
พอเลิกประชุมก็ไปอ่านสารที่หวังทงส่งมา สลับกับอ่านเอกสารจากสำนักรักษาความสงบ
สารเหล่านี้ทำให้รู้สึกสบายใจและอิสระยิ่งนัก 

— เท่อเปี๋ยไป๋

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

หวังทง องครักษ์เสื้อแพร
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特别白 
เท่อเปี๋ยไป๋

เขียน

ซิวเสียนอวี๋เล่อ
แปล

KP Comics Studios (Wa Qoo)
ภาพประกอบปก

锦衣当国
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อย่าเห็นว่าหวังทงมีหัวทางการค้า ชาติที่แล้วก็คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจ 

ต่าง  ๆ เป็นจอมวางแผน แต่อย่างไรเขาก็เป็นเพียงองครักษ์เสื้อแพรคนหนึ่ง  

ไม่ใช่บัณฑิตขุนนางบุ๋นร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นบทบู๊ของเขาจึงไม่ใช่เล่น ๆ ฆ่าได้ฆ่า  

เลือดสาดอาบย้อมไปทั้งเนื้อตัว ไหนจะมีฝีมือการยิงปืนที่นับว่าหาได้ยากอีก  

จึงอยากเห็นเหลือเกินว่าทักษะเหล่านี้จะทำให้หวังทงโลดแล่นไปได้ไกลแค่ไหน

เชื่อว่าต้องโลดแล่นไปได้ไกลแน่ ไม่อย่างนั้นคงไม่หอบเอาช่างตีเหล็ก 

เดินทางไปตั้งรกรากใหม่ยังเมืองเทียนจินด้วยกันหรอก และไม่เพียงแค่เรื่อง 

การตีเหล็ก เขายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะทำที่เมืองนี้ เพียงแต่ว่าต้อง 

ขจัดเสี้ยนหนามชิ้นใหญ่ออกไปเสียก่อน ไม่ว่าจะบรรดาขุนนางท้องที่หรือกลุ่ม 

อิทธิพลใหญ่ที่มีสมาชิกนับพัน  และที่ร้ายที่สุดก็คือองครักษ์เสื้อแพรประจำ 

เทียนจินนั้นช่างไม่เอาไหนจนทำเอาหวังทงแทบท้อใจเลยทีเดียว

คำนำสำนักพิมพ์
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ตอนที่ 201

เมืองหลวงบุกจวนโหว 
เทียนจินบุกที่ทำการ

“ข้าน้อยรู้ว่าใต้เท้า  อาจจะพำนักนอกเมือง หลายวันนี้จึงได้เฝ้ารอและออก 

สืบข่าวที่นี่” 

ถานเจี้ยนพอมาถึงก็ถูกหวังทงเรียกไปถาม คำแรกก็อธิบายเช่นนี้ หวังทง 

หันไปเหลือบมองถานเจียงแวบหนึ่ง ไม่กล่าวอันใด

ถานเจียงรู้ว่าเหตุใดหวังทงจึงมองมา ได้แต่ส่ายหน้าถามว่า

“เสี่ยวเจี้ยน สถานะของเจ้าเราทุกคนล้วนรู้กันดี มีความนัยอันใดก็เล่า 

ออกมาให้นายท่านฟังตรง ๆ นายท่านเราใช่ว่าจะรับไม่ได้”

ผู้มีสถานะเป็นคนของสำนักบูรพาไปขอกำลังเสริมที่เทียนจิน กำลังเสริม 

พามาไม่ได้ไม่ว่า แต่กลับมีสภาพทุลักทุเลเช่นนี้ ดูท่าเหมือนจะบาดเจ็บหนักด้วย  

อย่าว่าแต่หวังทงไม่เชื่อเลย แม้แต่ถานเจียงก็รู้สึกกรุ่นในใจเช่นกัน

ถานเจี้ยนเป็นชายฉกรรจ์เก่งกาจไหวพริบดี  ปกติก็มีความฉับไวและ 

ละเอียดอ่อนอย่างมาก ย่อมมองปฏิกิริยาของทั้งสองคนออก จึงได้คุกเข่าลงทันที  

ตอนคุกเข่าลงก็เหมือนจะเซไปด้านหนึ่ง ต้องใช้แขนรีบยันไว้ พยายามอธิบายว่า

“ข้าน้อยไปส่งสารจริง นำสารที่มีตราประทับใต้เท้าไปที่กองตรวจการ  

คิดไม่ถึงว่ารีบร้อนเล่าจุดประสงค์ที่มาจบ พวกกองตรวจการนั่นกลับตบโต๊ะ  

ตวาดเสียงดังว่าจะมีผู้ใดกล้าโจมตีขุนนางของราชสำนักได้ กล่าวหาว่าข้าน้อยโกหก  

ให้คนใช้กระบองไล่ตีออกมา ข้าน้อยอธิบายไปได้แค่ไม่กี่คำก็ถูกไม้กระบองใหญ่ 
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ไล่ฟาด ไม่อาจสนใจอะไรได้อีก ได้แต่รับไม้ไปสองสามทีแล้ววิ่งหนีออกมา...”

