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ค�ำน�ำ
ส�ำนักพิมพ์เพื่อนดี
บุหลันอำเพศ เดิมเรื่องนี้ใช้ชื่อ ‘ดอนโขมด’ และผู้เขียนใช้นามปากกา
ว่า กล้วยไม้ ณ วังไพร ซึ่งท่านจะได้อธิบายถึงการใช้ช่อื เรื่องนี้อย่างละเอียด
ในคำานำาของท่านต่อไป ทางสำานักพิมพ์เองก็พอใจกับชื่อบุหลันอาเพศมาก
เพราะ ังดูโรแมนติกมากกว่า ไม่น่ากลัวเหมือนดอนโขมด อีกประการหนึ่ง
คือเรื่องลึกลับแนวโรแมนติกทั้ง ๔ เรื่องที่ผู้เขียนเขียนไว้ เมื่ออ่านชื่อต่อกันที
ละเรื่องแล้ว ังคล้องจองไพเราะอีกทางหนึ่งดังนี้ คือมณีมรณะ พระจันทร์แดง แรงอาถรรพณ์ และบุหลันอาเพศ
เรื่อง บุหลันอำเพศ หรือดอนโขมด เป็นเรื่องน่าติดตามตรงที่ไม่ได้
เน้นความน่ากลัวแบบผีสาง แต่เป็นความน่ากลัวของมนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
าติแท้ๆ ที่จมอยู่ในความโล จนสามารถเบียดเบียนลูกหลานและทำาร้ายได้
อย่างไม่กลัวเกรงบาปกรรม ผูเ้ ขียนเติมเต็มความรักของพระ-นางให้มคี วามน่ารัก
น่าสนใจ ตามเหมาะตามควรในยุคสมัยนัน้ ทำาให้เฉดสีของความลึกลับดูสว่าง
สดใสขึ้น
หวังว่าทุกท่านคงชอบ และรู้สึกสนุกสนานตามอรรถรสของนวนิยาย
แนวนี้ โปรดเตรียมพบผลงานเรื่องที่ ๔ คือ แรงอาถรรพณ์ จากสำานักพิมพ์
เพื่อนดีในอีกไม่นานเกินรอ

ค�ำน�ำ
ชูวงศ์ ฉำยะจินดำ
ผู้เขียนเขียนนวนิยายลึกลับโรแมนติก ๔ เรื่อง ได้แก่
๑. พระจันทร์แดง ในนามปากกา ชูวงศ์ ฉายะจินดา ลงตีพมิ พ์เป็น
ตอนๆในนิตยสารเดลิเมล์วนั จันทร์ ระหว่างปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๑-๒๕๑๓
๒. ดอนโขมด หรือ บุหลันอำเพศ ในนามปากกา กล้วยไม้ ณ วังไพร ลงตีพมิ พ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารดวงดาว ระหว่างปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๓๒๕๑๔
๓. อสรพิษด�ำ ในนามปากกา อมฤตกร ลงตีพิมพ์เป็นตอนๆ ใน
นิตยสารแม่ศรีเรือน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๔-๒๕๑๕ และพิมพ์ซ้ำา
เป็นตอนๆ อีกครัง้ ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ ระหว่างปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๐๒๕๔๑ ในชื่อ แรงอำถรรพณ์ ในนามปากกา ชูวงศ์ ฉายะจินดา
๔. โป่งมฤตยู ในนามปากกา กล้วยไม้ ณ วังไพร ลงตีพมิ พ์เป็นตอนๆ
ในนิตยสารแม่ศรีเรือน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๓-๒๕๑๕ และพิมพ์
ซ้ำาเป็นตอนๆ อีกครั้งในนิตยสารศรีสยาม ในชื่อ มณีมรณะ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑-๒๕๔๒ ในนามปากกา ชูวงศ์ ฉายะจินดา
อนึ่ง ผู้เขียนมีนามปากกาทั้งหมด ๘ นามปากกา ได้แก่ กรทอง,
กล้วยไม้ ณ วังไพร, แก้วเจียระไน, ชูวงศ์ ฉายะจินดา, ทวิชา, เทิดพงษ์,
ประกายแก้ว และอมฤตกร จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ จึงหยุดใช้
นามปากกา ๖ นามปากกา คงเหลือใช้เพียงนามปากกา ชูวงศ์ ฉายะจินดา
และทวิชา ซึ่งใช้ในการพิมพ์รวมเล่มมาจนถึงปัจจุบัน
ถึงแม้นวนิยายทั้ง ๔ เรื่อง จะมีกลิ่นอายนมเนยอยู่บ้าง แต่ก็ปรับให้
กลมกลืนกับบรรยากาศและความเชื่อไทยๆ ถือเป็นนวนิยายชุดที่ได้รับการ
ต้อนรับจากนักอ่านเป็นอย่างดีตลอดมา เห็นได้จากการพิมพ์รวมเล่มหลาย

ครั้ง และนำาไปสร้างเป็นละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ และ าพยนตร์
ในการพิมพ์รวมเล่มนวนิยายเรื่อง ดอนโขมด ครั้งที่ ๖ โดยสำานักพิ ม พ์ เ พื่ อ นดี นี้ ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า ชื่ อ เดิ ม เป็ น ชื่ อ ที่ ล้ า สมั ย และน่ า กลั ว จึ ง ขอ
เปลี่ยนเป็น บุหลันอาเพศ เพื่อให้ชื่อคล้องจองกับนวนิยายอีก ๓ เรื่อง คือ
พระจันทร์แดง แรงอาถรรพณ์ มณีมรณะ และบุหลันอาเพศ ผู้เขียนยังเห็น
ว่าชื่อเรื่องใหม่ส่อื ความหมายของเรื่องได้ชัดเจนกว่า เพราะ บุหลัน หมายถึง
พระจันทร์ ซึ่งเป็นสั ลักษณ์ของสองสิ่งซึ่งสอดคล้องกัน สิ่งแรก คือ เวลา
กลางคืน ที่เกิดเหตุการณ์ร้ายอันน่าสะพรึงกลัวขึ้นที่ดอนโขมด สิ่งที่สอง คือ
ผู้ห ิงสวยงามประดุจดวงจันทร์ ซึ่งก็คือนางเอกของเรื่องผู้งดงามบริสุทธิแต่
อา พั เมือ่ ทัง้ สองสิง่ เกิด อาเพศ จนพระเอกต้องเข้าไปพิสจู น์และแก้ไข ด้วย
ความสามารถ สติปั าและรักแท้
นวนิยายเรื่องนี้ผสมผสานแนวคิด ๓ ประการไว้ด้วยกันคือ
ประการแรก ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันดี คือ พิกุลทอง เป็นละครนอกหนึ่งใน ๑๔ เรื่อง ที่นิยมนำา
มาเล่นกันมากเรื่องหนึ่งตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันยังพบว่ามีต้นฉบับ
หนังสือตัวเขียนที่เหลือรอดจากการถูกพม่าทำาลายเก็บรักษาไว้อยู่ที่หอสมุด
แห่งชาติเป็นสมุดข่อยสีขาว
ส่วนเรื่องนางพิกุลทองต่อจากสำานวนเดิมที่เป็นการผจ ัยยืดยาวถึง
รุ่นลูกนั้น มาจากกลอนอ่านสำานวนของนายบุศย์ รจนา จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์
วัดเกาะราวปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ ในรัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนายบุศย์ได้นำานิทานไทยครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามาแต่ง
สำานวนใหม่เป็นกลอนอ่าน หรือกลอนสวดอยู่หลายเรื่อง เช่น แก้วหน้าม้า,
จันทโครพ และสุวรรณหงส์ เป็นต้น
เนื้อเรื่องกล่าวถึงนางพิกุลทองซึ่งเป็นธิดาของท้าวสัณนุราชและพระมเหสีนางพิกุลจันทรา ผู้ครองเมืองสันทบุรี นางเอกของเรื่องคือนางพิกุลทอง
จะมีดอกพิกุลร่วงจากปากเวลาพูด แต่ชะตากรรมเลวร้ายถูกสาปเป็นชะนีโดย

นางยักษ์กาขาว ดังในบทละครนอก เรื่องพิกุลทองตอนที่ว่า

ตีแล้วสาปด้วยเวทของยักษี
ให้มึงเป็นชะนีไปอยู่ปา
ต่อได้เลือดกูมาทา
กายาจึงจะคืนสมประดี
ประการที่ ๒ ผู้ เขี ย นต้ อ งการใช้ ฉ ากชนบทไทย เขี ย นเรื่ อ งลึ ก ลั บ
โรแมนติก จึงได้สร้างหมู่บ้านดอนโขมดขึ้นมา ตามชื่อผีโขมด ซึ่งมาจาก
าษาเขมร โขมจ ซึ่งเป็นชื่อผีประเ ทหนึ่งในพวกผีกระสือหรือผีโพง เห็น
เรืองแสงในเวลากลางคืน ทำาให้คิดว่ามีคนถือไ อยู่ข้างหน้า แต่พอเข้าไปใกล้
ก็หายไป ดอนโขมดเป็นหมู่บ้านห่างไกลอยู่ในปา ทั้งชื่อและที่ตั้งช่วยสร้าง
บรรยากาศลึกลับซับซ้อนเหมาะกับเนื้อเรื่อง
ประการที่ ๓ ผู้เขียนใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ประกอบกับจินตนาการและ
ความเชื่อสร้างตัวละครลิงยักษ์ที่ทั้งลึกลับ น่ากลัว และน่าสงสารไปพร้อมๆ
กัน
ส่วนผสมทั้ง ๓ ประการนี้จึงเกิดเป็นนวนิยายที่มีความแปลกใหม่ใน
สมัยก่อน ทั้งยังเคยสร้างเป็น าพยนตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ แสดง
นำาโดยดาราคู่ขวั ในสมัยนั้น คือ สมบัติ เมทะนี และ เพชรา เชาวราษ ร์
ก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างมาก
แม้นวนิยายเรื่องนี้เขียนมาสี่สิบกว่าปีแล้ว แต่ก็ได้รับความนิยมเสมอ
มา เห็นได้จากการพิมพ์รวมเล่มหลายครั้ง อาจเป็นเพราะนักอ่านชอบเรื่อง
ราวลึกลับแต่ก็ไม่ทิ้งความโรแมนติก ซึ่งเป็นตราประทับของผู้เขียนตลอดมา
ยิ่งในปัจจุบันเรื่องทำานองนี้กลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง ทั้งเรื่องของแวมไพร์
มนุษย์หมาปา แม่มด ซอมบี้ รวมไปถึงตัวประหลาดต่างๆ ผู้เขียนหวังว่า
เรือ่ งลีล้ บั กลิน่ อายไทยๆ พร้อมชือ่ ใหม่ บุหลันอาเพศ นี้ จะได้รบั การต้อนรับ
จากนักอ่านที่รักเหมือนเช่นเคย

ถ้าหากการตัง้ ชือ่ เรือ่ งใหม่น้ี ไม่เป็นทีพ่ งึ พอใจของท่านผูอ้ า่ นด้วยประการ
ใดแล้ว ผู้เขียนหวังว่าคงจะได้รับการอ ัย
รั วิคตอเรีย นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
วันศุกร์ที่ ๒ พฤษ าคม ๒๕๕๘
๑๐ ๒๐ ๔ น.

บุหลันอำเพศ
ชูวงศ์ ฉำยะจินดำ

๑
เสียงเคำะประตูหอ้ งท�ำงำนของหัวหน้ำแผนกค้นคว้ำทำงชีววิทยำท�ำให้
มรุต ฤทธิรงค์เงยหน้ำขึ้นจำกรำยงำนฉบับหนึ่ง มือเสยผมดกด�ำที่ลงมำ
ปรกหน้ำจนเกือบจะปิดคิ้วเข้มของเขำ
เชิ
ประตูเปดออก หนุ่มให ่ร่างอ้วนเตี้ย ใบหน้ากลม ศีรษะเถิก สวม
แว่นตาอันให ่เดินเข้ามา พอเห็นวัตถุที่อยู่ในมือของเจ้าของห้องก็ทักขึ้น
เ ้ย รุต ลื้ออ่านรายงานฉบับนั้นแล้วใช่ไหม
รายงานฉบับไหน มรุตเลิกคิว้ รอยยิม้ ขันๆ ปราก ในดวงตาดำาเข้ม
ของเขา
ก็ฉบับที่อยู่ในมือลื้อน่ะซี อัวก็ได้รับฉบับหนึ่งเหมือนกัน จำากระดาษ
ได้
ออ กำาลังอ่านได้ครึง่ เดียว อ่านแล้วขันจริงๆ ให้ตาย มรุตยืน่ รายงาน
ที่พิมพ์ด้วยกระดาษสีเทาแปลกตาให้ผู้มาใหม่ แต่เขากลับผลักมือเสีย ทิ้งตัว
ลงนั่งตรงข้ามโตะ
เ ่ย อัวอ่านตั้งสองเที่ยวแล้วว่ะ
แล้วลื้อว่าไง เธียร หัวเราะแทบตายรึเปล่า
เทีย่ วแรกอัวหัวเราะ แต่เทีย่ วทีส่ องหัวเราะไม่ออกเว้ย เธียรว่า พลาง
ใช้นิ้วเกาหน้าผากอันเป็นมันใสของเขา
อ้าว ไหงงั้น มรุตเลิกคิ้วอีก กลับก้มลงอ่านรายงานฉบับนั้นต่อ
จนจบ แต่ด้วยท่าทางไม่แสดงว่าสนใจนัก
เรื่องตลกแท้ๆ นี่ต่อให้อัวอ่านอีกห้าเที่ยว อัวก็เห็นจะต้องหัวเราะทั้ง
ห้าเที่ยวเหมือนกัน
ไอ้บ้า เธียร ปั ากุล ปันหน้ายักษ์
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ลงวัวควายมันล้มตายกันวันละห้าตัวสิบตัวยังงี้ละก็ มันไม่ขันแล้วเว้ย
ลื้อนึกดูมั่งเป็นไรว่า อีกซักครึ่งปี คนแถวนั้นจะเอาอะไรกินกันเข้าไป เวลานี้
มันก็จะอดจะตายกันอยู่แล้ว
อัวไม่ได้ขันเรื่องวัวควายตายซักหน่อย แต่อัวคิดว่ามันตายเพราะโรค
ระบาด ไม่ใช่ตายเพราะโดนไอ้ตวั สัตว์ประหลาดอะไรทีไ่ หนดูดเลือดเอาหรอก
มรุตตอบแกมหัวเราะ สายตายังคงจับอยู่ที่รายงานฉบับนั้น ตอนหนึ่งของ
รายงานฉบับนั้นมีข้อความว่า
...จากรายงานที่ได้รับจากชาวบ้านแถบนั้น มีผู้เห็นสัตว์ประหลาด
ตั ว หนึ่ ง รู ป ลั ก ษณะเหมื อ นลิ ง ขนาดให ่ ขนสี ดำ า สนิ ท กลื น กั บ ความมื ด
เจ้าสัตว์ตัวนี้จะลอบเข้ามากัด ดูดเลือดสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในตอนกลางคืน
เป็นประจำา ทำาให้สัตว์เหล่านั้นล้มตายลงเป็นอันมาก จากสถิติปราก ว่าสัตว์
เลี้ยงประเ ทวัวควายของชาวบ้านตายประมาณวันละสามสี่ตัวทุกวัน หลังจาก
ที่สัตว์ประหลาดตัวนั้นปราก ตัวขึ้น หลายครอบครัวต้องอพยพย้ายที่อยู่ทิ้ง
ที่ทำากินของตัวไป...
