
บทน�ำ

ตรีชฎา
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 ท�ำนองเพลงสร ้อยสนตัดซึ่ ง มีควำมไพเรำะอ ่อนหวำน                   
เริม่บรรเลงข้ึนในคนืเดอืนแรมท่ีมสีายลมหนาวโชยพัด เวทีไม้ขนาดย่อม                                                                                    
ถูกเนรมิต ข้ึนบริ เวณหน ้าเรือนไทยหลังงามอันเป ็น ท่ีตั้ งของ                              
‘เรอืนชฎานาง’ โรงเรยีนสอนนาฏศลิป์เก่าแก่ประจ�าจงัหวดัท่ีสอนกนัมา                                                                             
รุ่นต่อรุ่น บนเวทีนั้นมีสตรีสามคนในชุดนางใน นุ่งผ้าถุงจีบหน้านางปัก
เลื่อมงดงาม ห่มสไบสีม่วงเม็ดมะปราง แล้วทับด้วยสไบกรองสีทอง 
สวมศิราภรณ์เป็นเกี้ยวกลมบนศีรษะ เพชรพลอยที่ประดับยามสะท้อน
กับแสงไฟนั้นช่างงามระยับจับตา เป็นท่ีช่ืนชมของแขกเหรื่อผู้มาร่วม
แสดงความยินดีในงานมงคลของเรือนชฎานาง
 สตรท่ีีอยู่ทางขวาสดุนัน้ มีนามว่า ชฎาพร เป็นพีส่าวคนโตของ
ตระกูล หญิงสาวร่างสะโอดสะองสมส่วน ร่ายร�าช่างอ่อนหวานอย่าง             
คนท่ีถกูฝึกสอนมาตัง้แต่ยังเยาว์วยั นยัน์ตาสวยแต่ซ่อนความหม่นเศร้า                       
ไว้ในที เป็นท่ีรู ้กันว่าชฎาพรนั้นคือนางร�าท่ีเพียบพร้อมท่ีสุดของ                                                                   
เรือนชฎานาง 
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 ส่วนหญิงสาวท่ีอยู่ตรงกลางเป็นพีส่าวคนรอง มนีามว่า ชฎาพลอย                                                                                  
หญิงสาวยังร�าสวยได้ไม่เท่าพี่สาวคนโต มีหลายท่วงท่าร�าคร่อมจังหวะ 
ท้ังท่ีซ้อมมาเป็นร้อยรอบก็ไม่เคยจ�า น่าโดนไม้เรียวฟาดน่องขาวสัก                                                                  
สามสี่ไม้ให้เข็ดหลาบและตั้งใจมากข้ึน แต่ถึงท่าร�าจะไม่ตรงเผง                       
ตามต�ารา ทว่าหญิงสาวกลับโดดเด่นท่ีรอยย้ิมอันสดใสเป็นธรรมชาติ
ไม่ปรุงแต่ง
 ส่วนหญิงสาวคนสุดท้ายท่ีอยู่ทางซ้ายสุดนั้น เป็นน้องสาว                 
คนเลก็ของเรอืนชฎานาง มีนามว่า ชฎาเพชร นวลนางวัยแรกแย้มร่ายร�า
อ่อนช้อยไม่แพ้พีส่าวคนโต ในแววตาเตม็ไปด้วยความมุ่งม่ันจนเหมือน
แข็งกร้าว ถ้าสังเกตให้ดี บ่อยครั้งท่ีน้องคนเล็กเหลือบตามองพี่สาว                                                                                    
คนโตอย่างไม่เป็นมิตรนัก เธอพยายามท่ีจะร�าให้สวยกว่า ให้เด่นกว่า 
ให้ดีกว่า แต่ก็ดูเหมือนทุกสายตาจะจับจ้องไปท่ีชฎาพรแค่คนเดียว                      
ท้ังท่ีหญิงสาวก็ม่ันใจว่าท้ังรูปร่างหน้าตาและท่วงท่าในการร�าของเธอ
ไม่แพ้ใครแน่นอน

 ขออวยพรอ่อนหวานประสานศัพท์	
	 ร้องรับบรรเลงเพลงประสม
		 ทั้งร่ายร�างามตาน่าชม	
	 สุขสมอารมณ์รื่นชื่นฤดี
		 ทุกข์โศกโรคภัยไม่บีฑา	
	 ทั้งสมมาตรปรารถนาในทุกที่
		 สบโชคโภคทรัพย์นับทวี	
	 เจริญศรีเกียรติยศปรากฏเทอญ

 ในระหว่างท่ีสามนางตรีชฎาก�าลังร่ายร�าอวยพรอ่อนหวาน               
อยู่นั้น อยู่ดี ๆ ก็เกิดสายลมแรงพัดมาอย่างไม่มีทีท่ามาก่อน ท้องฟ้า             
ท่ีเคยเปิดต้อนรับแสงพระจันทร์ กลับมีเมฆสีเทาปกคลุมจนไม่เห็น
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แม้แต่ดวงดาวสักดวงในนภากว้าง ต้นตะเคียนใหญ่ท่ีตั้งตระหง่านอยู่
นบัร้อยปีส่งเสยีงซู่ซ่ายามท่ีใบไม้เสยีดสกีนัตามแรงลมท่ีกระโชกราวกบั
ก�าลงัจะเกดิพายุใหญ่ เสยีงฟ้าร้องค�ารามคล้ายยามท่ีนางเมฆขลาผูถ้อื
ดวงแก้วล่อให้รามสูรขว้างขวานจนท�าให้เกิดฟ้าร้อง เมื่อนางโยนแก้ว
ล่อไปล่อมาจึงท�าให้เกิดฟ้าแลบไปทั่วทั้งแผ่นฟ้า ราวกับคืนนี้เป็นคืนที่
ฟ้าจะถล่มดินจะทลาย สามศรีพี่น้องจึงหยุดร่ายร�าแล้วพยุงตัวเพื่อให้
ทรงตัวอยู่ได้ในภาวะที่ลมแรงพัดมาปะทะร่างจนแทบจะล้มลงกับพื้น
 ชฎาพรพ่ีสาวคนโตดเูหมอืนจะเข่าอ่อนล้มลงกบัพืน้เวทีเพราะ 
สู้กับแรงลมพายุนั้นไม่ไหว ชฎาพลอยท่ีอยู่ใกล้สุดก�าลังจะตรงเข้าไป
ช่วยพ่ีสาวของตัวเอง แต่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นหวั่นไหว 
รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพสุธาซ่ึงส่งมาถึงพื้นเวทีการแสดง เส้น
สายฟ้าพาดผ่านท้องเวหาท่ีมืดสนิทจนเหมือนท้องฟ้าจะแตกออกเป็น
เสีย่ง ๆ  เพียงพรบิตาสายฟ้ากผ่็าลงยงัต้นตะเคยีนคูเ่รอืนชฎานางอย่าง
ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว ส่งผลให้กิ่งต้นตะเคียนอายุนับร้อยปีหักโค่นลงมา
ทับร่างของนางร�านามว่าชฎาพร ท่ามกลางเสยีงหวดีร้องของผูช้มท่ีอยู่
ทางด้านล่างของเวที ท่ีต่างก็พากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางอย่าง
หวงแหนชีวิต
 ชฎาพลอยท่ีก�าลังจะไปช่วยพี่สาวถึงกับชะงักหงายหลังลงบน
พืน้เวท ีศริาภรณข์องพีส่าวหลุดจากศรีษะ กลิง้มาชนกบัปลายเท้าของ
น้องสาวคนกลาง ก่อนท่ีศีรษะของชฎาพรท่ีหลุดออกจากบ่าจะกลิ้ง 
หลุน ๆ ตามมา ดวงตาที่เคยหม่นเศร้ากลับเบิกโพลงจ้องมองน้องสาว
ราวกับต้องการจะสื่อความหมายอะไรสักอย่าง
 ชฎาพลอยเบิกตาโพลงก่อนจะหวีดร้องจนสุดเสียง...
 “พี่พร! กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ร่างของหญิงสาวท่ีนอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงนอนนุ่ม 
สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากนิทราอันน่าตระหนก 
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 เธอหอบหายใจเหนื่อยราวกับว่ิงมาจากท่ีแสนไกล เหงื่อกาฬ
ไหลไปทั่วร่างเหมือนยืนอยู่กลางแจ้งในเวลาเที่ยงวัน ทั้ง ๆ ที่ภายใน
ห้องนั้นเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ�่า
 ชฎาพลอยพยายามสดูลมหายใจเข้าออกอย่างช้า ๆ  แล้วตัง้สติ                                                                             
บอกกับตัวเองว่ามันคงเป็นแค่ฝันร้าย อาจเพราะก่อนนอนเธอหา
รปูภาพร�าเก่า ๆ  ของตวัเองเพือ่อัปโหลดลงเพจของเรอืนชฎานางกจิการ
ของครอบครัวตามค�าสั่งของบิดาเสียกระมัง แต่ท�าไมแทนที่จะฝันดี ๆ 
แบบท่ีเคยฝัน...ฝันถงึตอนได้ร�าบนเวทีกบัพีพ่รกบัยายเพชร หรอืจะฝัน
ว่าตัวเองร�าคนเดียวเพราะพี่น้องคนอ่ืนต้องแยกย้ายกันไปร�าตามงาน
ต่าง ๆ ช่วงเทศกาล มันก็ยังพอมีความสุขบ้าง แม้การร�าจะไม่ใช่สิ่งที่
เธอชอบเป็นอันดบัหนึง่ในชีวติกต็าม แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่ามันถกูปลกูฝัง
ให้อยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่จ�าความได้
 หรือถ้าจะฝันร้าย ก็อาจแค่ฝันว่าถูกพ่อเอาไม้เรียวฟาดเพราะ             
ไม่ตั้งใจซ้อม ถูกแม่นีดัดนิ้วจนนิ้วแทบจะหักเพราะร�าไม่อ่อนช้อย
เหมือนพี่น้อง...แค่นั้นก็ว่าฝันร้ายแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกท่ีเธอฝันเห็น
คนตาย และคนตายคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลย พี่สาวของเธอเอง
 ชฎาพลอยหันไปท่ีหัวเตยีง หยิบเอาขวดน�า้ดืม่ท่ีปกตจิะมีวางไว้                                                                            
เผื่อคืนไหนรู้สึกกระหายจะได้หยิบมาดื่มทันทีไม่ต้องลุกออกไปท่ีครัว 
เพราะความสลวัของห้องนอนเสยีกระมงั ท�าให้เธอคว้าขวดน�า้พลาดจน                                                                            
มันตกกลิ้งหลุน ๆ ไปใต้เตียง แทนที่จะได้ดื่มน�้าดับกระหาย หญิงสาว
จ�าต้องลงจากเตยีงแล้วคกุเข่าลงข้างเตยีง ก้มตวัลงมองไปในนัน้เพือ่หา
ว่าขวดน�า้อยู่ตรงไหน ก่อนจะพยายามเอือ้มมอืไปคว้าขวดน�า้ดืม่ออกมา                                                                       
จากใต้เตียง
 น่าแปลก...
