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๑

ปลาย เดือนมีนาคม ๒๕๓๒  

“พี่กันต์ พี่กันต์ แต่งตัวเสร็จหรือยัง” เสียงร้องเรียกของเด็กผู้ชายที่ยืน 

คร่อมจักรยานยี่ห้อบีเอ็มเอ็กซ์อยู่ที่ลานบ้านทำให้พี่กันต์ หรือ  ‘กันตพล สมัคร- 

เขตกรณ์’ หนุ่มน้อยวัย  ๑๖  ปีที่กำลังเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่หน้ากระจกเพื่อดู 

ความเรียบร้อยของตนต้องรีบตะโกนตอบกลับไปว่า “เสร็จแล้ว รอแป๊บ ๆ”

พอกันตพลเห็นว่าตัวเองดูเท่ตามสมัยนิยมแล้ว เขาก็เดินออกจากในเรือน  

จัดการล็อกประตูบ้าน เดินมายังนอกชาน เขายิ้มให้กับ  ‘เพทาย’ หนุ่มน้อยวัย  

๑๔ ป ี ลกูชายคนโตของอาไพฑรูยท์ีเ่กดิกบัครจูนิดา กำลงัจะเขา้เรยีนในระดบัมธัยม 

ชั้นปีที่ ๒ ก่อนยกมือขึ้นเสยผมรองทรงสูงที่ใช้เจลแต่งด้านหน้าให้ตั้งขึ้น

กันตพลอยู่ในชุดกางเกงยีนเสื้อยืดโปโลสีดำสกรีนที่ด้านหลังเป็นรูปหน้าตา 

ปีศาจ เขาลงจากบันไดมาแล้วก็โยนรองเท้าลงบนพื้นปูนตรงตีนบันไดก่อนจะสวม 

แล้วเดินไปยังจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์คู่ใจคันเก่าที่ใช้ขี่ไปโรงเรียนวัดดงจังหันที่อยู่ห่าง 

ออกไปถึง ๓ กิโลเมตรจนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

“พี่กันต์หล่อจังเลย” เพทายเอ่ยปากชมกันตพลที่ขี่จักรยานมาหยุดใกล้  ๆ  

พร้อมยิ้มเผล่และยักคิ้วให้

“เอง็กด็ดูไีมห่ยอก” พอกนัตพลเอย่ปากชม เพทายกย็ิม้พลางเสยผมดา้นหนา้ 

ที่ใส่เจลจนตั้งทำเท่ขึ้นมาบ้าง

“พี่ว่า น้องษาเขาจะสนใจหนูไหม”

พอไดย้นิคำวา่ ‘หน’ู จากปากเดก็ชายทีเ่พิง่ยา่งเขา้วยัหนุม่ยงัไมท่ำบตัรประจำตวั 
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ประชาชน กันตพลก็เบะปากยิ้มเพียงเล็กน้อย ปากของเขาได้รูป จมูกโด่งเป็นสัน  

ดวงตาก็แพรวพราวยิ่งนัก

เพทายรู้ว่า  ‘พี่กันต์’  เป็นคนมีเสน่ห์ เพราะหน้าตาและหน่วยก้านของเขา 

โดดเด่นมาก วาเลนไทน์ทีไรเสื้อนักเรียนของพี่กันต์จะมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจติดอยู่ 

เต็มไปหมด แถมตะแกรงท้ายรถก็ยังมีกุหลาบอีกหอบใหญ่มัดกลับบ้านให้ย่าได้ 

ค้อนปะหลับปะเหลือก พูดจาหยอกเย้าและห้ามปรามไปในที

“เขาไม่สนใจ ก็ทำให้เขาสนใจสิวะ”

“งั้นรีบไปเถอะพี่” ว่าแล้วเพทายก็รีบปั่นจักรยานนำหน้ากันตพลมุ่งไปยัง 

วัดหนองน้ำผึ้ง

วนันีเ้ปน็วนัทีต่ัง้กองผา้ปา่สามคัคกีอ่นทำพธิทีอดในวนัพรุง่นี้ คนืนีท้างวดัจงึไดจ้า้ง  

‘ลิเกคณะดวงมณี ศรีนคร’  มาสร้างความรื่นเริงเพื่อเรียกให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง 

มาเที่ยวงานและทำบุญร่วมกัน ประธานผ้าป่าหาทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ 

ในวันนี้ก็หาใช่คนที่อื่น

มิ่งขวัญ ยุพิณ ขันธ์ทอง ผู้เคยมีทะเบียนอยู่ในหมู่บ้านหนองน้ำผึ้ง แต่ 

โยกย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินอยู่ในเมืองจนมีฐานะมั่นคง มีคนรู้จักกว้างขวาง เมื่อ 

ตั้งตัวได้แล้ว มิ่งขวัญกับยุพิณก็ชวนสมัครพรรคพวกกลับมาทำบุญกับเจ้าอาวาส 

วัดหนองน้ำผึ้งอยู่เนือง  ๆ โดยมิ่งขวัญปรารภว่า ที่มีวันนี้ได้ก็เพราะเมื่อครั้งบวช 

แทนคุณให้กับพ่อแม่ ก่อนจะสึกเพราะติดเกณฑ์ทหาร หลวงตากล่ำได้ช่วยอบรม 

ขัดเกลานิสัยใจคอเปลี่ยนคน ‘ดิบ’ ให้กลายเป็นคน ‘สุก’	

เสียงเพลงดังมาจากบริเวณวัดซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการวัดได้ 

บอกบุญชาวบ้านเป็นข้าวหม้อแกงหม้อ เพื่อนำไปต้อนรับคณะผ้าป่าที่เดินทางมา 

ค้างคืน อีกส่วนหนึ่งก็เลี้ยงดูชาวบ้านต่างหมู่บ้านที่ตั้งใจมาทำบุญและมาเที่ยวงาน 

ในยามค่ำคืน

ย่าของเขาทั้งสองไปช่วยงานที่วัดตั้งแต่ตอนเช้า ตอนบ่าย  ๆ  ย่าก็กลับบ้าน 

มาอาบน้ำผลัดเปลี่ยนผ้านุ่งก่อนรีบกลับไปวัดเพื่อดูแลความเรียบร้อยให้พิธีเจริญ 

พุทธมนต์ฉลองกองผ้าป่าและเลี้ยงดูแขกเหรื่อลุล่วงไป
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“พีก่นัต ์ ปัน่ชา้ ๆ หนอ่ยส”ิ พอรถจกัรยานของสองหนุม่ใกลถ้งึบา้นตาบญุยนื  

ยายทองหยด ซึ่งเป็นตากับยายของเด็กหญิงพรรณษาคนที่เพทาย ‘ต้องใจ’ เพทาย 

เอ่ยปากรั้งญาติของตนไว้

กันตพลชะลอความเร็วปล่อยให้จักรยานของเพทายแซงขึ้นไป พระอาทิตย์ 

เพิ่งจะลับขอบฟ้า ความมืดสลัวเริ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณ แต่ถึงกระนั้นบ้านไม้ 

ใต้ถุนสูงทางด้านซ้ายมือก็ยังไม่เปิดไฟทั้งบนเรือน ระเบียงหน้าบ้าน และใต้ถุน

“หรือเขาไปวัดกันหมดแล้ว” ก่อนหน้านั้นเพทายขี่รถวนเวียนไปมาระหว่าง 

บา้นตนและวดัเพือ่ให ้ ‘พรรณษา’ ลกูสาวคนโตของอามิง่ขวญั อายพุณิไดเ้หน็รปูโฉม 

ของตน 

“เหมือนเขาจะดูโทรทัศน์กันอยู่นะ แต่ยังไม่ได้เปิดไฟ” ใต้ถุนไม่มีรถยนต์ 

ของอามิง่ขวญัจอดอยู ่ แสดงวา่ผูใ้หญค่งไปวดักนัหมดแลว้ ทีด่โูทรทศันอ์ยูบ่นเรอืน 

คงเป็นลูกสาวอามิ่งขวัญ

เพทายหยุดรถจักรยาน กันตพลจึงต้องเบรกตาม และละขาลงวางกับ 

พื้นถนนที่กลายเป็นถนนลูกรังบดอัด แม้ว่าฝนจะตกหนัก รถยนต์ก็ยังสามารถ 

สญัจรไปมาได ้ ขา้งถนนกม็เีสาไฟฟา้เรยีงรายบง่บอกวา่ความเจรญิไดเ้ขา้มาสูห่มูบ่า้น 

แห่งนี้แล้ว

เม่ือมีไฟฟ้า ก็มีแสงไฟสว่างเรืองรองออกมาจากตัวบ้านในยามค่ำคืน ความเงียบ 

ในยามวิกาลที่เคยมีเสียงหรีดหริ่งเรไรขับกล่อมทำให้เพลิดเพลินเมื่อครั้งพ่อแม่ 

เป็นหนุ่มเป็นสาวก็กลับมีเสียงเพลงจากวิทยุสเตอริโอ เครื่องเล่นเทปคาสเสต และ 

เสียงโทรทัศน์ดังแว่วอยู่ทุกครัวเรือน น้ำท่าที่เคยต้องหาบคอนจากหนองน้ำท้าย 

หมูบ่า้นไปใชอ้าบ ซกัลา้ง หงุหาอาหาร กไ็มต่อ้งทำอยา่งนัน้อกีแลว้ เพราะหลงับา้น 

ขุดบ่อลงไปหาตาน้ำใส่วงบ่อซีเมนต์แล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำขึ้นมาใช้ในครัวเรือน  

