
บทน�ำ

ซ่า…

	 เสียงหยาดฝนตกกระทบกับพื้นดินส่งเสียงก้องไปท่ัวบริเวณ	
กลิ่นหอมจากไอดินเรียกสติของเด็กหนุ่มท่ีนอนอยู่กับพ้ืนให้ลืมตาตื่น
จากห้วงนิทราอันยาวนาน	สติอันเลือนรางค่อย	ๆ	ประกอบเข้าด้วยกัน																																																																																									
ทีละน้อย	 ความเย็นจากผืนดินและสายฝนท�าให้รู ้สึกสบายตัว	 แต่															
ระดบัน�า้ท่ีเริม่ท่วมขงับนหน้าดนิกลบัท�าให้หายใจล�าบาก	ซ่ึงถ้าไม่ระวัง
น�้าเหล่านั้นจะไหลเข้าปากและจมูกจนท�าให้ส�าลักได้
	 เด็กหนุ่มพยายามดันร่างท่ีไร้เรี่ยวแรงให้ลุกข้ึนยืน	 แม้สมอง
ของเขาจะเริ่มรับรู ้ถึงสถานการณ์โดยรอบ	 แต่มันกลับไม่บอกเล่า																																																																																						
เรื่องราวท่ีผ่านมาให้เขาได้เข้าใจเลยแม้แต่น้อย
	 “นี่มันที่ไหนกัน	?”	เสียงแหบแห้งลอดผ่านล�าคอออกมาอย่าง
ยากล�าบาก	ขณะเสียงที่หขูองเขาได้ยินต่างไปจากเดิมราวกับคนละคน	
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สายตาท่ีพร่ามัวเริ่มมองเห็นชัดขึ้น	 แต่ยังต้องหยีตาเพราะหยาดฝน														
ที่เริ่มโปรยปรายลงมา
	 จมูกสองข้างหายใจได้สะดวกแต่ยังคงมีความรู้สึกแสบร้อน							
หลงเหลอือยู่	เขาใช้มอืท้ังสองข้างกมุไว้ท่ีขมบัเพราะรูส้กึมนึและปวดตบุ																																																																
จากแรงกระแทกของอะไรบางอย่างท่ีตัวเขาเองกจ็�าไม่ได้	มเีลอืดไหลนอง
ออกมาจากส่วนหนึง่ของศรีษะ	แต่กถ็กูชะไปด้วยสายฝนในแทบจะทันที
	 ขาสองข้างเกือบล้มลงกับพ้ืนคร้ังหนึ่ง	 ดีท่ีเขายังสามารถ																				
ยันตวัเอาไว้ในท่ายืนได้	ดวงตาคูน่ัน้กวาดมองไปยังพืน้ท่ีรอบ	ๆ 	ความมดื																																																																																	
ในยามค�า่คนืท�าให้ทัศนวิสยัไม่ชัดเจน	เขาไม่สามารถจ�าแนกสิง่ปลกูสร้าง
รอบตวัได้ว่าคอืท่ีใด	นอกจากความรูส้กึคุน้เคยท่ีฝังแน่นอยู่ในความรูส้กึ
	 “ทางนี้”	
	 เด็กหนุ ่มหันไปตามทิศทางท่ีมีเสียงเรียกลอยมากระทบ																			
โสตประสาท	 แต่เสยีงของฝนท�าให้เขาไม่สามารถรูไ้ด้ว่าเจ้าของเสยีงนัน้		
คือใคร	 สมองไม่ประมวลผลและไม่สามารถคิดค�านวณค�าตอบใด	 ๆ	
ให้แก่เขาได้	 แต่ลึกลงไปในวิญญาณกลับรู้ดีว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียง
ของใครบางคนท่ีเขารู้จักและเฝ้าคิดถึงเสมอมา	 เพียงแต่ในตอนนี้เขา
ไม่สามารถบอกได้ว่าเจ้าของเสียงนั้น	‘คือใคร’
	 “เราอยู่ท่ีไหน…นี่มันท่ีไหนกัน	?!”	 เด็กหนุ ่มตะโกนก้อง
ท่ามกลางสายฝนท่ีกระหน�่าลงมาอย่างไร้ปรานี	 ด้วยหวังว่าเจ้าของ
เสียงนั้นจะตอบกลับมา	 แต่เสียงของเด็กหนุ่มไม่สามารถฝ่าเสียงท่ี																																			
ดังกว่าเหล่านั้นออกไปได้	 แม้แต่เขายังแทบจะไม่ได้ยินเสียงของ																																																						
ตัวเองเลยเสียด้วยซ�้า
	 แม้ไม่รู ้ว่าท่ีนี่คือท่ีใด	 แต่สองเท้ายังคงพยายามก้าวต่อไป	
ผ่านสิ่งปลูกสร้างซ่ึงดูคุ้นตาท่ีอยู่ห่างออกไปจนเห็นเป็นภาพเลือนราง	
อุณหภูมิร่างกายเริ่มลดต�่าลงจนน่าเป็นห่วง	 ลมหายใจสั้นลงเรื่อย	 ๆ	
เด็กหนุ่มพยายามสูดหายใจเข้าปอดให้ลึกกว่าเดิมแต่ก็ท�าไม่ได้
	 “ทางนี้”	
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	 อีกครั้งท่ีเสียงเรียกนั้นดังขึ้นอย่างไร้ทิศทาง	 ไม่รู้จากบนล่าง
หรือซ้ายขวา	 เด็กหนุ่มตวาดก้องอย่างสุดเสียงด้วยความรู้สึกขุ่นมัว																	
ที่ยากจะอธิบาย…เศร้าหรือ	?	 โกรธหรือ	?	กลัวหรือ	?	ความรู้สึกใด								
กันแน่ท่ีอัดแน่นอยู่เต็มอกจนแทบจะระเบิดออกมา
	 “โอ๊ย!”	 ท่ามกลางความสับสนนั้น	 เด็กหนุ่มสะดุดเข้ากับอะไร
บางอย่างท่ีกองอยู่บนพื้นจนร่างผอมล้มกลิ้งลงไปบนดินเปียก	 ๆ	 นั้น
อีกครั้ง	ความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างกายท�าให้เขารู้สึกทรมานจนน�้าตา
ไหลออกมา	แต่เขาไม่ทันได้รู้สึกถึงเพราะสายฝนช่วยพัดพามันให้หาย
ไปในทันทีที่มันหยดลงข้างแก้ม
	 เด็กหนุ่มพลิกตัวมองไปยังขาของตัวเองท่ีแนบอยู่กับอะไร														
บางอย่าง	
	 “เฮ้ย!”	
	 ทันทีท่ีได้เห็นร่างนั้นนอนนิ่งสนิทอยู่	 เขาก็ส่งเสียงร้องอย่าง		
ตื่นตระหนก	 ร่างนั้นไม่อ่อนไม่แข็งแต่แน่ชัดว่าไร้ชีวิต	 เพราะสภาพ
ท่ีปรากฏสู ่สายตาคือร่างบวมจนเกือบอืดของเด็กสาววัยประมาณ																										
สิบแปดปีในชุดนักเรียนมัธยมปลาย
	 “ใคร	?”	
	 แปลกท่ีความรู้สึกกลัวนั้นจางหายไปในเวลาเพียงไม่กี่วินาที															
ท่ีเขาตั้งสติได้	 จนแม้แต่ตัวเขาเองยังแปลกใจว่าท�าไมเขาจึงไม่กลัว				
ร่างไร้ชีวิตท่ีแน่นิ่งอยู่ตรงหน้านี้อีกต่อไป	 เด็กหนุ ่มกุมศีรษะด้วย
ความเจ็บปวดท่ีก่อตัวข้ึนอย่างกะทันหัน	 ความรู้สึกบอกตัวเขาอย่าง
ชัดเจนว่าเธอคนนี้คือใครบางคนท่ีเขา	 ‘เคยรู้จัก’	 เด็กหนุ่มพยายาม																																																		
