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เหลือเวลาอีกเพียงสามเดือน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ- 

พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ จะเปดิการแสดงโขนชุด ‘นางลอย’  

ซึ่งเคยปรากฏสู่สายตาสาธารณชนมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน และถูก 

นำกลับมาแสดงอีกครั้ง

รัตนา หนึ่งในคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน มองความวุ่นวาย 

ของการเตรียมงานอย่างเป็นกังวล ไม่มีอะไรพร้อมเลยสักอย่าง ไม่ว่าจะ 

เป็นฉาก เทคนิคพิเศษบนเวที เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ หรือแม้แต่ 

นักแสดง

หนึ่งในผู้รับบทนางสีดาซึ่งผ่านการออดิชันจากเด็กนาฏศิลป์ 

ทั่วประเทศจนคัดเลือกเหลือเพียงสองคน ได้ประสบอุบัติเหตุรถ 

จักรยานยนต์ชนจนขาหัก ทำให้ต้องมีการคัดเลือกนางสีดาคนใหม่

ทว่าไม่มีใครมีแววเท่ากับเพลงพิณ

เธอมคีวามตัง้ใจสงู ความสามารถโดดเดน่กวา่เดก็นาฏศลิปใ์นรุน่ 

เดยีวกนั ทนัททีีด่นตรเีริม่บรรเลง เพลงพณิกห็าไดด้เูปน็สาวนอ้ยคนเดมิ

เหมือนที่รัตนารู้จักมาแต่ครั้งอีกฝ่ายยังเป็นเด็กหญิงไม่ เธอทำให้ทุกคน 

เชื่อว่าเธอเป็นนางสีดาจริงๆ แม้เพลงพิณจะเพิ่งฝึกซ้อมสำหรับบทบาทนี้ 

เพียงไม่กี่สัปดาห์ เธอก็ร่ายรำได้อย่างอ่อนช้อยงดงาม เป็นที่น่าพอใจ

ทว่าปัญหายังไม่จบสิ้น ดังเช่นที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
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เพลงพิณซ้อมรำคู่กับทศกัณฐ์ ซึ่งรับบทโดยสิบทิศ นักศึกษาจาก 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รุ่นพี่ของหญิงสาว ก่อนหน้านี้เพลงพิณร่ายรำ 

ได้อย่างแช่มช้อยและลื่นไหล แต่ทันทีที่สิบทิศเยื้องย่างมารำประกบคู่ 

เท้าของเพลงพิณก็สะดุด แม้เพียงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้เสียจังหวะจนครู

ผู้ฝึกซ้อมต้องสั่งให้หยุด

“เอาอีกแล้วเพลงพิณ ทำไมเธอถึงเสียจังหวะทุกครั้งที่สิบทิศเดิน

เข้ามาหา ฮึ”

“ขอโทษค่ะ” 

เพลงพิณกล่าวด้วยสีหน้าสลดพร้อมกับยกมือไหว้ครูทั้งชายและ

หญิงที่ช่วยกันสอนท่ารำให้แก่ตัวนางและตัวยักษ์ รวมทั้งนักแสดงรุ่นพี่

ซึ่งเป็นนางสีดากับทศกัณฐ์อีกคู่หนึ่ง

เธอกลืนน้ำลายอย่างกริ่งเกรงเมื่อสิบทิศจ้องมาด้วยสายตาดุดัน 

ก่อนเธอจะไหว้เขาด้วยอีกคน

“ขอโทษนะคะพี่” 

“ไม่เป็นไร” สิบทิศพูดอย่างมึนตึง

“เรามาซ้อมกันใหม่นะคะ คราวนี้หนูสัญญาว่าจะไม่ทำพลาดอีก” 

หญิงสาวบอกเสียงหนักแน่น แม้แววตาจะฉายแววลังเล

“เธอพูดประโยคนี้มาไม่รู้กี่หนแล้ว” ครูซึ่งสอนตัวนางนิ่วหน้า

“หนสูญัญาคะ่ คราวนีห้นจูะตัง้ใจจรงิๆ” เพลงพณิออ้นวอน สบิทศิ 

มองเธอนิ่งๆ อย่างเหนื่อยหน่าย 

“ครูว่าเราหยุดพักการซ้อมก่อนดีกว่า เธอไปสงบสติอารมณ์ 

ทำสมาธิเสีย แล้วค่อยกลับมาซ้อมใหม่ ดีไหมครับ” ครูซึ่งสอนตัวยักษ์

หันไปขอความเห็นจากครูคนอื่นๆ

“ดีเหมือนกันค่ะ เธอไปตั้งสติให้ดีก่อน ครูให้เวลาสิบนาที”

เพลงพณิยกมอืขอโทษดว้ยใบหนา้จดืเจือ่น สบิทศิไหวค้รูอาจารย์ 

ทั้งหลายและเดินออกจากห้อง ชายหนุ่มชะงักเมื่อเห็นรัตนายืนมองอยู่ 
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ตรงหนา้ประต ูเขาทำความเคารพหลอ่น กอ่นจะเดนิคอ้มตวัผา่นไปอยา่ง 

เรียบร้อย ทิ้งเพลงพิณไว้ด้านหลัง

เพลงพณิปลกีตวัมานัง่หนา้เศรา้อยูต่รงมมุเสาของอาคารวทิยาลยั 

นาฏศิลปศาลายา อันเป็นที่ฝึกซ้อมการแสดงโขนพระราชทาน

หญงิสาวแหงนมองความยิง่ใหญข่องสถานศกึษาซึง่ตนเคยรำ่เรยีน 

มาถึงหกปี ตั้งแต่ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น จนถึงระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง

บัดนี้หล่อนย้ายไปเรียนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในคณะ 

ศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เป็นผู้พระราชทานนามสถาบัน หมายถึงสถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะ

แห่งความเจริญ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 

คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติ

หญิงสาวได้เดินตามความฝันของตัวเองแล้ว

แต่เพลงพิณก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่า เช่นเดียวกับนักเรียน 

นาฏศลิปท์กุคน คอืการปรารถนาจะไดร้ว่มเปน็สว่นหนึง่ในการแสดงโขน

พระราชทานสักครั้ง ปีที่แล้วหล่อนพลาดการออดิชัน เนื่องจากผู้เป็นตา 

เจ็บหนักเข้าโรงพยาบาล ปีนี้หญิงสาวจึงตั้งใจเต็มที่ และก็ได้รับคัดเลือก

ให้ร่วมแสดงเป็นหนึ่งในนางรำ

แล้วฟ้าก็ประทานโอกาสไม่คาดฝันมาให้เพลงพิณ เมื่อหล่อน 

ได้รับเลือกให้เป็นนางสีดาแทนนักแสดงคนเดิมซึ่งประสบอุบัติเหตุ

ทว่าหล่อนกลับทำพลาด!

หญิงสาวนวดขมับด้านซ้ายชิดกับไรผม ซึ่งมีแผลเป็นลักษณะนูน 

เป็นเส้นบาง ยาวเกือบหนึ่งเซนติเมตร หล่อนถอนหายใจอย่างทดท้อ  

ก่อนจะสะดุ้งเมื่อมีมือมาแตะลงตรงบ่า
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“ครูรัตน์!”

เพลงพิณอุทานเมื่อเห็นครูซึ่งสอนรำไทยให้ตนมาตั้งแต่เด็ก  

และได้มาเป็นศิษย์ครูกันอีกครั้งในวิทยาลัยนาฏศิลป รัตนายิ้มบางๆ 

พลางทรุดกายลงเคียงข้าง

“เป็นอะไรไปจ๊ะเพลง”

“หนูรู้สึกแย่กับตัวเองค่ะ ที่ทำได้ไม่ดีสักที” หญิงสาวสารภาพ 

เสียงอ่อย

“เธอทำได้ดีมาตลอด เรียนรู้ได้ไวจนครูหลายคนชม แต่ปัญหา 

ของเธอคอืการรำคูก่บัสบิทศิ เธอมปีญัหาอะไรกบัเขารเึปลา่” รตันาจอ้งมา 

อย่างพินิจพิเคราะห์

“ไม่มีค่ะ” เพลงพิณสั่นหัวดิก ไม่รู้ตัวเลยว่าเผลอลูบแผลเป็นตาม

ความเคยชินทุกครั้งที่ว้าวุ่นใจ รัตนาขมวดคิ้วอย่างไม่เชื่อ

“แน่ใจรึ ครูรู้จักเธอมาเกือบตลอดชีวิต ทำไมจะไม่รู้ว่าเธอกลัว 

เขา ตอนออดิชันที่เธอรำคู่กับสิบทิศ ครูก็เห็นว่ามีจังหวะที่เธอสะดุดอยู่

เล็กน้อยเมื่อหันไปสบตาเขา แต่เธอก็รำต่อไปได้เป็นอย่างดี พวกครูถึง 

ได้เลือกเธอมาคู่กับสิบทิศ เพราะเชื่อว่าการฝึกซ้อมจนเกิดความคุ้นเคย 

ต่อกัน จะทำให้ทั้งสองคนแสดงด้วยกันได้อย่างราบรื่น แต่นี่มันอะไร  

ยิ่งพวกเธอซ้อมด้วยกันก็ยิ่งมีปัญหา”

เพลงพิณนวดขมับด้านเดิมด้วยความอึดอัด หล่อนจะบอกรัตนา 

ได้อย่างไรว่า สิบทิศคือฝันร้ายในวัยเด็กของตน! 

“สิบทิศเดินมาพอดี เธอจะให้ครูเรียกเขามาปรับความเข้าใจกัน

ไหม”

คำถามของรัตนาทำให้เพลงพิณเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจ และรีบ 

เอามือออกมากุมกันไว้ตรงหน้าตัก

ชายหนุม่ยนือยูไ่มไ่กลนกั เขาจอ้งมองหลอ่นอยา่งถมงึทงึ นยันต์า 

ดุดัน และปากซึ่งเหมือนจะเม้มแน่นอย่างคนไม่พอใจในโลกเกือบตลอด
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เวลา ทำให้ใบหน้าคร้ามคมดูดุกร้าวราวกับยักษ์ขมูขีโดยไม่จำเป็นต้อง 

สวมศีรษะโขน

“อย่าเลยค่ะ เป็นความผิดของหนูเอง หนูคงตื่นเต้นเกินไปในการ 

รำคู่ หนูจะพยายามตื่นเต้นให้น้อยลงและตั้งใจมากขึ้นนะคะ” 

เพลงพณิยิม้แหย รตันาขมวดคิว้อยา่งไมเ่หน็ดว้ย เธอตัง้ทา่เหมอืน 

จะพูดอะไรสักอย่าง แต่ก็เปลี่ยนใจ

“ถ้าเธอยังไม่พร้อมจะคุยกับเขาก็ไม่เป็นไร ครูจะลองให้เวลาเธอ 

ปรับตัวอีกสักนิด แต่ถ้ามีอะไรไม่สบายใจต้องรีบคุยกัน เพราะนี่ก็เหลือ 

เวลาอกีไมน่านแลว้ เดอืนหนา้พวกเธอกต็อ้งซอ้มเขา้เรือ่งรว่มกบันกัแสดง 

ทั้งหมด ครูไม่อยากให้คนอื่นต้องพลอยเสียเวลาไปด้วย”

“ค่ะ หนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด จะไม่ให้ทุกคนต้องเสียงานเพราะ 

หนูอีก” เพลงพิณให้สัญญา 

รัตนาพยักหน้า ก่อนแตะบ่าทั้งสองของหญิงสาว

“อย่าลืมที่ครูเคยสอนนะเพลง ไม่ว่าเธอจะมีปัญหาอะไรก็ตาม 

ในชีวิต ทันทีที่เธออยู่บนเวที เธอต้องตัดสิ่งเหล่านั้นออกไป ตั้งมั่นแค่ 

การแสดงซึ่งอยู่ตรงหน้า และบทบาทที่เธอได้รับ” 

หญิงสาวพยักหน้า รัตนาจึงสบตาหล่อนอย่างขึงขัง

“วันนี้ก็เหมือนกัน เมื่อเธอกลับไปที่ห้องซ้อมอีกครั้ง จงท่องเอาไว้ 

เธอไมใ่ชเ่พลงพณิ และสบิทศิกไ็มใ่ชส่บิทศิ เธอคอืนางเบญกายทีแ่ปลงรา่ง 

เป็นนางสีดาตามคำสั่งของทศกัณฐ์ลุงของเธอ เพื่อจะไปหลอกกองทัพ

ของพระรามว่านางสีดาได้ตายไปแล้ว พระรามจะได้ยกทัพกลับไปและ 

ไม่ตามหานางสีดาอีก วันนี้เธอลองแปลงกายเป็นครั้งแรกแล้วเข้าไปหา 

ทศกัณฐ์ในท้องพระโรงฝ่ายใน เพื่อให้เขาดูว่าเธอแปลงกายได้เหมือน 

นางสีดาแล้วหรือยัง ซึ่งเธอทำสำเร็จ ทศกัณฐ์ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเธอ 

เป็นนางสีดา เขาจึงเกี้ยวพาราสีเธอ”

“คะ่ เพลงจะทอ่งเอาไว”้ หญงิสาวพยกัหนา้ ทบทวนคำสอนของครอูยู ่
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ในใจ

“ดีมาก ถ้าอย่างนั้นก็กลับไปซ้อมได้ ครูจะไปดูด้วย” รัตนาตบบ่า 

หล่อนอย่างให้กำลังใจ

เพลงพิณรับคำ หญิงสาวกระพุ่มมือไหว้ขอบคุณครูรัตนา ก่อน 

ลุกขึ้นยืนด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น

ไม่ว่ารัตนากล่าวอะไรแก่เพลงพิณ สิบทิศก็นึกขอบพระคุณ 

ผู้เป็นครูทั้งสิ้น 

การซ้อมในช่วงต่อมาราบรื่นยิ่งขึ้น แม้เพลงพิณจะมีปัญหาแทบ 

ทุกครั้งที่สบตาเขา ซึ่งสิบทิศรู้เหตุผลดี

หล่อนกลัวเขา…ใครจะเชื่อว่าเวลาผ่านไปถึงสิบกว่าปี เพลงพิณ 

ก็ยังกลัวฝังใจ

ชายหนุ่มยิ้มหยัน ไม่ใช่แค่เพลงพิณคนเดียวหรอก ใครต่อใคร 

กก็ลวัเขาทัง้นัน้ ดว้ยรปูรา่งทีใ่หญโ่ตเกนิเดก็วยัเดยีวกนั บวกกบักติตศิพัท์ 

ความรา้ยกาจทีเ่ขาสยบอนัธพาลเจา้ถิน่ซึง่อายมุากกวา่จนราบคาบ ทุกคน 

จึงขนานนามเขาว่า ‘ยักษ์’

ครั้นสิบทิศเติบโตเป็นหนุ่ม เขาก็สูงถึงร้อยแปดสิบเศษ และได ้

เล่นโขนเป็นตัวยักษ์ขึ้นมาจริงๆ เห็นทีเขาคงเกิดมาเพื่อเป็นอสูรร้ายที่ 

ทุกคนหวาดกลัวเสียกระมัง

สิบทิศไม่สนใจว่าใครจะกลัว เกลียด หรือเหยียดหยาม เขาชินชา 

เสียแล้ว เพราะแม้แต่คนในครอบครัวก็ยังไม่ใส่ใจเขา แล้วเขาจะแยแส 

คนอื่นทำไม

ชายหนุม่ยิม้หยนั เขากา้วลงจากรถเมลท์างประตดูา้นหลงั เดนิไป 

ตามถนนซึ่งมีแสงไฟสลัว ดวงตาคมจ้องมองร่างกลมกลึงของสาวน้อย

ซึ่งลงมาจากรถเมล์คันเดียวกัน ต่างกันเพียงแค่หล่อนเดินลงทางประตู

ด้านหน้า
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สิบทิศนับหนึ่งถึงห้าในใจ นัยน์ตาวาววามอย่างผู้ชนะเมื่อทันทีที่ 