 ท้ัง ๆ ท่ีเห็นขวดน�า้อยู่ใกล้ ๆ แต่กลับเอ้ือมมือไปไม่ถึงสักที                                                                            
ราวกับมี ‘ใคร’ คอยปัดขวดน�้าหนีมือเจ้าของห้อง ชฎาพลอยชัก
หงุดหงิด ก้มลงมองใต้เตียงอีกครั้ง ขวดน�้าก็ยังอยู่ท่ีเก่าซ่ึงมั่นใจว่า 
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เอ้ือมมือถึงแน่ หญิงสาวจึงจัดการเอ้ียวตัวไปจะหยิบขวดน�้าอีกหน  
คราวนี้เธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งท่ีไม่ใช่ขวดน�้า แต่มันให้สัมผัสเหมือน 
อะไรบางอย่างที่ชฎาพลอยก็ไม่กล้าคาดเดาค�าตอบ ครั้นพอคว้ามันได้ 
หญงิสาวจงึดงึมันออกมาจากใต้เตยีงด้วยความสงสยัว่านอกจากขวดน�า้                                              
แล้ว ใต้เตียงของเธอยังมีอะไรอีก ?
 แล้วสิ่งท่ีเจ้าของห้องคว้ามาได้นั้น ก็ท�าเอาเธอเบิกตาโพลง      
อ้าปากค้าง เพราะมันคอืท่อนแขนนางร�าท่ีนิว้ท้ังสีน่ิว้สวมเลบ็ทองเหลอืง                                                                        
ปลายโค้งก�าลงัขยับไปมาราวกบัก�าลงัร่ายร�าอยู่ ชฎาพลอยปล่อยลงพืน้
ก่อนจะกรีดร้องเสียงดังลั่นด้วยความตกใจ
 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 เสียงโทรศัพท์ดังปลุกให้ชฎาพลอยสะดุ ้งตื่นขึ้นจากฝัน...         
ฝันของฝัน หญิงสาวตั้งสติแล้วถามตัวเองว่าสิ่งท่ีก�าลังเจอะเจอคือ
เรื่องจริงหรือความฝัน ครั้นเม่ือได้ยินเสียงโทรศัพท์ยังคงกรีดร้อง                     
เป็นสัญญาณว่านี่คือโลกแห่งความจริง หญิงสาวจึงรีบคว้ามันข้ึนมาดู 
ท่ีหน้าจอโทรศพัท์นัน้ขึน้ชือ่คนโทรเข้ามาว่า แม่ณา ชฎาพลอยแปลกใจ                                                                           
เพราะปกติแม่ณาจะไม่โทรมาดึกดื่นขนาดนี้ นั่นหมายถึงอาจจะมีเรื่อง
คอขาดบาดตายก็เป็นได้
 “ค่ะแม่ณา พลอยพดูอยู่ค่ะ” หญงิสาวเสยีงแหบพร่าราวกบัเพ่ิง
เปล่งเสยีงร้องดงัลัน่มาก็ไม่ปาน หันไปทางหัวเตยีงแล้วย่นคิว้...ขวดน�า้
หายไปไหน ?
 “ยายพลอย ตั้งใจฟังแม่นะ ยายพรขับรถประสบอุบัติเหตุ          
ตกลงไปในคลอง ชาวบ้านช่วยกันเอาตัวยายพรขึ้นมา แต่...ยายพร        
เสยีแล้ว” สิง่ท่ีคนเป็นแม่บอกท�าเอาชฎาพลอยเบิกตาโพลง แทบไม่อยาก                                                                                         
เช่ือหูว่ามันจะเป็นความจริง ถ้าคราวนี้จะฝันซ้อนฝันอีกเธอก็ยินดี              
ขอเพียงแค่อย่าให้มันเป็นความจริงก็พอ
 แต่คนเราหนีอะไรก็หนีได้...ยกเว้นความจริง
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 “ยายพลอย แกรีบกลับมาบ้านได้ไหม ตอนนี้ไม่มีใครเป็นอัน                                                                                            
ท�าอะไรได้เลย พ่อแกกเ็ป็นลม แม่ไพกบัยายเพชรต้องพาไปโรงพยาบาล                                                                                     
แม่เองก็ท�าอะไรไม่ถูก มันงงไปหมด” แม่แท้ ๆ ของชฎาพลอยนามว่า                                                                                        
‘คณา’ หรือท่ีทุกคนในเรือนชฎานางเรียกว่า ‘แม่ณา’ กล่าวเสียงสั่น    
แม้คนท่ีรับสายจะสติหลุดไปไม่น้อยเมื่อได้รู้ว่าพ่ีสาวของตนเสียชีวิต 
แต่ในภาวะท่ีทุกคนก�าลงัตืน่ตระหนกจนวุ่นวาย ชฎาพลอยจ�าต้องตัง้สติ                                                                         
แล้วบอก
 “แม่ณาท�าใจดี ๆ ก่อนนะคะ เดี๋ยวพลอยจะรีบไปเดี๋ยวนี้”      
หญงิสาวกดวางสาย คว้าข้าวของเท่าท่ีนกึได้ยดัใส่กระเป๋าเสือ้ผ้า ไม่ลมื                                                                             
ใส่กระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋าสะพาย คว้ากุญแจรถ           
แล้วรีบวิ่งออกไปจากห้องนอนทันที 
 เพียงอึดใจต่อมา เสียงสตาร์ตรถก็ดังข้ึนกลางดึก...ก่อนท่ี         
ทุกอย่างจะกลับมาเงียบสงบเช่นเดิม
 ภายในห้องนอนที่มืดสลัวเวลานี้ มีมือของ ‘นางร�า’ หยิบเอา
ขวดน�้าท่ีหายไปข้ึนวางไว้ตรงท่ีเก่า มือท่ีสวมเล็บทองเหลืองสี่นิ้วขยับ
ไปมาราวกับมีชีวิต
 นิ้วมือที่อยู่บนท่อนแขน...แขนที่ไม่มีเจ้าของ!



ตอนที่ 1

งานศพเพิ่งเริ่ม...
โรงมหรศพแห่งความตาย

เพิ่งเปิดฉาก!
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 แม้จะอยำกจัดงำนศพของชฎำพรให้เงียบและเรียบง่ำยท่ีสุด     
แต่กค็งเป็นได้แค่เพยีง ‘ความอยาก’ เพราะในความเป็นจรงิแล้ว คนรูจ้กั                                                                                
มิตรสหาย ลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนนาฏศิลป์ที่เรือนชฎานาง แม้ไม่มีใคร
บอกหรือเชิญ แต่พอทราบข่าวว่าชฎาพรหรือ ‘ครูพร’ เสียชีวิต ต่างก็
พากันมาร่วมไว้อาลัยแน่นขนัดศาลา จนกระท่ังญาติต้องไปเช่าเต็นท์
กบัเก้าอ้ีพลาสตกิมาเสรมิ คล้ายกบัมงีานมหรสพในวดั มรีถจอดภายใน
แน่นขนดัจนต้องเลยออกไปจอดรมิถนนยาวสดุลกูหูลกูตา ถ้าไม่บอกว่า
เป็นงานศพ คงนึกว่าเป็นงานวัด
 โลงศพสีขาวเรียบกับดอกไม้สีขาวสะอาดถูกประดับตกแต่งใน
ศาลาสวดศพอย่างวิจิตรบรรจง โดยลูกศิษย์ลูกหาของเรือนชฎานางท่ี
ต่างก็มาช่วยงานกันคนละไม้คนละมือด้วยความเต็มใจ ทางด้านเก้าอี้
ไม้สักตัวยาวตั้งอยู่ไม่ไกลจากโลงศพคนตายมีชายวัยหกสิบแปดในชุด
เสื้อเช้ิตสีด�ากางเกงสแล็กสีเดียวกับเสื้อนั่งหน้านิ่งอยู่ตรงนั้น เขาคือ                         
ครจูรลั หรอื พ่อจรลั เป็นหัวเรอืใหญ่ของโรงเรยีนสอนนาฏศลิป์ชฎานาง                                                                                
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ท่ีตกทอดมาตั้งแต่รุ่นทวด สีหน้านิ่งเฉยนั้นราวกับไม่มีความรู้สึกรู้สา
ที่ลูกสาวของตัวเองตายก่อนตน แต่ถ้าใครรู้จักพ่อจรัลดี จะรู้ว่าสีหน้า
และท่าทางของพ่อจรัลเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไร ด้วยความท่ีเป็น                            
หัวเรือใหญ่ของเรือนชฎานาง จึงจ�าต้องเคร่งครัดและจริงจังกับทุกสิ่ง
ทุกอย่างจนเป็นท่ีเลื่องลือถึงความเจ้าระเบียบและความดุดัน แต่ใคร                  
จะไปเช่ือว่าเม่ือครัง้ท่านยังหนุม่ พ่อจรลัเป็นชายหนุม่ท่ีหล่อเหลา ซ�า้ยงั
ข้ึนช่ือเรือ่งการร่ายร�าจนเป็นท่ีหลงใหลของสตรีในย่านนี ้หากไม่เช่ือ...
