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ค�ำน�ำนักเขียน

เมือ่ครัง้ยงัเดก็ หลายคร้ังทีไ่ด้มโีอกาสเดนิทางตดิตามครอบครวั

ไปเยี่ยมญาตทิี่ต่างอำาเภอ ด้วยความที่เราอยูอ่ำาเภอเกอืบจะเหนอืสดุของ

จงัหวดัเชยีงใหม่ เส้นทางที่เราจะต้องเดนิทาง ต้องผ่านตวัเมอืงจงึจะถงึ 

จดุหมาย ด้วยระยะทางกว่าหนึ่งร้อยห้าสบิกโิลเมตร สภาพถนนที่คดเคี้ยว

ผ่านดอยน้อยใหญ่อกีหลายลกู ทำาให้พวกเรามกัจะเลอืกเดนิทางยามกลาง

คืนเพราะสะดวกกว่า เนื่องจากเป็นช่วงที่รถราสัญจรไม่เยอะเท่าเวลา 

กลางวนั ฉันมักจะนอนหลับตลอดทาง และเมื่อเข้าเขตเมือง พวกเด็กๆ 

อย่างฉันจะต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงปลุกของผู้ใหญ่ทุกครั้ง ให้ลืมตามา

ชมแสงสขีองเวยีงเชยีงใหม่ยามคำ่าคนื ตอนนั้นลูกพี่ลูกน้องของฉนั มกัจะ

ตื่นเต้นกับไฟกะพริบในผับ หรือตัวหนังสือแสงไฟจากตึกสูงๆ ที่ตื่นเต้น

ที่สดุกค็อืไฟสเีหลอืงตามทางแยกใหญ่ๆ เดก็ๆ อย่างพวกเรามกัจะขบขนั

ที่ได้เหน็ใบหน้าพวกเดยีวกนัเป็นสเีหลอืง ต่างชี้หน้าล้อกนั บอกว่าเป็นผี

หน้าซดี...

 แต่ฉันกลับชอบมองไฟสีส้มที่สาดส่องไปยังแนวกำาแพงอิฐที่ทรุด

โทรมตามกาลเวลา ที่ตั้งตระหง่านเคยีงคู่กบัคูเมอืง ในราตรเีช่นนี้ช่างทำาให้

อดีตเมืองหลวงของล้านนา มีเสน่ห์ลึกลับชวนให้จินตนาการและค้นหา

มากมายเหลอืเกนิ

 รถของเราแล่นเลียบถนนคูเมือง ก่อนจะผ่านประตูท่าแพ ซึ่งเป็น

หนึ่งในห้าของประตูเมอืงเชยีงใหม่ สายตาของฉนัหยดุนิ่งราวกบัต้องมนตร์

สะกด เดก็อย่างฉนัแอบคดิว่า จะเป็นเช่นไรหนอ หากฉนัมองผ่านเข้าไป

ในประตูนั้นแล้วเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น ตอนนั้นฉันแทบอยากจะ

กระโดดลงจากรถ และวิ่งผ่านเข้าประตูไปเผื่อจะได้กลับไปยังเชียงใหม่ 



ในอดตี...

เมื่อเวลาพ้นผ่าน ความคดิของคนเรามกัจะเปลี่ยนแปลงไปตามวยั 

แต่สำาหรับฉัน การอยากจะเห็นเมืองเก่าผ่านประตูเมืองในยามเด็ก มัน 

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ฉนัยงัชอบมองประตูเมอืงเชยีงใหม่ทกุประตอูยูท่กุครั้ง

ยามได้ขบัรถผ่าน แถมยงัชอบไปนมสัการพระธาตเุจดย์ีหลวง หรอืวดัอื่นๆ 

ตอนดกึๆ เพราะเป็นช่วงเวลาที่จนิตนาการได้ว่าในอดตีเมอืงเชยีงใหม่คง 

ยิ่งใหญ่สวยงามไม่แพ้ใคร จงึเกดิเป็นแรงบนัดาลใจที่อยากจะเขยีนนยิาย

ย้อนยคุเกี่ยวกบัเชยีงใหม่ เพราะฉนัรูด้ว่ีาในแง่วทิยาศาสตร์คงไม่มทีฤษฎี

ไหนสามารถพาฉันผ่านลอดประตูไปยังอดีตได้ แต่ในแง่ของจินตนาการ  

‘กลนิท์’ นางเอกของเรื่อง จะเป็นคนนำาฉนัและทกุคนไปสมัผสัเรื่องราวใน

อดีตเหล่านั้นเอง...เราจึงได้เห็นความแค้นของเธอที่ยิ่งใหญ่กว่าไฟใดๆ  

แม้แต่แสงเทยีนที่เป็นจดุเริ่มต้นในอดตีชาตขิองเธอ

นยิายเรื่องนี้ แม้ผูเ้ขยีนจะเป็นคนเหนอื แต่สำาหรบับทพดูในเรื่อง ฉนั

พยายามบดิจบัดดัแปลงให้อ่านง่าย ใกล้ภาษากลางมากที่สดุ เพื่อจะได้

สร้างความเข้าใจให้คนที่ไม่เข้าใจคำาเมืองบ้านเฮา เพราะฉะนั้นคนเหนือ

หลายท่านอาจจะมตีะขดิตะขวงใจบ้าง ฉนัต้องขออภยัมา ณ โอกาสนี้...

ขอขอบคุณหมอเกี๊ยวและพี่หนุ่ม สำาหรับหนังสือประวัติศาสตร ์

ล้านนาที่เป็นดั่งเชื้อเพลงิแห่งไฟจนิตนาการ นกิบุม๋ หลานสาวที่พาขบัรถ

ปเุลงไปหาข้อมูลทั่วเวยีงเชยีงใหม่ แก้ว ต๋อย นำ้าน่าน สำาหรบัคำาปรกึษา 

และกำาลงัใจเสมอ น้าอ้อยและอาสร้อยที่คอยตรวจเชก็ความถกูต้องให้ได้ 

ทกุเวลา ทมีบรรณาธกิารที่รกั และเพื่อนพี่น้องทกุคนที่อยูเ่คยีงข้างและให้

กำาลงัใจเสมอมา ที่ขาดไม่ได้คอืมติรรกันกัอ่านที่น่ารกัทกุท่าน ขอบคณุจาก

ใจจรงิๆ

        

       หสัวร์ี 





 “เจ้าน้อยช่วยด้วย เจ้าน้อยฮกัข้าคนเดยีว...” เทยีนคำาพรำ่าเพ้อ

ไปเช่นนั้น ทั้งที่ไร้ซึ่งเรี่ยวแรงแล้ว เจ้าวงเดอืนจ้องหญงิสาวเขมง็ 

 “บ่มทีาง มงึฝันไปเถอะอี่เทยีนคำา” เจ้าวงเดอืนค่อยๆ ชูปิ่นนั้น

ให้เทยีนคำาเหน็ ก่อนจะปักมนัที่หน้าอกด้านซ้ายของหญงิสาว

 “เป็นจะใดล่ะ รสฮกัของเจ้าน้อยเทวาฤทธิ์ที่มอบหื้อสู หวานซึ้ง

ถงึหวัใจก่อ” เจ้าวงเดอืนยิ้มเย้ยอย่างเลอืดเยน็ 

 เทยีนคำากระอกัเลอืด แววตาที่เคยเหม่อลอยแปรเปลี่ยนเป็นแขง็

กระด้าง เธอไม่พูดอะไรอกี นอกจากตั้งจติแน่วแน่ครั้งสดุท้าย

 ‘…สาธ ุ กำาแพง ประตูเมอืงเจยีงใหม่ทั้งหลายแห่งนี้ โปรดเป็น

พยานหื้อข้าเจ้า ชาตนิี้ข้าเจ้าเป็นเพยีงเทยีนเล่มน้อยด้อยวาสนา โดน

ข่มเหงทำาร้ายนำ้าใจสารพัด จนถึงวาระที่จะต๋ายจากนี้ ข้าเจ้าขอ

สาบาน...ถ้าดวงจติอี่เทยีนคำาหลดุลอยจากร่างนี้ไป ข้าเจ้าจะไปเป็น

คนใหม่ที่ยิ่งใหญ่งดงาม เป็นดังแสงตะวันที่สาดส่องเผาไหม้คนใด 

ที่ทำาร้ายข้าเจ้าในชาตินี้หื้อฉิบหายต๋ายจาก บ่ว่าจิตข้าเจ้านั้นจะไป

เป็นไผที่ไหน จะภพนี้ ภพหน้า ขอหื้อจำาความแค้นนี้ไว้ไปตลอด 

เทียนเล่มนี้จะขอจุดไฟแห่งความแค้นหื้อมันลุกโชติช่วงอย่างเช่น

ตะวนับนฟ้า ยิ่งใหญ่กว่าดวงเดอืนในวนัที่ข้าเจ้ากลบัมา...’ 
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หัสวีร์    9

 บรกิรหนุม่ค่อยๆ บรรจงวางถ้วยกาแฟลงตรงหน้าสภุาพสตรี

อย่างระมดัระวงั

 ห้านาททีี่ผ่านมา เธอเพิ่งเดนิเข้ามาในร้าน พร้อมกบัเลอืกที่นั่งตดิ

กระจกด้านในสดุ ชายหนุ่มออกอาการประหม่าเมื่อได้สบตากบัตาสวยดุ

คู่นั้น เขาสะดุ้งและรบีเดนิเข้าไปซบุซบิกบัเพื่อนคนอื่นๆ ที่หลงัเคาน์เตอร์ 

หญงิสาวปรายตามองตาม ก่อนจะยกัไหล่ ไม่ใส่ใจสิ่งที่เกดิขึ้น

 “แกว่าใช่หรอืเปล่า” เพื่อนที่อยู่หลงัเครื่องชงกาแฟถามเขาทนัที

 “ฉันว่าใช่ หน้าตาหาเรื่องแบบนี้มีคนเดียวแหละ” เขาตอบ และ

แอบมองลูกค้าสาวสวยคนเดมิอกีหลายครั้ง 

 แม้จะได้ยินทุกคำาพูดของพนักงาน แต่เธอก็หาได้ใส่ใจ เพราะนี่

ไม่ใช่ครั้งแรก...สำาหรบัปฏกิริยิาจากคนรอบข้างเมื่อได้เจอเธอ

 หากเธอเป็นดังเช่นผู ้หญิงธรรมดาที่พบได้ทั่วไปตามท้องถนน 

เหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้น แต่เป็นเพราะผู้หญิงที่นั่งหลบมุมในร้าน

กาแฟตอนนี้ เป็นถงึนางแบบสาวค่าตวัแพงที่ใครต่างกอ็ยากได้ไปร่วมงาน

 ไม่ใช่เพราะฝีมืออะไรหรอก...เธอคิด แต่เป็นเพราะข่าวของเธอ 

ต่างหาก ข่าวฉาวของนางแบบที่สังคมกำาลังจับตามอง ไม่เว้นแม้แต่

หนงัสอืพมิพ์ที่เธอกำาลงัหยบิขึ้นมาอ่าน

1
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	 เมยีหลวงแฉ	นางแบบ	ก.	ยงัไม่เลกิตดิต่อสาม	ี

 ข่าวพาดหวักระแทกใจคนอ่านขนาดนี้ ไม่แปลกหากสิ่งที่อยู่ในมอื

จะเป็นสื่อสิ่งพมิพ์ที่มยีอดจำาหน่ายสูง หญงิสาวเงยหน้าและหนัไปสงัเกต

ทกุคนในร้าน รูส้กึว่าตวัเองกำาลงัถกูจบัจ้อง แต่ยามเธอหนัไปทางใด กลบั

มแีต่คนหลบตา

 นานพอสมควร ประตูร้านกาแฟถกูเปิดออกอกีครั้ง ชายหนุม่ร่างสูง 

แต่งตวัดเีดนิเข้ามา เขากวาดตาไปทั่ว เมื่อเจอเป้าหมายที่อยู่ด้านในสุด

จงึปรี่เข้าไปหา 

 หญิงสาวแหงนหน้ามองเขา ชายหนุ่มทิ้งตัวนั่งที่เก้าอี้และส่งยิ้ม

หวานให้คนตรงหน้า

 “ผมดใีจที่คณุมาหาผมได้นะกลนิท์” เขาเอ่ย

 “ฉันมาทำางาน” เธอพูดพร้อมกับเสยผมยาว เผยให้เห็นใบหน้า 

รูปไข่ คิ้วเรยีวบาง ดวงตาดำาขลบัราวกบัซ่อนความลบัไว้มากมาย ปาก

บอกว่ามาทำางาน แต่ลึกๆ เธอกลับดีใจไม่น้อยที่รับงานไกลถึงเชียงใหม่ 

เพราะอย่างน้อยเธอกม็โีอกาสได้เจอเขา

 การพบเจอกนัแต่ละครั้งของเธอกบัเขา เป็นเรื่องปกตไิด้เสยีที่ไหน...

 “ยงัอ่านหนงัสอืพวกนี้อกีเหรอ มนัจะทำาให้สขุภาพจติคณุเสยีนะ” 

เขาหมายถงึหนงัสอืพมิพ์ที่เธอถอือยู่

 “ถึงฉันไม่อ่าน คนอื่นก็อ่านอยู่ดี แม้กระทั่งคนในร้านกาแฟนี้”  

กลนิท์โยนหนงัสอืพมิพ์ไว้บนโต๊ะ แล้วยกถ้วยกาแฟขึ้นมาดื่ม

 “ผมรู้ว่าคณุรู้สกึอดึอดั แต่อยากให้คณุเข้าใจผมนะ รอผมหน่อย” 

แววตาของเขาหวานไม่ต่างจากคำาพูดที่คอยบอกทกุครั้งที่เจอกนั

 รออย่างนั้นหรอื...รอ...แล้วได้อะไร ในเมื่อตอนนี้ทกุคนตราหน้าเธอ

แล้วว่า กลนิท์นางแบบสาว ไม่มปีัญญาหาสามดี้วยตวัเอง ถงึได้แอบกนิ

ซ่อนกนิของของคนอื่น...

 เพราะคำาว่ารกัสนิะ เธอเคยคดิว่ามนัคอืคำาอวยพรจากฟากฟ้า แต่
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มันใช่เสียที่ไหน มันคือคำาสาปที่เธอได้รับต่างหาก เกือบห้าปีแล้วที่เธอ 

ได้รู้จักเขา นักธุรกิจหนุ่มค้าขายเกี่ยวกับของเก่าวัตถุโบราณลำ้าค่าที่ชื่อ 

‘อนิทร์’

 ยงัจำาได้ด ีเธอพบเขาครั้งแรกที่งานเดนิแบบตอนเรยีนอยูท่ี่อเมรกิา 

อินทร์เดินทางมาจากเมืองไทยในฐานะแขกของทางสถานทูตไทย ชาย

หนุ่มรูปร่างสูง ผวิเข้ม หน้าตาคมคาย แววตาดูเป็นผู้ชายอารมณ์ด ี เขา

เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำาเร็จทั้งที่อายุยังไม่ถึงสามสิบ เขาจึง

เป็นชายในฝันที่สาวๆ ทั้งไทยและเทศอยากเป็นคนโชคดทีี่มดัใจเขาได้

 ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญงิที่โชคดคีนนั้น...จะเป็นเธอ 

 ความรกัเริ่มต้นและกำาลงัหอมหวาน กลบัแปรเปลี่ยนเป็นขม เมื่อ

ชายหนุม่มคีรอบครวัอยูแ่ล้วที่เมอืงไทย แม้เธอจะโกรธที่เขาหลอกลวง แต่

ความรกันั้นก่อตวัแขง็แกร่งเกนิกว่าจะล่มสลายได้เสยีแล้ว สิ่งที่ทำาให้ความ

สัมพันธ์ของเธอกับเขายังอยู่มาได้จนถึงวันนี้ คือคำาคำาเดียว...คำาที่เธอ

ยอมรบัมนัได้เสมอว่า ‘หน้าด้าน’

 “ที่ผ่านมายังไม่เรียกว่ารออีกหรืออินทร์ ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าจะ

รอคณุได้นานแค่ไหน” 

 คำาพูดตดัพ้อทำาให้ชายหนุ่มตกใจ รบียื่นมอืไปกมุมอืเธอไว้

 “อย่าพูดแบบนั้นส ิคณุกร็ู้ว่าผมรกัคณุคนเดยีว” 

 เพล้ง! เสียงถ้วยกาแฟตกดังขึ้นจากหลังเคาน์เตอร์ ทำาให้ทั้งสอง

คนต้องปล่อยมอืออกโดยพลนั เวลานี้แม้จะอยูด้่านในสดุของร้าน แต่กย็งั

อยู่ในสายตาคนรอบข้าง กลุ่มเด็กในร้านคงตกใจที่เห็นนางแบบคนดัง

กำาลงัจบัมอืสามคีนอื่น

 “คุณรักตัวเองมากกว่า” กลินท์เอ่ยพร้อมยกถ้วยกาแฟขึ้นมาจิบ 

อกีครั้ง

 “ไม่เอาละ เราจะไม่พูดเรื่องนี้กนัแล้ว” เขาถอนหายใจและนั่งตวั

ตรง “จรงิส ิผมมขีองมาฝากคณุด้วย” เขาทำาแววตาลงิโลด ก่อนจะควาน
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หาอะไรบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อสูท

 “นี่ไง” เขายื่นมาให้เธอ

 “อะไร” กลินท์ทำาหน้าสงสัยเมื่อเห็นของโบราณที่เขายื่นให้ มันดู

เหมอืนดอกไม้ขนาดเลก็ ด้านบนประดบัด้วยอญัมณหีลากส ีดูท่าจะเป็น

ของเก่าพอสมควร

 “ปิ่นปักผมโบราณ ของเก่า ผมได้มาจากอาจารย์สอนประวัติ-

ศาสตร์ที่ มช.”

 “เอามาทำาไม คณุกร็ู ้ฉนัไม่ชอบอะไรแบบนี้” หญงิสาวปฏเิสธที่จะรบั

 “รบัไว้เถอะ อย่างน้อยคณุจะได้ใช้ทำางานพรุ่งนี้ไง” เขายื่นมอืค้าง

ไว้เช่นนั้น คงจะเป็นอกีครั้งที่เธอต้องใจอ่อนและรบัไว้โดยไม่มเีงื่อนไข

 “เดนิแบบชดุล้านนาทั้งท ีจะให้แฟนผมดูธรรมดาได้ยงัไง”

 กลินท์รับมันมาพิศมองอย่างตั้งใจ ปิ่นทองอันสวยงาม เธอไม่รู้ 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัมนันกั แต่ถ้าคนให้อยากให้เธอใช้...เธอกจ็ะใช้

 “พรุ่งนี้ผมจะไปดูนะ”

 ท่ีระเบยีงโรงแรมใจกลางเมอืงเชยีงใหม่ กลนิท์นัง่จบิไวน์ ทอดตา

ชมทิวทัศน์ยามคำ่าคืนของเดือนเมษายน ที่นี่อากาศร้อนไม่ต่างจากเมือง

กรงุ เพยีงแต่ความแออดัของจราจร และตกึรามบ้านช่องยงัไม่หนาแน่น

เท่า หญิงสาวสูดลมหายใจ มองดูความคึกคักที่ข่วงประตูท่าแพซึ่ง 

คลาคลำ่าไปด้วยนกัท่องเที่ยว ใกล้สงกรานต์แบบนี้ ใครๆ กอ็ยากมาเที่ยว

เชียงใหม่ ผิดกับเธอ ถ้าหากไม่ใช่เพราะรับงานเดินแบบพรุ่งนี้ไว้ และ 

ความหวงัที่จะได้พบพ่อเลี้ยงหนุ่ม เธอกไ็ม่คดิอยากมาที่นี่เท่าไร

 ‘แปลกเหมือนกัน แม่เธอก็เป็นคนเชียงใหม่ไม่ใช่เหรอ ทำาไมไม่

อยากรบังานนี้ล่ะกลนิท์’ เธอนกึถงึตอนที่สายป่าน เพื่อนสาวตุง้ติ้งผู้จดัการ

ส่วนตวัเอ่ยถาม เมื่อครั้งที่เธอคดิปฏเิสธงานนี้

 ‘ทำายังกับฉันผูกพันกับเมืองนี้นักแหละ เท่าที่จำาความได้ เห็นแต่
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ภาพพ่อแม่ทะเลาะกันตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นมายังไม่ทันเป็นสาว พ่อก็พา 

หนไีปอยู่กบัแม่ใหม่ที่อเมรกิาแล้ว ฉนัไม่เคยมคีวามคดิที่จะอยูก่บัแม่ กลบั

เมอืงไทยได้เกอืบสามปี ฉนัยงัไม่ค่อยได้มาเชยีงใหม่เลย’ กลนิท์เปรยให้

เพื่อนฟัง

 ‘แล้วตอนนี้คณุแม่ของเธอ...’

