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คำนำ 
 

นิยายเร่ือง เสน่ห์จันอับ เป็นนิยายพีเรียด ด าเนินเร่ือง
ตัง้แต่พุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีตัวเอกเป็นผู้หญิงที่ต้องฝ่าฟัน
ปัญหาอุปสรรคมากมาย ด าเนินเร่ืองราวจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกและ
ต่อไปยงัรุ่นหลาน อิงประวติัศาสตร์จริงตามเวลาในเนือ้เร่ือง โดย
ตวัละครทกุตวัถกูแต่งขึน้ ไม่มีอยู่จริงแต่ประการใด 

นิยายเร่ืองนีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจมากจาก เร่ืองเลา่จากแม่
ของผู้ เขียน แม่ของผู้ เขียนมกัเล่าถึงต้นตระกูลชาวจีนไหหล าของ
พวกเราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่ งผู้ เขียนไ ด้น ามาลงใน
รายละเอียด เป็นเร่ืองที่ เกิดขึน้จริงบ้าง และเสริมแต่งบ้าง 
ผสมผสานให้เร่ืองราวสนกุสนานมากขึน้ 

สุดท้ายนี ้ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้ อ่านทุกท่าน ที่
ติดตามนิยายของ ภทัราธิป กนัมาโดยตลอด หวงัว่านิยายเร่ืองนี ้
จะท าให้ผู้ อ่านสนุกสนานเพลิดเพลิน และดื่มด ่าไปกบับรรยากาศ
สมยัก่อนอนัสวยงามน่าชื่นชมของประเทศไทย 

 
ด้วยรัก 

ภทัราธปิ  
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บทนำ 

 

 
 ต้นฤดฝูน กลางเดือนพฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๖๐  

หญิงสาวอายุเพียง ๑๖ ปี รูปร่างเล็กผอมแห้งแทบเหลือ
แต่กระดูก ยืนเบียดเสียดกับผู้ ร่วมเดินทางบนเรือส าเภาอีกนับ
ร้อยชีวิต หลายคนเจ็บป่วย หลายคนเสียชีวิต เดินทางไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทาง ดวงตากลมชัน้เดียวเหมือนชาติก าเนิดมอง
ผืนแผ่นดินสดุลิบตา ท่ามกลางท้องทะเลกว้างใหญ่ เห็นเพียงน า้
กับฟ้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ในที่สุดการเดินทางแสนยาวนาน
ใกล้จบสิน้ลง  
 น า้ตาของเธอไหลอาบแก้ม เสมือนเม็ดฝนที่ตกโปรย
ปรายลงมาภายนอก คลื่นลมแรง ท าให้เธอคลื่นไส้หนักอีกครัง้ 
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กลิ่นอาเจียนของคนอ่ืนอบอวนคละคลุ้ง น าให้เธอปวดหวั ท้องไส้
ป่ันป่วน จนขย้อนข้าวต้มใสเ่กลือที่เพิ่งกินไปออกมาใหม่ 
 “พายหุนกั พวกเราคงต้องขึน้ฝ่ังที่นี่กนัก่อน”  
 หญิงสาวทรุดตัวลงกับพืน้  เมื่อได้ยินค าประกาศของ
กะลาสีเรือ ที่นี่ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเธอ แต่จ าต้อง
เปลี่ยนเส้นทาง หยุดแวะพกัขึน้ฝ่ัง เพราะคลื่นลมแรงเกินไปที่จะ
เดินเรือต่อ แปลว่าการเดินทางของเธอต้องยาวนานขึน้กว่าเดิม 
 เรือส าเภาแล่นเข้ามาในแม่น า้สายใหญ่ สองฝ่ังเต็มไป
ด้วยบ้านเรือนแปลกตา แตกต่างจากเกาะไหหล าที่เธอจากมา 
 เธอเบียดเสียดผู้ คนลงจากเ รือ  สะกิดคนข้างกาย 
สอบถามถึงสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยชาวจีน แต่พวกเขาพูดภาษาที่
ต่างออกไป 

“ท่ีน่ีคือ ท่าเรือเมล์จีน แถวนีม้ีแต่ชาวจีนที่มาจากซวัเถา 
พวกเขาพดูภาษาแต้จิ๋ว” กะลาสีเรืออาสาตอบให้แทน  

หญิงสาวมองไปยังอาคารบ้านไม้โดยรอบ มีตรอกซอก
ซอย ร้านค้าแน่นขนดั คบัคัง่ไปด้วยผู้คนเชือ้สายจีน ผิวขาว สวม
ใส่เสือ้ผ้าเหมือนกับเธอ นุ่งกางเกงขาก๊วย สวมเสือ้คอจีนติด
กระดุมปิดถึงคอ ผู้ชายหลายคนยังไว้หางเปียยาว ราวกับว่าเธอ
อยู่ในมณฑลไหหล าเหมือนเคย 
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ผู้ โดยสารที่ลงจากเรือต่างวิ่งไปหลบภายในศาลาริมฝ่ัง 
สายฝนโปรยปราย ฟ้าร้องฝ่าผ่าดงัไปทัว่ ลมแรง ละอองฝนท าให้
พวกเขาเปียกไปทั่ว แต่พวกเขาถูกสัง่ให้รออยู่ในศาลา ไม่ให้ไป
ไหน เพราะต้องมี เ จ้าหน้าที่ตรวจเข้าเมือง และเ รียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม หากออกไปจากบริเวณนี ้

ชายแกก่ะลาสีเรือหนัมาคยุกบัเธอต่อ “ขึน้เรือมาคนเดียว
หรือ พ่อแม่พี่น้องเลา่” 

“ฉนัมาคนเดียวจ้ะ” เธอก้มหน้าตอบ  
ชายมีอายุอีกคนเดินมาสมทบ เขาพูดภาษาไหหล าได้

บ้าง “เหตุใดถึงขึน้เรือมาสยามคนเดียวเล่า ตามมาอยู่กับญาติ
หรือ” 

เด็กสาววัย ๑๔ ปี ที่ลงเรือมาด้วยกันแทรกอธิบายแทน 
“พี่สาวคนนีม้าตามหาผวั เขาเขียนแผนที่สง่มาให้แล้ว” 

“มาตามหาผวัคนเดียว ไม่มีลกูมาด้วยรึ” 
“ฉนัยงัไม่มีลกูจ้ะ”  
เหล่าคนใจดี ชักชวนให้เธอและคนที่ลงเรือมาพร้อมกัน 

เข้าไปหลบฝนในโรงสีข้าวใกล้ ๆ เมื่อเห็นพวกเธอเร่ิมสั่นด้วย
ความหนาวเหน็บของหยาดฝนและลมแรง 

“ผัวอยู่ที่ไหน ท างานอะไรในสยามเล่า” ชายแก่เชือ้สาย
จีนไหหล าอีกคน ยื่นถ้วยชาร้อนให้แก่เธอ 
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หญิงสาวรับมาด่ืม ท่ามกลางอากาศเย็นขมุกขมัว ชา
ร้อนจดัรสขมช่วยให้เธอรู้สึกดีขึน้มาก “ผวัหนูรับจ้างตัดไม้อยู่ที่สุ
ราษฎร์ ฯ จ้ะ” 

“สรุาษฎร์ธานีเชียวรึ” ชายแก่เลิกคิว้ 
กะลาสีเรือพยกัหน้าตอบแทน “เรือของเราเดินทางลงใต้ 

แวะประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ลงไปยังหัว
เมืองปักษ์ใต้ สงขลาโน้น” 

ชายแก่พยักหน้าหงึกหงัก พลนัหันไปถามคนอ่ืน ๆ ที่ลง
เรือมาพร้อมกันกับเธอ ทุกคนพูดคุยกันฆ่าเวลา แต่ฝนไม่มีทีท่า
จะหยดุ ลมแรงท าให้เธอรู้สกึหนาวจนปวดท้องปัสสาวะขึน้มา 

“แถวนีม้ีส้วมไหมจ๊ะ” 
“ตามลุงมาซี” ชายแก่คนหนึ่งอาสาน าทาง ทว่าเธอรู้สึก

กลวัขึน้มาเสียอย่างนัน้ ไม่กล้าไปไหนเพียงล าพงั จึงชักชวนเด็ก
สาววยั ๑๔ ปี ที่รู้จกักนับนเรือ ไปด้วยกนั  

ทัง้สองเดินตามชายแก่ไปตามตรอก อาศยัชายคาร้านค้า
แถวนัน้หลบสายฝน เมื่อถึงยังด้านหลังของร้านค้า กลับมีชาย
ฉกรรจ์จ านวนหนึ่งเข้ามาจบัตวัเธอและเด็กหญิงที่มาด้วยกนั มดั
เชือกมือและเท้า น าผ้ากระสอบคลมุศีรษะ แบกพวกเธอขึน้รถม้า
ออกไปไกล 
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หญิงสาวกรีดร้องดังไม่ต่างจากเด็กหญิงข้างกาย พวก
ผู้ชายที่ลกัพาตัวพวกเธอมาไม่พูดภาษาเดียวกับเธอ เธอไม่รู้ว่า 
พวกเขาจะพาพวกเธอไปที่ไหน แต่คงไม่ใช่สถานที่ดีแน่  
 พวกเธอกลวัจนตัวสัน่ น า้ตาไหลพราก เมื่อการเดินทาง
บนรถม้าสิน้สดุลง พวกเธอถูกน าตวัลง เดินด้วยเท้าต่อไปยังห้อง
แถวแห่งหนึ่ง  
 กระสอบที่คลมุศีรษะหลดุออกไปในที่สดุ เผยภาพภายใน
ห้องสี่เหลี่ยมเล็ก ล้อมรอบไปด้วยผู้ ชายมากมาย มีผู้หญิงอายุ
มากสองคนจบัจ้องเธอไม่วางตา 
 พวกเขาพดูคยุกนัด้วยภาษาที่เธอฟังไม่รู้เร่ือง แต่เธอและ
เด็กหญิงที่มาด้วยกัน ต่างขอความช่วยเหลือเป็นภาษาไหหล า 
ทว่าไม่มีใครตอบเธอ ผู้หญิงคนหนึ่งขึน้เสียงใส่ผู้ชายพวกนัน้ ไล่
ให้พวกเขาน าตวัเธอทัง้สองออกไป 
 พวกเธอถูกคลมุกระสอบ จบัขึน้รถม้า เดินทางต่อไปยงัที่
แห่งใหม่ จนในที่สุด ก็พบกับคนที่สามารถสื่อสารกับเธอทัง้สอง
ได้ 
 “ชื่ออะไรกันบ้าง” ผู้ หญิงอายุราวห้าสิบปี แต่งหน้าจัด
จ้าน ทาปากสีแดง ประแปง้ขาว พินิจมองเธอทัง้สองหวัจรดเท้า 

เด็กหญิงข้างกายตอบก่อนด้วยเสียงสัน่ “หนชูื่อ บ่วย” 
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“แล้วหล่อนเล่า” หญิงคนนัน้ยกมือขึน้เชยคางเธอ พินิจ
พิเคราะห์ใบหน้านวลอย่างละเอียดแทบทุกรูขมุขน 

“กิมไล้จ้ะ” 
“อายเุท่าไรแล้ว” 
“๑๖ ปีจ้ะ” 
หญิงคนนัน้พยักหน้า ยิม้กว้าง หันไปหาเด็กหญิงที่ชื่อ 

บ่วย “แล้วเอ็งอายเุท่าไร ท าไมถึงยงัดเูด็กนกั” 
“๑๔ จ้ะ” 
หญิงคนนัน้หนัไปจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้พวกผู้ชาย พวก

เขาน าตวัเด็กหญิงที่ชื่อบ่วยกลบัไปด้วย ทิง้กิมไล้เอาไว้เพียงล าพงั 
ถึงกิมไล้จะไม่เคยได้เรียนหนงัสือ แต่ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่า 

เธอถูกขายให้กับผู้หญิงคนนี ้เพียงแต่ไม่รู้ว่า เธอจะต้องท างาน
อะไรตอบแทนเท่านัน้เอง 
 “ฉันชื่อเหม่ย” หญิงสงูวยัแนะน าตวั “กิมไล้มีลกูมีผวัหรือ
ยงั” 

“มีผวั แต่ยงัไม่มีลกูจ้ะ” เธอสะอกึสะอืน้อย่างหวาดกลวั  
ผู้หญิงสามคนเปิดประตูเข้ามาในห้อง ต่างจ้องมองเธอ

เป็นตาเดียว 
“เด็กใหม่หรือคะคุณแม่ งามนัก” หญิงสาวพวกนัน้ถาม

อย่างต่ืนเต้น 
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“ใช่ เพิ่งลงเรือมา” หญิงในวัยห้าสิบตอบ “ใบหน้างาม 
จิม้ลิม้พริม้เพรา อายแุค่ ๑๖ เสียแต่เคยมีผวัแล้ว” 

“ที่นี่ที่ไหนหรือจ๊ะ” กิมไล้ไม่วางใจ เมื่อเห็นหญิงสาวพวก
นัน้สวมเพียงชุดชัน้ในท าจากผ้าแพร ปิดคลุมหน้าอก  สวม
กางเกงขายาวสีฉดูฉาด 

“ที่นี่ คือ โรงน า้ชาบุหลันคณิกา หรือโรงน า้ชาคุณแม่
เหม่ย” ผู้หญิงสวยคนหนึ่งตอบ 

“โรงน า้ชา...” กิมไล้ไม่แน่ใจว่าโรงน า้ชานี ้ขายแต่น า้ชา
หรือไม่  

“พวกแกดูแลกิมไล้ให้ดีก็แล้วกัน ฉันจะออกไปข้างนอก 
ประเด๋ียวประด๋าวก็ถึงเวลาจ่ายค่าภาษีอีกแล้ว” เหม่ยเดินออกไป
จากห้อง ปล่อยให้ผู้หญิงสาวสวยทัง้สามพากิมไล้ออกจากห้อง
แคบแห่งนี ้

กิมไล้อ้าปากค้าง เมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในอาคารสามชัน้
แห่งหนึ่ง เป็นตึกอิฐผสมไม้ กว้างขวาง โอ่อ่า ชัน้ล่างเต็มไปด้วย
โต๊ะเก้าอีม้ากมายนบัสิบ ๆ ตวั 

“หล่อนโชคดีนกั ที่คณุแม่เหม่ยซือ้ตวัไว้ เพราะที่นี่คือ โรง
นครโสเภณีที่ดีที่สดุในตรอกวาณิช” 
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กิมไล้น า้ตาร่วง พอคาดได้ว่า ที่นี่คือซ่องโสเภณี เธอมอง
ไปยงัประตทูี่ปิดอยู่ มีผู้ชายร่างใหญ่จ านวนนบัสิบคนนั่งเฝา้ พวก
เขาคงไม่ปลอ่ยให้เธอหนีไปง่าย ๆ แน่ 

“อย่าคิดหนีเชียวหนาแม่กิมไล้ เพราะอย่างไรก็คงหนีไม่
พ้น ซ า้ยังอาจถูกซ้อมถึงตาย” ผู้หญิงคนหนึ่งแนะน าเมื่อเห็นเธอ
มองไปยังประตูทางออก “อยู่ที่นี่สุขสบาย คุณแม่เหม่ยใจดี รัก
พวกเราเหมือนลกูแท้ ๆ”  

กิมไล้ถูกดนัหลงั พาขึน้บนัไดไปยงัชัน้บน ซึ่งถูกแบ่งเป็น
ห้องหบันบัสิบห้อง ห้องของเธอ คือห้องที่อยู่ริมสดุของชัน้สาม  

ห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก มีเตียงนอนหนึ่งหลงั ตู้ ไม้ส าหรับ
ใส่เสือ้ผ้า โต๊ะเก้าอี ้และกระจกตัง้หนึ่งบาน กระโถน และถังไม้
ขนาดใหญ่ 

“ปกติพวกเราจะลงไปอาบน า้ด้านหลงั มีบ่อน า้ แต่ถ้ามี
ลกูค้า ก็ต้องตกัน า้ขึน้มาเตรียมไว้ในอ่าง”  

น า้ตาของกิมไล้ไหลอาบแก้ม เธอร้องไห้จนตัวโยน เห็น
ชะตากรรมที่จะเกิดขึน้กบัเธอในอนาคต 

“ฉันชื่อ เง็ก อยู่ที่นี่มาสิบปีแล้ว” ผู้หญิงคนหนึ่งนัง่ลงข้าง
เธอ “อย่าเสียใจไปเลย คิดว่าโชคดีแล้วที่ไม่ถูกส่งไปขายยงัตรอก
ถัว่งอก ที่นัน่เป็นโรงน า้ชาชัน้สอง ไม่สขุสบายเท่าท่ีน่ีดอก” 
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กิมไล้ยังคงร้องไห้ไม่หยุด ไม่ว่าอย่างไร เธอก็ถูกขายให้
ซ่อง ต้องขายตวัในที่สดุอยู่ดี 

“รีบเปลี่ยนเสือ้ผ้าเถิด ประเด๋ียวจะป่วยเป็นไข้เอา” เง็ก
ตบบ่าของเธอเบา ๆ ก่อนจะจากไปพร้อมกบัคนอ่ืน  

หญิงสาวอายุน้อยอยากปล่อยให้ตัวเองป่วยตายไป
เสียเลย เธอมองออกไปนอกหน้าต่าง ตรอกแคบเบือ้งล่างในยาม
ฝนตกเงียบสงดั ปราศจากผู้คน บ้านเรือนเรียงรายแน่นขนดั เห็น
หลงัคาแทบซ้อนกนัทกุหลงั  

เธอเดินทางข้ามน า้ ข้ามทะเลมายังบ้านเมืองที่ไม่ รู้จัก 
เพื่อตามมาอยู่กับสามี เขาเดินทางมาก่อนหลายปี เพื่อหาที่ทาง
ท ามาหากิน ส่งเงินกลบัมามากมาย ทัง้ยงัเขียนจดหมายบอกเลา่
ถึงความเป็นอยู่ที่สขุสบายในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

กิมไล้นึกถึงอดีตที่ผ่านมา เธอเป็นเด็กก าพร้าในหมู่บ้าน
แห่งหนึ่ง ทางตอนใต้ของเกาะไหลหล า ถูกเจ้าของร้านขายขนม
รับไปเลีย้ง เมื่ออายุครบ ๑๔ ปี ถูกคลุมถุงชน ให้แต่งงานกับลูก
ชายร้านขายของช าในหมู่บ้าน เขาชื่ออ่าง อายุมากกว่าเธอสิบปี 
ถึงจะไม่ใช่คนหล่อเหลา แต่รูปร่างดี สูงใหญ่ก าย า เขาเป็นคน
ขยนัขนัแข็ง รับจ้างท างานทุกอย่างในหมู่บ้าน ตัง้แต่ท าไร่ท าสวน 
จนไปถึงซ่อมแซมข้าวของต่าง ๆ ถึงครอบครัวของเขาจะไม่ร ่ารวย 
แต่พวกเขาก็เลีย้งดเูธออย่างดี ให้เธอกินอ่ิมนอนหลบัทกุวนั 
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แต่งงานได้เพียงไม่ก่ีเดือน เขาก็ขึน้เรือไปกับผู้ ชายใน
หมู่บ้านที่แนะน ากันมา ให้ลองไปหางานท าที่สยามประเทศ เขา
ส่งจดหมายกลบัมาหลายฉบบั พร้อมเงินทองมากมายให้พ่อแม่
ของเขา เธอต้องว่าจ้างคนแถวนัน้อ่านจดหมายให้ฟัง เขาบอกว่า 
ท างานอยู่ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี รับจ้างตดัไม้ ได้เงินดี อากาศที่
นัน่ไม่หนาวเหมือนเกาะไหหล า ร้อนและฝนตกตลอดปี มีอาหาร
การกินสมบูรณ์ จนฉบบัสดุท้าย เขาชกัชวนให้พ่อแม่ และเธอนั่ง
เรือตามไปอยู่กบัเขาท่ีนัน่ 

พ่อแม่สามีสั่งให้เธอเก็บของขึน้เรือไปกับคนในหมู่บ้าน
ก่อน หากอยู่ที่โน่นไหว พวกเขาค่อยตามมาทีหลงั หญิงสาวทน
หนาวทนร้อนบนเรือหลายสัปดาห์ แต่กลับไปไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทาง อีกทัง้จดหมายและที่อยู่ซึ่งสามีเขียนไว้ให้ยังอยู่ใน
กระเป๋า เธอทิง้ไว้ในโรงสีใกล้ท่าเรือเมล์จีน ในตอนนีเ้ธอมีแค่ตัว
เปลา่ สื่อสารกบัใครไม่รู้เร่ือง ทัง้ยงัติดอยู่ในโรงน า้ชา ซึง่ยงัไม่รู้ว่า 
อนาคตจะต้องฉิบหาย กลายเป็นหญิงชัว่วนัใด 
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๑ 
 
 

 เสียงปึงปังดังขึน้ภายในห้อง กิมไล้พยายามลืมตามอง
คนที่เข้ามา ผู้หญิงคนนัน้โหวกเหวกโวยวายเป็นภาษาที่เธอไม่
เข้าใจ 
 เธอรู้สึกปวดหัวอย่างหนัก หนาวร้อนอย่างไรบอกไม่ถูก 
อีกทัง้ยงัง่วงหงาวหาวนอน ลืมตาแทบไม่ขึน้ เธอยงัคงสวมเสือ้ผ้า
เปียกชืน้ ไม่คิดเปลี่ยนไปสวมใสช่ดุสีจดัจ้านพวกนัน้ 
 ผู้หญิงคนนัน้เข้ามาจบัตวัเธอ ก่อนจะพดูบ่นเป็นภาษาที่
เธอไม่เข้าใจ แล้วออกไปจากห้อง 
 กิมไล้หลบัต่อไปนาน กว่าจะรู้ตัวอีกที ก็พบว่ามีใครบาง
คนก าลงัจบัข้อมือของเธออยู่ 
 “ฟื้นแล้วหรือ” เหม่ย เจ้าของโรงน า้ชาถามจากปลาย
เตียง 
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 กิมไล้ยังปวดศีรษะอยู่มาก เต้นตุบ ๆ ราวกับจะระเบิด 
ผิวของเธอร้อนผ่าว แต่รู้สกึหนาวสัน่ เธอแทบไม่มีสติเหลืออยู่ 
 “หล่อนเป็นไข้หนกั คงต้องกินยาหลายหม้อ ประเด๋ียวฉนั
จะจดัยาให้ เอาไปต้มให้กินทกุสามชัว่โมง สกัสามวนัน่าจะดีขึน้” 
 กิมไล้หันไปตามเสียงนุ่มของชายวัยกลางคน เขาก าลัง
จับข้อมือของเธอ ผู้ ชายร่างสันทัด ผิวขาว ดวงตาเล็กเรียว พูด
ภาษาเดียวกนั คงเป็นชาวไหหล าเหมือนกนั 

“ขอบคุณเจ้าค่ะซินแส” เหม่ยมองมายังหญิงสาวที่ป่วย
หนัก “เฮ้อ...เพิ่งลงเรือมาจากเกาะไหหล า ยังไม่ได้ท างานก็กลบั
ป่วยเสียก่อน” 

หมอแมะพยกัหน้า ปรายตามองหญิงสาวไข้ขึน้ หน้าแดง 
คงนึงสงัเวชหญิงสาวอาภพั 

กิมไล้หลับ ๆ ต่ืน ๆ ถูกบังคับด่ืมยารสขมไปเสียหลาย
หม้อ รู้ตัวอีกทีเวลาคงผ่านไปเป็นวัน แต่อากาศภายนอกยังมืด
ครึม้ ฝนตกโปรยปรายเช่นเคย  

เธอยังรู้สึกมึนงง หนักศีรษะอยู่บ้าง แต่อาการปวดหัว 
หนาวสัน่หายไปแล้ว หมอแมะคนเดิมกลับเข้ามาพร้อมกระเป๋า
ยา 

“รู้สกึอย่างไรบ้าง” 
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หญิงสาวพยายามลุกขึน้นั่ง หมอแมะจึงเข้ามาช่วย
ประคอง  

“ดีขึน้แล้วจ้ะ” 
“ดีแล้ว คณุเหม่ยกงัวลมาก กลวัหลอ่นจะป่วยหนกั”  
กิมไล้เบิกตาโต สติกลับมาทันที “ช่วยฉันด้วย ฉันไม่

อยากขายตวั” 
คณุหมอจ้องตาของเธอที่บวมช า้ เธอก าลงัร้องไห้อีกครัง้ 

แต่เขากลบัสา่ยหน้าปฏิเสธ “ฉนัคงช่วยอะไรไม่ได้” 
กิมไล้ร้องไห้หนักกว่าเดิม เธอลุกออกจากเตียง ลงไป

คุกเข่ากับพืน้ ต่อหน้าหมอแมะ “ช่วยฉันด้วย ได้โปรดช่วยฉัน
ด้วย” 

คุณหมอก้มลงขีดเขียนบางอย่างลงในเศษกระดาษ 
“ประเดี๋ยวฉันจะสัง่ให้ลดยาหม้อ กินอีกซกัหม้อ สองหม้อ เช้าเย็น
ก็คงพอ แล้วหลังจากนัน้หล่อนคงต้องหยุดพักสักสองสามวัน 
หากกลิ่นยาหมดไป คงเร่ิมงานได้” 

หญิงสาวล้มลงไปบนพืน้ด้วยอาการหน้ามืด หมอแมะรีบ
ประคอง พยงุเธอกลบัขึน้มานอนบนเตียง  

กิมไล้ร้องไห้จนน า้ตาแทบเป็นสายเลือด ซุกหน้าบน
หมอน ตัวสั่นตัวโยน ทว่าเขายัดเศษกระดาษใส่มือของเธอ 
กระซิบข้างหู “ฉันเขียนข้อความเป็นภาษาไทยไว้ในกระดาษใบนี ้
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เมื่อหล่อนต้องรับแขก ยื่นกระดาษใบนีใ้ห้แขกอ่าน จงสวดมนต์
ขอพร ให้เทพเจ้าคุ้มครอง ดลใจให้พวกเขาช่วยพาหล่อนออกไป
จากที่นี ่ให้ส าเร็จก็แล้วกนั” 

หญิงสาวลุกขึน้จากเตียง ตัง้ใจขอบคุณเขา ทว่าเขารีบ
เดินออกไป เพียงแต่ทิง้ให้เธอมีความหวงัขึน้มาจากแผ่นกระดาษ
ในมือ ซึ่งมีข้อความบางอย่างที่เธออ่านไม่ออก หวงัเพียงว่าคนที่
อ่านข้อความนี ้จะเห็นใจ และช่วยเหลือเธอออกจากท่ีนี่ได้ 

 
เหม่ยเข้ามาในห้องพร้อมกับเง็ก และลูกน้องผู้ ชายสอง

คน มองสภาพอิดโรยของกิมไล้ ก่อนจะยกมือขึน้ปิดจมกูตวัเอง 
“เหม็นไปหมด” หญิงสงูวยัแต่งหน้าจดัจ้านยกพดัขึน้โบก

ไลก่ลิ่นยาสมนุไพร “หลอ่นผอมไป ใบหน้าซีด ใต้ตาคล า้ ข้อมือข้อ
เท้ามีแต่กระดกู คงต้องกินให้มากกว่านี”้ 

“แต่หากแต่งหน้าแต่งตวัสวย ๆ คงจะงามยิ่งกว่านางเอก
งิว้นะคะคณุแม่เหม่ย” เง็กพดูแทรก 

กิมไล้นัง่กอดเข่าบนเตียง ไม่กล้าสบตาใคร ในขณะที่เง็ก
เดินเข้ามาเปิดหน้าต่างเหนือหัวเตียงของเธอ เพื่อระบายกลิ่นยา
ในห้อง ทว่าบงัเอิญปัดไปถกูหมอนบนเตียงหลน่ 

“นัน่กระดาษอะไร” เหม่ยถามเสียงเข้ม  
กิมไล้ชาวาบไปทัง้ตวั เธออตุสา่ห์เก็บซ่อนไว้ใต้หมอน 
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เง็กก้มลงหยิบแผ่นกระดาษยื่นให้เหม่ย ในขณะที่หัวใจ
กิมไล้แทบหยดุเต้น เธอต้องถกูซ้อมปางตายเป็นแน่ หากถกูจบัได้
ว่าพยายามคิดหนี 

เหม่ยอ่านข้อความในกระดาษ ขมวดคิว้ “นี่อะไร” 
“อ่านไม่ออกหรือจ๊ะ” กิมไล้ถามเสียงสัน่ 
“ฉนัจะอ่านภาษาไทยออกได้อย่างไร” 
“ซินแส...เขียนให้ไว้จ้ะ เป็นรายชื่อสมุนไพร” หญิงสาว

