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	 เป็นเร่ืองเล่าประจ�าโรงเรียนของเรามานานมากแล้ว เรื่องท่ีว่า
มักจะมีคนเห็นผีนั่งห้อยขาอยู่บนข่ือของโรงอาหารโดยเฉพาะในวันท่ี
ฝนตกหนักท้องฟ้ามืดครึ้ม 
 ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกันยังไง... 
 โรงอาหารของโรงเรียนฉันเป็นแบบเปิดโล่ง เป็นโรงเรือนไม้ 
แบบเก่า กว้างขวาง หลงัคาสงูมากเพือ่ระบายกลิน่ควนัจากการท�าอาหาร                                                                             
และระบายความร้อนไปในตัวด้วย
 “ว่ากันว่าเรื่องมันเกิดเมื่อนานมากแล้วล่ะ น่าจะเกินย่ีสิบปี 
ตั้งแต่สร้างใหม่ ๆ แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเห็นอยู่นะ” แก้ม เพื่อนที่นั่ง
กนิข้าวราดแกงอยู่ด้วยกนักบัฉันว่า “นัง่กนิข้าวกนัแล้วฝนตก ๆ  อย่างนี้                                                                            
บางทีก็น่าขนลุกเหมือนกันนะแก รีบ ๆ กินกันดีกว่า” แก้มว่าพลาง
เหลียวมองข่ือโรงอาหารตามมุมนั้นมุมนี้ด้วยท่าทางหวาด ๆ จนฉัน
หัวเราะ 

ขื่อโรงอาหาร
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 เรายังคงนั่งคุยกันต่อหลังจากท่ีฝนตกหนักขึ้น จนดูท่าว่า                         
พวกเราและอีกหลาย ๆ คนที่ลงมากินข้าวช้าในวันนี้อาจต้องติดอยู่ใน
โรงอาหาร ไปไหนไม่ได้จนกว่าฝนจะซาลง
 “ครคูงไม่ด่าหรอกม้ัง ถ้าเข้าคาบบ่ายช้า กฝ็นมนัตกหนกัขนาดนี”้                                                                               
ฉันพดูพลางตกัมันเช่ือมในถ้วยน�า้แขง็ไสใส่ปากเคีย้ว พลางมองออกไป
ยังม่านฝนหนาทึบด้านนอก
 อากาศเย็นจนเริม่หนาว พวกท่ีนัง่อยู่โต๊ะรมิ ๆ  พากนัย้ายมานัง่                                                                            
ตรงส่วนกลางโรงอาหารเพราะโดนฝนสาด ดีทีค่นไม่มาก ไม่งั้นคงต้อง
มีคนทนตัวเปียกนั่งเรียนตลอดบ่ายแน่
 แก้มเดนิไปซ้ือน�า้แข็งไสมานัง่กนิเพิม่หลงัจากถ้วยแรกหมดไป 
“ป้าแกท�าทับทิมกรอบอร่อยดีนะ เออ...พูดถึงทับทิมกรอบ มีเรื่องเล่า
เกีย่วกบัทับทิมกรอบนีด้่วยนะแก คอืเขาว่ากนัว่า วนัท่ีมีคนเห็นผบีนข่ือ
ครั้งล่าสุดอ่ะ มีคนก�าลังนั่งกินทับทิมกรอบแบบนี้แหละ แล้วอยู่ ๆ กัด
ทับทิมกรอบก้อนหนึ่งที่แข็งมาก เลยคายมาดู ปรากฏว่าเป็นฟันคน”
 “แหวะ” ฉันรู้สึกสะอิดสะเอียนขึ้นมาทันที แต่แก้มกลับนั่งกิน
ทับทิมกรอบต่อได้หน้าตาเฉย ก่อนจะเล่าต่อ 
 “ไม่แค่นั้นแก ทีนี้โต๊ะข้าง ๆ ท่ีกินเย็นตาโฟบอกว่า เหมือน              
น�้าเย็นตาโฟมันมีสีแดงเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ตอนนั้นฟ้าก็ครึ้มด้วย ไฟฟ้าก็
ดับ มันก็มืด ๆ เลยมองไม่ค่อยเห็น สักพักเหมือนเห็นอะไรหยดลงมา                          
ในชามสีแดงสดเหมือนเลือด เลยเงยหน้าข้ึนไปดู เท่านั้นแหละ                                                               
โรงอาหารแทบแตก”
 แก้มเล่าเสียจนฉันนึกบรรยากาศเหมือนหนังไทยตลก ๆ แนว
วิง่หนผี ีเลยหัวเราะออกมาจนส�าลกัขนม แก้มเองกพ็ลอยหัวเราะไปด้วย                                                                                                                                 
 เนื่องจากฝนตกหนักและนาน รุ่นพี่ ม.6 ที่นั่งโต๊ะข้าง ๆ  ได้ยิน
เรื่องผีขื่อโรงอาหารที่เราคุยกันก็เลยหันมาคุยด้วยเพื่อฆ่าเวลา 
 “เออ เล่ากันมาเยอะนะ ผีขื่อเนี่ย หลายต�านานมาก บางทีก็
บอกว่าเป็นเดก็นกัเรยีนไปผกูคอตายบนนัน้ บางคนกบ็อกว่าเป็นลกูสาว
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ภารโรง แต่ว่าขื่อมันสูงขนาดนั้น ถ้าใครอยากจะขึ้นไปแขวนคอตายนี่
อาจล�าบากนะ จะข้ึนไปยังไง บันไดเหลก็ของโรงเรยีนยังสงูไม่ถงึครึง่เลย”                                                                                        
รุ่นพี่ว่า
 ฉันและแก้มมองตามขึ้นไปข้างบน ฟ้าแลบแปลบปลาบท�าให้
สะดุ้งเป็นระยะ “จริงด้วยพี่ สูงมากเลย ขนาดนึกเล่น ๆ ยังนึกไม่ออก
ว่าจะขึ้นไปได้ยังไง แล้วท�าไมผีถึงไปอยู่บนขื่อได้”
 “ตามธรรมเนียมเรื่องผี ๆ ป่ะ” แก้มว่า “ผีก็มักจะอยู่ตามซอก
ตามมุม หรือที่แปลก ๆ เพื่อให้คนฟังนึกไม่ถึงแล้วก็กลัวกัน ขื่อบนนั้น
มันสูง เขาก็เลยเอามาเล่ากันเป็นตุเป็นตะ”
 รุ่นพี่อีกคนเสริมขึ้น “เฮ้ย แต่มีอีกเรื่องนึงนะ ที่เขาเล่ากันน่ะ   
พี่ได้ยนิมาว่า ตอนช่วงท่ีเขาสร้างใหม่ ๆ  มคีนงานท่ีมาพกัหลงัโรงเรยีน
เป็นผวัเมียกนั เกดิทะเลาะกนั แล้วผวักฆ่็าเมยีตาย ตอนนัน้หลงัคาเสรจ็
หมดแล้ว วันท้าย ๆ คนงานคนนี้ก็รอจนคนงานอื่นเข้านอนหมด แล้ว
ก็ใช้นั่งร้านขึ้นไปชักรอกศพเมียท่ีห่อผ้าห่มไว้ข้ึนไปซ่อนบนข่ือกลาง               
โรงอาหารนีแ่หละ แล้วกอ็ยู่รอรบัค่าแรงวนัรุง่ขึน้ก่อนหนหีายไป ต่อมา                                                                                  
ฝนเกิดตกหนัก หลังคาตรงนั้นมันรั่ว น�้าเลยไหลลงมาจนชุ่มผ้านวม                
ห่อศพ แล้วพอน�า้หนกัมากเข้ากเ็ลยตกลงมาข้างล่าง คนเลยรูเ้รือ่งกนั”
 ฉันกบัแก้มนัง่ฟังตาค้าง กลนืน�า้ลายเอ้ือกใหญ่ เริม่รูส้กึไม่ค่อย
อยากจะนั่งต่อแล้ว
 “นัน่แหละเป็นเหตผุลท่ีว่าท�าไมคนถงึมักจะเห็นผข่ืีอในวันท่ีฝน
ตกหนัก ๆ” รุ่นพี่คนเดิมพูดต่อ
 ฉันกับแก้มมองออกไปข้างนอก ฝนยังคงตกหนักชนิดท่ีต้อง
ตะโกนคุยกัน 
 “โห...พายุแล้วม้ังเนี่ย หนักขนาดนี้น�้าจะท่วมหรือเปล่า”               
แก้มว่า
 ตอนนีม้นีกัเรยีนท่ีค้างอยู่ในโรงอาหารราว ๆ  50 คน ต่างพากนั                                                                                    
ขยับเข้ามาอยู่ติดกันตรงกลางมากขึ้นเพราะฝนสาด 
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 แล้วไฟฟ้าก็ดับวูบลง นักเรียนหญิงบางคนส่งเสียงหวีดร้อง 
ด้วยความตกใจ 
 หลังจากนั้นไฟฟ้าก็ติดอีกครั้ง แต่ติด ๆ ดับ ๆ เป็นระยะ      
แก้มจับมือฉันแน่น มือของเธอเย็นเฉียบ เสียงสั่นตอนท่ีบอกฉันว่า 
“แก...แกอย่าเพิง่ตกใจนะ เราค่อย ๆ  ขยับออกไปข้างนอกแล้ววิง่ฝ่าฝน                                                                        
กันไปเลยดีกว่า”
 “แกจะบ้าเหรอ ฝนตกแรงขนาดนี้...” ฉันยังพูดไม่ทันจบ            
แก้มก็หลับตาปี๋พลางชี้นิ้วสั่น ๆ ขึ้นไปข้างบน 
 ท่ามกลางแสงไฟติด ๆ ดับ ๆ ฉันมองข้ึนไปตามท่ีแก้มช้ี             
แล้วกต้็องหวีดร้องสดุเสยีง เมือ่เห็นร่างหญงิคนหนึง่ใส่เสือ้ผ้าขาดรุง่ริง่                       
นั่งแกว่งขาโยกตัวไปมาอยู่บนขื่อโรงอาหาร!!!