ถานเจียงสีหน้าเคร่งเครียดเดินมาด้านหน้า มือหนึ่งคว้าตัวถานเจี้ยนขึ้น  

อีกมือหนึ่งพับขากางเกงด้านหลัง พบว่าที่ขาบวมช้ำเป็นก้อน มีหลายแห่งดำคล้ำ

มิน่า ตอนคุกเข่าลงจึงได้เซไปด้านข้าง ถานเจี้ยนกล่าวด้วยน้ำเสียงคล้าย 

จะร้องไห้

“ยากนักกว่าข้าน้อยจะหนีออกมาได้ พวกทหารกองตรวจการยังไล่ตาม 

ออกมาอีก ขาข้าน้อยเจ็บก็ได้แต่หาที่หลบก่อน จนเมื่อวานจึงพอขยับได้ ตระเวน 

หาที่ว่าการชิงจวินและหน่วยงานต่าง  ๆ  ในเมือง แต่ไม่กล้าเข้าไป ข้าน้อยรู้ว่า 

ใต้เท้าทางนั้นเร่งด่วน แต่ก็กลัวจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่เมืองเทียนจินนี่ ถึงตอนนั้น 

แม้แต่คนส่งข่าวก็ไม่มีแล้ว!”

ราชสำนักต้าหมิงมีตำแหน่งที่เรียกว่าขุนนางตรวจการไว้สำหรับดูแลควบคุม 

กองทัพ แม้ว่าไม่ใช่งานสำคัญอันใด แต่อย่างน้อยก็เป็นขุนนางระดับสี่ขึ้นไป  

มีอำนาจมาก ส่วนที่ว่าการชิงจวินเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการยื่นคำร้องคดีอาญา 

ของชาวบ้าน ดูแลโดยผู้ตรวจการแห่งที่ว่าการชิงจวิน เป็นขุนนางระดับห้า 

ซึ่งเมืองเหอเจียนส่งมา สองคนนี้นับว่าเป็นขุนนางบุ๋นที่มีสถานะสูงสุดในพื้นที่ 

ในต้าหมิงนั้นขุนนางบุ๋นเหนือขุนพล คิดจะโยกย้ายกำลังพลก็ต้องรายงาน 

ขุนนางบุ๋นพวกนี้ก่อน จากนั้นจึงจะส่งกำลังเสริมไปช่วยเหลือได้

“ถานเจี้ยน ไปหาหม่าซานเปียว ทางนั้นมีสุราผสมโอสถไว้รักษาอาการ 

ช้ำใน รอเข้าเมืองก่อนค่อยตามหมอมารักษาเจ้า ไปพักผ่อนได้แล้ว”

หวังทงเดินเข้าไปตบบ่าถานเจี้ยน ตะโกนเรียกคนงานมาพยุงเขาออกไป  

รอจนออกไปแล้วสีหน้าก็เคร่งเครียด หันมาทางถานเจียง กล่าวว่า

“ถานเจียง เรื่องนี้เชื่อถือได้กี่ส่วน” 

ดูเหมือนเรื่องนี้จะเกี่ยวพันกับปัญหาที่ว่าคนของจวนถานเชื่อถือได้กี่ส่วน  

ถานเจียงก็ไม่กล้าให้คำตอบทันที วิเคราะห์อย่างละเอียดครู่หนึ่งจึงได้เอ่ยขึ้นว่า

“หากไม่ได้ประสบมาด้วยตนเอง เส้นทางเมืองหลวงมาเทียนจินนี้ บอกว่า 

มกีองกำลงัออกมาไลล่า่สงัหารนายกองพนัองครกัษเ์สือ้แพร เกรงวา่ขา้นอ้ยไดย้นิเขา้ 

ก็อาจรู้สึกว่าเหลวไหล...ทว่าผู้เป็นขุนนางควรรอบคอบ แม้ว่าไม่เชื่อ แต่ก็ควร 
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ส่งคนไปสืบดูก่อน เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้”

เมื่อสังเกตว่าหวังทงเห็นด้วยแล้ว ถานเจียงก็กล่าวต่อว่า

“ที่ทำการสองแห่งนั้นคงเข้าไปไม่ได้แล้ว เช่นนั้นก็ไปหากองกำลังอื่น  ๆ   

ในพืน้ทีต่อ่ แตพ่วกขนุพลประจำกองกำลงัพวกนีท้ำการอะไรกไ็มค่อ่ยคำนงึสิง่ใดนกั  

หากถูกสังหารทิ้งไปเฉย ๆ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะเอาเรื่องได้” 

หวังทงยกถ้วยชาที่ทิ้งไว้จนเย็นบนโต๊ะขึ้นดื่มไปอึกหนึ่ง จากนั้นก็กระแทก 

ลงบนโต๊ะอย่างแรง กล่าวน้ำเสียงเย็นชาว่า

“พวกเราเข้าเมืองกัน!!”

จวนอันผิงโหวในเมืองหลวงเคยเป็นที่พำนักของพระญาติที่ทรงอำนาจในต้าหมิง  

พื้นที่กว้างขวางยิ่งใหญ่ ยามปกติมีแขกเหรื่อไปมาหาสู่มากมาย

พระญาติฝ่ายฮองเฮาในรัชสมัยฮ่องเต้เจียจิ้ง พอมาในรัชสมัยฮ่องเต้หลงชิ่ง 

ก็ยังเป็นที่โปรดปราน ถึงสมัยฮ่องเต้ว่านลี่ก็ยังคงเป็นที่เคารพนับถือเช่นเดิม  

แต่วันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบสองนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

“...ฟางรุ่ยหัง อันผิงโหว ลดบรรดาศักดิ์หนึ่งขั้น ให้ปิดประตูสำนึกผิด 

ในจวน...ฟางจงผิงเหิมเกริมชั่วช้า  ทำการกำเริบเสิบสาน จับส่งคุกทางการ  

ให้ทางการพิจารณา...”  

