
บทนาํ
ในความเงียบงันนั้นมีฉันอยู่
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	 มันคือค�่าคืนอันหนาวเหน็บแห่งฤดูเหมันต์... 
	 เสียงร้องโหยหวนของบางสิ่งท่ีดังข้ามมาจากนอกก�าแพงวัด
นั้น	 ท�าเอาคนท่ีได้ยินเสียงถึงกับต้องรีบกลับเข้าห้องหับของตัวเอง	
หมาหอนรับกันเป็นทอด	ๆ	ราวกับต้อนรับผู้มาเยือนในยามวิกาลที่มา
ตรงเวลาเสมอ	สตรีในชุดด�าเดินถือกะลามาพร้อมเสียงเพลงแห่งความ
เศร้าสร้อยและน่าขนลุกยามที่ได้ยิน...บทเพลงแห่งความตาย!
 ตะล็อกแก๊กก๊อก...
	 ขอเชิญออกมาร้องร�ากันเถิดหนา
	 ตะล็อกแก๊กก๊อกกันเถิดพี่ยา
	 สุขอุราเฮฮา...ตะล็อกแก๊กก๊อก!
	 ม่านหมอกลอยคว้างผ่านตัวของหญิงสาวท่ีเดินเหยียบเศษ
ใบไม้ใบหญ้าที่แห้งปลิดปลิวจากต้นสู่ผืนดินดังแกรก...แกรก	 ประสาน
กับเสียงเคาะกะลาและเสียงร้องเพลงท่ียังคงดังก้องในความเงียบงัน	
เธอเดนิอย่างช้า	ๆ 	พลางมองขึน้ไปเหนอืก�าแพงวดั...ท่ีท่ีเธอไม่มวีนัจะ																																																																													
เข้าไปได้
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	 หน้าประตูพระอุโบสถนั้น	 ปรากฏพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนนิ่งด้วย
ความส�ารวม	 มือทั้งสองข้างประสานกันไว้ตรงหน้าอย่างมีสติ	 สายตา
มองออกไปนอกก�าแพงวัดแล้วได้แต่แผ่เมตตาถึงสตรีนางนั้นอย่างท่ี
ท�าเป็นกิจในทุกคืนค�่าที่เธอมาเยือน
	 “จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด...โยมปาหนัน”
	 สตรีแห่งรัตติกาลยืนนิ่ง	 น�้าตาไหลอาบแก้มก่อนจะทรุดตัว			
ลงกับพื้นแล้วก้มลงกราบท่ีหน้าประตูวัด	 มันไม่ใช่น�้าตาแห่งความ						
เศร้าโศก	 หากแต่เป็นน�้าตาแห่งความอ่ิมใจท่ีได้รับส่วนบุญนั้นจาก			
ชายคนที่เธอมอบใจให้เขาเมื่อครั้งยังมีลมหายใจ
	 เบ้ืองหลังของปาหนันปรากฏร่างของชายอีกคนในชุดด�าท่ีนั่ง
ห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่	 สายตามองร่างของปาหนันด้วยความรักและ
สงสารเหลือก�าลัง	 แต่สิ่งเดียวท่ีเขาท�าได้คือตามติดปาหนันไปทุกท่ี		
อย่างห่าง	ๆ
	 ปาหนันหันหลังเดินห่างจากก�าแพงวัด	 เช่นเดียวกับพระสงฆ์
รูปนั้นท่ีหันหลังเดินกลับเข้าไปในพระอุโบสถอย่างส�ารวม	 ได้ยินเสียง
เคาะกะลาดังไล่หลังมากับสายลมหนาว
	 ตะล็อกแก๊กก๊อก...
	 ขอเชิญออกมาร้องร�ากันเถิดหนา
	 ตะล็อกแก๊กก๊อกกันเถิดพี่ยา
	 สุขอุราเฮฮา...ตะล็อกแก๊กก๊อก!



ตอนที ่1
ลูกไม่มีพ่อ
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	 “นังปาหนันหายหัวไปไหน!”