และใช้รดน้ำต้นไม้กับพืชผักที่ปลูกไว้ในแปลง

ทกุเชา้กอ่นไปโรงเรยีนและหลงักลบัมาถงึบา้นในตอนเยน็ กนัตพลจะมหีนา้ที ่

รดน้ำผัก ให้อาหารเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เก็บไข่ วันเสาร์ - อาทิตย์ก็ต้องตื่นแต่เช้าไปช่วย 

ย่าเภาทำงานในนา ทำตลอดทั้งวันด้วยความแข็งขัน

เพราะตอ้งทำงานชว่ยครอบครวัและเรยีนหนงัสอืไปดว้ย ทำใหร้า่งกายของเขา 
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นัน้สมสว่น ชว่งไหลผ่ึง่ผาย แขนขามมีดักลา้ม ทำใหบ้คุลกิเปน็ทีส่ะดดุตาคนทัว่ไป 

ยิ่งขึ้น

บ้างก็ว่าหน่วยก้านของเขาน่าจะมีโอกาสได้เป็น ‘นายร้อยห้อยกระบี่’ บ้างก็ว่า 

น่าไปเป็น ‘พระเอกหนัง’ ตัวเขาเองนั้น แม้จะรู้สึกตัวลอยทุกครั้งที่มีคนเอ่ยปากชม 

เรื่องหน้าตาผิวพรรณ รวมถึงบุคลิกที่คล่องแคล่ว เพราะเขาเป็นนักกีฬาเกือบ 

ทกุชนดิของโรงเรยีนตัง้แตเ่รยีนชัน้ประถมศกึษากระทัง่จบมธัยมศกึษาปทีี่ ๓ แตเ่ขา 

ก็อดแสลงใจไม่ได้ เพราะตั้งแต่เล็กจนโตเขาได้ยินมาตลอดว่า เขา  ‘ไม่น่าจะใช่’  

ลกูชายของพอ่ไพรวลัย ์ เพราะหนา้ตาไมไ่ดก้ระเดยีดมาทางคนบา้นนีส้กันดิ รปูหนา้ 

เครื่องเคราบนใบหน้า รวมถึงผิวพรรณไม่เหมือนย่าสำเภา ไม่เหมือนพ่อไพรวัลย์  

ไม่เหมือนอาไพฑูรย์ที่หล่อเหลาแบบคมคาย แต่ก็ไม่มีใครบอกกับเขาได้ว่า เขา  

‘น่าจะ’  เป็นลูกของใคร เพราะคนที่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็คือแม่แก้วใจของเขา  

ทว่าตอนนี้แม่แก้วใจก็มาด่วนลาลับโลกไปเสียแล้ว

“น้องษา น้องษา น้องษา” เพทายตัดสินใจตะโกนเรียก เพียงอึดใจ 

หลอดไฟฟ้าบนเรือนก็สว่างจ้า ตรงหน้าต่างก็ปรากฏร่างของเด็กผู้หญิงสามคน 

ยืนเรียงกัน ทุกคนไว้ผมยาวและถักเปียเรียบร้อย 

คนที่ถูกเรียกนั้นชื่อ ‘พรรณษา’  อยู่ตรงกลาง ซ้ายมือนั้นคือน้องสาวที่คลาน 

ตามกันมาอายุน้อยกว่าสองปี ชื่อ  ‘อาภากร’ คนที่อยู่ทางขวาของพรรณษานั้นชื่อ  

‘จินตนา’ เป็นลูกสาวโทนของสุรัฐกับสลักจิตร ซึ่งผู้เป็นพ่อพามาสมทบในช่วงบ่าย

“เรียกทำไม” เด็กหญิงพรรณษาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงห้วน ๆ ใบหน้าบึ้งตึง 

เพราะรู้สึกรำคาญที่หนุ่มน้อยริจะมีความรักตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายมาตามตอแย

“พี่จะถามว่า น้องษาจะไปวัดหรือยัง”

“ยังหรอก ดูโทรทัศน์ก่อน”

“ไปได้แล้วมั้ง จะมืดแล้ว” เพทายยังคงเซ้าซี้ พรรณษาเบะปากให้ แต่ 

ในความมืดสลัวนั้นคนที่อยู่บนถนนไม่มีทางเห็นหรอก

“เค้าจะไปตอนไหนมันก็เรื่องของเค้า พี่สองคนไปก่อนเถอะ” บอกแล้ว 

พรรณษาก็ดึงแขนน้องสาวและเพื่อนสนิทที่เกิดปีเดียวกัน เรียนหนังสืออยู่ชั้น 

เดียวกัน กลับไปนั่งขัดสมาธิดูโทรทัศน์ต่อ



วาสนารัก

5

แม้ว่าสายตาของเด็กหญิงจะอยู่กับภาพเคลื่อนไหวจากโทรทัศน์แพร่ภาพ 

ขาวดำตรงหน้า แต่ใจนั้นหาได้จดจ่อกับเรื่องตามสายตาที่เห็น พรรณษาไม่ชอบใจ 

ท่ีเพทาย ลูกชายของลุงไพฑูรย์กับครูจินดา มีทีท่าสนใจตน เพราะใจของเด็กหญิงน้ัน 

สนใจชายหนุ่มแรกรุ่นที่มีอายุมากกว่านั่นต่างหาก แต่เขาคงมองเห็นตนเป็นเพียง 

เด็กผู้หญิงที่อยู่ชั้นประถมศึกษายังไม่รู้เดียงสาเท่านั้น

“คนนั้นเหรอชื่อพี่กันต์” เมื่อเห็นอาภากรจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรทัศน์  

จินตนาจึงเอ่ยปากถามพรรณษาที่ยังหน้าตาบึ้งตึงเบา ๆ 

“ใช ่ คนนั้นแหละ พี่กันต์”

“หล่อดีนี่”

“ใช ่ หล่อ”

“หล่อ ๆ แบบนี้คงมีแฟนแล้วแน่ ๆ เลย”

พอจินตนาพูดแบบนั้น พรรณษาก็ถอนหายใจอย่างแรง ยังไม่ทันจะเผย 

ความในใจให้จินตนาได้รับรู้ ที่หน้าบ้านก็มีเสียงรถยนต์เข้ามาจอด

“แม่มารับไปวัดแล้วแน่  ๆ ปิดโทรทัศน์เถอะ” พรรณษาบอกน้องสาวแล้ว 

รบีดงึเพือ่นใหเ้ดนิตามออกมาจากเรอืน ลงบนัไดไปหาแมย่พุณิทีข่บัรถยนตม์ารบัลกู 

ไปกินข้าวเย็นและดูมหรสพที่วัด

เมื่อเด็ก ๆ พากันเบียดเข้าไปนั่งด้านหน้าแล้ว ยุพิณก็เอ่ยปากถามลูกสาวว่า “เป็น 

อะไรหน้าตาบึ้งตึง หิวข้าวหรือเปล่า”

“ไมห่วิหรอกคะ่” เมือ่ลกูทัง้สองคนเกดิและโตในเมอืง เรยีนหนงัสอืโรงเรยีน 

เอกชนชื่อดัง ซึ่งมีแต่ลูกหลานคนมีฐานะมาเรียน คำพูดคำจาจึงมี  ‘คะ’  มี  ‘ขา’  รื่นหู  

จนคนหนองน้ำผึ้งฟังแล้วรู้สึกแปร่ง  ๆ แต่บ้างก็ว่าลูกสาวของยุพิณนั้นพูดจาน่ารัก 

น่าเอ็นดู สมกับที่เกิดและโตในเมือง อยู่ในสังคมและโรงเรียนดี

“ไม่หิวแล้วทำไมหน้าบึ้ง”

