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เร่ือง : บา้นไรช่ายด ุ 

ผู้เขียน  :  seXus 

จัดรูปเล่มและพสูิจนอั์กษร  :  ควีนสอ์กัษร 

จัดท ำ  :  สิงหาคม 2564 

จ ำนวนหน้ำ  :  360  หนา้       รำคำปก :  299  บาท 

ภาพประกอบจาก : JL G จาก Pixabay 

เว็บไซต ์: https://www.facebook.com/isee4writer 

 

 
สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 หา้มน า
สว่นหนึง่สว่นใดของหนงัสือนิยายเลม่นีไ้ปลอกเลียนแบบ แสกน

หนงัสือ ท าการส าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน าไปเผยแพรบ่น
อินเทอรเ์น็ตในรูปแบบต่าง ๆ และเครอืข่ายต่างๆ นอกจากจะ
ไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทางเจา้ของสิทธ์ิเทา่นัน้ 

https://www.facebook.com/isee4writer
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จากใจนกัเขียน 

 
“...หนีชี้วิต หนีแ้คน้ ที่เธอตอ้งยอมพลีกายชดใชใ้หเ้ขา !” 
ส าหรบัเรื่อง “บ้ำนไร่ชำยดุ”  เป็นเรื่องราวของ เมย ์หญิง

สาววยัแรกแยม้ ที่ตอ้งตกเป็นเชลยในก ามือซาตาน เพราะหนีชี้วิต
ที่พอ่ของเธอไดก้ระท าไวก้บัครอบครวัของพอ่เลีย้งพยคัฆ ์! 
ซาตานในรา่งเทพบตุร แมเ้ขาจะมีใบหนา้หลอ่เหลาแต่กลบัดรุา้ย
ป่าเถ่ือน ! เธอจะรอดพน้จากน า้มือซาตานไปไดอ้ย่างไร ไป
ติดตามกนัคะ่ 
 
 ขอขอบคณุนกัอา่นทกุ ๆ ท่าน ที่ติดตามและเป็นก าลงัใจ
ใหก้บันกัเขียนตวัเลก็ ๆ คนนีเ้สมอมา  
 
      รักผู้อ่ำนทกุทำ่น 
 

         seXus 

 
 



 

5 I บา้นไรช่ายด ุ

 

เสียงตอบรบัจาก“นกัอ่าน”  

(readAwrite) 
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เสียงตอบรบัจาก“นกัอ่าน”  

(readAwrite) 
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บทท่ี 1 

 

 

 
 

ณ หน้ำโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
 
โรงเรยีนแห่งนีเ้ป็นโรงเรยีนประจ าจงัหวดั

แห่งหนึ่งทางภาคเหนือ  
วนัสดุทา้ยของการสอบกลางภาคมกัจะ

เสรจ็สิน้ในช่วงเชา้ ดงันัน้ ในช่วงบา่ยนกัเรยีนที่ไมม่ี
การสอบซอ่มก็จะเริม่ทยอยกนักลบับา้น บางสว่น
จบักลุม่กนัไปหา้งสรรพสินคา้ซึง่เป็นแหลง่รวมความ
บนัเทิงเพียงแหง่เดียวในจงัหวดัที่คอ่นขา้งหา่งไกล
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ความเจรญิ เช่น โรงภาพยนตร ์คาราโอเกะ หรอื 
การนั่งรบัประทานไอศกรมีในหอ้งแอรเ์ย็น ๆ 

 
“เมย ์!  เมย ์! เดี๋ยวสิ !” 
เด็กชายรา่งโยงในชดุมธัยมปลาย สวม

แวน่หนาเตอะ สะพายเปส้ีด  าวิ่งกระหืดกระหอบ ไล่
ตามหลงัเหยียดตรงของเด็กสาวมธัยมปลาย รูปรา่ง
ของเธอผูน้ัน้สงูเพรยีว มีสว่นเวา้สว่นโคง้ของผูห้ญิง
ในวยัสาวบานสะพรั่ง ผมสีด าขลบัยาวสลวยของเธอ
ถกูรวบเป็นหางมา้ มดัดว้ยโบสีขาว ที่บง่บอกถึงวยั
บรสิทุธ์ิไรเ้ดียงสาของวยัแรกสาว 

 
“วา่ไงคะ ทา่นหวัหนา้หอ้ง” 
หญิงสาวรา่งสวยที่ถกูเรยีกหยดุชะงกั 

พรอ้มกบัหนัหนา้มาสง่ยิม้ใหเ้ด็กหนุ่มซึง่วิ่งมาหยดุ
ตรงหนา้หลอ่นพอดี 
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ใบหนา้รูปไขข่าวผอ่งของเธอราวกบั

สวรรคบ์รรจงแต่งแตม้ ขนตายาวงอนเรยีงกนัเป็น
แพใตค้ิว้โก่งดงัคนัศร อีกทัง้จมกูโดง่ท่ีเชิดขึน้คลา้ย
กบัเด็กสาวจอมรัน้ชวนใหค้นัหวัใจเด็กหนุ่ม ดวงตา
กลมโตของเธอเป็นประกายระยบั บวกกบัรมิฝีปาก
อิ่มสวยที่ก าลงัสง่รอยยิม้พิมพใ์จมาใหเ้ขา จงึท าให้
เด็กชายท่ีเพิ่งแตกหนุ่มรูส้กึหายใจไมท่ั่วทอ้ง หวั
ใจเตน้ตกึตกั จนเขาไมแ่น่ใจวา่ที่หวัใจเตน้แรงนัน้ 
เพราะความสวยของเธอ หรอืเพราะเขาวิ่งมาเรว็
จนเกินไป 

 
เมื่อคนเรยีกเธอใหห้ยดุเอาแตม่องเธอไม่

วางตา เด็กสาวจงึผลกัเขาท่ีหวัไหลท่ีหนึ่งก่อนเอย่วา่ 
“น่ีภาน ุมีอะไรก็พดูมาสิ”  
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เสียงของเธอท าใหเ้ด็กหนุ่มตรงหนา้ไดส้ติ 
จงึเอามือจบัทา้ยทอยของตนแกเ้กอ้พรอ้มกบับอก
วา่  

“สอบกลางภาคเสรจ็แลว้ เหลือเวลาอีก
ตัง้ครึง่วนักวา่จะถึงเวลาเลิกเรยีน รถของรสีอรต์ก็ยงั
ไมม่ารบั พวกเราไปดหูนงักนัดีไหม” 

ภาณรุบีเอ่ยชวนหญิงสาวที่ตนหมายปอง
มานานอยา่งกระตือรอืรน้  

เมย ์หรอื เมทนีิ เป็นลกูสาวของ
เจา้ของรสีอรต์อิงผา และยงัเป็นเพ่ือนรว่มชัน้
เดียวกบัเขา ซึง่เขาแอบชอบเธอมาตัง้แต่แรกเขา้
มธัยมศกึษา จวบจนวนันีท้ี่ทัง้คูเ่รยีนจนจะจบชัน้
มธัยมศกึษากนัแลว้ แตเ่ขายงัไมม่ีโอกาสไดใ้กลชิ้ด
กบัหลอ่นเป็นการสว่นตวัเลยสกัครัง้ หากพลาด
โอกาสนีอี้กไมก่ี่เดือนขา้งหนา้พวกเขาก็ตอ้งแยกยา้ย
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กนัไปเขา้เรยีนมหาวิทยาลยั ซึง่เขาไมรู่ว้า่จะไดเ้รยีน
ในมหาวิทยาลยัเดียวกนัหรอืไม่  

 
“ขอโทษที พอดีวนันีฉ้นัไปดว้ยไมไ่ด ้

เพราะเป็นวนัเกิดเมย ์ก็เลยอยากรบีกลบับา้นไปหา
แมน่่ะ”  

หญิงสาวรบีปฏิเสธอยา่งจรงิจงั เพราะ
เธอตัง้ใจเอาไวแ้ลว้วา่หากสอบเสรจ็เรว็ก็จะแวะไป
ซือ้ขนมเทียนเจา้อรอ่ยที่แมช่อบ ในวนันีเ้ธออยากให้
ความส าคญักบัแม่มากที่สดุ เพราะเธอรูว้า่วนัเกิด
ลกูคลา้ยกบัวนัตายของแม่  

 
“วนันีว้นัเกิดเมยห์รอ”   ภาณถุามอย่าง

ตื่นเตน้  
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สาวนอ้ยพยกัหนา้พรอ้มกบัยิม้กวา้งเต็ม
ใบหนา้ รอยยิม้ของเธอนัน้ช่างท าใหห้วัใจของเขา
เตน้รวัยิ่งนกั  

 
“จ๊ะ ครบรอบ 19 ปีพอดี” 
เมยม์ีอายแุก่กวา่เพื่อนรุน่เดียวกนั 1 ปี 

เพราะวา่เธอเขา้เรยีนชา้กวา่เด็กคนอื่น ๆ โดยแม่
ของเธอใหเ้หตผุลวา่ เมื่อยงัเป็นเด็ก เธอป่วยหนกั
ตอ้งหยดุอยูท่ี่บา้นนานเป็นปี 

  
“แย่จงั นไุมรู่เ้ลยวา่ วนันีว้นัเกิดเมย ์นเุลย

ไมม่ีของขวญัให ้เอาไวว้นัหลงั นจุะเอาของขวญัวนั
เกิดมาใหน้ะ” 

 
“ขอบใจมาก เมยไ์ปนะ  
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“แลว้เมยจ์ะกลบัยงัไง รถรสีอรต์ยงัไมม่า
รบัน่ี”  

เด็กหนุ่มเอ่ยถามอยา่งเป็นหว่ง เพราะ
ปกติแลว้เมยจ์ะไปกลบัโรงเรยีนโดยอาศยัรถของรี
สอรต์ซึง่คอยวิ่งรบันกัท่องเที่ยว  

 
“เมยจ์ะกลบัรถสองแถว วา่จะแวะไปที่

ตลาดในเมืองก่อนจ๊ะ” 
 
“เมยไ์มก่ลวัพวกไรป่ลายดาวแลว้เหรอ 

ใหภ้านไุปสง่เมยด์ีไหม” 
ภาณอุาสาดว้ยความเป็นหว่ง และใน

สว่นลกึนัน้ เขาอยากจะหาโอกาสอยูก่บัหลอ่นนาน 
ๆ 
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เมยย์่นคิว้เลก็นอ้ยในหวัของเธอก าลงันกึ
ถึงไรป่ลายดาวที่อยูใ่กลก้บัรสีอรต์ของเธอ ไรแ่ห่งนี ้
เป็นที่กลา่วขานวา่เป็นแหลง่รวมคนเถ่ือน และยงัมี
ข่าวลือวา่เจา้ของรสีอรต์ถกูฆ่ายกครวั ดงันัน้ พ่อกบั
แมข่องเธอจงึมกัจะคอยเตือนหลอ่นเสมอวา่ หา้ม
เขา้ไปใกลไ้รป่ลายดาวเป็นอนัขาด หรอืหา้ม
แมก้ระทั่งพดูคยุกบัคนในไรน่ัน้ 

“อืม ก็ดีเหมือนกนันะ”  
เมยพ์ยกัหนา้นอ้ย ๆ 
 
“ไปกนั รถมอเตอรไ์ซคเ์ราจอดอยูใ่น

โรงรถ” 
ภาณยุิม้ฉีกยิม้จนแทบจะถึงใบห ู  
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บทท่ี 2 

 

 
 

 
พล๊ัวะ ! 
 
กรีีดดดดดดดด 
 
“อย่ำ !” 
 
เสียงก าป้ันกระทบเนือ้ ตามมาดว้ยเสียง

รอ้งหา้ม ผสมผสานกบัเสียงรอ้งโหยหวนดงัสะอกึ
สะอืน้อยูเ่ป็นระยะ ทา่มกลางเสียงอนัน่ารนัทดใจ
เหลา่นัน้ ชายหนุ่มรูปรา่งสงูใหญ่ยงัคงสบูซิการ ์นั่ง
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ไขวข้าอยูบ่นโซฟารบัรองแขกของรสีอรต์อิงผาอยา่ง
ออ้ยอิ่ง ราวกบัวา่ เสยีงรอ้งอยา่งทกุขร์ะทมเช่นนัน้ 
เป็นดนตรบีรรเลงขบัขานใหบ้นัเทิงใจ 

 
พลั๊วะ ! 
 
ตบุ ! 
 
รา่งอว้นทว่มของเจา้ของรสีอรต์ถกูเตะจน

กระเด็นลงมาหมอบแทบเทา้ บรุุษท่ีนั่งชมความ
บนัเทิง รา่งในชดุเสือ้สีขาวทบัดว้ยแจ็คเก็ตยีนส ์ขา
ยาวที่เต็มไปดว้ยกลา้มเนือ้แกรง่สวมทบัดว้ยกางเกง
ยีน ใชเ้ทา้ที่สวมดว้ยรองเทา้หนงัสีน า้ตาลเขม้เชย
คางใหค้นถกูซอ้มจนหนา้ยบัยูย่ี่ขึน้มองเขา 
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ดวงตาของคนอยูใ่ตเ้ทา้บวมเบง่ เลือดกบ
เต็มปาก เขาเป็นชายอาย ุ47 ปี ศีรษะที่มีผมสีดอก

เลาเบาบางจนแทบจะไมเ่หลือเคลา้ของเสือเมฆผู้
อาจหาญในอดีตแมแ้ตน่อ้ย 

 
“ไง ไอเ้สือเมฆ ฉนัตามลา่ตวัแกมาตัง้

นาน  ไม่คิดว่าแกจะลอกคราบจากเสือกลายเป็น
หมา ซุกตวัหลบอยูใ่กล ้ๆ ตีนฉนัน่ีเอง” 

 
“ไอ้พยัคฆ ์!” 
คนถกูเรยีกวา่หมา เปลง่เสียงออกมาจาก

ปากบิดเบีย้วที่ถกูชกจนแตกยบั ยิ่งเขาถลงึตาดว้ย
ความโกรธ ดวงตาที่ถกูต่อยจนเขียวช า้ยิ่งถลน
ออกมาอย่างน่ากลวั ไม่นกึเลยว่าวนัหนึ่ง เขาจะถกูผู้
ที่อ่อนกว่าถึง 10 ปีหยามเกียรติถึงถ่ินตน ! 
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“ขอบคณุพ่ีชายที่ยงัจ านอ้งชายคนนีไ้ด ้
และฉนัก็ไมเ่คยลืมไอค้นทรยศเช่นแกเหมือนกนั 
แมว้า่แกลอกคราบจากเสือเป็นหมา ฮ่า ๆ ศกัดิศ์รี
ของไอเ้สือผูท้ระนงหายไปไหนหมดละวะฮ่า ๆ” 

ชายหนุ่มผูม้ีใบหนา้หลอ่เหลาหวัเราะลั่น
ขณะท่ีบดเทา้เหยียบลงบนศีรษะคนใตเ้ทา้ 

 
ฮ่า ๆ   ฮ่า ๆ 
 
เสียงหวัเราะของเหลา่ลกูนอ้งนบัสิบคน

ของพ่อเลีย้งพยคัฆห์วัเราะอยา่งครืน้เครงดว้ยความ
สะใจไปกบัเจา้นาย 

 
“พีเ่มฆ !” 
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บวัตอง หญิงวยักลางคนในชดุสภุาพรอ้ง
เรยีกสามีลั่น น า้ตาอาบหนา้ ทรุดตวัอยา่งไร้
เรี่ยวแรงอยู่ที่มมุหนึ่งของหอ้ง  

“ปลอ่ยพวกเราไปเถอะ ฉนัขอรอ้งละ่” 
หลอ่นถกูลกูนอ้งของพ่อเลีย้งพยคัฆก์นัไว้

ไมใ่หเ้ขา้มาในวงการลงทณัฑข์องเจา้นาย  เสียงร  ่า
ไหข้องเธอนัน้คลา้ยกบัแมลงตวัหนึ่งเท่าหนึ่ง จงึไมม่ี
ใครสนใจเธอแมแ้ต่นอ้ย 

 
“ถึงกจูะเป็นหมา แตก่ก็ูใชชี้วิตอย่างมี

ความสขุและรอดตายมาไดต้ัง้ 12 ปี ไมโ่ง่ดกัดาน
ยอมเป็นควายเฝา้สมบตัิเหมือนมงึแลว้กนั !” 

 
พลั๊ก ! 
 
