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คำนำนักเขียน

ในที่สุด ดิฉันก็ได้ลงมือเขียนคำนำเสียที อย่างที่ดิฉันเคยเรียนไว้ 
ในนิยายเล่มก่อนๆ ว่า การเขียนคำนำเป็นส่วนที่ดิฉันชอบมากที่สุด เพราะ 

มันหมายถึงนิยายที่เขียนมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนได้จบลงแล้ว  

จึงเป็นความรู้สึกโล่ง ปลอดโปร่งอย่างหาที่เปรียบมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

นิยายเรื่อง เพลิงพยัคฆ์ ที่อยู่ในมือของท่าน ทั้งนี้เป็นเพราะนิยายเรื่องนี้ 

ดิฉันเริ่มต้นวางโครงการเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ กว่าจะเริ่มต้นเขียนก็ล่วงเข้า 

เดอืนมนีาคมปตีอ่มา เมือ่จะลงมอืเขยีนกช็วนคณุซอ่นกลิน่ ซึง่เปน็ลกูหลาน 

คนจีนเหมือนกัน เขียนเป็นซีรีส์เพื่อเล่าถึงชีวิตชาวจีนในอดีตว่าการอพยพ 

มาอยู่แผ่นดินใหม่ ข้าวของที่ติดตัวมามีแค่เสื่อผืนหมอนใบนั้นเป็นอย่างไร  

แต่น่าเสียดายคุณซ่อนกลิ่นติดภารกิจ จึงไม่สามารถเขียนร่วมกันได้ ดิฉัน 

จึงลงมือเอง ตั้งใจว่าจะเขียนเป็นซีรีส์สามเล่มจบ และต้องขอบคุณ 

คุณประวิทย์ สุวณิชย์ บรรณาธิการบริหาร ที่กรุณาตั้งชื่อชุดให้ว่า ‘เลือด 

ทระนง’ เริ่มต้นด้วยเรื่องของ พยัคฆ์ ตามด้วยชีวิตของ มังกร และปิดท้าย 

ด้วยเรื่องราวของ อัสดร



ถอืวา่เปน็นวนยิายชดุทีย่งัมเีสน้ทางอกียาวไกล และทัง้สามเลม่จะเปน็ 

เรื่องราวเกี่ยวข้องกับกลุ่มอั้งยี่ในเยาวราช ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒  

ซึ่งมีชาวจีนโพ้นทะเลมากมายบนแผ่นดินไทย และมีกลุ่มก้อนที่รวมตัวกัน 

ตอ่ตา้นญีปุ่น่ ในยคุนัน้มกีารฆาตกรรมเกดิขึน้หลายครัง้ และสนันษิฐานวา่ 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มใต้ดินที่ต่อต้านญี่ปุ่น ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่น 

รุกรานประเทศจีนและทำร้ายผู้คนอย่างโหดร้าย ชาวจีนที่อพยพไปอยู่ใน 

ประเทศตา่งๆ ตา่งกร็วมตวักนั เพือ่สนบัสนนุทนุรอนสง่กลบัไปชว่ยบา้นเกดิ 

เมืองนอน และเผยแพร่แนวคิดปฏิวัติ (ดังเช่นที่ ดร. ซุนยัดเซ็นปฏิบัติ ด้วย 

การเดนิทางไปพบปะชาวจนีในประเทศตา่งๆ และเคยเดนิทางมาประเทศไทย 

ใน ค.ศ. ๑๙๐๘ เพื่อระดมทุน ก็ได้กลุ่มดังกล่าวให้การสนับสนุน ซึ่งท่าน 

ได้กล่าวว่า การปฏิวัติจะไม่สำเร็จเลยหากไม่ได้ความช่วยเหลือจากสมาคม 

หงเหมิน) ดังนั้น หัวหน้ากลุ่มผู้มีอิทธิพลในเมืองไทย จึงอาจถูกญี่ปุ่นซึ่ง 

ในเวลานั้นขยายอิทธิพลไปทั่วเอเชียอาคเนย์ลอบสังหาร

และเป็นที่น่าชื่นชมชาวจีนอย่างหนึ่งก็คือ พวกเขาจะรักและสามัคคี 

กัน ร่วมกันก่อตั้งสมาคมต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มาจากเมืองเดียวกัน  

หมู่บ้านเดียวกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมตัวกันอยู่เป็น 

กลุม่กอ้น ชว่ยเหลอืกนัในการประกอบกจิการคา้ขาย อยา่งทีเ่ราเหน็ทัว่โลก 

ว่า ไม่ว่าที่ไหนก็ต้องมีไชนาทาวน์ และที่ประเทศไทยก็คือเยาวราช เป็นต้น  

เห็นชัดว่า การให้ความช่วยเหลือกันและกันมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 

แบบสมาคมของแซ่ หรือกลุ่มอิทธิพลที่คนไทยเรียกกันว่า ‘อั้งยี่’ ก็ตาม

ทว่า คำว่า ‘อั้งยี่’ ไม่ได้มีความหมายในภาษาจีนที่สื่อถึงกลุ่มใต้ดินนี้  

แต่ที่เมืองจีน กลุ่มอิทธิพลนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม ‘สมาคมหงเหมิน’ 

โดยมีวัตถุประสงค์คือ ช่วยเหลือเพื่อนชาวจีนด้วยกัน มีกฎเหล็กเข้มงวด 

ทั้งหมด ๓๖ ข้อ เน้นความเป็นภราดรภาพและมิตรภาพ แต่ภายหลัง 

เมื่อมีผลประโยชน์ มีรายได้จากการเก็บค่าคุ้มครองมากขึ้น จึงกลายเป็น 

กลุ่มก้อนที่ทำการค้าผิดกฎหมาย และฆ่าฟันกันเองเพื่อแย่งชิงความ 



เป็นใหญ่

ก่อนลงมือเขียน ดิฉันต้องอ่านหนังสือมากมาย ทั้งสภาพเศรษฐกิจ 

สภาพบ้านเมือง ซึ่งต้องขอบคุณบรรณาธิการบริหารอีกครั้ง ที่เอื้อเฟื้อให้ 

ดิฉันยืมหนังสือมากมาย ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ในยุคนั้น รวมถึง 

การช่วยเหลือให้ติดต่ออาจารย์โกวิท ตั้งตรงจิตร ผู้เขียนหนังสือ เล่า 

ความหลังครั้งสงคราม ซึ่งท่านมีอายุสิบสามปีเมื่อเกิดสงครามโลก และ 

ยังมีความทรงจำดีเยี่ยม ดิฉันได้ขอสัมภาษณ์ถึงสภาพสังคม เหตุการณ์ 

และเรื่องราวเด่นๆ ในยุคนั้น ท่านก็เอื้อเฟื้อให้ข้อมูลมาเยอะมาก จนดิฉัน 

ต้องพยายามหาที่ลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ 

จินตนาการเห็นภาพผู้คนในสมัยนั้น

และมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ดิฉันได้รับมาจากเตี่ยของดิฉันเอง คือ 

รักชาติ ยิ่งชีพ : ชีวประวัติเหียกวงเอี่ยม เขียนเป็นภาษาจีนโดย อัมพร 

เอี่ยมสุรีย์ แปลโดย ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิตราศิลป์ ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่ 

ทรงคุณค่ายิ่งนักสำหรับชาวจีนในสมัยนั้น เพราะดำรงตำแหน่งประธาน 

หอการค้าไทย-จีนสมัยที่ ๑๕ ในปี ๒๔๗๕ และสมัยที่ ๑๖ ทั้งยังเป็น 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจีนหลายแห่ง รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเป็น 

ประธานถึง ๓ สมัย จนกระทั่งถูกลอบสังหาร คุณอุเทน เตชะไพบูลย์ 

ซึ่งขณะนั้นอายุ ๒๒ ปีในฐานะรองประธาน จึงเข้ามารับตำแหน่งแทน

เรื่องราวชีวิตของคุณเหีย รวมถึงเรื่องราวในหนังสือ เป็นสิ่งที่ให้ 

ข้อมูลแก่ดิฉันมากมายเหลือเกิน ทั้งชีวิตประจำวัน การแต่งกาย และสังคม 

จีนในสมัยนั้น ดิฉันรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเตี่ยของดิฉันมาก พอทราบว่า 

ดิฉันจะเขียนนิยายเกี่ยวกับคนจีนในยุคสงครามโลก ท่านก็รีบไปรื้อ 

หนังสือเก่ามาให้ทันที และท่านก็ดีใจที่ดิฉันจะเขียน ด้วยอากงของดิฉัน 

อพยพมาจากแผ่นดินจีนในสมัยนั้นเช่นกัน ท่านจึงรู้สึกภูมิใจ และดิฉัน 

ก็ดีใจที่ได้สร้างรอยยิ้มให้แก่ท่าน ถือเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของอากง 

ที่ได้เริ่มต้นสร้างฐานะให้แก่ลูกหลานอย่างยากลำบาก จนทำให้พวกเรา 



ทุกคนอยู่สุขสบายในทุกวันนี้ 

ดิฉันขอขอบคุณ พี่โอพิน คุณมิก ที่ช่วยเรื่องชื่อภาษาจีนของ 

ตัวละคร เนื่องด้วยคนจีนในยุคนั้นส่วนใหญ่พูดภาษาจีนแต้จิ๋ว ดังนั้นชื่อ 

ก็ควรเป็นภาษาเดียวกัน หากพลาดพลั้งตั้งเป็นภาษาจีนกลาง ผู้รู้จะท้วงติง 

ได้ จึงต้องขอบคุณพี่โอพิน คุณมิก รวมทั้งคุณแม่ของท่านทั้งสองที่ให้ 

ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อดิฉันมา ณ ที่นี้ด้วย

ที่สำคัญ ดิฉันขอขอบคุณเพื่อนนักอ่านทุกท่าน ที่ติดตามอ่านบน 

เว็บ และยังรอคอยเมื่อดิฉันพับเรื่องนี้ ไปเขียนอีกสองเรื่องในระหว่างนั้น  

เพื่อนหลายคนพยายามเรียกร้องให้กลับมาเขียนต่อโดยไว แต่เนื่องด้วย 

เปน็นยิายทีเ่ขยีนยากและละเอยีด หากขอ้มลูไมพ่รอ้ม การเขยีนกจ็ะไมส่นุก 

และตดิขดั ดฉินัจงึปัน่นยิายเรือ่งอืน่ออกไปกอ่น พอเสรจ็สิน้ภารกจิทกุอยา่ง 

แล้วก็กลับมาเขียนต่อเรื่องนี้จนจบ สุดท้ายก็สำเร็จเป็นเรื่องราวได้สมบูรณ์ 

และมีความหนามากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของดิฉันทีเดียว

ดิฉันหวังว่าเพื่อนๆ นักอ่านจะชื่นชอบนิยายบู๊ รัก ดรามา ที่รวมกัน 

อยู่ในเล่มนี้ และขอให้เพลิดเพลินในการอ่าน แล้วพบกับเล่มต่อคือ  

ไฟรัก...มังกร ในเร็วๆ นี้ค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี

ณารา

๑ มกราคม ๒๕๕๗







ธนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๗

ท่ามกลางความมืดมิดของคืนเดือนแรม มีเพียงแสงวิบวับจาก 
หิ่งห้อยใต้ต้นลำพูริมคลองพอให้เห็นเงาตะคุ่มของแปลงผักกว้างใหญ่ 

ตรงหน้า และท้องร่องที่ขุดขึ้นเพื่อวิดน้ำจากคลองเข้าไปรดแปลงผัก  

เวลาใกล้เที่ยงคืนเช่นนี้ ชาวบ้านต่างพากันหลับสนิท มีเพียงร่างสูงเก้งก้าง 

ของชายหนุม่ผูห้นึง่ผดุลกุผดุนัง่ดว้ยความกระวนกระวายใจ เมือ่เวลาผา่นไป 

แต่ละวินาทีอย่างเชื่องช้า ขัดกับหัวใจที่เต้นรัวราวกับจะหลุดออกมา 

นอกอกของคนที่กำลังทำผิดมหันต์ ทั้งผิดต่อบิดามารดา และไม่คิดถึง 

แม้แต่อนาคตของตนเอง ทั้งหมดนี้ เพื่อความต้องการของผู้หญิงที่ตนรัก 

เพียงคนเดียวเท่านั้น

พยัคฆ์ไม่รู้ว่าบัดนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว เพราะนาฬิกาเรือนเดียวที่บิดา 

อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบซื้อให้เป็นของขวัญในวันที่เขาสอบติดคณะรัฐ-

ประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อสองปีก่อนก็ถูกขายเพื่อ 

บทนำ
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เป็นเงินก้นถุงไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้า

เตียบุ่งป้อ บิดาของเขาเป็นชายหนุ่มที่อพยพครอบครัวมาจากจีน 

แผ่นดินใหญ่เมื่อหลายปีก่อน เช่นเดียวกับคนจีนอีกนับหมื่นนับแสนที่ 

ต้องการหลบหนีจากแผ่นดินที่กำลังลุกเป็นไฟ เสาะแสวงหาแผ่นดินอัน 

สงบสุขทำมาหากิน และสร้างเนื้อสร้างตัว บุ่งป้อพบรักและสมรสกับมุ่ยแช 

ลูกสาวคนจีนในละแวกบ้านเดียวกัน หลังแต่งงาน ทั้งสองตัดสินใจเช่าที่ดิน

พระยาพทิกัษส์นัตชินปลกูผกั เลีย้งเปด็ ตามคำชกัชวนของอากงั ญาตหิา่งๆ 

ของภรรยาและเปน็เพือ่นสนทิของบุง่ปอ้ตัง้แตเ่ดนิทางมาบางกอก ซึง่เปลีย่น 

อาชีพจากจับกังท่าเรือไปเช่าที่ปลูกผักส่งตลาด พอเริ่มไปได้ดีก็ชักชวน 

มาอยู่ใกล้ๆ กัน

หลงัจากเขาเขา้เรยีนมหาวทิยาลยั ทัง้สองกว็าดฝนัสวยหรวูา่อนาคต 

บุตรชายคนโตจะได้เป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ ได้ดิบได้ดีเฉกเช่น 

ลูกหลานชาวจีนซึ่งอพยพมาก่อนหน้า เป็นหน้าเป็นตาของวงศ์ตระกูลสืบไป 

ไม่ต้องทำงานเหนื่อยยากเหมือนพ่อแม่ แต่วันนี้ เขากำลังทำลายความฝัน 

ของท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมิอาจทนเห็นน้ำตาแห่งความหวาดกลัว 

และเสียใจของแพรพรรณราย หญิงสาวที่ตนรักได้เลย

พยัคฆ์มองนาฬิกาก่อนออกบ้าน ตั้งใจว่าจะมาถึงที่นัดหมาย  

ใต้กอไผ่ริมคลองที่เขากับเธอนัดพบกันอ่านหนังสือเป็นประจำทุกเย็น 

กอ่นเวลาเลก็นอ้ย แตน่ีเ่ขารอนานมากแลว้ ทำไมแพรพรรณรายไมป่รากฏตวั 

เสียที หรือว่าพระยาพิทักษ์สันติชนจะทราบเรื่องเสียแล้ว 

หน้าผากและมือของพยัคฆ์เต็มไปด้วยเหงื่อผุดขึ้นมากมายด้วย 

ความกลัว ตั้งแต่เกิดมา ยังไม่เคยมีครั้งไหนที่เขารู้สึกหวาดกลัวถึงเพียงนี้  

แค่คิดว่าตนกำลังกระทำความผิด ที่มีโทษหนักหนาสาหัสนัก...หากเขา 

ก็เปลี่ยนใจไม่ได้เสียแล้ว มันคือหนทางเดียวที่จะช่วยแพรพรรณรายให ้

หนีพ้นการแต่งงานที่ไม่เต็มใจได้ 

น่าเสียดายเหลือเกินที่ความฝันของหญิงสาวต้องดับสูญทั้งที่วัยนี้ 
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ควรได้ร่ำเรียนมหาวิทยาลัยอย่างที่เธอใฝ่ฝัน สมกับความขยันหมั่นเพียร  

และตัง้ใจรำ่เรยีนอยา่งทีเ่ขาพยายามสอนเธอทกุเยน็ แตแ่ลว้ พอเธอสอบตดิ 

อยา่งทีต่อ้งการ บดิากลบัคดิวา่บตุรสาวควรแตง่งานกบัรอ้ยตำรวจตรเีสรมิ  

บุตรชายเพื่อนสนิทซึ่งมีอนาคตไกล รุ่นน้องในที่ทำงานของขุนปราบ- 

พาลชน พี่ชายของแพรพรรณรายมากกว่าจะเสียเวลาร่ำเรียน เพราะจบมา 

ก็ต้องเป็นแม่บ้านให้สามีเลี้ยงอยู่ดี สู้แต่งงานไปเสียเลยดีกว่า

แพรพรรณรายนำข่าวร้ายมาบอกเขาเมื่อสัปดาห์ก่อน เธอร้องห่ม 

ร้องไห้อย่างหนักจนเขาหัวใจแทบสลาย แต่คนต่ำต้อย ไร้ค่าในสายตาของ 

พันตำรวจเอก พระยาพิทักษ์สันติชนอย่างเขาไม่รู้จะยื่นมือเข้าไปช่วยเธอ 

ได้อย่างไร มีสิ่งหนึ่งซึ่งเขาสังเกตเห็นว่าเธอดูหวาดกลัวร้อยตำรวจตรีเสริม 

เหลือเกิน ทั้งน้ำเสียงและตัวสั่นเทาราวกับลูกนกตกน้ำขณะบอกข่าวร้าย 

แล้วในที่สุด หลังร้องไห้ปิ่มขาดใจ เธอก็ขอร้องให้เขาพาหนี!

เขาพยายามทกัทว้ง แตเ่ธอมุง่มัน่เหลอืเกนิ และพอ้ดว้ยความนอ้ยใจ 

ว่าเขาไม่ได้ห่วงใยเธอเลย...

ทำไมเขาจะไม่ห่วง ถ้าเขาไม่รัก มีหรือจะเฝ้าแอบมองเธออยู่ทุกเช้า 

คำ่มาหลายปดีดีกั หรอืเปน็เพือ่นเลน่เธอในวยัเดก็มาจนกระทัง่ตอ้งหา่งเหนิ 

กันไปเมื่อเติบโตขึ้น ด้วยบิดาเตือนว่าไม่เหมาะสมที่จะใกล้ชิดกับเธออีก 

เขาก็เข้าใจฐานะตนดี และเมื่อปีกลาย เธอมาขอให้เขาช่วยสอนหนังสือเพื่อ 

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกัน เขาแอบดีใจนักหนาที่จะได้มีโอกาส 

ใกล้ชิดกับเธอ แม้ได้พบเจอ พูดคุยกันแทบทุกวัน แต่เขาไม่อาจเอื้อม 

แม้แต่จะเอ่ยคำรัก ด้วยรู้ตัวเองดีว่าเธอเป็นดอกฟ้าผู้สูงส่ง และเขาเป็น 

แค่ลูกชายคนเช่าที่ดินบิดาของเธอเท่านั้น 

หากในที่สุด เขาจำต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เมื่อเธอประกาศว่า  

จะหนีไปตามลำพังหากเขาไม่ช่วย เขาจึงตอบตกลง แล้วแผนการทั้งหมด 

ก็เริ่มต้นขึ้น เขาขายข้าวของมีค่าทุกอย่าง เพื่อเป็นเงินสำหรับหนีไปจังหวัด 

เพชรบุรี ซึ่งญาติของเขาเช่าที่ดินทำสวนอยู่ที่นั่น ก่อนตัดสินใจในภายหลัง
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ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนกันต่อดี

เขาเขียนจดหมายอำลาบิดาไว้แล้ว หวังว่าท่านจะเข้าใจ หากมีใคร 

ถามถึงก็บอกว่าเขาไปอยู่กับญาติที่อื่นเสีย พร้อมทั้งขอโทษที่อกตัญญู 

และเชื่อว่าสินธพ น้องชายของเขาจะสานฝันให้บิดาแทนได้

พยคัฆผ์ดุลกุผดุนัง่ ยามนัง่กร็ูส้กึเหมอืนพืน้ดนิรอ้นยิง่กวา่ถา่นในเตา  

ยามลุกก็เหมือนถูกไฟสุมไปทั้งตัว...นี่แหละนะ เขาเรียกว่าคนกำลังทำ 

ความผิด บาปมันเร่าร้อนกัดกินหัวใจแบบนี้นี่เอง แต่เขาถอยไปไม่ได้ 

อีกแล้ว

เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา เขาชะเง้อชะแง้มอง แต่ในความมืดมิดทำให้ 

เหน็แคต่ะเกยีงเจา้พายสุอ่งแสงสวา่งมาแตไ่กล พอเงาตะคุม่เบือ้งหลงัแสงไฟ

นั้นเลี้ยวผ่านโค้งออกมา...กลับไม่ได้มีเพียงคนเดียวอย่างที่เขาคาดคิด

จดหมายของพยัคฆ์ถูกพบเร็วกว่าที่เจ้าตัวคาด เมื่อสินธพเด็กหนุ่ม 
วยัสบิสีป่ทีีน่อนรว่มหอ้งตืน่ขึน้มาพบวา่เตยีงพีช่ายวา่งเปลา่ มเีพยีงจดหมาย 

วางอยู่ ด้วยความอยากรู้ เขาจึงจุดตะเกียงน้ำมันก๊าด และเปิดออกอ่าน 

พอไล่สายตาไปตามตัวอักษรภาษาจีนจบเท่านั้น เขาลนลานวิ่งไปหาบิดา 

และร้องลั่นบ้าน

“เตี่ย ไอ๊๑ เกิดเรื่องใหญ่แล้ว เฮียโฮ่วคิดจะพาคุณแพรหนี เตี่ย ไอ๊ 

ตื่นเร็วเข้า”

เด็กชายทุบประตูห้องปังๆ แสงไฟในห้องสว่างขึ้น และลอดผ่าน 

รอยแยกออกมา แล้วประตูก็เปิดออก

“อะไร อาแบ้ เอะอะเสียงดังอะไรกัน” บิดางัวเงียถาม ด้วยเป็น 

๑ ไอ๊ แปลว่าแม่ คำเรียกแม่ในภาษาจีนมีหลากหลายตามถิ่นที่มาและความคุ้นเคย  

ผู้เขียนเลือกใช้คำนี้เพราะชาวจีนอพยพจากเมืองแต้จิ๋วบอกว่า ชาวบ้านถิ่นนั้นเรียก 

แม่ว่า ไอ๊
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ยามวิกาล ทั้งบุตรชายคนเล็กก็ส่งเสียงดังจนตกอกตกใจไปหมด

“แยแ่ลว้เตีย่ เฮยีโฮว่จะพาคณุแพรหนกีารแตง่งาน เขาเขยีนจดหมาย 

ลาเตี่ยกับไอ๊ไว้ คงคิดว่ากว่าอั๊วจะตื่นมาเห็นก็คงเช้าตอนไปต้อนเป็ด แต่อั๊ว 

ตื่นมาเข้าห้องน้ำก่อน ถึงได้เห็นจดหมายนี่บนเตียง” สินธพอธิบายร้อนรน 

และยื่นจดหมายให้บิดาที่รีบดึงไปอ่าน

“ฉิบหายแล้วทีนี้” บุ่งป้ออ่านจบก็อุทานออกมา ก่อนจะรีบวิ่งไปหยิบ

เสื้อจากที่แขวนข้างผนัง และจุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้น

“เฮียจะไปไหน” มุ่ยแชถามสามี ใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ร้อน 

เช่นกัน

“จะไปตามอาโฮ่ว ก่อนที่มันจะทำความผิด ขืนมันพาคุณแพรหนีไป 

เจ้าคุณเอาตายแน่ แล้วพวกเราจะไม่มีที่ซุกหัวนอนกันละคราวนี้”

“โธ่ แล้วเฮียจะไปตามยังไง อีหนีไปทางไหนก็ไม่รู้”

“ยงัไงอัว๊กต็อ้งออกไปตาม เพราะมนัเปน็ลกูอัว๊ จะปลอ่ยใหม้นัทำผดิ 

ไม่ได้” บุ่งป้อสลัดแขนจากการเกาะกุมของภรรยา

“อั๊วไปด้วยเตี่ย” สินธพรีบอาสา

“ลือ้อยูก่บัไอท๊ีน่ีแ่หละ ถา้คนของเจา้คณุมาถาม กอ็ยา่พดูอะไรออกไป 

เข้าใจไหม เตี่ยจะรีบไปรีบกลับ”

สินธพเห็นท่าทางเคร่งเครียดของบิดา ก็เพียงพยักหน้า ขยับเข้าไป 

โอบไหล่มารดาด้วยความรู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูก มุ่ยแชก็เช่นกัน รู้สึก 

ใจคอไม่ดีเลยที่ได้ยินข่าวร้าย และสามียังออกไปตามกลางดึกกลางดื่นอีก

“อั๊วว่าเรียกกังเฮียกับเพื่อนบ้านไปช่วยกันตามหาดีไหมเฮีย” หล่อน 

ถามเสียงสั่นเครือ

“อย่า ลื้อห้ามพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเด็ดขาด เรื่องชั่วๆ ไม่ควรพูดให้ 

ขายหน้า อั๊วจะไปตามอาโฮ่วเอง เอาละ พวกลื้อกลับไปนอน ถ้าใครมาถาม

ก็บอกไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น เข้าใจไหม”

สองแม่ลูกพยักหน้า แล้วแสงตะเกียงเจ้าพายุก็เคลื่อนไปพร้อมกับ 
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ร่างบุ่งป้อที่หายวับเมื่อประตูหน้าบ้านปิดลงตามหลัง ทั้งสองจึงไปนั่ง 

เงียบๆ ในห้องนอนของสินธพ หากเวลาผ่านไป น้ำตาของมุ่ยแชก็ไหลริน 

ไม่ขาดสายด้วยความหวาดกลัว บุตรชายคนเล็กจึงกอดหล่อนเอาไว้ และ 

คอยปลอบใจ

“เดี๋ยวเตี่ยก็กลับมาแล้วไอ๊ ไม่ต้องร้องไห้นะ”

“ไอ๊ไม่เข้าใจ ทำไมอาโฮ่วถึงคิดสั้นแบบนี้ เขาไม่รู้รึว่าเจ้าคุณอำนาจ 

บารมีล้นฟ้า ไหนจะท่านขุนอีก คิดรึว่าจะหนีพ้น แล้วถ้าถูกพบเข้า...คน 

อพยพไร้ค่าอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้พวกบุญหนักศักดิ์ใหญ่ได้”

“เฮียโฮ่วรักคุณแพรมาก เขาเล่าให้อั๊วฟังว่าคุณแพรถูกบังคับให้ 

แต่งงานกับนายตำรวจ เห็นเขานั่งหน้าเศร้ามาหลายวันแล้ว แต่อั๊วไม่คิด 

เลยว่าเขาจะ...เขาจะทำแบบนี้”

“ทำไมอีไม่คิดถึงหัวอกเตี่ยกับไอ๊เลย” มุ่ยแชคร่ำครวญ ตีอกชกหัว 

ที่บุตรชายคนโตกล้าทำร้ายจิตใจบิดามารดาอย่างแสนสาหัส “แล้วอนาคต 

อีอีก ถ้าอีอดทนเรียนจนจบ ต่อไปจะได้รับราชการ เป็นใหญ่เป็นโต 

มีหน้ามีตาทัดเทียมคนอื่นเขา อีก็รู้ว่าเตี่ยหวังขนาดไหน ถึงได้อดทนทำงาน 

หนักเพื่อส่งลูกเรียน แทนที่จะให้ออกมาทำงานในไร่ในสวนเหมือนพวก 

เพื่อนๆ ลื้อ อีทำไมไม่คิดถึงอนาคตบ้างเลย”

เดก็ชายสนิธพไดแ้ตถ่อนใจ...แมอ้ายไุมม่ากนกั ความคดิของเขากโ็ต 

เกินวัย ด้วยบิดาปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็ก ทั้งเรื่องเรียนและ 

ทำงาน เขาและพี่ชายได้ร่ำเรียนสูง ต่างจากลูกเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชาวจีน 

อพยพเช่นกัน โชคดีที่เขากับพี่ชายเรียนเก่ง จึงได้รับการสนับสนุนจากทาง 

โรงเรยีนมาโดยตลอด แตน่อกเวลาเรยีน ทัง้สองยงัตอ้งทำงานชว่ยครอบครวั 

เพื่อผ่อนภาระบิดา ครอบครัวเล็กๆ เต็มไปด้วยความสงบสุขมาตลอด 

หลายปี จนกระทั่งวันที่พวกเขาทราบว่า พยัคฆ์หลงรักคุณแพรพรรณราย 

...เค้าลางแห่งความยุ่งยากก็บังเกิด...และระเบิดขึ้นในคืนนี้นี่เอง
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“นั่น! มันอยู่ตรงนั้น ไอ้ขี้ครอก” เสียงดุดันดังแทรกเสียงฝีเท้าที่ย่ำ 
มาตามคันร่องในสวนผัก พยัคฆ์ตกใจแทบสิ้นสติเมื่อรู้ว่าแผนของตน 

ไมไ่ดเ้ปน็ความลบัอกีตอ่ไป เขามองเหน็รา่งหนาของนายแคลว้ ทนายหนา้หอ 

ของพระยาพิทักษ์สันติชนเดินนำขบวนใหญ่มา ตามด้วยเจ้าของที่ดินผู้ทรง 

อิทธิพล รวมถึงร้อยตำรวจโท ขุนปราบพาลชน หรือไกรศรี บุตรชาย 

ผู้เป็นนายตำรวจใหญ่ และคนรับใช้อีกหลายคน 

“ไอ้โฮ่ว แกนี่มันชาติชั่วจริงๆ ครอบครัวแกพึ่งใบบุญท่านเจ้าคุณ 

ให้มีอยู่มีกิน แกยังไม่รู้จักบุญคุณ” แคล้วพูดเสียงกร้าว

“ไม่ต้องเสียเวลาพูดอีกไอ้แคล้ว” เสียงทรงอำนาจดังกังวาน “อัด 

มันให้น่วม ฉันจะสั่งสอนที่มันบังอาจคิดการใหญ่ ไอ้คนเลวแบบนี้ ฉัน 

ไม่เลี้ยงไว้ในที่ดินตัวเองแน่”

พยัคฆ์ถอยกรูด เมื่อชายฉกรรจ์กลุ่มใหญ่ล้อมวง นำโดยไกรศร ี

พุ่งเข้ามาซัดเปรี้ยงที่ปลายคาง พอเขาเซถอยหลัง คนของพระยาพิทักษ์- 

สันติชนก็ยึดแขนไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้บุตรชายเจ้านายอัดเขาได้โดยไม่ต้อง 