 เสยีงของฉันท�าให้คนอ่ืน ๆ  เงยหน้าข้ึนไปมองด้วย หลงัจากนัน้                                                                       
นกัเรยีนกพ็ากนัแตกฮอืเหมือนผึง้แตกรงั และต้องเรยีนแบบตวัเปียกชุม่
กันไปอีกครึ่งวันเต็ม ๆ 
 ส่วนฉันกบัแก้มกห่็อข้าวไปกนิท่ีโรงเรยีนแทนการไปโรงอาหาร
อีกเกอืบเทอม กว่าจะท�าใจกลบัไปซ้ือท่ีเดมิได้ แต่กค็งไม่กล้ามองข้ึนไป
ข้างบนอีกแล้วล่ะ!
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	 โรงเรียนของฉันเมื่อก่อนเคยมีช่ือเสียงมากในเรื่องร้องเร่ืองร�า																																																																																				
โดยเฉพาะร�าไทย เราได้ครูดีจากกรมนาฏศิลป์มาสอนโดยตรง และ    
ด้วยความท่ีก่อนหน้านี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ท�าให้มีนักเรียนหญิงท่ี
สนใจฝึกหัดเรื่องของการแสดงมาสมัคร และพัฒนาแข่งขันกันเองเพื่อ
เป็นตัวแทนโรงเรียนจ�านวนมาก
 แต่เมื่อเวลาผ่านไป ยุคสมัยเปลี่ยน ความนิยมในดนตรีไทย
และนาฏศิลป์ไทยก็ลดลงมาเรื่อย ๆ 
 แม่ของฉันเคยเรียนท่ีนี่ พอมาถึงรุ่นฉันก็ได้รับสืบทอดวิชา
ความรู้การร่ายร�าจากแม่มาเกินระดับพื้นฐาน หลายคนชมว่าฉันมี      
หน่วยก้านด ีผวิดเีหมือนแม่ และฝีไม้ลายมอืในการร่ายร�ากอ็ยู่ในระดบั
ดีมาก 
 โชคดขีองฉันด้วยแหละท่ีตวัเองกช็อบทางนีอ้ยูเ่หมอืนกนั จ�าได้
ว่าตั้งแต่จ�าความได้ พอฉันได้ยินเสียงระนาด ฉิ่ง กลอง ฆ้อง ซอ แล้ว
หัวใจมันเต้นระรัว ขนลุกไปทั่ว ในอกฟูเต็มตื้น อยากจะจีบมือ ตั้งวง 

นางร�ากับชุดผี
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วาดเท้าออกมาร่ายร�า จนผู้ใหญ่บางคนท่ีรู้จักกับแม่ชอบแซวว่าสงสัย
ฉันเป็นนางร�ากลับชาติมาเกิด
 จริง ๆ แล้วฉันอยากขอแม่ไปเรียนที่โรงเรียนประจ�าจังหวัดที่
ใหญ่กว่า แต่แม่ยืนยันว่าครูสอนนาฏศิลป์ท่ีนี่ดีท่ีสุดแล้ว ถ้าฉันอยาก
เข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ควรเรียนต่อท่ีนี่ นั่นท�าให้ฉันต้องพลอยมาเจอ
กับสภาวะชวนอึดอัดท่ีว่า ทางโรงเรียนไม่มีงบให้อุปกรณ์เสื้อผ้าและ 
เครื่องประดับนางร�ามานานมากแล้ว เสื้อผ้าชุดนางร�าเป็นชุดรุ่นเดียว
กับที่แม่ฉันใส่ ซึ่งก็ใส่ผ่านกันมาเป็นร้อยคน จนค�าว่า ‘เยิน’ ยังน้อยไป
 ฉันเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟัง แม่ก็ได้แต่อ้ึงไปแล้วก็ถอนใจ                                                                           
ฐานะทางบ้านเราก็ใช่ว่าดีพอท่ีจะช่วยเหลือใครได้ ค่าชุดไทยหรือ       
ชุดร�าแต่ละชุดก็ไม่ใช่ถูก ๆ 
 แต่ด้วยความท่ีแม่เป็นศษิย์เก่าท่ีรกัโรงเรยีนมาก กเ็ลยพยายาม
คิดหาวิธีช่วยโรงเรียน แม่ไปโพสต์ถามท่ีหน้าเฟซบุ๊กเรื่องปัญหา
โรงเรียนขาดชุดไทยว่า พอจะมีทางไหนหรือหน่วยงานไหนสนับสนุน            
ได้บ้าง โพสต์ไปอาทิตย์หนึ่งก็ยังเงียบ มีหลายคนต้องการช่วยเหลือ 
โดยเสนอให้เรี่ยไรระดมเงิน แต่แม่ไม่อยากยุ่งกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ 
เลยปฏิเสธไป
 นานจนเกือบลืมไปแล้ว วันหนึ่งก็มีใครคนหนึ่งติดต่อแม่มาว่า
มชุีดไทยต้องการจะบรจิาคให้โรงเรยีนจ�านวนหลายสบิชุด พอแม่รูก้ด็ีใจ
มาก รีบพาฉันไปที่นั่นทันทีโดยไม่ทันได้ถามรายละเอียดอะไรมากนัก
 พอฉันกบัแม่ไปถงึกต็ะลงึอยู่ครูห่นึง่ ทีแรกเรานกึว่าอาจจะเป็น
พวกร้านเช่าชุดไทยหรือร้านชุดแต่งงานท่ีจะบริจาคชุดรุ่นเก่า ๆ แต่
ปรากฏว่าเป็นอะไรที่เกินคาดกว่านั้นมาก
 ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองตั้งตระหง่านใหญ่โต เต็มไปด้วย        
ผ้าแพรเจด็ส ีกระถางธปูควันโขมง เทียนและคราบน�า้ตาเทียนเกรอะกรงั 
แท่นบูชา ช้างม้าววัควายจากไม้จากปูนหลายร้อยตวั และอีกอย่างท่ีตัง้
อยู่ข้างศาลคือตู้กระจกบรรจุชุดไทยจ�านวนมากเรียงอัดแน่นอยู่ในนั้น
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 ตอนนี้ฉันกับแม่รู้แล้วว่าผู้ใจบุญท่ีจะบริจาคชุดไทยก็คือผู้ดูแล
ศาลเจ้าแม่ตะเคียนแห่งนี้นี่เอง 
 “ก็คนเขามาบนขอโชคขอลาภ ไม่ก็มาบนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย 
พอได้สมหวังดังท่ีขอ เขาก็เอาชุดไทยสวย ๆ พวกนี้มาถวายเจ้าแม่        
นั่นแหละ เพิ่งจะสองปีท่ีผ่านมานี้เองท่ีมีคนเริ่มบนด้วยชุด นี่ก็ห้าสิบ
หกสิบชุดได้ ไม่มีท่ีเก็บแล้วคุณ ตู้จะระเบิดเอา เจ้าแม่ท่านก็คงดีใจ
หรอก ท่ีชุดไทยของท่านท่ีเหลือใช้จะได้มีนักเรียนเอาไปช่วยใช้ให้มัน
เกิดประโยชน์ขึ้นมา ดีกว่าเก็บเอาไว้เฉย ๆ รอให้มอดมันขึ้น” คนดูแล
ศาลเจ้าแม่ตะเคียนเอ่ยบอก
 แม่ยังคงหน้าซีด ปกติแม่กับฉันไม่ค่อยชอบฟังเร่ืองพวกนี้             
เท่าไหร่ ยิ่งเรื่องผีสางยิ่งกลัว 
 “ค่ะพี ่ขอบคณุแทนทางโรงเรยีนด้วยนะคะ ว่าแต่นีเ่ป็นชุดใหม่
ล้วน ๆ ยังไม่เคยมีใครใช้เลยใช่ไหมคะ ?”
