย เธอก็ยิ่งรูสึก
ฉุนขึ้นเปนเทาตัว
“นั่นสินะ จี๊ดไมบอก พี่ก็นาจะมองออกวาจี๊ดนะ…ไมเด็ก” ปรานต
ตอบดวยนํ้าเสียงยียวน หากแตสายตาไมไดละไปจากหนาอกของสาวเจา
เลยแมแตนอย
“พี่ปรานต! อยามาหยาบคายกับจี๊ดนะคะ” แสนปรารถนาลุกขึ้นยืน
ดวยความโกรธจนตัวสั่น สายตารอนระอุที่จองมองเธอไปทั่วรางนั้นมันมี
ความหมายชัดเจน เขากําลังดูถูกและลวนลามเธอดวยสายตา
“ไมมีคําหยาบสักนิด เขาใจอะไรผิดหรือเปลา” ปรานตเลิกคิ้ว ทํา
เหมือนไมยินดียินรายกับอาการเกรี้ยวกราดของเธอเลยแมแตนอย
“พี่ ป รานต ! นี่ มั น จะกวนประสาทกั น มากเกิ น ไปแล ว นะคะ”
แสนปรารถนาตะคอกใสเขาเต็มเสียง ไมเขาใจวาเขาตองการอะไรจากเธอ
กันแน ถึงไดเอาแตกวนประสาทกันแบบนี้
นีห่ รือวาทีค่ หู มัน้ จางใหเธอก็ไมเอาดวยหรอก ตอใหเขาจะหลอเหลา
ราวเทพบุตรแคไหน หรือตอใหรวยลนฟาจนสาวๆ วิ่งตามเปนขบวน
เหมือนอยางที่มารดาเคยเลาใหฟงอยางไร แสนปรารถนาก็ไมมีทางรวมหอ
ลงโรงกับเขาเด็ดขาด
“ยายจี๊ด นี่ลูกเสียมารยาทกับพี่เขาเกินไปแลวนะ” ดาหลาเตือนสติ
บุตรสาว พรอมกับรั้งแขนใหนั่งลงตามเดิม ทวาแสนปรารถนากลับไมยอม
แถมยังมองอีกฝายราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
“นั่นสิครับ พี่เปนวาที่คูหมั้น แตไหงนองทําเหมือนจะขยํ้าคอพี่
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อยางนั้น” ปรานตเอียงคอถาม แววตาลอเลียนจองมองรางเล็กที่สวม
กางเกงสั้น โชวขาออนเนียนละมุนนาสัมผัสดวยรอยยิ้มที่แฝงไปดวยความ
เจาเลห
“ใครจะหมั้นดวยมิทราบ” แสนปรารถนาตะโกนใสหนาเขา เอาไง
เอากัน บอกเขาตรงๆ เลยแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน จะไดไมตองมีการหมั้น
บาบอเกิดขึ้นตามความตั้งใจของผูใหญ
ปรานตหุบยิ้ม กอนจะมองตาเธอดวยแววตาดุดันนากลัว ทวาเพียง
ไมนานก็แปรเปลี่ยนเปนความเฉยชา ทําใหแสนปรารถนาไมอาจคาดเดา
อารมณของเขาในตอนนี้ได
“นั่นก็เปนเรื่องของผูใหญ ลูกๆ อยางเรามีสิทธิ์แคทําตามคําสั่ง
เทานั้นไมใชเหรอ” ปรานตยอนถามหลังจากนั้น
“นี่มันยุคไหนแลวคะ สมัยนี้เรื่องคลุมถุงชนมันมีที่ไหนกัน จะใหจี๊ด
หมั้นและแตงงานกับคนที่จี๊ดไมไดรัก มันเปนไปไมไดหรอกคะ”
“ทุกอยางถูกจัดเตรียมเอาไวหมดแลว แกตองหมั้น” สุกิจยืนยัน
เสียงหนักแนน ไมสนวาบุตรสาวจะมองทานดวยสายตาตัดพออยางไร
สักวันแสนปรารถนาจะรูวาทุกอยางที่ทานทําไปลวนมีเหตุผลทั้งหมด
“คุณพอ! จี๊ดไมหมั้นนะคะ” แสนปรารถนาโวยวาย กอนจะหันไป
มองมารดาทั้งนํ้าตา เพื่อขอใหทานชวยพูดให แตแลวก็ไรประโยชน เพราะ
ดาหลาเอาแตนั่งเงียบไมออกความเห็นใดๆ
“พี่ปรานตทําใจไดหรือคะ ที่จะตองหมั้นกับคนที่ไมรูจักอะไรกัน
เลย” เมื่อคุยกับบิดาไมเปนผล เธอก็หันมาเจรจากับวาที่คูหมั้นแทนทันที
“เรารูจ กั กันมาตัง้ แตเด็กๆ พีไ่ มยกั รูว า จีด๊ ลืมมันไปหมดแลว” ปรานต
ประชดกลับ มองอีกฝายดวยความระอาเต็มทน นอกจากดื้อรั้นไมยอมฟง
ใคร แสนปรารถนายังเอาแตใจจนนาหวดกนสักที
“นั่นมันในอดีต และตอนนี้เราสองคนก็เหมือนคนละโลกแลว ทําไม
พีป่ รานตไมบอกคุณลุงคุณปา วาเราไมอยากหมัน้ กัน ไมชอบถูกคลุมถุงชน”
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“จี๊ดก็ไปบอกทานเองสิ พี่ก็แคทําตามคําสั่งของพวกทาน” ปรานต
ตอบตามตรง เพราะเขาเองก็ทาํ ตามคําสัง่ ของบุพการี หากขัดคําสัง่ พวกทาน
ไดคงทําไปแลว ใครจะอยากหมั้นกับเด็กที่เอาแตใจอยางเธอกันละ
“ทําไมพี่ปรานตบื้อแบบนี้คะ ก็แคบอกพวกทานวามันเปนไปไมได
ที่เราจะหมั้นกัน คนไมรักกันจะหมั้นทําบาอะไร นี่พี่ปรานตคิดอะไรอยู
กันแนคะ”
“แสนปรารถนา!” ปรานตเผลอตะคอกเธอออกมาดวยความโกรธ
สุดขีด เมื่อหญิงสาวตอวาเขาดวยถอยคํารุนแรง ตั้งแตครั้งแรกที่เจอกันใน
รอบเจ็ดป เด็กหญิงแสนปรารถนาในวันนั้น ตางจากแสนปรารถนาในวันนี้
ปรานตไมคิดวาเธอจะรังเกียจเขามากถึงขนาดนี้มากอน
“ยายจี๊ด นี่มันจะเกินไปแลวนะลูก ขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้เลย” ดาหลา
ลุกขึ้นยืนขางบุตรสาว พรอมกับออกคําสั่งกับแสนปรารถนาดวยสีหนา
ไมพอใจ กับกิริยาทาทางกาวราวของบุตรสาว
“ไมคะ จี๊ดไมไดทําผิดอะไร จี๊ดพูดจริงทุกอยาง” หญิงสาวบอกอยาง
เอาแตใจ จองมองวาที่คูหมั้นของเธอดวยความอยากเอาชนะ
“ใจเปนของจี๊ด ชีวิตเปนของจี๊ด ใจคอทุกคนจะใหจี๊ดหมั้นหรือวา
แตงงานกับคนที่ไมรักจริงๆ หรือคะ” หญิงสาวตัดพอทั้งนํ้าตา เพราะอะไร
กัน ทําไมทุกคนจะตองบังคับเธอดวย
“พีป่ รานตเปนคนดีนะลูก พีเ่ ขาจะดูแลหนูไดตลอดชีวติ และคุณพอ
กับแมก็เห็นวามันเปนเรื่องที่สมควร” ดาหลาโอบกอดบุตรสาว พรอมกับ
อธิบายใหเธอเขาใจ
“แคนี้หรือคะ ที่คุณพอคุณแมอยากใหจี๊ดหมั้นกับเขา”
“ไมใชอยางนั้นหรอกลูก พอแค…”
“คุณพอกับคุณแมใจราย คิดวาคนอยางจี๊ดจะดูแลตัวเองไมได
หรือคะ จี๊ดโตแลวนะคะ ขอใหจี๊ดไดใชชีวิตเปนของตัวเองไมไดหรือไง”
“จีด๊ ” ดาหลารูส กึ ปวดหนึบไปทัง้ ใจ เขาใจความรูส กึ ของแสนปรารถนา
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ในตอนนีเ้ ปนอยางดี นางเองก็ไมไดเห็นดีกบั เรือ่ งนีม้ าตัง้ แตแรกแลวเชนกัน
แตพอนึกถึงเหตุผลและความสําคัญของการเกี่ยวดองในครั้งนี้ ดาหลาก็
คิดวามันจะเปนผลดีในอนาคตของทุกคน โดยเฉพาะกับแสนปรารถนาเอง
“ยังไงก็ตองหมั้น” สุกิจยืนยัน อยางไรปราชญากานตกับสุทธาวรรษ
ก็ตอ งเกีย่ วดองกัน เพราะนัน่ มันคือสัจจะของลูกผูช ายอยางทานกับประกอบ
ที่ตกลงกันไวเปนมั่นเหมาะ
“คุณพอ!” แสนปรารถนานํ้าตารวง เสียใจกับการกระทําของบิดาจน
พูดอะไรไมออก สุดทายไดแตเดินถอยออกมาจากโซฟารับแขก แลวหันหลัง
วิ่งขึ้นบันไดกลับไปยังหองนอนของตัวเองทันที
“จี๊ด” ดาหลาเรียกบุตรสาวเสียงเบา กอนจะทรุดตัวลงนั่งบนโซฟา
ดวยความรูส กึ ผิด ทีต่ อ งบังคับชีวติ ของแสนปรารถนาใหเดินไปตามเสนทาง
ที่เลือกให
“ปลอยไปกอนเถอะครับ ใหเธอใจเย็นลงกอน” ปรานตหันมาบอก
กั บ ผู  ใ หญ ทั้ ง สองด ว ยความอ อ นใจ เขาเองก็ ไ ม คิ ด ว า แรงต อ ต า นของ
แสนปรารถนาจะรุนแรงถึงเพียงนี้
“อาตองขอโทษปรานตดวย ที่ยายจี๊ดพูดอะไรไมดีเอาเสียเลย อา
ไมไดบอกเขาตั้งแตแรก มารูแบบนี้คงตกใจจนช็อก” สุกิจกลาวออกมา
ดวยสีหนาไมสบายใจ แสนปรารถนาคงตกใจมากกับเรื่องที่เพิ่งรับรู ทําให
เธอยังตั้งรับกับเหตุการณไมทันจนแสดงกิริยากาวราวออกมา
“ประจวบเหมาะกับที่ผมโผลหนามาพอดี นองก็เลยจัดใหโครม
เบ อ เร อ ” ปรานต บ อกขํ า ๆ หวั ง จะให ส ถานการณ ที่ อึ ม ครึ ม ดี ขึ้ น ทั้ ง ที่
ตัวเองก็เกิดความวิตกขึ้นมาไมตางกัน กับปฏิกิริยาตอตานรุนแรงของ
แสนปรารถนา
“ใหเวลานองหนอยนะคะคุณปรานต อาคิดวายายจี๊ดจะเขาใจเรื่อง
ทุกอยาง” ดาหลาหันมาบอกชายหนุม รูส กึ ขายหนาเหลือเกิน ทีแ่ สนปรารถนา
ทําตัวไมนา รักอยางนี้ ทัง้ ทีท่ งั้ คูก เ็ คยมีมติ รไมตรีตอ กันตัง้ แตแสนปรารถนา
12 ปองปรารถนา

ยังเด็ก

“ครับคุณอา ผมไมคดิ มากหรอกครับ” ปรานตยมิ้ ใหผอู าวุโส แมในใจ
จะรูส กึ วิตกและหนักใจกับการเผชิญหนากันเปนครัง้ แรกกับวาทีค่ หู มัน้ สาว
“วาแตไปยังไงมายังไงคะ ถึงแวะมาหาอาที่นี่ได” ดาหลาหันมาถาม
เพราะอีกฝายไมไดโทร. มาบอกลวงหนาวาจะมาที่นี่
“มาทําธุระเรื่องโรงงานอบผลไมครับ คุณแมเลยฝากผลไมสดๆ
จากไรมาใหดวย ตอนนี้อยูที่รถครับ สมศักดิ์กําลังจอดรถรออยูหนาบาน
ผมบีบแตรแลวแตไมมีใครไดยิน เลยถือวิสาสะเดินผานประตูเล็กเขามา”
ปรานตอธิบาย เพราะประตูบานปดเอาไวตอนเขามาถึง บีบแตรแลวแตก็
เงียบไมมีคนเปด เขาจึงใหสมศักดิ์รอขางนอก แลวตัวเองก็เดินเขามาทาง
ประตูเล็กของบานที่ไมไดล็อกเอาไว
“มัวแตดรามากันเพลินเลยไมไดยินเสียง ตองขอโทษคุณปรานต
จริงๆ งั้นเดี๋ยวอาเดินไปเปดประตูบานใหสมศักดิ์กอนดีกวาคะ คุณปรานต
คุยกับคุณกิจไปกอนนะคะ”
“ครับคุณอา” ปรานตพยักหนารับ กอนจะเผลอถอนหายใจออกมา
เมื่อดาหลาออกไปจากหองรับแขกแลว
“หนักหนอยนะตาปรานต”
ประโยคนั้นของสุกิจทําใหปรานตหัวเราะออกมาเบาๆ กอนจะหันไป
มองแววตาเศราของสุกิจที่แสดงออกมายามไมไดอยูตอหนาภรรยาและลูก
“ผมรูครับ” ปรานตตอบอยางปลงๆ
“ใหเวลานองหนอยนะ” สุกจิ หันมาขอรอง เพราะรูว า ตอจากนี้ ปรานต
จะตองเจอกับฤทธิเ์ ดชของแสนปรารถนาอีกเยอะทีเดียว ลองไดตอ ตานแลว
แสนปรารถนาไมมีทางยอมรับอะไรไดงายๆ แน
“ไดเสมอครับคุณอา หากวาผมไมโดนนองขยํ้าตายไปเสียกอน”
สุกิจหัวเราะออกมาเบาๆ เขาใจวาชายหนุมแกลงพูดเพื่อใหทาน
สบายใจและรูสึกดีขึ้นเทานั้น หากแตสวนลึกก็มองออก วาปรานตเองก็มี
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ความกังวลในใจไมตางจากทานเชนกัน
“อาวาปรานตเอายายจี๊ดอยูนะ”
“ทําไมคุณอาคิดอยางนั้นละครับ” ปรานตเลิกคิ้วสงสัย
“ถาไมมนั่ ใจ ปรานตคงไมยอมทําตามคําสัง่ ของประกอบมาตัง้ แตแรก
หรอกจริงไหม”
ปรานตยกยิ้ม กอนจะตอบออกมาดวยนํ้าเสียงที่บงบอกถึงความ
หนักใจอยางที่สุด
“ผมอยากใหพวกทานมีความสุข” ปรานตใหเหตุผล หากบุพการี
ตองการ เขาก็พรอมจะทําตามทุกอยาง เพื่อความสบายใจของทุกคน
“อาก็หวังอยางนั้น หวังวาสิ่งที่อาตัดสินใจทําในวันนี้ จะทําใหทุกคน
มีความสุขในวันขางหนา” สุกจิ หวังอยางนัน้ ทานอาจใจดํากับแสนปรารถนา
ในวันนี้ แตในวันขางหนา แสนปรารถนาจะเขาใจเอง วาทั้งหมดที่ทานทําไป
ก็เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเธอเอง

