บทน�ำ

ตรีชฎา
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ท� ำ นองเพลงสร้ อ ยสนตั ด ซึ่ ง มี ค วามไพเราะอ่ อ นหวาน

เริม่ บรรเลงขึน้ ในคืนเดือนแรมทีม่ สี ายลมหนาวโชยพัด เวทีไม้ขนาดย่อม
ถู ก เนรมิ ต ขึ้ น บริ เ วณหน้ า เรื อ นไทยหลั ง งามอั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
‘เรือนชฎานาง’ โรงเรียนสอนนาฏศิลป์เก่าแก่ประจ�ำจังหวัดทีส่ อนกันมา
รุ่นต่อรุ่น บนเวทีนั้นมีสตรีสามคนในชุดนางใน นุ่งผ้าถุงจีบหน้านางปัก
เลื่อมงดงาม ห่มสไบสีม่วงเม็ดมะปราง แล้วทับด้วยสไบกรองสีทอง
สวมศิราภรณ์เป็นเกี้ยวกลมบนศีรษะ เพชรพลอยที่ประดับยามสะท้อน
กับแสงไฟนั้นช่างงามระยับจับตา เป็นที่ชื่นชมของแขกเหรื่อผู้มาร่วม
แสดงความยินดีในงานมงคลของเรือนชฎานาง
สตรีทอี่ ยูท่ างขวาสุดนัน้ มีนามว่า ชฎาพร เป็นพีส่ าวคนโตของ
ตระกูล หญิงสาวร่างสะโอดสะองสมส่วน ร่ายร�ำช่างอ่อนหวานอย่าง
คนทีถ่ กู ฝึกสอนมาตัง้ แต่ยงั เยาว์วยั นัยน์ตาสวยแต่ซอ่ นความหม่นเศร้า
ไว้ในที เป็นที่รู้กันว่าชฎาพรนั้นคือนางร�ำที่เพียบพร้อมที่สุดของ
เรือนชฎานาง
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ส่วนหญิงสาวทีอ่ ยูต่ รงกลางเป็นพีส่ าวคนรอง มีนามว่า ชฎาพลอย
หญิงสาวยังร�ำสวยได้ไม่เท่าพี่สาวคนโต มีหลายท่วงท่าร�ำคร่อมจังหวะ
ทั้งที่ซ้อมมาเป็นร้อยรอบก็ไม่เคยจ�ำ น่าโดนไม้เรียวฟาดน่องขาวสัก
สามสี่ ไม้ให้เข็ดหลาบและตั้งใจมากขึ้น แต่ถึงท่าร�ำจะไม่ตรงเผง
ตามต�ำรา ทว่าหญิงสาวกลับโดดเด่นที่รอยยิ้มอันสดใสเป็นธรรมชาติ
ไม่ปรุงแต่ง
ส่วนหญิงสาวคนสุดท้ายที่อยู่ทางซ้ายสุดนั้น เป็นน้องสาว
คนเล็กของเรือนชฎานาง มีนามว่า ชฎาเพชร นวลนางวัยแรกแย้มร่ายร�ำ
อ่อนช้อยไม่แพ้พสี่ าวคนโต ในแววตาเต็มไปด้วยความมุง่ มัน่ จนเหมือน
แข็งกร้าว ถ้าสังเกตให้ดี บ่อยครั้งที่น้องคนเล็กเหลือบตามองพี่สาว
คนโตอย่างไม่เป็นมิตรนัก เธอพยายามที่จะร�ำให้สวยกว่า ให้เด่นกว่า
ให้ดีกว่า แต่ก็ดูเหมือนทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ชฎาพรแค่คนเดียว
ทั้งที่หญิงสาวก็มั่นใจว่าทั้งรูปร่างหน้าตาและท่วงท่าในการร�ำของเธอ
ไม่แพ้ใครแน่นอน
ขออวยพรอ่อนหวานประสานศัพท์
ร้องรับบรรเลงเพลงประสม
ทั้งร่ายร�ำงามตาน่าชม
สุขสมอารมณ์รื่นชื่นฤดี
ทุกข์โศกโรคภัยไม่บีฑา
ทั้งสมมาตรปรารถนาในทุกที่
สบโชคโภคทรัพย์นับทวี
เจริญศรีเกียรติยศปรากฏเทอญ
ในระหว่างที่สามนางตรีชฎาก�ำลังร่ายร�ำอวยพรอ่อนหวาน
อยู่นั้น อยู่ดี ๆ ก็เกิดสายลมแรงพัดมาอย่างไม่มีทีท่ามาก่อน ท้องฟ้า
ที่เคยเปิดต้อนรับแสงพระจันทร์ กลับมีเมฆสีเทาปกคลุมจนไม่เห็น

10

แม้แต่ดวงดาวสักดวงในนภากว้าง ต้นตะเคียนใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่
นับร้อยปีสง่ เสียงซูซ่ า่ ยามที่ใบไม้เสียดสีกนั ตามแรงลมทีก่ ระโชกราวกับ
ก�ำลังจะเกิดพายุใหญ่ เสียงฟ้าร้องค�ำรามคล้ายยามทีน่ างเมฆขลาผูถ้ อื
ดวงแก้วล่อให้รามสูรขว้างขวานจนท�ำให้เกิดฟ้าร้อง เมื่อนางโยนแก้ว
ล่อไปล่อมาจึงท�ำให้เกิดฟ้าแลบไปทั่วทั้งแผ่นฟ้า ราวกับคืนนี้เป็นคืนที่
ฟ้าจะถล่มดินจะทลาย สามศรีพี่น้องจึงหยุดร่ายร�ำแล้วพยุงตัวเพื่อให้
ทรงตัวอยู่ได้ในภาวะที่ลมแรงพัดมาปะทะร่างจนแทบจะล้มลงกับพื้น
ชฎาพรพีส่ าวคนโตดูเหมือนจะเข่าอ่อนล้มลงกับพืน้ เวทีเพราะ
สู้กับแรงลมพายุนั้นไม่ไหว ชฎาพลอยที่อยู่ใกล้สุดก�ำลังจะตรงเข้าไป
ช่วยพี่สาวของตัวเอง แต่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นหวั่นไหว
รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพสุธาซึ่งส่งมาถึงพื้นเวทีการแสดง เส้น
สายฟ้าพาดผ่านท้องเวหาที่มืดสนิทจนเหมือนท้องฟ้าจะแตกออกเป็น
เสีย่ ง ๆ เพียงพริบตาสายฟ้าก็ผา่ ลงยังต้นตะเคียนคูเ่ รือนชฎานางอย่าง
ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว ส่งผลให้กิ่งต้นตะเคียนอายุนับร้อยปีหักโค่นลงมา
ทับร่างของนางร�ำนามว่าชฎาพร ท่ามกลางเสียงหวีดร้องของผูช้ มทีอ่ ยู่
ทางด้านล่างของเวที ที่ต่างก็พากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางอย่าง
หวงแหนชีวิต
ชฎาพลอยที่ก�ำลังจะไปช่วยพี่สาวถึงกับชะงักหงายหลังลงบน
พืน้ เวที ศิราภรณ์ของพีส่ าวหลุดจากศีรษะ กลิง้ มาชนกับปลายเท้าของ
น้องสาวคนกลาง ก่อนที่ศีรษะของชฎาพรที่หลุดออกจากบ่าจะกลิ้ง
หลุน ๆ ตามมา ดวงตาที่เคยหม่นเศร้ากลับเบิกโพลงจ้องมองน้องสาว
ราวกับต้องการจะสื่อความหมายอะไรสักอย่าง
ชฎาพลอยเบิกตาโพลงก่อนจะหวีดร้องจนสุดเสียง...
“พี่พร! กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”
.....................
ร่างของหญิงสาวที่นอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงนอนนุ่ม
สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากนิทราอันน่าตระหนก
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เธอหอบหายใจเหนื่อยราวกับวิ่งมาจากที่แสนไกล เหงื่อกาฬ
ไหลไปทั่วร่างเหมือนยืนอยู่กลางแจ้งในเวลาเที่ยงวัน ทั้ง ๆ ที่ภายใน
ห้องนั้นเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ�่ำ
ชฎาพลอยพยายามสูดลมหายใจเข้าออกอย่างช้า ๆ แล้วตัง้ สติ
บอกกับตัวเองว่ามันคงเป็นแค่ฝันร้าย อาจเพราะก่อนนอนเธอหา
รูปภาพร�ำเก่า ๆ ของตัวเองเพือ่ อัปโหลดลงเพจของเรือนชฎานางกิจการ
ของครอบครัวตามค�ำสั่งของบิดาเสียกระมัง แต่ท�ำไมแทนที่จะฝันดี ๆ
แบบทีเ่ คยฝัน...ฝันถึงตอนได้รำ� บนเวทีกบั พีพ่ รกับยายเพชร หรือจะฝัน
ว่าตัวเองร�ำคนเดียวเพราะพี่น้องคนอื่นต้องแยกย้ายกันไปร�ำตามงาน
ต่าง ๆ ช่วงเทศกาล มันก็ยังพอมีความสุขบ้าง แม้การร�ำจะไม่ใช่สิ่งที่
เธอชอบเป็นอันดับหนึง่ ในชีวติ ก็ตาม แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่ มันถูกปลูกฝัง
ให้อยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่จ�ำความได้
หรือถ้าจะฝันร้าย ก็อาจแค่ฝันว่าถูกพ่อเอาไม้เรียวฟาดเพราะ
ไม่ตั้งใจซ้อม ถูกแม่นีดัดนิ้วจนนิ้วแทบจะหักเพราะร�ำไม่อ่อนช้อย
เหมือนพี่น้อง...แค่นั้นก็ว่าฝันร้ายแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอฝันเห็น
คนตาย และคนตายคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลย พี่สาวของเธอเอง
ชฎาพลอยหันไปทีห่ วั เตียง หยิบเอาขวดน�ำ้ ดืม่ ทีป่ กติจะมีวางไว้
เผื่อคืนไหนรู้สึกกระหายจะได้หยิบมาดื่มทันทีไม่ต้องลุกออกไปที่ครัว
เพราะความสลัวของห้องนอนเสียกระมัง ท�ำให้เธอคว้าขวดน�ำ้ พลาดจน
มันตกกลิ้งหลุน ๆ ไปใต้เตียง แทนที่จะได้ดื่มน�้ำดับกระหาย หญิงสาว
จ�ำต้องลงจากเตียงแล้วคุกเข่าลงข้างเตียง ก้มตัวลงมองไปในนัน้ เพือ่ หา
ว่าขวดน�ำ้ อยูต่ รงไหน ก่อนจะพยายามเอือ้ มมือไปคว้าขวดน�ำ้ ดืม่ ออกมา
จากใต้เตียง
น่าแปลก...
