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หากจะมองถึงภาพลักษณ์ของ “ไก่ชน” ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตาม 

สามารถจะมองได้หลากหลายแง่มุมด้วยกัน เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ทั้งที่

เลี้ยงไว้ดูเล่น และมีจุดประสงค์อื่นๆ

“ไก่ชน” ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยมาเนิ่นนานแล้ว โดยเฉพาะใน

สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซ่ึงนอกจากจะสะท้อนให้เห็นความโปรดปราน

การชนไก่ของพระองค์แล้ว ยังแฝงนัยบางอย่างที่เก่ียวกับอ�านาจอันแข็งแกร่ง 

เพื่อให้ข้าศึกศัตรูรับรู้อีกด้วย

การเล้ียงไก่ชนถ้าจะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็ย่อมได้ เพราะไม่ได้

มีแต่ในเมืองไทยเราเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายๆ ประเทศที่มีการเลี้ยงไก่ชน และมี

การสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยมีความคล้ายคลึงกันหลายๆ อย่าง ทั้งการ

เลี้ยงดู และการชนไก่

มีการเปรียบเทียบระหว่างไก่ชนกับคนเราว่า แท้จริงแล้วก็เหมือนกับกีฬา

ชกมวยนั่นเอง เป็นการข้ึนสังเวียนเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ให้จงได้ ดังนั้นหากจะมอง

อีกแง่มุมหนึ่งของไก่ชน ก็เป็นเกมกีฬาอีกประเภทหนึ่ง เหมือนวัวชน หรือแข่งม้า

นั่นเอง

ปัจจุบันการเล้ียงไก่ชนสามารถจะต่อยอดเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่สร้าง 

รายได้อย่างงดงาม โดยมีแหล่งเพาะเลี้ยงไก่ชนอย่างเต็มรูปแบบ และมีการ

จ�าหน่ายให้แก่ผู ้นิยมเลี้ยงไก่ชนทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็มีการ

พัฒนารูปแบบการขายผ่านสื่อออนไลน์ และยังมีวิธีการเพาะพันธุ์ไก่ชนอย่างเป็น

ระบบ นับตั้งแต่การผสมพันธุ์ไปจนถึงการฝึกหัดก่อนจะเป็นไก่ชนที่สมบูรณ ์

เลยทีเดียว

คำ�นิยม



ส�าหรับภาพของ “ไก่ชน” ทีถ่กูถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรมนัน้ แม้จะมีอยู่บ้าง

แต่ก็ยังถือว่าน้อยนิด เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเขียนอาจจะไม่มีประสบการณ์ใน

เร่ืองไก่ชน และยังขาดความรู้ในเร่ืองเหล่านี้ ดังนั้น ในงานวรรณกรรมไทย 

นับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เร่ืองราวของไก่ชนจึงปรากฏให้เห็นในเร่ืองสั้น

บางเรื่อง หรือไม่ก็เพียงบางฉากบางตอนในนวนิยายบางเรื่องเท่านั้นเอง

ในเร่ือง เอกอีเอ้กเอย เป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่ถือว่าเป็นวรรณกรรมไทย 

ที่สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับไก่ชนได้อย่างถึงแก่น โดยผู้เขียนพยายาม 

ดึงเอาความมีชีวิตของไก่ชนมาเปิดเผยนับตั้งแต่เกิด และความเชื่อมโยงกับสิ่ง

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิถีชีวิตของความเป็นไก่ชน ผู้เขียนดึงเร่ืองราวออกมา 

บอกเล่าได้มีชีวิตชีวา และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นไก่ชนได้ดีที่สุด

ความโดดเด่นของนวนิยายเร่ืองนี้ นอกเหนือจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้

เกี่ยวกับไก่ชนที่ผู ้เขียนถ่ายทอดผ่านตัวละครที่เป็นสายเลือดของไก่ชนแล้ว 

กลวิธีในการเล่าเร่ืองก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ท�าให้นวนิยายเร่ืองนี้น่าอ่าน 

น่าติดตาม เพราะน�าเสนอรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับไก่ชนให้เห็นอย่างชัดเจน

นั่นเอง

และถ้าจะบอกว่านี่คือวรรณกรรมไทยอีกเร่ืองหนึ่งที่น�าเสนอเร่ืองราว

ไก่ชนได้อย่างสมบูรณ์ ก็ไม่ผิดไปจากความจริงเท่าใดนัก!

