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  กิริยาน่าชม สมใจจริงเอยฯ  

  ราตรีประดับดาว เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว มีความไพเราะจับใจผู้ฟังอย่างยิ่งทั้งเนื้อร้องและทำนอง และ  

ว.วินิจฉัยกุล ศิลปินแห่งชาติ ก็ได้นำเพลงนี้มาบรรจุไว้ในนวนิยายเรื่อง  

ราตรีประดับดาว โดยให้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของตัวละครเอก คือ “เกด” 

และ  “คุณนาถ”  ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน ด้วยเหตุการณ์ในนวนิยายเรื่องนี้ 

เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น

	 นอกจากเนื้อเรื่องหลักคือชีวิตของ  “เกด”  และ  “คุณนาถ”  แล้ว ผู้เขียน 

ยังได้สอดแทรกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว  

คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๗๕ และกบฏบวรเดช ที่ 

เกิดขึ้นตามมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๖ ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รับทราบรายละเอียดของ 

เหตุการณ์ทั้งสองในอีกแง่มุมหนึ่งด้วย 

 ราตรีประดับดาว ได้รับการตีพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง และยังคงมีนักอ่าน 

เรียกร้องต้องการอยู่เสมอ สำนักพิมพ์อรุณจึงมีความยินดีที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ 

อีกครั้ง

สำนักพิมพ์อรุณ

กันยายน 2563
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ผู้คนทยอยกัน  ออกมาจากศาลาหลังใหญ่เมื่อการสวดพระ- 

อภิธรรมศพสิ้นสุดลงในคืนแรก

	 จำนวนคนอันมากมายนั้นค่อย ๆ น้อยลงเป็นลำดับ ส่วนน้อยกลับโดย 

รถรับจ้างหรือรถประจำทาง ส่วนใหญ่กลับกันโดยรถยนต์ส่วนตัว คันใหญ่ 

บ้าง เล็กบ้าง จนกระทั่งหมดลงเมื่อรถยนต์คันสุดท้ายลับหายออกไปจาก 

บริเวณ

	 เจ้าหน้าที่สองสามคนของวัดปิดไฟดวงสุดท้ายในศาลาใหญ่ เดินมา 

เลื่อนประตูเหล็กโปร่งปิดเข้าที่เรียบร้อยแล้ว ก็ชวนกันเดินจากไป

	 ภายในห้องโถงใหญ่ตกอยู่ในเงาสลัว มีแต่ลำแสงจันทร์ข้างขึ้นส่อง 

ราง  ๆ  เข้ามาทางช่องลม กระทบหีบลายทองวิจิตรงามตา แล้วลำแสงนั้น 

ก็เลยไปกระทบดอกไม้สดที่ประดับประดาอยู่ในห้อง รวมทั้งพวงหรีดใหญ่น้อย 

ตั้งเรียงกันแน่นขนัด ล้วนพาดแถบแพรดำ เขียนชื่อบุคคลผู้ยิ่งด้วยยศและ 

ตำแหน่งในสังคมที่พากันมาแสดงความคารวะต่อผู้วายชนม์

	 สตรีชราในเครื่องแต่งกายแบบไทยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

จุลจอมเกล้า มองออกมาจากภาพถ่ายในกรอบ แลเห็นเพียงครึ่งตัวจากภาพ 

ดวงหน้าแม้มีริ้วรอยเหี่ยวย่นตามวัยก็จริง  หากยังมีเค้าของความงามใน 
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วัยสาวอยู่มาก นัยน์ตาคมกล้ายังคงมองออกมาจากภาพราวกับมีชีวิต จับจ้อง 

สภาพรอบตัวดังหนึ่งมีความสนใจไม่เสื่อมคลาย

	 กลิ่นธูปเทียนยังคงโชยจาง  ๆ  อบอวลอยู่ในห้อง ความสงัดเงียบอัน 

เยือกเย็นก่อให้เกิดบรรยากาศเฉพาะตัวที่ไม่อาจหาได้ในโลกภายนอก

	 เงามืดต่าง  ๆ  ในซอกมุมห้องเคลื่อนคล้อยลงทาบพื้นตามเวลาที่ล่วงไป 

ก่อให้เกิดรูปทรงแปลก คล้ายกับมีร่างบางเบาหลายต่อหลายร่างมาประชุม 

แสดงการต้อนรับ รายล้อมอยู่รอบภาพถ่ายสตรีผู้นั้น

	 เสียงออดแอดของพื้นไม้กระดาน เสียงสายลมพัดกิ่งไม้ไหวเบา  ๆ  

ระหน้าต่าง ฟังคล้ายเสียงกระซิบกระซาบ ถามทักด้วยความสนใจใคร่รู้ในตัว 

ของผู้เพิ่งล่วงลับจากโลกเดิม และย่างเท้าเข้ามาสู่โลกใหม่

	 หากวิญญาณในที่นั้นมีจริง  วิญญาณนั้นก็คงจะวนเวียนอยู่หน้า 

ภาพถ่ายเป็นครั้งสุดท้าย ย้อนจดจำรำลึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต ก่อนจะ 

อำลาทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่หวนคืนกลับมาอีก
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1
สาวน้อยบ้านท่าหิน

ตั้งแต่เกิดมา  จนกระทั่งอายุได้สิบหกปี เกดไม่เคยรู้สึกว่าชีวิต 

ตัวเองมีอะไรเปลี่ยนแปลง นอกไปจากร่างกายที่เติบโตขึ้นตามวัย นอกจาก 

นั้นแล้วชีวิตก็ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ ปีแล้วปีเล่า อนาคตเบื้องหน้าเป็น 

อย่างไรนั้นก็พอมองเห็นตัวอย่างได้จากแม่ รวมทั้งผู้หญิงอื่น  ๆ  ในจังหวัด 

เพชรบุรี

	 ถ้าหากว่าใครถามเกดว่าจำอะไรได้มากที่สุดในสิบหกปีแรกของชีวิต  

เจ้าตัวคงจะตอบโดยไม่ลังเลเลยว่า จำบ้านไร่ที่บ้านท่าหิน ในตำบลหน้า- 

พระลาน อันเป็นบ้านแห่งแรกได้มากที่สุด เพราะเป็นบ้านที่อยู่อย่างร่มเย็น 

เป็นสุขมาตั้งแต่เกิด จนแรงพายุแห่งชีวิตได้พัดพาเกดลอยห่างออกไปไกลลิบ  

ไม่มีวันได้กลับคืนไปสู่ถิ่นเดิม

 

แสงแดดในยามเช้าสาดส่องลงมายังลานดินกว้างหน้าเรือนไทยใต้ถุนสูง 

แบบชนบท ตัวเรือนมุงหลังคาจาก มีสองหลังคู่ ใหญ่และเล็ก เชื่อมกลาง 

ด้วยนอกชานกว้าง แล่นตลอดจดเรือนครัวเล็ก  ๆ  ทางด้านหลัง บอกบ่งถึง 

ฐานะค่อนข้างมีอันจะกินของเจ้าของบ้าน

	 มะม่วงใหญ่หลายต้นเหนือนอกชานแผ่เงาร่มรื่น เต็มไปด้วยลูกออก 
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เป็นพวงระย้าจนกิ่งแทบจะทานน้ำหนักไม่ไหว ใต้ถุนบ้านมีไก่บ้านตัวเล็ก  ๆ  

สีดำปราดเปรียว คุ้ยเขี่ยตามพื้นดิน ไล่จิกกินแมลงอยู่แถวนั้น

	 ลานบ้านเป็นพื้นดินทุบเรียบ สิ้นสุดลงที่ร่องสวน ถัดไปก็คือความ 

เขียวครึ้มของหมู่ไม้  คละปนไปด้วยไม้ผลหลากหลายชนิด  กอไผ่สีสุก 

สูงใหญ่ขึ้นหนาแน่น บดบังสายตาจนเกือบจะมองไม่เห็นหลังคามุงจากของ 

เพื่อนบ้านหลังถัดไป

	 พ่อบ้านวัยกลางคนร่างผอมสูง ผิวขาวเหลืองหากเกรียมแดด นุ่ง 

โจงกระเบนผืนเก่า  ๆ  เพียงผืนเดียว มีผ้าขาวม้าพาดไหล่ ปากแดงเคี้ยว 

หมากหยับ  ๆ  ไม่ขาดระยะ เดินลงบันไดออกจากบ้านเพื่อจะเข้าไปในสวน 

ตามที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน

	 เขาหันมาตะโกนบอกคนบนบ้านตามความเคยชินมากกว่าจะเป็นคำสั่ง 

จริงจัง

	 “เกดเอ๊ย วันนี้เอาข้าวไปส่งไว ๆ หน่อยนะ แล้วเอาไปเผื่อลุงเผื่อนด้วย  

ลุงแกว่าจะมาหาพ่อ เพลาสาย ๆ”

	 เมื่อพ่อเข้าไปในสวนมักจะอยู่ทั้งวันจนเย็นถึงกลับออกมา ตอนเที่ยง 

ลูกสาวไม่คนใดก็คนหนึ่งจะเอาข้าวและน้ำพริกห่อใบบัว พร้อมด้วยน้ำฝน 

ใส่กระบอกไปให้พ่อถึงในสวน พ่อจะได้ไม่เสียเวลาต้องกลับเข้ามาในบ้าน

	 ดวงหน้าอ่อน ผิวใสนวลเหมือนแตงร่มใบ ชะโงกหน้ามาจากหน้าต่าง 

เรือนหลังเล็กซึ่งใช้เป็นที่นอนของลูก ๆ ร้องตอบเสียงใส

	 “วันนี้วันพระจ้ะ แม่ให้ฉันตามไปวัดด้วย”

	 “งั้นก็บอกเรินให้มันเอาไปส่งให้พ่อแทนซ ี อุบ๊ะ โตแล้วยังต้องให้พ่อสั่ง 

กันอีก”

	 ว่าแล้วพ่อก็กระโดดข้ามท้องร่องไปอย่างคล่องแคล่ว หายลับเข้าไป 

ในสวนเพียงอึดใจเดียว

พ่อของเกดเป็นคนขยันสมกับมีเชื้อจีน ทำไร่ทำสวนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย  

จนในที่สุดก็พอจะมีฐานะขึ้นมาไม่น้อยหน้าใครในละแวกนั้น
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	 บ้านอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงพอร้องตะโกนเรียกกันได้ยิน ล้วนแล้วแต่เป็น 

เครือญาติคนรู้จัก นับเป็นชุมชนเล็ก  ๆ  ที่เกี่ยวดองเป็นญาติกันหัวบ้านท้าย 

บ้าน

	 อย่าว่าแต่ที่บ้านท่าหินนี้เลย แม้แต่ในตัวจังหวัดเพชรบุรี ชาวเมือง 

ก็ดูเหมือนจะเป็นญาติหรือไม่ก็เกี่ยวดองกันหมดทั้งเมือง

	 บ้านของเกดมีคนอยู่ด้วยกันหกคน พ่อแม่และลูกสาวอีกสี่คน ลูกชาย 

คนเดียวที่มีอยู่ตายจากไปเสียแต่ยังเยาว์

	 เกดนึกถึงพ่อทีไร เป็นต้องนึกถึงชายร่างสูงผอมผิวขาว เคี้ยวหมาก 

หยับ  ๆ  ปากแดงเกรียม ญาติเคยบอกว่าเมื่อตอนหนุ่ม  ๆ  พ่อเป็นหนุ่มรูปสวย 

ราวกับพระเอกลิเก รูปทรงสะโอดสะองจนชาวบ้านเรียกกันว่า ‘นายมีเอวอ่อน’  

ตอนได้ยินคำบอกเล่านี้ใหม่  ๆ เกดถึงกับเก็บเอาไปหัวเราะอยู่หลายวัน แต่พอ 

โตขึ้นมา คิดทบทวนดู ก็พอจะเห็นเค้าว่าเมื่อหนุ่ม  ๆ  พ่อคงเป็นชายหน้าตาดี 

อย่างที่ว่า

	 ถ้าหากว่าหวนกลับไปนึกถึงแม่ เกดจะมองเห็นภาพผู้หญิงร่างอ้วนท้วม  

ห่มผ้าแถบและโจงกระเบนสีเข้มอยู่เป็นประจำ

	 แม่เป็นคนสะอาด พิถีพิถันในการแต่งกาย ไม่ปล่อยกะเร้อกะรังอย่าง 

ชาวบ้าน ผมตัดสั้นนั้นเสยเรียบด้วยขี้ผึ้งอยู่เป็นประจำ กินหมากจนปาก 

เป็นสีเข้ม แต่ก็ระมัดระวังให้สะอาดสะอ้าน ไม่เคยมีรอยน้ำหมากเลอะเทอะ 

อยู่ตามผ้าแถบหรือกระจายบนพื้นห้องนอกกระโถน

	 เนื้อตัวของแม่มีกลิ่นหอมกรุ่น ปะปนกันอยู่ระหว่างกลิ่นเย็น  ๆ  ของ 

ดินสอพองทาตัวปนกลิ่นหอมฉุนของหมากและปูน บางครั้งก็มีกลิ่นขมิ้น 

ที่รักษาผิวปะปนอยู่ด้วยหลังอาบน้ำ

	 ความสะอาดมีระเบียบของแม่เห็นได้จากความเป็นอยู่ พื้นกระดาน 

ที่แม่นั่งอยู่นั้นถูกขัดถูจนเป็นมัน เพดานไม่มีหยากไย่ใยแมงมุม ที่นอน 

หมอนมุ้งถูกนำออกมาผึ่งแดดเป็นประจำ  ไม่เคยปล่อยให้เหม็นอับ  ยิ่ง 

อาหารการกินด้วยแล้ว ทุกอย่างสะอาดตั้งแต่ถ้วยชามไปจนกระทั่งตัวอาหาร 

แม้แต่ปลาร้าซึ่งปกติไม่ว่าบ้านไหนก็มักจะมีหนอนขึ้นเป็นของปกติ  แต่ 
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ปลาร้าบ้านแม่จะต้องพิถีพิถันระมัดระวังไม่ให้แมลงวันหยอดไข่ลงไปจนเป็น 

หนอนขึ้นมาได้ ควักขึ้นมาจากไหเมื่อไร ก็จะเห็นปลาร้าเนื้อสะอาดขาว กลิ่น 

หอมฟุ้ง

	 ความพิถีพิถันเช่นนี้ทำให้แม่ได้ชื่อว่าเป็นคนทำอาหารอร่อยทั้งคาวและ 

หวาน เวลาบ้านใครมีงานเป็นต้องมาขอแรงแม่ไปช่วยทำอาหารคาวหวานอยู่ 

เป็นประจำ

 

เกดเดินตามสบาย ตามแม่ไปตามทางเกวียนเล็ก  ๆ ที่ทอดผ่านจากหน้าบ้าน 

ตรงไปยังวัดพริบพรี กลางแสงแดดที่แรงกล้าขึ้นทุกขณะ

	 ผ่านชาวบ้านที่กระเดียดกระจาดสวนทางมา  ร้องถามตามประสา 

คนบ้านเดียวกันว่าจะไปไหน  แม่ก็ร้องตอบอย่างอารมณ์ดีว่าจะไปถวาย 

อาหารเพลที่วัดเพราะเป็นวันพระ

	 หนุ่ม  ๆ  สามสี่คนหิ้วพวงปลาผ่านมา ล้วนแล้วแต่เป็นหนุ่มในละแวก 

บ้าน เกดเมินหน้าไปเสียทางอื่นไม่ยอมสบตาด้วยเมื่อมีเสียงหัวเราะคิกคัก 

ยักคิ้วหลิ่วตาให้ นึกอยากจะซัดฉาดเข้าไปที่หน้าเหล่านั้นสักคนละสองสามฉาด

	 พอคล้อยหลัง เสียงร้องลิเกก็ดังแจ๋ว

	 “เห็นหน้าให้...เอ๋ย...นึกรัก เห็นพักตร์...แม่เอ๋ย...ให้ชื่นใจ แม่ตาคม 

นมตั้ง พี่ขอเชยสักครั้ง...ได้ไหม... พี่อยากใคร่ดอมใคร่ดม โอ้แม่ผ้าห่ม 

สีไพล...”

	 เกดหน้าร้อนวูบ ขยับจะหันไปร้องด่าอย่างอดไม่ไหว แต่แม่เอี่ยม 

ไวกว่า ร้องเตือนด้วยเสียงดุ

	 “ผู้หญิงด่าเขาว่าผู้หญิงรัก อย่าไปต่อปากต่อคำกับมันเทียว”

	 คำเตือนนี้ทำให้เกดสงบปากสงบคำลงได้ แต่ใจก็เดือดปุด  ๆ แค้นใจ 

เจ้าหนุ่มพวกนั้นไม่คลาย

	 เกดในวัยย่างเข้าสิบหก เป็นสาวผุดผาดเหมือนดอกไม้แย้มกลีบ ใคร 

เห็นเป็นครั้งแรกก็สะดุดตา จนต้องไต่ถามว่าสาวสวยผู้นี้เป็นลูกเต้าเหล่าใคร

	 ญาติพี่น้องมักจะตอบว่า
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	 “นางเกดมันเหมือนพ่อมันน่ะซิ  แม่มันตอนสาว  ๆ  ก็คมขำไม่เบา  

พี่น้องมันหน้าตาดีทุกคน แต่นางเกดมันหน้าตาดีกว่าเพื่อน”

	 จริงอย่างที่ญาติ  ๆ  ว่า ลูกสาวทั้งสี่คนต่างก็ได้หน้าตาผิวพรรณของ 

พ่อบ้างของแม่บ้าง ผสมกลมกลืนกันไป

	 ในจำนวนสี่คนนี้ ใคร  ๆ  ก็ออกปากว่าลูกสาวคนที่สามของพ่อมีและ 

แม่เอี่ยม  ช่างเก็บเอาแต่ส่วนดีของพ่อแม่มารวมกันไว้ในตัว  ผิวพรรณ 

ขาวนวลดูผ่องใสผิดสาวชาวไร่ที่ตรากตรำอยู่กลางแดดกลางดิน  รูปร่าง 

ก็อ้อนแอ้น เอวบาง ค่อนไปทางพ่ออีก ไม่ต่ำเตี้ยอวบอ้วนอย่างแม่เอี่ยม  

ปากบางคางมนอย่างพ่อดูจิ้มลิ้มพริ้มพราย แต่ได้คิ้วเข้มและตาคมอย่างแม่ 

มาครบถ้วน

	 เจ้าหนุ่มทั้งตำบลเดียวกันและต่างตำบล ต่างก็เมียงมองทอดไมตรีกัน 

อยู่หลายราย

	 เกดไม่ได้สนใจใครสักคนเดียว ยิ่งใครมาป้วนเปี้ยน พยายามไปมา 

หาสู่ที่บ้าน เห็นหน้าก็พานชังน้ำหน้า รำคาญไปเสียหมดทุกคนไม่ว่าหน้าไหน 

หนัก  ๆ เข้าก็เก็บตัวอยู่ในบ้าน ไม่ออกมาต้อนรับ แม่เอี่ยมเองก็พลอยเป็นใจ 

เก็บลูกสาวเอาไว้จากสายตาหมู่แมลงทั้งหลายมิให้กล้ำกราย

	 ผู้หญิงแถวบ้านหรือแถวละแวกไหน ๆ ก็ตามจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง 