ขันทีไช่หนานสีหน้าเย็นชาขณะอ่านราชโองการ ด้วยไม่ได้รู้สึกดีอะไรกับ 

พวกจวนตระกูลฟางที่คุกเข่าห่างจากตนเองไม่ถึงห้าก้าวนี้นัก ไม่รู้ว่าเริ่มรู้สึกแบบนี้ 

เมือ่ไร หากแตห่วงัทงในจติใจของไชห่นานกลายเปน็ทีพ่ึง่แหง่อำนาจวาสนาในชวีตินี้ 

ไปแล้ว ติดตามใต้เท้าผู้นี้ วันหน้าย่อมมีอนาคตสดใส

คนตระกูลฟางกลับกล้าลงมือเช่นนี้  มีโทษควรตายหมื่นครั้ งจริง  ๆ   

หลายคนด้านหลังฟางรุ่ยหังเริ่มพากันตัวสั่น

ลดบรรดาศักดิ์หนึ่งขั้นจากโหวเป็นป๋อ ไม่มีใครไร้เดียงสาพอจะคิดว่าเรื่อง 

จะจบแค่นี้ การลดบรรดาศักดิ์หมายความว่าไม่เห็นแก่ความเป็นพระญาติอีกแล้ว  

ลำดับต่อมา ความโชคร้ายต่าง ๆ ก็ย่อมมาเยือน

ไช่หนานประกาศราชโองการจบ ตระกูลฟางก็รับราชโองการ ไช่หนาน 
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ส่งราชโองการใส่มืออันผิงโหวด้วยทีท่ารังเกียจเดียดฉันท์ เห็นอันผิงโหวยังคิดจะ 

พูดอะไร หากไช่หนานไม่คิดจะสนใจ หันหลังออกไปทันที

ประตูจวนอันผิงโหวเปิดกว้าง ถนนด้านนอกเต็มไปด้วยคนจากสำนักบูรพา 

และพลทหาร หัวหน้าที่นำมาก็คือนายกองร้อยกองอาญาเซวียจานเยี่ย พอเห็น 

ไช่หนานออกมาแล้วก็นำกำลังกรูเข้าไปทันที  

ทหารพากันกรูเข้ามา จวนอันผิงโหวเริ่มมีเสียงหวีดร้องตะโกนและเสียง 

ร้องไห้ดังขึ้น คนตระกูลฟางคุกเข่ากันอยู่ไม่กล้าขยับ

อันผิงโหวฟางรุ่ยหังคุกเข่าอยู่ตรงนั้น ปากก็ด่าไปด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า

“ฟางจงผิง หากเจ้ายังเป็นคนตระกูลฟางอยู่ก็ดื่มยานี่ซะ เจ้าเดรัจฉาน 

สร้างบาปสร้างกรรมให้คนตระกูลฟางเรา ตอนเจ้าเกิดมาข้าน่าจะโยนเจ้าลงสระน้ำ 

ไปซะ” 

ใบหน้าฟางจงผิงซีดเผือดไร้สีเลือด ตัวสั่นงันงก ในมือถือขวดกระเบื้อง 

อยู่ใบหนึ่ง ข้อนิ้วมือเกร็งจนซีดขาว

“...รีบดื่ม!!”

“...เจ้าบัดซบ เจ้าสร้างบาปกรรม อย่าให้ทุกคนต้องพลอย...” 

คนทีค่กุเขา่อยูต่รงนัน้ลว้นเปน็บรรดาพีน่อ้งผูช้ายและบรรดาอาของฟางจงผงิ  

ทุกคนกัดฟันกรอดพลางสั่งให้ฟางจงผิงดื่มยานั่นลงไป ฟางจงผิงตัวสั่นรุนแรง 

ราวกับลูกนก อ้าปากเอ้ออ้ากล่าวอะไรไม่ออก ลุกขึ้นยืนตัวแข็งทื่อ พยายาม 

รวบรวมกำลังเปิดจุกยาออก คิดจะส่งเข้าปาก แต่ก็ส่งไม่ถึงปากสักที 

มือเหมือนต้องลมจนสั่นไหว ร่างอ่อนยวบพับลงกับพื้น ยาน้ำในขวด 

กระเบื้องกระฉอกออกมา น้ำยานั่นเผาพื้นหินจนดำไหม้เสียงดังฉ่า

ฟางจงผิงรู้สึกไร้ซึ่งเรี่ยวแรงในบัดดล ล้มลงนอนตัวแข็งค้างอยู่กับพื้น  

น้ำตาไหลอาบแก้ม แผดเสียงร้องไห้ดังลั่น หลายวันนี้เขาเอาแต่คิดอย่างตื่นเต้นว่า  

เมื่อเจ้าหวังทงถูกฆ่าจะไปคุยโวกับบรรดาสหายอย่างไรดี จะฮุบเอาหอฉินก่วน 

มาอย่างไรดี จะได้ขจัดกลิ่นอายแห่งความโชคร้ายในปีที่ผ่านมานี้ให้หมดไปเสียที

พอราชโองการมาถึง ตอนที่พวกสำนักบูรพาและองครักษ์เสื้อแพรบุกเข้ามา  

เขาก็เพิ่งรู้สำนึกว่าตนได้ล่วงเกินผิดคนแล้ว
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เท่อเปี๋ยไป๋

