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บทน�ำ

ทันทีที่ลงจากรถ หญิงสาวก็รีบวิ่งตรงสู่ห้องพักผู้ป่วยของ

โรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด ทันทีที่ได้รับโทรศัพท์

จากคณนาทซึ่งบอกเล่าถึงอาการของดาลัด เพื่อนรุ่นน้องที่เธอรัก

เหมอืนดั่งน้องสาว กญุชรยีนิดทีิ้งงานที่อยู่ในมอื แล้วรบีขบัรถบึ่งมาที่

โรงพยาบาลที่ดาลัดรักษาตัวอยู่ เพียงเพื่อให้ทันช่วงเวลาสำาคัญที่สุด 

ช่วงเวลาที่เธอไม่อาจคาดเดาได้ว่า ในวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้า 

ความตายจะพรากคนที่เธอรกัอกีคนหนึ่งไป 

กญุชรยีอมรบัว่ากลวั ความกลวัที่เธอพยายามฝังมนัให้ลกึที่สดุ 

นบัตั้งแต่รบัรู้อาการป่วยของดาลดัที่นบัวนัจะยิ่งแย่ลง เธอเฝ้าสวดมนต์

ภาวนาขออย่าให้วนันี้มาถงึเรว็นกั แต่ดเูหมอืนคำาภาวนาของเธอจะไม่

เป็นผล 

ทันทีที่ผลักประตูห้องเข้าไป คนป่วยที่รอเธออยู่ก็พยายามยื่น

มอือนัสั่นเทาด้วยแรงที่มเีพยีงน้อยนดิออกมาหาเธอ ซึ่งกญุชรรีบีรบัมา

กุมไว้อย่างทะนุถนอม ราวกับกลัวว่าถ้าเธอเผลอออกแรงมากไปนิด 

มอืที่แสนเลก็และบอบบางนั้นจะเปราะหกัคามอืเธอ

“ดา...พี่มาแล้ว เป็นยงัไงบ้าง”

ดาลดัพยายามยิ้มน้อยๆ ส่งให้ ทว่ามนักลบัเป็นสิ่งที่เธอทำาได้



6   วุ่นรักวิวาห์หวาม

ยากเตม็ท ีดาลดัพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดลกึๆ รวบรวมกำาลงัที่ยงัพอ 

มเีหลอืเพื่อคยุกบัคนสำาคญัที่เธอเรยีกร้องอยากเจอ เธอเหลอืเวลาที่จะ

อยู่บนโลกนี้อกีเพยีงไม่นาน ไม่ต้องให้ใครบอกเธอเองกพ็อจะรู้ตวัดี

“รบั...รบัปากดา ดูแลหนูดาและพี่ช้าง...ทะ...แทนดา...”

ดาลดัพยายามพูดออกมาอย่างยากเยน็กระท่อนกระแท่น เธอ

หอบหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน 

“เอ๊ะ! ยายดา เรื่องนั้นเธอไม่ต้องห่วง ช้างกบัหนูดาเดี๋ยวพี่จะ

ดูแลให้เอง จะไปพึ่งคนอื่นทำาไม”

ดาวรนิทร์ พี่สาวแท้ๆ ของดาลดัท้วง เรื่องอะไรจะต้องไปให้คน

อื่นมาคอยดแูลหลานกบัสามขีองน้องสาว เธอเป็นพี่สาวยนิดทีำาหน้าที่

นี้แทนอยู่แล้ว

“ไม่...” แม้เสยีงปฏเิสธจะเบาแสนเบา ทว่ากด็งัพอที่ทกุคนใน

ห้องจะได้ยนิ “พี่กญุ...รบัปาก...ดา ขะ...ขอร้อง...แคก็...แคก็”

ดาลัดไอจนตัวโยน เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายที่พยายามรวบรวม

หมดไปอย่างรวดเรว็ ร่างบางนอนหอบอยู่บนที่นอน แต่ยงักมุมอืของ

พี่สาวร่วมโลกไว้แน่น พร้อมส่งสายตาวงิวอนมาให้ ตลอดเวลาหลาย

เดอืนที่เธอพยายามสูก้บัโรคร้าย นอกจากคนในครอบครวัแล้ว กญุชรี

ยังเป็นอีกหนึ่งกำาลังใจสำาคัญที่ทำาให้เธอพยายามยืนหยัดสู้อยู ่ได้  

ตราบจนเรี่ยวแรงที่เคยมเีพื่อสูโ้รคร้ายหมดไป เธอเริ่มรูต้วั เธอไม่มทีาง

เอาชนะมันได้อีกแล้ว ห่วงก็แต่สามีกับลูกจะอยู่กันอย่างไรหาก

ปราศจากเธอบนโลกนี้แล้ว กุญชรีจึงเป็นคนเดียวที่เธอไว้ใจให้ดูแล 

คนที่เป็นเหมอืนแก้วตาและดวงใจของเธอ  

“ไม่ดา...พี่ไม่รับฝาก ดาต้องสู้ ต้องอยู่ดูแลหนูดาด้วยตัวเอง  

ดาเป็นแม่นะ ต้องคอยดูแลลูกสิ ไม่มีใครดูแลหนูดาได้ดีเท่าแม่แท้ๆ 

ของแก รบัปากพี่ อย่าถอดใจง่ายๆ ดาต้องสู้เพื่อลูก เพื่อช้างนะ”

นำ้าตาไหลรนิลงมาเป็นสาย กญุชรรีูด้ว่ีารุน่น้องที่เธอรกักำาลงัจะ
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จากไปในนาทใีดนาทหีนึ่งข้างหน้า แต่เธอกย็งัอยากยื้อคนมอืบางนี้ไว้ 

“ดาไม่ต้องห่วงนะ พี่จะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุด ดาพักผ่อน

เถอะนะ อย่าเพิ่งพูดอะไรเลย”

แม้คณนาทจะรบัปากเป็นอย่างด ีแต่ดาลดัยงัคงไม่พอใจ สิ่งที่

เธอต้องการที่สดุก่อนจะจากไปคอืคำาสญัญาจากพี่สาวร่วมโลกของเธอ

ต่างหาก

“พี่กุญ...” ร่างบางหอบหายใจรวยริน ลมหายใจแผ่วเบาลง

เรื่อยๆ ดวงตาที่แห้งแล้งปราศจากชีวิตชีวายังคงเฝ้ามองมายังกุญชรี

ด้วยความหวงั ตอนนี้ดาลดัไม่เหลอืแม้เรี่ยวแรงที่จะพูดอกีต่อไป มอืที่

พยายามบบีมอืกญุชรไีว้ค่อยๆ คลายลง และในวนิาทนีั้นกญุชรกีต็ดัสนิ

ใจได้

“พี่ตกลง...พี่ตกลง เข้มแขง็นะดา อย่าไปไหน อยู่กบัพี่ก่อน”

เมื่อได้สิ่งที่เธอต้องการ ดาลดักส็่งยิ้มให้กญุชรอีกีครั้ง ดวงตาที่

อ่อนล้าทอประกายสมหวัง ดาลัดหันไปมองยังผู้ที่เป็นทั้งแก้วตาและ

ดวงใจเป็นครั้งสดุท้าย ก่อนจะค่อยๆ หลบัลง...ตลอดกาล 
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1
คำาสัญญา

ห้าปีที่ คณนาท ไพบูลย์กิตติ สูญเสียภรรยาไป เป็นห้าปี

ที่ชายหนุ่มปิดตวัตนและขงัตวัเองอยู่กบัความสูญเสยี การจากไปของ

ภรรยาผู้เป็นที่รกัพรากหวัใจเขาไปครึ่งหนึ่ง และหากไม่มดีาร ุบตุรสาว

ที่เป็นเจ้าของหวัใจอกีครึ่งที่เหลอื คณนาทเองกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่าจะยงั

คงหยดัยนืเป็นผู้เป็นคนเหมอืนอย่างตอนนี้ได้หรอืเปล่า 

คณนาทยดึเอาดารเุป็นตวัแทนความรกัของภรรยาที่จากไป แม้

กายเธอจาก แต่ดาลดัยงัคงทิ้งหลกัฐานความรกัของทั้งสองไว้ให้ เขา

ยังจำาสัญญาที่ให้ดาลัดได้ดี สัญญาว่าจะดูแลดารุอย่างดีที่สุด ด้วย

ความรักและสงสารที่บุตรสาวตัวน้อยต้องกำาพร้าแม่ตั้งแต่อายุเพียง

สองขวบ เขาจงึทุ่มเทความรกัทั้งหมดให้แก่ดารผุู้เป็นดั่งแก้วตา

“พ่อช้างขา...หนดูากลบัมาแล้วค่ะ” เดก็หญงิดารบุตุรสาวตวัน้อย

กระโดดกอดบดิาทนัททีี่อกีฝ่ายย่อตวัลงรบัร่างเลก็ๆ ของเธอ 

คณนาทหอมแก้มยุ้ยๆ ของลูกสาวทั้งสองข้าง ก่อนจะเหลือบ

มองรถที่เพิ่งแล่นออกไป 

วันนี้คณนาทติดธุระอยู่ในฟาร์ม ไม่สามารถไปรับบุตรสาวได้

อย่างทุกวัน กุญชรีที่อยู่ฟาร์มติดกันจึงอาสารับมาส่งให้ ซึ่งเธอเองก็

ต้องไปรบับตุรชายของเธออยู่แล้ว จงึไม่เหลอืบ่ากว่าแรงอะไร 
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“นั่นเขาจะรบีไปไหน” เขาพูดออกมาเบาๆ แม้จะไม่ได้ต้องการ 

คำาตอบ แต่คู่สนทนาหนึ่งเดยีวกเ็ตม็ใจตอบเหลอืเกนิ

“ป้ากญุรบีไปจดังานวนัเกดิให้บญุค่ะ วนันี้เป็นวนัเกดิบญุ ป้า

กญุฝากเชญิพ่อช้างด้วยค่ะ”