ทั้ง ๆ ที่เห็นขวดน�ำ้ อยู่ใกล้ ๆ แต่กลับเอื้อมมือไปไม่ถึงสักที
ราวกับมี ‘ใคร’ คอยปัดขวดน�้ำหนีมือเจ้าของห้อง ชฎาพลอยชัก
หงุดหงิด ก้มลงมองใต้เตียงอีกครั้ง ขวดน�้ำก็ยังอยู่ที่เก่าซึ่งมั่นใจว่า
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เอื้อมมือถึงแน่ หญิงสาวจึงจัดการเอี้ยวตัวไปจะหยิบขวดน�้ำอีกหน
คราวนี้เธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่ขวดน�้ำ แต่มันให้สัมผัสเหมือน
อะไรบางอย่างที่ชฎาพลอยก็ไม่กล้าคาดเดาค�ำตอบ ครั้นพอคว้ามันได้
หญิงสาวจึงดึงมันออกมาจากใต้เตียงด้วยความสงสัยว่านอกจากขวดน�ำ้
แล้ว ใต้เตียงของเธอยังมีอะไรอีก ?
แล้วสิ่งที่เจ้าของห้องคว้ามาได้นั้น ก็ท�ำเอาเธอเบิกตาโพลง
อ้าปากค้าง เพราะมันคือท่อนแขนนางร�ำทีน่ วิ้ ทัง้ สีน่ วิ้ สวมเล็บทองเหลือง
ปลายโค้งก�ำลังขยับไปมาราวกับก�ำลังร่ายร�ำอยู่ ชฎาพลอยปล่อยลงพืน้
ก่อนจะกรีดร้องเสียงดังลั่นด้วยความตกใจ
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”
.....................
เสียงโทรศัพท์ดังปลุกให้ชฎาพลอยสะดุ้งตื่นขึ้นจากฝัน...
ฝันของฝัน หญิงสาวตั้งสติแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ก�ำลังเจอะเจอคือ
เรื่องจริงหรือความฝัน ครั้นเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ยังคงกรีดร้อง
เป็นสัญญาณว่านี่คือโลกแห่งความจริง หญิงสาวจึงรีบคว้ามันขึ้นมาดู
ทีห่ น้าจอโทรศัพท์นนั้ ขึน้ ชือ่ คนโทรเข้ามาว่า แม่ณา ชฎาพลอยแปลกใจ
เพราะปกติแม่ณาจะไม่โทรมาดึกดื่นขนาดนี้ นั่นหมายถึงอาจจะมีเรื่อง
คอขาดบาดตายก็เป็นได้
“ค่ะแม่ณา พลอยพูดอยูค่ ะ่ ” หญิงสาวเสียงแหบพร่าราวกับเพิง่
เปล่งเสียงร้องดังลัน่ มาก็ไม่ปาน หันไปทางหัวเตียงแล้วย่นคิว้ ...ขวดน�ำ้
หายไปไหน ?
“ยายพลอย ตั้งใจฟังแม่นะ ยายพรขับรถประสบอุบัติเหตุ
ตกลงไปในคลอง ชาวบ้านช่วยกันเอาตัวยายพรขึ้นมา แต่...ยายพร
เสียแล้ว” สิง่ ทีค่ นเป็นแม่บอกท�ำเอาชฎาพลอยเบิกตาโพลง แทบไม่อยาก
เชื่อหูว่ามันจะเป็นความจริง ถ้าคราวนี้จะฝันซ้อนฝันอีกเธอก็ยินดี
ขอเพียงแค่อย่าให้มันเป็นความจริงก็พอ
แต่คนเราหนีอะไรก็หนีได้...ยกเว้นความจริง
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“ยายพลอย แกรีบกลับมาบ้านได้ไหม ตอนนี้ไม่มีใครเป็นอัน
ท�ำอะไรได้เลย พ่อแกก็เป็นลม แม่ไพกับยายเพชรต้องพาไปโรงพยาบาล
แม่เองก็ทำ� อะไรไม่ถูก มันงงไปหมด” แม่แท้ ๆ ของชฎาพลอยนามว่า
‘คณา’ หรือที่ทุกคนในเรือนชฎานางเรียกว่า ‘แม่ณา’ กล่าวเสียงสั่น
แม้คนที่รับสายจะสติหลุดไปไม่น้อยเมื่อได้รู้ว่าพี่สาวของตนเสียชีวิต
แต่ในภาวะทีท่ กุ คนก�ำลังตืน่ ตระหนกจนวุน่ วาย ชฎาพลอยจ�ำต้องตัง้ สติ
แล้วบอก
“แม่ณาท�ำใจดี ๆ ก่อนนะคะ เดี๋ยวพลอยจะรีบไปเดี๋ยวนี้”
หญิงสาวกดวางสาย คว้าข้าวของเท่าทีน่ กึ ได้ยดั ใส่กระเป๋าเสือ้ ผ้า ไม่ลมื
ใส่กระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋าสะพาย คว้ากุญแจรถ
แล้วรีบวิ่งออกไปจากห้องนอนทันที
เพียงอึดใจต่อมา เสียงสตาร์ตรถก็ดังขึ้นกลางดึก...ก่อนที่
ทุกอย่างจะกลับมาเงียบสงบเช่นเดิม
ภายในห้องนอนที่มืดสลัวเวลานี้ มีมือของ ‘นางร�ำ’ หยิบเอา
ขวดน�้ำที่หายไปขึ้นวางไว้ตรงที่เก่า มือที่สวมเล็บทองเหลืองสี่น้ิวขยับ
ไปมาราวกับมีชีวิต
นิ้วมือที่อยู่บนท่อนแขน...แขนที่ไม่มีเจ้าของ!

ตอนที่ 1

งานศพเพิ่งเริ่ม...
โรงมหรศพแห่งความตาย
เพิ่งเปิดฉาก!
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แม้จะอยากจัดงานศพของชฎาพรให้เงียบและเรียบง่ายที่สุด

แต่กค็ งเป็นได้แค่เพียง ‘ความอยาก’ เพราะในความเป็นจริงแล้ว คนรูจ้ กั
มิตรสหาย ลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนนาฏศิลป์ที่เรือนชฎานาง แม้ไม่มีใคร
บอกหรือเชิญ แต่พอทราบข่าวว่าชฎาพรหรือ ‘ครูพร’ เสียชีวิต ต่างก็
พากันมาร่วมไว้อาลัยแน่นขนัดศาลา จนกระทั่งญาติต้องไปเช่าเต็นท์
กับเก้าอีพ้ ลาสติกมาเสริม คล้ายกับมีงานมหรสพในวัด มีรถจอดภายใน
แน่นขนัดจนต้องเลยออกไปจอดริมถนนยาวสุดลูกหูลกู ตา ถ้าไม่บอกว่า
เป็นงานศพ คงนึกว่าเป็นงานวัด
โลงศพสีขาวเรียบกับดอกไม้สีขาวสะอาดถูกประดับตกแต่งใน
ศาลาสวดศพอย่างวิจิตรบรรจง โดยลูกศิษย์ลูกหาของเรือนชฎานางที่
ต่างก็มาช่วยงานกันคนละไม้คนละมือด้วยความเต็มใจ ทางด้านเก้าอี้
ไม้สักตัวยาวตั้งอยู่ไม่ไกลจากโลงศพคนตายมีชายวัยหกสิบแปดในชุด
เสื้อเชิ้ตสีด�ำกางเกงสแล็กสีเดียวกับเสื้อนั่งหน้านิ่งอยู่ตรงนั้น เขาคือ
ครูจรัล หรือ พ่อจรัล เป็นหัวเรือใหญ่ของโรงเรียนสอนนาฏศิลป์ชฎานาง
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ที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นทวด สีหน้านิ่งเฉยนั้นราวกับไม่มีความรู้สึกรู้สา
ที่ลูกสาวของตัวเองตายก่อนตน แต่ถ้าใครรู้จักพ่อจรัลดี จะรู้ว่าสีหน้า
และท่าทางของพ่อจรัลเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไร ด้วยความที่เป็น
หัวเรือใหญ่ของเรือนชฎานาง จึงจ�ำต้องเคร่งครัดและจริงจังกับทุกสิ่ง
ทุกอย่างจนเป็นที่เลื่องลือถึงความเจ้าระเบียบและความดุดัน แต่ใคร
จะไปเชือ่ ว่าเมือ่ ครัง้ ท่านยังหนุม่ พ่อจรัลเป็นชายหนุม่ ทีห่ ล่อเหลา ซ�ำ้ ยัง
ขึน้ ชือ่ เรือ่ งการร่ายร�ำจนเป็นทีห่ ลงใหลของสตรีในย่านนี้ หากไม่เชือ่ ...
