๑
มีหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่เชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ
นั่นเพราะพวกเขามองไม่เห็น ไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัส
แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง พวกเขากลับเชื่อเรื่องความรัก
ทั้งๆ ที่มันก็เป็นเพียงความรู้สึกที่มองไม่เห็นเหมือนกัน
ความรักอยู่ที่ไหนหรือ ฉันไม่เคยมองเห็นมันสักครั้ง
ฉันควรเชื่อไหมว่ามีความรักจริงบนโลกบิดเบี้ยวใบนี้
ผิดกับวิญญาณ ซึ่งฉันเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามีอยู่จริง
ฉันรู้ว่าพวกเขาอยู่รอบๆ ตัวฉันและพวกคุณ
เพราะอะไรน่ะหรือ
...ก็เพราะฉันเห็นพวกเขาน่ะสิ!

“นังซ่อน!”

เสียงเรียกที่ดังมาจากที่ไหนสักแห่ง ท�ำเอาหญิงสาวผมสั้นเหมือน
ผู้ชายถึงกับสะดุ้งเฮือก พาร่างในชุดเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นเต่อกระเด้ง
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ขึ้นจากฟูกหนานุ่มน่าสบาย มือบางยกขึ้นขยี้ตาก่อนจะเปิดเปลือกตาขึ้น
พอมองเห็นว่ารอบตัวคือห้องนอนของตนเองก็คลายความตกใจทีย่ งั คงกรุน่
จากฝันแปลกๆ เมือ่ ครูล่ ง ริมฝีปากรูปกระจับจุม๋ จิม๋ เปิดอ้าหาวหวอด ท�ำท่า
ว่าจะล้มตัวนอนอีกครั้ง ก่อนจะสะดุ้งเฮือก...
“อีซ่อน!”
คราวนี้เสียงเรียกนั้นดังและจิกข่มมากกว่าเดิม พร้อมกันนั้นเจ้าของ
เสียงก็ยังทุบประตูโครมคราม ท�ำให้หญิงสาวต้องเลิกล้มความตั้งใจที่จะ
ล้มตัวลงนอนต่อ
“จ๋าพ่อ”
“ยังไม่ลกุ จากทีน่ อนอีกเรอะ...นังซ่อน” บิดาร้องถามเสียงเหน่ออย่าง
คนท้องถิ่นแท้ๆ
“ค�ำก็นงั สองค�ำก็อ.ี ..” หญิงสาวย้อนค�ำอย่างหงุดหงิดด้วยเสียงเหน่อ
ไม่แพ้กัน “ถ้าพ่อไม่เลิกจิกหัวเรียกฉันแบบนี้ ฉันไม่คุยด้วยนะเออ ปล่อย
ให้เฉาปากตายไปคนเดียวเลย”
“แหม...นังลูกคนนี้...”
ไม่วายขึ้นต้นว่า ‘นัง’ อยู่ดี
แต่ในที่สุดบิดาก็ยอมเสียงอ่อนลง “เออๆ คุณซ่อนกลิ่นครับ จะตื่น
ได้หรือยังครับ ลูกค้าจะแห่กันมาเต็มต�ำหนักแล้วนะครับ”
แค่ได้ยินค�ำว่า ‘ลูกค้า’ กับ ‘ต�ำหนัก’ หญิงสาวก็ท�ำปากเบ้ เหลือกตา
ขึ้นมองบน ท�ำหน้าบอกบุญไม่รับ
“โอ๊ย เบื่อจัง ไม่ทำ� ไม่ได้เหรอพ่อ”
“ไม่ทำ� แล้วจะเอาอะไรแดก...เอ๊ย...จะเอาอะไรรับประทานล่ะครับ คุณ
ซ่อนกลิ่น” บิดาส่งเสียงอ้อนแกมประชด “ไหนจะค่าเรียน กศน. ของเอ็งอีก
ล่ะ แล้วก็ค่า...”
ไม่ทันที่บิดาจะพูดจบ ซ่อนกลิ่นก็โพล่งขึ้น “ฉันจะหางานท�ำ”
“โธ่ เอ็งยังเรียนไม่จบ จะหางานที่ไหนที่มันท�ำเงินได้ขนาดนี้วะ” ผู้
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เป็นพ่อเริ่มขึ้นเสียง ก่อนจะโพล่งขึ้นอย่างนึกร�ำคาญ “โอ๊ย...พูดกันไม่เห็น
หน้าตา พ่อจะเข้าไปละนะ”
“เฮ้ย...อย่านะพ่อ บอกกี่ครั้งแล้ว ห้ามเข้ามาโดยที่ฉันไม่อนุญาต
ฉันโตเป็นสาวแล้วนะ”
หญิงสาวตะโกนบอกด้วยความตกใจ เพราะแม้จะไม่ได้เปลือยกาย
ล่อนจ้อน แต่แค่เสือ้ กล้ามกับกางเกงทีช่ าวบ้านเรียกว่าสัน้ เสมอหูนนั้ ก็ท�ำให้
สามารถเห็นเรือนร่างอวบอัดของวัยสาวสิบแปดทีเ่ บ่งบานเต็มทีไ่ ด้ไม่แพ้กนั
ยิ่งหน้าอกที่ล้นหลามจนเธอรู้สึกอับอายอึดอัด ต้องหาผ้ามาพันรัดเอาไว้ให้
ราบทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ยามออกไปข้างนอกด้วยแล้ว ก็ยงิ่ ไม่อยากให้ใครเห็น
แม้ผู้เป็นบิดาเองก็ตาม เพราะคงเสียภาพลักษณ์ลูกพี่ใหญ่แห่งบ้านเลียบ
นองกันพอดี
“งั้นก็รีบลุกขึ้นมาอาบน�้ำอาบท่าได้แล้ว พ่อจะลงไปรอข้างล่าง เดี๋ยว
จะได้ไปต�ำหนักด้วยกัน”
“จ้า” หญิงสาวลากเสียงยานคาง แม้จะเป็นค�ำสั้นๆ แต่ก็ยังคงความ
เหน่อได้เป็นอย่างดี เธอยกมือขึ้นขยี้ผมสั้นด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย แต่
ในที่สุดก็ต้องยอมลุกขึ้นแล้วถอดเสื้อผ้าผลัดเป็นผ้าถุงส�ำหรับอาบน�้ำ
จากนั้นก็ออกจากห้องนอนดิ่งตรงไปยังห้องน�ำ้ ที่อยู่ติดกัน

ต�ำหนักเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นอยู่ลึกเข้าไปในสวนทุเรียนของยาย
ชุ่ม ผู้กว้างขวางแห่งหมู่บ้านเลียบนอง ซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในตัวเจ้าแม่
ดอกซ่อนกลิ่นมาตั้งแต่สมัยนายพูนสวัสดิ์ พ่อของซ่อนกลิ่นยังเป็นร่างทรง
อยู่ ถึงกับอัญเชิญเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิน่ ให้มาประทับทีน่ ซี่ งึ่ เป็นบ้านไม้สองชัน้
หลังเก่าของเธอ เพื่อที่เธอจะไม่ต้องเดินทางไกล และไม่ต้องเสียเวลาต่อคิว
ให้ยุ่งยาก
เมื่อซ่อนกลิ่นมาถึงหน้าต� ำหนักก็เห็นลูกศิษย์ลูกหามายืนออกัน
เต็มลานด้านหน้า มีไอ้หมีกับไอ้ไพ ลูกน้องคนสนิทคอยยืนแจกบัตรคิวมือ
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เป็นระวิง บัตรคิวที่ลูกศิษย์ลูกหาได้รับนี้ก็ท�ำมาจากฝาขวดน�้ำชาเขียวยี่ห้อ
ดังที่มักจะให้คนส่งหมายเลขใต้ฝาไปชิงโชคทางโทรศัพท์อยู่เรื่อย เจ้าส�ำนัก
ออกไอเดียน�ำปากกาเมจิกมาเขียนตัวเลข...หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า...ทับเลข
รหัสเดิม หลังจากเห็นฝาขวดกองพะเนินเต็มบ้านจนร�ำคาญตา และรู้สึก
เสียดแทงใจตลอดเวลาทีเ่ สียเงินเสียทองไปมากมาย แต่กไ็ ม่ได้ผลตอบแทน
กลับคืนมาเหมือนที่ตั้งใจไว้
หญิงสาวรีบเดินลัดเลาะหลบสายตาผู้คนไปทางด้านหลังต�ำหนักซึ่ง
มีบนั ไดลิงพาดบนหน้าต่างชัน้ สอง เพือ่ ไม่ให้ผคู้ นแตกตืน่ เมือ่ ปีนขึน้ ไปแล้ว
หญิงสาวก็ถอดเสือ้ ลายสกอตกับกางเกงยีนขาสามส่วนออก เหลือแต่กางเกง
ในและผ้าแถบที่รัดอกให้แบนราบ ก่อนจะหยิบชุดขาวมาสวมพร้อมน� ำ
ผ้าขาวมาพันรอบอกอีกชัน้ ตวัดปลายผ้าเป็นสไบเฉียงทิง้ ชายยาวไปข้างหลัง
ให้ดูเหมือนผู้ทรงภูมิที่สุด
“พร้อมยังอีซ่อน”
“หอยแหก!” หญิงสาววัยรุ่นสะดุ้งเฮือก ก่อนจะลูบอกอย่างโล่งใจ
เมื่อรู้ว่าเป็นบิดา จึงหันไปแหว “โอ๊ย...พ่อ ตกใจหมด บอกแล้วว่าอย่าโผล่
มาเงียบๆ แบบนี้อีก”
“ท�ำเป็นขวัญอ่อน” ผู้เป็นบิดาท�ำปากเบ้ “พร้อมหรือยังล่ะ”
ไม่ทันจะตอบ ไอ้หมี หรือปราโมทย์ หนึ่งในลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ก็มา
ทุบประตูตงึ ตังพร้อมถามด้วยเสียงเหน่อไม่แพ้ลกู พีข่ องมัน “เสร็จยังพีซ่ อ่ น
คนมารอนานแล้วนะ”
“เสร็จแล้วโว้ย เร่งจริงทั้งหัวหงอกหัวด�ำ” หญิงสาวบ่นอุบ ไม่วาย
แขวะบิดาไปด้วย ก่อนจะเดินลงส้นเท้าหนักๆ ไปเปิดประตู จากนั้นก็กลับ
มานั่งประจ�ำที่บนพรมเก่าๆ ด้านหน้าแท่นบูชาที่ประดับไปด้วยข้าวตอก
ดอกไม้ ตุก๊ ตาเทพต่างๆ รวมทัง้ หัวกะโหลกทีม่ เี ทียนเล่มใหญ่ตงั้ อยูด่ า้ นบน
“พร้อมแล้วชิมิ” เขาร้องถามด้วยค�ำลงท้ายประโยคอย่างวัยรุ่นนิยม
“แล้วเอ็งเห็นไหมล่ะว่าข้าพร้อมหรือเปล่า...ไอ้หมี”
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“หมีเห็น” เจ้าตัวเอ่ยค�ำผวนก�ำกวมพร้อมยกมือขึน้ โบกปัดตรงปลาย
จมูกตามประสาคนทะลึ่งทะเล้น ก็เลยโดนขันสเตนเลสใบเล็กๆ ที่เจ้าส�ำนัก
เขวี้ยงมากระแทกที่หน้าผากเข้าอย่างจัง
“ไอ้หมี ไอ้ทะลึ่ง”
“อูย...ทั้งเร็วทั้งแม่นเลยวุ้ย” ปราโมทย์โอดโอย
“ไป เอ็งไปเรียกคนขึน้ มาได้แล้วไป๊” หญิงสาวไล่พร้อมยกพานทีใ่ หญ่
และแข็งกว่าขันเมื่อครู่ขึ้นมาเงื้อง่าจนเขาต้องรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว
ไม่นานลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นก็ขึ้นมานั่งกันจน
เต็มห้อง คิวแรกไม่ใช่ใครอื่นไกล เป็นยายชุ่มเจ้าของต�ำหนักแห่งนี้นั่นเอง
ยายชุ่มเป็นเจ้าของสวนทุเรียนและสวนมังคุดกว้างใหญ่แห่งบ้าน
เลียบนอง เมืองสุพรรณ เป็นผูบ้ กุ เบิกแผ้วถางทีท่ างแถวนีม้ าตัง้ แต่สมัยสาวๆ
หลังจากได้รบั มรดกจากผูเ้ ป็นตา ตอนนัน้ ทีท่ างแถวนีย้ งั เต็มไปด้วยต้นเลียบ
ตามชื่อหมู่บ้าน แกเข้ามาปลูกบ้านไม้สองชั้นที่ใช้เป็นต�ำหนักเจ้าแม่ดอก
ซ่อนกลิ่นทุกวันนี้ แล้วจึงเริ่มท�ำสวนทุเรียนตามที่เคยท�ำสมัยที่อยู่นนทบุรี
กับพ่อซึง่ เป็นชาวสวนทุเรียน แกท�ำเป็นสวนแบบยกร่อง ในร่องมีนำ�้ ตลอดปี
เหมาะแก่การดูแลรักษาทุเรียน พอทุเรียนออกผลก็เก็บไปขายที่ตลาดบ้าง
มีพ่อค้ามารับซื้อบ้าง ไม่ได้รำ�่ รวยอะไรนัก อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนแกก็คะยั้นคะยอให้ไปหาเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่น แกทนเพื่อนรบเร้าไม่ได้ ประกอบกับ
ชอบเล่นหวยรวยเบอร์จึงยอมไป
พูนสวัสดิ์ซึ่งตอนนั้นเป็นร่างทรงเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นอยู่ บังเอิญ
รู้จากเพื่อนของยายชุ่มว่าแกท�ำสวนทุเรียนอยู่ไม่ไกลนัก ก็ท�ำเป็นทักไปว่า
ออกจากต�ำหนักไปแกจะพบโชคใหญ่ ท�ำมาค้าขึ้นจนร�ำ่ รวย ตอนแรกยาย
ชุม่ ก็ยงั ไม่เชือ่ นัก แต่เมือ่ ออกมาจากต�ำหนักก็บงั เอิญไปเจอชาวจีนกลุม่ หนึง่
ก�ำลังถูกพ่อค้าหัวใส ซึง่ ก็เป็นคนของนายพูนสวัสดิห์ ลอกขายทุเรียนอ่อนอยู่
พอดี ด้วยความมีจรรยาบรรณด้านการค้าทุเรียนสูง แกจึงเข้าไปขัดขวาง
และโวยวายพ่อค้าคนนัน้ พร้อมกับอธิบายกลุม่ ชาวจีนเหล่านัน้ ว่าทุเรียนอ่อน
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ไม่สามารถบ่มสุกได้ กินไม่อร่อย
ยายชุ่มพากลุ่มคนจีนเหล่านั้นไปที่สวนทุเรียนของแก ชาวจีนกิน
ทุเรียนของแกแล้วก็ชอบอกชอบใจกันใหญ่ ยายชุ่มชื่นใจ หารู้ไม่ว่าคนจีน
พวกนั้นเป็นนักธุรกิจที่กำ� ลังหาสินค้าไปขายที่เมืองจีน คนพวกนั้นจึงเหมา
ทุเรียนกับมังคุดของแกไปขายทีเ่ มืองจีนได้ราคาดีกว่าขายในเมืองไทยหลาย
เท่าตัว ภายหลังยายชุ่มจึงร�่ำรวยขึ้น ปลูกบ้านตึกท�ำเป็นหน้าร้านที่ริมถนน
แล้วย้ายไปอยู่ ให้ใครๆ เรียกร้านขายทุเรียนของแกว่าโชว์รูมทุเรียน มี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนและมังคุดมากมาย
หลังจากร�่ำรวยขึ้นยายชุ่มก็เลยเลื่อมใสเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นมาก
ยิ่งขึ้น เพราะเห็นเป็นผู้ชี้ทางรวย โดยหารู้ไม่ว่าแผนการนัดพบระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ขายแบบพิสดารนั้นเป็นฝีมือของพูนสวัสดิ์ทั้งหมด พอรู้ข่าวว่าต�ำหนัก
เดิมจะถูกเจ้าของทีร่ อื้ ไปท�ำห้างสรรพสินค้า ยายชุม่ เลยปรึกษากับพูนสวัสดิ์
อัญเชิญเจ้าแม่ย้ายต�ำหนักมาอยู่บ้านหลังเดิมของแก
นอกจากยายชุ่มปลูกทุเรียนเก่งแล้ว แกยังเป็นคนชอบเล่นหวยเอา
มากๆ ด้วย ได้เงินมาจากการค้าขายเท่าไรก็แบ่งออกเป็นส่วนๆ ส่วนหนึง่ ส่ง
ให้ลกู เรียนจบหมอคนหนึง่ จบวิศวะคนหนึง่ ส่วนเงินทีเ่ หลือก็นำ� มาเล่นหวย
และเลขที่เธอเล่นส่วนใหญ่ก็จะมาจากเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นนี่เอง วันนี้ก็
เช่นกัน แกมารอขอเลขจากเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิน่ ทีบ่ ดั นีเ้ ปลีย่ นร่างประทับมา
เป็นหญิงสาวนามเดียวกันกับเจ้าแม่ไปแล้ว แต่ไม่วา่ จะอยูใ่ นร่างไหน ส�ำหรับ
ยายชุ่มแล้ว เจ้าแม่ก็ยังคงอิทธิฤทธิ์เหมือนเดิมอย่างไม่เสื่อมคลาย
ซ่อนกลิ่นไม่ได้บอกเลขตรงๆ กับยายชุ่ม เธอใช้เทคนิคเดียวกับที่
พ่อสอน นั่นคือบริกรรมคาถาแล้วหยดเทียนลงในขันน�ำ้ มนต์ ให้ยายชุ่มตี
เอาเอง เพราะพ่อเคยบอกเธอว่ายายชุ่มแกเป็นคนดวงดีทางด้านเสี่ยงโชค
อยู่แล้ว ถ้าเล่นหวยก็จะถูกเสียมากกว่าไม่ถูก พอแกตีเลขได้ก็แทงถูกบ้าง
ผิดบ้างตามโชคตามดวงของแก ถ้าแกถูกหวยก็จะซื้อขนมนมเนยมาเลี้ยง
เธอกับลูกน้องสองคนจนอิ่มหมีพีมัน แต่ถ้าผิดแกก็จะโทษตัวเองว่าตีเลข
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เพี้ยนไปเอง เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นก็รอดตัวไป และยิ่งเป็นที่เลื่อมใสนับหน้า
ถือตาของผู้คนมากขึ้นไปอีก
“นอ มวอนเด ชากู แซงกักนา...”
ซ่อนกลิน่ เริม่ ร่ายมนตร์เบาๆ ซึง่ ความจริงแล้วก็ไม่ใช่คาถาวิเศษอะไร
ที่ไหน แต่เป็นเพลงเกาหลีจากวงแบล็กพิงก์ วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของแดน
กิมจิที่เธอชื่นชอบนั่นเอง ขณะเดียวกันก็ใช้เทียนหยดลงไปในขันน�ำ้ มนต์
จนน�ำ้ ตาเทียนเกาะตัวกันเป็นรูปร่างประหลาดๆ
ยายชุม่ จ้องตาเป็นมันระหว่างหญิงสาวในชุดขาวบริกรรมคาถามาจิมคั
ชอรอมเป็นท�ำนองเสนาะ ไม่ได้ใส่ใจว่านั่นเป็นภาษาอะไร คิดเอาเองตาม
ประสาคนที่ไม่ได้เป็นติ่งนักร้องเกาหลีว่าน่าจะเป็นภาษาเขมรหรือไม่ก็ภาษา
เทพอะไรสักอย่าง เมื่อหญิงสาวเลื่อนขันน�้ ำมนต์ไปให้ดูใกล้ๆ ถนัดตา
หลังจากร้องเพลงเกาหลีจบ ดวงตาฝ้าฟางก็วาวขึ้น ก่อนจะเงยหน้าขึ้น
ยิ้มแฉ่งให้เจ้าแม่เมื่อได้เลขสมใจ
ความจริงแล้วซ่อนกลิ่นไม่ค่อยชอบใบ้หวยเท่าไร แต่ชาวบ้านที่มา
ก็มักจะขอเลขกับเจ้าแม่อยู่เป็นประจ�ำ เธอจึงตั้งกฎว่าให้ถามหรือขอร้อง
เจ้าแม่ได้แค่คนละข้อเท่านั้น อ้างว่าคนมาเยอะกลัวจะบริการไม่ทั่วถึง ผล
ปรากฏว่าคนขอเลขไปแทงหวยลดลงเกือบครึ่ง ท�ำให้รู้ได้ว่าเรื่องจ�ำเป็นกว่า
การเล่นหวยรวยเบอร์ส�ำหรับชาวบ้านนั้นมีอีกหลายเรื่องด้วยกัน ดั่งเช่น
คิวที่สอง...
“ว่าไงอีมา” หญิงสาวเรียกหญิงทีส่ งู วัยกว่าอย่างไม่เคารพ แต่อกี ฝ่าย
ก็ไม่ได้ถือสาอะไร เพราะคิดว่าหญิงสาวคือเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นที่มีอายุ
นับร้อยนับพันปี “วันนี้มีเรื่องอะไร”
ไม่ทันที่มาลินีจะอ้าปาก ซ่อนกลิ่นก็ยกฝ่ามือขึ้นปรามเสียจนอ้าปาก
ค้างอยู่อย่างนั้นเหมือนดังต้องมนตร์
“เอ็งไม่ต้องพูด ข้ารู้ ข้าเห็น”
เสียงฮือฮาดังเซ็งแซ่ขนึ้ ภายในห้องแคบๆ เพราะทุกคนรูอ้ ทิ ธิฤทธิข์ อง
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เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นดี ไม่ว่าใครมีเรื่องร้อนอะไร เพียงเจ้าแม่มองตาก็รู้ได้
ทันทีโดยไม่ต้องเอ่ยปาก
“ไอ้ลีมันไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วใช่ไหม”
มาลินีอ้าปากหวอ “เจ้าแม่รู้ได้ยังไงเจ้าคะ”
“ข้าคือเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิน่ นะเว้ย” หญิงสาวค�ำรามแกล้งท�ำเป็นโกรธ
“จะ...เจ้าค่ะๆ” หญิงสูงวัยยกมือขึ้นพนม เอ่ยละล�ำ่ ละลัก “ไอ้ลีมัน
หายหัวไปเป็นอาทิตย์แล้ว ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะ เจ้าแม่สงเคราะห์ลูกช้าง
ด้วยเถิด”
ซ่อนกลิน่ หัวเราะเสียงห้าว ก่อนจะกระทืบเท้ากับแผ่นกระดานดังปึงๆ
“เอ็งมีของของไอ้ลีมันสักอย่างติดตัวมาไหมล่ะ”
“มะ...มี...มีเจ้าค่ะ” มาลินีก้มลงรื้อค้นกระเป๋าสะพายใบโต ก่อนจะ
หยิบนาฬิกาข้อมือขึ้นมายื่นให้
หญิงสาวรับมาแล้วเริ่มร้องเพลงโพโกชิบดาอีกครั้ง ภาพบางอย่าง
ฉายวาบเข้ามาในสมอง ก่อนจะเบิกตาโพลงขึ้นพร้อมกระทืบเท้าเสียงดังจน
ผู้คนพากันสะดุ้ง
“ไอ้ลีมันอยู่บ้านอีปทุม”
“อีปทุม” มาลินีทวนค�ำ หน้าแดงก�ำ่ ด้วยความโกรธ เพราะปทุมเป็น
แม่มา่ ยสาวเนือ้ หอมทีช่ อบมาหว่านเสน่หใ์ ส่สามีของเธอตัง้ แต่เขายังเป็นหนุม่
หลังจากแต่งงานกับทหารอเมริกนั มันก็หายหัวไปพักใหญ่ พอผัวตายก็กลับ
มาใช้ชีวิตเป็นคุณนายอยู่ที่บ้านเลียบนองนี่อีกครั้ง แล้วก็ยังไม่วายกลับมา
หว่านเสน่ห์ใส่สามีของเธออีก ท�ำให้เจ้าแม่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสามีของตนไป
อยู่บ้านผู้หญิงคนนั้นท�ำไม
“นี่เจ้าค่ะ” สาวสูงวัยวางธนบัตรสีม่วงลงในขันใบใหญ่ เล่นเอาเจ้าแม่
ถึงกับตาโตลุกวาว
“ถ้าไอ้ลีมันอยู่บ้านอีปทุมจริง ลูกช้างจะมาท�ำบุญเพิ่มอีกเจ้าค่ะ”
“เออๆ มีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันนะ” ซ่อนกลิ่นเตือน เพราะนอกจาก
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มาลินีจะปากร้ายแล้ว มือแกยังหนักด้วย ถ้าจับได้คาหนังคาเขาว่าสามีมีชู้
รับรองต้องมีเลือดตกยางออกแน่ๆ แต่จะไม่บอกเรื่องนี้ให้ฟังบ้าง นายลีก็
จะได้ใจ ลักขโมยเงินของครอบครัวไปปรนเปรอเมียน้อยอยูน่ นั่ ไม่เข็ดหลาบ
‘เอาเลือดชั่วออกบ้างก็ดี ผู้ชายเจ้าชู้’
เธอละเกลียดนัก ผูช้ ายมักมาก เจ้าชูห้ ลายเมีย มันน่านักไอ้พวกรถไฟ
เรือเมล์ ลิเก ต�ำรวจ...ฮึ!