อ า้อึง้ “เอาไว้ให้ฉนัไปซือ้ยากินเองทีหลงั” 
เหม่ยมองเธออยู่นาน ก่อนจะยกัไหล ่ยื่นกระดาษกลบัคืน

ให้อย่างไม่ใสใ่จ  
“อีกสองวันจะถึงวันสารทแล้ว พวกลือ้ไปซือ้หมูเห็ดเป็ด

ไก่มาให้พร้อม อย่าลืมของไหว้อ่ืน ๆ ด้วย” เหม่ยสัง่ลกูน้อง 
กิมไล้หผูึง่ขึน้มาทนัที “จะวนัสารทแล้วหรือจ๊ะ” 
“ใช่ กิมไล้คงนัง่เรือมานาน ไม่รู้วนัรู้คืนละซี” เหม่ยยิม้ ริม

ฝีปากฉาบลิปสติกสีแดงเหยียดกว้าง 
“ฉนัขอท าขนมไหว้ได้ไหมจ๊ะ” 
เหม่ยเลิกคิว้ มองเด็กที่ได้มาใหม่อย่างแปลกใจ “ท าเป็น

ด้วยรึ” 
 



ภั ท ร า ธิ ป  | ๑๙ 

 

กิมไล้อาสาเข้าครัว ท าขนมส าหรับไหว้ในวนัสารทจีน ทกุ
คนยืนมองเธอไม่วางตา เธอโม่แปง้ น าแปง้ที่ได้มานวด กวนถัว่ท า
ไส้ขนม เจียนใบตอง ตัง้ลงัซึง้ส าหรับนึ่ง ใช้เวลานานค่อนวันกว่า
จะออกมาเป็นขนมเทียน และขนมเข่ง จ านวนมากพอให้ทุกคนได้
ชิม  

เหม่ยยิม้ เด็กใหม่ท าขนมได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อชิมลิม้
รสขนมเหลา่นี ้ก็ย่ิงพงึพอใจ “ท าขนมจนัอบัได้ไหม” 

กิมไล้ขมวดคิว้ “ขนมอะไรหรือจ๊ะ” 
“ขนมแต้เหลี่ยว ชาวสยามเรียกว่า ขนมจนัอบั”  
หญิงสาวยิม้กว้าง เมื่อนึกถึงขนมมงคลที่ชาวจีนมักใช้

ไหว้เจ้า มีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นถัว่ตดั งาตดั ฟักเชื่อม ข้าวพอง 
ตงัเมหลอด เธอท าได้ทัง้นัน้  

 
วนัรุ่งขึน้ กิมไล้ได้ออกจากโรงน า้ชา เห็นเดือนเห็นตะวัน

เป็นครัง้แรก โชคดีที่วันนีอ้ากาศดี ไม่มีเมฆฝน ท้องฟ้าแจ่มใส 
ปลอดโปร่ง เธอเดินตามเหม่ย เง็ก และลกูน้องผู้ชายร่างใหญ่สอง
คน เดินเท้าไปไม่นานก็ถึงตลาดสด  

หญิงสาวร่างผอมเลือกซือ้สว่นผสมต่าง ๆ ส าหรับท าขนม
จันอับเพื่อไหว้วันสารทพรุ่งนี ้เธอหิว้ของพะรุงพะรังเต็มตระกร้า 
ขากลบัเดินผ่านห้างร้านขนาดใหญ่ที่เปิดท าการในช่วงสาย เหม่ย 



๒๐ | เ ส น่ ห์ จั น อั บ  

 

และเง็กแวะเข้าไปเลือกซือ้ข้าวของภายใน ทิง้ให้เธอยืนหน้าห้าง
ฝร่ังกบัลกูน้องผู้ชายสองคน 

กิมไล้แหงนหน้ามองตึกฝร่ังสองคูหาก่ออิฐถือปูนแบบ
ตะวนัตก หลงัคากระเบือ้งว่าวทรงปัน้หยาสีน า้ตาลเข้มตัดกับตัว
ตึกสีไข่ไก่ มีลวดลายปนูปัน้ใต้ชายคา ประตหูน้าต่างโค้งรูปเกือก
ม้า ผู้คนที่เดินเข้าออกห้างฝร่ังแต่งตัวโก้หรูเหมือนชาวตะวันตก 
พวกผู้ ชายสวมเสือ้กระดุมผ่าหน้า บ้างนุ่งโจงกระเบน บ้างนุ่ง
กางเกงแบบฝร่ัง ผู้หญิงสวมเสือ้มีลวดลายสีสนังดงาม นุ่งผ้าถุง
คร่ึงแข้ง สวมถุงน่อง รองเท้าส้นสูง ตัดผมสัน้ดัดเป็นลอน 
แต่งหน้าทาปากดงูดงามน่าชื่นชม  

เธอก้มลงมองตัวเองที่สวมเสือ้ผ้าแพรแขนยาวคอกลม 
นุ่งกางเกงสี่ส่วน สีตุ่น เก่าโทรม มดัรวบผมยาวเส้นด าขลบัอย่าง
ลวก ๆ ปลอ่ยใบหน้าซีดเซียวไร้เคร่ืองส าอาง 

เหม่ยและเง็กเดินออกมาจากห้างฝร่ัง กิมไล้จึงรีบเข้าไป
หา หวังช่วยถือถุงกระดาษมากมาย ทว่าเธอกลบัชนเข้ากับชาย
คนหนึ่งท่ีเร่งฝีเท้าออกมาจากประตูห้างร้าน จนตะกร้าหลุดมือ 
ข้าวของหกกระจาย 

ชายหนุ่มก้มลงช่วยเธอเก็บของ เขาพดูกบัเธอด้วยภาษา
ที่ไม่คุ้นห ูทัง้ยงัสบตากบัเธอ 
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ใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มของชายหนุ่มชาวสยามท าให้
เธอเหมือนถกูมนต์สะกด ดวงตาคมโต ภายใต้คิว้หนา จมกูโด่งดงั
นกเหยี่ยว ผิวของเขาคล า้กว่าเธอ แต่ถือว่าขาวกว่าชาวบ้านทัว่ไป 
ทัง้ยังเนียนละเอียด ฟันขาวสะอาดเรียงตัวสวยดั่งไข่มุก ผิดจาก
ฟันสีด าของชาวสยามที่เธอพบเจอในตลาด  

เขาพยายามพูดคุยกับเธออีกครัง้ แต่เธอไม่รู้ภาษาของ
เขาจึงไม่สามารถตอบโต้ได้ เธอมองเขาหัวจรดเท้าด้วยหัวใจสัน่
ไหว เขาสวมเสือ้เชิตสีขาว ทบัด้วยเสือ้กัก๊สีกากี นุ่งกางเกงขายาว
แบบฝร่ังสีเดียวกับเสือ้กั๊ก สวมรองเท้าหนังสีน า้ตาล บนข้อมือมี
นาฬิกาสายหนงั เขาคงมีฐานะดี ไม่ใช่ชาวบ้านทัว่ไป 

เหม่ยเดินเข้ามา ส่งยิม้หวานให้ชายหนุ่มชาวสยาม 
พดูคยุกบัเขาเป็นภาษาที่เธอไม่รู้เร่ืองเลยสกันิด 

เขายิม้ตอบเหม่ยอย่างมีมารยาท ก่อนจะยืนขึน้พร้อม
ตะกร้าในมือ ในวินาทีนัน้กิมไล้ฉุกคิดได้ทนั รีบดงึเศษกระดาษซึ่ง
เหน็บไว้ที่ขอบกางเกง ยัดใส่มือเขาอย่างรวดเร็ว ก่อนจะคว้า
ตะกร้ากลบัมา แล้วรีบเดินไปหลบหลงัเหม่ย 

ชายผู้นัน้ก ากระดาษในมือไว้แน่น มองมายังเธอ ขมวด
คิว้ แต่ก็ไม่พดูอะไร จากไปขึน้รถคนัใหญ่ที่จอดอยู่หน้าห้างร้าน มี
คนเปิดประตูให้นั่งบนเบาะหลัง รถคันใหญ่สีเปลือกไข่ไ ก่ขับ
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ออกไปบนท้องถนน หายลบัไปจากสายตา ทิง้ไว้เพียงฝุ่ นควนัแห่ง
ความหวงั 

กิมไล้หวงัเพียงแต่ว่า ชายผู้นัน้จะอ่านข้อความ และเห็น
ใจ จนตามมาช่วยเธอยงัโรงน า้ชาคณุแม่เหม่ยได้ทนัเวลา 

“ผู้ชายคนนัน้ดโูก้เสียจริง เขาคงเป็นระดบัเจ้านาย”  
เง็กพยกัหน้าตามค าพดูของเหม่ย “แต่ระดบัเขาคงไม่มา

โรงน า้ชาคุณแม่เหม่ยหรอก คงไปค่ายใหญ่ แถวถนนทรงวาด
กระมงั” 

“ฮึ! เด็ก ๆ ที่โรงน า้ชาของฉันก็สวยไม่แพ้พวกค่ายใหญ่
หรอก คงจะต้องฝึกให้ดีดพิณ ร าพดั ร้องเพลงใหม่ ๆ กนัสกัหน่อย
แล้วกระมงั” 

กิมไล้พอได้รู้ว่า ซ่องโสเภณีมีหลายระดบั ระดบัโรงน า้ชา
ถือว่าเป็นระดับดี แต่ยังมีซ่องชัน้เลิศ ราคาแพงหูฉ่ี อยู่แถวถนน
ทรงวาด โด่งดังในเร่ืองความสวยของผู้ ให้บริการ ทัง้ยังพูดจาดี 
เอาใจเก่ง ทัง้ ร้อง ทัง้ร า มีความสามารถหลายด้าน คนรวย
ระดบัสงู มกัจะไปเที่ยวที่นัน่ 
 ในขณะเดินกลับไปยังโรงน า้ชา เง็กเข้ามากระซิบข้างหู
หญิงสาว  

“คิดท าอะไร ระวงัตวัให้ดีเถิดกิมไล้” 
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เธอชาวาบไปทัง้ตวั เง็กคงเห็นเธอยดักระดาษใส่มือของ
ชายผู้นัน้ 

“โชคดีที่คณุแม่เหม่ยกบัอาฮวด อาฮยุไม่เห็น มิเช่นนัน้กิม
ไล้ถูกซ้อมเจ็บหนักแน่” เง็กขู่ “ในจดหมายนัน้ มีข้อความว่า
อย่างไรหรือ” 

“ที่อยู่ของผัวฉันจ้ะ...ฉันแค่อยากตามหาผัวของฉัน” กิม
ไล้ปากสัน่ โกหก ปัน้น า้เป็นตวัเพื่อเอาตวัรอด 

“ล้มเลิกความคิดนัน้เสียเถิด หากผัวกิมไล้รู้ว่า กิมไล้มา
ท างานที่โรงน า้ชา คงไม่มารับกลบัหรอก ผู้ชายที่ไหนจะรับได้ ว่า 
เมียตวัเองเคยเป็นผู้หญิงโคมเขียว”  

โชคดีที่เง็กเชื่อ และไม่สงสัยอะไรเก่ียวกับข้อความใน
กระดาษนัน้อีก แต่ผู้ โกหกกลบัรู้สึกเหมือนมีอะไรติดในคอ กลืน
ไม่เข้าคายไม่ออก กบัค าพดูของเง็ก หากสามีของเธอรู้ว่า เธอถูก
ขายให้กับซ่องโสเภณี คงนึกรังเกียจ ไม่คิดรับเธอกลับไปเป็น
เหมือนเดิมอย่างแน่นอน  

 
 กิมไล้ท าขนมจันอับ มีคนครัวช่วยกันหลายมือ แต่กว่า

จะเสร็จทัง้หมดก็ดกึด่ืน 
เหม่ยพอใจอย่างมากที่เห็นขนมส าหรับไหว้วันสารท

มากมาย โดยไม่ต้องเสียเงินซือ้เหมือนเมื่อก่อน 
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“ไปพักก่อนไป ประเด๋ียวพรุ่งนีเ้ช้าต้องต่ืนมาท าขนมเข่ง
กบัขนมเทียนเพิ่มอีก” เหม่ยสัง่ให้กิมไล้ออกจากครัวได้ 

หญิงสาวปาดเหงื่อ เดินออกมาจากครัวด้านหลงั ได้ยิน
เสียงเพลงบรรเลงดงั ผู้ชายทกุวยั ตัง้แต่หนุ่มยนัแก่ผมขาวจ านวน
มากมายเต็มโรงน า้ชา พวกเขามาเที่ยวหาความส าราญกนัอย่าง
คบัคัง่ แสงไฟสว่างสไวไปทัว่ ทางด้านหน้ามีโคมสีเขียวแขวนอยู่
เรียงราย 

เธอรีบว่ิงขึน้บนัไดไปยงัชัน้สาม ตลอดทางได้ยินเสียงเล็ด
ลอดออกมาจากบานประตูแต่ละห้อง เสียงที่เธอไม่อยากได้ยิน 
เสียงอนัน่ากลวั เสียงที่กลวัว่าสกัวันเธอจะต้องท าแบบหญิงสาว
ในห้องเหล่านัน้ ได้แต่หวังว่า ชายคนที่เธอมอบกระดาษให้ใน
วนันี ้จะมาช่วยเธอตามข้อความในกระดาษ 

กิมไล้หลบัไปได้ไม่นาน ต้องต่ืนแต่เช้ามืด นัง่เจียนใบตอง 
โม่แปง้ มีลกูมือเป็นคนครัวทัง้หลาย  

พิธีการไหว้ในวนัสารทผ่านไปอย่างเชื่องช้า เธอเฝา้คิดถึง
พ่อแม่สามีที่เกาะไหหล า พวกเขาคงต้องเชือดเป็ดไก่ ปรุงอาหาร 
ท าขนมไหว้กันเอง ที่ผ่านมาเธอเป็นคนตระเตรียมของไหว้ทุก
อย่าง ทัง้เชงเม้ง ตรุษจีน และสารทจีน 
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หญิงสาวขอพรจากเทพเจ้า ให้ดลใจชายที่เธอพบเมื่อ
วาน หวนมาช่วยเธอออกไปจากที่นี่ ถึงแม้จะเป็นเร่ืองยาก ไม่มี
ทางเป็นไปได้ก็ตาม 
 กิมไล้ช่วยล้างถ้วยชามในครัวจนกระทั่งถึงช่วงบ่าย เมื่อ
เหม่ยเข้ามาห้าม 

“ไม่ต้องท างานในครัวแล้ว กิมไล้ต้องถนอมมือไว้ให้นุ่ม 
ประเด๋ียวขึน้ไปขดัผิวข้างบนกบัอาเง็กเถิด”  

“ฉนัขอท างานในครัวไม่ได้หรือจ๊ะ” 
“ไม่ได้ ฉันซือ้หล่อนมาแพง จะมาเสียเวลาท างานในครัว

ไปใย” 
กิมไล้สะดุ้ง เธอคงต้องเตรียมพร้อมที่จะรับงานในเร็ววนั  
 
ภายในห้องเง็ก ตะลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเคร่ืองหอม

สารพดั เง็กเตรียมน า้อุ่นไว้ในถงัไม้เรียบร้อย รอให้เธอลงแช่ 
“ถอดเสือ้ผ้า เตรียมตวัขดัผิวได้แล้ว” เง็กสัง่ 
กิมไล้ยอมท าตาม รู้ว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้  
“ทรวดทรงองค์เอวงดงาม สมส่วน ถึงจะผอมไปหน่อยก็

เถอะ คงต้องกินให้เยอะกว่านี ้ผิวพรรณกระด ากระด่าง ข้อศอก
ด้าน หัวเข่าด า มือเท้าสาก คงต้องขัดผิว บ ารุงสมุนไพรอีกมาก” 
เง็กวิพากษ์วิจารณ์ร่างกายเปลือยเปลา่ของเธออย่างละเอียด 
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“ฉันต้องรีบรับแขกแล้วหรือจ๊ะ” หญิงสาวอายุน้อยน า้ตา
ซมึ 

“ยังหรอก กิมไล้ยังต้องเรียนรู้อีกมาก ฝึกนวด จับเส้น 
ร่ายร า ร้องเพลง... อีกอย่างกิมไล้ต้องเรียนรู้ภาษาไทยไว้บ้าง 
ลูกค้าชาวสยามมีมาก ชาวจีนก็มีไม่น้อย แต่ส่วนใหญ่เป็นจีน
แต้จิ๋ว ไม่พดูภาษาเดียวกบัเรา” 

ทุกวันเง็กสอนตามขัน้ตอนที่เหม่ยสั่งไว้ ให้เด็กใหม่ฝึก
นวด ร่ายร า ร้องเพลง ตามความถนัดของแต่ละคน ทัง้ยังฝึกให้
เธอพูดภาษาไทย ไม่มีใครอ่านเขียนออก จึงได้แต่สอนกันปาก
เปลา่ ให้ท่องจ าไปแทน 

“ชาวสยามไม่ชอบเสียงดัง ตรงข้ามกับพวกเราชาวจีน 
หากพวกเราส่งเสียงดังเกินไป จะถูกรังเกียจ เหยียดหยามว่าชัน้
ต ่า ดังนัน้ต้องพูดเสียงเบาเหมือนผู้ ดี และจงเงียบเข้าไว้ หาก
ลูกค้าว่าอะไร อย่าต่อล้อต่อเถียง หากไม่จ าเป็นอย่าพูด” เง็กสัง่
สอนไปจนถึงธรรมเนียม และมารยาทของชาวไทย 

กิมไล้หวัไว ถึงแม้จะไม่เคยเรียนหนงัสือมาก่อน แต่เธอก็
สนุกสนานกับการเรียน เข้าใจอะไรอย่างถ่องแท้ ทัง้ยังฝึกพูด
ภาษาไทยได้ว่องไวจนผู้สอนภมูิอกภมูิใจในตวันกัเรียนมาก 

กิมไล้คอยช่วยงานในครัว ท าขนม และอาหาร แก้เบื่อไป
วนั ๆ เธอเฝ้ารอวนัที่ผู้ชายใบหน้าหลอ่เหลา คนที่พบเจอหน้าห้าง
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ฝร่ังหวนกลบัมาช่วยเธอ แต่เขาก็ไม่เคยโผลม่า เธอไม่รู้ว่าเขาอ่าน
ข้อความในกระดาษนัน้ออกหรือไม่ แล้วคิดจะมาช่วยเธอบ้างไหม 
เธอคงฝันลม ๆ แล้ง ๆ ไปเพียงล าพงั เพราะผู้ ดีร ่ารวยอย่างเขา คง
ไม่คิดใสใ่จ ช่วยคนแปลกหน้าที่แสนต ่าต้อยอย่างเธอ 

 
เวลาผ่านไปสองเดือนเศษ กิมไล้พร้อมออกไปรับแขก 

เธอสวมชุดก่ีเพ้าสีแดงเพลิงแขนกุด กระโปรงยาวคร่ึงแข้ง สวม
รองเท้าส้นสงูที่เดินไม่ถนดั แต่งหน้าทาปากสดใส ผมยาวตรงมวย
ไว้อย่างสวยงามบนท้ายทอย ประดบัด้วยดอกดอกกุหลาบสีแดง
ขนาดใหญ่  

“สวยกว่านางเอกงิว้อีกหนากิมไล้” เง็กชื่นชมผลงาน
ตวัเอง เธอใช้เวลาร่วมชัว่โมงในการแปลงโฉมหญิงสาวก้นครัว ให้
เป็นหญิงงามของโรงน า้ชาคณุแม่เหม่ย  

เจ้าของโรงน า้ชายิม้พอใจ “แม่กิมไล้อวบขึน้มากกว่าเดิม 
ค่อยมีเนือ้มีหนัง ผิดกับตอนแรก ผอมเป็นไม้เสียบผี ผิวพรรณก็
นวลเนียนขึน้ ถึงจะร้องร าไม่เก่ง แต่พอนวดจบัเส้นได้ใช่ไหม” 

“ค่ะคณุแม่” เง็กตอบให้แทน 
“ดี ถ้ามีลูกค้าชาวไหหล าก็ส่งอีให้ก่อน พูดไทยกับแต้จิ๋ว

ยงัไม่เก่งใช่ไหม” 
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“พดูได้แล้วค่ะคณุแม่ กิมไล้หวัไวนกั สอนอะไรก็จ าได้ขึน้
ใจ เก่งกว่าอีพวกเด็กเก่า ๆ ของเราทกุคนเสียอีก”  

เหม่ยพอใจในผลงานของเง็กมาก ตบรางวัลให้หลาย
บาท ก่อนจะจบัมือกิมไล้ พาเดินลงไปยงัด้านลา่ง 

โรงน า้ชาครึกครืน้ตัง้แต่พระอาทิตย์ตก เสียงดนตรี
บรรเลงดงัไปทัว่ แขกเหร่ือหนาตา หญิงสาวเร่ิมสัน่เมื่อเห็นสายตา
ของผู้ชายทัง้หลายจบัจ้องเตรียมตะครุบ ราวกบัเธอเป็นเหยื่ออัน
โอชะ 

 เหม่ยยิม้กว้างเมื่อลกูค้าต่างเข้ามาสอบถามถึงเด็กใหม่
ของเธอ จึงตัง้ราคาไว้สงูที่สดุเท่าที่เคยมีมา  

“ครัง้แรกของแม่กิมไล้ เพิ่งลงเรือมา สวยผุดผ่อง อายุยัง
น้อย เต่งตงึไปทกุสว่น” เหม่ยเอ่ยถึงเธอ ดัง่เป็นสินค้าไว้ขาย 

กิมไล้น า้ตาซึม แต่ต้องกล า้กลืนฝืนทน ตลอดทัง้ชีวิตเธอ
ยอมท าตามที่ผู้ ใหญ่สัง่มาตลอด เธอเป็นเด็กก าพร้า ได้ครอบครัว
ร้านขายขนมเลีย้งดูมาตัง้แต่เด็ก อายุเพียง ๑๔ ปี ก็ถูกยกให้กับ
ครอบครัวร้านขายของช า แต่งงานกับลูกชายคนสุดท้อง เข้าไป
ช่วยดแูลพ่อแม่สามี คอยท างานบ้านทกุอย่างจนกระทัง่เธอขึน้เรือ
ตามสามีมายังสยาม และชีวิตก็หักเหมาจนถึงตอนนี ้ถูกขาย
เหมือนสตัว์เดรัจฉาน ไม่มีค่าเทียบเท่ามนษุย์คนอ่ืนบนโลก แต่คน
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อ่อนแออย่างเธอ ท าได้เพียงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมของตวัเอง
เท่านัน้ 

“ฉันให้สิบห้าบาท” ชายวยักลางคนคนหนึ่งเสนอเงินที่สงู
ลิบลิ่ว ทุกคนอ้าปากค้าง ลูกค้าคนอ่ืนถอยกลับ ไม่มีใครยอมสู้
ราคา เหม่ยแทบเป็นลม ไม่เคยมีใครให้ราคาสูงขนาดนีม้าก่อน 
เทียบเท่าซ่องโสเภณีชัน้เลิศในถนนทรงวาดทีเดียว 

“สิบห้าบาทเทียวรึเจ้าคะ” เหม่ยหันมายิม้ให้กิมไล้ ผู้ยืน
นิ่งเป็นตอไม้ ดวงตาทอประกายจากน า้ตาท่ีคลอเบ้า 

“สิบห้าบาท แต่ต้องไปค้างคืนข้างนอก” ชายผู้นัน้ต่อรอง 
“เห็นทีจะไม่ได้ นี่เป็นครัง้แรกของแม่กิมไล้ จะให้ออกไป

ต่างที่ต่างทางไม่ได้” เหม่ยไม่ยอม 
“เช่นนัน้ยี่สิบบาท” เขาเพิ่มราคา “แต่หากไม่ตกลง เห็นที

ฉนัคงต้องไปที่อ่ืนแทน”  
เหม่ยตาลุกวาวกับจ านวนเงิน แต่ยังไม่ยอมง่าย ๆ หวัง

คิดต่อราคาเพิ่มอีก ทว่าชายผู้นัน้กลบัท าท่าถอดใจ เหม่ยจึงรีบ
ตอบตกลง กลวัจะชวดเงินก้อนใหญ่  
 “ว่าแต่พ่อคุณจะพาแม่กิมไล้ไปค้างที่ใดหรือ ให้คนของ
ฉันตามไปส่งดีหรือไม่” เหม่ยจับมือกิมไล้ พาเดินไปยังนอกร้าน 
ตามชายวยักลางคนที่ให้ราคาเธอมากที่สดุ ท่ามกลางสายตาแห่ง
ความเสียดายของแขกเหร่ือมากมาย 
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“ไม่ต้องส่ง ฉันจะพาแม่กิมไล้ไปขึน้รถ หากแต่ไม่วางใจ 
จะส่งคนตามไปก็ย่อมได้ ฉันจะพาแม่กิมไล้ไปยังห้องเช่าแถว
เจริญกรุง” ชายผู้นัน้เดินน าออกไปจากตรอก  

เหม่ยสัง่ลกูน้องร่างใหญ่ของเธอทนัที “อาฮวด ตามไปส่ง
กิมไล้” 
 กิมไล้อ้าปากค้าง เมื่อออกจากตรอกวาณิช พบรถยนต์
คันหรูขนาดใหญ่จอดอยู่ด้านนอก ไม่คิดมาก่อนว่า ชายผู้นีจ้ะ
ร ่ารวย ขนาดมีรถยโุรปคนัโต 
 ชายผู้ ร ่ารวยเปิดประตูให้เธอขึน้นั่งบนเบาะหลัง หญิง
สาวสงสัย ท าไมเขาถึงไม่ให้เธอนั่งด้านหน้าเคียงข้างเขา หรือ
เพราะรังเกียจ กลวัใครจะเห็นว่าพาผู้หญิงงามเมืองขึน้รถมาด้วย 

กิมไล้เม้มปากแน่น ก้มหน้า ขึน้ไปนั่งบนรถตามที่เขาสัง่ 
ทว่ากลบัพบใครอีกคน นัง่อยู่บนเบาะด้านในหลบใต้เงามืด 

ชายวยักลางคนปิดประต ูก่อนเปิดประตหูน้า นัง่บนเบาะ
หลงัพวงมาลยั เขาเหลือบตามองผ่านกระจกหลงั “ใช่คนนีห้รือไม่
ขอรับ ผู้หญิงที่คณุชายตามหา” 

ชายในเงามืดผู้นัง่นิ่งเคียงข้างเธอพยกัหน้าตอบ 
กิมไล้ รู้สึกชาวาบไปทัง้ตัว เธอต่ืนกลัวจนลืมสังเกต

ภายนอกของรถยนต์คนัใหญ่ รถหรูสีเปลือกไข่ไก่ เธอเคยเห็นมัน
มาก่อน  
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น า้ตารืน้ขึน้มา ดวงตาร้อนผ่าว หัวใจเต้นระรัว เธอดีใจ
เหลือเกินที่ได้พบกับชายผู้นีอี้กครัง้ คนที่ชนเข้ากับเธอหน้าห้าง
ฝร่ังเมื่อเกือบสามเดือนก่อน เธอจ าใบหน้าคมเข้มของเขาได้ไม่ลืม
เลือน  

“ฉันมาช่วยหล่อนช้าไปสักนิด ไม่เป็นไรใช่หรือไม่” เขา
ถามด้วยเสียงนุ่ม “ตัง้แต่วนัที่ได้รับจดหมายของหล่อน ฉันก็ตาม
หาหล่อนไปทุกที่ ทั่วพระนคร จนแทบถอดใจเสียแล้ว เพราะฉัน
ไม่รู้ชื่อแซ่ของหล่อน ไม่รู้ว่าหล่อนอยู่ส านกัไหน ฉันจ าได้เพียงแต่
ใบหน้าของหลอ่นเท่านัน้” 

น า้ตาของกิมไล้ไหลอาบแก้มขาว ชายที่เข้ามาติดต่อซือ้
เธอเป็นรายแรกไม่ใช่เจ้าของรถคันนี ้เป็นเพียงคนขับรถ เจ้าของ
ตวัจริง คือ เจ้านายที่นัง่อยู่เคียงข้างเธอ กิมไล้ยกมือประนมแนบ
อก ก้มหน้าไหว้อย่างนอบน้อมตามที่เง็กสัง่สอน  

