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	 ตึกสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงกำรน�้ำเมำตั้งตระหง่ำนอยู่
กลางกรุง ดูสงบน่ิงอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของการจราจร แต่เม่ือ
เข้าไปภายในตึก กลับพบผู้คนมากมายท่ีต่างท�างานอยู่ด้วยใบหน้า
เคร่งเครียดและไร้สุข มันไม่น่าดูเสียยิ่งกว่าความวุ่นวายภายนอก
 น�ำบุญ ชายหนุ่มวัยเบญจเพศ บุตรชายของ บุญสร้ำง เจ้าพ่อ                              
แห่งวงการน�้าเมา คือคนผู้หนึ่งท่ีก�าลังนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดกับภารกิจ
ตรงหน้า ซ่ึงบิดาท้ิงไว้ให้ก่อนจะเดินทางไปต่างจังหวัดเพ่ือไหว้
บรรพบุรุษในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ภารกิจใหม่ท่ีบุตรชายได้รับ                                                            
คือการขยายธุรกิจ จากเดิมที่ผลิตเพียงบรั่นดี ได้แตกสายธุรกิจน�้าเมา
เป็นเบียร์ย่ีห้อใหม่ข้ึนมาอีกหนึ่ง เพ่ือให้น�าบุญดูแลกิจการด้านนี้                                                                            
โดยเฉพาะ ซ่ึงเขาเองก็ได้เปิดตัวสินค้าใหม่นี้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน 
เขากระจายตัวสินค้าไปตามเมืองใหญ่ ๆ เพื่อเจาะกลุ ่มหนุ่มสาว        
วัยท�างาน มากกว่าเมืองเล็กหรือชนบทท่ีเป็นฐานของเบียร์ย่ีห้อ                                                                           
ยักษ์ใหญ่ อีกเจ้าซ่ึงครองตลาดมานานหลายสบิปีแล้ว ยอดการจ�าหน่าย
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สินค้าของเขาในสัปดาห์เปิดตัวนี้นับว่าสร้างความพอใจให้เขาอยู่      
พอสมควร แต่ไม่ใช่กับบิดา
 “ภายในหนึง่เดอืน แกควรขายได้มากกว่านี ้แกต้องทุ่มโฆษณา
ให้คนรูส้กึอยากลองชิมดสูกัคร้ัง หรอืแค่ให้คนรู้สกึว่าการได้มีมนัวางอยู่
บนโต๊ะกินข้าวด้วยแล้วดูดีมีรสนิยม คนมีเงินหน่อยก็รู้สึกว่าสมฐานะ
ของเขา คนท่ีไม่มเีงนิกต้็องการซ้ือมาดืม่เพ่ือส่งเสรมิภาพลกัษณ์ตวัเอง
ให้ดูดี” ค�าพูดของบุญสร้างผู้เป็นบิดายังคงดังก้องอยู่ในหัว และค�าพูด                                                                                 
โอดครวญของเขาก็ด้วย
 “โธ่...พ่อ เบียร์มันต่างกับบรั่นดีท่ีเราท�านะครับ บรั่นดีของ
เรามันสร้างภาพลักษณ์แบบนั้นได้เพราะท�ามาตั้งแต่รุ่นคุณตา บ่ม
กันมานาน แถมได้รางวัลการันตีตั้งหลายอย่าง แต่นี่เบียร์เพิ่งเปิดตัว          
ผมมองว่าการให้ภาพลักษณ์ของมันดูสนุกสนานเฮฮาในหมู่เพ่ือนฝูง
แบบน้ี น่าจะเป็นสิง่ท่ีเข้าถงึได้ง่ายมากกว่าการสร้างให้มนัมภีาพลกัษณ์
ท่ีดสูงูส่ง ส่งเสริมฐานะและชนช้ันของคนดืม่อย่างบร่ันด ีสองอย่างนีม้นั
เป็นเครื่องดื่มคนละแบบกันนะครับ” 
 “แกต้องท�าให้ได้ เพราะอะไรก็ตามท่ีคนมันกลืนลงท้องไป                                                                  
มันบ่งบอกถึงรสนิยมและฐานะได้ท้ังน้ันแหละ ถ้าแกท�าให้มันมี                                 
ภาพลกัษณ์ท่ีด ีท�าให้คนอยากดืม่หรือแค่อยากเอามาวางบนโต๊ะอาหาร
ได้ทั้งที่ไม่ชอบดื่ม นั่นแหละคือความส�าเร็จ” บุญสร้างบอกกับลูกชาย
โดยไม่สนใจความคิดเห็นของเขา ท�าให้น�าบุญได้แต่ถอนใจ
 และน�าบุญก็ยังคงถอนใจด้วยความเครียดมาจนบัดนี้ แม้ว่า   
ผู้เป็นบิดาจะเดินทางไปบ้านเกิดถึงสองวันแล้วก็ตาม 
 
 มีคนเดินเข้ามาเคาะประตูห้องท�างานของน�าบุญด้วยใบหน้า
เคร่งเครียด ไม่รอให้เขาสั่งอนุญาต ประตูก็ถูกเปิดออกพร้อมเสียงท่ี
เอ่ยขึ้นมาอย่างร้อนรน
 “บอสคะ มีข่าว...” มิรันตี เลขานุการของเขาน่ิงไปฉับพลัน 
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ท่าทีอึกอักเหมอืนไม่รู้จะเอ่ยข้ึนมาได้อย่างไร แค่สหีน้าไม่สูด้ขีองหล่อน 
ก็ท�าให้น�าบุญรู้แล้วว่าข่าวท่ีหล่อนจะเอ่ยบอกนั้นเป็นข่าวร้ายอย่าง
แน่นอน 
 ทันใดนัน้เอง โทรศพัท์มอืถอืของเขากม็เีสยีงเรียกเข้า ชายหนุม่                          
มองหน้าจอโทรศัพท์ก็เห็นชื่อ ปุณฑริก ผู้เป็นมารดาของตน 
 ชายหนุ่มใจกระหวัดคิดไปถึง มหำสมุทร หลานชายก�าพร้า
วัย 3 ขวบ ลูกชายตัวน้อยของ น�ำพร น้องสาวท่ีจากไปเพราะท�า
อัตวินิบาตกรรมตั้งแต่มหาสมุทรเพิ่งเกิดได้เพียง 2 เดือน ท�าให้           
เด็กน้อยวัยก�าลังซนนั้นอยู่ในความดูแลของมารดาตนในฐานะคุณยาย 