	 เสียงเกรี้ยวกราดของ	 ร�ำพึง ดังแว้ดทันทีท่ีก้าวเท้าเข้าบ้าน			
แล้วไม่พบร่างของลูกสาว	 เจ้าหล่อนถอดงอบท่ีสวมอยู่แล้วน�ามา		
กระพอืพัดให้คลายร้อนหลงักลบัมาจากขายขนมปลากรมิไข่เต่าท่ีตลาด	
วันนี้ขายได้ไม่ดีนัก	ขนมเหลือเกือบครึ่ง	นั่นยิ่งท�าให้ร�าพึงอารมณ์เสีย
มากเป็นเท่าทวี	 ไม้เรียวท่ีเสียบไว้กับข้างฝาบ้านสั่นระริกอย่างพร้อม
ใช้งานหากได้พบหน้าลูกสาวตัวดีท่ีแอบหนีออกไปเท่ียวเล่นนอกบ้าน				
ทั้ง	ๆ	ที่เธอสั่งนักสั่งหนาว่าหากไม่จ�าเป็นอย่าออกไปนอกบ้าน
	 แต่เด็กก็คือเด็ก...
 ปำหนัน	 เป็นเด็กท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน	 ท่ีว่าไม่เหมือนคือเธอคง																																																																													
มีกรรมติดตัวมาแต่ชาติปางก่อน	 ท�าให้เกิดมาชาตินี้พิกลพิการมี																			
รูปลักษณ์ไม่น่าพิสมัยเอาเสียเลย	 เด็กน้อยมีปานด�าข้ึนอยู่ครึ่งใบหน้า	
มิหน�าซ�้ายังขาเป๋เดินแต่ละทีก็โย้ไปโย้มา	 ปาหนันอยากมีเพ่ือนเล่น					
เดก็น้อยมกัมานัง่มองเดก็คนอืน่	ๆ 	ในหมูบ้่านเล่นกนัด้วยสายตาละห้อย	



11 

เพราะเธอจะถูกรังเกียจจากเด็กคนอ่ืน	 ๆ	 ด้วยสภาพร่างกายท่ีไม่สม
ประกอบ...ช่างน่าเวทนานัก
	 “อีเป๋หน้าผ!ี”	นิว้เลก็	ๆ 	ของเดก็น้อยแต่งตวัน่ารกัขัดกบับุคลกิท่ี
แสดงออกช้ีตรงมาท่ีร่างของปาหนนั	นัน่อาจไม่เลวร้ายเท่าเหล่าบรรดา
ก้อนหินน้อยใหญ่ท่ีระดมปาใส่ร่างของเธอท่ีนัง่กอดเข่าป้องกนัตวัเองอยู่
ตรงมุมหนึ่ง	เสียงหัวเราะชอบใจของเด็กคนอื่น	ๆ 	สอดประสานราวกับ
เป็นเรื่องดีงามที่สมควรท�า
	 “หยุดนะ!”	 เสียงเกรี้ยวกราดของใครคนหนึ่งดังข้ึนขัดจังหวะ	
พลางปรีต่รงเข้าไปบังก้อนหินท่ีก�าลงัพุ่งตรงสูร่่างของปาหนนั	เดก็ชาย
อายุรุ่นราวคราวเดียวกับปาหนันมีสีหน้าดุดัน	 ในมือถือกิ่งไม้หมายจะ
ฟาดฟันหากมีผู้ใดรังแกปาหนันอีก
	 เขาชื่อ	ผำ
	 “ไอ้ผา...มึงมาเสือกอะไรด้วย!”	 เด็กน้อยอีกคนแผดเสียงใส	่		
คนข้าง	ๆ	รีบยื่นหน้ายื่นตาพูดแทรกขึ้นมาทันที
	 “สงสัยไอ้ผาจะชอบอีเป๋หน้าผีแน่	ๆ 	ไอ้ผาชอบอีเป๋หน้าผี!”	คน	
ท่ีเหลือประสานเสียงพลางโห่ร้องอย่างสนุกสนาน	 ผาหันมองปาหนัน
ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย	 ก่อนจะรีบคว้ามือของอีกฝ่ายให้ลุกข้ึนจาก
ตรงนั้นโดยพลัน
	 “ไปกันเถอะปาหนัน	 อยู่ตรงนี้มีแต่พวกใจร้าย	 ถ้าพวกมัน						
ไม่อยากให้ปาหนันเล่นด้วยก็ไม่ต้องไปเล่นกับพวกมัน	 เดี๋ยวฉันเล่น
กับปาหนันเอง!”	 เด็กชายพูดอย่างมีน�้าโห	พลางดึงร่างของปาหนันให้		
ตามตนออกไปอกีทางโดยมเีสยีงหัวเราะเย้ยหยันจากพวกเดก็คนอืน่	ๆ 	
ตามไล่หลังมา
	 “ไอ้ผาชอบอีเป๋หน้าผี!	ไอ้ผาชอบอีเป๋หน้าผี!”