เมียสามก็เป็นเครื่องการันตีได้พอตัว
อีกทางด้านหนึง่ ของศาลาสวดศพ คณา หรือ แม่ณา เมียคนรอง
ก�ำลังวิ่งวุ่นกับการเตรียมข้าวของเลี้ยงแขกเหรื่อที่มาในงาน แม่ณา
เป็นเมียรองของครูจรัล ส่วนเมียเอกนามว่า สินี หรือทีค่ นแถวนัน้ เรียกว่า
แม่นี สิ้นบุญไปแล้วเมื่อเกือบสิบปีก่อน หน้าที่ของแม่นีจึงตกมาอยู่ที่
แม่ณาเกือบหมด เพราะเมียคนสุดท้ายทีม่ นี ามว่า ประไพ หรือ แม่ไพ นัน้
เป็นคนหยิบโหย่ง วัน ๆ ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวสวย เที่ยวเดินตะลอน
ไปทั่วตลาด ใช้เงินเป็นเบี้ย ซึ่งนิสัยเหล่านั้นก็ตกทอดมาสู่ลูกสาวที่
ชื่อว่าชฎาเพชร ที่ตอนนี้ไม่รู้หายหัวไปไหน
“ขอบคุณมากจ้ะ เชิญไปนัง่ ก่อนนะจ๊ะ อีกสักประเดีย๋ วพระก็สวด
แล้ว” แม่ไพจีบปากจีบคอบอกกับแขกชายหญิงคู่หนึ่ง ซึ่งถ้าจ�ำไม่ผิด
น่าจะเป็นเพือ่ นของชฎาพร หล่อนรับซองใส่เงินมาแล้วแอบส่องเข้ากับ
แสงไฟเพื่อมองดูว่าภายในนั้นเป็นแบงก์อะไร ครั้นพอเห็นสีและรู้ว่า
เป็นแบงก์ใหญ่ก็รีบยัดใส่ในกระเป๋าของตัวเอง โดยไม่รู้เลยว่าทุกอย่าง
อยู่ในสายตาของชฎาพลอยซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจที่เห็นแม่ไพท�ำแบบนั้น
หญิงสาวเดินตรงไปหาแม่ไพแล้วเอ่ยถาม
“แม่ไพคะ ยายเพชรไปไหน ท�ำไมไม่มาช่วยกัน ยุ่งจะตาย
อยู่แล้ว” เป็นการถามด้วยน�้ำเสียงที่เจือความต�ำหนิเล็กน้อย อีกฝ่าย
ที่ก�ำลังยัดซองใส่ในกระเป๋าสะดุ้งก่อนจะรีบโบกไม้โบกมือ
“โอ๊ย...จะไปรู้ได้ยังไง ยายเพชรมันก็โตเป็นควายแล้ว จะมา
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ตัวติดอะไรกับฉันตลอดเวลา...อุย๊ สวัสดีคะ่ เชิญจ้ะ ๆ” ประไพละความ
สนใจจากชฎาพลอยแล้วรีบหันไปต้อนรับแขกรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน
ศาลาสวดศพ ขณะทีช่ ฎาพลอยท�ำได้แค่สา่ ยหน้าอย่างระอาพลางชะเง้อ
ชะแง้แลหาน้องสาวของตัวเอง ก่อนจะเดินออกไปทางด้านหลังศาลา
สวดศพ
ประไพส่งแขกหาที่นั่งเสร็จก็ออกมายืนทางด้านหน้าศาลา
อีกครั้ง หันมองรอบกายว่าไม่มีคนสนใจแล้วจึงยกซองขึ้นมาส่องดู
แบงก์ข้างในด้วยความตื่นเต้น เป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีแบงก์สีเทา ๆ
กันบ้างแหละ
“โธ่เอ๊ย...ใส่มาได้แค่ร้อยเดียว กระจอก!”
เมื่อเห็นเงินในซองแล้วประไพก็หมดอารมณ์ เธอหยิบซอง
ช่วยงานที่มีเงินไม่ตรงเกณฑ์แอบเม้มของตนยัดไปที่กระเป๋าอีกใบ
ที่มีไว้ใส่ซองช่วยงาน คอยจ�ำไว้ว่าใครใส่ซองช่วยงานมาก ใครใส่ซอง
ช่วยงานน้อย เอาไว้คราวไหนที่ทางนั้นมีคนตายก็จะใส่ซองคืนเท่ากับ
ที่ใส่มานั่นแหละ แต่ภาวนาว่าอย่าเพิ่งมาตายอะไรกันตอนนี้แล้วกัน
ขอใช้เงินช่วยงานศพของยายพรให้สมใจก่อน เธอยังไม่พร้อมใส่ซอง
ช่วยงานใคร!
ชฎาพลอยเดินออกมาทางด้านหนึ่ ง ของวั ด เพราะคิ ด ว่ า
ชฎาเพชรอาจจะแอบออกมาสูบบุหรีอ่ ย่างทีเ่ คยท�ำ เธอจับได้วา่ น้องสาว
แอบสูบบุหรี่มาตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมปลาย เคยทั้งเตือน ทั้งพูดดี ๆ
ทั้งขู่ว่าจะฟ้องพ่อ แต่น้องสาวก็ไม่เชื่อ ก็อย่างว่า...ชฎาเพชรถูกแม่
ตามใจเสียจนเคยตัว ชฎาพลอยจึงท�ำได้แค่ปล่อยไปตามยถากรรม
ในเมือ่ เลือกทางนัน้ เธอก็ไม่มสี ทิ ธิ์ไปยุง่ ชีวติ ของใครก็ของมัน คนคนนัน้
ก็ต้องดูแลตัวเอง
“ไว้คืนนี้หลังงานสวดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาที่ห้อง ใจเย็น ๆ สิ
เดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้า” ชฎาเพชรบอกด้วยน�้ำเสียงกระเส่าขณะที่ถูก
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เด็กหนุ่มรุ่นน้องที่ยังอยู่ในชุดนักเรียนระดมไซร้จูบที่ซอกคอของหญิง
รุ่นพี่อย่างหื่นกระหายในอารมณ์ ซึ่งชฎาเพชรแม้จะมีท่าทีพยายาม
ขัดขืนแต่ก็ไม่ได้จริงจังนัก ดูท่าจะมีอารมณ์ร่วมอย่างไม่สนพระสนเจ้า
ทั้งที่ยังอยู่ในวัดแท้ ๆ
“ใครมันจะมาเห็นเล่าพี่เพชร นี่เราแอบมาอยู่ตรงโกศคนตาย
แล้วนะ ถ้าจะมีใครมาเห็นก็คงเป็นผีแล้วละมั้ง” เด็กรุ่นน้องบอกพลาง
ท�ำท่าจะล้วงมือเข้าไปในเสื้อยืดที่ชฎาเพชรสวมอยู่เพื่อคลึงปทุมถันที่
ก�ำลังชูช่อ แต่ทว่าชฎาเพชรเอามือปัดออกแล้วท�ำเสียงดุ
“พอแล้ว ก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหาที่ห้องยังไงล่ะ เดี๋ยวมีใคร
มาเห็น” แม้เสียงดุแต่สายตายังเย้ายวน ซึ่งอีกฝ่ายก็ดูจะไม่ยอมลดละ
ดึงตัวรุ่นพี่สาวมาระดมจูบต่ออย่างกระหายหื่น ซึ่งชฎาเพชรก็อดที่จะ
เคลิบเคลิ้มไม่ได้ ในขณะที่มือก�ำลังจับไปที่ศีรษะของรุ่นน้องแล้วขย�ำ
เส้นผมไปตามแรงอารมณ์ พลันสายตาของชฎาเพชรก็เหมือนเห็นร่าง
ของใครคนหนึ่งเเอบชะโงกหน้าโผล่มาจากโกศคนตายแล้วจ้องเขม็ง
มาทางเธอกับรุน่ น้อง ชฎาเพชรเพ่งตามองแล้วย่นคิว้ พลางตะโกนถาม
ออกไป
“ใครน่ะ ?!”
บุคคลปริศนาผลุบหายไปในโกศคนตายที่ตั้งเรียงรายยาม
อาทิตย์อัสดง ถึงตอนนั้นอารมณ์สุนทรีย์ ในกามารมณ์หมดสิ้นแล้ว
ชฎาเพชรดันตัวหนุม่ รุน่ น้องทีค่ ดิ จะคบไว้เล่น ๆ ออกแล้วท�ำเสียงจริงจัง
“ก็บอกว่าให้พอก่อน มีใครก็ไม่รแู้ อบมองอยูต่ รงนัน้ ” คนทีเ่ ห็น
บุคคลปริศนาชี้ไปที่โกศคนตายด้วยความสงสัย ไม่ปฏิเสธว่ารู้สึกกลัว
อย่างบอกไม่ถูกโดยที่ไม่รู้ว่ากลัวอะไร
“พีเ่ พชรตาฝาดหรือเปล่า ไม่เห็นมีใครเลย เรามาต่อเรือ่ งของเรา
ดีกว่าน่า...ก�ำลังสนุกเลย” เด็กหนุ่มไฟแรงยังไม่ยอมให้เสียโอกาส
แต่คราวนี้ชฎาเพชรไม่ยอม เธอผลักร่างของเด็กหนุ่มแรงกว่าเดิมจน
เขาเซไปชนกับโกศคนตายที่อยู่ข้าง ๆ ก่อนจะเดินไปยังทิศทางที่มอง
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เห็นเงาปริศนาชะโงกหน้ามามองจากโกศคนตายเมื่อสักครู่
ลมเย็น ๆ โชยพัดสอดประสานกับเสียงลมหายใจที่ดังฟืดฟาด
ด้วยความตื่นเต้น เมื่อเดินไปถึงจุดที่คิดว่าเห็นบุคคลปริศนาแอบมอง
เธอก�ำลังเสพสมกับรุ่นน้อง ในขณะที่ชฎาเพชรก�ำลังจะชะโงกหน้าไป
มองทางด้านหลังนั้น มือของใครบางคนก็เเตะเข้าที่ไหล่ของหญิงสาว
ชฎาเพชรสะดุ้งเฮือกจนเกือบจะกรีดร้องออกมา ครั้นเมื่อเห็นว่าเป็น
ชฎาพลอยก็ถอนหายใจโล่งอก
“โธ่...พี่พลอย เพชรตกใจหมด!” หญิงสาวเอามือทาบอกแล้ว
ถอนหายใจยาว ๆ
“มาท�ำอะไรตรงนี้ยายเพชร ท�ำไมไม่ไปช่วยงานข้างใน ทุกคน
ก�ำลังยุ่งกันมากนะ” คนเป็นพี่ท�ำเสียงเอ็ดพลางหันไปมองอีกทาง
ด้านหนึ่ง เห็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายก�ำลังใส่เข็มขัดกางเกงให้
เรียบร้อยขณะมองตรงมาทีช่ ฎาเพชรเป็นเชิงตัง้ ค�ำถามว่าจะเอายังไงต่อ
“กลับไปก่อน เดีย๋ วพี่โทรหา” หญิงสาวโบกมือไล่รนุ่ น้อง ก่อนจะ
ล้วงบุหรี่ในกระเป๋ากางเกงออกมาจุดสูบพลางนัง่ ลงตรงฐานโกศคนตาย
ถอนหายใจหนักอย่างรู้ดีเลยว่าตัวเองก�ำลังจะเจอกับอะไร
“ยายเพชร เดี๋ยวนี้แกถึงขั้นมีอะไรกับเด็กมัธยมแล้วเหรอ ?
