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“ลูกไม่รักดี!”

มธุรสงอนลูกสาวตัง้ แต่เดือนกันยายนจนเดือนสิงหาคมก็ยงั ไม่ยอม
หาย เพราะมะลุลีไม่ยอมเข้าประกวดนางงามยอดพธูไทยปีนี้ ตรงหน้าของ
พวกเธอมีโทรทัศน์เครือ่ งใหญ่ทกี่ ำ� ลังถ่ายทอดสดการประกวด เสียงดนตรีจาก
โทรทัศน์ดงั เคล้าเสียงถกเถียงกันของสองแม่ลกู ด้วยเรือ่ งเดิมๆ ตัง้ แต่หญิงสาว
อายุสิบหกจนตอนนี้อายุสิบเก้าแล้ว
“โธ่แม่! ลูกแม่สวยไม่พอเป็นนางงามระดับประเทศหรอก อย่าเพิ่ง
ไปประกวดนางงามอะไรกับเขาเลย เดี๋ยวจะกลายเป็นนางงามจักรยานไป
เสียก่อน”
คุณมธุรสฟังแล้วค้อนควัก น�้ำเสียงที่เอื้อนเอ่ยเต็มไปด้วยความ
ไม่พอใจ
“พูดอะไรของแกลิลลี่”
“กระแต แม่! กระแต ลูกแม่ชื่อเล่นว่ากระแต” ข้าวโพดเต็มปาก
มะลุลี แต่หญิงสาวก็ยังพูดเถียง
“ใช้ลิลลี่นี่แหละ เพราะกว่ากระแตตั้งเยอะ เวลาขึ้นเวทีประกวดก็
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บอกเขาว่าชื่อเล่นลิลลี่”
“ลูกแม่คนไทยนะ ไม่ใช่ฝรั่ง”
“คนไทยใช้ชื่อเล่นลิลลี่เยอะแยะไป” มธุรสเถียงลูก
“แม่...”
มะลุลีซึ่งโดนยัดเยียดให้เป็นนางสงกรานต์ นางนพมาศมาสามปี
แถมปีนี้จะให้ไปประกวดนางงามระดับประเทศอีกค้านหัวชนฝา แล้วก็ค้าน
ส�ำเร็จเสียด้วย
“ไม่ไหวละมั้ง กระแตขอบาย ประกวดงานใหญ่ๆ แบบนี้ไม่เอา
หรอก”
เธอหมายถึงปีหน้า เพราะปีนี้หลุดพ้นมาแล้ว
มธุรสขยับตัวเข้าไปใกล้ลูกสาวที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนโซฟาตัวเดียว
ส่วนเธอนัง่ อยู่บนโซฟาตัวยาวที่นั่งได้สามคน จากนั้นก็ยื่นมือออกไปจับแขน
ของลูกสาวเพื่อให้หันมามองหน้า
“เมื่อไรล่ะ”
คนโดนคาดคั้นยักไหล่ เมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้วมารดาเธอเคยผ่านเข้า
รอบห้าสิบคน แต่กต็ กรอบต่อไปอย่างน่าเศร้าใจ อดีตนางนพมาศประจ�ำจังหวัด
ทีใ่ ครๆ ว่าสวยจนน่าจะได้รบั ต�ำแหน่งนางงามยอดพธูไทยในปีนนั้ จึงพยายาม
ดันลูกสาวเข้าสู่เวทีการประกวดสุดฤทธิ์
“ไม่! หนูไม่อยากเป็นนางงามอะไรอีกแล้ว”
“แกได้ความสวยจากแม่ไปหมดนะลิลลี่”
มะลุลีหัวเราะคิก รู้ดีว่ามารดาก�ำลังมาไม้ไหน ขั้นแรกคือว่ากล่าว
จากนัน้ ก็เอ่ยชม และลงท้ายด้วยการตัดพ้อพร้อมน�้ำตาราวกับเป็นนักแสดงใน
ทีวี
“ไม่สวยเหมือนแม่แล้วจะให้หนูสวยเหมือนใคร  เหมือนเมียน้อยของ
พ่อหรือ”
“แกนี่!” มธุรสหยิกแขนลูกสาวด้วยความโมโหระคนหมั่นไส้ เพราะ
รู้ว่าลูกพูดไปอย่างนั้น สามีของเธอไม่มีเมียน้อยอย่างแน่นอน
“โอ๊ย!” มะลุลแี กล้งร้องพลางยกมือลูบแขนป้อยๆ ราวกับว่ารูส้ กึ เจ็บ
เหลือเกิน
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“ผิวพรรณของแกดี”
“ดีที่ไหน ด�ำจะตาย” คนมีผิวสีน�้ำผึ้งแสร้งยกแขนตัวเองขึ้นดูผิว
“ด�ำหรือ! ไม่ด�ำ เขาเรียกว่าสีแทน” มธุรสเถียง
“ไม่มา้ งงง” ลูกสาวลากเสียงยาวก่อนโยนซังข้าวโพดทีแ่ ทะหมดแล้ว
ลงในถาด จากนั้นก็เช็ดไม้เช็ดมือเข้ากับกางเกงสี่ส่วนที่ใส่อยู่แล้วยกขันน�้ำ
ขึ้นดื่ม “เข้าไปประกวดยังไงก็ตกรอบ เชื่อหนูเถอะ”
“รู้ได้ยังไงว่าจะตกรอบ”
“รู้สิ” มะลุลีปากไวอีกเช่นเคย
“รู้? รู้อะไร!” มธุรสเชิดหน้า ประกายตาฉายแววคาดคั้นให้ลูกตอบ
“ก็รู้ว่าหนูสวยสู้คนอื่นไม่ได้ยังไงล่ะแม่ ขึ้นเวทีประกวดไปก็ตกรอบ
แน่ๆ”
“ใครว่าไม่สวย!”
“ก็หนูไง”
“ไม่สวยแล้วจะเป็นนางนพมาศกับนางสงกรานต์ได้หรือ”
“อ้าว” มะลุลีร้องเสียงหลงก่อนแหงนหน้ามองมารดาที่ลุกขึ้นมา
ยืนเท้าเอวค�้ำศีรษะ “ก็แม่นี่แหละท�ำให้หนูเป็นนางนพมาศกับนางสงกรานต์
มาสามปีแล้ว”
“ใช่ แม่นี่แหละ”
“ไม่ได้เป็นเพราะหนูสวยนะ เป็นเพราะแม่ดันต่างหาก” มะลุลีให้
เหตุผลอย่างเซ็งๆ
“อ้าว...ไม่ดันลูกสาวแล้วจะดันใคร” มธุรสย้อน
“ดันยังไง หนูเป็นโดยที่ไม่ได้ประกวดเลย”
“อ้าว...แล้วจะไปประกวดท�ำไม  ในเมือ่ อาจารย์แกขอแม่มาว่าอยาก
ได้แกเป็นนางนพมาศแห่ขบวนในวันลอยกระทงและวันสงกรานต์”
“หนูเลยได้เป็นนางนพมาศกับนางสงกรานต์โดยที่ไม่ต้องขึ้นเวที
ประกวด” หญิงสาวย้อนค�ำพูดของมารดาอย่างเบื่อหน่ายในเรื่องนี้
“ก็นี่ไง แม่ก�ำลังจะส่งแกเข้าประกวดเวทีใหญ่” มธุรสลากเข้าเรื่อง
เดิมจนได้
“ไม่เอา!” มะลุลีร้องเสียงหลง เพราะไม่ชอบการแต่งหน้า แต่งตัว
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และต้องฉีกยิ้มให้ผู้คนมากมาย ยิ่งต้องขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีแล้วใส่ชุดว่ายน�ำ้
ด้วย เธอสยอง “หนูไม่ชอบ แม่ก็รู้”
“เพื่อแม่ ท�ำเพื่อแม่ไม่ได้หรือ”
บทสนทนาถูกขัดด้วยเสียงพิธกี รทีด่ งั ออกมาจากโทรทัศน์  เขาก�ำลัง
ประกาศเรียกสาวงามเข้ารอบสิบคนสุดท้าย  ซงึ่ หนึง่ ในนัน้ มีคนทีค่ ณ
ุ มธุรสเชียร์
ตั้งแต่แรกอยู่ด้วย
“เบอร์สิบเอ็ด นางสาวเพราพิลาส เพียงกระจ่าง ครับ”
“นั่นไง แม่บอกแล้วว่าคนนี้จะต้องเข้ารอบ เชื่อแม่เถอะ คนนี้คว้า
ต�ำแหน่ง” มธุรสหันไปสนใจหน้าจอโทรทัศน์
“สวยนะแม่ สวยกว่ากระแตเป็นไหนๆ ถ้าปีนี้กระแตเข้าประกวด
ด้วย ตกรอบล้านเปอร์เซ็นต์!”
มธุรสหันมามองลูกสาวและพูดด้วยสีหน้าจริงจังอย่างไม่สนใจ
ค�ำพูดเย้าแหย่ที่ต้องการให้ล้มเลิกความตั้งใจ ผลักดันลูกสาวเข้าสู่เวทีการ
ประกวดนางงามยอดพธูไทย
“ปีนี้จะต้องลงประกวดนางนพมาศประจ�ำจังหวัด!”
“พอแล้วแม่ เป็นแค่นางนพมาศวิทยาลัยอาชีวะก็พอแล้ว ใครๆ ก็
ว่าหนูใช้เส้น” มะลุลีโดนเพื่อนผู้หญิงหลายคนเขม่นใส่ มองอย่างไม่ชอบหน้า
ทั้งๆ ที่เธอก็ไม่ได้ท�ำอะไรเลย นอกจากตามใจแม่
“เส้นอะไร แม่ไม่ไดใช้
้ เลยนะ บอกแล้วไงว่าอาจารย์ขอร้อง”
“ไม่เอา หนูไม่อยากขึ้นเวทีประกวดอะไร”
“คิดไกลๆ หน่อยสิลูก แกบอกว่าสวยเหมือนแม่ แกก็ต้องประกวด”
“เกี่ยวอะไรกันเนี่ยแม่ แม่ให้หนูมาอย่างนี้นะ” มะลุลีหัวเราะ
“เกี่ยวสิ แม่ไม่ยอมให้ความงามของตระกูลเราหลบอยู่แต่ในบ้าน
แกต้องไปโชว์ให้ประชาชนเห็นว่าแกสวย”
“แม่...”
เสียงโหยหวนดังก้องห้องนั่งเล่น พอร่างระหงยันตัวขึ้นจากโซฟา
มารดาก็คว้าตัวเอาไว้พลางกดเธอให้นงั่ ลงทีเ่ ดิมและพูดเสียงอ่อน  ประกายตา
เปล่งแสงออดอ้อนขณะมองตรงมา
“เพื่อแม่”
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“ไม่!”
“เพื่อแม่”
“ไม่เอา! หนูไม่ชอบเส้นทางนี้ ท�ำไมแม่ไม่มีลูกสาวอีกคน”
“ก็พอ่ ของแกไม่มนี ำ�้ ยา” มธุรสเถียงลูกทันควัน คนฟังหัวเราะเพราะ
อดข�ำไม่ได้
“เดี๋ยวหนูจะฟ้องพ่อ”
“ฟ้องไปเถอะ” มธุรสค้อนปะหลับปะเหลือกก่อนวกเข้าเรือ่ งเก่าอย่าง
ไม่ยอมให้ลูกสาวเบี่ยงประเด็น “นะ แม่จะได้นอนตายตาหลับ”
รอยยิ้มบนใบหน้าสวยจางหายกลายเป็นสีหน้าเหมือนอยากจะ
ร้องไห้ขนึ้ มาแทน เพราะมารดาใช้คำ� พูดแบบนี้ ลูกสาวอย่างเธอจะใจจืดใจด�ำ
ปฏิเสธได้ลงคอหรือ
“ครั้งเดียวเท่านั้น แม่จะไม่กวนใจแกอีกเลย”
“ยังไงหนูก็ตกรอบ”
“รู้ได้ยังไง ยังไม่ทันขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีเลยนะ!” มธุรสกล่าวอย่าง
หมั่นไส้
“รู้สิแม่ พวกใช้เส้นไงแม่” มะลุลียังพยายามหาทางออกทั้งๆ ที่ดู
เหมือนไม่มีทาง
“เส้นอะไร ไม่มีหรอก!” มธุรสท�ำเสียงสูง
“มี เชื่อหนูเถอะ”
“เอ๊ะ แกนี!่ ตามใจแม่หน่อยไม่ได้หรือไง!?” มธุรสงอน เธอกระแทก
ตัวกับโซฟา แล้วหันหน้าไปทางอื่น
“โธ่ ก็หนูไม่อยาก” มะลุลีเสียงอ่อน ใจเต็มไปด้วยความอึดอัด
“ครั้งเดียว ครั้งเดียวเองลูก”
“แม่...”
“นะ” มธุรสที่หันกลับมารบเร้าไม่สนใจความรู้สึกของลูกสาวเลย
สักนิด นอกจากความรู้สึกของตัวเอง “ประกวดนางนพมาศจังหวัดปีนี้ แล้วก็
ไปประกวดนางงามยอดพธูไทยปีหน้า”
“เฮ้อ”
เสียงทอดถอนหายใจดังออกจากริมฝีปากอิ่มตึงได้รูป ลูกที่ดีย่อม
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ต้องตามใจบิดามารดา มะลุลีคิดแล้วยอมแบบกึ่งหนึ่ง
“ก็ได้ค่ะ แต่มีข้อแม้”
“ข้อแม้อะไร” มธุรสมีสีหน้าไม่ไว้วางใจ
“ถ้าหนูไม่ได้ต�ำแหน่งชนะเลิศในการประกวดนางนพมาศจังหวัด
หนูจะไม่ไปประกวดนางงามยอดพธูไทย!”
ความเงียบเข้าปกคลุมห้องนั่งเล่นชั่วครู่ ขณะนั้นสาวงามสิบคนใน
ชุดราตรีแสนสวยก�ำลังเดินให้กรรมการชมความงาม ก่อนจะคัดเลือกว่าใคร
จะเข้ารอบห้าคนสุดท้าย
“ก็ได้ แม่ตกลง”
มะลุลีรู้ว่ามารดารู้จักคนในตัวจังหวัดมากมาย เนื่องจากบ้านเธอ
เป็นโรงสีที่ใหญ่ที่สุดในอ�ำเภออินทร์บุรี เธอคิดอยู่ว่าตัวเองไม่ได้คว้าต�ำแหน่ง
หรอก แต่ก็ต้องดักทางเอาไว้ก่อน
“ถ้าอย่างนั้น...เป็นอันตกลง หนูจะลงประกวดนางนพมาศจังหวัด”
“ดีมาก ต้องอย่างนี้สิถึงจะเป็นลูกแม่”
“อ้าว...หนูก็เป็นลูกแม่อยู่แล้วนะ” มะลุลีอดแซวมารดาไม่ได้ที่
อารมณ์ดีขึ้นมาเชียว
“แกนี่ เดี๋ยวปั๊ด”
คุณอ้วนเดินเข้ามาทันเห็นภรรยาเงื้อมือจะตีลูกสาวจึงเอ่ยถาม
“คุยอะไรกัน”
“ลิลลี่จะเข้าประกวดนางนพมาศจังหวัด”
“อ๋อ...” คุณอ้วนลากเสียงยาว เมื่อเห็นมะลุลีท�ำตาปรอยมาทาง
เขา นัยฟ้องว่าแพ้แม่อีกแล้ว ไม่เคยงัดข้อกับแม่ชนะเลย แต่ถ้าขึ้นประกวด
นางนพมาศปีนี้แล้วไม่ชนะ หัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็จะไม่ไปประกวดนางงาม
ระดับประเทศที่กรุงเทพฯ ซึ่งคราวนี้เธอไม่ยอมแน่ๆ เพราะมีการตกลงกัน
เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
“แม่! สัญญาต้องเป็นสัญญานะ”
“แน่นอน เชื่อแม่เถอะ แกได้ต�ำแหน่ง”
มธุรสคิดใช้เส้นสายเต็มที่ แต่โดนลูกสาวดักทางเอาไว้เสียก่อน
“อย่าบอกนะ” ดวงตาคู่คมล้อมกรอบแพขนตายาวงอนหรี่ลง “ว่า
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แม่จะยัดเงินให้กรรมการ”
มารดาค้อนควัก พลางพูดเสียงแหลมราวกับคนกินปูนร้อนท้อง
“ไม่ต้องยัดหรอก ยังไงแกก็ชนะ”
“ใช่ ชนะแน่” คุณอ้วนพูดเสริม ตนเห็นลูกสาวสวยเกินใคร แม้ออก
จะแก่นแก้วและปากเสียไปสักหน่อย
“เนอะพี่ ลูกเราชนะแน่” มธุรสยิ้มกับสามี
“ใช่ ไม่มีใครสวยเกินลูกเรา”
คนกลางทีก่ ำ� ลังโดนชมคอตก แทนทีพ่ อ่ จะช่วย กลับเข้าข้างแม่เสีย
อย่างนั้น
“เฮ้อ”
เธอลอบถอนหายใจ  ตามองไปทีจ่ อโทรทัศน์ซงึ่ พิธกี รก�ำลังประกาศ
ชื่อผู้เข้ารอบห้าคนสุดท้าย
“ผูเ้ ข้ารอบคนทีส่ องได้แก่หมายเลข...” พิธกี รชายทอดเสียงยาว เพือ่
สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชม
“หมายเลขสิบเอ็ดครับ นางสาวเพราพิลาส เพียงกระจ่าง ครับ”
“คนนีส้ วยจริงๆ” เสียงมธุรสดัง เธอวิจารณ์คนทีอ่ ยูใ่ นทีวตี ามความ
รู้สึก “หน้าตาดูโดดเด่น บุคลิกก็งามสง่าตั้งแต่เดินออกมาจากด้านหลังเวที
แล้ว”
“หนูเห็นด้วย คนนี้อาจจะได้ต�ำแหน่ง”
“ดีแล้วที่ไม่เข้าประกวดปีนี้ เพราะแกอาจจะตกรอบ”
“อ้าว...ไฉนแม่พดู อย่างนีล้ ะ่ ” มะลุลหี วั เราะ กลับกลายเป็นว่ามารดา
เห็นด้วยกับค�ำพูดของเธอก่อนหน้านี้
“ก็มันจริงนี่นา ดีแล้วที่ประกวดปีหน้า”
“ยังแม่ ยัง” ลูกสาวเอ่ยเบรกเสียงแหลม “หนูบอกแล้วไง ถ้าไม่ได้
ต�ำแหน่งนางนพมาศจังหวัด หนูไม่ไปประกวด”
“รู้แล้ว ไม่ต้องย�้ำนักหรอกคุณลูกที่เคารพ”
มะลุลีหัวเราะลั่นเมื่อโดนมารดาเหน็บแนมพลางตวัดตาค้อนมาที่
เธอ
“จะเป็นนางงามเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยนะแม่” หญิงสาวเริ่มบ่น
12 นางงามแสนกล