นบัถงึเลขหา้ เจา้ของรา่งอรชรกด็งึสนบัมอืโลหะจากกระเปา๋ถอืมาสวมไว้

ทั้งสองมือ แล้วกอดกระเป๋าสะพายไว้ตรงอกราวกับโล่กำบัง

หญงิสาวเดนิขา้มสะพานไม ้กลิน่นำ้ครำเหมน็คลุง้ลอยมาตอ้นรบั 

เหมือนทุกวัน หล่อนเบี่ยงตัวหลบรถขายลูกชิ้นปิ้งที่ชายแก่คนหนึ่งเข็น 

สวนมา เดก็สองสามคนวิง่แกผ้า้กระโดดลงจากสะพานจนนำ้สาดกระเซน็  

ชายขายลูกชิ้นตะโกนด่า ส่วนหญิงสาวเพียงแค่ใช้หลังมือปาดละอองน้ำ

ออกจากวงหน้า

หลอ่นลงจากสะพาน เลีย้วไปทางซา้ย เดนิตอ่ไปตามทางซึง่ปดูว้ย 

ไม้กระดานเก่าผุ ผ่านร้านขายของชำที่เปิดโทรทัศน์เสียงดังลั่นประหนึ่ง 

จะเผื่อแผ่เพื่อนบ้านทั้งชุมชน หลายคนจึงมาออกันชมละครภาคค่ำอยู ่

ในร้าน

หญิงสาวเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม้กระดาน 

ซึ่งขยับไหวยามร่างสูงใหญ่ของสิบทิศก้าวตามลงไปหรือไม่ หล่อนจึง 

เหลียวกลับมา ก่อนทำตาโตเมื่อเห็นเขา สิบทิศรีบหันไปทางอื่นอย่าง 

ไม่รู้ไม่ชี้

โชคดีที่บริเวณดังกล่าวค่อนข้างมืด หญิงสาวอาจไม่เห็นหน้าตน 

สิบทิศคิดเข้าข้างตัวเอง

เรื่องอะไรเขาจะให้เพลงพิณรู้ว่าเขาเดินตามหลังมา แถวบ้านของ 

พวกเขาที่เป็นแบบนี้คงไม่เหมาะให้ผู้หญิงหน้าตาสะสวยกลับบ้านตาม 

ลำพังในยามวิกาล

เขาไม่ได้เป็นห่วงเพลงพิณ สิบทิศแค่ไม่อยากให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น

จนต้องเปลี่ยนตัวนางสีดาคนใหม่ให้เสียงานต่างหาก

นกึถงึอนัตรายทีว่า่ ‘พวกมนั’ กม็า กลุม่วยัรุน่ขีย้าหา้คนกา้วอาดๆ 

มาดักหน้าหญิงสาว ไอ้ตัวหัวโจกซึ่งสิบทิศรู้จักดีมองหล่อนอย่างกะลิ้ม- 

กะเหลี่ย พร้อมกับยกมือขึ้นปาดน้ำลาย
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“กลับดึกอีกแล้วหรือจ๊ะน้องสาว รู้ไหมว่าพี่คิดถึง”

“ฉันไม่ใช่น้องแก ถอยไปเลยนะ” เพลงพิณตวาด

“การถอยห่างก็เพื่อเว้นช่องว่างให้หัวใจ พี่จะยอมถอยนิดหนึ่ง  

แลว้เดีย๋วเราคอ่ยเอาหวัใจมาชนกนันะคนสวย” ไอข้ีย้าพากนัโหฮ่าเปา่ปาก 

อย่างชอบใจ

“ถ้าแกกล้าเข้ามาก็ลองเจอนี่แล้วกัน!” 

เพลงพิณชูสนับมือแหลมคมอย่างอาจหาญ สิบทิศไม่เห็นหน้า 

หญิงสาว แต่น้ำเสียงของหล่อนเอาเรื่องทีเดียว หล่อนไม่กลัวบ้างหรือ 

อย่างไร

พวกขีย้าโหร่อ้งชอบใจ ความมดืทำใหพ้วกมนัมองไมเ่หน็ชายหนุม่ 

สิบทิศจึงก้าวเข้าไปใต้แสงไฟ เขม้นมองตัวหัวโจกอย่างดุกร้าว

“เอิ๊ก!…”

ได้ผล มันถึงกับหาวเรอ ตาค้าง อาการคล้ายลมสว้านจับ พวก 

ลูกน้องหันมามองตามกัน ก่อนขาจะสั่นพั่บๆ เรียงเป็นทิวแถว

“พะ…พี่ยักษ์”

“เออ! กูเอง” 

สิบทิศขยับไปยืนข้างเพลงพิณ เขาเหลือบมองหล่อน หญิงสาว 

เบิกตากว้างมองมาอยู่ก่อนแล้ว ชายหนุ่มเบือนหน้ากลับไปถามไอ้ขี้ยา 

อย่างเย็นชา

“พวกมึงจะเดินออกไปเอง หรือจะรอให้กูถีบ”

“ปะ…ไปเองจ้ะ ไปโว้ยพวกเรา เผ่น!”

วัยรุ่นทั้งหลายวิ่งปรู๊ดหนีไป ในแสงสลัวจึงมีเพียงสิบทิศกับ 

เพลงพิณ

“ขอบคุณมากนะคะพี่ยักษ์”

หญิงสาวยกมือไหว้ ใบหน้าซีดขาวขึ้นทันตาประหนึ่งความกล้า 

ทั้งมวลที่หล่อนมีได้สูญสลายไปหมดแล้ว นัยน์ตากลมสวยมีแววตื้นตัน
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ระคนชื่นชมอย่างที่สิบทิศเห็นแล้วไม่ชอบเลย

“จะกลับบ้านก็รีบไปสิ หรือจะรอให้พวกมันกลับมา” เขาสั่งเสียง

ห้วนพลางเมินไปทางอื่น

“เอ่อ…ค่ะ งั้นเพลงไปก่อนนะคะ”

หญิงสาวละล่ำละลักบอก แวบหนึ่งสิบทิศเห็นแก้มแดงระเรื่อ 

ของหล่อนแม้ในแสงไฟริบหรี่ ก่อนเพลงพิณจะเดินแกมวิ่งจากไปยังทิศ

ทางของบ้านหล่อน

สิบทิศไม่คิดว่าตนควรเดินตามไป แต่เท้าทั้งสองกลับพาเขาย่าง 

ก้าวไปถึงบ้านไม้ริมน้ำ ไม่เพียงแต่มีเสียงระนาดบรรเลงเพราะพริ้งมา 

รับขวัญ เขายังทันเห็นหญิงชราก้าวออกมาจากบ้าน เพลงพิณโผเข้าไป 

กอดเธอไว้ สิบทิศจำได้ว่าหญิงผู้นี้เป็นยายของหล่อนเอง

เพลงพิณมองข้ามหลังผู้เป็นยาย และขยับปากบอกเขาเป็นคำว่า 

‘ขอบคุณ’ สิบทิศเม้มปากแน่น ก่อนจะหันหลังกลับด้วยความฉุนเฉียว 

ที่ถูกจับได้ว่าแอบตามหล่อนไป

ชายหนุม่จำ้พรวดไปยงัทศิทางของบา้นตนเองซึง่อยูอ่กีฟากหนึง่ 

ในชมุชนเดยีวกนั มนัทัง้สกปรกและทรดุโทรมยิง่กวา่ สบิทศิเลีย้วไปตาม 

สะพานไม้คับแคบเข้าสู่ซอยเล็กๆ ที่มีแต่บ้านมุงสังกะสีตั้งเรียงติดกัน 

อย่างแออัด แม้จะดึกแล้วก็ยังมีเสียงเอะอะของสามีภรรยาที่ทะเลาะกัน  

คนเมาร้องเพลงโหวกเหวก เสียงหมาแมวไล่กัดกัน ดังผสานไปกับเสียง 

ร้องไห้ของเด็ก ตามด้วยเสียงตะโกนด่าของคนซึ่งรำคาญเสียงเหล่านี้

สบิทศิตรงไปยงับา้นซึง่มสีภาพเกา่โทรม ดา้นหนา้มรีถซาเลง้จอด 

คลอ้งกญุแจไวแ้นน่หนา ชายหนุม่จบัประตสูงักะสอีนัเยน็เยยีบไมต่า่งไป

จากหวัใจของตน เขาไขกญุแจเขา้ไป ภายในบา้นมดืสนทิจนเจา้ของรา่งสงู 

เกือบสะดุดกองขยะสารพัดชนิดซึ่งบิดาตระเวนเก็บมาขาย

ชายหนุ่มกดปุ่มเปิดสวิตช์ไฟ แม้ไม่ทำให้ห้องสว่างมากนัก แต่ก็ 
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เพียงพอที่สิบทิศจะได้มองเห็นประตูห้องนอนของบิดากับพี่ชายซึ่งปิดไว ้

แน่นหนา ป่านนี้พ่อของเขาคงนอนแล้ว ส่วนศิวาอาจกลับดึกตามเคย

สบิทศิทรดุกายลงกลางพืน้หอ้งอเนกประสงค ์ซึง่ถอืเปน็หอ้งนอน 

ของเขาด้วยความหงอยเหงา

การไปเห็นครอบครัวของเพลงพิณทำให้หัวใจของชายหนุ่มหดหู่ 

…บ้านหลังน้อยของหล่อนพรั่งพร้อมไปด้วยความรัก ขณะที่บ้านของเขา 

ช่างว่างเปล่า

ไม่มีใครรอคอยการกลับมาของเขาแม้แต่คนเดียว…

สิบทิศยิ้มให้ตนเองอย่างเศร้าสร้อย เขาหยิบกระเป๋าสตางค์ ดึง 

ภาพถ่ายเก่าแก่ใบหนึ่งออกมา พร้อมกับตั้งคำถามซ้ำๆ เหมือนที่เคยทำ 

เสมอ

ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร หากผู้หญิงในภาพยังอยู่



ไมว่า่จะนอนดกึแคไ่หน สบิทศิกต็ืน่มาทำขา้วเชา้ใหท้กุคนเหมอืน 

เคย ในตู้เย็นไม่มีอะไรนอกจากเนื้อไก่ชิ้นเล็กๆ เขาจึงเด็ดใบตำลึงซึ่งขึ้น

รกเตม็หลงับา้นมาผดักบัเนือ้ไกจ่นหอมฉยุ กอ่นจะเทลงในจานพลาสตกิ

ซึ่งแถมมากับซอสปรุงรส ไม่มีเครื่องครัวชิ้นใดเข้าคู่กัน จานชามบางใบ 

พ่อเก็บมาจากกองขยะเสียด้วยซ้ำ

เสียงประตูฝืดๆ เปิดออก เป็นสัญญาณว่าผู้เป็นบิดาตื่นแล้ว 

สิบทิศเตรียมจานอย่างคล่องแคล่ว สุทินเข้ามาในห้องอเนกประสงค์ซึ่ง

สิบทิศพับมุ้งของตนเก็บเรียบร้อย ชายวัยห้าสิบเศษสวมเสื้อยืดคอกลม

กับกางเกงเก่าขาดเหมือนเคย สิบทิศวางสำรับลงตรงหน้าเขา

“กินสิพ่อ”

สทุนิมองอาหาร ไมม่กีารกลา่วขอบคณุ ซึง่สบิทศิกไ็มห่วงัอยูแ่ลว้ 

เขาถือจานของตัวเองมานั่งขัดสมาธิตรงข้ามบิดา

“ข้าวสารหมดแล้วนะพ่อ”

ชายชราถือช้อนค้างก่อนจะถึงปากเพียงนิดเดียว

“งั้นกูจะเก็บให้ไอ้ศิวามันกิน”

“ฉันแบ่งไว้ให้มันแล้ว” สิบทิศมองบิดาวางช้อนลงในจาน รู้สึก 

ฝืดคอขึ้นมาทันใด

“เดี๋ยวมันกินไม่พอ วันนี้กูไม่หิว”

2
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สุทินผลักจานออกไปจากตัว สิบทิศส่ายหัว แล้วรับประทานต่อ 

ทั้งที่ความรู้สึกอยากอาหารหมดสิ้นไป

“วันนี้ถ้าซ้อมโขนเสร็จเร็ว ฉันจะไปซื้อข้าวสารมาให้ก็แล้วกัน”

“น้ำหน้าอย่างมึงมีเงินด้วยหรือวะ” สุทินแดกดัน 

“ฉันมีเงินจากการไปแสดงโขนตามงานโน้นงานนี้ คงพอซื้อข้าวได้

สักถังสองถังแหละน่า” ชายหนุ่มฝืนตักอาหารใส่ปากอย่างข่มใจ

“ถังสองถัง” คนเป็นพ่อห่อปากด้วยความดูถูก “มึงคิดว่าแค่นั้น 

จะพอยาไส้ไปได้กี่มื้อกัน กูเก็บขยะขายยังได้เงินมากกว่ามึงอีก”

“พ่อก็พูดเกินไป” สิบทิศวางช้อนลงในจาน สบตาสุทินซึ่งจ้องมา

อย่างหาเรื่อง

“ต่อไปมึงจะรู้ว่ากูพูดถูก ไอ้อาชีพเต้นกินรำกินมีแต่พวกกะเทย 

เรียนเท่านั้นแหละ มันจะทำเงินได้สักกี่ตังค์กันวะ” 

“มันก็ไม่แย่ขนาดนั้นหรอก สิ้นปีการศึกษานี้ฉันก็จบปริญญาตรี 

แล้ว ครูที่วิทยาลัยนาฏศิลปเขาทาบทามให้ฉันไปสอนด้วย”

“เฮอะ! กูเห็นพวกครูมีแต่จนๆ มึงดูอย่างไอ้ศิวาสิ เพราะมัน 

เชื่อกูถึงได้เรียนบริหารธุรกิจ ทำงานเดือนแรกก็ได้เงินเป็นหมื่น มีแต ่

คนโงด่กัดานอยา่งมงึเทา่นัน้แหละทีไ่มรู่จ้กัหาตงัค”์ สทุนิจิม้นิว้ชีบ้นหวัเขา 

แรงๆ

“เออ! ฉนัมนัโง”่ สบิทศิกระแทกจานลงกบัพืน้ จดุความเดอืดดาล 

ในใจสุทินจนเขาขึ้นเสียงดังยิ่งขึ้น

“มึงรู้ก็ดีแล้ว กูมีลูกเป็นควายรึเปล่าวะ ทำอะไรไม่เคยได้เรื่อง 

สักอย่าง” 

“ถา้ฉนัเปน็ควาย พอ่กค็งเปน็…” สบิทศิทิง้ทา้ยไวแ้คน่ัน้พรอ้มกบั

หรี่ตามองบิดาอย่างกวนประสาท

“มงึจะวา่กเูปน็ควายหรอืวะ” ชายสงูวยัตะคอก โกรธจนหนา้แดงกำ่ 

เส้นเอ็นขึ้นปูดตรงขมับสองข้างและลำคอ
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“ฉันไม่ได้พูดอะไรนะพ่อ” ชายหนุ่มเผยอยิ้มยียวน

“ไอ้ยักษ์ ไอ้ลูกชั่ว!” สุทินลุกขึ้นยืนชี้หน้าเขา ดวงตาเหลือกถลน

แทบหลุดออกจากเบ้า 

สิบทิศยืนขึ้นช้าๆ เหยียดยิ้ม ทั้งที่ตาไม่ได้ยิ้มไปด้วย ความสูง 

ของชายหนุ่มทำให้ผู้เป็นบิดาต้องแหงนหน้าขึ้นมองเขา

สุทินกระทืบเท้าดังปัง อ้าปากจะด่า แต่เสียงหนึ่งดังแหวกอากาศ 

มา

“เฮ้ย! เห่าหอนอะไรกันวะ กูจะนอน!” 