 “ก็...จ้ะ ส่วนใหญ่นะ แต่ก็มีอยู่เซ็ตนึง คณะนางร�าแก้บนเขา           
สั่งตัดกันมาเป็นเซ็ต ห้าชุดเข้ากัน แต่ยังไงไม่รู ้ ไม่ถูกใจมั้ง เลย                                                                         
พากันเอามาถวายให้เจ้าแม่ เผื่อให้บริวารเจ้าแม่ได้ใช้”
 แม่พยกัหน้ารบัทราบ จากนัน้กเ็ซ็นรบัชุดไปใส่ท้ายรถเพือ่จะเอา                                                                                      
ไปส่งให้ท่ีโรงเรยีน โดยก่อนไปไม่ลมืท่ีจะจดุธปูบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคยีน 
กราบขอบพระคุณที่มอบชุดไทยให้กับเด็ก ๆ ได้เอาไปใช้ 
 ระหว่างทางกลับฉันยังคุยกับแม่ว่า ถ้าท่ีโรงเรียนรู้ว่ามาจาก
ศาลเจ้าแม่ตะเคียน เด็ก ๆ  จะกล้าใช้กันไหม เลยตกลงกันว่าจะไม่บอก
ว่าเอามาจากไหน
 ตอนนั้นเองที่ฉันกับแม่สะดุ้งเฮือก เพราะอยู่ดี ๆ รายการวิทยุ
ท่ีเปิดฟังอยู่มีคลืน่แทรกกลายเป็นเสยีงดนตรไีทยดงัออกมาชัดเจนมาก 
ฉันใจหาย หัวใจเต้นรัว พยายามเปลี่ยนไปฟังคลื่นอื่น แต่ไปคลื่นไหน
ก็เจอแต่ดนตรีไทยเพลงเดิม เลยกดปิดไป
 “รายการพิเศษม้ังเลยเหมือนกันทุกช่อง” แม่ว่าท้ังท่ีเสียงสั่น 
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เหงื่อเริ่มซึมไรผม ฉันเองก็พยายามคิดเข้าข้างตัวเองแบบแม่ แต่ก็ยัง
ไม่ค่อยสบายใจ
 จนกระท่ังถงึโรงเรยีน นอกจากเรือ่งเสยีงดนตรไีทยในวิทยุแล้ว
ก็ยังไม่มีอะไรแปลก ๆ เกิดขึ้น 
 แต่เรือ่งชวนผวาและท�าเอาขนหัวลกุกนัท้ังโรงเรยีนเริม่เกดิข้ึน
หลังจากนั้นต่างหาก...
 หลังจากท่ีฉันกับแม่เอาชุดไปให้ครูท่ีโรงเรียน ทางโรงเรียน
ก็ถึงกับประกาศออกไมโครโฟนขอบคุณฉันกับแม่ท่ีน�าชุดไทยและ      
เครื่องประดับชุดมาบริจาคให้ทางโรงเรียน 
 ส่วนทางฝ่ายนาฏศิลป์ก็ดีใจกันมาก และสัญญากับแม่ว่าจะน�า
ชุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แม่ต้องย�้าบ่อยครั้งว่ามีผู้ใจบุญฝาก
มาอีกที ไม่ใช่แม่ให้เอง แต่พวกเขาก็ยังขอบคุณแม่กันอยู่ดี
 พอถงึคาบชมรม ฉันกบัเพือ่น ๆ  ชมรมนาฏศลิป์ท้ังหมด 30 คน                                                                                  
ก็ถูกเกณฑ์กันมาท่ีห้องนาฏศิลป์ ให้ช่วยกันแยกชุดท่ีได้รับบริจาคมา 
และจัดให้เป็นหมวดหมู่ ตามแบบตามสีเท่าท่ีท�าได้ ฉันเห็นเพื่อน ๆ 
และรุน่พ่ีรุ่นน้องพากนัตืน่เต้นตืน่ตะลงึไปกบัเสือ้ผ้าสวย ๆ  เครือ่งประดบั
เข้าชุดสุดอลังการ ฉันก็พลอยตื่นเต้นดีใจไปกับเขาด้วย 
 บางคนถึงกับออกปากว่าอยากลองใส่ แต่คุณครูก็ห้ามเอาไว้ 
บอกว่าเดีย๋วถงึเวลาจะคดัเลอืกให้แต่ละคนเอง รบัรองว่าทุกคนในชมรม
ต้องได้ควิแสดงตามวาระโอกาสไม่ให้เสยีช่ือชมรมนาฏศลิป์ของโรงเรยีน
แน่นอน
 เพ่ือน ๆ เปิดมาเจอชุดเซ็ตท่ีตัดมาเข้ากันห้าชุดท่ีเป็นของ
คณะนางร�าแก้บนก็ชอบใจกัน ชมว่าสวยมาก และเล่นมุกว่าจะจัดแก๊ง
ไปรับจ้างรับแก้บนหารายได้กันบ้าง 
 หลงัพดูประโยคนัน้จบ จู ่ๆ  ลมกพ็ดัแรงกระแทกหน้าต่างปิดดงัปัง                                                                                             
เสียงดังจนหูแทบอื้อ!
 พวกท่ีนั่งใกล้หน้าต่างร้องกันว้ีดว้าย กระโจนเข้ามากลางวงก็
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หลายคน คนอื่น ๆ ที่เหลือเห็นก็พากันหัวเราะข�า 
 แต่เพียงครู่เดียว คนท่ีก�าลังกางชุดนางร�าแก้บนอยู่ดี ๆ ก็              
โดนอะไรสกัอย่างเกีย่วหลงัมือจนเป็นแผลลกึยาว ร้องข้ึนมาเสยีงดงัลัน่
 เลอืดหยดลงพืน้เป็นดวง ๆ  เจ้าตวันัง่มองมือตวัเองหน้าซีดเผอืด                                                                                     
ตาเบิกกว้างจ้องไปท่ีชุดเหมือนเพ่ิงเห็นอะไรท่ีน่ากลัวสักอย่าง ตัวสั่น
ขณะกระถดตัวถอยหลังจนไปติดกับผนังห้องด้านหนึ่ง
 “อะไรแก ? โดนอะไร ? โห...เลอืดไหลเตม็เลย ไปห้องพยาบาล
เรว็ มตีะขาบ แมงป่อง หรอืตัวอะไรอยู่ในชุดหรอืเปล่า ?” เพือ่นคนหนึง่
เอ่ยถามคนเจ็บ
 คนเจ็บจ้องชุดนั้นเขม็ง และตอบเสียงสั่น “เมื่อกี้...มีมือที่เล็บ
ยาว ๆ โผล่ออกมาจากชุดนั้นแล้วข่วนมือเรา”
 ทุกคนได้ยินก็พากันตกอกตกใจ ในขณะท่ีเจ้าตัวเริ่มสะอ้ืน 
เพื่อนสามสี่คนจึงเสนอตัวประคองกันไปห้องพยาบาล
 คนท่ีเหลือในห้องไม่พูดอะไรกันอีกเลย เพราะรู ้สึกได้ถึง
บรรยากาศแปลก ๆ  วงัเวงในห้อง ต่างพากนัรบีเกบ็ชุดไทยท่ีครูให้แยก
เข้าตูเ้สือ้ผ้า แล้วกแ็ยกย้ายกนักลบัอย่างรวดเรว็จนไม่มีใครเช็ดรอยเลอืด                                                                            
กลางห้องด้วยซ�้า
 ฉันรู้สึกผิดอยู่ลึก ๆ ท่ีรู้ว่าชุดนี่มาจากไหน แต่ก็ยังเช่ือมั่น               
ในเจตนาดีของคนที่บริจาคว่าอยากจะสร้างกุศลให้เจ้าแม่ตะเคียน มัน
เป็นเรื่องที่ดี ไม่น่าจะมีอะไรเสียหาย 
 แต่ว่า...ชุดนางร�าแก้บนนั่นเล่า ?