ซึ่งแม้จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลด้วยแต่ก็มักวิ่งไม่ทัน พากันตามเด็กชายจน
หัวหกก้นขวิดล้มคะม�าได้เลือดมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
 “แม่ มีอะไรหรือครับ ?” น�าบุญเอ่ยถามข้ึนทันทีด้วยความ   
เป็นห่วง
 “ลกู...พ่อประสบอุบัตเิหต ุลกูคยุกบั พฤกษ์ หรอืยัง ?” เสยีงของ                                                                              
มารดาที่ปนสะอื้นท�าให้ใจของเขาคล้ายตกลงไปอยู่ที่ปลายเท้า 
 “พฤกษ์เหรอครับ ?” น�าบุญเอ่ยถึงเพ่ือนซ่ึงมีต�าแหน่งเป็น
หัวหน้าฝ่ายการตลาดประจ�าอยู่ส�านักงานภาคเหนือท่ีตั้งในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 “คุณพฤกษ์อยู่ในสายค่ะ” มิรันตีย่ืนโทรศัพท์มือถือของหล่อน
มาให้ ก่อนจะเดนิออกจากห้องไปอย่างรูค้วาม ชายหนุม่จงึต้องวางสาย
มารดา และหันมารับรู้ข่าวร้ายนั้นจากเพื่อนของตน 
 “เทียน...ทางต�ารวจตดิต่อมาท่ีส�านกังานเชียงใหม่ เพราะรถท่ี
ประสบอุบัติเหตุเป็นรถที่มีสติ๊กเกอร์ของส�านักงานเราอยู่ ฉันได้เข้าไป
ดูท่ีเกิดเหตุแล้ว เป็นรถของเราจริง ๆ มีอุบัติเหตุใกล้หมู่บ้านธารดง       
สภาพรถพุง่ชนเข้ากบัต้นไม้ข้างทาง ข้างในนัน้มผีูห้ญิงสลบอยู่คนหนึง่ 
แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้ช่วยน�าตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแล้ว ตอนนี้ยังไม่ฟื้น 
เราเจอศพท่ียังระบุตวัตนไม่ได้เพยีงศพเดยีวในรถคนันัน้ เพราะสภาพศพ                                                                                        
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มนั...แย่มาก ไม่รู้ว่าเป็นใคร ในรถท่ีประสบอุบัตเิหตไุม่พบร่องรอยของ
ท่านประธานเลย ไม่รูว่้าหายไป...หรอือาจจะเป็นศพนัน้” เสยีงปลายสาย                                                                               
นั้นบ่งบอกว่าเครียดจัด 
 “หายไปงั้นเหรอ ?” น�าบุญถามเพื่อนอย่างแปลกใจ “เข้าไปที่
บ้านพักหรือยัง ?”
 “เข้าไปแล้ว คนงานในบ้านยืนยันว่าท่านประธานออกจาก   
บ้านพักไปกับพ่ีประพันธ์ตั้งแต่เช้า พร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่ง แต่ใน  
รถคนันัน้เจอร่างคนแค่สองคน มือถอืท่านประธานกห็ายไปและยังตดิต่อ
ไม่ได้ และมันมีอะไรบางอย่าง...บางอย่างที่ท�าให้แน่ใจว่าท่านประธาน
น่าจะตกอยู่ในอันตราย เลยอยากให้ช่วยมาดูหน่อย” 
 ค�าตอบนั้นตามหลังมาด้วยเสียงถอนหายใจ น�าบุญมีค�าถาม
มากมายเกิดข้ึนในหัวสมอง แต่ด้วยรู้จักกันมานานจึงเข้าใจว่า ‘อะไร
บางอย่าง’ ที่พฤกษ์ว่านั้น เป็นสิ่งที่ยังไม่พร้อมที่จะพูดในขณะนี้...เว้น
แต่ต้องพูดต่อหน้า ชายหนุม่จงึเกบ็ค�าถามของตวัเองไว้แล้วตอบเพือ่น
ไปอย่างผู้ที่ตัดสินใจด้วยความรวดเร็วมาตลอด
 “โอเค ฉันจะออกไปทันที แล้วเดี๋ยวเจอกันที่สนามบิน” 
 น�าบุญเปิดประตหู้องออกมาแล้ววางโทรศพัท์มอืถอืคนืให้มิรันตี 
พลางสั่งด้วยการเรียกชื่อเล่นอย่างเป็นกันเอง
 “มีน ช่วยหาไฟลท์บินไปเชียงใหม่ด่วนที่สุดให้ผมด้วย ผมจะ
ออกเดินทางไปสนามบินเลย ได้ของสายการบินไหน เวลาไหน ให้โทร
บอกผมทันทีนะ” 
 “ได้ค่ะบอส” มิรันตีพยักหน้ารับแล้วท�าตามค�าสั่งของผู้เป็น
เจ้านายทันที ขณะที่ชายหนุ่มก้าวฉับ ๆ ออกไปด้วยความเร่งรีบ หาก
แล้วมิรันตีก็หันมาเห็นถุงกระดาษใบหนึ่งท่ีตนเองเตรียมเอาไว้ข้าง
คอมพิวเตอร์ หญิงสาวจงึคว้าถงุกระดาษนัน้ว่ิงตามชายหนุม่ร่างสงูโปร่ง                                                                                       
ไปด้วยความเร่งรีบ 
 “บอสคะ” เสียงเรียกอันดังลั่นของมิรันตีท�าให้พนักงานที่อยู่ใน
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ช้ันเดยีวกนัเหลยีวมองมาแทบทุกคน และก็ได้เห็นว่าเธอยืน่ถงุกระดาษ
ใบนั้นให้ชายหนุ่มด้วยความเอียงอาย 
 “อะไร ?” น�าบุญมองเลขานุการสาวด้วยความสงสัย
 “ฝากให้คุณพฤกษ์ด้วยนะคะ อยู่ในรถมีนมาหลายวันแล้ว แต่
ไม่ได้ส่งให้เสียที” มิรันตีหน้าแดงก�่าขณะท่ีบอกเขาด้วยเสียงอันเบา       
ค�าพูดของหล่อนท�าให้ความสงสยัของน�าบุญหายไปโดยพลนั ชายหนุม่
มีรอยย้ิมในแววตาปรากฏข้ึนมาครู่หนึ่ง ก่อนจะย่ืนมือรับถุงกระดาษ   
ใบนั้นมาพลางเอ่ยขึ้นอย่างหงุดหงิดแกมหมั่นไส้
 “มิน่า เบอร์โทรฉันก็มี แทนท่ีจะโทรมาหาฉันโดยตรง ดัน     
โทรผ่านเลขาฯ ฉันซะอย่างนั้น เรื่องด่วนแท้ ๆ” 
 “ขอโทษด้วยค่ะ” คนฟังเลยให้รู้สึกผิด