เสียเวลาเล็งเป้า

พยัคฆ์จุกจนพูดไม่ออก เขาพยายามอ้าปากร้องขอความเมตตา 

แต่กรามถูกซัดติดๆ กันจนรู้สึกถึงกลิ่นคาวเลือดไหลกบปาก และท้อง

ถูกกระหน่ำชกจนปวดระบมไปหมด ชายหนุ่มพยายามสะบัดแขนหลุด 

แต่ชายทั้งสองนั้นรูปร่างหนาและเรี่ยวแรงมากมายกว่าเขานัก พยัคฆ์ 

ใช้ความพยายามเฮือกสุดท้าย ยกเท้าขึ้นกันนายตำรวจไม่ให้ทำร้ายตนเอง 

ได้อีก หากกลายเป็นว่าเท้านั้นถีบยอดอกไกรศรีอย่างจัง

“หา่เอย๊” คนถูกถบีสบถลัน่ คนรบัใชท้ีจ่บัแขนพยคัฆไ์ว ้กร็บีชกทอ้ง 

เขาอกีหลายหมดัโทษฐานทีท่ำรา้ยเจา้นาย แลว้ไกรศรกีถ็ลาเขา้มาชกใบหนา้ 

และลำตัวแบบไม่เลี้ยง

“หยุด หยุด ได้โปรดเถอะครับใต้เท้า”

หมัดที่รัวชกลำตัวพยัคฆ์ชะงักไปเล็กน้อย พอเห็นว่าใครเข้ามาห้าม 



16   เ พ ลิ ง พ ยั ค ฆ์

พระยาพิทักษ์สันติชนก็ประกาศก้อง

“อย่ามายุ่งไอ้ป้อ ลูกของแกทำผิด มันต้องได้รับโทษสมกับความ 

เหิมเกริมของมัน”

“ใต้เท้า” บุ่งป้อคุกเข่าลงตรงหน้าเจ้าของที่ดิน ยกมือไหว้ปลกๆ “ได้

โปรดอย่าทำอะไรอาโฮ่วเลยขอรับ มันยังเด็กนัก กระผมจะสั่งสอนมันเอง 

แล้วพวกเราจะรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด จะไม่มาให้ใต้เท้าเห็นอีกเลย 

ขอรับ”

“พวกแกได้ไปแน่ แต่ต้องหลังจากที่ฉันลงโทษไอ้สารเลวนี่เสร็จ 

เรียบร้อยเสียก่อน” ไกรศรีคำราม และพุ่งเข้าหาพยัคฆ์อีกครั้ง บุ่งป้อรีบ 

คลานเข่าไปหาบุตรชายเจ้าของที่ดิน แล้วรีบกอดขาเขาเอาไว้ 

“ไดโ้ปรดเถอะครบัทา่นขนุ อาโฮว่อายยุงันอ้ย ยงัโงเ่ขลาเบาปญัญานกั 

กระผมขอโทษที่มันบังอาจทำให้ท่านขุนโกรธ ได้โปรดอย่าทำอะไรเขาอีก 

เลยขอรับ”

“หลีกไปไอ้ป้อ ฉันจะสั่งสอนให้มันเข็ดหลาบ” ไกรศรีรำคาญ และ 

ออกแรงเตะคนพูดสุดแรง จนร่างสูงวัยกระเด็นไปไกล

“เตีย่!” พยคัฆร์อ้งลัน่ แลว้ออกแรงสะบดัแขนสดุตวั ครัง้นีช้ายทัง้สอง 

ไม่ทันระวัง พยัคฆ์จึงเป็นอิสระ เขาถลาเข้าไปหาบุพการี น้ำตาคลอเมื่อเห็น 

บิดาถูกทำร้าย “เตี่ย อั๊วขอโทษ อั๊วผิดไปแล้ว”

บุ่งป้อได้แต่ส่ายหน้า เพราะยังจุกจนพูดไม่ออก แล้วพยัคฆ์ก็ถูก 

กระชากตัวไปอีกครั้ง ชายสองคนรีบตรึงแขนเขาไว้ เพื่อให้ไกรศรีลงโทษ 

ตามอำเภอใจ เขากลับสู้สุดใจขาดดิ้น แรงของคนจนตรอกมีเท่าไรขน 

ออกมาจนหมด คนรบัใชข้องพระยาพทิกัษส์นัตชินถกูชกคนละหมดัสองหมดั  

พอไกรศรีพุ่งเข้ามาก็ถูกชกปลายคางจนเซถลา แคล้วจึงพุ่งเข้ารวบตัว 

พยัคฆ์ และชายอีกคนก็เข้าช่วย เขาจึงถูกพันธนาการไว้อีกครั้ง

“ไอ้ขี้ขลาด ไอ้หมาหมู่ ทำร้ายแต่คนไม่มีทางสู้กับคนแก่” พยัคฆ์ 

หมดความอดทน จึงพูดโพล่งอย่างสุดกลั้นเมื่อเห็นบิดาต้องเจ็บตัวเพราะ 
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เขา “ถ้าจะทำ มาทำผม เตี่ยไม่มีความผิด เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย”

“ปากดีนักนะไอ้ขี้ครอก” ไกรศรีเย้ยหยัน เช็ดเลือดตรงมุมปาก 

ด้วยความแค้น จากนั้นหยิบปืนข้างเอวเล็งมาที่ทรวงอกของเป้านิ่งที่ขยับ 

หนีไปไหนไม่ได้ “ทำเป็นปากดี ทั้งที่เงาหัวจะไม่มีอยู่แล้ว คนอย่างมึง 

คิดชั่วทำชั่วแบบนี้ อย่าอยู่ให้รกแผ่นดินอีกเลย”

“อย่า” บุ่งป้ออุทานลั่น วินาทีนี้ความรักและห่วงใยบุตรชายอยู่ 

เหนือความกลัว เขาโผเข้าไปกอดพยัคฆ์เอาไว้ พร้อมกับเสียงปืนกัมปนาท

สะท้อนไปทั่วท้องทุ่ง ก่อนที่ร่างบุ่งป้อจะค่อยๆ ทรุดลง

“เตี่ย! เตี่ย!” 

อีกครั้งที่พยัคฆ์สะบัดตัว เขาประคองร่างไร้เรี่ยวแรงของบิดาเอาไว้ 

บุ่งป้อกลับกระซิบอย่างอ่อนแรง

“รบีหนไีป...พาแมล่ือ้ไปดว้ย...เตีย่ฝาก...ฝาก...ดแูลแม.่..ดแูลอาแบ.้..

ดะ...ด้วย ต่อไป...ลื้อจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว...แทน...เตี่ย”

“เตี่ย!” พยัคฆ์เปล่งเสียงด้วยความปวดร้าวที่สุดจากส่วนลึกของ 

จิตใจ

“ไป...รบีไป...หนไีปใหเ้รว็ทีส่ดุ” บุง่ปอ้ใชเ้รีย่วแรงทีเ่หลอืเฮอืกสดุทา้ย  

ผลักบุตรชายตกลงไปในคลอง เพราะรู้ว่าเขาว่ายน้ำเก่ง และเส้นทางนั้น 

จะพาเขาไปถึงบ้านเร็วกว่าทางเท้า พอร่างสูงจมหายไปในน้ำแล้ว บุ่งป้อ 

ก็หันกลับมา ก่อนจะก้มกราบลงแทบเท้าไกรศรีพลางอ้อนวอน “โปรด...

เอาชีวิต...ของกระผม...แทน...กระผมขอชดใช้ความผิด...แทนอาโฮ่ว...

ให้อภัยเขาด้วย...”

“ดี! อยากตายแทนกันนักใช่ไหม” ไกรศรีเล็งปืนไปที่ร่างบนพื้น  

แล้วเหนี่ยวไกซ้ำโดยไม่เสียเวลาคิด

ปัง!

“เตี่ย” พยัคฆ์โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเห็นภาพสุดท้ายของบิดา ร่างบุ่งป้อ 

กระตุกเฮือกอีกหน แล้วพับกองกับพื้นนั่นเอง หากความแค้นยังไม่จบ 
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เพียงแค่นั้น เพราะไกรศรียิงไปกลางน้ำตามเสียงของเขา ชายหนุ่มรีบดำลง 

ไปลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ แล้วค่อยๆ โผล่ตรงกอหญ้าริมน้ำอีกฝั่งใน 

ความมืด ไม่นำพาต่อแก้มที่ปวดแสบปวดร้อนเมื่อกระสุนนัดหนึ่งถากไป 

ฉิวเฉียด เขาได้ยินเสียงไกรศรีคำรามลั่น

“พวกมึงรีบไป ไอ้โฮ่วมันต้องกลับบ้านแน่ๆ ไปดักรอมันที่นั่น 

คืนนี้ฉันจะฆ่าพวกมันให้หมด” เขาประกาศก้อง คนรับใช้หันมองหน้ากัน 

เมื่อเจ้านายทำเกินเหตุไปแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าทัดทานด้วยพระยาพิทักษ์- 

สันติชนยังไม่เอ่ยปากห้าม นอกจากรีบเดินไปตามเส้นทางมุ่งหน้าสู่บ้าน 

หลังเล็กท้ายสวนของบุ่งป้อโดยไม่มีใครสนใจร่างไร้วิญญาณที่นอนอยู่ 

บนพื้นนั่นเลย 

“หมวย เปิดประตูให้แพรเถอะ แพรรู้ว่าหมวยอยู่ข้างนอก คุณแม่ขา  
ได้โปรดเถอะนะคะ ปล่อยแพรไปเถอะค่ะ ฮือๆๆๆ” แพรพรรณรายร้องไห้ 

คร่ำครวญหลังบานประตู บ้านทั้งหลังยามนี้สว่างไสวด้วยแสงไฟจาก 

ทุกดวง เมื่อพระยาพิทักษ์สันติชนทราบจากเง็กจู หญิงรับใช้ภายในบ้านว่า

บุตรสาววางแผนจะทำสิ่งใดในคืนนี้

“หมวย เปิดประตูให้แพรนะ ไม่งั้นคุณพ่อต้องฆ่าอาโฮ่วตายแน่ๆ 

หมวยไม่ห่วงเขาหรือ”

คนอยู่นอกห้องพะวักพะวน ทั้งห่วงแสนห่วง และหวงแสนหวง  

พอรู้ว่าชายที่ตนแอบรักมาเนิ่นนานคิดจะหนีไปกับแพรพรรณราย ด้วย 

ความหึงหวงทำให้เง็กจูตัดสินใจขโมยจดหมายที่ทั้งสองนัดแนะกันไปให้ 

แก่ขุนปราบพาลชน เรื่องราวกลับบานปลาย เมื่อจดหมายถูกส่งไปถึง 

พระยาพิทักษ์สันติชน ที่ลงโทษบุตรสาวโดยเฆี่ยนด้วยหวายจนเสื้อฉีกขาด  

ผิวบอบบางแตกเป็นทางยาวและเลือดไหลซึมทั่วหลัง จากนั้นก็ลากไปขัง 

ในห้อง ก่อนพาคนงานในบ้านออกตามหาพยัคฆ์เพื่อสั่งสอนให้เข็ดหลาบ

“ท่านเจ้าคุณไม่ทำร้ายเฮียโฮ่วหรอกค่ะ อย่างมากก็แค่สั่งสอน” 
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เสียงเง็กจูสั่นเครือ ฟังเหมือนปลอบใจตัวเองมากกว่า 

เมื่อขอฝ่ายหนึ่งไม่ได้ผล แพรพรรณรายก็อ้อนวอนมารดาแทน

“คุณแม่ขา...ปล่อยแพรเถอะค่ะ แพรต้องไปห้ามพ่อ...”

คุณหญิงพริ้งนั่งตัวสั่นงันงก ทำอะไรไม่ถูกตั้งแต่ทราบเรื่อง และ 

สามีกำชับเด็ดขาดว่าห้ามปล่อยบุตรสาวออกไปจากห้อง มิเช่นนั้นหล่อน 

นั่นแหละที่ต้องถูกเฆี่ยนด้วยหวายอีกคน

“แพร...อยา่ขอแมเ่ลยนะ พอ่ไมท่ำอะไรอาโฮว่หรอก เดีย๋วพอ่กก็ลบั” 

หล่อนปลอบใจ หากทั้งหล่อนและบุตรสาวต่างรู้นิสัยผู้ชายสองคนภายใน 

บ้านดีว่ามุทะลุดุดันและอารมณ์ร้ายแค่ไหน และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ  

เพราะทันทีที่หล่อนทราบเรื่องก็มองไม่เห็นเงาหัวพยัคฆ์เลย

“โธ่ แม่...” แพรพรรณรายปล่อยร่างรูดบานประตูและลงไปนอน

กองกับพื้น ร้องไห้จนตัวสั่นสะท้านปิ่มจะขาดใจ แล้วทันใดนั้น เสียงปืน 

นัดหนึ่งก็ดังกึกก้องขึ้นท่ามกลางความเงียบงัน และไม่กี่อึดใจก็ดังซ้ำอีกนัด 

ร่างแพรพรรณรายกระตุกเฮือก เธอยกมือกุมคอ...เมื่อเดาว่าจะเกิดอะไร 

ขึ้นกับพยัคฆ์

ความโศกาดรูทีค่ดิวา่สูญเสยีชายทีต่นรกัไปแลว้ทำใหส้ตสิมัปชญัญะ 

ทั้งมวลดับวูบลงทันที แล้วบานประตูก็เปิดออก พร้อมกับร่างคุณหญิง 

พริ้งและเง็กจูพรวดพราดเข้ามาหลังจากได้ยินเสียงปืนแล้วเสียงร้องไห้ 

ภายในห้องเงียบลง

“แพร! โธ่ แพรลูกแม่ หมวย ไปเอายาดมมา แล้วให้ป้าชื่นเอายา 

มาทาแผลให้คุณแพรด้วย”

“ค่ะ ค่ะ” เง็กจูละล้าละลัง ใจหนึ่งก็ห่วงใยชายที่ตนรัก อีกใจยังห่วง 

งาน แต่เธออดทนต่อความอึดอัดไม่ไหว พอหยิบยาดมให้เสร็จก็วิ่งลงไป 

บอกแม่ครัว ก่อนจะวิ่งตื๋อไปตามทิศทางเสียงปืน พลางภาวนาว่าอย่าให้ 

พยัคฆ์เป็นอะไรไปเลย มิเช่นนั้นเธอต้องรู้สึกผิดบาปไปตลอดชีวิตที่เป็น 

ต้นเหตุของโศกนาฏกรรมในค่ำคืนนี้
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“มุ่ยแช อาแบ้” เสียงเคาะประตูดังรัวที่หน้าบ้าน มุ่ยแชรีบวิ่งมาเปิด 
ให้เพื่อนสนิทของบุ่งป้อ แม้ยามนี้จะไม่ใช่เวลาปกติก็ตาม 

“เกิดอะไรขึ้นกังเฮีย ฉันได้ยินเสียงปืน อาป้อก็ออกไปข้างนอก 

ยังไม่กลับมาเลย” มุ่ยแชรีบถาม

เพื่อนบ้านหอบฮักๆ เพราะวิ่งมาสุดฝีเท้า บ้านเขาอยู่ใกล้เรือนใหญ่ 

ที่สุด และเง็กจู บุตรสาวก็ทำงานเป็นสาวใช้ที่นั่น หลังจากเห็นบุตรสาว 

วิ่งออกจากบ้านไปกลางดึก เสียงเอะอะโวยวายก็ดังลั่นบ้านใหญ่ เขา 

ตัดสินใจแอบซุ่มดูและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ดังนั้น พอเห็นบุ่งป้อถูกยิง 

นัดแรก เขาก็รีบวิ่งมาเพราะแน่ใจว่า เพลิงพิโรธของขุนปราบพาลชนและ 

พระยาพิทักษ์สันติชนคงแผดเผามาถึงที่นี่แน่นอน

“พวกลื้อรีบหนีไปให้เร็วที่สุด ท่านขุนฆ่าอาป้อตายแล้ว อาโฮ่วหนี 

ไปได้ ตอนนี้พวกเขามุ่งหน้ามาทางนี้ พวกลื้อไม่รอดแน่”

“อะไรนะ!”

“เร็ว ไปทางเรือนะ เรือจะพาพวกลื้อไปจากที่นี่ได้เร็วที่สุด อาแบ้ 

รีบพาแม่ลื้อหนีไปเร็วๆ”

“ไปเถอะไอ๊” แม้จะตกใจ แต่สินธพมีสติมากกว่ามารดา รีบดึงมือ 

มารดาที่พานจะเป็นลมอยู่ตรงนั้นให้ออกเดิน

“ลื้อมีเงินมีสมบัติเท่าไหร่ รีบขนไปให้หมด” 

สินธพยังคงควบคุมสติได้ดีที่สุด รีบวิ่งเข้าห้องนอนบิดา หยิบ 

กระปอ๋งนมขึน้สนมิซึง่บดิาเกบ็เงนิทัง้หมดไวใ้นนัน้ออกมา แลว้เขากบัอากงั

ก็หิ้วปีกมุ่ยแชคนละข้างลงเรือไป 

“ไปเร็วๆ ฉันจะคอยรับหน้าที่นี่เอง” อากังบอก แล้วพวกเขาก็เห็น 

แสงตะเกียงเคลื่อนที่ใกล้เข้ามา สินธพรีบจ้ำพายสุดแรงเกิด แล้วอากังก็วิ่ง 

ไปหลบหลังต้นไม้ใหญ่ รอดูว่าพระยาพิทักษ์สันติชนจะทำกระไรต่อไป

“ไปลากพวกมันออกมาให้หมด” ไกรศรีออกคำสั่งเมื่อเดินมาถึง 

บา้นไมห้ลงัเลก็ คนรบัใชท้ัง้กลุม่วิง่กรกูนัเขา้ไป แตไ่มก่ีน่าท ีแคลว้กอ็อกมา 
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รายงาน

“ไม่มีใครอยู่สักคนเลยครับ พวกมันคงหนีไปหมดแล้ว” 

“ไอ้พวกนี้ นกรู้จริงๆ” นายตำรวจซัดกำปั้นลงกลางฝ่ามือติดๆ กัน 

หลายครั้ง

“ถา้งัน้กเ็ผาบา้นพวกมนัเสยี” เสยีงราบเรยีบแตเ่หีย้มโหดของพระยา- 

พิทักษ์สันติชนดังขึ้นท่ามกลางความเงียบ “แล้วลากศพไอ้ป้อมาเผาด้วย  

ถ้าใครถามก็บอกว่าบ้านพวกมันไฟไหม้ ไอ้ป้อถูกไฟคลอกตาย”

“ขอครับใต้เท้า” แคล้วรับคำสั่งอีกครั้ง แล้วสั่งให้คนไปลากศพ 

บุ่งป้อมา ไม่นาน เพลิงสีแดงฉานก็ลุกโหมบ้านหลังเล็กของครอบครัว 

อันแสนอบอุ่นที่อาศัยมานานนับยี่สิบปีมอดไหม้พร้อมกับร่างไร้วิญญาณ 

ของบุ่งป้อ

พยัคฆ์โผล่ศีรษะขึ้นริมน้ำเงียบๆ เขากัดฟันกรอด มองบ้านถูก 

พระเพลิงเผาวอดต่อหน้าต่อตา น้ำตาแห่งความแค้นไหลรินปะปนกับ 

หยดน้ำบนใบหน้า แล้วไกรศรีก็เอ่ยขึ้นอีก

“ส่งคนออกตามหาไอ้โฮ่วให้ทั่ว ถ้าใครเจอรีบมาบอกฉัน มีรางวัล 

นำจับให้อย่างงาม เพราะนับแต่นี้ไป มันมีโทษฐานฆ่าพ่อตัวเองแล้ว 

เผาบ้านอำพรางคดี เจอเมื่อไหร่จับตายได้ทันที!”

พยัคฆ์มองนายตำรวจใหญ่ด้วยความแค้นจัด...หากมันเป็นไฟ 

คงเผาไหม้ชายใจชั่วผู้นั้นไปแล้ว แต่เพลิงแค้นถูกสุมลงไปในอก และจะ 

ไม่มีวันดับลงหากไม่ได้ปลิดชีวิตไกรศรีด้วยมือเขาเอง

ชายหนุ่มที่เพิ่งกลายเป็นนักโทษหนีคดีหมาดๆ ค่อยๆ ดำน้ำลงไป 

อีกครั้ง...พร้อมกับสาบานว่า สักวันหนึ่ง เพลิงแห่งพยัคฆ์จะกลับมา 

ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างให้พังพินาศ เฉกเช่นที่ทุกคนทำกับครอบครัวเขา

ในค่ำคืนนี้!



เสียงปี่และวงมโหรีจีนบรรเลงไปพร้อมกับเสียงพระสวดเป็น 
ภาษาจีนดังโหยหวนลอยมาตามลม พยัคฆ์ซ่อนตัวอยู่ในตรอกแคบๆ 

ด้านหลังศาลเจ้าจีนเล็กๆ ใกล้บ้านของเพื่อนบิดาซึ่งตั้งอยู่หลังตลาดอันเป็น 

สถานที่ประกอบพิธีศพของบุ่งป้ออย่างเรียบง่าย โดยอากังเป็นตัวตั้งตัว 

ตีลงขันกับเพื่อนบ้านในแถบนั้นจัดพิธีทางศาสนาของจีน และตลอดสามวัน 

ที่ผ่านมา ตำรวจคอยวนเวียนอยู่รอบๆ ด้วยคิดว่าผู้ต้องหาฆ่าคนตาย 

จะกลับมาไหว้ศพบิดา แต่ไม่มีใครเห็นวี่แววของพยัคฆ์โผล่มาให้เห็นสักวัน  

จนกระทั่งแขกคนสุดท้ายลากลับไปแล้วนั้น เขาถึงค่อยๆ โผล่ออกมาจาก 

เงามืดในตรอกหลังศาลเจ้า และปีนข้ามกำแพงบ้านเข้ามาด้านใน

พยัคฆ์รอจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีใครอยู่ในห้องโถง ท่ามกลางความ 

มืดมิด เขาย่องเข้าไปคุกเข่าหน้าโลงศพเป็นคืนที่สาม และในคืนนี้ก็ไม่มี 

น้ำตาให้ไหลรินอีกต่อไปแล้ว

ตลอดหลายวันที่ผ่านมา เขาคิดสับสนและวกวน มุ่งแต่จะล้างแค้น 

ทา่เดยีว หากเขารูว้า่ลำพงัตวัคนเดยีวไมม่ทีางเขา้ถงึตวัไกรศรไีดแ้น ่นอกจาก 

๑
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รอเวลาว่าโอกาสคงมาถึงสักวันหนึ่ง ดังนั้น จากนี้ไป เขาควรคิดถึงความ 

อยู่รอดของตนก่อน แล้วค่อยกลับมาล้างแค้นภายหลัง

“เตี่ย...” เขากระซิบเสียงสั่นเครือหลังจากจุดธูปไหว้และคำนับศพ 

แล้ว “อั๊วขอโทษ...อั๊วเป็นลูกอกตัญญู ทำให้เตี่ยต้องตาย”

อีกครั้งที่ภาพสุดท้ายของบิดาผุดเข้ามาในหัว แล้วน้ำตาแห่งความ 

คับแค้นใจที่คิดว่าไม่มีหลงเหลือก็หยดลงมาอีกครั้ง

“แต่อั๊วขอสาบานว่าต้องแก้แค้นแทนเตี่ยให้ได้ วิญญาณเตี่ยจะ 

ได้พักผ่อนอย่างสงบสุขบนสวรรค์”

พยัคฆ์ปาดน้ำตาออกจากแก้ม มองโลงศพบิดาเป็นครั้งสุดท้าย 

วนัพรุง่นีก้จ็ะทำพธิเีผาศพแลว้ ดว้ยเงนิจำนวนนอ้ยนดิทีช่าวจนีในละแวกนัน้ 

รวบรวมกันขึ้นมา ก็ไม่มากพอจะซื้อโลงจำปาและที่ดินเพื่อประกอบพิธี

ฝังตามธรรมเนียมได้ จึงต้องเผาแล้วเก็บอัฐิฝังในสุสานแทน และเวลานี้ 

แม้แต่เรื่องเล็กๆ เช่นนี้ เขายังดูแลให้บิดาไม่ได้ นอกจากปล่อยให้อากัง  

เพื่อนสนิทบิดาช่วยเป็นธุระต่ออีกครั้ง

“อาโฮ่วใช่ไหม...” เสียงกระซิบดังขึ้นในความมืด พยัคฆ์รีบหมุนตัว 

กลับไป กำด้ามมีดสั้นที่เหน็บเอว พร้อมจะป้องกันตัวทันทีหากเป็นศัตรู

“ไม่ต้องกลัว อั๊วเอง กังแปะ”

“กังแปะ” พยัคฆ์ทักทายผู้อาวุโสตามธรรมเนียม หากสายตาระแวด 

ระวังภัยมองไปรอบๆ เมื่อไม่เห็นใครอื่นอีก ก็ค่อยเบาใจ

“แปะมาคนเดียวอาโฮ่ว พวกเราเป็นห่วงลื้อมากรู้ไหม”

“ขอบคุณอาแปะมากครับ อั๊วไม่รู้จะขอบคุณอาแปะยังไงที่ช่วยเป็น 

ธุระงานศพเตี่ย วันหน้าอั๊วคงได้ตอบแทนอาแปะบ้าง” เขาก้มศีรษะคำนับ 

ผู้อาวุโส

“โอ๊ย ไม่ต้องห่วง แปะกับเตี่ยลื้อเป็นเพื่อนกัน ไม่ต้องคิดมาก” 

อากังโบกไม้โบกมือ เวลานี้อากังคงไม่ต้องการเอ่ยถึงเรื่องแต่งงานระหว่าง 

พยัคฆ์กับเง็กจูอีกแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้า ยังให้บิดาของเขารับปากว่าจะให ้



24   เ พ ลิ ง พ ยั ค ฆ์

ทั้งสองแต่งงานกันหลังเรียนจบ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะคงไม่มีใคร 

อยากให้บุตรสาวแต่งงานกับนักโทษหนีคดีอย่างเขาแน่

“อั๊วอยากรู้ว่าอาแปะรู้ไหมว่าแม่กับอาแบ้หนีไปไหน อั๊วคอยดูมา 

หลายวันแล้ว แต่ไม่เห็นพวกเขาเลย”

“อ้อ มุ่ยแชกับอาแบ้หนีไปก่อนที่ไฟจะไหม้กระท่อม อั๊ววิ่งไปบอก 

พวกเขาเอง พอพวกเขาไปไม่นาน เจ้าคุณก็ไปถึง แต่พวกอีจะหนีไปไหนนั้น

อั๊วไม่รู้ ลื้อต้องตามหาจากพวกญาติๆ เองว่าพวกเขาไปซ่อนตัวที่ไหนบ้าง”

เขาพยกัหนา้รบัอยา่งโลง่ใจ พอรูว้า่มารดาหนไีปไดพ้รอ้มกบันอ้งชาย 

กห็มดหว่ง เพราะสนิธพโตเปน็หนุม่แลว้ แมอ้ายแุคส่บิสีแ่ตม่รีปูรา่งใหญโ่ต 

เกินตัวอันเป็นผลจากการทำงานในสวนผักอย่างหนักตั้งแต่เด็กๆ เช่นเดียว 

กับเขา คงดูแลแม่ไปจนถึงบ้านญาติได้ดี เขาคิดว่าทั้งสองคนคงมุ่งหน้า 

ไปหาญาติของบิดาที่เพชรบุรีเป็นแน่ และเขาควรตามไปที่นั่น 

“แล้วคุณแพรล่ะครับอาแปะ เธอถูกลงโทษหรือเปล่า” เขาถามถึง 

หญิงผู้เป็นที่รักทันทีด้วยความห่วงใย ป่านนี้ อาจถูกบิดาเฆี่ยนจนหลังลาย

ไปแล้วก็เป็นได้

“ไม่นี่ ไม่เห็นอาเง็กว่าอะไรนะ แค่บอกว่าเธอเปลี่ยนใจไม่ไปตามนัด 

เพราะเจ้าคุณไปเจอจดหมายลื้อเข้า คงกลัวว่าพ่อจะลงโทษ ถึงได้บอกว่า 

ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับลื้อด้วย...และบอกอีกว่าแผนการทั้งหมดเป็นของลื้อ 

คนเดียว”

“อะไรนะ!” พยัคฆ์ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน “เป็นไปไม่ได้ คุณแพร 

ต้องไม่พูดแบบนั้น”

“มันเป็นไปแล้วอาโฮ่ว ทุกคนรู้เรื่องนี้กันหมด แกก็รู้ว่าคุณแพร 

กลัวเจ้าคุณแค่ไหน ถึงเรื่องจริงจะเป็นยังไง เธอก็ไม่มีวันสารภาพให้พ่อ 

ฟังหรอก”

“แต่เธอ...ทั้งหมดนี้...” เขาสะอื้นในอก ไม่คิดว่าคนรักจะขี้ขลาด 

ถึงเพียงนี้ ด้วยทั้งหมดนี้เธอเป็นต้นคิดแท้ๆ
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“แปะพูดจริงนะอาโฮ่ว เมื่อวานคุณแพรกับคุณหญิงยังยกขบวน 

คนรับใช้ไปทำบุญที่วัดอยู่เลย ไม่เห็นจะเป็นอะไร มีแต่ลื้อกับครอบครัว 

เท่านั้นที่เดือดร้อน”

“คุณแพร...” พยัคฆ์เจ็บปวดจนแทบกลั่นคำพูดออกจากลำคอ 

ไม่ได้...หัวใจที่ถูกทำลายลงย่อยยับมากอยู่แล้ว เวลานี้เหมือนถูกฉีกทึ้ง 

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และบดขยี้จนเป็นผุยผงด้วยมือน้อยๆ ของเธอ

“ตัดใจเสียเถอะอาโฮ่ว คุณแพรเธอสูงส่ง ไม่เหมาะสมกับลื้อหรอก 

ที่ผ่านมา อาป้อก็กลุ้มใจมาตลอดว่าลื้อจะต้องเสียใจภายหลัง แล้ววันนี้ 

เป็นยังไงล่ะ ลื้อต้องบ้านแตกสาแหรกขาดก็เพราะผู้หญิงคนเดียว”

คนฟังขบกรามแน่น อารมณ์พลุ่งพล่านสุดระงับ มือทั้งสองกำแน่น 

จนต้องชกพื้นระบายอารมณ์อัดอั้นภายใน

“แปะพูดถูก ทั้งหมดเป็นเพราะคุณแพร...เพียงคนเดียว” หากครั้งนี้  

เสียงที่ลอดจากริมฝีปากบวมช้ำที่มีแผลและเลือดเกรอะกรัง เต็มไปด้วย 

ความแค้นสุดขีด น้ำตาเอ่อท้นและเต้นระริกที่ขอบตาจนแทบหยด

“ก็เพราะจดหมายลื้อที่ส่งไปให้คุณแพรนั่นแหละ ท่านเจ้าคุณถึงได้ 

ตามไปถูก”