“หลอ่นฟังภาษาไทยรู้เร่ืองบ้างหรือไม่” เขาถาม 
“พอรู้เร่ืองเจ้าค่ะ” เธอก้มหน้าตอบเสียงสัน่ 
“มัวท าอะไร ไม่รีบไปรึ” ฮวดตะโกนผ่านหน้าต่างถาม 

เมื่อโบกรถลากได้นานแล้ว รอตามรถยนต์คนัใหญ่ไป  
ชายวัยกลางคนรีบบิดกุญแจรถติดเคร่ืองยนต์ ทว่า

เจ้าของรถตวัจริงกลบัสัง่ให้ดบัเคร่ืองยนต์  
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คนขับรถขมวดคิว้ “คืนนีเ้ป็นคืนแรกที่หล่อนรับงาน เรา
คงต้องรีบไป รีบกลบั ประเด๋ียวจะถูกไอ้เจ๊กนักเลงประจ าส านัก
เลน่งาน”  

“เช่นนัน้จงบอกไอ้เจ๊กนีไ้ปเสียว่า ฉนัขอซือ้ตวัหลอ่น เรียก
ราคามาได้เลย” 

กิมไล้มองชายตรงหน้าที่แสนประเสริฐ เขาเปรียบเสมือน
เทพเจ้าลงมาจากฟากฟ้า ช่วยพาเธอออกไปจากซ่องโสเภณี 

ไม่นานเหม่ยเร่งฝีเท้าเดินออกมายังหน้าตรอก สีหน้า
โกรธปนตกใจ เมื่อรู้ว่าเด็กสาวคนใหม่จะถกูซือ้ตวัตัง้แต่วนัแรก   

“ดิฉันไม่คิดขายขาดแม่กิมไล้ หล่อนเป็นเสมือนลูกสาว
ดิฉัน อายุยังน้อย ยังสดใหม่ คงช่วยท าเงินให้ดิฉันได้มากนัก” 
เหม่ยปฏิเสธการซือ้ขายขาดเด็กใหม่ต่อคนขับรถที่ลงมายืน
ต่อรอง 

“สามร้อย” เจ้าของรถตัวจริงยื่นธนบัตรเป็นฟ่อนให้
คนขบัรถผ่านทางช่องหน้าต่างที่เปิดไว้เพียงนิด 

เหม่ยเบิกตาโต รีบรับธนบตัรทัง้หมดมานับอย่างรวดเร็ว 
ก่อนจะพยายามมองคนที่อยู่ในรถ แต่ไม่เห็นใบหน้า เห็นเพียง
เด็กของตวัเองที่นัง่ก้มหน้าภายใน 



ภั ท ร า ธิ ป  | ๓๓ 

 

“แม่กิมไล้ยังไม่ทันรับแขก หากได้ลองงานคงจะหาเงิน
เข้าโรงน า้ชาดิฉันได้มากกว่าสามร้อยเป็นแน่” เหม่ยต่อรองอย่าง
เชี่ยวชาญ 

ชายหนุ่มเจ้าของรถถอนหายใจ “ฉันให้ได้แค่นี ้แม่กิมไล้
ไม่ใช่หญิงบริสทุธ์ิกระไร หากใครรู้เข้า คงไม่เสนอราคาสงูเท่านีอี้ก
แล้ว”  

หวัใจกิมไล้สัน่ไหว ช้อนตามองชายหนุ่มข้างกาย เขารู้ได้
อย่างไรว่า เธอมีสามีแล้ว หรือว่า คณุหมอเขียนไว้ในกระดาษไป
ด้วย ตามที่เธอบอกคุณหมอไปว่า เธอพยายามหลบออกจากโรง
น า้ชาแห่งนี ้เพื่อไปตามหาสามีที่สรุาษฎร์ธานี  

เหม่ยถลึงตา “นงักิมไล้ แกช่างปากสว่างนกั บอกใครต่อ
ใครไปทัว่ว่ามีผวัแล้วรึ นงัโง่ เสียราคาหมด” 

“ตกลงจะขายขาดแม่กิมไล้หรือไม่” คนขับรถถามเสียง
เข้ม “ถ้าไม่ ก็จงคืนเงินมา” 

เหม่ยรีบยดัธนบตัรทัง้ฟ่อนเข้าเก็บซ่อนทางคอเสือ้ “ดิฉัน
ขอถามได้หรือไม่ว่า คณุผู้ชายที่อยู่ในรถเป็นผู้ ใดกนั ถึงได้มีเงินมี
ทองมากมาย ซือ้ตวัเด็กของดิฉนัไปตัง้แต่แรกพบเช่นนี”้ 

“หม่อมราชวงศ์ประไพพงศ์ วิไลการันต์” คนขบัตอบ ก่อน
ขึน้รถ บิดกุญแจติดเคร่ืองยนต์ ขับออกไป ทิง้เพียงฝุ่ นควันให้
เหม่ยและฮวดส าลกัด้านหลงั 
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“ได้ยินเหมือนฉันใช่ไหมอาฮวด คุณชายเทียวหนา 
คณุชายเชือ้สายเจ้าผู้แสนร ่ารวย ซือ้ตวัแม่กิมไล้ไปจริง ๆ” เหม่ย
ส าลกัควนัจนน า้ตาเอ่อล้นขอบตา “ฉนัซือ้มนัมาแค่ 10 บาทเอง” 

“พวกเจ้านาย หน่อเนือ้ราชนิกุลเลยหรือคุณแม่เหม่ย” 
ฮวดสงสยั เกิดมาไม่เคยพบเห็นคนที่มีเชือ้สายเจ้า 

“เจ้านายก็คนเหมือนกนั มีกิเลสตณัหาไม่ต่างจากผู้ชาย
ทั่วไปดอก” เหม่ยหัวเราะในคอ ตบหน้าอกที่มีธนบัตรฟูฟ่อง
ภายใน   

 
กิมไล้นั่งนิ่งบนเบาะหลงัของรถยนต์ แล่นไปบนถนนมืด

มิด เงียบสงดั ตัง้แต่เกิดมา เธอไม่เคยนัง่รถยนต์มาก่อน เป็นบุญ
เหลือเกินที่ได้นั่งบนเบาะหนังนุ่ม ภายในช่างโอ่อ่า กว้างขวาง 
สะดวกสบาย เคร่ืองยนต์ส่งเสียงกระหึ่ม น าพาผู้ โดยสารเดินทาง
ไปอย่างรวดเร็วจนเธอนึกกลวั 

ชายที่ไถ่ตวัเธอออกมาจากโรงน า้ชาคือใคร ท าไมชื่อของ
เขาถึงยืดยาว เธอจ าไม่ได้ทัง้หมด หญิงสาวได้แต่ลอบมองเสีย้ว
หน้าของเขาในความมืด 

“เกือบไปแล้วนะขอรับ ดีที่คณุชายมีไหวพริบ มิเช่นนัน้ยยั
แม่เล้านัน่คงขึน้ราคาไปอีกมากโข” คนขบัรถโพล่งขึน้มา หวัเราะ
เสียงดงั 
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คุณชายผู้หล่อเหลาอมยิม้ หันมาหาหญิงสาวข้างกาย 
“หลอ่นเคืองหรือไม่ ท่ีฉนัโกหกไปเช่นนัน้ว่าหลอ่นไม่บริสทุธ์ิ...” 

กิมไล้ส่ายหน้า ก้มมองดูมือ ไม่กล้าสบตาเขา หัวใจเต้น
ระรัว เขาไม่รู้ว่าเธอมีสามีแล้ว เพียงแค่ช่วยพดูโกหก หลอกเหม่ย
ให้ลดราคาค่าตัวเธอเท่านัน้ แท้จริงแล้วเธอควรบอกเขาไปตาม
ความจริงว่าที่เขาพูดไปนัน้ถูกทุกประการ เธอมีสามีแล้ว ไม่ใช่
ผู้หญิงบริสทุธ์ิอะไร แต่กลบัไม่กล้า ไม่รู้เพราะอะไร 

“แกก าลงัจะไปไหนไอ้จวบ เหตุใดถึงมาทางนี”้ เจ้านาย
ตะโกนถามคนขบั เมื่อสองข้างทางไม่ใช่ทางกลบับ้าน 

“คุณชายจะไปค้างที่บ้านเช่าแถวเจริญกรุง มิใช่หรือ
ขอรับ” 

เขาหนัมามองหญิงสาวข้างกายที่นัง่ตวัสัน่งนังก “ไม่ ฉัน
จะกลบัวงั” 

“จะดีหรือขอรับคุณชายเปลือ้ง” คนขับรถมองมายัง
กระจกหลงั 

“ใครเป็นนาย ใครเป็นบ่าวกนัแน่วะไอ้จวบ” เขาขึน้เสียง 
คนขบัรถจึงยอมหกัพวงมาลยั เลีย้วไปอีกเส้นทางแทน 

กิมไล้ได้ยินเสียงเข้มของเขาแล้วนึกกลัว ในตอนนีช้ีวิต
ของเธอผกผันอีกครัง้ ออกมาจากโรงน า้ชาได้แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่า
เขาจะพาเธอไปยังที่ใด จะดีหรือร้ายไม่อาจรู้ได้ แต่เขาคือผู้ มี
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พระคุณ ช่วยเธอออกมาจากส านักโสเภณีได้ นับว่าเป็นบุญคุณ
ล้นพ้น  

“หล่อนชื่อกิมไล้หรือ” คุณชายหันมาถามหญิงสาวข้าง
กาย 

กิมไล้สะดุ้ง พยกัหน้าน้อย ๆ 
“เปลี่ยนเป็น ก าไล ดีไหม เหมือนผู้หญิงสยาม” 
กิมไล้ยิม้ เธอชอบชื่อภาษาไทยที่เขาตัง้ให้ ถึงแม้จะไม่รู้

ความหมายของมนัก็ตาม 
“หล่อนแต่งหน้าแต่งตัวแล้วเปลี่ยนไปมากเหลือเกิน ฉัน

จ าแทบไม่ได้” เขามองเธอไม่วางตา  
ผู้ถกูจบัจ้องก้มหน้างดุ หวัใจเต้นระรัว เมื่อได้รับค าชม 
“กระผมก็จ าแทบไม่ได้ขอรับ วันนัน้เห็นหล่อนเพียง

ประเด๋ียวเดียวเท่านัน้ แตกต่างจากวนันีม้ากเทียว” จวบแทรกขึน้ 
หญิงสาวใบหน้าแดงฉาน นัง่กมุมือตวัเองแน่น เพราะมือ

ทัง้สองก าลงัสัน่จนห้ามแทบไม่อยู่ 
“ไม่ต้องกลวัฉนัดอก ฉนัไม่ได้พาแม่ก าไลไปขายที่ไหน จะ

พาแม่ไปอยู่ในที่ปลอดภัย ไม่มีใครท าร้ายแม่ได้” เขามองเธอไม่
วางตา 

หญิงสาวยกมือขึน้ไหว้เขาอีกครัง้ “ขอบพระคณุเจ้าค่ะ” 
“ฉนัชื่อเปลือ้ง”  
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“เจ้าค่ะคณุเปลือ้ง” เธอก้มหน้าเรียกชื่อเขา 
“ต้องเรียกว่า คณุชายเปลือ้ง คณุชายเป็นถึงเจ้านาย ต้อง

เรียกตามยศศกัด์ิของท่าน” คนขบัรถเอ็ด 
หญิงสาวขมวดคิว้ “เจ้านาย ยศศกัด์ิ คืออะไรหรือเจ้าคะ” 
“ช่างเถิด เจ้านาย ไพร่ หรือบ่าว ก็เป็นคนเหมือนกัน ฉัน

ไม่ถือยศศักด์ิเหมือนคนอ่ืนดอก” เขายิม้ เอนตัวพิงเบาะอย่าง
สบายอกสบายใจ 

กิมไล้ไม่เข้าใจที่เขาพูด รู้เพียงแต่ว่า เขาเป็นคนจิตใจดี 
และเธอโชคดีมากที่ได้เขามาช่วยไว้ ไม่ต้องขายตัว เสียศักด์ิศรี
ความเป็นลกูผู้หญิง แต่เธอเป็นหนีบุ้ญคณุเขามากมายเหลือเกิน 
เงินจ านวนสามร้อยบาทฟังดมูากมายมหาศาล เธอได้ยินจากเง็ก
ว่า ตามปกติแล้ว ค่าตวัอยู่ที่ ๓ ถึง ๖ บาทต่อครัง้ ไม่เคยมีใครได้
เกินกว่านี ้นอกจากนีเ้ธอยงัจ าได้ว่า โกอ่าง สามีของเธอบอกเล่า
ทางจดหมายว่า เขาได้เงินเดือนละ ๑๕ - ๒๐ บาท หากขยนัมาก
หน่อย พอส าหรับกินอยู่ได้อย่างสบาย ทัง้ยังเหลือเก็บ ส่งให้พ่อ
แม่และเธอที่เกาะไหหล าอีกด้วย แสดงว่าเงินจ านวนสามร้อย
บาทที่เขาเสียให้เธอเป็นค่าไถ่ตัว ช่างมากมายจนไม่รู้ว่า เธอจะ
ชดใช้เขาหมดได้อย่างไร 
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๒ 
 
 

รถยนต์สีเปลือกไข่ไก่แล่นเข้าสู่เขตรัว้สงู ผ่านแมกไม้ บึง
น า้ กว่าจะจอดสนิทหน้าตกึอาคารหลงัหนึ่ง 

กิมไล้ลงจากรถ เงยหน้ามองอาคารฝร่ังทันสมัยใหญ่โต 
ตัง้แต่เกิดมาไม่เคยเห็นสถาปัตยกรรมที่ไหนยิ่งใหญ่เท่านีม้าก่อน 
อาคารสองชัน้ก่อสร้างด้วยอิฐปนูหลงัมหมึาสีขาว มีรอยตะไคร่น า้
ตามตัวตึก หลังคาปัน้หยามุงกระเบือ้งสีน า้ตาลเข้มท าให้บ้าน
หลังนีดู้น่าเกรงขาม ประตูหน้าต่างโค้งเป็นรูปเกือกม้า ประดับ
ตกแต่งด้วยบัวปูนปัน้รอบกรอบหน้าต่าง ช่องลมเหนือหน้าต่าง
โค้งและกันสาดเป็นลวดลายไม้ฉลุงดงาม ระหว่างเสารองรับ
ชายคาแต่ละต้นเป็นลกัษณะประตูโค้งแบบโรมัน มีระเบียงโดย
รอบตวัตกึ ที่แห่งนีช้่างสวยงามจนเธอไม่อาจละสายตาได้ 
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“ที่นี่ที่ไหนหรือเจ้าคะ” หญิงสาวถาม พลางมองส ารวจ
โดยรอบ สวนกว้างมืดสนิท ได้กลิ่นเพียงดอกไม้หอมอบอวนไปทัว่ 

“วงัวิไลการันต์ของฉนัเอง” 
กิมไล้เบิกตาโต ไม่เข้าใจที่เขาพูด รู้แต่เพียงว่า บ้านของ

เขาใหญ่โตมโหฬาร ทัง้ยงัมีชื่อยาวเหยียดจนจ าไม่ได้  
“กลบัมาแล้วหรือเจ้าคะ” ผู้หญิงสงูวยัห่มผ้าแถบ นุ่งโจง

กระเบน เดินออกมาจากประตูบานใหญ่หน้าตึก เธออ้าปากค้าง 
ถลึงตาเหมือนเห็นผี “อกอีแป้นจะแตก คุณชายพาใครมาด้วย
หรือเจ้าคะ” 

คณุชายเปลือ้งยิม้ ก่อนจะเข้าไปกอดร่างหญิงสงูวยัผมสี
ดอกเลา “นมซ่อน อย่าเอ็ดไป นี่แม่ก าไล หล่อนมาขออาศัยที่นี่ 
หลอ่นไม่มีที่ไป วานนมซ่อนช่วยอบรม ดแูลแม่ก าไลด้วยเถิด” 

นมซ่อนถลึงตาใส่คุณชายที่ก าลังออดอ้อนเหมือนเด็ก
เล็ก ๆ “คุณชายเจ้าขา หากหม่อมหยดรู้ ต้องเกิดเร่ืองใหญ่แน่ 
หม่อมหยดไม่มีทางยอมรับหญิงงามเมืองเข้ามาอยู่ในวงันีด้อกเพ
คะ” 

“แม่ก าไลไม่ใช่ผู้หญิงงามเมือง...” เขาแก้ตัวให้เธอ แต่ 
เธอกลบัโพลง่ออกมาก่อน 
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“ฉันยงัไม่เคยรับแขกเจ้าค่ะ ก่อนหน้านีท้ างานอยู่ในครัว 
ช่วยท าขนม ท าอาหารเจ้าค่ะ” หญิงสาวแทรกขึน้ พยายามแก้ต่าง
ให้ตวัเอง 

“ช่างสอดนกั ใครถามหล่อนกนั” นมซ่อนมองเธอหวัจรด
เท้า “หลอ่นท าที่ภตัตาคารไหนรึ” 

“โรงน า้...” รอบนีเ้ธอยงัไม่ทนัตอบ คณุชายกลบัรีบแทรก
ขึน้แทน 

“ภตัตาคารแถวเยาวราชจ้ะนมซ่อน”  
นมซ่อนถอนหายใจเสียงดงั “คนจีนรึ พดูไทยเก่งนี่” 
“แม่ก าไลมาจากเกาะไหหล า ไม่มีญาติพี่น้องที่นี่ ฉันเลย

พาแม่ก าไลหนีร้อนมาพึ่งเย็น ฉันรู้ว่านมซ่อน และคนที่นี่ใจกว้าง 
ต้องยอมช่วยแม่ก าไลแน่” 

“นมไม่มีอ านาจตัดสินใด ๆ ดอก คงต้องให้หม่อมหยด 
และท่านชายมาโนช ท่านลงุของคณุชาย เป็นคนตดัสินใจเจ้าค่ะ” 

“ตอนนีด้ึกด่ืนเกินไปที่จะปลุกทุกคนออกมาด้วยเร่ืองแค่
นี ้อย่างไรเราคงต้องให้แม่ก าไลพักที่เรือนรับรองก่อน”  คุณชาย
เสนอ 

“เรือนรับรองเทียวหรือเจ้าคะ แค่เรือนคนใช้ก็พอเจ้าค่ะ” 
นมซ่อนปรายตาไปยังเด็กสาวทาปากสีแดงเพลิง และสวมชุด
เข้ารูปของชาวจีนสีเดียวกบัสีปาก 
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“ฉันนอนที่ไหนก็ได้เจ้าค่ะ” กิมไล้ไม่อยากท าให้คุณชาย
เปลือ้งต้องต่อล้อต่อเถียงกบันมซ่อนเพื่อเธอไปมากกว่านี ้
 กิมไล้เดินตามหญิงสูงวัยไปยังเรือนไม้ด้านหลงัตึก ข้าง
โรงครัว “หลอ่นพกัห้องเดียวกบัแม่ผนัก็แล้วกนั” 
 ผัน เด็กรับใช้อายุอานามรุ่นราวคราวเดียวกับกิมไล้ ถูก
ปลกุให้ต่ืนกลางดกึ เพื่อหาชดุใหม่ หมอนและผ้าห่มให้ผู้มาเยือน  
 คืนนัน้ กิมไล้นอนหลับสบายดีที่สุดตัง้แต่ขึน้เรือมายัง
สยาม นอกจากสบายกายแล้ว ยังสบายใจที่รอดพ้นจากวิกฤต
ชีวิตได้เสียที 
  
 กิมไล้ต่ืนแต่เช้ามืด ล้างหน้าล้างตา สวมชุดที่ผนัให้หยิบ
ยืม เสือ้คอกระเช้ากับโจงกระเบนสีน า้ตาล เหมือนบ่าวคนอ่ืนใน
เรือน 
 “เอ็งชื่อก าไลรึ อาย ุ๑๖ เท่ากบัข้าเลยรึ” ผนัถาม 
 “จ้ะ” กิมไล้ตอบสัน้ ๆ  

“ถึงจะเป็นเจ๊ก ผิวขาว ฟันขาว เยี่ยงผีสางนางไม้ แต่
ใบหน้างามแฉล้ม มิน่าเลา่คณุชายเปลือ้งถึงได้รับมาอยู่ที่นี่”  

“อีผนั เอ็งอย่าเอ็ดไป คณุชายเปลือ้งของข้าไม่ได้คิดอะไร
กบัผู้หญิงประเภทนีด้อก เพียงแค่สงสารลกูนกลกูกาเท่านัน้” นม



๔๒ | เ ส น่ ห์ จั น อั บ  

 

ซ่อนดุบ่าวอายุน้อย ก่อนจะพาตัวกิมไล้ไปช่วยงานในครัวตัง้แต่
พระอาทิตย์ยงัไม่ขึน้ 

กิมไล้เห็นทุกคนก าลงัยุ่งท าครัว โขลกพริกแกงกันตัง้แต่
เช้ามืด ทุกคนมีหน้าที่ท าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เธอจึงเป็นลกูมือ 
ช่วยล้าง หัน่ผกั และนัง่มองผนัแกะสลกัมะเขือเป็นรูปดอกไม้ 

“สอนฉันบ้างซี” กิมไล้อยากรู้อยากเห็น เธอไม่เคยเห็น
การประดิดประดอยอาหารอย่างนีม้าก่อน 

“การแกะสลักผักผลไม้ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่ชาวบ้านที่ไหนก็
สามารถท าได้ดอก ต้องใช้เวลาเป็นปี ๆ เทียว...” ผันแกะสลัก
มะเขือให้กิมไล้ดเูป็นตวัอย่าง ทว่าเพียงไม่ก่ีนาที กิมไล้ก็สามารถ
ใช้มีดแกะสลกัตามได้อย่างสวยงาม จนทกุคนในครัวตกตะลงึ 

“แม่ก าไลช่างเก่งนกั ใช้มีดได้คลอ่งแคลว่เสียจริง” 
ผันไม่พอใจที่ใคร ๆ ก็ต่างชื่นชมผู้มาใหม่ ก่อนจะยื่นผล

ฟักทองให้ “เอ็งลองแกะสลกัฟักทองเป็นดอกรักเร่ตามข้า แล้วจะ
รู้ว่า การแกะสลกัไม่ง่าย” 

ผันบ่นกระปอดกระแปดในล าคอเมื่อเห็นฟักทองในมือ
ของกิมไล้งดงามไม่แพ้ของเธอ “เอ็งฝึกแกะสลกัครัง้แรกจริงรึ” 

“จ้ะ” กิมไล้อมยิม้ ภูมิใจในฝีมือการแกะสลักของตนไม่
น้อย สวยงามเทียบเท่าชาวสยามที่ร ่าเรียน ฝึกฝนมานานตัง้แต่ยงั
เล็กยงัน้อย 
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เมื่อถึงช่วงสาย ขณะที่ทุกคนพักผ่อน ก่อนตระเตรียม

อาหารเที่ยงมือ้ถัดไป กิมไล้เห็นถั่วลิสง งา น า้ตาลมะพร้าว และ
แบะแซ จึงตดัสินใจท าขนม ที่เธอถนดั และเก็บไว้ได้นาน 

คุณชายเปลือ้งโผล่เข้ามาในครัว เหล่าบ่าวไพร่ต่าง
แตกต่ืน รีบลุกจากการนั่งเอกเขนกบนแคร่ ลงไปคุกเข่ากันหมด
ทัว่ทกุคน 

กิมไล้ยืนอยู่หน้ากระทะใหญ่ ก าลังกวนถั่วกับน า้ตาล
และแบะแซ รีบลงไปนัง่กบัพืน้ ตามคนอ่ืน ๆ ด้วย 

“ไม่ต้องนั่ง ลุกขึน้ยืน ท าตัวตามปกติเถิด” คุณชายสั่ง 
เดินตรงมาหากิมไล้ “แม่ก าไลท าขนมกระไรหรือ หอมจริง” 

“ฉันก าลงัท าถั่วตัดเจ้าค่ะ ประเด๋ียวจะท างาตัด และถั่ว
เคลือบน า้ตาล ขนมง่าย ๆ เจ้าค่ะ” เธอสง่ยิม้ให้เขา 

“ท าขนมจนัอบัรึ เก่งจริงแม่ก าไล” 
ทุกคนลอบมองหญิงและชายทัง้สองที่ยืนอยู่หน้ากระทะ 

พดูคยุกนัอย่างสนิทสนม 
“อกอีแป้นจะแตก” นมซ่อนโวยวาย เมื่อเดินเข้ามาในโรง

ครัวเห็นคณุชายของเธอ 
“กระไรหรือนมซ่อน” คณุชายยิม้กว้าง 
“เหตใุดถึงเข้ามาในโรงครัวเจ้าคะ ออกไปเจ้าค่ะ” 
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“ท าไมถึงจะเข้ามาไม่ได้เลา่” คณุชายสวน 
“ผู้ชายที่ไหนเขาเข้ามาในโรงครัวกันเจ้าคะ กระทะร้อน 

ฟืนไฟ เขม่าควันเต็มไปหมด คุณชายขึน้ไปพักผ่อนบนตึกใหญ่
เถิดเจ้าค่ะ” นมซ่อนลากแขนคณุชายร่างสงูออกไปจากครัว 

“ฉนัอยากมาหาแม่ก าไลนี่”  
ทกุคนอ้าปากค้าง ตกใจในค าพดูของเจ้านาย 
“คณุชาย!” นมซ่อนท าหน้าเหมือนเห็นผี  
“ท าไมเล่า ฉันอยากมาดูว่า คนที่ฉันพามาอยู่ดีมีสุข

หรือไม่” 
กิมไล้ก้มหน้ากวนถัว่ต่อไป ไม่กล้าสบตาใครในครัว พวก

เขาก าลงัซุบซิบนินทา แต่เธอไม่กล้าพูดคุยกับใคร ตัง้หน้าตัง้ตา
ท าขนมต่อไป 
  
 เมื่อถึงช่วงบ่าย ผนัเข้ามาเรียกกิมไล้ให้ขึน้ไปบนตึกใหญ่ 
เธอท าตามผนัทุกกระบวนความ ไม่ว่าจะก้มเดิน คลานเข่า ยกมือ
ไหว้แนบอก ก้มหน้า ไม่สบตาเจ้านายบนตกึใหญ่ 
 “แม่คนนีน้ะหรือ ที่ชายเปลือ้งพามา” ชายสูงวัยนั่งบน
เก้าอีบ้นุวมตวัใหญ่ถาม 
 คณุชายเปลือ้งพยกัหน้า “ขอรับท่านลุง แม่ก าไลมาจาก
เกาะไหหล าขอรับ” 
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 กิมไล้นัง่พบัเพียบกบัพืน้ตามผิน ก้มหน้ามองดมูือตวัเอง
ที่กมุไว้บนตกั 

“เกาะไหหล ารึ” ผู้หญิงวยักลางคนที่นัง่อยู่บนเก้าอีบ้นุวม
อีกตวัถามเสียงสงู 

“ขอรับหม่อมแม่” คณุชายตอบแทนกิมไล้ 
“ไม่ใช่เชือ้สายเดียวกับหล่อนรึ แม่หยด” ท่านลุงของ

คณุชายเปลือ้งถาม 
หม่อมหยดหัวเราะในคอ “ถือว่ามิใช่เชือ้สายเดียวกัน 

เพคะท่านชายมาโนช ต้นตระกูลทางแม่ของหม่อมฉันมาจากซวั
เถา เป็นชาวจีนแต้จิ๋วเพคะ” 

กิมไล้ลอบมองหม่อมหยด ผู้ เป็นแม่ของคุณชายเปลือ้ง 
เธอรูปร่างอวบ ผิวขาว ตาโต ใบหน้ากลม เป็นลกูผสมระหว่างจีน
ไทย ดดัผมสัน้เป็นลอน สวมเสือ้ผ้าแพรสีกลีบบวัเนือ้ดีคอปาด นุ่ง
ผ้าถงุลวดลายงดงามสีเม็ดมะปราง  

“ชายเปลือ้งพาตัวแม่ก าไลมาจากไหนกัน ย่านเยาวราช
รึ” ท่านชายมาโนชถาม 

“ขอรับ หล่อนก าลงัล าบาก ถูกจับตัวไปขายในโรงน า้ชา 
กระผมไปช่วยมาไว้ได้ทัน” คุณชายเปลือ้งพูดความจริง ที่ท าให้
ทกุคนอ้าปากค้าง  
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“ท าไมชายเปลือ้งท าตวัเยี่ยงนี ้กลบัมาจากฝร่ังเศสได้ไม่
ถึงสามเดือน ก็เอาแต่เที่ยวราตรี แล้วยังไปคว้าผู้หญิงโคมเขียว
กลบัวังมาเทียวรึ” หม่อมหยดลุกขึน้ยืน หมดความอดทนกับลูก
ชาย 

“หม่อมแม่ขอรับ ฟังชายก่อน แม่ก าไลยังไม่ได้เร่ิมงาน 
ชายช่วยพาตวัหล่อนออกมาก่อนขอรับ” คณุชายรีบแก้ตวัแทนกิม
ไล้ 

หม่อมหยดลงไปนั่งบนเก้าอี ้หยิบพัดขึน้โบกปัด ท าท่า
ราวกบัจะเป็นลม “หากท่านพ่อของชายที่จากไปแล้ว รู้ว่าชายท า
ตวัเหลวไหลเยี่ยงนีล้ะก็ ท่านจะตายตาหลบัได้เยี่ยงไร” 

“แม่หยดอย่าเพิ่งวู่วาม” ท่านชายมาโนช ผู้ เป็นพี่ชายแท้ๆ 
ของสามีเธอพูดอย่างใจเย็น “แม่ก าไลหนีร้อนมาพึ่งเย็น เหตุใด
เราถึงต้องใจไม้ไส้ระกับกับหล่อน อย่ารังเกียจเดียดฉันท์หล่อน
เลย หล่อนเองก็มิได้เต็มใจ อยากท างานในโรงน า้ชาแห่งนัน้ เสีย
หน่อย หล่อนถูกจับไปขาย น่าเวทนายิ่งนัก เราช่วยหล่อน ก็ถือ
เป็นการท าบญุอย่างหนึ่งหนาแม่หยด” 

“แต่หม่อมฉนักลวัว่า วงัวิไลการันจ์จะแปดเปือ้น หากใคร
รู้เข้าว่าเราให้หญิงโคมเขียวเข้ามาอยู่ คงเป็นขีป้ากชาวบ้านแน่” 

“ใช่ว่าชายเปลือ้งให้แม่ก าไลมาอยู่ในฐานะเมียหรือก็ไม่ 
เป็นเพียงบ่าวในครัว ให้ช่วยท าอาหารมิใช่หรือ” ท่านชายมาโนช
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ยิม้ “จนัอบันีเ้ป็นฝีมือแม่ก าไลใช่หรือไม่ อร่อย ผิดแผกจากที่เคย
กินมาก่อน” 

หม่อมหยดปรายตามองขนมจันอับที่วางบนโต๊ะ “ฝีมือ
หล่อนคนเดียวหรืออย่างไร ให้นงัวาด นงัอ่อน นงัผนั ช่วยละซีไม่
ว่า” 

ผันหันไปมองกิมไล้ที่นั่งก้มหน้าไม่พูดจา จึงอาสาตอบ
แทน “แม่ก าไลท าขนมเองทัง้หมดเจ้าค่ะ” 

“แม่หยด ชายเปลือ้ง ลองชิมดซูี แล้วจะรู้ว่า อร่อยถกูปาก
นกั รสไม่เหมือนกบัที่วงัของเรา” ท่านชายมาโนชแนะ 

หม่อมหยดหยิบงาตัดขึน้ชิม พร้อมกับคุณชายเปลือ้งที่
หยิบถัว่ตดัเข้าปาก 

“หอมอร่อย ไม่แข็งเกินไปอย่างที่เคยกินมา รสชาติดี
เทียวขอรับ” คุณชายส่งยิม้ให้กิมไล้ เธอรีบหลบตา ก้มหน้า
กลบัไปเช่นเคย 

ทว่าหม่อมหยดไม่ชื่นชมตาม “เร่ืองงานในโรงครัวของวงั
วิไลการันต์ ไม่ใช่แค่กวนถัว่ กวนงากบัน า้ตาลเท่านัน้ อาหารตาม
แบบฉบบัชาววงัพิถีพิถนั มากกว่าอาหารของพวกเจ๊ก ไหนจะต้อง
เรียนรู้วิธีแกะสลกัผักผลไม้อีกเล่า ไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับพวกเจ๊ก
ไม่มีหัวนอนปลายเท้าดอก หล่อนเห็นฟักทองแกะสลกัเมื่อเที่ยง
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หรือไม่ นังพวกนีต้้องฝึกกันเป็นปี ๆ กว่าจะแกะสลักได้งดงาม
พอที่จะตัง้โต๊ะให้ท่านชายเหวย...”  