“เฮ้ย ศักดิ์...เด็กผู้หญิงคนนั้นรู้ได้ยังไงวะ ว่าใครต้องการถาม
อะไร”

ชายหนุ่มหน้าตาคมคาย ตัดผมสั้นแบบสกินเฮด ดวงตาดุคมคล้าย
เหยี่ยวหันไปกระซิบถามชายหนุ่มอีกคนที่นั่งพับเพียบอยู่ข้างๆ กัน
“น่าจะอิทธิฤทธิ์ล้วนๆ ครับผู้กอง” อีกคนกระซิบ
“อย่าเรียกฉันอย่างนัน้ ” คนถูกเรียกด้วยต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานปราม
เบาๆ ให้ได้ยินกันสองคน ก่อนจะส่ายหน้า “ฉันไม่เชื่อหรอกนะ มันต้องมี
เล่ห์กลอะไรแน่”
“โธ่ จะเล่หก์ ลโล่เกินอะไรกันล่ะครับผะ...เอ่อ...คุณศรัญ ก็เห็นๆ กัน
อยู่ว่าเจ้าแม่ไม่ได้ลุกไปไหน นั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เราเข้ามา ผู้หญิงคนนั้นก็
ไม่ได้ปริปากบอกอะไรเลย”
ร้อยต�ำรวจเอกศรัญฟังแล้วก็รสู้ กึ ขัดหู นึกค้านค�ำตอบของผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชาอยู่ในใจ เพราะเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องงมงาย ยิ่งเรื่องทรงเจ้าเข้าผีนี่ก็
ยิ่งคิดว่าเป็นเรื่องหลอกลวง หวังเงินชาวบ้านเท่านั้นเอง
เมื่อไม่ได้รับค�ำตอบที่น่าพอใจ ศรัญก็หันไปสังเกตคนที่อ้างตัวเป็น
เจ้าแม่อย่างถ้วนถี่ แม้เจ้าตัวจะตัดผมสั้นและมีท่วงท่าห้าวหาญเหมือนเด็ก
ผูช้ าย แต่ใบหน้ารูปไข่พริม้ เพรา ปากนิดจมูกหน่อย กับผิวพรรณผ่องใสนัน้
ก็ท�ำให้มองออกได้ว่าเป็นหญิงงาม อายุอานามก็คงไม่น่าจะเกินสิบแปด
สิบเก้าไปสักเท่าไร เป็นวัยที่ควรจะต้องเรียนหนังสือ ไม่ควรมาท�ำอะไรที่
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เป็นการหลอกลวงชาวบ้านแบบนี้ แถมยังพูดจากดหัวผู้ใหญ่จนดูไม่น่ารัก
เอาเสียเลย หากเป็นลูกเป็นหลานคงต้องจับมาตีให้ก้นลายเสียบ้าง
ผ่านไปหลายคิว ชายหนุ่มเริ่มมองหญิงสาวอย่างครุ่นคิดหาค�ำตอบ
อันน่าพิศวง เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่คลานเข้าไปหา เธอก็ล่วงรู้ถึงปัญหาได้
โดยที่คนเหล่านั้นยังไม่ทันต้องออกปากว่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไร
ด้วยซ�ำ้ นับว่าน่าแปลกไม่น้อย แถมเธอยังมีวิธีแก้ปัญหาได้อย่างพิสดารอีก
ต่างหาก ซึ่งบางเรื่องก็อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์และสถิติ แต่บางเรื่องก็
เหนือจริงจนเขาแทบไม่อยากเชื่อ
“คิวที่สิบสามครับ”
จ่าสุรศักดิ์ใช้ศอกสะกิดเขาเบาๆ ชายหนุ่มสะดุ้งเล็กน้อยหันไปมอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาพยักพเยิดมาที่ฝาขวดชาเขียวในมือของเขา เมื่อเขาก้มลง
ดูก็เห็นเป็นเลขสิบสามไทย
“ถึงคิวแล้วครับ คุณศรัญ” สุรศักดิ์ยำ�้
นายร้อยหนุ่มรู้สึกตัว หันไปมองหน้าแท่นบูชาก็เห็นหญิงสาวจ้อง
มองมา มีชายผิวคล้ามแดดร่างใหญ่เหมือนหมีกวักมือเรียกหย็อยๆ ให้
รีบไปข้างหน้า เขาจึงลุกพรวดขึ้น
“เฮ้ย!”
เสียงอุทานดังเซ็งแซ่ ศรัญเลิกคิ้วอย่างงุนงง หญิงชราข้างๆ กวักมือ
ให้คกุ เข่าลงแล้วกระซิบเบาๆ ให้คลานไปแทนการเดิน ชายหนุม่ จ�ำต้องยอม
เพราะขืนใช้เท้าเดินย�่ำไป เขาคงถูกย�่ำด้วยเท้าของบรรดาลูกศิษย์เจ้าแม่
ดอกซ่อนกลิ่นแน่ๆ
ศรัญคุกเข่าลงแล้วคลานไปช้าๆ จนกระทัง่ ไปนัง่ พับเพียบอยูต่ อ่ หน้า
หญิงสาว ในระยะใกล้เช่นนี้ เขาสังเกตเห็นว่าผิวแก้มบนหน้าเธอผุดผ่อง
เป็นยองใย ดวงตากลมโตใสแจ๋ว นัยน์ตาด�ำขลับเป็นประกายจับตา ปากนิด
จมูกหน่อย ชวนให้ชมอย่างไม่อยากจะวางตาเลยสักนิด
“ว่าไงเอ็ง มีเรื่องอะไร”
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เสียงห้าวขาดความเคารพท�ำให้เขานึกอยากตีกน้ เธอขึน้ มาจริงๆ นีถ่ า้
เป็นลูกหลานคงไม่พ้นเงื้อมมือของเขาไปได้แน่ๆ
‘เจ้าแม่อะไรวะ เสียงเหน่อฉิบหาย’ เขาคิดในใจ แต่ยังไม่ทันอ้าปาก
จะตอบ เจ้าหล่อนก็มามุกเดิม นั่นคือยกมือขึ้นมาห้ามเขาไม่ให้พูด
“เดี๋ยว! เอ็งไม่ต้องพูด ข้ารู้ ข้าเห็น”
นั่นคงเป็นสโลแกนของหล่อนไปแล้ว ศรัญยิ้ม ไม่ปริปากพูดอะไร
ตามที่เธอร้องขอแกมสั่ง หญิงสาวจ้องตาเขาเขม็งราวกับดวงตาของเขาเป็น
จอโทรทัศน์ขนาดเล็กจิ๋ว ก่อนที่คิ้วเรียวดั่งคันศรจะขมวดเป็นปมเข้าหากัน
บอกแววฉงนสงสัย
“ง่า...” หญิงสาวอึกอัก พาให้บรรยากาศในห้องคับแคบเงียบสนิท
เพราะทุกคนต่างก็พากันลุ้นตามเจ้าแม่จนตัวโก่ง อยากรู้ว่าเรื่องเดือดเนื้อ
ร้อนใจของชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาราวเทพบุตรอย่างเขาคืออะไรกันแน่
ยิ่งจ้องตากัน แวววิตกในดวงตาของหญิงสาวก็เริ่มแจ่มชัดขึ้น เหงื่อ
เม็ดเล็กๆ ผุดขึ้นที่ขมับ ดวงหน้าผุดผาดเหยเกและเกร็งจนสั่นเหมือนคน
ก�ำลังเบ่งอึ...เขาอยากจะหัวเราะออกมา แต่ก็พยายามกลั้นเอาไว้ เพราะขืน
หัวเราะเยาะความเชือ่ ถือของชาวบ้านออกไปยามทีต่ กอยูใ่ นวงล้อมแบบนีค้ ง
ไม่ดีแน่
บรรยากาศเงียบงันตึงเครียดผ่านไปไม่ถึงนาที แต่ศรัญกลับรู้สึก
เหมือนนานเป็นชั่วโมง ก่อนที่ดวงตาคู่งามจะเบิกโพลงขึ้นราวกับเห็นอะไร
บางอย่างในดวงตาของเขา
“หอยแหก! ต�ำรวจ!”
หล่อนร้องลัน่ ก่อนจะยกเท้าถีบยอดอกเขาจนล้มหงาย จากนัน้ ก็เผ่น
แผล็วไปที่หน้าต่างแล้วกระโดดลงไป สร้างความโกลาหลให้เกิดขึ้นทั่วห้อง
อันคับแคบ เหล่าลูกศิษย์ลูกหาต่างพากันหวีดร้องแล้ววิ่งวุ่นกันจ้าละหวั่น
“เฮ้ย!”
ศรัญร้องเสียงหลงเมือ่ เห็นหญิงสาวกระโดดหน้าต่าง กลัวร่างเล็กบาง
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นั้นจะเป็นอันตราย เพราะแม้ห้องนี้จะอยู่แค่ชั้นสอง แต่ก็สูงจากชั้นล่าง
เกือบสามเมตรทีเดียว
ร้อยต�ำรวจเอกหนุม่ รีบลุกขึน้ แล้วโผไปทีห่ น้าต่างบานนัน้ ก่อนจะค่อย
โล่งใจเมือ่ เห็นบันไดลิงพาดอยู่ เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิน่ ปีนลงไปอย่างคล่องแคล่ว
พอเกือบจะถึงพื้นล่างก็ไม่รอเหยียบขั้นบันไดสุดท้าย เจ้าหล่อนกระโดด
ลงพื้นแล้วเตะบันไดล้มลงป้องกันไม่ให้เขาตามลงไปได้ ก่อนจะวิ่งปรู๊ดไป
อย่างรวดเร็ว ไม่นานก็หายวับกลืนไปกับสวนทุเรียน
“บ้าเอ๊ย เจ้าแม่อะไรวะ ไวอย่างกับลิง” ชายหนุม่ ตบขอบหน้าต่างด้วย
ความเจ็บใจ

ซ่อนกลิ่นวิ่งปรู๊ดตัดสวนทุเรียนทะลุออกสวนมังคุดของตาฉ�่ำ

อย่างรวดเร็วราวกับลิงเหมือนที่นายต�ำรวจหนุ่มกล่าว ครู่เดียวก็มาถึงศาลา
ท่าน�้ำห่างจากต�ำหนักร่วมหนึ่งกิโลเมตร เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึง
ทรุดตัวลงนั่งบนม้านั่งยาวพร้อมกับหอบหายใจจนตัวโยน
“ต�ำรวจมาท�ำไมวะ” เธอบ่นกับตัวเองเป็นเสียงขาดห้วงด้วยความ
เหนื่อย
“ต�ำรวจเรอะ”
“หอยแหก!” หญิงสาวสะดุ้งโหยง แต่เมื่อเห็นบิดาชะโงกหน้ามาก็
ลูบอก เป่าปากออกมาด้วยความโล่งใจ
“ปัดโธ่พอ่ ...บอกว่าอย่าโผล่พรวดพราดเข้ามาเงียบๆ แบบนี้ ตกใจหมด”
“ท�ำเป็นขวัญอ่อน” บิดาท�ำปากเบ้เหมือนเคย ก่อนจะทรุดตัวลง
นั่งข้างๆ “นึกว่าข้าเป็นไอ้หนุ่มหน้าหล่อนั่นหรือไง”
“ก็ใช่น่ะสิ” ซ่อนกลิ่นหอบแฮกๆ
“ว่าแต่ไอ้พ่อหนุ่มนั่นเป็นต�ำรวจจริงๆ เรอะ”
“ก็ใช่น่ะสิ”
“มันจะมาจับเอ็งเหรอวะ”
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“ไม่รู้” หญิงสาวส่ายหน้า
“อ้าว...แล้วเอ็งหนีมาท�ำไม”
“ฉันตกใจนี่พ่อ ไม่รู้จะท�ำยังไง เลยถีบมันเปรี้ยงแล้วเปิดแน่บมานี่