 “ไม่ต้องขอโทษแทนมันหรอก ช่วยไปหาไฟลท์บินให้ผมเร็ว ๆ 
เถอะ” เขาสั่ง และนั่นก็ท�าให้เลขานุการสาวต้องรีบกลับไปท�าหน้าที่ 
 
 “ลูก...ลูกไปที่หมู่บ้านนั้นได้แน่นะ ?” เสียงของมารดาถามขึ้น
ทันที เมื่อน�าบุญได้เล่าเหตุการณ์ให้ปุณฑริกฟังเพียงคร่าว ๆ ว่า รถ
ของบิดาประสบอุบัตเิหตใุกล้หมู่บ้านธารดง แต่บุญสร้างผูเ้ป็นบิดากลบั
หายตัวไป ไม่มีใครแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น เขาจึงต้องเดินทางไปสืบเสาะ
ความจรงิด้วยตนเอง เม่ือรูว่้าเขาต้องเดนิทางไปบ้านเกดิของบิดา ผูเ้ป็น                                                                            
มารดาก็ห่วงเขาขึ้นมาอีกคน 
 “ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ เหตุการณ์ท่ีบ้านธารดงมันนานมาก
เหลือเกิน ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแล้ว ตอนนี้แทบลืมไปแล้วด้วยซ�้าว่าเกิด
อะไรขึ้นบ้าง” 
 “ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีนะลูก ขอให้ได้เจอพ่อ รักษาเนื้อ 
รักษาตวัด้วยนะ...” มารดาอวยพรให้เขาอกียดืยาว ก่อนท่ีจะต้องวางสาย                                                                                       
ไปเพราะเสียงเอะอะของหลานชายดังขึ้นมารบกวน 
 ระหว่างท่ีรอคอยเวลาข้ึนเครื่อง น�าบุญจึงได้นั่งสงบอยู่กับ     
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ตวัเองอีกคร้ัง หวนนกึถงึหมูบ้่านธารดงในความทรงจ�าของตนเอง ท่ีนัน่                                                                                
เป็นบ้านเกิดของบิดา หมู่บ้านเล็ก ๆ ในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านท่ีเขาได้เจอเร่ืองราวอันแสน    
โหดร้ายเมือ่ครัง้วยัเยาว์ และเพราะเหตนุัน้ เขาจงึไม่เคยกลบัไปเหยียบ
ที่นั่นอีกเลย แม้บิดาจะเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษอยู่ทุกปีก็ตาม 
 18 ปีท่ีเขาไม่ได้กลบัไปท่ีหมู่บ้านแห่งนัน้ เขาหาได้ลมืเร่ืองราว
ไปจนเกือบสิ้นอย่างที่ได้บอกผู้เป็นมารดาให้คลายกังวล ความจริงแล้ว
เขายังจดจ�าเร่ืองราวอันแสนโหดร้ายและชวนพิศวงนั้นได้ดี จดจ�าได้   
แม้กระทั่งสีแดงของเลือดที่ผุดพรายขึ้นมาในธารน�้าที่ชื่อ ‘ธำรยักษ์’



บทที่	1	
ยักษ์ในธำรดง
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	 ในวัยเยำว์	 อำยุเพียง	 7	 ขวบ	 น�ำบุญได้ไปหมู่บ้ำนธำรดง			
พร้อมกับบิดา เพ่ือร่วมพิธีสักการะบรรพบุรุษพร้อมหน้ากับปู่และย่า
ของตน
 เมษายนเป็นช่วงปิดเทอมท่ีเด็กอย่างเขาจะได้ไปอยู่กับปู่ย่า   
ท้ังเดือน เขาจ�าได้ว่าตัวเองตื่นเต้นเพียงไรท่ีจะได้ไปฟังนิทานสนุก ๆ 
จากปู่ผู้เป็นนักเล่านิทานตัวยง ปู่มีเร่ืองเล่าของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก 
นิทานเรื่องเก้าอี้ เรื่องกบ เรื่องต้นไม้ เพียงแค่เขาร้องขอให้ปู่เล่าเรื่อง
อะไร ปู่ก็จะมีเรื่องนั้นมาเล่าให้ฟังทันทีโดยไม่ต้องเปิดหนังสืออ่าน เขา
ไม่รู้ว่าปู่จดจ�าเร่ืองราวนับร้อยเร่ืองไว้ในความทรงจ�าได้อย่างไร หรือ
บางทีปู่ก็อาจแต่งข้ึนมาเองกระมัง เพราะเม่ือโตข้ึนมาจนอ่านหนังสือ
ออกได้ กท็�าให้ตนเองรูว่้านทิานของปู่บางเร่ืองไม่มีขายตามร้านหนงัสอื
ท่ัวไป หากมนัเป็นเพยีงเรือ่งเดยีวบนโลกท่ีเขาได้ยิน เช่นเดยีวกบันทิาน
เรื่อง ยักษ์ในธารดง
 “หมูบ้่านธารดงท่ีเราอยูม่เีร่ืองเล่า เทียนรู้ไหม ?” ปู่ถามเขาด้วย
ค�าถามท่ีเขารู้ดีว่า นี่เป็นค�าถามเปิดเร่ืองท่ีตนเองก�าลังจะได้ฟังนิทาน
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อันแสนตื่นเต้นจากความทรงจ�าของปู่อีกครั้ง
 “เรื่องเล่าหรือฮะปู่ ?” น�าบุญขยับตัวไปหาด้วยความสนใจ 
 “ใช่ มันเคยเป็นบ้านของยักษ์” 
 น�าบุญอดอมย้ิมข้ึนมาไม่ได้ เมือ่คดิถงึว่าตวัเองตืน่เต้นเพยีงใด                                           
ตาลุกวาวขนาดไหนเมื่อได้ยินปู่พูดถึงยักษ์ 
 “ยักษ์หรือฮะปู่ ? ยักษ์ท่ีมันกินคนเป็นอาหารน่ะเหรอฮะ ?”   
เด็กน้อยคนนั้นห่อตัวด้วยความหวาดกลัว แต่ดวงตายังสุกสกาวด้วย
ความสนใจในนิทานที่ปู่ก�าลังจะเล่าให้ฟัง
 “ใช่แล้วเทยีน ยกัษ์กนิสตัว์เป็นอาหาร สตัว์นัน้จะเป็นอะไรก็ได้ 
อาจเป็นช้าง ม้า วัว ควาย หรือแม้แต่คน” ปู่ของเขาพยักหน้ารับ ก่อน
จะเล่าต่อ “เมื่อในอดีตอันไกลโพ้น...นานแสนนาน ยังมียักษ์พ่อแม่ลูก 
3 ตน พวกเขาหากินอยู่ที่นั่น ตรงภูเขาสองลูกที่อยู่ติดกันนั่น...เทียน
เห็นไหม ?” 