เห็นยาพิษกระฉอกรดพื้น ลูกหลานตระกูลฟางทนต่อไปไม่ไหว เก็บขวดยา 

ขึ้นมา คนที่เหลือช่วยกันจับฟางจงผิงไว้ คิดจะกรอกยาใส่ปาก

แม้รู้ว่าหากไม่ฆ่าตัวตาย ที่รออยู่ข้างหน้าก็ไม่อาจรอดตายได้ แต่การ 

รอ้งขอชวีตินัน้เปน็เรือ่งธรรมดาของมนษุย์ ทำใหฟ้างจงผงิดิน้รนสดุชวีติ พวกทหาร 

ก็กรูกันเข้ามาไม่หยุด ทุกคนไม่สนใจสถานการณ์ชุลมุนในตระกูลฟางนี้แต่อย่างใด  

วิ่งไปล้อมอยู่ด้านหลังพวกเขาทันที

เซวียจานเยี่ยขมวดคิ้วเดินเข้ามา ในมือถือดาบยาวที่ยังไม่ดึงออกจากฝัก  

กระแทกคนตระกูลฟางให้ถอยออกไป แล้วกระชากมวยผมฟางจงผิงลากออกไป 

ด้านนอก ไม่สนใจพวกหมูหมากาไก่ด้านหลังที่ตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้น เดินไป 

ก็แสยะยิ้มไปพลางกล่าวว่า 

“คุณชายเจ้าสำราญเช่นนี้จะมีแรงอะไรไปสั่งให้ตระกูลเจ้าเหลือเจ้าไว้ 

สืบตระกูลต่อกัน ไปเข้าคุกแล้วค่อย ๆ สารภาพมาให้ละเอียด!!”

คนตระกูลฟางด้านหลังทุกคนล้วนมีสีหน้าราวกับซากศพ...

“นอกเมืองมีโรงเตี๊ยมใหญ่เช่นนั้น จะกินจะใช้อะไรก็ไม่ต่างจากเมืองหลวงนัก  

แล้วทำไมในเมืองจึงได้ผุพังเช่นนี้ ตอนเดินจากนอกเมืองเข้าเมืองมา ที่กำแพง 

เมืองหลายจุดยังชำรุดอีกด้วย เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้” 

พอหวังทงเข้าเมืองมา ภาพที่เห็นก็ล้วนเป็นภาพที่ทรุดโทรม เทียบกับ 

เสียงเล่าลือถึงเมืองเทียนจินในตำนานที่ว่า ทุกแห่งหนรุ่งเรือง การค้ารุ่งเรือง  

ความเป็นจริงกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงได้ถามเช่นนี้

ไม่มีใครตอบ ไม่มีใครรับคำ ถานเจี้ยนที่เข้ามาส่งข่าวยังถูกกองตรวจการ 

ไล่ตีกลับไป หวังทงไม่คุ้นกับพื้นที่จึงได้จัดหาพวกคนงานในโรงเตี๊ยมเงินไหลมา 

ให้ช่วยนำทางเข้าเมือง

“นายท่านไม่รู้หรือ เมื่อเดือนหนึ่งปีที่แล้ว เมืองเทียนจินเกิดแผ่นดินไหว  

คนตายไปเกินร้อยเชียวนะ จึงได้ปล่อยเอาไว้แบบนี้ ไม่มีใครสนใจจะมาซ่อมแซม” 

คนงานตอบตรงไปตรงมา หวังทงส่ายหน้า เห็นโรงเตี๊ยมใหญ่โตที่เตรียม 

ไว้รองรับพ่อค้าที่เดินทางไปมา  ยังมีที่รับฝากของและเสบียงต่าง  ๆ  ด้วยแล้ว  
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หวังทง องครักษ์เสื้อแพร 4

ทุกปีไม่รู้ว่ามีเงินทองหลั่งไหลมาที่เทียนจินเท่าไร ค่าน้ำร้อนน้ำชาในพื้นที่ก็ย่อม 

ไมน่อ้ย แตก่ลบัมสีภาพทรดุโทรมเชน่นีไ้ด ้ ไมรู่จ้รงิ ๆ วา่คนในพืน้ทีน่ีท้ำอะไรกนัอยู่

จวนของนายกองพันองครักษ์เสื้อแพรแห่งสามกองกำลังพิทักษ์ประจำเมือง 

เทียนจินเป็นจวนใหญ่โตโอ่อ่า ยืนอยู่ข้างนอกมองเข้าไป อย่างน้อยก็มีห้าสิบห้อง  

จวนใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าเคยเป็นของผู้ยิ่งใหญ่คนใดมาก่อน อาจถึงขั้นทำเป็นที่ตั้ง 

กองทัพได้เลยทีเดียว

ที่สามารถมองจากข้างนอกเข้าไปได้ก็เพราะว่ากำแพงจวนหลายแห่งพังลง  

หวังทงซึ่งอยู่บนหลังม้ามองเข้าไปด้านในก็เห็นได้อย่างชัดเจน

นี่เป็นฤดูหนาว ยังเห็นกองหิมะและต้นไม้แห้งเหี่ยวปกคลุมไปทั่วจวน  

หากเป็นฤดูร้อน ที่นี่น่าจะเต็มไปด้วยต้นหญ้า ต้องเป็นสวนที่ไม่เลวเป็นแน่  

ตรงประตูหน้ามีทางเดินไปโถงด้านหน้า เส้นทางนี้ดูก็รู้ว่าเกิดจากการ 

ที่คนจำนวนมากเดินย่ำกันจนเป็นทาง ไม่ใช่เก็บกวาดจนเป็นทาง

ขณะยืนอยู่ที่ประตู สีหน้าหวังทงก็ดำทะมึนถึงขีดสุด ที่พักนายกองพัน 

องครักษ์เสื้อแพร แต่หน้าประตูไม่มีทหารเฝ้ายามแม้แต่คนเดียว  

เสียง  ‘แอ๊ด’  ดังขึ้น ประตูหน้าตรงห้องโถงกลางเปิดออก มีชายผู้หนึ่ง 

เดินก้มหน้าไปด่าไป ได้ยินคนด้านในตะโกนด่าออกมาว่า

“เหล่าหัง แพ้พนันแล้วอย่าหนีสิ!!”