“พีเ่พทายเขามาตามตือ๊พีษ่าคะ่คณุแม”่ อาภากรทีน่ัง่ตดิแมร่บีฟอ้ง พรรณษา 

จึงกระทุ้งศอกใส่น้องสาว

“แม่ ดูพี่ษาสิ” อาภากร เด็กหญิงวัย ๙ ขวบ กำลังจะเรียนในระดับชั้น 
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ประถมศึกษาปีที่ ๓ ทำสีหน้าว่าเจ็บ

“ตัวปากโป้งทำไมล่ะ”

“ไม่เอา ไม่ทะเลาะกัน มีกันอยู่สองคนแค่นั้น ทำไมไม่รักกัน แล้วไม่อาย 

เพื่อนบ้างหรือไง”

“ไม่เห็นต้องอายเลย เราสนิทกันจะตาย” เด็กหญิงพรรณษาวัย ๑๑ ขวบ 

หาได้สลด ยุพิณจึงต้องหันมาทำตาวาววับให้ลูกสาวคนโต

กระท่ังรถใกล้จะถึงวัดท่ีประดับไฟต้ังแต่ปากทางเข้าไปจนถึงศาลาวัดและรอบ ๆ  

บริเวณ สายตาของยุพิณก็เห็นกันตพลหรือน้องกันต์ลูกชายของแก้วใจ กับเพทาย 

ลูกชายคนโตของไพฑูรย์ปั่นจักรยานตามกัน ยุพิณบีบแตรทัก กันตพลกับเพทาย 

หันมามอง ยุพิณชะลอรถแล้วยิ้มให้ก่อนจะเอ่ยปากบอกผ่านกระจกที่ไม่ได้เลื่อนขึ้น 

เพราะไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศภายในตัวรถว่า “น้องกันต์ เดี๋ยวพาน้องขึ้นไป 

กินข้าวบนศาลาด้วยกันนะครับ”

“ครับ”

พอกันตพลรับคำแล้ว ยุพิณก็เร่งน้ำมันแซงไป

เมือ่ขีจ่กัรยานตามกนัมาจนถงึบรเิวณวดั หนุม่นอ้ยทัง้คูก่จ็อดจกัรยานไวใ้ตร้ม่พกิลุ  

กันตพลเอ่ยปากบอกกับร้านค้าที่ตั้งร้านขายถั่วลิสงต้ม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ  

น้ำอัดลมใส่น้ำแข็งที่รู้จักกันว่า “ป้า ผมฝากจักรยานหน่อยนะ”

“แล้วจะมาเอาคืนตอนไหน”

“มาเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นแหละ ผมไปนะ” ว่าแล้วกันตพลก็เดินนำเพทาย 

หมายจะเดินไปยังหน้าโรงลิเกที่อยู่ด้านใน แต่เพทายรั้งแขนของเขาไว้เสียก่อน

“พี่กันต์ ไม่ไปบนศาลาเหรอ”

“ไม่ไปหรอก อิ่มแล้ว”

“ก็อายุพิณเขาชวนให้พี่ไปกินข้าวเย็นด้วยไม่ใช่เหรอ พี่ก็รับปากเขาแล้วนี่”

“เอ็งหิว เอ็งก็ไปสิ พี่ไม่หิว”

“หนูไม่กล้าไปคนเดียว...”

“นี ่ พี่จะบอกอะไรให้นะทาย” ที่จริงจินดาตั้งชื่อลูกชายทั้งสองคนว่า ‘เพทาย’  
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กับ ‘ไพรัช’  นั้น เพราะไม่อยากให้มีชื่อเล่น แต่เด็กด้วยกันก็อดเรียกชื่อสั้น  ๆ  ไม่ได้  

เพทายจึงกร่อนเป็น  ‘ทาย’  สั้น  ๆ  สำหรับกันตพลและเพื่อน  ๆ  ของเพทายเอง ส่วน 

ไพรัชก็ได้ชื่อ ‘รัช’ ไปโดยปริยายเช่นกัน

“ผู้หญิงน่ะ ตามตื๊อมาก  ๆ  มันไม่ดีหรอก ต้องหยิ่ง  ๆ เต๊ะท่าใส่มั่ง ทำตัว 

ให้เขาค้นหามั่ง รู้ไหม”

“เอาอย่างนั้นหรือพี่”

“อมื เชือ่พี”่ วา่แลว้กนัตพลกเ็ดนิไปยงัทศิทางทีต่ัง้ใจไวแ้ตแ่รก ระหวา่งทาง 

นั้นเขาก็พบเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน รุ่นน้อง และรุ่นพี่ซึ่งไม่ได้เรียนต่อหลังจาก 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งวงกินเหล้าขาว สูบยาเส้น ทำตัวเป็นหนุ่มอวดสาว 

ระหว่างรอดูหนังและลิเก เขาถูกชักชวนให้ดื่มกินด้วยกัน แต่กันตพลส่ายหน้า 

ปฏิเสธพร้อมกับเอ่ยว่า “ผมกินไม่ได้หรอก ย่ารู้แพ่นกบาลแยก”

“ก็อย่าให้รู้สิวะ”

“คนแถวนี้หูตาดีจะตายไป ตามสบายเหอะ ขอตัวนะ” พูดจาหลบเลี่ยง 

แบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็รีบผละออกไปโดยไม่ลืมโอบไหล่เพทายให้เดินตามไปด้วย

“ไอ้พี่น้องกันต์” เดินยังไม่ทันถึงด้านหน้าโรงลิเกที่เริ่มโหมโรงด้วยวงปี่พาทย์เรียก 

คนด ู กนัตพลกบัเพทายกต็อ้งชะงกัเทา้ กอ่นจะหนัไปทางตน้เสยีงทีเ่ดนิมาประชดิตวั 

เสียแล้ว

“ทำไมถงึเพิง่มา” แมจ้นัทรเ์พญ็จะอายนุอ้ยกวา่กนัตพลเกอืบหนึง่ปี แตด่ว้ย 

เติบโตมาด้วยกัน เด็กหญิงที่มีท่าทางกระโดกกระเดก เพราะเล่นแต่กับเด็กผู้ชาย  

จึงไม่ได้นับถือกันตพลเป็นพี่ชายอย่างจริง  ๆ จัง ๆ เช่นเพทายผู้เป็นน้องชายที่ดูจะยึด 

กันตพลเป็นแบบอย่าง เพราะกันตพลนั้นเป็นคนมีเสน่ห์อย่างมาก ใครอยู่ใกล้ก็จะ 

เอน็ดคูวามออ่นนอ้มถอ่มตน และหนา้ตากบัคารมคมคายของเขากไ็มเ่ปน็สองรองใคร  

เพทายจึงหมายเลียนแบบเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของคนอื่น ๆ บ้าง

แต่จันทร์เพ็ญกลับมองกันตพลว่าเป็นผู้ชายหัวอ่อนอยู่ในอาณัติของย่า  

เพราะถ้าย่าบอกให้ทำอะไร กันตพลก็จะทำตามคำสั่งอย่างไม่อิดออดเลยสักนิด  

และดูจะประจบสอพลอเอาใจย่าสำเภา ยายจำเรียงก็เอามาเหน็บแนมให้จันทร์เพ็ญ 
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กับน้องชายต่างมารดาได้ยินอยู่บ่อย ๆ 

“ทำไมต้องรีบมาด้วยล่ะ”

“แล้วจะไปไหนกัน”

“ก็เดินเล่นไปเรื่อย ๆ”

“แม่ให้มาตามไปกินข้าว” แม้จินดาจะไม่ใช่แม่บังเกิดเกล้าของจันทร์เพ็ญ  

แต่เด็กหญิงก็เรียกแม่ได้เต็มปากเต็มคำ เพราะจินดาให้ความรักจันทร์เพ็ญเสมอลูก 

ที่เกิดจากเลือดในอกของตน และความรักความอาทรนั้นยังเผื่อแผ่มาถึงกันตพล 

เด็กชายที่จินดาสรุปความอยู่ในใจว่า  ‘อาภัพ’  นัก ด้วยพ่อก็ด่วนจากไปตั้งแต่เขา 

ยงัทนัไมล่มืตาดโูลก พออายเุจด็ขวบกไ็ดร้บัขา่วรา้ยจากตา่งแดนวา่แมข่องเขาเสยีชวีติ  

เพราะถูกปล้นชิงทรัพย์ระหว่างเดินทางกลับบ้านในยามค่ำคืน

ชีวิตที่เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะมีแม่อยู่เมืองนอกเมืองนาเป็นที่ 