พยัคฆ์เบือนหน้าไปทางที่ตั้งศพบิดา น้ำตาแห่งความแค้นร่วงเผาะ  

เมื่อบิดาต้องมาตายเพราะความโง่เง่าของเขาและผู้หญิงขี้ขลาดคนหนึ่ง  

ความแค้นทำให้เขากระแทกหน้าผากลงกับพื้นแล้วคำรามออกมาจาก 

ส่วนลึกอันเจ็บปวดที่สุดของหัวใจ

อากังขยับเข้ามาใกล้ แล้ววางมือบนไหล่อันสั่นสะท้านของผู้อ่อนวัย

กว่า

“แล้วลื้อจะทำยังไงต่อไปวะอาโฮ่ว ตอนนี้ตำรวจตามหาตัวลื้อกัน 

ให้ควั่ก”

พยัคฆ์กลั้นสะอื้น เมื่อเงยหน้าขึ้นก็รีบปาดน้ำตาออกจากแก้ม  

ไม่ต้องการให้ใครเห็นน้ำตาลูกผู้ชาย



26   เ พ ลิ ง พ ยั ค ฆ์

“อั๊วยังไม่รู้เลยครับอาแปะ อั๊วอยากไปตามหาไอ๊”

“เฮย้ อยา่เพิง่ไปเลย แปะวา่ปา่นนีต้ำรวจคงเฝา้อยูแ่ลว้ ถา้ลือ้กลบัไป 

หาไอ๊เมื่อไหร่ ลื้อถูกจับแน่”

ดวงตาพยัคฆ์กลอกไปมาเพราะกำลังใช้ความคิดอย่างหนัก จริง 

ของอากังว่า ตำรวจคงป้วนเปี้ยนใกล้ญาติของเขาทั้งหมด ดังนั้นทางที่ดี 

เขาควรหนีไปที่อื่น

“อั๊วคิดอยู่นานนะอาโฮ่ว เมื่อตอนเย็น อั๊วคุยกับย้งเฮีย อีรู้จักกับ 

ซวัเฮยี เจา้ของคณะงิว้เลา่ซวับว่งเฮงทีม่าแสดงทีต่ลาด คนืนีก้น็อนทีศ่าลเจา้ 

นี่เอง ลื้อไปซ่อนตัวอยู่กับซัวเฮียก่อนไหม อยู่ในโรงงิ้วที่เดินทางขึ้นเหนือ 

ล่องใต้ ตำรวจไม่มีวันตามหาลื้อเจอแน่”

ดวงตาชั้นเดียวใต้คิ้วหนาที่ตวัดเฉียงขยายขึ้น

“แปะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุด พอเรื่องมันเงียบไปสักพักแล้วค่อย 

ตามหามุ่ยแชกับอาแบ้ ถ้าลื้อตกลง ย้งเฮียจะช่วยฝากฝังให้” แล้วอากัง 

ก็ลดเสียงลงอีก แม้รู้ว่าบริเวณนั้นมีเพียงทั้งสองและร่างไร้วิญญาณใน 

โลงศพกต็าม “คณะงิว้ของซวัเฮยี มพีรรคอัง้ทมิึง้คุม้ครองอยู ่เปน็สายเดยีว 

กับสมาคมฟ้าดิน๒ จากเมืองจีน เพื่อคุ้มครองคนของเรา ถ้าซัวเฮียรู้ว่าลื้อ

หนีการกดขี่ข่มเหงของเจ้าคุณละก็ เขาต้องรับลื้อไว้แน่”

ชายหนุ่มพยักหน้ารับทันที

“ตกลงครับอาแปะ ผมจะตามคณะงิ้วไป ผมทำงานได้ทุกอย่าง 

ขอเพียงมีที่ซุกหัวนอน และที่ซ่อนตัวเท่านั้น”

“ดี” อากังพยักหน้า “ถ้างั้นตามแปะมา เราจะไปหาซัวเฮียด้วยกัน”

๒ สมาคมฟ้าดิน หรือ หงเหมิน เป็นสมาคมลับของจีน ก่อตั้งขึ้นสมัยปลายราชวงศ์ 

หมิง ต้นราชวงศ์ชิง เพื่อ “โค่นชิงฟื้นหมิง” ได้แพร่สู่ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อช่วยเหลือชาวจีนอพยพด้วยกัน และในประเทศไทย เรียกสมาคมนี้ว่า อั้งยี่ 

ที่มา: http://www.thaichinese.net/thaichineseblog/hongmen/
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พยัคฆ์พึมพำรับ ก่อนจะคำนับลาศพบิดาเป็นครั้งสุดท้าย

“เตีย่ อัว๊จะไปอยูก่บัคณะงิว้ ขอใหเ้ตีย่คุม้ครองอัว๊ดว้ย ถา้ปลอดภยัด ี

แล้วอั๊วจะตามไปหาไอ๊ให้เร็วที่สุด และจะไม่ลืมคำสาบาน ขอให้เตี่ย 

ปกป้องพวกเราทุกคนด้วย จนกว่าจะถึงวันนั้น...อั๊วจะกลับมารับอัฐิเตี่ย 

ไปกราบไหว้และทำพิธีให้สมศักดิ์ศรี” 

พยัคฆ์ก้มศีรษะนิ่งบนพื้น...น้ำตาหยดสุดท้ายรินไหลต้องพื้นแทน 

เหล้าสาบาน นับแต่นี้ไป เขาจะมีชีวิตเพื่อการแก้แค้นเท่านั้น ทั้งหญิงร้าย 

และชายชั่ว ขอให้ดวงวิญญาณบิดาเป็นพยาน

ผ้าห่มและหมอนถูกยัดใส่มือพยัคฆ์อย่างไร้พิธีรีตอง เพียงแค่ 
เพื่อนบ้านของบิดาทั้งสองเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เฮ้งซัวฟัง หัวหน้า 

คณะงิ้วใบหน้าดุดันก็รับเขาเข้ามาทำงานด้วยทันที แล้วเสื้อผ้าก็ถูกยื่นมาให้ 

สองชดุ เขาลำ่ลาเพือ่นบา้นทัง้สองไมก่ีค่ำ แลว้เดนิตามหลงัเดก็หนุม่ผูม้รีปูรา่ง 

หนากวา่วยัรุน่ทัว่ไป ซึง่อากงักระซบิวา่เปน็พระเอกบู๓๊ ของคณะชือ่วา่มงักร  

หรืออาเล้งเข้าไปยังที่พักคณะงิ้วชั่วคราว อันมีสมาชิกหลายสิบคนนอน 

เรียงรายอยู่บนพื้นเสื่อ แต่ละคนมีข้าวของกองอยู่ข้างที่นอนส่วนตัวและ 

เตรียมตัวนอนพักผ่อนหลังจากการแสดงในตอนค่ำ 

สายตาแห่งความสงสัยมองตามเขาไปจนถึงที่ว่างข้างที่นอนของ 

มังกร แต่ไม่มีใครพูดออกมา แล้วเสื่อผืนใหม่ก็ถูกกางออก 

“นอนตรงนี้แหละ ที่นี่เป็นส่วนของผู้ชาย ผู้หญิงนอนในห้องโน่น” 

ชายหนุ่มเจ้าบ้านบอกง่ายๆ

เขาพยักหน้ารับ แล้วทิ้งตัวลงนั่งบนที่นอนชั่วคราว

“เราต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ เพื่อเรียนกังฟู การออกท่าบู๊ ร่ายรำอาวุธ  

๓ พระเอกบู๊ (อู่เซิง) ตัวละครที่รับบทนักรบ เน้นบทบาทการต่อสู้ 

ที่มา: http://www.ngiew.com
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พวกหอก ง้าว ทวน กระบี่ พอสายหลังกินข้าวต้มเสร็จ ก็เรียนท่าทาง 

ตัวละครฝ่ายบุ๋น บ่ายแสดงงิ้วกลางวัน งิ้วเลิกก็กินข้าว เตรียมแสดงงิ้ว 

รอบค่ำ”๔ มังกรร่ายกิจวัตรประจำวันให้ฟัง พยัคฆ์สังเกตว่าพระเอกบู๊ 

ของคณะงิ้วเล่าซัวบ่วงเฮงไม่ได้มีใบหน้าหล่อเหลาคมคายสะโอดสะอง 

อย่างพระเอกบุ๋น กลับมีใบหน้าออกจะดุดันมากกว่า กรามหนาแข็งแกร่ง 

คางหนาบึกบึน คิ้วหนาเป็นปื้นพาดเหนือดวงตาที่จริงจังยิ่ง สมกับเป็นผู้มี

วิทยายุทธ์บนเวทีแสดงงิ้ว ดูท่าทางเป็นมิตร แต่คงเพราะเหนื่อยมาทั้งวัน 

พอพูดจบ ก็ทิ้งตัวลงนอนหันหลังให้ทันที เรียกว่าตัดบทเพียงเท่านั้น 

ซึ่งเขาก็ยิ่งกว่ายินดี ด้วยเวลานี้ชายหนุ่มไม่มีอารมณ์จะผูกมิตรกับใคร 

เช่นกัน

พยคัฆจ์งึหยบิเสือ้ผา้ไปอาบนำ้ตรงทีม่งักรชีใ้หด้เูมือ่ครู ่เงนิกอ้นเดยีว 

ของเขาถกูมดัไวแ้นน่ในเสือ้ถงัจวง๕ ทีแ่สนสกปรกสมีอซอซึง่ใสม่าหลายวนั  

สมบัติทั้งเนื้อทั้งตัวถูกเก็บไว้ที่นั่น จึงไม่คิดถอดวางบนที่นอนใหม่ สบู่ก้อน 

เล็กๆ มังกรปันมาให้ เขาได้อาบน้ำสระผม และซักเสื้อสกปรกไปพร้อมกัน 

พอร่างกายสะอาดสะอ้านดีแล้ว เขาก็กลับมานอนท่ามกลางผู้คนซึ่งบัดนี้ 

หลับใหลไปเรียบร้อย แสงตะเกียงถูกหรี่ลง ด้านนอกปิดไฟไร้เสียง แม้จะ 

อยู่ในเมือง ไฟฟ้าก็ยังมีราคาแพง จึงต้องประหยัดกันอย่างหนัก ถ้า 

ไม่จำเป็นก็จะใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าดทดแทน อย่างเช่นที่บ้านของเขา

๔ ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ ลมหายใจในโรงงิ้ว โดย ชาธิป สุวรรณทอง 

สัมภาษณ์คุณสุมา จรัสแนว วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๕ เสื้อถังจวง หรือเสื้อคอจีน ดัดแปลงมาจากเสื้อนอกของชายสมัยปลายราชวงศ์ชิง 

มีลักษณะเด่น ๔ ประการคือ ๑. คอเสื้อตั้ง เปิดคอด้านหน้าตรงกลาง ๒. แขนเสื้อและ 

ตัวเสื้อเป็นผ้าชิ้นเดียวกัน ๓. สาบเสื้อแหวกเป็นแนวตรง หรือแนวเฉียง ๔. กระดุมเสื้อ  

แบบจีน ใช้ผ้าถักเป็นปมและห่วงรังดุม 

ที่มา: เว็บไซต์ โรงเรียนสอนภาษาหอการค้าไทย-จีน
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ดา้นหลงัโรงงิว้กเ็ชน่กนั พอทกุคนเขา้นอน ไฟกถู็กหรีแ่สง จนกระทัง่ 

พยัคฆ์เดินผ่านไป แสงไฟริบหรี่ถูกหมุนปิดลงพร้อมๆ กับค่ำคืนแรก 

ในคณะงิ้วเล่าซัวบ่วงเฮง... 

ทันทีที่หลับตาลงภาพใบหน้างดงามของแพรพรรณรายก็ผุดขึ้น 

ในความทรงจำ เหมือนเช่นทุกค่ำคืนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทว่าคืนนี้  

ภาพใบหน้าอ่อนหวานงดงามของเธอกลับกลายเป็นสิ่งที่หลอกหลอนจิตใจ 

เขาให้เจ็บปวดยิ่งนัก เมื่อต้นเหตุทั้งหมดของปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เขา 

ต้องมานอนอยู่ที่นี่ บิดาต้องนอนไร้ลมหายใจอยู่ในโลงศพ มารดากับ 

น้องชายต้องหนีไปอาศัยอยู่กับญาติ ก็เพราะเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น

เขายกมือขึ้นกดตา...สะกดกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลรินเมื่อหวนคิดถึง 

เดก็หญงิตวัเลก็ๆ ทีช่อบวิง่เลน่หลงับา้นทรงไทยหลงัใหญข่องพระยาพทิกัษ-์ 

สันติชน...และหวนคิดถึงวันแรกที่เขารู้ตัวว่า รักเด็กสาวหมดหัวใจ...

“อาโฮ่วจ๋า อาโฮ่ว...” เสียงหวานใสแจ๋วกังวานไปทั่ว เมื่อเด็กหญิง 
อายุสิบสามแอบหนีพี่เลี้ยงมาที่แปลงผักของเขาในเย็นวันหนึ่ง กระโปรง

สีขาวขลิบลูกไม้ตรงชายปลิวไสวตามแรงลม “แพรสอบได้ที่หนึ่งด้วยจ้ะ 

อาโฮ่ว”

เขาวางหาบฝักบัวรดน้ำที่ดัดแปลงมาจากปี๊บน้ำมันก๊าดสองถังซึ่ง 

กำลังรดแปลงผักลง และหันมายิ้มให้เด็กหญิงที่อายุน้อยกว่าเขาสามปี  

ที่กำลังวิ่งถือกระดาษผลสอบตรงมาหาด้วยใบหน้าสดใสและตื่นเต้น

“จริงหรือครับคุณแพร” ดวงหน้าน่ารักยิ้มแก้มปริพยักหน้าเป็น 

คำตอบ เขายื่นมือออกมารับกระดาษ พอเห็นมือตนเองเปื้อนโคลนก็รีบ 

ล้างด้วยน้ำในปี๊บ และเช็ดกับกางเกงขาสั้นมอซอก่อนจึงกล้ารับกระดาษ 

จากมือเด็กสาว

“เห็นไหมจ๊ะ เพราะอาโฮ่วสอนเลขให้แพร แพรถึงได้คะแนนเยอะ 

ที่สุดในห้อง ครูชมด้วยจ้ะว่าแพรเก่งมาก คุณครูอาโฮ่วของแพรเก่งที่สุด
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เลย”

พยัคฆ์ยิ้มหน้าบานหุบไม่ลง แก้มร้อนผ่าว พึมพำรับ

“คณุแพรเรยีนเกง่มากกวา่ครบั ผมแคเ่อาการบา้นเกา่มาใหค้ณุแพร 

ฝึกเท่านั้นเอง”

เธอสั่นศีรษะเร็วจนหางเปียสะบัดตาม

“ไม่จริงหรอก อาโฮ่วสอนเก่ง สอนแพรให้เข้าใจยิ่งกว่าที่คุณครูสอน 

อีก แถมยังใจดีมากๆ ด้วย”

คนถูกชมอมยิ้มแก้มแทบปริ แล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่

“ขอบคุณคุณแพรมากครับ ตอนนี้ปิดเทอมแล้ว อย่าลืมทบทวน 

การบ้านด้วยนะครับ เปิดเทอมจะได้ไม่ลืม”

“จ้ะ แพรไม่ลืมหรอก แล้ววันนี้แพรขอยืมหนังสือมาจากคุณตา 

เอามาให้อาโฮ่วด้วย แพรจำได้ว่าอาโฮ่วบอกว่าอยากอ่าน”

“ละครแห่งชีวิต ของหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง” พยัคฆ์อุทานด้วย 

ความตื่นเต้นเมื่อเห็นหนังสือในมือของเด็กสาว

“ใช่จ้ะ แพรยืมคุณตามา ที่บ้านคุณตามีหนังสือเยอะเลย พอดี 

เมื่อเช้าแพรแวะไปกราบเรียนท่านเรื่องผลการสอบ ท่านดีใจใหญ่ แพรเห็น 

หนังสือในตู้ เลยขอยืมท่านมาสองสามเล่ม ส่วนเล่มนี้ แพรเอามาให้อาโฮ่ว 

อ่านก่อน”

“ขอบคุณคุณแพรมากครับ” เขาอุทานด้วยความตื้นตันใจ ไม่นึก 

เลยว่าเธอจะจำคำพูดเปรยๆ เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนได้ด้วย ว่าเขาไม่มีเงิน 

จะซื้อหนังสือราคาแพงเหล่านี้ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ บิดาเก็บหอม 

รอมริบอย่างกระเหม็ดกระแหม่ แม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ บิดาก็ไปเก็บ 

ของเก่าจากบ้านพระยาพิทักษ์สันติชน ส่วนหนังสือพิมพ์จีนก็ขอจาก 

เถ้าแก่เจ้าของร้านขายของชำในตลาดที่คุ้นเคยกันดี ดังนั้นข่าวที่ได้อ่าน 

จึงล้าหลังกว่าชาวบ้าน แต่ยังถือว่าได้ติดตามข่าวสารและฝึกอ่านทั้ง 

ภาษาไทยและจีนได้เป็นอย่างดี 
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“ส่วนอีกสองเล่ม ถ้าแพรอ่านจบแล้วเรามาแลกกันนะจ๊ะ”

“ครับ ได้ครับ” พยัคฆ์ถอดเสื้อออกมาห่อหนังสือด้วยความทะนุ- 

ถนอม แล้วเดินไปวางตรงโคนต้นไม้ซึ่งมีสัมภาระของเขาวางอยู่ก่อนหน้า

“งั้นแพรไปละ นี่หลบคุณแม่ออกมา เดี๋ยวตามหาแพรไม่เจอ 

อาหมวยจะถูกตำหนิเอา”

“ครับคุณแพร” เขาก้มศีรษะรับ ทุกครั้งที่ได้พบเจอ เขาจะนอบน้อม 

ต่อบุตรสาวเจ้าของที่ดิน อย่างที่บิดาเคยสอนไว้เสมอ

“อ้อ คุยเพลิน เกือบลืมเลยจ้ะ เมื่อวานแพรหัดทำขนมกลีบลำดวน 

กับคุณแม่ เลยแอบหยิบมาให้อาโฮ่วด้วย” เด็กสาวล้วงกระเป๋าเสื้อ และ 

หยิบผ้าเช็ดหน้าถักริมลูกไม้สวยงามออกมา “กลีบมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่  

เพราะแพรกำลังหัดปั้น แต่รสชาติอร่อยมากจ้ะ คราวหน้ารับรองว่าต้อง 

ปั้นสวยกว่านี้แน่”

เขารับห่อผ้ามาด้วยมือสั่นระริก...ปลื้มใจจนบอกไม่ถูก

“เป็นการขอบคุณที่อาโฮ่วสอนหนังสือแพรไงจ๊ะ”

“โธ่...คุณแพรไม่ต้องลำบากเลยครับ ผมยินดีช่วยเต็มที่อยู่แล้ว 

ถ้าผมทำได้”

“ไมไ่ดห้รอก อาโฮว่ตอ้งทำงานรดนำ้ผกัทกุวนัหลงัเลกิเรยีน ไหนตอ้ง 

มาสอนแพรอกี” ใบหนา้หวานงดงามไมเ่ปน็สองรองใคร แตง่แตม้ความงาม 

ด้วยรอยยิ้มสดใส ทำให้โลกนี้งดงามขึ้นโดยพลัน ดวงตาสุกสกาวแพรว- 

พราวระยิบระยับ เสี้ยวเวลานั้นเองที่เขารู้ว่า แพรพรรณรายกำลังผ่านพ้น 

วัยเด็ก และเมื่อเติบโตเป็นสาวรุ่น เธอต้องสวยยิ่งกว่าหญิงสาวคนไหนที่เขา 

เคยพบเห็น แล้วหัวใจเด็กหนุ่มก็กระตุกประหลาดๆ 

หากความรู้สึกผิดเตือนให้เขาต้องรีบหักห้ามใจตัวเอง 

“ขอบคณุอกีครัง้ครบัคณุแพร ผมจะรบีอา่นหนงัสอืเลม่นีใ้หเ้รว็ทีส่ดุ  

แล้วจะฝากหมวยไปคืนนะครับ”

“อย่าเลย แพรมาเองก็ได้ จะได้ฟังอาโฮ่วเล่าว่าสนุกหรือเปล่า หมวย 
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อ่านหนังสือไม่ออก เธอไม่รู้เรื่องหรอกจ้ะ”

เขาอยากอ้าปากปฏิเสธ หากความเห็นแก่ตัว อยากอยู่ใกล้ชิดกับเธอ 

ยิ่งขึ้น หยุดยั้งเขาไว้ จึงได้แต่พยักหน้ารับ

“งั้นวันไหนอาโฮ่วว่าง แต่...เอางี้ แพรจะแอบมาตอนที่คุณแม่

งีบกลางวัน เอาเป็นว่ามะรืนนี้แล้วกันนะจ๊ะ วันศุกร์คุณพ่อไปทำงาน 

แพรคงแอบมาได้สักชั่วโมง”

“ครบัคณุแพร” เขาพมึพำรบั...กม้ยิม้ใหแ้กเ่ดก็สาวผูส้งูศกัดิ ์ตอ่ไปนี ้

แพรพรรณรายต้องแอบมาพบเขาแทน หลังจากมารดาเธออนุญาตให้เขา 

สอนการบ้านเป็นบางครั้งบางคราว หลังจากหมดหน้าที่ ก็ไม่มีโอกาสไป 

เหยียบบ้านหลังใหญ่อีกแล้ว

“ทีน่ีน่ะจะ๊ งัน้แพรไปละ” เธอสง่ยิม้แขง่กบัแสงตะวนัยามบา่ยอกีครัง้  

แล้ววิ่งจากไปอย่างรวดเร็วจนกระโปรงปลิว 

พยัคฆ์มองตามร่างบางที่วิ่งไปตามเส้นทางเล็กๆ ข้างคลองมุ่งหน้า 

สู่เรือนหลังใหญ่ไกลออกไป หัวใจเขาอิ่มเอิบราวกับได้รับน้ำทิพย์อันชุ่มฉ่ำ  

เขายกผ้าเช็ดหน้าที่ห่อขนมในมือขึ้นสูดดม หอมทั้งกลิ่นเทียนอบและ 

กลิ่นหอมของผ้าเช็ดหน้า

“ฮั่นแน่ เฮียโฮ่ว” 

พยัคฆ์ได้ยินเสียงดังจากด้านหลัง เขารีบลดมือที่ยกขึ้นจดจมูก 

ลงทันที 

“คิดจะแอบกินคนเดียวเหรอ ไม่แบ่งอั๊วมั่ง”

“คุณแพรเอามาขอบคุณอั๊ว ไม่ได้เอามาให้ลื้อสักหน่อย” เขาหวง 

รีบเก็บไว้ทันที

“อ้าว แบบนี้มันไม่ยุติธรรมนี่หว่า” สินธพโวย

“ไม่ยุติธรรมได้ไง เธอเอามาขอบคุณอั๊วที่ไปสอนหนังสือนะโว้ย”

“ฮั่นแน่...เฮีย...แก้มแดงแบบนี้ คิดอะไรในใจหรือเปล่า ไม่ใช่แค่ 

อยากสอนหนงัสอืหรอกมัง้” เดก็ชายอายสุบิขวบ ทำตวัแกแ่ดด ยิม้ลอ้เลยีน 
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พี่ชาย “คุณแพรทำขนมมาให้ด้วย...เอ...แบบนี้ หรือว่าคุณแพรก็แอบชอบ

เฮียด้วยเหมือนกัน”

“ไอ้บ้า! เป็นไปไม่ได้ แกก็รู้ว่าเธอเป็นใครแล้วเราเป็นใคร” พยัคฆ ์

อุทานด้วยความตกใจ ไม่คิดว่า น้องชายได้สะกิดประตูหัวใจให้เปิดออก 

แล้วมันก็เปิดกว้างจนมองเห็นความจริงที่ตนพยายามซุกซ่อน แต่ก็ปิดไว้ 

ไม่เคยมิด

“ก็ไม่เห็นแปลก คุณแพรออกจะสวย” เด็กชายทำหน้าตาเคลิ้มฝัน 

พยัคฆ์จึงเขกหัวน้องชายเต็มที่ 

“โอ๊ย!” สินธพอุทานลั่นทุ่ง

“นี่แน่ะ อวดรู้มากไปแล้ว เป็นเด็กเป็นเล็กยุ่งเรื่องผู้ใหญ่”

“โอ๊ย ใครไม่รู้ก็บ้าแล้ว เห็นมองตามตาเยิ้มหยดย้อยแบบนั้น”

แก้มพยัคฆ์กระตุกยิ้มอย่างห้ามไม่อยู่ เมื่อน้องชายช่างพูดจี้ใจดำ 

เหลือเกินจนลืมสังเกตว่าขนมถูกฉกจากมือไปแล้ว ไม่ถึงนาทีผ้าเช็ดหน้า 

กับขนมชิ้นสุดท้ายถูกวางกลับลงในมือเขาอีกครั้ง แล้วร่างโย่งกว่าเด็กวัย 

เดียวกันก็วิ่งแผล็วกลับไปต้อนเป็ดอย่างรวดเร็ว...ก่อนพี่ชายจะทันรู้ตัว

รสชาติขนมกลีบลำดวนชิ้นสุดท้ายยังหวานหอมกรุ่นอยู่ในห้วงคำนึง 
เมื่อเขาทิ้งตัวลงนอนบนเบาะบางๆ ข้างน้องชายในค่ำคืนนั้น หัวใจที่เพิ่ง 

แตกพานเคลือบด้วยสีชมพูแห่งความรักเป็นครั้งแรกในชีวิต 

...แพรพรรณราย...ชื่อนั้นก้องอยู่ในสมองครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคย 

เบื่อ...และเจ้าตัวแสร้งหลงลืมชาติกำเนิดอันต่ำต้อยของตนเองเสีย คิดถึง 

เพียงดวงตาคู่สวยที่มองเขาอย่างอ่อนหวานโดยไม่คิดเข้าข้างตนเอง...

และคิดว่า เธอเองก็คงมีใจให้เขาไม่น้อย...

นิยายเล่มโปรดถูกยกขึ้นมากอด...เขาสูดดมผ้าเช็ดหน้าครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า แล้วถอนใจเฮือกด้วยความสุขใจ ก่อนหลับตาลง...เช่นเดียวกับ 

คำ่คนืนี ้เพยีงแตค่วามรูส้กึเมือ่สีป่กีอ่นและตอนนีแ้ตกตา่งกนัราวฟา้กบัดนิ  
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เวลานั้น ครอบครัวเขายังอยู่พร้อมหน้า หากเวลานี้ หนึ่งชีวิตได้จบลงไป 

แล้ว และอีกสามชีวิตกำลังเผชิญกับพายุร้ายของชีวิตที่โหมกระหน่ำ ซึ่ง 

ท้ังหมดน้ีเป็นเพราะหัวใจอันมักง่าย ไม่รู้จักท่ีต่ำท่ีสูงของเขาเพียงคนเดียว...

...ไม่คิดเลยว่า...ผู้หญิงที่เขารักและเทิดทูนยิ่งกว่าชีวิต จะกลาย 

เป็นคนขี้ขลาด ตระบัดสัตย์ ทรยศต่อความรักของเขาถึงเพียงนี้...

ภาพหญงิสาวผูไ้รเ้ดยีงสาคอ่ยๆ เลอืนรางไปจากความทรงจำ เมือ่มนั 

คือภาพมายา ที่ไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงของแพรพรรณราย เพราะความ 

ขีข้ลาดของเธอทำใหบ้ดิาของเขาตอ้งพบจดุจบอยา่งโหดรา้ย...และในคำ่คนืนี ้

เขาก็รวมเธอเข้าไปอีกหนึ่ง เติมลงในบัญชีแค้น...ที่วันหนึ่งเขาต้องกลับมา 

ชำระแค้นนั้นด้วยมือเขาเอง

พยัคฆ์หลับตาแน่น...ซ่อนความเจ็บปวดทั้งหมด รวมถึงน้ำตาลง 

เบื้องหลังเปลือกตา...สัญญากับตนเองว่าต่อไปจะไม่มีน้ำตาไหลรินให้แก่ 

แพรพรรณราย หญิงสาวที่ตนเคยมอบหัวใจให้อีก จากนี้เขาจะคิดถึง 

แต่อนาคต และรอคอยวันที่จะกลับมาแก้แค้นเท่านั้น และเขาหวังว่าจะได้

ซ่อนตัวอยู่ที่นี่จนกระทั่งทุกคนลืมเรื่องคดี แล้วเขาจะได้ไปหามารดาสักวัน 

หนึ่งเมื่อมีโอกาส...