เดก็หญงิรายงานคนเป็นพ่อเสรจ็สรรพ ก่อนจะรบีเข้าไปในบ้าน

พร้อมกระเป๋านกัเรยีนที่ตอนนี้นอกจากหนงัสอืเรยีนและสมดุแล้ว ยงั

มีของขวัญที่เธอเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าขนมที่บิดาให้ไว้เพื่อซื้อ 

ของขวญัวนัเกดิให้เพื่อนสนทิของเธออกีด้วย เสยีงโหวกเหวกโวยวาย

เรยีกหาพี่เลี้ยงให้วุ่นของบตุรสาวเรยีกรอยยิ้มจากผู้เป็นบดิาไม่น้อย 

คณนาทสั่งสอนบุตรสาวคนเดียวของตนให้รู้จักประหยัดและ

อดออม สอนให้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งของและผู้คนรอบข้าง แม้ด้วยวัย 

เพยีงเจด็ปีเดก็หญงิดารกุเ็ตบิโตมาด้วยความรกัและความเอาใจใส่จาก

คนเป็นพ่อ ลกูสาวเขารูจ้กัมนีำ้าใจแบ่งปันสิ่งต่างๆ แก่ทกุคนอย่างไม่เลอืก

ว่าเป็นใคร 

หลังจากนั้นฟาร์มพิชัยรัตนะก็ได้ต้อนรับสองพ่อลูกจาก

ฟาร์มไพบลูย์กติต ิดารคุอยโอบประคองของขวญักล่องใหญ่ที่เดก็หญงิ

ตั้งใจนำามาให้เพื่อนสนทิของเธอ...บเุรศ พชิยัรตันะ 

“สวัสดีค่ะป้ากุญ” เด็กหญิงทำาความเคารพเจ้าของบ้านผู้เป็น

ป้าที่เธอรกัยิ่ง 

“สวสัดจี้ะหนูดา โอ้โห...กล่องใหญ่จงัเลยนะจ๊ะ ถ้าบญุเหน็คง

ดใีจน่าดู โน่นเลยจ้ะ บญุเขารอหนูดาอยู่ตั้งนาน รบีเข้าไปเถอะ เดี๋ยว

จะงอน”

เด็กหญิงเดินเร็วๆ เข้าไปในงานทันที โดยไม่ลืมที่จะประคอง

ของขวัญกล่องใหญ่เข้าไปด้วย และภาพนั้นก็เรียกรอยยิ้มของกุญชรี

ได้เป็นอย่างด ี
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“เข้าไปในงานสช้ิาง” เธอไม่ลมืที่จะหนัมาเชื้อเชญิบดิาของเดก็หญงิ

ที่เดนิลบัเข้าไปในงานแล้ว 

“จดังานได้ดนีี่ สวยน่ารกัเหมาะกบัเดก็ๆ ด ีวนัเกดิหนูดาไปจดั

ให้บ้างส”ิ

คณนาทชื่นชมบรรยากาศโดยรอบที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความ

น่ารกั ประดบัประดาไปด้วยลกูโป่งหลากส ีและที่ขาดไม่ได้คอืหุน่ยนต์

ซูเปอร์ฮีโรที่บุเรศชื่นชอบ แม้งานจะไม่ใหญ่ แต่ก็เต็มไปด้วยความ

อบอุ่น เขาเองที่จดังานวนัเกดิให้ดารทุกุปียงัทำาได้ไม่ดเีท่ากญุชรเีลย

“ได้ส ิเพื่อหนูดา ฉนัยนิดจีะทำาให้อยู่แล้ว” 

ใช่...เพื่อดาร ุเธอยนิดทีำาให้ทกุเรื่อง ไม่เพยีงเพราะคำาสญัญาที่

เคยให้ไว้แก่ดาลัดเท่านั้น แต่แค่ความน่ารักสดใสของดารุเองก็ทำาให้

กญุชรทีี่มคีวามเอื้อเอน็ดูเป็นทนุเดมิอยู่แล้วไปไหนไม่รอด

“กรี๊ดดด”

เสยีงกรดีร้องที่ดงัมาจากด้านในทำาให้กญุชรกีบัคณนาทรบีสาวเท้า

เข้าไปในงานอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลามองหาที่มาของเสียง 

เพราะทกุคนไปกลุ้มรมุอยู่ที่ซุ้มของขวญั ทั้งสองแหวกฝูงชนเข้าไปพบ

ดารุยืนกำาหมัดแน่น โดยมีมือเล็กๆ ของบุเรศกุมไว้อีกที ส่วนคู่กรณี

ที่นอนกุมแก้มตัวเองดิ้นรนอย่างเจ็บปวดอยู่กับพื้นคือฉัตรเพชร ลูกพี่

ลูกน้องของกญุชรเีอง 

“นี่เกดิอะไรขึ้น” 

“จะอะไรเสยีอกีล่ะ กย็ายเดก็อนัธพาลนี่มาต่อยลูกฉตัรของน้า” 

ไพลิน มารดาของฉัตรเพชรพูดเสียงดัง ยิ่งฉัตรเพชรร้องครวญคราง  

กด็เูหมอืนคนเป็นแม่ยิ่งเสยีงดงัเข้าไปอกี และคำาว่า ‘ยายเดก็อนัธพาล’ 

นี่เองกท็ำาให้คนเป็นพ่อของเดก็หญงิที่โดนกล่าวหาขยบัตวั

“มันจะไม่เกินไปหน่อยเหรอครับ” คณนาทพูดขึ้นด้วยอารมณ์

กรุ่นๆ 
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“เอาละ...พอๆ น้าไพลนิหยดุก่อน ช้างแกกห็ยดุด้วย เอ้าบญุ...

ไหนลูกเล่าเหตกุารณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังซ”ิ

เหมือนได้ยินเสียงระฆังดังก้องในหู เมื่อมวยคู่เอกอีกคู่กำาลัง 

จะเริ่มขึ้น เห็นดังนั้นกุญชรีจึงรีบแก้สถานการณ์ก่อนที่ทุกอย่างจะยิ่ง

บานปลาย เพราะทั้งคณนาทและไพลนิต่างขึ้นชื่อว่ารกัลูกมาก 

“พี่ฉัตรเข้ามาว่าเราก่อนครับ หนูดาทนไม่ได้เลยชกหน้าพี่ฉัตร

ครบั” บเุรศเล่าตามจรงิ

“เหน็ไหม...น้าบอกแล้วว่าเดก็นี่มนัอนัธพาลชดัๆ” 

กุญชรีรีบยกมือขึ้นดันอกแกร่งของคณนาทไว้เมื่ออีกฝ่ายขยับ

เข้ามาจะเอาเรื่องไพลนิ แม้จะเริ่มไม่ชอบใจคำาพูดของไพลนิกต็าม 

“ช้าง...ฉนัขอ เดี๋ยวฉนัจดัการเอง”

กญุชรทีั้งสบตาและขอร้องคณนาท เธอไม่อยากให้เรื่องบานปลาย

ใหญ่โต เมื่ออกีฝ่ายพยกัหน้าเธอจงึถอนหายใจพรดืออกมาแรงๆ อย่าง

โล่งอก 

“บญุ แล้วฉตัรว่าอะไรเราสองคน หนูดาถงึต้องต่อยพี่เขา”

บุเรศมองไปยังฉัตรเพชรที่ยังร้องครำ่าครวญ และมองเลยไปยัง

ไพลนิที่ตอนนี้พยายามถลงึตาใส่เดก็ชายอย่างโกรธเกรี้ยว

“บอกแม่มาบญุ และห้ามโกหกแม่เดด็ขาด ถ้าแม่รูท้หีลงัว่าบญุ

ไม่พูดความจริง แม่จะทำาโทษบุญสามเท่า แต่ถ้าบุญพูดความจริง  

แม่รบัรองว่าจะให้ความยตุธิรรมกบัทกุฝ่าย”

เมื่อเห็นบุตรชายยังยืนนิ่งแล้วมองไปยังฉัตรเพชรกับไพลิน 

กญุชรจีงึออกปากรบัรองอกีครั้ง 

“พี่ฉัตรเข้ามาแย่งของขวัญที่หนูดาเอามาให้บุญ พอบุญไม่ให้ 

พี่ฉัตรก็พูดว่าแค่ของขวัญกระจอกจากเด็กกำาพร้าแม่ ของข้างในคง

กระจอกเหมาะกบัเดก็ที่กำาพร้าพ่ออย่างบญุแล้ว”  

ถ้อยคำาที่รุนแรงของฉัตรเพชรที่บุเรศถ่ายทอดให้ฟังอย่างไม่
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ตกหล่นเรยีกความตกใจจากผูใ้หญ่หลายคนในที่นั้น โดยเฉพาะคนเป็น

พ่อของดารุและแม่ของบุเรศอย่างเธอกับคณนาท หรือแม้แต่ไพลินที่

เป็นแม่ของฉัตรเพชรเองก็ตกใจไม่แพ้กัน นึกไม่ถึงว่าถ้อยคำาที่รุนแรง

นั้นจะออกมาจากปากของบตุรชายของนาง 

เมื่อตั้งสตไิด้ก่อนใครกญุชรจีงึเดนิตรงเข้าไปหาฉตัรเพชรที่ยงัคง

นั่งอยูก่บัพื้น มอืทั้งสองจบัไหล่ทั้งสองข้างของเดก็ชายไว้แน่น มองจ้อง

ลกึเข้าไปในตาที่สั่นไหวของเดก็ชาย

“ฉตัร...บอกพี่ ฉตัรพูดแบบนั้นจรงิหรอืเปล่า” 

นัยน์ตาของฉัตรเพชรสั่นไหวด้วยความหวาดกลัว เด็กชายไม่

เคยเห็นกุญชรีที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนเองมีท่าทางที่น่ากลัว

ขนาดนี้มาก่อน พี่กญุของตนมกัใจดเีสมอ แต่สิ่งที่เหน็ขณะนี้และทำาให้

ฉัตรเพชรกลัวพร้อมทั้งสำานึกรู้ถึงสิ่งที่ตนเองพูดออกไป คือแววตาที่

แสดงถงึความเจบ็ปวดเสยีใจของคนเป็นพี่ ฉตัรเพชรสำานกึได้ทนัทวี่า

สิ่งที่ตนพูดออกไปเป็นเรื่องที่ผิด และนำาพาความเสียใจให้เกิดขึ้นกับ 

พี่สาวที่เขาทั้งรกัและเคารพเสยีแล้ว เดก็ชายจงึก้มหน้ารบัคำาเบาๆ 

“ครบั...” 