นิรันศักดิ์ บุญจันทร์



ถ้าพูดถึง “ไก่ชน” อาจมีหลายคนร้อง “อ๋อ...ก็ไก่ที่เล้ียงไว้ชนไงล่ะ” แต่ก็

เท่านั้น มีคนไทยจ�านวนไม่มากนักที่จะทราบเร่ืองราวเก่ียวกับไก่ชนมากกว่านี้ 

ทั้งที่จริงๆ แล้วไก่ชนปรากฏในประเทศไทยตั้งแต่คร้ังอดีต และอยู่กับเมืองไทยมา

ยาวนานแม้ในปัจจุบัน

แต่เร่ืองราวของไก่ชนจะไม่ใช่เร่ืองที่มีคนรู้ไม่มากอีกต่อไป ถ้าทุกคนได้

อ่าน เอกอีเอ้กเอย เล่มนี้

ใน เอกอีเอ้กเอย ผู้อ่านจะได้รับรู้เร่ืองราวชีวิตของไก่ชนที่กว่าจะลงสู่

สนามได้คนเลี้ยงต้องประคบประหงมดูแลอย่างดีเพียงใด ได้ร่วมรับรู้บรรยากาศ

การชนไก่ในสนามว่าจะดุเดือดขนาดไหน ผ่านการบอกเล่าเร่ืองราวของ “เอก” 

ไก่ชนหนุ่มตั้งแต่ยังเล็ก ยังไม่ตี “หย่าแม่“ จนกระทั่งโตเป็นไก่หนุ่ม ลงสนามชนไก่

ระดับประเทศ  และแม้จะมีข้อมูลไก่ชนอัดแน่นอยู่ในเร่ือง ศิริ มะลิแย้ม ผู้เขียนก็

ยังให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านไปพร้อมกันด้วยการสร้างให้ “เอก” ไม่ใช่ไก่ชน

ธรรมดา แต่เป็นไก่ชนที่ไม่อยากชนไก่!

แต่เร่ืองราวของเอกจะเป็นอย่างไรนั้น นานมีบุ๊คส์อยากให้ทุกคนมาร่วม

รับรู้ไปด้วยกันในหน้าถัดไปดีกว่า รับรองว่าอ่านเพลินสมกับที่ได้รางวัลชมเชย 

รางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยายส�าหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 แน่นอน

 

นานมีบุ๊คส์

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



“เอก อี เอ้ก เอ้ก...”
เสียงขันกังวานของพ่อท�าให้ฉันสะดุ้งตื่น เป็นอีกเช้าหนึ่งที่พ่อตื่นก่อน

ไก่โต้งทุกตัวในฟาร์ม  พ่อตีปีกพลางโก่งคอขันสองสามคร้ังติดต่อกัน ครู่ต่อมา

บรรดาไก่โต้งจึงส่งเสียงขันส่งต่อกันเป็นทอดๆ พร้อมกันนั้นบรรดาไก่รุ่นก็ตีปีก 

และพวกแม่ไก่กับลูกๆ ต่างส่งเสียงกุ๊กๆ เจี๊ยบๆ ชวนร�าคาญ

จะว่าไปแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าเสียงขันของพ่อปลุกไก่ทุกตัวในฟาร์มทุก 

รุ่งเช้า และฉันชื่นชมเสียงขันของพ่อย่ิงกว่าเสียงขันของไก่ตัวไหนๆ  ฉันอยากขัน

ได้เหมือนพ่อบ้าง แต่ฉันยังไม่โตพอที่จะโก่งคอขันได้เช่นนั้น

แม่ฉันชื่อ “เฒ่าเอย”  แม่ยังคงนอนกกฉันและเหล่าพี่น้องเพื่อรักษาความ 

อบอุ่นไว้ จนกระทั่งแดดสายฉายแสง แม่จึงพาฉันและพี่น้องเดินออกจากเล้า 

พวกเราแวะกินอาหารในรางที่เจ้าของฟาร์มน�ามาใส่ไว้ให้ พวกเราต่างจิกกิน

อาหารในรางจนเต็มกระเพาะพัก แล้วแม่จึงเดินน�าพวกเราลัดเลาะไปตามแนวร้ัว 

ตาข่าย  แม่เร่ิมคุ้ยเข่ียเหมือนทุกวัน เม่ือแม่พบอาหารที่ลูกเจี๊ยบอย่างพวกเรา

สามารถกินได้ แม่จะร้องกุ๊กๆ เรียกพวกเราเสียงดังลั่น

เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส มีก้อนเมฆแปะอยู่บนผืนฟ้าไม่มากนัก ฉันลงนอน

1�
กรุงระกา

..............................



