
๑
ผู้มาเยือน

หมู่บ้านดงหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่
ทางเนนิเขามเีสยีงเครื่องยนต์ดงักระหึ่มมาแต่ไกล ก่อนที่รถคนัหนึ่ง

จะปรากฏขึ้น มุ่งหน้าผ่านซุ้มประตูทางเข้าจนฝุ่นดนิฟุ้งกระจาย ชาวบ้านที่

ยนืรอต่างชะเง้อชูคอกนัสลอน เพราะนานๆ ทจีะมรีถยนต์เข้ามาถงึที่นี่

‘ทอง’ ผู้ใหญ่บ้านวัยสี่สิบตอนปลายยืนยิ้มร่าอยู่ที่หัวบันไดบ้าน 

ตะโกนเรยีก ‘ค�าแก้ว’ ศรภีรรยาและ ‘บวัชมุ’ ลกูสาวให้ลงจากเรอืน หนัไป

สั่งไอ้อนิลูกน้องคนสนทิให้เดนิตาม

รถจี๊ปรุน่ปีหนึ่งเก้าเจด็ศนูย์จอดนิ่งจนเครื่องดบัสนทิ พอฝุ่นควนัจาง

หายประตดู้านคนขบักเ็ปิดออก พลขบัร่างผอมวิ่งปรี่ไปเปิดประตผููโ้ดยสาร

ฝั่งซ้ายมือ ผู้ที่โผล่ออกมาจากรถเป็นชายวัยห้าสิบปีรูปร่างสันทัด แต่งตัว

ด้วยเสื้อยดืคอปก กางเกงยนีดสูะอาด แถมยงัสวมหมวกคาวบอย โก้อย่าง

กบัพระเอกหนงั

“ยนิดต้ีอนรบัสูห่มูบ้่านดงหลวงครบั” ผูใ้หญ่บ้านดดัเสยีงเป็นส�าเนยีง

คนสยาม ท�าเอาชาวบ้านขมวดคิ้ว เพราะไม่ค่อยจะได้ยิน ‘พ่อหลวงทอง’ 
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พูดแบบนี้กบัใคร

ทองไม่เคอะเขนิ ถงึไม่อยากพูดกจ็�าเป็นต้องพูด เพราะแขกที่มาหา

เป็นถงึข้าราชการที่ใหญ่ที่สุดในอ�าเภอ

นายอ�าเภอ ‘ครรชติ’

“นั่งรถนานจนเมื่อย ไม่นกึว่าจะไกลขนาดนี้” แขกมาเยอืนบ่นพร้อม

ถอดหมวกคาวบอยออกมาพดั “ยิ่งตอนข้ามสะพานแม่น�้า ฉนัลุ้นแทบตาย

กลวัว่ารถจะตกลงไป ฉนัว่าคงต้องหางบมาสร้างสะพานดีๆ  ให้แล้ว” เขาเอ่ย

เจอืเสยีงหวัเราะถงึการเดนิทางอนัทรหดและยาวนาน

พ่อหลวงทองขยบิตาให้บวัชมุน�าน�้าเยน็ใส่ขนัมาสง่ให้ นายอ�าเภอรบั

มาดื่มด้วยความสดชื่น 

ประตทูี่นั่งผูโ้ดยสารมคีนออกมาอกีคน เผยให้เหน็ว่าเธอเป็นสตรอีายุ

ราวยี่สิบกว่า ใบหน้าแต่งแต้มให้สวยด้วยเครื่องส�าอาง ดวงตาบดบังด้วย

แว่นกันแดดเก๋ไก๋ หญิงสาวสวมเสื้อเชิ้ตสีแดงแปร๊ด กางเกงขายาวเข้ารูป

ลายตารางตามสมยันยิม ชาวบ้านที่ได้เหน็ต่างตาโตอ้าปากค้าง 

เมื่อเหน็ว่าทุกคนต่างมอง นายอ�าเภอจงึได้เวลาแนะน�า

“ผู้ใหญ่ทอง นี่ยุวด ี ลูกสาวฉนัเอง เธอเพิ่งมาจากกรุงเทพฯ กเ็ลย

ชวนมาเที่ยวที่บ้านดงหลวงด้วย” ครรชติแนะน�าพร้อมกบัส่งขนัน�้าให้ 

สาวชุดแดงส่ายหน้า “ไม่หรอกค่ะคุณพ่อ หนูไม่หวิ” ปากบอก แต่

สายตากลบัมองคนรอบตวัอย่างดูแคลน

“ยนิดเีลยครบันาย งั้นเชญินายและคณุยุวดพีกัผ่อนบนเรอืนกนัก่อน

ดีกว่า เดี๋ยวเย็นนี้พวกเราจะมีงานเลี้ยงต้อนรับนายและลูกสาวที่ศาลาวัด 

นะครบั” 

“อะไรนะ! จะเลี้ยงต้อนรบัที่ศาลาวดั” ยุวดเีอ่ยเสยีงสูง ยกมอืทาบ

อก “จะจดังานศพหรอืไง”  

ค�าแย้งของบุตรสาวท�าเอานายอ�าเภอสะดุ้งโหยง 

“เป็นศาลาอเนกประสงค์ที่เราสร้างเสรจ็และก�าลงัจะมงีานเฉลมิฉลอง 



หั ส วี ร์  l  9

น่ะครบัคุณยุวด”ี ทองรบีชี้แจง “อกีอย่างงานศพคนบ้านดงหลวงเราจดักนั

ที่บ้าน ไม่ได้จัดกันที่วัดครับ” เจ้าของบ้านอธิบายต่อ คนล้านนานิยมจัด 

งานศพที่บ้านมากกว่าที่วดั ต่างจากภาคกลาง  

ยุวดพียกัหน้าเหมอืนเข้าใจแล้วยิ้มมุมปากให้คนที่มามุงดู พ่อหลวง

ทองจงึเดนิน�าแขกคนส�าคญัขึ้นเรอืน 

ตะวันลาลับหลังดอย เสียงนกกาใหญ่น้อยร้องประสานบนยอดไม้ 

รอบตวัค่อยๆ มดื เดอืนดวงใหญ่เหนิขึ้นฟ้า แจ่มใสงดงามราวกบัสาวน้อย

ที่ก�าลงัจะได้อวดโฉมแก่บุรุษ

อกีสองวนัจะเป็นวนัขึ้นสบิห้าค�่า แถมยงัเป็นงานบญุปอยหลวง ค�่านี้

บ้านดงหลวงคึกคัก ศาลาอเนกประสงค์แห่งใหม่ถูกจัดแจงแต่งดาให้เป็น

งานขนัโตกต้อนรบันายอ�าเภอ

“ปีนี้หมู่บ้านเฮาโชคดี ท่านนายอ�าเภอมาร่วมเป็นเกียรติในงานบุญ

ศาลาใหม่ ดูแลเปิ้นดีๆ เน้อ บ้านดงหลวงเฮาจะได้พัฒนา” ทองบอกกับ 

ชาวบ้าน เขาเพิ่งรบัหน้าที่เป็นผูใ้หญ่บ้านจากหนานเป็งได้เพยีงสามปี ชาวบ้าน

ไว้วางใจให้ตระกูลของเขาสืบทอดต�าแหน่งมาตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นทวด จน

เมื่อได้เดินทางไปติดต่อราชการในตัวอ�าเภอ เกิดถูกชะตากับนายอ�าเภอที่

เพิ่งย้ายมาใหม่ คยุกนัไปคยุกนัมากส็นทิ สบโอกาสส�าคญัที่บ้านดงหลวงจะ

มงีานบุญ ทองจงึไม่พลาดชวนเจ้านายมาเที่ยว

นายอ�าเภอและลกูสาว พร้อมด้วยผูต้ดิตามสองคน เดนิลงจากเรอืน

ของพ่อหลวงทองซึ่งตั้งอยู่ข้างๆ วัด ตื่นตาตื่นใจไม่น้อยที่ตอนนี้ตามถนน

เรื่อยไปจนถงึศาลาแห่งใหม่ตกแต่งด้วยโคมหลากส ี เทยีนและผางประทปี

ถกูจดุตามทางส่องแสงวบิวบั ตงุสญัลกัษณ์ของงานปอยปักเป็นแนวยาวไป

จนถงึซุ้มประตูหมู่บ้าน 

นักดนตรีเข ้ามาในศาลาครบแล้วจึงเริ่มบรรเลงดนตรี สร้าง

บรรยากาศสนุกสนาน แขกบ้านไกลนั่งล้อมวงบนเสื่อ ทองในฐานะเจ้าบ้าน

รินสุราใส่จอกให้เจ้านาย ครรชิตยกดื่มและหัวเราะชอบใจ ไม่นานเหล่า 
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สาวน้อยคนงามกช็่วยกนัยกขนัโตกอาหารมาวางตรงหน้า

“กนิเตม็ที่เลยนะครบันาย วนันี้พวกผมล้มววัล้มหมูเพื่อต้อนรบันาย

โดยเฉพาะ มทีั้งลาบทั้งแกง” ทองยิ้มตาหย ีด้วยนสิยันกัเลง ใครถงึเรอืนชาน

กต็้องเลี้ยงดูไม่ให้ขาดตกบกพร่อง 

ครรชติกล่าวขอบใจ แล้วหนัไปทางลูกสาวที่นั่งข้างๆ 

“ยุวด ีพอกนิได้ไหมลูก”

ลูกสาวชายตามองอาหาร “ลาบดบิแบบนี้หนูกนิไม่ลงหรอกค่ะ แล้ว

ข้าวเหนยีวนั่นกด็ูสกปรก”

“ไม่ต้องห่วงครบัคุณยุวด ีค�าแก้วเมยีผมเตรยีมข้าวเจ้ากบัผดัผกัให้

แล้ว เดี๋ยวมลีาบคั่วด้วย” ทองตอบเพราะคดิไว้แล้วว่าอย่างยวุดคีงกนิอาหาร

พื้นเมอืงไม่ได้แน่

“ขอบคุณค่ะ” เธอตอบ

“ลาบทางเหนอืรสชาตเิข้มข้นด้วยเครื่องเทศ ต่างจากลาบทางอสีาน” 

คนเป็นพ่ออธบิาย แล้วหนัมาชวนทองซดสุราพื้นถิ่นต่อ 

กระทั่งดนตรีพื้นเมืองเปลี่ยนเป็นจังหวะฟ้อนร�า สาวน้อยหน้าตา

จิ้มลิ้มหกคนก็เดินนวยนาดออกมา ทุกคนสวมชุดช่างฟ้อนสีสดใสกับซิ่น

ตนีจก ร่ายร�าฟ้อนเลบ็ตามจงัหวะ ต้อนรบับุคคลส�าคญัที่มาเยอืนหมู่บ้าน

“ฟ้อนเลบ็ของสาวๆ ในหมูบ้่านครบั คนหน้าสดุจ�าได้หรอืเปล่า บวัชมุ

ลูกสาวผมเอง” ทองกระซบิ

พอเหน็ว่าเป็นลูกสาวผู้ใหญ่ ครรชติกห็วัเราะชอบใจ “ขอบคุณมาก

นะทองที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี แม้ว่าจะเป็นการมาเยี่ยมที่ไม่เป็น

ทางการเท่าไหร่นกักต็าม” 

ตัวอ�าเภอที่ครรชิตท�างานอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่สองร้อยกว่า

กโิลเมตร ทว่าบ้านดงหลวงยงัไกลกว่า เพราะห่างจากตวัอ�าเภอไปอกี ต้อง

เดนิทางเกอืบเป็นวนั บ้านดงหลวงผ่านดงหลวงสมชื่อ มทีั้งป่าใหญ่ แม่น�้า

กว้าง อยู่ตดิชายแดนพม่า เล่าลอืว่าไม่ค่อยมใีครไปถงึ ครรชติเองกอ็ยาก
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พสิูจน์ ขนาดเดนิทางด้วยรถจี๊ปแรงด ี ออกเดนิทางตั้งแต่เช้าตรู่ มาถงึที่นี่ 

ยงัเกอืบค�่า

“แค่นายคดิจะมาเยี่ยมหมู่บ้านไกลๆ พวกเรากด็ใีจแล้วครบั”

นายอ�าเภอยิ้ม แล้วคดข้าวเหนียวมาจิ้มกับลาบวัว หันไปมองดู

ลูกสาวที่เอาแต่จ้องดูช่างฟ้อนจงึถาม 

“ชอบไหมลูก” 

“ก.็..” มเีสยีงหวัเราะในล�าคอ “สวยดค่ีะ เหมอืนในหนงัเรื่องสาวเครอื-

ฟ้าเลย นี่ถ้าคุณพ่อเป็นร้อยตรพีร้อม คนืนี้คงได้ช่างฟ้อนเป็นเมยีแน่ๆ”

นายอ�าเภอสะดุง้โหยง เหลยีวซ้ายแลขวาเกรงวา่จะมใีครไดย้นิ “พดู

อะไรอย่างนั้นลูก เดี๋ยวผู้ใหญ่ทองกไ็ด้ยนิหรอก”

“หนพูดูจรงินี่คะ ผูใ้หญ่ทองเองกค็งอยากให้คณุพ่อได้เมยีเป็นผูห้ญงิ

แถวนี้สกัคน หรอืไม่กค็งอยากยกลูกสาวให้”

“ยุวด!ี” บดิาเริ่มเสยีงแขง็ ทว่าลูกสาวยงัตหีน้าซื่อ

“คุณพ่ออย่าแกล้งท�าเป็นเห็นใจพวกเขาเลยค่ะ คุณพ่อก็คิดไม่ต่าง

จากหนูหรอก คนที่นี่ก็แค่คนโง่ ป่าเถื่อน พวกเรามีหน้าที่แค่มาหาผล

ประโยชน์เท่านั้น” ลูกสาวเอ่ยพร้อมกบัลุกออกจากวงขนัโตกไป 

“มอีะไรหรอืเปล่าครบั หรอืว่าคุณยุวดไีม่ชอบอาหารที่เราเตรยีมให้” 

เจ้าของบ้านถาม

“ขอโทษที ยุวดีถูกตามใจจนเคยตัว อาจจะดูเสียมารยาทไปบ้าง” 

ครรชติเอ่ยพร้อมกบัถอนหายใจ บางครั้งเขาเองกร็ู้สกึว่า...ตวัเองนั่นแหละ 

ที่ท�าให้ลูกสาวกลายเป็นคนแบบนี้

สิบปีก่อนที่กรุงเทพฯ หลังจากครรชิตและนรีนุชผู้เป็นภรรยามีเหตุ

ให้ต้องหย่าร้างกัน ยุวดีไปอยู่กับฝ่ายแม่ซึ่งมีครอบครัวใหม่เป็นนายทหาร

ใหญ่ ในขณะที่เขาเป็นเพยีงข้าราชการต๊อกต๋อยและถกูกดีกนัไม่ให้พบหน้า

ลกูสาว ยวุดไีด้รบัการเลี้ยงดมูาอย่างตามใจและถกูสอนให้เกลยีดพ่อ แถม

พ่อใหม่ก็ปลูกฝังให้เธอรู้จักค�าว่าแพ้ไม่เป็น เด็กหญิงจึงกลายเป็นคุณหนู
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เอาแต่ใจ มองว่าเขาเป็นเพยีงพ่อที่ไม่เอาไหน

ห้าปีต่อมา ครรชติสอบได้เป็นนายอ�าเภอ มารบัราชการไกลถงึเมอืง

เหนอื พ่อลกูแทบไม่ได้เจอหน้ากนัอกี ความสมัพนัธ์ของทั้งคูก่เ็ริ่มห่างหาย

แต่แล้วเมื่อวาน วันที่อากาศสดใส ยุวดีก็ปรากฏตัว ณ ที่ว่าการ

อ�าเภอ ครรชติดใีจมากที่ลกูสาวอตุส่าห์ดั้นด้นมาหาถงึที่ท�างานซึ่งเป็นอ�าเภอ

ไกลปืนเที่ยงของเชียงใหม่ เมื่อถามความเป็นมา ลูกสาวก็ตอบด้วยสีหน้า

หยิ่งยโส

‘ประเทศไทยหนไูปได้หมดทกุที่แหละ หนไูม่ได้ขี้ขลาดเหมอืนคณุพ่อ

นี่คะ’

ครรชติรู้แล้วว่า เดก็หญงิใสซื่อที่เคยประคองกอดได้เปลี่ยนไปแล้ว

เมื่อรูว่้าบดิามแีผนการจะเดนิทางไปบ้านดงหลวง ลกูสาวเมอืงกรงุก็

ยิ่งสนใจ ยนืกรานว่าจะขอตามไปด้วย ครรชติจงึไม่อยากขดัใจ เพราะบางที

กอ็ยากให้ยุวดรีู้ว่า เขากเ็ป็นพ่อที่พร้อมปกป้องลูกตวัเองได้เช่นเดยีวกนั

ตลอดการเดนิทางสู่บ้านดงหลวงต้องใช้ความอดทนสูง หนทางไกล 

กนัดาร แถมเส้นทางยงัคดเคี้ยวและเตม็ไปด้วยเหวลกึอนัตราย ยุวดเีองก็

แทบทนไม่ได้ บ่นเอาแต่ใจตลอดทาง

‘อดทนหน่อยลูก เดี๋ยวกถ็งึแล้ว’ ครรชติพยายามปลอบ

‘หนูไม่คิดว่ามันจะล�าบากขนาดนี้ คุณพ่อไม่เคยท�าให้ชีวิตหนูสบาย

เลย’ 

ลกูสาวคงไม่รูว่้าประโยคนั้นท�าคนเป็นพ่อเจบ็ช�้ายิ่งกว่าถกูมดีคมฟัน

แสกหน้า 

ยุวดีเป็นคนพูดอะไรไม่คิด ทุกถ้อยค�าเต็มไปด้วยค�าหยามเหยียด 

เธอหัวเราะที่เห็นชาวเขาตัวมอมแมม รังเกียจเมื่อเห็นคนเป็นโรคคอพอก 

สรรเสรญิแต่คนกรุง คุยโวถงึโลกตะวนัตกจนครรชติรู้สกึอดึอดั

อย่างเมื่อตอนเยน็ บนเรอืนไม้สกั เจ้าของบ้านจดัพธิรีบัขวญัมดัมอื

ตามธรรมเนยีม เป็นการบอกเทวดาฟ้าดนิและผบีรรพบรุษุว่าผูม้าเยอืนไม่ใช่
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คนแปลกหน้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้คุ้มครอง ตอนผู้เฒ่าหยิบเส้นฝ้ายมาผูก

แขน ยุวดกีห็ลุดหวัเราะ แถมยงักระซบิบอกบดิา

‘ปัญญาอ่อนสิ้นด ีคนที่นี่ก�าลงัจะขอให้ผยีอมให้เราเข้าหมู่บ้าน หนวู่า

คนที่มสีทิธิ์อนุญาตคอืคุณพ่อนะคะ ไม่ใช่ผปีู่ย่า’

ครรชิตส่ายหัวด้วยความหนักใจ บางทีเขาอาจจะเลื่อนก�าหนดกลับ

ให้เรว็ขึ้น

ร่างบางก้าวออกจากศาลา เดนิไปบรเิวณลานโล่งข้างวดั เสยีงสะล้อ 

ซอ ซงึ ที่อยู่ด้านหลงัเบาลง ยวุดหียบิบหุรี่จากกระเป๋าออกมาสบู เหลอืบมอง

หญงิชราที่นั่งสูบยามวน ก่อนจะยิ้มเหยยีดใส่และหนัไปมองจนัทร์บนฟ้า

หวนนึกถึงใครบางคนที่ตอนนี้คงตามหาเธอทั่วเมืองเชียงใหม่ แต่

อย่างไรกค็งไม่มทีางหาเจอ เพราะตอนนี้เธอหนมีาไกลถงึบ้านดงหลวงแล้ว...

สมน�้าหน้า

รมิฝีปากอิ่มพ่นควนัออกมาเป็นสาย ลอยวนเลื้อยเป็นงูก่อนจะหาย

ไปในอากาศ สาวสวยหมุนตัวเดินเล่นชมบรรยากาศรอบๆ หมู่บ้านแห่งนี้

ช่างบ้านนอกคอกนา ทั้งไฟฟ้า น�้าประปา และสาธารณสขุพื้นฐานยงัมาไม่ถงึ 

ที่นี่เป็นดั่งเมอืงลบัแลไร้ความเจรญิ ถ้าไม่มเีหตทุะเลาะกบั ‘นริตุ’ ไม่มทีาง...