 
	 ริมแม่น�้าท้ายหมู ่บ้านคือท่ีท่ีปาหนันชอบมานั่งร้องเพลง								
แต่เพยีงล�าพัง	การร้องเพลงของเดก็น้อยนัน้ไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมาย	
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ใช้เพียงแค่กะลาสองช้ินท่ีเก็บมาจากหลังบ้าน...กะลาท่ีแม่ขูดเนื้อใช้
ท�าขนมไปขายที่ตลาด	 กะลาสองชิ้นสัมผัสกันไปมาพร้อมกับเสียงร้อง
หวานใสของเดก็หน้าผ	ีคงเป็นสิง่เดยีวท่ีปาหนนัคดิว่าตวัเองมดีอียูบ้่าง
แม้ว่าสิ่งไม่ดีจะมีมากกว่าก็ตาม
	 “ปาหนันร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยสิ”	 เด็กชายท่ีนั่งข้างกาย				
เอ่ยปากร้องขอ	เพราะรูด้ว่ีาการร้องเพลงส�าหรบัปาหนนันัน้คอืความสขุ																																																																														
และเขาก็อยากเห็นปาหนันมีความสุข
	 ความสุขของปาหนัน...คือความสุขของผา
	 “มายุ่งกับฉันท�าไม	 อยากโดนล้อหรือยังไง!”	 ปาหนันหันไป		
เอ่ยถามคนข้าง	ๆ 	ด้วยน�้าเสียงน้อยใจในโชคชะตา	ผาอาจจะเป็นเพื่อน
เพียงคนเดียวที่เธอรู้สึกได้ว่าเขาไม่มีพิษภัย
	 คนถูกถามรีบส่ายหน้าปฏิเสธ
	 “ไม่เห็นเป็นไรเลย	 อยากล้อก็ล้อไปสิ	 ฉันอยากเป็นเพ่ือนกับ
ปาหนัน	 ใครก็ห้ามฉันไม่ได้	 ไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอก	 ปาหนันมี		
ฉันคนเดยีวกพ็อแล้ว	ถงึปาหนนัไม่มีใคร	ปาหนนัจะมีฉันเสมอ”	ว่าแล้ว
ผาก็เอื้อมมือไปหยิบกะลาสองช้ินท่ีวางอยู่ข้างกายของปาหนันข้ึนมา																																																																							
ส่งให้เจ้าตัว	“ร้องเพลงกันดีกว่า”	
	 ไม่รอให้เสียเวลา	 ผาจึงเปล่งเสียงร้องเพลงประจ�าตัวของ
ปาหนันทันที
	 ตะล็อกแก๊กก๊อก...
	 ขอเชิญออกมาร้องร�ากันเถิดหนา
	 ตะล็อกแก๊กก๊อกกันเถิดพี่ยา
	 สุขอุราเฮฮา...ตะล็อกแก๊กก๊อก!
	 เด็กน้อยหายหน้าง�้า	 ก่อนจะผลิรอยย้ิมท่ีแสนงดงามออกมา
ภายใต้ใบหน้าที่อัปลักษณ์พิกลพิการ	
	 ใครมองไม่เห็น...แต่ผาเห็น
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	 เสยีงไม้เรยีวอันยาวฟาดลงท่ีผ้าถงุของปาหนนั	ดงัลอดออกมา																																																																																		
จากฝาบ้าน	คนถูกฟาดไม่มแีม้แตเ่สียงสะอืน้ไห้	ผดิกับคนทีถ่อืไม้เรยีว
ซ่ึงก�าลังร�่าไห้ท่ีเห็นลูกของตัวเองถูกแกล้งจนเจ็บตัวกลับมา...ซ�้าแล้ว	
ซ�้าเล่า
	 “ฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าออกไปเล่นข้างนอก	 เป็นไงล่ะ	?	