“โดนข้อหาท�ำร้ายเจ้าพนักงานอีกกระทงนะเอ็ง” บิดาสวน
“ท�ำไงได้ล่ะพ่อ คนมันตกใจนี่หว่า”
“สงสัยต�ำรวจมาใหม่ว่ะ ข้าไม่เห็นคุ้นหน้าเลย ต�ำรวจทั้งเลียบนอง
ข้าก็รู้จัก เคยเห็นหน้ามาหมดแล้ว”
“พ่อไม่เชื่อฉันหรือไง”
“เชื่อ” บิดาตอบ “สัมผัสเอ็งน่ะไม่เคยพลาด ข้าจะไม่เชื่อได้ยังไงวะ”
หญิงสาวถอนใจ เพราะไม่มีใครเลยที่ล่วงรู้ว่าเธอมีสัมผัสพิเศษ
สามารถอ่านใจคนได้เพียงแค่มองตา ความยากง่ายของการอ่านใจก็ขึ้นอยู่
กับจิตของคนคนนัน้ ส่วนใหญ่คนทีม่ าพึง่ พาเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิน่ จะเป็นพวก
ที่มีจิตใจอ่อนไหวอยู่แล้ว จึงสามารถอ่านใจได้ง่ายมากว่ามีอะไรอยู่ในใจ
และต้องการจะให้ช่วยอะไร แต่นายต�ำรวจหนุ่มผู้มีจิตใจเข้มแข็งห้าวหาญ
เมือ่ ครู่ กว่าเธอจะเค้นภาพเขาแต่งเครือ่ งแบบนายต�ำรวจยศร้อยเอกออกมา
ได้ ก็ต้องใช้พลังภายในไปมากโขทีเดียว
“พี่ซ่อน!”
คนถูกเรียกหันขวับไปมองด้วยความหวาดระแวง แต่เมื่อเห็นไอ้ไพ
ลูกน้องคนสนิทอีกคนวิ่งมาก็ค่อยโล่งใจ
ไพโรจน์เป็นคนผอมสูง แขนขาเก้งก้างผิดกับหมีซึ่งมีรูปร่างเทอะทะ
อย่างคนอ้วนโดยสิ้นเชิง ทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันตั้งแต่เด็ก จนหลายคน
ล้อเลียนว่าเป็นคู่หูอ้วนผอมจอมทะเล้นอยู่บ่อยๆ
เมื่อลูกน้องคนโปรดกระหืดกระหอบมาถึง ก็ทรุดตัวลงนั่งข้างๆ เธอ
แล้วหอบหายใจเอาอากาศเข้าปอดอย่างเต็มที่ พลางบ่นอุบ “โอ๊ย...เหนื่อย
ฉิบหาย”
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“ที่ต�ำหนักเป็นไงบ้างวะไอ้ไพ” ซ่อนกลิ่นเอ่ยถามอย่างร้อนใจ
“วงแตกสิครับพี่” ไพโรจน์ตอบ ปลายเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ไม่เหน่อ
อย่างลูกพี่ “ลูกศิษย์ลกู หาวิง่ ไปคนละทิศละทาง ชุลมุนไปหมด ผมเห็นคน
แตกตืน่ ก็เลยวิ่งกับเขามั่ง”
“แล้วไอ้หมีล่ะ”
“โอ๊ย...ตัวใหญ่เทอะทะอย่างมัน ป่านนี้โดนต�ำรวจซิวไปแล้วมั้งครับ”
ไพโรจน์บอกก่อนจะบ่นงึมง�ำ “บอกแล้วว่าให้แดกน้อยๆ หน่อยก็ไม่เชื่อ”
ฟังแล้วหญิงสาวก็อดเป็นห่วงลูกน้องอีกคนไม่ได้ จึงหันไปหาบิดาซึง่
นั่งฟังอยู่ข้างๆ แล้วกระซิบเบาๆ
“พ่อ ไปดูให้หน่อยได้ไหม ฉันเป็นห่วงมันยังไงไม่รู้”
“เออๆ” ผู้เป็นบิดาพยักหน้า ท่ามกลางสายตางุนงงของไพโรจน์ที่นั่ง
อยู่ตรงกันข้าม
“พะ...พะ...พี่ซ่อน” ไพโรจน์ร้องเรียกเสียงสั่น
“อะไร”
“พะ...พี่พูดกับใครอะ”
“พ่อไง”
ไพโรจน์ท�ำหน้าเหยเกทันที เหงื่อที่เริ่มจะแห้งไหลพลั่กๆ ออกมา
อีกครั้ง ดวงตากลอกไปมาอย่างระแวดระวัง “ละ...ลุงพูนอยู่แถวนี้เหรอ”
“เออสิวะ” ซ่อนกลิ่นพยักพเยิดไปที่ว่างข้างๆ ลูกน้องที่บิดาเพิ่งย้าย
ไปนั่งด้วย “นั่งอยู่ข้างๆ เอ็งนั่นไง”
ชายหนุ่มตาเหลือกลานขึ้นมาทันที หันไปมองข้างตัวที่ว่างเปล่าอย่าง
หวาดกลัว แม้จะไม่เห็นอะไร แต่เมื่อได้ยินเสียงปลาในคลองกระโดดจ๋อม
ก็กรีดร้องออกมาเสียงหลงแล้วเป็นลมล้มพับไป
“ไอ้บ้าเอ๊ย” ซ่อนกลิ่นมองลูกน้องคนสนิทพร้อมกับส่ายหน้าอย่าง
ระอา “ไอ้เวร...ท�ำงานอยูต่ ำ� หนักเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิน่ แต่ดนั กลัวผีขนึ้ สมอง
รู้ถึงไหน อายถึงนั่น”