สองพ่อลูกหันไป สาววัยรุ่นเปิดหน้าต่างจากบ้านข้างๆ ออกมา 

เทา้สะเอวดา่ ผมดดัของหลอ่นยุง่ไมเ่ปน็ทรงอยา่งคนเพิง่ตืน่นอน เสือ้กลา้ม 

สีเขียวเป็ดรัดติ้วกับกางเกงขาสั้นกุดสีชมพูช็อกกิงพิงก์แทบไม่ปิดบัง 

สรีระอวบอัด

“เป็นห่าอะไรกันวะพ่อลูกคู่นี้ ทะเลาะกันอยู่ได้ทุกวัน ไม่เกรงใจ 

ชาวบ้านชาวช่องซะบ้าง”

“มึงเงียบไปเลยอีเขียด มึงกับแม่ก็ทะเลาะกันทุกวันเหมือนกัน 

นั่นแหละ นี่ก็สายตะวันโด่งแล้วยังจะนอนอยู่ได้” สุทินโต้กลับ

“ฉันทำงานกลางคืนนี่หว่า ไม่นอนกลางวันแล้วจะให้ฉันนอนตอน

ไหน” เขียดหรือบัวคลี่ยังเถียงอย่างไม่ลดละ

“หน้าอย่างมึงทำงานกับเขาด้วยเรอะ กูเห็นวันๆ มึงเอาแต่อ้าขา 

ให้ผู้ชาย” สุทินเบ้ปาก

“ฉันจะอ้าขาให้ใคร หนักหัวลุงมากรึไง” บัวคลี่เกาหัวฟูๆ อย่าง 

หงุดหงิด

“ไม่หนักหรอกโว้ย ตราบใดที่มึงไม่นอนกับลูกกู” สุทินตะคอก

“แน่ใจรึว่าฉันไม่เคยนอนกับลูกลุง” บัวคลี่เผยอยิ้มพลางปรายตา

มองสิบทิศอย่างมีความหมาย

สุทินถลึงตาใส่ชายหนุ่มพร้อมกับคำราม สายตาของผู้เป็นบิดา 
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เช่ืออย่างหมดใจว่าลูกคนท่ีบัวคล่ีพูดถึงต้องเป็นสิบทิศอย่างไม่ต้องสงสัย

ประตูด้านในเปิดออกอีกครั้ง ศิวาก้าวออกมาจากห้อง เขาสวม 

เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกับกางเกงสแล็กส์แบบหนุ่มออฟฟิศ ดูเนี้ยบ 

ทุกกระเบียดนิ้ว ผิดแผกจากสิ่งแวดล้อมโทรมทรุดรอบกาย

“ยู้ฮู! พี่ศิวา” บัวคลี่โบกมือพร้อมส่งจูบให้

ศิวากลอกตาขึ้นบนฟ้า เมินไปทางอื่นโดยไม่ใส่ใจหญิงสาวซึ่ง 

กระพือขนตาให้อย่างเรียกร้องความสนใจ 

สุทินลืมบัวคลี่ไปทันที เขาปราดไปหาลูกชายสุดที่รักอย่างเอาใจ 

น้ำเสียงเปลี่ยนไปเป็นคนละคน “กินข้าวเช้าสิ ศิวา”

สุทินยื่นจานให้ ศิวาปรายตามองก่อนขมวดคิ้ว

“ข้าวกับผัดผักอีกแล้วหรือพ่อ เช้าๆ แบบนี้ฉันอยากกินกาแฟ 

มากกว่า ฉันหิ้วท้องเก็บไว้กินสตาร์บัคส์ข้างออฟฟิศดีกว่า”

“อูห้!ู สตารบ์คัสเ์ชยีวหรอืพี ่ไดข้า่ววา่แกว้หนึง่ตัง้เปน็รอ้ย มนัวเิศษ 

ยังไงวะ กินแล้วบินได้รึเปล่า” บัวคลี่เสนอหน้าถาม

“มงึเขา้บา้นไปเลยอเีขยีด อยา่มาเสอืกเรือ่งของบา้นก”ู สทุนิหนัไป 

ด่า

“ฉนัไมอ่ยากเสอืกรอ้ก แคอ่ยากกนิดว้ย เปน็บญุปาก” บวัคลีค่อ้น 

ปะหลับปะเหลือก ก่อนจะเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นอ่อนหวาน “เมื่อไหร่พี่จะ 

เลี้ยงฉันล่ะ พี่ศิวา”

“ฝันไปเหอะอีเขียด มึงจะนอนก็นอนไป อย่ามาทำลายเวลาเช้าดีๆ 

ของกู” ศิวาพูดเสียงเรียบ

“แหม! ทีเมื่อคืนไม่เห็นพูดแบบนี้เลย” บัวคลี่ทำเสียงจึ๊กจั๊ก 

ในปาก

“หุบปากไปเลย อีเพ้อเจ้อ!” สุทินแผดเสียงใส่

“อยา่ไปสนใจมนัเลยพอ่ ฉนัไปทำงานละ ออ้! เมือ่กีไ้ดย้นิวา่ขา้วสาร 

หมด พ่อเอาเงินฉันไปซื้อก็แล้วกัน” 
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ศิวายื่นธนบัตรฉบับละห้าร้อยใหม่เอี่ยมให้บิดา เขาทำตาโต  

รีบรับเงินไว้ทันที

“ห้าร้อย! อูย…ขอบใจมากไอ้ลูกชาย กูไม่เห็นแบงก์ห้าร้อยใหม่ๆ 

แบบนี้มานานแล้ว กลิ่นแม่งหอมชื่นใจกูจริงจริ๊ง” 

เขาสดูดมธนบตัรดว้ยสหีนา้ปลาบปลืม้เปน็ลน้พน้ กอ่นตบบา่ศวิา 

ดังปุ

“ไอ้ลูกคนนี้ไม่เคยทำให้กูผิดหวัง อย่างนี้สิวะถึงจะเป็นลูกกู”

สุทินกุลีกุจอไปส่งศิวาถึงหน้าบ้านด้วยความยินดีอย่างออก- 

นอกหน้า 

สิบทิศมองบิดากับพ่ีชายด้วยความเซ็ง รู้สึกเหมือนเป็นคนนอก 

เขาขบกรามแน่น เก็บจานอาหารเข้าไปในครัวเงียบๆ มีเพียงบัวคลี่ที่หัน

มาพยักหน้าให้อย่างเห็นใจ

สิบทิศเดินไปยังป้ายรถเมล์อย่างไม่หายเซ็ง ชายหนุ่มขมวดคิ้ว 

ด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นร่างอ้อนแอ้นคุ้นตายืนอยู่ตรงนั้น เพลงพิณ 

ยกนาฬิกาขึ้นมาดูเวลา เหลียวซ้ายแลขวาคล้ายรอคอยใครสักคน

ชายหนุ่มนิ่วหน้า ลังเลว่าควรไปยืนรอรถเมล์ใกล้หล่อนหรือไม่ 

แต่เขาไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ว จึงตัดสินใจก้าวไปหยุดยืนอยู่ห่างๆ

ร่างสูงใหญ่คงเตะตาไม่น้อย หญิงสาวจึงหันมามอง ดวงตาคู่สวย 

เปล่งประกายโล่งอก หล่อนขบริมฝีปากอย่างลังเล ก่อนเดินเข้ามาใกล ้

ด้วยท่าทางประหม่า แล้วยื่นถุงกระดาษมาตรงหน้า

“ลูกชุบค่ะ ยายทำขาย เพลงขอแบ่งมาให้พี่ยักษ์”

“ทำไม” สิบทิศนิ่วหน้า

“ก็…เพื่อตอบแทนที่พี่ยักษ์ช่วยเพลงเมื่อคืนไงคะ”

หญิงสาวไม่กล้าสบตาเขาด้วยซ้ำ มีเพียงแก้มซึ่งแดงปลั่งบ่งบอก 

ว่าหล่อนคงต้องอาศัยความกล้าไม่เบาเพื่อพูดคุยกับตน
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“ผมไม่ได้ช่วยอะไร แค่เดินผ่านไปแล้วเห็นไอ้พวกขี้ยามันเกะกะ 

ขวางทางก็เท่านั้น” สิบทิศยักไหล่ ใบหน้าบึ้งตึง

เพลงพิณช้อนตามองเขาด้วยความงงงวย ก่อนรอยยิ้มจะผุดขึ้น 

ตรงมุมปากของหญิงสาวอย่างขบขันแกมรู้ทัน

“ค่ะ ถึงอย่างนั้นเพลงก็ต้องขอบคุณที่พี่บังเอิญผ่านไปด้วย 

รับขนมไปเถอะนะคะ ยายทำอร่อยมาก ขายหมดทุกวันจนทำไม่ทันเลย 

ทีเดียว”

ชายหนุ่มขมวดคิ้วมองหล่อนอย่างดุๆ เพลงพิณหลุบตาลงต่ำ 

แตไ่มล่ดมอืซึง่ถอืขนมลง สบิทศิพน่ลมหายใจแรงๆ ฉวยถงุมาดว้ยความ 

หงุดหงิด ก่อนเบือนหน้าไปทางอื่น

“รถเมล์มาแล้ว จะไปรึเปล่า” เขาถามเสียงห้วน 

“ไปค่ะ” เพลงพิณตอบแผ่วเบา

จำนวนผูค้นทีเ่บยีดเสยีดบนรถเมลใ์นชว่งเวลาเรง่ดว่นทำใหส้บิทศิ 

ตอ้งใชค้วามสงูใหญเ่ปน็กำแพงกนัฝงูชนใหเ้พลงพณิขึน้รถไดโ้ดยสะดวก  

ก่อนจะตามหล่อนขึ้นไป

ความแออัดบังคับให้ทั้งสองต้องยืนติดกันไปโดยปริยาย เขา 

ลอบมองรา่งนอ้ยซึง่สูงแคค่างของตน หลอ่นเอาแตก่ม้หนา้ ทวา่เพยีงพอ

ที่เขาจะมองเห็นรอยแผลเป็นเส้นบางตรงขมับด้านซ้ายของหล่อน

สิบทิศขมวดคิ้ว ริมฝีปากเม้มเป็นเส้นตรง ไม่อาจละสายตาจาก 

แผลเป็นนั้นได้

จู่ๆ  รถเมลก์เ็บรกกะทนัหนั หญงิสาวเซมาชนแผงอกแกรง่ ชายหนุม่ 

โอบแผ่นหลังกลมกลึงไว้โดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้หล่อนล้ม ร่างทั้งสอง 

แนบชิด ดวงตาของเพลงพิณเบิกกว้าง

“ขอโทษค่ะ”

พวงแกม้ของหญงิสาวแดงจดั หลอ่นขยบักายใหท้รงตวัได ้สบิทศิ 

รีบเอามือออกและเมินไปทางอื่น บังคับสายตาจนสุดความสามารถไม่ให้
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สนใจร่างน้อยซึ่งอยู่ห่างแผ่นอกของตนไปไม่ถึงคืบ

ช่างยากเย็นเสียจริงที่จะบังคับสายตาไม่ให้หันไปมองผู้ชายซึ่ง 

เคยเป็นฝันร้ายของตน

เพลงพณิทอดถอนใจพลางใชช้อ้นเขีย่ขา้วในจานดว้ยอาการใจลอย  

หญิงสาวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิบทิศยังเป็นฝันร้ายของหล่อนอยู่หรือไม่ เขา 

เปลีย่นไปมาก แมจ้ะนา่ยำเกรงไมต่า่งจากเมือ่กอ่น แตใ่นชว่งไมก่ีว่นัทีไ่ด้

ฝึกซ้อมโขนพระราชทานด้วยกัน หล่อนก็เริ่มเห็นมุมดีๆ ของเขาอยู่บ้าง

อันที่จริงแล้วชีวิตของเพลงพิณกับสิบทิศไม่เคยห่างไกลกันเลย  

นับตั้งแต่พบกันในวัยเด็ก หญิงสาวหลีกเลี่ยงที่จะเจอเขามาตลอด  

จนมาเหน็กนัอยูไ่กลๆ อกีครัง้กเ็มือ่เพลงพณิเขา้เรยีนในวทิยาลยันาฏศลิป  

ซึ่งสิบทิศเป็นรุ่นพี่อยู่สามปี ชีวิตของทั้งสองแยกจากกันไประยะหนึ่ง 

หลังเขาเรียนจบและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบันบัณฑิต- 

พัฒนศิลป์ จนกระทั่งเพลงพิณตามมาเป็นรุ่นน้องอีกครั้ง แต่พวกเขา 

ก็รักษาระยะห่างต่อกัน

ทั้งคู่เพิ่งมีความจำเป็นต้องใกล้ชิดกันก็เพราะซ้อมการแสดงโขน

พระราชทาน

สิบทิศในอดีตคือนักเลงโตซึ่งทุกคนในชุมชนเกรงกลัว และ 

หลายคนก็เอือมระอา บางคนเรียกเขาว่าเด็กเหลือขอด้วยซ้ำ เพลงพิณ 

เคยเผชิญกับความ ‘เหลือขอ’ ของเขามาก่อน หล่อนจึงหวาดเกรงสิบทิศ 

เสมอมา

ทว่าเมื่อวานชายหนุ่มช่วยหล่อนจากพวกอันธพาล แล้วตอนนี้ 

เขาก็แอบฉีกหมูทอดเป็นชิ้นเล็กๆ ให้สุนัขที่นั่งรออยู่ข้างโต๊ะ แม้ว่า 

ชายหนุ่มจะตีหน้ายักษ์ใส่มันไปด้วยก็ตาม

เพลงพิณอมยิ้ม ไม่เข้าใจว่าเหตุใดสิบทิศจึงต้องทำหน้าเบื่อโลก 

อยู่เป็นนิจ ทั้งที่บางครั้งเขาก็ดูใจดี ดังเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อน หล่อนแอบ 
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เห็นชายหนุ่มลุกขึ้นให้คุณยายแก่ๆ นั่งแทนที่เขาบนรถเมล์ และเมื่อเช้า 

เขาก็ช่วยกันไม่ให้ผู้คนเบียดมาชนหล่อน

ที่สำคัญคือ ไยเพลงพิณจะไม่รู้ว่าสิบทิศเดินตามมาส่งตนถึงบ้าน 

ทุกวันที่มีการซ้อมโขนและต้องเลิกในเวลาค่ำ หล่อนจึงไม่กลัวพวก 

อันธพาล

สิบทิศควรเป็นฝันร้ายของหล่อนต่อไปอีกไหมหนอ

“อย่าคิดอะไรกับเขาเชียว!”

เสียงเข้มๆ ของเพื่อนรักทำให้เพลงพิณหันไปมอง มิ่งขวัญจ้องมา 

ที่หล่อนตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

“เธอพูดอะไร” เพลงพิณตักข้าวเข้าปากแก้เก้อ

“ฉันเห็นเธอมองพี่ยักษ์มาตั้งนานแล้ว” มิ่งขวัญเพ่งพินิจอย่าง 

จับผิด

“ฉนัมองเขาทีไ่หนกนั ฉนัแคค่ดิอะไรเรือ่ยเปือ่ย ไมเ่กีย่วกบัตวัเขา 

เลย” หญิงสาวก้มหน้าตักข้าวคำต่อไปทั้งที่แก้มร้อนซู่

“ขอใหไ้มเ่กีย่วจรงิๆ เถอะ พีย่กัษไ์มเ่หมาะกบัเธอหรอก เขานา่กลวั 

ออกจะตาย อ้อ! มีคนบอกว่าพ่อเขาเป็นซาเล้งเก็บขยะด้วยนะ”

“ซาเล้งแล้วยังไง ยายฉันก็เข็นรถขายขนม ตาก็ตีระนาดให้นางรำ 

แก้บน ส่วนแม่ก็เป็น…”

“โอ๊ย! เนี่ยนะที่เธอว่าไม่สนใจเขา นี่มันแก้ตัวให้กันชัดๆ” มิ่งขวัญ 

ชี้หน้าว่า

“ฉันไม่ชอบที่เธอทำเหมือนดูถูกครอบครัวของเขาต่างหาก” 

เพลงพิณว่าตรงๆ

“ฉนัไมไ่ดด้ถูกูเขา แตเ่ธอคดิดดูีๆ  ส ิเธอมผีูช้ายสดุแสนเพอรเ์ฟกต์ 

มาจีบอยู่ทั้งคนแล้ว เธอควรมองให้ไกลไปถึงอนาคต พี่เมศร์ เขาจะพา 

เธอออกจากสลัมไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะ” มิ่งขวัญพูดอย่างจริงจัง

‘พี่เมศร์’ ซึ่งเพื่อนรักกล่าวถึงคือ ราเมศร์ นักศึกษามหาวิทยาลัย 
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เอกชนชื่อดัง เขาเป็นบุตรชายนักธุรกิจใหญ่ ตามจีบเพลงพิณมาได้ 

สองเดือนแล้ว หลังจากเขาพบหล่อนไปรำอวยพรในงานวันคล้ายวันเกิด

ของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขารู้จัก

“ฉนัไมไ่ดค้ดิอะไรกบัพีเ่มศรไ์กลถงึขนาดนัน้หรอก เรายงัเดก็มาก 

ยังเรียนไม่จบเลย และถ้าฉันต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง ฉัน

ก็จะไม่เปลี่ยนเพราะผู้ชายคนไหน ฉันจะเปลี่ยนมันด้วยตัวของฉันเอง 

ผู้ชายน่ะไว้ใจไม่ได้หรอก” เพลงพิณย่นจมูก

“ฉันรู้ว่าเธอไม่เชื่อใจผู้ชายเพราะพ่อของเธอเจ้าชู้” มิ่งขวัญมอง 

มาอย่างเห็นใจ

“ฮื่อ แม่ต้องเสียใจเพราะพ่อมามาก แต่ก็ดีแล้ว เพราะตอนนี้แม่

มีชีวิตใหม่กับผู้ชายที่รักแม่จริงๆ”

เพลงพณิยิม้บางๆ นยันต์าเศรา้หมองยามคดิวา่ความสขุของมารดา 

คือการได้อยู่กับครอบครัวใหม่ ซึ่งไม่รวมหล่อนกับน้องชาย 

“เอาอีกแล้ว” มิ่งขวัญเขย่ามือหล่อน “เธอคิดเรื่องครอบครัวใหม่

ของแม่กับพ่ออีกแล้วใช่ไหม อย่าลืมสิว่าเธอมียายกับตา พวกเขารักเธอ

ยิ่งกว่าพ่อแม่เธอซะอีก”

“ฉนัรู ้เพราะมยีายกบัตา ฉนักบันอ้งถงึมชีวีติอยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

มาจนทุกวันนี้” เพลงพิณยิ้มอ่อนโยน หล่อนเหลือบมองสิบทิศและเห็น 

เขาจ้องมาพอดี หญิงสาวรีบหลบตา

“เอาอกีแลว้นะยายเพลง ฉนัวา่เธอชกัจะยงัไงๆ กบัพีย่กัษเ์สยีแลว้ 

ละ” มิ่งขวัญหรี่ตามอง

“ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละน่า รีบกินเถอะ” เพลงพิณทำเสียงดุ 