ที่เธอจะย่างกรายมาเยอืน

เธอเดินไปตามแนวรั้วอิฐเก่าๆ ของวัด เจอรูปปั้นสิงห์สองตัวที่ซุ้ม

ประต ูเดนิเข้าไปด้านในจงึเหน็วหิารขนาดเลก็ตั้งตระหง่าน รูปป้ันพญานาค

เลื้อยลงมาตามขั้นบันไดดูทรุดโทรม ไม่สวยงามเหมือนวัดในตัวเมือง

เชยีงใหม่สกันดิ

มวัแต่มองรอบตวัเสยีเพลนิ ยุวดกีต้็องสะดุง้โหยง เพราะเพิ่งเหน็วา่

มบีุรุษร่างใหญ่ยนืจ้องเธอในระยะห่างไม่ถงึสามเมตร!

ในมือเขาถือคบไฟส่องให้เห็นใบหน้าชัด ชายหนุ่มไม่สวมเสื้อ นุ่ง 

ผ้าเค็ดม่าม มีรอยสักตั้งแต่สะโพกลงไปจนถึงหัวเข่าทั้งสองข้าง สายตาที่ 

จ้องมาท�าให้ยุวดใีจสั่น
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“มองอะไร!” เธอใช้เสยีงข่มไม่อยากแสดงอาการ แต่คนตรงหน้าไม่

สะทกสะท้าน ยงัคงจ้องเธอด้วยสายตาที่เดาไม่ได้ว่าคดิอะไรอยู่ ห.ึ..ไม่แน่ 

ไอ้หนุ่มบ้านนอกคนนี้อาจก�าลงัตะลงึในความงามของเธอ

ดวงตาชั้นเดยีวยงันิ่งเหมอืนรปูป้ัน คิ้วเข้มพาดเฉยีง จมูกโด่งเป็นสนั 

กล้ามเนื้อหน้าอก แขน ขา เป็นมดัแน่น โดยรวมแล้วหล่อเกนิที่จะมาหมก

ตวัอยู่ที่นี่ แต่ดูการแต่งกายกแ็สนแปลก ไม่เหมอืนชาวบ้านทั่วไป

“เสยีมารยาท จ้องหน้าฉนัอยู่ได้” เธอพยายามจ้องตอบ แต่แววตา 

คู่นั้นกลบัท�าให้รู้สกึเหมอืนก�าลงัจมลงในบ่อน�้าลกึ

ในที่สุดคนแปลกหน้ากห็มุนตวัเดนิหนี

“นี่หยุดนะ จะหนีไปอย่างนี้น่ะเหรอ” เธอตะโกน ร่างใหญ่หยุดกึก 

ยุวดเีหน็ว่าแผ่นหลงักว้างของเขามรีอยแผลเป็นเป็นทางยาว

เขาหนัมามองหน้าอกีครั้ง แต่แล้วกต็ดัสนิใจเดนิต่อ

สาวกรุงเม้มปาก คนสวยอย่างเธอไม่ชอบให้ใครเดนิหนถี้าเธอไม่ได้

เป็นคนสั่ง แล้วไอ้บ้านนอกนี่มนัเป็นใคร

“ฉนับอกให้หยุด!”

ไม่เป็นผล คนถอืคบไฟเดนิต่อไปทางประตูวดั ร่างใหญ่เดนิเรว็ผดิ

มนุษย์มนา

“คุณยุวดเีจ้า” 

เสียงเรียกชื่อสะกิดให้เธอได้สติ หันไปมองก็พบว่าเป็นลูกสาวของ

ผู้ใหญ่บ้าน

“บวัชุม”

“ข้าเจ้าฮ้องคณุยวุดตีั้งหลายรอบ แต่คณุยวุดกีบ่็สนใจ” สาวน้อยถกู

บดิาสั่งให้ออกมาตามหาหญงิสาวที่หายตวัไปจากงานเลี้ยงต้อนรบั

“ฉนัก�าลงัคุยกบัผู้ชายคนหนึ่งอยู่ เธอรู้จกัเขาไหม”

“ไผกาเจ้า ข้าเจ้าบ่ทนัหนั”

ยุวดที�าหน้านกึ “คนที่หน้าตากพ็อดูได้ ไม่ใส่เสื้อ และมรีอยสกัที่ขา 
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อ้อ เหมอืนจะมแีผลเป็นที่ด้านหลงัเป็นทางยาว” ในใจยงัไม่เชื่อว่าเขาจะเป็น

ผ ีสาวสมยัใหม่เช่นเธอเชื่อในสิ่งที่พสิูจน์ได้เท่านั้น 

“บ่หนัลอเจ้า คณุยวุดป๊ิีกไปที่งานดกีว่า คนอื่นเป็นห่วง” คนอ่อนกว่า

เอ่ยประโยคหลงัช้าๆ เพื่อให้ยุวดรีูส้กึว่าควรเกรงใจ ก่อนจะหมนุตวัจากไป

ยุวดแีบะปากมองตามหลงั 

‘เชอะ! ท�ามาเป็นประชดประชนั คนอย่างฉนัไม่จ�าเป็นต้องแคร์ใคร

ทั้งนั้นย่ะ’

บัวชุมเดินจากมาด้วยสีหน้าเรียบเฉย แต่ในใจกลับว้าวุ ่นเรื่องที่ 

แม่หญงิเมอืงกรุงถาม 

ผู้ชายคนหนึ่งในวดั คนที่มรีอยสกัที่ขา หวงัว่าคงไม่ใช่...อ้ายพนัแสง



๒
คนหลงทาง

ดงป่าเหนอืชายคา ไก่ป่าโก่งคอขนัก้อง ไม่นานตวัอื่นๆ กข็านรบั
ปลุกทุกชวีติให้เริ่มต้น แต่ที่ท�าให้พ่อเฒ่า ‘จนัทร์’ ลมืตาตื่น กลบัเป็นเสยีง

โครมครามที่มาจากฝั่งเตาไฟ 

ตั้งสต ิ คดิได้ว่าคงเป็นเมยีรกัก�าลงัเตรยีมนึ่งข้าว เขาพลกิตวัหนัไป

มองหน้าต่าง เหน็แสงเรื่อเรอืงที่ขอบฟ้า จงึดนัตวัเองให้ลุกจากที่นอน

“ข้าเสยีหม้อตก สูมาตวย” ‘ค�าป้อ’ เอ่ยอย่างเกรงใจที่ท�าให้สามตีื่น

ก่อนเวลาปกติ

“หน้าแล้งมนัแจ้งเวย บ่ตื่นก่อจ�าเป็นต้องตื่น” 

ร่างใหญ่เดนิอุย้อ้ายไปยงัชานเรอืนเพื่อล้างหน้าล้างตา อากาศยามเช้า

สดใส แสงสว่างเริ่มเห็นแผ่นดิน จันทร์ลงบันไดขั้นสุดท้าย บิดขี้เกียจไล่

เลอืดลม ปีนี้เขาอายุเข้าหกสบิห้าแล้ว เรี่ยวแรงที่เคยมหีดหาย จะเดนิเหนิ

กล็�าบาก ไม่เหมอืนยามหนุ่มที่ตวัเองกบัเมยีรกัเดนิบุกป่าฝ่าดงเป็นว่าเล่น 

หยิบขันมาล้างหน้า น�้าเย็นโดนใบหน้าเหี่ยวๆ ท�าตาสว่าง เมื่อตื่น

เตม็ตาจงึหนัไปยงักระท่อมหลงัเลก็ที่ตั้งอยู่ตดิกนั พลนักม็ใีครคนหนึ่งเดนิ
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ออกมา เป็นหนุ่มร่างใหญ่รูปงาม

“จะไปไหนแต่เช้า พนัแสง” ผูเ้ฒ่าถาม ‘พนัแสง’ นุง่เสื้อม่อฮ่อมตวัเก่า

สะพายย่ามเหมอืนมกีจิธุระบางอย่าง

“ตะคนืตุปู๊ข่อหื้อข้าไปช่วยเพี้ยวถางป่าเหนอืวดั” ตาชั้นเดยีวเรยีวเลก็

มองมาเหมอืนมคีวามลบัมากมาย

จนัทร์พยกัหน้า “ฝากไหว้สาตุปู๊ต่วย อ้อ แล้วสกู่อบะต้องไปสงุสงิกบั

ไผเน้อ ข้ากั๋วว่าป้อหลวงทองเปิ้นจะบ่พอใจ”

พนัแสงรบัค�าก่อนจะเดนิจากไป สกัพกัหญงิชรากเ็ดนิลงเรอืนมา

“พนัแสงมนัไปไหน” 

“ไปช่วยเพี้ยวป่าหื้อตุ๊ปู่ที่วดั”

สหีน้าของค�าป้อดูวติก

“ข้าเตอืนมนัแล้วว่าบ่ต้องไปยุ่งกบัไผ” จนัทร์เอ่ยเพราะรู้สิ่งที่เมยีรกั

ก�าลงักงัวลดี

“ข้าบ่เข้าใจป้อหลวงทอง พันแสงมันก่อแค่คนหลงทาง จ�าความ 

อะหยังบะได้ ยะหยังถึงได้จงเกลียดจงชังมันนัก” ค�าป้อเดินไปวางกระด้ง

ตากพรกิบนหลงัคา

จนัทร์ถอนหายใจ “พ่อหลวงทองเป้ินถอื หากไผจะเข้ามาอาศยัอยูใ่น

หมู่บ้าน ต้องมพีธิมีดัมอืฮ้องขวญั”

ธรรมเนียมที่ผู้น�าหมู่บ้านทุกรุ่นยึดมั่น ใครจะเข้ามาบ้านดงหลวง  

พ่อหลวงบ้านต้องรับทราบและผ่านซุ้มประตูหมู่บ้านอย่างถูกต้อง ซึ่งมิใช่ 

กบัพนัแสง เขาคอืคนแปลกหน้าที่ไม่มหีวันอนปลายเท้า หลงทางเข้ามาจาก

ป่าตนีดอย

ไม่มใีครรู้ว่าพนัแสงเป็นใคร แม้กระทั่งตวัเขาเอง

“ถ้าจะอั้น ก่อยงับ่ฮ้องพนัแสงไปมดัมอืเสยี” ค�าป้อย้อน

“พ่อหลวงบ่ไว้ใจพนัแสง เพราะเป็นคนบ่มหีวันอนปลายตนี แถมชอบ

ท�าตวัแปลกๆ” จนัทร์เคยขอร้องให้พ่อหลวงทองท�าพธิมีดัมอืต้อนรบัพนัแสง
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ตามจารตี แต่ผูใ้หญ่บ้านกลบับ่ายเบี่ยง หยามเหยยีดว่าพนัแสงเป็นแค่พวก

ปะหล่องต่องสู่ หรอืคนป่าไร้อารยะหลงมา

“พ่อหลวงคงจะหันเฮาเป็นคนตุ๊กมากกว่า เลยบ่ยอมมัดมือหื้อ

พนัแสงมนั ทกีบัเจ้านายใหญ่โตจากในเมอืง เลี้ยงเปิ้นจ๋นขี้ปุ๋มปอจะแตก” 

หญงิชราประชดประชนัก่อนจะเดนิขึ้นเรอืนไปหุงหาอาหารต่อ

ชายชราหันไปมองแสงแรกของวันใหม่ที่ส่องประกายทาบทาธรณ ี

ท�าให้นกึถงึเช้ามดืเมื่อห้าเดอืนก่อน...

วันที่จันทร์และค�าป้อออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเพื่อหาของป่าเหมือน

เช่นทุกวนั ขณะเดนิผ่านล�าน�้าจะเข้าไปในดง จู่ๆ ท้องฟ้าที่มดืมดิกส็ว่างโร่ 

ตรงโขดหินริมธารมีแสงสีทองเหลืองอร่ามส่องลงมายังร่างหนึ่งที่นอนสลบ

อยู่

ชายแปลกหน้าเนื้อตัวฟกช�้าและเต็มไปด้วยบาดแผล ที่ใหญ่ที่สุด

คงจะเป็นแผลกลางหลัง สภาพเหมือนถูกพัดมาตามล�าน�้า ลองใช้มือแตะ

จมูกดูลมหายใจก็พบว่ายังมีชีวิต สองสามีภรรยาจึงช่วยพาเขามาพักฟื้นที่

กระท่อม

เจ็ดวันเจ็ดคืนที่คนแปลกหน้าเอาแต่นอนตัวสั่น ต้องห่มผ้าและ 

เชด็ตวัให้ ส่วนแผลด้านหลังก็ใช้ยาสมุนไพรประคบ บางคืนก็นอนละเมอ

เพ้อเสยีงดงั จบัใจความได้เพยีงว่า

‘เจ้านางหน ีพาเจ้านางหนไีป!’

จนัทร์และค�าป้อรกัษาตามอาการ ยกมอืไหว้สา บอกผปีู่ผยี่า เทวา

อารกัษ์ ขอสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ช่วยเหลอื

เออหนอ...หากไอ้คนแปลกหน้ามนัเป็นคนด ี ยงัมบีุญวาสนา ขอให้

มนัรอดตายเสยี... 

วนัที่แปดมนักล็มืตาและเริ่มรู้สกึตวั ลองถามดูว่าสูเป็นใคร มาจาก

ไหน มนักลบัตอบไม่ได้ พยายามนกึเรื่องอะไรกเ็อาแต่บบีขมบัและบอกว่า

ปวดหวั สองผู้เฒ่าจงึไม่ถามต่อ บอกให้มนัอยู่ที่นี่ต่อจนกว่าจะหายดี
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‘ถ้าสูยงัจ�าชื่อบ่ได้ ข้ากจ็ะฮ้องสูว่าพนัแสง’ จนัทร์เอ่ย

‘พนัแสง...’ หนุ่มแปลกหน้าทวนค�าเสยีงแหบพร่า

‘แม่นแล้ว พนัแสง ข้าตั้งชื่อตามที่ป๊ะกบัสูวนันั้น วนัที่อยู่ดีๆ  ดวง 

ตะวนัก่อส่องแสงไปที่สู’

‘ยนิดจี๊าดนกัป้อเฒ่า’

คนแปลกหน้าจงึเป็นไอ้พนัแสงของสองผูเ้ฒ่า และอาจจะเป็นผลบญุ

ที่ท�ามา อาการของเขาจงึหายเป็นปกต ิพนัแสงคนืรูปกลายเป็นหนุ่มร่างสูง

ใหญ่ แถมหน้าตาหล่อเหลาเอาการ แต่กย็งัจ�าเรื่องราวของตวัเองไม่ได้

‘คนหลงทาง’ ช่วยงานจนัทร์และค�าป้อได้มาก ทั้งท�านา เข้าป่าล่าสตัว์ 

รวมถึงสร้างบ้านหลังใหม่ให้สองเฒ่า รวมทั้งปลูกกระท่อมหลังเล็กๆ ให้ 

ตวัเอง ทกุอย่างพนัแสงท�าได้เรว็เกนิกว่าคนปกต ิมคีนหวาดระแวงปนอจิฉา 

น�าความไปบอกพ่อหลวงทองว่าบางทพีนัแสงอาจจะน�าความเลวร้ายมาสูบ้่าน

ดงหลวง 

ผู้น�าหมูบ้่านจงึไม่ไว้ใจ มกัหาเรื่องพนัแสงเสมอ จนัทร์จงึไม่อยากให้

เขาไปสุงสิงกับใคร คงมีเพียงวัดที่พันแสงมักเข้าไปช่วยงานหลวงปู่เสมอ 

จนัทร์เชื่อว่าผลบญุจากการท�าความดอีาจช่วยให้หนุม่แปลกหน้าได้ความจ�า

กลบัคนื 

ยวุดบีดิขี้เกยีจอยูบ่นฟกูนอน ลกุขึ้นนั่งงวัเงยีสกัพกั จงึรูว้า่ตนไม่ได้
นอนสบายอยู่ในบ้านตวัเอง เธอก�าลงัอยู่บ้านดงหลวง บ้านป่าเมอืงเถื่อนที่

เธอไม่ชอบเลยสกันดิ

ค่อยยงัชั่วที่ผูใ้หญ่บ้านต้อนรบัพวกเธออย่างด ีอย่างห้องหบัที่ให้เธอ

มานอนกับลูกสาวก็กว้างขวาง ฟูกนอนนุ่มสบาย ความเพลียจากการ 

เดนิทางท�าให้ยุวดหีลบัเป็นตาย

หญิงสาวนึกถึงเรื่องเมื่อคืน หลังจากไปเจอหนุ่มแปลกหน้าที่วัด 

พยายามถามหาความจรงิจากบวัชมุ แต่เดก็สาวกลบับอกว่าเธอน่าจะตาฝาด 
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จะฝาดได้อย่างไร คนหน้าตาดีแบบนั้นเธอจ�าได้แม่น นี่ถ้าได้พาเขาไป

ควงแขนเย้ยคนที่กรุงเทพฯ คงสะใจน่าดู

ท�ากจิธุระส่วนตวัเสรจ็ ยุวดจีงึลงจากเรอืน พบว่าบดิากบัครอบครวั

ผู้ใหญ่บ้านก�าลงัตกับาตรพอดี

“พ่อกไ็ม่กล้าปลุก กลวัลูกจะเพลยีจากการเดนิทาง มาใส่บาตรด้วย

กนัสลิูก” ครรชติกวกัมอืเรยีก ลูกสาวสงวนท่าทกี่อนจะเดนิเข้าหา

บวัชมุสบตากบัยวุดพีร้อมยื่นขนัใส่ดอกไม้ให้ สาวกรุงเชดิหน้ารบัมา

และน�าดอกไม้ใส่ลงไปในบาตร

“เช้านี้มอีะหยงักนัครบั ข้าได้ยนิเสยีงดงัโครมครามจากในวดัตั้งแต่

เช้า” พ่อหลวงทองถามหลวงปู่ เพราะบ้านอยู่ข้างเขตวดั ท�าให้ได้ยนิเสยีง

แปลกๆ ตั้งแต่ลมืตาบนที่นอน

“เขามาช่วยเพี้ยวป่าเหนือวัด ที่ว่าจะแป๋งหอไตรน่ากะ” ตุ๊ปู่เอ่ยตาม

ตรง

ผู้ใหญ่บ้านชะงัก “ไผกาตุ๊ปู่ ข้ายังบ่ได้บอกหื้อไผมาช่วยเลย” ทอง 

จ�าได้ว่าหลวงปู่อยากถางป่าเพื่อสร้างหอเก็บพระไตรปิฎก ติดตรงที่ยังเป็น

ป่ารกชฏั เคยรบัปากว่าจะเกณฑ์คนมาช่วยแต่กล็มืทุกที

“ตะคนืไอ้พนัแสงมนัมาแอ่วหา มนัอาสาว่าจะจดัการหื้อ”

พอได้ยินชื่อนี้ ผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มหน้าตึง “ไอ้พันแสง ไอ้ปะหล่อง 

ต่องสู่นั่นน่ะกา ตุ๊ปู่ก่อฮู้ว่ามนัเป็นคนขดึคนจา ยะหยงัไปไว้ใจมนั”

ผูท้รงศลียงัสงบนิ่ง “มนัมาตั้งแต่ตนีฟ้ายก ล้มป่าคนเดยีวได้เกอืบไร่

แล้ว ถ้าขนืรอป้อหลวง ข้ากั๋วบ่ทนัได้หนัหอไตร”

ค�าประชดประชันของเจ้าอาวาสท�าเณรน้อยที่เดินตามหลังหลุด

หวัเราะ ผู้ใหญ่บ้านถอนหายใจอย่างไม่สบอารมณ์

“มอีะไรหรอืเปล่าทอง” นายอ�าเภอถามหลงัจากตกับาตรเสรจ็

“กเ็รื่องพระเรื่องเจ้านั่นแหละนาย ยิ่งแก่ยิ่งดื้อ แกอยากสร้างหอไตร 

แต่ตดิตรงที่ดนิยงัเป็นป่า ผมบอกว่าให้รอสกันดิจะหาคนมาถางป่าให้ แต่นี่
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กลบัไปใช้ไอ้คนไร้สญัชาตทิี่ไหนไม่รู้มาท�าแทน”

“ใครกนั”

“มันเพิ่งมาอยู่บ้านดงหลวงได้ไม่ถึงปี มีนิสัยประหลาดไม่สุงสิงกับ

ใคร กบัผมเจอกนัมนัยงัไม่ทกัไม่ทาย” ทองได้ทฟี้อง

“แต่มนัก่อช่วยงานวดังานวาได้ดนีะสู หลงัๆ ข้าว่ามนัเป็นเรี่ยวเป็น

แรงดกีว่าคนหนุม่บ้านเฮาแหม หมูน่ั้นขอมาช่วยการช่วยงานเมื่อไหร่ เอาแต่

ถามหาเหล้าหายา” ค�าแก้วกลบัยนืเป็นฝ่ายตรงข้าม ผู้ชายในหมู่บ้านอาจจะ

มองว่าพนัแสงประหลาด แต่ผูห้ญงิกลบัเหน็ว่าหนุม่หล่อแปลกหน้าช่วยเหลอื

การงานในหมู่บ้านได้ดทีเีดยีว

“ป๊ะ! สูกแ็หมคนละก้าที่ไปเมามนั” ทองหวัเสยี

“ก่อมนัน่าเมาแต้เจ้า ท่านนายอ�าเภอ ไอ้พนัแสงอาจจะเป็นคนแปลก

ถิ่น แต่เยียะงานปากบ่เคยจ่ม แถมรูปยังหล่อเล่าลือไปสามบ้านแปดบ้าน  

บ่เหมือนปู่เฒ่าหน้ามอด เยียะก๋านก่อบะเป็นเรื่อง แถมขี้จ่มแหมขนาด”  