“ใส่ชุดว่ายน�้ำโชว์แข้งโชว์ขา เรียนก็ต้องระดับมหาวิทยาลัย แถม
ต้องมีสติปัญญาไหวพริบดี ไม่ได้สวยที่หน้าตาอย่างเดียว”
“ใช่ เพราะฉะนั้นแกต้องเริ่มฝึก”
“ฝึกอะไร” มะลุลีพูดแล้วหยิบข้าวโพดต้มฝักใหม่ที่อยู่ในถาดตรง
หน้าขึ้นมาแทะ คุณอ้วนเห็นก็หยิบขึ้นมาแทะกินบ้าง
“ฝึกตอบค�ำถามยังไงล่ะ”
“อ๋อ...นางงามรักเด็ก รักสันติภาพ รักโลก”
“แกนี่ ท�ำไมชอบพูดขัดแม่จัง”
มะลุลหี วั เราะ ข้าวโพดกระเด็นออกจากปากไปอยูท่ พี่ นื้ ห้อง ร่างบาง
จึงลุกขึ้นไปหยิบมาทิ้งถังขยะใบเล็กที่ตั้งอยู่ข้างโซฟา
“เฮ้อ ท�ำให้แม่สบายใจไม่ได้หรือไง” มธุรสตัดพ้อ หน้าตางอง�้ำ
“หนูกท็ �ำให้แม่สบายใจแล้วนา ไม่อย่างนัน้ ไม่ประกวดนางนพมาศ
จังหวัดหรอก”
“ถ้าให้ดี ประกวดนางงามยอดพธูไทยโดยไม่มีข้อแม้สิ”
คนโดนหลอกล่อไม่ตกหลุมพราง นิ้วชี้ส่ายไปมาตรงใบหน้า ขณะ
ประกายตาฉายแววขบขัน ริมฝีปากมีรอยยิ้ม
“โนๆ เราตกลงกันแล้ว หนูไม่หลงกลแม่หรอก”
มธุรสตวัดตาค้อนลูกสาวแล้วหันไปมองหน้าจอโทรทัศน์ ในเวลานัน้
พิธีกรก�ำลังพูดถึงการตอบค�ำถามของสาวงามผู้เข้ารอบทั้งห้าคน แต่ใครจะ
เป็นนางงามยอดพธูไทยก็หลังจากตอบค�ำถามนี้
“แม่!” จู่ๆ มะลุลีก็เรียกมารดา
“อะไร”
น�้ำเสียงที่ดังตอบกลับมาเต็มไปด้วยความหงุดหงิด เพราะลูกสาว
ไม่ตกหลุมพราง
“เงินรางวัลเยอะอยู่นะแม่ ที่แม่จะให้หนูประกวด เพราะอยากได้
เงินรางวัลหรือเปล่า”
คนโดนแหย่ถอนหายใจเสียงดัง เธอเอาความฝันของตัวเองมายัด
ใส่ลูกสาว เพราะเห็นเค้าความงามที่อยากให้ใครๆ เห็นมาตั้งแต่เด็ก
“แม่”
โม 13