บรรยากาศในตอนสี่ทุมดูรอนกวาทุกวัน ทําใหแสนปรารถนานอน

ไมหลับกระสับกระสายบนเตียงนุม ดวยความอึดอัดใจ สุดทายจึงเลือกทีจ่ ะ
เดินออกจากหองนอน แลวลงไปเดินทอดนองอยูในสวนดอกไมหนาบาน
ดวยความคิดอันสับสนวุนวาย
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเธอนอนไมหลับ นั่นก็เพราะวันนี้แขกของบุพการี
นอนคางทีบ่ า นดวย เนือ่ งจากเห็นวาเย็นมากแลว สุกจิ กับดาหลาจึงไมอยาก
ใหปรานตเดินทางกลางคืน จึงไดเชิญแกมบังคับใหปรานตกับคนขับรถ
คางสักคืนแลวเดินทางกลับในเชาวันพรุงนี้แทน
“ทําไม ทําไมตองใหหมั้นกับผูชายคนนั้นดวย โอย! นี่ฟาจะถลม
ดินจะทลายหรือไง ทําไมฉันตองหมั้นกับคนที่ไมรักดวย” แสนปรารถนา
โพลงออกมาดวยความขุนเคือง หารูไมวาในตอนนี้เธอไมไดอยูเพียงลําพัง
หากแตยังมีรางสูงของใครคนหนึ่งที่เดินมายืนอยูขางหลังอยางเงียบๆ และ
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มองเธอดวยสายตาที่เต็มไปดวยความหนักใจไมตางจากเธอเลย
“คิดมากเรื่องหมั้นกับพี่ จนนอนไมหลับเลยเชียวเหรอ”
เสียงทุมที่ดังขึ้นจากดานหลัง ทําใหแสนปรารถนาถึงกับชะงักกึก
ก อ นจะหั น ขวั บ มามองเจ า ของเสี ย งด ว ยใบหน า ที่ แ สดงถึ ง ความตกใจ
หากแตเพียงไมนานก็รีบปรับสีหนาใหเปนปกติ ทั้งที่ในใจกําลังหวาดหวั่น
กับดวงตาคมกริบของอดีตพีช่ ายขางบาน ซึง่ ไมไดพบกันมานานถึงเจ็ดปเต็ม
นับตั้งแตเธอและครอบครัวเธอขายบานหลังเกาทิ้ง แลวอพยพกันมาอยูใน
เมืองหลวงของประเทศ เพราะบิดาหันมาประกอบธุรกิจโรงงานเย็บผา
ในอดี ต บิ ด ามารดาก็ เ ป น ชาวสวนมาก อ น พอมี ช  อ งทางก็ หั น มา
ประกอบธุรกิจโรงงานเย็บผาเปนของตัวเอง โดยตัดสินใจขายบานและไร
ทั้งหมดเพื่อนําเงินมาสรางเนื้อสรางตัวในเมืองหลวง ในขณะที่ครอบครัว
ของปรานตเองก็ยังทําสวนทําไรตอไป จนไดขาววาตอนนี้พวกเขารํ่ารวย
ขึ้นมาก ซึ่งแสนปรารถนาเองก็ไมไดสนใจอะไรมากนัก นั่นเพราะความ
หางเหินตอกันนานหลายป ตางจากบิดามารดาที่ยังไปมาหาสูกับครอบครัว
ของปรานตบอยๆ
“พีป่ รานต ยังไมนอนอีกเหรอคะ” แทนทีจ่ ะตอบคําถาม แตหญิงสาว
กลับเลี่ยงไปเปนฝายตั้งคําถามกับเขาแทน
“ปกติพี่นอนดึก อีกอยางคงแปลกที่ดวย” ปรานตตอบตามตรง
พร อ มกั บ หรี่ ต ามองคนตรงหน า ด ว ยแววตาขบขั น หากเขาเดาไม ผิ ด
แสนปรารถนาคงไมสบายใจเรื่องหมั้นจนนอนไมหลับเปนแน
“ออ อยางนั้นเหรอคะ” แสนปรารถนาพยักหนารับรู
“วาแตจี๊ดเถอะ มาเดินเลนอะไรอยูตรงนี้คนเดียว”
“จี๊ดลงมาดูความเรียบรอยขางลางคะ ไมไดมาเดินเลนอะไร งั้น…
จี๊ดขอตัวไปนอนกอนก็แลวกันคะ เชิญพี่ปรานตตามสบาย” แสนปรารถนา
เลี่ยงเอาดื้อๆ นั่นเพราะไมอยากเผชิญหนากับเขาตามลําพังในยามคํ่าคืน
แบบนี้
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“พี่มาก็จะไป นี่พี่คงนารังเกียจสําหรับจี๊ดมากเลยสินะ” ปรานตกลาว
ขึ้น กอนที่รางเล็กจะเดินหนีออกไป ทําใหคนที่ตั้งใจหลบหนาถึงกับชะงัก
ฝเทา กอนจะหันมาเผชิญหนากับเขา ที่กําลังมองเธอดวยสายตาที่บงบอก
ถึงความไมพอใจ กับกิริยาทาทางหางเหินและเย็นชาของเธอ
“อะไรทําใหพี่ปรานตคิดอยางนั้นเหรอคะ” แสนปรารถนาขุนใจ เขา
เองรูดีอยูแกใจอยูแลว วาเธอไมไดอยากหมั้นหมายหรือเกี่ยวดองอะไร
ดวยทั้งนั้น และในขณะที่เธอเครียดและหงุดหงิดจนแทบบา เขากลับทํา
นิง่ เฉยและเหมือนยอมรับแตโดยดี ทัง้ ทีเ่ ขาเองก็ไมไดสนใจไยดีเธอเชนกัน
“พี่วาจี๊ดก็รูดีแกใจ” อีกฝายยอนกลับมาดวยสีหนานิ่งๆ
“คะ จี๊ดวาเราทั้งสองคนรูดีอยูแกใจดวยกันทั้งคู”
“งัน้ เหรอ” ปรานตเลิกคิว้ พรอมกับมองรางเล็กในชุดนอนดวยแววตา
วับวาว ผานไปหลายป คงทําใหอะไรๆ เปลี่ยนไปหมดแลว แมกระทั่ง
สาวนอยที่ยืนสบตาเขาอยางไมกลัวเกรงในตอนนี้ดวย
สาวนอยที่เคยวิ่งตามเขาไปทั่วไรในอดีต ตอนนี้เติบโตเปนหญิงสาว
ที่แกรงกลาและมั่นใจในตัวเองสูง ปรานตยังจําเด็กสาวตัวผอมแหงในอดีต
ไดดี ตอนนั้นแสนปรารถนานารักและนาเอ็นดูจนเขายอมตามใจทุกอยาง
ไมวาเธอตองการอะไร แนนอนวาพี่ชายอยางเขาแทบจะถวายใหโดยไมรีรอ
“จี๊ดไมเขาใจ ทําไมพี่ปรานตถึงยอมทําตามที่ผูใหญตองการ ทั้งที่เรา
สองคนก็ไมไดรัก…”
“เธอคิดวาพี่มีทางเลือกมากนักอยางนั้นเหรอ” ปรานตพูดสวนขึ้น
กอนที่เธอจะทันไดพูดจบ
แสนปรารถนานิ่งเงียบ รูสึกถึงความไมพอใจในนํ้าเสียงนั้นไดดี
เวลาที่ปรานตโกรธ เขามักจะเงียบ และไมยอมพูดจาอะไร เมื่อกอนเธอเอง
ก็ทําใหเขาหงุดหงิดอยูบอยครั้ง จึงไดรูนิสัยของเขาดีทีเดียว
“แตวา…”
“คิดวาพี่อยากแตงงานกับจี๊ดมากนักหรือไง”
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ประโยคตอมาของเขา ทําใหหญิงสาวถึงกับคอแข็งขึ้นมาทันที ทําไม
เธอจะไมรูละ วาเขาเองก็ไมไดอยากผูกมัดตัวเองกับเธอเชนเดียวกัน แต
ที่เธอไมเขาใจ นั่นคือทําไมปรานตถึงยอมเชื่อฟงบิดามารดาโดยงาย
“แลวทําไมพี่ปรานตถึง…”
“เด็กอยางจี๊ดจะไปเขาใจอะไร” ชายหนุมตอวา พรอมกับลอบมอง
รางเล็กที่อวบอิ่มตามวัยที่มากขึ้น แสนปรารถนาตัวเล็กก็จริง แตสัดสวน
ของความเปนหญิงก็ไมไดเล็กตามไปดวยเลย สวนเรื่องของสวนสูงนั้น
ปรานตคิดวาคงเพิ่มมาไมมาก ดูจากระยะของเธอกับเขาที่ยืนเผชิญหนา
กันในตอนนี้
“คะ จี๊ดไมเขาใจ ผูหญิงบนโลกใบนี้มีตั้งมากตั้งมาย ทําไมพี่ปรานต
ไมเลือกมาทําเมียสักคนละ ทําไมตองมายุงกับจี๊ดดวย”
“นั่นสิ มันนาโมโหก็ตรงนี้ ผูหญิงในโลกนี้ก็มีตั้งมากมาย ทําไมพอ
กับแมพี่ถึงอยากไดเด็กไมรูจักโตอยางจี๊ดมาเปนสะใภนักก็ไมรู”
“พี่ปรานต!” แสนปรารถนาตะคอกใสเขาเสียงดังลั่น เมื่อโดนประชด
ประชันกลับมาทันที หญิงสาวเผลอกํามือเขาหากันแนนดวยความโกรธ
ดวงตากลมโตจองมองเขาดวยความเคืองแคนใจกับคําปรามาสนั้น จนพูด
อะไรไมออกไปชั่วขณะ
ปรานตขยับเทาเขามายืนใกลๆ เธอ กอนจะกมหนาลงไปมองใบหนา
เนียนใสภายใตแสงไฟสาดสอง ยกยิ้มขึ้นมาเมื่อเห็นเธอโกรธจนตัวสั่น
ตอนเด็กก็นารักนาเอ็นดูอยูหรอก โตมาทําไมถึงทั้งดื้อทั้งพยศอยางนี้ก็ไมรู
นี่เขาจะตองหมั้นและแตงงานกับเธอจริงๆ อยางนั้นหรือ ชายหนุม
ถามตัวเองดวยความหนักใจ ในเมื่อแสนปรารถนาไมชอบหนาเขาอยางนี้
ขืนแตงงานกันไปก็คงมีแตเรื่องยุงๆ แน ยกแรกก็จะตีกันตายอยูแลว
อยูดวยกันทุกวันคงสนุกดีพิลึก
“เอาจริงๆ นะ พี่เองก็คิดภาพเราสองคนเปนผัวเมียกันไมออก”
“พี่ปรานต!” แสนปรารถนาเจ็บจี๊ดที่กลางใจ อยาวาแตเขาคิดภาพ
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ไมออกเลย เธอเองก็แทบอยากจะเอาหัวโหมงโลกตายเหมือนกัน หาก
จะตองแตงงานกับผูชายอยางเขา
ปรานต ปราชญากานต ชายหนุมที่อายุหางจากเธอถึงสิบสองปเต็ม
เมื่อกอนเธอติดเขาแจเพราะบานอยูขางกัน ประกอบกับครอบครัวสนิทกัน
มาก ทําใหแสนปรารถนาเขานอกออกในบานปราชญากานตไดตลอดเวลา
วันหยุดเมื่อไรเปนตองวิ่งตาม ‘พี่ปรานต’ ของเธอเขาไรเปนประจํา เพราะ
ในไรของเขามีผลไมหลากหลายชนิดที่เธอชอบ ซึ่งในไรของเธอนั้นไมมี
เพราะสวนมากบิดาเนนปลูกขาวโพดและมันสําปะหลังมากกวา
“มันจะไมมีวันนั้นแนนอนคะ ยังไงจี๊ดก็ไมมีทางหมั้นกับพี่ปรานต
เด็ดขาด” เธอบอกออกมาดวยความมั่นใจ เธอจะไมมีทางฝนหัวใจตัวเอง
และพันธนาการชีวิตผูกติดกับผูชายเจาชูอยางปรานตเด็ดขาด
“คิดวาจีด๊ จะขัดคําสัง่ คุณอาไดเหรอ” ปรานตเหลตามองเธอ ริมฝปาก
อิ่มเมมเขาหากันแนน ดวงตาหวานแปรเปลี่ยนเปนดุดันเอาเรื่องเขานาดู
“จี๊ดไมหมั้นซะอยาง ใครจะมาทําอะไรได”
“หมั้นกับพี่ มันทําใหจี๊ดถึงกับจะเปนจะตายเชียวเหรอ ทําไมละ พี่
ไมดีตรงไหนกัน รูไหมวาสาวๆ หลายคนตางก็อยากไดพี่กันทั้งนั้น”
“แตจี๊ดไมอยากได” แสนปรารถนาตอบชัดเจน ใครอยากไดเขาก็
อยากไดไปสิ เธอไมไดอยากไดเขาสักหนอย เธอเองก็มีผูชายหลายคนมา
สนใจเหมือนกัน ใชวาจะขาดแคลนไมมีใครชายตามอง
“เสียใจนะจีด๊ ไมอยากไดกต็ อ งเอา เพราะยังไงเราสองคนก็ตอ งหมั้น
กันอยูด ี ถึงงานนีจ้ ะไมมใี ครอยากเอาใคร เราสองคนก็ยกเลิกงานหมัน้ ไมได
หรอก” ปรานตบอกอยางไมยี่หระ ยิ่งเธอแสดงทาทีรังเกียจเขามากเทาไร
เขาก็ยิ่งอยากเอาชนะเธอมากขึ้นเทานั้น คนอยางปรานตไมเคยโดนผูหญิง
คนไหนปฏิเสธมากอน เพราะฉะนั้นเขาจะไมมีวันยอมแพเธอเด็ดขาด
รังเกียจเขามากนักใชไหม หึ!
ปรานตจองหญิงสาวดวยความโกรธและไมเขาใจ อะไรกันหนอ
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ทีท่ าํ ใหแสนปรารถนาชิงชังเขาไดถงึ ขนาดนี้ ตอใหไมเต็มใจหมัน้ หรือแตงงาน
ดวย เธอก็ไมนาจะมีทาทีหางเหินกับเขาเชนนี้เลย เพราะในอดีตก็เคย
สนิทสนมกันเปนอยางดี พี่ปรานตอยางนั้น พี่ปรานตอยางนี้ แลวตอนนี้
มันคืออะไรกัน
เพียงแคตองหมั้นกับเขา มันทําใหแสนปรารถนารับไมไดจนถึงขั้น
ตอตานเขาไดมากถึงขนาดนี้เชียวหรือ หรือวาในหัวใจของเธอแอบมีใคร
อยูแลวอยางนั้นหรือเปลา
“ใหตายจี๊ดก็ไมหมั้น พี่ปรานตอยาบาจี้ตามผูใหญไปหนอยเลย
หรือวาชวงนี้ชีวิตขาดแคลนหาแฟนไมไดหรือคะ ถึงไดยอมใหพอแม
จูงจมูกแบบนี้”
“มันจะมากเกินไปแลวนะจี๊ด” ปรานตสบถออกมา กอนจะกระชาก
ร า งเล็ ก ตรงหน า เข า มาปะทะแผงอกกว า งด ว ยความลื ม ตั ว ในขณะที่
แสนปรารถนารองกรี๊ดดวยความตกใจ เมื่อตองตกไปอยูในอาณัติของ
พี่ชายในอดีตที่กําลังโมโหสุดขีดกับคําพูดของเธอ
“พี่ปรานตจะทําอะไร ปลอยนะ” หญิงสาวออกคําสั่งกับเขาเสียงเขม
ทวาในใจกลับรูสึกหวาดหวั่นอยางบอกไมถูก เมื่อสองแขนของปรานต
กอดรัดเอวบางของเธอเอาไวแนน เธอพยายามขืนตัวออก แตปรานตก็ยิ่ง
รัดเธอแนนขึ้นจนแทบกระดุกกระดิกไมได
“พี่ปรานต ปลอยจี๊ด” แสนปรารถนาทุบอกเขาดวยขอมือเล็กๆ
ทั้งสองขางรัวๆ แตคนที่กําลังอยากเอาชนะอยางปรานตมีหรือจะยอมฟง
คําสั่งของเธองายๆ
“ทําไม รังเกียจพี่มากนักเหรอ”
“คะ รังเกียจ” ดวยความโกรธ แสนปรารถนาจึงโพลงออกไปโดย
ไมทันคิดอะไร ทําใหคนฟงถึงกับตาแข็งกราว จองมองเธอดวยแววตา
ลุกโชนราวกับไฟ
“อยาคิดวาพี่จะพิศวาสเธอนะแสนปรารถนา” ปรานตบอกดวย
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นํา้ เสียงเย็นชา ในเมือ่ เธอรังเกียจเขา ปรานตกค็ ดิ วาตัวเองไมจาํ เปนจะตอง
เปนสุภาพบุรุษอะไรกับเธอเหมือนกัน
“ก็ในเมือ่ เราไมไดพศิ วาสอะไรกัน แลวทําไมเราถึงไมยกเลิกการหมั้น
ไปละคะ” แสนปรารถนาหวังอยางนั้น การหมั้นครั้งนี้เธอไมทันไดคาดคิด
และตั้งตัวมากอน ทําใหเธอไมอาจปลงใจไดงายๆ ปรานตเองก็ไมไดชอบ
เธอ แลวเรื่องอะไรที่คนสองคนจะตองหมั้นหมายกันดวย
ปรานตหัวเราะในลําคอ ดวงตาคมมองเธอดวยแววตาเยาะหยัน
อยูในที หากแสนปรารถนาคิดวาการแสดงออกและการตอตานของเธอ
เพียงเทานี้ จะทําใหเขาคลอยตามและยกเลิกการหมั้นหมายได นั่นคือเธอ
คิดผิดไปแลว
“ก็ไมรูสิ ยิ่งจี๊ดรังเกียจพี่ พี่ก็ยิ่งรูสึกอยากหมั้น อยากจะรูนัก วาถา
จีด๊ ตองหมัน้ และแตงงานกับพีไ่ ปจริงๆ จีด๊ จะทํายังไง พีว่ า มัน…คงจะสนุกดี
พิลึก” ปรานตกมลงมากระซิบขางหู ทําเอาแสนปรารถนาถึงกับเบิกตากวาง
กอนจะมองเขาดวยความอาฆาตแคนใจ นึกไมถึงมากอนวาปรานตจะ
รายกาจไดถึงขนาดนี้
“งอแงไปก็เสียเวลาเปลานาจี๊ด ยังไงพอแมเราก็ไมมีทางเปลี่ยนใจ
หรอก พีว่ า จีด๊ ทําใจไวตงั้ แตเนิน่ ๆ บางก็ดี เปนเมียพีน่ ะ โชคดีแคไหนรูไ หม
อยาทําหนาเหมือนกับวาจะใหไปตายอยางนั้นสิ”
“โชคดีอยางนั้นเหรอคะ หึ! ปากเสียจนไมมีใครเอาแลวมากกวา
ถึงตองใหคุณลุงคุณปาจัดการใหอยางนี้”
“จี๊ด” ปรานตสงสายตาดุใหเธอ ขุนใจกับการถูกกลาวหาวาไมมีใคร
เอา คนอยางเขานี่นะ โธ! แคกวักมือเรียกสาวๆ ก็วิ่งตามกันเปนโขยงแลว
หากบิดามารดาไมยัดเยียดเธอให เขาคงไดเมียมาเปนโหลแลว
“ทําไมคะ แทงใจดําเหรอ” หญิงสาวลอยหนาลอยตาถามเขา ไมหวั่น
เกรงกับดวงตาแข็งกราวของอีกฝายเลยสักนิด
“อยาคิดวาพอแมเราสนิทกัน แลวพีจ่ ะไมกลาทําอะไรนะจีด๊ ” ปรานต
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กัดฟนกรอด เพิ่งเจอผูหญิงที่ดื้อสุดๆ ก็วันนี้ นี่เธอคิดวาเขามีความอดทน
มากมายแคไหนกัน
“ตอใหไมสนิทกัน พี่ปรานตก็ไมมีสิทธิ์แตะตองหรือวาทําอะไรจี๊ด
ทั้งนั้นคะ”
“แนใจหรือวาไมมี อยาลืมสิ วาตอนนี้เราเปนวาที่คูหมั้นกัน” ปรานต
จองมองริมฝปากอิ่มที่ชางเถียงนั้นดวยความหมั่นไส ชักอยากจะสั่งสอน
คนปากเกงใหรูสํานึกบาง วาไมควรตอปากตอคํากับเขาแบบนี้
“ก็แควาที่ ยังไมไดหมั้นกันสักหนอย ปลอยคะ จี๊ดจะไปนอนแลว”
แสนปรารถนาออกคําสั่ง กอนจะพยายามขืนตัวหนีจากวงแขนแข็งแรงนั้น
ใหได ทวายิ่งเธอพยายามมากขึ้นเทาใด วงแขนนั้นก็ยิ่งรัดเธอแนนขึ้น
ทําใหรางเล็กเบียดแนนกับเนื้อตัวแข็งแกรงของเขาจนแทบไมมีชองวาง
ระหวางกัน
“พี่ปรานตปลอยจี๊ด” หญิงสาวสงเสียงออกมาอยางขัดใจ กายสาว
สั่นระริกเพราะไมเคยอิงแอบแนบชิดเพศตรงขามมากอนในชีวิต จนทําให
เธอหวาดหวั่นอยางบอกไมถูก
“ไมปลอย!” ปรานตตอบเสียงเขม กมหนาลงมาชิดริมฝปากอิ่มของ
เธออยางรวดเร็ว
“คนนิสัยไมดี ปลอยจี๊ดเดี๋ยวนี้เลยนะ ไมอยางนั้นจี๊ดจะรองใหล่ัน
บาน ใหทุกคนมาเห็นวาพี่ปรานตเปนผูชายยังไง” หญิงสาวขูเขาเสียงเขม
ทั้งที่ในใจกําลังหวาดหวั่นจนเนื้อตัวสั่นเทาไปหมด
ไมคุนเลย แสนปรารถนาไมคุนเคยกับความแข็งกระดางของผูชาย
คนนี้ ปรานตที่แสนดีของเธอเปลี่ยนไปแลว เขาเปนผูชายที่เอาแตใจและ
รายกาจ แสนปรารถนาจะไมมีวันหมั้นหมายกับคนใจรายอยางเขาเด็ดขาด
“งั้นก็รองเลยคนดี รองใหดังๆ ทุกคนจะไดเห็นวาเราสองคนรักกัน
ดูดดื่มแคไหน” ชายหนุมยิ้มมุมปาก มองเธอดวยสายตาที่แสนปรารถนา
รูสึกรอนๆ หนาวๆ จนใจเตนรัวไปหมด
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“อะไรนะคะ รักกันดูดดื่ม”
“ใช รักกันดูดดื่ม”
“นี่พี่ปรานต อื้อ…” แสนปรารถนาอึกอักในลําคอ เมื่อริมฝปากหนา
ถูกกดลงมาแนบปากอิ่มของเธออยางรวดเร็ว โดยที่เธอไมทันไดตั้งตัวใดๆ
ทําเอาหญิงสาวผูไ มเคยมีประสบการณหวามไหวมากอน ถึงกับเบิกตากวาง
ยืนตัวแข็งทื่ออยูในออมกอดของเขา
ปรานตบดจูบเธอดวยความโกรธอยางเอาแตใจ กอนจะเปลี่ยนเปน
ออยอิ่งและออนโยนขึ้นเมื่อรูวาจูบนั้นคือจูบแรกของเธอ อารมณหนุม
เลือดรอนคอยๆ จางหายไปทันที เมื่อความหอมหวานละมุนที่ไดรับจาก
คนในออมกอด มันทําใหเขาพึงพอใจจนหัวใจพองโต
“พี่ปรานต” แสนปรารถนาพึมพําเบาๆ เมื่อเขาถอนจูบออกไป แลว
มองเธอดวยแววตาที่รอนรุมราวกับไฟแผดเผา สัมผัสแปลกใหมที่ไดรับ
จากปรานตมันทําใหเธองุนงงไปหมด จนไมรูจะพูดอะไรออกมาดี
“อื้อ” หญิงสาวสงเสียงคราง เมื่อเขากดริมฝปากลงมาหาอีกครั้ง
พรอมกับสงปลายลิ้นเขาในโพรงปากอิ่มของเธอ แลวกวาดตอนลิ้นเล็กๆ
ของเธอไปทุกซอกทุกมุม
เนิน่ นาน ทีแ่ สนปรารถนาตกอยูใ นหวงของความปรารถนาจากปรานต
ความไรเดียงสาทําใหเธอหัวหมุนและไรการควบคุมตัว ปลอยใหปรานต
สอนประสบการณจูบครั้งแรกอยางไรแรงตอตาน
จนกระทั่งปรานตผละออกไป แลวไลปลายนิ้วที่พวงแกมของเธอ
ดวยรอยยิ้มพึงพอใจ แสนปรารถนาจึงไดเรียกสติของตัวเองกลับคืนมา
พรอมกับถามตัวเองวานี่มันเรื่องบาอะไรกัน
“นี่เปนแคการเตือนครั้งแรกนะจี๊ด ตอไปถายังดื้อกับวาที่คูหมั้น
อยางพีอ่ กี พีจ่ ะไมทาํ แคนแี้ น” ปรานตบอกดวยแววตาคาดโทษ ความหวาน
ที่ไดรบั จากเธอทําใหเขาใจเย็นลง พรอมกับความรูส กึ อิม่ เอมใจกับรสสัมผัส
นั้นจนแทบไมอยากหยุดเลย ทวาก็ตองปลอยเธอไปกอน
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“คนเลว” แสนปรารถนาพึมพําดวยริมฝปากแดงกํ่า กอนจะฟาด
ฝามือเล็กๆ ไปที่ใบหนาของเขาดวยความเจ็บชํ้านํ้าใจ ที่ถูกเขารังแกเหมือน
คนไมมีศักดิ์ศรีอยางนี้
เผียะ!
ใบหนาคมเขมชาหนึบ เมื่อโดนฝามือของเธอเขาอยางจัง แตถึงอยาง
นั้นปรานตกย็ งั ใจเย็นพอทีจ่ ะไมตอบโตอะไรเธอออกไป นัน่ เพราะรูว า ตัวเอง
ก็ทําผิด ที่ปลนจูบเธออยางเอาแตใจตัวเอง
“จี๊ดเกลียดพี่ คนเลว! ทํากับจี๊ดแบบนี้ไดยังไง” หญิงสาวรองไห
ออกมาดวยความนอยเนื้อตํ่าใจ กอนจะผลักรางเขาออกหางแลววิ่งหนี
กลับเขาบานไปอยางรวดเร็ว ทามกลางอาการตกใจของปรานตที่มองตาม
ไปดวยความรูสึกผิดในใจ
“จี๊ด” ชายหนุมเรียกหลอนเสียงเบาหวิว พรอมกับกนดาตัวเองในใจ
ที่ทําเรื่องบาๆ ออกไปเมื่อครู ปกติเขาเปนคนใจเย็นกวานี้ แตวาวันนี้ทําไม
เขาถึงใจรอนบุมบามทําอะไรบาๆ แบบนี้ไปได
“พี่ขอโทษ” ปรานตพึมพํากับตัวเอง กอนจะถอนหายใจออกมาดวย
ความรูส กึ หนักอกหนักใจมากขึน้ กวาเดิม นีเ่ ขาทําอะไรลงไป เขากําลังทําให
แสนปรารถนาเกลียดเขามากขึ้นกวาเดิมอยางนั้นใชไหม
โธโวย!
ปรานต นึ ก โกรธตั ว เอง ก อ นจะเดิ น กลั บ เข า บ า นด ว ยความคิ ด
อันสับสนวุนวาย เพียงวันแรกที่เจอกันก็มีเรื่องไมดีเกิดขึ้นแลว แบบนี้
หนทางในวันขางหนาคงมีปญหามากขึ้นแนๆ แลวแบบนี้จะไมฆากันตาย
กอนวันแตงงานหรือไง
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2
คูกัดคูกัน