ใกล้ตีสี่ เสียงผู้คนเริ่มตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวัน รวมถึง 
คนข้างตัวพยัคฆ์ที่สะกิดเขาเบาๆ

“อาโฮ่ว ตื่นได้แล้ว เดี๋ยวจะฝึกไม่ทัน”

ผู้มาใหม่งัวเงีย ทั้งที่ปกติก็ตื่นเช้าเป็นนิสัย หากด้วยความเหนื่อยล้า 

ตลอดหลายวนัทีผ่า่นมาและนอนไมเ่ตม็อิม่นกัในตรอกหลงัตลาด กท็ำใหเ้ขา 

หลับเป็นตายทันทีที่หัวถึงหมอน แต่พอได้ยินเสียงเรียก เขาก็เด้งตัวลุกขึ้น 

ทันที

“รีบล้างหน้าล้างตาแล้วไปซ้อมกันได้แล้ว” มังกรเตือน สมาชิกใหม่ 

มองคนรอบข้างที่ทิ้งข้าวของไว้ตรงนั้นและพับเสื่อเก็บไว้ เพื่อให้มีเนื้อที่ 

โล่งขึ้น เขาจึงทำตาม และกลับมาพร้อมในชุดเสื้อยืดสีขาวตัวเก่าของมังกร

และกางเกงขากว๊ยทีพ่นัรอบเอวดว้ยผา้แถบรดัจนแนน่ รองเทา้ผา้ทบัถงุเทา้ 

ที่ยังต้องใช้ผ้าพันปลายกางเกงให้รัดกุม ซึ่งสมาชิกชายแต่งกายเช่นนี้กัน 

ทกุคน ยกเวน้ผูช้ายบางคนทีอ่ายมุากหนอ่ย หรอืเพิง่เดนิทางมาจากเมอืงจนี 

ยังไว้ผมเปียยาวอยู่ ก็พันเปียรอบศีรษะอย่างทะมัดทะแมงไปที่ลานกว้าง 

๒
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หน้าศาลเจ้า

พอถึงเวลาตีสี่ครึ่ง ผู้ชายทั้งเด็กอายุน้อยสุดคงไม่เกินห้าขวบ จนถึง 

วัยกลางคนก็เข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบ และมีเฮ้งซัวในชุดฝึกแต่ไม่มี 

หางเปียยืนกางขา เท้าสะเอวคอยท่าอยู่แล้ว

สามชั่วโมงแรกของวัน หมดไปกับการฝึกฝนกังฟูและอาวุธหลาก 

หลายชนิดกับกลุ่มเด็กซึ่งโตสุดอายุไม่เกินสิบขวบ พยัคฆ์ไม่เคยได้เรียนรู้ 

มาก่อน นอกจากเคยนั่งชมการแสดงงิ้วบนเวที ซึ่งวันนี้เขาต้องมาเรียนรู้ 

เบื้องหลังอันยากลำบาก ว่ากว่านักแสดงจะมีท่วงท่างดงามเช่นนั้นได้ต้อง 

ผ่านการฝึกฝนหนักมากแค่ไหน

พยัคฆ์ผู้เคยทำแต่สวนและอ่านหนังสือ เกือบหมดแรงทิ้งตัวนั่ง 

หลายครั้ง แต่พอเห็นสายตาแข็งกร้าวของเฮ้งซัว เขาก็ต้องกัดฟันฝึกไป 

พร้อมกับพวกเด็กๆ ซึ่งมีฝีมือร่ายรำหมัดมวยเก่งกว่าเขามาก ส่วนมังกร 

นัน้ฝมีอืการใชอ้าวธุเรยีกวา่ลำ้เลศิ จงึไดฝ้กึซอ้มกบัเหลา่นกัแสดงฝมีอืระดบั 

เดียวกัน ส่วนเขาต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ในการตั้งท่ารำหมัดมวย 

ให้ถูกต้อง ต่อไปถึงจะได้ฝึกอาวุธที่ใช้แสดง ซึ่งถือว่ายากยิ่งสำหรับคน 

ที่คุ้นเคยแต่การอ่านหนังสืออย่างเขา

พอถงึเวลาพกั สมาชกิใหมก่เ็หงือ่ทว่มกายจนตอ้งใชผ้า้ขนหนผูนืเลก็ 

เชด็เหงือ่และพาดคอไว ้จากนัน้กเ็ดนิไปเขา้แถวรบัถว้ยขา้วตม้ และตกักบัขา้ว  

พวกผักดอง เต้าหู้ยี้ และผัดใบปอใส่เต้าเจี้ยวในจานเล็กๆ มานั่งใต้ต้นไม้ 

ข้างมังกร เพื่อนคนเดียวของเขาในเวลานี้ 

“คนืนีเ้ราแสดงเสรจ็กจ็ะเกบ็ขา้วของ พรุง่นีเ้ชา้กก็ลบับา้น” เพือ่นใหม ่

บอก ใบหน้าแกร่งยังดูเรียบเฉยเหมือนคนไร้อารมณ์ แต่ไม่แสดงความ 

ห่างเหินหรือเดียดฉันท์ จนพยัคฆ์คิดว่าคงเป็นบุคลิกของมังกรที่ดูเหมือน 

ไม่ใส่ใจ หากสายตาภายใต้เปลือกตาชั้นเดียวที่ตวัดเฉียงขึ้นไปนั้นกลับ 

คมกริบ ดูจะเก็บรายละเอียดรอบตัวได้ทุกอย่างเลยทีเดียว

“แลว้บา้นของเฮง้ซอืแปอ๋ยูท่ีไ่หนร”ึ เขาเรยีกเฮง้ซวั ผูส้อนวชิาหมดัมวย 
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ว่าเป็นอาจารย์ ต่างจากซิงแซที่หมายถึงอาจารย์สอนหนังสือ และหลังจาก 

ผ่านพิธีรับเขาเข้าเป็นศิษย์แล้ว ก็ต้องเรียกให้ถูกต้องเช่นเดียวกับลูกศิษย์

คนอื่นๆ

“ซอยหลังวัดเล่งเน่ยยี่ ใกล้วัดคณิกาผล” มังกรตอบ กลืนข้าวต้ม 

ในปาก และเอาตะเกียบพุ้ยกับข้าวเสียงดัง เป็นประเพณีของชาวจีน 

ที่แสดงถึงความอร่อย เมื่อคนทำอาหารได้ยินก็ชื่นใจ หากแต่คนไทยอย่าง 

แพรพรรณรายเคยบ่นว่าเขากินอาหารเสียงดังเหลือเกิน พวกผู้ลากมากดี 

อย่างเธอคงมองเห็นเขาเป็นพวกไร้วัฒนธรรม...เป็นไอ้โง่...ที่หลอกใช้ได้ 

ง่ายดาย พอไม่ต้องการก็เขี่ยทิ้งโดยไม่แยแสว่ากี่ชีวิตต้องเดือดร้อนเพราะ

ฝีมือเธอและพี่ชายใจโฉด

แค่คิดถึง ข้าวต้มที่กำลังกินคล่องคอพลันฝืดขึ้นมาทันที จนต้องรีบ 

ยกน้ำชาดื่มตาม จู่ๆ มังกรก็ถามขึ้นราวกับใจตรงกัน

“ลูกสาวเจ้าคุณอะไรนั่น สวยนักหรือวะ ลื้อถึงได้คิดพาหนี” น้ำเสียง 

นั้นไม่ได้เย้ยหยัน และดวงตาที่บ่งบอกเชื้อชาติเดียวกันมองเขานิ่งราวกับ 

ตอ้งการรูค้วามจรงิมากกวา่เยาะ ดว้ยเมือ่คนื มงักรกไ็ดย้นิเรือ่งราวทัง้หมด 

จากปากเพื่อนบ้านที่ทราบเรื่องราวของพยัคฆ์อย่างทะลุปรุโปร่ง

แผลบนโหนกแก้มที่เริ่มแห้งตกสะเก็ดกรังปวดแปลบขึ้นมาทันที  

ราวกับย้ำความทรงจำในค่ำคืนนั้นไม่ให้เลือนหายไปจากใจได้ 

“ก็สวยดี” เขางึมงำตอบ 

“แลว้มนัคุม้กนัไหมวะ” มงักรบุย้ปากไปยงัขา้งแกม้ “ถา้มนัยงิใกลอ้กี 

สักนิ้ว ป่านนี้ลื้อคงตายไปแล้ว”

พยัคฆ์พ่นลมหายใจ ก่อนจะสั่นศีรษะ

“ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ อั๊วจะเลือกครอบครัว แต่มันสายไปแล้ว” 

เขาหลุบตา และเสพุ้ยข้าวต้มเข้าปาก

“คนที่นี่ต่างก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละ พวกเราคนจีนถึงต้องมา 

รวมตัวกัน เฮ้งซือแป๋ช่วยคนจีนที่ถูกรังแกมาเยอะ”
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“แล้วล้ือล่ะ มีครอบครัวอยู่ท่ีน่ีด้วยหรือเปล่า” พยัคฆ์ถามเจ้าถ่ินบ้าง 

“ไม่มี อั๊วตัวคนเดียว ไม่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง ซือแป๋รับอั๊วมา 

เลี้ยงตั้งแต่สี่ห้าขวบแล้ว”

คนฟังถอนใจเฮือก ดูเหมือนคนที่นี่จะมีแต่ปัญหาอย่างที่มังกร 

บอกจริงๆ

“มิน่าเล่า ถึงได้รำมวยเก่ง เพราะฝึกมาตั้งแต่เด็กนี่เอง” เขารีบ 

เปลี่ยนเรื่องคุย

“ฝึกไว้เป็นวิชาป้องกันตัว นอกจากเป็นอาชีพที่ต้องเลี้ยงปากท้อง  

ซือแป๋บอกว่าพวกเราต้องมีวิชาติดตัวเอาไว้ อย่าให้ใครที่ไหนมารังแกได้”  

เสียงนั้นบ่งบอกถึงความตั้งใจของเจ้าตัว ท่าทางเอาจริงเอาจัง ทำให้คิ้ว 

พยัคฆ์ขมวดเข้าหากัน “ลื้อก็เหมือนกัน เฮ้งซือแป๋เก่งกังฟูมาก ลื้อต้องหัด 

เอาไว้เยอะๆ ถ้ายังคิดจะล้างแค้นให้เตี่ยลื้อ”

คิ้วหนาคลายออกจากกันทันทีเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วเขาก็ 

พยักหน้าหนักแน่น และกระซิบลอดไรฟัน

“อั๊วไม่มีวันลืม”

“ดีแล้ว” มังกรวางมือจากตะเกียบ และยกมือแตะจี้หยกที่ลำคอ 

“ของต่างหน้าชิ้นสุดท้ายของไอ๊ ซือบ้อบอกว่าก่อนตายท่านมอบหยกชิ้นนี้ 

ใหเ้ฮง้ซอืแป”๋ คำบอกเลา่นัน้ฟงัดธูรรมดาๆ แตด่วงตามงักรทีเ่ปลง่ประกาย 

ออกมา ช่างจริงจังดุดันยิ่งนัก เหมือนไฟแค้นนั้นสุมอยู่ในใจเขามาเนิ่นนาน 

แล้ว

พยัคฆ์นิ่งฟังด้วยความสงสัย หรือทั้งสองจะมีความเป็นมาคล้าย 

คลึงกัน

“เตีย่กบัไอล๊ือ้ถกูฆา่ตายอยา่งนัน้ร”ึ เขาถามออกไป มงักรสดูลมหายใจ 

เข้าลึกแล้วพยักหน้า

“ไอ๊บอกซือบ้อแบบนั้น ท่านอุ้มอั๊วมาฝากไว้กับซือบ้อตอนไปแสดง 

งิ้วแถวปากน้ำ ก่อนที่ท่านจะตาย”
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“แล้วรู้ไหมว่าใครฆ่าเตี่ยกับไอ๊ลื้อ”

คนถูกถามส่ายหน้าน้อยๆ 

“ไม่รู้ แต่ซือแป๋บอกว่าหยกชิ้นนี้จะบอกความจริงทุกสิ่ง”

“แล้วลื้อรู้อะไรบ้างหรือยังล่ะ”

“ยัง แต่สักวันหนึ่งอั๊วต้องรู้ให้ได้”

เขาพยักหน้ารับ สายตาสองคู่จ้องมองกันด้วยความเข้าอกเข้าใจ

“สักวัน...คงจะถึงวันของเรา” พยัคฆ์พึมพำ และเพื่อนใหม่ของเขา 

ก็พยักหน้ารับ

“ใช่ สักวัน...” ริมฝีปากมังกรเหยียดออกน้อยๆ เมื่อสบตาพยัคฆ์  

ทั้งสองไม่จำเป็นต้องเอ่ยอะไรออกมา เพราะต่างมองเห็นความเป็นมา 

ที่คล้ายคลึงกันและมีความแค้นเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลัง

“แล้วถ้าอั๊วต้องการฝึกหนัก จะต้องทำยังไงบ้าง” เขาถามขึ้นทันที 

“ลื้อเคยฝึกกังฟูมาก่อนหรือเปล่า”

พยัคฆ์สั่นศีรษะเร็วๆ

“ถ้าลื้อต้องการฝึกหมัดมวย นอกจากจะฝึกกับเฮ้งซือแป๋ตอนเช้า 

แล้ว อั๊วจะสอนให้ลื้อเอง แต่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน”

คนฟังเลิกคิ้ว

“อั๊วไม่มีเงินจะมาแลกเปลี่ยนหรอก”

“ไม่ใช่เรื่องเงิน เมื่อคืนลื้อบอกว่าเรียนที่มหาวิทยาลัย อั๊วอยากอ่าน 

เขยีนภาษาไทยได ้ทกุวนันีเ้ฮง้ซอืแปใ๋หเ้รยีนแตภ่าษาจนี แลว้อัว๊กห็วัขีเ้ลือ่ย 

เหลือเกิน อ่านทั้งไทยทั้งจีนไม่ได้เรื่องเลย”

“อ้อ ได้สิ เรื่องนั้นอั๊วยินดี ภาษาจีนอั๊วก็สอนได้เหมือนกัน อั๊วและ 

น้องเรียนมากับเตี่ยตั้งแต่เล็กๆ แล้ว อีเคยเป็นครูมาจากเมืองจีน” พยัคฆ์ 

ยิ้มรับ ยิ่งกว่ายินดีที่จะสอน 

“ดี งั้นลื้อสอนหนังสืออั๊ว อั๊วก็จะสอนลื้อต่อยมวย” มังกรตบเข่า 

ฉาดใหญ่



40   เ พ ลิ ง พ ยั ค ฆ์

“ดี ตกลงตามนั้น” พยัคฆ์ตอบ ริมฝีปากอิ่มค่อยๆ คลี่ออก เป็น 

ครั้งแรกในรอบหลายวันที่เขายิ้มได้ มิตรภาพเล็กๆ เริ่มก่อตัวขึ้นทันที

“ถา้งัน้เอาถว้ยชามไปลา้งกนัเถอะ ซอืบอ้จะจดัเวรเดก็ผูห้ญงิลา้งจาน  

ส่วนผู้ชายก็ทำความสะอาดบ้านและอุปกรณ์ รีบทำงานให้เสร็จจะได้ 

ฝึกซ้อมบทตอนสาย บ่ายก็ต้องแสดงแล้ว”

สมาชกิใหมก่ระวกีระวาดลกุตามพระเอกบูข๊องคณะไปยงัโรงอาหาร 

ซึ่งสาวๆ หลายคนขะมักเขม้นล้างจานและทำความสะอาดครัวตามคำสั่ง 

ของซวิฮวย ภรรยาเจา้ของคณะงิว้อยู ่มงักรแนะนำใหเ้ขารูจ้กัหญงิวยักลางคน  

ซึ่งเคยเป็นอดีตนางเอกของคณะ บัดนี้เวลาล่วงเลยไป จึงผันตัวมาอยู่ 

เบื้องหลัง และสอนเด็กๆ ในคณะเรียนการขับร้องและภาษาจีนแทน

งานวันแรก พยัคฆ์ได้รับมอบหมายให้เป็นลิ่วล้อ ทำทุกอย่างสุด 

แตใ่ครจะเรยีกใช ้งานทีค่ดิวา่งา่ย จากทีเ่คยไดแ้ตน่ัง่ชมอยูต่รงมา้นัง่หนา้เวท ี 

เวลานี้ต้องวิ่งหัวปั่นอยู่ด้านหลัง แถมไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกต่างหากว่าอะไรอยู่ 

ตรงไหน หรืออะไรเป็นอะไร หลายครั้งที่ถูกนักแสดงหงุดหงิดหัวเสียเข้าใส่ 

หากเฮง้ซอืแปซ๋ึง่แสดงบทกวนอกูเ็ขา้มาตบไหลใ่หเ้ขาอดทน เพยีงไมก่ีช่ัว่โมง 

การแสดงก็ผ่านพ้นไปพร้อมกับร่างของพยัคฆ์ที่ทิ้งตัวลงนั่งบนพื้นอย่าง 

หมดเรี่ยวแรง

ในค่ำคืนนั้น พวกเขานอนในศาลาของศาลเจ้าอีกเช่นเคย แต่หลาย

คนทยอยเก็บข้าวของไปบ้างแล้ว เพราะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะกินข้าวแล้วกลับ 

คณะงิ้วกันเลย

พอถึงเวลาต้องเดินทางจริงๆ พยัคฆ์คอยหันมองตลาดครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า...

ภาพห้องแถวไม้ชั้นเดียวอันมีบานประตูไม้แบบพับ กับแผงไม้เล็กๆ 

ตรงด้านหน้าใต้หลังคามุงกระเบื้องเก่าๆ ที่พอจะกันแดดกันลมให้แก่ผู้คน 

ที่มาจับจ่ายซื้อของ แผงผักที่เขากับสินธพนั่งขายผักและไข่เป็ดที่ตลาด  

ระหว่างรอก็อ่านหนังสือเตรียมสอบไปด้วย ภาพเขาต้องยกผักไปขึ้นรถ 
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ให้ลูกค้า และภาพบิดายิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายลูกค้าอย่างเป็นกันเองทุกคน 

...บัดนี้ แผงขายผักของเขามีคนมาขายแทนแล้ว สมาชิกในครอบครัวที่ 

เคยนัง่อยูต่รงนัน้ ตา่งแตกฉานซา่นเซน็ เพราะความรกัเพยีงคำเดยีวเทา่นัน้  

ที่ทำลายชีวิตของเขาย่อยยับ

พลนัมอืหนกัของใครบางคนกต็บลงบนบา่ พยคัฆห์นัไปเหน็รา่งหนา 

ของเฮ้งซัว เขาก็รีบก้มศีรษะ

“เฮ้งซือแป๋”

“อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าเก็บเอามาเสียใจ มันไม่มีประโยชน์ 

ให้คิดถึงอนาคต ว่าจะจัดการกับปัญหายังไงมากกว่า” คำพูดนั้นแฝงไป 

ดว้ยนยั ดวงตากรา้วของเฮง้ซวับอกไดด้ ีหวัหนา้คณะงิว้ผูน้ีเ้ปน็คนพดูนอ้ย  

หากแต่คนในคณะต่างก็เกรงใจกันทุกคน

“ครับ” เขาก้มศีรษะอีกครั้ง

“และอย่าลืม ว่าเตี่ยลื้อตายยังไง อย่าลืมความแค้นครั้งนี้”

พยัคฆ์ขบกรามแน่น กัดฟันตอบ

“อั๊วจะไม่มีวันลืม”

“ดีมาก เอาละ ทุกคนขึ้นรถกันหมดแล้ว รีบไปกันเถอะ” 

พยัคฆ์มองตลาดอันเป็นสถานที่ที่เขาเติบโตขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้าย  

ก่อนจะหมุนตัวก้าวขึ้นรถหกล้อที่ด้านหลังมีโครงสร้างเป็นไม้สภาพเก่า 

ทรุดโทรมใช้บรรทุกอุปกรณ์การแสดงและเป็นที่นั่งของชาวคณะอีกหลาย 

ชวีติบนพืน้ตามมตีามเกดิ สว่นอกีคนัดดูกีวา่เพราะเพิง่ทาสใีหม ่ทัง้มหีลงัคา 

กันแดดและม้านั่งซึ่งบรรดาสาวๆ และผู้หญิงขึ้นไปจับจองจนเต็มแล้ว 

เขากระโดดขึ้นท้ายรถไปนั่งข้างมังกร เพื่อนคนใหม่ซึ่งกำลังท่อง 

พยัญชนะภาษาไทยที่เขาเขียนลงในสมุดอย่างขะมักเขม้นตั้งแต่เมื่อคืน  

ควันสีดำท้ายรถพวยพุ่งเมื่อคนขับเหยียบคันเร่งติดๆ กันสองสามครั้ง 

แล้วเครื่องดีเซลก็ค่อยๆ แล่นกระตุกออกไปอย่างช้าๆ ภาพตลาดและ 

ศาลเจ้าค่อยๆ ห่างออกไปทีละนิดๆ 
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ลาก่อนความสงบสุขของชีวิต นับแต่นี้ไป เขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อการ 

แกแ้คน้เทา่นัน้ ทัง้พระยาพทิกัษส์นัตชิน ขนุปราบพาลชน และแพรพรรณราย 

...สักวันหนึ่งเขาจะกลับมาอย่างแน่นอน!

บ้านใหม่ของพยัคฆ์ตั้งอยู่ในซอยหลังวัดมังกร หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 
อันเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่หกสิบกว่าปีก่อน เยาวราช 

ยังคึกคักเหมือนเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นยามเช้า สาย บ่ายหรือเย็น แม้กระทั่ง 

ยามดึกที่แสงไฟสว่างไสวยิ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของกรุงเทพฯ คลาคล่ำด้วย 

ร้านอาหารเลิศรส ตลาดเก่ามีพ่อค้าแม่ค้าขายขายของคึกคักและมีอาหาร 

ให้เลือกมากมาย ยามค่ำคืน โรงน้ำชา โรงบ่อนเบี้ย โรงฝิ่น และโรงหวย  

แม้กระทั่งซ่องโสเภณีก็ให้บริการคึกคักบริเวณแยกสามยอดที่อยู่ไม่ห่าง 

ออกไป 

พยัคฆ์เคยได้ยินจากเพื่อนๆ ร่วมคณะตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย 

ถึงราตรีอันแสนยั่วยวนใจที่เยาวราช ด้วยความที่บิดาเป็นคนเข้มงวด เขา 

ตอ้งรบีกลบับา้นหลงัเลกิเรยีนเพือ่ชว่ยงานครอบครวั จงึไมม่เีวลาทอ่งเทีย่ว 

ยามราตรีอย่างเพื่อนในวัยเดียวกัน 

แม้กระทั่งเวลานี้ เขาก็ยังไม่มีสิทธิ์ทำเช่นนั้น เมื่อเงินที่ติดตัวมามี 

ไม่มากนัก และเขาตั้งใจเก็บเงินให้มากที่สุดเพื่อไถ่ถอนนาฬิกาซึ่งบิดาซื้อ 

ให้เก็บไว้เป็นของต่างหน้าเพียงชิ้นเดียวของท่าน ดังนั้น ไม่ว่าบรรดาหนุ่มๆ 

จะออกตระเวนเที่ยวกลางคืนและเอ่ยปากชวน เขาก็ได้แต่ส่ายหน้าปฏิเสธ

ทุกครั้งไป 

และคนทีม่กัอยูเ่ปน็เพือ่นพยคัฆเ์สมอกค็อืมงักร ชายหนุม่ทีพ่ดูนอ้ย 

แต่ขยันหมั่นเพียร ทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมห้องกันทันทีที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ 

ในคณะงิ้ว ซึ่งมีเพียงสมาชิกไม่ถึงสิบคนอาศัยอยู่ร่วมชายคา ด้วยคนอื่นๆ 

ต่างมีครอบครัวอยู่ในละแวกนี้ จึงไปเช้าเย็นกลับเสียส่วนใหญ่ มีเด็กชาย 

ราวห้าคนซึ่งเฮ้งซัวรับมาเลี้ยง อายุลดหลั่นกันไป ตั้งแต่มังกรที่อายุสิบเก้า 
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นับว่ามากที่สุดในบรรดาเด็กทั้งหมด เมื่อเขาเข้ามาอยู่อีกคน ก็รวมเป็นหก 

และเขากลายเป็นพี่ใหญ่ไปโดยปริยาย 

ที่เหลือเป็นสมาชิกครอบครัวเจ้าของคณะงิ้วซึ่งมีบุตรชายสองคน 

อายุสิบหกและสิบสี่ตามลำดับ เป็นเรี่ยวแรงสำคัญของครอบครัว

บ้านของเฮ้งซัวตั้งอยู่ท้ายซอย กินเนื้อที่กว้างเพราะต้องใช้สถานที่ 

ฝกึซอ้มรำมวย รำดาบเปน็ประจำ จงึคอ่นขา้งเงยีบสงบ ไมพ่ลกุพลา่นเหมอืน

รมิถนนใหญซ่ึง่มรีถและผูค้นสญัจรไมข่าดสาย หากเปน็สิง่ทีพ่ยคัฆต์อ้งการ 

เพราะไม่ต้องการวุ่นวายกับผู้คนมากนัก อีกทั้งเขาเป็นผู้ร้ายหนีคดีฆ่าคน 

ตาย ดังนั้นยิ่งเจอผู้คนน้อยเท่าใด ก็ยิ่งดีกับเขาเท่านั้น

หอ้งพกัของเขากบัมงักรอยูบ่นชัน้สองของหอ้งเกบ็อปุกรณต์ดิกำแพง 

หลังบ้านอันเป็นห้องเล็กๆ เพียงสามห้องซึ่งบัดนี้มีสมาชิกอยู่เต็มเอี้ยด  

ดา้นลา่งตดิหอ้งเกบ็ของเปน็โรงครวัและหอ้งเรยีนหนงัสอือยูข่า้งๆ ดา้นหนา้ 

เปน็ซุม้ประตจูนี มปีา้ยชือ่คณะงิว้ตดิอยูโ่ดดเดน่เหนอืประตทูางเขา้ ลอ้มรอบ 

ด้วยกำแพงอิฐฉาบปูนสีขาวเคลือบตะไคร่น้ำที่เกาะจนเป็นสีดำบอกถึง 

อายุการใช้งานนานนับสิบปี ตัวบ้านของเฮ้งซัวเป็นอาคารไม้กึ่งปูนสองชั้น  

เป็นสถานที่ส่วนตัวของอาจารย์ซึ่งไม่มีใครอยากไปรบกวนความสงบของ 

ท่าน ยามค่ำคืน ประตูบ้านของเฮ้งซัวจะปิดลงหลังรับประทานอาหารเย็น 

ไม่นาน จากนั้นก็เป็นช่วงเวลาส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งพยัคฆ์จะสอนหนังสือ

ไทยและจีนแก่มังกร รวมไปถึงเด็กชายที่อยู่ในวัยเด็กและกำลังเติบโตเป็น 

วัยรุ่นอีกสี่คนที่สนใจอยากเรียนรู้เพื่ออนาคตของตน 

เสร็จสิ้นจากการเรียน ก็ถึงเวลามังกรสอนวิชาต่อสู้ให้แก่พยัคฆ์ 

ผู้อ่อนด้อยประสบการณ์เหลือเกิน แค่ถูกจู่โจมไม่กี่หมัดก็ลงไปนั่งกองกับ 

พื้นแล้ว หลายครั้งมังกรถึงกับส่ายหน้าในความบอบบางของเขา จนถึงขั้น 

เยาะเย้ยว่าเขาไม่เหมาะจะเรียนต่อสู้สักนิด หนังสือและตำราเหมาะกับ 

เขามากกว่า

พยัคฆ์กัดฟันอดทนต่อความเจ็บปวด แม้ร่างกายเต็มไปด้วยรอย 
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ฟกช้ำ ยังลุกขึ้นมาต่อสู้กับมังกรอีกครั้งแล้วครั้งเล่า เพียงเดือนเดียว เขา 

ก็เริ่มเข้าใจพื้นฐานการต่อสู้ ท่าหมัดมวยต่างๆ ตามประสาคนที่หัวดีเป็น 

ทุนเดิมอยู่แล้ว มังกรเริ่มให้เขาหัดใช้อาวุธ เริ่มต้นจากดาบไปเป็นพลอง 

และทวน หลังจากได้หลักการต่อสู้ที่มั่นคงแม่นยำแล้ว การร่ำเรียนการ 

ใชอ้าวธุกไ็มใ่ชเ่ปน็เรือ่งยากอกีตอ่ไป เพยีงแตต่อ้งขยนัฝกึซอ้มอยา่งสมำ่เสมอ 

เท่านั้น และพยัคฆ์ไม่เคยหยุดซ้อมแม้แต่วันเดียว 

ทุกวัน เขาตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อฝึกซ้อมหมัดมวยและอาวุธพร้อมกับ 

คนอื่นๆ และตกบ่ายจะช่วยซือบ้อสอนหนังสือพวกเด็กๆ ให้อ่านบทจน 

คล่องแคล่ว ตกเย็นก็ช่วยทำความสะอาดอุปกรณ์และอาวุธสำหรับไป 

แสดงตามที่ต่างๆ ถ้ามีคนจ้าง

สองเดือนหลังจากมาอาศัยอยู่กับคณะงิ้วเล่าซัวบ่วงเฮง เขาเริ่มได ้

แสดงเปน็ทหารตวัประกอบฉาก ทีไ่มต่อ้งพะบูแ๊ละพดูอะไรมากมาย นอกจาก 

เดินตามคนข้างหน้าไปเท่านั้น 

ครบสามเดือน เขาก็เก็บเงินได้จนครบและขออนุญาตเฮ้งซัวไป 

โรงรับจำนำในตลาดในวันที่ไม่มีงาน พยัคฆ์ฉวยโอกาสนี้ชวนมังกรไปด้วย 

ทัง้สองนัง่รถเมลไ์ปจนถงึฝัง่ธนบรุแีละนัง่เรอืตอ่ไปถงึตลาดใกลบ้า้นพระยา- 

พิทักษ์สันติชน พยัคฆ์สวมหมวกสานปิดบังใบหน้าไว้เพราะเกรงจะมีคน 

จำได ้และใหม้งักรเขา้ไปไถน่าฬกิา สว่นเขานัง่รออากงัทีร่า้นกาแฟ ระหวา่งนัน้  

เขาจะกวาดสายตาไปรอบๆ อย่างระแวดระวัง แม้อากังได้ปล่อยข่าวไปว่า 

เขาเสียชีวิตแล้ว อีกไม่นานทุกคนก็ลืมเรื่องของเขา แต่ชายหนุ่มก็ไม่ควร 

ประมาท จับพลัดจับผลูไปเจอไกรศรีเข้าจะลำบาก แม้ในอดีตคนอย่าง 

นายตำรวจใหญ่จะไม่เคยเข้ามาเหยียบตลาดเลยก็ตาม เขาก็ไม่ควรชะล่าใจ

หากคนที่หมั่นมาเดินตลาดนี่สิ...ที่เขาคาดหวังว่าอาจได้เจอ...

เรือนร่างระหงในชุดกระโปรงลายดอกไม้สีชมพูยาวถึงกลางน่อง
สะดุดตาพยัคฆ์ตั้งแต่เธอก้าวเข้ามาภายใต้หลังคาเดียวกัน ไม่มีใครมอง 
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ไม่เห็นรัศมีที่เปล่งปลั่งเรืองจรัสจากกายหญิงสาวผู้เป็นบุตรีเจ้าของที่ดิน 

ผืนใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ ไม่มีใครไม่รู้จักคุณแพรพรรณราย บุตรสาว 

เพียงคนเดียวของพันตำรวจเอก พระยาพิทักษ์สันติชน ผู้มีโอกาสได้ 

เลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีก่อนจะเกษียณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

“คุณหญิงจะรับอะไรดีค้า” เสียงเจ๊จูตะโกนเรียกลูกค้ากระเป๋าหนัก 

มาแตไ่กล เพราะคณุหญงิมบีรวิารมาก มาจา่ยตลาดแตล่ะทตีอ้งซือ้ขา้วของ 

กลับไปมากมาย หากเป็นเมื่อก่อน บิดาของเขาต้องทั้งลดทั้งแถมเอาใจ 

เจา้ของทีด่นิ และเขากบันอ้งชายจะมหีนา้ทีห่ามเขง่ผกัไปสง่ทีบ่า้นทา่นเจา้คณุ  

ทว่าวันเวลาเช่นนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้ว แต่ทุกชีวิตย่อมมีตัวตายตัวแทน  

ทุกคนยังต้องดำเนินชีวิตกันไปตามเส้นทางของตน

พยคัฆก์ม้หนา้และดงึปกีหมวกปดิบงัใบหนา้มากขึน้หลงัจากเหน็หญงิ 

ไร้สัจจะผู้นั้นเดินตามมารดาเข้ามาในตลาด หัวใจที่คิดว่าแข็งแกร่งแล้ว 

กลับไหววูบเมื่อเห็นใบหน้านวลซูบลงกว่าแต่ก่อน เธอดูโตเป็นสาวขึ้น 

ผมเปยีกถู็กตดั กลายเปน็ผมดดัลอนอยา่งสาวทนัสมยัในเมอืงกรงุ คา่ทำผม 

รวมไปถึงเสื้อผ้าของเธอทั้งชุด อาจแพงกว่านาฬิกาของเขาด้วยซ้ำ แล้ว 

อย่างนี้เขายังบังอาจคิดพาเธอหนีอีก...ช่างไม่รู้จักเจียมตัวเสียเลย...