ค�าแก้วนนิทาสามตี่อหน้าจนทองเริ่มหวัเสยี

“มันบ่แม่นคนเมือง บ่แม่นคนไทย แล้วมันจะน�าหายนะเข้าบ้าน

ดงหลวง” พ่อหลวงยงัยดึตดิกบัความเชื่อเก่าๆ “พอเลยสู จะไปเยยีะหยงั

ก่อไปเต๊อะ ท่านนายอ�าเภอ ผมว่าเข้าไปในบ้านกินข้าวเช้ากันดีกว่า” ทอง

เดนิน�าครรชติเข้าไปใต้ถนุบ้าน แถมยงัโวยวายใส่เมยีรกัให้รบียกส�ารบัมาให้ 

นายตน

ยุวดีได้ยินทุกค�าพูด เมื่อวงสนทนาแยกย้าย เธอก็รีบก้าวตามหลัง

บวัชุม

“นี่ บวัชุม”

เดก็สาวหนัหน้ามามอง

“เป็นไปได้ไหมว่า...นายพนัแสงอะไรเนี่ย จะเป็นคนเดยีวกบัที่ฉนัเจอ

เมื่อคนื”

บวัชุมหลบตา ตอบตะกุกตะกกั “บะแม่นเจ้า อ้ายพนัแสงเปิ้นบ่ไป
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ไหนยามเมื่อคนื คุณยุวดคีงตาฝาดแน่ๆ”

จะถามต่อ ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านกถ็อืขนัหายไปแล้ว

เลยขึ้นไปทางรั้วทศิเหนอืของวดัดงหลวง ไก่แม่เฒ่าตวัอ้วนคอยต้อน
ลกูเจี๊ยบออกหากนิ บางเวลากร้็องกะต๊ากแผ่ปีกเมื่อเหน็ไอ้ด่างหมาวดัท�าท่า

จะเข้ามายุ่ง พอเหน็ว่าไก่แม่ลูกอ่อนเอาจรงิ เจ้าสี่ขาจงึวิ่งหางจุกตูด

หลวงปู่ออกไปบิณฑบาตยังไม่กลับ พันแสงเร่งมือถางป่า เกรงว่า 

หากสายกว่านี้จะเริ่มมีคนมาที่วัดมากขึ้น เขาไม่อยากเสวนากับใครตามที่

จนัทร์และค�าป้อเป็นห่วง

ร่างใหญ่ใช้มีดยาวฟันหญ้าที่คลุมดินแล้วใช้จอบถางซ�้า เขาท�า 

ทกุอย่างได้รวดเรว็ยิ่งกว่าแรงงานชายสามคนรวมกนั ขณะเหวี่ยงจอบขุดดงึ

รากวชัพชืออกมา สายตากส็ะดุดเข้ากบับางอย่าง พนัแสงชะงกัและก้มเกบ็

จากดินขึ้นมาดู มันมีลักษณะเป็นแท่งขนาดเล็ก ตรงปลายมีตุ๊กตาส�าริด 

รูปสตัว์

ดวงตาชั้นเดยีวพยายามพศิว่ามนัคอือะไร ด้ามดาบหรอืกล้องยาสูบ 

แต่เมื่อยงัหาค�าตอบไม่ได้จงึเกบ็มนัไว้ในย่ามเพื่อท�างานต่อ โดยที่ไม่รู้ว่ามนั

เรอืงแสงอยู่ด้านใน

ถางป่าได้เกือบหมด เหลือเพียงต้นสักขนาดใหญ่ ล�าต้นของมันสูง

เกอืบทะลฟุ้า คะเนว่าไม่ต�่ากว่ายี่สบิวา ความกว้างกว่าสี่คนโอบ ใหญ่ขนาดนี้

คงต้องใช้คนไม่ต�่ากว่าสิบถึงจะล้มได้ แต่เวลานี้จะไปเรียกใครมาช่วยได้ 

มองดูอาวุธก็มีเพียงมีดยาวกับจอบ หากจะฟันคนเดียวคงเสียเวลาเป็นวัน 

คดิแล้วหงุดหงดิใจ เหลยีวซ้ายแลขวาจงึลองเหวี่ยงหมดัเข้ากลางล�าต้น

ตุ้บ!

นกึข�า แค่หมดัเดยีวจะล้มมนัได้อย่างไร...พนัแสงส่ายหวั คดิว่าจะ

เก็บของกลับ คงต้องรอให้พ่อหลวงพาลูกน้องมาล้มมันเองดีกว่า ก้าวเท้า

ออกมาได้ไม่ถึงสิบก้าวก็มีเสียงดังตามมาด้านหลัง เสียงเหมือนฟ้าค�าราม
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และฟ้าผ่าลงมา

โครม!

เหล่านกกาแตกตื่น บินหนีกันจ้าละหวั่น ลิงค่างในป่าร้องโหยหวน 

แม่ไก่พาลูกวิ่งหนกีระเจงิ เจ้าด่างโผล่หน้าออกมาเห่าจากประตูวดั พนัแสง

เหลยีวกลบัไปมองกพ็บว่าต้นสกัตรงหน้าล้มไปอกีทางแล้ว

ชายหนุ ่มตะลึงงัน เหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่เห็นว่าเป็นฝีมือผู ้ใด 

นอกจากหมดัน้อยๆ ของตวัเอง

“นายท�าอะไร” 

เสียงทักท�าพันแสงชะงัก หันไปมองหา สตรีคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือ 

แม่สาวแต่งตัวประหลาดที่เจอกันในวัดเมื่อคืนนั่นเอง คาดว่าคงเห็น

เหตุการณ์ทุกอย่าง ชายหนุ่มไม่คดิจะเสวนาจงึเดนิหนี

ยวุดกี�ามอืแน่น เป็นอกีครั้งที่เขาหนัหลงัให้ หญงิสาวรบีเดนิไปขวาง

หน้า

“เมื่อคนืเราเจอกนั จ�าได้ไหม” ไม่ผดิแน่ หน้าตาแบบนี้ มรีอยสกัที่

ขา ซุ่มดูเขาอยู่นาน จนกระทั่งเห็นชายหนุ่มล้มต้นไม้สูงกว่าสิบเมตรด้วย 

มอืเปล่า!

“ฉนัถามกต็อบส”ิ ยุวดหีงุดหงดิ

คนตวัโตหยดุนิ่ง สบตาสาวกรงุ ดวงตาชั้นเดยีวของเขาราวกบัมพีลงั

อ�านาจที่ดูดเรี่ยวแรงและความมั่นใจของเธอไปเสยีหมด

โดยเฉพาะหวัใจที่เต้นรวัแรง แต่กลบัอ่อนไหว...

“ยุวด ีมาท�าอะไรตรงนี้” 

อยู่ๆ ก็มีเสียงเรียกจากด้านหลัง หญิงสาวหันไปมอง เห็นบิดากับ

ผู้ใหญ่บ้านเดนิมาพร้อมชายฉกรรจ์อกีสองสามคน

“หนูแค่มาเดนิเล่น” เธอรบีตอบ

“แล้วคยุกบัใคร พ่อเหน็หนตูะโกนเสยีงดงั” ครรชติชะเง้อมอง ขณะ

นั่งกนิข้าวเช้ากไ็ด้ยนิเสยีงโครมครามดงัมาจากป่าเหนอืวดั จงึชวนกนัมาดู 
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“หนูกค็ุยกบันายคนนี้ไงคะ” 

ยุวดีหันกลับมายังหนุ่มปริศนา ทว่าเขาหายไปแล้ว ขณะที่ทุกคน 

ท�าหน้าสงสยั 

“เมื่อกี้เขายงัอยูต่รงนี้ คนที่ตวัล�่าๆ หน้าตาดีๆ  เพิ่งจะโค่นต้นไม้ต้นนี้

ด้วยมอืเปล่า คุณพ่อเหน็ไหมคะ”

นายอ�าเภอหัวเราะร่วน มองต้นไม้ใหญ่ที่ล้ม นี่คงเป็นต้นเหตุของ

เสยีงดงัสนั่น

“เพ้อเจ้อใหญ่แล้วลกู ต้นสกัสงูใหญ่แบบนี้ต้องใช้คนเป็นสบินูน่แน่ะ

ถงึจะล้มไหว ที่มนัล้มลงคงเพราะมนัแก่แล้วน่ะส”ิ นายอ�าเภอส่ายหวัก่อนจะ

หนัไปทางผู้ใหญ่บ้าน “ใช่ไหมทอง”

“คะ...ครบั”

“แต่หนูเหน็จรงิๆ นะคะ ผู้ชายที่หลวงปู่พูดถงึ เขาชกต้นไม้นี่ล้ม”

“พ่อว่าหนูคงยงัไม่หายเพลยี ไปนอนพกัต่อกไ็ด้นะ” บดิาบอกด้วย

ความเป็นห่วง แต่ลกูสาวกลบัท�าแก้มป่องเช่นสาวน้อยขี้งอน เดนิสะบดัหน้า

จากไป

นายอ�าเภอครรชติส่ายหวั หนัมาคยุกบัทองต่อ “เคราะห์ดนีะที่ต้นไม้

ล้มแล้วไม่มีใครเป็นอะไร ว่าแต่ที่ตรงไหนเหรอทองที่หลวงปู่อยากให้สร้าง

หอไตร”

ทองยิ้มแห้ง นายอ�าเภอคงไม่รู้ว่าที่โล่งเตียนที่ยืนอยู่นั่นแหละ ยัง 

ไม่ถงึครึ่งวนัมนักเ็ปลี่ยนไปแล้ว หวงัว่าคงไม่ใช่ฝีมอืไอ้ปะหล่องต่องสู่ที่ท�า 

การนี้เพยีงคนเดยีว

ยุวดยีงัเดนิค้นหาชายประหลาดทั่วบรเิวณวดั แต่กไ็ม่พบ จงึตดัสนิใจ
กลับไปยังบ้านของพ่อหลวงทอง เห็นบัวชุมนั่งเช็ดใบตองอยู่ที่แคร่ใต้ต้น

ล�าไย

“คุณยุวดีจะกินข้าวงายเลยก่อเจ้า” เด็กสาวถามเพราะเห็นว่าหญิง
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เมอืงกรุงหายไประหว่างที่ทุกคนรบัประทานอาหารเช้า

“ไม่อะ ฉนัไม่หวิเท่าไหร่” ร่างบางทิ้งตวัลงใกล้ๆ บวัชุม ยุวดแีกล้ง

ท�าเป็นสนใจสิ่งที่เดก็สาวท�าจนเธอรู้ตวั

“คุณยุวดมีอีะหยงัก่อเจ้า”

“เมื่อกี้ฉนัเจอผู้ชายคนนั้นอกีแล้ว คนที่ฉนับอกเธอเมื่อคนื”

บวัชุมชะงกั แต่ยงัเกบ็อาการ

“เธอไม่ต้องมาโกหกหรอกน่าบัวชุม ผู้ชายที่ฉันเจอคือนายพันแสง 

คนที่เจ้าอาวาสพูดถงึใช่ไหม”

สาวบ้านป่าหนัไปมองหน้า “ยะหยงัคุณยุวดตี้องสนใจเขาตวยเจ้า”

พอถูกย้อนกไ็ปไม่เป็น 

“เอ่อ...กเ็ขาดปูระหลาด เมื่อคนืหายตวัไปเรว็ เช้านี้ยงัลม้ต้นไม้ยกัษ์

ด้วยมือเดียวอีก และเขาก็...ถามอะไรไม่ตอบ” ใจจริงอยากตอบว่า นาย 

คนนั้นหน้าตาหล่อเหลาท้าทายจรติสาวเมอืงกรุงอย่างเธอเสยีจรงิ

“ข้าเจ้าอู้นกับ่ได้เจ้า ป้อทองสั่งไว้” บวัชุมเอ่ย

ยุวดีเม้มปาก ตัดสินใจกระท�าบางอย่างที่เธอเคยชิน ด้วยการถอด

แหวนทองออกมายื่นให้บวัชุม

“อะนี่ ฉนัให้”

เดก็สาวตาวาววบั แต่กเ็งยหน้ามองเธอด้วยความสงสยั “เอาหื้อข้าเจ้า

ยะหยงั”

“ฉันไม่ได้ให้เธอฟรีๆ หรอกนะ แค่แลกกับการตอบค�าถามนิดๆ 

หน่อยๆ”

บัวชุมเหลือบมองเครื่องประดับงาม ตั้งแต่แตกเนื้อสาว ของราคา

แพงเช่นนี้ไม่เคยมเีป็นสมบตัขิองตน อยู่ดีๆ  กม็คีนมายื่นให้ ไม่ควา้ไวก้จ็ะ

เสยีโอกาส

“แล้วคุณยุวดีจะถามอะหยังกา ข้าเจ้าจะตอบเท่าที่ตอบได้เน้อเจ้า”  

น�้าเสยีงของเดก็สาวดูอ่อนลง 
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ยุวดีเชิดหน้ายิ้มมุมปาก นี่แหละหนาที่บอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง... 

แม้กระทั่งคน



๓
ตัวประหลาด

ดวงเดอืนแจ่มจ้าเวหนกลบดาวน้อยอบัแสง ลมโชยอ่อนท�าให้คนืนี้
ไม่ร้อนเกนิไป บนเรอืนไม้สกั ค�าแก้วยกขนัโตกมื้อเยน็มาให้แขก พ่อหลวง

ทองหัวเราะร่ากับนายอ�าเภอครรชิต คู่นี้คุยกันถูกคอทุกเวลา เนื้อหาบท

สนทนายังพูดถึงงานบุญงานปอยที่จะมีในวันพรุ่งนี้ ส่วนค�าแก้วกับบัวชุม 

ตั้งส�ารบัมานั่งกนิอกีวง ด้วยอยากให้แขกได้รบัประทานอาหารอย่างสะดวก 

“ผู้ใหญ่ทองคะ” จู่ๆ ยุวดกีเ็อ่ยขึ้นมา ท�าให้ทุกคนหนัไปมอง

“ครบั คุณยุวด”ี 

“ตกลงวนันี้ที่วดั ถางป่าเรยีบร้อยดแีล้วใช่มั้ยคะ”

คนถูกถามชะงกัก่อนจะยิ้มแห้ง “กเ็รยีบร้อยสคิรบั”

สาวกรงุเอยีงหน้า “เพราะนายพนัแสงคนเดยีวเลยเหรอคะ ไม่น่าเชื่อ

ว่าคนเพยีงคนเดยีวจะมกี�าลงัเหลอืเฟือขนาดนั้น”

พ่อหลวงบ้านกลนืน�้าลายอย่างฝืดคอ “มนักไ็ม่เชงิครบัคณุหน ูความ

จรงิกม็ชีาวบ้านหลายๆ คนมาช่วยกนัด้วยหลงัจากนั้น”

“แต่ฉนัเหน็ค่ะว่าเขาท�าคนเดยีวจนเกอืบเสรจ็” ยุวดยีนืยนั
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“ยุวดี อย่าถามพ่อหลวงจุกจิกไปเลย ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิง” บิดา

ปราม ลูกสาวก�าลงัท�าให้บรรยากาศในมื้อค�่าเปลี่ยน

“หนูยังไม่ได้ท�าอะไรเสียหน่อย แค่สงสัยว่าท�าไมผู้ชายคนนั้นถึงได้

แปลก เหมือนพ่อหลวงเองพยายามจะปิดบังอะไรไปหมด แม้แต่ตอนนี้ 

คุณพ่อกใ็ช้ความเป็นผู้ชายมาปิดกั้นความสงสยัของหนู”

“ยุวด!ี” นายอ�าเภอเหลอือด “พ่อไม่รูน้ะว่าเวลาอยูก่รุงเทพฯ ลกูเป็น

คนเก่งแค่ไหน แต่บางครั้งการอยู่กบัคนอื่นเรากต็้องมกีาลเทศะ เรื่องนี้แม่

กบัพ่อใหม่ลูกไม่ได้สอนหรอืไง”

ความโกรธพุง่ทะยาน ยวุดชีกัสหีน้ามองผูเ้ป็นพ่ออย่างไม่พอใจ ก่อน

จะลุกขึ้นเดนิหนหีายเข้าไปในห้องนอน

“ใจเยน็ๆ ครบันาย คุณยุวดคีงอยากรู้เป็นธรรมดา” เจ้าของบ้านรนิ

สุราปลอบ

“ฉันก็ชักอยากจะรู้แล้วนะ เรื่องนายพันแสงอะไรนั่น” ครรชิตเองก็

เริ่มร�าคาญเรื่องบุรุษที่เขาไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ�้า แต่ดูช่างมีบทบาทต่อคน

บ้านดงหลวง แถมตอนนี้ลูกสาวกเ็ป็นไปด้วยอกีคน

ทองถอนหายใจ หนัไปมองหน้าศรภีรรยาที่พยกัหน้าให้

“พันแสงคือคนแปลกหน้าที่เพิ่งมาอยู่บ้านดงหลวงได้ไม่ถึงปี นิสัย

มนั...อวดเก่ง จองหอง” สุราท�าให้ผู้น�าหมู่บ้านกล่าวตรงๆ

“อะไรกนั แค่คนหลงทางธรรมดาเนี่ยนะ” นายอ�าเภอแย้ง

“มันไม่ใช่คนธรรมดาแน่ ปู่จันทร์และย่าค�าป้อสองเฒ่าท้ายหมู่บ้าน

เจอมนัในป่าและพามนัออกมาพกัฟื้นที่บ้าน มนันอนซมเป็นอาทติย์ ฟื้นมา

ก็จ�าอะไรไม่ได้ แต่กลับมีเรี่ยวแรงมหาศาล ผมว่ามันต้องเป็นคนมีคาถา

อาคม รอยสกัของมนักเ็หมอืนของคนเก่าคนแก่ ไม่ใช่ของคนบ้านดงหลวง 

จะเปน็ทางเชยีงใหม่ เชยีงราย หรอืเมอืงฝางกไ็ม่น่าใช่” ทองรู้สกึว่าพนัแสง

เหมอืนบุคคลที่มาจากอกีโลก

“ผมเกรงว่ามนัอาจจะมาที่บ้านดงหลวงเพื่อกระท�าการบางอย่าง หรอื
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บางทมีนัอาจจะไม่ใช่คน” พ่อหลวงบ้านยกจอกสุราขึ้นซด

“นี่มนัยุคสมยัไหนแล้วทอง มนัจะมผีสีางที่ไหน” คนฟังยงัไม่อยาก

เชื่อ

“ที่นี่บ้านดงหลวง อะไรกเ็กดิขึ้นได้ครบั หมู่บ้านของเราอยู่กนัมานาน

เกือบห้าร้อยปี หมู่ม่าน หมู่เงี้ยวก็ไม่เคยบุกมาได้ เพราะบรรพบุรุษของ 

พวกเราเสกมนตร์คาถาบงักนัภยัไว้”

ครรชตินิ่งฟังอย่างตั้งใจ 

“การที่ใครจะเข้ามายังบ้านดงหลวง ผมซึ่งเป็นพ่อหลวงต้องแจ้งกับ

ผบีรรพบุรุษให้รบัทราบเพื่อเปิดทางให้คนนอกเข้ามา คนืก่อนที่นายอ�าเภอ

จะมาถงึ ผมกไ็ด้บอกกล่าวที่หอเจ้าบ้านให้ท่านช่วยเปิดทาง”

“ถ้าเช่นนั้นท�าไมพนัแสงมนัถงึเข้ามาได้ล่ะ”

ค�าถามของครรชติท�าให้ทองหน้าตงึเครยีดมากขึ้น “ผมเองกไ็ม่เข้าใจ

เหมือนกัน แต่ถ้าให้เดา มันคงมีฝีมือพอสมควร ถึงแหกมนตร์ของบ้าน

ดงหลวงเข้ามาได้”

“งั้นท�าไมทองไม่ยอมมดัมอืให้มนัเป็นคนของบ้านดงหลวงไปเสยีล่ะ”

“ผมเกรงว่าจะน�าภยัเข้าบ้าน นายอ�าเภอรู้ไหม ตั้งแต่มนัเข้ามา บ้าน

ดงหลวงเริ่มมเีหตุการณ์ไม่ปกต ิ อย่างเดอืนก่อนมคีนตายถงึสามคน ส่วน

ใหญ่กบ็อกว่าเป็นผปี่ามาหกัคอ”