 ‘ล่าสดุเหน็ว่าไปบวชอยูท่ี่วดัต่างอำาเภอ ไกลจากตวัเมอืงน่าด’ู

 ‘กด็ไีง จะได้ถอืโอกาสไปเยี่ยมแม่เธอด้วย ไม่เจอกนันานแล้วไม่ใช่

เหรอ’

 ‘คงไม่หรอก ไม่อยากไปรบกวนชวีติที่แสนสงบของท่าน แค่นี้ชวีติ

ฉันก็วุ่นวายมากพอแล้ว อย่าให้ท่านมายุ่งเกี่ยวด้วยเลย’ นางแบบสาว

พยายามอธบิาย

 ‘รบังานนี้เถอะกลนิท์ ไม่มอีะไรมากหรอก แค่ไปโชว์ตวัเดนิแบบชดุ

ล้านนา ทางจังหวัดจัดงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวช่วง

สงกรานต์ งานนี้พี่ตือเจ้าแม่อีเวนต์เป็นคนจัด หากเราไม่ไปก็คง 

น่าเกลยีด นะๆ ถอืว่าเหน็แก่ฉนันะ’ สายป่านอ้อนวอน

 ‘เธอไม่กลวัว่าภาพลกัษณ์ของฉนัจะไปทำาให้งานเขาแปดเป้ือนเหรอ’

 ‘เขาไม่ได้อยากได้ภาพลักษณ์ดีหรอก เขาแค่อยากให้งานเขาดัง’ 

สายป่านตอบ เหตผุลง่ายๆ ที่คนหวัอนรุกัษ์อาจเบอืนหน้าหน ีแต่คนจดั 

อีเวนต์กลับถวิลหา ใครบ้างอยากให้งานตัวเองเงียบเป็นป่าช้า การได ้

นางแบบสาวอย่างกลินท์มาเดินแบบถึงเชียงใหม่ ถิ่นของพ่อเลี้ยงอินทร์ 

นกัข่าวสำานกัไหนกต็้องมาทำาข่าว

 ‘ถ้าเช่นนั้น หากฉนัรบังานนี้ ถ้ามข่ีาวอะไรไม่ด ีเธอกไ็ม่มสีทิธิ์ต่อว่า

ฉนันะ’ เธอเอ่ย สายป่านไม่อาจคดัค้านได้ และเชื่อวา่การไปพบกบัอนิทร์

ที่ร้านกาแฟวันนี้ คงจะเป็นครั้งแรกที่เพื่อนสาวไม่ขัดขวางเธอ ปกติ 

สายป่านไม่ยนิดทีี่จะให้เธอเป็นข่าวกบัพ่อเลี้ยงหนุม่สกัเท่าไร เอาเข้าจรงิๆ 

ถ้าเธอคดิจะทำาอะไร ใครกข็วางเธอไม่ได้หรอก เพยีงแต่ว่าเธอจะทำาหรอื
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ไม่เท่านั้น

 หญงิสาวยกไวน์ขึ้นมาจบิอกีครั้ง ประตูห้องพกัเปิดออก กะเทยร่าง

ท้วมหน้าตาจิ้มลิ้ม ยิ้มหวานมาแต่ไกล

 “ฉันนึกว่าจะกลับดึก เธอเข้าโรงแรมมานานหรือยัง” สายป่าน

หมายถึงการที่เธอเห็นเพื่อนนางแบบอยู่ในห้อง แทนที่จะไปนัดพบกับ

อนิทร์

 “นานแล้ว...เธอหอบของอะไรมาเยอะแยะ” กลนิทถ์ามถงึข้าวของ

ที่เพื่อนถอืมาพะรงุพะรงั 

 “ก็ชุดที่เธอต้องใส่วันพรุ่งนี้ไง เจ๊ตือให้ลองเอามาฟิตติงก่อน”  

สายป่านแกะถงุกระดาษเพื่อให้เพื่อนนางแบบได้ลองสวมก่อนใส่จรงิ

 “ไซซ์ฉนัมาตรฐานนางแบบอยู่แล้ว ไม่ต้องลองหรอก”

 “กนัไว้ก่อนกด็กีลนิท์ ดกีว่ามาแก้ทหีลงั”

 กลนิท์ถอนหายใจ ก่อนจะดื่มไวน์แล้วเดนิไปที่กลางห้อง

 สายป่านหยบิผ้าแถบสขีาวมาพนัเป็นเกาะอก ใช้เวลานานพอควร

กว่าจะจัดหน้าอกหน้าใจของเธอให้อยู่ตัว ผ้าซิ่นไหมตีนต่อเอวลายขวาง

สแีดงเลอืดนกถูกกางออกและสวม หุ่นสะโอดสะองของกลนิท์เข้าได้ดกีบั

ชดุล้านนา

 “พี่ตือมองไม่ผิดจริงๆ เธอสวมชุดเหนือแล้วดูสง่า” สายป่าน

ชมเปาะ แล้วหยบิผ้าสแีดงสดมาห่มเป็นสไบให้ 

 กลนิท์ปรายตามองตวัเองในกระจก เธอเสยผมและมองเงาสะท้อน

ของตวัเอง ผวิเนยีนสวยช่วยขบัให้ชดุไทยล้านนาสแีดงสวยงามยิ่งขึ้น

 สายป่านเดนิอ้อมไปด้านหลงั ดงึแขนให้เธอนั่งลงที่เก้าอี้กลางห้อง 

แล้วรวบผมเธอขึ้นมาเกล้าไว้อย่างหยาบๆ 

 “สวยที่สุดเลยเพื่อนฉัน รับรองพรุ่งนี้ใครเห็น ต้องนึกว่าเธอเป็น

นางสาวเชยีงใหม่แน่” สายป่านเอ่ย

 “ฉนัสวยกว่าแม่นางงามพวกนั้นอกี” เธอเถยีง ทำาเอาเพื่อนกะเทย
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ยิ้มไม่หบุ

 เมื่อลองชดุจนพอใจ สายป่านจงึขอตวัไปอาบนำ้าอาบท่า

 กลินท์ยังไม่ถอดชุดสวย เธอส่องกระจกอีกครั้ง ลองเดินไปรอบๆ 

ห้อง เสยีดายที่ไม่ได้ลองใส่เครื่องประดบั ไม่เช่นนั้นเธอคงงดงามไม่ต่าง

จากเจ้าหญงิล้านนาในอดตีแน่ๆ 

 ชั่วพริบตา เธอสังเกตเห็นแสงอะไรบางอย่างสะท้อนมาจากด้าน

หลงั หญงิสาวตกใจและรบีหนัไปมอง แต่ไม่พบสิ่งใด ทว่าสิ่งที่สะดดุตา

ที่สดุคอืเครื่องประดบัที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตยีง

 ป่ินปักผมที่อนิทร์มอบให้เธอเมื่อกลางวนั...แสงไฟเมื่อครูค่งเป็นแสง

ไฟรถจากข้างนอกที่สาดเข้ามาในห้อง เธอนกึไดว้า่ชายหนุม่มนีำ้าใจอยาก

ให้เธอสวยในวนัรุง่ขึ้น จงึเดนิเข้าไปหยบิป่ินขึ้นมาดใูกล้ๆ เครื่องประดบันี้

งดงามกว่าที่ได้เหน็ตอนกลางวนั

 ‘ของเก่าเชยีวนะกลนิท์ สมยัรชักาลที่ห้าน่าจะได้’ 

 อนิทร์บอกเธอไว้เช่นนั้น หญงิสาวไม่สนใจว่ามนัมรีาคาเท่าใด ค่า

ของบางอย่างมนัอยู่ที่คนให้ต่างหาก...

 ความคดินั้นทำาให้เกดิรอยยิ้ม ก่อนจะเดนิปรี่ไปที่หน้ากระจก บรรจง

ปักปิ่นงามที่มวยผมตวัเอง

 “แบบนี้หรอืเปล่านะ” เธอพมึพำา เอยีงหน้าซ้ายขวา ไม่แน่ใจว่าปัก

มนัได้ถูกต้องหรอืไม่

 กลนิท์มวัแต่สนใจภาพในกระจก รูต้วัอกีทเีธอกต้็องตกใจเมื่อมลีม

แรงพดัเข้ามาทางระเบยีง ทำาให้ม่านสะบดั ข้าวของอย่างกระดาษที่วาง

อยูใ่นห้องปลวิว่อน หญงิสาวตกใจรบีเดนิออกไปนอกระเบยีงเพื่อปิดประตู

กระจก 

 “สายป่าน มพีายมุาด้วยละ” เธอตะโกนบอกเพื่อนในห้องนำ้า แต่

เมื่อเดนิมาที่ระเบยีง ทวิทศัน์ด้านล่างกท็ำาให้เธอประหลาดใจ เมื่อทั้งเมอืง

เชยีงใหม่ยามนี้มดืสนทิ
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 ไฟดบัทั้งเมอืงหรอื...เธอคดิ พายเุมื่อครูพ่ดัมาเพยีงวบูเดยีว เธอยงั

ไม่ได้ยนิเสยีงฝนฟ้ากระหนำ่าด้วยซำ้า ไม่น่าถงึขั้นที่จะทำาให้ไฟดบัทั้งเมอืงได้ 

กลินท์แหงนหน้ามองดูท้องฟ้า ดวงจันทร์อับแสงเพราะเป็นคืนเดือนดับ 

แต่ท้องฟ้ากพ็ร่างไปด้วยดาว ไร้เงาเมฆฝน 

 มองไปเบื้องล่างอีกครั้ง หัวใจก็ต้องสั่นระทึกกับสิ่งที่เห็น ประตู

ท่าแพไม่มีสปอตไลต์ ไร้รถยนต์ที่เคยแล่นพลุกพล่าน เธอไม่เห็นใครอยู่

ตรงนั้นแม้แต่คนเดยีว มเีพยีงคบไฟวางเป็นแนวยาวรอบกำาแพง ส่วนประตู

และก้อนอฐิที่กำาแพงนั้นกช็่างต่างจากที่เคยเหน็

 กลนิท์ไม่เข้าใจภาพที่เธอเหน็ รบีถอยฉากเข้าไปในห้องด้วยความ

ตกใจ แล้วสะดดุขาเก้าอี้ล้มลง

 “ว้าย!” 

 เสยีงร้องดงัลั่นทำาให้สายป่านที่อยู่ในห้องนำ้ารบีออกมาดู

 “กลนิท์ เป็นอะไรหรอืเปล่า” สายป่านซึ่งอาบนำ้าเสรจ็พอดรีบีเข้า

มาประคอง

 “ป่าน เธอออกไปดูข้างนอกส ิไฟดบัทั่วเมอืงเชยีงใหม่เลย น่ากลวั

มากๆ” กลนิท์เอ่ยเสยีงสั่น 

 สายป่านทำาหน้างงแล้วรบีเดนิไปนอกระเบยีงอย่างระมดัระวงั เรื่อง

แบบนี้สาวข้ามเพศอย่างเธอกก็ลวัไม่น้อย

 ผู้จัดการส่วนตัวถอนหายใจแล้วเดินเข้ามาในห้อง เลื่อนปิดประตู

กระจก 

 “น่ากลวัใช่ไหม” นางแบบสาวหนัมาถาม 

 สายป่านกลอกตา แล้วพยงุเพื่อนขึ้นมานั่งบนเตยีง

 “ไม่เห็นมีอะไร ข้างนอกยังเป็นเชียงใหม่ที่แสนศิวิไลซ์เหมือนเดิม 

เปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะ แล้วรบีพกัผ่อนเสยี พรุ่งนี้ต้องไปซ้อมเดนิแต่เช้า”

 “แต่ฉนัเหน็...” นางแบบสาวยงัพยายามอธบิาย

 “ถ้าฉันดื่มไวน์ไปเกือบหมดขวดเหมือนเธอก็คงเห็นเหมือนกัน



หัสวีร์    17

แหละ” สายป่านพูดต่อคำาพูดของเธอ แล้วบอกให้เธอถอดชดุล้านนาออก 

 กลนิท์นั่งลงบนเตยีง ทบทวนสิ่งที่เกดิขึ้น เธอเสยผมและพบว่าผม

เธอไม่ได้เกล้ามวยไว้เหมอืนตอนแรก น่าจะหลดุตอนที่เธอสะดดุล้ม

 ...แล้วปิ่นปักผมล่ะหายไปไหน หญงิสาวนกึได้จงึรบีค้นหาทั่วห้อง 

เธอยิ้มเมื่อเหน็ว่ามนักลิ้งไปอยูใ่ต้โต๊ะเครื่องแป้ง กลนิทห์ยบิมนัขึ้นมาวาง

ไว้บนโต๊ะข้างเตยีง ก่อนจะล้มตวัลงนอน 

 “บางทเีธออาจจะพูดถกูนะสายป่าน...ฉนัคงตาฝาดเพราะฤทธิ์ไวน์

แน่ๆ...” กลนิท์เอ่ย

 กลินท์หลบัใหลไปนานพอสมควร สายลมพดัแรงปลกุให้รูส้กึตวั 

หญงิสาวจำาต้องหรี่ตาเพราะลมพดัฝุ่นปลวิว่อนมาปะทะใบหน้านวล เธอ

แปลกใจอกีครั้งเมื่อที่นี่หาใช่ในห้องพกัโรงแรม

 รอบกายช่างดูมืดมน ราวเป็นยามคำ่าที่ดวงอาทิตย์จากไปแล้วจะ

ไม่กลับมาส่องแสงอีก เธอกำาลังนั่งคุดคู้อยู่ในซอกเล็กๆ ด้านหลังเป็น

กำาแพงดนิ รอบๆ เตม็ไปด้วยต้นไม้หนาทบึที่ไหวเอนตามแรงลม บางครั้ง

มนัเหมอืนกบัแขนของปีศาจที่กวดัแกว่งเข้ามาใกล้เธอ

 หญงิสาวเหลยีวมองบรรยากาศโดยรอบด้วยความหวาดกลวั เธอ

เริ่มขยบัร่างกาย แต่กพ็บว่าทั้งมอืและเท้าของเธอกำาลงัถกูพนัธนาการด้วย

โซ่ตรวน

 ...เธอถูกล่ามราวกับนักโทษ มิหนำาซำ้าเสื้อผ้าที่สวมยังเป็นสไบกับ

ผ้าซิ่นที่สกปรกมอมแมม หวัใจเธอเต้นแรง หญงิสาวพยายามสะบดัแขน

ขาให้หลดุจากโซ่ตรวนพลางตะโกนเรยีกให้คนช่วย

 “เจ้าน้อย...ช่วยข้าเจ้าด้วย...เจ้าน้อยช่วยด้วย” เสยีงของตวัเองดงั

ชดัเตม็สองหู แต่กลนิท์กลบัไม่เข้าใจสิ่งที่ตวัเองกำาลงัตะโกน

 เธอพูดภาษาเหนือ เจ้าน้อยคือใคร...ในสมองสับสนและตื้อตันไป

หมด เธอกำาลงัอยู่ในที่ที่ไม่รู้จกั แม้กระทั่งตวัเอง
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 ในความมดื มเีสยีงนกฮกูดงัก้องไปทั่ว บางครามเีสยีงโหยหวนของ

ชะนดีงัมาจากป่าไกลๆ 

 ป๊อก! ป๊อก! เสยีงอะไรบางอย่างดงัมาจากบนต้นไม้ กลนิท์แหงน

หน้าขึ้นมองอย่างหวาดหวั่น เธอเห็นเพียงเงาดำาไต่ขึ้นไปบนต้นไม้อย่าง

รวดเรว็ หญงิสาวเม้มปากแน่น นำา้ตาคลอด้วยความกลวั เธออยากออก

ไปจากที่นี่ให้เรว็ที่สดุ

 “เจ้าน้อยช่วยด้วย...” เธอตะโกนอกีครั้ง ก่อนที่ร่างของสตรคีนหนึ่ง

จะค่อยปรากฏขึ้นในความมดืตรงหน้า 

 เธอเกล้าผมมวยสูง ดวงตาเรียวเล็ก รูปร่างบาง สวมเสื้อแขน

กระบอกกับผ้าซิ่นลายขวาง แต่เมื่อได้เห็นหน้าชัด ผู้หญิงคนนี้กลับดูมี

อำานาจอย่างประหลาดที่ทำาให้เธอต้องนิ่งเงยีบ

 ยิ่งเข้ามาใกล้ จงึเหน็ว่าเธอจ้องมองกลนิท์อย่างโกรธแค้น 

 “ช่วยด้วย...” กลินท์พยายามอ้อนวอนสตรีตรงหน้า แต่เธอกลับ

แสยะยิ้ม และยื่นมอืมาช้าๆ ทว่าหาใช่เพื่อปลดเปลื้องพนัธนาการที่ผกูมดั

กลนิท์ไว้ หญงิตวัเลก็กลบัเอื้อมมอืมาบบีคอเธอ

 กลนิท์พยายามขดัขนื แต่เหมอืนเธอจะไม่มแีรง...หญงิสาวรู้สกึแน่น 

อดึอดั และหายใจลำาบาก นำา้ตาไหลรนิ เธอทำาได้เพยีงมองหน้าผู้อาฆาต

อกีครั้ง

 หน้าตาดดุนันั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นแห้งกรงั ไม่ต่างจากซากศพ

ที่น่ากลวั

 “กรี๊ด!...”

 “กลนิท์ๆ เป็นอะไรหรอืเปล่า” เสยีงนั้นแทรกเข้ามาในหู พร้อมกบั

แสงไฟที่แยงเข้าตาจนเธอรู้สกึตวั

 “กลนิท์ รู้สกึตวัหรอืยงั” 

 ภาพของเพื่อนสาวเริ่มชดัเจน สายป่านตบหน้าเธอเบาๆ ให้รู้สกึตวั

 “ป่าน” กลนิท์โผกอดกะเทยร่างท้วมด้วยความกลวั ดวงตายงัเตม็
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ไปด้วยนำ้าตา

 “ใจเยน็ๆ” สายป่านลูบหลงัเพื่อนเบาๆ 

 “ฉนัฝันร้ายป่าน ฉนัฝันว่าผจีะมาฆ่าฉนั”

 “ผเีหรอ” เพื่อนสาวหน้าตื่น หนัมองโดยรอบอย่างตระหนก “เธอ

คงเพลยีมากกว่ากลนิท์ และคงเป็นเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ตอนหวัคำ่าด้วย 

แค่ฝัน มนัไม่ใช่ความจรงิหรอก”

 “แต่มนัชดัเจนมากเลยนะ ทั้งภาพและเสยีง มนัชดัมาก” นางแบบ

เล่าด้วยเสยีงสั่นเครอื

 กว่าจะปลอบให้นางแบบสาวสงบและล้มตัวลงนอนได้ นาฬิกาก็

บอกเวลาตีสามแล้ว สายป่านนอนไม่หลับ ครุ่นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับ

เพื่อนสาว ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างกลนิท์จะกลายเป็นคนขวญัอ่อนได้ จะว่า

ไปตั้งแต่คบกันมา หญิงสาวไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เธอเห็นสักครั้ง 

กลนิท์เป็นคนเข้มแขง็ แต่มาวนันี้กลบัร้องไห้ฟูมฟายเพราะฝันร้าย

 ตอนหวัคำ่านั่นกอ็กี ที่กลนิท์โวยวายว่าเชยีงใหม่ไฟดบัและร้างผูค้น 

ต้องเกดิเรื่องผดิปกตกิบัเพื่อนนางแบบคนนี้แน่ๆ

 “ฉนัว่าตั้งแต่มาถงึเชยีงใหม่ เธอดแูปลกไปเยอะนะกลนิท์” สายป่าน

พลกิตวัมาถามเพื่อนที่นอนเตยีงข้างๆ

 “ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันป่าน ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉันตาฝาด ฝันร้าย 

ทั้งๆ ที่มาเชยีงใหม่ได้แค่วนัเดยีว”

 “หรอืว่าเธอจะโดนของเข้าแล้ว ไม่เอาแล้ว ฉนัไม่คยุเรื่องนี้แล้ว รบีๆ  

นอนเถอะ” สายป่านหวัหด ดงึผ้าห่มมาคลมุโปง ไม่อยากจนิตนาการต่อ

ในเวลาดกึสงดั 

 กลนิท์ถอนหายใจ ยงัเชื่อลกึๆ ว่าเรื่องที่เกดิขึ้นน่าจะเกดิจากความ

ไม่พร้อมของร่างกาย หาใช่เพราะสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อย่างที่เพื่อนบอก ที่

สำาคญัเธอควรงดดื่มไวน์ยี่ห้อนี้...
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 ยามสายของวนัรุง่ขึน้ กลนิท์ร่วมซ้อมควิกบัทมีงาน รูปแบบงาน

ครั้งนี้จะจดัเป็นกึ่งการแสดง นางแบบสาวรบัหน้าที่ถอืพานดอกไม้ นั่งบน

เสลี่ยงเป็นกลุสตรผีู้สูงศกัดิ์แห่งล้านนา เพื่อนำาพานดอกไม้ไปบูชาพ่อขนุ-

เมง็ราย ปฐมกษตัรยิ์ผู้สร้างเมอืงเชยีงใหม่ 

 ขบวนแห่จะมคีนตกีลองและนางรำาอยูด้่านหน้า เคลื่อนจากอกีฟาก

ถนนผ่านเข้าประตูท่าแพ ก่อนจะหยดุให้เธอลงจากเสลี่ยง เดนิผ่านกลาง

ซุ้มงานขันโตกเพื่อนำาพานไปไหว้หน้าจอโพรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีภาพ

อนสุาวรยี์สามกษตัรยิ์บนเวท ี

 เมื่อเข้าใจทกุอย่างจงึได้เวลาแต่งหน้าทำาผม

 “เจ้าน้อยช่วยด้วยงั้นเหรอ” สายป่านทวนคำา หลังจากได้ฟัง 

เรื่องราวในความฝันเวอร์ชนัเตม็จากเพื่อนสาว 

 “ใช่ ฉนัพูดภาษาเหนอืด้วย” กลนิท์ที่กำาลงันั่งให้ช่างแต่งหน้าปัด

แก้มอยู่ยืนยัน “ฉันเคยอยู่เชียงใหม่ก็จริง แต่พูดเหนือได้ที่ไหนกัน แล้ว 

ไอ้คำาว่าเจ้าน้อย...เขาเอาไว้เรยีกใครเหรอ”