ชายหนุม่ หันไปทางสหายของเขา พลางเหวีย่ งรายงานฉบับนัน้ ลงตรงหน้า
ถามจริงๆ เหอะวะ เธียร ลือ้ เชือ่ เรือ่ งไอ้สตั ว์ประหลาดตัวนีด้ ว้ ยเรอะ
เธียรส่ายหน้า ดวงตาสุขุมของเขามองผ่านแว่นมาจับอยู่ที่รายงานฉบับ
นั้นอีก
อัวก็ไม่อยากเชื่อ แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเหลวไหลเสียทีเดียว
เพราะชาวบ้านก็เห็นกันตั้งหลายคน
ถ้ามันมีตัวตนจริงๆ ละก็ อัวอยากรู้ว่าพวกชาวบ้านจะปล่อยมันไว้ทาำ
เจ้าอะไร ทำาไมไม่ยิงทิ้ง หรือจับมันขังไว้ล่ะ ปล่อยให้มันออกฤทธิออกเดช
อยู่ทำาไม
ปูโธ่ รุตเอย ก็รายงานเขาก็บอกอยู่นี่ไง ว่าพวกชาวบ้านพยายาม
จะยิงมันแต่ก็ไม่ถูก ถึงได้เชื่อว่ามันเป็นผี
มรุตส่ายหน้า อดหัวเราะไม่ได้
ผีเผออะไรที่ไหน ลื้อก็พลอยเป็นไปด้วย เสียแรงเป็นตั้งหัวหน้า
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แผนกสำารวจ นี่เว้ย อัวจะบอกอะไรให้ ไอ้ที่พวกชาวบ้านยิงไม่ถูก ก็เพราะ
เหตุที่มันไม่มีตัวตนน่ะซี พวกนั้นขี้ขลาดตาขาวกันไปเองแท้ๆ
เธียรเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ มองดูสหายหนุ่มซึ่งเคยร่วมมือกันทำางาน
โดยใกล้ชิดมาหลายครั้งอย่างพินิจ
อัวไม่เชื่อว่าชาวบ้านจะขี้ขลาดตาขาวเหมือนกันเสียทุกคน มันต้องมี
อะไรบางอย่างแอบแ งอยู่ในเรื่องนี้
เออ พูดยังงี้ค่อยน่า ังหน่อย อัวก็ว่างั้นเหมือนกัน มันต้องมีอะไร
ซักอย่างเป็นสาเหตุให้เกิดเป็นโรคระบาดสัตว์ข้นึ มันอาจจะมีหนองน้ำาเป็นพิษ
หรือห ้าบางอย่างเป็นพิษ หรือมีเชื้อแบคทีเรียอะไรสักอย่างละน่า
เธียรหยิบรายงานฉบับนั้นมาเปดหน้าสุดท้าย ชูให้ดู
นี่เป็นรายงานของสัตวแพทย์ประจำาตำาบล เขาบอกว่าสัตว์ท่ตี ายทุกตัว
จะมีรอยเขี้ยวที่บริเวณท้องซึ่งเป็นเนื้ออ่อนไม่มีขน มีเลือดแห้งเกรอะกรัง
อยู่ตรงรอยเขี้ยวนั้นด้วย แต่ตามตัวไม่มีรอยแผลเลยแม้แต่น้อย
มรุตก้มลงอ่านต่อจากนั้น
...จากบาดแผลที่ท้องของสัตว์เหล่านั้น ทางการแพทย์ลงความเห็นว่า
ไม่สามารถทำาให้สัตว์เหล่านั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แต่ปราก ว่า สัตว์ทุก
ตัวที่มีบาดแผลชนิดนั้นต้องถึงแก่ความตาย และผิวหนังจะกลายเป็นสีเขียว
เหมือนโลหิตเป็นพิษ...
ชายหนุ่มเพ่งตามองที่ าพถ่ายที่แนบมากับรายงานฉบับนั้น
อัวอยากจะรู้จริงๆ ว่าไอ้รอยเขี้ยวน่ะมันเขี้ยวอะไรแน่ ดูรูปที่ถ่ายแนบ
มาก็ไม่ได้เรื่อง
เพราะเหตุนี้ซี เขาถึงได้เชิ ตัวเราไปช่วยเขาสอบสวนทางโน้น
มรุตยักไหล่ พยักหน้าไปทางแ มเอกสารอีกสองสามปกบนโตะของ
เขา
อัวไม่ใช่นักสืบนี่หว่า งานทางนี้ก็ยังสุมอยู่บนกบาลอัวตั้งกองพะเนิน
นี่ไง
แต่อัวมันนักสำารวจว่ะ พอได้ข่าวว่าที่ไหนเขามีเรื่องอะไรแปลกๆ ละก็
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ใจมันคึกคักอยากจะไปสำารวจเสียจริง
ก็ไปซี้ ใครเขาว่าอะไร
ไปซี้น่ะไม่ไปแน่ อัวไปแล้วต้องอยู่รอด ไม่ซี้แน่ มือชั้นอัวแล้วเว้ย
เธียรยักคิ้ว วางหน้า าค ูมิ
เออว่ะ อัวขอเอาใจช่วยให้ลื้อไปดี ได้เรื่องกลับมา
้า พูดแบบนี้เกาะแสดงว่าลื้อไม่ไปด้วยน่ะซี
อัวบอกแล้วว่าอัวมีงานเยอะ
แต่งานทางโน้นสำาคั กว่า น่ารุตน่า
ลื้อเอาอะไรมาวัดว่าอันไหนสำาคั อันไหนไม่สำาคั
อัวไม่รลู้ ะ อัวอยากให้ลอ้ื ไปด้วยนี่ คนเดียวหัวหาย สองคนเพือ่ นตาย
น่ารุตน่า เธียรลงทุนออด
มรุตหัวเราะ ยังไม่ทันตอบอย่างไร เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีก
เชิ
ประตูเปดออก นักการประจำาสำานักงานนำารายงานอีกฉบับหนึง่ มาน้อมตัว
ส่งให้ชายหนุ่ม
ขอบใจ มรุตรับไว้ แล้วก็อุทานขึ้น
มาอีกแล้ว รายงานจากหมูบ่ า้ นดอนโขมด อืมม์ ชือ่ เสียงมันก็นา่ จะมี
ผีมีสางอยู่หรอกนะ
เปล่า โขมดไม่ได้แปลว่าผี ก่อนจะมาหาลื้อ อัวลองสำารวจประวัติ
ของหมู่บ้านดอนโขมดนี่ก่อนแล้ว แต่ก่อนแถบนั้นเป็นที่ลุ่ม ชาวบ้านใช้เรือ
รูปร่างแปลก หัวท้ายงอนเหมือนเรือกั า เขาเรียกว่าเรือโขมด เธียรเล่า
ช้าๆ
เดิมเคยเป็นที่ลุ่ม แล้วไหงมากลายเป็นที่ดอนไปได้ล่ะ มรุตถาม
แต่สายตายังคงจับอยู่ที่รายงานฉบับใหม่
อ้าว ก็กระแสน้ำามันเปลี่ยนทางไปน่ะสิ เขาเลยเรียกว่าดอนโขมด
เรื่อยมา แต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าเคยมีผีมีสางอะไร นอกจากไอ้รายงานฉบับนั้น
เออ ฉบับใหม่นี่เขาว่ายังไงมั่งล่ะ
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สีหน้าของมรุตขรึมไป ยื่นรายงานให้เพื่อนดู
ฉบับใหม่นี่รายงานว่ามีคนตายรายหนึ่งแล้ว
หนักข้อยังงั้นเชียวเรอะ เธียรคว้ามาอ่านอย่างใส่ใจยิ่ง
มรุตส่ายหน้า
ในรายงานไม่ได้บอกว่าไอ้สัตว์ประหลาดตัวนั้นมันไปกัดท้องคนเข้า
หรอกนะ เป็นแต่ชาวบ้านเคราะห์ร้ายคนนั้นไปเอาเนื้อหมูที่ถูกกัดตายมากิน
ก็เลยพลอยตายไปด้วย
ปูโธ่ นั่นมันนึกยังไงของมันนะ กินหมูเป็นโรคก็ได้
คนถึง าต มรุตว่า หรือไม่ก็ยังไม่รู้เรื่องโรคระบาดสัตว์กับใครเขา
นึกว่าหมูของตัวเป็นลมตาย ก็เลยกินเข้าไป
เธียรวางรายงาน ขยับตัวลุกขึ้น
อัวเห็นจะต้องไปแน่ อยูไ่ ม่ไหวแล้วจริงๆ เดียวอัวจะทำาหนังสือขออนุมตั ิ
เจ้านาย จะต้องวิ่งเองด้วย ขืนส่งตามระเบียบ อีกปีหนึ่งก็ยังไม่ได้ไป
มรุตทรงตัวขึ้นนั่งตรง
อัววิ่งคนซี
้า เธียรหันขวับมา ขยับแว่น ลื้อจะไปด้วยเรอะ
ถ้าลื้อต้องการเพื่อน มรุตตอบขรึมๆ
เธียรคว้ามือเพื่อนเขย่าแรงๆ