“ถ้างั้นทองกม็สีองทางเลอืก คอืไล่มนัออกไปจากหมู่บ้าน หรอืไม่ก็

รบัมนัเป็นคนบ้านดงหลวงเสยี การเป็นผูน้�าถ้าไม่ตดัสนิใจเดด็ขาดอาจจะมี

ปัญหาตามมา”

ทองนิ่งเงยีบ นายอ�าเภอจงึตบบ่าเบาๆ 

“ฉนัเข้าใจนะ แต่บางทถีงึแม้จะไม่มพีนัแสง หมู่บ้านดงหลวงกต็้อง

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ความเจริญ เทคโนโลยีต่างๆ เป็น 

สิ่งที่เราหลกีเลี่ยงไม่ได้หรอก ขนาดเมอืงเชยีงใหม่ยงักลายเป็นจงัหวดั เรา

มรีถราที่พาเราไปได้ทุกที่ มปีืนที่ล้มเสอืได้ หรอืแม้แต่ยามกลางคนืเดี๋ยวนี้
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ยังมีหลอดไฟให้ความสว่าง ทองไปในเวียงเชียงใหม่ก็เห็นแล้วไม่ใช่รึว่า 

ตอนนี้พฒันาไปแค่ไหน”

“ผมรู ้แต่ที่ผมเล่าให้นายฟังกเ็พราะไม่อยากให้คณุยวุดไีปวุน่วายกบั

ไอ้พันแสง การที่ไอ้พันแสงปรากฏตัวลับล่อๆ แถวนี้บ่อยๆ มันอาจจะมี

แผนการอะไรบางอย่างไม่ดกีไ็ด้” ผู้ใหญ่บ้านกงัวล

“เอาเถอะ ฉนัจะเตอืนยวุดเีอง ขอบใจที่เป็นห่วง มา ชนแก้วกนัดกีว่า” 

นายอ�าเภอเปลี่ยนเรื่องเพราะไม่อยากให้บรรยากาศเสีย ทองจึงยิ้ม

ได้ หนัไปสั่งค�าแก้วให้เตรยีมสุราและกบัแกล้มมาเพิ่ม

หลงัจากเหน็ทองเคี้ยวเมี่ยงและเดนิถอืตะเกยีงเข้าไปในห้องแล้ว ยวุดี
ใช้เวลาอกีครู่ใหญ่เพื่อรอให้ไฟในห้องนอนของพ่อหลวงดบัลง

เมื่อทุกอย่างเรยีบร้อย สาวกรุงจงึแอบย่องออกจากห้อง ระวงัไม่ให้

เท้าที่สมัผสักบัไม้บนเรอืนใหญ่เกดิเสยีงดงัเอี๊ยดอ๊าด เพราะจะท�าให้ทุกคน

ตื่นได้ เธอเดนิลงบนัไดขั้นสุดท้ายได้อย่างปลอดภยั ก�าลงัจะก้าวขา เสยีง

เรยีกเบาๆ จากด้านหลงักท็�าเธอชะงกั

“คุณยุวด”ี 

สาวกรุงส่ายหวั มคีนจบัได้จนได้ ลูกสาวเจ้าของบ้านนั่นเอง 

“บัวชุม ตกใจหมด” ยุวดีมั่นใจว่าตอนที่ลุกออกจากห้องนอนมา  

สาวน้อยที่นอนด้วยกนัหลบัไปแล้ว

“ค�่ามืดคุณยุวดีจะไปไหน” สาวน้อยยืนถือตะเกียงน�้ามันอยู่ตรงหัว

บนัได

“ฉนัจะไปไหนมนักเ็รื่องของฉนั” ยุวดมีองเป็นเชงิต�าหนิ

“บ่ได้เน้อเจ้า ป้อทองหื้อข้าเจ้าดแูลคณุยวุดหีื้อด ีบ่หื้อไปไหน” บวัชุม

ตอบตรง

“นี่ฉนัไม่ได้เป็นนกัโทษนะยะ ฉนัเป็นลกูนายอ�าเภอและกเ็ป็นเจ้านาย

พ่อเธอด้วย ไม่ต้องมาสะเออะ” 
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“ขึ้นเฮอืนเต๊อะเจ้า อย่าเยยีะหื้อทุกคนเป็นห่วง” สาวน้อยขอร้อง

“ไม่! เธอขึ้นไปคนเดยีวเถอะ ฉนัจะไปเดนิเล่น” ยุวดกีล่าวทิ้งท้าย 

แล้วหยบิตะเกยีงเดนิออกจากบ้าน

บวัชมุส่ายหวั เมื่อไม่มทีางเลอืกจงึต้องวิ่งตาม โดยไม่รู้ว่าสาวกรุงนั้น

ยิ้มมุมปากที่ไม่ต้องเดนิไปเพยีงล�าพงัแล้ว 

เดอืนเตม็ดวงกลมมน งามราวกบัลูกแก้วที่แขวนไว้บนฟ้า 
แต่ชายหนุ่มที่นั่งจ้องกลบัมไิด้เพลดิเพลนิในความงามนั้น สมองยงั

คงฟุ้งซ่านคิดถึงแต่เรื่องตน อนาถใจในชีวิต เวลาผ่านไปเกือบครึ่งปี แต่

ตอนนี้เขากลบัจ�าอะไรเกี่ยวกบัตวัเองไม่ได้เสยีที

จะมบีา้งที่สญัชาตญาณพาให้เอาตวัรอด หลุดใชว้ชิาแปลกๆ มหีมดั

หนกั มแีรงมหาศาล บางเวลากเ็ดนิมาเดนิไปได้ไวอย่างกบัหายตวั คงเป็น

ฝีมอืที่ตดิตวัมา 

เขาถอนหายใจแรง กะพริบตาท้าทายแสงนวล ลมแล้งพัดผ่านมา 

กระทบผิวหยาบและกล้ามแกร่ง กระทั่งเขานึกได้ว่าตอนกลางวันเจออะไร

บางอย่างที่ป่าเหนอืวดั ตั้งใจจะเอาไปให้หลวงปู่ดู แต่เจอผู้หญงิคนหนึ่งมา

วุ่นวายเลยหนอีอกมาเสยีก่อน

พันแสงหยิบของสิ่งนั้นออกมาจากย่าม ลองใช้ผ้าปัดถูเศษดินออก 

เอามาส่องกบัตะเกยีงโลหะส�ารดิกส็ะท้อนแสงไฟ เขาขมวดคิ้วสงสยั ยงัเดา

ไม่ออกว่าคืออะไร ด้ามมันยาวเหมือนด้ามยามวนเหล็ก แต่ฉลุลายเป็น

ตุ๊กตารูปนกตวัน้อย พลนัชั่ววนิาทใีนสมองกเ็หน็ใบหน้ายกัษ์!

“ผ่ออะหยงัอยู่พนัแสง” 

ชายหนุ่มตกใจ หนัไปมองพ่อเฒ่าที่ย่างเท้ามาหาและทิ้งตวัลงที่แคร่

คนอ่อนกว่ายื่นของปรศินาให้ ผู้เฒ่าจนัทร์รบัมนัมามองใกล้ๆ แสง

สว่าง

“ข้าเจอมนัตอนก�าลงัฟันป่า ป้อเฒ่าว่ามนัคอือะหยงั”
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“นี่มนั...” จนัทร์พลกิแท่งส�ารดิไปมา “หวัพณิ”

“หวัพณิ?” พนัแสงไม่รู้จกั

“แม่นแล้ว หวัพณิเปี๊ยะ”

“มนัคอือาวุธอนัใดกา ป้อเฒ่า”

จนัทร์ส่ายหน้า “ข้าก่อลมืไปว่าสูความจ�าเสื่อม รอข้าก�า” 

จนัทร์คนืหวัพณิเป๊ียะให้ชายหนุม่ แล้วจงึเดนิขึ้นไปบนบ้าน จากนั้น

กก็ลบัมาพร้อมกบัเครื่องดนตรชีนดิหนึ่งในมอื

“อนันี้แหละ ที่เป้ินฮ้องว่าพณิเป๊ียะ ที่สเูจอมนัคอืส่วนนี้” นิ้วมอืเหี่ยว

ชี้ไปที่ส่วนหวั

“ท�าไมมนับ่เหมอืนกนัล่ะป้อเฒ่า” พนัแสงว่า ที่อยูใ่นมอืเขามนัคล้าย

กบัรูปนกมากกว่า

“ของสูเป็นรูปนกยูง แต่ของข้าเป็นรูปช้าง หวัพณิเปี๊ยะมนัแตกต่าง

กันไป แล้วแต่ช่างสล่าที่แป๋งมันขึ้นมา” จันทร์ยิ้ม แล้วส่งเครื่องดนตรีให ้

คนหนุ่มดูใกล้ๆ 

“พิณเปี๊ยะมันเล่นยาก ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า ‘เปี๊ยะ’ แปลว่าอวด 

การเล่นจะต้องแก้เสื้อเพื่ออวดหื้อคนผ่อ โดยเฉพาะสาวๆ” จนัทร์ยิ้มเจ้าเล่ห์ 

ก่อนจะหยิบเครื่องดนตรีมาตั้งท่าโดยใช้มือขวาจับคันทวย แนบกะลาไว้ที่

หน้าอกด้านซ้าย แล้วจงึดดีให้ดู

ตงึ...

เสียงนั้นกังวานแว่ว พันแสงขนลุก ในสมองเหมือนมีแสงสว่างจ้า 

ราวกบัเคยได้ยนิเสยีงดนตรนีี้ที่ไหนมาก่อน สมัผสัได้ถงึความสุข สมหวงั 

และพลดัพราก

“ที่ข้าเล่นมันคือพิณเปี๊ยะสองสาย คนบะเก่าเปิ้นว่า หัดเปี๊ยะสามปี 

หดัปี่สามเดอืน หมายความว่า การเล่นพณิเปี๊ยะยากกว่าเครื่องดนตรชีนดิ

ใด” จนัทร์เอ่ยและเล่นดนตรไีปอย่างช�านาญ

“เสียงของมันดังม่วนเหมือนเสียงระฆังสวรรค์ แต่ก่อนน่าจะเป็น
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เครื่องดนตรีของเจ้าของนาย เพราะส่วนหัวท�าด้วยส�าริด แต่บะเดี่ยวไผๆ 

ก่อเล่นได้ คนที่เล่นส่วนใหญ่ก่อเอาไว้อวดสาว” จันทร์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ 

“อย่างค�าป้อเมยีข้าก่อฮกัเมาตอนข้าดดีพณิเปี๊ยะเหมอืนกนั”

“อู้อะหยงัปู่เฒ่า ข้าได้ยนิเน้อ”

ชายชราสะดุ้งโหยงก่อนจะท�าหน้าตื่น “ข้าก่ออู้จากับพันแสงตาม

ประสาลูกป้อจาย”

“อย่ามาว่าข้าฮกัเมาสูเน้อ สูน่ะบ่ใช่กาฮกัเมาข้า จนต้องมายนืไห้อยู่

ปากบ่อ บอกว่าถ้าข้าบ่ตอบฮกัจะโดดน�้าบ่อต๋าย”

จันทร์สะดุ้งโหยงเมื่อความจริงถูกเปิดเผย “ข้าอู้เล่นกับไอ้พันแสง 

มนับะดาย ไปๆ ขึ้นเฮอืนดกีว่า” ชายแก่รบีประคองเมยีรกัจากไป ปล่อยให้

พนัแสงนั่งจ้องเครื่องดนตรทีี่เขารู้สกึคุ้นเคย

พันแสงเดินมายังริมธารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกระท่อมที่เขาพ�านัก คืนนี้

แสงเดอืนฉาบทาให้ทกุอย่างขาวโพลน บางเวลาดูปลอดภยั แต่บางเวลากดู็

หลอน

เสยีงหรดีหริ่งเรไรดงัประสานกบัเสยีงน�้าไหล เหนอืล�าธารมดีอยแนว

ยาวด�าทะมนึล้อมรอบไปทกุทศิ ราวกบัมนัเป็นก�าแพงให้หมู่บ้านตดัขาดจาก

ทุกสิ่ง ชายหนุ่มทิ้งตัวลงนั่งริมตลิ่ง หยิบเครื่องดนตรีของจันทร์ออกมา

พจิารณา

พณิเปี๊ยะงั้นหรอื...ท�าไมรู้สกึผูกพนักบัมนัเหลอืเกนิ

ลองถอดเสื้อ จดัท่าจดัทางให้เหมอืนชายชราเมื่อครู่ หวงัจะลองดดี

มนัดูสกัครา ร่างใหญ่ดูเก้ๆ กงัๆ แต่กพ็อถูไถ เมื่อกะลาครอบตรงหน้าอก

ด้านซ้าย นิ้วมอืยาวกล็องดดีมนั

แต๊ก...

เสียงดีดดังไม่กังวานใส พยายามอีกครั้งก็เป็นเช่นเดิม เล่นยาก

เหมอืนที่พ่อเฒ่าจนัทร์บอกไว้จรงิๆ ลองดดีอกีสกัพกักไ็ม่มวีี่แววว่าคนอย่าง

เขาจะเล่นเครื่องดนตรชีนดินี้ได้ 
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“เฮ้อ!” ชายหนุ่มถอนหายใจ พิณเปี๊ยะคงไม่ได้ช่วยให้ความทรงจ�า

เขากลบัคนืได้ เหมอืนอกีหลายๆ อย่างที่พนัแสงเคยลองท�า ดูท่าเขาคงจะ

ถนดัแต่เรื่องใช้แรงเท่านั้น

ในป่าลึกมีเสียงดังแทรกเข้ามาเป็นระยะ เดาได้ว่าเป็นเสียงจากชะนี

หรือช้างป่าร้องหาคู่ นานๆ ทีได้ยินเสียงขู่กระโชกโฮกฮากที่ท�าให้แม้แต่

แมลงตวัเลก็ตวัน้อยยงัต้องเงยีบ

บางครามเีสยีงป๊อกๆ ฟังขนลกุ จะเป็นเสยีงงใูหญ่พ่นน�้าใส่หนิหลวง

หรอืจะเป็นผป่ีาที่พ่นลมขูข่วญั นกเค้าแมวโฉบผ่านหน้า บนิถลาไปเกาะต้น

มะม่วงสูง มนักางปีกส่ายหวัไปมาอยู่ที่กิ่งใหญ่ มองเผนิๆ ใบหน้าเหมอืน

ทารกที่เกดิใหม่แสยะยิ้มลงมา

อากาศร้อนจนท�าให้พนัแสงปาดเหงื่อที่ชุม่กาย คงต้องลงอาบน�้าช�าระ

คราบไคลในล�าธารก่อนกลบัไปพกัผ่อนที่กระท่อม  

ร่างใหญ่พาตัวไปจุ่มน�้าเพื่อผ่อนคลาย น�้าลึกแค่เอว แสงจันทร์

กระทบผวิธาราและร่างหนุ่ม เขาขดัถูกายให้สะอาด 

เมื่อเริ่มเย็นสบายจึงค่อยๆ เดินขึ้นมายังฝั่งที่ตื้นเขินเพียงหัวเข่า  

วกัน�้าขึ้นมาล้างหน้า ลบูไล้หน้าอกบกึบนึ ผ้าขาวม้าเปียกแนบบั้นท้ายรดัตงึ

ตรงหว่างขา ที่สุดพนัแสงกต็ดัสนิใจถอดออก

เมื่อร่างของเขาเปลอืยหมดจด หูกไ็ด้ยนิเสยีง...

“กรี๊ด!”

สญัชาตญาณหนุ่มท�าให้รบีหนัขวบัวิ่งขึ้นฝ่ัง นุ่งผ้าขาวม้ากลบัตามเดมิ 

แล้วหยบิหนิขว้างเข้าไปในพุ่มไม้ฝั่งตรงกนัข้ามที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเสยีง

“สูเป็นไผ ออกมาเดี๋ยวนี้!” เขาตะโกนขู่ ทว่าทุกอย่างกลบัเงียบงัน 

พนัแสงท�าเสยีงฮดึฮดั

‘หรอืจะเป็นผปี่า ผแีม่ม่ายที่เหน็ของดขีองกูตอนอาบน�้า แล้วอยาก

ได้กูไปเป็นผวั’

“จะบอกหื้อฮู้ บ่ว่าจะคนหรอืผ ีข้าก่อบ่เคยกั๋ว จะออกมาหรอืบ่ออก 
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ถ้าบ่ออก ข้าจะบุกเข้าไปหกัคอสู”

พุ่มไม้นั้นสั่น ก่อนจะมใีครบางคนออกมา พนัแสงเบกิตากว้าง

“ฉนัเอง พนัแสง”

ใต้แสงจันทร์ค่อยๆ เผยให้เห็นชัดว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมที่เคยเจอที่

วดั...

ยวุดเีดนิเข้าไปหาอย่างท้าทาย หลงัจากใช้เวลาทั้งวนัตามสบืเรื่องชาย

หนุ่ม ทั้งยอมถอดแหวนให้บวัชุมยอมปรปิากเรื่องที่อยู่ของเขา จนในที่สุด

เธอก็รู้ว่าพันแสงพักอยู่ที่ใด รอจนทุกคนหลับหมดก็ตั้งใจจะแอบมาหาเขา 

กระทั่งมาพบชายหนุ่มก�าลงัเดนิออกจากบ้านไปยงัธารน�้า แอบซุ่มดูอยู่นาน 

คิดว่าจะเห็นเขาแสดงฝีมืออีกครั้ง แต่กลับเห็นเขานั่งเล่นเครื่องดนตรี

ประหลาดที่ไม่เป็นเพลง แถมยงัแก้ผ้าอาบน�้าโทงๆ จนมคีนต้องร้องกรี๊ด

“มาลกัผ่อข้ายะได” น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาคุยกบัเธอ 

ยุวดอีมยิ้ม คดิในใจ ‘นายคนนี้ ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหล่อแฮะ’

“ฉันแค่อยากรู้ว่านายเป็นใคร ก็...ฉันถามอะไรก็ไม่ตอบ” ยุวดีจับ

ปอยผมมาทดัหู ชม้อยชม้ายชายตาให้เขารู้ว่าเธอรู้สกึว่าเขาเป็นคนพเิศษ

ทว่าคูส่นทนายงันิ่งเฉย และเดนิไปเกบ็ข้าวของเดนิกลบั ยุวดรีบีเดนิ

ไปขวาง

“ดะ...เดี๋ยวส ินายจะไปไหน ยงัคยุกนัไม่เสรจ็ ถ้าเป็นกรุงเทพฯ เดนิ

หนผีู้หญงิแบบนี้เขาเรยีกว่าเสยีมารยาทรู้มั้ย” 

คนแปลกหน้าแห่งบ้านดงหลวงจะเดินต่อ แต่สาวกรุงไม่ยอมหลีก

ทางให้

“หลกีไป ข้าจะปิ๊กเฮอืนแล้ว”

ลูกสาวนายอ�าเภอสูดลมหายใจฮดึฮดั “ฉนัแค่อยากรู้จกั ท�าไมนาย

ถงึได้รงัเกยีจฉนันกั”

พนัแสงแลมอง สายตาคมท�าเอาเธอสั่นสะท้าน แต่แล้วเขากลบัเดนิ

อ้อมหน ียุวดรีบีวิ่งตาม
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“เดี๋ยวส ิรอฉนัก่อน...หยุดเดี๋ยวนี้นะ ไอ้บ้านนอก! หนอ็ย...ท�าเป็น

หยิ่ง คดิว่าหล่อตาย รู้ไว้ซะ คนอย่างฉนัไม่เคยคดิจะสนนาย”

และอกีมากมายที่ยุวดสีบถด่าตามหลงั แต่พนัแสงกไ็ม่สนใจ 

จนกระทั่งเสียงยุวดีเงียบหาย...ได้ยินเสียงขู ่ค�ารามแทน หนุ ่ม 

แปลกหน้าผิดสังเกตจึงหันขวับ และพบว่าตอนนี้หญิงสาวล้มอยู่บนพื้น 

โดยมหีมาป่าตวัเขื่องล้อมไว้ นบัได้ถงึสี่ตวั

“ช่วยด้วย!” ลูกสาวนายอ�าเภอเสยีงสั่น

สตัว์หน้าขนตวัด�ามะเมื่อมสองตวัล้อมยวุด ีส่วนอกีสองก�าลงัค�าราม

เข้าหาพนัแสง ดวงตามนัแดงก�่าเหมอืนหมาผ ีหมาปีศาจ

ตัวหน้าสุดเห่าเสียงดังพร้อมกับกระโจนเข้าหา ชายหนุ่มจับด้าม 

พณิเปี๊ยะหวดเข้าที่หวัมนัทนัที

“เอ๋ง!” 