คือออกเรือนไปตั้งแต่รุ่นสาว เรียกได้ว่าเมื่อพ้นวัยโกนจุกมาเพียงปีสองปี 

ก็ถือว่าสาวแล้ว บางคนอายุแค่สิบสามสิบสี่ พ่อแม่ก็ให้ออกเรือนไปจะได้ 

หมดห่วง

	 หากลูกสาวอยู่ในบ้านนาน  ๆ  ก็เกรงว่าจะทำเรื่องเสื่อมเสีย หนีตาม 

ผู้ชายไปให้พ่อแม่ขายหน้า หรือถ้าไม่ทำเรื่องเสื่อมเสีย แต่อยู่เป็นสาวเทื้อ 

คาบ้าน พ่อแม่ก็อายชาวบ้านอีกเหมือนกันว่าคงไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอ จึง 

ไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้ชายคนใด

	 จะเรียกว่าโชคดีหรือไม่ก็ตาม เกดอยู่ในข้อยกเว้นจากสองประการนี้  

เพราะเป็นลูกสาวคนโปรดของแม่ แม่จึงไม่ยอมตกลงยกให้ลูกชายบ้านใด 

บ้านหนึ่งในละแวกเดียวกัน หรือแม้ว่าในละแวกไกลออกไปก็ตาม หวังว่า 
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จะยกให้ลูกเขยที่ถูกใจจริง ๆ เท่านั้น

	 แม้ว่ามีลูกสาวถึงสี่คน แต่แม่เอี่ยมค่อนข้างรักลูกสาวคนที่สามเป็น 

พิเศษ จึงไม่ค่อยจะให้ตรากตรำทำงานหนักอย่างตักน้ำหรือผ่าฟืน คงปล่อย 

ให้เป็นหน้าที่ของพี่สาวสองคน ส่วนตัวเกด แม่เรียกตัวไว้บ้านช่วยเลี้ยงน้อง  

หุงข้าวทำกับข้าว ช่วยเป็นลูกมือทำงานบ้านเสียมากกว่า

	 เมื่อเกดเติบโตขึ้นพ้นวัยโกนจุก แม่ก็เรียกตัวมาช่วยเรื่องค้าขาย  

นอกเหนือไปจากช่วยพ่อทำงานในสวน เพราะพืชผลที่พ่อแม่ปลูกไว้บางส่วน 

พ่อแม่เอาไปขายในเมือง หรือไม่บางครั้งก็มีคนมาซื้อถึงที่ แม่เอี่ยมจึงหัด 

ให้เกดคิดทอนเงินก่อนเป็นอันดับแรก ถึงแม้ว่าเกดอ่านเขียนไม่ได้ แต่ก็ 

ละเอียดถี่ถ้วน รู้จักคิดเลขได้ดีกว่าพี่น้องทุกคน

แม่กับลูกเดินไปอีกไม่นานก็เห็นหลังคาโบสถ์อยู่รำไร

	 วัดที่แม่ไปทำบุญอยู่เสมอคือวัดใกล้บ้านชื่อวัดพริบพรี มีเจ้าอาวาส 

ชื่อท่านสมภารหวาด มีคนเล่าว่าเป็นญาติห่าง ๆ กับตายายของเกด

	 แม่ของแม่เอี่ยมหรือยายของเกดเป็นโยมอุปัฏฐากท่านสมภารมาตั้งแต ่

ท่านเป็นพระบวชใหม่  ๆ จนกระทั่งยายสิ้นบุญไป แม่ก็รับเป็นโยมอุปัฏฐาก 

ต่อมา จนบัดนี้ท่านย่างเข้าสู่วัยชรา ด้วยอาวุโสจึงได้เป็นสมภารเจ้าวัด

	 ท่านสมภารมีชื่อในการทำนายดวงชะตาผู้คนได้แม่นยำจนเป็นที่  

เลื่องลือกันในตำบล เสียแต่ว่าท่านไม่สู้จะตรวจดูให้ใครนัก หากไม่มีความ 

จำเป็นจริง  ๆ ส่วนแม่เอี่ยมเองเช่นเดียวกับคนสมัยนั้น มีความเชื่อเรื่องโชค 

ชะตาราศีอย่างแน่นแฟ้น เมื่อไปทำบุญ แม่ก็อาศัยความเป็นโยมอุปัฏฐาก 

และเป็นญาติอ้อนวอนให้ท่านตรวจดูดวงชะตาลูกสาวให้จนสำเร็จ

	 วันนี้ แม่รับศีลแล้วก็นั่งพูดถึงเรื่องงานบุญที่จะมาถึงในเดือนหน้า  

พูดไปพูดมาก็วกเข้าเรื่องทำนายชะตาลูกสาวอีกจนได้

	 ในที่สุด จะเป็นเพราะเห็นว่าเป็นเวลาเหมาะ หรือว่าเพียงแค่ตัดความ 

รำคาญก็ตามแต่ ท่านสมภารหวาดก็ตกลง

	 หากไม่วายตั้งเงื่อนไข
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	 “อาตมาดูให้นางเกดคนเดียวนา โยม” ท่านยื่นคำขาด

	 “แหม!” แม่เอี่ยมอิดเอื้อน “ลูกมีตั้งสี่คนนะเจ้าคะ...”

	 “คนอื่นนั้นไม่ต้องดูให้มันดอก ชะตาพวกมันไม่ขึ้นไม่ลง ล้วนได้ดี 

ตามอัตภาพ ดูไปก็เสียเปล่า”

	 แม้เวลาผ่านมาหลายสิบปี เกดยังจำได้ถึงภาพท่านสมภารชราหยิบ 

เอากระดานทาสีดำออกมา เอ่ยปากถามวันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก แล้ว 

ขีดเขียนลงเป็นตัวเลขเรียงแถวหลายแถวด้วยดินสอพอง

	 ท่านทำปากขมุบขมิบเหมือนจะทบทวนอะไรอยู่ไปมา ก่อนจะหันไป 

รื้อสมุดข่อยเก่า  ๆ  ออกมาจากตู้พระธรรมริมฝาห้อง ค่อยเปิดอย่างบรรจง 

เนื่องจากแผ่นกระดาษนั้นเก่าคร่ำคร่าแทบจะกรอบหลุดร่วงคามือ

	 แล้วท่านก็ทำนายด้วยเสียงแหบเครือแต่ดังกังวานหนักแน่น

	 “นางเกดชะตามันผิดพ่อแม่พี่น้องทั้งปวง บทจะได้ดีก็เป็นเลิศกว่า 

ผู้คนทั้งตำบล บทจะตกระกำลำบากก็ยากเย็นแสนเข็ญ ด้วยบุญเก่ากรรมเก่า 

กระทำไว้ทั้งสองทาง นางเกด ข้าเตือนเจ้าไว้สองประการ หนึ่ง เจ้าจงหัด 

พึ่งตัวเองให้หนัก อย่าได้หวังพึ่งผู้อื่น ด้วยชะตาเจ้านั้น อัตตะเป็นหินะ  

พึ่งใครอื่นนั้นอย่าพึงหมาย มีแต่คนอื่นเขาจะกลับมาพึ่งตัวเจ้า สอง เจ้ามี 

ปัตนิเป็นสุภะ จะได้คู่ครองที่มีบุญวาสนาสูงส่งกว่าชาวบ้าน อยู่ด้วยกันแล้ว 

บั้นปลายจะเจริญด้วยยศแลทรัพย์ แต่ว่ากรรมของเจ้าเกิดจากลาภะเป็นอริ  

เมื่อมีความสุขความเจริญเมื่อใด ก็จะมีกรรมมาเบียดบังมิให้ได้ผลเต็มเม็ด 

เต็มหน่วย ถึงได้ลาภก็จะได้ทุกข์เพราะลาภ ถึงได้คู่ครองมีบุญวาสนาก็จะ 

ทุกข์ด้วยบุญวาสนาของคู่ครองเจ้านั้นแล เมื่อรู้ตัวแล้วให้หมั่นทำบุญรักษา 

ศีล จะได้ปัดเป่ากรรมเก่าให้เบาบางลง”

	 เมื่อเห็นเกดทำหน้าตื่นกลัว ท่านก็ลดเสียงขึงขังลงเป็นปลอบโยน

	 “สิ่งสำคัญคือจงอย่าท้อถอย เจ้ามันเหมือนปลาต้องดิ้นรนว่ายทวนน้ำ 

หากปล่อยไปตามบุญตามกรรมเมื่อใดก็จะถึงคราอับจนเมื่อนั้น ข้าดูชะตาคน 

มามากแล้ว ไม่เห็นใครซ้ำรอยเจ้าเลยสักคนเดียว”

	 แม่เอี่ยมฟังอยู่ด้วยก็พลอยหน้าเสีย ลูกสาวจะได้คู่ครองที่มีบุญวาสนา 
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ฟังแค่นี้ก็ปลื้มใจ แต่พอท่านกล่าวว่าจะต้องตกระกำลำบาก ผู้เป็นแม่ก็ใจ 

ไม่ดี

	 จะซักถามท่าน ท่านสมภารก็ไม่ยอมตอบอะไรมากไปกว่านี้

	 ‘นางเกดมันจะลำบากเพราะคู่ครอง’

	 แม่เอี่ยมบอกตัวเอง หลังจากพยายามเก็บความจากคำทำนายเท่าที่ 

จะเก็บได้เข้าสู่สมอง

	 เห็นจะต้องดูให้ดี ไม่ชอบมาพากลก็ไม่ยกให้เสียก็หมดเรื่อง...ลูก 

คนเดียว มันเหลือเป็นสาวเทื้ออยู่ในบ้านไม่มีเรือนก็ช่างปะไร เอาไว้ปรนนิบัติ 

พ่อแม่ยามแก่เฒ่า

ต่อจากนั้นเป็นแรมปี แม้มีคนมาทาบทามจะสู่ขอหลายราย เกดก็ยังอยู่เป็น 

สาวหน้าขาวเป็นใย ประดับเรือนอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

	 แม่เอี่ยมยังคงขยาดคำทำนายจนไม่อาจตัดใจยกลูกสาวคนโปรดให้ใคร 

ได้ จนเป็นที่ล้อเลียนกระแหนะกระแหนของเครือญาติว่า

	 “ระวังนางเกดมันจะกลายเป็นนางยมโดย พ่อยกให้เขยหนึ่ง แม่ยก 

ให้อีกเขยหนึ่ง พ่อมีจะต้องมาฉีกร่างลูกสาวแบ่งออกเป็นสองส่วนเสียก็ไม่รู้”

	 ในตอนนั้นพี่สาวทั้งสองออกเรือนไปแล้ว เหลือแต่น้องสาวคนเล็ก 

เพิ่งพ้นโกนจุกมาหยก ๆ ได้ยินเข้าก็เก็บมายั่วเย้าล้อเลียน

	 “พี่เกด ชาวบ้านเขาว่าจะกลายเป็นนางยมโดย จะว่าไร”

	 “พี่ไม่อยากมีผัว ไม่มีผัวมันไม่หนักหัวใคร”

	 เกดตอบน้องสาว ออกจะหงุดหงิดเมื่อได้ยินคำล้อเลียนซ้ำซากเข้า 

หลายครั้งจนรำคาญ

	 “เรื่องอะไรจะอยากไปอยู่ที่อื่น เขาจะดีจะร้ายแค่ไหนก็ไม่รู้ อยู่กับ 

พ่อแม่ คอยรับใช้พ่อแม่เวลาแก่เฒ่าไปจนตายดีกว่า”

แม่เอี่ยมมีน้องชายที่ออกจะเป็นหน้าเป็นตาสำหรับพี่น้องอยู่คนหนึ่งชื่อสด  

รับราชการเป็นทหารชั้นจ่าสิบเอก มีชื่อและยศทางทหารว่าหมื่นเร่งงานรบ  

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



11

ว.วินิจฉัยกุล

แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันอย่างนับถือเพียงสั้น ๆ ว่า ‘ท่านหมื่น’

	 ส่วนแม่เอี่ยมผู้เป็นพี่สาว เรียกน้องชายด้วยความยกย่องว่าพ่อหมื่น

	 เกดเคยเห็น  ‘น้าหมื่น’  มาตั้งแต่หล่อนยังเล็ก จำได้ว่าแต่งเครื่องแบบ 

ทหารดูขึงขังผิดชาวบ้านทั่วไป เพียงแต่ไม่สวมรองเท้า ตามแบบชาวบ้าน 

ที่ชินกับการเดินเท้าเปล่าจนสะดวกกว่าการสวมรองเท้าให้เกะกะเป็นไหน ๆ 

	 เวลามาเยี่ยมเยียนที่บ้าน ‘น้าหมื่น’  ไม่ได้เดินหรือนั่งเกวียนมาอย่าง 

ชาวบ้านทั้งหลาย แต่ว่าขี่ม้าตัวใหญ่เหยาะย่างเข้ามาอย่างสง่า มีพลทหาร 

ตามมาด้วยหลายคน

	 เมื่อมาถึง น้าหมื่นมักจะออกตัวว่า

	 “ผ่านมาทางนี้เลยแวะมาขอน้ำขอท่ากินเสียหน่อย แล้วจะต้องรีบไป  

พี่อย่าลำบากรับรองฉันให้มากความ”

	 แต่ทุกครั้ง พ่อแม่จะกุลีกุจอปูเสื่อรับตรงนอกชาน หาหมากพลูบุหรี่ 

และน้ำเย็นมารับรอง

	 หากมาใกล้เวลาอาหาร พ่อแม่เป็นต้องชวนน้าหมื่นกินด้วยกันจนได้  

ปูเสื่อเลี้ยงกันบนนอกชานนั่นเอง ตลอดเวลากินอาหารก็จะพูดคุยสนทนากัน 

เป็นที่สนุกสนานถูกอกถูกใจ เพราะท่านหมื่นมีเรื่องในเมืองมาเล่ามากมาย  

ล้วนแต่เป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับคนอยู่สวน ซึ่งร้อยวันพันปีแทบจะ 

ไม่ได้ออกไปเห็นโลกภายนอก

	 เกดจำได้ว่าหลายปีมาแล้ว ครั้งหนึ่งเคยตามพ่อแม่ไปธุระในตัวจังหวัด 

เพชรบุรี ผ่านไปที่สถานที่แห่งหนึ่งมองเห็นรั้วและสนามกว้างขวาง ประตู 

ทางเข้ามีทหารถือปืนยืนระวังตรงอยู่อย่างน่าเกรงขาม เมื่อมองเข้าไปข้างใน  

เห็นบ้านเรือนอย่างดีปลูกอยู่หลายหลัง  ล้วนแต่เป็นเรือนปลูกแบบใหม่ 

ที่เรียกว่าเรือนปั้นหยา ใต้ถุนสูง มีไม้ฝากระดานตีตามยาวแบบสมัยใหม่  

หลังคามุงกระเบื้อง ผิดกับทางบ้านเกดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรือนไทยหลังคา 

แหลมชันมุงจากกันทุกบ้าน

	 เกดถามพ่อด้วยความตื่นตาตื่นใจว่า

	 “นี่ที่อะไรจ๊ะพ่อ ใหญ่โตราวกับวัง”
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	 “นั่นแหละ กองทัพล่าง น้าหมื่นของเอ็งประจำอยู่ในนี้”

	 ความใหญ่โตมโหฬารของสถานที่ทำให้เกดเข้าใจโดยไม่ต้องมีใคร 

บอกว่า น้าหมื่นต้องเป็นคนใหญ่คนโตถึงจะทำงานอยู่ที่ตรงนั้นได้ มิน่าเล่า  

ญาติพี่น้องถึงได้เกรงอกเกรงใจน้าหมื่นกันนัก

	 บ้านของน้าหมื่นอยู่ที่บ้านท่าหิน ห่างออกไปหลายเส้น จนไม่สะดวก 

ที่จะไปมาหาสู่กันบ่อยนัก ยกเว้นแต่ว่าเวลามีงานมีการ พี่น้องจึงจะไปชุมนุม 

พบปะกันสักทีหนึ่ง

	 เกดได้ข่าวแว่ว  ๆ  มาหลายเดือนแล้วว่าปีนี้ คล้าย ลูกชายคนโตของ 

น้าหมื่นอายุครบปีบวช ผู้เป็นพ่อคุยล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะต้องทำให้ใหญ่โตเป็น 

ที่เลื่องลือ เรียกว่าชาวบ้านไปร่วมงานกันทั้งตำบลก็ว่าได้ ส่วนญาติพี่น้องนั้น 

แน่เหลือเกินว่าจะต้องไปชุมนุมกันหมดทุกคนเพื่อช่วยงาน

	 เกดมาแน่ใจเมื่อใกล้ถึงวันงาน ได้ยินแม่เอี่ยมปรารภกับพ่อ

	 “เห็นจะต้องไปค้างล่วงหน้าสักสองวัน เห็นพ่อหมื่นว่าจัดงานใหญ่โต  

คนในเมืองเห็นจะมากันหลาย”

	 เกดกับน้องสาวนั่งอยู่ใกล้ ๆ มองหน้าพ่อเป็นเชิงถาม ก็ได้รับคำตอบว่า

	 “ข้าจะไปวันสุกดิบ แกไปล่วงหน้าก่อนสักวันก็ตามใจ”

	 “ฉันจะเอานางเกดไปกับฉันนะพี่ ส่วนนางเรินค่อยตามไปพร้อมพ่อ  

เอานางเกดไปช่วยหุงข้าวต้มแกง มีกันหลาย ๆ คนค่อยสบายใจ”

	 ความที่ไม่ค่อยจะได้ออกไปไหนนัก เกดจึงอดตื่นเต้นไม่ได้ที่จะได้ 

ไปค้างที่บ้านน้าชาย ประกอบกับงานนี้ถือเป็นงานออกหน้าออกตา ต้อง 

ตระเตรียมเสื้อผ้าชุดดีที่สุดมาไว้ออกงาน แม่เอี่ยมตรงไปที่วัดพริบพรี  

ขอทองหยองเครื่องแต่งตัวที่ฝากท่านสมภารช่วยเก็บรักษาไว้ กลับมาบ้าน 

เพื่อตกแต่งประดับกายให้ลูกสาวคนโปรด

	 “มีงานมีการก็ใส่ของดี ๆ หน่อย ออกหน้าออกตา ไม่ให้ชาวบ้านดูถูก”

	 แม่เอี่ยมให้เหตุผล เมื่อส่งกำไลเท้าให้เกดแล้วเตือนว่า

	 “เอ็งถอดกำไลเงินมาเก็บไว้ วงนี้เป็นทอง เอาไว้ใส่ตอนมีงานออกหน้า”

	 เป็นธรรมเนียมของหญิงสาวสมัยนั้นที่จะสวมกำไลเท้าจนกว่าเมื่อใด 
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ออกเรือนแต่งงานไป จึงจะถอดเก็บเตรียมไว้ให้ลูกสาวสวมเมื่อโตขึ้น