“อาโฮ่ว...” เสียงกระซิบดังขึ้นข้างกาย พร้อมกับกล่องกระดาษ 

เล็กๆ ห่อผ้าแพรกล่องหนึ่งวางลงตรงหน้า “แปะเอาอัฐิของเตี่ยลื้อมาให้  

ลื้อเอาไปทำพิธีฝังให้ถูกต้องเสียนะ ของแบบนี้ต้องให้ลูกหลานจัดการ อั๊ว 

ทำให้ไม่ได้ถ้าลูกหลานอียังมีชีวิตอยู่”

“กงัแปะ” เขาทกัทายผูอ้าวโุส เพือ่นบดิาซึง่มศีกัดิเ์ปน็ญาตทิางมารดา  

แต่คนละแซ่กัน บิดาจึงประสงค์ให้เขาแต่งงานกับเง็กจูบุตรสาวของอากัง 

เพื่อเกี่ยวดองกัน และนั่นเป็นสัญญาที่ผู้ใหญ่ตกลงกันไว้ก่อนเกิดเรื่อง 

“อั๊วต้องไปแล้ว อาคุณหญิงมาจ่ายตลาด ถ้าอั๊วไม่อยู่ที่แผง อีจะถาม 

หา”

“ครับ ขอบคุณกังแปะมากที่ช่วยจัดการเรื่องเตี่ย อั๊วพอมีเงิน 



46   เ พ ลิ ง พ ยั ค ฆ์

อยู่บ้าง...” เขาล้วงเข้าไปในเสื้อ และหยิบธนบัตรใบละหนึ่งบาทยับย่น 

ออกมา

“โอ๊ย ไม่ต้อง เตี่ยลื้อกับอั๊วเป็นเพื่อนกัน อย่าทำแบบนี้ ลื้อเก็บเงิน 

เอาไว้ไปตั้งตัว อย่าคิดว่าตัวเองปลอดภัย ถึงตอนนี้ท่านขุนจะไม่ตามหาลื้อ 

ให้ควั่กเหมือนแต่ก่อนก็ตามเถอะ แต่อย่าประมาทเข้าใจไหม” 

“แต่...”

“เกบ็ไวเ้ถอะอาโฮว่ แปะตอ้งไปแลว้...” อากงัจบัมอืเขากำลงบนธนบตัร 

แทนที่ผู้อาวุโสกว่าจะรีบไปอย่างที่บอก กลับมองหน้าเขานิ่ง...ริมฝีปากเม้ม 

คล้ายอึดอัดใจ... 

“กังแปะมีอะไรหรือครับ”

“คือ...เรื่องอาเง็กจู...ลื้ออย่าว่าโง้นงี้เลยนะ อั๊วไม่อยากให้ลูกอั๊วต้อง

ตกระกำลำบาก หนีตายไปกับลื้อ...เรื่องแต่งงาน...”

แทนที่พยัคฆ์จะเสียใจ...หัวใจเขากลับเบาโหวงเมื่อพันธนาการนั้น 

ถูกปลดปล่อยอย่างไม่คาดฝัน

“กงัแปะไมต่อ้งหว่ง อัว๊เขา้ใจ บอกเงก็จวูา่อัว๊ขอใหอ้โีชคด ีไดแ้ตง่งาน 

กับผู้ชายดีๆ ขยันขันแข็งและไม่หนีคดีอย่างอั๊ว” เขาอวยพร

“ขอบใจลื้อมากนะอาโฮ่ว ที่เข้าใจหัวอกคนเป็นเตี่ยอย่างอั๊ว เอาละ 

อั๊วต้องรีบไปแล้ว ขอให้ลื้อโชคดีเช่นกันนะ ถ้าไม่ตายคงได้เจอกันอีก”

“ครับ” เขาก้มศีรษะเคารพผู้อาวุโสอีกครั้ง แล้วอากังก็รีบเดินจาก 

ไปเพื่อจะได้รับหน้าคุณหญิงพริ้งทัน จังหวะเดียวกับที่มังกรเดินกลับจาก 

โรงรับจำนำ มาถึงเขาก็สั่งโอเลี้ยงเสียงดังและทิ้งตัวนั่งเก้าอี้ข้างกาย

“เรียบร้อยแล้ว” มังกรพูดจบ ก็ยื่นนาฬิกาในกล่องสภาพเดิม 

ไม่ผิดเพี้ยนมาให้แล้วบ่น “ดอกเบี้ยอีแพงฉิบหาย” 

“เป็นธรรมดา” พยัคฆ์รับกล่องมาและเปิดออก พอเห็นนาฬิกาก็ลูบ 

อย่างทะนุถนอม “มันเป็นอาชีพของเขา อั๊วได้คืนมาก็ถือว่าโชคดีแล้ว”

“อืม จริงของลื้อ” มังกรพึมพำเห็นด้วย และไม่พูดอะไรอีกเมื่ออาโก 
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เจ้าของร้านกาแฟยกโอเลี้ยงมาเสิร์ฟ มังกรควักเหรียญสลึงยื่นให้ ก่อนจะ 

ดูดน้ำสีดำหลายอึกดับกระหาย แล้วสายตาเขาก็ปะทะร่างงดงามของ 

แพรพรรณราย “นั่นใครวะ สวยฉิบหาย”

พยัคฆ์ไม่ต้องมองก็เดาได้ทันที เพราะในแถบนี้ไม่มีใครสวยเกิน 

เธอไปได้

“คุณแพรพรรณราย ลูกสาวท่านเจ้าคุณพิทักษ์ฯ” เขาตอบเรียบๆ 

แล้วก็เห็นมังกรอ้าปากค้าง

“คนนี้นี่เอง...”

เขาพยักหน้ารับอีกครั้ง และรีบดูดกาแฟจนหมดแก้ว ก่อนจะเก็บ 

นาฬิกาลงในกระเป๋าเสื้อ 

“รีบไปกันเถอะ เดี๋ยวจะกลับไปถึงบ้านค่ำ”

มงักรพมึพำรบัในคอ รบีจดัการโอเลีย้งอยา่งรวดเรว็ เพราะไมอ่ยาก 

กลับไปถึงคณะสายจนถูกตำหนิได้ สองหนุ่มลุกขึ้น พยัคฆ์หยิบกล่องอัฐิ 

แล้วเดินจากไป หากก่อนที่ชายหนุ่มจะก้าวพ้นร่มเงาชายคา เขาก็หันกลับไป 

อีกครั้ง...จังหวะนั้นเองที่แพรพรรณรายหันมองพอดิบพอดี

...รอยแผลเป็นบนโหนกแก้ม...กระตุกวูบดั่งเช่นทุกครั้งที่เขาคิดถึง

การตายของบิดา... 

สองสายตาประสานกันนิ่ง...และพยัคฆ์ใส่ความเกลียดชังทั้งหมด 

ผ่านสายตาไปให้เธอได้รับรู้ เพียงชั่วอึดใจ เขาก็เห็นใบหน้านวลผ่อง 

ซีดเผือดทันตาเห็น ก่อนที่ร่างบางจะล้มพับลงไปกองกับพื้น ตามด้วย 

เสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของคนรอบกายหญิงสาว

ริมฝีปากพยัคฆ์เหยียดออกด้วยความสะใจ...เพียงแค่นี้ยังน้อย 

เกินไป...สำหรับคนที่ทำลายครอบครัวของเขา ชายหนุ่มสาบาน...วันหน้า  

หากเขากลับมาเหยียบแผ่นดินของพระยาพิทักษ์สันติชนอีกครั้ ง  

แพรพรรณรายต้องถูกทำลายจนย่อยยับไปพร้อมกับครอบครัวของเธอ



“อาโฮ่ว!” ร่างบางลุกพรวดขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของคน 
รอบข้าง ทุกคนหันมาสบตากันด้วยความประหลาดใจ ยกเว้นอากังที่ตัวสั่น 

พั่บๆ ด้วยความกลัวเพราะมีชนักอันใหญ่ติดอยู่กลางหลัง 

“อะไรกันแพร” คุณหญิงพริ้งปรามบุตรสาวที่ตะโกนเรียกชื่อผู้ชายก

ลางตลาด “พูดจาอะไรไม่ระมัดระวัง”

“เอ่อ...คุณแม่คะ แพร...เห็น...” แพรพรรณรายรีบชะงักคำพูด แล้ว 

หันมองรอบกาย แต่ปราศจากร่างชายสองคนที่อยู่ห่างออกไปเสียแล้ว  

“เขา...เขา...”

“อาโฮ่วที่ไหนกันครับคุณแพร” อากังรีบกลบเกลื่อน “มันตายไปแล้ว 

นะครับ ศพขึ้นอืด ลอยไปติดสะพานชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาโน่น 

ตั้งหลายเดือนก่อนแล้ว พวกเรายังไปช่วยยืนยันศพเลยนะครับ”

“นั่นน่ะสิ” คุณหญิงพริ้งทำหน้าไม่พอใจ “อาไร้ จะมาเห็นผีกลางวัน 

แสกๆ”

ชาวบ้านหันมาสบตากัน หลายคนเชื่อเรื่องวิญญาณ และเป็นไปได ้

๓
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ว่าอาจเป็นวิญญาณอาฆาตของพยัคฆ์ตามมาหลอกหลอนคนที่ฆ่าเขา 

กับครอบครัว เพราะเรื่องขุนปราบพาลชนฆ่าบุ่งป้อกับพยัคฆ์นั้นไม่ได้ 

เป็นความลับ แต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความ จึงปล่อยให้นายตำรวจแจ้งความ 

ดำเนินคดีกับพยัคฆ์ว่าฆ่าบิดาและเผาบ้านทำลายหลักฐาน ส่วนตัวเอง 

ก็ว่ายน้ำหนีไปไม่รอดจนถูกคนของพระยาพิทักษ์สันติชนยิงตายในน้ำ  

และศพไปขึ้นอืดริมแม่น้ำเจ้าพระยาราวๆ หนึ่งสัปดาห์หลังวันเกิดเหตุ 

ชาวบ้านที่รู้จักครอบครัวบุ่งป้อ พากันไปดูศพซึ่งเน่าเฟะจนจำหน้า 

ไม่ได้ รู้แต่ว่าเป็นชายหนุ่ม จึงช่วยกันสรุปว่าเป็นพยัคฆ์เพื่อปิดคดีตามล่า 

ตามล้างชายหนุ่มลงเสีย มิเช่นนั้นตำรวจก็ยังคงควานหาตัวพยัคฆ์ต่อไป 

ตามแรงอาฆาตของพระยาพิทักษ์สันติชน

“ถ้าลูกไม่สบาย แม่ว่ากลับบ้านก่อนเถอะนะ ให้อาหมวยพากลับ 

แม่จะรีบจ่ายตลาดแล้วตามกลับไป” คุณหญิงตัดสินใจ เพราะแค่นี้ก็

อับอายชาวบ้านหนักหนาแล้ว หากรู้ถึงหูสามี รับรองต้องเป็นเรื่องแน่ 

บุตรสาวคงถูกหวายลงแผ่นหลังอีกหน หลังจากค่ำคืนนั้นที่เขากลับมา 

ระบายอารมณ์แค้นกับแพรพรรณรายที่ไม่รักดี คิดจะหนีไปกับเจ๊กจีน 

ไร้สกุลรุนชาติให้อับอายขายหน้าวงศ์ตระกูลไปแล้วจนบุตรสาวเจ็บปาง 

ตาย

“ไปค่ะคุณแพร” เง็กจูประคองร่างผอมบางจนแทบเหลือแต่ 

โครงกระดูกลุกขึ้นอย่างไม่ยากเย็น และรีบหยิบร่มมากางให้เจ้านาย  

แม่ค้าแม่ขายเห็นว่าอาการแพรพรรณรายดีขึ้นก็แยกย้ายกันกลับแผง 

ตนเอง ระหว่างเดินไปก็เอียงหัวกระซิบกระซาบกันถึงวิญญาณของพยัคฆ์

ที่เฮี้ยนจัดมาหลอกหลอนคนรักกลางวันแสกๆ คุณหญิงพริ้งหน้าร้อนผ่าว 

ด้วยความอาย ได้แต่ส่งสายตาดุ ปรามเหล่าแม่ค้าที่รีบเงียบเสียงด้วย 

เกรงใจเจ้าของที่ หากทุกคนมั่นใจว่าเรื่องนี้ต้องถูกเล่าลือไปทั้งบางในเวลา

อันรวดเร็วแน่นอน
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“หมวยแน่ใจหรือจ๊ะว่าอาโฮ่วตายไปแล้วอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกัน”  
แพรพรรณรายหยิบผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาระหว่างเดินกลับบ้านเคียงข้าง 

คนรับใช้ประจำตัว อดีตคู่หมั้นคู่หมายของพยัคฆ์ 

“แน่ใจสิคะคุณแพร เตี่ยไปดูศพด้วยตัวเอง เขาเห็นเฮียโฮ่วมาตั้งแต่ 

เด็กๆ รับรองจำไม่ผิดแน่นอนค่ะ” เง็กจูตอบด้วยความมั่นใจ เวลาผ่านไป 

ความเศรา้เสยีใจกค็ลายลง หลงัจากเปน็เดอืดเปน็แคน้ทีเ่ขาคดิจะผดิสญัญา 

และพาแพรพรรณรายหนี จึงตัดสินใจเข้าขัดขวางไม่ให้ทั้งสองสมหวัง  

ด้วยพยัคฆ์เป็นชายหนุ่มที่เธอหลงรักมาตั้งแต่เด็กแล้ว และไม่มีทางปล่อย

ให้ผู้หญิงอื่นแย่งชิงไปแน่ 

พอทราบจากบิดาว่าเขาเสียชีวิต เธอก็ร้องไห้อยู่หลายวัน แต่พอ 

คิดว่าเขาไม่ได้รักและทำลายสัญญาของผู้ใหญ่ ความโศกเศร้าก็ค่อยๆ 

คลายลงไป และด้วยความที่เธอเป็นคนไม่คิดมากเป็นทุนเดิม จึงลืมพยัคฆ ์

ไปได้ง่ายๆ หากแพรพรรณรายยังจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดหลายเดือน 

ที่ผ่านมา พอรู้สึกดีขึ้น ยอมตามมารดาออกจากบ้านวันแรกกลับเจอ 

วิญญาณเฮี้ยนของพยัคฆ์อีก แบบนี้เห็นทีคงทำให้เจ้านายเธอเศร้าไปอีก 

หลายวัน

เง็กจูไม่คิดเลยว่าแพรพรรณรายจะจริงจังกับความรักต่อพยัคฆ์ 

ถึงเพียงนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธอไม่คิดเลยว่าแพรพรรณรายจะลดตัว 

ลงไปรักลูกเจ๊กลูกจีนที่ท่านเจ้าคุณดูถูกดูแคลนอยู่ทุกวี่วันได้ และคิดมา 

ตลอดว่า เจ้านายสาวเพียงอาศัยความฉลาดของพยัคฆ์ช่วยสอนหนังสือ 

ให้เท่านั้น จนกระทั่งเธอชิงจดหมายจากเด็กรับใช้ที่พยัคฆ์ฝากมาให้ 

แพรพรรณรายนัดแนะถึงเวลาและสถานที่ ความหึงหวงทำให้เธอหน้ามืด 

รีบเอาจดหมายไปให้ไกรศรีทันที

ค่ำคืนนั้น กลายเป็นความบ้าคลั่ง หลังเพลิงลุกไหม้บ้านบุ่งป้อแล้ว 

พระยาพิทักษ์สันติชนก็ลงหวายบุตรสาวเพียงคนเดียวอย่างโหดเหี้ยม 

แมแ้ตเ่ธอยงัไมก่ลา้มอง ดว้ยรูว้า่ทกุอยา่งลว้นเปน็เพราะความโกรธของตน 
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ทั้งสิ้น 

แพรพรรณรายล้มเจ็บเจียนตาย หญิงสาวไข้ขึ้นสูงและเพ้อหา 

พยัคฆ์จนเป็นที่อับอายขายหน้าแก่บิดาที่ปิดข่าวไม่ให้เรื่องนี้แพร่งพรายไป 

ซ้ำยังให้เธอป่าวประกาศว่าบุตรสาวมีความสุขดี และไปวัดกับมารดาในวัน 

รุ่งขึ้นอย่างไม่รู้สึกรู้สม มีเพียงคนในบ้านเท่านั้นที่รู้ว่าแพรพรรณราย 

อาการเป็นตายเท่ากัน หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป หญิงสาวอาการดีขึ้นตามลำดับ 

แต่ยังคงนอนซมจมกองทุกข์อยู่บนเตียง กินอาหารมื้อละไม่กี่คำหลังจาก 

ทราบว่าพยัคฆ์เสียชีวิตแล้ว

โชคดีที่คุณหญิงพริ้งผู้ธรรมะธัมโมชักชวนบุตรสาวไปทำบุญที่วัด 

และตักบาตรทุกเช้า และได้หลวงตาที่ชาวบ้านนับถือเทศนาด้วยความ 

เมตตา ทำให้แพรพรรณรายคลายความโศกเศร้าทีละน้อย แต่หากใคร 

สะกิดเรื่องพยัคฆ์ขึ้นมาทีไร แพรพรรณรายก็พร้อมจะร้องไห้ได้ทุกเมื่อ 

อย่างเช่นเวลานี้

น้ำตายังไหลรินอาบแก้มซีดเซียวของแพรพรรณราย แม้เจ้าตัว 

พยายามเช็ดหลายครั้ง แต่ราวกับว่ามันไม่มีทางเหือดแห้งได้ง่ายๆ ยิ่งเห็น 

ชายผู้นั้น...คนที่เหมือนพยัคฆ์อย่างกับแกะ หรืออาจเป็นดวงวิญญาณเขา 

ด้วยซ้ำที่ต้องการมาทวงความยุติธรรม

“...แพรคิดว่า...แพรไม่ได้เห็นผี เขา...เขา...มองแพร มัน...น่ากลัว 

เหลือเกิน” คนพูดห่อไหล่ มือบอบบางลูบต้นแขนอันสั่นสะท้าน

“คุณแพรคงตาฝาดมากกว่าค่ะ เห็นใครก็คิดว่าเป็นเฮียโฮ่วหมด”  

เง็กจูลอบค้อนเจ้านายอย่างหมั่นไส้ ที่รู้ทั้งรู้ว่าพยัคฆ์เป็นคู่หมั้นของเธอ 

ยังคิดแย่ง ซ้ำยังคร่ำครวญหาไม่รู้จักอาย สมควรแล้วจริงๆ ที่ท่านเจ้าคุณ 

เฆี่ยนเสียหลังลาย

แพรพรรณรายไม่เห็นท่าทางสาวใช้ เพราะมัวคิดถึงสายตาคู่นั้น 

ทีเ่คยมองเธอดว้ยความรกัและปรานมีาตลอด จนไมม่ทีางลมืเลอืน แตว่นันี้ 

เธอกลับถูกมองด้วยความเกลียดชัง หรือจะเป็นวิญญาณแค้นของเขา 
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แน่แล้ว

เธอสะอื้นไห้ ซับน้ำตาที่ร่วงเผาะอีกครั้งจนผ้าเช็ดหน้าชุ่มโชก แต่ 

ไมส่ามารถกลัน้นำ้ตาไวไ้ด ้เสยีใจเหลอืเกนิทีเ่ปน็ตน้เหตใุหค้รอบครวัพยคัฆ ์

พังพินาศ หากเธอยอมแต่งงานกับเสริมดีๆ แต่แรก ทุกอย่างคงไม่เป็น 

เช่นนี้

พอคดิถงึชายหนุม่ทีบ่ดิาตอ้งการใหแ้ตง่งานดว้ย เธอกต็วัสัน่สะทา้น 

ยิ่งกว่าเดิม เพื่อนพี่ชายมีนิสัยแทบไม่แตกต่างกัน ถึงได้คบหากันอย่าง 

สนิทสนม แล้วผู้ชายกักขฬะ หยาบคายแบบนั้นหรือที่เธอต้องแต่งงาน 

อยู่กินกับเขาไปตลอดชีวิต

กระนั้นแพรพรรณรายก็ไม่มีสิทธิ์ทำลายครอบครัวพยัคฆ์เพราะ 

ความหวาดกลัวของตนเอง เธอหวังเหลือเกินว่าจะหนีไปให้ไกลที่สุดก่อน 

บิดาทราบเรื่อง แล้วท่านคงเข้าใจว่าเธอไม่ได้รักเสริม และเลิกติดตาม 

เมื่อมันสายเกินไปที่จะนำตัวเธอกลับมาแต่งงาน เพราะคงไม่มีครอบครัว 

ผู้ดีมีตระกูลคนไหนอยากได้หญิงสาวที่เสียหายแล้วมาแต่งงานกับบุตรชาย 

ของตน 

แต่แล้วแผนทุกอย่างก็ล้มเหลว จากนั้นจบลงด้วยการเสียชีวิตของ 

บุ่งป้อและพยัคฆ์ ตราบาปในครั้งนี้ทำให้เธอต้องตกนรกหมกไหม้ แม้ยัง 

มีชีวิตอยู่ ก็แทบไม่ต่างกับตายเพราะความผิดบาปในใจ...ยิ่งรู้ว่าบิดายัง 

พยายามจัดการแต่งงานระหว่างเธอกับเสริมขึ้นอีกครั้ง หญิงสาวก็แทบ 

อยากตายตกตามพยัคฆ์ไปเสียให้ได้

“คณุแพรอยา่เสยีใจไปเลยนะคะ เฮยีโฮว่เขาตายไปแลว้ เศรา้ไปกไ็มม่ ี

ประโยชน์หรอกค่ะ” เง็กจูปลอบไปแกนๆ ตามหน้าท่ีเท่าน้ัน หาได้จริงใจไม่ 

แพรพรรณรายไม่ตอบ รีบเดินเพื่อกลับห้องพักส่วนตัว ไม่อยากให้ 

ใครรบกวนอีกเพราะจิตใจว้าวุ่นอย่างหนัก แต่เธอก็ทำเช่นนั้นไม่ได้ เมื่อ 

สายตาเหลือบเห็นรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน 

“อ้าว ทำไมรีบกลับล่ะยายแพร” 
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เสียงเรียกดังมาจากกรอบหน้าต่างชั้นสองของเรือนไทยแบบยุโรป 

ประยกุต ์หรอืนยิมเรยีกกนัวา่ เรอืนขนมปงัขงิ อนัมเีอกลกัษณต์รงลวดลาย 

ฉลสุวยงามรอบตวับา้น หนา้จัว่ ชายคา เชงิชาย ลวดลายตรงกรอบหนา้ตา่ง 

และชอ่งลม ชัน้ลา่งของบา้นกอ่อฐิถอืปนู ชัน้บนสรา้งดว้ยไมส้กัทองทัง้หมด 

ซึ่งพระยาพิทักษ์สันติชนเพิ่งเรียกให้ช่างชาวยุโรปสร้างขึ้นเมื่อราวสิบปี 

ที่ผ่านมา หลังจากได้เลื่อนยศตำแหน่ง ก็สร้างบ้านให้สมกับหน้าตาบน 

ที่ดินกว้างใหญ่ไพศาล ได้รับคำยกย่องว่าเป็นบ้านที่สวยงามที่สุดหลังหนึ่ง 

ในฝั่งธนบุรี ไม่น้อยหน้าบรรดาบ้านเจ้านายในฝั่งพระนคร

“คุณแพรเป็นลมค่ะท่านขุน คุณหญิงเลยให้กลับเรือนก่อน”  

แพรพรรณรายยังตะลึงเกินกว่าจะเอ่ย ผิดกับเง็กจูที่หน้าระรื่นตอบแทน 

เจ้านาย

“น้องแพรเป็นอะไรไปรึ ถึงเป็นลมเป็นแล้งได้” เสียงปรานีจาก 

ร้อยตำรวจตรีเสริมดังขึ้นข้างกายพี่ชาย ก่อนที่เจ้าตัวจะก้าวออกมาปรากฏ

ตัวที่กรอบหน้าต่าง บอกให้รู้ว่าเขาได้ยินคำพูดทั้งหมด

“คุณแพร...” เง็กจูอ้าปากจะรายงาน แพรพรรณรายรีบแทรกขึ้น

“แค่ปวดหัวและนอนไม่ค่อยพอน่ะค่ะคุณพี่ ขอแพรนอนพักสักนิด 

คงจะค่อยดีขึ้น” 

“อ้าว พ่อเสริมมาเยี่ยมทั้งที มานั่งคุยกันสักนิดสิแพร ไป๊ เง็กจู 

ไปหาน้ำท่ามาให้คุณแพรด้วย”

เงก็จลูอบทำหนา้หงกิ แตก่ย็อมเดนิออ้มเรอืนใหญไ่ปยงัเรอืนดา้นหลงั 

ซึ่งเป็นโรงครัวและเรือนคนรับใช้เพื่อหาน้ำท่าให้เจ้านายสาว ที่เดินกะปลก-

กะเปลี้ยขึ้นบันไดด้านหน้าคล้ายจะเป็นลมไปอีกรอบ เห็นแล้วก็หมั่นไส้  

คราวนีส้ง่คอ้นใหห้ลายตลบโดยไมต่อ้งแอบ จะบอบบางเปน็ตุก๊ตากระเบือ้ง

เคลอืบไปถงึไหน และพวกผูช้ายกเ็หลอืเกนิ ชา่งรกัชอบกนันกัผูห้ญงิแบบนี ้

อ่อนแอ บอบบาง ไม่แข็งแกร่งได้สักกระผีกของเธอ 

ดอูยา่งพยคัฆน์ัน่ไง คดิไปได ้จะหนไีปกบัแพรพรรณราย ขนืหอบหิว้ 
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กันไป คงอดตายทั้งคู่ คุณหนูอย่างนั้นจะทำมาหากินอะไรเป็น ถ้าต้อง 

ตกระกำลำบาก มีหวังพยัคฆ์ได้ทำงานหาเลี้ยงเมียตั้งแต่เช้ามืดจดค่ำ

แมจ้ะไมพ่อใจ เงก็จกูไ็มก่ลา้ขดัคำสัง่ไกรศร ีเพราะเปน็ทีรู่ก้นัวา่ดดุนั 

และโหดเหี้ยมเหมือนเจ้าคุณ หากไม่พอใจ มีหวังได้เจอตบง่ายๆ เธอรินน้ำ

ลอยดอกมะลิหอมชื่นใจใส่แก้วเตรียมยกขึ้นไปให้แพรพรรณราย

“อ้าว ทำไมกลับมาเร็วจริง” นางชื่น แม่ครัวประจำเรือนพระยา- 

พิทักษ์สันติชนเดินลงเรือนเข้ามาในห้องครัว พอเห็นคนรับใช้ของแพร- 

พรรณรายก็ถามขึ้น “คุณหญิงจ่ายตลาดเสร็จแล้วรึ”

“ยังหรอกป้า แต่คุณแพรน่ะสิเป็นลม บอกว่าเห็นผีเฮียโฮ่ว คุณหญิง 

เลยให้ฉันพากลับบ้านก่อน” 

“อาไร้ กลางวันแสกๆ” นางชื่นตบอกผาง เจ้าตัวอายุไม่น้อยแล้ว 

และยังนิยมนุ่งผ้าแถบ ไม่ยอมหันไปใส่เสื้อตามยุคสมัย ซึ่งคุณหญิงมักบ่น 

เป็นประจำ แต่เจ้าตัวถือว่าทำอาหารอร่อยและจงรักภักดีเพราะทำงานกับ 

คุณหญิงพริ้งมานาน เจ้าบ้านจึงมองข้ามความชอบส่วนตัวของแม่ครัว 

วัยกลางคนนี้ไปเสีย

“นั่นสิป้า หมวยก็ว่าคุณแพรตาฝาดมากกว่า เดี๋ยวค่อยลงมาเล่าต่อ 

นะป้า ขอยกน้ำขึ้นไปให้คุณแพรก่อน ไม่งั้นท่านขุนจะเคืองเอา”

“เออ ไปเถอะ ป้าจะหาของว่างขึ้นไปให้ท่านขุนเหมือนกัน เด็กวิ่งไป 

ตามบอกว่าคุณเสริมมาเยี่ยมคุณแพร เพิ่งให้เด็กยกน้ำท่าไปให้”

“จ้ะป้า งั้นหมวยไปก่อนนะ”

แม่ครัวโบกไม้โบกมือ และเริ่มต้นค้นข้าวของในตู้กุกกักว่าจะหา 

ของว่างอะไรไปรับแขกได้ พอพบคุกกี้สิงคโปร์ที่คุณหญิงทำเอาไว้กินกับ 

น้ำชายามบ่าย จึงจัดใส่จานให้เด็กยกขึ้นไปบริการแขก เพราะขืนมาเริ่มต้น 

ทำอะไรตอนนี้ รับรองไม่มีวันได้ทันใจท่านขุน แล้วจึงเริ่มต้นโขลกน้ำพริก 

เตรียมอาหารค่ำเป็นพิเศษ ด้วยคิดว่าคืนนี้คงได้รับแขกเหมือนทุกครั้ง 

ที่ร้อยตำรวจตรีเสริมมาเยี่ยมแพรพรรณราย
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แม่ครัวใหญ่ถอนหายใจเฮือกเมื่อคิดถึงชะตาชีวิตหญิงสาวที่ตน 

เลี้ยงมากับมือตั้งแต่แบเบาะ ในฐานะลูกผู้ลากมากดีก็ต้องแต่งงานกับ 

ครอบครัวที่มีหน้ามีตาทัดเทียมกันเท่านั้น ต่อให้ไม่ได้รักชอบ พ่อแม่ 

ก็ต้องบังคับให้แต่งงานจนได้

นางชื่นถอนใจอีกครั้ง ปลงเสียว่าชีวิตแพรพรรณรายถูกลิขิต 

มาแลว้ ในทีส่ดุเธอกค็งทำใจได ้เมือ่ชายคนรกัตายไป หลงัแตง่งานกบัเสรมิ 

มีลูกกันสักสองสามคน ไม่นานคงลืมเรื่องในอดีตทั้งหมดไปได้เอง...

