


บางกอกน้อย พุทธศกัราช ๒๔๗๗

พระอาทติย์ลาลบัโลกไปหลายชั่วโมงแล้ว สองแม่ลูกเพิ่งมอีาหาร 
ตกถงึท้องหลงัจากพายเรอืเข้าไปในคลองเลก็ๆ และซ่อนตวัอยู่ในสวนของ

ชาวบ้าน จนกระทั่งพลบค�่าจงึพากนัเดนิเข้าไปในตลาดที่ยงัคงมผีู้คนเดนิไป

มาขวกัไขว่ 

สองข้างทางเป็นเรือนไม้สองชั้น บางร้านก็ยกประตูไม้สักเป็นแผ่น

มาปิดประตูลงกลอนหน้าร้านไปแล้ว แต่ยังคงมีบางร้านที่เปิดขายเหล้าให้

พวกหนุม่ๆ ที่อาจจะแวะเวยีนเข้าไปในซอยข้างๆ ตลาด ที่มทีั้งซ่องและบ่อน  

รวมไปถงึโรงฝ่ินที่แอบเปิดให้บรกิารอย่างผดิกฎหมาย เพราะมชุีมชนชาวจนี

อยู่ในละแวกนี้ คนเก่าแก่กย็งัชอบมาใช้บรกิาร เมื่อมคีวามต้องการกย็่อม

มคีนแสวงหามาปรนเปรอ ถงึราคาจะสูงแต่กไ็ม่มใีครเกี่ยงงอน 

มุ่ยแชผมเผ้ากระเซงิ เสื้อผ้ายบัย่น ใบหน้าหมองเศร้าแต่ยงัคงฉาย

แววสวยด้วยวยักลางสามสบิ สนิธพ บุตรชายในวยัสบิสี่ ก�าลงัสูงเก้งก้าง 

บทน�ำ
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แข้งขายาว และผอมกะหร่อง สองแม่ลูกหอบกระเป๋าคนละใบ นั่งก้มหน้า

ก้มตากนิข้าวต้มที่ร้านซึ่งอยู่ตดิร้านขายเหล้าอย่างหวิโหย สนิธพกนิข้าวต้ม

ไปหลายชาม พออิ่มมุ่ยแชกเ็รยีกเจ้าของร้าน

“เกบ็ตงัค์ด้วยค่ะโก” 

ชายวยักลางคนสวมเสื้อยดืสขีาวตุน่ๆ ซึ่งยดืย้วยเดนิมาที่โต๊ะ หลงัจาก

นบัถ้วยและอาหารแล้วกบ็อกราคา

“ห้าสบิตงัค์๑” 

มุ่ยแชล้วงเข้าไปในกระเป๋า หยิบกระป๋องเงินที่คว้ามาจากบ้านก่อน 

ไฟไหม้ อนัเป็นเงนิเกบ็ทั้งหมดของครอบครวั บดันี้หล่อนจะต้องใช้เงนิอย่าง

ประหยดั จนกว่าจะได้เริ่มต้นท�างานอกีครั้ง

หล่อนยื่นเงนิให้เจ้าของร้าน นกึในใจว่าราคาแพงกว่าตลาดแถวบ้าน

มาก ข้าวผัดธรรมดาไม่ใส่ไข่จานหนึ่งยังแค่สามสตางค์ แต่เมื่อมาต่างถิ่น

หล่อนกไ็ม่กล้าทกัท้วง 

“เอ่อ โกคะ ฉนัมาตามหาญาต ิอเีคยอยู่แถวนี้ ชื่อว่าเจก็เฮง โกเคย

ได้ยนิชื่อบ้างไหมคะ”

“อ๋อ รู้จักสิ เจ็กเฮง รู้จักๆ แต่อีย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับลูกอีได้

หลายปีแล้วนา ลื้อไม่รู้เรื่องเหรอ”

มุ่ยแชหน้าซีดเผือด ลูกพี่ลูกน้องของบิดาที่หล่อนคิดจะมาขอพึ่งพา

อาศัยจนกว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ กลับกลายเป็นว่าเขาย้ายที่อยู่ไปเสียแล้ว 

ต้องโทษพวกหล่อนเองที่ไม่ได้ไปมาหาสู่เสียนาน จ�าได้แต่ว่าเขาย้ายมาอยู่

แถวนี้ เคยมาเยี่ยมแค่ครั้งเดยีวเมื่อหลายปีก่อนเท่านั้น 

๑ ผู้เขยีนได้สอบถาม อ. โกวทิ ตั้งตรงจติร ซึ่งมอีายุสบิสามปีเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒  

เริ่มต้น ท่านบอกว่าก่อนสงครามโลก ข้าวผดัราคาจานละสามสตางค์ ถ้าใส่ไข่ราคาห้าสตางค์  

ข้าวต้มปลาโอราคาชามละห้าสตางค์ เงนิห้าสบิสตางค์กนิกนัอิ่มทั้งครอบครวั แต่หลงัจาก

เกดิสงคราม เงนิกเ็ฟ้อ ราคาข้าวของจงึแพงขึ้นอกีหลายเท่า



ณ า ร า    9

“แล้วเขาไปอยู่ที่ไหน โกพอจะทราบไหมคะ”

“เอ อนันี้อั๊วกไ็ม่แน่ใจนะ เดี๋ยวอั๊วจะลองถามเมยีให้ อจีะรู้เรื่องคน

แถวนี้มากกว่า” เขาเดนิกลบัเข้าไปคยุกบัภรรยาในร้าน สนิธพจงึถามมารดา

“นอกจากเจ็กเฮงแล้ว เรายังจะหาญาติคนอื่นที่อยู่แถวนี้ได้อีกไหม

ครบัไอ๊”

“ญาตขิองไอ๊กบัเตี่ยย้ายไปเสี่ยงโชคที่ต่างจงัหวดักนัเยอะ เพราะไม่มี

ใครอยากเช่าที่ท�านา ปลูกผกั เลี้ยงเป็ดเหมอืนเราหรอก พวกเขาอยากจะ

เป็นเจ้าของที่ดนิเอง”

สนิธพก�าลงัจะตอบมารดา แต่ต้องเกบ็ค�าพูดไว้ เมื่อภรรยาร่างท้วม

ของเจ้าของร้านเดนิออกมา

“ลื้อมาตามหาเจก็เฮงเหรอ”

“ใช่จ้ะ อาซ้อพอจะทราบไหม”

“เขาย้ายขึ้นไปทางเหนอืโน่นแน่ะ อั๊วได้ยนิมาว่างั้น ส่วนที่อยู่อั๊วไม่รู้

หรอก แต่ลูกชายคนเล็กกับสะใภ้ยังอยู่ในสวนโน่น เห็นว่าจะย้ายตามไป

เรว็ๆ นี้”

“เหรอคะ” มุย่แชตาโต “ถ้างั้น...บ้านพวกเขาอยูท่างไหน ช่วยบอกทาง 

ให้หน่อยได้ไหมคะ พวกเราเป็นญาตเิขา”

สายตาอยากรูอ้ยากเหน็ของเจ้าของร้านกวาดมองไปทั่วร่างของแม่ลกู  

สภาพมอมแมมและข้าวของที่หอบพะรุงพะรังก็บอกหล่อนได้มากว่าทั้งคู่

ก�าลงัเดอืดร้อน จงึพยกัหน้า

“มันอยู่ลึก ถ้าไม่ใช่คนแถวนี้จะหลงทางได้นา พวกลื้อหาที่หลับ

ที่นอนแถวนี้ก่อนดไีหม” เจ้าของร้านใจด ีห่วงใยคนจนีด้วยกนั เมื่อมุ่ยแช

คดิถงึเงนิในกระเป๋าแล้วกต็้องส่ายหน้า 

“ไม่เป็นไรค่ะ อั๊วเคยมาแถวนี้หลายครั้ง คงไม่หลงหรอก แล้วสวน

ที่ว่าอยู่ใกล้ๆ ที่เดมิหรอืเปล่า”

“กไ็ม่ไกลจากกนัมากหรอก ถ้าเคยมาแล้วคงจะไม่หลง งั้นกเ็ดนิไป
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ตามถนนนี้นะ พอเจอตรอกขวามอืกเ็ลี้ยว แล้วเดนิไปจนสดุทางซึ่งจะพาไป

ถงึแม่น�้า แต่ยงัไม่ถงึท่าน�้านะ เลี้ยวซ้ายอกีท ีพอไปถงึจะเหน็บ้านทรงไทย

หลงัใหญ่ เดนิผ่านบ้านหลงันั้นไปตามคนัคลองสกัชั่วธูปหมดก้าน พ้นจาก

ละแวกบ้านแถวนั้นก็จะเจอสวน กระท่อมของพวกเขาอยู่ตรงท้ายสวน 

นั่นแหละ”

“ขอบคุณมากค่ะอาซ้อ” มุ่ยแชยกมือไหว้ด้วยความซาบซึ้งใจ แล้ว

เจ้าของร้านกถ็าม

“ว่าแต่พวกลื้อมาจากไหนล่ะ อยู่บางกอกหรือเปล่า หรือมาจาก 

ต่างจงัหวดั”

“เอ่อ พวกเราอยู่บางกอกนี่แหละค่ะ”

“แถวไหน”

“เอ่อ...ตลาดพลูจ้ะ” มุ่ยแชรบีเกบ็กระเป๋าขึ้นมาสะพาย ตั้งใจจะรบี

ไปจากที่นี่ก่อนที่จะถูกซกัไปมากกว่านี้

“ตลาดพลูงั้นเหรอ อั๊วได้ยินข่าวจากญาติของอั๊วบอกว่า เมื่อคืนที่

สวนของพระยาพทิกัษ์สนัตชินไฟไหม้ เหน็ว่าลกูชายคลั่งที่พ่อแม่ไปขดัขวาง 

ความรกัถงึได้ลงมอืฆ่าพ่อแล้วเผาบ้านทิ้งงั้นเรอะ พวกลื้อมาจากที่นั่น ได้ยนิ

ข่าวเรื่องนี้หรอืเปล่า”

“ปละ...เปล่าเลยจ้ะ ไม่เคยได้ยนิข่าวนี้เลย อั๊วกบัลกูออกจากตลาดพลู

มาได้สองสามวันแล้ว ผัวอั๊วตายน่ะ เลยจะมาอาศัยกับเจ็กเฮงสักพักก่อน

ขยบัขยาย ไม่คดิว่าอจีะย้ายไปเรว็ขนาดนี้”

“งั้นกแ็ล้วไป โอ๊ย คนสมยันี้นะน่ากลวัจรงิๆ เหน็เขาว่า ขนุปราบพาล- 

ชน ลกูชายของพระยาพทิกัษ์สนัตชินน่ะ ยงิไอ้หมอนั่นทิ้งไปแล้ว สมน�้าหน้า

จรงิๆ เวรกรรมทนัตาเหน็”

มุย่แชก้มหน้า กลนืก้อนสะอื้นลงคออย่างยากเยน็ พอเงยหน้าอกีครั้ง

กฝ็ืนยิ้มสั่นๆ 

“ค่ะ ขอบคุณอาซ้ออกีครั้งนะ อั๊วต้องรบีไปก่อนจะดกึไปกว่านี้”
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“เออ จรงิๆ รบีไปๆ อั๊วนี่กแ็ย่จรงิ ชวนคุยอยู่ได้” 

มุ่ยแชพยักหน้าเรียกบุตรชายที่ดวงตาแดงๆ หลังจากได้ยินค�าพูด

ของหญิงเจ้าของร้าน ทั้งสองรีบออกจากร้าน พอห่างออกไปสินธพก็บอก

เสยีงสั่น

“เฮยีโฮ่วตายแล้ว ทนีี้...เราจะท�ายงัไงกนัดลี่ะไอ๊”

หลอ่นหนัมาปลอบบตุรชาย เมื่อขาดหวัเรอืใหญ่และบตุรชายคนโต

แล้ว หล่อนกต้็องท�าตวัให้เข้มแขง็ ในอนาคตจะต้องเป็นที่พึ่งให้แก่บุตรชาย 

คนเลก็

“มนัอาจจะเป็นแค่ข่าวลอืกไ็ด้ กงัเฮยียงับอกว่าอาโฮ่วหนไีปได้”

“แต่เฮยีอาจถูกจบั แล้วถูกยงิหลงัจากเราหนมีากไ็ด้นะไอ๊” 

“เอาเถอะ อย่าเพิ่งคิดมากตอนนี้ ช่วยกันหาบ้านของเจ็กเฮงให้เจอ 

ก่อนเถอะ แล้วค่อยมาว่ากัน ถ้าเป็นไปได้ ไอ๊อยากจะกลับไปไหว้ศพของ

เตี่ย...” พดูถงึตรงนี้หล่อนกส็ะอื้นฮกั เมื่อคดิถงึสามทีี่เพิ่งเสยีชวีติไป “ก่อน 

...ก่อนที่เรา...จะย้ายไปอยูท่ี่อื่น ตอนนั้นเราคงจะรูค้วามจรงิแล้วละ ว่าอาโฮ่ว 

ตายอย่างที่ข่าวเขาว่าหรอืเปล่า” 

มุ่ยแชยกชายเสื้อเช็ดน�้าตา ที่ผ่านมาหล่อนก็เป็นแค่ผู้ตามสามีมา

ตลอด พอลูกโตก็หวังว่าจะมีลูกเป็นผู้น�า แต่โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นท�าให้

หล่อนรูว่้า ต่อไปนี้หล่อนจะต้องเข้มแขง็เพื่อสนิธพ บตุรคนเดยีวที่เหลอือยู่ 

และจะต้องเป็นฝีพายพาเรือน้อยของครอบครัวผ่านพ้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

ของชวีติไปให้ได้

“ทุกอย่างเกดิขึ้นเพราะเฮยีโฮ่ว เพราะค�าว่ารกับ้าๆ บอๆ เพยีงค�าเดยีว” 

สนิธพกดัฟันกรอด “มนัท�าลายหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ท�าลายครอบครวั มนั

ฆ่าเตี่ย แล้วเฮยีโฮ่วกต็้องมาตายชดใช้กรรมที่ตวัเองก่อ”

น�้าตาซึ่งเหือดแห้งไปแล้วทะลักทลายอีกหน มุ่ยแชปาดน�้าตาที่ไหล

รนิไม่หยุด

“อาแบ้เอ๊ย มนัเป็นเวรเป็นกรรมของครอบครวัเรา เป็นเวรกรรมของ 



12   อั ส ด ร พิ โ ร ธ

อาโฮ่ว ที่ต้องมารกัมาผกูพนักบัคนของบ้านนั้น ท่านขุนเป็นคนจติใจโหดเหี้ยม 

นสิยัพาลเหมอืนท่านเจ้าคุณ อาโฮ่วเลยต้องมารบักรรม”

สองแม่ลูกเดินไปตามเส้นทางที่เจ้าของร้านข้าวต้มบอก จนเกือบ

ถึงท่าเรือที่ทั้งสองจอดเรือล�าเล็กซึ่งเป็นพาหนะพาหนีมาจากตลาดพล ู

เมื่อตอนเช้ามืด พวกเขายังไม่รู้ว่าบ้านจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหน จึง

ตดัสนิใจเดนิเท้าไปตามเส้นทาง แล้วค่อยย้อนกลบัมาเอาเรอืภายหลงั เพราะ

ทุกอย่างตอนนี้เป็นเงินเป็นทองทั้งสิ้น ถ้าจ�าเป็นต้องขาย ก็อาจจะได้ราคา

หลายสบิบาท

ทั้งสองมองเห็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่ลิบๆ จากตรงแยก มุ่ยแชจึง

บอก

“เลี้ยวซ้ายตรงบ้านทรงไทย ผ่านบ้านคนไป จะเจอสวน...โน่น ทาง

แยกอยู่โน่น”

สองแม่ลูกเดินไปตามถนน แต่เสียงฝีเท้าที่ตามมาด้านหลังก็ท�าให้

สนิธพต้องหนัไปมอง เขาเหน็ชายสองคนเดนิก้าวยาวๆ ตามหลงัมา มุ่ยแช

รบีดงึลกูชายหลบข้างทาง ตั้งใจหลกีให้คนที่รบีร้อนไปก่อน ทว่าพอทั้งสอง

เหน็สายตาของชายทั้งคูม่องมากเ็ริ่มหวั่น ทั้งตรงนี้กม็ดืมาก มเีพยีงแสงจาก

ไฟฉายกระบอกเลก็ๆ ในมอืของสนิธพเท่านั้น 

“วิ่งเถอะแม่” สนิธพบอก “ท่าทางไม่ค่อยดเีลย” 

มุ่ยแชพยักหน้า แล้วสองแม่ลูกจึงพากันออกวิ่งสุดฝีเท้า หวังจะไป

ให้ถงึบ้านหลงัที่ใกล้ที่สุด แต่ชายสองคนรู้ว่าเหยื่อไหวตวัทนั กอ็อกวิ่งกวด  

ไม่ถงึนาทชีายที่แขง็แรงกว่ากว็ิ่งมาถงึตวัมุย่แช แล้วพยายามกระชากกระเป๋า

อย่างแรงจนร่างของหล่อนเซล้มลง

“โอ๊ย!” หล่อนร้องลั่น ยื้อกระเป๋ากลบัมา เพราะเงนิทั้งหมดที่มอียู่

ในนั้น 

สินธพเห็นมารดาล้มลงไปก็วิ่งกลับมาช่วย แต่ผู้ชายอีกคนกลับเข้า

มาขวาง แล้วยื่นมอืออกมา
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“ส่งกระเป๋ามาเสยีดีๆ  ถ้าไม่อยากตาย”

ในความมืดมิดสินธพมองเห็นหน้าพวกมันได้ไม่ชัด ไฟฉายของเขา 

กห็ล่นหายไปไหนแล้วกไ็ม่รู้ตั้งแต่ออกวิ่ง เขายกมอืไหว้อ้อนวอน

“อย่าท�าอะไรพวกเราเลย ผมขอร้อง ไว้ชวีติพวกเราเถอะ”

“อยากได้ชวีติกจ็ะให้ แต่ส่งกระเป๋ามา”

“อย่า อย่าเอาเงนิพวกฉนัไปเลย” มุ่ยแชอ้อนวอน “พวกเราไม่เหลอื

อะไรแล้ว เงนิก้อนนี้เป็นเงนิก้อนสดุท้าย ถ้าให้พวกคณุไป พวกเรากจ็ะต้อง

อดตาย”

“เฮ้ย มนัไม่ใช่เรื่องของก ูจะเอากระเป๋าให้กูดีๆ  หรอืว่าอยากจะตาย”

ชายผู้นั้นดงึมดีพบัออกจากกระเป๋า แล้วดดีมดีให้เด้งออกมา 

“ให้เขาไปเถอะไอ๊” สินธพตะโกนบอกมารดาซึ่งยังนอนอยู่กับพื้น 

ก่อนจะส่งกระเป๋าที่สะพายอยู่ให้คนที่ถือมีด “เอาไปเถอะครับ แต่อย่าท�า

อะไรพวกเราเลย”

ทว่ามุย่แชยงัหวงของ มอืยงัไม่ยอมปล่อย ทั้งยงัร้องไห้โฮเสยีงดงัลั่น

“ไอ้พวกสารเลว ท�าได้แม้กระทั่งผู้หญิงกับเด็กที่ไม่มีทางสู้ ไอ้พวก

ชงิหมาเกดิ”

เผยีะ! 