เมียสามก็เป็นเครื่องการันตีได้พอตัว
 อีกทางด้านหนึง่ของศาลาสวดศพ คณา หรอื แม่ณา เมยีคนรอง                                                                                   
ก�าลังว่ิงวุ่นกับการเตรียมข้าวของเลี้ยงแขกเหรื่อท่ีมาในงาน แม่ณา        
เป็นเมียรองของครจูรลั ส่วนเมียเอกนามว่า สนิ ีหรอืท่ีคนแถวนัน้เรยีกว่า                                                                                
แม่นี สิ้นบุญไปแล้วเม่ือเกือบสิบปีก่อน หน้าท่ีของแม่นีจึงตกมาอยู่ท่ี        
แม่ณาเกือบหมด เพราะเมียคนสดุท้ายท่ีมีนามว่า  ประไพ หรอื แม่ไพ นัน้                                                                                          
เป็นคนหยิบโหย่ง วัน ๆ ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวสวย เท่ียวเดินตะลอน      
ไปท่ัวตลาด ใช้เงินเป็นเบ้ีย ซ่ึงนิสัยเหล่านั้นก็ตกทอดมาสู่ลูกสาวท่ี             
ชื่อว่าชฎาเพชร ที่ตอนนี้ไม่รู้หายหัวไปไหน
 “ขอบคณุมากจ้ะ เชิญไปนัง่ก่อนนะจ๊ะ อีกสกัประเดีย๋วพระกส็วด
แล้ว” แม่ไพจีบปากจีบคอบอกกับแขกชายหญิงคู่หนึ่ง ซ่ึงถ้าจ�าไม่ผิด                                                                                  
น่าจะเป็นเพือ่นของชฎาพร หล่อนรบัซองใส่เงนิมาแล้วแอบส่องเข้ากบั    
แสงไฟเพ่ือมองดูว่าภายในนั้นเป็นแบงก์อะไร ครั้นพอเห็นสีและรู้ว่า
เป็นแบงก์ใหญ่ก็รีบยัดใส่ในกระเป๋าของตัวเอง โดยไม่รู้เลยว่าทุกอย่าง              
อยู่ในสายตาของชฎาพลอยซ่ึงก็ไม่ได้แปลกใจท่ีเห็นแม่ไพท�าแบบนั้น               
หญิงสาวเดินตรงไปหาแม่ไพแล้วเอ่ยถาม
 “แม่ไพคะ ยายเพชรไปไหน ท�าไมไม่มาช่วยกัน ยุ่งจะตาย            
อยู่แล้ว” เป็นการถามด้วยน�้าเสียงท่ีเจือความต�าหนิเล็กน้อย อีกฝ่าย        
ที่ก�าลังยัดซองใส่ในกระเป๋าสะดุ้งก่อนจะรีบโบกไม้โบกมือ
 “โอ๊ย...จะไปรู้ได้ยังไง ยายเพชรมันก็โตเป็นควายแล้ว จะมา
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ตวัตดิอะไรกบัฉันตลอดเวลา...อุ๊ย สวัสดค่ีะ เชิญจ้ะ ๆ ” ประไพละความ
สนใจจากชฎาพลอยแล้วรีบหันไปต้อนรับแขกรายใหม่ท่ีเพิ่งเข้ามาใน
ศาลาสวดศพ ขณะท่ีชฎาพลอยท�าได้แค่ส่ายหน้าอย่างระอาพลางชะเง้อ
ชะแง้แลหาน้องสาวของตัวเอง ก่อนจะเดินออกไปทางด้านหลังศาลา
สวดศพ
 ประไพส่งแขกหาท่ีนั่งเสร็จก็ออกมายืนทางด้านหน้าศาลา              
อีกครั้ง หันมองรอบกายว่าไม่มีคนสนใจแล้วจึงยกซองข้ึนมาส่องดู 
แบงก์ข้างในด้วยความตื่นเต้น เป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีแบงก์สีเทา ๆ 
กันบ้างแหละ
 “โธ่เอ๊ย...ใส่มาได้แค่ร้อยเดียว กระจอก!”
 เม่ือเห็นเงินในซองแล้วประไพก็หมดอารมณ์ เธอหยิบซอง            
ช่วยงานท่ีมีเงินไม่ตรงเกณฑ์แอบเม้มของตนยัดไปท่ีกระเป๋าอีกใบ                          
ที่มีไว้ใส่ซองช่วยงาน คอยจ�าไว้ว่าใครใส่ซองช่วยงานมาก ใครใส่ซอง
ช่วยงานน้อย เอาไว้คราวไหนท่ีทางนั้นมีคนตายก็จะใส่ซองคืนเท่ากับ                       
ท่ีใส่มานั่นแหละ แต่ภาวนาว่าอย่าเพิ่งมาตายอะไรกันตอนนี้แล้วกัน    
ขอใช้เงินช่วยงานศพของยายพรให้สมใจก่อน เธอยังไม่พร้อมใส่ซอง
ช่วยงานใคร!
 
 ชฎาพลอยเดินออกมาทางด้านหนึ่งของวัด เพราะคิดว่า             
ชฎาเพชรอาจจะแอบออกมาสบูบุหรีอ่ย่างท่ีเคยท�า เธอจบัได้ว่าน้องสาว                                                                                
แอบสูบบุหรี่มาตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมปลาย เคยท้ังเตือน ท้ังพูดดี ๆ              
ท้ังขู่ว่าจะฟ้องพ่อ แต่น้องสาวก็ไม่เช่ือ ก็อย่างว่า...ชฎาเพชรถูกแม่
ตามใจเสียจนเคยตัว ชฎาพลอยจึงท�าได้แค่ปล่อยไปตามยถากรรม               
ในเมือ่เลอืกทางนัน้เธอก็ไม่มีสทิธิ์ไปยุ่ง ชวีติของใครกข็องมนั คนคนนัน้                                                                                  
ก็ต้องดูแลตัวเอง
 “ไว้คืนนี้หลังงานสวดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาท่ีห้อง ใจเย็น ๆ สิ                                                                          
เดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้า” ชฎาเพชรบอกด้วยน�้าเสียงกระเส่าขณะท่ีถูก          
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เด็กหนุ่มรุ่นน้องท่ียังอยู่ในชุดนักเรียนระดมไซร้จูบท่ีซอกคอของหญิง  
รุ่นพี่อย่างห่ืนกระหายในอารมณ์ ซ่ึงชฎาเพชรแม้จะมีท่าทีพยายาม
ขัดขืนแต่ก็ไม่ได้จริงจังนัก ดูท่าจะมีอารมณ์ร่วมอย่างไม่สนพระสนเจ้า
ทั้งที่ยังอยู่ในวัดแท้ ๆ
 “ใครมันจะมาเห็นเล่าพี่เพชร นี่เราแอบมาอยู่ตรงโกศคนตาย
แล้วนะ ถ้าจะมีใครมาเห็นก็คงเป็นผีแล้วละมั้ง” เด็กรุ่นน้องบอกพลาง
ท�าท่าจะล้วงมือเข้าไปในเสื้อยืดท่ีชฎาเพชรสวมอยู่เพื่อคลึงปทุมถันท่ี
ก�าลังชูช่อ แต่ทว่าชฎาเพชรเอามือปัดออกแล้วท�าเสียงดุ
 “พอแล้ว ก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหาท่ีห้องยังไงล่ะ เดี๋ยวมีใคร
มาเห็น” แม้เสียงดุแต่สายตายังเย้ายวน ซึ่งอีกฝ่ายก็ดูจะไม่ยอมลดละ 
ดึงตัวรุ่นพี่สาวมาระดมจูบต่ออย่างกระหายห่ืน ซ่ึงชฎาเพชรก็อดท่ีจะ
เคลิบเคลิ้มไม่ได้ ในขณะท่ีมือก�าลังจับไปท่ีศีรษะของรุ่นน้องแล้วขย�า
เส้นผมไปตามแรงอารมณ์ พลันสายตาของชฎาเพชรก็เหมือนเห็นร่าง
ของใครคนหนึ่งเเอบชะโงกหน้าโผล่มาจากโกศคนตายแล้วจ้องเขม็ง  
มาทางเธอกบัรุน่น้อง ชฎาเพชรเพ่งตามองแล้วย่นคิว้พลางตะโกนถาม
ออกไป
 “ใครน่ะ ?!”
 บุคคลปริศนาผลุบหายไปในโกศคนตายท่ีตั้งเรียงรายยาม            
อาทิตย์อัสดง ถึงตอนนั้นอารมณ์สุนทรีย์ในกามารมณ์หมดสิ้นแล้ว             
ชฎาเพชรดนัตวัหนุม่รุน่น้องท่ีคดิจะคบไว้เล่น ๆ  ออกแล้วท�าเสยีงจรงิจงั
 “กบ็อกว่าให้พอก่อน มีใครก็ไม่รูแ้อบมองอยู่ตรงนัน้” คนท่ีเห็น
บุคคลปริศนาช้ีไปท่ีโกศคนตายด้วยความสงสัย ไม่ปฏิเสธว่ารู้สึกกลัว
อย่างบอกไม่ถูกโดยที่ไม่รู้ว่ากลัวอะไร
 “พีเ่พชรตาฝาดหรอืเปล่า ไม่เห็นมีใครเลย เรามาต่อเรือ่งของเรา                                                                                           
ดีกว่าน่า...ก�าลังสนุกเลย” เด็กหนุ่มไฟแรงยังไม่ยอมให้เสียโอกาส               
แต่คราวนี้ชฎาเพชรไม่ยอม เธอผลักร่างของเด็กหนุ่มแรงกว่าเดิมจน
เขาเซไปชนกับโกศคนตายที่อยู่ข้าง ๆ ก่อนจะเดินไปยังทิศทางที่มอง
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เห็นเงาปริศนาชะโงกหน้ามามองจากโกศคนตายเมื่อสักครู่
 ลมเย็น ๆ  โชยพัดสอดประสานกับเสียงลมหายใจที่ดังฟืดฟาด
ด้วยความตื่นเต้น เม่ือเดินไปถึงจุดท่ีคิดว่าเห็นบุคคลปริศนาแอบมอง
เธอก�าลังเสพสมกับรุ่นน้อง ในขณะท่ีชฎาเพชรก�าลังจะชะโงกหน้าไป
มองทางด้านหลังนั้น มือของใครบางคนก็เเตะเข้าท่ีไหล่ของหญิงสาว 
ชฎาเพชรสะดุ้งเฮือกจนเกือบจะกรีดร้องออกมา ครั้นเม่ือเห็นว่าเป็น
ชฎาพลอยก็ถอนหายใจโล่งอก
 “โธ่...พี่พลอย เพชรตกใจหมด!” หญิงสาวเอามือทาบอกแล้ว
ถอนหายใจยาว ๆ
 “มาท�าอะไรตรงนี้ยายเพชร ท�าไมไม่ไปช่วยงานข้างใน ทุกคน                       
ก�าลังยุ่งกันมากนะ” คนเป็นพี่ท�าเสียงเอ็ดพลางหันไปมองอีกทาง                                                                               
ด้านหนึ่ง เห็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายก�าลังใส่เข็มขัดกางเกงให้
เรยีบร้อยขณะมองตรงมาท่ีชฎาเพชรเป็นเชิงตัง้ค�าถามว่าจะเอายังไงต่อ
 “กลบัไปก่อน เดีย๋วพี่โทรหา” หญิงสาวโบกมือไล่รุน่น้อง ก่อนจะ                                                                           
ล้วงบุหรี่ในกระเป๋ากางเกงออกมาจดุสบูพลางนัง่ลงตรงฐานโกศคนตาย 
ถอนหายใจหนักอย่างรู้ดีเลยว่าตัวเองก�าลังจะเจอกับอะไร
 “ยายเพชร เดี๋ยวนี้แกถึงขั้นมีอะไรกับเด็กมัธยมแล้วเหรอ ?  
