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พันธะหวาม

“ปล่อย”

เสียงวิงวอนที่เบาหวิวราวกับสายลมไม่ทำ� ใหบ้ ุรุษที่กำ� ลังซุกไซ ้
ล�ำคอหอมกรุ่นหยุดการรุกรานของตัวเองได้ ตรงกันข ้ามกลับยิง่ ด�ำดิง่
สู่ห ้วงของความปรารถนามากยิง่ ขึ้น
“อย่า...” สาวน้อยเบีย่ งหน้าหนี แต่รมิ ฝี ปากร้อนก็งบั ลงทีต่ น้ คอ
จนเธอสั่นระริก
“ดีจงั ” เสียงแหบห ้าวกระซิบเบาๆ ก่อนจะวกขึ้นมาจูบริมฝี ปากอิม่
ของเธออย่างอ้อยอิ่ง สอดปลายลิ้นควานหาความหอมหวานที่ล่อลวง
ให ้เขาติดกับ
“ได้โปรด...” ร่ างเล็กพึมพ�ำออกมาเบาๆ สองมือน้อยๆ เกาะ
บ่าแข็งแรงเอาไวด้ ว้ ยความอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก รู้สกึ ร้อนผ่าวไปทั่ว
ทัง้ ร่างจนต้องบิดส่ายไปมา
“อยู่น่ิงๆ คนดี” ชายหนุ่ มถอนจูบ แลว้ กระซิบบอกคนใต้ร่าง
ด้วยน�ำ้ เสียงสั่นพร่ า แอลกอฮอล์ท่ดี ่ืมไปมากท�ำใหเ้ ขาเหมือนตกอยู่
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ในห ้วงฝัน
“หวานจัง” เขาพึมพ�ำ  ยิ้มกับตัวเองอย่างมีความสุข ฝันนี้เป็ น
ของเขา และเขาจะท�ำอย่างไรกับคนในฝันของตัวเองก็ได้
สาวน้อ ยหลับ ตาพริ้ม ค�ำ หวานบวกกับ สัม ผัส ร้อ นวาบหวาม
ทีไ่ ม่เคยได้พานพบมาก่อนท�ำให้หวั ใจอ่อนระทวย  บวกกับฤทธิ์นำ�้ หวาน
ที่เพิง่ เคยได้ล้มิ ลองเป็ นครัง้ แรก ท�ำใหเ้ ธอเคลิบเคลิ้มและคล ้อยตาม
สัมผัสของคนบนร่าง
“คุณ...” สาวน้อยพยายามจะเปล่งเสียงเรียกเขา ทว่าเรือนร่าง
เปลือยเปล่ากลับถูกฝ่ ามือร้อนลูบไล ้จนหัวหมุน ลืมเลือนทุกอย่างทีต่ งั้ ใจ
จะพูดออกมาหมดสิ้น
“ขอฉัน” ร่างใหญ่วอนขอ ปลุกเร้าอารมณ์อกี ฝ่ ายด้วยความช�ำ่ ชอง
ในประสบการณ์ทม่ี ากกว่า
“ไม่นะคะ อย่า...” เธอส่ายหน้าไปมา แต่ ก็ไม่มเี รี่ยวแรงที่จะ
ผลักไสร่างใหญ่ทท่ี าบทับอยู่บนร่าง
“มันจะดี เชื่อฉัน” อีกฝ่ ายยังยืนกราน
“อย่ า ค่ ะ ” เธอส่ ง เสีย งห า้ มปราม ทว่ า ฝ่ ามือ ยกขึ้น ลู บ ไล บ้ น
แผ่นหลังของอีกฝ่ ายเหมือนถูกครอบง�ำ
“ไม่เอา” คนตัวใหญ่ทำ� เสียงหงุดหงิดทันที
“มะ...ไม่ได้ อร้าย!” ร่างเล็กส่งเสียงร้องออกมาด้วยความตกใจ
เมือ่ จู่ๆ กลางกายก็ถกู บุกรุกด้วยความแข็งขืนจนเธอเจ็บแปลบไปหมด
หยาดน�ำ้ ตาถูกปลดปล่อยออกมาทันที ขยับร่ างหนีใหพ้ น้ จากความ
ทรมานแต่กไ็ ม่เป็ นผล
“เจ็บ มันเจ็บ” เธอส่งเสียงออกมาทันที ท�ำให้ร่างใหญ่ท่กี ำ� ลัง
ทาบทับถึงกับชะงักไปชั่วขณะหนึ่ง
“ปล่อยหนู ”
“เด็กดี อย่าร้อง เดีย๋ วมันจะดีข้นึ เชือ่ ฉัน” ชายหนุ่มส่งเสียงคราง
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ในล�ำคอ ความคับแคบท�ำใหเ้ ขาเองก็ขยับตัวล�ำบาก แต่ ก็ถอนตัว
ยากแล ้วในตอนนี้
“ฮือ” เสียงสะอื้นทีด่ งั แว่วขึ้นมาในหู ท�ำใหช้ ายหนุ่มถอนหายใจ
ออกมา ก่ อ นจะกดริ ม ฝี ปากลงบนปากอิ่ม ของเธอ แล ว้ จู บ อย่ า ง
ปลอบประโลม ในขณะทีฝ่ ่ ามือทัง้ สองข ้างก็คอยปลุกเร้าเธอให้ลมื เลือน
ความเจ็บปวดทีม่ ี
ไม่นานร่างเล็กก็ส่งเสียงครางในล�ำคอ รู้สกึ ผ่อนคลายและเริ่ม
โอนอ่อนผ่อนตาม ลืมความเจ็บปวดในคราแรกของตนเอง ปล่อยตัว
ปล่อยใจไปตามแรงปรารถนาของคนทีโ่ น้มน�ำ
“อา...” ใบหน้าหล่อเหลาส่งเสียงครางอย่างพึงพอใจ เริม่ ขยับโยก
ร่างใหญ่ด ้วยความร้อนเร่าในอก  สองมือโอบเอวบางเอาไว ้แน่น  ขับเคลือ่ น
แรงปรารถนาอย่างช้าๆ และใจเย็น
“ทูนหัว...” ชายหนุ่มครางออกมาอย่างพึงพอใจ ก้มลงจูบทีอ่ กอิม่
ด้วยความซาบซ่านรัญจวนใจ นางฟ้ าของเขาช่างหอมหวานเหลือเกิน
ช่างเป็ นฝันทีส่ ุขล ้นเกินบรรยายจริงๆ
“คุณราช” ร่างเล็กเรียกชือ่ นัน้ ออกมาด้วยน�ำ้ เสียงสัน่ เครือ ก่อนจะ
ถูกปิ ดปากด้วยจูบอันหิวกระหายพร้อมกับแรงปรารถนาอันเรียกร้อง
และรุนแรงจนเธอแทบขาดใจ
สองมือยกขึ้นโอบรอบล�ำคอเขา ส่งเสียงครางกระเส่าออกไปอย่าง
หน้าไม่อาย ทุกอย่างถูกครอบง�ำด้วยสัมผัสแปลกใหม่จนกระเจิดกระเจิง
แล ้วแต่ร่างใหญ่จะชักน�ำไปในทิศทางใด
จวบจนสุดท ้ายร่างเล็กก็เกร็งกระตุก  พร้อมกับเสียงครางทีบ่ ง่ บอก
ถึงความสุขสม ในขณะทีร่ ่างใหญ่เองก็ถงึ กับหมอบราบทาบทับบนตัวเธอ
ด้วยอาการเหนื่อยหอบ
“เด็กดี” เอกราชครางในล�ำคอ ก่อนจะมอบจูบแสนหวานใหเ้ ธอ
เป็ นการตอบแทน อิม่ เอมกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั จนแทบส�ำลัก
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“อื้อ...” สาวน้อยครางประท ้วง แต่กเ็ ผยอปากให ้เขารุกรานตามใจ
กระทั่งอีกฝ่ ายพอใจแลว้ พลิกตัวลงไปนอนขา้ งๆ โอบกอดร่ างเธอไว ้
ในอกแล ้วเผลอหลับไปด้วยกัน

“คุณพระ!”

“ว ้าย! ตายแล ้ว”
เสีย งกรี ด๊ ด้ว ยความตกใจของคนที่เ ปิ ด ประตู ห อ้ งเข า้ มาใน
ตอนสาย ท�ำใหร้ ่ างเปล่าเปลือยที่นอนอยู่ในอ้อมกอดของกันและกัน
ขยับตัว ก่อนฝ่ ายชายจะทะลึง่ พรวดลุกขึ้นมานัง่ บนเตียงด้วยอาการงงๆ
พยายามหรี่ตามองคนที่กา้ วเขา้ มาในหอ้ งนอนของตัวเองว่าเป็ นใคร
ทีม่ ารบกวนการนอนของตน
“ตาราช! นี่มนั ...เกิดอะไรขึ้น”
“คุณแม่” เอกราชขยี้ตา ก่อนจะมองไปยังมารดาทีก่ ำ� ลังยืนตัวสัน่
อยู่ตรงหน้า มีสายหยุดแม่บ ้านยืนเอามือปิ ดปากอยู่ดา้ นหลัง
“ลูกตาล” สายหยุดพึมพ�ำออกมาอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง เมือ่
เห็นหน้าเด็กสาวทีก่ ำ� ลังนอนหลับอยู่บนเตียงของเอกราชชัดเต็มสองตา
เอกราชชะงักกึก เมือ่ ได้ยนิ สายหยุดเรียกชือ่ ใครบางคน ก่อนจะ
อ้าปากค้างตกใจ เมื่อพบว่าตัวเองไม่ได้นอนอยู่ บนเตียงตามล�ำพัง
หากแต่มรี ่างของใครคนหนึ่งนอนอยู่ดว้ ย
บ ้าฉิบ! แบบนี้เมือ่ คืนก็ไม่ใช่ฝนั อย่างนัน้ สิ
เอกราชรี บ ดึ ง ผ า้ ห่ ม ขึ้น มาคลุ ม ให เ้ ด็ ก สาวทัน ที พร้อ มกับ
ความเครียดทีแ่ ล่นเข ้ามาเป็ นริ้วๆ ในสมอง นี่มนั เรื่องบ ้าอะไรกัน ท�ำไม
เขากับเด็กนี่ถงึ ได้…
งานเข ้าแล ้วไหมล่ะไอ้ราช!
“ลูกตาล ตืน่ เดีย๋ วนี้ ตืน่ เร็ว” สายหยุดปรีเ่ ข ้าไปปลุกเด็กสาวด้วย
ความร้อนใจ ท�ำให้ร่างเล็กทีน่ อนหลับสนิทขยับตัวและลืมตาขึ้นมาทันที
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“ป้ าสาย”
“ตื่นเดีย๋ วนี้ แล ้วบอกป้ ามาว่ามันเกิดอะไรขึ้น”
ติรดา หรือลูกตาล กะพริบตาปริบๆ เมือ่ เห็นสายหยุดมองเธอ
ด้วยสายตาพิกล นี่มนั เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมจู่ๆ สายหยุดถึงได้มาปลุกเธอ
ถึงเตียงแบบนี้
เอ๊ะ! นี่มนั ไม่ใช่ห ้องนอนของเธอนี่
ติรดาลุกพรวดขึ้นมานัง่ ทันที พร้อมกับความเจ็บแปลบกลางกาย
จนต้อ งส่ ง เสีย งครางออกมาเบาๆ ในขณะที่ฝ่ ามือ ของใครบางคน
ยื่นเขา้ มาโอบประคองเธอไว ้ ท�ำให้ติรดาถึงกับหันขวับไปมองด้วย
ความตกใจเป็ นอย่างมาก
“คุณราช”
ติรดาพึมพ�ำ  หัวใจดวงน้อยหล่นวู บลงไปอยู่ท่ตี าตุ่ม เอกราช
ไม่มเี สื้อผา้ ติดตัว แถมยังอยู่ใต้ผา้ ห่มผืนเดียวกับเธออีกด้วย นี่มนั
อะไรกัน หรือว่าเธอกับเอกราช...
ติรดาน�ำ้ ตาหยดแหมะ สิง่ ทีเ่ ธอคิดว่ามันคือฝันไม่ใช่ฝนั เสียแล ้ว
หากแต่มนั คือเรื่องจริงอย่างนัน้ หรือ โอย...นี่มนั เรื่องบ ้าอะไรกัน ท�ำไม
เธอกับเอกราชถึงได้...
“แต่งตัวให ้เรียบร้อย แล ้วลงไปคุยกับแม่ข ้างล่างให้รเู้ รื่อง”
รังรองออกค�ำสั่งกับลูกชายด้วยความโกรธ ก่อนจะหันไปมอง
ติรดาด้วยแววตาสงสารและเห็นใจเป็ นอย่างมาก
“ลูกตาลก็เหมือนกัน แต่งตัวให ้เรียบร้อยแล ้วลงไปคุยกันข ้างล่าง
ด้วย อ้อ! โทร.บอกให ้ยายมาคุยกันทีน่ ่ีดว้ ย เดีย๋ วนี้และตอนนี้เลย”
รังรองสั่งจบก็รบี เดินออกไปจากหอ้ งของลูกชายทันที เพราะขืน
นางอยู่นานกว่านี้อาจจะระงับอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ไม่ได้ ไอ้ลูกชาย
ตัวดี! ท�ำแบบนี้ได้อย่างไรกัน ติรดาอายุเพียงเท่านัน้ ท�ำไมถึงได้ไม่รจู้ กั
หักห ้ามใจบ ้าง
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รังรองอยากจะบ ้า ทัง้ โกรธทัง้ ผิดหวังในตัวลูกชายเพียงคนเดียว
ของตน จนอยากจะเอาไม ้เรียวฟาดให้รูส้ ำ� นึกสักทีนกั เอกราชรักสนุ ก
ตามประสาผูช้ ายโสดก็จริง แต่ก็ไม่เคยท�ำอะไรเสียหายหรือผิดท�ำนอง
คลองธรรม แลว้ ยิ่งกับเด็กอายุเท่าติรดา เอกราชคงไม่อยากหาเรื่อง
ใส่ตวั แน่นอน
“รีบแต่งตัวให ้เรียบร้อยเถอะ เดีย๋ วป้ าโทร.หายายให ้เอง ไม่ตอ้ ง
กลัวนะ ป้ าอยู่ทงั้ คน จะไม่ให้ใครมาท�ำอะไรลูกตาลโดยเด็ดขาด”
สายหยุดลู บศีรษะเด็กสาวอย่างปลอบประโลม ก่ อนจะหันไป
มองค้อนเอกราชแลว้ เดินตามรังรองไปอีกคน นางไม่รูห้ รอกว่าเกิด
อะไรขึ้น แต่ทงั้ นี้ทงั้ นัน้ เอกราชก็ตอ้ งรับผิดชอบทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้น
ติ ร ดาก้ม หน้า แล ว้ สะอื้ น ออกมาเบาๆ นี่ เ ธอท�ำ อะไรลงไป
ความสาวความบริสุทธิ์ทเ่ี ธอหวงแหนมาตลอดถูกท�ำลายไปจนหมดสิ้น
แล ้ว แบบนี้เธอจะมีหน้ามองหน้าผู ้เป็ นยายได้อย่างไรเล่า
“ลูกตาล ฉัน...”
“อย่ามายุ่งกับหนู ” ติรดาหันไปตะคอกใส่คนขา้ งๆ พร้อมกับ
ปัดมือที่เอื้อมมาแตะบนหัวไหล่ดว้ ยความคับแค้นใจ ท�ำไมต้องเกิด
เรือ่ งเลวร้ายกับเธอแบบนี้ด ้วย ท�ำไมสวรรค์ถงึ ต้องท�ำให้ชวี ติ ของเธอพัง
ด้วยน�ำ้ มือของเอกราชกันเล่า
“ฉัน...ขอโทษ” เอกราชกล่าวออกมาในทีส่ ดุ เขารูส้ กึ ผิดเหลือเกิน
ทีเ่ กิดเรือ่ งแบบนี้ข้นึ แต่ให ้ตายเถอะ! เขาไม่ได้ตงั้ ใจให ้ทุกอย่างมันลงเอย
แบบนี้จริงๆ หากย้อนเวลาได้ เขาจะมีสติใหม้ ากกว่านี้ และจะยับยัง้
ความใคร่ทม่ี นั ครอบง�ำเขาจนท�ำเรื่องผิดร้ายแรงลงไป
ติรดาเบือนหน้าหนี ก่อนจะขยับตัวเพื่อก้าวลงจากเตียงใหพ้ น้
จากเขา แต่ความปวดร้าวทีย่ งั คงอยู่กท็ ำ� ให ้เธอต้องชะงัก ไม่อาจก้าวลง
จากเตียงเพือ่ ไปยังห ้องน�ำ้ ได้งา่ ยๆ
“ลูกตาล”
10 ดวงใจในเอกราช

“ปล่อย ไม่ตอ้ งมายุ่งกับหนู ” เธอขืนตัวหนี เมือ่ เขาขยับเขา้ มา
โอบประคองร่างเล็กด้วยสีหน้าตื่นตกใจ
“อย่ามาท�ำอวดเก่งเลยน่า” เอกราชท�ำเสียงหงุดหงิด  ไม่อยากสนใจ
เธอนัก แต่กอ็ ดละอายใจตัวเองไม่ได้ เขาท�ำเธอเจ็บเองนี่นา จะโดนเธอ
ด่าว่าก็สมควรแล ้ว
“ก็เพราะใครกันล่ะ ทีท่ ำ� ใหห้ นู ตอ้ งเป็ นแบบนี้” เธอตวาดใส่เขา
เสียงแข็ง
“โทษฉันฝ่ ายเดียวก็ไม่ได้หรอก เธอเองก็ไม่ได้ขดั ขืนนี่” เอกราช
ยอกย้อน ท�ำให้ตริ ดาหน้าแดงด้วยความอายและโกรธแค้นจนอยากจะ
กรีด๊ ออกมาให้ดงั ลั่น
“ก็หนู …” ติรดาไม่รูว้ ่าจะเถียงอย่างไร เธอเองก็จำ� อะไรไม่ได้
เหมือนกัน จ�ำได้รางๆ ว่าพาเขามาส่งทีห่ อ้ ง หลังจากนัน้ ก็สะลึมสะลือ
เหมือนอยู่ในความฝันจนมึนงงไปหมด
“เอาเถอะ จะมาเถียงกันให้ได้อะไรขึ้นมา” เอกราชถอนหายใจ
เขาพลาดไปแล ้ว เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งยอมรับผลกรรมทีต่ วั เองก่อ
ชายหนุ่มมองหน้าหวานๆ แล ้วรูส้ กึ เสียใจ ติรดาอายุไม่เท่าไรเอง
คิดว่าเธอก็คงเสียใจมากที่พลาดท่าใหเ้ ขาแบบนี้ ผีห่าซาตานตัวไหน
กันนะทีม่ นั เข ้าสิงเขา ท�ำใหข้ าดสติรงั แกเด็กน้อยทีไ่ ม่รูป้ ระสาอย่างเธอ
คนนี้ได้
“หนู จะเข ้าห ้องน�ำ้ ” ติรดาบอกห ้วนๆ  อยากอยู่คนเดียวและตัง้ สติ
ให ้มากกว่านี้
“ฉันพาไปเอง”
“ไม่นะ ปล่อยหนู” ติรดาโวยวาย เมือ่ จูๆ่ เอกราชก็ก ้าวลงจากเตียง
ทัง้ ที่ไม่มีเสื้อผา้ ติดกายเลยสักชิ้น แถมยังช้อนอุม้ เธอขึ้นในวงแขน
หลังจากนัน้ ก็พาเธอไปยังห ้องน�ำ้ โดยไม่ยอมฟังค�ำทัดทานใดๆ เลย
“คุณราชปล่อยหนู ” ติรดาดีดดิ้น แต่เอกราชก็ไม่ฟงั จนกระทั่ง
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เข ้ามาในห ้องน�ำ ้ เขาถึงได้ยอมปล่อยเธอเป็ นอิสระ
เรียวขางามสั่นระริก เซเล็กน้อยเมือ่ เขาปล่อยเธอให้ยืนใต้ฝกั บัว
สองแก้มอาบไปด้วยน�ำ้ ตาทีไ่ หลริน ไม่มสี ง่ิ ใดจะน่าอับอายส�ำหรับเธอ
ไปมากกว่านี้อกี แลว้ ตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรแลว้ จริงๆ ไม่ว่าเกียรติ
หรือศักดิ์ศรีของความเป็ นลูกผู ้หญิงทีเ่ ธอรักษามันเอาไว ้มาตลอด
เอกราชหัวใจหล่นวู บ เห็นน�ำ้ ตาของเธอแลว้ ก็อยากฆ่ าตัวเอง
ชายหนุ่ มเอื้อมมือไปหาไหล่บางที่สั่นไหวหมายจะปลอบโยน ทว่าต้อง
ดึงกลับมาเพราะละอายเกินกว่าจะหน้าด้านท�ำแบบนัน้ ได้
“รีบจัดการตัวเองให ้เรียบร้อยเถอะ คุณแม่รออยู่”
พูดจบก็เดินหนีออกมาจากหอ้ งน�ำ้ แล ้วปิ ดประตูใหเ้ ธอ ก่อนจะ
ยกฝ่ ามือขึ้นมาปิ ดหน้าตัวเองด้วยความเครียดอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน
นี่ เ ขาท�ำ อะไรลงไป เขาท�ำ ลายอนาคตเด็ก ที่ไ ร้เ ดีย งสาเพีย งเพราะ
ความเมาและขาดสติอย่างนัน้ หรือ
เขาควรท�ำอย่างไรต่อไป...
เอกราชถามตัวเองในใจ ก่อนจะเดินไปหยิบเสื้อผา้ ขึ้นมาสวมใส่
ทุก อย่ า งกระจัด กระจายอยู่ บ นพื้น ห อ้ ง ไม่ว่า จะเป็ น เสื้อ ผ า้ ของเขา
หรือของเธอ ยืนยันว่าทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ คืนนี้คอื เรื่องจริงทีไ่ ม่ใช่แค่
ความฝัน
“ไอ้ราช แกนี่มนั ...”
เอกราชขบกรามเข ้าหากัน เมือ่ เห็นลูกไม้สหี วานฉีกขาดเสียหาย
ยับเยิน นี่เขาท�ำบ ้าอะไรลงไป ท�ำไมถึงได้ขาดสติทำ� ชัว่ ๆ กับเธอแบบนัน้
ให ้ตายเถอะ! นี่เขาควรท�ำอย่างไรต่อไปดี