แกอายุยี่สิบห้าปีแล้วนะ แล้วนี่เด็กมันอายุถึงสิบแปดหรือยัง คดีพราก
ผูเ้ ยาว์เลยนะ” แม้จะรูว้ า่ น้องสาวฟรีเซ็กส์แต่ไม่เคยเห็นคบกับคนทีเ่ ด็ก
ขนาดนี้ หรือบางทีอาจจะคบมานานแล้วแต่เธอไม่รู้ เพราะตัง้ แต่ยา้ ยไป
ท�ำงานกรุงเทพฯ เธอก็ไม่ค่อยได้คุยกับน้องสาวนัก คนน้องสูบมะเร็ง
เข้าปอดอีกฟอดใหญ่แล้วกลอกตาขึ้นบนอย่างระอา
“พี่พลอยอย่าหัวโบราณหน่อยเลย นี่มันสมัยไหนแล้ว เด็ก
แบบนี้แหละ อร่อยดี เด็กมันอยากหาประสบการณ์ เพชรก็เลยสอนให้
จะให้สอนร�ำอย่างเดียวมันน่าเบื่อนะ ที่ส�ำคัญเพชรไม่เอาหรอกพวก
แก่กว่าน่ะเหม็นเขียวจะตาย น่าเบื่อพวกหัวโบราณ อยู่ที่บ้านก็เจอแต่
คนที่มีความคิดโบราณมามากพอแล้ว ให้เพชรได้ใช้ชีวิตของตัวเอง
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บ้างเถอะ แล้วนี่พี่พลอยมาแอบดูเพชรตั้งแต่เมื่อไหร่ เสียมารยาท!”
คนน้องท�ำเสียงเอ็ดใส่พี่สาวบ้าง ชฎาพลอยได้ยินเช่นนั้นก็ย่นคิ้วแล้ว
ตอบ
“ใครมาแอบดูแกยายเพชร ฉันเพิ่งมาถึงตอนที่จับไหล่แก
นี่แหละ ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลย แกจะไปมีอะไรกับใครก็ตาม ฉันรู้ว่า
ฉันห้ามแกไม่ได้ แต่นี่มันงานศพพี่พร แกนัดผู้ชายมามีอะไรในดง
โกศคนตายแบบนี้มันไม่น่าเกลียดไปหน่อยเหรอ ให้เกียรติพี่พรบ้างสิ”
ว่าจะไม่ต่อว่าแต่ก็อดไม่ได้จริง ๆ
“โอ๊ย...นี่ถ้าไม่เกรงใจคงขึ้นไปเอากันบนกุฏิเจ้าอาวาสแล้ว
พี่พลอยอย่าบ่นมากได้ไหม ร�ำคาญ แล้วนี่พี่พรก็ตายไปแล้ว คนตาย
เค้าไม่รับรู้อะไรหรอก คนอยู่นี่แหละที่ต้องใช้ชีวิตกันต่อ หรือไม่จริง ?”
ว่าแล้วชฎาเพชรก็พ่นควันบุหรี่ใส่หน้าพี่สาว ก่อนจะลุกผึงขึ้นจากฐาน
โกศคนตายแล้วเดินฉับ ๆ กลับไปในศาลาสวดศพพี่สาวคนโต
แค่ก...แค่ก...แค่ก
ชฎาพลอยที่แพ้ควันบุหรี่ถึงขั้นไอแค่ก ๆ พลางเอามือปัดควัน
บุหรี่ที่ลอยคลุ้งออกจากตัว ก�ำลังจะเดินออกไปจากที่ตรงนั้น แต่แล้วก็
ต้องสะดุง้ เมือ่ ได้ยนิ เสียงคนไอ...เสียงทีเ่ หมือนคนแพ้ควันบุหรีแ่ บบเธอ!
แค่ก...แค่ก...แค่ก
ชฎาพลอยหันมองไปตามเสียง เห็นร่างของใครคนหนึง่ แอบอยู่
ในดงโกศคนตาย เสียงไอดังก้องไปทั่วบริเวณ ดังเสียจนเหมือนอวัยวะ
ภายในจะหลุดออกมาด้วยอย่างไรอย่างนั้น ชฎาพลอยเดินอย่างช้า ๆ
ตรงไปยังที่มาของเสียงปริศนาพลางเอ่ยถาม
“คุณคะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ไปหาหมอไหม ?” เป็นการถาม
ด้วยหัวใจเต้นระส�ำ่ ขณะทีช่ ะโงกหน้าไปยังโกศคนตายหลังริมสุด แต่กลับ
ไม่พบร่างของใครหรืออะไรอยูต่ รงนัน้ มีเพียงความมืดสลัวและสายลม
เย็นโชยพัดเอาต้นหญ้าทีข่ นึ้ รกเอนไหวไปมาส่งเสียงซูซ่ า่ ชวนขวัญผวา
ชฎาพลอยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องดีที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไป จึงรีบหันหลังแล้วเดิน

21

ออกจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็ว
ถ้าหูไม่ฝาด...
เธอได้ยินเสียงไอปริศนาดังตามหลังมา
แค่ก...แค่ก...แค่ก!
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา,
กะตะเม ธัมมา กุสะลา, ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง
กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง
ญาณะสัมปะยุตตัง รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา
คัณธารัมมะณัง วา ระสารัมมะนัง วา
โผฏฐัพพา รัมมะณัง วา ธัมมา รัมมะณัง วา
ยัง ยัง วา ปะนะรัพภะ ตัสมิง สะมะเย
ผัสโส โหติ อะวิเขโป โหติ เยวา ปะนะ ตัสมิง
สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปฏิจจะสะมุปปันนา
อรูปิโน ธัมมา อิเม ธัมมา กุสะลา.
แม้พระจะเริ่มสวดแล้วแต่ทว่าแขกเหรื่อยังคงทยอยเดินทาง
เข้ามาในศาลาไม่ขาดสาย แม่ณายังวิ่งวุ่นกับการจัดเตรียมข้าวของ
ทั้งถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์และของว่างส�ำหรับแขกที่มา
มากกว่าที่คิดค�ำนวณปริมาณไว้ ส่วนแม่ไพเองคงไม่ต้องบอก เธอท�ำ
หน้าทีอ่ อกหน้ารับแขกและเก็บซองทัง้ เข้ากระเป๋าตัวเองและเข้ากระเป๋า
ส่วนรวมอย่างไม่เกรงใจวิญญาณคนตายเอาเสียเลย ส่วนชฎาเพชรนั้น
นัง่ อยูแ่ ถวหลังสุด ท�ำตัวราวกับเป็นญาติหา่ ง ๆ หรือเป็นลูกหลานคนเฒ่า
คนแก่ทจี่ ำ� ต้องมางานศพด้วยความไม่เต็มใจ ทัง้ ๆ ทีค่ นตายเป็นพีส่ าว
ของตัวเองแท้ ๆ หญิงสาวนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว
พลางหัวเราะชอบใจ ไม่สนใจว่าชฎาพลอยจะหันไปจิกตาใส่เป็นเชิง
ต่อว่าหลายครัง้ จนคนเป็นพีส่ าวชักจะเหลืออด ท�ำท่าจะลุกขึน้ ไปต่อว่า
น้องสาวคนเล็กแต่พ่อจรัลดึงแขนไว้แล้วเอ่ย
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“ช่างยายเพชรมันเถอะพลอย โต ๆ กันแล้ว ถ้ายังไม่รู้จัก
กาลเทศะก็จนปัญญา” คนเป็นพ่อกล่าวอย่างเอือมระอาภายใต้สีหน้าที่
เรียบเฉย ชฎาพลอยได้ยนิ เช่นนัน้ ก็พยักหน้ารับ กลับมาตัง้ ใจฟังพระสวด
อภิธรรมต่อ
ในขณะที่ก�ำลังนั่งฟังพระสวดนั้น ชฎาพลอยมั่นใจว่าได้ยิน
เสียงร�่ำไห้สอดประสานกับเสียงพระสวดอภิธรรมจนต้องสะดุ้ง หันมอง
รอบกายหาที่มาของเสียง แต่หายังไงก็ไม่เจอ และไม่มีวี่แววว่าใครจะ
มาร�ำ่ ไห้ในงานศพของชฎาพร แต่แล้วก็มบี างสิง่ เคลือ่ นไหวทางหางตา
เธอหันมองแล้วก็ต้องอ้าปากค้าง เพราะหลังตาลปัตรของพระสงฆ์
ที่นั่งสวดอภิธรรมอยู่นั้น มีมืออันยืดยาวของสตรีโผล่ออกมา มืออัน
ขาวซีดและยาวจนเกือบถึงเพดานศาลาสวดศพก�ำลังจีบมือร่ายร�ำ
ไปตามจังหวะการสวดอภิธรรมของพระสงฆ์ ที่ข้อมือสวมก�ำไลนางร�ำ
ซึ่ ง ชฎาพลอยจ� ำ ได้ แ ม่ นว่ า มั น เป็ น ของพี่ ส าวตน...พี่ ส าวที่ ต อนนี้
นอนอยู่ในโลงศพ!
