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 “ครำนั้นหลวงนำยได้ประทำน   

	 แสนส�ำรำญยิ้มย่องผ่องใส
	 ให้ข้ำคนขนของไปทันใด		 	 	
	 พระนำยไวยน�ำหน้ำออกมำพลัน
	 ถึงบ้ำนบอกบิดำหำช้ำไม่		 	 	
	 ต่ำงดีใจปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
	 ทั้งวงศ์ญำติชื่นบำนส�ำรำญครัน   

	 อยู่เป็นสุขทั่วกันแต่นั้นมำ	ฯ”
	 มือผอมลูบลงบนตัวอักษรเรียงรายบนหน้ากระดาษ	 ไล้ผ่าน
บทกลอนตอนจบอันเป็นบทสรุปสุดท้ายของเร่ืองราวในวรรณคดี				
เลื่องชื่อ	ก่อนเจ้าของมือจะเอนร่างกายพิงพนักเก้าอี้	ทอดสายตามอง
เหม่อออกไปยังนอกหน้าต่างบานเล็กท้ังท่ีทิวทัศน์ข้างนอกมีเพียงแค่
ก�าแพงหนาทาสีเทาหม่น	ๆ	
	 นานมาแล้ว...เรื่องราวทั้งหมดล้วนผ่านเลยมานานแล้ว...	
	 ตามเนื้อหาเดิมใน	 ขุนช้างขุนแผน	 หลังพลายชุมพลผู้เป็น
ลูกชายขุนแผนปราบจระเข้เถรขวาดจนได้รับความดีความชอบจาก		
พระพันวษา	 ได้รับพระราชทานของมีค่าและเลื่อนยศต�าแหน่งให้เป็น
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หลวงนายฤทธิร์บัใช้ใกล้ชิดอยู่ข้างกายบุคคลส�าคญัผูเ้ป็นใหญ่	ก่อนจบลง																																																																																						
อย่างสมบรูณ์ด้วยความสุขของทกุคนในครอบครัวนับแต่นั้นเป็นต้นมา	
	 ไหนเลยจะมีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วยังมีเหตุการณ์สืบต่อจากนั้น
ตามมา	 มีใครคนหนึ่งเฝ้ารอเวลาสะสางความแค้น...ความอาฆาต				
โดยใช้ดวงจิตสุดท้ายของตัวเองเป็นเครื่องเดิมพัน
	 ใช่...มันยังไม่จบ	 แต่ก�าลังเริ่มต้นเร่ืองราวซึ่งเต็มไปด้วย				
ความแค้นฝังแน่นต่างหาก	
	 หนังสือเล่มหนักซ่ึงวางไว้บนตักถูกยกข้ึนพิจารณาอีกคร้ัง				
หากคราวนี้ไร้ซ่ึงความทะนุถนอมใด	 ๆ	 แผ่นกระดาษในหน้าสุดท้าย
กล่าวถึงเรื่องราวในตอนจบโดนมือผอมฉีกท้ึงอย่างรุนแรง	 ไฟแช็กท่ี
ตระเตรียมไว้ถูกจุด	 เปลวไฟสีแดงปนส้มสว่างวาบ	 เผาไหม้กระดาษ
แผ่นบางทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นเถ้าถ่านสีด�าร่วงลงสู่พื้นห้อง							
ลบบทกลอนสุดท้ายให้หายไปจากสายตา	
	 หากนั่นยังไม่พอ...ยังไม่หน�าใจพอ	
	 สองเท้าของผูก้ระท�าจึงเหยียบย�า่ลงบนเถ้ากระดาษสดี�า	ราวกบั
ต้องการให้เรื่องราวในหน้าสุดท้ายจมหายลงไปกับพื้นดิน	 หรือไม่...	
หายไปจากโลกนี้ได้เลยยิ่งดี
	 ความสุขหรือ...
	 ความรักหรือ...
	 ทุกสิ่งล้วนไม่เคยมีอยู่จริงทั้งนั้น
	 ระบายอารมณ์จนสาแก่ใจแล้ว	 มุมปากถึงค่อยปรากฏรอยยิ้ม		
เยือกเย็น	 ดวงตาหม่นหมองแปรเปลี่ยนเป็นแข็งกระด้าง	 ริมฝีปาก			
ขยับเอื้อนเอ่ยค�าอาฆาตสุดท้ายด้วยถ้อยค�าสั้น	ๆ	แต่แฝงด้วยอารมณ์
โกรธแค้นภายใน	
 ...กูจะขอตำมจองเวรมึงทุกชำติไป!



ตอนที่ 1
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 หนังสือพิมพ์ฉบับเช้ำถูกหมุนเวียนส่งต่อกันจนกระทั่งมำถึง     
มือของ	รุ้งดาว ในที่สุด	กู้ภัยสาวอาสาเฝ้าเวรในช่วงค�่าแทนรุ่นพี่ในทีม
กู้ภัยคนหนึ่งซึ่งติดธุระต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกะทันหัน	เธอค่อย	ๆ					
คลี่หน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งจางกลิ่นน�้าหมึกจากโรงพิมพ์ไปมากแล้ว	 เพื่อ
อ่านเนื้อหาข่าวในหน้าต่อไปที่ตัวเองสนใจ
	 ตามปกติแล้วตอนกลางวัน	 รุ้งดาวจะใช้เวลาว่างนั่งแพ็กของ
หรือไปส่งของตามออเดอร์ขายออนไลน์	บางครัง้ถ้ามีคนสัง่สนิค้าเข้ามา
เยอะ	พวกพี่ในทีมกูภ้ยัท่ีเข้าเวรอยู่ด้วยกจ็ะช่วยแพก็	ช่วยแยกสนิค้าใส่
กล่อง	ติดป้ายจ่าหน้า	ซึ่งสินค้าที่รุ้งดาวขายส่วนใหญ่เป็นพวกอุปกรณ์
เครื่องเขียนกระจุกกระจิก	 อย่างเช่น	 ปากกา	 กระดาษเขียนจดหมาย	
สมุด	หรือบางทีก็เป็นพวกขนมขบเคี้ยวซึ่งไม่มีขายในประเทศ	ต้องใช้
ระบบให้ลกูค้าพรอีอเดอร์สัง่เข้ามา	เมือ่ครบยอดตามจ�านวนแล้ว	รุ้งดาว																																	
ถงึจะสัง่มาขาย	จีรนันท์ เพือ่นรุ่นพี่ในทีมเคยบ่นว่ารายได้พวกนีน้้อยไป																																		
หญิงสาวน่าจะหาอย่างอ่ืนมาขายมากกว่า	 หรือไม่ก็เปิดร้านให้เป็น																																																								
กิจจะลักษณะไปเลย	แต่รุ้งดาวกลับแย้งด้วยรอยยิ้มแล้วบอกว่า	เธอตัว	
คนเดียว	 รายได้แค่นี้ถือว่าพอกินพอใช้	 อีกอย่างหญิงสาวเป็นหนึ่งใน
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ทีมกู้ภัย	 ใช้ชีวิตข้ึนอยู่กับความเป็นความตายของผู้คน	 ถูกเรียกตัวก็
ต้องออกไปช่วยเหลือได้ทันที	ถ้าท�าอย่างอื่นที่มากกว่านี้	หญิงสาวอาจ
ต้องออกจาก	‘มลูนธิเิมตตาค�า้จนุ’	ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลงัท่ีสอง	
และอาจท�าให้แบ่งเวลามาช่วยงานกู้ภัยได้ยากขึ้น	