เค้นสมองคิดเอาค�าตอบจากห้วงความทรงจ�าท่ีแสนสับสนของตัวเอง																		
แต่แล้วก็ไม่มีค�าตอบใดปรากฏในห้วงความคิดนั้น	 เขาไม่รู ้เลยว่า																																																																															
เธอคนนี้คือใคร	 รู้เพียงว่าครั้งหนึ่งเธอคงเคยมีตัวตนอยู่ในชีวิต	 และ
ความทรงจ�าของเขาอย่างแน่นอน
	 “ปล่อยเธอไว้อย่างนั้น	แล้วมาทางนี้เถอะ”	
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	 เสียงท่ีเรียกนั้นไร้ทิศทางราวกับมันดังมาจากรอบด้าน	 และ															
ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเสยีงนัน้คอืเสยีงของชายหรอืหญงิซ่ึงต่างจาก																																																															
ครั้งแรก	 เสียงนั้นราวกับมาจากหลากหลายแห่ง	 ท่วงท�านองสูงต�่า																							
ทับซ้อนจนเกนิจะจ�าแนกให้ชดัเจนในความรูส้กึ	แต่นัน่คงไม่ใช่สิง่ส�าคญั																																																																																													
ในยามนี้	เพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาถึงได้ท�าตามสิ่ง
ที่เสียงนั้นบอกอย่างว่าง่าย
	 เดก็หนุม่ยันตวัเองให้ลกุข้ึน	สายตาของเขาอดไม่ได้ท่ีจะมองไป
ยังร่างไร้วิญญาณตรงหน้า	เขาส�ารวจใบหน้าที่บัดนี้บวมอืดจนไม่เหลือ
เค้าเดมิ	สิง่ท่ีเดยีวจะยืนยันตวัตนของเธอได้มเีพยีงตวัอักษรท่ีถกูปักด้วย
เส้นด้ายสีน�้าเงินตัดกับเสื้อสีขาวสะอาดตรงหน้าอก	
 มะลิวัลย์ ไพรจิตต์ ม.6/2
	 ชื่อนั้นปรากฏชัดอยู่บนเสื้อนักเรียน	แต่ชื่อนั้นคล้ายเป็นเพียง
ตัวอักษรที่ไร้ความหมาย	 เพราะแม้ว่าเขาจะอ่านมันด้วยตาของตัวเอง
แต่ก็ไม่มีความทรงจ�าใดปรากฏข้ึนเพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ของเขา
กับเธอเลยสักนิด
	 เด็กหนุ่มก้มลงมองท่ีหน้าอกของตัวเอง	 ตัวอักษรหลายตัว																			
ถกูปักไว้ด้วยด้ายสนี�า้เงนิไม่ต่างจากเธอคนนัน้	แต่ทันทีท่ีเขาอ่านมัน…
ความรู้สึกผิดแผกอย่างหนึ่งกลับก่อตัวขึ้น	 และมันก็ยากเหลือเกินที่จะ
รับมือในเวลานี้
	 “นี่มันชื่อใครกัน	?”	
	 เสียงแหบแห้งเล็ดลอดออกมาแผ่วเบาและสั่นเครือ	เสื้อตัวนี้ที่
เขาสวมใส่อยู…่ความรูส้กึบอกว่ามนัเป็นเสือ้ของเขาแน่นอนด้วยเหตผุล
บางอย่างท่ีเขาเองก็อธิบายไม่ถูก	 แต่เขากลับไม่มีความทรงจ�าใด	 ๆ	
เกี่ยวกับชื่อนั้นเลย
	 “แล้วเราชื่ออะไร	?”	