แกอายุยี่สิบห้าปีแล้วนะ แล้วนี่เด็กมันอายุถึงสิบแปดหรือยัง คดีพราก
ผูเ้ยาว์เลยนะ” แม้จะรูว่้าน้องสาวฟรเีซ็กส์แต่ไม่เคยเห็นคบกบัคนท่ีเดก็
ขนาดนี ้หรอืบางทีอาจจะคบมานานแล้วแต่เธอไม่รู้ เพราะตัง้แต่ย้ายไป
ท�างานกรุงเทพฯ เธอก็ไม่ค่อยได้คุยกับน้องสาวนัก คนน้องสูบมะเร็ง
เข้าปอดอีกฟอดใหญ่แล้วกลอกตาขึ้นบนอย่างระอา
 “พี่พลอยอย่าหัวโบราณหน่อยเลย นี่มันสมัยไหนแล้ว เด็ก        
แบบนี้แหละ อร่อยดี เด็กมันอยากหาประสบการณ์ เพชรก็เลยสอนให้ 
จะให้สอนร�าอย่างเดียวมันน่าเบ่ือนะ ท่ีส�าคัญเพชรไม่เอาหรอกพวก            
แก่กว่าน่ะเหม็นเขียวจะตาย น่าเบื่อพวกหัวโบราณ อยู่ที่บ้านก็เจอแต่
คนท่ีมีความคิดโบราณมามากพอแล้ว ให้เพชรได้ใช้ชีวิตของตัวเอง                  
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บ้างเถอะ แล้วนี่พ่ีพลอยมาแอบดูเพชรตั้งแต่เมื่อไหร่ เสียมารยาท!”                              
คนน้องท�าเสียงเอ็ดใส่พ่ีสาวบ้าง ชฎาพลอยได้ยินเช่นนั้นก็ย่นคิ้วแล้ว
ตอบ
 “ใครมาแอบดูแกยายเพชร ฉันเพิ่งมาถึงตอนท่ีจับไหล่แก                
นี่แหละ ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลย แกจะไปมีอะไรกับใครก็ตาม ฉันรู้ว่า
ฉันห้ามแกไม่ได้ แต่นี่มันงานศพพี่พร แกนัดผู้ชายมามีอะไรในดง                                                                                       
โกศคนตายแบบนี้มันไม่น่าเกลียดไปหน่อยเหรอ ให้เกียรติพี่พรบ้างสิ” 
ว่าจะไม่ต่อว่าแต่ก็อดไม่ได้จริง ๆ
 “โอ๊ย...นี่ถ้าไม่เกรงใจคงข้ึนไปเอากันบนกุฏิเจ้าอาวาสแล้ว             
พี่พลอยอย่าบ่นมากได้ไหม ร�าคาญ แล้วนี่พี่พรก็ตายไปแล้ว คนตาย
เค้าไม่รับรู้อะไรหรอก คนอยู่นี่แหละที่ต้องใช้ชีวิตกันต่อ หรือไม่จริง ?” 
ว่าแล้วชฎาเพชรก็พ่นควันบุหรี่ใส่หน้าพี่สาว ก่อนจะลุกผึงขึ้นจากฐาน
โกศคนตายแล้วเดินฉับ ๆ กลับไปในศาลาสวดศพพี่สาวคนโต
 แค่ก...แค่ก...แค่ก
 ชฎาพลอยที่แพ้ควันบุหรี่ถึงขั้นไอแค่ก ๆ  พลางเอามือปัดควัน
บุหรี่ที่ลอยคลุ้งออกจากตัว ก�าลังจะเดินออกไปจากที่ตรงนั้น แต่แล้วก็
ต้องสะดุง้เมือ่ได้ยนิเสยีงคนไอ...เสยีงท่ีเหมอืนคนแพ้ควนับุหรีแ่บบเธอ!
 แค่ก...แค่ก...แค่ก
 ชฎาพลอยหันมองไปตามเสยีง เห็นร่างของใครคนหนึง่แอบอยู่
ในดงโกศคนตาย เสียงไอดังก้องไปทั่วบริเวณ ดังเสียจนเหมือนอวัยวะ
ภายในจะหลุดออกมาด้วยอย่างไรอย่างนั้น ชฎาพลอยเดินอย่างช้า ๆ 
ตรงไปยังที่มาของเสียงปริศนาพลางเอ่ยถาม
 “คุณคะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ไปหาหมอไหม ?” เป็นการถาม
ด้วยหัวใจเต้นระส�า่ขณะท่ีชะโงกหน้าไปยังโกศคนตายหลงัรมิสดุ แต่กลบั                                                                                    
ไม่พบร่างของใครหรอือะไรอยู่ตรงนัน้ มเีพยีงความมดืสลวัและสายลม
เยน็โชยพัดเอาต้นหญ้าท่ีข้ึนรกเอนไหวไปมาส่งเสยีงซู่ซ่าชวนขวัญผวา 
ชฎาพลอยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องดีที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไป จึงรีบหันหลังแล้วเดิน
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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                    
ท้ังถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์และของว่างส�าหรับแขกท่ีมา
มากกว่าท่ีคิดค�านวณปริมาณไว้ ส่วนแม่ไพเองคงไม่ต้องบอก เธอท�า
หน้าท่ีออกหน้ารบัแขกและเกบ็ซองท้ังเข้ากระเป๋าตวัเองและเข้ากระเป๋า
ส่วนรวมอย่างไม่เกรงใจวิญญาณคนตายเอาเสียเลย ส่วนชฎาเพชรนั้น
นัง่อยู่แถวหลงัสดุ ท�าตวัราวกบัเป็นญาตห่ิาง ๆ  หรอืเป็นลกูหลานคนเฒ่า                                                                                        
คนแก่ท่ีจ�าต้องมางานศพด้วยความไม่เตม็ใจ ท้ัง ๆ  ท่ีคนตายเป็นพ่ีสาว
ของตัวเองแท้ ๆ หญิงสาวนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว
พลางหัวเราะชอบใจ ไม่สนใจว่าชฎาพลอยจะหันไปจิกตาใส่เป็นเชิง
ต่อว่าหลายครัง้ จนคนเป็นพีส่าวชกัจะเหลอือด ท�าท่าจะลกุข้ึนไปต่อว่า
น้องสาวคนเล็กแต่พ่อจรัลดึงแขนไว้แล้วเอ่ย
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 “ช่างยายเพชรมันเถอะพลอย โต ๆ กันแล้ว ถ้ายังไม่รู้จัก
กาลเทศะก็จนปัญญา” คนเป็นพ่อกล่าวอย่างเอือมระอาภายใต้สีหน้าที่
เรยีบเฉย ชฎาพลอยได้ยินเช่นนัน้กพ็ยกัหน้ารบั กลบัมาตัง้ใจฟังพระสวด                                                                                   
อภิธรรมต่อ
 ในขณะท่ีก�าลังนั่งฟังพระสวดนั้น ชฎาพลอยมั่นใจว่าได้ยิน 
เสียงร�่าไห้สอดประสานกับเสียงพระสวดอภิธรรมจนต้องสะดุ้ง หันมอง
รอบกายหาที่มาของเสียง แต่หายังไงก็ไม่เจอ และไม่มีวี่แววว่าใครจะ
มาร�า่ไห้ในงานศพของชฎาพร แต่แล้วกม็บีางสิง่เคลือ่นไหวทางหางตา                                                                                    
เธอหันมองแล้วก็ต้องอ้าปากค้าง เพราะหลังตาลปัตรของพระสงฆ์
ท่ีนั่งสวดอภิธรรมอยู่นั้น มีมืออันยืดยาวของสตรีโผล่ออกมา มืออัน                     
ขาวซีดและยาวจนเกือบถึงเพดานศาลาสวดศพก�าลังจีบมือร่ายร�า                             
ไปตามจังหวะการสวดอภิธรรมของพระสงฆ์ ที่ข้อมือสวมก�าไลนางร�า  
ซ่ึงชฎาพลอยจ�าได้แม่นว่ามันเป็นของพ่ีสาวตน...พี่สาวท่ีตอนนี้                                                             
นอนอยู่ในโลงศพ!