ผันยิม้อ่อน จ าใจตอบแทนกิมไล้ “ฟักทองลายดอกรักเร่
เมื่อเที่ยง เป็นฝีมือของแม่ก าไลเจ้าค่ะ”  

“นังผัน! สะเออะเสียจริง ไม่มีใครถามหล่อนเสียหน่อย” 
หม่อมหยดเอ็ดบ่าววยัสาว 

ท่านชายมาโนชกระแอม “แม่หยดอย่าอคตินกัเลย ถึงแม่
ก าไลจะเป็นเจ๊ก ไม่มีหัวนอนปลายเท้า แต่ก็หัวไว นอบน้อม มี
พรสวรรค์ไม่น้อย หากได้รับการอบรมจากแม่หยด และนมซ่อน 
คงจะไปได้ไกล นกกาปีกหักมา เรายังรับมาดูแล แม่ก าไลเป็น
ผู้หญิงตวัคนเดียว อายุก็ยงัน้อย เหตใุดเราถึงใจไม้ไส้ระก า จะไล่
หลอ่นไปเสียเลา่” 

“ชายได้ยินมาว่า ที่วังวิจิตรบริพัฒน์มีพ่อครัวจีนประจ า
อยู่ด้วยนะขอรับ” คุณชายเปลือ้งพูดถึงวังของราชสกุลเก่าแก่อีก
แห่ง ที่ร ่ารวยถึงขนาดจ้างพ่อครัวชาวจีนมาไว้ที่วงั 

“จริงรึ” หม่อมหยดส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล าคอ “แล้วหล่อน
ท าอาหารจีนได้หรือไม่” 

“ได้เจ้าค่ะ” กิมไล้ก้มหน้าตอบ 
ถึงแม้หม่อมหยดจะไม่พอใจที่กิมไล้เป็นชาวจีนไหหล า 

ไม่ใช่เชือ้สายแต้จิ๋วเหมือนอย่างต้นตระกูลเธอ อีกทัง้ยังหน้าตา
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จิม้ลิม้ จนลกูชายของเธอติดใจ ไม่ยอมวางตา ท่านชายมาโนชก็
เอ็นดู ยอมให้กิมไล้เข้ามาอาศัยอยู่ในวัง แต่ผู้ หญิงคนนีห้ัวไว 
ฉลาด ขยันขันแข็ง เรียนรู้ทุกอย่างรวดเร็ว ทัง้ยังมีนิสยัอ่อนน้อม
ถ่อมตน ไม่นานทุกคนต่างยอมรับและเอ็นดเูธอไปอย่างง่ายดาย 
รวมไปถึงหม่อมหยดด้วยเช่นกนั 

 
กิมไล้ท าอาหารจีน แสดงฝีมือแทบทุกมือ้ ทุกคนในวัง

ต่างชื่นชอบรสชาติอาหารจีนของเธอ หญิงสาวมักท าขนมเป๊ียะ 
ขนมบัว่ และขนมของชาวจีนต่าง ๆ ให้เจ้านายบนตึกลิม้ลองกนั 
เมื่อมีเวลาว่าง เธอช่วยคนครัวอ่ืน ๆ แกะสลกัผกัผลไม้ จดัเตรียม
อาหารคาวหวาน ไม่ยอมพกัผ่อนเหมือนบ่าวอ่ืน 

“ขยันขันแข็งเสียจริงนะแม่ก าไล” นมซ่อนมองหญิงสาว
ผิวขาวที่ก าลงัโม่แป้งข้าวเหนียวด้วยตัวเอง ในขณะที่คนอ่ืน เก็บ
ล้างถ้วยชามเรียบร้อย ก็พากนัไปพกัผ่อน ก่อนจะเร่ิมเตรียมครัว
ท าอาหารว่างมือ้บ่าย และส ารับเย็น 

“แม่ก าไลไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ท างานหนักเป็นวัวเป็น
ควายเจ้าค่ะนมซ่อน” ผนันัง่กินถัว่ตดัที่กิมไล้ท าเก็บไว้ในขวดโหล 

“เขาว่ากนัว่า พวกเจ๊กไม่รู้จกัความเหน็ดเหนื่อย ทนงาน
ได้ทุกอย่าง ไม่ขีเ้กียจสนัหลงัยาวเหมือนเราชาวสยาม” นมซ่อน
ปรายตามองเหลา่คนครัวของเธอที่เอกเขนก นัง่กินขนมกนั 
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ทันใดนัน้ทุกคนลุกพรวดมานั่งพับเพียบเรียบร้อย ไม่ใช่
เพราะค าพดูกระแนะกระแหนของนมซ่อน แต่เป็นเพราะเจ้านาย
ลงมายงัครัวอีกครัง้ ตัง้แต่ได้แม่ครัวชาวจีนมาที่วงั คณุชายเปลือ้ง
ก็ลงมาเยี่ยมเยียนโรงครัวบ่อยเหลือเกิน 

“แม่ก าไลยุ่งอยู่หรือ” คณุชายเปลือ้งโผล่หน้าเข้ามา ถาม
หาหญิงชาวจีน 

กิมไล้วางมือจากที่โม่แป้ง เร่งฝีเท้าเดินมาหาคณุชายร่าง
สงู “คณุชายมีอะไรให้ฉนัรับใช้หรือเจ้าคะ” 

“ตามฉนัไปที่ศาลาในสวนซี” 
กิมไล้รีบล้างมือ เดินตามคุณชายขายาวไปยังศาลาห้า

เหลี่ยมท่ามกลางสวนสวยหลังตึกใหญ่ เขานั่งรอเธอ พร้อมกับ
กาน า้ชา และขนมจนัอบัในจาน 

“ขนมจนัอบัเก่า หืนหรือยงัเจ้าคะ ฉันท าไว้ตัง้แต่อาทิตย์
ก่อนแล้วนี่เจ้าคะ” หญิงสาวนั่งลงบนพืน้ศาลา ข้างเก้าอีข้อง
คณุชาย “ฉันก าลงัจะนวดแป้ง ท าขนมถ้วยฟูพอดี คณุชายรอสกั
ประเด๋ียว ฉนัจะไปท ามาให้เจ้าค่ะ” 

กิมไล้เตรียมลกุกลบัเข้าไปยงัโรงครัว แต่คณุชายจบัแขน
ของเธอ รัง้เอาไว้ 

“ไม่ต้องเหนื่อยดอก ขนมจันอับของหล่อนไม่ว่าเวลาจะ
ผ่านไปนานแค่ไหน รสชาติก็ยงัหวาน หอม ถกูปากเหลือเกิน” 
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หญิงสาวดงึแขนหลบ คลานถอยหลงั 
“อย่าเพิ่งรีบไป ฉนัยงัไม่ได้คยุกบัหล่อนเลย” เขายื่นถงุผ้า

สีแดง มีเสียงเหรียญกระทบกนัดงักรุ๋งกร๋ิง 
“ให้ฉนัหรือเจ้าคะ” 
“ ใช่  หล่ อนท า ง านที่ นี่ ม า สอง เ ดือนแ ล้ ว  ต้อ ง ไ ด้

ค่าตอบแทนเหมือนคนอ่ืนซี” 
หญิงสาวช้อนตาขึน้มองเขา ไม่กล้ารับถงุสีแดง “คณุชาย

ไถ่ตวัฉันออกมาจากโรงน า้ชา ฉันคงต้องท างานชดใช้คณุชายอีก
สิบ ๆ ปี ถึงจะใช้หนีห้มด คณุชายไม่ต้องให้เงินฉนัหรอกเจ้าค่ะ” 

“แม่ก าไลคิดจะอยู่ใช้หนีฉ้ันไปก่ีปีหรือ ถึงจะคุ้มค่าที่ฉัน
จ่ายไป” 

หญิงสาวขมวดคิว้ คิดค านวณในใจ ไม่กล้าตอบ กลวัท า
ให้เขาไม่พอใจ นอกจากจ านวณเงินถึงสามร้อยบาทค่าตวัของเธอ 
ยังมีบุญคุณที่เขาช่วยเหลือเธอออกมาจากที่นั่น และให้ที่พัก
อาศยัแก่เธอจนถึงทกุวนันี ้

“นานก่ีปีดีเลา่” เขายิม้แหย่ “ตลอดชีวิตได้หรือไม่” 
กิมไล้น า้ตารืน้ เธอคงต้องตอบแทนบุญคณุ อยู่ที่นี่ ชดใช้

หนีไ้ปตลอดชีวิต คงไม่มีโอกาสกลบัไปเกาะไหหล า หรือได้พบเจอ
กบัสามีอีกต่อไป 
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“หล่อนเสียใจ ไม่ชอบที่นี่หรือ” เขาลุกออกจากเก้าอี ้
คกุเข่าลงต่อหน้าเธอ “อยากไปอยู่ที่อ่ืนหรืออย่างไร” 

“ไม่ใช่เจ้าค่ะ ฉันเป็นหนีช้ีวิตคณุชาย อย่างไร ฉันต้องอยู่
ชดใช้หนีใ้ห้คณุชายที่นี่เจ้าค่ะ” 

เขายิม้ เอือ้มมาจับไหล่ทัง้สองข้างของเธอ “เป็นหนีช้ีวิต
เทียวรึ” 

หญิงสาวก้มหน้า รู้สกึร้อนวบูวาบเมื่อเขาแตะต้องตวัเธอ 
“เช่นนัน้  หล่อนจะท าตามที่ฉันต้องการทุกอย่างใช่

หรือไม่” 
“เจ้าค่ะ” เธอตอบเสียงสัน่ 
“ดี งัน้ขึน้รถไปกับฉัน ฉันจะออกไปซือ้ของเสียหน่อย” 

เขาประคองเธอลกุขึน้ยืน เดินน าไปยงัรถยนต์คนัใหญ่สีเปลือกไข่
ไก่ที่จอดไว้เบือ้งหน้าตกึฝร่ัง 

จวบรีบว่ิงมายงัรถ “จะไปไหนหรือขอรับคณุชาย” 
“ขอกญุแจรถ วนันีฉ้นัจะขบัออกไปเอง” 
จวบเบิกตาโต มองหญิงสาวที่เดินตามหลังเจ้านาย

ออกมา “ไปกบัแม่กิมไล้หรือขอรับ” 
“ใช่” 
“ไม่ให้จวบขบัไปส่งจริงหรือขอรับ” คนขับรถถามอีกครัง้

เพื่อความแน่ใจ 
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“ไม่ต้อง” เขาคว้ากุญแจรถมาถือเอง ก่อนจะเดินไปเปิด
ประตใูห้กิมไล้นัง่บนเบาะหน้าข้างคนขบั ท่ามกลางสายตาไม่เห็น
ด้วยของบ่าวในละแวกนัน้ 

 
 ทัง้สองออกเดินทางสู่ถนนใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่สญัจรไป
มาด้วยเท้า มีจกัรยาน รถลาก และรถม้าให้เห็นบ้าง  
 บ้านเมืองสองข้างทางพลกุพล่าน ขวักไขว่ เธอชอบมอง
วิวทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง เพราะรู้สึกเกร็ง ไม่กล้ามองไปทาง
คุณชายเปลือ้ง จนกระทั่งเขาจอดรถหน้าร้านค้าแห่งหนึ่ง มีเสือ้
ลูกไม้ยาวแบบฝร่ังแขวนอยู่ภายในหลายตัวพร้อมผ้าซิ่นตัดเย็บ
ส าเร็จ เขาพากิมไล้เข้าไปในร้านด้วยกนั 

“ไหว้ค่ะ คณุชายเปลือ้งมาคนเดียวหรือคะ หม่อมหยดไม่
มาด้วยหรือ” เจ้าของร้านวยักลางคนเข้ามาทกัทาย 

“ช่วยตดัชดุให้คนของฉนัหน่อยเถิด คณุพดุซ้อน” คณุชาย
ผายมือไปยงัหญิงสาวที่พยายามหลบอยู่ด้านหลงัของเขา 

พุดซ้อนมองหญิงสาวชาวจีนตรงหน้า หัวจรดเท้า หญิง
สาวร่างเล็ก ค่อนไปทางผอม สวมเสือ้คอกระเช้า และโจงกระเบน
สีน า้ตาล รวบผมยาวมวยไว้ที่ท้ายทอย 

“ตดัชดุแบบไหนหรือคะ”  
“ตดัชดุแบบผู้หญิงฝร่ัง” 



๕๔ | เ ส น่ ห์ จั น อั บ  

 

พุดซ้อนถลึงตา “ส าหรับเดินถนนทั่วไป หรือส าหรับออก
งานคะ” 

“ทัง้สองแบบ ตดัอย่างละสี่ห้าชดุก็แล้วกนั”  
ถึงคราวกิมไล้ตกใจบ้าง “เหตใุดฉันถึงต้องตัดชุดใส่ด้วย

เจ้าคะ” 
เขาหนัมาสง่ยิม้ให้เธอ “จะไปไหนมาไหนกบัฉัน ต้องสวม

ใสเ่สือ้ผ้าดี ๆ ฉนัจะได้ไม่อายใคร” 
กิมไล้ก้มมองตัวเอง เธอคงท าให้คุณชายอับอายขาย

ขีห้น้า ที่มีคนรับใช้แต่งตวัไม่ทนัสมยั ลอบมองดเูขาที่สวมเสือ้เชิต้
แขนสัน้สีขาว นุ่งกางเกงขายาวสีน า้ตาล มีสายเอ๊ียมพาดบ่า
เหมือนชาวตะวนัตก ดโูก้เก๋แตกต่างจากเธอมาก 
 กิมไล้ยืนให้พดุซ้อนวดัตวัอยู่นานจนเมื่อย  
 “ดิฉันเพิ่งเย็บชุดใหม่เสร็จเมื่อคืนนี ้ตัง้ใจจะน าขึน้หุ่น รอ
ดิฉันสกัประเด๋ียว” พุดซ้อนรีบเข้าไปหลงัร้าน กลบัออกมาพร้อม
กับชุดคู่กัน เสือ้ผ้าแพรไม่มีแขนสีชมพูอ่อน มีเสือ้ลูกไม้สีขาวใส่
คลมุ แบบคอแหลมตัวยาวคลุมสะโพก เข้ากบัผ้าซิ่นสีกะปิ “ลอง
สวมดซูี” 
 กิมไล้ลองสวมชุดตัวใหม่ ยืมเข็มขดัทองคาดเอวมาสวม
ทบัเสือ้ลกูไม้ งดงามราวกบัเป็นเจ้าเป็นนาย  
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 “แม่คนนีส้วมใสชุ่ดของดิฉนัแล้วงามผิดตา หากแต่งหน้า
ท าผม สวมรองเท้าหนังมีส้น คงจะเหมือนลูกผู้ รากมากดี...” พุด
ซ้อนยกมือปิดปาก เผลอพดูสิ่งที่คิดออกไป 

คณุชายเปลือ้งไม่พอใจกบัค าพดูดแูคลนของเจ้าของร้าน 
แต่เพียงเห็นหญิงสาวตรงหน้าในชุดงามตา ความโกรธก็มลาย
หายไป  

“สวยเหลือเกิน” 
ผู้ ได้รับค าชมหน้าแดง ก้มหน้ามองมือตัวเอง ตัง้แต่เกิด

มาไม่เคยได้สวมเสือ้ผ้าสวย เนือ้นุ่มเบาสบาย เธอหมุนตัวหน้า
กระจกเงาบานใหญ่ ไม่คิดฝันว่า จะมีโอกาสสวมใส่ชุดตัดใหม่ 
ฝีมือดี ราคาคงแพงหฉ่ีู 

เขาจ่ายเงินส าหรับค่าตัดชุดไปไม่น้อย พยายามห้าม 
ขอร้องไม่ให้เขาใช้จ่ายเพื่อเธอ แต่เขาก็ไม่ฟัง ท าให้เธอติดหนีเ้ขา
เพิ่มไปอีก จนไม่รู้ว่าจะต้องอยู่รับใช้ ตอบแทนเขาไปอีกนานแค่
ไหน กว่าจะหมดหนีก้้อนใหญ่นี ้

 
 ชายหนุ่มร่างสูงพาหญิงสาวผิวขาวไปยังห้างฝร่ัง ร้าน
ขาย เค ร่ืองส าอาง  และของประทินผิ วผู้ ห ญิ ง  กวาดซื อ้
เคร่ืองประดบั รองเท้า หมวก และของใช้ของผู้หญิงมากมาย 
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 “คณุชายไม่จ าเป็นต้องซือ้ของมากมายขนาดนีใ้ห้ฉนัเลย 
สิน้เปลืองเงินเปลา่ ๆ ปลี ้ๆ เจ้าค่ะ” 
 “แม่ก าไลไม่รับเงินค่าจ้างนี่ ฉันจึงต้องซือ้ของอย่างอ่ืนให้
แทน หล่อนท างานงก ๆ ในครัวทุกวัน ได้ออกมาพักผ่อน ซือ้ข้าว
ของบ้าง ไม่ดีหรือ”  
 หญิงสาวก้มหน้า มองข้าวของพะรุงพะรังในมือ “มนัมาก
เกินไปเจ้าค่ะ อย่างนีฉ้นัจะใช้หนีห้มดได้อย่างไรเจ้าคะ” 

เขาเอือ้มมาจับไหล่ทัง้สองข้างของเธอ สบตาคู่เรียวยาว 
“ฉันบอกแล้วอย่างไร หล่อนคงต้องใช้หนีไ้ปตลอดชีวิต อยู่กบัฉัน
ที่วงั ไม่ต้องไปไหนอีกแล้ว” 

หญิงสาวหลบสายตา เธอพอจะเข้าใจ รู้ความหมายของ
เขา เธอไม่ใช่เด็กสาวไร้เดียงสา มีสามีเป็นตวัเป็นตนแล้ว เขาท าดี
กบัเธอ ทุ่มเทเงินทองซือ้ข้าวของประเคนให้มากมาย ทัง้ยงัพดูจา
หวานหู สายตาก้อร่อก้อติก แตะเนือ้ต้องตัวบ่อยอย่างนี ้เขามีใจ
ให้กบัเธอเป็นแน่ แต่เธอไม่สามารถตอบแทนเขาได้ด้วยอย่างอ่ืน 
นอกจากแรงงานเท่านัน้ 

คุณชายเปลือ้งพาเธอนั่งรถ ขับวนไปทั่วพระนคร หญิง
สาวทอดสายตามองวิวทิวทัศน์อันแสนสวยงามของบ้านเมืองที่
เจริญรุ่งเรือง ต่างจากหมู่บ้านเล็ก ๆ บนเกาะไหหล าของเธอมาก
นกั  
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เขาพาเธอไปหยดุพกัยงัสวนแห่งหนึ่ง ริมแม่น า้สายใหญ่ 
“ใกล้มืดแล้วนะเจ้าคะ ยงัไม่กลบัอีกหรือ ฉันหายไปนาน

อย่างนี ้นมซ่อนกับพวกพี่ ๆ ในโรงครัวคงบ่นกันแย่ ที่ฉันหนีงาน 
ออกมาเที่ยวสนุกอย่างนี”้ หญิงสาวมองสวนสวยที่ถูกตัดแต่ง
งดงาม มีไม้ดอกหลากสี สง่กลิ่นหอมฟุ้งไปทัว่ 

“ฉันชอบมาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่ สวนในเขตวงัสริุยศกัด์ิ 
หญิงแขไข ลูกสาวของท่านชายมาโนชแต่งงานกับท่านชายเล็ก 
แห่งวงัสริุยศกัด์ิ และย้ายมาอยู่ท่ีน่ี” 

กิมไล้ลอบมองใบหน้าหล่อเหลาของคณุชายเปลือ้ง แสง
สีทองสุดท้ายของวันสาดทอลงมาบนเสีย้วหน้าของเขา ราวกับ
ใบหน้าไร้ท่ีตินัน้ฉาบไปด้วยทองค าบริสทุธ์ิ 

คณุชายเปลือ้งชวนเธอลงไปเดินเล่น ชมแสงสดุท้ายของ
วัน พระอาทิตย์ก าลังจมน า้ ลมเย็นพัดโชย รองเท้าส้นสูงคู่ใหม่
เหยียบย ่าลงบนพืน้หญ้าค่อนข้างล าบาก  

มือใหญ่ของคุณชายกุมมือน้อยของเธอกระชับแน่น 
“ค่อย ๆ เดินซ ีประเด๋ียวจะหกล้มเสียได้” 

หญิงสาวพยายามดึงมือออกทว่า เขายิ่งกุมมือเธอแน่น
ขึน้กว่าเดิม  

“ขอให้ฉนัได้กมุมือหลอ่นแบบนีไ้ปอีกสกัหน่อยเถิด” 
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กิมไล้ช้อนตามองชายหนุ่มที่ก าลังมองไปยังแม่น า้สาย
ใหญ่เบือ้งหน้า ที่แห่งนีค้งเป็นสถานที่เดียวที่สามารถกุมมือเธอ
เดินได้โดยไม่ต้องอายใคร 

เขาหยุดเดิน ยกมืออีกข้างลูบไล้มือของเธอ “เหตุใดมือ
น้อยถึงได้หยาบกร้านนกั แม่ก าไลต้องทนท างานหนกัหนาหรือ” 

“มือบ่าวอย่างฉันก็หยาบกร้านอย่างนี”้ เธอพยายามดึง
มือกลบั แต่เขาไม่ยอมปลอ่ย 

“สักวันฉันจะช่วยให้หล่อนไม่ต้องกร างานหนักอย่างนี ้
เป็นเมียฉนั ได้ใช้ชีวิตสขุสบาย ไม่ต้องล าบากตรากตร าอีกแล้ว”  

หญิงสาวสบตาคู่โตคมของเขา “คุณชาย...ฉันไม่คู่ควร 
และคณุชายเองก็ไม่ควรลดตวัลงมาหาฉนัแบบนี”้ 

“ไม่คู่ควรอย่างไร” เขาขึน้เสียง เปลี่ยนอารมณ์เป็นโกรธ
เกรีย้ว “อย่าพูดราวกับว่าฉันสูงส่งกระไรหนักหนา ชาวตะวันตก
เชื่อว่าคนเรามีความเป็นมนุษย์ เท่าเทียมกัน มีสองมือสองเท้า
เหมือนกัน แล้วหล่อนเอากระไรมาตัดสินว่าฉันสูงส่ง หรือหล่อน
ต ่าต้อย ชาวจีนเขาสนใจเร่ืองยศศกัด์ิพรรค์นีด้้วยหรือ” 

หญิงสาวลดตาลงต ่า “ฉันไม่เคยได้ร ่าเรียน คงจะเถียงสู้
คณุชายไม่ได้” 

“หรือว่าหล่อนกลวัหม่อมแม่ของฉัน หรือนมซ่อนจะเอ็ด 
หากรู้ว่าหลอ่นรักชอบกบัฉนั” 
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เธอเบิกตาโพลง เขาเอาอะไรมาสรุปว่าเธอรักชอบเขา  
“ฉันไม่สนดอก หากพวกเขาจะต่อต้าน ฉันรักหล่อนจาก

ใจจริง” 
หญิงสาวดึงมือกลบั ถอยออกห่าง “คณุชายก าลงัเข้าใจ

ผิด” 
“แม่ก าไลไม่รักชอบฉัน เหมือนที่ฉันรักชอบแม่ก าไลเลย

หรือ” 
กิมไล้หันหลังให้แก่เขา หัวใจของเธอเต้นระรัว แทบจะ

ระเบิดออกมานอกอก พยายามข่มใจตวัเอง เธอเพียงแค่หวัน่ไหว
เท่านัน้ เพราะเขาทัง้หล่อเหลา รูปงาม ร ่ารวย จิตใจดี สมบูรณ์
แบบไปทุกด้าน เป็นใครก็ต้องหวั่นไหว เผลอใจไปบ้าง แต่เธอมี
สามีแล้ว ไม่ใช่ผู้หญิงบริสทุธ์ิ ท่ีจะปล่อยหวัใจ รักใครที่ไม่ใช่สามี
ได้อย่างง่ายดาย 

“ฉันไม่ได้รักชอบคุณชายเปลือ้งเจ้าค่ะ ฉันเพียงแต่เห็น
คุณชายเปลือ้งเป็นผู้มีพระคุณ ที่ฉันต้องทดแทน จนกว่าชีวิตจะ
หาไม่” เธอตอบเสียงสัน่ 

ร่างน้อยของเธอถูกชายหนุ่มสวมกอดจากด้านหลงั แขน
แกร่งโอบรอบเอว  

“เช่นนัน้ จงอย่าพดูท าร้ายน า้ใจผู้มีพระคณุของหลอ่น” 



๖๐ | เ ส น่ ห์ จั น อั บ  

 

น า้ตาคลอเบ้าหญิงสาว ใบหน้าร้อนผ่าว กายสัน่สะท้าน
เมื่อถูกชายที่ไม่ใช่สามีสวมกอด ท าไมเธอถึงหวั่นไหวไปตาม
สมัผสัของชายผู้นีไ้ด้ 

“หากหล่อนคิดว่าฉันเป็นผู้มีพระคณุ จงอย่าขดัใจฉัน ท า
ตามที่ฉนัสัง่โดยดี” 

เสียงเย็นของเขาท าให้เธอใจสัน่ เขาก าลงัใช้อ านาจบารมี
และหนีบ้ญุคณุ บงัคบัฝืนใจเธอ 

กิมไล้รู้สึกถึงลมหายใจร้อนราดรดลงบนต้นคอ ริมฝีปาก
นุ่มโลมเลียพวงแก้มขาว หวัใจของเธอก าลงัจะระเบิด ร่างกายชา
วาบไปทกุสว่น น า้ตาอุ่นไหลอาบแก้มอย่างห้ามไม่อยู่ 

“อย่าเจ้าค่ะ” หญิงสาวผละออกจากอ้อมกอดของเขา 
ก่อนจะหนัมาประจนัหน้า ทรุดตวัลงนัง่คกุเข่า ยกมือประนมแนบ
อก “อย่าท าเช่นนีก้บัฉนัเลย ถือว่าสงสารลกูนกลกูกาเถิดเจ้าค่ะ” 

คุณชายเปลือ้งจ้องมองหญิงสาวตรงหน้า ขมวดคิว้ ยก
มือขึน้กมุศีรษะตวัเอง 

“ฉันขอโทษ” เขาหันหลังหนี ไม่กล้าสู้ หน้าหญิงสาวที่
คกุเข่า คร ่าครวญ ราวกบัลกูกวางร้องขอชีวิตจากนายพราน “รีบ
ลกุขึน้เถิดแม่ก าไล” 

หญิงสาวงนุงง เธอต่างหากที่เป็นฝ่ายต้องขอโทษเขา  
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ทัง้สองเดินทางกลบัไปยังวังวิไลการันต์ท่ามกลางความ
มืดมิด มีเพียงความเงียบงนัภายในรถยนต์ จนกระทั่งถึงหน้าตึก
ใหญ่ของวงัวิไลการันต์ 

หญิงสาวยกมือขึน้ไหว้ขอบคุณเขาตามมารยาท เร่งเปิด
ประตลูงจากรถ  

“ฉันขอโทษที่ท าให้หล่อนล าบากใจ” คุณชายเปลือ้งพูด
ด้วยสีหน้าเศร้า “ฉันช่วยหล่อนจากส านกัโสเภณี เพื่อที่หล่อนจะ
ไม่ต้องเจอกับผู้ชายที่หวังแต่ร่างกายหล่อน แต่ฉันกลบัท าอย่าง
นัน้เสียเอง ฉันยอมรับว่า หลงรูปกายของหล่อนแค่เพียงแรกเห็น 
ฉันอยากได้หล่อนมาครอบครองเพียงคนเดียว ฉันก็เป็นแค่ผู้ชาย
มากตัณหา คิดแต่จะเอาเปรียบหล่อน ไม่ต่างอะไรกับผู้ชายที่ไป
หาความสขุตามส านกัโสเภณีพวกนัน้”   

“ไม่เจ้าค่ะ คุณชายประเสริฐดั่งเทวดา อย่าลดตัวไป
เปรียบเทียบกบัผู้ชายพวกนัน้” หญิงสาวหลบสายตาคู่คมที่ก าลงั
บาดเฉือนเธออยู่ “เพียงแต่ฉันไม่คู่ควร แม้แต่จะคิดเป็นอ่ืนกับ
คณุชาย นอกจากเจ้านายกบับ่าว...” 