แน่ละเว้ย อัวต้องการเพื่อน และเพื่อนที่อัวต้องการที่สุด ก็คือลื้อ
ขอให้รู้ไว้
ขอบใจ มรุตยิ้ม
ทีแรกอัวนึกว่าลื้อไม่สนเสียอีก นี่ลื้อนึกยังไงถึงคิดจะไปด้วย เธียร
ยังไม่วายสงสัย
อัวเพิ่งนึกสนใจตอนที่เห็นว่ามีคนตายนี่แหละ เรื่องนี้มันคงไม่ใช่เรื่อง
เล่นๆ เสียแล้ว มรุตตอบตรงๆ
เธียรพยักหน้า ตบไหล่เพื่อนค่อนข้างแรง
นั่นซิ ถ้าพวกเราในกรุงทำาเป็นไม่สนใจสวัสดิ าพของชาวบ้านนอก
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ละก็ บางทีถา้ โรคนีม้ นั ลุกลามให โ่ ตขึน้ มันอาจจะกินวงกว้างเข้ามาถึงในกรุง
ก็ได้ จริงไหม
***
เสี ย งหวู ด รถไ ดั ง แหลมก้ อ ง ก่ อ นที่ ข บวนรถจะแล่ น ช้ า ลงทุ ก ที ๆ
กระทั่งจอดสนิทลงที่สถานีเล็กๆ แห่งหนึ่ง ชายหนุ่มในเครื่องแบบตรวจการ
สีกากีแต่มิได้ติดบ่าเครื่องหมายลำาดับชั้นข้าราชการชะโงกหน้าต่างออกไปมอง
ชื่อสถานี แล้วก็หันมาบอกเพื่อนร่วมงานผู้มีวัยสูงกว่าไม่เกินห้าปี
สถานี ูตคาม ชื่อน่ากลัวจริงว่ะ เธียร
ใช่แล้ว สถานีน้แี หละที่เราจะต้องลง เธียรลุกขึ้นคว้ากระเปาเดินทาง
ใบเล็กๆ ของเขาลงจากชั้นวางของ
มรุตทำาตามพลางบ่นว่า
อ้าว ไหนว่าจะไปดอนโขมดไงล่ะ
เ ่ย ดอนโขมดไปรถไ ได้เมื่อไหร่ ต้องต่อรถจีปหรือเกวียน หรือ
ไม่ก็...เดิน เธียรกล่าวตอนท้ายด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ ครั้นเห็นสหายหนุ่ม
ชะงัก ทำาท่าจะหันหลังกลับ เขาก็คว้าคอกระโดดลงจากบันไดรถไ ด้วยกัน
เป็นขณะเดียวกับที่รถไ ค่อยๆ เคลื่อนจากสถานีอย่างช้าๆ
เกือบไม่ได้ลงแล้วไหมล่ะ
ูตคาม มรุตเงยหน้าขึ้นมองชื่อสถานีอีกครั้ง แล้วก็หันมามองหน้า
เพื่อน
แปลว่าบ้านผี งั้นใช่ไหม เธียร
เปล่า ไม่ใช่แปลว่าบ้านผี ตู คามแปลว่าไม้ทง่ี อกเป็นต้นแล้วตังหาก
มรุตยิ้ม
อืมม์ เธียร ลื้อนี่มันนักปราช ์สมชื่อแท้ๆ เชียวนะ
ไม่ต้องยอ เธียรโบกมือ เหลียวซ้ายแลขวา
เอะ นั่นลื้อมองหาอะไร มรุตทักขึ้น
อัวกำาลังจะใช้ความเป็นปราช ข์ มองใสของอัวพาตัวไปให้ถงึ ดอนโขมด
ให้ได้โดยไม่ต้องเดินน่ะซีเว้ยพรรคพวก

๒
มรุตเหลียวมองไปรอบตัว สถำนีภูตคำมนั้นเป็นสถำนีเล็กๆ ตั้งอยู่
ท่ำมกลำงวงล้อมของภูเขำ แสงแดดยำมบ่ำยทอจับทิวเขำสีมว่ งแกมครำม
ทีท่ อดโค้งอยูโ่ ดยรอบ ท�ำให้เกิดเป็นเงำสลับซับซ้อน พอรถไฟเคลือ่ นจำก
ไปแล้ว ชำยหนุ่มทั้งสองก็ร้สู ึกเหมือนตกอยู่ในโลกแคบๆ โลกหนึ่ง โดยที่
หมดหนทำงจะออกไปติดต่อกับโลกภำยนอก
มี แ ต่ เขาเพี ย งสองคนเท่ า นั้ น ที่ ล งจากรถที่ ส ถานี นี้ คนที่ ม าขึ้ น รถที่
สถานีนี้ก็ไม่มีสักคน จึงดูคล้ายกับเป็นสถานีร้างปราศจากผู้คน เธียรเดิน
นำาหน้าสหายหนุ่มตรงเข้าไปที่ออ ศนายสถานี
พอโผล่หน้าเข้าไป ก็เห็นนายสถานีชายร่างให ่ในเครื่องแบบสีกากี
นั่งโงกอยู่คนเดียว
ขอโทษครับคุณ
เสียงค่อนข้างห้าวของเธียรทำาให้เขาสะดุ้ง ลืมตาขึ้น
ว่าอะไรครับ
ผมอยากจะขอความช่วยเหลือนิดหน่อยครับ เธียรตอบอย่างยิ้มแย้ม
พยายามจะปรับบรรยากาศที่ซึมเซานั้นให้แจ่มใสขึ้น
ยินดีครับ เขาตอบตามมารยาท แต่อันที่จริงนายสถานีวัยกลางคน
ก็ร้สู ึกดีใจอยู่เหมือนกันที่มีคนมากระตุ้นเตือนให้แกตื่นจากความ ันอันน่ากลัว
ถึงเหตุร้ายที่กำาลังแผ่เข้ามาใกล้หมู่บ้านนี้เข้าทุกที
เราสองคนมาจากกรุงเทพ ครับ กำาลังจะเดินทางไปดอนโขมดเพื่อ
ช่วยปราบโรคร้ายที่กำาลังระบาดอยู่ที่นั่น ผมอยากจะถามว่าทางสถานีอนามัย
ที่ดอนโขมดได้ส่งใครมารับเราหรือเปล่า
ออ เขากะพริบตาสองสามที มองหน้าชายหนุ่มทั้งสองด้วยสายตา
แจ่มใสขึ้น
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คุณสองคนท่าจะเป็นสัตวแพทย์
มิได้ครับ เราเป็นนักสำารวจและนักชีววิทยาครับ ถูกส่งมาทำางานร่วม
กับสัตวแพทย์ที่ดอนโขมด
ออ ดีจริง ผมกำาลังเป็นห่วงหมูในคอกที่บ้านอยู่ทีเดียว มันกำาลังมี
ลูกอ่อนน่ารักตั้งหกตัวแน่ะครับ เขาส่ายหน้า
ถ้ามันโดนไอ้โรคเวรนั่นเล่นงานละก็ ผมเห็นจะต้องย้ายบ้านแน่
มรุตยิ้ม
เราจะพยายามจนสุดความสามารถที่จะค้นให้พบสาเหตุของโรค และ
ระงับการแพร่เชื้อของมันให้ได้โดยเร็วที่สุด
ครับ ผมดีใจที่รู้อย่างนี้
เธียรกระแอม ยิ้มขันๆ
แต่เราคงจะทำาอะไรไม่ได้เลย ถ้าเราไม่สามารถจะไปถึงดอนโขมดได้
ผมคิดว่าทางโน้นคงจะส่งคนมารับเรา
ออ มีครับ คนที่ส่งมาน่ะ แต่พอดีทางบ้านเขามาส่งข่าวว่า ลูกวัวที่
บ้านเขาก็โดนไอ้โรควายร้ายนั่นเข้าตัวหนึ่งแล้ว เขาก็เลยรีบกลับไปบ้าน เห็น
บอกไว้ว่าจะพยายามรีบมารับคุณสองคนโดยเร็วที่สุดเชียวครับ
เธียรยกนา ิกาข้อมือขึ้นดู
จวนจะห้าโมงแล้ว ช้าอีกนิดเดียวก็ค่ำา
มรุตมองสบตาเพื่อน
เราหารถจากที่นี่ไปเองไม่ได้เรอะ เธียร
อัวกลัวจะไม่ปลอด ยั น่ะซี เรามันไม่ใช่คนถิน่ นี้ ไม่รจู้ กั ทาง เธียรตอบ
แต่กระนั้นเขาก็หันไปทางนายสถานี
คุณคิดว่าเราพอจะหารถจากที่นี่ไปดอนโขมดเองได้ไหมครับ
เขาส่ายหน้า
รถแถวนี้หายากครับ มีแต่สามล้อ แต่น่นั ไม่สำาคั มันสำาคั อยู่ท่วี ่า
ระยะนี้ไม่มีใครยอมเดินทางไปดอนโขมดหรอกคุณ กลัวไปแล้วไม่ได้กลับ
อาคันตุกะหนุ่มทั้งสองมองสบตากันเอง
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ว่าไง เธียร
จะว่าไง้ แบบนี้เราเกาะต้องรอน่ะซี ชายหนุ่มร่างอ้วนยักไหล่ ควัก
ผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อที่ซึมอยู่บนศีรษะเถิกๆ ของเขา
เ ้อ ร้อนจริงแ ะแถวนี้