ถูกแกล้งกลับมากี่ครั้งก็ไม่เข็ด	 ชอบนักใช่ไหมถูกเด็กคนอื่นท�าเจ็บตัว	
ฉันถามว่าแกชอบนกัใช่ไหมนงัปาหนนั!”	คนเป็นแม่แผดเสยีงถามพลาง
ร�่าไห้	ก่อนจะหวดไม้เรียวไปที่ก้นของลูกสาวอีกครา
	 “หนแูค่อยากมเีพือ่น	หนอูยากเหมอืนเดก็คนอ่ืน	ๆ 	เท่านัน้เอง	
แม่เอาแต่ขังหนูไว้แบบนี้	 หนูก็ไม่มีเพ่ือน	 ไม่มีใครคบหา	 แม่ก็ก�าลัง
ท�าให้หนูเป็นตัวประหลาดเหมือนกัน!”	ปาหนันก้มหน้าตอบค�าถาม																																																																																	
	 คนเป็นแม่ชะงัก	 คล้ายมีมือปริศนามาดึงมือท่ีถือไม้เรียวให้
หยุดเคลื่อนไหว	น�้าลายที่จะกลืนลงคอกลับแห้งผาก	เธอไม่อยากเห็น		
ปาหนันเป็นตัวประหลาดส�าหรับใคร	ๆ	แต่การขังลูกไว้ไม่ให้เห็นเดือน
เห็นตะวันนั้นก็ไม่ต่างกับการเลี้ยงลูกให้เป็นตัวประหลาดเช่นกัน	 มือที่
ถือไม้เรียวนั้นอ่อนแรงลงเสียเฉย	ๆ
	 “แกจะไปไหนก็ไป	ฉันไม่อยากเห็นหน้าแกตอนนี	้นงัปาหนนั!”
	 ร�าพงึเหวีย่งไม้เรยีวท้ิงลงพืน้ก่อนจะเดนิกระแทกส้นเท้าออกไป																																																																								
หน้าบ้าน	ท้ิงให้ปาหนนัยืนนิง่อยู่ตรงนัน้เพยีงล�าพงั	แค่ชัว่อึดใจเดก็น้อย
ก็เดินเข้าไปทางหลังบ้านท่ีเปิดโล่ง	 หลังคามุงด้วยใบจากพอบังแดด					
บังฝนได้	 ก่อนจะท้ิงตัวลงนั่ง	 เอ้ือมหยิบเศษฟืนแล้วโยนเข้าไปในเตา	
ใช้ไม้ขีดจุดไฟท่ีกาบมะพร้าวแล้ววางตามเข้าไป	 จากนั้นหยิบพัดมา
กระพือเตรียมหุงข้าวให้แม่อย่างที่เคย
	 ไม่รู้เพราะควันไฟหรือเพราะความบอบช�้าทางใจกันแน่ท�าให้
น�้าใส	ๆ	ไหลอาบแก้มอิ่มในเวลานี้
	 ไม่ไกลกนันกั...หากเงีย่หูฟังให้ดจีะได้ยนิเสยีงถอนหายใจของ
ใครบางคนดังมาจากทางต้นมะม่วงหลังบ้านของปาหนัน	 เขาคือผา
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นัน่เอง	เดก็น้อยมองปาหนนัด้วยความสงสารจบัใจ	แต่กร็ูด้ว่ีาในเวลานี้																																																																														
อีกฝ่ายคงอยากอยู่แต่เพียงล�าพัง	 เขาอยากจะบอกปาหนันเสีย							
เหลือเกินว่า	ถึงปาหนันจะไม่มีใครก็ยังมีเขาเสมอ	เพื่อนแท้คนสุดท้าย
ของปาหนัน...
 
	 ไม่เคยมีใครมีความสุขจากการทะเลาะกัน...
	 ร�าพงึยนืพงิฝาบ้านแล้วร�า่ไห้	นกึโกรธตวัเองท่ีตลีกู	โกรธทุกสิง่																																																																															
ทุกอย่างที่ท�าให้ชีวิตเธอเป็นอย่างนี้	 ท�าไมโชคชะตาไม่เคยเข้าข้างเธอ
เลย	หากนึกย้อนความหลังเมื่อครั้งเก่าก่อน	แม้อยากลบลืมมันไปจาก
ความทรงจ�าสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจท�าได้	 มันเป็นเหมือนตราบาปท่ีถูก																																																																																														
สลักลงไปในหัวใจ	 วิธีท่ีจะลืมมันได้คือต้องตายเท่านั้น	 ซ่ึงร�าพึงเองก	็	
ไม่แน่ใจนักว่าถ้าสิ้นลมไปจริง	 ๆ	 จะลืมเรื่องราวเหล่านั้นได้หรือไม่...
