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	 ใบข้าวสีเขียวเข้มท่ีก�าลังต้ังท้องลู ่ไหวไปตามสายลมปลายเดือน											

ตุลาคมท่ีโชยพัดมาตลอดท้ังวัน นกกาบนฟ้าจับกลุ่มบินกลับรังยาม
เม่ือตะวันรอน เสียงกระดิ่งท่ีผูกไว้กับคอของวัวควายดังกรุ๋งกริ๋งขณะ
เดนิกลบัเข้าสูร่ัว้คอกโดยมผีูเ้ป็นเจ้าของไล่ต้อนอยูเ่บ้ืองหลงั ควันสขีาว
ลอยโขมงออกมาจากชานเรอืนแทบทุกหลงัคาในหมู่บ้านเมือ่เริม่ตดิเตา
ท�าอาหารเย็น ครัน้เมือ่อาทิตย์อัสดงตรงปลายฟ้า ความมืดมิดและเงยีบ
สงบก็สยายปีกเข้าปกคลุมท่ัวผืนนาและหมู่บ้าน ตะเกียงไฟใหญ่น้อย
ถูกจุดเพื่อให้แสงสว่างภายในเรือน และดับไปพร้อมกับบทสนทนาใน
มื้ออาหารค�่าที่จบลง แทนที่ด้วยแสงสว่างจากดวงจันทร์วันขึ้นสิบสี่ค�่า
เดือนสิบที่ฉายแสงกระจ่างอยู่กลางฟ้า
 ผกา นอนกอดตุ๊กตายัดนุ่นตัวเล็กที่ ค�ากอง ผู้เป็นพี่สาวเพิ่ง
จะท�าให้เมื่อบ่ายด้วยความหวงแหน เด็กหญิงมุดเข้ามานอนในมุ้งหลัง
เล่นหมากเก็บกับพ่ีสาวอยู่หน้าชานเรือนแล้วพลาดท�าลูกหมากตกลง
ไปยังใต้ถุนบ้าน พอจะสาวเท้าลงบันไดไปเก็บก็ถูกผู้เป็นแม่เอ็ดเข้า
ให้ ก่อนจะไล่ให้ไปนอนทั้งพี่ทั้งน้องเนื่องด้วยต้องตื่นมาเตรียมของไป
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งานบุญข้าวสากตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง แต่แล้ว...เด็กหญิงที่ก�าลังตกเข้าสู่
ห้วงนิทราพลันสะดุ้งตื่นเมื่อสองหูได้ยินเสียงบางอย่างที่กระแทกลงกับ    
พื้นเรือนดังอั้ก
 ผกาลืมตาตื่น สิ่งแรกท่ีเห็นคือดวงตากลมใสของพี่สาวท่ีอยู่
ห่างเพียงคบื สองพีน้่องมองตากนัปรบิๆ ในความมืดมิดบนเรอืนแฝด
ท่ีงดงามท่ีสุดในหมู่บ้านดอนสะแบง แววตาของค�ากองฉายความ        
ตื่นตระหนกจนเด่นชัด เธอเอื้อมมือมาจับแขนน้องสาวแต่อีกฝ่ายกลับ
ไม่สนใจ รีบลุกข้ึนนั่งตามประสาเด็กวัยแปดขวบด้วยความเดียงสา 
เพียงเพื่อต้องการมองหาที่มาของเสียงที่ดังบนพื้นเรือนเมื่อครู่นั้น
 “แม่...แม่อยู่ไส ?” เสียงเล็กใสของผกาเรียกหาแม่ ดวงตา
ใสหรี่มองไปท่ีประตูห้องซ่ึงเปิดแง้มไว้ มองเห็นชานเรือนด้านนอกท่ี
ถูกแสงจันทร์สาดเข้ามากลายเป็นสีเทา และร่างของ ผุสดี ผู้เป็นแม่ที่    
ล้มฟุบอยู่บนพื้น
 ค�ากองท่ีกลัวจนแทบไม่กล้ากระดิกตัวลุกข้ึนตามน้องสาวบ้าง 
ครัน้พอมองออกไปนอกประตูห้องนอนแลว้เหน็ร่างมารดานอนหราอยู่ 
เธอจึงรีบตะลีตะลานเปิดมุ้งวิ่งออกไปพลางร้องเรียกแต่ค�าว่า “แม่”
 ผกาวิ่งตามพี่สาวออกมา สายลมยามดึกปลายเดือนตุลาคม
พัดแรงข้ึน มือสองข้างของสองเด็กหญิงตบท่ีใบหน้ามารดาเบาๆ 
หมายจะเรยีกสตผิูเ้ป็นแม่ หากแต่อีกฝ่ายกลบันอนหลบัตาแน่นิง่ไร้การ
เคลื่อนไหว และปราศจากลมหายใจ
 “แม่...แม่เป็นหยังเอื้อยค�ากอง แม่เป็นหยัง ?” ผการ้องถาม
พี่สาวเสียงสั่นพร่า ก่อนท่ีน�้าตาจะไหลอาบท่วมแก้ม ค�ากองเอามือ     
บีบนวดไปตามเนือ้ตวัมารดาท้ังน�า้ตา แต่ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่
นางก็มิอาจฟื้นคืนกลับมา
 สองเด็กหญิงก้มตัวลงกอดร่างมารดาน�้าตาไหล ด้านหน้า
เรือนปรากฏเงาด�าของใครต่อใครมากมายท่ีถือตะกร้าเตรียมมารอรับ
ข้าวสากในวันพรุ่งนี้ และเผลอหยุดมองดูสมาชิกใหม่ท่ีค่อยๆ เดินลง
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จากเรือนไม้หลังงามตามลงไปสมทบอย่างช้าๆ แต่ก่อนจะลาจากไป 
นางก็อดหันกลับมามองภาพสองเด็กหญิงด้วยความสงสารจับใจไม่ได้ 
และย่ิงรู้สึกปวดร้าวสุดวิญญาณเม่ือในสายลมเย็นนั้นมีเสียงหัวเราะอัน       
เย้ยหยันของใครบางคนทีถู่กกักขังด้วยความเคียดแค้นเจ็บปวดดังแว่ว
ออกมาจากเรือนอุทัย...
 ในรุ่งเช้าวันขึ้นสิบห้าค�่าเดือนสิบปีนั้น เป็นปีแรกที่ค�ากองและ
ผกาเข้าใจถึงจุดประสงค์และความรู้สึกของทุกคนท่ีห้ิวตะกร้าเตรียม  
ปลาย่าง ห่อข้าวและหมากพลูไปวัดตั้งแต่เช้ามืดด้วยความแจ่มแจ้ง
สุดหัวใจ เพราะในวันนี้ญาติมิตรผู้ล่วงลับสู่นรกภูมิฤาลอยสู่สวรรค์         
ชั้นฟ้า จะกลับมายังบ้านเกิดเพื่อรอรับบุญกุศลที่ลูกหลานจะอุทิศไปให้ 
ในภวงัค์แห่งความเศร้าโศกเกนิบรรยายนัน้ ผกาได้แต่หวงัว่าแม่จะกลบั
มาหาเธออีก ในสักวัน...