	 รุ้งดาวไม่อยากท�าอย่างนั้น	 เพราะใจรักและอยากท�างาน					
ช่วยเหลอืคน	เธออยากทุ่มเวลากบังานนี้ให้เตม็ท่ี	หารายได้เสรมิเกบ็เลก็																																																																												
ผสมน้อยไปแบบนี้จึงดีกับหญิงสาวที่สุด
	 ตัง้แต่นัน้จรีนันท์จงึไม่บ่นอะไรอีก	แต่กลบัช่วยหาลกูค้าให้อย่าง
ขันแข็ง	 เริ่มจากเพื่อนฝูงด้วยกัน	 แล้วค่อยขยายไปทางฝั่งญาติพี่น้อง
ของตัวเอง	ท�าเอารุ้งดาวยิ่งกว่าซาบซึ้งใจ	ไม่คิดว่าหลังออกจากสถาน
เลี้ยงเด็กก�าพร้ามาอยู่ท่ีมูลนิธิกู้ภัยกลางคันจะท�าให้ตัวเองได้พบเจอ
กับมิตรภาพดี	ๆ 	แตกต่างจากชีวิตในวัยเด็กซึ่งถ้าไม่ถูกเด็กรุ่นเดียวกัน
รังแกก็ถูกพี่เลี้ยงเอาเปรียบ
	 นอกจากตอนกลางวันจะแพ็กของแล้ว	 ตอนกลางคืนถ้าไม่ได้
เข้าเวร	รุ้งดาวมกัใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านหนงัสอืซ่ึงยืมมาจากร้านเช่าบ้าง	
เพื่อนรุ่นพี่ในทีมกู้ภัยซ้ือหามาให้บ้าง	 ท่ีชอบอ่านมากท่ีสุดก็เป็นพวก
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน	 วรรณคดี	 ซ่ึงหญิงสาวอ่านได้ไม่รู้เบ่ือ	 ในห้องจึง
มีหนังสือพวกนี้เต็มไปหมด	ทั้งฉบับเก่า	ฉบับตีพิมพ์ใหม่	ฉบับนิทาน	
ถือเป็นของสะสมของกู้ภัยสาวก็ว่าได้
	 ตลอดมารุ้งดาวคดิว่าตวัเองโชคดท่ีีประธานมูลนธิเิมตตาค�า้จุน
ให้เธออาศยัอยู่ท่ีมลูนิธไิด้	หญิงสาวเลยมห้ีองเลก็	ๆ 	เป็นห้องส่วนตวัอยู่
ทางด้านหลัง	 ประหยัดค่าน�้าค่าไฟ	ค่าเช่าห้องเข้าไปอีก	 เลยสามารถ
เจียดเงินเก็บมาซ้ือหนังสือได้ทุกเดือนเดือนละเล่ม	 อย่างเล่มล่าสุดท่ี
เพ่ิงได้มาเป็นวรรณคดีพ้ืนบ้านไทยอย่างขุนช้างขุนแผนฉบับท่ีเธอยัง
ไม่มีสะสม	 และถึงจะอ่านเร่ืองนี้ซ�้าอยู่หลายคร้ังจนจ�าเนื้อหาได้ข้ึนใจ		
แต่รุ้งดาวก็ยังออกอาการตื่นเต้นทุกครั้งท่ีเปิดหน้าแรกอยู่ดี	 ยังต้อง							
ค่อย	ๆ	อ่าน	ค่อย	ๆ	ซึมซับเรื่องราวตั้งแต่ต้นไปจนจบ



12

	 รุ้งดาวกวาดสายตาอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์	 หูแว่วได้ยิน
เสยีงถามว่ามีใครจะเอาเครือ่งดืม่อะไรให้จดมาดงัจากมมุโถงของมลูนธิ	ิ
เสยีงคนถามดงัก้องเพราะท่ีมลูนธิมิโีถงกว้างสร้างไว้ส�าหรบัจดักจิกรรม	
ถดัไปด้านหลงัอีกนิดจะเป็นท่ีตัง้ของรูปป้ันเทพเจ้าท้ังจีนและไทยซ่ึงเป็น
ความเชื่อว่าจะน�าพาสิริมงคลมาสู่ผู้คน	 แน่นอนว่าทางมูลนิธิเมตตา
ค�้าจุนเปิดส่วนนี้ให้คนภายนอกเข้ามาเคารพกราบไหว้ได้	ช่วงกลางวัน
ท่ีนีจ่งึมผีูค้นพลกุพล่าน	แต่กลางคนืจะเหลอืแค่ทีมกูภั้ยซ่ึงเข้าเวรประจ�า
อยู่เท่านั้น
	 “รุ้งเอาอะไร...กาแฟ	 โอเลี้ยง	 นมเย็น	 ชาเย็น	 ชาเขียวเย็น					
น�้าปั่น”	จีรนันท์ซึ่งเข้าเวรด้วยกันสะกิดถาม	หญิงสาวรับหน้าที่จดเมนู
ของเพื่อนร่วมทีม	 รุ้งดาวซ่ึงก�าลังจดจ่ออยู่กับข่าวในหนังสือพิมพ์จึง	
เงยหน้าขึ้น	ยิ้มกว้างบอกว่า
	 “โอเลี้ยงค่ะ	ขอเข้ม	ๆ	เหมือนเดิม”	โอเลี้ยงเจ้าประจ�าคงช่วย
ให้รุ้งดาวกระปรี้กระเปร่าส�าหรับการเข้าเวรแทนคนอื่นในคืนนี้	
	 จีรนันท์ฟังแล้วขยับปากกาจดรายการท่ีรุ้งดาวต้องการลงไป	
จากนั้นถึงหันไปถามเพื่อนร่วมทีมคนอื่น	ๆ	ต่อ	ส่วนรุ้งดาวหันกลับมา
ให้ความสนใจหนงัสอืพิมพ์ในมอือีกคร้ัง	หญิงสาวพลกิอ่านข่าวไปเรือ่ย	
หาข่าวอืน่ท่ีน่าสนใจต่อไป	ก่อนสายตาจะสะดดุเข้ากบัข่าวการตายของ
นกัธรุกจิรายหน่ึงในหัวข้อข่าวสัน้ประจ�าวัน	หญิงสาวจ�าช่ือได้เพราะเธอ
กับคนในทีมกู้ภัยเพิ่งไปท�าหน้าที่เก็บศพมาเมื่อไม่กี่วันก่อน
	 “อ้าว...นี่มันใช่ช่ือคนท่ีเราเพ่ิงไปเก็บศพมาหรือเปล่า	 ?”	
เจ้าของค�าพูดชะโงกหน้าเข้ามามองจนเงาตัวเองบังตัวหนังสือ	 ท�าให้
รุ้งดาวท่ีก�าลงัอ่านข่าวสัน้ประจ�าวันต้องละสายตาเงยหน้าข้ึนถามอย่าง
สนใจ	
	 “ใช่ไหมคะพี่ไก่	รุ้งยังคิดอยู่เลยว่าใช่คนที่เราเพิ่งไปเก็บศพมา
หรือเปล่า”
	 “ใช่แหละ”	 เกริก พยักหน้ายืนยัน	 เขาจ�าท้ังช่ือท้ังนามสกุล					
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อีกฝ่ายได้แม่น	อีกทั้งเลขาฯ	ของนักธุรกิจใหญ่รายนี้ยังเพิ่งบริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิตามหลังมาด้วย	 ค่าท่ีทางมูลนิธิช่วยดูแลจัดการเร่ืองศพ	
จนเรียบร้อย	“แต่ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์กับเขาด้วยแฮะ”
	 ทุกคนในทีมกู้ภัยรู้ดีว่าลูกชายของนักธุรกิจใหญ่ไม่อยากให	้	
เร่ืองราวการตายของบิดากลายเป็นข่าว	จึงส่งคนมาขอร้องให้คนในทีม
กูภ้ยัท่ีอยู่ในเหตกุารณ์วนันัน้เกบ็ทุกอย่างไว้เป็นความลบั	แต่ข่าวการตาย																																																																																										
ของผู้เป็นบิดาก็ยังเล็ดลอดออกมาจนได้
	 “เขาจะคิดว่าทางเราเป็นคนปล่อยข่าวหรือเปล่าคะพี่จี้	 ?”							
