
มหีลายคนบอกว่าพวกเขาไม่เชื่อเรื่องภูตผวีญิญาณ

นั่นเพราะพวกเขามองไม่เหน็ ไม่เคยเหน็ ไม่เคยสมัผสั

แต่ในอกีแง่มุมหนึ่ง พวกเขากลบัเชื่อเรื่องความรกั

ทั้งๆ ที่มนักเ็ป็นเพยีงความรู้สกึที่มองไม่เหน็เหมอืนกนั

ความรกัอยู่ที่ไหนหรอื ฉนัไม่เคยมองเหน็มนัสกัครั้ง

ฉนัควรเชื่อไหมว่ามคีวามรกัจรงิบนโลกบดิเบี้ยวใบนี้

ผดิกบัวญิญาณ ซึ่งฉนัเชื่อร้อยเปอร์เซน็ต์ว่ามอียู่จรงิ

ฉนัรู้ว่าพวกเขาอยู่รอบๆ ตวัฉนัและพวกคุณ

เพราะอะไรน่ะหรอื

...กเ็พราะฉนัเหน็พวกเขาน่ะส!ิ

“นงัซ่อน!”
เสียงเรียกที่ดังมาจากที่ไหนสักแห่ง ท�าเอาหญิงสาวผมสั้นเหมือน

ผู้ชายถึงกับสะดุ้งเฮือก พาร่างในชุดเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นเต่อกระเด้ง

๑
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ขึ้นจากฟูกหนานุ่มน่าสบาย มือบางยกขึ้นขยี้ตาก่อนจะเปิดเปลือกตาขึ้น  

พอมองเหน็ว่ารอบตวัคอืห้องนอนของตนเองกค็ลายความตกใจที่ยงัคงกรุน่

จากฝันแปลกๆ เมื่อครูล่ง รมิฝีปากรปูกระจบัจุม๋จิ๋มเปิดอ้าหาวหวอด ท�าท่า

ว่าจะล้มตวันอนอกีครั้ง ก่อนจะสะดุ้งเฮอืก...

“อซี่อน!”

คราวนี้เสยีงเรยีกนั้นดงัและจกิข่มมากกว่าเดมิ พร้อมกนันั้นเจ้าของ

เสียงก็ยังทุบประตูโครมคราม ท�าให้หญิงสาวต้องเลิกล้มความตั้งใจที่จะ 

ล้มตวัลงนอนต่อ

“จ๋าพ่อ”

“ยงัไม่ลกุจากที่นอนอกีเรอะ...นงัซ่อน” บดิาร้องถามเสยีงเหนอ่อย่าง

คนท้องถิ่นแท้ๆ

“ค�ากน็งั สองค�ากอ็.ี..” หญงิสาวย้อนค�าอย่างหงุดหงดิด้วยเสยีงเหน่อ

ไม่แพ้กนั “ถ้าพ่อไม่เลกิจกิหวัเรยีกฉนัแบบนี้ ฉนัไม่คุยด้วยนะเออ ปล่อย

ให้เฉาปากตายไปคนเดยีวเลย”

“แหม...นงัลูกคนนี้...” 

ไม่วายขึ้นต้นว่า ‘นงั’ อยู่ด ี

แต่ในที่สุดบดิากย็อมเสยีงอ่อนลง “เออๆ คุณซ่อนกลิ่นครบั จะตื่น

ได้หรอืยงัครบั ลูกค้าจะแห่กนัมาเตม็ต�าหนกัแล้วนะครบั”

แค่ได้ยนิค�าว่า ‘ลูกค้า’ กบั ‘ต�าหนกั’ หญงิสาวกท็�าปากเบ้ เหลอืกตา

ขึ้นมองบน ท�าหน้าบอกบุญไม่รบั

“โอ๊ย เบื่อจงั ไม่ท�าไม่ได้เหรอพ่อ”

“ไม่ท�าแล้วจะเอาอะไรแดก...เอ๊ย...จะเอาอะไรรบัประทานล่ะครบั คณุ

ซ่อนกลิ่น” บดิาส่งเสยีงอ้อนแกมประชด “ไหนจะค่าเรยีน กศน. ของเอง็อกี

ล่ะ แล้วกค็่า...”

ไม่ทนัที่บดิาจะพูดจบ ซ่อนกลิ่นกโ็พล่งขึ้น “ฉนัจะหางานท�า”

“โธ่ เอ็งยังเรียนไม่จบ จะหางานที่ไหนที่มันท�าเงินได้ขนาดนี้วะ” ผู้
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เป็นพ่อเริ่มขึ้นเสยีง ก่อนจะโพล่งขึ้นอย่างนกึร�าคาญ “โอ๊ย...พูดกนัไม่เหน็

หน้าตา พ่อจะเข้าไปละนะ”

“เฮ้ย...อย่านะพ่อ บอกกี่ครั้งแล้ว ห้ามเข้ามาโดยที่ฉันไม่อนุญาต  

ฉนัโตเป็นสาวแล้วนะ” 

หญิงสาวตะโกนบอกด้วยความตกใจ เพราะแม้จะไม่ได้เปลือยกาย

ลอ่นจ้อน แต่แค่เสื้อกล้ามกบักางเกงที่ชาวบ้านเรยีกวา่สั้นเสมอหนูั้นกท็�าให้

สามารถเหน็เรอืนร่างอวบอดัของวยัสาวสบิแปดที่เบ่งบานเตม็ที่ไดไ้มแ่พก้นั 

ยิ่งหน้าอกที่ล้นหลามจนเธอรู้สกึอบัอายอดึอดั ต้องหาผ้ามาพนัรดัเอาไว้ให้

ราบที่สดุเท่าที่จะท�าได้ยามออกไปข้างนอกด้วยแล้ว กย็ิ่งไม่อยากให้ใครเหน็

แม้ผู้เป็นบิดาเองก็ตาม เพราะคงเสียภาพลักษณ์ลูกพี่ใหญ่แห่งบ้านเลียบ

นองกนัพอดี

“งั้นกร็บีลุกขึ้นมาอาบน�้าอาบท่าได้แล้ว พ่อจะลงไปรอข้างล่าง เดี๋ยว

จะได้ไปต�าหนกัด้วยกนั”

“จ้า” หญงิสาวลากเสยีงยานคาง แม้จะเป็นค�าสั้นๆ แต่กย็งัคงความ

เหน่อได้เป็นอย่างดี เธอยกมือขึ้นขยี้ผมสั้นด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย แต่ 

ในที่สุดก็ต้องยอมลุกขึ้นแล้วถอดเสื้อผ้าผลัดเป็นผ้าถุงส�าหรับอาบน�้า  

จากนั้นกอ็อกจากห้องนอนดิ่งตรงไปยงัห้องน�้าที่อยู่ตดิกนั

ต�าหนักเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นอยู่ลึกเข้าไปในสวนทุเรียนของยาย
ชุ่ม ผู้กว้างขวางแห่งหมู่บ้านเลยีบนอง ซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสศรทัธาในตวัเจ้าแม่

ดอกซ่อนกลิ่นมาตั้งแต่สมยันายพูนสวสัดิ์ พ่อของซ่อนกลิ่นยงัเป็นร่างทรง

อยู ่ถงึกบัอญัเชญิเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นให้มาประทบัที่นี่ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้น

หลงัเก่าของเธอ เพื่อที่เธอจะไม่ต้องเดนิทางไกล และไม่ต้องเสยีเวลาต่อควิ

ให้ยุ่งยาก 

เมื่อซ่อนกลิ่นมาถึงหน้าต�าหนักก็เห็นลูกศิษย์ลูกหามายืนออกัน 

เตม็ลานด้านหน้า มไีอ้หมกีบัไอ้ไพ ลูกน้องคนสนทิคอยยนืแจกบตัรควิมอื
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เป็นระวงิ บตัรควิที่ลูกศษิย์ลูกหาได้รบันี้กท็�ามาจากฝาขวดน�้าชาเขยีวยี่ห้อ

ดงัที่มกัจะให้คนส่งหมายเลขใต้ฝาไปชงิโชคทางโทรศพัท์อยู่เรื่อย เจ้าส�านกั

ออกไอเดยีน�าปากกาเมจกิมาเขยีนตวัเลข...หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า...ทบัเลข

รหัสเดิม หลังจากเห็นฝาขวดกองพะเนินเต็มบ้านจนร�าคาญตา และรู้สึก

เสยีดแทงใจตลอดเวลาที่เสยีเงนิเสยีทองไปมากมาย แต่กไ็ม่ได้ผลตอบแทน

กลบัคนืมาเหมอืนที่ตั้งใจไว้

หญิงสาวรีบเดินลัดเลาะหลบสายตาผู้คนไปทางด้านหลังต�าหนักซึ่ง 

มบีนัไดลงิพาดบนหน้าต่างชั้นสอง เพื่อไม่ให้ผูค้นแตกตื่น เมื่อปีนขึ้นไปแล้ว 

หญงิสาวกถ็อดเสื้อลายสกอตกบักางเกงยนีขาสามส่วนออก เหลอืแต่กางเกง

ในและผ้าแถบที่รัดอกให้แบนราบ ก่อนจะหยิบชุดขาวมาสวมพร้อมน�า 

ผ้าขาวมาพนัรอบอกอกีชั้น ตวดัปลายผ้าเป็นสไบเฉยีงทิ้งชายยาวไปข้างหลงั

ให้ดูเหมอืนผู้ทรงภูมทิี่สุด

“พร้อมยงัอซี่อน”

“หอยแหก!” หญิงสาววัยรุ่นสะดุ้งเฮือก ก่อนจะลูบอกอย่างโล่งใจ 

เมื่อรู้ว่าเป็นบดิา จงึหนัไปแหว “โอ๊ย...พ่อ ตกใจหมด บอกแล้วว่าอย่าโผล่

มาเงยีบๆ แบบนี้อกี”

“ท�าเป็นขวญัอ่อน” ผู้เป็นบดิาท�าปากเบ้ “พร้อมหรอืยงัล่ะ”

ไม่ทันจะตอบ ไอ้หมี หรือปราโมทย์ หนึ่งในลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ก็มา 

ทบุประตตูงึตงัพร้อมถามด้วยเสยีงเหน่อไม่แพ้ลูกพี่ของมนั “เสรจ็ยงัพี่ซ่อน  

คนมารอนานแล้วนะ”

“เสร็จแล้วโว้ย เร่งจริงทั้งหัวหงอกหัวด�า” หญิงสาวบ่นอุบ ไม่วาย

แขวะบดิาไปด้วย ก่อนจะเดนิลงส้นเท้าหนกัๆ ไปเปิดประตู จากนั้นกก็ลบั

มานั่งประจ�าที่บนพรมเก่าๆ ด้านหน้าแท่นบูชาที่ประดับไปด้วยข้าวตอก

ดอกไม้ ตุก๊ตาเทพต่างๆ รวมทั้งหวักะโหลกที่มเีทยีนเล่มใหญ่ตั้งอยูด้่านบน

“พร้อมแล้วชมิ”ิ เขาร้องถามด้วยค�าลงท้ายประโยคอย่างวยัรุ่นนยิม

“แล้วเอง็เหน็ไหมล่ะว่าข้าพร้อมหรอืเปล่า...ไอ้หม”ี
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“หมเีหน็” เจ้าตวัเอ่ยค�าผวนก�ากวมพร้อมยกมอืขึ้นโบกปัดตรงปลาย

จมูกตามประสาคนทะลึ่งทะเล้น กเ็ลยโดนขนัสเตนเลสใบเลก็ๆ ที่เจ้าส�านกั

เขวี้ยงมากระแทกที่หน้าผากเข้าอย่างจงั

“ไอ้หม ีไอ้ทะลึ่ง”

“อูย...ทั้งเรว็ทั้งแม่นเลยวุ้ย” ปราโมทย์โอดโอย

“ไป เอง็ไปเรยีกคนขึ้นมาได้แล้วไป๊” หญงิสาวไล่พร้อมยกพานที่ใหญ่

และแขง็กว่าขนัเมื่อครู่ขึ้นมาเงื้อง่าจนเขาต้องรบีวิ่งหนไีปอย่างรวดเรว็

ไม่นานลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นก็ขึ้นมานั่งกันจน 

เตม็ห้อง ควิแรกไม่ใช่ใครอื่นไกล เป็นยายชุ่มเจ้าของต�าหนกัแห่งนี้นั่นเอง 

ยายชุ่มเป็นเจ้าของสวนทุเรียนและสวนมังคุดกว้างใหญ่แห่งบ้าน

เลยีบนอง เมอืงสุพรรณ เป็นผูบ้กุเบกิแผ้วถางที่ทางแถวนี้มาตั้งแต่สมยัสาวๆ 

หลงัจากได้รบัมรดกจากผูเ้ป็นตา ตอนนั้นที่ทางแถวนี้ยงัเตม็ไปด้วยต้นเลยีบ

ตามชื่อหมู่บ้าน แกเข้ามาปลูกบ้านไม้สองชั้นที่ใช้เป็นต�าหนักเจ้าแม่ดอก

ซ่อนกลิ่นทุกวันนี้ แล้วจึงเริ่มท�าสวนทุเรียนตามที่เคยท�าสมัยที่อยู่นนทบุรี

กบัพ่อซึ่งเป็นชาวสวนทเุรยีน แกท�าเป็นสวนแบบยกร่อง ในร่องมนี�้าตลอดปี  

เหมาะแก่การดูแลรักษาทุเรียน พอทุเรียนออกผลก็เก็บไปขายที่ตลาดบ้าง 

มพี่อค้ามารบัซื้อบ้าง ไม่ได้ร�่ารวยอะไรนกั อยู่มาวนัหนึ่งเพื่อนแกกค็ะยั้น- 

คะยอให้ไปหาเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่น แกทนเพื่อนรบเร้าไม่ได้ ประกอบกับ

ชอบเล่นหวยรวยเบอร์จงึยอมไป

พูนสวัสดิ์ซึ่งตอนนั้นเป็นร่างทรงเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นอยู่ บังเอิญ 

รู้จากเพื่อนของยายชุ่มว่าแกท�าสวนทุเรียนอยู่ไม่ไกลนัก ก็ท�าเป็นทักไปว่า

ออกจากต�าหนกัไปแกจะพบโชคใหญ่ ท�ามาค้าขึ้นจนร�่ารวย ตอนแรกยาย

ชุม่กย็งัไม่เชื่อนกั แต่เมื่อออกมาจากต�าหนกักบ็งัเอญิไปเจอชาวจนีกลุม่หนึ่ง

ก�าลงัถกูพ่อค้าหวัใส ซึ่งกเ็ป็นคนของนายพนูสวสัดิ์หลอกขายทุเรยีนอ่อนอยู่

พอดี ด้วยความมีจรรยาบรรณด้านการค้าทุเรียนสูง แกจึงเข้าไปขัดขวาง

และโวยวายพ่อค้าคนนั้นพร้อมกบัอธบิายกลุม่ชาวจนีเหล่านั้นว่าทเุรยีนอ่อน
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ไม่สามารถบ่มสุกได้ กนิไม่อร่อย

ยายชุ่มพากลุ่มคนจีนเหล่านั้นไปที่สวนทุเรียนของแก ชาวจีนกิน

ทุเรยีนของแกแล้วกช็อบอกชอบใจกนัใหญ่ ยายชุ่มชื่นใจ หารู้ไม่ว่าคนจนี

พวกนั้นเป็นนักธุรกิจที่ก�าลังหาสินค้าไปขายที่เมืองจีน คนพวกนั้นจึงเหมา

ทเุรยีนกบัมงัคดุของแกไปขายที่เมอืงจนีได้ราคาดกีว่าขายในเมอืงไทยหลาย

เท่าตวั ภายหลงัยายชุ่มจงึร�่ารวยขึ้น ปลูกบ้านตกึท�าเป็นหน้าร้านที่รมิถนน

แล้วย้ายไปอยู่ ให้ใครๆ เรียกร้านขายทุเรียนของแกว่าโชว์รูมทุเรียน มี

ผลติภณัฑ์แปรรูปจากทุเรยีนและมงัคุดมากมาย 

หลังจากร�่ารวยขึ้นยายชุ่มก็เลยเลื่อมใสเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นมาก 

ยิ่งขึ้น เพราะเหน็เป็นผู้ชี้ทางรวย โดยหารู้ไม่ว่าแผนการนดัพบระหว่างผู้ซื้อ

กบัผู้ขายแบบพสิดารนั้นเป็นฝีมอืของพูนสวสัดิ์ทั้งหมด พอรู้ข่าวว่าต�าหนกั

เดมิจะถกูเจ้าของที่รื้อไปท�าห้างสรรพสนิค้า ยายชุม่เลยปรกึษากบัพนูสวสัดิ์

อญัเชญิเจ้าแม่ย้ายต�าหนกัมาอยู่บ้านหลงัเดมิของแก

นอกจากยายชุ่มปลูกทุเรียนเก่งแล้ว แกยังเป็นคนชอบเล่นหวยเอา

มากๆ ด้วย ได้เงนิมาจากการค้าขายเท่าไรกแ็บ่งออกเป็นส่วนๆ ส่วนหนึ่งส่ง

ให้ลกูเรยีนจบหมอคนหนึ่งจบวศิวะคนหนึ่ง ส่วนเงนิที่เหลอืกน็�ามาเล่นหวย 

และเลขที่เธอเล่นส่วนใหญ่ก็จะมาจากเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นนี่เอง วันนี้ก็ 

เช่นกนั แกมารอขอเลขจากเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นที่บดันี้เปลี่ยนร่างประทบัมา

เป็นหญงิสาวนามเดยีวกนักบัเจ้าแม่ไปแล้ว แต่ไม่ว่าจะอยูใ่นร่างไหน ส�าหรบั

ยายชุ่มแล้ว เจ้าแม่กย็งัคงอทิธฤิทธิ์เหมอืนเดมิอย่างไม่เสื่อมคลาย

ซ่อนกลิ่นไม่ได้บอกเลขตรงๆ กับยายชุ่ม เธอใช้เทคนิคเดียวกับที่ 

พ่อสอน นั่นคอืบรกิรรมคาถาแล้วหยดเทยีนลงในขนัน�้ามนต์ ให้ยายชุ่มตี

เอาเอง เพราะพ่อเคยบอกเธอว่ายายชุ่มแกเป็นคนดวงดีทางด้านเสี่ยงโชค

อยู่แล้ว ถ้าเล่นหวยกจ็ะถูกเสยีมากกว่าไม่ถูก พอแกตเีลขได้กแ็ทงถูกบ้าง

ผิดบ้างตามโชคตามดวงของแก ถ้าแกถูกหวยก็จะซื้อขนมนมเนยมาเลี้ยง

เธอกับลูกน้องสองคนจนอิ่มหมีพีมัน แต่ถ้าผิดแกก็จะโทษตัวเองว่าตีเลข
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เพี้ยนไปเอง เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นกร็อดตวัไป และยิ่งเป็นที่เลื่อมใสนบัหน้า

ถอืตาของผู้คนมากขึ้นไปอกี

“นอ มวอนเด ชากู แซงกกันา...”