ตบุ ! 
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ค าพดูนัน้ท าใหร้า่งสงูใหญ่เตะเสยปลาย

คางของไอเ้สือด ารงเต็มแรง จนเลือดกระทะลกัออก
ทัง้ปาก และจมกู  

 
“ปากดีนกันะมงึ เดี๋ยวกสูง่มงึไปลงนรก

เดี๋ยวนีเ้ลย !” 
ความโมโหจนแทบจะไรส้ติท าใหเ้ขาพ่น

ค าหยาบออกมา  เพราะค าพดูของคนใตเ้ทา้
เหมือนกบัลกูศรท่ีพุง่ทะลเุขา้สูห่วัใจพอ่เลีย้งพยคัฆ ์
ใบหนา้หลอ่คมคายกระดา้งขึน้ เมื่อนึกถึงอดีตเมื่อ 
12 ปีก่อน 

 
บวัตองรบีพุง่ตวัเขา้มาสวมกอดรา่งของ

สามีเอาไว ้แลว้ร  ่าไหข้ณะท่ีขอรอ้งวา่  
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“เห็นแก่ท่ีพวกเราเคยรูจ้กักนั เคยอยู่
ดว้ยกนั ปลอ่ยพวกเราไปเถอะ นา้ขอรอ้งพอ่พยคัฆ์
นะ   สิ่งใดท่ีมนัเกิดขึน้แลว้ ก็ใหแ้ลว้กนัไปเถอะนะ 
ฮือ ๆ”  

 
“ปลอ่ยไปเหรอ ! เมื่อ 12 ปีก่อน พ่อเลีย้ง

สิงหากบัครอบครวัก็รอ้งขอชีวิตเช่นกนั แลว้มีใคร
เหลือรอดสกัคนไหม !” 

พ่อเลีย้งพยคัฆโ์นม้ตวัลงตะคอกใสคู่ส่ามี
ภรรยาดว้ยความเกรีย้วกราด ดวงตาคมของเขาแดง
ก ่าดว้ยความแคน้ที่ฝังในใจมานาน 

“สว่นคนหกัหลงัอย่างพวกมงึก็หอบเอา
ทรพัยส์มบตัิของพ่อเลีย้งมาเสพสขุกนั !” 

รา่งสงูตระหง่านราวกบัซาตานที่ยืนคมุอยู่
ประตนูรกชกักระบอกปืนออกมาเลง็ไปที่เสือเมฆ 
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ดวงตาคมกรบิสั่นไหวเล็กนอ้ย เขากบัเสือ
เมฆเคยเป็นลกูนอ้งของพ่อเลีย้งสิงหาตัง้แต่เริม่ท า
ธุรกิจดา้นมืด ไมว่า่จะเป็นคา้ยา หรอืลกัลอบขน
อาวธุเถ่ือนขา้มชายแดน  พวกเขาทัง้คู่ลว้นเป็นดั่ง
มือซา้ยขวาของพ่อเลีย้งสิงหา 

แต่แลว้เมื่อพอ่เลีย้งสิงหาไดแ้ต่งานกบั
คณุนภาลกูสาวของเจา้ของไรป่ลายฟ้า แลว้เมื่อลกู
สาวคนแรกเกิดจงึไดเ้ปลี่ยนช่ือไรต่ามช่ือลกูสาวเป็น 

“ไร่ปลายดาว” จากนัน้ พ่อเลีย้งสิงหาจงึคิดจะ
วางมือในเสน้ทางผิดกฎหมายเพ่ืออยู่กบัครอบครวั
อย่างสงบสขุ ดงันัน้ พ่อเลีย้งสิงหาจงึใหท้นุตัง้ตวั
ส าหรบัลกูนอ้งท่ีตอ้งการไปเริม่ชีวิตใหม่สว่นเขา
เลือกท่ีจะอยูร่บัใชเ้คียงขา้งพอ่เลีย้งเช่นเดิมใน
ขณะนัน้ตนมีเพียงอาย ุ25 ปี  และเสือเมฆขอแยก
ทางไปตัง้ตวักบัครอบครวั   
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หลงัจากนัน้ 3 เดือนตอ่มา เสือเมฆ
รว่มมือกบัไอเ้สือสนศตัรูของพอ่เลีย้งสิงหา ยกพวก
เขา้มาบกุไรป่ลายดาว มนักอบโกยเอาทรพัยส์ินของ
พ่อเลีย้งสิงหา คนในไรก่วา่ครึง่หนึ่งถกูสงัหารจนสิน้ 
สว่นพอ่เลีย้งยิ่งต่อสูก้บัศตัรูเพ่ือปกปอ้งลกูเมียจนตวั
ตาย ก่อนสิน้ลมหายใจพอ่เลีย้งสิงหาฝากฝังกบัเขา
วา่ใหช้่วยดแูลไรป่ลายดาวและลกูเมีย เขาไลย่ิงศตัรู
จนพวกมนัถอยออกไปจากไร ่และเสือเมฆหนีรอด
ไปได ้ 

เมื่อสถานการณส์งบลงแลว้เขาระดมคน
ในไรท่ี่เหลือออกตามหานายหญิงและคณุหนปูลาย
ดาว จนมาพบศพนายหญิงท่ีทา้ยไร ่สว่นคณุหนู
หายสาบสญู   

พ่อเลีย้งหารบัเด็กก าพรา้อยา่งเขามา
เลีย้งตัง้แต่อาย ุ10 ปี พอ่เลีย้งสอนงานเขาทกุอย่าง 
ทัง้การต่อสู ้และการยิงปืน เขาจงึรกัพ่อเลีย้งสิงหา
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เหมือนพอ่แท ้ๆ นายหญิงก็เมตตาเขาเหมือน
นอ้งชายคนหนึ่ง ดงันัน้ เมื่อครอบครวัพ่อเลีย้งสิงหา
ถกูฆ่าลา้งตระกลู เขาจงึเหมือนกบัคนสญูเสีย
ครอบครวัที่รกัไป ! 

หลงัจากนัน้ เขาจงึดแูลไรป่ลายดาวใน
ฐานะพอ่เลีย้งสืบตอ่มา และออกตามลา่สงัหารศตัรู
พ่อเลีย้งสิงหาจนสิน้ เหลือเพียงไอค้นทรยศคนนี้
เท่านัน้ที่เขาตามหามนัมานานถึง 12 ปี ! 

 
“อย่า... ฮือ ๆ สงสารพวกฉนัเถอะ” 
บงัตองยกมือขึน้ไหวช้ายหนุ่ม เขาเปรยีบ

ดงัมจัจรุาชที่สามารถลั่นไกสงัหารสามีของเธอไดท้กุ
เมื่อ 

 
ปลายกระบอกปืนสั่นเลก็นอ้ย ไมม่ีการ

สงัหารครัง้ใดที่ท  าใหพ้อ่เลีย้งพยคัฆรู์ส้กึลงัเลไดเ้ท่า
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ครัง้นี ้อาจเป็นเพราะวา่เขาเคยนบัถือเสือเมฆเฉก
เช่นพ่ีชาย และเคยไดร้บัความเอือ้อาทรจากพี่บวั
ตองยามเมื่ออยู่ที่ปลายดาวดว้ยกนั 

 
แกร๊บ ! 
 
“แม่ !” 
เสียงถงุขนมหลน่ลงกระทบพืน้ พรอ้มกบั

เสียงรอ้งดว้ยความตกใจของหญิงสาวในชดุนกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
“เมย ์! หนีไปลกู ! อย่าเขา้มา !” 
บงัตองรอ้งบอกลกูสาวสดุเสียง หวัใจของ

เธอกระตกุวบูดว้ยความกลวัที่จะตอ้งสญูเสียลกูไป
ตอ่หนา้ตอ่ตา 
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“แม ่!” 
เด็กสาวในชดุมธัยมปลายวิ่งเขา้มากอดผู้

เป็นมารดาอย่างไมเ่กรงกลวัสิ่งใด เธอรูแ้ต่เพียงวา่ 
เธอจะไมย่อมใหใ้ครมาท าอนัตรายแมข่องเธอเป็น
อนัขาด ดวงตากลมโตที่เคยสกุใสบดันีว้าวโรจน ์เธอ
จอ้งมองชายหนุ่มผูเ้ป็นดั่งซาตานดว้ยความแคน้
เคือง 

“อย่าท าอะไรแมฉ่นันะ !” 
 
เมื่อภานขุบัมอเตอรไ์ซคม์าสง่เธอถึงหนา้รี

สอรต์ เธอจงึใหเ้ขากลบับา้นเลยเพราะไมอ่ยากให้
พ่อและแมเ่ห็นวา่มีผูช้ายมาสง่ถึงหนา้บา้น และทนัที
ที่เขา้มาในรสีอรต์ หวัใจของเธอก็กระตกุวบูเมื่อเห็น
รถของไรป่ลายดาวจอดอยูส่องสามคนั  

รถของไรต่อ้งหา้มมาจอดในบรเิวณบา้น
ของเธอแบบนี ้ตอ้งเกิดเรื่องไมด่ีขึน้แน่ ๆ เธอจงึรบี
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สาวเทา้เขา้มา และเหน็ผูช้ายป่าเถ่ือนคนนีก้ าลงัเอา
ปืนเลง็ท่ีพ่อแมข่องเธอ 

 
พ่อเลีย้งพยคัฆม์องสาวนอ้ยดว้ยความ

สนใจ ความสวยหวานปานจะกลืนของเธอนัน้ ขดั
กบักิรยิาทา่ทางแข็งกรา้ว และน า้เสียงที่บง่บอกวา่
เธอจะสูไ้มถ่อย หากเขาท าอะไรแมข่องหล่อน  

“น่ียยัเมยล์กูเป็ดขีเ้หรเ่หรอ นกึไมถ่ึงเลย
วา่โตเป็นสาวแลว้จะสวยจนฉนัแทบจ าไมไ่ด”้ 

พ่อเลีย้งพยคัฆห์วนนกึถึงสมยัท่ีเคยเป็นพ่ี
เลีย้งดแูลเด็กสาวสองคนท่ีวิ่งเลน่กนัอย่าง
สนกุสนานบนสนามหญา้ คนหนึ่งลกูพ่อเลีย้งสิงหา 
อีกคนคือลกูสาวของคนทรยศ !  

ชายหนุ่มโนม้ตวัลง หมายจะเอือ้มมือไป
เชยคางสาวนอ้ยใหเ้ห็นอย่างเต็มตา แตก่ลบัถกูบวั
ตองดงึตวัสาวนอ้ยเขา้มากอดไวอ้ย่างหวงแหน 
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“อย่าแตะตอ้งลกูสาวฉนันะ !” 
บวัตองกอดลกูสาวแน่น ตัง้แต่เกิด

เหตกุารณเ์มื่อ 12 ปีก่อน เธอก็ใชชี้วิตอยา่ง
หวาดระแวงมาตลอด ไมม่ีความสขุเลยสกัวนั ความ
ทกุขท์ี่ไดร้บัเปรยีบเสมือนการชดใชก้รรมท่ีพวกเธอ
ไดก้่อเอาไวก้บัครอบครวัของพ่อเลีย้งสิงหา 

 
“ฮ่า ๆ ฉนัมาคิด ๆ ดแูลว้ ถา้ฉนัฆ่าพวก

แกใหต้าย มนัคงดีเกินไปส าหรบัคนเลว ๆ อยา่งแก
เกินไป สูท้  าใหพ้วกแกอยูเ่หมือนกบัตายทัง้เป็นไม่
ดีกวา่เหรอ” 

พ่อเลีย้งพยคัฆย์ิม้ที่มมุปากอย่างชั่วรา้ย 
 

“แกจะเอายงัไงกบัฉนัวา่มา”  
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อดีตเสือเมฆกดัฟันพดู แมจ้ะเจ็บเจียน
ตาย แตเ่พราะศกัดิศ์รขีองอดีตเสือเขาจงึไม่ยอมรอ้ง
ขอชีวิต 
 

“ฉนัจะเอาลกูสาวแกไปเป็นตวัประกนั !” 
สิน้ค า มือแกรง่ก็กระชากรา่งบางออกมา

จากออ้มกอดของผูเ้ป็นมารดา 
 
“ไมน่ะ ! อย่าเอาลกูฉนัไป ! ฮือ ๆ” 
บงัตองรอ้งไหป้ริม่ใจจะขาด ถลาเขา้ไป

กราบลงแทบเทา้ของซาตานหนุ่ม ผูก้ระหายการแก้
แคน้ 

 
“แม ่! ไม่ตอ้งไปกราบขอรอ้งออ้นวอนไอ้

คนเลว ๆ แบบนี ้!” 
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เมยใ์ชม้ือขา้งที่เหลือทบุเขา้ที่แขนของ
ชายหนุ่ม พรอ้มกบักดัลงที่มือเขาเต็มแรง 

 
“โอ๊ย !” 
 ชายหนุ่มค ารามลั่น พรอ้มกบัสะบดัมือ

ออกดว้ยความเจ็บปวด มือของเขาปรากฏรอยแดง
เป็นฟันซี่เล็ก ๆ  

 
เด็กสาวอาศยัจงัหวะนัน้ ไปพยงุแมข่อง

ตนขึน้มาแลว้ถอยไปอยูร่วมกนักบับิดา 
“ศกัดิ ์เอาเชือกมดัลกูหมาตวันีไ้ว ้!” 
พ่อเลีย้งพยคัฆต์ะโกนสั่งสมนุมือขวา 

จากนัน้ ชายรูปรา่งสงูใหญ่ ใบหนา้เรยีบเฉยก็ตรง
เขา้ไปมดัมือของเด็กสาวอยา่งวอ่งไว 

 
“ไม ่อย่าท าลกูฉนั” 
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บวัตองพยายามเขา้มาขดัขวางแตถ่กู
ลกูนอ้งอีกคนจบัตวัไว ้ สว่นพอ่ของเธอนัน้ไดแ้ค่ขบ
กรามแน่น 

 
“ปลอ่ยฉนันะไอพ้วกชั่ว ! ฉนัจะแจง้

ต ารวจใหม้าลากพวกแกเขา้คกุใหห้มด !” 
เมยร์อ้งลั่น ขอ้มือเล็ก ๆ ถกูเชือกปอเสน้

โต มดัเขา้หากนัจนแน่น 
 
ปัง ! 
 
พ่อเลีย้งพยคัฆย์ิงปืนขึน้ฟ้า เสียงดงัราว

กบัสายฟา้พิโรธนัน้ ท าใหท้กุคนเงียบสนิท 
“เอาสิ แจง้เลย แจง้ต ารวจ ฉนัอยากจะรู ้

นกัวา่ระหวา่งฉนั กบัพอ่ของเธอที่ฆ่าลา้งโคตรคนใน
ไรป่ลายดาว ต ารวจจะจบัใคร !” 
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ชายหนุ่มกระชากขอ้มือเลก็ท่ีถกูพนัธการ
เอาไวข้ึน้ รา่งบางก็ลอยติดมือเขาขึน้มาอย่าง
ง่ายดาย 

เมยม์องสบตาซาตานตรงหนา้ แววตา
ของเธอวบูไหวกบัสิ่งที่ไดย้ิน สมองของเธอก าลงัถกู
โจมตีจากถอ้ยค าที่เพิ่งจะไดร้บัรูว้า่พอ่ของเธอเป็น
ฆาตกร ! 

 
“หากเธอไมอ่ยากใหพ้่อกบัแมเ่ธอตาย ก็

ยอมไปกบัฉนัดี ๆ” 
ชายหนุ่มโนม้หนา้ลงใกลใ้บหนา้สวย 

น า้เสียงของเขาเต็มไปดว้ยความคกุคามจนเด็กสาว
ตวัสั่นระรกิ  

“หนีแ้คน้ครัง้นี ้เธอจะตอ้งชดใชแ้ทน
อย่างสาสม !” 
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สิน้ค า พอ่เลีย้งก็กระชากเชือกท่ีผกูขอ้มือ
หญิงสาวรัง้ใหห้ลอ่นเดินตามเขาออกไปในฐานะตวั
ประกนั ก่อนกา้วพน้ประตอูอกไปเขาบอกกบัสอง
สามีภรรยาโดยไมห่นักลบัมามองว่า 

“พวกแกตอ้งสง่เงินมาใหฉ้นัเดือนละแสน 
หากเดือนไหนไมไ่ด ้เดือนนัน้ก็เตรยีมรบัศพลกูสาว
แกไปไดเ้ลย !” 

 
“ไมน่ะ !  อย่าเอาลกูฉนัไป เมย ์! ลกูแม ่! 

ฮือ ๆ” 
บวัตองรอ้งไหป้ริม่ใจจะขาด รา่งกายไร้

เรี่ยวแรงไดแ้ต่มองตามรา่งลกูสาวตวันอ้ยถกู
กระชากลากถกูไปตามทางจนหายลบัตาไป 
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เมื่อคนจากไรป่ลายดาวกลบัไปจน
หมดแลว้ เสือเมฆก็เขา้มาพยงุคูชี่วิตใหล้กุขึน้ ซึง่
บดันีด้วงตาเหมอ่ลอยคลา้ยกบัคนที่เสียสติไปแลว้  

“บวัตอง มีสติหน่อย ลกูสาวเธอยงัไมไ่ด้
ตายเสียหน่อย” 

 
ค าพดูของเขาท าใหภ้รรยามีน า้ตาอีกครัง้ 

พรอ้มกบักรดีรอ้งออกมาวา่ 
“คณุรูด้ีแก่ใจใช่ไหมวา่ตอ้งมีวนันี ้! คณุ

ถึงไมย่อมพาฉนัหนีใหไ้กลจากที่น่ี !” 
 