อีกประเดียวก็หนาวครับ นายสถานีว่า ชี้น้วิ กราดไปยังทิวเขาที่ล้อม
บริเวณสถานีอยู่
แถบ ูเขาอย่างนี้ พอเย็นลงหน่อย แดดหมดละก็ หนาวเยือกถึง
กระดูกเลยครับ
แล้วที่ดอนโขมดล่ะครับ อากาศเป็นไง มรุตถาม
โอย ที่ดอนโขมดยิ่งร้าย ยังกับทะเลทรายแน่ะครับ กลางวันร้อน
จัด กลางคืนหนาวจัด ไม่ค่อยมีใครชอบอยู่แถวนั้นหรอกครับ ยิ่งมาเกิด
เรื่องโรคระบาดสัตว์ขึ้นอีก พวกชาวบ้านยิ่งอพยพหนี อีกหน่อยเถอะ แถว
ดอนโขมดจะกลายเป็นเมืองร้าง
สองหนุม่ ชาวกรุงหันมามองสบตากันแล้วก็ถอนใจ มรุตเอ่ยขึน้ กับเพือ่ น
ของเขา
ไปหากาแ กินกันก่อนดีกว่านะ เธียร เผื่อรถมารับช้าจะได้มีอะไร
รองท้องไว้ก่อน
เธียรพยักหน้าเห็นด้วย
ดีเหมือนกัน เขาหันไปทางนายสถานีผู้เอื้อเ อ
แถวนี้มีร้านกาแ ไหมครับคุณ
มีครับ อยู่หลังสถานี เดินไปนิดเดียวก็ถึง เขาตอบ
ถ้ามีใครมารับเราละก็ ช่วยบอกด้วยก็แล้วกันนะครับว่าเราอยู่ที่ร้าน
กาแ เธียรสั่งเสีย แล้วสองหนุ่มก็พากันเดินทะลุออกทางหลังสถานีตรงไป
ยังร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านแรกที่เห็น
อืมม์ เมืองนีก้ ค็ นน้อยเหมือนกันแ ะ เธียร ขนาดยังไม่มโี รคระบาด
มรุตปราร
ก็มันติดกับดอนโขมดแค่นี้เอง อัวว่าคนคงพลอยอพยพหนีไอ้โรคร้าย
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นั่นไปหลายครอบครัวเหมือนกัน
มรุตส่ายหน้า
อัวไม่ชอบเลยแ ะ ไอ้โรคกระต่ายตื่นตูมแบบนี้ ยังไม่ทันไรเลยตื่น
กันไปได้
ปูโธ่เอย ก็ชาวบ้านพวกนั้นมันมีการศึกษาที่ไหนล่ะ ลื้ออย่าเที่ยว
เอาใครๆ มาเปรียบกับตัวเองซีเว้ย
ทั้งสองเดินเข้าไปในร้าน มีลูกค้านั่งอยู่ก่อนแล้วคนหนึ่งที่โตะในสุด
เขาเป็นชายหนุม่ อายุระหว่างยีส่ บิ ถึงยีส่ บิ ห้า หน้าตาคงจะหล่อเหลาเอาการ ถ้า
หากจะไม่ปล่อยผมเผ้าหนวดเครายาวรุงรัง และเสือ้ แสงดำามอมสกปรกขาดรุง่ ริง่
อย่างนัน้ ทีต่ รงหน้าเขามีแก้วเปล่าๆ ใบหนึง่ รูไ้ ด้ชดั ๆ ว่าเป็นแก้วเหล้า สังเกต
จากสีหน้าและดวงตาแดงก่าำ ของชายหนุ่มที่นั่งกุมแก้วนั้นอยู่
นิ้วของเธียรสะกิดแขนสหายหนุ่ม เมื่อเห็นทำาท่าจะเดินไปนั่งโตะติด
กันนั่น
เ ่ย นั่งห่างๆ ไว้หน่อยเว้ย สารรูปของมันไม่น่าไว้ใจ
มรุตยิ้ม เขาลงนั่งโตะที่ห่างจากโตะนั้นสองโตะ
บ้าหรือเมาวะ เธียร
อัวว่าทัง้ สองอย่างแ ะ เธียรตอบ โบกมือเรียกเจ้าของร้านซึง่ เป็นห งิ
กลางคน
ปาๆ โอเลี้ยงสองแก้ว
นางหยิบแก้วสองใบ ทุบน้าำ แข็งใส่ แล้วก็ชงกาแ ดำาร้อนใส่ลงไป ยกมา
ตั้งให้ ทำาท่าจะหันไป มรุตจึงเรียกไว้
เดียวซีปา อย่าเพิ่งไป อยากถามอะไรหน่อย
ห ิงเจ้าของร้านหันมา ใบหน้าของแกซึมๆ เซาๆ เข้ากับบรรยากาศ
ของหมู่บ้านนี้อย่างยิ่ง
จะถามอะไรรึคุณ
ผมอยากรู้ว่าแถวนี้มีใครเขาจะให้เช่ารถมั่งไหม
เธียรขยับแว่นมองหน้าเพื่อน
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เ ้ย ก็ไหนว่าจะรอให้เขามารับไงล่ะ
อัวถามเผื่อไว้น่ะ เผื่อทางโน้นไม่มารับจริงๆ เราก็ควรจะหาทางไปเอง
รึว่าลื้อคิดจะกลับบ้าน มรุตเลิกคิ้ว
ไอ้บ้า บากหน้ามาตั้งแค่นี้แล้ว ใครจะยอมกลับเว้ย
ก็นั่นน่ะซี มรุตหันไปทางห ิงเจ้าของร้าน
ว่าไง ะปา อยากรู้ว่าแถวนี้มีใครมีรถให้เช่ามั่ง
มันก็แล้วแต่ว่าคุณจะเช่าไปไหน นางตอบ
เราจะไปดอนโขมด
ดอนโขมด ดวงตาของห ิงกลางคนเบิกกว้าง สายตาคูน่ ้นั มองจับ
อยู่ที่ชายหนุ่มผู้ถาม แล้วก็มองเลยไปยังคนที่นั่งกุมแก้วเปล่าอยู่ที่โตะมุมสุด
โน่น
คุณจะไปดอนโขมดเรอะ
ทำาไมล่ะปา เอ ปาทำาให้เราตกใจแล้วซิ เธียรพูดแกมหัวเราะ
คุณจะไปทำาไมที่ดอนโขมดนั่นน่ะ
เราจะไปช่วยเขาปราบโรคระบาดสัตว์ไงล่ะ ปาไม่ได้ยินเรื่องโรคระบาด
สัตว์เรอะ
แต่ห ิงกลางคนไม่แสดงว่าได้ยินถ้อยคำาที่เธียรพูด แกมองไปที่ชาย
หนุ่มซึ่งนั่งตาแดงก่ำาอยู่ที่โตะทางมุมโน่นอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ปองปากก้มลง
กระซิบว่า
จะบอกให้พ่อหลานชาย อย่าไปเลยดอนโขมดน่ะ ไม่ดีร้อก
มรุตยิ้ม
ก็เพราะรู้ว่ามันไม่ดีน่ะซีปา เราถึงจะไป อยากจะช่วยทำาให้มันดีขึ้น
น่ะซี
ไม่มที าง ไม่มที าง นางโบกไม้โบกมือ พยักหน้าไปทีช่ ายหนุม่ ครึง่ บ้า
ครึ่งเมาที่นั่งซึม ตาแดงเป็นเลือดมองเหม่อเลื่อนลอยอยู่ที่โตะโน้น พลางว่า
ขืนไป คุณสองคนก็จะกลายเป็นไอ้ม้วนอีกคนหนึ่ง
ทำาไมน่ะปา นายคนนั้นเขาเป็นอะไร สายตาทั้งคู่มองจับอยู่ที่ชาย
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หนุ่มผู้ถูกเรียก ไอ้ม้วน อย่างทึ่ง
มันเป็นบ้าน่ะซี คุณก็
ทำาไมถึงเป็นบ้า
ก็เพราะมันไปดอนโขมดน่ะซี
เขาไปทำาไมที่นั่น
มันไปตามแ น นางบอก ทำาหน้าตาหวาดเสียวยิ่งนัก
อ้อ แล้วยังไง
ห ิงเจ้าของร้านลงนั่งที่เก้าอี้ตัวหนึ่งใกล้ๆ สองหนุ่มชาวกรุง สายตายัง
จับอยูท่ ห่ี น้า ไอ้มว้ น อย่างสมเพชเวทนา แต่ตวั ไอ้มว้ น เองหาได้รสู้ กึ ตัวไม่
ว่าเรื่องราวของเขากำาลังถูกนำามาขยายให้หนุ่มแปลกหน้าทั้งสองคน ังอย่าง
สิ้นไส้สิ้นพุง
ไอ้ม้วนมันเป็นหลานชายฉันเองแหละคุณ มันมีแ นสวย นังกุหลาบ
น่ะเป็นดาราประจำาหมูบ่ า้ น ตู คามนีเ่ ชียวหนา มันสองคนรักกันมาก จนได้เสีย
กันแล้ว ไอ้มว้ นก็มาบอกพ่อแม่มนั ไปสูข่ อ แต่ยงั ไม่ทนั ได้ตบแต่งกัน นังหลาบ
มันอาศัยรถเขาไปเที่ยวดอนโขมด แล้วเลยหายตัวไปไม่กลับบ้าน ไอ้ม้วนก็
ออกตาม มันบอกพ่อแม่มันว่า มันจะตามจนพบ ไม่งั้นมันก็จะไม่กลับมาให้
ใครเห็นหน้าอีก...