 ฉันคาใจแถมยังปรึกษาเพื่อนคนไหนไม่ได้ เพราะต้องเก็บ  
ความลับเรื่องท่ีมาของชุด เลยลองไปเสิร์ชในกูเกิลดู เผื่อจะเจอว่า     
ชุดนางร�าแก้บนแบบนี้มีคณะไหนใช้บ้าง ก็ปรากฏว่าเจอเรื่องแจ็กพอต
ที่ท�าเอาขนหัวลุก
 ข่าวในเว็บดังเว็บหนึ่งเสนอข่าวว่า รถกระบะขนคณะนางร�า
แก้บนซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมฯ ประสบอุบัติเหตุพลิกคว�่า ขณะจะ
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ไปร�าแก้บนให้กับเจ้าแม่ตะเคียนในท้องที่เดียวกับศาลเจ้าแม่ตะเคียนที่
ฉันกับแม่ไปรับชุดมาพอดิบพอดี 
 ในข่าวยังบอกอีกว่า ทางเจ้าของคณะเพิ่งไปรับชุดท่ีสั่งตัดให้
นางร�าใหม่ ยังไม่ทันได้ใช้ก็มาเกิดเหตุเสียก่อน 
 ฉันรีบเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง แม่ก็ใจคอไม่ดีไปด้วย แล้วบอกว่า
พรุ่งนี้จะไปบอกความจริงกับครูท่ีโรงเรียนดีกว่า เผื่อจะเอาชุดเซ็ตนี้              
ไปคืนให้สบายใจ
 แต่ก็พอดีท่ีเช้าวันนั้นแม่เกิดไม่สบายขึ้นมา ฉันเลยต้องพา
แม่ไปหาหมอ ตอนบ่ายเพื่อนในห้องก็ไลน์มาบอกว่าท่ีโรงเรียนเกิด      
เรื่องใหญ่ 
 ขณะท่ีเด็กในชมรมห้าคนท่ีครูคัดเลือกมาลองชุดนางร�าเพื่อ              
ร�าอวยพรงานโรงเรียนเดือนหน้า อยู่ดี ๆ ก็เกิดผีเข้า พากันร�าเอง
อย่างตาลอย ด้วยท่าทางที่ครูไม่ได้สอน จนครูพากันแห่มาทั้งโรงเรียน                 
มาช่วยกันเรียกจนนักเรียนเหล่านั้นเริ่มได้สติ แล้วก็พากันร้องไห้กลัว
จนท�าอะไรไม่ถูก ฉันกับแม่เลยต้องรีบไปโรงเรียนแล้วเล่าทุกอย่างให้        
ครูใหญ่ฟัง
 หลังเหตุการณ์นั้น ครูนาฏศิลป์เลยขออนุญาตครูใหญ่พา
คณะนักเรียนของชมรมยี่สิบกว่าคนรวมทั้งฉันด้วย ใส่ชุดไทยที่มาจาก     
ศาลเจ้าแม่ตะเคียน พากันไปร�าถวายเจ้าแม่ตะเคียนเพื่อขอบคุณ และ
ตามความเชื่อว่า ช่วยสานต่อความตั้งใจของคณะนางร�าแก้บนที่มาท�า
ภารกิจไม่ส�าเร็จในวันนั้น ให้ลุล่วงเพื่อความสบายใจของทุกคน
 หลงัจากนัน้กไ็ม่มเีรือ่งอะไรแปลก ๆ  เกดิข้ึนอีก และชมรมนาฏศลิป์                                                                                                                   
ของโรงเรียนก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง มีนักเรียนย้ายจาก             
ชมรมอื่นมาเข้ากันอีกเพียบ
 แต่ยังไงก็ตาม ชุดของคณะนางร�าแก้บนเซ็ตนั้น ก็ไม่มีใคร          
ในรุ่นของฉันกล้าใส่อีกเลยเช่นกัน
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 จริง	ๆ	ฉันก็ไม่น่ามาอยู่ในล็อกเกอร์นี้หรอก	 ใครจะอยากมาอยู่
ในล็อกเกอร์คนที่ตัวเองเกลียด	...ว่าไหม	?
 แล้วถ้าถามว่าท�าไมฉันถึงเกลียดมัน ? ฉันว่าค�าตอบคง             
เหมือนกับเพ่ือน ๆ ร่วมโรงเรียนอีกหลายคนท่ีเกลียดมันนั่นแหละ             
เราจะเห็นตามโต๊ะเรียน ตามฝาผนัง ตามประตูห้องน�้าหญิง มีแต่                 
คนที่เกลียดมัน และแช่งชักหักกระดูกให้มันไปตาย!
 ปริม ปรีดา นักเรียน ม.4 ท่ีเป็นดาราวัยรุ่นยอดนิยมจาก
ซีรีส ์ช ่องดังทุกวันนี้นี่แหละ เวลานางปริมเดินไปไหนมาไหนใน                        
โรงเรียนแทบจะมีแต่คนแห่แหน ถ้าเอาพรมมาปูให้เดินได้คงท�า                                     
ไปแล้ว กระเป๋ารองเท้าของมันแม้จะถูกระเบียบ แต่ดูปราดเดียวก็รู้ว่า                                            
ใช้ของแบรนด์เนมราคาหลักหมื่น เสื้อผ้าก็สั่งตัดพิเศษแม้กระท่ัง                                                                                               
ชุดพละ และพวกครูก็ไม่มีใครว่าอะไรมันสักค�า 
 พวกนกัเรยีนผูช้ายยิง่ทุเรศ เวลาพดูจากบัมันกต้็องพดู “จ๊ะจ๋า...                                                                                    

ล็อกเกอร์ของไฮโซ
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น่ารักงั้นงี้” ตอนจะกลับบ้านก็ต้องมีผู้จัดการส่วนตัวมารับเพื่อคอย            
หอบขนมและของฝากจากแฟนคลับ 
 “ถุย! มาเรียนหรือมางานอีเวนต์โชว์ตัวมันกันแน่วะ” บางคน   
ด่าหยาบคายหลังจากรถหรูที่มารับส่งนางปริมขับจากไป ทั้งที่เมื่อกี้ยัง
เดนิตามประจบประแจงเกาะตดิเป็นเห็บเกาะหูหมารอขอส่วนบุญอยู่เลย
 ฉันยิม้มุมปากด้วยความรูส้กึสมเพช คนอย่างนางนัน่ นอกจาก
สวยแล้วมีอะไรดี แม้แต่เพื่อนดี ๆ ที่จริงใจสักคนยังหาไม่ได้ 
 อันท่ีจริง ถ้านางปริมหัดท�าตัวติดดินเป็นมิตรกับคนอ่ืนบ้าง      
กค็งจะไม่น่ารงัเกยีจขนาดนี ้แต่นีเ่วลาเดนิไปไหนมาไหนเอาแต่ตัง้หน้า                                                                             
ตัง้ตาเชิดหน้าเป็นคณุหนูไม่สนใจใคร มาเรยีนแล้วกก็ลบั ท�าเหมือนอยู่                                                                         
คนเดียวบนโลก ข้าวโรงอาหารมันก็กินไม่ได้ ต้องกินอาหารท่ีผู้จัดการ                                                                            
เตรยีมมาให้ ไม่ร่วมเมาท์หรอืเล่นอะไรกบัใคร ไม่น่ารกัสดใส หวานแหวว                                                                          
อบอุ่นติดดินเหมือนในซีรีส์เลยสักนิดเดียว
 นี่แหละที่พวกฉันถึงได้เรียกมันว่า นางคนลวงโลก!