๒
เวลาผ่านไปพักใหญ่ จู่ๆ เสียงแตรเป็นท�ำนองใช้ปลุกทหารให้ตนื่

ก็ดงั ขึน้ ท�ำเอาทัง้ พยาบาลจ�ำเป็นกับคนทีเ่ ป็นลมล้มพับไปเพราะกลัวผีสะดุง้
โหยงด้วยกันทั้งคู่
“เสียงแตรที่ไหนอะพี่ซ่อน” ไพโรจน์ทำ� หน้าเหยเก เหลียวซ้ายแลขวา
ไม่เห็นใคร
“แตรจ่าพูน”
“ฮ้า!” ชายหนุ่มร้องเสียงหลง ก่อนจะเป็นลมล้มพับไปอีก
“โว้ย...ไม่ชว่ ยแล้วโว้ย เดีย๋ วเป็นลมๆ อยูน่ แี่ หละ” ซ่อนกลิน่ โวย ก่อน
จะหันไปหาบิดา “พ่อจะเป่าท�ำไมเนีย่ ไม่ใช่ทหารนะ จะได้เป่าแตรปลุกกันน่ะ”
“อ้าว ก็เอ็งบอกเองว่าไม่ให้ข้ามาเงียบๆ”
หญิงสาวหรี่ตาลงอย่างเบื่อหน่าย พ่อของเธอเคยเป็นทหารยศจ่า
ในกองทัพบกมาก่อน มีหน้าที่เป่าแตรตามวาระส�ำคัญต่างๆ พอปลดประจ�ำ
การก็ออกมารับจ้างทั่วไปอยู่หลายปี ก่อนจะผันตัวเองไปรับใช้เป็นลูกศิษย์
ลูกหาส�ำนักทรงเจ้าเข้าผีแห่งหนึ่ง ภายหลังเจ้าส�ำนักถูกต�ำรวจจับเพราะดัน
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ไปปล�้ำคนมาท�ำเสน่ห์ยาแฝด เจ้าหล่อนฟ้องร้องเอา เลยติดคุกหัวโตจาก
หลายคดี เพราะพอมีคนหนึ่งมาฟ้อง อีกหลายคนที่เคยโดนแกหลอกก็ตาม
มาเป็นพรวน
พูนสวัสดิไ์ ด้วชิ าหลอกคนมาเยอะ เลยตัดสินใจเปิดส�ำนักเสียเอง แต่
ไม่ทำ� อะไรผิดศีลธรรมร้ายแรงอย่างเจ้าส�ำนักคนก่อน ได้เงินมาพอส่งลูกสาว
คนเดียวเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่หก ช่วงนั้นต�ำหนักยังอยู่ใกล้ตลาด
ท�ำให้ได้รจู้ กั นักธุรกิจชาวจีนทีม่ าหาซือ้ ผลไม้ไทยไปขายทีเ่ มืองจีนโดยบังเอิญ
เลยวางแผนให้รู้จักยายชุ่มซึ่งเป็นเจ้าของสวน หลังจากยายชุ่มท�ำมาค้าขึ้น
ร�่ำรวยขึ้นมา ก็กลายมาเป็นลูกค้าประจ�ำ และเลื่อมใสจนถึงกับยกบ้านไม้
สองชั้นให้ท�ำต�ำหนัก หลังจากที่รู้ว่าต�ำหนักเก่าที่อยู่ในย่านชุมชนถูกเจ้าของ
ที่ดินจ้องจะรื้อไปท�ำห้างสรรพสินค้า
ช่วงนั้นเองที่เกิดความพลิกผันในครอบครัวอย่างคาดไม่ถึง เย็น
วันหนึ่งพูนสวัสดิ์ปิดต�ำหนักก�ำลังจะกลับบ้านที่เช่าอยู่กับลูกเมียต่างหาก
เพราะไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกัน ระหว่างเดินผ่านสวนทุเรียนดันเกิดลมตึงขึ้น
วูบหนึ่ง ไม่รู้จะด้วยบาปกรรมที่แกหลอกคนหรือกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อน
ลมนัน้ ก็พดั เอาทุเรียนลูกหนึง่ หลุดจากต้น ตกปุลงบนกบาลแกพอดี พูนสวัสดิ์
ก็สิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นอย่างอเนจอนาถ
“ไอ้หมีเป็นไงมั่ง...พ่อ”
“ก็ไม่เป็นไง เห็นนั่งคุยอยู่กับไอ้ตำ� รวจหนุ่มหน้าหยกนั่นที่ต�ำหนัก”
“คุยอะไรกันอะพ่อ” หญิงสาวขมวดคิ้ว
“ไม่รู้โว้ย ข้าไม่กล้าเข้าไปใกล้”
“อ้าว...ท�ำไมอะ”
“สงสัยไอ้หนุ่มนั่นจะมีของดีว่ะ ยิ่งข้าเข้าไปใกล้ก็ยิ่งรู้สึกร้อนวูบวาบ
ชอบกล ก็เลยได้แต่วนเวียนอยู่ห่างๆ มองผ่านช่องหน้าต่างเห็นคุยกันเบาๆ
ไม่รู้คุยอะไรกัน”
“โฮ่...นึกว่าแน่” ซ่อนกลิ่นท�ำปากเบ้ใส่
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“เอ็งไม่ลองมาเป็นผีแบบข้านี่หว่า แน่แค่ไหนก็แพ้ของดีเว้ย”
“เอาเถอะๆ” หญิงสาวโบกมือ “แล้วจะท�ำไงดี ป่านนีไ้ อ้หมีมนั คงบอก
ต�ำรวจนั่นหมดแล้วว่าฉันเป็นใคร พักอยู่ที่ไหน”
“เอ็งก็ไปช่วยมันสิ”
“หลังจากถีบยอดอกต�ำรวจจนหน้าหงายอะนะ” ซ่อนกลิ่นสวนกลับ
ทันควัน
“ท�ำอะไรผิดก็ต้องยืดอกรับละเว้ย”
“เกิดมันจับฉันติดคุกจะท�ำยังไงล่ะทีนี้ มิพากันกลายเป็นผีไปทัง้ บ้าน
หรือไง”
“เอ็งบอกข้าเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ได้ทำ� อะไรผิด ไม่ได้หลอกลวงชาวบ้าน
แล้วจะมากลัวอะไรวะ ชาวบ้านแถวนีเ้ ขาก็เลือ่ มใสศรัทธาเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิน่
กันทั้งนั้น คงไม่มีใครไปแจ้งความมาจับเอ็งหรอก ขนาดไอ้เฮียหมูที่ว่าแน่
ยังแพ้มวลชน ข้าว่าไอ้ตำ� รวจหนุ่มนั่นคงมาเรื่องอื่นมากกว่าว่ะ”
“เรื่องอะไรอะพ่อ”
“ข้าจะไปรูเ้ รอะ บอกแล้วไงว่าเข้าใกล้มนั ไม่ได้ ถ้าเอ็งอยากรูก้ ต็ อ้ งไป
เผชิญหน้ากับมันละ”
ซ่อนกลิ่นนิ่งคิดก็เห็นจริงตามบิดาบอกกล่าวทุกประการ เธอไม่ได้
หลอกลวงใคร แต่ใช้ความสามารถพิเศษทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่อบุ ตั เิ หตุเมือ่ ปีกอ่ น
ช่วยเหลือชาวบ้านเท่านั้น ส่วนเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์ก็ล้วนแล้วแต่
เป็นการให้ด้วยจิตเสน่หาของทุกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแทบทั้งสิ้น
เธอไม่ได้ขูดเลือดขูดเนื้อบังคับขู่เข็ญให้ทุกคนจ่ายเงินให้เลยแม้แต่น้อย
ต�ำรวจคงไม่เข้ามายุ่งกับความเชื่อของชาวบ้านหากไม่มีผู้เสียหายไปแจ้ง
ความจริงๆ
“เอาวะ” หญิงสาวลุกพรวดขึ้นพร้อมชูก�ำปั้นด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจัง
“แล้วไอ้นี่ล่ะ” พูนสวัสดิ์ชี้ไปที่ไพโรจน์ซึ่งนอนสลบไสลไม่รู้เรื่องรู้ราว
อยู่บนม้านั่ง
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“ให้มันนอนอยู่ตรงนี้แหละ” ซ่อนกลิ่นมองลูกน้องคนโปรดอย่างนึก
หมั่นไส้ “มีอย่างที่ไหน เป็นลูกศิษย์เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นแต่ดันกลัวผี”
“เออ นั่นสิ ข้าว่าข้าก็ไม่ได้น่ากลัวนะ ออกจะหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวกว่า
ตอนเป็นคนอีก”
หญิงสาวหันไปหรี่ตามองบิดาที่แปลงร่างเป็นพี่ตูนบอดี้สแลม ก่อน
จะส่ายหน้าแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ เพราะพุงหลามลืมเก็บนั้นท�ำให้ดู
เหมือนเท่งเถิดเทิงเสียมากกว่า จากนั้นก็เดินจ�้ำกลับไปที่ต�ำหนักด้วยความ
รู้สึกร้อนใจเป็นห่วงลูกน้องอีกคน
เมื่อไปถึงชานบันไดต�ำหนัก ซ่อนกลิ่นยืนลังเลมองประตูบ้านอยู่ครู่
ใหญ่ ก่อนจะตัดสินใจก้าวขึน้ ไปอย่างช้าๆ กระทัง่ เห็นร่างใหญ่ของปราโมทย์
นัง่ อยูต่ รงหน้าแท่นบูชา ข้างๆ กันเป็นชายหนุม่ หน้าตาทะเล้น ส่วนตรงทีเ่ ธอ
เคยนัง่ ประทับทรงเจ้าแม่กม็ นี ายต�ำรวจหนุม่ ซึง่ เธอถีบยอดอกเมือ่ ครูน่ งั่ แทน
ที่อยู่
พอนายต�ำรวจหนุม่ คนนัน้ เงยหน้าขึน้ มาเห็นเธอเท่านัน้ แหละ ใบหน้า
คมเข้มก็ถมึงทึงขึ้นมาทันที ก่อนจะพยักพเยิดร้องทักด้วยเสียงเข้ม
“ไง...เจ้าแม่ตีนหนัก”
ซ่อนกลิ่นถอนใจเฮือก “คนมันตกใจนี่หว่า จะเอาไงล่ะ จับไปโรงพัก
เลยมะ”
ชายหนุม่ จ้องเธอเขม็ง สายตาคมของเขาท�ำเอาหัวใจของหญิงสาวเต้น
ไม่เป็นจังหวะจนต้องก้มหน้าหลบสายตานั้นลงจ้องมองพื้นกระดานด้วย
ความประหม่า
“นายไปได้แล้ว...หมี”
ซ่อนกลิ่นเงยหน้าขึ้นมองร่างใหญ่ลุกขึ้นอย่างทุลักทุเล ก่อนท�ำท่าจะ
หันกลับลงบันไดไปพร้อมกันเมือ่ ลูกน้องคนโปรดมาถึงตัว แต่กลับต้องชะงัก
เมื่อชายหนุ่มร้องเรียก
“เจ้าแม่ตีนหนัก เธออยู่ก่อน”
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หญิงสาวหันกลับไปมอง แต่ก็ยังคงยืนลังเลอยู่ตรงนั้น เพราะรู้สึก
เหมือนชายหนุม่ คนนีไ้ ม่เพียงมีของดีทที่ ำ� ให้ผไี ม่อยากเข้าใกล้ ยังมีอะไรบาง
อย่างทีท่ ำ� ให้หวั ใจเธอเต้นแรง ท้องไส้ปน่ั ป่วนจนไม่อยากเข้าใกล้อกี ต่างหาก
“ไม่ตอ้ งห่วงนะพีซ่ อ่ น” ปราโมทย์ตบไหล่เธอ สีหน้าจริงจังพร้อมเอ่ย
สโลแกนทีมฟุตบอลสุดโปรดของมัน “พี่ไม่มีวันเดินเดียวดายแน่”
“ขอบใจเว้ย” เธอพยักหน้าให้ด้วยความซาบซึ้งใจ เพราะในชีวิตเธอ
นอกจากครอบครัวแล้วก็มีไอ้หมีกับไอ้ไพนี่แหละที่พอจะฝากผีฝากไข้ได้
หญิงสาวท�ำเป็นประวิงเวลามองลูกน้องคนสนิทลงบันไดไปอย่างช้าๆ
แต่พอเท้าของปราโมทย์แตะพื้นดินได้เท่านั้นแหละ ร่างใหญ่เทอะทะกลับ
วิ่งอ้าวราวกับแชมป์วิ่งร้อยเมตรในกีฬาโอลิมปิก
“ไอ้ห่าหมี!” หญิงสาวแยกเขี้ยว ต่อยหมัดกับฝ่ามือตัวเองพร้อม
ตะโกนไล่หลังอย่างเดือดดาล “ไอ้บ้าเอ๊ย ไหนบอกข้าไม่มีวันเดินเดียวดาย
ไงวะ”
“พีก่ ม็ ตี ำ� รวจสองคนเดินขนาบข้างแล้วไง” ปราโมทย์หนั มาตะโกนตอบ
ขณะที่เท้าก็ยังไม่หยุดวิ่ง ก่อนจะเตะเท้าตัวเองเสียหลัก เพราะร่างกาย
เทอะทะพอหันรีหันขวางก็เลยเสียสมดุล ท�ำให้มันเซแซ่ดๆ ไปอย่างไม่เป็น
กระบวนอยู่ครู่เดียวก็ล้มลงกลิ้งโค่โล่เป็นลูกขนุน
“สมน�้ำหน้า ไอ้คนทรยศ” ซ่อนกลิน่ ชีน้ วิ้ ตะโกนอย่างสะใจ พร้อมกับ
หัวเราะเสียงดังลั่น
แต่อีกฝ่ายก็ไม่สนอะไรทั้งสิ้น ม้วนหน้าสามตลบ พอลุกขึ้นได้ก็
จ�ำ้ อ้าวต่อและหายลับสายตาไปอย่างรวดเร็วปานจรวด
“ว่าไงเรา จะมานั่งตรงนี้ได้หรือยัง”
เสียงเร้าจากคนข้างหลังท�ำเอาหญิงสาวถึงกับสะดุง้ เฮือก เสียงหัวเราะ
เงียบลงโดยพลัน ซ่อนกลิ่นหันไปมองชายหนุ่มอย่างกล้าๆ กลัวๆ ก่อนจะ
ท�ำใจและวางท่าเดินไปทรุดตัวลงนั่งขัดสมาธิแทนที่ลูกน้องคนสนิทที่เปิด
แน่บไปแล้ว
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สายตาคมวาวของนายต�ำรวจหนุ่มท�ำเอาหญิงสาวรู้สึกสั่นสะท้าน
ไม่น้อย เธอพยายามท�ำใจดีสู้เสือ จ้องมองตอบอย่างไม่ลดละ แต่ในที่สุดก็
จ�ำต้องหลบตา เพราะพลังบางอย่างในตัวเขาช่างมากล้นเหลือเกิน อาจเป็น
เพราะของขลังอย่างที่พ่อของเธอบอกก็เป็นไปได้
ความเงียบเข้าครอบคลุมภายในต�ำหนักเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นอยู่
ครูใ่ หญ่ หญิงสาวได้แต่นงั่ ก้มหน้าเอาเล็บนิว้ ชีข้ ดู พืน้ ไม้กระดานอย่างไม่รจู้ ะ
ท�ำอะไร ก่อนที่นายต�ำรวจหนุ่มจะหัวเราะในล�ำคอเยาะเธอเบาๆ
“เรานี่มันเท้าหนักดีนะ”
“คนมันตกใจน่ะผู้กอง” เธอบอกโดยไม่เงยหน้ามองเขา
“แน่ะ รู้ด้วยว่าฉันเป็นผู้กอง”
“เห็นดาวบนบ่าน่ะ”
ผู้กองหนุ่มเลิกคิ้ว “ไปเห็นตอนไหน ฉันเพิ่งมาถึงหมู่บ้านนี้เมื่อวาน
เอง ยังไม่ได้แต่งชุดต�ำรวจให้ใครเห็นเลย”
“เอาน่า ฉันเห็นก็แล้วกัน” ซ่อนกลิ่นเฉไฉ ไม่อยากบอกตรงๆ ว่า
ไม่เพียงแต่เห็นดาวบนบ่า ยังเห็นป้ายชือ่ ด้วยว่าเขาคือ ร้อยต�ำรวจเอก ศรัญ
สุรชัยมณี ส่วนอีกคนคือจ่าสิบต�ำรวจ สุรศักดิ์ ชวนชื่นชม เพราะไม่คิดว่า
นายต�ำรวจหนุ่มท่าทางดูเป็นคนสมัยใหม่จะเชื่อเรื่องพวกนี้
“มีพลังพิเศษหรือไง เป็นมนุษย์กลายพันธุ์เหรอ”
“ดูการ์ตูนฝรั่งมากไปหรือเปล่า...ผู้กอง”
“ก็ถ้าไม่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ จะแบบว่า...” ชายหนุ่มยืดอกท�ำท่า
เลียนแบบท่าไม้ตายของเธอโดยการยกมือขึน้ มาตรงหน้าเธอ “เอ็งไม่ตอ้ งพูด
ข้ารู้ข้าเห็น...ได้ยังไงล่ะ แม่ตีนหนัก”
“ฉันชื่อซ่อนกลิ่น”
“รู้แล้ว” ศรัญพยักหน้า “แล้วชื่อจริงล่ะ”
“ก็ชื่อซ่อนกลิ่น”
“อ้าว” ชายหนุ่มอ้าปากหวอ หันไปมองนายต�ำรวจอีกคนที่ยักไหล่
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ตอบเป็นทีว่าไม่รู้อะไรเช่นกัน เพราะเพิ่งย้ายตามกันมาหยกๆ ก่อนจะหัน
กลับมาหาเธออีกครั้ง “นั่นมันชื่อเจ้าแม่ไม่ใช่เหรอ”
“ชื่อฉันด้วย พ่อตั้งให้ตั้งแต่เกิด”
“พ่อที่ไหนอุตริตั้งชื่อลูกว่าซ่อนกลิ่น”
“พ่อง...” ซ่อนกลิน่ ชะงักเมือ่ เห็นสายตาเขม็งของอีกฝ่าย ก่อนจะกลืน
ค�ำว่า ‘พ่อมึงดิ’ ทีเ่ กือบหลุดออกไปเพราะโมโหทีม่ คี นมาจาบจ้วงบิดาบังเกิด
เกล้า แล้วเอ่ยต่อด้วยเสียงแผ่วเบา “พ่อฉันนั่นแหละ ตั้งแก้เคล็ด พ่อบอก
ว่าดวงฉันแรง”
“อ้อ” ชายหนุ่มพยักหน้า “แล้วพ่อไปไหน ท�ำไมปล่อยลูกสาวมาท�ำ
แบบนี้”
“พ่องตาย...” หญิงสาวทอดเสียงเว้นจังหวะเล็กน้อย ท�ำเป็นกลืน
น�้ำลาย จนนายต�ำรวจทั้งสองถึงกับสะดุ้งหน้าเจื่อน ก่อนจะลงท้ายเบาๆ “...
แล้ว”
นายต�ำรวจหนุ่มทั้งสองหันมองกันหน้าปูเลี่ยน
“แม่ซอ่ นกลิน่ เอ๊ย เวลาพูดอย่าเว้นจังหวะสิวะ ฟังแล้วมันเสียวแปล๊บ”
สุรศักดิ์ส่ายหน้า
ซ่อนกลิ่นได้แต่กลั้นยิ้ม “ว่าแต่ผู้กองกับจ่าเถอะ มาทลายต�ำหนัก
เจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นท� ำไม ว่างนักท� ำไมไม่ไปทลายบ่อนเฮียหมูโน่น”
หญิงสาวพยักพเยิดไปทางบ้านผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของต�ำบล
“ฉันไม่ได้มาทลายต�ำหนักเธอเสียหน่อย”
“อ้าว...แล้วที่กระเจิดกระเจิงกันไปเนี่ย เขาไม่เรียกว่าทลายหรือไง
ผู้กอง”
“เรานั่นแหละเป็นคนท�ำเอง”
“ฉันเนี่ยนะ” ซ่อนกลิ่นขมวดคิ้วใช้นิ้วจิ้มอกตัวเอง
“ก็ใช่น่ะสิ” ศรัญพยักหน้า “ฉันก็เข้ามาของฉันเงียบๆ เธอนั่นแหละ
ทีถ่ บี ยอดอกฉัน แล้วตะโกนเสียลัน่ ว่า ‘ต�ำรวจ’ ชาวบ้านก็กระเจิงหมดน่ะสิ”
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ซ่อนกลิ่นชะงัก สมองเริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์ช้าๆ ก่อนจะถอนใจ
ออกมาเบาๆ “ก็จริงของผูก้ อง ชาวบ้านคงติดนิสยั มาจากบ่อนเฮียหมูละมัง้ ”
“นิสัยอะไร”
หญิงสาวหัวเราะคิกคัก นึกถึงตอนทีต่ วั เองชอบไปแกล้งตะโกนกลาง
บ่อนว่า ‘ต�ำรวจมา’ จนพวกผีพนันแตกฮือราวกับผึ้งแตกรัง วิ่งไปคนละทิศ
ละทาง บางคนกระโดดลงตุม่ บางคนกระโดดลงท้องร่อง ขนาดบางคนก�ำลัง
นั่งปลดทุกข์อยู่ในส้วม ยังวิ่งเตลิดออกมาทั้งที่ยังใส่กางเกงไม่เรียบร้อย
ท�ำเอาเฮียหมูเคียดแค้นชิงชังเธอจนประกาศจะไม่อยู่ร่วมโลกกันหลายต่อ
หลายครัง้ ยังดีทเี่ ธอมีของดีทำ� ให้แคล้วคลาดมาได้ตลอด ไม่อย่างนัน้ คงถูก
รุมกระทืบตายตั้งแต่ไปทลายบ่อนครั้งแรกแล้ว
“ช่างมันเถอะผูก้ อง” ซ่อนกลิน่ โบกมือ “แล้วตกลงมาต�ำหนักฉันท�ำไม
ถ้าไม่ใช่มาทลายต�ำหนัก หรือมาดูหมอ เอ...ดูท่าทางผู้กองก็ไม่ใช่คนงมงาย
นี่นา”
“ฉันก็แค่มาเดินส�ำรวจท้องทีก่ อ่ นเข้ารับต�ำแหน่งพรุง่ นีน้ ะ่ เห็นชาวบ้าน
เดินมาเป็นแถวก็เลยเดินตามมา ไม่คิดว่าจะโดน...ตีน”
หญิงสาวสะดุ้ง ก่อนจะส่งยิ้มเจื่อนให้พร้อมกับยกมือไหว้ท่วมหัว
“ขอโทษ...วันหลังก็อย่าแอบย่องมาเงียบๆ อีกนะ จะมาก็บอกกล่าวกันดีๆ
ฉันไม่ได้หลอกลวงใคร ที่ท�ำลงไปก็เป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน เงินนั่น...”
ซ่อนกลิ่นพยักพเยิดไปที่ขันใส่เงิน พอเห็นว่างเปล่าอยู่ก็ถึงกับตกใจ
“ฉิบหาย!”
นายต�ำรวจหนุ่มทั้งสองสะดุ้งโหยง “อะไร!”
“เงิน...เงินในขันหายไปไหนหมด” ซ่อนกลิ่นคลานไปฉวยเอาขันเงิน
ใบใหญ่มาดู
ศรัญจ้องมองเธอ ก่อนจะหัวเราะในล�ำคอเบาๆ “ตอนฉันมานัง่ ตรงนีก้ ็
ไม่เห็นแล้วนะ ก็ไหนว่ามีอทิ ธิฤทธิไ์ ม่ใช่เหรอ ท�ำไมไม่รลู้ ะ่ ว่าเงินหายไปไหน”
หญิงสาวหันไปมองนายต�ำรวจหนุม่ ก่อนจะยืน่ ขันใบนัน้ ให้เขา ศรัญ
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รับไปอย่างงงๆ
“ผู้กองถามฉันสิ ว่าเงินในขันหายไปไหนหมด”
ชายหนุ่มเลิกคิว้ หันไปมองคู่หตู �ำรวจอย่างแปลกใจ ก่อนจะหันกลับ
มาหาเธออีกครั้ง “ถามท�ำไม ฉันไม่ได้อยากรู้”
“เอาน่า ถามหน่อย”
“ไม่” ศรัญส่ายหน้ายืนกราน
“เอ้า...งั้นฉันแจ้งความ มีคนขโมยเงินฉันไป ผู้กองต้องสืบ”
“ด้วยการถามเจ้าแม่อะนะ” ชายหนุ่มท�ำปากเบ้ ก่อนจะส่ายหน้า
อีกครั้ง “ไม่ละ”
“เอ้า...เป็นต�ำรวจประสาห่า...”
“เฮ้ย!” สุรศักดิ์ร้องสกัดเอาไว้ก่อนที่หญิงสาวจะโพล่งค�ำหยาบ
ออกมาต่อหน้าเจ้านาย
“เอ่อ...” ซ่อนกลิ่นชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะต่อจนจบประโยค “เป็น
ต�ำรวจประสาอะไรวะ ไม่บริการประชาชน”
“เงินนั่นไม่ใช่เงินของเธอเสียหน่อย”
“ท�ำไมจะไม่ใช่” ซ่อนกลิน่ เถียง “ชาวบ้านเขาให้ฉนั มาด้วยความเสน่หา
ฉันไม่ได้ไปบังคับขู่เข็ญพวกนั้นเสียหน่อย”
“ก็จริงของมันนะผู้กอง” จ่าสุรศักดิ์กระซิบ
ศรัญนิ่งไปอึดใจใหญ่ ก่อนจะถอนใจออกมา “ก็ได้ๆ แต่มีข้อแม้นะ”
“ข้อแม้อะไร”
“ฉันไม่ได้ช่วยเธอให้ฐานะต�ำรวจ เพราะยังไม่ได้รายงานตัวเข้ารับ
ต�ำแหน่ง ฉะนั้นฉันจะถือว่าเธอติดค้างฉันอยู่เรื่องหนึ่ง ตกลงไหม”
“ก็ได้ๆ” ซ่อนกลิน่ รับค�ำ ความทีต่ อ้ งการเงินคืนท�ำให้เธอไม่ได้คดิ หน้า
คิดหลังอะไรทัง้ นัน้ ว่าการติดค้างนายต�ำรวจหนุม่ ครัง้ นีจ้ ะน�ำความเปลีย่ นแปลง
ครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตเธอ จนกระทั่งศรัญเผยยิ้มเจ้าเล่ห์ แต่มันก็สายไป
เสียแล้ว
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“เอ้า...” เขายื่นขันใบใหญ่คืนให้เธอ “ฉันอยากรู้ว่าเงินในขันนี้หายไป
ไหนหมด”
ซ่อนกลิ่นยิ้มกริ่ม ลืมเรื่องข้อแม้ของเขาไปเสียสนิทใจ ก่อนจะฉวย
ขันใบใหญ่มาถือไว้เสียเอง จากนั้นก็หลับตา
ในความมืดมิด ภาพแห่งความโกลาหลก็ผุดขึ้นมา เป็นภาพจาก
มุมมองของขัน ประหนึ่งว่าเธอหดตัวเล็กลงและก�ำลังซุกตัวอยู่ในขันใบนี้
ท่ามกลางเหรียญและธนบัตรท่วมตัว แต่หญิงสาวก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้น
เฝ้ารอจนกระทั่งเห็นมืออวบอูมจ้วงลงมา ใบหน้าของปราโมทย์ปรากฏเด่น
ชัดขึ้น จากนั้นลูกน้องคนโปรดก็กำ� เงินทั้งหมดออกไปด้วยสีหน้าที่เปี่ยมไป
ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์
“ไอ้หมี!” หญิงสาวค�ำราม
“อะไร เธอเห็นหมี...” ศรัญชะงัก เมื่อหญิงสาวเบิกตาโพลงขึ้นมอง
เขาด้วยใบหน้าแดงก�่ำ “เอ่อ...ฉันหมายถึง นายหมีเป็นคนเอาเงินไปเหรอ”
ซ่อนกลิน่ แยกเขีย้ ว “มินา่ ถึงหนีไม่ทนั อยูค่ นเดียว มัวแต่มาขโมยเงิน
ฉันนี่เอง”
“เขาอาจหวังดี เก็บเงินให้เธอก็ได้ม้าง”
“เดี๋ยวก็รู้” เธอบอกก่อนจะลุกขึ้น แต่กลับถูกชายหนุ่มยุดข้อมือ
เอาไว้เสียก่อน “เฮ้ย...อะไรของผู้กองเนี่ย มาจับมือถือแขนกัน ฉันเป็น
ผู้หญิงนะ”
“ขอโทษๆ” ศรัญปล่อยมือทันควันพร้อมหัวเราะกลบเกลือ่ น เมือ่ เห็น
จ่าสุรศักดิ์หลิ่วตามองไปก็ท�ำเป็นเก๊กเสียงเข้ม “แต่เรายังคุยกันไม่จบเลย
นะ”
“มีอะไรอีกล่ะ”
“ตกลงเธอมี...สัมผัสพิเศษเหรอ”
หญิงสาวจ้องมองนายต�ำรวจหนุม่ อย่างไม่แน่ใจ “ถ้าฉันบอกมี ผูก้ อง
จะเชื่อไหมล่ะ”
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“พิสูจน์สิ” ศรัญเอ่ยด้วยน�้ำเสียงท้าทาย “ถ้าเธอมีสัมผัสพิเศษจริง
บอกมาซิว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่”
“หมูๆ”
“ผิด”
“เฮ้ย...ยังไม่ได้ตอบ แค่บอกว่าเรื่องอ่านความคิดคนมันเป็นเรื่อง
หมูๆ”
ศรัญหัวเราะคิกคัก ก่อนจะผายมือให้เธอเชิญอ่านความคิดเขาได้
ซ่อนกลิ่นแยกเขี้ยว ดวงตางามจ้องตาชายหนุ่มเขม็งเพื่อล้วงความลับใน
จิตใจของเขาออกมา ก่อนจะพบว่าเขามีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็งเกินกว่าทีเ่ ธอจะมอง
เห็นความคิดของเขาได้งา่ ยๆ ยิง่ เขาตัง้ ใจปิดกัน้ ความคิดจากเธอ ก็ยงิ่ เหมือน
เธอก�ำลังจ้องมองก�ำแพงศิลาหนาหนักอยู่ก็ไม่ปาน
“ว่าไง...เจ้าแม่” ชายหนุ่มส่งเสียงเยาะ หลังจากเห็นเธอนิ่งไปนาน
แต่มีหรือนังซ่อนกลิ่นจะยอมให้ลบเหลี่ยมได้ง่ายๆ ในเมื่อใช้ความ
สามารถพิเศษกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้ ก็ต้องอาศัยเล่ห์กลเอาตัวรอดกันละ
“เฮ้ย!” ซ่อนกลิ่นร้องลั่น ก่อนจะท�ำเป็นผงะถอยแล้วยกสองมือขึ้น
มาไขว้กันบังหน้าอกตัวเอง “ไอ้บ้า ไอ้ผู้กองลามก”
ศรัญชะงักไปอึดใจหนึ่ง สีหน้าเจื่อนลงอย่างเห็นได้ชัด
“อะ...อะไรของเธอ”
“ทะลึ่ง ลามก ช้างมก ปลาวาฬมก” ซ่อนกลิ่นด่าเป็นชุด ก่อนจะผุด
ลุกขึน้ แล้วท�ำเป็นเดินปึงปังออกไปจากต�ำหนักอย่างเนียนๆ ท่ามกลางอาการ
ชะงักงันของชายหนุ่มทั้งสองคนที่หันมองจ้องกันอย่างงุนงง
“ฮั่นแน่” สุรศักดิ์เหลือบมองผู้บังคับบัญชาพร้อมรอยยิ้มกรุ้มกริ่ม
“คิดอะไรกับเด็กมันหรือครับผู้กอง”
“เฮ้ย...เปล่านะเว้ย” ศรัญโบกไม้โบกมือเป็นพัลวัน “จ่าก็รู้ ผมไม่ใช่
คนแบบนั้น”
“รู้แต่ภายนอกครับ ภายในใจไม่รู้”
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“เดี๋ยวเถอะจ่า” ชายหนุ่มเสียงเข้ม ดวงตาคมจ้องลูกน้องเขม็ง
“แหม...ผมล้อเล่นน่ะครับผูก้ อง” สุรศักดิย์ มิ้ เจือ่ น รีบออกตัวเมือ่ เห็น
เจ้านายเอาจริง
ศรัญแยกเขี้ยวใส่ ก่อนจะหันไปมองที่ประตู แต่ร่างบางนั้นก็หายไป
เสียแล้ว เขาทอดสายตามองอยู่ครู่หนึ่งก็ส่ายหน้า แล้วถอนใจออกมาเบาๆ
“แสบจริงๆ แม่ซ่อนกลิ่น”

