
 

 

บทน ำ 

 โครม! 

 เสยีงรถสองคนัที่วิ่งมำดว้ยควำมเรว็ชนประสำน ท ำใหร้ำ่งภำยในรถถกูกระแทกไปมำตำมแรงเหวี่ยงและกว่ำที่ทุก

อย่ำงจะหยดุนิ่ง ผูท้ี่อยู่ภำยในรถทรงสปอรต์สขีำวรำคำแพงกลบัเห็นภำพที่ดแูปลกตำผ่ำนเขำ้มำในหัวอย่ำงรวดเร็ว รำวกับ

ก ำลงัดหูนงัในโรงภำพยนตร ์จำกนัน้รำ่งบำงก็ลม้พบัไปกบัพวงมำลยัพรอ้มกบัเลอืดที่ไหลเต็มตวัและเสยีงแตรที่ดงัลั่น 

 “คณุผกากรอง เป็นอย่ำงไรบำ้งเจำ้คะ!”เสยีงรอ้งเรยีกจำกขำ้งกำย ท ำใหร้่ำงที่นอนอยู่บนเตียงค่อยๆขยับแพขน

ตำขึน้อย่ำงชำ้ๆ ภำพตรงหนำ้ที่พรำ่มวัจึงค่อยๆชัดเจนหลังจำกที่กะพริบตำอยู่หลำยครัง้ ม่ำนโปร่งสีขำวโบกสะบัดพรอ้ม

กบัลมที่พดัพำเอำกลิ่นของไมเ้ก่ำเขำ้สูโ่สตประสำท ดำ้นขำ้งมีหญิงสำวอำยปุระมำณย่ีสิบเจ็ดปีคนหนึ่งในชุดโจงกระเบนสี

น  ำ้ตำลเก่ำๆก ำลงัมองหนำ้เธออยู่ดว้ยสหีนำ้รอ้นใจระคนยินดี “คณุผกำกรองเป็นอย่ำงบำ้งเจำ้คะ ยงัเจ็บอยู่หรอืไม่?”  

  อลิสา มีอำชีพเป็นทนำยควำมชื่อดังในต่ำงจังหวัด ก่อนหนำ้นีไ้ม่นำน คดีที่เธอตำมอยู่เกิดมีปัญหำ ดังนั้นจึง

ตอ้งเดินทำงไปพบลกูควำมเพื่อปรกึษำปัญหำที่เกิดขึน้ เท่ำที่จ  ำไดร้ถของเธอชนเขำ้กับรถอีกคันดว้ยควำมเร็วสงู ควำมจริง

ตอนนีห้ญิงสำวควรที่จะอยู่โรงพยำบำล แลว้ท  ำไมภำพตรงหนำ้กลับไม่ใช่หอ้งสี่เหลี่ยมสีขำวกับกลิ่นยำปฏิชีวนะที่ลอย

วนรอบตวั แต่เป็นเตียงไมส้ี่เสำกบักลิ่นบำ้นไมเ้ก่ำๆเหมือนตอนที่ไปทศันศึกษำเรอืนไทยสมัยเด็ก  

 “บ่ำวจะรีบไปตำมท่ำนขุนมำนะเจำ้คะ!”เห็นเจำ้นำยของตนเองไม่เอ่ยปำกพูดจำเอำแต่มองรอบหอ้ง บ่ำวขำ้ง

กำยอย่ำง พุ่ม ก็รอ้นใจลกุขึน้รบีรอ้นวิ่งออกไปดำ้นนอก ทิง้ใหร้่ำงบำงบนเตียงนอนทบทวนเรื่องรำวอันน่ำพิศวงอยู่หลำย

ตลบ จำกนัน้ไม่นำนประตไูมบ้ำนกวำ้งที่เพิ่งปิดไปก็เปิดกวำ้งอีกครัง้  

 “เป็นอย่ำงไรบำ้ง?”เสยีงเขม้ของบรุุษวยัเกือบหกสบิดงัขึน้ขดัควำมคิดที่ก  ำลงัประมวลอยู่ในสมอง อลิสำจึงคิดจะ

ลกุขึน้นั่ง แต่ขยบัเพียงเลก็นอ้ยควำมเจ็บที่บริเวณล ำคอกับควำมปวดเมื่อยตำมร่ำงกำยก็ท ำใหเ้ธอรอ้งครำงออกมำเบำๆ

พรอ้มกบัทรุดลงบนเตียงตำมเดิมอย่ำงเสยีไม่ได ้

 “รูห้รือไม่ว่ำท  ำเย่ียงนีก็้มิไดท้  ำใหคุ้ณหลวงเขำหันมำรกัใคร่ ตอนนีเ้ ป็นเช่นไร เรือนขุนของข้ำกลำยเป็นขีป้ำก

ชำวบำ้น งำมหนำ้จรงิเชียว!”เมื่อเห็นบุตรสำวคนเล็ก ขุนขจรก็เกิดโทสะในทันที หำกมิใช่เพรำะดวงหนำ้เล็กช่ำงละมำ้ย

คลำ้ยกับภรรยำหลวงที่สิน้ใจไป เขำคงจะตอ้งเรียกใหบ้่ำวไปเอำหวำยมำลงโทษร่ำงบำงตรงหนำ้เป็นแน่ มีอย่ำงที่ไหน 

ผูช้ำยเขำไม่รกั ไม่สนใจ กลบัคิดฆ่ำตวัตำยจนกลำยเป็นเรื่องขำยขีห้นำ้มำถงึเขำผูเ้ป็นพ่อ หำกชำยหนุ่มมีท่ำทีสนใจรกัใคร่

อยู่บำ้ง ขนุขจรคงจะโกรธแคน้แทนบตุรสำว แต่ดว้ยท่ำทำงที่ผ่ำนมำก็เห็นแลว้ว่ำเขำมิไดช้ำยตำมำใหเ้พียงสกันิด เหตุใด

ผกำกรองจงึตำบอดปักใจรกัชำยหนุ่มโดยไม่ลมืหูลมืตำเช่นนี ้

 “แม่ผกำกรองท ำเช่นนีท้  ำใหท้ัง้ท่ำนขนุกบัคณุหลวงเสยีหนำ้มำกนัก”ชมนาด ภรรยำนอ้ยของขุนขจร ที่ถูกยกขึน้

มำใหเ้ป็นภรรยำหลวงคนใหม่ในภำยหลงัชำยตำมองรำ่งที่นอนอยู่บนเตียงก่อนจะเอ่ยปำกต ำหนิ 



 

 

 “เกิดเรื่องครำวนีไ้ม่รูว้่ำพ่อท่ำนจะเขำ้หนำ้คุณหลวงไดอ้ีกหรือไม่”บุษบาลกูสำวคนโตที่เกิดจำกชมนำดต ำหนิ

ผกำกรองต่อจำกมำรดำในทนัที เรื่องของนอ้งสำวต่ำงมำรดำที่หลงรกัหลวงพิพิธ ชำวบำ้นต่ำงรูก้ันทุกเรือนและเหตุผลที่

ชำยหนุ่มไม่ชำยตำแลผกำกรองเป็นเพรำะเขำรกัใครปั่กใจอยู่กบัเธอนั่นเอง  

 “ขำ้พดูไม่ไดยิ้นร?ึ!”เมื่อเห็นลกูสำวคนเลก็ท  ำท่ำไม่สนใจ ขนุขจรก็จ ำเป็นตอ้งขึน้เสียงถำมอย่ำงไม่สบอำรมณอ์ีก

ครัง้ “เห็นว่ำขำ้ไม่ดดุ่ำ เอ็งก็ท  ำกิรยิำเยี่ยงนีไ้ดก้ระนัน้รแึม่ผกำกรอง!” 