แล้วเขาตามพบไหม สองเสียงถามขึ้นพร้อมกัน
พบซีคุณ ไม่งั้นไอ้ม้วนจะมานั่งปออยู่ที่นี่ได้ยังไง ห ิงเจ้าของร้าน
พยักพเยิดให้ดู ไอ้ม้วน ที่นั่งทื่อมะลื่อเหมือนรูปหุ่นปราศจากชีวิตอีกครั้ง
ก็แล้วทำาไมเขาเป็นยังงั้นล่ะปา
นัน่ แหละ ดอนโขมดทำามันละ ปาขอเตือนอีกครัง้ อย่าไปดอนโขมด
เลยคุณเอย

๓
สองหนุ่มชำวกรุงหันมำมองสบตำกัน อดหัวเรำะไม่ได้
อย่าไปเล้ย ดอนโขมด มันโหดเหี้ยม... มรุตร้องเป็นเพลงเบาๆ
ใช้ทำานองเพลงเดียวกับ อย่าไปเลยบางกอก
ข้อศอกของเธียรยื่นมากระทุ้งสีข้างสหายหนุ่มค่อนข้างแรง
เ ้ย หมอนั่นมันได้ยินนายเอ่ยถึงดอนโขมดเข้าแล้ว
มรุตมองตามสายตาของเพื่อนไปทางโตะที่ ไอ้ม้วน นั่งอยู่ จริงดังคำา
ของเธียร ดวงตาแดงก่าำ คูน่ น้ั กำาลังแปรมาจับอยูท่ ห่ี น้าเขา มรุตเบนสายตาหลบ
อยู่ดีๆ ใครจะอยากมีเรื่องกับนักเลงเจ้าถิ่น ยิ่งเป็นนักเลงที่มีทีท่าไม่ค่อยจะ
เต็มบาทคนนี้ด้วย
แต่ถึงมรุตจะหลบตาไม่อยากเอาเรื่อง แต่ก็ดูเหมือน ายไอ้ม้วนจะยัง
อยากเอาเรื่องกับเขาอยู่ เสียงเลื่อนเก้าอี้ดังพรืด และร่างสูงโย่งของไอ้ม้วนก็
ลุกพรวดขึน้ ยืน มรุตหันไปมองอีกครัง้ ประสาททุกส่วนเริม่ เกร็งตามสั ชาต าณ
การปองกันตัว
เอาละซี รุต พระ ูมิเจ้าที่อาละวาดละ เธียรกระซิบ น้ำาเสียงยัง
บอกว่าขบขัน จะวิตกไปไยกับคนครึ่งบ้าครึ่งเมาที่สารรูปโกโรโกโสเหมือนกับ
อดข้าวมาตั้งเดือน อย่าว่าแต่สองต่อหนึ่งยังงี้เลย แค่ตัวต่อตัวก็ยังไหว
ห ิงเจ้าของร้านก็พอจะเดากิริยาอาการหลานชายของนางออก แกจึง
รีบส่งเสียงไปขัดตาทัพ
เอาเหล้าอีกเรอะ ไอ้ม้วน นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ ข้าจะไปรินให้
ไม่เอาละ พอ ไอ้มว้ นโบกมือตอบเสียงห้วนๆ ดวงตาแดงก่าำ ยังจ้อง
หน้าชายแปลกหน้าสองคนอย่างไม่กะพริบ
ห ิงเจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีจึงว่า
คุณสองคนน่ะรีบไปเสียดีกว่า ไอ้ม้วนมันคนบองๆ ดีไม่ดีจะมีเรื่องกัน
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เปล่าๆ
เลิกคิ้ว

สองหนุ่มชาวกรุงหันมามองหน้ากันเอง
มีเรือ่ งกับคนบองๆ ยังดีกว่ามีเรือ่ งกับคนดีๆ หรือไง พรรคพวก เธียร

มรุตหัวเราะ
จริง ถ้ามีเรื่องกับคนดีๆ ก็ไอ้เรานั่นแหละจะกลายเป็นคนบองๆ ไป
นั่นซี เธียรพยักพเยิดเห็นด้วย
ปรึกษากันได้เพียงนั้น ไอ้ม้วนก็ย่างสามขุมมาถึงโตะที่ทั้งสองนั่ง เขา
ยืนเท้าโตะ ชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ กลิ่นเหล้าโรงคลุ้งออกมาจากปาก
เมื่อตะกี้คุณพูดกันถึงดอนโขมดใช่มั้ย
อืมม์ ถ้อยทีวาจาก็ยังพอพูดกันรู้เรื่องนี่ สองหนุ่มมองสบตากันเป็น
เชิงปรึกษาอีกครั้ง
ถูกแล้วน้องชาย เรากำาลังจะไปที่นั่น เธียรตอบเรียบๆ
นั่งก่อนซี โอเลี้ยงเอาไหม มรุตชวน
เขาลงนั่ง แต่สั่นหน้า
ผมไม่กินหรอก โอเลี้ยง อยากรู้แต่ว่าคุณจะไปดอนโขมดทำาไม
เราจะไปทำางาน ได้ยินว่าน้องชายเคยไปที่นั่นรึ มรุตย้อนถาม
เขาพยักหน้า ตาลอยลึกโหลเกิดประกายขึ้นแวบหนึ่ง
ผมไปตามแ นที่นั่น
งั้นรึ เล่าเรื่องแ นให้เรา ังมั่งซี เธียรพูดอย่างกันเอง
หล่อนตายแล้ว เขาตอบสัน้ ๆ ดวงตาแดงก่าำ นัน้ แวววาวด้วยน้าำ ใสๆ
อ้าว สองเสียงอุทานขึ้นพร้อมกัน ใครจะคาดคิดว่าเรื่องของเขาจะ
ขึ้นต้นลงท้ายได้รวดเร็วถึงปานนั้น
จริงๆ หลาบตายแล้วจริงๆ หล่อนนอนนิง่ ไม่หายใจ ตัวเขียว เขียวปี
เขาย้าำ น้าำ ตาไหลอาบหน้าลงมา แล้วเขาก็ยกมือขึน้ ปดหน้าสะอึกสะอืน้ เหมือน
เด็กๆ
เราเสียใจด้วยนะน้องชาย มรุตพูดอ่อนโยน ยื่นมือไปตบเบาๆ ที่
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ไหล่ซึ่งซ่อนอยู่ในเสื้อสกปรกตัวนั้น
ว่าแต่น้องชายจะบอกเราได้ไหมว่าแ นของเธอเป็นอะไรตาย เธียร
เอ่ยขึ้น
ก็ผีมันดูดเลือดน่ะซี ผีจริงๆ นะคุณ มันดูดเลือดหลาบไปจนหมดตัว
กุหลาบตายเพราะมันแท้ๆ ไอ้ผีเปรตตัวนั้น เขาเล่าพลางร้องไห้พลาง
ห ิงเจ้าของร้านตบหัวหลานชายของนางเบาๆ
อย่าคิดมากเลย ม้วนเอย ตัดใจคิดเสียว่าบุ ของนังหลาบมันมีแค่นน้ั
วาสนาของมันจะไม่ได้อยู่กะเอ็ง มันจึงชิงตายไปเสียก่อน...