รุ้งดาวถามจีรนันท์ซ่ึงนั่งอยู่ข้าง	 ๆ	 วันนี้รุ ่นพี่สาวเข้าเวรพร้อมกับ
เธอจึงเรียกว่าครบทีมสามพี่น้อง	 จีรนันท์ฟังค�าถามแล้วหัวเราะร่วน									
เอื้อมมือมายีหัวคนท�าหน้าตายุ่งเหยิงด้วยความเอ็นดู
	 “เราไม่ได้ท�าจะกลัวอะไรล่ะรุ้ง”	จีรนันท์ว่า	ดึงกระเป๋าสี่เหลี่ยม
สเีงนิสะท้อนแสงคล้ายกระเป๋ากล้องแต่ใหญ่กว่าตรงหน้ามาเช็กอุปกรณ์
กู้ภัยในกระเป๋าเป็นการเตรียมพร้อมอย่างทุกวัน	 “ห้ามเราแต่ลืมห้าม	
ชาวบ้านท่ีมามุง	 ก็ลงเอยด้วยประการฉะนี้แล	 แต่จะว่าไปก็แปลกนะ																																																																												
ท้ังท่ีก็ผูกคอตายเองธรรมดา	 แต่ท�าไมตอนพ่ีเก็บศพถึงได้รู ้สึกว่า									
คุณ	ไตรภพ ไม่ได้ตายเพราะผูกคอตายก็ไม่รู้”
	 ค�าพดูของจรีนนัท์ท�าเอารุ้งดาวเงยีบไปอึดใจ	หญิงสาวเม้มปาก																																																																														
คล้ายอยากพูดอะไรบางอย่าง	 แต่สุดท้ายแล้วก็ได้แต่เม้มปากแน่น	
เปลี่ยนเป็นถอนหายใจยาวออกมาแทน
	 ย้อนนึกไปเมื่อหลายคืนก่อน	 ทีมอาสากู้ภัยถูกโทรเรียกให้ไป
บ้านของนักธุรกิจใหญ่	 พร้อมกับรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลซึ่งตามมา
ทีหลังเพราะอยู่ไกลกว่า	 เม่ือไปถึงก็พบสาวใช้ประจ�าบ้านยืนร้องห่ม
ร้องไห้รออยู่หน้าประตูพร้อมกับเพื่อนบ้านจ�านวนหนึ่ง	 ภายในบ้าน		
เปิดไฟสว่าง	นอกจากข้างนอกจะมีเสียงซุบซิบพูดคุยแล้ว	ข้างในบ้าน
หลังใหญ่ยังอึกทึกวุ่นวายไม่แพ้กัน
	 และแม้ว่าทีมกู้ภัยของรุ้งดาวจะไปถึงก่อนทีมช่วยเหลืออื่น	 ๆ																																																																								
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ทว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดี	 ไตรภพตายแล้วตั้งแต่สองช่ัวโมงก่อน																						
ชายกลางคนสิ้นใจหลังใช้เชือกแขวนคอตัวเองอยู่กับเหล็กดัดตรง
หน้าต่างในห้องท�างาน	 ดวงตาเหลือกถลน	 ลิ้นจุกปากอย่างคนผูก
คอตายท่ัวไป	 แต่ท่ีแปลกจนน่าสงสัยก็คือ	 พอย่างเท้าเข้าไปในห้อง									
ทุกคนในทีมกู้ภัยวันนั้นรู้สึกได้ถึงกลิ่นธูปอวลตลบ	 พอลองถามว่ามี
ใครจุดธูปทิ้งไว้หรือเปล่า	 กลับพบว่าทั้งบ้านไม่มีใครจุดธูปทิ้งไว้แม้แต่		
ดอกเดียว
	 “เพราะกลิ่นธูปใช่ไหม	?	 ก็น่าสงสัยนะ	 จะว่ากลิ่นมาจาก
ห้องพระก็คงไม่ใช่	 กลิ่นมันแรงเกินไปเหมือนจุดอยู่ในห้องนั่นแหละ”					
เกริกวิเคราะห์	 ใจนึกถึงเรื่องราววันนั้นเช่นกัน	 ใช่ว่าคนในทีมไม่เคย
เจอเรื่องราวลึกลับแปลก	 ๆ	 พอเจอทีก็เอามาคุยกันที	 ครั้งนี้เช่นกัน								
คงเพราะเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นสด	ๆ	ร้อน	ๆ	 เมื่อไม่กี่วัน	ทั้งเขาและเพื่อน
ร่วมทีมในวันนั้นจึงยังให้ความสนใจอยู่
	 “พ่ีไก่ว่าคุณไตรภพอยากฆ่าตัวตายจริง	 ๆ	 หรือเปล่า	?”										
จีรนันท์ตั้งค�าถาม	 หญิงสาวเช็กอุปกรณ์ท้ังหมดเรียบร้อยแล้วถึงได้วก
กลบัมาเรือ่งท่ีตดิใจได้เตม็ท่ี	มรุ้ีงดาวกะพรบิตาปรบิจ้องมองด้วยความ
สนใจ	หญิงสาวอ่อนวัยกว่าพับหนงัสอืพมิพ์ปิด	เลกิสนใจเนือ้หาข่าวซ่ึง
มีอยู่น้อยนิด	 เพราะเร่ืองกลิ่นธูปในห้องท�างานของไตรภพดึงดูดใจได้
มากกว่า
	 “มันก็ต้องอยากฆ่าตัวตายอยู่แล้ว	 หรือพวกแกว่าไม่ใช่	?”																																																																																	
ท้ายประโยคเกริกกระซิบแผ่ว	 แกล้งกวาดตามองรอบตัวอย่าง
หวาดระแวง	ท่าทางของเขาท�าเอารุ้งดาวพลอยตื่นตัวตามไปด้วย	แต่
จีรนันท์กลับส่ายหน้า	เบ้ปาก	หมั่นไส้คนยักท่าแกล้งท�าเป็นกลัว	
	 “ตามความคิดของรุ ้ง	 รุ ้งคิดว่าคุณไตรภพคงมีความคิด
อยากฆ่าตัวตายอยู่แล้ว	 อาจเจอปัญหาท่ีท�าให้คิดไม่ตก	 พอถึง
จุด	 ๆ	 หนึ่งก็เลยตัดสินใจผูกคอตายกับซ่ีเหล็กดัด”	 รุ้งดาวรีบเสริม																								
ภาพหน้าต่างห้องท�างานของไตรภพซ่ึงเป็นแบบบานเลือ่นตดิเหลก็ดดั
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ไว้ด้านนอกแวบผ่านเข้ามา	 คงไม่มีใครนึกว่าวันหนึ่งเหล็กดัดลวดลาย
ดอกไม้สวยงาม	 ใช้ป้องกันอันตรายจากขโมย	 จะกลายเป็นหนึ่งใน	
เครื่องมือที่เจ้าของห้องใช้ฆ่าตัวตาย
	 “เออ	ถกูของแกไอ้รุ้ง”	เกริกดดีนิว้	รุ้งดาวเลยย้ิมแป้นรับค�าชม
	 “จ้ีติดใจอย่างเดียว	 ติดใจกลิ่นธูป	 ไม่รู้มาจากไหน”	 จีรนันท์
แย้งหน้านิ่วคิ้วขมวด	 แต่ก็อย่างว่า	 ต่อให้เร่ืองการตายของไตรภพดู
อึมครึมน่ากลัวแค่ไหน	 ในเมื่อไม่มีหลักฐานก็มีแต่ต้องเช่ือว่าไตรภพ										
‘ผูกคอตายเอง’	เท่านั้น