๓
ตามปรกติแล้ว ในเวลาดึกสงัด รอบๆ บริเวณวัดม่วงริมแม่น�้ำ

แม่กลองจะทัง้ มืดและเงียบสงบ จะมีบา้ งบางครัง้ ทีส่ นุ ขั ซึง่ นอนเกลือ่ นกลาด
อยูภ่ ายในวัดจะส่งเสียงขรมขึน้ มาเพราะได้ยนิ เสียงหรือเห็นอะไรทีผ่ ดิ สังเกต
แต่วนั นีแ้ ม้จะมีเสียงล้อรถบดเบียดถนนดังใกล้เข้ามาในยามวิกาล และเป็น
เสียงทีแ่ ม้แต่มนุษย์ทวั่ ไปก็ได้ยนิ สุนขั เหล่านัน้ กลับไม่นำ� พา ยังคงนอนหลับ
อุตุกันราวกับวิญญาณของพวกมันได้พากันออกจากร่าง และลาลับโลกไป
อย่างพร้อมเพรียงกันแล้ว
รถโฟร์วลี สีดำ� มะเมือ่ มไม่ตดิ แผ่นป้ายทะเบียนค่อยๆ เคลือ่ นมาตาม
ถนนเลียบแม่น�้ำแม่กลองด้วยความเร็วระดับเต่าเรียกพี่ เมื่อแสงไฟหน้ารถ
สาดส่องให้สารถีวยั หนุ่มใหญ่เห็นชายวัยรุ่นก�ำลังยืนละล้าละลังอยู่หน้าลาน
พระเจดีย์มอญเก่าแก่ริมแม่น�้ำที่สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา
เขาก็ขับรถแล่นเข้าไปจอดใกล้ๆ ทันที
ภายในรถที่เปิดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ�ำ่ นายมิ่งคนขับรถหันไปหา
ชายหนุ่มใบหน้าเกลี้ยงเกลาขาวซีด สวมแว่นตากรอบด�ำ แล้วเอ่ยด้วยเสียง
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สั่นเทาจากอาการหนาวเยือก
“นั่นนายดาวครับท่าน”
นิ้วที่ชี้ไปยังเป้าหมายสั่นราวกับเป็นสันนิบาตเพราะความเย็น
“นายดาวเป็นคนแจ้งเบาะแสกับผมว่าของนั่นอยู่ที่นี่”
ชายหนุ่มหน้าขาวเหมือนหยวกละสายตาจากแท็บเล็ตในมือ เงยหน้า
ขึน้ พร้อมกับจับขาแว่นตาขยับเล็กน้อยขณะจ้องมองไปยังนายดาวทีม่ รี ปู ร่าง
ผอมสูง สวมเสื้อยืดพิมพ์รูปกะโหลกควายอันเป็นสัญลักษณ์เครื่องดื่ม
ชูก�ำลังยี่ห้อหนึ่งเต็มอกกับกางเกงยีน ทั้งเสื้อและกางเกงรัดติ้วท�ำให้เจ้าตัว
ดูเก้งก้างคล้ายกิ้งก่ามีแผงคอก็ไม่ปาน ครู่หนึ่งชายหนุ่มก็พยักหน้าหงึกๆ
เป็นเชิงรับรู้ สีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงอาการหนาวสัน่ เหมือนคนขับรถ แม้จะ
สวมเพียงเสื้อเชิ้ตเนื้อบางเบา ต่างจากนายมิ่งที่สวมทั้งเชิ้ตและแจ็กเกต
หนังหนา
‘คนบ้าอะไรวะ กูหนาวจะตายห่า แม่งไม่รู้สึกอะไรเลย’
“รีบไปเอามาให้ฉัน”
เสียงเข้มท�ำให้นายมิ่งสะดุ้งหลุดออกจากห้วงความคิดของตัวเอง
ดวงตาของผูพ้ ดู วาววับราวกับจะอ่านออกว่าก�ำลังมีคนคิดดูหมิน่ เขาอยูใ่ นใจ
ก่อนจะก้มลงสนใจแท็บเล็ตในมือต่อ
คนขับรถวัยกลางคนรีบเปิดประตูรถลงไปพร้อมชายฉกรรจ์อีกสี่คน
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีชื่ออันเป็นมงคลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น อิน จัน มั่น และคง
อากาศอบอ้าวกลางเดือนเมษายนของจังหวัดราชบุรีทำ� ให้มิ่งรู้สึกสะบัดร้อน
สะบัดหนาวขึ้นมาทันที หลังจากเพิ่งออกจากบรรยากาศราวขั้วโลกเหนือ
ในรถ
“อยู่ไหน” มิ่งถามชายร่างผอมเกร็ง หางเสียงยังคงสั่นเล็กน้อย
“ทางนี้ครับ”
นายมิ่งเดินตามชายหนุ่มเข้าไปในวัด ผ่านต้นโพใหญ่ที่มีศาลเล็กๆ
อยู่ที่โคนต้น จากนั้นเลี้ยวอ้อมพระอุโบสถหลังเก่าที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้และ
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ใช้เป็นวิหารส�ำหรับท�ำกิจกรรมของสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารแบบไทยประเพณี คือ
มีระเบียงรอบ มีหลังคาตอนเดียวซ้อนสองตับ มีพาไลคลุมและรองรับด้วย
เสานางเรียงทีไ่ ม่มบี วั หัวเสาไปทางทิศใต้ ไม่นานก็มาถึงกลุ่มเจดีย์เก็บอัฐซิ งึ่
อยู่ด้านข้างอาคารนั้นเอง
กลุ่มเจดีย์เก็บอัฐิที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางความมืดมิดท�ำให้
บรรยากาศวังเวงมากยิ่งขึ้น ยังดีที่มากันเป็นหมู่คณะจึงลดความน่ากลัวลง
ไปได้บา้ ง และนายดาวซึง่ เป็นมัคคุเทศก์จำ� เป็นในค�ำ่ คืนนีไ้ ด้วางยานอนหลับ
พวกสุนัขไปก่อนตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว ไม่งั้นพวกมันคงเห่าหอนกันขรมสร้าง
บรรยากาศให้ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกแน่ๆ
“พระจะไม่ตื่นมาแน่นะ” มิ่งถามย�ำ้
“โดนวางยากันหมด ไม่มีใครตื่นหรอก”
“พระไม่ฉันอาหารเย็นไม่ใช่หรือ”
“ฉันน�้ำปานะได้ ผมเสิร์ฟให้ฉันกันไปรูปละอึกสองอึก หลับปุ๋ยเลย
ครับ” ดาวพูดพลางหัวเราะเอิก๊ ก่อนจะไปหยุดอยูห่ น้าเจดียเ์ ก็บอัฐอิ งค์หนึง่
พร้อมกับใช้นิ้วโป้งชี้กลับหลังด้วยท่าทางกวนๆ
“นี่หรือ” มิ่งถามย�ำ้
“ครับ” นายดาวพยักหน้า
มิ่งหรี่ตามองเด็กหนุ่มซึ่งเคยบอกเล่าประวัติเจ้าของอัฐิที่อยู่ภายใน
เจดีย์นี้ให้เขาฟังทางโทรศัพท์เมื่อหลายวันก่อน มันบอกว่าเป็นอัฐิของพระ
ธุดงค์รูปหนึ่งซึ่งมาปักกลดอยู่ข้างเจดีย์มอญริมน�้ำที่มันยืนคอยเมื่อครู่เมื่อ
๙๐ ปีทแี่ ล้ว ไม่กวี่ นั ต่อมาก็มรณภาพลง ท่านเจ้าอาวาสวัดสมัยนัน้ จึงน�ำร่าง
มาท�ำพิธีตามหลักศาสนา แล้วให้เก็บอัฐิเอาไว้ในเจดีย์องค์นี้พร้อมกับสิ่งที่
ติดตัวท่านมา นั่นคือ...
ตะกรุด ๑ ดอก
“แน่ใจได้ยังไงว่าเป็นตะกรุดดอกที่เจ้านายก�ำลังตามหา” นายคงเอ่ย
ถามขึ้นมา
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“ผมก็ไม่รู้หรอก” นายดาวส่ายหน้า “แต่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเป็น
ตะกรุดมหาโสฬสมงคลของหลวงปูเ่ อีย่ มวัดสะพานสูงอย่างทีค่ ณ
ุ ลงประกาศ
หาในอินเทอร์เน็ตแน่ๆ พ่อบอกว่าเทียดเป็นคนจัดการเรื่องสังขารของ
พระรูปนี้เองกับมือ มีทวดผมเป็นผู้ช่วย ทั้งคู่เห็นกับตาตอนท่านเจ้าอาวาส
ให้เอาของเข้าบรรจุข้างใน พ่อบอกว่าเทียดผมนอกจากจะเป็นสัปเหร่อที่
เก่งแล้ว ยังเป็นเซียนพระ เป็นนักเลงเครื่องรางแบบหาตัวจับยากเชียวนา
ทั้งพระเครื่องและของขลังแกดูไม่เคยพลาดหรอก”
“โอ๊ย...อย่าคุยหน่อยเลย พวกฉันตามหาตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมมา
หลายปีแล้ว เจอแต่ของปลอม ไอ้ทจี่ ริงก็ไม่ตรงตามความต้องการของท่าน”
นายอินโพล่งขึน้ “ถ้าเอ็งกับพ่อรูว้ า่ มีของดีอยูข่ า้ งใน ท�ำไมพวกเอ็งไม่เอาออก
มาล่ะ ขายได้หลายตังค์อยู่นะ”
“ก็อยากอยู่หรอก แต่พ่อไม่กล้า พอบอกว่าท่านเจ้าอาวาสสมัยนัน้ ลง
คาถาไว้ ใครเอาของพวกนี้ไปจะฉิบหาย”
“แล้วเอ็งไม่กลัวฉิบหายเหรอ” คงถาม
“ฉันไม่ได้เป็นคนเอาออกมานี่” ดาวตอบดื้อๆ
“ไม่ต้องเถียงกันหรอก” นายมิ่งแทรกขึ้น เพราะเห็นว่าถกเถียงกันก็
จะเสียเวลาเปล่า “เอาออกมาเดี๋ยวก็รู้ ว่าแต่เจดีย์องค์นี้แน่ๆ ใช่ไหม”
เมื่อดาวพยักหน้ารับอย่างมั่นใจ นายมิ่งจึงหันไปพยักหน้าเป็น
สัญญาณให้นายจันซึง่ ถือค้อนตามมาตัง้ แต่ทรี่ ถให้ลงมือ ค้อนนัน้ หาใช่คอ้ น
ธรรมดาไม่ มีเลขยันต์สลักอยู่ตรงหน้าค้อนด้วย
ด้วยความเป็นคนก�ำย�ำกว่าเพื่อน เพียงนายจันเหวี่ยงค้อนในมือที
เดียว เจดียก์ ก็ ลายเป็นรูโหว่เกือบสีน่ วิ้ วินาทีนนั้ มีลมวูบมาปะทะผิวกายของ
ทุกคน พาให้หนาวยะเยือกกันจนขนลุกขนชัน แต่มงิ่ ไม่สนใจ เมือ่ ใช้ไฟฉาย
ส่องเข้าไปก็เห็นชิน้ ส่วนเครือ่ งบริขารสองสามอย่างวางอยูก่ บั โกศทองเหลือง
ผิวเรียบ ลึกเข้าไปมีห่อผ้าสีกรักกระด�ำกระด่างวางอยู่ด้วย
โดยไม่รอช้า มิ่งล้วงมือเข้าไปแล้วหยิบห่อผ้านั้นออกมาคลี่ดู ก็เห็น
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เป็นตะกรุดมีลกั ษณะเป็นแท่งยาวประมาณสามนิว้ ครึง่ แม้จะไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญ
นัก แต่หลังจากท�ำงานกับเจ้านายมาได้ระยะหนึง่ เขาก็พอจะมองออกว่าเป็น
ของแท้แน่นอน เพราะตะกรุดมหาโสฬสมงคลของหลวงปู่เอี่ยมไม่เหมือน
เกจิอาจารย์รูปไหน ส่วนใหญ่รูร้อยเชือกจะเล็กกว่าตะกรุดโทนของอาจารย์
รูปอื่น ถักด้วยด้ายสายสิญจน์ห้าเสา (๕ เกลียว) เป็นลายกระบองไขว้ ส่วน
หัวและท้ายเมื่อม้วนแล้วก็จะเหลือยื่นเป็นก้นแมลงสาบ ก่อนจะโรยด้วยผง
วิเศษห้าประการที่ท่านปลุกเสกเอง รวมทั้งผงยันต์ตะกรุดโสฬสมงคลและ
ผงยันต์ไตรสรณคมน์ แล้วจึงจุมรักซึง่ ผสมด้วยผงพุทธคุณเพือ่ ให้คงทน มี
กลิ่นหอมฉุนของชันโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
ปรกติหลวงปู่เอี่ยมมักจะลงตะกรุดในวันข้างขึ้นห้าค�่ำหรือไม่ก็วัน
ข้างแรมห้าค�่ำที่ตรงกับวันพฤหัสบดี ท�ำให้นักเลงเครื่องรางมักเรียกติดปาก
ว่าพฤหัสห้า แต่ก็จะมีบางดอกที่ท่านลงตะกรุดในวันเสาร์ห้า หรือวันแรม
๕ ค�ำ่ เดือน ๕ และตะกรุดทีล่ งในวันนัน้ เองคือตะกรุดทีเ่ จ้านายของเขาก�ำลัง
ตามหาอยู่
“ของแท้ไหมไอ้มิ่ง” นายอินถามโพล่งขึ้น
“แท้” มิ่งตอบสั้นๆ
“แล้วใช่อันที่นายท่านต้องการไหม” นายคงเอ่ยถาม
“ไม่รวู้ ะ่ ” มิง่ ส่ายหน้า “ข้าไม่ได้มญ
ี าณหยัง่ รูข้ นาดนัน้ นีห่ ว่า จะได้รลู้ กึ
ถึงวันเดือนปีที่ผลิต”
“งัน้ ก็รบี เอาไปให้นายท่านดูดกี ว่าไหม เดีย๋ วพระเณรตืน่ ขึน้ มา พวกเรา
จะพากันถึงวันหมดอายุกันหมด” จันเอ่ยพร้อมควงค้อนในมือ
“แล้วเงินผมล่ะ” ดาวแทรกขึ้น
“ไอ้นี่ งกจริงๆ” มิ่งหันไปตวาดเบาๆ “ยังไม่รู้เลยว่าของแท้แน่นอน
หรือเปล่า”
“อ้าว ก็ลุงบอกเองว่าแท้”
“เรียกลุง เดี๋ยวปั๊ดเหนี่ยว...” มิ่งง้างหลังมือขู่อย่างหมั่นไส้เด็ก แต่ก็
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ไม่ท�ำอะไร เปลี่ยนมาเป็นโบกมือแทน “ตามมา เดี๋ยวให้เจ้านายดูก่อน ถ้า
ใช่อันที่ต้องการ เอ็งได้รางวัลงามแน่”
ว่าแล้วทัง้ หกคนก็เดินดุม่ ๆ กลับไปทีร่ ถซึง่ ติดเครือ่ งรออยู่ และเพียง
กระจกติดฟิล์มด�ำมืดเลื่อนลง พร้อมกับมีมือขาวซีดยื่นออกมา ความเย็น
จากภายในก็แผ่กระจายตามออกมาด้วย พาให้ทุกคนพานสะท้านเยือกไป
ตามๆ กัน
“โห เปิดแอร์เย็นฉ�่ำเชียว” ดาวงึมง�ำ
“เงียบเหอะน่าเอ็ง” มิง่ หันไปตวาดเบาๆ ก่อนจะหันกลับไปน�ำตะกรุด
วางลงบนฝ่ามือขาวซีดนั้น “นี่ครับท่าน”
“โอ้โห นี่เจ้านายลุงหรือ นึกว่า ไมเคิล แจ็กสัน กลับชาติมาเกิด
เสียอีก” ดาวโพล่งขึ้น
คราวนี้นายมิ่งไม่ง้างฝ่ามืออย่างเดียวแล้ว แต่ตบลงบนกบาลของ
เด็กหนุ่มอย่างแรงจนหน้าทิ่ม โทษฐานที่มาลามปามเจ้านาย แถมด้วยแรง
แค้นที่ดันย�้ำค�ำว่า ‘ลุง’ ให้ระคายเคืองใจอีกต่างหาก
“หูย...เจ็บนะลุง”
เท่านั้นเอง มะเหงกก็แพ่นลงบนกบาลของมันอีกครั้ง
“บอกว่าอย่าเรียกลุง แล้วก็อย่าลามปาม นายท่านไม่ใช่คนที่เอ็งจะ
เล่นหัวด้วย”
ดาวท�ำปากเบ้ แต่กเ็ งียบลงตามค�ำของนายมิง่ พลางเหลือบมองเข้าไป
ในรถคันนัน้ อย่างนึกขยาด เมือ่ เห็นสายตาคมกล้าของ ‘ไมเคิล แจ็กสัน’ มอง
มาก็รีบก้มหน้าหลบตาทันที
ชายหนุม่ ผิวขาวเหมือนหยวกยกมุมปากขึน้ ขยับแว่นสายตาเล็กน้อย
ก่อนจะหันไปสนใจสิ่งที่เพิ่งได้ไป ความเงียบกลับมาปกคลุมทั่วบริเวณวัด
อีกครั้ง มิ่งรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศแบบนี้ไม่น้อย แม้จะแน่ใจว่าจะไม่มี
ทั้งคน ทั้งพระ ทั้งสุนัข หรือวิญญาณที่ไหนมากล�ำ้ กรายได้ด้วยฤทธิ์ยาสลบ
และพลังด้านมืดของเจ้านายก็ตาม เขานึกอยากให้มันผ่านพ้นไปไวๆ อยาก
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หลับตาลงแล้วลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในโรงนอนในคุก และทุกอย่าง
เป็นเพียงแค่ความฝัน
แต่ความปรารถนานั้นก็ไม่เป็นจริง!
มิ่งยังคงอยู่ท่ามกลางความมืดมิดภายในบริเวณวัด และรอคอย
ค�ำตอบจากชายหนุ่มที่อายุอ่อนกว่าเขาหนึ่งรอบปีนักษัตรพอดิบพอดี ทั้งคู่
เกิดวันเดียวกัน เดือนเดียวกัน เช่นเดียวกันกับ อิน จัน มั่น คง จะต่างกัน
ก็แต่ปีเกิดเท่านั้น
เจ้านายหนุ่มของเขาชือ่ ปรานต์ ยุทธพิชาญ เป็นลูกชายคนเดียวของ
นายแพทย์ปรานนท์ กับแพทย์หญิงจิรนนท์ ยุทธพิชาญ เจ้าของโรงพยาบาล
ยุทธพิชาญ โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและแพงหูฉี่ริมถนนพระรามที่ ๒
ปรานต์เป็นผูใ้ ฝ่รมู้ าตัง้ แต่เด็ก ชอบหมกตัวอยูแ่ ต่ในห้องหนังสือของ
บิดาซึง่ มีหนังสือหลากหลายให้เลือกอ่าน และท�ำให้เขากลายเป็นคนรอบรูใ้ น
แทบจะทุกเรือ่ งไม่เว้นแม้แต่ศพั ท์ทางการแพทย์ พอจบการศึกษาภาคบังคับ
เขาจึงลาออกจากโรงเรียนเพราะคิดว่าระบบการศึกษาของไทยไม่ตอบโจทย์
แล้วหันมาเรียนในระบบโฮมสกูลจนกระทั่งจบมัธยมศึกษาตอนปลายอย่าง
รวดเร็ว จากนั้นก็สอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ตามค�ำขอร้องแกมบังคับ
ของบิดามารดาได้ เขาสามารถจบปริญญาตรีได้เป็นแพทย์สมใจพ่อแม่ด้วย
วัยเพียงยี่สิบสามปีเท่านั้น ด้วยความที่มีมันสมองระดับเพชร ท�ำให้ในวัย
๒๗ ปี ปรานต์กลายเป็นศัลยแพทย์หนุ่มที่น่าจับตามองของวงการทีเดียว
แต่แล้วก็กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันกับครอบครัวของเขา เมื่อบิดาของ
เขาขับรถไปชนกับรถบรรทุกระหว่างทางกลับบ้านจนเป็นเหตุให้เสียชีวติ และ
มารดาของเขาที่นั่งไปด้วยบาดเจ็บสาหัสจนกระทั่งกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
นอนแบ็บอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงทุกวันนี้ นั่นท�ำให้ปรานต์ไม่น�ำพาในการ
รักษาคนไข้และกิจการของครอบครัวอีกเลย เขาเก็บตัวอยู่แต่ในคฤหาสน์
หลังงามทีป่ ดิ ม่านมืดสนิท มีขา่ วลือหนาหูวา่ ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ
ครัง้ นัน้ ท�ำให้เขากลายเป็นโรค Agoraphobia หรือทีผ่ ้คู นทัว่ ไปเรียกว่าโรค
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กลัวโลกภายนอกไปแล้ว
นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำ� ให้เขามีผิวขาวซีดอย่างนั้นก็ได้
การเก็บตัวของชายหนุ่มโดยไม่มีวี่แววว่าจะออกมาจากบ้านด้วยโรค
ประหลาด ท�ำให้ไม่มีใครคาดคิดว่าในวันครบรอบการเสียชีวิตของบิดา
ปรานต์จะปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ที่ไม่ควรจะมีคนปรกติที่ไหนไป
ยืนอยู่ได้
แต่นักโทษชายนามว่ามิ่งเห็นกับตา!
คืนนัน้ เมือ่ ขวบปีกอ่ น ปรานต์ปรากฏตัวขึน้ ท่ามกลางเหล่านักโทษชาย
ที่นอนแออัดกันอยู่ในคุก เหตุการณ์นั้นสร้างความประหลาดใจให้มิ่งอย่าง
มากมายที่เห็นคนนอกสวมสูทสีด�ำสนิทยืนอยู่ภายในคุกที่มีผู้คุมแน่นหนา
ได้ และที่น่าแปลกกว่านั้นคือ นักโทษชายรอบกายเขาไม่มีใครรู้สึกตัวตื่น
ขึ้นมาเลยสักคน
ตอนแรกเขาคิดว่าอาจฝันไป หรือไม่กต็ าฝาด แต่เมือ่ อีกฝ่ายเอ่ยถาม
ขึ้น เขาก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ความฝันใดๆ ค�ำถามนั้นยังคงดังก้องอยู่
ในหัวของเขาตราบจนถึงทุกวันนี้
‘อยากออกไปจากที่นี่ไหม’
‘ยะ...อยาก’ มิ่งตอบเสียงสั่น ทั้งที่ฝ่ายตรงข้ามอ่อนกว่าเขา แต่กลับ
เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างแผ่ซ่านออกมา ท�ำให้เขารู้สึกกลัว
‘ถ้าฉันพานายมิ่งออกไปพบลูกกับ...’ ปรานต์ทิ้งช่วงเล็กน้อย ‘...
ภรรยา และสัญญาว่าจะเลี้ยงดูพวกเขาเป็นอย่างดีนับจากนี้ นายมิ่งจะมอบ
วิญญาณให้ฉันไหม’
อิสรภาพเปรียบเสมือนดอกไม้อันสวยงามและหอมหวนส�ำหรับ
ทุกคนในเรือนจ�ำ มิ่งจึงตอบโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยว่า ‘ตกลง’ ทั้งๆ ที่ก็
ไม่รู้เหมือนกันว่าชายหนุ่มจะท�ำได้อย่างไร แต่ลองเข้ามาในนี้ได้โดยที่ไม่มี
ใครรู้เห็น ชายหนุ่มผู้ลึกลับคนนี้ก็น่าจะพาเขาออกจากที่นี่ได้โดยที่ไม่มีใคร
เห็นเช่นกัน
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แต่นายมิ่งก็หารู้ไม่ว่า อิสรภาพทางกายนั้น มีค่าเทียบไม่ได้เลยกับ
อิสรภาพทางวิญญาณ
‘งั้นตามมา’ ปรานต์โบกมือแล้วเดินน�ำไป ก่อนจะหันมาโบกมือเรียก
อีกครั้งเมื่อมิ่งยังคงนิ่งไม่ขยับเขยื้อนด้วยความลังเล แค่นั้นเขาก็ลุกขึ้นเดิน
ตามไปเหมือนต้องมนตร์ ความทรงจ�ำช่วงนั้นเลือนรางมาก มารู้ตัวอีกทีเขา
ก็ยืนอยู่หน้าบ้านเก่าซอมซ่อของตัวเองย่านเจริญกรุงแล้ว
ปรานต์ผายมือเชื้อเชิญให้มิ่งเข้าไปในบ้านด้วยสีหน้าเรียบเฉย แต่
แววตาหลังกรอบแว่นสีดำ� ฉายแววอะไรบางอย่าง คล้ายเวทนาเขา แต่นกั โทษ
หนุ่มใหญ่ก็ไม่ได้สนใจ รีบก้าวเข้าไปในบ้านด้วยความดีใจที่จะได้พบหน้า
เมียและลูกอีกครั้ง
ทว่าความดีใจนัน้ กลับพังภินท์ลงเมือ่ เปิดประตูห้องเข้าไปเห็นภรรยา
ตัวเองนอนเปลือยกายอยูบ่ นเตียงกับผูช้ ายคนอืน่ วินาทีนนั้ เขาบันดาลโทสะ
ใช้มีดในครัวจ้วงแทงคนทั้งคู่จนตายคาที่ ก่อนจะอุ้มลูกชายที่หลับเป็นตาย
ออกจากบ้านมาพบกับปรานต์ที่ยืนยิ้มเย็นเยียบอยู่ตรงที่เดิมราวกับเป็น
รูปปั้น
‘คุณรู้?’ มิ่งเอ่ยถาม
แต่ไม่ได้รบั ค�ำตอบ ปรานต์เพียงยิม้ พร้อมใช้สองนิว้ คีบนามบัตรให้เขา
‘พาลูกไปอยู่กับปู่ของเขาซะ แล้วไปหาผมที่นี่’
มิ่งรับนามบัตรนั้นมาด้วยมือสั่นเทา และรีบจัดการตามที่ชายหนุ่ม
บอก รุ่งขึ้นเขาพาลูกไปฝากไว้กับพ่อของเขาที่จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนจะ
เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ และขึ้นรถแท็กซี่ไปยังที่อยู่ซึ่งปรากฏอยู่บน
นามบัตร ตลอดเส้นทางเป็นไปอย่างสะดวกโยธิน ไม่มีข่าวนักโทษแหกคุก
จะด้วยกลัวเอิกเกริกหรือไม่นายมิง่ ก็สดุ รู้ การตายของภรรยาและชายชูก้ ลาย
เป็นการฆ่ากันเองด้วยความหึงหวงของทั้งคู่ เขากลายเป็นบุรุษผู้มีอิสรภาพ
อีกครั้ง เหมือนกับชายหนุ่มอีกสี่คนที่มีนามว่า อิน จัน มั่น และคง ซึ่งเพิ่ง
จะได้พบกันเป็นครั้งแรกในวันนั้น ที่คฤหาสน์หลังใหญ่ของตระกูลยุทธ-
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หลังจากนัน้ ปรานต์กบ็ อกพวกเขาทัง้ ห้าว่างานแรกส�ำหรับพวกเขาก็คอื
การออกตามหาสิ่งของห้าอย่างที่ถูกขนานนามว่า...
เบญจภาคีเครื่องรางแห่งสยามประเทศ
“ให้เงินมันไป บอกมันให้ปิดปากให้สนิท”
เสียงเข้มนัน้ ท�ำให้นายมิง่ สะดุง้ เล็กน้อย ก่อนจะหยิบซองสีนำ�้ ตาลจาก
กระเป๋าด้านในของแจ็กเกตยืน่ ให้นายดาวซึง่ ยืนลูบปากอยูด่ ว้ ยหน้าตาทะเล้น
“ได้ยินที่ท่านพูดแล้วใช่ไหม”
“ได้ยิน” ดาวบอกพร้อมท�ำท่ารูดซิปปาก รีบฉวยซองนั้นแล้ววิ่งปรู๊ด
หายลับไปในความมืด
มิง่ มองตามไปอย่างนึกหมัน่ ไส้ ก่อนจะหันกลับไปหาเจ้านาย “ใช่ดอก
ที่ต้องการจริงๆ หรือครับ”
“คิดว่าใช่” ปรานต์ก�ำตะกรุดนั้นไว้แล้วหลับตาพริ้มลงราวกับก�ำลัง
ซึมซับเอาไออุน่ อะไรบางอย่างทีแ่ ผ่ออกมาจากของขลังชิน้ นัน้ “ฉันรูส้ กึ ได้ถงึ
พลังงานอันมากมาย แต่จะให้แน่ เราต้องตามหาคนคนหนึ่ง”
“ใครครับ”
ชายหนุ่มหน้าขาวซีดส่ายหน้า “ฉันเองก็ยงั ไม่รู้ แต่คดิ ว่าคงจะรู้ได้ใน
อีกไม่ช้านี้แน่”
“งั้นท่านรีบไปเถอะครับ เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าจะไม่ดีแน่” จันเสนอ
ปรานต์หรีต่ าลง เขาขยับแว่นเล็กน้อยแล้วหันไปมองยังจุดทีน่ ายดาว
ลับสายตาไป ก่อนจะหันกลับไปหานายจันอีกครั้ง “จัดการให้เรียบร้อยนะ”
“ครับท่าน” จันค้อมศีรษะ
เจ้านายหนุ่มพยักหน้าเล็กน้อย ก่อนจะโบกมือให้คนที่เหลือ “ขึ้นรถ
เถอะ เราต้องรีบกลับกรุงเทพฯ ก่อนฟ้าสาง”
ค�ำท้ายนั้นท�ำให้ชายฉกรรจ์ทั้งสี่รีบขึ้นรถ ก่อนที่นายมิ่งจะเคลื่อนรถ
ออกจากบริเวณวัดอย่างเงียบกริบ ทิ้งให้นายจันยืนอยู่เพียงล�ำพังในความ
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มืดมิดนั้นพร้อมกับค้อนในมือ