เสียงของมะลุลีอ่อนลงเพราะเสียงทอดถอนหายใจของมารดากับ
อาการที่เงียบไป ไม่หันมาท�ำท่าโมโหใส่เธอ ช่างบาดใจดีแท้
คุณอ้วนที่นั่งฟังสองแม่ลูกเถียงกันอยู่เงียบๆ พูดขึ้นบ้าง
“ถ้ากระแตชนะการประกวดก็ดีนี่ลูก มงกุฎ รถเก๋ง ของใช้ฟรีต่างๆ
มากมาย”
“อืม...น่าสนใจอย่างที่พ่อว่า” เธอพยายามท�ำให้แม่อารมณ์ดี ซึ่ง
ได้ผล มธุรสหันขวับกลับมาพูดด้วย
“ตกลง เข้าประกวดนางงามยอดพธูไทย”
“ยังแม่ ยัง” หญิงสาวหัวเราะ “เราตกลงกันแล้ว แม่ห้ามตู่”
คุณอ้วนหัวเราะทีส่ องแม่ลกู เถียงและงอนกันราวกับเป็นเด็ก  สดุ ท้าย
มธุรสก็แพ้ลกู สาว จึงหันกลับไปสนใจการประกวดในช่วงสุดท้ายทีก่ �ำลังเข้มข้น
ขึ้นทุกขณะ
เสียงพิธีกรชายที่ด�ำเนินรายการดังอยู่ตลอด หลังจากที่สาวงาม
ทั้งห้าเปลี่ยนชุดราตรีใหม่ ประกอบกับสวมเครื่องเพชรระยิบระยับออกมา
เดินเป็นรอบสุดท้าย โดยมีนักร้องชายชื่อดังร้องเพลงอยู่บนเวที
พิธีกรกล่าวค�ำขอบคุณผู้อุปถัมภ์ชุดราตรีกับเครื่องเพชรที่สาวงาม
ทั้งห้าสวมใส่ จากนั้นก็บอกกติกาสุดท้ายนั่นคือการตอบค�ำถามของกรรมการ
สาวงามคนแรกก้าวมายืนอยูก่ ลางเวที  สว่ นอีกสีค่ นถูกรุน่ พีน่ างงาม
พาเข้าไปยังตู้เก็บเสียง เพื่อไม่ให้ใครได้ยินค�ำตอบของอีกคน
“แม่” มะลุลีเรียกมารดา
“หือ” มธุรสขานรับโดยไม่หันไปมองหน้า ตาจ้องอยู่ที่ทีวี
“ยิ้มกันจนเหงือกแห้งเลยเนอะแม่เนอะ”
คุณอ้วนหลุดหัวเราะเสียงดังพรืด ลูกสาวหัวเราะผสม ส่วนมธุรส
หันกลับมาพูดหน้าตาขึงขัง
“แกก็ต้องฝึกยิ้ม ไหนยิ้มให้แม่ดูหน่อยสิ”
“ยิม้ แบบไหนหรือแม่ ปากปิด ปากเปิด ยิงฟัน อุย๊ ! มีขา้ วโพดติดฟัน
หรือเปล่า”
ท่าทางของหญิงสาวที่แสดงออกมาตามค�ำพูดประกอบกับใช้เล็บ
แคะเข้าไปในซอกฟันท�ำให้มธุรสปาหมอนอิงใส่ลูกสาว พลางส่งเสียงหัวเราะ
14 นางงามแสนกล

ไปด้วย

“อย่าไปแคะอย่างนี้บนเวทีเชียวนะ”
“ถ้าหนูแคะ สงสัยตกรอบแน่ๆ เลยแม่ ฮาๆ”
“แกนี่”
แล้วผลการประกวดนางงามยอดพธูไทยค�่ำคืนนีก้ อ็ อกมา หลังจาก
ทีส่ าวงามตอบค�ำถามเรียบร้อยแล้ว กรรมการลงมติความคิดเห็น ผลของการ
ตัดสินก็ถกู ส่งขึน้ ไปยังบนเวที พิธกี รค่อยๆ ประกาศออกมาอย่างตืน่ เต้น ซึง่ เริม่
ต้นด้วยรองอันดับสี่ ตามมาด้วยรองอันดับสาม รองอันดับสอง จนกระทัง่ เหลือ
สองคนสุดท้าย
“ตอนนีเ้ หลือสองคนสุดท้ายแล้วนะครับ จะเป็นหมายเลขแปดหรือ
หมายเลขสิบเอ็ด จะเป็น เพราพิลาส เพียงกระจ่าง หรือ เพียงขวัญ วงศ์ธรรม
แล้วต�ำแหน่งยอดพธูไทยของปีนี้ ในค�่ำคืนนี้...ก็คือ...ก็คือ...หมายเลขสิบเอ็ด
เพราพิลาส เพียงกระจ่าง ครับ”

โม 15
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ยิ่งใกล้วันลอยกระทงมากขึ้นเท่าไร มะลุลียิ่งอยากขนเสื้อผ้าหนี

ออกจากบ้าน หนีมารดาที่พาลงคอร์สเสริมความงามด้วยสารพัดวิธีที่ตนเคย
ใช้มาแล้ว
“โอ๊ยแม่ เจ็บ โอ๊ย”
“ร้องเป็นลิงถูกเชือดไปได้” คนเป็นแม่ว่าให้อย่างหมั่นไส้
“ลิงตัวนี้ก็ลูกแม่”
“แกนี่ย้อน เดี๋ยวเอาใยบวบยัดปาก”
“เกิดหายใจไม่ออก ไม่มีใครให้แม่พาขึ้นเวทีนะจะบอกให้”
“แกนี่!” มธุรสเถียงลูกไม่ทัน จู่ๆ ร่างระหงก็ขยับหนีมือมารดาที่ใช้
ใยบวบขัดแผ่นหลังพลางร้องขึ้นมาราวกับว่าเจ็บเหลือเกิน
“แม่ไม่ต้องขัดผิวหนูไม่ได้หรือ ผิวหนูถลอกปอกเปิกหมดแล้ว โอ๊ย!
แสบ...แม่! แสบ”
“ถลอกเถลิกอะไรกัน ขี้ไคลทั้งนั้น”
ใยบวบถูกจุม่ ลงไปในกะละมังทีม่ นี ำ�้ มะขามเปียกผสมขมิน้ ผง วันนี้
มธุรสตั้งใจจะขัดผิวลูกสาวให้ขาวขึ้นมาเชียว
16 นางงามแสนกล