 ภำพของเจำ้บำ้นชีห้นำ้ว่ำกลำ่วคนบนเตียงที่ใบหนำ้ยงัคงซีดขำว อย่ำงไรก็ไม่น่ำมอง ดว้ยควำมที่ไม่อยำกใหบ้่ำว

ไพรเ่อำไปพดูไม่ดี ชมนำดจงึรบีเขำ้มำหำ้มผูเ้ป็นสำมีที่ก  ำลงัโกรธจัด “ใจเย็นก่อนเถอะนะเจำ้คะท่ำนขุน แม่ผกำกรองเพิ่ง

ฟ้ืน” 

 “พ่อท่ำนออกไปก่อนเถอะเจำ้ค่ะ ใหน้อ้งไดพ้กั” 

 เมื่อไดยิ้นเสยีงแว่วหวำนของบตุรสำวคนโปรดอย่ำงบุษบำ อำรมณท์ี่กรุ่นอยู่ในทรวงอกกองหนึ่งก็ค่อยๆมอดดับ

ลง แต่ก็ยังไม่วำยที่จะจับจอ้งไปยังร่ำงบำงซึ่งนอนอยู่บนเตียงดว้ยแววตำแข็งกรำ้ว พลำงตวำดลั่นเรือน “อีพุ่ม ดูแลแม่

ผกำกรองใหดี้ อย่ำปลอ่ยใหท้  ำตวัโง่ๆไปเป็นขีป้ำกชำวบำ้นไดอ้ีก!” 

 เมื่อคนทัง้หมดต่ำงพำกนัเดินออกไป เหลอืเพียงบ่ำวคนสนิทอย่ำงพุ่มคนเดียวที่ยงัคงมองเจำ้นำยดว้ยแววตำเป็น

ห่วงจำกใจจรงิ อลสิำหรอืในตอนนีก็้คือผกำกรองจงึฝืนลกุขึน้นั่งอีกครัง้ โดยมีบ่ำวรบัใชค้อยช่วยประคอง ถึงตอนนีอ้ลิสำก็

ยงัคงไม่รูว้่ำ เพรำะเหตใุดตวัเองจงึมำอยู่ที่นี่ อยู่ในรำ่งบำงอ่อนแอที่ถกูตรำหนำ้ว่ำกระท ำตวัโง่ๆประชดควำมรกัที่ไม่สมหวงั  

 หลงัจำกที่พยำยำมตัง้สติและพยำยำมเชื่อมโยงควำมเป็นไปได ้อลิสำคิดว่ำเธอคงมำอยู่ในยุคสมัยหนึ่งในอดีต  

แมจ้ะตกใจแต่อย่ำงไรตัวเธอในตอนนีก็้ไม่มีแรงจะแสดงออกถึงควำมกังวล หลังจำกที่รบัรูว้่ำมีเรื่องอัศจรรยเ์กิดขึน้กับ

ตวัเอง 

 “มีกระจกไหม?” ดว้ยควำมที่อยำกจะพิสจูนอ์ะไรบำงอย่ำง หญิงสำวจงึหนัไปหำคนในหอ้งเพียงหนึ่งเดียวที่นั่งอยู่

เพื่อถำมหำของที่ตอ้งกำร 

 “อยู่นี่เจำ้ค่ะ”พุ่มรบีกลุกีจุอหยิบคนัฉ่องบำนเลก็ย่ืนใหม้ือเรยีวบำงที่ยงัคงอ่อนแรง ภำพในกระจกในสำยตำของอ

ลิสำ เธอคือหญิงสำวคนหนึ่ง ดวงหนำ้ขำวผุดผ่องอย่ำงเห็นได้ชัดแมว้่ำจะอยู่ในสภำพไรเ้รี่ยวแรง โครงหน้ำเรียวรูปไข่ 

ดวงตำค่อนไปทำงสนี  ำ้ตำลเขม้กลมโตกระจ่ำงใส เดำว่ำก่อนหนำ้คงจะมีควำมระยิบระยับอย่ำงที่เด็กสำววัยนีค้วรจะมี แต่

เมื่อวิญญำณในรำ่งคือหญิงสำวอำยย่ีุสบิเกำ้ ดวงตำคู่นีจ้งึดสูขุมุขึน้มำหลำยสว่น  จมกูโด่งรัน้เชิดขึน้นิดๆพองำม ริมฝีปำก

แมจ้ะแหง้ไปสกัหน่อยแต่ก็เป็นสชีมพรูะเรื่อ เครื่องหนำ้ที่รำวกบัหลดุออกมำจำกปกหนังสือวรรณคดีท ำใหอ้ลิสำอดไม่ไดท้ี่

จะตะลงึงนั นีเ่ธอยอ้นมายคุอดตีจรงิๆหรอืนี ่หญิงสำวอทุำนในใจ  



 

 

 “รอยช ำ้ที่คอของคณุผกำกรอง หมอฝรั่งบอกว่ำอีกพักหนึ่งถึงจะหำยเจำ้ค่ะ”เมื่อไดยิ้นคนขำ้งตัวพูด มือเรียวจึง

เลื่อนกระจกลงมำเล็กน้อย ท  ำใหม้องเห็นบริเวณช่วงล  ำคอขำวที่ปรำกฏรอยแดงช ำ้จนเปลี่ยนเป็นสีม่วง ดูท่ำเรื่องโง่ๆที่

เจำ้ของรำ่งกระท ำไปคือกำรผกูคอตำยกระมงั ถงึไดท้ิง้รอ่งรอยน่ำกลวัไวแ้บบนี ้แมจ้ะไม่เจ็บมำกแลว้ แต่ดูยังไงก็ไม่ใช่อะไร

ที่น่ำมองจรงิๆ 

 “ฉนัหลบัไปนำนเท่ำไร?” 

