
“ความผิดที่เราลงมือทำาไปแล้วนั้น ต่อให้ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม 
มันก็เป็นเหมือนกับการตอกตะปูลงไปในเนื้อไม้ 

ต่อให้ขอโทษ ต่อให้ถอนตะปูออกมา ร่องรอยของมันก็ยังอยู่ 
มันไม่มีทางลบเลือนได้เลย”



บทน�ำ

รอยอำลัย
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 วงศ์ตะวนัยนืมองเรอืนไม้สองช้ันทรงป้ันหยาทีเ่ก่าครำา่จนดำาผุ 
แต่ยังคงตั้งตระหง่านท้าลมแดดอยู่กลางเนื้อที่สองงาน ติดถนนวัวลาย 
หมู่บ้านวัวลาย อันเป็นหมู่บ้านช่างหัตถกรรมเครื่องเงินที่เล่ืองลือของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
 ชายหนุ่มวัย ๒๘ ปี รูปร่างสูง ผิวสีแทน ล�าตัวหนาเต็มไปด้วย
มดักล้าม ดแูขง็แรงต่างไปจากผูช้ายสมยัใหม่ทีอ่อกจะผอมบางและมผีวิ
ขาวซีด พืน้เพเดมิของเขาเป็นคนภาคกลางที่ได้มาเรยีนยงัมหาวิทยาลัย
ช่ือดังในเชียงใหม่ เขาหลงใหลในศิลปวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยงดงาม
ของผูค้นทีน่ีม่าตัง้แต่สมยันัน้ หลงใหลตกึรามบ้านช่องเก่าๆ และหลงรกั                                                                                
ศลิปะการบดุนุ๑ เครือ่งเงนิของหมูบ้่านววัลายแห่งนีด้้วย เมือ่ได้ท�างาน
จนประสบความส�าเรจ็ เขากก็ลบัมาซ้ือทีดิ่นและบ้านเก่า เพือ่จะพฒันา

 ๑ การบุ หมายถึง การตี การแผ่ การกดทับวัตถุต่างๆ ให้เกิดรูปร่าง รูปทรงต่างๆ เช่น การบุขัน             
บุพาน เป็นต้น และยังหมายถึงการหุ้มข้างนอกวัตถุต่างๆ ด้วยวัสดุอื่นๆ เพื่อให้เกิดความพิเศษ เช่น การบุทอง               
ลงบนขันเงิน และพานเงิน เป็นต้น
 การดุน หมายถึง การท�าให้แผ่นโลหะต่างๆ เช่น แผ่นเงิน แผ่นทอง ฯลฯ เป็นรูปรอยนูนขึ้นมา เรียก
กรรมวิธีนี้ว่า ดุนลาย และอาจเรียกลวดลายที่ท�าขึ้นนี้ว่า ลายดุน
 การบุดนุ จงึเป็นงานช่างฝีมอื ทีต้่องด�าเนนิการเกีย่วกบัการห่อหุม้ผวินอกของวตัถุ และสถาปัตยกรรม
ต่างๆ ด้วยโลหะ ตลอดจนการท�าให้เกิดลวดลายต่างๆ บนแผ่นโลหะเพื่อการประดับตกแต่ง
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เป็นโรงแรมแบบล้านนาประยุกต์และให้เป็นแหล่งซื้อขายเครื่องเงิน                 
อีกแห่งหนึ่ง 
 เขาชอบเรือนไม้ทรงปั้นหยานี้ตั้งแต่แรกเห็น แม้จะเก่าและดู
ขรึมขลัง แต่เขากลับเห็นความอ่อนช้อยของการฉลุลายไม้เพื่อตกแต่ง
เชิงชาย ช่องลม และราวระเบียง
 ยิ่งพอรู้ว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวสล่าสาละวิน เขา
ก็ยิ่งอยากเป็นเจ้าของเรือนปั้นหยาหลังนี้ เพราะสล่าสาละวิน เป็น                 
สล่าเครื่องเงิน หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือช่างเครื่องเงินที่โด่งดัง                                                                         
ในอดีตเมื่อกว่าร้อยปีก่อน ชื่อเสียงอันเลื่องลือในการต้องลาย๑ ของ                                                                           
ตระกูลนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ีมีความวิจิตรประณีตอย่างไม่มีใคร 
เทียม 
 สมัยก่อน การต้องลายเคร่ืองเงินจะท�าแค่ชั้นเดียวให้เกิด                  
รอยนูนขึ้นมาเป็นรูปร่างเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการต้องลายทั้งสองด้าน 
ซึ่งใช้การต้องลายจากด้านในให้นูนตามโครงร่างรอบนอกก่อน แล้วจึง
ตอกลายจากด้านนอกเข้าไปเพื่อท�ารายละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะมีการ
พัฒนาการดุนลายขึ้นเป็นสองหรือสามชั้น เพ่ือให้มีความวิจิตรและ
สมจริงมากขึ้น ซึ่งเชื่อกันว่า สล่าสาละวินเป็นคนถ่ายทอดวิธีการต้อง
สลักลายแบบนี้ให้เผยแพร่ไปในหมู่ช่างเครื่องเงินของเชียงใหม่
 เอกลักษณ์การดุนลายนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปจนเป็นลักษณะเด่น 
ในการต้องลายของสล่าล้านนาในปัจจุบันนี้
 วงศ์ตะวนัได้มาเจอเรอืนป้ันหยาหลงันี ้กเ็พราะได้ซือ้อาคารเก่า                                                                    
แบบโคโลเนียลจากเจ้ากวินตรา อดีตเจ้านายฝ่ายเหนือตระกูลหนึ่ง ซึ่ง
ตั้งอยู่บนที่ดินผืนติดกันนี่เอง จึงได้มาเห็นเรือนร้างนี้มีแผ่นสังกะสี                  
ปิดสูงรอบทิศแทนรั้ว หญ้ารกเรื้อปกคลุมไปทั้งบ้าน แต่ก็ไม่อาจบัง
เรือนไม้ทรงปั้นหยาสีทะมึนหากมีลักษณะสวยงามแบบสถาปัตยกรรม
สมยัเก่าเอาไว้ได้ เขาจงึถามหาเจ้าของทีด่นิจากเจ้ากวนิตรา และโชคดี                                                                              
 ๑ การต้องลายหรือต๋งลาย ในภาษาเหนือ หมายถึง การบุดุนโลหะ ด้วยการตอกลายลงบนแผ่นโลหะ
ต่างๆ เช่น แผ่นเงิน แผ่นทอง เป็นรูปรอยนูนขึ้นมาตามโครงร่างของลาย ให้มีมิติสูงต�่าและวิจิตรของลวดลาย
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ว่าตระกูลเจ้ากวินตรานั่นเองที่ถือครองอยู่ ชายหนุ่มจึงขอซื้อมันด้วย 
โดยหวังใจว่าจะปรบัปรงุและตกแต่งเรอืนป้ันหยาขึน้มาใหม่อกีครัง้ เพือ่
เป็นเรือนสาธิตการท�าเครื่องเงินและขายของที่ระลึกในโรงแรมของเขา
 วันนี้เขาจึงให้คนงานท�ารั้วใหม่ และจัดการแผ้วถางหญ้าออก 
จนเกือบหมด นั่นค่อยท�าให้บ้านร้างสีทะมึนดูกระจ่างตาขึ้นมาบ้าง  
ขณะที่คนงานอีกกลุ่มก�าลังเข้าไปในตัวบ้านเพ่ือส�ารวจโครงสร้างและ
ความเสียหายภายใน ตรงไหนควรเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยน ตรงไหนยัง            
แข็งแรงเขาก็จะใช้ของเดิม
 “นายจะบ่รื้อบ้านนี้จริงหรือ ชาวบ้านเขาว่าบ้านนี้มันบ่ดีนา” 
สล่ามั่น ช่างก่อสร้างเดินเข้ามาถามด้วยความเกรงใจและดูคล้ายจะ 
เกรงกลัว
 “ท�าไมต้องรื้อล่ะลุงมั่น ถ้าโครงสร้างมันดีอยู่ก็ใช้ของเดิม ถ้า
ไม่ดีแล้วก็ท�าขึ้นใหม่ แล้วเอาของที่ยังใช้ได้ใส่กลับเข้าไป” วงศ์ตะวัน
ว่า แล้วถามคนที่ท�าท่ากริ่งเกรงอะไรบางอย่างนั้นด้วยความสงสัย “ลุง
มั่นกลัวอะไร ?”