ซ่อนกลิ่นเริ่มร่ายมนตร์เบาๆ ซึ่งความจรงิแล้วกไ็ม่ใช่คาถาวเิศษอะไร

ที่ไหน แต่เป็นเพลงเกาหลีจากวงแบล็กพิงก์ วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของแดน 

กิมจิที่เธอชื่นชอบนั่นเอง ขณะเดียวกันก็ใช้เทียนหยดลงไปในขันน�้ามนต์ 

จนน�้าตาเทยีนเกาะตวักนัเป็นรูปร่างประหลาดๆ

ยายชุม่จ้องตาเป็นมนัระหว่างหญงิสาวในชดุขาวบรกิรรมคาถามาจมิคั 

ชอรอมเป็นท�านองเสนาะ ไม่ได้ใส่ใจว่านั่นเป็นภาษาอะไร คิดเอาเองตาม

ประสาคนที่ไม่ได้เป็นติ่งนกัร้องเกาหลวี่าน่าจะเป็นภาษาเขมรหรอืไม่กภ็าษา

เทพอะไรสักอย่าง เมื่อหญิงสาวเลื่อนขันน�้ามนต์ไปให้ดูใกล้ๆ ถนัดตา  

หลังจากร้องเพลงเกาหลีจบ ดวงตาฝ้าฟางก็วาวขึ้น ก่อนจะเงยหน้าขึ้น 

ยิ้มแฉ่งให้เจ้าแม่เมื่อได้เลขสมใจ

ความจริงแล้วซ่อนกลิ่นไม่ค่อยชอบใบ้หวยเท่าไร แต่ชาวบ้านที่มา 

ก็มักจะขอเลขกับเจ้าแม่อยู่เป็นประจ�า เธอจึงตั้งกฎว่าให้ถามหรือขอร้อง 

เจ้าแม่ได้แค่คนละข้อเท่านั้น อ้างว่าคนมาเยอะกลวัจะบรกิารไม่ทั่วถงึ ผล

ปรากฏว่าคนขอเลขไปแทงหวยลดลงเกอืบครึ่ง ท�าให้รู้ได้ว่าเรื่องจ�าเป็นกว่า

การเล่นหวยรวยเบอร์ส�าหรับชาวบ้านนั้นมีอีกหลายเรื่องด้วยกัน ดั่งเช่น 

ควิที่สอง...

“วา่ไงอมีา” หญงิสาวเรยีกหญงิที่สูงวยักว่าอย่างไม่เคารพ แต่อกีฝ่าย

ก็ไม่ได้ถือสาอะไร เพราะคิดว่าหญิงสาวคือเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นที่มีอาย ุ

นบัร้อยนบัพนัปี “วนันี้มเีรื่องอะไร”

ไม่ทนัที่มาลนิจีะอ้าปาก ซ่อนกลิ่นกย็กฝ่ามอืขึ้นปรามเสยีจนอ้าปาก

ค้างอยู่อย่างนั้นเหมอืนดงัต้องมนตร์

“เอง็ไม่ต้องพูด ข้ารู้ ข้าเหน็”

เสยีงฮอืฮาดงัเซง็แซ่ขึ้นภายในห้องแคบๆ เพราะทกุคนรู้อทิธฤิทธิ์ของ
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เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นด ี ไม่ว่าใครมเีรื่องร้อนอะไร เพยีงเจ้าแม่มองตากร็ู้ได้

ทนัทโีดยไม่ต้องเอ่ยปาก

“ไอ้ลมีนัไม่กลบับ้านมาหลายวนัแล้วใช่ไหม”

มาลนิอี้าปากหวอ “เจ้าแม่รู้ได้ยงัไงเจ้าคะ”

“ข้าคอืเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นนะเว้ย” หญงิสาวค�ารามแกล้งท�าเป็นโกรธ

“จะ...เจ้าค่ะๆ” หญงิสูงวยัยกมอืขึ้นพนม เอ่ยละล�่าละลกั “ไอ้ลมีนั

หายหวัไปเป็นอาทติย์แล้ว ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะ เจ้าแม่สงเคราะห์ลูกช้าง

ด้วยเถดิ”

ซ่อนกลิ่นหวัเราะเสยีงห้าว ก่อนจะกระทบืเท้ากบัแผ่นกระดานดงัปึงๆ 

“เอง็มขีองของไอ้ลมีนัสกัอย่างตดิตวัมาไหมล่ะ”

“มะ...มี...มีเจ้าค่ะ” มาลินีก้มลงรื้อค้นกระเป๋าสะพายใบโต ก่อนจะ

หยบินาฬิกาข้อมอืขึ้นมายื่นให้

หญิงสาวรับมาแล้วเริ่มร้องเพลงโพโกชิบดาอีกครั้ง ภาพบางอย่าง 

ฉายวาบเข้ามาในสมอง ก่อนจะเบกิตาโพลงขึ้นพร้อมกระทบืเท้าเสยีงดงัจน

ผู้คนพากนัสะดุ้ง

“ไอ้ลมีนัอยู่บ้านอปีทุม”

“อปีทุม” มาลนิทีวนค�า หน้าแดงก�่าด้วยความโกรธ เพราะปทุมเป็น

แม่ม่ายสาวเนื้อหอมที่ชอบมาหว่านเสน่ห์ใส่สามขีองเธอตั้งแต่เขายงัเป็นหนุม่ 

หลงัจากแต่งงานกบัทหารอเมรกินัมนักห็ายหวัไปพกัใหญ่ พอผวัตายกก็ลบั

มาใช้ชีวิตเป็นคุณนายอยู่ที่บ้านเลียบนองนี่อีกครั้ง แล้วก็ยังไม่วายกลับมา

หว่านเสน่ห์ใส่สามีของเธออีก ท�าให้เจ้าแม่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสามีของตนไป

อยู่บ้านผู้หญงิคนนั้นท�าไม

“นี่เจ้าคะ่” สาวสูงวยัวางธนบตัรสมี่วงลงในขนัใบใหญ่ เล่นเอาเจ้าแม่

ถงึกบัตาโตลุกวาว 

“ถ้าไอ้ลมีนัอยู่บ้านอปีทุมจรงิ ลูกช้างจะมาท�าบุญเพิ่มอกีเจ้าค่ะ”

“เออๆ มอีะไรกค็่อยๆ คุยกนันะ” ซ่อนกลิ่นเตอืน เพราะนอกจาก
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มาลินีจะปากร้ายแล้ว มือแกยังหนักด้วย ถ้าจับได้คาหนังคาเขาว่าสามีมีชู้ 

รบัรองต้องมเีลอืดตกยางออกแน่ๆ แต่จะไม่บอกเรื่องนี้ให้ฟังบ้าง นายลกี็

จะได้ใจ ลกัขโมยเงนิของครอบครวัไปปรนเปรอเมยีน้อยอยูน่ั่น ไม่เขด็หลาบ

‘เอาเลอืดชั่วออกบ้างกด็ ีผู้ชายเจ้าชู้’

เธอละเกลยีดนกั ผูช้ายมกัมาก เจ้าชูห้ลายเมยี มนัน่านกัไอ้พวกรถไฟ 

เรอืเมล์ ลเิก ต�ารวจ...ฮ!ึ

“เฮ้ย ศักดิ์...เด็กผู้หญิงคนนั้นรู้ได้ยังไงวะ ว่าใครต้องการถาม
อะไร” 

ชายหนุ่มหน้าตาคมคาย ตดัผมสั้นแบบสกนิเฮด ดวงตาดุคมคล้าย

เหยี่ยวหนัไปกระซบิถามชายหนุ่มอกีคนที่นั่งพบัเพยีบอยู่ข้างๆ กนั

“น่าจะอทิธฤิทธิ์ล้วนๆ ครบัผู้กอง” อกีคนกระซบิ

“อย่าเรยีกฉนัอย่างนั้น” คนถกูเรยีกด้วยต�าแหน่งหน้าที่การงานปราม

เบาๆ ให้ได้ยนิกนัสองคน ก่อนจะส่ายหน้า “ฉนัไม่เชื่อหรอกนะ มนัต้องมี

เล่ห์กลอะไรแน่”

“โธ่ จะเล่ห์กลโล่เกนิอะไรกนัล่ะครบัผะ...เอ่อ...คณุศรญั กเ็หน็ๆ กนั

อยู่ว่าเจ้าแม่ไม่ได้ลุกไปไหน นั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เราเข้ามา ผู้หญิงคนนั้นก็ 

ไม่ได้ปรปิากบอกอะไรเลย”

ร้อยต�ารวจเอกศรญัฟังแล้วกร็ูส้กึขดัห ูนกึค้านค�าตอบของผู้ใต้บงัคบั

บญัชาอยู่ในใจ เพราะเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องงมงาย ยิ่งเรื่องทรงเจ้าเข้าผนีี่ก็

ยิ่งคดิว่าเป็นเรื่องหลอกลวง หวงัเงนิชาวบ้านเท่านั้นเอง

เมื่อไม่ได้รับค�าตอบที่น่าพอใจ ศรัญก็หันไปสังเกตคนที่อ้างตัวเป็น

เจ้าแม่อย่างถ้วนถี่ แม้เจ้าตวัจะตดัผมสั้นและมที่วงท่าห้าวหาญเหมอืนเดก็

ผู้ชาย แต่ใบหน้ารปูไข่พริ้มเพรา ปากนดิจมกูหน่อย กบัผวิพรรณผ่องใสนั้น

ก็ท�าให้มองออกได้ว่าเป็นหญิงงาม อายุอานามก็คงไม่น่าจะเกินสิบแปด 

สิบเก้าไปสักเท่าไร เป็นวัยที่ควรจะต้องเรียนหนังสือ ไม่ควรมาท�าอะไรที่



14  l  ซ่ อ น ก ลิ่ น

เป็นการหลอกลวงชาวบ้านแบบนี้ แถมยังพูดจากดหัวผู้ใหญ่จนดูไม่น่ารัก

เอาเสยีเลย หากเป็นลูกเป็นหลานคงต้องจบัมาตใีห้ก้นลายเสยีบ้าง

ผ่านไปหลายคิว ชายหนุ่มเริ่มมองหญิงสาวอย่างครุ่นคิดหาค�าตอบ

อนัน่าพศิวง เพราะไม่ว่าใครกต็ามที่คลานเข้าไปหา เธอกล็่วงรู้ถงึปัญหาได้

โดยที่คนเหล่านั้นยังไม่ทันต้องออกปากว่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไร 

ด้วยซ�้า นบัว่าน่าแปลกไม่น้อย แถมเธอยงัมวีธิแีกป้ัญหาได้อย่างพสิดารอกี 

ต่างหาก ซึ่งบางเรื่องก็อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์และสถิติ แต่บางเรื่องก็

เหนอืจรงิจนเขาแทบไม่อยากเชื่อ

“ควิที่สบิสามครบั”

จ่าสุรศักดิ์ใช้ศอกสะกิดเขาเบาๆ ชายหนุ่มสะดุ้งเล็กน้อยหันไปมอง 

ผู้ใต้บงัคบับญัชาพยกัพเยดิมาที่ฝาขวดชาเขยีวในมอืของเขา เมื่อเขาก้มลง

ดูกเ็หน็เป็นเลขสบิสามไทย

“ถงึควิแล้วครบั คุณศรญั” สุรศกัดิ์ย�้า

นายร้อยหนุ่มรู้สึกตัว หันไปมองหน้าแท่นบูชาก็เห็นหญิงสาวจ้อง 

มองมา มีชายผิวคล้ามแดดร่างใหญ่เหมือนหมีกวักมือเรียกหย็อยๆ ให ้

รบีไปข้างหน้า เขาจงึลุกพรวดขึ้น

“เฮ้ย!”

เสยีงอุทานดงัเซง็แซ่ ศรญัเลกิคิ้วอย่างงุนงง หญงิชราข้างๆ กวกัมอื

ให้คกุเข่าลงแล้วกระซบิเบาๆ ให้คลานไปแทนการเดนิ ชายหนุ่มจ�าต้องยอม 

เพราะขืนใช้เท้าเดินย�่าไป เขาคงถูกย�่าด้วยเท้าของบรรดาลูกศิษย์เจ้าแม ่

ดอกซ่อนกลิ่นแน่ๆ

ศรญัคกุเข่าลงแล้วคลานไปช้าๆ จนกระทั่งไปนั่งพบัเพยีบอยูต่่อหน้า

หญิงสาว ในระยะใกล้เช่นนี้ เขาสังเกตเห็นว่าผิวแก้มบนหน้าเธอผุดผ่อง 

เป็นยองใย ดวงตากลมโตใสแจ๋ว นยัน์ตาด�าขลบัเป็นประกายจบัตา ปากนดิ

จมูกหน่อย ชวนให้ชมอย่างไม่อยากจะวางตาเลยสกันดิ

“ว่าไงเอง็ มเีรื่องอะไร”
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เสยีงห้าวขาดความเคารพท�าให้เขานกึอยากตก้ีนเธอขึ้นมาจรงิๆ นี่ถ้า

เป็นลูกหลานคงไม่พ้นเงื้อมมอืของเขาไปได้แน่ๆ

‘เจ้าแม่อะไรวะ เสยีงเหน่อฉบิหาย’ เขาคดิในใจ แต่ยงัไม่ทนัอ้าปาก

จะตอบ เจ้าหล่อนกม็ามุกเดมิ นั่นคอืยกมอืขึ้นมาห้ามเขาไม่ให้พูด

“เดี๋ยว! เอง็ไม่ต้องพูด ข้ารู้ ข้าเหน็”

นั่นคงเป็นสโลแกนของหล่อนไปแล้ว ศรัญยิ้ม ไม่ปริปากพูดอะไร

ตามที่เธอร้องขอแกมสั่ง หญงิสาวจ้องตาเขาเขมง็ราวกบัดวงตาของเขาเป็น

จอโทรทศัน์ขนาดเลก็จิ๋ว ก่อนที่คิ้วเรยีวดั่งคนัศรจะขมวดเป็นปมเข้าหากนั 

บอกแววฉงนสงสยั

“ง่า...” หญิงสาวอึกอัก พาให้บรรยากาศในห้องคับแคบเงียบสนิท 

เพราะทุกคนต่างก็พากันลุ้นตามเจ้าแม่จนตัวโก่ง อยากรู้ว่าเรื่องเดือดเนื้อ

ร้อนใจของชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาราวเทพบุตรอย่างเขาคอือะไรกนัแน่

ยิ่งจ้องตากนั แวววติกในดวงตาของหญงิสาวกเ็ริ่มแจ่มชดัขึ้น เหงื่อ

เม็ดเล็กๆ ผุดขึ้นที่ขมับ ดวงหน้าผุดผาดเหยเกและเกร็งจนสั่นเหมือนคน

ก�าลงัเบ่งอ.ึ..เขาอยากจะหวัเราะออกมา แต่กพ็ยายามกลั้นเอาไว้ เพราะขนื

หวัเราะเยาะความเชื่อถอืของชาวบ้านออกไปยามที่ตกอยูใ่นวงล้อมแบบนี้คง

ไม่ดแีน่

บรรยากาศเงียบงันตึงเครียดผ่านไปไม่ถึงนาที แต่ศรัญกลับรู้สึก

เหมือนนานเป็นชั่วโมง ก่อนที่ดวงตาคู่งามจะเบิกโพลงขึ้นราวกับเห็นอะไร

บางอย่างในดวงตาของเขา

“หอยแหก! ต�ารวจ!”

หล่อนร้องลั่น ก่อนจะยกเท้าถบียอดอกเขาจนล้มหงาย จากนั้นกเ็ผ่น

แผลว็ไปที่หน้าต่างแล้วกระโดดลงไป สร้างความโกลาหลให้เกดิขึ้นทั่วห้อง

อนัคบัแคบ เหล่าลูกศษิย์ลูกหาต่างพากนัหวดีร้องแล้ววิ่งวุ่นกนัจ้าละหวั่น

“เฮ้ย!” 

ศรญัร้องเสยีงหลงเมื่อเหน็หญงิสาวกระโดดหน้าต่าง กลวัร่างเลก็บาง



16  l  ซ่ อ น ก ลิ่ น

นั้นจะเป็นอันตราย เพราะแม้ห้องนี้จะอยู่แค่ชั้นสอง แต่ก็สูงจากชั้นล่าง 

เกอืบสามเมตรทเีดยีว

ร้อยต�ารวจเอกหนุม่รบีลกุขึ้นแล้วโผไปที่หน้าต่างบานนั้น ก่อนจะค่อย

โล่งใจเมื่อเหน็บนัไดลงิพาดอยู ่เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นปีนลงไปอย่างคล่องแคล่ว 

พอเกือบจะถึงพื้นล่างก็ไม่รอเหยียบขั้นบันไดสุดท้าย เจ้าหล่อนกระโดด

ลงพื้นแล้วเตะบันไดล้มลงป้องกันไม่ให้เขาตามลงไปได้ ก่อนจะวิ่งปรู๊ดไป

อย่างรวดเรว็ ไม่นานกห็ายวบักลนืไปกบัสวนทุเรยีน

“บ้าเอ๊ย เจ้าแม่อะไรวะ ไวอย่างกบัลงิ” ชายหนุ่มตบขอบหน้าต่างด้วย

ความเจบ็ใจ

ซ่อนกลิ่นวิ่งปรู๊ดตัดสวนทุเรียนทะลุออกสวนมังคุดของตาฉ�่า 
อย่างรวดเรว็ราวกบัลงิเหมอืนที่นายต�ารวจหนุ่มกล่าว ครู่เดยีวกม็าถงึศาลา

ท่าน�้าห่างจากต�าหนักร่วมหนึ่งกิโลเมตร เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึง 

ทรุดตวัลงนั่งบนม้านั่งยาวพร้อมกบัหอบหายใจจนตวัโยน

“ต�ารวจมาท�าไมวะ” เธอบ่นกับตัวเองเป็นเสียงขาดห้วงด้วยความ

เหนื่อย

“ต�ารวจเรอะ”

“หอยแหก!” หญิงสาวสะดุ้งโหยง แต่เมื่อเห็นบิดาชะโงกหน้ามาก็ 

ลูบอก เป่าปากออกมาด้วยความโล่งใจ

“ปัดโธ่พ่อ...บอกว่าอย่าโผล่พรวดพราดเข้ามาเงยีบๆ แบบนี้ ตกใจหมด”

“ท�าเป็นขวัญอ่อน” บิดาท�าปากเบ้เหมือนเคย ก่อนจะทรุดตัวลง 

นั่งข้างๆ “นกึว่าข้าเป็นไอ้หนุ่มหน้าหล่อนั่นหรอืไง”

“กใ็ช่น่ะส”ิ ซ่อนกลิ่นหอบแฮกๆ

“ว่าแต่ไอ้พ่อหนุ่มนั่นเป็นต�ารวจจรงิๆ เรอะ”

“กใ็ช่น่ะส”ิ

“มนัจะมาจบัเอง็เหรอวะ”
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“ไม่รู้” หญงิสาวส่ายหน้า

“อ้าว...แล้วเอง็หนมีาท�าไม”

“ฉันตกใจนี่พ่อ ไม่รู้จะท�ายังไง เลยถีบมันเปรี้ยงแล้วเปิดแน่บมานี่

แหละ”

“โดนข้อหาท�าร้ายเจ้าพนกังานอกีกระทงนะเอง็” บดิาสวน

“ท�าไงได้ล่ะพ่อ คนมนัตกใจนี่หว่า”

“สงสัยต�ารวจมาใหม่ว่ะ ข้าไม่เห็นคุ้นหน้าเลย ต�ารวจทั้งเลียบนอง 

ข้ากร็ู้จกั เคยเหน็หน้ามาหมดแล้ว”

“พ่อไม่เชื่อฉนัหรอืไง”

“เชื่อ” บดิาตอบ “สมัผสัเอง็น่ะไม่เคยพลาด ข้าจะไม่เชื่อได้ยงัไงวะ”

หญิงสาวถอนใจ เพราะไม่มีใครเลยที่ล่วงรู้ว่าเธอมีสัมผัสพิเศษ 

สามารถอ่านใจคนได้เพียงแค่มองตา ความยากง่ายของการอ่านใจก็ขึ้นอยู่

กบัจติของคนคนนั้น ส่วนใหญ่คนที่มาพึ่งพาเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นจะเป็นพวก

ที่มีจิตใจอ่อนไหวอยู่แล้ว จึงสามารถอ่านใจได้ง่ายมากว่ามีอะไรอยู่ในใจ 

และต้องการจะให้ช่วยอะไร แต่นายต�ารวจหนุ่มผู้มีจิตใจเข้มแข็งห้าวหาญ

เมื่อครู ่กว่าเธอจะเค้นภาพเขาแต่งเครื่องแบบนายต�ารวจยศร้อยเอกออกมา

ได้ กต็้องใช้พลงัภายในไปมากโขทเีดยีว

“พี่ซ่อน!”