ตีปีกคลุกฝุ่นอยู่ใต้ปีกของแม่ แดดอุ่นช่วยให้ฉันผ่อนคลายจากอาการเม่ือยล้า

เพราะซุกตัวนิ่งอยู่ใต้อกของแม่มาตลอดคืน

ฉันชะเง้อมองเข้าไปในร้ัวตาข่าย พ่อฉันยืนตีปีกบนพื้นหญ้าเขียวขจีอยู่

ใกล้ๆ กับไก่ตัวเมียสามสี่ตัว  ฉันจ้องพ่ออยู่นานพ่อก็ไม่หันมามอง พ่อเป็นเช่นนี้

มานานแล้วตั้งแต่ฉันเกิด ท�าเหมือนไม่รู้จักพวกเรา ไม่เคยสนใจพวกเรา พ่อก็อยู่

ส่วนของพ่อ ฉันและพี่น้องก็อยู่กับแม่ มีแต่แม่เท่านั้นที่เอาใจใส่ดูแลพวกเรา

ฉันมักลอบมองพ่อเสมอ  ฉันอยากเข้าไปพูดคุยกับพ่อบ้าง แต่ไม่สามารถ

ผ่านตาข่ายเข้าไปในอาณาบริเวณนั้นได้ ในนั้นเป็นโรงเรือนส�าหรับไก่พ่อพันธุ์ 

แม่พันธุ์โดยเฉพาะ ลูกเจี๊ยบอย่างฉันไม่มีสิทธิ์เข้าไปโดยเด็ดขาด

แม่บอกฉันว่าพ่อเป็นไก่เก่ง มีชื่อเสียงเร่ืองชั้นเชิงชน และมีล�าแข้งที่ 

หนักหน่วงรุนแรง พ่อของฉันจึงเป็นพ่อพันธุ์เบอร์หนึ่งของฟาร์มกรุงระกา  วันๆ 

พ่อเอาแต่กรีดปีกจีบไก่สาวเหล่านั้น และโก่งคอขันแสดงพลังเพื่อสร้างอาณาเขต

บอกไก่โต้งตัวอ่ืนๆ ให้รู้ว่าพ่อเป็นผู้ดูแลและควบคุมถิ่นนั้นอยู่ ไก่โต้งตัวไหนอย่า

ได้บังอาจเข้าไปรุกราน  แม่ยังบอกฉันอีกว่าช่วงนี้พ่อเพิ่งถ่ายขนรอบแรก พ่อจึง

ได้รับหน้าที่พ่อพันธุ์เพียงอย่างเดียว หากขนข้ึนเต็มเม่ือไร ด้วยสภาพร่างกาย

ของพ่อที่ยังแข็งแรง มีฝีเท้าหนักหน่วง รวมทั้งสติปัญญาเป็นเลิศ จะท�าให้พ่อถูก

ส่งลงสังเวียนอีกครั้ง

เร่ืองที่แม่เล่าว่าพ่อเก่งอย่างโน้นอย่างนี้ท�าให้ฉันภาคภูมิใจในตัวพ่อมาก

เหลือเกิน ถึงแม้ฉันจะไม่เคยเห็นพ่อลงสังเวียนต่อสู้กับตาตัวเองก็ตาม และยัง

มีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันคล่ังไคล้ในตัวพ่อมากก็คือความสง่างามของพ่อ ท่าทางของ

พ่อนั้นทะนงองอาจ ขนบนหัวของพ่อไม่โล้นเหมือนไก่นักสู้ตัวอ่ืน ขนสร้อยคอ

และสร้อยหลังมีสีเหลืองเป็นเงาและเรียงเป็นระเบียบ เรียกว่าน้�าขนสวย ไม่แห้ง

กรอบเหมือนไก่เป็นโรค ขนหางสีด�าแซมขาวยาวแลดูน่าเกรงขาม มีหย่อมกระ

คล้ายประแป้งห้าต�าแหน่งคือ บนหัวหนึ่ง ที่หัวปีกทั้งสองข้าง และบริเวณขน

ปรกตรงข้อพับขาทั้งสองข้าง อีกทั้งมีปาก แข้ง เล็บ และเดือยเป็นสีงาช้าง  สิ่งที่

ประจักษ์แก่สายตาฉันเหล่านี้ท�าให้ฉันใฝ่ฝันว่าเมื่อโตข้ึนฉันจะเป็นไก่ที่มีลักษณะ

งดงามอย่างพ่อบ้าง
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“พ่อของเอกเป็นไก่เก่งมาก ลงสังเวียนเดี๋ยวเดียวก็น็อกคู่ต่อสู้ได้ พ่อเอก 