เสียงฝ่ามือฟาดกระทบแก้ม แรงจนมุ่ยแชล้มฟุบลงไปกองกับพื้น

อกีครั้ง 

“ปากดนีกันะอนีี่” คนที่ยื้อยุดฉุดกระชากกระเป๋ากบัหล่อนออกแรง

ดงึเมื่อมอืของหล่อนอ่อนแรง ก่อนจะเตะซ�้าเข้าที่ท้องจนร่างบอบบางกระเดน็ 

และร้องครางด้วยความเจบ็ปวด

“ไอ๊!” สนิธพจะวิ่งเข้าไปหามารดา แต่คนที่ถอืมดีกข็ดัขวางไว้อกี 

“อย่าท�าอะไรพวกเราเลย พวกแกกไ็ด้เงนิไปแล้ว พวกเราไม่มอีะไร

จะให้พวกแกอกีแล้ว”

“ยงั ยงัมอีกี” ไอ้หมอนั่นหวัเราะชอบใจ ก่อนจะพบัมดีลงในกระเป๋า
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ตามเดมิ “ถ้าไม่อยากตาย ลื้อรออยู่ที่นี่” 

ขณะที่ชายอีกคนหัวเราะชอบใจในความคิดของเพื่อน ก่อนจะเดิน

เข้าไปลากขามุย่แชที่นอนกองบนพื้นถลููถ่กูงัไปตามพื้นหญ้า หล่อนร้องกรี๊ด

ขึ้นมาเมื่อรู้ว่าก�าลงัจะเกดิอะไรขึ้นกบัตวัเอง 

“อย่า อย่าท�าอะไรฉนัเลย ปล่อยฉนัไปเถอะ”

“ไอ๊ ไอ๊” สนิธพวิ่งเข้าไปดงึขาของมารดาอกีข้างที่ยงัเป็นอสิระ ละล�่า-

ละลกัร้องไห้อ้อนวอน “อย่าท�าอะไรไอ๊เลย ปล่อยพวกเราไปเถอะ” 

“ไอ้เด็กเวรนี่” ชายที่ยืนข้างๆ เงื้อฝ่ามือแล้วฟาดลงบนกกหูของเขา 

จนสนิธพที่หลบไม่ทนัหูอื้อและเหน็ดาวเตม็ฟ้า เขาสะบดัหน้างงๆ แต่เสยีง

กรดีร้องของมารดากป็ลุกให้เขาตื่นจากความงงงนั 

เมื่อมอืเดมิเงื้อขึ้นแล้วตบลงมา เขากม็สีตพิอที่จะยกมอืขึ้นกนั และ

กดัลงไปบนแขนนั้นสดุแรง เขาได้ลิ้มรสเลอืดสดๆ เหมน็คาวเตม็ปาก ก่อน

ที่ผมของเขาจะถูกจิก และถูกตบเข้าที่บ้องหูอีกครั้ง กรามบดกัดบนแขน 

จงึหลุด แล้วล้มลงไปกระแทกพื้นอกีหน

“ห่-เอ๊ย ดุอย่างกะหมา” ไอ้หมอนั่นสะบดัแขนที่มเีลอืดไหลโชก   

สนิธพไม่สนใจความเจบ็ปวดของตวัเอง เขาสะบดัศรีษะอกีครั้ง และ

เสยีงกรดีร้องกท็�าให้เขาไม่ลมืว่าก�าลงัเกดิอะไรขึ้น

“ไอ๊!” เขาร้องตะโกน เพราะเห็นว่าหากไม่ท�าอะไรสักอย่าง มารดา 

จะต้องถูกพวกมันขืนใจ เขามองหาอาวุธรอบกาย พอเห็นท่อนไม้ขนาด

เหมาะมือ เขาก็คว้ามันแล้วออกวิ่ง ก่อนจะฟาดลงไปกลางหลังของชายที่

อยู่ใกล้ตวัที่สุด เสยีงร้องดงัลั่นพร้อมกบัร่างที่แอ่นถลาไปข้างหน้า แต่แรง 

ฟาดนั้นยงัไม่มากพอที่จะหยุดยั้งคนชั่วได้

“ไอ้เดก็เวร” ชายผูน้ั้นสบถ ก่อนจะย่างสามขมุเข้าหา เขาฟาดไปตดิๆ 

กนัหลายครั้ง ทว่าชายผูน้ั้นกห็ลบได้ทนั แล้วถบีเข้าที่ท้องของสนิธพสดุแรง

จนเขาเซถลา

“อาแบ้ อาแบ้ อย่าท�าอะไรลูกฉันนะ อย่า!” เสียงมารดากรีดร้อง  
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ดิ้นเร่าๆ เมื่อยงัถูกลากถูลู่ถูกงัไม่หยุด

สินธพหน้ามืด แรงมีเท่าไรก็ฮึดขึ้นมาหมด ไม่กลัวหน้าอินทร์ 

หน้าพรหมที่ไหนทั้งสิ้น เมื่อพุ่งเข้าไปฟาดไม้ตามแขนและล�าตัวของคู่ต่อสู้ 

ถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง แต่เขากห็ลบัหูหลบัตาฟาดส่งๆ ไป 

“เฮ้ย ไอ้หมง มาช่วยกนัหน่อยสโิว้ย แม่ง แรงเยอะฉบิหาย”

คนชื่อหมงจึงปล่อยมือจากมุ่ยแช ท�าเสียงร�าคาญเมื่อเดินไปหา  

ล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋าแล้วหยบิมดีออกมาอกีหน

“ฆ่ามนัเสยีเลยให้สิ้นเรื่อง” 

“อย่า!” มุ่ยแชรีบคว้าขาของหมงเอาไว้ ก่อนจะตะโกนบอกสินธพ  

“อาแบ้หนไีป ไม่ต้องห่วงไอ๊ รบีไปเรว็ๆ เข้า”

หมงยิ่งร�าคาญหนกัขึ้นไปอกี เลยสะบดัเท้าแต่ไม่ส�าเรจ็ จงึเงื้อขาอกี

ข้างเตะเข้ากลางล�าตวัของมุย่แช ซึ่งร้องเสยีงดงัด้วยความเจบ็ปวด มอืที่จบั

ขาจงึปล่อยออกเพราะหมดแรง 

หมงเดนิดุ่มๆ เข้าไปช่วยเพื่อน สนิธพเหน็เช่นนั้นกร็บีตะโกนบอก 

“ไอ๊ หนไีป เรว็เข้า”

มุย่แชส่ายหน้าพลางเอามอืกุมท้อง พยายามลกุขึ้นจะไปช่วยบตุรชาย

ซึ่งก�าลังถูกชายสองคนรุม ไม้ในมือของเขาถูกแย่งไปตอนเผลอ ก่อนที่

ไม้ท่อนเดียวกันนั้นจะฟาดลงมาตรงข้างศีรษะของเขาอย่างจัง จนรู้สึกถึง 

น�้าเหนยีวๆ ที่ไหลลงกบตา เมื่อไม้ถูกเงื้อขึ้นอกีครั้ง มนักฟ็าดลงมาใกล้ๆ 

จดุเดมิ สนิธพเซไปหลายก้าวก่อนที่จะค่อยๆ ทรดุลงไปนอนกองกบัพื้นและ 

หายใจรวยรนิ

“แค่นี้ก็สิ้นเรื่อง ต้องเรียกให้มาช่วยท�าไมวะ ปาดคอมันเสียเลยดี

ไหม”

“ไม่ต้อง” ชายผู้นั้นเดินเข้ามาฟาดไม้ลงบนตัวสินธพอีกหลายครั้ง 

ดวงตาของเขายังเบิกโพลงด้วยความห่วงใยมารดา แต่ล�าคอกลับตีบตัน 

ลมหายใจขาดเป็นห้วงๆ 
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ชายผู้นั้นยอบตัวลงนั่ง ก้มมองเขาด้วยความสงสัย คนข้างหลังจึง

ถามขึ้น

“มนัตายหรอืยงัวะ ท�าไมตามนัเหลอืกอย่างนั้น”

“ใกล้ตายแล้ว” มอืนั้นจกิผมของสนิธพขึ้นมา ก่อนจะเชด็เลอืดที่ตดิ

อยู่บนมอืกบัพื้นหญ้า “ปล่อยให้มนันอนตายอยู่ที่นี่แหละ ไปสนุกกนัดกีว่า 

แล้วจะได้เอาเงนิไปต่อทุนที่บ่อน”

ชายสองคนเดนิจากไป สนิธพพยายามคลานเข้าไปหามารดาที่ยงันอน 

อยู่ไม่ห่าง

“ไอ๊...” เสยีงของเขาแทบจะไม่ผ่านพ้นล�าคอ ลมหายใจของเขาตดิขดั 

คิดว่าวาระสุดท้ายของเขาคงจะมาถึงในไม่ช้า แต่เขาจะตายไปพร้อมกับ

ความพยาบาท ไอ้หมงและชายที่มีแผลไฟไหม้เกือบทั้งแขนจะถูกจารึกลง

ในความทรงจ�า ไม่ว่าเกดิมาชาตไิหนๆ เขากจ็ะขอจองเวรจองกรรมพวกมนั 

ทุกชาตไิป 

“อาแบ้ โฮ...อาแบ้ลูกแม่...”

“ไอ๊...” เขากระซบิตอบ แต่มารดาของเขาคงไม่ได้ยนิ เพราะหล่อน

กรดีร้องโหยหวน เมื่อชายทั้งสองเดนิไปถงึตวั แล้วลากหล่อนจนเสยีงค่อยๆ 

ห่างออกไป เสียงกรีดร้องสลับร้องไห้ยังคงก้องอยู่ในโสตประสาทสุดท้าย 

น�้าตาของสนิธพไหลรนิเมื่อรบัรู้ว่าวาระสุดท้ายของตนใกล้จะมาถงึแล้ว...

“ไอ๊...อั๊ว...ขอ...โทษ...เตี่ย...ช่วย...คุ้มครอง...ไอ๊...ด้วย” เขากระซิบ 

ก่อนที่สตสิมัปชญัญะจะดบัวูบ...

‘เตี่ย...เตี่ยมาช่วยเราใช่ไหม...’ สินธพดิ้นรน มือก็ไขว่คว้ากลาง

อากาศ เมื่อเหน็บดิายนืยิ้มเศร้าๆ พลางก้มมองเขาอยู่

‘อาแบ้เอ๊ย...ตื่นเถอะ...ลื้อยังไปอยู่กับอั๊วไม่ได้ ลื้อยังมีงานที่จะต้อง

ท�าอกีเยอะแยะนะอาแบ้...’

‘เตี่ย ไอ๊ล่ะ ไอ๊อยู่ไหน’



ณ า ร า    17

แต่ภาพของบดิาที่มองมานั้นเศร้าสร้อย ก่อนจะส่ายหน้าช้าๆ 

‘ตื่นได้แล้วนะอาแบ้...ตื่นได้แล้ว...ตื่นได้แล้ว...’ 

“เป็นยงัไงบ้างคะหมอ เขาจะตายไหม”
“ม่านตายงัตอบสนองอยู่ครบั แต่สมองคงได้รบัความกระทบกระเทอืน

มาก ต้องให้เวลาสกัหน่อย เขายงัอายุน้อย โอกาสรอดน่าจะมสีูงครบั อาจ

จะต้องพาเขาไปโรงพยาบาล”

เสยีงคนพดูคยุกนัดงัรบกวนจนน่าร�าคาญ สนิธพอยากจะตะโกนไล่ 

ให้พวกเขาไปคุยกันที่อื่น แต่เสียงที่เปล่งออกไปนั้นก็ยังไม่ผ่านริมฝีปากที่

แห้งกรงัและมรีอยเลอืดเกรอะ

“ไป...”

“คุณหญงิเจ้าคะ” เสยีงแหวนคนสนทิร้องเรยีก คุณหญงิบวัที่ก�าลงั

คยุกบันายแพทย์ประยงค์ แพทย์ประจ�าครอบครวัอย่างเคร่งเครยีด กห็นั

ไปค้อนให้วงใหญ่ที่มาแทรกขณะหล่อนก�าลงัคุย 

“เอ่อ...อฉินัจะบอกว่า...เดก็ฟื้นแล้วน่ะค่ะ เหน็ท�าปากขมุบขมบิ” 

นายแพทย์หนักลบัไปมองคนไข้ เช่นเดยีวกบับวัที่เดนิเข้ามาใกล้เตยีง 

แหวนรบียกเก้าอี้มาวางให้เจ้านายทนัที

“ฟื้นแล้วหรอกเรอะ” 

ดวงตาของเดก็ชายลมืขึ้นเพยีงนดิๆ เพราะคิ้วข้างหนึ่งถกูฟาดจนแตก 

เปลอืกตาหลุบลงมาครึ่งหนึ่งดูน่ากลวั 

“รู้สึกยังไงบ้างล่ะพ่อหนุ่ม” บัวนั่งบนเก้าอี้ข้างเตียง ก้มถามอย่าง

ห่วงใย ขณะที่คนเป็นหมอก�าลงัตรวจชพีจรคนไข้อกีครั้ง

“ไอ๊...” เสยีงของเดก็ชายแหบโหย จนทุกคนต้องเงี่ยหูฟัง

“อะไร ไอ ไอ นี่แหละค่ะ” แหวนท�าเป็นหูดี

“ไอ๊” คนเจบ็พูดอกีครั้ง

“อะไร? ไอ๊คอือะไรจ๊ะ” คนเป็นเจ้านายถามอย่างมเีมตตา
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“แม่...แม่...ของ...ผม”

“เอ ไม่มนีะ ตาบรูณ์บอกว่าเจอพ่อหนุม่คนเดยีว ไม่มแีม่นะ” บวับอก

คนเจบ็ช้าๆ ใบหน้าเป็นกงัวล 

“แต่เดี๋ยวฉันจะบอกให้ตาบูรณ์พาเด็กในบ้านไปตรวจดูรอบๆ อีกท ี

ไม่ต้องห่วงนะ นอนพกัผ่อนก่อนจ้ะพ่อหนุ่ม หมอฉดียาให้แล้ว พกัมากๆ 

จะได้หายเรว็ๆ”

สนิธพส่ายหน้าช้าๆ สมองรบัรูว่้าจะต้องรบีไปช่วยแม่ให้เรว็ที่สดุ เขา

พยายามจะดนัตวัลกุขึ้น แหวนร้องโวยวาย นายแพทย์ประยงค์กบัสมบูรณ์

ที่นั่งใกล้ๆ รบีรั้งเอาไว้

“อย่าเพิ่งลุก พ่อหนุ่มได้รับบาดเจ็บ อาการหนักมาก ต้องรักษา

บาดแผลให้หายก่อน”

“ผมต้องไปช่วยไอ๊ แม่...แม่ของผม...” น�้าตาลูกผู้ชายไหลริน เมื่อ

คดิถงึภาพสุดท้ายของท่าน หวัอกกป็วดร้าวระบมไปหมด

“ใจเยน็ๆ พ่อหนุ่ม เดี๋ยวฉนัจะให้ตาบูรณ์กบัเดก็ๆ ไปดูเดี๋ยวนี้ เธอ

นอนพกัเถอะ เดี๋ยวแผลที่หมอเยบ็จะปร ิถ้าได้ข่าวอะไรแล้วจะรบีมาบอก

นะ”

สนิธพหวัหมนุติ้ว ถงึจะไม่ถกูห้าม ร่างกายของเขากล็กุไม่ไหวอยูแ่ล้ว 

จงึทิ้งตวัลงนอนมองเพดานมนึๆ

บัวหันไปถามประยงค์ “เอ ถ้าถามถึงแม่ แสดงว่าความจ�าอาจจะ 

ไม่เสื่อมกไ็ด้นะคะหมอ”

“ครบั คดิว่าคงจะไม่เสื่อม”

“ทีนี้จะท�ายังไงต่อไปดีเจ้าคะคุณหญิง” แหวนคลานมานั่งพับเพียบ 

ข้างตวัเจ้านาย “ส่งไปโรงพยาบาลแล้วให้ต�ารวจจดัการดไีหมเจ้าคะ”

บวัหนัไปสบตานายแพทย์ ถามความเหน็เงยีบๆ

“เขาอาการหนกัมาก แผลไม่ควรจะกระทบกระเทอืน รอให้ดขีึ้นกว่า

นี้อกีสกันดิดกีว่าครบั ส่วนเรื่องคด ีกแ็จ้งความให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจดัการ



ณ า ร า    19

เถอะครบั”

“อืม...” บัวพยักหน้าช้าๆ เห็นด้วยกับนายแพทย์ประจ�าครอบครัว 

การเคลื่อนย้ายคนเจบ็ไม่ใช่เรื่องง่าย และคนของหล่อนกม็มีากมาย แค่ดแูล

คนคนเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่โต หล่อนหันไปสั่งสมบูรณ์ให้น�าเด็กในบ้านไป

ช่วยกนัค้นหามารดาของเดก็หนุ่มที่ดูจะมนึงงไปเพราะฤทธิ์ยา ก่อนจะส่าย

หน้าน้อยๆ 

“เฮ้อ เวรกรรมอะไรกนันะ ถงึได้ถูกท�าร้ายเจยีนตายแบบนี้”

ไม่มใีครตอบได้ เพราะคนเจบ็หมดสตไิปอกีครั้ง นายแพทย์มองเหน็

ทรวงอกสะท้อนขึ้นลงเป็นจงัหวะกห็ายห่วง 

“ให้เขาพักผ่อนเถอะนะครับ ถ้าไม่มีอะไร ผมจะแวะมาอีกครั้งวัน

มะรนื แต่ถ้าเขาอาการทรุดลงกโ็ทร. ไปเรยีกผมได้ตลอดเวลาครบั”

“ขอบคุณคุณหมอมากๆ เลยนะคะ ที่อุตส่าห์มาดูแต่เช้า” บัวเดิน

เคยีงข้างนายแพทย์ลงไปจากเรอืนคนรบัใช้ 

“ไม่รบกวนเลยครับ ผมกับคุณหลวงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก  

มอีะไรกต็้องช่วยเหลอืกนัสคิรบั”

“ถงึยงัไงกต้็องขอบคณุที่คณุหมอคอยดแูลครอบครวัเราเป็นอย่างด ี

คราวท่านเจ้าคณุป่วย กไ็ด้คณุหมอช่วยดแูลจนท่านสิ้น” บวัยิ้มเศร้าๆ ด้วย

ยงัคดิถงึผูเ้ป็นสามทีี่จากไปยงัไม่ทนัขวบปีอยูไ่ม่หาย แล้วหล่อนกร็บีเปลี่ยน

เรื่องเมื่อนกึขึ้นได้ 

“อ้อ คณุหลวงจะเดนิทางมาบางกอกวนัพรุง่นี้ เหน็บอกว่าจะมปีระชมุ 

ท่าทางอาจจะได้เลื่อนต�าแหน่ง”