	 “เออ	 เรื่องนี้แหละท่ีแปลก”	 ชายหนุ่มท�าท่าขวัญผวาให้ด	ู						
อีกรอบ	ขณะท่ีรุง้ดาวฟังรุ่นพ่ีสองคนวเิคราะห์เร่ืองกลิน่ธปูในห้องท�างาน
ไตรภพเงียบ	ๆ
	 “จี้อยากรู้เรื่องนี้แหละ”
	 จะว่าไปสถานท่ีพบศพส่วนใหญ่มีหลายแบบหลายแห่ง	แต่กลบั
ไม่มีท่ีไหนชวนขนลกุเท่ากบัห้องท�างานเปิดไฟสว่างของไตรภพ	ขนาด
จีรนันท์ท่ีว่าใจแข็งไม่เคยต้องพกของขลังติดตัวยามท�างาน	 วันนั้นยัง
รู้สึกใจเต้นตึกตัก	 ทั้งอึดอัดกับกลิ่นธูปและบรรยากาศชวนวังเวง	 ทั้งที่
มีเสียงพูดคุยของเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอด	ทีมกู้ภัยคนอื่น	ๆ	เองก็คงคิด
เหมือนกัน	 ต่างคนเลยต่างท�าหน้าท่ีของตัวเอง	 วันนั้นทีมมูลนิธิกู้ภัย
เมตตาค�้าจุนจึงท�างานเสร็จเร็วกันเป็นพิเศษ
	 “งั้นกินกันก่อนแล้วค่อยคุย	 ราตรีนี้ยังอีกยาวไกล”	 เกริกว่า	
เหลือบเห็นเพื่อนร่วมทีมซ่ึงออกไปซ้ือของกินกลับมาพอดีจึงกวักมือ
เรียก	 คนมาถึงเลยรีบวิ่งมายื่นถุงใหญ่สุดส่งให้เขาพร้อมรับเงินค่าของ
ไป	 “เอ้า	 นี่โอเลี้ยงของแกไอ้รุ้ง	 ส่วนนี่น�้าอัดลมของไอ้จี้	 ขนม	 ขนม			
แล้วก็ขนม”	
	 เกริกแจกจ่ายของที่สั่งซื้อมาตามล�าดับ	มีข้าวกล่องสามกล่อง	
แต่คงยงัไม่มีใครกนิตอนนีเ้พราะเพ่ิงอ่ิมข้าวเย็นกนัมา	ถงุข้าวกล่องเลย
ถกูเลือ่นไปไว้ด้านข้าง	โต๊ะเลก็	ๆ 	หน้ามูลนธิติอนนีจึ้งมแีต่ขนมขบเคีย้ว
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วางเต็มไปหมด	 ขณะท่ีรุ้งดาวฉีกซองขนมปังเนยนมของโปรดกัดกิน
ด้วยสีหน้าปลื้มปริ่ม	กินแล้วถึงเพิ่งนึกขึ้นได้
	 “เท่าไหร่คะพี่ไก่	?”	รุ้งดาวควกักระเป๋าเงนิเตรียมจ่ายค่าของกนิ	
พร้อมกับเอ่ยขอบคุณจีรนันท์ที่ช่วยเจาะถุงโอเลี้ยงให้
	 “เลี้ยง”	 เกริกตอบกลับมาสั้น	 ๆ	 ท�าเอารุ้งดาวร้องอู้หูด้วย			
ความดีใจ
	 “อูยยย...พี่ไก่ใจดี”	 รุ้งดาวย้ิมกว้างจนตาแทบปิด	 ดูดโอเลี้ยง	
ในถงุอึกใหญ่ด้วยสหีน้าเอรด็อร่อย	พอเห็นเกริกดงึถงุขนมไปเตรียมแกะ																																																																													
หญิงสาวก็ประจบประแจงด้วยการยื่นมือมาขอท�าแทน	 ท�าเอาจีรนันท์
หัวเราะร่วนแหย่ว่า
	 “เรานี่มันอยู่เป็นจริง	ๆ”
	 “รู้ว่าพ่ีใจดีก็กินเยอะ	 ๆ”	 เกริกเป็นอีกคนท่ีชอบขุนให้รุ้งดาว
อ้วน	 เขาพอใจกับการเห็นคนอ่อนวัยกว่ามีเนื้อมีหนัง	 เพราะตอนเจอ
รุ้งดาวคร้ังแรก	สภาพร่างกายของรุน่น้องคล้ายคนอมโรค	ซูบตอบและ
ดวงตาลกึโหลจนน่าหวาดหวัน่	รุ้งดาวบอกว่าตวัเองเป็นโรคนอนไม่หลบั	
ยังดท่ีีระยะหลงัมานีห้ญิงสาวฝันร้ายน้อยลง	หลบัสนทิมากข้ึนเพราะได้
หนังสือที่สะสมช่วยไว้	นอนไม่หลับก็หยิบหนังสือมาอ่านฆ่าเวลา	อ่าน
จนความง่วงถามหาอีกรอบแล้วถงึค่อยนอนต่อ	ตอนนีห้น้าตาเลยแจ่มใส	
แถมยังกินอะไรได้มากขึ้นอีกต่างหาก	
	 “เท่าท่ีดูสภาพห้องคุณไตรภพมันปกติมากเลยเนอะพ่ีไก่”								
จีรนันท์ชวนคุยเร่ืองเดิมต่อ	 ตามองรุ้งดาวล้วงหยิบมันฝร่ังทอดรส
ดั้งเดิมใส่ปากเคี้ยวตุ้ย	ๆ	
	 “ตามร่างกายก็ไม่มีร่องรอยถูกท�าร้าย	 ทุกอย่างเรียบง่ายแบบ
คนท่ีตั้งใจแล้วว่าจะฆ่าตัวตาย	 แต่จะว่าไปก็แปลกนะ	 พ่ีรู้สึกว่าคุณ						
ตรนีนท์ดเูฉย	ๆ 	กบัการตายของพ่อตวัเองมาก”	เกรกิเอ่ยช่ือลกูชายของ
ไตรภพ	ผูช้ายตวัสงู	ผวิขาวแต่หน้าตาคล�า้เครียดโดดเข้ามาในความคดิ
ทุกคนทันที	
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 ตรีนนท์ มาถึงบ้านพร้อม	ๆ 	กับรถจากโรงพยาบาล	เห็นชัดว่า																																																																												
รีบมาขนาดลืมจ่ายเงินให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 ตอนนั้นเกริกยืน
อยู่หน้าประตูร้ัว	 ก�าลังยืนรอหน่วยกู้ชีพจากพยาบาลท่ีทางเด็กในบ้าน
ไตรภพแจ้งให้มาช่วยเหลือพร้อม	 ๆ	 กับทีมกู้ภัยของเขา	 ส่วนคนใน
ทีมกู้ภัยคนอ่ืน	ๆ	ยังอยู่ในห้องท�างานของไตรภพ	เกริกเลยได้ยินเสียง																																																																									
ทวงเงินและเห็นการจ่ายเงินด้วยแบงก์สีเทาแบบไม่ต้องทอนของ							
ตรีนนท์เต็มสองตา	 จากนั้นนักธุรกิจหนุ่มก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งผ่านเขาเข้าไป
ในบ้าน	ส่วนเกริกน�าทางคนจากโรงพยาบาลซึ่งมาถึงไล่เลี่ยกับตรีนนท์
เดินตามไปห่าง	 ๆ	 พอนักธุรกิจหนุ่มเห็นสภาพศพผู้เป็นบิดา	 อีกฝ่าย
เพียงนิ่งงันไปอึดใจหนึ่ง	 ก่อนออกค�าสั่งสั่งงานเด็กรับใช้ในบ้านด้วย													
น�้าเสียงและสีหน้าเป็นปกติ	
	 “รุ้งว่ายงัไง	คดิว่าคณุไตรภพฆ่าตวัตายเอง	เป็นการฆาตกรรม...