ไม่เคยเจ็บหนักถึงกับต้องหยุดพักเป็นเดือนๆ เลย”  แม่โพล่งข้ึนขณะฉันมองเหม่อ

จ้องดูพ่อที่ย่างเดินโหย่งๆ คล้ายแสดงบารมี  พ่อตบเท้าข้างหนึ่ง เมื่อยกเท้าอีก

ข้างข้ึนพ่อจะขยุ้มนิ้วเสมอ แม่เคยบอกฉันว่าลักษณะการเดินแบบนี้เป็นลักษณะ

ของไก่ที่อยู่ในสกุลสูง

หน้าเล้าที่พ่ออาศัยหลับนอนมีป้ายประชาสัมพันธ์การลงสังเวียนคร้ัง

ล่าสุดของพ่อแขวนอยู่ด้านบน เป็นป้ายผ้าใบขนาดใหญ่ มีรูปพ่อยืนประจันหน้า

กับคู่ต่อสู้  แม่บอกว่าการต่อสู้คร้ังนั้นพ่อเจ็บตัวมากกว่าคร้ังอ่ืนๆ เป็นการต่อสู้

คร้ังสุดท้ายในสังเวียนระดับประเทศก่อนที่พ่อจะถ่ายขนและได้หยุดพักท�าหน้าที่

เป็นพ่อพันธุ์หลักประจ�าฟาร์ม  เงินเดิมพันคร้ังนั้นสูงเกือบสองล้านบาท คู่ต่อสู้

เป็นไก่พม่าตัวเก่งจากเชียงราย แต่พ่อก็เอาตัวรอดและชนะมาได้ในท่ีสุด  รอยแผล

ฉกาจฉกรรจ์ที่เจ้าไก่พม่าตัวนั้นฝากไว้คือรอยแผลเป็นบริเวณคิ้วใกล้กับดวงตา 

ซึ่งท�าให้ตาของพ่อเกือบบอด

หากไม่นับการต่อสู้ในสังเวียน ทุกส่ิงท่ีพ่อเป็น ทุกอย่างท่ีมีอยู่ในตัวพ่อน้ัน

ท�าให้ฉันอยากเป็นเหมือนพ่อบ้าง ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวพ่ออย่างย่ิง  มีเร่ือง

เดียวที่ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนักก็คือพ่อไม่เคยแวะเวียนมาพูดคุยกับฉันและแม่เลย 

พ่อไม่เคยสนใจและท�าเหมือนว่าพวกเราไม่เคยมีตัวตนในสายตาพ่อ

แม่ฉันแก่มากแล้ว หน�าซ้�ายังต้องเลี้ยงลูกอีกสิบตัวตามล�าพัง บรรดา 

พี่น้องของฉันแต่ละตัวก็ซุกซนใช่ย่อย  พี่น้องของฉันส่วนใหญ่เป็นตัวผู้ ก�าลังอยู่

ในช่วงที่จิตใจฮึกเหิม จึงต่างจิกตีวัดก�าลังกันทุกวันไม่ว่างเว้น แม่ต้องปวดหัวกับ 

เรื่องนี้ทุกวี่วัน  แม่บอกพวกเราเสมอว่ามันเร็วเกินไปที่พวกเราจะตี “หย่าแม่” กัน  

แมย่งัพร้อมดูแลเราไปเรือ่ยๆ จนกว่าเราจะโตกว่านี้ และจนกว่าเราจะพรอ้มเผชิญ

โลกภายนอก...โลกแห่งการต่อสู้มากกว่านี้

บรรดาพี่น้องของฉันเร่ิมตีหย่าแม่กันมาสักพักใหญ่แล้ว แต่ฉันไม่อยาก

ร่วมกิจกรรมนั้นด้วยเลย  ฉันอยากอยู่กับแม่ไปนานๆ ฉันไม่อยากต่อสู้ ฉันไม่

ต้องการลงสังเวียนอย่างพ่อ ฉันจึงไม่ยุ่งวุ่นวายกับพี่น้องตัวใดเลย ไม่ว่าพี่น้อง

ตัวใดจะเข้ามาชวนทะเลาะ ฉันก็บ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบเสมอ โดยเฉพาะพี่ชายที่ชื่อ
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เปี๊ยกมักมาหาเร่ืองชวนตีกับฉัน ก่อนหน้านี้เขาเงียบไปสักพัก เพราะมัวแต่ไป