ข้างบนบ้าน แพรพรรณรายนั่งบนเก้าอี้รับแขกด้วยความจำใจ  
เธอไหวแ้ละยืน่มอืออกไปรบัผา้ชิน้ใหมจ่ากรอ้ยตำรวจตรเีสรมิตามมารยาท  

จะไม่รับก็มีสายตาพี่ชายมองเขม็ง และเธอไม่ได้อยู่ในอารมณ์อยากต่อล้อ

ต่อเถียงกับใครในเวลานี้ 

“หน้าตาซีดเซียวมากเลย ถ้าน้องแพรไม่สบาย ก็ไม่น่าไปตากแดด 

ตากลมข้างนอกนะจ๊ะ” แขกหนุ่มบอกด้วยความห่วงใย ช่างขัดกับใบหน้า 

คล้ำที่มีกระดูกโหนกแก้มปูดโปน ดวงตาลึก ดูดุดันของเขายิ่งนัก

“ค่ะ แพรไม่ควรออกไปเลย” เธอพึมพำรับไปอย่างนั้นเอง เมื่อหนี 

ไม่พ้นแล้ว 

“ไม่เป็นไร กลับมาถึงบ้านแล้ว ก็นั่งพักให้สบายๆ” เสริมชวนคุย  

“อ้อ น้ำเย็นมาแล้ว”

เง็กจูเดินเข่าเข้ามาใกล้เจ้านายทั้งสาม และวางแก้วตรงหน้าหญิงสาว 

ขณะที่สองหนุ่มนั้นดื่มบรั่นดีกันแต่หัววัน วางแก้วเสร็จ เง็กจูก็นั่งพับเพียบ

ยิ้มแป้นอยู่ตรงนั้น เผื่อเจ้านายจะเรียกใช้อะไรอีก 

“เอ้า จะมานั่งหัวโด่อะไรตรงนี้ ไป๊ มีงานอะไรก็ไปทำ อย่ามาเกะกะ”  

ไกรศรีเห็นก็รำคาญตา โบกมือไล่สาวใช้ให้ไปไกลๆ ใบหน้าขาวตามเชื้อชาติ 

งำ้ลงบดัดล ทีห่วงัดแีตก่ลบัถกูตะเพดิออกมาเสยีนี ่เธอคลานพรดืๆ ออกไป 

ด้วยความหงุดหงิด และสะบัดหน้าเมื่ออยู่ตามลำพัง 
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“หน็อย ทีอย่างนี้มาไล่ จำไว้เถอะ วันหลังอย่ามาเรียกหาอีเง็กจู 

แล้วกัน” 

“บน่อะไรเจห๊มวย” เดก็สาวรุน่นอ้งเดนิถอืจานขนมขึน้มา ไดย้นิแวว่ๆ 

ก็ถาม

“ไม่ใช่เรื่องของเด็ก ไม่ต้องมาเสือก” พูดจบก็กระแทกเท้าเดินจาก 

ไป เด็กสาวบ้านใกล้เรือนเคียงได้แต่ส่ายหน้า ไม่รู้ว่าเง็กจูอารมณ์เสียมา 

จากไหน แต่ก็เลิกสนใจไปทันทีเพราะไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ เธอยกจาน 

ไปวางบนโต๊ะให้แขกแล้วรีบคลานออกมา ปล่อยให้เจ้านายทั้งสามคุยกัน 

ตามลำพัง

“เดี๋ยวแพรว่าจะขอตัวไปทานยาแล้วพักผ่อนสักหน่อย” แพร- 
พรรณรายจิบน้ำเย็นไปหลายอึก ตลอดเวลาก็คอยหลุบตา ไม่กล้าเงยหน้า 

ขึ้นมองเสริมแม้แต่ครั้งเดียว พอสบโอกาสก็คิดหลบเข้าห้อง “คุณพี่เชิญ 

คุยกันตามสบายนะคะ”

“อะไรกนั เจอหนา้กห็ลบ จะซอ่นตวัเปน็นางอายไปถงึไหนฮยึายแพร”  

ไกรศรีหงุดหงิดแทนเพื่อน 

“แพรไมส่บายจรงิๆ คะ่คณุพี”่ เสยีงเธอสัน่ดว้ยความกลวั หวาดกลวั 

ทั้งพี่ชายและเพื่อนของเขา “ให้แพรไปนอนพักเถอะนะคะ”

“เสริมอุตส่าห์จะมาคุยเรื่องแต่งงาน อุบ๊ะ มาพิรี้พิไร”

ความกลัวของแพรพรรณรายเป็นจริงขึ้นมาแล้ว เสริมหายหน้า 

หายตาไปหลายเดอืนหลงัจากขา่วทีเ่ธอคดิหนแีพรอ่อกไป เธอหวงัเหลอืเกนิวา่ 

เสริมจะโกรธจนไม่กลับมาขอแต่งงานอีก แต่แล้วความหวังก็มีอันพังครืน

“น้องไม่สบาย ให้แกไปพักเถอะนะพี่ขุน เรื่องงานแต่งงานเรา 

ค่อยให้ผู้ใหญ่คุยกันก็ได้” เสริมบอกอย่างเมตตา หากแพรพรรณราย 

ไมเ่ชือ่ในสิง่ทีต่นไดย้นิหรอก เธอเคยไดย้นิเขาสบถดา่หลายครัง้ สำรากภาษา 

หยาบคายใส่คนรับใช้ เมื่อคิดว่าเธอไม่ได้ยิน 
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“ขอบคุณค่ะคุณพี่” เธอประนมมือไหว้แขก แล้วค่อยๆ ลุกขึ้นอย่าง 

ระมัดระวัง ด้วยเกรงจะเป็นลมต่อหน้าทั้งสอง เพราะไม่อยากให้เสริม 

แตะต้องเธอแม้แต่ปลายก้อย และเธอก็ทำได้เมื่อสามารถพาตัวกลับเข้า 

ห้องและปิดประตูบานไม้ลงกลอนได้สำเร็จ 

แพรพรรณรายหลับตาลงหลังจากมั่นใจว่าตนเองปลอดภัยแล้ว 

อย่างน้อยก็ในเวลานี้ ก่อนจะเดินไปนั่งที่เตียง และดึงลิ้นชักหยิบกล่องไม ้

ฝังมุกศิลปะแบบจีนขึ้นมา เธอถอดสลักที่เป็นตะขอเกี่ยวออกเพื่อเปิดฝา  

ดา้นในเปน็ถาดบรรจเุครือ่งประดบัจกุจกิ ซึง่กลอ่งใบนีเ้ธอไดร้บัจากพยคัฆ ์

เป็นของขวัญวันเกิดอายุครบสิบเจ็ดปีที่ผ่านมา

“ขอให้คุณแพรสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามที่หวังนะครับ ของชิ้นนี้ 
อาจไม่มีราคาค่างวด แต่เป็นกล่องที่เตี่ยของผมนำติดตัวมาจากเมืองจีน 

เตี่ยยกให้ผม เป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและมุมานะ เหมือนเตี่ยที่ 

พยายามดั้นด้นเดินทางมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่เมืองไทย”

แพรพรรณรับมา เห็นอักษรจีนสีทองเขียนไว้บนกล่อง พอเงยหน้า 

ขึ้นมอง พยัคฆ์ก็อธิบาย

“คำว่า สู้ ครับ” เขาบอกยิ้มๆ และเธอยังเห็นว่าโหนกแก้มเขามี 

สีเลือดระเรื่อขึ้น แม้ผิวเขาจะคล้ำแดดเพราะทำสวนอยู่ทุกวัน เธอก็ยัง 

มองเห็น

“ขอบคุณมากจ้ะอาโฮ่ว แพรจะเก็บไว้อย่างดี ไว้เป็นกำลังใจให้แพร 

ตั้งใจเรียน จะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างอาโฮ่วได้นะจ๊ะ”

“ครับ” พยัคฆ์ก้มศีรษะรับ จากนั้นก็เริ่มต้นสอนการบ้านวิชาเลข 

ให้เธอ ระหว่างที่หญิงสาวทำแบบฝึกหัดไป เขาก็หยิบหาบถังน้ำที่ทำจาก

ปี๊บน้ำมันก๊าดไปตักน้ำในคลอง รดบนแปลงผัก และหมั่นแวะมาดูเรื่อยๆ 

ว่าเธอทำแบบฝึกหัดได้หรือไม่

พอเขาเดินจากไป เธอก็มองตามแผ่นหลังกว้าง ร่างเขาผอมสูง 
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เพราะการทำงานหนัก ผิวก็คล้ำเพราะทำงานกลางแดดตลอดเวลา หากเขา 

กลับเป็นตัวแทนความอดทนที่ดีให้แก่เธอ แม้ครอบครัวจะยากจน ต้องเช่า 

ที่บิดาของเธอทำมาหากิน บุ่งป้อก็ใฝ่ฝันไว้ว่าบุตรชายทั้งสองจะได้เล่าเรียน 

สูงๆ วันข้างหน้าจะได้รับราชการ มียศถาบรรดาศักดิ์เหมือนลูกหลาน 

คนจีนอีกมากมายที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตบนแผ่นดินแห่งนี้ 

เธอเองกแ็อบคาดหวงัวา่สกัวนัหนึง่...หากเขาไดร้บัราชการมหีนา้มตีา 

มีบรรดาศักดิ์ไม่น้อยหน้าใคร...บิดาคงยินยอมเปิดทางให้แก่เธอ...

แพรพรรณรายรู้ว่าเธอไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียว เพราะหลังกลับมา 

ถึงบ้าน เง็กจูมาเห็นเข้าจึงบอกว่า ตัวอักษรจีนบนกล่องอ่านว่า ‘ไอ่’ ซึ่งแปล 

ว่ารัก และนั่นเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าเขากับเธอมีใจตรงกัน เพียงแต่ไม่มีใคร 

กล้าเอ่ยออกมาเพราะความต่างชั้นวรรณะมันค้ำคออยู่

กระนั้นเธอก็ไม่ได้รีบร้อน คิดว่ายังมีเวลามากมายที่จะพิสูจน์ความ

รักแท้ของพยัคฆ์ เพราะถ้าเขารักเธอจริง ก็ต้องมุ่งมั่นเร่งสร้างฐานะให้เป็น

ที่ยอมรับของบิดาให้ได้ 

วันเวลาของคนที่กำลังมีความรักผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ความรัก

ของทั้งคู่เพาะบ่มอย่างมั่นคง จนกระทั่งเธอทราบข่าวร้ายว่าบิดาต้องการ 

ให้แต่งงานกับร้อยตำรวจตรีเสริม เพื่อนร่วมงานของพี่ชาย ซึ่งเคยแวะมา

เที่ยวบ้านและติดตาต้องใจเธอ ถึงกับนำไปปรึกษาบิดามารดาว่าจะมาสู่ขอ

ในเร็ววัน...

มันเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมด เธอเป็นต้นเหตุให้ครอบครัว 

พยัคฆ์ต้องถูกทำลาย บุ่งป้อกับพยัคฆ์ถูกคนของบิดาฆ่าตาย ส่วนมุ่ยแช 

กับสินธพต้องหนีตายหัวซุกหัวซุน...

...แต่ผู้ชายที่ตลาดคนนั้น...ช่างเหมือนพยัคฆ์ราวกับคนเดียวกัน 

หรือว่าเขายังไม่ตาย...และพยายามจะกลับมาหาเธอ...

หัวอกสะท้อนวูบ เมื่อคิดถึงแววตาชิงชังรังเกียจที่มองมา หรือจะ 

เป็นวิญญาณคั่งแค้นของเขาตามมาหลอกหลอน ตอกย้ำมิให้เธอลืมบาป 
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ที่ได้ทำลงไป

น้ำตาที่เหือดแห้งไปแล้วร่วงเผาะอีกครั้ง หล่นต้องกล่องไม้บนตัก 

ที่ปลายนิ้วกำลังลูบไล้แผ่วเบา เมื่อคิดถึงผู้ชายที่ยอมทำทุกอย่างที่เธอ 

ร้องขอ

“แพรขอโทษ...ถ้าวันนั้นแพรไม่เห็นแก่ตัว...ป่านนี้บุ่งป้อกับอาโฮ่ว 

คงยังไม่ตาย...ทำไมสวรรค์ถึงได้ใจร้ายนัก...ทำไมไม่ปล่อยให้แพรตายไป 

พร้อมกับอาโฮ่ว...แพรไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้ว...ถ้าดวงวิญญาณ 

อาโฮ่วได้ยิน ขอให้รับรู้ไว้ด้วยว่าแพรอยากตามอาโฮ่วไป...ช่วยมารับแพร 

ไปด้วยนะอาโฮ่ว...”

ไม่มีใครได้ยินเสียงอ้อนวอนของแพรพรรณราย...เพราะทุกคน 

กำลังตื่นเต้นกับข่าวดีที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังจากเสริม 

นำความมาปรึกษากับพระยาพิทักษ์สันติชนเรื่องการแต่งงาน ไม่นาน... 

ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็นัดพบเพื่อเจรจาสู่ขอหญิงสาวอย่างเป็นทางการ...



เฮ้งซัวยืนมองลูกศิษย์ฝึกอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อการแข่งขัน 
ประชันงิ้วในงานตรุษจีนที่กำลังมาถึง ซึ่งจะจัดยิ่งใหญ่ที่สุดในเยาวราช  

มีทั้งการประชันการแสดงของคณะงิ้วชื่อดังนับสิบคณะ แข่งขันการเชิด 

มังกรและสิงโตซึ่งจัดโดยสมาคมพ่อค้าชาวจีนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแสดงความ 

เปน็นำ้หนึง่ใจเดยีวกนัของชาวจนีโพน้ทะเล หลงัจากอพยพมาอยูบ่นแผน่ดนิ 

ไทยอันอุดมสมบูรณ์และสงบสุข ต่างก็รวมตัวกันอยู่อย่างเป็นปึกแผ่น  

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 

ครั้งนี้ เมื่อจะมีการเฉลิมฉลองกันขึ้นก็ต้องยิ่งใหญ่เป็นธรรมดา  

ดงันัน้คณะงิว้ทัง้หลายจงึตืน่เตน้เปน็การใหญ ่ตา่งฝกึซอ้มเพือ่ความแมน่ยำ 

และแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ในวันแข่งขัน

เกือบสองปีที่พยัคฆ์ได้เข้ามาอยู่คณะงิ้วเล่าซัวบ่วงเฮง ฝีมือเขารุด 

หนา้ไปมาก ทัง้การตอ่สูแ้ละการทอ่งบท จนสามารถรบับทเดน่เปน็ตวัรา้ยได ้

อย่างเต็มภาคภูมิทั้งฝีมือการพะบู๊และการขับร้อง ที่ไม่ได้เป็นพระเอก 

ไม่ใช่เพราะว่าหน้าตาขี้ริ้ว หากเป็นเพราะดวงตาพยัคฆ์ซึ่งไม่เคยฉายแวว 

๔
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แห่งความสุขสักครั้งเดียวนับตั้งแต่เข้ามาอยู่ในคณะ ดังนั้นดวงตาของเขา 

จึงกลายเป็นจุดเด่น ยามกราดมองใคร ก็สามารถข่มขวัญคู่ต่อสู้และสร้าง 

ความหวาดหวั่นให้แก่คนดูได้อย่างง่ายดาย

เฮ้งซัวยืนมองลูกศิษย์ด้วยความพึงพอใจจนลืมเวลาอาหารเช้า 

ร้อนถึงภรรยาต้องออกมาเตือน

“เฮียยังไม่พักกินข้าวอีกรึ ขืนซ้อมหนักแบบนี้ เด็กๆ จะป่วยไปก่อน 

ได้ลงแข่งนะ”

“เห็นเด็กกำลังสนุก เลยลืมไปเลย” เฮ้งซัวหัวเราะเบาๆ หากสายตา 

ยังไม่ละไปจากมังกรและพยัคฆ์ที่กำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย จน- 

กระทั่งเด็กหลายคนเริ่มหยุดและล้อมวงส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน  

เขารู้ดีว่า ทั้งสองต่างมีแรงผลักดันมาจากส่วนลึกในจิตใจ ต่างมีความ 

มุ่งมั่นที่จะเรียนศิลปะการต่อสู้จนเชี่ยวชาญ เก่งทั้งหมัดมวยและอาวุธ 

ทุกชนิด ด้วยความบากบั่นและหมั่นเพียร ภายในเวลาสองปีฝีมือพยัคฆ์ 

กา้วหนา้เกอืบเทยีบเทา่มงักร ซึง่พฒันาไปกวา่เมือ่สองปกีอ่นอยา่งเหน็ไดช้ดั 

เพราะมีคู่ซ้อมที่กินกันไม่ลง เรียกว่าทั้งสองต่างเป็นคู่ต่อสู้ที่สมกันจริงๆ

“งั้นตอนนี้จำได้แล้วก็เรียกเด็กๆ หยุดสิ” ซิวฮวยส่ายหน้า ถ้ามอง 

การต่อสู้ของชายหนุ่มทั้งสองแล้ว เห็นทีอาหารเช้าอาจต้องเลื่อนไปไม่ต่ำ 

กว่าครึ่งชั่วโมง เพราะผลัดกันรุกผลัดกันรับชนิดมองไม่ออกว่าใคร 

เป็นต่อ นอกเสียจากทั้งสองจะเหนื่อยแล้วหยุดไปเอง ซึ่งเป็นเช่นนี้มาหลาย 

ครั้งแล้ว 

“ขอดูอีกหน่อย เด็กๆ กำลังสนุก” 

นั่นปะไร...หล่อนคิดผิดเสียที่ไหน จึงยืนมองมวยคู่เอกไปพร้อม 

กับสามี...อีกครู่ใหญ่ ก่อนที่หล่อนจะตัดสินใจเอ่ยขึ้นอีกครั้ง

“อั๊วคิดว่า...อาโฮ่วอาจพร้อมจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว”

“หือ...” เฮ้งซัวหันมองภรรยา 

“เรื่องที่ย้งเจ็กส่งจดหมายมาบอกยังไงล่ะ ถึงยังไงวันหนึ่งเขาก็ 
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ต้องรู้”

“อืม” เฮ้งซัวพยักหน้าเล็กน้อย จดหมายจากญาติที่ฝั่งธนฯ ถูกเก็บ 

เอาไว้นานเกือบหกเดือน บอกเล่าข่าวคราวของครอบครัวและญาติพี่น้อง 

ทั้งยังเผื่อแผ่มาถึงพยัคฆ์ด้วย

“อั๊วว่าป่านนี้อีคงลืมลูกสาวท่านเจ้าคุณนั่นไปแล้วละ รู้ๆ ไปซะว่าเธอ 

แต่งงานแล้ว จะได้หาผู้หญิงดีๆ มาแต่งงานด้วย ตอนนี้อีดังใหญ่แล้ว 

มีแม่สื่อมาเลียบๆ เคียงๆ ถามอยู่หลายคน อั๊วชอบลูกสาวของเม้งเฮีย 

เห็นว่าอีขยัน ใครได้เป็นเมียก็สบายไปจนตาย”

“ของแบบนี้ต้องให้เจ้าตัวตัดสินใจเอง เราไม่ได้เป็นเตี่ยเป็นไอ๊ของ 

อาโฮ่ว จะไปตัดสินใจแทนไม่ได้ อีกอย่างอีก็โตแล้ว”

“แตเ่ฮยีชว่ยอมีา ถา้เฮยีออกปาก มรีทึีอ่จีะปฏเิสธ” ซวิฮวยออกอาการ 

ไม่ใคร่พอใจที่สามีไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เลย 

“เอาเถอะ แล้วอั๊วจะจัดการเอง โน่น อาเล้งล้มไปแล้ว” เฮ้งซัว 

หวัเราะชอบใจทีศ่ษิยเ์อกพลาดทา่ เสยีจงัหวะเพยีงนดิเดยีว ดาบของพยคัฆ์ 

ก็จู่โจมไม่ทันตั้งตัว พอหงายหลังลงไป ดาบในมือพยัคฆ์ก็จ่อใบหน้ามังกร 

เท่านั้นเสียงปรบมือก็ดังลั่นเพราะเป็นการต่อสู้ที่สูสีกันเหลือเกิน ใครพลาด

พลั้งเพียงนิดเดียวก็ต้องพ่ายแพ้ทันที

มังกรฮึดฮัดลุกขึ้น ท่าทางหงุดหงิดที่เสียที แต่หลังจากวางดาบแล้ว

เขาก็หันมาตบไหล่เพื่อน

“เก่งมากอาโฮ่ว จังหวะนิดเดียวลื้อก็มองเห็น”

“ก็ลื้อสอนมาดีนี่หว่า” พยัคฆ์หัวเราะชอบใจ อารมณ์ดีที่นานๆ 

จะเอาชนะคนสอนเสียที เรียกว่าการสอนของมังกรทำให้ทั้งสองก้าวหน้า 

ไปมาก เพราะมีคู่ซ้อมที่ขยันขันแข็ง ต่างแย่งชิงกันพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งๆ 

ขึ้นไปตลอดเวลา 

“ไปกินข้าวได้แล้วอาเล้ง ไปๆ พาเด็กๆ ไปกินข้าว” เฮ้งซัวส่งเสียง 

บอกลูกศิษย์ทั้งหลายที่แตกวงหลังจากมวยคู่เอกจบลง ก่อนจะกวักมือ 
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เรียกพยัคฆ์ให้มาหา

“ซือแป๋เรียกอั๊วเหรอครับ”

“ใช่ ลื้อนั่นแหละ มานี่ก่อน” เจ้าของคณะงิ้วเดินนำเขาไปยังใต้ 

ต้นปีบ แล้วนั่งลงตรงม้านั่งยาวที่เด็กๆ ชอบมานั่งทำความสะอาดอุปกรณ์

ตรงนี้เพราะแดดร่มและลมโกรกเย็นสบาย 

“มีอะไรหรือเปล่าครับ” พยัคฆ์เริ่มกังวลใจ ไม่ทราบว่าไปทำอะไร 

ให้อาจารย์ไม่พอใจหรือไม่ แต่พอนั่งลง เฮ้งซัวก็เอ่ยขึ้น

“ไม่ได้มีอะไรสำคัญหรอก เพียงแต่อยากบอกว่าลื้อก็โตเป็นหนุ่ม 

แล้ว อายุยี่สิบสอง อั๊วคิดว่าสมควรมีครอบครัวเสียทีนะ”

พยัคฆ์ยิ้มเครียดๆ 

“อั๊วจะเอาเงินที่ไหนไปสู่ขอผู้หญิงล่ะครับ คงไม่มีใครอยากได้ผัว 

จนๆ อย่างอั๊ว”

“ไม่จริงหรอก ลื้อรู้ดีว่ามีแม่สื่อมาทาบทามหลายรายแล้ว แต่ลื้อ 

ไม่สนใจเองมากกว่า”

“อั๊วยังไม่อยากแต่งงาน...” เมื่ออาจารย์พูดตรงๆ พยัคฆ์ก็ตัดสินใจ 

บอกอย่างตรงไปตรงมาเช่นกัน “และยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก”

“แต่งแล้วค่อยจัดการก็ได้นี่หว่า หรือว่าลื้อยังรักลูกสาวท่านเจ้าคุณ

อะไรนั่นอยู่อีกวะ” 

แคไ่ดย้นิคำพดูพาดพงิถงึ...ใบหนา้พยคัฆก์ระดา้งขึน้ทนัท ีเขากระซบิ 

ลอดไรฟัน

“ไม่มีทาง อั๊วไม่เหลือหัวใจให้ผู้หญิงคนไหนอีกแล้ว ทุกวันนี้อั๊ว 

รอคอยวันแก้แค้นให้เตี่ยเท่านั้น”

“ถ้าคิดได้อย่างนั้นก็ดีแล้ว เพราะอาย้งเขียนจดหมายมาบอกว่า 

อีน่ะ แต่งงานแต่งการไปกับนายตำรวจตั้งหลายเดือนแล้ว”

พยัคฆ์เบิกตากว้างมองอาจารย์ เพียงแวบเดียวเท่านั้นที่บอกให้ 

เฮง้ซวัรูว้า่เขาตกใจกบัขา่วทีไ่ดย้นิ กรามแกรง่ขบกนัจนนนูเดน่ มอืทีว่างบน 
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เข่ากำแน่นจนขาวซีด บ่งบอกให้รู้ว่าเขากำลังสะกดกลั้นอารมณ์อย่างหนัก

“ครับ...” เสียงที่ผ่านลำคอพยัคฆ์แหบพร่า เฮ้งซัวรู้สึกไม่สบายใจ  

เพราะคิดว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วความเจ็บปวดของลูกศิษย์คงบรรเทา 

ลงไปบ้าง แต่นี่...กลับกลายเป็นว่า ความรักและความแค้นตีกันจนแทบ 

แยกแยะไม่ออก 

“อั๊วเข้าใจ แต่ยังไม่อยากรีบแต่งงาน ขอให้อั๊วเก็บเงินได้มากกว่านี้ 

อีกสักหน่อยนะครับ จะได้ไม่อายใคร” พยัคฆ์หาทางบ่ายเบี่ยง

“ตามใจ อั๊วเห็นว่าซือบ้อเป็นห่วงลื้อ อยากให้แต่งงานกับผู้หญิงดีๆ 

อาเล้งก็เหมือนกัน อายุอานามก็ไม่น้อยกันทั้งคู่แล้ว”

“อั๊วขอบคุณซือแป๋กับซือบ้อมากที่เป็นห่วง นอกจากเตี่ยกับไอ๊แล้ว  

ก็มีซือแป๋กับซือบ้อที่เป็นห่วงเป็นใย”

“ลื้อกับอาเล้งก็เหมือนลูกเหมือนหลานอั๊วคนหนึ่ง อั๊วอยากให้ลื้อ 

มีความสุข เรื่องแก้แค้นสิบปีก็ยังไม่สาย”

“อั๊วจะจดจำไว้ครับ” เขาตอบ เฮ้งซัวคิดว่าพยัคฆ์คงรับปากไป 

เช่นนั้นเอง เพราะทุกวันนี้ ลูกศิษย์คนนี้มีเพียงแรงแค้นเป็นเครื่องผลักดัน

ชีวิตทั้งหมด

“ลื้อเป็นลูกกตัญญู” เฮ้งซัวลุกขึ้น แล้วตบบ่าเขาเบาๆ “เตี่ยลื้อที่ 

อยู่บนสวรรค์คงดีใจ แต่อั๊วขอเตือนไว้อย่างหนึ่งว่า อย่าปล่อยให้ความ 

แค้นทำลายชีวิตลื้อจนหาความสุขไม่ได้ เข้าใจไหม”

คนเป็นศิษย์เม้มริมฝีปากแน่น...เฮ้งซัวได้แต่ถอนใจ ถึงจะสอนอะไร 

ไป จิตใจพยัคฆ์คงไม่เปิดรับอยู่ดี...แบบนี้ต้องปล่อยให้เวลาค่อยๆ รักษา 

แผลในใจเขาไปแล้วกัน

“เอาเถอะ ไปกินข้าวได้แล้ว เย็นนี้ต้องซ้อมท่องบทให้หนักขึ้น 

อีกไม่กี่วันจะถึงวันแข่งแล้ว”

“ครับซือแป๋” พยัคฆ์ตอบรับ แล้วเดินตามอาจารย์ไปยังโรงครัวที่

สมาชิกส่วนใหญ่ถือชามข้าวต้มและกับข้าวไปนั่งกับพรรคพวกเรียบร้อย
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แล้ว เขาจึงไปตักอาหารบ้าง แล้วเดินไปนั่งที่ประจำซึ่งมังกรนั่งรออยู่ก่อน 

และถามขึ้นทันที

“เฮ้งซือแป๋คุยอะไรกับลื้อวะ หน้าตาเคร่งเครียดเชียว”

“อีมาบอกข่าวว่าคุณแพรแต่งงานไปหลายเดือนแล้ว” เขาตอบ 

เรียบๆ

“อ้าว ทำไมเพิ่งมาบอก”

“อีคงอยากให้อั๊วลืมเธอและหาผู้หญิงอื่นแต่งงานไปเสีย”

“อ๋อ แบบนี้นี่เอง” มังกรงึมงำและใช้ตะเกียบพุ้ยข้าวต้มเข้าปาก 

อีกครั้ง ก่อนจะกลืนลงคอ “อั๊วไม่เคยมีความรัก เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง 

แต่ถ้าอั๊วเคยมีคนรักอย่างคุณหนูนั่น ก็ไม่คิดว่าจะลืมได้ง่ายๆ หรอกว่ะ 

สวยขนาดนั้น และไหนจะทำให้เตี่ยลื้อตายอีก”

มงักรเดาใจเขาไดถ้กูตอ้ง พยคัฆไ์มม่ทีางลมืแพรพรรณรายไดง้า่ยๆ  

ความรู้สึกรักนั้นเหือดหายไปนานแล้ว หลงเหลือแต่ความแค้นเท่านั้น...