“ใช่ ! ผมรูด้ีว่าสกัวนัมนัตอ้งมา !” 
เสือเมฆยอมรบักบัภรรยา เขาหนัไปทาง

อ่ืนเพราะไมอ่ยากเห็นน า้ตาของหลอ่น 
 
“คณุมนัเห็นแก่ตวั !” 
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เสือเมฆหนักลบัมองภรรยา แววตาเขา

เต็มไปดว้ยความเจ็บปวดไมแ่พห้ลอ่น  ขยบัปากเอ่ย
วา่ 

“ถา้ผมไมเ่ห็นแก่ตวั แลว้มีใครหนา้ไหนที่
เห็นแก่เราบา้ง !” 

เขาอดทนรอคอยมาถึง 12 ปี อะไรท่ีควร
เป็นของเขาตัง้แต่ตน้ เขาก็ควรที่จะไดม้นัมา ! 
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บทท่ี 3 

 

 
 

 
“น่ี ! มันจะมำกไปแล้วนะ !” 
เมยต์ะเบง็เสียงออกมาอย่างไมพ่อใจ 

ดวงตาแดงก ่าดว้ยความโกรธ เธอรัง้ขอ้มือเขา้หา
ตนเองเพื่อใหร้า่งสงูหยดุลากเธอไปขึน้รถ เมื่อเขาหนั
มาดว้ยใบหนา้เรยีบเฉย เธอก็ตะโกนใสห่นา้เขาตอ่
วา่ 

“จบัฉนัไปเป็นทาสแลว้ยงัจะข่มขู่เอาเงิน
กบัพอ่ฉนัอีก แบบนีม้นัตา่งจากพวกโจรชัน้ต ่า รดีไถ
เงินชาวบา้นตรงไหน !” 
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“ลกูหมาอยา่งเธอมีสิทธ์ิอะไรมาตอ่รอง
กบัฉนั” 

พ่อเลีย้งพยคัฆก์ระชากเชือกที่ถืออยู่ใน
มือรัง้รา่งบางเขา้ใกล ้แลว้เชยคางเธอขึน้ดว้ยมืออีก
ขา้งหนึ่ง การกระท าของเขานัน้ ท าใหบ้รรดาลกูสมนุ
สิบกวา่คนหยดุยืนรายลอ้มมองเขาทัง้คูอ่ย่างสนใจ 
ยิ่งเม่ือเขาท าทา่เหมือนจะขย า้สาวนอ้ยตรงหนา้ให้
แหลกลาญ พวกมนัยิ่งหวัเราะออกมาอย่างครกึครืน้ 

 
“แต่สิ่งท่ีคณุกระท ามนัเกินไป”  
เมยด์งึพยายามขอ้มือของตนเองกลบัเต็ม

แรงเพ่ือใหอ้ยูห่า่งจากเรอืนรา่งก าย าของเขา ผิวนุ่ม
เสียดสีกบัเชือกหยาบ ๆ รูเ้จ็บแสบไปหมดจนตอ้งกดั
ฟัน 

 
“เกินไปเหรอ” 
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เขาดงึเชือกเขา้หาตวัมากขึน้ แลว้ใชม้ือ
อีกขา้งโอบรอบเอวบางรัง้ตวัเธอใหแ้นบชิดเรอืนกาย
เขายิ่งกวา่เดิม ความใกลชิ้ดที่เกิดขึน้อย่างรวดเรว็นี ้
ท  าใหห้ญิงสาวถึงกบัลืมหายใจไปชั่วครู ่หวัใจของ
เธอเริม่เตน้ระส ่า 

“ฉนัจะบอกอะไรเธอไวอ้ย่างหนึ่งนะ เงิน
ทองท่ีเธอและพ่อของเธอใชจ้่ายอยา่งสขุสบายทกุ
วนันีเ้ป็นเงินของพ่อเลีย้งสิงหาที่ถกูปลน้มาทัง้นัน้ ที่
ฉนัเรยีกคืนเดือนละแสนมนัยงันอ้ยไปดว้ยซ า้” 

น า้เสียงของเขาเยียบเย็นดว้ยความแคน้ที่
เก็บกดไวม้าแสนนาน เรอืนกายของเขาเสียดสีอยู่
กบัความออ่นนุ่มของเนือ้สาว 

 
“ไมจ่รงิ”  
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เมยร์อ้งออกมาอยา่งตระหนก จะใหเ้ธอ
เช่ือไดอ้ย่างไรวา่ แทจ้รงิแลว้พอ่กบัแมข่องเธอเป็น
คนเลว 

 
“ตอนนัน้เธอเองก็ 7 ขวบแลว้น่ี อยา่แกลง้

ท าเป็นเด็กใสซื่อจ าอะไรไมไ่ดห้น่อยเลย” 
เขาโนม้ใบหนา้หลอ่เหลาลงมาใกล้

ใบหนา้สวยมากยิ่งขึน้ รมิฝีปากบางของเขาฉาบดว้ย
รอยยิม้ที่ท  าใหค้นมองรูส้กึขนลกุเกรยีวขึน้ทั่วทัง้รา่ง 

 
“ฉะ ฉนัจ าไมไ่ด”้ 
หญิงสาวเบี่ยงหนา้หลบ ลมหายใจอุน่ ๆ 

ของเขาที่ใกลเ้ขา้มาทกุขณะ แต่ดเูหมือนวา่เธอไม่
อาจจะขดัขืนไดม้ากนกั เขาใชม้ืออีกขา้งจบัคางของ
เธอเอาไวท้  าใหไ้มอ่าจจะหลีกหนีไดอี้ก 
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“จ าได ้ไมไ่ด ้ไมส่  าคญั แตท่ี่เธอตอ้งจ า
เอาไวใ้หข้ึน้ใจ วา่เธอคือ เชลยในก ามือของฉนั !” 

สิน้ค า เขาก็ประทบัรมิฝีปากลงมาบดจบู
กลีบปากบางอิ่มของหญิงสาวในออ้มกอดอยา่ง
เหีย้มโหด และดดุนัเท่าที่เขาอยากจะลงทณัฑล์กู
ของคนทรยศ ! 

 
“อือ้” 
หญิงสาวครางประทว้งในล าคอ เธอเพิ่ง

เคยถกูผูช้ายรุกรานอย่างหยาบชา้เช่นนีเ้ป็นครัง้แรก 
รา่งนอ้ยดิน้เรา้คลา้ยกบัคนก าลงัจะจมน า้ 

และเมื่อจบูล า้ลกึมากขึน้ วงแขนแกรง่ก็
รัง้รา่งนุ่มนิ่มของหลอ่น แนบสนิทกบัเรอืนกายก าย า
ของเขามากขึน้กวา่เดิม เด็กสาวรูส้กึถึงความรอ้น
รอ้นรุม่บางอย่างถกูกระตุน้ขึน้มาจนเธอมนึงง 
ความรูส้กึอนัแปลกใหมนี่ร้าวกบัวา่ตวัเธอเหมือนจะ
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คอ่ย ๆ ลอยขึน้ ไฟปรารถนาที่ซอ่นเรน้ในกายสาวลกุ
ไหมไ้หมอ้ยา่งรวดเรว็ จนพลุง่พลา่นไปทั่วทัง้กาย  

เมื่อรา่งบางในออ้มกอดอ่อนระทดระทวย
ไปกบัรสจบูที่เขามอบใหอ้ย่างหนกัหน่วง เขาก็ถอน
รมิฝีปากออก แลว้มองเธอดว้ยสายตาเหยียดหยาม
พรอ้มกบัเอ่ยออกมาอยา่งสาแก่ใจวา่ 

“จ าเอาไว ้เธอก็เป็นแค่เชลย อย่ารอิาจมา
ตอ่รองกบัฉนั !” 

ค าพดูนัน้เรยีกเสียงโหร่อ้งอยา่งสะใจจาก
ลกูนอ้งของเขาไดเ้ป็นอย่างดี จากนัน้เขาก็ผลกัรา่ง
อ่อนปวกเปียกของหญิงสาวใหห้า่งออก  

เมยจ์งึลม้พบัลงไปกบัพืน้ดิน เพราะรา่ง
ของเธอยงัคงสั่นสะทา้นกบัการถกูเขาจู่โจมเมื่อครู ่
เธอรูส้กึทัง้อบัอาย ทัง้ไรท้างสู ้จนหวัใจของเธอเจ็บ
รา้วเหมือนถกูบีบอยา่งรุนแรง ดวงตากลมโตสั่น
ระรกิ มีน า้ตารือ้ขึน้มา 
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“ไมต่อ้งมาท าเป็นส าออย” 
พ่อเลีย้งพยคัฆด์งึปลายเชือกที่ผกูโยงกบั

ขอ้มือของหญิงสาวเพื่อใหเ้ธอลกุขึน้เดินไปที่รถ 
แมเ้มยจ์ะรูส้กึเจ็บแปลบที่ขอ้มือ แตเ่ธอก็

กดัรมิฝีปากตนเองเอาไว ้ไมใ่หม้ีเสียงรอ้งออกมา  
เธอจะไมม่ีวนัใหเ้ขาไดส้มใจท่ีตอ้งการเห็นเธอทกุข์
ทรมาน ! 

 
............................................. 
 
ณ ไร่ปลำยดำว 
 
เมื่อมาถึงไรป่ลายดาว พอ่เลีย้งพยคัฆก็์

กระชากปลายเชือกท่ีผกูกบัขอ้มือของหญิงสาว
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อย่างไมอ่อมแรงแมแ้ต่นอ้ย รา่งบางจงึจ าใจลกุขึน้
เดินตามเขาลงมาจากรถ  

ชายหนุ่มผูเ้ป็นประมขุของไรแ่ห่งนีจ้บั
เชือกจงูหญิงสาวเดินผา่นหนา้คนงานในไรร่าวกบั
สตัวเ์ลีย้งตนหนึ่ง แต่หญิงสาวในชดุนกัเรยีน ม.
ปลาย กลบัไมแ่สดงความอ่อนแอหรอืหวาดกลวั
ออกมาแมแ้ต่นอ้ย  

เมยเ์ดินเชิดหนา้ แผ่นหลงัเหยียดตรง รา่ง
เล็ก ๆ ของเธอเดินผา่นสายตาจงเกลียดจงชงันบัสิบ 
ๆ คู ่ไปอย่างไมไ่หวเกรงใด ๆ ผูค้นเหลา่นัน้เป็นเพียง
องคป์ระกอบภายนอกของชีวิต ในเมื่อหลอ่นรูด้ีอยู่
เต็มอกวา่ไมไ่ดท้  าสิ่งใดผิด ก็ไมม่ีอะไรใหต้อ้งละอาย
ใจ 

 
“พ่อพยคัฆ ์น่ีมนัอะไรกนั” 
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หญิงรา่งทว้มวยัหกสิบกวา่ปีปลาย ๆ เดิน
ตรงรี่กระหืดกระหอบเขา้มาหา นายตนทนัทีที่สไบ
นางสาวรบัใชใ้นไรว่ิ่งไปรายงานถึงในครวัวา่พอ่เลีย้ง
พยคัฆจ์บัเด็กนกัเรยีนกลบัมาดว้ย 

 
“ลกูสาวของไอค้นที่มนัทรยศพ่อเลีย้ง

สิงหาไงปา้ละออ” 
พยคัฆต์อบปา้ละออโดยท่ีไมห่ยดุเดิน 

เขายงัคงลากหญิงสาวมุง่หนา้ตรงไปยงัเรอืน
ดา้นหลงัซึง่เป็นเรอืนพกัของคนงาน 

 
“ตายจรงิ น่ีหนเูมยล์กูสาวแมบ่วัตองร ึ

แลว้ไปจบัลกูสาวเขามาท าไมพ่อพยคัฆ”์ 
ปา้ละออ เรง่ฝีเทา้ตามขบวนจบัเชลยของ

เจา้นายหนุ่มของตนไปติด ๆ ยิ่งเห็นหญิงสาวตวัเลก็ 
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ๆ ถกูดงึถกูลากไปตามทางราวกบัหมกูบัหมา เธอยิ่ง
รูส้กึสงสารเด็กคนนัน้ขึน้มาจบัใจ 

เธออยูท่ี่ไรป่ลายดาวเป็นแมบ่า้นรบัใชม้า
ตัง้แต่สมยัที่พ่อเลีย้งสิงหายงัดแูลไรป่ลายดาว 
ดงันัน้ จงึเคยรูจ้กักบับวัตอง อีกทัง้ยงัเคยอุม้ เคย
หยอกลอ้กบัหญิงสาวที่ถกูจบัมาตัง้แต่เมื่อครัง้ยงัแบ
เบาะ  และในวนัที่ศตัรูบกุเขา้มาในไรน่ัน้ เธอกลบัไป
เย่ียมบา้นที่อยูต่า่งอ าเภอจงึท าใหร้อดตายไดอ้ย่าง
หวดุหวิด  

 
“จบัมาเป็นตวัประกนั และแกแ้คน้ไอเ้สือ

เมฆใหม้นัทกุขท์รมานเหมือนตายทัง้เป็น ! มนัจะได้
รูร้สชาติของการสญูเสียคนที่มนัรกัสดุหวัใจเสียบา้ง 
วา่มนัเจ็บปวดแคไ่หน !” 
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สิน้ค า เขาก็ผลกัรา่งบางเขา้ไปยงัหอ้งพกั
คนงานหอ้งหนึ่ง แลว้ลั่นกญุแจ ลอ็กประตจูากดา้น
นอก 

“หา้มทกุคนช่วยเหลือลกูคนทรยศเป็นอนั
ขาด !” 

เขาสั่งทกุคนเสียงเหีย้ม  
น า้เสียงดดุนัของเขานัน้ ไมม่ีใครกลา้

แมแ้ต่จะสงสยั แมแ้ต่ปา้ละออซึง่เป็นผูอ้าวโุสท่ีสดุ
ในไรแ่ห่งนี ้ก็ไดแ้ต่ยืนนิ่งอย่างจนใจ แมจ้ะไมเ่ห็น
ดว้ยกบัการกระท าของชายหนุ่มก็ตาม 

เธอรูเ้รื่องราวทัง้หมดมาโดยตลอด และ
รบัรูเ้ช่นกนัวา่ความแคน้ในใจชายหนุ่มนัน้มากมาย
เพียงใด ความแคน้ที่มีท าใหเ้ขาคอ่ย ๆ กลายเป็นคน
เย็นชา ดรุา้ย และไมส่นใจสิ่งใดนอกจากการติดตาม
ลา้งผลาญศตัรู   
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ตะวนัลบัขอบฟ้าไปแลว้ ภายในหอ้งจงึ
มืดสลวั ๆ แต่พอท่ีมองเห็นวา่ในหอ้งมีเพียงเตียง กบั
ตูเ้สือ้ผา้เท่านัน้ หอ้งเล็ก ๆ ท่ีเธอถกูจบัมาขงัไวนี้ ้
กวา้งเพียงแคค่รึง่ของหอ้งนอนท่ีรสีอรต์  นบัจาก
วินาทีนีไ้ป เธอจะไมม่ีท่ีนอนนุ่ม ๆ  แอรเ์ย็น ๆ ทีวี 
หรอืแมแ้ต่ตุ๊กตาตวัโตที่เธอรกัอีกตอ่ไป 

เมื่อเสียงจอแจภายนอกค่อย ๆ สงบลง
แลว้ เมยจ์งึทรุดตวัลงนั่งกบัพืน้กระเบือ้งหอ้งเย็น ๆ 
แผ่นหลงัของเธอพิงกบัปนูแข็ง ๆ  

เมยท์ิง้มือที่ถกูมดัไวล้งขา้งตวัอยา่งไร้
เรี่ยวแรง ไมม่ีกะจิตกะใจจะลกุขึน้ไปเปิดไฟภายใน
หอ้ง แมแ้ต่รอ้งไหเ้ธอก็ไมก่ลา้รอ้งออกมาดงั ๆ 
เพราะเธอไมอ่ยากใหช้ายผูน้ัน้สมดงัใจ เขาเป็น
ดงัเช่นซาตานในรา่งของเทพบตุร เพียงแค่ครึง่วนัเขา
ก็สามารถท าใหห้ลอ่นเหมือนตกนรกทัง้เป็น ! 
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บทท่ี 4 

 

 

 

 
 