“อย่าเอ่ยถึงค าว่าคู่ควร เหมาะสม สงูต ่า หรือกระไรทัง้นัน้ 
ฉันไม่อยากฟัง” ชายหนุ่มเลือดร้อนจับมือของเธอ “ฉันรู้แต่เพียง
ว่าหวัใจของฉนัเรียกร้องหาแต่หลอ่น เพียงคนเดียวเท่านัน้” 
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หญิงสาวชกัมือกลบั ไม่อยากพดูตอบอะไรเขาอีก ยิ่งฟัง 
หวัใจของเธอก็ย่ิงอ่อนไหว หวัใจแทบไม่เข้มแข็งพอที่จะก่อก าแพง
ต้านความรักของชายหนุ่มชัน้สงูผู้ นีไ้ด้ ท าได้เพียงวิ่งหนีออกห่าง
จากเขาให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้  
 

ผันต่ืนตาต่ืนใจกับข้าวของมากมายก่ายกอง นั่งมอง
เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า และของใช้ตระการตา ที่มีราคาค่างวดสงู 
ตัง้แต่เกิดมาไม่เคยได้หยิบจบัเช่นนี ้

“คณุชายซือ้ของทัง้หมดให้แม่ก าไลรึ” 
หญิงสาวชาวจีนพยกัหน้าตอบ  
“แล้วเอ็งให้อะไรตอบแทนคณุชายไปหรือยงั” 
กิมไล้ส่ายหน้า ก้มมองเสือ้ผ้าแสนสวยที่ก าลังสวมอยู่ 

เธอเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอด ราวกบัคนเห็นแก่ตวั 
“เอ็งรู้ใช่หรือไม่ว่า คุณชายคิดอย่างไรกับเอ็ง หวังอะไร

จากเอ็ง” 
กิมไล้พยกัหน้า น า้ตาร่วงเผาะ 
“เอ็งเป็นบ่าว จะไปขัดขืนได้อย่างไร เจ้านายต้องการสิ่ง

ใด ก็ต้องได้ สักวันก็คงจะเรียกเอ็งขึน้ไปรับใช้บนตึก”  ผันถอน
หายใจ  

กิมไล้เช็ดน า้ตา “แล้วฉนัจะท าอย่างไรได้เลา่” 
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ผันส่ายหน้า “นั่นซี เอ็งจะไปท าอะไรได้ ท าใจเถิดแม่
ก าไล เอ็งอาจได้เป็นนางบ าเรอ ได้ขึน้ตกึใหญ่เมื่อเจ้านายเรียกหา 
แต่ไม่มีวันได้ขึน้เป็นเมีย หม่อมหยดไม่ใจดีเหมือนคุณชายดอก 
คุณเธอหวงคุณชายยิ่งกว่าอะไร ผู้หญิงที่จะมาเป็นเมียคุณชาย
ต้องเป็นลกูผู้รากมากดี หรือไม่ก็มีเชือ้มีสายเทียบเท่ากนัเท่านัน้” 

น า้ตากิมไล้ไหลอาบแก้ม ชีวิตของเธอช่างอาภัพ คงหนี
ไม่พ้นนางบ าเรอ มีหน้าที่สนองกิเลสตัณหาให้กับผู้ ชายเพียง
เท่านัน้ 
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๓ 
 
 

เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า กิมไล้ไม่อยากนบัวนัคืน ตัง้แต่
ขึน้เรือล่องมายงัสยาม ต้องตกระก าล าบาก เกือบเป็นโสเภณี แต่
คณุชายเปลือ้งก็เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ มอบชีวิตใหม่ให้แก่เธอ ท า
ให้เธอติดหนีบุ้ญคุณเขาล้นพ้นตัว ทุกวันเขาพยายามเข้าหาเธอ 
เธอได้แต่เพียงหลบลีห้นีหน้าเท่านัน้ 

“แม่ก าไล คณุชายเปลือ้งเรียกขึน้ไปพบบนตึกใหญ่” นม
ซ่อนมาตามตวักิมไล้ในโรงครัว  

หญิงสาวก าลังง่วนอยู่กับการท าขนมดอกจอก ต้อง
วางมือ พลันคิดกังวล เหตุใดเขาถึงต้องการพบเธอในเวลาพลบ
ค ่านี ้หรือว่าเขาต้องการเรียกเธอไปรับใช้ในห้องเพียงสองต่อสอง 

“หล่อนไปอาบน า้อาบท่าก่อนเถิด เนือ้ตัวเหม็นเหงื่อไป
หมด” นมซ่อนสัง่ ทว่าเธอกลบัอมยิม้ เมื่อคิดอะไรได้ขึน้มา 
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กิมไล้ไม่ไปอาบน า้ตามที่นมซ่อนสั่ง ทัง้ยังเอามือถูก้น
หม้อที่คว ่าอยู่แถวนัน้ ป้ายหน้าตัวเอง ก่อนจะเดินขึน้ไปบนตึก
ใหญ่ เพื่อพบกบัคณุชายเปลือ้ง 

ชัน้ลา่งของตกึฝร่ังเงียบสงดั มืดสลวัปราศจากแสงไฟ ทกุ
คนคงขึน้ไปพกัผ่อนด้านบนกนัหมดแล้ว มีเพียงห้องหนงัสือที่ยงัมี
แสงไฟลอดออกมาผ่านประตไูม้บานคู่ 

“มาแล้วหรือแม่ก าไล” คุณชายเงยหน้าจากหนังสือเล่ม
หนาในมือ เมื่อมีเสียงเคาะ ทว่ากลับตกตะลึงกับใบหน้าผู้ มา
เยือน “หากฉันขวัญอ่อน คงเป็นลมล้มพับไปแล้ว นึกว่าผีป่าที่
ไหน” 

คณุชายเปลือ้งหวัเราะเสียงดงั ท้องคดัท้องแข็ง เมื่อเห็น
ใบหน้ากระด ากระด่าง บ่าวสาวน้อยห่มผ้าแถบ นุ่งโจงกระเบนสี
น า้ตาล ผิวกายขาวนวลเปรอะเปือ้นไปด้วยเขม่าราวกบัตัง้ใจ 

“คณุชายมีอะไรให้ฉันรับใช้เจ้าคะ” เธอคกุเข่าลง นัง่หน้า
ประต ูไม่ยอมเข้าไปในห้อง 

ชายหนุ่มร่างสงูย่อตวัลง หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดหน้า
เช็ดตาหญิงสาวผิวขาวอยา่งละเมียดละไม 

“อย่าเจ้าค่ะคุณชาย เด๋ียวฉันเช็ดเอง” เธอเบือนหน้าหนี 
“ว่าแต่คณุชายเรียกฉนัมาเพราะเหตใุดหรือเจ้าคะ” 
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“วันพรุ่งนี ้ฉันจะพาหล่อนไปวังสุริยศักด์ิ อวดฝีมือการ
ท าอาหารของหล่อนให้หญิงแขไขชิมเสียหน่อย หญิงแขไขก าลงั
ตัง้ท้อง คงอยากรับประทานอาหารแปลกใหม่บ้าง” 

กิมไล้ยิม้อ่อน เธอคิดกงัวลไปเองว่า เขาเรียกเธอมารับใช้
ส่วนตัวในคืนนี ้ก่อนรีบถอยห่าง กลัวเขาเหม็นเหงื่อไคล กลิ่น
อาหารจากก้นครัว 

“มืดค ่าแล้ว เหตุใดถึงยังไม่พักผ่อน มัวแต่ท ากระไร ดูซี 
เหงื่อซมึเต็มหน้าผากเทียว” เขาใช้แขนเสือ้ซบัเหงื่อให้แก่เธออย่าง
ไม่นึกรังเกียจ 

หญิงสาวคลานเข่าถอยหนี “อย่าค่ะคุณชาย ประเด๋ียว
ใครมาเห็นเข้า” 

ชายหนุ่มถอนหายใจ ลุกขึน้ยืน เดินกลับเข้าไปนั่งอ่าน
หนงัสือต่อ “เอาเถิด วนัพรุ่งนีต้ระเตรียมเคร่ืองปรุงให้พร้อม เราจะ
ออกเดินทางในช่วงสาย” 

 
กิมไล้ออกไปตลาดแต่เช้ามืด หาซือ้ข้าวของเตรียม

ท าอาหารจีนหลายเมนู พอสายก็ขนอาหารสดและอุปกรณ์หม้อ 
กระทะ น าไปขึน้รถที่จอดรออยู่ด้านหน้าตึกฝร่ัง จวบรีบเข้ามา
ช่วยยกของ เก็บใสห่ลงัรถ 
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คุณชายเปลือ้งในชุดกางเกงสีด า เสือ้เชิต้สีขาวแขนยาว 
มีสทูสีด าคลมุ สวมรองเท้าหนังขัดมันวาววับ ดหูล่อเหลา จนกิม
ไล้ไม่กล้ามอง 

“วนันีฉ้ันจะขบัรถไปเอง” คณุชายบอกคนขบัรถที่ท าหน้า
หงอย ไม่ได้รับใช้เจ้านาย 

 กิมไล้นัง่บนเบาะหน้าข้างคนขบัเช่นเคย รถคนัใหญ่แล่น
ออกไปบนถนน มุ่งหน้าสู่วงัสริุยศกัด์ิ แต่เขาจอดแวะหน้าร้านตัด
เสือ้ผ้าอีกครัง้ 

“ฉันพาหล่อนมาแวะรับชุดที่สัง่ตัดไว้เมื่อเดือนก่อน หาก
ใสไ่ม่พอดีตวั จะได้ปรับแก้เสียเลย”  

คุณชายพาหญิงสาวที่สวมเสือ้คอกระเช้าสีตุ่น นุ่งโจง
กระเบนสีน า้ตาลลงมาจากรถ เข้าไปลองเสือ้ผ้าเกือบสิบชุด
ด้วยกนั ก่อนจะสวมเสือ้ผ้าตวัใหม่จากร้าน หอบหิว้ถงุกระดาษอีก
หลายใบ กลบัขึน้รถไปอีกครัง้ 

“แค่ไปปรุงอาหารท่ีวงัสริุยศกัด์ิ ต้องแต่งตวัสวยด้วยหรือ
คะ” กิมไล้สงสัย เธอสวมเสือ้ลูกไม้สีเขียวอ่อนคอแหลม ปล่อย
ชายยาวลงไปถึงหน้าแข้ง แขนพองยาวปลอ่ยปิดข้อศอก นุ่งผ้าซิ่น
สีเขียวเข้มเนือ้ดี สวมถุงน่องสีขาวสะอาดตา รองเท้าส้นสูงสี
เดียวกนั 
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“ถึงจะอยู่ในครัวก็ต้องแต่งตวัให้ดี ออกมานอกวงัทัง้ที จะ
ให้น้อยหน้าใครไม่ได้” คุณชายหยิบหมวกสีเหลืองอ่อนออกมา
จากถุงกระดาษ วางบนศีรษะให้แก่เธอ “แม่ครัวของฉันแต่งเนือ้
แต่งตวัแล้วช่างงามเสียจริง” 

หญิงสาวหลบสายตาของเขา เบือนหน้าหนีออกไปนอก
รถ ทว่ามือน้อยของเธอถกูเขาเกาะกมุเอาไว้  

กิมไล้ตกใจ พยายามชกัมือกลบั แต่เขาไม่ยอม 
“ขอฉันกุมมือหล่อนไว้อย่างนีจ้นกว่าจะถึงวังสุริยศักด์ิก็

แล้วกนั” 
หญิงสาวรู้สึกอบอุ่นใจที่มีเขากุมมือไว้อย่างนี ้หัวใจของ

เธอเต้นระรัว ใบหน้าร้อนวูบวาบไปหมด เธอก าลังหวั่นไหวกับ
สมัผัสของเขาอีกครัง้ แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ ต้องปล่อยให้เขาเกาะ
กมุมือน้อยไปตลอดทาง 

 
คณุหญิงแขไขถลึงตาโต จ้องมองอาหารเบือ้งหน้าอย่าง

ไม่เชื่อสายตา  
“แม่ครัวจีนของพี่ชายเปลือ้งท าเองทัง้หมดหรือคะ หญิง

นึกว่าไปซือ้มาจากภัตตาคารในเยาวราชเสียอีก” คุณหญิงร่าง
อวบจ้วงชิมอาหารเลิศรสละลานตา ไม่ว่าจะเป็นผัดจับฉ่ายแห้ง 
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ไก่ต้มกบัน า้จิม้รสเข้มใส่ขิงและพริกซอย กุ้งอบวุ้นเส้น ก้านเผือก
ผดักะปิ ต้มจืดผกักาดขาวและเต้าหู้  

“ชอบก็กินเยอะ ๆ เล่า หายแพ้ท้องแล้วใช่หรือไม่” 
คณุชายเปลือ้งถามลกูพี่ลกูน้องของตน ที่ก าลงัตัง้ท้องได้หกเดือน 

“ห้าเดือนแรก หญิงอาเจียนแทบตาย กินอะไรไม่ได้เลย ดี
ท่ีช่วงหลงัมานีไ้ด้ขนมจันอับมาจากท่านพ่อ เป็นสิ่งเดียวที่หญิง
กินแล้วไม่คลื่นไส้”  

ชายหนุ่มยิม้กว้าง “ฝีมือแม่ครัวจีนของพี่เอง หล่อนท า
ขนมจนัอบัได้หอมอร่อย กรอบก าลงัดี รสชาติแตกต่างจากที่เคย
ลิม้ลองมาใช่หรือไม่เลา่” 

“พี่ชายก็คิดเหมือนหญิงหรือคะ” คณุหญิงแขไขเบิกตาโต 
เมื่อบ่าวในวงัน าขนมมาเตรียมไว้ให้พร้อม “นัน่ขนมอะไรหรือแม่
แปน้ หอมฉยุเทียว” 

“แม่ครัวจีนบอกว่า ชื่อขนมสาลี่เจ้าค่ะคณุหญิงแขไข นึ่ง
เสร็จใหม่ร้อน ๆ เทียวเจ้าค่ะ” บ่าวที่ชื่อแปน้ตอบ 

คณุหญิงแขไขก าลงัสนุกกบัการลิม้ลองอาหารแปลกใหม่ 
เธอหยิบขนมที่มีลกัษณะเหมือนเค้ก เบานุ่ม กลิ่นหอมใบเตย  

“อร่อยจริง หวาน นุ่มลิน้ ไม่แพ้เค้กของพวกฝร่ังมังค่า” 
คณุหญิงแขไขชื่นชม “พี่ชายเปลือ้งหาตวัแม่ครัวจีนคนนีม้าจากที่
ไหนหรือคะ หญิงชกัอยากพบแม่ครัวจีนคนนีเ้สียแล้ว” 
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คณุชายให้คนไปตามแม่ครัวจีนมาพบคณุหญิงแขไขบน
ตึกใหญ่หลงัมหึมา ใหญ่โตกว่าวังวิไลการันต์มาก แต่เงียบเหงา 
ไร้ซึง่ผู้คน มีเพียงบ่าวรับใช้เข้าออกเท่านัน้  

ตึกฝร่ังสีเหลือง ตัดกับกรอบหน้าต่างและบานประตูสี
เขียวหวัเป็ด งดงาม กว้างขวาง เคร่ืองเรือนภายในมากมาย สวย
หรูราวกบัคฤหาสน์ของชาวตะวนัตก 

กิม ไ ล้คลานเข่ า ไปหาภรรยา เ จ้ าของวั ง ใ ห ญ่ ใน
ห้องรับแขก 

“นี่นะหรือ แม่ครัวจีนของพี่ชายเปลือ้ง หญิงนึกว่าลกูสาว
เจ้าสัวที่ไหน” คุณหญิงใบหน้ากลมมองหญิงสาวชาวจีนที่อายุ
น้อยกว่าอย่างไม่เชื่อสายตา “งามเสียจริง แต่งเนือ้แต่งตวัน่ามอง 
ไม่เหมือนนางก้นครัวเลยนะคะ” 

ผู้ได้รับค าชมก้มหน้ามองพืน้อย่างขดัเขิน 
“ใช่หรือไม่เล่า กิริยามารยาทก็อ่อนหวาน ฝีมือท าอาหาร

คาวหวานไม่เป็นสองรองใคร พี่โชคดีนกัที่ได้แม่ก าไลมา” คณุชาย
เปลือ้งกอดอก ยิม้หน้าบาน 

คุณหญิงแขไขหันกลบัมามองลูกพี่ลูกน้องของตนอย่าง
รู้ทนั “พี่ชายคงติดใจหล่อนมาก ท่านพ่อของหญิงเลา่ว่า พี่ชายอยู่
ติดวัง ไม่ออกไปเที่ยวเตร็ดเตร่อีก เพราะมีแม่ครัวฝีมือดีอยู่ในวงั
นี่เอง” 
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คุณชายเปลือ้งไม่ปฏิเสธ แต่รีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนา 
“แล้วนี่ท่านชายเล็กไม่อยู่หรือ” 

คุณหญิงส่ายหน้า “พี่ชายเล็กไม่เคยอยู่ติดวัง เลิกงานก็
ออกไปสงัสรรค์แทบทกุวนั กว่าจะกลบัมาก็ดกึด่ืน นี่ขนาดว่าหญิง
ตัง้ท้อง พี่ชายยังไม่เหลียวแลหญิงเลย พี่ชายเปลือ้งกลบัมาจาก
เมืองนอกได้ไม่นาน คงยงัไม่รู้เร่ืองอะไรใช่หรือไม่คะ” 

คณุหญิงแขไขท าสีหน้าเศร้า ก่อนจะร่ายยาวถึงความช า้
ชอกใจที่ต้องแต่งงาน อยู่กินกบัคนที่ไม่ได้รัก 

กิมไล้ไม่อยากฟังเร่ืองปรับทุกข์ของเจ้านาย รีบขอตัว 
คลานออกจากห้อง ตามบ่าวที่ชื่อแปน้ กลบัไปยงัโรงครัว 

“คณุหญิงแขไขเคยเป็นคู่หมัน้ของท่านชายภพ ท่านชาย
ใหญ่ของวงัสริุยศกัด์ิ” แป้นเล่าเร่ืองเจ้านายให้ฟังเสียเอง ระหว่าง
ช่วยกิมไล้กวนน า้ตาลมะพร้าวในกระทะ “แต่ท่านชายภพหนีไป
พร้อมกับคนรัก ท่านชายจักร ท่านชายรองของวังก็ประชวร สิน้
ชีพิตักษัยไปเมื่อกลางปีกลาย คุณหญิงแขไขจึงต้องแต่งงานกับ
ท่านชายเล็กแทน” 

กิมไล้วางมือจากไม้พาย เห็นใจคุณหญิงแขไข ผู้ หญิง
เปรียบเสมือนสิ่งของ ถูกส่งต่อให้แต่งงานกับใครก็ได้ ไม่ต้อง
สนใจถึงความรู้สกึกนัเลย 
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“ท่านชายเล็กกลายเป็นหนุ่มเจ้าส าราญ กลบัวังเสียดึก
ด่ืน ด่ืมเหล้าเมามายแทบทุกวัน เป็นเพราะท่านชายยังคิดถึงคน
รักเก่า” 

“ท่านชายเล็กไม่ได้รักคณุหญิงแขไข ทัง้ยงัมีคนรักเก่าอยู่
แล้วด้วยหรือจ๊ะพี่แป้น” กิมไล้รู้สึกหดหู่กับชะตาชีวิตรักของ
เจ้านายในวงันี ้

ตกเย็น กิมไล้กวนน า้ตาลมะพร้าว ท าลูกอม เก็บไว้ให้
คุณหญิงแขไขใส่ขวดโหล เรียงอย่างสวยงาม เมื่อเสร็จสรรพ จึง
น าขนมสาลี่ที่เหลือใส่จาน น าขึน้ไปให้แม่นมวยัชราบนตึกอีกคน
ที่เจอในครัวช่วงสาย 

กิมไล้และแป้นพากนัเดินตรงไปยงัตึกใหญ่ ผ่านศาลาใน
สวนช่วงเวลาใกล้มืด พระอาทิตย์ก าลงัตกดิน แสงสดุท้ายของวนั
จากไป ท้องฟ้าแบ่งเป็นสองสี แสดทองริมขอบฟ้า และผืนน า้เงิน
เข้มเบือ้งบน 

“นางไม้!” 
หญิงสาวได้กลิ่นเหล้าคละคลุ้ง โชยมากับสายลม ก่อน

จะหนัไปพบชายหนุ่มอายุไล่เลี่ยกับคุณชายเปลือ้ง รูปร่างสนัทัด 
ดวงตาแดงก ่า ใบหน้าซีดเซียว 

“นางไม้กลับมาหาฉันแล้วหรือ” เขาเดินโซเซลงมาจาก
ศาลา “นางไม้จริง ๆ ด้วย หลอ่นอบขนมเค้กมาให้ฉนัเหมือนเคย” 
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กิมไล้ถอยหลงัหนี กรีดร้องเมื่อชายที่ก าลงัมึนเมาเข้ามา
จบัไม้จบัมือเธอ 

แป้นพยายามห้าม “ท่านชายเล็กเพคะ แม่ก าไลไม่ใช่
นางไม้ ไม่ใช่คนรักของท่านชายเพคะ” 

เขาไม่ฟัง ยังคงพยายามเข้าสวมกอดหญิงสาวผิวขาว 
ขนมสาลี่ในจานตกกระจายลงพืน้ระเนระนาด 

“ท่านชายเล็ก! จะท ากระไรหรือขอรับ” คณุชายเปลือ้งวิ่ง
ออกมาจากประตหูลงัตกึใหญ่  

“นางไม้ของฉนั หลอ่นกลบัมาแล้ว” ท่านชายเล็กพดูเสียง
ยานคาง 

“ท่านชายเมามากแล้ว ขึ น้ ไปพักบนตึกใหญ่ เถิด
กระหม่อม” คณุชายเปลือ้งจบัข้อมือกิมไล้ พาเธอเดินกลบัออกไป
ทางหน้าตกึ  

หญิงสาวต่ืนตระหนก ใบหน้าซีดขาว เมื่อครู่เธอถูกคน
เมาเข้าลวนลาม เขาคือเจ้าของวงัแห่งนี ้แต่ท าไมเขาถึงเรียกเธอ
ว่า นางไม้ หรือว่าเธอเหมือนผีสางนางไม้จริง ๆ แต่เมื่อครู่ได้ยิน
แปน้พดูว่า คนรักเก่าของท่านชายเล็กคือ นางไม้  

 
คณุชายเปลือ้งหวัเสีย เหยียบคนัเร่งออกจากวงัสริุยศกัด์ิ  
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“ไม่คิดเลยว่า ท่านชายเล็กจะเปลี่ยนไปมากถึงเพียงนี ้
กินเหล้าเมามายจนประสาทกลบั หรือว่าท่านชายจะถูกเสน่ห์เข้า 
ใครท าของต ่าใส่ท่านชายกัน ใช้มนต์ด าของผีสางนางไม้รึ สงสยั
ฉนัต้องแจ้งท่านชายมาโนชให้ขอน า้มนต์จากหลวงพ่อมาสาดเสีย
แล้ว” 

กิมไล้จบัแขนตวัเองที่แดงเป็นปืน้ ท่านชายเล็กจบัเธอแรง
เหลือเกิน นึกถึงดวงตาแดงกล ่ามีน า้ตาคลอ ใบหน้านัน้ก าลงัทุกข์
ระทม เขาคงโศกเศร้าอย่างหนกั คงคิดถึงคนรักเก่ามาก  

คุณชายเปลือ้งหยุดจอดรถข้างทาง เอือ้มมาจับมือของ
เธอทัง้สองข้าง “เจ็บตรงไหนหรือไม่แม่ก าไล” 

หญิงสาวน า้ตาเอ่อล้น เธอสา่ยศีรษะ ไม่เจ็บเท่ากบัตกใจ  
คณุชายเข้าสวมกอดหญิงสาวไว้แนบอก “ขวญัเอ๋ยขวัญ

มา ฉนัอยู่ตรงนีแ้ล้ว ต่อจากนีไ้ป ฉนัจะคอยปกปอ้งหลอ่นเอง” 
หขูองหญิงสาวแนบอกอุ่นของเขา ลอบฟังเสียงหวัใจเต้น

ระรัว ดงัพอ ๆ กบัหวัใจของเธอที่เต้นตมูตามในอก  
“ฉนัรักหลอ่น แม่ก าไล” เขากระซิบเบา ๆ ข้างห ู 
กิมไล้ผละตวัออกจากอ้อมกอดเขา “อย่าพดูกบัฉันอย่าง