“น้าไพลนิพาฉตัรกลบับ้านค่ะ นบัแต่นี้ฉตัรจะโดนกกับรเิวณให้

อยูแ่ต่ในบ้านเป็นเวลาหนึ่งอาทติย์ และจะโดนตดัค่าขนมเป็นเวลาหนึ่ง

เดอืน ยอมรบับทลงโทษนี้ไหมฉตัร”

เดก็ชายยงัคงก้มหน้านิ่ง แต่ยนิยอมรบัคำาเสยีงเบา ก่อนจะเดนิ

ตามแรงฉดุรั้งของผู้เป็นมารดาออกไป

“เอาละค่ะ หมดเรื่องแล้ว เชญิสนกุกนัต่อได้เลยค่ะ”

ไทยมงุทั้งหมดแยกย้ายไป เหลอืเพยีงเธอ คณนาท ดาร ุและ

บเุรศเท่านั้น กญุชรก้ีมลงมองดารดุ้วยความเป็นห่วง ดเูหมอืนเดก็หญงิ

จะสะเทอืนใจกบัคำาพูดของฉตัรเพชรอยู่ไม่น้อย 

“หนูดา...” กุญชรีย่อตัวลงไปหาเด็กหญิง ช้อนอุ้มร่างเล็กๆ  
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เข้ามาสู่อ้อมกอดและพาเดินตรงไปยังม้านั่งที่อยู่ในมุมสงบอย่าง

รวดเรว็ โดยไม่ลมืส่งสายตาให้คณนาทดูแลบตุรชายของตนด้วย

ทนัททีี่เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของผู้เป็นป้าที่รกั นำา้ตาที่พยายาม

กลั้นไว้กไ็หลรนิ เดก็หญงิร้องไห้ออกมาเสยีงดงัอย่างไม่อาย ต้องการ

ระบายความโกรธไปกบันำ้าตาที่ไหลออกมา 

“ไม่เอานะจ๊ะ ไม่ร้องไห้ คนเก่งของป้ากญุหยดุร้องไห้นะจ๊ะ”

เมื่อผู้เป็นป้าสุดที่รักขอร้อง เด็กหญิงจึงพยายามกลั้นสะอื้น 

เตม็ที่จนแก้มน้อยๆ ป่องอย่างน่ารกั 

“ป้ากุญขา หนูดาไม่อยากเป็นเด็กกำาพร้า หนูดาอยากมีแม่ 

ฮือๆ” แม้จะพยายามแค่ไหน แต่เมื่อพูดเรื่องที่เพิ่งถูกสะกิดแผลใจ  

เดก็หญงิกร็้องไห้ออกมาอกี 

กุญชรีโกรธฉัตรเพชรนักที่ช่างสรรหาคำาพูดมาทำาร้ายจิตใจกัน

ได้ถงึเพยีงนี้ ไม่เพยีงดารทุี่ได้รบัผลกระทบ แม้แต่บเุรศลกูชายของเธอ

เองกไ็ด้รบัผลกระทบเช่นกนั แต่ดเูหมอืนบเุรศจะรบัมอืได้ดกีว่าเท่านั้น 

“ใครบอกว่าหนูดากำาพร้าจ๊ะ หนูดามแีม่ แม่ดาลดัของหนูดาไง

ล่ะจ๊ะ” 

“แต่แม่ดาลัดไม่อยู่แล้ว แม่ดาลัดหนีไปอยู่บนฟ้าแล้ว หนูดา

อยากมแีม่คอยปกป้องอย่างคนอื่น”

เด็กหญิงตัวเล็กที่พูดไปสะอื้นไปสะท้อนเข้าไปในจิตใจเธอนัก 

แล้วคำาสญัญาที่ให้ไว้แก่ดาลดักแ็ว่วมาอกีครั้ง

‘ตกลงพี่จะดูแลหนูดาให้เอง’

กุญชรีคว้าร่างเล็กๆ เข้ามากอดด้วยความสงสาร เธอรู้ว่าเด็ก

หญงิรูส้กึเช่นใด เพราะบเุรศลกูชายของเธอกร็ูส้กึเช่นนั้นเหมอืนกนัยาม

ที่เขาเรยีกหาพ่อ ด้วยความสงสารและเพราะคำาสญัญาที่ให้ไว้แก่ดาลดั 

ทำาให้กญุชรหีลดุพูดคำาคำาหนึ่งที่เธอไม่เคยคดิจะพูดมาก่อน

“หยดุร้องไห้นะลูก ต่อไปนี้ป้าจะเป็นแม่จ๋าให้หนูเอง”
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เมือ่งานเลีย้งเลกิรา แขกผู้มีเกียรตต่ิางทยอยกลับ รวมไป

ถงึคณนาทกบัดารดุ้วย แต่สองพ่อลกูเป็นแขกชดุสดุท้ายที่เจ้าของงาน

เดินมาส่งที่รถด้วยตนเอง เด็กหญิงดารุไม่ยอมปล่อยมือกุญชรี จนผู้

เป็นพ่อต้องคอยยำ้าเตอืน

“พ่อว่าเรากลับบ้านกันเถอะ แล้วก็ปล่อยมือป้ากุญให้บุญได้

แล้ว ดูซ ิวนันี้วนัเกดิบญุเขาแท้ๆ แต่เรากลบัไปยดึแม่ของเขาไว้” 

เดก็หญงิหนัไปค้อนให้ผู้เป็นบดิาเลก็น้อย นอกจากมอืเลก็ๆ จะ

ไม่ยอมปล่อยแล้ว เธอยงัยกมอือกีข้างมากมุมอืเรยีวสวยของผูเ้ป็นป้า

อกีด้วย 

“ป้ากญุจะเป็นแม่จ๋าให้หนูดาจรงิๆ ใช่ไหมคะ” เสยีงเลก็ๆ ดงั

ขึ้นพร้อมกบัเขย่ามอืเรยีวเบาๆ เมื่อผูเ้ป็นป้าเอาแต่ยิ้มให้ แต่ยงัไม่ยอม

พูดอะไร 

“หนดูา...อย่าเกเรสลิกู เรากลบับ้านกนัเถอะ” ผูเ้ป็นพ่อพยายาม

รั้งร่างเลก็ๆ ที่ยงัไม่ยอมถอยห่างจากผูเ้ป็นป้าสดุที่รกั คณนาทส่ายหน้า

ให้ความดื้อรั้นของบุตรสาว เดือดร้อนคุณป้าผู้แสนดีต้องออกโรง

จดัการ

ร่างอวบอิ่มได้สดัส่วนย่อลงคกุเข่าข้างๆ เดก็หญงิ กญุชรกีระซบิ

2
ผลพวงจากเรื่องเมื่อคืน
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บางอย่างกบัดาร ุและดูเหมอืนสิ่งที่เธอบอกจะมผีลทำาให้ร่างเลก็ๆ ยิ้ม

หน้าบานอย่างยนิด ีและยอมก้าวขึ้นรถที่ผู้เป็นบดิาเปิดประตไูว้คอยท่า 

แถมเมื่อปิดประตูเรียบร้อย ใบหน้าเล็กๆ ยังยื่นออกมาทางหน้าต่าง

รถยนต์เพื่อเร่งผู้เป็นบดิาให้รบีตามมาขึ้นรถอกีด้วย ก่อนจะโบกมอืให้

กุญชรีและบุเรศเพื่อนสนิทของเธออย่างร่าเริง จนผู้เป็นบิดาอดสงสัย

ไม่ได้

“หนูดา...คยุอะไรกบัป้ากญุ บอกพ่อหน่อยได้ไหม”

คณนาทเลกิคิ้วเมื่อบตุรสาวทำาเพยีงแค่หนัมายิ้มหวานให้ผูเ้ป็น

พ่อ แต่ยงัคงนิ่งเงยีบ ไม่ยอมบอกสิ่งที่ตนเองตกลงไว้กบักญุชรี

“หนูดาบอกไม่ได้ค่ะ หนูดาสญัญากบัป้ากญุแล้วว่าจะไม่พูด”

แล้วดารกุย็กมอืขึ้นปิดปากเลก็ๆ ของเธออย่างต้องการจะบอก

ผู้เป็นพ่อว่าห้ามถามสิ่งใดกับเธออีก เพราะเธอจะไม่ยอมพูดมันเด็ด

ขาด

“หนูดาไม่รกัพ่อช้างแล้วใช่ไหม หนูดาถงึไม่ยอมบอกพ่อ” คน

เป็นพ่อเริ่มงดัไม้ตายที่ใช้กบัลูกได้เสมอ ยามต้องการปราบความแสบ

ซ่าของบตุรสาวตวัน้อย 

เพียงเห็นผู้เป็นพ่อทำาหน้าบึ้ง เด็กหญิงก็เริ่มลังเล คิ้วน้อยเริ่ม

ขมวดเข้าหากนั ปากเลก็เม้มเข้าหากนัอย่างใช้ความคดิ 

“หนูดาบอกพ่อช้างไม่ได้จรงิๆ ค่ะ หนูดาสญัญากบัแม่...เอ๊ย...