 “เห็นในละครทางเหนือ เจ้าน้อยเหมือนจะเป็นคนที่มียศถา-

บรรดาศักดิ์แบบผู้ครองเมืองอะไรแบบนี้แหละ” กะเทยร่างท้วมหันมา

อธบิายเท่าที่ตวัเองรู้

2



หัสวีร์    21

 “ถ้าเป็นของภาคกลาง ‘เจ้า’ ก็คงมีตำาแหน่งประมาณลูกกษัตริย์ 

หม่อมราชวงศ์ ไปจนถึงหม่อมหลวงนี่แหละค่ะ ส่วนกษัตริย์ทางล้านนา

เรากจ็ะเรยีกกนัว่า ‘เจ้าหลวง’ ” ช่างแต่งหน้าที่นั่งฟังอยู่ด้วยร่วมอธบิาย 

 “เจ้าน้อยน่าจะใช้เรยีกผูช้าย โดยเฉพาะคนที่เคยบวชเรยีนมาก่อน 

คนเหนอืจะเรยีก ‘น้อย’ นำาหน้าเหมอืนคำาว่า ‘ทดิ’ ส่วนผู้หญงิน่าจะเรยีก

ว่าเจ้านางมากกว่า แล้วในฝันคณุกลนิท์กำาลงัเรยีกหาใครล่ะคะ ขอโทษ

นะคะที่อยากรูด้้วยคน” ข้าวนึ่ง  หนุม่ตุง้ติ้งยิ้มหวานก่อนวางแปรงปัดแก้ม

ลง รอฟังคำาตอบจากนางแบบสาว 

 “ไม่รูเ้หมอืนกนั...ตอนนั้นฉนัรูส้กึว่าเขาเป็นคนเดยีวที่จะช่วยฉนัได้” 

กลนิท์พยายามนกึถงึความฝันเมื่อคนื

 “เฮ้อ...หรือจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาตามจองล้างจองผลาญคะ 

ไม่แน่นะคะ บางทเีราอาจจะไปทำาอะไรให้ใครคนอื่นโกรธโดยไม่รู้ตวักไ็ด้ 

คณุกลนิท์กไ็ม่ใช่คนดอีะไรมากมายเสยีหน่อย”

 “อ้าว อข้ีาวนึ่ง มาหลอกด่าเพื่อนฉนัหรอืยะ เดี๋ยวฉนักต็บตดิกำาแพง

เมอืงเสยีหรอก” สายป่านเงื้อมอื กะเทยร่างผอมรบีหลบ

 “หนูไม่ได้ตั้งใจนะ หนูก็พูดตามเนื้อผ้า ยิ่งช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ ดวง

เมืองแรง อาจจะส่งผลต่อดวงคุณกลินท์ได้ ขอโทษนะคะคุณกลินท์”  

ข้าวนึ่งหันมาตีหน้าเศร้า นางแบบสาวพยักหน้าเป็นเชิงไม่ถือสา เรื่องที่

ช่างแต่งหน้าหลดุปากมากเ็ป็นความจรงิอยูแ่ล้ว เธอไม่ใช่ผูห้ญงิใสซื่อเสยี

หน่อย

 “จรงิส ิวนันี้ถอืเป็นวนัสร้างเมอืงเชยีงใหม่ด้วยนะ สบิสองเมษายน 

หนูจำาได้เมื่อครั้งไปอ่านศิลาจารึกที่วัดเชียงมั่น เจ้านายฝ่ายเหนือหลาย

ท่านทีเดียวที่คงจะไปทำาบุญกันวันนี้” ข้าวนึ่งยังจ้อไม่หยุด “ส่วนพรุ่งนี้ 

วนัที่สบิสามเมษายนกเ็ป็นวนัสงัขารล่อง คนล้านนาถอืว่าเป็นวนัย้ายราศี

เข้าสู่ปีใหม่ด้วยนะคะ” ช่างแต่งหน้าเจ้าถิ่นยังพูดเจื้อยแจ้วตามประสา 

คนชอบคยุ
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 “ว้าย!” สายป่านทำาตาโต ใช้มอืลบูแขนตวัเอง “ขนลกุเลย หรอืวา่

เธอจะมดีวงจติ ผูกพนักบัเมอืงเชยีงใหม่อยู่ เธออาจจะเป็นเจ้าหญงิเมอืง

อื่น แล้วเคยต้องมาถวายตวักบัเจ้าเมอืงเชยีงใหม่กไ็ด้นะ”

 “เพราะฉะนั้นชาตินี้ฉันถึงได้เป็นเมียน้อยคนอื่นเหรอ เธอดูละคร

หลงัข่าวมากไปหรอืเปล่ายะ” กลนิท์พูดประชดจนข้าวนึ่งหวัเราะ

 “ฉนัไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างนี้หรอก ตราบใดที่มนัยนืยนัด้วยเหตผุล

ไม่ได้ ฝันกค็อืฝัน ภาพที่เหน็กเ็พราะฤทธิ์ไวน์ แม้มนัจะทำาให้ฉนักลวับ้าง

กต็าม” นางแบบสาวลกุขึ้นแล้วเดนิออกไป ทิ้งให้สายป่านกบัข้าวนึ่งหนั

มาสบตากนั

 “ความจริงถ้าอยากสบายใจก็ควรไปวัดไปวานะเจ๊ เราไม่รู ้ว่า 

อดตีชาตคิณุกลนิท์เธอไปทำากรรมอะไรไว้บ้าง เจ้ากรรมนายเวรอาจกำาลงั

รอสะสางแค้นอยู่กเ็ป็นได้” ช่างแต่งหน้าเจ้าถิ่นเตอืน

 “ฉนักค็ดิแบบนั้น แต่ดูเพื่อนฉนัส ิเธอฟังใครที่ไหน” สายป่านมอง

ตามหลังเพื่อน...กลินท์ เตชะวิวัฒน์ สาวมั่นใจสูง ทระนงตนเป็นที่หนึ่ง  

ไม่เคยศรทัธานบัถอืใคร ที่ผ่านมากลนิท์เชื่อแต่ตวัเธอเองเท่านั้น...

 

 นางแบบสาวแต่งหน้าทำาผม สวมชดุล้านนาเตม็ยศ ผ้าสีแดงเข้ม

ช่วยให้ดูโดดเด่นในยามคำ่าคนื กลนิท์สูดลมหายใจลกึ พยายามทำาใจให้

สบาย ได้นุ่งเกาะอกห่มสไบใส่ผ้าซิ่นอีกครั้ง จิตใจเธอกลับเริ่มสั่นไหว 

อารมณ์เหมือนเมื่อคืนกลับมาอีกครั้ง หญิงสาวพยายามตั้งสติ คิดว่า 

อย่างน้อยวนันี้เธอกย็งัไม่ได้จบิไวน์สกัหยด คงไม่มอีะไรผดิปกติ

 เสยีงโทรศพัท์มอืถอืในกระเป๋าราคาแพงดงัขึ้น หญงิสาวรบีค้นและ

หยบิมนัออกมาพลางยิ้ม ต้นสายที่โทร. เข้ามาคอืพ่อเลี้ยงหนุม่ กลนิท์เดนิ

ออกจากกลุ่มคนเพื่อจะได้คยุกบัเขาอย่างสะดวก

 “ว่าไงคะอนิทร์ อยูไ่หนแล้ว” เธอยิ้มอย่างดใีจ...เขาต้องมาร่วมงาน

ขนัโตกคนืนี้แน่
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 “ผมขอโทษด้วยนะกลนิท์ ผมคงไปร่วมงานไม่ได้แล้ว...” ชายหนุม่

บอกด้วยนำ้าเสียงไม่สู้ดีเท่าไร กลินท์นิ่งไปครู่ใหญ่ ความโกรธและความ

น้อยใจถาโถมจนเธอหมดความอดทน

 “เมยีคณุไม่ให้มาละส ิ ทำาไม กลวัว่าฉนัจะแย่งสามกีลางงานเลย

หรอื โธ่...นกึว่าจะแน่ พอฉนัมาเยอืนถงึถิ่นกไ็ม่กล้าออกมา ทกีบันกัข่าว

นี่ฟ้องเหลอืเกนิว่าตวัเองน่าสงสาร...” หญงิสาวเย้ยหยนั พาลไปถงึคนที่

บ้านของพ่อเลี้ยงหนุ่ม ที่ผ่านมาเธอไม่ได้วุ่นวายกบัใครมาก มแีต่ภรรยา

ของเขาเท่านั้นที่คอยให้ข่าวเสียหายเรื่องเธอตลอด ครอบครัวของอินทร์

อยู่ที่เชยีงใหม่ ส่วนเธอทำางานอยู่ที่กรงุเทพฯ แต่ข่าวคราวเรื่องเธอกบัเขา

ถูกโพนทะนาไม่ขาดสาย จะเป็นใคร ถ้าไม่ใช่นางเมยีหลวงขี้ฟ้อง

 “กลนิท์...ถ้าผมไป ปตมิากต้็องไป ผมไม่อยากใหม้นัเป็นเรื่องใหญ่ 

ไม่อยากให้คณุต้องลำาบาก”

 ‘ปตมิา’ อย่างนั้นหรอื...หญงิสาวเจบ็หวัใจทกุครั้งที่ได้ยนิชื่อนี้ มนั

เป็นชื่อของผู้หญงิที่ได้ครอบครองเขามากกว่าเธอ

 “กม็าเลยส ิฉนัไม่ลำาบากเลย ดเีสยีอกี จะได้รู้ว่าใครสวยกว่าใคร 

แล้วจะบอกให้รู้ไว้นะ คนอื่นเขาไม่ได้อยากดูฉันเดินแบบบ้าบออะไรนี่

หรอก เขาอยากเหน็การพบกนัระหว่างฉนักบัเมยีคณุมากกว่า” นางแบบ

สาวเอ่ยตามความจรงิ...เดนิแบบแสนมเีกยีรตหิรอื นา่ขนั...นกัข่าวต่างมา

รอเกบ็ข่าวมอืที่สามของเธอทั้งนั้น

 “คณุโมโหอกีแล้วนะ ใจเยน็ๆ ส ิใช่ว่าเราจะไม่ได้เจอกนัอกี” ชาย

หนุ่มพยายามใช้นำ้าเยน็เข้าลูบ เพราะรู้ว่าหญงิสาวเป็นคนอารมณ์ร้อน

 “แต่ฉนัอยากเจอคณุที่เชยีงใหม่ ไม่ได้หรอืไง” กลนิท์กระแทกเสยีง

การที่เธอมาถึงที่นี่ก็เพราะอยากมาลูบคมภรรยาของอินทร์อยู่ไม่น้อย 

เสยีดายกลบัไม่เป็นอย่างหวงั ความจรงิหากได้เจอกนัคนืนี้ เธออยากจะ

รูเ้หมอืนกนัว่าปตมิาจะทนได้ไหม ถ้าหากได้เหน็แววตาชื่นชมเธอของสามี

ตัวเอง กลินท์เชื่อมาตลอดว่าอินทร์ก็รักเธอไม่น้อยกว่าใคร ส่วนปติมา
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พยายามสร้างภาพว่าตัวเองน่าสงสาร แต่ในความเป็นจริงก็ร้ายกาจ 

ไม่น้อย

 “แล้วค่อยคยุกนันะ ยงัไงผมจะโทร. ไปหาคณุอกีท”ี อนิทร์วางหู

ไป แต่ไฟอารมณ์ของหญงิสาวยงัไม่ดบั เธอถอนหายใจแรง และอยากจะ

กรดีร้องออกมาดงัๆ 

 ตะวันลับเหลี่ยมดอยไปแล้ว กลินท์ยังยืนอยู่ที่เดิม เธอกอดอก 

ครุ่นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น จ้องมองคูเมืองยามคำ่าที่สะท้อนเงากำาแพงเมือง

ซึ่งเกดิจากการสาดส่องของสปอตไลต์ 

 แชะ! เสยีงอะไรบางอย่างดงัมาจากเงามดืใต้ต้นไม้ ทำาให้เธอหนั

ขวบัไปมอง

 “ใครน่ะ” เธอถามด้วยเสียงอันดัง ถ้าเดาไม่ผิด นั่นคือเสียง 

กล้องถ่ายรูป นกัข่าวที่ไหนแอบมาถ่ายรูปเธออกีแล้วละสิ

 “ออกมาเดี๋ยวนี้นะ เสยีมารยาท ถ้าไม่ออกมา ฉนัเขวี้ยงจรงิๆ ด้วย” 

กลนิท์ก้มหาก้อนหนิที่อยู่ใกล้ตวั หมายจะขว้างไปที่เงามดืใต้ต้นไม้

 “เดี๋ยวก่อนส ิหยดุก่อน...ใจคอคณุจะทำาร้ายคนแปลกหน้าได้ลงคอ

เลยหรือ” เจ้าของเงาดำาโผล่ออกมาจากหลังต้นไม้ เขาเป็นหนุ่มรูปร่าง 

สูงใหญ่ สวมเสื้อแขนยาวแบบล้านนาสเีงนิเลื่อม กบัโจงกระเบนสนีำา้เงนิ

เข้ม ชายหนุ่มยิ้มกว้าง แต่หญงิสาวยงัคงจ้องหน้าเขาอย่างไม่สบอารมณ์

เท่าไร

 คนแปลกหน้าที่ไหน ผูช้ายคนนี้พบกนับ่อย ลบัฝีปากกนัทกุครั้งเมื่อ

มงีานอเีวนต์หรอืเดนิแบบ

 “เบนจามิน” เธอเอ่ยชื่อเขาแล้วถอนหายใจ เขาก็คงมาร่วมงาน 

เดนิแบบในคนืนี้ด้วย 

 “ดคูณุมองหน้าผมยงักบัคนเหน็ความน่าเบื่อ ผมไปทำาอะไรให้คณุ

เกลยีดขนาดนั้นหรอืกลนิท์” หนุม่ลกูครึ่งเอ่ยถามเมื่อเหน็เธอยงัทำาหน้างอ 

 “แล้วคณุมสีทิธิ์อะไรมาถ่ายรูปฉนัไม่ทราบ คณุฝรั่งขี้นก”
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 “แรง...ผมไม่ใช่ฝรั่งแล้วนะ ผมอยูเ่มอืงไทยมานาน และพดูไทยชดั

กว่าคณุอกี” เขาเถยีง...น่าจะจรงิ ‘เบนจามนิ’ แม้ชื่อจะเป็นฝรั่ง แต่เขา

เป็นลูกครึ่งที่ครอบครวัมาพำานกัเมอืงไทยตั้งนานแล้ว กลนิท์รู้เพยีงว่าแม่

เขามีเชื้อสายจีน ส่วนพ่อเหมือนจะเคยเป็นแพทย์จากอเมริกา แล้วย้าย

มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เขายังเด็ก จึงไม่แปลกที่แม้รูปร่างจะใหญ่แบบชาว

ตะวนัตก แต่ใบหน้ากลบัมสี่วนผสมของคนเอเชยีอยู่ไม่น้อย

 “เหรอยะ งั้นกไ็อ้ฝรั่งหน้าตี๋” กลนิท์ยงัด่าเขาแบบไม่เกรงใจ 

 “แน่นอนสิ ใครๆ ก็บอกว่าผมเหมือน เคอานู รีฟส์ ตอนหนุ่ม”  

ชายหนุ่มยงัคงทำาหน้ายยีวนและเข้ามาใกล้เธอ เป็นเรื่องปกตขิองทั้งสอง 

หากเจอกันเมื่อไร มักมีเรื่องให้ทะเลาะกันเป็นประจำา แต่ทั้งกลินท์และ 

เบนจามนิกไ็ม่คดิจะถอืสาหาความกนั เพราะทั้งคู่ต่างอยู่วงการนายแบบ

นางแบบด้วยกันมานาน จึงไม่มีประโยชน์ที่จะมาโกรธและทำาเหมือน 

ไม่รู้จกักนั

 “ผมก็แค่...ถ่ายรูปเมืองเชียงใหม่ยามคำ่า และบังเอิญไปเจอสาว

เชียงใหม่กำาลังครุ่นคดิอะไรบางอย่างอยู่ข้างกำาแพงเมือง” เขาเอ่ยพร้อม

กับโชว์ภาพที่หน้าจอกล้องดิจิทัลให้เธอดู กลินท์ชำาเลืองดูภาพนั้น เห็น

ภาพตวัเองในชดุล้านนากำาลงัยนืเหม่อ เธออมยิ้มสบตากบัชายหนุ่ม เขา

ถ่ายรูปออกมาได้ไม่เลว

 “สวยดนีี่ ไม่ยกัรู้ว่าคณุชอบถ่ายรูป” กลนิท์ยกัไหล่ถาม

 “กม็บี้าง แต่วนันี้ต้องถ่ายเยอะหน่อย เพราะผมชอบเชยีงใหม่เป็น

พิเศษ ผมว่ามันเป็นเมืองที่ขลังดี คุณดูกำาแพงเมือง คูเมืองเหล่านี้ส ิ 

ไม่น่าเชื่อว่ามนัจะอยู่มานานตั้งเจด็ร้อยกว่าปีแล้วนะ”

 “จะเก่าอะไรขนาดนั้น มันก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ้างสิ” เธอยัง

พยายามเถยีง

 “แต่มนักท็ำาให้เราได้เหน็ความรุ่งเรอืงในอดตีนะ ผมชอบเมอืงเก่า

แบบนี้จัง” เขาเอ่ยก่อนจะยกกล้องขึ้นมาลั่นชัตเตอร์ไปเรื่อยตามที่ใจ
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ต้องการ

 “จรงิด้วย...ฉนัจำาได้ว่าคณุเป็นลกูครึ่งที่ชอบอะไรที่เป็นของเก่า ชอบ

ของโบราณ เพราะฉะนั้นเวลามีภรรยาก็ควรเป็นของเก่า ของมีอายุนะ” 

กลนิท์หวัเราะคกิคกั ดใีจที่ได้เย้ยหยนัเขา

 “คณุกช็อบของเก่าไม่ใช่เหรอ โดยเฉพาะพ่อค้าของเก่า ยงัไม่พอ 

ยงัมเีจ้าของอกี”

 “นี่นายเบน...” คำาย้อนของชายหนุ่มทำาเอาเธอหน้าชา

 “คณุแอบฟังฉนัคยุโทรศพัท์หรอืเปล่า” เธอถามเขาอย่างเอาเรื่อง

 “เปล่า...” เขาปฏเิสธเสยีงสูง และเบอืนหน้าหนไีปทางอื่น

 “อตีาบ้า นสิยัไม่ด ีเสยีมารยาท” เธอตบหลงัเขา เบนจามนิรบีวิ่ง

หลบ

 “ว่าแต่คนอื่นไม่ดี ตัวเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าทำาไม่ดีก็ยังทำาต่อไป ไม่

สนใครทั้งนั้น” เขายงักวนเธอไม่เลกิ 

 กลนิท์ส่ายหวัให้คำาพูดของเขา นี่มนัเกดิอะไรขึ้น นอกจากอนิทร์ไม่

สามารถมางานคนืนี้ได้ เธอยงัต้องมาเจอลกูครึ่งปากมากอย่างเบนจามนิที่

คอยกระแนะกระแหนเธออกีอย่างนั้นหรอื หมอนี่คอยกวนประสาท และ

พยายามจะสอนให้เธอเป็นคนดเีสมอ ทำายงักบัตวัเองเป็นพ่อพระ...