นีเ้ลยเจ้าค่ะ” 
“ท าไมฉันจะพดูไม่ได้ ฉันจะพดูสิ่งที่อยู่ในใจของฉันไม่ได้

เหรอ” 
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“ไม่ได้เจ้าค่ะ ฉันไม่คู่ควรกับคุณชายแม้แต่น้อย สักวัน
คณุชายจะได้พบกบักบัคู่ครองที่เหมาะสมกนัทกุประการ” 

เขาถอนหายใจเสียงดงั ยกมือขึน้ลบูผมเธอเบา ๆ “หลอ่น
อยากให้ฉนัเป็นแบบท่านชายเล็กหรือ” 

หญิงสาวงนุงง ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไร 
“สมยัยงัเด็ก ฉันไปมาหาสู่กบัท่านชายทัง้หลายที่วงัสริุย-

ศักด์ิเป็นประจ า ท่านชายเล็กรุ่นราวคราวเดียวกับฉัน จึงเป็น
เพื่อนที่สนิทที่สุด เขาร่าเริง รักสนุก ชอบเล่นทโมนเหมือนกับฉัน
นั่นล่ะ แต่พอโตขึน้ ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเรียนประเทศนอก 
พอฉันกลบัมาเจอท่านชายเล็กอีกครัง้ ท่านชายก็เปลี่ยนไปจาก
หน้ามือเป็นหลังมือ เขาเงียบขรึม ไม่มีรอยยิม้บนใบหน้า ทัง้ยัง
ท าท่าจะเป็นจะตาย ราวกบัไม่มีความสขุในชีวิต คงเป็นเพราะถูก
บงัคบัแต่งงานกบัน้องหญิงแขไขกระมงั” 

กิมไล้นึกสงสารท่านชายเล็ก เขาต้องแต่งงานกับคนที่
ไม่ได้รัก ทัง้ยังพลดัพรากจากหญิงที่รัก จนกลายเป็นคนอมทุกข์ 
แน่นอนว่าเธอไม่อยากให้คณุชายเปลือ้งต้องตกอยู่ในชะตากรรม
แบบเดียวกนั 

“คุณชายจะต้องได้แต่งงานกับคนที่รัก และมีความสุข
ตลอดไปเจ้าค่ะ” 
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“หากผู้ หญิงคนนัน้ เ ป็นหล่อน ฉันคงจะมีความสุข
ตลอดไปอย่างที่หลอ่นว่า”  

“ไม่ใช่ฉันหรอกเจ้าค่ะ เพราะ...ฉันไม่ได้รักคณุชาย” เธอ
โกหกเขา และโกหกตวัเอง 

เขากอดเธอแนบแน่นขึน้ “รักข้างเดียวช่างเจ็บปวดนัก 
เหตใุดหลอ่นถึงใจร้าย ท าร้ายฉนัอย่างนี”้ 

“ฉนัท าร้ายอะไรคณุชายเจ้าคะ”  
“ท าร้ายจิตใจฉัน สักวัน ฉันจะท าให้หล่อนรักฉันให้ได้” 

เขาสบตากลมของเธอ 
“อย่าเลยค่ะคณุชาย ฉนัไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีอะไร”  
“ฉันไม่สนว่า  หล่อนจะเ ป็นแค่ชาวจีน ต้อยต ่ า  ไ ร้

การศึกษา ไม่มีหวันอนปลายเท้า ฉันขอย า้อีกครัง้ว่า ฉันรักหล่อน
จากใจจริง” 

กิมไล้ปล่อยให้เขากกกอดอีกครัง้ เธอเกลียดตัวเองที่ไม่
สามารถบอกเขาได้ว่า เธอมีสามีแล้ว คงเพราะในใจลึก ๆ ยงัหวงั
ให้เขารู้สึกกับเธอแบบนีต่้อไป การได้รับความรักจากคนที่แสน
ประเสริฐอย่างเขา ท าให้เธอมีความสขุล้นปร่ี ราวกบัอยู่ในฝัน แต่
เป็นความฝันคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน เธอต้องปฏิเสธเขา รักเขาไม่ได้ ไม่
สามารถปลอ่ยตวัปลอ่ยใจไปกบัเขาได้อย่างฝัน 
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กิมไล้อยู่ในวงัวิไลการันต์ถึงหกเดือนแล้ว ท าครัวทัง้คาว
หวาน ทัง้ไทยจีน เรียนรู้ทกุอย่าง ไม่เคยเก่ียงงาน ด้วยขยนัขนัแข็ง
กว่าบ่าวชาวสยาม แต่ไม่เห็นแก่ตัว โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือ
คนอ่ืน ทัง้ยังอ่อนน้อมถ่อมตน จึงเป็นที่รักของทุกคน โดยเฉพาะ
นมซ่อน 

“ขอบใจแม่ก าไลที่มาช่วยร้อยมาลยั วนัพรุ่งนีห้ม่อมหยด
จะไปท าบุญที่วัดในวันพระใหญ่”  นมซ่อนมองกิมไล้ ท่ีวาง
พวงมาลัยไว้บนพาน เธอร้อยพวงมาลัยได้งดงามตามที่สอนได้
อย่างประณีต 

นมซ่อนยกมือขึน้ทุบขาตัวเอง อาการปวดขาก าเริบ
บ่อยครัง้ กิมไล้เป็นห่วง จึงเข้ามาช่วยบีบนวด 

“น า้หนกัมือดีจริง ไปฝึกนวด ฝึกจบัเส้นมาจากไหนกนั” 
กิมไล้ไม่กล้าตอบความจริง เธอฝึกนวดมาจากเง็ก 

โสเภณีประจ าโรงน า้ชาคณุแม่เหม่ย  
“ประเด๋ียวฉันจะกลบัเข้าโรงครัว ท าซาลาเปา ไปถวาย

พระด้วย ดีหรือไม่เจ้าคะ” กิมไล้รีบเบ่ียงประเด็น 
“ดี จะได้บุญกุศลไปด้วยนะแม่ก าไล” นมซ่อนยิม้ มอง

ตามหญิงสาวที่เดินออกจากห้องพระไป เด็กสาวชาวจีนคนนีห้ัวดี 
อบรมสัง่สอนอะไรก็ท าตามได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว ท าได้ดี มี
ฝีมือกว่าคนอ่ืน ๆ ทัง้ยงัหวัอ่อน สัง่สอนอะไรก็เชื่อฟัง มีเพียงเร่ือง
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เดียวที่หญิงสงูวยักงัวล คือคณุชายเปลือ้ง ที่เฝา้มองไม่วางตา ทัง้
ที่ไม่ควร กลัวว่าสักวันหนึ่ง เธอจะต้องตกระก าล าบาก หาก
คณุชายหมายเธอเป็นเมียออกหน้าออกตา เพราะหม่อมหยดไม่มี
วนัยอมเป็นแน่  

  
กิมไล้นวดแป้งท าซาลาเปา ใส่ไส้หมูสับปรุงรส ปัน้เป็น

ก้อนกลม ก่อนน าไปวางในลงัซึง้ เตรียมนึ่ง 
“ท ากระไรอีกรึแม่ก าไล” คณุชายเปลือ้งเข้ามายงัโรงครัว 

บ่าวทัง้หลายลงไปนัง่คกุเข่ากบัพืน้ เกร็งกนัถ้วนหน้า 
“ลองท าซาลาเปาไส้หมสูบัเจ้าค่ะ ประเด๋ียวพรุ่งนีเ้ช้ามืด 

ฉนัจะนึ่งไปถวายพระเจ้าค่ะ” 
 คุณชายยิม้กว้าง “ให้แม่ผันท าต่อเถิด หล่อนรีบไป

แต่งตวั ประเด๋ียวฉนัจะพาหลอ่นออกไปท าธุระข้างนอก” 
หญิงสาวหันไปมองผัน ไม่อยากทิง้งานให้เพื่อน แต่ไม่

กล้าขดัเจ้านาย 
“ไปเถิดแม่ก าไล ประเด๋ียวฉันจะนึ่งซาลาเปาให้เอง แม่

ก าไลเคยสอนฉันแล้ว ฉันจ าได้” ผันยิม้อ่อน ผลักไหล่กิมไล้ให้
ออกไปจากครัว 

คุณชายเดินตามกิมไล้ไปยังเรือนบ่าวด้านหลัง เขา
กระหยิ่มยิม้ย่อง มีท่าทีแปลกไปจากทกุที 
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“เราจะไปท าธุระที่ไหนกนัหรือคะ” 
“วันนีฉ้ันจะไป รอยัลสปอร์ตคลับ สวมชุดเต้นร าสวย ๆ 

หนาแม่ก าไล” 
 
คุณชายเปลือ้งสวมชุดสูทสีด าสนิท ผูกโบสีด าไว้ตรง

กลางใต้ปกคอเสือ้ด้านหน้า ผมของเขามนัเลียบ ด้วยเจลแต่งผม 
ใบหน้ายิม้แย้ม วันนีเ้ขาดูดีเป็นพิเศษ เช่นกันกับเธอที่สวมชุด
กระโปรงผ้าลูกไม้ลายสวยแปลกตาสีทองอ่อน ตัวเสือ้คอแหลม 
แขนตุ๊กตา กระโปรงยาวปิดหน้าแข้งมีระบายกรุยกรายราวกบัขน
นก เธอประแป้ง ทาปาก มัดผมยาวด าขลับมวยไว้ยังท้ายทอย
เรียบร้อย สวมรองเท้าส้นสูงสีขาว หิว้กระเป๋าหนังสีเดียวกันใบ
ใหม่เอี่ยม 

“งามเหลือเกิน แม่ก าไล” คุณชายอ้าปากค้าง ตกตะลึง
ในความงาม เสือ้คอแหลมเผยผิวขาวละเอียดของหญิงสาวชาว
จีนอายนุ้อย ใบหน้าสวยผ่องมีสีสนัน่ามอง  

หนุ่มหล่อพาสาวสวยนั่งรถยนต์คันใหญ่ไปยังสถานที่
แห่งหนึ่ง มีรัว้รอบขอบชิด ตัง้อยู่ท่ามกลางสวนสวย ได้รับการตัด
แต่งอย่างดี อาณาบริเวณกว้างขวาง สดุลกูหลูกูตา ตกึฝร่ังตัง้โดด
เด่นราวกบัคฤหาสน์ หรือวงัของใคร  

‘นี่นะหรือ รอยลัสปอร์ตคลบั ช่างสวยงามดัง่ฝัน’  
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ในขณะที่กิมไล้เกาะขอบประต ูมองออกไปยงัดินแดนอนั
แสนสวยงาม กลบัรู้สกึถึงความเย็นบนล าคอตวัเอง 

สร้อยทอง พร้อมจีพ้ลอยสีแดงเม็ดโตล้อมรอบด้วยเพชร
วางอยู่บนล าคอของเธอ  

“ฉนัให้...หลอ่นชอบหรือไม่” 
หญิงสาวมือสัน่ ตัง้แต่เกิดมาไม่เคยได้จบัทองจริง ๆ แต่นี่

ยังมีเพชรเม็ดโตน า้งาม ล้อมรอบด้วยพลอยสีแดง คงมีราคาสูง
ลิบลิ่ว ของล า้ค่าอยู่บนล าคอของเธอดัง่ความฝัน 

“เหตใุดถึงให้ฉนัหรือเจ้าคะ” เธอถามเสียงสัน่ 
“เพื่อแสดงถึงความจริงใจของฉันที่มีให้แม่ก าไล ฉันรัก

หลอ่นอย่างสดุหวัใจ”   
เขาก้มลงครอบครองริมฝีปากนุ่มของเธอ เขาวนเวียนดดู

ซับความอ่อนหวานจากริมฝีปากบางอย่างนุ่มนวล ยาวนาน 
จนกระทัง่ใช้ลิน้เข้าไปในช่องปากของเธอ 

หญิงสาวขนลกุไปทัง้ตวั ผละออกจากจมุพิตวิปลาส ท าสี
หน้าต่ืนตระหนก ยกมือปิดปากตวัเอง 

“ไม่ชอบหรือ เขาเรียกว่า French Kiss จบูแบบฝร่ังเศส” 
ผู้ ฟังหน้าแดงเถือก รีบเปิดประตูออกไปนอกรถ รับ

อากาศเย็นภายนอก ช่วยระบายความร้อนจากอก หัวใจน้อย ๆ 
ของหญิงสาวผู้ไม่ประสาวิถีของฝร่ัง ก าลงัจะแตกสลายเสียแล้ว  
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กิมไล้เดินเข้าไปยังตึกฝร่ังก่ออิฐถือปูนของชาวตะวนัตก 

ซึ่งเต็มไปด้วยฝร่ังผมทอง และคนไทยที่พูดภาษาต่างชาติได้ ทุก
คนแ ต่ งตั วห รูห รา  สวมใส่ เ สื อ้ ผ้ าแบบตะวันตก  พ ร้อม
เคร่ืองประดบัราคาแพง  

กิมไล้รู้สกึว่า ตวัเองได้เข้ามาอยู่ในโลกแห่งใหม่ โลกท่ีเธอ
ไม่เคยพบเห็นมาก่อน 

“หิวหรือยัง” คุณชายเปลือ้งจับมือเธอมาคล้องแขนของ
เขา พาเดินเข้าไปนัง่ยงัโต๊ะริมสวน  

หญิงสาวเบิกตาโตเมื่อเห็นคนขี่ม้าในสวนสนาม พวกเขา
ดูทะมัดทะแมง เหล่าม้าตัวใหญ่ สวยงาม ปล่อยให้คนขึน้ขี่หลัง 
พาเดินโดยรอบอย่างว่าง่าย 

“ที่นี่มีอาหารฝร่ัง รสชาติเหมือนในยโุรปเทียว ปรุงโดยพ่อ
ครัวฝร่ัง แม่ก าไลลองชิมดซู”ี 

กิมไล้ยิม้กว้าง ลิม้ลองอาหารแปลกใหม่ ซุปฝร่ังเศส สตว์ู
ลิน้ววั เนือ้ปลาอบเนย มนัฝร่ังบด ลองด่ืมน า้ผลไม้สีแดงที่มีรสขม
ฝาดประหลาด ทุกอย่างตระการตาส าหรับเธอไปหมด หญิงสาว
อ่ิมหมีพีมัน มีความสุขกับอาหารเลิศรสที่แปลกแตกต่างจาก
อาหารไทยและจีนโดยสิน้เชิง  
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ผู้คนที่นี่ สว่นใหญ่เป็นชาวต่างชาติ พวกเขามารวมตวักนั
เพื่อพดูคยุสนทนา และเลน่กีฬา มผีู้ชายเป็นส่วนมาก สว่นผู้หญิง
ที่มาต่างแต่งองค์ทรงเคร่ืองงดงาม หลายคนสนใจมองเธอ ให้รู้สกึ
กระอักกระอ่วนใจ เธอจึงได้แต่หลบสายตา หันมองออกไปยงัวิว
ทิวทศัน์ภายนอกแทน 

“พอล!” ชายผมสีทองร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาทักทาย
คณุชายเปลือ้ง ทัง้ยงัพดูคยุกบัเขาเป็นภาษาที่กิมไล้ไม่เข้าใจ  

ทนัใดนัน้ เขายื่นมือขวามาให้เธอ เธอตกใจ มองดมูือเขา 
ไม่รู้ธรรมเนียมของชาวตะวนัตกใด ก่อนจะยกมือขึน้ไหว้แทน 

“ยื่นมือขวาของเธอให้เขาซี” คณุชายเปลือ้งแนะน า 
หญิงสาวจึงท าตามที่เขาบอก ทว่าชายฝร่ังกลบัคว้ามือ

เธอไปจมุพิตบนหลงัมือ 
เธอชักมือกลับ รู้สึกประดักประเดิด หันไปมองคุณชาย

เปลือ้งเพื่อขอความช่วยเหลือ 
คุณชายเปลือ้งหัวเราะ ก่อนพูดคุยกับเพื่อนฝร่ังเป็น

ภาษาอ่ืน จากนัน้จึงพากนัเดินเข้าไปคยุด้านในอาคาร ทิง้ให้หญิง
สาวนัง่รอที่โต๊ะต่อไป 

กิมไล้จิบน า้ผลไม้สีแดงเข้ม ทอดสายตามองไปยงัสวนสี
เขียวขจี ต้นไม้ใบหญ้าถูกตัดแต่งงดงาม ลมเย็นพัดผ่าน พระ
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อาทิตย์ก าลงัจะตกดิน เสียงเพลงบรรเลงขึน้จากด้านใน เสียงอนั
แสนไพเราะ ที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน 

หญิงสาวชะเง้อมองเข้าไปด้านในของอาคาร เต็มไปด้วย
แสงไฟสว่างสกุใส หลอดไฟดวงงามมากมาย ให้ความสว่างยาม
ค ่าคืนราวกับปาฏิหาริย์ เพราะในโรงครัวและเรือนคนใช้ ไม่มี
ไฟฟ้า มีเพียงแสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายเุท่านัน้  

ทนัใดนัน้เธอเห็นชายชาวตะวนัตกถือเคร่ืองดนตรีหน้าตา
ประหลาด เขาหนีบมนัไว้ที่ซอกคอ ทัง้ยงัใช้ไม้ยาวลากถไูปยงัสาย
ของเคร่ืองดนตรีไม้ชนิดนัน้ ส่งเสียงไพเราะดงัออกมา นอกจากนี ้
ยงัมีเคร่ืองดนตรีขนาดใหญ่โตอีกชิน้ ผู้ เล่นต้องนัง่บนเก้าอี ้ก้มตวั
ลงกดบนแปน้เล็ก ๆ ที่มีจ านวนนบัสิบตรงหน้า  

“เคร่ืองไม้ที่นักดนตรีคนนัน้ถืออยู่ เรียกว่า ไวโอลิน ส่วน
เคร่ืองใหญ่ ๆ ที่ตัง้ติดผนัง เรียกว่า เปียโน” คุณชายเปลือ้งเดิน
กลบัมากระซิบข้างหเูธอ ก่อนจะจงูมือพาเดินเข้าไปยงัด้านใน 

เสียงดนตรีอันแสนไพเราะดังกึกก้องไปทั่ว หญิงสาวได้
ฟังเพลงอย่างใกล้ชิดจากนกัดนตรี ภายในเต็มไปด้วยผู้คนทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาติ พวกเขาก าลงัยืนกอดกันเป็นคู่  ขยบัเท้าไป
ตามจงัหวะเพลงช้า 
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คณุชายเปลือ้งโอบมือข้างหนึ่ง แตะที่กลางแผ่นหลงัของ
เธอแผ่วเบา มืออีกข้างจับมือของเธอ พาล่องลอยเต้นระบ าราว
กบัความฝัน  

หญิงสาวตามจังหวะไม่ทัน ก้าวเท้าสะเปะสะปะ เผลอ
เหยียบใส่เท้าของคู่เต้นบ้าง เธอหัวเราะจนหน้าแดง ขบขันกับ
ทกัษะการเต้นที่ไม่ได้เร่ืองได้ราวของตวัเอง ทีแรกก็รู้สกึขดัเขิน แต่
ก็สนุกเพลิดเพลินจนหลายเพลงจบไป จนกระทั่งเหงื่อซึมตามไร
ผม ขาทัง้สองข้างเร่ิมปวด จึงขอตัวไปนั่งพัก ด่ืมน า้ผลไม้สีแดง
เข้มต่อ  

หญิงสาวหน้าแดง รู้สึกร้อนวูบวาบ ไม่เคยได้เต้นร า ฟัง
เพลงแสนสนกุอย่างนีม้าก่อน  

กิมไล้ด่ืมน า้ผลไม้สีแดงไปหลายแก้ว ฟังเพลงไปพลาง 
ไม่รู้ว่าเวลาโบยบินไปนานเท่าไร จนกระทั่งเร่ิมมึนศีรษะ ทัง้ยัง
ง่วงหงาวหาวนอนจนแทบลืมตาไม่ขึน้  

 
คุณชายแวะเข้าไปพดูคุยกับเหล่าเพื่อนและคนรู้จกัด้าน

ในตามมารยาท ใจจริงไม่อยากทิง้กิมไล้ให้อยู่เพียงล าพงันานนกั 
หลายคนถามถึงหญิงสาวที่เขาควงมาในวันนี ้พวกเขาอยากรู้จัก
เธอ อยากรู้ว่าเธอเป็นลกูเต้าเหล่าใคร เป็นนกัเรียนนอกมาจากที่
ไหน คนพวกนีส้นใจแต่ชาติตระกูล ยศถาบรรดาศักด์ิกันเท่านัน้ 
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หากพวกเขารู้ว่าเธอเป็นเพียงบ่าวในวัง คงจะดูแคลน เหยียด
หยาม  

“คุณก าไลเป็นลูกสาวเจ้าสัวใหญ่จากเกาะไหหล า” 
คณุชายเปลือ้งโปป้ดเกินจริง  

“มิน่าเล่า ผิวพรรณงดงาม ขาวผ่อง เป็นลูกผู้ ดีเศรษฐี
เมืองจีนนี่เอง” ผู้หญิงคนหนึ่งพดูชมกิมไล้ 

“คุณชายเปลือ้งช่างโชคดีเสียจริง คุณก าไลงามจับใจ 
ใครเห็นเป็นต้องเหลียวหลงั” เพื่อนชายตบไหลค่ณุชายเปลือ้ง 

“ใช่ ฉันโชคดีกว่าใคร” คณุชายหนัไปมองหญิงสาวที่ใคร
ต่างชื่นชม เขารู้ว่าสังคมจอมปลอมพวกนีม้องผู้ คนแต่เพียง
เปลือกนอก หากพวกเขารู้ว่า แท้จริงแล้วกิมไล้เป็นเพียงบ่าวในวงั
ของเขา คงไม่พดูชื่นชมถึงเพียงนี ้

ใจจริงของเขารักเธออย่างสุดหัวใจ มองข้ามชนชัน้สงูต ่า
ที่ผู้คนตัง้กรอบเอาไว้ ถึงแม้รู้ดีว่า อนาคตจะยากเย็นแค่ไหนกับ
ความรักที่เขามีให้เธอ แต่เขาจะสู้  ยอมท าทกุวิถีทาง เพื่อได้อยู่กบั
เธอคนเดียวเท่านัน้ 

เขาเป็นคนบูชาความรัก เมื่อรักใครก็มอบหัวใจให้
ทัง้หมด เขาต้องการที่จะอยู่กินกับเธอ ใช้ชีวิตเยี่ยงสามีภรรยา
อย่างมีความสขุเหมือนคนทัว่ไป ยอมแม้กระทัง่สละทุกสิ่ง มรดก 
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ทรัพย์สมบัติ และยศถาบรรดาศักด์ิ เพียงแค่ขอให้ได้อยู่กับเธอ 
หญิงอนัเป็นที่รักย่ิงในดวงใจ 

คุณชายเปลือ้งวางแผนไว้แล้วว่า เมื่อกิมไล้เปิดใจให้แก่
เขา เขาจะแต่งงานกบัเธอ ถึงแม้ไม่มีใครเห็นด้วยและยอมรับ เขา
ก็จะพาเธอไปอยู่ด้วยกนัที่สหรัฐอเมริกา ประเทศเกิดใหม่ ประเทศ
แห่งเสรีภาพ สถานที่ซึ่งไม่มีใครดูถูกดูแคลน มองแต่เพียง
ภายนอกและ ชาติก าเนิดอีกต่อไป    

 
กิมไล้นั่งหน้าแดง หาววอดใหญ่ คุณชายเปลือ้งเผอิญ

เห็น จึงหลุดหัวเราะออกมา หญิงสาวอายุน้อยช่างน่าเอ็นดู เขา
รีบขอตัวลาเหล่าเพื่อนผู้ลากมากดี ลูกเศรษฐี เจ้านายมากยศ 
เดินไปหากิมไล้ ผู้หญิงที่งดงามทัง้ภายนอกภายใน เพียงแต่เกิด
เป็นสามญัชน ยากจน ขาดโอกาส ไม่ได้ร ่าเรียนหนงัสือ 

“กลบักนัเถิด แม่ก าไลคงจะง่วงแล้ว”  
กิมไล้ยิม้กว้างเมื่อเห็นคณุชายเปลือ้ง รีบลกุพรวดขึน้ยืน 

ทว่ากลบัเซจนแทบล้ม เขาต้องเข้าประคอง 
“ฉันเป็นอะไรไม่รู้เจ้าค่ะ” เธอพูดเสียงยานคางอย่างไม่

รู้ตวั 
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“เมาแล้วรึ” เขาหัวเราะ หญิงสาวในอ้อมแขนมึนเมาจน
เดินไม่ไหว เมื่อหันไปมองที่โต๊ะ เห็นขวดแก้วสีเข้มว่างเปล่า 
“หลอ่นด่ืมไวน์จนหมดขวดเลยรึ” 

หญิงสาวยิม้เผยฟันขาว ไม่คิดเลยว่า เจ้าน า้ผลไม้นีจ้ะมี
ฤทธ์ิท าให้เธอมนึเมาได้ 
 

กิมไล้รู้สึกหนักศีรษะ หนังตาหนัก หลับ ๆ ต่ืน ๆ ตลอด
ทาง รู้สกึตวัอีกที แผ่นหลงัของเธอก็สมัผสักบัฟกูนุ่ม 

ดวงตาเบิกโพลง เห็นฝ้าเพดานห้องมืดสลวั ไม่มีคานไม้
ด้านบน หรือมุ้งครอบอย่างเคย 

ร่างใหญ่ของคณุชายเปลือ้งทาบทบัด้านบน สติของกิม-
ไล้กลบัมา ริมฝีปากของเขาซุกไซร้ซอกคอของเธอ มือไม้ของเขา
ซุกซนไปทัว่ เธอพยายามปัดปอ้ง แต่ไม่ส าเร็จ 

“อย่าค่ะ คุณชาย...” ยังไม่ทันจบประโยค ริมฝีปากหนา
เข้าครอบครองริมฝีปากนุ่ม จมุพิตที่แสนเร่าร้อนของหนุ่มนกัเรียน
เก่าฝร่ังเศส ท าให้สติของเธอลอ่งลอยไปไกล 

กิมไล้มีความสขุกับรสสมัผัสของเขา ช่างอบอุ่น นุ่มนวล
แต่ก็เร่าร้อนในเวลาเดียวกนั  

ทนัใดนัน้ภาพของสามีกลบัโผล่ขึน้มาในใจ ป่านนีเ้ขาคง
ก าลงัเป็นห่วง กังวล ไม่รู้ว่าเธอหายไปที่ใด พยายามติดต่อถาม
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หา แต่ไม่มีใครรู้เบาะแสของเธอ พ่อแม่ของสามีคงทราบข่าวว่า
เธอหายไป เดินทางไม่ถึงจุดหมาย แล้วตอนนี ้เธอก าลงัท าอะไร
อยู่ ก าลงัสขุสมกบัชายอ่ืนที่ไม่ใช่สามีอย่างนัน้หรือ 

กิมไล้ผลักร่างคุณชายออก ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
กลับมาคุกคามเธอ หญิงสาวลุกหนีจากเตียง โซเซไปยังประตู
ห้องนอน ไม่รู้ว่าชุดลกูไม้ตวัยาวหลดุหายไปตอนไหน เหลือเพียง
ชดุผ้าแพรชัน้ในเท่านัน้ 

คุณชายเปลือ้งวิ่งตามมาถึงตัวเธอก่อนที่จะเปิดประตู
ออกไป “แม่ก าไล ประเดี๋ยวก่อน” 

หญิงสาวทรุดตัวลงนั่งคุกเข่า ยกมือไหว้ต่อหน้าเขา 
น า้ตาไหลรินอาบแก้ม ตวัสัน่งนังก “อย่าแตะต้องผู้หญิงอย่างฉัน
เลย” 

“ท าไม เหตใุดฉนัจะสมัผสัคนรักของฉนัไม่ได้” 
เธอร้องไห้สะอึกสะอืน้ “ฉันไม่ใช่ผู้หญิงบริสุทธ์ิอะไร ฉัน

...มีผวัแล้ว”     
เขานิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะนัง่ลงต่อหน้าเธอ จบัแขนทัง้สอง

ข้าง “หล่อนโกหกฉันใช่หรือไม่ หล่อนเพียงต้องการให้ฉันเลิกรัก
ปักใจแต่หลอ่น” 
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“ฉันพูดความจริง ฉันมีผัวแล้ว ผัวของฉันท างานอยู่ที่สุ-
ราษฎร์ ฉันล่องเรือมาจากเกาะไหหล า เพื่อตามมาอยู่กบัผวั” เธอ
สะอกึสะอืน้ เลา่ความจริงที่ปิดบงัมานาน 