“ผมขอแสดงความยนิดลี่วงหน้าเลยครบั”

“ถ้างั้นพรุ่งนี้เย็น คุณหมอแวะมาดูอาการของพ่อหนุ่มนั่นดีไหม 

แล้วอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันเลยนะคะ ฉันจะให้เด็กจัดส�ารับให้ คุณหมอ 

ไม่ได้เจอคุณหลวงนานแล้วตั้งแต่งานศพท่านเจ้าคุณ”

“กไ็ด้ครบั ถ้างั้นผมขอตวัก่อน พรุ่งนี้เยน็เลกิงานแล้วผมจะแวะเข้า
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มาครบั” 

บ่ายนั้นคุณหญิงบัวได้รับแจ้งข่าวจากสมบูรณ์ ที่ออกตามหามารดา
ของเด็กชายไปทั่วแต่ก็ไม่พบผู้หญิงที่ว่า นอกจากร่องรอยในพงหญ้าและ

คราบเลอืด แต่ไม่พบศพ แม้แต่ที่โรงพยาบาล หรอืสอบถามชาวบ้านกไ็ม่มี

ใครทราบ สมบรูณ์จงึไปแจ้งความแก่ต�ารวจว่า เขาเป็นผูพ้บเดก็ชายนอนอยู่

ในพงหญ้าใกล้ๆ ท่าน�้าตอนเช้าตรู่ ต�ารวจลงบนัทกึประจ�าวนัไว้ สมบูรณ์ 

จงึกลบัมารายงานเจ้านาย

“คุณหญิงเจ้าคะ พ่อหนุ่มนั่นตื่นแล้วเจ้าค่ะ คราวนี้ร้องโวยวายหา

แม่ใหญ่เลย” แหวนวิ่งหน้าตั้งมารายงาน บวัถอนใจเบาๆ ก่อนพยกัหน้ารบั

“ฉันจะไปคุยกับเขาเอง” หล่อนบอก ก่อนจะเดินน�าหน้าคนเก่าแก ่

ทั้งชายและหญิงขึ้นไปบนเรือนเล็กตรงห้องโถง ซึ่งมีเตียงคนเจ็บแบบ

ชั่วคราวตั้งอยู่

“แม่ของผมล่ะครับ” เด็กชายยันตัวลุกขึ้นได้เล็กน้อย แต่สีหน้า 

บดิเบี้ยวเหยเก ดูเหมอืนจะเจบ็ปวดทุกครั้งที่ขยบั แต่กย็งัไม่ยอมอยู่นิ่ง

บวันั่งตรงเก้าอี้ข้างเตยีงแล้วยิ้มบางๆ

“พวกเราก�าลงัตามหาอยู ่ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราแจ้งความแก่ต�ารวจแล้ว 

ต�ารวจคงจะช่วยตามหาด้วย แต่ตรงที่พวกเราเจอเธอน่ะ ไม่เจอแม่ของเธอ

อยูใ่กล้ๆ เลย ฉนัคดิในแง่ดนีะ ว่าแม่ของเธออาจจะโชคด ีไม่ได้รบับาดเจบ็

มากเหมอืนเธอ ถ้าได้ข่าวว่าแม่ของเธอมาตามหา ฉนัจะรบีให้เดก็ส่งข่าวนะ”

สนิธพค่อยๆ ทิ้งตวันอนลงบนหมอนอกีครั้งด้วยดวงตาเหม่อลอย

“แล้วเรื่องมนัไปไงมาไงล่ะ เธอกบัแม่ถงึมาที่นี่ได้”

สินธพเงียบ คดีเก่ายังไม่พ้นตัว ป่านนี้เขาอาจถูกขุนปราบพาลชน 

ตามล่าตวัให้ควั่กอยู่กไ็ด้ จงึได้แต่ส่ายหน้าน้อยๆ

“หมายความว่ายงัไง จ�าได้ไหม”

เขาส่ายหน้าช้าๆ อกีครั้ง
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“อ้าว งั้นจ�าอะไรได้บ้างล่ะ นอกจากแม่แล้วน่ะ” แหวนช่วยซกัอกีคน

เขายงัคงส่ายหน้าอกีเช่นเคย บวัจงึซกับ้าง

“ถ้างั้น ชื่อแซ่ตวัเองล่ะ จ�าได้ไหม พวกเราจะไดเ้รยีกพ่อหนุม่ได้ถกู”

คราวนี้เขายอมปรปิากตอบ

“อาแบ...เอ่อ...ม้า...ครบั”

แหวนยกมอืปิดปาก หวัเราะเบาๆ บวัมองคนรบัใช้คู่ใจและส่งค้อน

วงน้อยๆ ให้ ก่อนจะพมึพ�า

“ชื่อพลิกึจงั เอางี้ อยู่ที่นี่ฉนัจะตั้งให้ใหม่ ให้เรยีกว่าอสัดร แปลว่า 

ม้าเหมอืนกนั ต่อไปใครจะได้ไม่มาหวัเราะชื่อเธออกี พอหายดแีล้ว จะกลบั

ไปใช้ชื่อเดมิกไ็ม่ว่ากนั”

คนป่วยไม่เถยีง เพราะเรื่องชื่อไม่ใช่สิ่งส�าคญั ถ้าเรยีกชื่ออื่นได้ยิ่งด ี

คนที่ก�าลังตามหาเขาก็อาจจะตามหาไม่พบ ทันทีที่คิดถึงมารดาและชะตา-

กรรมของครอบครวั...น�้าตาของเขากเ็อ่อท้นขึ้นมาอกีครั้ง เขาสูดจมูกและ

รบีหลบัตาลง กลั้นน�้าตาที่จะไหลรนิ

เขาบอกตวัเองว่าจะต้องไม่ร้องไห้ให้วญิญาณของเตี่ยบนสวรรค์เป็น

ห่วงอย่างเดด็ขาด

เสยีงมเีมตตาดงัขึ้นอกีหน 

“กินยาเสียนะพ่ออัส แล้วก็พักผ่อนเยอะๆ หายแล้วจะได้ออกไป

ตามหาแม่”

“ครบั” เขากลนืก้อนสะอื้น “ขอบคุณมากครบั” และยกมอืไหว้เก้ๆ 

กงัๆ เพราะแขนข้างหนึ่งมผ้ีาพนัแผลพนัไว้หนาเตอะ ส�านกึบุญคุณที่หล่อน

ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ ตั้งใจว่าหากหายดีเมื่อใด เขาจะต้องหาเงินมาชดใช้ค่า

รกัษาพยาบาลทั้งหมด และเขากจ็ะรบีออกไปตามหามารดาทนัที



หลวงนราภิบาลเดินทางมาถึงบางกอกตอนเช้าตรู่ ระหว่างนั่ง 
กนิอาหารกบัมารดา เขากไ็ด้รบัฟังข่าวที่เกดิขึ้น 

“แล้วคุณแม่จะท�ายงัไงกบัเขาต่อไปครบั”

“ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน อยากให้เขารักษาตัวให้หายก่อน แล้วค่อยไป

ตามหาแม่ของเขาต่อไป”

“แต่ผมคดิว่า...แม่ของเขา...”

“นั่นแหละ” คุณหญงิบวัถอนใจเบาๆ “น่าสงสารนะ คดิว่าน่าจะถูก

ฆ่าตายแล้วเอาศพโยนลงน�้า เพราะตาบูรณ์บอกว่ามีรอยเลือดอยู่ ต�ารวจ

ก็สันนิษฐานเหมือนกัน คงต้องให้เวลาสักพักให้เขาลองไปตามหาแม่ดูก่อน 

แล้วเขาคงจะค่อยๆ รบัรู้ความจรงิ”

“แล้วต�ารวจจบัคนร้ายได้ไหมครบั”

“ยงัไม่มคีวามคบืหน้าอะไร เหน็บอกว่าคงเป็นพวกกุ๊ยแถวบ่อนหรอื

แถวโรงฝ่ินนั่นแหละ คงจะเล่นไพ่หมดตวัเลยหน้ามดื...เฮ้อ น่าสงสารจรงิๆ”

บุตรชายพยกัหน้า เรื่องราวของเดก็ชายฟังแล้วน่าเหน็ใจ 

๑
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“เดี๋ยวกนิข้าวเสรจ็แล้ว ผมขอไปดูเขาหน่อยนะครบั”

“เอาส ิไปดกูนัหน่อย ดซูว่ิาอาการดขีึ้นหรอืยงั แต่คณุหมอให้ยากนิ

แล้ว คงจะค่อยยงัชั่วขึ้นแล้วละ” คุณหญงิบวัคาดหวงั หลงัจากกนิอาหาร

กนัเสรจ็เรยีบร้อย ทั้งสองกเ็ดนิมาที่เรอืนเลก็ โดยมแีหวนเดนิตามมาตดิๆ 

พอสมบูรณ์เห็นเจ้านายทั้งสองมาบนเรือนก็รีบจัดเก้าอี้ ยกมาวาง

ข้างเตียงคนไข้ แล้วนั่งพับเพียบรอต้อนรับ ขณะที่คนบนเตียงรีบขยับตัว

ลุกขึ้น ก่อนจะยกมอืไหว้

“ไหว้พระเถอะพ่อคู้น” คุณหญงิบวักบัหลวงนราภบิาลรบัไหว้ ก่อน

ที่ฝ่ายหลงัจะถาม

“เช้านี้อาการเป็นยงัไงบ้างล่ะตาบูรณ์” 

“กนิอาหารได้เยอะแล้วครบั” 

“ด ีกนิเยอะๆ จะได้หายเรว็ๆ” คุณหญงิบวันั่งลงเคยีงข้างบุตรชาย 

ที่มองเดก็ชายตวัเก้งก้างบนเตยีงด้วยสายตาพนิจิพเิคราะห์ ก่อนถามขึ้น

“พ่อของพ่อหนุ่มยงัมชีวีติอยู่หรอืเปล่า จะส่งคนไปบอกข่าวไหม”

เดก็ชายหลุบตา ก่อนจะส่ายหน้าช้าๆ

“พ่อของผมเสยีชวีติแล้วครบั” 

“แล้วญาตพิี่น้องคนอื่นล่ะ” คุณหญงิถาม

“ผมกบัแม่มาตามหาเจก็เฮงที่เคยอยูแ่ถวนี้ แต่เขาย้ายไปอยูต่่างจงัหวดั 

แล้ว พวกเราตั้งใจจะมาขออาศยัลกูของแก แล้วค่อยตดัสนิใจว่าจะท�ายงัไง 

ต่อไป...”

“เจก็เฮง...” สมบูรณ์พมึพ�าก่อนร้องบอก “อ๋อ จ�าได้แล้ว เขาย้ายไป

นานแล้ว ลูกหลานกย็้ายไปหมด กระท่อมที่พ่ออสัจะไปหาน่ะ ตอนนี้เป็น

ของคนเช่าคนอื่นแล้วละ”

อสัดรกลนืน�้าลายดงัเอื๊อก ก่อนจะบอกอย่างสิ้นหวงั

“ถ้าอย่างนั้น ผมกไ็ม่เหลอืญาตพิี่น้องที่ไหนอกีแล้วครบั นอกจากแม่”

“รกัษาตวัให้หายดก่ีอนนะพ่อหนุม่” หลวงนราภบิาลบอก “หายดแีล้ว 
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ค่อยออกไปตามหาแม่ ไม่ต้องห่วงเรื่องที่อยู่หรืออาหารการกินหรอกนะ 

พวกเราจะดูแลพ่อหนุ่มเอง”

“ขอบคณุมากครบั” เดก็ชายยกมอืขึ้นไหว้อกีหน “เอาไว้หายดเีมื่อไหร่  

ผมจะรบีหาเงนิมาใช้คุณหญงิให้เรว็ที่สุด”

“ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอก เอาเถอะ พักผ่อนเถอะนะ เย็นนี้

หมอจะแวะมาดูอาการอีกครั้ง” หลวงนราภิบาลบอก รู้สึกถูกชะตาและ

สงสารเด็กชายอย่างประหลาด อายุยังไม่เท่าไรก็ต้องมาสูญเสียทั้งพ่อและ

แม่ ญาตพิี่น้องที่ไหนกไ็ม่ม ีหากปล่อยให้ออกไปหางานท�ากค็งไม่พ้นไปเป็น

จบักงัที่ท่าเรอื แล้วดรูปูร่างส ิผอมกะหร่องเสยีขนาดนี้ จะยกกระสอบข้าว

ได้สกักี่รอบกนั

“แล้วนี่พ่อหนุ่มได้เรยีนหนงัสอืหรอืเปล่า” เขาอดถามไม่ได้

“เรยีนครบั ผมก�าลงัเรยีนชั้น ม. ๖๒”

“งั้นร”ึ สายตาที่มองเดก็ชายเปลี่ยนไป หลวงนราภบิาลมองเดก็ชาย 

อย่างพนิจิพเิคราะห์ยิ่งขึ้น “อกีสองปีกเ็ข้ามหาวทิยาลยัได้แล้วส”ิ

เดก็ชายกลนืน�้าลาย ก่อนจะพยกัหน้ารบัเศร้าๆ

“แต่ผมคงไม่ได้เรยีนแล้วละครบั”

หลวงนราภบิาลสบตามารดาด้วยความเหน็ใจ 

“เอาเถอะ รักษาตัวให้หายดีก่อนก็แล้วกัน ถ้าไม่มีที่ไป จะให้อยู่

ท�างานกบัแม่ ช่วยตาบูรณ์ท�าสวน ปลูกผกั แม่จะให้ค่าขนมไปโรงเรยีนก็

แล้วกนั” 

เดก็ชายไม่ตอบ เขาไม่คดิจะรบกวนเจ้าของบ้านนานนกั เพราะไม่ใช่

ญาตพิี่น้อง ที่รบัเขาเข้ามารกัษาตวั ชาตนิี้จะหาเงนิที่ไหนมาใช้หนี้กย็งัไม่รู้

๒ ระบบการศกึษาในแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๔๗๕ แบ่งเป็นประถมศกึษา ๔ ปี  

ป. ๑-๔ มธัยมต้น ๔ ปี ม. ๑-๔ และมธัยมปลาย ๔ ปี ม. ๕-๘ ดงันั้น มธัยม ๖ ใน 

สมยันั้น จงึเทยีบเท่ากบั มธัยม ๔ ในปัจจุบนั
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เลย

สองแม่ลกูผูใ้จดจีากไป สนิธพกข็ยบัตวัลงนอนก่อนจะปิดตาลง เพื่อ

สะกดกลั้นน�้าตาไม่ให้ไหลรนิ เขาบอกตวัเองว่าจะไม่ร้องไห้ เตี่ยบอกเสมอ

ว่าลกูผู้ชายต้องอดทน เขาจะต้องท�าให้ได้ แต่เขาสาบาน...ใครท�ากบัเขาและ

ครอบครวัของเขา เขาจะต้องตอบแทนพวกมนัให้สาสม!

ต�ารวจไม่สนใจที่จะตามหาอันธพาลสองคนที่ปล้นทรัพย์ของสินธพ
กับแม่อย่างจริงจังนัก เมื่อข่าวเล่ากันว่าชายทั้งสองหายหน้าหายตาไปจาก

บางกอกน้อยตั้งแต่คนืที่เกดิเหตุ ต�ารวจกข็ี้เกยีจตาม ปล่อยให้เรื่องค่อยๆ 

เงยีบไปเหมอืนคลื่นกระทบฝั่ง 

ส่วนการหายตวัไปของมุย่แช ต�ารวจสรปุง่ายๆ ว่าตกน�้าตาย เพราะ

เรือล�าน้อยของสินธพและมารดายังผูกอยู่ที่เดิม หลังจากมาดูสถานที่เกิด

เหตุสองหนก็สรุปจากที่เห็นเลือดจ�านวนมากว่าเป็นเลือดของหล่อน คงถูก 

ฆ่าปิดปาก แล้วจดัการ โยนศพลงน�้าเพื่อก�าจดัหลกัฐาน ก่อนที่ฆาตกรทั้งสอง 

จะหนไีป คดยีุตเิพยีงแค่นั้น 

สนิธพพยายามเรยีกร้องให้ต�ารวจตามหาคนร้าย เพื่อจะได้จบัตวัมา

รับโทษตามกฎหมาย แม้ต�ารวจจะตอบรับ แต่ก็ไม่มีข่าวคืบหน้าใดๆ อีก

หลงัจากนั้น 

เวลาผ่านไปบาดแผลของสินธพก็หายดี หลังจากลงไปช่วยงาน

สมบูรณ์ได้สองสามวัน เขาก็ตัดสินใจจะขอลาเจ้าของบ้าน หลังจากให้ที่ 

พกัพงิมานานเกอืบสองสปัดาห์

หลวงนราภิบาลก็ก�าลังจะเดินทางกลับเพชรบุรี หลังเสร็จธุระที่

บางกอก เขาก�าลังนั่งคุยกับมารดาเมื่อสินธพเดินขึ้นบันไดเรือนใหญ่ แล้ว

คลานเข้ามานั่งพบัเพยีบตรงหน้าทั้งสอง ก่อนจะก้มกราบ

“อ้าว พ่ออสั ว่ายงัไง มอีะไรงั้นร ึถงึขึ้นมาหาฉนั” คุณหญงิบวัเอ่ย

ถาม
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“ผมจะมากราบลาครบัคุณหญงิ คุณหลวง” 

“ลา? ลาไปไหน?” หลวงนราภิบาลสงสัย เพราะหลังจากได้พบเจอ

เด็กชายมาตลอดหลายวัน ก็รู้สึกถูกชะตาเป็นพิเศษ ไหนจะความเฉลียว

ฉลาด ความมีมารยาท กิริยาเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน เขาจึงมีแผน

อยู่ในใจและตั้งใจจะเรยีนมารดาในวนันี้ แต่เดก็ชายกลบัขึ้นมาลาเสยีก่อน

“ผมจะไปท�างานรับจ้างปลูกผัก เลี้ยงเป็ดที่สวนข้างๆ ของป้าแจ่ม

ครบั ลุงบูรณ์บอกว่าเขาก�าลงัหาคนช่วย ผมเคยปลูกผกั เลี้ยงเป็ดมาก่อน 

เลยตั้งใจจะไปขอท�างานกบัป้าครบั”

“อ๋อ กด็ ีรูจ้กัท�ามาหากนิ ไม่ต้องไปอยู่ไกลๆ เผื่อต�ารวจได้ข่าวคบืหน้า 

เรื่องอนัธพาลสองคนนั่น” คุณหญงิบวัเอ่ย

“แต่คุณแม่ครับ ผมมีเรื่องที่จะเรียนให้คุณแม่ทราบครับ” หลวง 

นราภบิาลขดัขึ้นก่อน

“อะไรรึ? เกี่ยวกับพ่ออัสหรือเปล่า” คุณหญิงสงสัย เพราะถ้าเป็น

เรื่องส่วนตวั บุตรชายคงไม่ขดัขึ้นมา

“ครบัคุณแม่ ผมตั้งใจว่าจะพาเขาไปชะอ�ากบัผมครบั”