“คุณราชต้องรับผิดชอบค่ะ”

น�ำ้ เสียงเอาเรือ่ งของภรรยาท�ำให ้ เอกฉัตร ฉัตรากานต์ ต้องหันไป
กุมมือเธอแล ้วบีบเบาๆ ไม่อยากใหแ้ พรไหมทีก่ ำ� ลังทอ้ งแก่ใกล ้คลอด
12 ดวงใจในเอกราช

เครียดมากจนเกินไป เพราะอาจมีผลต่อเด็กในท ้องทีก่ ำ� ลังจะเกิดมาได้
เอกราช ฉัตรากานต์ ถึงกับถอนหายใจดังเฮือก ก่อนจะเหลียว
ไปมองติรดาทีน่ ั่งพับเพียบก้มหน้าอยู่ทพ่ี ้นื โดยมียายทองมีนั่งอยู่ข ้างๆ
ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเป็ นอย่างมาก
“ราชต้องแต่งงานกับลูกตาล” รังรองประกาศกร้าว  ในเมือ่ ลูกชาย
ของนางท�ำผิดต่อติรดา ลูกชายของนางก็ควรรับผิดชอบการกระท�ำของ
ตัวเองอย่างลูกผู ้ชาย
“คุณแม่ครับ” เอกราชหันขวับไปมองมารดาด้วยความตกใจทันที
“ไม่นะคะคุณท่าน หนู ไม่แต่งค่ะ” ติรดาเองก็คดั ค้านทันที เธอ
กับเอกราชไม่ได้รกั หรือชอบพอกัน จะใหแ้ ต่ งงานกันไปได้อย่ างไร
อีกอย่างเธอก็ยงั เด็กมาก ยังไม่พร้อมจะใช้ชวี ติ ร่วมกับใครทัง้ นัน้
เธอเรีย นจบชัน้ มัธ ยมปลายแล ว้ และก�ำ ลัง จะเป็ น นัก ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพฯ ก�ำลังจะมีอนาคตที่ดี
และทุกอย่ างจะมาพังทลายเพราะผู ช้ ายเพียงคนเดียวไม่ได้ ติรดา
ไม่ยอมเด็ดขาด
“ได้ยงั ไงล่ะลูกตาล เราเสียเปรียบคุณราชไปแล ้วนะ จะมาบอกว่า
ไม่แต่งได้ยงั ไง” สายหยุดเตือนสติเด็กสาว อย่างไรเสียเอกราชก็ตอ้ ง
รับผิดชอบทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้นทัง้ หมด
“หนู ไม่แต่งค่ะ จะยังไงก็ไม่แต่งเด็ดขาด” ติรดายืนยันทัง้ น�ำ้ ตา
ก่ อนจะหันไปมองหน้าเอกราชด้วยความเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ เธออาจเสียตัว
ให ้เขาไปแล ้ว แต่เธอจะไม่เสียความเป็ นตัวเองเด็ดขาด
“แลว้ ใครอยากแต่ งกับเธอกันล่ะ” เอกราชย้อนทันควัน มอง
แม่ ค นหยิ่ง จองหองด้ว ยความหงุด หงิด ในใจ เขาเองก็ ไ ม่ ใ ช่ ผู ช้ าย
กระจอกงอกง่อย ตรงกันขา้ มกลับมีผูห้ ญิงมากหน้าหลายตามาชอบ
เยอะแยะ แต่ทำ� ไมจะต้องมาโดนเด็กกะโปโลอย่างยายนี่รงั เกียจด้วย
“เอาเถอะๆ พอทัง้ สองคนเลย” เอกฉัตรยกมือห ้าม ก่อนจะหันไป
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มองน้องชายต่างแม่ดว้ ยความหนักอกหนักใจ เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลย
ว่าเอกราชจะเมาจนขาดสติได้ขนาดนัน้ ทัง้ ทีป่ กติกร็ ะวังตัวเองมาตลอด
ในเรื่องแบบนี้
“ไหนลองอธิบายมาหน่อยตาราช ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ยงั ไง”
รังรองหันไปถามลูกชาย อยากรูว้ า่ เพราะอะไรทัง้ คู่ถงึ ได้ไปนอนบนเตียง
ด้วยกันแบบนัน้
“ผม...แค่เมา” เอกราชบอกอ้อมแอ้ม พร้อมกับหันไปสบตากับ
หญิงสาวอีกคนทีน่ ั่งฟังอย่างเงียบๆ โดยไม่ปริปากใดๆ
“เมาหรือไม่เมายังไง คุณราชก็ตอ้ งรับผิดชอบลูกตาลนะคะ”
“คุณจีน่า” เอกราชอุทานเรียกชื่อหล่อน ก่อนจะมองหน้าคนพูด
ด้วยความรูส้ กึ ขุน่ ข ้องหมองใจ หากไม่เป็ นเพราะจีน่าปฏิเสธเขาเมือ่ คืนนี้
เอกราชก็คงไม่กนิ เหล ้าจนเมาหัวทิม่ หรอก
จีน่าเป็ นเพือ่ นสนิทของเอกฉัตรพีช่ ายคนรองของเขาเอง ท�ำให ้เขา
กับหล่อนค่อนข ้างสนิทกันมาก เขาขอหล่อนแต่งงานในวันฉลองวันเกิด
ของตัวเอง ทว่าจีน่ากลับปฏิเสธเขาอย่างไร้เยือ่ ใย
“คุ ณ ราชรัก คุ ณ จี น่ า ค่ ะ ไม่ ใ ช่ ห นู เพราะฉะนั้น เราสองคน
จะแต่งงานกันไม่ได้” ติรดาพูดออกมาตามตรง ท�ำใหท้ ุกคนที่นั่งอยู่
ในห ้องถึงกับมองตากันด้วยความตกใจ
“ว่าไงนะตาราช” รังรองยกมือทาบอก ก่อนจะหันไปมองลูกชาย
สลับกับจีน่าด้วยความตกใจ นี่มนั เรื่องอะไรกัน ติรดาเอาอะไรมาพูด
“คือผม...” เอกราชอึกอัก ไม่คิดว่าจะโดนยายเด็กกะโปโลแฉ
ความจริงต่อหน้าทุกคนแบบนี้
“คุณราชขอคุณจีน่าแต่งงาน แต่คุณจีน่าปฏิเสธ คุณราชก็เลย
ดืม่ เหล ้าจนเมา” ติรดาพูดไปตามทีต่ วั เองรับรู ้
“แลว้ มันยังไงกัน มันเกี่ยวอะไรกับการที่แกกับลู กตาลถึงไป
ลงเอยกันแบบนัน้ ” เจ้าของบ ้านอย่างเอกฉัตรเอ่ยถามด้วยความสงสัย
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แอบตกใจเรื่องน้องชายขอจีน่าแต่งงานอยู่ไม่ใช่นอ้ ย แต่ก็ตอ้ งเอาไว ้
สืบความกันทีหลัง เพราะตอนนี้ตอ้ งเอาเรื่องของน้องชายกับเด็กในไร่
ของตนก่อน
“ผม...” เอกราชไม่รูจ้ ะเริม่ ต้นเล่าอย่างไร ตอนนี้เขาสับสนไปหมด
แล ้ว คิดอะไรไม่ออกเลยสักนิดเดียว
“คุณราชใหห้ นู ไปเอาเหลา้ มาใหค้ ่ ะ แลว้ ก็ระบายเรื่องคุณจีน่า
ใหห้ นู ฟงั บอกว่าโดนคุณจีน่าปฏิเสธ จากนัน้ ก็ใหห้ นู ลองชิมไวน์ดู
ชิมไปชิมมาก็เลย...” ติรดาน�ำ้ ตาไหล เพราะความอยากลองอะไรใหม่ๆ
ตามที่เ อกราชคะยัน้ คะยอท�ำ ให เ้ ธอต้อ งสู ญ เสีย สิ่ง ล�ำ้ ค่ า ในชีวิต ไป
มันน่าโมโหตัวเองนัก
เธอโกรธเขาก็จริง แต่โกรธและผิดหวังในตัวเองมากกว่า หาก
ตัวเองไม่แตะต้องของมึนเมาทีม่ รี สชาติกลมกล่อมขวดนัน้   ชีวติ ของเธอ
ก็จะไม่มที างผิดพลาดร้ายแรงอย่างนี้
“เป็ นความผิดของผมเองครับพี่ฉตั ร ที่คะยัน้ คะยอใหเ้ ธอดื่ม
เป็ นเพือ่ น ตอนนัน้ ผมเมามากจนเดินกลับหอ้ งตัวเองไม่ไหว ก็เลยให ้
ลูกตาลช่วยพยุงไปส่ง จากนัน้ มันก็เลย...” เอกราชพูดไม่ออก ความผิดนี้
เขายินดีรบั ไว ้เพียงคนเดียว เพราะเด็กสาวไม่ได้รเู้ รื่องด้วยเลย
“ท�ำไมกันราช ท�ำไมลู กถึงท�ำแบบนี้ รู้ไหมว่าราชก�ำลังท�ำลาย
อนาคตลูกตาล” รังรองต�ำหนิลูกชาย อยากจะตีให้รูส้ ำ� นึก แต่เอกราช
ก็ไม่ใช่เด็กๆ ทีน่ างจะใช้ไม้เรียวสั่งสอนได้เหมือนเมือ่ ก่อน
“แลว้ นี่เราจะเอายังไงกันดีคะ” สายหยุดเอ่ยขึ้นมา มองหน้า
เด็กสาวทีอ่ าบไปด้วยน�ำ้ ตาก็ยง่ิ สงสารและเห็นใจ
“ฉัตรว่ายังไงลูก”
รังรองหันไปถามลูกเลี้ยงทีร่ กั เหมือนลูกตัวเองอย่างขอความเห็น
เมือ่ ก่อนเอกฉัตรกับภรรยาเรียกนางว่าน้ารังรอง เพราะถือว่านางเป็ น
ญาติผใู้ หญ่คนหนึ่ง แต่พอมีหลานคนแรก ทุกคนก็กลัวว่าเด็กจะสับสน
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กับการล�ำดับญาติ หากจะให ้เด็กเรียกนางว่าคุณยายและเรียกเอกราชว่า
คุณอา เด็กก็คงจะงุนงงไม่นอ้ ย นางจึงเปลีย่ นใหล้ ูกเลี้ยงกับลูกสะใภ ้
เรียกนางว่าแม่แทน ซึง่ เอกฉัตรกับแพรไหมก็ไม่ได้ขดั ข ้อง เพราะทัง้ คู่
รักและเคารพรังรองเหมือนแม่แท ้ๆ อยู่แล ้ว
“ผมว่า...” เอกฉัตรอ้าปากจะพูด  แต่คนเป็ นภรรยาอย่างแพรไหม
กลับชิงพูดตัดหน้าขึ้นมาเสียก่อน
“คุณราชต้องรับผิดชอบค่ ะ ลูกตาลเสียหายป่ นปี้ ขนาดนี้แลว้ ”
แพรไหมบอกอย่างเอาเรื่อง จริงๆ แล ้วเธอก�ำลังจะรับอุปการะเด็กสาว
และส่งเสียใหเ้ รียนหนังสือต่อ แต่เอกราชก็มาท�ำร้ายเด็กสาวที่เธอรัก
เหมือนน้องสาวคนหนึ่งไปเสียได้
“เอาน่าแพร เดีย๋ วฉันกับคุณแม่จดั การเอง” เอกฉัตรปรามภรรยา
ท�ำให้อกี ฝ่ ายถึงกับมุย่ หน้าใส่ แต่กย็ อมเงียบไปอย่างว่าง่าย
“ยายทองมีละ่ จะเอาอย่างไรว่ามาได้เลยนะ ฉันจะจัดการทุกอย่าง
ทีย่ ายทองมีต ้องการเลย” รังรองหันไปถามความเห็นยายทองมี ซึง่ เอาแต่
นัง่ เงียบโดยไม่พดู จาอะไรใดๆ ทัง้ นี้อาจเพราะผิดหวังเสียใจกับเรือ่ งของ
หลานสาวจนพูดอะไรไม่ออก
“ดิฉนั แล ้วแต่คุณฉัตรกับคุณท่านเลยค่ะ” ยายทองมีตอบสัน้ ๆ
“ต้องขอโทษแทนลูกชายฉันจริงๆ นะยาย ขอโทษทีเ่ ลี้ยงลูกชาย
มาไม่ดี ท�ำใหล้ ู กตาลต้องมัวหมองแบบนี้ เอาอย่างนี้ก็แลว้ กัน เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบจากทางเรา ฉันจะให้ทงั้ สองคนแต่ งงานและ
จดทะเบียนสมรสกันให ้เร็วทีส่ ุด”
“มะ...ไม่นะคะ หนู ไม่แต่ง ไม่จดทะเบียนอะไรทัง้ นัน้ ” ติรดา
ส่ายหน้า เธอไม่ยอมรับความผิดชอบนี้เด็ดขาด เธอยังมีอนาคตรออยู่
เรื่องอะไรทีจ่ ะต้องมาทิ้งทุกอย่างเพราะผู ้ชายหืน่ กามเพียงคนเดียว
“พูดอะไรกันลูกตาล จะไม่แต่ งได้ยงั ไง ในเมื่อเราเสียหายให ้
คุณราชไปแลว้ ” สายหยุดหันไปเอ็ดเด็กสาวทันที เมื่อติรดาเอาแต่
16 ดวงใจในเอกราช

ปฏิเสธอยู่ได้
“นั่นสิ คิดดีๆ นะลู กตาล อย่าไปยอมใหผ้ ู ช้ ายมันเอาเปรียบ
ง่ายๆ สิ” แพรไหมหันไปสนับสนุนอีกคน ท�ำให ้เอกราชถึงกับท�ำหน้าม่อย
เมือ่ แพรไหมไม่ยอมเข ้าข ้างน้องสามีอย่างเขาเลย ทัง้ ทีป่ กติกเ็ ข ้าอกเข ้าใจ
กันดีมาตลอด
“สมัยนี้ผูห้ ญิงเขาคงไม่ถอื เรื่องแบบนี้กนั แลว้ มัง้ ครับ ลู กตาล
เขาอาจจะชิลๆ แล ้วก็ได้”
“ตาราช!” รังรองตีหวั ไหล่ลูกชายแรงๆ ท�ำเอาเอกราชถึงกับ
ร้องครางด้วยความเจ็บปวด แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่ทำ� ใหม้ ารดาเห็นใจเขา
ได้เลย
“ท�ำผิดแล ้วยังจะมาปากดีอกี มันน่าตีให ้ตายนัก”
“โธ่ คุณแม่กเ็ ห็นนี่ครับ ว่าเขาไม่อยากให ้เรารับผิดชอบ ไม่อยาก
แต่งงานมีพนั ธะ”
“จะยังไงแกก็ตอ้ งรับผิดชอบ” รังรองตัดสินใจ เอกราชเหลวไหล
มานานแล ้ว แต่งงานมีครอบครัวก็ดเี หมือนกัน นางจะได้เบาใจได้สกั ที
“ยายจ๋า หนู ไม่แต่งนะจ๊ะ” ติรดาหันไปกอดแขนยาย แต่อกี ฝ่ าย
กลับถอนหายใจแล ้วมองหน้าหลานสาวด้วยแววตาครุ่นคิด
“จะไม่แต่งได้ยงั ไง ในเมือ่ หนู เสียหายให ้เขาไปแล ้ว ยังไงพวกเขา
ก็ตอ้ งรับผิดชอบเรือ่ งนี้” ยายทองมีบอกหลานสาว พร้อมกับถอนหายใจ
ออกมาดังเฮือก
“ยาย” ติรดาใจหายวาบ นี่หมายความว่ายายก็เห็นด้วยว่าเธอ
ควรจะแต่งงานกับเอกราชอย่างนัน้ หรือ
“ถ า้ อย่ า งนัน้ ก็ เ อาตามนี้ ตาราชกับ ลู ก ตาลต้อ งแต่ ง งานกัน
ให ้เร็วทีส่ ดุ ส่วนเรือ่ งค่าสินสอดยายทองมีจะเรียกเท่าไรก็เรียกมาเลยนะ
ฉันจะจัดการตามทีย่ ายต้องการทุกอย่างเลย”
“คุณแม่” เอกราชเรียกมารดาเสียงดัง เมือ่ ท่านท�ำอะไรไม่ถาม
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ความเห็นลูกสักค�ำ
“หุบปากแล ้วอยู่เฉยๆ ไปเลยตาราช ทุกอย่างใหแ้ ม่จดั การเอง”
รังรองหันมาออกค�ำสั่งกับลูกชายตาขวาง ท�ำใหเ้ อกราชถึงกับกลัวจน
ขนลุก เพราะปกติท่านไม่เคยโกรธเขามากถึงขนาดนี้มาก่อน
“ดิฉนั ไม่ขออะไรทัง้ นัน้ ค่ะคุณท่าน  ขอแค่คณ
ุ ราชดูแลลูกตาลมัน
ให้ดกี พ็ อ” ยายทองมีบอกอย่างเจียมตัว
“ไม่ได้สิ ทุกอย่างต้องเป็ นไปตามธรรมเนียมนะยาย” รังรอง
ไม่ยอมเช่นกัน ลูกชายนางแต่งงานทัง้ ที เรื่องพวกนี้จะขาดตกบกพร่อง
ไม่ได้ อีกอย่างฝ่ ายนางก็ควรแสดงความรับผิดชอบต่ อฝ่ ายหญิงให ้
สมเกียรติทส่ี ุดถึงจะถูก
“ถา้ อย่างนัน้ ดิฉนั ขอแค่ผูกขอ้ ไมข้ อ้ มือตามธรรมเนียมของบา้ น
และขอให้จดั งานเล็กๆ แค่พวกเราก็พอค่ะ อย่างอืน่ ดิฉนั ไม่ขออะไรแล ้ว”
“แต่ยงั ไงสินสอดก็ตอ้ งมีนะยาย ไม่อย่างนัน้ ทางเราก็ไม่สบายใจ
เหมือนกัน” เอกฉัตรค้านขึ้นมาเมือ่ ไม่เห็นด้วย
“ดิฉนั ไม่อยากได้เงินค่ะคุณฉัตร  ไม่ได้อยากขายหลานสาวกินด้วย
แค่คุณท่านกับคุณราชแสดงความรับผิดชอบต่อเราอย่างจริงใจ แค่น้ ี
ดิฉนั ก็พอใจแล ้วค่ะ” ยายทองมียนื ยันในการตัดสินใจของตัวเอง
“ถ ้าอย่างนัน้ เรือ่ งจัดงานแต่ง ฉันยอมตามใจยายก็แล ้วกัน แต่วา่
เรื่องสินสอดก็ตอ้ งตามใจฉันเหมือนกันนะยาย” รังรองยืน่ ข ้อเสนอบ ้าง
“ถา้ อย่างนัน้ ก็แล ้วแต่คุณท่านเถอะค่ะ เราเจอกันคนละครึ่งทาง
ก็ แ ล ว้ กัน ” ยายทองมียิน ยอม ก่ อ นจะหัน ไปมองหลานสาวด้ว ย
ความโล่งใจขึ้นมาบ ้างนิดหน่อย
อย่างน้อยฝ่ ายชายก็ยอมรับผิด และยินดีรบั ผิดชอบทุกอย่าง
ไม่มเี หตุผลที่นางจะขัดขอ้ งหรือปฏิเสธความรับผิดชอบนัน้ ในเมื่อ
ขา้ วสารกลายเป็ นขา้ วสุกแบบนี้แลว้ ก็ควรท�ำทุกอย่างใหม้ นั ถูกต้อง
เท่านัน้ เอง
18 ดวงใจในเอกราช