 จนกระท่ังวนัหนึง่ ฉันก�าลงัเกบ็ของท่ีลอ็กเกอร์เสือ้ผ้าหลงัเรยีน
ว่ายน�้าเสร็จ ก็เห็นมีใครคนหนึ่งท่าทางแปลก ๆ  ไม่คุ้นหน้า เดินเอาห่อ
อะไรสักอย่างใส่ในกระเป๋าผ้าแล้วเอามาใส่ไว้ในล็อกเกอร์ของนางปริม
 แปลกก็ตรงท่ีว่า นางปริมมันไฮโซจัด ไม่ค่อยใช้ล็อกเกอร์                         
เก็บของรวมกับนักเรียนคนอื่น ๆ สักเท่าไหร่ ยิ่งจะให้คนอื่นมาใช้แทน
ก็ยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้
 ฉันเดนิผ่านไปแอบช�าเลอืงด ูแต่กม็องอะไรไม่เห็น พอดช่ีวงนี้                                                                               
ท่ีโรงเรียนมีข่าวเกี่ยวกับพวกท่ีแอบเอายาเสพติดเข้ามาขายและรับส่ง                                                                                         
กัน เลยคิดว่าแบบนี้มันออกจะน่าสงสัยอยู่
 ท้ังท่ีเกลียด แต่ก็กลัวว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป ฉันเลย                
ตัดสินใจเดินตามหานางปริมเพื่อบอกเรื่องท่ีเห็นให้ระวังตัว แต่พอ                                                                                           
ไปเจอ ปรากฏว่านางปริมก�าลังนั่งดูคลิปซีรีส์ตอนใหม่ของตัวเอง               
ย้อนหลังอยู ่ ฉันพยายามจะเข้าไปคุยด้วยก็โดนพวกเห็บหมากัน                  
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ออกมา และบอกว่าอย่ารบกวนปริมตอนเช็กงานตัวเอง
 ทีนี้ฉันเลยฉุนจัด ทั้งที่ตัวเองตั้งใจดีและหวังดีแท้ ๆ กลับมา
ไล่กันเหมือนหมูเหมือนหมา งั้นคอยดูละกัน.. ฉันคิดด้วยความโมโห 
ก่อนที่คืนนั้นจะเริ่มปล่อยข่าวในเว็บดัง ๆ ว่านางปริมมันมีอาชีพเสริม
คือส่งยาขายในโรงเรียน มีคนเห็นมันเอายาไปใส่ในล็อกเกอร์ แล้ว                               
เคยเห็นมันแอบดูดยาไอซ์ในห้องน�้าโรงเรียนด้วย 
 ฉันท�าไปด้วยความโมโห และเกลียดขี้หน้ามันล้วน ๆ พอฉัน
โพสต์เสร็จก็เข้านอนด้วยความสบายใจ
 เช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงได้รู ้ว่าเรื่องมันบานปลายใหญ่โต ใครจะ                                                                                         
ไปรู้ว่านางคุณหนูนั่นดันติดยาไอซ์จริง ๆ และถึงแม้จะไม่ได้ดูดใน
โรงเรียน แต่มันก็ไปดูดที่ห้องเพื่อนไฮโซของมัน แถมถ่ายรูปเล่นกันไว้
ด้วย 
 พอเร่ืองท่ีฉันโพสต์ถูกแชร์กันไปท่ัว อีคนท่ีมีรูปนี้กลัวไม่ดัง 
หรอืไงไม่รู ้เลยปล่อยรปูนางปรมิดดูยาไอซ์ออกมาสมทบ ท่ีหนกักว่านัน้                                                                               
คือต�ารวจขอเข้าค้นล็อกเกอร์ของนางปริม แล้วปรากฏว่าเจอยาไอซ์  
เกือบครึ่งโลฯ อยู่ในนั้น ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไง
 ผลคือ คุณหนูปริมโดนคุมตัวไปสอบสวนในเช้าวันนั้น
 หลังจากนั้นนางปริมก็ได้ประกันตัวออกมากลับมาเรียนต่อ      
แต่คราวนี้มีอาการหวาดระแวงเหมือนคนประสาท ยิ่งเวลาเข้าไปใน
ห้องลอ็กเกอร์มันจะย่ิงลน บางทีกเ็ข้าไปซ่อนตวัหลบต�ารวจในลอ็กเกอร์   
ตัวเอง อาการระแวงหนักข้ึนเรื่อย ๆ จนพ่อแม่มันต้องพาไปหาหมอ 
หลังจากนั้น เราก็ได้ข่าวว่ามันโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะทนแรงกดดัน                                                                                 
ไม่ไหว
 เย็นวนันีห้ลงัว่ายน�า้เสรจ็ ฉันขึน้จากสระช้าไปหน่อย และกว่าจะ                                                                             
รู้ตัวก็อยู่ในห้องล็อกเกอร์คนเดียวแล้ว...
 เสยีงเดนิลากเท้าใกล้เข้ามา แม้ไม่รูว่้าเป็นใคร แต่เสยีงแบบนัน้
ดูไม่ใช่จังหวะเดินของมนุษย์ปกติ ความรู้สึกเย็นยะเยือกชวนขนหัวลุก
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ท�าให้ฉันรีบวิ่งไปที่ประตู แต่มันเปิดไม่ออก 
 ฉันรบีพุง่ไปหลบท่ีซอกลอ็กเกอร์เพือ่แอบด ูเจ้าของเสยีงฝีเท้า
ค่อย ๆ ปรากฏตัวขึ้น ร่างนางปริมในสภาพศีรษะเปิดเลือดท่วมนั้น              
ดูน่าสยดสยองเกินกว่าจะจินตนาการได้ มันเดินลากขาตัวแข็งท่ือ                                                              
เดินใกล้เข้ามา!
 ฉันไม่รู ้จะหนีไปไหนเลยเข้ามานั่งตัวสั่นน�้าตาไหลอยู่ใน      
ล็อกเกอร์ที่ใกล้ที่สุด พยายามสะอื้นให้เบาที่สุดตอนที่ร่างสุดหลอนนั่น
เดินใกล้เข้ามาเร่ือย ๆ มันลากนิ้วเคาะมาทีละตู้เหมือนก�าลังตามหา
อะไรบางอย่าง
 ฉันสวดมนต์ทุกบทที่นึกได้ และพยายามขออโหสิกรรมกับมัน 
จนเมื่อมันเข้ามาใกล้ล็อกเกอร์ที่ฉันซ่อนอยู่ เสียงเดินก็หยุดลง ฉันรอ                 
สกัพกัจนแน่ใจว่าเงยีบแล้วกถ็อนหายใจโล่งอก ก่อนจะสะดุง้สดุตวั ตกใจ
แทบสิ้นสติ!!!
 ร่างท่วมเลือดของนางปริม และดวงตาเหลือกลานอย่างคนท่ี
ก�าลังกลัว กระซิบบอกฉันที่อยู่ในล็อกเกอร์เดียวกัน!
 “จุ๊ ๆ เงียบ ๆ ไว้ อย่าออกไปนะ เดี๋ยวต�ารวจเจอ...”
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 เร่ืองนี้เกิดข้ึนตอนฉันเรียนอยู่ช้ันปีที่	 1	 ของมหาวิทยาลัยเปิด																																																															             
ย่านบางนา ตอนนัน้ย่านนัน้ยังเป็นท่ีนาและป่าหญ้ารกร้างเสยีส่วนใหญ่                                                                       
หอพกัท่ีฉันพกัอยูไ่ม่ไกลจากมหาวทิยาลยัมากนกั พอให้วยัรุน่เดนิถงึได้
โดยไม่ทันเหนือ่ย แต่ระยะทางระหว่างนัน้แหละท่ีท�าให้ฉันมีเร่ืองมาเล่า
ในวันนี้
 ทางเดนิระหว่างหอพกักบัมหาวทิยาลยัมสีองทาง ทางหนึง่เป็น
ทางเดินเลียบถนน ระยะทางราวหนึ่งกิโลเมตร สองข้างทางมีร้านค้า                                     
และร้านอาหารขนมอร่อย ๆ มากมายเรียงรายตลอดทาง เป็นเส้นทาง                         
ท่ีท้ังนักศึกษาและชาวบ้านแถวนั้นนิยมกันมาก เพราะเหมาะท่ีจะ
เดินเลือกซ้ือกับข้าว หรืออาหารม้ือดึกไว้ตุนกินเวลาอ่านหนังสือสอบ       
ฉันเองปกติก็เดินทางนั้น ฝากท้องท่ีร้านข้าวแกงสักร้าน แล้วก็ซ้ือ                                                                             
น�้าเต้าหู้ติดมือกลับมาไว้กินตอนดึก ๆ
 ส่วนอีกทางเป็นทางที่สั้นกว่า ระยะทางราวห้าถึงหกร้อยเมตร 

เสียงเรียกในกอหญ้า
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แต่เป็นทางลกูรงัตดัเข้าไปกลางดงหญ้าสงูเทียมอก มร้ีานขายน�า้หวาน                                                                                
ตั้งอยู่สองร้าน ตอนเย็น ๆ ไม่ค่อยมีใครเดินทางนี้บ่อยนักเพราะ      
ค่อนข้างเปลี่ยว แต่ถ้าเป็นตอนเช้ายังมีนักศึกษานิยมใช้อยู่บ้างเพราะ
เดินทางถึงห้องเรียนได้เร็วกว่า แต่ตอนเย็นนี่เรียกว่าสงัดเลยทีเดียว
 วันหนึ่งฉันเลิกเรียนตอนห้าโมงครึ่ง วันนั้นนึกยังไงไม่รู ้               
อยากกินน�้าหวานร้านท่ีอยู่ข้างทางลูกรังตรงนั้นข้ึนมา ขณะท่ีรู ้สึก
คอแห้งเป็นผง จึงค่อย ๆ เดินไปตามทางนั้น 
 จ�าได้ว ่าวันนั้นเป็นกลางฤดูหนาวท่ีอากาศค่อนข้างเย็น 
พระอาทิตย์ตกดินเร็วกว่าหน้าอ่ืน ฉันเดินทอดน่องดูลมพัดทิวหญ้า            
เป็นคลื่นสวยงาม และดวงอาทิตย์สีแดงสดดวงโตเหมือนไข่เค็มยักษ์ 
 ฉันแวะซื้อกาแฟเย็นเข้มข้นพิเศษ แล้วเดินจิบไปด้วยระหว่าง