“นั�นจะออกไปไหนแตเชายายจี๊ด”

เสียงทักทวงที่ดังมาจากโตะอาหาร ทําใหแสนปรารถนาที่ตั้งใจจะ
เลี่ยงการเผชิญหนากับใครบางคนตองชะงักฝเทาลง กอนจะหันไปมอง
บิดามารดา และแขกหนุมที่เธอไมอยากเห็นหนาเขาแมสักวินาทีเดียว
“จี๊ดจะออกไปหาเพื่อนคะ” หญิงสาวตอบดวยนํ้าเสียงแข็งๆ เพราะ
ในใจยังโกรธที่บิดาบังคับใหเธอตองหมั้นกับปรานต ผูชายจอมฉวยโอกาส
ที่ทําใหเธอนอนไมหลับทั้งคืน
ปรานตมองใบหนาหยิง่ ๆ ของเธอแลวนึกหมัน่ ไส จริงๆ เขาอยากคุย
และอยากขอโทษเธอสักครั้งกอนจะกลับไรรอยรักของตน แตพอเห็นหนา
เชิดๆ ของเธอแลวก็ชักไมอยากจะคุยดวยเชนกัน
“มานั่งกินขาวดวยกันกอน พี่เขาจะกลับนครนายกแลว” สุกิจบอก
บุตรสาวเสียงเขม รูส กึ หนักใจกับทาทีตอ ตานของบุตรสาวไมนอ ยเลยทีเดียว
“ก็บอกใหพี่เขารีบๆ กลับไปเลยสิคะ เกี่ยวอะไรกับจี๊ดดวย”
“ยายจี๊ด” ดาหลาอุทานออกมาดวยความตกใจ กอนจะลุกจากเกาอี้
24 ปองปรารถนา

แลวเดินมาหาบุตรสาวดวยสีหนาไมคอ ยดีนกั ทีแ่ สนปรารถนากลายเปนคน
ดื้อรั้นและไรมารยาทกับแขกไดถึงเพียงนี้
“ไปนั่งกินขาวกับพี่เขากอนไป อยาเสียมารยาทกับแขกอยางนี้สิ
ลูก” ดาหลาแตะแขนบุตรสาว พรอมกับสงสายตาวอนขออยูในที ทําให
แสนปรารถนายิ่งรูสึกอึดอัดมากขึ้นกวาเดิม
“แตจี๊ด…”
“เดี๋ยวพี่เขาก็จะกลับแลว ไมนานหรอกลูก อีกอยางวันนี้แมลงมือทํา
กับขาวของโปรดลูกดวย จะไมไปกินใหแมชนื่ ใจหนอยเหรอ” ดาหลาพยายาม
ปะเหลาะ เพราะรูวาใชไมแข็งกับลูกไมได แสนปรารถนาเปนเด็กที่มั่นใจใน
ตัวเองมาตัง้ แตไหนแตไร แนนอนวาไมชอบใหใครมาบีบบังคับโดยทีต่ วั เอง
ไมเต็มใจ คงตองใชไมออนหลอกลอใหยอมรับฟงเทานั้น
“มากินขาวกอนยายจี๊ด จะรีบอะไรนักหนา” สุกิจบนออกมา มอง
บุตรสาวเพียงคนเดียวดวยสายตาตําหนิ
“ชางเถอะครับคุณอา นองคงรีบ คงไมมีเวลาตอนรับแขกหรือรักษา
มารยาทอะไร” ปรานตเอยขึ้นบาง ทําใหคนถูกตําหนิถึงกับคอแข็งขึ้นมา
ดวยความไมพอใจทันที
รางสมสวนในชุดเดรสสีชมพูยาวเหนือเขา กาวไปยังโตะอาหารอยาง
รวดเร็ว ทามกลางสายตาตื่นตกใจของดาหลา นางรีบกาวตามบุตรสาวไป
ติดๆ หวาดกลัวเหลือเกินวาแสนปรารถนาจะแผลงฤทธิ์อะไรมากไปกวานี้
“พี่ ป รานต พู ด อย า งนี้ ห มายความว า ยั ง ไงกั น คะ” แสนปรารถนา
เปดฉากหาเรื่องเขาทันที เรื่องเมื่อคืนนี้ยังไมทันไดลืมเลือน มาเชานี้เขา
ก็ยังจะหาเรื่องเธออีกอยางนั้นหรือ
“พี่เปลาหาเรื่อง จี๊ดไมอยากกินขาวกับพี่ จี๊ดก็ไมตองกินไง พี่เขาใจ
ถูกแลวไมใชเหรอ”
“แตเมื่อกี้พี่ปรานตบอกวาจี๊ดไมรักษามารยาท”
“ยายจี๊ด พอไดแลวลูก พี่เขาแกลงพูดเลนเทานั้นเอง ทําไมถึงได
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หัวรอนนักละลูก” ดาหลาปรามบุตรสาว ในขณะที่สุกิจถอนหายใจ นั่งเงียบ
แลวมองหนุมสาวโตเถียงกันอยางออกรสออกชาติ
เขาตามใจบุตรสาวจนเคยตัว ทําใหแสนปรารถนาเอาแตใจตัวเอง
ตอนนี้จะดุจะวาก็คงไมเปนผลอันใด คงตองปลอยใหคนที่สมนํ้าสมเนื้อ
กันจัดการก็แลวกัน ไหนๆ ปรานตก็คือวาที่คูหมั้นของแสนปรารถนา คง
ไมผิดนักหากจะปลอยใหปรานตปราบพยศลูกสาวตัวยุงของทานดูบาง
“จี๊ดจะรักษามารยาท ก็เฉพาะกับคนที่จี๊ดพอใจเทานั้น สวนคนที่จี๊ด
ไมชอบขี้หนา ก็อยาหวังวาจี๊ดจะญาติดีดวย” แสนปรารถนาประกาศกราว
มองหนาชายหนุม ทีร่ งั แกเธอดวยความขุน ของหมองใจ ในเมือ่ เขาไมใหเกียรติ
เธอกอน เธอก็ไมเห็นจะตองรักษามารยาทอะไร เพียงแคนี้มันยังถือวา
นอยไปดวยซํ้า กับการที่เธอตองเสียจูบแรกใหเขา!
ใช! มันคือจูบแรกของเธอ แลวปรานตมีสิทธิ์อะไรถึงมาจาบจวง
และชวงชิงไปอยางไรความละอาย เธอไมฆา เขาใหตายคามือก็ถอื วาดีแคไหน
แลว คิดขึ้นมาแลวก็เจ็บใจนัก อยากจะเตะสักโครมสองโครมใหหายแคน
‘หึ! แลวปากที่เต็มไปดวยพิษสงนั่น ไมรูไปจูบใครมากี่คนแลวดวย
โอย! คิดแลวแคนสุดๆ’
“ไมอยากญาติดียังไง เราสองคนก็ตองรวมหอลงโรงดวยกันในอีก
ไมชานี้แลว พี่วาจี๊ดทําใจเอาไวบางก็ดี ตอใหเกลียดหนาพี่ยังไง พี่ก็จะยัง
เปนวาที่สามีของจี๊ดอยูดี ใชไหมครับคุณอา” ปรานตหันไปยิ้มกับสุกิจ
ที่นั่งเงียบไมยอมพูดอะไรออกมาสักคํา ราวกับเปนการเขาขางปรานต
ทุกอยางอยูแลว ทําใหแสนปรารถนาเดือดปุดจนแทบอยากจะรองกรี๊ด
ออกมาเสียใหได
“ไมมีทาง ยังไงจี๊ดก็ไมมีทางยอมรับพี่เปนสามีเด็ดขาด” หญิงสาว
บอกเสียงดังฟงชัด ทําใหดาหลาถึงกับอดสายหัวในความดื้อรั้นนั้นไมได
แสนปรารถนาไมยอมรับฟงอะไรเลย ทําใหนางหนักใจเหลือเกิน
เมื่อวานนี้ดาหลาไปเคาะหองบุตรสาว ทวาเจาตัวไมยอมเปดประตู
26 ปองปรารถนา