ชวนทะเลาะกับพี่น้องตัวอ่ืน แต่พอเอาชนะพี่น้องได้ครบทุกตัว เขาก็หวนกลับมา

วุ่นวายกับฉันอีกคร้ัง เพราะนั่นหมายความว่าเหลือฉันแค่เพียงตัวเดียวที่เขายัง

ไม่สามารถเอาชนะได้

“ว่าไง ไอ้หมายเลขเก้า วันนี้จะสู้กันได้หรือยัง”  พี่เปี๊ยกร้องเรียกฉันอีก

แล้ว ท่าทางยียวนชวนตีของเขานั้นน่าหม่ันไส้ แต่เขาก็ไม่สามารถแหย่ให้ฉันเกิด

อารมณ์โมโหได้แม้แต่ครั้งเดียว

“ยังหรอกพี่ ยังไม่ถึงเวลา”  ฉันพยายามปฏิเสธ

พี่เปี๊ยกเดินส่ายหัวแกนๆ ดูถูกฉัน แต่ฉันไม่สนใจ ฉันจะอยู่ของฉันอย่าง

สงบแบบนี้

ก�าไลพลาสติกที่สวมขาของฉันนั้นสลักหมายเลขเก้า ส่วนของพี่เปี๊ยก

สลักหมายเลขหน่ึง นั่นหมายความว่าพี่เปี๊ยกเป็นพี่ชายคนโต  อีกสองเดือนเรา

จึงจะถอดก�าไลน้ีออก แล้วเปล่ียนเป็นติดเบอร์ท่ีปีกแทน เบอร์เหล่าน้ีเจ้าของฟาร์ม

จะใช้แยกแยะว่าพวกเราเกิดจากพ่อและแม่ตัวใดเพื่อท�าประวัติสายพันธุ์  แม่เคย

บอกว่าหากพ่อและแม่พันธุ์คู่ไหนผสมพันธุ์กันแล้วให้ลูกเก่งกาจ ก็มักจะได้รับ

การจับคู่ผสมพันธุ์กันบ่อยครั้ง

พี่เปี๊ยกแยกตัวออกจากฝูงไปอีกแล้ว ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหน บางคร้ังเขา

ก็มักกลับมาพร้อมกับหนอนตัวใหญ่ บางคร้ังกลับมาพร้อมกับกระเพาะพักที่

แน่นเอ้ียดเพราะหาอาหารกินเองได้เยอะ นับว่าเขาเป็นลูกไก่ที่เก่งมาก เพราะเขา

สามารถหากินได้ด้วยตัวเองเร็วกว่าพี่น้องตัวอ่ืนๆ ส่วนฉันยังต้องรอให้แม่คุ้ยเข่ีย

หาอาหารให้ โชคดีท่ีม้ือเช้าและม้ือเย็นเจ้าของฟาร์มจะน�าอาหารส�าเร็จรูปมาใส่ราง

ให้จิกกิน พวกเราจึงกินอิ่มหน�ากันถ้วนหน้า

“พี่เปี๊ยกเก่งมากนะแม่”

“พ่อของลูกๆ เป็นไก่เก่ง พี่เปี๊ยกจึงเก่ง เอกก็ต้องเก่ง แม่เชื่ออย่างนั้น” 

แม่ก้มหน้าก้มตาคุ้ยเขี่ยหาอาหารให้พวกเราต่อไป

ฉันลองท�าตามแม่มาพักใหญ่แล้ว ท�าท่าคุ้ยแล้วใช้ปากเล็กๆ บอบบาง

ของฉันจิกโน่นจิกนี่เร่ือยเปื่อย  ฉันเร่ิมจะคุ้ยเข่ียเป็นบ้างแล้ว แต่ยังไม่กล้าท�า
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อย่างพี่เปี๊ยก  แม่ปลอบฉันว่ายังไม่ต้องรีบท�าอย่างนั้น  แม่บอกว่าฉันโชคดีที่เกิด

ในฟาร์ม ที่นี่มีไก่อยู่หลายร้อยตัว พื้นที่ถูกแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน โดยแยก

เป็นพื้นที่ส�าหรับผสมพันธุ์ พื้นที่อนุบาลลูกไก่ พื้นที่ไก่รุ่น พื้นที่ไก่หนุ่มสาว และ

พื้นที่คัดไก่กับพื้นที่ฝึกซ้อมไก่เพื่อออกชน ซ่ึงบรรดาไก่นักสู้ทั้งหลายจะต้องผ่าน

การคัดเกรดว่ามีฝีเท้าและเชิงชนดีหรือไม่ หากเข้าเกณฑ์ก็จะได้นอนในสุ่มที่มี 

มุ้งครอบกันยุงได้อย่างดี นั่นท�าให้ไก่ตัวผู้หลายตัวมีความคิดอยากจะไปให้ถึง 

จุดนั้นด้วยการเป็นนักสู้ เพื่อจะหนีคอนไปนอนในสุ่มอันสุขสบาย ตื่นเช้ามามีคน

อาบน้�าให้ ได้อาบน้�าสมุนไพรและอาบแดดอุ่นทุกวัน แม้ไก่หนุ่มทั้งหลายจะต้อง

ลงทุนเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อแลกกับการกินดีอยู่ดีก็ไม่ใช่เร่ืองแปลก นั่นเป็นเพราะ

การต่อสู้อยู่ในสายเลือดของไก่ชนทุกตัวมาตั้งแต่เกิด

ฉันก็เชื่อว่าฉันมีสายเลือดนักสู้เช่นกัน เพียงแต่ว่าเลือดนักสู้ของฉันอาจจะ

จางไปสักหน่อย...