แต่แค่เพียงพริบตา...สิ่งที่เห็นตรงหน้าก็มลายหายไปราวกับ
เป็นเพียงฝุ่นควัน ชฎาพลอยเหงื่อแตกด้วยความกลัว ครั้นจะบอก
เรื่องนี้กับพ่อก็กลัวว่าพ่อจะไม่สบายใจ จะบอกกับแม่ณาก็ยังยุ่งกับการ
จัดการงานอยู่ ส่วนกับแม่ไพไม่ต้องพูดถึง ถ้าบอกไปต้องหาว่าเธอบ้า
แน่นอน สุดท้ายชฎาพลอยจึงหันไปหาน้องสาวที่นั่งอยู่แถวหลังสุด
หมายที่จะกวักมือเรียกให้อีกฝ่ายมานั่งด้วยกัน
แต่แล้วความตั้งใจก็ต้องล้มเลิก เพราะเมื่อชฎาพลอยหันไป
ทางน้องสาว สิ่งที่เห็นคือใบหน้าอันซีดเผือดของชฎาพรที่สวมชฎา
เอาคางเกยกับไหล่ของน้องสาว สายตาจ้องมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์
มือถือที่ชฎาเพชรก�ำลังเล่นอยู่ ก่อนจะแสยะยิ้มและมองมายังน้องสาว
คนกลาง...เป็นรอยยิม้ ที่ไม่ใช่รอยยิม้ ท�ำให้รสู้ กึ ดี แต่เป็นรอยยิม้ ทีท่ ำ� ให้
รู้สึกว่าชฎาพรก�ำลังต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง
“ยายพลอย ไปช่วยแม่ยกของว่างเสิรฟ์ แขกหน่อย” แม่ณาเดินมา
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สะกิดลูกสาว คล้ายกรรไกรเล่มคมตัดภวังค์ของชฎาพลอยให้ขาด
โดยพลัน หญิงสาวสะดุ้งสุดตัวจนคนเป็นแม่สะดุ้งตาม “โอ๊ย...สะดุ้ง
อะไรขนาดนั้น! แม่ตกใจหมด”
“เอ่อ...พลอยก�ำลังตัง้ ใจฟังพระสวดน่ะค่ะ แม่ณาจะให้พลอยไป
ช่วยยกของว่างใช่ไหมคะ ไปค่ะ...ไปค่ะ” ชฎาพลอยพยักหน้ารับแล้วหัน
ไปมองทางชฎาเพชรทีย่ งั คงนัง่ เล่นโทรศัพท์มอื ถืออย่างไม่รรู้ อ้ นรูห้ นาว
แต่ทว่าตอนนี้กลับไม่มีร่างของชฎาพรเอาคางเกยไหล่น้องสาวแล้ว
หญิงสาวลุกขึน้ เดินตามมารดาไป แต่ทว่าในใจยังพะวงกับสิง่ ที่
เจอเมือ่ ครูไ่ ม่หาย มัน่ ใจว่าไม่ใช่ฝนั ไม่ใช่คดิ ไปเอง แต่มนั คือเรือ่ งจริง!
พี่พรต้องการจะบอกอะไร ? พี่พรต้องการอะไร ? พี่พรยังห่วงอะไร ?
ยังเป็นปริศนาที่รอหาค�ำตอบ

ตอนที่ 2

รอยอดีตที่เหมือนรอยกรีดในใจ
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พักใหญ่แล้วที่ชฎาพลอยไม่ได้กลับมาบ้านเพราะหน้าที่การงาน
ของตัวเองที่แสนจะวุ่นวาย ตั้งแต่เรียนจบและเลือกท�ำงานที่ส�ำนักพิมพ์

เล็ก ๆ ตามความใฝ่ฝนั เธอชอบอ่านหนังสือ ชอบจินตนาการ บ่อยครัง้
ที่หยิบเอาหนังสือนิยายไปอ่านในเวลาพักและระหว่างคาบเรียน ทั้งยัง
แอบซ่อนนิยายรักไว้ในกระเป๋าเสือ้ ผ้าเวลาไปรับงานร�ำที่ไหนแล้วพอจะ
มีเวลาว่างนิดหน่อย เธอก็จะแอบเอามันออกมาอ่านโดยไม่ให้พ่อเห็น
เพราะรู้ดีว่าจะต้องถูกพ่อต่อว่าเป็นแน่ พ่อจะคิดว่าท�ำไมไม่เอาเวลา
ไปซ้อมร�ำ แต่กลับมาอ่านนิยายไร้สาระ ทว่าความลับไม่มีในโลกหรอก
อยู่ที่ว่าวันไหนมันจะถูกเปิดเผยก็เท่านั้น
“โยนทิ้งไปให้หมด!”
เสี ย งของครู จ รั ล สั่ ง ให้ ช ฎาเพชรขนเอาหนั ง สื อ นิ ย ายที่
ชฎาพลอยแอบซื้อสะสมไว้ในห้องนอนทิ้งลงที่ลานหน้าบ้าน คนน้อง
ไม่รรี อ รีบขนเอาหนังสือนิยายของพีส่ าวมาโยนทิง้ อย่างสาแก่ใจ เพราะ
ชฎาพลอยไปฟ้องพ่อเรื่องที่เธอแอบขโมยเงินในเก๊ะเมื่ออาทิตย์ก่อน
จนโดนฟาดด้วยไม้เรียว วันนี้เธอจึงเอาคืนด้วยการเอาความลับของ
พี่สาวไปบอกพ่อบ้าง ช่วยไม่ได้ อยากเปิดศึกก่อนเอง
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“พ่อ...นี่มันหนังสือของพลอย พลอยก็แค่เอาไว้อ่านเวลาว่าง
เวลาที่ ต ้ อ งซ้ อ มพลอยก็ ซ ้ อ มนี่ นา” ลู ก สาวคนกลางท้ ว งขึ้ น อย่ า ง
ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คนเป็นพ่อท�ำ ชฎาเพชรได้ยินเช่นนั้นก็ปากยื่น
ปากยาวฟ้องทันที
“ไม่จริงค่ะพ่อ เพชรเห็นพี่พลอยแอบอ่านหนังสือนิยายบ้าบอ
พวกนี้ตลอดเลย เวลาซ้อมบางทีก็ไม่มาซ้อม” ถ้าเปรียบกับตัวร้าย
ในละคร ตอนนี้ชฎาเพชรก็คงก�ำลังสวมบทบาทนั้น ซึ่งชฎาพลอย
ไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นนางเอกทีก่ ำ� ลังถูกตัวโกงกลัน่ แกล้ง เธอไม่อยาก
เป็นนางเอก แต่จะเป็นตัวร้ายสู้กับตัวโกงนี่แหละ
“ถึงพีจ่ ะแอบอ่านนิยายบ้าง ก็ยงั ดีกว่าคนทีห่ นีเรียนไปเทีย่ วกับ
นักเรียนโรงเรียนชายหรอก”
เมือ่ ได้ยนิ พีส่ าวเอาความจริงมาแฉ ชฎาเพชรก็เลิก่ ลัก่ รีบแก้ตวั
เป็นพัลวัน
“อย่ามาพูดมั่วนะพี่พลอย เพชรก็แค่ไปงานวันเกิดเพื่อน
แล้ววันนั้นคาบบ่ายอาจารย์มีประชุมเลยปล่อยกลับบ้านก่อน ตัวเอง
ท�ำผิดแล้วอย่ามากลบเกลื่อน” รู้แก่ใจว่าที่พูดไปคือเรื่องโกหกแต่ก็ต้อง
โกหก
“อีกแล้วเหรอยายเพชร เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้วเพิง่ โดนไม้เรียวฟาด
เรือ่ งขโมยเงินไปยังไม่เข็ดใช่ไหม เดีย๋ วก่อนเถอะ เรือ่ งโดดเรียนนีเ่ อาไว้
ก่อน ตอนนี้พ่อจะจัดการยายพลอยเรื่องที่ชอบไปแอบอ่านนิยายรัก
เพ้อฝันบ้าบอนี่ก่อน...ยายเพชร ไปเอาน�้ำมันก๊าดกับไฟแช็กมา” เสียง
เด็ดขาดของพ่อจรัลสัง่ น้องคนเล็กได้ยนิ เช่นนัน้ ก็ยมิ้ ร่า รีบรับค�ำก่อนจะ
วิ่งขึ้นไปบนเรือนทันทีอย่างไม่มีอิดออด
“ได้ค่ะพ่อ”
ยังไม่ทันที่ชฎาเพชรจะได้ท�ำตามค�ำสั่ง เสียงมอเตอร์ ไซค์ก็
ดังขึ้นขัดจังหวะ ชฎาพรที่เพิ่งกลับจากไปร�ำอวยพรที่งานในตัวอ�ำเภอ
เมื่อเห็นว่าที่หน้าบ้านมีเรื่องอะไรกันก็รีบจอดรถมอเตอร์ ไซค์แล้ว
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เดินตรงเข้ามายังจุดเกิดเหตุ แลเห็นหนังสือนิยายรักของชฎาพลอย
ถูกกองไว้บนพื้นก็พอจะเดาออกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
“นี่มันอะไรกันคะพ่อ ?”