ตอนที่ ๑ 
เฮือนแฝด
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	 ปลายปีพุทธศักราช	๒๕๐๐

 กลางดึกของฤดูหนาวปีนั้นแว่วได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความ
ทุกข์ทรมานดังออกมาจากบ้านไม้หลังเล็กๆ ท่ีปลูกอยู่ท้ายหมู่บ้าน  
ดอนสะแบง เสียงร�่าไห้อันแสนเย็นเยือกยิ่งขับให้บรรยากาศอันเวิ้งว้าง
ของท้องทุ่งท่ีเคยเขียวขจแีต่บัดนีเ้หลอืเพยีงตอฟางแห้งให้ย่ิงดเูยือกเย็น 
ภายในเรือนไม้อันสลัวรางหลังนั้นมีเพียงตะเกียงไฟเล็กๆ ให้แสงสว่าง 
 หญิงสาวรูปร่างเล็กผอมกอดทารกน้อยไว้แนบอก น�้าตาไหล
พรากลงอาบแก้มสองข้าง สองตาจ้องมองร่างอรชรท่ีมีมดีแหลมปักอยู่
กลางอกนอนสิ้นใจตายไปต่อหน้าเธอผู้เป็นน้องสาว และต่อหน้าทารก
น้อยผู้เป็นลูกในไส้ สุดแสนจะหาค�าใดมาเปรียบเปรยกับความสูญเสีย 
พี่สาวอันเป็นท่ีรักผู้พลัดบ้านจากเมืองมาไกลได้ ซ�า้ยังถูกกระท�าย�่ายี     
ไม่ต่างกบัสตัว์ ความเจบ็ช�า้ร้าวรานมนับาดลกึลงไปถงึกลางหัวใจ อยาก
จะสู้แต่ก็สู้ไม่ได้
 ไม่กี่อึดใจต่อมา คนท่ีเฝ้าซุ่มดูอยู่จึงกลับไปเรียกสมัครพรรค
พวกให้มาล้อมเรือนก่อนกรูกันข้ึนมาอย่างผยอง พอรู้ว่าศัตรูของ           
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ชาวดอนสะแบงสิน้ใจตายลงแล้ว พวกมันจงึจดัการน�าศพลงมาจากเรอืน 
ชายฉกรรจ์อีกนบัสบิตรงเข้ามาจบัตัว ยอดหล้า ผูเ้ป็นน้องสาวผูต้ายซ่ึง
นัง่ร้องไห้ปานจะขาดใจ และน�าลงมาจากเรอืนพร้อมด้วย ทับทิม หลาน
ของเธอ
 ยอดหล้ากดัฟันด้วยความข่ืนขมท้ังน�า้ตา ก่นด่า สาปแช่ง ด้วย
ความเคียดแค้นและเจ็บปวด หากแต่มันก็มิอาจท�าให้อีกฝ่ายระคาย
ได้ ศพถูกวางลงใส่เกวียนและขับหายไปในความมืด เธอซ่ึงก�าลังอุ้ม
หลานสาวไว้แนบอกถกูพวกมันฉุดดงึให้เดนิทางไปยงัท่าเรอืรมิแม่น�า้มลู    
ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ก่อนท่ีเพลิงลูกใหญ่จะโหมไหม้เรือน  
หลงัเลก็จากฝีมือของชาวบ้านส่วนหนึง่ ร่างซูบผอมอ่อนแอของยอดหล้า
หันมามองเรอืนพกัอันเป็นท่ีคุม้ภยัของพีส่าวด้วยความร้าวราน ไฟลาม
และลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ท่ัวท้ังท้องทุ่งสว่างจ้าจากแสงของเปลวเพลิง                                                                  
ลามลงสู่ฟางยังแปลงนาท่ีรายล้อม และเช้ือไฟแห่งความเจ็บปวด
เคียดแค้นนั้นก็ได้ปะทุในหัวใจเธอ มันจะไม่มีวันดับมอดจนกว่าคนท่ี
ท�ากับพี่สาวของเธอจะมอดไหม้ตายตามไป...ทุกคน!

 วรเชษฐ์ สะดุ้งตื่นข้ึนมากลางดึก ดวงตาท้ังสองข้างเบิกค้าง                   
ริมฝีปากหอบกระเส่าพร้อมกับเหงื่อเหนียวท่ีผุดออกมาจากทุกอณ ู    
ขุมขน แม้ภายในห้องนอนจะเปิดแอร์คอนดิชันจนเย็นฉ�่า หากแต่      
ตวัเขากลบัรูส้กึร้อนผ่าวไปท่ัวท้ังร่าง ประดจุว่าเพ่ิงวิง่หนตีายออกมาจาก
กองเพลิงอันร้อนระอุ ชายหนุ่มหอบหายใจสามสี่ครั้งและเริ่มตั้งสติ 
 นานแล้วท่ีเขาไม่ได้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวและเห็นภาพชัดเจน
ขนาดนี้ ท้องฟ้าในฝันนั้นเต็มไปด้วยหมู่ดาวสวยงามระยับตา แต่ทว่า
บรรยากาศเบ้ืองล่างกลับเต็มไปด้วยความทุกข์โศกและเสียงร้องไห้ 
หญิงสาวสวยจดั เกล้าผมมดัมวยไว้ท้ายทอย สวมเสือ้แขนกระบอกสดี�า 
นุง่ซ่ินฝ้ายสเีทาผนืเก่าซีด สองแขนกอดลกูน้อยไว้แนบอก ร�าพนัตดัพ้อ
ถงึโชคชะตาอันแสนโหดร้ายและครวญหาชายอันเป็นท่ีรักผู้ท่ีท�าให้เธอ
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ยอมท�าได้ทุกอย่างเพ่ือเขา...หากแต่ว่าทุกอย่างกลบัไม่เป็นดงัใจท่ีคาด
หวังไว้ หนทางแห่งความตายคือทางออกส�าหรับเธอ
 เธอกอดลกูเป็นครัง้สดุท้ายก่อนส่งให้หญิงคราวน้องผูน้ัง่ร้องไห้
อยู่ตรงหน้า ก�ามือและกัดฟันลุกข้ึนเดินกลับเข้าไปในห้อง หยิบมีด 
ปลายแหลมเล่มหนึ่งท่ีซ่อนไว้ใต้หมอนออกมา มือท้ังสองข้างก�าแน่น
ท่ีด้ามจับก่อนแทงลงกลางอกของตัวเองสุดแรง เลือดแดงข้นทะลัก
ไหลออกมาจากริมฝีปากท่ีอ้าค้าง ร่างอรชรล้มนิ่งลงนอนกับพื้นเรือน 
นัยน์ตาคู่นั้นก่อนคราจะสิ้นใจประสานกับสองตาของชายหนุ่มท่ีคล้าย
หลดุเข้าไปอยู่ในเหตกุารณ์นัน้ แววตาอนัแสนปวดร้าว หวงแหน รกัใคร่ 