ในวนัรุง่ขึน้เมทินีมาเรยีนตามปกติ แต่สิ่ง

ที่ไมป่กติคือสภาพจิตใจของเธอ และการใชชี้วิตที่
ตา่งออกไปจากเดิม ทนัทีที่โรงเรยีนเลิกเธอจะตอ้ง
กลบัไรป่ลายดาว  

พ่อเลีย้งพยคัฆรู์ว้า่หลอ่นเป็นคนรกัพ่อกบั
แมม่าก เพียงแค่เขาข่มขู่วา่จะฆา่พวกเขาทนัทีที่เธอ
คิดหลบหนี ก็สามารถบงการเธอทกุอย่าง ดงันัน้ เขา
จงึไมไ่ดส้ง่คนมาควบคมุเธอที่โรงเรยีน  
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“เมย ์เดี๋ยว รอก่อน” 
เด็กนกัเรยีนชายสวมแวน่ รูปรา่งสงู ขาวตี๋ 

วิ่งตามหลงัเด็กสาวมาอย่างกระหืดกระหอบ  
 
“มีอะไรเหรอภาณ”ุ 
เมยไ์มช่ะลอฝีเทา้ลง เพราะเธอจะตอ้งไป

ที่หนา้โรงเรยีนใหท้นัเวลาที่รถของไรป่ลายดาวมารบั
กลบั 

 
“อะ ของขวญัวนัเกิด” 
ภาณย่ืุนถงุสีชมพหูวานแหววที่บรรจุ

ของขวญัใหก้บัหญิงสาวพรอ้มกบัรอยยิม้จรงิใจ
เปิดเผย  

 
“ขอบใจนะ” 
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เมยร์บัเอามาถือไว ้รอยยิม้ที่มีใหเ้ขาฝืน
เต็มที่ อีกทัง้ดวงตาที่ประดบับนใบหนา้สวยนัน้เศรา้
ลงไปจนผิดปกติ  

 
“เมยไ์มด่ีใจเหรอ ที่นใุหข้องขวญั” 
เสียงของภานเุต็มไปดว้ยความนอ้ยใจ  
 
“ดีใจสิ เพียงแตว่า่ช่วงนีม้ีกงัวลใจนิด

หน่อยนะ” 
หญิงสาวฝืดยิม้ใหเ้ด็กหนุ่มอีกครัง้ เพ่ือ

ไมใ่หเ้ขาคิดมาก 
 
“มีอะไรก็บอกนไุดน้ะ นพุรอ้มที่จะ

ช่วยเหลือเมยเ์สมอ” 
ภาณบุอกอยา่งจรงิใจ  แลว้เขาก็เหลือบ

เห็นขอ้มือของเมยมี์รอยถลอกคลา้ยถกูเชือกรดั  
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“เมย ์ขอ้มือไปโดนอะไรมา ท าไมเป็นรอย
แดงช า้แบบนีล้ะ่”  

สีหนา้ของเด็กหนุ่มตื่นตระหนกตกใจ 
 
“อ๋อ พอดีเมยล์องใสก่ าไลขอ้มือ แลว้มนั

แน่นเกินไป มนัก็เลยรดัขอ้มือนิดหน่อยนะ” 
เมยซ์อ่นขอ้มือไวด้า้นหลงั แลว้พยายาม

หาเหตผุลมาอา้ง  
 
ภาณขุมวดคิว้เขารูว้า่เมยโ์กหก เพราะ

ตลอดระยะเวลาที่เรยีนดว้ยกนัมา เธอไมเ่คยใส่
เครื่องประดบัเลยสกัชิน้ แมว้า่เธอจะเป็นถึงลกูสาว
เจา้ของรสีอรต์ก็ตาม 

เด็กชายไดแ้ต่เก็บความสงสยัไวใ้นใจ ไม่
ซกัไซไ้ลเ่ลียงเธอมากนกั จงึไดแ้ต่บอกเธอดว้ยความ
เป็นหว่งไปวา่  
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“รบีทายานะ เดี๋ยวจะเป็นแผลอกัเสบ” 
 
“จ๊ะ ขอบใจมากท่ีเป็นหว่ง”  
เธอตอบขณะเรง่ฝีเทา้ไปยงัหนา้โรงเรยีน

โดยมีภาณเุดินเคียงขา้งไปเรื่อย ๆ  
 
เมื่อมาถึงหนา้โรงเรยีนรถของไรป่ลาย

ดาวก็จอดรออยูแ่ลว้ เมยจ์งึหนัมาบอกลากบัภาณ ุ 
“ไปก่อนนะ”  
 
“เดี๋ยวเมย ์เธอจะกลบักบัรถของไรป่ลาย

ดาวเหรอ”  
ภาณจุอ้งมองรถอย่างสงสยั 
 
“ใช่ ท าไมเหรอ”  
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“เธอเคยบอกเองไมใ่ช่เหรอ วา่ไอพ้วกไร่
ปลายดาวนะ มีแต่พวกเถ่ือน ๆ ใหอ้ยูห่า่งจากพวก
มนัใหม้ากท่ีสดุ แลว้ท าไมเธอตอ้งขึน้รถพวกมนักลบั
ดว้ยละ่ แลว้รถของรสีอรต์เธอไมม่ารบัเหรอวนันี”้  

“พอดีวา่ เมยต์อ้งไปอยู่ที่ไรป่ลายดาว
ชั่วคราวน่ะ รสีอรต์มีการปรบัปรุงนิดหน่อยน่ะ” 

เมยพ์ยายามตอบเลี่ยง ๆ เพราะยงัไม่
อยากจะบอกความจรงิหรอือธิบายเหตผุลใด ๆ 
ตอนนี ้ล  าพงัแค่คิดถึงแม่ คิดถึงรสีอรต์ที่เคยอยู่ เธอ
ก็เสียใจมากพอแลว้  

“เหรอ”  
น า้เสียงของเด็กหนุ่ม เช่ือครึง่ไมเ่ช่ือครึง่ 

แต่เขาก็ท าอะไรมากกวา่นัน้ไมไ่ด ้ไดแ้คยื่นมองคนที่
ตนแอบรกัขึน้รถของไรป่ลายดาวไปจนลบัตา 

 
…………………………………… 
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เรอืนหลงัใหญ่ใจกลางไรป่ลายดาวนัน้ตวั
เรอืนทัง้หลงัท าดว้ยไมศ้กัดิ ์มองไกล ๆ เห็นเป็นสี
ทองอรา่มทัง้หลงั บง่บอกถึงฐานะอนัร  ่ารวย
มหาศาลของผูค้รอบครองเรอืนหลงันี ้ 

เมื่อรถจอดที่ดา้นหนา้เรอืนหลงัใหญ่ 
นกัเรยีนหญิงในชดุม.ปลาย ก็ลงจากรถ แลว้สาวเทา้
เดินมุง่หนา้ไปยงัเรอืนหลงัเล็ก ซึง่เป็นที่อยูข่องเธอ 
แต่แลว้กรดีรอ้งของหญิงสาว ที่ดงัออกมาจากเรอืน
ใหญ่ก็ท าใหฝี้เทา้ของเธอหยดุชะงกั  

 
กร๊ีดดดด   
 
อย่า ! 
 
“อย่าท าอะไรพวกฉนัเลยนะคะ”  
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อ๊ำยยยยยยยยย 
 
เสียงรอ้งอยา่ และเสียงรอ้งกรีด๊นัน้ท าให้

เมยว์ิ่งขึน้ไปยงัเรอืนหลงัใหญ่ทนัที และพบวา่มีเด็ก
สาวอายรุุน่เดียวกนักบัเธอประมาณ 10 กว่าคน 
ก าลงันั่งตวัสั่นงนังกบนพืน้ และมีคนงานผูช้าย
พยายามฉีกถึงเสือ้ของพวกเธอออก โดยมีพ่อเลีย้ง
พยคัฆน์ั่งอยู่บนเกา้อีไ้มศ้กัดิส์ลกัลวดลายอนัวิจิตร 
มองดลูกูนอ้งกระท าเด็กสาวเหลา่นัน้ดว้ยใบหนา้
เย็นชา  

 
“หยดุนะพวกคณุท าอะไรกนั จบัเด็กสาว

มาแกผ้า้ท าอนาจารแบบนีม้นัผิดกฎหมาย ไร้
ศีลธรรม !” 
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เมยต์วาดออกไปอยา่งเหลืออดเพราะทน
ดไูมไ่ดท้ี่เหน็เด็กสาวพวกนีต้อ้งถกูผูช้ายเถ่ือน ๆ 
กระท าย ่ายีจิตใจ 

 
พ่อเลีย้งพยคัฆใ์บหนา้เรยีบตงึขึน้มาทนัที 

เขาลกุขึน้ ขายาว ๆ ของเขากา้วเพียงสองสามครัง้ก็
ถึงตวัของคนปากกลา้อยา่งรวดเรว็ เมยถ์ึงกบัผงะ
ถอยหลงั แต่ไมว่ิ่งหนี เพราะเธอไมอ่าจทนดเูด็กสาว
ถกูท ารา้ยเช่นนี ้

“ลกูคนเลว ๆ อยา่งเธอไมมี่สิทธ์ิมาใชค้  า
วา่ผิดกฎหมาย หรอือา้งศีลธรรมกบัฉนั !” 

น า้เสียงของเขาเหีย้มเกรยีม ดวงตาของ
เขาวาวโรจนค์ลา้ยสตัวร์า้ยที่ก  าลงับา้คลั่ง 

 
“ปลอ่ยพวกเธอไปเดี๋ยวนีน้ะ”  
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เมยย์งัไมย่อมแพ ้เธอจอ้งตาเขากลบั
อย่างไมก่ลวัเกรง โดยลืมไปแลว้วา่เธออยูใ่นที่นีใ้น
ฐานะของเชลย ไมใ่ช่ลกูสาวเจา้ของรสีอรต์อย่างท่ี
เคยเป็นมา  

 
“เชลยอยา่งเธอมีสิทธ์ิอะไรมาสั่งฉนั ! ใน

ไรป่ลายดาวแห่งนี ้ฉนัคือผูท้ี่มีอ  านาจสงูสดุ จะท า
อะไรก็ได ้กลบัไปเรอืนคนงานของเธอซะ หรอื
อยากจะถกูจบัแกผ้า้เหมือนนงัเด็กพวกนี ้ห ึห”ึ  

สิน้ค าหวัหนา้ บรรดาลกูนอ้งหนา้เหีย้มก็
หวัเราะอยา่งชอบใจ คลา้ยกบัวา่อยากดหูลอ่นแกผ้า้
ตอ่หนา้ตอ่ตานกั 

 
เมยก์ าหมดัแน่น กดัรมิฝีบางจนเจ็บอย่าง

ข่มอารมณ ์ก่อนท่ีจะสะบดัหนา้หมนุตวัหมายจะเดิน
กลบัเขา้ไปยงัเรอืนคนงาน  
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“เดี๋ยว นั่นถงุอะไร”  
พ่อเลีย้งพยคัฆห์ยดุเธอไวด้ว้ยเสียง 

พรอ้มกบักระชากถงุสีหวานออกมาจากหลอ่น  
 
“เอ๊ะ ! เอาของฉนัคืนมานะ นั่นมนัเป็น

ของขวญัท่ีเพื่อนใหฉ้นัมานะ !”  
เมยพ์ยายามจะแย่งถงุของขวญัคืนจาก

รา่งสงูใหญ่ของบรุุษผูน้ัน้ซึง่สงูกว่าเธอถึง 2 เทา่   
รา่งสงูใหญ่ราวกบัยกัษปั์กหลั่นนัน้ผลกั

เธอดว้ยมือเดียว รา่งบางก็ถลาลม้ลงกบัพืน้ แมเ้ธอ
จะเจ็บแตไ่มร่อ้งออกมาไดแ้ต่มองเขายดึเอา
ของขวญัเธอไปดว้ยความไมพ่อใจ 

 
“ถงุสีหวานขนาดนี ้เพ่ือนผูห้ญิงหรอื

ผูช้ายใหม้า” 
พ่อเลีย้งพยคัฆแ์ค่นเสียงถาม 
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“จะผูช้าย หรอืผูห้ญิงคณุก็ไมมี่สิทธ์ิมา
ถามฉนั !”  

เมยต์วาดกลบั ดวงตากลมโตแข็งกรา้ว 
 
พ่อเลีย้งพยคัฆค์ ารามในล าคอทีหนึ่ง 

ก่อนโนม้ตวัลงไปหาสาวนอ้ยบนพืน้ แลว้มือแกรง่ก็
บีบคางของเด็กสาวจนเธอรูส้กึเจ็บ แต่ไมมี่รอ้ง
ออกมาจากปากบางใหเ้ขาไดย้ิน 

“เธอเป็นเชลยของฉนัจ าไม่ไดแ้ลว้หรอืไง 
ไมว่า่ฉนัจะอยากรู ้หรอือยากไดอ้ะไรที่เป็นของของ
เธอ ฉนัก็ย่อมได ้จ าไว ้!”  

เขาสะบดัมือปลอ่ยใบหนา้เด็กสาว 
 
แรงกระท าของเขาท าใหเ้ด็กสาวถึงกบั

หนา้หนัไปอีกดา้น น า้ตาหยดหนึ่งหยดแหมะลงบน
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พืน้ เธอกลัน้สะอืน้เอาไวแ้ลว้รบีลกุเดินหนีไปยงัเรอืน
รบัใช ้เพ่ือใหห้า่งจากคนที่ชั่วรา้ยที่สดุเช่นเขา  

 
พ่อเลีย้งพยคัฆแ์ค่นเสียงในล าคอหคึ า

หนึ่ง ก่อนท่ีจะหนัมาสั่งลกูนอ้งวา่  
“จดัการตอ่สิ หยดุกนัท าไม” 
 
“ครบัพ่อเลีย้ง !” 
ศกัดิ ์ลกูนอ้งคนสนิทของพ่อเลีย้งพยคัฆ์

รบัค าเสียงเขม้ แมว้า่เขาจะอายมุากกวา่พยกัถึงหา้
ปี แตเ่ขาก็ใหค้วามเคารพย าเกรงคนหนุ่มอยา่ง
พยคัฆม์าก เพราะฝีมือการยิงปืนของพ่อเลีย้งพยคัฆ ์ 
อีกทัง้เขาเคยท างานรบัใชพ้่อเลีย้งสิงหามาก่อน ซึง่
พ่อสิงหาใหค้วามส าคญักบัพยคัฆม์ากราวกบัวา่
เป็นบญุธรรม  
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หลงัจากเหตกุารณเ์มื่อ 12 ปีก่อน เขาเห็น
ความมุง่มั่นที่จะแกแ้คน้ใหน้ายของชายหนุ่ม และ
ดแูลคนในไรป่ลายดาวอย่างดี ดงันัน้ เขาจงึอยูร่บัใช้
พยคัฆน์ายคนใหมข่องไรป่ลายดาวอย่างจงรกัภกัดี
จนถึงปัจจบุนั 

“รบี ๆ ถลกเสือ้แมพ่วกนีข้ึน้สิวะ !” 
ศกัดิห์นัไปตวาดลกู ขณะท่ีพยคัฆเ์ดินเขา้

ไปนั่งยงัต าแหน่งเดิมที่จะสามารถมองเห็นการ
กระท าทกุอย่างในหอ้งโถงนี ้

 
ว๊ายยยยย 
 
อ๊ายยยยยยยยย 
 
ไมน่ะ ! 
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เกิดเสียงโวยวายกรดีรอ้งขึน้อีกครัง้  
 
“เงยีบ !” 
ศกัดิต์ะโกนสั่งค าเดียว ทกุอย่างอยูใ่น

การความสงบ แลว้เขาก็เอ่ยต่อวา่ 
“ฉนัแคต่อ้งการดวูา่หลงัไหลข่า้งซา้ยของ

พวกเธอมีรูปปานดาวไหม จะแหกปากรอ้งกนัท าไม 
! ใครเปิดเสือ้ใหด้ ูพอ่เลีย้งจะจ่ายใหค้นละพนั !” 