หรือ...ไม่ใช่ท้ังสองอย่าง	?”	จีรนนัท์จงใจเลีย่งค�าว่า	‘ถกูผฆ่ีา’	ไว้	แล้ว
โยนค�าถามมาทางรุ้งดาวซ่ึงรบีกลนืขนมลงคอก่อนตอบ	
	 “ภาพจากกล้องวงจรปิดท่ีคณุตรีนนท์เปิดให้ดกูเ็ห็นนีค่ะว่าไม่มี
ใครเข้าออกห้องท�างานนอกจากคุณไตรภพ”	
	 เจ้าของดวงตาใสแจ๋วยืนยันค�าพูดตัวเองหนักแน่นชนิด...			
มากเกินไปด้วยซ�้า	
	 “เรานี่มันช่างเฉไฉ	 รู ้อยู ่ว่าพี่อยากถามอะไร	 แต่เอาเถอะ					
อย่างท่ีรุ้งบอก	 คุณไตรภพอาจมีปัญหาท่ีเราไม่รู้จนท�าให้คิดสั้นก็ได้	
ไม่ใช่ผีเผอที่ไหนจับหักคอหรอก”	จีรนันท์ว่า	ก่อนจะวกกลับมายังเรื่อง				
กลิ่นธูปอีกครั้ง	 “ทุกคนคิดว่าคุณตรีนนท์จะได้กลิ่นธูปเหมือนพวกเรา
หรือเปล่า	?”	
	 กลิ่นธูปฉุนจัดขนาดนั้น	ขนาดเปิดหน้าต่างบวกประตูห้องเพื่อ
ระบายอากาศ	กลิ่นยังไม่จางไปแม้แต่นิดเดียว	มีแต่จะฉุนกึกขึ้นอย่าง
ประหลาด	หากสีหน้าของนักธุรกิจหนุ่มเรียบเฉยตลอดเวลา	ยากที่ใคร
จะจับสังเกตได้	 ต่อให้อีกฝ่ายได้กลิ่นธูปเหมือนกันก็ไม่เอะอะพูดอะไร
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ออกมาสักค�า
	 เกริกยักไหล่	 ไม่มีค�าตอบให้	 ส่วนรุ้งดาวทุ่มเทความสนใจให้
ขนมถุงใหม่	ราวกับไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น	
	 “เรื่องของคนอ่ืนเขา	 เราจะไปคิดมากแทนท�าไม	 สู้มาลุ้นให	้			
คนืนีไ้ม่มอุีบัตเิหตกุนัดกีว่า”	เกรกิเปลีย่นเรือ่ง	ทุกคนเลยพลอยเปลีย่นไป																																																																													
คุยเรื่องอื่นด้วย
	 จีรนันท์เร่ิมต้นเล่าเร่ืองว่าปลายปีนี้จะไปเท่ียวกับครอบครัว				
รุ่นพี่สาวซ้ือทริปจากงานท่องเท่ียวเรียบร้อยแล้ว	 เหลือแค่รอให้ถึงวัน
เดินทางเท่านั้น	ส่วนเกริกไม่มีโปรแกรมไปไหน	เจ้าตัวเลยคิดอาสาอยู่
เฝ้ามูลนธิิในช่วงท้ายปี	รุ้งดาวเองกเ็หมือนกนั	หญิงสาวเป็นเดก็ก�าพร้า	
ไม่มีบ้านให้กลับ	 ส่วนเรื่องไปเท่ียวไม่อยู่ในความคิด	 กอปรกับอยาก		
เก็บเงินไว้เพื่ออนาคตมากกว่าท�าให้รุ้งดาวตัดใจไม่ไปไหน
	 “รุ้งขอเก็บเงินอีกนิดดีกว่าค่ะ	 ถ้าเก็บได้จนพอใจแล้วค่อยไป
เท่ียวต่างประเทศ	 หรือไปตามรอยจังหวัดท่ีอ่านเจอในวรรณคดีอะไร
อย่างนี”้	ว่าแล้วรุง้ดาวกเ็อ่ยถงึจังหวดัแห่งหนึง่	ซ่ึงมีช่ือว่าเป็นต้นก�าเนดิ
วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
	 “ไปเที่ยวกับพี่	เดี๋ยวพี่พาไป	ให้พี่ไก่อยู่เฝ้ามูลนิธิกับคนอื่นไป”	
จีรนันท์เสนออย่างใจป�้า	 แต่รุ้งดาวยืนกรานปฏิเสธอีกครั้ง	 รุ่นพี่สาว
เลยตั้งใจเอาไว้ว่าพอใกล้ถึงวันไปเท่ียวจะเอ่ยปากชวนรุ่นน้องคนสนิท
ไปด้วยกันอีกรอบ	ครอบครัวจีรนันท์นั้นรักรุ้งดาวเหมือนลูกสาวอีกคน		
พอเธอบอกว่าอยากชวนคนอ่อนวัยกว่าไปเท่ียวด้วย	 ทุกคนมีแต่ยินดี
ทั้งยังก�าชับให้ชวนมาให้ได้
	 “โทรศัพท์สั่นแน่ะไอ้รุ้ง”	 เกริกช้ีนิ้วไปยังโทรศัพท์เคร่ืองสีด�า
ของรุ้งดาวท่ีถูกวางท้ิงไว้บนโต๊ะ	 เจ้าของเครื่องหยิบข้ึนมาดูหมายเลข	
ก่อนขมวดคิ้ว	 เกริกมองอยู่พอดีเลยถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า									
หากรุ้งดาวส่ายหน้าแล้วยิ้มกว้าง	บอกว่าเรื่องนี้เธอจัดการเองได้
	 ร่างเล็กในชุดหมีสีเทาเครื่องแบบประจ�ามูลนิธิเดินเลี่ยงหลบ
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ออกมารับโทรศัพท์ตรงท่ีพักด้านหลังของตัวเอง	 พอพ้นสายตารุ่นพี	่		
ในทีมท้ังสองคน	คิว้ขมวดแน่นกค็ลายออก	แววตาหญิงสาวเป็นประกาย
มากกว่าเดิม	ปลายนิ้วกดรับสายคนที่โทรมาโดยไม่รีรอชักช้าอีกต่อไป
	 “รุ้งดาวพูดค่ะ”	 รุ้งดาวกรอกเสียงสดใสลงไป	อีกฝั่งไม่ได้ตอบ
อะไรกลับมา	แต่ปล่อยให้ความเงียบเข้าแทนที่จนน้องเล็กของทีมกู้ภัย
ต้องแกล้งขู่	“ถ้าคุณไม่พูดอะไร	ฉันจะวางสายแล้วนะคะ”
	 “เดี๋ยว...”	 เสียงทุ้มตอบกลับมา	 ตามด้วยเสียงถอนหายใจ			
คล้ายกับเจ้าของเสียงไม่เต็มใจที่จะเอ่ยนัก	“ผมเอง...ตรีนนท์”
	 “ค่ะ	 คุณตรีนนท์”	 น�้าเสียงรุ้งดาวสดใส	 ไม่แปลกใจท่ีอีกฝ่าย
โทรศัพท์มาหา	 หญิงสาวส่งเสียงถามต่ออย่างกระตือรือร้นในเรื่อง								
ท่ีท้ังคนฟังรู้ดีแก่ใจ	 “คุณเช่ือฉันแล้วใช่ไหมคะ	 ว่าพ่อคุณไม่ได้อยาก	
ฆ่าตัวตาย”
	 “คณุรุง้ดาว”	ตรนีนท์ออกจะหงดุหงดิกบัการทึกทักของกูภ้ยัสาว																																																																											
แต่เขาเลี่ยงความอยากรู้ในส่วนลึกไม่ได้ถึงต้องโทรศัพท์หาอีกฝ่าย				
“ผมไม่เคยเชื่อใครนอกจากตัวเอง”
	 “ค่ะ	ฉันเชื่อ”	รุ้งดาวไม่ได้กวน	แต่หมายความตามนั้นจริง	ๆ	