ยดึเหนีย่วของเขาจงึพลนัทลาย จากเดก็ทีใ่คร  ๆกอ็จิฉา เพราะแมแ่กว้ใจจะสง่เสือ้ผา้ 

เนื้อดีและของเล่นมาให้ทุกปี ก็กลายเป็นเด็กกำพร้า เพราะไม่มีพ่อแม่คอยส่งเสีย 

เลี้ยงดู เขาเติบโตภายใต้ใบบุญของผู้เป็นย่า แต่เขาได้ยินมาตลอดว่าต้องไม่ใช่ 

หลานแท้  ๆ  ของย่าเภาแน่  ๆ แต่ย่าก็บอกว่า ไม่ว่าเขาจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ 

พ่อไพรวัลย์หรือไม่ วันนี้เขาเป็น ‘สมัครเขตกรณ์’ อย่างเต็มภาคภูมิสำหรับย่า

ย่าไม่เคยแสดงอาการรังเกียจเดียดฉันท์ให้เขารู้สึกอ้างว้างเดียวดาย ย่ามีแต่ 

ความรกัความหว่งใยใหต้ลอดเวลา พรำ่สอนสัง่อบรมบม่นสิยัเหมอืนเขาเปน็เลอืดเนือ้ 

ที่ถูกแบ่งออกไป ทั้งที่เขาเชื่ออย่างที่คนอื่นพูดให้ได้ยิน เพราะหน้าตาผิวพรรณ 

ของเขานั้นไม่ได้กระเดียดมาทางคนบ้านนี้เลยสักนิด

ส่องกระจกทีไร เขาก็เห็นหน้าตาของเขาแตกต่างจากลูกสาวลูกชายของ 

อาไพฑูรย์ หน้าตาและผิวพรรณของเขานั้นแตกต่างจากคนตระกูลนี้ แต่คนใน 

ตระกูลนี้กลับไม่เคยทำให้เขารู้สึกว่าเป็น ‘กาฝาก’ 

หากจะมีก็แต่คนนอกตระกูลที่ดูจะจงใจพูดเป่าหูให้ย่ารู้สึกตัวเท่านั้น

“ไปกินข้าวก่อน ยังไม่ได้กินมาไม่ใช่รึ” พอเห็นกันตพลทำท่าจะไม่ยอมไป 

บนศาลา จันทร์เพ็ญจึงต้องถามซ้ำ

“ว่าจะพาเพทายไปหาก๋วยเตี๋ยวกิน” เขารีบหาข้ออ้าง
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“งั้นไปด้วยสิ” ลองถ้าเพทายเกาะไปไหนด้วย จันทร์เพ็ญรู้ว่ากันตพลพร้อม 

จะจ่ายค่าขนมให้ เพราะย่าเห็นว่าเขาโตแล้ว จึงให้ค่าขนมเขาติดตัวเป็นรายสัปดาห ์ 

แม่จินดาก็สั่งไว้ว่าถ้าซื้อขนมให้น้องกินไปเท่าไหร่ก็เบิกได้ในภายหลัง

“อ้าว ไม่ขึ้นไปกินข้าวข้างบนศาลาล่ะ กินฟรีนะ”

“ไม่เอา ไม่อยากกินข้าว กินมาตั้งแต่เกิดแล้ว อยากกินก๋วยเตี๋ยว พี่น้อง 

กันต์เลี้ยงเค้าหน่อยนะ” เพื่อผลประโยชน์เข้าตัว จันทร์เพ็ญจึงรู้จักฉอเลาะ

“ทีแบบนี้ทำเป็นพูดดีนะ” กันตพลเบะปากหลังพูดจบ

“นะ ๆ เลี้ยงเค้าหน่อย” จันทร์เพ็ญทำตาปรอย ๆ 

“ไม่เอา ตัวเองก็มีเงิน ก็จ่ายเองสิ”

“ชามละแค่ห้าบาท อย่างกกับเค้านักเลย” หน้าของเด็กหญิงวัย ๑๕ บึ้งตึง 

ขึ้นมา ยังไม่ทันที่กันตพลจะตัดสินใจเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวจันทร์เพ็ญ ไพรัชในชุดกางเกง 

ขาสั้นเสื้อยืดคอกลมก็วิ่งพรวดเขามาเกาะหลังพี่สาว

“หลบมาอยู่ตรงนี้กันนี่เอง เดินตามหาจนทั่ว” ไพรัชนั้นอายุสิบเอ็ดขวบ  

เมื่อโรงเรียนเปิดเทอมในกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึง เขาก็จะขึ้นชั้นประถมศึกษา 

ปีที ่ ๕ จึงยังมีความเป็นเด็กมากกว่าพี่ชายและพี่สาวที่เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาว

สว่นกนัตพลพอเหน็วา่ถา้ไพรชัมารว่มวงอกีคน จากทีจ่ะตอ้งจา่ยคา่กว๋ยเตีย๋ว 

ให้เพทายคนเดียว ก็จะกลายเป็นต้องจ่ายให้จันทร์เพ็ญและไพรัช รวมสี่คน 

ก็ยี่สิบบาท จึงรู้สึกเสียดายเงินค่าขนมที่กะเก็บไว้ใช้ในช่วงสงกรานต์ เขาจึงบอกว่า  

“งั้นขึ้นศาลาไปกินข้าวกันดีกว่า ของฟรี” ว่าแล้วเขาก็เดินนำน้อง  ๆ  ที่เดินตามเขา 

เป็นพรวนไปยังศาลาหลังเดิม

พอเห็นกันตพลเดินนำน้องสาวและน้องชายต่างพ่อต่างแม่เดินเข้าศาลาวัดมา  

จินตนาที่นั่งล้อมวงสำรับกับข้าวอยู่กับพรรณษาและอาภากรก็สะกิดบอกพรรณษา

“มากันโน่นแล้ว”

พรรณษายิ้มกริ่มอย่างพึงพอใจที่เห็นชายหนุ่มในดวงใจ แต่อีกใจก็รู้สึก 

รังเกียจสายตาของเพทายที่มองตน พรรณษาจึงรีบก้มหน้ามองดูสำรับที่แม่ยุพิณ 

จัดหาไว้ให ้ ใจนั้นรู้สึกวูบวาบขึ้นมาอย่างยากระงับ



จุฬามณี

10

ฟากยุพิณพอเห็นเด็ก ๆ เดินขึ้นมาบนศาลา หญิงสาวก็รีบร้องเรียก

“น้องกันต์ ๆ พาน้องมาทางนี้เลย วงนี้ยังว่างอยู่ มากินข้าวกับน้อง ๆ”

พอได้ยินดังนั้นกันตพลจึงเดินนำจันทร์เพ็ญ เพทาย ไพรัชเข้าไปหา ยุพิณ 

จับต้นแขนของเขาแล้วพาเดินไปยังวงสำรับที่มีลูกสาวสองคน กับจินตนาลูกสาว 

เฮียกวงนั่งพับเพียบล้อมวงอยู่

“กินกับน้องเลยนะ น้องษา ขยับให้พี่  ๆ  เขาหน่อย คดข้าวให้พี่เขาด้วย”  

พอแม่ยุพิณบอกอย่างนั้น สาวน้อยทั้งสามคนจึงรีบขยับตัวไปเรียงชิดกันเพื่อให้มี 

ที่ว่างสำหรับคนอีกสี่คน

เพทายก็เร็วพอจะไปนั่งข้าง  ๆ  พรรณษาที่ทำหน้าเอือมระอาออกมาทันที  

พอนั่งลงขัดสมาธิแล้วเพทายก็คว้าหม้อข้าวมาวางตรงหน้า จันทร์เพ็ญส่งจานสังกะส ี

สีขาวขอบน้ำเงินที่มีช้อนสังกะสีสีเขียวไปให้

เพทายกุลีกุจอคดข้าวให้กันตพล จันทร์เพ็ญ และไพรัชน้องชายคนเล็ก  

เพราะหวังว่าความดีจะปรากฏในสายตาของพรรณษาบ้าง แต่พรรณษากลับสนใจ 

แต่กับข้าวตรงหน้า

“น้องษากินแกงบอนเป็นด้วยเหรอ” เมื่อเห็นเด็กหญิงก้มหน้าก้มตาละเลียด 

ข้าวในจานเข้าปาก กันตพลที่โตกว่าใครเพื่อนจึงเอ่ยปากชวนคุย

“ก็อร่อยดีค่ะ”