ป้ากุญไว้ พ่อช้างคงไม่อยากให้หนูดาเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมคะ พ่อช้าง

เคยบอกว่าเดก็ดตี้องรกัษาสญัญา หนูดาไม่อยากเป็นเดก็ไม่ด”ี

คนตวัโตถงึกบัจนด้วยคำาพดู เมื่อดารเุอาคำาที่ตนเองเคยสั่งสอน

มากล่าวอ้าง คราวนี้ผูเ้ป็นพ่อจงึขมวดคิ้วและเม้มปากบ้าง ก่อนจะยอม

แพ้ในที่สดุ 

คณนาทอุ้มลูกสาวตัวน้อยลงจากรถ หลังจากที่เงียบเสียงไป 

ไม่นาน เจ้าตวัแสบของเขากห็นหีลบัไปอย่างสบายใจเฉบิ ทิ้งผูเ้ป็นพ่อ 



16   วุ่นรักวิวาห์หวาม

ให้นั่งเงยีบเพื่อคดิหาวธิเีค้นความลบัที่ลูกสาวรอิ่านปิดบงัเขาให้ได้ 

จะว่าเขาเป็นพ่อขี้อจิฉากไ็ด้ ตั้งแต่ดารเุกดิคณนาททุ่มเทความ

รกัที่มใีห้ลูกสาว จวบจนสูญเสยีภรรยา ความรกัที่มทีั้งหมดจงึทุ่มไปที่

ดารเุพยีงคนเดยีว ทั้งรกัและสงสารเมื่อลูกน้อยต้องขาดแม่ตั้งแต่ยงัเลก็

นกั และเพราะดารเุป็นทั้งแก้วตาและดวงใจ คณนาทที่ทุ่มเทความรกั

ทั้งหมดของตนให้จึงไม่อยากให้บุตรสาวผู้เป็นที่รักให้ความสำาคัญแก่

ใครเหนอืกว่าตนเอง 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาคณนาทเคยน้อยใจบุตรสาวไม่รู้กี่ครั้งต่อ 

กี่ครั้ง ทกุเรื่องที่มกีญุชรเีข้ามาเกี่ยวข้อง ดารจุะยกให้กญุชรเีป็นที่หนึ่ง

เหนอืพ่ออย่างเขาเสมอ แต่คณนาทกพ็ยายามทำาใจให้ปลงได้ในที่สดุ 

เพราะเหตกุารณ์แบบนี้เกดิขึ้นกบัเขามาหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ครั้งดาลดั 

ภรรยาของเขา 

ดาลดัเองกร็กัและไว้ใจกญุชรพีี่สาวนอกไส้ของเธอมาก มากกว่า

ดาวรนิทร์พี่สาวแท้ๆ ของตนเองเสยีอกี อาจเป็นเพราะสองพี่น้องอายุ

และอปุนสิยัต่างกนัมากกเ็ป็นได้ เขา กญุชร ีและดาวรนิทร์มอีายเุท่า

กนั ส่วนดาลดัอายนุ้อยกว่าพวกเขาถงึห้าปี 

แม้คณนาทกับกุญชรีจะเป็นเพื่อนบ้านที่ฟาร์มติดกันมานาน

ตั้งแต่จำาความได้ แต่เขากับเธอไม่ได้สนิทสนมกันนัก ต่างคนต่างมี

สังคมของตนเองเสียมากกว่า เพิ่งจะมาสนิทกันเมื่อครอบครัวดาลัด

และดาวรินทร์ย้ายมาอยู่ใกล้ๆ ดาลัดกับกุญชรีสนิทสนมกันอย่าง

รวดเรว็ ทั้งสองเป็นความต่างที่เมื่ออยูด้่วยกนัแล้วเป็นความลงตวัเป็น

ที่สดุ 

กญุชรแีก่นแก้วตามสไตล์ลกูสาวเจ้าของฟาร์มโคนม ส่วนดาลดั

กเ็รยีบร้อย น่ารกั น่าทะนถุนอมดั่งตุก๊ตาแก้ว แต่ดาวรนิทร์วางตวัเหนอื

ผูค้นทั้งปวงเพราะถอืว่าเธอเป็นถงึลกูสาวนายอำาเภอ กบักญุชรผีูพ้สิมยั

ความเรยีบง่ายจงึไม่ใคร่จะถูกจรติกนันกั ยิ่งกญุชรยีื่นมอืเข้าช่วยเหลอื
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ยามเมื่อดาลดัถกูพี่สาวของตนกลั่นแกล้ง นบัตั้งแต่นั้นมากญุชรจีงึเป็น

เหมอืนพี่ใหญ่ของดาลดัไปโดยปรยิาย 

และการที่ดารุบุตรสาวของเขารักและเทิดทูนป้ากุญของแก

นักหนา ต้องเป็นเพราะสืบทอดดีเอ็นเอมาจากผู้เป็นแม่อย่างแน่นอน

โดยไม่ต้องสงสัย บางทีเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ากุญชรีทำาเสน่ห์

ยาแฝดใส่ภรรยากบัลูกสาวเขาหรอืเปล่า 

ภาพบตุรสาวร้องไห้อยูก่บัอกกญุชรเีมื่อหวัคำ่ายงัตดิตา เขาอยาก

จะเข้าไปจดัการกบัฉตัรเพชรนกั แต่เมื่อกญุชรขีอร้อง เขาจงึต้องยอม

อยู่นิ่ง ปล่อยให้เธอที่เป็นเจ้าของบ้านได้จัดการเอง ซึ่งเธอก็จัดการ 

เรื่องราวที่เกดิขึ้นได้ด ีเมื่อกุญชรจีูงมอืดารไุปคยุกนัเงยีบๆ คนเป็นพ่อ

ที่หวงลูกสาวมากอย่างเขามหีรอืจะไม่แอบตามไป

คณนาทจูงมือบุเรศไปแอบดูสองป้าหลานคุยกันเงียบๆ บุเรศ

เองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดูเหมือนเด็กชายจะเป็นห่วงแม่และ

เพื่อนของตนเองเช่นกนั

เขาเหน็ดารรุ้องไห้ออกมาหลงัจากพยายามกลั้นไว้จนสดุความ

สามารถ ทั้งสองคยุกนัว่าอะไรคณนาทกไ็ม่สามารถรูไ้ด้ เพราะจดุที่เขา

ยืนอยู่ไม่อาจได้ยินเสียงสนทนา เขากับบุเรศจึงขยับเข้าไปใกล้อีกนิด

ให้พอที่จะได้ยินเสียงพูดคุย และเพียงประโยคเดียวที่เขาได้ยินก็เป็น

ประโยคเดยีวที่ทำาให้ดารหุยดุร้องไห้และกลบัมาร่าเรงิอกีครั้ง 

‘ต่อไปนี้ป้าจะเป็นแม่จ๋าให้หนูเอง’

เพยีงประโยคเดยีวที่ได้ยนิทำาให้คณนาทคดิอะไรได้หลายอย่าง 

ชายร่างสงูยกมอืขึ้นก่ายหน้าผากนอนพลกิไปพลกิมาหลายตลบ เรื่อง

ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำาให้เขาได้รู้ว่าดารุต้องการแม่มากแค่ไหน คณนาท

สะท้านเยอืกอยู่ในอก ตลอดเวลาดารเุป็นเดก็ที่ร่าเรงิ ฉลาด และช่าง

คดิ เขาไม่เคยเหน็ดารรุำ่าร้องหรอืเรยีกร้องหาแม่เลยสกัครั้ง กอปรกบั

เขาทั้งรักและเอาใจใส่ดูแลบุตรสาวเพียงคนเดียวอย่างไม่ขาดตก
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บกพร่อง พยายามทำาหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่อย่างดทีี่สดุ คณนาทจงึ

ไม่เคยเฉลียวใจสักนิดว่าบุตรสาวต้องการอ้อมกอดของแม่แค่ไหน  

และวนันี้เขากไ็ด้รบัรู้...

แม้เมื่อคืนจะนอนดึก แต่คณนาทก็ชินเสียแล้วกับการตื่น

เช้า เมื่อได้เวลาเขาจงึไม่สามารถนอนต่อไปได้ ชายร่างสูงก้าวลงจาก

เตยีง ชำาระล้างร่างกายก่อนจะเดนิเข้าไปในห้องของบตุรสาว เมื่อเหน็

ว่าพี่เลี้ยงกำาลงัอาบนำ้าให้เธอ เขาจงึเดนิลงไปคอยที่โต๊ะอาหาร 

ยังไม่ทันที่คณนาทจะก้าวเข้าไปในห้องอาหาร เสียงแหลมใน

โทนสงูอนัเป็นเอกลกัษณ์ของดาวรนิทร์กด็งัแว่วมาให้ได้ยนิ ชายร่างสูง

ถงึกบัชะงกั เขาอยากจะถอยหลงัหนผีูเ้ป็นป้าแท้ๆ ของดาร ุแต่ดเูหมอืน

ว่าเขาจะคิดช้าไป เพราะร่างอวบอัดของดาวรินทร์เดินตรงเข้ามาหา

เขาเสยีก่อน

“อรุณสวัสดิ์ค่ะช้าง” ดาวรินทร์เดินมาเกาะแขนผู้เป็นน้องเขย

อย่างสนทิสนม 

“อรณุสวสัดิ์คณุดาว มธีรุะอะไรหรอืเปล่าครบั มาแต่เช้าเชยีว”