พณิหกั มนัร้องครางและนอนนิ่ง ที่เหลอืยงัไม่ยอมแพ้ ทั้งเห่าทั้งขู่

และมุ่งมาจะกดั

ยุวดีเห็นชายหนุ่มตบแขนตบขาวาดลวดลายเชิงมวย ก่อนที่หมาป่า

จะกระโดดเข้าขย�้าพร้อมกนั 

“ระวัง!” ยุวดีหลับตาปี๋ ได้ยินเสียงโฮกฮากจากการต่อสู้ ไม่นาน 

เสยีงร้องกห็ายเข้าไปในป่า

หญิงสาวค่อยๆ ลืมตาขึ้น ภาพแรกที่เห็นคือใบหน้าของหนุ่มตา 

ชั้นเดียวที่อยู่ห่างกับเธอเพียงหนึ่งฝ่ามือ ลมหายใจร้อนผ่าวของเขาสัมผัส

หน้าผากซดีเยน็ของเธอ

“ไหนว่าบ่กั๋วอะหยงั” เขาเอ่ยหน้านิ่ง 

สาวกรุงตวัสั่นเหมอืนลูกนก “หมาพวกนั้นมาจากไหน”

“เฮาอยู่ใกล้แนวป่า ก่อมกัจะมสีตัว์ฮ้ายหลงเข้ามาประจ�า”

สาวกรุงมองไปมั่ว เกรงว่ามนัจะบุกมาอกี

“เดี๋ยวข้าจะไปส่ง” เขาบอก พลนัหขูองพนัแสงกไ็ด้ยนิสิ่งผดิปกตอิกี 
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จงึยกมอืจุปากไม่ให้ยุวดสี่งเสยีง 

ในพุม่ไม้ที่ก่อนหน้านี้ยุวดซ่ีอนตวัอยู่ บดันี้สั่นระรวัและมเีสยีงหวัเราะ

คกิคกั

“บวัชุม!” สาวกรุงเพิ่งนกึได้ว่าในพุ่มไม้กม็อีกีคนซ่อนอยู่

สาวน้อยตวัเลก็เดนิออกมาพร้อมหวัเราะลั่น เมื่อเพ่งเข้าใกล้กลบัเหน็

ว่าบวัชุมไม่มลีูกตาด�า!

“บัวชุม” พันแสงเรียกชื่อเด็กสาว ทว่าร่างเล็กกลับกรีดกรายร่ายร�า

กลางแสงเดอืน

ลมพดัแรงพากิ่งไม้ไหว เสยีงหึ่งๆ เหมอืนผปี่าโห่ร้อง ชอบใจที่เหน็

ลกูสาวพ่อหลวงฟ้อนร�าอย่างคนไม่ได้สต ิตวับวัชุมฟ้อนแง้นแอ่นหลงัจนหวั

แตะพื้น พร้อมกบัโห่ร้องเหมอืนคนคกึคะนอง

“ฮิ้ว...”

“บวัชุม เธอเป็นอะไร” ยุวดเีบกิตา อ้าปากค้างด้วยความตกใจ

ไม่ทันตั้งตัว ร่างที่แอ่นค้างก็กระโดดขึ้นฟ้า สูงกว่าต้นมะขาม พุ่ง

เข้าหาพนัแสงและยุวดี

“กรี๊ด!”

ยวุดหีลบัตายกมอืบงัหน้า ก่อนที่ทกุอย่างจะเงยีบสนทิ สาวกรุงลมืตา

ขึ้นอกีครั้ง พบว่าตวัเองอยู่ในออ้มแขนของพนัแสง โดยที่มอือกีขา้งของเขา

ชูขึ้นแตะหน้าผากบวัชุมที่ลอยคว้างอยู่บนฟ้า ปากของเขาขมุบขมบิเหมอืน

ท่องอะไรบางอย่าง สกัพกัร่างของบวัชมุกอ่็อนระทวยร่วงหล่นลงมา พนัแสง

จงึอ้าแขนรบัเข้ามาอยู่ในอ้อมอก

“มนัเกดิอะไรขึ้น” สาวกรุงแทบไม่เชื่อสิ่งที่เหน็

พนัแสงเขย่าร่างเรยีกให้บวัชมุรูส้กึตวั แต่ไม่ได้ผล จงึหนัมาทางยวุด ี

“ต้องพาบวัชุมปิ๊กบ้าน”
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เสียงหมาเห่าดังมาจากนอกรั้ว ตามด้วยเสียงกรีดร้องของค�าแก้ว 
ท�าให้ครรชติรบีลุกจากที่นอนออกมาดู เหน็แสงไฟจากตะเกยีงน�้ามนัหลาย

ดวงอยู่ด้านล่าง ค�าแก้วก�าลงักอดร่างบวัชุมไว้ ส่วนทองยนืชี้หน้าด่าบุรุษที่

ยนืนิ่ง นายอ�าเภอใจหายที่เหน็ลูกสาวตวัเองอยู่ในวงโกลาหลนั้นด้วย

“เกดิอะไรขึ้น!” ครรชติตะโกนถาม ทุกคนจงึเงยีบเสยีง

“ไอ้พันแสงมันท�าอะไรบัวชุมก็ไม่รู้ท่านนายอ�าเภอ” ทองขอความ

เหน็ใจ 

ผู้มีอ�านาจจึงเดินเข้าไปมองหน้าชายเจ้าปัญหา เขายืนนิ่ง ไม่มีท่าที

หวั่นเกรงครรชติสกันดิ

“นายเองน่ะเหรอ...พนัแสง” 

“ผู้ใหญ่ทองเข้าใจผดิแล้วค่ะ พนัแสงเขาไม่ได้ท�าอะไรบวัชุม เขาช่วย

พวกเราไว้ต่างหาก” ยุวดรีบีแก้ตวัให้

นายอ�าเภอสบตาเรยีวเลก็ของบุรุษ “ไหนลองเล่ามาซวิ่าเกดิอะไรขึ้น 

พนัแสง”

คนถูกถามเอาแต่เงยีบ แถมจ้องหน้านายอ�าเภอตอบ

“เกดิอะหยงั เล่าหื้อนายอ�าเภอฟังเหยี พนัแสง” ค�าแก้วขอร้อง

หนุ่มลกึลบัยงัไม่ตอบ จนสาวกรุงทนไม่ไหว ขออธบิายแทน 

“หนูกบับวัชุมออกไปเดนิเล่น จนไปเจอกบัพนัแสงที่ล�าธาร แต่แล้ว

กม็หีมาป่าบกุเข้ามา พนัแสงจงึช่วยไว้ ส่วนบวัชมุอยู่ๆ  กล็กุขึ้นมาฟ้อนและ

กระโดดเหมอืนจะเข้ามากดั พนัแสงจงึท�าให้เธอสงบ” 

“ลกูฮาเป็นอะหยงั ถ้าคงิบ่บอก ฮาจะยงิหวัคงิ” ทองทนไม่ไหว หยบิ

ปืนลูกซองที่พกลงเรอืนมาเลง็ไปที่หวั ทว่าพนัแสงกไ็ม่มที่าทสีะดุ้งกลวั

“บวัชุมขวญัอ่อน มผีเีร่ร่อนแถวนั้นเข้าสงิ ข้าเลยไล่มนัไป” ในที่สุด

เขากป็รปิาก

“ห้ามมายุ่งกบัลูกฮาแหม!” 

ทองตะโกนลั่นจนสาวน้อยสะดุ้งเฮอืกใหญ่และลมืตาขึ้น 
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“อแีม่ ข้าเป็นอะหยงั”

ค�าแก้วรบีกอดปลอบประโลม ทองปรี่เข้าไปหา 

“บัวชุม สูเจ็บตรงไหนก่อ” บิดาถามย�้าอยู่อย่างนั้น แต่สาวน้อยก็

ยนืยนัว่าเธอไม่เป็นอะไร

ครรชติค่อยโล่งใจ หนัไปมองลูกสาวตวัดอีย่างไม่พอใจนกั

“แล้วค�่ามดือย่างนี้ออกไปไหนมา” 

เสยีงแขง็นั้นไม่ได้ท�าให้ยุวดกีลวัสกันดิ

“คุณพ่อไม่ต้องห่วงหรอกน่า กเ็หน็อยู่ว่าไม่มใีครเป็นอะไร พนัแสง

ช่วยพวกหนไูด้ ใช่ไหมพนัแสง...” เธอหนัไปทางหนุม่หล่อเพื่อหาพวก แต่ก็

ไม่เหน็เงาชายหนุ่มแล้ว

“เหน็หรอืยงัท่านนายอ�าเภอ ไอ้พนัแสงมนัหายตวัไปมาไดอ้ย่างกบัผ ี

แถมพูดจาเหมือนกับคนบ้าใบ้ บ้านดงหลวงที่เคยสงบสุขมีเรื่องแปลกขึ้น

ทุกท ีผมถงึไม่อยากให้คุณยุวดไีปยุ่งกบัมนั” ทองระบายด้วยความหนกัใจ

“ฉนัเข้าใจ” นายอ�าเภอหนัไปมองหน้าลกูสาว “ได้ยนิแล้วใช่ไหมยวุด ี

ช่วยท�าตามที่ผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นห่วงหน่อย นี่ไม่ใช่ค�าสั่ง แต่เป็นมารยาทที่

ควรส�านกึ หวงัว่าผู้ดจีากบางกอกคงจะม”ี

ค�าประชดประชันของบิดาท�าเอาสาวกรุงตัวสั่นด้วยความโกรธจน

สะบดัหน้าหนขีึ้นเรอืน

“มอีะหยงักนักา ป้อหลวง” 

เสียงทุ้มดังขึ้น แต่ก็พอให้ทุกคนอุ่นใจ เมื่อเจ้าอาวาสเดินเข้ามา 

กลางวงสนทนา หลังจากมีคนไปปลุกเรียกกลางดึกว่ามีเรื่องร้อนเรื่องร้าย 

ที่บ้านพ่อหลวง

“ไอ้พนัแสงตุ๊ปู่ มนัท�าอะหยงับะฮู้หื้อลูกข้าจนเป็นลมเป็นแล้ง” ทอง

ยงัเชื่อว่าเป็นฝีมอืของหนุ่มแปลกหน้า

“ข้าเจ้าตวยคณุยวุดไีปหาอ้ายพนัแสงที่บ้าน แล้วเข้าไปหลบในพุม่ไม้ 

หลงัจากนั้นก่อจ�าบะได้เลยเจ้า” สาวน้อยเอ่ยตามจรงิ
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“พนัแสงบอกว่ามผีเีร่ร่อนมนัไปเข้าร่างบวัชุม” ค�าแก้วเล่าบ้าง

“ผ่อเอาเต๊อะตุ๊ปู่ บ้านดงหลวงอยู่กันมาเมินด้วยความผาสุก พอไอ้

พันแสงมันเข้ามา มีแต่เรื่องฮ้อนฮ้าย เหมือนคาถากันภัยของหมู่บ้านพัง 

ไปหมด บ่ไหวละเน้อ ข้าจะไล่มันออกจากหมู่บ้านไปเสีย” ผู้ใหญ่บ้านยื่น

ค�าขาด 

“ไป ค�าแก้วไปเตรยีมสวยดอกข้าวตอก แป๋งดาบอกผปู่ีย่า เจ้าที่เจ้าทาง 

หอพ่อบ้าน ขอสมูาที่หมูเ่ฮาได้ล่วงล�้า วนัพกูมนัวนัศลี ข้ากั๋วว่าจะบ่ทนักาล”

ค�าแก้วพาบวัชุมจากไปเงยีบๆ เพื่อท�าตามค�าสั่งของสามี

“จะว่าไปแล้ว พันแสงมันก่อบ่ได้ยุ่งกับไผนะ มีแต่คนเฮานั่นแหละ 

ไปยุ่งกบัมนั” เจ้าอาวาสพยายามแก้ต่างให้

“แต่มันคือตัวขึดตัวจา ถึงมันอยู่ แหมบ่เมินมันก่อคงเกิดเรื่องบ่ดี 

ขึ้นแหม เรื่องนี้ปล่อยเป็นเรื่องของฆราวาสเต๊อะ ตุ๊เจ้าขอบ่ต้องมายุ่ง”

เจอพ่อหลวงบ้านมาไม้นี้ จะให้เอ่ยอะไรต่อก็คงเกินกิจของสงฆ์ 

หลวงปู่จงึได้แต่เดนิกลบัวดัเสยี

“ฉันเห็นด้วยนะทอง ที่จะไล่ผู้ชายคนนั้นไปให้พ้นเสีย” นายอ�าเภอ

เดนิเข้าไปตบบ่า “แต่วนัพรุง่นี้มงีานบญุ ชาวบ้านต้องท�าบญุท�าทาน ให้เป็น

หลงังานเสรจ็ดมีั้ย”

เริ่มมคีนเหน็ด้วย เพราะว่าตอนนี้กด็กึมากแล้ว

“อย่างน้อยกใ็ห้พนัแสงได้ท�าบญุที่บ้านดงหลวงเป็นครั้งสดุท้าย ถอืว่า

ฉนัขอละกนันะ”

แม้จะไม่เหน็ด้วยเท่าไร แต่เมื่อผู้ใหญ่ที่เป็นนายขอมาขนาดนี้ พ่อ-

หลวงทองจงึจ�าเป็นต้องรบัปาก 

‘ไอ้พนัแสง คนืนี้จะเป็นคนืสุดท้ายที่มงึจะได้อยู่ในบ้านดงหลวง ข้า

เหลอือดมาเมนิแล้ว’
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บนเรอืนของพ่อหลวงทอง ค�าแก้วและผู้หญงิคนอื่นๆ ต่างสาละวน
ช่วยกนัหาของมาจดัเป็นสะตวง๑เครื่องเซ่นแล้วน�าไปใส่พาน ก่อนจะจงูแขน

ค�าแก้วไปยงัหิ้งบูชาในห้อง

“ไหวก่อลูก” คนเป็นแม่ยงัเป็นห่วง กลวัว่าลูกจะเป็นลมไปอกี

“ข้าเจ้าบ่เป็นหยัง” บัวชุมยืนยัน ค�าแก้วเลยให้ลูกนั่งพนมมือไหว้ผี

ปู่ย่าบรรพบุรุษ ให้ช่วยปกปักรกัษา อย่าให้เกดิอาเพศอนัใดต่อ

ยุวดนีั่งกอดอกมองด้วยความสงสยั เมื่อเหน็ค�าแก้วและบวัชุมออก

จากห้องนอนมาจงึถาม

“ท�าอะไรกนัเหรอ”

“เฮาขอสูมาผีปู่ย่า บางทีคนเฮาอาจจะได้ล่วงเกินโดยบ่ได้ตั้งใจ ขอ

หื้อเปิ้นหื้ออภยั” ค�าแก้วอธบิาย

“หมายความว่าเรื่องที่เกดิขึ้นคนืนี้ เพราะมบีางคนไปลบหลู่ผบีรรพ-

บุรุษอย่างนั้นน่ะเหรอ”

“มนัก่อบ่แน่ แต่หมู่เฮาเยยีะเพื่อความสบายใจเจ้า”

คราวนี้สาวกรุงหวัเราะออกมาอย่างเสยีมารยาท “พวกเธอคดิว่าสิ่งที่

เจอเป็นเรื่องผสีนิะ”

“ก่อคุณยุวดกี่อหนับ่แม่นกา ว่าอยู่ดีๆ  บวัชุมก่อโดนผเีข้าแล้วสลบ

ไป” ค�าแก้วแย้ง

“ขอโทษนะ ฉันอยู่ในเหตุการณ์ มีหมาป่าบุกเข้ามาจะกัดพวกเรา  

และอยู่ดีๆ  บวัชุมกเ็ป็นบ้าลุกขึ้นฟ้อนร�า คงอยากเรยีกร้องความสนใจจาก

พันแสงมากกว่า” ยุวดียิ้มเยาะมองไปยังสาวน้อย “เธอก็แอบชอบเขาอยู ่

ใช่ไหมล่ะ”

“ข้าเจ้าบ่ได้กึ๊ดจะอั้น” บวัชมุหนัไปอธบิายให้มารดาฟังด้วยเกรงว่าจะ

๑ เครื่องท�าพธิกีรรมในล้านนา ท�าจากกาบกล้วยพนัเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้ตอกและใบตอง

รองพื้น ส�าหรบัใส่เครื่องเซ่นไหว้เทวดา รวมไปถงึผตี่างๆ
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เข้าใจผดิ “ข้าเจ้าบ่ฮู้สกึตวัแต้ๆ นา อแีม่” 

“จะเป็นไปได้ยังไง คนไม่รู้สึกตัวจะฟ้อนจะกระโดดได้สูงขนาดนั้น 

พวกเธอในหมู่บ้านนี้แขง็แรงดกีนัจงั” ยุวดยีงัไม่เชื่อ

บัวชุมเม้มปาก แววตาไม่ยอม “ท่าจะแม่นแล้วเจ้า เรื่องทั้งหมด 

บ่แม่นผบ่ีแม่นสาง แต่เป็นเพราะแม่ญงิคนหนึ่งที่ท�าตวัหลึ่ง บ่ยอมหลบัยอม

นอน แฮ่นจะไปหาป้อจาย จนข้าเจ้าได้ตวยไปเป็นคู่”

เมื่อถูกย้อน สาวต่างถิ่นผู้สูงส่งกร็ู้สกึชาทั่วใบหน้า 

“นี่เธอ กล้าดยีงัไงมาย้อนฉนั” ยุวดมีองอย่างเอาเรื่อง 

“สูมาเต๊อะเจ้าคุณยุวดี บัวชุม ขอโทษคุณยุวดีเสีย” ค�าแก้วสะกิด

ลูกสาวที่ท�าตวัไม่งามใส่แขก บวัชุมจงึตั้งสตกิ่อนจะยกมอืไหว้

ยุวดีแบะปากเชิดหน้า “อย่ามาท�าเป็นฉลาด แค่เห็นพวกเธอบูชาผี

แล้วก็ช่างสมเพชอย่างว่า บ้านดงหลวงช่างเป็นบ้านป่าไร้การศึกษา มิน่า 

สาวเหนอืถงึโดนหลอกอยู่บ่อยๆ”

“คุณยุวดเีจ้า ข้าเจ้าขอสูมาแล้ว แต่อยากหื้อฮู้แหมหน่อยเน้อเจ้าว่า 

แม้เฮาจะเป็นคนบ้านนอกคอกนา การกราบไหว้ผี บางทีบ่ได้หมายถึงผี

โดยตรง แต่เป็นการกราบไหว้หื้อเกียรติบรรพบุรุษ หื้อเกียรติรากเหง้า 

ตวัเก่า คณุยวุดอีาจจะเข้าใจว่า แม่ญงิคนเหนอืเป็นแค่คนง่าวหื้อป้อจายมาจุ๊

มาหลอก เข้าใจผดิแล้วเจ้า อนันั้นมนัแค่ในหนงัในละครที่เคยหนั เฮาเอง

ก่อมหีน้าที่ มคีวามฮบัผดิชอบในสงัคม อย่างการบอกหื้อผปีู่ผยี่า ก่อเป็น

หน้าที่ที่แม่ญงิเต๊าอั้นที่เยยีะได้ แล้วคุณยุวดลีอเจ้า อยู่เมอืงกอก นอกจาก

แต่งหน้างามแล้ว เคยได้เยยีะหน้าที่อะหยงัส�าคญัจะอี้ก่อ หรอืบ่ม”ี

เจ็บ...ยิ่งกว่าบัวชุมเดินเข้ามาตบหน้าฉาดใหญ่ ยุวดีไม่ทันได้เถียง  

บวัชุมกย็กมอืไหว้ขอโทษอกีครั้ง ก่อนจะเดนิหนเีข้าห้องไป

สาวกรุงก�ามอืแน่น อยากจะกรดีร้องทั่วบ้านแต่กต็้องข่มใจ

ในห้องนอน บวัชุมนอนหนัหน้าเข้าฝาบ้าน ไม่ปรปิากอะไรอกี ส่วน

ยุวดีพลิกตัวไปมา ครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมาหมาดๆ บ้าน
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ดงหลวงเตม็ไปด้วยสตัว์ดรุ้าย แถมนงัเดก็บวัชมุยงัสร้างเรื่องป่ันหวั คดิแล้ว

ก็อยากลุกไปกระชากมาตบสักฉาดสองฉาด กระทั่งนึกถึงภาพบุรุษหนุ่มที่

นั่งดดีพณิที่รมิธาร อารมณ์ขุ่นมวักแ็จ่มใสเหมอืนจนัทร์บนฟ้า

ใช่...เมื่อกี้เขาคยุกบัเธอ และยงักอดเธอไว้ในอ้อมอก บ้าจรงิ...ท�าไม

เธอถงึหลงเสนห์่ผูช้ายแบบนั้น พนัแสงไม่เหน็มอีะไรด ีกแ็ค่รปูหลอ่ กล้าม

ใหญ่ และไม่พดูมาก เหมาะส�าหรบัเสอืสาวอย่างเธอ การล่าคอืความท้าทาย 

และเขากค็อืเหยื่อ คอยดู...