	 ทั้งเกดและเรินต่างก็มีกำไลเงินสวมอยู่ทั้งสองคน แต่เมื่อถึงเวลาไป 

งาน แม่เอี่ยมจะเปลี่ยนให้เป็นกำไลทองสำหรับลูกสาวคนที่สาม ส่วนคนเล็ก 

ยังเยาว์อยู่ คงสวมคู่เดิม

	 กำไลทองของเกดนั้นเป็นของรักของแม่เอี่ยม ตัวกำไลดูใหญ่หนากว่า 

ที่เป็นจริง เพราะช่างบรรจงตีแผ่แผ่นทองออกหุ้มครั่งที่เป็นแกนอยู่ภายใน  

จนดูเป็นกำไลทองวงใหญ่หนาหน้าตาภาคภูมิ เหมือนมีน้ำหนักทองมากกว่า 

ที่เป็นจริงหลายเท่าตัว

	 เมื่อเกดเข้าสู่วัยชรา เห็นเครื่องประดับของเก่าโบราณแบบนี้กลับมา 

เป็นที่นิยมในหมู่สาว  ๆ สมัยใหม่ ลูกสาวของเกดเองเคยหยิบมาลูบคลำ แล้ว 

ถามด้วยความสงสัย

	 “คุณแม่คะ ทำไมกำไลมือวงนี้ใหญ่จริง”

	 “ก็ใครเขาสวมข้อมือบ้างเล่า” เกดก็ยังอดขำไม่ได้ “เขาเอาไว้สวม 

ข้อตีนต่างหาก”

	 “อุ๊ยตายแล้ว! ลูกไปงาน เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอากำไลแบบนี้ละค่ะ 

มาสวมข้อมือ เขาว่าใหญ่โตดี ใส่แล้วดูรวย”

	 เรินไม่สนใจเครื่องประดับเหล่านี้ แถมรำคาญว่าเกะกะตัว ลุกนั่ง 

ก็ไม่สะดวกกลัวจะหลุดหาย ครั้งไหนที่ไปงาน พอแม่หยิบให้ใส่ เจ้าตัว 

ก็แทบจะถอดคืนเสียเดี๋ยวนั้น

	 “ไม่เอาไม่ได้หรือแม่ เดี๋ยวฉันทำหายแม่ก็จะตีฉันอีก”

	 ในที่สุดแม่เอี่ยมก็ยอมแพ้ ไม่ใช่เพราะตามใจลูกสาว แต่เป็นเพราะ 

รู้ว่าเรินยังซุกซนนัก เดินเหินผลุบผลับไม่ระมัดระวัง อาจจะหายเข้าจริง ๆ จึง 

เหลือเกดคนเดียวที่ได้ประดับประดาร่างกายอย่างงดงาม ถูกใจแม่ทุกครั้งไป

 

แม้เวลาล่วงผ่านไปหลายสิบปี เกดได้เคยร่วมงานอื่น  ๆ  ที่ใหญ่โตกว่านี้อีก 

มาก แต่ไม่มีงานไหนเลยในหน้าสมุดแห่งความทรงจำ ที่ตราตรึงอยู่ในใจเกด 

เท่ากับงานบวชลูกพี่ลูกน้องในครั้งนั้น

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



14

ราตรีประดับดาว

	 ทั้งที่จะว่าไปแล้ว เมื่อเกดเข้าสู่วัยชรา ย้อนกลับไปมอง ก็ได้แต่นึก 

ด้วยความขบขันว่าเป็นงานเล็ก ๆ งานหนึ่งตามประสาชาวบ้านเท่านั้นเอง

	 ความตื่นเต้นไม่ได้เริ่มขึ้นในวันงาน หากแต่เริ่มสัมผัสได้ตั้งแต่เมื่อ 

เหยียบย่างเข้าไปในบ้านของหมื่นสดนั่นทีเดียว

	 บรรยากาศดูคึกคัก ผู้คนเดินไปเดินมาขวักไขว่อยู่ตั้งแต่ลานบ้าน  

เรื่อยขึ้นไปถึงนอกชานและในครัวด้านหลัง

	 โน่น บนราวตากผ้าที่ลานบ้าน ผ้าย้อมขมิ้นสำหรับทำจีวรถูกยกขึ้นมา 

ชูว่าสีเหลืองได้ที่หรือยัง ครั้นเห็นสีผ้ายังซีดอยู่ไม่สวยสดจับตา พวกผู้หญิง 

ที่ช่วยกันย้อมก็ถอนใจกันเฮือกใหญ่

	 “ตายละวา! ต้องเติมน้ำส้มลงไปอีกแล้ว”

	 นางจัน น้าสะใภ้ยืนยงโย่ยงหยกเติมน้ำส้มสายชูลงในถังย้อมที่โขลก 

ขมิ้นลงไปแล้วเป็นก่ายเป็นกอง เพื่อเติมสีผ้าให้เข้มสมใจก่อนจะเอาลงแช่ 

อีกครั้ง คราวนี้พอยกขึ้นมา สีเหลืองจับสดใส เรียกกันว่า ‘สุก’ ก็ถอนใจกัน 

โล่งอก  หัวเราะเฮฮากันออกมาได้  ยกผ้าขึ้นขึงผึ่งบนราวรับแดดลมจน 

แห้งสนิททันวันงาน เป็นอันว่าหมดเรื่องการย้อมจีวรกันไปที

	 ลูกชายคนรองไปตัดกล้วยน้ำว้าและกล้วยตานีมาจากหลังบ้านหลาย 

เครือ แถมมะพร้าวสำหรับแกงอีกทั้งทะลาย ลูกมือคือเด็กผู้ชายในบ้าน 

ตามมาเป็นพรวน ช่วยกันหอบหิ้วเข้าไปเก็บตุนไว้ในครัวเพื่อประกอบอาหาร 

คาวหวาน

	 เสียงตำน้ำพริก ขูดมะพร้าว เสียงฉ่าของอะไรสักอย่างถูกเทลงไป 

ในกระทะ ควันขึ้นโขมง แว่วมาไม่ขาดเสียง สลับกับเสียงร้องบอกกันของ 

พวกผู้หญิงในครัว อาหารการกินจะต้องเตรียมทำไว้เลี้ยงญาติพี่น้องที่มา 

ช่วยงานทุกมื้อ  ทุกวัน รวมไปถึงการทำอาหารอย่างดีเป็นพิเศษสำหรับ 

วันงานอีกด้วย กลายเป็นภาระใหญ่ที่ต้องระดมผู้หญิงมาช่วยงานกันแทบว่า 

จะหมดหมู่บ้าน

	 เด็ก ๆ ติดตามพ่อแม่มาวิ่งกันเกรียวกราวอยู่บนลาน

	 ส่วนพวกผู้ชายมีเวลาว่างมากกว่าพวกผู้หญิง  นาน  ๆ  จะได้มาเจอ 
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เพื่อนฝูงกันพร้อมหน้า ก็นึกสนุกกันใหญ่ บางคนก็ชวนกันมาตั้งวง ปั่นโป 

กำถั่ว ทายกันเอาเงินนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  พอครึกครื้นอยู่รอบลานบ้าน เลือกมุม 

ร่มรื่นที่มีเงาของต้นไม้ใหญ่ทอดมาให้ความสบายแม้ในยามแดดจัด

	 บางคนที่สูงวัยหน่อย ขี้เกียจจะเล่นถั่วเล่นโปอย่างพวกหนุ่ม  ๆ ก็ไป 

หยิบกระดานหมากรุกและกระดานสกาที่เจ้าของบ้านเก็บไว้ เอาออกมาเล่น 

กันอยู่บนนอกชานบ้าน แข่งขันเพลิดเพลินกันอยู่ได้เป็นวัน  ๆ ปล่อยเรื่อง 

ในครัวและนอกครัวให้พวกผู้หญิงเขาจัดการกันเองตามสะดวก

	 ท่านหมื่นเป็นคนใจคอกว้างขวาง  น้ำตาลเมา กระแช่ อุ ที่มีอยู่  

สั่งให้ลูกน้องขนเอามาเลี้ยงแขกโดยทั่วถึงกัน แต่ก็ต้องระมัดระวังให้กินกัน 

พอหอมปากหอมคอ ไม่ถึงกับเมามาย

	 ขืนกินมากเกินไป แทนที่จะสนุกสนานครื้นเครง ก็จะกลับกลายเป็น 

การทะเลาะวิวาทเอาได้ง่าย  ๆ บางทีลุกลามไปเป็นเรื่องเป็นราวฆ่าแกงกัน  

งานบุญเลยกลายเป็นงานบาปอย่างน่าเสียดาย

แม่เอี่ยมรับภาระเรื่องทำพะแนงและแกงคั่วอันเป็นของถนัด ส่วนเกดได้รับ 

มอบหมายให้ทำของว่างสำหรับเลี้ยงแขกในเมืองที่จะมาร่วมงาน

	 หมื่นสดบอกพี่สาวว่า

	 “เจ้านายฉันท่านกรุณามางานบวชเจ้าคล้ายด้วย ต้องต้อนรับให้ดีเป็น 

พิเศษ ของคาวของหวานแยกสำรับต่างหากจากคนอื่น  ๆ อ้อ! ของหวาน 

เห็นจะต้องฝีมือพี่เอี่ยม ช่วยทำขนมครกหน้าเครื่องให้หน่อย”

	 ขนมครกของแม่ไม่เหมือนของชาวบ้านทั่วไป แม่เอี่ยมจะแสดงฝีมือ 

เฉพาะเวลาไปทำบุญในงานใหญ่  ๆ  ที่วัดเท่านั้น คือนอกจากเนื้อแป้งจะนิ่ม 

หวานกลมกล่อมเป็นพิเศษไม่เหมือนใครแล้ว แม่เอี่ยมก็จะทำหน้าขนมครก 

ด้วยกุ้งสับละเอียดเห็นมันเป็นสีแดงสวยผัดกับกระเทียมพริกไทย หยอดลง 

เป็นหน้าขนมครก ประดับด้วยช่อผักชีเขียวบางสดใส ให้กลิ่นหอมน่ากิน

	 บางครั้งก็ทำไก่สับ หมูสับ แต่กุ้งสับนั้นขึ้นชื่อมากที่สุด

	 คราวนี้ เนื่องจากแม่เอี่ยมต้องทำพะแนงไก่และแกงคั่วหม้อใหญ่  
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จึงมอบหน้าที่ทำขนมครกหน้าเครื่องให้ลูกสาวทำแทน

	 “เกดทำแทนแม่ที ทำจนคล่องแล้ว ไม่ต้องให้แม่คุม” แม่เอี่ยมสั่งเกด 

ด้วยความไว้ใจ “ทำให้สุดฝีมือ งานนี้ต้องรับคนใหญ่คนโต”

	 เกดนึกไม่ออกว่าคนใหญ่คนโตนั้นคือใคร

	 คนใหญ่คนโตที่มาร่วมงาน เท่าที่เกดรู้จักก็คือนายทองเพ็ง เศรษฐี 

ประจำหมู่บ้าน รายนี้ไม่มาช่วยงานอย่างชาวบ้านอื่น ๆ เพราะไว้ศักดิ์ศรีว่าเป็น 

คนรวย แล้วอีกอย่างก็คือ ต่อให้ไม่ถือตัว จะส่งลูกเมียมาแทนก็ไม่รู้จะส่ง 

ใครมา เมียหลวงของแกก็ป่วยกระเสาะกระแสะมาตั้งแต่ออกลูกคนเล็ก  

เมียน้อยที่มีอยู่เป็นขบวนนั้นก็เป็นสาวรุ่นหน้าตาหมดจด ปล่อยมาให้เจอ 

เจ้าหนุ่มในหมู่บ้านเข้าก็จะเกิดเรื่อง จึงปล่อยมาไม่ได้

	 ก่อนวันงาน นายทองเพ็งก็ส่งของมาช่วย เป็นน้ำตาลทรายขาวอย่างดี 

จากนครชัยศรี ทั้งที่เพชรบุรีเองก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำตาลอยู่แล้ว แต่ถือว่า 

เป็นของหายากราคาแพงกว่า พร้อมด้วยไข่เป็ดฟองโต ๆ ใส่ถาดใหญ่ ผ่าออก 

ไข่แดงไหลเป็นน้ำมันเยิ้ม แสดงว่าดองเค็มมาเป็นอย่างดีเป็นเวลานานนับเดือน

	 ในวันงานนั้นเอง เกดจึงได้พบ ‘คนใหญ่คนโต’ ที่ว่านั้นเป็นครั้งแรก

ตกเวลาเย็นของวันสุกดิบ เกดจำได้ว่าตัวเองกำลังนั่งพับเพียบรวมกลุ่มอยู่กับ 

พ่อแม่และน้องบนนอกชานที่ใช้สำหรับการแหล่นาคในตอนค่ำ ในตอนนั้น 

เอง ที่หน้าบ้านก็มีเสียงพูดแซ่แสดงความตื่นเต้น และเสียงเคลื่อนไหวลุกนั่ง 

ของคนที่นั่งอยู่ริมซุ้มประตูเหนือบันได แสดงว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์สำคัญ

	 ใครคนหนึ่งร้องบอกว่า

	 “เจ้านายท่านหมื่นมาแล้ว”

	 ใครคนหนึ่งในฝ่ายเจ้าภาพกระวีกระวาดคลี่พรมผืนเล็กที่เตรียมไว้แล้ว 

ออกมาปูเป็นพิเศษ ลูกสาวหมื่นเร่งงานรบรีบคลานไปหยิบพานหมากพลูบุหรี ่

มาวางไว้ใกล้  ๆ คนอื่น  ๆ  ที่นั่งอยู่กระเถิบห่างกันออกไป ร่นกันไปเป็นแถว  

ทิ้งที่ตรงกลางไว้ให้ผู้มาถึงก้าวมานั่งได้สะดวก

	 ชายหลายคนในเครื่องแบบทหารเดินขึ้นมาเป็นแถวอย่างมีระเบียบ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



17

ว.วินิจฉัยกุล

	 เกดได้ยินน้าชายพูดเสียงนอบน้อม

	 “เชิญขึ้นข้างบนขอรับ เป็นพระคุณหาที่สุดมิได้ที่ใต้เท้ากรุณามา”

	 ชายคนที่เดินนำหน้าคนอื่นนั้น แม้แต่งกายด้วยเครื่องแบบคล้ายคลึง 

กัน แต่เพียงมองแวบเดียว แม้ในสายตาที่ไร้เดียงสาต่อความเป็นไปใน 

โลกภายนอกอย่างเด็กสาววัยสิบเจ็ด ก็ยังแยกออกว่าผู้ใดเป็นหัวหน้ากลุ่ม  

ดังพญาช้างสารที่โดดเด่นอยู่เหนือช้างอื่น  ๆ เพราะความสง่างามขึงขังผิดไป 

จากผู้ติดตามทุกคน

	 เมื่อย้อนทบทวนความรู้สึกที่พบกันเป็นครั้งแรก เกดจำได้แต่เพียง 

ความพิศวงเมื่อเห็น  ‘เจ้านาย’  ของน้าหมื่น เพราะบุคคลสำคัญขนาดนี้ ใน 

ความรู้สึกของเกดจะต้องเป็นคนสูงวัย อย่างน้อยก็ต้องแก่กว่าน้าหมื่นของเกด 

อยู่มาก มิฉะนั้นน้าหมื่นจะเคารพยำเกรงขนาดนี้ได้อย่างไร

	 แต่ชายผู้ทรุดตัวลงนั่งบนพรมผืนพิเศษที่เจ้าบ้านปูลาดเตรียมไว้ให้นี้ 

เป็นชายหนุ่ม!

	 ถึงแม้ไม่ใช่ชายหนุ่มอายุครบปีบวชอย่างคล้ายลูกชายคนโตของหมื่นสด  

แต่ก็ห่างไกลจากคำว่าคนแก่หรือแม้แต่วัยกลางคน

	 รูปร่างสูงใหญ่...สูงกว่าน้าหมื่นเสียอีก พูดถึงความใหญ่ก็พอ  ๆ  กัน  

เพียงแต่ดูผึ่งผายกว่ามาก เพราะช่วงไหล่ แผ่นหลัง ยืดตรงมีสง่า

	 เมื่อเกดแลเลยขึ้นไปถึงดวงหน้า ก็ไม่กล้ามองเต็มตาเพราะความ 

ยำเกรง เห็นเพียงปลายคางและข้างแก้ม สะดุดตาที่ผิวพรรณเกรียมแดด 

เป็นสีน้ำตาลแดงระเรื่อ  หากยังละเอียดเกลี้ยงเกลาบอกวัยหนุ่มฉกรรจ์  

ไม่ขรุขระเหี่ยวย่นอย่างผิวของน้าหมื่น

	 ได้ยินเสียงห้าวกังวานมีสง่าพูดกับเจ้าของบ้าน

	 “นี่หรือลูกชายคนโตของหมื่น”

	 เจ้าหนุ่มคล้ายประหม่างกเงิ่นเข้าไปกราบ แล้วเลยนั่งก้มหน้าทำอะไร 

ไม่ถูก เสียงพ่อตอบเรียบร้อยสุภาพ

	 “คนนี้หละขอรับ ครบปีบวช ก็จะให้บวชสักหนึ่งพรรษา”

	 “ดีแล้ว ถูกต้องตามประเพณี เมื่อฉันอายุครบยี่สิบก็บวชเรียนแล้ว 
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เหมือนกันที่วัดบวรนิเวศ”

	 ทหารที่ติดตามมาได้ที่นั่งใกล้กับพ่อ ท่าทีจะเคยรู้จักกันมาก่อน เกด 

เห็นพ่อไหว้แล้วกระซิบถามถึง ‘เจ้านาย’ ก็ได้คำตอบเบา ๆ 

	 “ท่านชื่อพันตรีหลวงรัดรณยุทธ เพิ่งจะย้ายมาจากราชบุรี มาประจำ 

ที่กองทัพล่างสักสองสามเดือนมานี้เอง เป็นผู้บัญชาการหน่วย ท่านเป็น 

คนไม่ถือตัว ใจดี เมตตาลูกน้อง ถ้าท่านทราบว่ามีงานมีการอะไร ถ้าไป 

กราบเรียนเชิญท่าน ท่านก็มา”

	 “ท่านเป็นตั้งนายพันเทียวรึ ยังดูหนุ่มแน่นแท้  ๆ” พ่อออกปากเบา  ๆ  

อย่างทึ่ง

	 “คนมีบุญวาสนาก็อย่างนี้ละ พ่อมี”

	 เกดได้ยินเต็มสองหู แต่ในเมื่อตัวเองเป็นเด็ก ไม่มีสิทธิ์จะพูดแทรก 

อะไรเข้าไปได้ ก็ได้แต่ฟังอยู่เงียบ ๆ 

	 แม่เอี่ยมสะกิดลูกสาว เมื่อเกดเหลียวไปมอง นางก็กระซิบบอก

	 “เอ็งไปช่วยน้าจันยกของว่างมาให้เจ้านายท่าน แต่ไม่ต้องยกไปให้เอง 

ดอกนะ น้าจันจะเป็นคนยกออกไป”

	 ถึงอย่างไรแม่เอี่ยมก็ยังหวงลูกสาว เห็นทหารหนุ่ม  ๆ  ตาม  ‘เจ้านาย’  