เมื่อปรานต์มาถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ริมคลองภาษีเจริญ ขอบฟ้า

ด้านทิศตะวันออกก็เริม่ มีแสงเรืองรองขึน้ มาแล้ว ชายหนุม่ เปิดปากหาวหวอด
แต่มอื ยังคงก�ำตะกรุดในห่อผ้าสีกรักเอาไว้แน่น เขารูส้ กึ ได้ถงึ ไอของพลังงาน
อันแรงกล้าที่แผ่ซ่านออกมา
ช่างตลกสิ้นดี...ปรานต์หัวเราะเยาะตัวเอง ไม่คิดเลยว่าชายที่เคย
หลงใหลในวิทยาศาสตร์เป็นบ้าเป็นหลัง กลับเปลี่ยนใจมางมงายเรื่อง
ไสยศาสตร์ และหาทางใช้มันให้เป็นประโยชน์แบบนี้
เมื่อรถจอดหน้าอาคาร มิ่งกระโดดลงจากรถมาเปิดประตูให้ จากนัน้
ก็ขบั รถไปเก็บในห้องใต้ดนิ เพือ่ ไม่ให้ใครเห็น เพราะรถคันนีจ้ ะน�ำออกมาใช้
ในยามที่ไม่ต้องการให้ใครสังเกตเห็นเท่านั้น
ชายหนุ่มหน้าขาวเหมือนหยวกขยับแว่นสายตาเล็กน้อย ก่อนจะเดิน
เข้าบ้าน แม้จะง่วงมากแต่เขาก็ไม่ได้ไปที่ห้องนอนทันที กลับเดินไปที่ห้อง
ท�ำงาน ทรุดตัวลงนั่งหลังโต๊ะไม้สักตัวใหญ่ เปิดฝาแลปทอปสีเมทัลลิกขึ้น
ระหว่างรอให้แลปทอปพร้อมใช้งาน เขาวางห่อผ้าสีกรักลงบนโต๊ะ
จากนัน้ ก็คลีอ่ อกดูตะกรุดอีกครัง้ ด้วยแววตาและรอยยิม้ ทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วย
ความหวัง
“เริ่มได้เสียทีนะ”
เขาพึมพ�ำ ก่อนจะห่อตะกรุดอีกครัง้ แล้วเก็บเอาไว้ในตูเ้ ซฟซึง่ ซ่อนอยู่
ภายในโต๊ะท�ำงาน
เมื่อของส�ำคัญอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ปรานต์หันกลับมาที่หน้าจอ
แลปทอป เขาบริหารนิว้ กับกล้ามเนือ้ ต้นคอเล็กน้อย จากนัน้ ก็ใช้นวิ้ ไล้ลงบน
แทร็กแพดใต้คีย์บอร์ดเพื่อเปิดเว็บไซต์ที่ต้องการ เมื่อหน้าต่างเว็บเกี่ยวกับ
แมวฉายวาบขึ้นมาหน้าจอ เขานิ่งคิดชั่วอึดใจหนึ่ง ก่อนจะยกมุมปาก ขยับ
แว่นสายตาเล็กน้อย แล้วลงมือพิมพ์...
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น้องแมวของฉันหายค่ะ ฉันท�ำทุกวิถีทางแล้วเพื่อหาน้อง แต่ก็ไม่
พบ น้องคือชีวิตจิตใจของฉัน ใครมีวิธีหาน้อง ไม่ว่าจะด้วยวิธีปรกติหรือ
ทางไสยศาสตร์ กรุณาช่วยฉันด้วยนะคะ จะมีรางวัลให้อย่างงาม
ปรานต์อา่ นทวนประโยคเหล่านัน้ อีกครัง้ ก่อนจะพยักหน้าอย่างพึงใจ
แล้วจัดการคัดลอกข้อความเอาไว้เพือ่ น�ำไปใส่ลงโปรแกรมส�ำหรับดัดแปลง
ข้อความไปลงเว็บไซต์อื่นๆ เช่นเปลี่ยนจากแมวเป็นสุนัขในเว็บไซต์คนรัก
สุนัข เป็นคนรักรถตามหารถในเว็บไซต์ยานยนต์ ไม่เว้นแม้แต่เว็บไซต์ตาม
หาเด็กที่หาย
ขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง กว่าจะกระจายข่าวสารไปใน
รูปแบบต่างๆ แล้วเสร็จ ปรานต์ปล่อยให้คอมพิวเตอร์ท�ำงานของมันไป เขา
ลุกขึ้นบิดขี้เกียจก่อนจะเดินออกจากห้องท�ำงานไปที่ห้องนอน จากนั้นก็
ล้มตัวลงนอนบนเตียงนุ่มน่าสบายแล้วหลับเป็นตายตลอดทั้งวัน

๔
“ไอ้หมี”