	 ค�าถามนั้นผุดขึ้นในเสี้ยววินาทีถัดมา	 และนั่นยิ่งตอกย�้า																	
ความรู ้สึกแสนประหลาดท่ีทรมานตัวเขาให้เจ็บปวดไปท้ังกายใจ																				
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เขาไม่สามารถตอบค�าถามนั้นได้เลยแม้จะพยายามคิดและถามตัวเอง
อีกนับสิบครั้งก็ตาม
	 “เราเป็นใคร…เราช่ืออะไร	?”	 ขาท้ังสองข้างท่ีอ่อนแรง																							
อยู่ก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นไร้เรี่ยวแรงจนทรุดลงกับพื้นท่ียังไม่ทันได	้																		
ก้าวไปจากตรงนั้นเลยสักก้าวเดียว	 สองมือนั้นกุมไว้ท่ีศีรษะ	 ปลายนิ้ว																																																			
จิกท้ึงเส้นผมของตัวเองอย่างน่าสงสาร	 ความสับสนประเดประดัง																																					
เข้ามาพร้อมกันซ่ึงนับว่าเป็นเรื่องยากท่ีเด็กมัธยมปลายอย่างเขา																								
จะรับมือได้ด้วยตัวคนเดียว	 เด็กหนุ่มก้มหน้าผากจรดผืนดินพลาง																														
ร�่าไห้ด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส		
	 “สัคเค	กาเม	จะ	รูเป	คิริสิขะระตะเฏ	จันตะลิกเข…”	
	 ท่ามกลางเสยีงโปรยปรายของสายฝน	มอีีกเสยีงหนึง่สอดแทรก																						
ข้ึนมาเด่นชัดราวกับเจ้าของเสียงนั้นเอ่ยค�าอยู่ท่ีข้างหู	 บทสวดนั้น																																																																														
คลับคล้ายคลับคลาว่าเขาจะรู้จักแต่ก็ไม่อาจนึกออกได้	 เสียงแหบ																			
อย่างคนมากวัยดังก้องกระทบโสตประสาทพร้อมกับเสียงปี ่พาทย์
บรรเลงรับกันเป็นจังหวะ
	 บทสวดนั้นด�าเนินต่อไปสักอึดใจก่อนจะค่อยจางลงและเงียบ
หายไปพร้อมกับความคิดและความรู้สึกภายในร่างกายของเด็กหนุ่ม	
ความเจ็บปวดท่ีเคยมีล่องลอยเลือนหายคล้ายเรื่องโกหก	 ความสับสน														
ท่ีเคยทรมานจติใจกลายเป็นความว่างเปล่าท่ีแสนอ้างว้าง	ทุกอย่างก�าลงั
จะผ่านไป…เขารู้สึกอย่างนั้น
	 “มาทางนี้”	
	 อีกครั้งท่ีเขาได้ยิน…แต่คราวนี้ต่างออกไป	 เสียงนั้นไม่ได้
กระทบเข้ากบัแก้วหูจนส่งผ่านข้อมูลสูส่มองให้พจิารณา	แต่มันคอืเสยีง
เพรียกจากจิตวิญญาณ	 มันดังก้องอยู่ในอก	 ชัดเจนทุกถ้อยท�านอง…
ครั้งนี้เขารู้แล้ว	 เสียงนั้นเกิดจากการสอดผสานจากแหล่งก�าเนิดท่ี																						
มากกว่าหนึ่ง	 ซ่ึงเจ้าของเสียงนั้นไม่จ�าเป็นต้องจ�าแนกว่าชายหญิง					
เพราะมีอยู่ครบ	ไม่เว้นแม้แต่คนแก่หรือเด็กแดงที่ยังพูดไม่เป็นศัพท์



11

	 ร่างกายท่ีเคยหนักอ้ึงพลันโล่งโปร่งสบาย	 สองขาท่ีอ่อนแรง					
ลุกข้ึนเบาหวิวคล้ายได้รับแรงพยุงจากรอบข้าง	 ทว่าแม้ข้างในจะรู้สึก
เบาสบายเพยีงใด	แต่ภายนอกนัน้กลบัไม่ได้ดข้ึีน	ท้ังบาดแผลรอยฟกช�า้	
คราบสกปรกต่าง	ๆ	ทั้งหมด	ยังอยู่ครบถ้วนไม่หายไปแม้สักรอย
	 เด็กหนุ่มรู้ชัดในวิญญาณถึงต้นตอของเสียงเพรียกนั้น	ดวงตา
จบัจ้องมองไปข้างหน้าอย่างรูจ้ดุหมาย	‘บางอย่าง’	หรือ	‘บางคน’	ก�าลงั
รอเขาอยู่ท่ีสดุทางเดนินี	้พืน้ดินอ่อนยวบท่ีเคยก้าวเดนิอย่างยากล�าบาก
เวลานี้สอดรับกับฝ่าเท้าราวกับพื้นปูนเรียบลื่น	เขาเดินตรงไปตามทาง
ด้วยความเร็วที่มากกว่าเดิมเกือบเท่าตัว
	 สิ่งเดียวท่ีปรากฏสู่สายตาของเด็กหนุ่มคือทางเดินมืด	 ๆ	 มี