มาหลายคน เกรงว่าลูกสาวจะเป็นเป้าสายตาชายหนุ่มเหล่านั้นโดยไม่จำเป็น

	 อาหารเย็นกว่าจะยกออกมาก็ต้องมืดสนิทเข้าไปแล้ว ตอนนั้นจึงมีแต่ 

ของว่างที่ทำเสร็จใหม่  ๆ  ฝีมือของเกดเอง จัดใส่สำรับอย่างดี แยกต่างหาก 

จากของคนอื่น น้าจันคลานเข่าไปวางให้ตรงหน้า ‘เจ้านาย’ แล้วเลยถือโอกาส 

นั่งพับเพียบ ทำตัวเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิง คอยรับใช้ดูแลอยู่ใกล้ ๆ 

	 หมอทำขวัญนาคมาถึงแล้ว ผู้คนที่นั่งรวมกันอยู่ไม่เป็นระเบียบก็เริ่ม 

สงบนิ่ง ตั้งอกตั้งใจฟังแกเริ่มพรรณนาถึงคุณงามความดีของแม่ผู้อุ้มท้องลูก 

มาจนรอดปลอดภัย เติบโตได้บวชทดแทนพระคุณ

	 คนเขาพูดกันว่าหมอคนนี้แหล่เก่งนักหนา ทำเอาเจ้านาคงานไหนงานนั้น 

ร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งตรึงใจกันมามากมายแล้ว พวกผู้หญิงในงานต่างก็ 

พากันตื้นตันน้ำตาไหล ต้องยกชายผ้าแถบบ้าง ผ้าเช็ดน้ำหมากบ้างขึ้นซับ 
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น้ำตากันเป็นแถว ๆ 

	 การแหล่เป็นเรื่องยืดยาว กินเวลานานไปจนกระทั่งดึก ต้องหยุด 

พักเหนื่อยเป็นระยะ ในช่วงหยุดนั้นเอง พวกผู้คนที่นั่งฟังกันอย่างตั้งใจ 

ก็จะได้พัก ผ่อนคลายความเมื่อยขบที่นั่งอยู่นาน  ๆ ได้เหยียดแข้งขาลุกเดิน 

หรือพูดคุยกันบ้าง

	 ถึงเวลานี้ เจ้าภาพจะเริ่มยกอาหารหวานคาวออกมาเลี้ยงแขก หรือ 

ถ้าพวกเด็กหนุ่มสาวและเด็กเล็ก  ๆ  ถือเป็นกันเอง ไม่ต้องรอสำรับ ต่างคน 

ต่างออกจากบ้านเข้าไปหากินเองในครัวเลยทีเดียว

	 เกดช่วยแม่ยกอาหารคาวออกมาจากครัวอีกสำรับหนึ่ง เพื่อจะส่งให้ 

น้าสะใภ้นำไปวางตรงหน้า ‘เจ้านาย’ ในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงพูด

	 “หมื่นกินเสียกับฉันด้วยกันสิ”

	 “เชิญใต้เท้าเถิดขอรับ”

	 “ไม่ละ กินคนเดียวจะไปอร่อยอะไร ดูหน้าตาอาหารก็จัดมาเสีย 

มากมาย ขืนกินไม่หมดเข้า คนทำจะเสียใจนึกว่าไม่อร่อย”

	 หมื่นสดยิ้มอย่างสำรวม

	 “อร่อยแน่ขอรับ คนทำนี้เป็นพี่สาวกระผม ตอนสาว ๆ  เคยอยู่ในจวน 

เจ้าเมือง ทำอาหารคาวหวานอย่างบางกอกเป็น...ของว่างก็ฝีมือพี่สาว”

	 “มิน่าเล่า ขนมครกหน้ากุ้งอย่างนี้ไม่นึกว่าจะมาเจอที่เมืองเพชร รสมือ 

ราวกับบ้านผู้ดีในพระนคร พี่สาวคนไหนกันฉันอยากเห็น จะตกรางวัลให้”

	 แม่เอี่ยมถูกรุนหลังออกไป เจ้าตัวก็คลานออกไป สำรวมกิริยาเป็น 

อย่างดี เสียงแม่จันคนช่างพูดเสริมแจ้ว ๆ ว่า

	 “พวกนี้พะแนงไก่ แกงคั่วตำลึงเจ้าค่ะ ฝีมือพี่เอี่ยม ส่วนขนมครกนั้น 

ฝีมือนางเกดลูกสาว”

	 “อ้าว! อย่างนี้ต้องให้รางวัลลูกถึงจะถูก” ‘เจ้านาย’ พูดเสียงอารมณ์ดี

	 เกดจำต้องคลานออกไปรับเงินที่น้าสะใภ้กระซิบบอกว่า

	 “ท่านให้ตั้งตำลึงหนึ่งแน่ะ ไปรับเสีย”

	 จะมองในตอนแรกก็ไม่กล้า เกดได้แต่คลานก้มหน้าไปจนใกล้ตัว 
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พอสมควร จึงจำต้องเงยหน้าขึ้นรับเงินรางวัล

	 พอเงยหน้าขึ้นก็สะดุ้งวาบ

	 นัยน์ตาที่ก้มลงมองเกดนั้นคมกล้า บาดนัยน์ตาราวกับสายฟ้าแลบ 

ปลาบกระทบตา  อย่างไม่ทันจะรู้ เนื้อรู้ตัว  โฉมหน้าของชายหนุ่มที่ เกด 

ไม่กล้ามองให้เต็มตาเพราะความยำเกรงในตอนแรก ก็กระจ่างแจ้งประจักษ์ 

แก่ตา...และแก่ใจของเกดนับแต่ครั้งนั้น

	 แม้ในครั้งแรก เกดไม่เคยตระหนักถึงความรู้สึกของตัวเองเลยก็ตาม

	 เกดรู้สึกเหมือนกันว่า  ‘เจ้านาย’  มองอย่างเพ่งพิศเต็มตา ทำให้ต้องรีบ 

หลบตาลงต่ำ บังคับมือมิให้สั่นเมื่อรับเงิน แล้วก้มลงกราบ คลานถอยหลัง 

ออกไปจากที่นั่น ไม่ยอมเหลียวมองหน้าใคร

	 หลายปีต่อมา  ในช่วงของการตกระกำลำบากแสนสาหัส นายขิม  

สตรีชรา แม่นมของเจ้าจอมอำพันผู้เมตตาเกดเหมือนเป็นลูกหลาน เคย 

ถามถึงเหตุการณ์เมื่อสมัยเกดยังสาว

	 “ถามจริง  ๆ  เถอะคุณหญิง เจ้าคุณตอนหนุ่ม  ๆ  สมัยพบกัน สวยมาก 

ทีเดียวหรือ คุณหญิงจึงลืมไม่ได้”

	 เกดไม่สามารถจะตอบได้ถูก ได้แต่พูดอย่างใจลอย

	 “เจ้าคุณท่านไม่ใช่ชายงามอย่างตัวพระในละครก็จริง แต่ตอนที่พบ 

กันนั้น ฉันรู้สึกเหมือนท่านเป็นเทวดา ฉันเป็นคนเดินดิน...นึก  ๆ  แล้วก็อด 

คิดไม่ได้ ถ้าฉันไม่รู้สึกเช่นนั้นก็น่าจะดีกว่า ชีวิตคงไม่ลำบากอย่างเวลานี้ 

ก็เป็นได้”

แม้งานบวชของคล้ายผ่านไปอย่างเรียบร้อยหลายวันแล้ว พ่อแม่พาลูกสาว 

สองคนกลับมาบ้าน ชีวิตในบ้านของเกดกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติเป็นชีวิต 

ประจำวันอีกครั้งหนึ่ง แต่จะด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรก็ตาม เกดอดรู้สึก 

ไม่ได้ว่าความจริงชีวิตไม่เหมือนเดิมเสียทีเดียว

	 บางสิ่งบางอย่าง...ที่เป็นสิ่งใหม่...เกดไม่รู้ว่าคืออะไร กำลังจับจ้องเกด 

อยู่อย่างเงียบเชียบ
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	 ถ้าหากว่าเกดรู้และมีประสบการณ์พอที่จะบอกได้ว่า ‘สิ่งนั้น’  คืออะไร  

หล่อนจะเรียกมันว่า ‘ชะตากรรม’

เกดจำได้แต่ว่าความรู้สึกแปลก ๆ ผ่านเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ในวันรุ่งขึ้นเมื่อถึง 

ตอนแห่นาคเข้าไปในโบสถ์ ‘เจ้านาย’ ของหมื่นสดมาร่วมงานด้วยเช่นเมื่อวาน

	 เกดอยู่ในหมู่พี่น้องสาว  ๆ  ห่างออกไปเกือบจะสุดฟากผนังโบสถ์ ห่าง 

จาก  ‘เจ้านาย’  ผู้นั่งเด่นเป็นสง่าอยู่คนเดียว แต่ไม่ว่าจะเหลือบชำเลืองแลไป 

ทางนั้นทีไร  ก็จะเห็นนัยน์ตาคมคู่นั้นเหลือบมองมาเสมอ  ได้จังหวะกัน 

ทุกครั้ง ราวกับเจ้าตัวเฝ้าชำเลืองมองมานานแล้ว

	 หลายครั้งเข้า เกดชักหนาว ๆ ร้อน ๆ 

	 ไม่เข้าใจว่าตัวเองทำผิด หรือเป็นตัวประหลาดอะไรหรือเปล่า บุคคล 

สำคัญที่สุดในงานนี้จึงวนเวียนมองหล่อนอยู่ร่ำไป ทำเอาหมดความสุข มือไม ้

ก็เกะกะเก้งก้างไปหมดไม่รู้จะวางที่ไหนถูก

	 ในตอนแรกก็ไม่สบายใจ...ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเคือง...และท้ายสุด เริ่ม 

รู้สึกกระดากกระเดื่องอย่างไรชอบกล

	 พี่สาวคนโตที่ออกเรือนไปแล้ว ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ กระซิบถาม

	 “เป็นอะไร เกด นั่งกระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่ง”

	 “เป็นเหน็บน่ะพี่” เกดสะดุ้งวาบในใจ เกรงว่าจะเกิดพิรุธ “ที่ตรงนี้ 

แคบ เหยียดขาไม่ได้”

	 “อ้าว! กระเถิบมาซี” พี่สาวพาซื่อ แล้วเลยผลักน้องสาวคนเล็กออก 

ห่าง “นังคนนี้ก็เหลือทน นั่งคนเดียวกินที่เสียสามวา!”

	 เกดมองเห็นหนทางเอาตัวรอดได้ทันที คือกระเถิบเข้าสู่มุมเหมาะ  

ให้พี่สาวและน้องสาวบังเสียให้มิดชิด ก่อนจะถอนหายใจอย่างโล่งอก

	 หมดเรื่องกันไปที!

	 เอาเข้าจริง เกดเพิ่งรู้ภายหลังว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง
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ฝนฟ้าในปีนั้นชุ่มฉ่ำสมบูรณ์กว่าปีก่อน จนชาวบ้านออกปากว่าจะมากเกิน 

ต้องการไปเสียด้วยซ้ำ ตกมาตั้งแต่เดือนหก ไม่ยอมขาดช่วง ยิ่งเข้าพรรษา 

แล้ว ยิ่งตกแทบจะวันเว้นวัน

	 แม่เอี่ยมบ่นไม่ขาดปากว่าปลาแห้งที่ตากไว้จะขึ้นราเสียหมด ที่นอน 

หมอนมุ้ง ผ้าห่มก็เหม็นอับ วันไหนแดดออก วันนั้นแม่และลูกสาวทั้งสอง 

เป็นต้องโกลาหลซักผ้า ตากผ้า ขนที่นอนออกมาผึ่งแดด และยกกระบะ 

ปลาแห้งออกมาตากไว้เต็มนอกชาน

	 แดดร้อนจัดผิดปกติในตอนบ่าย ลมนิ่งจนใบไม้ไม่กระดิก พอตกเย็น 

แค่แดดอ่อนลงได้ไม่นาน พยับเมฆก็ครึ้มทะมึนเกือบครึ่งฟ้า ก่อนจะแผ่ 

ขยายเข้าครอบคลุมเหนือบ้าน ลมที่นิ่งสนิทมาเป็นเวลานานเริ่มพัดหมุน 

ปั่นป่วนหอบใบไม้แห้งปลิวคว้างกระจายเต็มชานเรือน

	 เรินยกกระบะปลาตากแห้งวิ่งอ้าวเข้าไปเก็บในครัว เกดกระชากผ้า 

ผืนสุดท้ายจากราววิ่งหลบเข้าไปใต้ถุนบ้านทันเวลาเมื่อฝนเม็ดโต  ๆ โปรยปราย 

ลงมา แล้ววิ่งขึ้นบันไดด้านหลัง ขึ้นบ้านไปก่อนจะทันเปียก

	 ฝนเทกระหน่ำราวกับใครสาดน้ำเป็นถัง  ๆ  ลงมาจากฟากฟ้า เรินดึงไม้ 

ที่ค้ำหน้าต่างออก ดึงหน้าต่างปึงปังรอบเรือน เกดหยิบผ้าแถบผืนเก่าที่สุด 

ขึ้นพันอก ยกชายทั้งสองขึ้นโอบคอ ผูกเป็นตะแบงมานให้รัดกุม แล้วลง 

บันไดหลังไป รองน้ำสะอาดจากชายคาใส่ตุ่มใบโต ๆ รอบบ้าน

	 กลางม่านฝนพร่างขาว เกดมองเห็นเงาทะมึนหลายร่างฝ่าสายฝน 

ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว แผ่นดินสะเทือน น้ำบนพื้นดินแตกกระจายเมื่อ 

ฝีเท้าม้าควบขับใกล้เข้ามา ก่อนที่น้าหมื่นผู้นำขบวนมาจะพาม้าเข้ามาหยุดอยู่ 

ใต้ชายคาบ้าน

	 เกดได้แต่ตะลึงมอง ลืมความหนาวเย็น ตลอดจนสายฝนไหลโชกชุ่ม 

พาเนื้อผ้าเนียนแนบเนื้อกาย

	 บุคคลผู้ควบม้ามาถึงติด  ๆ  กับน้าหมื่นก็โหนตัวลงจากม้าอย่างว่องไว  

วิ่งเข้ามาหลบฝนอยู่ใต้ชายคา คนอื่นที่ตามมาด้วยสาละวนกับการผูกม้าไว้ 

กับเสาบ้านให้มันหลบฝนอยู่ใต้ชายคา
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	 สายตาคมเฉียบคู่เดิมเหลียวมองเกด เหมือนกับมีอำนาจพิเศษบอก 

ให้เขารู้ว่า เจ้าของร่างที่ยืนหลบแอบเสาในความขมุกขมัวอยู่นั้นเป็นใคร

	 เกดยืนตัวสั่น...ความหนาวเย็นจากฝนนั้นไม่เท่าไรหรอกเพราะชิน 

เสียแล้ว แต่อำนาจสายตาคู่นั้นสิ ทำให้เย็นยะเยือกไปตั้งแต่หัวจดเท้าอย่าง 

ไม่เคยเป็นมาก่อน

	 ความรู้สึกในขณะนั้น จะว่าโกรธก็ไม่ใช่ กลัวก็ไม่เชิง ถ้าใกล้เคียง 

กับอะไรมากที่สุด...ก็น่าจะเป็นความอายมากกว่าอย่างอื่น  มือเลื่อนขึ้น 

กอดอกเอาไว้แน่น

	 โดยไม่รู้ตัว เกดก็ผลุนผลันหมุนตัวกลับ วิ่งขึ้นบันไดหลังโดยไม่ฟัง 

เสียงเรียกของน้าชายผู้เพิ่งพรวดพราดวิ่งมาถึง

	 “นังเกด นังเกดรึนั่น อุบ๊ะ! วิ่งขึ้นบ้านไปเสียแล้ว”

	 เกดวิ่งพรวดขึ้นไปบนบ้าน ตัวสั่นไปหมด ทั้งด้วยความหนาวเย็น... 

และด้วยความรู้สึกอย่างอื่นที่อธิบายไม่ได้ ระคนกัน

	 พ่อมีกำลังจะลุกไปดูเพราะได้ยินเสียงม้าร้องและเสียงคนตะโกนแว่ว  ๆ  

อยู่หน้าบ้าน พอเห็นลูกสาวก็ถามว่า

	 “ใครมา”

	 “น้าหมื่นมาจ้ะ พ่อ”

	 แล้วตัวเองก็วิ่งพรวดเดียวข้ามนอกชานเข้าไปในเรือนหลังเล็กอันเป็น 

ห้องนอนของตนกับน้อง ปิดประตูมิดชิด เคราะห์ดีที่น้องสาวไม่อยู่ในห้อง 

จึงไม่เห็นท่าทีประหลาด  ๆ  ของพี่สาว เกดเองก็ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะอธิบาย 

อะไรทั้งสิ้น

	 คนข้างนอกจะมาเยือนกันอย่างไร หรือต้อนรับกันท่าไหน เกดไม่คิด 

จะออกไปดู ได้ยินเสียงแม่ตะโกนเรียกลูกสาวคนเล็กให้เข้าไปช่วยตระเตรียม 

ทำกับข้าวเลี้ยงแขก แล้วร้องถามด้วยความสงสัย

	 “เกดมันไปไหนของมัน”

	 เกดได้สติ พบว่าตัวเองยืนกอดอก ตัวสั่นด้วยความหนาว น้ำหยด 

เป็นทางลงจากผ้านุ่งไปเปียกพื้นห้องเป็นแอ่ง ก็รีบผลัดผ้า เช็ดตัวให้แห้ง  
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หยิบเสื้อมาสวมแทนผ้าแถบอย่างที่ห่มเป็นปกติเวลาอยู่บ้าน นุ่งโจงกระเบน 

ผืนแห้งสะอาดเข้ากับตัวอย่างรวดเร็ว ผมที่ยังหมาดชื้นหวีเสยไปข้างหลัง 

อย่างลวก ๆ 

	 น้าหมื่นนั่งอยู่ในเรือนของพ่อ ตรงกันข้ามกับเรือนของเกด ในห้อง 

ใหญ่ซึ่งเป็นทั้งห้องโถงและใช้ประโยชน์อื่น  ๆ  สารพัด รวมทั้งกางมุ้งนอน 

ในเวลากลางคืน ‘เจ้านาย’  นั่งหันหลังให้ ทหารที่ติดตามมานั่งสำรวมอยู่ห่าง 

ออกไปจนเกือบถึงสุดผนังห้อง ฝนยังคงตกเป็นม่านขาว แต่ค่อยเบาบางลง 

กว่าตอนแรก

	 เกดก้าวออกจากเรือนของตน ทำท่าจะวิ่งฝ่าสายฝนเข้าไปในครัวซึ่งอยู่ 

ห่างออกไปทางด้านหลังของเรือนทั้งสอง แต่ก็เหมือนคุณหลวงนายทหารหนุ่ม 

มีสายตาหลัง เพราะว่าเหลียวมามองเกือบจะทันที พลอยทำให้พ่อและน้าชาย 

เหลียวมาด้วย

	 “เกด” เสียงพ่อเรียกทำเอาสะดุ้ง “เป็นไรไม่มาไหว้น้าหมื่นเสียก่อน”

	 เกดจำใจวิ่งข้ามนอกชานจากเรือนเล็ก มาถึงก็ทรุดตัวลงไหว้ แล้วไหว ้ 

‘เจ้านาย’ ด้วย โดยไม่กล้าเงยหน้ามอง

	 ได้ยิน ‘เจ้านาย’ พูดแกมหัวเราะเบา ๆ 

	 “ลาดตระเวนเสร็จแล้วนึกว่าจะกลับกรมได้ตอนค่ำ ที่ไหนได้กลับมา 

เจอฝนกลางทาง แข็งใจขี่ม้าฝ่าฝนมาสักพักนึกว่าคงจะพ้น ก็ไม่พ้น ฝน 

ยิ่งหนักจนมองทางไม่เห็น”

	 พ่อตอบเสียงนอบน้อม

	 “แวะเสียที่นี่ก็ดีแล้วขอรับ ปีนี้ฝนฟ้าตกหนักจริง  ๆ ตกอย่างนี้เห็นที 

จะพรำอีกหลายยามกว่าจะขาดเม็ด”

	 “เกรงใจ ต้องรบกวนพี่มี” น้าหมื่นพูดขึ้นบ้าง

	 เกดคลานถอยออกมา ตรงแน่วไปที่ครัวอย่างไม่เหลียวหลัง ได้ยิน 

เสียงพ่อท้วงด้วยเสียงอารมณ์ดี

	 “เกรงใจอะไรกันพ่อหมื่น พี่น้องกันแท้ ๆ พูดอย่างนี้เหมือนเป็นคนอื่น 

คนไกล ฉันเสียใจ...ฉันสิเป็นฝ่ายเกรงใจ อาหารการกินมีตามประสาชาวบ้าน 
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เกรงว่าจะไม่ถูกปาก”

	 “เรื่องนี้...”