แต่หลาบมันไม่ได้ตายเองนีน่ า้ ไอ้ผเี ปรตตัวนัน้ ทำาให้มนั ตาย ไอ้มว้ น
เถียง
ผีเปรตตัวไหน สองหนุ่มชาวกรุงถามขึ้นพร้อมกัน
ผมก็ไม่เคยเห็น แต่ร้วู ่ามันดูดเลือดหลาบจนตาย หลาบบอกผมก่อน
ตาย เขาเล่าแล้วก็ยกมือปดหน้าสะอึกสะอื้นอีก
ห งิ ผูเ้ ป็นน้าหันมาทางลูกค้าของนางอีกครัง้ พลอยทำาตาแดงๆ ไปด้วย
น่าสงสารมันออกคุณ ไอ้ม้วนมันเซซังกลับบ้านมือเปล่า ทางโน้นเขา
ไม่ให้ไอ้ม้วนรับศพนังหลาบมา เขาไม่ยอมรับรู้ว่าไอ้ม้วนมันเป็นผัว มันไม่มี
ใบทะเบียนไปแจ้งกับเขานี่ ทางโน้นเขาก็เลยจัดการเผาศพนังหลาบเสียเอง
ทางโน้นน่ะ ใครนะปา มรุตถาม
ปาก็ไม่รู้ ถามไอ้ม้วนก็ไม่ได้เรื่อง มันไม่รู้จักชื่อเขา เขาเป็นใครอยู่
ที่ไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้ทั้งนั้น ก็มันเอาแต่กินเหล้าหัวราน้ำายังงี้ จะพูดอะไรกันรู้
เรื่อง ห ิงเจ้าของร้านถอนใจ
เธียรหันมาทางเพื่อน
ลื้อว่าไง รุต
อัวคิดว่าอาจจะมีอะไรแอบแ งอยูใ่ นการตายของแม่กหุ ลาบคนนี้ ทางโน้น
ถึงแย่งศพไว้ ไม่ให้ าติทางนี้รับมาจัดการ
อัวก็ว่างั้นเหมือนกัน เธียรพึมพำา หมุนแก้วโอเลี้ยงซึ่งบัดนี้น้ำาแข็ง
ละลายใสเจิ่งไปมา
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เออนี่ เธียร ลื้อคิดว่าเรื่องแม่กุหลาบถูกดูดเลือดนี่จะมีอะไรเกี่ยว
โยงกับเรื่องไอ้เจ้าลิงประหลาดตัวที่ว่านั้นหรือเปล่า มรุตถามขึ้นอีก
ไม่รแู้ ะ เออ แต่ไอ้ทส่ี ตั ว์เลีย้ งตายๆ กันน่ะก็เพราะถูกดูดเลือดเหมือน
กันนี่ มันอาจจะเกี่ยวกันก็ได้
ก็แปลว่ามีคนตายเพราะไอ้ลิงผีตัวนี้สองคนแล้วอย่างน้อยๆ
อืมม์ อย่าเพิ่งแน่ใจนัก มันอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยก็ได้ เธียร
ขมวดคิ้วนิดๆ หันไปทางห ิงเจ้าของร้าน
ว่าแต่เรื่องแม่กุหลาบนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ปา
ก็เร็วๆ นี้เอง ก่อนหน้าที่เขาลือกันว่ามีไอ้ตัวลิงทโมนไปเที่ยวดูดเลือด
สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไม่เท่าไหร่ นางพูดพลางถอนใจ กรรมของนังหลาบ
มัน ใครๆ เขาโดนแค่หมูเห็ดเป็ดไก่ แต่ตวั มันเป็นคนแท้ๆ กลับโดนเข้าเอง
มรุตหันไปทางไอ้ม้วน เห็นเขาเงยหน้าขึ้นจาก ามือ ดวงตาแดงช้ำา
เหม่อลอยไปข้างหน้า จึงเอ่ยขึ้นเบาๆ
นี่น้องชาย ฉันขอถามอะไรอีกนิดเถอะนะ แม่กุหลาบของน้องชาย
น่ะไม่ได้เล่าให้ ังมั่งเลยรึ ว่าผีที่ดูดเลือดหล่อนน่ะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
เขาสั่นหน้า
หลาบก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน มันดูดเลือดหลาบเวลานอนหลับ ตื่น
ขึ้นมาก็เพลีย หมดแรงลงทุกวัน จะหนีกลับบ้านก็ไม่ไหว แต่วันหนึ่งหลาบก็
หนีออกมาจากบ้านนั้น พอมาถึงตลาดก็หมดแรง เกือบจะสิ้นใจ ผมเที่ยว
ตามหาอยู่หลายวัน โชคยังดี ผมเห็นคนมุงดูอะไรอยู่หน้าตลาด ผมแหวก
คนเข้าไป ถึงได้เห็นหน้าหลาบ แต่...ผมจำาเกือบไม่ได้ว่าเป็นหลาบ หล่อน
ตัวเขียว เขียวปี ไม่มีเลือดเลย... เขายกมือปดหน้าอีก สะอึกสะอื้น
ห ิงเจ้าของร้านหันมาพยักหน้า
เป็นยังงี้ทุกทีแหละคุณ ใครถามถึงนังหลาบไม่ได้ ร้องไห้สะอึกสะอื้น
ทุกที เวทนามันเถอะคุณ อย่าซักไซ้มันอีกเลย อยากให้มันลืมๆ เสีย จะได้
กลับเป็นผู้เป็นคนกับเขามั่ง
สองคนหันมาสบตากัน เธียรพยักหน้า ควักกระเปาจ่ายเงินค่าเครือ่ งดืม่
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แล้วก็ลุกขึ้นยืน
เราไปก่อนละนะปา ไปละนะน้องชาย
ทั้งสองคนออกมาจากร้านแล้ว มรุตเหลียวไปมองไอ้ม้วน ผู้นั่งซึม
น้าำ ตาไหลอาบหน้าอีกครั้ง
เสียดายจริง อัวอยากจะรู้ว่าบ้านที่แม่กุหลาบหนีออกมาเป็นบ้านใคร
อยู่ที่ไหน แต่ไม่กล้าถาม สงสารหมอนั่นเต็มที
ึมม์ อัวก็เหมือนกัน เธียรพยักหน้า มันเล่าไปร้องไห้ไป ใครจะ
ไปกล้าซัก แต่ถึงซักไป อัวว่ามันก็คงไม่รู้หรอกว่าบ้านใคร ไม่งั้นมันคงไป
เอาเรื่องแล้วละ จริงไหม
นัน่ ซี อยากรูจ้ ริงว่าแม่กหุ ลาบถูกดูดเลือดทีไ่ หน ถ้ามีรปู ถ่ายตรงทีถ่ กู
ดูดเลือดไว้ อาจจะพอสันนิษ านได้วา่ หล่อนถูกไอ้สตั ว์ประหลาดตัวเดียวกันนั่น
ดูดเลือดเอาหรือเปล่า มรุตปราร ขึ้น
ถ้าเป็นตัวเดียวกัน มันก็ต้องดูดตรงพุง คงไม่ทันมีใครคิดจะถ่ายรูป
ตรงพุงของผู้ห ิงที่ตายไว้หรอกนะ
มรุตทำาหน้าใช้ความคิด ครั้นแล้วเขาก็เหนี่ยวแขนเพื่อนไว้
คอยเดียวนะ เธียร อัวจะลองไปขอรูปแม่กุหลาบจากปาแกดู เผื่อ
แกจะหาให้ได้
เธียรหัวเราะอย่างเห็นขัน
ถึงจะได้รูปแม่กุหลาบมาจริงๆ มันก็คงได้เห็นแต่หน้าหรอกน่ะ คง
ไม่มีผู้ห ิงคนไหนถ่ายรูปพุงของตัวไว้ดูเล่นหรอก
เปล่า อัวไม่ได้จะดูพงุ อัวอยากได้รปู ยายกุหลาบไว้ เผือ่ จะมีชอ่ งทาง
สืบให้ร้ไู ด้ว่าการตายของหล่อนเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้เจ้าลิงประหลาดที่ได้รับรายงานมานี่หรือเปล่า
เธียรพยักหน้า
จริง ความคิดดีแ ะ อัวเห็นด้วย
ทั้งสองคนจึงเดินย้อนกลับไปที่ร้านอีก มรุตเข้าไปหาห ิงเจ้าของร้าน