เขาสบตาแดงก ่า ขมวดคิว้ “ไม่จริง หลอ่นปดฉนั” 
ชายหนุ่มเข้าสวมกอดเธอแนบแน่น ระดมจูบใบหน้าของ

เธอไม่หายใจหายคอ ผลกัเธอเอนลงนอนกบัพืน้หน้าประต ู
ข้อมือของเธอเจ็บร้าว เขากดมนัไว้กบัพืน้อย่างแรง ล าตวั

ของเขาทาบทับ ใช้น า้หนักกดเธอเอาไว้แน่นิ่ง ริมฝีปากนุ่มพรม
จบูไปทัว่ ไออุ่นท าให้เธอเร่าร้อนไม่ต่างกนั 

แต่กิมไล้ต้องหักห้ามใจ ถึงเธอจะหวั่นไหว อยากอยู่ใน
อ้อมกอดของเขาตราบนานเท่านาน แต่เธอต้องยึดมั่นในค า
สัญญาต่อหน้าเทพเจ้า สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และพ่อแม่สามี เมื่อวัน
แต่งงานว่า เธอจะมีสามีเพียงคนเดียวตลอดไป  

หญิงสาวสู้แรงชายหนุ่มไม่ได้ แต่เธอฉลาดพอที่จะหวีด
ร้อง เพื่อให้คนมาช่วย 

เสียงฝีเท้าดังอยู่ภายนอก แสงไฟจากตะเกียงสว่างขึน้ 
คณุชายเปลือ้งรู้ดีว่า เขาต้องหยุดเพียงเท่านี ้หญิงสาวไม่ยอมตก
เป็นของเขาง่าย ๆ จ าใจปล่อยเธอวิ่งออกไปจากห้อง หายไปใน
ความมืดอนัว่างเปลา่ 
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กิมไล้วิ่งผ่านเสียงกรีดร้องของหม่อมหยด และนมซ่อน ที่
ต่ืนขึน้มากลางดึก เพราะเสียงหวีดร้องขอความช่วยเหลือของเธอ 
แต่เธอไม่คิดหยุดฝีเท้า วิ่งล้มลุกคลุกคลานลงไปยังชัน้ล่าง ออก
จากตกึใหญ่ ตรงไปยงัเรือนบ่าว 

เธอหอบเหนื่อย หมดแรง เนือ้ตวับอบช า้ ถลอกปอกเปิก 
ทรุดตวัลงกอดเข่า ร้องไห้ราวกบัฟ้าก าลงัถลม่ทลาย  

ผนัเปิดมุ้งออกมา ท าท่างวัเงีย “เช้าแล้วรึแม่ก าไล” 
กิมไล้ส่ายหน้า กลัน้น า้ตา และเสียงสะอืน้ไห้ “ยังหรอก

จ้ะ แต่ฉนัจะรีบออกไปนึ่งซาลาเปาแล้ว” 
เธอผลัดผ้าในความมืด ชุดกระโปรงชัน้ในผ้าแพรเนือ้ดี

ฉีกขาด น่าเสียดาย แต่ความเย็นบนล าคอยงัอยู่ สร้อยที่คณุชาย
เปลือ้งมอบให้ ยงัเตือนใจเธอให้หวนนึกถึงเหตกุารณ์เมื่อครู่ 
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กิมไล้รีบออกไปนวดแป้งซาลาเปา เตรียมนึ่ง ส าหรับ
น าไปถวายพระในช่วงเช้า ไม่อยากหลบันอน ไม่อยากมีเวลาคิด
ค านึงถงึเร่ืองราวที่เพิ่งเกิดขึน้นัน้เลย 

 
หม่อมหยดกลับมาจากวัดในช่วงสาย รีบสั่งแม่ครัวจีน

ของวงัให้มาพบที่ศาลาท่าน า้ด้านหลงั  
กิมไล้ใบหน้าซีดเซียวคลานเข้าไปหาเจ้านายอย่างนอบ

น้อม ดวงตาเธอบวมเป่ง ตามแขนขาเต็มไปด้วยรอยช า้ เธอพนัผ้า
ไว้รอบคอ ปกปิดร่องรอยที่เกิดขึน้เมื่อคืน  

หม่อมหยดโยนธนบตัรมดัเป็นม้วนให้แก่เธอ “จงน าเงินนี ้
ไป แล้วไม่ต้องกลับมาที่วังอีก เงินเท่านีค้งจะพอกับค่าตัวของ
หลอ่นเมื่อคืน ที่ผ่านมาชายเปลือ้งปรนเปรอหล่อนมามากพอแล้ว
กระมงั” 

กิมไล้เงยหน้ามองหญิงวัยกลางคนที่เห็นเธอเหมือนผัก
ปลา อยากเฉดหวัเธอไปจากที่นี่เต็มแก ่ 

“หากเคราะห์ร้าย หล่อนตัง้ท้อง ก็จงเลีย้งดูเด็กเอง อย่า
คิดแม้แต่จะติดต่อกบัชายเปลือ้งอีก ชายเปลือ้งต้องได้คู่ครองเป็น
หญิงมีชาติตระกลู ร ่ารวยทัง้เงินทอง และการศกึษา หากหลอ่นรัก
และหวังดีกับชายเปลือ้งจริง จงอย่าฉุดเขาให้ตกต ่าไปกับหล่อน 
จงหายตวัไปเสีย หนีไปให้ไกล หลอ่นสญัญากบัฉนัได้หรือไม่” 
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กิมไล้น า้ตาไหลพราก ไม่คิดว่าหม่อมหยดจะรังเกียจ
เดียดฉนัท์เธอถึงเพียงนี ้คงกลวัว่า ลกูชายจะรักชอบเธอจริง  และ
ไม่ยอมเลิกรากบัเธอง่าย ๆ จึงชิงเรียกเธอมาพดูคยุก่อน 

“ขึน้เรือไปเสียได้แล้ว” หม่อมหยดสัง่ 
กิมไล้ตกใจ มองเรือแจวที่จอดรออยู่พร้อมคนพาย “ฉัน

ต้องไปประเดี๋ยวนีเ้ลยหรือเจ้าคะ”  
“ใช่...หล่อนมาแต่ตัว ก็จงจากไปแต่ตัว ไม่ต้องกลับไป

เก็บข้าวของกระไรทัง้สิน้ ฉันให้เงินหล่อนไว้เท่านัน้ คงจะพอ
ส าหรับหาที่หาทางอยู่ใหม่ได้” 
 เธอก้มลงกราบบนพืน้ดินสีด า กลิ่นดินโชยเข้าจมกู ความ
เย็นของพืน้ท าให้เธอยะเยือกไปถึงหัวใจ กิมไล้ใจหายที่ต้องจาก
วงัวิไลการันต์ไปอย่างกะทนัหนั ไม่ทนัได้ล ่าลาใคร เธอเดินลงเรือ
จ้าง ไม่หนักลบัมาเป็นครัง้ที่สอง ไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอ
ของเธอไปมากกว่านี ้

ชายชราพายเรือแจว ล่องไปในคลองเงียบสงัด พาหญิง
สาวที่ร้องไห้จนตัวโยนไปส่งยังตลาดแห่งหนึ่ง หญิงสาวขึน้ฝ่ัง 
น า้ตานองหน้า ก าธนบตัรในมือแน่น พลนัสอดมือไปจบัสร้อยทอง
ใต้ผ้าที่พันรอบคอ เธอคงต้องจากไปแล้วจริง ๆ นี่เป็นหนทางที่ดี
ที่สดุ เธอจะรักคณุชายเปลือ้งไม่ได้ และต้องลืมทุกอย่างเก่ียวกับ
เขา ลืมให้หมดสิน้จากใจ 
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“เรือลงปักษ์ใต้ ไปทางไหนจ๊ะ” หญิงสาวถามผู้ คนใน
ตลาด ตอนนีเ้ธอต้องไปหาสามี ท าตามจดุประสงค์เดิมของตนให้
ส าเร็จลลุว่ง  

 
กิมไล้นัง่เรือ ล่องลงใต้ จนกระทัง่ถึงจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

เธอสอบถามจากผู้คนแถวนัน้ ตามหาชมุชนชาวจีนไหหล า เพราะ
ท าจดหมายและที่อยู่ของสามีหายไป ตัง้แต่เหยียบผืนแผ่นดิน
สยามวนัแรก 

เมื่อนัง่รถลากเข้ามาในตัวเมือง ถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม ได้
ยินคนพดูคยุกนัเป็นภาษาไหหล าที่คุ้นเคยก็หายเหนื่อย  

“ขอโทษนะจ๊ะ รู้จักโกอ่าง แซ่ผู่ ไหมจ๊ะ” กิมไล้ถามหญิง
ชราหน้าศาลเจ้า 

“รู้จกัซี อาอ่างเพิ่งมาช่วยงานที่ศาลเจ้าเมื่อวานนีเ้อง”  
กิมไล้ยิม้กว้าง ในที่สดุเธอก็จะได้พบกบัสามีแล้ว “แล้วโก

อ่างอยู่ที่ไหนหรือจ๊ะ” 
“อยู่ท่าทอง ริมคลองกระแดะโน้น” 
“ที่ไหนหรือจ๊ะ ไกลไหม ฉนัต้องนัง่รถต่อไปหรือจ๊ะ” 
“ต้องนั่งเรือ ไกลเป็นวัน แล้วเอ็งเป็นใครรึ มาตามหาอา

อ่างท าไม”  
“ฉนัเป็นเมียโกอ่างจ้ะ ลอ่งเรือมาจากเกาะไหหล า”  
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หญิงชราตกใจ “เมียรึ” 
กิมไล้รู้ว่า ใคร ๆ คงตกใจที่เมียมาตามหาผัวเพียงล าพงั 

นัง่เรือมาคนเดียว ไม่มีที่อยู่ จดหมายสกัฉบบัก็ไม่มี  
กิมไล้นัง่เรือต่อ ใช้เวลาเป็นวนั กว่าจะถึงท่าทองก็มืดค ่า 

แปลกใจที่ท่าทองเต็มไปด้วยชาวไทย พวกเขาพูดภาษาไทยพืน้
ถิ่นแปลกหู ไม่เหมือนในพระนคร แต่ยงัพอสื่อสารเข้าใจความได้
บ้าง หญิงสาวเคาะบ้านแต่ละหลงัถามหาสามีไปเร่ือย โชคดีที่มี
คนใจดี พาเธอเดินเท้าไปจนถึงบ้านไม้หลงัหนึ่ง ยกพืน้สูง เลีย้ง
เป็ดไก่ไว้ใต้ถนุ ด้านหลงัเป็นสวนรก มืดสนิท 

“เอ็งเข้าไปคนเดียวแล้วกนั พ่ออ่างพกัอยู่ที่นี่ละ่” หญิงวยั
กลางคนสง่เธอเพียงใต้ถนุบ้าน 

กิมไล้หวัใจเต้นระรัว เธอก าลงัจะได้พบสามีที่อยู่ด้านบน 
เธอเห็นแสงไฟลอดผ่านหน้าต่างออกมา เขาคงยงัไม่หลบั แต่บ้าน
ไม้หลังนีค่้อนข้างใหญ่ เขาคงไม่ได้พักอาศัยเพียงล าพัง คงพัก
รวมกบัเพื่อนร่วมงานละแวกนี ้
 หญิงสาวสะดุ้ง เมื่อประตบู้านเปิดออก หญิงสาวผิวคล า้ 
ตาโตเข้ม ร่างหนาเดินออกมา เธอสวมเสือ้คอกระเช้า นุ่งโจง
กระเบน แต่หน้าท้องของเธอใหญ่โตผิดปกติ 
 “ใครมาดึกด่ืนป่านนีก้ัน” ผู้หญิงคนนัน้พูดภาษาไทยพืน้
ถิ่นของชาวใต้ 
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“ฉันมาหาโกอ่างจ้ะ” หญิงสาวมองเข้าไปภายในบ้านไม้
กว้าง มีห้องหบัเป็นสดัสว่น ข้าวของวางระเกะระกะตามพืน้เรือน 

“มาท าไม” ผู้หญิงคนนัน้ถามอย่างไร้มารยาท 
“ฉนัมาหาผวัของฉนั”  
ผู้หญิงท้องมองเธอหวัจรดเท้า น า้ตารืน้ขึน้มาไม่มีสาเหต ุ

ยกมือจบัหน้าท้องใหญ่ของตน 
“ใครมารึแม่เอียด” เสียงผู้ ชายดังขึน้จากในบ้าน ชาย

หนุ่มร่างสงูใหญ่นุ่งกางเกงขาก๊วยเพียงตวัเดียว เดินมาพร้อมกับ
ตะเกียงเจ้าพายุในมือ เมื่อเห็นใบหน้าของผู้ มาเยือนเขากลับ
ตกใจ ใบหน้าขาวซีดลงไปกว่าเดิม “อากิมไล้” 

“นี่ใครหรือจ๊ะ” กิมไล้ถามเป็นภาษาไหหล า 
“เมียฉนั...อีกคน” 
กิมไล้น า้ตาร่วงเผาะ ไม่คิดฝันว่าสามีจะมีเมียอีกคนอยู่

ที่นี่ แล้วเขาให้เธอขึน้เรือมาหาเขาท าไม ในเมื่อเขามีเมีย อีกคน
แล้ว ดูจากท้องโตของผู้หญิงคนนีค้งจะใกล้คลอดเต็มที หากนับ
เดือนดูแล้ว ทัง้สองคงจะคบหากันมา ก่อนที่เธอจะขึน้เรือมายัง
สยาม 

“กิมไล้รออยู่ตรงนีก้่อน เดี๋ยวโกมา” 
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อ่างโอบไหล่ผู้หญิงท้องใหญ่ที่ชื่อเอียด พาเข้าไปด้านใน 
ทิง้ให้กิมไล้ยืนตัวชาเพียงล าพัง หัวใจของเธอเจ็บแปลบ ราวกับ
ถกูมีดแทง 
 ชั่วเวลาหนึ่ง อ่างเดินกลับออกมา มองหน้าภรรยาแรก
ของตนด้วยสีหน้าไม่สู้ ดี คงรู้สกึผิด แต่เขาไม่ใช่คนที่จะเอ่ยขอโทษ
ใครง่าย ๆ  

“โกให้ฉนัตามมาท าไม หากโกมีเมียอ่ืนแล้ว” กิมไล้ร้องไห้
โฮอย่างไร้ศกัด์ิศรี 

อ่างเข้ามาจบัไหล่ทัง้สองข้างของเธอ “ฟังโกก่อน จริงอยู่
ท่ีโกมีเมียอีกคน ไม่ได้จดหมายไปบอก เพราะไม่กล้า แต่โกเคย
สญัญาแล้วว่า จะพากิมไล้ เดกบัมา ย้ายมาอยู่ด้วยที่นี่ ก็ต้องพา
มา แม่เอียดตัง้ท้อง ใกล้คลอดเต็มแก่ อย่างไรโกก็ทิง้แม่เอียด
ไม่ได้” 

กิมไล้ทรุดตัวลงบนบนัได ร้องไห้จนตัวโยน ไม่มีอะไรจะ
เอ่ยตอบสามีในตอนนีไ้ด้ 

“อย่างน้อย แม่เอียดก็มีน า้ใจให้กิมไล้พกัอยู่ด้วยกนั บ้าน
แม่เอียดกว้างขวาง มีห้องหบัหลายห้อง แม่เอียดยกให้กิมไล้หนึ่ง
ห้องนะ” 

ผู้ ฟังได้แต่ร้องไห้จนแทบหมดแรง เธอเหน็ดเหนื่อย
เหลือเกิน แทบไม่ได้หลบันอนมาสองวนัสองคืน เดินทางรอนแรม
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ข้ามน า้ข้ามทะเลมาหาสามี แต่เขากลบัมีเมียใหม่ และก าลงัจะมี
ลกูด้วยกนั 

เขาช่วยเช็ดน า้ตาให้แก่เธอ คงรู้สกึผิดไม่มากก็น้อย “แล้ว
กิมไล้เลา่ หายไปไหนมาเสียนาน โกตกใจแทบแย่ พอรู้ข่าวจากเด
กบัมาว่า กิมไล้ขึน้เรือมาตัง้แต่ก่อนสารทจีนเมื่อปีที่แล้ว แต่ไม่ถึง
สรุาษฎร์ ฯ โกเลยนึกว่าชาตินีจ้ะไม่ได้เจอกิมไล้อีกแล้ว” 

กิมไล้นึกถึงเรือส าเภาที่เธอโดยสารมาจากเกาะไหหล า 
หากมีใครป่วยตาย คนเรือจะโยนศพทิง้ลงทะเล ทุกคนจึงเข้าใจ
กนัว่า เธอตายไปแล้ว 
 “คงดีกว่านี ้หากฉันไม่ตามมาหาโกจนเจอ” หญิงสาว
กล า้กลืนความโศกเศร้า แต่น า้ตาเจ้ากรรมกลบัไม่ยอมหยุดไหล 
“ฉันควรจะอยู่ในพระนคร มีชีวิตของฉันเอง ไม่ต้องพบเจอโกอีก
ต่อไป โกและเมียจะได้อยู่กนัอย่างมีความสขุ” 

“กิมไล้เป็นเมียแรกของโก อย่างไรโกก็ต้องดแูลกิมไล้ให้ดี 
อยู่ด้วยกนัที่นี่เถิด” 

หญิงสาวแทบขาดใจ ยิ่ งได้ฟังค าพูดของสามีที่ เธอ
เทิดทนู ซื่อสตัย์เพียงคนเดียวมาตลอด ยิ่งน า้ตาไหล ไม่มีค าว่ารัก 
ออกจากปาก เธอเป็นเพียงเมียแรกที่เขาต้องดูแล เป็นเหมือน
ความรับผิดชอบของเขาที่แสนหนักอึง้ แต่คืนนีด้ึกเกินไปเสียแล้ว 
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เธอเหนื่อยจนไม่มีแรงก้าวขาหนีไปไหนอีก คงต้องยอมพักอาศยั 
ภายใต้หลงัคาเดียวกนักบัเมียใหม่ของสามี 

 
กิมไล้ต่ืนขึน้ในยามเช้า แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา

โลมเลียใบหน้า เธอเผลอต่ืนสายเสียแล้ว เมื่อลุกขึน้กลับปวด
ศีรษะอย่างหนกั ร่างกายร้อนผ่าว ปวดเมื่อยไปทัง้ตวั บ้านทัง้หลงั
โคลงเคลง  

หญิงสาวหนาว ๆ ร้อน ๆ เธอคงไม่สบายอีกครัง้ คงเพราะ
เดินทางมาไกล ไม่ได้หลับได้นอนดี เธอมองไปทั่วห้องสี่เหลี่ยม
แคบ เล็กกว่าห้องที่เธอนอนกับผันในวังวิไลการันต์ มุ้ งเก่ามีรอย
ปะชุน ฟูกที่นอนโชยกลิ่นอบั สายป่านนีแ้ล้วสามียงัไม่แวะเข้ามา
เยี่ยมหา เขาคงไม่รู้ว่า เธอก าลงัป่วยเป็นไข้ 

กิมไล้ฝืนลุกขึน้  พับเก็บที่นอนหมอนมุ้ ง เธอนั่งหน้า
กระจกเงาบานเล็ก แขวนอยู่บนผนัง ซึ่งเป็นเคร่ืองเรือนชิน้เดียว
ในห้องแคบนี ้

ใบหน้าซีดเซียว ดวงตาบวมช า้ของหญิงสาวชาวจีนมอง
กลับมา ร่องรอยบนล าคอของเธอเลือนหายไปบ้างแล้ว มีเพียง
สร้อยทองพร้อมจีเ้พชรล้อมพลอยแดงแสนงดงามล า้ค่าทิง้ไว้ต่าง
หน้า 
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ช่วงเวลาหกเดือนที่เธออยู่ในวังวิไลการันต์สุขสบายทัง้
กายใจราวกบัฝัน ตัง้แต่เกิดมาเธอไม่เคยได้รู้จกัความรัก คณุชาย
เปลือ้งท าให้เธอได้สมัผสัความอบอุ่น ตราตรึงในหวัใจ ความรู้สึก
ได้เป็นที่รักของใครสกัคนช่างแสนวิเศษ ยิ่งได้รู้จกัก็ยิ่งหลงรักเขา
มากขึน้ทุกวัน ความรักที่เขามีให้ช่างมากมาย ยิ่งใหญ่ ผิดกับ
ความรู้สึกเมื่อครัง้ถูกคลุมถุงชนเมื่อเกือบสามปีที่ผ่านมา เธอ
แต่งงานอยู่กินกบัอ่าง ท าตามค าสัง่ที่ผู้ ใหญ่ต้องการ ถึงแม้จะอยู่
ด้วยกนัเพียงไม่ก่ีเดือน เขาขึน้เรือมาสยาม อยู่ห่างจากเธอหลาย
ปี จนมีเมียใหม่ ทัง้ยงัก าลงัจะมีลกูด้วยกนั 

ผู้ชายเห็นแก่ตวั สามีของเธอคิดจะมีเมียสองคนพร้อมกนั 
ไม่เห็นใจหัวอกของเธอและเอียดเลย ไม่มีผู้หญิงที่ไหนยอมรับที่
จะแบ่งสามีให้คนอ่ืนได้ ถึงเอียดจะยอมอนุญาตให้เธอเข้ามาพัก
อาศยัใต้ชายคาเดียวกนั แต่ก็คงทกุข์ระทมไม่ต่างจากเธอ 

หญิงสาวถอดเก็บสร้อยคอล า้ค่าไว้ใต้หมอน ช่วงเวลาที่
ผ่านมาเป็นเพียงแค่ความฝัน เก็บคุณชายเปลือ้งอยู่ในโลกแห่ง
ความทรงจ า ก่อนออกไปเผชิญหน้ากบัความเป็นจริง 

“ต่ืนสายตะวนัโด่ ขีเ้กียจสนัหลงัยาว” เอียดโขลกน า้พริก
อยู่หลงับ้าน ปรายตามองหญิงสาวชาวจีนที่เพิ่งออกมาจากห้อง 

กิมไล้แสร้งท าไม่ได้ยิน เพราะไม่อยากมีเร่ืองมีราวตัง้แต่
วนัแรก “โกอ่างอยู่ไหนหรือจ๊ะ”  
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“ต่ืนมาก็เรียกหาผวั น่าไม่อาย” เอียดพดูเสียงเบา แต่กิม
ไล้ได้ยินทุกค า “พี่อ่างออกไปท างาน ตามนายฝร่ังเข้าป่าไปตัง้แต่
เช้ามืด กว่าจะกลบัคงเย็น ๆ โน้น” 

กิมไล้พยกัหน้า เดินลงไปยงัใต้ถนุบ้าน ตกัน า้จากตุ่มล้าง
หน้าล้างตา  

“นั่นใคร มาท าอะไรที่บ้านแม่เอียด พ่ออ่าง” หญิงสูงวัย
ผมขาวตะโกนถามมาจากบ้านหลงัข้าง ๆ 

กิมไล้ไม่กล้าตอบ ทว่าเอียดเดินออกมาที่ชานเรือน
ด้านบน ชะโงกหน้าตอบค าถามให้แทน  

“ชื่อกิมไล้ เป็นเมียอีกคนของพี่อ่างจ้ะยายทอง” 
“อกอีแป้นจะแตก! นี่พ่ออ่างมีเมียอีกคนได้อย่างไร ไปมี

ตอนไหน เป็นเจ๊กจีนรึ” ยายทองถามอย่างสงสยัใครรู้ 
เอียดไม่ตอบ เพราะรู้ว่าพดูไป ตัวเองก็มีแต่เสีย หากนับ

ล าดับเวลา ก็จะรู้ว่าเธอเป็นเมียที่มาทีหลัง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า
เมียน้อย จึงปล่อยให้ทุกคนคิดว่า กิมไล้เป็นเมียสองแทนดีกว่า 
เพราะอายนุ้อยกว่า และยงัไม่มีลกู 
 กิมไล้ขึน้มาบนเรือน เห็นเอียดยังต าน า้พริกไม่เสร็จ จึง
อาสาช่วย 
 “เอ็งไม่ต้องยุ่ง” เอียดสั่งห้าม “เอ็งดูแลกับข้าวกับปลา
ตวัเอง ไปท าครัวด้านลา่ง ไม่ต้องมายุ่งครัวของข้า”  
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 หญิงสาวชาวจีนเข้าใจ เธอต้องอยู่สว่นของเธอ ไม่ต้องยุ่ง
เก่ียวกัน แบ่งอาณาเขตให้เรียบร้อย จะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาะ
แว้งกนั 
 กิมไล้จุดเตาอัง้โล่เก่าด้วยเศษฟืนเศษใบไม้ใต้ถุนบ้าน 
เธอขอหม้อเก่าก้นด า และข้าวสารจ านวนหนึ่งมาต้มใส่เกลือ กิน
ประทงัชีวิตไปก่อนในวนันี ้เธอรู้สึกคร่ันเนือ้คร่ันตวั หนาวๆ ร้อนๆ 
ปวดศีรษะ เมื่อยตามร่างกาย จนออกไปไหนไม่ไหว พอตกบ่ายจึง
ขึน้มานอนพกัในห้องจนกระทัง่เย็นย ่า 
 เสียงประตูเปิด กิมไล้สะดุ้ งต่ืน เห็นร่างสูงใหญ่ของสามี
เข้ามาในห้อง  
 “ไม่สบายหรือ เห็นแม่เอียดเล่าว่า กิมไล้นอนทัง้วนั” เขา
เข้ามาแตะหน้าผากหญิงสาวที่รีบลกุขึน้นัง่เกร็ง “ตวัรุม ๆ นี่” 
 “ดีขึน้มากแล้วจ้ะ โกหิวหรือยงั ประเด๋ียวฉันจะไปเตรียม
มือ้เย็นให้” 
 “ไม่ต้องหรอก แม่เอียดเตรียมให้โกเรียบร้อยแล้ว” 
 กิมไล้ก้มหน้า รู้ตัวว่าบกพร่องในหน้าที่ ต้องให้เมียรอง
ดแูลสามีแทน 
 เธอเดินตามสามีออกมาจากห้อง เห็นเอียดนัง่รอบนชาน
เรือน กลิ่นปลาทอดหอมฟุ้งไปทัว่ ทัง้ยงัท าแกงส้มยอดมะพร้าวไว้
หม้อใหญ่  
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 “นั่งกินด้วยกันเถิดกิมไล้” อ่างบอกภรรยาคนแรกเป็น
ภาษาไหหล า 

“อยู่เมืองสยาม ต้องพดูภาษาสยาม แม่กิมไล้เองก็พดูได้
คลอ่งแคลว่นี่” เอียดกระแทกจานข้าว 

กิมไล้สะดุ้ง มองจานข้าวส าหรับคนสองคน แต่ไม่มีของ
เธอ  

“กิมไล้ไปตักข้าวซี” อ่างสั่งเป็นภาษาไทยตามที่เอียด
ต้องการ 

“ข้าวหมดแล้ว เหลือแต่น า้ข้าวเย็นชืดในถ้วย แม่กิมไล้กิน
ได้หรือไม่เลา่”  

กิมไล้พยกัหน้า เดินไปหยิบน า้ข้าวในถ้วยมาร่วมวง 
อ่างแบ่งข้าวตัวเองใส่ถ้วยน า้ข้าวของกิมไล้ “ยังไม่หาย

ป่วยดี กินเยอะ ๆ หนา” 
เอียดกระแอม ก่อนตกัข้าวในจานตวัเอง แบ่งใสถ้่วยสามี 

“พี่นัน่แล ต้องกินเยอะ ๆ ออกไปท างานมาเหนื่อยทัง้วนั” 
“ขอบใจจ้ะแม่เอียด” อ่างสง่ยิม้ให้ภรรยาชาวไทย 
กิมไล้กินข้าวอย่างกระอักกระอ่วนใจ แกงส้มปักษ์ใต้

รสชาติเผ็ดแสบคอเกินไป ต่างจากแกงส้มที่วังไลการันต์อย่าง
สิน้เชิง ที่มีรสชาติเปรีย้วน า หวานตาม เผ็ดปานกลาง หอมกลิ่น
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กระชายอ่อน ๆ มีเนือ้ปลาโขลกลงในเคร่ืองแกง กลมกล่อมอร่อย
ลิน้ 

“มาแรก ๆ โกก็กินไม่ได้เหมือนกัน รสจัดจ้านเกินไป แต่
อยู่ไปอยู่มา ก็ติดใจเสียแล้ว” อ่างชวนคยุ 