 เด็กน้อยมองตามมือปู่ที่ชี้ออกไปนอกหน้าต่าง ภูเขาสองลูกที่
ตัง้อยู่ใกล้กนัมีลกัษณะเหมอืนหลงัเต่าท่ีก�าลงัเดนิตามกนัอยู่ มช่ีองว่าง
ตรงกลางเขาเหมือนเป็นช่องลมให้โชยผ่าน และเป็นเส้นทางของสายน�า้
ที่ใครต่อใครเรียกว่า ‘ธารดง’ เพราะเป็นธารที่ตัดผ่านดงป่าให้แบ่งเป็น
สองฝั่ง ฝั่งหนึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่ อีกฝั่งเป็นป่าทึบที่ไม่มีใครเข้าไปอาศัย
เพราะใกล้ดินแดนของยักษ์ 
 ยักษ์พ่อแม่ลกูท้ังสามตน จะสลบักนัไปยืนอยู่ท่ีช่องลมระหว่าง
ภูเขาสองลูกนั้น คอยจับสัตว์หรือนักเดินทางท่ีเดินผ่านแล้วกินเป็น
อาหาร ชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้บริเวณนีจึ้งมักเลีย่งการเดนิทางมาล�าธารและ
ช่องลมตรงนั้น ด้วยรู้กันว่ามียักษ์อยู่ อีกทั้งว่ากันว่าเคยมีฤาษีตนหนึ่ง
ได้ร่ายมนต์คาถาก�ากับเอาไว้ แบ่งท่ีอยู่อาศัยให้กับยักษ์และคนอย่าง
ชัดเจน หากยักษ์ได้ข้ามไปยังดนิแดนท่ีคนอาศยั กจ็ะท�าให้สญูพลงัท่ีมี                                                                            
กลายกลับมาเป็นคนท่ีอ่อนแอ และมีอายุขัยจ�ากัดเพียงไม่กี่ปี แต่ถ้า
หากมีคนข้ามล�้าเข้าไปในดินแดนของยักษ์ ย่อมถูกจับกินโดยไม่อาจ       
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มีใครทักท้วงได้
 ดินแดนในการอยู ่อาศัยรวมถึงท�ามาหากินของยักษ์และ      
ชาวบ้านใกล้ ๆ จึงถูกแบ่งเช่นนั้นเรื่อยมา แต่แล้วในวันหนึ่งที่เป็นเวร
ของ นำงปทุมมำ ยักษ์ลูกสาวต้องหาอาหาร นางกลับได้เจอชายหนุ่ม
นกัเดนิทางต่างถิน่คนหนึง่สลบอยู่บนโขดหินข้างล�าธาร นางเกดิหลงรัก                                                                       
ชายหนุ่มนักเดินทางผู้นั้นเข้า แทนที่จะจับเขากินเป็นอาหาร นางยักษ์
สาวก็แปลงกายเป็นสาวชาวบ้านปลุกให้เขาตื่น เมื่อรู้ว่าเขาไม่สบาย
ก็ได้เนรมิตกระท่อมหลังหนึ่งในป่าทึบเอาไว้ เพื่อให้พักอาศัยและรักษา
อาการให้กบัชายหนุม่ พร้อมกบัร่ายมนต์ซ่อนชายหนุม่คนนัน้จากยักษ์
พ่อแม่ของตนเอง และเมื่อถึงเวลากลางวันนางก็ออกจากบ้านมาท�า
อาหารแบบมนุษย์ คอยปรนนิบัติชายหนุ่มผู้นั้นอย่างดี เม่ือถึงตอน 
กลางคืนชายหนุ่มหลับสนิท นางจึงค่อยออกไปหาอาหารกิน 
 สามวันสามคืนด้วยกันท่ีนางท�าเช่นนั้น จนชายหนุ่มหายจาก
อาการจับไข้และเหนื่อยล้า จึงคิดจะออกไปตัดไม้มาท�าฟืนให้หญิงสาว
ท่ีช่วยเขาไว้เพ่ือเป็นการตอบแทนน�้าใจ ก่อนจะลากลับไปยังบ้านเกิด
ของตนเอง แต่เมือ่เขาออกจากกระท่อมเพ่ือไปตดัไม้ กลบัพบว่าตวัเอง  
หลงทาง เดินวนกลับไปกลับมา แล้วก็มายืนอยู่หน้าบ้านของหญิงสาว
ชาวป่าที่เดิม 
 “เอ๊ะ ?” เขาร้องอย่างแปลกใจ และเริม่สงสยัว่าหญิงสาวชาวบ้าน                                                                                     
ผู้นั้นอาจเป็นผีร้ายที่มีอ�านาจอะไรบางอย่างสะกดเขาอยู่ 
 “นั่นท่านจะไปไหนหรือ ?” อยู่ ๆ หญิงสาวชาวบ้านก็ปรากฏ
กายพร้อมกบัผลไม้และของป่าในมือ พลางร้องถามเขาด้วยความห่วงใย 
“ทางในป่านี้มันเหมือนกันหมดจนหลงทางได้ง่าย ๆ  นะ ยิ่งท่านมาจาก
ต่างถิ่น ยิ่งหลงทางได้ง่ายนัก”
 “ข้ารบกวนมานานหลายวนัแล้ว จงึคดิอยากจะกลบับ้านเสยีที” 
ค�าตอบของเขาท�าให้นางยักษ์สลดลง แต่ก็แสร้งยิ้มให้อย่างอ่อนหวาน
 “ข้าไม่คิดว่าเป็นการรบกวนอันใดหรอก แต่ท่านยังไม่รู้จัก    
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เส้นทางป่าเขาของท่ีนี่ดีนัก ในหุบเขาด้านโน้นก็มีคนร�่าลือกันว่ามี
ยักษ์อาศัยอยู่ คอยจับคนกินเป็นอาหาร ข้าว่าท่านอยู่ท่ีนี่สักระยะเถิด 
จนกว่าท่านจะคุน้ทางและหาทางกลบับ้านเจอ” เม่ือได้ยนิค�าอธบิายของ           
นางยักษ์จ�าแลง ความแคลงใจที่มีก็พลันหาย เพราะเขาเองก็เพิ่งนึกได้
ว่านกัเดนิทางต่างถิน่อย่างเขาสามารถหลงทางได้ง่ายเช่นเหตผุลท่ีนาง
ให้นั้นจริง เขาจึงเดินเข้าไปช่วยนางยักษ์เอาอาหารขึ้นไปบนเรือนน้อย 
แล้วช่วยกันท�าอาหาร 
 แต่เม่ือเขาหลับสนิท และนางยักษ์จ�าแลงออกไปจากเรือน
เนรมิตของตนเองเพื่อหาอาหาร นางก็ถูกยักษ์พ่อแม่จับได้ว่านางซ่อน
ชายหนุ่มมนุษย์คนนั้นเอาไว้ พ่อแม่ของนางได้กลิ่นกายมนุษย์ติดตัว
ลูกสาวของตนเองมานานหลายวัน จนต้องลอบตามนางยักษ์สาวเพื่อ