เหล่าหังสวมชุดนายกองร้อยองครักษ์เสื้อแพรเดินมาถึงขั้นบันไดหน้าประตู 

ก็คิดจะปลดกางเกงออก ตะโกนเสียงแหบพร่ากลับไปว่า

“หนีมารดาเจ้าสิ ข้าแพ้มาทั้งคืน ต้องเอาคืนให้ได้!” 
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ตอนที่ 202

ขุนนางใหม่รับตำแหน่งไม่ง่าย

ตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ที่ถูกเรียกว่าเหล่าหังในชุดนายกองร้อยองครักษ์เสื้อแพร 

ไม่ได้มองมาที่ประตูเลยแม้แต่แวบเดียว พอปลดทุกข์เสร็จก็หันกลับเข้าไป

หวังทงสะบัดศีรษะอย่างแรง ชักม้าถอยหลังไปก้าวหนึ่งเพื่อดูประตูด้านหน้า 

อีกที จากนั้นก็มองซ้ายมองขวา หันไปจ้องคนนำทาง ถามว่า 

“ที่นี่คือที่ทำการกองพันองครักษ์เสื้อแพรประจำเทียนจินแน่หรือ” 

สถานที่โกโรโกโสเช่นนี้ กลางวันหน้าประตูไม่มีคนเฝ้าสักคน ข้างใน 

ยังกลับมีคนมาเล่นพนันกันทั้งคืน ยากที่จะเชื่อจริง  ๆ  ว่านี่คือที่ทำการองครักษ์ 

เสื้อแพร

บารมีองครักษ์เสื้อแพรในเมืองหลวงผ่อนลงมากแล้ว แต่ธรรมเนียมยังคง 

มีอยู่ เดิมคิดว่าพอมาถึงที่นี่ก็จะเห็นสิ่งที่ต่างออกไปบ้าง คิดไม่ถึงว่ากลับเป็นกัน 

ถึงขั้นนี้ไปได้

คนงานผู้นั้นเห็นสีหน้าหวังทงไม่สู้ดีนักก็ตอบอย่างระมัดระวังว่า

“ข้าน้อยจางกวนถุนอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ ที่ทำการนี่อย่างน้อยก็อยู่ตรงนี้มา 

หนึ่งร้อยยี่สิบปี ข้าน้อยจะจำผิดได้อย่างไร” 

เขารับเงินมาแล้ว ในใจก็คิดจะรีบปลีกตัวไป สีหน้านายท่านผู้นี้ดูย่ำแย่ 

มากจริง  ๆ ไม่แน่อาจจะระบายอารมณ์ใส่ผู้อื่นก็เป็นได้ กล่าวจบก็คิดจะจากไป  

กลับถูกหวังทงรั้งไว้ จี้ถามว่า
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หวังทง องครักษ์เสื้อแพร 4

“เมื่อคืนวานนี้เห็นเถ้าแก่ของเจ้าต้องการให้จ่ายเงินก่อน หรือว่าคนพวกนี้ 

ชอบกินเอาฉวยเอา”

คนงานอึ้งไปครู่หนึ่งก็พยักหน้าตามมา กล่าวกระแทกกระทั้นว่า

“บรรดาองครักษ์เสื้อแพรไม่จ่ายเงินหรือจ่ายเงินน้อยเป็นเรื่องปกติ ต่อมา 

แต่ละร้านก็เรียนรู้ไว หากว่าเป็นใต้เท้าองครักษ์เสื้อแพรมาใช้บริการ ไม่จ่ายเงิน 

ไว้ก่อนก็จะไม่ต้อนรับ” 

ได้ยินเช่นนี้สีหน้าหวังทงก็ยิ่งแย่ลง โบกมืออย่างหงุดหงิด คนงานผู้นั้น 

เหมือนโล่งอก รีบวิ่งจากไปทันท ี

หวังทงหันไปมองทางหน้าประตูที่เต็มไปด้วยกองขยะ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกลิ่น 

ทรมานจมูกที่โชยมาจากกำแพงนั่น ถานเจียงที่ยืนอยู่ด้านหลังเห็นสีหน้าหวังทง 

ย่ำแย่เช่นนั้นก็อดไม่ได้ ก้าวเข้ามากล่าวว่า

“นายท่านอยู่เมืองหลวงมาหลายปี ไม่ได้ออกไปดูข้างนอก ข้าน้อยไปมา 

หลายที่ หน่วยงานทางการในเมืองหลวงอย่างไรก็นับว่าพอมีธรรมเนียมอยู่บ้าง  

พื้นที่ใกล้พระเนตรพระกรรณก็ย่อมต้องใส่ใจหน้าตา แต่ผืนแผ่นดินที่ห่างไกล 

ฮ่องเต้ สภาพเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ไม่ยาก” 