เสียงแปดหลอดของซ่อนกลิ่นแทรกเข้ามาในฝันหวานของปราโมทย์
ท�ำให้เจ้าตัวถึงกับสะดุง้ เฮือก ก่อนจะลืมตาขึน้ อย่างงัวเงีย วินาทีตอ่ มาความ
ทรงจ�ำต่างๆ ก็หลัง่ ไหลกลับคืนสูส่ มอง ท�ำให้เขาเริม่ รูแ้ ล้วว่าเจ้าของเสียงมา
ร้องเรียกเขาท�ำไม
“ฉิบหายแล้ว!” ปราโมทย์บน่ พึมพ�ำ สมองทีย่ งั ไม่ทำ� งานอย่างเต็มทีด่ ี
ท�ำให้ละล้าละลัง ไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรกับสถานการณ์ข้าศึกบุกประชิดประตู
เมืองเช่นนี้
เสียงทุบประตูเปรียบเสมือนเสียงค้อนตอกให้ชนักที่ติดหลังอยู่ทิ่ม
แทงลึกเข้าไปถึงหัวใจ จนไม่อาจทนนอนอยู่เฉยได้อีกแล้ว
“ออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้หมี ข้ารู้ว่าเอ็งอยู่ในนั้น ยายหมอนบอกข้าแล้วว่า
เอ็งกลับมาเมื่อตอนเช้ามืด”
“ยายหมอนนะยายหมอน” หนุม่ ร่างใหญ่ขยีผ้ มตัวเองอย่างนึกเจ็บใจ
ที่ไม่บอกสมรศรีไว้ก่อนว่าห้ามใครรบกวน แต่ก็นั่นแหละ ถึงบอกไว้ก็คง
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ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะนอกจากไม่มีเรื่องอะไรที่สมรศรีจะไม่รู้เกี่ยวกับ
ทุกคนที่อยู่ในห้องเช่าแถวนี้แล้ว หญิงชราที่เปรียบเสมือนผู้ดูแลห้องเช่า
ยังสามารถถูกง้างปากได้ง่ายๆ ด้วยเงินเพียงไม่กี่บาท
“ออกมา!” ซ่อนกลิ่นทุบประตูโครมใหญ่อย่างไม่สนใจว่าข้างห้องจะ
หนวกหูร�ำคาญหรือไม่ เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีใครกล้าโผล่หน้ามาหือกับ
ขาใหญ่แห่งบ้านเลียบนองอย่างเธอแน่นอน
“เราล้อมไว้หมดแล้ว แกไม่มีทางรอดแน่ไอ้หัวขโมย” เสียงไพโรจน์
ดังมาจากทางประตูหลังบ้าน บ่งบอกให้รวู้ า่ แม้เขาจะแปลงร่างเป็นแมลงสาบ
ก็ไม่อาจเล็ดลอดออกไปได้
เมื่อตกอยู่ในสภาพหมาจนตรอก ปราโมทย์ก็จ�ำต้องเดินอุ้ยอ้ายไป
เปิดประตูหน้า พยายามท�ำใจดีสู้เสือ แต่เพียงกลอนประตูถูกปลดเท่านั้น
ประตูกถ็ กู ถีบเปิดผ่างเข้ามา ท�ำเอาร่างใหญ่ถงึ กับผงะหงายลงไปนัง่ ก้นจ�ำ้ เบ้า
อยู่บนพื้นแทบจะในทันที
“เอ็งหายหัวไปไหนมาทั้งคืน” ซ่อนกลิ่นตวาดลั่นพร้อมก้มลงมา
กระชากคอเสื้อเขา
“ฉะ...ฉัน...เอ่อ...”
“นี่อย่าบอกนะว่าไปบ่อนไอ้เฮียหมู”
“ปะ...เปล่านะพี่ซ่อน” ปราโมทย์ละล�่ำละลักตอบ เพราะถึงไม่ใช่ก็
ใกล้เคียง “ฉะ...ฉันอยู่ร้านเกมทั้งคืนเลยจ้า”
ซ่อนกลิ่นหรี่ตามองเขา “เล่นเกมทั้งคืนเลยเรอะ”
“จ้ะๆ” ชายร่างใหญ่ยิ้มแหย
“แล้วเอ็งเอาเงินมาจากไหน”
“แหม...เงินเก็บฉันที่หักจากค่าจ้างที่พี่ให้ไงล่ะจ๊ะ”
“เงินเก็บจากค่าจ้างหรือเก็บเงินค่าจ้างข้าไป” ซ่อนกลิ่นเค้นถาม
เหงื่อเม็ดเป้งผุดขึ้นตรงขมับ ก่อนจะไหลย้อยลงไปขังรวมกับเหงื่อ
ทีซ่ อกคอเป็นชัน้ ๆ ปราโมทย์กลืนน�ำ้ ลายเหนียวๆ ลงคออย่างไม่รวู้ า่ จะแก้ตวั
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อย่างไร
“ข้าเห็นเอ็งเอาเงินเจ้าแม่ไปจากขัน”
‘ว่าแล้ว...’ ปราโมทย์คดิ ในใจ ไม่มอี ะไรรอดพ้นสายตาของซ่อนกลิน่
ไปได้ เขารู้ข้อนี้ดีแม้ลูกพี่จะไม่เคยบอกเคล็ดลับให้ฟังก็ตาม แต่อารมณ์
ชั่ววูบก็ท�ำให้เขาลืมข้อนี้ไปเสียสนิทใจ
“เอาเงินข้าคืนมาเสียดีๆ ถ้าไม่อยากโดนตื้บ” ซ่อนกลิ่นควงก�ำปั้น
ปราโมทย์ผวาก่อนจะส่งยิ้มเจื่อนให้ “หมดแล้วจ้ะ พี่หงส์มันเอาไป
หมดแล้ว”
“หงส์?” ซ่อนกลิ่นทวนค�ำ “หงส์ไหนวะ นักเลงต่างถิ่นเรอะ”
“หงส์แดงจ้ะ” เขาหัวเราะแหะๆ “หงส์แดง ลิเวอร์พูล”
“ไอ้หมี!” หญิงสาวโพล่งขึ้นพร้อมตบกะโหลกลูกน้องเสียงดังเผียะ
“นี่เอ็งเอาเงินข้าไปเล่นพนันบอลเรอะ...ไอ้เวร”
“โธ่...ใครจะไปรูว้ า่ พีห่ งส์มนั จะแพ้ทมี บ๊วยท้ายตารางได้ละ่ จ๊ะ เห็นเขา
ว่ามาแน่ๆ ฉันก็เลยแทงเสียหมดกระเป๋าเลย”
ซ่อนกลิน่ ใช้นวิ้ ชีเ้ คาะหน้าผากลูกน้องร่างใหญ่แรงๆ “ข้าบอกเอ็งกีห่ น
แล้วว่าเรื่องการพนันกับยาเสพติดข้าขอ โดยเฉพาะบ่อนไอ้เฮียหมู อย่าได้
ย่างกรายเข้าไปเด็ดขาด ท�ำไมเอ็งไม่เชื่อข้าวะ”
“แหม ก็อัตราต่อรองมันยั่วใจนี่จ๊ะ” ปราโมทย์แถ ก่อนจะตีหน้าเศร้า
เล่นบทโศก “นี่ถ้าไม่เดือดร้อน ฉันก็ไม่เล่นหรอก”
“เดือดร้อน?” ซ่อนกลิ่นทวนค�ำ “เอ็งเดือดร้อนเรื่องอะไร ท�ำไมไม่
บอกข้า”
“ก็พ่อฉันน่ะสิ จะเอานังแป้งร�่ำไปขายใช้หนี้ ฉันก็กะว่าถ้าได้เงินมาจะ
เอาไปจ่ายหนี้แทนพ่อ นังแป้งร�ำ่ จะได้ไม่ถูกขายไปให้ไอ้เสี่ยอู๊ด”
เหตุผลที่เขาพรั่งพรูออกไปท�ำให้หญิงสาวถึงกับชะงัก ปราโมทย์รู้ดี
ว่า แม้ภายนอกซ่อนกลิน่ จะเป็นคนห้าวๆ แต่ในใจลึกๆ แล้วก็ยงั มีความเป็น
ผูห้ ญิงอยู่ และเธอก็ยงั เป็นคนใจอ่อน โดยเฉพาะกับพวกพ้องและครอบครัว
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“แล้วจะท�ำยังไงล่ะทีนี้ ต้นก็หาย ก�ำไรก็หด อีแป้งร�่ำคงเสร็จเสี่ยอู๊ด

“ฉันก็กลุ้มอยู่นี่แหละจ้ะ” ปราโมทย์ตีหน้าเศร้า พร้อมถอนหายใจ
เฮือก “อีกหน่อยคงได้กินเนื้อนังแป้งร�ำ่ โดยไม่รู้ตัวแน่”
“แน่สิ...หมูอะไรตัวโตอย่างกับวัว หนักตั้งร้อยกว่าโล คงกินได้ทั้ง
หมู่บ้านนั่นแหละ”
ใช่แล้ว...แป้งร�่ำไม่ใช่หญิงสาวที่ไหน แต่เป็นหมูที่ปราโมทย์เลี้ยงมา
ตัง้ แต่มนั ลืมตาดูโลก ตอนแรกคนขายบอกว่ามันเป็นหมูแคระ เลีย้ งอย่างไร
ก็ไม่โตไปกว่านัน้ แต่เพียงหนึง่ ปีผ่านไป เจ้าหมูแคระก็กลับกลายมาเป็นหมู
ตัวใหญ่หนักร้อยกว่ากิโลกรัม จนต้องน�ำไปฝากไว้ให้พอ่ แม่ชว่ ยเลีย้ ง เพราะ
สมรศรียืนยันหนักแน่นว่าไม่ให้เลี้ยงหมูที่นี่ เนื่องจากทั้งเหม็นและยังท�ำให้
ผู้ดูแลหอร่างใหญ่ไม่แพ้ลูกหอรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งเวลามีคนเรียกมันว่า
‘อีหมูตอน’ ด้วย
แต่ด้วยพิษของโครงการจ�ำน�ำข้าว และเศรษฐกิจย�่ำแย่หลังความ
วุ่นวายทางการเมือง ท�ำให้พ่อกับแม่ของเขามีหนี้สินติดพันมาเรื่อย จนต้อง
น�ำทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูไ่ ปจ�ำน�ำเพือ่ น�ำเงินมาทดแทนส่วนทีย่ งั คัง่ ค้างอยูท่ รี่ ฐั บาล
และทรัพย์สินส่วนหนึ่งก็คือนังแป้งร�่ำที่เสี่ยอู๊ด เจ้าของโรงฆ่าหมูจ้องตา
เป็นมันและมาติดต่อขอซื้อหลายครั้งแล้วนั่นเอง
คิดแล้วก็ยิ่งท�ำให้ปราโมทย์อดกลัดกลุ้มขึ้นมาไม่ได้ เขาถอนใจ
เฮือกใหญ่อย่างไม่รู้ตัว จนลูกพี่ใหญ่พลอยเศร้าไปด้วย
“เอ็งไม่ได้ไปเล่นโต๊ะบอลเฮียหมูใช่ไหม”
“เปล่าครับพี”่ ปราโมทย์ตอบด้วยอาการดีด๊ า๊ “ไปเล่นทีร่ า้ นลาบป้าแดง
ข้างร้านเกมนั่นแหละจ้า แกเปิดทีวีให้ดูถ่ายทอดสดด้วย”
“โด่...” เสียงไพโรจน์ดงั มาจากด้านหลัง มันคงเดินอ้อมอาคารห้องเช่า
ที่ปลูกเป็นชั้นเดียวเป็นแถวยาวเหยียดกว่าสิบห้องมาถึงหน้าบ้านพอดี
“อะไรของเอ็งโด่เรอะ...ไอ้ไพ”
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“ของข้ายังไม่โด่หรอกเว้ย แต่ความโง่ของเอ็งสิ โด่มาแต่ไกล” ชายหนุม่
ร่างผอมเดินมาจิ้มนิ้วใส่หน้าผากของเพื่อนรักแล้วดันเบาๆ จนเกือบหน้า
หงาย “ป้าแดงแกก็ซื้อแฟรนไชส์มาจากเฮียหมูนั่นแหละ”
“แฟรนไชส์ร้านลาบเหรอวะ” ซ่อนกลิ่นหันไปถาม
“ม่ายช่าย” ไพโรจน์ตอบยานคางพร้อมโบกมือหย็อยๆ “แฟรนไชส์
โต๊ะบอลต่างหาก”
“มันเป็นแฟรนไชส์ด้วยเหรอวะ ไอ้โต๊ะบอลเนี่ย”
“โด่...เจ้ไม่รอู้ ะไร เรือ่ งอบายมุขเนีย่ มันท�ำเงินได้มากกว่าชายสีบ่ ะหมี่
เกี๊ยวเสียอีกนา ไม่งั้นป้าแดงแกจะมีปัญญาถอยโทรทัศน์มาเปิดล่อลูกค้า
เรอะ”
“เอ็งรู้ได้ไง” ปราโมทย์ร้องถาม แม้เขาจะรู้อยู่เต็มอกก็ตาม
“โอ๊ย เขาพูดกันทั่วบ้านเลียบนองแล้ว มีแต่เอ็งที่โง่อยู่ ไม่รู้เรื่องกับ
เขา”
ชายร่างอ้วนแยกเขีย้ วอาศัยจังหวะดีท�ำท่าฮึดฮัดกลบเกลือ่ นความผิด
“อ้าวไอ้ไพ นี่เอ็งว่าพี่ซ่อนโง่เรอะ”
“เฮ้ย...ข้าเปล่า”
“ก็เอ็งบอกว่าคนไม่รู้ว่าป้าแดงแกเป็นแฟรนไชส์เฮียหมูเป็นคนโง่ไง”
“เออใช่” ซ่อนกลิ่นโพล่งอย่างนึกขึ้นได้ ก่อนจะหันไปแยกเขี้ยวใส่
ลูกน้องร่างบางแทน “นี่เอ็งว่าข้าเรอะ ไอ้ไพ”
“อูย...ใครจะไปกล้าล่ะพี่ซ่อน ฉันนับถือพี่เหมือนแม่คนหนึ่งเลยน้า”
ไพโรจน์ไม่อ้อนเปล่า จับมือถือแขนไปแนบแก้มด้วย ท�ำเอาสาวเจ้าสะดุ้ง
ยกเท้าถีบแยกออกไปแทบไม่ทัน
“ไอ้บ้าไพ ไอ้ทะลึ่ง เดี๋ยวนี้ปากว่ามือถึงนะเอ็ง”
ไพโรจน์ยิ้มแห้ง ดวงตาเป็นประกาย ปราโมทย์เห็นแล้วก็ได้แต่ท�ำ
ปากเบ้ดว้ ยความหมัน่ ไส้ เพราะรูใ้ จเพือ่ นดีวา่ แอบรักลูกพีใ่ หญ่มานานตัง้ แต่
แตกเนื้อหนุ่มแล้ว นี่ถ้าไม่ติดว่าลูกพี่ใหญ่มีของดีและมีฝีมือทางด้าน
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มวยไทยด้วยแล้ว มันคงจับปล�ำ้ ท�ำเมียไปแล้วแน่ๆ
น่าแปลกที่ซ่อนกลิ่นรู้ทุกเรื่อง แต่เรื่องนี้กลับไม่ประสีประสาเอา
เสียเลย
“เอ้า...คราวนี้ข้ายกโทษให้ก็แล้วกัน” ซ่อนกลิ่นหันมาชี้นิ้วใส่เขา
“ขอบใจจ้ะ” ปราโมทย์ยิ้มแฉ่ง ก่อนจะหุบยิ้มลงทันทีที่ลูกพี่พูดต่อ
“แต่ถ้าข้ารู้ว่าเอ็งเล่นการพนันอีกละก็ ข้าไม่เอาเอ็งไว้แน่...ไอ้หมี”
“จ้ะ” ชายหนุ่มยิ้มแหย มองหญิงสาวท�ำท่าฮึดฮัดอยู่อีกอึดใจ ก่อน
จะหันหลังแล้วเดินออกไปจากห้องเช่าโกโรโกโสของเขาพร้อมกับไพโรจน์ที่
เดินตามออกไปต้อยๆ
พอทุกคนไปหมดแล้ว ปราโมทย์ก็เป่าปากอย่างโล่งใจ “นึกว่าจะถูก
กระทืบตายเสียแล้วกู”
แต่วินาทีต่อมา เขาก็กระเด้งตัวขึ้นอย่างนึกขึ้นได้ รีบเดินอุ้ยอ้ายไป
ปิดประตูลงกลอนอย่างแน่นหนา เพราะกลัวลูกพีจ่ ะเปลีย่ นใจกลับมากระทืบ
เขาจริงๆ ก่อนจะเดินกลับไปที่ฟูกแล้วล้มตัวลงนอนหลับเป็นตายไปอย่าง
รวดเร็วตามประสาคนกินง่ายนอนง่าย

“เอ็งว่าไอ้หมีมันจะเลิกเล่นพนันบอลได้หรือเปล่าวะ...ไอ้ไพ”