 “เกือบหำ้วนัเจำ้ค่ะ บ่ำวกลวัจริงๆว่ำคุณผกำกรองจะไม่ฟ้ืน เมื่อครู่ท่ำนขุนไม่ไดต้ั้งใจดุด่ำหรอกนะเจำ้คะ ก่อน

หนำ้ทกุวนัท่ำนขนุเขำ้มำเยี่ยมดตูลอด”พุ่มอธิบำยพรอ้มกบัแกต้ัวใหก้ับเจำ้ของเรือน เพื่อไม่ใหเ้จำ้นำยของตนตอ้งนอ้ยใจ

กบัท่ำทีของขนุขจร 

 “ช่วงที่หลบัไป ท  ำใหล้มืเรื่องรำวต่ำงๆไปมำก พุ่มช่วยเลำ่ใหฟั้งหน่อยไดห้รอืไม่?”ก่อนคนพวกนั้นจะออกไปไดพู้ด

ว่ำใหบ้่ำวคนนีท้ี่ชื่อพุ่ม คอยดแูลเธอ ดงันัน้เธอจงึเรยีกชื่อคนที่อยู่ตรงหนำ้ไดถ้กูตอ้ง ไม่เป็นที่น่ำสงสยั 

 เรื่องรำวทัง้หมดเกิดจำกเจำ้ของร่ำงนี ้หลงรกัชำยคนหนึ่งตั้งแต่แรกพบในครำครัง้ที่เขำเขำ้มำรบัรำชกำร เธอจึง

หมำยมั่นว่ำจะแต่งงำนครองคู่กบัชำยหนุ่มใหไ้ด ้เพียงแต่ไม่เคยรูม้ำก่อนว่ำดวงใจของชำยหนุ่มปักใจรกัมอบใหก้ับบุตรสำว

คนโตอย่ำงบษุบำไปเสยีแลว้ ดงันัน้เขำจึงไม่คิดจะชำยตำแลหญิงสำวอย่ำงผกำกรองใหห้ญิงอันเป็นที่รกัขุ่นขอ้งหมองใจ 

และดว้ยควำมเมตตำของพี่สำวแสนดีประสงคร์ำ้ยที่กลวันอ้งสำวจะเสียใจหำกรูเ้รื่องรำวควำมรกัของทั้งสองคน บุษบำจึง

ขอรอ้งชำยคนรกัใหปิ้ดเรื่องนีไ้ว ้เมื่อถงึเวลำที่ควำมจริงถูกเปิดเผย ทั้งควำมรกั ควำมแคน้ ควำมเจ็บใจก็รวมกันเป็นคลุม้

คลั่งจนหำทำงออกไม่ได ้ทำงเดียวที่ทกุอย่ำงจะถูกปลดปล่อยคือควำมตำย ผกำกรองจึงตัดสินใจผูกคอตำยเพื่อหนีรกัอัน

ไม่สมหวังและเจ็บปวด ซึ่ง ณ ตอนนี ้อลิสำไม่รูว้่ำวิญญำณอันบอบช ำ้ของผกำกรองตัวจริงนั้นไปสงบแลว้หรือยัง “พุ่ม

ออกไปก่อนเถอะ ฉนัขอนอนพกัสกัหน่อย” 

 บ่ำวรบัใชล้งัเลเพียงชั่วครู่เพรำะกลวัว่ำหำกละสำยตำจำกเจำ้นำยจะเกิดเรื่องไม่คำดฝันขึน้อีก แต่เมื่อเห็นว่ำ

หญิงสำวลม้ตวัลงนอนรำบบนเตียง ก็วำงใจไดใ้นที่สดุ จำกนัน้ก็ออกจำกหอ้งไปตำมค ำสั่งโดยไม่ส่งเสยีงรบกวน 

 กำรที่ตอ้งมำรบัรูว้่ำเจำ้ของรำ่งอนังดงำมรำ่งนีท้  ำเรื่องไว ้รวมถงึว่ำเหตใุดตนเองถึงกลำยมำเป็นหญิงสำวผูอ้ำภัพ

รกัใหผู้ค้นต่อว่ำ อลสิำก็ปวดหวัจนจะระเบิด อย่ำงไรเธอก็ตอ้งรบีหำทำงกลบัไปยงัโลกปัจจบุนัใหไ้ด ้ไม่เช่นนั้นอำจจะตอ้งมี

หลำยคนที่เดือดรอ้น 

 ผ่ำนไปอีกหลำยวันกว่ำร่ำงของผกำกรองจะเริ่มดีขึน้ อลิสำจึงมีโอกำสได้เดินชมเรือนโดยมีพุ่ มคอยรบัใช้อยู่

ตลอดเวลำ เรอืนของขนุขจรเป็นเรอืนไมห้ลงัใหญ่ หลงัคำเป็นทรงสงู ที่ชำยหลงัคำมีกันสำดยำวตลอดเพื่อป้องกันแสงแดด 

ปลำยทั้งสองดำ้นของหลงัคำจะมียอดแหลมสงูเป็นลำยกนกงดงำม เรือนหลงัใหญ่แบ่งไดห้ลำยห้องโดยมีชำนเรือนไว้

รบัแขก สว่นหอ้งของผกำกรองนัน้อยู่ดำ้นในสดุ เงียบสงบและไม่ค่อยมีบ่ำวไพร่เขำ้ไปพลกุพล่ำน ไม่รูว้่ำเจำ้ของเรือนกลวั

จะมีคนไปรบกวนบตุรสำวหรอืว่ำตนไม่อยำกจะพบเจอบุตรสำวคนนีก้นัแน่  



 

 

 “แม่ผกำกรองหำยดีแลว้ร?ึ”เดำไดไ้ม่ยำกว่ำเสียงอันเยำ้ยวนชวนฝันที่กึ่งจะประชดประชันนิดๆคุน้หูเป็นใคร อลิ

สำมองผูเ้ป็นพี่สำวของเจำ้ของร่ำงเดินน ำบ่ำวไพร่เขำ้มำอย่ำงเฉยชำ บุษบำเป็นหญิงสำวที่มีเสน่หเ์ยำ้ยวนแผ่ออกมำทุก

ท่วงท่ำ สไบสมี่วงเขม้ย่ิงขบัเนน้ผิวพรรณใหข้ำวผดุผำดน่ำสมัผสั เธอไลส่ำยตำไปที่โจงกระเบนสีเหลืองซึ่งมีเข็มขัดเงินลำย

ดอกบษุบำประดบัไข่มกุเม็ดเลก็ๆสวมอยู่ หญิงงำมตรงหนำ้ที่ปรำกฏตวัขึน้นัน้ อลิสำไม่แปลกใจสกันิดว่ำเพรำะอะไรหลวง

พิพิธจงึหลงรกัปักใจกบับษุบำไม่ใช่ผกำกรอง แมเ้จำ้ของรำ่งจะมีใบหนำ้และรูปร่ำงงดงำมแต่ก็ไม่มีเสน่หพ์อจะดึงดูดเหล่ำ

มวลหมู่ภมรใหม้ำดอมดมเพียงครำแรกที่ชำยตำมอง ย่ิงกม้มองสไบสชีมพอู่อนอนัซีดจำงกบัโจงกระเบนสีน  ำ้ตำลเขม้ที่สวม

ทบับนรำ่งของตวัเองแลว้ ดอูย่ำงไรทั้งสองคนก็เทียบกันไม่ติดเลยสกันิด ไม่รวมเข็มขัดเงินลำยดอกผกำกรองตำมชื่อของ

เจำ้ของรำ่งที่ไม่มีแมแ้ต่อญัมณีประดบัใดๆ ตวัเสน้ก็ทัง้เลก็ทัง้บำงแทบจะมองไม่เห็นว่ำสวมใส่เข็มขัดเงินเหมือนกับคนอื่น 