 แต่จะเถยีงกค็งไม่ได้ เพราะสิ่งที่ชายหนุม่พูดเป็นความจรงิทกุอย่าง 

และเขาเองกด็ูท่าจะไม่ชอบเรื่องแบบนี้พอสมควร เบนจามนิเป็นคนเดยีว

ที่ต่อว่าเธอโดยไม่เกรงใจใคร เขาเป็นลูกครึ่งที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับธรรมะ 

ชอบเข้าวดัเข้าวาปฏบิตัธิรรม แถมยงัประพฤตติวัได้เป็นที่ชื่นชมของสงัคม 

หนุ่มลูกครึ่งเป็นคนดี แต่ผู้หญิงไทยคนนี้คงจะเลวในสายตาทุกคนแน่ๆ  

กลนิท์นกึในใจ

 “เรื่องส่วนตวัคนอื่น ไม่ต้องมาสูรู่”้ หญงิสาวมองชายหนุม่ที่ยงัเดนิ

วนรอบตัวเธออย่างตำาหนิ พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่

หลงักำาแพงเมอืงผ่านรูกำาแพงที่เธอยนือยู่ใกล้ๆ
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 หญงิสาวเหน็แสงไฟจากคบไฟซึ่งวางเรยีงรายอยู.่..ภาพหลงักำาแพง

ช่างดูแตกต่างจากอกีฝั่งเหลอืเกนิ 

 “มีอะไรหรือคุณ” เบนจามินถาม เมื่อเห็นว่าหญิงสาวกำาลังตื่น

ตระหนกกบัอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลงัเขา ชายหนุ่มรบีหนัมองตาม แต่

กไ็ม่พบความผดิปกตใิด

 “กลนิท์เป็นอะไรหรอืเปล่า” เขาเรยีกเธอซำ้าๆ อยู่สองสามครั้ง แต่

หญงิสาวกไ็ม่ได้ยนิจนต้องเข้าไปเขย่าตวัเธอแรงๆ กลนิท์สะดุง้โหยง ภาพ

ที่เหน็หายไป กลายเป็นกำาแพงเมอืงที่มคีวามวุ่นวายเหมอืนเช่นเคย

 “คณุเหม่ออะไร เหน็ผเีหรอ” เขาถาม 

 “บ้า ฉนัไม่เคยเชื่อเรื่องผ ีไม่มอีะไรหรอก เพยีงแต่เหน็ท้องฟ้าแล้ว

คดิว่าสวยด”ี กลนิท์จำาเป็นต้องปด หากบอกเรื่องนี้กบัใครกค็งไม่มใีครเชื่อ

 อีกแล้วหรือนี่...เธอตาฝาด เห็นภาพประหลาดหลังกำาแพงเมือง 

อกีแล้ว 

 “แต่ผมเหน็คณุทำาหน้าเหมอืนเหน็ผนีะ นกึว่าโดนของเข้าให้แล้ว” 

หนุ่มลูกครึ่งยงัสงสยัพฤตกิรรมของเธอ

 “คณุเป็นฝรั่งภาษาอะไร ดนัเชื่อเรื่องพวกนี้”

 “กใ็ช่ว่าจะงมงาย แต่กไ็ม่ลบหลู่หรอก ผมอยู่เมอืงไทย ไหว้พระได้

ในขณะที่ยังแขวนไม้กางเขนอยู่เลย” ชายหนุ่มโชว์สร้อยไม้กางเขนที่คอ 

เขาภูมใิจในทกุคำาสอนของศาสนาที่พ่อกบัแม่เขานบัถอื

 “ใส่สร้อยเส้นนั้นเดินโชว์คืนนี้ด้วยสิ มันช่างเข้ากับชุดที่คุณใส่ดี

พลิกึ” กลนิท์กล่าวประชด ก่อนจะเดนิออกมา พร้อมกบัคดิทบทวนเรื่อง

ภาพที่เพิ่งเหน็

 ภาพความมดืของเมอืงเชยีงใหม่คอือะไร ทั้งๆ ที่วนันี้เธอกร็่างกาย

สมบูรณ์ ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ เช่นนั้นเธอจะตาฝาดได้อย่างไร

 ...ทำาใจดีๆ  ไว้กลนิท์ เรื่องที่เกดิขึ้นต้องมเีหตผุล กลบัไปกรงุเทพฯ 

เธอไปพบแพทย์เสยีหน่อยดกีว่า
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  “ไปไหนมากลนิท์ เร็วเข้า งานจะเร่ิมแล้วนะ” สายป่านรบีดงึแขน

หญิงสาวมานั่งที่เก้าอี้ ตรวจดูเครื่องสำาอางบนใบหน้า และเช็กความ

เรยีบร้อยของเครื่องแต่งกาย

 “ไปทำาอะไรมาเนี่ย หน้าซดี เหงื่อออกเตม็เลย” กะเทยร่างทว้มบ่น

พึมพำา ก่อนจะกวักมือเรียกข้าวนึ่งมาเติมเครื่องสำาอางอีกครั้ง กลินท์ใส่

โทรศพัท์ลงในกระเป๋า พลนัมอืกส็ะดดุกบัอะไรบางอย่าง 

 ปิ่นทองสะท้อนแสงไฟทันทีเมื่อเธอหยิบมันขึ้นมา กลินท์จ้องมอง

มนัอยูน่านราวกบัต้องมนตร์สะกด ความอบอุน่แผ่ซ่านไปทั่วหวัใจยามเมื่อ

ได้มองมนัใกล้ๆ

 “สวยจังเลยคุณกลินท์ ปิ่นทองแบบล้านนาเลยนะคะเนี่ย ไปเอา

มาจากไหนคะ” ข้าวนึ่งชื่นชมเครื่องประดบัในมอืเธอ 

 “เปล่าหรอก...อนันี้มนัเป็นของฉนัเอง”

 “จริงเหรอคะ สวยมากๆ สวยกว่าที่มีในร้านของหนูอีก ขอหนูดู

หน่อยได้ไหม” กะเทยร่างบางทำาสหีน้าอ้อนวอน เพราะเธอเองกเ็ปิดร้าน

เช่าชดุไทย แต่ยงัไม่เหน็ป่ินอนัไหนสวยเท่าอนัที่นางแบบสาวถอือยู ่กลนิท์

ยื่นมนัให้เธอดู ข้าวนึ่งรบัมาดูใกล้ๆ 

 “ของเก่าหรอืเปล่าคะเนี่ย หนูว่ามนัดูประณตีมากเชยีว น่าจะเป็น

ทองคำาแท้ด้วยนะ” ช่างแต่งหน้ายงัไม่เลกิสงสยั

 “คงงั้นมั้ง” กลนิท์ตอบผ่านๆ เธอไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องประดบัหรอื

ของเก่าพวกนี้เท่าไร

 “กลนิท์ได้เวลาแล้ว เจ๊ตอืให้มาตามไปนั่งเสลี่ยงได้แล้ว” สายป่าน

ดงึแขนให้เธอลกุขึ้น

 “เดี๋ยวค่ะ ยังไม่ได้ปักปิ่นอีกอันเลย” ข้าวนึ่งหมายถึงปิ่นที่เธอยัง

ถือไว้ แม้ผมนางแบบสาวจะตกแต่งด้วยเครื่องประดับส่วนหนึ่งแล้ว แต่

ช่างแต่งหน้าคดิว่า หากกลนิท์ปักปิ่นปักผมอกีอนัลงไปจะดูเด่นขึ้น

 “รบีหน่อยเถอะ งานจะเริ่มแล้ว” 
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 เสยีงกระตุน้จากสายป่าน ทำาให้ข้าวนึ่งรบีปักป่ินลงที่มวยผมกลนิท์ 

เธอยงัมแีก่ใจเอยีงซ้ายเอยีงขวาดูว่านางแบบสาวสวยหรอืยงั

 “งดงามที่สุดค่ะคุณกลินท์ เชิญขึ้นเสลี่ยงเลยเจ้า” ข้าวนึ่งพูดส่ง

ท้าย ก่อนที่สายป่านจะรบีพาเธอมายงัเสลี่ยงรมิถนน กลนิทห์วัใจเริ่มเต้น

แรงแข่งกบัเสยีงกลองสะบดัชยัที่เริ่มแสดงอยู่หน้าขบวน

 ตวัเธอสั่นราวลูกนก อากาศด้านนอกร้อนระอ ุแต่ร่างกายเธอกลบั

เยน็เฉยีบ มอีะไรมากมายอยู่ในใจ แต่กไ็ม่รู้จะเอื้อนเอ่ยคำาใดออกมา

 “ทำาให้เตม็ที่นะกลนิท์ ขบวนกลอง ขบวนช่างฟ้อนจะพาเธอข้าม

ถนน ผ่านประตูท่าแพ เมื่อไปถงึเดก็จะวางเสลี่ยง เธอกล็งจากเสลี่ยง ถอื

พานเดินผ่านขบวนนางรำาขึ้นไปวางบนเวที” เจ๊ตือตะโกนเสียงดังเพื่อ

ทบทวนบทบาทของเธอและคนอื่นๆ 

 กลนิท์พยกัหน้า แต่กลบัรูส้กึหายใจตดิขดั รอบกายเตม็ไปด้วยผูค้น

ที่มาชื่นชมความงามของนางแบบสาว แสงแฟลชจากกล้องของนักข่าว

รวมทั้งของนกัท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาสว่างวาบ

 “เมื่อพร้อมแล้วกไ็ปได้เลย” เจ๊ตอืส่งสญัญาณผ่านโทรโข่ง ขบวน

กลองสะบดัชยันำาข้ามถนน เสยีงกลองดงัสะท้านเข้าถงึหวัใจหญงิสาวบน

เสลี่ยง หัวใจเธอเต้นโครมครามราวกับมันจะหลุดออกมาเสียให้ได้ ช่าง

ฟ้อนที่ถอืผางประทปีเริ่มร่ายรำาตามจงัหวะกลอง แต่แสงเทยีนที่สวยงาม

กลบัทำาให้กลนิท์ร้อนรน

 ...เป็นอะไรไป ทำาไมเธอถงึไม่มสีมาธเิลย หญงิสาวถอืพานดอกไม้

ด้วยมอืชุม่เหงื่อ หนัไปมองรอบกายด้วยความตื่นกลวั จนสะดดุกบัเบนจา- 

มนิที่ยนือยูห่ลงัขบวน เขามองหน้าเธอแปลกๆ กลนิท์พยายามรวบรวมสต ิ

หนักลบัมานั่งตวัตรง จ้องมองประตูไม้ใหญ่ตรงหน้า ยิ่งเข้าใกล้ประต ูเสยีง

กลองกลับยิ่งดังขึ้น...ดังขึ้น จนเธอแทบทนไม่ไหว กลินท์หลับตาเพื่อตั้ง

สต.ิ..

 ทกุอย่างเงยีบลง กลนิท์รูส้กึว่าได้ผ่านประตใูหญ่นั้นแล้ว หญงิสาว
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ลมืตา รอบตวัเงยีบงนัไปหมด เสลี่ยงถกูวางลงห่างจากหลงัประตไูม่กี่ก้าว 

หญงิสาวลงมาจากเสลี่ยง  แล้วต้องแปลกใจ เพราะรอบกายเธอไม่มใีคร

แม้แต่คนเดยีว

 ...ทั้งขบวนเสลี่ยง ช่างฟ้อน คนตีกลองสะบัดชัย งานขันโตกอัน 

ยิ่งใหญ่

 นางแบบสาวมองไปรอบตวัด้วยใจระทกึ หนักลบัไปด้านหลงั ประตู

ไม้ที่เคยงดงามเวลานี้ดูแปลกตา ไม่เหมือนกำาแพงเมืองเชียงใหม่สักนิด  

ที่สำาคญัไม่มแีสงไฟประดบัสกัดวง มเีพยีงแสงจากไต้ที่พอให้แสงสว่าง

 มนัคอืภาพที่เธอเหน็เมื่อคนืไม่ใช่หรอื...
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 รอบตัวไม่เหน็สิง่ใดชดั เพราะความมดืของรัตตกิาล ความกลวั

ค่อยคบืคลานเข้ามาในจติใจ

 “นี่เล่นอะไรหรอืเปล่า หายไปไหนกนัหมด” เธอตะโกนเสยีงแขง็ ใช้

ความโกรธข่มความกลวั เข้าใจว่าใครบางคนอาจแกล้งเธออยู ่หรอืไม่กค็ง

เป็นรายการโทรทศัน์ที่มกัเชญิแขกรบัเชญิมาแกล้ง โดยแอบซ่อนกล้องไว้

ตามที่ลับ เธอไม่เคยตกปากรับคำาไปออกรายการไหนนี่นา...ถ้าหาก 

สายป่านแอบไปรบังานหรอืไปร่วมมอืกบัรายการแบบนั้น เธอจะวนีเพื่อนสาว

จนไม่ได้ผดุได้เกดิเลยทเีดยีว 

 “ออกมาเดี๋ยวนี้นะ ฉนัไม่สนกุด้วยนะ เจ๊ตอื สายป่าน” เธอเรยีก

ทกุคนอกีครั้ง แต่กไ็ร้ประโยชน์ เสยีงตอบรบัยงัคงเป็นเสยีงหรดีหริ่งเรไร 

 เสยีงนกกลางคนืร้องก้องไปทั่ว เสยีงมนัดงัชดัเจนมาจากยอดดอย 

ใบไม้ใบหญ้ารอบกายไม่ไหวตงิ กลนิท์เดนิไปข้างหน้า เท้าเปล่าเหยยีบยำ่า

ใบไม้แห้งเสยีงดงักรอบแกรบ พยายามเพ่งมองแนวกำาแพงเมอืงที่ทอดยาว

ไปไกล ในใจหวังว่าจะได้เห็นกลุ่มคน หรืออะไรที่เป็นปกติเหมือนเดิม  

นางแบบสาวกอดอกแน่น เนื้อตวัสั่นสะท้าน เธอเดนิตามคบไฟที่จดุเป็น

แนวของถนน ไฟที่ขยบัเคลื่อนไหวเมื่อต้องแรงลมเบาๆ ยงัช่วยพอทำาให้

เธออุ่นใจ

3



32    เพลิงพรางเทียน

 เกดิอะไรขึ้น...คำาถามเดมิวนเวยีนอยูเ่ช่นนั้น เธอหลงทางได้อย่างไร 

ในเมื่อเธอขึ้นเสลี่ยงและผ่านประตูเข้ามา หรอืจะเป็นความฝัน...กไ็ม่น่าจะ

ใช่ เพราะลองหยกิแขนตวัเองกย็งัรู้สกึเจบ็ 

 เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหว หญิงสาวดึงชายสไบที่ยาว

รุ่มร่ามมาหอบไว้ มองไปรอบๆ เผื่อจะมตีู้โทรศพัท์ให้เธอโทร. ตดิต่อใคร

ได้

 เธอสะดุ้งโหยงเมื่อเสยีงกลองดงัขึ้น เสยีงนั้นอยู่ไม่ไกล เมื่อความ

ตกใจหายไป ความหวังใหม่ก็เข้ามาแทนที่ มีเสียงกลอง...ต้องเป็นเสียง

งานเดนิแบบของเธอแน่ๆ 

 กลนิท์เดนิกึ่งวิ่งไปยงัเสยีงกลอง พยายามกลั้นหายใจด้วยเกรงว่า

เสยีงนั้นจะขาดหายไป หญงิสาวใจชื้นขึ้นมาหน่อย เมื่อเหน็ขบวนกลองที่

อยู่ไกลๆ 

 ความดใีจเปลี่ยนเป็นตกตะลงึ เพราะสิ่งที่เหน็ไม่ใช่ขบวนของงาน

แฟชั่นขนัโตก หนุ่มฉกรรจ์ร่างกายกำายำา นุ่งโจงกระเบนสแีดง สะบดัแขน

ฟาดกลองอย่างเข้มแข็งด้วยหน้าตาขึงขัง ที่ขาของทุกคนมีรอยสักจนถึง

หวัเข่า

 ไม่มใีครสบตาเธอแม้แต่คนเดยีว กลนิท์ยนืตวัแขง็ราวกบัต้องมนตร์

สะกด เธอจ้องขบวนที่เคลื่อนผ่าน ซึ่งมีเหล่าหญิงชายกว่าครึ่งร้อยถือ

เครื่องสกัการะเดนิตามอยู่ในขบวนนั้น

 ...อยากตะโกน แต่ขยบัตวัไม่ได้ อะไรบางอย่างทำาให้เธอต้องยอม

สงบ พวกเขาเหล่านั้นแต่งกายด้วยชุดโบราณและถือพานดอกไม้หลาย

ขนาด เสลี่ยงถกูหามด้วยชายหนุม่กล้ามใหญ่ บนเสลี่ยงแรกเป็นชายหนุม่

แต่งตัวงดงาม ตามด้วยเสลี่ยงของหญิงสาวที่แต่งตัวไม่ต่างกัน ทั้งสอง

ช่างดูมสีง่าราศเีหนอืผู้ใด

 นาทนีั้น กลนิท์ไม่กล้าที่จะแหงนหน้ามองคนบนเสลี่ยง เธอทำาได้

เพยีงถอยและซ่อนตวัอยู่ในเงามดืใต้พุ่มไม้ อะไรบางอย่างบอกเธอว่า นี่
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ไม่ใช่ขบวนของนักแสดงในงานแฟชั่น แต่เป็นขบวนของใครสักคนที่มี

อำานาจเหลอืเกนิ อำานาจที่เพยีงพอที่จะมอีทิธพิลต่อเธอ...

 หญงิสาวตวัสั่นราวกบัลกูนกหลงรงั มเีพยีงความมดืที่ทำาให้เธอรูส้กึ

ปลอดภยั เมื่อขบวนเคลื่อนผ่านไป กลนิท์จงึเงยหน้ามองตามขบวน ก่อน

จะถอนหายใจ พลันสายตาก็ไปสะดุดกับใบหน้าหญิงสาวคนหนึ่งที่เดิน

ตามขบวน

 คนที่สบตาเธอมีอาการไม่ต่างกันเมื่อได้เห็นหน้าของนางแบบสาว 

ผูห้ญงิคนนั้นเบกิตาโพลงด้วยความตกใจ  จนกลนิทต้์องเป็นฝ่ายหลบตา 

และซ่อนตวัอยูใ่นเงาของต้นไม้ ความกลวัทำาให้เธอไม่อยากเปิดเผยตวัเอง 

คนที่จ้องมายงัเธอเมื่อครู่ ต้องการอะไรจากเธอกนัแน่...

 “ว้าย!” กลนิท์ร้องเสยีงหลงด้วยความตกใจ หลงัจากเงยหน้าขึ้น

มาเจอร่างหนึ่งยนืประจนัหน้ากบัเธอในระยะประชดิ หญงิสาวตรงหน้าคอื

คนเดยีวกบัคนที่จ้องเธอมาจากในขบวนที่ผ่านไปเมื่อครู่

 “ตกใจหมด” เธอเอามอืทาบอก หายใจเข้าลกึ

 “ใช่จรงิๆ ตวย เทยีนคำา ใช่สูจรงิๆ” หญงิสาวผวิขาว รูปร่างอวบ 

โผกอดกลนิท์โดยที่เธอไม่ทนัตั้งตวั สาวแปลกหน้านำา้หูนำ้าตาไหล ปากก็

พูดพรำ่าเป็นภาษาเหนอืที่เธอฟังรู้เรื่องเป็นบางคำา

 “หายไปไหนมา นกึว่าต๋ายจากกนัไปแล้ว ขวญัมาเน้อ” หญงิสาว

ยงัไม่หยดุพูด และลูบใบหน้ากลนิท์ 

 “ใครตายหรอื แล้วเธอเป็นใคร...” กลนิท์พยายามตั้งสตถิามกลบั 

ดูท่ายายคนนี้จะไม่ค่อยเตม็บาทเสยีแล้ว

 “แล้วมาได้จะใด กนิข้าวมาแล้วกา เจบ็ตรงไหนก่อ” ดทู่าเธอจะไม่

สนใจคำาถามของกลินท์สักนิด ยังคงถามพร้อมตรวจดูเนื้อตัวของเธอ  

กลนิท์สงัเกตว่าสาวร่างอวบคนนี้สวมสไบนุง่ผ้าซิ่น อายอุานามกไ็ม่นา่จะ

ห่างจากเธอมาก แม้จะไม่รู้จัก แต่แววตาที่ดูเป็นมิตรและห่วงใยเธอนั้น 

ทำาให้กลนิท์รู้สกึปลอดภยั
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 “เอ่อ...หยดุเถอะ ฉนัสบายด ีบอกทวี่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน” กลนิท์

ถามคนแปลกหน้าอกีครั้ง

 “ยะหยงัอูแ้ปลกๆ แบบนั้นล่ะเทยีนคำา อู้ภาษาคนสยามได้ตวยกา” 

คนตรงหน้าถามกลนิท์ เพราะเหน็เธอพูดภาษาไม่เหมอืนตน 

 แม้จะไม่เข้าใจภาษาเหนือมากนัก แต่ยามนี้กลินท์กลับเข้าใจทุก

คำาพูดที่คนตรงหน้าสื่อสาร ช่างน่าแปลกใจเสยีจรงิ

 “คือ...เอ่อ...แล้วจะให้ฉันพูดยังไงล่ะ ฉันก็พูดแบบนี้มาตลอดนี่  

ว่าแต่...เธอเป็นใครเหรอ” กลินท์ยังพยายามรวบรวมสติถามคู่สนทนา 

อกีครั้ง

 “ท่าจะบ่ดีเหียแล้ว ไปโดนผีที่ไหนแกล้งหรือเปล่า” ไม่พูดเปล่า 

หญงิสาวยงัยื่นมอืมาแตะหน้าผากกลนิท์

 “ตวักบ็่ร้อน แล้วดูแต่งเนื้อแต่งตวั ไปเอาชดุเจ้าที่ไหนมาใส่ จะไป

บอกเน้อว่าไปลกัของเจ้านางเป้ินมาใส่” สาวอวบกระซบิกระซาบราวกลวั

ใครได้ยนิ

 “แต่บ่เป็นหยัง เทียนคำาปลอดภัยก่อดีแล้ว ข้าเป็นห่วงสูขนาด  

ปิ๊กไปที่คุ้มกนัเต๊อะ” สาวท้วมตวัใหญ่ยิ้มร่า เชด็นำ้าตาที่ไหลอาบแก้ม

 “คุ้ม...คุ้มไหน ตกลงเธอเป็นใคร จะพาฉนัไปไหน อธบิายหน่อยส ิ

พูดคนเดียวอยู่นั่นแหละ” กลินท์เหลืออดที่ต้องโดนกดดันด้วยความไม่รู้

อยู่ฝ่ายเดียว และการขึ้นเสียงของเธอก็ทำาให้อีกฝ่ายเงียบและตกใจพอ

สมควร

 “นี่จำาบ่ได้จริงๆ กา ผีเฝ้ากำาแพงเมืองท่าจะคำ่าท่าจะเขสูเหียแล้ว 

ข้าก่ออุ่นเฮอืนไง นอนตวยกนัทกุคนื ยงัจำาบ่ได้กา” สาวอวบแนะนำาตวั

 “แล้วจะไปบอกเน้อ ว่าจำาชื่อตวัเก่าบ่ได้ สูก่อชื่อเทยีนคำาไง ท่าจะ

เป็นขนาดนกั เอาไว้ไปอู้กนัที่บ้านดกีว่านะ”

 “ที่บ้าน...” กลนิท์ยงัมคีำาถามมากมายอยู่ในใจ

 “เอาน่า หรอืว่าจะแอบซ่อนอยู่หลงัพุ่มไม้นี้ รอให้งูเงี้ยวเขี้ยวขอมา
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ขบกา ไปกนัเต๊อะ” ไม่รอให้กลนิท์พูดต่อ อุ่นเฮอืนคว้าข้อมอืหญงิสาวให้

เดนิตามหลงัไป

 “บ้านของเราหรอื” กลนิท์เอ่ยถามคนนำาทางเสยีงสั่น 

 “ใช่ บ้านเฮา ที่คุ้มเจ้าน้อยไง”

 “คุ้มเจ้าน้อย” กลินท์เสียวสันหลังวาบเมื่อได้เอ่ยคำานี้ ราวกับ 

คุ้นเคยกบัชื่อนี้มานานแสนนาน หวัสมองตื้อตนั เธอเดนิตามอุ่นเฮอืนไป

อย่างไม่มทีางเลอืก...