	 พันตรีหลวงรัดรณยุทธพูดขึ้นด้วยเสียงเป็นกันเอง

	 “พ่อมีอย่าได้เกรงใจฉัน ฉันมาอาศัยหลบฝน แล้วเจ้าของบ้านยังหา 

ข้าวให้กินเสียอีก ฉันกลับเป็นฝ่ายรู้สึกว่าพ่อมีอุตส่าห์ลำบากลำบนเพราะฉัน  

ไม่รู้จะขอบใจอย่างไร”

	 วาจาไพเราะทำนองนี้ ต่อมาเกดได้ยินจนชิน และรู้ด้วยว่าเกิดจาก 

น้ำเนื้อแท้ มิได้เสแสร้ง ไม่ว่าชาวบ้านหรือผู้ใต้บังคับบัญชา คุณหลวงหนุ่ม 

ไม่เคยวางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตข่มเหงราษฎร ไม่แปลกที่เขาเป็นที่รักและ 

เคารพของผู้อยู่แวดล้อมไม่ว่าใคร

อาหารในวนันั้นไมใ่ชข่องดวีเิศษอะไร เป็นอาหารพื้น ๆ ทีก่นิกันอยูเ่ปน็ประจำ 

ก็จริง แต่ก็เป็นอาหารที่ถูกปากแขกทุกคน โดยเฉพาะคุณหลวงซึ่งดูเจริญ 

อาหารเป็นพิเศษ

	 กับข้าวมื้อนั้นประกอบด้วยน้ำพริกฝีมือแม่เอี่ยม อันเป็นอาหารหลัก 

ของทางบ้าน มีผักจิ้มคือหยวกกล้วยอ่อน  ๆ  ต้มและผักสดอีกหลายชนิด 

ล้วนเก็บมาจากแถว ๆ รอบบ้านนั้นเอง

	 ในเมื่อมีแขกมากินอาหารด้วยหลายคน จึงต้องทำกับข้าวเพิ่ม แม่เอี่ยม 

ให้ลูกสาวทำงบปลาร้า ด้วยการควักปลาร้าจากไหขึ้นมาห่อด้วยใบตองแล้ว 

ปิ้งไฟจนหอมระอุน่ากิน สุดท้ายคือต้มส้มปลาทูฝีมือของเกดเอง เอาไว้แก้เผ็ด 

จากอาหารสองอย่างแรก

	 พวกผู้ชายกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ส่วนผู้หญิงไม่ได้ร่วมวงด้วย  

แม่เอี่ยมรีบไล่ลูกสาวทั้งสองกลับเข้าเรือนนอน เมื่อเห็นว่ามีทหารหนุ่ม  ๆ  

ติดตามเจ้านายมาหลายคน

	 เกดทำตามคำสั่งโดยไม่ชักช้า

	 ฝนขาดเม็ดสนิทแล้วเมื่อพวกแขกพากันกลับ เกดเปิดหน้าต่างห้องนอน 

ออกไปรับอากาศเย็นสดชื่นภายนอก หยาดน้ำยังคงร่วงหล่นจากชายคากระทบ 
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แสงเดือนเป็นสายขาว

	 ทอ้งฟา้สนีำ้เงนิเขม้บรสิทุธิร์าวกบัแกว้กระจกขดัใหม่ ดวงจนัทรค์นืเพญ็ 

เยี่ยมหน้าจากเบื้องบน สาดแสงสีเงินใสกระจ่าง พายุฝนผ่านไปแล้ว ทิ้งไว้ 

แต่ร่องรอยน้ำเจิ่งนองท้องร่อง สะท้อนเงาจันทร์ขาวระยับ ปลาคะนองน้ำใหม่ 

ดีดตัวขึ้นดังโผงได้ยินแว่ว ๆ มาจากท้องร่องใกล้บ้าน

	 เสียงฝีเท้าม้ากุบกับอยู่ข้างล่าง เกดลดสายตาลงมองโดยไม่ตั้งใจ พลัน 

ก็เห็นม้าตัวหนึ่งถูกชักให้รีรออยู่บนลานบ้าน ผู้อยู่บนหลังม้าเงยหน้าขึ้นมอง 

ตัวบ้านนิ่งอยู่เหมือนจะมองหาใครสักคน

	 เมื่อเกดเปิดหน้าต่างออกไป เสียงเปิดหน้าต่างทำให้เขาผู้นั้นเงยหน้า 

ขึ้นมอง

	 ในแสงจันทร์ขาวนวล เกดเห็นดวงหน้าคมสันสมชายของคุณหลวง 

ยิ้มพรายให้หล่อน เช่นเดียวกับอีกฝ่ายหนึ่งมองเห็นดวงหน้านวลใส นัยน์ตา 

ดำคม เยี่ยมมองลงมาจากหน้าต่าง

	 “แม่เกด กับข้าวอร่อยมาก”

	 เป็นประโยคแรกที่ชายหนุ่มพูดด้วย อย่างที่หล่อนไม่นึกฝันมาก่อน

	 “เอาไว้ว่าง ๆ ฉันจะแวะมาขอกินอีกนะ”

	 เกดได้แต่ยืนตัวแข็ง มือที่ลอดลูกกรงไม้ออกไปดันบานหน้าต่างค้าง 

อยู่ในท่านั้น จนกระทั่งม้าตัวนั้นวิ่งเหยาะย่างห่างออกไป พร้อมกับม้าตัวอื่น ๆ  

แล้วค่อยทวีความเร็วขึ้นจนลับหายไปตามทางเกวียนคดเคี้ยวเป็นเงาขาวราง ๆ 

อยู่ใต้แสงสีเงิน

“วันนี้พ่อหมื่นมาคนเดียว จะผ่านไปไหนหรือ”

	 เจ้าของบ้านไม่ได้แปลกใจที่เห็นผู้มาเยือนในตอนค่ำวันนี้ เพราะการ 

ผ่านบ้านไปมาของหมื่นเร่งงานรบนับเป็นเรื่องธรรมดา หลังจากกล่าวเชื้อเชิญ 

ต้อนรับให้นั่งคุยกันบนนอกชาน ยกหมากพลูบุหรี่ออกมาต้อนรับตามธรรม- 

เนียมแล้ว ก็ซักถามกันไปตามประสาญาติพี่น้อง

	 หมื่นเร่งงานรบไม่ได้ตอบพี่สาวในทันที เพราะเขาเองก็ใช้เวลาตรึกตรอง 
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มาตลอดทางตั้งแต่ออกจากค่ายทหารในตัวจังหวัดเพชรบุร ี มาจนถึงบ้านท่าหิน  

ว่าจะเริ่มเรื่องอย่างไรดี

	 ยังไม่ทันตอบ พ่อมีก็ถามต่อจากที่ภรรยาถามไว้

	 “นั่นสิ มาคนเดียวคงไม่ได้มาลาดตระเวน เจ้านายพ่อหมื่นท่านไม่ได้ 

มาด้วย”

	 “ไม่ได้มา”

	 หมื่นเร่งงานรบตอบ มองเห็นช่องทางจะเข้าถึงเรื่อง ก็พูดต่อไปว่า

	 “พูดถึงเจ้านายคนนี้ ฉันรักเสียจริง  ๆ รับใช้ไม่นานเท่าไหร่ก็เหมือน 

อยู่กันมานาน ท่านเป็นคนอารีอารอบ เมตตาปรานีลูกน้อง ไม่ถือตัวเลยว่า 

เป็นเจ้าใหญ่นายโต”

	 “นั่นสิ พูดเหมือนใจ”

	 แม่เอี่ยมเห็นด้วย โดยไม่นึกฝันแม้แต่น้อยว่าน้องชายมีจุดหมาย 

อย่างไรแอบแฝงอยู่ สรรเสริญต่อไปว่า

	 “มาคราวก่อน กินข้าวที่นี่ท่านก็อุตส่าห์ให้ค่าข้าว ไม่รับท่านก็ยัดเยียด 

ให้จนได้ มีเจ้าใหญ่นายโตไม่ข่มเหงเบียดเบียนชาวบ้านอย่างนี้ พวกเราได้ 

อยู่ร่มเย็นเป็นสุข”

	 “เรื่องข่มเหงเบียดเบียนน่ะไม่มีแน่” น้องชายรีบรับรอง “ท่านไม่เคย 

บังคับข่มเหงใคร ถ้าหากว่าอยากได้อะไร ท่านก็ขอกันดี  ๆ รักษาน้ำใจกัน 

เอาไว้”

	 น้ำเสียงของหมื่นสดออกจะมีนัย เพราะตัวคนพูดก็ตั้งใจจะแสดงนัย 

ให้รู้อยู่แล้วเป็นเชิงเกริ่นอยู่ในที พ่อมีจึงสะดุดหูขึ้นมา

	 “แล้วท่านอยากได้อะไรล่ะ ที่ว่าขอกันดี ๆ”

	 หมื่นเร่งฯอึกอักอยู่เป็นครู่ ก็ถามเลี่ยงไปว่า

	 “เออ! นางเกดปีนี้มันอายุเท่าไหร่”

	 ลองถามถึงอายุของลูกสาว เรื่องเดียวที่พ่อแม่จะคิดก็คือเรื่องออกเรือน 

มีผัว แม่เอี่ยมมองหน้าน้องชาย แต่ก็ยังนึกไปไม่ถึงอยู่นั่นเอง

	 “สิบเจ็ดเต็มย่างสิบแปดแล้วละ พ่อหมื่น”
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	 “มันก็สาวเต็มตัวแล้วสินะ ลูกสาวสองคนก็ออกเรือนไปหมดแล้ว  

เหลือนางเกด พี่เอี่ยมกับพี่มีใจคอจะไม่ยกให้ใครจริง ๆ หรือ”

	 คราวนี้พ่อมีไหวตัว นึกปราดไปถึงทหารหนุ่ม  ๆ  หลายคนที่ติดหน้า 

ตามหลังเจ้านายมาในวันนั้น ใจนึกไปว่าน่ากลัวเจ้าหนุ่มคนใดคนหนึ่งเกิด 

ต้องตาต้องใจลูกสาวบ้านนี้ขึ้นมา แล้ววิ่งไปหาเจ้านายให้ช่วยเสียละมัง ท่าน 

ก็เลยใจดี รับเป็นผู้ใหญ่ ให้หมื่นสดมาทาบทามดูลาดเลาเสียก่อน

	 “ก็ยังไม่ได้ยกให้ใคร”

	 พ่อมีตอบชนิดไว้เชิง ถือว่าตัวเองก็พอจะมีฐานะไม่น้อยหน้าใคร แม้ 

ไม่ใช่เศรษฐีอย่างนายทองเพ็ง แต่ก็เป็นที่นับหน้าถือตา จะยกลูกสาวคนโปรด 

ให้ใคร ก็ต้องดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

	 อดไม่ได้ก็ถามดักคอ

	 “หรือพ่อหมื่นจะมาเป็นผู้ใหญ่ให้ลูกน้องคนไหน หนุ่ม ๆ ที่ตามมาด้วย 

วันนั้นน่ะหรือ”

	 หมื่นสดทำหน้าพิพักพิพ่วน ในขณะที่แม่เอี่ยมมองหน้าน้องชายเป็น 

เชิงถาม หน้าตาบอกความสนใจขึ้นมาทันที

	 “เอ้อ...” เจ้าตัวตะกุกตะกักเป็นครั้งแรก ไม่ฉาดฉานอย่างเคย “ไม่ใช ่

ลูกน้อง...โฮ้ย! ไม่ใช่หรอก...”

	 “อ้าว! แล้วใครล่ะ...”

	 หมื่นสดมองหน้าพี่สาวและพี่เขยนิ่งอยู่อึดใจ ก็ตอบเสียงแผ่วเบา

	 “เจ้านายท่านเรียกฉันไปถามถึงนางเกด...ฉันดูออกว่าท่านพอใจ...”

	 เงียบ!

	 ความเงียบอย่างตกตะลึงของฝ่ายเจ้าของบ้านทำให้หมื่นสดรีบพูด 

ต่อไปว่า

	 “ฉันก็ไม่ได้รับปากท่านดอก บอกว่าต้องมาทาบทามพี่ทั้งสองเสียก่อน 

ถ้าหากว่ามองกันดี  ๆ ท่านพูดอย่างนี้ก็คือท่านรับไปเลี้ยงดูไม่ทิ้งไม่ขว้าง  

ผู้หญิงยังไงมันก็ต้องมีผัวเข้าสักวัน มีผัวอย่างท่านก็ต้องถือว่ามีบุญกว่า 

ผัวชาวบ้าน”
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	 แม่เอี่ยมหายตกตะลึงก่อนสามี ฟังมาถึงตรงนี้ก็ถามขึ้นตรง ๆ 

	 “พ่อหมื่น หยุดสักประเดี๋ยว ขอฉันถามก่อน พูดอย่างนี้คือเจ้านาย 

ท่านอยากได้นางเกดไปเป็นเมีย...เมียอะไร เอาไปเป็นนางเล็ก ๆ คอยรับใช้ท่าน 

น่ะหรือ”

	 มาเจอคำถามนี้ หมื่นเร่งงานรบก็ตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบ

	 ใจก็คิดว่าคงจะออกมาในรูปนั้นแหละ ขุนนางหนุ่มออกมาอยู่หัวเมือง 

รูปร่างหน้าตาดีมีสง่าอย่างคุณหลวงรัดรณยุทธ ไม่มีเมียจากบางกอกตามมา 

ด้วย ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ท่านจะต้องหาเมียหัวเมืองไว้ปรนนิบัติรับใช้ท่าน

	 ถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านอื่น มีความเคารพยำเกรงขุนนางโดยเฉพาะขุนนาง 

ทหารมีอยู่เต็มเปี่ยม พ่อแม่มีแต่แทบจะเอาลูกสาวใส่พานมาประเคน เรื่อง 

จะเป็นเมียใหญ่หรือเมียเล็กไม่สำคัญ ถือว่าผู้ชายสูงศักดิ์นั้นพอได้หญิงสาว 

คนใดไปเป็นเมียแล้ว ก็เป็นอันว่ารับเลี้ยงดูไปจนตายโดยปริยาย ฐานะ 

เมียหลวงหรือเมียน้อยก็ไม่เป็นที่รังเกียจในสังคมด้วยกันทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ ่

อยู่ในรั้วบ้านเดียวกัน แบ่งหน้าที่งานในบ้านไปช่วยกันทำ รับใช้สามีกันคนละ 

อย่าง เมียหลวงบางคนก็เป็นฝ่ายหาเมียน้อยให้สามีด้วยซ้ำไป

	 หมื่นเร่งงานรบเคารพคุณหลวงผู้บัญชาการหน่วยโดยหน้าที่ และนิยม 

นับถือนิสัยใจคอเป็นส่วนตัว จึงตอบอย่างค่อนข้างให้คะแนนเจ้านายว่า

	 “เท่าที่เห็น เจ้านายฉันท่านไม่มีเมีย ได้ข่าวว่าท่านเป็นพ่อม่ายหรือ 

อย่างไรนี่แหละ นิสัยใจคอท่านโอบอ้อมอารีน่าเคารพ ท่านเกิดต้องตานางเกด 

ขึ้นมา ท่านก็ไม่หักหาญ ให้ฉันมาพูดกับพี่ทั้งสองเสียก่อน เผื่อว่าหมั้นหมาย 

ใครเอาไว้ท่านจะได้รู้ ไม่บังคับเอาแต่ใจท่าน”

	 คำพูดเหล่านี้เจ้าตัวซักซ้อมเอาไว้ก่อนแล้ว ว่าเหมาะเจาะดีที่จะพูดกับ 

พี่เขยพี่สาว ไม่ดูเป็นการเข้าข้างฝ่ายเจ้านายจนเกินไป เอาไว้ถ้าฝ่ายนี้เต็มใจ 

จะยกลูกสาวให้ จึงค่อยเพิ่มคะแนนให้เจ้านายจนเต็มเปี่ยม

	 พ่อมีซักเสียก่อนอย่างไว้เชิง

	 “เจ้านายท่านนึกอย่างไรจึงจะมาขอนางเกดไปเป็นเมีย ท่านก็ออก 

เจ้าใหญ่นายโต ผู้หญิงสาว ๆ ในเมืองมีออกนับไม่ถ้วน”
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	 “พี่มีพูดราวกับลืมไปแล้วว่าลูกสาวสวยแค่ไหน”

	 หมื่นเร่งงานรบท้วงด้วยเสียงอารมณ์ดี

	 “ถึงผู้หญิงในเมืองก็เถอะ ฉันก็ยังไม่เห็นว่าคนไหนจะกินนางเกดมันได ้

ลง พูดถึงการเหย้าการเรือนฉันก็ว่าพอตัว เจ้านายท่านยังออกปากว่ากับข้าว 

กับปลาถูกปากท่าน เรื่องกิริยามารยาท พี่เอี่ยมก็อบรมได้ดีสมกับพี่เคยอยู่ 

ในจวนเจ้าเมืองมาก่อน แล้วถ้าเจ้านายท่านอยากจะฝึกปรือให้เป็นผู้ลากมากด ี

กว่านี้ ทำไมจะทำไม่ได้ นางเกดมันก็เฉลียวฉลาดพอตัว”

	 พ่อมีฟังแค่นี้ก็ไม่มีคำถามจะถามต่อ ใจก็นึกคล้อยตามไปว่า ถ้า 

ลูกสาวจะได้สามีทั้งที ได้เป็นเมียขุนนางย่อมดีกว่าเมียชาวบ้านแถวนี้เป็นแน่ 

ทั้งมีหน้ามีตา ทั้งสุขสบาย พ่อแม่ก็หมดห่วง

	 เกือบจะออกปากตอบรับ แต่คิดเลือกคำให้ฟังดูดี ไม่ใช่อยากได้ลูกเขย 

จนเนื้อเต้น พ่อมีก็ได้ยินภรรยาพูดขึ้นมาหน้าตาเฉย

	 “พ่อหมื่นช่วยกราบเรียนเจ้านายท่านให้ทราบเถอะว่า...ฉันกราบ 

ขอบพระเดชพระคุณท่านที่เมตตา แต่นางเกดคงรับบุญวาสนาอย่างนั้นไม่ได้”