 แต่แค่เพียงพริบตา...สิ่งท่ีเห็นตรงหน้าก็มลายหายไปราวกับ
เป็นเพียงฝุ่นควัน ชฎาพลอยเหงื่อแตกด้วยความกลัว คร้ันจะบอก              
เรื่องนี้กับพ่อก็กลัวว่าพ่อจะไม่สบายใจ จะบอกกับแม่ณาก็ยังยุ่งกับการ
จัดการงานอยู่ ส่วนกับแม่ไพไม่ต้องพูดถึง ถ้าบอกไปต้องหาว่าเธอบ้า                                                                            
แน่นอน สุดท้ายชฎาพลอยจึงหันไปหาน้องสาวท่ีนั่งอยู่แถวหลังสุด 
หมายที่จะกวักมือเรียกให้อีกฝ่ายมานั่งด้วยกัน 
 แต่แล้วความตั้งใจก็ต้องล้มเลิก เพราะเมื่อชฎาพลอยหันไป
ทางน้องสาว สิ่งท่ีเห็นคือใบหน้าอันซีดเผือดของชฎาพรท่ีสวมชฎา 
เอาคางเกยกับไหล่ของน้องสาว สายตาจ้องมองไปท่ีหน้าจอโทรศัพท์
มือถือที่ชฎาเพชรก�าลังเล่นอยู่ ก่อนจะแสยะยิ้มและมองมายังน้องสาว
คนกลาง...เป็นรอยย้ิมท่ีไม่ใช่รอยย้ิมท�าให้รูส้กึด ีแต่เป็นรอยย้ิมท่ีท�าให้
รู้สึกว่าชฎาพรก�าลังต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง
 “ยายพลอย ไปช่วยแม่ยกของว่างเสร์ิฟแขกหน่อย” แม่ณาเดนิมา                                                                                            
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สะกิดลูกสาว คล้ายกรรไกรเล่มคมตัดภวังค์ของชฎาพลอยให้ขาด              
โดยพลัน หญิงสาวสะดุ้งสุดตัวจนคนเป็นแม่สะดุ้งตาม “โอ๊ย...สะดุ้ง
อะไรขนาดนั้น! แม่ตกใจหมด”
 “เอ่อ...พลอยก�าลงัตัง้ใจฟังพระสวดน่ะค่ะ แม่ณาจะให้พลอยไป
ช่วยยกของว่างใช่ไหมคะ ไปค่ะ...ไปค่ะ” ชฎาพลอยพยักหน้ารบัแล้วหัน
ไปมองทางชฎาเพชรท่ียังคงนัง่เล่นโทรศพัท์มอืถอือย่างไม่รูร้้อนรูห้นาว 
แต่ทว่าตอนนี้กลับไม่มีร่างของชฎาพรเอาคางเกยไหล่น้องสาวแล้ว 
 หญิงสาวลกุขึน้เดินตามมารดาไป แต่ทว่าในใจยังพะวงกบัสิง่ท่ี
เจอเมือ่ครูไ่ม่หาย มัน่ใจว่าไม่ใช่ฝัน ไม่ใช่คดิไปเอง แต่มนัคอืเรือ่งจรงิ!
พี่พรต้องการจะบอกอะไร ? พี่พรต้องการอะไร ? พี่พรยังห่วงอะไร ?
 ยังเป็นปริศนาที่รอหาค�าตอบ



ตอนที่ 2

รอยอดีตที่เหมือนรอยกรีดในใจ
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 พักใหญ่แล้วท่ีชฎำพลอยไม่ได้กลับมำบ้ำนเพรำะหน้ำท่ีกำรงำน
ของตัวเองที่แสนจะวุ่นวำย ตั้งแต่เรียนจบและเลือกท�างานที่ส�านักพิมพ์
เลก็ ๆ  ตามความใฝ่ฝัน เธอชอบอ่านหนงัสอื ชอบจนิตนาการ บ่อยครัง้
ที่หยิบเอาหนังสือนิยายไปอ่านในเวลาพักและระหว่างคาบเรียน ทั้งยัง
แอบซ่อนนยิายรกัไว้ในกระเป๋าเสือ้ผ้าเวลาไปรบังานร�าท่ีไหนแล้วพอจะ
มีเวลาว่างนิดหน่อย เธอก็จะแอบเอามันออกมาอ่านโดยไม่ให้พ่อเห็น 
เพราะรู้ดีว่าจะต้องถูกพ่อต่อว่าเป็นแน่ พ่อจะคิดว่าท�าไมไม่เอาเวลา                                                                                             
ไปซ้อมร�า แต่กลับมาอ่านนิยายไร้สาระ ทว่าความลับไม่มีในโลกหรอก                    
อยู่ที่ว่าวันไหนมันจะถูกเปิดเผยก็เท่านั้น
 “โยนทิ้งไปให้หมด!”
 เสียงของครูจรัลสั่งให ้ชฎาเพชรขนเอาหนังสือนิยายท่ี                 
ชฎาพลอยแอบซ้ือสะสมไว้ในห้องนอนท้ิงลงท่ีลานหน้าบ้าน คนน้อง 
ไม่รีรอ รีบขนเอาหนงัสอืนยิายของพีส่าวมาโยนท้ิงอย่างสาแก่ใจ เพราะ
ชฎาพลอยไปฟ้องพ่อเรื่องท่ีเธอแอบขโมยเงินในเก๊ะเม่ืออาทิตย์ก่อน            
จนโดนฟาดด้วยไม้เรียว วันนี้เธอจึงเอาคืนด้วยการเอาความลับของ           
พี่สาวไปบอกพ่อบ้าง ช่วยไม่ได้ อยากเปิดศึกก่อนเอง
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 “พ่อ...นี่มันหนังสือของพลอย พลอยก็แค่เอาไว้อ่านเวลาว่าง                                                                       
เวลาท่ีต้องซ้อมพลอยก็ซ้อมนี่นา” ลูกสาวคนกลางท้วงข้ึนอย่าง                      
ไม่เห็นด้วยในสิ่งท่ีคนเป็นพ่อท�า ชฎาเพชรได้ยินเช่นนั้นก็ปากย่ืน               
ปากยาวฟ้องทันที
 “ไม่จริงค่ะพ่อ เพชรเห็นพี่พลอยแอบอ่านหนังสือนิยายบ้าบอ
พวกนี้ตลอดเลย เวลาซ้อมบางทีก็ไม่มาซ้อม” ถ้าเปรียบกับตัวร้าย           
ในละคร ตอนนี้ชฎาเพชรก็คงก�าลังสวมบทบาทนั้น ซ่ึงชฎาพลอย                                                                      
ไม่กล้าพดูว่าตวัเองเป็นนางเอกท่ีก�าลงัถกูตวัโกงกลัน่แกล้ง เธอไม่อยาก
เป็นนางเอก แต่จะเป็นตัวร้ายสู้กับตัวโกงนี่แหละ
 “ถงึพ่ีจะแอบอ่านนยิายบ้าง กย็งัดกีว่าคนท่ีหนเีรยีนไปเท่ียวกบั
นักเรียนโรงเรียนชายหรอก”
 เม่ือได้ยนิพีส่าวเอาความจรงิมาแฉ ชฎาเพชรกเ็ลิก่ลัก่รบีแก้ตวั                                                                       
เป็นพัลวัน
 “อย่ามาพูดม่ัวนะพี่พลอย เพชรก็แค่ไปงานวันเกิดเพื่อน             
แล้ววันนั้นคาบบ่ายอาจารย์มีประชุมเลยปล่อยกลับบ้านก่อน ตัวเอง
ท�าผิดแล้วอย่ามากลบเกลื่อน” รู้แก่ใจว่าที่พูดไปคือเรื่องโกหกแต่ก็ต้อง
โกหก 
 “อีกแล้วเหรอยายเพชร เมือ่อาทิตย์ท่ีแล้วเพิง่โดนไม้เรยีวฟาด
เรือ่งขโมยเงนิไปยังไม่เข็ดใช่ไหม เดีย๋วก่อนเถอะ เรือ่งโดดเรยีนนีเ่อาไว้                                                               
ก่อน ตอนนี้พ่อจะจัดการยายพลอยเรื่องท่ีชอบไปแอบอ่านนิยายรัก          
เพ้อฝันบ้าบอนี่ก่อน...ยายเพชร ไปเอาน�้ามันก๊าดกับไฟแช็กมา” เสียง
เดด็ขาดของพ่อจรลัสัง่ น้องคนเลก็ได้ยินเช่นนัน้กย้ิ็มร่า รบีรบัค�าก่อนจะ                                                                             
วิ่งขึ้นไปบนเรือนทันทีอย่างไม่มีอิดออด
 “ได้ค่ะพ่อ”
 ยังไม่ทันท่ีชฎาเพชรจะได้ท�าตามค�าสั่ง เสียงมอเตอร์ไซค์ก็           
ดังขึ้นขัดจังหวะ ชฎาพรที่เพิ่งกลับจากไปร�าอวยพรที่งานในตัวอ�าเภอ 
เม่ือเห็นว่าท่ีหน้าบ้านมีเรื่องอะไรกันก็รีบจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้ว                                                                          
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เดินตรงเข้ามายังจุดเกิดเหตุ แลเห็นหนังสือนิยายรักของชฎาพลอย 
ถูกกองไว้บนพื้นก็พอจะเดาออกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
 “นี่มันอะไรกันคะพ่อ ?”