และเจบ็ปวด ตดิตรงึอยู่ในตาเขาแม้จะตืน่จากฝันแล้วกต็าม แล้วจากนัน้
ภาพกถ็กูตดัมาท่ีเปลวเพลงิ ร่างเขาหลดุออกมาจากเรอืนหลงันัน้  มอง
เห็นแสงไฟที่พัดโหมกระหน�่าอย่างรุนแรง ได้ยินเสียงร้องไห้ก่นด่าของ
หญิงสาวคนหนึ่งซ่ึงก�าลังอุ้มทารกน้อยไว้ในอก พยายามดิ้นรนให้พ้น
จากกลุม่ชายฉกรรจ์ท่ีฉุดลากเธอไป ไฟนัน้ลามลงสูฟ่างแห้งบรเิวณรอบ
เรือนอย่างรวดเร็ว ก่อนจะลามมาถึงตัวเขาและลุกไหม้ดุจมีใครสั่ง
 “ฝันบ้าอะไรเนี่ย...” ชายหนุ่มสั่นศีรษะสองสามทีก่อนลุกนั่ง 
พยายามขับไล่ความรู้สึกและภาพในความฝันออกไป พอหันไปมองดู
นาฬิกาบนโต๊ะข้างหัวเตียงบอกเวลาตีสองพอดี เขาท�าท่าจะล้มตัว
ลงนอนต่ออีกครา หากแต่ว่ากลับข่มตานอนไม่หลับ ร่างหนาท่ีสูง       
หนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรจึงลุกจากเตียง เดินไปเปิดหน้าต่างกระจก
บานเลือ่นออกเพ่ือสดูอากาศภายนอกเผือ่ว่าจะรูส้กึผ่อนคลายข้ึนมาบ้าง
 สายลมยามดึกในเดือนพฤษภาคมพัดกลิ่นหอมของดอกไม้ท่ี
ส่งกลิน่ยามราตรลีอยมาเข้าจมกู กลิน่อันหวานละมนุละไมนัน้คล้ายขับ
ให้ร่างกายของเขามีพละก�าลังขึ้นอีกครั้ง ความรู้สึกหมองหม่นในนิมิต  
เมื่อครู่นั้นค่อยๆ เลือนหายไป

 “ตื่นสายจริงนะพ่อคุณนักเรียนนอก” เสียงทักดังมาจากหน้า
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ประตูบ้าน ก่อนท่ีร่างผอมสูงใส่ชุดเสื้อเช้ิตสีขาวและกางเกงยีนส์จะ   
สาวเท้าก้าวเดินเข้ามา บนใบหน้าขาวสะอาดนั้นประดับด้วยรอยย้ิม
อบอุ่น
 “มาถงึกค่็อนแคะน้องเลยนะคร้าบ...คนไปอยูต่่างบ้านต่างเมอืง
ตั้งหลายปี ก็ต้องให้เวลาปรับตัวกันบ้าง” วรเชษฐ์รีบแก้ต่างให้ตัวเอง 
ก่อนหยิบแซนด์วิชที่ท�าเองอย่างง่ายๆ เข้าปาก 
 ชลธี ผู้เป็นพี่ชายเดินมาถึงโต๊ะอาหารท่ีตั้งอยู่ตรงกลางของ
บ้านหลังขนาดย่อมท่ีมารดาปลูกไว้ให้ส�าหรับน้องชาย ก่อนจะนั่งลง               
ฝั่งตรงข้าม
 “กาแฟมั้ยครับพี่ แต่ต้องชงเองนะ เพราะที่นี่ไม่มีเมด” เขายัง
ติดค�าจากภาษาที่เคยใช้เป็นประจ�าอยู่ 
 ชลธยัีกไหล่ทีหนึง่ มองใบหน้าคมเข้มและร่างกายก�าย�าสงูใหญ่
ราวนักบาสเกตบอลของน้องชายแล้วฉีกยิ้ม
 “ผ่านไปไม่กี่ปี แกโตข้ึนต้ังเยอะเลยนะไอ้เชษฐ์ ตอนวัยรุ่น
ผอมแห้งอย่างกับไม้เสียบผี ไปอยู่เมืองนอกแค่สี่ห้าปีกลับมาอ้วนท้วน
สมบูรณ์อย่างกบันกักล้าม” ค�าเย้าแหย่จากพ่ีชายนัน้ท�าเอาคนฝ่ังตรงข้าม
แทบส�าลักอาหารในปาก
 วรเชษฐ์วางแซนด์วิชท่ีกินเกือบหมดลงบนจาน หยิบแก้วนม
ขึ้นดื่มสองอึกแล้วตอบแบบยิ้มๆ
 “กินดี อยู่ดี สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ชีวิตมีความสุขครับ” 
จบค�าของเขา ชลธีก็หัวเราะร่า ก่อนชวนน้องชายคุยเรื่องสัพเพเหระ 
ท้ังเรือ่งการศกึษา การใช้ชีวติท่ีสหรฐัอเมรกิา จนมาถงึเรือ่งบ้านหลงัใหม่  
ที่ นางชมนาด ผู้เป็นมารดาสร้างไว้ให้
 “แกไม่รู้อะไร แม่บอกกับฉันว่าจะหาเมียให้แก เลยสร้างบ้าน
ไว้รอเลย แกจะได้ไม่หนีไปไหน แล้วแกล่ะว่าไง เรือนหอก็พร้อมแล้ว 
เหลือแต่เจ้าสาว” ค�าเย้าของพี่ชายท�าให้วรเชษฐ์ถึงกับต้องท�าหน้ามุ่ย 
หัวคิ้วเข้มหนาขมวดมุ่นเข้าหากัน
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 “ไม่ต้องมาโยนให้ผมเลยนะ แล้วพี่ล่ะ เมื่อไหร่จะมี ท�าไมต้อง
มากดดันผมด้วย ชีวิตชายโสดสบายใจจะตาย” จบค�าร่างหนาสมส่วน 
กล็กุข้ึน ขยับเสือ้กล้ามสขีาวตัวโคร่งและเดนิทอดน่องไปท่ีประตกูระจก
ด้านข้างของตัวบ้าน ยืนเอนตัวพิงขอบประตู ยกมือขวาขึ้นมาลูบ  
หนวดเคราท่ีเริ่มขึ้นอีกครั้งพลางจ้องมองต้นไม้ท่ีอยู่ในสวนด้านนอก 
“แม่ไปหาต้นไม้ท่ีไหนมาปลูกให้ผมต้ังเยอะต้ังแยะ แต่กลิ่นหอมดี  
นะครับ นั่นไงครับ ต้นอะไร ?” วรเชษฐ์ชี้นิ้วไปที่ต้นไม้สูงราวห้าเมตร
ท่ีข้ึนอยู่โดดเด่นท่ามกลางไม้ขนาดรองในสวน ชลธลีกุจากโต๊ะเดนิมาท่ี
ประตูยืนข้างน้องชาย
 “อ๋อ...ต้นกันเกรา1 น่ะ กลิ่นหอมหวานดีนะ เขาว่าลอยไปไกล
เป็นกิโลฯ เลย จะบานช่วงต้นฤดูฝน นี่แสดงว่าแกยังไม่ได้เดินส�ารวจ
ดูรอบๆ บ้านล่ะสิ ถ้าอย่างนั้นระหว่างท่ีคิดว่าคืนนี้จะไปเท่ียวท่ีไหน