กลบเกลื่อนความเขิน

“ให้มันจริงเหอะ แต่จะว่าไป ตั้งแต่เห็นพี่ยักษ์มา ฉันก็ไม่เคย

ได้ยินว่าเขามีแฟนสักที มีผู้หญิงทั้งแท้และไม่แท้กรี๊ดเขาตั้งหลายคน 

แต่ไม่เห็นเขาสนใจใคร อันที่จริงพี่ยักษ์ก็หน้าตาดีเหมือนกันนะ เสียแต ่
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ชอบทำหน้าบูดเหมือนคนท้องผูกไม่ได้เข้าห้องน้ำมาเป็นเดือนๆ บางที 

ฉนักอ็ยากเหน็เหมอืนกนัวา่ผูช้ายอยา่งเขาจะรกัชอบใครเปน็รเึปลา่ ทีแ่น่ๆ  

ผู้หญิงคนนั้นคงโชคร้ายน่าดู” มิ่งขวัญแบะปากอย่างดูแคลน 

เพลงพณิไมท่นัไดส้นใจกริยิาของเพือ่น ในหวัของหญงิสาวเตม็ไป 

ด้วยคำถามเดียวกัน…ผู้ชายอย่างสิบทิศจะรักชอบผู้หญิงเป็นบ้างหรือไม่

หล่อนใคร่อยากเห็นหญิงสาวคนนั้นของเขาเสียจริง

เพลงพิณยังไม่ได้รับคำตอบของคำถามซึ่งหล่อนกับเพื่อนรัก 

สงสัย

หลังการฝึกซ้อม หญิงสาวเดินกลับบ้านโดยมีสิบทิศตามมาห่างๆ  

เหมอืนเคย หลอ่นแวะรา้นขายของชำเพือ่ซือ้ของกลบัไปใหย้าย เพลงพณิ 

แอบมองด้วยหางตา เห็นสิบทิศยืนเตร็ดเตร่อยู่ไกลๆ ทำทีเป็นคุ้ยค้น 

ของในเป้ใบเก่ง

หล่อนอมยิ้ม รีบหยิบของตามที่ยายสั่ง แล้วเดินไปจ่ายสตางค์ 

ทันใดนั้น หญิงสาวร่างอวบอัดสวมชุดกระโปรงสั้นรัดติ้วแบบสาวเชียร์

เบียร์ก็ปราดมาแซงคิว

“แปะ โกเต๊กซ์ห่อหนึ่ง”

คนสั่งกดแชตข้อความผ่านโปรแกรมไลน์ในโทรศัพท์มือถือ 

พลางหัวเราะคิกคักไปด้วยอย่างไม่สนใจใคร

เพลงพิณมองหน้าคนแซงคิวด้วยความไม่พอใจ หญิงสาวผู้นี้ 

ไม่น่ามีอายุห่างจากหล่อนสักเท่าไร แต่ท่าทางกร้านโลกจนดูแก่กว่าวัย 

ทัง้ยงัแตง่หนา้จดั ตดิขนตาปลอมหนาราวกบักนัสาด และทาปากแดงแจจ๋น 

ลอยเด่นขึ้นมากลางหน้าขาววอก

อาแปะเจ้าของร้านหยิบผ้าอนามัยมาวางบนหลังตู้ ค่อยๆ ใช้ 

กระดาษห่อทับมันอย่างเชื่องช้า สาวร่างอวบจึงละสายตาจากโทรศัพท์

“โอ๊ย! ไม่ต้องห่อหรอกแปะ เสียเวลา เอามานี่เลย ฉันไม่อาย 
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หรอก”

เธอควา้หอ่ผา้อนามยัขึน้มา ยืน่เงนิใหช้ายชรา กอ่นหมุนตวัมาปะทะ 

กับเพลงพิณ

“มองอะไรยะ ไม่เคยเห็นคนสวยกว่ารึไง”

สาวเชียร์เบียร์เชิดใส่อย่างเย่อหยิ่ง แล้วเดินบิดสะโพกออกจาก 

ร้าน เพลงพิณส่ายศีรษะ หล่อนจ่ายสตางค์และรับของมา เตรียมจะ 

กลับบ้าน

หลอ่นหนัไปทางสบิทศิ กอ่นเบกิตากวา้งเมือ่เหน็เจา้ของรา่งอวบอึม๋ 

ปราดเข้าไปเกาะแขนเขาพร้อมกับส่งเสียงดังแปร๋น

“คิดถึงกูจนทนไม่ไหว ต้องมารอถึงหน้าปากซอยเชียวรึไอ้พ่ียักษ์!”



“คิดถึงกูจนทนไม่ไหว ต้องมารอถึงหน้าปากซอยเชียวรึไอ้พ่ียักษ์!” 

ไม่ใช่ครั้งแรกที่สิบทิศรำคาญเสียงแจ๋นๆ ของบัวคลี่ แต่หนนี้ 

มันทำให้เขาหงุดหงิดเป็นทวีคูณ บวกกับอากัปกิริยาซึ่งเธอมาเกาะแกะ 

แขนอย่างเป็นเจ้าข้าวเจ้าของด้วยแล้ว เส้นเลือดตรงขมับของสิบทิศ 

ถึงกับเต้นตุบๆ

ซ้ำร้ายไปกว่านั้น สายตาทุกคู่จ้องมายังพวกเขาอย่างอยากรู้ 

อยากเห็น บ้างก็ขบขัน ดูแคลน เพราะรู้ชื่อเสียงของบัวคลี่ดี ทว่าดวงตา 

คู่หนึ่งซึ่งทำให้สิบทิศถึงกับนิ่งอึ้ง คือนัยน์ตาของเพลงพิณที่เบิกกว้าง 

อย่างตกตะลึง 

“มองอะไรกันวะ ผัวเมียจะจู๋จี๋กัน อย่ามาเสือก!” บัวคลี่ด่ากราด 

เพลงพิณสะดุ้งอย่างเพิ่งรู้สึกตัว นัยน์ตาฉายแววตำหนิ ก่อน 

หล่อนจะเม้มปาก ก้มหน้า และเดินออกไปพร้อมคนอื่น

“ว่าไงล่ะไอ้พี่ยักษ์ มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ อย่าบอกนะว่าคิดถึงกู” 

บัวคลี่ลอยหน้าลอยตาถาม

“ปล่อยกูเลยอีเขียด อย่ามาเล่นไม่เข้าเรื่อง”

สิบทิศปลดมือเธอออก ถลึงตาใส่บัวคลี่ด้วยความโกรธเกรี้ยว  

หญิงสาวจึงทำปากยื่นอย่างสะบัดสะบิ้ง

“หนอ็ย แตะนดิแตะหนอ่ยกไ็มไ่ด ้ไมรู่จ้ะหวงอะไรนกัหนา คดิรวึา่ 

3
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กูจะสน คนอยา่งกมูนัสวยเลอืกได ้ลองแคก่กูระดกินิว้กต็ามมาเปน็พรวน”  

บัวคลี่กระดิกนิ้วชี้ให้ดูเป็นเชิงอวด

“งั้นมึงก็ไปซะ อย่ามายุ่งกับกู” สิบทิศไล่อย่างมะนาวไม่มีน้ำ

“ชิ! ไปก็ไปโว้ย อย่ามาง้อกูทีหลังก็แล้วกัน” บัวคลี่สะบัดหน้า 

พรืด

สิบทิศไม่เสียเวลามองร่างอวบอัดซึ่งเดินส่ายก้นจากไป เขารีบ 

ตามเพลงพณิไปดว้ยใจรอ้นรุม่อยา่งไมเ่คยเปน็ หญงิสาวหายไปไกลแลว้ 

ชายหนุม่เรง่ฝเีทา้ ทนัเหน็หลอ่นเดนิเขา้บา้นซึง่มแีสงไฟอบอุน่ลอดออกมา 

จากหน้าต่าง

เพลงพณิไมห่นัมามองเขาแมแ้ตน่อ้ย ชายหนุม่ยนืนิง่อยูบ่นทางเดนิ 

อันมืดมัว แววตาแสดงความติเตียนของหญิงสาวยังแจ่มชัดในความ 

ทรงจำ ไม่รู้เหตุใดเขาจึงไม่สบายใจเอาเสียเลย

สบิทศิหนัหลงัเดนิกลบัไปตามความมดืสูท่ศิทางของบา้นตน รูส้กึ 

เปลีย่วเหงายิง่กวา่ทกุวนั ชายหนุม่เกอืบถงึบา้นอยูแ่ลว้ เขากเ็หน็รา่งทว้ม 

ของผู้หญิงคนหนึ่งโก่งคออาเจียนอยู่ตรงขอบสะพานเล็กๆ ใกล้จะตก 

ไม่ตกแหล่

“น้าอร ระวัง!” เขาปรี่เข้าไปประคองเธอไว้

“โอ๊ย! ครายเรียกกูวะ” คนเมาหันมามองเขาตาเยิ้ม

“ฉันเอง”

“ฉันหนาย...” บังอรเอื้อมมือทั้งสองมาตะปบแก้มของสิบทิศ  

ดึงศีรษะของชายหนุ่มเข้ามาใกล้ “อ้อ…ไอ้ยักษ์ลูกพี่ทิน…คิดว่า 

พระเอกหนังที่หนาย”

“นา้เมามากแลว้ กลบับา้นเถอะ มา ฉนัพาไปสง่” ชายหนุม่ประคอง 

เธอเดิน

“ครายว่ากูมาว คนอย่างกูม่ายเคยมาว…เอิ้ก!” บังอรเรอเสียงดัง 
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ส่งกลิ่นอาเจียนเหม็นเปรี้ยวจนสิบทิศต้องเบือนหน้าหนี

เขาอาศัยเรี่ยวแรงที่มากกว่าลากบังอรไปตามทางเดินคับแคบ 

ด้วยความทุลักทุเล ชายหนุ่มนิ่วหน้าอย่างระอาเมื่อหญิงร่างท้วมร้อง 

เพลงเสียงดังลั่นจนชาวบ้านเปิดหน้าต่างออกมาตะโกนด่า กว่าจะถึงบ้าน

ซึ่งอยู่ติดกับที่พำนักของเขา สิบทิศก็แทบหอบ

“กุญแจล่ะ”

ชายหนุ่มแบมือขอ บังอรเกือบจะถอดผ้านุ่งออกมาทั้งผืน เขา 

ห้ามแทบไม่ทัน กว่าจะได้กุญแจมาไขประตูบ้านให้อีกฝ่ายก็นานเกือบ 

ห้านาที

สิบทิศพาบังอรเข้าไปในบ้าน เดินเตะข้าวของรกๆ ไปตลอดทาง  

ส่วนเจ้าของบ้านม่อยหลับไปราวกับถูกปิดสวิตช์

“เฮอ้…หมดเรือ่งซะท ีปลอ่ยใหอ้เีขยีดกลบัมาจดัการกบัแมม่นัเอง 

ก็แล้วกัน”

ชายหนุ่มพึมพำพลางออกจากบ้านโทรมทรุดของบังอร ก่อนจะ 

ชะงักเมื่อเห็นบิดายืนเท้าสะเอวรออยู่ตรงประตูบ้านของตน 

“มึงไปช่วยมันทำไม” 

“คนบ้านใกล้เรือนเคียง ไม่ช่วยกันแล้วจะรอให้ใครช่วย” เขา 

ตอบเสียงเรียบ

“ไม่ใช่เพราะมึงเป็นผัวอีเขียดหรอกนะ!” สุทินตะคอก

สิบทิศกลอกตาขึ้นฟ้าด้วยความเซ็ง เขาคร้านจะแก้ตัว จึงเดิน 

เข้าบ้าน แต่ผู้เป็นบิดากลับกระชากแขนอย่างแรง

“ไอ้ยักษ์ มึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้ว่ามึงเคยนอนกับอีเขียดไหม!”

“พ่อเชื่อไปแล้วนี่ว่าฉันนอนกับมัน ต่อให้ฉันพูดอะไร พ่อก็ไม่ฟัง 

หรอก” สิบทิศจ้องบิดาด้วยดวงตาแข็งกร้าว

“ไอ้ตาต่ำ! มึงก็รู้ว่าอีเขียดมันนอนกับผู้ชายทั้งสลัม มึงยังจะไป 

มั่วกับมันอีก” สุทินแผดเสียง 
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สบิทศิเหยยีดยิม้ ถา้แทงหวย เขาคงถกูรางวลัทีห่นึง่ พอ่เชือ่คำพดู 

ของบัวคลี่ที่โพล่งออกมาเมื่อเช้าจริงดังที่เขาคิด

ชายหนุ่มยักคิ้วให้อย่างยียวน เขาดึงแขนออก ก้าวเข้าไปในบ้าน 

อย่างไม่สะทกสะท้าน ทั้งยังไม่คิดแก้ต่างให้ตนเอง

“จำใสก่ะโหลกหนาๆ ของมงึไวเ้ลย ถา้วนัหนึง่มงึตดิโรคมาจากมนั 

กูจะไม่พามึงไปรักษาหรอกโว้ย!” สุทินตามมาตะโกนใส่หู

“พอ่วางใจได ้ฉนัไมต่ดิโรคจากมนัหรอก” ชายหนุม่วางเปส้มัภาระ 

ลงตรงมุมห้องซึ่งเป็นที่เก็บข้าวของส่วนตัวของตน

“เฮอะ! โง่แล้วยังทำหยิ่ง กูยังพูดไม่จบ ถ้ามึงทำมันท้อง กูก็จะ 

ไม่ช่วยเลี้ยงลูกของพวกมึงเหมือนกัน” สุทินประกาศกร้าว สิบทิศหัน 

กลับไปยืนประจันหน้าบิดา

“ถ้าฉันทำใครท้อง ฉันจะเลี้ยงลูกของฉันเอง จะไม่เอามาเป็น 

ภาระพ่อ เหมือนที่ฉันกำลังเป็นภาระให้พ่ออยู่นี่หรอก”

เขาโตก้ลบั สทุนิโกรธจนสัน่เทิม้ไปทัง้ตวั ศวิาเปดิประตบูา้นเขา้มา 

ราวกับเป็นระฆังตีหมดยกบนเวทีมวย

“ทะเลาะอะไรกันอีกแล้ว” พี่ชายคนโตถอดรองเท้าหนังมันปลาบ

ออก แล้วมองหน้าบิดากับน้องชายสลับกันไปมา

“ไอ้ยักษ์มันนอนกับอีเขียด”

สิบทิศทำเสียง ‘ฮึ’ ในลำคอพร้อมกับแค่นยิ้ม 

ศวิาจอ้งนอ้งชาย กอ่นยน่หวัคิว้ “ไอย้กัษน์ะ่หรอืจะนอนกบัผูห้ญงิ  

มันรักนวลสงวนตัวจนแทบกลายเป็นพระอยู่แล้ว พ่อถูกมันปั่นหัว 

มากกวา่” ศวิาสา่ยหนา้ยิม้ๆ และตบบา่นอ้งชาย “มงึอยา่ยัว่พอ่แกมากนกั 

สิวะ แกแก่แล้ว เดี๋ยวก็หัวใจวายตายไปหรอก”

สิบทิศยักไหล่ สุทินอ้าปากค้างมองลูกคนเล็ก สีหน้าแสดงความ

โล่งใจอย่างถึงที่สุด

“ตกลงว่ามึงไม่เคยนอนกับอีเขียดใช่ไหม”
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ชายหนุ่มไม่ตอบ เขาเดินไปกางมุ้งลงที่มุมของตนเอง ไม่สนใจ 

สุทินซึ่งจ้องมาไม่วางตา

“พ่อมานั่งตรงนี้ดีกว่า ฉันมีข่าวดีมาบอก”

ศิวาทรุดกายลงกับพื้น ใช้มือรีดเสื่อน้ำมันที่ปูทับไม้กระดานให้ 

เรียบอย่างเชิญชวน สุทินจึงนั่งลง

“ข่าวดีอะไรวะ”

“นายขึ้นเงินเดือนให้ฉัน” ศิวาอมยิ้ม นัยน์ตาเป็นประกายแวววาว

“ขึ้นเงินเดือน…โห! มึงนี่เก่งสุดยอดเลยลูกพ่อ ทำงานไม่ถึงปีก็ 

เงินเดือนขึ้นแล้ว เท่าไหร่วะ” สุทินโน้มตัวเข้าไปใกล้บุตรชายอย่างใคร่รู้

“อีกสองพัน” ศิวาชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้นมาอย่างอวดๆ

“อีกสองพันเลยหรือ!” สุทินทำตาโต

“ใช่” ศิวาพยักยิ้ม “เจ้านายบอกว่าฉันทำงานดี พ่อรู้ไหมว่า 

นอกจากฉันจะได้เงินเดือนเพิ่ม นายยังเลื่อนฉันให้ไปช่วยงานในฝ่าย 

บริหารอีกด้วย”