 สาวร่างอวบหยิบโคมที่วางอยู่ข้างๆ แล้วพากลินท์เดินลัดเลาะไป

ตามถนนหนทางที่มืดมิด ท่ามกลางความกลัว มืออุ่นของอุ่นเฮือนกับ 

แสงนวลจากโคม ช่วยทำาให้กลนิท์รู้สกึอุ่นใจขึ้นบ้าง 

 สองสาวเดนิผ่านย่านชมุชนซึ่งมบ้ีานเพงิไม้เลก็ๆ หลายหลงัตั้งเรยีง

ติดกัน บางหลังดูใหญ่โตเพราะเป็นเรือนไม้หลังใหญ่ ความมืดทำาให้ 

ไม่เห็นรายละเอียดนัก เธอจึงทำาได้เพียงแอบมองลอดเข้าไปด้านใน  

บางหลังมีเพียงแสงเทียนริบหรี่มาจากในบ้าน ไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้า 

สกัดวง 

 อุ่นเฮอืนพาเธอผ่านป่ารกชฏั ซึ่งมตี้นไม้ใหญ่หลายต้นยนืทอดเงา

อย่างน่ากลัว เธอบีบมือคนนำาทางไว้แน่นตลอดทาง ไม่นานเท่าไร สอง

สาวกพ็ากนัเข้าสู่เขตรั้วไม้ คนนำาทางพาเดนิเข้าประตูที่มชีายหนุ่มเฝ้าอยู่ 

กลินท์ก้มหน้าไม่อยากสบตาใคร สักพักสาวร่างอวบก็สะกิดเธอให้เงย 

หน้าขึ้น

 “ก้มหน้าก้มตาอะหยังแบบนั้น ทำายังกับเป็นคนบ่คุ้นเคยบ้านนี้” 

อุ่นเฮอืนยิ้มฟันขาว กลนิท์จงึรู้ว่า บดันี้เธอกำาลงัยนือยู่หน้าเรอืนไม้ขนาด

ใหญ่ เงาของมนัช่างน่าเกรงขาม เธอรู้สกึเหมอืนคุ้นเคยกบัเรอืนหลงันี้มา

นาน

 “เราจะขึ้นไปบนเรอืนหรอื...” กลนิท์หนัไปถามผู้พามา

 “บ้า...เฮาก่อต้องอยูท่ี่เรอืนของเฮา เรอืนน้อยปูน้” อุน่เฮอืนบุย้ปาก
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ไปยงัเงาของบ้านหลงัน้อยใต้ต้นกาซะลองที่อยูห่่างไปอกีเกอืบห้าร้อยเมตร 

เหน็เพยีงแสงเทยีนเลด็ลอดออกมา เธอยงัรบีคว้าข้อมอืกลนิทใ์หเ้ดนิตาม

ไปยงัเรอืนหลงัเลก็นั้น

 เรอืนเลก็ยกใต้ถนุสงูเลก็น้อย ขึ้นบนัไดสี่ห้าขั้นกถ็งึชานบ้านไม่กว้าง

มาก พบหญิงชราตัวเล็กกำาลังนั่งหันหลังเช็ดใบตองอยู ่ที่กลางบ้าน  

อุ่นเฮอืนหนัมาหากลนิท์พลางใช้นิ้วชี้แตะที่ปากเป็นเชงิไม่ให้ส่งเสยีงดงั

 “อี่แม่” อุ่นเฮอืนเรยีกเสยีงสูง หญงิชราสะดุ้งโหยงพร้อมสบถเสยีง

ดงั เมื่อเหน็ว่าเป็นลูกสาวตวัเอง เธอกโ็วยวายใหญ่

 “อี่อุ่นเฮือน อี่ปันต๋าย เล่นอะหยังทำากูตกใจ๋หมด” หญิงชราลูบ

หน้าอกตวัเองให้หายตกใจ

 “ไหนว่าเป็นคนบ่กลวัอะหยงับ่ใช่กา” ลูกสาวได้ทแีซว “นี่เหน็ก่อ 

ว่าข้าเจ้าพาไผมาตวย” อุ่นเฮอืนเดนิหลกีให้ ‘คำาป้อ’ ได้เหน็คนที่หลบอยู่

ด้านหลงั

 “อี่เทยีนคำา มงึมาได้หยงัใด มงึไปไหนมา” หญงิชราแปลกใจที่ได้

พบเหน็กลนิท์ แววตาไม่ต่างจากลูกสาวที่ได้เหน็หน้าเธอครั้งแรก แต่คน

ถูกถามยิ่งตกใจกว่า ตกลงเธอคอืใครกนัแน่ เหตใุดคนที่นี่จงึรู้จกัเธอ แต่

ไม่ใช่ในฐานะนางแบบดงั ทว่าใครๆ ต่างเรยีกเธอว่า ‘เทยีนคำา’

 “เอ่อ...หมายถึงฉันใช่ไหม ที่ว่าหายไปไหนมา ฉันต่างหากที่ต้อง

ถามว่าทุกคนเป็นใคร และฉันกำาลังอยู่ที่ไหน” กลินท์ถามทั้งคนที่พามา 

และหญงิชราผมสดีอกเลา

 คำาป้อนิ่งไปชั่วครูเ่มื่อได้ยนิคำาถามจากหญงิสาว ก่อนจะหนัไปมอง

หน้าลูกสาวตวัเอง

 “เป็นหยงันี้แหละแม่ ถามอะหยงักบ็่ฮู้เรื่อง แถมยงัอู้จาเป็นภาษา

แปลกๆ เหมอืนคนสยาม” อุ่นเฮอืนอธบิาย พร้อมกบันั่งลงที่พื้นไม้

 “คงจะเหนื่อย เป็นเมื่อยเป็นไข้ หายออกจากบ้านไปสองสามวัน 

คงโดนผป่ีาทำาร้ายแน่ๆ เรื่องที่อี่แตงสาเล่าก่อบ่เป็นความจรงิแล้วส ิหนอ็ย...
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มาแช่งอี่เทยีนคำาได้”

 “อี่แตงสามนัอูว่้าเทยีนคำาโดนฆ่าต๋าย จะเป็นไปได้จะใด แล้วที่ยนื

อยู่นี่ล่ะ ผกีา” อุ่นเฮอืนเอ่ย คำาป้อมองกลนิท์ตั้งแต่หวัจดเท้าอกีครั้ง

 “แล้วผ้าครัวก่อแต่งตัวงามอย่างเจ้าอย่างนาย บ่ฮู้ว่าไปเอาที่ไหน

มา” อุ่นเฮอืนพูดต่อพร้อมกบัหนัไปมองหน้ากลนิท์

 “ตกลงจำาได้ก่อ นี่บ้านเฮาไง ซ้ายมอืก่อห้องนอนสูกบัข้า ขวามอื

ก่อห้องนอนอี่แม่กบัอี่พ่อ”

 กลนิท์สูดลมหายใจลกึ แล้วค่อยนั่งลงข้างๆ สองแม่ลูก ทำาใจเยน็

ที่จะพูดต่อ 

 “เอาตรงๆ เลยนะ ฉนัชื่อกลนิท์ ไม่ได้ชื่อเทยีนคำา และกไ็ม่ใช่คน

แถวนี้ ฉนัมาทำางานที่ประตูท่าแพ แต่ไม่รู้ว่าหลงมาที่นี่ได้ยงัไง พวกเธอ

พอจะรู้จกัใครที่พาฉนักลบัไปที่ท่าแพได้ไหม”

 สองแม่ลกูมองหน้ากนัเมื่อกลนิท์พูดจบ ก่อนจะระเบดิเสยีงหวัเราะ

ลั่น

 “อี่เทยีนคำานี่มนัเป็นผบี้าไปแล้วแน่ๆ”

 “น่ากะ ดูท่ามันจะจำาถนนหนทางบ่ได้ ข้าไปป๊ะมันที่ประตู 

เชยีงเรอืก ตอนที่ขบวนเจ้าน้อยกำาลงัผ่าน หนัมนัแอบซ่อนอยู่ข้างกำาแพง

เมอืง” อุ่นเฮอืนบอกคนเป็นแม่

 “อั้นเอาจะอี้ เวลานี้มันก่อคำ่ามืดแล้ว กูว่าเอามันไปพักผ่อนก่อน

เต๊อะ วนัพูกค่อยอู้กนั” คำาป้อเอ่ย ลูกสาวพยกัหน้า ส่วนกลนิท์ได้แต่ทำา

หน้าเหลอหลา

 “อี่อุ่นเฮอืน แล้วสูบ่ตามเจ้าน้อยไปไหว้เสาอนิทขลีกา” คนเป็นแม่

นึกได้ว่าเวลานี้ลูกสาวต้องไปส่งเจ้านายตัวเองไปไหว้เสาอินทขีลที่กลาง

เมอืง

 “บ่ต้องไปก่อได้แม่ ทั้งเจ้าน้อยและเจ้าวงเดอืน มคีนคอยดูแลเป็น

ขบวน หนำาซำ้าข้าไปมีแต่จะขัดลูกตาเปิ้นเปล่าๆ ข้าปิ๊กมาช่วยแม่เตรียม
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ปัดกวาดบ้านต้อนรบัวนัสงัขารล่องดกีว่า ปีใหม่จะมาถงึจะได้ม่วนงนักนั

อกีแล้วเน้อเทยีนคำา” หญงิสาวหนัมาทำาหน้าดใีจกบันางแบบสาว

 “แล้วเจ้าน้อยหนัอี่เทยีนคำาหรอืยงั”  คำาป้อแอบกระซบิถามลกูสาว

“บ่ฮู้เหมอืนกนั”

“สูปิ๊กมาก็ดีนะอี่เทียนคำา ไปพักผ่อนเสียเต๊อะ พรุ่งนี้ค่อยอู้กัน 

อกีท”ี

“หึๆ ” กลนิท์หวัเราะในลำาคอ สองแม่ลกูหนัมามองด้วยความสงสยั

“เอาละน่าทุกคน เล่นกันพอได้แล้ว บอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบ

รายการที่อำาแขกรบัเชญิแบบนี้” กลนิท์ลกุขึ้นมองไปรอบตวั

“ไหนล่ะ กล้องซ่อนอยู่ไหน เซตฉากได้เหมอืนจรงิมาก ฉนัยอมรบั 

ออกมาเถอะ ฉันยอมแพ้ก็ได้ แต่ รีบๆ จบได้ไหม ฉันอยากพักแล้ว”  

กลนิท์เดนิไปทั่ว พยายามค้นข้าวของภายในบ้าน

“เทยีนคำาเป็นอะหยงั” อุ่นเฮอืนเอ่ยตามหลงั

“ถ้ายังไม่ออกมาฉันจะวีนแล้วนะ” จากความกลัวเริ่มก่อตัวเป็น

ความโกรธ นางแบบสาวเหลอือด เธอคงไม่ได้ฝัน และเป็นไปไม่ได้ที่เธอ

จะทะลุมิติมา กลินท์ไม่รอคำาตอบจากใคร เธอเดินไปที่ข้าวของใกล้มือ 

หยบิกระด้งที่วางตากพรกิแล้วเหวี่ยงกระจายไปทั่ว

“มงึยะหยงัน่ะอี่เทยีนคำา” หญงิชราร้องลั่น

“หยดุนะเทยีนคำา เป็นบ้าไปแล้วกา” อุ่นเฮอืนตะโกนห้าม

“มงึก่อเข้าไปห้ามมนัแหละ” 

กลนิท์เดนิไปที่หม้อนำ้าซึ่งตั้งอยูด้่านล่างบนัได ก่อนจะยกขึ้นมาทุม่

ลงพื้นเตม็แรง หม้อดนิแตกกระจาย สองแม่ลูกร้องเสยีงหลง แต่นางแบบ

สาวยงัไม่เลกิ

“เป็นไงล่ะ จะโผล่หน้ากนัมาหรอืยงั หรอืจะต้องให้เผาเรอืนนี้เลย” 

หญงิสาวยงัหนัซ้ายหนัขวา หมายจะเข้าไปทำาลายข้าวของอื่นอกี

“พอได้แล้วเทยีนคำา หยดุบะเดยีวนี้ ใจ๋เยน็ๆ” อุน่เฮอืนกอดรดัหญงิ
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สาวไว้แน่น

“ปล่อยฉนัเดี๋ยวนี้นะ พวกตวัประกอบ จะเล่นสมบทบาทไปถงึไหน 

พวกเธอจะเล่นเพื่อหวังเข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทองหรือไง ไปเรียกผู้กำากับ  

หรอืครเีอทฟิรายการมาเลยนะ งานนี้ฉนัฟ้องหวัโตแน่” กลนิท์พยายามดิ้น

ให้หลดุจากอ้อมกอดอุ่นเฮอืน ปากกด็่าทอทกุคนไม่หยดุ

“ท่าจะอูบ่้ฮูเ้รื่องแล้ว กวู่ามดัมนัไว้ แล้วหื้อเจ้าน้อยเอามนัไปขงักบั

อี่แตงสาเต๊อะ อี่สองคนนี่ท่าจะโดนผทีำาร้ายแน่ๆ” คำาป้อเดนิเข้ามาพร้อม

เชอืกในมอื กลนิท์เบกิตาโพลง นกึในใจว่าเธอโดนแกล้งถงึขนาดต้องมดั

กนัเลยหรอื...

“อย่านะ” กลนิท์ดิ้นสดุแรงเพื่อเอาตวัรอด จนอุ่นเฮอืนไม่สามารถ

ต้านไหว เมื่ออ้อมแขนหลดุออก นางแบบสาวกว็ิ่งออกจากประตบู้านหาย

เข้าไปในเงามดื

“มนัหายไปแล้วแม่”

“ไปตวยหามันแหละ มันท่าจะบ่สบายขนาด อี่เทียนคำาเอ๋ย... 

สงสารมนัแต้ ทำาไมเป็นแบบนี้ได้นะ” หญงิชราส่ายหวัพลางบ่นพมึพำา นกึ

เหน็ใจในชะตาชวีติของหญงิสาวที่เพิ่งหนอีอกไป

กลินท์วิ่งออกประตูรั้วบ้านใหญ่อย่างรวดเร็ว โดยไม่เหลียวมอง 

ข้างหลัง ยิ่งอยู่เธอก็ยิ่งเหมือนเป็นคนบ้า เธอพยายามเข้าใจว่านี่คือ

รายการโทรทศัน์ที่แอบถ่าย แต่เวลานี้เธอเริ่มปักใจเชื่อแล้วว่าเธออาจจะ

หลงทางอยู่ที่ไหนสักแห่ง หรือถ้ามันเป็นความฝัน มันก็ใกล้ความจริง 

จนน่ากลวั...

ผ่านไปได้ครูใ่หญ่ที่กลนิท์วิ่งออกประตูไป ที่บนัไดเรอืนเลก็ของสอง

แม่ลูกกป็รากฏหญงิสาวร่างผอมสูงและชายหนุ่มฉกรรจ์อกีสี่ห้าคน

“ไหน อี่เทยีนคำามนัอยู่ไหน” หญงิร่างสูงเอ่ยถามสองแม่ลูก

“แล้วมงึมปัีญหาอะหยงั อี่เขยีดคา ไหนมงึเชื่อมาตลอดวา่อี่เทยีน-

คำามนัต๋ายไปแล้ว แล้วจะมาเสาะหามนัทำาไม ทั้งที่สองสามวนัก่อนบ่เคย



40    เพลิงพรางเทียน

ถามหาเลย” อุ่นเฮือนเดินกอดอกและโต้ตอบทันที แววตาบ่งบอกว่า 

ไม่ชอบหญงิสาวผู้มาเยอืน

“มงึบ่ต้องเสอืก กูแค่จะมาดูหน้าว่ามนับ่ต๋ายจรงิก่อ และอกีอย่าง

กูชื่อไพคา บ่ใช่เขยีดคา” สาวร่างผอมไม่ลดละเช่นเดยีวกนั

“ผอมอย่างเขยีด มงึก่อเป็นเขยีดคาไปเต๊อะ” อุ่นเฮอืนเอ่ย

“มงึก่ออ้วนอย่างตุ่น สมแล้วที่เจ้าน้อยเรยีกมงึว่าตุ่นเฮอืน มงึเอา

มนัไปซ่อนไว้ที่ไหน บอกมา” คนบกุรกุได้ทขีู่

“ทำาไมต้องอยากฮู้”

“เจ้าน้อยเปิ้นอยากป๊ะ”

“มึงบ่ต้องมาวอก เจ้าวงเดือนหรือเปล่าที่อยากป๊ะ” คำาป้อเอ่ย 

อย่างรู้ทนั

“มนับ่ได้อยู่ที่นี่ มนัหนไีปแล้ว” คำาพูดของหญงิชราทำาให้ ‘ไพคา’ 

ถอนหายใจ แต่ยงัมองหน้าสองแม่ลูกอย่างเอาเรื่อง

“อย่าหื้อกูฮู้นะ ว่าขี้จุ๊กู กูจะฟ้องเจ้าวงเดือน” ไพคาเดินจากไป 

พร้อมกบัเหล่าทาสชาย

“แม่ไปบอกมันทำาไม เดียวมันก่อตวยไปจับเทียนคำาหรอก” 

อุ่นเฮอืนกระซบิตำาหนแิม่ตวัเอง

“เออ...กูลมืไป มงึรบีไปตวยหาอี่เทยีนคำามนัก่อนเต๊อะ ก่อนที่มนั

จะโดนอี่ไพคาจบัไปหื้อเจ้าวงเดอืน” 

สาวอวบพยักหน้าและวิ่งออกไปอีกทาง ระหว่างทางเธอยังเห็น

ไพคาพูดคุยกับชายที่เฝ้าประตูและชี้ไปทางทิศตะวันออก อุ ่นเฮือน 

สรปุว่าเทยีนคำาน่าจะวิ่งหนไีปทางด้านนั้น
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 เสยีงหวัใจเต้นแรงดงัแข่งกบัเสยีงลมหายใจเข้าออก หญงิสาว

วิ่งโดยไร้จดุหมาย 

 ‘พระเจ้า เทวดา หรอืผเีจ้าที่ ถ้าหากมนัเป็นความฝันกช่็วยปลกุฉนั

ให้ตื่นเสยีทเีถดิ’ เธออธษิฐาน แม้จะไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ แต่เวลาคบัขนั

ไม่มทีางออก ความเชื่อเป็นสิ่งเดยีวที่จะทำาให้เราต่อสู้กบัความกลวัได้...

 ยิ่งวิ่ง ถนนหนทางตรงหน้ากย็ิ่งมดืมดิ เธอรู้สกึเหมอืนตวัเองกำาลงั

แหวกว่ายดำาดิ่งเข้าไปในบ่อนำ้าลกึ ทิ้งห่างจากแสงสว่างทกุท ี

 เมื่อรู้สึกว่าไม่มีใครตามมาแล้ว กลินท์จึงค่อยชะลอเพื่อหยุดพัก

เหนื่อย เธอหายใจหอบ เหลยีวซ้ายแลขวา พยายามเพ่งหาแสงสว่าง แสง

ไฟสสี้มจากคบไฟในวดัใกล้ๆ ช่วยทำาให้ใจชื้น กลนิท์ค่อยย่างก้าวเข้าไป

หาแสง ในอารามแห่งนี้คงมใีครสกัคนที่พอจะช่วยเหลอืเธอได้

 เสียงปืนดังทำาให้หญิงสาวสะดุ้งตัวสั่น เธอได้ยินเสียงมันดังเป็น

ระยะตั้งแต่เมื่อครู่แล้ว แต่ไม่รู้ที่มาของเสยีง

 “วันนี้มันวันมหาซวยหรือไงนะ” กลินท์บ่นพึมพำา ปาดเหงื่อบน

ใบหน้า เดนิเข้าไปในเขตรั้ววดัใหญ่อย่างระมดัระวงั รูปปั้นสงิห์สองตวัที่

ประตูรั้วแยกเขี้ยวเหมือนคำารามขู่เธอ ลานวัดเต็มไปด้วยทรายละเอียด 

ข้างกำาแพงซ้ายขวามไีม้พุม่ไม้ดอกปลกูไว้อย่างสวยงาม วหิารไม้สกัตั้งเด่น

4
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อยู่กลางวดั กลนิท์เงยหน้ามองสิ่งก่อสร้างตรงหน้า เหน็พญานาคดวงตา

ดดุนัตวัใหญ่เลื้อยตามทางบนัไดซึ่งทอดยาว หญงิสาวถอยฉากเพราะรู้สกึ

ว่างูยกัษ์ตรงหน้ากำาลงัเคลื่อนไหวไม่ให้เธอขึ้นไปบนบนัได

 “ฝัน ฉันกำาลังฝัน...” เธอพูดกับตัวเอง เหตุการณ์วันนี้ ถ้าไม่ม ี

หลกัฐานพสิูจน์ เธอคงได้พบจติแพทย์ครั้งใหญ่แน่ๆ

 “มนัอยู่ในวดั” เสยีงแหลมดงัมาจากนอกรั้ว 

 กลนิท์สะดุ้ง รบีตั้งสตแิละไปซ่อนตวัหลงัพุ่มดอกพดุซ้อน มองไป

ตามช่องของพุ่มไม้ เห็นเงามนุษย์เคลื่อนไหวเข้ามาในวัด นำาโดยหญิง 

ร่างบางที่นุ่งซิ่นพะรงุพะรงั พร้อมด้วยเหล่าชายฉกรรจ์อกีจำานวนหนึ่ง

 “มนัเข้ามาในนี้แม่นก่อ อี่ไพคา” หนึ่งในนั้นหนัมาถามหญงิสาว

 “ก่อแม่นน่ะสิ กูยังเห็นหลังมันไวๆ เร็วๆ อี่เทียนคำามันยังบ่ต๋าย  

สูเขาบ่ต้องกลวัว่ามนัเป็นผเีป็นสางเน้อ” สาวร่างบางหนัมาสั่งงาน

 “มนัจะฟื้นขึ้นมาได้จะใด ในเมื่อ...”