ดูสิ	 มีอย่างท่ีไหน	 เธอบอกไปตั้งแต่พบกันวันนั้นแล้วว่าไตรภพไม่ได	้					
ฆ่าตัวตายเอง	 แต่ถูกบังคับให้ฆ่าตัวตาย	 หากกว่าตรีนนท์จะยอมรับ
เรื่องนี้ได้ก็หลังจากนั้นหลายวัน
	 ก็สมแล้วกับท่ีเป็นทายาทสืบทอดของเจ้าของธุรกิจมากมาย	
ในมืออย่างไตรภพ...รอบคอบ...ระมัดระวังทุกขั้นตอน	
	 “ถ้าคุณพ่อผมไม่ได้อยากฆ่าตัวตาย	 งั้นคุณบอกผมหน่อย						
ได้ไหมว่าใครเป็นคนบงการอยู่เบ้ืองหลัง”	 ตรีนนท์ยิงค�าถามตรงตัว			
เร่ืองไตรภพไม่ได้ฆ่าตัวตาย	 รุ้งดาวเป็นคนแรกท่ีบอกเรื่องนี้กับเขา		
หากตอนนั้นชายหนุ่มไม่มีเวลาสนใจหญิงสาว	 อีกท้ังยังคิดว่าอีกฝ่าย
แค่ปากพล่อยไม่ถูกสถานการณ์เลยเลือกที่จะไม่สนใจ	
	 ฟังค�าถามชายหนุ่มแล้วรุ้งดาวได้แต่สูดลมหายใจลึกเข้าปอด	
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ตัดสินใจเปิดประตูเข้าห้องพัก	อย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครได้ยิน
เรื่องที่เธอก�าลังพูดต่อไปนี้
	 รุ ้งดาวย้ิมกับโทรศัพท์ก่อนตอบกลับไปด้วยน�้าเสียงม่ันใจ			
อย่างที่สุดว่า	“เพราะฉันเห็นน่ะสิคะ”
	 เกิดความเงียบเข้าครอบคลุมบทสนทนา	 กู้ภัยสาวต้องรออยู่
อึดใจใหญ่กว่าจะได้ยินเสียงตรีนนท์ถามกลับมา	
	 “เห็นหรือ...เห็นได้ยังไง	?	แล้วคุณ...ได้บอกเรื่องนี้กับต�ารวจ
หรือเปล่า	?”	 น�้าเสียงนักธุรกิจหนุ่มแหบแห้งคล้ายคนสิ้นไร้เร่ียวแรง	
สมองยังประมวลผลไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้นกับไตรภพกันแน่	
	 “ฉันไม่ได้บอกค่ะ	ฉันไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับต�ารวจ”
	 “คุณ!”	 ตรีนนท์กรอกเสียงใส่โทรศัพท์อย่างเดือดดาล	 “คุณ...
คุณท�าอย่างนี้ได้ยังไง	 เรื่องน้ีส�าคัญแค่ไหนคุณไม่รู้เหรอ	 คุณต้องการ
อะไรกันแน่คุณรุ้งดาว	?”
	 “คือว่า...”	รุ้งดาวอ�้าอึ้ง	หญิงสาวถอนหายใจยาว	ไม่รู้จะตอบ
ค�าถามของตรีนนท์ยังไง	เธอเห็นตัวคนท�าร้ายไตรภพก็จริง	ทว่า...
	 “ใคร-เป็น-คน-ท�า	?”	ตรีนนท์เค้นเสียงถาม	“บอกผมมาว่าใคร
เป็นคนท�า!	ถ้ากลวั	ไม่อยากเกีย่วข้องกบัเรือ่งนี	้ผมสญัญาว่าจะไม่ท�าให้
คุณต้องเดือดร้อน	แค่บอกผมมาว่าคนร้ายคือใคร”
	 กู้ภัยสาวหลุบตามองมือตัวเอง	 เธอจะกลายเป็นคนนอกได	้
ยังไง	ในเมื่อเรื่องที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้	เป็นเรื่องที่เธอต้องมีส่วนเข้าไป
เกี่ยวข้อง	 สุดท้ายเลยต้องถอนหายใจออกมาอีกรอบแล้วเงียบไปนาน			
ในใจคดิว่าตรีนนท์อาจทนไม่ไหวจนกดวางสาย	แต่สดุท้ายนกัธรุกจิหนุม่
ก็ยังถือสายรอให้รุ้งดาวตอบค�าถามเขาอย่างใจเย็น
	 บอกผู้ชายคนนั้นไปสิรุ้งดาว...บอกในสิ่งที่เธอต้องการจะบอก
	 ปลอบตัวเองเสร็จแล้วหญิงสาวถึงค่อยย้ิมออก	ดวงตากลับมา																																																																											
เต็มเปี่ยมด้วยความม่ันใจอีกคร้ัง	 รุ้งดาวยินยอมรับผลทุกอย่างท่ีจะ		
ตามมา	สดูลมหายใจเรียกความกล้าแล้วจึงตอบค�าถามตรนีนท์กลบัไป																																																																													
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ว่า
	 “คนที่ฆ่าคุณไตรภพคือเงาด�าค่ะ”
	 ตื๊ด!

	 ค�าตอบของรุ้งดาวท�าให้ความอดทนของตรีนนท์ขาดผึง						
ชายหนุ่มกดตัดสายหญิงสาวทันที	 เขายืนระงับอารมณ์อยู่ช่ัวครู่ถึงได้
ลุกขึ้นยืนกวาดตามองรอบห้องที่ตัวเองยืนอยู่
	 ห้องนี้คือห้องท�างานของไตรภพ	 ตรีนนท์ยังคงสภาพห้องไว้
แบบเดิมเพราะชายหนุ่มเช่ือว่าผู้เป็นบิดาไม่ได้ฆ่าตัวตาย	 แต่มีใคร					
สักคนฆาตกรรม	 เพียงแต่ใช้วิธีไหนเขายังขบไม่แตก	 ในใจชายหนุ่ม			
ไม่เช่ือว่าบิดาซ่ึงก�าลงัเริม่โครงการอสงัหาริมทรัพย์แห่งใหม่จะตดัสนิใจ																																																																															
ท�าอัตวินิบาตกรรมตัวเอง	 เพราะมันแทบไม่มีสัญญาณบ่งบอกใด	 ๆ			
เลยสักนิดว่าไตรภพมีปัญหาให้ครุ่นคิด	 แถมเม่ือเร็ว	 ๆ	 นี้ยังเพ่ิงให้
เลขาฯ	จองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวฝรั่งเศสกับกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจด้วยกัน	
ไปกันกรุ๊ปใหญ่	กวาดเอาลูกน้องระดับหัวกะทิไปด้วยเป็นการให้รางวัล
ที่ท�าผลงานออกมาดี	ตรีนนท์ถึงได้ไม่เชื่อ...และยิ่งไม่เชื่อหนักขึ้นเมื่อ
ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาบอกเขาว่ามันคือการฆาตกรรม
 ‘คนที่ฆ่ำคุณไตรภพคือเงำด�ำค่ะ!’