“ฝา่ยบรหิารเชยีวร ึอยา่งนีม้งึกต็อ้งไดอ้ยูใ่กลเ้จา้นายมากขึน้ไปอกี 

สิวะ” สุทินยิ้มกว้าง

“จ้ะพ่อ ฉันคงได้ใกล้ชิดนายมากขึ้น ไม่ต้องเป็นลูกกระจ๊อก 

ในออฟฟิศให้ไอ้พวกรุ่นพี่มันกดหัวใช้”

สบิทศิเหลอืบมองพีช่ายโดยไมค่ดิออกความเหน็ เขาไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง 

งานของศวิามากนกั ทราบแตว่า่พีช่ายเขา้ทำงานในบรษิทัใหญโ่ตซึง่มธีรุกจิ 

ในเครือหลายแขนง ทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่ประมูลงานจากหน่วยงาน 

ราชการ โชวร์มูรถยนตน์ำเขา้ระดบัพรเีมยีมและซเูปอรค์าร ์ตลาด รวมถงึ 

กิจการอื่นอีกมากมาย

ศิวาทำงานในบริษัทแม่ซึ่งดูแลกิจการทั้งหมด สร้างความปลาบ- 

ปลื้มให้สุทินจนคุยฟุ้งไปทั้งชุมชนตั้งแต่วันแรกที่ศิวาได้งานใหม่ๆ ข่าวดี 

ในวันน้ีคงทำให้สุทินโม้ได้อีกนาน ดูจากตอนน้ีบิดาก็ย้ิมไม่หุบเลยทีเดียว
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“ดีจริงๆ ต่อไปมึงจะได้มีเจ้านายแค่คนเดียว” 

“ก็ไม่เชิงหรอกพ่อ มีทั้งนาย เมียนาย แล้วก็ลูกชายนายอีกคน” 

ศิวาดึงเนกไทออกจากคอเสื้อ

“ลูกชายนาย…อายุเท่าไหร่วะ”

“เขาอยูม่หา’ลยัแลว้ อายคุงพอๆ กบัไอย้กัษน์ัน่แหละ ชือ่คณุเมศร ์

เป็นลูกหัวแก้วหัวแหวน หล่อเฟี้ยว ได้ข่าวว่าสาวเพียบเลยนะพ่อ” ศิวา 

พูดเสียงกลั้วหัวเราะ

“อย่างนี้เขาก็เจ้าชู้สิวะ” สุทินนิ่วหน้า

“มันจะแปลกอะไร คุณเมศร์ทั้งรวยทั้งหล่อ สาวๆ ก็ต้องชอบเป็น 

ธรรมดา” ศิวาม้วนเนกไทอย่างคล่องแคล่ว

“เออ จรงิของมงึ มงึตอ้งทำงานใหด้นีะศวิา ยิง่อยูใ่กลน้าย มงึกย็ิง่ 

ต้องระวัง ถ้าพลาดจะซวยเอา” สุทินสอนสั่ง

“พ่อไม่ต้องห่วงหรอก มือชั้นนี้แล้ว ฉันไม่เคยทำอะไรพลาดพ่อ 

ก็รู้” ศิวายิ้มอย่างมาดมั่น

“พ่อรู้ พ่อเชื่อในตัวมึง ไอ้ลูกชาย”

สทุนิลบูบา่ลกูรกัดว้ยความภาคภมูใิจ กอ่นสองพอ่ลกูจะประสาน

เสียงหัวเราะกันอย่างมีความสุข

ไม่มีใครสนใจสิบทิศซึ่งปลีกตัวออกมานอกบ้านด้วยความรู้สึก 

แปลกแยก ชายหนุ่มทรุดกายลงบนม้านั่งไม้ผุๆ เขาหยิบถุงกระดาษ 

ยับยู่ยี่ซึ่งเก็บไว้ในเป้เกือบทั้งวันออกมา

ภายในนั้นมีถุงพลาสติกบรรจุลูกชุบซึ่งปั้นเป็นรูปผลไม้หลาก 

หลายชนิดวางอยู่บนใบตอง พวกมันยังอยู่ในสภาพดีทีเดียว สิบทิศแกะ 

ห่อพลาสติกออกมาพินิจดูลูกชุบสีหวานใกล้ๆ หน้าตาก็เหมือนลูกชุบที่ 

ขายอยู่ทั่วไป แต่เหตุใดชายหนุ่มกลับรู้สึกว่าแตกต่าง

อาจเป็นเพราะสาวน้อยที่เป็นคนให้มาหรือ

วงหน้าสวยหวานของเพลงพิณลอยเด่นขึ้นมาในห้วงคำนึง เรียว 
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ปากของสิบทิศขยับยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม เขาหยิบลูกชุบรูปชมพู่สีชมพู 

ละมา้ยแกม้ระเรือ่ของหลอ่นออกมาละเลยีดชมิชา้ๆ รสชาตชิา่งกลมกลอ่ม 

สมกับที่เพลงพิณคุยไว้ว่าอร่อยจนขายหมดทุกวัน

ชายหนุ่มกลืนลูกชุบลงในลำคอด้วยความดื่มด่ำ ก่อนจะหยิบชิ้น 

ตอ่ไปขึน้มา พรกิสแีดงสดทำใหส้บิทศินกึถงึความเจบ็แสบยามเหน็นยันต์า 

วาววับอย่างติเตียนของหญิงสาว เขาขมวดคิ้ว เมื่อนึกได้ว่าหล่อนกำลัง

เข้าใจผิด

แต่เขาจะใส่ใจความคิดของเพลงพิณไปทำไม

สิบทิศยัดลูกชุบที่ทำเป็นพริกสีแดงเข้าไปทั้งคำ บอกตนเองว่า 

ไม่เห็นต้องสนใจ ทั้งที่ลึกลงไปในใจ ชายหนุ่มรู้ดีว่าหลอกตัวเอง

เขาหลอกตัวเองไม่สำเร็จ

ไมรู่ว้า่ตัง้แตเ่มือ่ไรทีส่บิทศิใสใ่จความคดิของเพลงพณิ เปน็เพราะ 

เขาต้องรำคู่หล่อนอย่างนั้นรึ หรือว่าเพราะความรู้สึกผิดจากเรื่องราว 

ในอดีต ทำให้เขาสนใจหญิงสาวมากเป็นพิเศษ

ในวันธรรมดา ชายหนุ่มได้แต่มองเพลงพิณอยู่ไกลๆ จนกระทั่ง 

ถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีการซ้อมโขนพระราชทานด้วยกันอีกครั้ง 

พร้อมนักแสดงจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเดินทางมาจาก 

บ้านเกิด

การซ้อมรำในวันนี้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร สิบทิศไม่มีสมาธิในการรำ

กับเพลงพิณ หล่อนไม่มองหน้าเขาด้วยซ้ำ ไม่ใช่ด้วยความกลัว ทว่าเป็น

อารมณ์อื่นซึ่งชายหนุ่มเดาไม่ถูก

ตลอดมาชายหนุม่ไมเ่คยคดิวา่ตนเองตอ้งอธบิายเรือ่งราวของตน

กับใคร แต่เขาไม่สบายใจที่เพลงพิณเข้าใจผิดอยู่อย่างนี้

สิบทิศรอจนถึงเวลาพัก เพลงพิณเดินออกจากห้องซ้อมพร้อม 

นางรำอีกสามคน คนแรกเป็นนางสีดาเหมือนเพลงพิณ ขณะที่อีกสอง 
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เป็นนางเบญกาย

ชายหนุ่มเดินตามไปจนหญิงสาวปลีกตัวจากคนอื่นๆ เขาจึงก้าว 

เข้าไปหา

“เพลง!”

เสียงเรียกชื่อเพลงพิณทำให้สิบทิศหยุดชะงัก นางรำซึ่งชายหนุ่ม 

จำได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของหล่อนเดินตรงรี่มาพร้อมโบกมือให้อย่าง 

ตื่นเต้น เพลงพิณจึงโบกตอบ

“ดูสิเพลง ว่าใครมาหาเธอ”

มิ่งขวัญยิ้มพรายแล้วหันไปด้านหลัง เพลงพิณชะเง้อมอง สิบทิศ 

จึงเหลียวตามสายตาของหญิงสาว

ผู้ชายร่างสูงสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวกับกางเกงสแล็กส์เดินลงมาจาก 

รถสปอร์ตสีแดงสด ใบหน้าของเขาขาวจัด ทรงผมเซตมาอย่างดียาว 

ระต้นคอ ดูหล่อเหลาราวกับพระเอกหนังเกาหลี ในมือมีดอกลิลลี่ช่อโต

นักแสดงซึ่งมาซ้อมโขนทั้งหลายหันไปมองชายหนุ่มคนนั้นเป็น 

ตาเดียว ทว่าเขาจ้องตรงมาที่เพลงพิณ ก่อนจะยื่นช่อลิลลี่ให้หล่อน

หวัคิว้ของสบิทศิกระตกุเขา้หากนั เขากม้ดคูวามมอซอของตนเอง 

แค่นยิ้มเย้ยหยัน แล้วหันหลังกลับไปยังทิศทางตรงข้ามกับคนเหล่านั้น



เพลงพิณมองสิบทิศซึ่งเดินหันหลังออกไปทั้งที่ก่อนหน้านี้เขา 

ทำเหมือนจะเข้ามาคุยด้วย หญิงสาวลืมสนใจราเมศร์ซึ่งยื่นช่อดอกไม้ 

มาให้ จนชายหนุ่มต้องเรียกชื่อหล่อนซ้ำๆ

“น้องเพลง…น้องเพลงครับ!”

“คะ” หญิงสาวทำหน้าเหลอ

“ดอกลิลลี่ครับ พี่เอามาฝาก” เขาส่งดอกไม้ให้หล่อน หญิงสาว 

รับมาด้วยสีหน้าว้าวุ่นใจ

“ขอบคุณค่ะ ทีหลังพี่เมศร์ไม่ต้องลำบากเอาดอกไม้มาฝากเพลง 

หรอกนะคะ มันคงแพงมาก”

“นดิหนอ่ยเองครบั ยงัแทนความคดิถงึทีพ่ีม่ตีอ่นอ้งเพลงไมไ่ดเ้ลย”  

ราเมศร์คลี่ยิ้มอวดฟันขาวเป็นประกาย มิ่งขวัญทำเสียงดังฮิ้วอย่าง 

ล้อเลียน

เพลงพิณยิ้มแหย ไม่กล้าพูดอะไรให้เข้าตัว หล่อนชำเลืองมอง 

ร่างสูงใหญ่ของสิบทิศ เขาหายไปเสียแล้ว

“วนันีพ้ีเ่มศรจ์ะมาชวนเพลงไปเทีย่วใชไ่หมคะ” มิง่ขวญัพยกัพเยดิ 

ให้ชายหนุ่ม

“ครบั พีอ่ยากชวนนอ้งเพลงไปกนิขา้วเยน็ดว้ยกนั เพือ่นพีเ่ปดิรา้น 

อาหารใหม่ พี่ไปชิมมาแล้วคิดถึงน้องเพลงมาก อยากให้ไปด้วย อาหาร 

4
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อร่อย ดนตรีก็เพราะ เราไปกันนะครับ ถ้าน้องมิ่งว่างก็เชิญด้วยอีกคน

นะครับ” 

“เรือ่งกนิฟรมีิง่ไมม่ปีญัหาหรอกคะ่ ไปกนันะเพลง” มิง่ขวญักระทุง้ 

สีข้างเพื่อนรัก 

เพลงพิณยิ้มเฝื่อนๆ “ขอบคุณที่ชวนค่ะพี่เมศร์ แต่เพลงคงต้อง 

ขอตัว เพราะต้องซ้อมรำ คงจะเลิกดึก”

“ดึกแค่ไหนพ่ีก็รอได้” ราเมศร์จ้องหล่อนด้วยดวงตาแพรวพราว

“อย่าเลยค่ะ พี่เมศร์จะเสียเวลาไปเปล่าๆ แล้วเพลงเองก็จะกังวล

จนไม่มีสมาธิในการซ้อม” หญิงสาวบอกไปตามตรง

“เธอจริงจังเกินไปนะเพลง” มิ่งขวัญต่อว่า

“เธอกร็ูน้ีว่า่ฉนัเพิง่ซอ้มบทนีท้หีลงัคนอืน่ แคน่ีก้ช็า้กวา่ทกุคนแลว้ 

ฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงหรอก” เพลงพิณอธิบาย

“อืม…จริงของเธอ” มิ่งขวัญพยักหน้ารับเบาๆ

“เพลงขอโทษนะคะพี่เมศร์ ช่วงนี้เพลงไม่สะดวกจริงๆ” หญิงสาว 

หันไปบอกชายหนุ่ม ใบหน้าของเขาสลดลง

“วันธรรมดาน้องเพลงก็เรียนหนัก วันหยุดก็ต้องซ้อมโขน ไม่ว่า 

จะชว่งไหนๆ นอ้งเพลงกไ็มเ่คยยอมรบัปากไปกนิขา้วกบัพี”่ ราเมศรต์ดัพอ้ 

อย่างน้อยใจ

“ขอโทษค่ะ” เพลงพิณกระพุ่มมือไหว้

“เรารอยายเพลงซ้อมโขนลงตัวเมื่อไหร่ ค่อยนัดกันใหม่นะคะ” 

มิ่งขวัญบอกชายหนุ่มอย่างเอาใจ

“ครับ พี่จะรอ” 

ราเมศร์ถอนหายใจ ไม่ปิดบังความผิดหวัง ก่อนจะล่ำลากลับไป 

โดยมีมิ่งขวัญโบกมือหย็อยๆ จนรถสปอร์ตวิ่งหายลับ

เพลงพิณเดินไปยังห้องซ้อม ช่อดอกไม้ของราเมศร์ช่างใหญ่โต 

อย่างน่าเกะกะ แต่หญิงสาวก็จำใจถือไว้
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“เธอใจร้ายกับพี่เมศร์ไปแล้วนะ” มิ่งขวัญตามมาตำหนิ

“ใจร้ายยังไง” เพลงพิณย่างเท้าไปตามทางอย่างไม่รู้ไม่ชี้

“เขาตามจบีเธอมาตัง้สองเดอืนแลว้ มนัเรือ่งอะไรกนัเธอถงึไมย่อม 

ใหโ้อกาสเขาสกัท ีแลว้ดสู ิดอกลลิลีซ่ว้ยสวย ทา่ทางจะแพงนา่ดู” มิง่ขวญั 

ดมดอกไม้ด้วยความชื่นชม

“ถา้เธอชอบมนันกั ฉนัยกใหเ้ธอเลยกแ็ลว้กนั” เพลงพณิสง่ชอ่ลลิลี ่

ให้เพื่อน มิ่งขวัญรับมันไว้อย่างตั้งตัวไม่ทัน

“เธอจะบ้าหรือ พี่เมศร์ให้เธอนะ เอาคืนไป” มิ่งขวัญยื่นดอกไม้ 

กลับมา แต่เพลงพิณไม่รับ

“ไมล่ะ ฉนัไมเ่คยอยากไดข้องของเขา เธอเอาไปเถอะ ฉนัไปซอ้มรำ 

ก่อนละ”

เพลงพิณโบกมือให้เพื่อนรัก ทิ้งมิ่งขวัญให้อ้าปากหวออยู่กับลิลลี่ 

ช่อโต 

“แมลงจะบินเข้าไปในปากแล้ว”

เสียงห้าวๆ ทำให้มิ่งขวัญหันขวับไปมอง หนุ่มน้อยลูกครึ่งไทย 

กับตะวันตกยิ้มเผล่มาให้ รูปร่างของเขาค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับเด็ก 

เชื้อสายตะวันตกทั่วไป เขาสวมเสื้อยืดสกรีนโลโก้โรงเรียนนานาชาติ 

แห่งหนึ่ง และนุ่งโจงกระเบนสีแดงอย่างเด็กนาฏศิลป์

มิ่งขวัญหรี่ตามอง หล่อนเคยได้ยินเพื่อนคุยกันว่ามีเด็กจาก 

โรงเรียนนานาชาติชื่อ ทิม ผ่านการออดิชันมาแสดงโขนพระราชทาน 

ครั้งนี้ด้วย จึงเกิดเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมา เนื่องจากผู้แสดงส่วนใหญ่มักจะ

เป็นเด็กนาฏศิลป์เต็มตัวซึ่งเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะ

ในการแสดงโขนพระราชทานปแีรกๆ ใชน้กัแสดงซึง่เปน็ขา้ราชการ 

จากกองสงัคตี กรมศลิปากร และนกัเรยีนจากวทิยาลยันาฏศลิปกรุงเทพฯ  

ตอ่มาจงึจดัการออดชินัคดัเลอืกนกัแสดงรุน่ใหม ่เพือ่เปดิโอกาสใหเ้ยาวชน 
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ทีม่คีวามสามารถไดฝ้กึฝมีอืและรว่มแสดงโขน ตรงตามพระราชปณธิาน 