ควำมล ำเอียงที่แตกต่ำงขนำดนี ้ช่ำงท ำใหผู้ค้นไดแ้ต่ถอดถอนหำยใจโดยแท ้  

 “หำยดีแลว้เจำ้ค่ะ”เธอตอบค ำถำมของผูท้ี่อย่ำงนอ้ยก็ขึน้ชื่อว่ำเป็นพี่สำวนิ่งๆ นั่นท  ำใหบุ้ษบำแปลกใจกับท่ำทีที่

แปลกไปของนอ้งสำวต่ำงมำรดำ หำกเป็นเมื่อก่อนไม่มีทำงที่ผกำกรองจะตอบเธอดว้ยสหีนำ้เช่นนีเ้ป็นแน่ 

 “พ่อท่ำนว่ำอยำกใหแ้ผลของแม่ผกำกรองหำยสนิทเสียก่อน รีบออกมำเดินตำกลมประเด๋ียวจะลม้ป่วยไปอีก ”

หญิงสำวปรำยตำมองไปที่คอระหงซึ่งยงัคงมีรอ่งรอยใหเ้ห็นอยู่จำงๆอย่ำงนกึรงัเกียจ 

 “ใหน้อนนิ่งอยู่แต่ในหอ้งต่ำงหำกที่จะป่วย ฉนัออกมำเดินรบัลมใหส้บำยบำ้งจะไดห้ำยเรว็ๆ อย่ำงนีพ้ี่บุษบำคิดว่ำ

ไม่ดีกว่ำหรอกร?ึ”น่ำแปลกที่ค  ำพดูค ำจำของอลสิำมกัจะพดูออกมำไดต้รงตำมยุคสมัยอย่ำงพอเหมำะพอดี แมจ้ะมีค  ำที่ไม่

คุน้หไูปบำ้งแต่ก็ถือว่ำไม่ไดแ้ปลกแตกต่ำง 

 “พี่ก็ไดแ้ต่เป็นห่วงแม่ผกำกรองเท่ำนั้น”พูดจบรอยยิม้ของบุษบำก็หำยเลือนไปพรอ้มกับมองมำที่เธออย่ำงมำด

รำ้ย แมอ้ลสิำจะไม่ค่อยไดด้ลูะครมำกนกัแต่ก็พอรูม้ำบำ้งว่ำตวัรำ้ย ตวัอิจฉำมกัจะท ำตวัอย่ำงไร 

 “เชิญขึน้เรือนก่อนขอรบัคุณหลวง”ยังไม่ทันที่จะไดต้อบกลบั อลิสำก็พลนัได้ยินเสียงบิดำของเจำ้ของร่ำงดังที่

ประตเูรอืน จำกนัน้ก็มีรำ่งของบรุุษสงูใหญ่กำ้วตำมขนุขจรเขำ้มำดว้ยใบหนำ้เป้ือนยิม้ ชำยหนุ่มสวมเสือ้รำชประแตนสีขำว 

นุ่งโจงกระเบนผำ้ม่วงสนี  ำ้เงินใหม่เอี่ยม ดจูำกเครื่องแต่งกำยที่ภูมิฐำน สหีนำ้ท่ำทำงดเูป็นผูล้ำกมำกดี ท  ำใหอ้ลิสำอดไม่ได้

ที่จะมองเขำโดยไม่ละสำยตำ เครื่องหนำ้ที่ถกูจัดวำงใหดู้เหมำะสม ทั้งดวงตำเรียวโตสีด  ำฉำยแววเจำ้เล่หแ์ต่เฉลียวฉลำด 

จมกูโด่งรบักบัรมิฝีปำกเรยีวบำงก ำลงัแยม้ยิม้พอเป็นมำรยำ ผิวกำยแมจ้ะคล  ำ้ไปสกัหน่อยแต่ก็เนียนละเอียด อลิสำคิดว่ำ

ชำยหนุ่มที่หลอ่จนไรท้ี่ติแบบนีเ้พียงพอที่จะท ำใหห้ญิงสำวทัง้หลำยต่ำงพำกนัมอบหัวใจตนเองอย่ำงถวำยชีวิตเลยทีเดียว  

 ระหว่ำงหลวงพิพิธก ำลงัถอดหมวกออกก็รูส้กึถึงสำยตำคู่หนึ่งที่จอ้งมองเขำอยู่ และเมื่อไดป้ระสำนสำยตำกับ

ดวงตำสีน  ำ้ตำลเขม้คู่นั้น รอยยิม้อันเต็มไปดว้ยมำรยำทที่เป้ือนเกลื่อนใบหนำ้จึงหำยไปในทันที บรรยำกำศที่อบอวลไป

ดว้ยควำมสบำยรอบกำยก่อนหนำ้แปรเปลี่ยนเป็นนิ่งงนั เงียบสงดัภำยในพรบิตำ 



 

 

 “แม่ผกำกรองออกมำขำ้งนอกไดอ้ย่ำงไร ป่วยอยู่มิใช่ร?ึ!”เมื่อเห็นบุตรสำวคนเล็กยืนอยู่ ในใจของขุนขจรก็ร  ่ำรอ้ง

ว่ำแย่แน่แลว้ ตนหนัมองบ่ำวรบัใชท้ี่ยืนอยู่ขำ้งกำยของผกำกรองก่อนจะเอ่ยปำกข่มขู่ “อีพุ่ม ขำ้บอกใหเ้อ็งดูแลเจำ้นำยเอ็ง

ใหดี้ ท  ำไมจงึปลอ่ยใหแ้ม่ผกำกรองมำเดินเตรด็เตรเ่ช่นนี!้” 

 “บ่ำว....บ่ำว”เห็นว่ำคนที่สนิทที่สุดก ำลังตกอยู่ในควำมล  ำบำก อลิสำจึงเดินขึน้หน้ำมำหนึ่งก้ำวด้วยท่ำทีที่

ตอ้งกำรปกป้องบ่ำวรบัใช้ของตัวเอง “ลกูนอนอยู่แต่ในหอ้ง จึงอยำกออกมำเดินรบัลม ตอนนีพ้่อท่ำนมีแขก ลูกก็ไม่อยู่

รบกวนเจำ้ค่ะ”พดูจบอลสิำก็พยกัหนำ้เรยีกพุ่มใหเ้ดินตำมไป แต่ไม่คำดว่ำเมื่อหมุนตัวกลบั ภำพของชำยหนุ่มที่มำเยือนก็

ปรำกฏเขำ้มำในหวัจนเธอเกือบจะทรงตวัไม่อยู่  

 “คณุผกำกรอง!” 