	 พ่อมีเกือบจะอ้าปากค้าง เช่นเดียวกับน้องชายของภรรยา

	 “อ้าว! ทำไมล่ะ”

	 สองชายถามเกือบจะพร้อมกัน

	 แม่เอี่ยมนิ่งไปอึดใจก่อนจะตอบ คำตอบนั้นแสดงว่าพยายามเรียบเรียง 

ถ้อยคำให้เหมาะเจาะ

	 “ลูกฉันออกเรือนไปสองคนแล้ว นางเรินมันก็กระโดกกระเดกเป็นเด็ก 

ไม่รู้จักโต ได้แต่นางเกดนี่แหละเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง พ่อแม่แก่ตัวลงไปทุกวัน 

ฉันอยากจะเอาลูกคนนี้ไว้รับใช้พ่อแม่ยามแก่เฒ่า”

	 เหตุผลข้อนี้ถ้าอ้างกับแม่สื่อของเจ้าหนุ่มคนใดคนหนึ่งที่มาทาบทาม 

หยั่งเชิงเพื่อขอลูกสาว ก็พอฟังได้ในแง่ที่ว่า พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่เต็มใจจะยกให ้ 

เพราะฝ่ายชายมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ จึงปฏิเสธอย่างรักษาหน้ากัน ชนิด 

บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น

	 แต่นี่...ในเมื่อฝ่ายชายเป็นบุคคลที่...ถึงไม่ได้ลอยลงมาจากฟ้า ก็เรียก 
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ได้ว่าเกือบจะลอยลงมานั่นแหละ...คำปฏิเสธจึงก่อความงงงวยไม่คาดฝันให ้

หมื่นสดยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด

	 คนที่พิศวงยิ่งกว่าหมื่นสดก็คือสามีของแม่เอี่ยมเอง พ่อมีเห็นว่าเป็น 

เหตุผลที่ไม่เข้าท่าแม้แต่น้อย ซ้ำภรรยาก็พูดออกมาโดยไม่ปรึกษาหารือกัน 

สักคำ เจ้าตัวก็เลยเอะอะออกมา

	 “นางเอี่ยม แกเป็นบ้ารึ เจ้าใหญ่นายโตขนาดนี้มาขอลูกเราไปเป็นเมีย 

แกยังไม่พอใจ แล้วแกพอใจเทวดาอินทร์พรหมยมนาที่ไหนกัน”

	 แม่เอี่ยมทำหน้าบึ้ง ประชดว่า

	 “แล้วไง...อยากจะยกลูกสาวใส่พานให้เขาใจจะขาดขึ้นมาละซี”

	 “เออ!” พ่อมีรับคำด้วยเสียงหนัก  ๆ “ข้าไม่รู้จะเก็บนางเกดมันเอาไว้ 

ให้ใครนี่หว่า”

	 “ไม่รู้จะให้ใครก็เอาไว้ในบ้านนี่แหละ เอาไว้หยอดข้าวหยอดน้ำเวลา 

พ่อแม่เจ็บปะหงับ ๆ ขึ้นมา” แม่เอี่ยมตอบเสียงแข็ง

	 พ่อมีมองหน้าภรรยาอีกครั้ง คราวนี้พอหายแปลกใจก็ชักเอะใจว่าคงจะ 

มีอะไรสักอย่างแอบแฝงอยู่ จึงจ้องหน้าเหมือนจะจับความรู้สึก

	 “แกคิดอะไรของแก บอกข้าได้ไหม ข้าไม่เคยเห็นแกคิดอะไรหยั่งนี้ 

มาก่อน เป็นบ้านอื่นเขาก็ใส่พานยกไปให้แล้ว”

	 “ฉันกลัว...” แม่เอี่ยมตอบห้วน  ๆ “กลัวว่าถ้าได้คู่ครองมีบุญวาสนา 

มากนัก นางเกดมันจะลำบากด้วยบุญวาสนาของคู่ครอง ท่านสมภารหวาด 

ท่านดูดวงชะตาไว้”

	 พอเอ่ยถึงเจ้าอาวาสชราผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันทั้งหมู่บ้าน พ่อมี 

ก็เงียบ สงบปากลงทันที เรื่องคำทำนายนี้เคยได้ยินภรรยาเล่าให้ฟังแล้ว และ 

ไม่คิดจะคัดค้าน เนื่องด้วยเคารพเลื่อมใสสมภารหวาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

	 “ท่านดูดวงว่ากระไร” หมื่นสดถามด้วยความสงสัย

	 แม่เอี่ยมก็เลยเล่าให้ฟังโดยละเอียดเท่าที่จำได้ ทบทวนไปมาอยู่สอง 

สามครั้งให้เข้าใจแจ่มแจ้ง จนหมื่นสดพยักหน้าหงึก  ๆ  แสดงความเข้าใจและ 

เห็นใจ
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	 เมือ่ฟงัจนรูเ้รือ่งด ี เขาออกความเหน็อยา่งรอบคอบดว้ยมองเหน็ไกลกวา่ 

คู่สามีภรรยา

	 “ถ้าพี่ทั้งสองไม่ยกนางเกดให้เจ้านายด้วยเรื่องนี้ ฉันก็เห็นใจ แต่มอง 

อีกที พี่จะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ จะต้องยกนางเกดให้คนอื่นเขาเสียรู้แล้ว 

รู้รอด”

	 “ทำไมล่ะ พ่อหมื่น” แม่เอี่ยมถามทันควัน

	 “ทำไมน่ะหรือ ฉันจะได้อ้างตอนไปกราบเรียนเจ้านายว่ามีคนอื่นมาขอ 

ไว้แล้ว หรือหลานฉันมันรักใคร่ชอบพอกับคนอื่นอยู่ก่อน...ก็แล้วแต่จะว่า 

กันไป เจ้านายท่านจะได้ไม่เคืองว่าพวกเราจองหอง ขอลูกสาวก็ไม่ให้เสีย 

เฉย ๆ ถ้ามันมีผัวอื่นให้เห็น เจ้านายท่านก็หมดความอยากได้ไปเอง”

	 แม่เอี่ยมอึ้งเพราะไม่ทันนึกข้อนี้มาก่อน พ่อมีมองภรรยาด้วยความ 

รำคาญนิด ๆ เคืองหน่อย ๆ 

	 “เอาละซี แก! เรื่องเก่ายังปลดจากคอไม่ทันไร เอาเรื่องใหม่เข้ามา 

ผูกคออีกแล้ว แกรีบหาลูกเขยเข้านา อย่าให้เจ้านายท่านเคือง ดีไม่ดีพ่อหมื่น 

จะเดือดร้อนไปด้วย”

	 แม่เอี่ยมหน้าเสีย มองหน้าน้องชายเป็นเชิงหารือ

	 “ฉุกละหุกหยั่งนี้ฉันจะนึกถึงใครได้ทัน พ่อหมื่นล่ะว่าไร ผู้ชายคนไหน 

มันพอจะสมน้ำสมเนื้อกันบ้าง”

	 หมื่นสดยกมือลูบคาง หน้าตาบอกความกังวล

	 “ถามกันตอนนี้ใครจะนึกออก...พี่ดูเอาเองในหมู่บ้านก็แล้วกัน ใครนะ 

ที่มันเคยมาทาบทามนางเกดน่ะ”

	 “เจ้าถม...” แม่เอี่ยมตอบห้วน  ๆ “...แล้วก็เจ้ารอด เจ้าเหมือนอีกคน 

แต่ฉันไม่ชอบ เจ้าถมมันเกียจคร้านเอาแต่สบาย หน่อยจะถือกะลาขอทาน  

เจ้ารอดนี่ก็เกกมะเหรกจะไปทางหัวไม้ ส่วนเจ้าเหมือนก็ยังไม่ได้บวชเรียน...”

	 “แกมันก็หาเรื่องติเขาไปหมด” พ่อมีได้ช่องทางจะต่อว่าภรรยา เพราะ 

ยังนึกหมั่นไส้อยู่บ้าง “คราวนี้จำเป็นแล้วนี่ เอาเข้าคนหนึ่งเหอะ ต่อให้มัน 

เหมือนวัวเหมือนควายก็ต้องทน”
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	 เสียงปรึกษาหารือของผู้ใหญ่ไม่ได้พ้นจากหูของลูกสาวคนเล็กไปได้  

เรินได้ยินแว่ว  ๆ  ในตอนแรก ไม่ได้สนใจ จนกระทั่งได้ยินชื่อพี่สาวเข้ามา 

เกี่ยวข้องด้วย จึงหูผึ่งขึ้นมา

	 เด็กสาววัยสิบห้าแอบอยู่หลังฝาเรือน เงี่ยหูฟังจนครบถ้วนได้เรื่อง 

ได้ราวแล้ว ก็ไม่รอช้า ค่อย  ๆ  ถอยห่างออกไปแล้ววิ่งปร๋อลงบันไดด้านหลัง 

ที่พาดจากนอกชานหน้าครัว วิ่งไปหาพี่สาว

	 เกดไปตดัใบตองอยูห่ลงับา้น ไดต้ามทีต่อ้งการ เดนิหอบกลบัมา พอด ี

เห็นน้องสาววิ่งหน้าเริดมาหา

	 “พี่! พี่!”

	 เรินไม่รอช้า ตรงเข้าฉุดกระชากลากแขนพี่สาวให้กลับเข้าไปในดงกล้วย 

ตามเดิม ไม่ฟังเสียงเอ็ดของเกด แล้วละล่ำละลักบอกเรื่องราวที่ได้ยินมา 

โดยด่วน ขาด ๆ เกิน ๆ แต่ก็ได้ใจความสำคัญครบ

	 ฟังจบ เกดปล่อยใบตองหลุดร่วงจากมือโดยไม่รู้ตัว มีดอีโต้ที่ถือไว้ 

ก็เกือบร่วงตามลงไป เข่าอ่อนจนต้องทรุดตัวลงนั่งบนตอไม้แถวนั้น

	 ไม่อยากจะเชื่อหูตนเอง

	 เจ้านายของน้าหมื่นให้น้าชายมาเป็นพ่อสื่อสู่ขอเกด...แค่นี้ก็น่าอัศจรรย์ 

ยิ่งกว่าฟ้าผ่าลงมากลางแดดสว่างอยู่แล้ว แต่แม่ปฏิเสธ แถมยังคิดจะยก 

ลูกสาวให้เจ้าหนุ่มแถวบ้าน...นี่สิ...ยิ่งไม่คาดคิด

	 “แม่จะยกพี่ให้เจ้าถม...”

	 “ยัง” น้องสาวแก้ให้ “ไม่รู้ว่าคนไหน พี่ถม...พี่รอด...พี่เหมือน... 

คนไหนก็ไม่รู้”

	 เกดกัดริมฝีปากแน่น นึกถึงเจ้าหนุ่มสามคนที่น้องสาวเอ่ยชื่อมาแล้ว  

เกิดความชังน้ำหน้าขึ้นมาสุดขีด

	 เริ่มต้นด้วยเจ้าถม นึกหน้าแล้วสะอิดสะเอียน อ้ายเจ้าคนนี้วัน  ๆ  

เอาแต่ฉุยฉายลอยชายไปโน่นมานี่ ไม่เคยช่วยพ่อแม่ทำงาน เอาแต่ร้อง 

เพลงลิเกเกี้ยวสาวด้วยเสียงเพี้ยนระคายหู มีงานวัดที่ไหน งานบวช งาน 

โกนจุก งานแต่งงาน ไม่ว่าบ้านใคร มันต้องไปลอยหน้าทะเล้นให้ระคายหู 
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ระคายตา...

	 อ้ายรอดยิ่งร้ายกว่าเจ้าถม แค่นึกชื่อเกดก็ขนลุกขนพอง เพราะความ 

เป็นนักเลงหัวไม้ ชอบถือคมแฝกไปตีกับหนุ่ม  ๆ  ละแวกอื่นอยู่เป็นประจำ  

ถือว่าพ่อแม่ใหญ่โตเป็นถึงกำนัน เคยถูกนักเลงเก่าเขาสั่งสอนมาเบาะ  ๆ  ถูก 

หามกลับมา หยอดน้ำข้าวต้มอยู่กว่าเดือนเมื่อก่อนเข้าพรรษา เกดเห็นหน้า 

ทีไรก็อยากหนีไปเสียให้สุดหล้าฟ้าเขียว หน้าตามันยิ่งกว่าโจรป่าห้าร้อย

	 แถมเมื่อมาทาบทามสู่ขอเกดแล้วไม่สำเร็จ อ้ายรอดยังมีหน้าไปพูด 

อีกว่า

	 “กูจะฉุดเสียเมื่อไหร่ก็ได้”

	 แต่เกดก็รู้ว่ามันไม่กล้า เพราะเกรงกลัวบารมีหมื่นเร่งงานรบ ดีแต่คุย 

ไปอย่างนั้นเอง

	 อ้ายเหมือนค่อยยังชั่วหน่อย ไม่ขี้เกียจ ไม่เกเร แต่เกดก็ไม่เคยนึก 

สวาทมันแม้แต่น้อย ดูมันโง่  ๆ  เซ่อ  ๆ พูดจาไม่ทันคน ซ้ำหน้าตาเห็นแล้ว 

ไม่ถูกชะตา เห็นมันมองชะเง้อชะแง้หาครั้งใด ก็รำคาญจนต้องลุกหนีเมื่อนั้น

	 แล้วหนึ่งในสามคนนี่น่ะหรือ เกดจะต้องไปอยู่กินเป็นคู่ผัวตัวเมีย แค ่

นึก ก็อยากจะกลั้นใจตาย

	 “ไม่เอา...ไม่ยอม” เกดได้ยินเสียงตัวเองหลุดปากออกไปอย่างฉุนเฉียว 

จนเรินทำหน้าตื่น

	 “ไม่ยอมคนไหน พี่”

	 “ไม่เอาทั้งนั้นหละ” เกดกระแทกเสียง

	 มดีในมอืฟนัฉบัลงไปบนกอไมล้ม้ลกุเลก็ ๆ แถวนัน้จนกิง่กา้นขาดกระจยุ  

เป็นการระบายอารมณ์ เกดนึกขึ้นมาแวบหนึ่งว่า...นี่ถ้าเป็นหัวเจ้าหนุ่มทั้งสาม 

ก็คงจะดีหาน้อยไม่

	 “คอยดูนะ ถ้าพ่อแม่ยกให้เป็นเมียมันคนใดคนหนึ่งละก็ จะฟันหัวมัน 

ให้แบะ”

	 เรินทำตาโตมองพี่สาวคนสวย แล้วหัวเราะกิ๊กออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่

	 “แล้วพี่เกดจะเอาผัวที่ไหน เจ้านายน้าหมื่นรึ”
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	 เกดเงื้อมือข้างที่ไม่ได้ถือมีดขึ้น สายเลือดวิ่งเป็นริ้วขึ้นใต้ผิวหน้าจน 

ร้อนซู่ด้วยความโกรธระคนอาย เรินหลบไม่ทันก็ถูกตีฉาดเข้าให้จนร้องลั่น

	 “โอ๊ย! มาบอกให้รู้ยังมาตีอีก ทีหลังไม่บอกแล้ว”

	 เสียงร้องเอะอะโวยวายนั้นทำให้เกดได้สติ รีบอุดปากน้องสาวไว้

	 “เงียบ! เดี๋ยวพ่อแม่ได้ยินเข้า!”

	 เรินเงียบเสียงลงทันทีอย่างรู้ตัว พี่สาวคลายมือออก ไม่วายกำชับว่า

	 “ถ้าได้ยินพ่อแม่พูดอะไรอีก มาบอกนะ”

เกดใจคอไม่ดีในระยะสี่ห้าวันหลังจากนั้น เพราะไม่รู้ว่าพ่อแม่จะทำอย่างไร 

กับเรื่องของตน

	 เฝ้าสังเกตก็เห็นพ่อแม่ทำเฉย  ๆ  ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ดู 

เงียบขรึมระคนหงุดหงิดกันมากกว่าเคย ไม่ค่อยจะพูดจาปราศรัยกันด้วยดี 

เหมือนเมื่อก่อน ทำให้เกดไม่อยากจะเข้าหน้าพ่อแม่ไปด้วย

	 ความสบายใจของเกดมีอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่า...ยังไม่มีวี่แววพ่อแม่ของ 

เจ้าหนุ่มสามคนนั้นมาเยี่ยมเยียนที่บ้าน รวมทั้งพวกมันเองก็ไม่ได้มาวอแว 

ให้กลุ้มใจหนักกว่าที่เป็นอยู่

	 แต่...เพื่อความไม่ประมาท เกดกำชับน้องสาวซ้ำแล้วซ้ำอีกให้คอย 

สดับตรับฟังข่าวคืบหน้าทุกกระดิก ไม่ให้เถลไถลอย่างเมื่อก่อน แล้วตัวเอง 

ก็นอนก่ายหน้าผากคิดว่าจะหาทางออกอย่างไรดี หากว่าพ่อแม่เกิดยกลูกสาว 

ให้เจ้าถม...หรือไม่ก็เจ้ารอด...หรือไม่ก็เจ้าเหมือน...ขึ้นมาจริง ๆ 

	 คำพูดของน้องสาวยังก้องอยู่ในหู

	 ‘พ่อแม่กลัวว่าพี่เกดได้ผัวมีบุญวาสนาแล้วจะลำบากเพราะบุญวาสนา 

ของผัว เหมือนอย่างหลวงพ่อทำนายไว้’

	 โธ่เอ๋ย! แล้วถ้าหากว่าเกดได้ผัวไม่มีบุญวาสนาติดมาแม้แต่ปลายมือ 

อย่างเจ้าคนใดคนหนึ่งในสามคนนั่น พ่อกับแม่นึกหรือว่าเกดจะสบาย... 