 “หบุปากไอ้น้อยคำา มคีนเหน็ว่ามนัปิ๊กมาที่คุ้มกบัอี่อุ่นเฮอืน แถม

แม่มันอี่คำาป้อยังบอกว่ามันหนีไปแล้ว แสดงว่ามันยังบ่ต๋าย” ไพคาพูด

อย่างหวัเสยี 

 กลุ่มชายหนุ่มแยกกันตามหา บ้างขึ้นบันไดไปบนวิหาร บ้างเดิน 

ไปยงัเจดยี์เก่าด้านหลงั คนพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มของสองแม่ลูกที่เรอืนหลงัเลก็ 

เป็นอกีกลุม่ที่ตามหาเธอ ทกุคนพยายามคาดคั้นบางสิ่งจากเธอ นี่เธอทะลุ

มิติ หลงยุค หลงชาติ หลงเข้ามาในหนังสือประวัติศาสตร์เล่มไหนหรือ

เปล่า แม้จะคิดแบบนั้น แต่เธอก็ยังไม่ลืมภาพนางแบบสาวที่ไม่เคยเชื่อ

เรื่องลี้ลบัได้เลย 

 “ตรงพุ่มดอกเก็ดถวานั้นหาหรือยัง” เสียงไพคาดังก้อง หลังเห็น 

พุ่มดอกขยบั กลนิท์หลบัตาปี๋ กลั้นหายใจไม่ให้ร่างกายเคลื่อนไหว

 แสงไฟจากไต้ส่องเข้ามาในพุ่ม ชายหนุ่มสะดุ้งก่อนจะตะโกนลั่น

 “ป๊ะแล้วหมู่เฮา อี่เทยีนคำามนัมาแอบมอบอยู่ตรงนี้”



หัสวีร์    43

 “กรี๊ด!...” นางแบบสาวร้องลั่น ไม่รอให้ทั้งหมดกรูมาหาเธอ รีบ

กระโดดออกจากพุ่มไม้ ถลกผ้าซิ่นวิ่งอย่างไม่คดิชวีติ

 “จบัมนัไว้ ห้ามหื้อมนัหนไีป” สาวร่างบางชี้นิ้วสั่ง ชายหนุ่มรบีวิ่ง

ตามกลนิท์ออกนอกวดัไป

 “ยะหยงัคราวนี้มนัดูคล่องกว่าเดมิ จากคนเชื่องช้า อี่เทยีนคำามนั

ปิ๊กมา ท่าทางเรว็อย่างลงิลม” หนึ่งในกลุ่มชายเอ่ย

 กลนิท์วิ่งหนไีปได้ไม่ไกล ชายหนุ่มกค็ว้าเธอไว้ทนั

 “จบัได้แล้ว อยู่นิ่งๆ เหยีเทยีนคำา สูเป็นคนอ่อนแอ วนันี้ยะหยงัดู

ร้อนรนเสยีล่ะ” ‘น้อยคำา’ เดนิกึ่งลากหญงิสาวเขา้มาหาไพคาที่ยนือยูต่รง

ซุ้มประตูโขงหน้าวดั 

 “ปล่อยฉนัเดี๋ยวนี้นะ กล้าดยีงัไงมาทำากบัฉนัแบบนี้” กลนิท์ตะโกน

ด่าทอ ทุกคนนิ่งและมองหน้ากัน มีเพียงหญิงร่างผอมบางที่ยังมองหน้า

เธออย่างหาเรื่อง

 “มงึนี้ตงึบ่เคยเจยีมตวัเองเลยเน้อ เป็นแค่เทยีนน้อยด้อยแสง รจิะ

มาแข่งกบัแสงจนัทร์ แล้วสเูขาได้ยนิมนัอู้ก่อ ดดัสำาเนยีงเป็นคนเมอืงสยาม 

ผปู่ีผย่ีาจะว่ามงึเป็นคนขดึนะอี่เทยีนคำา” ไพคายิ้มเยาะพร้อมกบัยื่นมอืไป

แตะคางเธอเบาๆ

 “ปล่อยฉันนะ พวกแกจะทำาอะไรฉัน” กลินท์ดิ้นขัดขืน สะบัด 

ข้อมอืแต่กไ็ม่หลดุจากมอืแกร่งของชายหนุ่ม

 “จะใดกา กลวัเหรอ” ไพคาพูดด้วยหน้าตายยีวน พร้อมกบัตบแก้ม

ของกลนิท์

 “โอ๊ย...แน่จริงปล่อยฉันสิ อย่าเล่นหมาหมู่อย่างนี้สิ” เจ็บ...แต ่

ไม่เท่ากบัเจบ็ใจที่โดนกระทำาอยู่ฝ่ายเดยีว

 “ปล่อยมอืมนัน้อยคำา นำ้าหน้าอย่างอี่เทยีนคำามนัจะสูไ้ผได้” ไพคา

บอกน้อยคำา ชายหนุ่มจงึปล่อยกลนิท์ให้เป็นอสิระ

 “เอาสิอี่เทียนคำา มึงจะกล้าทำาอะหยังกู” ไพคาลอยหน้าลอยตา
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เยาะเย้ย 

 กลนิท์สะบดัตวัให้ตั้งหลกัได้ แล้วเหวี่ยงมอืฟาดใบหน้าของสาวร่าง

บาง ท่ามกลางความตกตะลงึของน้อยคำาและคนอื่นๆ

 ไพคาเสยีหลกัเซถลาไปตามแรงตบ แต่กย็งัทรงตวัอยูไ่ด้ หญงิสาว

เองกค็าดไม่ถงึที่ได้รบัการโต้ตอบแบบนี้

 “อี่เทยีนคำา มงึกล้าตบกูกา” ไพคาถามทั้งที่ยงัใช้มอืหนึ่งกมุแก้ม

ซ้ายที่มอีาการชา

 “เออสวิะ นอกจากจะกล้าตบ ฉนักก็ล้าถบีด้วย” กลนิท์ไม่ปล่อย

ให้เป็นเพยีงแค่คำาขู่ ถลกผ้าซิ่นผนืงามพร้อมกบักระทบืเท้าใส่ไพคา หญงิ

สาวร้องลั่น ล้มลงบนกองทรายไม่เป็นท่า

 “อี่เทยีนคำา” ไพคาทำาได้แค่เรยีกชื่อตามหลงั เพราะบดันี้กลนิท์รบี

วิ่งหายเข้าไปในเงามดืเสยีแล้ว

 “อี่เทยีนคำาป๊ิกมาครานี้ มนัเก่งขึ้น บ่ได้เป็นคนขี้กลวัเหมอืนแต่เก่า” 

น้อยคำาหนัไปเชดิชูวรีกรรมของกลนิท์กบัชายคนอื่นๆ

 “ยงัจะมาอวดมนัแหม ตามไปจบัมนัมาเหยี ไอ้ง่าว” ไพคาขึ้นเสยีง 

กลุ่มชายฉกรรจ์ได้สต ิ รบีวิ่งตามกลนิท์ไปตามถนน เหลอืเพยีงน้อยคำาที่

เดนิไปประคองหญงิสาวให้ลกุขึ้น

 “เป็นจะใดพ่อง” 

 “บ่เป็นหยงั อี่เทยีนคำามนัทำาหื้อข้าเจบ็บ่ได้หรอก” ไพคาพูดสร้าง

กำาลังใจให้ตัวเอง แม้จะรู้สึกเจ็บหน้าท้องเพราะแรงถีบ ลามไปจนถึง

สะโพกที่น่าจะเกดิจากการกระแทกตอนล้ม ยงัไม่นบัอาการชาที่แก้มซ้าย

 “อี่ไพคา เหมอืนสจูะปากแตกนะ” น้อยคำาชี้ที่มมุปากของหญงิสาว

ด้วยทีท่าขบขัน แอบสะใจที่แม่สาวร่างบางตรงหน้า ซึ่งเคยมั่นใจว่าข่ม

เทยีนคำาได้มาโดยตลอด มาคนืนี้กลบัโดนคนที่เคยรงัแกตบปากแตก ถบี

เสยีหงายหลงั

 “อี่เทยีนคำา มงึได้หนัดกีบักแูน่ หามนัหื้อเจอเน้อสูเขา” ไพคาตะโกน



หัสวีร์    45

ตามหลงั หงดุหงดิเป็นที่สดุ

 ผ่านไปครู่ใหญ่ หนึ่งหนุ่มกลบัมาพร้อมกบัความว่างเปล่า

 “หาบ่เจอเลยเน้อ บ่ฮู้มนัไปกนิอะหยงัมา ปิ๊กมางวดนี้ วิ่งเรว็ปาน

เสอื” เขารายงานความคบืหน้าในการตามหาให้ไพคาทราบ

 “สูเขามันตึงบ่ได้เรื่อง ฮู้แบบนี้กูฮ้องไอ้สิงห์มาช่วยจับตวยก่อดี” 

ไพคาเอ่ยถงึบ่าวหนุ่มอกีคนที่เธอน่าจะเรยีกมาช่วยอกีแรง 

 “หรอืมนัจะต๋ายแล้วกลายเป็นเสอืสมงิ ถงึได้ทั้งวิ่งไว แถมแรงก่อนกั” 

น้อยคำาเอ่ย

 “แรงมนัก่อพอๆ กบัแรงกนูั่นแหละ เพยีงแต่มนับ่เคยทำาแบบนี้ แล้ว

สูเขาตั้งใจหากนัจรงิก่อ บ่ใช่ว่าเคยชื่นชมมนั ก่อเลยพยายามหาทางช่วย

หื้อมนัหลบหนไีปได้เน้อ” ไพคาเอ่ยประชด

 “เฮาจะหื้อมนัหนไีปยะหยงั เฮาอยากหื้อมนัป๊ิกมาอยูใ่นคุม้เหมอืน

เดมิจะต๋าย เทยีนคำาอยู่ในคุ้ม หมู่เฮาสบายอกสบายใจ๋ที่ได้ผ่อหน้างามๆ 

ของมนั ดกีว่าเหน็หุ่นแห้งๆ หน้าผอมๆ ของสูก่อน”

 “ไอ้น้อยคำา เดยีวกูจะถบีตดิกำาแพงวดั”

 “ข้าไปผ่อตังปู้นก่อบ่มีนะ มีเพียงขบวนเกวียนของหมอฝรั่งที่จะ 

เดนิทางไปคุ้มเจ้าหลวง” หนุ่มอกีคนเอ่ย

 “หมอฝรั่ง” ไพคาขมวดคิ้วด้วยความสงสยั

 “ก่อพวกสอนศาสนาที่พกัแถวรมินำ้าปิงน่ะกะ คำ่ามดืบ่ฮูว่้าจะมาหา

เจ้าหลวงยะหยงั” 

 สาวร่างบางพยกัหน้า ก่อนจะหนัหน้าไปตามเสยีงกระดิ่ง และเสยีง

ฝีเท้าของวัวตัวเขื่องที่ลากเกวียนมาตามถนน หญิงสาวมองอย่างสงสัย 

ก่อนจะเดนิเข้าไปขวาง

 “หยดุก่อน” เธอยกมอืห้ามคนขบัเกวยีนให้หยดุ คนขบัดงึเชอืกห้าม

ววัเกอืบไม่ทนั 

 ไพคาเดนิเข้าไปใกล้ เหน็เป็นชายสูงวยัสูบยามวนใหญ่ และมหีนึ่ง
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หนุ่มตัวใหญ่นั่งข้างคนขับ เขาดูแปลกกว่าใคร เพราะสูงกว่าคนเวียง

เชยีงใหม่ ผวิขาวแม้จะอยู่ในความมดื

 “ลงุ จะส่งหมอฝรั่งไปไหนกา” เธอถามคนบงัคบัเกวยีน

 “หมอฝรั่งจะเข้าไปหาเจ้าหลวง จะเอายาไปฝาก” ชายแก่ตอบ 

 ไพคาพยกัหน้าเป็นเชงิเข้าใจ “ตะกี้หนัแม่ญงิวิ่งไปทางนั้นก่อ”

 “บ่หัน” ชายคนขับส่ายหัว ส่วนหมอฝรั่งหันมาส่งยิ้ม ไพคามอง

หน้าก่อนจะหลบตา ไม่อยากจะเสวนากบัพวกฝรั่งดั้งขอ ตวัสงูยงักบัยกัษ์ 

พดูจากไ็ม่รูเ้รื่อง ดหีน่อยที่มยีาด ีเหน็เขาว่ากนิเมด็สองเมด็กห็าย เรว็กวา่

ยาหมอเมอืง

 “อั้นก่อไปเต๊อะ พอดเีฮากำาลงัเสาะหาคน” ไพคาหลกีทางให้เกวยีน 

ช่วงนาททีี่เกวยีนผ่านไป เธอหนัไปสบตาหมอฝรั่งที่หนัมามองเธอ

 “บ่ฮู้เจ้าหลวงคิดอย่างใด ถึงปล่อยพวกกุลาวาเผือกมาเต็มเมือง 

หน้าตาน่ากลวั เดนิทางเข้าเวยีงมาทมีแีต่คนมงุดู”

 “คนหมู่นี้มาสอนศาสนา แต่เจ้าหลวงคงคิดว่าหมู่นั้นจะนำาความ

เจรญิมาสู่เวยีงเจยีงใหม่ เหน็ว่าพกักนัอยู่ที่เรอืนย่าแสงคำามา ข้ามลำานำ้า

ปิงไป ยะใดกา สนใจ๋อยากมผีวัฝรั่ง บ่เป็นสาวเฒ่าแล้วกา”

 “บ่าวอกน้อยคำา ปากบ่ด ีเดยีวกูจะเอาส้นตนีบดปากสู”

 “อู้จาม่วนแบบนี้ละ ถงึบ่ได้ผวัเหยีทเีน้อ” น้อยคำาแซว ไพคามอง

ค้อนก่อนจะกอดอก มองเกวยีนคนัที่ผ่านไปอกีครั้ง

 เสยีงฝีเท้าของววัตวัเขือ่งกับเสียงกระดิง่ทีแ่ขวนคอมนัดงัสลบักนั

ไปตามถนนซึ่งทอดสู่คุ้มเจ้าหลวง

 “ยอ...” ชายชราผู้ถอืไม้แส้ลากเสยีงยาว ส่งสญัญาณให้สตัว์สี่ขา

หยดุนิ่งเมื่อถงึที่หมายแล้ว หนุ่มร่างสูงหยบิโคมลงมาจากเกวยีน ก่อนจะ

เดนิไปที่ด้านหลงัเกวยีน

 “คณุผูห้ญงิถงึคุม้เจ้าหลวงแล้ว คณุจะลงไปกบัผมหรอืเปล่า” เขา
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เอ่ยถามหญงิสาวที่นอนนิ่งอยู่ 

 กลนิท์ลมืตาขึ้น เผยตวัจากที่ซ่อน

 “ฉนัขอหลบอยู่กบัลงุคนขบัก่อนได้ไหม ฉนัไม่แน่ใจว่าคนแถวนี้...

จะไล่จบัฉนัทกุคนหรอืเปล่า ทกุคนบอกว่าฉนัเป็นบ้า” เธออธบิายให้หนุม่

ต่างชาติเข้าใจ ชายหนุ่มเอียงหัวและยักไหล่ กลินท์สังเกตว่าเขาผิวขาว 

ผมสีทอง และมีหนวดเครา นัยน์ตาสีฟ้านั่นดูเป็นมิตร หาได้ดูน่ากลัว

เหมอืนคนอื่นๆ เขาสวมเชิ้ตดูทนัสมยั แต่งกายแตกต่างจากผู้คนแถวนี้

 “ความจรงิคณุก.็..แต่กต็ามใจ งั้นผมขอเข้าไปทำาธรุะก่อนนะ เดี๋ยว

ค่อยไปส่งคณุ” สำาเนยีงไทยกลางแต่เพี้ยนแบบชาวต่างชาตขิองเขาฟังดู

จรงิใจ ชายหนุ่มมองหน้าเธออกีครั้ง เขาพบเธอขณะกำาลงัวิ่งหนกีลุ่มคน

อยูก่ลางถนน ไม่ทนัได้ถามความอะไร เธอกอ้็อนวอนขอตดิเกวยีนไปด้วย

 ไม่ใช่ปัญหาสำาหรบัมชิชนันารซีึ่งมหีน้าที่ในการช่วยเหลอืผู้อื่น แต่

สิ่งที่ ‘หลยุส์’ ยงัสงสยัคอื สตรเีวยีงเชยีงใหม่ผู้นี้ช่างดูประหลาด

 “ขอบคณุ” หญงิสาวเอ่ยเป็นภาษาองักฤษ 

 หลยุส์ยอมให้เธอซ่อนตวัอยู่ในเกวยีน ซำ้ายงัพูดจาชดัเจนแบบชาว

สยาม หาใช่เป็นภาษาถิ่นล้านนา ทั้งๆ ที่เขาเองกเ็คยพบหน้าเธอที่ในเวยีง

อยู่สองสามครั้ง และแต่ละครั้งเธอไม่เคยมกีริยิาผดิปกตเิช่นนี้มาก่อน

 ชายหนุม่เดนิหายเข้าไปหลงัประตูรั้วใหญ่ กลนิท์ทนความอดึอดัได้

ไม่นาน จงึค่อยๆ โผล่ออกจากที่ซ่อน มองไปรอบกายกย็งัไม่คุน้กบัทวิทศัน์

โดยรอบ

 “ลงุคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน” หญงิสาวกระซบิถามชายชราที่ตั้งใจ

พ่นควนัยาสูบไล่แมลงที่บนิสูบเลอืดทั้งคนและววั

 “หน้าคุ้มเจ้าหลวง”

 “คุ้มเจ้าหลวง” กลนิท์ทวนคำาชายชรา เธอเคยได้ยนิใครสกัคนเอ่ย

คำานี้ ใช่สิ เมื่อตอนกลางวันช่างแต่งหน้าบอกว่าเจ้าหลวงคือกษัตริย์ 

ทางเหนอื แต่นี่มนัปี พ.ศ. ไหนแล้ว...
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 “ว่าแต่มงึเป็นคนที่ไหน พดูจาแปลกคน จะหื้อกเูขาไปส่งตรงไหน” 

ชายชราหนัมาถาม

 “ประตูท่าแพ” หญงิสาวตอบ

 “ประตูท่าแพ มนัอยู่ตรงไหน เวยีงเจยีงใหม่บ่มปีระตูนี้”

 “อย่ามาตลกน่าลุง ฉันมาจากที่นั่นแหละ” เธอเถียง เมื่อกี้เธอก็

บอกแบบนี้กับอุ่นเฮือน แต่หญิงสาวก็มีอาการแปลกใจเหมือนชายชรา 

ไม่ผดิ ทำาไมไม่มใีครรู้จกัประตูท่าแพ

 “เดี๋ยวลุง ประตูเชียงเรียกล่ะมีไหม” กลินท์รีบเอ่ยอีกครั้ง ถ้าจำา 

ไม่ผดิหญงิสาวได้ยนิอุ่นเฮอืนบอกคำาป้อว่าเจอเธอที่นั่น

 “อ้อ ประตูเชยีงเรอืก บ่ใช่เชยีงเรยีก ฮู้จกัส ิเดยีวลงุไปส่ง เดนิไป

ทางนี้ เลี้ยวขวา เจอแยกเลี้ยวซ้ายก่อเจอแล้ว”

 “หนูไม่คุ้น รอลงุไปส่งดกีว่า” จะท่าแพ เชยีงเรยีก หรอืเชยีงอะไร

กแ็ล้วแต่ เวลานี้เธออยากกลบัไปที่เดมิให้เรว็ที่สดุ 

 เวลาผ่านไป ยิ่งดกึเสยีงปืนที่ได้ยนิมาตลอดยิ่งได้ยนิชดัขึ้้น

 “เสยีงเขายงิอะไรกนัหรอืลงุ”

 “ไล่สงัขาร วนัพูกวนัสงัขารล่อง จะเข้าปีใหม่แล้วมงึลมืวนัลมืคนื

แล้วกา” ชายชราบอก 

 กลินท์พยักหน้าเหมือนจะเข้าใจ แม้จะยังสงสัยแต่ก็ป่วยการที่จะ

ถามต่อ เพราะคงไม่ได้ช่วยให้เธอกลบัไปที่เดมิได้เรว็ขึ้น

 “ลงุ พ่อฝรั่งคนเมื่อกี้เขาเป็นหมออยูโ่รงพยาบาลไหนเหรอ” กลนิท์

เปลี่ยนเรื่อง ลองสอบถามเกี่ยวกบัหนุ่มต่างชาต ิความจรงิเธอน่าจะลอง

ตดิรถไปที่โรงพยาบาล น่าจะง่ายต่อการขอความช่วยเหลอื

 “โรงพยาบาล?” เขาทำาหน้างง “กบู่ฮูจ้กั” ชายชราเกาหวั ไม่เข้าใจ

สิ่งที่เธอพูด 

 กลนิท์ถอนหายใจ ก่อนจะลกุแล้วลงมาจากเกวยีนแก้เบื่อ

 “งั้นคณุฝรั่งเมื่อกี้ ทำางานอยู่ที่ไหน” เธอพยายามพูดช้าๆ เพื่อให้
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ชายแก่เข้าใจภาษากลางที่เธอสื่อสาร

 “คณุหลยุส์เป็นหมอฝรั่ง เป็นครสูอนข่าวด”ี คนขบัเกวยีนหมายถงึ

ข่าวสารที่มชิชนันารตี้องการบอกทกุคน 

 “เหรอ” กลินท์ยักไหล่ นอกจากหลงยุคหาทางกลับไม่ได้ เธอยัง 

เจอมิชชันนารีต่างชาติอีกหรือนี่ จริงสิ ที่เธอโดยสารมาเมื่อครู่คือเกวียน 

ที่เหน็ได้จากหนงัสอืประวตัศิาสตร์เก่าๆ ที่หายากในปัจจบุนั

 “ลงุคะ นี่มนัปี พ.ศ. อะไรคะ” กลนิท์กลั้นใจถาม

 “บ่ฮู้” คนถูกถามยงัทำาหน้างง หนัไปพ่นควนัยามวน 

 กลนิท์เม้มปาก ถ้ามนัหลดุโลกขนาดนี้ เธอกค็วรจะรู้ไม่ใช่หรอืว่า

ตอนนี้อยู่ที่แห่งใดของจกัรวาล

 “ลงุคะ เจ้าหลวงของลงุนี่ชื่ออะไรหรอืคะ”

 “ถามนกั มงึนี่ท่าจะบ่ใช่คนบ้านนี้แต้น่อ บ่ฮู้เรื่องอะหยงัสกัอย่าง 

ที่เหน็ด้านหน้ามนักค็อืคุ้มเจ้า...”