“แต่ ว่าเรื่องเรียนของลู กตาลล่ะคะ” แพรไหมถามขึ้นมาทันที
นัน่ เพราะยังห่วงอนาคตทีด่ ขี องเด็กสาว หากติรดาแต่งงานไปแบบนี้แล ้ว
เรื่องเรียนของเธอจะท�ำอย่างไรต่อไปล่ะ จะต้องเลิกเรียนไปโดยปริยาย
อย่างนัน้ หรือ มันไม่ยุตธิ รรมสักนิด
“นั่นสิคะ ลู กตาลต้องไปเรียนต่ อที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ
ไม่ใช่หรือ” จีน่าเองก็หว่ งในอนาคตของติรดาเช่นกัน ท�ำให ้ทุกคนในห ้อง
ถึงกับเงียบงันไปพักใหญ่ทเี ดียว
“หนู แต่ งก็ได้ค่ะ แต่ ว่า...ขอตกลงอะไรกับคุณราชได้ไหมคะ”
ติรดาโพล่งขึ้นมา ก่ อนจะหันไปมองตัวการที่ขดั ขวางอนาคตที่ดีของ
ตัวเองนัยน์ตาขุน่
“ตกลงอะไรของเธอ” เอกราชหรี่ตามอง หมั่นไส้ในความอวดดี
จองหองของเธอไม่ใช่นอ้ ยเลยทีเดียว
“เราสองคนจะแต่งงานกันตามประเพณี แต่ระหว่างเราจะไม่มี
เรือ่ งบนเตียงเข ้ามาเกีย่ วข ้องโดยเด็ดขาด จนกว่าหนู จะพร้อมหรือเต็มใจ
หรือจนกว่าหนู จะเรียนจบมหาวิทยาลัยค่ะ”
“หา! เธอว่าไงนะ” เอกราชอุทาน นี่หมายความว่าจะแต่งงานกัน
แค่ในนาม โดยทีเ่ ขาจะแตะต้องเธอไม่ได้จนกว่าเธอจะเรียนจบอย่างนัน้
หรือ
“ไม่อย่างนัน้ หนู กไ็ ม่แต่ง” ติรดายืน่ ค�ำขาด เธอต้องการเรียนต่อ
และอยากท�ำความฝันของตัวเองใหส้ ำ� เร็จ อยากใหแ้ ต่งเธอก็จะแต่งให ้
แต่อย่าหวังว่าเธอจะยอมอ่อนข ้อให ้คนหืน่ กามอย่างเขาเลย
“หึ! คิดว่าฉันอยากจะแตะต้องเธอนักหรือไง ทีท่ ำ� ไปก็เพราะว่า
เมาจนหน้ามืดตามัวหรอก”
“ตาราช!” เอกฉัตรหันไปดุนอ้ งชาย เอกราชในวัยสามสิบสองเต็ม
เมือ่ คืนนี้ช่างปากร้ายใจร้อนเหลือเกิน ท�ำเรื่องใหญ่โตขนาดนี้แล ้วยังจะ
ปากดีได้อกี หรือ
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ติร ดากลืน ก้อ นสะอื้น ลงคอ รู้สึก อับ อายและสมเพชตัว เอง
ในตอนนี้เหลือเกิน เธอรู ว้ ่าเขาไม่ได้ตั้งใจท�ำ  ทุกอย่างเกิดจากความ
พลัง้ เผลอและความเมาของเขาและเธอ เพราะฉะนัน้ จะกล่าวหาว่าเป็ น
ความผิดของเขาคนเดียวไม่ได้ เธอเองต่างหากทีไ่ ม่ระวังตัวเองเลย
“อย่างนัน้ ก็ได้ ตามทีล่ ูกตาลต้องการได้เลย เราจะจัดพิธแี ต่งงาน
กันตามประเพณีเท่านัน้ แล ้วใหล้ ูกตาลไปเรียนหนังสืออย่างทีต่ งั้ ใจไว ้
ระหว่างนัน้ ตาราชก็ห ้ามไปยุง่ เกีย่ วกับลูกตาลเป็ นอันขาด จนกว่าลูกตาล
จะเรียนจบมหาวิทยาลัย” รังรองเห็นด้วยกับความคิดของติรดา ถือว่า
เป็ นการลงโทษลูกชายของนางไปในตัวด้วย
“แบบนี้ผมก็เสียเปรียบทัง้ ขึ้นทัง้ ล่องสิครับ” เอกราชโวยวายทันที
“ลูกตาลต่างหากที่เสียเปรียบ อย่ามาเรียกร้องใหม้ ากนัก ลูก
นัน่ แหละทีผ่ ดิ ต่อเธอทัง้ ขึ้นทัง้ ล่อง” รังรองเอามือบิดหูลูกชาย พร้อมกับ
ปรามด้วยสายตาให ้อยู่เงียบๆ ไปซะ เดีย๋ วนางจะเป็ นคนจัดการเอง
“เอาอย่างนี้ก็ดคี ่ะ ถึงวันนัน้ ถา้ พวกเขาอยากอยู่ดว้ ยกันต่อก็อยู่
แต่ ถา้ อยากเลิกก็เลิกได้เลย ไม่ตอ้ งมีทะเบียนสมรสมาท�ำใหย้ ุ่งยาก
ลู กตาลเองก็ไม่ตอ้ งเจอค�ำครหาอะไรด้วย เจอคนใหม่จะได้ไม่ตอ้ ง
คิดมากกับคนเก่ าที่คาราคาซัง” แพรไหมประชด ยังโกรธที่นอ้ งสามี
ท�ำลายอนาคตของติรดาอยู่
“โธ่แพร ใจคอจะสาปแช่งกันไปถึงไหนเล่า” เอกราชบ่นอุบ มอง
แพรไหมด้วยอาการเซ็งๆ ทีไ่ ม่มใี ครเข ้าใจและอยู่ข ้างเขาเลยสักคน
“แล ้วถ ้าเกิดลูกตาลมันท ้องขึ้นมาล่ะคะ”
ค�ำถามของสายหยุดท�ำให ้ทุกคนตาโต โดยเฉพาะเอกราชทีถ่ งึ กับ
อ้าปากค้างขึ้นมาทันที เหลียวไปมองเมียชั่วคืนของตนแลว้ ลอบกลืน
น�ำ้ ลายลงคอ เมือ่ คืนเขาเองก็ปล่อยตัวเต็มที่ แถมยังไม่ได้มกี ารป้ องกัน
ใดๆ อีกด้วย
“ไม่ตอ้ งห่วงค่ ะ ลูกตาลไม่ทอ้ งแน่ นอน แพรช่วยน้องป้ องกัน
20 ดวงใจในเอกราช

เอาไวแ้ ลว้ ” แพรไหมบอกกับทุกคน เธอห่วงอนาคตของลูกตาลมาก
เพราะฉะนัน้ จึงต้องหาทางป้ องกันเอาไว ้ก่อน ด้วยการหายาคุมฉุกเฉิน
มาให้ตริ ดากิน
“ถา้ อย่างนัน้ ก็สรุปตามนี้แล ้วกัน ส่วนเรื่องฤกษ์วนั จัดงานเดีย๋ ว
ฉันจะไปขอหลวงตาที่วดั ใหท้ ่านช่วยดูให ้ อ้อ...หลังจากที่แต่งงานกัน
ตามธรรมเนียมแลว้ ลู กตาลจะต้องตามฉันกับตาราชเขา้ กรุงเทพฯ
ด้วยกัน ส่วนเรื่องเรียนต่อนัน้ ทางเราจะเป็ นคนรับผิดชอบเองทัง้ หมด”
“แต่แพรคิดว่า...”
“ตามนัน้ เถอะแพร ใหส้ ามีภรรยาเขาดู แลกันเองดีกว่า ตอนนี้
เราเป็ นคนนอกไปแล ้วนะ”
เอกฉัตรหันมาบอกภรรยา เพราะเรื่องนี้ควรปล่อยใหเ้ อกราช
จัดการด้วยตัวเองมันถึงจะถูก เขารูว้ า่ ภรรยาอยากอุปการะติรดา แต่วา่
ตอนนี้มนั คงไม่ได้แล ้ว เพราะรังรองออกปากขอให ้ลูกชายจัดการทัง้ หมด
แล ้ว
“เรื่องนัน้ ดิฉนั ไม่ขดั หรอกค่ะ ก็ดแี ล ้วละ พวกเขาจะได้มโี อกาส
ปรับตัวเขา้ หากันด้วย” ยายทองมีพยักหน้าเขา้ ใจ ถึงจะเป็ นเรื่องที่
ไม่คาดคิดมาก่อนก็ตาม แต่นางก็ต ้องตัง้ สติและแก้ปญ
ั หาต่อไป ใครบ ้าง
จะอยากให ้หลานสาวโดนเจาะไข่แดงฟรีๆ อย่างน้อยฝ่ ายชายก็ตอ้ งชดใช้
ให ้หลานสาวของนางบ ้าง
“ยาย” ติ ร ดาเสีย งเครื อ มองหน้า ยายแล ว้ น�ำ้ ตาไหลพราก
หมายความว่าเธอจะต้องไปอยู่ทบ่ี ้านของเอกราชทีก่ รุงเทพฯ ตามค�ำสั่ง
ของรังรองอย่างนัน้ หรือ
“ยายไปกับหนู ดว้ ยสิ”
“ยายแก่แล ้ว ไม่ชอบอยู่กรุงเทพฯ ที่มคี นพลุกพล่านนักหรอก
ตาลไปอยู่กบั คุณราชก็ดีแลว้ ยายจะได้สบายใจหายห่วง คิดเสียว่า
ไปเรียนหนังสือแล ้วกัน”
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“ยาย” ติรดาผิดหวัง แต่ก็เขา้ ใจว่ายายไม่ชอบกรุงเทพฯ หรือ
สถานที่ในเมืองจริงๆ ยายชอบต้นไม้ใบหญ้า ชอบอากาศร่ มรื่นของ
ไร่ฉตั ราแห่งนี้ของเอกฉัตรมากกว่า เพราะฉะนัน้ จะให้ไปอยู่ท่อี ่นื ยาย
คงไม่ยอมแน่
“ไม่ตอ้ งห่วงหรอกนะ ฉันสัญญาว่าจะดูแลลูกตาลเป็ นอย่างดี”
รังรองให ้ค�ำสัญญา ติรดาเป็ นเด็กขยันและฉลาด คิดว่าคงไม่สร้างเรื่อง
ให ้นางยุ่งยากอย่างแน่นอน
“ขอบคุณค่ะคุณท่าน” ยายทองมีหนั มากล่าวกับรังรอง พร้อมกับ
รูส้ กึ ใจหายทีห่ ลานสาวจะต้องห่างอกนางไปเสียแล ้ว
ไวเหลือเกิน แม ้จะรักและห่วงหาเพียงใด แต่นางก็คงต้องปล่อย
ใหห้ ลานสาวไปกับรังรอง ไม่ใช่ เพราะความร�ำ่ รวยหรือเงินทองของ
ฝ่ ายชาย แต่เป็ นเพราะอนาคตในการเรียนของหลานสาวทีฉ่ ตั รากานต์
ช่วยได้มากกว่า ท�ำให ้นางตัดใจปล่อยหลานสาวไปโดยไม่คดั ค้าน
ต่อใหอ้ นาคตจะไปกันไม่รอด อย่างน้อยหลานสาวของนางก็ยงั
มีวชิ าความรู้ติดตัวท�ำมาหาเลี้ยงตัวเองได้ ไหนๆ ติรดาก็เสียหายให ้
เอกราชไปแล ้ว ก็ควรใช้โอกาสนี้ทำ� ตามความฝันของตัวเอง โดยไม่ตอ้ ง
ไปรบกวนแพรไหมกับเอกฉัตรที่ตงั้ ใจจะส่งเสียติรดาอีก เพราะล�ำพัง
นางเองก็คงไม่มปี ญ
ั ญาส่งเสียแน่
เมื่อตกลงกันได้ ทุกคนก็แยกย้ายกันไปตามอัธยาศัย ติรดา
เดิน ตามยายกลับ บ า้ นพัก คนงานท า้ ยไร่ ด ว้ ยร่ า งกายที่ไ ร้เ รี่ ย วแรง
พร้อมกับหยาดน�ำ้ ตาทีไ่ หลรินออกมาด้วยความเสียใจ ในขณะทีย่ ายทองมี
ไม่พดู ไม่จา ได้แต่เงียบกริบจนติรดารูส้ กึ ใจหายอย่างไรชอบกล
“ยายจ๋า หนู ขอโทษ หนู ผดิ ไปแลว้ ” ติรดาก้มลงกราบเทา้ ยาย
สะอื้นจนตัวโยนเพราะรูว้ า่ ตัวเองท�ำให ้ยายผิดหวังและเสียใจ
ยายทองมีย่นื มือไปลูบศีรษะหลานสาว ไม่ได้กล่าวโทษว่าเป็ น
ความผิดแต่อย่างใด นางรู ้ว่าหลานสาวไม่ได้ตงั้ ใจ หากแต่ความไร้เดียงสา
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ท�ำให้ชวี ติ พลัง้ พลาด
“ตาลไม่ผดิ หรอก และยายก็ไม่ได้โกรธตาลด้วย ยายเลี้ยงตาลมา
ตัง้ แต่ตวั ยังเล็กๆ ท�ำไมยายจะไม่รูว้ า่ ตาลเป็ นคนยังไง ช่างมันเถอะตาล
เดินหน้าท�ำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปเถอะนะ ตอนนี้ตาลไม่ใช่คนตัวเปล่า
ตาลมีสามีอย่างคุณราชที่เขาจะดู แลตาลได้ ไม่ใช่ว่ายายผลักไส แต่
เป็ นเพราะยายอยากให ้ตาลมีคนดีๆ ดูแล ในเมือ่ ตาลพลาดท่าให ้คุณราช
แล ้ว ตาลก็ตอ้ งเป็ นเมียของคุณราช ไปอยู่กบั คุณราช”
“หนู รูค้ ่ะ แต่วา่ ...หนู ยงั ไม่พร้อม” เธอเช็ดน�ำ้ ตาป้ อยๆ
“ไม่พร้อมก็ตอ้ งพร้อม ยังไงก็ตอ้ งแต่งงานเพือ่ รักษาเกียรติของ
ตัวเอง ตอนนี้เรือ่ งมันลือไปไกลมากแล ้ว ยายไม่อยากให ้คนอืน่ มองตาล
ในทางทีไ่ ม่ดี การแต่งงานคือทางออกทีย่ ายจะช่วยตาลได้”
“ยายจ๋า”
ติรดาโผเขา้ กอดยาย สองยายหลานปลอบโยนซึ่งกันและกัน
ทัง้ น�ำ้ ตา ท�ำให้ร่างสู งที่เดินตามมาถึงกับต้องถอยออกจากประตูหอ้ ง
แล ้วเดินเลีย่ งออกมาเงียบๆ โดยไม่ให ้สองยายหลานเห็น
เอกราชจะมากราบขอโทษยายทองมี และมีเรื่องอยากจะคุยกับ
เมียชั่วคืนของเขานิดหน่อย แต่เห็นภาพนัน้ ก็อดสั่นสะทา้ นในใจไม่ได้
นึ ก โกรธตัว เองที่ป ล่อ ยให น้ �ำ้ เมาท�ำ เหตุท ำ� เรื่อ งเลวร้า ยแบบนัน้ ไป
เป็ นไปได้เขาก็อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกอย่าง แต่มนั ก็ทำ� ไม่ได้
“ไปคุยกับพีท่ ห่ี ้องหน่อย”
เอกฉัตรออกค�ำสั่งกับน้องชาย เมือ่ เห็นอีกฝ่ ายเดินคอตกมาจาก
ท ้ายไร่ซง่ึ เป็ นบ ้านพักของคนงาน เอกราชจึงเดินตามพีช่ ายต้อยๆ เหมือน
ลูกแมวเชื่องๆ ทีห่ มดฤทธิ์เดชเพราะโดนก�ำราบ ไม่อาจปากเก่งกับใคร
ได้แล ้วในตอนนี้

โอบขวัญ 23

2

สามีที่ไม่รัก

“ฝากเจ้าตาลมันด้วยนะคะคุณราช”