ซ่อนกลิ่นเอ่ยถามลูกน้องคนสนิทหลังจากทรุดตัวลงนั่งในร้านโจ๊ก
เจ้าประจ�ำ
“โดนพี่ซ่อนขู่ขนาดนี้ ผมว่ามันเลิกแน่ๆ มันกลัวพี่อย่างกับอะไร”
“อย่างกับอะไรวะ”
“อะไร” ไพโรจน์หันมามองเธอตาแป๋ว
“ก็เมื่อกี้เอ็งบอกว่าไอ้หมีมันกลัวข้าอย่างกับอะไร...เอ็งหมายถึง
อะไรวะ”
ชายหนุ่มเลิกคิ้วด้วยสีหน้างุนงงอยู่ชั่วอึดใจ ก่อนจะห่อปากแล้ว
หัวเราะออกมา “ไม่มีอะไรพี่”
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“ไม่มีอะไรได้ไง ก็เอ็งเพิ่งพูดหยกๆ”
“คือ...แบบ...” ไพโรจน์เจอค�ำถามนีก้ ถ็ งึ กับอึง้ ไปเหมือนกัน “มันเป็น
ส�ำนวนน่ะพี่ ไม่มีอะไรหรอก”
“ไม่สิ หมู่นี้เอ็งชอบพูดอะไรก�ำกวม มันต้องมีอะไรสิ บอกข้ามา”
“โอ๊ย พี่ซ่อน จะจริงจังอะไรเบอร์นั้น”
“ไม่รู้ละ ถ้าเอ็งไม่บอก ข้าเอาเอ็งตายแน่ๆ ไอ้ไพ”
ไพโรจน์ลงั เลอ�้ำอึง้ อยูห่ ลายวินาที ก่อนจะถอนใจออกมา “เอาๆ บอก
ก็บอก”
“บอกมา” ซ่อนกลิ่นขู่ส�ำทับ
“เหมือนเสือเอ๊า” ไพโรจน์โพล่งขึ้นเหมือนขอไปที
หญิงสาวหลิว่ ตามองลูกน้องอย่างลังเล “จริงเหรอ เอ็งคิดงัน้ จริงเหรอ”
“จริงสิครับ” ชายหนุ่มลากเสียงยานคาง “แหมพี่ ถ้าอยากรู้ให้แน่ใจ
ท�ำไมไม่อ่านใจผมล่ะ”
หญิงสาวชะงักมองลูกน้องอย่างไม่แน่ใจ ก่อนจะเพิ่งฉุกคิดได้ว่ามัน
เป็นเรื่องไร้สาระ และไม่มีประโยชน์อะไรจะไปคาดคั้นคนอย่างไพโรจน์ จึง
แยกเขี้ยวก่อนใช้นิ้วจิ้มหน้าผากชายหนุ่มแรงๆ
“คนสมองกลวงอย่างเอ็ง ข้าไม่เข้าไปอ่านให้เหนื่อยเปล่าหรอกโว้ย
เข้าไปก็คงเจอแต่ความว่างเปล่า”
“โด่...ไม่กล้าอะสิ” ชายหนุม่ ท้าทาย พร้อมส่งสายตากรุม้ กริม่ แปลกๆ
ให้เธอ
“ไม่เอาเว้ย” หญิงสาวโบกมือตัดร�ำคาญ “ข้าอยากใช้เฉพาะตอนท�ำงาน
เท่านัน้ สมองกลวงอย่างเอ็งไม่รหู้ รอกว่าอ่านใจคนแต่ละทีมนั เหนือ่ ยแค่ไหน”
“เหนื่อยเหมือนอ่านไอ้ผู้กองหน้าหยกนั่นหรือเปล่า”
ซ่อนกลิ่นสะดุ้งเมื่อภาพใบหน้าคมสันฉายวาบขึ้นมาในสมอง ต้อง
ยอมรับละว่าผู้กองศรัญสร้างความหวั่นไหวในใจแปลกๆ ให้เธอได้อย่างไม่
เคยมีใครท�ำมาก่อน เธอเองก็ไม่รวู้ า่ ท�ำไมถึงเป็นแบบนัน้ จะว่าเขาเป็นต�ำรวจ
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ถึงท�ำให้เธอกลัวก็ไม่น่าจะใช่ เพราะต�ำรวจทั่วเลียบนองก็ไม่มีใครท�ำให้
เธอรู้สึกหวั่นได้สักคน และอาการแบบนั้นเธอก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ความกลัว
ด้วยซ�้ำ แต่จะเป็นอะไรหรือเพราะเหตุใดนั้น ตอนนี้ตัวเธอเองก็สุดจะรู้ได้
“ไปพูดถึงเขาท�ำไมวะ”
“ก็ผมเห็นตอนพี่อ่านใจมัน หน้างี้เขียวอื๋ออย่างกับคนเบ่งขี้ไม่ออก
งั้นแหละ”
“ไอ้บา้ พูดเสียเห็นภาพเลย” ซ่อนกลิน่ ใช้ปลายนิว้ ดันหน้าผากลูกน้อง
จนหน้าหงาย
“ก็แล้วมันจริงไหมล่ะ”
หญิงสาวหรี่ตามองลูกน้องอย่างจ�ำนน “เออๆ ข้ายอมรับ บางคนมัน
ก็อ่านไม่ได้ง่ายๆ อย่างไอ้ผู้กองนั่น ใจแข็งอย่างกับหินผา อ่านยากชะมัด”
“สงสัยเพราะมันเป็นต�ำรวจหรือเปล่า จิตใจถึงได้แข็งแกร่งห้าวหาญ”
“คงไม่มั้ง ต�ำรวจคนอื่นข้าก็อ่านได้ง่ายๆ สบายๆ นะ ไม่งั้นจะรู้เหรอ
ว่าคนไหนรับเงินไอ้เฮียหมูบ้าง”
ไพโรจน์พยักหน้าหงึกๆ อย่างเห็นด้วย ก่อนจะท�ำหน้าตืน่ เมือ่ มองไป
ทางหน้าร้าน “โอ๊ย...เห็นท่าไอ้ผู้กองนั่นจะได้เป็นต�ำรวจไปอีกนาน”
“ท�ำไมวะ” ซ่อนกลิ่นเลิกคิ้ว
“ก็ตายยากอะสิพ”ี่ ชายหนุม่ เฉลยแล้วพยักพเยิดข้ามไหล่เธอไป “พูด
ถึงต�ำรวจ ต�ำรวจก็โผล่มาทันที”
ได้ยินเช่นนั้น ซ่อนกลิ่นจึงรีบหันไปมองอย่างระวังตัว ก่อนจะรีบหัน
กลับมาก�ำชับลูกน้องด้วยเสียงกระซิบ “เอ็งอย่าไปมองมัน ก้มหัวไว้”
“ท�ำไมอะพี่” ไพโรจน์ถามด้วยความสงสัย แต่ก็ก้มศีรษะลงตาม
ค�ำสั่ง
“ข้าขีเ้ กียจยุง่ กับต�ำรวจน่ะสิ โดยเฉพาะต�ำรวจทีโ่ ดนข้าถีบยอดอกเข้า
เต็มเปาเมื่อวานน่ะ”
ชายหนุ่มหัวเราะเอิ๊ก ก่อนจะส่ายหน้า “ไม่ทันแล้วละพี่ มันเดินตรง
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มานี่แล้ว”
“เวรเอ๊ย” หญิงสาวยกฝ่ามือแปะหน้าผากอย่างพะวักพะวน ก่อนจะ
สะดุ้งเฮือกเมื่อนายต�ำรวจหนุ่มทั้งสองทรุดตัวลงนั่งร่วมโต๊ะเดียวกับเธอ
“ว่าไงเจ้าแม่ตีนหนัก”
ซ่อนกลิน่ ท�ำปากเบ้ ไม่กล้าสบตาเขา “เลิกเรียกฉันแบบนัน้ เสียทีเถอะ
ผู้กอง”
“ให้เรียกเจ้าแม่ซ่อนกลิ่นงั้นสิ”
“ซ่อนกลิ่นก็พอ หรือจะเรียกนังซ่อน ไอ้ซ่อน อีซ่อน เหมือนที่คนอื่น
เขาเรียกก็ได้”
นายต�ำรวจหนุ่มหัวเราะเบาๆ “แล้วเป็นไง เจอตัวขโมยหรือยังล่ะ”
“เจอแล้ว” เธอตอบลุ่นๆ อย่างขอไปที
“ได้เงินคืนไหม”
“ไม่ได้”
“อ้าว ท�ำไมล่ะ”
“วุ้ย...” ซ่อนกลิ่นโพล่งขึ้นอย่างหงุุดหงิดเพราะถูกเซ้าซี้หนัก จึงหัน
ไปจ้องเขาอย่างกล่าวโทษ “ก็เพราะพวกต�ำรวจอย่างผู้กองไงล่ะ ฉันถึงต้อง
สูญเงินไปหมดน่ะ”
“อ้าว...ไหงงั้น” ศรัญอ้าปากหวอ หันไปมองจ่าหนุ่มอย่างงุนงง
“นัน่ สิแม่ซอ่ น พวกฉันไปเกีย่ วอะไรเนีย่ ” สุรศักดิร์ อ้ งถามแทนเจ้านาย
“ก็ไม่ท�ำงานท�ำการ มัวแต่มานั่งกินโจ๊กอยู่เนี่ย ปล่อยให้พวกผู้ร้าย
มันเปิดบ่อน เล่นไพ่ แทงบอลกันสบายใจเฉิบ รู้ไหมว่าชาวบ้านเขาหมดเนื้อ
หมดตัวกันไปกี่รายแล้ว”
“อ้าว เธอพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะ ต�ำรวจก็ต้องกินต้องพักนะ จะให้จับ
ผูร้ า้ ยอย่างเดียวได้ไง ถ้าไม่กนิ แล้วจะเอาแรงทีไ่ หนไปวิง่ ตามผูร้ า้ ยล่ะ” ศรัญ
เอ่ยเสียงเครียด
“งั้นก็รีบๆ กินแล้วไปจับซะ โน่น...บ่อนเฮียหมูโน่น ผู้ร้ายเยอะแยะ
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“อยู่ไหนล่ะ ฉันจะได้ไปจับ”
“โหย...ต�ำรวจทั้งโรงพักก็รู้กันหมดนั่นแหละว่าบ่อนเฮียหมูอยู่ที่ไหน
ผู้กองอย่ามาท�ำใสซื่อเลย”
“จริงเหรอ” ผู้กองหนุ่มขมวดคิ้ว “แล้วท�ำไมยังปล่อยให้ลอยนวล
อยู่ได้”
“ก็รับเงินเฮียหมูมาทั้งนั้นน่ะสิ”
“แม่ซ่อนมีหลักฐานหรือเปล่า พูดลอยๆ ระวังโดนข้อหาดูหมิ่นเจ้า
พนักงานนะ” สุรศักดิ์ขู่
“จ่าก็ดีแต่ขู่ชาวบ้านนั่นแหละ” ซ่อนกลิ่นหันไปโต้แทบจะทันที ก่อน
จะชะงักเมื่อไพโรจน์กระตุกแขนเสื้อเป็นเชิงเตือน
“นีต่ ำ� รวจนะพีซ่ อ่ น เดีย๋ วก็พากันเข้าไปนอนมุง้ สายบัวหรอก” ลูกน้อง
หนุ่มกระซิบเสียงสั่น
ค�ำเตือนของไพโรจน์ท�ำเอาอารมณ์ที่หงุดหงิดของซ่อนกลิ่นทุเลาลง
พอเหลือบไปเห็นสายตาคมของผู้กองศรัญ หัวใจของเธอก็กระตุกวูบขึ้นมา
อีก ความห้าวหาญจึงลดฮวบฮาบ ต้องรีบก้มหน้าลงด้วยความรูส้ กึ หวัน่ ไหว
อย่างประหลาดเมื่อเห็นสายตาแบบนั้น
“ถ้าเธอรู้ว่าบ่อนอยู่ไหน บอกฉัน” ศรัญเอ่ยเสียงเข้ม “ฉันจะเป็นคน
ไปทลายบ่อนนั่นเอง”
“จะดีหรือครับผูก้ อง” สุรศักดิห์ นั ไปเอ่ยกับนายทันทีดว้ ยเสียงอันเบา
แต่ซ่อนกลิ่นก็ยังได้ยินอยู่ดี
“เราเพิง่ มาถึง ยังไม่รเู้ หนือรูใ้ ต้ ขืนท�ำอะไรบุม่ บ่ามจะกลายเป็นแหวก
หญ้าให้งูตื่น งานใหญ่จะเสียไปเปล่าๆ นะครับ”
ศรัญชะงักไปเหมือนจะคิดอะไรได้ ก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ
แล้วหันมาทางหญิงสาวที่ก�ำลังนั่งใจสั่นอยู่ข้างๆ เขา
“เอาละ ฉันจะรับเรื่องเธอไว้ก่อนก็แล้วกันนะ แม่ซ่อนกลิ่น”
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“รับเรื่อง?” หญิงสาวจ้องตาชายหนุ่มเขม็ง พยายามอ่านใจเขาว่า
‘งานใหญ่’ ที่ทั้งคู่พูดกันคืออะไร แต่ก็เหมือนเดิม จิตใจของร้อยต�ำรวจเอก
หนุ่มนั้นแข็งแกร่งราวหินผา ยากที่จะอ่านได้ง่ายดายเหมือนคนอื่นๆ ยิ่ง
พอเขาเผยยิม้ ออกมา หัวใจของเธอก็แทบจะละลายลงราวกับเป็นน�ำ้ แข็งโดน
แสงแดดจ้า
“ฉันถือว่าเธอเป็นคนแจ้งความก็แล้วกัน ฉันจะลงมือสืบเรื่องนี้ด้วย
ตัวเอง เพราะถ้าเป็นอย่างที่เธอบอก ต�ำรวจทั้งโรงพักก็คงไม่มีใครไว้ใจได้
แน่”
“โอ๊ย ให้มันแน่สักรายเถอะ ต�ำรวจบ้านนี้เมืองนี้”
“ฉันเอาจริง แต่ก็ต้องดูทิศทางลมด้วย ฉันมาใหม่ไม่อยากท�ำอะไร
บุ่มบ่าม”
ซ่อนกลิ่นช้อนตามองผู้กองหนุ่มอย่างไม่แน่ใจนัก แต่ท่าทางเอาจริง
เอาจังของเขาก็ท�ำให้เธอรูส้ กึ ได้วา่ นีอ่ าจเป็นความหวังใหม่ของประชาชนชาว
เลียบนองก็ได้ ก่อนทีเ่ สียงท้องของเธอจะดังโครกขึน้ อย่างไม่รเู้ วล�ำ่ เวลา เมือ่
เจ้าของร้านน�ำโจ๊กร้อนๆ หอมกรุน่ มาเสิรฟ์ ท�ำเอาสาวเจ้าถึงกับหน้าแดงซ่าน
ขึ้นด้วยความขวยอายเมื่อเห็นรอยยิ้มขบขันของเขา

เสียงท้องประท้วงโครกครากก็ดังขึ้นปลุกให้ปราโมทย์ตื่นจาก
ความฝันอีกครัง้ เขาลุกขึน้ นัง่ แล้วมองไปรอบๆ ห้องอันว่างเปล่าอย่างอ่อนใจ
ก่อนจะถอนใจออกมาแรงๆ
“หิวฉิบหาย”
บ่นพลางก็ลูบท้องกลมๆ ไปมา แต่พอเหลือบไปเห็นห่อบะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูปที่กินเหลือจากเมื่อคืน จึงคลานลงจากฟูกไปเสียบปลั๊กกาต้ม
น�้ำร้อน หลังจากนั้นก็หยิบบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปครึ่งห่อนั้นมาเทใส่ชาม เมื่อ
น�ำ้ เดือดก็จัดการลวกบะหมี่กินพอประทังความหิวไปได้อีกมื้อ
“ไปเล่นเกมหน่อยดีกว่า”
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ชายหนุม่ แลบลิน้ เลียปากแผล็บๆ ก่อนจะทิง้ ชามบะหมีเ่ อาไว้อย่างนัน้
แล้วออกจากห้อง ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ชีพไปยังร้านเกมซึ่งอยู่ท้ายตลาด
ปราโมทย์ซอื้ แพ็กเกจเล่นเกมกับทางร้านเป็นรายเดือน ท�ำให้แม้ตอน
นี้ไม่มีเงินสักบาทเดียวก็สามารถเข้าไปเล่นได้ เพียงโชว์ตั๋วเดือนเท่านั้นก็
สามารถทรุดตัวลงนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เครื่องประจ�ำได้ทันที
ชายหนุ่มเปิดเว็บไซต์เฟซบุ๊กขึ้นมาเป็นอันดับแรก มีตัวเลขสีขาวใน
กรอบแดงเหนือรูปโลกตรงมุมขวาบนเป็นเลขสองหลัก นัน่ หมายถึงมีคนส่ง
ข้อความหรือกดไลก์เขาเข้ามามากมาย ชายหนุม่ เลือ่ นเมาส์ไปทีต่ �ำแหน่งนัน้
จากนั้นก็ไล่ดูทุกการแจ้งเตือน กระทั่งมาสะดุดอยู่ที่ข้อความหนึ่งในเพจ...
‘ทาสหมู’
เขากดเข้าไปดูทันที แล้วก็เห็นชายคนหนึ่งมาโพสต์ข้อความว่า...
‘น้องหมูของผมหายครับ ผมท�ำทุกวิถีทางแล้วเพื่อหาน้อง แต่ก็ไม่
พบ น้องคือชีวิตจิตใจของผม ใครมีวิธีหาน้อง ไม่ว่าจะด้วยวิธีปรกติหรือ
ทางไสยศาสตร์ กรุณาช่วยผมด้วยนะครับ จะมีรางวัลให้อย่างงาม’
ปราโมทย์ยกมือขึ้นเกาคางอย่างใช้ความคิด “หมอนี่ท่าจะรักหมู
เหมือนเราแฮะ เรียกเป็นน้องนุ่งทีเดียว แบบนี้สงสัยต้องสงเคราะห์หน่อย”
แพนด้าแมน :

ดีคับ...ผมมีวิธีตามหาน้องหมูที่ได้ผลร้อย
เปอร์เซ็นต์ สนใจไหมครับ
หญิงไม่ยุ่ง มุ่งรักหมู : สนใจครับ
“โอ้โหเฮะ ตอบกลับทันทีเลยวุย้ ท่าทางจะร้อนใจมาก” ปราโมทย์งมึ ง�ำ
ก่อนจะก้มหน้าพิมพ์ต่อ
แพนด้าแมน :
อยู่ไหนครับ
หญิงไม่ยุ่ง มุ่งรักหมู : กทม.
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แพนด้าแมน :
หญิงไม่ยุ่ง มุ่งรักหมู :
แพนด้าแมน :
หญิงไม่ยุ่ง มุ่งรักหมู :
แพนด้าแมน :
หญิงไม่ยุ่ง มุ่งรักหมู :
แพนด้าแมน :
หญิงไม่ยุ่ง มุ่งรักหมู :
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ผมอยูส่ พุ รรณ ทีน่ มี่ คี นทรงเจ้าเก่งมาก รับรอง
ได้ว่าเห็นผลแน่นอน
มีญาณทิพย์หรือครับ
ก็ไม่เชิงครับ ถ้าคุณสนใจ ก็เอาของอะไรสัก
อย่างของน้องติดตัวมาด้วย
เอาไปท�ำไมครับ
เจ้าแม่สามารถสัมผัสสิง่ ของแล้วรูไ้ ด้วา่ น้องหมู
ของคุณอยู่ไหน
ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเชียวหรือ
อยากให้ลองครับ ถ้าสนใจผมจะแชร์โลเกชัน
ให้ครับ วันพุธ พฤหัส เปิดห้าโมงเย็น ส่วน
เสาร์-อาทิตย์เปิดแปดโมงเช้าถึงเที่ยง
ขอบคุณมากครับ ผมไปแน่นอน ถ้าหาน้องหมู
เจอ ผมจะให้คุณหนึ่งหมื่น

“หนึ่งหมื่น!” ปราโมทย์โพล่งขึ้น ก่อนจะรีบยกมืออวบอูมขึ้นปิดปาก
พร้อมกับเหลียวซ้ายแลขวาอย่างระแวงว่าใครจะได้ยินแล้วจะฉกเอาเงิน
ในจินตนาการไปได้ ทว่าเมื่อเห็นบรรดาเกมเมอร์เด็กๆ สวมหูฟังและสนใจ
แต่ภาพบนหน้าจอเท่านั้น เขาก็ฉีกยิ้มกว้างออกมา ก่อนจะรีบส่งต�ำแหน่ง
ทีต่ งั้ ของต�ำหนักเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิน่ ไปให้อกี ฝ่ายพร้อมแนบเบอร์โทรศัพท์
ไปด้วย
ไม่นานนัก อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่า ‘โอเค’ เพียงสั้นๆ แล้วก็เงียบ
หายไป
“ไหนดูซิ มีข่าวอะไรน่าสนใจอีก” ชายหนุ่มงึมง�ำหลังจากจ้องมอง
ตัวเลขรางวัลอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะเลื่อนหน้าจอเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
มาชะงักอีกครั้งเมื่อเห็นข่าวแปลกๆ ข่าวหนึ่งโผล่ขึ้นมา
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คนร้ายบุกทุบท�ำลายเจดีย์บรรจุอัฐิอายุเกือบร้อยปีที่วัดม่วง และ
สังหารลูกศิษย์วัดคนหนึ่งจนเสียชีวิต
“โอ้โห...โหดว่ะ” ปราโมทย์หน้าเหยเก เพราะตนเองก็นบั ได้วา่ เคยเป็น
ลูกศิษย์วัดคนหนึ่ง เคยถือของตามหลังพระหลายรูปเวลาที่ออกบิณฑบาต
ยามเช้าอยู่หลายปี จากนั้นจึงกดเข้าไปดูเนื้อข่าวข้างใน
โดยทาง...บลาๆๆ...ได้รบั แจ้งเหตุวา่ เจดียบ์ รรจุอฐั อิ งค์หนึง่ ทีว่ ดั ม่วง
หมู่ ๕ ต�ำบล...บลาๆๆ...ราชบุรี ถูกคนร้ายบุกทุบท�ำลายเสียหายโดยไม่ทราบ
สาเหตุ เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจไปถึง พบเจดีย์เก็บอัฐิองค์หนึ่งถูกทุบท�ำลาย
สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจต้องการทรัพย์สินที่อยู่ภายในเจดีย์ เพราะเป็นที่
เล่าลือกันว่า เป็นเจดีย์เก็บอัฐิของพระอาจารย์ชื่อดังที่มรณภาพลงเมื่อ
เก้าสิบปีที่แล้ว และมีเครื่องรางของขลังที่หายากบรรจุอยู่ด้วย
ไม่หา่ งกันนัก พบศพชายหนุม่ ถูกฆ่าปาดคอ โดยเป็นชายสวมเสือ้ ยืด
คอกลมพิมพ์ลายยี่ห้อเครื่องดื่มชูก�ำลังเต็มอก สวมกางเกงยีนรัดรูป มี
บาดแผลถูกของมีคมบาดที่ล�ำคอเป็นแผลยาวประมาณ ๓ นิ้ว คาดว่าเสีย
ชีวติ มาแล้วไม่ต�่ำกว่า ๕ ชัว่ โมง ข้างศพมีนายด�ำ หรือด�ำเกิง คมข�ำ สัปเหร่อ
ของวัดก�ำลังนั่งร�่ำไห้อยู่ โดยนายด�ำระบุว่าผู้ตายคือ นายดาว คมข�ำ เป็น
บุตรของตนเอง นายด�ำยังบอกอีกว่าบุตรของตนเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ไม่
เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ต�ำรวจจึงคาดว่านายดาวอาจมาเห็นคนร้ายก�ำลัง
ทุบท�ำลายเจดีย์เก็บอัฐิพอดี จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น คนร้ายจึงปาดคอนาย
ดาวจนเสียชีวิต
“คนสมัยนี้ท�ำไมใจคอมันโหดร้ายจังวะ” ปราโมทย์ถอนใจพร้อม
ส่ายหน้า ก่อนจะปิดหน้าเฟซบุ๊กลงแล้วตัดสินใจเข้าสู่โลกของเกมออนไลน์
เมื่อไม่เห็นมีข้อความของ ‘หญิงไม่ยุ่ง มุ่งรักหมู’ ตอบกลับมาอีก