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่รับสั่งอยากให้เด็ก 

เหลา่นีภ้าคภมูใิจวา่ ผูเ้รยีนนาฏศลิปเ์ปน็ผูส้บืสานศลิปวฒันธรรมของชาต ิ 

อกีทัง้ยงัมโีอกาสไดร้บัการถา่ยทอดความรูจ้ากครบูาอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญ

ที่เป็นศิลปินแห่งชาติอีกด้วย

มิ่งขวัญเคยนึกชื่นชมเด็กฝรั่งหัวใจไทยผู้นี้ซึ่งตนไม่เคยเห็นหน้า 

มาก่อน แต่เห็นทีคงต้องเปลี่ยนความคิดเสียแล้วหลังจากที่เด็กซึ่งอายุ 

น้อยกว่าหล่อนคนน้ีช่างไม่มีสัมมาคารวะ และยังมีหน้ามาหัวเราะเยาะตน

“แมลงอาจจะบินเข้าปากฉัน แต่หมัดของฉันกำลังจะบินเข้าปาก 

นาย!” มิ่งขวัญถลึงตาใส่อย่างดุดัน

“หมัด…โอ้ว! น่ากลัวจัง”

ทิมยิ้มทะเล้นขัดกับคำพูด มิ่งขวัญแทบอยากควักลูกตาทั้งสอง 

ของเขาออก แต่สิ่งที่หญิงสาวทำคือสะบัดหน้าใส่ หางม้ายาวเหยียดของ

หล่อนจึงฟาดเข้ากับหน้าของเด็กหนุ่มจนเขาร้องโอ๊ย

มิ่งขวัญยิ้มเย้ยแล้วเชิดหน้าเดินจากไป ปล่อยให้ทิมกุมเบ้าตา 

ด้วยความเจ็บ

การซ้อมในภาคบ่าย เพลงพิณไม่ได้รำคู่กับสิบทิศ แต่ซ้อม 

การรำเดีย่วพรอ้มกบัผูท้ีร่บับทเปน็นางสดีาอกีคน โดยรำฉยุฉายเบญกาย 

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนางเบญกายกลับจากอุทยานท้ายกรุงลงกา นางจดจำ 

รปูรา่งหนา้ตาของนางสดีาไดถ้ว้นทัว่ จงึแปลงกายเปน็นางสดีา เพือ่จะไป 

ขึ้นเฝ้าทศกัณฐ์

ในการฝกึซอ้ม ครไูดต้วิเขม้นางสดีาทัง้สองคนอยา่งเขม้งวด ดว้ย 

การรำให้ดูเพื่อให้พวกหล่อนรำออกมาได้เหมือนครู และคอยจัดท่าทาง 

ของทัง้สองไมใ่หผ้ดิเพีย้น สว่นสบิทศิกซ็อ้มรำกบันกัแสดงทีเ่ปน็ทศกณัฐ์ 

เหมือนเขา



40   แสงเทียน

กว่าจะฝึกซ้อมเสร็จก็เป็นเวลาค่ำ เพลงพิณกลับบ้านด้วยรถเมล์ 

สายเดิม หล่อนเห็นจากทางหางตาว่าสิบทิศขึ้นรถมาด้วย เขาไม่ได้ทำท่า 

ว่าจะเข้ามาคุยกับหล่อนอีกแล้ว ใบหน้าบึ้งบูดราวกับลืมถอดหัวโขน 

ทศกัณฐ์ก็ไม่ปาน

หญิงสาวลูบแผลเป็นตรงขมับ นึกภาพสิบทิศกอดรัดกับแฟน 

สุดเซ็กซี่อย่างไม่อายฟ้าดินด้วยความหงุดหงิด เพลงพิณเพิ่งรู้ว่าผู้ชาย 

แบบสิบทิศเป็นคนไม่รู้จักกาลเทศะ แต่อันที่จริงเขาจะเป็นอย่างไรก็ 

ไม่เกี่ยวกับหล่อนแม้แต่น้อย

เพลงพิณโคลงศีรษะสลัดความคิดไร้สาระออกไป หล่อนลงจาก 

รถเมล์ หยิบสนับมือมาสวมอย่างเตรียมพร้อม แม้จะหวั่นใจอยู่บ้างว่า

วันนี้อาจต้องเดินกลับบ้านตามลำพังโดยไม่มีสิบทิศตามไปส่งอยู่ห่างๆ 

แต่ก็ไม่เป็นไร หล่อนเดินคนเดียวมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่ใช่หรือ

รา่งเพรยีวกอดกระเปา๋สะพายแนน่ราวกบัวา่เปน็ทีย่ดึเหนีย่ว เสยีง 

เอะอะดังขึ้น เพลงพิณหันไปมองด้วยความระแวง ก่อนจะอุทานขึ้นเมื่อ 

เห็นวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ไล่กวดเด็กชายคนหนึ่งมา เด็กคนนั้นล้มลง พวกเขา 

จึงรุมกระทืบ

เลือดในกายของเพลงพิณแทบจับกันเป็นน้ำแข็งเมื่อเห็นใบหน้า 

ของเด็กซึ่งถูกรุม หล่อนหวีดร้องอย่างเจ็บแค้นแล้วพุ่งตัวเข้าไป

“ปี่พาทย์!”

ไม่มีใครได้ยินเสียงหญิงสาว และร่างของเพลงพิณก็กระโจนเข้า 

ไปไมถ่งึคนพวกนัน้ เพราะวงแขนแกรง่กอดรดัเอวหลอ่นไวจ้ากดา้นหลงั  

แล้วกระชากหญิงสาวกลับมาด้วยแรงมหาศาล

“จะบ้าเรอะ เข้าไปได้ยังไง เดี๋ยวก็ตายหรอก!” สิบทิศตะโกน 

ใส่หน้าหล่อน เพลงพิณส่ายหัว ดิ้นรนสุดแรง

“นั่นมันน้องชายของเพลง เพลงจะไปช่วยเขา” สีหน้าของหญิงสาว 

เหยเก เพราะดิ้นเท่าไรก็ไม่หลุดไปจากอ้อมแขนของคนตัวสูงใหญ่
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“คนไหน” สิบทิศเบนสายตาไปทางผู้คนที่มะรุมมะตุ้มกันเละเทะ

จนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

“คนเสื้อน้ำเงินที่ถูกกระทืบอยู่กับพื้นไงเล่า!” เพลงพิณขึ้นเสียงใส่ 

อย่างร้อนใจ

“โอเค เพลงรออยู่นี่ พี่จัดการเอง”

เขาปล่อยมือที่กอดร่างหล่อนออก หญิงสาวถลันจะเข้าไปอย่าง 

ดื้อรั้น ชายหนุ่มจึงกดบ่ามนไว้แล้วสั่งเสียงเข้ม

“อย่าเข้าไป ไม่งั้นพี่ไม่ช่วย”

ดวงตาขม่ขูบ่งัคบัของสบิทศิทำใหเ้พลงพณิจำใจพยกัหนา้ ชายหนุม่ 

สาวเท้าเข้าไปสู่ความชุลมุนแล้วแผดเสียงสั่งให้หยุด ครั้นไม่มีใครฟัง  

เขาจึงกระชากร่างวัยรุ่นออกมาทีละคน บางคนก็ถูกเหวี่ยงจนล้มก้น 

จ้ำเบ้า บ้างก็พุ่งตัวมาชก สิบทิศหลบหลีกแคล่วคล่อง เขาสวนหมัดใส ่

หน้าคู่ต่อสู้ที่ตัวเล็กกว่าเกือบครึ่ง

เพลงพิณหวีดร้องเมื่อวัยรุ่นคนหนึ่งเหวี่ยงหมัดใส่หน้าชายหนุ่ม 

อยา่งเตม็เหนีย่ว สบิทศิเตะกลบั จดัการชายผูน้ัน้จนหมอบราบไปกบัพืน้ 

เด็กหนุ่มบางคนจำสิบทิศได้ก็อุทานด้วยความกลัว ก่อนจะวิ่งหนีไป

ไมน่านกลุม่วยัรุน่กส็ิน้ทา่และเผน่แนบ่ไปหมด เหลอืเพยีงเดก็ชาย 

วยัสบิสีป่ทีีน่อนควำ่ เอามอืทัง้สองกมุหลงัศรีษะไว ้สบิทศิดงึคอเสือ้ของเขา 

ขึ้นมา

ปีพ่าทยห์ลบัตาปี ๋กอ่นหนัขวบัมาชกหนา้ชายหนุม่อยา่งทีเ่ขาตัง้ตวั 

ไม่ทัน

“หยุดเดี๋ยวนี้นะปี่พาทย์!”

เด็กชายหยุดดิ้นและลืมตา “พี่เพลง!”

เพลงพณิกา้วฉบัไปหานอ้งชายแลว้เอด็เสยีงเขยีว “ทำไมพาทยถ์งึทำ 

แบบนี้ พี่บอกแล้วว่าอย่าไปมีเรื่องกับใคร”

ปี่พาทย์กำหมัดแน่น เพลงพิณกวาดตามองร่องรอยบาดเจ็บ 
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ทั่วกายน้อง อ้าปากเตรียมจะตำหนิ สิบทิศก็แตะหลังข้อศอกของหล่อน

“เราไปจากที่นี่ก่อนดีกว่า มีปัญหาอะไรค่อยกลับไปคุยที่บ้าน”

สีหน้าเคร่งขรึมของชายหนุ่มทำให้เพลงพิณหันไปมองรอบๆ และ 

เห็นบรรดาไทยมุงยืนรุมล้อมดูอยู่ด้วยความสนใจ หญิงสาวจึงพยักหน้า

สิบทิศเข้ามายืนแทรกกลางระหว่างพี่น้อง มือข้างหนึ่งจับแขน 

ปี่พาทย์ อีกมือแตะข้อศอกของหญิงสาวแล้วพาเดินออกไปให้พ้นจาก 

สายตาฝูงชน

เปน็ครัง้แรกทีส่บิทศิไดเ้ขา้ไปในบา้นของเพลงพณิ บา้นซึง่ดจูาก 

ภายนอกว่าอบอุ่นแล้ว เมื่อมาอยู่ข้างในกลับรู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่า

ที่พำนักของหญิงสาวมีขนาดใหญ่กว่าบ้านของเขา จัดแต่งอย่าง 

สะอาดสะอา้น เปน็ระเบยีบ กลิน่ขนมหอมหวานลอยอบอวลอยูใ่นอากาศ  

มดีอกไมก้บัของกระจกุกระจกิวางไวต้ามมมุตา่งๆ สมกบัเปน็ทีอ่ยูอ่าศยั 

ซึ่งมีผู้หญิงดูแล

ผูเ้ปน็ตายงัไมก่ลบัมาจากทำงาน ยายของเพลงพณินัง่อยูบ่นตัง่ไม้ 

สูง คอยคุมหลานสาวซึ่งนั่งกับพื้นปฐมพยาบาลปี่พาทย์ สายหยุดบ่น 

หลานชายพลางซบันำ้ตาดว้ยความสงสารเขา ปีพ่าทยท์ำหนา้เหนือ่ยหนา่ย 

จึงถูกเพลงพิณแกล้งทายาให้แรงๆ จนเขาร้องโอดโอย

ความสัมพันธ์ของคนทั้งสาม แม้จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง 

แต่สิบทิศก็เห็นความรักและห่วงใยที่พวกเขามีต่อกันอย่างชัดเจน

ชายหนุ่มรู้สึกตัวว่าเป็นคนนอก เขาคิดจะลากลับบ้าน แต่ด้วยใจ 

ลึกๆ แล้ว สิบทิศไม่อยากไปจากสถานที่อันอบอุ่นด้วยความรักอย่างที่ 

เขาไม่เคยได้สัมผัส เขาจึงเดินดูกรอบรูปบนชั้นวางของซึ่งต่อเองอย่าง 

งา่ยๆ จากเศษไม ้เปน็ภาพถา่ยของเพลงพณิกบันอ้งชายตัง้แตว่ยัแบเบาะ 

จนถึงปัจจุบัน บ้างก็ถ่ายกับตายายและมารดาของหล่อน ทว่าไม่มีภาพ 

บิดาของพวกเขา ส่วนใหญ่แล้วเป็นรูปของเพลงพิณใส่ชุดนางรำในงาน
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ต่างๆ

สิบทิศหยุดสายตาลงที่ภาพของเด็กหญิงวัยหกถึงเจ็ดขวบ หล่อน 

เกล้าผมมวย สวมเสื้อคอกระเช้าสีขาว นุ่งโจงกระเบนแดง ตั้งท่ารำ 

อยู่หน้าบ้านทรงไทยซึ่งสิบทิศรู้จักดี ใบหน้าของเด็กน้อยเอียงไปทางขวา  

สบิทศิเอือ้มมอืไปแตะขมบัขา้งซา้ยของหลอ่นซึง่มลีกูผมรุย่ลงมาเลก็นอ้ย 

อย่างเผลอไผล 

เขารู้ดีว่า ในวันนั้นยังไม่มีบาดแผลมาทำให้วงหน้างามตรึงตรา 

ต้องมีตำหนิ

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว ภาพของเลือดสีแดงฉานที่สาดกระเซ็นติดตา 

เขามาจนถงึทกุวนันี ้สบิทศิหลบัตาลง มอืสัน่เลก็นอ้ยประหนึง่เหตุการณ์ 

ดังกล่าวเพิ่งเกิดขึ้น

“พี่ยักษ์”

เสียงใสซึ่งดังมาจากด้านหลังทำให้สิบทิศชักมือออกและหันขวับ 

ไปอยา่งตกใจ ขอ้ศอกเผลอไปกระแทกกรอบรปูอืน่ๆ ใหล้ม้ลง ชายหนุม่ 

รีบตั้งภาพถ่ายเหล่านั้นตามเดิม โหนกแก้มร้อนซู่อย่างคนที่ถูกจับได้ว่า 

ทำความผิด เขาจึงตีหน้าขรึมกลบเกลื่อน และเห็นสมาชิกทั้งสามคน 

ในบ้านจ้องมองมาอย่างงงงวย

“มือไม้อ่อนเชียวพ่อหนุ่ม คงเจ็บมากเหมือนกันละสิ มาทายาเสีย 

จะได้หาย” สายหยุดกวักมือเรียก

“ไม่เป็นไรหรอกครับ แผลแค่นี้เอง” สิบทิศเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ

“อูย๊! แคน่ีอ้ะไรกนั ขา้ตาไมด่ยีงัเหน็เลยวา่มนัชำ้ แลว้นัน่กเ็ลอืดไหล 

ด้วยไม่ใช่รึ” สายหยุดหรี่ตาเพ่งพินิจ “มานั่งนี่มา ให้นังหนูมันทายา เอ้า! 