คนถูกเรียกหันขวับไปมองด้วยความหวาดระแวง แต่เมื่อเห็นไอ้ไพ 

ลูกน้องคนสนทิอกีคนวิ่งมากค็่อยโล่งใจ 

ไพโรจน์เป็นคนผอมสูง แขนขาเก้งก้างผดิกบัหมซีึ่งมรีูปร่างเทอะทะ

อย่างคนอ้วนโดยสิ้นเชงิ ทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกนัตั้งแต่เดก็ จนหลายคน

ล้อเลยีนว่าเป็นคู่หูอ้วนผอมจอมทะเล้นอยู่บ่อยๆ

เมื่อลูกน้องคนโปรดกระหดืกระหอบมาถงึ กท็รุดตวัลงนั่งข้างๆ เธอ 

แล้วหอบหายใจเอาอากาศเข้าปอดอย่างเตม็ที่ พลางบ่นอุบ “โอ๊ย...เหนื่อย

ฉบิหาย”
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“ที่ต�าหนกัเป็นไงบ้างวะไอ้ไพ” ซ่อนกลิ่นเอ่ยถามอย่างร้อนใจ

“วงแตกสิครับพี่” ไพโรจน์ตอบ ปลายเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ไม่เหน่อ

อย่างลกูพี่ “ลกูศษิย์ลกูหาวิ่งไปคนละทศิละทาง ชลุมุนไปหมด ผมเหน็คน

แตกตื่นกเ็ลยวิ่งกบัเขามั่ง”

“แล้วไอ้หมลี่ะ”

“โอ๊ย...ตวัใหญ่เทอะทะอย่างมนั ป่านนี้โดนต�ารวจซวิไปแล้วมั้งครบั” 

ไพโรจน์บอกก่อนจะบ่นงมึง�า “บอกแล้วว่าให้แดกน้อยๆ หน่อยกไ็ม่เชื่อ”

ฟังแล้วหญงิสาวกอ็ดเป็นห่วงลกูน้องอกีคนไม่ได้ จงึหนัไปหาบดิาซึ่ง

นั่งฟังอยู่ข้างๆ แล้วกระซบิเบาๆ

“พ่อ ไปดูให้หน่อยได้ไหม ฉนัเป็นห่วงมนัยงัไงไม่รู้”

“เออๆ” ผู้เป็นบดิาพยกัหน้า ท่ามกลางสายตางุนงงของไพโรจน์ที่นั่ง

อยู่ตรงกนัข้าม

“พะ...พะ...พี่ซ่อน” ไพโรจน์ร้องเรยีกเสยีงสั่น

“อะไร”

“พะ...พี่พูดกบัใครอะ”

“พ่อไง”

ไพโรจน์ท�าหน้าเหยเกทันที เหงื่อที่เริ่มจะแห้งไหลพลั่กๆ ออกมา 

อกีครั้ง ดวงตากลอกไปมาอย่างระแวดระวงั “ละ...ลุงพูนอยู่แถวนี้เหรอ”

“เออสวิะ” ซ่อนกลิ่นพยกัพเยดิไปที่ว่างข้างๆ ลูกน้องที่บดิาเพิ่งย้าย

ไปนั่งด้วย “นั่งอยู่ข้างๆ เอง็นั่นไง”

ชายหนุ่มตาเหลอืกลานขึ้นมาทนัท ีหนัไปมองข้างตวัที่ว่างเปล่าอย่าง

หวาดกลวั แม้จะไม่เหน็อะไร แต่เมื่อได้ยนิเสยีงปลาในคลองกระโดดจ๋อม 

กก็รดีร้องออกมาเสยีงหลงแล้วเป็นลมล้มพบัไป

“ไอ้บ้าเอ๊ย” ซ่อนกลิ่นมองลูกน้องคนสนิทพร้อมกับส่ายหน้าอย่าง

ระอา “ไอ้เวร...ท�างานอยูต่�าหนกัเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่น แต่ดนักลวัผขีึ้นสมอง 

รู้ถงึไหน อายถงึนั่น”



เวลาผ่านไปพกัใหญ่ จู่ๆ  เสยีงแตรเป็นท�านองใช้ปลกุทหารให้ตื่น
กด็งัขึ้น ท�าเอาทั้งพยาบาลจ�าเป็นกบัคนที่เป็นลมล้มพบัไปเพราะกลวัผสีะดุ้ง

โหยงด้วยกนัทั้งคู่

“เสยีงแตรที่ไหนอะพี่ซ่อน” ไพโรจน์ท�าหน้าเหยเก เหลยีวซ้ายแลขวา

ไม่เหน็ใคร

“แตรจ่าพูน”

“ฮ้า!” ชายหนุ่มร้องเสยีงหลง ก่อนจะเป็นลมล้มพบัไปอกี

“โว้ย...ไม่ช่วยแล้วโว้ย เดี๋ยวเป็นลมๆ อยู่นี่แหละ” ซ่อนกลิ่นโวย ก่อน

จะหนัไปหาบดิา “พ่อจะเป่าท�าไมเนี่ย ไม่ใช่ทหารนะ จะได้เป่าแตรปลกุกนัน่ะ”

“อ้าว กเ็อง็บอกเองว่าไม่ให้ข้ามาเงยีบๆ”

หญิงสาวหรี่ตาลงอย่างเบื่อหน่าย พ่อของเธอเคยเป็นทหารยศจ่า 

ในกองทพับกมาก่อน มหีน้าที่เป่าแตรตามวาระส�าคญัต่างๆ พอปลดประจ�า

การกอ็อกมารบัจ้างทั่วไปอยู่หลายปี ก่อนจะผนัตวัเองไปรบัใช้เป็นลูกศษิย์

ลูกหาส�านกัทรงเจ้าเข้าผแีห่งหนึ่ง ภายหลงัเจ้าส�านกัถูกต�ารวจจบัเพราะดนั

๒
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ไปปล�้าคนมาท�าเสน่ห์ยาแฝด เจ้าหล่อนฟ้องร้องเอา เลยติดคุกหัวโตจาก

หลายคด ีเพราะพอมคีนหนึ่งมาฟ้อง อกีหลายคนที่เคยโดนแกหลอกกต็าม

มาเป็นพรวน 

พนูสวสัดิ์ได้วชิาหลอกคนมาเยอะ เลยตดัสนิใจเปิดส�านกัเสยีเอง แต่

ไม่ท�าอะไรผดิศลีธรรมร้ายแรงอย่างเจ้าส�านกัคนก่อน ได้เงนิมาพอส่งลกูสาว

คนเดียวเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่หก ช่วงนั้นต�าหนักยังอยู่ใกล้ตลาด 

ท�าให้ได้รูจ้กันกัธรุกจิชาวจนีที่มาหาซื้อผลไม้ไทยไปขายที่เมอืงจนีโดยบงัเอญิ 

เลยวางแผนให้รู้จักยายชุ่มซึ่งเป็นเจ้าของสวน หลังจากยายชุ่มท�ามาค้าขึ้น

ร�่ารวยขึ้นมา ก็กลายมาเป็นลูกค้าประจ�า และเลื่อมใสจนถึงกับยกบ้านไม้

สองชั้นให้ท�าต�าหนกั หลงัจากที่รู้ว่าต�าหนกัเก่าที่อยู่ในย่านชุมชนถูกเจ้าของ

ที่ดนิจ้องจะรื้อไปท�าห้างสรรพสนิค้า

ช่วงนั้นเองที่เกิดความพลิกผันในครอบครัวอย่างคาดไม่ถึง เย็น 

วันหนึ่งพูนสวัสดิ์ปิดต�าหนักก�าลังจะกลับบ้านที่เช่าอยู่กับลูกเมียต่างหาก

เพราะไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกัน ระหว่างเดินผ่านสวนทุเรียนดันเกิดลมตึงขึ้น

วูบหนึ่ง ไม่รู้จะด้วยบาปกรรมที่แกหลอกคนหรือกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อน 

ลมนั้นกพ็ดัเอาทเุรยีนลกูหนึ่งหลดุจากต้น ตกปลุงบนกบาลแกพอด ีพนูสวสัดิ์ 

กส็ิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นอย่างอเนจอนาถ

“ไอ้หมเีป็นไงมั่ง...พ่อ”

“กไ็ม่เป็นไง เหน็นั่งคุยอยู่กบัไอ้ต�ารวจหนุ่มหน้าหยกนั่นที่ต�าหนกั”

“คุยอะไรกนัอะพ่อ” หญงิสาวขมวดคิ้ว

“ไม่รู้โว้ย ข้าไม่กล้าเข้าไปใกล้”

“อ้าว...ท�าไมอะ”

“สงสยัไอ้หนุ่มนั่นจะมขีองดวี่ะ ยิ่งข้าเข้าไปใกล้กย็ิ่งรู้สกึร้อนวูบวาบ

ชอบกล กเ็ลยได้แต่วนเวยีนอยู่ห่างๆ มองผ่านช่องหน้าต่างเหน็คุยกนัเบาๆ 

ไม่รู้คุยอะไรกนั”

“โฮ่...นกึว่าแน่” ซ่อนกลิ่นท�าปากเบ้ใส่
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“เอง็ไม่ลองมาเป็นผแีบบข้านี่หว่า แน่แค่ไหนกแ็พ้ของดเีว้ย”

“เอาเถอะๆ” หญงิสาวโบกมอื “แล้วจะท�าไงด ีป่านนี้ไอห้มมีนัคงบอก

ต�ารวจนั่นหมดแล้วว่าฉนัเป็นใคร พกัอยู่ที่ไหน”

“เอง็กไ็ปช่วยมนัส”ิ

“หลังจากถีบยอดอกต�ารวจจนหน้าหงายอะนะ” ซ่อนกลิ่นสวนกลับ

ทนัควนั

“ท�าอะไรผดิกต็้องยดือกรบัละเว้ย”

“เกดิมนัจบัฉนัตดิคกุจะท�ายงัไงล่ะทนีี้ มพิากนักลายเป็นผไีปทั้งบ้าน

หรอืไง”

“เอง็บอกข้าเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ได้ท�าอะไรผดิ ไม่ได้หลอกลวงชาวบ้าน 

แล้วจะมากลวัอะไรวะ ชาวบ้านแถวนี้เขากเ็ลื่อมใสศรทัธาเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่น 

กันทั้งนั้น คงไม่มีใครไปแจ้งความมาจับเอ็งหรอก ขนาดไอ้เฮียหมูที่ว่าแน่

ยงัแพ้มวลชน ข้าว่าไอ้ต�ารวจหนุ่มนั่นคงมาเรื่องอื่นมากกว่าว่ะ”

“เรื่องอะไรอะพ่อ”

“ข้าจะไปรูเ้รอะ บอกแล้วไงว่าเข้าใกล้มนัไม่ได้ ถ้าเอง็อยากรู้กต้็องไป

เผชญิหน้ากบัมนัละ”

ซ่อนกลิ่นนิ่งคิดก็เห็นจริงตามบิดาบอกกล่าวทุกประการ เธอไม่ได้

หลอกลวงใคร แต่ใช้ความสามารถพเิศษที่ตดิตวัมาตั้งแต่อบุตัเิหตเุมื่อปีก่อน

ช่วยเหลือชาวบ้านเท่านั้น ส่วนเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์ก็ล้วนแล้วแต่

เป็นการให้ด้วยจิตเสน่หาของทุกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแทบทั้งสิ้น 

เธอไม่ได้ขูดเลือดขูดเนื้อบังคับขู่เข็ญให้ทุกคนจ่ายเงินให้เลยแม้แต่น้อย 

ต�ารวจคงไม่เข้ามายุ่งกับความเชื่อของชาวบ้านหากไม่มีผู้เสียหายไปแจ้ง

ความจรงิๆ

“เอาวะ” หญงิสาวลุกพรวดขึ้นพร้อมชูก�าปั้นด้วยสหีน้าเอาจรงิเอาจงั

“แล้วไอ้นี่ล่ะ” พูนสวสัดิ์ชี้ไปที่ไพโรจน์ซึ่งนอนสลบไสลไม่รู้เรื่องรู้ราว

อยู่บนม้านั่ง
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“ให้มนันอนอยู่ตรงนี้แหละ” ซ่อนกลิ่นมองลูกน้องคนโปรดอย่างนกึ

หมั่นไส้ “มอีย่างที่ไหน เป็นลูกศษิย์เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นแต่ดนักลวัผ”ี

“เออ นั่นส ิข้าว่าข้ากไ็ม่ได้น่ากลวันะ ออกจะหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวกว่า

ตอนเป็นคนอกี”

หญิงสาวหันไปหรี่ตามองบิดาที่แปลงร่างเป็นพี่ตูนบอดี้สแลม ก่อน

จะส่ายหน้าแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ เพราะพุงหลามลืมเก็บนั้นท�าให้ดู 

เหมอืนเท่งเถดิเทงิเสยีมากกว่า จากนั้นกเ็ดนิจ�้ากลบัไปที่ต�าหนกัด้วยความ

รู้สกึร้อนใจเป็นห่วงลูกน้องอกีคน

เมื่อไปถึงชานบันไดต�าหนัก ซ่อนกลิ่นยืนลังเลมองประตูบ้านอยู่ครู่

ใหญ่ ก่อนจะตดัสนิใจก้าวขึ้นไปอย่างช้าๆ กระทั่งเหน็ร่างใหญ่ของปราโมทย์

นั่งอยู่ตรงหน้าแท่นบชูา ข้างๆ กนัเป็นชายหนุม่หน้าตาทะเล้น ส่วนตรงที่เธอ

เคยนั่งประทบัทรงเจ้าแม่กม็นีายต�ารวจหนุม่ซึ่งเธอถบียอดอกเมื่อครู่นั่งแทน 

ที่อยู่

พอนายต�ารวจหนุม่คนนั้นเงยหน้าขึ้นมาเหน็เธอเท่านั้นแหละ ใบหน้า

คมเข้มกถ็มงึทงึขึ้นมาทนัท ีก่อนจะพยกัพเยดิร้องทกัด้วยเสยีงเข้ม 

“ไง...เจ้าแม่ตนีหนกั”

ซ่อนกลิ่นถอนใจเฮอืก “คนมนัตกใจนี่หว่า จะเอาไงล่ะ จบัไปโรงพกั

เลยมะ”

ชายหนุม่จ้องเธอเขมง็ สายตาคมของเขาท�าเอาหวัใจของหญงิสาวเต้น

ไม่เป็นจังหวะจนต้องก้มหน้าหลบสายตานั้นลงจ้องมองพื้นกระดานด้วย

ความประหม่า

“นายไปได้แล้ว...หม”ี

ซ่อนกลิ่นเงยหน้าขึ้นมองร่างใหญ่ลุกขึ้นอย่างทุลกัทุเล ก่อนท�าท่าจะ

หนักลบัลงบนัไดไปพร้อมกนัเมื่อลกูน้องคนโปรดมาถงึตวั แต่กลบัต้องชะงกั

เมื่อชายหนุ่มร้องเรยีก

“เจ้าแม่ตนีหนกั เธออยู่ก่อน”
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หญิงสาวหันกลับไปมอง แต่ก็ยังคงยืนลังเลอยู่ตรงนั้น เพราะรู้สึก

เหมอืนชายหนุม่คนนี้ไม่เพยีงมขีองดทีี่ท�าให้ผไีม่อยากเข้าใกล้ ยงัมอีะไรบาง

อย่างที่ท�าให้หวัใจเธอเต้นแรง ท้องไส้ป่ันป่วนจนไม่อยากเข้าใกล้อกีต่างหาก

“ไม่ต้องห่วงนะพี่ซ่อน” ปราโมทย์ตบไหล่เธอ สหีน้าจรงิจงัพร้อมเอ่ย

สโลแกนทมีฟุตบอลสุดโปรดของมนั “พี่ไม่มวีนัเดนิเดยีวดายแน่”

“ขอบใจเว้ย” เธอพยกัหน้าให้ด้วยความซาบซึ้งใจ เพราะในชวีติเธอ 

นอกจากครอบครวัแล้วกม็ไีอ้หมกีบัไอ้ไพนี่แหละที่พอจะฝากผฝีากไข้ได้ 

หญงิสาวท�าเป็นประวงิเวลามองลกูน้องคนสนทิลงบนัไดไปอย่างช้าๆ 

แต่พอเท้าของปราโมทย์แตะพื้นดินได้เท่านั้นแหละ ร่างใหญ่เทอะทะกลับ 

วิ่งอ้าวราวกบัแชมป์วิ่งร้อยเมตรในกฬีาโอลมิปิก

“ไอ้ห่าหมี!” หญิงสาวแยกเขี้ยว ต่อยหมัดกับฝ่ามือตัวเองพร้อม

ตะโกนไล่หลงัอย่างเดอืดดาล “ไอ้บ้าเอ๊ย ไหนบอกข้าไม่มวีนัเดนิเดยีวดาย

ไงวะ”

“พี่กม็ตี�ารวจสองคนเดนิขนาบข้างแล้วไง” ปราโมทย์หนัมาตะโกนตอบ  

ขณะที่เท้าก็ยังไม่หยุดวิ่ง ก่อนจะเตะเท้าตัวเองเสียหลัก เพราะร่างกาย

เทอะทะพอหนัรหีนัขวางกเ็ลยเสยีสมดุล ท�าให้มนัเซแซ่ดๆ ไปอย่างไม่เป็น 

กระบวนอยู่ครู่เดยีวกล็้มลงกลิ้งโค่โล่เป็นลูกขนุน

“สมน�้าหน้า ไอ้คนทรยศ” ซ่อนกลิ่นชี้นิ้วตะโกนอย่างสะใจ พร้อมกบั

หวัเราะเสยีงดงัลั่น

แต่อีกฝ่ายก็ไม่สนอะไรทั้งสิ้น ม้วนหน้าสามตลบ พอลุกขึ้นได้ก็ 

จ�้าอ้าวต่อและหายลบัสายตาไปอย่างรวดเรว็ปานจรวด

“ว่าไงเรา จะมานั่งตรงนี้ได้หรอืยงั”