“แล้วแม่กิมไล้ไปอยู่ที่ไหนมาหรือ หายไปตัง้ เกือบปี นุ่ง
โจงกระเบน พดูภาษาสยามได้คล่องแคล่ว แทบไม่ติดส าเนียงจีน 
ราวกบัเป็นคนพระนครอย่างนัน้” เอียดถามอย่างสงสยัใคร่รู้ 

“ฉนัอยู่ที่พระนคร ท างานเป็นแม่ครัวจีนจ้ะ”  
“กิมไล้ท าอาหารจีนเก่งแต่ไหนแต่ไร ท าขนมก็อร่อยนกั” 

อ่างหันมาชมภรรยาชาวจีน ไม่ทันเห็นการชักสีหน้าของภรรยา
ชาวไทย 

“แล้วท าไมถึงไม่มาสุราษฎร์ ฯ ตัง้แต่แรก ไปมัวเป็นแม่
ครัวที่พระนครท าไม” เอียดขุ่นข้องใจ 

“ฉันตกเรือ ตอนแวะพักหลบพายุที่พระนคร ตอนนัน้
พูดคุยกับใครไม่รู้เร่ือง ทัง้ยังท าที่อยู่ขอโกหาย...” หญิงสาวก้ม
หน้า กวนน า้ข้าวในถ้วย โกหก ปัน้น า้เป็นตัว “...กว่าจะหางาน 
เก็บเงิน หาค่าเรือมายงัสรุาษฎร์ ฯ ได้ ก็ไม่ง่ายเลย” 

“กิมไล้คงล าบากมากซี” ชายหนุ่มแกะปลา วางให้ในถ้วย
น า้ข้าว 
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กิมไล้ไม่กล้าสบตาสามี หากเขารู้ว่า เธอถูกขายให้ซ่อง
โสเภณี ต่อมาถูกผู้ชายอีกคนซือ้ตวัไปอยู่ในวงัวิไลการันต์อย่างมี
ความสุข และมีความรักกับชายหนุ่มผู้มีพระคุณ สามีของเธอคง
จะโกรธมาก 

เมื่ออ่ิมท้อง กิมไล้ช่วยเก็บกวาดล้างจานชามทัง้หมด 
ก่อนจะลงไปอาบน า้ ผลดัผ้าที่ยืมมาจากเอียด 

หญิงสาวปทูี่นอน กางมุ้งเก่า ดบัตะเกียง ลืมตาในความ
มืด เธอไม่รู้ว่า จะท าอย่างไรดีกบัชีวิตอนัแสนอาภพันี ้เพียงแค่อยู่
ร่วมชายคากบัภรรยาอีกคนของสามีได้เพียงวนัเดียว ก็ช่างอึดอดั 
แทบอยากหนีไปแล้ว  
 กิมไล้นอนไม่หลบั พลิกไปมาอยู่นาน คงเพราะเธอนอน
พกัมาทัง้บ่าย และยงัไม่ได้ท างานท าการให้เหน็ดเหนื่อยจนเพลีย
เหมือนแต่ก่อน 
 เสียงประตูเปิดออก เงาสูงใหญ่เข้ามาในห้อง มุดมุ้ งมา 
นอนตะแคงเคียงข้าง 

“ยงัไม่หลบัอีกหรือ” เสียงแหบพร่าของสามีกระซิบข้างหู 
ท าเธอขนลกุชนัไปทัง้ตวั 

“ก าลังจะหลับแล้วจ้ะ” หญิงสาวผู้ สวมผ้าแถบและโจง
กระเบนนอนเหมือนกับชาวสยามกระซิบตอบ ก่อนยกผ้าห่มปิด
ถึงคอ ทว่าเขากลบัดงึผ้าห่มออก ยกมือขึน้ลบูไล้ไหลเ่ปลือยเปลา่  
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“เมื่อเกือบสามปีก่อน กิมไล้ยังเป็นเด็กตัวผอมแห้งอยู่
เลย แต่ตอนนีเ้ป็นสาวเต็มวยัเสียแล้ว สวยขึน้กว่าเก่าเป็นกอง โก
แทบจ าไม่ได้” มือสากลบูไล้ลงไปยงัหน้าท้องแบนราบ ใบหน้าเข้า
ซุกซ้อนซอกคอ ใบห ูมายงัพวงแก้ม 

หญิงสาวไม่รู้สึกหวั่นไหวตาม แต่กลับกลัวขึน้มา เธอ
ไม่ได้พบเจอเขามาหลายปี ยงัจ าได้ว่า ครัง้แรกที่มีสมัพันธ์ลึกซึง้
กับเขาเจ็บปวดจนน า้ตาเล็ด เลือดไหลริน ขยาดจนไม่อยากร่วม
เตียงกบัเขาอีก เคราะห์ดีที่แต่งงานได้เพียงสามเดือน เขาก็จากไป 
แต่ตอนนีค้วามรู้สกึนัน้จะกลบัมาหลอกหลอนอีกครัง้ 

ร่างใหญ่ขึน้คร่อมทาบทับ เขาดึงผ้าโจงกระเบนออก
อย่างไม่เบามือ ก่อนจะท าให้เธอเจ็บปวดรวดร้าวไปทัง้กาย และ
ใจ จนน า้ตาไหลหลากอีกครัง้  
 
 กิมไล้จ าใจต้องทนอยู่ในบ้านหลงันี ้แยกห้องนอน แยก
ครัว ต่างคนต่างอยู่กันเป็นสดัส่วน ไม่จ าเป็นไม่พดูคยุกัน อ่างให้
เงินเธอไว้ใช้จ่าย หากขาดอะไร ให้เดินไปซือ้ของที่ตลาด ไม่ไกล
จากบ้านเท่าไรนกั 
 กิมไล้พบว่าในละแวกหมู่บ้าน เต็มไปด้วยญาติพี่น้องของ
เอียด ชาวใต้ กินหมาก ท าไร่ท าสวน เลีย้งเป็ดไก่ จับปูปลาที่หา
มาได้จากล าคลองน าไปขายในตลาดบ้าง 
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 เธอรู้ว่าอ่างต้องเก็บเงิน ส่งให้พ่อกับแม่ที่เกาะไหหล า
ด้วย พ่อกบัแม่เร่ิมอายมุากแล้ว ฝากคนสง่จดหมายมาบอกว่า ไม่
มีแรงย้ายตามมาอยู่ยงัไทย  

กิมไล้อยู่ว่าง จึงรับจ้างท าขนม น าไปขายแถวศาลเจ้าใน
ตลาดบ้าง พอมีรายได้เป็นของตัวเอง เพราะไม่อยากเป็นภาระ
ให้แก่อ่างมากนกั แต่ท าไปท ามา กลบัได้เงินมากกว่าที่อ่างเจียด
ให้เธอเสียอีก 
 กลับจากตลาด หญิงสาวเดินเล่นไปเร่ือยเป่ือย ทอด
อารมณ์ หวนคิดค านึงถึงชายที่อยู่ในใจเสมอมา เมื่อคืนเธอฝันถึง
เขาอีกครัง้ แต่ครัง้นีไ้ม่เหมือนทุกทีที่อบอวนไปด้วยความสุขเมื่อ
ได้อยู่กบัเขาในฝัน คราวนีเ้ขามากอดลาเธอ ราวกบัจะจากไปไหน
ไกล และเธอต่ืนมาพร้อมน า้ตา ร้องไห้ราวกบัเผาเต่า 

กิมไล้เดินเหม่อออกนอกเส้นทาง คิดถึงแต่คณุชายเปลือ้ง 
ชายที่เธอจากมาไม่ได้ล ่าลา ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง สุข
สบายดีหรือไม่ ป่านนีค้งลืมเธอไปแล้ว ในพระนครเต็มไปด้วยสาว
สวย ลกูผู้ รากมากดีจากตระกลูใหญ่คงเป็นคู่ครองที่เหมาะสมกบั
เขาได้ดีกว่าผู้หญิงมีสามีแล้วอย่างเธอ 
 เธอเดินคิดอะไรเร่ือยเป่ือยไปจนถึงป่าโกงกางชายเลน 
รับลมทะเลพดัโชยยามเช้า นกกระยางเดินทอดน่อง หาปปูลากิน
ตามชายเลน  
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 กลิ่นทะเลท าให้เธอรู้สึกคลื่นไส้ขึน้มา อากาศเช้านีร้้อน
อบอ้าว ถึงจะมีลมเย็นโชย แต่กลบัท าให้เธอหน้ามืด ทรุดตัวลง
กบัพืน้ อาเจียนออกมายกใหญ่ 
 หญิงสาวน า้ตาไหล มองแผ่นฟ้า ผืนน า้ที่บรรจบกนัปลาย
ฟ้า ชะตาชีวิตของเธอคงจบลงที่นี่ อ าเภอท่าทอง จงัหวดัสรุาษฎร์-
ธานี เพราะเธอก าลงัตัง้ครรภ์ 
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๕ 
 
 

 กิม ไล้ยกมือจับหน้าท้องใหญ่ของตัวเอง ลอบมอง
เด็กชายตวัจ้อยที่ก าลงัเร่ิมตัง้ไข่ เดินไปล้มไป ลกูชายคนแรกของ
สามีเธอกบัเมียชาวไทย หวงัเพียงแต่ว่า ลกูในท้องของเธอจะเป็น
เด็กชายด้วย เพราะชาวจีนชื่นชอบลกูชายมากกว่าลกูสาว  
 “พี่อ่างจ๊ะ ระดนู้องไม่มาสามเดือนแล้ว เห็นทีน้องจะมีลกู
ให้พี่อีกคน” เอียดแจ้งข่าวดีให้สามี ปรายตามองกิมไล้ราวกับเป็น
ผู้ชนะ 

“จริงหรือ คลอดลูกชายให้พี่อีกคนนะแม่เอียด” อ่างยิม้
กว้างกบัข่าวดีที่ได้รับ 

หญิงสาวชาวจีนเดินคอตกเข้าห้อง หลังจากคลอดลูก 
เธอคงต้องร่วมเตียงกับสามีอีก เพื่อจะได้ตัง้ท้องลูกให้เขาอีก
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หลาย ๆ คน ราวกบัเป็นการแข่งขนั ที่ต้องต่อสู้กบัภรรยารอง หาก
ใครมีลกูชายให้เขาได้มากกว่า จะเป็นผู้ชนะ 

เธอนัง่พิงฝาบ้าน นึกถึงคืนนัน้ ก่อนจากวงัวิไลการันต์มา 
หากเธอยอมตกเป็นของคณุชายเปลือ้ง คงไม่ยอมถูกไล่ออกจาก
วงัง่าย ๆ แน่ บางทีเธออาจตัง้ท้องลกูของเขา และมีความสขุอยู่ที่
นัน่ ไม่ต้องทนกล า้กลืนฝืนใจอยู่ในบ้านหลงันีก้ับสามี ที่มีภรรยา
อีกคนอยู่ด้วย 

“ว่าแต่...พี่อ่างแน่ใจได้อย่างไร ว่าลูกในท้องของกิมไล้ 
เป็นลูกของพี่จริง” เสียงแหลมของเอียดดังลอดผ่านฝาบ้านเข้า
มาถึงหกูิมไล้ 

“ท าไมแม่เอียดถึงคิดอย่างนัน้” อ่างขึน้เสียง ราวกับไม่
พอใจ 

“พุทโธ่ จะไม่ให้คิดได้อย่างไรกัน แม่กิมไล้กลับมาหาพี่ 
ไม่ทนัไรก็ตัง้ท้องปุบปับ น้องอยู่กบัพี่มาเกือบปี ถึงจะตัง้ท้อง ลืม
ไปแล้วหรือ”  

“แม่เอียดคิดอย่างนัน้รึ” 
“ใคร ๆ เขาก็คิด ยายอ่อน ปา้แดง ลงุผล ญาติพี่น้องฉันก็

คิดอย่างนัน้ ไม่มีใครรู้ว่า แม่กิมไล้อยู่กับใครที่พระนคร หน้าตา
รูปร่างสวยสะดุดตาอย่างนัน้ จะรอดพ้นมือผู้ชายพระนครไปได้
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อย่างไร แม่กิมไล้อาจไปนอนกบัผู้ชายที่ไหนมา ตัง้ท้องแล้วเขาไม่
รับ แบกหน้าหนีมาให้พี่เลีย้งรึก็ไม่รู้” 

“ฮึ หากเป็นเช่นนัน้จริง ลกูในท้องของกิมไล้ก็ไม่ใช่ลกูของ
พี่รึ...” 

กิมไล้น า้ตาไหลริน สามีของเธอหูเบา เชื่อค าพูดยุแยง
ของคนอ่ืนมากกว่าเมียตัวเองได้อย่างไร เธอลูบหน้าท้องตัวเอง 
เด็กในครรภ์ก าลังดิน้ราวกับรับรู้ความรู้สึกโศกเศร้าของแม่  ลูก
น้อยยงัไม่ทนัได้เกิดมา ก็ถกูตราหน้าว่าเป็นลกูคนอ่ืนเสียแล้ว ช่าง
น่าเวทนาเสียจริง 

 
ไม่ก่ีวนัถดัมา กิมไล้คลอดลกูอย่างปลอดภยั เด็กสมบรูณ์ 

แข็งแรง แต่เคราะห์ร้าย เธอเป็นลกูสาว ไม่ใช่ลกูชาย พ่อของเธอ
จึงไม่ดีอกดีใจ อีกทัง้ยังได้รับฟังค ายุแยงของคนอ่ืนมาตลอดว่า 
ลกูสาวคนนี ้ไม่ใช่ลกูของเขา 

“ตัง้ชื่อว่าอะไรดีจ๊ะโกอ่าง” กิมไล้ถามพ่อของเด็ก 
“ไม่รู้ซี แล้วแต่กิมไล้ก็แล้วกัน” เขาตอบ ก่อนจะเดินออก

จากห้องไป  
แม่เพิ่งคลอดลกูน า้ตาตก เขาไม่สนใจลกูน้อยของเธอเลย 

หญิงสาวมองใบหน้ากลมของเด็กน้อยที่อ้าปากร้องไห้จ้า รีบป้อน
นมให้ เด็กน้อยจึงเงียบเสียงร้อง ดดูนมอย่างหิวกระหาย  
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กิมไล้มองไปยงันอกหน้าต่าง เห็นจนัทร์เต็มดวงลอยเด่น 
ถึงเมฆหนาลอยบงัในบางคราว ก็ยังคงเห็นแสงเรืองรองออกมา
ให้เห็น 

“ชื่อจันทร์ก็แล้วกันนะลูก” กิมไล้หวังให้ลูกน้อยเป็นแสง
สว่างให้แก่แม่ ในยามมืดมิด ไร้ซึง่หนทาง ดัง่เช่นในตอนนี ้ลกูสาว
กลายเป็นก าลงัใจเดียวที่ช่วยให้เธอทนอยู่ที่นี่ต่อไปได้ 

 
กิมไล้อยู่ในบ้านหลงันี ้ราวกับเป็นเมียน้อย เมียรอง ทัง้

ที่มาก่อน เป็นเมียเอก แต่ต้องมาอยู่ในบ้านของเอียด เมียคนที่
สองของสามี ท่ามกลางญาติพี่น้องของฝ่ายโน้น อีกทัง้ยังอายุ
น้อยกว่าหลายปี จึงไม่มีสิทธ์ิมีเสียง ไม่กล้าท าอะไรอย่างใจ  

เธอทนอยู่ในบ้าน เลีย้งลูกตัวคนเดียว ขยันท าขนมไป
ขายในตลาด ฝีมือท าขนมจนัอบัของเธอเป็นที่โจทย์จนัไปทัว่ ขาย
ดิบขายดี จนมีรายได้เข้ามามาก ไม่ต้องขอเงินจากอ่างอีกต่อไป 

หญิงสาวตัง้ใจว่า หากเก็บเงินได้มากพอ จะสร้างบ้าน
ใหม่ในทีส่วนด้านหลงั เพราะตอนนีท้ี่ทางเร่ิมคบัแคบ เอียดขยนัมี
ลกูทกุปี ในขณะที่อ่างไม่เคยมานอนค้างที่ห้องของกิมไล้อีกเลย  

 
เวลาลว่งเลยผ่านไป เด็กหญิงจนัทร์อายไุด้ ๑๐ ปี เธอมกั

ตามแม่ไปตลาด ส่งขนมฝากขายตามร้านต่าง ๆ เด็กหญิงมี
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ใบหน้าเหมือนแม่ของเธอ ดวงตากลมโตชัน้เดียวทอประกาย
ภายใต้แพขนตายาว จมูกโด่งเรียวเล็ก ผิวขาวผ่องราวส าลี  
ใบหน้ารูปไข่ หน้าผากกลมมน น่ารักน่าชงั เป็นที่รักใคร่ของคนใน
ตลาด    

จนัทร์มองพี่ชายต่างแม่ หิว้กระเป๋าเดินกลบัจากโรงเรียน 
“แม่จ๋า จนัทร์อยากไปโรงเรียนบ้าง อยากเขียนอ่านให้ได้

เหมือนพี่อฐั” เด็กหญิงผิวขาวดงึชายเสือ้แม่ตวัเอง 
“แม่ก็อยากให้จันทร์ได้เล่าเรียนอ่านเขียน แต่เดบอกว่า 

เป็นลูกผู้หญิงไม่จ าเป็นต้องเข้าเรียน” กิมไล้หลบตาแป๋วของลูก
สาว  

“ผู้หญิงกับผู้ชายท าไมถึงต่างกันนักจ๊ะ จันทร์อยากเป็น
ผู้ชายบ้าง”  

ผู้ เป็นแม่กลัน้น า้ตา เงยหน้ามองฟ้า สงสารลูกสาวที่
ก าลงัเติบโตขึน้ทุกวนั จนัทร์สงัเกตเห็นความแตกต่างในบ้าน เฝ้า
ถามบ่อย ๆ ว่าท าไมเธอถึงแตกต่างจากพี่น้องคนอ่ืนที่เกิดกับ
เอียด ท าไมเธอถึงต้องกินข้าวกับแม่แค่สองคนยังใต้ถุนบ้าน 
ท าไมพ่อถึงไม่มาหาท่ีห้องบ้างเลย 

“แม่จ๋า จันทร์อยากกินราดหน้าบ้าง เห็นพ่อซือ้ราดหน้า
กลบัมาจากตลาด ฝากพี่อัฐกับน้อง ๆ” เด็กหญิงถามแม่ที่ก าลัง
กวนน า้ตาลมะพร้าวในกระทะ 



๑๑๔ | เ ส น่ ห์ จั น อั บ  

 

“จนัทร์อยากกินหรือ” แม่มองเด็กหญิงอย่างเวทนา ก่อน
จะหยิบเหรียญบาทยื่นให้ลกูสาว “ไปซือ้มาสกัสองห่อ ซือ้ขนมขบ
เคีย้วมาด้วย กินกนัให้อ่ิมไปเลย” 

เด็กหญิงยิม้กว้าง วิ่งหน้าตัง้ไปยังตลาดอย่างดีอกดีใจ 
แต่ผู้ เป็นแม่กลบัน า้ตาซึม สงสารก็แต่เด็กน้อยที่พ่อบงัเกิดเกล้า
ของเธอไม่เคยเหลียวแล 

 
กิมไล้นั่งรอลูกสาวใต้ถุนบ้านอยู่นาน ใกล้ค ่าแล้วแต่ไม่

กลบัมาเสียที จึงเดินขึน้ไปบอกกล่าวสามีด้านบนอย่างกังวลใจ 
อยากให้น าตะเกียงออกตามหา 

“แม่จนัทร์คงจะเที่ยวเล่นตามประสา ประเด๋ียวก็คงกลบั” 
อ่างตอบอย่างไม่ใสใ่จ นัง่มองลกูชายสี่คนของตนฝึกเขียนหนงัสือ
ในสมดุ 

“พ่ออัฐก็ออกไปเล่นกับเพื่อนที่วัด อาจจะกลบัมาพร้อม
กับแม่จันทร์ก็ได้” เอียดตะโกนออกมาจากในห้องที่เปิดประตทูิง้
ไว้ เธอก าลงัไกลเปลให้ลกูสาวตวัน้อย 

กิมไล้พยักหน้า ลงไปนั่งรอลูกสาวคนเดียวของตนยังใต้
ถุนเรือนต่อ ไม่นาน เธอเห็นเงาตะคุ่มของลกูสาว เสียงร้องไห้ของ
เด็กน้อยดงัสะอกึสะอืน้ตามมา 
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“เป็นอะไร ใครท าอะไรจนัทร์ของแม่” กิมไล้จบัเนือ้ตวัลกู
สาวสะเปะสะปะไปทัว่ตวั  

เด็กน้อยเนือ้ตวัเปือ้นเปรอะ ผมเผ้ายุ่งเหยิง ร้องไห้สะอึก
สะอืน้ “พี่อฐักบัเพื่อนแย่งเงินที่แม่ให้จนัทร์ไป ทัง้ยงัรุมแกล้งจนัทร์ 
ล้อว่าจนัทร์เป็นลกูเมียน้อย” 

ผู้ เป็นแม่โอบกอดลกูน้อยตัวเอง “ไม่เป็นไรแม่จนัทร์ เงิน
แค่บาทเดียว อย่าคิดเสียดาย” 

“แล้วที่พวกเขาหาว่าแม่เป็นเมียน้อยเล่า ไม่ใช่ความจริง
เสียหน่อย แม่เป็นเมียเอกแท้ ๆ แต่งงานกับเดตัง้แต่อยู่ที่เกาะ
ไหหล าแล้ว” 

แม่รีบยกมือปิดปากลูกสาว แต่ไม่ทันเสียแล้ว คนบน
เรือนเดินลงมาต่อว่าทนัที 

“เอ็งสอนลกูให้โพนทะนาไปทัว่รึว่า ข้าเป็นเมียน้อย แล้ว
เอ็งเป็นเมียหลวง” เอียดโวยวายเสียงดงั 

กิมไล้ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด ลุกขึน้หาข้าว
ปลาให้ลกูกินแทน 

“แต่เมียที่มาก่อน เรียกว่าเมียหลวง ส่วนเมียที่มาทีหลงั
เรียกเป็นเมียน้อยไม่ใช่หรือจ๊ะ” จนัทร์ไม่ยอม ถามเอียดเสียงดงั 

“นงัเด็กปากพล่อย เอ็งอยากถูกตีอีกใช่ไหม” เอียดวิ่งลง
บนัได หยิบไม้เรียวใต้ถนุตีก้นเด็กหญิงปากกล้า 
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“หยุดเด๋ียวนีน้ะแม่เอียด” กิมไล้รีบเข้าห้าม เอาตวัเข้าบงั 
“แม่เอียดจะด่าว่าฉนัอย่างไร ฉนัไม่ว่า แต่อย่าท าอะไรลกูสาวของ
ฉนั และฝากไปบอกลกูชายของแม่เอียดด้วย อย่ารังแกลกูสาวฉัน
อีก มิเช่นนัน้ฉันจะโพนทะนาไปให้ทั่วท่าทองจริง ๆ ว่า แม่เอียด
เป็นเมียน้อย แย่งผวัฉนั” 

“อีกิมไล้” เอียดตบหน้ากิมไล้ดงัฉาดใหญ่ 
กิมไล้ล้มลงกบัพืน้ แก้มซ้ายของเธอชาวาบ แดงฉานจาก

รอยตบ แต่เธอไม่เคยคิดสู้  ทว่าลกูสาวตัวเล็กกลบัไม่ยอม วิ่งเข้า
ผลกัผู้หญิงร่างใหญ่ล้มก้นจ า้เบ้า ร้องโอดโอย จนคนข้างบนรีบลง
มาด ู

อ่างและลกู ๆ ลงมาจากเรือน ตกอกตกใจกบัสภาพของ
เอียดที่นัง่กบัพืน้ ร้องโอดโอยครวญคราง 

“อีเด็กจันทร์กับแม่เจ๊กมันท าร้ายน้อง ทัง้ยังด่าว่าน้อง
สารพดั หาว่าน้องเป็นเมียน้อย” เอียดชิงฟ้องสามี  

“ท าไมถึงพดูกับแม่เอียดอย่างนัน้ ไม่เคารพกนับ้างเลยรึ
อย่างไร กิมไล้อายุน้อยกว่าแม่เอียดตัง้เยอะไม่ใช่หรือ” อ่างขึน้
เสียงใส่กิมไล้ “แล้วหัดสั่งสอนลูกบ้าง อย่าปากเสียกับผู้ ใหญ่
อย่างนีอี้ก” 

กิมไล้ก้มหน้า ยอมรับผิด ไม่คิดเถียง เธอผิดเองที่ไม่ห้าม
ปรามลกูสาว ทว่าลกูสาวตวัดีกลบัไม่ยอมเช่นเคย  
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“แต่แม่กิมไล้เป็นเมียแต่ง เมียแรกของเดจริง ๆไม่ใช่หรือ” 
 เอียดลกุขึน้ยืน เข้ามาจิกผมเด็กหญิงอย่างลแุก่โทสะ “จะ
เมียแรกหรือเมียรอง แต่ถ้าแม่มนัมีชู้  ตัง้ท้องแล้วหนีมา หลอกให้
ผู้ชายอีกคนรับ มนัก็หน้าด้านหน้าทน ชัว่ช้ายิ่งกว่าเมียน้อยอีกนะ
โว้ย” 
 “หยดุประเด๋ียวนี ้ฉนับอกแล้วอย่างไรว่า อย่าแตะต้องลกู
สาวฉนั” กิมไล้ผลกัเอียดกระเด็น  
 จันทร์ยืนนิ่ง ตัวสั่นเทา มองหน้าแม่ตัวเองอย่างไม่เชื่อ
สายตา “ปา้เอียดหมายความว่าอย่างไร ใครมีชู้กนั” 
 “ก็แม่ของเอ็งนะซี สะเออะเข้าพระนคร ไม่รู้ว่าผวัเป็นใคร 
ท้องแก แล้วมาให้พี่อ่างรับเป็นพ่อ”  
 “ไม่จริง!” กิมไล้ขึน้เสียงครัง้แรก หันไปหาสามีที่ก าลัง
กอดอก ขมวดคิว้ “โกอ่างคิดอย่างนัน้จริงหรือ คิดว่าฉันมีชู้  คิดว่า
แม่จนัทร์ไม่ใช่ลกูของโกจริงหรือ” 
 ที่ผ่านมา กิมไล้ไม่กล้าพดูกับสามี ในเมื่อเขาไม่เคยถาม 
เธอจึงไม่เห็นประโยชน์ที่จะอธิบายแก้ตวัก่อน ไม่อยากให้ใครคิด
ว่ากินปูนร้อนท้อง แต่เมื่อถูกใส่ไคล้ต่อหน้าลูกสาว จึงยอมไม่ได้
เด็ดขาด 
 ทว่าอ่างกลบัถอนหายใจ ไม่ยอมสบตา “โก...ไม่รู้” 
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 ค าตอบสัน้ ๆ ของเขา ท าให้ความอดทนของกิมไล้หมด
ลง ความสัมพันธ์ที่มีด้วยกันมาขาดสะบัน้ในวันนี ้ที่ผ่านมาเธอ
ทนอยู่เหมือนเป็นคนอาศัย เป็นเพียงคนที่เขาต้องรับผิดชอบ 
เพราะเป็นเมียแรก และคิดเสมอว่า ต้องทนเพื่อลกู อยากให้ลูกได้
อยู่กบัพ่อแท้ ๆ แต่หากเขาหมดความเชื่อใจในตวัเธอ ทัง้ยงัไม่คิด
ว่า จันทร์เป็นลูกในไส้ของเขาแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องฝืนทนอยู่ อีก
ต่อไป 
 กิมไล้ขึน้ไปเก็บข้าวของทัง้หมดในห้อง พาลูกสาวเดิน
หายไปในความมืด ไม่มีร ่าลา ไม่มีการอธิบายต่ออีกใด ๆ เธอไม่
อยากให้ลกูสาวต้องทนอยู่กบัคนใจจืดใจด า หเูบา อคติ เชื่อฟังแต่
อีกฝ่ายต่อไป 
 “เราจะไปไหนกันหรือจ๊ะแม่” จันทร์ร้องไห้สะอึกสะอืน้
ตลอดทาง 
 “คืนนีเ้ราจะไปนอนที่ศาลเจ้าก่อน พรุ่งนีเ้ช้ามืด เราจะนัง่
รถไฟ ขึน้ไปพระนครกนั”  
 กิมไล้มองเห็นแสงสว่างเพียงอย่างเดียวในตอนนี ้แสง
สว่างน าทางเธอไปยงัวงัวิไลการันต์ ขอพึ่งใบบุญชายผู้มีพระคุณ 
และเป็นรักแรกของเธอ   
 