ได้ผัวผิดคิดจนตัวตายน่ะไม่ว่า!
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เกดก้าวเดินไปจนสุดสะพานท่าน้ำ อันเป็นไม้กระดานแผ่นยาว ทอดจาก 

พื้นดินไปเหนือคลองไส้ไก่ที่ทอดผ่านหลังบ้าน แล้วนั่งลงตรงปลายสะพาน 

เพื่ออาบน้ำ

	 คลองไส้ไก่เป็นคลองเล็ก  ๆ  แยกจากลำคลองของบ้านท่าหิน  แล้ว 

ลดเลี้ยวผ่านต่อไปจากสวนไปสู่ทุ่งนาลิบ  ๆ  ด้านหลัง แม้แคบแต่ใสสะอาด 

เพราะน้ำไหลถ่ายเทจากคลองได้ตลอด มะพร้าวทอดอยู่ริมตลิ่งหลายต้น  

เอนลำต้นต่ำยื่นไปเหนือผิวน้ำ สะท้อนเงาลงในน้ำที่ไหลเอื่อยอ่อน ตรง 

ปากทาง พ่อเอาเสาไม้รวกไปปักไว้ถี่  ๆ  เพื่อกันไม่ให้สวะและสิ่งปฏิกูลอื่น  ๆ  

ลอยตามน้ำเข้ามาได้

	 เรินลอยคออยู่ในน้ำก่อนหน้านี้แล้ว พอเห็นพี่สาว ผู้เป็นน้องก็โหนตัว 

ขึ้นบนปลายสะพาน สะบัดผมให้น้ำร่วงพรูกระจาย

	 “ฉันขึ้นบ้านละนะ”

	 “อ้าว! อาบเป็นเพื่อนกันก่อนซี” เกดท้วง

	 “ไม่เอา” น้องสาวปฏิเสธทันควัน “พี่เกดอาบน้ำช้า ขัดขี้ไคลอยู่ไม่รู้จบ  

ขี้เกียจคอย”

	 ตอนนั้นเป็นเวลาค่ำเข้าไต้เข้าไฟ อากาศเย็นพอสบาย ในคืนแรมมีแต ่

ดาวค่อย ๆ ผุดขึ้นมาส่องแสงสุกแจ่มอยู่สองหรือสามดวงบนแผ่นฟ้าสีครามแก่  

เกดอาบน้ำอย่างพิถีพิถันตามความเคยชิน ใช้มะขามเปียกขัดถูเนื้อตัวจนทั่ว 

แล้วล้างออก มะกรูดที่ถือติดมือมาด้วย เกดบีบน้ำลงบนเส้นผมเพื่อเป็น 

ยาสระผมให้สะอาด

	 ขัดสีฉวีวรรณเสร็จก็หย่อนตัวลงในน้ำ  อาบน้ำ สระผมตามสบาย 

จนรู้สึกว่าตัวเบาสะอาด จึงเหนี่ยวตัวขึ้นมานั่งตามเดิม ปล่อยให้ลมยามค่ำ 

พัดโชยกระทบตัวเปียก ๆ ให้หมาดแห้งไปเอง

	 เสียงกรอบแกรบเหมือนใครเหยียบใบมะพร้าวแห้งบนลานดินใกล้เข้ามา  

เกดเหลียวไปมอง คิดว่าเป็นน้องสาวย้อนกลับมา แต่แล้วก็สะดุ้งสุดตัว!

	 ใครคนหนึ่ง...ร่างสูงใหญ่...เห็นเป็นเงาดำตัดกับพื้นฟ้าขมุกขมัว เคลื่อน 

เข้ามาใกล้ รีรอด้วยท่าทีระมัดระวัง แล้วหยุดอยู่ก่อนจะมาถึงสะพาน
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	 เกดร้องออกมาเบา  ๆ  ด้วยความตกใจ สัญชาตญาณทำให้ทำท่าจะ 

ทิ้งตัวลงในน้ำ แต่พอดีได้ยินเสียงห้าว ๆ เรียกอย่างอ่อนโยน

	 “แม่เกด ไม่ต้องกลัว ฉันเอง”

	 หัวใจเกดแทบจะหยุดเต้น...จะด้วยความตกใจ ไม่คาดฝัน หรือมี 

อะไรมากกว่านั้นก็ยังบอกตัวเองไม่ได้ ได้แต่ผุดลุกขึ้นยืนตัวแข็งอยู่บนปลาย 

ไม้กระดาน

	 อีกฝ่ายหนึ่งหยุดยืนบนพื้นดินที่หัวสะพาน ห่างออกไปไม่กี่ก้าว แต่ 

ไม่ได้เดินเข้ามาใกล้มากกว่านั้น ในความมืดขมุกขมัวที่มีเพียงแสงสีครามแก่ 

ส่องราง  ๆ  จากท้องฟ้า เกดยังเห็นประกายตาคมกล้าของคุณหลวงเพ่งพิศ 

หล่อนอย่างตะลึงลาน

	 เกดไม่รู้ตัวหรอกว่า เมื่อขึ้นจากน้ำใหม่  ๆ ปล่อยให้ลมพัดหยาดน้ำ 

แห้งไปกับกาย แต่ผ้าหมาดชื้นยังคงรัดแนบส่วนสัดของสาวน้อย แลเต็มตึง 

ดุจดอกไม้ผลิบาน ผิวกายละเอียดนวล ดูสว่างอยู่ในความมืดขมุกขมัว  

ปากแก้ม คิ้วคาง อ่อนสะอาด ดูจิ้มลิ้มพริ้มเพรานั้น เป็นความงามตาม 

ธรรมชาติอย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน เกดทำให้สาว  ๆ  ผู้ปรุงแต่ง 

รูปโฉมด้วยเสื้อผ้าและผมเผ้า กลายเป็นดูเกะกะรุงรังเกินงามไปจนหมดสิ้น

	 เกดรู้แต่ว่าหน้าร้อนผ่าวไปหมด ความร้อนแล่นวูบวาบไปตลอดทั้งตัว 

ราวกับถูกไฟจี้ สายตาคุณหลวงไม่ได้หยาบคายลวนลามก็จริง  แต่...ก็มี 

อานุภาพเสียยิ่งกว่าการเกี้ยวพาราสีของเจ้าหนุ่มทั้งหมู่บ้านรวมกันเสียอีก

	 มือข้างหนึ่งจับชายผ้าที่ขมวดกระโจมอกไว้ อีกมือหนึ่งจับผืนผ้าแห้ง 

ที่เตรียมมาผลัด ยึดแน่นไว้ราวกับจะให้เป็นเกราะกำบัง แต่เกดก็รู้ว่ามัน 

คงจะบังอะไรไม่ได้เท่าไหร่ ได้แต่ยืนสะท้านร้อนสะท้านหนาวอยู่ตรงนั้น

	 “ไม่ได้ตั้งใจจะให้แม่เกดตกใจ...แต่ฉันอยากพบแม่เกด ไม่ทำอย่างนี้ 

ก็ไม่รู้จะหาเวลาอื่นไหนอีก”

	 เกดพูดออกแล้วตอนนั้น แม้ว่าเสียงยังสั่น

	 “เจ้า...เอ้อ...เจ้านาย...จะพูด...อะไร...กับฉัน”

	 “อย่าเรียกฉันว่าเจ้านายเลย” ชายหนุ่มท้วงเสียงเบา  ๆ  แต่เกดก็ได้ยิน 
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ชัดเจน “ฉันไม่ใช่เจ้านายสักหน่อย แล้วไม่ได้คิดจะข่มเหงบีบบังคับแม่เกด  

เพียงแต่อยากได้ยินด้วยหูตัวเองให้ถนัดเท่านั้น...”

	 สายตาเกดชำเลืองไปรอบ  ๆ  อย่างรวดเร็ว หายใจไม่ทั่วท้อง กลัวว่า 

จะมีคนมาเห็น

	 “ฉันไม่ได้เอาใครมาด้วย” คุณหลวงบอกเหมือนรู้ใจ “ฉันมาคนเดียว 

...มาถามแม่เกดให้สิ้นสงสัย...จริงหรือที่ว่าแม่เกดไม่ประสงค์จะให้ฉันมาขอ  

เพราะแม่เกดมีผู้ชายอื่นรักใคร่กันอยู่แล้ว”

	 คุณหลวงคงจะได้คำตอบจากน้าหมื่นแล้ว แต่ก็คงไม่ละความพยายาม 

ดั้นด้นมาหาถึงบ้าน เพื่อจะได้พูดจากับเกดโดยตรง

	 ความคิดของเกดแวบกลับไปที่พ่อแม่ เย็นนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่ น้าหมื่น 

ให้คนมาตามไปหาที่บ้าน บอกว่าลูกชายคนโตจวนจะสึก จะจัดงานทำบุญ 

ที่บ้านเป็นการรับลูกชายกลับบ้าน เลยขอแรงพ่อแม่ไปช่วยตามเคย

	 เป็นไปได้หรือเปล่า...น้าหมื่นหาเรื่องบังหน้า เพราะลูกชายชาวบ้าน 

ไหน ๆ เวลาสึก เขาก็สึกกันเงียบ ๆ ไม่เห็นจะต้องจัดงานทำบุญอะไร น้าหมื่น 

ทำอุบายชวนพ่อแม่ออกไปให้พ้นบ้าน เพื่อให้คุณหลวงมาพบเกดได้สะดวก 

เสียละมัง

	 เกดรู้ดีว่า...เพียงแค่พยักหน้ารับทีเดียว ยอมเอออวยไปกับพ่อแม่ว่า 

เกดมีชายอื่นแล้ว คุณหลวงก็คงจะถอยทัพกลับไป เรื่องจะฉุดคร่าเกดไป 

เป็นเมียนั้น เกดไม่คิดว่าคุณหลวงจะทำ การที่ส่งน้าหมื่นมาเจรจาแต่แรก  

ก็แสดงแล้วว่าคุณหลวงประสงค์จะเข้าตามตรอกออกตามประตู

	 แต่...ถ้าเป็นเช่นนั้น...เกดจะพอใจหรือ

	 เกดอึกอักไม่รู้จะตอบอย่างไร จนได้ยินคำถามซ้ำ

	 “จริงหรือ แม่เกดมีผู้ชายอื่นเสียแล้ว บอกฉันมาตามตรง ไม่ต้อง 

กลัว ฉันอยากได้ยินด้วยหูตัวเอง...ถ้าแม่เกดมีคนอื่นแล้ว ฉันก็จะไม่มา 

ยุ่งเกี่ยว ไม่ได้พบเห็นกันอีก”

	 เกดก้มหน้าลงต่ำ อายก็แสนจะอาย...แต่จนแล้วจนรอดก็พยักหน้า 

ไม่ลง
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	 คุณหลวงก็รอ...ไม่เร่งรัด ดูเหมือนคุณหลวงไม่เดือดร้อนสักนิดเดียว 

ที่เวลาผ่านไปโดยไม่มีคำตอบ เพราะจะทำให้มีเวลาอยู่ใกล้เกด มีโอกาส 

ชมโฉมได้เต็มตากว่าครั้งก่อน ๆ 

	 ยิ่งมองก็ยิ่งพึงพอใจมากขึ้นกว่าครั้งแรกและครั้งต่อมาที่เห็น

	 ในที่สุด เกดก็ทรุดตัวลงนั่งบนปลายสะพานตามเดิม ยกผ้าผืนที่แห้ง 

มากอดแนบอกไว้เมื่อรู้สึกลมเย็นยามค่ำชักจะก่อความหนาวสะท้านขึ้นมา 

ทุกขณะ หรือจะเป็นเพราะความสะทกสะท้านที่ต้องเผชิญหน้ากับชายหนุ่ม... 

ก็บอกไม่ถูก

	 “ฉันไม่มีผู้ชายที่ไหน”

	 เกดหักห้ามความอายที่สุดเท่าที่จะห้ามได้ ตอบด้วยเสียงแผ่วเบา

	 “แม่เป็นห่วงฉัน...ท่านสมภารหวาดท่านดูดวงว่า...ฉันจะลำบากเพราะ 

คู่ครองที่มีบุญวาสนา...แม่กลัว...”

	 น้ำเสียงชายหนุ่มบอกความประหลาดใจ และคล้ายจะมีความโล่งใจ 

แฝงอยู่ด้วย

	 “พิโธ่! เรื่องแค่นี้เองน่ะรึ เชื่ออะไรกับดวง”

	 เกดเงยหน้าขึ้นมอง ด้วยความพิศวงจนลืมตัว กล้าย้อนถามว่า

	 “เจ้านายไม่เชื่อหรือเจ้าคะ”

	 คุณหลวงก้าวลงมาบนสะพาน มาหยุดอยู่เมื่อเกือบถึงปลายสะพาน 

แล้วทรุดตัวลงนั่ง คุกเข่าลงข้างหนึ่ง

	 คุณหลวงไม่ได้แต่งเครื่องแบบทหารอย่างที่ เกดเคยเห็นครั้งก่อน  

แต่สวมเสื้อป่านบาง  ๆ  สีขาวคอกลม ผ่าอกลงมาครึ่งหนึ่ง แขนแค่ศอก  

ต่อมาภายหลังเกดจึงรู้ว่าเขาเรียกว่าเสื้อ  ‘มิสกรี’ แต่ก็ยังนุ่งกางเกงทหารอยู่  

คงเป็นเพราะต้องขี่ม้ามาจากในเมือง

	 เมื่อเข้ามาใกล้ขนาดเอื้อมมือมาสัมผัสได้ เกดก็ยิ่งนั่งตัวเกร็งเพราะ 

ความตกประหม่า เบาใจอยู่นิดเดียวว่าคุณหลวงยังคงยิ้มละไม มองเห็น 

ฟันขาวเป็นระเบียบ ผิดกับชาวบ้านทั่วไปซึ่งกินหมากเสียจนฟันดำ  ไม่มี 

ท่าทางเป็นเจ้านายใหญ่โตให้ยำเกรง
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	 “ฉันเชื่อบุญกรรมมากกว่าดวง เชื่อว่าทุกข์หรือสุขในชีวิตเกิดจากการ 

กระทำของตัวเอง”

	 คุณหลวงนิ่งอยู่นิดหนึ่ง เหมือนจะเรียบเรียงคำพูด แล้วพูดต่อไป 

ด้วยเสียงห้าวแต่นุ่มหู

	 “ฉันเคารพเลื่อมใสท่านสมภารหวาด...เคยไปกราบไหว้ท่านมาแล้ว  

ไม่บังอาจลบหลู่คำทำนายของท่าน แต่ฉันขอบอกแม่เกด...แล้วต่อไปจะบอก 

พ่อแม่ของแม่เกดด้วยตัวฉันเองว่า...ถ้าหากว่าฉันได้แม่เกดไป ฉันก็จะไม่ 

ทอดทิ้งให้แม่เกดลำบาก ขออย่างเดียวว่าแม่เกดอย่าทิ้งฉันเสียก่อนเท่านั้น... 

แม่เกดรับคำได้ไหม”

	 ใจเกดที่เต้นไม่เป็นจังหวะอยู่เมื่อครู่ บัดนี้เกิดอาการวูบขึ้นวูบลงอย่าง 

แรง เหมือนเรือถูกคลื่นใหญ่โยนไปมา ไม้กระดานที่นั่งอยู่ก็เกิดอาการเหมือน 

จะโยนตัวไปมาได้เช่นกัน เกดก้มหน้าต่ำไม่รู้จะตอบอย่างไรถูก

	 คุณหลวงเอื้อมมือมาเชยคางเกดให้เงยหน้าขึ้น พอมือแข็งแรงนั้น 

แตะคาง เกดก็สะดุ้งราวกับถูกไฟจี้อีกครั้ง ความตกใจทำให้ปัดมือชายหนุ่ม 

ออกไปเต็มแรง แต่แล้วมือข้างนั้นก็ถูกยึดเอาไว้แน่นในอุ้งมืออบอุ่น

	 คุณหลวงพูดแกมหัวเราะว่า

	 “อย่าสะบัดไปนะ แม่เกด จะพาฉันตกน้ำลงไปด้วยกันหรือ”

	 แล้วคุณหลวงก็คลายมือออก ไม่ได้อ้อยอิ่งเกาะกุมอยู่อีก แต่สายตา 

ยังคงกวาดมองทั่วตัวสาวน้อยอย่างรักใคร่เอ็นดู

	 ทรวดทรงองค์เอวของเกดอรชร ดุจดอกบัวอิ่มน้ำ เป็นความสวยงาม 

ตามธรรมชาติของวัยสาว เร่งเร้าอารมณ์จนอีกฝ่ายแทบจะยับยั้งใจไม่อยู่

	 “เกิดมาคงยังไม่เคยมีผู้ชายคนไหนมาถูกต้องตัวแม่เกดซีนะ ตกใจมาก 

หรือ ฉันไม่ได้คิดจะลวนลามแม่เกดเล่น ตั้งแต่เห็นหน้าในวันบวชนายคล้าย 

ฉันก็ต้องตาต้องใจ ไม่นึกว่าจะมาเจอผู้หญิงถูกใจเข้าที่นี่ พอรู้ว่าพ่อแม่แม่เกด 

ไม่ยกให้ ฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับตั้งหลายวัน”

	 เกดฟังแล้วก็อายแสนอาย แต่พร้อมกันนั้นก็เกิดความอบอุ่นขึ้นอย่าง 

ประหลาด ในความหนาวเย็นของลมค่ำที่สัมผัสผิวกายเป็นระลอกอยู่ใน 
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ตอนนั้น

	 ท้องฟ้าคืนแรมเหมือนผืนผ้าสีคล้ำผืนใหญ่ โรยด้วยหมู่ดาวกะพริบ 

พราย หมู่ไม้โดยรอบกลายเป็นเงาดำสนิท ยอดเอนไหวตามสายลมอ่อน  

ต้นลำพูชายน้ำปรากฏแสงหิ่งห้อยวับแวม

	 ความจริงมันก็ไม่ต่างอะไรกับคืนแรมอื่น  ๆ แต่ในความรู้สึกของเกด  

รอบตัวช่างงดงามอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน

	 คุณหลวงมองเกด วนเวียนอยู่อย่างนั้นเหมือนไม่รู้เบื่อ แล้วปรารภ 

ยิ้ม ๆ ว่า

	 “หรือแม่เกดไม่เชื่อใจ จะให้ฉันสาบานก็ได้...จะให้สาบานต่อหน้าดาว 

คืนนี้ก็ได้ว่า...ฉันจะรัก จะไม่ทิ้งแม่เกด หากว่าทิ้ง ขอให้ฉันประสบแต่ความ 

ทุกข์ยากลำบาก อย่าได้มีความสุขความเจริญ”

	 ทั้งที่เก้อเขิน เกดก็ไม่วายเผลอหัวเราะคิกออกมา

	 “ขำอะไร” คุณหลวงถามด้วยความสงสัย

	 “ฉัน...ฉัน...ยังไม่เคยเห็นใครเขาสาบานกับดาว” เกดตอบอาย  ๆ “มี 

แต่เขาสาบานกับพระ...”

	 “ฉันสาบานกับดาว เวลาค่ำลงวันไหนฉันไม่ได้อยู่ด้วย แค่แม่เกดเปิด 

หน้าต่างออกไป ก็จะได้นึกถึงคำของฉันอย่างไรเล่า”

	 เกดไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้มาก่อน เป็นคำพูดที่แปลกหู และ 

น่าแปลกกว่านั้นก็คือเกดกลับเข้าใจดี...พร้อมกับความเข้าใจก็คือความจับใจ... 