“แล้วน้องคนนี้ชื่ออะไร” กันตพลหันไปหาจินตนา

“ชื่อจินค่ะ จินเป็นลูกสาวของอาเจ็กกวง” พรรณษารีบตอบคำถามนั้นแทน  

สายตาทีเ่หลอืบไปหาจนิตนากว็าววบัขึน้มาบง่บอกใหรู้ว้า่ ‘หวัใจ’ ของตนลงิโลดเพยีงใด
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หลังจาก  ที่แม่ดวงมณีแต่งหน้าและเกล้าผมให้แล้ว เด็กหญิงใกล้รุ่งที่รู้สึก 

อยากกินลูกชิ้นปิ้งก็ยังกล้าที่จะเดินออกมาจากหลังโรงลิเกที่มีหมู่คณะแต่งองค์ 

ทรงเครือ่งรอเวลาทำการแสดงอยู่ พอเดนิออกมาแลว้รา่งบอบบางจงึกลายเปน็จดุเดน่ 

ในหมู่คนที่รอดูอยู่ข้างนอก แต่ใกล้รุ่งนั้นชินชากับสายตาคนแปลกหน้าที่มองตน 

ด้วยสายตาหลากหลายความรู้สึกเสียแล้ว เพราะตั้งแต่จำความได้ ชีวิตของเธอ 

ก็มีแต่เสียงปี่พาทย์ลาดตะโพน เสียงร้องราชนิเกลิง เสียงเจรจาพาทีสลับเสียงเพลง 

และเสยีงปรบมอืแสดงความชืน่ชอบในบทบาททีค่นในคณะกำลงัทำใหง้านนัน้เสรจ็สิน้

“ลูกชิ้นไม้ละเท่าไหร่” พอเดินไปถึงหน้าร้าน ใกล้รุ่งก็เอ่ยปากถาม

“สองบาท เอากีไ่มเ้พคะ” ถอ้ยคำลงทา้ยนัน้ใกลรุ้ง่รูว้า่เปน็การกระเซา้เยา้แหย ่

กันไป จึงได้ยิ้มพลางค้อนให้

“เอาสองไม้ค่ะ”

“สามไม้ห้าบาท เอาไหมเพคะ”

“ก็ได้”

“เลน่ลเิกดว้ยเหรอ” พลกิลกูชิน้บนเตาไปกอ็ดซอกแซกชวนคยุไปตามประสา 

แม่ค้าไม่ได้

“หนูยังไม่ได้เล่นหรอกค่ะ แค่แต่งตัวรำถวายมือเท่านั้น” ถ้ารำถวายมือ 

เสร็จแล้ว ใกล้รุ่งก็ถอดชุด แกะผม ล้างหน้า และหาที่หลับนอนรอเวลาลิเกเลิก  

เก็บข้าวของแล้วเดินทางกลับบ้าน 

ที่จริงใกล้รุ่งไม่อยากออกจากบ้านมาอดหลับอดนอนใช้ชีวิตลำบากลำบน 
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อย่างนี้ แต่แม่ดวงมณีไม่ยอมให้ใกล้รุ่งอยู่บ้านกับปู่และย่า แม่ดวงมณีอยากให้ 

ใกล้รุ่งเป็นลิเกเช่นเดียวกับบรรพบุรุษทั้งทางสายของแม่และพ่อ โดยไม่ได้ถามใจ 

ของใกล้รุ่งสักนิดว่าอยากเป็นลิเกหรือเปล่า

ใกล้รุ่งอยากเรียนหนังสือให้มากที่สุด อยากเป็นนางพยาบาลสวมชุดขาว  

ทำงานอยู่ในโรงพยาบาล ไม่ต้องตะลอนไปตามงานอย่างนี้ เพราะนอกจากรายได้ 

ที่ไม่แน่นอนแล้ว ยังรู้สึกหวาดกลัวทุกครั้งเมื่อรถหกล้อสองแถวพาคณะลิเกพร้อม 

วงปี่พาทย์แล่นไปบนถนน กลัวว่าคนขับรถจะหลับในแล้วรถตกถนนพลิกคว่ำ 

เช่นรถคันที่พ่อไผท เทพทอง เคยนั่งไปพร้อมคณะ เมื่อครั้งที่ใกล้รุ่งลืมตาดูโลก 

ยังไม่ถึงขวบปีเสียด้วยซ้ำ

“ได้แล้วเพคะ ห้าบาท” แม่ค้าส่งถุงลูกชิ้นให้ ใกล้รุ่งรับมา ส่งเงินเหรียญ 

หา้บาทในมอืใหไ้ป แตย่งัไมท่นัจะหมนุตวัออกจากหนา้รา้น ใกลรุ้ง่กห็นัไปหาตน้เสยีง 

ที่ร้องเรียกตน

“มาอยู่ตรงน้ีเอง รีบกลับหลังโรงใส่ชุดเร็ว ลิเกจะออกแขกแล้ว” พอเด็กหญิง 

ตัวอ้วนหน้ากลมผมหยิกสวมกางเกงขาสั้น สวมเสื้อเชิ้ตกระดุมห้าเม็ดลายดอก 

เดินมาถึงก็คว้ามือใกล้รุ่งทันที

“แต่หนูอยากกินลูกชิ้นที่กำลังร้อน ๆ นี่ก่อนนะพี่สวย”

“รำเสร็จแล้วค่อยกิน ฝากพี่ไว้ก่อน พี่สัญญาว่าจะไม่แย่งกินหรอก” ด้วย 

เป็นพี่เลี้ยงของใกล้รุ่ง และเป็น  ‘เบ๊’  ในคณะลิเก พี่สวยหรือ  ‘สุดสวย’ เด็กสาว 

กำพรา้ เพราะอบุตัเิหตคุราวนัน้ทำใหพ้อ่กบัแมท่ีเ่ปน็หนึง่ในนกัแสดงของคณะมาดว่น 

จากไป แม่ดวงมณีเห็นว่าเด็กไม่มีที่พึ่งจึงได้อุปการะเลี้ยงดูไว้ให้ช่วยเลี้ยงน้อง 

และช่วยเหลืองานในบ้าน สุดสวยได้เรียนหนังสือจนจบ ป. ๖ แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อ

ครัน้จะออกจากบา้นไปทำงานทีอ่ืน่อายกุย็งัไมถ่งึ ๑๕ ป ี แลว้อกีอยา่งสดุสวย 

ก็รักใกล้รุ่งมาก เพราะเลี้ยงดูอุ้มชูกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ใกล้รุ่งก็ติดสุดสวย 

เพราะมีแต่พี่ชาย ส่วนลูกคนละแม่ที่เป็นผู้หญิงนั้น พอพ่อไผท เทพทอง เสียชีวิต  

คนเป็นแม่ก็พาแยกย้ายกันไป...พอไม่ได้ส่งข่าวคราวถึงกันใกล้รุ่งก็ไม่รู้หรอกว่า  

พีน่อ้งทอ้งอืน่นัน้ไปอยูท่ีไ่หนกนับา้ง...ใกลรุ้ง่รูแ้ตว่า่หลงัจากทีพ่อ่เสยีชวีติไปพรอ้มกบั 

นักแสดงในคณะนับสิบชีวิตแล้ว อุบัติเหตุคราวนั้นไม่ได้พรากไปเพียงชีวิตคน  
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แต่ทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับทำมาหากินก็มีอันหายสาบสูญเสียหายไปด้วย 

หลังงานศพของพ่อไผทและคนในคณะเสร็จสิ้น แม่ดวงมณีก็ต้องออกจาก 

บ้านไปเล่นลิเกกับคณะของสมัครพรรคพวกและหมู่ญาติ เก็บหอมรอมริบหาเงิน 

เลี้ยงลูกสี่คนตัวเป็นเกลียว จนกระทั่งเมื่อห้าปีก่อน แม่ก็ตัดสินใจแต่งงานใหม่กับ 

ลงุเฉลมิ พอ่หมา้ยโตโ้ผลเิกซึง่มอีายรุุน่ราวคราวพอ่คราวลงุ เพราะอยากมคีณะลเิก 

เช่นเดิม อยู่มาไม่นานสามีคนใหม่ของแม่ก็มาด่วนจากไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลว  

เรียกว่าตายคาอกแม่เลยก็ว่าได้

เมื่อเสียสามีคนที่สองไปด้วยเหตุให้ชวนสงสัย บ้างก็ว่าเป็นการฆาตกรรม 

อำพราง เพราะหวังทรัพย์สมบัติ บ้างก็ว่าแม่นั้นเป็นผู้หญิงกินผัว เพราะผัวแรก 

ก็ตายเพราะอุบัติเหตุ ผัวสองที่อายุมากก็หักโหมจนตายคาอก ประเด็นเรื่อง 

ฆาตกรรมหวงัมรดกจงึมอีนัตอ้งตกไป ถงึกระนัน้ทางญาต ิ  ๆของพอ่เลีย้งหรอืลงุเฉลมิ 

ก็พยายามมาเอาทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้สำหรับแสดงลิเกคืนไป แต่แม่ดวงมณี 