และคนเลวๆ อย่างเธอ ในที่สุดก็หลีกหนีเงื้อมมือเสริมไม่พ้น 

แต่ความรู้สึกปวดที่หน้าอกนี่ล่ะ...มันหมายความว่าอย่างไร 

เขาบอกตัวเองว่ามันคือความแค้น ความสะใจที่เธอต้องเจ็บปวด 

ยิง่กวา่ตกนรกเมือ่ตอ้งแตง่งานกบัชายทีต่นไมร่กั คนทัง้บางรูด้วีา่เพือ่นของ

ไกรศรีนิสัยเลวทรามต่ำช้าอย่างไร หญิงชั่วกับชายโฉดก็เหมาะสมกันแล้ว

“คนชัว่อยา่งนัน้ไมค่วรคา่ใหจ้ดจำ” เขากระซบิบอก “และอัว๊ไมอ่ยาก 

พูดถึงเธออีก”

“ก็ดี ลืมไปซะ รอคิดบัญชีแค้นกับพี่ชายเธอเท่านั้น”

“แน่นอน เรื่องนั้นอั๊วไม่มีวันลืม”

พยัคฆ์คำรามเหี้ยม ความแค้นที่มีต่อไกรศรีคือพลังผลักดันให้เขา 

กล้าแกร่งขึ้น เพราะชายหนุ่มหวังเหลือเกินว่า สักวันหนึ่งเขาจะฆ่าผู้ชาย 

คนนั้นด้วยเงื้อมมือของตนเอง
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เมือ่ถงึวนัสำคญัทีส่ดุของป ีชาวบา้นในถิน่เยาวราชตา่งออกมาเทีย่วงาน 
กนัอยา่งสนกุสนาน ดว้ยวนัขึน้ปใีหมข่องจนีเปน็วนัครอบครวั ลกูหลานอยูก่นั 

พร้อมหน้า ทั้งวันนี้ยังห้ามทำงาน ทุกคนจึงพร้อมใจกันออกมาเดินเที่ยวชม 

งานใหญ่จนเต็มท้องถนน 

เวทีงิ้วตั้งประชันกันถึงสี่เวที หลายสิบคณะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 

ขึ้นไปแสดงตามคิวของตนเอง คณะงิ้วชื่อดังล้วนถูกนำมาแสดงในตอนค่ำ  

เรียกว่าเป็นรอบที่มีผู้ชมจำนวนมากที่สุด คนดูต้องตัดสินใจอย่างยากเย็น 

ว่าจะเลือกชมคณะไหน เพราะแต่ละเจ้าล้วนมีชื่อเสียงทั้งสิ้น หากพยัคฆ์ 

อดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่า ดูเหมือนคณะของเขามีผู้ชมมากกว่าอีกสามเวที 

คงเพราะได้ยินกิตติศัพท์ว่าแสดงฉากบู๊ได้สมจริง เสียงร้องเพลงก็ไพเราะ 

และที่สำคัญ ซิวฮวยเคยแอบกระซิบว่า เมื่อก่อนมีผู้ชมสาวๆ มากมาย 

ชื่นชอบพระเอกบู๊ แต่หลังจากที่เขาเข้ามาอยู่ในคณะ ได้รับบทเด่นเป็น 

คู่ปรับกับมังกร บรรดาผู้ชมหญิงสาวก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า

ใกล้ถึงเวลา พยัคฆ์อดตื่นเต้นไม่ได้เมื่อคืนนี้มีผู้ชมมากกว่าปกติ  

หลังจากยืนรอคิวตนเองมานาน พอซือบ้อผู้ทำหน้าที่กำกับคิวนักแสดง 

ส่งสัญญาณ ชายหนุ่มก็เดินออกจากด้านหลังฉากไป เมื่อเขาปรากฏตัว 

เสียงปรบมือต้อนรับดังเกรียว พยัคฆ์เปล่งเสียงร้องห้าวลึกดุดันให้สมกับ 

เป็นผู้ร้ายของเรื่อง ผ่านไปเกือบจบเพลง เขาก็เดินหมุนไปรอบๆ เวทีพร้อม 

กับหมุนทวนในมือ จังหวะนั้นเองที่เขาเห็นผู้หญิงที่อยู่ในความคิดคำนึงมา 

ตลอดทุกค่ำคืนนั่งปะปนกับคนดูห่างออกไปไม่ถึงสิบก้าว

เท้าพยัคฆ์สะดุดกึก จนทหารด้านหลังเดินชนเข้าอย่างจัง สายตา 

หญิงสาวมองเขาทันที พยัคฆ์รีบกลบเกลื่อนด้วยการออกเดินต่อและหมุน 

ทวนเร็วขึ้นเพราะหัวใจมันเต้นรัวจนแทบควบคุมไม่ได้ โชคดีที่หมดฉาก 

เขาจึงรีบเดินเข้าหลังเวที ซิวฮวยที่มองเห็นทุกอย่างโดยตลอดรีบตามมา 

ทันที

“เกดิอะไรขึน้อาโฮว่ ทำไมถงึหยดุเดนิกลางเวทอียา่งนัน้นะ่หา อยา่ลมื 
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นะว่าวันนี้เรากำลังแข่งขันกัน คณะกรรมการจับตามองอยู่”

คนถูกตำหนิก้มหน้ากัดฟันกรอด แพรพรรณรายโผล่เข้ามาในชีวิต 

เมื่อใดก็ทำให้เขาเจอแต่โชคร้ายอยู่ร่ำไป แต่โชคดีที่ใบหน้าเขามีแป้งหนา 

ปกปิดอยู่ แถมยังวาดสีแดงและดำจนปิดบังใบหน้าแท้จริงไปหมด แพร-

พรรณรายไม่มีทางจำเขาได้แน่ นอกจากสงสัยว่าทำไมเขาถึงจ้องมองเธอ  

อาจคิดไปได้ว่าเขาสะดุดตาความสวยของเธอเหมือนเช่นผู้ชายหน้าโง่ 

คนอื่นๆ

“ขอโทษครับซือบ้อ อั๊วจะตั้งใจ ไม่ให้ผิดพลาดอีกแล้วครับ”

ซิวฮวยถอนใจเฮือก แล้วพยักหน้า 

“มีสมาธิหน่อยแล้วกัน ฉากต่อไปต้องสู้กันแล้ว ถ้าพลาดขึ้นมาคงได้ 

เลอืดกลบับา้นแน”่ ผูอ้าวโุสเตอืนดว้ยความหวงัด ีเพราะนกัแสดงทีป่ระมาท 

ได้เลือดกันมาหลายรายแล้ว บอกเสร็จหล่อนก็รีบเดินไปยืนคุมด้านข้าง 

เวทีอีกครั้ง พยัคฆ์ทิ้งตัวนั่งบนเก้าอี้ประจำตัว คิ้วขมวดแน่นเมื่อคิดถึง 

แพรพรรณรายอีกครั้ง

เธอมากับผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนผู้ลากมากดีเช่นกัน กระโปรงผ้าถุง 

สั้นคลุมเข่า เสื้อมีระบายลูกไม้อย่างดีตรงคอและแขน ใบหน้าหวาน 

ดูงดงามกว่าสองปีก่อน เมื่อเติบโตเป็นสาวสะพรั่ง ผิวพรรณเธอเปล่งปลั่ง 

ทั้งคิ้วคางปากแก้มช่างจิ้มลิ้มพริ้มเพรา เคยเหมือนตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ 

อย่างไร ก็ยังคงสวยงามอย่างนั้น เพียงแต่ตุ๊กตาตัวนี้อาบพิษร้ายอย่าง 

ที่เขาเคยเจอมาแล้ว 

“อาโฮ่ว ใกล้ถึงคิวแล้ว” ซิวฮวยตะโกนเตือน พยัคฆ์ส่องกระจกดู 

หน้าตาอีกครั้งว่าเรียบร้อยดี แล้วคว้าอาวุธมายืนคอยที่บันได ตอนนั้น 

เขามองไปยังที่นั่งหน้าเวทีก็เห็นว่าแพรพรรณรายอยู่ตรงม้านั่งแถวที่สี่  

ชายหนุ่มเพิ่งเห็นไกรศรีเดินเข้ามานั่งข้างเธอ เหงื่อกาฬเขาแตกพลั่ก มือสั่น 

ระริกด้วยความกลัว เพราะถ้าไกรศรีจำเขาได้ในตอนนี้ มีหวังคงหมดสิทธิ ์

แก้แค้นให้บิดา
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“อาโฮ่วเป็นอะไรไป” ซิวฮวยมองเห็นความผิดปกติของลูกศิษย์ 

“ไหวหรือเปล่า”

เขากลืนน้ำลายลงคอเอื๊อกใหญ่ ไม่มั่นใจเลยว่าตนจะผ่านพ้นไปได้ 

จึงตัดสินใจกระซิบบอกอาจารย์

“ผูช้ายทีม่ากบัผูห้ญงิสองคนนัน้ฆา่เตีย่อัว๊เมือ่สองปกีอ่น และผูห้ญงิ 

ที่นั่งข้างๆ ก็คือคนที่เป็นต้นเหตุทำให้เตี่ยอั๊วตาย” 

“ไอ้หยา” ซิวฮวยตบอกผาง “แล้วทีนี้จะทำยังไงดี แล้วใครจะแสดง 

แทนลื้อได้ล่ะนี่”

“แต่เมื่อกี้อีจำอั๊วไม่ได้ อั๊วแสดงเอง ซือบ้อไม่ต้องห่วง” พยัคฆ์ 

ตัดสินใจ ขืนหนีไปตอนนี้เท่ากับเรียกร้องความสนใจยิ่งขึ้น ดังนั้นเขาควร 

ทำตัวเป็นปกติที่สุด เมื่อนักแสดงจากหน้าเวทีวิ่งเข้าด้านหลัง พยัคฆ์ก็ 

สูดลมหายใจเข้าลึก...ก่อนจะก้าวออกไป

“ไปที่อื่นกันเถอะ น่าเบื่อจะตาย ฟังก็ไม่รู้เรื่อง คุณนวลก็ตามใจ 
ยายแพรอยู่ได้” ไกรศรีบ่นอุบ ที่หญิงสาวทั้งสองนั่งปักหลักชมงิ้วทั้งที่ฟัง

ภาษาจีนไม่ออก 

“ก็แค่พักเหนื่อยนิดเดียว เดินเที่ยวตั้งหลายชั่วโมงแล้ว” หญิงสาว 

ข้างกายแพรพรรณรายชะโงกหน้าบอกไกรศรี “เห็นแพรบอกว่าคุ้นตา 

นักแสดงคนหนึ่งมาก เธอเลยนั่งดู”

“ใครกัน” ไกรศรีนิ่วหน้า “แกคุ้นตาใครฮึยายแพร”

“เอ่อ แพรจำผิดน่ะค่ะพี่ขุน ตอนแรกนึกว่าอาเฮง หลานอาย้งที่บอก

ว่าแสดงเป็นพระเอกงิ้ว ท่าทางจะไม่ใช่คณะนี้หรอกค่ะ อาจเป็นคณะอื่น” 

“งั้นรึ ถ้าไม่ติดใจสงสัยแล้วก็รีบไปดูเขาเชิดมังกร เชิดสิงโตดีกว่า 

สนุกกว่าตั้งเยอะ”

“ค่ะ” แพรพรรณรายพึมพำรับ และยอมลุกตามพี่ชายไปโดยดี  

หากยังเดินอ้อยอิ่งเมื่อนักแสดงผู้นั้นก้าวออกมาอีกครั้ง เท้าเธอแทบหยุด 
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อยู่กับที่เมื่อเห็นเขามองมาเช่นกัน

“แพรจ๊ะ...” นวลลออหยุดเดินเมื่อไม่เห็นเพื่อนตามมา “ตกลงเขา 

ใช่คนที่แพรรู้จักหรือเปล่า”

“เอ่อ ปละ...เปล่าจ้ะ รีบไปกันดีกว่า” แพรพรรณรายบอกเพื่อน 

ไม่อยากให้ไกรศรีรู้สึกผิดปกติ เพราะเขาเดินแหวกผู้คนกลับมาด้วย 

ใบหน้าบึ้งตึงทีเดียว 

“อะไรกันอีกยายแพร จะอ้อยส้อยไปถึงไหน”

“ขอโทษค่ะพี่ขุน แพรลืมของไว้บนเก้าอี้ ดีที่นึกขึ้นได้” เธอรีบแก้ตัว 

“เราไปกันเถอะค่ะ”

ไกรศรคีลายความหงดุหงดิลงเลก็นอ้ย หนัไปยิม้ใหห้ญงิสาวขา้งกาย 

อย่างเอาใจเต็มที่ 

“งั้นไปเถอะครับคุณนวล เดี๋ยวไม่ทันดูเขาเชิดมังกร”

“ค่ะพี่ขุน” นวลลออเดินเคียงข้างไปกับไกรศรี แพรพรรณรายเดิน 

ตาม แต่ยังเหลียวมองบนเวทีอีกหลายครั้ง จนกระทั่งชายผู้นั้นเดินกลับ 

เข้าหลังเวที เธอก็ถอนใจเบาๆ แล้วสาวเท้าตามหลังพี่ชายและคู่หมั้นสาว 

ที่จะแต่งงานกันเร็วๆ นี้ก่อนพลัดหลงกันไป หากใบหน้านักแสดงงิ้วผู้นั้น 

ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำ...

พยัคฆ์ถอนหายใจเฮือกเมื่อผู้ชมทั้งสามลุกขึ้นแทบทันทีที่เขาก้าว 
ออกมาหน้าเวที มีเพียงแพรพรรณรายเท่านั้นที่คอยหันมองเขาครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า สุดท้ายก็ยอมจากไปพร้อมกับพี่ชายโดยดี พลอยทำให้ซิวฮวย 

โล่งอกไปด้วย จากนั้นการแสดงที่เหลือจึงผ่านพ้นไปด้วยดีจนจบ

หลังการแสดงจบลง เหล่าสมาชิกในคณะรีบเก็บข้าวของแล้วขน 

กลับไปไว้ที่บ้านเฮ้งซัว เพื่อทุกคนจะได้เที่ยวงานรื่นเริงกันต่อ มังกรลาก 

พยัคฆ์ออกมาเที่ยวจนได้ แม้เขาจะปฏิเสธอย่างแข็งขัน เพื่อนก็ไม่ยินยอม  

โดยใหเ้หตผุลวา่คนืนีเ้ปน็คำ่คนืพเิศษสดุของป ีดงันัน้พวกเขาจงึไมค่วรพลาด 
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เทศกาลสำคัญ

พยัคฆ์จำต้องหยิบหมวกแก๊ปที่มีกระดุมบนปีกหมวกติดกับด้าน 

หนา้ทีพ่บัลงมา ตดิมอืมาดว้ย อยา่งนอ้ยกช็ว่ยปดิบงัมใิหใ้ครเหน็หนา้ไดช้ดั  

ก่อนที่ทั้งสองจะเดินแทรกฝูงชนไปตามถนนที่ประดับประดาด้วยโคมไฟ 

สีแดง และไฟฟ้าสว่างไสวทั่วถนน 

คนที่มีชนักติดหลังเดินเที่ยวอย่างไม่มีความสุขเลย เพราะมัวแต่ 

ระแวดระวังกลัวว่าจะเจอไกรศรีเข้า แต่ผ่านไปพักหนึ่งก็ไม่เห็นชายหญิง 

ทั้งสามในสายตา จนกระทั่งล่วงเข้ายามดึก ผู้คนลดจำนวนลงกว่าตอน 

หัวค่ำเกือบครึ่ง เขาก็เบาใจ คิดว่าทั้งสามคงกลับบ้านกันแล้วเพราะอยู่ไกล  

จึงเที่ยวงานอย่างสบายใจขึ้น ทั้งวันรุ่งขึ้นเฮ้งซัวประกาศให้สมาชิกหยุด 

ซ้อมหนึ่งวัน สองหนุ่มจึงอยู่เที่ยวต่อ จนกระทั่งพ่อค้าแม่ขายเกือบคน 

สุดท้ายเก็บแผง แสงไฟที่สว่างไสวก็ค่อยๆ ดับลง ทั้งสองถึงรู้ว่าหมด 

เรี่ยวแรงแล้ว จึงชวนกันเดินกลับบ้าน

พอรู้ตัวก็พบว่าทั้งสองเดินมาไกลถึงสามยอด ระยะทางกลับบ้าน 

ไม่ไกลนัก หากนั่งรถลาก ก็ต้องเสียเงินอีกหลายสลึงจึงตัดสินใจเดินกลับ  

และลัดเลาะไปตามซอกซอยหมายจะร่นระยะเวลาลง แต่ยามค่ำคืนและ 

แสงไฟในตรอกไม่สว่างนัก ทำให้คนไม่ชินทางชักสับสน ช่วงแรกผ่าน 

ตรอกที่มีโคมเขียวประดับประดา รอดพ้นจากบรรดาสาวๆ ที่ออกมา 

เรียกแขกหน้าบ้านไปได้ ผ่านพ้นไปสักระยะก็เข้าสู่ตรอกที่แทบมืดสนิท 

ยิ่งลึกก็แทบไม่มีแสงสว่าง จนพยัคฆ์เริ่มไม่มั่นใจ

“ลื้อแน่ใจหรือว่าไม่หลงทาง” 

“เฮ้ย อั๊วเคยมาแถวนี้กับซือแป๋หลายครั้งแล้วนะ มันต้องผ่าน 

ด้านหลังบ่อนตั่วเฮีย เราก็ผ่านมาตะกี้นี้ แล้วก็เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ซึ่ง 

ควรใกล้ถึงตรอกที่ทะลุไปยังบ้านแล้วนะ”

“นัน่ทางตนั” พยคัฆถ์อนใจ ชีไ้ปทีก่ำแพงขา้งหนา้ ตลอดสองขา้งทาง 

ชาวบ้านก็ปิดประตู ปิดไฟนอนกันหมดแล้ว
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“อะไรวะ อั๊วจำไม่ผิดน้า” มังกรเริ่มลังเล แต่ยอมหันกลับโดยดี 

“งั้นไปซอยโน้น” 

พยัคฆ์ไม่มีทางเลือกนอกจากเดินตามเจ้าถิ่น เพราะเขาแทบไม่เคย 

ออกจากบ้านไปไหน จะรู้ทางก็แต่แถวบ้าน ไกลออกมาหน่อยก็ไม่รู้จักแล้ว 

โดยเฉพาะในตรอกซอกซอยแบบนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึง 

ยิง่เดนิลกึเขา้ไป พยคัฆก์ย็ิง่รูส้กึเยน็ยะเยอืกอยา่งบอกไมถ่กู จรงิอยู่ 

ที่อาจเป็นเพราะอากาศในฤดูหนาวที่เย็นกว่าปกติ หากมีบางสิ่งทำให้เขา 

รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆ พิกล จนต้องเร่งคนนำทาง

“รีบๆ เดินเถอะอาเล้ง”

มังกรมีสีหน้าไม่ดีไปกว่ากันเลย จึงรีบเร่งฝีเท้าหมายจะผ่านพ้น 

ตรอกนี้ไปให้เร็วที่สุด แต่แล้วก่อนที่พวกเขาจะก้าวพ้นตรอกมืดๆ ไปสู่ 

แสงสว่าง ร่างอาบเลือดของชายผู้หนึ่งก็หล่นตุ้บจากกำแพงตกลงตรงหน้า 

สองหนุ่มหยุดกึกและมองหาที่มาของชายแปลกหน้าคนนั้น

“ช่วยด้วย ช่วยอั๊วด้วย”

ชายผู้นั้นวิงวอนเสียงแหบพร่า ยกมือสั่นระริกและเต็มไปด้วย 

เลือดสดๆ มายังทั้งสอง ใบหน้านั้นมองไม่ออกว่าเป็นใคร เพราะทั้งศีรษะ 

และหน้าผากมีบาดแผลจากมีดและของแข็งทุบจนเลือดไหลอาบเต็ม 

ไปหมด

ทั้งสองยังยืนตกตะลึงอยู่ตรงนั้นอีกหลายวินาที จนกระทั่งได้ยิน 

เสียงแว่วมาตามลม

“เฮ้ย ไปทางนั้นแล้ว แยกย้ายกันตามหา อย่าปล่อยให้รอดไปได้ 

นะโว้ย”

“เอาไงดวีะ” มงักรละลา้ละลงั ดว้ยความเปน็คนมคีณุธรรมและไดร้บั 

การอบรมสั่งสอนจากอาจารย์มานานปี เขาก็ทิ้งคนบาดเจ็บไม่ลง “เอางี้ 

ลื้อพาเขาหนีไปก่อนนะ อั๊วจะช่วยสกัดทางนี้ไว้เอง”

“เฮ้ย ไม่ได้ อั๊วไม่ทิ้งเพื่อนเด็ดขาด” พยัคฆ์ไม่ยินยอม 
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“แต่ถ้าหนีกันไปแบบนี้ รับรองไม่พ้นพวกมันแน่ และพวกมันมีกี่คน 

ก็ไม่รู้”

“จะกี่คนก็ตาม แต่อั๊วจะไม่ปล่อยให้คนไม่มีทางสู้ถูกฆ่าแน่” พยัคฆ์ 

คำรามลั่น ภาพบิดาที่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาผุดขึ้นมาในความทรงจำ สองปี 

ก่อน หากเขาเก่งกล้าวิชาต่อสู้เท่ากับตอนนี้ บิดาอาจยังไม่ตาย และชายผู้นี้

อาจมีครอบครัวรออยู่ที่บ้าน...

พยัคฆ์มองไปรอบตัว เห็นกองไม้ใกล้กองขยะก็คว้ามาเป็นอาวุธ 

ป้องกันตัว มังกรรื้อกองไม้หาอาวุธเหมาะมือ เตรียมพร้อมตั้งรับ ชายสี่คน

ถือมีดยาววาววับวิ่งพรวดพราดออกมาจากหัวมุม พอเห็นทั้งสองก็ชี้

“นั่น มันอยู่นั่น จัดการเลย”

ไม่พูดพร่ำทำเพลง ทั้งสี่ก็พุ่งเข้าจู่โจมชายทั้งสองที่เตรียมตั้งรับไว้ 

แล้ว คู่ต่อสู้ที่มิได้มีวิชาต่อสู้เหนือกว่าพวกเขา ใช้แต่มวยหมู่เข้ารุมก็สู้ชาย

ที่มีพื้นฐานการต่อสู้ไม่ได้ ประมือกันไม่กี่อึดใจ ทั้งสี่ก็ถูกไม้ฟาดจนอาวุธ 

หลดุมอื ไมก่ีน่าทตีอ่มา รา่งพวกมนักถ็กูฟาดศรีษะลงไปนอนหมดสตแินน่ิง่ 

บนพื้น

“รบีไปกนัเถอะ” มงักรเหน็วา่ปลอดภยัแลว้กร็บีชวน พยคัฆย์งัไมย่อม 

ทิ้งอาวุธในมือ พอหันไปเห็นชายนอนจมกองเลือดทำท่าจะลุกขึ้นมาจึง 

ฟาดตรงท้ายทอย ร่างนั้นทรุดฮวบอีกครั้ง พอมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วจึง 

ช่วยเพื่อนยกคนเจ็บขึ้นบ่า ก่อนจะคอยคุมเชิงอยู่ด้านหลัง แล้วทั้งสอง 

ก็ออกวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนกระทั่งพ้นตรอกแห่งนั้นออกมาสู่ถนน 

เล็กๆ อันเป็นเส้นทางกลับบ้าน 

มังกรเลือกที่จะเดินเลี่ยงไปอีกตรอกเพื่อมิให้สะดุดตาคน พวกเขา 

ไดย้นิเสยีงฝเีทา้วิง่ตามหลงัมา จงึหลบเขา้ไปซอ่นตวัในมมุมดื รอจนพวกนัน้

วิง่ผา่นกเ็ลีย้วไปอกีทาง มุง่หนา้กลบับา้นทีอ่ยูไ่มห่า่งกนั พอปดิประตหูนา้ลง 

พวกเขาก็ถอนใจเฮือก แล้วตัดสินใจพาร่างไร้สติของชายแปลกหน้าขึ้นไป 

ซอ่นบนหอ้ง กอ่นทีพ่ยคัฆจ์ะลงไปตม้ยาแกช้ำ้ในทีซ่อืบอ้ทำใหค้นในคณะงิว้ 
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ดื่มบ่อยๆ มาให้ ส่วนมังกรช่วยทำแผล ห้ามเลือดจากบาดแผลมากมาย 

บนตัว จากนั้นก็เช็ดคราบเลือดออกจากร่างกายคนเจ็บ จนกระทั่งสะอาด 

สะอ้านดีแล้วจึงสวมชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ขาดวิ่นและสกปรก

ชายผู้นั้นเจ็บหนัก เพราะมีสติเพียงเล็กน้อยเมื่อถูกปลุกให้ดื่มยา  

ทั้งสองช่วยกันกรอกยาจนหมดถ้วย เขาก็หลับไปอีกครั้ง หลังจากดูแล 

คนเจ็บเสร็จ ชายหนุ่มทั้งสองก็แทบลืมตาไม่ขึ้น คว้าหมอนมานอนบนเสื่อ 

ที่ปูบนพื้นอย่างลวกๆ แล้วหลับไปแทบทันทีโดยไม่รู้ว่า ค่ำคืนนี้พวกเขา 

ทำบางสิ่ง...ที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไปอย่างถาวร...



เสียงครางจากบนเตียงตั้งแต่เช้ามืด ปลุกมังกรตื่นจากการหลับใหล 
อีกทั้งเคยตื่นเช้าเป็นนิตย์ จึงลุกพรวดพราดขึ้นมาเมื่อจำได้ว่าต้องลงมา 

นอนบนพื้นเพราะอะไร 

“อาเจ็กฟื้นแล้ว” พยัคฆ์ที่ลุกตามเห็นร่างบนเตียงแคบๆ ขยับไปมา  

“คงปวดแผล เดี๋ยวอั๊วจะลงไปต้มยาแก้ปวดแก้ช้ำในมาให้อีกิน ลื้อป้อนน้ำ 

อีก่อนนะ เดี๋ยวอั๊วอุ่นข้าวต้มขึ้นมาให้ด้วย”

มังกรพยักหน้ารับ พอเพื่อนลับตาไปก็หยิบถ้วยน้ำจ่อริมฝีปาก 

ซึ่งแตกและมีเลือดเกรอะกรัง พวกเขาต้องปล่อยให้แผลสมานตัวเอง 

เพราะไม่มีปัญญาพาไปส่งโรงพยาบาล ส่วนแผลฉกรรจ์ พยัคฆ์ช่วย 

ทำแผลห้ามเลือดให้แล้วเมื่อคืน และเช้ามาเลือดก็หยุดไหลแล้ว

“ที่นี่ที่ไหน” สายตาคนเจ็บกวาดไปรอบตัว และพยายามยันตัวลุก 

ขึ้นนั่ง มังกรจึงช่วยพยุง พอนั่งได้แล้ว ดวงตาภายใต้เปลือกตาบวมปูด 

ก็มองพยาบาลจำเป็นอย่างไม่ไว้ใจนัก

“คณะงิว้เลา่ซวับว่งเฮงครบั เมือ่คนือาเจก็ไดเ้งนิเยอะไปหนอ่ยหรอืไง 

๕
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พวกนักเลงถึงได้ตามล่า” มังกรคาดเดาอย่างที่ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมห้อง

สายตาเรียวคู่นั้นจ้องมังกรไม่วางตา ก่อนจะพยักหน้าอย่างเสีย 

ไม่ได้ 

“อั๊วรู้จักอาซัว ลื้อเป็นลูกศิษย์อีงั้นรึ” เสียงถามนั้นแหบแห้ง

“ครับ พวกเราเป็นศิษย์ของซือแป๋ ถ้าอาเจ็กรู้จักอีก็ดีเลยครับ อั๊ว 

จะไปบอกเฮ้งซือแป๋” มังกรลุกพรวด หากมือที่มีผ้าพันแผลพันรอบรีบ 

ยกขึ้นห้ามอย่างอ่อนแรง

“อย่า...อย่าเพิ่งบอกใคร”

“อ้าว ทำไมล่ะครับ”

คนเจ็บส่ายหน้าน้อยๆ 

“มันอันตราย ไม่ใช่อั๊วคนเดียว พวกลื้อก็ต้องพลอยเดือดร้อนไป 

ด้วย ขอให้อั๊วรักษาตัวอยู่ที่นี่สักพักจนกว่าจะหายดีเสียก่อน เรื่องนี้  

ให้คนรู้น้อยเท่าไหร่เป็นดีที่สุด”

“ยามาแล้ว” ประตูไม้เปิดออกพร้อมกับร่างพยัคฆ์ที่ถือถาดเข้ามา 

มังกรทำหน้าอึดอัด เพราะไม่รู้ว่าจะช่วยปกปิดความลับนี้ไปได้นานแค่ไหน 

ส่วนคนมาใหม่ พอเห็นสีหน้าเพื่อนก็ถามทันที “ลื้อเป็นอะไรไปอาเล้ง”

“ก็...” มังกรอึกอัก พยัคฆ์จึงวางถาดไว้บนโต๊ะข้างหัวเตียง แล้ว 

เพื่อนรักก็ดึงห่างออกมา “อาเจ็กบอกให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับ อย่าเพิ่ง 

บอกใครน่ะสิ แล้วเราจะปิดคนอื่นๆ ในคณะได้ยังไงวะ”

“อั๊วชื่อเอี๊ยงกวง เรียกอั๊วว่ากวงเจ็ก” คนเจ็บบอก คงรำคาญ 

สองหนุ่มที่กระซิบกระซาบปรึกษากันอยู่นั่น และทั้งสองหันมอง สะดุด 

ในน้ำเสียงห้าวแฝงดุดัน ขัดกับใบหน้าแตกยับและบวมปูดจนมองไม่เห็น 

ใบหน้าแท้จริง ถึงเป็นคนรู้จักก็อาจจำหน้าไม่ได้ด้วยซ้ำ “แล้วมีใครรู้หรือ

ยังว่าอั๊วอยู่ที่นี่”

“เอ่อ ยังครับ วันนี้เป็นวันหยุดของคณะงิ้ว อยู่กันแค่ไม่กี่คน  

เฮ้งซือแป๋กับซือบ้อยังไม่ตื่น” พยัคฆ์ตอบ เพราะตอนที่ลงไปเขาไม่พบใคร 
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สักคน

“ดี อย่าให้พวกเขารู้ ขอให้อั๊วซ่อนตัวอยู่ที่นี่จนกว่าจะหายดี แล้วอั๊ว

จะตอบแทนพวกลื้ออย่างงาม”

“เอ่อ...อาเจ็ก กลัวเจ้าของบ่อนมาตามล่าตัวหรือครับ” มังกรถาม 

อ่อยๆ “ถ้าอย่างนั้น อั๊วว่าเฮ้งซือแป๋ต้องไม่พอใจแน่ๆ ถ้ารู้ว่าพวกเราเข้าไป 

ยุ่งเกี่ยวกับพวกนักพนัน”

“พวกลื้อสองคนไม่ต้องห่วง อั๊วไม่ใช่คนเลว” เอี๊ยงกวงยืนยัน “อั๊ว

ไม่ทำให้พวกลื้อเดือดร้อนแน่ และถ้าอั๊วกลับไปถึงบ้านเมื่อไหร่ อั๊วสัญญา

ว่าจะตอบแทนคุณงามความดีของพวกลื้ออย่างงาม และคนอย่างเอี๊ยงกวง 

ไม่เคยเสียคำพูด”

“แลว้ทำไมกวงเจก็ถงึถกูพวกนัน้ดกัทำรา้ยเลา่ ถา้ไมใ่ชค่นเลว” พยคัฆ ์

ซักบ้าง แต่เสียงไม่หนักแน่นนัก ด้วยความเกรงใจผู้อาวุโสกว่า และอะไร 

บางอย่างในตัวเขาทำให้พยัคฆ์รับรู้ถึงความมีอำนาจที่เหนือกว่าทั้งสอง 

ท่าทางจึงอ่อนลงไปโดยไม่รู้ตัว 

“พวกนั้นมันต้องการฆ่าอั๊ว เพราะอั๊วไปขวางทางพวกมัน แต่อั๊วไม่ใช ่

คนเลว” เอี๊ยงกวงบอกเสียงหนักแน่น ขัดกับร่างกายที่ดูอ่อนแอ แต่ทั้ง 

น้ำเสียงและแววตายังคงความแข็งแกร่งอยู่มาก “มันฆ่าคนของอั๊วไป 

หลายคน พวกมันต้องตามมาฆ่าอั๊วแน่ถ้ารู้ว่าอั๊วบาดเจ็บสาหัส ดังนั้นอั๊ว 

จึงต้องหลบซ่อนตัวสักพัก เมื่อกลับไป ก็ต้องพร้อมจะต่อกรกับพวกมัน”

สองหนุ่มหันมาสบตากันด้วยความหนักใจ บ้านเฮ้งซัวไม่ได้ใหญ่โต 

การที่มีคนมาหลบซ่อนอยู่ ไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆ

“เอาไงดีอาโฮ่ว”

“หนึง่พนับาท อัว๊จา่ยใหพ้วกลือ้คนละหนึง่พนับาท” เอีย๊งกวงโพลง่ขึน้ 

โดยที่พยัคฆ์ยังไม่ทันตอบเพื่อนรุ่นน้อง ก็อ้าปากค้างด้วยความตกตะลึง

สองหนุ่มหันมองกันตาโต อย่าว่าแต่เงินจำนวนหนึ่งพันบาทเลย 

หนึ่งร้อยยังไม่เคยได้เห็นง่ายๆ ในชีวิต มังกรเสียงอ่อยทันที
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“แล้วอั๊วจะรู้ได้ยังไงว่ากวงเจ็กไม่โกหกพวกเรา”

“คนอยา่งอัว๊ไมเ่คยโกหก แตถ่า้อัว๊กลบัไปตอนนี ้ทุกคนในครอบครวั 

อั๊วอาจได้รับอันตราย อาจถูกลูกหลงโดนฆ่าไปด้วย ตอนนี้พวกมันไม่รู้ว่า 

อั๊วอยู่ไหน ที่นี่จะปลอดภัยที่สุด”

พยัคฆ์สะกิดเพื่อนร่วมห้องและก้มหัวกระซิบ

“อั๊วต้องการเงิน เงินก้อนนี้จะช่วยให้เราเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่าง

ได้”

“นั่นน่ะสิ” มังกรเห็นด้วย “แต่ถ้าเฮ้งซือแป๋จับได้ เรามีหวังถูก 

ไล่ออกจากที่นี่กันหมด แล้วจะได้เงินหรือเปล่าก็ไม่รู้” พยัคฆ์ยังไม่ทันตอบ 

เอี๊ยงกวงก็ชิงพูดขึ้นแทน

“เฮง้ซวักบัอัว๊รูจ้กักนัด ีถา้อัว๊หายดเีมือ่ไหรจ่ะบอกอเีอง และอไีมโ่กรธ 

พวกลื้อแน่”

“ถ้างั้นเราบอกเฮ้งซือแป๋เลยไม่ได้เหรอครับ” มังกรคาดหวัง

“ตอนนี้ยังไม่ได้ เรื่องนี้ต้องเป็นความลับ พวกลื้อปลอดภัยแน่ 

อั๊วรับรอง ขอเพียงให้อั๊วหายดีก่อนเท่านั้น”

“ถ้างั้น...อาเล้ง...” พยัคฆ์ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วหันไปทางเพื่อน 

“ลื้อนอนอยู่ในห้อง หลอกทุกคนว่าลื้อไม่สบายไปสักสองสามวันดีไหม 

พอลื้อหาย อั๊วก็เป็นหวัดต่อจากลื้อ สักอาทิตย์กวงเจ็กคงอาการดีขึ้น”

“ลื้อฉลาดมาก...”