“ครับยาย”
ค�ำฝากฝังจากยายทองมีทำ� ใหเ้ อกราชรับค�ำแลว้ พนมมือไหว ้
มองด้ายขาวทีผ่ ูกกับข ้อมือด้วยความรูส้ กึ แปลกประหลาดในใจ พิธงี า่ ยๆ
แต่กลับท�ำให ้เขารูส้ กึ ถึงความขลังอย่างไรชอบกล ก่อนจะเหลียวไปมอง
คนข ้างๆ ในชุดเดรสผ ้าฝ้ ายสีขาวแล ้วถอนหายใจ
ติรดาเอาแต่เงียบและไม่ยอมพูดยอมจา กับเขาเองก็ไม่ยอมสบตา
แมน้ าทีเดียว เขารู ว้ ่าเธอโกรธและไม่เต็มใจในการแต่งงานครัง้ นี้ แต่
ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกับเขานั่นเอง
“ขอให ้เข ้าอกเข ้าใจกัน ถ ้อยทีถ ้อยอาศัย ดูแลกันและกันไปตลอด
นะลูก” รังรองอวยพรบ่าวสาว พร้อมกับรอยยิ้มทีเ่ ต็มไปด้วยความสุข
แม ้การแต่งงานของลูกชายในครัง้ นี้จะกะทันหันไปหน่อย แต่นางก็ดใี จ
ทีล่ ูกชายมีครอบครัวเสียที หลังจากทีป่ ล่อยให ้นางรอคอยมานาน
นางไม่รงั เกียจติรดา แถมค่อนข ้างจะเอ็นดูมากด้วย ตลอดเวลา
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ที่รงั รองอยู่ในไร่ฉตั ราของเอกฉัตร นางเห็นแลว้ ว่าติรดาขยันขันแข็ง
และเป็ น เด็ก ดี แต่ ก็ ไ ม่ ค าดคิ ด มาก่ อ นจริง ๆ ว่ า จู่ ๆ เด็ก สาวคนนี้
จะมาเป็ นสะใภ ้ของตน
เพราะห่วงสะใภ้ท่ที อ้ งแก่ใกลค้ ลอด รังรองจึงมาอยู่เป็ นเพื่อน
แพรไหมที่ไร่ฉตั ราของลูกเลี้ยงอย่างเอกฉัตร เอกราชเองก็แวะเวียน
ไปมาเป็ นประจ�ำ เพราะนครนายกกับกรุงเทพฯ ไม่ไกลกันมากนัก และ
เมื่อครบรอบวันเกิดปี ท่ีสามสิบสองของตัวเอง เอกราชก็ถือโอกาส
มาจัดงานทีไ่ ร่ของพีช่ าย โดยมีจนี ่าทีส่ นิทสนมกันเดินทางมาร่วมฉลอง
ด้วย จริงๆ จีน่าเป็ นเพือ่ นสนิทของเอกฉัตร แต่กส็ นิทสนมกับเอกราช
ด้วยเพราะเจอกันบ่อยและคุยกันถูกคอ จนนางเองแอบคิดว่าทัง้ คู่
จะลงเอยกันด้วยซ�ำ้
เป็ นแบบนี้รงั รองก็แอบโล่งใจ นางกลัวว่าลูกชายจะลงเอยกับจีน่า
ขึ้นมาจริงๆ ไม่ใช่วา่ รังเกียจทีจ่ นี ่าเคยคบผู ้ชายมากหน้าหลายคนมาก่อน
แต่ เพราะนางไม่อยากให ล้ ู กชายมีความสัมพันธ์ฉันชู ส้ าวกับผู ห้ ญิง
ทีเ่ คยมีความสัมพันธ์กบั พีช่ ายคนโตอย่างเอกภพ แถมทัง้ คู่ก็ยงั จบกัน
ไม่สวยเสียด้วย จะให้รงั รองเห็นดีดว้ ยก็ทำ� ใจไม่ได้แน่ๆ
เอกพล บิดาของเอกราชมีภรรยาสามคน คนแรกคือสินี มารดา
ของเอกภพพีช่ ายคนโต ซึ่งป่ วยทางจิตและเสียชีวติ ไปด้วยโรคมะเร็ง
เมือ่ สามเดือนก่อน ส่วนคนทีส่ องคือมารีน่า มารดาของเอกฉัตร ซึง่ ก็
เสียชีวติ ไปนานแลว้ เช่ นกัน คนที่สามก็คือรังรองเอง และมีลูกชาย
คนเดียวคือเอกราช
หลัง เอกพลเสีย ชี วิต เอกภพก็ ดู แ ลกิ จ การของฉัต รากานต์
แทนบิดา ในขณะทีเ่ อกฉัตรออกมาท�ำไร่ฉตั ราทีอ่ ำ� เภอวังน�ำ้ เขียวแห่งนี้
ส่วนลู กชายของนางก็แยกตัวออกมาท�ำธุ รกิจโรงแรมและร้านอาหาร
เป็ นของตัวเองเช่นกัน
ก่อนหน้านี้ฉตั รากานต์วนุ่ วายมาก  เพราะมีปญ
ั หาภายในครอบครัว
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ทีเ่ รื้อรังมานาน ทัง้ เรื่องทีส่ นิ ีวางแผนฆ่าสามีตวั เองกับพิมพ์ใจ มารดา
ของแพรไหมที่เป็ นเมียน้อยของสามีดว้ ยความแค้นเมื่อหลายปี ก่อน
ไหนจะเรือ่ งคิดท�ำร้ายเอกฉัตรกับแพรไหม เพราะเกลียดชังและอยากได้
สมบัติมหาศาลของเอกฉัตรอีก เรียกได้ว่าปวดหัวและเครียดกันมาก
ทีเดียว จนสุดทา้ ยสินีก็รบั กรรมของตัวเองไป แต่กว่าจะผ่านพน้ เรื่อง
เหล่านัน้ มาได้ ทุกคนก็เจ็บปวดกันไม่นอ้ ย หากแต่เวลาก็ทำ� ใหท้ กุ คน
เยียวยาตัวเองและกลับมาเริ่มต้นใหม่อกี ครัง้ ได้
ส่วนเรือ่ งของเอกภพกับจีน่านัน้   เมือ่ ก่อนทัง้ คู่เคยคบหากันมาก่อน
แต่เมือ่ จีน่าตัง้ ท ้อง เอกภพก็หนีไปแต่งงานกับพนิดา อดีตภรรยาทีต่ อนนี้
เลิกรากันไปแล ้ว ท�ำให้จนี ่าเสียใจมากจนตัดขาดกัน ซ�ำ้ ร้ายจีน่ายังมา
ลืน่ ล ้มจนแท ้งลูกอีกด้วย แต่สุดท ้ายทัง้ คู่กใ็ ห ้อภัยกันและกัน แถมจีน่า
กับเอกราชก็หนั มาสนิทสนมกันมากขึ้นกว่าเดิม จนทุกคนต่างคิดว่าทัง้ คู่
มีใจให้กนั และกันอย่างแน่นอน
แต่แล ้วโชคชะตาก็เล่นตลก ท�ำใหเ้ อกราชลงเอยกับเด็กวัยย่าง
สิบ แปดอย่ า งติร ดาแทน ถึง เธอจะยัง เด็ก และอายุ ห่ า งจากลู ก ชาย
ของนางมากนัก แต่ นางก็คิดว่าคงไม่เป็ นอุปสรรคกับชีวติ คู่ เสมอไป
แค่เข ้าอกเข ้าใจกันใหม้ าก ประคับประคองความรักทีม่ ใี ห้กนั ทุกอย่าง
ก็จะไปได้ดเี อง
แต่วา่ ...คนไม่รกั กันนีส่   ิ มันจะอยูก่ นั ไปได้อย่างไร  แถมยังแต่งงาน
เพราะได้เสียกันโดยไม่ได้ตงั้ ใจอีก รังรองยอมรับว่าเครียดไม่นอ้ ยเลย
แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ตอ้ งท�ำทุกอย่างใหถ้ กู ต้อง และหวังว่าจากนี้ไปทัง้ คู่จะ
ท�ำใจยอมรับกันและกันได้ ติรดาเป็ นเด็กน่ารัก คิดว่าลูกชายของนางคง
ท�ำใจแข็งได้ไม่นานนักหรอก  นางเองก็จะคอยช่วยกระชับความสัมพันธ์
ของทัง้ คู่อกี ทาง เพือ่ ให้ชวี ติ คู่ของลูกชายราบรื่นไปในทางทีด่ ดี ว้ ย
“ดูแลกันและกันนะคะ ขอให้มคี วามสุขมากๆ”
ค�ำอวยพรจากจีน่าท�ำให้ตริ ดาหัวใจสัน่ ไหว ก่อนจะลอบมองสีหน้า
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ของสามีโดยพฤตินยั ทีน่ ั่งอยู่ข ้างๆ อย่างสังเกต เอกราชคงเสียใจและ
ผิดหวังมาก ทีต่ อ้ งมาแต่งงานกับคนทีไ่ ม่ได้รกั อย่างเธอ เพราะคนทีเ่ ขา
อยากแต่งงานด้วยก็คือจีน่า หากไม่มเี รื่องผิดพลาดเมื่อสามวันก่ อน
เขากับเธอก็คงไม่ตอ้ งมาลงเอยเช่นนี้
ทุกอย่างด�ำเนินไปไวมาก ตัง้ แต่สามวันทีเ่ กิดเรื่องบ ้าๆ นัน้ ขึ้นมา
ติรดาได้แต่นั่งเงียบๆ อยู่กบั ความคิดของตัวเอง ในขณะทีค่ นรอบข ้าง
คอยช่วยจัดเตรียมทุกอย่าง โดยมีรงั รองเป็ นแม่งาน ติรดาแค่ทำ� ตาม
ทีท่ กุ คนสั่งเพียงเท่านัน้ ไม่ท ้วงติงหรือโต้แย้งใดๆ
“ขอให ้ตาลมีความสุขมากๆ นะจ๊ะ” แพรไหมอวยพร เช่นเดียวกับ
เอกฉัตรที่ขอให้ทงั้ คู่ถอ้ ยทีถอ้ ยอาศัยกัน พร้อมกับฝากฝังใหเ้ อกราช
ช่วยดูแลติรดาให้ดี
พิธีเล็กๆ เสร็จสิ้นในช่ วงเช้า ก่ อนจะมีการเลี้ยงฉลองภายใน
ไร่ฉตั ราช่วงค�ำ ่ ตามความต้องการของฝ่ ายเจ้าสาวทีไ่ ม่อยากใหย้ ุ่งยาก
หลังจากนัน้ จึงเป็ นพิธกี ารส่งตัวบ่าวสาวเข ้าหอตามธรรมเนียม และนั่น
ก็ ท ำ� ให เ้ จ้า สาวถึง กับ น�ำ้ ตาซึม เมื่อ ทุก คนที่เ ข า้ มาร่ ว มส่ ง ตัว ทยอย
ออกไปทีละคน แล ้วทิ้งเธอใหอ้ ยู่ในหอ้ งหอตามล�ำพังกับเจ้าบ่าว ซึง่ ใช้
ห ้องรับแขกของเอกฉัตรเป็ นห ้องหอชั่วคราวของงาน
บ่าวสาวนั่งเงียบกันอยู่ คนละมุมเตียง ไม่มีเสียงใดเล็ดลอด
ออกมาจากปากของคนทัง้ คู่ เหมือนต่ างคนต่ างอยู่ในหว้ งความคิด
ของใครของมัน จนกระทั่งร่างเล็กเป็ นฝ่ ายลุกขึ้นจากเตียงก่อน แล ้ว
ก้าวไปยังตูเ้ สื้อผ ้าทีอ่ ยู่อกี มุมด้วยอาการเหม่อลอย
“โอย” เหมือนทัง้ โลกก�ำลังหมุนรอบตัวเธอ ติรดารู้สกึ เวียนหัว
จนต้องยึดตูเ้ สื้อผา้ เป็ นหลักในการพยุงตัว เอกราชหันขวับมามองเธอ
ทันที ก่อนจะรีบก้าวยาวๆ มาประคองเธอไว ้ด้วยสีหน้าตกใจไม่นอ้ ย
“เป็ นอะไร” ชายหนุ่มเอ่ยถาม เห็นหน้าซีดๆ ของเธอก็รู้สกึ วิตก
ขึ้นมาทันที
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“ไม่เป็ นไรค่ ะ ไม่ตอ้ งมายุ่ ง” เธอปัดมือเขาออก ทัง้ ที่ตวั เอง
ก็ไม่มเี รี่ยวแรงในการช่วยเหลือตัวเองแม ้แต่นอ้ ย
“คิดว่าอยากยุ่งนักเหรอ” เจอตัดไมตรี เอกราชก็ไม่อยากจะ
พูด ดีๆ กับ เธอเหมือ นกัน ผู ห้ ญิง อะไรเย่ อ หยิ่ง ชะมัด ทัง้ ที่ต วั เอง
ก็ไม่เหลืออะไรจะให ้ทระนงตัวอีกแล ้ว
เธอเป็ นเมียเขา นั่นคือความจริงทีเ่ ธอต้องยอมรับ แม ้แต่เขาเอง
ก็เช่นกัน เพราะต่อให้ไม่ได้มใี จผูกพันกันมาก่ อน แต่ทงั้ เขาและเธอ
ก็แต่งงานกันแล ้ว แถมคนก็รบั รู้ไปทั่วทัง้ ไร่ จะใหห้ ลีกหนีความจริงนี้
ก็คงไม่ได้ เพราะทัง้ มารดาของเขากับยายของเธอก็คงไม่ยอมแน่ ไหนจะ
เอกฉัตรกับแพรไหมอีก
“แน่ ละ เพราะคนที่คุณอยากยุ่งด้วยไม่ใช่ หนู น่ี” เธอตะคอก
ออกมาเสียงสั่น เจ็บแค้นตัวเองที่ไม่น่าพลาดพลัง้ เสียทีใหค้ นใจด�ำ
อย่ า งเขาเลย นี่ ม นั เป็ น เวรกรรมมาแต่ ช าติป างไหนกัน เธอกับ เขา
ถึงต้องโคจรมามีวบิ ากกรรมร่วมกันเช่นนี้
“ปากดี เถียงค�ำไม่ตกฟาก”
“ก็แล ้วใครกันทีห่ าเรื่องหนู ก่อนล่ะ”
“ฉัน นี่ น ะหาเรื่อ งเธอ หึ! ถ า้ ไม่ติด ว่า เจาะไข่แ ดงเธอไปแล ว้
ฉันก็คงไม่มที างมาติดแหง็กอยู่ในหอ้ งหอกับเธอแบบนี้หรอก ป่ านนี้
ฉันคงออกไปเทีย่ วกับผู ้หญิงสวยๆ ในผับในบาร์ไปแล ้ว”
“อ๋อ งัน้ ก็ไปเลยสิคะ หนู ไม่ได้มัดขาคุณไว้น่ี อยากจะไปไหน
ก็ไปเลย ท�ำอย่างกับหนู อยากอยู่กบั คุณนักนี่” ด้วยความโกรธ ติรดา
เลยพูดประชดออกไปอย่างไม่กลัวเกรงเช่ นกัน ท�ำเอาอีกฝ่ ายถึงกับ
ท�ำหน้าตึงไม่พอใจ
“ออกไปได้ก็ดีสิ เธอก็ได้ยินคุณแม่พูดก่ อนหน้านี้ไม่ใช่ เหรอ
ว่าคืนเข ้าหอห ้ามออกไปไหนมาไหน จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้า”
“ก็ไม่เห็นต้องแคร์น่ีคะ ยังไงๆ เราสองคนก็ไปกันไม่รอดอยู่แล ้ว
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จะมามัวถือเคล็ดกันอยู่ทำ� ไม”
“เธอก็พดู ง่ายสิ เธอไม่รจู้ กั แม่ฉนั ดีพอนี่นา ขืนรูว้ า่ ออกไปข ้างนอก
รับรองว่าฉันโดนคุณแม่บดิ หู ขาดแน่ อีกอย่างวันนี้ฉนั ก็เหนื่อยและ
เพลียมากด้วย คงไม่มปี ญ
ั ญาออกไปหาสาวๆ ทีไ่ หนได้หรอก เธอเอง
ก็ไม่ไหวแล ้วไม่ใช่หรือ นอนพักผ่อนให ้หายเหนื่อยก่อนดีกว่าไหม”
“หนู จะอาบน�ำ้ ”
“ไหวเหรอ หน้าซีดไม่มแี รงจะพยุงตัวเองแล ้ว”
“แต่...”
“นอนพักก่อนดีกว่า แต่ถ ้าจะอาบน�้ำให้ได้เดีย๋ วฉันช่วย”
“ไม่มที าง” เธอตอบโดยแทบไม่ตอ้ งคิด เรื่องอะไรทีจ่ ะต้องให ้เขา
ช่วยด้วยล่ะ เป็ นตายอย่างไรเธอก็จะไม่ให ้เขาแตะเนื้อต้องตัวเธออีกแล ้ว
“งัน้ ก็ไปนอน” เอกราชบอกออกมาด้วยน�ำ้ เสียงหงุดหงิด  ก่อนจะ
ช้อนร่างเล็กขึ้นมาในวงแขน แล ้วพาเดินกลับไปทีเ่ ตียงนอนอย่างรวดเร็ว
ติรดาตกใจและพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ จนกระทั่งเขาวางเธอ
ลงบนเตียงนอนอย่างแผ่วเบา แล ้วดึงผ ้าห่มขึ้นมาคลุมให้โดยไม่พดู ไม่จา
เธอไม่รูห้ รอกว่าเขาคิดอะไรอยู่ รู เ้ พียงแค่ว่ากระอักกระอ่วนใจที่ตอ้ ง
มาอยู่หอ้ งเดียวกันสองต่ อสองแบบนี้ แมจ้ ะเคยมีความสัมพันธ์กนั
มาก่อนก็ตาม แต่นั่นก็เป็ นตอนทีท่ งั้ เธอและเขาไม่มสี ติดว้ ยกันทัง้ คู่
“คุณ...”
“นอนเถอะ ฉันไม่ทำ� อะไรเธอหรอก แต่อย่าหวังว่าฉันจะไปนอน
บนโซฟาเหมือนในละครทีพ่ ระเอกกับนางเอกแต่งงานกันเพราะผู้ใหญ่
คลุมถุงชนหรอกนะ”
นั่นปากหรือทีพ่ ดู !
ติรดาค้อนเขา ก่อนจะพลิกตัวหันหลังให ้เหมือนไม่อยากจะเสวนา
ต่อ เธอก็ไม่ได้คดิ ว่าเขาจะท�ำอะไรเธอหรอก เพราะคนอย่างเขาคงไม่นกึ
พิศวาสอะไรเธอแน่ นอน ครัง้ เดียวที่เกิดขึ้นเมื่อสามวันก่ อนก็เพราะ
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ความเมาทัง้ นัน้ และเธอเองก็ไม่ได้นกึ พิศวาสอะไรเขาด้วยเช่นกัน ต่อให ้
นอนเตียงเดียวกันเธอก็ไม่คดิ มากหรอก
ร่างสู งลม้ ตัวลงนอนขา้ งเธอทันที ท�ำเอาดวงตาหวานเบิกกวา้ ง
ด้วยความหวาดหวั่นพรั่นพรึง ถึงเตียงจะกวา้ งและไม่ได้ทำ� ให้อดึ อัด
แต่ทำ� ไมติรดาถึงรูส้ กึ ว่าตัวเองหายใจไม่ค่อยออกเลยล่ะ
‘ไหนว่าเธอไม่คิดมากไงล่ะลูกตาล...’
สาวน้อยถามตัวเองในใจด้วยความสับสน  ก่อนจะค่อยๆ ขยับกาย
ให ้ห่างออกมาจนชิดขอบเตียงอีกฝัง่ หลับตาลงช้าๆ แล ้วนับหนึ่งถึงร้อย
เพื่อท�ำสมาธิ หากแต่ ยงั ไม่ทนั ถึงหา้ สิบ ความอ่อนเพลียก็ทำ� ใหเ้ ธอ
ผล็อยหลับไปก่อนเสียแล ้ว
‘ฉันจะท�ำยังไงกับเธอดีนะลูกตาล’
เอกราชนอนตะแคงมองเธอแล ้วครุ่นคิดด้วยความหนักใจ จู่ๆ
ก็มเี มียโดยไม่ได้ตงั้ ใจ แถมยังเป็ นเด็กที่อายุห่างกันมากอีก แบบนี้
จะอยู่ดว้ ยกันเข ้าไปได้อย่างไรกันหนอ
‘เฮ้อ...’
เอกราชยกแขนก่ ายหน้าผาก อย่างไรเสียเรื่องก็ดำ� เนินมาถึง
ขัน้ นี้แลว้ จะใหย้ อ้ นกลับไปแก้ไขอะไรคงไม่ได้ เขาท�ำผิดต่ อติรดา
เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งรับผิดชอบชีวติ เธอให้ดีท่สี ุด แม้ว่าทัง้ เขาและเธอ
จะไม่ยนิ ดีกบั การแต่งงานครัง้ นี้กต็ าม

“ลูกตาล ตื่นได้แล ้ว”

เสียงเรียกที่ดงั ขึ้นในตอนเช้าตรู่ ทำ� ให้ร่างเล็กที่นอนหลับสนิท
บนเตียงขยับตัวเบาๆ ก่ อนจะค่ อยๆ ลืมตาขึ้นมาด้วยอาการงัวเงีย
แต่พอนึกได้วา่ อะไรเป็ นอะไร สาวเจ้าก็ลกุ พรวดจากทีน่ อนทันที
“คุณราช” เธอพึมพ�ำเบาๆ เมือ่ เห็นเขาก�ำลังกลัดกระดุมเสื้อเชิ้ต
ให ้เรียบร้อย ท่าทางเหมือนรีบร้อนจะไปไหนสักแห่ง
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“อาบน�ำ้ แต่งตัวเถอะ เราต้องกลับกรุงเทพฯ กันเดีย๋ วนี้”
“กลับกรุงเทพฯ เหรอคะ”
“อือ ที่โรงแรมมีปญ
ั หานิดหน่ อย ฉันต้องรีบกลับไปเคลียร์”
เขาเดินไปเดินมาเหมือนรีบร้อน ท�ำให้ตริ ดาจ�ำต้องรีบก้าวลงจากเตียง
ทันที หมายความว่าเธอต้องตามเขากลับกรุงเทพฯ ด้วยอย่างนัน้ สินะ
“เกิดอะไรขึ้นคะ” เธออดถามด้วยความสงสัยไม่ได้
“ลูกค้าทีเ่ ข ้ามาพักสร้างปัญญาน่ะ อย่าถามอะไรมากเลย รีบไป
อาบน�ำ้ แต่งตัวเถอะ”
“หนู ...ต้องไปกับคุณด้วยเหรอคะ”
ค�ำถามนัน้ ของเธอท�ำให้อกี ฝ่ ายชะงักมือทีก่ ำ� ลังเก็บของใช้สว่ นตัว
ก่อนจะหันมามองเธอด้วยสีหน้าทีแ่ สดงถึงความไม่ชอบใจอะไรบางอย่าง
ร่างสูงก้าวมายืนอยูต่ รงหน้าเธอ พร้อมกับมองเมียหมาดๆ ของตน
ด้วยความสับสนปนเปไปหมด แม ้จะได้มาโดยไม่ได้ตงั้ ใจ แต่ในความ
เป็ นจริงเธอก็คอื เมียของเขา ทัง้ เขาและเธอต้องอยู่ดว้ ยกันไม่วา่ ทีไ่ หน
“ฉันอยู่ไหน เธอก็ควรอยู่นั่น เราเป็ นผัวเมียกัน”
ติรดาหน้าแดงก�ำ  
่ ยอมรับว่ายังไม่พร้อมกับสถานะนี้เลยแม ้แต่นอ้ ย
“แต่วา่ ...”
“ฉันยอมท�ำตามข ้อตกลงของเธอทุกอย่างแล ้วนะลูกตาล จะไม่มี
การแตะเนื้อต้องตัวจนกว่าเธอจะยินยอมหรือเรียนจบฉันก็ยอมให ้ ทัง้ ที่
ฉันเองก็มสี ทิ ธิ์ทกุ อย่างในตัวเธอ แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสองคน
จะต้องต่างคนต่างอยู่ การแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล่นขายของนะลูกตาล
เธอคิดว่าคนอายุขนาดฉันจะแต่งงานเล่นๆ อย่างนัน้ หรือ”
“หนู ...” ติรดาพูดไม่ออก ได้แต่หลบซ่อนสายตาเขาด้วยความ
สับสนและประหม่า
“เราต้องอยู่ดว้ ยกัน และฉันต้องดู แลเธอตามที่รบั ปากกับยาย
และทุกๆ คนเอาไว ้ อนาคตจะเป็ นยังไงฉันไม่รูห้ รอก เราสองคนอาจจะ
โอบขวัญ 31

ต่างคนต่างไป หรืออยู่ดว้ ยกันได้ดกี ็ไม่อาจเดาได้ แต่วนั นี้ตอนนี้เธอ
เป็ นของฉัน เป็ นเมียฉัน ต่อใหเ้ ราสองคนเกลียดกันหรือรักกัน เราก็
หนีความจริงข ้อนี้ไปไม่ได้หรอก”
ติรดานิ่งเงียบไปอย่างยอมจ�ำนน  เพราะทุกอย่างทีเ่ อกราชพูดคือ
เรือ่ งจริงทีเ่ ธอต้องยอมรับ ก่อนหน้านี้ผู ้เป็ นยายก็กำ� ชับอยูต่ ลอด ว่าให ้เธอ
ท�ำหน้าทีข่ องตัวเองให้ดี ยายอยากใหเ้ ธอมีอนาคตและผูด้ ูแลทีด่ ี และ
ยายก็เชื่อว่าเอกราชเป็ นคนดีคนหนึ่งทีส่ ามารถท�ำให ้เธอมีความสุขได้
แต่ว่า...เธอไม่ได้รกั เขา และเขาก็ไม่ได้รกั เธอนี่ มันจะใช้ชีวติ
ไปด้วยกันได้อย่างไร
“คุณแม่หวังมานานว่าฉันจะแต่งงานและมีหลานใหท้ ่าน ฉันรูว้ า่
ท่านมีความสุขมากทีเ่ ห็นเราสองคนแต่งงานกัน แม ้จะฉุกละหุกไปหน่อย
แต่ทา่ นก็ยนิ ดีตอ้ นรับเธอมาเป็ นสะใภ ้ เพราะฉะนัน้ ฉันจึงอยากขอให ้เธอ
ช่วยร่วมมือหน่ อยได้ไหม ช่วยท�ำใหท้ ่านสบายใจ ช่วยใหท้ ุกคนที่อยู่
รอบตัวเราสบายใจสักครัง้ ”
เพือ่ ใหท้ กุ คนสบายใจอย่างนัน้ หรือ แล ้วเธอล่ะ...ทุกข์ใจอย่างไร
ก็ได้ใช่ไหม
“ไปอาบน�ำ้ แต่งตัวเถอะ เราต้องรีบไปกันแล ้ว” เอกราชย�ำ้ อีกครัง้
ก่อนจะเดินกลับไปเก็บของใช้สว่ นตัวโดยไม่หนั ไปมองเธออีก ในขณะที่
ติรดาได้แต่ถอนหายใจ  ก ้มหน้าท�ำตามค�ำสัง่ ของเขาอย่างยอมจ�ำนนในทีส่ ดุ

“แล ้วน้าจะรีบกลับมานะจ๊ะ”

รังรองหันไปบอกกับแพรไหมก่ อนขึ้นรถกลับกรุงเทพฯ ท�ำให ้
แพรไหมพยักหน้าแล ้วยิ้มหวานให ้นางด้วยความรัก เพราะเธอใกล ้คลอด
แลว้ รังรองแม่เลี้ยงของเอกฉัตรจึงมาอยู่เป็ นเพือ่ นและคอยดูแลเธอ
ทีไ่ ร่ฉตั ราแห่งนี้ แต่เมือ่ ลูกชายอย่างเอกราชมีปญ
ั ญา นางก็ตอ้ งกลับไป
ช่วยลูกชายก่อน
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“ไม่ ต อ้ งห่ ว งหนู เ ลยค่ ะ คุ ณ แม่ อยู่ ท่ีน่ี มีค นดู แ ลตัง้ มากมาย
คุณแม่ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องหนู เลยนะคะ”
“ไม่ห่วงได้ยงั ไงล่ะ หลานย่าทัง้ คน เอาไวท้ างนัน้ เรียบร้อยแล ้ว
แม่จะรีบกลับมานะ” รังรองกังวล แพรไหมใกล ้คลอดแล ้ว ควรมีคนดูแล
อย่างใกล้ชดิ ถึงเอกฉัตรจะเป็ นสามีทด่ี ูแลภรรยาได้ดี แต่ก็เป็ นผูช้ าย
และคุ ณ พ่อ มือ ใหม่ จะไปรู้ดีเ ท่ า คนที่อ าบน�ำ้ ร้อ นมาก่ อ นอย่ า งนาง
ได้อย่างไร
“ไม่ตอ้ งห่วงครับคุณแม่ ผมจะดูแลแพรอย่างดีเลย มีอะไรจะรีบ
โทร.รายงานทันทีครับ” เอกฉัตรยืนยันหนักแน่น รูว้ า่ รังรองห่วงแพรไหม
มาก และเขาก็ซาบซึ้งในความรักนี้ของรังรองเป็ นอย่างดีเช่นกัน
“อยู่ โน่ นก็ทำ� ตัวดีๆ อย่ าใหค้ ุณท่านกับคุณราชต้องล�ำบากใจ
ท�ำหน้าทีเ่ มียอย่าให ้ขาดตกบกพร่องเข ้าใจไหม”
ยายทองมีกำ� ชับหลานสาวของตนก่อนจะขึ้นรถเช่นกัน ติรดาเอง
ก็ได้แต่พยักหน้า ตาแดงเหมือนจะร้องไห ้ออกมาทุกที ตัง้ แต่เล็กจนโต
เธอไม่เคยห่างยายเลยสักครัง้ มาตอนนี้ตอ้ งจากกันนานเลยทีเดียว
เพราะเธอต้องไปเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยด้วย แต่ ถึงอย่ างนัน้
เอกราชก็รบั ปากยายของเธอ ว่าจะพาเธอกลับมาเยีย่ มยายบ่อยๆ ท�ำให ้
ยายทองมีชอบใจมาก แถมท�ำท่าจะปลื้มหลานเขยคนนี้มากด้วย
“ไม่ตอ้ งห่วงนะครับยาย ผมจะดูแลลูกตาลอย่างดีเลย ถา้ ว่าง
เมือ่ ไรก็จะรีบพาลูกตาลกลับมาหายายทันทีเลยครับ” เอกราชเดินมา
บอกยายทองมี  พร้อมกับหันไปมองเมียเด็กทีต่ าแดงก�ำ่ ด้วยความหนักอึ้ง
ในใจ เขาเองก็ไม่แน่ ใจว่าจะดู แลเธอในแบบไหน หรือจะดู แลได้ดี
อย่างทีใ่ ครๆ หวังเอาไว ้หรือเปล่า แต่ในเมือ่ เธอก็อยูใ่ นฐานะเมียของเขา
แล ้ว จะอย่างไรก็ตอ้ งรับผิดชอบให้ดที ส่ี ุดเท่าทีเ่ ขาจะท�ำได้
“ขอบคุณมากค่ะ ยายฝากเจ้าตาลมันด้วยนะคะ เจ้าตาลมันยังเด็ก
อาจจะดื้อและไม่รูค้ วามไปบา้ ง ยังไงคุณราชก็อย่าถือสาหาความมัน
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มากนะคะ ได้โปรดช่วยเอ็นดูหลานยายด้วย” ยายทองมีหนั มาฝากฝัง
หลานสาวกับเอกราชอีกครัง้ และนางก็เชื่อว่าเอกราชจะสามารถดู แล
ติรดาได้ ถึงเอกราชจะปากร้ายไปหน่อย แต่กเ็ ป็ นคนดีมนี ำ�้ ใจไม่ต่างจาก
พีช่ ายอย่างเอกฉัตรนักหรอก
“ครับคุณยาย” เอกราชกุมมือยายทองมี เป็ นการรับปากว่าเขา
จะดูแลติรดาเป็ นอย่างดีแน่นอน
แล ้วรถของเอกราชก็เคลือ่ นตัวออกไป ทุกคนแยกย้ายกันตาม
อัธยาศัย แพรไหมกับสายหยุ ดชักชวนกันไปท�ำบุญที่วดั ในหมู่บา้ น
ส่วนเอกฉัตรก็ขอตัวเข ้าไร่ไปท�ำงานของตัวเองเช่นกัน