 “พ่อจะเผาของพวกนีเ้สยีให้สิน้ซาก ยายพลอยจะได้ไม่เอาเวลา
ไปท�าอะไรไร้สาระอีก” คนเป็นพ่อบอกพลางมองชฎาพลอยอย่างไม่พอใจ                                                                                                  
ในขณะท่ีลกูคนกลางก�ามอืแน่นอย่างเกบ็กดอารมณ์ รูว่้าเถยีงคนเป็นพ่อ                                                                                   
ยังไงก็ไม่มีทางชนะ 
 “โธ่พ่อ...เรื่องแค่นี้เอง ยายพลอยเองก็ไม่ได้ท�าอะไรเสียหาย
สกัหน่อย พรกเ็ห็นยายพลอยซ้อมร�าตามปกตนิะคะ จะมีบางครัง้อยาก
ใช้เวลาว่างพักผ่อนบ้าง การอ่านนยิายมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนีน่า แล้วนี่
พ่อเอาหนังสือมาโยนแบบนี้มันน่าเสียดายนะพ่อ หนังสือมันไม่ได้ผิด
อะไร ถ้าจะไม่ให้อ่านกเ็อาไปบรจิาคส ิเอามาเผาแบบนีเ้สยีดายเปล่า ๆ ”                                                                               
ลูกสาวคนโตท้วงในสิ่งท่ีบิดาก�าลังจะท�า ซ่ึงพ่อจรัลก็ชะงักไปเล็กน้อย
และดูเหมือนจะโอนอ่อนตามสิ่งท่ีชฎาพรพูด เพราะจะว่ากันตามตรง                                                                              
ชฎาพรคือลูกสาวท่ีคนเป็นพ่อรักมากท่ีสุดและฝากความหวังไว้มาก 
เป็นลูกสาวท่ีได้ดั่งใจไปเสียทุกอย่าง ผิดกับชฎาพลอยท่ีค่อนข้าง
นอกคอก ไม่ค่อยยอมท�าอะไรตามท่ีคนเป็นพ่อต้องการ จึงมีชฎาพร
เพียงคนเดียวที่พ่อจรัลพอจะฟังอยู่บ้าง กับลูกคนอื่นนี่พูดอะไรออกมา
แทบจะเป็นเสียงนกเสียงกา
 “มาแล้วค่ะพ่อ” เสียงของชฎาเพชรน�ามาก่อนตัว เธอส่งขวด
น�้ามันก๊าดกับไฟแช็กให้คนเป็นพ่อพลางเหลือบตามองพี่สาวคนรอง
อย่างสาแก่ใจ แม้จะรู้ว่ารายต่อไปที่จะโดนท�าโทษคือตัวเองก็ตาม
 พ่อจรัลเอ้ือมมือไปรับสิ่งท่ีสั่งให้ลูกสาวคนเล็กเอามาให้               
หันมองหน้าชฎาพลอยท่ีจ้องเขม็งอย่างต่อต้านในสิ่งท่ีพ่อก�าลังจะท�า                                                                            
ถกเถียงกับตัวเองในใจว่าจะไม่เผาหนังสือตามค�าขอร้องของชฎาพร                                                                           
หรือจะเผาตามความต้ังใจท่ีพูดไว้แต่แรก จนได้ค�าตอบว่าคนเป็น
หัวหน้าครอบครัวเมื่อตั้งม่ันจะท�าสิ่งใดแล้วต้องท�าตามนั้น พ่อจรัลจึง
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จัดการราดน�้ามันก๊าดลงบนกองหนังสืออย่างไม่มีความปรานี ก่อนจะ
จุดไฟแช็ก เพียงพริบตากองหนังสือจึงกลายเป็นกองไฟขนาดย่อม ๆ 
คนเป็นพ่อไม่แม้แต่จะมองหน้าชฎาพลอยก่อนจะเดินตึงตังขึ้นเรือนไป 
ท้ิงให้ลูกสาวคนกลางก�ามือแน่นอย่างระงับอารมณ์โกรธ มองหนังสือ
นิยายของรักของหวงของตัวเองกลายเป็นเถ้าถ่านไปต่อหน้าต่อตา                      
ในขณะที่ชฎาเพชรยักไหล่อย่างไม่ยี่หระในสิ่งที่ตัวเองท�า
 “เป็นบ้าอะไรยายเพชร อยู่ดี ๆ ไปฟ้องพ่อท�าไม ?!” ชฎาพร
เอ่ยถามน้องคนเล็กอย่างไม่พอใจพลางลูบหน้าลูบหลังชฎาพลอยท่ี
น�า้ตาหยดด้วยความเสยีดายหนงัสอื บางเล่มเธอต้องเกบ็เงนิจากการไป
รับจ้างร�าเพื่อมาซื้อ บางเล่มมันเป็นเล่มที่หาไม่ได้อีกแล้ว มันมีคุณค่า
ทางจิตใจมากกว่าราคาค่างวด มีค่ามากกว่าคนที่ไม่รู้คุณค่าจะเข้าใจ
 “ช่วยไม่ได้ ก็ทีพี่พลอยยังเอาเรื่องท่ีเพชรแอบจิ๊กเงินพ่อ               
เมือ่อาทิตย์ก่อนไปฟ้องพ่อจนเพชรโดนตไีด้ เพชรกเ็อาเรือ่งนีบ้อกพ่อได้
เหมอืนกนั ทีใครทีมนั แล้วนียั่งจะเอาเรือ่งเพชรโดดเรยีนมาบอกพ่ออีก                                                                               
คอยดูเถอะอย่าให้เพชรเห็นโอกาสว่าพี่พลอยท�าเรื่องอะไรพลาดอีก 
เพชรจะฟ้องพ่อ!” น้องสาวคนเล็กไม่ได้มีทีท่ารู้สึกผิดต่อสิ่งท่ีท�าเลย            
สักนิด จะรู้สึกผิดท�าไม...ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหน เดี๋ยวเธอจะต้องโดน
พ่อจัดการเรื่องหนีเรียนอีก แค้นนี้ต้องช�าระ!
 “ก็เรื่องท่ีแกโดดเรียนมันผิด แต่นี่ยายพลอยแค่อ่านหนังสือ
นิยายบ้าง ไม่ได้ท�าให้การเรียนเสีย ไม่ได้ขี้เกียจซ้อมร�าสักหน่อย มัน
คนละเรื่องกันนะ” พี่ใหญ่สุดออกตัวแทนน้องสาวคนรอง ชฎาเพชร
ได้ยินเช่นนั้นก็โวยวาย
 “โอ๊ย...มันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละ สิ่งไหนพ่อไม่ชอบไม่ให้ท�า 
ถ้ายังดื้อด้านท�าก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกัน พี่พรก็ระวังตัวไว้เถอะ 
อย่าให้เพชรรูว่้าพีพ่รท�าอะไรท่ีพ่อไม่ชอบบ้าง เพชรจะฟ้องพ่อเหมือนกนั                                                                                                                          
ดสูว่ิาลกูคนโปรดถ้าท�าให้ผดิหวัง พ่อจะเสยีใจแค่ไหน” ดเูหมือนชฎาเพชร                                                                                                 
จะพาลไปเสียหมดแล้ว เธอรู ้ดีว่าพ่อรักชฎาพรมากกว่าใครท่ีสุด               
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ในบรรดาลูกสาวท้ังสามคน อาจเพราะชฎาพรเป็นลูกท่ีเกิดกับแม่นี 
เมียแรกที่ตบแต่งกันมาตั้งแต่วัยรุ่น เมียที่ร่วมหัวจมท้ายกัดก้อนเกลือ
กนิกนัมา ไม่เหมอืนเมยีรองท้ังสองคนท่ีเพิง่มาได้กนัตอนเริม่มกีนิมีใช้
แล้ว ลูกที่เกิดมาทีหลังจึงได้รับความรักน้อยลงตามล�าดับ และแน่นอน
ว่าชฎาเพชรคดิว่าพ่อรกัตนน้อยท่ีสดุ ซ่ึงหลาย ๆ  ครัง้การกระท�าของพ่อ                                       
ก็บ่งบอกเป็นอย่างดี เช่นการให้ใส่ชุดนักเรียนต่อจากพี่ ๆ ในขณะท่ี                                                                                       
พีส่าวได้เสือ้ผ้าใหม่ ท�าเหมอืนท่ีบ้านการเงนิขัดสน ท้ัง ๆ  ท่ีเรอืนชฎานาง                                                                                          
ก็มีช่ือเสียงเรื่องสอนนาฏศิลป์โด่งดังไปท้ังจังหวัด มีลูกศิษย์ลูกหา
นับหน้าถือตามากมาย บางทีชฎาเพชรก็ไม่เข้าใจว่าจะประหยัดอะไร
นักหนา น่าอายจริง!
 “แกนี่มันเหลือเกินนะยายเพชร แล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงว่าฉัน
จะท�าอะไรผิดหรอก เพราะฉันรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะ          
สกัวันฉันอาจคนัปากบอกพ่อก็ได้ว่าฉันเจอซองบุหรี่ในกระเป๋านกัเรยีน
ของแก” พ่ีสาวคนโตเหลืออด เอาเรื่องท่ีเคยเจอซองบุหรี่ในกระเป๋า
นกัเรียนของน้องสาวขึน้มาขู่ คนถกูจบัได้สะดุง้เฮือก ก่อนจะแกล้งโมโห
กลบเกลื่อนความผิด
 “นั่นมันซองบุหรี่ของเพื่อนท่ีฝากเพชรท้ิง ไม่ใช่ของเพชร         
สักหน่อย ว่าแต่พี่พรกล้าดียังไงถึงได้ไปเปิดกระเป๋าของเพชร!”