 
บรรดาเด็กสาวที่รอ้งโวยวายเมื่อครูถ่ึงกบั

ตาลกุวาวกบัคา่จา้งถกเสือ้ พวกหลอ่นจงึไมอ่ิดออด
อีกต่อไป รบีเปิดเสือ้เปิดไหลใ่หด้ไูหลซ่า้ยกนัอย่าง
เต็มอกเต็มใจ เม่ือตรวจดจูนครบทกุคนแลว้ ศกัดิก็์
มารายงานนายตนวา่ 

“พ่อเลีย้งครบั ไมม่ีใครมีปานรูปดาวเลย
ครบั”  
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ค ารายงานนัน้ท าใหก้ลา้มเนือ้ของ
พ่อเลีย้งกระตกุ ใบหนา้เย็นชานัน้มีรศัมีความ
อ ามหิตทวีขึน้อีกเท่าตวั ก่อนท่ีเขาจะสง่เสียงทุม้ต ่า
ออกมาวา่ 

“สง่พวกมนักลบัไปสะ ถา้ไมม่ีปานดาว ก็
ไมม่ีประโยชนอ์ะไร”  

 
“ไปสิพวกมงึ เอาเด็ก ๆ ไปสง่ก่อนท่ีพ่อ

แมข่องมนัจะตามมาถึงท่ีน่ี !” 
ศกัดิห์นัไปสั่งลกูนอ้งตอ่  
 
เมื่อผูค้นภายในหอ้งเริ่มทยอยกนัออกไป

หมดแลว้ ศกัดิเ์ห็นเจา้นายมีสีหนา้เครง่เครยีดจงึเอ่ย
ออกมาวา่  

“พ่อเลีย้งครบั เราตามหาคณุหนปูลาย
ดาวมา 10 กวา่ปีแลว้นะครบั ยงัไมม่ีรอ่งรอยของ



 

64 I บา้นไรช่ายด ุ

 

คณุหนเูลยสกันิด พวกเราตามหาเด็กสาวแทบจะทกุ
จงัหวดัในภาคเหนือแลว้นะครบั 

 
“ภาคเหนือหมดแลว้ แลว้ภาคอ่ืน ๆ ละ่ ! 

คน้หาใหห้มดทกุตารางนิว้ ! ฉนัไมเ่ช่ือหรอกนะวา่จะ
หาไมเ่จอ”  

เขาสั่งลกูนอ้งออกมาอยา่งหวัเสีย  
เหตกุารณเ์มื่อ 12 ปีก่อนนัน้ พบเพียงศพของนาย
หญิง แต่ไมพ่บศพของคณุหนปูลายดาว ซึง่ลกูสาว
เพียงคนเดียวของพ่อเลีย้งสิงหา เขาคิดวา่เด็กสาว
อาจจะวิ่งเตลิดหนีไปได ้จงึพยายามตามหาเด็กสาว
ที่มีปานรูปดาวที่ไหลซ่า้ย ซึง่เป็นสญัลกัษณเ์ดียวบน
ตวัเธอที่ไมเ่หมือนใคร 

 
“ครบั !” 
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ศกัดิร์บัค า แลว้รบีเดินออกไปเพราะกลวั
วา่จะถกูอารมณโ์มโหรา้ยของนายหนุ่มซดัเขา้ให ้

  
พ่อเลีย้งพยคัฆ ์เอนกายลงกบัพนกัเกา้อี ้

อย่างเหน่ือยลา้ อดีตเมื่อหลายปีก่อนยอ้นกลบัเขา้
มาในหว้งความคิดอีกครัง้ ตอนนัน้ปลายดาวอายุ
เพียง 5 - 6 ขวบ ก าลงัวิ่งเลน่ไลจ่บักบัเด็กผูห้ญิงอีก
คนหนึ่งอย่างสนกุสนาน โดยมีเขานั่งดแูลความ
ปลอดภยัอยูห่า่ง ๆ  

“ไง วนันีย้ยัหนปูลายดาวท าอะไรใหเ้ธอ
ตอ้งหนกัใจไหม”  

เสียงหนกัแน่นของผูซ้ึง่เป็นทัง้นายและ
พ่อเลีย้งของเขาดงัขึน้ ฝ่ามือใหญ่อุน่ ๆ ประทบัลง
บนบา่เขา พยคัฆจ์งึแหงนหนา้ขึน้มองดว้ยสายตา
จงรกัภกัดีพรอ้มกบัตอบวา่  
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“ไมเ่ลยครบั คณุหนปูลายดาวเป็นเด็ก
น่ารกัมาก”  

 
“ขอบใจ ที่ช่วยดแูลยยัหนนูะ อะน่ี

ของขวญั ฉนัซือ้มาให”้  
พ่อเลีย้งสิงหายื่นปืนกระบอกใหมใ่หก้บั

พยคัฆ ์ 
 
“โอโ้หพอ่เลีย้ง ใหผ้มเลยหรอืครบั มนัคง

จะแพงน่าด ูผมคงไมก่ลา้รบัไว”้ 
พยคัฆต์าลกุวาว เขาช่ืนชอบและคลั่งไคล้

การยิงปืนเป็นที่สดุ จงึรูว้า่ปืนที่พ่อเลีย้งซือ้มาใหน้ัน้
เป็นรุน่ที่ดีที่สดุ และแพงที่สดุ  

 
“ไมแ่พงไปหรอกส าหรบัคนที่

เปรยีบเสมือนลกูของฉนัอีกคนหนึ่งเช่นเธอ อีกอย่าง 
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ฉนัอยากตอบแทนเธอที่ช่วยท างานใหฉ้นัมาโดย
ตลอด แถมยงัช่วยดแูลยยัหนดูว้ย” 

 
“ขอบคณุมากครบั พ่อเลีย้ง” 
เขารบัเอาปืนมาอย่างระมดัระวงั 

นอกจากชบุเลีย้งเขาแลว้ พอ่เลีย้งยงัปฏิบตัิกบัเขา
ราวกลบัวา่เป็นคนในครอบครวั จงึท าใหเ้ขารูส้กึตืน้
ตนัใจเป็นอย่างยิ่ง 

 
“พ่ีพยคัฆ ์พ่ีพยคัฆ ์ มาเลน่ดว้ยกนัคะ่ 

เลน่ดว้ยกนั” 
เด็กนอ้ยผิวสีชมพรูอ้งเรยีกเด็กหนุ่ม 

ในขณะที่ขาสัน้ ๆ วิ่งเขา้มาหาเขา แลว้ดงึมือเขาโยก
ไปมา เรง่ใหล้กุขึน้ไปเลน่ดว้ยกนั  

 
“ไดค้รบั” 
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เขาตอ้งวางปืนเอาไวบ้นกลอ่ง แลว้วิ่ง
ตามเด็กนอ้ยไปพรอ้มกบัตะโกนไปวา่ 

“ระวงันา้ เสือรา้ยจะออกจบัเด็กดือ้แลว้ 
แฮ่ !” 

เด็กนอ้ยสองคนวิ่งหนีเสือรา้ย พลาง
หวัเราะเอิก๊อ๊ากชอบใจ  

 
ภาพในอดีตนัน้ ท าใหเ้ขายิ่งรูส้กึผิดที่ไม่

อาจตามหาเด็กหญิงตวันอ้ย สายเลือดเพียงคน
เดียวของพ่อเลีย้งสิงหาได ้12 ปีแลว้ไมรู่ว้า่เธอจะไป
ตกระก าล าบากที่ไหน สว่นลกูคนทรยศกลบัอยูอ่ย่าง
สขุสบายบนกองเงินทอง !  

 
ตบุ ! 
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เขาปัดถงุของขวญัท่ีแยง่มาจากหลอ่น
เมื่อครูต่กลงพืน้เพ่ือระบายความโกรธ 

สิ่งของภายในถงุแตกออกกระจดักระจาย 
กระดาษสีชมพหูวานหลน่ออกมา มีตวัหนงัสือหวดั 
ๆ พอ่เลีย้งจงึหยิบมนัขึน้มาด ูในนัน้เขียนเอาไวว้า่  

 
- สขุสนัตว์นัเกิดนะครบัเมย ์  
ขอใหเ้มยม์คีวามสขุมาก ๆ – 
 
เมย…์  
เรามเีรือ่งจะสารภาพ เรารกัเมยน์ะ  
รกัมานานมาก เมยเ์ป็นแฟนกบัเราได้

ไหม ? 
                                รกั จาก ภาน ุ
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เมื่ออ่านจบ พ่อเลีย้งพยคัฆก็์ก ากระดาษ
สารภาพรกัแน่น ใบหนา้เย็นชากระตกุขึน้มาอีกครัง้ 
ก่อนจะเอ่ยดว้ยน า้เสียงแหบต ่าอยา่งน่ากลวัวา่ 

“หนังสือไม่เรียน ริอำจจะมีผัว ! ระย ำ
เหมือนพ่อ !” 

 
ใบหนา้ของพ่อเลีย้งพยคัฆแ์ข็งกรา้วขึน้

อย่างน่ากลวั เขาเดินออกไปจากเรอืนใหญ่ มุง่หนา้
ตรงไปยงัเรอืนที่อยูข่องเชลยสาวทนัที ! 
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บทท่ี 5 

 

 

 
 

 
ณ หอ้งครัว 

 
เมยย์งัคงในชดุนกัเรยีนม.ปลาย เธอ

ก าลงันั่งทานรบัประทานอาหารเย็นรว่มกนักบัปา้
ละออ และสไบนาง เหตกุารณเ์มื่อตอนเย็นท าใหเ้ธอ
ไมรู่ส้กึอยากอาหารจงึไดแ้ต่เข่ียกบัขา้วในจานไปมา  

ปา้ละออจงึถามหญิงสาวดว้ยความเป็น
หว่งวา่ 

“หนเูมย ์กบัขา้วไมถ่กูปากหรอื” 
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“โอ๊ย ! กบัขา้วธรรมดาแบบนี ้คณุหนเูมย์

เขากระเดือกไมล่งหรอกปา้” 
สไบนาง ซึง่อายมุากกวา่เมย ์3 ปี พดู

สอดขึน้มาอย่างหมั่นไสห้ญิงสาว เพราะเธอรูส้กึ
อิจฉาที่คนตรงหนา้มีโอกาสไดเ้รยีนหนงัสือ ในขณะ
ที่เธอจบแค่ชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที่ 3 ก็ตอ้งออกมา
ท างานหาเงินเป็นคนใชท้ี่ไรป่ลายดาวแลว้  สไบนาง
รูส้กึไมช่อบหนา้เมยต์ัง้แต่แรกพบ เพราะเมยส์วย
กวา่เธอ  และยงัไดย้ินมาวา่เมยเ์ป็นลกูของคนที่ฆ่า
ลา้งตระกลูของพ่อเลีย้งสิงหา 

 
“เอ๊ะ แกช่ือเมยร์ไึง” 
ปา้ละออหนัไปเอ็ดสาวใชว้ยัแรกรุน่  ฝ่าย

นัน้จงึสงบปากลงแลว้จว้งชอ้นตกัอาหารเขา้ปาก
อย่างประชด 
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“หนมูีเรื่องไมส่บายใจนิดหน่อยค่ะปา้ ก็

เลยไมรู่ส้กึอยากอาหาร” 
เมยร์บีตอบปา้ เธอไมอ่ยากเป็นตวัปัญหา

ใหใ้ครตอ้งมาทะเลาะกนัเพราะเธอ 
 
“เรื่องอะไรละ เลา่ใหป้า้ฟังก็ไดน้ะ เผื่อวา่

ปา้จะช่วยใหส้บายใจขึน้ได”้ 
ปา้ละออถามดว้ยความเป็นหว่ง คนที่

ผา่นรอ้นผา่นหนาวมานานอย่างเธอ มองหญิงสาว
ตรงหนา้เป็นผูบ้รสิทุธ์ิท่ีตอ้งมารบัผลของกรรมแทน
พ่อ ดงันัน้ เธอจงึรูส้กึสงสาร และอยากปกปอ้งดแูล 
เพราะภายในใจลกึ ๆ นัน้คลา้ยกบัเธอเคยไดด้แูล 
และอุม้ชกูนัมาก่อน 

 



 

74 I บา้นไรช่ายด ุ

 

“หนเูห็นพ่อเลีย้งเขาจบัเด็กสาวมาแกผ้า้
คะ่ หนคูิดวา่ ท าแบบนีม้นัไมถ่กู” 

เมยว์างชอ้นลงแลว้บอกสิ่งท่ีคา้งคาใจ
ออกไป 

 
“โธ่เอย้... เรื่องนัน้หนเูมยไ์มต่อ้งกงัวลจะ้ 

ที่พ่อเลีย้งตอ้งท าอยา่งนัน้เพราะเขาตอ้งการตามหา
ลกูสาวของพ่อเลีย้งสิงหา” 

ปา้ละอออธิบายใหเ้ธอเขา้ใจพอ่เลีย้ง
พยคัฆใ์นทางที่ดี 

 
“ตามหาคน ก็ตามหาดี ๆ สิคะ วา่ท าไม

ตอ้งจบัพวกเธอมาแกผ้า้ดว้ยละคะ” 
เมยแ์ยง้อย่างไมเ่ห็นดว้ย 
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ปา้ละออยิม้ใหเ้ด็กสาวอยา่งออ่นโยน 
หวนนกึถึงเหตผุลที่ตอ้งจบัเด็กสาว ๆมาแกผ้า้เพื่อ
ตรวจดทูี่ดา้นหลงัไหลข่า้งซา้ยวา่มีปานรูปดาว
หรอืไม ่ เพราะคนเก่าคนแก่ในไรต่า่งรูก้นัถว้นหนา้
วา่ คณุหนเูกิดมามีปานรูปดาว พอ่เลีย้งสิงหาจงึตัง้
ช่ือเธอวา่ปลายดาว พรอ้มกบัเปลี่ยนช่ือไรต่ามช่ือลกู
สาว  

“ก็เพราะวา่…..” 
ปา้ละออเอ่ยไดเ้พียงเทา่นัน้ ก็ตอ้งสะดุง้

ตกใจ  
 
ปัง ! 
 
ประตหูอ้งครวัถกูเปิดออกอย่างแรงจนมนั

กระแทกกบัผนงั เกิดเสียงดงัลั่น รา่งสงูใหญ่ก าย า 
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ใบหนา้ถมงึทงึอย่างน่ากลวัยืนอยูต่รงกลางระหวา่ง
ช่องว่างของประต ู

ทกุคนตา่งหนัไปมองเขาดว้ยความตกใจ 
รา่งสงูใหญ่นัน้กา้วพรวดเดียวก็ถึงตวัของหญิงสาว
ในชดุนกัเรยีน 

 
“ไมต่อ้งกินมนัแลว้ขา้วน่ะ !” 
เขาใชม้ือปัดจานของเมยท์ิง้ 
 
เคร้ง !  
 
จานขา้วของเมยห์ลน่ลงกระแทกพืน้ หก

กระจดักระจายไปหมด 
รา่งบางของเมยถ์กูกระชากติดมือของ

พ่อเลีย้งขึน้มาโดยไมท่นัตัง้ตวั พ่อเลีย้งพยคัฆ์
ตะคอกใสห่นา้เธอวา่ 
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“เด็กรา่นอยา่งเธอ คงอยากกินอยา่งอื่น
มากกวา่ขา้วสินะ !” 

 
“คณุพดูอะไรน่ะ ปลอ่ยนะฉนัเจ็บ !” 
เมยพ์ยายามขืนขอ้มือของตวัเองออก 

เจ็บแค่ไหนก็ตอ้งฝืนเอาไว ้ 
 
“มานี่ ! ใหไ้ปเรยีนหนงัสือไมเ่รยีน อยาก

มีผวันกัใช่ไหม เดี๋ยวฉนัจะสนองให ้!” 
พ่อเลีย้งพยคัฆก์ระชากขอ้มือเล็กใหเ้ดิน

ตามเขาไป 
 
“วา้ย ! ปา้ พ่อเลีย้งเอาตวันางเดก็นั่นไป

แลว้” 
สไบนางหวีดวา้ยขึน้มาอย่างรอ้นรน 
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“ตายแลว้ ตายแน่ ๆ ท าไงดี” 
ปา้ละออท าทา่จะเป็นลม 
 
“ปา้ ! อย่าเพิ่งเป็นลม รบีตามไปสิ ไมง่ัน้

ยายหนเูมยข์องปา้ ถกูพอ่เลีย้งสบัเละเป็นโจ๊กแน ่ๆ” 
สไบนางทัง้เรง่ ทัง้ดงึใหป้า้ละออลกุขึน้ 

เพราะเธอหวงพอ่เลีย้ง เธอรูด้ีแก่ใจวา่พ่อเลีย้ง
พยคัฆย์งัเป็นหนุ่มโสด และไมเ่คยเหลียวมองผูห้ญิง
เลย เธอจงึวาดหวงัเอาไวว้า่จะตอ้งเป็นนายหญิง
ของไรแ่ห่งนีใ้หไ้ด ้

“เออ ๆ ไป ๆ ไปหา้ม” 
ปา้ละออเคลื่อนยา้ยรา่งทว้มของตนอย่าง

ยากล าบาก เพราะสงัขารคนแก่ จะใหว้ิ่งตามคน
หนุ่มสาว ก็คงจะไมไ่หว 

 
……………………………………. 
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ปัง ! 
 
พ่อเลีย้งกระชากประตหูอ้งของเมยปิ์ด

ตามหลงั พรอ้มกบัเหวี่ยงรา่งบางลงบนเตียง 
 
ตุบ ! 
 