หวังทงส่ายหน้า กล่าวเสียงเข้มว่า

“ที่ทำการของทางการไม่ได้มีความเหมือนที่ทำการเลย ได้ยินวาจาของ 

คนงานเมื่อครู่นั่นไหม แม้แต่กินเอาฉวยเอาก็กล้าทำ ไม่รู้จักตั้งใจทำงานให้ดี  

ยิ่งสภาพตอนนี้นี่มันอะไรกัน การกระทำเช่นนี้สู้พวกขยะในกองกำลังสำนักทหาร 

รักษาเมืองยังไม่ได้เลย” 

กล่าวจบก็ก้าวเท้ายาว  ๆ  เข้าไปในลานบ้านด้านหน้า หลายคนที่ติดตามอยู่ 

ดา้นหลงัมองหนา้กนัไปมา สหีนา้อยากจะรอ้งไห ้ ไดแ้ตส่า่ยหนา้ เรง่กา้วตามเขา้ไป

โถงด้านหน้าแม้แต่ประตูก็ไม่มี มีแต่กรอบเปล่า ๆ น่าเกลียดยิ่งนัก หวังทง 

เดินไปก็หลบของเกะกะในลานบ้านไป เดินขึ้นไปบนขั้นบันได

ห้องด้านหน้ายังพอดูได้  บานประตูไม่รู้ว่าเอาที่บังลมขาด  ๆ  แหว่ง  ๆ   

มาจากบ้านไหน ที่ประตูยังมีผ้าม่านสกปรกกะดำกะด่าง

ยืนอยู่นอกห้องก็ได้ยินเสียงตะโกน ‘ห้าหก’ ดังออกมา หวังทงขมวดคิ้วมุ่น  
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เท่อเปี๋ยไป๋

แหวกม่านเปิดประตูก้าวเข้าไป กลิ่นเหม็นทรมานจมูกโชยมากระทบปลายจมูก 

ระลอกหนึ่ง หวังทงสูดดมเข้าไปทำเอาเกือบจะอาเจียน กลิ่นเช่นนี้จำได้ว่า 

ตอนเด็ก  ๆ  ในโลกที่แล้วช่วงฤดูหนาวจะได้กลิ่นตามสถานีรถไฟ ตั้งแต่มาถึง 

โลกที่ไม่มีมลพิษในยุคนี้ก็ไม่เคยได้กลิ่นอีกเลย

“แม่เจ้าโว้ย! รีบปิดประตูสิ ลมหนาวเข้ามาหมดแล้ว!”

ได้ยินเสียงตะโกนด่าจากด้านใน หวังทงและคนด้านหลังก็เดินเข้ามาแล้ว 

ปิดประตูลง

ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครหันมามองว่ามีผู้ใดเข้ามา ภายใต้แสงตะเกียง 

หลายดวงที่ส่องแสงริบหรี่ ชายฉกรรจ์สวมชุดมัจฉาเหินเก่า  ๆ  ขาด  ๆ  สิบกว่าคน 

กำลังมุงกันอยู่รอบโต๊ะ คนหนึ่งกำมือแกว่งไปมา จากนั้นก็โยนของที่กำอยู่ลงไป 

อย่างแรง

ได้ยินเสียงดังตึงตัง ชายผู้หนึ่งกระโดดขึ้นไปบนม้านั่งยาวข้างโต๊ะ หัวเราะ 

ดังลั่นว่า

“ข้าทอยได้สูงสุด เอาเงินมา ๆ ฮ่า ๆ มือขึ้นจริงโว้ย วันนี้จะให้เมียที่บ้าน 

ไปตัดเสื้อสักหน่อย!!” 

ยามนี้เองจึงได้มีชายในชุดองครักษ์เสื้อแพรที่อยู่ตรงข้ามกับพวกหวังทง 

เห็นคนที่เข้ามา จึงส่งสายตาไปด้านซ้ายและขวา ส่งเสียงเบา  ๆ  ให้รู้กัน ทุกคน 

ยืนขึ้น

เล่นพนันกันมาแทบจะทั้งคืน ทุกคนมึนงงกันอยู่บ้าง ในห้องยังมีแสงน้อย  

พวกเขาจึงได้แต่ขยี้ตามองไปยังชุดนายกองพันองครักษ์เสื้อแพรบนตัวหวังทง 

“ท่านคือนายกองพันหวังที่มารับตำแหน่งใหม่ ใต้เท้าหวังหรือ”

มีคนผู้หนึ่งถามขึ้นเบา  ๆ สีหน้าหวังทงที่เคร่งเครียดอยู่นั้นก็เผยรอยยิ้ม 

เล็กน้อย พยักหน้าอย่างนุ่มนวล ในความมืดก็มีข้อดีของมัน หวังทงเปลี่ยน 

สีหน้าเช่นนี้ก็ไม่มีใครมองเห็นชัด ทุกคนมองหัวหน้าที่มารับตำแหน่งใหม่ยอมรับ 

สถานะของตนเอง

คนในห้องรีบพากันคุกเข่าคำนับคนละทีสองที ปากก็ตะโกนว่า

“ข้าน้อยคารวะใต้เท้านายกองพัน ขอคำนับท่าน” 
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น้ำเสียงอ่อนระโหยไร้แรง ไม่ต้องกล่าวถึงว่านอบน้อมเพียงใด พอศีรษะ 

โขกถึงพื้นแล้วก็ไม่รอให้หวังทงอนุญาตให้ลุกขึ้น แต่พากันลุกขึ้นมาเลย หวังทง 

ยิ่งไม่พอใจ สีหน้ายิ่งยิ้มหนักขึ้น ถามอย่างนุ่มนวลว่า

“ตามธรรมเนยีมกองพนัเรา วนัทีย่ีส่บิเกา้เดอืนสบิสองถงึจะไดก้ลบัไปพกักนั  

วันนี้แค่วันที่ยี่สิบห้ากระมัง ทำไมคนน้อยเพียงนี้ ออกไปลาดตระเวนหรือ” 