จับผิด ยักษ์พ่อแม่ต้องการจะกินเน้ือชายหนุ่มคนนั้น แต่ลูกสาวกลับ
ห้ามเอาไว้และสารภาพกบัพ่อแม่ว่านางหลงรกัเขา ยักษ์พ่อแม่จึงมอิาจ
ห้ามเพราะรักลูกสาวเพียงคนเดียวมาก จึงต้องยอมให้ลูกใช้ชีวิตตามที่
ต้องการ
 ในวันต่อมา นางยักษ์จ�าแลงก�ากบัมนตราให้ชายหนุม่สามารถ
เดินทางได้ไกลมากกว่าเดิม เพื่อเขาจะได้ไม่สงสัยว่าเหตุใดจึงเดิน   
หลงทางซ�้าโดยตลอด ดังนั้นชายหนุ่มจึงออกจากบ้านหาฟืนมาได้ตาม
ท่ีต้องการ ซ�า้ยังได้ของป่ามาท�าอาหารด้วย แต่จนแล้วจนรอด วันแล้ว                                                                                   
วันเล่า เขาก็ยังหาทางออกจากป่าบริเวณกระท่อมน้อยของนางยักษ์                                
จ�าแลงไปจนถึงล�าธารท่ีตนเป็นลมล้มพับเพราะเหน่ือยอ่อนน้ัน             
ไม่ได้เสยีที จนเร่ิมถอดใจว่าคงจะกลบับ้านเกดิไม่ได้อีกแล้ว จงึตดัสนิใจ                                                                             
อยู่กินกับนางยักษ์เช่นสามีภรรยา 
 กระท่ังวันหนึ่งท่ีนางยักษ์เกิดท้องข้ึนมา เขาต้องเป็นคนไป
หาอาหารมาให้ นางยักษ์จ�าแลงเรียกร้องแต่จะกินเนื้อสัตว์มากกว่าผัก    
ผลไม้ในป่า นางจงึถอนการก�ากบัมนตรา เพ่ือให้ชายหนุม่ไปหาของป่า                                                                               
ล่าสัตว์ได้ไกลกว่าเดิม และนั่นก็ท�าให้เขาได้ไปเจอกับชาวบ้านที่มาหา
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ของป่าเช่นเดยีวกนั เมือ่ได้ถามไถ่ถงึท่ีอยู่ของชายหนุม่ต่างถิน่ ชาวบ้าน
จึงแจ้งให้เขารู้ว่าเขาได้ไปอาศัยอยู่ในดินแดนของยักษ์เสียแล้ว
 “ข้าไม่เคยเจอยักษ์ตนใดเลยนะ บริเวณนัน้มกีระท่อมหลงัเดยีว
เป็นของเมียข้าท่ีอยู่กับพ่อแม่มาก่อน แต่พ่อแม่ก็ตายจากไปเพราะ
ถูกยักษ์จับกิน นางเลยอยู่ตัวคนเดียวมาตลอด” ชายหนุ่มรีบแก้ความ   
เข้าใจผิดนั้น
 “ข้าอยู่แถบนี้มานาน พอรู้ทางหนีทีไล่อยู่ แต่ก็ไม่เคยได้เจอ
ครอบครัวคนอาศัยอยู่มาก่อนเลย และยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของ
ครอบครัวไหนมาก่อนด้วย หากจะมคีรอบครัวของพ่อแม่และลกูสาวอยู่
บ้างในบริเวณนั้น ก็คือครอบครัวของยักษ์นี่ละพ่อหนุ่ม เอาเถอะ เอ็งก็
ระมัดระวังตัวด้วยก็แล้วกัน” ผู้อาวุโสท่ีสุดในกลุ่มชาวบ้านท่ีเขาเจอได้
กล่าว ก่อนจะมอบสิง่หนึง่ให้ “นีเ่ป็นมดีดาบท่ีพรานป่าพ่อข้าท้ิงเอาไว้ให้                                                
เป็นของสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ท�าจากไม้เท้าเหล็กของพ่อฤาษี                               
ท่ีมีฤทธิ์ซ่ึงเคยอาศัยในป่านี้มาก่อน สามารถใช้ฆ่ายักษีนารีแปลงได้  
เช่ือว่ามันเป็นอาวุธของท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นเจ้าของยักษาและภูตผี  
ว่ากันว่าหากมันกรีดเนื้อยักษ์ให้ได้เลือดแม้เพียงน้อย ยักษ์ตนนั้นก็จะ
ตายในทันที หรือหากเจอนางแปลงภูตผีลวงตา เพียงแค่เอามีดดาบนี้                                                
ช้ีไปตรงหน้ามัน ร่างจริงของมันก็จะปรากฏ ข้าเคยใช้อยู่บ้างตอนท่ี
จ�าเป็นต้องนอนป่า และเจอภูตผีเข้ามารังควาน แต่ไม่เคยได้ลองใช้กับ
ยักษ์หรอก จงรับไปเถิด เจ้าอาศัยอยู่ฟากนั้นมันเสี่ยงภัยกว่าข้า”
 ชายหนุ่มรับมีดดาบนั้นมาด้วยความยินดี ก่อนจะกลับบ้าน
ไปพร้อมของป่าที่มีอยู่เต็มไม้เต็มมือ เมื่อกลับถึงบ้านของที่อยู่ในมือก็     
ร่วงหล่นเพราะความเม่ือยล้า มีดดาบเล่มนัน้หล่นจากมอืตกสูพ้ื่นโดยท่ีช้ี
ไปยงันางยกัษ์จ�าแลงพอด ีเม่ือชายหนุม่ก้มเกบ็ เขาจึงได้เห็นว่าเมยีสาว
ท้องแก่นัน้ มร่ีางอวบอ้วนกว่าท่ีเป็น ผวิคล�า้ ผมหยิกหย็อง ดวงตาแดงก�า่                                                                           
และที่มุมปากทั้งสองข้างมีฟันยื่นออกมาอย่างยักษี
 ด้วยความหวาดกลวั เขาจงึคว้ามีดดาบนัน้แล้วว่ิงหน ีนางยกัษ์
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ที่รู้ว่าตนถูกเห็นตัวจริงเสียแล้วก็ร้องไห้เสียใจ นางพยายามอุ้มท้องแก่
ว่ิงตามสามีออกไป เพียงแค่เอ้ือมก่อนจะคว้าตัวผู้เป็นสามีเอาไว้ได้      