ด้วยความถอืตวัของดาวรนิทร์นี่เอง เธอจงึบงัคบัให้ใครๆ เรยีก

เธอว่าคณุดาว ซึ่งใครๆ ในที่นี้หมายรวมถงึเขาด้วย ถงึแม้จะเป็นเพื่อน

เล่นกนัมาตั้งแต่เดก็กไ็ม่เว้น เหน็จะมอียูเ่พยีงคนเดยีวที่ไม่ว่าดาวรนิทร์

จะทำายงัไงกไ็ม่ยอมเรยีกขานอย่างที่เธอต้องการ 

และใครคนนั้นกไ็ม่ใช่ใครที่ไหน คอืกญุชรนีั่นเอง หญงิสาวมกั

จะเรยีกดาวรนิทร์ว่ายายดาวตกเสมอ เพยีงเพราะอยากยั่วประสาทคน

ที่ทำาหยิ่งยโสไม่เห็นหัวใครอย่างดาวรินทร์ ซึ่งดาวรินทร์ก็ไม่ยอมน้อย 

หน้า เมื่อเธอค้นพบจนได้ว่าชื่อของกญุชรแีปลว่าช้าง นบัแต่นั้นเมื่อมี

เรื่องกระทบกระทั่งกนั  ดาวรนิทร์จงึมกัจะเรยีกกญุชรว่ีายายช้างตกมนั

เสมอ 
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“ถ้าไม่มีคุณดาวจะมาบ้านนี้ไม่ได้หรือคะ” ถามด้วยท่าทาง

กระเง้ากระงอด 

“คณุเป็นป้าของหนูดา ที่นี่เปิดประตูต้อนรบัคณุเสมอ”

หญงิสาวยิ้มกริ่ม แม้ในใจจะแย้งว่า เธอไม่อยากเป็นแค่ป้าของ

ดารอุกีต่อไป เธออยากจะเป็นแม่เลี้ยงของดารตุ่างหาก 

“ขอบคณุค่ะ ช้างน่ารกักบัคณุดาวเสมอเลยนะคะ แล้วอย่างนี้

จะไม่ให้คณุดาวรกัได้ยงัไง”

ดาวรินทร์มองคณนาทอย่างมีความหมาย เธอหมายความ 

ตามที่พูดทกุคำา แต่คนถูกบอกรกัตั้งแต่เช้ากแ็สร้งยกแก้วกาแฟขึ้นจบิ 

ทำาเป็นไม่ได้ยินในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดออกมา แม้สิ่งที่อีกฝ่ายต้องการสื่อ

เขาเองจะรูอ้ยูเ่ตม็อก แต่ไม่สามารถรบัความปรารถนาดขีองดาวรนิทร์ 

ได้ 

เมื่อเทียบกับดาลัดภรรยาผู้จากไปที่เป็นดั่งนำ้าใสไหลเย็น ยาม

อยู่ใกล้ดาลัดเป็นดั่งสายนำา้ไหลเอื่อยให้เขาได้สบายใจทุกครั้ง ผิดกับ

ดาวรินทร์ที่เป็นดั่งไฟร้อนแรง ไม่ว่าเมื่อไรคนที่เข้าใกล้มักจะถูกแผด

เผาด้วยไฟแห่งความเอาแต่ใจของเธอจนทนไม่ไหว ต่างก็ห่างหายไป

ในที่สดุ 

“มาแต่เช้ามเีรื่องอะไรหรอืเปล่า”

คณนาทถามซำ้า พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของดาวรินทร์

ออกจากเรื่องที่เขาไม่สามารถตอบรบัเธอได้อกีครั้ง

“คือว่าเมื่อคืนคุณดาวคิดเรื่องดีๆ ได้เรื่องหนึ่งค่ะ เลยรีบมา

ปรกึษาช้าง เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพนักบัดารแุละช้างโดยตรง” 

เมื่อเป็นเรื่องของบุตรสาว คณนาทจึงให้ความสนใจทันที คิ้ว

เรยีวเลกิขึ้นเป็นเชงิให้ดาวรนิทร์พูดเรื่องดีๆ  ของเธอต่อ โดยที่เขายงัคง

จบิกาแฟฟังไปเรื่อยๆ 

“คอืว่าคณุดาวบงัเอญิทราบมาว่า เมื่อคนืหนูดามเีรื่องชกต่อย
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กับนายฉัตรเพชร และเรื่องนี้มันทำาให้คุณดาวกลับมานั่งคิดว่า ที่หนู

ดามนีสิยัก้าวร้าวแบบนี้อาจเป็นเพราะขาดแม่คอยอบรม คณุดาวจงึอยาก

จะเสนอตัวมาอยู่ที่นี่เพื่อคอยดูแลและอบรมหนูดาค่ะ ช้างคิดเห็นว่า

ยงัไงบ้างคะ” 

คณนาทสำาลกักาแฟที่ดื่มเข้าไปทนัท ีเขาไม่คดิว่าเรื่องที่เกดิขึ้น

เมื่อคืนจะส่งผลไปถึงดาวรินทร์ด้วย แต่คณนาทไม่เห็นด้วยกับความ

คดิของดาวรนิทร์สกันดิ ไม่มทีาง...
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มอืใหญ่รีบคว้าผ้าเชด็ปากขึน้มาซับกาแฟทีเ่ขาพ่นออกมา

แทบไม่ทนั เขาไม่มทีางที่จะรบัข้อเสนอของดาวรนิทร์แน่ การมดีาวรนิทร์

เข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ จะเป็นสิ่งสดุท้ายที่เขาปรารถนา 

“ผมกับลูกคงไม่ต้องรบกวนคุณดาวถึงขนาดนั้นหรอก อ้าว... 

หนูดามาพอดเีลยลูก ไปกนัเถอะ เดี๋ยวป้ากญุจะคอยนาน”

คณนาทรีบลุกขึ้นไปอุ้มลูกสาวแล้วจำ้าอ้าวออกไปอย่างรวดเร็ว 

ยอมเสยีมารยาทของเจ้าของบ้านที่ด ี ขายาวๆ ก้าวจากไปอย่างรวดเรว็ 

เรว็เสยีจนดาวรนิทร์ตามไม่ทนั 

ชายหนุ่มถอนหายใจพรืดอย่างโล่งอกเมื่อหนีพ้นดาวรินทร์ได้ 

คณนาทขับรถมุ่งตรงไปยังฟาร์มพิชัยรัตนะทันที เพราะที่นั่นเป็น 

สถานที่แห่งเดยีวที่ดาวรนิทร์จะไม่สามารถตามเขามาได้ 

กุญชรีมองคนที่จูงมือบุตรสาวเข้ามาที่บ้านของเธออย่าง

ไม่มปีี่มขีลุ่ย เพยีงแค่เหน็สหีน้าตื่นๆ ของคณนาทเธอกเ็ดาได้ทนัทวี่า

เกดิอะไรขึ้นกบัสองพ่อลูก

“ท่าทางแบบนี้ หนยีายดาวตกมาอกีแล้วใช่มะ”

คณนาทถอืวสิาสะเลื่อนเก้าอี้ให้ลูกสาวนั่งลงข้างๆ บเุรศ ก่อน

3
หลบภัย
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ที่ตนเองจะนั่งลงข้างกญุชร ี

“อมื...วนันี้ขอหลบภยัที่นี่สักวนันะกญุ น้าแรมครบั วนันี้ผมกบั

หนูดาขอมาฝากท้องที่นี่นะครบั” 

“ได้ตามคำาขอจ้ะ พ่อช้างรอสกัครู่ เดี๋ยวน้าไปจดัมาให้” 

“ขอบคณุครบั” 

“คราวนี้ยายดาวตกทำาอะไรอกีล่ะ แกถงึได้วิ่งแจ้นมานี่แต่เช้า” 

เธอรู้ซึ้งถงึวรีกรรมของดาวรนิทร์เป็นอย่างด ีแต่คราวนี้เรื่องคงจะหนกั

พอสมควรคณนาทถึงได้พาดารุโกยอ้าวหนีมาแบบนี้ นับตั้งแต่ดาลัด

เสียชีวิต ดาวรินทร์มักเข้ามาวุ่นวายกับน้องเขยอยู่เนืองๆ และเรื่องที่

ดาวรนิทร์ก่อมกัเกี่ยวพนักบัคณนาททั้งสิ้น ใครๆ ต่างกร็ู้ว่าดาวรนิทร์

มีใจให้น้องเขยของตน อยากจะเป็นแม่เลี้ยงให้ดารุใจจะขาด ทว่า

คณนาทกลับไม่เคยเล่นด้วยสักครั้ง เขายังวางตนเป็นเพียงน้องเขยที่

ด ีและให้ความนบัถอืตามสมควรในฐานะที่ดาวรนิทร์เป็นพี่ภรรยา 

ทกุเรื่องที่ดาวรนิทร์ทำาถ้าเป็นเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ ปล่อยผ่านได้เขา

ก็ปล่อย แต่มาวันนี้ดาวรินทร์ทำาให้เขาอยากวิ่งหนีเป็นที่สุด และเขา

กไ็ด้ทำามนัไปแล้วด้วย 

“ตกลงแกจะบอกได้รยึงัว่าคราวนี้ยายดาวตกก่อเรื่องอะไรอกี”

กญุชรชีกัจะหงดุหงดิ เมื่อคณนาทเอาแต่อมพะนำาไม่ยอมบอก 

ก้มหน้าก้มตารบัประทานอาหารเช้า ทำาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ 

“เดี๋ยวค่อยคุย ขอกินก่อน ตื่นเช้ามาต้องเจอเรื่องแบบนี้เสีย

พลงังานไปเยอะเลย”

เม่ือรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย บุเรศกับดารุขอ

อนญุาตไปวิ่งเล่นที่สวนหน้าบ้าน ส่วนคณนาทกเ็ดนิตามกญุชรเีข้ามา

ที่ห้องนั่งเล่น กุญชรีนั่งมองแขกที่เชิญตัวเองเข้ามายังฟาร์มของเธอ 

แต่เช้านิ่งๆ แววตาที่ใช้มองบอกให้รู้ว่าขนืคณนาทยงัไม่ยอมบอก เธอจะ
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เรยีกคนงานมาจบัเขาโยนออกไปในวนิาทขี้างหน้านี้แน่นอน

“คณุดาวมาเพราะเรื่องเมื่อคนื”