 “ก็ใครล่ะ ท่ีสัง่ให้ฉันเอากระเป๋าขึน้ไปเกบ็บนห้องให้ แต่โชคร้าย
ท่ีกระเป๋ามนัปิดไม่แน่น ฉนักด็นัตาดไีปเห็นสิง่ท่ีแกซ่อนไว้ บุญเท่าไหร่
แล้วท่ีฉันยงัไม่เอาเรือ่งนี้ไปบอกพ่อ แล้วแกคิดเหรอว่าเหตผุลท่ีบอกว่า
เพ่ือนฝากซองบุหรีท้ิ่งนัน่พ่อจะเช่ือ เอาไปบอกเดก็ข้างบ้านมนัยังไม่เช่ือ                             
เลย ความผิดของคนอ่ืนเท่าภูเขา ความผิดของตัวเองเท่าเม็ดทราย                                                                                     
ฉันเองก็อยากรู้ว่าเรื่องท่ีฉันเจอซองบุหรี่ในกระเป๋านักเรียนของแก              
กับเรื่องที่เจอหนังสือนิยายของยายพลอย เรื่องไหนมันจะใหญ่กว่ากัน 
ลองไปบอกพ่อดีไหมนะ ?” ชฎาพรท�าเสียงยียวนเอาเรื่อง ท้ังท่ีปกติ
ไม่ใช่คนจะมาทะเลาะกับน้อง ๆ แบบนี้ แต่คราวนี้เธอไม่เห็นด้วยกับ
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สิ่งที่น้องสาวคนเล็กท�า
 “พี่พร! ให้ท้ายกันดีนักนะ!” เด็กสาวท�าเสียงสะบัด ก่อนจะเดิน
ตึงตังข้ึนไปบนบ้าน ชฎาพลอยยืนร้องไห้ขณะมองหนังสือนิยายของ
รักของตนกลายเป็นเถ้าถ่านไปตรงหน้า โดยมีชฎาพรคอยปลอบใจ                                                                             
น้องสาว
 “เอาไว้ค่อยไปซื้อใหม่ สิ่งไหนเสียแล้วก็เสียไป อย่าไปโกรธพ่อ
เลย พ่อกหั็วโบราณแบบนีม้าแต่ไหนแต่ไร ส่วนยายเพชรกอ็ย่างท่ีรู ้ๆ  ว่า
มันเป็นคนยังไง ไปเก็บมาเป็นอารมณ์ก็ปวดหัวเปล่า ๆ  ไปเถอะ ขึ้นไป                                                                                
อาบน�้าอาบท่ากัน” ว่าแล้วคนเป็นพี่สาวก็โอบน้องสาวก่อนจะพาขึ้นไป
บนบ้าน
 นัน่เป็นความทรงจ�าเรือ่งหนึง่ท่ีเข้ามาทักทายทันทีท่ีชฎาพลอย
เปิดประตูห้องนอนออก...
 ห้องของชฎาพลอยกค็อืห้องเดยีวกบัชฎาพร สามพ่ีน้องถกูจบั
ให้นอนด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมต้น จนเมื่อเข้าช่วงมัธยมปลาย 
ชฎาเพชรจึงไปอ้อนมารดาขอให้พูดกับพ่อ ให้ยกห้องเล็กทางด้าน                                                                                                           
หลังเรือนและท�าเป็นห้องส่วนตัวของเธอ ด้วยเหตุผลท่ีว่าพอเริ่มโต               
เป็นสาวก็เร่ิมรู้สึกว่าห้องมันคับแคบจนเกินกว่าจะนอนด้วยกันสามคน 
ตอนแรกพ่อจรัลบอกว่าไม่เห็นมันคับแคบตรงไหน เพราะห้องท่ีท้ัง               
สามศรีพี่น้องอยู่นั้นนับว่าเป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดในบ้าน ใหญ่กว่าห้องท่ี
เจ้าของเรอืนอยู่กบัเมยีใหญ่ด้วยซ�า้ แต่ด้วยวาทศลิป์ของแม่ไพ กท็�าให้
ผู้เป็นใหญ่ยินยอมให้ชฎาเพชรย้ายไปนอนคนเดียวท่ีห้องเล็ก และนั่น
เหมือนการเปิดโอกาสให้ชฎาเพชรท�าอะไรไม่ดีได้ง่ายข้ึนโดยไม่มีใครรู้ 
แต่กน็ัน่แหละ คนเราถ้าคิดจะท�าอะไรไม่ด ีนอนท่ีไหน อยู่ท่ีไหนกท็�าได้ 
จริงไหม ?
 กลิน่ของพีพ่รยังลอยอวลอยู่ในห้อง ผ้าปูท่ีนอนบนเตยีงท่ีดงึขึง                                                                                   
จนตึงนั้นสะอาดสะอ้านตามนิสัยของพี่สาวคนโต ท่ีฝาผนังห้องมีรูป 
ชฎาพรตอนรับปริญญาเกียรตินิยม คณะครุศาสตร์ เอกนาฏศิลป์ไทย 
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แขวนประดับไว้ ชฎาพลอยยังจ�าได้ดี พี่สาวบอกกับคนเป็นพ่อตั้งแต่
เรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย ว่า	“ถึงบ้านเราจะมีความรู้เรื่องนาฏศิลป์จนสอน
คนอ่ืนได้	 แต่การได้ไปเรียนเพ่ือเอาความรู้ในแบบที่เป็นสากลและได้
ปรญิญามา	มนัจะช่วยให้เราเป็นผูส้อนทีน่่าเชือ่ถอืมากกว่าสอนโดยไม่มี
ปริญญานะพ่อ” ซ่ึงคนเป็นพ่อก็เห็นด้วย และให้ลูกสาวคนโตได้เรียน                                                                                    
ในแบบท่ีต้องการ ซ่ึงนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่ออย่างมาก 
ส่วนชฎาเพชรเองก็ตั้งใจเช่นกันว่าอยากจะเรียนตามแบบพี่คนโต
เพื่อเอาใจบิดา เธอเลือกเรียนคณะเดียวกับชฎาพรแต่ทว่าไม่เก่งเท่า 
แม้ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม ส่วนชฎาพลอยดูจะแหกคอกกว่า                      
คนอ่ืน เธอเลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในแบบท่ีเธอชอบ เพราะ 
เห็นว่าท้ังชฎาพรและชฎาเพชรตั้งใจเรียนในด้านท่ีพ่อต้องการแล้ว                       
แม้จะต้องสู้รบกับพ่ออยู่นานกว่าจะยอมรับในสิ่งที่เธอเลือกก็ตาม
 แม้จะไม่ได้กลับมาห้องพักใหญ่แต่ข้าวของในห้องยังจัดเป็น
ระเบียบเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก สิ่งไหนท่ียังเป็น
ของชฎาพลอยก็ยังคงอยู่ท่ีเก่า เจ้าของห้องนั่งลงบนเตียงนอนด้วย
ความรูส้กึใจหาย เมือ่คดิได้ว่าคนท่ีเคยอยูห้่องเดยีวกนัตัง้แต่เดก็ได้จาก                            
ไปแล้ว ชฎาพลอยหันไปทางหัวเตียง กรอบรูปตอนที่เธอกับพี่พรระบ�า                      
นันทอุทยาน1 ยังวางไว้ตรงที่เดิม คนที่อยู่ในภาพเอื้อมมือไปหยิบมัน
 1 ระบ�านนัทอทุยาน เป็นระบ�าท่ีประดษิฐ์ข้ึนใหม่ในรชักาลท่ี 9 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ โดย อาจารย์มนตรี 
ตราโมท ได้ประพันธ์บทร้องของเพลงชุดนี้ เพื่อประกอบการแสดงละครดึกด�าบรรพ์ เรื่อง ‘อุณรุท’ ตอน กรุงพาน 
ชมทวปี ซ่ึงเป็นพระนพินธ์ของสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุตัตวิงศ์ ท่ีได้เคยจดัแสดง ณ โรงละครดกึด�าบรรพ์ 
(วังบ้านหม้อของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์) ในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งแต่เดิมจัดเป็นระบ�าเทวดา - นางฟ้า 
ใช้เพลงหน้าพาทย์ประกอบการร�า ไม่มีบทร้อง ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2490 กรมศิลปากรได้จัดแสดง
ละครตอนนี้ให้ประชาชนชม ณ โรงละครศลิปากร ในบรเิวณพิพธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจงึได้มกีารปรับปรุงการแสดง 
โดยเพิม่ชุดระบ�านนัทอุทยานนี ้แทนระบ�าเทวดานางฟ้าชุดเดมิ ระบ�าชุดนีถ้อืว่าเป็นระบ�ามาตรฐานชุดหนึง่ในรปูแบบ
ของระบ�าสมัยในกรงุรตันโกสนิทร์ ผูแ้สดงแต่งกายยนืเครือ่งพระ - นาง ปัจจบัุนระบ�าชดุนี้ไม่ค่อยแพร่หลายนกั ท้ังนี้
เพราะว่าบทร้องมคีวามหมายเฉพาะตวั ไม่เหมาะท่ีจะน�าไปแสดง ณ โอกาสอ่ืน วทิยาลยันาฏศลิปเห็นความส�าคญัว่า                                                                                                                            
เป็นระบ�ามาตรฐานท่ีมแีบบเฉพาะตวัและได้ปรบัปรงุขึน้ใหม่ สมควรท่ีจะสบืทอดอนรัุกษ์ จงึบรรจไุว้ในหลกัสตูรเพือ่ 
ให้นกัเรยีนได้เรียนรู้ ลกัษณะเฉพาะของระบ�าชุดนีค้อืบทร้องบทแรกของเพลงชมตลาด ท่าร�าจะตบีทและความหมาย
ตามบทร้องส�าหรับร้องเพลงต้นวรเชษฐ์ของเก่านั้นเข้าใจว่า หม่อมเข็ม กุญชร (หม่อมของเจ้าพระยาเทเวศร์ฯ)                                                                                                                      
เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร�าของระบ�านันทอุทยานชุดนี้ ส่วนท่าร�าเพลงชมตลาด ประดิษฐ์โดย หม่อมครูต่วน (ศุภลักษณ์) 
ภัทรนาวิก, คุณครูลมุล ยมะคุปต์, คุณครูมัลลี (ครูหมัน) คงประภัศร์
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ขึ้นมาดู ใช้มือลูบใบหน้าของชฎาพรเบา ๆ  แล้วน�้าตาไหล คิดถึงพี่สาว                                           
ท่ีสิ้นใจไป สมัยก่อนถ้ามีร�าคู่กัน ชฎาพรมักขอร�าเป็นตัวพระเสมอ                                                      