ก็เสียงแข็งและปากร้ายพอตัว จึงรักษาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพื่อดำรงชีวิตไว้ได้  

แต่ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกง

แตแ่มก่เ็ชดิหนา้ หาไดส้นใจคำสาปแชง่ของใคร เพราะถอืวา่ไดม้าโดยสจุรติ  

แม่ตั้งหน้าตั้งคณะลิเกใหม่ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่าลิเกคณะดวงมณ ี ศรีนคร ซึ่งเป็นชื่อ 

ของแม่ที่เคยเฟื่องฟูเมื่อครั้งเป็นนางเอกคู่กับพ่อไผท เทพทอง ในคณะลิเกเทพทอง

“พี่สวย ๆ นั่นพี่เด่นนี่นา”

“ไหน ๆ” สดุสวยมองตามปลายนิว้ของใกลรุ้ง่ไปกพ็บเดก็หนุม่คนหนึง่ยนือยู่ 

หน้าร้านขายขนมกับเด็กอีกสามสี่คน สุดสวยหยีตามองก่อนจะบอกว่า

“ใช่พี่เด่นเสียที่ไหน พี่เด่นตีตะโพนอยู่ข้างเวทีโน่นไง ลงมาแล้วใครจะตีล่ะ  

ไป ๆ รีบไปเถอะ”

พี่เด่นที่ใกล้รุ่งเอ่ยถึงนั้นเป็นพี่ชายคนโต มีชื่อจริงว่า เด่นดวง เทพทอง  

พี่ชายคนรองชื่อบดินทร์ เทพทอง เป็นพระเอกลิเก และคนที่สามชื่อเมฆินทร์  

เทพทอง

ลูกของพ่อไผท เทพทอง ที่เกิดกับแม่ดวงมณี จึงมีชื่อคล้องจองกันดังนี้

เด่นดวง บดินทร์ เมฆินทร์ ใกล้รุ่ง
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“ใช ่ แตม่องขา้ง ๆ เหมอืนจงัเลย” พอใกลรุ้ง่บอกอยา่งนัน้ กนัตพลทีจ่า่ยคา่ 

ลูกชิ้นปิ้งให้น้อง ๆ ก็หันมาพอดี ตาสองคู่ประสานกัน

“ไม่ใช่พี่เด่นจริง  ๆ  ด้วย ไปกันเถอะ” ว่าแล้วใกล้รุ่งก็ก้าวเดิน แต่สุดสวย 

เหมอืนถกูมนตรส์ะกดเขา้ใหเ้สยีแลว้ พอใกลรุ้ง่เดนิออกมาแลว้ สดุสวยไมเ่ดนิตาม 

เพราะมวัแตย่นืชมโฉมของหนุม่หนา้ขาวราวกระดาษ คิว้เขม้ จมกูโดง่เปน็สนั และ 

ริมฝีปากได้รูป	

“พี่สุดสวย เร็วสิ เดี๋ยวไม่ทันนะ” เสียงร้องเรียกของใกล้รุ่งทำให้สุดสวย 

ไดส้ต ิ เดก็สาวยิม้หวานอยา่งมจีรติใหก้นัตพลกอ่นรบีเดนิตามใกลรุ้ง่ไปยงัหลงัโรงลเิก

อันที่จริงพรรณษาไม่ได้นึกอยากดูลิเก เพราะรู้สึกมันเชยมาก แต่เมื่องานฉลอง 

ผา้ปา่ในคำ่คนืนีท้างวดัหาลเิกมาเลน่เพยีงอยา่งเดยีว พรรณษากจ็ำตอ้งทำเปน็อยากด ู

ลิเก เพราะหวังจะใช้โอกาสนี้ใกล้ชิดกับกันตพลให้มากขึ้น ระหว่างที่กินข้าวอยู่ 

ด้วยกันนั้น พรรณษาก็เอ่ยปากถามกันตพลว่า

“พี่กันต์ชอบดูลิเกหรือเปล่า”

“ชอบ” กันตพลพยักหน้า

“ทำไมถึงชอบ”

“ไม่รู้เหมือนกัน รู้แต่ว่าชอบ มันครึกครื้นดี ชอบดูวงปี่พาทย์ด้วย”

“แล้วพี่กันต์ไม่ชอบดูหนังเหรอ”

“หนังก็ชอบ แต่ชอบลิเกมากกว่า”

“คืนนี้พี่กันต์ตั้งใจมาดูลิเกละสิ”

“ใช ่ จะมาดูลิเกกับย่า ย่าชอบดูลิเก”

“แม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่พ่อหนูบวชพร้อมกับลุงฑูรย์ พ่อของพี่เพ็ญ ย่าเภา 

หาลิเกมาเล่นด้วยนะ”

“ใช ่ ที่บ้านย่ายังมีรูปงานบวชอยู่เลย”

“หนูอยากดูจังเลย อยากเห็นรูปตอนนั้น”

“แล้วกลับปากน้ำโพเมื่อไหร่ล่ะ”

“ใกล ้ๆ เปิดเทอมถึงกลับ แม่บอกให้อยู่กับตากับยายไปก่อน” บอกกันตพล 
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แล้วพรรณษาก็ทำหน้าเมื่อย แต่ดวงตานั้นสดใสขึ้นมาเมื่อคิดได้ว่าช่วงเวลานี้ 

ตนน่าจะทำคะแนนนิยมได้ ทำความรู้จักสร้างความคุ้นเคยกับชายหนุ่มที่ตนพึงใจ 

ให้มากขึ้น...

“ถ้ายังไม่กลับ เดี๋ยวพี่เอาอัลบั้มรูปมาให้ดูที่บ้านตายืนก็ได้...” พอกันตพล 

บอกมาแบบนั้นพรรณษาก็ยิ้มทันที... “จริง ๆ นะ พรุ่งนี้หนูจะรอดูนะ”

“ได้สิ...”

อาการระริกระรี้ของพรรณษานั้นไม่พ้นสายตาของจันทร์เพ็ญกับเพทายไปได้

จันทร์เพ็ญนั้นโตมากับกันตพล และเล่นแต่กับเด็กผู้ชายจึงมีนิสัยตรงไป 

ตรงมา พอเห็นกิริยาของพรรณษา จันทร์เพ็ญก็รู้สึกขวางหูขวางตา ใจก็คิดว่า  

‘นังเด็กแก่แดด ทำเป็นกระแดะ’

สว่นเพทายกห็งดุหงดิขึน้มาจนกลนืขา้วไมล่งคอเลยทเีดยีว แตเ่ดก็ชายรูด้วีา่  

เมือ่อยู่ใกลพ้ีก่นัตก์็ยากทีผู่ห้ญงิจะสนใจตวั เพราะพีก่ันตเ์ปน็หนุม่หลอ่เหลาสงูโปรง่ 

ผิวขาว ส่วนตัวเองนั้นผิวเข้มร่างท้วม หน้าตารึก็เทียบกันไม่ได้เลย

“อ้าว อิ่มแล้วรึ” กันตพลพอเห็นเพทายเสือกจานไปติดสำรับ ยืดตัวตรง 

นั่งรอ สีหน้าบึ้งตึง ก็เอ่ยปากถาม

“ไม่อยากกินข้าวแล้ว อยากกินลูกชิ้น เดี๋ยวเราไปหาลูกชิ้นกินกันดีกว่า  

ขอตังค์แม่มาได้ ๒๐ บาท”

“โห ตั้ง ๒๐ บาท ทำไมแม่ให้เงินพี่ทายเยอะจังเลย ทีของเค้าแม่ให้มาแค่  

๑๐ บาทเอง” ไพรัชเอ่ยถามเพราะสงสัย

“ก็ตัวยังเด็กนี่” เพทายตะคอกให้

“ตัวก็ยังเด็ก” ไพรัชเถียงขึ้นมา

“เด็กทั้งคู่นั่นแหละ” กันตพลตัดสิน พรรณษาเลยยิ้มกริ่มออกมาก่อนจะ 

เบ้ปากให้เพทาย

กระทัง่กนิขา้วอิม่แลว้ เสยีงปีพ่าทยก์โ็หมโรงจงัหวะกระชัน้มากขึน้ พรรณษา 

จึงรีบเดินไปบอกแม่ยุพิณ “แม ่ คืนนี้หนูจะพาน้องไปนั่งดูลิเกกับพี่ ๆ เขานะคะ”