เอ็งน่ะหลีกไปไอ้พาทย์” หญิงชราโบกมือไล่หลานชาย ปี่พาทย์ย่นจมูก  

แต่ก็ยอมขยับออกไปนั่งอยู่ไม่ห่างกันนัก

สิบทิศมองเพลงพิณอย่างลังเล ก่อนจะก้าวไปทรุดกายลงแทนที่ 

ปี่พาทย์ เขาจ้องหญิงสาวซึ่งถือขวดแอลกอฮอล์กับห่อสำลีรออยู่ หล่อน 



44   แสงเทียน

หลบตาเขา ก้มหน้า เอาสำลีจุ่มแอลกอฮอล์แล้วแต้มลงบนบาดแผล 

ตรงโหนกแก้มของสิบทิศอย่างเบามือ

สัมผัสของหญิงสาวช่างอ่อนโยนทว่าทรงอานุภาพ สั่นคลอน 

หัวใจแข็งกระด้างของสิบทิศให้อ่อนยวบ

ตั้งแต่จำความได้ นอกจากเพลงพิณแล้ว เคยมีอีกมือหนึ่งที่ดูแล

บาดแผลของเขาอย่างทะนุถนอมเยี่ยงนี้

ทั้งเพลงพิณและคนผู้นั้นไม่ใช่บุคคลในครอบครัวของเขาเลย

สิบทิศถือโอกาสที่หญิงสาวแต้มยาทาแผลสดบนใบหน้าตน 

พิศมองวงหน้าสวยหวานไปด้วย จะเป็นอย่างไรนะถ้ามีมืออ่อนโยนคู่นี้

ดูแลเขาไปนานๆ

เพลงพณิสบตาชายหนุม่เขา้พอด ีหลอ่นชะงกั สแีดงระเรือ่ระบาย 

ไปทั่วแก้มนวลเรื่อยไปจนถึงไรผมซึ่งมีแผลเป็นเล็กๆ หล่อนเสหลบตา  

และเก็บอุปกรณ์ด้วยท่าทางวุ่นวายเกินความจำเป็น

“เสร็จแล้วค่ะ”

“ขอบคุณ” สิบทิศตอบเสียงต่ำ ไม่อยากให้หญิงสาวรู้ว่าตนหว่ันไหว

“ยายสิต้องขอบใจเอ็งที่ไปช่วยไอ้พาทย์จนต้องเจ็บตัวไปด้วย”  

สายหยุดเอ่ย ก่อนหันไปตำหนิหลานชาย “ไอ้พาทย์เอ๊ย ไปไงมาไงเอ็งถึง 

โดนกระทืบได้เล่า นี่ถ้าตารู้คงลมจับแน่ แกยิ่งไม่แข็งแรงอยู่”

“ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะยาย ฉันเดินของฉันอยู่ดีๆ” ปี่พาทย์ 

เถียง

“เดินดีหรือเดินไม่ดีกันแน่” เพลงพิณค่อนแคะ

“พี่เพลงก็เอาแต่ว่าพาทย์” น้องชายโวย

“ใจเย็นสิพาทย์ ค่อยๆ เล่ามาดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น” 

สิบทิศถามอย่างเข้าใจเด็กในวัยของปี่พาทย์ เพราะเขาเองก็เคย 

ผ่านวัยนั้นมาแล้ว หรือจะพูดให้ถูกต้องคือ เขาเห็นตนเองในอดีตจาก 

น้องชายของเพลงพิณ
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“ฉันเดินของฉันอยู่ดีๆ ไอ้พวกนั้นก็เดินมาชน มันเขม่นฉันกับ 

ไอ้บอยอยู่แล้ว มันก็เลยหาเรื่องว่าฉันไปชนมัน พอฉันเถียง พวกมัน 

เลยรุมฉันน่ะสิ เห็นไหมว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลย แต่พี่ยักษ์นี่โคตรเจ๋งเลย  

หมาหมูอ่ยา่งพวกมนัถกูพีจ่ดัการไมก่ีห่มดักเ็ผน่แนบ่หางจกุตดู พีส่อนฉนั 

บ้างสิ ฉันอยากชกมวยเป็น ต่อไปจะได้ไม่มีใครกล้าทำอะไรฉันอีก”  

ปี่พาทย์ขยับมานั่งใกล้สิบทิศ ยิ้มหน้าแป้นอย่างประจบ

“เราจัดการทุกคนด้วยกำลังไม่ได้เสมอไปหรอก” ชายหนุ่มบอก

“แต่ฉันได้ยินชื่อพี่มาตั้งนานแล้ว แค่พูดชื่อพี่ ใครๆ ก็กลัวจน 

หัวหด ฉันอยากเป็นเหมือนพี่บ้าง สอนฉันหน่อยนะพี่ยักษ์ ทำยังไง 

ฉันถึงจะเก่งเหมือนพี่” ปี่พาทย์คะยั้นคะยอ

“พี่ไม่ได้ภูมิใจในชื่อเสียงที่นายได้ยินหรอก ถ้านายโตขึ้น นายจะ

รู้เองว่าหมัดไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหา” สิบทิศยิ้มหยัน

“แหม! ตายักษ์นี่พูดถูกใจยายจริงๆ” สายหยุดตบเข่าฉาด “จำที่ 

พี่เขาสอนไว้ให้ดีนะไอ้พาทย์ คนฉลาดไม่ใช้กำลังหรอก เขาต้องใช้สมอง 

โว้ย”

“ฉันคงเป็นคนโง่ ฉันก็เลยไม่เข้าใจ” ปี่พาทย์เกาหัวแกรกๆ

“นายอายุเท่านี้ ตั้งใจเรียนจะดีกว่า อย่าไปหาเรื่องชกต่อยกับใคร 

เลย มันมีแต่ทำให้เสียเวลา เสียเลือด เสียชื่อ และดีไม่ดีจะเสียคนเอา” 

สิบทิศสั่งสอน

“แต่ฉันเคยได้ยินว่าพี่เคยเป็นนักเลงหัวโจกไม่ใช่เหรอ แล้วทำไม 

พี่ถึงบอกว่าไม่ดีล่ะ”

“ปี่พาทย์!” เพลงพิณเรียกชื่อน้องอย่างปรามๆ

สิบทิศสบตาหญิงสาว เห็นแววสงสัยแกมหวาดเกรง เขาจึงยิ้ม 

อย่างเคร่งขรึม

“เพราะพี่เคยผ่านมันมาก่อน เคยเสียทุกสิ่งที่พูดมาจนแทบเอา 

ชีวิตไม่รอด พี่ถึงไม่อยากให้นายต้องเป็นเหมือนพี่ไงล่ะ”



46   แสงเทียน

ชายหนุ่มไม่ละสายตาจากเพลงพิณ รู้ดีว่าหล่อนอยากรู้คำตอบ 

ที่ชัดเจนกว่านั้น…แต่เขาเคยสัญญากับตนเองว่าจะไม่บอกใคร



สิบทิศกลับมาถึงบ้าน บิดายังไม่เข้านอน

สุทินเปิดไฟดวงเล็ก ขะมักเขม้นนับสตางค์ซึ่งเขาเก็บไว้ในกล่อง

คุกกี้ใบเก่าพลางทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันไปด้วย สุทินปรายตา 

มามองลูกชายเพียงแวบเดียวแล้วหันกลับไป ก่อนจะเหลียวกลับมาจ้อง 

เขาอีกครั้ง

สิบทิศไม่ได้ใส่ใจ ชายหนุ่มวางเป้สัมภาระลงตรงมุมของตนเอง 

เหมือนทุกวัน จู่ๆ บิดาก็ปราดเข้ามาตบหัวเขาอย่างแรง

“โอ๊ย! อะไรน่ะพ่อ” ชายหนุ่มโวยพลางกุมศีรษะตรงที่ถูกตบ 

“ยังจะมีหน้ามาถามอีก มึงไปหาเรื่องใครมาอีกแล้วใช่ไหม” สุทิน 

เอื้อมมือตีหัวเขาอีกครั้ง หนนี้สิบทิศหลบทัน

“ฉันเปล่า”

“หนอ็ย! ยงัจะมาตอแหล ดหูนา้มงึส ิเยนิอยา่งกบัไปกดักบัหมามา 

กูว่าแล้วว่าไอ้เด็กเหลือขออย่างมึงไม่มีวันเปลี่ยนสันดานได้ ไอ้ลูกเวร  

สร้างแต่เรื่องขายขี้หน้าให้กูไม่มีหยุด” สุทินพ่นวาจาด้วยความฉุนเฉียว

“นั่นมันเรื่องเก่าสมัยปีมะโว้แล้วนะพ่อ” ชายหนุ่มพูดเสียงเย็น

“ก็ไม่กี่ปีหรอก กูบอกมึงแล้วว่าทำตัวระยำอย่างมึง สักวันจะ 

ต้องถูกกระทืบตายเหมือนหมาข้างถนน” 

“พอ่กด็แีตด่า่โดยไมเ่คยถามความจรงิจากฉนัสกัคำ” สบิทศิตอ่วา่ 

5
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อย่างอดไม่ได้

“เพราะกูรู้จักสันดานมึงดีน่ะสิ ไอ้ขี้คุก ไอ้ขี้ยา!” สุทินตะโกน 

พร้อมกับยกนิ้วขึ้นชี้หน้า

ดวงตาของสบิทศิวาววาบ เขากดัฟนักรอด ภาพในอดตีแวบขึน้มา 

กรีดแทงใจ ชายหนุ่มกำหมัดแน่นอย่างข่มอารมณ์ เขาไม่อยากทะเลาะ 

กับพ่อ จึงตัดสินใจเดินไปยังประตูบ้าน

“มึงจะไปไหน!”

สทุนิตะคอกถาม สบิทศิไมต่อบ เขาสวมรองเทา้พรอ้มกบันบัหนึง่ 

ถึงร้อยไปด้วย 

“ทำไมมึงไม่ตอบกูวะไอ้ยักษ์”

ชายหนุ่มเปิดประตูบ้านก้าวออกไปข้างนอก

“กลับมาคุยกันให้รู้เรื่องสิโว้ย กลับมา!”

เขาไม่ฟัง แต่ก้าวเท้าให้เร็วขึ้น ยิ่งพ่อตะโกนเรียกก็เหมือนเร่งให้ 

สิบทิศรีบไปให้ไวขึ้นกว่าเดิม จากเดินเร็วๆ จึงกลายเป็นวิ่ง สิบทิศไม่รู้ 

เหมือนกันว่าเขาหนีเสียงด่าทอของผู้เป็นบิดา หรือว่าหนีภาพอดีตของ 

ตนเองกันแน่

ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยทำอะไรถูกใจพ่อ ไม่ว่าเขาจะทำในสิ่งที่ดี 

ที่สุดเหมือนกับที่ศิวาเคยทำแล้วบิดาชื่นชม สุทินก็ไม่เคยพอใจ มีแต่ 

ดุด่าว่าเขา จดจำเฉพาะสิ่งที่เขาทำผิดพลาด

และในวันที่เขาหวาดกลัวที่สุดในชีวิต พ่อก็ไม่เคยอยู่ตรงนั้น

เหตุการณ์ซึ่งสิบทิศหนาวยะเยือกไปถึงขั้วหัวใจทุกครั้งที่นึกถึง 

ผุดขึ้นในความทรงจำ ชายหนุ่มแหงนหน้าขึ้นบนท้องฟ้า

สรรพสิ่งรอบกายมืดมิดไม่ต่างจากคืนไร้จันทร์ในวันดังกล่าว…

วันที่เขามีอายุเพียงสิบสองปี…
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อายสุบิสองสำหรบัใครหลายคน อาจเปน็ชว่งรอยตอ่ระหวา่งชวีติ

วัยเด็กอันสดใส เข้าสู่วัยรุ่นอันน่าตื่นใจ

สำหรับสิบทิศแล้ว คำว่า ‘สดใส’ และ ‘ตื่นใจ’ ไม่เคยมีบัญญัติ 

อยู่ในพจนานุกรมชีวิต

สิบทิศเคยสงสัยตลอดมาว่าทำผิดอะไรพ่อจึงเกลียดตน เขา 

เคยทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อหันมามองแม้เพียงสักนิด แต่ก็ไม่เคยทำสำเร็จ 

ความดีไม่เคยเอาชนะพ่อได้ สิบทิศจึงเปลี่ยนตัวเองให้เลวที่สุด และ 

ก็ได้ผล ความชั่วของเขาทำให้พ่อหันมา ทว่าความชิงชังที่พ่อมีต่อเขา 

ก็เพิ่มพูนขึ้นด้วยเช่นกัน

ลึกๆ แล้วสิบทิศเสียใจ เขาไม่ได้อยากเป็นคนเลวสำหรับพ่อ  

แต่สายเกินไปเสียแล้ว ความเลวที่เขากระทำโยนตัวเขาเองเข้าไปใน

ห้องขังอันมืดหม่นในฐานะหัวขโมยขี้ยา ซึ่งงัดแงะบ้านของผู้เสียหาย 

และถูกจับได้

ร่างสูงเก้งก้างนอนขดตัวหนาวสั่นอยู่บนพื้นเย็นเยียบของห้องขัง 

ในสถานตีำรวจ นำ้มกูนำ้ตาไหลดว้ยความอยากยา แตย่งัมสีตพิอจะรูว้า่ 

เพื่อนร่วมก่อการได้รับการประกันตัวออกไปทีละคนแล้ว

สิบทิศรู้ดีว่าอนาคตของตนหมดสิ้นแล้ว พ่อไม่มีวันมาประกันตัว 

เขา

เด็กชายวัยสิบสองกอดตนเองไว้ด้วยความหนาวเหน็บ รอบกาย 

มีแต่ความมืดมัว เช่นเดียวกับหัวใจของเขา

สิบทิศกลัว แต่ไม่อาจเผยความพรั่นใจออกไปได้ เขายิ้มอย่าง 

ขมขื่นให้แก่ชีวิตไร้ค่าซึ่งไม่เคยเป็นที่ต้องการของใคร แม้แต่คนใน 

ครอบครัว และอนาคตของเขาก็จะจบลงด้วยการถูกปฏิเสธตลอดไป

ทวา่สิง่ทีไ่มค่าดฝนักเ็กดิขึน้ ทา่มกลางความมดืสลวั ตำรวจเดนิมา 

ไขประตูห้องขัง แจ้งว่ามีคนมาประกันตัวเขา

สิบทิศเพ่งมอง คนผู้น้ันไม่ใช่พ่อ แต่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหน่ึง 
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หล่อนยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน เป็นรอยยิ้มแรกซึ่งเปรียบประดุจ

แสงเทียนที่ถูกจุดขึ้นจนสว่างไสวท่ามกลางความมืดมน

หล่อนจูงสิบทิศออกจากสถานีตำรวจ ไม่สนใจความสกปรก 

ซอมซ่อ และไม่แสดงอาการ โกรธที่เขาขืนตัวไม่ยอมเดินตาม

‘น้าช่วยฉันไว้ทำไม’ 

‘ไว้ค่อยกลับไปพูดกันที่บ้าน เธอมอมแมมไปหมดแล้ว ข้าวปลา 

ได้กินบ้างรึยัง’

ได้ยินคำว่าข้าว สิบทิศก็กลืนน้ำลายดังเอื๊อก ท้องร้องจ๊อกฟ้อง 

ให้หล่อนได้ยิน

‘หิวละสิ’ หล่อนยิ้มแล้วดึงแขนเขา ‘ไปกันได้แล้ว จะได้รีบ 

กินข้าว’

สบิทศิยอมเดนิตามไปอยา่งงงๆ หลอ่นสัง่ใหเ้ขาเขา้ไปนัง่ในรถญีปุ่น่ 

คันเล็ก สิบทิศอยากวิ่งหนี แต่เขาเหนื่อยล้าเต็มที เด็กชายจ้องมอง 

สาวใหญ่ซึ่งนั่งประจำที่คนขับอย่างไม่เข้าใจ

‘น้าไม่ว่าอะไรฉันเลยหรือที่ฉันกลับไปเป็นขโมยอีก’

‘ไม่ละ เพราะเธอคงรู้แล้วว่าทำผิด’ หญิงผู้นั้นกล่าวโดยไม่ละ 

สายตาจากถนนเบื้องหน้า

สิบทิศนิ่งงัน เขากับเพื่อนร่วมแก๊งเคยงัดแงะบ้านของหล่อน  

แต่พลาด เพื่อนหนีไปได้ ส่วนสิบทิศตกใจจนปัสสาวะแทบราดเมื่อ 

สาวใหญ่จ่อปืนขู่ บังคับให้เขาชูมือทั้งสองขึ้นแล้วนั่งลงฟังหล่อนเทศนา 

ยาวเหยียด

หลอ่นบอกดว้ยซำ้วา่เคยเหน็เขาดอ้มๆ มองๆ แถวบา้นมานานแลว้  

จึงระวังตัวอยู่ สามีซึ่งเป็นทหารให้ปืนไว้ป้องกันตัว สิบทิศคิดว่าตัวเอง 

อาจถูกยิงตายหรือไม่ก็ถูกจับส่งตำรวจ แต่เจ้าของบ้านกลับเสนอว่า 

จะปล่อยเขาไปถ้าสิบทิศสัญญาว่าจะไม่เป็นหัวขโมยอีก

เด็กชายให้สัญญาไปแกนๆ แม้หล่อนจะทำให้เขารู้สึกผิดอย่าง 
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มากก็ตาม

หลอ่นไมใ่ชค่นแปลกหนา้สำหรบัสบิทศิ เขาเคยเหน็หลอ่นในชมุชน 

มาก่อน แต่เขากลับงัดแงะบ้านของหล่อน เพราะต้องการเงินมาซื้อยา

สิบทิศไม่รู้เลยว่าคนที่ตนเคยผิดสัญญาด้วยจะมาช่วยเขาในวัน 

ซึ่งเลวร้ายที่สุด

‘ฉันไม่ได้มาช่วยเธอเปล่าๆ หรอกนะ’

‘น้าจะเอาอะไร ฉันไม่มีอะไรให้หรอก’

‘มีสิ’ หล่อนหันมาสบตาเขาอย่างแน่วแน่ แล้วชี้ ‘ตัวเธอไง’

‘เฮ้ย! น้ามีลูกมีผัวอยู่แล้วไม่ใช่เรอะ’ เด็กชายถอยกรูดไปติด 

ประตูรถอย่างตกใจ

‘ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น’ หล่อนหัวเราะ ‘สิ่งที่ฉันหมายถึง 

ก็คือ ต่อจากนี้เป็นต้นไป เธอจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ตามที่ฉัน

บอก’

‘เปลี่ยนยังไง’ สิบทิศหรี่ตามองอย่างหวาดระแวง

สาวใหญ่จอดรถข้างทาง จ้องเขาด้วยสายตาจริงจัง ‘เธอต้องเลิก 

เป็นขโมย เลิกเป็นอันธพาล และเลิกยาเสพติด’ 