ก็เดินส�ารวจดูรอบๆ บ้าน เผื่ออยากได้เฟอร์นิเจอร์อะไรใหม่ๆ มาลง 
และก็...รีบหาแม่ศรีเรือนมาอยู่ด้วยเร็วๆ ล่ะ” จบประโยคของชลธี            
คนเป็นน้องชายถึงกับหันมาท�าตาเขียวใส่ อีกไม่นานท้ังแม่ท้ังพี่ชาย  
คงหาศรีภรรยามาใส่พานถวายให้เขาแน่นอน
 “แล้วนีพ่ี่ชลจะไปไหนต่อรเึปล่า ? แต่งตวัไม่เหมอืนคนอยู่บ้าน
วันหยุดเลย” วรเชษฐ์เปลี่ยนเรื่องขณะสาวเท้าเปลือยเปล่าเดินเหยียบ
พื้นหญ้านุ่มสีเขียวขจีเข้าไปในสวนหย่อม ชลธีเดินตามหลังมาช้าๆ
 “พ่ีว่าจะไปอีสานใต้แล้วจะค้างสักคืนนึง จะไปดูท่ีดินท่ีพ่อเคย
ซื้อไว้”
 “พ่อเคยซ้ือท่ีดินไว้แถวนั้นเหรอ เท่าท่ีรู้ก็มีแต่ท่ีแถวปักษ์ใต้ 
แล้วซ้ือไว้กี่ไร่ครับ อย่าบอกนะว่าพี่จะไปท�านา” สิ้นประโยคของเขา  
มือหนาของพี่ชายก็ตบศีรษะมนไปฉาดหนึ่งจนผมท่ียาวปรกต้นคอ       

 1 กันเกรา ชื่อต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ในวงศ์ Gentianaceae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะทั่วไปใน
ป่าดิบ ใบสีเขียวแก่ ค่อนข้างหนา ดอกดก สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หอมมาก ออกเป็นช่อคล้ายช่อดอกเข็ม 
ผลเท่าเมล็ดถั่วลันเตา เนื้อไม้สีเหลืองละเอียด แน่น เป็นมัน แข็งและทนทาน นิยมใช้ในการก่อสร้าง, ต�าเสา หรือ 
มันปลา ก็เรียก



๑5

กระเซอะกระเซิง
 “ก็ไม่กี่ไร่หรอก เป็นบ้านไม้เก่าๆ หลังนึง พี่ว่าจะไปดูหน่อย 
เผื่อว่าอาจจะได้ซ่อมแซม เอาไว้พักผ่อนเวลาแวะไปเที่ยวแถวนั้น”
 “ถ้าอย่างนั้นก็...เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ ส่วนผมขอตัว
ไปนอนต่อก่อน” วรเชษฐ์เอามือแตะแขนพี่ชายเบาๆ จากนั้นหันหลัง
เดินกลับเข้าบ้านพร้อมกับป้องปากหาวหวอดๆ

 ดอนสะแบง ปลายเดือนพฤษภาคม
 พายุฝนลกูแรกมาถงึเมือ่กลางเดอืนและเพ่ิงจากไปเม่ือสามวัน
ก่อน ต้นไม้น้อยใหญ่ที่ยืนต้นท้าทายไอแดดที่แผดเผาในช่วงฤดูร้อนที่
ผ่านมาคล้ายกลับฟื้นคืนมีชีวิตอีกครั้ง ปลายกิ่งเริ่มแตกแขนงใบอ่อน 
กบเขียดท่ีจ�าศีลตั้งแต่ช่วงเหมันตฤดูออกมาส่งเสียงขานรับวสันตฤดู
ที่มาเยือน ชาวบ้านเตรียมการไถเรือกสวนไร่นาเพื่อเพาะปลูกอีกครั้ง
 เวลาบ่ายสามโมงชลธีก็มาถึงท่ีหมายอันเป็นหมู่บ้านห่างไกล
ความเจริญในเขตจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานตอนล่าง เขามีเพียงชื่อ
หมู่บ้านและแผนที่จากจีพีเอสเท่านั้นที่คอยน�าทาง จากความฉุกละหุก
วุ่นวายในเมืองหลวง ออกสู่เขตปริมณฑล ผ่านจังหวัดหน้าด่านอย่าง
นครราชสีมา และเดินทางอย่างยากล�าบากจนมาถึงที่หมายในที่สุด
 แม้ความเจรญิจะพดัพาเอาถนนคอนกรตี รถยนต์ หรอืทุกอย่าง
เท่าที่เมืองหลวงจะมีได้ เข้ามายังหมู่บ้านในเขตชนบทอันห่างไกลแล้ว
กต็าม หากแต่วถิกีารด�ารงชีพของชาวบ้านท่ีนีก่ลบัยังไม่แปรเปลีย่นไป
จากเดิมมากนัก ครั้งหนึ่งบนถนนซีเมนต์ที่เรียบเสมอกันหลายเส้นเคย
เป็นเพียงทางดินเล็กแคบถูกประทับด้วยรอยเกวียนและรอยเท้าของ   
วัวควาย บ้านไม้ใต้ถุนสูงหลายหลังถูกต่อเติมด้วยการก่ออิฐเป็นห้อง                                                                   
ช้ันล่าง ไฟฟ้าเข้ามาแทนท่ีตะเกียงและข้ีไต้ แก๊สหุงต้มมีความนิยม
มากกว่าฟืนและถ่านไม้ เสือ้ผ้าทันสมัยหลากหลายรปูแบบเข้ามาประดบั
เรือนร่างแทนที่ผ้าฝ้ายและไหม ความเป็นไปในโลกของวัตถุนิยมก�าลัง
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หลั่งไหลเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมด้ังเดิมอย่างช้าๆ สิ่งท่ีเข้ามาพัฒนา
และวิวัฒนาการไปตามกลไกของแรงกระตุ้นจากสังคมภายนอก หาก
แต่สิง่ท่ีเคยด�ารงอยูก่ย็งัคงด�ารงอยู่อย่างเงยีบๆ ต่อไป แม้จะไม่มีการใช้
แรงงานจากสตัว์เลีย้งเพ่ือการเกษตร แต่ชาวนากยั็งเลีย้งเพ่ือการปศสุตัว์ 
ในการประกอบอาหารบางชนดิ ความร้อนจากฟืนและถ่านไม้จะให้กลิ่น
และรสที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าแก๊สหุงต้ม ผ้าไหมและผ้าฝ้ายถูกหยิบ
มาสวมใส่เสมอในวันพระและในทุกเทศกาล หากอัตลักษณ์เหล่านี้ยัง
คงเข้มข้นแม้กระแสโลกาภิวัฒน์จะเลื่อนไหลเข้ามาปะปนมากแค่ไหน
ก็มิอาจท�าให้มันเปลี่ยนเป็นอื่นใดได้อีก