“หนูไม่อยากดูลิเก หนูง่วงนอน” อาภากรรีบขัด

“ตัวอยากนอนก็อยู่กับแม่สิ เดี๋ยวแม่ก็พากลับไปนอน”
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“กว่าลิเกจะเลิกมันดึกนะ” ยุพิณท้วงลูกสาว

“เดี๋ยวให้พี่กันต์แวะส่งที่บ้านไงแม่”

“จินอีกล่ะ เขาอยากดูลิเกหรือเปล่า” ยุพิณนึกเป็นห่วงความรู้สึกลูกสาว 

สุรัฐที่ตามพ่อมาเที่ยวมาทำบุญด้วยกัน

“จนิเขากอ็ยากด ู ใชไ่หมจนิ” พรรณษาเหลอืบตาไปหาเพือ่นใหช้ว่ยพดู และ 

จินตนาก็อ่านสายตาของพรรณษาออก

“หนูไม่เคยดูลิเก แต่หนูคิดว่าหนูอยากดู”

“แล้วพี่กันต์เขาเต็มใจให้เกาะเขาหรือ” 

“เตม็ใจสคิะแม ่ ไปเรยีกพีก่นัตม์าถามเลยกไ็ด”้ วา่แลว้พรรณษากร็บีวิง่ไปหา 

กันตพล ก่อนจะดึงมือเขาให้เดินมาหาแม่ยุพิณ

“น้องอยากดูลิเก จะดูน้องให้อาได้หรือเปล่า”

“ได้ครับ...เพราะจันทร์เพ็ญ เพทาย ไพรัช ก็จะดูเหมือนกัน”

“งัน้อาฝากนอ้งสองคนดว้ยนะ ลเิกเลกิแลว้กพ็านอ้งไปสง่ทีบ่า้นดว้ย หรอืไม ่

ก็มาบอกอามิ่งขวัญก็ได้ คืนนี้อาเขานอนบนศาลานี่แหละ”

“ครับ”

เมื่อแม่อนุญาตแล้ว พรรณษาก็ขอเงินแม่มาติดกระเป๋าไว้กินขนม ยุพิณ 

นอกจากจะควกัเงนิใหล้กูสาวของตนไวก้นิขนมยีส่บิบาท กย็งัควกัใหก้บัเดก็  ๆทกุคน 

คนละยี่สิบบาทด้วย พอลงจากศาลาแล้ว เงินยี่สิบบาทที่ได้มาก็มีอันถูกแบ่งไปอยู่ 

ในกระป๋องเงินของแม่ค้าในทันทีเช่นกัน

เมื่อได้ของกินติดมือมาแล้ว กันตพลก็พาน้อง ๆ เดินค้อมหลังผ่านผู้คนที่นั่ง 

อยู่ก่อนไปยังเสื่อผืนใหญ่ที่ย่าปูจองที่ไว้ด้านหน้าเวทีตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ...บนเสื่อนั้น 

มีถุงใส่หมอนและผ้าห่มผืนบาง ๆ  เตรียมพร้อมให้เขาหรือน้องนอนหลับหากว่าใคร 

ทนดูต่อไปไม่ไหว...พอไปถึงเขาก็ทรุดเข่าลง เพราะไม่อยากเป็นจุดเด่น

“เลือกนั่งกันเลย” เขาร้องบอกเบา ๆ ก่อนขยับไปด้านรมิสุดของเสื่อ ซึ่งปูตดิ 

กับเสื่อของป้าบรรจบ กันตพลยิ้มหวานให้ ทักทายกันคำสองคำ ก่อนจะหันมาดู 

น้อง ๆ ที่นั่งเรียงรายกันไป

เพทาย ไพรัช จันทร์เพ็ญ พรรณษา และจินตนา
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“นั่นลูกสาวของยุพิณรึ” นางบรรจบเอ่ยปากถามกันตพล

“ครับ”

“ไม่เห็นเดี๋ยวเดียวโตเป็นสาวแล้ว สวยเสียด้วยสิ” 

ฟากนางสาลี่ที่ลุกจากเสื่อผืนเดียวกับที่นางบรรจบนั่งอยู่ไปเข้าห้องน้ำ เสร็จแล้ว 

ก็วกขึ้นไปบนศาลาเพื่อไปดูว่าของกินที่ทำมาเลี้ยงแขกเหรื่อนั้นหมดเกลี้ยงไปหรือยัง

“ยุพิณ แกงต้มหมดหรือยังวะ” พอเดินขึ้นไปแล้วนางสาลี่ก็พบยุพิณนั่งอยู่ 

กับนางทองหยด บนตักนั้นมีหัวของลูกสาวคนเล็กหนุนนอนอยู่

“ก็พอเหลืออยู่บ้างจ้ะ หิวหรือไง”

“เหมอืนจะหวิ” วา่แลว้นางสาลีก่เ็ดนิไปยงัโตะ๊ทีม่หีมอ้ขา้วหมอ้แกงทีบ่อกบญุ 

จากชาวบา้นวางอยู ่ โดยฝาหมอ้และตวัหมอ้จะมชีือ่ของเจา้ของหมอ้ตดิอยูเ่พือ่ปอ้งกนั 

หม้อกับฝาสับเปลี่ยนกัน และเจ้าของหม้อจะได้นำหม้อกลับเมื่อของหมดแล้ว 

ได้สะดวก

ตักข้าวราดกับมาแล้วนางสาลี่ก็เดินมาทรุดตัวลงนั่งใกล ้ๆ กับนางทองหยด...

“แกงไก่ใส่กล้วยนี่ของน้าใช่ไหม มีคนชมว่าอร่อย” ยุพิณเอ่ยปากถาม

“ใช ่ ของน้าเอง...กินหรือเปล่าล่ะ”

“คนอื่นเขากิน เขาชมกันยกใหญ่ ฉันกินผัดหมี่ก็เลยยังไม่ได้ชิม”

“จะกินไหมล่ะ เดี๋ยวน้าตักให้”

“ยังหรอกน้า ยังอิ่มอยู่เลย...”

“แล้วนังคนนี้ไม่ไปดูลิเกกับพี่ ๆ หรอกรึ”

“คงไม่ชอบ”

“แล้วเอ็งลงไปที่หน้าโรงลิเกหรือยังล่ะยุพิณ...”

“มีอะไรรึน้า”

“ไอ้คนตีตะโพนน่ะ หน้าตามันคล้ายน้องกันต์จังเลย” เมื่อนางสำเภาเรียก 

น้องกันต์ คนอื่น  ๆ  ก็พลอยเรียกน้องกันต์จนติดปากไปด้วย แม้ว่ากันตพลจะโต 

เป็นหนุ่มแล้วก็ตาม...

“คลา้ย” ยพุณิรูส้กึเยน็วาบไปจนถงึหนงัศรีษะ เพราะรูอ้ยูแ่กใ่จวา่กนัตพลนัน้ 
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เกี่ยวข้องกับลิเกคณะนี้อย่างไร แม้ว่าพ่อไผท เทพทอง ของน้องกันต์จะเสียชีวิตไป 

เพราะอุบัติเหตุคราวนั้นแล้ว ก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีลูกกับเมียเอกเจ้าของคณะลิเกที่กำลัง 

เล่นอยู่ในวัด

“คล้ายมากเลย ไอ้คนตีตะโพนน่ะ...เอ็งลองลงไปดูสิยุพิณ...เมื่อกี้น้ามอง 

แวบ ๆ นึกว่าน้องกันต์ขึ้นไปตีตะโพน...พอดูให้เต็ม ๆ ตาอีกทีถึงเห็นว่าไม่ใช่...”

ยุพิณค่อย  ๆ  ลอบถอนหายใจออกมาเบา  ๆ...แม้จะหวั่นใจว่าวันหนึ่งเรื่องที่ 

กนัตพลไม่ใชล่กูของพีไ่พรวลัยผ์ูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้จะแตกออกมา แตไ่มน่า่ใชจ่ากปาก 

ของเธอ...เธอผู้กุมความลับนี้อยู่คนเดียว!