 “ไม่เป็นไร ฉนัแค่หมนุตวัเรว็ไปหน่อยเท่ำนัน้เอง”มือเลก็ขำวตบลงบนมือของพุ่มที่เขำ้มำประคองเบำๆ เมื่อครู่ทุก

อย่ำงเกิดขึน้เรว็มำกจนเธอตัง้ตวัไม่ทนั จงึมีท่ำทำงคลำ้ยคนจะเป็นลม เห็นควำมห่วงใยที่ฉำยชัดอยู่เต็มแววตำของคนขำ้ง

ตวั อลสิำจงึจ ำเป็นตอ้งรบีเอ่ยปำกปลอบโยน 

 เห็นว่ำตวัปัญหำเดินจำกไปแลว้ ขนุขจรก็รีบปรบัท่ำทีใหยิ้ม้แยม้รำวกับก่อนหนำ้ไม่มีอะไรเกิดขึน้ “แม่บุษบำมำ

ไหวห้ลวงพิพิธส ิยืนนิ่งเช่นนัน้ไดอ้ย่ำงไรกนั”น  ำ้เสยีงที่เรยีกลกูสำวคนโตเต็มไปดว้ยควำมรกัควำมเอ็นดู ผิดกับกำรถำมไถ่

ลกูสำวคนเลก็ก่อนหนำ้โดยสิน้เชิง บุษบำยกมุมปำกยิม้อย่ำงพองำมและเอียงอำยก่อนจะยกมือไหวต้ำมค ำสั่งของผูเ้ป็น

พ่อ สำยตำที่คนทัง้คู่จอ้งมองกนัมีแต่ควำมรอ้นแรงแผ่ซ่ำนไปทั่วทัง้เรอืน 

 “คณุผกำกรองไม่เป็นอะไรใช่หรอืไม่เจำ้คะ?”อำยขุองบ่ำวคนนีม้ำกกว่ำเจำ้ของร่ำงหลำยปี ไม่แปลกอะไรที่จะท ำ

ตวัเป็นห่วงรำวกบัเป็นพี่สำวคนหนึ่ง ครัง้ที่เจอกบัหลวงพิพิธ อลิสำยอมรบัว่ำตะลงึในควำมหล่อและภูมิฐำนของเขำอย่ำง

มำก เพียงแต่ไม่คิดว่ำไม่ก่ีนำทีต่อมำ ภำพที่พุ่งเขำ้มำจะเป็นเรื่องรำวของโศกนำฏกรรมควำมรกัของผกำกรองกับชำยหนุ่ม   

คนเช่นนีอ้ย่ำงไรก็ไม่อำจมองดว้ยควำมหลงใหลไดอ้ีกเป็นครัง้ที่สอง 

 “ศำลำรมิน ำ้ตรงนัน้ ไปไดห้รอืไม่”มองจำกหนำ้ต่ำง อลิสำเห็นศำลำริมน ำ้ไกลๆหลงัหนึ่ง เพียงแต่ไม่ รูว้่ำตัวเองมี

สิทธ์ิจะไปไดไ้หม ในเรือนหลงันีน้อกจำกในหอ้งแลว้ หญิงสำวก็ไม่แน่ใจว่ำตัวเองสำมำรถไปไหนไดอ้ีกบำ้ง อย่ำงนอ้ยๆ

ตอนนีเ้ธอก็ปรำรถนำที่จะออกจำกหอ้งเพื่อไปสดูอำกำศสกัหน่อย  

 “คณุผกำกรองอยำกไปหรอืเจำ้คะ?” 

 “อยู่ในหอ้งมนัรอ้น” 

 “ไวพ้รุง่นีไ้ปทำงหนำ้เรอืน ดีหรอืไม่เจำ้คะ?” พุ่มไม่อยำกใหเ้จำ้นำยลงไปถึงหลงัเรือน ที่นั่นมีบ่ำวหญิงชำยปนกัน 

ไม่รวมพวกเด็กๆที่วิ่งเล่นเสียงดังไม่ระวังคน  หำกปล่อยใหเ้จำ้นำยไปทำงหลงัเรือนเพื่อหลบเลี่ยงแขกของขุนขจรยำมนี ้

เกรงว่ำคนอย่ำงเธอมีหลงัแผ่นเดียวก็คงไม่พอใหเ้ฆ่ียนตี  



 

 

 “ไปวนันีแ้หละ พรุง่นีก็้ไม่รูว้่ำจะไดไ้ปหรอืเปลำ่” 

 “แต่ว่ำ....” 

 “ฉนัอยำกไปวนันี ้พุ่มน ำทำงใหท้ีเถิดนะ”อลสิำลกุขึน้จำกเกำ้อีร้ิมหนำ้ต่ำงที่นั่งอยู่ ก่อนจะพยักหนำ้ใหบ้่ำวรบัใช้

น  ำทำงดว้ยท่ำทีที่อีกฝ่ำยไม่อำจปฏิเสธได ้

 “คณุชมนำด คณุชมนำดปลอ่ยไอจ้กุมนัเถอะนะเจำ้คะ มนัไม่ไดต้ั้งใจ เมตตำมันเถอะเจำ้ค่ะ!”เสียงรอ้งออ้นวอน

อย่ำงโหยหวนที่ดงัจำกหลงัเรอืน ท  ำใหร้ำ่งบำงที่กำ้วลงจำกบนัไดชะงกัเทำ้แลว้ขมวดคิว้แน่น “ไอจุ้กมันเป็นเด็กก ำพรำ้ ไม่

มีพ่อ ไม่มีแม่ ไม่มีใครคอยสั่งสอน มนัไม่ไดต้ัง้ใจจรงิๆ มนัแค่เลน่ซนตำมประสำเด็กเท่ำนัน้!” 

 “เฆ่ียนต่อไป!”เสียงเฉียบขำดแหลมสงูของชมนำดดังขึน้ไม่ยอมอ่อนขอ้ อลิสำจึงจ  ำเป็นตอ้งเร่งฝีเทำ้ลงมำดูว่ำ

ดำ้นหลงัเรือนใหญ่ของขุนนำงมีเรื่องทำรุณอะไรเกิดขึน้ เมื่อเดินมำถึงบริเวณลำนหลงัเรือน ก็พบเด็กชำยคนหนึ่งนุ่งโจง

กระเบนสนี  ำ้ตำลตุ่นเก่ำๆ ไม่ไดส้วมเสือ้ก  ำลงัถูกผูกติดไวก้ับเสำเรือน โดยมีชำยฉกรรจร์่ำงสงูก ำลงัใชไ้มห้วำยฟำดลงไป

อย่ำงเต็มแรง บ่ำวไพรโ่ดยรอบก็เอำแต่นั่งกม้หนำ้กม้ตำ เหลอืเพียงบ่ำวหญิงคนหนึ่งที่กม้ลงกรำบเทำ้นำยหญิงของบำ้นไม่

หยดุ พลำงรอ้งขอใหป้ลอ่ยเด็ก อลสิำมองแม่เลีย้งเจำ้ของรำ่งที่ยืนนิ่งโดดเด่นท่ำมกลำงคนรับใชท้ี่ต  ่ำตอ้ยก็อดไม่ไดท้ี่จะย่ืน

มือเขำ้ไปช่วยเหลอืบ่ำวเด็กคนนัน้ 

 “ท  ำอะไรกนัอยู่ร?ึ” เสยีงที่ดงัขึน้เหมือนลมวูบหนึ่งที่พัดมำในฤดูรอ้น บ่ำวไพร่ที่นั่งกม้หนำ้ต่ำงพำกันเงยหนำ้ขึน้

มองว่ำเป็นผูใ้ดที่เขำ้มำช่วยเหลอืเจำ้จกุ แต่เมื่อเห็นว่ำเป็นบตุรสำวที่ถกูทอดทิง้ ทกุคนจงึรูส้กึเศรำ้สลดใจกว่ำเดิม 