 ชลธจีอดรถยนต์ไว้ใต้ร่มยางนาต้นใหญ่ท่ีสงูเกอืบสามสบิเมตร 
ชาวบ้านสองสามคนท่ีปั่นจักรยานผ่านไปมาเทียวหันมามองหนุ่ม   
เมอืงกรงุ ประหนึง่ว่าเขาเป็นพระเอกหนงักมิ็ปาน ชายหนุม่วยัย่ีสบิเก้าปี
ได้แต่ย้ิมตอบไปอย่างเป็นมติร ขณะเดนิเลยีบไปตามรัว้ไม้ท่ีปลกูอัญชัน
ข้างรัว้ผลใิบเขียวสด ไกลออกไปได้ยินเสยีงรถไถนาเดนิตาม อีกฟากหนึง่
มีเสียงคนคุยกันเสียงดังท่าทางสนุกสนาน ก่อนท่ีเขาจะเดินมาถึง                                                 
จุดหมายในที่สุด
 เรอืนไม้หลงัเก่าแก่ซ่ึงมีเนือ้ท่ีราวห้าสบิตารางเมตรตัง้ตระหง่าน
ด้วยความสวยงามตรงหน้าเขา แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านเลยไปหลายสบิปี 
แต่ความงดงามและเข้มขลงัยังคงประดบัอยู่บนเรอืนหลงันี้ไม่เปลีย่นไป
จากรปูถ่ายท่ีเขาได้รบัจากบิดาเลยแม้แต่น้อย
 บริเวณโดยรอบนั้นมีต้นไม้ใหญ่น้อยข้ึนรกครึ้มร่มรื่น เขา   
ตัดสินใจเดินชมอาณาเขตด้านล่างก่อนจะข้ึนไปบนเรือน กระท่ังมา  
หยุดยืนอยู่ใต้ร่มกนัเกราฝ่ังซ้ายของเรอืนท่ีก�าลงัผลดิอกขาวสะพรัง่ ชลธี
นั่งบนเก้าอี้ไม้ตัวเล็กๆ ที่ตั้งไว้ล้อมโต๊ะหินอ่อนใต้ต้นไม้นั้น กลิ่นหอม
จรุงใจอบอวลไปทั่วบริเวณ
 “สวสัดค่ีะ...” เสยีงหนึง่ดงัมาจากด้านหลงั ชายหนุม่ท่ีก�าลงันัง่
พักเงียบๆ เพียงล�าพังจึงรีบหันหลังขวับทันที
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 ชลธีกวาดมองร่างระหงตรงหน้าด้วยความรู้สึกไหวสะท้าน
ในหัวใจ ใบหน้ารปูไข่ท่ีไม่ได้แต่งเตมิเครือ่งส�าอางคลีย้ิ่มอย่างเป็นมิตร 
ดวงตาวาววับมองมาอย่างอาทร ผมด�าขลบัม้วนเกบ็ไว้ท่ีท้ายทอย มดีอก
กนัเกราทดัไว้ช่อหนึง่ เสื้อแขนกุดตัดจากไหมสีเขียวใบตองปักลายดอก
พิกุลตรงชายและนุ่งผ้าซิ่นสีเขียวเข้มทอจากไหมแก้วเนื้อดี เธอค่อยๆ 
เดินเข้ามาใกล้ กลิ่นน�้าหอมเจือจางพัดผ่านจมูกชลธี
 “ครบั...อ้อ คอืผมเป็นเจ้าของบ้านน่ะครบั ว่าแต่...คณุ...” เขา
รบีแจกแจง จู่ๆ  หัวใจกเ็ต้นแรงข้ึนมาเสยีอย่างนัน้ สายตายังไม่ยอมวาง
จากใบหน้าสวยหวานตรงหน้า 
 พอรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร มัดไหม ถึงกับเบิกตากว้างด้วยความ
ตกใจ
 “คุณ...คุณเป็นลูกของลุงชนะรึเปล่าคะ ?” ค�าถามของเธอ
ท�าให้ชลธถีงึกลบัแปลกใจ ก่อนท่ีเขาจะพยักหน้าพร้อมด้วยรอยย้ิมแทน     
ค�าตอบ มัดไหมเลยเล่าเรื่องราวระหว่างบิดาของชายหนุ่มกับบ้าน                                                                 
หลังนี้ให้อีกฝ่ายได้รับฟัง นายชนะ ซ้ือบ้านอุทัยต่อจากนางผกา              
ผู้เป็นมารดาของมัดไหมเม่ือเกือบย่ีสิบปีท่ีแล้ว หลังจากท่ีนางผกา
ตายลง นายชนะก็ได้ไหว้วานให้นางค�ากองผู้มีศักดิ์เป็นพี่สาวของผกา
และมัดไหมคอยดูแลเรือนอุทัยให้อยู่ในสภาพดีตลอดมา และมอบเงิน
จ�านวนหนึ่งไว้ให้หญิงสาวเพื่อไว้ใช้ซ่อมแซมบ้านหากเกิดการเสียหาย
ในวันก่อนท่ีนายชนะจะเสียชีวิตได้ไม่นาน ส่วนชลธีทราบแต่เพียงว่า
บิดาเคยซ้ือท่ีดนิไว้และบนท่ีดนิผนืนัน้มีบ้านแบบอีสานโบราณหลงัหนึง่
อยู่ บิดารักมันมากและปรารถนาจะให้เขากับน้องชายดูแลรักษาต่อไป
 “เฮือนอุทัย...” มัดไหมเอ่ยขึ้นเบาๆ หลังเล่าเรื่องราวทั้งหมด
ให้ชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของเรือนฟัง ดวงตาท่ีหันไปจ้องมองเรือนไม้      
หลังงามตรงหน้านั้นคล้ายก�าลังถวิลหาอะไรบางอย่าง
 “แล้วบ้านคุณมัดไหมอยู่ไกลจากที่นี่มั้ยครับ ? ผมเองก็ไม่รู้ว่า
พ่อแกเก็บอะไรไว้บนบ้านบ้างรึเปล่า”
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 “ไม่ไกลค่ะ เดนิข้ามป่าหมากไปกถ็งึ” หญิงสาวเบนหน้าไปทางป่า
ต้นหมากด้านหลงัเรอืนท่ีขึน้แน่นขนดัทอดล�าต้นสงูลบิลิว่ “ส่วนข้าวของ
มค่ีาบนบ้านไม่มีอะไรมากค่ะ มีแค่ของใช้สามสีช้ิ่น เพราะก่อนหน้านีเ้คย
มขีโมยข้ึนบ้าน ฉันเลยแนะน�าให้ลงุชนะน�าพวกข้าวของท่ีมรีาคาออกไป 
เหลอืไว้แต่เคร่ืองเรือนจ�าพวกตูไ้ม้ โต๊ะเขียนหนงัสอือะไรพวกนีแ้ทน คณุ
ชลธเีดนิข้ึนไปชมได้นะคะ นีค่่ะกญุแจ ฉันขอตวักลบัไปท�างานต่อท่ีโรงไหม
ก่อน”  หญิงสาวย่ืนพวงกญุแจเรอืนอทัุยท่ีถอืตดิมอืมาส่งให้เขา