หยาดฝนบดบังทัศนวิสัย	แต่ถึงแม้มองไม่เห็นทางเขากลับรู้ว่าต้องเดิน
ไปยังที่ใด	ลึกลงไปในห้วงความรู้สึกเขาได้ยินเสียงของตัวเองแต่คล้าย
จะไม่ใช่ตัวเองกู่ร้องตะโกนอย่างลิงโลด
	 ‘ไป!	 ต้องรีบไป!’	 เด็กหนุ่มฟังเสียงในหัวใจแล้วก็เกิดค�าถาม
ว่าเขาต้องรีบไปยังท่ีใดกัน	?	 อีกครั้งท่ีความสับสนบังเกิดข้ึนในความ
รู้สึก…เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้	 คล้ายจะคิดออกแต่ลืมเลือน	 เหมือนหมอก
จาง	ๆ	บดบังทัศนวิสัยที่เคยคุ้นตา	แม้จิตรู้	แต่สมองไม่เข้าใจ	มากไป
กว่านัน้เสยีงท่ีก้องอยู่ในหัวคอืเสยีงของตวัเขาเอง…เขาจ�าได้	เขาม่ันใจ	
แต่ท�าไมมนัเหมอืนกบัเป็นเสยีงท่ีดงัมาจากใครอีกคนท่ีไม่ใช่ตวัของเขา	
เพราะเขาได้ยิน	รับรู้	แต่ไม่เข้าใจ	และนอกเหนือการควบคุม
	 ไม่ทันที่เขาจะได้ใช้สมองคิดทบทวนเรื่องราวต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น
ให้กระจ่าง	สองเท้าท่ีเดนิมาอย่างไร้สตริาวกบัมีใครบางคนควบคมุเอาไว้
ก็หยุดลงบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงแห่งหนึ่ง	เด็กหนุ่มก้มมองสองเท้าตัวเอง	
ครัง้นีเ้ขาประหลาดใจแต่ไม่ตืน่ตมู	สองเท้านัน้หยัดยืนอยู่บนสะพานไม้																																																																	
เก่า	 ๆ	 ท่ีโคลงเคลงไปมาตามแรงกระทบของสายน�้าท่ีไหลเช่ียวอยู	่																					
เบื้องล่าง	เด็กหนุ่มเงยมองผ่านสายฝนไปยังแม่น�้ากว้างใหญ่เบื้องหน้า
อย่างคุ้นเคย	
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	 ‘เรารู ้จักท่ีนี่ ’	 ลึกลงไปในความรู ้สึกมันบอกเขาอย่างนั้น																									
แม้เขาจะยังนึกไม่ออกเสียด้วยซ�้าว่าเขาเคยรู้จักมันมาจากที่ไหน		และ
เมื่อไหร่…
	 เสยีงป่ีพาทย์บรรเลงแหวกผ่านสายฝนเสนาะก้องไปท่ัวบรเิวณ	
ท่วงท�านองนั้นเช่ืองช้า	 อ่อนหวานคล้ายค�าเชิญแด่ผู้ฟังให้เคลิบเคลิ้ม																				
ไปกบัคตีาแห่งแดนสรวง	เสยีงของเครือ่งสายเสยีดสบีรรเลงเป็นฉากหลงั																																																																																							
กว้างไกลปกคลุมฟังดูน่าขนลุก	 เสียงเครื่องตีโดดเด่นผ่านท่วงท�านอง
อ่ืน	 ๆ	 ข้ึนมาเป็นผู้น�าขบวน	 ผสมกับเสียงขลุ่ยท่ีครวญอยู่ในอากาศ																					
คล้ายเสียงของหญิงสาว
	 เด็กหนุ่มยืนฟังเสียงดนตรีเหล่านั้นอย่างล่องลอย	 ท�านอง							
ท่ีเคยเช่ืองช้าพลันเร่งข้ึน	 น�้าหนักของเครื่องตีรุนแรงเกิดเป็นเสียง
กระแทกกระท้ันน่าหวาดกลัว	 เด็กหนุ่มได้ยินอย่างนั้นก็เกิดอาการ																			
ตวัสัน่คล้ายคนเป็นไข้	สองขาอ่อนแรงเกนิกว่าจะค�า้ยันร่างกายเอาไว้ได้																																																														
สองมือกอดประคองกายตัวเองเพ่ือหวังให้ความอบอุ่น	 แต่ความเย็น															
ยะเยือกจากท่วงท�านองเหล่านั้นซึมลึกผ่านกระดูกลงลึกถึงวิญญาณ
	 เขาไม่รู้หรอกว่าท่ีก�าลังสั่นเทาด้วยความกลัวหาใช่ร่างกาย																		
ที่อ่อนแรงนั้น	 แต่เป็นวิญญาณที่จดจ�าและรับรู้ถึงความหมายของคีตา
เหล่านี้ได้อย่างหมดจดทุกท่วงท�านอง	 ความกลัวอันไร้ท่ีมาเริ่มกัดกิน
ดึงเอาสติของเขาให้จมหายไปพร้อมกับลมหายใจที่รวยริน
	 ตูม!