“อ้าว...งั้นร”ึ

“ครบั ที่บ้านของผมมแีต่ผูห้ญงิ ถ้าได้เดก็ผูช้ายไปช่วยมะลดิแูลบ้าน

อกีสกัคน กค็งจะช่วยเธอได้มากเลยครบั”

“อมื...” คุณหญงิท�าหน้าครุ่นคดิ 

“ผมตั้งใจจะส่งเขาเรยีนจนจบครบัคณุแม่ ไหนๆ กเ็รยีนมาถงึขนาดนี้

แล้ว ไม่อยากให้หยดุกลางคนั อกีอย่าง เขาไปอยู่ที่โน่น ห่างไกลจากสภาพ

แวดล้อมแถวนี้ ผมคดิว่าเขาจะรู้สกึดขีึ้นกว่าอยู่ที่นี่ครบั”

“อืม ก็ดีเหมือนกันนะ” หญิงชราพึมพ�า ก่อนจะหันมาถามเจ้าตัว  

“ว่าไงล่ะพ่ออสั อยากไปอยูช่ะอ�ากบัคณุหลวงไหม ไปรบัใช้คณุมะลกิบับษุบา

ที่โน่น จะได้เรยีนหนงัสอืหนงัหาด้วย”

“ผม...” ใจหนึ่งอสัดรยงัห่วงมารดา หากท่านยงัไม่ตาย ท่านจะต้อง
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ออกตามหาเขา

“เรื่องทางนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะ ถ้าต�ารวจได้ข่าวอะไร ฉันจะรีบ

โทรเลขบอกคุณหลวง ห่วงอนาคตเราก่อนดีกว่า” หล่อนบอกราวกับอ่าน

ใจของเขาออก

“ฉันจะออกเดินทางพรุ่งนี้ เลือกเอานะพ่ออัส ว่าอยากจะมีอนาคต 

ได้เป็นเจ้าคนนายคน หรอืว่าจะเป็นคนเลี้ยงเป็ดไปตลอดชวีติ”

สินธพก้มหน้างุด คงไม่มีใครโง่พอที่จะเลือกอย่างหลัง เมื่อได้รับ

ความเมตตาถงึเพยีงนี้แล้ว เขากก็้มกราบแทบเท้าหลวงนราภบิาล

“ขอบคุณที่เมตตาผมครับ ผมจะตั้งใจรับใช้คุณหลวง จะไม่ท�าให้ 

คุณหลวงเสยีใจที่ได้เมตตาผมในวนันี้”

หลวงนราภิบาลลูบศีรษะที่ยังมีผ้าพันแผลเบาๆ ด้วยความเมตตา 

และพยกัหน้าด้วยความพอใจ

“อย่าลืมค�าพูดของเราในวันนี้ล่ะพ่ออัส ขอให้รับใช้คุณหลวงด้วย

ความซื่อสตัย์ ท่านจะได้รกัเอน็ดู วนัหน้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคน”

“ครบัคณุหญงิ” เขาก้มกราบหญงิชราผู้ใจดอีกีหน ก่อนจะลาลงจาก

เรอืนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางในวนัรุ่งขึ้น

ก่อนเดนิทางสนิธพได้ฝากฝังสมบูรณ์ให้ช่วยเป็นหูเป็นตา หากได้ข่าว
มารดาของเขาหรืออันธพาลทั้งสองเมื่อไร ขอให้รีบส่งข่าวไปถึงเขาที่ชะอ�า

ทนัท ีจากนั้นเขากเ็ดนิทางไปชะอ�ากบัหลวงนราภบิาล 

บ้านพกัของนายอ�าเภอเป็นเรอืนไม้ยกสูง ทาสขีาวสะอาดตา อยู่ตดิ

ชายหาด มีต้นมะพร้าวร่มรื่นเป็นแนวยาวไปตลอดถนนที่ติดหาดทราย

ละเอียด ลมเย็นสดชื่นพัดมาต้องใบหน้า เด็กหนุ่มสูดเอาอากาศบริสุทธิ์

เข้าไปเตม็ปอด และตื่นตาตื่นใจกบัภาพชายหาดที่ไม่เคยเหน็มาก่อนในชวีติ

“คณุพ่อกลบัมาแล้ว” เสยีงกรี๊ดกร๊าดของเดก็หญงิถกัผมเปียสองข้าง 

พุ่งเข้ามากอดชายตรงหน้า ที่ย่อตวัรบัเธอเข้าสู่อ้อมกอด ก่อนจะหอมแก้ม
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เดก็น้อยตดิๆ กนัหลายครั้ง

“บุษลูกพ่อ ไม่เจอกนัหลายวนั คดิถงึจงัเลย”

“บุษก็คิดถึงคุณพ่อค่ะ คุณพ่อไปนาน ที่บ้านเง้าเหงา” เด็กหญิง

ประจบ พอบดิาคลายอ้อมกอด เธอกม็องคนแปลกหน้าตาโต เดก็ชายยิ้ม

ให้เดก็หญงิ มองผวิขาวที่คล�้าลงเพราะแดดด้วยความเอน็ดู ท่าทางเธอจะ

ซนใช่เล่น เพราะใบหน้ามอมแมมตั้งแต่เช้าเชยีว

“คนนี้ใครเหรอคะคุณพ่อขา” เดก็หญงิเอยีงคอถาม

“พี่อสัดรจ้ะ ต่อไปพี่อสัเขาจะมาอยู่กบัเรา” หลวงนราภบิาลแนะน�า 

หลงัจากที่พดูคยุกนัแล้วว่า นบัจากนี้เป็นต้นไปจะให้เขาใช้ชื่อใหม่ที่คณุหญงิ

บวัตั้งให้แทนชื่อจนี และไม่เคยมใีครทราบชื่อไทยของเขา เมื่อเขาก�าลงัหนี

คดขีองพี่ชาย เขาจงึไม่ปฏเิสธที่จะใช้ชื่อใหม่ทนัที

“พี่อัส” เด็กหญิงยกมือไหว้ผู ้อาวุโสกว่าโดยไม่ต้องให้บิดาเตือน 

“สวัสดีค่ะ” ก่อนจะมองเขาด้วยความสงสัย “คุณพ่อคะ พี่อัสซนมากเลย 

ใช่ไหมคะ ถงึได้มแีผลเตม็ตวัเลย”

หลวงนราภบิาลหวัเราะในความใสซื่อของบตุรสาว ก่อนจะโยกหวัเธอ 

ไปมา

“ถ้าไม่อยากเจบ็เหมอืนพี่อสั กซ็นให้น้อยๆ ลงหน่อยกด็นีะลูกพ่อ”

เดก็หญงิกอดแขนบดิาอย่างออดอ้อน พอเหน็มารดาเดนิลงจากเรอืน

กร็บีวิ่งไปรายงาน 

“คุณแม่คะ คุณพ่อพาพี่อัสมาอยู่กับเราค่ะ พี่เขาซนมาก มีแผล 

เตม็ตวัเลย”

หลวงนราภบิาลยิ้มให้ภรรยาก่อนแนะน�า 

“นี่คุณมะล ิเมยีของฉนัเอง”

เขารบียกมอืไหว้ฝากเนื้อฝากตวั แอบโล่งใจเมื่อเหน็ใบหน้าสวยที่มอง

เขาอ่อนโยน ซึ่งคงท�าให้บ้านหลงัใหม่ของเขาน่าอยู่มากขึ้นเมื่อมเีจ้านายใจด ี

“เรื่องมันยาว เอาไว้พี่จะเล่าให้ฟัง ตอนนี้พาพ่ออัสไปพักผ่อนก่อน 
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ดีกว่า เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส เพิ่งลุกขึ้นได้ไม่กี่วันพี่ก็พาเขาเดินทางไกล  

ตอนนี้คงเหนื่อยแย่แล้ว”

มะลิไม่รอช้า รีบพาเขาไปยังห้องพักที่อยู่ด้านหลังบนเรือนเดียวกัน 

เขาได้ห้องนอนเล็กแต่สะอาดสะอ้าน เจ้าของบ้านทั้งสองปล่อยให้เขานอน 

พกัผ่อน ขณะที่เดก็หญงิยดืคอมองจนกระทั่งประตูห้องปิดลง 

เด็กหนุ่มทิ้งตัวลงนอนอย่างหมดแรง ก่อนจะหลับตาลงด้วยจิตใจ

ที่สงบสุขที่สุดนับตั้งแต่คืนที่เกิดเรื่อง นับจากนี้ไปเขาจะกลายเป็นอัสดร 

และแม้ว่าเขาจะมีชื่อใหม่ แต่ความแค้นทั้งหมดที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจจะ 

ไม่เปลี่ยนแปลง...รอให้ถงึเวลาที่จะช�าระหนี้แค้นทั้งหมดเท่านั้น...

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้น อสัดรกระชากตาเปิดแล้วเด้งตวัลกุทนัท ีสงสยั
ว่าใครกนัที่มาปลุกเขาดกึๆ ดื่นๆ 

“ใคร?”

“บุษเองค่ะพี่อสั”

เขามองนาฬิกา เกอืบห้าทุ่มแล้วเธอควรจะอยู่ที่หอพกั ไม่ใช่ที่นี่ แต่

ด้วยความเป็นห่วง เขารบีถอดกลอนประตหูน้าบ้านพกั พอเหน็ดวงตาแดงๆ 

ของเธอ เขากน็ิ่วหน้า

“เกดิอะไรขึ้น ใครท�าให้บุษร้องไห้ บอกพี่มาซ”ิ 

“ขอบษุเข้าไปหน่อยได้ไหมคะ” เธอสูดจมกู ดวงหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพรา 

ในอดีตเปลี่ยนเป็นสวยหวาน งดงามจับใจ ผิวของเธอขาวขึ้นกว่าก่อน 

เพราะไม่เจอแดดลมมากเหมือนวัยเด็ก แต่ยังคงเป็นสีน�้าผึ้งเนียนละเอียด 

คิ้ววาดโก่ง ขนตายาวงอนล้อมกรอบดวงตาสีนิล จมูกเล็กแต่โด่งเป็นสัน 

เหนอืรมิฝีปากได้รูปสชีมพูระเรื่อ 

ไม่ว่ากี่ครั้งที่ได้เห็นหน้า เขาต้องสะกดกลั้นความรู้สึกทั้งรักและ

อาวรณ์เอาไว้ในอก ภาพผมเปียที่ปลวิลูต่ามลมยงัเด่นชดัในความฝันเมื่อครู่  

บดันี้เธอมาปรากฏกายตรงหน้า เขาอยากให้วนัเวลาย้อนกลบัไปในสมยัเดก็ๆ 
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และได้กอดเธอไว้ในอ้อมกอดด้วยความทะนุถนอม แต่เวลานี้เมื่อเธอ 

เตบิใหญ่ แม้แต่มอื เขากไ็ม่ควรจะแตะต้อง

เขาก้าวถอยหลงั ก่อนจะปิดประตบู้านพกั ให้เธอเดนิไปนั่งตรงเก้าอี้

ไม้สักตัวยาว ซึ่งมีเบาะยัดนุ่นรอง มีหมอนอิงที่บุษบาถักโครเชต์และมอบ 

ให้เมื่อวนัปีใหม่ที่ผ่านมา อนัเป็นเครื่องเรอืนที่มอียู่ไม่กี่ชิ้นภายในบ้าน ใกล้

ครวักเ็ป็นโต๊ะอาหารเลก็ๆ ที่เขาใช้เป็นที่นั่งท�างานไปด้วย

ทว่าเขาชอบจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบเพราะเคยชินมาตั้งแต่เด็ก 

และยงัเผื่อแผ่นสิยันั้นไปถงึบุษบาด้วย

“บุษเป็นอะไรไป ท�าไมถึงมาหาพี่เสียค�่ามืด แถมยังร้องไห้มาอีก 

ต่างหาก”

“บุษเพิ่งกลบัมาจากบ้านของคุณย่าค่ะ”

“อ้าว คุณหญิงเป็นอะไรไป เมื่ออาทิตย์ก่อนพี่ไปเยี่ยมยังเห็นท่าน 

แขง็แรงดอียู่เลย” อสัดรตกใจ ห่วงผู้มพีระคุณ แม้แรกๆ จะขวางที่หลวง

นราภิบาลตัดสินใจรับเขาเป็นบุตรบุญธรรม หลังจากเลี้ยงดูเขามาหลายปี  

เพื่อจะได้สนับสนุนให้เขาได้เข้าเรียนต�ารวจ เพราะถ้าเขายังยึดถือใช้แซ่อยู่  

ชาตนิี้กค็งไม่มวีนัได้เข้าโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ ซึ่งเป็นกฎของรฐับาล เพราะ 

ห่วงเรื่องความจงรกัภกัดตี่อประเทศชาต ิ

คุณหญิงบัวคัดค้าน แต่ก็พ่ายแพ้แก่ความตั้งใจของบุตรชายและ

สะใภ้ ที่รกัใคร่เขาราวกบัลกูคนหนึ่ง ซึ่งเขากต็ั้งใจว่าจะไม่ท�าให้คณุหญงิบวั 

รวมถงึหลวงนราภบิาลและภรรยาผดิหวงั ที่สนบัสนุนเขาจนได้เป็นต�ารวจ

อย่างที่ตั้งใจ

“คุณย่าสบายดคี่ะ ท่านให้ยายแหวนโทร. มาเรยีกบุษไปพบ”

ลางสงัหรณ์บางอย่างกระตุกในหวัใจวูบ เขากลนืน�้าลายลงคอ หรอื

วันที่หวาดกลัว...ได้มาถึงแล้ว เขากลั้นใจถามออกไปด้วยเสียงแหบโดย 

ไม่ตั้งใจ

“มอีะไรงั้นร”ึ 
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“คุณย่า...จะให้บุษหมั้นค่ะ บอกว่ามีเพื่อนของท่านมาทาบทามให้

หลานชาย ท่านเหน็ว่าบุษโตแล้ว กอ็ยากจะให้เป็นฝั่งเป็นฝาเสยีท”ี

อสัดรหลบุตาลง ก่อนจะพยกัหน้ารบั บางท.ี..เขาควรจะขอย้ายไปอยู่ 

ที่จังหวัดอื่น เพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นภาพบาดตา แต่เขาจะไปได้อย่างไรเล่า  

ในเมื่อยงัมงีานที่เขาจะต้องสะสางอกีมาก และมนักใ็กล้จะส�าเรจ็แล้ว

“แล้วบุษจะหมั้นเมื่อไหร่” เขาถาม หวัใจแทบจะขาดรอนๆ

“พี่อสั!” เธอเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยความน้อยใจ ท�าไมเขาจะไม่รู้ว่า

เธอคดิอย่างไร แต่เขาจะท�าให้ผู้มพีระคุณเสยีใจไม่ได้ “พี่อสัจะไม่ท�าอะไร

สักอย่างเลยเหรอคะ” เธอโน้มตัวเข้ามาใกล้แล้วจับมือเขาไว้ ความอบอุ่น

แผ่กระจายไปถงึหวัใจ เขาอยากจะดงึมอืออกแต่กพ็่ายแพ้แก่ใจตวัเอง จงึ

ได้แต่นิ่ง

“บษุควรจะแต่งงานกบัผูช้ายดีๆ  อายอุานามกถ็งึวยัอนัควรแล้ว” เขา

บอกสิ่งที่ตรงข้ามกบัหวัใจ

“แต่บุษรกัพี่อสั พี่อสักร็ู้” เธอระเบดิเสยีงร้องไห้ด้วยความน้อยเนื้อ 

ต�่าใจ คนได้ยนิค�ารกัอยากดงึเธอเข้ามากอด ปลอบใจว่าทุกอย่างจะเรยีบร้อย  

แต่เขารู้ว่าทุกอย่างจะยิ่งวุ่นวาย หากเขายงัเอาหวัใจเข้าไปพวัพนักบัเธอ

“พี่ขอบคุณบุษมากที่มีความรู้สึกดีๆ ให้พี่ แต่พี่เชื่อว่าความรู้สึก 

ของบุษเป็นเพยีงความใกล้ชดิของเราตั้งแต่วยัเดก็มากกว่า บุษยงัแยกแยะ

ไม่ออกว่ามนัคอืความรกัฉนัพี่น้อง หรือความรกัระหว่างชายหญงิ”

“บุษรู้ ท�าไมบุษจะไม่รู้ บุษอยากเป็นผู้หญิงคนเดียวของพี่อัส บุษ

อยากมลีูก มคีรอบครวักบัพี่อสั แบบนี้มนัไม่ใช่ความรกัแบบพี่น้อง ท�าไม

พี่อสัถงึไม่ได้รบัรู้เลย”

อัสดรเบือนหน้าไปทางอื่น เพราะใบหน้างามนองน�้าตานั้นท�าให้เขา

สะเทอืนใจอย่างหนกั

“พี่ไม่ใช่คนที่เหมาะสมกบับษุ พี่เป็นคนไม่มหีวันอนปลายเท้า เป็นเดก็ 

ที่คณุพระอุปการะ หากผูใ้หญ่คดิจะหาผูช้ายมาแต่งงานกบับุษ ท่านจะต้อง
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พจิารณาแล้วว่าคนคนนั้นเหมาะสมกบับุษทั้งชาตติระกูลและการศกึษา”

“แต่บษุไม่ต้องการ บษุไม่ต้องการอะไรอย่างที่พี่อสัว่า เราสองคนโต

เป็นผูใ้หญ่แลว้ ควรจะมสีทิธิ์เลอืกชวีติของตวัเอง ถงึพี่จะเป็นเดก็ที่คณุพ่อ

เกบ็มาเลี้ยง แต่พี่เป็นคนด ีพี่จะเป็นสาม ี เป็นหวัหน้าครอบครวัที่ด ีพี่อสั

ช่วยไปเรยีนคุณย่ากบัคุณพ่อนะคะว่าเราสองคนรกักนั เราจะแต่งงานกนั”

เขาอยากท�าเช่นนั้นใจจะขาด...แต่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวใน

อดีต พี่ชายอาจเอื้อมไปรักกับหญิงสูงศักดิ์ แล้วเขาก็เห็นว่าผลเป็นเช่นไร 

บษุบาเป็นถงึบตุรสาวของขนุน�้าขนุนาง มเีชื้อสายผู้ดมีาหลายชั่วอายคุน เขา

เป็นเพยีงลกูจนี บ้านแตกสาแหรกขาด ที่พระนราภบิาลเลี้ยงดูมาเหมอืนลกู 

กน็บัว่าบุญโขแล้ว หากเขาเหน็แก่ตวั แล้วบุคคลที่ช่วยเหลอืเขามาตั้งแต่ใน

อดตีล่ะ จะผดิหวงักบัเขาแค่ไหน

“บุษเข้าใจผดิไปแล้ว” เขาบอกเสยีงพร่า ค่อยๆ ดงึมอืออกจากการ

เกาะกมุ ก่อนจะลกุขึ้น หมนุตวัไปทางหน้าต่าง แล้วยกมอืเท้าขอบไม้ ปิดบงั

แววตาแห่งความโศกเศร้าจากสายตาของเธอ “พี่รกับุษเหมอืนน้อง เหมอืน

อย่างที่พี่ชายทุกคนรกัและห่วงน้องสาวของตน”

“พี่อสั!” บษุบาลกุขึ้น “บษุไม่เชื่อ สายตาของพี่อสัที่มองบษุ มนัไม่ใช่

อย่างนั้น”

เธอโผเข้ากอดแผ่นหลงัของเขาแน่น

“บุษไม่เชื่อ พี่อสัโกหกบุษ เพื่อต้องการให้บุษตดัใจจากพี่ใช่ไหมคะ”

อัสดรยืดตัวขึ้นและหมุนตัวกลับมา เขาอ่อนแอเกินกว่าที่จะตัดใจ

ผลักไสร่างน้อยในอ้อมกอดได้ อ่อนแอเกินไปเมื่อกอดตอบ น�้าตาของ 

ลูกผู้ชายเอ่อท้น ก่อนจะลูบเรอืนผมของเธอเบามอื

“ตดัใจเสยีเถอะบุษ พี่จะรู้สกึอย่างไรกไ็ม่ช่วยให้ทุกอย่างดขีึ้น ทาง

ที่ดีบุษควรจะท�าตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ หรือหากบุษไม่ต้องการแต่งงานกับ

คนที่ผู้ใหญ่หามา กล็องไปคุยกบัคุณพระ เพื่อขอให้ท่านช่วย แต่พี่คงช่วย

บุษไม่ได้จรงิๆ”
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บษุบาคลายอ้อมกอด พลางมองเขาด้วยความผดิหวงั ความอบัอาย

ค่อยๆ ไหลบ่าจนท่วมท้น ที่ตนเป็นกุลสตรแีต่ท�าตวัราวกบัผู้หญงิข้างถนน 

เข้ามากอดเขา เข้ามาเสนอตวั แต่กย็งัถูกหมางเมนิ

“ผู้ชายคนนั้นคอืหวัหน้าของพี่เอง ผู้กองเสรมิ...” เธอป้ายน�้าตาออก

จากแก้ม และค่อยๆ ก้าวถอยหลงั “บุษไม่ได้รกัเขา บุษรกัพี่อสั แต่เมื่อ 

พี่อสัผลกัไสบุษ บุษกจ็ะไป...”