ทางเดินกลับนั้น ยังจ�าได้ว่ารสชาติของกาแฟในเย็นวันนั้นเป็นยังไง 
อากาศหนาวยะเยือกลงทุกนาทีจนฉันต้องเร่งฝีเท้า
 แต่เมื่อไปถึงกลางทาง จู่ ๆ เหมือนได้ยินเสียงเรียกลึกลับ 
คล้ายเสียงหญิงสาวกึ่งสะอ้ืน ท�าให้ฉันต้องหยุด และมองไปทาง                  
ทุ่งหญ้าบริเวณนั้น ฉันมองไปรอบ ๆ ตัวเพื่อหาต้นเสียงแต่ก็ไม่มีใคร
อยู่ในบริเวณนั้น 
 อากาศหนาวจนเย็นยะเยือกในขณะท่ีดวงอาทิตย์ก�าลงัลบัลงใน
ทะเลหญ้าอย่างรวดเร็ว ฉันตอบตัวเองไม่ได้ว่าเพราะอะไรถึงยังยืนอยู่
ตรงนั้นจนมืด ก่อนจะวิ่งกลับหอพักเม่ือรู้ตัวว่ายืนอยู่คนเดียวบนทาง
ลูกรังที่มีไฟทางเพียงสองสามดวง
 คืนนั้นฉันนอนเหงื่อแตกท้ังท่ีอากาศหนาว รู ้สึกกระวน               
กระวายกระสับกระส่ายบอกไม่ถูก กว่าจะหลับได้ก็ปาเข้าไปตีสาม ฉัน
ฝันว่าหลังจากเลิกเรียนตัวเองเดินผ่านทางลูกรังนั้นกลับหอคนเดียว 
สองข้างทางมีเพียงป่าเปลี่ยวรกร้าง 
 ในฝันฉันสะพายกระเป๋าเป้ท่ีบรรจุหนงัสอื สมุดเรยีน ใส่เสือ้ยืด
สขีาว กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ ทว่านัน่ไม่ใช่ตวัฉัน แต่กลบัเป็นคนอ่ืน                                                                     
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ที่น่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และเรียนที่เดียวกัน ดีไม่ดีอาจจะพัก           
ที่เดียวกันด้วย
 ตัวฉันในความฝันเดินมาได้คร่ึงทาง ก็มีกลุ่มชายแปลกหน้า
สามคนเดินสวนทางมา จากนั้นภาพในฝันก็หายไปกลายเป็นอีกภาพ 
 ฉันนอนหงายอยู่ท่ีพืน้ มองเห็นหน้าใครบางคนก�าลงัใช้มอืซ้าย                                                                          
ขยุ้มท่ีเส้นผมฉันให้แหงนหงายขึ้น ส่วนมืออีกข้างยกมีดปังตอ                
ขนาดใหญ่ข้ึนสูง ก่อนฟันลงมาท่ีคอฉันอย่างแรงสามสี่ครั้ง ท่าทาง 
ของคนท่ีถือมีดนั้นดูคุ้นเคยกับมีด และใช้มันอย่างคล่องแคล่วราวกับ
เป็นอวัยวะอีกชิ้นในตัว
 ภาพจากมุมมองประหลาด ๆ เหมือนฉันนอนตะแคงอยู่ใน    
ดงหญ้าข้างทาง แล้วมองออกมาตรงทางเดินลูกรัง มองเห็นตัวฉันเอง
ถอืแก้วกาแฟเย็นพลางดดูขณะเดนิผ่านมาทางนัน้ และหยุดอยู่ในระยะ
ที่ห่างไม่ถึงสามเมตร 
 ฉันพยายามเรยีกตวัเองด้วยความกลวัอย่างบอกไม่ถกู แต่แล้ว
ก็สะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจเต้นตุบตับเหมือนจะหลุดออกจากอก 
 ฉันกดไฟดูนาฬิกาท่ีหัวนอน นาฬิกาบอกเวลาตีห้าครึ่ง แต่              
ฟ้ายังมืดสนิท ฉันเห็นเงาคนเคลื่อนไหวอยู่ท่ีระเบียง ทีแรกนึกว่า
เป็นเพ่ือนเมตออกไปซักผ้าแต่เช้าเหมือนเคย แต่พอมองไปข้างตัวก็                 
สะดุ้งโหยง เพราะเพื่อนยังนอนหลับอยู่ข้าง ๆ เลยหันไปมองอีกที                                                                   
คราวนี้เล่นเอาแทบเป็นลม ความกลัวเย็นเยือกพุ่งเข้าเกาะข้ัวหัวใจ              
จนแทบหยุดเต้น
 ร่างท่ียืนอยู่ตรงระเบียงเป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งท่ีคุ้นตา 
เพราะฉันเพิ่งเจอเธอในฝัน เสื้อยืดสีขาว กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ    
แต่เหนือคอขึ้นไป...ว่างเปล่า! เธอไม่มีหัว!
 ท่ามกลางเสียงสะอื้นแผ่วลึกลับ ฉันรีบหลับตาลงแล้วหันไป
เขย่าตัวเพื่อนให้ตื่น ลุกมาเปิดไฟอยู่เป็นเพ่ือนกันถึงเช้า ฉันไม่ยอม
เล่าเรื่องหลอนทันทีในตอนนั้นเพราะกลัวว่าเพื่อนจะกลัวไปด้วย 
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 แต่เพียงรุ่งสาง ฟ้าสว่าง ฉันก็ต้องบอกมันอยู่ดี
 เช้าวันนั้น เราเห็นรถต�ารวจและกู้ภัยหลายคันมาจอดบริเวณ
ทางลูกรังเพ่ือค้นหาอะไรบางอย่าง หลังจากนั้นข่าวทางโทรทัศน์ก็
รายงานว่า พบศพนักศึกษาหญิงคนหนึ่งในบึงน�้าระหว่างทางเดินมา
มหาวิทยาลัย แต่ไม่พบศีรษะ ฉันได้ยินแล้วก็แทบจะเป็นลมอีกครั้ง
 ฉันตัดสินใจเดินไปชี้จุดที่คาดว่าศีรษะจะซ่อนอยู่ แล้วพวกเขา
ก็พบเธอจริง ๆ ฉันไม่กล้าอยู่ดูศพ และบอกพวกเขาได้เพียงว่าเธอมา
เข้าฝัน แม้จะไม่มีใครเชื่อเลยก็ตาม 
 ฉันไม่ได้ย้ายหอหนีไปไหน แต่ก็ไม่กล้าใช้เส้นทางนั้นอีกเลย 
และยังไม่เคยลืมเรื่องนั้นจนถึงวันนี้
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	 มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงวัยอยากรู้อยากเห็น	 ยิ่งดูลึกลับ																																																																																																													
ดูต้องห้ามย่ิงอยากท�า เรื่องผี ๆ นี่ย่ิงเร้าใจใหญ่ แต่ปกติแล้วฉันอยู่ใน                                                                                                     
กลุ่มเด็กเรียบร้อย กิจกรรมห่าม ๆ จึงไม่ค่อยมีมากเท่าเด็กแก่น ๆ                 
แต่ก็นั่นแหละ!
 บ่ายวนัหนึง่ช่วงคาบอสิระ คนอ่ืน ๆ  กระจายกนัออกไปท�ากจิกรรม                                                                                      
ท่ีตัวเองชอบ แต่เนื่องจากพวกเราสี่คนตัดสินใจช้า เลยติดแหง็กอยู่                 
ในตกึท่ามกลางสายฝนท่ีเทกระหน�า่ลงมาราวกบัฟ้ารัว่สลบัเสยีงฟ้าร้อง
ค�ารามดังเป็นระยะ
 เราช่วยกนัปิดหน้าต่างจนหมด ใครคนหนึง่พดูขึน้ว่า บรรยากาศ                                                                                    
คร้ึม ๆ แบบนี้หลอนดีชะมัด น่าเล่นผีถ้วยแก้ว ทุกคนจึงสรุปว่าจะ             
เล่นผีถ้วยแก้วกัน 
 แจ๋ม หนึ่งในกลุ่มเพื่อนเสนอว่า ไหน ๆ จะเล่นกับผีแล้วก็เอา
ให้สุดไปเลยดีกว่า ที่ตึกเรียนบนชั้นสี่ จะมีห้องหนึ่งที่เรียกว่า ห้องผีสิง                                                                 
เม่ือก่อนเป็นห้องเรียนนาฏศิลป์ แต่เม่ือห้องนาฏศิลป์ย้ายไปอยู่ท่ี                     

อาถรรพ์ผีเหรียญ
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ตึกใหม่ ห้องนี้จึงกลายเป็นห้องโล่ง ๆ ไม่ได้ใช้งาน และตามธรรมดา
ของห้องร้าง คนก็จะลือกันว่าเห็นผี แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องท่ี                     
เล่าต่อ ๆ กันมา หาต้นตอจริงจังไม่ได้
 พวกเราจึงตกลงกันว่าจะช่วยกันกวาดฝุ่นตรงกลางห้องเป็น             
วงกว้างพอนั่งกันได้ แล้วก็ปิดประตูใส่กลอน บรรยากาศในห้องตอนนี้                                                            
อับทึบ มืดสลัวเพราะไม่มีหลอดไฟสักหลอด อาศัยแค่แสงสว่างจาก  
ช่องแสงกระจกด้านบนหน้าต่าง
 พวกเราเริ่มเล่นผีถ้วยแก้วโดยใช้เหรียญแทน ตามวิธีท่ีเคย
ได้ยินมา โดยแจ๋มเป็นตวัตัง้ตวัตเีริม่พิธ ีด้วยการท่องคาถาเรยีกวิญญาณ
เร่ร่อนลงมาสถิตอยู่ที่เหรียญสิบ ทุกคนแตะนิ้วชี้คนละนิ้วลงบนเหรียญ
แล้วเริ่มถาม
 “ท่านเป็นใคร ?” เพื่อนคนหนึ่งในวงถามขึ้น
 เหรยีญค่อยขยับช้า ๆ  ตอนนัน้ฉันเริม่กลวั แต่ไม่กล้ายกนิว้ออก                                                                             
เพราะแจ๋มบอกไว้ว่า เป็นตายยังไงกห้็ามเอานิว้ออกจากเหรยีญเดด็ขาด 
ไม่อย่างนั้นวิญญาณในเหรียญจะพุ่งเข้าสิงคนคนนั้น
 เหรียญค่อย ๆ เลื่อนไปตรงช่อง ชอบ / ไม่ชอบ แล้วก็ไปหยุด
ที่ค�าว่า ‘ชอบ’
 “อ้าว” แจ๋มอุทาน “ไม่ได้ถามว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะ ถามว่า
ท่านเป็นใคร ?”