“หนีมาอยู่ทเ่ี องเหรอ”

เอกฉัตรยืนกอดอก มองเพือ่ นสาวทีก่ ำ� ลังตัดดอกมะลิกบั คนงาน
อยู่ในไร่ดว้ ยความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจ แม้อกี ฝ่ ายจะไม่พูดหรือระบาย
ออกมา แต่เอกฉัตรก็รูว้ า่ หล่อนก�ำลังว ้าวุน่ ใจเป็ นอย่างมาก
“หนีอะไรกันฉัตร จีน่าก็แค่อยากหาอะไรท�ำแก้เบือ่ บ ้าง ตัง้ แต่มา
ก็ยงั ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ให ้อยูเ่ ฉยๆ ก็กลัวเจ้าของไร่จะเขม่นเอาได้” จีน่า
บอกข�ำๆ ก่อนจะเดินไปล ้างมือทีก่ อ๊ กน�ำ้ ใกล ้ๆ
“ท�ำไมล่ะ ท�ำไมคุณถึงปฏิเสธนายราช”
ค�ำถามนัน้ ท�ำให้จนี ่าชะงักไปชัว่ ครู่ แต่กห็ นั มามองหน้าเพือ่ นสนิท
ด้วยความรูส้ กึ ทีย่ ากเกินอธิบาย ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทัง้ นัน้ และ
หล่อนเองก็มเี หตุผลในการปฏิเสธเอกราชเช่นกัน
“รูไ้ หมว่าถ ้าคุณไม่ทำ� แบบนัน้ นายราชก็คงไม่...”
“ฉัตรก็น่าจะรู้ดีว่าท�ำไม” จีน่าย้อนถาม ท�ำใหเ้ อกฉัตรถึงกับ
ถอนหายใจดังเฮือก
“แต่คุณรักนายราช”
“แต่ คุณราชไม่ได้รกั จีน่านี่คะ” จีน่าตอบด้วยน�ำ้ เสียงสั่นเครือ
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มันก็เจ็บละ แต่ หล่อนก็ไม่ได้นึ กโกรธเคืองหรือน้อยเนื้ อต�ำ่ ใจใดๆ
ทุกอย่างมีเหตุผลของมัน และหล่อนก็คิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกแลว้
ทีท่ ำ� แบบนี้
“ทุก อย่ า งไม่ใ ช่ ค วามรัก ค่ ะ แต่ ม นั เป็ น ความเคยชิน ต่ า งหาก
ทีค่ ุณราชรูส้ กึ กับจีน่า ทุกคนช่วยกันดูแลจีน่า เพราะเป็ นห่วงและอยาก
ชดเชยทีค่ รัง้ หนึ่งคุณภพเคยท�ำไม่ดกี บั จีน่าเอาไว ้ คุณราชเป็ นคนดีค่ะ
แต่ไม่ใช่คนที่จีน่าควรจะเก็บเขาเอาไวข้ า้ งกาย จีน่าไม่อาจเห็นแก่ ตวั
รัง้ เขาไว ้เพียงเพราะความสงสารใดๆ ทัง้ สิ้น”
“จีน่า” เอกฉัตรพึมพ�ำ  ไม่คดิ ว่าจีน่าจะใจแข็งถึงขนาดนี้ได้ ทัง้ ที่
เอกราชก็เป็ นฝ่ ายเอ่ยปากขอแต่งงานเองแท ้ๆ
“ฉัตรเองก็รูเ้ รื่องนี้ดี มันจะไม่มคี วามสุขกันทัง้ สองฝ่ าย หากว่า
เรายังฝื นท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง”
“แต่นายราชเลือกคุณ และคุณก็รกั นายราช”
“เพราะรักไงคะ จีน่าถึงไม่อยากให ้เขามาเสียเวลากับจีน่าอีก จีน่า
ไม่ดพี อส�ำหรับคุณราชหรอกค่ะ”
“ให ้ตายเถอะ ผมงงใจคุณกับนายราชไปหมดแล ้วนะจีน่า”
เอกฉัตรถอนหายใจ  คนหนึง่ ขอแต่งงานทัง้ ทีไ่ ม่ได้รกั   อีกคนก็กลับ
ปฏิเสธทัง้ ทีร่ กั มากมาย
“ที่คุณราชรู้สกึ ก็แค่สงสาร แค่เห็นใจและเป็ นห่วงจีน่าในฐานะ
เพือ่ นคนหนึ่งเท่านัน้ เราสองคนสนิทสนมกันมากก็จริง แต่ลกึ ๆ แล ้ว
มันไม่ใช่อย่างทีใ่ ครๆ คิดเลย”
“นายราชเป็ นห่วงคุณนะ เขาอยากแต่งงานและดูแลคุณตลอดไป”
“จีน่าเขา้ ใจค่ ะ แต่จะใหค้ ุณราชมาจมปลักกับผูห้ ญิงอย่างจีน่า
ไม่ได้ อย่าลืมสิคะว่าจีน่ากับคุณภพก็เคยคบกันมาก่อน”
“นายราชไม่สนหรอก ไม่อย่างนัน้ คงไม่...”
“แต่จนี ่าสนค่ะ และจะไม่ใหค้ ุณราชต้องล�ำบากใจอย่างเด็ดขาด
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เราควรปล่อยใหค้ ุณราชได้พบกับคนดีๆ ทีจ่ ะรักและดูแลกันตลอดไป
นะคะฉัตร”
“โอเค ผมยอมแลว้ จีน่า ผมเขา้ ใจคุณแลว้ ” เอกฉัตรยกมือ
ยอมแพ ้ จริงๆ เขาก็คุยกับน้องชายอย่างเปิ ดอกมาแล ้ว และค�ำตอบ
ก็ไม่ต่างจากทีจ่ นี ่าพูดออกมาเลยแม ้แต่นอ้ ย
เอกราชตอบเขาได้ไม่เต็มปาก ว่ารักจีน่าจนอยากแต่งงานด้วย
จริงๆ ไหม เอกราชบอกว่าเป็ นห่วงและอยากดู แลจีน่าให้มคี วามสุข
เหมือนผู ้หญิงคนอืน่ ๆ แต่เอกราชคงลืมคิดไปว่าการแต่งงานทีป่ ราศจาก
ความรัก มันจะไม่มคี วามสุขเหมือนอย่างทีต่ วั เองคิด
คิด ว่า เอกราชคงเข า้ ใจแล ว้ ในตอนนี้ เมื่อ ต้อ งแต่ ง งานจริง ๆ
กับคนที่ตวั เองไม่ได้รกั เหมือนสวรรค์ลงโทษใหเ้ อกราชต้องเรียนรู ้
ความผิดพลาดนี้ดว้ ยตัวเองอย่างไรอย่างนัน้
“จีน่าไม่ผดิ ใช่ไหมฉัตร ที่จีน่าอยากปกป้ องตัวเองแบบนี้ จีน่า
ไม่อยากเจ็บอีกแล ้ว”
จีน่าถามเพือ่ นหนุ่มด้วยน�ำ้ เสียงสั่นเครือ หล่อนแคร์เอกราชมาก
ก็จริง แต่หล่อนก็รกั ตัวเองมากกว่า หล่อนรูว้ ่าทีเ่ อกราชรู้สกึ มันไม่ใช่
ความรัก หากแต่เป็ นในแบบของเพือ่ นทีร่ กั และเป็ นห่วงกันมากเท่านัน้
ซึ่งจีน่าก็อยากใหเ้ ป็ นแบบนัน้ ตลอดไป ไม่อยากเสียเพื่อนที่รู้ใจเพียง
เพราะตัดสินใจผิดพลาด
“ไม่ผดิ หรอกจีน่า ไม่ผดิ ” เอกฉัตรดึงเพื่อนสาวมากอดปลอบ
ในขณะที่จนี ่ าปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลัน้ ไอ้เจ้าน้องชายตัวดีทำ� ไม
ถึงได้ทำ� อะไรบ ้าๆ โดยไม่คดิ แบบนี้นะ แทนทีจ่ ะปรึกษาเขาก่อน กลับ
ท�ำอะไรตามใจจนเกิดเรื่องขึ้นจนได้
“สักวันคุณต้องได้พบรักแทน้ ะจีน่า สักวันคุณจะได้เจอคนที่
คุณรักและรักคุณอย่างจริงใจ ผมเชื่อในพรหมลิขติ เชื่อว่าสักวันคุณจะ
มีความสุขเหมือนคนอืน่ ๆ”
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เอกฉัตรปลอบโยนเพือ่ น เพราะไม่รูว้ า่ จะท�ำอะไรได้มากไปกว่านี้
แลว้ เขาเขา้ ใจจีน่า หล่อนเคยเจ็บมาหลายหนจนหวาดกลัวไปหมด
ไม่แปลกทีจ่ ะปกป้ องตัวเองด้วยการไม่ตกลงแต่งงานกับน้องชายของเขา
หล่อนเลือกทีจ่ ะเก็บน้องชายของเขาไว้ในฐานะเพือ่ นตลอดไป ซึง่ แน่นอน
ว่ามันยั่งยืนกว่ามาก

“นี่ห ้องของเธอ ส่วนข ้างๆ นี่ห ้องฉัน เชิญเธอพักผ่อนตามสบาย

ได้เลยนะ ให้คดิ เสียว่าเป็ นบ ้านของเธอเอง มีอะไรก็เรียกป้ าแหวนได้”
เอกราชเดินมาส่งติรดาทีห่ ้องนอนของเธอ ซึง่ รังรองโทร.มาสัง่ ให ้
ป้ าแหวนแม่บา้ นจัดการใหก้ ่อนจะเดินทางมาแลว้ ส่วนเขาเองต้องรีบ
ออกไปทีโ่ รงแรมเป็ นการด่วน เพราะไม่อาจเสียเวลาได้อกี แล ้ว
“ขอบคุณค่ะ”
“ฝากคุณแม่ด ้วย  ท่านดูเหนือ่ ยๆ กับการเดินทาง  เธอเองก็หาอะไร
กินด้วยล่ะ ยังไม่มอี ะไรตกถึงท ้องนอกจากนมกล่องเดียวเลยนี่”
“คุณเองก็...” ติรดาก�ำลังจะบอกว่าเขาเองก็ควรหาอะไรรองทอ้ ง
สักหน่อย เพราะระหว่างทีข่ บั รถมากรุงเทพฯ เอกราชก็ดม่ื เพียงน�ำ้ เปล่า
ขวดเดีย วเหมือ นกัน เพราะเครีย ดเรื่อ งงานจนพานกิน อะไรไม่ล ง
ไปโดยปริยาย
“ฉันไปละ ไม่รูว้ า่ จะกลับได้เมือ่ ไร ฝากบอกคุณแม่ด ้วยว่าไม่ตอ้ ง
เป็ นห่วง”
แล ้วเอกราชก็รบี เดินออกไปด้วยความรีบร้อน ทิ้งให้ตริ ดาได้แต่
มองตามแผ่นหลังนัน้ ไปด้วยความรู้สกึ เควง้ ควา้ ง ก่อนจะเดินเขา้ หอ้ ง
ของตัวเองด้วยความรู้สกึ หวาดหวั่นจนขอบตาร้อนผ่าว มองทุกอย่าง
รอบๆ ตัวเหมือนเด็กน้อยทีห่ ลงทางไปชั่วคราว
‘เธอต้องเข ้มแข็งนะลูกตาล’
สาวน้อยบอกกับตัวเองในใจ ก่อนจะเดินส�ำรวจรอบๆ ห ้องแล ้ว
โอบขวัญ 37

เริ่มจัดของใหเ้ รียบร้อย หลังจากนัน้ จึงออกไปหารังรองอีกครัง้ เผือ่ ว่า
ท่านจะมีอะไรใหเ้ ธอช่วยได้บา้ ง เธอไม่อยากอยู่ท่นี ่ีเฉยๆ โดยไม่เกิด
ประโยชน์อะไร อย่างน้อยรังรองก็เมตตาและดีกบั เธอมาก เพราะฉะนัน้
เธอก็อยากตอบแทนท่านบ ้าง ส่วนลูกชายของท่านทีเ่ อาแต่ทำ� หน้ายักษ์
ใส่เธอตลอดเวลานั่นเธอไม่สนหรอก ต่างคนต่างอยู่เถอะ เพราะเขาเอง
ก็ไม่ชอบขี้หน้าเธออยู่แล ้ว
บา้ นของเอกราชใหญ่โตสมฐานะ มีป้าแหวนแม่บา้ นและลุงเก่ง
สามีของป้ าแหวนคอยดูแลบ ้านให ้ และมีสมศักดิ์คนสนิทเป็ นคนขับรถ
ให ้เวลาออกไปท�ำงานข ้างนอก เมือ่ รังรองแนะน�ำเธอกับพวกเขาทุกคนว่า
คือสะใภ ้ ทุกคนก็ย้มิ แย้มแจ่มใสและเป็ นกันเองกับเธอมาก ท�ำให้ตริ ดา
ไม่ต ้องวางตัวล�ำบากหรืออึดอัดใจอย่างทีแ่ อบกังวล และเมือ่ รังรองขอตัว
พักผ่อนในหอ้ งใหห้ ายเมื่อยขบจากการเดินทาง ป้ าแหวนก็พาติรดา
เดินดูรอบๆ บ ้านเพือ่ สร้างความคุนเคย
้
ดีทป่ี ้ าแหวนคุยเก่งและอัธยาศัยดี
ท�ำให้ตริ ดาไม่ตอ้ งเกร็งเวลาคุยกับนางแต่อย่างใด สุดท ้ายก็ชวนกันเดิน
เข ้าห ้องครัวเพือ่ เตรียมอาหารเย็นของวัน ท�ำให้ตริ ดาเพลิดเพลินจนลืม
ความหงอยเหงาในใจไปได้ชั่วคราว
“แม่ขอตัวไปนอนก่อนดีกว่า รูส้ กึ เพลียๆ ยังไงก็ไม่รู ้ ถ ้าลูกตาล
ยังไม่งว่ งก็นั่งดูทวี รี อพีเ่ ขาไปก่อนนะลูก”
รังรองปิ ดปากหาว เกือบเทีย่ งคืนแล ้วแต่เอกราชก็ยงั ไม่กลับบ ้าน
ท�ำใหน้ างฝื นรอไม่ไหวแล ้ว คนแก่ก็แบบนี้ จะให้ถกึ ทนเหมือนหนุ่มๆ
สาวๆ คงจะยาก
“คือว่า...” ติรดาท�ำหน้าเหลอหลา หมายความว่ารังรองจะหนี
ไปนอนก่อน แล ้วให ้เธอนั่งรอลูกชายของท่านอย่างนัน้ หรือ
“เผื่อพี่เขาหิวหรือว่ายังไม่ได้กินอะไร ลู กตาลจะได้ช่วยหาให ้
พีเ่ ขาได้” รังรองอธิบาย แต่ใจจริงคืออยากให้ทงั้ คู่ทำ� ความสนิทสนม
และใกล้ชดิ กันมากกว่า
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“ค่ ะ คุ ณ ท่ า น” สาวน้อ ยพยัก หน้า มัน คือ หน้า ที่ข องเธอนี่ น ะ
จะปฏิเสธอย่างไรได้
“คุณแม่สิ ไม่เอาคุณท่าน บอกกีห่ นแล ้วนะเรา” รังรองเอ็ด ท�ำให ้
ติรดาถึงกับท�ำหน้าเจือ่ นๆ
“เอ่อค่ะ คุณแม่” แมจ้ ะกระดากปากเพราะยังไม่ชิน แต่ติรดา
ก็ตอ้ งท�ำตามค�ำสัง่ ของท่าน เธอเป็ นสะใภ ้บ ้านนี้แล ้ว นัน่ ก็หมายความว่า
เธอต้องเชื่อฟังแม่สามีอกี ด้วย
“ดีมาก แม่ไปนอนละ ฝากดูแลตาราชด้วย ลูกชายคนนี้บ ้างาน
และกลับบา้ นดึกตลอด มาถึงก็จะโอดโอยคร�ำ่ ครวญว่าเหนื่อยและ
หิวมาก ขืนกลับมาแลว้ ไม่เจอใครอยู่หาของกินให ้ พ่อคุณก็จะงอน
หนักมากเลยละ คราวนี้กเ็ ป็ นหน้าทีข่ องหนู แล ้วนะจ๊ะ ทีจ่ ะต้องท�ำหน้าที่
นัน้ แทนแม่”
รังรองมองลู กสะใภด้ ว้ ยแววตาขบขัน ติรดาอายุยงั น้อย แต่
ก็ไม่ใช่ว่าจะเด็กเกินไปส�ำหรับลูกชายของนาง ต่อไปนี้ทงั้ คู่ตอ้ งเรียนรู ้
กันและกันให ้มากขึ้น เพือ่ ความสัมพันธ์อนั ดีในอนาคต
ติรดาได้แต่ย้ มิ แหยๆ รับค�ำสั่งของแม่สามี ก่อนจะนั่งดูข่าวไป
เรื่อยๆ เพือ่ ฆ่าเวลาในการคอยเอกราช ป่ านนี้แล ้วเขาท�ำอะไรอยู่กนั นะ
ท�ำไมถึงยังไม่ยอมกลับบ ้านมาอีก
ติรดาถอนหายใจ  สลับกับมองออกไปทีป่ ระตูรวั้ หน้าบ ้านเป็ นระยะ
แต่กไ็ ม่มที ที า่ ว่าเอกราชจะกลับมาสักที สุดท ้ายความเงียบงันและง่วงงุน
ก็ทำ� ให ้เธอเผลอหลับไปบนโซฟาโดยไม่รตู้ วั
จนกระทั่งเกือบตีสอง เอกราชก็ขบั รถกลับมาถึงบ ้านด้วยอาการ
อิดโรย ตัง้ ใจจะกลับไปทิ้งตัวลงบนทีน่ อนแล ้วนอนหลับใหห้ ายเหนื่อย
ทว่าร่างเล็กทีน่ อนหลับอยู่บนโซฟาหน้าโทรทัศน์ทม่ี ารดาชอบนั่งรอเขา
กลับบา้ นอยู่เป็ นประจ�ำก็ทำ� ใหเ้ อกราชชะงักกึกด้วยความประหลาดใจ
ก่อนจะเดินเข ้าไปหยุดยืนใกล ้ๆ แล ้วถอนหายใจเบาๆ กับตัวเอง
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‘เธอรอเราหรือ...’
ชายหนุ่ มตัง้ ค�ำถามในใจ ปกติจะเป็ นมารดาหรือไม่ก็ป้าแหวน
ทีจ่ ะนั่งดูโทรทัศน์รอเขากลับบา้ น แต่วนั นี้กลับเป็ นสาวน้อยทีไ่ ด้ช่อื ว่า
เป็ นเมียของเขาแทน มันท�ำให ้เอกราชรูส้ กึ แปลกๆ อย่างบอกไม่ถกู
“ลูกตาล ตื่นได้แล ้ว มานอนท�ำอะไรอยู่ตรงนี้หอื ” อยากจะเอ็ด
แต่ก็เหนื่อยเกินจะหาเรื่องเธอในตอนนี้ ใครบอกใหเ้ ธอรอเขากัน มัน
ไม่จำ� เป็ นเลยสักนิด
“คุณราช” ร่างเล็กขยับตัวเบาๆ เมือ่ โดนสะกิดให้ต่นื ขึ้นมา
“มานอนตรงนี้ทำ� ไม”
“กลับมาแล ้วเหรอคะ” เธองัวเงียลุกขึ้นมานัง่ พร้อมกับขยี้ตาเบาๆ
ให ้หายจากอาการง่วงงุน
“กลับแล ้ว” เขาบอกอย่างหงุดหงิด เพราะคิดว่าติรดาไม่จำ� เป็ น
ต้องมานอนรอเขาจนดึกดืน่ ขนาดนี้เลย
“กินอะไรมาหรือยังคะ หิวไหม...เดีย๋ วหนู หาอะไรให้กนิ ” ว่าแล ้ว
คนเพิง่ ตืน่ ก็ลกุ ขึ้นจากโซฟา  เพือ่ ก้าวไปยังห ้องครัวเพือ่ เตรียมหาอาหาร
ให ้เขาอย่างทีพ่ ดู
“เดีย๋ วสิลูกตาล เฮ้ย! ระวัง” เอกราชทิ้งกระเป๋ าเอกสารในมือ
ก่ อนจะวิ่งเขา้ ไปยืนขวางคนสะลึมสะลือที่ก ำ� ลังเดินไปชนตู้โชว์บา้ น
ทีต่ งั้ อยู่อกี ด้าน
“อุย๊ ! คุณราช” ติรดาสะดุง้ เมื่อเดินไปชนกับแผงอกของเขา
เข ้าเต็มแรง ก่อนจะเงยหน้ามองเขาด้วยแววตางงๆ ปนตกใจ
“ครัวไม่ได้อยูท่ างนี้” เอกราชบ่นอุบ มองเด็กบ๊องยืนเกาหัวตัวเอง
ด้วยความขัดใจ สภาพแบบนี้คงหาข ้าวให ้เขากินได้หรอก ดีไม่ดจี ะหยิบ
น�ำ้ ยาล ้างจานมาให ้เขากินแทนข ้าวมากกว่า
“ขะ...ขอโทษค่ะ” ติรดาสลัดศีรษะไปมา ขับไล่ความงัวเงียให ้พ ้น
ไปจากความรูส้ กึ แต่กไ็ ม่ใช่เรื่องง่ายๆ
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“พอเลย ไม่ตอ้ งหาอะไรให้ฉนั แล ้ว ขึ้นไปนอนได้แล ้วไป”
เขาไล่เธอทันที ขืนให ้อยู่ต่ออาจจะท�ำอะไรโดยไร้สติมากกว่านี้ได้
“แต่วา่ คุณแม่...”
“อ๋อ คุณแม่สั่งสินะ ว่าแล ้วเชียวว่าคนอย่างเธอคงไม่มที างรู้จกั
หน้าทีข่ องตัวเองดีแบบนี้แน่”
“เอ๊ะ!” ติรดาหายง่วงแทบทันที เมือ่ เจอค�ำพูดคล ้ายประชดประชัน
ของคนพาลทีม่ าถึงก็หาเรือ่ งเธอเลย ท�ำราวกับว่าเธอคือของแสลงทีท่ ำ� ให ้
เขากินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างไรอย่างนัน้
“ถา้ คุณไม่ชอบใจ ต่ อไปหนู จะไม่ทำ� อีกแลว้ ก็ได้ค่ะ ดีเสียอีก
หนู จะได้ไม่ตอ้ งมานั่งอดตาหลับขับตานอนรอคนที่เขาไม่ได้อยากจะ
ให ้ช่วยอะไร”
“เธอนี่ ม นั ...” เอกราชชี้ห น้า เธอแล ว้ ท�ำ เสีย งฮึด ฮัด ในล�ำ คอ
อยากจะจับคนอวดดีฟาดก้นสักทีสองทีใหเ้ ข็ดหลาบนัก มีอย่างทีไ่ หน
มายืนเถียงผัวตัวเองฉอดๆ แทนทีจ่ ะอยู่ในโอวาทเชื่อฟังเขาบ ้าง
“หนู ไปนอนดีกว่า ไม่อยากคุยกับคนแก่ชอบพาลเอาแต่ใจแล ้ว”
ติรดาตัดบท ก่อนจะเดินหนีเขากลับขึ้นห ้องไปดื้อๆ ท�ำให ้เอกราชได้แต่
ยืนอ้าปากค้าง แล ้วมองตามเธอไปด้วยอาการโมโหจนพูดอะไรไม่ออก
“ยายลูกตาล ยายเด็กบา้ หน็อย...มาหาว่าฉันแก่อย่างนัน้ เหรอ
หยุดเดีย๋ วนี้เลยนะแม่ตวั ดี กลับมาคุยกันให้รเู้ รื่องเดีย๋ วนี้เลย”
เอกราชโวยวาย  ก่อนจะรีบเดินตามเธอขึ้นไปบนห ้องด้วยใบหน้า
บูดบึ้ง เมือ่ ถูกค�ำว่าแก่ของเธอเล่นงานจนพานให ้อารมณ์หงุดหงิดไปหมด
สามสิบสองนี่เรียกว่าแก่ อย่างนัน้ หรือ บา้ ฉิ บ! เขาเรียกว่าหนุ่ มแน่ น
น่ าขบเคี้ยวต่างหากเล่า ติรดานี่ช่างโง่เง่าไม่รูเ้ รื่องเอาเสียเลย แบบนี้
คงต้องสั่งสอนให้รูส้ ำ� นึกบ ้างเสียแล ้ว ว่าอย่ามากล่าวหาคนอืน่ พล่อยๆ
แบบนี้
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3