“อั๊วชื่ออาโฮ่วครับ และนี่อาเล้ง เราเป็นนักแสดงในคณะงิ้ว”

“ลื้อสองคนฝีมือดีมาก มิเสียแรงที่เป็นลูกศิษย์อาซัว” 

“ขอบคุณครับกวงเจ็ก” ทั้งสองยกมือขึ้นทำความเคารพ ขอบคุณ 

ผู้อาวุโสที่ชม และยิ้มหน้าบานกันทีเดียว แล้วพยัคฆ์ก็เอ่ยขึ้นอีก “อั๊วว่า 

กวงเจ็กกินข้าวต้มก่อนดีกว่า แล้วค่อยดื่มยา ยาแก้ช้ำในนี่สูตรของซือบ้อ 

กินแล้วหายชะงัดนัก”

เอีย๊งกวงพยกัหนา้นอ้ยๆ กนิขา้วตม้และดืม่ยาจนหมด กอ่นจะทิง้ตวั 
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ลงนอน เพราะรู้ว่าร่างกายต้องการพลังงานและต้องการการพักผ่อนอย่าง 

เต็มที่ ไม่นานก็หลับสนิทอีกครั้ง มังกรจึงนอนเฝ้าห้องเพื่อมิให้ใครสงสัย  

มีเพียงพยัคฆ์ที่เดินลงไปบอกเจ้าของคณะงิ้วและภรรยาว่าอาเล้งเป็นหวัด 

และมีไข้เล็กน้อย ซิวฮวยจึงให้เขาออกไปซื้อยามาต้มให้มังกร เขาจึง 

ฉวยโอกาสนัน้ไปซือ้ของใชด้ว้ยเงนิทีไ่ดร้บัจากเอีย๊งกวง ธนบตัรใบละสบิบาท 

สองใบนอนอุ่นอยู่ในกระเป๋า เงินจำนวนนี้จ่ายตลาดเลี้ยงคนได้ทั้งคณะงิ้ว  

หากมันเป็นเพียงใบเล็กๆ หนึ่งใบแทรกอยู่กับธนบัตรปึกใหญ่สีแดงเข้ม 

ในกระเป๋าเอี๊ยงกวง เขาเดาว่า คงมีเงินไม่ต่ำกว่าพันบาทในปึกนั้น 

เงินจำนวนนี้นอกจากจะซื้อยาและอุปกรณ์ทำแผลให้เอี๊ยงกวงแล้ว  

เขายังตั้งใจซื้อผลไม้และซาลาเปามาฝากคนเจ็บและคนแกล้งป่วยอีกด้วย 

ที่เหลือเขาจะซื้อขนมและอาหารอร่อยๆ ที่ไม่มีโอกาสได้กินเลยในชีวิตนี้ไป

ฝากมังกร...

พยัคฆ์เดินผิวปากไปตามถนนใหญ่ ในมือถือถุงสารพัดเข้าซอย 
มุ่งหน้ากลับบ้าน แล้วเขาก็เห็นชายกลุ่มหนึ่งเดินสวนออกมา ตลอดทาง 

ก็กระชากแขนคนที่เดินผ่านพลางถามเสียงกระโชกโฮกฮาก ชาวบ้านร้าน 

ตลาดส่ายหน้ากันเป็นแถว พยัคฆ์มองด้วยความสงสัย แต่คิดว่าคงไม่มี 

อะไรเกี่ยวข้องกับตัว จึงก้มหน้างุดและรีบก้าวเดิน ขณะที่จะเดินผ่าน  

ชายคนหนึ่งในกลุ่มก็กระชากแขนเขาสุดแรง

“เฮย้ เมือ่คนืลือ้เหน็คนบาดเจบ็กบัผูช้ายสองคนวิง่มาทางนีห้รอืเปลา่ 

วะ”

“เปล่า” พยัคฆ์รีบสั่นหน้าทันที ทั้งที่ใจเต้นรัวด้วยความตกใจ และ 

ด้วยความกลัวทำให้เขาปฏิเสธไว้ก่อน “อั๊วไม่เห็นใครที่ลื้อว่าเลย”

“แล้วนี่ลื้อซื้ออะไรมา” ชายอีกคนหนึ่งสงสัย และยกถุงในมือพยัคฆ์ 

ขึ้นมาดู “นี่มันห่อยานี่หว่า ลื้อจะซื้อไปให้ใครกิน” เสียงนั้นดุดันขึ้นทันที

“ของเพื่อนอั๊ว ยาลดไข้ มันเป็นไข้หวัดตั้งแต่เมื่อคืน” พยัคฆ์สะกด 
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อารมณ์ ขืนแสดงอาการตกใจหรือหวาดกลัวเพียงนิดเดียว มีหวังคณะงิ้ว 

ของเขาพังราบเป็นหน้ากลองแน่ โดยเฉพาะคนพวกนี้ เห็นชัดว่าเป็นกุ๊ย 

ข้างถนน หรืออาจสังกัดพวกอั้งยี่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เป็นได้ และหาก 

ยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้เมื่อไร เท่ากับความหายนะกำลังมาเคาะประตูหน้าบ้าน

“แล้วนี่แขนลื้อทำไมถึงได้ช้ำแบบนี้วะ หรือว่าลื้อไปชกต่อยกับ 

ใครมา” อีกคนตั้งข้อสงสัยอีก เมื่อเห็นแขนเขาชัดเจนตอนถูกดึงขึ้น

“อั๊วเป็นเด็กในคณะงิ้วเล่าซัวบ่วงเฮง อยู่ท้ายซอยนี่เอง พวกเราต้อง 

ฝึกอาวุธทุกวัน ก่อนหน้านี้เราฝึกหนักเพราะต้องเข้าแข่งขันเมื่อคืน แผลนี ้

อั๊วพลาดถูกเพื่อนตีด้วยพลอง มันถึงได้ช้ำแบบนี้” เขาให้เหตุผล และ 

พูดจาอ่อนน้อมเต็มที่

“อีไม่ใช่คนของใครหรอก” ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆ ยื่นมือเข้ามาช่วย 

เมื่อเห็นว่าเขาถูกชายกลุ่มนั้นรุมล้อม “อีเป็นนักแสดงคณะงิ้วของเฮ้งซัวน่ะ  

ก๊กนี้เขาฝึกหนักกันทุกวันน่ะแหละ เช้ามืดมาก็ฝึก แล้วอาโฮ่วก็เป็นตัวเอก 

ในคณะ ต้องฝึกหนักกว่าคนอื่นๆ”

ชายทั้งสี่จ้องพยัคฆ์อย่างไม่ไว้ใจนัก เขาฝืนยิ้ม ทำใจดีสู้เสือ แล้ว 

หางตาก็เห็นชายอีกสองคนเดินออกจากซอยเล็กๆ ด้านซ้ายมือมุ่งหน้ามา 

ทางนี้ คนหนึ่งหน้าตาบอบช้ำมากที่สุด เขาจำได้ว่าเป็นคนฟาดแก้มด้วย 

ไม้ที่หยิบมาจากกองข้างถนนจนสลบ หากชายผู้นั้นจำเขาได้ มีหวังที่โกหก

มาทั้งหมดจบเห่กันพอดี 

“อั๊วไปได้หรือยังเฮีย เพื่อนอั๊วไม่สบายรอยาอยู่นะ” พยัคฆ์เอ่ยถาม 

คนที่ท่าทางเป็นหัวหน้าใหญ่สุดซึ่ง ดูจะหมดคำถามกับเขาแล้ว

“อ้อ ไปได้แล้ว” ชายผู้นั้นตอบอย่างไม่ค่อยเต็มใจ แต่สุดท้ายเมื่อ 

ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ จึงโบกมือไล่

พยัคฆ์รีบก้มศีรษะ ตั้งท่ารีบออกเดินก่อนชายสองคนนั้นจะ 

ตามมาสมทบ แต่แล้วก็มีเสียงเรียกขึ้น

“เดี๋ยว!” 
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เท้าพยัคฆ์หยุดกึก 

“ครับเฮีย มีอะไรกับอั๊วอีกหรือครับ” เขาก้มหน้างุด และหันหลังให้

คนที่เดินใกล้เข้ามาทันที

“ถ้าลื้อเจอใครบาดเจ็บอาการปางตายมารักษาตัวอยู่แถวนี้ ให้ไป 

บอกอั๊วที่โรงฝิ่นม้อเฮียตรงตรอกอาเนี้ยเก็งด้วยนะ อั๊วจะมีรางวัลให้ 

อย่างงาม”

“ครับๆ” พยัคฆ์ก้มศีรษะรับแล้วออกเดินอย่างรวดเร็ว เพียงไป 

ได้ไม่กี่ก้าวชายสองคนก็เดินมาถึงและมีเสียงบ่นลอยมาว่าไม่มีชาวบ้าน 

คนไหนเห็นคนบาดเจ็บผ่านมาแถวนี้เลย สรุปว่าชายทั้งกลุ่มผิดหวังจาก 

การตามล่าตัวเอี๊ยงกวง แล้วเดินย้อนกลับไปยังถนนใหญ่ เขาจึงรีบจ้ำ 

กลับบ้าน พอปิดประตูห้องตามหลังเท่านั้น ก็รีบเล่าให้มังกรฟังด้วยความ 

พรัน่พรงึเมือ่ตอ้งถกูลากเขา้สูว่งจรทีช่าวบา้นหวาดกลวักนัหนกัหนา คนดีๆ  

ไม่มีใครอยากข้องเกี่ยวกับพวกนักเลงหรืออั้งยี่ ทั้งมีสังกัดหรือไม่มีสังกัด 

ก็ตาม 

เมื่อพวกเขาถลำลึกมาถึงเพียงนี้แล้วก็จำต้องก้าวต่อไปจนกว่า 

เอี๊ยงกวงจะหายดี แต่ระหว่างนี้ พวกเขาต้องระมัดระวังอย่างที่สุดไม่ให ้

ใครล่วงรู้ว่าแอบซ่อนบุคคลอันตรายไว้ พอเอี๊ยงกวงหายดี จะต้องรีบพา 

ออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

สามวันผ่านไปอย่างราบรื่น มังกรนอนป่วยอยู่ในห้องตามแผนที่ 
ตกลงกันไว้ โดยมีพยัคฆ์คอยดูแลยกน้ำยกอาหารขึ้นไปให้เพื่อนและแขก 

สำคัญ บาดแผลบนใบหน้าเริ่มยุบ รอยแตกแดงสีม่วงคล้ำปนเลือดบัดนี้ 

จางลงไปบ้างหลังจากได้นอนพักรักษาตัวเต็มที่และได้ยาดีเป็นประจำ

ตอนนี้เอี๊ยงกวงเริ่มลุกนั่งได้แล้วโดยไม่เจ็บหน้าอกและบาดแผล  

นอกเหนือจากการพูดคุยกันในวันแรกแล้ว พวกเขาแทบไม่ได้พูดคุยกัน 

อีกเลย เพราะไม่ต้องการให้เด็กชายข้างห้องสงสัยเสียงแปลกปลอม แล้ว 
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อาจไปฟ้องอาจารย์ได้

พวกเขาคะนองใจว่าไม่มีใครรู้เห็นเรื่องเอี๊ยงกวง ในค่ำคืนที่สาม  

หลงัจากมงักรจำเปน็ตอ้งหายจากอาการไขห้วดัแลว้ พยคัฆก์ต็อ้งเปน็คนรบั 

ช่วงนอนเฝ้าห้องต่อในวันถัดไป หากก่อนที่ทั้งสองจะทันได้ปิดไฟก็มีเสียง 

เคาะประตูดังขึ้น เจ้าของห้องหันหน้ามองกันเลิ่กลั่ก เพราะไม่คิดว่าจะมี 

ใครมาเยี่ยมยามดึกเช่นนี้

“ใคร?” พยัคฆ์ถามออกไป คาดหวังว่าจะเป็นเด็กข้างห้อง แต่แล้ว 

ฝันของเขาก็สลาย

“อั๊วเอง”

“ฉิบหายแล้วคราวนี้ ทำยังไงดี” มังกรอุทานเมื่อจำเสียงอาจารย์ได ้

แม่นยำ คนเจ็บลุกขึ้นนั่ง และยกมือห้ามชายหนุ่มทั้งสองที่ตื่นตระหนก 

เต็มที่ เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบ

“เปิดเถอะ ถึงเวลาแล้ว และอาจารย์ของพวกลื้อไม่ใช่คนโง่ อั๊ว 

ยังแปลกใจด้วยซ้ำที่อีให้เวลาตั้งหลายวัน”

พยัคฆ์ทำหน้ายุ่งยากใจ แต่อดเห็นด้วยกับผู้สูงวัยที่ฉายแววปราด 

เปรื่องและมากประสบการณ์ไม่ได้ เพราะหลายวันมานี้ ทุกครั้งที่เขา 

เห็นสายตาเฮ้งซัวมองมาก็รู้สึกหวาดหวั่นอย่างบอกไม่ถูก เพราะเหมือน 

อาจารยร์ู.้..เพยีงแตไ่มพ่ดูออกมาเทา่นัน้ และมนัคงถงึเวลาอยา่งทีเ่อีย๊งกวง 

พูดจริงๆ นั่นแหละ...

พยคัฆเ์ดนิไปปลดกลอนประต ูและถอยหลงัมาเงยีบๆ เพือ่ใหเ้ฮง้ซวั 

ก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามา อาจารย์กวาดสายตาแหลมคมไปรอบห้อง ก่อน 

จะหยุดที่เตียงเล็กของมังกร ใบหน้าดุดันและท่าทางเอาเรื่องในตอนแรก 

พลันเปลี่ยนเป็นตกใจราวกับเห็นปีศาจก็ไม่ปาน แม้เต็มไปด้วยบาดแผล 

และรอยฟกช้ำ แต่เฮ้งซัวจดจำใบหน้านั้นได้ไม่มีวันลืม

“ตัว่เฮยี!” เฮง้ซวัอทุานลัน่กอ่นจะรูส้กึตวั รบีหนัหลงัปดิประตลูงกลอน 

อย่างรวดเร็ว สาวเท้าเข้าไปหาคนเจ็บ แล้วรีบทำความเคารพผู้อาวุโสอย่าง 
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รวดเร็ว “นี่มันเกิดอะไรขึ้น แล้วทำไมตั่วเฮียถึงได้มาอยู่ในห้องเจ้าสองคนนี ้

ได้ ทำไมไม่ให้เด็กไปบอก อั๊วจะได้จัดที่พักให้สมเกียรติ”

“ไม่ต้องหรอก” เอี๊ยงกวงยกมือห้าม ศิษย์ทั้งสองเห็นก็รู้ทันทีว่า 

เฮ้งซัวยำเกรงต่อแขกไม่ได้รับเชิญมาก

“ถ้างั้น ข่าวลือที่ว่าตั่วเฮียหายตัวไปก็เป็นจริงแน่แล้ว อั๊วคิดว่าเป็น 

แค่ข่าวที่คนไม่หวังดีกุขึ้นมาเสียอีก” พยัคฆ์รีบยกเก้าอี้มาให้อาจารย์ แล้ว 

ถอยมายืนหน้าจ๋อยข้างๆ มังกร ซึ่งยังหวั่นๆ ว่าอาจถูกคาดโทษที่ทำผิด 

มหันต์ “แล้วสองคนนี่มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง หรือพวกมันทำร้ายตั่วเฮีย  

ถึงได้พยายามปิดบังเรื่องนี้ไม่ให้อั๊วรู้”

“ไม่ใช่อย่างที่ลื้อคิดหรอก” เอี๊ยงกวงส่ายหน้า ริมฝีปากแตกคลี่ยิ้ม 

นิดๆ “มันตรงกันข้ามมากกว่า เพราะถ้าไม่ได้สองคนนี้มาช่วย ป่านนี้อั๊วคง 

หายสาบสูญไปจริงๆ อย่างที่พวกมันต้องการแน่”

คิ้วเฮ้งซัวผูกเป็นปม ใบหน้าเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิม 

“หมายความว่า...มีคนต้องการกำจัดตั่วเฮีย...”

เอี๊ยงกวงพยักหน้าน้อยๆ 

“มันเป็นฝีมือของใคร”

“อั๊วไม่รู้ มันมืดมาก อั๊วกำลังจะกลับบ้าน รถมารอหลังบ่อนเพราะ 

คืนนั้นถนนปิดกันทั้งสาย พออั๊วออกประตูมาเท่านั้น พวกมันก็กรูเข้ามา 

ทำร้าย ทั้งมีดทั้งไม้ คนของอั๊วไม่ทันระวังตัวจึงรับมือพวกมันไม่ไหว และ 

ตวัอัว๊เองเกอืบจะไมร่อด โชคดทีีอ่าจุย้เอาตวับงัอัว๊ไว ้ไมง่ัน้อัว๊คงไดต้ายสมใจ 

พวกมนั แลว้อัว๊กห็นอีอกมาหลงัตรอก นกึวา่จะไมร่อด คงตอ้งตายตามคน 

ของอั๊วไปแล้ว”

เอี๊ยงกวงหยุดถอนหายใจ แล้วหันไปทางชายหนุ่มทั้งสองที่ยัง 

หน้าจ๋อยอยู่ริมผนัง

“อั๊วปีนกำแพงบ้านหลังหนึ่งหนีพวกมัน ก็มาเจออาโฮ่วกับอาเล้ง 

กำลังเดินกลับบ้านพอดี พวกเขาช่วยอั๊วไว้ ซัดคนของพวกนั้นจนสลบ  
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แล้วพาอั๊วมาซ่อนตัวที่นี่ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมา”

“แล้วทำไมตั่วเฮียถึงไม่ให้สองคนนี่ไปบอกอั๊ว อั๊วจะได้จัดอาหาร 

และยา ดูแลตั่วเฮียให้สมเกียรติที่มาพักกับอั๊ว”

“ไม่ได้หรอกอาซัว คนที่ต้องการฆ่าอั๊ว ไม่มีทางปล่อยอั๊วรอดไป 

ได้ง่ายๆ หรอก วันที่อาโฮ่วออกไปซื้อยา ยังเจอพวกมันมาไล่ถามชาวบ้าน 

ถ้าพวกมันรู้ว่าอั๊วอยู่ที่นี่ พวกลื้อต้องลำบากแน่”

เฮ้งซัวพยักหน้ารับรู้ก่อนจะถอนใจเฮือก 

“อั๊วได้ข่าวว่าพวกนักเลงตีกันคืนวันงาน ไม่คิดว่าจะเป็นคนของ 

ตั่วเฮีย วันต่อๆ มาถึงได้รู้ว่าตั่วเฮียหายตัวไป และคนที่ตายในตรอกหลัง 

บ่อนเป็นคนของตั่วเฮียทั้งนั้น พวกเราเชื่อกันว่า...” 

“อั๊วคงไม่รอด และศพถูกกำจัดไปแล้วใช่ไหม” เอี๊ยงกวงชิงตอบ 

ก่อนที่เฮ้งซัวจะพูดจบ 

“ครบั ใครๆ กค็ดิอยา่งนัน้ แตเ่พยีวเฮยีกไ็มห่มดหวงัถา้ยงัไมเ่จอศพ  

ยังประกาศไปทุกบ้าน ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ใครเจอตั่วเฮียจะตกรางวัล

อย่างงาม”

“อืม...” เอี๊ยงกวงพยักหน้าอีกครั้ง 

“แต่ข่าวเงียบหายไปครับ จนกระทั่งอั๊วเห็นอาโฮ่วทำลับๆ ล่อๆ 

ทา่ทางมพีริธุ แลว้อาเลง้ทีร่อ้ยวนัพนัปแีขง็แรง ไมเ่คยเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย นีเ่ปน็ไข ้

ติดกันสามวัน อั๊วคิดว่าถ้าไม่หายก็ต้องไปหาหมอแล้ว อาโฮ่วบอกว่า 

ไม่เป็นอะไร แต่ก็ไม่ยอมลงมา อั๊วถึงต้องขึ้นมาดูให้เห็นกับตา”

“อย่าไปโทษเด็กมันเลย พวกอีทำตามที่อั๊วขอร้อง ข่าวของอั๊วยิ่ง 

เงียบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับทุกคนมากเท่านั้น โดยเฉพาะครอบครัวลื้อ เพราะ 

ถ้าพวกมันรู้ว่าใครช่วยเหลืออั๊ว ต้องตามมาราวีไม่ให้ได้อยู่อย่างสงบสุข 

แน่”

“อั๊วเข้าใจแล้ว ว่าแต่ตั่วเฮียพอจะทราบไหมว่าเป็นฝีมือของก๊ก 

ไหนครับ” เจ้าของคณะงิ้วถามด้วยความสงสัย
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“อั๊วพอจะเดาๆ ได้บ้าง เพราะอาม้อมันมาเกี่ยวข้องด้วย” เอี๊ยงกวง

บอกเสียงลอดไรฟันเมื่อเอ่ยถึงเจ้าของโรงฝิ่นอันเป็นสถานที่ซึ่งพวกนักเลง 

บอกพยัคฆ์ให้ส่งข่าว

“มันเป็นคนของใครหรือครับ”

“อั๊วยังไม่มั่นใจ แต่จำได้ว่าลูกสาวมันเพิ่งได้เป็นเมียคนที่สามของ 

หั่งง้วง อย่างน้อยมันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันบ้างละ ถ้าอั๊วกลับพรรค 

เมื่อไหร่ อั๊วต้องสืบหาความจริงให้ได้”

“ครับ” เฮ้งซัวพยักหน้ารับ “ถ้างั้นตั่วเฮียคิดว่าจะกลับพรรคเมื่อไหร่ 

ล่ะครับ” 

คำถามง่ายๆ หากพยัคฆ์และมังกรรู้สึกถึงความหนาวยะเยือกไหล 

ปราดไปตามกระดูกสันหลัง เมื่อรับรู้ว่าตลอดสามวันที่ผ่านมา พวกเขา 

อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดคนหนึ่งของกลุ่มคนจีน 

ในเยาวราช แม้ยังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมด แต่คำพูดที่ได้ยินก็บอกให้รู้ว่า 

เอี๊ยงกวง...ไม่ธรรมดา...

“อีกสองสามวัน รอให้อั๊วอาการดีขึ้นอีกสักนิด ตอนนี้แผลเริ่มแห้ง 

แล้ว กลับไปอั๊วต้องระวังตัวให้ดี ต้องไม่อ่อนแอให้พวกมันมาซ้ำเติมได้  

ไม่งั้นพรรคอั้งทิมึ้งของเราต้องแย่แน่ๆ”

ชายหนุม่ทัง้สองหนัมาสบตากนั เวลานีข้นทัง้รา่งลกุเกรยีวดว้ยความ 

พรัน่พรงึเมือ่ไดย้นิชือ่กก๊ใหญท่ีค่มุเยาวราชเกอืบกึง่หนึง่ เปน็หนึง่ในบรรดา 

หลายๆ ก๊กของกลุ่มอั้งยี่ที่แบ่งเขตกันปกครอง ซึ่งไม่มีชาวบ้านคนไหน 

อยากข้องเกี่ยวด้วย เด็กคนไหนงอแงได้ยินชื่อเป็นต้องหยุดร้องไห้ทันที 

ด้วยความหวาดกลัว และตั่วเฮียผู้นี้คือบุคคลทรงอำนาจสูงสุดของกลุ่ม 

อั้งยี่ ซึ่งหัวหน้าทุกก๊กพร้อมใจกันเลือกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ของก๊กทั้งปวง  

ในขณะที่หัวหน้าก๊กที่เหลือจะเป็นเพียงหยี่เฮีย หรือพี่รองเท่านั้น และทั่ว 

ทั้งเยาวราชไม่มีใครไม่รู้จัก ‘เตียเอี๊ยงกวง’

“ถ้างั้น อั๊วจะเรียกให้อาซิวฮวย...”
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“ไมต่อ้ง” เอีย๊งกวงยกมอืหา้ม “สามวนัมานีอ่ัว๊กอ็ยูม่าไดไ้มเ่ดอืดรอ้น  

อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ อย่าไปรบกวนอาซ้อเลย”

“แต่อั๊วอยากดูแล...”

“ลื้อกับเด็กของลื้อดูแลอั๊วดีแล้ว อย่าได้กังวลใจ พอกลับไปแล้ว อั๊ว

จะตกรางวัลให้พวกลื้ออย่างงาม”

“ขอบคุณตั่วเฮียมากครับ แต่แค่นี้พวกเราที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง 

ของตั่วเฮียก็มีความเป็นอยู่สุขสบายดีแล้ว ได้โปรดอย่าเกรงใจเลยครับ” 

ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเยาวราชหัวเราะเบาๆ ยกมือตบไหล่ผู้อ่อนวัยกว่า

“อั๊วรู้น่ะว่าต้องทำยังไง เอาละ ลื้อกลับไปได้แล้วก่อนที่อาซ้อจะ 

ขึ้นมาตามอีกคน ส่วนเด็กสองคนนี่ อั๊วคิดมาหลายวันแล้ว เมื่อได้เจอลื้อ 

ก็ดี อั๊วเห็นหน่วยก้านมันดี ถ้าลื้อไม่ว่าอะไร อั๊วจะขอไปช่วยงานที่พรรค 

จะเลี้ยงดูพวกมันอย่างดี ไม่ให้น้อยหน้าลื้อ”

เฮ้งซัวเงยหน้ามองลูกศิษย์ทั้งสองที่อ้าปากค้าง ยังตกตะลึงจนพูด 

ไม่ออก เขาเองก็ตกใจพอๆ กันกับคำร้องขอของผู้ยิ่งใหญ่แห่งเยาวราช

“อั๊ว...เอ่อ...เรื่องนี้ เห็นทีอั๊วต้องคุยกับซิวฮวย เพราะสองคนนี้เป็น 

หัวเรี่ยวหัวแรงของเรา ขาดพวกเขาไป เราคงแย่” เจ้าของคณะงิ้วอึกอัก  

ห่วงลูกศิษย์ทั้งสอง เพราะรู้ว่าหากปล่อยทั้งคู่ไป อนาคตพวกเขาจะมุ่งหน้า 

ไปทิศทางใด โอกาสจะได้ทำมาหากินเหมือนชาวบ้านร้านตลาดคงไม่มี 

อีกแล้ว 

“อัว๊เขา้ใจ แตไ่มต่อ้งหว่ง อัว๊จะใหเ้งนิพวกลือ้มากพอจะอยูไ่ดส้บายๆ  

ไปอีกหลายปี พอที่พวกลื้อจะปั้นเด็กใหม่ขึ้นมาแทนได้ สองคนนี้มีแววดี 

ทั้งไม่มีครอบครัว ไม่มีภาระผูกพัน ดังนั้นไม่มีใครเหมาะสมที่อั๊วจะรับเข้า

พรรคมากกว่าพวกเขาอีกแล้ว”

เจ้าของคณะงิ้วยังมีท่าทีลำบากใจยิ่ง เอี๊ยงกวงจึงตัดบท

“เอาเป็นว่าพวกลื้อไปคุยกันก่อนแล้วกัน ขอให้จำไว้ว่า อย่าเอา 

ความกลัวของพวกลื้อมาตัดอนาคตเด็ก และพรรคต้องการคนที่มีทั้ง 
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ฝีมือและคุณธรรมมาดูแลคนของพวกเราสืบต่อไป ไม่ใช่อันธพาลคุมซอย 

ลื้อน่าจะรู้กฎของเราดี”

“ครับ ตั่วเฮีย...” เฮ้งซัวรับคำเสียงอ่อย ก่อนจะลุกขึ้นทำความ 

เคารพผู้ใหญ่ แล้วเดินออกจากห้องไปด้วยท่าทางหนักใจ พยัคฆ์เดินไป 

ปิดประตูตามหลังเจ้าของบ้านแล้วยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นไม่ต่างไปจากมังกร 

“พวกลื้อหุบปากได้แล้ว อั๊ว...เตียเอี๊ยงกวง ไม่ใช่ยักษ์ใช่มารอย่าง 

ที่ชาวบ้านเล่าลือสักหน่อย!”