 เมื่อเห็นใบหนำ้งดงำมที่ละมำ้ยคลำ้ยกับหนำมยอกอกที่ตำยไปแลว้นั้น ชมนำดจึงยิม้หยันเอ่ยปำกเตือน “แม่

ผกำกรอง มำท ำอะไรที่หลงัเรอืนเลำ่ ประเด๋ียวท่ำนขนุรูเ้ขำ้จะโกรธเอำได”้  

 อลสิำปรำยตำมองหลงัที่ชุ่มไปดว้ยเลอืดของเด็กที่ถกูมดัไวด้ว้ยสำยตำสงสำรปนแข็งกรำ้ว หำกเป็นในยุคปัจจุบัน 

เธอจะตอ้งแจง้เจำ้หนำ้ที่ใหเ้ขำ้มำด ำเนินคดีกับผูท้ี่ทำรุณเด็กเช่นนีใ้หถ้ึงที่สดุ เด็กตัวแค่นีก้ลบัโดนตีจนไรเ้รี่ยวแรง นี่เป็น

เรื่องโหดรำ้ยป่ำเถื่อนอย่ำงมำก 

 “เสียงดังเอะอะไปถึงหอ้งนอน ลกูอยำกจะพักผ่อนก็ท ำไม่ได ้จึงลงมำดูว่ำมีเรื่องอะไร นึกไม่ถึงว่ำคุณแม่ก  ำลงั

เฆ่ียนเด็กเลก็”อลสิำข่มกลัน้ควำมโกรธที่อยู่ในใจก่อนจะเอ่ยปำกพูดกับคนตรงหนำ้ดว้ยน ำ้เสียงเรียบเฉยแต่ทว่ำก็คุกคำม

ไปดว้ยเช่นกนั 

 “บ่ำวที่จะท ำรำ้ยเจำ้นำย หำกไม่ถกูลงโทษ วนัหนึ่งประเด๋ียวมนัจะไดปี้นขึน้หวั” 

 “เรื่องเป็นมำอย่ำงไร?”อลสิำไม่อยำกจะเสวนำกบัผูห้ญิงที่มีจิตใจอ ำมหิต จึงมองบ่ำวที่กม้หนำ้น  ำ้ตำนองพืน้เพื่อ

ถำมถงึเรื่องรำวทัง้หมดที่เกิดขึน้ 



 

 

  “ไอจ้กุมนัจะพำพวกลกูบ่ำวคนอื่นๆไปเล่นมำ้กำ้นกลว้ยที่ทำ้ยเรือน แต่ไม่คำดว่ำคุณชมนำดจะลงมำ ปกติแลว้

หลงัเรอืนนีไ้ม่มีเจำ้นำยคนใดลงมำอยู่แลว้ ไอจ้กุมนัเลยวิ่งสดุชีวิต ไม่ทนัไดม้องคน จนวิ่งชนคณุชมนำดลม้เจำ้ค่ะ” 

 “คณุแม่เจ็บตรงไหนหรอืไม่?”อลสิำหนัไปถำมคนที่มองอย่ำงไรก็ไม่มีท่ำทำงบำดเจ็บสกันิด 

 “เจ็บไปหมดทั้งตัว ไม่อย่ำงนั้นจะเรียกใหค้นมำเฆ่ียนไอไ้พร่เช่นนีร้ ึ”ชมนำดมองลกูเลีย้งรำวกับจะบอกว่ำ ถำม

ค ำถำมอะไรไม่รูค้วำม 

 เห็นสำยตำที่มองมำ อลิสำก็แอบลอบถอยหำยใจ ไม้อ่อนดัดง่ำย ไมแ้ข็งดัดยำก ไม่ต้องบอกเลยว่ำคนอย่ำง

ชมนำดจะเป็นไมท้ี่แข็งขนำดไหน “คณุแม่คิดจะเฆ่ียนบ่ำวเด็กคนนีใ้หถ้งึตำยเลยหรอืเจำ้คะ?” 

 “ก็ใช่น่ะส!ิ” 

 “บ่ำวเด็กคนหนึ่งถงึกบัถกูเฆ่ียนตำยเพียงเพรำะวิ่งชนเจำ้นำยที่ไม่รูม้ำท  ำอะไรที่หลงัเรือน หำกใครรูเ้ขำ้คงเอำไป

พดูกนัทั่ว ว่ำเรอืนขนุจิตใจอ ำมหิต ฆ่ำไดแ้มก้ระทั่งเด็กตัวแค่นี ้ว่ำแต่คุณแม่มำท ำอะไรที่นี่หรือเจำ้คะ พ่อท่ำนกับพี่บุษบำ

รบัแขกอยู่ดำ้นหนำ้ คุณแม่เป็นเจำ้บำ้น  เหตุใดจึงไม่ไปต้อนรบัแขกเจำ้คะ?”ท่ำทำงเอียงคอสงสยัพรอ้มกับค ำถำมของ

หญิงสำวท ำใหช้มนำดที่เดิมทีอยำกจะสั่งสอนไดแ้ต่นิ่งอึง้ “คุณแม่มีเมตตำ ปล่อยเด็กไปเถอะนะเจำ้ค่ะ ป่ำนนีพ้่อท่ำนกับ

แขกคงจะรออยู่” 

 “ห”ึในเมื่อถกูตอ้นจนไม่อำจตอบโตไ้ด ้ผูท้ี่ขึน้ชื่อว่ำเป็นเจำ้ของเรือนคนหนึ่งจึงส่งเสียงออกจมูกแลว้เดินขึน้เรือน

ไปอย่ำงเจ็บใจ เป็นสญัญำณว่ำไม่เอำควำมกบัเด็กตัวเลก็ๆคนนีแ้ลว้ 

 “ปลอ่ยเด็กลงมำ แลว้พำไปรกัษำดว้ย” 

 “ขอบพระคณุเจำ้ค่ะ!”เรื่องรำวก็จบลงดว้ยชมนำดปลอ่ยคนอย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน บุตรีที่ถูกทิง้กลบัช่วยเหลือ

บ่ำวอย่ำงไม่เกรงกลวั พุ่มที่อยู่ดำ้นหลงัมำโดยตลอดจึงอดไม่ไดท้ี่จะเอ่ยเตือนเจำ้นำยดว้ยควำมเป็นห่วงและไม่สบำยใจ

“คณุผกำกรองท ำเยี่ยงนี ้คณุชมนำดตอ้งไม่พอใจแน่ๆเจำ้ค่ะ” 

 “แลว้พุ่มจะปล่อยใหเ้ด็กโดนเฆ่ียนตีจนตำยต่อหนำ้ต่อตำฉันร?ึ”อลิสำหันไปถำมบ่ำวรับใชค้นสนิทที่มักจะมีสี

หนำ้แววตำเป็นกงัวลอยู่ตลอดเวลำ 

 “อย่ำงไรก็แค่บ่ำวไพรค่นหนึ่งเท่ำนัน้ เทียบไม่ไดห้ำกคณุผกำกรองถกูคุณชมนำดรงัแก” 

 “ตัง้แต่เหมือนตำยแลว้เกิดใหม่มำได ้ฉนัก็คิดว่ำทกุชีวิตมีค่ำเท่ำกนั หำกวนัต่อไปจะโดนอะไรก็ใหม้ันเป็นเรื่องของ