เธอส่ายหน้าช้าๆ ยกมอืเชด็น�้าตาที่เหลอืบนแก้มจนเหอืดแห้ง

“เพื่อให้พี่สบายใจ ขอให้นกึเสยีว่า บษุไม่เคยมาหาพี่ในค�่าคนืนี้” เธอ

ก้าวไปจนถึงประตู “บุษเสียใจ ที่เคยคิดว่าความรักจะเอาชนะอุปสรรค 

ทุกสิ่ง แต่บุษเข้าใจผิด ไม่เป็นไรค่ะ บุษจะไปตามทางของบุษ จะไม่ดึงพี่ 

เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย” 

เธอหมุนตวัเปิดกลอนประตู แล้วหนัมามองเขาเป็นครั้งสุดท้าย 

“ลาก่อนค่ะพี่อสั จากวนันี้ไปบษุจะไม่มารบกวนพี่อกี เราจะกลายเป็น

เพยีงแค่พี่น้องกนัเหมอืนเดมิ” 

แลว้เธอกว็ิ่งลงจากบ้านไป อสัดรร้องเรยีกแต่เธอกไ็มย่อมหยดุ เขา

รีบเปลี่ยนกางเกงแล้ววิ่งตามเธอไป เห็นเธอวิ่งขึ้นรถรางไปแล้ว เขาจึงขับ

รถตามไปห่างๆ รอจนกระทั่งเธอเข้าไปในหอพกั เขาจงึเลี้ยวรถกลบับ้าน...

น�้าตาของอัสดรตกใน ความรักแน่นอกจนเอ่ยออกมาเป็นค�าพูด 

ไม่ได้ แต่กด็.ี..ที่ทกุอย่างจบลงแบบนี้ เธอคงเสยีใจแต่ไม่นานกค็งจะลมื แต่

ส�าหรบัเขา...รู้ว่าจะไม่มผีู้หญงิคนไหนมาแทนที่เธอได้ บุษบาจะเป็นเจ้าของ

หวัใจของเขาไปตลอดชวีติ...



น�้าตาของหลานสาวท�าให้คนเป็นย่าไม่สบายใจ หล่อนตัดสินใจ
โทรเลขถงึบตุรชายและสะใภ้ ให้ทั้งสองขึ้นมาหาที่บางกอกเพื่อหารอื คนเป็น

พ่อแม่ที่มีลูกสาวเพียงคนเดียวก็รีบเดินทางมาพบในวันหยุด เพราะอยาก

ทราบเรื่องราวของหนุ่มที่มาแอบชอบพอบุษบาเช่นกนั 

เมื่อคุณพระและภรรยาได้นั่งพกัและกนิอาหารเช้าเสรจ็แล้ว แหวน 

ซึ่งเป็นคนรับใช้เก่าแก่ประจ�าตัวของคุณหญิงบัวก็เชิญทั้งสองเข้าไปพบที่

ชานเรอืน

เรือนใหญ่รอดพ้นจากลูกระเบิดมาได้อย่างฉิวเฉียด ขณะที่เรือน 

คนรับใช้ถูกระเบิดจนราบเป็นหน้ากลอง เรือนใหญ่ได้รับผลกระทบบ้าง

แต่ไม่รนุแรงนกั ในช่วงสงครามที่ทิ้งระเบดิกนัหนกัหนาสาหสั คณุหญงิบวั

อพยพไปอยู่กบับุตรชายคนเดยีวที่ประจวบครีขีนัธ์ 

พอสงครามสงบ พระนราภิบาลก็เข้ามาดูแลซ่อมแซมบ้าน ก่อนที่ 

มารดาจะย้ายกลับมาบางกอก เขาให้ช่างมาสร้างเรือนคนรับใช้เสียใหม่  

และซ่อมแซมเรือนหลังใหญ่ที่ช�ารุดเพราะแรงระเบิด เหล่าคนรับใช้ก็ 

๒
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ยกขบวนกลับมาหมด ทว่าคุณพระเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง คงจะ 

เลี้ยงดูคนจ�านวนมากอีกต่อไปไม่ไหว จึงให้เด็กรับใช้กลับไปอยู่บ้านเดิม 

จ�านวนหนึ่ง เหลอืแต่เพยีงที่จ�าเป็นไว้คอยดูแลมารดา บ้านเรอืน และสวน

ผลไม้เท่านั้น 

สองสามภีรรยาเดนิเข้าไปหามารดาบนชานเรอืน ท่านนั่งรบัลมเยน็ๆ 

จากแม่น�้าบนแคร่ โดยมีแหวนคอยพัดไล่ความอบอ้าวให้เจ้านายบนพื้น 

ข้างแคร่

พระนราภิบาลนั่งบนแคร่ตรงข้ามกับมารดาเคียงข้างภรรยา แม้

ปัจจุบันบรรดาศักดิ์ของข้าราชการจะถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช 

๒๔๘๕ แต่คนที่คุ้นเคยกับการเรียกขานมานาน ก็ยังคงเรียกต�าแหน่ง

สุดท้ายก่อนยกเลกิไปตามความเคยชนิ

“คุณพระมาได้รวดเร็วทันใจแม่จริงๆ ตั้งแต่คุยกับยายบุษวันก่อน 

แม่กร็ู้สกึไม่สบายใจเลย”

สองสามภีรรยาหนัสบตากนั ก่อนฝ่ายสามจีะเอ่ยขึ้น

“เรื่องแต่งงานน่ะเหรอครบัคุณแม่”

“ก็ใช่น่ะสิ อายุจะยี่สิบสองยี่สิบสามแล้ว จะปล่อยให้เป็นสาวแก่

ทนึทกึหรอืยงัไง ตอนแม่อายุเท่านี้ คุณพระอายุจะห้าขวบแล้ว”

“โธ่ คุณแม่ครบั สมยันี้ไม่เหมอืนสมยัก่อน อกีอย่าง บุษคงอยาก 

จะเรียนพยาบาลให้จบ นี่ก็เพิ่งจะได้กลับไปเรียนต่อ อีกแค่ปีเดียวเท่านั้น 

คุณแม่รอให้แกเรยีนจบก่อนไม่ดกีว่าเหรอครบั” 

“เรื่องนั้นแม่เข้าใจ แต่พ่อเสรมิกใ็จร้อนเหลอืเกนิ จ�าได้ไหมคณุพระ 

ผู้กองเสริม ลูกชายเจ้าคุณฤทธิ์นฤนาท หลานของคุณหญิงพุดซ้อนเพื่อน

ของแม่ เหน็ยายบษุปุบ๊กห็ลงรกัป๊ับ ถงึกบัเรยีกให้ย่ามาสูข่อ บอกว่าให้หมั้น 

กนัไว้ก่อนกไ็ด้”

“อ้อ...ครับ” คนเคยรู้จักพึมพ�ารับ ยิ่งหนักใจเมื่อรู้ว่าญาติฝ่ายชาย

สนทิสนมกบัมารดาแค่ไหน
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“เรารอให้บุษเรียนจบก่อนไม่ดีกว่าหรือคะคุณแม่” มะลิเอ่ยขึ้นบ้าง 

“อิฉันอยากให้เด็กลองไปมาหาสู่กัน ท�าความรู้จักกัน มากกว่าจะแต่งงาน

ตามใจผู้ใหญ่อย่างเมื่อก่อน”

“ผู้ใหญ่อาบน�้าร้อนมาก่อน ใครดีใครเหมาะสมกับลูกกับหลาน 

ผูใ้หญ่เหน็ปราดเดยีวกม็องออกแล้ว ดอูย่างคณุพระกบัแม่มะล ิพอ่กบัแม่

กเ็ลอืกไม่ผดิ เหน็ไหมสองคนกร็กักนัมาหลายสบิปี”

“คุณแม่ครับ ผมไม่เถียงเรื่องแต่งงานของผม เพราะผมกับมะล ิ

ก็พึงพอใจกันตั้งแต่ผู้ใหญ่แนะน�า แต่ผมคิดว่าเท่าที่ฟัง บุษอาจจะไม่ชอบ 

ผู้กองเสรมิสกัเท่าไหร่”

“อาไร้ ไม่ชอบได้ยงัไง เขาเป็นถงึนายต�ารวจใหญ่ ใครๆ กน็บัหน้า

ถือตา มีเกียรติประวัติเป็นหนึ่งในหน่วยเสรีไทย พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็น

ขนุน�้าขนุนาง เงนิทองกม็มีากมาย ยายบุษไม่จ�าเป็นต้องไปเรยีนเป็นพยาบาล  

ไปท�างานงกๆ รบัใช้ใครให้เหนื่อย”

“บุษแกอยากเป็นพยาบาลมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว มันเป็นความใฝ่ฝัน

ของแก เรื่องที่จะให้แต่งงานแล้วอยูเ่ฉยๆ แกคงไม่ท�า” มะลบิอกเสยีงอ่อยๆ 

ด้วยความเกรงใจแม่สามี

“ที่จรงิ...แม่กไ็ม่ได้ห้ามหรอก ท�าอะไรมคีวามสุขกท็�าไป แต่แม่เหน็

ว่ายายบุษอายุอานามกไ็ม่น้อย ขนืปล่อยให้อายุมากกว่านี้ จะไม่มผีู้ชายมา

สนใจแล้วนะ หรอืว่าพวกแกไม่ห่วง ไม่อยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝากบัผู้ชาย

ดีๆ  ล่ะฮ”ึ

“ส�าหรบัผม ผมว่าปล่อยให้บษุตดัสนิใจเองดกีว่าครบั ถ้ายายบษุรกั

ชอบผู้กองเสรมิ ผมกไ็ม่ขดั แต่ถ้าแกยงัไม่อยากแต่งงาน ผมกค็ดิว่าน่าจะ

ให้เดก็คบหากนัก่อน ในระหว่างที่แกก�าลงัเรยีนปีสุดท้าย เหมอืนหนุ่มสาว

สมยัใหม่ รกัใคร่ชอบพอกแ็ต่งงานกนั ถ้าไม่กเ็ลกิรากนัไป”

มะลพิยกัหน้าหงกึๆ เหน็ด้วยกบัสามอีย่างเตม็ที่

“โอ๊ย แบบนี้ผู้หญิงมีแต่จะเสียเปรียบละสิ ถ้าคบกันแล้วพ่อเสริม
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เลิกรา ทิ้งขว้าง ชาวบ้านจะได้นินทาเอาปะไร แม่ว่าให้หมั้นหมายกันก่อน

นั่นแหละดแีล้ว พอเรยีนจบกแ็ต่งงาน ผวัเป็นต�ารวจ เมยีเป็นพยาบาล ก็

เข้าท่าเข้าทางเหมอืนกนั” 

คุณหญงิบวัพยกัหน้าพงึพอใจกบัความคดิของตน

สองสามีภรรยาได้แต่ลอบสบตากันด้วยความหนักใจ ก่อนที่สามี

จะถาม

“แล้ววนันั้นคุณแม่คุยกบับุษ ได้ความว่ายงัไงล่ะครบั”

คนถูกถามท�าหน้าหนกัใจ

“เอาแต่ร้องไห้ นี่แหละ แม่ถึงได้เรียกคุณพระขึ้นมาช่วยกันพูด 

ผู้ชายดีๆ  เกยีรตปิระวตัดิีๆ  แบบพ่อเสรมิ ไม่ใช่จะหากนัได้ง่ายๆ ต�าแหน่ง

หน้าที่การงานรกึส็งู ต่อไปถงึไม่ได้เป็นพระยงพระยาเหมอืนแต่ก่อน กอ็าจ

จะได้เป็นนายพล โก้ไม่หยอกหรอกนะ” คุณหญิงหัวเราะชอบใจ ก่อนจะ

ขมวดคิ้ว 

“เอ๊ะ หรอืว่า...ที่มานั่งร้องห่มร้องไห้เป็นเพราะยายบษุมคีนที่รกัชอบ

อยู่แล้วฮ ึถงึได้ร้องไห้เป็นเผาเตาทนัททีี่พูดเรื่องแต่งงาน”

“ก.็..” พระนราภบิาลอกึอกั “พวกเรากไ็ม่ค่อยแนใ่จเหมอืนกนัครบั”

คณุหญงิบวัตาโต แม้แต่คนที่ก�าลงันั่งพดักพ็ลอยตกใจไปด้วย แถม

ยงัหูผึ่งทนัที

“ใครที่ไหนกนั ท�าไมแม่ไม่รู้”

“พวกเราแค่ไม่ค่อยแน่ใจน่ะค่ะ แค่คุยๆ กัน แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ 

นะคะ”

“โอ๊ย จะใช่หรอืไม่ใช่กบ็อกมาก่อนส ิคนแก่ใจร้อน อยากจะรู้ว่าคน

คนนั้นเป็นใคร”

“ครับ คือ...ปีหรือสองปีที่ผ่านมา พวกเรารู้สึกผิดปกติเมื่อเห็น

สายตาของบุษเวลามองตาอสั พวกเรากค็ดิว่าบุษอาจจะพงึใจตาอสั เพราะ

เขาเป็นพี่เลี้ยงแกมาตั้งแต่เดก็ อาจจะเหมอืนเดก็ก�าลงัหลงน่ะค่ะ”
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“ไฮ้ ได้ยงัไง ไม่ได้การละ แม่จะต้องเรยีกตาอสัมาสั่งสอนเสยีแล้ว 

ให้มนัรู้จกัที่ต�่าที่สูงเสยีบ้าง” คุณหญงิตบอกผาง

“ตาอสัแกไม่กล้าหรอกค่ะคุณแม่ เขาวางตวัเป็นพี่ชายที่ด ีคอยดูแล

บษุอย่างด ีแต่บษุน่ะ เรากย็งัไม่แน่ใจ เพราะว่าดูแกจะห่วงใยตาอสัเอาการ

อยู่ และเรื่องแต่งงาน ที่แกยงัไม่พร้อมกอ็าจจะเป็นเพราะเหตุนี้”

“ไม่ได้นะแม่มะลิ เรื่องแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ ตาอัสน่ะ เทือกเถา

เหล่ากอเป็นใครกไ็ม่รู ้ที่แน่ๆ เป็นลกูเจ๊กลกูจนี ไม่มเีชื้อ ไม่มสีาย ถ้าไม่ได้

คุณพระช่วยเอาไว้ ป่านนี้คงจะเป็นจับกังท่าเรือไปแล้ว ถึงเขาจะเป็นคนด ี

แต่เขากไ็ม่เหมาะกบัยายบษุ ลกูหลานขนุน�้าขนุนางอย่างพวกเรา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง คณุพระมลีกูแค่คนเดยีว จะต้องหาคู่ที่เหมาะสมทั้งชาตติระกลูและ

หน้าที่การงานให้แก”

“พวกเรากไ็ม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ ได้แต่จบัตามอง และก�าลงัคดิว่า 

หลงัแกเรยีนจบจะขอให้ย้ายไปท�างานที่ประจวบฯ”

“งั้นกใ็ห้หมั้น ให้แต่งกบัพ่อเสรมิเลย จะได้ตดัปัญหาไป ไม่ต้องกงัวล

เรื่องตาอสัอกี”

“จริงๆ ผมก็เห็นด้วยเรื่องที่จะแนะน�าผู้ชายให้บุษคบหา แต่ผม 

ไม่อยากบงัคบัจติใจลูก อยากให้แกเตม็ใจมากกว่า”

คุณหญงิบวันิ่วหน้า ก�าลงัคดิหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ก่อน

จะพยกัหน้า

“ถ้างั้น คุณพระกับแม่มะลิลองคุยกับยายบุษดู จะเปิดโอกาสให้ 

พ่อเสริมพาไปดูหนังกินข้าวตามแบบสมัยใหม่ก็ตามใจ ผู้ใหญ่จะได้คอย

ดูแลไม่ให้ออกนอกรีตนอกรอย ต่อไปให้ยายบุษมาอยู่ที่นี่กับแม่ระหว่าง 

ที่เรยีน แม่จะได้ช่วยดูแล”

“ครบัคุณแม่ ผมจะลองคุยกบัแกดู”

“กด็ ีถ้าลองพูดคุยกนัแล้วถูกคอถูกชะตา แม่จะได้บอกแม่พุดซ้อน

ให้มาคุยกนัเรื่องงานหมั้นเลย”
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“ขอให้พวกเราได้คุยกับแกก่อนนะคะคุณแม่ แล้วค่อยให้ค�าตอบ 