	 อาจด้วยอากาศภายในห้องและกลิ่นธูปซ่ึงยังเจืออยู ่ ใน
บรรยากาศจาง	ๆ	ท�าให้ตรีนนท์รู้สึกอึดอัด	กอปรกับค�าพูดไร้สาระของ
รุ้งดาวท�าให้นกัธรุกจิหนุม่รู้สกึสมองตงึเครยีดเกนิรบัไหว	ตัง้แต่เกดิเรือ่ง
เขาใช้เวลาหลงัเลกิงานอยู่ในห้องท�างานของผูเ้ป็นบิดาทุกวนั	ตรวจตรา
เกบ็รายละเอยีดท่ีอาจรอดหูรอดตาแต่กต้็องผดิหวังเนือ่งจากไม่พบอะไร
เลย	
	 ในทางตรงกันข้าม	 คนในบ้านเองไม่มีใครกล้าเดินผ่านห้องท่ี
เพิง่มคีนตาย	สาวใช้บางคนถงึข้ันหลอนว่าได้ยินเสยีงเคลือ่นไหวกกุกกั
อยู่ภายใน	ถ้าจะข้ึนมาท�าความสะอาดบนช้ันสองต้องรวมตวักนัเป็นกลุม่
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แล้วถงึข้ึนมา	ตรนีนท์ไม่โกรธ	อีกท้ังยังยอมรับว่ามนัเป็นเรือ่งช่วยไม่ได้	
การที่เขาไม่กลัวผีไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะต้องไม่กลัวเหมือนเขา	
	 ร่างสูงเตรียมหันหลังออกจากห้องพร้อมรูปถ่ายมารดากับ	
คนรักเก่าในมือ	แต่แล้วเท้าที่ก�าลังก้าวเดินกลับต้องชะงัก	หางตาของ				
ตรีนนท์เหลือบเห็นเงาตะคุ่มทางมุมห้องซ้ายมือ	 ชายหนุ่มเย็นวาบท่ี
แผ่นหลัง	กลิ่นธูปซึ่งเมื่อครู่ได้กลิ่นจาง	ๆ	ดูเหมือนจะฉุนแรงขึ้น	 เขา
รู้สึกว่าภายในห้องท�างานของไตรภพอุณหภูมิลดต�่าอย่างไม่รู้สาเหต	ุ									
ตรีนนท์ไม่ได้หันกลับไปมองเงาตะคุ่มที่เห็นทางหางตาในทันที	 แต่ยืน
สงบใจพยายามสลัดไล่ความคิดฟุ้งซ่านมากมายในหัวทิ้ง	ทันใดนั้นเขา
ก็ได้ยนิเสยีงคล้ายกบัคนนอนกดัฟันดงักรอด	ๆ	ดงัมาจากตรงมุมห้อง	
	 กรอด...กรอด...
	 อาจเพราะห้องท้ังห้องเงียบสนิท	 ย่ิงท�าให้ได้ยินเสียง	 ‘กรอด’	
ดังชัดเจนข้ึน	 ตรีนนท์ตัดสินใจค่อย	 ๆ	 หันหลังกลับไปมองมุมห้อง															
ซ้ายมอื	คิว้เข้มขมวดมุ่นด้วยความประหลาดใจเมือ่พบกบัความว่างเปล่า																																																																																		
เพราะนอกจากกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ซ่ึงตัง้ประดบัตกแต่งเพ่ือให้ห้อง
ดูสดชื่นแล้ว	เขาก็ไม่พบอะไรผิดปกติอีก	แต่แล้วล�าคอด้านหลังซึ่งโผล่
พ้นปกเสื้อออกมากลับขนลุกซู่	 เมื่อสายตามองเห็นบางสิ่งไหลหยดลง
มาจากเพดานด้านบน	 หยดแล้ว...หยดเล่า	 ใส่ใบไม้สีเขียวในกระถาง
ก่อนจะไหลกลิง้ลงสูพ่ืน้กระเบ้ืองสขีาวจนพ้ืนห้องท�างานเจ่ิงนองไปด้วย
สีแดงสด
	 มันคือเลือด...เลือดสด	ๆ	
	 และพอรู้ว่าคืออะไร	 ระบบประสาทสัมผัสก็ท�างานทันที	 จมูก
พลันได้กลิ่นคาว	 ชวนให้ท้องไส้ปั่นป่วนเรียกน�้าลายเหนียวหนืดรส
ฝาดปนเปรี้ยวให้ข้ึนมาจุกอยู ่ตรงล�าคอ	 กระนั้นตรีนนท์ยังใจกล้า										
เลื่อนสายตามองข้ึนไปด้านบนเพดาน	 ดวงตาคมปลาบเฉียบขาด
ของนักธุรกิจหนุ่มจับจ้องไปยังเงาร่างด�าทะมึนซ่ึงยึดมุมเพดานเป็นท่ี																								
สงิสถติ	วินาทีหน่ึงร่างนัน้วบูไหวแตกพร่าคล้ายกลุม่ควันลอยมารวมตวั
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กนั	หากวินาทีต่อมาเม่ือมองให้ชัดจะเห็นว่ากลุม่ควันนัน้พยายามก่อตวั
เป็นรปูร่างแบบคนบ้าง...สตัว์บ้าง	ทว่าไม่อาจบอกได้ว่าตวัตนแท้จริงคอื
อะไร	 แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีตรีนนท์มั่นใจคือเงาด�าทะมึนท่ีเห็นนั้นเต็มไปด้วย
กลิ่นอายอาฆาต	
	 กรอด...กรอด...
	 ราวกับรู ้ว่ามีคนจับจ้อง	 เงาร่างด�าทะมึนหันมองมาทางท่ี						
ตรีนนท์ยืนอยู่ทันที	 ภาพความทรงจ�าต่าง	 ๆ	 เมื่อครั้งอดีตไหลเวียน	
กลับมาดังสายน�้าเชี่ยว!

	 “ท่ำนหม่ืนหำญ...หลุมศพส�ำหรับฝังแม่บัวคลี่ขุดเสร็จแล้ว
ขอรับ	ท่ำนหมื่นจะไปตรวจดูหรือไม่	?”
	 เสียงถำม...ท�ำให้ผู้ท่ีนั่งนิ่งอยู่บนตั่งไม้กลำงเรือนกว้ำงต้อง		
สูดลมหำยใจลึกยำวอย่ำงข่มควำมรู้สึก	 กระน้ันเรือนกำยสูงใหญ่ยัง								
ไหวสะท้ำนยำมลุกขึ้นยืน	เสียงทรงอ�ำนำจเอ่ยสั่งกำรว่ำ
	 “มึงไปเตรียมกำรให้พร้อม	เดี๋ยวกูจักลงไป”
	 ร่ำงสงูใหญ่	เนือ้ตวัลำยพร้อยด้วยยันต์อำคมหมุนตวัเดนิตรงไป
ทำงขวำมอื	ห้องนอนเลก็หับบำนประตปิูดสนทิ	กระนัน้กลิน่ยำสมนุไพร
ยังฉุนอบอวลเล็ดลอดออกมำ	 หมื่นหำญผลักบำนประตูไม้ให้เปิดออก	
ห้องมืดทึมพลันสว่ำงจนเห็นสภำพภำยใน	 หน้ำต่ำงสี่บำนถูกแง้มเปิด
ไว้เพื่อให้มีอำกำศหำยใจเพียงเล็กน้อย	แสงตะเกียงตรงหัวมุมถูกจุดไว้
ฉำยแสงวบัแวม	ใกล้กนัคอืโถดนิเผำอบยำสมุนไพรซ่ึงยงัมีควันลอยกรุน่
จำง	ๆ	และคงเพรำะห้องถูกปิดไว้ตั้งแต่เที่ยงจวบจนใกล้ยำมเย็น	เพื่อ
ให้คนเจ็บ	 ‘อบตัว’	ด้วยสมุนไพรตำมต�ำรำหมอผู้รักษำ	อำกำศภำยใน
ห้องจึงชวนให้อึดอัดจนหำยใจแทบไม่ออก	ขนำดเปิดประตท้ิูงไว้คนก้ำว