พื้นที่ของฟาร์มแบ่งอาณาบริเวณชัดเจน พื้นที่ที่ฉันกับแม่อาศัยอยู่นั้น

เป็นลานโล่ง มีหญ้าใบเขียวอ่อนให้จิกกินเล่น มีลานฝุ่นให้นอนคลุกเล่นอย่าง

สนุกสนาน มีด้านหน่ึงติดกับส่วนเพาะพันธ์ุท่ีพ่ออาศัยอยู่ ซ่ึงภายในอาณาเขตน้ัน

แบ่งเป็นล็อกๆ ส�าหรับพ่อพันธุ์ตัวอื่นๆ ถัดจากส่วนที่พ่ออาศัยอยู่ไปทางซ้ายเป็น

สนามประลองแข้งส�าหรับบรรดานักสู้เลือดร้อนทั้งหลาย ถัดไปอีกเป็นที่อยู่ของ

บรรดาไก่รุ่น ซึ่งเป็นที่ที่พี่เปี๊ยกใฝ่ฝันจะเข้าไปอยู่ในนั้น

“แม่ เอกไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้นเลย มีแต่พวกนักเลงเต็มไปหมด”

“สักวันเอกก็ต้องเข้าไปอยู่ในนั้น ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก”  แม่พยายาม

ปลอบใจฉัน สีหน้าแววตาของแม่แลดูหม่นเศร้ากว่าวันอื่นๆ

“แม่เป็นอะไรหรือเปล่า ดูไม่ปกติเลยครับ”  ฉันวิ่งไปยืนประจันหน้ากับแม่ 

รอให้แม่ก้มหน้าลงมา ฉันสบตาแม่เพื่อจะรู้ความในใจ

“แม่คิดว่า...อีกไม่กี่วันเราคงต้องแยกกันอยู่ ใกล้ถึงเวลาที่เอกจะต้องย้าย

ไปอยู่ฝ่ังโน้นแล้ว”  แม่หันมองไปทางท้ายฟาร์ม ซ่ึงเป็นที่อยู่ของบรรดาลูกไก่รุ่น

อายุราวสองเดือน

“ไม่นะแม่...เอกยังไม่พร้อม”  ฉันส่ายหน้าปฏิเสธในสิ่งที่แม่คาดเดา  ฉัน
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ไม่รู้หรอกว่าฉันกับแม่จะต้องแยกกันอยู่ในอีกกี่วันข้างหน้า แต่ต่อให้เวลานั้น 

ห่างไกลอีกนับเดือน ฉันก็ไม่พร้อมที่จะแยกจากอกแม่ไปไหนเลย  ฉันไม่อยาก

เป็นนักต่อสู้ ฉันไม่อยากถูกขายไปอยู่ที่อ่ืน ฉันอยากอยู่ที่นี่ อยู่กับแม่และได้

ชื่นชมพ่ออยู่ห่างๆ แบบนี้ก็สุขใจแล้ว

เสียงเชียร์อึกทึกของผู้คนดังลั่นข้ึนในเวลาเดิม วันนี้คงจะมีไก่ชน 
จากนอกฟาร์มเข้ามาขอปล�้าซ้อมเชิงชนเพื่อทดสอบเร่ียวแรงว่าไก่ตัวใดจะ

แข็งแกร่งกว่ากัน และไก่ตัวใดจะมีน�้าหนักแข้งที่รุนแรงกว่ากัน

พี่เปี๊ยกวิ่งตีปีกเข้าไปใกล้ ชะเง้อมองเข้าไปในเขตลานประลองนั้น

“ระวังนะเปี๊ยก ตรงนั้นมีตาข่าย”  แม่ร้องเตือนด้วยความเป็นห่วง

“รู้แล้วแม่ แม่บอกเปี๊ยกหลายคร้ังแล้ว ไอ้ตาข่ายแค่นี้ท�าอะไรเปี๊ยกไม่ได้

หรอก...”  อยู่ๆพี่เปี๊ยกก็มองเลยมาที่ฉัน  “...ว่าไงไอ้หมายเลขเก้า พร้อมจะต่อสู้

กันหรือยัง”

“เอกไม่พร้อมหรอกพี่เปี๊ยก...”