คุณหญงิพุดซ้อน ดไีหมคะ” 

“อืม คุณพระรีบจัดการเถอะ เพราะแม่รับปากแม่พุดซ้อนไปแล้ว 

พวกเราเป็นเพื่อนกันมานาน ไม่อยากให้เสียค�าพูด ถ้าได้ความยังไงก็รีบ

มาบอกแม่”

บตุรชายและสะใภ้ขอตวัไปพกัผ่อนแล้ว คณุหญงิกห็นัมาบอกสาวใช้ 

ประจ�าตวั

“แกโทร. ไปเรยีกตาอสัให้มาหาฉนัหน่อยซ ิฉนัจะต้องคุยกบัเขาเสยี

หน่อย รบีตดัไฟเสยีแต่ต้นลม ไม่อย่างนั้นเรื่องจะยุ่งไปกนัใหญ่”

“ได้เจ้าค่ะคุณหญิง...” แหวนตอบรับแต่ก็ยังสงสัย “ว่าแต่ ป่านนี้ 

สองคนนั่นไม่รักกันปานจะกลืนไปแล้วเหรอเจ้าคะ ยิ่งโตมาด้วยกัน ของ

แบบนี้มนัเหมอืนน�้าตาลใกล้มด หมวดอสัรกึห็ล่อเหลา คณุหนูกส็วย งดงาม

เป็นกุลสตร ีมนี�้าจติน�้าใจงดงามอกีต่างหาก ใครไม่รกัไม่หลงกค็งจะตาบอด

แล้วละเจ้าค่ะ” แหวนถอืว่ารบัใช้คุน้เคยกบัเจ้านายมานาน คดิอะไรกบ็อกไป 

เช่นนั้น คุณหญงิบวักห็่วงในเรื่องเดยีวกนั จงึบอก

“เพราะแบบนี้แหละ ฉันถึงต้องเรียกตาอัสมาคุย ถ้าเป็นไปได้ ฉัน 

จะใช้เส้นสายย้ายเขาไปอยู่ทางเหนอืเสยี จะได้ห่างกนัไป ทางนี้กร็บีให้ยาย

บุษแต่งงาน ยงัเดก็ทั้งคู่ คงเสยีใจไม่นานนกัหรอก เพราะพ่อเสรมิ ถงึจะ

อ้วนลงพงุไปนดิ แต่กห็น้าตาด ียศกส็งูกว่าตาอสั เป็นถงึลกูพระยา ศกัดิ์ศรี

มนัต่างกนั”

“เจ้าค่ะคุณหญงิ แหวนจะรบีโทร. ไปที่โรงพกัเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะ”

คนรบัใช้ประจ�าตวัคลานปราดๆ จากไป คุณหญงิบวัหยบิพดัขึ้นมา

โบกไล่ความร้อน ทั้งที่อากาศยามสายไม่ได้ร้อนถึงเพียงนั้น แต่สิ่งที่ท�าให้

ร้อนกลับเป็นความรู้สึกภายในอก หล่อนหวาดกลัวในสิ่งเดียวกัน หล่อน

เคยเตือนบุตรชายแล้วเรื่องนี้ แต่ไม่มีใครสนใจฟัง แล้วตอนนี้ต้องมานั่ง

แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นอกี 
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หล่อนรู้จักหลานสาวดี ถึงบุษบาจะเป็นคนน่ารัก อ่อนหวาน แต่ก็

เป็นคนดื้อเงยีบและรั้นเอาการ สิ่งไหนที่คดิ ลงได้ตดัสนิใจไปแล้ว กม็ุ่งมั่น

หนกัหนา 

อย่างเรื่องที่จะมาเป็นพยาบาลที่เยาวราชยามระเบิดก�าลังลงโครมๆ  

ใครห้ามอย่างไรกไ็ม่ฟัง บอกแต่ว่าคนป่วยต้องการพยาบาล และเธอสามารถ 

ช่วยได้ เธอจึงไม่ยอมงอมืองอเท้า หนีไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนลูกหลาน 

คนมเีงนิคนอื่น เพราะเหตนุี้แหละ หล่อนถงึไม่สบายใจเลยตั้งแต่ได้เหน็น�้าตา

ของหลานสาว ดังนั้นเมื่อหล่อนเปลี่ยนใจบุษบาไม่ได้ หล่อนจึงต้องหันไป

จัดการกับอีกฝ่าย และหล่อนหวังว่าบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่เลี้ยงอัสดร

มา จะท�าให้เขาส�านกึและยอมท�าตามที่หล่อนบอกแต่โดยด.ี..

ชายในเครื่องแบบครึ่งท่อน นั่งพบัเพยีบตรงหนา้คณุหญงิบวั รบัฟัง 
เรื่องราวทั้งหมดด้วยใบหน้าเรียบเฉยที่สุด ดวงตาของเขาหลุบลง ท�าให้ 

ทั้งเจ้าของเรือน รวมไปถึงคนรับใช้มองไม่เห็นอารมณ์ของเขา นอกจาก

ท่าทางที่นั่งฟังอย่างเงยีบสงบ จนกระทั่ง

“ฉันหวังว่าพ่ออัสคงจะเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่เป็นย่านะพ่อคุณ 

จะย้ายไปอยู่ที่ไหนกไ็ด้ เลอืกมา ฉนัจะช่วยพูดกบัผู้ใหญ่ให้ ไปให้ไกลจาก

ที่นี่เสยี”

“ผมขอเวลาสกัปีได้ไหมครบั” เขาเงยหน้าขึ้นสบตาผู้มพีระคุณ “งาน

ของผมที่ก�าลังสะสางอยู่ตอนนี้ ผมอยากจะท�าให้ส�าเร็จ เหลืออีกเพียงแค่ 

นดิเดยีวเท่านั้น แล้วผมจะย้ายไปที่ไหนกไ็ด้ ตามแต่คุณหญงิจะกรุณา”

“งานอะไรร ึท�าไมถงึต้องท�านานขนาดนั้น”

“เป็นงานที่ผมเริ่มต้นมาหลายปีแล้วครับ เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลของ

เยาวราช หากผมทิ้งงานไปกลางคัน เกรงว่าจะไม่มีใครมาสานต่อสิ่งที่ผม

เริ่มต้น ส่วนเรื่องคณุบุษ ผมจะพยายามหลกีเลี่ยงที่จะพบเจอกบัเธอ หรอื

ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ผมก็จะช่วยเกลี้ยกล่อมให้เธอยอมแต่งงานกับผู้กอง
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เสรมิครบั”

หญงิชราฟังแล้วกย็งัไม่ค่อยพอใจ 

“ตั้งปีเชยีวร”ึ

“ครับ แต่ผมจะรีบจัดการให้เสร็จโดยไว อาจจะเสร็จก่อนหนึ่งปี 

แล้วผมจะย้ายทนัทคีรบั”

“แล้วพ่ออสัจะบอกยายบุษยงัไง”

“เรื่องนี้ผมคดิว่าเธอไม่จ�าเป็นต้องรูห้รอกครบั และผมกเ็ข้าใจความ

รู้สกึของคุณพระและคุณมะลดิ ี คุณหญงิไม่ต้องห่วงหรอกนะครบั ว่าผม 

จะสร้างความเดอืดร้อนให้แก่ผู้มพีระคุณ” 

เขาบอก ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน และถึงเขาจะเป็นบุตร

บุญธรรมของพระนราภิบาล เขาก็ไม่เคยอาจเอื้อมเรียกคุณหญิงและ

ครอบครวัอย่างสนทิสนม ด้วยรูว่้าคณุหญงิบวัไม่ชอบใจที่บุตรชายตดัสนิใจ 

โดยพลการ เขาจงึพยายามท�าตวัให้ไม่ต่างไปจากคนรบัใช้ในบ้าน และยงัคง

ถอืว่าตนเป็นผู้อาศยัเช่นเดมิ

“ได้ฟังแบบนี้แล้วค่อยสบายใจหน่อย ถ้าพ่ออัสรับปากแล้ว ฉันก็

สบายใจ เอาเถอะ ขอให้คดิเสยีว่าท�าเพื่ออนาคตของน้อง ถ้ารกัน้อง ห่วง

น้องจริง ก็ให้น้องได้แต่งงานกับคนที่เหมาะสม พ่ออัสเองก็ควรจะรีบ

แต่งงานเสยี เลยเบญจเพสแล้วไม่ใช่ร ึถ้าไม่รบีแต่งงาน เดี๋ยวจะมลีกูไม่ทนั

ใช้นะ”

“ผมยงัไม่รบีร้อนหรอกครบัคุณหญงิ อย่างที่บอก ผมยงัมงีานที่จะ

ต้องสะสาง ยังไม่มีเวลาคิดเรื่องแต่งงานครับ บางที ย้ายไปอยู่ทางเหนือ  

ผมอาจจะพบผู้หญงิที่ถูกใจกไ็ด้ ถ้างานที่ท�าไม่หนกัมากครบั”

“ดเีหมอืนกนั ดแีล้วที่พ่ออสัพูดเข้าใจง่ายๆ ส่วนทางยายบุษ ถอืว่า

น้องยังเล็ก ก็หลงไปตามเรื่องตามราว ตบมือข้างเดียวไม่ดัง อีกหน่อย 

กล็มื พ่ออสัจะต้องวางตวัให้สมกบัเป็นพี่ชายที่ด ีอย่าให้คณุพระกบัคุณมะลิ

ที่เลี้ยงดูเธอมาต้องเสยีใจ”
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“ผมทราบครบั” เขาหลุบตาลงอกีครั้ง “คุณหญงิไม่ต้องเป็นห่วง”

“ได้ยนิแบบนี้กส็บายใจ เอาละ อยากย้ายไปอยู่ที่ไหนกบ็อก ฉนัจะ

ได้เกริ่นๆ กบัผู้ใหญ่ไว้”

คุณหญงิบวัเอื้อเฟื้อ เมื่อหมดธุระแล้ว อสัดรกก็ราบลา เขาเดนิลง

จากเรอืนเงยีบๆ และท่าทางของเขานั้นท�าให้หญงิชราทั้งสองต้องหนัมองกนั 

ก่อนฝ่ายที่ต�่าศกัดิ์จะถาม

“คุณหญงิคดิว่าเขารกัคุณหนูไหมเจ้าคะ”

“ฉนักบ็อกไม่ถกูเหมอืนกนั รูจ้กักนัมาสบิกว่าปี เคยได้ยนิเขาพดูนบั

ค�าได้ พ่อหนุ่มคนนี้เป็นคนเกบ็ความรู้สกึเก่ง จะเศร้า จะรกั จะเสยีใจ ก็

เกบ็เอาไว้คนเดยีว ถงึเขารกั กค็งจะไม่แสดงออกมาหรอก ดทู่าทางจะเข้าใจ

เรื่องราวดอียู่”

“อิฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะคุณหญิง ถึงเขาจะรัก ก็คงไม่คิด 

อาจเอื้อม กด็เีหมอืนกนันะเจ้าคะ ปัญหาจะได้จบลงง่ายๆ”

“อมื” คุณหญงิบวัพมึพ�า สายตาเหม่อมองทางกรอบประตูตรงชาน

เรือนที่อัสดรเพิ่งจะก้าวผ่านไป หากอัสดรตีโพยตีพายสักนิด หล่อนจะไม่ 

รู้สกึหนกัใจเท่านี้เลย แต่นี่กลบัเงยีบและยอมรบัแต่โดยด ีเลยท�าให้หล่อน

รู้สกึเหมอืนตนเองผดิโดยที่อสัดรไม่จ�าเป็นต้องพูดออกมาสกัค�า 

“ฉันคิดว่าฉันท�าถูกต้องแล้วนะแหวน ใครๆ ก็อยากจะให้หลาน

แต่งงานแต่งการกบัคนมหีน้ามตีา มเีทอืกเถาเหล่ากอที่ด ีจรงิไหม”

“จริงเจ้าค่ะคุณหญิง” สาวใช้บีบนวดตามขา ประจบเจ้านายโดย 

ไม่คดิมากเพราะไม่ใช่ธุระของตัว คิดว่าเมื่ออัสดรรับปาก ปัญหาทุกอย่าง 

กจ็บ ไม่มอีะไรต้องกงัวลอกี แต่คนที่เป็นนายนี่สกิ�าลงัหนกัใจ เพราะทุกอย่าง 

ง่ายเกินไป...ง่ายและราบเรียบจนหล่อนรู ้สึกว่ามีคลื่นรุนแรงซ่อนอยู ่

ใต้ผิวน�้าเงียบสงบ แต่หล่อนก็ภาวนาขอให้เป็นแค่ความรู้สึกไร้สาระของ

หล่อนเท่านั้น...
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ข้างฝ่ายพระนราภิบาลและภรรยาก็อยู่ในอาการหนักใจไม่น้อย จึง
ตดัสนิใจไปพบบตุรสาวที่โรงเรยีนการพยาบาลสภากาชาดสยาม ซึ่งเพิ่งเปิด

เทอมใหม่ไม่นาน ทั้งสองจึงมาดักรอพบบุษบาที่หน้าตึกเรียน พอถึงเวลา

เลกิเรยีน หญงิสาวหลายสบินางกเ็ดนิลงจากตกึ รวมทั้งบุษบาที่มุ่งหน้าไป

ยงัสถานรีถรางเพื่อจะได้กลบัหอพกั พอเหน็บดิาและมารดานั่งรออยู่ เธอ

กต็กใจไม่น้อย

“คุณพ่อคุณแม่” เธอวิ่งเข้าไปกอดบุพการ ีน�้าตาคลอด้วยความดใีจ 

“คุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ”

“เมื่อเช้านี้เองลูก เป็นไงบ้าง ลูกสบายดไีหม” บดิาถาม

“บุษเขียนจดหมายไปเล่าให้คุณพ่อฟังแล้วนะคะ แต่จดหมายอาจ 

จะยงัไม่ถงึ คุณพ่อกข็ึ้นมาเสยีก่อน”

“รวมถงึเรื่องผู้กองเสรมิด้วยหรอืเปล่า” บดิาลองหยั่งเชงิ 

“เปล่าค่ะ เพราะคดิว่าพี่อสัคงจะรายงานคณุพ่อไปแล้ว” เธอเอ่ยด้วย

น�้าเสยีงมนึตงึนดิๆ เพราะหลงัจากพบกนัครั้งสดุท้าย กไ็ม่เคยเจอกนัอกีเลย 

“เหน็ทุกทมีอีะไรจะต้องรายงานคุณพ่อตลอด”

“ไม่เอาน่า อย่าท�าตัวเหมือนเด็กหน่อยเลย” มารดาต้องปรามไว้  

“คุณพ่อเดินทางมาที่นี่ก็เพราะห่วงบุษ พวกเราไปกินอาหารเย็นกันดีกว่า 

แล้วจะได้คุยกนั”

บุษบาท�าหน้าเซ็งๆ พอจะเดาได้ว่าบิดามารดาเดินทางมากะทันหัน

เพราะเหตุใด

“เรื่องแต่งงานใช่ไหมคะ” 

พระนราภบิาลถอนใจ ก่อนจะดงึไหล่บุตรสาวเข้ามากอด 

“เดี๋ยวค่อยคุยกนั พาพ่อกบัแม่ไปที่หอพกัของบุษก่อนดไีหม จะได้

คุยกนัเป็นการส่วนตวัหน่อย”

“ค่ะ” เธอพึมพ�า แล้วเดินตามบิดาไปที่รถประจ�าต�าแหน่ง ก่อนจะ

บอกเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าไปยงัหอพกัใหม่ของตน
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ภายในหอพกั ซึ่งเป็นเรอืนไม้ชั้นเดยีวแบบเรยีบง่าย ภายในมเีครื่อง

เรือนไม่กี่ชิ้น ซึ่งหญิงสาวบอกว่าเช่าอยู่กับเพื่อนที่เรียนด้วยกันอีกสองคน 

ค่าใช้จ่ายจงึไม่หนกัมากเท่าไร

ทั้งสามนั่งในห้องรับแขก บุษบายกน�้ามาให้บิดามารดา ก่อนจะนั่ง

เงยีบๆ ตรงหน้าราวกบันกัโทษรอฟังค�าตดัสนิ

“พ่ออยากให้ลกูเปิดใจให้กว้าง ที่ผ่านมาบษุไม่เคยใกล้ชดิกบัใคร พ่อ

จงึอยากให้ลูกลองเปิดโอกาสให้ผู้กองเสรมิบ้าง”

“บุษอยากเรยีนให้จบ อกีแค่ปีเดยีวเท่านั้นบุษกจ็ะจบแล้ว” 

“พ่อก็เรียนคุณย่าไปอย่างนั้น ที่พ่อห่วงก็คือ คุณย่ากับคุณหญิง 

พุดซ้อนเป็นเพื่อนกันมานาน ก็อยากจะให้ลูกหลานดองกัน ยิ่งพ่อเสริม 

พงึพอใจลูก คนแก่ทั้งสองกย็ิ่งดใีจ แต่ถ้าลูกปฏเิสธ คุณย่า...”