 “เทยีนคำา” 

 เสยีงเรยีกชื่อเธอดงัขดัจงัหวะสนทนา กลนิท์สะดุง้เฮอืก ก่อนจะรบี

หนัไปยงัต้นเสยีง อุ่นเฮอืนหน้าตาตื่น ดใีจที่ตามมาเจอหญงิสาว เธอรบี

เข้ามาคว้าข้อมอืกลนิท์ไว้แน่น

 “สูจะร่นออกมาทำาไม เดียวอี่ไพคาก็จับสูไปหรอก” แม้นำ้าเสียง 

จะด ุแต่กลนิท์รบัรู้ได้ว่าอุ่นเฮอืนเป็นห่วงเธอไม่น้อย 

 “นั่นไง มนัอยูต่รงนั้น” สองสาวยงัไม่ได้คยุต่อ กลุม่ของไพคากเ็หน็

เธอเข้าพอดี

 “อุน่เฮอืน เรารบีไปกนัเถอะ ไปส่งฉนัที่ประตเูชยีงเรอืกท”ี นางแบบ

สาวออกความคดิ อย่างน้อยผู้หญงิคนนี้คงนำาทางได้

 “ไปทำาไม กลบัคุ้มเฮาปลอดภยักว่านะ ข้าตงึบ่ยอมหื้อไผมาจบัสู

ได้”

 “เถอะน่า ไปก่อนนะคะลงุ” นางแบบสาวคว้าข้อมอืสาวท้วมแล้ว
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วิ่งหนไีปอย่างรวดเรว็

 กลนิท์รูส้กึเหมอืนตวัเองอยูใ่นหนงัเรื่อง	อลซิในแดนมหศัจรรย์		ทั้ง

บ้านและผูค้นดปูระหลาดไปหมด เธอวิ่งนำาอุน่เฮอืนไปตามทางที่ชายชรา 

บอก 

 “โอย เทยีนคำา สูจะรบีไปไหนข้าอดิจะตายแล้ว” อุ่นเฮอืนปล่อย

มอืยนืหอบแฮ่กๆ

 “เดี๋ยวพวกนั้นก็ตามมาหรอก เธอช่วยพาฉันไปที่ที่เราเจอกัน 

ครั้งแรกท”ี กลนิท์ไม่อยากเสยีเวลา รบีจูงมอือุ่นเฮอืนเดนิต่อ

 “ผีบ้า สูเป็นผีบ้าไปแล้ว” อุ่นเฮือนเสียงสั่น เศร้าใจที่น้องสาว 

ตวัเองเปลี่ยนไปขนาดนี้

 “พรุ่งนี้เฮาไปวดั ให้หลวงพ่อท่านพรมนำ้ามนต์ท่าจะด ีเดยีวจะหื้อ

อี่แม่ทำาขนัไปสูมาผบีรรพบรุษุ ผเีจ้าผนีายในคุ้มนะ เผื่อสูจะได้หาย” สาว

ร่างท้วมยงัพูดไปเรื่อย กลนิท์สงัเกตเหน็แสงไฟ และเงากลุ่มคนไกลๆ

 “จะผอีะไรกช็่าง เรว็ๆ เถอะ พวกมนัตามมานู่นแล้ว” กลนิท์สะกดิ

ให้สาวร่างท้วมเหน็กลุ่มคนที่วิ่งตามมาไกลๆ

 “ต๋ายแล้ว อี่ไพคามนัคงกลวัเจ้าน้อยจะฮูว่้าสยูงับ่ตาย รบีไปเต๊อะ” 

คราวนี้อุ่นเฮอืนจบัมอืกลนิท์วิ่งอย่างรวดเรว็

 กลินท์เจ็บระบมที่เท้า แต่เธอก็ยังไม่หยุดวิ่ง จนเห็นประตูไม้บาน

ใหญ่ตรงหน้าชัดเจนขึ้น ใช่แน่แล้ว นี่คือประตูที่เธอเดินผ่านเข้ามา แต่

บรรยากาศรอบข้างยังว่างเปล่าเหมือนเดิมไม่มีผิด แล้วเธอจะกลับไปที่

เดมิได้เช่นไร...

 “ว้าย!” อุน่เฮอืนอทุานลั่น พร้อมเสยีหลกัสะดดุขาตวัเองจนล้มควำ่า

ไม่เป็นท่า กลนิท์หยดุหนัไปมอง

 “เป็นอะไรหรอืเปล่า”

 “บ่เป็นหยัง สูรีบไปซ่อนตัวก่อนเต๊อะ เดียวอี่ไพคามันจะตามมา

ทัน” คนที่ล้มอยู่โบกมือให้เธอรีบวิ่งต่อ กลินท์จ้องมองไปที่ประตูใหญ่ 
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อกีครั้ง

 “ไปเรว็เวย มนัมานู่นแล้ว” 

 เสยีงของอุ่นเฮอืน ทำาให้กลนิท์ตดัสนิใจก้าวขาไปข้างหน้าต่อ

 “ออกนอกประตูไปเลย แล้วมอบอยู่แถวนั้นก่อน ถ้าพวกมันปิ๊ก 

ไป ข้าจะมารอสูอยู่ที่นี่” อุ่นเฮอืนตะโกนตามหลงั 

 กลนิท์วิ่งอย่างไม่คดิชวีติ เมื่อถงึหน้าประตู เธอกค็่อยๆ ผลกับาน

ประตูออกด้วยความลำาบาก

 “หนักใช่ย่อย...อึ๊บ” หญิงสาวผลักสุดแรงเกิด แผ่นไม้เริ่มแยกตัว

ออกจากกนัและเกดิเสยีงดงัครดืคราด  ไม่นานกเ็ปิดออกเป็นช่องให้เธอ

พอผ่านไปได้ หญงิสาวมองลอดเข้าไปอย่างหวั่นๆ และเหน็แต่ความมดื 

 จะมอีะไรเลวร้ายไปกว่านี้อกี เธอเริ่มได้ยนิเสยีงกลองระรวัอยูไ่กลๆ 

กลินท์เดินออกนอกประตูไป และมีเพียงความมืดจากรัตติกาลโอบกอด

ต้อนรบั

 เสยีงกลองดงัชดัขึ้น ลมพดัแรง แต่กลนิท์มองไม่เหน็อะไรสกัอย่าง

เหมอืนเดนิอยูใ่นอโุมงค์แห่งความมดือนัแสนยาวนาน จนเริ่มเหน็แสงสว่าง

จากจดุเลก็ๆ เริ่มขยายออก และพุ่งเข้าหาเธอ

 “กรี๊ด!...”
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 รอบตัวเต็มไปด้วยแสงสีขาวจ้า เกล็ดแสงสีเงินระยิบระยับ 

และเสยีงรวักลองถี่ กลนิท์กรดีร้องสดุเสยีง แต่กลบัไม่ได้ยนิเสยีงตวัเอง

 หญงิสาวสะดุง้ในจงัหวะที่ก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายเต้นแรงเหมอืนจะ

ขาดจากขั้ว เสยีงจ้อกแจ้กจอแจของผู้คนเริ่มแตะโสตประสาท หญงิสาว

สูดลมหายใจ ตวัสั่น ลมืตาขึ้นช้าๆ พบผู้คนมากมายตรงหน้า เสยีงดนตรี

พื้นเมืองบรรเลงก้อง กลินท์กวาดสายตาดูรอบตัว ผู้คนนับพันกำาลัง 

จบัจ้องเธออยู่ แสงไฟจ้าส่องมาที่เธอ พร้อมกบัแสงจากแฟลชกล้องถ่าย-

รูปที่สว่างวาบเป็นระยะ

 “กลนิท์ ลงจากเสลี่ยงส”ิ เสยีงตะโกนดงัมา หญงิสาวหนัไปมอง

และดใีจเป็นที่สดุที่ได้เหน็หน้าเพื่อนสนทิตวัเอง

 “สายป่าน เธอไปไหนมา” กลนิท์ถามเสยีงสั่น คนถกูถามแปลกใจ 

ก่อนจะชี้ให้เธอลงจากเสลี่ยงเพื่อเดนิเข้าไปในงาน

 “ลงจากเสลี่ยงแล้วเดนิไปในงาน ถงึควิเธอแล้ว” สายป่านพดูเบาๆ 

ให้เพื่อนทำาตามหน้าที่ หลังจากขบวนพานางแบบสาวผ่านประตูท่าแพ  

กลนิท์กม็อีาการผดิปกตอิย่างชดัเจน หญงิสาวนั่งก้มหน้านิ่งราวกบัหลบั

ใหล กว่าจะลมืตากใ็ช้เวลาอยูน่าน ครั้นพอเธอเรยีกชื่อ กลนิท์กลบัทำาหน้า

งวยงงดูลนลาน ตั้งสตไิม่ได้

5
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 นางแบบสาวหันไปมองตามมือสายป่าน จึงเห็นลานกว้างที่ถูก

เนรมติให้เป็นงานเลี้ยงขนัโตก มรี่ม และตงุปลวิไสว คนร่วมงานสวมชดุ

ผ้าเมอืงหลากสสีนั นั่งรอดูเธอด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม ซุ้มขนัโตกแบ่งเป็นสอง

ฝั ่งโดยมีพรมแดงพาดผ่านเป็นทางเดิน บนเวทีมีเหล่านางรำากำาลัง 

ฟ้อนเทยีนกนัอย่างสวยงาม บ้างกำาลงัแอ่นหลงัโชว์ลลีาอ่อนช้อย ขณะที่

หน้าจอโพรเจกเตอร์ขนาดใหญ่บนเวทฉีายภาพอนสุาวรยี์สามกษตัรยิ์

 เธอกลบัมาที่เดมิแล้วใช่ไหม...กลนิท์ถามตวัเอง กลบัมาที่งานแฟชั่น

ขนัโตกแล้ว นี่เพยีงแค่ก้าวข้ามประตู เธอกก็ลบัมาที่เดมิได้แล้วหรอื...

 “น้องกลนิท์ มปีัญหาอะไรหรอืเปล่าคะ ทกุคนรอน้องบนเวทแีล้ว

นะคะ” เจ๊ตอืเจ้าของงานเหน็ความผดิปกตจิงึรบีเดนิมาหานางแบบสาวที่

เสลี่ยง

 “คะ” กลนิท์สะดุ้ง

 “เมื่อกี้พี่ตอืเล่นอะไรหรอืเปล่าคะ แกล้งกนัแบบนี้ได้ยงัไง” กลนิท์

ทำาหน้าตาไม่พอใจ

 “แกล้ง?” คนจดังานขมวดคิ้วสงสยั

 “เมื่อกี้หลังจากฉันผ่านจากประตูนั่นแล้วก็ไม่เจอใครเลย ซำ้ามีแต่

คนจะลากไปโน่นไปนี่” กลนิท์สบัสน พูดวกวนจบัต้นชนปลายไม่ถูก

 “น้องกลนิท์คะ พี่ไม่รู้ว่าน้องอาจเหนื่อย เพลยี หรอืว่าเมามาจาก

ไหน แต่ถ้ามืออาชีพพอ ทำาหน้าที่ตอนนี้ของตัวเองให้เต็มที่ก่อนได้ไหม 

ช่วยเดนิและทำาตามสครปิต์ที่เราเตรยีมกนัไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายด้วยค่ะ งาน

ทั้งงานจะมาล่มเพราะน้องคนเดยีวไม่ได้นะคะ” เจ๊ตอืกล่าวเสยีงเรยีบเชงิ

ไม่พอใจ 

 กลินท์ยังตัวสั่นไม่หาย แต่ทุกสายตากำาลังจับจ้องมา เธอคงต้อง

ทำาตามสิ่งที่คนจดังานบอก 

 กลินท์ค่อยเยื้องย่างลงจากเสลี่ยง สไบสีแดงสดเด่นสะท้อนแสง 

เครื่องประดบัที่เธอสวม ทั้งปิ่นปักผม สร้อยสงัวาล ระยบิระยบัล้อแสงไฟ 
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เธอถอืพานดอกไม้กลิ่นหอม แต่ละก้าวที่ค่อยๆ เดนิทำาใหค้นทั้งงานนิ่งงนั 

ความสวยของกลินท์สะกดทุกคนให้จ้องมองเธอเป็นตาเดียว แต่ใครจะรู้ 

ในใจของหญงิสาวตอนนี้ปั่นป่วนจนแทบจะกรดีร้องออกมาดงัๆ

 เหล่าหนุม่สาวหน้าตาด ีทยอยกนัเดนิแบบเป็นโปรแกรมถดัมา งาน

ดำาเนนิต่อไปท่ามกลางความโล่งอกของทั้งเจ๊ตอืและสายป่าน

 “เพื่อนเธอเป็นอะไรยะ นางป่าน” หนุม่ตุง้ติ้งสวมแว่นตาหนาเตอะ

หนัมาวนีคนสนทิของนางแบบสาวที่เกอืบทำางานครั้งนี้ล่ม

 “หนูกไ็ม่รู้เหมอืนกนั เธอมอีาการแปลกๆ ตั้งแต่เมื่อคนืแล้ว เมื่อกี้

ยงัหนัมาถามหนูเลยว่าไปไหนมา ขนลกุเลย” สายป่านยกแขนขึ้นมาลูบ 

เหน็สหีน้าอาการของเพื่อนนางแบบเมื่อครู่ ทำาเอาคดิไปไกลว่ากลนิท์เหน็

อะไรอกีหรอืเปล่า

 “ขนลกุ ทำาไมต้องขนลกุ” คนจดังานยงัสงสยั

 “เรื่องมนัยาวค่ะเจ๊ตอื พี่สายป่านกำาลงัสงสยัว่า คณุกลนิท์อาจจะ

เจอของดีที่โรงแรมเข้าให้ เพราะตั้งแต่เมื่อคืน เธอฝันร้ายและเห็นภาพ

แปลกๆ” ข้าวนึ่งที่อยู่ใกล้รบีเสนอตวัเล่าให้ฟัง

 “เพ้อเจ้อ พวกหล่อนนี่ชอบเป็นกะเทยมโนภาพเสียจริง” เจ๊ตือ 

ยกัไหล่ ไม่สนใจเรื่องที่สองสาวเล่า จงัหวะเดยีวกบัที่เริ่มมเีสยีงเอะอะดงั

มาจากด้านหลงัตวัเอง

 “ไหนเจ๊ตอื มาเคลยีร์กนัให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะ เมื่อกี้เล่นอะไรกนั จะ

แกล้งกันไปเพื่ออะไร รู้หรือเปล่าว่าฉันไม่ชอบรายการอำาเล่นแบบนี้นะ” 

นางแบบสาวเดินจำ้าตรงมาหาคนจัดงาน พร้อมกับรัวคำาถามชุดใหญ่  

สายป่านและทมีงานคนอื่นตกใจอ้าปากค้าง

 “นี่เธอพูดอะไรกลินท์” เจ๊ตือคุมสติ พยายามทำาความเข้าใจกับ 

นางแบบสาว

 “อย่ามาทำาไก๋ คณุแกล้งให้ฉนัเดนิผ่านประตูเมอืง แล้วกเ็ซตฉาก

ให้ฉนัหลงอยูใ่นเมอืงเก่า ให้ตวัประกอบหน้าตาแปลกๆ มาวิ่งไล่จบัฉนัอกี 
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นี่ฉนัโดนตบหน้าเสยีเตม็แรงเชยีว แล้วดูเท้าฉนัส ิระบมไปหมดแล้ว ลงทนุ

ขนาดนี้ทำาไมไม่สร้างเป็นหนงัฟอร์มยกัษ์ไปเลย” กลนิท์พูดจาเสยีงดงัจน

เริ่มมคีนได้ยนิ

 “กลนิท์เธอพูดอะไร เรากเ็หน็เธออยูบ่นเสลี่ยงตลอดนะ” สายป่าน

สะกดิแขนเพื่อน ไม่ให้หาเรื่องเจ๊ตอื

 “หยดุ เธอด้วยยายป่าน จะเล่นกนัไปถงึไหน ฉนัต้องคดิคดกีบัเธอ

เหมือนกัน ที่กล้ารับงานแบบนี้มาให้ เธอคงเห็นผ่านจอมอนิเตอร์แล้ว 

ละสวิ่าฉนัเจออะไรบ้าง นี่เป็นเพื่อนกนัประสาอะไร เธอน่าจะให้พวกเขา

หยดุตั้งแต่เขาจะจบัฉนัมดัแล้วนะ แต่เธอกย็งัยอมร่วมมอืกบัคนอื่นๆ อกี” 

ทกุสายตามองกลนิท์ด้วยความประหลาดใจ

 “ฉนัว่าเธอมปัีญหากบัตวัเองแล้วนะกลนิท”์ เจ๊ตอืพดูพร้อมกบัดนั

แว่นตาขึ้นตดิสนัจมูก

 “ฉนัจะฟ้องร้องบรษิทัคณุ” กลนิท์เอ่ยด้วยความโกรธ ท่ามกลาง

เสียงฮือฮาของทุกคน เจ๊ตือนิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนจะยิ้มมุมปากและหันมา

สบตานางแบบสาว

 “ห ึเธอบอกว่าเธอโดนตบ วิ่งหน ีทั้งที่อยู่บนเสลี่ยงตลอดเวลาเนี่ย

นะ เธอควรไปส่องกระจกเสยี เพราะหน้าตาเธอกย็งังดงามเป็นนางแบบ

แสนสวยเหมอืนเดมิ แล้วไหนล่ะเท้าเปล่าที่วิ่งไปทั่ว เธอแค่เดนิไปเดนิมา

ไม่กี่ก้าวเอง” เจ๊ตอืปรายตามองนางแบบสาวตั้งแต่หวัจดเท้า

 “และอีกอย่างจะดูไฟล์วิดีโอไหมล่ะ คนทั้งงานก็เห็นว่าตั้งแต่เริ่ม

เดินขบวน เธอก็อยู่บนนั้นตลอด” เจ๊ตือหลับตาและใช้มือซ้ายแตะขมับ 

ตวัเอง “ฉนัจะพยายามลมืนะว่าเมื่อกี้เธอขูจ่ะฟ้องบรษิทัฉนั เพราะเธออาจจะ

เหนื่อย หรอืเพลยีกบัการวิ่งไล่จบัของของคนอื่น เลยทำาให้เกดิความเครยีด

แบบฉบัพลนั พาเพื่อนเธอไปพกัผ่อนเสยีเถอะสายป่าน” เจ๊ตอืสะบดัหนา้

แล้วเดนิจากไป สายป่านรบีดงึแขนนางแบบเจ้าปัญหาเข้ามาหลบมมุใน

เตน็ท์แต่งตวั
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 “ปล่อยฉนันะป่าน ฉนัจะเอาเรื่องจรงิๆ” นางแบบสาวยงัโวยวาย

 “เธอจะบ้าเหรอกลนิท์ เธอพูดอะไร ไม่เห็นมใีครเข้าใจสกัคน ใจ

เยน็ๆ ไหนค่อยๆ เล่าซว่ิาเกดิอะไรขึ้น” สายป่านตบหน้าเธอเบาๆ เป็นการ

เรยีกสติ

 กลินท์สูดลมหายใจช้าๆ นำ้าตาคลอเพราะความกดดัน ขณะที่ยัง

ได้ยนิเสยีงดนตรไีพเราะในงานสลบักบัเสยีงปืนที่ดงัเป็นระยะ

 “เหน็ไหม เสยีงปืน ฉนัได้ยนิเสยีงปืนตลอดเวลา” กลนิท์เอ่ย ยนืยนั

ว่าเมื่อกี้เธอกอ็ยู่ที่นี่

 “เสยีงปืน เสยีงประทดั หรอืเสยีงกลอง ใกล้ปีใหม่คนเหนอืเขานยิม

จุดไล่สังขาร” ข้าวนึ่งที่เดินเข้ามาเก็บเครื่องประดับและชุดของนางแบบ

สาวอธบิาย

 “กน็ั่นไง แสดงว่าเมื่อกี้ฉนักอ็ยู่แถวๆ นี้ ฉนัวิ่งหนไีปทั่วแต่กไ็ม่เจอ

ใครเลย เจอแต่คนแต่งตวัแปลกๆ” กลนิท์พยายามจะอธบิาย แต่เมื่อเหน็

แววตาของเพื่อนสนทิและช่างแต่งหน้า เธอกม็ทีที่าอ่อนลง

 “เธอไปไหนมา บอกมาสกิลนิท์” สายป่านถามด้วยความหวาดหวั่น

 “ฉนัหลงทางไปในที่ที่ไม่มแีสงไฟ มนัเหมอืนเมอืงเก่า...” หญงิสาว

ทรดุตวัลงนั่งพร้อมกบัค่อยๆ ถอดเครื่องประดบัออก “ฉนัเจอขบวนเสลี่ยง

ของชายหญิงคู่หนึ่ง แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าฉันอยู่ในคุ้มเจ้า พอฉัน

บอกว่าไม่ใช่คนที่นี่ พวกนั้นกห็าว่าฉนับ้า จะจบัฉนัมดัไว้ ฉนัหนจีนเจอ

หมอฝรั่งที่พาฉนัไปที่คุ้มเจ้าหลวง” เธอพูดเสยีงเบา เริ่มเหม่อลอย

 “คุ้มเจ้าหลวงเหรอคะ” ข้าวนึ่งอทุาน ก่อนจะเอื้อมมอืไปถอดปิ่น

บนผมหญงิสาวออก

 “ใช่ และที่นั่นทกุคนเรยีกฉนัว่าเทยีนคำา” 