จับลึกเข้าไปถึงส่วนลึกสุด

	 แสงไต้วับแวมมาจากบนเรือน กระทบตาเกดทำให้ได้สติขึ้นมา ไม่รู้ว่า 

พ่อแม่กลับมาหรือยัง ถ้าหากว่าลงมาตาม เห็นลูกสาวนั่งอยู่ที่ท่าน้ำในตอน 

มืดสนิทกับผู้ชาย เกดอาจจะถูกตีอย่างหนัก แม้ว่าแต่ไหนแต่ไรเกดไม่เคย 

ถูกพ่อแม่ลงโทษถึงขั้นเฆี่ยนตีเลยสักครั้ง

	 เกดขยับตัวร้อนรนลุกขึ้น คุณหลวงมองด้วยความสงสัย

	 “จะรีบร้อนไปไหน” 

	 “ฉันอยู่ไม่ได้แล้ว” เกดรีบตอบ “พ่อแม่มาเห็นเข้า ฉันจะถูกเฆี่ยน”
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	 คุณหลวงเหลียวมองบนเรือน คงจะเข้าใจดีถึงความหวาดหวั่นของ 

สาวน้อย จึงไม่ท้วงติงอีก

	 คุณหลวงเดินนำเกดจากสะพานมาถึงพื้นดิน หันกลับมา เอามือกันไว้ 

ไม่ให้เกดเดินผ่านไปได้ แล้วถามสั้น ๆ เสียงนุ่มหู

	 “เมื่อไรฉันจะได้พบแม่เกดอีก”

	 เกดสั่นศีรษะ ตอบตรง ๆ ว่า

	 “ไม่ได้ดอกเจ้าค่ะ พ่อแม่รู้เข้า...เดี๋ยวลงโทษฉัน...ว่าแอบมาพบผู้ชาย”

	 “แล้วแม่เกดไม่เห็นใจฉันบ้างหรือ” เสียงคุณหลวงชักจะเปลี่ยนเป็น 

ตัดพ้อนิด ๆ 

	 เกดสั่นศีรษะอีก แค่นี้...เกดก็อายเหลือที่จะอาย กลัวเหลือที่จะกลัว  

ถ้าหากว่าพ่อโผล่หน้าต่างมาเห็นเข้า เกดก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ตัวอยู่แล้ว

	 เกดผละจากคุณหลวงแล้ววิ่งตรงไปที่เรือนอย่างไม่เหลียวหลัง แต่ก็รู้ 

ทั้งที่ไม่หันมามองว่าคุณหลวงมองตามมาจนลับตา

อีกไม่กี่วันหลังจากนั้น คุณหลวงก็มาสู่ขอเกดด้วยตนเอง ถือว่าเป็นผู้สูง 

ด้วยเกียรติและตำแหน่งมากพอ จนไม่ต้องไปกราบเรียนไหว้วอนขอใครที่ไหน 

มาเป็นผู้ใหญ่แทนตัว

	 ในเมื่อหลวงรัดรณยุทธออกปากเองทั้งที พร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะ 

ไม่ทอดทิ้งเกดให้ตกระกำลำบาก พ่อมีกับแม่เอี่ยมก็ไม่รู้จะหาคำปฏิเสธอย่างไร 

มาอ้างอีกต่อไป

	 แม่เอี่ยมได้แต่ตอบอย่างที่พึงตอบว่า

	 “อิฉันกราบเรียนใต้เท้า ขอให้ทำถูกต้องตามประเพณีก็พอ”

	 พ่อมีเก็บปากเก็บคำเงียบ ในความเงียบนั้นก็คือการเห็นดีด้วยอย่าง 

ไม่ออกหน้าออกตานั่นเอง

	 หมื่นสดออกรับหน้าเองว่าเป็นคนเล่าให้คุณหลวงฟังถึงคำทำนายของ 

ท่านสมภารหวาด ใจจริงหมื่นสดก็ย่อมจะรู้ดีว่าผู้บังคับบัญชาของตนแอบมา 

พบหลานสาวคนสวย และคงพูดจากันจนรู้เรื่อง แต่ถ้าขืนบอกให้พี่สาวพี่เขยรู ้ 
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หลานสาวก็จะถูกตำหนิ จึงตัดสินใจรับเป็นคนบอกเสียเอง

	 “เรื่องสินสอดทองหมั้น ท่านจะทำให้เต็มที่ ส่วนฤกษ์ยาม เจ้านาย 

ท่านจะหามาเอง” หมื่นสดทำหน้าที่ทนายหน้าหอ เป็นผู้จัดการธุระปะปังให้ 

อย่างเต็มอกเต็มใจ “ท่านอยากจะแต่งเสียก่อนสิ้นฝนนี้แหละ”

	 ฤกษ์ยามที่คุณหลวงหามาได้นั้นห่างไปเพียงหนึ่งเดือนนับแต่วันมาสู่ขอ 

ทำให้เกดแทบจะตั้งตัวไม่ทัน ทั้งในเรื่องเตรียมเสื้อผ้าและเก็บข้าวของย้าย 

เข้าไปอยู่ในกรมทหาร

	 ในช่วงนี้เอง เกดจึงได้เรียนรู้ถึง  ‘ความลำบาก’  ขั้นแรกเมื่อก้าวเข้าไปสู่ 

ฐานะภรรยานายพันตรีหลวงรัดรณยุทธ

ความลำบากที่ว่านั้นส่งตัวแทนมาให้เกดพบ ในร่างของภรรยานายทหาร 

ใต้บังคับบัญชาของคุณหลวงรัดรณยุทธ หล่อนได้รับคำสั่งให้มาช่วยเจ้าสาว 

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันวิวาห์

	 หล่อนชื่อแฉล้ม เป็นนามที่ไพเราะเพราะพริ้งเหมาะกับตัวหญิงสาว 

จากเมืองหลวง สามีหล่อนเป็นทหารหนุ่มยศร้อยโทซึ่งมาประจำอยู่ที่นี่เกือบ 

จะพร้อมกับคุณหลวง

	 วันที่แฉล้มมาถึงบ้าน รูปโฉมและการแต่งกายของหล่อนทำให้พี่สาว 

และน้องสาวของเกดซึ่งมาชุมนุมอยู่ในวันนั้น มองตาค้างไปตาม ๆ กัน

	 “ใครนั่นน่ะ”

	 ทุกคนเห็นหญิงสาวร่างอวบ ผิวสองสีแต่ดูเป็นน้ำเป็นนวลคนหนึ่ง 

ก้าวลงจากรถม้าที่เดินทางมาจากค่ายทหาร หล่อนไว้ผมทันสมัย ดำเป็นมัน 

แสกข้างเป็นทรงบ๊อบสั้นปลายม้วนสลวยแนบต้นคอ ดูผิดไปจากหญิงสาว 

ชาวบ้านทั้งหมด

	 นอกจากนี้ หล่อนยังแต่งกายทันสมัยเหมือนผู้หญิงในเมืองหลวง 

อีกด้วย เสื้อแพรดอกสีเขียวสดสลับขาว คอปาดตื้น  ๆ และแขนสั้นเพียง 

คลุมต้นแขน ทิ้งตัวยาวหลวม  ๆ  ลงมาคลุมสะโพก ดูพริ้งเพราแตกต่างไป 

จากเสื้อคอกระเช้าของสาวชาวบ้าน ผ้านุ่งของหล่อนไม่ใช่โจงกระเบน หาก 
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เป็นผ้าซิ่นสีเขียวสดเข้ากับเสื้อ ไม่มีลาย ไม่มีเชิง มองดูสดใสสะดุดตา 

มาแต่ไกล

	 แสงแดดสีทองในยามสายดูจางสีลงไปเมื่อเทียบกับสีทองสุกปลั่ง 

บนเนื้อตัวหล่อน อันประกอบขึ้นเป็นสร้อยคอทองคำหนักราว  ๆ  สามบาท 

เห็นจะได้ ห้อยจี้ทองคำสวยสด ลงยาสีแดงสลับเขียว ห้อยอยู่นอกเสื้อ 

อย่างทันสมัย รับกับสร้อยข้อมือทองคำบนข้อมือกลมขาว ซึ่งซ้อนกันอยู่ 

สองหรือสามเส้นเป็นลวดลายต่างกัน ทั้งลายตีนตะขาบและลายผ่าหวาย

	 เมื่อย่างเยื้องขึ้นบันไดบ้านมานั้น หญิงสาวแปลกหน้าไม่ลืมถอดรองเท้า 

แตะหนังอย่างดีสีน้ำตาลเข้มไว้บนขั้นบันไดเรือน

	 อย่างไรก็ตาม  เจ้าหล่อนผู้ เป็นเป้าสายตาคนทั้งบ้านไม่มีท่าทีว่า 

กระดากอาย หล่อนทรุดตัวลงนั่งไหว้เกดอย่างอ่อนน้อม แล้วเลยไหว้ไปถึง 

พี่สาวทั้งสองด้วย ไม่แสดงกิริยาว่าเหนือกว่า และไม่มีท่าทีเคอะเขิน แม้ว่า 

ไม่มีใครในที่นั้นรู้จักหล่อนเลยสักคนก็ตาม

	 “อิฉันชื่อแฉล้ม เป็นภรรยาร้อยโททองพูน อยู่ใต้บังคับบัญชาของ 

พันตรีคุณหลวงรัดรณยุทธ คุณหลวงท่านให้อิฉันมาช่วยเลือกเสื้อผ้าให้ 

คุณนายเจ้าค่ะ”

	 หล่อนร้อยเรียงคำพูดไพเราะอย่างฉะฉาน คล่องปาก เหมือนรู้จัก 

มักคุ้นกันมานาน

	 เกดได้สติเป็นคนแรก เหลือบมองพี่สาวและน้องสาว ก็ไม่เห็นว่า 

มีใครทำหน้าว่าเข้าใจพอจะช่วยตอบแทนได้ จึงต้องพูดเสียเอง

	 “ไหว้พระเถอะจ้ะ...เอ้อ...แม่...” เกดไม่รู้จะเรียกหล่อนอย่างไรถูก  

ได้แต่ถามว่า “เลือกเสื้อผ้าอะไรกันจ๊ะ”

	 “เสื้อผ้าสำหรับวันแต่งงานเจ้าค่ะ”

	 คำว่า ‘เลือกเสื้อผ้า’ ในที่นี้ ในเวลาไม่นานนักหลังจากนั้น เกดก็ได้รู้ว่า 

หมายถึงการที่เกดจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่ ปรับปรุงรูปโฉมให้เปลี่ยน 

ไปหมดสำหรับการเป็นภรรยาของพันตรีหลวงรัดรณยุทธ

	 เกดรู้สึกแปลก  ๆ  เมื่อนิ่งฟังแฉล้มอธิบายฉาดฉานถึง  ‘คุณหลวงท่าน’  
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อย่างนั้น ‘คุณหลวงท่าน’  อย่างนี้ ราวกับว่าหล่อนจะเข้าพิธีแต่งงานเสียเอง  

ส่วนเจ้าสาวในอีกไม่กี่วันได้แต่เป็นฝ่ายฟัง ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่าง

	 นับแต่วันที่พบกันที่สะพานท่าน้ำ เกดก็ไม่มีโอกาสได้พูดจากับคุณหลวง 

ตามลำพังอีก จะเห็นหน้ากันต่อเมื่อคุณหลวงแวะมาหาที่บ้าน  แน่ละว่า 

ต้องมีพ่อแม่และคนอื่น  ๆ อยู่ด้วยตลอดเวลา ไม่มีเวลาไหนที่จะปลีกตัวไปพบ 

กันสองต่อสองได้

	 ภรรยาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุหลวงเสยีอกี มทีา่ทวีา่รูจ้กัคณุหลวง 

ดีกว่าผู้ที่จะเป็นภรรยาเป็นไหน ๆ 

	 แฉล้มเป็นคนช่างคุย พบกันครั้งเดียว เกดก็ได้ความรู้เกี่ยวกับตัว 

หล่อน ว่าหล่อนเป็นชาวเมืองหลวง บ้านอยู่แถวนางเลิ้ง เมื่อแต่งงานกับ 

นายทหารหนุ่มแล้วก็ย้ายตามเขาออกจากเมืองหลวงมาอยู่ราชบุรีก่อน แล้ว 

จึงย้ายมาประจำอยู่ที่เพชรบุรีทีหลัง

	 สามีหล่อนสนิทกับคุณหลวงรัดรณยุทธมาตั้งแต่เป็นนักเรียนทหาร  

ตัวหล่อนเองรู้จักคุณหลวงตั้งแต่ท่านไปรดน้ำสังข์อวยพรหล่อนในงานแต่งงาน 

แฉล้มพูดถึงคุณหลวงอย่างนิยมชมชื่นว่า

	 “ท่านชอบความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทหารรับใช้ละก็รู้เทียว 

ว่าจะผิดระเบียบไม่ได้เลย ส่วนนิสัยท่านก็โอบอ้อมอารี น้ำใจดีเป็นหนึ่ง”

	 เกดได้แต่ฟัง ไม่มีความเห็นอะไร จนกระทั่งมาถึงเรื่องที่จะต้องเกี่ยว 

กับเกด

	 “สมัยนี้ผู้หญิงเขานุ่งซิ่นกันหมดแล้วละเจ้าค่ะ นุ่งกันตั้งแต่อิฉันยัง 

รุ่น  ๆ  อยู่เลย พระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนท่านโปรดผู้หญิงนุ่งซิ่น ตามบ้าน 

ผู้ลากมากดีก็เลยนุ่งกันหมด”

	 สิ่งที่หล่อนละไว้ให้เข้าใจเองก็คือ เกดจะนุ่งโจงกระเบนอย่างเมื่อก่อน 

ไม่ได้อีกต่อไป

	 แฉล้มหอบผ้าซิ่นมาด้วยหลายผืน เป็นอันว่าผ้าลายของเกดที่มีอยู่ 

ก็ต้องยกให้น้องสาวไป เลือกผ้าซิ่นเหล่านั้นมานุ่งแทน

	 มีผ้าซิ่นไหมสำหรับนุ่งออกงานออกการมีหน้ามีตา แล้วก็ผ้าซิ่นฝ้าย 
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หรือผ้าซิ่นด้ายสำหรับนุ่งอยู่บ้าน บางตัวก็เป็นไหมแกมฝ้ายสำหรับงานที่ 

ไม่ออกหน้าออกตานัก สีสันสดสวย อ่อนละไม ผิดกับสีของผ้าลายที่แก่จัด 

ดูเข้มคม

	 ทุกตัวจะต้องมีเสื้อเข้าชุดกัน เป็นแพรดอกสีสวยสำหรับออกนอกบ้าน 

และเสื้อป่านสีขาวเรียบ ๆ สำหรับสวมในบ้าน

	 “เสื้อตัดง่ายออกเจ้าค่ะ” แฉล้มออกความเห็น พลางจับเสื้อที่หล่อน 

สวมอยู่เป็นเชิงอวด “อย่างตัวนี้ก็ตัดสี่เหลี่ยมตรง  ๆ เม้มตรงริมผ้าหน่อย 

ก็ใช้ได้ ถ้าหากว่ามีแขนแล้วตัดยาก แต่อิฉันตัดเป็นทุกแบบค่ะ คุณนาย 

ชอบแบบไหน โปรดสั่งมาได้เจ้าค่ะ”

	 เกดดูลักษณะเสื้อแล้วก็ค่อยเบาใจ ท่าทีไม่น่าจะตัดยากเย็นตรงไหน  

ยิ่งเรื่องเย็บยิ่งง่ายหนักเข้าไปอีก

	 แต่เรื่องยากเย็นกว่านี้ไม่ใช่เรื่องเสื้อผ้า กลับเป็นเรื่องที่เกดไม่เคยคิด 

มาก่อนเลยว่าจะต้องมาเจอเข้า

	 เมื่อเกดเอื้อเฟื้อให้หล่อนกินหมากพลูตามธรรมเนียมการต้อนรับแขก 

ยามมาหาถึงบ้าน แฉล้มก็ทำหน้าเหมือนกับว่าตกอกตกใจ เป็นเรื่องคอขาด- 

บาดตาย หรือไม่ก็...เกือบ ๆ คอขาดบาดตาย

	 “ไม่ได้นะเจ้าคะ” สีหน้าหล่อนขึงขังขึ้นมาทันที “สมัยนี้ผู้ดีในพระนคร  

พวกสาว ๆ ไม่กินหมากกันแล้วเจ้าค่ะ มีก็แต่คนแก่ ๆ พระเจ้าอยู่หัวแผ่นดิน 

ก่อนท่านไม่โปรดเสวยหมาก แผ่นดินนี้ท่านก็ไม่เสวยหมาก ผู้ดีในพระนคร 

เขาก็เลยเจริญรอยตามพระราชอัธยาศัย ไม่ค่อยจะกินหมากกัน ถ้ากินต้อง 

หมั่นขัดฟันให้ขาว ไม่ให้คราบหมากจับ”

	 จรงิซ ี เกดเงยหนา้จากการปา้ยปนู สงัเกตวา่แฉลม้ไมก่นิหมาก หรอืไม ่

ก็กินแต่น้อย ฟันของหล่อนจึงรักษาไว้ขาวสะอาด

	 เกดนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าไม่กินหมาก แล้วจะเกิดอาการ ‘หิวหมาก’  

ให้หาวเรอเปรี้ยวปากสักแค่ไหน

	 “ฉันจะต้องอดหมากหรือจ๊ะ แม่แฉล้ม”

	 แฉล้มทำหน้าว่ารู้ดีกว่าเกดอีกครั้งหนึ่ง
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	 “คุณหลวงท่านไม่รับหมากนะเจ้าคะ ท่านเหม็นกลิ่นน้ำหมาก”

	 เป็นอันว่าคำตอบนี้คือการยุติคำซักถามต่อไปโดยเด็ดขาด  แม้ว่า 

เกดรู้สึกคัน ๆ ปากอยากจะถามอะไรต่อมิอะไรให้หายค้างคาใจก็ตาม

	 เมื่อดูการแต่งกายทันสมัยของแฉล้มแล้ว เกดก็รู้ตัวว่าภรรยาสาว 

ของหลวงรัดรณยุทธจะนุ่งโจงกระเบน ตัดผมทรงดอกกระทุ่มแบบเดิม และ 

กินหมากฟันดำต่อไปไม่ได้เป็นอันขาด

	 ความรู้สึกแปลก  ๆ  ของเกดในขณะที่ฟังแฉล้มจาระไนเรื่องต่าง  ๆ  นั้น  

มีทั้งขำขันและหนักใจระคนกัน

	 เมื่อแฉล้มกลับไปหลังจากการมาเยือนครั้งที่สอง เกดก็เรียกน้องสาว 

มาช่วยขัดฟันเป็นการใหญ่จนกว่าจะขาว เอาผ้าลายที่มีอยู่ทั้งหมดในหีบ 

เป็นค่าจ้าง

	 เรินขัดไปหัวเราะไป จนเปลี่ยนเป็นโอดโอยเพราะเมื่อยแขน เนื่องจาก 

ขัดติดต่อกันทั้งวัน

	 “ถ้าฉันมีผัวแล้วต้องลำบากอย่างพี่เกดละก็ ไม่มีผัวดีกว่า”

	 เกดอดหัวเราะไม่ได้ พร้อมกันนั้นก็หวนคิดถึงคำทำนายของท่านสมภาร 

ผู้ชราโดยไม่ตั้งใจ

	 นี่ละมัง ท่านถึงว่าเกดจะลำบากด้วยบุญวาสนาของคู่ครอง ถ้าหากว่า 

เกดมีเจ้าหนุ่มคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านเป็นคู่ ชีวิตของเกดก็คงจะดำเนินไป 

อย่างเดิม วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า

	 อยู่กับโจงกระเบนผ้าลาย กินหมากฟันดำ ผมทรงดอกกระทุ่ม ไม่มี 

ใครมากำหนดให้เปลี่ยน

	 สิ่งนี้เป็นเพียงแต่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง เส้นทางชีวิตของเกดจะหักเห 

ไปถึงจุดไหนอีก...ก็ยังไม่รู้เลย
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