 
“โอ๊ย !” 
เมยร์อ้งออกมาดว้ยความตกใจ รา่งสวย

ลม้ลงบนเตียงนอนของตนเอง 
 
พ่อเลีย้งพยคัฆย์่างสามขมุเขา้หาหญิง

สาวดว้ยใบหนา้เหีย้มเกรยีม เขาโกรธจนสนักราม
กระตกุ 
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“ใหไ้ปเรยีนหนงัสือ กลบัรา่นไปใหท้า่
ผูช้าย !” 

  
“คณุพดูอะไรของคณุ ฉนัไมรู่เ้รื่อง !” 

 
“ไมต่อ้งมาตีหนา้เซอ่ ไรเ้ดียงสา ไอผู้ช้าย

ที่ใหข้องขวญัเธอ มนัสารภาพรกักบัเธอ คงจะอ่อย
มนัเอาไวเ้ยอะสินะ” 

เขาหยามเธอ ขณะที่กา้วขึน้เตียง  
 
“ฉนัจะรกัใคร ชอบใคร มนัก็เป็นสิทธ์ิของ

ฉนั คณุมาเก่ียวอะไรดว้ย” 
เมยถ์อยรน่จนชิดกบัขอบเตียงอย่างไร้

ทางหนี เธอตะคอกเขากลบั 
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“เหอะ ! เธอลืมแลว้รไึง วา่เธอเป็นเชลย
ของฉนั ! ลกูคนระย ายงัไงมนัก็ระย าอยูว่นัยงัค ่า ถา้
เธอคนัมากนกั เดี๋ยวฉนัจะสนองแลว้กนั !” 

 
เพี๊ยะ ! 
 
เมยฟ์าดมือเลก็เขา้ที่แกม้เป็นสนัของชาย

หนุ่มดว้ยความโมโห เธอจะไมท่นใหเ้ขาดถูกูหลอ่น
อีกต่อไปแลว้ ! 

 
แรงตบนัน้ท าใหใ้บหนา้หลอ่คมของชาย

หนุ่มหนัไปอีกดา้น และเมื่อเขาหนักลบัมา ดวงตา
ของเขาก็ลกุโชนไปดว้ยความโกรธมากขึน้ 

“ชอบใชค้วามรุนแรงสินะ ได ้!” 
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สิน้ค า พอ่เลีย้งก็จบัรา่งบางลากลงมาให้
อยูก่ลางเตียง แลว้ขึน้ครอ่มรา่งบางเอาไว ้กลา้มเนือ้
แข็งแรงของเขาเป็นดงักรงขงัชัน้ดี 

 
แควก่ ! 
 
มือแกรง่ดงึเสือ้นกัเรยีนของหลอ่นเต็มแรง  
 
“กรีด๊ดดดดดด” 
เมยก์รดีรอ้งออกมาดว้ยความตกใจ เสือ้

นกัเรยีนดา้นหนา้ถกูกระชากจนกระดมุเสือ้ขาดออก
จากกนั เผยใหเ้ห็นปทมุถนัแรกสาวที่ซอ่นตวัอดัแน่น
อยูใ่นยกทรงลกูไมส้ีขาว 

 
“อืม” 
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ชายหนุ่มครางหือในล าคอ เรอืนรา่งของ
ลกูคนทรยศเช่นเธอมนัช่างยั่วตายั่วใจเขานกั จน
เลือดในกายเขารอ้นฉ่าตัง้แต่หวัจรดปลายเทา้ ! 

 
“ปลอ่ย ! คณุมนับา้ !” 
เมยก์รดีรอ้งออกมาดว้ยความตกใจ หวัใจ

ของเธอเตน้แรงยิ่งขึน้ ขณะที่รวัก าป้ันทบุแผงอก
แกรง่ 

 
“อกึ” 
แลว้ค าดา่ทอทัง้หมดของเด็กสาวก็ถกู

กลืนกินโดยรมิฝีปากรอ้นระอขุองเขาที่ทาบทบัลงมา 
“อืม” 
พ่อเลีย้งพยคัฆค์รางกระหึม่ในล าคอ เม่ือ

ความหวานละมนุจากปากสาวนอ้ยซา่นเขา้ไปถึง
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ทรวง ท าใหไ้ฟสวาทในกายเขาโหมขึน้ ขณะที่มือลบู
โลมเรอืนกายนอ้ยไปทั่ว 

“อกึ อือ” 
เมยพ์ยายามจะอา้ปากรอ้งขอความ

ช่วยเหลือ แต่กลบัเป็นการเปิดช่องใหเ้ขาแทรก
ปลายลิน้อุน่เขา้ไปขา้งในโพรงปากหวาน 

หวัใจของเด็กสาวเตน้กระหน ่าจนแทบจะ
หลดุออกมาจากอก จบูเขาในครัง้นีห้นกัหน่วง และ
รุนแรงขึน้เรื่อย ๆ 

“อือ้” 
สาวนอ้ยครางประทว้งในล าคอเมื่อรบั

รูส้กึฝ่ามือใหญ่ ก าลงัเกาะกมุที่ดอกบวังามที่เพิ่งจะ
ตัง้ชชู่อ เขาออกแรงเคลน้คลงึอย่างแผว่เบา ในขณะ
ที่ลิน้รา้ยของตนยงัคงซุกไซค้วานหาความหวาน
ซาบซา่นอยูใ่นโพรงปากสาว 

“มะ ไมน่ะ” 
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เมยร์อ้งออกมาอยา่งผะแผว่ เมื่อพ่อเลีย้ง
ถอนจบูออก แลว้จบูพรมไปที่ซอกคอขาวผอ่ง แลว้
ขบที่ติ่งหเูล็ก ๆ จนเด็กสาวขนลกุเกรยีวขึน้ทั่วทัง้ตวั 
เกิดเป็นความรูส้กึรญัจวนใจแปลก ๆ ที่เธอไมเ่คย
รูส้กึมาก่อน 

เสียงเล็ก ๆ ของเธอนัน้ ไมอ่าจตา้นทาน
ความโมโห ความแคน้ และความตอ้งการในใจเขา
ได ้ปากของเขายงัคงจบูพรมไปทั่วใบหนา้สวยใส 
สว่นฝ่ามือรวกรอ้นก็เคลื่อนเขา้ไปใตก้ระโปรง แลว้
ลบูไลว้นไปมาอยูท่ี่กึ่งกายสาว 

“อือ้อออ ยะ อยา่” 
เมยพ์ยายามรอ้งออกมาสดุเสียง แตก่ลบั

กลายเป็นเสียงเบาหวิว เพราะนิว้แกรง่ของเขาก าลงั
บดคลงึท่ีจดุกึ่งกลางกายสาว จนจดุนัน้ชุ่มฉ ่า 
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ในขณะนัน้เองท่ีดา้นนอกหอ้ง ปา้ละออ
กบัสไบนางยืนอยูห่นา้ประต ู

“ปา้ ! รบี ๆ เคาะประตสูิ” 
สไบนางเขย่าแขนอว้น ๆ ที่เต็มไปดว้ย

ไขมนัของปา้ละออ เธอรอ้นใจจนแทบจะลกุเป็นไฟ 
กลวัวา่พอ่เลีย้งในดวงใจจะตกเป็นของนงั
เด็กเม่ือวานซืน 

 
“เดี๋ยวสิ ขา้หายใจไมท่นั” 
ปา้ละออเอามือทาบอก พรอ้มกบัสดู

หายใจเขา้ลกึ ๆ เธอถกูสไบนางทัง้ลากทัง้ดงึใหร้บี
เดินมาที่หนา้หอ้งตน้เรื่อง 

“ไมท่นัแลว้ !” 
 
โป๊ก ๆ ๆ  ๆ ๆ ๆ  
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สไบนางรวัก าป้ันทบุลงบนประตไูมเ้ต็ม
แรง ณ วินาทีนี ้เธอไมส่นใจวา่จะเป็นการฝ่าฝืน
ค าสั่งพ่อเลีย้งหรอืไม ่?  เธอกลวัวา่พอ่เลีย้งจะควา้
นางเด็กปากไมส่ิน้กลิ่นน า้นมมาเป็นเมียมากกวา่ 

 
โป๊ก ๆ ๆ  ๆ ๆ ๆ 
 
เสียงเคาะประตดูงัลั่น พรอ้มกบัเสียง

เรยีกของปา้ละออเขา้มาในหอ้งวา่ 
“พ่อพยคัฆ ์!   พ่อพยคัฆ ์!   พอ่พยคัฆจ์ะ

ท าอะไรหนเูมยน์ะ หยดุเถอะ ปา้ขอรอ้งนะ พ่อ
พยคัฆ”์ 

 
พ่อเลีย้งพยคัฆห์ยดุชะงกัราวกบัวา่ไดส้ติ 

เมยอ์าศยัจงัหวะนัน้ ผลกัรา่งใหญ่ออกไปจากตน 
แลว้ถอยรน่ไปนั่งกอดเข่าตวัสั่นอยูท่ี่มมุเตียง 
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“โธ่ เว้ย !” 
พ่อเลีย้งพยคัฆห์ยดักายลกุขึน้จากเตียง

ดว้ยความโมโห สายตาคมกรบิตวดัมองหญิงสาว
มมุหอ้ง ใบหนา้สวยเต็มไปดว้ยน า้ตา  

“จ าไว ้น่ีเป็นการเตือน ถา้เธอยงัอ่อย
ผูช้ายไปทั่วแบบนีอี้ก อย่าหาวา่ฉนัใจรา้ย !” 

ชายหนุ่มชีน้ิว้มาที่เธออย่างคาดโทษ 
ก่อนท่ีจะเปิดประต ูแลว้เดินออกไป 

 
ทนัทีที่ประตหูอ้งเปิดออก ปา้ละออก็เดิน

อุย้อา้ยเขา้มาหาหญิงสาว  
“ไมเ่ป็นไรแลว้นะ” 
ผูส้งูวยัโอบกอดเมยอ์ย่างปลอบประโลม 

รา่งเลก็ ๆ ก าลงัสั่นสะทา้นในออ้มแขนเธอ  ผมเผา้
ยุง่เหยิง  เสือ้นกัเรยีนหลดุลุย่   
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สไบนางยืนพิงประต ูมองดเูมยแ์ลว้กลอก
ตาขึน้บน พรอ้มกบัเบป้าก เธอคิดในใจวา่ - ท าเป็น
ส าออย ถา้เป็นฉนันะ จะนอนรอพอ่เลีย้งบนเตยีงด ี
ๆ เชยีวล่ะ- 
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บทท่ี 6 

 

 

 
 
เชา้วนัตอ่มาเมทินีไปโรงเรยีนตามดว้ย

ใบหนา้เครง่เครยีดมากกวา่ทกุวนั 
“เมย ์!” 
ภานวุิ่งเขา้มาหาเพ่ือนสาวทนัทีที่หลอ่น

ลงจากรถของไรป่ลายดาว เขามาดกัรอเธออยูท่ี่หนา้
โรงเรยีนนานแลว้ 

 
เมยเ์รง่ฝีเทา้มากขึน้คลา้ยกบัวา่ไมไ่ดย้ิน

เสียงเรยีกของเด็กหนุ่ม หลอ่นกม้หนา้เดินมุง่เขา้สู่
โรงเรยีนเพ่ือใหพ้น้สายตาคนของไรป่ลายดาว 
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เพราะเธอไมอ่ยากใหเ้รื่องไมเ่ป็นเรื่องลอยไปเขา้หู
พ่อเลีย้งจนเธอตอ้งถกูท าโทษเหมือนเช่นเมื่อวานอีก 

 
“เดี๋ยวสิเมย ์!” 
เด็กหนุ่มยงัคงตามอยา่งไมล่ดละ ยิ่งเห็น

ทา่ทีแปลก ๆ ของเพ่ือนรว่มชัน้ เขาก็ยิ่งสงสยั ใน
ที่สดุเมื่อตามทนั เขาก็ควา้เอาขอ้มือเล็กก าแน่น เพื่อ
หยดุเธอไว ้

 
“อะไรภาน ุ! ปลอ่ย ! เมยจ์ะรบีไปเรยีน” 
เมยห์นัมาเผชิญหนา้กบัเขา แววตาของ

หลอ่นเต็มไปดว้ยความตื่นตระหนก เมื่อเห็นวา่รถ
ของไรป่ลายดาววิ่งไปแลว้ อาการนัน้จงึค่อย ๆ สงบ
ลง 

 
“เมยเ์ป็นอะไร” 
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ภานยุอมปลอ่ยมือจากผูห้ญิงท่ีเขาแอบ
รกั และตอนนีท้า่ทีของหลอ่นท าใหเ้ขารูส้กึกงัวลใจ
เป็นอย่างยิ่ง 

 
“ไมไ่ดเ้ป็นอะไร” 
เมยต์อบไมย่อมสบตาเขา  
 
“เมย ์ไมส่บายใจอะไรก็บอกเราไดน้ะ เรา

พรอ้มจะรบัฟัง และช่วยเหลือเมยท์กุ ๆ อย่าง” 
ภานบุอกดว้ยน า้เสียงจรงิจงั แมเ้ขาจะ

เป็นลกูเจา้ของรา้นขายของช าเล็ก ๆ ในอ าเภอ แต่
เขาก็จะพยายามช่วยเหลือผูห้ญิงที่ตนรกัอย่างเต็มที่ 

 
เมทินีชะงกั  
“ช่วยเหรอ ?” 
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ค าพดูแผว่เบาหลดุออกมาจากปากเล็ก ๆ 
ที่ก  าลงัสั่นระรกิอย่างรนัทดใจ  เด็กหนุ่มม.ปลาย จะ
เอาอะไรไปตอ่กรกบัพ่อเลีย้งทรงอิทธิพล !  แมแ้ต่
พ่อกบัแมข่องยงัช่วยเธอไมไ่ด ้ วิบากกรรมนีห้ลอ่น
ตอ้งยอมกม้หนา้รบัชะตาดว้ยตนเอง ! 

 
“เมย ์พดูอะไรเหรอ” 
เสียงชายหนุ่มเบามาก เขาสมัผสัไดถ้ึง

ความเศรา้ใจบางอย่างของหญิงสาว  
 
“ถา้อยากช่วยเมยจ์รงิ ๆ ภานก็ุอยูห่า่ง ๆ 

จากเมยม์ากหน่อยจะดีที่สดุ” 
พดูจบ เมยก็์เดินจากไป  
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ภานยุงัคงยืนตวัแข็งท่ืออยูท่ี่เดิม ค าพดู
นัน้ราวกบัฟา้ผา่ลงมากลางใจเขา คนที่เป็นรกัแรก
ของเขาก าลงับอกใหเ้ขาอยูใ่หห้า่งจากเธอ ! 

- ท าไม เกิดอะไรขึน้ หรอืเป็นเพราะวา่
จดหมายสารภาพรกัของเขาเมื่อวานที่ใสไ่ปกบั
ของขวญัวนัเกิด ? – 

- เขาผิดตรงไหนที่รกัเธอ ? – 
- หรอืพ่อกบัแมข่องเธอไมย่อมรบัผูช้าย

จน ๆ อยา่งเขา – 
ค าถามมากมายสารพดัผดุขึน้มาในหวั

ของเขา เป็นค าถามที่เขาไมอ่ยากจะคาดเดาค าตอบ
ไปเอง  ตราบใดที่เขากบัเมยย์งัเรยีนหอ้งเดียวกนั 
เขาจะท าใหเ้ธอรกัเขาใหไ้ด ้! 

 
………………………........................... 
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อากาศยามเชา้อากาศแจ่มใส ่แตช่าย
หนุ่มที่นั่งอยูบ่นโต๊ะอาหารกลบัมีใบหนา้เครง่ขรมึ 
ตลอดระยะเวลา 12 ปีมานี ้ไมเ่คยมีใครเห็นรอยยิม้
บนใบหนา้ของพ่อเลีย้งพยคัฆส์กัครัง้ 

กบัขา้วพืน้บา้นชาวเหนือถกูล าเลียงวาง
ตรงหนา้เขา 2 - 3 อย่าง ปา้ละออคอยจดัแจงดแูล
เรื่องงานบา้นงานครวัของไรป่ลายดาวแหง่นี ้ 

ในขณะที่สไบนางก าลงัคดขา้วสวยลง
จานใหน้ายหนุ่มของตน น า้เสียงเครง่ขรมึอย่างทรง
อ านาจก็เอ่ยขึน้วา่ 

“วนันีว้นัหยดุ เด็กเมยน์ั่นไมไ่ดไ้ปเรยีนใช่
ไหม”  

 
“ใช่คะ่พอ่เลีย้ง”  
สไบนางที่ยืนปรนนิบตัิรบัใชใ้กล ้ๆ เขา 

ตอบพรอ้มรอยยิม้อย่างประจบประแจง  
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“อืม.. ถา้เช่นนัน้ ปา้ละออช่วยพาเด็กนั่น
ไปท างานในไรห่น่อยแลว้กนั เธอจะไดรู้ว้า่เงินทกุ
บาททกุสตางคม์นัตอ้งแลกมาดว้ยหยาดเหงื่อ
แรงงานมากแคไ่หนไมใ่ช่สกัแต่วา่นั่งกินนอนกิน
อย่างสขุสบายบนกองเงินกองทองของคนอื่น !” 