“ต้องพร้อมได้แล้วนะ พี่จะต้องเอาชนะเอกให้ได้ ก่อนที่พี่จะไปชนะลูกไก่

ครอกอ่ืนๆ แล้วหลังจากนั้นพี่จะบุกเข้าไปเอาชนะไก่ตัวนั้นให้ได้”  พี่เปี๊ยกหันไป

ทางสุ่มไก่ที่มีมุ้งสีแดงครอบ

“ท�าไมต้องเป็นตัวนั้นด้วยล่ะพี่เปี๊ยก”

แม่ชิงตอบก่อนว่า  “ไก่ตัวนั้นชื่อปราบหงสา เป็นไก่เก่งที่สุดในฟาร์ม 

กรุงระกา สู้กับไก่ได้ทุกเชิง  ตอนหนุ่มๆ ไก่ตัวนั้นมีล�าแข้งรุนแรงมาก เคยเป็น 

พ่อพันธุ์หลักของฟาร์มนี้ แต่พออายุมากก็ทับตัวเมียแล้วได้ลูกไม่มาก ไข่ชุดหนึ่ง

ฟักได้เพียงตัวหรือสองตัวเท่านั้น จึงถูกปลดจากหน้าที่พ่อพันธุ์มาท�าหน้าที่เป็น

คู่ซ้อมให้บรรดาไก่รุ่นหนุ่ม  ไก่รุ่นหนุ่มทุกตัวต้องผ่านการลงนวมกับไก่ตัวนี้ก่อน

ที่จะได้รับการครอบสุ่ม ถ้าหากไก่ตัวใดไม่ผ่านการทดสอบก็จะถูกคัดขายในราคา

ถูกๆ”  แม่อธิบายสีหน้าจริงจัง

“ไก่ตัวนี้เป็นต�านานของฟาร์มกรุงระกา ไม่เคยได้ยินข่าวบ้างเลยหรือ... 

ไก่หนุ่มในเขตรั้วกั้นทางโน้นพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง”  พี่เปี๊ยกลอยหน้าลอยตา
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ฉันท�าทีไม่สนใจค�าพูดของพี่เปี๊ยก และเฉไฉหันไปเอ่ยถามแม่  “ไม่เห็น

สง่างามเหมือนพ่อเลย แล้วเก่งกว่าพ่อหรือเปล่าครับแม่...”

“ไม่รู้จ้ะ...แม่ไม่แน่ใจ ไก่ตัวนี้อายุห่างจากพ่อของเอกมาก เลยไม่มีโอกาส

ได้สู้กัน ตอนที่พ่อเอกโด่งดังออกล่าไฟต์อยู่ตามสังเวียนใหญ่ๆ หลายจังหวัดนั้น 

ไก่ตัวน้ีเป็นพ่อพันธ์ุเบอร์หน่ึงของท่ีน่ี แต่พอพ่อของเอกถ่ายขน ไก่ตัวน้ีก็อายุ 

มากแล้วจึงถูกปลดออกจากพ่อพันธุ์ และได้รับหน้าที่เป็นไก่ลงนวมแทน เป็น

หน้าที่ที่ไก่ทุกตัวหวังข้ามไปให้ได้...ไม่ถึงข้ันต้องเอาชนะ แค่แสดงฝีมือของตัวเอง

ให้เต็มที่ หลอกตีไก่ปราบหงสาตัวนั้นให้ได้บ้างก็พอ”

“แล้วฤทธ์ิแข้งที่หนักหน่วงนั้นจะไม่ท�าให้ไก่หนุ่มๆเข็ดขยาดไปตามๆ กัน

หรือครับแม่”  ฉันถามด้วยความสงสัย แต่พี่เปี๊ยกจ้องฉันอย่างหมิ่นแคลน

“เอกนี่ไม่รู้อะไรเลย วันๆ เอาแต่คลั่งไคล้ความงามของพ่ออยู่นั่นแหละ 

พ่อน่ะ...เป็นนักต่อสู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ แทบไม่มีแผลให้เห็น ไม่เท่เลย...ดูไก่ตัวน้ีสิ 

ร้ิวรอยจากการต่อสู้โชกโชน  รู้หรือเปล่า เวลาท่ีต้องลงประลองกับไก่ตัวนี้เพื่อ

จะได้ครอบสุ่มน่ะ เจ้าของฟาร์มจะใช้ผ้าพันหน้าแข้งของไก่ตัวนี้ไว้ จึงไม่น่ากลัว

อย่างที่คิด”  พี่เปี๊ยกส่ายหัวให้กับความไร้เดียงสาของฉัน แล้วหันกลับไปจ้องมอง

สังเวียนประลองนั้นตามเดิม แม้จะมองไม่เห็น แต่พี่เปี๊ยกก็ยืนฟังเสียงเชียร์ของ 

ผู้คนด้วยความลุ้นระทึกว่าไก่ตัวที่ถูกยกชูข้ึนมาด้วยความดีใจของเจ้าของนั้น 

จะเป็นไก่นอกฟาร์มหรือไก่ในฟาร์มกรุงระกา

“ท�าไมการจะเป็นไก่ชนถึงยากนักครับแม่ เอกต้องผ่านการทดสอบบ้าๆ

อะไรก็ไม่รู้ เอกไม่อยากท�าอะไรทั้งนั้น เอกเพียงแค่อยากส่งเสียงขันให้ได้อย่างพ่อ 

สง่างามอย่างพ่อ และได้อยู่กับแม่อย่างนี้ตลอดไป”