ส่วนชฎาพลอยจ�าต้องได้รับบทตัวนางท้ังท่ีร�ากระโดกกระเดก พ่ีพร
เคยบอกว่าการร�าเป็นตัวพระรู ้สึกมีความสุขกว่าการร�าเป็นตัวนาง                                                                                                
โดยเฉพาะยามท่ีได้สวมชฎาพระอันตกทอดมาจากมารดาท่ีเสียชีวิต              
ไปแล้ว มันเหมือนได้ร�าอย่างท่ีแม่เคยร�า ซ่ึงแม่นีก็ชอบรับบทตัวพระ   
เช่นกนั ในความทรงจ�าของชฎาพลอยนัน้ แม่นเีป็นคนใจด ีเวลาสอนร�าก็
ใจเย็น น่าเสยีดายท่ีอายุสัน้ จากไปตัง้แต่ตอนท่ีเธอเรยีนอยูม่ธัยมต้นด้วย                                                                                    
โรคภัยประจ�าตัว พี่พรจึงเหมือนเป็นลูกคนเดียวที่ไม่มีแม่แท้ ๆ ตั้งแต่
ตอนนั้น แม้จะมีแม่ณากับแม่ไพร่วมชายคา แต่ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือน
แม่ตวัเองจรงิ ๆ  จงึไม่แปลกใจเลยท่ีพ่อจรลัจะรกัและเอาใจใส่พร้อมกบั
ฝากความหวังไว้ที่ชฎาพรมากกว่าลูกคนไหน
 กว่าจะรูต้วัว่ามีน�า้ตากจ็นเมือ่หยดน�า้ใส ๆ  หล่นลงบนภาพถ่าย 
ชฎาพลอยรีบเอามือปาดน�้าตา การร้องไห้จะย่ิงท�าให้พี่พรไม่สบายใจ 
หญิงสาวพยายามย้ิม เชื่อว่าพี่สาวอยากเห็นรอยย้ิมมากกว่าน�้าตา              
เป็นแน่
 ในขณะท่ีชฎาพลอยก�าลังจะหันหลังกลับมารื้อกระเป๋าเสื้อผ้า 
เพื่อจัดข้าวของท่ีตั้งแต่เช้าตอนมาถึงยังไม่มีเวลาส่วนตัวเลยสักนิด 
สายตาก็เหลือบไปเห็นชฎาสีทองอร่ามท่ีต้ังไว้บนแท่นวางซ่ึงอยู่บน             
ตูไ้ม้สกัท่ีพ่ีพรเอาเครือ่งประดบัส่วนตวัเกบ็ไว้ในนัน้ บางอย่างตกทอดมา                                                                             
ตั้งแต่รุ่นทวดซ่ึงเก่าแก่และมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าราคาค่างวดของ
สิ่งของ โดยเฉพาะชฎาของแม่นีท่ีเป็นตัวแทนของแม่ซ่ึงพี่พรหวงนัก
หวงหนา ถ้าไม่ใช่งานส�าคญัเธอจะไม่หยิบมนัมาสวมเดด็ขาด ใครขอยืม
ก็ไม่ให้ แม้แต่ตัวของชฎาพลอยเองก็ตาม
 หญิงสาวลุกข้ึนไปจับชฎาหัวนั้นลงมาพินิจพิจารณา แม้จะ          
ผ่านมาหลายสบิปีแต่มันยังคงสวยงามย่ิงกว่าชฎารุน่ใหม่ ๆ  แสดงให้เห็น                                                                                 
ว่าสมัยก่อนช่างมีความวิจติรบรรจงเสยีจนน่าท่ึง น่าเสยีดายท่ีพีพ่รไม่มี
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โอกาสได้สวมชฎาหัวนี้อีกแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็จะไม่เอาชฎาหัวนี้
มาใช้ และจะสั่งห้ามไม่ให้ใครในบ้านมายุ่งกับชฎารวมถึงข้าวของของ
พี่พรด้วย อะไรเคยอยู่ยังไงก็ให้อยู่ต่อไปอย่างนั้น ชฎาพลอยเช่ือว่า          
พี่สาวก็คงต้องการแบบนี้
 คนืนีด้กึมากแล้ว และพรุง่นีเ้ธอกต้็องตืน่แต่เช้าไปช่วยงานศพ
พี่พรต่อ เห็นว่าพ่อจะจัดงานสวดศพพี่พรแค่สามคืนแล้วเผาเลย ด้วย              
ไม่อยากให้เอิกเกรกิวุน่วาย ซ่ึงถงึแม้ไม่อยากให้เป็นแบบนัน้กด็จูะไม่เป็น                                                                                 
ดงัใจ นีข่นาดวนัสวดศพวนัแรกคนยังไม่รูก้นัท่ัว แขกยงัมาจนแน่นศาลา 
แล้วงานสวดคืนที่สองและคืนที่สามคนจะเยอะขนาดไหน ยิ่งวันเผายิ่ง
ไม่อยากจะจินตนาการ เพราะบางคนไม่มาวันสวดศพแต่จะมาวันเผา                        
ทีเดียว แต่ถึงแม้คนท่ีเรือนชฎานางจะเหนื่อย จะต้องวุ่นวายท่ีคนมา
งานศพพ่ีพรเยอะ แต่ทุกคนก็ดูเต็มใจ เพราะอย่างน้อยมันก็แสดงให้
เห็นว่าพ่อจรัลและครูพร รวมถึงเรือนชฎานางนั้นเป็นท่ีรักและเคารพ
ของลูกศิษย์ลูกหาทั่วสารทิศ 
 ชฎาพลอยก�าลงัจะยกชฎาหัวนัน้กลบัข้ึนไปวางบนแท่นตามเดมิ                      
แต่แล้วหญิงสาวก็ต้องสะดุ้งเมื่อรู้สึกได้ถึงเส้นผมของผู้หญิงท่ีค่อย ๆ                             
โผล่ออกมาจากหัวชฎาและพันเข้าท่ีแขนของชฎาพลอย นั่นยังไม่น่า                                                                                                                              
ตกใจเท่าเห็นชฎาหัวนัน้ก�าลงัสวมอยูบ่นศรีษะของพีส่าวท่ีมแีค่หัว ไม่มี                                                                                    
ร่าง และก�าลงัถลงึตาใส่น้องสาวคนกลาง ดวงตาขาวโพลนนัน้เตม็ไปด้วย                                                                                                
เส้นเลือดสีแดงก�่าแตกแขนงเต็มดวงตาที่กลมโตจนแทบถลนจากเบ้า
 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”
 ชฎาพลอยปล่อยชฎาหัวนั้นออกจากมือ ท�าให้ชฎาของพ่ีพร
กลิ้งไปอีกทางด้านหนึ่ง ก่อนที่เจ้าตัวจะหงายหลังล้มลงกับพื้น สายตา
มองตรงไปยังชฎาหัวนัน้ท่ีหยุดนิง่ด้วยหัวใจท่ีเต้นระส�า่ ครัน้เมือ่กะพรบิ
ตาอีกครัง้ กลบัไม่มีศรีษะของพีส่าวอย่างท่ีเห็นเม่ือครู ่มนัเป็นเพยีงชฎา
เปล่า ๆ ไม่มีอะไรน่ากลัวสักนิด
 เสียงเคาะประตูดังปึงปังพร้อมกับเสียงเรียกของแม่ณาท่ีพัก              
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อยู่ห้องเย้ือง ๆ กัน เม่ือได้ยินเสียงลูกสาวหวีดร้องจึงรีบออกมาดูว่า
เกิดอะไรขึ้น
 “ยายพลอย...เกดิอะไรข้ึนลกู ยายพลอย...ได้ยินแม่ไหม ?” คณา                                                                                          
ยังทุบประตเูสยีงดงัปึงปังอย่างร้อนใจ ด้านชฎาพลอยเมือ่ได้สตจิงึตะโกน                                                                                          
ตอบกลบัมารดาด้วยน�า้เสยีงท่ีพยายามท�าเหมือนปกต.ิ..ท้ัง ๆ  ท่ีไม่ปกติ
 “ไม่มีอะไรค่ะแม่ณา พลอยเจอแมลงสาบน่ะค่ะ” หญิงสาวปด 
จะให้บอกอย่างไรเล่าว่าเธอเจอกบัอะไร ถ้าบอกไปมสีองสิง่ท่ีจะตามมา 
หนึง่คอืคนอ่ืนจะหาว่าเธอคดิหรอืตาฝาดไปเอง หรอือกีอย่างคอื พากนั                                                                               
ไม่สบายใจเม่ือรู้ว่าชฎาพรยังไม่ไปสู่สุคติ เหมือนท่ีชฎาพลอยก�าลัง                  
ไม่สบายใจอยู่ในตอนนี้
 “โธ่เอ๊ย...ร้องเสียตกอกตกใจ พรุ่งนี้ก็เอายามาฉีดก่อนออก                                                                                   
ไปวดัแล้วกนั ว่าแต่ปกตยิายพรรกัความสะอาดจะตาย ไม่น่ามีแมลงสาบ                                                                                 
อยู่ในห้องนะ แต่ช่างเถอะ รีบนอนซะ พรุ่งนี้ยังต้องเหนื่อยอีกทั้งวัน”  
คนเป็นแม่บอกก่อนจะเดินกลับไปท่ีห้องของตัวเอง ท้ิงให้ชฎาพลอย
ยังใจหายใจคว�่ากับสิ่งที่พบเจอเมื่อครู่ 
 หญิงสาวพยายามตั้งสติ ก่อนจะลุกข้ึนไปหยิบชฎาหัวนั้นข้ึน
วางตรงที่เก่าแล้วยกมือขึ้นไหว้
 “พี่พร...ถ้าพี่พรอยากได้อะไร อยากให้พลอยช่วยอะไร พี่พร  
มาด ีๆ  นะ อย่ามาแบบนีเ้ลย พลอยกลวั” สิน้เสยีงของน้องสาว สายลม
เย็น ๆ  ก็โชยพดัมาเหมอืนว่าวิญญาณพีส่าวรบัรูใ้นสิง่ท่ีน้องสาววอนขอ                          
ซ่ึงชฎาพลอยเองก็ถอนหายใจโล่งอก ก่อนจะคว้ากระเป๋าออกมารื้อ                                                                                 
ข้าวของแล้วจัดเรียง ยังต้องอยู่ที่บ้านอีกหลายวันกว่างานพี่พรจะเสร็จ 
ไหนจะต้องเอากระดูกไปลอยอังคารอีก โชคดีท่ีปีนี้ยังมีวันลาเหลืออยู่
เยอะ ไม่อย่างนั้นถูกตัดเงินเดือนแน่
 และในหลายวันนี้เธออาจจะได้รู้ความลับอะไรอีกหลายอย่าง 
 ทั้งความลับที่อยากรู.้..ความลบัที่ไม่อยากรู้...รวมถงึความลบั
ที่ต้องรู้ด้วย!