พนัแสงเดนิเข้าบ้าน เหน็ผูเ้ฒ่าสองคนนั่งรออยูท่ี่แคร่ไม้ตวัเดมิ สหีน้า
ไม่สู้ดนีกั

“พนัแสงเป็นจะไดพ่อง” ค�าป้อถาม

ชายหนุม่หนัหน้าไปทางชายชรา “ป้อเฒ่า ข้าขอสมูาตวยที่ท�าพณิเป๊ียะ

ของท่านหกั” เขายงัห่วงที่ท�าเครื่องดนตรขีองจนัทร์เสยีหาย

จนัทร์ส่ายหน้า “จ๊างมนัเต๊อะ ของมนัหลมุนัแหลว ยงัแป๋งยงัหาใหม่

ได้ ข้าสองคนเป็นห่วงสูมากกว่า” 

เสียงที่ดังจากริมธารท�าให้สองเฒ่าต้องลงเรือนมาดู จึงรู้เรื่องที่เกิด

ขึ้นทนัท ี

“ลูกนายอ�าเภอและบวัชุมมาหาข้าที่รมิน�้า อยู่ๆ ก่อมหีมาผบีุกเข้ามา 

แล้วบวัชุมก่อเหมอืนผเีข้า ข้าเลยไล่มนัออกไปจนบวัชุมสลบ” 

“ป้อหลวงเปิ้นว่าจะไดพ่อง” ค�าป้อถาม

“บ่พอใจ บอกว่าทั้งหมดเป็นเพราะข้า คงบ่อยากหื้อข้าอยู่ที่นี่แล้ว”

“สูบ่ต้องฟัง ป้อหลวงบ่ได้เซาะข้าวหื้อสูกนิ” ชายชราพยายามปลอบ

“ช่างมนัเต๊อะป้อเฒ่า ถ้าหากป้อหลวงเป้ินบ่อยากหื้ออยู ่ก่อปล่อยหื้อ

ข้าได้เดนิทางไปหาชวีติแต้ๆ ของข้าเต๊อะ อยูใ่นที่ที่บ่มไีผหนัค่า ข้าก่อบ่ฮูจ้ะ

อยูไ่ปยะหยงั เฮาควรจะอยู่ในที่ที่มตีวัตนมากกวา่” พนัแสงปลงแลว้ บางที

เขาอาจจะเดนิเข้าป่า หายไปจากบ้านดงหลวงเสยี แม้จนัทร์กบัค�าป้อจะเตอืน
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เสมอว่ามนัอนัตราย

“แล้วแต่สูจะตัดสินใจเอาละกันเน้อ ข้าเองก่อหวังว่าสักวัน สูจะจ�า 

ตวัเก่าได้ และปิ๊กไปหาครอบครวัแต้ๆ เหยี ข้าสองคนก่อขอหื้อสูโชคด”ี

พนัแสงทรุดตวัลง ยกมอืไหว้สาผู้เฒ่าทั้งสอง

“ข้าจะอยู่ร่วมบุญกบัคนบ้านดงหลวงวนัพูกเป็นวนัสุดท้าย”

ฟ้าฟากตะวนัออกยงัไม่สว่าง เพราะตะวนัยงัหลบอยูห่ลงัดอย แต่คน
บ้านดงหลวงต่างลุกขึ้นนึ่งข้าวก่อไฟแล้ว วันนี้เป็นวันพระ และยังเป็นวัน 

งานบุญปอยหลวง ทุกอย่างจงึต้องเริ่มต้นเรว็กว่าวนัปกติ

ไก่ตวัผู้โก่งคอขนัเหนอืหลงัคากระท่อมตองตงึ ส่วนตวัเมยีน�าลกูออก

จากเล้าเดินคุ้ยเขี่ยอาหารกลางถนน ก่อนจะร้องเตือนให้ลูกน้อยคอยหลบ

ผู้คนที่ก�าลงัเดนิทางไปมา

ผู้เฒ่าผู้แก่นุ่งผ้าขาวถือขันเดินมุ่งหน้าไปยังวัด ตะเกียงส่องแสง 

วบัแวม คนหนุม่คนสาวทยอยเข้าช่วยกนัท�าความสะอาดบนวหิารรวมไปถงึ

ลานกลาง ชาวบ้านดงหลวงมอียู่ไม่ถงึร้อยหลงัคาเรอืน และทุกคนต่างรู้จกั

กนัหมด

ฟ้าเริ่มเปลี่ยนส ีบวัชุมแต่งตวังามเคยีงคู่กบัเพื่อนวยัเดยีวกนั คอย

ต้อนรับและอ�านวยความสะดวกให้คนที่มาท�าบุญ โดยเฉพาะอาคันตุกะ

ส�าคญัของบดิาอย่างนายอ�าเภอครรชติ

เขาสวมชดุสกีากเีตม็ยศ เคยีงข้างลูกสาวที่สวมชดุเดรสสชีมพสูดใส

เป็นที่สะดุดตาของคนทั้งงาน พ่อหลวงทองพาเขาเข้าไปนั่งในวิหารตรงที่

ประธานในพธิเีพื่อเริ่มพธิทีางศาสนา

ตลอดทั้งวนัมมีหรสพให้ชาวบ้านได้รื่นเรงิ และพ่อหลวงประกาศก้อง

ว่าเย็นนี้จะมีการแข่งขันชกมวยคาดเชือกบริเวณลานวัด และมีการแข่งขัน

บอกไฟดอกอกีด้วย

ทุกคนมีความสุข อยากให้ถึงคืนนี้เร็วๆ ผิดกับชายคนที่ซ่อนตัว 
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อยู่หลังวิหาร ใจหายอยู่ครามครันที่หลังจากคืนนี้เขาคงต้องเดินทางอย่าง

โดดเดี่ยว

“พนัแสง” เจ้าอาวาสเดนิเข้ามาหาหลงัเหน็เขามสีหีน้าหม่นหมอง

“ข้ามาลาตุ๊ปู่”

พระชราส่งยิ้มให้

“มอีะหยงักาตุ๊ปู่”

“สูบ่ควรกึ๊ดอะหยงั พนัแสง จะไดเสยีสูก่อตงึบ่ตกยาก ผ่อวาสนาสู

แล้วจะได้เป็นเจ้าใหญ่นายโต”

“แต่ข้าจ�าอะหยังบ่ได้เลย ข้าบ่ฮู้ว่าจะไปตางไหน” พันแสงเอ่ยอย่าง

คนสิ้นหนทาง

“คนดีอยู่ไหนก่อตึงรอด สูเป็นคนดี แถมยังมีวิชาอาคมที่ติดตัวมา 

จะไดสูก่อตงึปลอดภยั”

ฟ้ามดืแล้ว เหมอืนมคีนเอาผ้าด�ามาปูทาบทบั ไม่นานดวงแก้วสขีาว 
ก็ลอยแขวน คืนจันทร์เพ็ญ รัศมีแก้วดวงขาวฟุ้งชวนหลงใหล เสียงงาน

รื่นเรงิดงัมาถงึท้ายหมูบ้่าน จนัทร์และค�าป้อนั่งที่แคร่ไมต้วัเดมิ ในใจไมน่กึ

อยากไปเที่ยว สายตาจดจ้องไปที่กระท่อมเล็กข้างบ้าน ไม่นานพันแสงก็

ปรากฏตวัออกมา

“ข้าจะมาลาป้อเฒ่าแม่เฒ่าก่อน วนัพูกข้าจะไปแต่เช้ามดื” ชายหนุ่ม

เอ่ย

“แล้วสูจะไปตงัใด” ค�าป้อเสยีงสั่น ยงัเป็นห่วงเพราะชายหนุ่มยงัจ�า

อะไรไม่ได้

“ข้าว่าจะเข้าป่าตางเหนือ คงอยู่เงียบๆ คนเดียวที่นั่นจนกว่าจะจ�า 

อะหยงัได้ หรอืถ้าจ�าบ่ได้ ก่อคงเซาะว่าหากนิตวัคนเดยีวไปเหยี” พนัแสง

ตอบ

ค�าป้อปาดน�้าตา 
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“ป่าตางเหนอืมนัอนัตรายนกั มนัตดิกบัป่าสวรรค์ เลา่ลอืวา่ไผเข้าไป

แล้วจะออกมาบ่ได้ สูยังจะไปอยู่กา” จันทร์แย้ง เขาเคยห้ามความคิดนี้ 

กับพันแสงไปแล้ว ‘ป่าสวรรค์’ ดินแดนที่ไม่มีใครไปถึง ถ้าหลงเข้าไปก็ 

ไม่สามารถออกมาได้ เทวดา ผ ีหรอืสตัว์ร้ายต่างอยู่ที่นั่น

“ในป่าสวรรค์คงปลอดภัยกว่าอยู่ที่นี่ บ่มีอะหยังน่ากั๋วเท่าจิตใจคน  

ตุ๊ปู่เคยบอกข้า”

“ถ้าจะอั้น ข้าว่าสูลองไปหาแม่เฒ่าลัวะที่ดอยยอดดาวเต๊อะ” จู่ๆ 

จนัทร์กโ็พล่งออกมา

“ไผคือแม่เฒ่าลัวะ” ชายหนุ่มสงสัย แต่ค�าป้อกลับส่ายหน้าไม่เห็น

ด้วย

“มนับ่มอีะหยงัต้องเสยีแล้วสู” จนัทร์จบัมอืภรรยา “หากพนัแสงจะ

เข้าไปทางป่าสวรรค์จริงๆ การได้ไปหาแม่เฒ่าลัวะอาจจะเยียะหื้อจ�าความ 

อะหยงัได้”

พนัแสงนยัน์ตาสั่นระรกิ เรื่องนี้เหตุใดสองผู้เฒ่าไม่เคยบอกเขา

“ข้าบอกสชู้าไปหน่อย แต่มนัเป็นทางเลอืกสดุท้าย” จนัทร์ถอนหายใจ

ขณะหันมาสบตาคนหลงทาง “ก่อนจะถึงชายป่าสวรรค์ มันมีดอยสูงเปียง

ฟ้า ชื่อดอยยอดดาว บนนั้นมนีางหมอเมื่อที่หยั่งรูฟ้้าดนิ หื้อสลูองไปถามว่า

สูเป็นไผ ลุกตงัใดมา”

“แต่ทางไปนั้นมนัแสนอนัตรายนกั ข้าเลยบ่บอกเรื่องนี้หื้อ แต่หากวนั

นี้สูยืนยันจะไป แม่เฒ่าลัวะอาจจะช่วยสูตามหาความจริงได้” ค�าป้อ 

ถอนหายใจ

พันแสงรู้สึกเหมือนเห็นดาวน�าทางในคืนเดือนดับ “ข้ายินดีขนาด  

ป้อเฒ่า แม่เฒ่า”

“แต่นางหมอเมื่อจะดูเมื่อหื้อเฉพาะป้อจายเต๊าอั้น และจะหื้อถามได้

แค่เตื้อเดยีว” จนัทร์ย�้า

“แล้วมนัต้องการเงนิทองก่อ”



หั ส วี ร์  l  47

คราวนี้ผู้เฒ่าทั้งสองเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะเอ่ยปาก “มันบ่ต้องการ

เงนิทอง ค่าท�านายก่อแล้วแต่มนัจะขอ บางเตื้อมนัก่อขอแค่หวอีนัเดยีว แต่

บางเตื้อมนัอาจจะอยากได้ชวีติคนถาม สูต้องเยยีะหื้อมนัเปิงใจเน้อ”

ชายหนุ่มพยกัหน้าเข้าใจ “ยนิดจี๊าดนกัที่เป็นห่วงข้า”

จันทร์และค�าป้อถอนหายใจ “ถ้าจะอั้นวันพูก สูก่อเดินทางตอน 

เช้ามดืเลยเน้อ บ่ต้องมาลา ข้าบ่อยากเหน็หน้าสหูื้อกึ๊ดเตงิแหม” ค�าป้อเสยีง

สั่น แม้จะอยู่ด้วยกนัไม่นาน แต่กร็กัพนัแสงเหมอืนลูกหลานแท้ๆ

“แล้วข้าจะปิ๊กมาหาแอ่วหาเน้อ”

ระหว่างนั้นเอง บรรยากาศรอบตวักด็แูปลกไปจนพนัแสงรู้สกึได้ เขา

แหงนดูบนฟ้า ดวงเดอืนที่เคยสดใสเมื่อครู่ บดันี้เปลี่ยนเป็นสแีดงฉาน

จันทร์แหงนหน้ามองตาม ชายชรารีบลุกขึ้นและเดินส�ารวจรอบๆ 

บ้าน

ใบไม้ไม่ไหวติง เสียงหรีดหริ่งเรไรที่เคยร้องดังบัดนี้กลับเงียบ นก

กลางคนืบนต้นไม้หนหีายเหมอืนหวาดกลวัอะไรบางอย่าง ทกุอย่างเงยีบสงบ

แม้แต่ลมกไ็ม่พดั

คงเหลอืเพยีงเสยีงจากงานรื่นเรงิ...

“ข้าฮูส้กึเหมอืนจะมลีางฮ้าย” พนัแสงเอ่ยเสยีงเบา หนัไปหยบิมดีดาบ

ยาวออกมา ก่อนจะหนัไปบอกสองผูเ้ฒ่า “ป้อเฒ่าแม่เฒ่าอยูบ่นเฮอืน ข้าจะ

ออกไปผ่อว่ามนัเกดิอะหยงั”

จันทร ์และค�าป ้อรีบหยิบตะเกียงน�้ามันขึ้นเรือนและดับแสง

สญัชาตญาณของคนหาของป่า...รู้ดถีงึภยัอนัตรายที่ก�าลงัก้าวเข้ามา

นายอ�าเภอและพ่อหลวงก�าลงัเชยีร์มวยกนัอย่างสนกุสนาน ยวุดรีูส้กึ
เบื่อจงึขอตวัออกไปเดนิเล่น ดอกไม้เพลงิส่งเสยีงฟู่ๆ  ทะยานขึ้นพน้หลงัคา

วดั ชาวบ้านปรบมอืชอบใจเมื่อมนัพุง่ขึ้นสงู บางคนเข้าไปฟ้อนร�าใกล้ๆ โดย

ไม่กลวัเกรง
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ยวุดยีิ้มมมุปาก ขบขนัการกระท�าของชาวบ้านป่า ก่อนจะเดนิออกมา

ดูข้าวของที่น�ามาวางขายแต่กไ็ม่คดิจะซื้อ เพราะคดิว่ามนัสกปรก

“ถ้าบ่มอีะหยงัน่าสนใจ ก่อขึ้นไปหลบัได้เน้อเจ้า จะได้มแีฮงเดนิทาง

ปิ๊กบ้านวนัพูก” 

เสยีงหนึ่งที่ทกัขึ้นมาท�าให้ยุวดหีนัไปมอง บวัชุมนั่นเอง

“ห”ึ สาวกรุงยิ้มมุมปาก “ใครบอกว่าฉนัจะกลบัพรุ่งนี้”

“นายอ�าเภอเจ้า” บวัชุมตอบอย่างมั่นใจ

“ท�าไมเรอะ ถ้าฉันไม่กลับ เธอจะแกล้งท�าเป็นผีเข้าเพื่อให้ฉันกลัว

หรอืไง” ยวุดเีชื่อว่าส่วนหนึ่งของเหตกุารณ์ประหลาดเป็นเพราะบวัชมุอยาก

ให้เธอกลบัไปเสยี

“ข้าเจ้าบ่ได้ว่างขนาดนั้นเจ้า ไหนจะต้องคอยช่วยแม่ต้อนฮับแขก 

และต้องมาคอยผ่อคุณยุวดแีหม”

“ก็ช่วยไม่ได้ พ่อเธอเป็นลูกน้องพ่อฉัน ก็ต้องท�าตามหน้าที่” ยุวดี

กอดอก

“ทุกคนมหีน้าที่หมดเจ้า เหลอืแต่คุณยุวด”ี

เป็นอีกครั้งที่โดนเด็กเมื่อวานซืนเหน็บแนม ยุวดีไม่สนใจ เชิดหน้า

แล้วเดนิหนี

“คุณยุวดจีะไปไหน”

“ฉนักอ็ยากให้เธอท�าหน้าที่ให้เตม็ที่ส ิแม่สาวเครอืฟ้า” พดูจบ สาวกรุง 

กห็ายไปในเงามดื

บัวชุมส่ายหัว หนักใจกับการเป็นคนดื้อดึงของยุวดีเสียเต็มประดา 

คดิผดิเหลอืเกนิที่เผลอไปรบัแหวนทองของผูห้ญงิคนนี้ เหน็ท่าต้องเอาคนืให้

เธอไปเสยีพ้นๆ 

พ่อหลวงทองหวัเราะชอบใจเมื่อนกัมวยที่ตนออกแรงเชยีร์เตะก้านคอ
อกีฝ่ายสลบ นายอ�าเภออทุานอย่างหวัเสยี เพราะงานนี้คงได้ควกัเงนิมาเสยี
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พนนัให้เจ้าบ้าน

“เป็นไงครบันาย ผมบอกแล้วว่าไอ้คนผอมๆ มนัมกัจะแรงด”ี ผูใ้หญ่-

บ้านได้ทคีุยทบั

“กใ็ครจะไปรู้ว่ามนัจะเก่งทางมวย แล้วนี่มคีู่ต่อไปอกีมั้ย จรงิส ิถ้า

ไอ้พนัแสงอะไรนั่นมาขึ้นชกด้วย ฉนัแทงหมดตวัเลยนะ”

พูดชื่อนี้ขึ้นมา พ่อหลวงบ้านก็อารมณ์เสีย แต่แสดงออกมากไม่ได้ 

“มนัไม่มาหรอกครบันาย คนประหลาดพรรค์นั้น” 

ทันใดนั้นเอง คนในงานก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ เกิดลมพัดแรง

จนใบไม้ปลวิว่อน ตุงรมิรั้วปลวิสะบดั บางผนืหลุดขาดลอยขึ้นฟ้า โคมไฟ

ที่ตั้งเรยีงรายสั่นตามแรง ไม่นานกด็บั ทั้งงานมดืสนทิจนเหน็ว่าพระจนัทร์

บนฟ้าเป็นสแีดง

“เกดิอะไรขึ้นวะทอง” นายอ�าเภอเหลยีวซ้ายแลขวา แปลกใจไม่แพ้

คนอื่น

เสยีงผู้คนจบักลุม่คยุกนั แต่หขูองพ่อหลวงบ้านกลบัได้ยนิเสยีงหนึ่ง

ลอยมาตามลม เสยีงมนัดงั...เช่นสตัว์ร้ายค�าราม ทองเหงื่อตก หนัไปสั่งการ

ลูกน้อง

“งานเลกิแล้ว บอกหื้อทุกคนขะใจ๋ปิ๊กบ้าน”

“มอีะไร” นายอ�าเภอยงัคงสงสยั

“ผมว่าน่าจะมเีรื่องไม่ดแีล้วนาย รบีกลบัไปที่เรอืนก่อนดกีว่า”

“เดี๋ยว เรื่องไม่ด?ี เรื่องไม่ดอีะไร”

“โฮกกก!” เสยีงค�ารามเริ่มดงัชดัขึ้น แม้แต่ครรชติกไ็ด้ยนิ

“ทอง ฉนัได้ยนิเสยีง เหมอืน...”

“เรว็เข้านาย รบีขึ้นเรอืนก่อน” 

ทองจับแขนนายอ�าเภอและตะโกนบอกทุกคนให้แยกย้าย ลูกน้อง

ของเขารีบเข้ามาคุ้มครองและพาครรชิตฝ่าแรงลมขึ้นเรือนอย่างปลอดภัย 

นายอ�าเภอพยายามเพ่งมองสถานการณ์นอกหน้าต่าง ที่วดัยงัคงมดื ลมแรง
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ขึ้นเรื่อยๆ ได้ยนิเสยีงกิ่งไม้หกั หน้าต่างบ้านเปิดปิด ข้าวของล้มระเนระนาด 

ทองจุดคบไฟอย่างยากเยน็ ต้องเพิ่มน�้ามนัให้ชุ่ม

“ทอง ยุวดีกับบัวชุมล่ะ ยังไม่เข้ามาเลย” นายอ�าเภอเริ่มเป็นห่วง

ลูกสาว

“เดี๋ยวผมกบัลกูน้องจะออกไปตามหา นายอยูท่ี่นี่กบัค�าแก้วก่อนนะ” 

ยงัไม่ทนัได้ก้าวเท้า เสยีงค�ารามกด็งัอกีครั้ง 

“โฮกกก”

ทุกคนมองกนัหน้าซดีเผอืด ไม่นานกไ็ด้ยนิเสยีงกรดีร้อง

“กรี๊ด!”