ออกมาคุยกัน ทําใหดาหลาไมสามารถอธิบายอะไรใหเขาใจได มาถึงเชานี้
แสนปรารถนาก็เลี่ยงดวยการจะออกไปหาเพื่อนขางนอกอีก ราวกับจะ
ไมยอมรับฟงเหตุผลอะไรทั้งนั้น
“ยายจี๊ด พูดแบบนี้ไดยังไง ขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้เลยนะ” สุกิจตะคอก
บุตรสาว เมื่อแสนปรารถนาชักจะกาวราวมากเกินไปแลว จะเอาแตใจทาน
ไมเคยวา แตถาไมรูจักกาลเทศะ ทานเองก็ไมพอใจ
“ไมคะ จี๊ดไมไดทําอะไรผิด” แสนปรารถนาปฏิเสธเสียงแข็ง
“ยายจีด๊ !” สุกจิ เรียกบุตรสาวดวยสีหนาโกรธจัด เมือ่ บุตรสาวสุดที่รัก
ชางดื้อรั้นเหลือเกิน ทั้งที่นารักและเชื่อฟงคําสั่งบิดามารดามาตลอด
“คุณพอก็เอาแตบงั คับจีด๊ แลวก็เขาขางแตพปี่ รานตจนไมยอมรับฟง
อะไรจี๊ดเลย ทําไมคะ ทําไมตองเปนพี่ปรานตดวย ในเมื่อเราไมไดรักกัน
ไมรูจักกันเลย จะหมั้นจะแตงกันไปไดยังไง ใหตายจี๊ดก็ไมเอาดวยหรอก
อยากไดพี่ปรานตนักคุณพอก็หมั้นเองเสียเลยสิ”
“ยายจี๊ด” สุกิจทั้งโกรธทั้งตกใจในความคิดของบุตรสาวจนพูดอะไร
ไมออก รูสึกเจ็บหนวงที่อกจนตองยกมือขึ้นมากุมเอาไวแนน
“คุณกิจ” ดาหลาอุทานดวยความตกใจ กอนจะรีบกาวเขาไปหาสุกิจ
ที่เกาอี้ดวยใบหนาที่ซีดเผือด ในขณะที่ปรานตเองก็ลุกจากเกาอี้ของตน
แลวปรี่เขามาหาสุกิจดวยความตกใจไมแพกัน
“คุณอา ใจเย็นๆ นะครับ” ปรานตบอกผูอาวุโส ในขณะที่สุกิจหายใจ
ติดขัด ใบหนาปราศจากสีเลือดจนเขาหวั่นใจไปหมด
“คุณพอ! คุณพอเปนอะไรคะ” แสนปรารถนาเอยถามดวยความ
ตกใจ เพราะไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับสุกิจในตอนนี้
“ไปบอกสมศักดิ์ใหเอารถออก เราตองพาคุณอาไปโรงพยาบาล
เดี๋ยวนี้” ปรานตหันมาบอกแสนปรารถนาเสียงเขม ในขณะที่หญิงสาว
หนาซีดเผือดดวยความตกใจและงุนงง
“บอกใหไปยังไงละจี๊ด เร็วเขาสิ! คุณอาจะไมไหวแลวนะ” ปรานต
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ตะคอกใสเธอเสียงดังลั่น ทําใหแสนปรารถนาถึงกับใจไมดี แตถึงอยางนั้น
ก็รีบวิ่งออกไปหนาบาน เพื่อไปบอกคนขับรถของปรานตใหเตรียมรถเพื่อ
พาบิดาไปสงโรงพยาบาลตามที่ปรานตสั่ง
มันเกิดอะไรขึ้น!
หญิงสาวคิดไปนํ้าตาไหลไป ปกติบิดาแข็งแรงดี ไมเคยมีเคาวาจะ
เจ็บปวยใดๆ มากอน แตเมื่อครูนี้ทานดูเจ็บปวดและทรมานมาก หรือวา
ทานจะแอบปกปดอะไรกับเธอไวอยางนั้นหรือ

“คุณพอของลูกตรวจพบวากลามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติมาสัก

ระยะแลว แตเราไมอยากใหลูกคิดมาก จึงปดเปนความลับไมใหลูกรู”
คําบอกเลาของมารดา ทําใหแสนปรารถนาทีน่ ง่ั กุมมือบิดาอยูข า งเตียง
คนปวย ถึงกับนํ้าตาซึมเลยทีเดียว เมื่อเพิ่งรูวา บิดามีอาการปวยในขณะที่
เธอไมเคยรูเรื่องอะไรเลย
“คุณพอเขาตองเขารับการผาตัด แตวาอยากเห็นจี๊ดหมั้นกอน ก็เลย
ไมยอมผา คุณพอเขากลัววาตัวเองจะเปนอะไรไปกอนจะไดเห็นจี๊ดมีคน
ดูแล” ดาหลาที่นั่งขางๆ บุตรสาวอธิบาย คิดวาถึงเวลาแลวที่นางตองเลา
ความจริงใหแสนปรารถนาฟงทุกอยาง ไมอยางนั้นจะทําใหแสนปรารถนา
เขาใจผิดบิดามากไปกวานี้
“ทําไมคะคุณแม จี๊ดไมเขาใจ ทําไมตองพี่ปรานต” แสนปรารถนา
เสียงแผว มองบิดาที่นอนหลับสนิทดวยความรูสึกเปนหวงจนแทบขาดใจ
ตลอดเวลาเธอไมเคยเอะใจมากอนเลย วาบิดาจะปวยหนักขนาดนี้
“จี๊ด แมขอโทษนะลูก ขอโทษที่แมไมไดบอกอะไรลูกเลย จริงๆ
คุณพอกับแมไมอยากใหลูกรูเรื่อง ก็เพราะกลัวลูกจะเสียใจและรับไมได”
ดาหลานํ้าตาคลอ ในตอนนี้นางเองตองเขมแข็ง เพื่อสุกิจจะไดไมเครียด
มากไปกวานี้
“มัน…เกิดอะไรขึ้นหรือคะคุณแม” แสนปรารถนาอยากรูเหลือเกิน
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วาตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอกันแน
“เรา…ลมละลาย” ดาหลาบอกเสียงเบาหวิว
“อะ…อะไรนะคะ” แสนปรารถนาพูดไมออก เมือ่ ไดยนิ เรือ่ งทีไ่ มคาดคิด
วามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอได
“โรงงานของเราขาดทุน คุณพอของลูกจึงตัดสินใจขายเพื่อใชหนี้
ธนาคารที่กูมา”
“ขายโรงงาน” แสนปรารถนาแทบช็อก ทําไมเธอถึงไมเคยรูเรื่องนี้
มากอนเลย
“จะ คุณลุงประกอบเปนคนทีซ่ อื้ เอาไวเพราะเสียดายกิจการทีค่ ณ
ุ พอ
ของลูกสรางมาดวยตัวเอง โรงงานไมตองปด พนักงานก็ไมตองหางานใหม
เพียงแตเปลี่ยนเจาของและผูบริหารเทานั้น ทุกอยางยังเหมือนเดิม ซึ่งก็
เปนผลดีกับพนักงานทุกคนดวย”
“แลวมัน…เกี่ยวอะไรกับพี่ปรานตหรือคะ” หญิงสาวของใจเหลือเกิน
“ก อ นหน า จะล ม ละลาย คุ ณ พ อ ของลู ก ไปหยิ บ ยื ม เงิ น คุ ณ ลุ ง
มาหลายลาน เพือ่ มาพยุงโรงงานของเราใหดขี นึ้ แตมนั ก็แยลงๆ จนในที่สุด
ก็ตานพิษเศรษฐกิจไมไหว”
“นี่อยาบอกนะคะ วาคุณพอกับคุณแมใหจี๊ดหมั้นกับพี่ปรานตเพื่อ…
ใชหนี”้ แสนปรารถนาเอยถามมารดาดวยความอดสูในใจ เพราะบิดาเปนหนี้
ประกอบใชไหม ถึงไดบงั คับใหเธอหมัน้ กับอีกฝายเพือ่ ชดเชยในสิง่ ทีต่ ดิ คาง
เอาไว
“ไมใชลูก ไมใช คุณพอของลูกไมไดคิดแบบนั้นเลย” ดาหลากอด
บุตรสาว ไมอยากใหแสนปรารถนาเขาใจเจตนาของพวกทานผิดไป
“คุณลุงประกอบไมเคยเรียกรองอะไร แถมยังคอยชวยเหลือพวก
เรามาตลอดเพราะความเปนเพื่อนกัน”
“แลวทําไม…”
“คุณพอกับแมหวงลูก อยากใหลูกมีคนดูแลที่ดี ซึ่งผูชายที่คุณพอ
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กับแมเห็นตรงกันวาเหมาะสมที่จะดูแลลูกไปตลอดชีวิตได ก็คือพี่ปรานต”
“แลวคุณลุงคุณปารวมถึงพีป่ รานต ก็เห็นดีดว ยหรือคะ” แสนปรารถนา
อยากจะบาใหมันรูแลวรูรอด
“คุณลุงประกอบกับคุณพอของลูกรักกันมากแคไหน ลูกเองก็นาจะ
รูอยูแกใจ พอคุณพอเอยปาก คุณลุงเขาก็ตกลงทันที”
“แตวาเราสองคนไมไดรักกันนะคะคุณแม”
“เรื่องนี้พวกเราทุกคนรูดี แตก็เห็นวาทั้งพี่ปรานตกับลูกยังไมมีใคร
ก็นาจะปรับตัวเขาหากันไดไมยาก เพราะรูจักกันมาตั้งแตลูกยังเด็กๆ”
ดาหลาอธิบายถึงความคิดเห็นที่ตรงกันของทุกคน
“แตวา…”
“คุณพอเขามีหวงอยูเรื่องเดียว นั่นก็คือลูกนะจี๊ด เพราะฉะนั้นถึง
อยากเห็นจี๊ดเปนฝงเปนฝา กอนที่ตัวเองจะเปนอะไรไปเสียกอน ถึงทุกวัน
นี้จะมีหมอเกงๆ และเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยทางการแพทยก็เถอะ แต
อะไรมันก็เกิดขึ้นได เพราะฉะนั้นแมจึงอยากใหจี๊ดเขาใจคุณพอ และยอม
ทําตามที่คุณพอตองการ เพื่อความสบายใจของทานสักครั้งไดไหม”
คําขอรองของมารดาทําใหแสนปรารถนาคิดอะไรไมออก ไดแตหนั ไป
มองรางผอมซีดของบิดาดวยนํ้าตาคลอเบา หากเธอเจ็บแทนได เธอคงเจ็บ
แทนไปแลว
“พี่ปรานตเปนคนดี” ดาหลามั่นใจ นางเห็นปรานตมาตั้งแตเกิด
จนถึงตอนนี้ มีหรือจะมองคนไมออก
แสนปรารถนานิ่งเงียบ เพราะไมรูจะโตแยงอยางไร ในเมื่อทุกอยาง
บีบบังคับเธอไปหมดทุกทาง แลวเธอจะปฏิเสธอะไรไดอีกเลา นอกจากจะ
ทําทุกอยางตามที่บิดาตองการเพียงเทานั้น
“อาว คุณปรานตมาพอดี” ดาหลาเช็ดนํ้าตา เมื่อปรานตเปดประตู
หองเขามาในระหวางนั้น ในขณะที่แสนปรารถนาหันไปสบตาเขาดวยนํ้าตา
คลอเบา ไมพูดไมจาอะไรแมแตคําเดียว
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“ผมจะมาบอกวาคุณอาตองเขาผาตัดดวนนะครับ” ปรานตไปคุยกับ
หมอเกีย่ วกับอาการปวยของสุกจิ มา และหมอก็บอกกับเขาวาสุกจิ ตองไดรับ
การผาตัดใหเร็วที่สุด
“คะ อาขอบคุณคุณปรานตมากเลยนะคะ ที่เปนธุระใหทุกอยาง”
ดาหลาบอกดวยความซาบซึ้งใจ หากไมมีปรานตและครอบครัวของเขา
ครอบครัวของนางเองก็คงสิ้นไรไมตอก ไมรูจะหันหนาไปพึ่งใครแลว
“ไมเปนไรครับ เรื่องแคนี้เอง ถาอยางนั้นผมขอตัวไปโทรศัพทเพื่อ
แจงใหคุณพอกับคุณแมทราบกอนนะครับ ตอนนี้พวกทานกังวลใจมาก”
“คะ เชิญคุณปรานตตามสบาย” ดาหลายิ้มใหชายหนุม รูสึกชื่นชม
ในความมีนาํ้ ใจของปรานตจนพูดอะไรไมออก ปรานตออกจะแสนดีอยางนี้
ทําไมกันหนอ ลูกสาวของนางถึงไดตั้งแงรังเกียจเอานัก ชางดื้อรั้นจนนาง
ปวดหัวจริงๆ
“เดี๋ยวคะพี่ปรานต”
เสียงเรียกจากแสนปรารถนาทําใหปรานตชะงักกอนที่จะไดเปด
ประตูหอ งออกไป ชายหนุม หมุนตัวกลับมาสบตาเธอดวยความประหลาดใจ
ไมนอย แตก็เลือกที่จะเงียบและรอฟงธุระของเธอ
“จี๊ดขอคุยดวยหนอยสิคะ” แสนปรารถนาบอกเสียงออน เพราะถา
ไมมีเขา เธอกับมารดาก็ลําบาก
“มีอะไรกับพีห่ รือเปลา” ปรานตเลิกคิว้ ถาม สงสัยอยูว า แสนปรารถนา
ตองการอะไรจากเขากันแน
“ออกไปคุยกันขางนอกดีกวาคะ” แลวแสนปรารถนาก็เดินนําออกไป
ทิ้งใหปรานตไดแตงุนงงสงสัย แตก็รีบเดินตามเธอออกไปทันที โดยมี
สายตากังวลของดาหลามองตามไปดวยความสงสัยเชนกัน

“จีด� จะหมั้นกับพี่ปรานต”