ภรรยาที่ไม่รัก

“มีอะไรคะ”

ติรดาเปิ ดประตูหอ้ งออกมาถามคนหน้าบึ้ง เมื่อเขาเคาะประตู
หอ้ งเธอในตอนเกือบตีสาม ติรดายังไม่หลับ เพราะเพิง่ ถูกปลุกให้ต่นื
โดยคนโมโหร้ายอย่างเอกราช
“ปวดหัว ขอยาแก้ปวดหน่อย” เขาบอกด้วยใบหน้ายุ่งๆ ท�ำให ้
ติรดาพลอยรู้สกึ กังวลไปด้วย แต่วา่ ยาแก้ปวดอยู่ทไ่ี หนกันล่ะ เธอเพิง่
เข ้ามาอยูใ่ นบ ้านหลังนี้วนั แรก  จะไปรูไ้ ด้อย่างไรว่ายาแก้ปวดอยูต่ รงไหน
“ทีห่ ้องหนู ไม่มยี าแก้ปวดค่ะ”
“ไม่มกี ไ็ ปหาให ้หน่อย ผัวเธอปวดหัวจะตายอยู่แล ้ว เธอเป็ นเมีย
ไม่คิดจะช่ วยเหลืออะไรเลยงัน้ เหรอ หรือจะให้ฉนั ต้องเดินไปปลุก
คุณแม่” คนปวดหัวโวยวายออกมาทันที ท�ำให ้เมียทีไ่ ม่ประสงค์อยากจะ
เป็ นถึงกับถอนหายใจหนักๆ ก่อนจะเดินออกจากหอ้ งของตัวเองแล ้ว
ลงไปด้านล่างเพือ่ หายาให ้เขา
คนอะไรชอบวางอ�ำนาจ!
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ติรดาบ่นอุบ ก่ อนจะเดินหายาใหเ้ ขาจนเจอในที่สุด แต่ก็แอบ
แช่งชักหักกระดูกให ้เขาปวดหัวให ้ตายไปเลย เธอจะได้เป็ นอิสระ ไม่ต ้อง
ทนอยู่กบั เขาให ้ล�ำบากใจแบบนี้อกี
เอกราชกลับหอ้ งของตัวเองไปแล ้ว ท�ำให้ตริ ดาต้องเอายาเข ้าไป
ใหเ้ ขาในหอ้ ง เอกราชไม่ได้ลอ็ กประตูเพราะคิดว่าเธอต้องตามเขา้ ไป
อยูแ่ ล ้ว ชายหนุ่มนอนเอามือก่ายหน้าผากอยูบ่ นเตียงตอนทีต่ ริ ดาเข ้าไป
ท�ำเหมือนคนหมดอาลัยตายอยากอย่างไรอย่างนัน้ เชียว
“ยาได้แล ้วค่ะ” ติรดานั่งลงข ้างเตียง ในขณะทีอ่ กี ฝ่ ายลุกขึ้นมา
รับยาและแก้วน�ำ้ จากมือเธอไปอย่างรวดเร็ว
“ขอบใจ” เขายื่นแก้วน�ำ้ ที่ด่มื จนหมดแก้วใหเ้ ธอ ก่อนจะทิ้งตัว
ลงนอนบนเตียงด้วยอาการหมดแรง
“คุ ณ ราชไม่ส บายเหรอคะ” เธออดถามไม่ไ ด้ สีห น้า เอกราช
ดูไม่ดนี กั หรือว่าเขาจะไม่สบายมากจริงๆ
“ปวดหัว” เขาหลับตาแล ้วตอบเบาๆ หน้าหล่อๆ ดูซดี เซียว
ติรดาชั่งใจอยู่พกั หนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจยกหลังมือขึ้นไปแตะบน
หน้าผากของเขา และเผลออุทานออกมาเบาๆ เมือ่ พบว่าตัวเขาร้อนจี ๋
เลยทีเดียว
“คุณราชตัวร้อนนี่คะ”
“อือ...จะเสียงดังท�ำไมเล่า” เขาบ่นอุบ เมื่อได้ยินเสียงอุทาน
ของเธอ
“ไปหาหมอดีกว่าค่ะ”
“ไม่ไป” เขาปฏิเสธออกมาทันควัน
“แต่วา่ ...”
“ไปนอนเถอะไป ไม่ตอ้ งมาห่วงฉันหรอก เธอง่วงมากไม่ใช่เหรอ”
ติรดาถอนหายใจ ก่อนจะลุกขึ้นแล ้วเดินออกไปจากหอ้ งของเขา
ทัน ที คนอะไรกัน ! ไม่ส บายแล ว้ ยัง จะปากเก่ ง อีก ไม่อ ยากให ย้ ุ่ ง
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เธอก็ไม่ยุ่งหรอก ปล่อยให ้นอนปวดหัวตายไปเลยยิง่ ดี
ติรดาคิดในใจด้วยความเคืองขุน่ แต่แล ้วส�ำนึกส่วนดีกท็ ำ� ให ้เธอ
ลังเล ปล่อยใหเ้ ขานอนตัวร้อนไปแบบนัน้ จะดีหรือ เกิดเขาเป็ นอะไร
ขึ้นมาจริงๆ รังรองจะโทษว่าเป็ นความผิดของเธอหรือไม่ ที่ไม่ดูแล
ลูกชายของท่านให้ดี
คนตัวเล็กพ่นลมหายใจออกมาแรงๆ ก่อนจะเดินไปหาผา้ ชุบน�ำ้
มาเช็ดตัวให ้คนตัวร้อนอย่างเสียไม่ได้ อย่างไรเสียก็ได้ชอ่ื ว่าสามี หากจะ
ใจด�ำดูเขานอนป่ วยโดยไม่ช่วยก็ดูจะไม่สมควรเท่าใดนัก
“คุณราช หนู ขออนุญาตเช็ดตัวให ้นะคะ”
เสียงกระซิบข ้างหูทำ� ให ้เอกราชครางในล�ำคอ ไม่มเี รีย่ วแรงพอทีจ่ ะ
ต่อต้านหรือขัดขวางแม่ตวั ยุ่งทีเ่ ขา้ มาวุ่นวายกับเนื้อตัวของเขา ใจหนึ่ง
ก็อยากจะเอ็ดทีเ่ ธอรบกวนการพักผ่อนของเขาอยู่ได้ หากแต่อกี ใจหนึ่ง
ก็แอบพอใจอยู่ลกึ ๆ ทีเ่ ธอไม่น่งิ ดูดายมองเขานอนป่ วยโดยไม่ช่วยเหลือ
ใดๆ
“เสร็จแล ้วค่ะ คุณราชนอนพักผ่อนนะคะ มีอะไรก็เรียกหนู ได้”
แมจ้ ะรู้สกึ เขินและอายกับการต้องสัมผัสเรือนร่างของเขาอย่างถึงเนื้อ
ถึงตัวจนหน้าร้อนผ่าว แต่เธอก็ทำ� มันจนส�ำเร็จไปได้ดว้ ยดี พยายาม
ท่องว่าเขาคือสามีของเธออยู่ตลอด จะได้ไม่เกร็งและเครียดจนเกินไป
“ขอโทษนะจีน่า ผมขอโทษ”
เสียงเพ ้อจากปากของคนป่ วยท�ำให้ตริ ดาชะงัก  ก่อนจะมองหน้าเขา
ด้วยความรู้สกึ หน่วงๆ ในอกอย่างบอกไม่ถกู ผูห้ ญิงในใจของเอกราช
คือจีน่าไม่ใช่เธอ  เพราะฉะนัน้ ไม่แปลกทีเ่ ขาจะเผลอเรียกชือ่ จีน่าออกมา
ตอนไม่ได้สติ และถา้ หากเขาไม่พลาดมีอะไรกับเธอในคืนนัน้ เสียก่อน
เขากับจีน่าอาจจะมีโอกาสกลับไปปรับความเข ้าใจกันได้อกี ครัง้
ไม่เป็ นไรหรอก...
ติรดาบอกตัวเอง เธอมาทีน่ ่ีเพือ่ ท�ำใหย้ ายและทุกๆ คนสบายใจ
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เธอจะอดทนใช้ชวี ติ แบบนี้ไปก่อน รอให ้เรือ่ งซาแล ้วค่อยขอแยกทางกับ
เอกราช เชือ่ ว่าวันนัน้ ทุกคนคงยอมรับการตัดสินใจของเธอกับเอกราชได้
คนไม่รกั กัน มันจะฝื นอยู่กนั ไปได้อย่างไร
ติรดากลืนก้อนสะอื้นลงไปในล�ำคอ เธอเหงาและโดดเดี่ยวเมือ่
ไกลบ ้าน อย่างน้อยทีไ่ ร่ฉตั ราเธอก็ยงั มียาย มีป้าสายหยุดและแพรไหม
คอยเป็ นเพือ่ นพูดคุยกับเธอ แต่ทน่ี ่ไี ม่มใี ครเลย มีแต่รงั รองทีเ่ อ็นดูเธอ
มากกว่าใคร ส่วนคนทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นสามีของเธอนัน้ อย่าหวังเลยว่าเขา
จะดูดำ� ดูดเี ธอ แค่พดู คุยกันดีๆ ก็เป็ นบุญกับเธอมากแล ้ว