เสยีงเร้าจากคนข้างหลงัท�าเอาหญงิสาวถงึกบัสะดุ้งเฮอืก เสยีงหวัเราะ

เงยีบลงโดยพลนั ซ่อนกลิ่นหนัไปมองชายหนุ่มอย่างกล้าๆ กลวัๆ ก่อนจะ

ท�าใจและวางท่าเดินไปทรุดตัวลงนั่งขัดสมาธิแทนที่ลูกน้องคนสนิทที่เปิด 

แน่บไปแล้ว
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สายตาคมวาวของนายต�ารวจหนุ่มท�าเอาหญิงสาวรู้สึกสั่นสะท้าน 

ไม่น้อย เธอพยายามท�าใจดสีู้เสอื จ้องมองตอบอย่างไม่ลดละ แต่ในที่สุดก็

จ�าต้องหลบตา เพราะพลงับางอย่างในตวัเขาช่างมากล้นเหลอืเกนิ อาจเป็น

เพราะของขลงัอย่างที่พ่อของเธอบอกกเ็ป็นไปได้

ความเงียบเข้าครอบคลุมภายในต�าหนักเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นอยู ่

ครูใ่หญ่ หญงิสาวได้แต่นั่งก้มหน้าเอาเลบ็นิ้วชี้ขดูพื้นไม้กระดานอย่างไม่รูจ้ะ

ท�าอะไร ก่อนที่นายต�ารวจหนุ่มจะหวัเราะในล�าคอเยาะเธอเบาๆ

“เรานี่มนัเท้าหนกัดนีะ”

“คนมนัตกใจน่ะผู้กอง” เธอบอกโดยไม่เงยหน้ามองเขา

“แน่ะ รู้ด้วยว่าฉนัเป็นผู้กอง”

“เหน็ดาวบนบ่าน่ะ”

ผู้กองหนุ่มเลกิคิ้ว “ไปเหน็ตอนไหน ฉนัเพิ่งมาถงึหมู่บ้านนี้เมื่อวาน

เอง ยงัไม่ได้แต่งชุดต�ารวจให้ใครเหน็เลย”

“เอาน่า ฉันเห็นก็แล้วกัน” ซ่อนกลิ่นเฉไฉ ไม่อยากบอกตรงๆ ว่า 

ไม่เพยีงแต่เหน็ดาวบนบ่า ยงัเหน็ป้ายชื่อด้วยว่าเขาคอื ร้อยต�ารวจเอก ศรญั 

สุรชยัมณ ีส่วนอกีคนคอืจ่าสบิต�ารวจ สุรศกัดิ์ ชวนชื่นชม เพราะไม่คดิว่า 

นายต�ารวจหนุ่มท่าทางดูเป็นคนสมยัใหม่จะเชื่อเรื่องพวกนี้

“มพีลงัพเิศษหรอืไง เป็นมนุษย์กลายพนัธุ์เหรอ”

“ดูการ์ตูนฝรั่งมากไปหรอืเปล่า...ผู้กอง”

“ก็ถ้าไม่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ จะแบบว่า...” ชายหนุ่มยืดอกท�าท่า

เลยีนแบบท่าไม้ตายของเธอโดยการยกมอืขึ้นมาตรงหน้าเธอ “เอง็ไม่ต้องพดู 

ข้ารู้ข้าเหน็...ได้ยงัไงล่ะ แม่ตนีหนกั”

“ฉนัชื่อซ่อนกลิ่น”

“รู้แล้ว” ศรญัพยกัหน้า “แล้วชื่อจรงิล่ะ”

“กช็ื่อซ่อนกลิ่น”

“อ้าว” ชายหนุ่มอ้าปากหวอ หันไปมองนายต�ารวจอีกคนที่ยักไหล่
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ตอบเป็นทีว่าไม่รู้อะไรเช่นกัน เพราะเพิ่งย้ายตามกันมาหยกๆ ก่อนจะหัน

กลบัมาหาเธออกีครั้ง “นั่นมนัชื่อเจ้าแม่ไม่ใช่เหรอ”

“ชื่อฉนัด้วย พ่อตั้งให้ตั้งแต่เกดิ”

“พ่อที่ไหนอุตรติั้งชื่อลูกว่าซ่อนกลิ่น”

“พ่อง...” ซ่อนกลิ่นชะงกัเมื่อเหน็สายตาเขมง็ของอกีฝ่าย ก่อนจะกลนื

ค�าว่า ‘พ่อมงึด’ิ ที่เกอืบหลุดออกไปเพราะโมโหที่มคีนมาจาบจ้วงบดิาบงัเกดิ

เกล้า แล้วเอ่ยต่อด้วยเสยีงแผ่วเบา “พ่อฉนันั่นแหละ ตั้งแก้เคลด็ พ่อบอก

ว่าดวงฉนัแรง”

“อ้อ” ชายหนุ่มพยกัหน้า “แล้วพ่อไปไหน ท�าไมปล่อยลูกสาวมาท�า

แบบนี้”

“พ่องตาย...” หญิงสาวทอดเสียงเว้นจังหวะเล็กน้อย ท�าเป็นกลืน

น�้าลาย จนนายต�ารวจทั้งสองถงึกบัสะดุ้งหน้าเจื่อน ก่อนจะลงท้ายเบาๆ “...

แล้ว”

นายต�ารวจหนุ่มทั้งสองหนัมองกนัหน้าปูเลี่ยน

“แม่ซ่อนกลิ่นเอ๊ย เวลาพดูอย่าเว้นจงัหวะสวิะ ฟังแล้วมนัเสยีวแปล๊บ”  

สุรศกัดิ์ส่ายหน้า

ซ่อนกลิ่นได้แต่กลั้นยิ้ม “ว่าแต่ผู้กองกับจ่าเถอะ มาทลายต�าหนัก 

เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นท�าไม ว่างนักท�าไมไม่ไปทลายบ่อนเฮียหมูโน่น”  

หญงิสาวพยกัพเยดิไปทางบ้านผู้มอีทิธพิลคนหนึ่งของต�าบล

“ฉนัไม่ได้มาทลายต�าหนกัเธอเสยีหน่อย”

“อ้าว...แล้วที่กระเจิดกระเจิงกันไปเนี่ย เขาไม่เรียกว่าทลายหรือไง 

ผู้กอง”

“เรานั่นแหละเป็นคนท�าเอง”

“ฉนัเนี่ยนะ” ซ่อนกลิ่นขมวดคิ้วใช้นิ้วจิ้มอกตวัเอง

“กใ็ช่น่ะส”ิ ศรญัพยกัหน้า “ฉนักเ็ข้ามาของฉนัเงยีบๆ เธอนั่นแหละ

ที่ถบียอดอกฉนั แล้วตะโกนเสยีลั่นว่า ‘ต�ารวจ’ ชาวบ้านกก็ระเจงิหมดนะ่ส”ิ
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ซ่อนกลิ่นชะงัก สมองเริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์ช้าๆ ก่อนจะถอนใจ

ออกมาเบาๆ “กจ็รงิของผูก้อง ชาวบ้านคงตดินสิยัมาจากบ่อนเฮยีหมลูะมั้ง”

“นสิยัอะไร”

หญงิสาวหวัเราะคกิคกั นกึถงึตอนที่ตวัเองชอบไปแกล้งตะโกนกลาง

บ่อนว่า ‘ต�ารวจมา’ จนพวกผพีนนัแตกฮอืราวกบัผึ้งแตกรงั วิ่งไปคนละทศิ

ละทาง บางคนกระโดดลงตุม่ บางคนกระโดดลงท้องร่อง ขนาดบางคนก�าลงั

นั่งปลดทุกข์อยู่ในส้วม ยังวิ่งเตลิดออกมาทั้งที่ยังใส่กางเกงไม่เรียบร้อย 

ท�าเอาเฮียหมูเคียดแค้นชิงชังเธอจนประกาศจะไม่อยู่ร่วมโลกกันหลายต่อ

หลายครั้ง ยงัดทีี่เธอมขีองดที�าให้แคล้วคลาดมาได้ตลอด ไม่อย่างนั้นคงถกู

รุมกระทบืตายตั้งแต่ไปทลายบ่อนครั้งแรกแล้ว

“ช่างมนัเถอะผูก้อง” ซ่อนกลิ่นโบกมอื “แล้วตกลงมาต�าหนกัฉนัท�าไม 

ถ้าไม่ใช่มาทลายต�าหนกั หรอืมาดูหมอ เอ...ดูท่าทางผู้กองกไ็ม่ใช่คนงมงาย

นี่นา”

“ฉนักแ็ค่มาเดนิส�ารวจท้องที่ก่อนเข้ารบัต�าแหน่งพรุง่นี้น่ะ เหน็ชาวบ้าน

เดนิมาเป็นแถวกเ็ลยเดนิตามมา ไม่คดิว่าจะโดน...ตนี”

หญิงสาวสะดุ้ง ก่อนจะส่งยิ้มเจื่อนให้พร้อมกับยกมือไหว้ท่วมหัว 

“ขอโทษ...วนัหลงักอ็ย่าแอบย่องมาเงยีบๆ อกีนะ จะมากบ็อกกล่าวกนัดีๆ  

ฉนัไม่ได้หลอกลวงใคร ที่ท�าลงไปกเ็ป็นการช่วยเหลอืชาวบ้าน เงนินั่น...” 

ซ่อนกลิ่นพยกัพเยดิไปที่ขนัใส่เงนิ พอเหน็ว่างเปล่าอยู่กถ็งึกบัตกใจ

“ฉบิหาย!”

นายต�ารวจหนุ่มทั้งสองสะดุ้งโหยง “อะไร!”

“เงนิ...เงนิในขนัหายไปไหนหมด” ซ่อนกลิ่นคลานไปฉวยเอาขนัเงนิ

ใบใหญ่มาดู

ศรญัจ้องมองเธอ ก่อนจะหวัเราะในล�าคอเบาๆ “ตอนฉนัมานั่งตรงนี้ก ็

ไม่เหน็แล้วนะ กไ็หนว่ามอีทิธฤิทธิ์ไม่ใช่เหรอ ท�าไมไม่รูล่้ะว่าเงนิหายไปไหน”

หญงิสาวหนัไปมองนายต�ารวจหนุม่ ก่อนจะยื่นขนัใบนั้นให้เขา ศรญั
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รบัไปอย่างงงๆ

“ผู้กองถามฉนัส ิว่าเงนิในขนัหายไปไหนหมด”

ชายหนุม่เลกิคิ้ว หนัไปมองคูห่ตู�ารวจอย่างแปลกใจ ก่อนจะหนักลบั

มาหาเธออกีครั้ง “ถามท�าไม ฉนัไม่ได้อยากรู้”

“เอาน่า ถามหน่อย”

“ไม่” ศรญัส่ายหน้ายนืกราน

“เอ้า...งั้นฉนัแจ้งความ มคีนขโมยเงนิฉนัไป ผู้กองต้องสบื”

“ด้วยการถามเจ้าแม่อะนะ” ชายหนุ่มท�าปากเบ้ ก่อนจะส่ายหน้า 

อกีครั้ง “ไม่ละ”

“เอ้า...เป็นต�ารวจประสาห่า...”

“เฮ้ย!” สุรศักดิ์ร้องสกัดเอาไว้ก่อนที่หญิงสาวจะโพล่งค�าหยาบ 

ออกมาต่อหน้าเจ้านาย

“เอ่อ...” ซ่อนกลิ่นชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะต่อจนจบประโยค “เป็น

ต�ารวจประสาอะไรวะ ไม่บรกิารประชาชน”

“เงนินั่นไม่ใช่เงนิของเธอเสยีหน่อย”

“ท�าไมจะไม่ใช่” ซ่อนกลิ่นเถยีง “ชาวบ้านเขาให้ฉนัมาด้วยความเสน่หา 

ฉนัไม่ได้ไปบงัคบัขู่เขญ็พวกนั้นเสยีหน่อย”

“กจ็รงิของมนันะผู้กอง” จ่าสุรศกัดิ์กระซบิ

ศรญันิ่งไปอดึใจใหญ่ ก่อนจะถอนใจออกมา “กไ็ด้ๆ แต่มขี้อแม้นะ”

“ข้อแม้อะไร”

“ฉันไม่ได้ช่วยเธอให้ฐานะต�ารวจ เพราะยังไม่ได้รายงานตัวเข้ารับ

ต�าแหน่ง ฉะนั้นฉนัจะถอืว่าเธอตดิค้างฉนัอยู่เรื่องหนึ่ง ตกลงไหม”

“กไ็ด้ๆ” ซ่อนกลิ่นรบัค�า ความที่ต้องการเงนิคนืท�าให้เธอไม่ได้คดิหน้า 

คดิหลงัอะไรทั้งนั้น ว่าการตดิค้างนายต�ารวจหนุม่ครั้งนี้จะน�าความเปลี่ยนแปลง 

ครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตเธอ จนกระทั่งศรัญเผยยิ้มเจ้าเล่ห์ แต่มันก็สายไป 

เสยีแล้ว
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“เอ้า...” เขายื่นขนัใบใหญ่คนืให้เธอ “ฉนัอยากรู้ว่าเงนิในขนันี้หายไป

ไหนหมด”

ซ่อนกลิ่นยิ้มกริ่ม ลมืเรื่องข้อแม้ของเขาไปเสยีสนทิใจ ก่อนจะฉวย

ขนัใบใหญ่มาถอืไว้เสยีเอง จากนั้นกห็ลบัตา

ในความมืดมิด ภาพแห่งความโกลาหลก็ผุดขึ้นมา เป็นภาพจาก 

มุมมองของขัน ประหนึ่งว่าเธอหดตัวเล็กลงและก�าลังซุกตัวอยู่ในขันใบนี้

ท่ามกลางเหรียญและธนบัตรท่วมตัว แต่หญิงสาวก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้น 

เฝ้ารอจนกระทั่งเหน็มอือวบอูมจ้วงลงมา ใบหน้าของปราโมทย์ปรากฏเด่น

ชดัขึ้น จากนั้นลูกน้องคนโปรดกก็�าเงนิทั้งหมดออกไปด้วยสหีน้าที่เปี่ยมไป

ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

“ไอ้หม!ี” หญงิสาวค�าราม

“อะไร เธอเหน็หม.ี..” ศรญัชะงกั เมื่อหญงิสาวเบกิตาโพลงขึ้นมอง

เขาด้วยใบหน้าแดงก�่า “เอ่อ...ฉนัหมายถงึ นายหมเีป็นคนเอาเงนิไปเหรอ”

ซ่อนกลิ่นแยกเขี้ยว “มน่ิาถงึหนไีม่ทนัอยูค่นเดยีว มวัแต่มาขโมยเงนิ

ฉนันี่เอง”

“เขาอาจหวงัด ีเกบ็เงนิให้เธอกไ็ด้ม้าง”

“เดี๋ยวก็รู้” เธอบอกก่อนจะลุกขึ้น แต่กลับถูกชายหนุ่มยุดข้อมือ 

เอาไว้เสียก่อน “เฮ้ย...อะไรของผู้กองเนี่ย มาจับมือถือแขนกัน ฉันเป็น 

ผู้หญงินะ”

“ขอโทษๆ” ศรญัปล่อยมอืทนัควนัพร้อมหวัเราะกลบเกลื่อน เมื่อเหน็

จ่าสุรศักดิ์หลิ่วตามองไปก็ท�าเป็นเก๊กเสียงเข้ม “แต่เรายังคุยกันไม่จบเลย

นะ”

“มอีะไรอกีล่ะ”

“ตกลงเธอม.ี..สมัผสัพเิศษเหรอ”

หญงิสาวจ้องมองนายต�ารวจหนุม่อย่างไม่แน่ใจ “ถ้าฉนับอกม ีผูก้อง

จะเชื่อไหมล่ะ”
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“พิสูจน์สิ” ศรัญเอ่ยด้วยน�้าเสียงท้าทาย “ถ้าเธอมีสัมผัสพิเศษจริง 

บอกมาซวิ่าตอนนี้ฉนัคดิอะไรอยู่”

“หมูๆ”

“ผดิ”

“เฮ้ย...ยังไม่ได้ตอบ แค่บอกว่าเรื่องอ่านความคิดคนมันเป็นเรื่อง

หมูๆ”

ศรัญหัวเราะคิกคัก ก่อนจะผายมือให้เธอเชิญอ่านความคิดเขาได้ 

ซ่อนกลิ่นแยกเขี้ยว ดวงตางามจ้องตาชายหนุ่มเขม็งเพื่อล้วงความลับใน

จติใจของเขาออกมา ก่อนจะพบว่าเขามจีติใจที่เข้มแขง็เกนิกวา่ที่เธอจะมอง

เหน็ความคดิของเขาได้ง่ายๆ ยิ่งเขาตั้งใจปิดกั้นความคดิจากเธอ กย็ิ่งเหมอืน

เธอก�าลงัจ้องมองก�าแพงศลิาหนาหนกัอยู่กไ็ม่ปาน

“ว่าไง...เจ้าแม่” ชายหนุ่มส่งเสยีงเยาะ หลงัจากเหน็เธอนิ่งไปนาน

แต่มีหรือนังซ่อนกลิ่นจะยอมให้ลบเหลี่ยมได้ง่ายๆ ในเมื่อใช้ความ

สามารถพเิศษกบัผู้ชายคนนี้ไม่ได้ กต็้องอาศยัเล่ห์กลเอาตวัรอดกนัละ

“เฮ้ย!” ซ่อนกลิ่นร้องลั่น ก่อนจะท�าเป็นผงะถอยแล้วยกสองมอืขึ้น

มาไขว้กนับงัหน้าอกตวัเอง “ไอ้บ้า ไอ้ผู้กองลามก”

ศรญัชะงกัไปอดึใจหนึ่ง สหีน้าเจื่อนลงอย่างเหน็ได้ชดั 

“อะ...อะไรของเธอ”

“ทะลึ่ง ลามก ช้างมก ปลาวาฬมก” ซ่อนกลิ่นด่าเป็นชุด ก่อนจะผุด

ลกุขึ้นแล้วท�าเป็นเดนิปึงปังออกไปจากต�าหนกัอย่างเนยีนๆ ท่ามกลางอาการ

ชะงกังนัของชายหนุ่มทั้งสองคนที่หนัมองจ้องกนัอย่างงุนงง

“ฮั่นแน่” สุรศักดิ์เหลือบมองผู้บังคับบัญชาพร้อมรอยยิ้มกรุ้มกริ่ม 

“คดิอะไรกบัเดก็มนัหรอืครบัผู้กอง”

“เฮ้ย...เปล่านะเว้ย” ศรญัโบกไม้โบกมอืเป็นพลัวนั “จ่ากร็ู้ ผมไม่ใช่

คนแบบนั้น”

“รู้แต่ภายนอกครบั ภายในใจไม่รู้”
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“เดี๋ยวเถอะจ่า” ชายหนุ่มเสยีงเข้ม ดวงตาคมจ้องลูกน้องเขมง็

“แหม...ผมล้อเล่นน่ะครบัผูก้อง” สุรศกัดิ์ยิ้มเจื่อน รบีออกตวัเมื่อเหน็

เจ้านายเอาจรงิ

ศรญัแยกเขี้ยวใส่ ก่อนจะหนัไปมองที่ประตู แต่ร่างบางนั้นกห็ายไป

เสยีแล้ว เขาทอดสายตามองอยู่ครู่หนึ่งกส็่ายหน้า แล้วถอนใจออกมาเบาๆ

“แสบจรงิๆ แม่ซ่อนกลิ่น”