“เพื่อแม่ ท่องเอาไว้ เพื่อแม่”
“เพือ่ แม่!” มะลุลแี สร้งกัดฟันอย่างท�ำเป็นอดทน “หนูนา่ จะได้รางวัล
ลูกกตัญญูด้วยนะเนี่ย”
“ได้ อยากได้อะไร”
“เลิกขัดตัวหนู แล้วพาหนูไปสปา เพื่ออาบน�้ำแร่แช่น�้ำนมแทน”
“ไม่ได้ผลเท่าสมุนไพรไทยหรอก”
“แม่รู้ได้ยังไง”
จากทีต่ อ้ งช่วยพ่อดูบญ
ั ชี คุมคนงานในโรงสีอย่างสนุกสนาน ตอนนี้
มะลุลมี อี าการเหมือนปลาถูกขอดเกล็ดดิน้ กระแด่วๆ อยูบ่ นเขียงเพราะใยบวบ
ที่มารดาใช้ขัดผิว
“รู้สิ นี่ไง ดูผิวพรรณของแม่เสียก่อน เป็นไง ผ่องไหม อายุสี่สิบหก
แล้วยังปิ๊งอยู่เลย”
พอดวงตาคู่คมเห็นแขนของมารดาที่ยื่นออกมาตรงหน้าเท่านั้น ก็
พูดแซวอย่างสนุกปากตามนิสัยร่าเริงที่ออกจะแก่นแก้วไปสักหน่อย
“แม่จะขัดหนูให้ขาวเลยหรือ”
“ถ้าขัดให้ขาวได้จะขัดให้ทุกวันเลย”
“ไม่เอา”
มธุรสหัวเราะหลังจากฟังเสียงโหยหวนกับท่าทางจะเป็นจะตายของ
ลูกสาวแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุย
“ไหนๆ ก็จะเข้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ แล้ว แกลง
ประกวดนางงามยอดพธูไทยเพื่อแม่สักครั้งไม่ได้หรือ”
“โธ่แม่! เราตกลงกันแล้วนะ เซ้าซี้หนูมากๆ เดี๋ยวยกเลิกสัญญา
เลยนี่” มะลุลีคิดว่าตัวเองไม่ได้ต�ำแหน่งนางนพมาศจังหวัดหรอก เพราะคนที่
สวยกว่าเธอมีเยอะแยะ
“ว่าแม่เซ้าซี้ ปากเสีย” มธุรสตีหลังลูกเสียงดังเผียะ
“โอ๊ย!” มะลุลีร้องลั่นทั้งที่ไม่รู้สึกเจ็บ “เซ้าซี้ได้สิแม่ แต่ขอเป็นแบบ
ว่าลูกขา วันนี้ลูกอยากกินอะไร แกงส้มไหม หรือว่าต้มย�ำไข่ปลาช่อน อ้อ...
ข้าวเหนียวมะม่วงด้วยไหมลูก ของโปรดลูก เดี๋ยวแม่ท�ำให้จ้ะ”
มารดาฟาดมือลงบนแผ่นหลังลูกอีกครั้งพลางพูดแบบงอนๆ
โม 17

อะไร”

“ท�ำอย่างกับแม่ไม่เคยท�ำให้กิน”
“ท�ำจ้ะท�ำ” หญิงสาวหัวเราะ แต่แล้วก็ท�ำจมูกฟุดฟิด “แม่...กลิ่น

“มะค�ำดีควาย แม่ต้มเอาไว้จะเอามาสระผมให้แก”
“โหแม่ ใช้ยาสระผมธรรมดาไม่ได้หรือ ผมหนูเป็นเงาสลวยอยู่แล้ว
ไม่ต้องใช้มะค�ำดีควายหรอกนะแม่นะ”
“สมุนไพรดีที่สุด” มธุรสไม่ยอม “เห็นไหม ผมแม่ไม่มีหงอกเลย
สักเส้น”
“ก็แม่ไม่ได้เครียดอะไรนี่”
สองแม่ลูกเถียงกันค�ำไม่ตกฟาก
“เอ๊ะ แกนี่ รู้ได้ยังไงว่าแม่ไม่เครียด เครียดก็เพราะว่าแกไม่ยอม
ตามใจแม่”
“แม่จ๋า” หญิงสาวโอดครวญอย่างไม่จริงจัง “หนูอยากหนีออกจาก
บ้านก่อนขึ้นเวทีประกวดก็เพราะสมุนไพรของแม่นี่แหละ”
มธุรสตวัดตาค้อนก่อนแกล้งท�ำเป็นโมโห
“ถ้าหนีออกจากบ้านก่อนขึ้นเวที ตัดแม่ตัดลูกกัน!”
“ผิวเหลืองหมดแล้ว” ค�ำบ่นหลุดออกจากริมฝีปากอิ่มตึงที่ยามยิ้ม
มุมปากจะบุ๋มลึกดูน่ามอง “พรุ่งนี้ใครๆ ต้องว่าหนูเป็นดีซ่านแน่ๆ”
“วันสองวันก็หายเหลือง”
“เฮ้อ” มะลุลีถอนหายใจ แล้วก็รับใยบวบจากมือมารดามาขัดขา
เพราะมธุรสลุกขึ้นไปเอามะค�ำดีควายมาให้
“แม่จะไปเอามะค�ำดีควายมาให้สระผม”
“ใช้ยาสระผมธรรมดาไม่ได้หรือ แม่เพิ่งต้มร้อนๆ หัวโล้นหมด”
“ใครจะเอาน�้ำร้อนๆ มาราดผม แกนี่พูดอะไรไม่คิดบ้างเลย”
โดนตวาดเข้าไปที มะลุลกี ส็ ง่ เสียงหัวเราะคิก แล้วหันไปมองมารดา
ที่ก�ำลังเดินออกจากห้องน�้ำ แต่ยังส่งเสียงคุยกับเธออยู่ตลอด
“แม่ต้มเอาไว้หลายหม้อ ไม่ต้องกลัวร้อน แกจะต้องได้ต�ำแหน่ง
นางนพมาศจังหวัด”
“เกี่ยวอะไรกับมะค�ำดีควาย” เธอตะโกนถาม
18 นางงามแสนกล

“เสื้อผ้าหน้าผม ทุกอย่างต้องเพอร์เฟ็กต์ อ้อ...บุคลิกด้วย พยายาม
ท�ำตัวให้เป็นผู้หญิงกับเขาหน่อย”
เรื่องนี้มะลุลีไม่กลัว เธอกลัวอยู่เรื่องเดียว กลัวเป็นนางนพมาศ
จังหวัดด้วยกลโกงของมารดา จึงต้องพูดดักทางเอาไว้ก่อน เพราะรู้สึกไม่ปลื้ม
นักถ้าจะโกงใคร
“แม่!”
“อะไร”
“ห้ามเลยนะ ห้ามเด็ดขาด ถ้าหนูรวู้ า่ แม่ตดิ สินบนกรรมการให้ตดั สิน
ว่าหนูชนะ ถึงเอาช้างมาฉุดหนูให้ขึ้นเวทีประกวดอีก ให้ตายหนูก็ไม่ไป!”
“แม่ไม่เจ้าเล่ห์เหมือนแกหรอก” มธุรสตวัดตาค้อนทั้งที่ลูกสาวมอง
ไม่เห็น
“จริงหรือ ไม่อยากจะเชื่อ เพราะว่าหนูได้ความเจ้าเล่ห์มาจากแม่”
“แม่ไม่ตดิ สินบนใครหรอก” พอพูดออกไปแล้ว มธุรสก็ลอบยิม้ อย่าง
เจ้าเล่ห์ เนื่องจากแอบไปติดต่อกรรมการบางคนเอาไว้แล้ว
“จริงนะ” เสียงใสดังอย่างไม่เชื่อ
“จริง”
“ถ้าแม่โกหกหนู ระวังนะ จู่ๆ หนูหายตัวไปจากเวทีไม่รู้ด้วย”
“เอ๊ะแกนี่ ไม่เชื่อแม่หรือ” มธุรสท�ำโกรธกลบเกลื่อนขณะเดินกลับ
มายังห้องน�้ำพร้อมมะค�ำดีควายที่ต้มเป็นยาสระผมเรียบร้อยแล้ว
“เชื่อ หนูเชื่อใจแม่ โกหกลูกบาปนะแม่”
คนโกหกแสร้งท�ำหน้าเฉย ไม่รู้ไม่ชี้ แล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุย เพื่อให้
พ้นจากเรื่องติดสินบนกรรมการ
“แม่ไปดูชุดไทยชุดใหม่ให้แกมาแล้ว”
หญิงสาวส่งเสียงอยู่ในล�ำคออย่างรับรู้
“เลือกแบบไทยประยุกต์สที องเหลืองอร่าม เหมาะกับสีผวิ ของแกดี”
“จ้า ยอม ยอมเพื่อแม่”
คนฟังค�ำประชดหัวเราะ  ประกายตาทีม่ องลูกสาวเต็มไปด้วยความ
เอ็นดู แต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นก่อนที่ตัวจะปรากฏที่หน้าประตูห้องน�้ำ
“กระแต กระแต”
โม 19

รัดเกล้าเดินเข้ามาตามทางหลังจากแวะหามะลุลีที่ออฟฟิศแล้ว
ไม่พบ คุณอ้วนบอกว่าลูกสาวอยู่ที่ไหน เธอเลยเดินมาที่นี่
“เกล้า”
น�ำ้ เสียงของมะลุลเี ต็มไปด้วยความดีใจ ก่อนหันไปมองเพือ่ นทีเ่ รียน
ด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงวิทยาลัยอาชีวะในตัวจังหวัดสิงห์บุรี
ร่างระหงของผูม้ าเยือนหยุดยืนอยูต่ รงหน้าห้องน�ำ  
้ มือจับกรอบประตู
ใบหน้ามีรอยยิ้มขณะมองเพื่อนที่เหลืองไปทั้งตัวเพราะขมิ้นผง
“ได้ข่าวว่าจะประกวดนางนพมาศจังหวัด”
“ใช่แล้วจ้ะ” มธุรสหันไปตอบแทนพร้อมรอยยิ้ม
“ปิงปองก็ลงประกวดด้วยเหมือนกันค่ะ”
หญิงสาวที่เอ่ยถึงคือเพื่อนอีกคนที่ไม่ค่อยถูกกับมะลุลี
“ประกวดด้วยหรือ จริงหรือ” มะลุลใี ห้ความสนใจแทนทีจ่ ะแปลกใจ
เนื่องจากเพื่อนสาวคนนี้ใฝ่ฝันที่จะเป็นนางงามมากกว่าเธอ
“จริง” รัดเกล้าตอบ
“เกล้าประกวดด้วยสิ น่าสนุกนะ”
มธุรสฟังแล้วค้านค�ำของลูกสาว  เนือ่ งจากไม่อยากให้มคี นประกวด
มากมาย  เธอกลัวลูกไม่ได้ตำ� แหน่งทัง้ ทีเ่ ริม่ คุยเรือ่ งสินบนกับกรรมการบางคน
แล้ว
“เกล้าไม่อยากประกวดหรอกลูก ประกวดไปเดี๋ยวก็ตกรอบ”
“อ้าวแม่ เกล้าสวยนา เป็นดรัมเมเยอร์กีฬาสี”
“สวยแต่เตี้ยนะลูก” มธุรสพูดถนอมน�้ำใจเพื่อนลูกสาว
รัดเกล้าฟังแล้วยิม้ ก่อนเอ่ยตอบ “ไม่คดิ เข้าประกวดเลยค่ะ รูว้ า่ สวย
สู้กระแตกับปิงปองไม่ได้”
“ใครว่าแกไม่สวย” มะลุลหี นั กลับมาเถียงเพือ่ นทีย่ นื อยูท่ างด้านหลัง
“แกสวยกว่าฉันตั้งเยอะ”
“เตี้ยม่อต้ออย่างฉันเป็นนางงามไม่ได้หรอก”
“โถ! ประกวดเถอะ ประกวดเป็นเพื่อนกัน ฉันกลัวว่าจะได้ต�ำแหน่ง
นางนพมาศ”
มธุรสฟังแล้วหน้าบึ้ง ที่แท้ลูกสาวของเธอก็มีแผน ชวนเพื่อนเข้า
20 นางงามแสนกล