“พ่อจะเผาของพวกนีเ้ สียให้สนิ้ ซาก ยายพลอยจะได้ไม่เอาเวลา
ไปท�ำอะไรไร้สาระอีก” คนเป็นพ่อบอกพลางมองชฎาพลอยอย่างไม่พอใจ
ในขณะทีล่ กู คนกลางก�ำมือแน่นอย่างเก็บกดอารมณ์ รูว้ า่ เถียงคนเป็นพ่อ
ยังไงก็ไม่มีทางชนะ
“โธ่พ่อ...เรื่องแค่นี้เอง ยายพลอยเองก็ไม่ได้ท�ำอะไรเสียหาย
สักหน่อย พรก็เห็นยายพลอยซ้อมร�ำตามปกตินะคะ จะมีบางครัง้ อยาก
ใช้เวลาว่างพักผ่อนบ้าง การอ่านนิยายมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนีน่ า แล้วนี่
พ่อเอาหนังสือมาโยนแบบนี้มันน่าเสียดายนะพ่อ หนังสือมันไม่ได้ผิด
อะไร ถ้าจะไม่ให้อา่ นก็เอาไปบริจาคสิ เอามาเผาแบบนีเ้ สียดายเปล่า ๆ”
ลูกสาวคนโตท้วงในสิ่งที่บิดาก�ำลังจะท�ำ ซึ่งพ่อจรัลก็ชะงักไปเล็กน้อย
และดูเหมือนจะโอนอ่อนตามสิ่งที่ชฎาพรพูด เพราะจะว่ากันตามตรง
ชฎาพรคือลูกสาวที่คนเป็นพ่อรักมากที่สุดและฝากความหวังไว้มาก
เป็นลูกสาวที่ ได้ดั่งใจไปเสียทุกอย่าง ผิดกับชฎาพลอยที่ค่อนข้าง
นอกคอก ไม่ค่อยยอมท�ำอะไรตามที่คนเป็นพ่อต้องการ จึงมีชฎาพร
เพียงคนเดียวที่พ่อจรัลพอจะฟังอยู่บ้าง กับลูกคนอื่นนี่พูดอะไรออกมา
แทบจะเป็นเสียงนกเสียงกา
“มาแล้วค่ะพ่อ” เสียงของชฎาเพชรน�ำมาก่อนตัว เธอส่งขวด
น�้ำมันก๊าดกับไฟแช็กให้คนเป็นพ่อพลางเหลือบตามองพี่สาวคนรอง
อย่างสาแก่ใจ แม้จะรู้ว่ารายต่อไปที่จะโดนท�ำโทษคือตัวเองก็ตาม
พ่ อ จรั ล เอื้ อ มมื อ ไปรั บ สิ่ ง ที่ สั่ ง ให้ ลู ก สาวคนเล็ ก เอามาให้
หันมองหน้าชฎาพลอยที่จ้องเขม็งอย่างต่อต้านในสิ่งที่พ่อก�ำลังจะท�ำ
ถกเถียงกับตัวเองในใจว่าจะไม่เผาหนังสือตามค�ำขอร้องของชฎาพร
หรือจะเผาตามความตั้งใจที่พูดไว้แต่แรก จนได้ค�ำตอบว่าคนเป็น
หัวหน้าครอบครัวเมื่อตั้งมั่นจะท�ำสิ่งใดแล้วต้องท�ำตามนั้น พ่อจรัลจึง
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จัดการราดน�้ำมันก๊าดลงบนกองหนังสืออย่างไม่มีความปรานี ก่อนจะ
จุดไฟแช็ก เพียงพริบตากองหนังสือจึงกลายเป็นกองไฟขนาดย่อม ๆ
คนเป็นพ่อไม่แม้แต่จะมองหน้าชฎาพลอยก่อนจะเดินตึงตังขึ้นเรือนไป
ทิ้งให้ลูกสาวคนกลางก�ำมือแน่นอย่างระงับอารมณ์โกรธ มองหนังสือ
นิยายของรักของหวงของตัวเองกลายเป็นเถ้าถ่านไปต่อหน้าต่อตา
ในขณะที่ชฎาเพชรยักไหล่อย่างไม่ยี่หระในสิ่งที่ตัวเองท�ำ
“เป็นบ้าอะไรยายเพชร อยู่ดี ๆ ไปฟ้องพ่อท�ำไม ?!” ชฎาพร
เอ่ยถามน้องคนเล็กอย่างไม่พอใจพลางลูบหน้าลูบหลังชฎาพลอยที่
น�ำ้ ตาหยดด้วยความเสียดายหนังสือ บางเล่มเธอต้องเก็บเงินจากการไป
รับจ้างร�ำเพื่อมาซื้อ บางเล่มมันเป็นเล่มที่หาไม่ได้อีกแล้ว มันมีคุณค่า
ทางจิตใจมากกว่าราคาค่างวด มีค่ามากกว่าคนที่ไม่รู้คุณค่าจะเข้าใจ
“ช่วยไม่ได้ ก็ทีพี่พลอยยังเอาเรื่องที่เพชรแอบจิ๊กเงินพ่อ
เมือ่ อาทิตย์กอ่ นไปฟ้องพ่อจนเพชรโดนตีได้ เพชรก็เอาเรือ่ งนีบ้ อกพ่อได้
เหมือนกัน ทีใครทีมนั แล้วนีย่ งั จะเอาเรือ่ งเพชรโดดเรียนมาบอกพ่ออีก
คอยดูเถอะอย่าให้เพชรเห็นโอกาสว่าพี่พลอยท�ำเรื่องอะไรพลาดอีก
เพชรจะฟ้องพ่อ!” น้องสาวคนเล็กไม่ได้มีทีท่ารู้สึกผิดต่อสิ่งที่ท�ำเลย
สักนิด จะรู้สึกผิดท�ำไม...ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหน เดี๋ยวเธอจะต้องโดน
พ่อจัดการเรื่องหนีเรียนอีก แค้นนี้ต้องช�ำระ!
“ก็เรื่องที่แกโดดเรียนมันผิด แต่นี่ยายพลอยแค่อ่านหนังสือ
นิยายบ้าง ไม่ได้ท�ำให้การเรียนเสีย ไม่ได้ขี้เกียจซ้อมร�ำสักหน่อย มัน
คนละเรื่องกันนะ” พี่ใหญ่สุดออกตัวแทนน้องสาวคนรอง ชฎาเพชร
ได้ยินเช่นนั้นก็โวยวาย
“โอ๊ย...มันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละ สิ่งไหนพ่อไม่ชอบไม่ให้ท�ำ
ถ้ายังดื้อด้านท�ำก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกัน พี่พรก็ระวังตัวไว้เถอะ
อย่าให้เพชรรูว้ า่ พีพ่ รท�ำอะไรทีพ่ อ่ ไม่ชอบบ้าง เพชรจะฟ้องพ่อเหมือนกัน
ดูสวิ า่ ลูกคนโปรดถ้าท�ำให้ผดิ หวัง พ่อจะเสียใจแค่ไหน” ดูเหมือนชฎาเพชร
จะพาลไปเสียหมดแล้ว เธอรู้ดีว่าพ่อรักชฎาพรมากกว่าใครที่สุด
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ในบรรดาลูกสาวทั้งสามคน อาจเพราะชฎาพรเป็นลูกที่เกิดกับแม่นี
เมียแรกที่ตบแต่งกันมาตั้งแต่วัยรุ่น เมียที่ร่วมหัวจมท้ายกัดก้อนเกลือ
กินกันมา ไม่เหมือนเมียรองทัง้ สองคนทีเ่ พิง่ มาได้กนั ตอนเริม่ มีกนิ มีใช้
แล้ว ลูกที่เกิดมาทีหลังจึงได้รับความรักน้อยลงตามล�ำดับ และแน่นอน
ว่าชฎาเพชรคิดว่าพ่อรักตนน้อยทีส่ ดุ ซึง่ หลาย ๆ ครัง้ การกระท�ำของพ่อ
ก็บ่งบอกเป็นอย่างดี เช่นการให้ใส่ชุดนักเรียนต่อจากพี่ ๆ ในขณะที่
พีส่ าวได้เสือ้ ผ้าใหม่ ท�ำเหมือนทีบ่ า้ นการเงินขัดสน ทัง้ ๆ ทีเ่ รือนชฎานาง
ก็มีชื่อเสียงเรื่องสอนนาฏศิลป์โด่งดังไปทั้งจังหวัด มีลูกศิษย์ลูกหา
นับหน้าถือตามากมาย บางทีชฎาเพชรก็ไม่เข้าใจว่าจะประหยัดอะไร
นักหนา น่าอายจริง!
“แกนี่มันเหลือเกินนะยายเพชร แล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงว่าฉัน
จะท�ำอะไรผิดหรอก เพราะฉันรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะ
สักวันฉันอาจคันปากบอกพ่อก็ได้วา่ ฉันเจอซองบุหรี่ในกระเป๋านักเรียน
ของแก” พี่สาวคนโตเหลืออด เอาเรื่องที่เคยเจอซองบุหรี่ในกระเป๋า
นักเรียนของน้องสาวขึน้ มาขู่ คนถูกจับได้สะดุง้ เฮือก ก่อนจะแกล้งโมโห
กลบเกลื่อนความผิด
“นั่นมันซองบุหรี่ของเพื่อนที่ฝากเพชรทิ้ง ไม่ ใช่ของเพชร
สักหน่อย ว่าแต่พี่พรกล้าดียังไงถึงได้ไปเปิดกระเป๋าของเพชร!”