เพราะไม่เคยมีคนตายคนไหนฟื้นคืนชีพมาบอกว่าลืมเร่ืองตอนยังมี		
ลมหายใจได้จริง!
	 ร�าพึงเกิดในครอบครัวคนจน	 พ่อแม่ท�างานรับจ้างท่ัวไป																															
เธอได้เรียนหนังสือถึงแค่ช้ันประถมสองก็ถูกความจนสั่งให้ออกมา			
ช่วยงานพ่อแม่	ตัง้แต่จ�าความได้กถ็กูพ่อแม่ใช้งานทุกวันเหนือ่ยสายตวั
แทบขาด	ท้ังท่ีท�างานหนกัแทบขาดใจแต่รายได้กลบัมแีค่พอซ้ือข้าวสาร
กรอกหม้อก็เท่านั้น	 ร�าพึงไม่เคยมีเสื้อผ้าสวย	 ๆ	 ใส่	 สิ่งท่ีเธอได้คือ
เสื้อผ้าท่ีมีคนบริจาคให้พ่อแม่เธอมา	ตามประสาสาวสิบแปดวัยแรกรุ่น																																																																																						
ย่อมอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่น	 แต่ก็ท�าได้	 ‘แค่อยาก’	 ไม่เคยได้	
‘อย่างอยาก’	 จนเกิดเป็นปมฝังลึกในจิตใจ	 ร�าพึงให้ค�าม่ันสัญญากับ				
ตวัเองว่า	หากเธอมทีางไปท่ีดกีว่าอยู่กบัครอบครวัท่ีแร้นแค้น	เธอจะไป																																																																																		
ไม่เหลียวหลัง	เธอเกลียดความจน	เกลียดครอบครัวของตัวเอง!
	 คืนนี้มีคณะลิเกมาเล่นท่ีท้ายหมู่บ้าน	 ร�าพึงอยากไปนั่งดูลิเก
แบบหนุ่มสาวคนอ่ืน	 ๆ	 บ้าง	 จริงอยู่เธอได้ไปดู	 แต่การไปของร�าพึง
หาใช่เพื่อความส�าราญแบบคนอื่น	 เธอไปในฐานะแม่ค้าขายขนมท่ี												
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แม่บังคับให้ไปเพ่ือหาเงินมาจุนเจือครอบครัว	 ขนมกล้วย	 ขนมเผือก	
ขนมตาล	 และขนมแตงไทยท่ีนึ่งร้อน	 ๆ	 ถูกจัดเรียงในหาบอย่างเป็น
ระเบียบ	 แม้ร�าพึงจะไปในฐานะแม่ค้า	 แต่กระนั้นเธอก็จัดแจงอาบน�้า
อาบท่าผัดแป้งนวลทาลิปสติกสีแดงท่ีเธอเก็บเงินจากการขายขนมไป
ซ้ือท่ีตลาดนัด	 เลือกเสื้อผ้าชุดท่ีสวยท่ีสุดในบ้านออกมาใส่	 มองภาพ
ของตัวเองที่สะท้อนจากกระจกเงาบานเก่าแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
	 “มวัแต่อ้อยอ่ิง	กูให้มึงไปขายขนม	ไม่ได้ให้ไปหาผวันะอรี�าพงึ!”	