ประกวดเพราะไม่อยากได้ต�ำแหน่งนางนพมาศ
“แม่รู้นะว่าแกคิดอะไรลิลลี่”
“กระแต แม่ กระแต”
รัดเกล้าหัวเราะ เมื่อสองแม่ลูกปะทะฝีปากกันอีกแล้ว แต่เธอยัง
ไม่เข้าใจ ท�ำไมมะลุลีถึงได้ชอบชวนขึ้นเวทีนักจนต้องถามด้วยความสงสัย
“มีอะไรอย่างนั้นหรือถึงได้อยากให้ฉันขึ้นเวทีด้วย ขึ้นไปก็แพ้อยู่ดี
ยังจะชวนอีก”
“ก็แม่น่ะสิ อยากให้ไปประกวดนางงามยอดพธูไทยปีหน้าอีกแล้ว”
“อ๋อ...” อาคันตุกะส่งเสียงหัวเราะ
มธุรสตวัดตาค้อนทั้งลูกสาวและเพื่อนลูกสาว
“ที่ลงประกวดนางนพมาศจังหวัดเนี่ยก็เพื่อตามใจแม่ แต่มีข้อแม้”
มะลุลีอธิบายขณะโดนมะค�ำดีควายชโลมผม โดยมีมือของมารดา
สระผมให้
“ข้อแม้อะไร” รัดเกล้าสนใจ อยากรู้เรื่องทั้งหมด
“ข้อแม้...ถ้าฉันได้ต�ำแหน่งนางนพมาศจังหวัดก็ต้องไปประกวด
นางงามยอดพธูไทย ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไป” คนพูดหัวเราะ คิดว่าตัวเองคงไม่ได้
ต�ำแหน่งแน่ๆ
“เออนี่ ฉันได้ข่าวมาว่าปิงปองไปเสริมดั้งมา”
“จริงหรือ”
“จริง”
“สวยด้วยมือหมอสูส้ วยโดยธรรมชาติแบบลูกไม่ได้หรอก” มธุรสพูด
แทรกด้วยความรักและปลื้มลูกสาวของตัวเอง
“ว้าย คุณแม่ชม” มะลุลีแซวเสียงแหลมพร้อมหัวเราะ
“ไม่ให้ชมลูกตัวเองแล้วจะให้ไปชมใคร” คนเป็นแม่ค้อนควัก
“แต่ถ้าให้ดี แม่พาหนูไปสปาดีกว่ามาลงคอร์สสมุนไพรเสริมความ
งามของแม่นะ โอ๊ย หนูอยากจะตาย”
ทุกคนส่งเสียงหัวเราะออกมา รัดเกล้าปิดปากหัวเราะ มธุรสตีหลัง
ลูกสาวไปหลายที ส่วนมะลุลีอ้าปากหัวเราะลั่น
“ฉันจะไปยืนเชียร์นะ” รัดเกล้าบอก
โม 21

“ท�ำป้ายด้วยนะ” มธุรสเสริม
“โอ๊ยแม่” คนฟังส่งเสียงดัง “หนูไม่ใช่ดารานักแสดงนะแม่ จะท�ำ
ป้ายไปเชียร์อะไร อายเขา”
“อายท�ำไม กองเชียร์เยอะ กรรมการเล็งเห็น”
“ไม่ไหวละมั้ง” หญิงสาวท�ำเสียงยานคาง “เกิดไม่ได้ตำ� แหน่ง คน
เขาได้พูดกันทั่วอ�ำเภออินทร์บุรีว่าลูกสาวอ้วนโรงสีเมืองอินทร์ตกรอบ แม่ไม่
อายเขาหรือ”
“ท�ำไมต้องอาย แกได้ต�ำแหน่งแน่ๆ”
“แน้ แม่” มะลุลหี นั กลับมามองหน้ามารดา พลางยกนิว้ ชีข้ นึ้ มาตรง
หน้า ซึ่งท�ำให้มธุรสร้อนตัว ละล�่ำละลักพูดขึ้นมา
“อะไร เอานิ้วมาชี้หน้าแม่ท�ำไม เดี๋ยวกัดนิ้วเลยนี่”
ลูกสาวและเพือ่ นลูกสาวหัวเราะลัน่ เพราะมธุรสท�ำท่าจะกัดนิว้ และ
หลังจากที่มะลุลีอาบน�้ำสระผมเสร็จ หญิงสาวก็หมกตัวอยู่ในห้องนอนกับ
รัดเกล้า เนื่องจากออกไปเดินข้างนอกตอนนี้ไม่ได้ เพราะตัวเหลืองผิดปกติ
“รู้ได้ยังไงว่าปิงปองเสริมดั้ง”
“เจอตัวมา สวยขึ้นเยอะเลยนะ ผิวก็ขาวขึ้นด้วย” รัดเกล้าพูดตอบ
มาจากเตียง ขณะเจ้าของห้องนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง สายตามองใบหน้า
และผิวของตัวเอง
“ฉันอยากให้ปิงปองได้ต�ำแหน่ง”
“ไม่อยากเป็นนางนพมาศหรือไง ถ้าชนะได้รางวัลด้วยนะ”
รัดเกล้าพูดตามที่ตัวเองคิด
“ไม่อยากเลย ไม่ชอบ ยิ่งไปประกวดนางงามยอดพธูไทยยิ่งแล้ว
ใหญ่ ให้ใส่ชุดว่ายน�้ำเว้ามาถึงโคนขา ไม่ไหวหรอก ไม่ชอบ”
“แต่แม่เธออยากให้ประกวดนะ”
“ฉันรู้” มะลุลีตอบก่อนหันไปมองหน้าเพื่อนอย่างเซ็งๆ “ถึงได้ตั้ง
ข้อแม้ไง ยอมเข้าประกวดนางนพมาศจังหวัดทีใ่ ส่แต่ชดุ ไทย พอไม่ได้ตำ� แหน่ง
ก็ไม่ต้องไปประกวดที่กรุงเทพฯ”
“อืม...แต่แม่เธอมั่นใจมากเลยนะว่าจะชนะ”
“ใช่” มะลุลีทอดถอนหายใจ “เฮ้อ...กลัวแม่ใช้เส้นใช้สาย ติดสินบน
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กรรมการ”

คนฟังหัวเราะ รู้ว่ามธุรสท�ำได้ เพราะทางบ้านมีเงิน ชื่อเสียง และ
หน้าตาในสังคม จากนั้นก็ให้ก�ำลังใจเพื่อนโดยการพูด
“เอาน่า ตามใจแม่หน่อย กระแตอาจจะได้ตำ� แหน่งเพราะความสวย
ก็ได้นะ ตัวสวยจริงๆ นะ ไม่รู้หรือไง”
“จะสวยหรือไม่สวยก็ไม่อยากได้ต�ำแหน่ง”
“เดี๋ยวชวนเพื่อนๆ ท�ำป้ายไปเชียร์”
“ห้ามเลยนะ ห้ามโดยเด็ดขาด” มะลุลลี กุ ขึน้ มาท�ำท่าจะบีบคอเพือ่ น
รัดเกล้าปัดป้องมือที่ยื่นมาพลางส่งเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน
แล้วพูดไปด้วย
“อยากให้กระแตได้ต�ำแหน่ง”
“ไม่เอา!” คนฟังโหยหวน หน้าง�้ำหน้างอ
“มีเพื่อนเป็นนางงามโก้ดี”
“โอ๊ย! อยากเอาหัวชนฝา”
“เอ๊ะ! หรือว่ากระแตตื่นเวที”
มะลุลีท�ำท่าคิดขณะนิ่งไปชั่วครู่ “อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ”
“ไม่หรอก” รัดเกล้าส่ายศีรษะทั้งที่เป็นคนถาม “คนตื่นเวทีอะไรจะ
นั่งอยู่บนขบวนแห่แล้วโบกมือหย็อยๆ ให้ผู้คนตามทาง”
“เฮ้อ” เจ้าของห้องทอดถอนหายใจ “ตอนนั้นฝืนยิ้มเสียจนเหงือก
แห้งเลยละ นี่ต้องมาถูกพระมารดาดันขึ้นเวทีอีก ฉันเซ็งจริงๆ”
“เจริญรอยตามแม่ไง”
“เออ...มีแม่เป็นอดีตนางนพมาศจังหวัด ลูกสาวก็ต้องเป็นด้วย
ใช่ไหม” มะลุลีถามความคิดเห็นราวกับประชด
“ใช่แล้ว” รัดเกล้าตอบพร้อมรอยยิ้ม “เจริญรอยตามแม่ ประกวด
นางนพมาศแล้วก็ไปประกวดนางงามยอดพธูไทย”
“โอ๊ย! ไม่ต้องมาพูดให้เห็นว่าดีเลย แกนี่”
รัดเกล้าหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเมื่อโดนมะลุลีจี้เอว แล้วทั้งสองก็
คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้จนเข้าเรื่องอนาคตของตัวเอง
“ตกลงไม่เรียนต่อหรือเกล้า”
โม 23