ตามปรกตแิล้ว ในเวลาดกึสงดั รอบๆ บรเิวณวดัม่วงรมิแม่น�้า 
แม่กลองจะทั้งมดืและเงยีบสงบ จะมบ้ีางบางครั้งที่สนุขัซึ่งนอนเกลื่อนกลาด

อยู่ภายในวดัจะส่งเสยีงขรมขึ้นมาเพราะได้ยนิเสยีงหรอืเหน็อะไรที่ผดิสงัเกต 

แต่วนันี้แม้จะมเีสยีงล้อรถบดเบยีดถนนดงัใกล้เข้ามาในยามวกิาล และเป็น

เสยีงที่แม้แต่มนษุย์ทั่วไปกไ็ด้ยนิ สนุขัเหล่านั้นกลบัไม่น�าพา ยงัคงนอนหลบั

อุตุกันราวกับวิญญาณของพวกมันได้พากันออกจากร่าง และลาลับโลกไป

อย่างพร้อมเพรยีงกนัแล้ว

รถโฟร์วลีสดี�ามะเมื่อมไม่ตดิแผ่นป้ายทะเบยีนค่อยๆ เคลื่อนมาตาม

ถนนเลยีบแม่น�้าแม่กลองด้วยความเรว็ระดบัเต่าเรยีกพี่ เมื่อแสงไฟหน้ารถ

สาดสอ่งให้สารถวียัหนุม่ใหญ่เหน็ชายวยัรุน่ก�าลงัยนืละลา้ละลงัอยูห่น้าลาน

พระเจดีย์มอญเก่าแก่ริมแม่น�้าที่สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา  

เขากข็บัรถแล่นเข้าไปจอดใกล้ๆ ทนัที

ภายในรถที่เปิดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ�่า นายมิ่งคนขับรถหันไปหา

ชายหนุ่มใบหน้าเกลี้ยงเกลาขาวซดี สวมแว่นตากรอบด�า แล้วเอ่ยด้วยเสยีง

๓
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สั่นเทาจากอาการหนาวเยอืก

“นั่นนายดาวครบัท่าน” 

นิ้วที่ชี้ไปยงัเป้าหมายสั่นราวกบัเป็นสนันบิาตเพราะความเยน็ 

“นายดาวเป็นคนแจ้งเบาะแสกบัผมว่าของนั่นอยู่ที่นี่”

ชายหนุม่หน้าขาวเหมอืนหยวกละสายตาจากแทบ็เลต็ในมอื เงยหน้า

ขึ้นพร้อมกบัจบัขาแว่นตาขยบัเลก็น้อยขณะจ้องมองไปยงันายดาวที่มรีปูร่าง

ผอมสูง สวมเสื้อยืดพิมพ์รูปกะโหลกควายอันเป็นสัญลักษณ์เครื่องดื่ม 

ชูก�าลงัยี่ห้อหนึ่งเตม็อกกับกางเกงยีน ทั้งเสื้อและกางเกงรดัติ้วท�าให้เจ้าตัว

ดูเก้งก้างคล้ายกิ้งก่ามีแผงคอก็ไม่ปาน ครู่หนึ่งชายหนุ่มก็พยักหน้าหงึกๆ 

เป็นเชงิรบัรู ้สหีน้าเรยีบเฉยไม่แสดงอาการหนาวสั่นเหมอืนคนขบัรถ แม้จะ

สวมเพียงเสื้อเชิ้ตเนื้อบางเบา ต่างจากนายมิ่งที่สวมทั้งเชิ้ตและแจ็กเกต 

หนงัหนา

‘คนบ้าอะไรวะ กูหนาวจะตายห่า แม่งไม่รู้สกึอะไรเลย’

“รบีไปเอามาให้ฉนั”

เสียงเข้มท�าให้นายมิ่งสะดุ้งหลุดออกจากห้วงความคิดของตัวเอง 

ดวงตาของผูพ้ดูวาววบัราวกบัจะอ่านออกว่าก�าลงัมคีนคดิดหูมิ่นเขาอยูใ่นใจ 

ก่อนจะก้มลงสนใจแทบ็เลต็ในมอืต่อ

คนขบัรถวยักลางคนรบีเปิดประตูรถลงไปพร้อมชายฉกรรจ์อกีสี่คน

ซึ่งล้วนแล้วแต่มชีื่ออนัเป็นมงคลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น อนิ จนั มั่น และคง 

อากาศอบอ้าวกลางเดอืนเมษายนของจงัหวดัราชบุรที�าให้มิ่งรู้สกึสะบดัร้อน

สะบัดหนาวขึ้นมาทันที หลังจากเพิ่งออกจากบรรยากาศราวขั้วโลกเหนือ 

ในรถ

“อยู่ไหน” มิ่งถามชายร่างผอมเกรง็ หางเสยีงยงัคงสั่นเลก็น้อย

“ทางนี้ครบั”

นายมิ่งเดินตามชายหนุ่มเข้าไปในวัด ผ่านต้นโพใหญ่ที่มีศาลเล็กๆ 

อยู่ที่โคนต้น จากนั้นเลี้ยวอ้อมพระอุโบสถหลงัเก่าที่ยงัคงถูกอนุรกัษ์ไว้และ
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ใช้เป็นวหิารส�าหรบัท�ากจิกรรมของสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารแบบไทยประเพณ ีคอื

มรีะเบยีงรอบ มหีลงัคาตอนเดยีวซ้อนสองตบั มพีาไลคลุมและรองรบัด้วย

เสานางเรยีงที่ไม่มบีวัหวัเสาไปทางทศิใต้ ไม่นานกม็าถงึกลุม่เจดย์ีเกบ็อฐัซิึ่ง

อยู่ด้านข้างอาคารนั้นเอง

กลุ ่มเจดีย์เก็บอัฐิที่ตั้งตระหง่านอยู ่ท่ามกลางความมืดมิดท�าให้

บรรยากาศวงัเวงมากยิ่งขึ้น ยงัดทีี่มากนัเป็นหมู่คณะจงึลดความน่ากลวัลง

ไปได้บ้าง และนายดาวซึ่งเป็นมคัคเุทศก์จ�าเป็นในค�่าคนืนี้ได้วางยานอนหลบั

พวกสุนขัไปก่อนตั้งแต่ตอนเยน็แล้ว ไม่งั้นพวกมนัคงเห่าหอนกนัขรมสร้าง

บรรยากาศให้ยิ่งน่ากลวัขึ้นไปอกีแน่ๆ

“พระจะไม่ตื่นมาแน่นะ” มิ่งถามย�้า

“โดนวางยากนัหมด ไม่มใีครตื่นหรอก”

“พระไม่ฉนัอาหารเยน็ไม่ใช่หรอื”

“ฉนัน�้าปานะได้ ผมเสริ์ฟให้ฉนักนัไปรูปละอกึสองอกึ หลบัปุ๋ยเลย

ครบั” ดาวพดูพลางหวัเราะเอิ๊ก ก่อนจะไปหยดุอยูห่น้าเจดย์ีเกบ็อฐัอิงค์หนึ่ง

พร้อมกบัใช้นิ้วโป้งชี้กลบัหลงัด้วยท่าทางกวนๆ

“นี่หรอื” มิ่งถามย�้า

“ครบั” นายดาวพยกัหน้า

มิ่งหรี่ตามองเด็กหนุ่มซึ่งเคยบอกเล่าประวัติเจ้าของอัฐิที่อยู่ภายใน

เจดีย์นี้ให้เขาฟังทางโทรศัพท์เมื่อหลายวันก่อน มันบอกว่าเป็นอัฐิของพระ

ธุดงค์รูปหนึ่งซึ่งมาปักกลดอยู่ข้างเจดีย์มอญริมน�้าที่มันยืนคอยเมื่อครู่เมื่อ 

๙๐ ปีที่แลว้ ไม่กี่วนัต่อมากม็รณภาพลง ท่านเจ้าอาวาสวดัสมยันั้นจงึน�าร่าง

มาท�าพิธีตามหลักศาสนา แล้วให้เก็บอัฐิเอาไว้ในเจดีย์องค์นี้พร้อมกับสิ่งที่

ตดิตวัท่านมา นั่นคอื...

ตะกรุด ๑ ดอก

“แน่ใจได้ยงัไงว่าเป็นตะกรุดดอกที่เจ้านายก�าลงัตามหา” นายคงเอ่ย

ถามขึ้นมา
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“ผมก็ไม่รู้หรอก” นายดาวส่ายหน้า “แต่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเป็น

ตะกรดุมหาโสฬสมงคลของหลวงปูเ่อี่ยมวดัสะพานสูงอย่างที่คุณลงประกาศ

หาในอินเทอร์เน็ตแน่ๆ พ่อบอกว่าเทียดเป็นคนจัดการเรื่องสังขารของ 

พระรูปนี้เองกบัมอื มทีวดผมเป็นผู้ช่วย ทั้งคู่เหน็กบัตาตอนท่านเจ้าอาวาส

ให้เอาของเข้าบรรจุข้างใน พ่อบอกว่าเทียดผมนอกจากจะเป็นสัปเหร่อที่ 

เก่งแล้ว ยังเป็นเซียนพระ เป็นนักเลงเครื่องรางแบบหาตัวจับยากเชียวนา 

ทั้งพระเครื่องและของขลงัแกดูไม่เคยพลาดหรอก”

“โอ๊ย...อย่าคุยหน่อยเลย พวกฉันตามหาตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมมา 

หลายปีแล้ว เจอแต่ของปลอม ไอ้ที่จรงิกไ็ม่ตรงตามความต้องการของท่าน” 

นายอนิโพล่งขึ้น “ถ้าเอง็กบัพ่อรูว่้ามขีองดอียูข้่างใน ท�าไมพวกเอง็ไม่เอาออก

มาล่ะ ขายได้หลายตงัค์อยู่นะ”

“กอ็ยากอยูห่รอก แต่พ่อไม่กล้า พอบอกว่าท่านเจ้าอาวาสสมยันั้นลง

คาถาไว้ ใครเอาของพวกนี้ไปจะฉบิหาย”

“แล้วเอง็ไม่กลวัฉบิหายเหรอ” คงถาม

“ฉนัไม่ได้เป็นคนเอาออกมานี่” ดาวตอบดื้อๆ

“ไม่ต้องเถยีงกนัหรอก” นายมิ่งแทรกขึ้น เพราะเหน็ว่าถกเถยีงกนัก็

จะเสยีเวลาเปล่า “เอาออกมาเดี๋ยวกร็ู้ ว่าแต่เจดยี์องค์นี้แน่ๆ ใช่ไหม”

เมื่อดาวพยักหน้ารับอย่างมั่นใจ นายมิ่งจึงหันไปพยักหน้าเป็น

สญัญาณให้นายจนัซึ่งถอืค้อนตามมาตั้งแต่ที่รถให้ลงมอื ค้อนนั้นหาใช่ค้อน

ธรรมดาไม่ มเีลขยนัต์สลกัอยู่ตรงหน้าค้อนด้วย

ด้วยความเป็นคนก�าย�ากว่าเพื่อน เพียงนายจันเหวี่ยงค้อนในมือที

เดยีว เจดย์ีกก็ลายเป็นรโูหว่เกอืบสี่นิ้ว วนิาทนีั้นมลีมวบูมาปะทะผวิกายของ

ทกุคน พาให้หนาวยะเยอืกกนัจนขนลกุขนชนั แต่มิ่งไม่สนใจ เมื่อใช้ไฟฉาย

ส่องเข้าไปกเ็หน็ชิ้นส่วนเครื่องบรขิารสองสามอย่างวางอยูก่บัโกศทองเหลอืง

ผวิเรยีบ ลกึเข้าไปมหี่อผ้าสกีรกักระด�ากระด่างวางอยู่ด้วย

โดยไม่รอช้า มิ่งล้วงมอืเข้าไปแล้วหยบิห่อผ้านั้นออกมาคลี่ดู กเ็หน็ 
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เป็นตะกรดุมลีกัษณะเป็นแท่งยาวประมาณสามนิ้วครึ่ง แม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ 

นกั แต่หลงัจากท�างานกบัเจ้านายมาได้ระยะหนึ่ง เขากพ็อจะมองออกว่าเป็น

ของแท้แน่นอน เพราะตะกรุดมหาโสฬสมงคลของหลวงปู่เอี่ยมไม่เหมือน

เกจอิาจารย์รูปไหน ส่วนใหญ่รูร้อยเชอืกจะเลก็กว่าตะกรุดโทนของอาจารย์

รูปอื่น ถกัด้วยด้ายสายสญิจน์ห้าเสา (๕ เกลยีว) เป็นลายกระบองไขว้ ส่วน

หวัและท้ายเมื่อม้วนแล้วกจ็ะเหลอืยื่นเป็นก้นแมลงสาบ ก่อนจะโรยด้วยผง

วเิศษห้าประการที่ท่านปลุกเสกเอง รวมทั้งผงยนัต์ตะกรุดโสฬสมงคลและ

ผงยนัต์ไตรสรณคมน์ แล้วจงึจมุรกัซึ่งผสมด้วยผงพทุธคณุเพื่อให้คงทน มี

กลิ่นหอมฉุนของชนัโบราณซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร

ปรกติหลวงปู่เอี่ยมมักจะลงตะกรุดในวันข้างขึ้นห้าค�่าหรือไม่ก็วัน 

ข้างแรมห้าค�่าที่ตรงกบัวนัพฤหสับด ีท�าให้นกัเลงเครื่องรางมกัเรยีกตดิปาก

ว่าพฤหัสห้า แต่ก็จะมีบางดอกที่ท่านลงตะกรุดในวันเสาร์ห้า หรือวันแรม  

๕ ค�่า เดอืน ๕ และตะกรดุที่ลงในวนันั้นเองคอืตะกรุดที่เจ้านายของเขาก�าลงั

ตามหาอยู่

“ของแท้ไหมไอ้มิ่ง” นายอนิถามโพล่งขึ้น

“แท้” มิ่งตอบสั้นๆ

“แล้วใช่อนัที่นายท่านต้องการไหม” นายคงเอ่ยถาม

“ไม่รูว่้ะ” มิ่งส่ายหน้า “ข้าไม่ได้มญีาณหยั่งรูข้นาดนั้นนี่หว่า จะได้รูล้กึ 

ถงึวนัเดอืนปีที่ผลติ”

“งั้นกร็บีเอาไปให้นายท่านดดูกีว่าไหม เดี๋ยวพระเณรตื่นขึ้นมา พวกเรา

จะพากนัถงึวนัหมดอายุกนัหมด” จนัเอ่ยพร้อมควงค้อนในมอื

“แล้วเงนิผมล่ะ” ดาวแทรกขึ้น

“ไอ้นี่ งกจรงิๆ” มิ่งหนัไปตวาดเบาๆ “ยงัไม่รู้เลยว่าของแท้แน่นอน

หรอืเปล่า”

“อ้าว กล็ุงบอกเองว่าแท้”

“เรยีกลุง เดี๋ยวปั๊ดเหนี่ยว...” มิ่งง้างหลงัมอืขู่อย่างหมั่นไส้เดก็ แต่ก็
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ไม่ท�าอะไร เปลี่ยนมาเป็นโบกมอืแทน “ตามมา เดี๋ยวให้เจ้านายดูก่อน ถ้า

ใช่อนัที่ต้องการ เอง็ได้รางวลังามแน่”

ว่าแล้วทั้งหกคนกเ็ดนิดุม่ๆ กลบัไปที่รถซึ่งตดิเครื่องรออยู ่และเพยีง

กระจกตดิฟิล์มด�ามดืเลื่อนลง พร้อมกบัมมีอืขาวซดียื่นออกมา ความเยน็

จากภายในก็แผ่กระจายตามออกมาด้วย พาให้ทุกคนพานสะท้านเยือกไป

ตามๆ กนั

“โห เปิดแอร์เยน็ฉ�่าเชยีว” ดาวงมึง�า

“เงยีบเหอะน่าเอง็” มิ่งหนัไปตวาดเบาๆ ก่อนจะหนักลบัไปน�าตะกรุด

วางลงบนฝ่ามอืขาวซดีนั้น “นี่ครบัท่าน”

“โอ้โห นี่เจ้านายลุงหรือ นึกว่า ไมเคิล แจ็กสัน กลับชาติมาเกิด 

เสยีอกี” ดาวโพล่งขึ้น

คราวนี้นายมิ่งไม่ง้างฝ่ามืออย่างเดียวแล้ว แต่ตบลงบนกบาลของ 

เดก็หนุ่มอย่างแรงจนหน้าทิ่ม โทษฐานที่มาลามปามเจ้านาย แถมด้วยแรง

แค้นที่ดนัย�้าค�าว่า ‘ลุง’ ให้ระคายเคอืงใจอกีต่างหาก

“หูย...เจบ็นะลุง”

เท่านั้นเอง มะเหงกกแ็พ่นลงบนกบาลของมนัอกีครั้ง

“บอกว่าอย่าเรียกลุง แล้วก็อย่าลามปาม นายท่านไม่ใช่คนที่เอ็งจะ

เล่นหวัด้วย”

ดาวท�าปากเบ้ แต่กเ็งยีบลงตามค�าของนายมิ่ง พลางเหลอืบมองเข้าไป

ในรถคนันั้นอย่างนกึขยาด เมื่อเหน็สายตาคมกล้าของ ‘ไมเคลิ แจก็สนั’ มอง

มากร็บีก้มหน้าหลบตาทนัที

ชายหนุม่ผวิขาวเหมอืนหยวกยกมมุปากขึ้น ขยบัแว่นสายตาเลก็น้อย 

ก่อนจะหันไปสนใจสิ่งที่เพิ่งได้ไป ความเงียบกลับมาปกคลุมทั่วบริเวณวัด

อีกครั้ง มิ่งรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศแบบนี้ไม่น้อย แม้จะแน่ใจว่าจะไม่มี

ทั้งคน ทั้งพระ ทั้งสุนขั หรอืวญิญาณที่ไหนมากล�้ากรายได้ด้วยฤทธิ์ยาสลบ

และพลงัด้านมดืของเจ้านายกต็าม เขานกึอยากให้มนัผ่านพ้นไปไวๆ อยาก
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หลับตาลงแล้วลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในโรงนอนในคุก และทุกอย่าง

เป็นเพยีงแค่ความฝัน

แต่ความปรารถนานั้นกไ็ม่เป็นจรงิ!