“ก็ใครล่ะ ทีส่ งั่ ให้ฉนั เอากระเป๋าขึน้ ไปเก็บบนห้องให้ แต่โชคร้าย
ทีก่ ระเป๋ามันปิดไม่แน่น ฉันก็ดนั ตาดีไปเห็นสิง่ ทีแ่ กซ่อนไว้ บุญเท่าไหร่
แล้วทีฉ่ นั ยังไม่เอาเรือ่ งนี้ไปบอกพ่อ แล้วแกคิดเหรอว่าเหตุผลทีบ่ อกว่า
เพือ่ นฝากซองบุหรีท่ งิ้ นัน่ พ่อจะเชือ่ เอาไปบอกเด็กข้างบ้านมันยังไม่เชือ่
เลย ความผิดของคนอื่นเท่าภูเขา ความผิดของตัวเองเท่าเม็ดทราย
ฉันเองก็อยากรู้ว่าเรื่องที่ฉันเจอซองบุหรี่ ในกระเป๋านักเรียนของแก
กับเรื่องที่เจอหนังสือนิยายของยายพลอย เรื่องไหนมันจะใหญ่กว่ากัน
ลองไปบอกพ่อดีไหมนะ ?” ชฎาพรท�ำเสียงยียวนเอาเรื่อง ทั้งที่ปกติ
ไม่ใช่คนจะมาทะเลาะกับน้อง ๆ แบบนี้ แต่คราวนี้เธอไม่เห็นด้วยกับ
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สิ่งที่น้องสาวคนเล็กท�ำ
“พี่พร! ให้ท้ายกันดีนักนะ!” เด็กสาวท�ำเสียงสะบัด ก่อนจะเดิน
ตึงตังขึ้นไปบนบ้าน ชฎาพลอยยืนร้องไห้ขณะมองหนังสือนิยายของ
รักของตนกลายเป็นเถ้าถ่านไปตรงหน้า โดยมีชฎาพรคอยปลอบใจ
น้องสาว
“เอาไว้ค่อยไปซื้อใหม่ สิ่งไหนเสียแล้วก็เสียไป อย่าไปโกรธพ่อ
เลย พ่อก็หวั โบราณแบบนีม้ าแต่ไหนแต่ไร ส่วนยายเพชรก็อย่างทีร่ ู้ ๆ ว่า
มันเป็นคนยังไง ไปเก็บมาเป็นอารมณ์ก็ปวดหัวเปล่า ๆ ไปเถอะ ขึ้นไป
อาบน�้ำอาบท่ากัน” ว่าแล้วคนเป็นพี่สาวก็โอบน้องสาวก่อนจะพาขึ้นไป
บนบ้าน
นัน่ เป็นความทรงจ�ำเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ข้ามาทักทายทันทีทชี่ ฎาพลอย
เปิดประตูห้องนอนออก...
ห้องของชฎาพลอยก็คอื ห้องเดียวกับชฎาพร สามพีน่ อ้ งถูกจับ
ให้นอนด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมต้น จนเมื่อเข้าช่วงมัธยมปลาย
ชฎาเพชรจึงไปอ้อนมารดาขอให้พูดกับพ่อ ให้ยกห้องเล็กทางด้าน
หลังเรือนและท�ำเป็นห้องส่วนตัวของเธอ ด้วยเหตุผลที่ว่าพอเริ่มโต
เป็นสาวก็เริ่มรู้สึกว่าห้องมันคับแคบจนเกินกว่าจะนอนด้วยกันสามคน
ตอนแรกพ่อจรัลบอกว่าไม่เห็นมันคับแคบตรงไหน เพราะห้องที่ทั้ง
สามศรีพี่น้องอยู่นั้นนับว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้าน ใหญ่กว่าห้องที่
เจ้าของเรือนอยูก่ บั เมียใหญ่ดว้ ยซ�ำ้ แต่ดว้ ยวาทศิลป์ของแม่ไพ ก็ทำ� ให้
ผู้เป็นใหญ่ยินยอมให้ชฎาเพชรย้ายไปนอนคนเดียวที่ห้องเล็ก และนั่น
เหมือนการเปิดโอกาสให้ชฎาเพชรท�ำอะไรไม่ดีได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีใครรู้
แต่กน็ นั่ แหละ คนเราถ้าคิดจะท�ำอะไรไม่ดี นอนที่ไหน อยูท่ ี่ไหนก็ทำ� ได้
จริงไหม ?
กลิน่ ของพีพ่ รยังลอยอวลอยู่ในห้อง ผ้าปูทนี่ อนบนเตียงทีด่ งึ ขึง
จนตึงนั้นสะอาดสะอ้านตามนิสัยของพี่สาวคนโต ที่ฝาผนังห้องมีรูป
ชฎาพรตอนรับปริญญาเกียรตินิยม คณะครุศาสตร์ เอกนาฏศิลป์ไทย
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แขวนประดับไว้ ชฎาพลอยยังจ�ำได้ดี พี่สาวบอกกับคนเป็นพ่อตั้งแต่
เรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย ว่า “ถึงบ้านเราจะมีความรู้เรื่องนาฏศิลป์จนสอน
คนอื่นได้ แต่การได้ไปเรียนเพื่อเอาความรู้ในแบบที่เป็นสากลและได้
ปริญญามา มันจะช่วยให้เราเป็นผูส้ อนทีน่ า่ เชือ่ ถือมากกว่าสอนโดยไม่มี
ปริญญานะพ่อ” ซึ่งคนเป็นพ่อก็เห็นด้วย และให้ลูกสาวคนโตได้เรียน
ในแบบที่ต้องการ ซึ่งนั่นก็เป็นความภาคภูมิ ใจของพ่ออย่างมาก
ส่วนชฎาเพชรเองก็ตั้งใจเช่นกันว่าอยากจะเรียนตามแบบพี่คนโต
เพื่อเอาใจบิดา เธอเลือกเรียนคณะเดียวกับชฎาพรแต่ทว่าไม่เก่งเท่า
แม้ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม ส่วนชฎาพลอยดูจะแหกคอกกว่า
คนอื่น เธอเลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในแบบที่เธอชอบ เพราะ
เห็นว่าทั้งชฎาพรและชฎาเพชรตั้งใจเรียนในด้านที่พ่อต้องการแล้ว
แม้จะต้องสู้รบกับพ่ออยู่นานกว่าจะยอมรับในสิ่งที่เธอเลือกก็ตาม
แม้จะไม่ได้กลับมาห้องพักใหญ่แต่ข้าวของในห้องยังจัดเป็น
ระเบียบเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก สิ่งไหนที่ยังเป็น
ของชฎาพลอยก็ยังคงอยู่ที่เก่า เจ้าของห้องนั่งลงบนเตียงนอนด้วย
ความรูส้ กึ ใจหาย เมือ่ คิดได้วา่ คนทีเ่ คยอยูห่ อ้ งเดียวกันตัง้ แต่เด็กได้จาก
ไปแล้ว ชฎาพลอยหันไปทางหัวเตียง กรอบรูปตอนที่เธอกับพี่พรระบ�ำ
นันทอุทยาน1 ยังวางไว้ตรงที่เดิม คนที่อยู่ในภาพเอื้อมมือไปหยิบมัน
1 ระบ�ำนันทอุทยาน เป็นระบ�ำทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ ใหม่ในรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย อาจารย์มนตรี
ตราโมท ได้ประพันธ์บทร้องของเพลงชุดนี้ เพื่อประกอบการแสดงละครดึกด�ำบรรพ์ เรื่อง ‘อุณรุท’ ตอน กรุงพาน
ชมทวีป ซึง่ เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตั ติวงศ์ ที่ได้เคยจัดแสดง ณ โรงละครดึกด�ำบรรพ์
(วังบ้านหม้อของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์) ในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งแต่เดิมจัดเป็นระบ�ำเทวดา - นางฟ้า
ใช้เพลงหน้าพาทย์ประกอบการร�ำ ไม่มีบทร้อง ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2490 กรมศิลปากรได้จัดแสดง
ละครตอนนี้ให้ประชาชนชม ณ โรงละครศิลปากร ในบริเวณพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จึงได้มกี ารปรับปรุงการแสดง
โดยเพิม่ ชุดระบ�ำนันทอุทยานนี้ แทนระบ�ำเทวดานางฟ้าชุดเดิม ระบ�ำชุดนีถ้ อื ว่าเป็นระบ�ำมาตรฐานชุดหนึง่ ในรูปแบบ
ของระบ�ำสมัยในกรุงรัตนโกสินทร์ ผูแ้ สดงแต่งกายยืนเครือ่ งพระ - นาง ปัจจุบนั ระบ�ำชุดนี้ไม่คอ่ ยแพร่หลายนัก ทัง้ นี้
เพราะว่าบทร้องมีความหมายเฉพาะตัว ไม่เหมาะทีจ่ ะน�ำไปแสดง ณ โอกาสอืน่ วิทยาลัยนาฏศิลปเห็นความส�ำคัญว่า
เป็นระบ�ำมาตรฐานทีม่ แี บบเฉพาะตัวและได้ปรับปรุงขึน้ ใหม่ สมควรทีจ่ ะสืบทอดอนุรกั ษ์ จึงบรรจุไว้ในหลักสูตรเพือ่
ให้นกั เรียนได้เรียนรู้ ลักษณะเฉพาะของระบ�ำชุดนีค้ อื บทร้องบทแรกของเพลงชมตลาด ท่าร�ำจะตีบทและความหมาย
ตามบทร้องส�ำหรับร้องเพลงต้นวรเชษฐ์ของเก่านั้นเข้าใจว่า หม่อมเข็ม กุญชร (หม่อมของเจ้าพระยาเทเวศร์ฯ)
เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร�ำของระบ�ำนันทอุทยานชุดนี้ ส่วนท่าร�ำเพลงชมตลาด ประดิษฐ์โดย หม่อมครูต่วน (ศุภลักษณ์)