“บุษเข้าใจค่ะพ่อ แต่บุษขอเรียนให้จบก่อนได้ไหมคะ อีกไม่นาน 

เลย”

“คุณย่าไม่ว่าอะไร แต่ระหว่างที่เรียนอยู่ ท่านก็อยากให้บุษได้

ท�าความรูจ้กักบัพ่อเสรมิไปด้วย คุณย่าอยากให้บษุย้ายไปอยูก่บัท่าน เวลา

คบหากนั จะได้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่” มารดาบอก

“แต่บุษต้องเรยีนหนกั และระยะทางไกล บุษอยู่ที่หอพกักด็อียู่แล้ว

นะคะแม่”

“คุณย่าห่วงว่าถ้ามีผู้ชายมารับมาส่ง คนจะครหาเอาน่ะ” มะลิตอบ

บุตรสาวที่ก้มหน้าก้มตาคดิหนกั

“ถ้างั้น...บุษจะกลับไปพักบ้านคุณย่าวันศุกร์เสาร์ดีไหมคะ วันเสาร์ 

บุษก็...เอ่อ...จะไปกินข้าวกับผู้กองได้ แต่วันอื่นบุษต้องเรียนหนัก คงไป

พกัที่บางกอกน้อยไม่ได้” 

“ก็ดีเหมือนกันนะ” มะลิพยักหน้า “คุณย่าน่าจะเข้าใจว่าบุษก�าลัง 

เรียนหนัก แค่ไปเจอกันอาทิตย์ละครั้ง แม่ก็ว่าน่าจะพอแล้ว จนกว่าจะ

เรยีนจบ”
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“ค่ะ” หญิงสาวพึมพ�า ก่อนจะเงยหน้าขึ้นถาม “แล้วหลังจากลอง

คบหากนั ถ้าบุษไม่ชอบเขาล่ะคะ บุษสามารถปฏเิสธการหมั้นการแต่งงาน

ได้ไหมคะ”

สองสามภีรรยาหนัมาสบตากนั ก่อนที่บดิาจะเป็นฝ่ายตอบ

“อย่าเพิ่งคิดไกลขนาดนั้นเลยนะบุษ ตอนนี้ลองตามใจคุณย่าด้วย

การคบหากับเขาดูก่อน ยังไม่หมั้นก็ไม่เป็นไร เราก็มีเหตุผลว่าต้องเรียน

ให้จบก่อน”

“แต่ถ้าบุษตามใจคุณย่าแล้ว บุษกย็งัไม่รกัเขาล่ะคะ”

“เอาไว้ตอนนั้นค่อยมาปรึกษากันอีกที” มารดาบีบมือบุตรสาวเบาๆ 

ให้ก�าลงัใจ 

“แต่แม่คะ” บุษบาคุกเข่าลงบนพื้น บบีมอืมารดากลบั “ถ้าบุษไม่ได้

รกัเขา แล้วบษุจะต้องแต่งงานกบัเขาด้วยหรอืคะ คณุแม่กบัคณุพ่อไม่สงสาร 

บุษเหรอคะที่ต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รัก แล้วจะต้องทนกล�้ากลืนฝืนใจ

ไปตลอดชวีติ”

“แม่เข้าใจ แต่แม่ก็อยากจะขอให้ลูกเปิดโอกาสให้ผู้กองเสริมดูก่อน 

บางทลีูกอาจจะชอบเขากไ็ด้”

“ถ้าไม่ชอบล่ะคะ”

“พ่อให้ค�าตอบบุษตอนนี้ไม่ได้ แต่พ่ออยากให้บุษลองท�าความรู้จัก 

กับผู้กองดูก่อน หากลูกไม่ปิดหัวใจไว้แน่นหนา ก็อาจจะมองเห็นความดี

ของเขาบ้าง เชื่อพ่อนะลกู...สิ่งที่หนคูดิ สิ่งที่หนรููส้กึ มนัอาจจะเป็นแค่ความ

ประทบัใจในวยัเดก็ บุษจะต้องเจอะเจออะไรอกีมากมายในชวีติ อย่าใช้มนั

มาตดัสนิชวีติทั้งหมดของหนู”

บุษบากลืนน�้าลาย...ก่อนจะพยักหน้ารับช้าๆ ทั้งที่ในใจเถียงบิดาว่า 

สิ่งที่เธอคดิ สิ่งที่เธอรู้สกึ ไม่ใช่แค่ความประทบัใจ ทว่าอสัดรคอืหวัใจ คอื

ชวีติของเธอ แต่ความรกัที่เธอมอบให้ ไม่มใีครมองเหน็คุณค่า แม้กระทั่ง

อสัดร...
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น�้าตาซึมออกมา เธอรีบกะพริบตาไล่ ก่อนจะเสซบลงบนตักของ

มารดา แล้วกอดเอวท่านเอาไว้ มือเล็กๆ ลูบศีรษะเธอเบาๆ ภายในห้อง

เงียบกริบ ถ้าเข็มตกสักเล่มคงจะดังสะท้อนไปทั่วทั้งห้อง เมื่อต่างคนต่าง 

ก็หมกมุ่นอยู่ในความคิดของตน ขณะที่พระนราภิบาลสบตาภรรยาแล้ว

กไ็ด้แต่ทอดถอนใจ



ข่าวของบุษบาดังมาเข้าหูของอัสดรเป็นระยะ เมื่อสถานีต�ารวจ 
เลก็เพยีงแค่นั้น จ่าทองสุข ลูกน้องคนสนทิของเสรมิ และอดตีเคยเป็นคน

ของไกรศรหีรอืขุนปราบพาลชน ศตัรคูนแรกของอสัดร หลงัไกรศรเีสยีชวีติ

จากการปราบปรามเหล่าอนัธพาลที่ท่าเรอื จ่าทองสขุกเ็คว้งคว้างไปพกัใหญ่ 

เพราะไม่ลงรอยกบัเขามาตั้งแต่แรก 

กระทั่งเสริมเข้ามารับต�าแหน่งต่อจากไกรศรี จ่าทองสุขก็เข้าไป

ประจบสอพลอ จนกลายเป็นคนสนิททันที ดังนั้นพอมีเรื่องน่ายินดี ทั้ง 

โรงพกักจ็ะได้ยนิเสยีงหวัเราะขบขนั ได้ยนิจ่าทองสขุกระเซ้าเย้าแหย่เจ้านาย

เรื่องผู้หญงิของเขา ไม่ว่าสุดสปัดาห์ที่ผ่านมา เสรมิไปกนิอาหาร ไปดูหนงั 

เต้นร�า หรอืฟังเพลงที่ไหน ทุกคนบนโรงพกักท็ราบกนัหมด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสริมต้องการจะให้ข่าวนั้นมาถึงหูอัสดร เพื่อ

ประกาศความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของบษุบา หลงัจากไดย้นิเรื่องราวทั้งหมดของ 

อสัดรจากพดุซ้อนผูเ้ป็นย่า ความว่าเขาเป็นแค่เดก็ที่ถกูเกบ็มาเลี้ยง ไมน่าน 

ข่าวนั้นก็แพร่กระจายไปรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่ง หลายคนที่เคยสงสัยว่า

๓
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ใบหน้าของเขาคล้ายคนจนีมากกว่าคนไทย กเ็ริ่มออกมาวพิากษ์วจิารณ์กนั

อย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบหน้ากันอย่างเสริมและจ่าทองสุข 

ลูกคู่ที่ชอบเอ่ยลอยลมมาให้ได้ยนิจนร�าคาญใจอยู่บ่อยๆ 

“หน้าตาของผูก้องเบกิบานแบบนี้ แสดงว่านดัเต้นร�าจะต้องสนกุแน่ๆ” 

จ่าทองสุขเดาจากใบหน้ายิ้มแย้มของเสริมที่เดินขึ้นที่ท�างานในวันจันทร์ 

อสัดรเพิ่งเดนิออกจากห้องของตน และก�าลงัหงุดหงดิที่ช่างประจวบเหมาะ

กนัดแีท้ๆ เสยีงของจ่าทองสุขกด็งัขึ้นกว่าเดมิอกี

“ผู้ใหญ่สนับสนุนแบบนี้ อีกไม่นานเราคงจะได้ไปร่วมงานแต่งของ 

ผู้กองกนัละโว้ยพวกเรา” 

อสัดรไม่อยากฟัง เขาเดนิก้าวยาวๆ ผ่านกลุ่มของเสรมิ มุ่งหน้าไป

ยงัห้องท�างานของผู้บงัคบับญัชา แต่เสรมิกลบัรั้งเขาไว้

“หมวดอสั!” 

“ครับผู้กอง” เขาหยุดเดิน และเตรียมพร้อมรับฟังค�าสั่งจากผู้ที่มี

ยศสูงกว่าทนัที

“แหม ไม่ต้องพธิรีตีองขนาดนั้น” เสรมิหวัเราะ “อกีหน่อยเรากจ็ะได้

ดองกนัแล้ว ผมต้องเรยีกหมวดว่าพี่ด้วยซ�้า”

อสัดรฝืนยิ้มเพยีงนดิเดยีว กถ็ามขึ้น

“ผู้กองมอีะไรหรอืเปล่าครบั”

“อ๋อ เปล่า ไม่มีอะไร แค่อยากจะชวนหมวดอัสว่า ถ้าอาทิตย์หน้า

หมวดว่าง ก็เชิญไปกินเลี้ยงที่บ้านของคุณย่า ท่านจะจัดงานต้อนรับว่าที่

หลานสะใภ้ คุณพระกับคุณมะลิก็จะมาร่วมงานด้วย เดี๋ยวหมวดก็คงจะ

ทราบจากพวกท่าน ในฐานะคนในครอบครวัเดยีวกนั ผมขอเชญิหมวดไป

ร่วมงานด้วยนะครบั”

“อ้อ ครบั ขอบคณุผูก้องมากที่เชญิ” เขาก้มหน้านดิๆ เมื่อคดิว่าเสรมิ

คงจะหมดธรุะกบัเขาแล้ว จงึก้าวเดนิต่อไป แต่เสยีงกย็งัลอยลมมาให้ได้ยนิ

“คราวนี้ผู้กองของเราจะสละโสดจรงิๆ แล้วโว้ย” จ่าทองสุขเฮลั่น 
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“งานเลี้ยงนี้คุณย่าจดัใหญ่โต ผมเชญิพวกคุณทุกคนไปด้วย”

อัสดรไม่อยากสนใจเสียงเฮของเหล่าต�ารวจชั้นผู้น้อยที่จะได้ไปกิน

เลี้ยงฟร ีงานใหญ่เช่นนี้ เหล้ายาปลาป้ิงคงจะอดุมสมบูรณ์ เขาจงึเคาะประตู

ห้องเจ้านาย พอได้ยนิเสยีงตอบรบั เขากเ็ปิดประตูเข้าไป ตดัเสยีงทั้งหมด

จากด้านนอกเพยีงเท่านั้น

“อ้าวหมวด ว่าไง?” พันต�ารวจโทสรรเสริญเงยหน้าขึ้นจากแฟ้ม
อาชญากรรมตรงหน้า ก่อนจะผายมอืเมื่อเหน็แฟ้มในมอืของเขา คดิว่าคงจะ

มเีรื่องคุยกนัยาว “นั่งก่อนส”ิ

เขาก้มศรีษะขอบคุณ ก่อนจะดงึเก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะท�างานออกมานั่ง

“มเีรื่องอะไรรวึนันี้”

“ผมมขี่าวเกี่ยวกบัแก๊งเสอืด�ามารายงานครบั” 

“อ้อ...” สรรเสรญิถอนใจเฮอืกใหญ่ ก่อนจะวางปากกาในมอืลง แล้ว

นั่งเอนหลงั สหีน้าเบื่อหน่ายอย่างเหน็ได้ชดั “กลุ่มใหม่...”

“ครับ พวกที่หลงเหลือจากคราวก่อน...” เขาพึมพ�า ไม่จ�าเป็นต้อง

พดูให้มากความ การก�าจดัผูม้อีทิธพิลของเยาวราชที่ตั้งขึ้นเป็นก๊กเป็นกลุม่ 

ตั้งแต่อดีต เป็นเรื่องที่ทั้งสองรู้ดีแก่ใจ เพราะเป็นค�าสั่งจากเบื้องบน ใน

ค�่าคืนนั้นมีต�ารวจจากหน่วยงานลับ รวมถึงทหารหลายนายได้รับค�าสั่งให้

ฆ่าบุคคลที่มรีายชื่ออยู่ในบญัชใีห้หมด

“อดตีลูกน้องรอดชวีติไปได้ กลบัมาสร้างความวุ่นวายอกีละส”ิ 

หลังเหตุการณ์ผ่านไปหลายเดือน พวกที่รอดชีวิตก็กลับมารวม

กลุ่มกนัอกี จากกลุ่มอนัธพาลเลก็ๆ กค็่อยๆ ใหญ่ขึ้น เมื่อมผีลประโยชน์

มหาศาลกองอยู่ตรงหน้า ซึ่งยังปราศจากเจ้าของ ต่างก็พยายามจะช่วงชิง

มาเป็นของตนเอง

“ครับ ปวยฮู้ หนึ่งในกลุ่มของเต็งย้ง ที่คิดจะล้มล้างเตียเอี๊ยงกวง

และยึดอ�านาจกลุ่มอั้งทิมึ้ง ยังรอดชีวิตไปได้ ตอนนี้เขาแอบกลับมาอยู่ที่
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เยาวราชได้สกัพกัแล้วครบั แต่ผมคดิว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลงัคดหีลายๆ 

คดทีี่เพิ่งเกดิขึ้น มนัเป็นการแสดงอ�านาจ ท�าลายขวญัคูต่่อสู”้ เขาบอกพลาง

กางแฟ้มออก 

“นายกมิเฮง นายคิ้ม ที่เป็นคูแ่ข่งกบัเขา ถกูฆ่าตายปรศินาในโรงน�้าชา

และในบ่อนของตวัเอง หลงัจากเริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มอทิธพิลขึ้นมาใหม่ เรยีก

ว่าเป็นการตดัไฟแต่ต้นลม”

“อมื...” สรรเสรญิพยกัหน้า “แล้วเอี๊ยงกวงมที่าทยีงัไงบ้าง คุณได้

คุยกับลูกเขยของเขาหรือยัง” เป็นที่รู้กันว่าเขากับมังกรสนิทสนมกัน และ

ช่วยกนัคลี่คลายคดใีนเยาวราชเมื่อหลายเดอืนก่อน จนส่งผลให้กลุม่อั้งทมิึ้ง 

ต้องยุบตวัไปถาวร และเปลี่ยนเป็นสมาคมจนีอั้งทมิึ้งแทน ยงัมมีูลนธิชิ่วย

เหลือคนจีนด้วยกัน รวมไปถึงโรงพยาบาลที่ก�าลังจะย้ายไปสร้างตึกใหม่ 

เพื่อขยายและรองรบัจ�านวนผูป่้วยที่อยูใ่นละแวกนี้ให้ได้มากขึ้น อดุมการณ์

ของเอี๊ยงกวงยังคงเดิม เพียงแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานเพื่อผล-

ประโยชน์ของชาวจีนโดยส่วนรวม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ของธุรกิจ

ใต้ดินในเยาวราชอีก แม้เงินที่ได้จะมาจากคนจีนด้วยกัน แต่ก็เป็นในรูป

ของการบริจาคอย่างเต็มใจ ไม่ใช่การรีดไถหรือการเรียกเก็บค่าคุ้มครอง

อกีต่อไป

เอี๊ยงกวงยังด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานหอการค้าไทย-จีน และ

เดนิทางไปประเทศจนีหลายครั้งเพื่อเชื่อมสมัพนัธ์ระหว่างคนจนีบนแผ่นดนิ 

ใหญ่กับแผ่นดินไทย ให้มีการติดต่อค้าขายกันด้วยความสนับสนุนของ

รฐับาล เรยีกว่าเอี๊ยงกวงได้ปรบัเปลี่ยนวธิกีารของสมาคมฟ้าดนิ แต่ยงัคง

รักษากฎเหล็กถึงสามสิบหกข้อด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนจะต้อง

ถือปฏิบัติ โดยจะเน้นภราดรภาพและมิตรภาพ หากใครเดือดร้อนก็จะ

ต้องให้ความช่วยเหลอืประหนึ่งเป็นญาตพิี่น้อง แต่ถ้าใครฝ่าฝืน แทนที่จะ

มีบทลงโทษที่เด็ดขาดอย่างในอดีต ก็เพียงแต่ตัดออกจากการเป็นสมาชิก

อย่างถาวรแทน
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ทุกอย่างก�าลงัด�าเนนิไปด้วยด ีมงักรท�าหน้าที่ดแูลกจิการเดนิเรอืของ

เอี๊ยงกวงที่ยกให้เขาและนงนภา นอกเหนอืจากเวลางาน นงนภายงัดแูลงาน

ของสมาคมที่โรงพยาบาล และมังกรยังช่วยพ่อตาดูแลสมาคมเพราะเป็น

หนึ่งในกรรมการคนส�าคญัเช่นกนั

“ครับ เราได้คุยกันนิดหน่อย เขาก็บอกมาว่า ปวยฮู้กลับมาแล้ว 

หลังจากเป็นนกรู้ หายตัวไปในช่วงจลาจล พอรู้ว่าทุกอย่างกลับมาสู่ความ

สงบ เขาก็ส่งคนของเขากลับมาก่อน และเพิ่งกลับมาอย่างเงียบๆ ไม่นาน 

ไอ้หมอนี่เป็นสมาชิกคนส�าคัญของกลุ่มเต็งย้ง เขาคิดว่าเราควรจะจับตา

มองปวยฮู้ให้ด ีหลงัจากเกดิการฆาตกรรมขึ้นมาตดิๆ กนัแบบนี้ ผมกเ็ลย

ส่งสายออกไปสบืแล้วครบั”

“อมื” สรรเสรญิพยกัหน้าพอใจ “ดมีาก ผมชื่นชมคณุจรงิๆ ที่ตั้งใจ

ท�างานอย่างจรงิจงั ปีนี้ผมจะสนบัสนุนเลื่อนขั้นให้คุณ ให้สมกบัการทุ่มเท

ท�างานอย่างหนกั”

พอเอ่ยถึงการเลื่อนขั้น อัสดรก็ได้แต่ยิ้ม ก่อนจะบอกเจ้านายตาม

ตรง

“ทางบ้านต้องการให้ผมย้ายไปอยู่ทางเหนอืครบั”

“อ้าว ท�าไมล่ะ อยู่ที่นี่ไม่ดตีรงไหน คุณรู้จกัที่นี่ดแีล้ว และรู้ปัญหา

ของท้องที่ ท�าไมต้องย้ายไปไกลๆ แบบนั้น นอกเสยีจากว่าจะมญีาตพิี่น้อง

ที่โน่น”

“เปล่าครับ ผมตัวคนเดียว...ไม่มีญาติพี่น้อง” เขาเหยียดริมฝีปาก 

น้อยๆ “ท่านรองฯ คงจะทราบเรื่องที่ผมเป็นลกูบญุธรรมของพระนราภบิาล

แล้ว”

“ผมได้ยนิแล้ว แต่อย่าไปสนใจเลย เอาเวลาไปท�างานดกีว่า”

“ครบั ผมกต็ั้งใจอย่างนั้น ผมตวัคนเดยีว อยากจะย้ายไปอยู่ไกลๆ 

เพื่อให้คุณหญิงบัวสบายใจ ว่าผมไม่คิดจะรับมรดกของคุณพระแม้แต่

สตางค์เดยีว ถ้าผมยงัอยู่ ท่านกค็งไม่สบายใจ”
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“แล้วคุณจะขอย้ายไปเมื่อไหร่ล่ะ งานที่นี่ยังสะสางไม่เสรจ็เลยนะ”

“ผมขอเวลาท่านหนึ่งปี นี่กผ็่านมาหลายเดอืนแล้วครบั...”