“ไม่ละ ก�ำลังหางานท�ำอยู่”
“น่าเสียดาย น่าจะไปเรียนต่อกรุงเทพฯ กับเรา”
“เบื่อเรียนแล้ว ท�ำงานดีกว่า”
“อืม...เราเรียนจบก็กลับมาท�ำโรงสีที่บ้านเหมือนเดิม”
“ถ้าหางานท�ำที่นี่ไม่ได้ก็ต้องเข้าไปหางานท�ำที่กรุงเทพฯ” รัดเกล้า
เผยความคิดของตัวเอง “บางทีเราอาจจะได้เจอกันที่โน่น”
“อืม...” มะลุลียิ้มให้ เมื่อต่างฝ่ายต่างต้องแยกย้ายไปมีชีวิตที่เป็น
ของตัวเอง ซึ่งตัวเธอก็ก�ำลังโดนมารดาลากเข้าสู่วงการนางงามที่เต็มไปด้วย
ขวากหนามน่ากลัว

24 นางงามแสนกล
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ในที่สุดวันลอยกระทงที่ผู้คนต่างเฝ้ารอก็มาถึง มะลุลียังแสดง

ท่าทางอิดออด ไม่ยอมลุกขึน้ จากเตียงมาท�ำเล็บทัง้ ทีม่ ารดาเรียกช่างมาท�ำให้
ที่บ้าน
“โอ๊ยแม่ โอ๊ย หนูปวดท้อง”
“ไม่ต้องมาเล่นละคร ลุกมาเลย ลุกขึ้นมาจากเตียงเดี๋ยวนี้!” มธุรส
กระชากผ้าห่ม มองลูกสาวที่นอนขดตัว เอามือกุมท้อง และท�ำหน้าเหยเก
“หนูปวดท้องจริงๆ นะ”
“ปวดท้องเข้าส้วมละสิ” มธุรสว่าเข้าให้ คนฟังหลุดหัวเราะ ก่อนถูก
ดึงแขนให้ลุกขึ้นจากเตียง แต่มะลุลีท�ำตัวอ่อนปวกเปียกราวกับคนไร้กระดูก
พอมธุรสดึงลูกสาวไม่ขึ้นก็ส่งเสียงโวยวายด้วยความโมโห
“โอ๊ย! จะท�ำให้เส้นเลือดในสมองของแม่แตกตายหรือไง!”
สีหน้าโกรธๆ ราวกับก�ำลังจะร้องไห้ของมารดาท�ำให้รา่ งระหงลุกขึน้
นั่ง จากนั้นก็ตวัดแขนโอบเอวแล้วพูดอย่างยิ้มๆ
“โอ๋ๆ อย่าโกรธนา ยอมขึ้นเวทีดีๆ แล้ว”
มธุรสถอนหายใจด้วยความเหนื่อย อดต่อว่าลูกสาวไม่ได้ที่ท�ำให้
โม 25

เธอคลั่ง อารมณ์ปั่นป่วนเสมอ
“มีแต่คนกระตือรือร้นอยากจะขึ้นเวที แกเนี่ยให้เอาช้างมาฉุดก็ยัง
ไม่ยอมขึ้น!”
“ก็ไม่อยากนี่แม่”
คนถูกกอดก้มหน้าลงมาหาลูกสาวที่ยังนั่งอยู่บนเตียง
“ถ้าแม่ออกรถเก๋งให้คันหนึ่ง แลกกับการขึ้นเวทีประกวดนางงาม
ยอดพธูไทย เอาไหม”
หัวคิ้วเรียวโก่งโค้งดุจคันศรโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรวาดเลิกขึ้น พลัน
รอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้า ประกายตารื่นเริง และพูดถามอย่างข�ำๆ
“สมมุติว่าถ้ากระแตได้ต�ำแหน่งนางนพมาศ แล้วต้องไปประกวด
นางงามยอดพธูไทย แม่ยังจะให้รถกระแตอยู่ใช่ไหม”
“ให้สิ” ค�ำตอบหลุดออกมาจากปากของมธุรสทันที คนฟังหัวเราะ
คิกคักแล้วลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจ
“โอเค เป็นอันตกลงค่ะ”
“ตกลงใช่ไหม” คนฟังมีสีหน้าตื่นเต้น
“ค่ะ ตกลงเหมือนเดิม”
“อะไรเหมือนเดิม”
รอยยิม้ เจ้าเล่หบ์ นใบหน้าลูกสาวท�ำให้คนเป็นแม่สงสัย ไม่ไว้วางใจ
ในค�ำพูด
“ก็เหมือนเดิม ถ้ากระแตได้ต�ำแหน่งนางนพมาศก็ไปประกวด แต่
ถ้าไม่ได้ก็ไม่ไป แล้วก็ไม่ได้รถเก๋งที่แม่จะให้”
“แกนี่!”
คนโดนตีแขนหัวเราะแล้ววิง่ หนีออกจากห้องนอนพลางตะโกนบอก
มารดาว่าท�ำไมถึงไม่ตกลงด้วย
“วันเกิดปีหน้าพ่อบอกว่าจะให้รถเก๋งน่ะแม่!”
มธุรสแยกเขี้ยวอย่างเจ็บใจที่หลอกล่ออีกฝ่ายไม่ส�ำเร็จ จากนั้นก็
เดินตามออกไปเพื่อเตรียมแปลงโฉมให้ลูกสาวก่อนขึ้นเวทีประกวด

ยิ่งดวงตะวันเคลื่อนคล้อยลงต�่ำมามากเท่าไร สถานที่จัดงานใน
26 นางงามแสนกล

ตัวจังหวัดก็ยงิ่ พลุกพล่านไปด้วยผูค้ น พ่อค้าแม่คา้ ต่างมาตัง้ ร้านขายของต่างๆ
เรียงรายกันเป็นแถวยาว กระทัง่ ไปถึงหน้าเวทีใหญ่ทจี่ ะมีการแสดงต่างๆ จาก
โรงเรียน วิทยาลัย และหน่วยงานของทางราชการ
คุณอ้วนปิดโรงสีแล้วขับรถเก๋งพาภรรยาและลูกมาที่งาน ซึ่งมีลาน
จอดรถกว้างให้จอดอยู่อีกด้านของงาน
มธุรสลงจากรถโดยไม่ลืมหยิบชุดไทยประยุกต์สีทองพร้อมเครื่อง
ประดับที่จะให้ลูกสาวใส่จากหลังรถ
ใบหน้าของมะลุลีงอง�้ำ  ถอนหายใจเสียงดังเพราะต่อจากนี้ต้องนั่ง
นิ่งๆ ให้ช่างท�ำผมและแต่งหน้าอีกประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมง
ขณะที่พ่อแม่ลูกเดินไปยังเวที ระหว่างทางมีของกินขายมากมาย
มะลุลแี วะซือ้ ปลาหมึกปิง้ กับลูกชิน้ ย่าง เธอทักทายคนขายทีร่ จู้ กั กัน เพราะเป็น
รุ่นน้องในวิทยาลัยอาชีวะ ส่วนคุณอ้วนกับมธุรสก็มีคนรู้จักเข้ามาคุยด้วย
“พี!่ พีป่ ระกวดนางนพมาศด้วยหรือ” คนขายวัยอ่อนกว่าสามปีถาม
เพราะมองเห็นชุดไทยในมือของมธุรส
“อืม”
“ขอให้พี่ชนะนะ”
“ขอบใจ น�้ำจิ้มแซบไหม”
“แซบสิพี่”
“งั้ น เพิ่ ม ปลาหมึ ก อี ก สองไม้ ” มะลุ ลี พู ด อย่ า งเซ็ ง ๆ ขณะเลื อ ก
ปลาหมึกสดที่วางอยู่บนใบตองไปวางบนเตาถ่านทีก่ �ำลังส่งความร้อนขึ้นมา
“แม่ไปรอที่ห้องแต่งตัวหลังเวทีนะ” มธุรสหันมาบอก เพราะต้องไป
ดูว่าช่างแต่งหน้ากับช่างท�ำผมมารอพวกเธอแล้วหรือยัง
“ค่ะ” เสียงใสดังขึ้นอย่างยานคาง ส่วนคุณอ้วนยังยืนคุยกับคนรู้จัก
อย่างสนุกสนาน แล้วก็มีเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นขณะก�ำลังเดินเข้ามาหา
“กระแต!” รัดเกล้าเดินเข้ามาพร้อมกับเพื่อนชายหญิงอีกสามสี่คน
“พวกเรามาเชียร์”
“โอ๊ย! กว่าจะขึ้นเวทีสองทุ่มโน่น” มะลุลีตอบเสียงแหลมและถาม
เพื่อนๆ “กินปลาหมึกกันไหม”
บางคนขยับเข้ามาซือ้ และยืนออกันอยูห่ น้าร้านขายของปิง้ ย่าง เสียง
โม 27