เข้ำมำยงัต้องท�ำใจยนืนิ่งอยู่นำน	ส่วนคนนั่งเฝำ้ถึงกับพรูลมหำยใจยำว	
รีบสูดอำกำศสดชื่นจำกภำยนอกเข้ำปอดทันที
	 ร่ำงผ่ำยผอมของนำงสีจันทร์นอนกระสับกระส่ำยหลับตำอยู่
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บนเตียงไม้เนื้อดีปูด้วยฟูกหนำเป็นพิเศษ	 หม่ืนหำญทรุดตัวลงนั่งบน					
เตียงไม้	 ไม่สนใจกลิ่นเหม็นเอียนจำกร่ำงกำยภรรยำ	 กลิ่นเหม็น...ซ่ึง
เหมือนจะซึมเข้ำไปตำมผิวหนังมำกกว่ำลอยวนเวียนอยู่ในอำกำศ	
	 ตั้งแต่ล้มเจ็บ	 นำงสีจันทร์กินไม่ได้นอนไม่หลับ	 เป็นผลพวง			
มำจำกกำรสูญเสียบัวคลี่ผู้เป็นลูกสำว	 ต่อให้มีอำหำรรสชำติดีมำวำง
ตรงหน้ำ	 นำงเพียงละเลียดกินเล็กน้อย	 กินเข้ำไปได้เขำยังพออุ่นใจ	
แต่กินแล้วอำเจียนออกมำหมดไส้หมดพุงท�ำเอำหม่ืนหำญกลุ้มหนัก	
บ่ำวไพร่ในเรือนต้องวิ่งวุ่นปรุงอำหำรอ่อน	 จ�ำพวกข้ำวต้มผสมเกลือ
กบัปลำสลดิย่ำงจนแห้งกรอบให้กนิทุกม้ือ	กระนัน้นำงสจีนัทร์กนิเข้ำไป
แล้วก็ยังอำเจียนออกมำ	ที่กินได้มำกสุดคือน�้ำฝนที่รองทิ้งไว้จนสะอำด										
ยำสมุนไพรกเ็หมือนกนั	คร้ันป้อนแล้วส�ำรอกออกมำร่ำงกำยไม่ยอมรับ
ก็จ�ำต้องอบควันใช้กำรสูดดมเข้ำช่วย	
	 หมื่นหำญไล่สำยตำมองร่ำงกำยทรุดโทรมของผู้เป็นภรรยำ
อย่ำงเวทนำ	ใบหน้ำขึงขังหม่นแสง	
	 “แม่สจัีนทร์เพิง่หลบัไปหรือ	?”	เขำหันไปถำมบ่ำวไพร่ซ่ึงนัง่เฝ้ำ
คอยปรนนบัิตพัิดวีดแูลยำมหลบัยำมตืน่	อีกฝ่ำยค้อมตวัหมอบ	ก้มหน้ำ
รำยงำน	 ปกปิดสำยตำไม่สู้ดีของตัวเองเอำไว้เพรำะอำกำรของผู้เป็น
นำยหญิงแห่งชุมนุมโจรนั้นแทบเรียกได้ว่ำหมดทำงเยียวยำรักษำ	ทว่ำ
ขุนโจรใหญ่กลับไม่มีท่ำทียอมรับแต่อย่ำงใด	 หม่ืนหำญจัดกำรตำมตัว																																																																													
หมอจำกท่ัวทุกสำรทิศมำรักษำ	 หำกกี่หมอต่อกี่หมอกลับส่ำยหน้ำ										
ท้ังยังยืนยนัว่ำอำกำรของนำงสจีนัทร์เป็นโรคทำงใจ	จะรกัษำให้หำยขำด
ได้คนป่วยต้องให้ควำมร่วมมือด้วยเท่ำนั้น
	 “เพ่ิงหลับไปหลังกินยำเจ้ำค่ะ	 แต่อีกประเดี๋ยวคงตื่น”	 เป็น		
อย่ำงนี้ทุกวันตั้งแต่นำงบัวคลี่ตำย	 ตื่นข้ึนมำร้องไห้โหยหวนก่อนจะ		
หลับไปอย่ำงกระสับกระส่ำยคล้ำยถูกฝันร้ำยรบกวนทุกโมงยำม
	 “มึงคอยเฝ้ำเมียกูไว้ให้ดี	 กูจะไปจัดกำรเรื่องศพแม่บัวคลี	่						
ถ้ำเมียกูตื่นมำถำม...”	 หม่ืนหำญตระเตรียมค�ำโกหกเผื่อไว้	 “ก็ให้มึง
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โกหกไปว่ำกูไปหำไอ้ขุนแผน	ล้ำงแค้นให้แม่บัวคลี่”
	 สั่งควำมแล้วหม่ืนหำญนั่งอยู่เป็นเพื่อนนำงสีจันทร์อีกช่ัวยำม	
ถึงได้ลุกออกจำกห้องภรรยำ	 แสงแดดยำมโพล้เพล้ฉำบทำไปท่ัวเรือน
กว้ำง	ชวนให้รู้สึกวิเวกวังเวงจับใจ	ชำยกลำงคนกวำดตำมองเรือนใหญ่																																																																															
ซ่ึงในอดีตเคยคึกคักเต็มไปด้วยเสียงหัวเรำะของผู ้คน	 แม้กระท่ัง								
ค�ำพูดจำคุยข่มระหว่ำงลูกน้องของตนก็ยังดีกว่ำท่ัวทุกมุมเงียบสงบ		
ชวนให้หดหู่อย่ำงเช่นตอนนี้	
	 หมื่นหำญทอดถอนใจ...บัดนี้เขำเหลือบ่ำวไพร่คอยรับใช้อยู่
เพียงแค่จ�ำนวนหนึ่งเท่ำนั้น	 หลังบัวคลี่สิ้นชีวิตด้วยฝีมือของขุนแผน	
ลกูในท้องถกูน�ำไปท�ำเป็นกมุำรทอง	เขำซ่ึงตำมไปทวงแค้นคนืพ่ำยแพ้																																																																										
ต้องหำมศพลูกสำวกลับมำหำท่ีฝัง	 บริวำรข้ำทำสในปกครองซ่ึงเคย
น้อมฟังค�ำสัง่พลนัขอตวัแยกไปทีละคนสองคน	อ�ำนำจวำสนำแปรผนั...	
เสื่อมถอย	 วันนี้ยังเหลือลูกน้องซ่ึงยังจงรักภักดีอยู่เล็กน้อย	 ส่วน									
วันหน้ำ...เขำอำจไม่เหลือใครเลยแม้สักคนเดียว	 แม้แต่ผู้เป็นภรรยำก็
ยังท�ำท่ำว่ำจะจำกไปก่อนเวลำอันควร
	 “ท่ำนหม่ืนหำญ	 ถ้ำช้ำกว่ำนี้เกรงว่ำตะวันจะตกดิน...”	 เห็นผู้
เป็นนำยยืนนิ่งไม่ขยับ	คนมำตำมเป็นอันต้องร้อนใจกล่ำวเตือน
	 “กรูู	้ใจจรงิกอูยำกใช้อำคมปลกุลกูสำวกูให้เป็นผข้ึีนมำอำละวำด
เอำชีวิตไอ้ขุนแผนมนัเสยีด้วยซ�ำ้	แต่ถ้ำท�ำอย่ำงนัน้กคูงเลวย่ิงกว่ำหมำ	
ฆ่ำลูกตัวเองซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ”
	 ต่อให้เป็นกำรส�ำนึกเมื่อสำยไป	มำตระหนักแจ้งใจเมื่อสูญเสีย	
กระนั้นก็ไม่อำจลบควำมแค้นให้หำยไปจำกใจได้	มีแต่จะทบเท่ำทวีคูณ
มำกยิ่งขึ้นตำมกำลเวลำ	
	 “รัก-ยมลูกพ่อ	 พวกเจ้ำสองคนจงเฝ้ำเรือนนอนของพ่อให้ด	ี
อย่ำให้มีผู้ใดกล�้ำกรำยได้”	ออกค�ำสั่งกับอำกำศว่ำงเปล่ำเบื้องหน้ำ	ร่ำง
สงูใหญ่ค่อยข่มอำรมณ์พลุง่พล่ำนของตนลง	ก้ำวฉับลงจำกเรือนตรงดิง่
ไปยังหลุมลึกซึ่งคนของเขำขุดเตรียมไว้ในป่ำช้ำ	