“เรื่องเมื่อคืน? ที่เด็กๆ ทะเลาะกันน่ะเหรอ ยายนี่หูผีจมูกมด

จรงิๆ แล้วเรื่องมนัเกี่ยวกบัยายดาวตกตรงไหน”

กุญชรีถามอย่างสงสัย ไม่ว่าจะมองตรงไหนเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะ

เกี่ยวกบัดาวรนิทร์ไปได้

“คณุดาวมาเสนอตวัว่าจะมาอยูท่ี่บ้าน คอยดแูลอบรมหนดูาให้ 

เธอบอกว่าไม่อยากให้หนูดาเป็นเดก็ก้าวร้าว”

“ฮะ! อะไรนะ...นี่ยายดาวตกไปเอาความคิดนี้มาจากไหน  

หนูดาเนี่ยนะเป็นเดก็ก้าวร้าว บ้าไปแล้ว”

ในสายตาของกุญชรี ดารุเป็นเพียงเด็กที่มีความสดใสร่าเริง  

แม้จะแก่นแก้วไปบ้างตามประสาเดก็ที่โดนตามใจมาตั้งแต่เดก็ แต่นสิยั

ของดารุไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ไม่สามารถเรียกว่าก้าวร้าวได้เลย 

แล้วยายดาวตกใช้อะไรมองหลานตวัเองให้เป็นเดก็ก้าวร้าวไปได้

“ใช่...” แม้จะรูอ้ยูเ่ตม็อกถงึเหตผุลที่แท้จรงิที่ดาวรนิทร์ต้องการ

เข้ามาอยู่ในฟาร์มของเขาว่าคืออะไร แต่เขาก็ไม่อาจพูดออกมาได้ 

เดี๋ยวมนัจะกลายเป็นว่าเขาตื่นตูมไปเอง หากดาวรนิทร์ไม่ได้มเีจตนา

อย่างนั้น 

“หึๆ  คราวนี้ยายดาวตกนี่มาแผนสงูนะ รูจ้กัใช้หลานเป็นสะพาน

เข้าหาแก แล้วแกจะทำาไงต่อไปล่ะ”

กุญชรีหัวเราะออกมาเหมือนเรื่องที่ได้รับฟังเป็นเรื่องตลกๆ  

สกัเรื่อง ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายของคณนาท

“ฉนัยงัคดิไม่ออก เจอไม้นี้เข้าไปฉนัต้องเผ่นมาตั้งหลกัก่อนส”ิ

กุญชรีมองหน้าคณนาทแล้วส่ายหน้า “แกนี่อ่อนว่ะ กลัวยาย

ดาวตกขึ้นสมอง ถ้ากลัวซะขนาดนั้น สู้ยอมรับยายนั่นเป็นเมียเสีย 

กส็ิ้น...”
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ยังไม่ทันที่กุญชรีจะพูดจบประโยค มือใหญ่ๆ ของคณนาทก็

ปิดปากของเธอแน่น 

“หยุด...อย่าแม้แต่จะพูดออกมาให้ฉันระคายหู แม้จะเหลือ 

คณุดาวเป็นผู้หญงิคนเดยีวในสามโลก ฉนัขอผ่าน”

กุญชรีปัดมือของคณนาทอย่างแรง และใช้แขนเสื้อเช็ดปาก 

ตนเองแรงๆ 

“อี๋...ไอ้ช้าง มอืแกไปทำาอะไรมาเนี่ย เคม็ปี๋เลย ล้างบ้างรเึปล่า 

อี๋...แหวะ”

“อืม...สงสัยเมื่อเช้าเข้าห้องนำ้าแล้วลืมล้างมือ” อดที่จะยั่ว

ประสาทคนรกัความสะอาดไม่ได้ 

และได้ผล กุญชรีผุดลุกขึ้นไปเข้าห้องนำ้าอย่างรวดเร็ว ปากก็

ตะโกนด่าเขาไม่ซำ้าประโยค แต่คณนาทกไ็ม่โกรธสกันดิ กลบัรู้สกึสนกุ

ที่ได้ยั่วประสาทเพื่อนสมยัเดก็เล่น เพื่อนที่แม้จะอยู่ฟาร์มตดิกนั แต่ก็

ไม่ได้สนทิสนมกนัมากมาย ความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบักญุชรจีะเรยีก

ว่าสนทิสนมกนัมากขึ้นกเ็มื่อตอนที่เขารกักบัดาลดัแล้วนั่นเอง 

กว่าเขาจะเป็นคนรกัของดาลดัได้อย่างเตม็ภาคภมู ิคณนาทต้อง

ผ่านการทดสอบสารพัดจากกุญชรีที่ทำาตัวประหนึ่งว่าเป็นบุพการ ี

อีกคนของดาลัดก็ไม่ปาน กุญชรีขึ้นชื่อเรื่องเป็นห่วงเป็นใยดาลัดมา 

แต่ไหนแต่ไร อาจเป็นเพราะเธอเป็นลูกคนเดยีว ไม่มพีี่น้อง เมื่อได้มา

เจอกับดาลัดที่น่ารัก ขี้อ้อน คนที่อยากเป็นพี่ใหญ่มาตลอดก็สมหวัง 

กญุชรจีงึคอยดแูลห่วงใยดาลดัไม่ห่าง และสิ่งนี้เองที่ทำาให้เขาสนทิสนม 

กบักญุชรมีากขึ้น

นอกจากกญุชรจีะมคีวามเป็นพี่และเป็นผูน้ำาที่ดแีล้ว เธอยงัเป็น

คนที่รกัษาสจัจะสญัญาอกีด้วย ดไูด้จากคำาสญัญาที่เคยให้ไว้แก่ดาลดั 

สัญญาว่าจะช่วยดูแลดารุนั่นปะไร เป็นเวลาห้าปีมาแล้วที่ดาลัดจาก

ไป และเป็นเวลาห้าปีเช่นกันที่กุญชรีทำาตามคำาสัญญาที่ให้ไว้อย่าง
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เคร่งครดั 

ในระยะแรกๆ แห่งการสูญเสยี กว่าเขาจะตั้งหลกัได้กไ็ด้กญุชรี

ที่คอยเตือนสติ และดูแลดารุให้ยามที่เขาปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับ 

ห้วงทกุข์ 

จวบจนเมื่อคนืที่เขาได้ยนิเธอสญัญากบัดาร ุกค็ดิว่านั่นจะเป็น

ครั้งแรกที่กญุชรไีม่อาจทำาตามคำาที่เคยสญัญาไว้ได้แน่ๆ ถ้าอกีฝ่ายจะ

มาขอดารุไปเป็นลูกเขาไม่มีทางยอม แต่ครั้นจะให้ดาวรินทร์มาคอย

ดูแลดารเุขากเ็หน็จะไม่ยอมอกีเช่นกนั 

คณนาทมองคนที่เดนิหน้าบึ้งออกมาจากห้องนำ้าอย่างขำาๆ ผล

คือหมอนอิงใบเล็กถูกโยนเข้ามาปะทะหน้าคมอย่างรวดเร็ว แต่มันก็

ไม่ได้ทำาให้เขาเจบ็ปวดอะไร 

แต่เมื่อเขามองไปยังกุญชรีอีกครั้งลมหายใจก็ต้องสะดุด ภาพ 

กุญชรีที่กลับมานั่งอย่างไม่ทันระวังตัว นำ้าที่เธอใช้ล้างปากล้างหน้า

เปียกกระเด็นมาโดนเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เธอมักสวมใส่ และผ้าสีขาวเมื่อ

โดนนำ้า อะไรๆ ที่เคยปกปิดไว้กเ็ผยตวัออกมาให้เหน็รำาไร

ทรวงอกอวบอิ่มที่เบยีดชดิกนัอยูภ่ายใต้บราเซยีร์ลกูไม้ปรากฏให้

เหน็ สิ่งที่เหน็ทำาให้คณนาทรู้ว่าเขาคดิผดิมาตลอด ที่ผ่านมาเขาเหน็กญุชรี

เป็นเพียงผู้หญิงที่มีรูปร่างสมส่วนคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงที่แม่ให้มาเพียง

น้อยนิด บวกกับเสื้อเชิ้ตตัวโคร่งสีขาวที่อีกฝ่ายชอบสวมมันช่วย 

อำาพรางส่วนที่น่ามองที่สดุของอสิตรไีว้ได้อย่างมดิชดิ ยิ่งกญุชรใีช้ชวีติ

แบบเรยีบง่ายสบายๆ ใบหน้าจงึไม่เคยมสีสีนัของเครื่องสำาอางแต่งแต้ม

อย่างหญงิสาวคนอื่น ทำาให้เขามองว่าเธอเป็นผูห้ญงิที่ดูธรรมดาไปโดย

ปรยิาย

“แกมองอะไร” ถามด้วยความสงสยัเมื่อคณนาทเอาแต่มองเธอ

แล้วนิ่งเงียบ มือบางลูบหน้าของตนที่อาจมีสิ่งใดติดอยู่ แต่แล้วก็จับ

สงัเกตได้ว่าสายตาของคณนาทไม่ได้จบัจ้องอยูท่ี่ใบหน้า แต่มนัจบัจ้อง
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อยู่ที่...หน้าอก 

“กรี๊ดดด...ไอ้ช้าง ไอ้ลามก”

เมื่อเห็นสภาพตัวเองที่เสื้อเปียกชื้นจนหน้าอกหน้าใจโผล่มาให้

คณนาทมองเพลนิ กญุชรกีก็รดีร้องอย่างคนเสยีสต ิลกุพรวดขึ้นหมาย

จะวิ่งเข้าไปด้านใน แต่เพราะรบีร้อนเกนิไปเธอจงึสะดดุเข้ากบัพรมจน

เกือบจะหน้าทิ่มลงไปกับพื้น หากไม่มีวงแขนแข็งแรงของคณนาทยื่น

มารบัไว้ และกระชากร่างของเธอขึ้นมาเกยอยูบ่นตกัได้อย่างพอเหมาะ

พอเจาะ 

“ระวงัหน่อยสกิญุ”