 คราวนีเ้หรยีญเคลือ่นท่ีเป็นวงกลมสองสามรอบ แล้วไปหยุดท่ี
ค�าว่า ‘ชอบ’ อีกเหมือนเดิม
 “เอ่อ...” ฉันพยายามแสดงความคดิเห็นบ้าง “หรอืว่าบางทีเขา
อาจจะชื่อชอบหรือเปล่า ?”
 ในกลุม่ครางฮอื หลงัจากนัน้ถามอีกหลายข้อ ท้ังเรือ่งในอนาคต 
แม้แต่ขอให้ใบ้หวย แต่เหรยีญกไ็ม่ยอมหยดุท่ีไหน วิง่วนไปมาบนกระดาษ                                                                             
เป็นวงกลมจนเราเริ่มตกใจ 
 “เฮ้ย! ใครออกแรงดันเหรียญหรือเปล่าวะ ไม่สนุกนะเว้ย”       
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แจ๋มร้องขึ้น
 “นี่นิ้วฉันจะหลุดแล้วนะ” เสียงเพื่อนฟังเหมือนจะร้องไห้     
 “แก...ฉันกลวั พอแล้ว เลกิเล่นเหอะ” เพือ่นคนหนึง่โอดครวญ
 ขณะที่แจ๋มตัดสินใจ “งั้นนับหนึ่งถึงสามแล้วเอานิ้วออกพร้อม
กันนะ หนึ่ง...” 
 นับได้แค่นั้นเหรียญก็หยุดกะทันหันจนบางคนนิ้วแทบไถลเลย
เหรียญไป
 “เอ้า! หยุดแล้ว อะไรวะเนี่ย ?” ใครคนนั้นอุทานขึ้นยัง                      
ไม่ขาดค�า เหรียญก็เริ่มขยับช้า ๆ อีกครั้ง คราวนี้เหรียญเดินไปท่ี                
ตัวอักษร อ-อ-ก-ไ-ป 
 “ออกไป...หมายความว่ายังไงวะ ?” ใครอีกคนถามเสียงสั่น
 ยังไม่ทันท่ีจะมีใครตอบ เหรยีญกเ็ดนิไปหยดุซ�า้ท่ีตวัอักษรเป็น
ค�าเดิมอีกถึงสามครั้ง... ออกไป ออกไป ออกไป
 ฉันใจฝ่อจนแทบจะหยุดเต้นไปแล้ว “ฉันว่าเราเลิกเล่นเหอะ    
น่ากลัว”
 ทันใดนัน้ ท่ามกลางเสยีงฝนท่ีสาดซัดหนกัข้ึนจนแทบจะตะโกน
คุยกัน ก็มีเสียงหนึ่งดังแทรกเข้ามา คล้ายเสียงใครบางคนก�าลังเคาะที่
หน้าต่างดัง กึก กึก กึก...จนพวกเราสะดุ้งเฮือก 
 “แก...ได้ยินป่ะ ?” ฉันถามขึ้น
 “อาจจะเป็นเสียงกิ่งไม้ชนหน้าต่างก็ได้ ลมมันแรงนะแก”                
แจ๋มตอบ
 กึก กึก กึก...เสียงนั้นดังข้ึนอีก ท�าให้พวกเราต้องหันไปดู 
พร้อมกันโดยนิ้วมือยังไม่หลุดออกจากเหรียญ
 เสีย้ววินาทีนัน้ แสงฟ้าแลบสว่างปลาบข้ึนสองครัง้ตดิกนั ท�าให้
ช่องแสงกระจกฝ้าด้านบนปรากฏเป็นเงาหัวคนแนบกระจกชัดเจน!!!
 เพียงเท่านั้น พวกเราก็หวีดร้องแล้วพุ่งเข้ากอดกันกลม ขณะ
ก�าลงัตะเกยีกตะกายจะไปท่ีประตูนัน้ หน้าต่างห้องบานหนึง่กเ็ปิดผลวัะ
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ออกพร้อมกับร่างชายผอมสูงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้น 
 “กรี๊ด!!!” ฉันร้องลั่นหลับตาปี๋ จะเป็นลมเสียให้ได้
 “เข้ามาท�าอะไรกัน ?” เสียงจากร่างนั้นดังแทรกพายุฝนเข้ามา 
จนพวกเราต้องหยุดนิ่ง เริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผี ทว่าพอตั้งใจดู
จึงเห็นว่าเป็นลุงคนหนึ่งในชุดภารโรงก�าลังถือไม้ถูพื้นจ้องเขม็งเข้ามา 
“ออกไปกันได้แล้ว ห้องนี้เขาไม่ให้ใช้”
 เรารีบเก็บข้าวของโดยไม่ต้องรอเชิญรอบสอง และคิดว่าเรื่อง
หลอน ๆ ของเราจะจบลงแค่นั้น 
 แต่เช้าวันรุ่งข้ึน แจ๋มเดินเข้ามาหาฉันด้วยใบหน้าซีดเซียว 
จูงมือเดินไปด้านหลังตึกพลางเล่าว่า “แกจ�าได้ไหม ลุงภารโรงคนท่ี                                                                                       
เจอเมื่อวานน่ะ” 
 ฉันพยักหน้ารบัว่าจ�าได้แล้วถามกลบัไปว่า “มีอะไรเหรอ ลงุแก
ฟ้องครูเหรอ ?”
 “ไม่ใช่อย่างนัน้ คอืฉันรูแ้ล้วล่ะ ว่าท�าไมครเูขาถงึไม่ให้ใช้ห้องนัน้”                                                                                       
แจ๋มว่าพลางชี้ไปท่ีด้านหลังห้องท่ีเราเล่นผีเหรียญเม่ือวาน ซ่ึงฉัน                   
ไม่เคยสังเกตมาก่อน “เมื่อช่วงปิดเทอมที่แล้ว มีลุงภารโรงเดินไปเช็ด
กระจกฝ้า แล้วระเบียงมันก็ถล่มลงมา”
 ฉันมองตามนิ้วเพื่อนไปตรงรอยปูนหัก ๆ หลังห้องนั้นที่ไม่มี 
ที่ตรงไหนให้คนเหยียบได้เลย แล้วก็ใจหายวูบ! เพื่อนยังพูดต่อว่า 
 “แล้วที่ส�าคัญ...แกเดาออกใช่ไหม ว่าลุงที่ตายไปชื่ออะไร ?”