	 ร่างผอมบางนัน้ร่วงหล่นลงสูก่ระแสน�า้เช่ียวเบ้ืองล่าง	ความเยน็							
จากสายน�า้โอบกอดเขาไว้อย่างเช่ืองช้า	น�า้หนกับีบอดักดลงบนร่างเลก็	ๆ 																																																																											
นั้นจนยากจะหายใจ	 ใบหน้าของเขาก้มมองลึกลงไปท่ีก้นแม่น�้า	 สิ่งท่ี																																																																				
ปรากฏสู่สายตาท�าให้เขาต้องตื่นกลัวจนส�าลักเอาน�้านั้นเข้าสู ่ปอด																			
จนรู้สึกทรมาน	
	 ท่ามกลางความด�ามืดของก้นแม่น�้าสายใหญ่	น�้าไหลเชี่ยวเร็ว
และแรง	แต่ร่างผอมบางนัน้กลบัไม่ปลวิไปตามกระแสเพียงแค่ร่วงหล่น
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ลงสู่เบ้ืองล่างราวกับถูกใครกดหรือฉุดลงไปด้วยแรงซ่ึงไร้ท่ีมา	 ดวงตา
เบิกกว้างจดจ้องไปยังเงาด�าทะมนึท่ีตัง้ตระหง่านอยู่กลางท้องน�า้	เงานัน้																																																																										
มีรูปร่างคล้ายมนษุย์แต่ดเูทอะทะและมส่ีวนงอกส่วนเกนิออกมาผดิวสิยั	
ดวงตานั้นแดงสดสุกสกาวแวววาวในความมืด
	 แม้สิง่ท่ีเห็นจะเป็นเพียงเงาด�าและจดุสแีดงสองจดุ	แต่นัน่กลบั
สร้างความหวาดกลวัให้แก่เดก็หนุม่ได้อย่างมหาศาล		ร่างกายสัน่ระรวั																																																																																					
คล้ายจิตวิญญาณพยายามจะหนีออกจากร่างเพื่อให้พ้นจากเงาด�ามืด																																																																									
ตรงหน้า	 แต่สายใยแห่งกรรมท่ียึดโยงเอาสองสิ่งนั้นไว้ด้วยกันช่าง						
เหนียวแน่นหมดทางหนี
	 สองมอืสองเท้าตะเกยีกตะกายแหวกว่ายในสายน�า้หาทางรอด		
ความกลัวในส่วนลึกถูกปลุกข้ึนอย่างไร้ทีท่าว่าจะสงบลง	 ดวงตาของ			
เด็กหนุ่มกวัดแกว่งมองหาท่ียึดจับและทางรอดให้ตัวเอง	 แต่สิ่งท่ีเขา																
ได้เห็นนั้นต่างจากสิ่งที่เขามองหาโดยสิ้นเชิง
	 นอกจากเงาด�าเบ้ืองล่างแล้ว	บัดนีม้เีงาร่างอีกนบัสบิท่ีล่องลอย
อยู่ในแม่น�้าสายนี้	 เงาร่างเหล่านั้นบ้างลอยเคว้งไร้จุดหมายไร้ทิศทาง																													
บ้างก�าลังแหวกว่ายทรมานเช่นเดียวกับตัวเขา	 และตอนนี้มีมืออีก
หลายคู่ท่ีเกาะกุมร่างกายของเขาเอาไว้ด้วยแรงมหาศาล	 ดวงตา																																																														
ของเขาเหลือกลอยด้วยความเจ็บปวดท่ีล�าคอเพราะถูกบีบและจิก																																																																																																		
ด้วยเล็บยาวสกปรก	 เส้นผมที่ยาวพลิ้วตามแรงน�้าพันอยู่ทั่วใบหน้าจน
ยากจะหายใจ	 ความเจ็บปวดแล่นปราดข้ึนจากปลายมือและปลายเท้า