เมื่อเสร็จธุระบนศาลาแล้ว นางสำเภากับนางจำเรียงก็เดินฝ่าผู้คนไปยังเสื่อที่ปู 

จองทีไ่วห้นา้เวท ี หลงัลเิกเลน่ไปพกัใหญ ่ๆ นางจำเรยีงทีน่ัง่ชนัเขา่ตดิอยูก่บันางสำเภา 

ก็เอ่ยว่า

“สำเภา แกว่าไอ้คนตีตะโพนนั่นหน้าตาคล้ายน้องกันต์ไหม”

นางสำเภาหันไปทางวงปี่พาทย์ พินิจพิจารณาแล้วย่นหัวคิ้ว แม้รู้สึกว่า 

เด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาคล้ายหลานชายคนโต แต่นางสำเภาก็ไม่ได้พูดออกมา แต่ 

นางจำเรียงหาได้ยอมให้นางสำเภานิ่งเงียบ	

“มันลูกเต้าเหล่าใครละหว่า ทำไมถึงมาหน้าตาเหมือนกันได้”

“เหมือนที่ไหน น้องกันต์หน้าตาดีกว่าตั้งเยอะ” นางสำเภาเสียงห้วน

“ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอก ก็แค่คล้าย  ๆ  นะ มองแวบแรกนึกว่าน้องกันต์ 

ซะอีก...”

“คนเราก็หน้าตาคล้ายกัน เหมือนกันได้ เห็นมาเยอะแยะแล้ว” นางสำเภา 

บอกไปอย่างตัดรำคาญ นางจำเรียงก็เลยนิ่งเงียบดูลิเกต่อไป หากแต่ใจนั้นหาได้ 

คล้อยตามท้องเรื่องที่ลิเกกำลังแสดงอยู่ และด้วยอดทนให้ความสงสัยคาอยู่ในใจ 

ต่อไปไม่ได้ นางจำเรียงจึงขอตัวลุกไปห้องน้ำ

เมือ่เดนิพน้จากผูค้นบา้งนัง่บา้งยนืดลูเิกมาแลว้ นางจำเรยีงกเ็ดนิออ้มไปทาง 

หลังโรงลิเก ซึ่งใช้ผ้าใบล้อมระหว่างหลังโรงลิเกที่ปลูกเป็นเพิงชั่วคราวกับรถหกล้อ 

เสียมิดชิด แต่คนอย่างนางจำเรียงเมื่ออยากรู้อะไรแล้วก็ต้องรู้ให้ได้
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“อีสาว อีสาว” นางจำเรียงร้องเรียกเด็กหญิงร่างอ้วนที่เปิดผ้าใบเดินออกมา

สุดสวยนิ่วหน้าก่อนจะเดินเข้าไปหา

“ยายถามอะไรหน่อยสิ” อันที่จริงอายุของนางจำเรียงก็ยังไม่ถึงหกสิบปี แต่ 

จะเรียกแทนตัวเองว่าป้าก็รู้สึกกระดากปาก เพราะตัวเองก็มีหลานถึงสามคนแล้ว  

และเด็กสาวที่เห็นอยู่นี้ก็น่าจะอายุมากกว่าจันทร์เพ็ญไม่กี่ปี

“ยายอยากรู้อะไรรึ”

“เอ่อ ไอ้หนุ่มที่ตีตะโพนนั่นน่ะเป็นลูกเต้าเหล่าใครรึ”

พอได้ยินคำถาม สุดสวยถึงกับนิ่วหน้า

“หน้าตามันคุ้น  ๆ จังเลย ไม่รู้ว่าเคยเห็นหน้ามันท่ีไหน” นางจำเรียงตะโกนบอก 

แข่งกับเสียงลิเกที่เล่นอยู่ด้านหน้า

“เขาเป็นลูกชายเจ้าของคณะจ้ะยาย”

“ลูกของแม่ดวงมณีน่ะหรือ”

“ใช ่ ลูกของแม่ดวงมณีกับพ่อไผท เทพทอง ไงยาย”

“ไผท เทพทอง” นางจำเรยีงทวนชือ่นีเ้บา ๆ และยงัไมท่นัซกัถามอะไรกนัตอ่  

คนที่อยู่ด้านในก็เปิดผ้าใบออกมาตะโกนบอกกับสุดสวย “อ้าว อีสวย มึงยังไม่ไป 

อีกหรือไง กูหิวบุหรี่จะแย่แล้ว”

แมเ้ดก็สาวคนนัน้จะไมไ่ดใ้หค้วามกระจา่งอะไรได ้ แตใ่ชว่า่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมานัน้ 

จะไม่ทำให้นางจำเรียงหมดปัญหาคาใจ ผละจากหลังโรงลิเกไปเข้าห้องน้ำแล้ว  

ระหว่างนั้นก็อดคิดถึงถ้อยคำที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากไม่ได้ ‘ไผท เทพทอง’ ลูกชายของ 

ปทุม เทพทอง ลิเกคณะเทพทองเมื่อสิบปีก่อนเป็นคณะลิเกที่ดังมาก  ดังจน 

นางสำเภาหามาเล่นในงานฉลองพระบวชใหม่เมื่อ ๑๗ ปีก่อน

‘๑๗ ปีก่อน คณะเทพทองเคยมาปิดวิกท่ีหนองน้ำผ้ึง! ตอนน้ันไผท เทพทอง  

เป็นพระเอกดังของคณะ ตอนนี้น้องกันต์อายุ ๑๖ ปี หรือว่าน้องกันต์จะเป็นลูก 

ของไผท เทพทอง เพราะหน้าตาละม้ายคล้ายกับลูกของไผทท่ีเกิดกับเมียนางเอกลิเก’

นางจำเรยีงคดิวน  ๆ เวยีน  ๆอยูอ่ยา่งนัน้ กระทัง่เดนิออกมาพบกบัยพุณิทีล่งมา 

จากศาลาเพื่อที่จะพาลูกสาวไปเข้าห้องน้ำ

“แม่ยุพิณ” พอเห็นหน้ายุพิณ นางจำเรียงก็นึกได้ว่าคนที่น่าจะพอรู้เรื่องราว 
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หนหลังของแก้วใจกับไพรวัลย์เป็นอย่างดีควรจะเป็นยุพิณคนนี้

“จ๊ะป้า...ฉันจะพานังคนเล็กไปเข้าห้องน้ำ ป้าไม่ดูลิเกรึ”

“เพิ่งออกมาจากห้องน้ำน่ะ”

“ฉันขอตัวก่อนนะ”

“เดี๋ยว ๆ ยุพิณ...” นางจำเรียงร้องเรียก ยุพิณชะงักเท้า

“ป้าถามอะไรเอ็งหน่อยได้ไหม”

ยุพิณชักสีหน้าสงสัย

“เอ็งไปดูลิเกมาหรือยัง ไปหน้าเวทีมาหรือยัง”

“ยังเลยจ้ะป้า แต่ฉันคิดว่าคงไม่ไปหรอก เดี๋ยวจะพาน้องภากับแม่กลับบ้าน 

แล้ว”

“ไปดูสักหน่อยเถอะนะ ขอร้องละ”

“มีอะไรรึ”

“ป้ารู้มาว่าไอ้คนที่ตีตะโพนวงปี่พาทย์น่ะ เป็นลูกของแม่ดวงมณี...”

พอนางจำเรียงเอ่ยออกมาอย่างนั้นยุพิณก็พอมองเห็นความในใจของนาง 

จำเรยีงอยา่งทะลปุรโุปรง่...ใจของยพุณิสัน่หววิขึน้มา เพราะไมอ่ยากเชือ่วา่มคีนกำลงั 

สงสัยว่าแก้วใจได้เก็บงำ  ‘ความลับ’  อะไรไว้ เพราะหน้าตาของน้องกันต์มันฟ้อง... 

ฟ้องว่าน้องกันต์ก็ไม่ใช่คนในเหล่ากอสายเลือด ‘สมัครเขตกรณ์’ อย่างแน่นอน...

“ก็เขาเป็นแม่ลูกกันก็ต้องช่วยกันทำมาหากินสิป้า ฉันขอตัวนะ” ยุพิณนั้น 

รูป้ระวตัขิองดวงมณ ี ศรนีคร มาพอประมาณ เพราะลกูคา้ทีม่าทำผมในรา้นหลายคน 

กม็าจากตรอกลเิก นอกจากนัน้ดวงมณกีเ็คยไปใชบ้รกิารทีร่า้นทำผมอยูเ่หมอืนกนั... 

ที่ยุพิณเอ่ยไปอย่างนั้น เพราะไม่อยากให้นางจำเรียงเผยความในใจให้ตัวเองต้อง 

หนักใจไปมากกว่านี้...บอกไปแล้วยุพิณก็ทำท่าจูงแขนลูกสาวผละไป แต่นางจำเรียง 

ก็รั้งไว ้ “เดี๋ยวสิ ยุพิณ ป้าขอถามอะไรอีกประโยคเดียว”

ยุพิณหันมามองหน้านางจำเรียง

“เอ็งรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นพ่อตัวจริงของน้องกันต์”

 