พ่อเลีย้งพยคัฆล์งเสียงหนกั ตะกอน
ความแคน้ค่อย ๆ ผดุใหม้าในใจอีกครัง้ เมื่อคิดวา่
ทรพัยส์มบตัิของพ่อเลีย้งสิงหาถกูลกูนอ้งชั่ว ๆ เอา
ไปใชจ้่ายปรนเปรอความสขุของตน 
 

“จะดีร ึพ่อพยคัฆ ์หนเูมยเ์ขาไมเ่คย
ท างานหนกัมาก่อน”  ปา้ละออยงัรูส้กึเห็นใจหนเูมย ์
จงึเสนอทางออกว่า   “ใหเ้ธอมาช่วยงานที่ครวักบัปา้
ดีกวา่ จะไดไ้มห่นกัมาก” 

 
“เอาตามที่ฉนัสั่ง” 
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เขาย า้เสียงเขม้เพ่ือเป็นสญัญาณบอกวา่
หา้มตอ่รองอะไรอีก 

 
สไบนางที่ยืนฟังอยู่เงียบ ๆ กลอกตาไป

มาคลา้ยก าลงันึกอะไรบางอย่าง จากนัน้ดวงตาของ
เธอก็เป็นประกายขึน้มา เธอจงึเสนอกบัพอ่เลีย้ง
พยคัฆไ์ปวา่  

“เอาอย่างนีส้ิคะ ในเม่ือนงัเด็กเมยน์ั่น 
ท างานในไรห่นกัไมไ่ด ้ก็ใหไ้ปช่วยงานในสวนทา้ยไร ่
คงไมห่นกัมากเทา่ไหรห่รอก เดี๋ยวสไบนางจะเป็นคน
สอนงานใหเ้องคะ่” 

สไบนางยิม้ เสนอตวัเองอย่าง
ประจบประแจง อะไรที่ท  าใหพ้่อเลีย้งพอใจไดเ้ธอจะ
พยายามท าอยา่งเต็มที่  

 
“อืม”  
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เขาตอบตกลงในล าคอ  
สว่นปา้ละออนัน้ยงัรูส้กึไมส่บายใจอยูด่ี 

ไมว่า่จะท างานในไรห่รอืในสวนก็ลว้นแตเ่ป็นงานที่
ตอ้งใชก้ าลงัทัง้สิน้ หนเูมยบ์อบบางออกปานนัน้จะ
ทนไดส้กัก่ีน า้ 

 
………………………………………… 

 
“พ่อเลีย้งครบั พวกรสีอรต์มนัปลอ่ยน า้

เสียลงล าธาร ชาวบา้นเดือดรอ้นกนัถว้นหนา้ เพราะ
น า้นัน้ท าใหแ้หลง่น า้ในล าธารเนา่เสียไปดว้ย 
สิ่งมีชีวิตที่อยูใ่นน า้ตายเกลื่อน ที่ส  าคญัตกัไปกินดื่ม
หรอืใชก็้ไมไ่ด”้ 

ชายหนุ่มรูปรา่งบกึบนึ ยืนกมุมือไว้
ดา้นหนา้ขณะที่รายงานความคืบหนา้แก่พ่อเลีย้ง
พยคัฆ ์ซึง่เขาไดร้บัค าสั่งจากพ่อเลีย้งใหค้อย
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สอดสอ่งดแูลเกษตรกรชาวไรท่ี่อยูบ่รเิวณโดยรอบ
ของไรป่ลายดาว 

 
พ่อเลีย้งพยคัฆท์ี่ก  าลงัยืนคมุคนงานขน

เข่งสม้เขียวหวานขึน้รถกระบะเพื่อสง่ไปขายตอ่ใน
ตวัจงัหวดัหนัมามองเขาดว้ยใบหนา้เครง่ขรมึ แลว้
เสียงทุม้ต ่าก็เอ่ยขึน้วา่ 

“ไอเ้สือเมฆ มนัพดูจาภาษาคนไมรู่เ้รื่องรึ
ไงวะ เดี๋ยวอาทิตยห์นา้เราเขา้ไปบีบมนัอีกรอบ ให้
มนัเรง่จดัการปัญหาน า้เสียงและสารเคมีที่รสีอร์
ตของมนั แต่ถา้มนัยงัขืนดือ้ดา้น ไมเ่ห็นฉนัอยูใ่น
สายตา ลกูสาวมนัก็อยูไ่มเ่ป็นสขุเช่นกนั !” 

เสือเมฆซอ่นตวัอยูท่ี่รสีอรต์ซึง่ติดกบัไร่
ปลายดาวจะไมถ่กูเขาเจอตวัเลย ถา้เสือเมฆไม่
ปลอ่ยน า้เสียลงสูล่  าธาร จนชาวบา้นเดือดรอ้นและ
มารอ้งเรยีนใหเ้ขาช่วยไปเจรจากบัทางรสีอรต์ให ้
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และวนันัน้เมื่อเขาไปถึงรสีอรต์จงึพบความจรงิวา่
เจา้ของรสีอรต์คือศตัรูคูแ่คน้อย่างเสือเมฆ ! 

 
“ไปท างานต่อเถอะ แลว้คอยดสูงัเกตดู

รอบ ๆ ใหด้ี ๆ หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คอ่ย
รายงานอีกที” 

พ่อเลีย้งพยคัฆส์ั่ง แตล่กูนอ้งตรงหนา้
กลบัไมม่องท่ีเขา  สายตาของคนตรงหนา้เหมอ่มอง
ไปยงัดา้นหลงัราวกบัคนเสียสติ สว่นคนงานหนุ่มที่
ก  าลงัขนเข่งสม้ขึน้รถตา่งพากนัหยดุชะงกัมองดู
อะไรบางอย่างดว้ยอาการตกตะลงึพรงึเพรดิ 

เขาจงึหนัมองตามสายตาของเหลา่
คนงาน จงึเห็นวา่สไบนางเดินน าหญิงสาววยัสะพรั่ง
คนหนึ่งในชดุที่ชวนใหเ้สียววบูวาบที่ทอ้งนอ้ย เพราะ
กางเกงท่ีหลอ่นสวมใสส่ัน้จนเกือบเสมอห ู สว่นเสือ้
ที่เธอสวมนัน้ก็เป็นเสือ้สายแขนกดุคอลกึจนเห็นเนิน
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อกขาวผอ่งเป็นยองใย ใบหนา้จิม้ลิม้นัน้ถกูหอ้มลอ้ม
ดว้ยผมยาวสลวย 

พ่อเลีย้งพยคัฆเ์ห็นดงันัน้ถึงกบักดัฟัน
กรอดเอ็ดตะโรคนงานลั่นวา่ 

“มองอะไรกัน ! ท ำงำนเดีย๋วนี ้!” 
 
เสียงโหด ๆ ของพ่อเลีย้งนัน้ท าเอาคนงาน

ชายทัง้หลายสะดุง้สดุตวั รบีเรง่มือท างานกนัอย่าง
เลิกลั่ก แมแ้ต่สองสาวที่เดินมาก็ยงัหยดุชะงกั  

สไบนางจงใจบอกใหเ้มยแ์ต่งตวัแบบนี้
เพ่ือใหเ้ด็กสาวออ่ยคนงานหนุ่ม ๆ แลว้หลอ่นตัง้ใจ
เอาไวว้า่จะแกลง้ปลอ่ยเด็กสาวไวก้ลางสวนคนเดียว 
เผ่ือวา่มีไอค้นงานหนา้มืดคนไหนอยากจะฉดุนงัคน
สวยไปเป็นเมีย 

 



 

102 I บา้นไรช่ายด ุ

 

พ่อเลีย้งพยคัฆก์า้วอาจ ๆ ตรงมาที่สอง
สาว เมยอ์ยากจะวิ่งหนี แตถ่กูสไบนางดงึมือเอาไว ้

“น่ีเธอ ! จะไปท างานในไร ่หรอืจะไปเป็น
กะหรี่ !”  

เขาตะคอกใสห่นา้อย่างดถูกูเหยียดหยาม  
 
หญิงสาวอายจนหนา้ชาไปหมด แต่เธอ

จะไมแ่สดงความอ่อนแอใหเ้ขาเห็นจงึจอ้งตาเขา
กลบัพรอ้มกบัโตก้ลบัวา่ 

“ก็คณุใชใ้หฉ้นัไปท างานในไร ่ไมใ่ช่หรอื
ไง” 

 
“แต่งตวัแบบนีเ้หรอจะไปท างานในไร ่! 

ไปเปลี่ยนชดุเดี๋ยวนี ้!” 
เขากดัฟันสั่ง รูส้กึรอ้นไปทัง้ตวั เขาไม่

แน่ใจวา่อาการรอ้นรุม่นัน้เพราะความโกรธ หรือ
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เพราะเรอืนรา่งหอมกรุน่ของหญิงสาวบานสะพรั่ง
ตรงหนา้ 

 
“ไมเ่ปลี่ยน !” 
เมยต์อบแลว้สะบดัหนา้หนี พรอ้มกบัเดิน

ผา่นหนา้เขาไปอย่างไม่สนใจ  พอ่เลีย้งพยคัฆม์อง
เธอราวกบัจะฉีกเนือ้เธอออกเป็นชิน้ ๆ มือแกรง่ควา้
เอาขอ้มือเลก็กระชากเขา้หาตวั เมื่อรา่งบางเซถลา
เขา้มาในออ้มกอด เขาก็จบัรา่งเธออุม้ขึน้พาดบา่
แข็งแรงอย่างรวดเรว็ 

 
“ว๊ำย !” 
หญิงสาวรอ้งออกมาสดุเสียง ดว้ยความ

ตกใจ 
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“ในเมื่อบอกใหเ้ปลี่ยนดี ๆ ไมช่อบ งัน้ฉนั
ก็จะเป็นคนเปลี่ยนใหเ้อง !”  

 
“คนบา้ คนป่าเถ่ือน ปลอ่ยฉนัไปเดี๋ยวนี ้

นะ !” 
ก าป้ันนอ้ย ๆ ของเมย ์รวัทบุลงบนแผ่น

หลงักวา้งของเขา พรอ้มกบัเตะขาสะเปะสะปะอยา่ง
รุนแรงเพ่ือใหเ้ขาปลอ่ยเธอลง 

แต่รา่งสงูใหญ่ก าย านัน้ราวกบัยกัษปั์ก
หลั่น เพียงแคม่ือเดียวก็สามารถตรงึเธอไวบ้นบา่
แกรง่ได ้

 
“ปลอ่ยแน่ ! แต่จะปลอ่ยบนเตียง !” 
เขาค ารามขู่ ขณะสาวเทา้มุง่หนา้ตรงไป

ยงัหอ้งพกัของหญิงสาว 
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“ไมน่ะ ! ปลอ่ยฉนั !” 
เมยก์รดีรอ้งไปตาม คนงานในไรต่า่งมอง

ภาพนัน้ดว้ยความรูส้กึแตกต่างกนัออกไป แตท่ี่ทกุ
คนรูด้ีแก่ใจตรงกนัคือ หา้มแตะตอ้งเชลยของ
พ่อเลีย้งเป็นอนัขาด ! 

 
สไบนางยืนกระทืบเทา้เรา้ ๆ อย่างขดัใจ 

เมื่อเห็นพ่อเลีย้งแบกนงัเด็กเมยก์ลบัไปยงัหอ้ง หาก
ขืนปลอ่ยใหพ้่อเลีย้งพยคัฆเ์ปลี่ยนชดุใหน้ั่งนั่นดว้ย
ตนเองมีหวงัเธอตอ้งชวดการเป็นนายหญิงของไรนี่ ้
นะแน่ ๆ เธอจะไมย่อมใหเ้รื่องนีเ้กิดขึน้เด็ดขาดจงึรบี
วิ่งไปหาปา้ละออ  

“ปา้ละออ  แย่แลว้ ปา้ แย่แลว้” 
 
............................................ 
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ปัง ! 
 
พ่อเลีย้งพยคัฆใ์ชเ้ทา้เตะถีบประตู

หอ้งนอนของหญิงสาวออกเต็มแรง จากนัน้ก็กา้วเขา้
ไปในหอ้งอย่างรวดเรว็ แลว้เหวี่ยงรา่งบางลงบน
เตียงนอนอยา่งไมอ่อมแรง 

 
ตบุ ! 
 
“โอ๊ย !” 
 
“อย่าแตะตอ้งตวัฉนันะ !” 
แมค้นถกูทุ่มลงบนเตียงจะรูส้กึจกุ แตก็่

ตอ้งรบีพลิกตวัลกุขึน้ เพราะเหตกุารณเ์มื่อคราวก่อน
เธอยงัจ าฝังใจ  ไมป่ลอ่ยโอกาสใหช้ายหนุ่มไดข้ึน้
ครอ่มเธอไดอี้กเป็นครัง้ท่ีสอง รา่งบางถอยกรูเขา้ไป



 

107 I บา้นไรช่ายด ุ

 

ชิดที่มมุเตียงดา้นหนึ่งจอ้งมองชายหนุ่มราวกบัแมว
ที่ก าลงัท าขนพองขู่ศตัรู 

 
“เปลี่ยนเสือ้ !” 
เขาย า้ น า้เสียงเด็ดขาด ใบหนา้ดดุนั

จรงิจงั 
 
“ไมม่ีชดุเปลี่ยน”  
เธอบอกเขาไปตามจรงิ ชดุที่มีในตูเ้สือ้ผา้

ของเธอนัน้ลว้นไมไ่ดต้า่งกบัชดุนีเ้ทา่ไหรน่กั  
 
“อย่ามาเลน่ลิน้กบัฉนั”  
ชายหนุ่มดเุสียงเขม้ ขณะที่ย่างกรายเขา้

ไปใกลห้ญิงสาว  
“หรอือยากจะใหฉ้นัถอดใหก็้บอกมาซะดี 

ๆ”  
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เสียงเขาเยียบเย็น รอยยิม้ที่มมุปากนัน้
ท าใหเ้มยห์วนนกึถึงเหตกุารณเ์มื่อหลายวนัก่อน  

 
“ไม ่! ออกไปนะ !”  
เมยร์อ้งลั่น ขณะท่ีอีกมือหนึ่งก็ควานหา

ไมห้นา้สามที่เธอแอบเอามาซกุไวเ้มื่อคืนก่อน เมื่อ
ควา้ไมไ้ดเ้ธอก็ยกมนัขึน้มาขู่เขา 

“หากคณุ กา้วเขา้มาอีกกา้วเดียว ฉนัจะ
ฟาดคณุจรงิ ๆ ดว้ย !” 

เธอขู่เขาเสียงสั่น โดยที่ไมม่ีความมั่นใจ
แมแ้ต่นอ้ยวา่ รา่งเลก็ ๆ ของเธอจะเอาแรงท่ีไหนไป
สูก้บัผูช้ายหุน่ใหญ่ยกัษไ์ด ้

 
“คิดวา่ไมแ้คนี่ ้จะท าอะไรฉนัไดร้”ึ 
เขาแค่นเสียงอยา่งเยย้หยนั 
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“อย่างนอ้ยก็ฟาดหวัคณุแตกแลว้กนั” 
 
“ห ึห”ึ 
ชายหนุ่มหวัเราะในล าคออยา่งนึกสนกุ 

แววตาเป็นประกายระยบั นานแลว้ที่ไมม่ีใครท าให้
เขารูส้กึเช่นนีไ้ด ้ 

พอ่เลีย้งพยคัฆก์า้วขึน้ไปบนเตียงชา้ ๆ 
เมยจ์งึฟาดไมไ้ปที่เขาเต็มแรง  

 
หวืดดดดดดด 
 
หมบั ! 
 
แต่ยงัไมท่นัที่ทอ่นไมจ้ะไดส้มัผสัศีรษะ

เขา มือแกรง่ก็แย่งไมห้นา้สามจากมือเธอมาได ้แลว้
โยนมนัทิง้ราวกบัไมจิ้ม้ฟัน จากนัน้ เขาก็ควา้เอาขอ้
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เทา้เลก็ลากรา่งบางเขา้มาอยูต่รงกึ่งกลางเตียง แลว้
ขึน้ครอ่มหลอ่นไวใ้นพรบิตา 

“ถา้ชอบใหฉ้นัความรุนแรงก็ไมบ่อก 
รบัรองฉนัจะสนองใหอ้ย่างสาสมใจ !” 