ประโยคนั้นของแสนปรารถนา ทําใหชายหนุมที่นั่งอยูบนมานั่งใน
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สวนสาธารณะขางๆ โรงพยาบาล ถึงกับหันขวับมามองเธอดวยความแปลกใจ
ทันที เพราะไมคิดวาแสนปรารถนาจะเปลี่ยนใจไดรวดเร็วขนาดนี้
“จี๊ดจะหมั้นตามคําสั่งคุณพอ เพื่อใหทานสบายใจ แตหลังจากนั้น
เมื่อทานหาย หรือวาทุกอยางดีขึ้นแลว เราสองคนก็ทางใครทางมัน”
ปรานตสายหัวแลวยิ้มมุมปากทันที ยายเด็กแสบคนนี้ยังรายกาจ
เหมือนเดิมไมมผี ดิ นีเ่ ธอคิดเอาแตไดฝา ยเดียวอยางนัน้ เลยหรือ เธอคิดวา
เขาจะยอมเสียเปรียบอยางนัน้ สินะ ถามวาเขาไดอะไรจากการหมัน้ ครัง้ นีไ้ หม
ก็เปลาเลย เขาแทบไมไดผลประโยชนอะไร นอกจากคูห มัน้ รายๆ อยางเธอ
ที่ทําใหเขาปวดหัวจี๊ดๆ ไดตลอดเวลา
“จี๊ดรูวาพี่ปรานตเองก็คงไมอยากหมั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรา
สองคนจะหมัน้ ตามทีท่ กุ คนตองการไปกอน แลวหลังจากนัน้ เราคอยหาทาง
คุยกับพวกทานเรื่องการถอนหมั้นอีกที”
“ถอนหมั้น” ปรานตเลิกคิ้ว พรอมกับกลอกตามองเธอดวยสายตา
ขบขัน เรื่องจะหมั้นกันยังยุงยากไปหมดแบบนี้ เรื่องถอนหมั้นคงยิ่งยาก
ไปกันใหญ แตกเ็ อาเถอะ ปลอยใหเธอคิดไปเองแบบนีก้ ด็ เี หมือนกัน เขาเอง
ก็เหนื่อยกับการจะตองตอลอตอเถียงกับเธอแลว
“คะ ถาพี่ปรานตเจอคนที่พี่ปรานตพอใจ จี๊ดจะหลีกทางให ขอแค
พีป่ รานตเอยปาก จีด๊ จะถอนหมัน้ ใหทนั ที” หญิงสาวบอกอยางใจปา ในเมื่อ
ขัดคําสั่งของบุพการีไมได ก็คงตองปลอยเลยตามเลยไปกอน อยางนอย
ก็เพื่อใหบิดาที่กําลังปวยอยูสบายใจ
“ก็แลวแตจี๊ดแลวกัน” ปรานตตอบสั้นๆ ไมพูดมาก เพราะกลัวจะได
มานั่งทะเลาะกันอีก แคนี้เขาก็ปวดหัวจะแยอยูแลว
“ขอบคุณที่เขาใจจี๊ดคะ แลวก็ขอบคุณพี่ปรานตมากนะคะ ที่ชวยพา
คุณพอมาสงที่โรงพยาบาล” หญิงสาวกลาวออกมาจากใจจริง หากไมได
ปรานต เธอกับมารดาคงทําอะไรไมถูกเปนแน กับสถานการณฉุกละหุก
แบบนี้
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ยอมรับวายังโกรธเขามาก แตกแ็ ยกแยะไดวา อะไรควรไมควร ตอให
เธอไมพอใจปรานตอยางไร ก็อดยอมรับไมไดวา เขามีบญ
ุ คุณตอครอบครัว
ของเธอมาก
“ไมเปนไร เพราะคุณอาเองก็เปนผูใหญที่พี่รักและเคารพเหมือน
ญาติคนหนึ่ง”
คําพูดของปรานตทําใหแสนปรารถนารูสึกไมดี แตเรื่องมีนํ้าใจมันก็
อีกเรื่อง ไมเกี่ยวกับเรื่องหมั้น มันเปลี่ยนความรูสึกถูกยัดเยียดใหเปน
ยินยอมไมได มันเปนคนละสวนกัน
“คะ ถาอยางนั้นจี๊ดขอตัวไปดูคุณพอกอนนะคะ”
“เดีย๋ วกอนจีด๊ ” ปรานตลกุ ขึน้ แลวควาแขนเธอเอาไว กอนทีห่ ญิงสาว
จะเดินออกไป ทําใหแสนปรารถนาถึงกับทําหนาเลิ่กลั่ก เมื่อจูๆ ปรานต
ก็ควาแขนเธอเอาไวดื้อๆ อยางนั้น
“มะ…มีอะไรเหรอคะ” แสนปรารถนาเสียงสัน่ สัมผัสรอนแรงจากเขา
เมือ่ คืนยังติดตรึงอยูไ มลมื เลือน เขากาวเขามาประชิดตัวแบบนี้ แสนปรารถนา
ยอมรับวาตกใจและตื่นเตนจนทําอะไรไมถูก กลัววาจะโดนเขารังแกอีก
ปรานตใชมืออีกขางลวงไปในกระเปากางเกง กอนจะหยิบกลอง
กํามะหยี่สีแดงออกมาเปด แสนปรารถนาขมวดคิ้วเขาหากันดวยความ
แปลกใจ เมื่อพบวามันเปนแหวนเพชรที่สองประกายแวววาวจนเตะตา
“ขอมือใหพี่หนอย” ปรานตถือโอกาสจับมือเธอขึ้นมา กอนจะสวม
แหวนวงนั้นไปที่นิ้วนางขางซายใหเธออยางรวดเร็ว โดยที่เจาของนิ้วเรียว
งามอยางแสนปรารถนาไมทันไดเอยปากอนุญาตใดๆ ทั้งนั้น
“พี่ปรานต นี่มัน…อะไรกันคะ” แสนปรารถนาเอยถามดวยความ
แปลกใจ ในขณะที่ปรานตปลอยมือเธอ แลวกาวถอยหลังออกหางไปดวย
แววตาที่แสนปรารถนาเดาความหมายไมออก
“แหวนหมั้น สวมมันไปใหคุณอาเห็นกอนเขาผาตัด ทานจะได
สบายใจและมีกาํ ลังใจตอสูก บั อาการปวย” ปรานตบอกเธอใหเขาใจถึงเจตนา
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เพราะเขารูวาสิ่งที่สุกิจหวงมากที่สุดในตอนนี้ ก็คือลูกสาวเพียงคนเดียว
อยางแสนปรารถนานั่นเอง
“นี่แหวนใครเหรอคะ” แสนปรารถนาเผลอยกมือขึ้นมาดู แหวนวงนี้
พอดีกบั นิว้ นางของเธอเลย แตดจู ากขนาดของเพชรแลว มันนาจะมีราคาแพง
มากเลยทีเดียว
“ของจี๊ดนั่นแหละ คุณพอคุณแมใหพี่เตรียมไวใหในงานหมั้น”
“ของจี๊ด” หญิงสาวพึมพําขึ้นมาดวยความประหลาดใจ ไมคิดวาทาง
ฝายชายจะจัดเตรียมทุกอยางเอาไวหมดแลวอยางที่บิดาบอกจริงๆ
“ตอนนี้ก็เปนคูหมั้นกันแลว เพราะฉะนั้นอยูตอหนาทุกคน ก็ชวย
รังเกียจพี่นอยลงหนอย อยางนอยก็เพื่อความสบายใจของคุณพอจี๊ดเอง
ดวย” ปรานตอดประชดไมได จริงๆ ทีเ่ ขาเขากรุงเทพฯ เมือ่ วานนี้ สวนหนึง่
ก็เพื่อมารับแหวนหมั้นวงนี้ดวย ซึ่งขนาดแหวนนั้น ไดขอมูลมาจากดาหลา
อีกที ไมอยางนั้นคงไมพอดีกับขนาดนิ้วของเจาตัวแบบนี้แน
มารดากําชับนักหนา วาใหรับแสนปรารถนาไปดูแหวนหมั้นดวยกัน
แตปรานตคิดวามันคงเร็วไปและทําใหแสนปรารถนาตั้งตัวไมทัน จึงได
ตัดสินใจไมชวน แตกอนกลับก็แวะมาหาสักหนอย เพื่อที่กลับไปจะได
รายงานมารดาถูก หากแตก็ไมคิด วาจะมาไดยินวาที่คูหมั้นนินทาวาเปน
ผูชายทึนทึกหาเมียไมได
‘กรรมของไอปรานตไหมละ เออ…กรรมจริงๆ นั่นแหละ’
“เรื่องงานวันหมั้นอาทิตยหนา พี่จะลองคุยกับคุณพอคุณแมอีกที
วาอาจจะตองยกเลิกไป เพราะตอนนี้คุณอาตองรักษาตัวใหหาย และอาจ
ตองพักฟนอีกนาน คงหายไมทันงานหมั้นแน” ปรานตคิดอยางนั้น ไหนจะ
หวงคนปวย แลวยังตองจัดงานสําคัญและดูแลแขกมากมายของบิดามารดา
อีก ปรานตคิดวาไมเหมาะสมเทาใดนัก
“ก็ดีคะ ไมตองจัดงานอะไรก็ดีเหมือนกัน เวลาเลิกกันจะไดไมตอง
คอยตอบคําถามใคร” แสนปรารถนาเห็นดวยกับความคิดของเขา
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“แคไมมีพิธีหมั้น ปราชญากานตก็เปนขาวดังเอิกเกริกไปแลวละ วา
ทําไมพิธีถึงถูกยกเลิกไป ทั้งที่เชิญแขกเหรื่อเอาไวหมดแลว คนที่เสียหาย
คือพี่ ไมใชจี๊ด ความเสียหายของเราไมเทากันหรอกจี๊ด เพราะฉะนั้นอยา
เรียกรองอะไรจากพี่ใหมากนัก ไมอยางนั้นจะหาวาพี่ใจรายไมได” ปรานต
บอกเธอดวยนํ้าเสียงไมพอใจ กอนจะเดินหนีออกไปจากตรงนั้น ทามกลาง
สายตางุนงงและหงุดหงิดของแสนปรารถนา
คูหมั้น…
อยูดีๆ ก็มีคูหมั้นในชั่วขามคืน ทําเอาแสนปรารถนางุนงงไปหมด
เพิ่งจะรูวาตองหมั้นเมื่อวานนี้ มาวันนี้เธอก็ถูกตีตราจองวาเปนคูหมั้นของ
ปรานต ปราชญากานต ดวยแหวนเพชรเม็ดโตเสียแลวหรือ ไมอยากจะเชื่อ
จริงๆ

สุ กิจเขารับการผาตัด หลังจากงดนํ้าและอาหารครบตามที่หมอ

กําหนดเวลาไว แสนปรารถนากุมมือบิดาเอาไวและใหกําลังใจบิดากอนเขา
รับการผาตัด แนนอนวาสุกิจยิ้มออก เมื่อเห็นแหวนหมั้นที่นิ้วนางขางซาย
ของบุตรสาว
การผาตัดเรียบรอยไปไดดวยดี ทําใหทุกคนโลงใจเปนอยางมาก
โดยปรานตขอเปนคนรับผิดชอบคาใชจายทุกอยางตลอดการรักษาทั้งหมด
ของสุกจิ ซึง่ จะตองนอนพักฟน และดูอาการจนกวาจะออกจากโรงพยาบาลได
“ถายังไงผมขอตัวกลับนครนายกกอนนะครับคุณอา พอดีที่ไรมี
ปญหานิดหนอยตองรีบกลับไปเคลียร แตเดี๋ยวคุณแมกับคุณพอจะมาอยู
เปนเพือ่ นแทนนะครับ ตอนนีพ้ วกทานกําลังเดินทางมา” ปรานตหนั มาบอก
กับดาหลา เมื่อเดินออกจากหองพิเศษที่สุกิจนอนพักฟนหลังผาตัด
จากเมือ่ วานจนถึงเชาวันนี้ ทีป่ รานตอยูช ว ยทุกอยางดวยความมีนาํ้ ใจ
ทําใหดาหลารูสึกซาบซึ้งจนพูดอะไรไมออก ปรานตเปนคนดีไมตางจาก
บิดามารดาของเขาเลย คิดไมผิดที่จะฝากชีวิตของแสนปรารถนาใหปรานต
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ดูแล แมจะเหมือนเปนการยัดเยียดบุตรสาวใหฝายนั้นกอน แตดาหลาก็
คิดวาคุมคานัก
แสนปรารถนาเดินตามออกมาจากหองอีกคน หลายชัว่ โมงแลวทีเ่ ธอ
กับมารดาไมไดพักผอนเพราะเครียดกับการผาตัดของบิดา มาถึงตอนนี้
เธอสบายใจขึ้นมาก แตก็ออนเพลียและอิดโรยไปตามๆ กัน ไมเวนแมแต
ปรานตเองก็ดวย
เธอกับมารดายังมีเผลอหลับไปบาง แตปรานตก็ยังนั่งเงียบ และอยู
ขางเธอกับมารดาตลอดชวงของการรอคอยดวยความกังวลใจ คอยถาม
มารดาของเธอวาไหวไหม จะกินอะไรจะดื่มอะไรหรือเปลา เขาจะไดจัดการ
ให
ใบหนาคมเขมดูอิดโรยอยางเห็นไดชัด แสนปรารถนาอยากเอยถาม
เขาวาไหวไหม จะกลับไปนอนพักผอนทีบ่ า นสักสองสามชัว่ โมงกอนเดินทาง
กลับหรือเปลา แตก็ไมกลาเพราะกลัวจะเสียฟอรมและโดนลอเอาได
“เดินทางกลับดีๆ นะคะ ถาไมไหวก็จอดพักกันกอน สมศักดิ์เองก็
ไมไดพักผอนเหมือนกัน” ดาหลากังวลใจ เพราะทั้งปรานตและสมศักดิ์
ตางก็อดหลับอดนอน คอยอยูรอดูอาการของสุกิจดวยกันจนถึงปานนี้
กลัวจะออนเพลียทําใหสมรรถภาพในการขับรถลดลงได
“ครับคุณอา ถายังไงฝากบอกอากิจดวยนะครับ วาใหหายไวๆ เดี๋ยว
เสร็จธุระแลวผมจะมาเยี่ยมใหม จะมารับกลับบานดวยตัวเองเลย”
“โถ พอคุณของอา” ดาหลายิ้มทั้งนํ้าตา กอนจะสวมกอดชายหนุม
ดวยความรักและซาบซึ้งใจในความดีงาม ปรานตทั้งอบอุนและแสนดี
เหลือเกิน ไมรูวาชาตินี้ดาหลาจะไดเจอผูชายแบบนี้อีกสักกี่คนกัน ทําไม
หนอ แสนปรารถนาถึงไดตาไมถึงเอาเสียเลย แถมยังมองปรานตในทาง
ที่ไมดีอยูตลอด ชางไมรูเอาเสียเลย วาตัวเองนั้นโชคดีแคไหน ที่ไดเปน
คูหมั้นของผูชายคนนี้
แสนปรารถนามองภาพนั้นแลวแอบมุยหนา พอคุณคนดีของมารดา
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โอบกอดแลวปลอบโยนดวยถอยคําแสนหวาน ตางจากเธอที่มีแตคําพูด
ประชดประชันมาใหไมหยุด
“จี๊ดเดินไปสงพี่เขาที่รถนะลูก เดี๋ยวแมจะอยูดูแลคุณพอทางนี้เอง”
ดาหลาหันมาสั่งบุตรสาว หลังผละจากออมกอดของปรานต ซึ่งอีกฝาย
ก็หันมามองหนาเธอดวยสายตาแปลกๆ เชนกัน
“แตวา…”
“ไปกันไดแลวคะ เดี๋ยวจะถึงคํ่า ถึงแลวโทร. มาบอกอาดวยนะคะ
จะไดหายหวง โทร. บอกยายจี๊ดก็ได เดี๋ยวจี๊ดเอาเบอรโทร. ใหพี่ปรานตเขา
ดวยนะลูก” ดาหลาหันมาสั่งบุตรสาวอีกครั้ง ทําใหแสนปรารถนาไดแตทํา
หนาเหลอหลา เพราะไมไดอยากใหเบอรเขาสักนิด
“งัน้ ผมลาละครับคุณอา” ปรานตไหวลา กอนจะเดินออกจากตัวอาคาร
ไปยังลานจอดรถ ซึ่งสมศักดิ์นั้นรอเขาอยูที่รถเรียบรอยแลว
แสนปรารถนาเดินตามปรานตไปอยางเงียบๆ ไมพูดไมจา ในขณะที่
ปรานตเองก็เงียบไมหนั มาชวนเธอคุยสักคํา ทําใหแสนปรารถนารูส กึ อึดอัด
วางตัวลําบากเหลือเกินยามใกลชิดกับเขา
แผนหลังบึกบึนของปรานตทําใหแสนปรารถนาหวนคิดไปถึงเรื่อง
ในอดีต จําไดวาปรานตเคยใหเธอขี่หลังกลับบานเมื่อตอนหกลมขาแพลง
ปรานตแบกเธอไปบนไป หาวาเธอชอบหาเรื่องใสตัวอยูตลอด ทําใหเขา
ตองพลอยลําบากไปดวย แตถึงอยางนั้น ปรานตก็เปนหวงเธอมาก พาเธอ
ไปหาหมอแลวไปสงที่บานดวยตัวเอง แถมยังขามรั้วบานไปเยี่ยมทุกวัน
ดวยขนมที่เธอชอบกิน
แตนั่นมันเปนอดีตไปแลว ปจจุบันทั้งเขาและเธอหางเหินกันจนยาก
ทีจ่ ะสนิทใจเหมือนเดิม ปรานตเปนผูใ หญทเี่ ธอไมอาจหยอกลอเหมือนเดิม
ได และเธอเองก็โตเกินกวาที่จะขี่หลังเขาเหมือนเดิมอีกตอไป
“เดินทางปลอดภัยนะคะ” แสนปรารถนากลาวออกมาดวยสีหนาเกอๆ
เมือ่ เดินมาถึงรถของเขาทีจ่ อดอยู โดยมีสมศักดิน์ งั่ รอทีเ่ บาะประจําคนขับแลว
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ปรานตเงียบ และมองหนาเธอดวยสายตาทีแ่ สนปรารถนาอานไมออก
รูสึกรอนๆ หนาวๆ จนตองหลบสายตาเขาไปมองทางอื่น ทั้งที่หัวใจกําลัง
เตนไมเปนจังหวะ
“เอามือถือมา” ปรานตสั่ง พรอมกับแบมือขอโทรศัพทมือถือจากเธอ
แสนปรารถนาทําหนาเงางอดไมเต็มใจ แตกจ็ าํ ใจยืน่ มือถือของตัวเอง
ใหเขาแตโดยดี ขืนไมยอมให ประเดีย๋ วปรานตกฟ็ อ งมารดาอีก ทีนเ้ี ธอก็จะ
โดนมารดาตําหนิ
ปรานตใชมือถือของเธอโทร. หาเบอรตัวเอง กอนจะบันทึกเบอรเธอ
เอาไวในเครื่อง หลังจากนั้นก็คืนใหหญิงสาว พรอมกับบอกเสียงนุมกวา
ทุกครั้งที่เธอเคยไดยิน
“เบอรที่โทร. ออกเปนเบอรพี่ มีอะไรใหรีบโทร. หาเขาใจไหม”
“คะ” หญิงสาวตอบสั้นๆ ไมอยากตอลอตอเถียงกับเขาในตอนนี้
สงบศึกกันบางก็ดี เพราะเธอเองก็เหนื่อยและออนเพลียมาทั้งวันทั้งคืนจน
มาถึงเชาของวันนี้ไมตางจากเขาเทาไรนัก
“สายๆ คุณพอกับคุณแมคงมาถึง จีด๊ กับคุณอาไมตอ งกังวลอะไรนะ”
“คะ” แสนปรารถนาตอบสั้นๆ เหมือนเดิม หากแตก็รับรูถึงความ
เปนหวงจากนํ้าเสียงนั้นได
“จีด๊ กับคุณอาอยูก นั ไดใชไหม” ปรานตยงั ยํา้ ถาม ทําใหแสนปรารถนา
ถึงกับถอนหายใจหนักๆ แลวพยักหนาใหเขาดวยความเพลียใจ
“อยูไดคะ พี่ปรานตไปเถอะ” แสนปรารถนาไลเขาเสียดื้อๆ เมื่อเขา
ไมยอมขึ้นรถไปเสียที เอาแตยํ้าถามนั่นถามนี่ พรอมกับคอยออกคําสั่ง
ไมหยุดเชียว
“จี๊ด”
“คะ” หญิงสาวสบตาเขาดวยความออนใจ เมื่ออีกฝายเรียกเธอแลว
เงียบไป ไมพดู อะไรตอ แถมยังเอาแตจอ งดวยสายตาประหลาดทีเ่ ธอไมชอบ
“เกลียดพี่มากไหม”
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“จี๊ดไมไดเกลียด ก็แค…” หญิงสาวอึกอัก ไมรูจะอธิบายอยางไรดี
“ไมอยากหมั้นกับพี่ เพราะจี๊ดมีคนอื่นในใจอยูแลวใชไหม”
“ไมใชอยางนั้นคะ จี๊ดไมมีใคร เพียงแต…”
“พี่กลับละ จี๊ดเขาไปอยูเปนเพื่อนคุณอาเถอะ” ปรานตตัดบท พอใจ
แลวกับคําตอบนั้น
“คะ…” แสนปรารถนาทําหนางุนงง เมื่อจูๆ ปรานตก็เปลี่ยนเรื่อง
แลวเปนฝายไลเธอใหกลับเขาไปหามารดาเอาดือ้ ๆ ทัง้ ทีก่ าํ ลังคุยเรือ่ งเครียด
กันอยูแทๆ
อะไรของเขา…
ปรานตขยับกาวเขามายืนตรงหนาเธอหลังจากนั้น กอนใบหนาหลอ
จะฉกวูบลงมาที่แกมนวลโดยที่เจาตัวไมทันระวัง รูตัวอีกทีก็โดนคูหมั้น
หมาดๆ ขโมยหอมแกมไปเรียบรอยแลว
“พะ…พี่ปรานต” แสนปรารถนาตาโต ยกมือขึ้นมากุมแกมนุมดวย
ความตกใจ ยืนนิ่งเปนหุนไรแรงไปชั่วขณะ
“คุณอากําลังแอบมองเราอยู เพราะฉะนั้นถาอยากใหทานสบายใจ
ก็ห  า มกรี๊ ด แล ว ด า พี่ เ ด็ ด ขาด เป น คู  ห มั้ น กั น แล ว ไม มี ใ ครเขาส ง ขึ้ น รถ
ดวยคําพูดทื่อๆ กันหรอก มันก็ตองมีหอมแกมลากันบาง” ปรานตกระซิบ
ขางหูเธอเบาๆ พรอมกับยิ้มดวยแววตาเจาเลหจนแสนปรารถนาอยากจะ
กรี๊ดออกมาจริงๆ ทวาก็กลัวคนในโรงพยาบาลแตกตื่น ไมใชเพราะกลัว
มารดาไมสบายใจ เพราะมารดาเองก็รูอยูแลว วาเขากับเธอไมไดหวานชื่น
กันอยางทีค่ ดิ แตทตี่ กลงปลงใจกันไป นัน่ ก็เพือ่ ทําใหทกุ คนสบายใจเทานั้น
โดยเฉพาะบิดาของเธอ
“ดีแคไหนที่ไมใชจูบ”
“พี่ปรานต!” แสนปรารถนาถลึงตาใสเขา แกมนวลเปนสีแดงปลั่ง
ดวยความอายที่โดนเอาเปรียบโดยไมมีทางสู ปรานตชางรายกาจนัก ตอไป
เธอคงตองหาวิธีปกปองตัวเองใหมากกวานี้
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“พี่ไปละ ดูแลตัวเองดวยนะคุณคูหมั้น” ปรานตขยับถอยออกไป
กอนจะกาวไปขึ้นรถที่จอดอยูหลังจากนั้น แสนปรารถนายืนมองจนรถของ
เขาลับตาไป บอกไมถูกเหมือนกันวาตอนนี้เธอรูสึกอยางไรกันแน กับการ
ตองกลายมาเปนคูหมั้นของปรานต
เหมือนฝน แตกไ็ มใชฝน และนีค่ อื ความจริง เปนสิง่ ทีเ่ ธอตองยอมรับ
มันใหได แมกระทั่งเรื่องที่ครอบครัวลมละลาย และไมเหลืออะไรเลย
แสนปรารถนาก็ตองทําใจยอมรับใหได กอนหนานี้เธอเองก็ไมไดเอะใจ
อะไร เพราะเกือบสัปดาหแลวที่เห็นบิดามารดาอยูบาน ไมไดออกไปทํางาน
ที่โรงงานเหมือนทุกวัน เธอก็นึกวาพวกทานอยากพักผอนอยูบาน แต
ที่ไหนไดละ เฮอ…พูดแลวก็สงสารพวกทานเหลือเกิน
แสนปรารถนาเสียใจในความโชครายของครอบครัว เธอเองก็เพิ่งรู
วาคนรับใชในบานลาออกกันไปหมดแลว เนื่องจากมารดาไมมีเงินจาง แต
ที่มารดาโกหกวาพวกเขาเหลานั้นลางานไปเที่ยวกันหมด นั่นเพราะไมอยาก
ใหแสนปรารถนาตกใจ เนื่องจากกอนหนานี้เธอกําลังอยูในชวงสอบกอน
เรียนจบ คิดวาจะคอยๆ บอกและคอยๆ อธิบายใหเขาใจทีหลัง รวมถึง
เรื่องการหมั้นหมายที่ไมมีปมีขลุยครั้งนี้ดวย แตก็ดันมาเกิดเรื่องรายกับ
บิดาเขาเสียกอน
หญิงสาวยกมือขึ้นมาดูแหวนหมั้นดวยความกระอักกระอวนใจ
ตอนนี้เธอเปนคูหมั้นของปรานตตามที่ท้ังสองครอบครัวตั้งใจเอาไวแลว
หลังจากนี้เธอยังจะตองพบเจอเรื่องบาอะไรอีกบางหนอ แสนปรารถนา
ไมอยากจะคิดเลย
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3
คู ชนคูชง