พูดคุยดังโขมงโฉงเฉง โดยเฉพาะเสียงของมะลุลที กี่ ำ� ลังกินปลาหมึกปิง้ ไปด้วย
“นี่เกล้า! แม่เอารถเก๋งมาล่อฉันให้ขึ้นเวที”
“โห...แม่เธอใจป�้ำว่ะ” เพื่อนชายนามว่าไก่พูดขึ้น
“เออ อิจฉาไหม” มะลุลีย้อน
“อิจฉาสิวะ ถามได้”
“งั้นแกขึ้นเวทีประกวดนางงามยอดพธูไทยแทนฉัน”
เสียงหัวเราะฮาครืนดังขึ้น ก่อนตามด้วยเสียงชมระคนประชดจาก
คู่สนทนา
“ถ้าข้าเป็นผู้หญิงแล้วหน้าตาสวยเหมือนเอ็ง ข้าขึ้นไปแล้วโว้ย!”
มะลุลีหน้าเบ้ เป็นลูกสาวเจ้าของโรงสีใหญ่ แถมได้รับความสวย
มาจากมารดา แต่เธอไม่ปรารถนาทีจ่ ะขึน้ เวทีประกวด เพราะอยากช่วยพ่อคุม
โรงสีมากกว่า
“กระแต!” รัดเกล้าเรียกเพื่อน “ผักชีติดฟัน”
“จริงหรือ”
“จริง เอานี่กระจก”
มะลุลีรับกระจกเล็กๆ ที่เพื่อนน�ำติดตัวมาด้วยขึ้นส่อง เห็นใบผักชี
จากน�้ำจิ้มปลาหมึกรสแซบติดฟันอยู่ แต่เธอไม่แคะออก แถมยังพูดพร้อม
หัวเราะออกมาอย่างร่าเริง
“ปล่อยเอาไว้อย่างนี้แหละ”
“เฮ้ย!”
สามสี่เสียงดังขึ้นอย่างไม่เห็นด้วย เพราะรู้ว่าหญิงสาวต้องขึ้นเวที
“จะบ้าหรือ ยิม้ ทีเห็นผักชีเชียว” ไก่พูด
“ก็ไม่อยากได้ต�ำแหน่งนางนพมาศนี่หว่า”
“ไม่อยากได้แล้วขึ้นประกวดท�ำไมวะ” ไก่พูดอีก
“แม่บีบคอ”
ทุกคนหัวเราะ ต่างข�ำในค�ำตอบของเพื่อนทั้งที่รู้สาเหตุอยู่แล้วว่า
มารดาเพื่อนอยากปั้นลูกสาวให้เป็นนางงามระดับประเทศมากแค่ไหน
“เออ เบือ่ แล้วว่ะ โดนบังคับให้เป็นมาตัง้ สามปี ปีนยี้ งั จะให้เป็นอีก”
บรรดาเพือ่ นๆ ของมะลุลฟี งั แล้วต่างพยักหน้า เวลานัน้ มีใครคนหนึง่
28 นางงามแสนกล

หยุดยืนอยู่ไม่ไกล ในมือถือกล้องถ่ายภาพตัวใหญ่ สายตาหลังแว่นเรย์แบน
มองมาที่พวกเธอ เพราะได้ยินบทสนทนาของหญิงสาวกับเพื่อนๆ ทุกคน แต่
อะไรก็ไม่ท�ำให้เขาสนใจเท่ารอยยิ้มของเธอ
กล้องที่อยู่ในมือถูกยกขึ้น นิ้วเรียวกดชัตเตอร์ เขาเก็บภาพขณะที่
เธอก�ำลังคุยกับเพือ่ นๆ อย่างเพลิดเพลินอยูเ่ งียบๆ จากนัน้ ก็เดินออกไปถ่ายรูป
ร้านค้าต่างๆ โรงลิเก โรงหนังกลางแปลง ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน และเวทีใหญ่
ที่จะมีการประกวดนางนพมาศในไม่ช้า
ด้วยรูปร่างทีส่ งู เพรียวถึงหนึง่ ร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตร กล้ามแขน
เป็นมัดและไม่มพี ุงยื่นออกมาจากเสื้อยืดคอกลมสีด�ำ กับเส้นผมสีน�้ำตาลเข้ม
ยาวระต้นคอ อีกทั้งเค้าโครงหน้าที่ดูหล่อเหลา จึงท�ำให้บุคคลที่ยืนอยู่รอบตัว
เขาหันมามองอย่างสนใจ
นันดา จอห์นสัน วางตัวเป็นปกติเพราะชินกับสายตาของผูค้ นทีม่ อง
มา เนื่องจากเคยมีอาชีพเป็นนายแบบ แถมขึ้นปกนิตยสารชื่อดังอย่างจีคิว1
มาแล้ว
แล้วเสียงของคนที่เขาแอบฟังบทสนทนาก็ดังขึ้นทางด้านหลัง เธอ
ก�ำลังคุยกับเพื่อนขณะซื้อน�้ำอัดลมใส่ถุง ยืนอยู่ห่างจากเขาไปไม่มาก
“กระแต! ไอ้บ้า! จะไม่แคะผักชีออกจากฟันจริงๆ หรือ” รัดเกล้าว่า
มีสีหน้าแหยๆ กับความพิเรนทร์ของเพื่อนสาว
“นี่แหละโอกาส กรรมการจะได้ไม่เลือกฉัน” มะลุลีหัวเราะ
“ไม่กลัวโดนแม่ว่าหรือไง”
“กลัวอยู่เหมือนกันนะ”
“เออ...กลัวแล้วท�ำไมไม่ยอมแคะผักชีออกจากฟัน น่าเกลียด”
รัดเกล้าตีแขนเพื่อน
“ใช่ น่าเกลียด” เพื่อนคนอื่นพูดเสริม
“ก็บอกแล้วว่าไม่อยากได้ต�ำแหน่งนางนพมาศ”
“แกนี่บ้าจริงๆ” รัดเกล้าส่ายหน้า
นิตยสารจีคิว (GQ หรือ Originally Gentlemen’s Quarterly) คือ นิตยสารรายเดือนของ
ชาวอเมริกันที่มุ่งเน้นเรื่องแฟชั่น วัฒนธรรม บทความเกี่ยวกับอาหาร ภาพยนตร์ ฟิตเนส เพศ
เพลง การท่องเที่ยว กีฬา เทคโนโลยี และหนังสือ