แสงแดดยามเช้าที่เล็ดลอดเขา้ มาในหอ้ งท�ำให้ร่างเล็กขยับตัว

เบาๆ ด้วยอาการงัวเงีย ก่อนจะลืมตาตืน่ ขึ้นมาช้าๆ แล ้วกะพริบตาปริบๆ
มองไปรอบห ้องเพือ่ ทบทวนเรื่องราว
เช้าแล ้วหรือ...
ติรดาเด้งตัวลุกขึ้นจากทีน่ อน  พร้อมกับมองหาเจ้าของเตียงนอน
ทีเ่ ธอนอนอยู่ดว้ ยความตกใจ เธอจ�ำได้ว่านั่งเฝ้ าเขาอยู่ทข่ี ้างเตียงนี่นา
แต่ไหงกลับมานอนอยู่บนเตียงของเอกราชได้  หรือว่าเขาอุม้ เธอมานอน
บนเตียงนี่
ใบหน้าหวานแดงก�ำ่ ขึ้นมาทันที ก่อนจะรีบก้าวลงจากเตียงเมือ่
ตัง้ สติไ ด้ นี่ ม นั กี่โ มงกี่ย ามแล ว้ นะ ท�ำ ไมเธอถึง ได้ต่ืน สายขนาดนี้
คงเป็ นเพราะเมือ่ คืนนี้เธอเอาแต่นั่งเฝ้ าเขาจนเกือบเช้า
ติรดาวิง่ กลับเข ้าหอ้ งของตัวเอง ก่อนจะรีบอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผา้
แล ว้ รี บ ลงมาด้า นล่ า งอย่ า งรวดเร็ ว สาวน้อ ยวิ่ง เข า้ ไปที่ค รัว ก่ อ น
อันดับแรก และเธอก็พบว่าป้ าแหวนก�ำลังสาละวนกับการท�ำกับขา้ ว
อยู่เพียงล�ำพัง
“ขอโทษทีค่ะป้ า หนู ต่นื สายไปหน่อย มีอะไรใหห้ นู ช่วยไหมคะ”
ติรดาบอกอายๆ ในขณะทีป่ ้ าแหวนอมยิ้ม แล ้วมองเธอด้วยแววตาเอ็นดู
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เลยทีเดียว
“เจ็ดโมงเอง ยังไม่สายหรอกค่ะคุณลูกตาล บ ้านนี้กนิ อาหารเช้า
ตอนเจ็ดโมงครึง่ ค่ะ แต่ถ ้าวันหยุดก็สายกว่านัน้ อีกอย่างหน้าทีท่ ำ� อาหาร
เป็ นของป้ านะคะ คุณลูกตาลไม่ตอ้ งล�ำบากเลย”
“ไม่ได้สคิ ะ อยู่ดว้ ยกันก็ตอ้ งช่วยเหลือกัน อีกอย่างหนู เองก็ไม่มี
อะไรท�ำด้วย มาช่วยป้ าท�ำอาหารดีกว่าค่ะ”
“งัน้ ก็ได้ค่ะ ว่าแต่ คุณลู กตาลอยากกินอะไรเป็ นพิเศษไหมคะ
เดีย๋ วป้ าท�ำให้” ป้ าแหวนถามอย่างใจดี  เด็กคนนี้น่ารักและรูจ้ กั กาลเทศะ
รูจ้ กั เกรงใจและไม่ถอื ตัวเลยสักนิด ท�ำให ้นางรูส้ กึ เป็ นกันเองมาก
“ข ้าวต้มดีไหมคะ พอดีคุณราช...”
“ตาราชออกไปท�ำงานตัง้ แต่เช้าแล ้วจ้ะ หนู ตาลท�ำอย่างอืน่ ทีต่ วั เอง
อยากกินเถอะ”
เสียงทีด่ งั จากหน้าประตูครัวท�ำให้ตริ ดาหันไปมองด้วยความตกใจ
ก่อนจะหลบสายตาท่านแล ้วหันไปมองหน้าป้ าแหวนทีย่ นื อยู่ข ้างๆ ด้วย
อาการเงอะงะ เพราะไม่คิดว่ารังรองจะโผล่มาโดยไม่ใหส้ ุ ม้ ใหเ้ สียง
อีกทัง้ ยังได้ยนิ เธอพูดถึงลูกชายของท่านอีกด้วย
รังรองยิ้มขัน หันไปสบตาป้ าแหวนเหมือนจะรู้ทนั ในความคิด
ของลูกสะใภ ้เช่นกัน หากเมือ่ เช้าไม่เจอลูกชายในสภาพอิดโรย รังรองเอง
ก็คงไม่รูว้ า่ ลูกป่ วย ครัน้ จะพาไปหาหมอ พ่อลูกชายก็บอกว่าดีข้นึ แล ้ว
เพราะเมือ่ คืนคนเป็ นเมียคอยเช็ดตัวให ้และคอยดูแลอยู่ทงั้ คืน
“มีงานด่วน ก็เลยออกไปตัง้ แต่เช้ามืด แม่ตอ้ งขอบคุณหนู ดว้ ย
นะจ๊ะ ทีช่ ่วยดูแลตาราชให้ทงั้ คืน ไม่อย่างนัน้ ตาราชของแม่คงแย่แน่ๆ”
“มะ...ไม่เป็ นไรค่ะ หนู ก็แค่...” ติรดาอึกอัก ไม่รูจ้ ะตอบแม่สามี
ว่าอย่างไร เธอไม่ได้ตงั้ ใจจะดูแลเอกราชสักหน่ อย หากแต่เหตุการณ์
มันพาไปต่างหาก
“ตาราชก็แบบนี้ละ ชอบท�ำงานหามรุง่ หามค�ำ่ ไม่เปลีย่ น เจ็บป่ วยมา
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ก็ใจแข็งไม่ยอมพัก ไม่ชอบบอกว่าตัวเองป่ วยหรือเป็ นอะไร ได้หนู ตาล
มาช่วยดูแลตาราชอีกคน แม่กเ็ บาใจมาก” รังรองยิ้มแป้ น เห็นแก้มแดงๆ
ของลูกสะใภแ้ ล ้วรู้สกึ มีหวัง อย่างน้อยทัง้ สองคนก็ไปด้วยกันได้ดกี ว่า
ทีน่ างคิดเอาไว ้
“คือหนู ...”
“ป้ าว่าเรามาท�ำอาหารกันต่อดีไหมคะ  คุณท่านอาจจะรูส้ กึ หิวแล ้ว”
ป้ าแหวนตัดบท เมือ่ เห็นว่าติรดาตกอยู่ในอาการเงอะงะและพูดอะไร
ไม่ออกไปชั่วขณะ พร้อมกับอาการขัดเขินทีท่ ำ� เอาน่าเอ็นดูนกั เชียว
“หิวสิ ฉันหิวแล ้ว” รังรองเออออ พร้อมกับมองหน้าแดงๆ ของ
ลูกสะใภ ้ด้วยอาการขบขัน
“คุณแม่อยากกินอะไรคะ เดีย๋ วหนู ทำ� ให้” ติรดาอาสาทันทีเมือ่
รังรองบอกว่าหิวขึ้นมา ท�ำให้รงั รองอดทีจ่ ะตื้นตันใจไม่ได้ ไม่เคยมีใคร
เอาใจนางแบบนี้มาก่อน ท�ำให ้นางรูส้ กึ ดีเหลือเกิน
ความคล่องแคล่วของสาวน้อยท�ำใหส้ องผู อ้ าวุโสแอบทึ่งและ
พึงพอใจ ติรดาท�ำอาหารเก่งมาก เพราะตอนอยู่ในไร่คอยช่วยแพรไหม
กับสายหยุดท�ำอาหารบ่อยๆ ท�ำใหเ้ ธอจดจ�ำและฝึ กฝี มอื จนเคยชิน
อีกทัง้ เธอยังชอบและหลงใหลการท�ำอาหารเป็ นอย่างมากด้วย
เธอเห็น เอกฉัต รมีค วามสุ ข ทุก ครัง้ ที่กิ น อาหารของแพรไหม
สองคนนัน้ ท�ำใหเ้ ธอมีรอยยิ้มได้ทุกวัน คนหนึ่งชอบเอาใจด้วยการ
ท�ำอาหารอร่อยๆ ใหส้ ามีกิน ส่วนอีกคนก็ชอบกินในสิง่ ทีภ่ รรยาท�ำให ้
ทุกอย่าง ติรดาเห็นแล ้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย
“เรื่ อ งเรี ย นต่ อ ของหนู เ ป็ นยัง ไงบ า้ งจ๊ะ ต้อ งไปติ ด ต่ อ ทาง
มหาวิทยาลัยวันไหนกัน” รังรองถามขึ้น ในระหว่างทีท่ กุ คนก�ำลังช่วยกัน
ท�ำอาหารอย่างสนุกสนาน
“ต้องไปรายงานตัววันจันทร์น้ ีค่ะ หนู ว่าจะขออนุ ญาตคุณแม่
อยู่พอดี”
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“ตามสบายเลยจ้ะ ไม่ต ้องมาขออนุญาตแม่หรอก หนู อยากไปไหน
ท�ำอะไรก็ตามสบายเลยนะหนู ตาล”
“ขอบคุณค่ะคุณแม่” เธอยิ้มอย่างสุขใจ อย่างน้อยรังรองก็เข ้าใจ
เธอทุกเรือ่ ง ไม่ขดั ขวางและยอมตามใจในสิง่ ทีเ่ ธอขอร้องก่อนจะแต่งงาน
กับลูกชายของท่าน
“ให ้ตาราชพาไปดีไหมจ๊ะ พีเ่ ขาจะได้ช่วยดูอะไรๆ ให ้ด้วย”
“มะ...ไม่ตอ้ งดีกว่าค่ะคุณแม่ หนู ไปเองได้” เธอรีบปฏิเสธทันที
เพราะไม่อยากให ้เอกราชมาวุน่ วายอะไรกับเธอมากนัก และเขาเองก็คง
ไม่อยากจะมาเสียเวลาอะไรกับเธอด้วย
“งัน้ ใหล้ ุงเก่ งหรือไม่ก็สมศักดิ์ขบั รถไปส่งดีไหม มหาวิทยาลัย
ทีห่ นู เรียนกับทีบ่ ้านต้องใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกว่าไม่ใช่หรือ”
“ไม่เป็ นไรค่ ะคุณแม่ หนู ไปกลับเองจะดีกว่าค่ ะ จะได้ชินกับ
การเดินทางเอง และจะได้ไม่รบกวนเวลางานของทุกคนด้วยค่ะ” ติรดา
บอกอย่างเกรงใจ เพราะทุกคนก็มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบกันหมด
“งัน้ แม่ซ้อื รถให้ขบั ไปเองดีไหมจ๊ะ”
“โอย...ไม่ดกี ว่าค่ะคุณแม่ หนู ขบั ไม่เป็ นหรอกค่ะ หนู นั่งรถเมล์
ดีกว่าค่ะคุณแม่” ติรดาปฏิเสธโดยไม่ต ้องคิด เมือ่ อีกฝ่ ายบอกจะซื้อรถให ้
รังรองจะใจดีกบั เธอมากเกินไปแล ้ว ท�ำให ้เธอเกรงใจจนไม่กล ้ารับอะไร
อีกแล ้วในตอนนี้
สินสอดทีฝ่ ่ ายสามีให ้เป็ นจ�ำนวนห ้าล ้านบาท  มันก็มากมายเกินกว่า
ติรดากับยายจะหาได้ในชีวติ นี้ ไหนจะเครื่องเพชรที่ท่านมอบใหเ้ ป็ น
ของรับขวัญอีก แค่น้ ีตริ ดาก็รบั ไม่ไหวแล ้ว
“ท�ำไมถึงชอบเกรงใจแม่นกั นะหนูตาล รูไ้ หมว่าแม่หวังดีกบั หนูนะ”
รังรองท�ำเสียงงอนๆ พร้อมกับท�ำหน้ามุย่ เหมือนโกรธลูกสะใภ ้
“โถ ไม่ใช่อย่างนัน้ นะคะคุณแม่”
ติรดาก้าวเข ้ามากอดท่านด้วยความตกใจ  ไม่คดิ ว่ารังรองจะโกรธ
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เธอง่ายๆ กับเรือ่ งแบบนี้ ก็เธอไม่อยากได้อะไรจากท่านแล ้วนี่นา ทีใ่ ห ้มา
ก็มากพอส�ำหรับคนต�ำ่ ต้อยอย่างเธอแล ้ว อีกอย่างเธอกับเอกราชก็ใช่วา่
จะไปกันได้ตลอดรอดฝั่ง เพราะถา้ หากถึงวันที่ทงั้ คู่ ตอ้ งแยกทางกัน
ติรดาจะคืนทุกอย่างให ้เขาไปโดยไม่เอาอะไรสักอย่างเลย
“แล ้วมันอย่างไหนกันล่ะ” รังรองหน้างอ  มองลูกสะใภ ้ด้วยความ
ขัดใจทีเ่ ธอไม่ยอมรับอะไรจากนางเลย ทัง้ ทีน่ างก็เต็มใจให ้ทุกอย่าง
“หนู เพิง่ มาอยูท่ น่ี ่เี องนะคะ ยังไม่ชนิ กับรถราและคนในเมืองเท่าไร
เกิดขับไปชนใครเข ้ามันจะแย่เอานะคะ”
“จริงด้วยสินะ แม่เองก็ลมื คิดถึงข ้อนี้ไป” รังรองนึกขึ้นได้ ท�ำให ้
ติรดาแอบโล่งอก ทีท่ ่านเริ่มคล ้อยตามความคิดของเธอบ ้างแล ้ว
“ใหค้ ุณตาลลองท�ำอะไรด้วยตัวเองไปก่ อนก็ดีนะคะคุณท่าน
มีอะไรจะได้ช่วยเหลือตัวเองเป็ น อีกอย่างวัยรุ่นเขาก็อยากท�ำอะไรด้วย
ตัวเองแบบนี้ละค่ะ ไม่เหมือนคนแก่อย่างเราๆ” ป้ าแหวนเห็นความอึดอัด
ของติรดาก็ช่วยพูดอีกแรง ท�ำให้ติรดาถึงกับแอบส่งยิ้มใหน้ างอย่าง
ขอบคุณ
“อย่างนัน้ หรอกหรือ” รังรองพึมพ�ำ  ก่อนจะมองหน้าลูกสะใภ ้แล ้ว
ถอนหายใจ ติรดายังอยูใ่ นช่วงวัยทีก่ ำ� ลังสนุกสนานร่าเริง ต่างจากลูกชาย
ของนางที่เป็ นผู้ใหญ่ และพร้อมจะมีครอบครัวแลว้ การจะให้ติรดา
ท�ำหน้าทีเ่ มียและลูกสะใภ ้อย่างเต็มตัวคงท�ำได้ยาก
“ในมหาวิทยาลัยคงมีหนุ่มๆ สาวๆ มากหน้าหลายตาเลยสินะ”
รังรองโพล่งออกมา คล ้ายก�ำลังหนักใจอะไรบางอย่างอยู่
ติร ดานิ่ ง อึ้ง เพราะไม่รู ว้ ่า เจตนาที่ร งั รองพู ด ออกมาแบบนัน้
หมายถึงอะไร ท่านก�ำลังวิตกอะไรอยูอ่ ย่างนัน้ ใช่ไหม ถึงได้มองหน้าเธอ
แล ้วเคร่งเครียดแบบนัน้
“ถ ้ามีคนมาจีบจะท�ำยังไง”
“คะ...” ติรดาตกใจ ไม่คดิ ว่ารังรองจะถามอะไรออกมาแบบนัน้
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“ก็ถา้ มีคนมาจีบไง หนู ตาลจะทิ้งตาราชของแม่ไหม” รังรอง
หน้าเสีย เมือ่ คิดว่าจะมีผูช้ ายมาวอแวลูกสะใภข้ องตน ติรดาทัง้ สวย
และน่ารักขนาดนี้ มีหรือผู ้ชายจะมองข ้ามไปได้ง่ายๆ
“คุณแม่” ติรดาเองก็พูดอะไรไม่ออก เรื่องมีคนจีบหรือไม่จีบ
เธอไม่ได้คิดมาก่ อนเลย เธอคิดถึงเพียงเรื่องเรียนและเรื่องอนาคต
หลังจากนี้เพียงเท่านัน้ ไม่เคยว่อกแว่กถึงเรื่องเพศตรงขา้ มมาก่ อน
จนกระทั่งมาเสียความบริสุทธิ์ให ้ลูกชายของท่านนั่นแหละ
“คุณท่านขา พูดอะไรอย่างนัน้ คะ” ป้ าแหวนหันมาปรามเจ้านาย
ของตนทันที ท�ำให้รงั รองได้สติข้ นึ มา ก่ อนจะหันมาบีบมือลู กสะใภ ้
แล ้วยิ้มเจือ่ นๆ ให ้
“ตายจริง! ขอโทษนะจ๊ะ แม่คิดมากไปหน่อย” รังรองสารภาพ
ตามความจริง นางชอบติรดาและเอ็นดูมาก ถึงจะเด็กแต่กร็ จู้ กั กาลเทศะ
มีความรับผิดชอบ และว่านอนสอนง่ายไม่ด้ อื รัน้ กับนางเลย
“ไม่เป็ นไรค่ ะ หนู เขา้ ใจในสิ่งที่คุณแม่กำ� ลังวิตกดี ไม่ตอ้ งห่วง
นะคะ หนู จะไม่มที างท�ำอะไรใหค้ ุณแม่กบั คุณราชเสื่อมเสียชื่อเสียง
แน่นอน” ติรดาใหส้ ญ
ั ญา แม้ว่าเธอจะแต่งงานกับเอกราชเพราะความ
จ�ำยอมก็ตาม แต่เธอจะไม่มวี นั ท�ำให ้เขาเสียหายโดยเด็ดขาด
เธอแต่งงานจริงๆ และตกเป็ นเมียของเขาจริงๆ ถึงจะไม่เต็มใจ
อย่างไรก็ตาม แต่ตริ ดาก็ไม่คดิ จะพาตัวเองไปเกี่ยวพันกับใครอีก เธอ
ยังจ�ำค�ำถามของยายได้ดี และค�ำถามนัน้ ของยายก็เป็ นอีกเหตุผลทีเ่ ธอ
ยอมแต่งงานกับเอกราชตามทีท่ กุ คนต้องการ
“ไม่แต่ งกับคุณราชแล ว้ ตาลจะแต่ งกับใคร ในเมือ่ เสียตัวให ้
คุณราชแล ้ว ก็ควรจะให ้คุณราชรับผิดชอบไม่ใช่เหรอ หรือว่าในอนาคต
ตาลจะมีคนอืน่ เสียตัวให ้คนอืน่ ได้เหมือนกับทีเ่ สียให ้คุณราช”
ค�ำถามนัน้ ท�ำให ้เธอจุกในอก สมองตื้อไปชั่วขณะหนึ่งเลยทีเดียว
คนอืน่ อาจจะคิดว่าการเสียตัวให้ใครเพียงครัง้ เดียวไม่ใช่ทกุ อย่างของชีวติ
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เพราะคนเราสามารถลืมเลือนและเริ่มต้นชีวติ ใหม่ได้เสมอ แต่สำ� หรับ
คนอย่างเธอแลว้ การเสียความบริสุทธิ์มนั เป็ นเรื่องใหญ่ และส�ำคัญ
ในชีวติ และคิดมาตลอดว่าจะมอบมันใหค้ นดีๆ สักคนทีเ่ ธอรัก และ
เขาก็รกั และพร้อมจะดู แลเธอไปตลอดชีวติ ด้วย การจะใหค้ นอื่นมา
ซ�ำ้ รอย มันเป็ นอะไรทีเ่ ธอไม่เคยคิดมาก่อนเลย
มีผูห้ ญิงคนไหนบา้ งที่อยากจะมีผูช้ ายหลายๆ คน มีใครบา้ ง
ทีอ่ ยากล ้มเหลวในชีวติ คู่แล ้วแต่งงานใหม่หลายๆ หน เธอเองก็คนหนึง่ ละ
ทีไ่ ม่อยากมีสามีหลายๆ คน หากจะเริ่มต้นใหม่อกี ครัง้ เธอก็ขอเลือก
ทีจ่ ะอยู่คนเดียวดีกว่า ไม่รู้สิ ใครจะว่าเธอหัวโบราณคร�ำ่ ครึก็ช่าง แต่
ตอนนี้เธอคิดแบบนี้จริงๆ หากวันหนึ่งต้องแยกทางกับเอกราช เธอก็จะ
ขอกลับไปอยู่กบั ยายและคนในไร่ฉตั ราทีร่ กั เธอเหมือนเดิม
“หนู เป็ นเมียตาราชนะลูก เป็ นสะใภข้ องแม่ เข ้าใจไหม” รังรอง
ย�ำ้ กับสาวน้อย แม ้จะรูว้ า่ ติรดายังเด็กนักทีจ่ ะเข ้าใจในสิง่ ทีน่ างก�ำลังกังวล
แต่กอ็ ยากให ้เธอมัน่ ใจว่านางยินดีตอ้ นรับเธอเป็ นหนึ่งในสมาชิกของบ ้าน
จริงๆ
“ค่ะคุณแม่ หนู เข ้าใจค่ะ” ติรดาพยักหน้า อุน่ ใจทีอ่ ย่างน้อยรังรอง
ก็รกั และเอ็นดูเธอ จะมีก็แต่ลูกชายของท่านนั่นแหละ ที่มที ที ่าปัน้ ปึ่ ง
กับเธอตลอดเวลา แต่นั่นก็เป็ นปัญหาของเขาคนเดียว เพราะฉะนัน้
ก็แล ้วแต่เขาจะรูส้ กึ เลย

“ลูกตาลล่ะครับ”

ค�ำถามของลูกชายในตอนสายท�ำให้รงั รองวางถ ้วยชาทีก่ ำ� ลังจิบลง
บนโต๊ะทันที ก่อนจะเงยหน้ามองสุดหล่อของนางด้วยแววตาทีเ่ อือมระอา
“ไปเรียนตัง้ แต่เช้าแล ้วละ ถามท�ำไม สนใจเมียด้วยเหรอเรา”
ค�ำถามนัน้ ท�ำเอาเอกราชแทบส�ำลักกาแฟที่ป้าแหวนน�ำมาเสิรฟ์
ก่อนจะมองหน้ามารดาด้วยสีหน้าเจือ่ นๆ เพราะรูว้ า่ ท่านก�ำลังเหน็บเขาอยู่
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“ท�ำไมคุณแม่พดู แบบนัน้ ล่ะครับ” เอกราชถอนหายใจ พักนี้เขายุง่
กับการแก้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้นกับโรงแรม ท�ำใหต้ อ้ งตื่นตัง้ แต่เช้ามืดและ
กลับดึกแทบทุกวัน เพราะฉะนัน้ จึงแทบไม่ได้พูดคุยกับมารดาหรือติรดา
เลยตลอดสองสัปดาห์ทผ่ี ่านมา
“ก็เห็นยุ่งๆ เลยคิดว่าแกคงไม่มเี วลาสนใจใครหรอก”
“โถ คุณแม่ก”็ เอกราชท�ำหน้าแหยๆ รูต้ วั ว่าผิด ทีไ่ ม่ได้ใส่ใจท่าน
เท่าที่ควร กับติรดาเองก็เช่นกัน แทบจะไม่เจอหน้ากันด้วยซ�ำ ้ และ
ดูเหมือนว่าเธอเองก็เลีย่ งทีจ่ ะเผชิญหน้ากับเขาด้วย
“มะรืนนี้แม่จะไปหาตาฉัตร จะไปอยู่เป็ นเพื่อนหนู แพรจนกว่า
จะคลอด และจะอยู่ช่วยเลี้ยงหลานอีกสักพัก ยังไงแม่ฝากราชช่ วย
ดูแลน้องหน่อยได้ไหม”
“ไม่มปี ญ
ั หาครับ เดีย๋ วผมดูแลลูกตาลใหเ้ อง” เอกราชรับปาก
แม ้ยังไม่รูว้ า่ จะท�ำได้อย่างทีพ่ ดู หรือเปล่า  ติรดาเองก็ใช่วา่ จะอยากให ้เขา
ดูแลเสียเมือ่ ไร
“ให้มนั ได้อย่างทีพ่ ูดเถอะ ไม่ใช่จะดีแต่ปากเสียล่ะ” คนเป็ นแม่
ค้อ นให ้ ถึง จะห่ ว งแต่ ก็ ต อ้ งไปดู ท างนัน้ ก่ อ น เพราะแพรไหมกับ
เอกฉัต รเองก็ ไ ม่มีใ คร อย่ า งน้อ ยเอกราชกับ ติร ดาก็ ดู แ ลตัว เองได้
ไม่น่าห่วงอะไรมากเท่าคนท ้องอย่างแพรไหมทีต่ อ้ งมีคนดูแลตลอดเวลา
“แล ้ววันนี้ไม่ไปท�ำงานเหรอ”
“หยุดสักวันเถอะครับ ปวดหัวจะแย่อยู่แลว้ กว่าจะเคลียร์ได้
ไม่ใช่งา่ ยๆ เลย” เอกราชถอนหายใจ ลูกค้าคนหนึ่งที่เขา้ มาพักสร้าง
ความเดือดร้อนใหอ้ ย่างน่าโมโห กว่าจะจัดการทุกอย่างได้ก็แทบแย่ไป
เหมือนกัน ดีทเ่ี อกภพพีช่ ายคนโตช่วยเคลียร์ให้อกี ทาง เรื่องทุกอย่าง
จึงคลีค่ ลายได้ดี
ลูกค้าต่างชาติคนหนึง่ ลักลอบเข ้ามาในประเทศเพือ่ หนีคดีอกุ ฉกรรจ์
ท�ำให้โรงแรมของเขาต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย แม ้จะไม่มเี อีย่ วส�ำหรับ
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เรื่องนี้ แต่ในฐานะเจ้าของโรงแรม เขาก็ตอ้ งให ้ความร่วมมือกับต�ำรวจ
“เคลียร์ได้ก็ดแี ล ้ว รอบหน้าก็ตอ้ งรอบคอบใหม้ ากกว่านี้ จะได้
ไม่มปี ญ
ั หาแบบนี้ตามมาอีก จะได้มเี วลาใหเ้ มียด้วย ดู เถอะ...วันๆ
แทบไม่เจอกันเลยกระมัง”
“ไม่เจอก็ดแี ล ้วนี่ครับ  จะได้ไม่ต ้องมาทะเลาะกันให ้คุณแม่เครียด”
เอกราชหัวเราะเบาๆ อยากให ้มารดาได้คลายความเครียดบ ้าง
“อย่ามาพูดเป็ นเล่นน่ าตาราช นี่แกคิดว่าแม่ใหน้ อ้ งไปนอนขา้ ง
ห ้องแกเล่นๆ งัน้ เหรอ” คนเป็ นแม่ถลึงตาใส่ลูกชายด้วยความขัดใจ
“โธ่ คุณแม่ครับ” เอกราชโอดครวญ เขามองออกตัง้ แต่แรกแล ้ว
ว่ามารดาให้ตริ ดามานอนหอ้ งข ้างๆ เขาท�ำไม หากไม่ใช่เพราะวางแผน
ให้ใกล้ชดิ กัน
“ที่แ ม่ย อมท�ำ ตามข อ้ ตกลงของหนู ต าล ก็ เ พราะคิด ว่า แกจะ
สามารถท�ำใหห้ นู ตาลรักแกและยินยอมอยู่กบั แกตลอดไปได้ เพราะ
ฉะนัน้ สีป่ ี ก่อนน้องเรียนจบ แกจะต้องท�ำให ้หนู ตาลรักแกให้ได้”
“ว่าไงนะครับคุณแม่” เอกราชอ้าปากค้าง  ไม่คดิ ว่ามารดาจะจริงจัง
กับการจับคู่เขากับติรดามากขนาดนี้
“หรือว่าแกไม่มปี ญ
ั ญา”
“ผม...” เอกราชพูดไม่ออก ไม่คิดว่าจะโดนมารดาสบประมาท
ขนาดนัน้ เขาทัง้ หล่อทัง้ รวยและมีเสน่หข์ นาดนี้ สาวๆ ทีไ่ หนก็อยากได้
ไปเป็ นสามีกนั ทัง้ นัน้ ติรดาเองก็เหมือนกัน หากเขาลงมือหว่านเสน่ ห ์
เธอก็คงหนีไม่รอดเงื้อมมือเขาไปได้หรอก
แต่วา่ ...ทัง้ เธอและเขาต่างก็ไม่ชอบขี้หน้ากันนี่นา แล ้วเขาจะลงทุน
ท�ำแบบนัน้ ไปเพือ่ อะไรกันล่ะ
“เจาะไข่แดงน้องไปแลว้ แกก็ตอ้ งรับผิดชอบชีวติ น้องให้ดีนะ
ตาราช แม่ไม่อยากให ้แกเป็ นผู ้ชายมักง่าย ยิง่ น้องยังเด็กและไร้เดียงสา
แบบนี้แม่ก็ย่งิ ห่วง เด็กมันไม่มพี ่อแม่ อยู่กบั ยายที่แก่และล�ำบากมา
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ตัง้ แต่เด็ก แม่สงสารน้อง อยากให ้น้องมีชวี ติ ทีด่ ขี ้นึ ”
“คุณแม่” เอกราชเข ้าใจมารดาดี แต่เขากับติรดามันไม่ใช่ในแบบ
คู่สามีภรรยาทั่วไปนี่นา
“จริงๆ เรื่องเรียนต่อ แม่เองก็ไม่เห็นด้วยเท่าไรนักหรอก เพราะ
กลัวน้องจะไปเจอคนอื่นนอกจากราช และคิดว่าแม่กบั ราชดู แลน้อง
ได้สบายๆ อยู่แล ้ว แต่เพราะแม่อยากให้ทงั้ สองคนใช้เวลาเรียนรู้กนั
และกัน แม่ถงึ ยอมให ้น้องมาเรียนและอยู่ทน่ี ่ีดว้ ยกัน แม่จริงจังนะราช
ราชอย่าท�ำเป็ นเรื่องเล่นๆ ได้ไหม”
“แลว้ ผมจะท�ำอะไรได้ล่ะครับคุณแม่ ในเมื่อขอ้ ตกลงมันเป็ น
แบบนี้” เอกราชบอกอย่างอ่อนใจ มารดาเขาจริงจังมาก เพราะฉะนัน้
หากต่อต้านก็อาจจะโกรธจนลมออกหูแน่ๆ
“แกนีม่ นั ...บทจะโง่กโ็ ง่เสียจริง  ไม่ได้ดงั่ ใจแม่เลย” รังรองหงุดหงิด
หัวใจ ท�ำไมเอกราชถึงได้ไม่ฉลาดเอาเสียเลย ทัง้ ที่โอกาสก็ลอยอยู่
ตรงหน้า
“โง่เลยหรือครับ” คนเป็ นลู กหน้าเสีย เมื่อโดนกล่าวหาว่าโง่
ไปเสียอย่างนัน้
“ก็เออน่ะสิ มาถึงขนาดนี้แล ้วต้องให ้แม่สอนอีกหรือไง นัน่ เมียนะ
ตาราช ใช่คนอืน่ คนไกลเสียเมือ่ ไรล่ะ เมียบอกไม่ใหแ้ ตะ แกก็ไม่กล ้า
แตะงัน้ เหรอ โอย...แม่อยากจะบ ้าตาย กับผู ้หญิงคนอืน่ นี่ลน่ื เป็ นปลาไหล
เชียว ทีกบั เมียนี่เชื่องอย่างกับลูกแมว”
“ผม...”
“แกมันกระจอก เมียคนเดียวก็จดั การไม่ได้ ระวังเถอะ...เมีย
ไปเจอหนุ่มๆ ทีม่ หาวิทยาลัยตามจีบเมือ่ ไร แม่จะสมน�ำ้ หน้าให ้ น่ารัก
ขนาดนัน้ เกิดคนอืน่ ฉกไปจะไม่เสียดายเหรอไง”
เอกราชหุบปากเงียบ หากแต่สมองก็เริ่มคิดคล ้อยตามทีม่ ารดา
บอก จริงๆ เมียเขาก็ไม่ได้ข้ เี หร่ อะไรนักหรอก คงจะมีคนมองบา้ ง
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เป็ นธรรมดา แต่วา่ เธอจะกล ้านอกใจเขาอย่างนัน้ หรือ ในเมือ่ ก็แต่งงาน
กันแล ้ว ถึงจะจ�ำใจแต่งมันทัง้ คู่กต็ ามเถอะ
“แม่ออกไปซื้อของกับป้ าแหวนข ้างนอกดีกว่า จะหาของฝากไปให ้
หนู แพรกับตาฉัตรด้วย เบือ่ จะคุยกับคนบื้อๆ บางคนแล ้ว อ้อ...จะสีป่ ี
หรือกี่ปีก็ช่าง ยังไงแม่ก็ไม่อยากใหเ้ ลิกกัน อย่าคิดว่าอยู่กนั ไปอย่างนี้
เพือ่ ตบตาแม่หรือให ้ทุกคนสบายใจ  บอกไว ้เลยว่าสีป่ ี ก่อนน้องจะเรียนจบ
แล ้วทิ้งราชไป ราชจะต้องท�ำใหน้ อ้ งมีใจใหร้ าชให้ได้ ไม่อย่างนัน้ จะหนี
ไปบวชให้มนั รู แ้ ลว้ รู ร้ อดไปเลยคอยดู ” รังรองตัดบท ก่ อนจะลุกขึ้น
จากเก้าอี้แลว้ เดินหนีลูกชายไปดื้อๆ ทิ้งใหเ้ อกราชได้แต่ มองตามไป
ด้วยอาการงงงวยไม่นอ้ ย
‘คุณแม่นะคุณแม่’
เอกราชถอนหายใจ จะท�ำอย่างไรกับเมียทีไ่ ด้มาโดยไม่ตงั้ ใจนี้ดี
จริงๆ เขาควรปล่อยใหเ้ ธอมีชีวติ ของตัวเองแบบนี้ก็ดีแลว้ ต่ างคน
ต่างอยู่โดยไม่ขอ้ งเกี่ยวกันและกัน แต่ในเมือ่ มารดาของเขาไม่ยอมให ้
เป็ นแบบนัน้ เขาควรจะท�ำอย่างไร
เอาน่า...ก็มเี วลาตัง้ สีป่ ี ไม่ใช่หรือกว่าติรดาจะเรียนจบ  ถึงเวลานัน้
มารดาอาจจะเข ้าใจและเลิกบังคับใหเ้ ขามีลูกเมียไปแล ้วก็ได้ ติรดาเอง
ก็อาจจะพบเจอใครที่ดกี ว่าเขาแลว้ ขอเลิกไปเองก็ได้น่ีนา ถึงเวลานัน้
มารดาจะต�ำหนิอะไรเขาได้ละ่
หรือไม่อย่ างนัน้ ...ก็คงต้องท�ำใหเ้ ธอหลงรัก ท�ำใหเ้ ธอสนใจ
ท�ำใหร้ ูว้ ่าเขานัน้ เป็ นสามีทด่ี แี ละมีค่าควรแก่การรักษาเอาไวอ้ ย่างทีเ่ ธอ
ไม่สามารถไปหาทีไ่ หนได้