ชายหนุ่มกลับตวัดปลายมีดมาเพ่ือป้องกันตัว ปลายมีดถูกมือของ                                                                          
นางยักษ์จังหวะเดียวกับที่นางสะดุดล้ม
 ผลของมันท�าให้นางคลอดลูกระหว่างทาง เสียงร้องของเด็ก
ท�าให้ยักษ์พ่อแม่ของนางปรากฏกายออกมา แรกนึกคิดว่าจะได้กิน
อาหารอันโอชะ แต่เม่ือพบว่าเป็นบุตรสาวของตนพร้อมหลานท่ีเพิ่ง
คลอด ยักษ์ผู้เป็นแม่จึงรี่ไปอุ้มเด็กอ่อนท่ีหายใจรวยรินเอาไว้ ยักษ์       
ผู ้พ่อพยายามช่วยลูกสาวของตน แต่ยักษ์สาวท้ังเสียเลือดเพราะ       
มีดดาบอาถรรพ์นั้น ซ�้ายังคลอดลูก จึงหายใจรวยรินไม่ต่างกับ                                                                             
ทารกน้อยครึ่งยักษ์ครึ่งมนุษย์ของนาง 
 เดก็น้อยเพิง่คลอดออกมาลมืตาดูโลกได้เพยีงไม่นาน ผูเ้ป็นแม่
กลับจะต้องมาตายจากไป หัวใจของนางยักษ์แทบแหลกสลาย...แหลก
สลายด้วยความเป็นห่วงเดก็น้อย สลายยับเพราะความรักท่ีปลดิปลวิไป
กับสามีมนุษย์ซึ่งจากไป นางยักษ์รู้ว่าหัวใจตนเองก�าลังจะหยุดเต้น
 “หัวใจของยักษ์จะช่วยให้คนใกล้ตายกลับมามีชีวิตยาวนาน   
นับร้อยปีใช่ไหมท่านพ่อ ?” ปทุมมาเอ่ยข้ึนเมื่อนึกถึงค�าบอกเล่าถึง    
ตัวยาวิเศษต�ารับหนึ่ง 
 “ใช่แล้ว” เมื่อพ่อของนางรับค�า ยักษ์สาวก็รีบเอ่ยขึ้น
 “เอาหัวใจข้าให้ลูกน้อยของข้าด้วยเถิดท่านพ่อ” นางใช้ก�าลัง
เฮือกสุดท้ายควักหัวใจของตนออกมาแล้วยื่นให้กับพ่อ ก่อนจะสิ้น     
ลมหายใจในที่สุด
 ยักษ์ผู้พ่อจึงใช้หัวใจของลูกสาวบีบลงไปบนปากทารกน้อย
ท่ีหายใจรวยริน ให้ดื่มกินเลือดแทนน�้านม ก่อนท่ีจะพบว่าเด็กทารก    
ครึ่งยักษ์ครึ่งมนุษย์นั้นหายใจเป็นปกติและหลับสบายอย่างอิ่มเอม
 หลังจากนั้นยักษ์ผู้พ่อก็ได้แปลงกายใหญ่โตไปขวางชายหนุ่ม
ผู้นั้นเอาไว้หมายเอาชีวิต แต่อ�านาจของมีดดาบเล่มนั้นท�าให้ยักษ์ต้อง
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ยอมจ�านน ยักษ์ผู้พ่อรู้ว่ามีดดาบเล่มนั้นเป็นของพรานป่าในหมู่บ้านที่
ตกทอดสืบต่อกันมา จึงเข้าใจว่าชายหนุ่มกับคนในหมู่บ้านวางแผนชั่ว
เพื่อฆ่าลูกสาวและเด็กในท้อง ท�าให้โกรธแค้นยิ่งนัก 
 “ข้าจะจ�าศลีเพ่ือสาปแช่งให้เจ้าและหมู่บ้านเจ้าของมดีดาบนัน้   
พบกบัความวิบัตฉิิบหาย ขอให้หัวใจของเจ้าจงถกูควกัออกมากนิเสยี...
ด้วยน�้ามือของคนที่เจ้ารักที่สุด” 
 ชายหนุ่มสามารถรอดพ้นเงื้อมมือยักษ์ไปได้ แต่ไม่อาจพ้น   
ค�าสาป 
 ค�าสาปแช่งของยักษ์ตนนั้น ท�าให้ท้ังชายหนุ่มและชาวบ้าน
หวาดกลัวกันอย่างมาก เขาจึงเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อคืนมีดดาบให้กับ   
พรานเฒ่าผู้เป็นเจ้าของ แล้วเดินทางกลับบ้านเกิดของตน ขณะที่ยักษ์
พ่อแม่ก็ได้น�าหลานไปเลีย้งด้านหลงัภเูขา โดยน�าศพของลกูสาวไปด้วย 
ไม่ออกมาย่างกรายในบริเวณที่ยักษ์สาวตายลงอีกเลย 
 ทว่าในวนัแรกท่ียักษ์พ่อแม่ได้ไปอยูด้่านหลงัภเูขานัน้ ล�าธารท่ี                                                                           
ก�าเนิดมาจากหลังเขากลับมีสีขุ่นแดง และมีกลิ่นคาวเลือดจนชาวบ้าน
น�ามาใช้ไม่ได้ เช่ือกันว่าเพราะยักษ์พ่อแม่ได้น�าร่างของลูกสาวมาล้าง
ท�าความสะอาด ก่อนจะน�าไปฝังไว้บนเขาลูกหนึ่ง ที่อยู่ ๆ  มันก็เหมือน
จะสูงขึ้นมากว่าเดิม ล�าธารที่เคยชื่อธารดงนั้น จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 
‘ธารยักษ์’ เขาลูกที่สูงขึ้นถูกเรียกว่า ‘เขาปทุมมา’ ตามชื่อของนางยักษ์
ท่ีตายไป ส่วนหมูบ้่านท่ีคนอาศยัอยูน่ีถ้กูเรียกว่า ‘ธารดง’ ในเวลาต่อมา
 และในแต่ละปี ชาวบ้านจะได้ยินเสยีงแผ่นดนิสะเทือนเลอืนลัน่
ครั้งหนึ่ง เช่ือว่ายักษ์ตื่นจากการจ�าศีล และจะออกมากินพวกตน จึง
ช�าแหละวัวควายเอาไปวางในป่าเพ่ือให้ยักษ์กินแทนตน แล้วประเพณี
นี้ก็สืบทอดต่อกันมา จนกลายเป็นประเพณีที่จัดขึ้นหลังไหว้บรรพบุรุษ
ในทุกปี ไม่ต้องรอให้ถงึเวลาท่ีแผ่นดนิสะเทือนเลอืนลัน่เหมือนในต�านาน
เล่าขานอีกต่อไป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 “นี่เป็นที่มาของเรื่องยักษ์ในหมู่บ้านเรา” ปู่สรุปอย่างนั้น
 “แล้วผู้ชายนักเดินป่าล่ะฮะปู่ เป็นยังไง ?” เด็กน้อยถามถึง    
ตัวละครที่หายไป
 “ไม่มีใครรู้ข่าวคราวของเขาเลย ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร” 
 “หายไปเลยเหรอครับ ?” 