เสยีงก่นด่าของมารดาดงัขึน้	ท�าให้หญงิสาวท่ีก�าลงัช่ืนชมกบัความงาม
ของตัวเองถึงกับชะงัก	เธอถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายก่อนจะหันไป
หาแม่ท่ีก�าลงันัง่ก๊งเหล้าขาวอยู่ท่ีชานเรอืน	มนัเป็นภาพชินตาของร�าพงึ
เสียแล้ว	แม่มักจะอ้างว่าเหนื่อยจึงต้องกินเหล้า	ซึ่งร�าพึงไม่เคยเชื่อว่า
ไอ้เหล้านี่มันจะช่วยให้หายเหนื่อยได้	ตรงกันข้ามมันกลับท�าให้ยิ่งต้อง
เหนื่อยหาเงินไปใช้หนี้ร้านขายของช�าของหมู่บ้านท่ีแม่มักไปติดหนี	้		
ไว้เสมอ	และแน่นอนว่าคนที่ต้องไปตามล้างตามเช็ดก็ต้องเป็นร�าพึง
	 ส่วนพ่อน่ะเหรอ	 ไม่ต้องถามหาก็รู้ว่าป่านนี้คงไปขลุกอยู่ท่ี			
บ่อนไก่ของ	 ผู้ใหญ่สมปอง	 ร�าพึงอดท่ีจะโทษพ่อกับแม่ไม่ได้ท่ีท�าให้
ชีวิตของเธอเป็นแบบนี้	แม้จะรู้ว่าบาปนักแต่ก็อดคิดไม่ได้	หากสุดท้าย
ก็ท�าได้เพียงยอมรับชะตากรรมที่โชคชะตาก�าหนดอย่างไม่มีทางเลือก
	 “ถ้าฉันได้ผัวข้ึนมาจริง	 ๆ	 ฉันจะไปอยู่กับผัวให้รู้แล้วรู้รอด						
จะได้หลุดจากชีวิตเส็งเคร็งแบบนี้สักที	ถ้าถึงวันนั้นแม่อย่ามาอ้อนวอน
ฉันให้อยู่ก็แล้วกัน!”	 แม้จะพยายามห้ามปากของตัวเองแล้วแต่ก็ท�าได้
ยากย่ิง	 ผู้เป็นแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ขว้างแก้วเหล้าขาวในมือใส่ลูกสาว
อย่างโกรธา	 โชคดีท่ีร�าพึงหลบทัน	 ไม่อย่างนั้นคงได้มีหัวร้างข้างแตก
กันแน่
	 “อลีกูเวร!	มงึรบีไปขายของเลยนะก่อนท่ีกจูะฆ่ามงึ!”	คนเป็นแม่																																																																														
แผดเสยีงใส่	ขณะท่ีร�าพงึลกุผงึขึน้จากพ้ืนเรอืนแล้วเดนิกระแทกส้นเท้า	
ยกหาบข้ึนมาก่อนจะเดนิออกจากบ้านไปอย่างเหนือ่ยหน่าย	อดคดิไม่ได้																																																																																		
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ว่าหากการเดนิออกไปครานีเ้ป็นการเดนิออกไปแบบไม่มวัีนกลบัมากค็ง
ดีไม่น้อย	
	 แต่บางอย่าง...ก็ท�าได้แค่คิดเท่านั้น
 
	 “จะกล่าวถึงเศรษฐีเมืองพิจิตร...นั่งดีดลูกคิดกลางคูหา
	 ทรัพย์สินเงินทองมีมากมาย...ทั้งช้างม้าวัวควายแพะแกะลา
	 อีกทั้งที่นาเรือกสวนไร่...รถสิบล้อรถไถรถดายหญ้า
	 ฉันอยู่คนเดียวเปลี่ยวหัวใจ...ขาดคู่เคียงกายเสน่หา
	 หญิงใดสงสารโปรดเมตตา...ขอเชิญรีบมาสมัครเอย”
	 เสยีงระนาดบรรเลงเข้าจงัหวะ	ชายหนุม่รูปร่างสงูใหญ่ในชุดลเิก
ปักเพชรส่องแสงระยบิระยับยามสะท้อนกบัแสงไฟ	มท่ีวงท่าร่ายร�าช่าง
อ่อนช้อยแต่กระนั้นก็ดูแข็งแกร่งในแบบชายชาตรี	แม้	โชคชัย	จะไม่ได้
เล่นบทพระเอก	แต่เขากลับมีเสน่ห์ดึงดูดใจสตรีไม่น้อย	ด้วยใบหน้าที่