1

โม 29

“แหม...เป็นไปได้อยากเดินขาเป๋ขนึ้ เวทีดว้ ยซ�ำ้ ” คนพูดหัวเราะ เห็น
ว่าเป็นเรื่องตลกขบขัน แล้วสายตาของรัดเกล้าก็หันไปเห็นชายร่างสูงที่ก�ำลัง
มองพวกเธออยู่ท่ามกลางแสงแดดยามเย็น
“ผู้ชายคนนั้น...”
ทุกๆ คนหันไปมองตามสายตาของคนพูด เห็นชายหนุ่มรูปร่างดี
หน้าตาดูหล่อเหลา สวมเสือ้ ยืดคอกลมสีดำ 
� กางเกงยีนส์สซี ดี และรองเท้าผ้าใบ
อีกทัง้ ยังมีกล้องถ่ายรูปอยูใ่ นมือ สายกล้องคล้องอยูท่ คี่ อ แล้วเขาก็ยกตัวกล้อง
ขึ้นเก็บภาพของพวกเธอ
“เขาถ่ายรูปพวกเราว่ะ” ไก่พูด
“ยิ้มสิ ยิ้ม” มะลุลีนึกสนุก จู่ๆ ก็มีคนมาถ่ายรูป เธอจึงฉีกยิ้มทั้งๆ ที่
มีผักชีติดฟัน
ภาพนั้นท�ำให้นันดารีบกดชัตเตอร์ เขาเห็นสิ่งที่อยู่ในซอกฟันเรียง
เป็นระเบียบของเธอแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้ ซึง่ ท�ำให้รดั เกล้าว่ามะลุลอี ย่างอายๆ
“กระแต! เห็นไหม เขาหัวเราะแก”
คนถูกเพือ่ นตีหลังหลุดหัวเราะกับความบ้าบอของตัวเองเหมือนกัน
“ฮาดี”
“ฮาอะไร” รัดเกล้าพูด “ไม่ฮา อายเขา เกิดเขาเอารูปไปโพสต์ลง
อินเทอร์เน็ต กระแตเอ๋ย ไม่อยากคิดเลย แกไม่อายบ้างหรือ”
“ท�ำไมต้องอาย” มะลุลีย้อนตาปริบๆ “แค่ผักชีติดฟัน”
“แกนี่!”
“ฮาๆ”
นันดาอดไม่ได้ทจี่ ะยิม้ และหัวเราะ ดูเธอเป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนาน
และไม่ห่วงความสวยเลยสักนิด ต่อจากนั้นเขาก็ยกกล้องถ่ายรูปของเธออีก
หลายภาพ แล้วต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปจากที่ตรงนั้น
เพียงแค่ท้องฟ้าแปรเปลี่ยนสี แสงไฟนีออนก็สว่างจ้า มีเสียงดนตรี
เสียงพ่อค้าแม่ค้าที่ตะโกนขายของ และเสียงของพิธีกรที่ก�ำลังด�ำเนินรายการ
อยู่บนเวทีใหญ่ดังลั่นไปทั่วบริเวณ
ที่ด้านหลังเวทีมีเพียงมะลุลีกับรัดเกล้าเข้าไปเท่านั้น เพื่อนคนอื่นๆ
แยกย้ายไปดูโน่นดูนี่ และหยุดคุยอยูก่ บั เพือ่ นคนอืน่ ทีท่ ยอยกันเข้ามาเทีย่ วงาน
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รัดเกล้าทนไม่ได้ที่มะลุลีจะท�ำเปิ่น ยิ้มโชว์ผักชีที่ติดฟัน เธอฟ้อง
แม่เพื่อนที่ก�ำลังรอลูกสาวให้เข้ามาแต่งตัวอย่างกระวนกระวายใจ
“มาแล้วหรือ ก�ำลังจะส่งคนไปตามเชียว”
“ป้าคะ กระแตไม่ยอมแคะผักชีออกจากฟันค่ะ”
“ไอ้เกล้า” หญิงสาวโวยวาย
“ไหน! ยิงฟันเดี๋ยวนี้!” มธุรสปรี่เข้าไปง้างปากของลูกสาว เพราะ
รูว้ า่ อีกฝ่ายเซีย้ วขนาดไหน พอเห็นเท่านัน้ ก็สง่ เสียงโวยวาย “ตาย! ท�ำไมซกมก
อย่างนี้นะ!”
“แม่”
“แคะออกมาเลย แคะออกมาเดี๋ยวนี้เลย”
บรรดาสาวงามทีอ่ ยูใ่ นห้องแต่งตัวเบนสายตามามองมะลุลกี นั เป็น
ตาเดียว หนึ่งในนั้นมี ลาวัลย์ แสงอรุณ ชื่อเล่นว่าปิงปองอยู่ด้วย
ลาวัลย์แอบเบ้ปากอย่างรู้สึกหมั่นไส้ เนื่องจากไม่ชอบมะลุลีที่แย่ง
ต�ำแหน่งนางนพมาศวิทยาลัยไปครอบครองทั้งสองปีที่เรียนอยู่ด้วยกัน
“มันมาประกวดด้วย”
“ใครจ๊ะ” พีเ่ ลีย้ งทีไ่ ด้ยนิ เสียงก้มหน้าลงมาถามใกล้ๆ มือก็จบั ผมของ
ลาวัลย์เกล้าเป็นมวยไปด้วย
“เพื่อน ไม่ใช่สิ ไม่ใช่เพื่อน แค่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน”
“อ๋อ หน้าตาสวยนะ ผิวก็สวย”
ค�ำชมของพี่เลี้ยงยิ่งท�ำให้ลาวัลย์เบ้ปาก เนื่องจากยอมรับไม่ได้ว่า
มะลุลสี วยกว่า ค�ำพูดกระแนะกระแหนหลุดออกมาอย่างหมัน่ ไส้คนทีเ่ ธอก�ำลัง
มองอยู่
“สวยอะไร ด�ำจะตาย ไม่มีทางได้ต�ำแหน่งนางนพมาศหรอก”
พี่เลี้ยงของลาวัลย์เงียบ รู้ว่าหญิงสาวมีนิสัยอย่างไรจึงไม่พูดมาก
เพราะก็แค่ต้องการให้คนของตัวเองชนะการประกวดแล้วแบ่งเงินรางวัลกัน
เท่านั้น
“เงยหน้าหน่อยสิ”
ลาวัลย์เงยหน้า เมือ่ ทรงผมทีพ่ เี่ ลีย้ งก�ำลังท�ำให้จะต้องดูดี ซึง่ ในเวลา
นั้นรัดเกล้าหันมาเห็นเธอจึงส่งเสียงเรียก ก่อนเดินเข้ามาหา
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“ปิงปอง!”
ลาวัลย์ระบายลมหายใจออกมาอย่างหงุดหงิด แล้วมองไปทีร่ ดั เกล้า
จากนั้นก็ยิ้มให้และเอ่ยทัก
“ไง!”
มะลุลีได้ยินเสียงของรัดเกล้าที่เรียกลาวัลย์ก็หันไปมอง ตาสบกัน
เท่านั้น ประกายไฟก็ลุกพรึ่บ ความชิงชังฉายชัดอยู่บนใบหน้าของลาวัลย์
ทางผูจ้ ดั งานเดินเข้ามาแจกเบอรใ์ ห้กบั สาวงามตามใบสมัครทีม่ ถี งึ
ยี่สิบสามคน ซึ่งแต่ละคนมีสปอนเซอร์ส่งเข้ามา
มะลุลไี ด้รบั เบอร์สบิ สาม  สว่ นลาวัลยไ์ ด้เบอร์เก้า  มะลุลคี ยุ กับมารดา
เสียงใสขณะที่ทางผู้จัดงานก�ำลังบอกสาวๆ ว่าต้องท�ำอะไรบ้างบนเวที
“ศุกร์สิบสามหรือเปล่าแม่”
“พูดอะไรของแก ปากไม่ดี”
“อันลักกี้นัมเบอร์ไงแม่”
“นี่!” มธุรสสะกิดแขนลูก “คนนั้นที่บอกว่าท�ำดั้งใช่ไหม”
“เบาๆ สิแม่ เดี๋ยวใครได้ยิน”
“ได้ยินก็ได้ยินไปสิ” มธุรสไม่สน
“โธ่แม่! เราก�ำลังนินทาเขาอยู่นะ”
ช่างท�ำผมหัวเราะ ข�ำบทสนทนาของสองแม่ลกู ทีก่ ระซิบกระซาบกัน
“อ้าว...ก็มันเรื่องจริง” มธุรสยังเถียงลูก
“แต่ท�ำมาแล้วสวยนะแม่” มะลุลีชมลาวัลย์จากใจจริง พอเอี้ยวตัว
ไปมอง ปรากฏว่าอีกฝ่ายก�ำลังคุยอยู่กับรัดเกล้า สีหน้าและท่าทางยังคงเป็น
เหมือนเดิมคือเชิดและหยิ่ง คิดว่าตัวเองสวยกว่าใคร
ทางผูจ้ ดั งานทีก่ ำ� ลังบอกสาวงามว่าต้องท�ำอะไรบนเวทียงั คงพูดอยู่
“หลังจากแนะน�ำตัวเองว่าชื่ออะไร อายุเท่าไร ใครส่งเข้าประกวด
และก�ำลังเรียนหรือท�ำงานอยู่ที่ไหน จากนั้นคณะกรรมการก็จะคัดเลือกจน
เหลือสามคนสุดท้าย ผู้ที่เข้ารอบสามคนสุดท้ายต้องตอบค�ำถามของทาง
คณะกรรมการที่อยู่ในซองนี้”
“แม่...แม่คิดว่าเขาจะถามอะไร”
“เดี๋ยวแม่ไปสืบมาให้” มธุรสยิ้ม มะลุลีหัวเราะ รู้ว่าแม่ท�ำได้ แต่
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ไม่เอา เธอไม่ชอบโกงใคร แล้วก็ไม่อยากได้ต�ำแหน่งนี้ด้วย
“ระวังนะ ใครรู้เข้า เขาประณามแม่แน่”
มธุรสตวัดตาค้อนลูก จิตใจกระวนกระวายด้วยความอยากให้ลกู สาว
ได้ต�ำแหน่ง แล้วเธอก็หันไปมองผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการที่เธอขอความ
ช่วยเหลือ จากนั้นก็ยิ้มให้เมื่อฝ่ายตรงข้ามมองมา
ข่าวมธุรสคุยกับผู้ตัดสินรั่วออกไป เพราะความลับไม่มีในโลก ครั้น
มารดาเดินออกไปจากห้องแต่งตัวเพื่อไปหาสามีเท่านั้น มะลุลีก็ได้ยินเสียง
พูดคุยนินทาลับหลัง
“งานนี้มีเส้น เส้นใหญ่มากเสียด้วย”
น�้ำเสียงคนพูดเต็มไปด้วยความไม่พอใจ สายตาทุกคู่มองตรงมาที่
เธอซึ่งมันท�ำให้คนโดนมองโกรธ
ลาวัลย์พร้อมจะเหยียบอีกฝ่ายให้จมดิน เธอจงใจพูดกับรัดเกล้าที่
ยังยืนอยู่ใกล้ๆ เสียงดัง
“สงสัยงานนี้จะมีคนใช้เส้นให้ได้ต�ำแหน่งจริงๆ ใช่ไหมเกล้า!”
รัดเกล้าอึกอัก สีหน้าไม่ดีและไม่พูดตอบ แถมเดินหนีลาวัลยไ์ ปหา
มะลุลีอีก
“กระแต” เธอเรียกเพื่อนด้วยความเป็นห่วง
มะลุลีระบายลมหายใจออกมาอย่างเซ็งๆ แล้วก็มีค�ำพูดไม่ดีลอย
มาเข้าหูอีกเป็นระลอกๆ
“ด�ำก็ด�ำ นมก็ไม่มี”
“ไม่เห็นสวย ผอมเป็นไม้เสียบผี”
ร่างระหงผุดลุกขึน้ จากเก้าอีโ้ ดยไม่มปี ม่ี ขี ลุย่ จนช่างท�ำผมอุทาน ร้อง
ว้ายขึ้นมาอย่างตกใจ
“ใครว่าด�ำ  ผิวอย่างนี้เขาเรียกว่าสีแทน แล้วนมเนี่ย” มะลุลียกมือ
จับนมตัวเองทั้งสองข้าง ตาคมดุกวาดมองทุกคนเพราะไม่รู้ว่าใครพูด
“สามสิบสองคับบี ของแท้ ไม่ใช่ของเทียม อ้อ...เมื่อกี้ใครว่าใช้เส้น
นะ รอแป๊บ...เดี๋ยวมา”
สิ้นเสียงใส ร่างระหงก็เดินออกจากห้องแต่งตัวทั้งๆ ที่ผมยังเกล้า
ไม่เสร็จ ครัน้ เห็นมารดายืนคุยกับกรรมการคนหนึง่ ก็เดินเข้าไปหาหน้าตาบึง้ ตึง
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“แม่!”
“ว้าย!” มธุรสสะดุ้ง
“เขาว่าแม่เป็นเส้นใหญ่”
“อะไรเส้นใหญ่” มธุรสมีสีหน้างุนงง ไม่เข้าใจว่าลูกก�ำลังพูดอะไร
“แซดเลยแม่ แม่เล่นเส้น หนูได้เป็นนางนพมาศแน่ๆ”
“เออ...” มธุรสพูดไม่ออก หลังจากมองหน้าลูกก็หันไปมองหน้า
คู่สนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แล้วมะลุลีก็ดึงผู้ตัดสินให้เดินไปกับเธอ
“มากับหนูหน่อย ไปบอกกับทุกคนเลยว่าการประกวดนี้จะโปร่งใส
เหมือนน�้ำสะอาด”
มธุรสร้องวี้ดว้ายขณะเดินตามหลังลูกสาวที่ลากผู้ตัดสินให้เดินไป
ด้วยกัน
“ลิลลี่...ลิลลี่ นั่นแกจะท�ำอะไร หยุดนะ! หยุด!”
“ท�ำให้ทุกคนรู้ว่างานนี้ไม่มีโกงสิแม่!”
นันดาเห็นเหตุการณ์ทกุ อย่าง ชายหนุม่ อดไม่ได้ทจี่ ะหัวเราะ เพราะ
รู้สึกชื่นชมความคิดของหญิงสาวจนอยากจะเห็นเธอยืนอยู่บนเวทีประกวด
เสียแล้ว
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