มิ่งยังคงอยู่ท่ามกลางความมืดมิดภายในบริเวณวัด และรอคอย 

ค�าตอบจากชายหนุ่มที่อายุอ่อนกว่าเขาหนึ่งรอบปีนกัษตัรพอดบิพอด ี ทั้งคู่

เกดิวนัเดยีวกนั เดอืนเดยีวกนั เช่นเดยีวกนักบั อนิ จนั มั่น คง จะต่างกนั

กแ็ต่ปีเกดิเท่านั้น

เจ้านายหนุ่มของเขาชื่อ ปรานต์ ยุทธพชิาญ เป็นลกูชายคนเดยีวของ

นายแพทย์ปรานนท์ กบัแพทย์หญงิจรินนท์ ยทุธพชิาญ เจ้าของโรงพยาบาล

ยุทธพชิาญ โรงพยาบาลเอกชนชื่อดงัและแพงหูฉี่รมิถนนพระรามที่ ๒ 

ปรานต์เป็นผูใ้ฝ่รูม้าตั้งแต่เดก็ ชอบหมกตวัอยูแ่ต่ในห้องหนงัสอืของ

บดิาซึ่งมหีนงัสอืหลากหลายให้เลอืกอ่าน และท�าให้เขากลายเป็นคนรอบรูใ้น

แทบจะทกุเรื่องไม่เว้นแม้แต่ศพัท์ทางการแพทย์ พอจบการศกึษาภาคบงัคบั 

เขาจงึลาออกจากโรงเรยีนเพราะคดิว่าระบบการศกึษาของไทยไมต่อบโจทย์ 

แล้วหนัมาเรยีนในระบบโฮมสกูลจนกระทั่งจบมธัยมศกึษาตอนปลายอย่าง

รวดเรว็ จากนั้นกส็อบเข้าเรยีนคณะแพทยศาสตร์ตามค�าขอร้องแกมบงัคบั

ของบดิามารดาได้ เขาสามารถจบปรญิญาตรไีด้เป็นแพทย์สมใจพ่อแมด้่วย

วัยเพียงยี่สิบสามปีเท่านั้น ด้วยความที่มีมันสมองระดับเพชร ท�าให้ในวัย 

๒๗ ปี ปรานต์กลายเป็นศลัยแพทย์หนุ่มที่น่าจบัตามองของวงการทเีดยีว 

แต่แล้วกก็ลบัเกดิเหตุไม่คาดฝันกบัครอบครวัของเขา เมื่อบดิาของ

เขาขบัรถไปชนกบัรถบรรทกุระหว่างทางกลบับ้านจนเป็นเหตใุห้เสยีชวีติ และ

มารดาของเขาที่นั่งไปด้วยบาดเจ็บสาหัสจนกระทั่งกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

นอนแบ็บอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงทุกวันนี้ นั่นท�าให้ปรานต์ไม่น�าพาในการ

รักษาคนไข้และกิจการของครอบครัวอีกเลย เขาเก็บตัวอยู่แต่ในคฤหาสน์

หลงังามที่ปิดม่านมดืสนทิ มข่ีาวลอืหนาหวู่าความกระทบกระเทอืนทางจติใจ

ครั้งนั้นท�าให้เขากลายเป็นโรค Agoraphobia หรอืที่ผูค้นทั่วไปเรยีกวา่โรค
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กลวัโลกภายนอกไปแล้ว

นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ท�าให้เขามผีวิขาวซดีอย่างนั้นกไ็ด้

การเกบ็ตวัของชายหนุ่มโดยไม่มวีี่แววว่าจะออกมาจากบ้านด้วยโรค

ประหลาด ท�าให้ไม่มีใครคาดคิดว่าในวันครบรอบการเสียชีวิตของบิดา  

ปรานต์จะปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ที่ไม่ควรจะมีคนปรกติที่ไหนไป 

ยนือยู่ได้

แต่นกัโทษชายนามว่ามิ่งเหน็กบัตา!

คนืนั้นเมื่อขวบปีก่อน ปรานต์ปรากฏตวัขึ้นท่ามกลางเหล่านกัโทษชาย

ที่นอนแออัดกันอยู่ในคุก เหตุการณ์นั้นสร้างความประหลาดใจให้มิ่งอย่าง

มากมายที่เห็นคนนอกสวมสูทสีด�าสนิทยืนอยู่ภายในคุกที่มีผู้คุมแน่นหนา

ได้ และที่น่าแปลกกว่านั้นคือ นักโทษชายรอบกายเขาไม่มีใครรู้สึกตัวตื่น 

ขึ้นมาเลยสกัคน

ตอนแรกเขาคดิว่าอาจฝันไป หรอืไม่กต็าฝาด แต่เมื่ออกีฝ่ายเอ่ยถาม

ขึ้น เขาก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ความฝันใดๆ ค�าถามนั้นยังคงดังก้องอยู่ 

ในหวัของเขาตราบจนถงึทุกวนันี้

‘อยากออกไปจากที่นี่ไหม’

‘ยะ...อยาก’ มิ่งตอบเสยีงสั่น ทั้งที่ฝ่ายตรงข้ามอ่อนกว่าเขา แต่กลบั

เหมอืนมพีลงัอะไรบางอย่างแผ่ซ่านออกมา ท�าให้เขารู้สกึกลวั

‘ถ้าฉันพานายมิ่งออกไปพบลูกกับ...’ ปรานต์ทิ้งช่วงเล็กน้อย ‘...

ภรรยา และสญัญาว่าจะเลี้ยงดูพวกเขาเป็นอย่างดนีบัจากนี้ นายมิ่งจะมอบ

วญิญาณให้ฉนัไหม’

อิสรภาพเปรียบเสมือนดอกไม้อันสวยงามและหอมหวนส�าหรับ 

ทุกคนในเรอืนจ�า มิ่งจงึตอบโดยไม่คดิหน้าคดิหลงัเลยว่า ‘ตกลง’ ทั้งๆ ที่ก็

ไม่รู้เหมือนกันว่าชายหนุ่มจะท�าได้อย่างไร แต่ลองเข้ามาในนี้ได้โดยที่ไม่มี

ใครรู้เหน็ ชายหนุ่มผู้ลกึลบัคนนี้กน็่าจะพาเขาออกจากที่นี่ได้โดยที่ไม่มใีคร

เหน็เช่นกนั 
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แต่นายมิ่งก็หารู้ไม่ว่า อิสรภาพทางกายนั้น มีค่าเทียบไม่ได้เลยกับ

อสิรภาพทางวญิญาณ

‘งั้นตามมา’ ปรานต์โบกมอืแล้วเดนิน�าไป ก่อนจะหนัมาโบกมอืเรยีก

อกีครั้งเมื่อมิ่งยงัคงนิ่งไม่ขยบัเขยื้อนด้วยความลงัเล แค่นั้นเขากล็ุกขึ้นเดนิ

ตามไปเหมอืนต้องมนตร์ ความทรงจ�าช่วงนั้นเลอืนรางมาก มารู้ตวัอกีทเีขา

กย็นือยู่หน้าบ้านเก่าซอมซ่อของตวัเองย่านเจรญิกรุงแล้ว

ปรานต์ผายมือเชื้อเชิญให้มิ่งเข้าไปในบ้านด้วยสีหน้าเรียบเฉย แต่

แววตาหลงักรอบแว่นสดี�าฉายแววอะไรบางอย่าง คล้ายเวทนาเขา แต่นกัโทษ

หนุ่มใหญ่ก็ไม่ได้สนใจ รีบก้าวเข้าไปในบ้านด้วยความดีใจที่จะได้พบหน้า

เมยีและลูกอกีครั้ง

ทวา่ความดใีจนั้นกลบัพงัภนิท์ลงเมื่อเปิดประตหู้องเข้าไปเหน็ภรรยา

ตวัเองนอนเปลอืยกายอยูบ่นเตยีงกบัผูช้ายคนอื่น วนิาทนีั้นเขาบนัดาลโทสะ 

ใช้มดีในครวัจ้วงแทงคนทั้งคู่จนตายคาที่ ก่อนจะอุ้มลูกชายที่หลบัเป็นตาย

ออกจากบ้านมาพบกับปรานต์ที่ยืนยิ้มเย็นเยียบอยู่ตรงที่เดิมราวกับเป็น 

รูปปั้น

‘คุณรู้?’ มิ่งเอ่ยถาม

แต่ไม่ได้รบัค�าตอบ ปรานต์เพยีงยิ้มพร้อมใช้สองนิ้วคบีนามบตัรให้เขา

‘พาลูกไปอยู่กบัปู่ของเขาซะ แล้วไปหาผมที่นี่’

มิ่งรับนามบัตรนั้นมาด้วยมือสั่นเทา และรีบจัดการตามที่ชายหนุ่ม

บอก รุ่งขึ้นเขาพาลูกไปฝากไว้กับพ่อของเขาที่จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนจะ 

เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ และขึ้นรถแท็กซี่ไปยังที่อยู่ซึ่งปรากฏอยู่บน

นามบตัร ตลอดเส้นทางเป็นไปอย่างสะดวกโยธนิ ไม่มขี่าวนกัโทษแหกคุก 

จะด้วยกลวัเอกิเกรกิหรอืไม่นายมิ่งกส็ดุรู ้การตายของภรรยาและชายชูก้ลาย

เป็นการฆ่ากนัเองด้วยความหงึหวงของทั้งคู่ เขากลายเป็นบุรุษผู้มอีสิรภาพ

อกีครั้ง เหมอืนกบัชายหนุ่มอกีสี่คนที่มนีามว่า อนิ จนั มั่น และคง ซึ่งเพิ่ง

จะได้พบกันเป็นครั้งแรกในวันนั้น ที่คฤหาสน์หลังใหญ่ของตระกูลยุทธ- 



40  l  ซ่ อ น ก ลิ่ น

พชิาญ

หลงัจากนั้นปรานต์กบ็อกพวกเขาทั้งห้าว่างานแรกส�าหรบัพวกเขากค็อื 

การออกตามหาสิ่งของห้าอย่างที่ถูกขนานนามว่า...

เบญจภาคเีครื่องรางแห่งสยามประเทศ

“ให้เงนิมนัไป บอกมนัให้ปิดปากให้สนทิ”

เสยีงเข้มนั้นท�าให้นายมิ่งสะดุง้เลก็น้อย ก่อนจะหยบิซองสนี�้าตาลจาก

กระเป๋าด้านในของแจก็เกตยื่นให้นายดาวซึ่งยนืลบูปากอยูด้่วยหน้าตาทะเล้น

“ได้ยนิที่ท่านพูดแล้วใช่ไหม”

“ได้ยนิ” ดาวบอกพร้อมท�าท่ารูดซปิปาก รบีฉวยซองนั้นแล้ววิ่งปรู๊ด

หายลบัไปในความมดื

มิ่งมองตามไปอย่างนกึหมั่นไส้ ก่อนจะหนักลบัไปหาเจ้านาย “ใช่ดอก

ที่ต้องการจรงิๆ หรอืครบั”

“คิดว่าใช่” ปรานต์ก�าตะกรุดนั้นไว้แล้วหลับตาพริ้มลงราวกับก�าลัง

ซมึซบัเอาไออุ่นอะไรบางอย่างที่แผ่ออกมาจากของขลงัชิ้นนั้น “ฉนัรู้สกึได้ถงึ

พลงังานอนัมากมาย แต่จะให้แน่ เราต้องตามหาคนคนหนึ่ง”

“ใครครบั”

ชายหนุม่หน้าขาวซดีส่ายหน้า “ฉนัเองกย็งัไมรู่ ้แต่คดิวา่คงจะรูไ้ด้ใน

อกีไม่ช้านี้แน่”

“งั้นท่านรบีไปเถอะครบั เดี๋ยวใครมาเหน็เข้าจะไม่ดแีน่” จนัเสนอ

ปรานต์หรี่ตาลง เขาขยบัแว่นเลก็น้อยแล้วหนัไปมองยงัจดุที่นายดาว

ลบัสายตาไป ก่อนจะหนักลบัไปหานายจนัอกีครั้ง “จดัการให้เรยีบร้อยนะ”

“ครบัท่าน” จนัค้อมศรีษะ

เจ้านายหนุ่มพยกัหน้าเลก็น้อย ก่อนจะโบกมอืให้คนที่เหลอื “ขึ้นรถ

เถอะ เราต้องรบีกลบักรุงเทพฯ ก่อนฟ้าสาง”

ค�าท้ายนั้นท�าให้ชายฉกรรจ์ทั้งสี่รบีขึ้นรถ ก่อนที่นายมิ่งจะเคลื่อนรถ

ออกจากบริเวณวัดอย่างเงียบกริบ ทิ้งให้นายจันยืนอยู่เพียงล�าพังในความ
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มดืมดินั้นพร้อมกบัค้อนในมอื

เมื่อปรานต์มาถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ริมคลองภาษีเจริญ ขอบฟ้า
ด้านทศิตะวนัออกกเ็ริ่มมแีสงเรอืงรองขึ้นมาแล้ว ชายหนุ่มเปิดปากหาวหวอด

แต่มอืยงัคงก�าตะกรดุในห่อผ้าสกีรกัเอาไว้แน่น เขารู้สกึได้ถงึไอของพลงังาน

อนัแรงกล้าที่แผ่ซ่านออกมา

ช่างตลกสิ้นดี...ปรานต์หัวเราะเยาะตัวเอง ไม่คิดเลยว่าชายที่เคย

หลงใหลในวิทยาศาสตร์เป็นบ้าเป็นหลัง กลับเปลี่ยนใจมางมงายเรื่อง

ไสยศาสตร์ และหาทางใช้มนัให้เป็นประโยชน์แบบนี้

เมื่อรถจอดหนา้อาคาร มิ่งกระโดดลงจากรถมาเปดิประตใูห ้จากนั้น

กข็บัรถไปเกบ็ในห้องใต้ดนิเพื่อไม่ให้ใครเหน็ เพราะรถคนันี้จะน�าออกมาใช้

ในยามที่ไม่ต้องการให้ใครสงัเกตเหน็เท่านั้น

ชายหนุม่หน้าขาวเหมอืนหยวกขยบัแว่นสายตาเลก็นอ้ย ก่อนจะเดนิ

เข้าบ้าน แม้จะง่วงมากแต่เขาก็ไม่ได้ไปที่ห้องนอนทันที กลับเดินไปที่ห้อง

ท�างาน ทรุดตวัลงนั่งหลงัโต๊ะไม้สกัตวัใหญ่ เปิดฝาแลปทอปสเีมทลัลกิขึ้น

ระหว่างรอให้แลปทอปพร้อมใช้งาน เขาวางห่อผ้าสีกรักลงบนโต๊ะ 

จากนั้นกค็ลี่ออกดตูะกรดุอกีครั้งด้วยแววตาและรอยยิ้มที่เตม็เป่ียมไปด้วย

ความหวงั

“เริ่มได้เสยีทนีะ” 

เขาพมึพ�า ก่อนจะห่อตะกรดุอกีครั้งแล้วเกบ็เอาไว้ในตู้เซฟซึ่งซ่อนอยู่

ภายในโต๊ะท�างาน

เมื่อของส�าคัญอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ปรานต์หันกลับมาที่หน้าจอ 

แลปทอป เขาบรหิารนิ้วกบักล้ามเนื้อต้นคอเลก็น้อย จากนั้นกใ็ช้นิ้วไล้ลงบน

แทรก็แพดใต้คยี์บอร์ดเพื่อเปิดเวบ็ไซต์ที่ต้องการ เมื่อหน้าต่างเวบ็เกี่ยวกบั

แมวฉายวาบขึ้นมาหน้าจอ เขานิ่งคดิชั่วอดึใจหนึ่ง ก่อนจะยกมุมปาก ขยบั

แว่นสายตาเลก็น้อย แล้วลงมอืพมิพ์...
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น้องแมวของฉันหายค่ะ ฉันท�าทุกวิถีทางแล้วเพื่อหาน้อง แต่ก็ไม ่

พบ น้องคอืชวีติจติใจของฉนั ใครมวีธิหีาน้อง ไม่ว่าจะด้วยวธิปีรกตหิรอื

ทางไสยศาสตร์ กรุณาช่วยฉนัด้วยนะคะ จะมรีางวลัให้อย่างงาม

ปรานต์อ่านทวนประโยคเหล่านั้นอกีครั้ง ก่อนจะพยกัหน้าอย่างพงึใจ 

แล้วจดัการคดัลอกข้อความเอาไว้เพื่อน�าไปใส่ลงโปรแกรมส�าหรบัดดัแปลง

ข้อความไปลงเว็บไซต์อื่นๆ เช่นเปลี่ยนจากแมวเป็นสุนัขในเว็บไซต์คนรัก

สุนขั เป็นคนรกัรถตามหารถในเวบ็ไซต์ยานยนต์ ไม่เว้นแม้แต่เวบ็ไซต์ตาม

หาเดก็ที่หาย

ขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง กว่าจะกระจายข่าวสารไปใน 

รูปแบบต่างๆ แล้วเสรจ็ ปรานต์ปล่อยให้คอมพวิเตอร์ท�างานของมนัไป เขา 

ลุกขึ้นบิดขี้เกียจก่อนจะเดินออกจากห้องท�างานไปที่ห้องนอน จากนั้นก็ 

ล้มตวัลงนอนบนเตยีงนุ่มน่าสบายแล้วหลบัเป็นตายตลอดทั้งวนั



“ไอ้หม”ี 
เสยีงแปดหลอดของซ่อนกลิ่นแทรกเข้ามาในฝันหวานของปราโมทย์ 

ท�าให้เจ้าตวัถงึกบัสะดุง้เฮอืก ก่อนจะลมืตาขึ้นอย่างงวัเงยี วนิาทต่ีอมาความ

ทรงจ�าต่างๆ กห็ลั่งไหลกลบัคนืสูส่มอง ท�าให้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเจ้าของเสยีงมา

ร้องเรยีกเขาท�าไม

“ฉบิหายแล้ว!” ปราโมทย์บ่นพมึพ�า สมองที่ยงัไม่ท�างานอย่างเตม็ที่ด ี

ท�าให้ละล้าละลงั ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรกบัสถานการณ์ข้าศกึบุกประชดิประตู

เมอืงเช่นนี้ 

เสียงทุบประตูเปรียบเสมือนเสียงค้อนตอกให้ชนักที่ติดหลังอยู่ทิ่ม

แทงลกึเข้าไปถงึหวัใจ จนไม่อาจทนนอนอยู่เฉยได้อกีแล้ว

“ออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้หม ี ข้ารู้ว่าเอง็อยู่ในนั้น ยายหมอนบอกข้าแล้วว่า

เอง็กลบัมาเมื่อตอนเช้ามดื”

“ยายหมอนนะยายหมอน” หนุม่ร่างใหญ่ขยี้ผมตวัเองอย่างนกึเจบ็ใจ

ที่ไม่บอกสมรศรีไว้ก่อนว่าห้ามใครรบกวน แต่ก็นั่นแหละ ถึงบอกไว้ก็คง

๔
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ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะนอกจากไม่มีเรื่องอะไรที่สมรศรีจะไม่รู้เกี่ยวกับ

ทุกคนที่อยู่ในห้องเช่าแถวนี้แล้ว หญิงชราที่เปรียบเสมือนผู้ดูแลห้องเช่า 

ยงัสามารถถูกง้างปากได้ง่ายๆ ด้วยเงนิเพยีงไม่กี่บาท

“ออกมา!” ซ่อนกลิ่นทุบประตูโครมใหญ่อย่างไม่สนใจว่าข้างห้องจะ

หนวกหูร�าคาญหรือไม่ เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีใครกล้าโผล่หน้ามาหือกับ 

ขาใหญ่แห่งบ้านเลยีบนองอย่างเธอแน่นอน

“เราล้อมไว้หมดแล้ว แกไม่มทีางรอดแน่ไอ้หวัขโมย” เสยีงไพโรจน์

ดงัมาจากทางประตหูลงับ้าน บ่งบอกให้รูว่้าแม้เขาจะแปลงร่างเป็นแมลงสาบ 

กไ็ม่อาจเลด็ลอดออกไปได้

เมื่อตกอยู่ในสภาพหมาจนตรอก ปราโมทย์ก็จ�าต้องเดินอุ้ยอ้ายไป

เปิดประตูหน้า พยายามท�าใจดีสู้เสือ แต่เพียงกลอนประตูถูกปลดเท่านั้น 

ประตกูถ็กูถบีเปิดผ่างเข้ามา ท�าเอาร่างใหญ่ถงึกบัผงะหงายลงไปนั่งก้นจ�้าเบ้า

อยู่บนพื้นแทบจะในทนัที

“เอ็งหายหัวไปไหนมาทั้งคืน” ซ่อนกลิ่นตวาดลั่นพร้อมก้มลงมา 

กระชากคอเสื้อเขา

“ฉะ...ฉนั...เอ่อ...”