“ทุกข้อเป็นไปได้หมดแหละเอก...ยกเว้นข้อสุดท้าย”  แม่พูดเสียงแผ่ว 

น้�าตารื้น

นาทีนั้นเองมีเสียงไก่สาวร้องกะต๊ากดังลั่นข้ึน ฉันรีบวิ่งไปชะเง้อมอง เห็น

พ่อก�าลังหารังให้ไก่สาวตัวหนึ่งวางไข่ พ่อลงนอนในกระบุงที่ปูด้วยฟางอย่างดี 

แล้วส่งเสียงร้องกุ๊กๆพลางท�าท่าวางไข่เพื่อเรียกความสนใจจากไก่สาว คร้ันพอ

ไก่สาวกระโดดขึ้นไป พ่อลุกหลีกทางให้ ไก่สาวก็ลงนอนหมอบนิ่งในกระบุง
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“แม่ครับ...เอกก�าลังจะมีน้องอีกครอกหนึ่งใช่ไหม”

“ใช่จ้ะ...”  แม่พูดแล้วยิ้ม

ดวงตะวันเกือบตรงหัว แดดร้อนจัด พวกเราหอบและกระหายน้�า แม่

จึงพาฉันและพี่น้องกลับเข้าเล้า ในนั้นมีน้�าสะอาดให้ดื่มคลายความกระหาย 

แม่บอกให้พวกเรานอนหลับพักผ่อน บ่ายๆ จึงจะพาพวกเราออกคุ้ยเข่ียหากิน 

อีกครั้ง

14 ศิริ  มะลิแย้ม เอกอีเอ้กเอย 15



ฉันสะดุ้งตกใจต่ืนเพราะถูกบางอย่างกระพือพัด เหล่าพ่ีน้องของฉัน 
กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง  เม่ือแม่ร้องเรียก ฉันพลันว่ิงเข้าไปซุกอยู่ใต้

ปีกของแม่ บรรดาพ่ีน้องตัวอ่ืนๆ ว่ิงตามฉันมาติดๆ มีแต่พ่ีเป๊ียกเท่าน้ันท่ียืน 

ชูคอสอดส่ายสายตาละล้าละลังไม่กล้ากลับเข้าซุกใต้ปีกของแม่เหมือนอย่างเคย

นาทีนั้น ไก่สาวตัวหนึ่งเข้าจู ่โจมโดยที่แม่ไม่ทันได้ตั้งตัว  แม่พยายาม 

ไม่เข้าปะทะด้วย และค่อยๆ ใช้ปีกกางกัน้พวกเราไว้ แต่ไก่สาวตวันัน้กส็าดแข้งเปล่า

ใส่แม่อย่างแรง เป็นการชิงตีโดยปราศจากการใช้ปากจิกอันเป็นอาวุธหลักในการ

ต่อสู้  ฉันไม่เคยพบเห็นแม่ไม้การโจมตีแบบนี้มาก่อน น�้าหนักแข้งรุนแรงที่ปะทะ

เข้าบริเวณคิ้วท�าให้แม่หน้าสะบัด กระนั้นแม่ก็ยังไม่สู้  แม่บอกให้พวกเรารีบวิ่ง

ไปหลบ และพยายามกันไก่สาวตัวนั้นไม่ให้เข้าประชิดพวกเรา

พวกเรารีบวิ่งไปรวมกลุ่มอยู่กับพี่เปี๊ยกซ่ึงอยู่ห่างจากแม่พอสมควร เมื่อ

หันกลับไปมองแม่อีกคร้ัง ฉันก็เห็นว่าแม่ก�าลังยืนปักหลักสู้กับไก่สาวตัวนั้นอย่าง

กล้าหาญ

แม่ฉันแก่มากแล้ว ฉันรู้สึกสงสารแม่ แม่ไม่เคยหาเร่ืองไก่ตัวไหน วันๆ แม่

อยู่แต่กับลูกๆ ดูแลเอาใจใส่พวกเราอย่างดี แม่ไม่เคยสอนให้พวกเราเกเร และ

2�
โบราณว่าไว้
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