คำถามนี้ของเขาทำเอาคนที่อยู่ตรงนั้นหัวเราะดังขึ้น ซุนต้าไห่ที่อยู่ด้านหลัง 

เดิมทีโมโหอยู่แล้วจึงยิ่งโมโหหนัก ก้าวขึ้นหน้ามาตั้งท่าจะด่า หวังทงกลับยกมือ 

ขวางไว้ กล่าวต่ออย่างนุ่มนวลว่า

“อย่างไร ข้าถามผิดตรงไหน” 

เสียงหัวเราะหยุดลงทันท ี หลายคนมองหน้ากัน ยังคงเป็นเหล่าหังที่ออกไป 

ถ่ายเบาเมื่อครู่ก้าวขึ้นหน้ามาก้มตัวรายงานว่า

“ใต้เท้า อากาศหนาวอย่างนี้ พี่น้องเราไม่มีอะไรทำก็กลับไปหาเงินใช้ปีใหม่ 

กันแล้วขอรับ” 

“หากมงีานของทางการจะทำอยา่งไร ทำไมตอ้งไปหาเงนิปใีหม่ ไมม่เีบีย้หวดั 

ส่งมาหรือ”

องครักษ์เสื้อแพรในเมืองหลวงหนึ่งปีได้รับเบี้ยหวัดเก้าหรือสิบครั้งได้   

กอปรกับแต่ละคนยังมีรายได้สีเทาที่เก็บได้จากพื้นที่ของตน วัน ๆ จึงพอผ่านไปได ้ 

หวังทงคิดในใจว่าที่ทำการนอกเมืองเช่นนี้อาจไม่สู้เมืองหลวง แต่ใคร  ๆ  ก็บอก 

กันว่าองครักษ์เสื้อแพรนอกเมืองหลวงนั้นบารมีเกรียงไกร แล้วทำไมจึงมีสภาพ 

ย่ำแย่กันถึงเพียงนี้ 

มีคนเลื่อนตะเกียงน้ำมันขึ้นหน้ามาเล็กน้อย พอเห็นหน้าตาเด็กน้อยของ 

หวังทงชัดเจน ทั้งยังได้ยินคำถามเช่นนี้ของหวังทงอีก บางคนก็เริ่มมีสีหน้าดูแคลน 

นายกองร้อยหังผู้นั้นพยายามทำสีหน้าเศร้าสุดขีด บีบเสียงโศกเศร้ายิ่งว่า

“ใต้เท้าเอ๊ย รัชสมัยว่านลี่ห้าปีมานี้พวกเราทั้งหมดได้เบี้ยหวัดมาแค่สี่ครั้ง  

หากไม่ใช่พวกมีเงินจะใช้ชีวิตกันอย่างไร ใต้เท้า ท่านมารับตำแหน่งพอดี งั้นก็ 

ช่วยจ่ายเบี้ยหวัดให้พวกเราแล้วกัน!”

ได้ยินนายกองร้อยหังกล่าวเช่นนี้ พวกองครักษ์เสื้อแพรประจำเทียนจิน 
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เท่อเปี๋ยไป๋

ก็นึกได้ พากันร้องขออย่างน่าสงสารว่า

“ขอใต้เท้าหวังจ่ายเบี้ยหวัดที่ค้างสะสมมาให้พวกเราด้วยเถิด!”

แสงตะเกียงสว่างไม่พอ แต่ก็พอจะทำให้หวังทงมองเห็นสีหน้าทุกคน  

หวังทงแค่นยิ้มในใจ แต่ปากกลับถามออกไปว่า

“ในเมื่อเป็นเรื่องของพี่น้องเรากันเอง ข้าก็ต้องดูแล ไม่ทราบว่าที่เทียนจิน 

นี่มีพี่น้องเราทั้งหมดเท่าไร”

หนึ่งกองพันย่อมต้องมีพันคน แต่นี่ไม่ใช่กองทัพ ไม่มีที่ทำนา อาศัยแค่ 

เบี้ยหวัดยังชีพ องครักษ์เสื้อแพรส่วนใหญ่จึงมักไม่เต็มกอง ในหนึ่งกองพัน 

มีคนครบเพียงแค่สี่ห้ากองร้อยเท่านั้น หวังทงเดิมคิดว่าที่เทียนจินจะต่างออกไป  

ตอนนี้ดูท่าแล้วถามก่อนจะปลอดภัยกว่า 

“เรียนใต้เท้าตามตรง ทั้งหมดสองร้อยสี่สิบหกคน สามกองร้อย” 

“น้อยเพียงนี้เลยรึ!?” 

แม้ว่าเตรียมใจไว้แล้ว  แต่หวังทงได้ยินตัวเลขก็ถึงกับอึ้งไปเช่นกัน  

ซุนต้าไห่ด้านหลังคำรามออกมาเสียงดังลั่น ตะโกนออกไปว่า

“มารดามันสิ! หากว่าอมเงินกันเปล่า  ๆ อมกันห้าส่วนก็ว่าอำมหิตแล้ว  

ที่เทียนจินของพวกเจ้าถึงกับอมกันเจ็ดส่วนครึ่งเลย นี่มัน...” 