‘ฉันเลิกยาไม่ได้หรอก ฉันติดมันเสียแล้ว’ สิบทิศหาวหวอด 

จนน้ำตาไหล 

‘เลิกได้สิ ถ้าเธอตั้งใจ ฉันจะพาเธอไปเลิกเอง เธอคงไม่อยากเป็น 

ไอข้ีย้าไปตลอดทัง้ชาตหิรอกนะ’ หลอ่นเลกิคิว้ขึน้แลว้กอดอก ‘ถามจรงิๆ 

เถอะ เธอเคยคิดอยากมีชีวิตดีกว่าที่เป็นอยู่บ้างรึเปล่า’

คำถามของหล่อนกระแทกใจเด็กชายยิ่งนัก เป็นคำถามเดียวกับ 

ที่สิบทิศเคยถามตนเองมานับพันครั้ง 

‘ถ้าฉันต้องการให้เธอตอบแทนความช่วยเหลือของฉันด้วยการ 

เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอเองให้ดีขึ้น เป็นเธอคนใหม่ เธอจะทำให้ฉันได้ 

รึเปล่า”
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สิบทิศกลอกตาไปมาอย่างครุ่นคิด หญิงผู้นั้นจึงเตือนความจำ

“อย่าลืมนะว่าเธอติดค้างคำสัญญาที่เคยให้ไว้แก่ฉัน’

‘น้าต้องการแค่นั้นจริงๆ หรือ’ เขานิ่วหน้า

‘จริงสิ’ หญิงคนนั้นผงกศีรษะ ‘ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตัวเธอเอง’

‘แล้วน้าจะได้อะไร’ สิบทิศหาวพลางเกาหัว

‘ความสุขใจไงล่ะ’ หล่อนแย้มยิ้ม

‘ความสุขใจ…’ เขาทวนคำอย่างมึนงง

‘เธอมาแอบดบูา้นฉนัอยูบ่อ่ยๆ เธอคงรูใ้ชไ่หมวา่ฉนัมลีกู’ สาวใหญ ่

ย้อนถาม เขาจึงพยักหน้าด้วยความข้องใจยิ่งขึ้น

‘ฉันเองก็ดูเธอมาตลอดหลายปี ฟังเรื่องของเธอมาจากปากคนอื่น 

ก็หลายหน ฉันเคยคิดว่า ถ้าฉันมีลูกอย่างเธอ ฉันจะไม่ปล่อยให้เขาต้อง 

มีชีวิตสุ่มเสี่ยงอยู่ในความมืดที่ไม่มีทางออกแบบนี้หรอก ฉันจะเป็น 

แสงสว่างให้ลูกของฉัน’ หล่อนสบตาเขาแน่วแน่ 

‘เอ่อ…น้าเห็นฉันเป็นลูกหรือ’ เขาถามอย่างไม่แน่ใจ

‘ลูกที่น่าจับตีก้นทำโทษเสียด้วยละ’

หล่อนยิ้มเย้า สิบทิศกะพริบตาปริบๆ ไม่เคยมีใครยิ้มล้อเลียน 

เขาเหมือนที่หล่อนทำ สิบทิศไม่กล้าไว้ใจและให้ความเชื่อถือ กระนั้น 

เขาก็เสี่ยงที่จะถามออกไป

‘ถ้าฉันยอม จะให้ฉันเรียกน้าว่าอะไร แม่เรอะ’

‘ตอนนี้ยัง’ หล่อนคลี่ยิ้ม ‘เรียกฉันว่าครูรัตน์ ชื่อจริงของฉัน 

ก็คือ…รัตนา’

แล้วสิบทิศก็มายืนอยู่หน้าบ้านทรงไทยขนาดกะทัดรัดของรัตนา 

…ผู้หญิงซึ่งนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตของเขา

ดึกมากแล้ว ภายในบ้านยังมีแสงอบอุ่นอย่างที่สิบทิศหลงใหล 

เสมอมา แต่กระนั้นชายหนุ่มก็หันหลังกลับ 
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สุนัขในบ้านเห่า ก่อนมันจะจำกลิ่นของเขาได้และส่งเสียงงี้ดง้าด

ทักทาย

“เงียบสิ” เขาปราม

หมาไทยสีขาวกระดิกหางอย่างแรงจนก้นส่ายไปมาอยู่หลังรั้วไม้

ซี่

“ชู่…เดี๋ยวครูรัตน์ก็ตื่นหรอก ฉันจะไปแล้ว”

“ใครมาน่ะ” 

เสียงห้าวตะโกนมาจากเรือนไทย สุนัขเห่ายาวเป็นชุดพร้อมกับ 

วิ่งเข้าไปหาเจ้าของบ้านราวกับรายงานให้เขาฟังด้วยภาษาของมัน ชิตชัย 

สามีของรัตนาชะโงกมองผ่านรั้ว สิบทิศจึงยกมือไหว้

“อ้าวยักษ์ เข้ามาสิ”

“ไม่เป็นไรครับ ผมกำลังจะกลับแล้ว” ชายหนุ่มยิ้มเจื่อน

“เข้ามาก่อน ฉันกับครูรัตน์ยังไม่นอนหรอก” 

ชิตชัยเปิดประตูให้ สิบทิศเดินตามเข้าไปโดยมีสุนัขกระดิกหาง 

คลอเคลียอย่างคุ้นเคย ชายหนุ่มเดินขึ้นบันไดไปบนเรือน รัตนาออกมา 

หาเขาทันทีที่รู้ว่าสิบทิศมา หล่อนสวมเสื้อกับกางเกงนอนผ้าฝ้าย รวบ 

ผมมวยอย่างง่ายๆ

“ผมมารบกวนเวลานอนของครูรึเปล่าครับ” สิบทิศประสานมือไว้

ด้านหน้าด้วยความเกรงใจ

“ไมเ่ลย ครนูอนดกึ และเธอกร็ูว้า่บา้นนีต้อ้นรบัเธอเสมอทกุเวลา”  

รัตนายิ้มอย่างปรานี

หลอ่นชวนเขาออกมานัง่เลน่ทีน่อกชานซึง่มแีสงไฟเพยีงสลวั รตันา 

ถือเทียนไขเล่มใหญ่ออกมาด้วย หล่อนจุดมัน แสงเทียนจึงส่องสว่างจน

สิบทิศเห็นใบหน้าห่วงใยของรัตนาอย่างชัดเจน

“ทะเลาะอะไรกับพ่อมาอีกละสิ”

“ครูรู้จักผมดีจริงๆ” สิบทิศยิ้มขื่นๆ
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“อย่าลืมสิว่าเธอเป็นลูกชายคนโตของครู เอ๊ะ! แล้วนั่นหน้าไป 

โดนอะไรมา” รัตนาเขยิบเข้ามาใกล้ จับหน้าเขาพลิกไปทางซ้ายทีขวาที

“ผมไปชกกับคนอื่นมา” สิบทิศตอบเสียงต่ำ

“คราวนี้เธอไปช่วยใครไว้” รัตนาแตะตรงผิวหนังข้างบาดแผลซึ่ง 

เพลงพิณทายาให้ ราวกับจะตรวจสอบว่าต้องทำแผลให้เขาใหม่หรือไม่

“ทำไมครถูามแบบนัน้ละ่ครบั ครไูมค่ดิหรอืวา่ผมอาจจะไปหาเรือ่ง 

ใครมา” ชายหนุ่มแกล้งซัก 

รัตนาคลี่ยิ้มและปล่อยมือออก “ทำไมครูจะไม่รู้ว่าเธอเปลี่ยน 

ไปแลว้ เธอไมใ่ชส่บิทศิคนเกา่ สบิทศิคนนีจ้ะใชก้ำลงักต็อ่เมือ่มเีหตจุำเปน็ 

จริงๆ เท่านั้น ไหนเล่ามาซิว่าเกิดอะไรขึ้น” รัตนาเอ่ยอย่างอ่อนโยน

สิบทิศสบตาหล่อนด้วยความตื้นตัน เขาเล่าเหตุการณ์ตอนที่ช่วย

ปี่พาทย์จากการถูกรุมกระทืบให้รัตนาฟัง

“อ้อ…ปี่พาทย์ น้องของยายเพลง” คนเป็นครูพยักหน้า

“ครูรู้จักหรือครับ” สิบทิศเลิกคิ้วขึ้นสูง

“รู้จักสิ ยายเพลงเรียนรำกับครูมาตั้งแต่เด็กยักษ์ก็รู้ บางที 

ยายเขาก็พาปี่พาทย์มารับพี่สาว ปี่พาทย์เป็นเด็กนาฏศิลป์เหมือนกัน  

เขาเพิ่งเข้าเรียนได้ไม่กี่ปี เป็นตัวลิง แต่เห็นว่าไม่ชอบโขน และตอนนี ้

ก็กำลังเฮี้ยว ยายเพลงปวดหัวใหญ่” รัตนาส่ายศีรษะ

“ผมเหน็ตวัเองในอดตีอยูใ่นตวัของเขาครบั ผมไมอ่ยากใหป้ีพ่าทย ์

เป็นเหมือนผม” สิบทิศสารภาพเรื่องที่กังวล

“เด็กคนนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เขาต้องการต้นแบบที่ดี  

ถ้าเธอเป็นห่วงเขา ก็น่าจะเป็นต้นแบบให้เขานะ” รัตนาเสนอด้วยรอยยิ้ม

“ผมน่ะหรือครับจะเป็นต้นแบบให้ใครได้” สิบทิศชี้ตนเองอย่าง 

ไม่เชื่อ รัตนาจึงพยักหน้า

“เปน็ไดส้ ิยกัษร์ูไ้หมวา่รุน่นอ้งตัง้หลายคนใฝฝ่นัจะเกง่เหมอืนเธอ 

กันทั้งนั้น พวกเขาไม่ได้มองที่อดีตของเธอนะ เขามองปัจจุบันที่เธอเป็น 
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รุน่พีท่ีม่ฝีมีอื เปน็นกัแสดงตวัเอกซึง่ใครๆ กอ็ยากเปน็ ยกัษเ์ปน็ลกูศษิย ์

ที่ครูหลายคนภูมิใจ รวมทั้งครูด้วย” 

“ขอบพระคณุครบั” ชายหนุม่กระพุม่มอืไหว ้แยม้ยิม้อยา่งออ่นโยน 

“เพราะครูกับนาฏศิลป์เปลี่ยนแปลงชีวิตผม ถ้าไม่มีครู ไม่มีโขน ผมก็ยัง

ไม่รู้เลยว่าชีวิตจะเป็นยังไง”

นับจากวันที่รัตนาช่วยประกันตัวเขาออกจากคุก ความรักของ 

หล่อนก็เปลี่ยนแปลงเขาให้กลายเป็นคนใหม่

สิบทิศเคยมีข้อผูกพันบางประการกับนาฏศิลป์อยู่แล้ว เมื่อมา 

คลุกคลีกับครอบครัวของรัตนา เขาก็ยิ่งซึมซับความงดงามของการ 

ร่ายรำที่หล่อนสอนนักเรียนสาวๆ 

รัตนาให้เขามากกว่านั้น หล่อนพาสิบทิศไปชมการแสดงโขน เป็น 

ครั้งแรกที่เขาได้รู้จักโลกของรามเกียรติ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าการฟัง 

และการอ่าน สิบทิศตื่นเต้นกับตัวละครยักษ์ ลิง พระ และนาง เครื่อง- 

แต่งกายงามวิจิตร ฉากอลังการ เสียงเพลงและเสียงร้องอันไพเราะ

สบิทศิแอบเลยีนแบบทา่ทางการเตน้ของตวัยกัษแ์ละตวัลงิในสวน 

หลังบ้านของรัตนาจนเธอจับได้ รัตนาจึงไปขออนุญาตสุทินให้ลูกชาย

คนเล็กได้เข้าเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป สุทินค้านหัวชนฝาในคราแรก 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจากรัตนาเสนอที่จะออกทุนการศึกษาให้ สุทิน 

ประสบปัญหาการเงินอยู่พอดีจึงจำใจยินยอม

การเรยีนนาฏศลิปเ์ปดิโลกใบใหมใ่หส้บิทศิ เขาพบทีท่างของตนเอง 

ที่ซึ่งมีคนยอมรับในความสามารถของเขาที่ไม่ได้มาจากการชกต่อยหรือ

ทำร้ายใคร จิตใจซึ่งเคยหยาบกระด้างก็ถูกความประณีตของศิลปะไทย

ขัดเกลาให้อ่อนโยนลง

สิบทิศตั้งใจเล่าเรียนและทุ่มเทช่วยงานในบ้านของรัตนา เพื่อ 

ตอบแทนทุกสิ่งที่หล่อนและครอบครัวทำให้ตน แม้รัตนาจะไม่เคยทวง 

บญุคณุ ชายหนุม่ยงัคงรบัแสดงนาฏศลิปต์ามสถานทีต่า่งๆ สดุแตจ่ะมคีน 
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ว่าจ้าง ต่อมาเขาก็ได้เข้าเรียนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีความ 

สามารถทางศิลปะโดดเด่นจนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการพิเศษและ 

ได้รับทุนการศึกษา เขาจึงไม่ต้องรบกวนเงินของรัตนาอีกเลย

หลังจากนั้นสิบทิศก็ได้รับโอกาสสูงสุดในชีวิตคือ ได้รับคัดเลือก 

ให้ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ เขาไตเ่ตา้จากบทเลก็ๆ มาเปน็ตวัเอก จากนัน้ชายหนุม่ 

ก็ได้รับทุนพระราชทานอันทรงเกียรติ

ใครจะเชื่อว่าอดีตเด็กเหลือขออย่างสิบทิศจะได้รับโอกาสอัน 

ยิ่งใหญ่เช่นนี้

“พูดถึงโขน ครูกำลังนึกอยู่พอดีว่าเวลาที่จะซ้อมโขนน้อยลงทุกที 

แล้ว เธอมีปัญหาอะไรกับเพลงรึเปล่า ครูเห็นพวกเธอยังรำไม่เข้ากัน 

สักที” รัตนาซักไซ้อย่างเคร่งขรึม

“ผมยังไม่ชินน่ะครับ” สิบทิศแก้ตัวพลางแตะบาดแผลบนใบหน้า 

ใจไพล่นึกถึงเจ้าของใบหน้าสวยหวานที่ทำแผลให้ตน

“ยังไงเธอก็ช่วยดูแลน้องหน่อย เธอรำกับนางเบญกายก็ไม่มี 

ปัญหาไม่ใช่รึ ครูอยากให้เธอรำกับนางสีดาได้อย่างราบรื่นเหมือนกัน”

“ครับ ผมจะพยายาม“ เขาพยักหน้า

“ดีมาก” รัตนาแตะไหล่ชายหนุ่ม “ทีนี้ยักษ์ก็กลับบ้านได้แล้ว”

“แต่ผมไม่อยากเจอพ่อ” สีหน้าของชายหนุ่มเคร่งเครียดขึ้น 

ทันควัน เขาตั้งใจขอนอนค้างที่บ้านรัตนาเสียด้วยซ้ำ

“ครูให้เธอกลับบ้านไม่ใช่เพราะรังเกียจ แต่บางทีพ่ออาจรอยักษ์ 

อยู่ก็ได้” รัตนาให้เหตุผลอย่างใจเย็น

“ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ” เขาแค่นยิ้ม

“ไม่มีพ่อคนไหนไม่รักลูกของตัวเองหรอก” 

“ยกเว้นพ่อของผม” ชายหนุ่มยิ้มหยัน 

รัตนาส่ายศีรษะ “การแสดงออกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
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คนบางคนก็มีปัญหาในการแสดงความรัก ยักษ์เองก็รักพ่อไม่ใช่หรือ”

“ก…็รกั…ถงึแมว้า่เขาจะไมเ่คยรกัผมเลย” ชายหนุม่จอ้งเปลวเทยีน 

ซึ่งไหววูบยามสายลมพัดผ่าน

“พ่อเธอก็อาจไม่รู้เหมือนกันว่าเธอรักเขา”

รัตนาจับมือชายหนุ่ม สิบทิศจึงสบตา

“กลับบ้านไปเถอะ แล้วรีบนอนเสีย พรุ่งนี้ยังต้องซ้อมอีกยาว”

สิบทิศพยักหน้า เขาลากลับบ้านอย่างจำใจ

บา้นของสบิทศิปดิไฟมดืสนทิ ความสบายใจจากการไดพ้บรตันา

หายไปสิ้น ชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดตั้งแต่ก่อนเปิดประตูบ้านเข้าไปเสียอีก

เขาเปิดไฟแล้วย่องไปอาบน้ำ เตรียมจะกางมุ้ง ทว่าเท้ากลับเตะ 

เข้ากับสิ่งหนึ่งซึ่งวางอยู่บนพื้นใกล้บริเวณที่เขาใช้เก็บของ สิบทิศจึงหยิบ 

ขึ้นมาดู

…มันคือยาทาแผลขวดหนึ่ง