เสียงทุ้มที่ดังอยู่ข้างหูเรียกให้กุญชรีหันมอง พบว่าใบหน้าของ

เธอกบัคณนาทอยูห่่างกนัแค่คบื ถ้าการขึ้นมานั่งเกยอยูบ่นตกัเขาเป็น

อะไรที่น่าตกใจแล้ว การที่เธอพบว่าใบหน้าของเธอกับเขาอยู่ห่างกัน

เพียงคืบคงจะทำาให้กุญชรีช็อกไปเลย เพราะตอนนี้เธอนั่งตัวแข็งทื่อ 

ไม่สามารถขยบัตวัไปทางไหนได้ สมองสั่งให้ลกุขึ้นจากตกักว้างที่แสน

อบอุ่นนั้น แต่ร่างกายกลับไม่ทำาตาม ยิ่งเมื่อได้สบตาที่ทอประกาย

ขบขนัของคณนาท เธอกย็ิ่งเหมอืนถูกดูดให้หลงอยู่ในวงัวนนั้น 

ส่วนคณนาทเองกใ็ช่ย่อย คราแรกเขาตกใจเมื่อกญุชรทีำาท่าจะ

ล้มลงไป จงึยื่นมอืไปรบัอย่างไม่ได้คดิอะไรจรงิๆ แต่เมื่อร่างนุม่นิ่มและ

หอมกรุ่นมาเกยอยู่บนตัก แถมหน้าอกหน้าใจของเธอที่เขาแอบเห็น

รำาไรอยู่เมื่อครู่ยังแนบชิดอยู่กับแผ่นอกกว้างของเขาเสียอีก อะไรๆ  

มนักช็กัจะเริ่มร้อนรุ่มขึ้นมา 

เมื่อได้สบตาของเธอที่มแีววตื่นตระหนกในระยะกระชั้นชดิ มนั

เหมอืนกบัถูกดงึดูดจากดวงตาคู่นั้น ยามเมื่อเขาหลบุตาลง รมิฝีปาก

อิ่มเตม็สแีดงระเรื่ออย่างเป็นธรรมชาตทิี่ลอยอยูต่รงหน้า กลบัยิ่งดงึดดู

เขามากกว่าดวงตาของเธอเสยีอกี 

เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ริมฝีปากทั้งสองจะพบเจอกัน ดูเหมือน



ธีรปัทม์   27

คนบนตกัจะได้สตกิลบัมาจงึรบีผละออกไปอย่างรวดเรว็ แถมหนไีปยนื

เสยีไกลด้วยท่าทางตื่นๆ ยงัไงชอบกล คณนาทจงึตคีวามว่ากญุชรอีาจ

ไม่พอใจ 

“ฉนัขอ...”

“หยดุ! แกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น” 

ยังไม่ทันที่เขาจะเอ่ยจบประโยค กุญชรีก็ชิงพูดขึ้นมาเสียก่อน 

พดูจบเธอกเ็ดนิหนไีปข้างบนทนัท ี ทิ้งคณนาทไว้กบัความรูส้กึประหลาด 

ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตนเองสดๆ ร้อนๆ มันรู้สึกประหลาดจนคณนาทต้อง

ยกมอืของตนเองขึ้นมาดรูาวกบัว่าไม่เคยเหน็ และได้แต่ถามตวัเองว่า... 

ความรู้สกึดเีมื่อมกีญุชรอียู่ในอ้อมกอดนั่นมนัคอือะไร  
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ประตหู้องนอนบานเลก็ค่อยๆ แง้มออกมา ปลายเท้าเรยีว

ค่อยๆ จดลงแผ่วเบาที่สดุ ตรงไปที่ระเบยีงทางเดนิเพื่อแอบชะโงกมอง

ห้องรบัแขกด้านล่าง กญุชรพียายามส่องดูว่าคณนาทยงัอยู่หรอืเปล่า 

สอดส่ายสายตาจนแน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ในนั้น จึงพ่นลมหายใจ 

ออกมาอย่างโล่งอก 

มือเรียวทาบลงบนหน้าอกข้างซ้ายของตนเอง หัวใจที่เมื่อครู ่

เต้นรวัเรว็ราวกบัจงัหวะรอ็กค่อยๆ สงบลง ก่อนจะถามตวัเองว่า เมื่อ

สกัครู่นี้มนัอะไรกนั เธอกบัคณนาท...บรื๋อ...แค่คดิกส็ยองแล้ว กญุชร ี

รู้ดีว่าผู้ชายอย่างคณนาทมีแรงดึงดูดบางอย่างที่อันตรายต่อสตรีเพศ 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกญุชรกีไ็ม่คดิว่ามนัจะรวมเธอเข้าไปด้วย 

ยามเมื่อตกอยู่ในวงแขนเขา เธอรู้สึกได้ถึงความรู้สึกอุ่นซ่าน 

เหมอืนมกีระแสไฟฟ้าอ่อนๆ แล่นพล่านไปทั่วตวั ดวงตาคมมแีรงฉดุรั้ง

มหาศาลจนทำาให้เธอขยับเข้าไปหาอย่างไม่รู ้ตัว กุญชรีได้แต่นึก

ขอบคณุความมสีตขิองตนเอง ที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์บางอย่างเกดิขึ้น

จนเลยเถดิ 

กญุชรก้ีาวลงบนัไดด้วยอารมณ์ที่ผ่อนคลายขึ้น สอดส่ายสายตา

ไปรอบๆ ห้องรบัแขกอกีครั้ง เมื่อไม่เหน็จงึถอนหายใจอย่างโล่งอก

4
เปิดใจและรุกฆาต
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“อ้าว กญุลงมาพอด ีกนิข้าวกลางวนักนัเถอะ ว่าจะขึ้นไปตาม

อยู่พอด”ี

กุญชรีสะดุ้งสุดตัว เสียงของคณนาทยามนี้ทำาให้เธอหลอนยิ่ง

กว่าเจอผเีสยีอกี 

“แกยงัอยู่อกีเหรอเนี่ย” พมึพำากบัตวัเองเบาๆ

“อะไรของแก...เรยีกแค่นี้ถงึกบัสะดุ้ง” คณนาทมองเพื่อนที่เกดิ

จะมาขวญัอ่อนเอาตอนนี้ขำาๆ 

เมื่อมื้อกลางวนัเสรจ็สิ้น อารมณ์วติกกงัวลของเธอกผ็่อนคลาย

ลงมาก เธอแอบกงัวลมาตลอดเช้าว่าเมื่อเผชญิหน้ากบัคณนาทอกีครั้ง 

เธอจะทำาหน้าเช่นไรด ีแต่เมื่ออกีฝ่ายทำาเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น ยงัคง

ทำาตัวเหมือนปกติ แล้วเช่นนี้เธอเองจะมามัวนั่งกังวลอยู่ทำาไม จริงๆ 

แล้วมันก็ไม่มีอะไรมาตั้งแต่แรกนั่นละ เป็นเพียงอุบัติเหตุที่ชวนให้ใจ

เต้นแรงเท่านั้น เมื่อคดิได้เช่นนี้เธอจงึกลบัมาทำาตวัตามปกตไิด้อกีครั้ง

ทางฝั ่งดาวรินทร์ เมื่อคณนาทอุ้มลูกเผ่นหนีไปอย่าง

รวดเร็ว เธอก็ไม่มีความจำาเป็นที่ต้องอยู่ในฟาร์มอีก หญิงสาวขับรถ 

มุ่งหน้ากลบับ้านของตนด้วยอารมณ์ที่ไม่ใคร่จะสู้ดนีกั คณนาทมกัจะ

ทำาให้เธอผิดหวังและหงุดหงิดทุกครั้ง ยามเมื่อเธอพยายามเปิดเผย

ความในใจของตนให้เขารู้ 

ที่ผ่านมาเธอได้แต่อจิฉาดาลดัที่มกัได้สิ่งที่ดเีสมอ และคณนาท 

ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดาลัดได้ไป เมื่อเขากลายเป็นสามีของดาลัด เป็น 

คนของน้องสาวเธอ ดาวรนิทร์ในฐานะที่เป็นพี่พยายามทำาใจรบัเขามา

เป็นน้องเขยจนได้ และเมื่อดาลัดจากไป ดาวรินทร์ก็คิดว่าเธอมีสิทธิ์ 

ที่จะสานสัมพันธ์กับคณนาทอีกครั้ง ความรักที่เธอเก็บไว้ไม่เคยหาย 

ไปไหน 

ตลอดห้าปีที่ดาลดัจากไป ดาวรนิทร์พยายามทำาดทีกุอย่างเพื่อ
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ที่เขาจะเห็นคุณค่าของเธอบ้าง แต่คณนาทก็ยังคงวางเฉย ให้ความ