อนำคตเถอะ อย่ำงนอ้ยๆวนันี ้เด็กคนนัน้ก็ไม่ถกูเฆ่ียนจนตำย”ทนัทีที่พดูจบ สำยตำของพุ่มก็ท  ำใหอ้ลสิำท ำตัวไม่ถูก เพรำะ

บ่ำวรบัใชค้นนีก้  ำลงัจอ้งมองเธอรำวกับเห็นคนแปลกหนำ้ ก็อำจจะใช่....อย่ำงไรวิญญำณที่อยู่ในร่ำงของผกำกรองก็เป็น

เพียงคนแปลกหนำ้คนหนึ่งที่มำจำกยคุสมัยอื่นจรงิๆ  



 

 

 อลสิำเหมือนไดแ้หลง่พกัสมองที่ใหม่ ไม่ว่ำอย่ำงไรคนในเรอืนก็ท  ำเหมือนเธอไม่มีตัวตน ดังนั้นทุกวันหญิงสำวจึง

มีเวลำทัง้วนัมำนั่งพกัผ่อนรบัลมอยู่ที่ศำลำรมิน ำ้ระหว่ำงที่รอใหร้ำ่งกำยฟ้ืนตวัใหค้รบถว้นสมบูรณ์ เมื่อร่ำงกำยหำยดีเมื่อไร 

เธอจะไดคิ้ดต่อว่ำท ำอย่ำงไรจงึจะกลบัไปสูยุ่คปัจจบุนัของตนเอง 

 “สนกุกนัใหญ่เชียว”อลสิำจงใจเอ็ดเสยีงดงัใสเ่ด็กเลก็ๆที่เป็นลกูของบ่ำวไพร่ในเรือนซึ่งก  ำลงัวิ่งเล่นอยู่นอกศำลำ

รมิน ำ้กนัอย่ำงเสยีงดงัครืน้เครง โดยหนึ่งในนัน้ก็ไม่พน้เจำ้จกุ เด็กที่ถกูเฆ่ียนเมื่อหลำยวันก่อน แผ่นหลงัขำวๆตอนนีก็้ยังคง

มีรอยแดง รอยแผลพำดไปมำใหเ้ห็น แต่เด็กอย่ำงไรก็เป็นเด็ก นอกจำกจะฟ้ืนตัวไดเ้ร็ว ยังห่วงเล่นไม่ลืมหูลืมตำ “เล่นมำ้

กำ้นกลว้ยกนัร?ึ” 

 “ขอรบั”เจำ้จกุหนัหนำ้มำฉีกยิม้กวำ้งใหเ้จำ้นำยที่ช่วยเหลือตัวเองไวพ้รอ้มกับตอบอย่ำงฉะฉำน ใบหนำ้เล็กขำว

ฉำยแววว่ำจะโตมำเป็นหนุ่มรูปงำม ท ำใหอ้ลิสำเอ็นดูเขำกว่ำลกูบ่ำวคนอื่นๆ แมเ้จำ้จุกอำยุเจ็ดแปดขวบก็จริงแต่รูภ้ำษำ

อย่ำงมำก ไม่ว่ำเธอจะพดูหรอืสอนอะไรก็ลว้นแต่เขำ้ใจและท ำตำมทัง้สิน้ 

 “มีมำ้แลว้อยำกมีปืนดว้ยหรอืไม่ เป็นขนุนำงใหญ่บนหลงัมำ้น่ำเกรงขำม”อลสิำหวัเรำะเบำๆเมื่อเห็นเด็กแต่ละคน

หนัมำมองอย่ำงสนอกสนใจ โดยเฉพำะเด็กผูช้ำย ย่ิงเป็นบ่ำวไพร่ที่ไม่มีโอกำสรบัรำชกำร อย่ำงนีแ้ลว้จะมีโอกำสไดจ้ับปืน

จริงๆได้อย่ำงไร“เจำ้จุก ไปหำกำ้นกลว้ยสกัสองสำมกำ้นแลว้ก็ไปหยิบยืมมีดท ำครัวมำให้ฉันที ระวังดว้ยเล่ำ มีดมันคม

ประเด๋ียวจะเจ็บตวั” 

 “ขอรบั!”หลงัจำกเจำ้จกุวิ่งหำยไปไม่นำนก็กลบัมำพรอ้มกับของที่เธอสั่ง ครำวนีเ้ด็กๆก็ต่ำงพำกันเฮโลเขำ้มำใน

ศำลำรมิน ำ้เพื่อมองเจำ้นำยใชม้ีดหนักำ้นกลว้ยเป็นท่อนๆแลว้ปำดท ำปืนกำ้นกลว้ย และเมื่อสำธิตวิธีกำรเล่นใหดู้ ตำกลม

โตใสแจ๋วของทกุคนก็เบิกกวำ้งพำกนัยือ้แยง้กนัไปมำ “ประเด๋ียวแบ่งฝ่ำยกนัว่ำใครเป็นผูร้ำ้ย ใครเป็นคนดี จำกนั้นก็ใหค้นดี

จับผูร้ำ้ย เมื่อจับครบแลว้ ต่อไปจะเล่นอีกก็ตอ้งสลบักัน หำ้มเป็นคนดีฝ่ำยเดียวหรือเป็นผูร้ำ้ยฝ่ำยเดียว เขำ้ใจหรือไม่ ”

เพรำะเห็นเด็กก ำลงัสนกุ อลสิำจงึเสนอบทละครปลกูฝังกำรแบ่งปันและคุณธรรมเพื่อสอนลกูบ่ำวไพร่ใหไ้ดเ้รียนรูว้่ำทุกคน

ควรจะเป็นคนดี เพรำะกำรเป็นคนรำ้ยหรอืคนไม่ดีจะตอ้งมีจุดจบที่เลวรำ้ย 

 “แลว้พวกบ่ำวเลำ่เจำ้คะ”หลงัจำกที่เด็กผูช้ำยก ำลงัแบ่งฝ่ำย มือเลก็ๆของเด็กผูห้ญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ก็เอือ้มเขำ้มำ

เขย่ำขำเธอเบำๆ อลสิำจงึนิ่งคิดก่อนจะเอ่ยปำกพดูกบัเด็กๆที่ก  ำลงัรอคอย “เลน่เป็นตลำดขำยของ เหมือนเล่นขำยของนั่น

แหละแต่มีหลำยรำ้น ใครอยำกขำยอะไรก็แบ่งกนั แต่ตอ้งมีคนเล่นเป็นคนซือ้ดว้ยนะ จำกนั้นก็ใหผู้ร้ำ้ยมำปลน้ชิง ใหค้นดี

มำช่วยเหลอื” 

 ไม่นำนบทละครเด็กเล่นของอลิสำก็ถูกแสดงขึน้ อลิสำเองตั้งแต่วิญญำณมำอยู่ในร่ำงของผกำกรอง นี่เป็นครัง้

แรกที่เธอสำมำรถยิม้กวำ้งไดอ้ย่ำงสบำยใจ เสียงดังโหวกเหวกของพวกเด็กๆฝ่ำยคนดีก ำลงัแหกปำกไล่จับฝ่ำยผูร้ำ้ย ปืน