“คุณลุง คุณปา สวัสดีคะ”

“หนูจี๊ด คิดถึงจังเลยลูก” ลีลาเดินเขาไปกอดหญิงสาวที่ไมไดพบกัน
นาน หลังจากเปดประตูเขามาในหองพักฟนของผูปวยโดยมีสามีอยาง
ประกอบเดินตามมาอีกคน
“คิดถึงเหมือนกันคะ” แสนปรารถนาบอกอยางเอาใจ ตอนเด็กๆ
เธอชอบวิง่ ไปขอกินขาวบานของพวกทานบอยๆ เพราะบานอยูต ดิ กัน อีกทัง้
บิดามารดาก็เปนเพื่อนสนิทของพวกทานดวย ทําใหสองครอบครัวมีความ
เปนกันเองมาก
“คิดถึงแลวทําไมไมกลับไปเยี่ยมกันบางละหือ เด็กคนนี้นี่ รูไหมวา
ปาคิดถึงหนูมากแคไหน มาหาทีไรก็คลาดกันทุกที หนูไมไปเรียนก็ออกไป
ทัศนศึกษากับทางมหาวิทยาลัย”
“คือจี๊ด…” แสนปรารถนาทําหนารูสึกละอายใจขึ้นมาทันที เพราะ
ตลอดเวลาก็ไมเคยติดตอไปทีไ่ รรอ ยรักเลยหลังจากยายมาอยูใ นกรุงเทพฯ
“นี่ถาพี่ปรานตไมโทร. ไปบอก ลุงกับปาก็คงไมรูเรื่อง เกิดเรื่องใหญ
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แบบนี้ทําไมไมบอกปาละลูก นาตีจริงๆ เลย”
“คือจี๊ด…เกรงใจคะ ไมอยากรบกวน”
“รบกวนอะไรกัน ตอนนี้หนูเปนคูหมั้นของพี่ปรานตเขาแลวนี่ลูก
อีกหนอยก็จะมาเปนลูกสะใภของลุงกับปา เปนลูกสาวของเราอีกคน ไมเห็น
ตองเกรงใจอะไรเลย จริงไหมคะคุณ” ลีลาหันไปยิม้ กับประกอบ ซึง่ อีกฝาย
ก็พยักหนาเห็นดวยทันที โดยไมตองเสียเวลาคิดมาก
ดาหลากลัน้ ยิม้ ในขณะทีเ่ จาตัวอยางแสนปรารถนาทําหนากลืนไมเขา
คายไมออก ดูขบขันและนาเห็นใจในเวลาเดียวกัน เพราะไมคดิ วาครอบครัว
ของฝายชายจะเต็มใจอาแขนรับแสนปรารถนาเปนคนในครอบครัวอยาง
เต็มที่
“พี่เขารายงานปาหมดแลวละ ไมตองเขินไปหรอก ตอนนี้หนูอยาเพิ่ง
คิดอะไรมากเลยนะจะ รอใหคุณพอหนูหายและออกจากโรงพยาบาลกอน
แลวเราคอยคุยกันถึงเรื่องแตงงานอีกที”
คุณพระ!
แสนปรารถนาเพิ่งจะสวมแหวนหมั้นไดเพียงแควันเดียวเทานั้น
มาวันนี้ลีลาก็เอยปากถึงเรื่องจะแตงงานกันแลวอยางนั้นหรือ โอ…นี่มัน
เรื่องบาอะไรกัน หญิงสาวตั้งรับอะไรไมทันแลว มึนงงจนทําอะไรไมถูกแลว
ในตอนนี้
“วาแตพอของหนูเปนยังไงบางละ” ประกอบถามขึ้น กอนจะเดินไป
ขางเตียงคนปวยซึ่งนอนหลับสนิทอยูดวยสีหนาที่ไมสูดีนัก นั่นเพราะ
เปนหวงเพื่อนรักที่เคยรวมทุกขรวมสุขกันมา สุกิจเปนคนดี เปนเพื่อน
เพียงคนเดียวที่ประกอบสนิทและรักมากที่สุด
“ไมมีอะไรนาหวงคะ ทุกอยางเรียบรอยดี แตหมอใหนอนรอดู
อาการไปกอน เมื่อกี้รูสึกตัวแลวคะ แตก็หลับไปอีกเพราะฤทธิ์ยา นี่ถารูวา
คุณประกอบกับคุณลีลามาเยี่ยม คงจะดีใจมากทีเดียว” ดาหลาบอกดวย
สีหนาที่โลงอก เมื่อทุกอยางผานพนไปไดดวยดี
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“ดีแลว ดีจริงๆ” ประกอบจับมือเพื่อนแลวบีบเบาๆ พรอมกับความ
โลงอกที่รูวาสุกิจปลอดภัยดี
แสนปรารถนามองภาพนั้นดวยความตื้นตันใจ เพิ่งรูวามิตรภาพของ
บิดากับประกอบนัน้ ชางงดงามนัก ในดวงตาของชายวัยหาสิบเกาทีท่ อดมอง
เพื่อนรักที่นอนหลับสนิทนั้น มันมีความรักและความหวงใยชัดเจน โดย
ไมตองพูดอะไรใดๆ ออกมา
แสนปรารถนาไมแปลกใจ วาทําไมประกอบถึงยอมชวยบิดาทุกอยาง
ทั้งคูรูจักกันมาตั้งแตเกิด เรียนโรงเรียนเดียวกัน โตมาดวยกันจนเรียนจบ
มหาวิทยาลัย แตทางประกอบนัน้ แตงงานมีครอบครัวกอนหลายป ในขณะที่
สุกจิ เพิง่ ไดรจู กั และแตงงานกับดาหลาตอนปรานตอายุไดสบิ ขวบแลว ดาหลา
เอ็นดูหนุมนอยจึงเรียกแกมเยาวาคุณปรานตทุกครั้ง สุดทายก็เลยติดปาก
มาจนถึงทุกวันนี้ และดวยอายุของแสนปรารถนากับปรานตที่หางกันถึง
สิบสองป จึงทําใหแสนปรารถนาคอยวิ่งตามปรานตอยูตลอด เพราะคิดวา
เปนพี่ชายเพียงคนเดียวที่เธอมีอยู
จนกระทั่ง…
“ดิฉันวาเราออกไปคุยกันขางนอกดีกวาไหมคะคุณ จะไดไมรบกวน
คนปวย” ลีลาหันไปบอกสามีดวยความเกรงใจคนปวย
“ก็ดี วาแตมีพยาบาลพิเศษดูแลใชไหม” ประกอบหันมาถามดาหลา
เพราะไมอยากใหภรรยาของเพื่อนตองลําบากคอยเฝาสุกิจดวยตัวเอง
ตลอดเวลา
“มีแลวคะ คุณปรานตจัดการให แตดิฉันกับลูกเปนหวง ก็เลยขออยู
ดูแลดวย” ดาหลารีบอธิบาย ถึงจะมีพยาบาลพิเศษ แตนางก็อดหวงสามีไม
ไดอยูดี
“งั้นก็ไมตองหวง ผมวาคุณดาหลากับหนูจี๊ดกลับไปพักผอนที่บาน
ก อ นสั ก หน อ ยเถอะ แล ว ค อ ยกลั บ มาดู แ ลประกอบอี ก ที ประเดี๋ ย วจะ
ออนเพลียจนไมสบายกันไปอีก มันจะยุงเอานะ” ประกอบกังวล เพราะดู
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ดาหลากับแสนปรารถนาคอนขางอิดโรยพอสมควร
“เห็นดวยคะ ถาอยางนั้นเรากลับไปอาบนํ้าพักผอนที่บานกันสักสอง
สามชั่วโมง แลวคอยกลับมาที่โรงพยาบาลอีกทีดีกวานะคะ” ลีลาชวยพูด
อีกแรง เพราะอยากใหทั้งคูไดพักผอนบาง
“ก็ไดคะ” ดาหลาพยักหนา กลับไปลางหนาลางตาเปลี่ยนเสื้อผา
สักหนอยก็ดี จะไดเอาของใชที่จําเปนมาดวย เพราะสุกิจคงตองนอน
โรงพยาบาลอีกหลายวัน
“ไปจะหนูจดี๊ เดีย๋ วนัง่ รถตูไ ปกับปานะ ไมตอ งขับรถตัวเองไป อดหลับ
อดนอนแลวขับรถมันไมปลอดภัย ประเดี๋ยวลูกชายปาจะวาได วาปาดูแล
คูหมั้นไมดี” ลีลาบอกไปยิ้มไป บุตรชายสุดหลอของนางเลาเรื่องทุกอยาง
ใหฟงหมดแลวกอนหนานี้ ทําใหรูวาทั้งคูตกลงปลงใจกัน โดยมีหลักฐาน
เปนแหวนเพชรเม็ดงามที่สวมอยูบนนิ้วนางของแสนปรารถนาในตอนนี้
แสนปรารถนายิ้มแหยๆ แตก็เลือกที่จะเงียบและไมพูดจาอะไร
ออกมา ไดแตเดินตามทุกคนไปที่รถตูคันใหมเอี่ยม ซึ่งติดสติ๊กเกอรชื่อ
ของไรรอยรักเอาไวดานหนารถอยางชัดเจน แลวหลังจากนั้นก็นั่งเงียบฟง
ผูใหญคุยกันอยางออกรสออกชาติ