 “โรงไหม...โรงทอผ้าไหมหรือครับ ? ถ้าอย่างนั้นผมเอาเสื้อผ้า
ไปไว้บนบ้านแล้วจะตามไปชมโรงไหมนะครับ” ชลธีพูดพร้อมรอยย้ิม 
หากแต่มัดไหมกลับแสดงสีหน้าไม่สบายใจขึ้นมา
 “คุณจะค้างท่ีนี่เหรอคะ ?” เธอทวนถาม ความหวาดกลัวใน
บางสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้ท�าให้เป็นห่วงชายหนุ่มขึ้นมา นับแต่
มารดาในวัยสามสิบปีเสียชีวิตลงภายในบ้านหลังนี้ เธอก็ไม่เคยเข้ามา
นอนค้างภายในเรือนอุทัยอีกเลย แม้แต่ในขณะท่ีเธอก�าลังนั่งสนทนา
กบัชายหนุม่เมืองกรงุอยู่ตอนนี ้เธอกร็ูส้กึเหมอืนกบัว่ามีใครอีกคนก�าลงั
มองดูเธออย่างเงียบๆ อยู่ที่ไหนสักแห่งภายในบริเวณเรือนหลังนี้
 “ใช่ครับ คุณเพ่ิงบอกเองว่าดูแลท่ีนี่อยู่สม�่าเสมอ ผมเป็นคน
ง่ายๆ ครับ ถึงมีแค่เสื่อผืนเล็กๆ กับหมอนใบเดียว ผมก็นอนได้สบาย 
แต่อาจจะขอรบกวนไปทานม้ือค�า่ด้วยนะครบั หวงัว่าคณุคงไม่รงัเกยีจ” 
ท้ายประโยคนัน้สายตาหวานซ้ึงส่งให้หญิงสาวอย่างเปิดเผย เขาหวนนกึ
ไปถงึถ้อยค�าท่ีแซววรเชษฐ์ผูเ้ป็นน้องชายถงึเรือ่งคูค่รอง ใช่ว่าเขาเองจะ
ไม่มีหญิงสาวมาติดพัน หากแต่ว่าเขายังไม่ถูกใจใครเลย จนกระทั่งเขา
ได้พบกับหญิงสาวซึ่งก�าลังนั่งสนทนาตรงหน้านี้ 
 “ถ้าอย่างนั้น...คุณเดินส�ารวจบนบ้านก่อนนะคะ ฉันจะกลับไป
ท่ีบ้านปรกึษากบัคณุป้าอีกทีนงึ” มัดไหมท้ิงท้ายก่อนลกุขึน้ยืน ย้ิมบางๆ 
ส่งให้เขาและเดินจากไป ท้ิงให้ชลธียืนสงสัยกับค�าพูดประโยคสุดท้าย
ของเธอ เหมือนว่า...เธอไม่อยากให้เขานอนค้างที่เรือนอุทัยหลังนี้
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 ค�ากอง หญิงวัยห้าสิบห้าปีนั่งทอผ้าไหมร่วมกับคนงานอีก    
สิบคนในโรงทอผ้าขนาดกว้างสามสิบเมตรและยาวย่ีสิบเมตร พ้ืนท่ี 
ของโรงทอผ้าถูกจัดแบ่งเป็นสองส่วน หนึ่งคือโรงทอและสองคือห้อง
เลี้ยงไหมซ่ึงมีการปิดห้องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันแมลงวัน หลังคา           
ท�าเป็นเพิงหมาแหงน เปิดโล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทและมีรั้วไม้เล็กๆ   
กั้นโดยรอบ ด้านหน้าเทปูนท�าเป็นลานใช้ย้อมผ้า มีผ้าไหมและฝ้าย
จ�านวนหนึ่งที่ย้อมสีแล้วถูกวางพาดกับราวไม้เพื่อตากแดดให้แห้ง และ
ทันทีท่ีร่างระหงเดนิละลิว่มาถงึหน้าโรงทอ ค�ากองกล็กุจากท่ีนัง่และเดนิ
เข้าไปหาหลานสาวด้วยสีหน้าเป็นกังวล
 “ใครมาท่ีบ้านอุทัยเหรอไหม ?” เธอเอ่ยถามหลังทราบจาก   
ใบหม่อน ลูกสาวบุญธรรมวัยแปดขวบว่ามีชาวบ้านเห็นคนเดินเข้าไป
ในเขตเรือนอุทัย ขณะท่ีคนงานในโรงทอพากันเงียบเสียงสนทนาเพื่อ
ตั้งใจฟังมัดไหม 
 หญงิสาวผูเ้ป็นเจ้าของโรงทอเดนิผ่านกลุม่กีท่อผ้าเข้าไปด้านใน 
ทรุดนั่งลงบนโซฟาไม้ตัวเขื่อง นางค�ากองเดินกุมมือตามมาด้วยสีหน้า
เป็นกงัวล เธอจะหวาดกลวัและไม่สบายใจทุกครัง้ท่ีมีคนจะเข้ามายุ่งกบั
เรือนหลังนั้น
 “ลูกชายของลุงชนะค่ะ เขามาดูบ้าน และเขาบอกว่า...คืนนี้
จะค้างที่นั่นด้วย” เรือนหลังนั้นไม่เพียงเป็นมรดกตกทอดจากผู้เป็นตา 
หากแต่มันยังเป็นสถานท่ีเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นท่ีรักในครอบครัว
แทบทุกคน การเสียชีวิตท่ีไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ! รวมถึงค�าสั่ง
เสียสุดท้ายของนางผกาผู้เป็นมารดา ที่ห้ามไม่ให้ใครอยู่อาศัยในเรือน           
หลังนั้นอีก และหลังจากมารดาเสียชีวิต ค�ากองก็พาเธอไปอาศัยกับ
ญาตท่ีิกรงุเทพฯ ผ่านไปจนกระท่ังเรยีนจบปรญิญาตร ีจงึกลบัมาตัง้หลกั                                                                  
ปักฐานอยู่ท่ีบ้านเกิดอีกครั้ง โดยการสร้างบ้านหลังใหม่ในเขตท่ีดิน
อันเป็นมรดกตกทอดจากมารดา รวมถึงคอยเป็นธุระดูแลเรือนอุทัย   
เรอืนอีสานโบราณท่ีผูเ้ป็นตาก่อสร้างอย่างภาคภมิูและยกให้แก่นางผกา 
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ก่อนท่ีนางจะขายให้แก่นายชนะในเวลาต่อมา แม่ไม่เคยบอกมัดไหมถงึ
สาเหตุท่ีขายสมบัติอันเป็นมรดกหลังนั้นให้แก่คนอ่ืน บอกเพียงแต่ว่า
เรือนหลังนั้นถูกสาปและมีสิ่งชั่วร้ายสิงสถิตอยู่เพียงเท่านั้น...