 ฟังคำาพูดกลนิท์ สายป่านกบัข้าวนึ่งมองหน้ากนัอย่างเลิ่กลั่ก

 “ฝัน กลนิท์ เมื่อกี้มนัคอืความฝันนะ ไม่ใช่ความจรงิ ลมืมนัเสยี” 

สายป่านโผกอดเพื่อนด้วยความเป็นห่วง ข้าวนึ่งดงึป่ินอนัสดุท้ายออก แล้ว
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หญงิสาวที่ฟบุลงไปกโ็ต๊ะ

 “ช่วยด้วย คณุกลนิท์เป็นลม”

 หัวใจในวันที่นิ่งสงบราวกับท้องฟ้าไร้เมฆฝน กลินท์รู ้สึก 

สบายใจ เธอนั่งอยูก่ลางสวนดอกไม้ ด้านข้างเป็นต้นไม้น้อยใหญ่ ตอนบ่าย 

มแีดดจ้า จนทำาให้เธอต้องมาหลบร้อนใต้ร่มไม้ ดอกเอื้องผึ้งที่ขึ้นแซมต้น

กาซะลอง ส่งกลิ่นหอมหวนชวนให้ผ่อนคลาย

 “เทยีนคำา” เสยีงทุ้มดงัจากด้านหลงั กลนิท์หนัไปหาราวกบัว่ามนั

คอืชื่อของเธอ

 ชายหนุ่มที่อยู ่ตรงหน้าส่งยิ้มและมองเธอด้วยแววตาอ่อนโยน  

กลนิท์หน้าร้อนผ่าว หลบสายตาหวานนั้นอย่างเอยีงอาย 

 “เจ้าน้อย มอีะหยงักบัข้าเจ้ากาเจ้า” เธอถามโดยที่ยงัไม่ยอมสบตา 

ชายหนุม่ไม่ยอมให้เธอก้มหน้าหลบ เขาเชยคางเธอขึ้นมาพศิหน้าเธอใกล้ๆ

 “ยิ่งโต สูยิ่งเป็นคนงาม ข้าบ่ยอมหื้อสูก้มหน้าหรอก” 

 แค่สายตาก็ชวนให้อ่อนระทวย คำาพูดหวานปานนำ้าผึ้งยิ่งทำาให้ 

หญิงสาวแทบจะหลอมละลายตรงแทบเท้าเขา กลินท์หน้าแดงเป็นลูก

ตำาลงึสกุ มองหน้าชายหนุม่ใกล้ๆ ยิ่งรูส้กึคุน้หน้าคุน้ตาราวกบัเคยเจอเขา

ที่ไหนมาก่อน

 “ปากหวานเหยีเต๊อะ” 

 “ข้ามขีองขวญัมอบหื้อเจ้า”

 “หื้อข้าเจ้ายะหยงั”

 “เวลาเฮามคีวามรู้สกึดหีื้อไผ อยากหื้ออะหยงัไผคนนั้น เฮาต้องมี 

เหตผุลตวยกา” เขาเอ่ยพร้อมกบัยื่นมอืไปจบัมอืหญงิสาว แล้ววางอะไร 

บางอย่างลงในมอืเธอ

 “อะหยงักาเจ้า” เธอถาม

 “ลองผ่อดู” เขาปล่อยมอืให้เธอได้มองดูของมคี่าใกล้ๆ กลนิท์ยิ้ม 
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ดใีจเป็นที่สดุเมื่อเหน็สิ่งที่เธอได้รบั

 “ปิ่นทอง...งามขนาดนกัเจ้าน้อย” 

 ชายหนุ่มยิ้มตอบ พอใจที่เหน็หญงิสาวชื่นชอบ

 “อันนี้เจ้าหลวงที่คุ้มหอคำาเปิ้นหื้อข้ามา เจ้าหลวงฮักและเอ็นดูข้า

ข้าจงึเอามาหื้อเทยีนคำา เผื่อว่าอนาคตตงัหน้าสูจะได้เป็นเจ้านาง อาจจะ

ได้แต่งตวังามๆ”

 หญงิสาวเกบ็ความดใีจแทบไม่อยู่ รบีก้มกราบแทบเท้าชายหนุ่ม 

 “ยินดีจ๊าดนักที่เจ้าน้อยเอ็นดูข้าเจ้า ชีวิตอันตำ่าต้อยด้อยค่าของ 

อี่เทยีนคำาเป็นของเจ้าน้อยเพยีงผูเ้ดยีว” หญงิสาวเอ่ยพร้อมกบัยกป่ินทอง

มาวางแนบอกซ้าย กดมนัไว้อย่างนั้น ราวกบัให้มนัได้ปักอยู่ในหวัใจ เธอ

ไม่นึกว่าคนด้อยค่าอย่างเธอจะมีเจ้าผู้สูงศักดิ์เห็นค่าและมอบเครื่อง

ประดบัราคาแพงให้ พร้อมกบัความรูส้กึรกัที่เริ่มก่อตวัขึ้น ยามได้เจอหน้า

เขาตลอดเวลา...

 “กลินท์...กลนิท์” เสยีงเรยีกอนัดงั ทำาให้นางแบบสาวลมืตาขึน้

อย่างช้าๆ 

 “ดใีจจงัที่เธอฟื้นแล้ว” เพื่อนตุ้งติ้งที่กมุมอืเธออยู่พูดเสยีงสั่นเครอื 

 กลนิทล์ำาดบัความคดิ จำาไดว้่าเมื่อคนืเธออยู่ที่งานขนัโตก แต่บดันี้

เธอกำาลงัอยู่บนเตยีงสขีาวในห้องสี่เหลี่ยม  เสื้อผ้าที่สวมมสีแีละตวัอกัษร

แบบเดยีวกบัที่นอนและปลอกหมอน ไม่เว้นแม้แต่ผ้าห่ม

 “เราอยู่ที่ไหนหรือป่าน” เธอดันตัวลุกขึ้นนั่ง สายป่านรีบขยับไป

ปรบัเตยีงนอนให้อยู่ในระดบัที่เพื่อนเธอนั่งสบาย

 “ก็หลังจากเธอสลบเหมือดไป พวกเราก็พาเธอมาที่โรงพยาบาล 

เธอนอนหลบัพร้อมยิ้มหวานไปทั้งคนื ตอนนี้กส็บิโมงเช้าของวนัที่สบิสาม

เมษาแล้วจ้า” สายป่านพูดเจื้อยแจ้วอย่างอารมณ์ด ีซำ้ายงับอกว่าเธอหลบั

ฝันหวาน ราวกบัรู้ว่าฝันเมื่อครู่มนัสวยงามจบัจติ
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 “เธอแขง็แรงพร้อมไปเล่นสาดนำ้าแถวคเูมอืงหรอืยงั ข้างนอกคกึคกั

กันใหญ่แล้ว” สายป่านเดินไปเปิดม่าน มองดูคูเมืองที่คลาคลำ่าไปด้วย 

นกัท่องเที่ยว

 “แล้วตกลงหมอบอกว่าฉันเป็นอะไร” กลินท์ไม่สนใจเทศกาล 

ด้านนอก เธอสังเกตเห็นนำ้าเกลือที่แขวนอยู่บนเสาข้างเตียง กับสาย 

นำ้าเกลอืที่โยงเข้ากบัข้อมอื จงึชกัอยากรู้อาการตวัเอง

 “ไม่เป็นอะไรมากหรอก หมอก็บอกว่าเธอเพลีย พักผ่อนไม่เพียง

พอ นำ้าตาลในเลือดตำ่าก็เลยสลบไป ร่างกายส่วนอื่นๆ ยังแข็งอย่างกับ

เหลก็”

 “ฉันคงต้องพบจิตแพทย์แล้ว ไม่รู้ว่าที่โรงพยาบาลนี้มีหรือเปล่า” 

คำาพูดของเพื่อนนางแบบทำาให้สายป่านถอนหายใจและเดนิมานั่งใกล้ๆ

 “เรื่องเมื่อคนืฉนัคยุกบัเจ๊ตอืแล้ว นางเข้าใจว่าเธออาจโดนยาหลอน

ประสาท หรือไม่ก็ฝันร้ายชั่วขณะ เธอเองก็ควรลืมเรื่องนี้ไปเสีย เดี๋ยว 

ช่วงบ่ายหากออกโรงพยาบาลได้ ฉันกับอีข้าวนึ่งว่าจะชวนเธอไปทำาบุญ

กนั เผื่อเธอจะได้สบายใจ”

 นางแบบสาวพยักหน้าอย่างว่าง่าย สายป่านจับมือเพื่อนเพื่อให้

กำาลงัใจอกีครั้ง กอ่นจะเดนิไปเตรยีมอาหาร หญงิสาวสลบไปนาน ฟื้นมา

ต้องเตมิพลงัเสยีหน่อย

 กลนิท์สำารวจตวัเอง ผมทรงสวยเมื่อคนืถกูสางออก แต่กย็งักระเซงิ

เพราะถูกฉดีสเปรย์และไม่ได้สระผม เสื้อผ้าทั้งหมดสายป่านคงเกบ็ไว้ให้

เรยีบร้อย พลนักน็กึอะไรบางอย่างขึ้นได้

 “สายป่าน ปิ่นฉนัอยู่ไหน” เธอตะโกนเสยีงดงัจนสายป่านตกใจ

 “ทำาไมต้องตะโกนยะ ปิ่นอะไรที่ไหน” สายป่านหนัมาถาม

 “ปิ่นที่ปักผมฉนัเมื่อคนืไง เธอเหน็หรอืเปล่า มอีนัหนึ่งมนัเป็นของ

ฉนั” เธอถามด้วยความร้อนรน รู้สกึหวงแหนปิ่นงามนั้น

 “อ้อ จำาได้ละ นางข้าวนึ่งมนัเกบ็ไว้ให้แล้ว อยูใ่นกระเป๋าเธอนั่นแหละ” 
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 กลนิท์ รบีคว้ากระเป๋าที่วางอยูบ่นโต๊ะด้านข้างมารื้อค้น เธอยิ้มกว้าง

ที่เหน็ปิ่นทองที่อนิทร์ให้ไว้ยงัอยู่ ที่สำาคญัมนัเหมอืนกบัปิ่นในฝันเมื่อครู่

 “ไม่ยกัรูว่้าเธอกม็ขีองแบบนี้” สายป่านเดนิกลบัมาพร้อมโต๊ะอาหาร

สำาหรบัผู้ป่วย

 “เมื่อกี้ฉันฝันอีกแล้วละป่าน ฉันฝันว่ามีใครบางคนที่ฉันรักมาก 

มอบสิ่งนี้ให้ฉนั” กลนิท์เล่าความฝันล่าสดุให้เพื่อนฟัง ฝันแสนสขุกบัใคร

บางคน แต่เธอกลบัจำารายละเอยีดหน้าตาเขาไม่ได้ รูเ้พยีงวา่มนัส่งผลต่อ

ความรู้สกึของเธอตอนนี้เหลอืเกนิ

 “ว่าไงนะ” สายป่านทำาหน้าตกใจ ก่อนจะเหลยีวมองโดยรอบ

 “เธอยงักลวัอยู่อกีเหรอ”  เพื่อนนางแบบถามเมื่อเหน็สายป่านยงั

คงตื่นกลวั

 “กลวัส ิกเ็ธอเล่นทำาตวัแปลกตลอดเวลา พวกเรากไ็ม่รู้ว่าเธออาจ

จะเจอของดทีี่กำาแพงเมอืงเข้า เธอไปลบหลู่ หรอืทำาอะไรไม่ดไีม่งามหรอื

เปล่า”

 “ป่าน ฉนัเป็นคนเจอเรื่องทั้งหมดนะ เธอคดิไปไกลกว่าฉนัอกี”

 “ก็...” สายป่านกำาลังคิดคำาเถียงเพื่อน แต่บทสนทนาก็ถูกแทรก

ด้วยเสยีงเคาะประตู

 “อข้ีาวนึ่งคงมาแล้ว” สายป่านหมายถงึกะเทยช่างแต่งหน้ารุน่น้อง

ที่ต้องลงเรอืลำาเดยีวกนั หลงัจากเจอเรื่องพสิดารของกลนิท์ ข้าวนึ่งกะเทย

ร้านเสริมสวยและเช่าชุดไทยในเมืองเชียงใหม่ ยังมีใจที่จะช่วยเหลือ 

ทั้งสองให้สบายใจกบัเรื่องที่เกดิขึ้น ไม่ว่าจะทางพทุธหรอืไสยศาสตร์

 ประตูถูกเปิด หนุ่มร่างสูงผวิเข้มถอืดอกกหุลาบช่อใหญ่เดนิเข้ามา

ทำาให้คนป่วยบนเตยีงแทบจะหายป่วยทนัที

 “อนิทร์...” นางแบบสาวยิ้มร่า ดใีจเป็นที่สดุที่ได้เหน็หน้าเขา

 “กำาลังใจให้คนป่วยหายในเร็ววันครับ” เขายื่นช่อดอกไม้ให้เธอ  

กลนิท์รบัมาอย่างเป่ียมสขุ ก่อนจะนกึได้ว่าเธอยงังอนเขาอยู ่จงึวางมนัลง
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ข้างๆ และทำาเป็นเงยีบขรมึ

 “อ้าว นี่ยงัไม่หายโกรธผมอกีหรอื”

 “ยงั แล้วมาโผล่อะไรป่านนี้ ไม่รอให้ฉนักลบักรงุเทพฯ ไปก่อนเสยี

ล่ะ แล้วค่อยมาหากนั”

 “โธ่...กลนิท์ กว่าผมจะรู้ข่าวกส็ายแล้ว พอผมรู้กร็บีมาหาคณุเลย

นี่ไง”

 “ยายป่านไม่โทร. บอกคณุหรอื” นางแบบสาวหนัไปหาเพื่อนที่ยนื

เงยีบ

 “ก็...เราก็วุ่นๆ กัน อีกอย่างฉันก็ดูแลเธอได้อยู่แล้ว ไม่ต้องรอ 

คนอื่นกไ็ด้มั้ง” เพื่อนสาวตอบโดยไม่สบตา “คยุกนัไปก่อนนะ ฉนัขอออก

ไปหากาแฟดื่มสกัแก้ว” สายป่านทำาหน้านิ่ง ก่อนจะเดนิออกจากห้องไป 

นกึเจบ็ใจที่พ่อเลี้ยงหนุม่ยงัตามมาหาเพื่อนเธอได้ ทั้งๆ ที่พยายามปิดข่าว

ไว้แล้วแท้ๆ

 “โผล่มาจนได้นะอีพ่อเลี้ยงอินทร์ ทำามาพูดหวานๆ ยายกลินท์ก็

อ่อนปวกเปียกแล้ว เมื่อไหร่กลินท์จะเลิกกับไอ้พ่อเลี้ยงขี้เก๊กนี่เสียทีนะ” 

สายป่านบ่นพมึพำาด้วยความไม่พอใจ เธอไม่เหน็ด้วยเท่าไรที่สองคนนี้จะ

คบกนัออกหน้าออกตา ที่ยอมให้มางานนี้เพราะเกรงใจเจ๊ตอืเท่านั้น

 “คณุเป็นยงัไงบ้าง แล้วเป็นลมเป็นแล้งได้ยงัไง” ชายหนุม่ทิ้งตวัลง

บนที่นั่งข้างเตียง ก่อนจะยื่นมือไปแตะหน้าผากหญิงสาวด้วยความเป็น

ห่วง

 “ฉนัเจอเรื่องแปลกมากมายไปหมดอนิทร์ ฉนัไม่รู้จะบอกใครด ีบอก

ใครกไ็ม่มใีครเชื่อ”

 “บอกผมไง คณุกร็ูว่้าผมพร้อมจะรบัฟังคณุทกุเรื่อง” เขาจบัมอืเธอ 

ราวกับส่งผ่านความปลอดภัยนั้นมาด้วย กลินท์รู้สึกสบายใจเป็นที่สุด  

ใช่ส.ิ..เวลานี้เธอควรปรกึษาคนที่อยูเ่คยีงข้างเธอมาตลอด คนที่รกัเธอ และ

เธอกร็กัเขา...
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 “คอืมนัอาจฟังดูประหลาด ฟังดูงี่เง่า แต่ตอนนี้มนักำาลงัเกดิขึ้นกบั

ฉนั” กลนิท์รวบรวมสต ิเอ่ยให้เขาฟังอย่างตั้งใจ

 “ฉันฝันประหลาด ฝันว่าย้อนไปในเมืองเก่า เมืองโบราณ และ 

เมื่อวานที่ฉันไปเดินแบบ ฉันหลงไปโผล่ในที่แปลกๆ ที่นั่นมีคนจะจับตัว

ฉนั บอกว่าฉนัชื่อเทยีนคำา มคีนแปลกๆ แต่งตวัโบราณเตม็เมอืงไปหมด 

แม้แต่บ้านเรือน ถนนหนทาง เกวียน เหมือนในหนังย้อนยุคที่เรามักได้

เหน็” 

 ผ่านไปหลายวนิาทหีลงักลนิท์เอ่ย ชายหนุม่ที่นิ่งเงยีบและจ้องหน้า

เธอกก็ลั้นหวัเราะไว้ไม่อยู่ เขาเผลอหลดุขำาออกมา

 “คุณหัวเราะอะไรอินทร์ คุณว่าฉันโกหกหรือ” หญิงสาวหน้าชา  

ดูเอาเถดิ ไม่คดิอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง ตดัใจให้เขาได้รบัรู ้แต่เขาดนั

หวัเราะเธอเสยีงดงัลั่นห้อง

 “ปะ...เปล่า เพียงแต่ผมดูแล้ว นึกถึงละครเรื่องที่ปติมาดูเมื่อคืน

เลย” การหัวเราะของเขายังสร้างความไม่พอใจให้เธอได้ไม่เท่ากับการที่

เขาหลดุคำาว่า ‘ปตมิา’ ออกมา

 “ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อ...ไม่ต้องฟังแล้ว คุณกลับไปนอนกอดเมีย 

ปล่อยฉนัเป็นคนบ้าต่อไปละกนั” กลนิท์หยบิหมอนมาฟาดเขาเตม็แรง

 “โธ่...กลนิท์ใจเยน็ๆ ผมขอโทษ บางทคีณุอาจจะหลงไปในโรงแรม

ที่มงีานแสดงอะไรหรอืเปล่า” เขายงัพยายามหาเหตผุล

 “คุณคิดว่าฉันโง่ที่จะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นโรงแรม อันไหนเป็นงาน 

อเีวนต์เลยหรอื” กลนิท์ยงัเคอืง หยบิอะไรใกล้ตวัได้กข็ว้างทิ้ง อนิทร์หลบ

เป็นพลัวนั ก่อนจะรบีเข้าไปโอบกอดหญงิสาวแน่นเพื่อไม่ให้แผลงฤทธิ์อกี

 “ใจเยน็ๆ คณุกร็ูว่้าผมรกัคณุคนเดยีว คณุเป็นดั่งพระอาทติย์ที่ส่อง

ให้ชวีติผมมคีวามสขุ” คำาพูดเชยๆ แต่กไ็ด้ผลทกุครั้ง ลมปากหวานของ

เขาทำาให้นางแบบสาวสงบ 

 “คุณคงเหนื่อยกับการทำางาน เอางี้ไหม ผมว่าเราไปพักร้อนที่ 
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มลัดฟีส์กนัดกีว่า” เสยีงกระซบิที่ข้างหูทำาให้ใจหญงิสาวชุ่มชื้นอกีครั้ง

 “จริงเหรออินทร์...คุณจะพาฉันไปเที่ยวได้หรือ” กลินท์ถาม เก็บ

ซ่อนอาการดใีจไว้ไม่อยู่

 “ทำาไมจะไม่ได้ นานแล้วที่เราไม่ได้เที่ยวด้วยกนั...หรอืคณุอยากไป

ที่อื่นที่ไม่ใช่ทะเล”

 “ถ้าไม่ไปทะเล งั้นไปนรกกันดีไหมคะ คนผิดลูกผิดผัวคนอื่น ไป

นรกตกกระทะทองแดงยังไงก็เหมาะกับพวกแก” เสียงแทรกบทรักหวาน

ดังขึ้น ก่อนที่หญิงสาวตัวเล็กผิวขาวดวงหน้าหวานจะเดินเข้ามาด้วย

ท่าทางไม่พอใจ

 “ปตมิา คณุมาได้ยงัไง” อนิทร์ตกใจ รบีปล่อยกลนิทจ์ากอ้อมกอด

 “เชียงใหม่คือบ้านฉันนะ ทำาไมฉันจะตามมาดูคุณกกนางสุนัข 

เพศเมยีตวันี้ไม่ได้” ปตมิาจ้องคนป่วยด้วยแววตาเคยีดแค้น กลนิท์ยงันิ่ง 

แม้จะโดนหยามอย่างแรง

 “งั้นที่ตามมาได้ เพราะใช้วธิดีมกลิ่นสนิะ” เมื่อได้จงัหวะ หญงิสาว

กโ็ต้ด้วยสหีน้าเรยีบเฉยจนปตมิาชะงกั “หากฉนัเป็นสนุขัตวัเมยี คณุกค็ง

ไม่ต่างกนั เพราะเราใช้ของเพศผู้อนัเดยีวกนั” นางแบบสาวสวนกลบั คน

อย่างกลนิท์ยอมใครเป็นที่ไหน

 “อกีลนิท์...” ปตมิาเดอืดดาล กำามอืแน่นและจะเดนิเข้าหา

 “มาส ิฉนักำาลงัรอคณุพอด”ี ความโกรธชงิชงัสูบฉดีทั่วร่าง กลนิท์

ขบกรามแน่น มองหญงิสาวตรงหน้าไม่วางตา ราวกบับ่มความเจบ็แค้น

มานานแสนนาน...