“นอ้งชายทา่นนี ้ กลา่ววาจาอนัใดกต็อ้งมคีณุธรรมบา้ง เจา้ดเูสือ้ผา้พวกเราส ิ 

แล้วดูเงินพนันบนโต๊ะ หากอมเงินกันเจ็ดส่วนครึ่งจริง ใครจะมามุดกันอยู่ที่นี่เล่า!”

ซุนต้าไห่เพิ่งพูดจบก็มีคนโต้กลับอย่างไม่ยอมรับ หวังทงยกมือขึ้นหยุดการ 

ทะเลาะวิวาทที่ไร้สาระ เขาเห็นเงินพนันบนโต๊ะล้วนเป็นเศษเงิน ไม่เห็นก้อนเงิน 

สักก้อน เศษเงินกลิ้งไปมาเต็มที่ก็สิบตำลึง นอกจากนายกองร้อยหังแล้ว หวังทง 

ยังเห็นนายกองร้อยอีกสองนายที่ไม่ทันสังเกตเห็นในคราแรก เพราะว่าคลุมตัวด้วย 

เสื้อหนังเก่า ๆ ที่เอวยังใช้เชือกป่านมัดไว้ จะว่าดูย่ำแย่เพียงใดก็ย่ำแย่เพียงนั้น

มองแต่ละคนที่เล่นพนันกันมาถึงเช้า จิตใจก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยเช่นนี้  

คิดว่าคงไม่ได้มาแสดงละครเรียกร้องความเห็นใจจากตนเป็นแน่ หลายคนเห็น 

หวังทงเงียบไปก็คิดว่าเสียงร้องไห้คร่ำครวญของตนเป็นผลแล้ว นายกองร้อยหัง 

ก้าวขึ้นหน้ามาอีกก้าว ฝืนยิ้มแล้วกล่าวว่า
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“ใต้เท้า ท่านมารับตำแหน่งใหม่ พี่น้องเรารอเงินฉลองปีใหม่กัน ไม่สู้ 

ท่านจ่ายเงินที่ค้างไว้มา พี่น้องเราจะได้วางใจปฏิบัติงานกันต่อไป” 

เอาเงินส่วนตัวไปจ่ายเป็นเบี้ยหวัดทางการนับเป็นเรื่องที่ผิดร้ายแรง  

และยังไม่มีใครเห็นความดีด้วย หวังทงไม่โง่ จึงได้แต่ส่งรอยยิ้มบาง  ๆ  พลาง 

ส่ายหน้ากล่าวว่า

“เรื่องเบี้ยหวัดนั้นข้าจะไปเจรจากับทางการให้  ตอนนี้จะจ่ายให้ได้  

อย่างไร...” 

เห็นหวังทงไม่ตกหลุมพราง หัวหน้าของบรรดาองครักษ์เสื้อแพรประจำ 

เทียนจินก็ถอนหายใจ ทุกคนพากันทรุดนั่งลงอย่างไร้เรี่ยวแรง ยามนี้หวังทง 

ยังคงยืนอยู่ตรงนั้น ทว่าไม่มีใครสนใจสักคน เท่ากับว่าไม่เห็นหัวหน้าอยู่ใน 

สายตา แต่หวังทงกลับไม่โกรธ หากถามกลับไปว่า

“นายกองพันหวังต๋าหมินตกจากหลังม้าได้อย่างไร” 

พอเอ่ยชื่อนี้ นายกองร้อยหังก็ถ่มน้ำลายลงบนพื้น ด่าว่า

“เจ้าหมอนี่ก็กล้าลงมือกับตัวเองนะ มาประจำการที่เทียนจิน เงินสักแดง 

ก็หาไม่ได้ ยังเสียเงินไปไม่น้อย ตอนเดือนเจ็ดก็ไม่รู้ว่าเกิดบ้าอะไร จะไปสืบคดี 

ที่ท่าเรือ เคาะไม้พายเรือระรานไปทั่ว ปรากฏไปเคาะเอาเรือของมหาขันทีจาก 

เมืองหนานจิง ถูกรุมกลับมา พอกลับมาถึงที่นี่ก็ถูกพวกกองตรวจการจับไปโบย  

ขายหน้าไปหมด พวกเราที่นี่เดิมก็อยู่กันลำบากแล้ว เกิดเรื่องเช่นนี้ยิ่งลำบาก 

เข้าไปใหญ่ ตอนนี้มันตกม้าเอง ขอกลับเมืองหลวงไปแล้ว ทิ้งพวกเราให้อดอยาก 

ยากไร้ ต้องคอยเป็นที่รองรับอารมณ์อยู่นี่ไง” 

“ใต้เท้าหวัง ฟังคำเตือนเราทุกคนสักคำ หากมีทางไปก็ย้ายไปที่อื่นเถอะ  

หรือจะกลับเมืองหลวงไปก็ได้ อย่าอยู่เทียนจินนี่เลย” 

หลายคนพูดไปก็พากันนั่งลงไป ถึงกับมีคนคว้าลูกเต๋าขึ้นมาอีก แม้แต่ 

ถานเจียงก็มีสีหน้าโมโหแล้ว หวังทงกลับกล่าวอย่างนุ่มนวลว่า 

“ขอบคุณทุกคนที่กล่าวมามากมายเช่นนี้ พรุ่งนี้เที่ยงข้าเป็นเจ้าภาพเลี้ยง 

ที่โรงเตี๊ยมเงินไหลมานอกเมือง  ตามพี่น้ององครักษ์เสื้อแพรเรามาให้หมด  

หนึ่ง จะได้รู้จักกัน สอง วันหน้ามีงานให้ทุกคนช่วยกัน” 
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