ทองไม่รอช้า ขึ้นไปคว้าปืนลกูซองบนเรอืนพร้อมกบัลกูน้อง ก่อนจะ

พุ่งตวัเข้าไปในบรเิวณวดั

ครรชติจบัต้นชนปลายไม่ถูก เพ่งมองเข้าไปในความมดืและลมแรง 

เห็นคบไฟแกว่งวูบวาบไปมา เสียงผู้คนตกใจอลหม่านแต่ฟังไม่ได้ศัพท์ 

กระทั่งมชีายคนหนึ่งวิ่งกรดีร้องเข้ามาใกล้บ้าน เนื้อตวัชุ่มไปด้วยเลอืด 

“ป้อหลวง เกดิเรื่องใหญ่แล้ว” เขาตะโกน

ครรชติถอืตะเกยีงน�้ามนัลงไปพร้อมกบัค�าแก้ว 

“ป้อหลวงเข้าไปในวดั มอีะหยงักา ไอ้ค�าปุน”

ดวงตาของเขาเบิกโพลง ตัวสั่นเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่าง 

เสื้อผ้าฉกีขาดเหมอืนถูกดงึรั้งอย่างแรง

“เสอื...เสอืเป็นร้อย ล้อมหมู่บ้านเฮาไปหมด...”

ค�าแก้วยกมือขึ้นกุมปาก ครรชิตตาเบิกโพลง แทบไม่อยากเชื่อว่า 

สิ่งที่ได้ยนิจะเป็นเรื่องจรงิ



๔
เสือผี

ในฐานะที่เป็นถงึนายอ�าเภอ จงึยากที่ครรชติจะนิ่งเฉย เขาเดนิเข้าไป
ในห้องแล้วหยบิปืนไรเฟิลออกมา 

“นายอ�าเภอจะไปไหนเจ้า” ค�าแก้วถาม

“ลูกสาวฉันยังอยู่ข้างนอก จะให้ฉันนั่งขี้ขลาดอยู่แต่บนนี้เหรอ” 

ครรชติหนัไปสั่งลูกน้องอกีคนให้ลงเรอืนไปด้วยกนั

ลมข้างนอกยังพัดแรง นายอ�าเภอเร่งฝีเท้า สวนทางกับกลุ่มคนที่

ก�าลังวิ่งหนีอลหม่าน ลูกเล็กเด็กแดงร้องกระจองอแง เสียงฝูงสัตว์ดัง 

แตกตื่นไปทั่ว ไม่นานเขาและสมุนกเ็ข้ามาในเขตอาราม ตอนนี้ทุกคนช่วยกนั

จุดไฟกองใหญ่ให้ลุกโชน เผยให้เห็นว่ามีคนจับกลุ่มคุยกัน บางส่วนนอน

กรดีร้องโหยหวน

“นายลงจากเรอืนมาท�าไมครบั” ทองเดนิเข้ามาหา สหีน้าดวูติกยิ่งกว่า

ตอนลงเรอืนไปเสยีอกี

“ฉนัเป็นนายอ�าเภอนะ จะเอาตวัรอดคนเดยีวได้ไง มเีสอืบกุงั้นเหรอ”

“ใช่ครบันาย”
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ใจหาย...นกึถงึลูกสาวตวัเอง “แล้วยุวดลี่ะ เหน็เธอหรอืเปล่า”

คนถูกถามส่ายหน้า

“มนัเป็นอย่างนี้ได้ยงัไง เสอืมาจากไหน”

“ผมกไ็ม่รูค้รบันาย ตอนนี้พวกเราต้องก่อไฟให้มากที่สดุ เพราะพวก

มนัมากนัเป็นร้อย”

ขนตามตวัลุกชนั เสอืมาเป็นร้อย มันจะเป็นไปได้อย่างไร...ครรชติ

ก�าปืนแน่น 

“ต้องเร่งมอืแล้ว ใครมอีาวุธอะไรกห็ยบิจบัออกมาสู้ เรว็เข้า” เขาสั่ง 

ทองจงึรบีหนัไปบอกทุกคน

ฟืนจ�านวนมากถูกน�ามาโยนใส่กองไฟพร้อมกับราดน�้ามันจนไฟลุก

สูงท่วมหัว ยิ่งเจอแรงลม เปลวเพลิงก็ยิ่งเลื้อยตวัดเหมือนพญางูใหญ่ที่

โกรธา ก่อนที่เจ้าอาวาสจะเดนิลงมาจากกุฏิ

“ทันหันมันก่อสูเขา ว่ามันเป็นเสือแต้ๆ หรือเสือผี” หลวงปู่ถาม 

เพราะเกรงว่าทุกคนจะตาฝาด

“เหน็แต่ตวัมนัวิ่งไปวิ่งมา ลกูตาแดงก�่าต้องแสงเดอืน มนัไล่ขบไปทั่ว 

ยกเว้นแม่ญงิ” หนึ่งในนั้นเล่าเหตุการณ์

“มนับ่ได้ฆ่ากนิหมดกา” หลวงปู่ถามต่อ

“มนัเลอืกที่จะฆ่าป้อจาย ส่วนแม่ญงิเฮายงับ่เจอสกัศพ”

พระชรานิ่งคดิ ก่อนจะยกมอืไหว้พระประธานในวดั เกดิมาอายเุกอืบ

จะเข้าเจด็สบิขวบ บวชมาเป็นหกสบิพรรษา ยงัไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้สกัครั้ง

ระหว่างเดินทางยุวดีได้ยินเสียงกรีดร้อง นึกแปลกใจอยู่ครามครัน 
แต่เมื่อยงัไม่ถงึเป้าหมายเธอกไ็ม่ยอมหยุดฝีเท้า

กระท่อมท้ายหมู่บ้าน...

อุตส่าห์ชะเง้อคอยในงานวัด แต่กลับไม่เห็นนายพันแสงเสียที จน

หัวใจร�่าร้องอยากเจอเขา ประกอบกับต้องการแกล้งคนที่เดินตามหลังให ้
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หวัปั่น

“ข้าเจ้าก่อเพิ่งฮูว่้าแม่ญงิกรงุเทพฯ ใจง่ายกว่าสาวเครอืฟ้า ถงึขั้นต้อง

แล่นไปหาป้อจายที่บ้าน” บวัชุมแขวะจนคนที่ถูกพาดพงิต้องหยุดชะงกั

“แล้วรู้ได้ยงัไงว่าฉนัจะไปไหน” ยุวดจี้องหน้าเดก็สาว

“ข้าเจ้าผ่อก่อฮู้ ว่าคุณยุวดจีะไปหาอ้ายพนัแสง”

“ใช่ ฉนัจะไปหาเขา เธอไม่ต้องตามมากไ็ด้นะ อ้อ และไม่ต้องแกล้ง

ท�าเป็นผเีข้าเพื่อเรยีกร้องความสนใจอกีล่ะ”

“คุณยุวดีไปหา แต่คงบ่เจอ เพราะบางทีอ้ายพันแสงอาจจะไปจาก

บ้านดงหลวงแล้วก่อได้”

ได้ยนิบวัชุมพูดเช่นนั้นกท็�าเอายุวดขีมวดคิ้ว “ไปไหน ไปท�าไม”

“ยังบ่ฮู้ตัวแหม ก่อเพราะคุณยุวดีก่อเรื่องไว้น่ากะ เยียะหื้ออ้าย

พนัแสงต้องกลายเป็นคนผดิ”

“นี่อย่ามาโทษฉนันะ กล้าดยีงัไง เดี๋ยวแม่กต็บให้” สาวกรุงเงื้อมอื

“นึกว่าข้าเจ้ากั๋วกา” บัวชุมท้าทาย ท�าให้ยุวดีหมดความอดทน ปรี่

เข้าไปหาทนัที

เผยีะ!

ร่างคนอ่อนกว่าเซถลาแต่ยังไม่ถึงกับล้ม และเมื่อประคองตัวได้  

บวัชุมกเ็หวี่ยงมอืโต้ตอบ

“โอ๊ย!” ยุวดรี้องลั่น นกึไม่ถงึว่าสาวบ้านป่าจะกล้าตอบโต้ “มงึกล้า

ตบกูเหรออบีวัชุม”

“เออ” ลูกสาวพ่อหลวงยังเดินเข้าหาอย่างไม่เกรงกลัว “นอกจากจะ

กล้าตบ ยงักล้าถบีตวย” ไม่ปล่อยให้เป็นแค่ลมปาก บวัชุมถบีเข้าที่หน้าขา

ของยุวดจีนลูกสาวนายอ�าเภอล้มไม่เป็นท่า

“กรี๊ด! อบีวัชุม ฉนัจะฟ้องคุณพ่อ”

“ตายแล้ว ก่อนกึว่าจะเก่งเหมอืนปาก พอสู้บ่ได้กอ่จะฟ้องอปี้อ เป็น

ดไีค่หวั” บวัชมุแบะปากใส่ ที่ผ่านมาเธอใช้ความอดทนอย่างสงูในการตามใจ
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ผู้หญงิคนนี้ ทนให้มาดูถูกคนบ้านดงหลวง ทนให้มารงัเกยีจครอบครวัเธอ 

แต่ที่สาวบ้านป่าอย่างเธอทนไม่ได้ คอืยวุดที�าให้คนดีๆ  อย่างพนัแสงต้องถกู

บดิาไล่ออกจากหมู่บ้าน

โดนตบแค่นี้ยงัน้อยไปด้วยซ�้า...

“เอานี่คนืไปเหยี” บวัชมุปาแหวนใส่ ไม่นกึเสยีดายเลยสกันดิ “ข้าเจ้า

บ่เอาแล้ว แต่ขอหื้อคุณยุวดอีย่าได้มายุ่งกบัหมู่เฮาแหม”

การทะเลาะกนัของทั้งคูท่�าให้สองสาวลมืสงัเกตไปว่าทุกอย่างรอบตวั

เปลี่ยนไป โดยเฉพาะดวงจันทร์พราวฟ้า บัดนี้มันแดงฉาน กระทั่งพุ่มไม้

รอบตวัมคีวามเคลื่อนไหวจงึเริ่มรู้สกึตวั

ลมแรงจนกิ่งไม้ไหวเอน และได้ยนิเสยีงค�ารามมาจากแนวป่า บวัชุม

เพ่งเข้าไปในเงามดื เหน็นยัน์ตาสแีดงประหลาด

“คุณยุวดเีงยีบเสยีง แล้วมาอยู่หลงัข้าเจ้า” เธอสั่งสาวกรุง

“อะไรของมงึอบีวัชุม” อกีฝ่ายยงัไม่รู้ตวั

พุม่ไม้นั้นค่อยๆ แหวกใบออก สตัว์ตวัใหญ่ย�่าเท้าออกมา แสงเดอืน

อาบให้เหน็ว่าตวัมนัเป็นลายพาดกลอน

บวัชุมหน้าซดี สะกดิยุวดใีห้หนัไปมอง ทนัททีี่สาวกรุงสบตา มนัก ็

อ้าปากกว้าง

“โฮก!” มนัค�ารามก้อง 

“กรี๊ด!” สองสาววิ่งหนสีุดชวีติ แต่มนักลบัตะกุยดนิกระโดดข้ามหวั 

ดกัขวางทางไม่ให้ไปไหน

“เอาไงด ีมนัจะกนิเราแน่ ฉนัยงัไม่อยากตาย” ยุวดเีสยีงสั่น

จงัหวะที่มองหน้ากนัอยู่อย่างนั้น ร่างหนึ่งกก็ระโดดลงมาจากต้นไม้

พร้อมกบัใช้มดีฟันไปที่หน้าของสตัว์ร้าย มนัค�ารามก้องก่อนจะดิ้นทรุนทรุาย 

หนหีายเข้าไปในความมดื

“อ้ายพนัแสง” บวัชุมดใีจเป็นที่สุด วิ่งเข้าไปกอดชายหนุ่มทนัที

“แล้วเมื่อกี้ใครด่าว่าฉนัใจง่ายยะ” ยุวดหีมั่นไส้
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ไม่ทนัได้พดูอะไรต่อ พนัแสงกย็กมอืขึ้นจปุากเพราะรูถ้งึอนัตราย เขา

หยบิตะเกยีงน�้ามนัของบวัชุมออกมา กวาดไปรอบๆ กระทั่งเจอเสอืด�ายนื

อยู่ตรงหน้าถงึสองตวั พวกมนัเดนิวนเป็นวงล้อมรอจงัหวะกระโจนเข้าหา

ยุวดีเม้มปาก ไม่กล้ากระดิกตัว เกิดมาเพิ่งเคยเห็นสัตว์หน้าขนใน

ระยะประชดิขนาดนี้ รอบกายเริ่มได้ยนิเสยีงคนกรดีร้องไกลๆ ลงิค่างบ่าง

ชะนใีนป่าร้องโหยหวน หรอืแม้แต่นกกากบ็นิหนกีนัวอ่น เป็นสญัญาณของ

ความแตกตื่น

สีด�าของพยัคฆ์กลืนเข้ากันได้ดีกับความมืด พันแสงมองเห็นการ

เคลื่อนไหวของพวกมนัทั้งสามตวัไม่ถนดั จนเมื่อเขาเผลอ ตวัที่ใหญ่ที่สดุก็

พุ่งเข้ามา

“ระวงั!” ยุวดรี้องลั่น 

ชายหนุ่มเตะมนัเข้าเตม็ตวั แต่แล้วอกีตวักก็ระโจนเข้ามางบัแขนจน

ตะเกยีงหลุดมอืตกพื้น

เจบ็...แต่พนัแสงไม่ส่งเสยีงร้อง ตรงกนัข้ามรบีตั้งสตแิล้วเหวี่ยงหมดั

ใส่ใบหน้ามันเต็มแรง ได้ผล สัตว์หน้าขนคายแขนเขาออก ล้มกลิ้ง

สะลมึสะลอื พนัแสงพุ่งเข้าไปซ�้า 

แต่แล้วเสอืที่เหลอืกลบัวิ่งเข้ามาหาบวัชุมและยุวดี

“กรี๊ด!” 

สองสาวถอยร่น พันแสงหันตัวจะเข้าไปช่วย แต่ก็ถูกเสือตัวเดิมที่

หายเมาหมดัตะครุบใส่จนล้ม

“อ้ายพนัแสง ช่วยด้วย!” 

นั่นคือเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากปากเด็กสาวก่อนจะหายไปในความ

มดื พนัแสงถกูกรงเลบ็จกิแขนทั้งสองข้าง สตัว์ร้ายอ้าปากกว้างเผยเขี้ยวคม 

หมายจะกดัต้นคอชายหนุ่ม

“อ๊าก!” พนัแสงตะโกนลั่น ก�ามอืแน่น รวบรวมแรงทั้งหมดให้ขยบั

ตวั เจ้าเสอืด�าตกใจไม่ทนัระวงั ชายหนุม่กใ็ช้หวักระแทกไปที่ใบหน้าของมนั



56  l  พั น เ พ ล ง พิ ณ

“โฮก!”

เสอืด�าร้องดงั พนัแสงรบีผละตวัออก พลกิกระโดดขี่หลงัและโอบรดั

ไว้ มนัสะบดัตวัจนทั้งสองกลิ้งไปมาบนพื้น 

จู่ๆ ชายหนุ่มก็นึกถึงวิชาติดตัวที่แทรกเข้ามากะทันหัน เขาท�าปาก

ขมุบขมบิและซดัก�าปั้นลงดนิ 

ตูม!

เสียงดังสนั่นหวั่นไหว ในระยะสิบวาต้นไม้ล้มระเนระนาด เสือร้าย

ร้องลั่นก่อนจะแน่นิ่งไป เขาจงึจบัมนัเหวี่ยงไปชนต้นไม้ใหญ่ หวงัให้มนัสิ้น

ฤทธิ์ 

ส่วนตวัเองรบีวิ่งตามบวัชุมกบัยุวดไีปทนัท ี

“บวัชุม...บวัชุมอยู่ไหน!” เขาตะโกนเรยีก แต่ไร้เสยีงตอบรบั

เปรี้ยง!

เสยีงดงัราวกบัฟ้าผ่าจากด้านหลงัท�าให้พนัแสงชะงกัและหนัไปมอง

“หยุดอยู่ตรงนั้นเน้อไอ้พนัแสง!”

ชายหนุ่มพยายามเพ่งมองแสงไฟของกลุ่มคนที่ก�าลงัเดนิเข้ามา เมื่อ

ตาปรบัแสงได้จงึจ�าได้ว่าเป็นพ่อหลวงทองและแขกของเขานั่นเอง

“ยุวดอียูไ่หน ถ้าไม่บอก ฉนัยงิแกไส้แตกแน่” นายอ�าเภอเลง็ล�ากล้อง

ไปยงัพนัแสง ชายหนุ่มยกมอืยอมจ�านน

“เสอืมนัต้อนเข้าป่า ข้าก�าลงัจะตามไป...”

เปรี้ยง!

กระสนุจากปืนไรเฟิลของคนกรงุพุง่ผ่านหน้าไปกระทบต้นไม้ใหญ่จน

มนัสั่นสะท้าน 

“ท�าไมแกไม่ช่วยลูกสาวฉนั” ครรชติขบกรามแน่น

“ข้าพยายามแล้ว แต่เสอืมนัมาถงึสามตวั”

พ่อหลวงทองโกรธจดั เดนิเข้ามาตะบนัหน้าชายหนุ่มจนล้ม 

“เพราะสูคนเดยีวที่น�าเรื่องฮ้ายมาสู่บ้านของเฮา” ทองว่า แล้วจ่อปืน
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ลกูซองเข้ากบัศรีษะของคนที่เขาคดิว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด “ข้าจะฆ่า

มนั” 

“อย่าๆ ข้าขอเต๊อะป้อหลวง” 

เสียงหนึ่งดังแทรกมาจากความมืด นายอ�าเภอหันขวับเล็งปืนไป 

ทางนั้นทนัท ีเหน็สองผวัเมยีชราเดนิมาหาด้วยสหีน้าลนลาน

“ป้อเฒ่า แม่เฒ่า” พนัแสงตกใจที่เหน็ผู้มพีระคุณโผล่เข้ามาในนาที

วกิฤติ

“ปู่จันทร์ ย่าค�าป้อ เพราะสูเขาสองคนนั่นแหละที่เยียะหื้อบ้าน

ดงหลวงเฮาเป็นจะอี้ เสือเผตเสือผีบุกมากินคนแถมยังลากหายไปในป่า” 

ทองตะคอก

“จะว่าข้าผดิ ข้าก่อยอมฮบั แต่ข้าขอ อย่าฆ่าไอ้พนัแสงมนัเลย มนั

ก�าลงัจะไปจากบ้านดงหลวงวนัพูกแล้ว” จนัทร์ยกมอืไหว้

พ่อหลวงโกรธตวัสั่น “พอบ้านดงหลวงฉบิหาย ก่อจะหนไีปเสยี บ่แน่ 

เสอืผเีหล่านั้นอาจจะเป็นพวกเดยีวกบัสู แม่นก่อไอ้พนัแสง”

หนุ่มหล่อขมวดคิ้ว “ข้าจะเป็นพวกกบัมนัได้จะได ในเมื่อข้าก่อโดน

มนัขบ”

พนัแสงมเีลอืดไหลจากแผลที่ต้นแขน แถมเนื้อตวักม็อมแมม

“วนัพกู ปูจ่นัทร์กบัย่าค�าป้อต้องออกจากบ้านดงหลวงไปตวย เพราะ

ข้าบ่ไว้ใจสูเขาแหมแล้ว” พ่อหลวงยื่นค�าขาด ท�าเอาสองเฒ่าตกใจ มอง 

หน้ากนัเลิ่กลั่ก

“มันบ่เกี่ยวกับป้อเฒ่าแม่เฒ่าเปิ้น เอาเต๊อะป้อหลวง ถ้าหันว่าข้า

เป็นต้นเหตุ ข้าจะไปตวยหาบวัชุมกบัลูกสาวนายอ�าเภอหื้อ”

“สูคนเดยีวเนี่ยนะ” ทองมองเหยยีด

“ข้าฮบัปากว่าจะพาสองคนนั้นมาหื้อได้”

“ด ี ถ้าลูกข้ากบัคุณยุวดบี่ได้ปิ๊กมา ข้าจะฆ่าปู่เฒ่าจนัทร์กบัย่าค�าป้อ

เหยี” พ่อหลวงขู่ 
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“ข้าจะออกเดนิทางคนืนี้” พนัแสงรบัค�า 