ประกอบกับลีลาอยูกับแสนปรารถนาและดาหลาจนสุกิจออกจาก

โรงพยาบาล ทามกลางความซาบซึง้ ใจของสองแมลกู และสุกจิ มาก และเมือ่
หมออนุญาตใหกลับบานได สุกิจก็ชวนใหสองสามีภรรยาพักอยูที่บาน
ดวยกันตอ เพราะอยากพูดคุยกันตามประสาเพื่อนรักที่ไมไดพบกันนาน
หลายเดือน
“ขอบใจแกมากนะประกอบ ถาไมมีแกฉันคงลําบากแน” สุกิจบอก
ออกมา ขณะที่ทั้งคูนั่งคุยกันอยูบนระเบียงบานชั้นบนสุด และมองเห็นวิว
ทิวทัศนยามเย็น ในสวนดอกไมของสุทธาวรรษทั้งหมด
บานเงียบเหงา เพราะคนสวนและคนรับใชลาออกกันไปหมดแลว
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เนื่องจากสุกิจไมมีเงินจางตอไป สุกิจขายทุกอยางที่ขายได เพื่อนํามาใชหนี้
ธนาคารและใชจายในครอบครัวหลังจากนี้ ไมเวนแมแตรถสวนตัวของ
ตัวเอง เหลือเพียงรถคันเล็ก ของบุตรสาวไวใชงานเพียงเทานัน้ แสนปรารถนา
เองก็เหมือนจะปลงและยอมรับทุกอยางได เพราะเธอไมถามและไมเซาซี้
สาเหตุของการสุญเสียทุกอยางที่เคยมี แตถึงอยางนั้นสุกิจก็มองออก วา
แสนปรารถนาคงเสียใจไมนอยกวาตนและภรรยาเลย เพียงแตเลือกที่จะ
เงียบและไมรื้อฟนขึ้นมา เพราะเปนหวงในความรูสึกของบิดามารดานั่นเอง
“ขอบใจทําไมกัน แกกับฉันเปนเพือ่ นกันมานาน แคนเี้ อง อยาคิดมาก
นา” ประกอบยิม้ ยกชาอุน ๆ ทีด่ าหลานํามาวางไวใหขนึ้ มาจิบอยางอารมณดี
“แกชวยฉันมากเกินไป มากจนฉันไมรูจะตอบแทนแกยังไงไดหมด
ในชาตินี้” สุกิจละอายใจ รูสึกเปนภาระใหเพื่อนตลอด มีเรื่องเดือดรอน
ทีไร ก็มีแตประกอบคนเดียวที่คอยชวยเหลือ
“คําวาเพือ่ นของเราสองคน มันมีคา มากกวาทรัพยสนิ เงินทองพวกนั้น
นะสุกิจ เรื่องเงินเรื่องทองมันเปนของนอกกายทั้งนั้น ตายไปก็เอาไปไมได
ความสุขของชีวติ ในแตละวันตางหาก ทีส่ าํ คัญมากกวา” ประกอบใหเหตุผล
สําหรับประกอบแลวเงินทองไมสําคัญเลย ไมตายก็หาใหมได แตชีวิตและ
มิตรภาพดีๆ นั้น จะหางายๆ จากที่ไหนกัน
“นั่นสินะ มาถึงตรงนี้ฉันก็ปลงไดมาก หลังจากผานความตายมาได
ฉันก็เขาใจวาการใชชีวิตใหมีความสุขตางหากที่สําคัญกวาเงินทอง”
“ดีแลว อยาคิดมาก ยังไงแกก็ยังมีฉันทั้งคน” ประกอบใหกําลังใจ
คิดวาหลังจากนี้คงตองอยูขางๆ เพื่อนใหมากขึ้น ใหกําลังใจ คอยดูแล
เพื่อใหสุกิจฟนฟูสุขภาพกายและใจใหแข็งแรงเหมือนเดิม
“วาแตแกกับเมียมาอยูกับฉันอยางนี้ ทางไรจะไมมีปญหาอะไรรึ”
สุกิจกังวล เพราะหนึ่งสัปดาหแลว ที่ประกอบมาอยูเปนเพื่อน คอยดูแล
ทุกอยางจนสุกิจซึ้งใจมาก
“มีอะไรใหหวงกันละ ตาปรานตมันจัดการหมดแลว ทุกวันนี้ฉันกับ
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แมลีลาก็วางงานและมีเวลาพักผอนเยอะ ถึงไดอยากมีหลานมาเลี้ยงกันไง”
ประกอบหัวเราะรวน ความหวังตอนนี้คืออยากมีหลานมาชื่นใจเหมือน
คนอื่นๆ บาง ปรานตเองก็อายุมากแลว สมควรจะแตงงานมีครอบครัว
เสียที
“พูดถึงเรื่องนี้แลวก็เหนื่อยใจ ไมรูวาตาปรานตจะเอายายจี๊ดอยูไหม
ยิ่งคิดวาโดนคลุมถุงชนแบบนี้ คงตอตานตาปรานตนาดู”
“ฉันวาตาปรานตเอาอยูน า อยากังวลไปเลย” ประกอบมัน่ ใจ วาปรานต
จะทําใหแสนปรารถนายอมใจออนได
“ก็ขอใหเปนอยางนั้น ขอใหฉันตัดสินใจถูก”
“ก็ตอ งเปนอยางนัน้ ตามทีม่ นั ควรจะเปนตัง้ แตแรก” ประกอบยิม้ ขัน
“ยอมใจตาปรานตจริงๆ” สุกิจสายหัว
“ปรานตมันอายุสามสิบสี่แลว คงอยากจะมีเมียมีหลานใหฉันเลี้ยง
เสียที”
“เปนโชคดีของยายจี๊ด” สุกิจดีใจแทนบุตรสาว ที่ทุกคนรักและเอ็นดู
เธอมาก
“หนูจี๊ดก็เหมือนลูกสาวฉันนั่นแหละ เรื่องอะไรจะใหไปเปนสะใภคน
อื่นละ ตาปรานตมันคงยอมหรอก” ประกอบหัวเราะเบาๆ เพราะรูวาอะไร
เปนอะไร
“จะวาไปก็สงสารตาปรานต ทีจ่ ะตองมาคอยรับอารมณลกู สาวฉันนะ
ยายจี๊ดดูเอาเรื่องมากตอนรูเรื่องหมั้น วีนแตกใสตาปรานตไปเยอะเชียว”
สุกิจสายหัว เพราะรูวาแสนปรารถนาโกรธเรื่องคลุมถุงชนมาก จึงเผลอ
ทําตัวรายๆ ใสคูหมั้นหนุมเต็มที่
“บอกแลววาลูกชายฉันจัดการได แกไมตองหวงหรือวาคิดมากไป
หรอก”
“ขอใหเปนอยางนัน้ เถอะ เพราะฉันไมไวใจใครแลว นอกจากตาปรานต
คนเดียว ก็เลยตองเอยปากเรื่องหมั้นนี้กอน”
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“ฉันเขาใจแกดี ที่แกทําแบบนี้ เพราะแกหวงลูกหวงเมีย กลัวจะไมมี
คนดูแล และตอใหแกไมเอยปากกอน ฉันก็ตองเปนคนเอยกอนอยูแลว
ก็อยางที่รูๆ กันนี่นา”
“ฉันกลัวจริงๆ ประกอบ กลัวจะผาตัดแลวหลับไมตื่นขึ้นมาอีก ฉัน
หวงยายจี๊ดกับดาหลา กลัวพวกเขาจะโดดเดี่ยวไมมีที่พึ่ง”
“ดีแลวที่แกคิดถึงฉัน ตอไปนี้ไมตองกังวลอะไรแลวนะ มันจะไมดี
กับสุขภาพ อยาลืมวาพวกเราตองแข็งแรง เพือ่ รอเลีย้ งหลานๆ ในอนาคตไง”
ประกอบกําชับ ทําใหสุกิจถึงกับหัวเราะลั่นในความคิดนั้นของเพื่อน
“ตีกันเกงแบบนี้ คงจะมีไดหรอก”
“เอา! แกไมเคยไดยินหรือไง ยิ่งตีกันยิ่งลูกดก รอดูไปเถอะ งานนี้มี
ตบจูบๆ เหมือนในละครแน ลูกชายฉันมันไมยอมใหใครมาปฏิเสธงายๆ
หรอก ยิ่งหนูจี๊ดแวดใส เชื่อเถอะวาเจาปรานตยิ่งอยากเอาชนะ” ประกอบ
ยิ้มอยางมีเลศนัย นั่นเพราะรูจักบุตรชายของตัวเองดี งานนี้มีเรื่องใหลุน
กันยาวๆ แน

“นั�นจะหอบมะยงชิดไปไหนลูก”

“ของจี๊ดครับ จี๊ดชอบกิน”
“แลวกระเปาใสดินสอนั่นละ”
“ของจี๊ดครับ นองลืมเอาไว”
“แลวขนมเคกในกลองบนโตะนั่นละลูก”
“ซื้อมาจากในเมืองครับ เอามาฝากจี๊ด”
ปรานตตอบมารดา กอนจะหยิบกลองขนมและควาตะกรามะยงชิด
ลูกโตเดินดุมๆ ออกจากบาน ตรงไปยังบานขางๆ
“พี่ปรานต” เด็กสาววัยสิบสี่ตะโกนเรียก กอนจะวิ่งเขามาหาปรานต
ดวยรอยยิ้มดีอกดีใจ เมื่อเห็นวาเขาหอบหิ้วของฝากมาใหเธออีกแลว
“ของจี๊ดใชไหมคะ” เด็กสาวเอยปากถาม ดวงตากลมโตมองเขา
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ตาแปว ทําใหปรานตตองหลุดหัวเราะออกมาอยางเสียไมได
“ขืนไมใชจี๊ดก็งอนพี่อีก”
“โถ จี๊ ด ไม ไ ด ขี้ ง อนขนาดนั้ น สั ก หน อ ย แต ก็ … ขอบคุ ณ นะคะ”
แสนปรารถนายิ้มแปน กอดแขนพี่ชายขางบานดวยความเอาใจสุดฤทธิ์
ที่เขาอุตสาหมีนํ้าใจกับเธออยูตลอด
“ทําอะไรอยูละ”
“ทําการบานคะ ยากมากเลย พี่ปรานตชวยสอนหนอยสิคะ”
แสนปรารถนาทําเสียงออน พรอมกับถูแกมกับหัวไหลของเขาอยาง
ออดออน มีหรือคนตัวใหญจะใจแข็งได
“ทุกทีสิเรานี่” ปรานตบนอุบ แตก็ยิ้มขันกับความเจาเลหเหลือเกิน
ของเธอ
“โธ พี่ปรานตคนดี อยาบนสิคะ นะๆ ชวยจี๊ดทําการบานหนอย”
“แลวพี่จะไดอะไรตอบแทนกัน” ชายหนุมแกลงตอรอง
“อืม…พี่ปรานตอยากไดอะไรหรือคะ” เด็กสาวสบตาเขาดวยแววตา
สดใส
“อยากใหไปไกลๆ ไมตองไปกวน ไมตองไปทําใหพี่ปวดหัวทุกวันได
ไหมละ”
แสนปรารถนาหัวเราะคิก เพราะรูวาพี่ชายสุดหลอแกลงประชดเลน
เทานั้น เธอมักทําใหเขาปวดหัวเปนประจําก็จริง แตปรานตก็เอาใจเธอ
มากกวาใคร ยอมเธอไดทุกเรื่องเลย
“ไมไดคะ ก็จี๊ดมีแคพี่ปรานตคนเดียว”
“นั่นปะไร แกลงขอไปงั้น” ปรานตทําหนาขําๆ อดหมั่นไสหนาจิ้มลิ้ม
ของเธอไมได
“คุณปรานต คุณปรานตครับ” เสียงเรียกจากคนที่เพิ่งเดินมาที่เรือน
พักคนงาน ทําใหปรานตหลุดจากภวังคความคิดที่ลองลอยไปไกล กอนจะ
หันมามองจามรลูกนองคนสนิทดวยความสงสัย
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“มีอะไรจามร”
“โทรศัพทครับ คุณทานโทร. มา ผมเห็นวามันดังอยูในออฟฟศ
ตั้งนาน ก็เลยถือเอามาใหที่นี่ครับ”
“ขอบใจมาก” ปรานตกลาวออกมา กอนจะยืน่ มือไปรับโทรศัพทมอื ถือ
จากจามรมาดู แลวรีบโทร. กลับหาบิดาทันที ในขณะที่จามรเองก็รีบเลี่ยง
ออกไปอยางรูมารยาท
“ครับคุณพอ” ปรานตทาํ เสียงกระตือรือรน เพราะเห็นวาบิดาโทร. มา
หลายรอบแลว กลัววาจะมีเรื่องดวนหรือเรื่องสําคัญอะไร
“พรุงนี้พอจะพาอากิจกลับไปพักที่ไรของเรา ปรานตชวยบอกเด็กๆ
ใหเตรียมหองใหแขกดวยนะลูก”
“ครับคุณพอ แลว…”
“พอแมเขาไป ลูกสาวเขาก็ไปดวยนัน่ แหละ” ประกอบดักคอบุตรชาย
เหมือนรูทัน ทําเอาคนฟงถึงกับทําหนาเหลอหลาเมื่อถูกจับพิรุธได
“ถาอยางนัน้ สองหองนะครับ” ปรานตตอบบิดา แลวเผลอยิม้ ออกมา
โดยไมรูตัว
“หองแกก็ออกกวางขวาง ใหนองนอนดวยปะไร”
“โธ ผมยังไมอยากถูกยายหนูจี๊ดฆาตายนะครับ” ปรานตหัวเราะ
เขาใจวาบิดาแคแกลงแซวเลนเทานั้น ขืนทําแบบนั้นจริงๆ แสนปรารถนา
คงอาละวาดบานแตกแน เห็นตัวเล็กอยางนั้นก็เถอะ บทจะเอาเรื่องก็แสบ
นาดูเชียว
“หึๆ จะตายเพราะไมยอมสูนองมากกวา โอกาสมาแลวนะตาปรานต
อยาใหพอตองพูดอะไรซํ้าๆ อีก รีบทําคะแนนกับนองซะ เพราะพอกับแม
อยากอุมหลานเร็วๆ แลว”
“แหม...อะไรมันจะงายขนาดนั้นครับคุณพอ”
“งายนิดเดียว ดื้อนักก็ปลํ้าเลย คนแกใจรอน” ประกอบแนะนําไป
หัวเราะไป
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“คุณพอพูดอะไรก็ไมรู” ปรานตเขิน แมไมไดอยูตอหนาบิดาก็ตาม
“พูดในสิ่งที่แกแอบคิดนั่นแหละ อยามาเถียงวาไมอยากไดนอง”
“คุณพอก็ ผมเปลาสักหนอย”
“พอวาแกรูอยูแกใจ เอาเถอะ จะยังไงก็แลวแต แกกับหนูจี๊ดก็ตอง
แตงงานกัน และพอไมอนุญาตใหถอนหมั้นกันเด็ดขาด ไมวาจะอยางไร
ก็ตาม”
“ไมมีทางหรอกครับ” ปรานตมั่นใจ
“ดีมาก พอจะโทร. มาบอกแคนแี้ หละ พรุง นีจ้ ะออกเดินทางตัง้ แตเชา
รถจะไดไมตดิ ” แลวประกอบก็วางสายไปกอน ทิง้ ใหบตุ รชายไดแตกลอกตา
ไปมา กอนจะวางมือถือไวบนโตะแลวทอดสายตามองตนมะยงชิดในสวน
เบื้องหนาดวยความหนักใจอยางบอกไมถูก
ในดวงตาคูหวานของคูหมั้น มันมีบางอยางที่ทําใหเขารูสึกไมเขาใจ
ตอใหจากกันนานหลายป แสนปรารถนาก็ไมนาจะชิงชังเขาขนาดนั้น เธอ
กับเขาไมไดโกรธแคนอะไรกันมากอน เพราะฉะนั้นแสนปรารถนาไมนาจะ
มีปฏิกริ ยิ าเหินหางตอเขามากมาย ถึงจะโกรธหรือไมพอใจ ทีจ่ ๆู ก็ถกู บังคับ
ใหหมั้นหมายกัน แตแสนปรารถนาก็ไมนาจะทําเหมือนเกลียดและรังเกียจ
เขาอยางรุนแรง อยางนอยก็นาจะพูดจากันดีๆ ไดบาง
ความเปลี่ยนแปลงราวหนามือเปนหลังมือ ปรานตเองก็ไมเขาใจ
เหมือนกัน จากเด็กสาวนารักที่คอยวิ่งตามเขาอยูตลอด กลับกลายเปน
ไมอยากพูดไมอยากคุย และไมอยากเกี่ยวของกับเขาจนนาประหลาดใจ
มันตองมีอะไรสักอยางสิ ที่ทําใหแสนปรารถนาเปลี่ยนไป ปรานตจะ
ตองรูใหได วาอะไรกันที่ทําใหเธอแทบไมอยากจะมองหนาเขา และเหินหาง
เหมือนคนไมเคยสนิทสนมกันมากอนเชนนี้

“คุณจี๊ด คุณจี๊ดของปาจริงๆ ดวย”

เสียงเรียกที่ดังขึ้นเมื่อกาวขาลงจากรถตู ทําใหแสนปรารถนาเลิกคิ้ว
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ดวยความแปลกใจ กอนจะกลายเปนยิ้มกวาง เมื่อรางอวบๆ ของปาแยม
วิ่งเขามาหาเธอดวยความดีอกดีใจ
“ปาแยม” แสนปรารถนาสวมกอดนางเอาไวแนน เมื่ออีกฝายโถมตัว
เขามาหา เจ็ดปแลวสินะ ที่เธอจากที่นี่ไปอยูเมืองหลวง โดยไมไดกลับมา
เยี่ยมเยือนคนที่นี่เลย มีหลายอยางเปลี่ยนไป แถมถนนหนทางก็สะดวก
และเจริญขึ้นมากเลยทีเดียว
ขางบานที่เคยเปนบานของเธอในอดีต ถูกเปลี่ยนเปนบานไมหลัง
เล็กๆ ไวพักผอน สวนที่ดานหลังก็เปลี่ยนเปนนาขาวที่เขียวขจี ทําใหดู
สดชืน่ และเปนธรรมชาติมาก แสนปรารถนาเองก็เพิง่ รูต อนนัง่ รถมาดวยกัน
เมื่อเชา วาคนที่บิดาขายที่ทั้งหมดให ก็คือประกอบเพื่อนรักนั่นเอง เพราะ
ไมอยากใหตกไปอยูในมือของใคร หากสุกิจจะขอซื้อคืนก็ยอมได ประกอบ
นั้นไมมีปญหาอะไร แตก็อยางวานั่นแหละ ตอนนี้ครอบครัวของเธอเหลือ
แตตัวเทานั้น จะไปมีปญญาซื้อคืนไดอยางไร
“คิดถึงเหลือเกินคะ คุณหนูของปา” ปาแยมบอกออกมาดวยความ
ดีใจ นานแลวที่ไมไดพบหนากัน มาตอนนี้แสนปรารถนาโตเปนสาวสะพรั่ง
ทั้งสวยทั้งนารักและนาทะนุถนอมไปหมด
แสนปรารถนาเปนทีร่ กั ของทุกคนในไรรอ ยรัก อาจเปนเพราะตอนนัน้
มีเธอเปนเด็กผูหญิงเพียงคนเดียวในไร ปรานตเองก็เปนลูกคนเดียว ไมมี
พีน่ อ งทีไ่ หน จึงไดใหความรักและความเอ็นดูกบั สาวนอยคนนีม้ าก คนในไร
จึงพลอยเอ็นดูแสนปรารถนาไปดวย เพราะเธอเปนเด็กขยัน แถมยังเปน
เด็กดีคอยชวยงานในไรอยูเสมอ แมวาปรานตจะสั่งหามไมใหมาซุกซนใน
ไรก็ตาม แตแสนปรารถนาก็ไมคอยจะฟง เพราะรูวาปรานตปากรายใจดี
มาถึงตอนนี้ทั้งคูกลายมาเปนคูหมั้นคูหมายกันแลว แนนอนวานางดีใจ
มากที่สุด
“คิดถึงเหมือนกันคะ ปาแยมสบายดีใชไหมคะ” หญิงสาวเอยถาม
ดวยความละอายใจ จะวาไปแลวเธอก็ไมเคยติดตอกับคนทางนี้เลยตั้งแต
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ยายบานไป ทําใหไมรูสารทุกขสุกดิบของคนที่นี่เลย
“สบายดีคะ ปาสบายดี” ปาแยมยิ้มใหหญิงสาว พรอมกับลอบพินิจ
พิจารณาใบหนาหวานดวยความชืน่ ชม แสนปรารถนาสวยขึน้ มาก เหมาะสม
กับคุณปรานตสุดหลอของนางที่สุด
“เขาบานกันกอนเถอะจะ เดี๋ยวคอยซักคอยถามกันนะสาวๆ” ลีลา
หันมาแซวทั้งคูดวยใบหนายิ้มแยม กอนจะสั่งเด็กรับใชสองสามคนใหยก
กระเปาเดินทางเขาไปเก็บในบานใหเรียบรอย
“ไปคะคุณกิจคุณดา เชิญเขาไปนัง่ พักในบานกอนดีกวา” ลีลาเชือ้ เชิญ
กอนจะเดินนําทุกคนเขาบานไป ในขณะที่ประกอบหันไปมองรอบๆ บาน
เพราะไมเห็นหนาบุตรชายมารอรับทาน ทั้งที่ก็รูวาจะเดินทางมาถึงกี่โมง
“ปาแยม”
“ขาคุณทาน” ปาแยมขานรับเจานายทันที
“ตาปรานตละ”
“ออ คุณปรานตออกไปที่สวนมะยงชิดคะ”
“ไปทําไมแตเชา” ประกอบสงสัย คิดวาปรานตจะอยูรอตอนรับแขก
แตก็ไมเห็นแมแตเงา ไอลูกคนนี้นี่ยังไงกันนะ กอนหนานี้ก็โทร. มากําชับ
แลวนี่นา
“ไมทราบคะ ดิฉันเองก็ไมทันถาม” ปาแยมทําหนาแหยๆ แอบหวั่น
กับสายตาดุๆ ของเจานาย เวลาดีกด็ ใี จหาย เวลาโมโหนีก่ น็ า กลัวเหมือนกัน
ปรานตเองก็ไดนิสัยนี้มาจากบิดา
“ถาเห็นกลับมาก็บอกใหไปหาฉันที่หองดวยแลวกัน”
“คะคุณทาน” ปาแยมรับคํา กอนจะเดินตามเจานายที่เดินดุมๆ
เขาบานไปดวยสีหนาเครงขรึม ซึ่งสาเหตุก็นาจะมาจากบุตรชายเพียง
คนเดียวอยางปรานตนั่นเอง
จะวาไปแลวก็แปลกดี วันนีค้ หู มัน้ ของตัวเองมาถึงบาน ปรานตกน็ า จะ
อยูตอนรับดวยตัวเอง แตทําไมถึงเลี่ยงที่จะเขาไรเขาสวนไปตั้งแตเชาได
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แสนปรารถนาสูดลมหายใจเขาปอดลึกๆ ทอดสายตามองความ