กำ้นกลว้ยที่เธอท ำให ้เด็กๆก็เอำมำเลน่กนัอย่ำงสนกุสนำน ขนำดที่ว่ำเด็กผูห้ญิงเองก็เอำมำไวท้ี่แผงขำยของคอยช่วยจับ



 

 

ฝ่ำยผูร้ำ้ยดว้ยเช่นกนั  บรรยำกำศกำรเล่นแบบนีไ้ม่ไดม้ีใหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบันเพรำะเทคโนโลยีที่กำ้วล  ำ้น  ำสมัย เด็กส่วน

ใหญ่จดจ่ออยู่กบัหนำ้จอเลก็ๆเหลำ่นัน้มำกกว่ำจะมำว่ิงเลน่ใหเ้หงื่อโทรมกำย 

 “ปืนนัน้อนัตรำยย่ิงกว่ำมีด ฉนัท  ำใหเ้ลน่ก็เพื่อจะใหรู้ว้่ำปืนมีไวผ้ดุงควำมยุติธรรม อย่ำเที่ยวไปยิงใครสุ่มสี่สุ่มหำ้ 

หำกยิงผูบ้รสิทุธ์ิเท่ำกบัว่ำเรำเองนั่นแหละเป็นคนรำ้ยเสยีเองเขำ้ใจหรอืไม่” 

 “ขอรบั/เจำ้ค่ะ!” 

 “ดีมำก อย่ำงท ำกำรคำ้ขำยก็ตอ้งสจุรติกบัคนซือ้ อย่ำไดค้ดโกง เพรำะทุกคนก็ตอ้งท ำกินเช่นเดียวกัน โกงเขำใน

วนันี ้วนัหนำ้ก็ไม่ไดดี้จะเป็นบำปติดตวั ทกุคนเขำ้ใจที่ฉนัสอนใช่หรอืไม่” 

 “ขอรบั/เจำ้ค่ะ!” 

 “ตะวันจะตกดินแลว้ วิ่งกันจนเหนื่อยแลว้กระมัง กลบัไปกินขำ้ว อำบน ำ้นอนเสียก่อนไป พรุ่งนีค่้อยมำเล่นกัน

ใหม่”อลสิำมองบรรดำลกูสมนุเลก็ๆของเธอวิ่งหำยกนัไปดว้ยใบหนำ้เป้ือนยิม้ เหลือก็เพียงแค่คนเดียวที่ยังคงยืนนิ่งไม่ขยับ 

“มีอะไรรเึจำ้จกุ ท  ำไมยงัไม่ยอมกลบั?” 

 “ปืนอนัใหญ่ดีกว่ำปืนอนัเลก็ใช่ไหมขอรบั?” 

 “ไม่เก่ียวกบัว่ำจะกระบอกใหญ่หรือกระบอกเล็กหรอกเจำ้จุก ปืนอันตรำยมำก กระสนุนัดเดียวก็สำมำรถพรำก

คนที่รักจำกไปได ้หรือช่วยคนดีจำกคนรำ้ยไดเ้ช่นกัน ดังนั้นวันใดที่ เจำ้จุกได้มีโอกำสไดจ้ับปืน ไม่ว่ำกระบอกใหญ่หรือ

กระบอกเลก็ จงเล็งเพื่อช่วยเหลือคน แลว้เหนี่ยวไกอย่ำงมีสติ”เพียงแค่ชั่ววูบเท่ำนั้นที่เรำเหนี่ยวไก กระสนุที่พุ่งออกไปก็

สำมำรถตัดสินชีวิตคนๆหนึ่งหรือหลำยคนได้เลยทีเดียว เรื่องพวกนี ้ไม่ได้อยู่ที่ปำกอยำกจะพูดก็พูดออกมำได ้อลิสำ

เพียงแต่พดูตำมประสบกำรณท์ี่ตัวเองไดพ้บเจอ กำรที่หญิงสำวพูดเรื่องเหล่ำนีก้ับเจำ้จุกก็ไม่ไดห้วังใหเ้ขำเขำ้ใจทั้งหมด 

เพียงแต่อย่ำงนอ้ยก็หวงัว่ำค ำพดูนีจ้ะสำมำรถชีน้  ำใหเ้ด็กคนหนึ่งเติบโตขึน้มำเป็นคนดี มีค  ำพูดใหฉุ้กคิดหำกวันหนึ่งหลง

เดินทำงผิด  

 ขณะที่ก  ำลงัพดูกบัเจำ้จกุอยู่นัน้ อลสิำก็ไม่ทนัไดส้งัเกตว่ำมีเรือหลวงล  ำหนึ่งจอดนิ่งอยู่ดำ้นขำ้งมำโดยตลอด ซึ่ง

นำนพอจะไดเ้ห็นรำ่งบำงสำธิตวิธียิงปืนกำ้นกลว้ยใหเ้ด็กๆดู 

 “ไม่เคยเห็นหญิงสำวเรอืนใดพดูเรื่องปืนผำหนำ้ไมไ้ดฉ้ะฉำนเย่ียงนีม้ำก่อน” 

 “เจำ้คณุรบีไปรำยงำนตวัก่อนเถิดขอรบั”เสียงรอ้นรนจำกหัวเรือรีบเร่งผูเ้ป็นเจำ้นำยเป็นครัง้ที่เท่ำไรก็ไม่อำจนับ 

พลำงคิดในใจอย่ำงรอ้นรนว่ำตวัเขำและชำยหนุ่มนั่งอยู่ตรงนีน้ำนแลว้ หำกไปรำยงำนตัวชำ้ตัวเขำตอ้งถูกลงโทษหนักเป็น

แน่ 

 “เอ็งรูห้รอืไม่นี่เรอืนของผูใ้ด?” 



 

 

 “โถ่...เจำ้คณุ หำกอยำกรูน้ักประเด๋ียวรำยงำนตัวเสร็จ เรียกใครมำถำมก็ได ้ตอนนีร้ีบไปกันก่อนเถิดขอรบั”เห็น

ท่ำทีรอ้นใจของบ่ำวคนสนิท ชำยหนุ่มจงึยกยิม้พยกัหนำ้ตอบรบั 

  เสยีงไมพ้ำยที่ตีผิวน ำ้ อลสิำซึ่งนั่งอยู่บนศำลำจงึสะดุง้หนัไปมองยังเรือไมช้ั้นดีที่ดูเป็นไมห้ำยำกพรอ้มทั้งตกแต่ง

ดว้ยลวดลำยสลกัอนัสวยงำม หญิงสำวจงึหวนคิดไปถงึเขตป่ำสงวนที่ตนเองเพิ่งจะไปเยือนเพื่อสอบถำมเรื่องงำนก่อนที่จะ

ประสบอบุติัเหต ุท่ำทำงครุน่คิดของรำ่งบำง ท  ำใหช้ำยหนุ่มบนเรอืไดแ้ต่มองเธอผ่ำนม่ำนโปร่งอย่ำงไม่วำงตำจนกระทั่งเรือ

หลวงล  ำงำมไดล้ำลบัหำยไป 

 