พูดเบาๆ พอได้ยินกันสองคน
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ปาพอจะหารูปของแม่กุหลาบให้ผมสักรูปได้ไหม เอารูปที่เห็นหน้า
ชัดๆ หน่อยยิ่งดี ผมจะลองไปสืบดูทางโน้นซิว่าเรื่องราวมันไปยังไงมายังไง
ออ รูปนังหลาบน่ะเรอะ โอย หาง่าย ก็มันเคยประกวดเทพีน่คี ุณ
นางคว้าแขนชายหนุ่มมาที่หน้าร้าน ชี้ไปยังหัวมุมถนนไม่ไกลนัก
โน่น ไปที่ร้านถ่ายรูปโน่นแน่ะ จะมีรูปนังหลาบขายเป็นแผงๆ เลย
คุณจะเอาท่าไหนก็มีทั้งนั้น ชุดอาบน้ำาอาบท่าสารพัดละ
ขอบใจนะปา เราสืบได้ความยังไงก็จะมาส่งข่าว มรุตล่ำาลา แล้วก็
คว้าแขนเพื่อนเดินออกจากร้าน มุ่งตรงไปยังร้านถ่ายรูปที่ห ิงสูงอายุชี้ให้
แต่ยังไม่ทันจะเดินไปถึงร้านถ่ายรูป รถจีปสีเขียวใบไม้คันหนึ่งก็แล่น
มาจอดเทียบใกล้ๆ คนขับรถเป็นชายหนุ่มหน้าเสี้ยม นัยน์ตาค่อนข้างโปนยื่น
หน้ามาถาม
คุณใช่ไหมครับที่จะไปดอนโขมด
ใช่แล้วน้องชาย ทำาไมมาช้านักล่ะ เธียรอดต่อว่าไม่ได้
รถตายครับ เขาตอบหน้าตาเฉย
มรุตเหลือบดูรถจีปบุโรทั่งคันนั้นแล้วก็รู้สึกหายใจไม่ค่อยทั่วท้อง าก็
มืดลงทุกทีแล้ว นี่ถ้าเจ้าจีปคันนี้เกิดตายขึ้นมาอีกเที่ยวหนึ่งระหว่างที่กำาลัง
แล่นอยู่กลางปาจะว่ายังไง เห็นท่าจะได้ไปนั่งทำาการสืบสวนอยู่ในท้องเสือ
แทนที่จะได้ไปถึงดอนโขมดเป็นแน่

๔
เธียรไม่สนใจกับลักษณะอันบุโรทั่งของรถจี๊ปคันนั้นเท่ำกับภำพของ
แม่กหุ ลำบสำวเครำะห์รำ้ ยผูซ้ ง่ึ กำรตำยของหล่อนยังเป็นควำมลับอันด�ำมืดอยู่
เขำก้ำวขึ้นบนรถจี๊ปก่อน ก้ำวข้ำมเข้ำไปนั่งทำงตอนหลัง ส่วนมรุตก้ำว
ขึ้นนั่งข้ำงหน้ำคู่กับคนขับ
เจ้านั่นเหวี่ยงกระเปาเดินทางสองใบโครมเข้ามาในรถแล้วก็กระชาก
เกียร์ดังแกรก นำารถเผ่นโครมครามออกจากที่ มรุตเหลือบมองหน้าเสี้ยม
ของเจ้าคนขับอย่างไม่สู้ไว้ใจนัก
เออ หน้าตาไอ้หมอนี่มันสมกับที่ถูกส่งมาจากดอนโขมดแท้ๆ เชียว
แะ
เ ย้ เบาเครือ่ งหน่อยน้องชาย อัวจะขอแวะร้านถ่ายรูปหน่อย เสียง
เธียรดังมาจากตอนหลัง
มรุตเหลียวไปมองทีร่ า้ นถ่ายรูป มี าพถ่ายโชว์ไว้หน้าร้านหลาย าพ แต่
าพทีเ่ ด่นทีส่ ดุ ขยายให ไ่ ม่ตาำ่ กว่ายีส่ บิ สีน่ ว้ิ คือ าพถ่ายครึง่ ตัวของสาวน้อย
ร่างอวบอัดในชุดอาบน้ำา บนศีรษะสวมมงกุ วูบวาบ าพนั้นถ่ายกระจ่าง
มาก แม้กระทั่งรอยลักยิ้มบุมที่แก้มซ้ายของห ิงสาวก็สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน
มรุตหลุดปากออกไปว่า
นั่นละมั้ง แม่กุหลาบของนายม้วน
คำาอุทานนั้นทำาให้เท้าของนายหนุ่มคนขับซึ่งเมื่อแรกถอนจากคันเร่งมา
เหยียบเบรกเพื่อชะลอรถกลับเปลี่ยนไปเหยียบคันเร่งใหม่ คราวนี้เหยียบจน
มิด รถพุ่งตัวโครมครามไปข้างหน้า เลยร้านถ่ายรูปไปเสียแล้ว
เ ้ เบาโว้ย เบาหน่อย เธียรร้องเอะอะ แต่หมอนั่นก็หาเบาเครื่อง
ลงไม่
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บะ ลือ้ หูแตกรึไงเว้ย บอกให้เบาลือ้ ไม่ได้ยนิ เรอะ มรุตชักเดือดดาล
ที่หมอนั่นขับรถเรื่อยทำาเป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่แยแสว่าใครจะว่าอย่างไร
กว่ามันจะยอมรู้เรื่องและเบารถก็ปราก ว่ารถแล่นเลยร้านถ่ายรูปไปไกล
ลิบ เธียรก้มดูนา ิกาข้อมือ เป็นเวลาสิบแปดนา ิกาเศษแล้ว ดวงอาทิตย์
ตกลับไปเบื้องหลังเขาแล้วเป็นครู่ให ่ บรรยากาศมืดครึ้มลงแล้ว เขาจึงว่า
เ ้ย อย่ากลับรถเลย เดียวจะเสียเวลามากไป เลยไปแล้วก็แล้วกัน
เรารีบไปให้ถึงที่พักก่อนดีกว่า
เจ้าคนขับเกิดหูไวขึ้นมาน่าสังเกต พอได้ยินแค่ประโยคแรก มันก็รีบ
ถอนเท้าจากเบรก กระชากเกียร์พรืดนำารถเผ่นต่อไปทันที
มรุตหันไปมองสบตากับสหายหนุ่มของเขา เธียรหลิ่วตาตอบเป็นเชิงรู้
นัยกัน เป็นอันว่าเจ้าหนุ่มคนขับรถคนนี้ได้แสดงพิรุธอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ
แม่กุหลาบ ทีแรกมันจึงแกล้งทำาหูตึง ไม่ยอมจอดรถเสียเฉยๆ เพราะได้ยิน
คำาปราร ของมรุต
รถแล่นโครมครามต่อไปตามทางดินสีแดงคล้ำาเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่
มองดูแห้งแล้งเหมือนไม่เคยมี นตกมานานนับเดือน อากาศเย็นยะเยือกลง
โดยเร็วหลังจากที่พระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาไปแล้ว บ้านเรือนที่มีอยู่เพียงไม่ก่ี
หลั ง คาเรื อ นเริ่ ม ห่ า งตาเข้ า ทุ ก ที จนในที่ สุ ด สองข้ า งทางก็ เ หลื อ แต่ าพ
ละเมาะไม้สลับกับทุ่งนาโล่งๆ
นีน่ อ้ งชาย ทางจาก ตู คามไปดอนโขมดนีก่ นิ เวลาซักเท่าไหร่นะ มรุต
เอ่ยขึ้น
เหยียบๆ หน่อยก็ไม่ถึงสามชั่วโมง แต่ถา้ ขับกินลม ครึ่งวันก็ยังไม่ถึง
มันตอบห้วนๆ
งั้นก็เหยียบๆ เข้าหน่อยเป็นไร นี่มันจะทุ่มแล้วนะ
นี่ก็เหยียบสุด ีตีนแล้วนาย ไอ้รถห่...นี่มันแล่นอย่างเร็วได้แค่น้แี หละ
หมอนั่นตอบห้วนๆ ตามเดิม
มืดสนิทลงแล้ว รถก็ยังแล่นโครมครามต่อไป แสงไ หน้ารถส่องเป็น
ลำาไปข้างหน้า ูมิ าพข้างทางเริ่มแปรเปลี่ยนจากท้องนาสลับละเมาะไม้เป็น