 “คณุป้าคะ ไหมไม่สบายใจเลย ให้เขามาค้างท่ีบ้านเราได้มัย้ ?” 
มัดไหมเอ่ยขึ้นอย่างเป็นกังวล ค�ากองที่นั่งครุ่นคิดอยู่รีบห้ามทันที
 “ไม่ได้หรอก บ้านเรามีแต่ผู้หญิง เขาเป็นผู้ชาย ซ�้ายังเพิ่งเคย
พบหน้ากัน จะไว้ใจได้มากแค่ไหนก็ไม่รู้”
 “แต่ไหมไม่อยากให้เขานอนคนเดียวที่บ้านหลังนั้น นี่ก็จะบ่าย
สี่โมงแล้ว จะไล่ให้เขาไปหาโรงแรมนอนในเมืองก็ดูจะไร้เหตุผลเกินไป 
เพราะนั่นมันก็เป็นสมบัติของเขา”
 “ถ้าอย่างนัน้เดีย๋วให้ตาทิมไปนอนเป็นเพือ่นกแ็ล้วกนั ตอนเยน็
ไหมเอาข้าวเย็นไปให้เขานะ พาหม่อนกับหมากไปเป็นเพื่อนด้วย ส่วน
เรื่องตาทิมเดี๋ยวป้าจะบอกแกให้” ดูเหมือนการหาทางออกด้วยวิธีนี้จะ
เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว 
 ครั้นพอเวลาล่วงไปเกือบหกโมงเย็น มัดไหมจึงห้ิวปิ่นโตเดิน 
ลดัเลาะไปตามป่าต้นหมากท่ีข้ึนกัน้กลางระหว่างเรอืนอุทัยกบับ้านของ
เธอ โดยมีน้องสาววัยแปดขวบนามว่าใบหม่อนและน้องชายวัยสิบขวบ
นามว่า ก้านหมาก ผู้เป็นลูกบุญธรรมของนางค�ากองตรงไปยังเรือน
อุทัยด้วยกัน
 “อ้าว...คณุไหม นกึว่าจะไม่มาเสยีแล้วสคิรับ พอดผีมเผลอหลบั
ไป ตื่นมาอีกทีก็ห้าโมงเย็นแล้ว อดไปเยี่ยมชมโรงทอผ้าเลย แล้วนี่หิ้ว
อะไรมาด้วยครับนั่น” ชลธีวางหนังสือที่หยิบมาอ่านจากบนชั้นหนังสือ
หน้าห้องนอนของผู้เป็นเจ้าของเดิมลงบนพื้นไม้ และลุกขึ้นยืนต้อนรับ
หญิงสาวที่ก�าลังเดินขึ้นบันไดเรือนมา
 “ห้ิวปิ่นโตกับข้าวไงคะ วันนี้แม่ค�ากองท�าลาบหมู ซุบมะเขือ 
ปลาส้มทอด มีแจ่วน�าถ้วยหนึ่ง กินได้บ่คะ ?” ใบหม่อนจีบปากจีบคอ
พูด แม้ต้นประโยคจะพยายามปั้นส�าเนียงไทยกลางแต่ตอนท้ายก็หลุด
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พูดภาษาอีสานออกมาอย่างน่ารัก
 “ได้สิครับ...กินได้เบิดนั่นแหละ” ชลธีปั้นย้ิมแสร้งพูดล้อใส่    
ลูกน้องในบริษัทและเพื่อนๆ อีกหลายคนของเขาเป็นคนอีสาน เขาจึง
ได้ซึมซับภาษาอันเป็นเอกลักษณ์นี้มาพอสมควร
 “คณุชลกนิได้กดี็ค่ะ เดีย๋วฉันจะไปจดัใส่จานให้นะคะ แล้วคนืนี้
จะมลีงุทิมคนงานท่ีโรงไหมมานอนเป็นเพือ่น เผือ่มอีะไรจะได้เรยีกใช้แก
ได้” พูดยังไม่ทันจบค�า ชายวยัหกสบิปีในชุดเสือ้ม่อฮ่อมกางเกงขาก๊วย
ก็เดินทะเล่อทะล่าขึ้นมาบนเรือน พอเห็นหน้าชลธีท้ังสองก็ยกมือไหว้
ทักทายอย่างนอบน้อม มัดไหมแนะน�าให้ท้ังสองรูจ้กักนั ก่อนเข้าไปจดั
ส�าหรบัอาหารให้แขกหนุม่ อยู่สนทนากบัเขาจนกระท่ังกนิม้ือเย็นจนอ่ิม 
ตะวันตกดินจึงเดินกลับบ้านพร้อมกับน้องทั้งสอง

 ชลธียืนชะเง้อมองร่างระหงท่ีเดินถือไฟฉายจากไปตาละห้อย 
อยู่หน้าชานเรอืน นายทิม ท่ีก�าลงันัง่มวนยาสบูหัวเราะขึน้มาเบาๆ ก่อน
เรียกให้เขามานั่งสนทนา
 “คุณมัดไหมเธออายุเท่าไหร่เหรอครับลุง ?” ชายหนุ่มเอ่ยถาม
อีกฝ่าย ชายวัยหกสิบปีพ่นควันยาสูบออกมาเบาๆ ก่อนยกย้ิมให้ชาย
คราวลูก หญิงงามนั้นก็เปรียบดังดอกไม้หอม ย่อมมีหมู่ภมรหลงบิน
มาดอมดม
 “ปีนี้น่าจะย่ีสิบหกปีนะครับ หนูมัดไหมเป็นคนเก่งมากทีเดียว 
เธอเพียรสร้างโรงทอผ้าจนเป็นท่ีรูจั้ก ชาวบ้านมรีายได้เลีย้งชีพกเ็พราะ
เธอ ล�าพังท�านาอย่างเดียวก็คงไม่พอมีพอกินนัก” 
 พอได้ยินค�าเยินยอถึงหญิงที่เขาสนใจชลธีก็ยิ่งพอใจ เขาลอบ
ถามชายแก่จนทราบว่าหญิงสาวนั้นยังไม่มีคนรู้ใจ นั่นท�าให้เขาอยาก
จะสานสัมพันธ์กับเธอต่อไป ท้ังคู่นั่งคุยกันจนกระท่ังเวลาล่วงไปถึง        
ห้าทุ่ม เป็นเวลาเดยีวกบัท่ีเหล้าขาวท่ีนายทิมน�ามาดืม่ครึง่ขวดหมดพอดบิ                                                                              
พอด ีหากแต่ชลธยีงัคงสนกุกบัการสนทนากบัชายแก่ผูน้ีอ้ยู ่ท้ังคูเ่ปลีย่น
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เรื่องคุยจนมาถึงเรื่องเรือนอุทัยหลังงดงามเก่าแก่หลังนี้
 “ค�าอินทร์ ชายหนุ่มรูปงามแห่งดอนสะแบงผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
เกือบสามสิบไร่สร้างเรือนหลังนี้ขึ้นหลังออกเรือนกับ ผุสดี หญิงสาวผู้
สบืเช้ือสายมาจากบรรพบุรษุเก่าแก่ของผูส้ร้างบ้านแปงเมืองแห่งจังหวัด
นี้ ท้ังคู่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาอย่างมีความสุข จนกระท่ังวันหนึ่งได้ 
เกิดเหตุเรือสินค้าถูกปล้นที่แม่น�้ามูลใกล้กับหมู่บ้าน ค�าอินทร์และพวก
ชาวบ้านช่วยชีวิตหญิงสาวผู้เป็นลูกของคนส่งสินค้าในเรือล�านั้นไว้                                                            
และรบัเธอเข้ามาอาศยัท่ีเรอืนอุทัย และนบัแต่นัน้มา...ความสงบร่มเยน็
และความสุขก็ค่อยๆ จางหายไปจากเรือนงามหลังนี้...”