คมเข้มทว่าอ่อนหวาน	 น�้าเสียงออดอ้อนออเซาะจนสาวน้อยสาวใหญ่
ใจละลาย	 ไม่แปลกใจท่ีจะเห็นแม่ยกมายืนออกันหน้าเวทีพร้อมด้วย					
พวงมาลัยที่เย็บแบงก์ต่างสีแล้วแต่ก�าลังทรัพย์
	 แม้แต่ร�าพึงเองกยั็งอดท่ีจะเงยหน้าขึน้จากหาบขนมมองไปบน
เวทีลเิกไม่ได้	เธอไม่เคยใส่ใจเขามาก่อน	สนใจแต่พระเอกลเิกคนก่อนท่ี
สวยแต่รปู	เสยีงร้องลเิกลุม่	ๆ 	ดอน	ๆ 	บางวันกเ็หมือนเพิง่จะก๊งเหล้าขาว																																																																																							
ก่อนข้ึนแสดง	 แต่เพราะความหล่อเหลาท�าให้ยังมีแม่ยกคอยยกหาง			
แต่คราวนีร้�าพึงกลบัไม่เห็นเขาอยู่ท่ีวกิลเิกอีก	อาจถกูไล่ออกไปเสยีแล้ว
กระมัง
	 “ได้แต่เฝ้าตรกึตรองจนหมองหม่น...มีลกูสาวสองคนน่ารกัใคร่
	 คนแรกชื่อว่าแม่ตะเภาทอง...ตะเภาแก้วเป็นน้องงามผ่องใส
	 น�า้เหนอืมามากชกัจะหวาดหวัน่...เขามาลาตวัฉนัออกไปด�าว่าย
	 ถ้าพลาดท่าเสียทีชีวาวาย...กลัวลูกสาวหายไปไม่ได้คืน”
	 ร�าพึงเผลอเงยหน้าข้ึนไปมองบนเวทีลิเกอีกครั้ง	 คราวนี้หาก
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เธอไม่ได้เข้าข้างตัวเอง	 เธอเห็นพ่อลิเกคนนั้นย้ิมหวานส่งมาทางเธอ	
สาวเจ้าหลบตาทันควัน	 รู้สึกหัวใจเต้นแรงเสียจนแทบทะลุออกมาจาก
หน้าอก	 ไม่หรอก...เขาจะมาย้ิมให้เธอท�าไมกัน	 โบราณว่าไว้...รถไฟ	
เรือเมล์	ลิเก	ต�ารวจ	หาไว้ใจได้ไม่	เจ้าชู้ประตูดิน1	กันทั้งนั้น	บางทีเขา
ก็ยิ้มให้สาว	ๆ	ไปทั่ว	อย่าได้เผลอใจทีเดียวเชียว
	 คืนนี้อากาศเย็นเสียจนร�าพึงต้องกอดตัวเองไว้	 สายตามอง			
ตรงไปยังหาบขนมของตัวเองท่ียังเหลือขนมอีกมากโข	 ไม่ต้องเดาก็รู	้						
ว่าเมื่อกลับถึงบ้านจะเกิดอะไรขึ้น	 แม่จะต้องด่าเธอและหาว่าท่ีขนม
เหลอืบานเบอะนัน้เพราะเธอเถลไถลไม่ยอมเรยีกลกูค้า	อยากให้แม่เห็น																																																																																			
เหลือเกินว่าเธอร้องเรียกจนเสียงแหบเสียงแห้งขนาดไหน	 แต่นี่ไม่ใช่
ตลาด	คนท่ีมากอ็ยากเสพความส�าราญจากคณะลเิก	หาได้อยากมานัง่กนิ																																																																																													
ขนมไม่	แต่พูดไปก็เท่านั้น	ในสายตาของแม่เธอไม่มีอะไรดีสักอย่าง
	 “ขายดไีหมจ๊ะวนันี	้?”	เสยีงของใครบางคนดงัข้ึนจนร�าพงึสะดุง้
เฮือก	และยิ่งต้องตกใจมากกว่าเดิมเมื่อพบว่าเจ้าของเสียงหาใช่ใครไม่	
แต่เป็นพ่อลิเกคนงามท่ีเพ่ิงเข้ามาใหม่ในคณะ	 เขายังแต่งหน้าจัดแต่
สวมชุดล�าลองแล้ว	
	 “ขายไม่ค่อยดจ้ีะ”	ร�าพงึตอบตามความจรงิ	แต่กระนัน้กห็ลบตา
ชายหนุ่มด้วยความขวยเขินในทีโดยที่ไม่รู้ว่าท�าไมต้องมีอาการเช่นนี้
	 “เหลือขนมอะไรบ้างจ๊ะแม่ค้า	?”