อุดมสมบูรณเบื้องหนาดวยความอิ่มเอมใจ ไรรอยรักเต็มไปดวยความ
งดงามของธรรมชาติ สวยงามและกวางใหญกวาในอดีตที่เธอเคยเห็นเมื่อ
เจ็ดปกอนมาก เนื่องจากปรานตซื้อที่ตอจากชาวบานที่ยายถิ่นฐานกันไปอยู
ในเมืองกรุงเอาไวหมด
จะวาไปแลวก็ตลกดี เมือ่ กอนครอบครัวของเธอก็ทาํ แบบนี้ ขายที่ดิน
ทัง้ หมดทิง้ เพือ่ ไปสรางเนือ้ สรางตัวในเมืองกรุง ทวาสุดทายก็ประสบปญหา
ขาดทุน ลมละลายจนตองโซซัดโซเซกลับมาพึง่ บารมีของประกอบ แถมเธอ
ยังตองหมั้นกับปรานต ดวยเหตุผลหลายอยางที่ทําใหเธอตองยอมจําใจ
สวมแหวนหมั้นของปรานตแตโดยดี
บิดาเปนหนีป้ ระกอบหลายลาน แมประกอบจะไมขอรับเงินคืนก็ตาม
แตมันก็เหมือนเปนการบีบบังคับใหแสนปรารถนาตองยอมหมั้นกับปรานต
เปนการชดเชยอยูด ี เมือ่ ประกอบเห็นดี และบิดาของเธอเห็นดี แสนปรารถนา
จะทําอะไรได คงตองตกอยูในสถานะคูหมั้นของปรานตไปสักระยะ เพื่อให
ทุกคนสบายใจ หลังจากนั้นเธอจะลองคุยกับปรานตดูอีกที เพราะเขาเองก็
ไมไดเต็มใจอยากไดเธอเปนคูหมั้นเชนกัน
จักรยานสีฟาเคลื่อนตัวไปอยางชาๆ มุงหนาไปยังไรหนอไมฝรั่ง
ที่ ป  า แย ม บอกกั บ แสนปรารถนาว า กํ า ลั ง เติ บ โตและงดงามมากที เ ดี ย ว
แสนปรารถนาเองไมเคยเห็นมากอน จึงสนใจอยากจะเห็นดวยตา ฉะนั้น
พอเอาของเขาไปเก็บในหองนอนที่เจาบานจัดเตรียมไวใหเรียบรอยแลว
แสนปรารถนาก็ขออนุญาตประกอบเขาไรทนั ที กอนจะขีจ่ กั รยานเขามาในไร
ดวยความตื่นเตน
แสนปรารถนามองบรรยากาศแลวยิ้มอยางมีความสุข เพราะสอง
ขางทางเต็มไปดวยตนมะลิที่กําลังออกดอกสีขาวและสงกลิ่นหอมใหชื่นใจ
ดีทอี่ อกเดินทางกันมาตัง้ แตเชามืด ทําใหมาถึงไรไมสายนัก เพราะกรุงเทพฯ
กับนครนายกก็ไมไดไกลกันมากเทาไร ทําใหการชมไรของเธอไมตอ งเผชิญ
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กับแดดรอนๆ ใหเสียบรรยากาศ
แสนปรารถนาขีจ่ กั รยานไปเรือ่ ยๆ พรอมกับชมวิวทิวทัศนดว ยความ
เบิกบานใจ จนกระทั่งมีรถเกงคันหนึ่งขับสวนมาอยางชาๆ ทําใหเธอตอง
ชิดซายเพราะถนนแคบเพื่อความปลอดภัย กอนจะเผลอมองไปยังรถเกง
คันสีขาวดวยความอยากรูวาเปนใครกัน
ปรานต…
เปนปรานตแน แมจะเห็นเพียงแคแวบเดียวแตเธอก็จําเขาได แต
คนขับรถนั่นละใคร ผูหญิงที่ไหนกัน แสนปรารถนาครุนคิดในใจ จนทําให
ลืมมองถนนเบื้องหนาไปชั่วขณะ
“กรีด๊ !” แสนปรารถนากรีดรองลัน่ ดวยความตกใจ เมือ่ จักรยานทีเ่ ธอ
ใชเปนพาหนะออกมาจากบานตกลงไปในหลุมถนน จนทําใหเสียหลักพุง ลง
ขางทาง ซึ่งเต็มไปดวยกอนหินมากมาย สุดทายก็ลมลงไปนอนแองแมงอยู
ในพงหญา ในขณะที่จักรยานเจากรรมก็ลมมาทับตัวเธอเอาไวพอดิบพอดี
“โอย…” แสนปรารถนาหลับตาแลวครางออกมาเบาๆ รูสึกปวดเนื้อ
ปวดตัวไปหมด ในขณะที่หนาผากก็เจ็บปวดคลายคนโดนทุบหัวอยางไร
อยางนั้น
บาเอย! บาที่สุด!
แสนปรารถนาลืมตาขึ้นมามองทุกอยางดวยอาการมึนๆ กอนจะ
พยายามขยับรถจักรยานที่มันทับรางเธออยูใหพนตัวไป ทวาเพียงแค
ขยับตัวนิดหนอย เธอก็ตองรองโอดโอยออกมาทันที เมื่อรูสึกเจ็บจี๊ดที่
ขอเทาขางขวาจนทนไมไหว
“จี๊ด”
เสียงเรียกทีด่ งั มาแตไกล ทําใหแสนปรารถนาหันไปมองบนถนนทันที
ปรานตกําลังวิ่งมาหาเธอดวยใบหนาตื่นตกใจ ในขณะที่เธอแทบอยากจะ
รองไหออกมา ทั้งเจ็บทั้งไมอยากใหเขามาเห็นเธอในสภาพนี้เลย
“จี๊ด เปนยังไงบาง” ปรานตหนาซีด กอนจะยกจักรยานที่ทับรางของ
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เธอออกไป รีบประคองรางเล็กของเธอขึ้นมานั่งดวยหัวใจที่เตนรัว กลัววา
เธอจะบาดเจ็บรายแรงมากไปกวาที่เขาเห็นเบื้องตนในขณะนี้
“จีด๊ ! ตอบพี!่ ” ปรานตเสียงเขม เมือ่ เห็นวาคนในออมกอดไมยอมตอบ
แถมยังแสดงสีหนาที่บงบอกถึงความเจ็บปวดออกมาจนเขาถึงกับเครียด
“จีด๊ !” ปรานตอยากจะบา เมือ่ อีกฝายเอาแตเงียบ ในขณะทีเ่ ขาตกใจ
จนแทบทําอะไรไมถูกแลว
“พี่ปรานต จี๊ดเจ็บ” แสนปรารถนาบอกเขาดวยริมฝปากที่สั่นระริก
ทําเอาคนฟงใจไมดี ยิ่งไดเห็นหนาผากของเธอปูดออกมาราวกับลูกมะนาว
หัวใจชายหนุมก็ยิ่งปวดราวและอยากเจ็บแทนเธอเสียใหได
“พาเธอขึ้นรถกอนเถอะคะ ทาทางจะอาการไมดี” หญิงสาวที่ถอยรถ
กลับมาดูเหตุการณกลาวออกมาดวยความตกใจ เมื่อเห็นหญิงสาวใน
ออมกอดของปรานตหนาซีดไปหมดแลว แตถึงกระนั้นก็ไมซีดเทาปรานต
เพราะดูชายหนุม จะเปนหวงหญิงสาวผูน เี้ ปนอยางมาก เขาสัง่ ใหเธอจอดรถ
ทันที เมื่อมองกระจกหลังแลวเห็นวาเธอผูนี้เกิดอุบัติเหตุ คาดวาทั้งคูนาจะ
รูจักและสนิทสนมกันพอสมควร
“งั้นรบกวนคุณรินชวยเปดประตูรถใหทีครับ” ปรานตหันมาบอก
ดวยนํ้าเสียงสั่นๆ
“ไดคะ” รินรดาพยักหนา กอนจะรีบเดินไปเปดประตูดานหลังคนขับ
อยางรวดเร็ว มองปรานตชอนอุมหญิงสาวปริศนาขึ้นมาในวงแขน แลว
หลังจากนั้นก็พาเขามานั่งในรถของหลอนโดยไมรีรอ
“จี๊ ด เจ็ บ ตรงไหน บอกพี่ ” ปรานต เ อ ย ถามด ว ยความกั ง วลใจ
หลังจากขึ้นมานั่งขางๆ เธอบนรถ ในขณะที่รินรดาเองก็รีบออกรถทันที
แตถึงอยางนั้นก็อดชําเลืองมองคนขางหลังดวยความสงสัยไมได
แสนปรารถนาหลับตา รูสึกปวดตุบๆ ที่ศีรษะ ไมรูจะตอบปรานต
อยางไรดี เธอเจ็บอยูแบบนี้ เขาจะยังคาดคั้นเอาคําตอบจากเธออยูอีกหรือ
“จี๊ด ตอบพี่สิ อยาเงียบแบบนี้ไดไหม” ปรานตขยับเขามาโอบรางเธอ
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เอาไวหลวมๆ พรอมกับยกมือขึ้นแตะใบหนาที่ซีดเผือดของเธอเบาๆ รูสึก
ใจหายเมื่อเธอเอาแตหลับตาแลวหายใจแผวๆ
“เจ็บ” แสนปรารถนาบอกสัน้ ๆ เธอเจ็บหนาผาก ปวดหัว และปวดแสบ
ที่หัวเขา และขาขางขวาของเธอก็ขยับไมไดดวย มันปวดราวไปหมด
“ตรงไหน บอกพี่มา”
โธเอย! ไอพี่บา บอกเขาแลวมันจะหายเจ็บหรือไง เขาไมใชหมอ
ไมใชยารักษาแผลเสียเมื่อไร เอาแตบังคับถามอยูนั่น คนกําลังทั้งเจ็บทั้งมึน
อยู จะใหพูดอะไรมากมายไดกันเลา
“ปรานต ใจเย็นๆ เถอะคะ นองคงเจ็บอยู” รินรดากลาวแทรกขึ้นมา
เมือ่ เห็นวาปรานตเอาแตบงั คับถามคนเจ็บอยูอ ยางนัน้ ดูเหมือนเขาจะขาดสติ
ไปชั่วครู เพียงแคเห็นวาหญิงสาวคนนี้เจ็บตัว
ปรานตพยายามบังคับใจใหเย็นลง กอนจะใชปลายนิ้วปาดเหงื่อบน
ใบหนาหวานดวยความหวงใย ฝามือใหญกุมมือเล็กๆ ของเธอเอาไวแนน
คลายกับจะบอกใหรูวาเธอจะมีเขาอยูขางๆ
“จี๊ด ไหวไหม” เสียงนุมของปรานตทําใหคนเจ็บสั่นสะทานในใจ
นานแคไหนแลวที่เธอไมไดยินนํ้าเสียงที่แสนอบอุนของปรานตแบบนี้
แลวหยาดนํ้าใสๆ ก็ไหลออกมาจากหางตาของเธอ อาจเพราะความ
เจ็บปวดที่กําลังเกิดขึ้นอยูในตอนนี้ ทําใหแสนปรารถนาออนไหวขึ้นมา
อยางบอกไมถูก ไมใชเพราะความอบอุนที่แผซานมาจากฝามือใหญของ
ปรานตที่กุมมือเธอเอาไวแนน
“แคนี้เอง ไมรองสิ” ปรานตปลอบ เช็ดนํ้าตาใหดวยปลายนิ้วอยาง
ออนโยน
“อดทนอีกนิดคนดี เดี๋ยวพี่จะพาจี๊ดไปหาหมอนะ” ปรานตกระซิบ
บอก กอนจะมองรอยถลอกและหยดเลือดบนหัวเขาของเธอแลวใจคอไมดี
รูสึกเจ็บปวดไปดวยโดยอัตโนมัติ
“จี๊ดไมเปนไร” อดที่จะบอกใหเขาคลายความกังวลไมได
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“ไมเปนอะไรก็ลืมตาขึ้นมามองพี่หนอยไดไหม”
“ทําไมจะตองมาออกคําสั่งกับจี๊ดดวยคะ” แมจะเจ็บ แตก็อดที่จะ
หงุดหงิดกับความเผด็จการของเขาไมได ทวานํ้าเสียงนั้นของเธอกลับทําให
คนหวงใจชื้นขึ้นมาไดบาง ยังปากเกงแบบนี้ แสดงวาเธอยังไหวอยู
“คอยยังชั่ว ยังเถียงไดอยู” ปรานตถอนหายใจ ดูเอาเถอะ นี่ขนาด
เจ็บตัวอยูแสนปรารถนาก็ยังพยศกับเขาได ใจคอจะไมยอมคุยกับเขาดีๆ
บางหรือไร
รินรดาฟงทั้งคูคุยกันเงียบๆ พรอมกับนึกสงสัยในความสัมพันธ
ของทั้งคูตลอดเวลา ปรานตไมเคยหวงใครออกนอกหนาแบบนี้มากอน
แนนอนแลววาหญิงสาวคนนี้คงไมธรรมดา แตจะเปนใครมาจากไหนและ
เปนอะไรกับปรานตนั้น คงตองรอหลังจากสงเธอไปที่โรงพยาบาลใกลๆ นี้
เสียกอน แลวคอยสอบถามจากปรานตดูทีหลัง
อยาเปนอยางที่หลอนคิดก็แลวกัน…
เจาของรานอาหารชื่อดังของอําเภอแอบหวั่นใจ เพราะตลอดเวลา
ทีร่ จู กั กับปรานตมาสองป หลอนไมเคยเห็นเขาใสใจใครเทานีม้ ากอน ตอให
รอบๆ ตัวมีสาวๆ มาคอยลอมหนาลอมหลังมากมายหลายคนก็ตาม ปรานต
ก็ไมเคยใหความสําคัญกับใครเปนพิเศษ แมแตหลอนเองก็ตอ งคอยหาเรือ่ ง
เขาหาเขาเหมือนกัน กวาจะไดเขาถึงชีวติ สวนตัวของปรานตมากมายขนาดนี้
ปรานต ปราชญากานต เปนผูชายที่ผูหญิงทุกคนตางใฝฝนจะได
ครอบครองหัวใจ เขาหลอและรวยมหาศาล ไมใชแคเจาของไรผลไมชื่อดัง
และกวางขวางของนครนายก หากแตเปนเจาของโรงงานอบผลไมและ
อัดกระปองสงตางประเทศ เจาของโรงสีขาวเจาใหญในจังหวัด เปนเจาของ
รานทองกวาสามสิบสาขา และยังเปนนักบุญที่คอยบริจาคเงินชวยเหลือ
คนยากไรและองคกรการกุศลตางๆ อยูเ สมอ จนทําใหคนในจังหวัดนับหนา
ถือตาและชื่นชมเปนอยางมาก
รินรดาไดพบปรานตครั้งแรกเมื่อสองปกอน ตอนที่เขากับเพื่อนๆ
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เขาไปกินขาวในรานอาหารของหลอน กอนจะไดพบกันอีกครัง้ ในงานการกุศล
ที่กรุงเทพฯ ทําใหทั้งคูไดพูดคุยและสนิทสนมกันมาหลังจากนั้น
รินรดาคิดวาตัวเองมีโอกาสกวาสาวๆ คนอื่น เพราะบิดาเปนเจาของ
บริ ษั ท ขนส ง มี ฐ านะดี เหมาะสมและทั ด เที ย มกั บ ปรานต ม ากกว า ใคร
ตลอดเวลาหลอนเฝาทําคะแนนกับปรานตมาตลอด ไดเจอไดพูดคุยกัน
บอยครัง้ จนสนิทสนมกัน หากแตตอนนีร้ นิ รดากลับหวัน่ ใจอยางบอกไมถูก
เมื่อไดเห็นผูหญิงคนนี้ในไรของปรานต ในออมกอดและนํ้าเสียงที่บงบอก
ถึงความเปนหวงมากมาย ก็ไดแตหวัง วาผูหญิงหนาตานารักคนนี้ คงจะ
ไมใชคนสําคัญของปรานตอยางทีห่ ลอนแอบคิดก็แลวกัน ไมอยางนัน้ หลอน
คงมีคูแขงเพิ่มขึ้นอีกเปนแน
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