 “ลุง...ลุงทิม” ชลธีเขยิบกายเข้าไปใกล้ร่างท่ีก�าลังพูดฉอดๆ 
แล้วจู่ๆ ก็ล้มแหมะลงไปกองกับพื้น พอรู้ว่าอีกฝ่ายเมาจนหลับไปแล้ว
ชายหนุ่มก็ได้แต่ถอนใจ ก่อนห้ิวปีกร่างของชายแก่เข้ามานอนด้านใน
ห้องด้วยกัน
 ภายในห้องนอนเอกของบ้านนั้นโล่งกว้าง มีเตียงไม้ตั้งอยู่ชิด
มุมด้านขวา เขากดเปิดสวิตช์ไฟก่อนหอบเอาผ้าห่มในตู้ไม้ออกมา
ห่มร่างให้ชายแก่ เดินไปแง้มหน้าต่างออกเพื่อให้ลมโกรก จากนั้นปิด
สวติช์ไฟและเดนิมาท้ิงตัวลงยังเตียงนอน แม้ตนจะดืม่เป็นเพือ่นนายทิม      
ไปเพียงไม่กี่แก้ว แต่ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ขนาดสี่สิบดีกรีก็ท�าให้ชลธี
เริม่รูส้กึมึนศรีษะและหนกัอึง้ไปท้ังตวั ก่อนท่ีเขาจะจมลงไปในห้วงของ
นิทราในที่สุด
 เวลาล่วงผ่านไปนานเท่าไหร่มิอาจนบัได้ จู่ๆ  กมี็ลมกระโชกพดั
เอาบานหน้าต่างเปิดออกไปและตกีลบัเข้ามาปิดเสยีงดงัปังจนชลธสีะดุง้
ตืน่ ชายหนุม่เบิกตาโพลง ในความสลวัรางของห้องนอนท�าให้มองเห็น
ร่างนายทิมท่ีนอนกรนเสียงดังอยู่ข้างเตียง ก่อนท่ีหูจะแว่วได้ยินเสียง
ของใครบางคนดังอยู่ด้านนอกเรือน
 “คุณชล...” เสียงเย็นเยียบนั้นท�าให้ชายหนุ่มต้องรีบลุกจาก
เตียง พอตัดสินใจเปิดประตูห้องนอนและมองออกไปด้านหน้าเรือนจึง
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เห็นร่างระหงของมัดไหมยืนเด่นอยู่
 “คุณไหม...มีเรื่องอะไรรึเปล่าครับ ท�าไมถึงมาดึกๆ ดื่นๆ ?” 
เขาพูดขณะสาวเท้าเดินไปยังชานเรือนและรีบก้าวขาลงกระได พอเท้า
แตะถึงพื้นดินแล้ว ร่างที่ยืนอยู่หน้าเรือนกลับไปปรากฏอยู่นอกรั้วแทน
 เรือนหน้าสวยหวานนัน้คลีย้ิ่มอ่อนโยน ทอดสายตาหวานซ้ึงส่ง
ให้ชายหนุ่มที่ยืนมองด้วยความสงสัย ก่อนที่ความปรารถนาในหัวใจจะ
ผลักให้ชลธีเดินเข้าไปหาเธออย่างไม่รีรอ ครั้นพอเท้าก้าวพ้นจากเรือน
อุทัย ร่างระหงอันงดงามกลับกลายเป็นสุนัขสีด�าตัวใหญ่สูงเกือบถึงเอว
แทน มันแยกคมเขีย้วขาววาววบั ดวงตาแดงก�า่ดจุอสรูร้ายจ้องมองร่าง
ชายหนุม่ท่ีหวาดผวาด้วยความตกใจ ก่อนท่ีมันจะกระโจนใส่ร่างเขาและ
ขย�้าเขี้ยวลงไปยังท้องน้อย
 ชลธีต่อสู้สุดแรง ท้ังอ้าปากร้องขอความช่วยเหลือด้วยความ
เจ็บปวด คมเข้ียวฉีกกระชากจนเสื้อผ้าและเนื้อหนังขาดว่ิน ก่อนท่ี      
สองตาของชายหนุม่จะมองเห็นล�าไส้ของตวัเองถกูมนักดัท้ึงออกมากอง                         
นอกร่าง ชลธีอ้าปากร้องสุดเสียงด้วยความเจ็บปวด แล้วจากนั้นร่าง
ทะมึนด�าของสุนัขตัวนั้นก็กลับกลายเป็นอณูอากาศสีด�าขุ่นข้น ก่อน
พุ่งเข้ามาในท้องน้อยที่ฉีกขาด ชั่วเพียงเสี้ยววินาทีนั้น เขารู้สึกเหมือน
กับว่าร่างกายก�าลังปริแตกออกเป็นเสี่ยงๆ ประหนึ่งแก้วท่ีตั้งอยู่กลาง                                       
เปลวเพลงิอันร้อนจดั ก่อนจะได้ยินเสยีงหนึง่ดงัก้องออกมาจากร่างเขา 
 “กูเข้ามาได้แล้ว กูจะกินมึง!”