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	 “เมื่อตื่นจากความฝันในตอนเช้า	 ตั้งจิตไว้ท่ีคนที่คุณฝันเห็นและ
ต้องการให้เขาชอบคณุ อย่าวอกแวกเป็นอย่างอืน่ เมือ่เดนิออกจากบ้าน 
เจอของสีแดงอะไรที่ตกอยู่ระหว่างทางเป็นอย่างแรก ให้เก็บขึ้นมาและ
พกติดตัวไว้ คุณจะโชคดีในความรักที่หวังภายในเจ็ดวัน”
 ชมพู อ่านออกเสียงให้ฟังหลังจากไปเจอเว็บไซต์ท่ีรวบรวม
เกร็ดความเชื่อเรื่องโชคลางต่าง ๆ ของหลาย ๆ ประเทศ และบอกว่า
วิธีนี้ดูจะง่ายที่สุด
 “ง่ายสดุไรว้า...ก่อนหน้านัน้ต้องนกึถงึคนท่ีชอบท้ังคนืแล้วหลบั
ฝันเห็นหน้าเขาให้ได้ก่อนเนี่ยนะ ใครจะไปท�าได้” ตุ๊กตา ว่า
 ใช่ ฉันเองก็นึกในใจแบบนั้น ไหนจะต้องเตรียมก้านไม้มา
วางพาดแก้วน�้าท่ีมีน�้าดื่มอยู่ จินตนาการเป็นสะพานท่ีมีเรากับคนท่ี                     
แอบชอบยืนอยู่คนละฝั่ง แล้วดื่มน�้าในแก้วนั้นรวดเดียวหมดก่อน                                                             
เข้านอนอีกด้วย ปวดฉ่ีท้ังคืนกันพอดี

ด้ายแดงสุดหลอน
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 ชมพูค้อนตุ๊กตาแล้วก็เปิดอ่านต่อ 
 “นี่ไง...งั้นมีอีกวิธีนึง ง่ายเหมือนกัน และได้ผลดีเย่ียมเลย    
ด้ายแดงคล้องรัก มีความเชื่อท่ีว่า คนที่เป็นคู่รัก หรือมีโชคชะตาที่จะ
ได้เป็นคนรกักนั จะมด้ีายแดงท่ีมองไม่เห็นผกูนิว้ก้อยซ้ายของแต่ละคน                                                                                       
ตดิกนัไว้อยู ่ดงันัน้หากเราเอาด้ายสแีดงมาผกูท่ีนิว้มอืซ้ายของเราไว้ แล้ว
เอาด้ายสแีดงท่ีผกูเป็นบ่วงไปใส่ไว้ในกระเป๋าหรอืไว้ใกล้ตวัคนท่ีเราชอบ 
ถ้าพกติดตัวได้ก็จะดีมาก...” ชมพูหยุดชั่วครู่แล้วบอกต่อ “หลังจากนั้น
ให้เราจนิตนาการว่ามีเส้นด้ายสแีดงโยงจากเราไปถงึเขา ฝึกสร้างภาพใน
หัวให้ชัดเจนทุกวัน จะท�าให้ด้ายแดงท่ีมองไม่เห็นนี้ ผูกพันคนสองคน                                                                            
เข้าไว้ด้วยกันจนต้องมาคบกันในท่ีสุด ใช้เวลาไม่เกินเจ็ดวันก็เห็นผล
เช่นกัน”
 “เออ อนันีง่้ายหน่อย” ฉันว่า พลางนกึไกลไปว่าจะเอาด้ายแดง
วงกลมไปซ่อนในกระเป๋า พีใ่บสน ท่ีฉันแอบชอบได้ยังไง ในขณะท่ีชมพู
อ่านต่อ 
 “แต่ถ้าหากอยากให้ได้ผลดีแบบเข้มข้นแน่นอนรวดเร็วทันใจ
ตัง้แต่วนัแรกท่ีท�า ให้ใช้ด้ายแดงชุบเลอืดของท้ังสองคนแล้วท้ิงไว้จนแห้ง                                                                                     
แล้วน�ามาพกติดตัว คนท่ีเราต้องการให้มาชอบเรา จะคิดถึงแต่เรา           
และจะรักเราจนตาย”
 “โฮะ พอกันทีแก อ่านหนังสือเรียนกันเถอะ” ตุ๊กตาพูดแล้ว           
เดินกลับไปที่โต๊ะตัวเอง หยิบกระเป๋านักเรียนขึ้นมาเตรียมหนังสืออ่าน 
 ฉันกับชมพูมองหน้ากันแล้วอมย้ิม เรารู้ดีว่าตุ๊กตาเช่ือเรื่อง 
พวกนี้มากกว่าเราเสียอีก แต่ท�าเก๊กไปอย่างนั้นแหละ
 วันรุ่งขึ้น ฉันมาโรงเรียนพร้อมด้ายแดงเส้นเล็ก ๆ ที่ผูกรอบ            
นิ้วก้อยข้างซ้ายไว้ ในขณะท่ีก�าอีกเส้นไว้ในมือ ฉันตื่นเต้นจนมือ                                                             
ชุ่มเหงื่อ ก�าลังคิดว่าจะหาวิธีเอาไปซ่อนในกระเป๋าพี่ใบสนยังไง ก็พอดี
ตุ๊กตาเดินเข้ามาสะกิด 
 “พี่ใบสนใช่ป่ะ ? เอามาดิ เดี๋ยวฉันเอาไปซ่อนไว้ให้เอง”
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 ฉันหันไปมอง แอบเห็นด้ายแดงสีคล�้าท่ีนิ้วก้อยของตุ๊กตา            
แล้วข�าออกมา “ไหนว่าไม่เชื่อไง ?” 
 ตุ๊กตาไม่ตอบ แต่รับด้ายแดงจากฉนัเดินเข้าไปในกลุ่มพี่ใบสน 
ตุ๊กตาเข้าหากลุ่มนั้นบ่อยเพราะมีพี่ชายของตัวเองอยู่ด้วย 
 หลังจากนั้นฉันก็ใจคอไม่ดี รู ้สึกกระวนกระวายอยู ่ท้ังวัน 
เอาแต่ลุ้นว่าด้ายแดงจะได้ผลไหม พี่ใบสนจะมาชอบฉันจริงหรือเปล่า         
ถามตุ๊กตาว่าเอาด้ายแดงใส่กระเป๋าพี่เขาแล้วแน่นะ ตุ๊กตาก็บอกว่าแน่
 จนกระทัง่ช่วงเบรกของตอนบ่าย ฉันเหน็พี่ใบสนเดินมาที่ห้อง
ของฉัน ฉันเขินจนต้องหลบตาไปมองที่อื่น พี่เขาเอาจดหมายน้อยมา
ยื่นให้ตุ๊กตาแล้วรีบเดินออกไป ในจดหมายเขียนว่า หลังเลิกเรียนตอน
หกโมงเยน็วันนี้ให้ไปรอท่ีโต๊ะหินอ่อนข้างประตหูลงัโรงเรยีน ฉันตืน่เต้น
จนแทบท�าอะไรไม่ถูก
 หลังเลิกเรียน ฉันไปรอท่ีโต๊ะหินอ่อน โดยมีตุ๊กตาไปเป็น                
เพื่อนด้วย 
 “ด้ายแดงนี่ได้ผลเกินคาดนะตุ๊กตา”
 ตุก๊ตาย้ิม “อมื...ทีแรกก็ไม่น่าเช่ือ แต่พอลองแล้วกจ็รงิอย่างท่ี
เขาว่า”
 ฉันเพ่ิงสงัเกตเห็นท่ีนิว้นางข้างซ้ายของตุก๊ตามพีลาสเตอร์พัน
ไว้ “โห...ของตุ๊กตาชุบเลือดเลยเหรอ เธอชอบใครอ่ะ ?”
 ตุ๊กตายังไม่ทันตอบ พี่ใบสนกับพี่ชายของตุ๊กตาก็เดินมาพอดี 
 “ฉันไม่ได้โกหกเธอนะ ฉันเอาด้ายแดงไปใส่กระเป๋าพี่ใบสนแล้ว
จริง ๆ แต่แค่...มันเป็นของฉันน่ะ ไม่ใช่ของเธอ” ตุ๊กตากระซิบก่อน                   
ลุกข้ึนแล้วเดินไปหาพี่ใบสนท่ีจ้องมองตุ๊กตาอย่างหลงใหลก่อนเดิน                                                       
จากไป
 ในขณะท่ีฉันก�าลังนั่งงง ๆ อยู่ พี่ชายของตุ๊กตาก็นั่งลงใกล้ ๆ                                                             
แล้วบอกว่า “แต่ด้ายแดงของเธอก็ไม่ได้ท้ิงหรอกนะ” แล้วก็สบตา                    
กับฉันพลางยกนิ้วมือซ้ายที่ผูกด้ายแดงชุบเลือดอีกเส้นไว้ 
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 “นี่ของพี่ ส่วนของเธอ พี่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อพี่แล้วละ ใกล้ ๆ 
หัวใจเลย”
 ฉันใจหายวูบ คว้ากระเป๋านักเรียนจะรีบหนี แต่ก็เพิ่งเห็น      
ด้ายแดงที่ผูกหูกระเป๋าไว้อีกเส้น ก่อนจะหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม 
 เม่ือลืมตามาอีกที ก็เห็นหน้าพี่ชายของตุ๊กตาท่ีช่วยประคอง
อยู่ น่าแปลกที่ฉันกลับรู้สึกอยากอยู่ใกล้ ๆ เขาทั้งที่ไม่เคยมองเห็นใน
สายตามาก่อนเลย
 “กลับบ้านนะ พี่จะพาไปส่งเอง” 
 ฉันเดินตามอย่างว่าง่าย และหลังจากนั้นก็จ�าเรื่องด้ายแดง              
ไม่ได้อีกเลย 