เพราะมือเหล่านั้นจิกท้ึงลึกลงไปในช้ันผิวหนัง	 เลือดไหลซึมออกจาก
ปากแผลย้อมสีน�้าบริเวณนั้นให้กลายเป็นสีแดงสด	 เด็กหนุ่มกรีดร้อง	
สุดเสียงในความคิด	โดยปราศจากเสียงใดเล็ดลอดออกมาสู่ภายนอก
	 จิตนั้นรับรู ้ถึงความทรมาน	 วิญญาณรับรู ้ได้ถึงความกลัว																									
โสตประสาทสดับเสียงคีตาแว่วหวานคล้ายเพลงกล่อมแต่แฝงไว้																																																																																																
ด้วยความอาฆาตไร้ประมาณ	 เสียงเอื้อนเอ่ยฟังไพเราะหากแต	่																
ความจริงแล้วคือเสียงครวญท่ีเปี่ยมด้วยความเจ็บปวด	 ท่ามกลาง									
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กระแสเสียงนับหมื่นพันท่ีถาโถมเข้ามา	 เด็กหนุ ่มได้ยินเสียงหนึ่ง																	
แจ่มชดัจนจติวิญญาณภายในรูส้กึสัน่ไหวราวกบัจะแตกออกเป็นเสีย่ง	ๆ

สาปจิต...หมายมาดฆาตชีวี
สาปกลี...กรีดร้องสอดประสาน
สาปซ้อน...รัดรึงตรึงวิญญาณ

สาปมาร...ดั่งเพลิงกาฬผลาญนที



8.01 น.

	 เสยีงร้องเพลงชาตดัิงระงมไปท่ัวสนามหญ้าของโรงเรยีนมัธยม
ท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมากในละแวกนั้น	 เนื่องจากเป็นโรงเรียนมัธยม																					
ท่ีไม่ได้สอนเพียงแค่วิชาสามัญท่ัวไป	 แต่ท่ีนี่ยังมุ่งเน้นในเรื่องการ																																																										
ปลูกฝังแนวคิดเรื่องการค้าขายและเศรษฐกิจตั้งแต่วัยเยาว์ให้สมกับชื่อ	
ทรัพย์สถิตวิทยา
	 เป็นธรรมเนียมว่าวันแรกของการเปิดภาคเรียนนั้นจะไม่มี																	
การเรียนการสอนใด	 ๆ	 เพราะหลังเข้าแถวเคารพธงชาติเด็กนักเรียน
ทุกคนจะต้องวิ่งไปดูรายชื่อของตัวเองท่ีติดอยู่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์
ขนาดใหญ่ของโรงเรียน	 เนื่องจากท่ีนี่มีการย้ายช้ันเรียนในทุก	 ๆ	 ปี																
การศึกษา	 และจะไม่มีการประกาศผ่านสื่อออนไลน์ใด	 ๆ	 ก่อนวัน																																																																							
เปิดเรียนโดยเด็ดขาด
	 ปีนี้ก็เป็นเหมือนทุกปี	 เด็ก	 ๆ	 ตั้งแต่ช้ันมัธยมต้นไปจนถึง															
มัธยมปลายก�าลังพากันยืนมุงดูป้ายขนาดใหญ่ด้วยความตื่นเต้น																					

บทที่ 1 
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เพ่ือมองหาช่ือตัวเองและช่ือของเพื่อนสนิทว่าจะได้อยู่ห้องเดียวกัน															
หรือไม่	 สุดท้ายเม่ือทุกคนได้ทราบถึงห้องเรียนของตนแล้วก็จะรีบวิ่ง
ขึ้นไปยังห้องเรียนเพื่อจับจองที่นั่งทันที
 ภัทร	 เองก็เป็นหนึ่งในนั้น	 ตอนนี้เขาก�าลังเหนื่อยหอบเพราะ						