 “เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เอาไม้เก่าของบ้านหลายหลังมาสร้าง 
คนในบ้านกเ็ลยแตกแยกไปคนละทาง ทางเหนอืเขาบ่หือ้เอาไม้จากบ้าน
เก่าหลายๆ หลังมาสร้างบ้าน อยู่แล้วมันจะขึด” 
 วงศ์ตะวนัรูด้ว่ีา ‘ขดึ’ ในภาษาเหนอืนัน้ คอืความอปัมงคลอย่าง
ที่สุด หากท�ามาค้าขายก็จะท�ามาค้าขายไม่ขึ้น จะด�าเนินชีวิตแบบไหน 
ก็ย่อยยับจบสิ้นเพราะได้ท�าสิ่งที่ ‘ขึด’ นี้ไว้ 
 “เราไม่ได้อยู่เสียหน่อยนี่ครับลุง ไม่เป็นไรหรอก” วงศ์ตะวัน
แจงเหตุผลของเขา ซึ่งสล่ามั่นอยากแย้งนักว่า ก็นายจะเอาไว้ขายของ 
เดี๋ยวก็ขายไม่ได้กันพอดี แต่เพราะรู้จักวงศ์ตะวันมาหลายปี ตั้งแต่ครั้ง
วงศ์ตะวันยังเป็นแค่ลูกจ้างของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ แล้ว 
ลาออกมาท�าธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างกบัเพือ่นสนทิทีค่รอบครวัท�าอยูก่่อน
แล้ว ไม่นานก็ผันตัวเองมาท�าธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เต็มตัว มีที่ดิน
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มากมายและก่อสร้างหมูบ้่านราคาสงูในหลายพืน้ที ่ถ้าบ้านใดเป็นแบบ
พื้นเมืองล้านนาเรา วงศ์ตะวันก็มักเรียกใช้เขามาตลอดจนสนิทสนม
 ตอนนีเ้มือ่ได้มอบกจิการให้เพือ่นสนทิกบัน้องชายดแูล ตวัเอง
จึงหันมาท�าธุรกิจโรงแรมแบบล้านนาประยุกต์ที่เชียงใหม่แทน โดยมี 
สล่ามั่นเป็นสล่าใหญ่ในการท�างาน
 เพราะรู้จักกันมานานเช่นนั้น สล่ามั่นจึงรู้ดีว่าวงศ์ตะวันนั้น         
หัวดื้อแค่ไหน 
 “เอ้า เอาอย่างทีน่ายว่าเถอะ” แม้จะไม่เหน็ด้วยกบัผูเ้ป็นเจ้านาย
กต็ามที สล่ามัน่กต้็องพยกัหน้าอย่างขดัไม่ได้ ก่อนจะเดนิเข้าไปสมทบ
กับคนงานของตนเพื่อตรวจตราดูเรือนไม้ทรงปั้นหยาแสนเก่าคร�่าคร่า
หลังนั้น

 ยามเยน็ทีเ่ปลวแดดอ่อนแสง วงศ์ตะวนัออกมาจากเรอืนกาแล                                                                               
บ้านพักของตน แล้วย่างเท้าตรงไปยังเรือนปั้นหยาเพื่อส�ารวจด้วย                
ตัวเองอีกครั้ง หลังได้ทราบจากสล่ามั่นว่าเรือนไม้นี้ถูกปรับปรุงมาแล้ว
หลายต่อหลายครั้ง จึงมีโครงสร้างท่ีแข็งแรงดี แม้ไม้ฝาส่วนใหญ่จะผุ                  
จนน�ามาใช้งานอีกไม่ได้ พื้นไม้ตรงส่วนบันไดและชานบ้านโดนฝนและ
แดดจนต้องเปลีย่นทัง้หมด มเีพียงห้องใต้ถนุชัน้ล่างเท่านัน้ทีแ่ขง็แรงดี
เพราะมีการก่ออิฐต่อเติมใหม่เอาไว้อยู่หลายห้อง
 แต่สล่าม่ันบอกว่ามีห้องในสดุอยู่ห้องหนึง่ เมือ่หนัหน้าเข้าประตู
ไป จะเห็นว่ามีอิฐก่อเอาไว้ที่ผนังด้านซ้ายมือ หนาประมาณหนึ่งฟุต             
เพราะเมื่อเทียบกับเสาเรือนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ นิ้วแล้ว อิฐ                                                                               
ท่ีว่าก่อทับเสาเรือนด้านซ้ายมือจนมิด เมื่อลองเคาะดูแล้วเสียงโปร่งๆ 
ที่ได้ยินท�าให้รู้ว่าข้างในนั้นกลวงเป็นห้องเล็กๆ ห้องหนึ่ง
 วงศ์ตะวันตั้งใจมาส�ารวจห้องด้านในสุดนั้นด้วยตัวเอง หาก
พลนัเม่ือย่างเท้าเข้าไปในบรเิวณบ้าน เขากต้็องชะงกัเท้าไว้ทนัท ีเพราะ
ได้ยินเสยีงเหมือนมีใครมาตอกตะปูอยู่ในห้องใดห้องหนึง่บรเิวณชัน้ล่าง
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ดังโป๊กป๊าก ชายหนุ่มนิ่งเงี่ยหูฟังแล้วตะโกนถาม
 “ใครน่ะ ?” เขาคิดว่าคงเป็นคนงานสักคนหนึ่งก�าลังซ่อมอะไร
ตามค�าสั่งของสล่ามั่นอยู่เป็นแน่แท้ “ยังไม่กลับอีกเหรอ ลุงมั่นให้ท�า
อะไรอีกล่ะ ?”