“จ�าค�าข้าไว้เน้อ ถ้าลูกข้าบ่ปิ๊กมา จะมคีนตายเพิ่มแหมสองคน”

ทองเกบ็ปืนไว้แนบล�าตวั มองหน้าพนัแสง ใจหนึ่งกเ็คยีดแค้นสดุจะ

ทนที่ไอ้หมอนี่เป็นเหตุให้ลูกสาวตกในอยู่อันตราย แต่อีกใจก็คิดว่ามันคง

เป็นคนเดยีวที่พอจะช่วยบวัชุมกลบัมาได้

“รอพรุง่นี้ก่อนกไ็ด้พนัแสง” ครรชติตดัสนิใจ ท�าเอาผูใ้หญ่บ้านหนัขวบั 

“ท่านนายอ�าเภอ ผมคดิว่ามนัอาจจะช้าไป” 

“ไม่หรอก ฉันว่าพวกเสือมันคงไม่คิดจะฆ่าพวกผู้หญิง สังเกตว่า 

เราไม่เจอศพผู้หญิงเลย เป็นไปได้ว่าพวกมันต้อนเข้าป่าไปเพื่อกระท�าการ

บางอย่าง”

คนที่ถูกเสอืฆ่ามสีี่รายเป็นชายทั้งหมด สตัว์เลี้ยงถกูลกัขโมยไปหมด

สิ้น ไม่เว้นแม้แต่ววัควายตวัใหญ่ เป็นไปได้ว่าพวกมนัมาปล้นเสบยีง รวม

ยุวดแีละบวัชุมมคีนหายไปสบิสามคน เป็นเดก็สาวทั้งหมด 

“อีกอย่าง ให้พันแสงไปคนเดียวจะไปท�าอะไรได้ เดี๋ยวฉันจะให้ 

ลูกน้องขับรถไปขอความช่วยเหลือจากค่ายทหารที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอก�าลัง 

ให้มาช่วยตามหา” นายอ�าเภอพยายามแก้ปัญหาอย่างมีสติ หลายๆ คน 

เหน็ด้วย

“เพราะฉะนั้น พันแสง นายต้องเก็บเรี่ยวแรงไว้ให้ดี พรุ่งนี้เช้าเมื่อ

ทหารมาถงึ เราจะออกเดนิทางกนั”

พนัแสงพยกัหน้ารบัทราบ 

“ส่วนคนอื่นๆ ตอนนี้ถ้าเจอเสอืที่ไหน ยงิมนัซะ ฉนัจะถลกหนงัมนั

มาตดัเป็นชุดให้ลูกสาวฉนัใส่” นายอ�าเภอสั่งเสยีงแขง็ ก่อนจะแยกย้ายกนั

ค้นหาต่อ

“พนัแสง ข้าว่าไปใส่ยาเหยีก่อนเต๊อะ เลอืดมนัไหลบ่หยุดเลย” ค�าป้อ

เข้ามาดูอาการ

“ความจรงิข้าอยากจะไปตวยหาบวัชุมเสยีคนืนี้เลย ข้ากั๋วว่ามนับ่ทนั
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กาล” พนัแสงเอ่ย แล้วนกึอะไรบางอย่างได้ เขารบีปรี่ไปที่ต้นจามจรุต้ีนใหญ่ 

เดนิวนหารอบๆ จนเจอร่างของสตัว์ที่นอนนิ่ง

เสอืด�า...

พนัแสงประคองมนัขึ้นมาและพบว่ายงัมลีมหายใจ

“ป้อเฒ่า หาเชอืกหื้อข้าก�า เฮาต้องพาเสอืตวันี้ไปที่บ้าน”

นกเค้าแมวตัวใหญ่บินผ่านหลังคา เหินทะยานขึ้นไปเกาะกิ่งไม้สูง 
สายตาจดจ้องหาเหยื่อที่ออกหากนิตามเดมิ พระจนัทร์สเีลอืดกลบัมาสกุสกาว

เช่นตอนหวัค�่า หรดีหริ่งเรไรร้องระงม ดั่งว่าเหตุการณ์อาเพศเมื่อครู่ไม่ได้

เกดิขึ้น

พนัแสงวางร่างของเสอืด�าตรงลานบ้าน จนัทร์และค�าป้อก่อกองไฟให้

สว่าง ส่องให้เห็นร่างสัตว์หน้าขน ตัวมันพอๆ กับเด็กวัยสิบขวบ ล�าตัว

สะบกัสะบอมมแีผลจากการต่อสู ้ที่ท้องกระเพื่อม เป็นสญัญาณว่ายงัมชีวีติ

“สูยงับ่ฆ่ามนัเหยีพนัแสง” ค�าป้อบอก

“ข้าจะเอามนัเป็นเหยื่อล่อหื้อตวัอื่นๆ มาหา หรอืไม่ก่อหื้อมนัพาเฮา

ไปที่ฝูง” พนัแสงเอ่ย

“แล้วถ้ามนัยกมาทั้งฝูงแหมล่ะ” จนัทร์ระแวง

“ซ�้าด ีข้าจะได้ฆ่ามนั” พนัแสงอุม้ร่างของสตัว์ร้ายโยนเข้าไปในกรงไก่

และปิดประตูอย่างแน่นหนา

“ส่วนป้อเฒ่ากับแม่เฒ่า ขึ้นเฮือนไปนอนเสีย ได้ยินเสียงอะหยัง  

อย่าได้ลงเฮอืนมาเป็นอนัขาดเน้อ”

สองผู้เฒ่ารบัค�าก่อนจะเดนิขึ้นเรอืนไป

พนัแสงหาผ้ามาพนัแผลห้ามเลอืด ก่อนจะหนัไปหยบิท่อนฟืนสมุไฟ

ให้แรงขึ้นอกี แล้วจงึมานั่งกอดเข่ามองนภาด้วยความหวั่นใจ

ก�าลงัจะไปจากบ้านดงหลวงแท้ๆ ยงัเกดิเรื่องไม่ดอีกี หรอืเขาจะเป็น

ตวัซวยจรงิๆ 
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ยิ่งดึก น�้าค้างยิ่งลงหนา หมอกล้อมจันทร์ อากาศเย็นจนพันแสง

ต้องหาผ้าคลุมกนัหนาว น�้าค้างเกาะพราวบนกิ่งไม้ใหญ่ก่อนจะร่วงดงัเปาะ

แปะ ชายหนุ่มนั่งห่อไหล่ นานๆ ทกีห็นัไปยงักรงไก่ 

มนัเงยีบ...หยบิตะเกยีงเดนิเข้าไปส่องกเ็หน็มนัหลบัเป็นตาย 

กองไฟมอด เหลือเพียงถ่านแดงแสงเรื่อ เสียงนกกางเขนดงดัง 

เจื้อยแจ้วสลบักบัเสยีงไก่ขนัก้อง ดอยสูงเริ่มมแีสงทองสว่าง พระอาทติย์ขึ้น

เป็นเช้าวนัใหม่ หนุม่ที่กอดเข่าฟบุหลบัสะดุง้โหยง ตกใจที่รอบตวัสว่างแล้ว

บ้าจริง...เผลอหลับไปเสียได้ พันแสงตั้งสติรีบถอดผ้าคลุมออก  

ทุกอย่างยงัดูปกต ิไม่มเีสอืตวัใดออกมา

ลุกขึ้น ปรี่ไปที่กรงไก่ ส่องเข้าไปดูด้านใน

“เฮ้ย!” พนัแสงสะดุ้งโหยง ขยี้ตาคดิว่าตวัเองตาฝาด ก่อนจะตั้งสติ

จ้องไปที่กรงอกีครั้ง ภาพที่เหน็ยงัเป็นเช่นเดมิ

“แม่เฒ่าค�าป้อ ลงมาหาข้าหน่อย” เขาตะโกนขึ้นไปบนเรอืน ไม่นาน

หญงิชรากล็งมาด้วยสหีน้าตื่นตระหนก

“มอีะหยงักา”

พันแสงกลืนน�้าลายอย่างฝืดคอ ชี้ไปยังกรงขัง “แม่เฒ่าไปผ่อเต๊อะ 

ว่าหนัเหมอืนที่ข้าหนัก่อ”

ค�าป้องวยงง แต่กท็�าตามที่เขาบอก และเมื่อสอดส่ายสายตาเข้าไปใน

ที่มดืนั้น อาการกไ็ม่ต่างจากชายหนุ่มเท่าใด

“พทุโธ ธมัโม สงัโฆ” หญงิชราร้องเสยีงหลงจนจนัทร์ที่ตามมาแปลกใจ

“มอีะหยงักาสู” ผู้เฒ่าจะเข้าไปหา แต่ภรรยายกมอืห้ามไว้ 

“อย่าฟั่งมา” เธอพยายามเปิดกรงอย่างระวัง และขอให้พันแสงส่ง 

ผ้าคลุมมา 

จนัทร์มองดเูมยีรกัคลมุผ้าเสอืในกรง และอุม้ร่างมนัออกมาด้านนอก 

ชายชราอ้าปากค้าง เพราะบดันี้เสอืตวันั้นกลายเป็นผูห้ญงิที่นอนนิ่งไม่ได้สต!ิ

“เป็นไปได้จะได เสอืเยน็ มนัคอืเสอืเยน็...” จนัทร์เอ่ย แล้วหนัไป
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บอกพนัแสง “สูเฝ้ามนัอยู่นี่เน้อ ข้าจะไปฮ้องตุ๊ปู่ หนัท่างานนี้เฮาคงฮบัมอื 

บ่ไหวแล้ว”

ท้องฟ้าในป่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสนี�้าเงนิเข้มตามการเดนิทางของเทพทนิกร 
หญงิสาวสบิสามคนนั่งตวัสั่นอยูใ่นถ�้า พวกเธอไม่รูว้นัเวลา หลงัจากถกูเหล่า

เสอืผไีล่ต้อนออกมาจากหมู่บ้านและน�ามาขงัไว้ที่นี่

ราวกบัเป็นฝันร้ายที่ไม่ยอมตื่น ยุวดคีอแห้งผาก เธอหวิ เธอเหนื่อย 

เธอเป็นถึงสาวเปิ๊ดสะก๊าดจากเมืองกรุง แต่ท�าไมเรื่องบ้าบอแบบนี้ต้องเกิด

ขึ้นกบัเธอ

คดิผดิที่มาที่นี่...มนัไม่มอีะไรดสีกัอย่าง 

“ฮอืๆ” คดิแล้วน�้าตาสาวกรงุกไ็หลอาบแก้ม จนบวัชุมต้องเข้ามาปลอบ

“อดทนเต๊อะเจ้าคุณยุวด ีก�าเดยีวท่านนายอ�าเภอต้องมาช่วยเฮาแน่” 

สาวบ้านดงหลวงลูบหลงั แต่ยุวดกีลบัปัดมอื

“พ่อเฮงซวยแบบนั้นจะช่วยอะไรฉันได้ ฉันเป็นแบบนี้เพราะเขา  

รวมทั้งเธอ พ่อเธอ และไอ้พนัแสงมนุษย์ประหลาดนั่นอกี ฮอืๆ” ยุวดเีริ่ม

หมดลายความเป็นสาวแกร่ง

ผู้หญงิคนอื่นๆ มสีหีน้าไม่สู้ดเีช่นกนั

“ตอนนี้เฮาโทษไผบ่ได้เจ้า เรื่องมนัเกดิขึ้นแล้ว หมู่เฮาโดนเสอืต้อน

ออกมาจากหมู่บ้านและตดิอยู่ในถ�้า จะลองหนอีอกไป พวกมนัเป็นร้อยก่อ

เฝ้าอยู่ปากประตู” หลงัจากฝูงเสอืต้อนพวกเธอเข้ามา พวกมนักร็อคอยท่า

อยู่ที่ปากถ�้า ไม่ยอมให้หนไีปไหน

“เธอต้องรบัผดิชอบนะบวัชุมที่พาฉนัมาโดนจบั”

“ข้าเจ้าหรอืว่าคุณยุวดกีนัแน่ที่ต้องฮบัผดิชอบ จ�าบ่ได้กาว่าไผที่ออก

มาหาป้อจายยามเมื่อคนืจนเกดิเรื่อง” บวัชุมเหลอือดเถยีงสู้จนยุวดตีวัสั่น

“อบีวัชุม! คอยดูนะ หากพ่อกูหรอืแฟนกูมาช่วยกูได้ กูจะปล่อยให้

พวกมงึโดนเสอืกนิเสยี แล้วกจ็ะกลบัไปเผาบ้านดงหลวงให้ไม่เหลอืซากเลย 



62  l  พั น เ พ ล ง พิ ณ

คอยดูส”ิ สาวกรุงชี้หน้าด่ากราด บวัชุมทนไม่ไหวเหวี่ยงมอืไปตบหน้า

เผยีะ!

ทุกคนเงยีบกรบิ

“แทนที่จะช่วยกนักึ๊ดว่าจะแก้ปัญหาจะได กลบัเอาแต่ไห้ โทษแต่คนอื่น 

กูบ่เคยหนัว่าไผจะเหน็แก่ตวัเท่ามงึเลย อยีุวด”ี

ยุวดถีลงึตา ความโกรธวิ่งพล่านไปทั่ว เธอพุ่งเข้าหาบวัชุมหมายจะ

เอาคืนสักฉาดสองฉาด แต่บัวชุมก็สู้ไม่ถอย ปล่อยทั้งหมัดทั้งเท้าตอบโต้ 

คนที่เหลอืจงึรบีเข้าห้ามศกึ

มีเสียงประหลาดดังก้องทั่วถ�้า มันดังจนผนังหินสั่นสะท้าน ท�าให้ 

สงครามย่อมๆ ของสาวกรุงกบัสาวน้อยบ้านดงหลวงหยุดชะงกัทนัที

“พวกมนัเข้ามาแล้ว” หนึ่งในตวัประกนัมสีหีน้าตื่นตระหนก 

เมื่อรู้ว่าพวกมันก�าลังเข้ามาในถ�้า ยุวดีก็ตัวสั่นด้วยความกลัวและ

กดดนัจนต้องกรดีร้องอกีครั้ง

“กรี๊ด!”

“หุบปาก!” 

เสยีงตะคอกดงัจนไม่มใีครกล้าปรปิาก มรี่างหนึ่งเดนิเข้ามา

ไม่ใช่เสอื...

“มคีนมาช่วยเรา” ยวุดเีริ่มมคีวามหวงั มองแสงคบไฟที่ก�าลงัไล่ต้อน

ความมดื คนที่เดนิเข้ามาเป็นหญงิสาวแต่งกายทะมดัทะแมงเช่นนกัรบ

“จะเสยีงดงัไปก่อบ่มไีผมาช่วยได้หรอก” คนแปลกหน้าเอ่ย

ยุวดขียบัตวั หวงัจะอ้อนวอนขอความช่วยเหลอื

“เธอเป็นใคร เป็นคนของพ่อฉนัหรอืเปล่า”

หญงิสาวปรศินามองหน้าคนกรงุ ก่อนจะกระตกุมมุปากและผลกัเธอ

เตม็แรง

“ว้าย!”

“อคีนนี้แหละ เสยีงดงัโวยวายกว่าไผ ถ้าสูยงับ่หุบปาก ข้าจะเอามดี
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ปาดคอส”ู นกัรบหญงิชี้หน้าขู ่ก่อนที่ปากถ�้าจะเริ่มมคีนทยอยเข้ามา ทั้งหมด

แต่งกายเช่นเดยีวกบัหญงิคนแรก แต่กลบัไม่มเีสอืสกัตวั

พวกเขาถอืเชอืกเส้นยาว ก่อนที่แม่สาวนกัรบจะสั่งให้มดัมอืทุกคนไว้

ด้วยกนั

บัวชุมและคนอื่นๆ จ�าต้องสงบปากสงบค�า ไม่รู้ว่าที่ก�าลังเผชิญอยู่

คอืคน เสอื หรอือาจจะเป็นผี

“ห้ามเสียงดัง ถ้าบ่อยากโดนคนหมู่นี้ฆ่า” บัวชุมกระซิบเพราะกลัว

สาวกรุงจะสตแิตกอกี

ยุวดีตัวสั่น พยายามนิ่ง แต่ยามใดที่ถูกเหล่าคนแปลกหน้าขู่ เธอ

อยากจะร้องไห้ออกมาให้ได้

‘นริุต...คุณอยู่ที่ไหน ช่วยฉนัด้วย’

เมื่อมัดมือเรียบร้อย กลุ่มนักรบก็ดึงเชือกให้ทุกคนเดินตามกันมา

จนถึงปากถ�้าที่มีแสงร�าไร เมื่อโผล่พ้น แสงทองของวันใหม่ส่องให้เห็นชัด 

ฝงูเสอืหายไปแล้ว แต่เป็นกลุ่มคนเข้ามาแทนที่ นบัรวมกนัตอนนี้นา่จะเกนิ

ร้อยคน 

บรุษุหนึ่งสหีน้าดดุนั เขามองมายงัหญงิตวัประกนัแล้วตะคอกเสยีงดงั

“ขึ้นล้อไป” 

ลูกสมุนคนอื่นหยิบเอาไม้เอาแส้มาฟาดขู่ให้ทุกคนรีบท�าตามอย่าง 

เรว็ไว

สาวบ้านดงหลวงหวาดกลวั ร้องไห้ระงม พวกเธอถกูต้อนขึ้นเกวยีน

ที่จอดนิ่งกวา่สบิเล่ม ซึ่งเล่มอื่นๆ ต่างบรรทกุซากสตัวท์ี่ถกูปลน้มาจากบ้าน

ดงหลวง กลิ่นเลอืดคละคลุ้งชวนสยดสยอง

“นี่มนัเกดิอะไรขึ้น” ยุวดกีระซบิถาม

“คนหมู่นี้อาจจะเป็นพวกเดียวกับเสือที่บุกหมู่บ้านเฮา หรือบ่แน่  

หมู่เขาอาจจะเป็นเสอืเยน็” บวัชุมเดาตามที่เหน็

“ข้าบอกแล้วบ่แม่นกา ว่าบ่หื้ออู้กัน อยากคอขาดกาว่าใด” สตร ี
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นางหนึ่งเดนิเข้ามาจบัผดิ เธอยกดาบหมายจะฟัน ท�าเอายุวดรี้องกรี๊ด

“หยุดก่อนดวงอนิ จ�าบ่ได้กาว่าเฮาต้องเอาแม่ญงิที่ยงัเป็นคนอยู่” 

เสียงต�าหนิจากสตรีอีกคนท�าให้ ‘ดวงอิน’ มองค้อนและเดินหนีไป

เสยี คนที่ห้ามจงึเดนิเข้ามาใกล้ 

“ข้าฮู้ว่าพวกสกูั๋ว แต่ระหว่างนี้ข้าบ่ท�าอะหยงัส ูขอหื้อเงยีบกนัไว้ก่อน”

“จะพาหมู่เฮาไปที่ไหน” บวัชุมรวบรวมความกล้าถาม

“ไปเมอืงสาปเสอื”

“ไปยะหยงัหั้น” 

“ถ้าถงึแล้วสจูะฮูเ้อง” นกัรบหญงิตอบแค่นั้น ก่อนจะสั่งให้ขบวนเริ่ม

เดินทาง เกวียนเล่มแรกจึงเคลื่อนที่ทันที ทุกอย่างด�าเนินไปด้วยความ

เงยีบเชยีบ

ฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆ เห็นขบวนสุดท้ายจากไปแล้ว แต่คนที่ออก 

ค�าสั่งยงัหนัไปมองข้างหลงัอยู่บ่อยๆ

“เป็นอะหยังกา ปิ่นฟ้า” ชายหนุ่มตัวสูงสังเกตเห็น “หรือสูยังห่วง

สร้อยค�าอยู่”

หญงิสาวถอนหายใจ “แม่นแล้ว หล้าวงศ์ ข้าหวงัว่าสร้อยค�าจะตวย 

มา”

“สร้อยค�าคงโดนฆ่าแล้ว” ดวงอนิเดนิเข้ามาสมทบ

“สร้อยค�าเป็นคนคดิแผนนี้เอง นางสั่งเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า หากตะวนั

ขึ้นแล้วนางยงับ่ปิ๊กมา อย่ารอ หื้อออกเดนิทางทนัท”ี

‘ปิ่นฟ้า’ เม้มปาก ขณะที่ ‘หล้าวงศ์’ เข้าไปตบบ่า 

“เฮาต้องไปแล้ว”

เธอพยักหน้าพร้อมกับเดินตามไป แม้จะพยายามเข้มแข็ง แต่ก ็

ไม่วายหนักลบัไปมองหลงั หวงัว่าจะเหน็พี่สาวที่รกัตามมาทนั