สนิทสนมในฐานะที่เธอเป็นป้าของลูกสาวเขาเท่านั้น ผิดกับกุญชรีที่

คณนาทให้ความสนทิสนมจนขนาดเข้านอกออกในฟาร์มไพบูลย์กติติ

ได้อย่างสะดวก กญุชรสีนทิสนมใกล้ชดิกบัคณนาทได้อย่างที่ไม่เคยมี

ผู้หญงิคนไหนทำาได้มาก่อน แม้แต่ตวัเธอเอง 

เวลาห้าปีที่เธอสู่อุตส่าห์เฝ้ารอให้เขามาเห็นคุณค่ากลับมีเพียง

ความว่างเปล่า ระยะห่างระหว่างเขากบัเธอยงัคงเท่าเดมิ แม้บางครั้ง

เธอจะคดิว่ามนัมากกว่าเดมิด้วยซำ้าไป ต่อจากนี้เธอจะต้องใช้มาตรการ

ขั้นเดด็ขาด เพื่อช่วงชงิหวัใจเขามาเป็นของเธอให้ได้ เธอจะไม่ยอมให้

ใครตดัหน้าแย่งเขาไปได้อกี และคนคนเดยีวที่ดาวรนิทร์คดิว่าจะช่วย

เธอได้กไ็ม่ใช่อื่นไกล 

ดารารัตน์มองบุตรสาวคนโตที่เข้ามากอดเอวของนาง

อย่างประจบประแจง ก่อนที่คนเป็นลูกจะหอมแก้มซ้ายขวาของคนเป็น

แม่อย่างต้องการจะเอาใจ ด้วยรู้ดีว่าการทำาแบบนี้เป็นสิ่งที่มารดาชื่น

ชอบ ดารารตัน์ชอบให้ลูกสาวมาคอยประจบเอาใจ ยามเมื่อบตุรสาว

คนเล็กยังอยู่ดาลัดมักทำาเช่นนี้บ่อยๆ ผิดกับดาวรินทร์ที่นานๆ จะมา

ทำาแบบนี้ให้นางได้ชื่นใจสกัครั้ง 

“มาประจบแม่แบบนี้ อยากได้อะไรฮ”ึ

ดาวรินทร์ยิ้มอายๆ เมื่อถูกมารดาจับได้ถึงเรื่องบางอย่างที่เธอ

ต้องการความช่วยเหลอืจากท่าน 

“คณุแม่รู้ใจดาวที่สดุเลยนะคะ ดาวรกัคณุแม่จงัค่ะ” 

แม้กับใครต่อใครดาวรินทร์จะทำาตัวเจ้ายศเจ้าอย่าง แต่กับ

มารดาดาวรนิทร์อยากเป็นเพยีงลูกสาวที่น่ารกัเท่านั้น 

“ปากหวานนำามาอย่างนี้สงสยัจะเป็นเรื่องใหญ่” 

“โธ่...คณุแม่ขา ทำาไมเหน็ดาวเป็นคนแบบนั้นไปได้คะ”
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“กเ็พราะแม่เป็นแม่เราน่ะส”ิ 

“ค่ะๆ ดาวยอมแพ้ คณุแม่ทายถูกจรงิๆ ค่ะ ดาวมเีรื่องจะมา

ขอร้องให้คณุแม่ช่วย” 

แล้วดาวรนิทร์กเ็ริ่มเล่าถงึจดุประสงค์ของเธอให้มารดาฟัง 

“มนัจะดเีหรอลูก ตาช้างเป็นน้องเขยเรานะ”

“ดสีคิะ แล้วช้างกแ็ค่เคยเป็นค่ะ ตอนนี้ช้างกไ็ม่ได้เป็นอกีแล้ว 

ดาวรักช้างค่ะคุณแม่ รักมานาน คุณแม่ช่วยดาวนะคะ ช้างยังหนุ่ม

และคณุสมบตักิพ็ร้อมขนาดนั้น สกัวนัดาวเชื่อว่าช้างต้องแต่งงานใหม่ 

แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าผู้หญิงคนนั้นจะดีกับหนูดาเท่าป้าแท้ๆ 

ของแกอย่างดาว”

และด้วยเหตผุลนี้กท็ำาให้ดารารตัน์คล้อยตามไม่ยาก คณนาท...

บุตรเขยของนางเป็นผู้ชายที่หาได้ยากในสังคมสมัยนี้ นอกจากจะ 

มคีรบทั้งทรพัย์สมบตัแิละรูปสมบตัแิล้ว นสิยัใจคอกย็งัดมีากอกีด้วย 

“ดาวอยากให้แม่ทำาอะไรลูก” 

เพียงเท่านี้ดาวรินทร์ก็ยิ้มออกอย่างยินดี และบอกแผนการที่ 

เธอคดิไว้ให้มารดาได้รบัรู้

ส่วนคณนาทที่ยังไม่รู้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองยัง

คงรื่นเรงิอยูก่บัลกูและกญุชร ีเขาขบัรถพาเธอและเดก็ๆ เข้ามาในเมอืง 

เมื่อบเุรศกบัดารบุอกว่าอยากจะดภูาพยนตร์ซูเปอร์ฮโีรที่กำาลงัเข้าฉาย

อยู ่ที่โรงเรยีนเมื่อวนัก่อนฉตัรเพชรได้มาคยุโอ้อวดถงึความสนกุสนาน 

บเุรศกบัดารจุงึขอร้องให้เขาและกญุชรพีามา 

ทั้งสี่คนเดินจูงมือกันเข้าไปภายในโรงภาพยนตร์ที่เปิดไฟสลัวๆ 

โดยที่กญุชรเีดนิจูงมอืเลก็ๆ ของดาร ุตามด้วยบเุรศ และปิดท้ายด้วย

คณนาท แต่เมื่อเธอจะเดนิเข้าไปนั่งด้านในสดุเหมอืนทกุครั้ง มอืเลก็ๆ 

ของดารกุลบักระตกุมอืเธอเสยีก่อน 
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“ป้ากญุนั่งตวัโน้นกบัพ่อช้างนะคะ หนูดาอยากนั่งกบับญุ”

ดารุแจ้งความจำานง เธออยากนั่งกับบุเรศ อยากช่วยกันจำา 

เนื้อเรื่องไม่ให้ขาดสกัตอน เพื่อวนัรุง่ขึ้นเธอจะได้เอาไปคยุโม้กบัเพื่อนๆ 

ที่โรงเรยีนได้ 

ดงันั้นกญุชรจีงึจำาเป็นต้องถอยออกมาเพื่อให้บเุรศเข้าไปนั่งแทน 

แต่เมื่อเห็นที่นั่งแบบโซฟาคู่แล้วก็ต้องถอนใจ ถ้าเมื่อเช้าไม่เกิดเรื่อง

ชวนกระอกักระอ่วนใจ เธอคงไม่อดึอดัเช่นนี้ จนเมื่อคณนาทกระตกุมอื

เธอให้นั่งลงเพราะตอนนี้เธอยืนเด่นบดบังผู้ร่วมชมภาพยนตร์คนอื่น 

กญุชรจีงึส่งยิ้มแหยๆ ขอโทษ ก่อนจะนั่งลงอย่างรวดเรว็ 

เธอพยายามนั่งเบียดที่เท้าแขนด้านซ้ายมือของตนเอาไว้ ไม่

อยากให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตนไปถกูตวัคณนาทเข้า ไม่อยากให้ความ

รู้สกึประหลาดๆ แบบเมื่อเช้าเกดิขึ้นอกี 

“เป็นอะไร นั่งตวัเกรง็เชยีว” 

กุญชรีสะดุ้งเมื่อรับรู้ได้ถึงเสียงทุ้มและลมหายใจผ่าวร้อนที่อยู่

ชดิรมิหู 

“ปะ...เปล่า ไม่มอีะไร” 

“แต่ฉนัว่าแกต้องม”ี

“เอ๊ะ! กบ็อกว่าไม่มไีงเล่า” รบีตะครบุปากตวัเองแทบไม่ทนัเมื่อ

เผลอขึ้นเสยีงออกไป 

“นั่นไง...แกมจีรงิๆ” คณนาทเถยีงอย่างไม่ยอมแพ้

กญุชรเีลอืกจะเฉยเสยี ทำาสมาธหินัไปสนใจจอภาพยนตร์อกีครั้ง 

ทิ้งให้คณนาทมองแล้วยิ้มกริ่ม รู้สกึชอบใจเมื่อได้เหน็แก้มแดงๆ ของ

เธอ 

วันนี้กุญชรีเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์สำาหรับเขา ได้เห็นหลายๆ 

มุมของเธอที่เขาเองแม้จะเป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กยังไม่เคยได้รู้จักหรือ

มโีอกาสได้เหน็ กญุชรมีใีนส่วนที่ผูห้ญงิทกุคนพงึม ีร่างกายเธอนุ่มนิ่ม



ธีรปัทม์   33

และหอมกรุ่น ข้อนี้เขาได้พิสูจน์มาด้วยตัวเอง และสิ่งที่เขาชอบมาก

ที่สดุคอืแก้มแดงๆ ที่วนันี้เขาได้มโีอกาสเหน็หลายครั้ง 

ใครจะคดิว่าผู้หญงิห้าวๆ ลยุๆ อย่างกญุชรจีะมอีะไรดีๆ  แอบ

ซ่อนอยู่ เหน็ทเีขาคงต้องมองเพื่อนสาวของเขาใหม่เสยีแล้ว

เมื่อภาพยนตร์จบลงกุญชรีก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก เธอลุก

อย่างรวดเรว็ อยากไปจากสถานการณ์ชวนอดึอดัเตม็แก่ ความรบีร้อน

ทำาให้เธอสะดดุขาตวัเองและล้มลงไปบนตกัคณนาทอกีครั้ง 

เหมือนภาพเหตุการณ์เมื่อเช้าถูกฉายซำ้า ทว่าครั้งนี้สติของเธอ

กลบัมาอย่างรวดเรว็ ไม่ได้เตลดิไปไหนไกล ร่างบางจงึกระเด้งออกจาก

ตกัอุ่นอย่างรวดเรว็และจำ้าอ้าวออกไปอย่างรบีร้อน  

คณนาทมองตามแผ่นหลังบอบบางของเธอไปแล้วหัวเราะออก

มาแผ่วๆ จนมอืใหญ่โดนมอืเลก็กระตกุเบาๆ 

“ป้ากญุรบีไปไหนคะ” ดารถุามอย่างสงสยั เมื่อป้ากญุของเธอ

เดนิเรว็จนแทบจะเป็นวิ่งออกจากโรงภาพยนตร์ไป 

“ป้ากุญคงอยากเข้าห้องนำ้า เรารีบตามไปกันดีกว่า ก่อนที่ป้า

ของหนูดาจะหนกีลบับ้านเสยีก่อน” 

ดารุกับบุเรศได้แต่ทำาหน้างงๆ ปวดห้องนำ้าถึงกับต้องหนีกลับ

บ้านก่อนด้วยเหรอ