“นี่อย่าบอกนะว่าไปบ่อนไอ้เฮยีหมู”

“ปะ...เปล่านะพี่ซ่อน” ปราโมทย์ละล�่าละลักตอบ เพราะถึงไม่ใช่ก็ 

ใกล้เคยีง “ฉะ...ฉนัอยู่ร้านเกมทั้งคนืเลยจ้า”

ซ่อนกลิ่นหรี่ตามองเขา “เล่นเกมทั้งคนืเลยเรอะ”

“จ้ะๆ” ชายร่างใหญ่ยิ้มแหย

“แล้วเอง็เอาเงนิมาจากไหน”

“แหม...เงนิเกบ็ฉนัที่หกัจากค่าจ้างที่พี่ให้ไงล่ะจ๊ะ”

“เงนิเกบ็จากค่าจ้างหรอืเกบ็เงนิค่าจ้างข้าไป” ซ่อนกลิ่นเค้นถาม

เหงื่อเม็ดเป้งผุดขึ้นตรงขมับ ก่อนจะไหลย้อยลงไปขังรวมกับเหงื่อ 

ที่ซอกคอเป็นชั้นๆ ปราโมทย์กลนืน�้าลายเหนยีวๆ ลงคออย่างไม่รูว่้าจะแก้ตวั
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อย่างไร

“ข้าเหน็เอง็เอาเงนิเจ้าแม่ไปจากขนั”

‘วา่แลว้...’ ปราโมทย์คดิในใจ ไม่มอีะไรรอดพน้สายตาของซ่อนกลิ่น

ไปได้ เขารู้ข้อนี้ดีแม้ลูกพี่จะไม่เคยบอกเคล็ดลับให้ฟังก็ตาม แต่อารมณ์ 

ชั่ววูบกท็�าให้เขาลมืข้อนี้ไปเสยีสนทิใจ

“เอาเงนิข้าคนืมาเสยีดีๆ  ถ้าไม่อยากโดนตื้บ” ซ่อนกลิ่นควงก�าปั้น

ปราโมทย์ผวาก่อนจะส่งยิ้มเจื่อนให้ “หมดแล้วจ้ะ พี่หงส์มันเอาไป

หมดแล้ว”

“หงส์?” ซ่อนกลิ่นทวนค�า “หงส์ไหนวะ นกัเลงต่างถิ่นเรอะ”

“หงส์แดงจ้ะ” เขาหวัเราะแหะๆ “หงส์แดง ลเิวอร์พูล”

“ไอ้หมี!” หญิงสาวโพล่งขึ้นพร้อมตบกะโหลกลูกน้องเสียงดังเผียะ 

“นี่เอง็เอาเงนิข้าไปเล่นพนนับอลเรอะ...ไอ้เวร”

“โธ่...ใครจะไปรูว่้าพี่หงส์มนัจะแพ้ทมีบ๊วยท้ายตารางได้ล่ะจ๊ะ เหน็เขา

ว่ามาแน่ๆ ฉนักเ็ลยแทงเสยีหมดกระเป๋าเลย”

ซ่อนกลิ่นใช้นิ้วชี้เคาะหน้าผากลกูน้องร่างใหญ่แรงๆ “ข้าบอกเอง็กี่หน

แล้วว่าเรื่องการพนนักบัยาเสพตดิข้าขอ โดยเฉพาะบ่อนไอ้เฮยีหมู อย่าได้

ย่างกรายเข้าไปเดด็ขาด ท�าไมเอง็ไม่เชื่อข้าวะ”

“แหม กอ็ตัราต่อรองมนัยั่วใจนี่จ๊ะ” ปราโมทย์แถ ก่อนจะตหีน้าเศร้า

เล่นบทโศก “นี่ถ้าไม่เดอืดร้อน ฉนักไ็ม่เล่นหรอก”

“เดือดร้อน?” ซ่อนกลิ่นทวนค�า “เอ็งเดือดร้อนเรื่องอะไร ท�าไมไม่

บอกข้า”

“กพ่็อฉนัน่ะส ิจะเอานงัแป้งร�่าไปขายใช้หนี้ ฉนักก็ะว่าถ้าได้เงนิมาจะ

เอาไปจ่ายหนี้แทนพ่อ นงัแป้งร�่าจะได้ไม่ถูกขายไปให้ไอ้เสี่ยอู๊ด”

เหตุผลที่เขาพรั่งพรูออกไปท�าให้หญิงสาวถึงกับชะงัก ปราโมทย์รู้ดี

ว่า แม้ภายนอกซ่อนกลิ่นจะเป็นคนห้าวๆ แต่ในใจลกึๆ แล้วกย็งัมคีวามเป็น

ผู้หญงิอยู่ และเธอกย็งัเป็นคนใจอ่อน โดยเฉพาะกบัพวกพ้องและครอบครวั
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“แล้วจะท�ายงัไงล่ะทนีี้ ต้นกห็าย ก�าไรกห็ด อแีป้งร�่าคงเสรจ็เสี่ยอู๊ด

แน่ๆ”

“ฉันก็กลุ้มอยู่นี่แหละจ้ะ” ปราโมทย์ตีหน้าเศร้า พร้อมถอนหายใจ

เฮอืก “อกีหน่อยคงได้กนิเนื้อนงัแป้งร�่าโดยไม่รู้ตวัแน่”

“แน่สิ...หมูอะไรตัวโตอย่างกับวัว หนักตั้งร้อยกว่าโล คงกินได้ทั้ง

หมู่บ้านนั่นแหละ”

ใช่แล้ว...แป้งร�่าไม่ใช่หญิงสาวที่ไหน แต่เป็นหมูที่ปราโมทย์เลี้ยงมา

ตั้งแต่มนัลมืตาดโูลก ตอนแรกคนขายบอกว่ามนัเป็นหมแูคระ เลี้ยงอย่างไร

กไ็ม่โตไปกวา่นั้น แต่เพยีงหนึ่งปีผ่านไป เจ้าหมแูคระกก็ลบักลายมาเป็นหมู

ตวัใหญ่หนกัร้อยกว่ากโิลกรมั จนต้องน�าไปฝากไว้ให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยง เพราะ

สมรศรยีนืยนัหนกัแน่นว่าไม่ให้เลี้ยงหมูที่นี่ เนื่องจากทั้งเหมน็และยงัท�าให้

ผู้ดูแลหอร่างใหญ่ไม่แพ้ลูกหอรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งเวลามีคนเรียกมันว่า 

‘อหีมูตอน’ ด้วย 

แต่ด้วยพิษของโครงการจ�าน�าข้าว และเศรษฐกิจย�่าแย่หลังความ

วุ่นวายทางการเมอืง ท�าให้พ่อกบัแม่ของเขามหีนี้สนิตดิพนัมาเรื่อย จนต้อง

น�าทรพัย์สนิที่มอียู่ไปจ�าน�าเพื่อน�าเงนิมาทดแทนส่วนที่ยงัคั่งค้างอยูท่ี่รฐับาล 

และทรัพย์สินส่วนหนึ่งก็คือนังแป้งร�่าที่เสี่ยอู๊ด เจ้าของโรงฆ่าหมูจ้องตา 

เป็นมนัและมาตดิต่อขอซื้อหลายครั้งแล้วนั่นเอง

คิดแล้วก็ยิ่งท�าให้ปราโมทย์อดกลัดกลุ้มขึ้นมาไม่ได้ เขาถอนใจ 

เฮอืกใหญ่อย่างไม่รู้ตวั จนลูกพี่ใหญ่พลอยเศร้าไปด้วย

“เอง็ไม่ได้ไปเล่นโต๊ะบอลเฮยีหมูใช่ไหม”

“เปล่าครบัพี่” ปราโมทย์ตอบด้วยอาการดี๊ด๊า “ไปเล่นที่ร้านลาบป้าแดง 

ข้างร้านเกมนั่นแหละจ้า แกเปิดทวีใีห้ดูถ่ายทอดสดด้วย”

“โด่...” เสยีงไพโรจน์ดงัมาจากด้านหลงั มนัคงเดนิอ้อมอาคารห้องเช่า

ที่ปลูกเป็นชั้นเดยีวเป็นแถวยาวเหยยีดกว่าสบิห้องมาถงึหน้าบ้านพอดี

“อะไรของเอง็โด่เรอะ...ไอ้ไพ”
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“ของข้ายงัไม่โด่หรอกเว้ย แต่ความโง่ของเอง็ส ิโด่มาแต่ไกล” ชายหนุม่ 

ร่างผอมเดินมาจิ้มนิ้วใส่หน้าผากของเพื่อนรักแล้วดันเบาๆ จนเกือบหน้า

หงาย “ป้าแดงแกกซ็ื้อแฟรนไชส์มาจากเฮยีหมูนั่นแหละ”

“แฟรนไชส์ร้านลาบเหรอวะ” ซ่อนกลิ่นหนัไปถาม

“ม่ายช่าย” ไพโรจน์ตอบยานคางพร้อมโบกมือหย็อยๆ “แฟรนไชส์

โต๊ะบอลต่างหาก”

“มนัเป็นแฟรนไชส์ด้วยเหรอวะ ไอ้โต๊ะบอลเนี่ย”

“โด่...เจ้ไม่รูอ้ะไร เรื่องอบายมขุเนี่ย มนัท�าเงนิได้มากกว่าชายสี่บะหมี่

เกี๊ยวเสียอีกนา ไม่งั้นป้าแดงแกจะมีปัญญาถอยโทรทัศน์มาเปิดล่อลูกค้า 

เรอะ”

“เอง็รู้ได้ไง” ปราโมทย์ร้องถาม แม้เขาจะรู้อยู่เตม็อกกต็าม

“โอ๊ย เขาพูดกนัทั่วบ้านเลยีบนองแล้ว มแีต่เอง็ที่โง่อยู่ ไม่รู้เรื่องกบั

เขา”

ชายร่างอ้วนแยกเขี้ยวอาศยัจงัหวะดที�าท่าฮดึฮดักลบเกลื่อนความผดิ 

“อ้าวไอ้ไพ นี่เอง็ว่าพี่ซ่อนโง่เรอะ”

“เฮ้ย...ข้าเปล่า”

“กเ็อง็บอกว่าคนไม่รู้ว่าป้าแดงแกเป็นแฟรนไชส์เฮยีหมูเป็นคนโง่ไง”

“เออใช่” ซ่อนกลิ่นโพล่งอย่างนึกขึ้นได้ ก่อนจะหันไปแยกเขี้ยวใส่ 

ลูกน้องร่างบางแทน “นี่เอง็ว่าข้าเรอะ ไอ้ไพ”

“อูย...ใครจะไปกล้าล่ะพี่ซ่อน ฉนันบัถอืพี่เหมอืนแม่คนหนึ่งเลยน้า” 

ไพโรจน์ไม่อ้อนเปล่า จับมือถือแขนไปแนบแก้มด้วย ท�าเอาสาวเจ้าสะดุ้ง  

ยกเท้าถบีแยกออกไปแทบไม่ทนั

“ไอ้บ้าไพ ไอ้ทะลึ่ง เดี๋ยวนี้ปากว่ามอืถงึนะเอง็”

ไพโรจน์ยิ้มแห้ง ดวงตาเป็นประกาย ปราโมทย์เห็นแล้วก็ได้แต่ท�า

ปากเบ้ด้วยความหมั่นไส้ เพราะรูใ้จเพื่อนดว่ีาแอบรกัลกูพี่ใหญ่มานานตั้งแต่

แตกเนื้อหนุ่มแล้ว นี่ถ้าไม่ติดว่าลูกพี่ใหญ่มีของดีและมีฝีมือทางด้าน
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มวยไทยด้วยแล้ว มนัคงจบัปล�้าท�าเมยีไปแล้วแน่ๆ

น่าแปลกที่ซ่อนกลิ่นรู้ทุกเรื่อง แต่เรื่องนี้กลับไม่ประสีประสาเอา 

เสยีเลย

“เอ้า...คราวนี้ข้ายกโทษให้กแ็ล้วกนั” ซ่อนกลิ่นหนัมาชี้นิ้วใส่เขา

“ขอบใจจ้ะ” ปราโมทย์ยิ้มแฉ่ง ก่อนจะหุบยิ้มลงทนัททีี่ลูกพี่พูดต่อ

“แต่ถ้าข้ารู้ว่าเอง็เล่นการพนนัอกีละก ็ข้าไม่เอาเอง็ไว้แน่...ไอ้หม”ี

“จ้ะ” ชายหนุ่มยิ้มแหย มองหญงิสาวท�าท่าฮดึฮดัอยู่อกีอดึใจ ก่อน

จะหันหลังแล้วเดินออกไปจากห้องเช่าโกโรโกโสของเขาพร้อมกับไพโรจน์ที่

เดนิตามออกไปต้อยๆ

พอทุกคนไปหมดแล้ว ปราโมทย์กเ็ป่าปากอย่างโล่งใจ “นกึว่าจะถูก

กระทบืตายเสยีแล้วกู”

แต่วนิาทตี่อมา เขากก็ระเด้งตวัขึ้นอย่างนกึขึ้นได้ รบีเดนิอุ้ยอ้ายไป

ปิดประตลูงกลอนอย่างแน่นหนา เพราะกลวัลกูพี่จะเปลี่ยนใจกลบัมากระทบื

เขาจริงๆ ก่อนจะเดินกลับไปที่ฟูกแล้วล้มตัวลงนอนหลับเป็นตายไปอย่าง

รวดเรว็ตามประสาคนกนิง่ายนอนง่าย

“เอง็ว่าไอ้หมมีนัจะเลกิเล่นพนนับอลได้หรอืเปล่าวะ...ไอ้ไพ” 
ซ่อนกลิ่นเอ่ยถามลูกน้องคนสนิทหลังจากทรุดตัวลงนั่งในร้านโจ๊ก 

เจ้าประจ�า

“โดนพี่ซ่อนขู่ขนาดนี้ ผมว่ามนัเลกิแน่ๆ มนักลวัพี่อย่างกบัอะไร”

“อย่างกบัอะไรวะ”

“อะไร” ไพโรจน์หนัมามองเธอตาแป๋ว

“ก็เมื่อกี้เอ็งบอกว่าไอ้หมีมันกลัวข้าอย่างกับอะไร...เอ็งหมายถึง 

อะไรวะ”

ชายหนุ่มเลิกคิ้วด้วยสีหน้างุนงงอยู่ชั่วอึดใจ ก่อนจะห่อปากแล้ว

หวัเราะออกมา “ไม่มอีะไรพี่”
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“ไม่มอีะไรได้ไง กเ็อง็เพิ่งพูดหยกๆ”

“คอื...แบบ...” ไพโรจน์เจอค�าถามนี้กถ็งึกบัอึ้งไปเหมอืนกนั “มนัเป็น

ส�านวนน่ะพี่ ไม่มอีะไรหรอก”

“ไม่ส ิหมู่นี้เอง็ชอบพูดอะไรก�ากวม มนัต้องมอีะไรส ิบอกข้ามา”

“โอ๊ย พี่ซ่อน จะจรงิจงัอะไรเบอร์นั้น”

“ไม่รู้ละ ถ้าเอง็ไม่บอก ข้าเอาเอง็ตายแน่ๆ ไอ้ไพ”

ไพโรจน์ลงัเลอ�้าอึ้งอยูห่ลายวนิาท ีก่อนจะถอนใจออกมา “เอาๆ บอก

กบ็อก” 

“บอกมา” ซ่อนกลิ่นขู่ส�าทบั

“เหมอืนเสอืเอ๊า” ไพโรจน์โพล่งขึ้นเหมอืนขอไปที

หญงิสาวหลิ่วตามองลูกน้องอย่างลงัเล “จรงิเหรอ เอง็คดิงั้นจรงิเหรอ”

“จรงิสคิรบั” ชายหนุ่มลากเสยีงยานคาง “แหมพี่ ถ้าอยากรู้ให้แน่ใจ 

ท�าไมไม่อ่านใจผมล่ะ”

หญงิสาวชะงกัมองลูกน้องอย่างไม่แน่ใจ ก่อนจะเพิ่งฉุกคดิได้ว่ามนั

เป็นเรื่องไร้สาระ และไม่มปีระโยชน์อะไรจะไปคาดคั้นคนอย่างไพโรจน์ จงึ

แยกเขี้ยวก่อนใช้นิ้วจิ้มหน้าผากชายหนุ่มแรงๆ

“คนสมองกลวงอย่างเอ็ง ข้าไม่เข้าไปอ่านให้เหนื่อยเปล่าหรอกโว้ย 

เข้าไปกค็งเจอแต่ความว่างเปล่า”

“โด่...ไม่กล้าอะส”ิ ชายหนุม่ท้าทาย พร้อมส่งสายตากรุ้มกริ่มแปลกๆ 

ให้เธอ

“ไม่เอาเว้ย” หญงิสาวโบกมอืตดัร�าคาญ “ข้าอยากใช้เฉพาะตอนท�างาน

เท่านั้น สมองกลวงอย่างเอง็ไม่รูห้รอกว่าอ่านใจคนแต่ละทมีนัเหนื่อยแค่ไหน”

“เหนื่อยเหมอืนอ่านไอ้ผู้กองหน้าหยกนั่นหรอืเปล่า”

ซ่อนกลิ่นสะดุ้งเมื่อภาพใบหน้าคมสันฉายวาบขึ้นมาในสมอง ต้อง

ยอมรบัละว่าผู้กองศรญัสร้างความหวั่นไหวในใจแปลกๆ ให้เธอได้อย่างไม่

เคยมใีครท�ามาก่อน เธอเองกไ็ม่รูว่้าท�าไมถงึเป็นแบบนั้น จะว่าเขาเป็นต�ารวจ
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ถึงท�าให้เธอกลัวก็ไม่น่าจะใช่ เพราะต�ารวจทั่วเลียบนองก็ไม่มีใครท�าให ้

เธอรู้สึกหวั่นได้สักคน และอาการแบบนั้นเธอก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ความกลัว

ด้วยซ�้า แต่จะเป็นอะไรหรอืเพราะเหตุใดนั้น ตอนนี้ตวัเธอเองกส็ุดจะรู้ได้

“ไปพูดถงึเขาท�าไมวะ”

“ก็ผมเห็นตอนพี่อ่านใจมัน หน้างี้เขียวอื๋ออย่างกับคนเบ่งขี้ไม่ออก 

งั้นแหละ”

“ไอ้บ้า พดูเสยีเหน็ภาพเลย” ซ่อนกลิ่นใช้ปลายนิ้วดนัหน้าผากลกูน้อง

จนหน้าหงาย

“กแ็ล้วมนัจรงิไหมล่ะ”

หญงิสาวหรี่ตามองลูกน้องอย่างจ�านน “เออๆ ข้ายอมรบั บางคนมนั

กอ็่านไม่ได้ง่ายๆ อย่างไอ้ผู้กองนั่น ใจแขง็อย่างกบัหนิผา อ่านยากชะมดั”

“สงสยัเพราะมนัเป็นต�ารวจหรอืเปล่า จติใจถงึได้แขง็แกร่งห้าวหาญ”