 หากไม่มีเสียงตอบกลับจากใครเลย นอกจากเสียงตอกตะปู            
ดงัเป็นจงัหวะอยู่เรือ่ยๆ วงศ์ตะวนัจงึเดนิตามเสยีงเข้าไปยงัห้องๆ หนึง่
ที่มืดสนิท มืดจนเขาแปลกใจว่าคนงานจะเห็นได้อย่างไรในความมืด                
เช่นนั้น ชายหนุ่มก้าวเท้าข้างหนึ่งขยับเข้าไปในห้อง ก่อนจะได้เห็นว่า
มีแสงเทียนดวงเล็กส่องอยู่ตรงมุมหนึ่งสว่างวอมๆ แวมๆ พอรางเลือน                                                                              
ชายหนุ่มแปลกใจเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเกล้าผมไว้กลางศีรษะเป็น
มวยกลม สวมเสื้อแขนกระบอกนุ่งซิ่นก�าลังนั่งหันหลังให้เขาอยู่บนตั่ง                                                                        
มือขวาถือค้อน มือซ้ายจับเหล็กแหลมที่ดูคล้ายตะปูขนาดใหญ่ที่มี
ความยาวราวหนึ่งคืบใช้ตอกลายลงบนสลุง๑ อยู่ตรงมุมนั้น มุมที่              
แสงไฟวอมๆ แวมๆ ส่องถึง
 “นี่เธอเข้ามาได้ยังไงน่ะ” วงศ์ตะวันร้องถามอย่างแปลกใจ 
เพราะนี่ไม่ใช่คนงานของเขาหรือของสล่ามั่นแน่แล้ว แต่เป็นใครกัน ? 
เข้ามาในเรือนปั้นหยาได้อย่างไร ?
 สิ้นค�าถาม มือที่ตอกสลุงอยู่นั้นพลันหยุด คนถูกถามค่อยๆ  
หันมาหาวงศ์ตะวัน 
 แล้วมันก็ท�าให้ชายหนุ่มร้องไม่ออก เมื่อเห็นใบหน้าของคนที่
หันมานั้นมีน�้าตาไหลร่วงเต็มสองตา ดั่งโหยไห้อาลัยหาใครบางคน...
ใครบางคนท่ีเพ่ิงปรากฏกายขึ้นที่ประตูู แต่ไม่กี่วินาทีต่อมาน�้าตาก็
เปลี่ยนเป็นสีคล�้าแดงก�่าดังสีเลือด ก่อนที่เขาจะได้เห็นหนอนสีขาว         
อวบอ้วนนับร้อยค่อยๆ ไต่ออกมาจากดวงตาของผู้หญิงคนนั้น  
 “อ๊าก!” 
 ๑ สลุง หมายถึง ภาชนะเหมือนขันน�้า ท�าด้วยเงินและมีลวดลายสลักโดยรอบ มักใช้ใส่ดอกไม้                  
ธูปเทียนและเคร่ืองไทยทานไปท�าบุญที่วัด, เอาใส่น�้าขม้ินส้มป่อยไปรดน�้าด�าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ หรือตามงานบุญ                
งานกุศลต่างๆ รวมถึงใส่น�้ามนต์ด้วย