	 “ขนมแตงไทย	ขนมกล้วย	ขนมตาลจ้ะ”	ร�าพึงบอก	รู้สึกหน้า
ร้อนผ่าว	ๆ	ด้วยความเขินตามประสาสาวรุ่นที่ได้ใกล้ชายรูปงาม

	 1	เจ้าชู้ประตูดิน	หมายถึง	ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิงไม่เลือกหน้า	มีที่มาจากที่ประตูอุดมสุดารักษ์	หรือ
บางทีชาววังเรียกว่า	‘ประตูดิน’	เป็นทางส�าหรับคนสามัญออกไปนอกวัง	บางครั้งก็จะมีหนุ่ม	ๆ	มาดูสาวชาววังจน		
เป็นที่เรียกติดปากว่า	‘เจ้าชู้ประตูดิน’	นอกจากนั้นยังมีประตูเขื่อนเพ็ชร	หรือประตูศรีสุดาวงศ์		เป็นทางส�าหรับคน	
ในวังจะติดต่อกับภายนอกมากท่ีสุด	(ในปัจจุบันประตูศรีสุดาวงศ์เป็นทางท่ีจะเข้าไปในวิทยาลัยในวังหญิง)	 ประตูนี้
บางทีเรยีกว่า	‘ประตบู่าว’	เพราะว่า	เจ้านาย,	เจ้าจอม,	พระสนม,	หรอืท้าวนางข้างในผูมี้บรรดาศกัดิ	์จะไม่มาบริเวณ
ประตเูหล่านีถ้้าไม่จ�าเป็น	ท่ีบรเิวณประตนูีเ้ป็นตลาด(คล้ายตลาดนดัย่อย	ๆ )	ท่ีสาวชาววงัจะออกมาซ้ือของท่ีต้องการ	
เช่น	ของใช้	เสื้อผ้าและของเบ็ดเตล็ดต่าง	ๆ	ตลอดจนผลไม้ทั้งสดและกวน	นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ส�าหรับแม่สื่อ
แม่ชกัท่ีจะนดัชายหนุม่ให้มาดตูวัสาวชาววงัอกีด้วย	ปัจจบัุนประตศูรสีดุาวงศ์กยั็งคงเปิดใช้เป็นประจ�า	แต่เหตกุารณ์
ที่เป็นตลาดน้อย	ๆ	นั้น	ไม่มีอีกแล้ว	(ที่มา	:	OK	NATION	BLOG	by	Nepenthes)
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	 “ถ้าอย่างนัน้ฉันเหมาหมดนีเ่ลยจ้ะ	จะเอาไปให้พวกคนในคณะ
กินกัน”	 สิ่งท่ีชายหนุ่มบอกท�าเอาร�าพึงต้องเงยหน้าข้ึนมองเขาแล้ว			
ถามย�้า
	 “หมดนี่เลยเหรอจ๊ะ	?”
	 “ใช่จ้ะ”	 ชายหนุ่มท�าใจใหญ่พลางส่งสายตาหวานให้แม่ค้าสาว	
ร�าพึงจึงรีบจับขนมในหาบเร่ของตนใส่ลงในถุงกระดาษใบเขื่องแล้วส่ง
ให้กับอีกฝ่าย	พ่อหนุ่มลิเกรับถุงขนมมาถือไว้	ยังไม่วายยิ้มหวานให้กับ
ร�าพึง	 มันเป็นรอยยิ้มที่ท�าให้ร�าพึงรู้สึกร้อนวูบวาบไปทั่วทั้งร่างเหมือน
คนก�าลังจะจับไข้
	 “นี่จ้ะค่าขนม”	 พ่อหนุ่มลิเกส่งแบงก์ใหญ่ท่ีได้จากแม่ยกให้กับ
ร�าพึง	หญิงสาวเห็นดังนั้นก็ร้องบอกพลางโบกมือไปมา
	 “โอ้โห	ให้แบงก์ใหญ่	ฉันไม่มีเงินทอนให้หรอกจ้ะ”
	 “ไม่เป็นไรจ้ะ	 ฉันให้แม่ค้าหมดเลย	 ไม่ต้องทอน”	 เขาบอก
พลางย้ิมหวาน	ร�าพึงจะปฏเิสธแต่กช้็าไปเสยีแล้ว	เม่ือร่างของชายหนุม่					
คนงามถูกเหล่าบรรดาแม่ยกดึงตัวออกไปอีกทาง	 แต่กระนั้นเขาก็ยัง		
หันมาหลิ่วตาให้สาวเจ้าพลางส่งยิ้มหว่านเสน่ห์ชวนฝันเป็นค�าลา		
	 ร�าพึงอดท่ีจะอมยิม้คนเดยีวไม่ได้	แต่ครัน้พอรูต้วัว่าก�าลงัโอ้เอ้
ก็รีบยกหาบของตนกลับบ้านทันที
	 กลับเพียงแต่ตัว...แต่หัวใจแอบทิ้งไว้ที่หน้าโรงลิเกเสียแล้ว
 