“แล้วคดิว่าจะจดัการได้หมดงั้นร”ึ

“ไม่ครบั” เขาส่ายหน้าพร้อมๆ กบัถอนใจ “ตราบใดที่ยงัมเีงนิทอง

มหาศาลกองอยู่ กย่็อมมผีูต้้องการฉกฉวยเอาไปเป็นของตวัเองให้มากที่สดุ 

ไม่ว่าตอนนี้หรืออีกกี่ปี หากคนยังโลภ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอ่อนแอ ย่อมมี

ผู้ตั้งตนเป็นใหญ่ขึ้นมาอกี คนแล้วคนเล่า เอี๊ยงกวงไป กม็คีนใหม่เข้ามา”

“แล้วไม่กี่เดอืนที่เหลอื คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ไหมว่าจะท�าอะไร”

“ผมต้องการกวาดล้างอิทธิพลที่เราได้เริ่มต้นกันไปแล้วให้มากที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ มนัยงัคงเหลอือกีไม่กี่กลุ่มเท่านั้น”

“แต่คุณพูดเองว่ามนัไม่มทีางหมดไป”

“ครบั แต่ผมกถ็อืว่าผมได้ท�าตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้ว”

“เข้าใจละ งานที่เราได้เริ่มต้นกข็อให้จดัการให้เสรจ็สิ้น หลงัจากนั้น 

กใ็ห้คนอื่นมาสานต่อ อย่างน้อย งานกไ็ม่หนกัหนาเท่ากบัที่ผ่านมาแล้ว”

“ครบั ขอบคุณท่านรองฯ ที่เข้าใจ”

“ผมเห็นการทุ่มเทท�างานของคุณ ก็ดีใจที่มีลูกน้องอย่างคุณ ถึง

ต�ารวจดีจะมีอยู่มากก็จริง แต่ผมจะโชคดีแค่ไหนที่จะได้พวกเขามาเป็น 

ลูกน้องตวัเอง”

อสัดรไม่วจิารณ์ ถอืว่าเจ้านายพงึพอใจผลงานกด็ใีจแล้ว ส่วนต�ารวจ

ดีหรือไม่ดีของที่นี่ ไม่ใช่ธุระอะไรของเขา ทั้งสองคุยเรื่องงานกันต่ออีก 

เล็กน้อย ก่อนที่อัสดรจะขอตัวกลับไปท�างาน ระหว่างทางที่เดินออกมา  

ก็เห็นเสริมยืนอยู่หน้าประตูพอดี เขาเดินหลบเพื่อเปิดทางให้คนตรงหน้า 

เดนิสวนเข้าไป ก่อนประตูจะปิดลง เขายงัทนัได้ยนิเรื่องงานเลี้ยง...

หลายเดอืนแล้วนบัตั้งแต่บุษบาหายไปจากชวีติของอสัดร ครั้งสดุท้าย
ที่ทราบข่าวจากพระนราภบิาลกค็อื เธอย้ายหอพกัไปอยู่ใกล้โรงเรยีนการ-
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พยาบาล สดุสปัดาห์กก็ลบัไปพกัที่บ้านย่า ส่วนเรื่องที่เธอไปเที่ยวไหนต่อไหน 

เขาไม่จ�าเป็นจะต้องได้รบัรายงานจากใคร เพราะทุกวนัจนัทร์ ผู้กองเสรมิ

จะต้องมาป่าวประกาศทั่วโรงพักว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไปเที่ยวที่ไหน

กบัว่าที่คู่หมั้นของเขามาบ้าง

อสัดรเจบ็ปวดที่ได้ยนิ แต่กต็้องฝืนยิ้มและยนิดไีปกบัเสรมิ เพราะ

คดิว่าบุษบาคงจะท�าใจเรื่องแต่งงานได้แล้ว เขาหวงัว่าจะสามารถย้ายขึ้นไป

ทางเหนือได้ก่อนงานแต่ง และไม่รู้เลยว่าชาตินี้จะรักใครได้อีก เมื่อหัวใจ

ทั้งดวง รวมทั้งชีวิตของเขา ได้มอบให้น้องสาวตัวน้อยที่วิ่งตามเขาต้อยๆ 

มาตั้งแต่เดก็...

เขาไม่สามารถปัดความปวดร้าวออกจากอกได้ง่ายดายนัก จึงต้อง

รบีหางานท�าเพื่อไม่ให้หมกมุ่นเรื่องบุษบามากเกนิไป เขาคว้าโทรศพัท์หมุน

หามังกร หวังว่าคงจะเจอตัวเพราะยังเช้าอยู่ แล้วเขาก็เดาไม่ผิด เมื่อเด็ก 

รบัใช้ของมงักรบอกให้ถอืสายรอ เพยีงครู่เดยีวเสยีงคุ้นหูกด็งัขึ้น

“สวสัดคีรบัผู้หมวด มอีะไรหรอืครบั ถงึโทร. หาผมแต่เช้าเชยีว”

“เช้าที่ไหนกนั ผมมาท�างานตั้งเกอืบชั่วโมงแล้ว” 

“ถ้างั้นผมคงจะโอ้เอ้อยู่บนเตยีงนานไปสนิะ ท�าไงได้เล่า กม็เีมยีสวย

ขนาดนี้” มงักรพูดกวนอารมณ์ แม้ว่าภรรยาของเขาจะท้องโตขึ้นมากแล้ว  

กย็งัขี้เล่น แถมไม่ยอมท�าตวัเป็นพ่อคนเสยีที

“น่าอจิฉาคนมเีมยีสวยจรงิๆ” เขาอดค่อนไม่ได้ จงึได้ยนิเสยีงหวัเราะ

ดงัลอยมาตามสาย 

“ถ้าไม่อยากอจิฉา กร็บีๆ แต่งงานเสยีทสี ิคุณบุษคงดใีจ”

อสัดรสะอกึ เมื่อถูกย้อนจนสะเทอืนไปถงึก้นบึ้งของหวัใจ แต่มงักร

คงไม่รู้สกึเมื่อพูดต่อ

“เดี๋ยวผมจะพาอาฮุ้งไปหาหมอ วนันี้หมอนดัตรวจท้อง ว่าแต่หมวด

มอีะไรด่วนหรอืเปล่า ถงึได้โทร. มาแต่เช้า” 

“ม ีถงึได้โทร. มา”
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“งั้นว่ามาเลย”

“ผมอยากรู้จรงิๆ ว่า เยาวราชจะมวีนัสงบไหม” 

“อ้อ...ถ้าหมายถงึเรื่องที่เฮยีคิ้มถกูฆ่าละก ็ตอนนี้ผมก�าลงัให้เดก็ช่วย

สบือยู”่ มงักรไม่เจ้าคารมคมคายเหมอืนอกีฝ่าย เขาเป็นคนโผงผางจงึตอบ

ตรงไปตรงมา

“คุณไม่เคยวางมือได้เลยสินะ” อัสดรหัวเราะ ก่อนจะได้ยินปลาย

สายหวัเราะตาม

“โธ่หมวด ถงึพวกเราจะวางมอืแล้วกต็าม แต่ความเป็นไปในเยาวราช 

จะต้องรู้ตื้นลกึหนาบางเอาไว้ ไม่งั้นกเ็สยีชื่ออดตีเจ้าพ่อหมด”

“ถ้างั้นคุณได้ความว่ายงัไงบ้างล่ะ” 

“หลังเฮียกิมกับเฮียคิ้มตาย เราก็เริ่มต้นสืบอยู่ สายของคุณไม่ได้

รายงานเรอะ”

“ผมกเ็ริ่มต้นพร้อมๆ กบัคุณนั่นแหละ”

“รออกีสกัสองสามวนั ผมคงจะทราบความคบืหน้า เอาเป็นว่าวนัเสาร์

เราไปกนิข้าวกลางวนัด้วยกนัไหมล่ะ หรอืว่าเข้าเวร?”

“เสาร์นี้ผมว่าง” เขาตอบทนัท ี

“ด ีถ้างั้นไปกนิที่ห้อยเทยีนเหลา ผมจะจองห้องพเิศษเอาไว้”

“ตกลง” อสัดรตอบรบั เขาก�าลงัจะวางสาย แต่มงักรท้วงไว้เสยีก่อน

“หมวด”

“อะไรหรอืครบั”

ปลายสายเงยีบไปครู่ใหญ่ก่อนเอ่ยขึ้น คล้ายกบัคดิอยู่นาน

“พี่ชายคุณเพิ่งเดนิทางมาบางกอกเมื่อวนัก่อน เขาถามหาคุณ”

“ผมไม่มีพี่ชาย” เขากัดฟันตอบไปทันที “บอกเขาว่า...ต่อไปอย่า 

มาถามถงึผม เพราะญาตพิี่น้องของผมตายหมดแล้วนบัตั้งแต่คนืนั้น”

“อาแบ้...” มงักรถอนใจ “อาโฮ่วน่ะไม่เคยมคีวามสขุเลยนะ ตั้งแต่มา

อยูท่ี่โรงงิ้ว ผมอยูก่บัเขามาสบิกว่าปี ผมรูจ้กัเขาด ีคณุไม่รู้หรอกว่าพวกเรา
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จะต้องเผชญิกบัอะไร กว่าเราจะมวีนันี้ได้ คุณเองกเ็หมอืนกนั”

“เขาเลือกที่จะท�าสิ่งที่ถูกต้องได้ แต่เขาอ่อนแอเกินกว่าจะหักห้ามใจ

ไว้ได้”

“แล้วคุณล่ะ?” มงักรย้อน “หกัห้ามใจได้งั้นร?ึ”

“ผมท�าได้” เขาบอกเสยีงหนกัแน่น

“เฮ้อ ผมกเ็คยคดิแบบนั้นนะอาแบ้...”

“ผมชื่ออสัดร” เขากระชากเสยีงบอก

“โอเค หมวดอสัดร” มงักรบอกง่ายๆ “ในฐานะเพื่อน ผมจะเตอืนคณุ

ไว้อย่างหนึ่งว่า ความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีใครก�าหนดและควบคุมได้ เมื่อรักก็

คอืรกั แทนที่คณุจะวิ่งหน ีท�าไมถงึไม่พยายามไขว่คว้ามาเป็นของตวัเองล่ะ”

อสัดรกดัฟันกรอด

“เพราะคนบางคนรู้แล้วน่ะสิ ว่าถ้ารักแล้วจะท�าลายทุกคนรอบข้าง 

เขาเลยยอมเจบ็ปวดแต่เพยีงคนเดยีวดกีว่า”

“ผมเคยคดิเหมอืนคณุ แต่สดุท้าย ผมกว็ิ่งหนหีวัใจของผมไปไม่พ้น”

“แต่ผมจะท�าให้คุณดู” 

อสัดรได้ยนิปลายสายถอนใจ เขาจงึรบีตดับท

“เอาละ ผมไม่ได้จะโทร. มาคุยกบัคณุเรื่องปัญหาส่วนตวั เอาเป็นว่า...

ยงัมงีานอกีมากที่ผมต้องท�า ก่อนที่ผมจะย้าย”

“ย้าย? คุณจะย้ายไปไหน หรอืว่าถูกใครสั่งย้าย”

“ผมต้องการไปจากที่นี่เอง แต่ก่อนไป...ผมขอจัดการปัญหาที่ค้าง

ไว้ให้เรยีบร้อย”

“คุณจะไปเมื่อไหร่”

“ภายในหนึ่งปี ถ้าผมจดัการเสรจ็เมื่อไหร่ ผมจะย้ายทนัท”ี

“คุณจะหนีทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยหรือไง ทั้งที่พี่ชายของคุณ พี่สะใภ้ 

และหลานชายที่เพิ่งเกดิใหม่ เป็นญาตเิพยีงสามคนที่หลงเหลอือยู่”

“ผมบอกแล้วว่าผมตัวคนเดียว ผมไม่เคยนับคนอกตัญญูเยี่ยงนั้น
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เป็นพี่ อย่าพดูเรื่องของเขาอกี เพราะผมยงันบัว่าคณุเป็นเพื่อน ไม่อย่างนั้น

เราคงจะคบหากนัไม่ได้”

“เอาเถอะ ถ้าคณุไม่อยากคยุเรื่องนี้กไ็ม่เป็นไร เอาเป็นว่าวนัเสาร์เจอ

กนั ผมต้องไปแล้ว”

อสัดรพมึพ�าร�่าลาก่อนจะวางสายไป กรามของเขายงัขบกนัแน่น ใคร

ไม่เป็นเขาจะไม่มวีนัรูห้รอกว่า ความสญูเสยีจากความเหน็แก่ตวัของคนคน

เดยีว ท�าลายล้างทกุสิ่งทกุอย่างในชวีติที่เขามนีั้นเป็นเช่นไร ต่อให้พยคัฆ์จะ

มชีวีติรอด แต่กส็ายเกนิไปแล้วที่จะแก้ไขสิ่งที่เกดิขึ้น คนเหน็แก่ตวัแบบนั้น

เขาจะไม่มวีนันบัว่าเป็นสายเลอืดเดยีวกนั ต่อให้พยคัฆ์มากราบกรานขอขมา 

เขากจ็ะไม่มวีนัยกโทษให้อย่างเดด็ขาด

อารมณ์ของอัสดรคุกรุ่นตลอดสัปดาห์ คนของเขาคว้าน�้าเหลวจาก
การติดตามข่าวการตายของเจ้าของบ่อนและโรงน�้าชาที่ถูกบุกฆ่าตายอย่าง

อกุอาจ ไหนจะข่าวมงคลของเสรมิที่ถกูกระพอืว่า ในงานเลี้ยงที่จะจดัขึ้นใน

สปัดาห์หน้าจะเป็นวนัประกาศหมั้นหรอืแต่งงานของเสรมิกบับุษบา เพราะ

ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างกส็นบัสนุนอย่างเตม็ที่ 

อัสดรมีเพียงงานที่ตั้งใจท�าหามรุ่งหามค�่าเท่านั้นเพื่อเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจของเขาไม่ให้ลุกขึ้นมาท�าตามใจตนเอง เขาใช้บทเรียนของ

พยัคฆ์ในอดีตมาคอยตอกย�้าให้จิตใจเข้มแข็ง ให้คิดถึงข้าวแดงแกงร้อน

ของพระนราภบิาล ที่ท�าให้เขามโีอกาสได้กลบัมาแก้แค้นให้บดิาและมารดา

ในอนาคตอนัใกล้

เมื่อมภีาระอนัหนกัอึ้งรอคอยเขาอยูข้่างหน้า เขากค็วรเร่งรบีจดัการ

ให้แล้วเสรจ็ก่อนจะครบก�าหนดที่ได้สญัญาไว้กบัคุณหญงิบวั...

บนฝาผนงัภายในบ้านพกัของอสัดร เขาตอกแผ่นกระดานไม้ตดิฝา

เอาไว้ บนนั้นมรีายชื่อและรปูภาพของเหล่าอนัธพาลที่ยงัมชีวีติอยู่ ที่มคีวาม

เกี่ยวพนักบัแก๊งอทิธพิลในอดตี รวมไปถงึสายสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม 
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ปวยฮู้ หวัหน้ากลุม่จิ้งจอกบนิ อดตีเจ้าของโรงฝ่ินและผู้อยูเ่บื้องหลงั

การค้าผิดกฎหมายนับไม่ถ้วน การกลับมาอีกครั้งของเขาท�าให้อัสดรนึก

หวั่นว่าปวยฮูจ้ะต้องกลบัมารวบรวมกลุ่มขึ้นใหม่ และยงัด�าเนนิการค้าตาม

รูปแบบเดมิ

อาหงัก อดีตลูกสมุนของหุ่ยเพียว ภายหลังมาท�างานเป็นลูกน้อง

ของเต็งย้ง หลังจากเจ้านายเสียชีวิต ก็ก้าวขึ้นมาคุมบาร์และโรงระบ�าของ

เต็งย้งแทน และตั้งตนขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มหยกขาวด้วยความเห็นชอบของ

เหล่าสมาชิกที่เหลือ โดยมีอาเคี้ยง นักฆ่าฝีมือดี อดีตลูกน้องของอาเหม็ง

คอยให้การสนบัสนุนอย่างลบัๆ หลงัอาเหมง็ถูกฆ่าตาย ลูกน้องต่างพากนั

หลบหนไีปซ่อนตวั พอเหตุการณ์สงบกก็ลบัมาวนเวยีนอยู่ในเยาวราช แต่

จมูกไวเป็นมด ต�ารวจไม่เคยถึงตัวเสียที แค่รู้ว่าต�ารวจขยับก็หลบหนีไป

ได้อย่างรวดเรว็

อาลิ้ม บุตรชายของเหลยีง หวัหน้ากลุ่มดาบเงนิ ที่ถูกมดีพนัผ้าแดง

แทงเสยีชวีติ ภายหลงัได้ยุบโรงฝิ่นเพราะถูกปวยฮู้ยดึครองตลาด รวมไป

ถงึทางการได้กวาดล้างอย่างหนกั จงึหนัมาเปิดโรงน�้าชาแทน แต่เบื้องหลงั

ใครๆ ก็รู้ว่าเขายังลักลอบค้าฝิ่นเพราะมีเครือข่ายเก่าอยู่ และที่ต�ารวจยัง 

ไม่จัดการปราบปรามให้สิ้นซากก็เพราะมีเงินหมุนเวียนในวงการนี้มหาศาล 

ผลประโยชน์มมีากมายจนตดัใจไม่ขาด ทั้งนกัการเมอืงระดบัสงู นายต�ารวจ

ชั้นผู้ใหญ่หลายคนต่างก็มีเอี่ยวในกองผลประโยชน์ทั้งสิ้น นี่คือเหตุผลว่า

ท�าไมปราบเท่าไรกไ็ม่หมดเสยีที

แค่สามกลุ่ม ก็น่าปวดหัวจะแย่แล้ว ยังไม่นับนักเลงกระจอก เด็ก

วยัรุ่น ที่รติั้งตนเป็นใหญ่ พวกอดตีนกัโทษ จบักงัท่าเรอื ซึ่งล้วนแล้วแต่

สร้างความปวดเศยีรเวยีนเกล้าให้เหล่าต�ารวจยิ่งนกั แบบนี้ปราบกนัทั้งชาติ

กไ็ม่หมด...

อัสดรยืนเท้าสะเอวตรงหน้ากระดานที่มีแผนผังเหล่าอันธพาล 

สมาชิกของแต่ละกลุ่มถูกบันทึกลงไปหมด แต่ไม่มีใครที่มีแผลเป็นเกือบ
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ทั้งแขนอย่างที่เขาค้นหา...

“...แกหายไปไหนนะไอ้หมง...ไอ้ย้ง...”

สายตาของเขากวาดไปทั่วกระดาน เมื่อคนในตลาดยนืยนัว่าไอ้นกัเลง

สองคนนี้หายสาบสูญไปตั้งแต่คืนนั้น หลายคนบอกว่ามันหลบหนีไปอยู่ 

ต่างจังหวัด แต่เพียงไม่นานพวกมันก็กลับเข้ามาในบางกอก แต่ต�ารวจก ็

ไม่ใส่ใจที่จะตดิตามหาพวกมนัอกี

อัสดรคับแค้นใจยิ่งนักเมื่อรู้ว่าคดีถูกละเลย เพียงเพราะเขาเป็นแค่

คนจรหมอนหมิ่น เป็นพลเมืองที่ไม่มีความส�าคัญอะไรเลย เขาเก็บความ

แค้นเอาไว้ในอก และสาบานว่า วันหนึ่งเขาจะต้องเป็นต�ารวจให้ได้ วันใด 

ที่มีอ�านาจในมือ...เขาจะต้องแก้แค้นแทนเตี่ยกับไอ๊ นอกเหนือจากนั้น 

เขาสัญญาว่าจะเป็นต�ารวจที่ดี เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน ไม่ว่าจะอาชีพหรือ 

เชื้อชาตไิหน จะไม่ท�าอย่างที่ต�ารวจเคยท�ากบัเขาและครอบครวัอย่างเดด็ขาด