พ่อเลีย้งพยคัฆค์ ารามลั่น  
 
“ไม่ ! ออกไป ! ช่วยด้วย !” 
เมยด์ีดดิน้พรอ้มกบักรดีรอ้งขอความ

ช่วยเหลือ  
 

“ชดุมาแลว้ ชดุมาแลว้”  
สไบนางรบีวิ่งหนา้ตัง้เขา้มาในหอ้ง มือ

หนึ่งลากปา้ละออจนแทบจะลม้คะม าไปขา้งหนา้ 
สว่นอีกมือก็ถือชดุคนงานมาดว้ย  
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พ่อเลีย้งพยคัฆจ์งึหยดุมือแลว้ลงมาจาก
เตียง  สายตาเขาบง่บอกวา่ไมส่บอารมณเ์ป็นอย่าง
ยิ่งที่ถกูขดัจงัหวะความสนกุ  

 
สไบนางแกลง้ท าเป็นซื่อ รบีหลบหนา้

พ่อเลีย้งไปหาเมยท์ี่เตียง 
“เอ่อ... นี่ชดุจ๊ะเมย”์ 
ปา้ละออจงึตอ้งเป็นคนพดูไกลเ่กลี่ย

ขึน้มาวา่ 
“นางสไบนาง มนัลืมเอาชดุไปใหห้นเูมย์

เปลี่ยน พ่อพยคัฆอ์ยา่ถือโทษโกรธหนเูมยเ์ลย” 
 
“เปลี่ยนชดุแลว้ก็รบีไปท างานซะ สาย

มากแลว้” 
พดูจบเขาก็เดินออกไป  
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เมื่อชายหนุ่มออกไปจากหอ้งแลว้ เมยจ์งึ
กลบัมาหายใจเป็นปกติ ปา้ละออมองสาวนอ้ยแลว้
ไดแ้ต่สา่ยหนา้ดว้ยความสงสาร เทา่ที่เธออยูก่บั
พ่อเลีย้งมา พอ่เลีย้งเมตตากบัคนอื่น ๆ แตก่บัเด็ก
เมยค์นนี ้เขารา้ยกบัหลอ่นสารพดั 
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บทท่ี 7 

 

 

 

 
 

 
บดันีเ้มทินีอยูใ่นชดุคนงานในไร ่กางเกง

ขายาวมากจนตอ้งพบัไวท้ี่ขอ้เทา้ สวมเสือ้แขนยาว
ตวัโครง่สีด  า บวกกบัหมวกกนัแดดที่เธอสวมนัน้ท า
ใหด้ไูมอ่อกเลยวา่เป็นผูห้ญิงหรอืเป็นผูช้าย สิ่งที่
แยกออกจากคนงานอ่ืน ๆ คือ รูปรา่งเลก็ท่ีแสนจะ
บอบบางเท่านัน้ 

ในสวนผกัทา้ยไร ่เหลา่คนงานคนอื่น ๆ 
ก าลงัช่วยกนัพรวนดิน  ก าจดัวชัพืชในแปลงผกั บา้ง
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ก็ช่วยกนัหิว้น า้ขึน้มารดผกับางคนก าลงัพรวนขนุดิน
เพ่ือท าแปลงปลกูผกัใหม ่ 

ในระหวา่งท่ีหญิงสาวหนัซา้ยหนัขวายืน
เก ้ๆ กงั ๆ ไมรู่จ้ะลงมือท าอะไรก่อนดี สไบนางก็แลว้
โยนถงัน า้เหลก็ลงบนพืน้ 

 
เครง้ ! 
 
เมยผ์งะกา้วเทา้หลบถงัน า้เหลก็ดว้ย

ความตกใจ  
 
“งานเบา ๆ ที่เธอตอ้งท าคือไปตกัน า้มา

รดผกั”  
สไบนางสั่งเมยร์าวกบัตนเองเป็นนาย

หญิงของไรป่ลายดาว  
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“หยิบถงัน า้ขึน้มา แลว้ไปตกัน า้ที่ล  าธาร
ตรงโนน้ แลว้เอารดผกัเขา้ใจไหม” 

สไบนางชีน้ิว้สั่ง 
 
เมยม์องตามแลว้หนา้ซีดลงทนัที ไมใ่ช่วา่

เธอเก่ียงงานหนกั แตเ่ธอกลวัการอยูใ่กลแ้หลง่น า้ลกึ 
ๆ   

“พ่ีสไบนาง ที่ไรไ่มม่ีเครื่องสบูน า้ หรอื
เครื่องป๊ัมน า้ สบูน า้ขึน้มาจากล าธารมาใชห้รอืจ๊ะ 
เมยว์า่แบบนัน้จะสะดวกกวา่ และน่าจะเสรจ็เรว็
กวา่”  

เมยถ์ามเพ่ือหาทางรอดใหก้บัตนเอง 
หลอ่นเป็นเธอกลวัน า้ลกึ ๆ อย่างรุนแรงจงึท าใหเ้ธอ
วา่ยน า้ไมเ่ป็น  

“ไมต่อ้งมาอา้งนูน้ อา้งน่ี ขีเ้กียจก็บอก” 
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สไบนางถลงึตาใหเ้ด็กสาว ขึน้เสียงกลบ
เกลื่อนความจรงิท่ีวา่ สวนผกัของที่น่ีมีเครื่องสบูน า้
ส  าหรบัปลอ่ยเขา้แปลงผกัในสวนทกุเชา้ แต่เพราะ
หลอ่นตอ้งการแกลง้เมยจ์งึใหเ้อาถงัน า้ไปตกัท่ีล  า
ธารมารดผกั 

“จะท า หรอืไมท่ า น่ีเป็นค าสั่งของ
พ่อเลีย้งนะ”  

สไบนางเอาช่ือพ่อเลีย้งพยคัฆม์าอา้ง  
 
“งัน้ใหเ้มยไ์ปดายหญา้ ถอนหญา้หรอื

อะไรก็ไดท้ี่ไมใ่ช่ตกัน า้ท่ีล  าธารไดไ้หม พ่ีสไบนาง 
เมยไ์มอ่ยากไปใกลน้ า้”  

เสียงของเด็กสาววอนขอคลา้ยกบัจะ
รอ้งไห ้เธอเป็นโรคกลวัน า้เหมือนกบัเด็กที่กลวัความ
มืดแคเ่ห็นสายน า้ทัง้ลกึ ทัง้กวา้ง เธอก็รูส้กึเหมือน
จะขาดอากาศหายใจตาย 
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“นงัเด็กน่ี ! ก็อีแค่ใหไ้ปตกัน า้ที่ล  าธาร 

แลว้ก็หิว้มารดผกั มนัจะอะไรนกัหนา ถา้ไมท่ า ฉนั
จะไปฟ้องพ่อเลีย้ง !” 

สไบนางข่มขู่เด็กเมยอ์ยา่งถือโอกาส 
เพราะตอนนีท้ัง้ปา้ละออ และพอ่เลีย้งไมไ่ดอ้ยูท่ี่น่ี 
เธอจงึขึน้เสียงใสเ่มยอ์ยา่งที่ใจตอ้งการ และแกลง้
เด็กสาวอย่างเต็มที่  

 
“ไดค้ะ่”  
เมยร์บัค าอยา่งจ ายอม กม้ลงไปหยิบถงั

น า้ขึน้มาแลว้เดินไปยงัล าธาร แต่ละกา้วที่เดนิไปยงั
ล าธารนัน้ เธอรูส้กึวา่เหมือนก าลงัเดินสูข่มุนรก ยิ่ง
เขา้ไปใกลม้ากเทา่ไหร ่หวัใจเธอยิ่งเตน้แรงมากขึน้
เท่านัน้ 
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“น่ี ! เดินใหม้นัเรว็ ๆ หน่อยไดไ้หม” 
สไบนาง มมุปากยิม้เยาะออกมาอย่าง

สะใจ ที่เห็นรา่งบางเดินฝ่าแดดไปยงัล าธาร  
 
เมื่อเด็กสาวเดินมาถึงทา่น า้ที่ท  าจากไม้

ย่ืนลงไปในล าธาร เธอกลืนน า้ลายลงคออยา่ง
ยากล าบาก เหงื่อผดุขึน้เต็มหนา้ผาก ลมหายใจ
ติดขดั สติของเธอเริม่ไมอ่ยูก่บัเนือ้กบัตวั จงึไมรู่ว้า่
สไบนางไดแ้อบเดินตามหลงัเธอมาติด ๆ  

และเมื่อเมยก์ม้ลงเพ่ือตกัน า้ในล าธาร 
สไบนางก็แกลง้ผลกัรา่งบางใหร้ว่งลงสูผ่ืนน า้เบือ้ง
ลา่งทนัที 

 
ตมูมมมม 
 
"ลงนรกไปสะ นงัเด็กเมื่อวานซืน !" 
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สไบนางยืนยิม้เยาะอยูบ่นทา่น า้ มองรา่ง
เล็กท่ีจมหายลงไปใตผ้ืนน า้จนลบัตา 

 
รา่งของเด็กสาวจ่มดิ่งลงสูใ่ตท้อ้งธารา 

เธอดิน้รนตะเกียกตะกายขึน้มาเหนือน า้ ทัง้มือทัง้
เทา้แหวกวา่ยสะเปะสะปะเพ่ือเอาชีวิตตนเองใหร้อด  

“ช่วยดว้ย ! ช่วยดว้ย ! ช่วยดว้ย !” 
เมยอ์าศยัช่วงเวลาโผลพ่น้ผิวน า้ขึน้มาได้

เพียงชั่ววินาทีตะโกนขอความช่วยเหลือ 
 
แลว้รา่งนอ้ยก็จมสูพื่น้น า้อีกครัง้เพราะ

ก าลงัท่ีมีเริ่มหมดลงไป สว่นคนที่ผลกัเธอลงไปในน า้
นัน้ หนัซา้ยหนัขาวเลิ่กลั่ก เพราะเสียงตะโกนขอ
ความช่วยเหลือเมื่อครูท่  าใหค้นงานในสวนหยดุมือ
แลว้ชะเงอ้มองมาที่ทา่น า้ดว้ยความสงสยั 
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“ช่วยดว้ยคะ่ หนเูมยต์กน า้ ! หนเูมย์
จมน า้แลว้คะ่ ช่วยดว้ย ๆ” 

สไบนางแสรง้ตะโกนขอความช่วยเหลือ 
เพ่ือกลบเกลื่อนความผิด เพราะหากนงัเด็กเมยต์าย
ขึน้มาจรงิ ๆ หลอ่นเป็นคนสดุทา้ยที่อยูก่บัเมย ์
อย่างไรก็หนีความผิดไมพ่น้ 
 

สว่นเมยน์ัน้ ทนัทีที่รา่งของเธอจมดิ่งลงใต้
ธาราอีกครัง้ น า้ก็ไหลทะลกัเขา้ปาก เขา้จมกู เมื่อ
อากาศภายในรา่งกายเริม่หมดเธอก็พยายามจะฮบุ
เอากาศหายใจ แตส่ิ่งที่เขา้มาภายในปอดกลบัเป็น
มวลน า้มหาศาลท าใหเ้ธอรูส้กึทัง้ปวดแสบ ทัง้อดึอดั
ไปหมด  

รา่งนอ้ยค่อย ๆ สิน้แรงตอ่ตา้น ปลอ่ยให้
ตนเองรว่งหลน่ลงชา้ ๆ ก่อนท่ีเธอจะสิน้สติไปนัน้ 
เธอเห็นรา่งของหญิงสาวคนหนึ่งจมอยูใ่ตน้  า้จนผิว
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ซีดไปหมด ผมสีด าของเธอยาวราวกบัสาหรา่ย ชดุที่
เธอขาดวิ่นเป็นริว้ ๆ เปรอะเป้ือนไปดว้ยเลือด 
ดวงตาของเธอแดงก ่ารอ้งไหอ้อกมาเป็นสายเลือด 
สิ่งที่ท  าใหเ้มยต์กใจมากท่ีสดุคือตรงกลางหนา้ผาก
ของเธอมีรอยถกูยิง ปากซีดจนน่ากลวัของผูห้ญิงคน
นัน้ขยบัรอ้งบอกเด็กสาววา่ 

 
หนไีป..... 
 
หนไีป...... 
 
หนไีป…. 
 
ภาพนัน้ท าใหเ้มยต์กใจกลวัสดุขีด 

รวบรวมแรงเฮือกสดุทา้ยตะเกียกตะกายพยายามจะ
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ขึน้เหนือน า้ แต่ก็เหมือนมีมือที่มองไมเ่ห็นดงึเธอให้
จมรว่มสง่สูท่อ้งธารา 

 
รา่งโชกไปดว้ยเลือดลอยเขา้มาใกลเ้ธอ

เรื่อย ๆ  
“อย่า !  อย่าเขา้มานะ” 
เมยต์ะโกนกอ้งในใจพยายาม

ตะเกียกตะกายหนีรา่งนัน้อนัน่าสยดสยองอยา่งสดุ
ชีวิต แตค่วามเป็นจรงิแลว้รา่งของเธอไมไ่หวแมแ้ต่
นอ้ย จนในที่สดุสติของเธอก็ดบัวบูไป 

 
………………………………………… 
 
ซ่ำ ! 
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พ่อเลีย้งพยคัฆว์า่ยขึน้มาเหนือน า้พรอ้ม
กบัรา่งบาง เมื่อขึน้ถึงฝ่ังเขาก็อุม้รา่งเมยท์ี่ไรส้ติวาง
ลงที่พืน้ แลว้รบีตรวจสอบวา่หญิงสาวเป็นอะไร
หรอืไม ่เขาย่ืนปลายนิว้เขา้ใกลป้ลายจมกูของเธอ 
เมื่อพบวา่เธอยงัมีลมหายใจอยูก็่รบีจบัรา่งบางให้
นอนคว ่า ตะแคงหนา้ จากนัน้เขาก็โนม้ตวัลงเพ่ือจบั
บรเิวณชายโครงทัง้สองขา้งของเธอไดถ้นดั จากนัน้ก็
ยกรา่งเธอขึน้และลง เพื่อขบัน า้ออกจากปอด  

 
อกั ! 
 
แอ่ก  แครก่ ๆ 
 
เมยส์  าลกัน า้ออกมา น า้ที่ไหลทะลกัเขา้

รา่งของเธอเมื่อสกัครูไ่หลออกมาทัง้จากปาก และ
จมกู  



 

124 I บา้นไรช่ายด ุ

 

“พ่อเลีย้ง พอ่เลีย้ง” 
สไบนางวิ่งออกจากท่าน า้ ตรงมาหาคน

ทัง้คู ่ ในใจรูส้กึหงดุหงิดเป็นอย่างยิ่งท่ีเห็นพ่อเลีย้ง
กระโดดลงไปช่วยนงัเด็กเมยโ์ดยไมห่ว่งชีวิตตนเอง
แมแ้ต่นอ้ย เพราะล าธารสายนีล้กึมาก และน า้ก็
เช่ียวมาก ทัง้ ๆ ที่พ่อเลีย้งบอกวา่นงัเด็กคนนีเ้ป็น
เชลย แต่ท าไมเขากลบัดเูหมือนจะหว่งใยเธอมาก
นกั !  

 
ยงัไมท่นัที่สไบนางจะวิ่งมาถึงที่ที่พวกเขา

อยู ่พอ่เลีย้งก็รบีอุม้เมยข์ึน้จากพืน้ เขาตอ้งพาเธอ
กลบัหอ้งใหเ้รว็ที่สดุเพื่อคืนความอบอุน่ใหก้บั
รา่งกายของหญิงสาว 

 
“เมย ์ตายแลว้ เมยเ์ป็นยงัไงบา้ง เมย ์พี่

บอกแลว้วา่ไมใ่หไ้ปใกลล้  าธารก็ไม่เช่ือ โธ่ เมย”์ 
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สไบนางแกลง้ตีโพยตีพายพรอ้มกบับีบ
น า้ตา ขณะที่เรง่ฝีเทา้ใหท้นัพ่อเลีย้งท่ีก าลงัอุม้คน
จมน า้ฝ่ากลุม่คนงานที่เขา้มามงุดเูหตกุารณ ์

ตอนแรกพ่อเลีย้งพยคัฆต์ัง้ใจจะมาตรวจ
งานของลกูของคนทรยศ แต่กลบัไดย้ินเสียงตะโกน
วา่ เมยต์กลงไปในน า้ เขาจงึวิ่งมายงัท่าน า้ ทนัได้
เห็นรา่งบางผลบุ ๆ โผล ่ๆ แลว้จมลงไปในน า้ ชาย
หนุ่มจงึกระโดดลงไปช่วยเธอไดท้นัก่อนที่เธอจะจม
ลกึลงไปใตก้น้ล าธาร  

 
 
 
 
 
 
 
 