ภัทรนาวิก, คุณครูลมุล ยมะคุปต์, คุณครูมัลลี (ครูหมัน) คงประภัศร์
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ขึ้นมาดู ใช้มือลูบใบหน้าของชฎาพรเบา ๆ แล้วน�้ำตาไหล คิดถึงพี่สาว
ที่สิ้นใจไป สมัยก่อนถ้ามีร�ำคู่กัน ชฎาพรมักขอร�ำเป็นตัวพระเสมอ
ส่วนชฎาพลอยจ�ำต้องได้รับบทตัวนางทั้งที่ร�ำกระโดกกระเดก พี่พร
เคยบอกว่าการร�ำเป็นตัวพระรู้สึกมีความสุขกว่าการร�ำเป็นตัวนาง
โดยเฉพาะยามที่ได้สวมชฎาพระอันตกทอดมาจากมารดาที่เสียชีวิต
ไปแล้ว มันเหมือนได้ร�ำอย่างที่แม่เคยร�ำ ซึ่งแม่นีก็ชอบรับบทตัวพระ
เช่นกัน ในความทรงจ�ำของชฎาพลอยนัน้ แม่นเี ป็นคนใจดี เวลาสอนร�ำก็
ใจเย็น น่าเสียดายทีอ่ ายุสนั้ จากไปตัง้ แต่ตอนทีเ่ ธอเรียนอยูม่ ธั ยมต้นด้วย
โรคภัยประจ�ำตัว พี่พรจึงเหมือนเป็นลูกคนเดียวที่ไม่มีแม่แท้ ๆ ตั้งแต่
ตอนนั้น แม้จะมีแม่ณากับแม่ไพร่วมชายคา แต่ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือน
แม่ตวั เองจริง ๆ จึงไม่แปลกใจเลยทีพ่ อ่ จรัลจะรักและเอาใจใส่พร้อมกับ
ฝากความหวังไว้ที่ชฎาพรมากกว่าลูกคนไหน
กว่าจะรูต้ วั ว่ามีนำ�้ ตาก็จนเมือ่ หยดน�ำ้ ใส ๆ หล่นลงบนภาพถ่าย
ชฎาพลอยรีบเอามือปาดน�้ำตา การร้องไห้จะยิ่งท�ำให้พี่พรไม่สบายใจ
หญิงสาวพยายามยิ้ม เชื่อว่าพี่สาวอยากเห็นรอยยิ้มมากกว่าน�้ำตา
เป็นแน่
ในขณะที่ชฎาพลอยก�ำลังจะหันหลังกลับมารื้อกระเป๋าเสื้อผ้า
เพื่อจัดข้าวของที่ตั้งแต่เช้าตอนมาถึงยังไม่มีเวลาส่วนตัวเลยสักนิด
สายตาก็เหลือบไปเห็นชฎาสีทองอร่ามที่ตั้งไว้บนแท่นวางซึ่งอยู่บน
ตูไ้ ม้สกั ทีพ่ พี่ รเอาเครือ่ งประดับส่วนตัวเก็บไว้ในนัน้ บางอย่างตกทอดมา
ตั้งแต่รุ่นทวดซึ่งเก่าแก่และมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าราคาค่างวดของ
สิ่งของ โดยเฉพาะชฎาของแม่นีที่เป็นตัวแทนของแม่ซึ่งพี่พรหวงนัก
หวงหนา ถ้าไม่ใช่งานส�ำคัญเธอจะไม่หยิบมันมาสวมเด็ดขาด ใครขอยืม
ก็ไม่ให้ แม้แต่ตัวของชฎาพลอยเองก็ตาม
หญิงสาวลุกขึ้นไปจับชฎาหัวนั้นลงมาพินิจพิจารณา แม้จะ
ผ่านมาหลายสิบปีแต่มนั ยังคงสวยงามยิง่ กว่าชฎารุน่ ใหม่ ๆ แสดงให้เห็น
ว่าสมัยก่อนช่างมีความวิจติ รบรรจงเสียจนน่าทึง่ น่าเสียดายทีพ่ พี่ รไม่มี
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โอกาสได้สวมชฎาหัวนี้อีกแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็จะไม่เอาชฎาหัวนี้
มาใช้ และจะสั่งห้ามไม่ให้ใครในบ้านมายุ่งกับชฎารวมถึงข้าวของของ
พี่พรด้วย อะไรเคยอยู่ยังไงก็ให้อยู่ต่อไปอย่างนั้น ชฎาพลอยเชื่อว่า
พี่สาวก็คงต้องการแบบนี้
คืนนีด้ กึ มากแล้ว และพรุง่ นีเ้ ธอก็ตอ้ งตืน่ แต่เช้าไปช่วยงานศพ
พี่พรต่อ เห็นว่าพ่อจะจัดงานสวดศพพี่พรแค่สามคืนแล้วเผาเลย ด้วย
ไม่อยากให้เอิกเกริกวุน่ วาย ซึง่ ถึงแม้ไม่อยากให้เป็นแบบนัน้ ก็ดจู ะไม่เป็น
ดังใจ นีข่ นาดวันสวดศพวันแรกคนยังไม่รกู้ นั ทัว่ แขกยังมาจนแน่นศาลา
แล้วงานสวดคืนที่สองและคืนที่สามคนจะเยอะขนาดไหน ยิ่งวันเผายิ่ง
ไม่อยากจะจินตนาการ เพราะบางคนไม่มาวันสวดศพแต่จะมาวันเผา
ทีเดียว แต่ถึงแม้คนที่เรือนชฎานางจะเหนื่อย จะต้องวุ่นวายที่คนมา
งานศพพี่พรเยอะ แต่ทุกคนก็ดูเต็มใจ เพราะอย่างน้อยมันก็แสดงให้
เห็นว่าพ่อจรัลและครูพร รวมถึงเรือนชฎานางนั้นเป็นที่รักและเคารพ
ของลูกศิษย์ลูกหาทั่วสารทิศ
ชฎาพลอยก�ำลังจะยกชฎาหัวนัน้ กลับขึน้ ไปวางบนแท่นตามเดิม
แต่แล้วหญิงสาวก็ต้องสะดุ้งเมื่อรู้สึกได้ถึงเส้นผมของผู้หญิงที่ค่อย ๆ
โผล่ออกมาจากหัวชฎาและพันเข้าที่แขนของชฎาพลอย นั่นยังไม่น่า
ตกใจเท่าเห็นชฎาหัวนัน้ ก�ำลังสวมอยูบ่ นศีรษะของพีส่ าวทีม่ แี ค่หวั ไม่มี
ร่าง และก�ำลังถลึงตาใส่นอ้ งสาวคนกลาง ดวงตาขาวโพลนนัน้ เต็มไปด้วย
เส้นเลือดสีแดงก�่ำแตกแขนงเต็มดวงตาที่กลมโตจนแทบถลนจากเบ้า
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”
ชฎาพลอยปล่อยชฎาหัวนั้นออกจากมือ ท�ำให้ชฎาของพี่พร
กลิ้งไปอีกทางด้านหนึ่ง ก่อนที่เจ้าตัวจะหงายหลังล้มลงกับพื้น สายตา
มองตรงไปยังชฎาหัวนัน้ ทีห่ ยุดนิง่ ด้วยหัวใจทีเ่ ต้นระส�ำ่ ครัน้ เมือ่ กะพริบ
ตาอีกครัง้ กลับไม่มศี รี ษะของพีส่ าวอย่างทีเ่ ห็นเมือ่ ครู่ มันเป็นเพียงชฎา
เปล่า ๆ ไม่มีอะไรน่ากลัวสักนิด
เสียงเคาะประตูดังปึงปังพร้อมกับเสียงเรียกของแม่ณาที่พัก
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อยู่ห้องเยื้อง ๆ กัน เมื่อได้ยินเสียงลูกสาวหวีดร้องจึงรีบออกมาดูว่า
เกิดอะไรขึ้น
“ยายพลอย...เกิดอะไรขึน้ ลูก ยายพลอย...ได้ยนิ แม่ไหม ?” คณา
ยังทุบประตูเสียงดังปึงปังอย่างร้อนใจ ด้านชฎาพลอยเมือ่ ได้สติจงึ ตะโกน
ตอบกลับมารดาด้วยน�ำ้ เสียงทีพ่ ยายามท�ำเหมือนปกติ...ทัง้ ๆ ที่ไม่ปกติ
“ไม่มีอะไรค่ะแม่ณา พลอยเจอแมลงสาบน่ะค่ะ” หญิงสาวปด
จะให้บอกอย่างไรเล่าว่าเธอเจอกับอะไร ถ้าบอกไปมีสองสิง่ ทีจ่ ะตามมา
หนึง่ คือคนอืน่ จะหาว่าเธอคิดหรือตาฝาดไปเอง หรืออีกอย่างคือ พากัน
ไม่สบายใจเมื่อรู้ว่าชฎาพรยังไม่ไปสู่สุคติ เหมือนที่ชฎาพลอยก�ำลัง
ไม่สบายใจอยู่ในตอนนี้
“โธ่เอ๊ย...ร้องเสียตกอกตกใจ พรุ่งนี้ก็เอายามาฉีดก่อนออก
ไปวัดแล้วกัน ว่าแต่ปกติยายพรรักความสะอาดจะตาย ไม่นา่ มีแมลงสาบ
อยู่ในห้องนะ แต่ช่างเถอะ รีบนอนซะ พรุ่งนี้ยังต้องเหนื่อยอีกทั้งวัน”
คนเป็นแม่บอกก่อนจะเดินกลับไปที่ห้องของตัวเอง ทิ้งให้ชฎาพลอย
ยังใจหายใจคว�่ำกับสิ่งที่พบเจอเมื่อครู่
หญิงสาวพยายามตั้งสติ ก่อนจะลุกขึ้นไปหยิบชฎาหัวนั้นขึ้น
วางตรงที่เก่าแล้วยกมือขึ้นไหว้
“พี่พร...ถ้าพี่พรอยากได้อะไร อยากให้พลอยช่วยอะไร พี่พร
มาดี ๆ นะ อย่ามาแบบนีเ้ ลย พลอยกลัว” สิน้ เสียงของน้องสาว สายลม
เย็น ๆ ก็โชยพัดมาเหมือนว่าวิญญาณพีส่ าวรับรูใ้ นสิง่ ทีน่ อ้ งสาววอนขอ
ซึ่งชฎาพลอยเองก็ถอนหายใจโล่งอก ก่อนจะคว้ากระเป๋าออกมารื้อ
ข้าวของแล้วจัดเรียง ยังต้องอยู่ที่บ้านอีกหลายวันกว่างานพี่พรจะเสร็จ
ไหนจะต้องเอากระดูกไปลอยอังคารอีก โชคดีที่ปีนี้ยังมีวันลาเหลืออยู่
เยอะ ไม่อย่างนั้นถูกตัดเงินเดือนแน่
และในหลายวันนี้เธออาจจะได้รู้ความลับอะไรอีกหลายอย่าง
ทั้งความลับที่อยากรู...
้ ความลับที่ไม่อยากรู้...รวมถึงความลับ
ที่ต้องรู้ด้วย!