 “ใช่ หายไปเลย”
 “ลูกของนางยักษ์ล่ะครับ ?” เด็กน้อยยังไม่วายมีข้อสงสัย
 “ไม่มีใครได้ยินเร่ืองของเขาอีก บางทีเขาอาจจะจ�าศีลเหมือน
ยักษ์ตายายของเขาก็ได้” ปู่คะเนว่าอย่างนั้น
 “น่าสงสารยักษ์นะครับ” เด็กชายเอ่ยข้ึนด้วยความเห็นใจใน  
โชคชะตาของยักษีและลูกของนาง 
 แต่หลังจากวันนั้นเขาก็ไม่มีความรู้สึกสงสารยักษ์อีกต่อไป 
เพราะหลังจากท่ีไหว้บรรพบุรุษกับปู่ย่าท่ีบ้านแล้ว ทุกคนในบ้านก็      
พากนัไปดสูถานท่ีบวงสรวงยักษ์ในต�านานของหมู่บ้าน บริเวณลานกว้าง
ที่เชื่อว่าเป็นลานที่นางยักษ์สาวได้ตายลง 
 แต่น�าบุญไม่ได้ไปดูการบวงสรวงหรือช�าแหละวัวควายอย่าง
ใครเขา ย่าบอกว่าเขาเด็กเกินกว่าจะปล่อยให้ดูภาพโหดร้ายของการ
ช�าแหละวัวควาย จงึดงึตวัเขาออกมาเดนิเล่นใกล้ล�าธารท่ีช่ือว่าธารยกัษ์  
ล�าธารที่มีน�้าใสแจ๋วมองเห็นตัวปลา แต่แล้วเขาก็กลับเห็นว่า อยู่ ๆ น�้า
ในล�าธารที่ใสแจ๋วกลายกลับเป็นสีเขียวเข้ม 
 “ย่า...มาดู น�้าสีเขียวฮะ” เขากวักมือเรียกย่าให้เข้ามาหา แต่
ทันใดนั้น ในล�าธารกลับปรากฏร่างใหญ่โตของหญิงสาวคนหนึ่งค่อย ๆ  
โผล่หัวท่ีเปียกน�้าข้ึนมาจากล�าธารดังภูตผี ผมสีด�าสนิทเปียกลู่ไปตาม
ศรีษะกลมกลงึ ดวงตาสแีดงก�า่ประหนึง่สขีองเลอืดจบัจ้องมาท่ีเขาอย่าง
หิวกระหาย เม่ือโผล่จากน�า้มาได้ครึง่ตวั รมิฝีปากสแีดงดจุเลอืดของมัน
ก็แสยะยิ้มพึงใจให้กับเขา คมเขี้ยวอย่างผีดูดเลือดปรากฏชัดที่มุมปาก
ทั้งสองข้าง มันยื่นมือมาที่เขาซึ่งก�าลังยืนขาแข็งด้วยความหวาดกลัว
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 “เทียน...หลานย่า!” ย่ากรีดร้องทันทีท่ีเห็นนางยักษ์ จากนั้น
เขาก็ถูกย่าผลักกระเด็นออกมา จึงกลายเป็นย่าท่ีถูกมือใหญ่ของยักษ์
นั้นจับลงไปในน�้า และร่างของนางยักษ์ท่ีเขาเห็นก็จมหายไปในน�้า                  
เช่นกัน พลันนั้น เขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงของปู่ร้องเรียกช่ือย่า 
ก่อนที่ปู่จะกระโจนลงน�้าไปต่อหน้าต่อตาเขา  
 พ่อเป็นคนท่ีมาถงึตวัเขาคนสดุท้าย พ่ออุ้มเขาข้ึนมาแล้วพาวิง่
หนีไปอีกทางหนึ่งให้ห่างไกลจากธารน�้ามากที่สุด 
 “ปู่! ย่า!” เขาตะโกนเรียกและดิ้นสุดแรง หวังให้หลุดจาก     
อ้อมกอดของพ่อเพื่อจะไปหาปู่กับย่า สิ่งที่เขาได้เห็นจากการมองข้าม
ไหล่ของพ่อไปยังล�าธารนั้น คือสีเลือดแดงก�่าผุดพรายข้ึนมาแทนน�้า    
สีเขียวเข้มอย่างก่อนหน้า 
 มีคนนบัสบิวิง่สวนเขากบัพ่อเข้าไปทางล�าธาร และตะโกนเรยีก
กันมาช่วยคนพลัดตกน�้า หลายคนกระโจนลงไปเพื่อช่วยหาร่างของปู่  
กับย่า แต่ไม่มีใครพบศพหรือแม้แต่เศษชิ้นส่วนใด ๆ ของปู่ย่าทั้งสิ้น
 มีคนเห็นเหตุการณ์มาเล่าให้คนอื่น ๆ ฟังว่า เป็นเขาเองที่จะ
ตกไปในล�าธารตรงจุดที่ลึกและมีคนตายบ่อยที่สุด ย่าจึงรีบวิ่งเข้าไปดึง
เขาเอาไว้ แต่กลับลื่นแล้วพลัดตกน�้าเสียเอง ปู่จึงกระโจนลงน�้าไปช่วย
ย่า แต่แล้วก็ไม่มีใครโผล่ขึ้นมาจากน�้าเลยสักคน 
 “ธารยักษ์นั้นมันกินคน...” เขาได้ยินเสียงกระซิบท่ีชาวบ้าน  
บอกกัน แต่ที่จริงไม่ใช่ธารยักษ์ที่กินคนหรอก 
 “ยักษ์ต่างหาก เทียนเห็นนางยักษ์กนิคน มันดงึตวัย่าลงไปกนิ” 
เขาโต้แย้งค�าของชาวบ้าน แต่ค�าโต้แย้งของเขาได้รบัค�าตอบเป็นมอืของ
ผู้ใหญ่ที่ได้ฟังมักมาลูบหัวเขาเบา ๆ อย่างปลอบใจ 
 “โธ่เอ๊ย...น้องเทียน” 
 ไม่มีใครเห็นยักษ์ แม้แต่คนท่ีบอกว่าตนเองเห็นเหตกุารณ์ก็ไม่มี
ใครเห็นยักษ์อย่างที่เขาเห็นเลยสักคน
 “พ่อ...พ่อเห็นยักษ์ไหมครับ ?” เขาอยากได้ค�ายืนยันจากพ่อ 
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แต่กลับได้รับค�าตอบเป็นรอยยิ้มเอ็นดู และลูบหัวเขาเบา ๆ เช่นเดียว
กับที่ชาวบ้านท�า
 น�าบุญไม่ได้กลับไปท่ีบ้านเกิดของพ่ออีกเลยนับจากครั้งนั้น...                                                                             
ความผิดหวัง เสียใจ หวาดกลัว ติดอยู ่ ในความทรงจ�าของเขา          
เมื่อเอ่ยถึงหมู่บ้านธารดง เขาร้องไห้เพราะฝันร้ายยาวนานเป็นปี ๆ  