“เดินดีๆ สิครับคุณราช”

สมศักดิ์เตือนเจ้านายหนุ่ ม เมือ่ ต้องประคองอีกฝ่ ายลงจากรถ
ด้วยสภาพทุลกั ทุเล หลังจากไปร่วมงานเลี้ยงงานหนึ่งของลูกค้า แล ้ว
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ดืม่ เหล ้าจนเมาหนักกลับมา
“ท�ำไมต้องดื่มจนเมาขนาดนี้นะครับ” สมศักดิ์บ่นอุบ ก่ อนจะ
ประคองเจ้านายเข ้าบ ้านด้วยอาการเหนื่อยหอบ เวลาตีสามแบบนี้ทกุ คน
คงนอนหลับกันไปหมดแล ้ว และเขาคงไม่กล ้ารบกวนให้ใครมาช่วยดูแล
เจ้านายเป็ นแน่ นอกจากจะส่งกลับห ้องนอนให ้เร็วทีส่ ุด
“คราย ครายมาวววว” เอกราชเสียงยาน กอดคอลูกน้องคนสนิท
เอาไว ้เพราะทรงตัวไม่อยู่ ทุลกั ทุเลกันจนมาถึงหน้าประตูห ้องนอน
“ไปเรียกเมียฉันมา” เอกราชชี้น้ ิวไปที่ประตู หอ้ งขา้ งๆ ท�ำให ้
สมศักดิ์ถงึ กับรีบส่ายหน้าทันควัน
“อย่าดีกว่าครับ ป่ านนี้คณ
ุ ลูกตาลหลับแล ้ว อย่าไปกวนเธอดีกว่า”
“เมียฉัน ฉันจะกวน” พูดพลางเดินไปทุบประตูหอ้ งเมียทันที
ท�ำให ้สมศักดิ์รบี ไปคว ้าแขนเจ้านายไว ้ด้วยอาการตื่นตกใจ
“เจ้านาย” ลูกน้องวัยสีส่ บิ ส่งเสียงปรามเจ้านายหนุ่ม ทว่าอีกฝ่ าย
กลับส่งเสียงหัวเราะชอบใจ คล ้ายกับจะจงใจแกล ้งอย่างไรอย่างนัน้
“เมียจ๋า...ผัวกลับมาแลว้ ” คนเมาส่งเสียงเรียก พร้อมกับทุบ
ประตูหอ้ งปังๆ ท�ำใหส้ มศักดิ์ถงึ กับอ้าปากค้าง รวบตัวเจ้านายเอาไว ้
ไม่ให ้ทุบประตูห ้องของติรดาได้
“เมียจ๋า ผัวมาแล ้วจ้ะ อยู่น่ีแล ้วนะ เขยิบมาใกล ้ๆ เอิก๊ ” คนเมา
ส่งเสียงอ้อแอ้เป็ นเพลงแล ้วหัวเราะ ท�ำให ้สมศักดิ์ถงึ กับยกมือขึ้นเกาหัว
ไม่รูจ้ ะจัดการกับคนเมาทีแ่ สนดื้อคนนี้อย่างไรดี
ไม่ ท นั ได้ล ากตัว เจ้า นายกลับ ห อ้ ง ประตู ห อ้ งนอนที่ถู ก ทุ บ
ก็ถกู เปิ ดออกมา พร้อมกับเจ้าของร่างเล็กในชุดนอนน่ารักทีก่ า้ วออกมา
ยืนหน้าประตูดว้ ยแววตาขุน่ เคืองไม่นอ้ ย
“เกิดอะไรขึ้นคะพีส่ มศักดิ์” ติรดาถามเสียงเครียด  ก่อนจะหันไป
มองร่างสูงทีย่ นื โงนเงนอยู่ในการประคองของสมศักดิ์
“คือว่า...” สมศักดิ์อกึ อัก มองเจ้านายด้วยอาการอ่อนอกอ่อนใจ
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“นี่ไงสมศักดิ์ นี่ไงเมียฉัน” พูดพลางชี้น้ ิวไปที่ติรดา ก่ อนจะ
ส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างขบขัน ในขณะทีต่ ริ ดาชักสีหน้า มองคนเมา
ด้วยแววตาขุน่ เคืองเป็ นอย่างมาก
“นี่คุณราชกินเหล ้าจนเมาขนาดนี้เลยหรือคะ” ติรดาถอนหายใจ
ดังเฮือก จะว่าไปวันนัน้ เขาก็เมาแบบนี้แหละ ถึงได้เกิดเรื่องบา้ ๆ ขึ้น
คิดถึงแล ้วก็น่าโมโหนัก
“ครับ พอดีมงี านเลี้ยงนิดหน่อย ยังไงฝากคุณลูกตาลดูแลคุณราช
ทีได้ไหมครับ”
“ได้ไงคะ พีส่ มศักดิ์ก็พาคุณราชกลับเข ้าหอ้ งไปสิ” เธอส่ายหน้า
รัวๆ เรื่องอะไรทีเ่ ธอจะต้องดูแลคนเมาด้วยล่ะ เมาแบบนี้ตวั ใครตัวมัน
เถอะ เธอไม่ยุ่งด้วยหรอก
“คุณราชแกไม่ยอมสิครับ จะหาคุณลูกตาลให้ได้”
“ฮะ ว่าไงนะคะ”
“เมียจ๋า...” ร่างสูงปรี่เข ้ามาหาติรดา ท�ำให ้เธอต้องรีบเบีย่ งตัวหนี
ทันควัน เป็ นเหตุร่างนัน้ เสียหลักลม้ ลงไปนอนกับพื้นหน้าประตูหอ้ ง
ของเธอดังตุบ้
‘ซวยละ! มันอะไรกันนี’่
“เอ่อ...ฝากคุณลูกตาลเคลียร์ต่อเลยนะครับ  ผมเองก็ไม่ไหวแล ้ว
ไม่รบกวนแล ้วครับ ลาแล ้วครับ”
“อ้าว! พีส่ มศักดิ์จะไปไหนคะ เดีย๋ วก่อนสิคะ ช่วยกัน...” ติรดา
ถอนหายใจ เมือ่ จู่ๆ สมศักดิ์ก็ช่งิ หนีออกไปดื้อๆ แล ้วทิ้งคนเมาสภาพ
ย�ำ่ แย่ให ้เธอดูแลเพียงล�ำพัง
“เมียจ๋า...”
‘เมียบ ้าอะไรล่ะ!’ ติรดาได้แต่ค่อนขอดเขาในใจ เอาอย่างไรดีละ่
ทีน้ ี รังรองก็ไม่อยู่แลว้ ด้วย เดินทางไปไร่ ฉตั ราตัง้ แต่ เมื่อวานนี้แลว้
แต่ขนื อยู่กค็ งได้ปวดหัวกับคนเมาไม่ต่างจากเธอนักหรอก
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“นี่มนั เวรกรรมอะไรของเธอกันนะลูกตาล” สาวน้อยโพล่งออกมา
อย่างเหลืออด ก่ อนจะตัดสินใจลากร่ างใหญ่ นนั้ เขา้ มาในหอ้ ง และ
กว่าที่จะลากเขาขึ้นไปนอนบนเตียงได้ ติรดาก็ทง้ั เหนื่อยทัง้ หอบจน
อยากจะร้องไห ้ออกมาให้มนั รูแ้ ล ้วรูร้ อด
“ร้อน ถอดเสื้อผ ้าให ้หน่อย” คนเมาทึ้งเสื้อผ ้าตัวเอง ท�ำให้ตริ ดา
จ�ำต้องช่ วยถอดเสื้อผา้ ของเขาออกจากร่ างกาย แต่ ก็เหลือปราการ
ด่านสุดท ้ายเอาไว ้ เพราะว่าเธอใจไม่กล ้าพอทีจ่ ะท�ำอย่างนัน้ ได้
“ตาล ลูกตาล” คนเมาร้องเรียก ท�ำใหเ้ จ้าของเตียงต้องเดินไป
นั่งลงใกล ้ๆ
“อะไรอีกคะ นอนเฉยๆ ได้ไหม”
“อยู่ไหน” ถามไปกวาดมือหาเธอไป ท�ำให้ติรดาต้องยื่นมือไป
จับมือเขาไว ้
“อยู่น่ีค่ะ ว ้าย!” เธอร้องเสียงหลง เมือ่ อยู่ๆ คนเมาก็ดงึ มือเธอ
ใหล้ ม้ ลงไปนอนด้วยกัน ก่ อนที่ร่างใหญ่ ภายใต้กางเกงชัน้ ในเพียง
ตัวเดียวจะยกท่อนขากักกันเธอไม่ให ้ขยับหนีไปไหน
“คุณราช!” ติรดาเสียงแข็ง เจอแบบนี้เธอไม่ตลกแล ้ว นี่เขาจะ
ท�ำบ ้าอะไรกับเธอกันแน่
“จับได้แล ้ว” คนเมาหลับตาพูด พร้อมกับซุกไซ้ใบหน้ากับซอกคอ
ของเธอ
“แอนนี่จา๋ ”
หือ....ใครคือแอนนี่ หรือจะเป็ นคู่ขาทีเ่ ขาไปกินเหล ้าด้วยกันมา
อย่างนัน้ หรือ
“น้องส ้มจ๋า นวดตรงนี้ให้ป๋าทีสจิ ะ๊ ”
น้องส ้ม...
น้องสม้ ทีไ่ หนกัน หรือว่าจะเป็ นหนึ่งในสาวๆ ทีค่ อยบริการเขา
อย่างนัน้ หรือ
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“คนบา้ ! ไอ้คุณราชบา้ ” ติรดาทุบอกแน่ นๆ ของเขาด้วยความ
คับแค้นใจ แม้ยงั กอดเธออยู่ แต่เขาก็เอาแต่เพ ้อถึงอีหนู ทเ่ี คยกกกอด
อย่างนัน้ หรือ โอ๊ย! เธออยากจะฆ่าเขาให ้ตายนัก
“ปล่อยนะ ปล่อยหนู เดีย๋ วนี้เลย” เธอพยายามผลักไสอ้อมกอด
นัน้ ทว่ายิง่ ผลักไสยิง่ โดนรัดแน่นขึ้นไปเรื่อยๆ
“โอย...ทีร่ กั จ๋า อย่าท�ำป๋ าแรงสิจะ๊ เดีย๋ วป๋ าก็ขาดใจตายกันพอดี”
คนเมาโอดครวญ ยิง่ ท�ำให ้คนเป็ นเมียโมโหหนักขึ้นอีกเท่าตัว
“ทีร่ กั เหรอ ไหน...ทีร่ กั คนไหนอีก” ติรดาบิดใบหูคนเมาเต็มแรง
ด้วยความแค้นใจ ท�ำให้อีกฝ่ ายถึงกับส่งเสียงร้องออกมาด้วยความ
เจ็บปวดเลยทีเดียว
“อูย...น�ำ้ หวานจ๋า บิดหูพท่ี ำ� ไมจ๊ะคนดี พีเ่ จ็บนะคะ”
น้องน�ำ้ หวานก็มดี ว้ ย...
ติรดากัดฟันกรอด เจ็บจีด๊ ในใจจนไม่อาจกลัน้ น�ำ้ ตาเอาไว้ได้
ไม่ใช่ เพราะหึงหวงที่เขามีใคร แต่ เป็ นเพราะน้อยใจในโชคชะตาของ
ตัวเอง ทีจ่ ะต้องมาตกเป็ นเมียของคนมักง่ายไม่รจู้ กั พออย่างเขา
สาวน้อยพลิกตัวนอนหันหลังใหแ้ ลว้ ร้องไหเ้ งียบๆ ด้วยความ
น้อยเนื้อต�ำ่ ใจ ท�ำไมเธอจะต้องมาเจอเรื่องบ ้าๆ แบบนี้ ทัง้ ทีช่ วี ติ ก�ำลัง
จะไปได้ดอี ยู่แล ้ว
สาวน้อยกอดตัวเองด้วยความโหวงเหวงในใจ ก่อนจะรีบปาด
น�ำ้ ตาออกไปจากแก้มใสแล ้วบอกตัวเองให ้เข ้มแข็ง แต่แล ้วจู่ๆ วงแขน
กวา้ งก็เขา้ มาโอบกอดเธอจากด้านหลัง พร้อมกับจมูกโด่งที่กดลงบน
แก้มชื้นของเธออย่างแผ่วเบา ท�ำเอาติรดาถึงกับตัวแข็งทือ่ ไปชั่วขณะ
สัมผัสนัน้ อ่อนโยนเกินกว่าทีเ่ ธอจะปัดป้ อง อีกทัง้ มึนงงจนตัง้ ตัว
ไม่ติดไปชั่วขณะ หยาดน�ำ้ ตาเหือดแหง้ เพราะริมฝี ปากหนาจูบซับวน
ไปมาหลายครัง้ ก่อนทีม่ นั จะวกกลับมารุกรานทีร่ มิ ฝี ปากสั่นระริกของ
เธอเป็ นอันดับต่อมา
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ไม่รูเ้ ป็ นเพราะกลิน่ เหล ้าจากปากของเขา หรือว่าเป็ นเพราะรสจูบ
แสนประหลาดล�ำ้ ทีท่ ำ� ให้ตริ ดาหัวหมุน ในกายร้อนรุ่มขึ้นแปลกๆ เมือ่
ถูกปลุกเร้าจากฝ่ ามือที่ลูบไล้ไปทั่วร่าง โพรงปากแสนหวานถูกรุกราน
จากปลายลิ้นใหญ่จนเธออ่อนระทวยไปหมด  ราวกับโดนอีกฝ่ ายดูดพลัง
จนไร้เ รี่ย วแรงไปในพริบ ตา อยากจะส่ ง เสีย งหรือ อ้อ นวอนให เ้ ขา
หยุดการกระท�ำบ ้าๆ นี้  ทว่าร่างกายเธอกลับไม่ยอมให ้ความร่วมมือเลย
แม ้แต่นอ้ ย
“อื้อ...”
ไม่ใช่เสียงร้องหา้ มปราม แต่เป็ นเสียงครางของเธออันเกิดจาก
ความหวามไหวจนมิอ าจสกัด กัน้ อารมณ์ ต วั เองได้ ใบหน้า หวาน
แหงนหงายรับจูบอันเรียกร้องของเขาอย่างลืมตัว ในขณะที่ร่างเล็ก
ก็บดิ ส่ายไปมาอยู่ใต้ร่างของเขาด้วยหัวใจทีเ่ ต้นรัวราวกับกลองเพล
“คุณราช” สาวน้อยหายใจหอบๆ เมื่อเขาถอนจูบแลว้ ซบหน้า
ลงกับอกของเธอ ก่อนจะสวมกอดเอาไว ้แน่นราวกับกลัวว่าเธอจะหายไป
อย่างไรอย่างนัน้
“คุณราชคะ” ติรดาส่งเสียงเรียก แต่ อีกฝ่ ายก็เหมือนจะหลับ
ไปแลว้ เธอพยายามขืนตัวหนีดว้ ยความรู้สึกละอายกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก่ อนหน้า แต่ ว่าอ้อมกอดนัน้ ก็ไม่ยอมคลายออกไปใหเ้ ธอเป็ นอิสระ
ได้เลย
ติรดานอนมองหน้าคนเมาด้วยความรู้สกึ ทีอ่ ธิบายไม่ถกู ใจหนึ่ง
อยากจะทุบ เขาให ต้ ายที่ม าท�ำ บ า้ ๆ กับ เธอแบบนี้ ไ ด้ หากแต่ อีก ใจ
ก็คดิ ว่าฆ่าเขาใหต้ ายไปก็เท่านัน้ เพราะมันไม่อาจท�ำใหท้ กุ อย่างกลับมา
เป็ นเหมือนเดิมได้อกี แล ้ว
สาวน้อยถอนหายใจแลว้ หลับตาลงช้าๆ เพือ่ กักกันไม่ให้นำ�้ ตา
รินไหลออกมาอีกหน จนไม่นานก็เผลอหลับไปในทีส่ ุด ในขณะทีค่ นเมา
กลับลืมตาตืน่ ขึ้นมาช้าๆ แล ้วนอนมองหน้าเธอด้วยความรูส้ กึ ทีย่ ากเกิน
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จะอธิบายอะไรออกมาได้เช่นกัน
“ขอโทษนะลูกตาล ฉันขอโทษ”
ชายหนุ่ มกล่าวออกมาเบาๆ ก่อนจะนอนเอามือเทา้ ศีรษะ แล ้ว
จ้องมองเธออยูแ่ บบนัน้ โดยไม่มคี ำ� ใดเอื้อนเอ่ยออกมา นี่เขาท�ำบ ้าอะไร
ลงไป อยากใหเ้ ธอสนใจ อยากใหเ้ ธอหวง แต่กลับกลายเป็ นท�ำใหเ้ ธอ
ยิง่ โกรธเขามากขึ้นอย่างนัน้ หรือ
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