“คงไม่มั้ง ต�ารวจคนอื่นข้ากอ็่านได้ง่ายๆ สบายๆ นะ ไม่งั้นจะรู้เหรอ

ว่าคนไหนรบัเงนิไอ้เฮยีหมูบ้าง”

ไพโรจน์พยกัหน้าหงกึๆ อย่างเหน็ด้วย ก่อนจะท�าหน้าตื่นเมื่อมองไป

ทางหน้าร้าน “โอ๊ย...เหน็ท่าไอ้ผู้กองนั่นจะได้เป็นต�ารวจไปอกีนาน”

“ท�าไมวะ” ซ่อนกลิ่นเลกิคิ้ว

“กต็ายยากอะสพิี่” ชายหนุม่เฉลยแล้วพยกัพเยดิข้ามไหล่เธอไป “พดู

ถงึต�ารวจ ต�ารวจกโ็ผล่มาทนัท”ี

ได้ยนิเช่นนั้น ซ่อนกลิ่นจงึรบีหนัไปมองอย่างระวงัตวั ก่อนจะรบีหนั

กลบัมาก�าชบัลูกน้องด้วยเสยีงกระซบิ “เอง็อย่าไปมองมนั ก้มหวัไว้”

“ท�าไมอะพี่” ไพโรจน์ถามด้วยความสงสัย แต่ก็ก้มศีรษะลงตาม 

ค�าสั่ง

“ข้าขี้เกยีจยุง่กบัต�ารวจน่ะส ิโดยเฉพาะต�ารวจที่โดนข้าถบียอดอกเข้า

เตม็เปาเมื่อวานน่ะ”

ชายหนุ่มหวัเราะเอิ๊ก ก่อนจะส่ายหน้า “ไม่ทนัแล้วละพี่ มนัเดนิตรง
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มานี่แล้ว”

“เวรเอ๊ย” หญงิสาวยกฝ่ามอืแปะหน้าผากอย่างพะวกัพะวน ก่อนจะ

สะดุ้งเฮอืกเมื่อนายต�ารวจหนุ่มทั้งสองทรุดตวัลงนั่งร่วมโต๊ะเดยีวกบัเธอ

“ว่าไงเจ้าแม่ตนีหนกั”

ซ่อนกลิ่นท�าปากเบ้ ไม่กล้าสบตาเขา “เลกิเรยีกฉนัแบบนั้นเสยีทเีถอะ

ผู้กอง”

“ให้เรยีกเจ้าแม่ซ่อนกลิ่นงั้นส”ิ

“ซ่อนกลิ่นกพ็อ หรอืจะเรยีกนงัซ่อน ไอ้ซ่อน อซี่อน เหมอืนที่คนอื่น

เขาเรยีกกไ็ด้”

นายต�ารวจหนุ่มหวัเราะเบาๆ “แล้วเป็นไง เจอตวัขโมยหรอืยงัล่ะ”

“เจอแล้ว” เธอตอบลุ่นๆ อย่างขอไปที

“ได้เงนิคนืไหม”

“ไม่ได้”

“อ้าว ท�าไมล่ะ”

“วุ้ย...” ซ่อนกลิ่นโพล่งขึ้นอย่างหงุุดหงิดเพราะถูกเซ้าซี้หนัก จึงหัน

ไปจ้องเขาอย่างกล่าวโทษ “กเ็พราะพวกต�ารวจอย่างผู้กองไงล่ะ ฉนัถงึต้อง

สูญเงนิไปหมดน่ะ”

“อ้าว...ไหงงั้น” ศรญัอ้าปากหวอ หนัไปมองจ่าหนุ่มอย่างงุนงง

“นั่นสแิม่ซ่อน พวกฉนัไปเกี่ยวอะไรเนี่ย” สรุศกัดิ์ร้องถามแทนเจ้านาย

“ก็ไม่ท�างานท�าการ มัวแต่มานั่งกินโจ๊กอยู่เนี่ย ปล่อยให้พวกผู้ร้าย

มนัเปิดบ่อน เล่นไพ่ แทงบอลกนัสบายใจเฉบิ รู้ไหมว่าชาวบ้านเขาหมดเนื้อ

หมดตวักนัไปกี่รายแล้ว”

“อ้าว เธอพูดอย่างนี้กไ็ม่ถูกนะ ต�ารวจกต็้องกนิต้องพกันะ จะให้จบั

ผูร้้ายอย่างเดยีวได้ไง ถ้าไม่กนิแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปวิ่งตามผูร้้ายล่ะ” ศรญั

เอ่ยเสยีงเครยีด

“งั้นกร็บีๆ กนิแล้วไปจบัซะ โน่น...บ่อนเฮยีหมูโน่น ผู้ร้ายเยอะแยะ
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เลย”

“อยู่ไหนล่ะ ฉนัจะได้ไปจบั”

“โหย...ต�ารวจทั้งโรงพักก็รู้กันหมดนั่นแหละว่าบ่อนเฮียหมูอยู่ที่ไหน 

ผู้กองอย่ามาท�าใสซื่อเลย”

“จริงเหรอ” ผู้กองหนุ่มขมวดคิ้ว “แล้วท�าไมยังปล่อยให้ลอยนวล 

อยู่ได้”

“กร็บัเงนิเฮยีหมูมาทั้งนั้นน่ะส”ิ

“แม่ซ่อนมีหลักฐานหรือเปล่า พูดลอยๆ ระวังโดนข้อหาดูหมิ่นเจ้า

พนกังานนะ” สุรศกัดิ์ขู่

“จ่ากด็แีต่ขู่ชาวบ้านนั่นแหละ” ซ่อนกลิ่นหนัไปโต้แทบจะทนัท ีก่อน

จะชะงกัเมื่อไพโรจน์กระตุกแขนเสื้อเป็นเชงิเตอืน

“นี่ต�ารวจนะพี่ซ่อน เดี๋ยวกพ็ากนัเข้าไปนอนมุง้สายบวัหรอก” ลกูน้อง

หนุ่มกระซบิเสยีงสั่น

ค�าเตือนของไพโรจน์ท�าเอาอารมณ์ที่หงุดหงิดของซ่อนกลิ่นทุเลาลง 

พอเหลอืบไปเหน็สายตาคมของผู้กองศรญั หวัใจของเธอกก็ระตุกวูบขึ้นมา

อกี ความห้าวหาญจงึลดฮวบฮาบ ต้องรบีก้มหน้าลงด้วยความรู้สกึหวั่นไหว

อย่างประหลาดเมื่อเหน็สายตาแบบนั้น

“ถ้าเธอรู้ว่าบ่อนอยู่ไหน บอกฉนั” ศรญัเอ่ยเสยีงเข้ม “ฉนัจะเป็นคน

ไปทลายบ่อนนั่นเอง”

“จะดหีรอืครบัผูก้อง” สรุศกัดิ์หนัไปเอ่ยกบันายทนัทด้ีวยเสยีงอนัเบา 

แต่ซ่อนกลิ่นกย็งัได้ยนิอยู่ด ี

“เราเพิ่งมาถงึ ยงัไม่รูเ้หนอืรูใ้ต้ ขนืท�าอะไรบุม่บ่ามจะกลายเป็นแหวก

หญ้าให้งูตื่น งานใหญ่จะเสยีไปเปล่าๆ นะครบั”

ศรญัชะงกัไปเหมอืนจะคดิอะไรได้ ก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ 

แล้วหนัมาทางหญงิสาวที่ก�าลงันั่งใจสั่นอยู่ข้างๆ เขา

“เอาละ ฉนัจะรบัเรื่องเธอไว้ก่อนกแ็ล้วกนันะ แม่ซ่อนกลิ่น”
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“รับเรื่อง?” หญิงสาวจ้องตาชายหนุ่มเขม็ง พยายามอ่านใจเขาว่า  

‘งานใหญ่’ ที่ทั้งคู่พูดกนัคอือะไร แต่กเ็หมอืนเดมิ จติใจของร้อยต�ารวจเอก

หนุ่มนั้นแข็งแกร่งราวหินผา ยากที่จะอ่านได้ง่ายดายเหมือนคนอื่นๆ ยิ่ง 

พอเขาเผยยิ้มออกมา หวัใจของเธอกแ็ทบจะละลายลงราวกบัเป็นน�้าแขง็โดน

แสงแดดจ้า

“ฉนัถอืว่าเธอเป็นคนแจ้งความกแ็ล้วกนั ฉนัจะลงมอืสบืเรื่องนี้ด้วย

ตวัเอง เพราะถ้าเป็นอย่างที่เธอบอก ต�ารวจทั้งโรงพกักค็งไม่มใีครไว้ใจได้

แน่”

“โอ๊ย ให้มนัแน่สกัรายเถอะ ต�ารวจบ้านนี้เมอืงนี้”

“ฉันเอาจริง แต่ก็ต้องดูทิศทางลมด้วย ฉันมาใหม่ไม่อยากท�าอะไร

บุ่มบ่าม”

ซ่อนกลิ่นช้อนตามองผู้กองหนุ่มอย่างไม่แน่ใจนกั แต่ท่าทางเอาจรงิ

เอาจงัของเขากท็�าให้เธอรูส้กึได้ว่านี่อาจเป็นความหวงัใหม่ของประชาชนชาว

เลยีบนองกไ็ด้ ก่อนที่เสยีงท้องของเธอจะดงัโครกขึ้นอย่างไม่รู้เวล�่าเวลา เมื่อ

เจ้าของร้านน�าโจ๊กร้อนๆ หอมกรุน่มาเสร์ิฟ ท�าเอาสาวเจ้าถงึกบัหน้าแดงซ่าน

ขึ้นด้วยความขวยอายเมื่อเหน็รอยยิ้มขบขนัของเขา

เสียงท้องประท้วงโครกครากก็ดังขึ้นปลุกให้ปราโมทย์ตื่นจาก
ความฝันอกีครั้ง เขาลกุขึ้นนั่งแล้วมองไปรอบๆ ห้องอนัว่างเปล่าอย่างอ่อนใจ 

ก่อนจะถอนใจออกมาแรงๆ

“หวิฉบิหาย” 

บ่นพลางก็ลูบท้องกลมๆ ไปมา แต่พอเหลือบไปเห็นห่อบะหมี่ 

กึ่งส�าเร็จรูปที่กินเหลือจากเมื่อคืน จึงคลานลงจากฟูกไปเสียบปลั๊กกาต้ม 

น�้าร้อน หลังจากนั้นก็หยิบบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปครึ่งห่อนั้นมาเทใส่ชาม เมื่อ 

น�้าเดอืดกจ็ดัการลวกบะหมี่กนิพอประทงัความหวิไปได้อกีมื้อ

“ไปเล่นเกมหน่อยดกีว่า” 
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ชายหนุม่แลบลิ้นเลยีปากแผลบ็ๆ ก่อนจะทิ้งชามบะหมี่เอาไว้อย่างนั้น

แล้วออกจากห้อง ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ชพีไปยงัร้านเกมซึ่งอยู่ท้ายตลาด

ปราโมทย์ซื้อแพก็เกจเล่นเกมกบัทางร้านเป็นรายเดอืน ท�าให้แม้ตอน

นี้ไม่มีเงินสักบาทเดียวก็สามารถเข้าไปเล่นได้ เพียงโชว์ตั๋วเดือนเท่านั้นก็

สามารถทรุดตวัลงนั่งหน้าคอมพวิเตอร์เครื่องประจ�าได้ทนัที

ชายหนุ่มเปิดเว็บไซต์เฟซบุ๊กขึ้นมาเป็นอันดับแรก มีตัวเลขสีขาวใน

กรอบแดงเหนอืรปูโลกตรงมมุขวาบนเป็นเลขสองหลกั นั่นหมายถงึมคีนสง่

ข้อความหรอืกดไลก์เขาเข้ามามากมาย ชายหนุม่เลื่อนเมาส์ไปที่ต�าแหน่งนั้น 

จากนั้นกไ็ล่ดูทุกการแจ้งเตอืน กระทั่งมาสะดุดอยู่ที่ข้อความหนึ่งในเพจ...

‘ทาสหมู’

เขากดเข้าไปดูทนัท ีแล้วกเ็หน็ชายคนหนึ่งมาโพสต์ข้อความว่า...

‘น้องหมูของผมหายครับ ผมท�าทุกวิถีทางแล้วเพื่อหาน้อง แต่ก็ไม่

พบ น้องคอืชวีติจติใจของผม ใครมวีธิหีาน้อง ไม่ว่าจะด้วยวธิปีรกตหิรอื

ทางไสยศาสตร์ กรุณาช่วยผมด้วยนะครบั จะมรีางวลัให้อย่างงาม’

ปราโมทย์ยกมือขึ้นเกาคางอย่างใช้ความคิด “หมอนี่ท่าจะรักหมู

เหมอืนเราแฮะ เรยีกเป็นน้องนุ่งทเีดยีว แบบนี้สงสยัต้องสงเคราะห์หน่อย”

แพนด้าแมน : ดีคับ...ผมมีวิธีตามหาน้องหมูที่ได้ผลร้อย

 เปอร์เซน็ต์ สนใจไหมครบั

หญงิไม่ยุ่ง มุ่งรกัหมู : สนใจครบั

“โอ้โหเฮะ ตอบกลบัทนัทเีลยวุย้ ท่าทางจะร้อนใจมาก” ปราโมทย์งมึง�า 

ก่อนจะก้มหน้าพมิพ์ต่อ

แพนด้าแมน : อยู่ไหนครบั

หญงิไม่ยุ่ง มุ่งรกัหมู : กทม.
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แพนด้าแมน : ผมอยู่สุพรรณ ที่นี่มคีนทรงเจ้าเก่งมาก รบัรอง

 ได้ว่าเหน็ผลแน่นอน

หญงิไม่ยุ่ง มุ่งรกัหมู : มญีาณทพิย์หรอืครบั

แพนด้าแมน : กไ็ม่เชงิครบั ถ้าคุณสนใจ กเ็อาของอะไรสกั

 อย่างของน้องตดิตวัมาด้วย

หญงิไม่ยุ่ง มุ่งรกัหมู : เอาไปท�าไมครบั

แพนด้าแมน : เจ้าแม่สามารถสมัผสัสิ่งของแล้วรู้ได้ว่าน้องหม ู

 ของคุณอยู่ไหน

หญงิไม่ยุ่ง มุ่งรกัหมู : ศกัดิ์สทิธิ์อย่างนั้นเชยีวหรอื

แพนด้าแมน : อยากให้ลองครบั ถ้าสนใจผมจะแชร์โลเกชนั

 ให้ครบั วนัพุธ พฤหสั เปิดห้าโมงเยน็ ส่วน

 เสาร์-อาทติย์เปิดแปดโมงเช้าถงึเที่ยง

หญงิไม่ยุ่ง มุ่งรกัหมู : ขอบคณุมากครบั ผมไปแน่นอน ถ้าหาน้องหมู 

 เจอ ผมจะให้คุณหนึ่งหมื่น

“หนึ่งหมื่น!” ปราโมทย์โพล่งขึ้น ก่อนจะรบียกมอือวบอูมขึ้นปิดปาก 

พร้อมกับเหลียวซ้ายแลขวาอย่างระแวงว่าใครจะได้ยินแล้วจะฉกเอาเงิน 

ในจนิตนาการไปได้ ทว่าเมื่อเหน็บรรดาเกมเมอร์เดก็ๆ สวมหูฟังและสนใจ

แต่ภาพบนหน้าจอเท่านั้น เขาก็ฉีกยิ้มกว้างออกมา ก่อนจะรีบส่งต�าแหน่ง 

ที่ตั้งของต�าหนกัเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นไปให้อกีฝ่ายพร้อมแนบเบอร์โทรศพัท์ 

ไปด้วย

ไม่นานนกั อกีฝ่ายกต็อบกลบัมาว่า ‘โอเค’ เพยีงสั้นๆ แล้วกเ็งยีบ

หายไป

“ไหนดูซิ มีข่าวอะไรน่าสนใจอีก” ชายหนุ่มงึมง�าหลังจากจ้องมอง

ตัวเลขรางวัลอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะเลื่อนหน้าจอเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง

มาชะงกัอกีครั้งเมื่อเหน็ข่าวแปลกๆ ข่าวหนึ่งโผล่ขึ้นมา
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คนร้ายบุกทุบท�าลายเจดีย์บรรจุอัฐิอายุเกือบร้อยปีที่วัดม่วง และ

สงัหารลูกศษิย์วดัคนหนึ่งจนเสยีชวีติ

“โอ้โห...โหดว่ะ” ปราโมทย์หน้าเหยเก เพราะตนเองกน็บัได้ว่าเคยเป็น

ลูกศษิย์วดัคนหนึ่ง เคยถอืของตามหลงัพระหลายรูปเวลาที่ออกบณิฑบาต

ยามเช้าอยู่หลายปี จากนั้นจงึกดเข้าไปดูเนื้อข่าวข้างใน

โดยทาง...บลาๆๆ...ได้รบัแจ้งเหตวุ่า เจดย์ีบรรจอุฐัอิงค์หนึ่งที่วดัม่วง 

หมู ่๕ ต�าบล...บลาๆๆ...ราชบรุ ีถกูคนร้ายบกุทบุท�าลายเสยีหายโดยไม่ทราบ

สาเหตุ เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจไปถึง พบเจดีย์เก็บอัฐิองค์หนึ่งถูกทุบท�าลาย 

สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจต้องการทรัพย์สินที่อยู่ภายในเจดีย์ เพราะเป็นที่ 

เล่าลือกันว่า เป็นเจดีย์เก็บอัฐิของพระอาจารย์ชื่อดังที่มรณภาพลงเมื่อ 

เก้าสบิปีที่แล้ว และมเีครื่องรางของขลงัที่หายากบรรจุอยู่ด้วย

ไม่ห่างกนันกั พบศพชายหนุม่ถกูฆ่าปาดคอ โดยเป็นชายสวมเสื้อยดื

คอกลมพิมพ์ลายยี่ห้อเครื่องดื่มชูก�าลังเต็มอก สวมกางเกงยีนรัดรูป มี

บาดแผลถูกของมคีมบาดที่ล�าคอเป็นแผลยาวประมาณ ๓ นิ้ว คาดว่าเสยี

ชวีติมาแลว้ไม่ต�่ากว่า ๕ ชั่วโมง ข้างศพมนีายด�า หรอืด�าเกงิ คมข�า สปัเหร่อ

ของวดัก�าลงันั่งร�่าไห้อยู่ โดยนายด�าระบุว่าผู้ตายคอื นายดาว คมข�า เป็น

บุตรของตนเอง นายด�ายงับอกอกีว่าบุตรของตนเป็นเดก็ด ีตั้งใจเรยีน ไม่

เคยทะเลาะเบาะแว้งกบัใคร ต�ารวจจงึคาดว่านายดาวอาจมาเหน็คนร้ายก�าลงั

ทุบท�าลายเจดีย์เก็บอัฐิพอดี จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น คนร้ายจึงปาดคอนาย

ดาวจนเสยีชวีติ

“คนสมัยนี้ท�าไมใจคอมันโหดร้ายจังวะ” ปราโมทย์ถอนใจพร้อม 

ส่ายหน้า ก่อนจะปิดหน้าเฟซบุ๊กลงแล้วตดัสนิใจเข้าสู่โลกของเกมออนไลน์

เมื่อไม่เหน็มขี้อความของ ‘หญงิไม่ยุ่ง มุ่งรกัหมู’ ตอบกลบัมาอกี