และไม่ต้องการพูดถึงหรือกลับไปที่นั่นอีก
 ในวัย 7 ขวบ...จนมาถึง 25 ปีในตอนนี้ ส�าหรับคนหลายคน                                                                            
ความทรงจ�าในตอนนั้นคงเลือนรางเต็มที แต่กับเขา...มันไม่เป็น      
เช่นนัน้ ความทรงจ�าเร่ืองอืน่ ๆ  อาจรางเลอืน มีเพียงเหตกุารณ์นีเ้ท่านัน้
ที่เขาจ�าได้อย่างชัดเจนและไม่เคยจางหายไป 
 หมู่บ้านธารดงเป็นหมู่บ้านของยักษ์ท่ีเขาเกลียดและกลัว     
เป็นหมู่บ้านของยักษ์ท่ีเขาไม่เคยคิดจะกลับไปอีก แต่ครานี้...เขา        
ไม่อาจไม่ไป 

 สามช่ัวโมงต่อมา น�าบุญก็เดินทางมาถึงสนามบินเชียงใหม่   
โดยมีพฤกษ์มารอรับอยู่แล้วด้วยใบหน้าเคร่งเครียด 
 “มาถงึเย็นแบบนี ้คงไปได้แค่โรงพยาบาลนะ ส่วนท่ีเกดิเหตคุง
ต้องรอวันพรุ่งนี้แล้วล่ะ” เป็นค�าแรกที่พฤกษ์พูดขึ้นเมื่อเห็นหน้าน�าบุญ 
ผู้เป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิท 
 “ได้ ถ้าอย่างนั้นก็ไปโรงพยาบาลกันเลย” 
 เพ่ือให้ทันต่อเวลาปฏบัิตงิานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้อง พฤกษ์
จึงรีบโทรศพัท์นดักบัทางต�ารวจเจ้าของคดใีห้ไปเจอกนัท่ีห้องเกบ็ศพของ
โรงพยาบาล เพือ่ดศูพของผูเ้สยีชีวติในท่ีเกดิเหตกุ่อนเป็นอันดบัแรก
 น�าบุญแทบสะกดกลั้นอาการคลื่นเหียนไม่อยู่ เม่ือเห็นสภาพ
ของร่างท่ีเจ้าหน้าท่ีน�าออกมาเพ่ือให้ยืนยันตัวตน ร่างนั้นถูกกรีดท้ึง
ร่างกายและอวัยวะออกจากกันเหมือนโดนสัตว์ร้ายขย�้ากัดกิน 
 “พ่อ....” หัวใจเขาเหมือนหลุดออกจากอก ก่อนจะพยายาม      
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ตัง้สตมิองดรู่างกาย เนือ้ตวั สผีวิ ขนาดรูปร่าง ตลอดจนเสือ้ผ้าของผูต้าย                                                                                  
เมือ่ได้พินจิอย่างถีถ้่วนจงึถอนใจอย่างโล่งอกว่า “นี่ไม่ใช่พ่อ” แล้วหันไป
ย�้ากับทางต�ารวจ “นี่เป็นร่างของ พี่ประพันธ ์คนขับรถของพ่อครับ” 
 แม้จะเบาใจว่าผู้ตายไม่ใช่พ่อของตนเอง แต่ชายหนุ่มก็กลืน
น�้าลายลงคออย่างยากล�าบากยิ่ง เมื่อคิดว่าจะไปบอกกับภรรยาและลูก
ของพี่ประพันธ์อย่างไรดี ย่ิงหากญาติมารับศพพ่ีประพันธ์ หัวใจของ
พวกเขาจะไม่สลายสิ้นหรอกหรือ 
 “แล้วโทรศัพท์มือถือนี่ คุณน�าบุญพอจะจ�าได้ไหมครับว่าของ
ใคร ?” นายต�ารวจส่งถุงพลาสติกเก็บโทรศัพท์มือถือท่ีพังยับใช้การ   
ไม่ได้มาให้เขาดูสามเครื่อง ชายหนุ่มชี้ไปที่โทรศัพท์มือถือของพ่อและ
บอก ก่อนถามนายต�ารวจด้วยความสงสัย
 “แปลว่าพ่อผมอยู่ในรถคันนี้ด้วย แต่หาตัวไม่พบเหรอครับ ?” 
 “เราคาดว่าอย่างนั้น แต่ความจริงอาจจะอยู่...หรืออาจไม่อยู่
ครับ พวกผมเข้าไปคุยกับคนดูแลบ้านพักของคุณบุญสร้าง คนท่ีนั่น
บอกว่าตอนออกจากบ้านนั้น คนท้ังสามออกมาพร้อมกัน แต่เราไม่รู้
ว่าระหว่างทางคุณบุญสร้างได้ลงรถไปท่ีอื่นหรือไม่ เราไม่พบตัว แต่
ก็พบรอยเลือดในท่ีเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าท่ีได้เก็บตัวอย่างเลือดในท่ี          
เกิดเหตุมาพิสูจน์ว่าจะเป็นรอยเลือดของคุณบุญสร้างหรือไม่ ต้องใช้
เวลาสกัพกัผลถงึจะออกมาครับ” นายต�ารวจแจ้ง “ท่ีจรงิก่อนคณุน�าบุญ                        
จะมา ผมข้ึนไปดูผู้หญิงคนนั้นท่ีสลบอยู่ในรถด้วย เธอน่าจะเป็นคนท่ี                      
เห็นเหตุการณ์ท้ังหมด และบอกเล่าให้เราฟังได้ว่าเกิดอะไรข้ึน แต่                                                                               
ตอนนี้เธออาจจะยังไม่พร้อมให้ถ้อยค�าใด ๆ” 
 “ท�าไมล่ะครับ จ�าเหตุการณ์ไม่ได้เหรอ ?” น�าบุญเอ่ยถาม
 “มันย่ิงกว่าจ�าเหตุการณ์ ไม่ได้อีกน่ะสิครับ” นายต�ารวจ        
ถอนหายใจหนัก ก่อนจะเอ่ยว่า “เธอบอกว่ายักษ์เป็นคนท�า” 
 “ยักษ์ ?” น�าบุญขมวดคิ้วถามซ�้า ค�านั้นกระตุกหัวใจเขา
 “ครับ เธอเรียกว่า ‘ยักษี’ ไม่สิ ‘ยักษิณี’ เธอว่ายักษิณีกินคน  