รีบวิ่งมาตั้งแต่สนามหญ้าของโรงเรียน	 ผ่านโรงอาหาร	 ผ่านตึกเรียน		
อื่น	ๆ	จนมาเจอตึกเรียนและถึงหน้าห้องมีป้ายแขวนเอาไว้ว่า	ม.5/3
	 เมื่อก้าวเข้ามาในห้องเรียนแล้ว	 ภัทรก็รีบมองหาเก้าอี้ตัวที่ยัง
ว่างอยู่ซ่ึงเหลอืน้อยเตม็ที	ตอนนีเ้ก้าอ้ีแทบทุกตวัถ้าไม่มกีระเป๋าหนงัสอื
วางจองท่ีเอาไว้	กจ็ะมีเจ้าของโต๊ะท่ีนัง่เฝ้าอยู่ไม่ไปไหน	นีค่อืความสนกุ
อย่างหนึง่ในชีวติมธัยม	ห้องเรยีนเลก็	ๆ 	ท่ีแออัดไปด้วยโต๊ะเขียนหนงัสอื	
ทางเดินนั้นแคบจนเกือบจะต้องเอียงตัวผ่าน	 นักเรียนท่ีมีอยู่เต็มห้อง															
จนรู้สึกว่าห้องมันเล็กเกินไปหรือเปล่า	แต่นั่นก็ท�าให้ทุกคนได้สนิทกัน
	 “เฮ้ยภัทร!	ทางนี้!	กูจองที่ไว้ให้แล้ว”	
	 ระหว่างท่ีเด็กหนุ่มยังพยายามมองหาเก้าอ้ีท่ีว่าง	 เสียงเรียก
ของเพือ่นสนทิกท็�าให้เขาต้องหันไปมอง	เขารูอ้ยู่แล้วว่าปีนีจ้ะเป็นปีท่ีดี
ท่ีสดุในชีวิตการเรยีนของเขา	เพราะไม่ใช่แค่การท่ีเขาจะได้อยู่ร่วมห้อง
กบัเพือ่นสนทิคนนีเ้ท่านัน้	แต่เขาจะได้อยู่กบัเพือ่นสนทิท้ังกลุม่ของเขา
เลยทีเดียว
	 “ไงวะภู	มึงมาเร็วจัง	กูว่ากูรีบแล้วนะ”	
 ภู	 เพื่อนสนิทคนหนึ่งของภัทร	หัวเราะร่วนพร้อมทั้งคุยเกทับ
ถึงความเร็วในการวิ่งและเทคนิคท่ีตัวเองใช้ฝ่าฝูงคนขึ้นมาบนห้อง																												
ท้ังสองคนเป็นเพ่ือนสนทิกนัมาตัง้แต่เข้าเรยีนท่ีนี	่จนคนอืน่	ๆ 	มกัแซว
ว่าท้ังสองคนเป็นพี่น้องกันจริง	 ๆ	 ด้วยช่ือภัทรกับภูท่ีดูคล้องจองกัน																																																																															
โดยบังเอิญ
	 แม้ว่าวันนี้จะไม่มีการเรียนการสอนใด	 ๆ	 แต่ในช่วงเช้าจะมี																																																														
อาจารย์ประจ�าช้ันเข้ามาพูดคุยและให้เด็ก	 ๆ	 ได้แนะน�าตัวซ่ึงกัน																									
และกัน	พร้อมกับแจกสมุดพกให้ทุกคนกรอกข้อมูลในคาบแรกของวัน	
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หลังจากนั้นจะเป็นการพักผ่อนตามอัธยาศัย	ก่อนจะปล่อยให้กลับบ้าน
ได้ในช่วงบ่าย
	 ภัทรและภูนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเพื่อบอกเล่าถึงสิ่งท่ีตนได้
ไปท�ามาตลอดช่วงปิดเทอมใหญ่	 ซ่ึงอาจเพราะไม่ได้เจอหน้ากันนาน
แม้ว่าจะได้โทรคยุหรอืแชตคยุกนัอยู่แทบทุกวนั	แต่การได้กลบัมาพบกนั
ในวันเปิดเรียนก็จะเต็มไปด้วยความสดใสและมีเรื่องให้คุยกันมากมาย
เช่นนี้เสมอ	
	 “แล้วคนอื่น	ๆ	ไปไหนกันหมดวะ	?”	ภัทรถามพลางมองไปยัง
เก้าอี้ที่อยู่ใกล้	ๆ	ตัว	นั่นเป็นเพราะเขายังไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนคนอื่น	ๆ	
ในกลุ่มอีก	4	คน	เห็นก็แต่กระเป๋านักเรียนที่วางจองที่เอาไว้เท่านั้น	
	 “ฟ้ากับนิ้งโดนเรียกตัวไปท่ีชมรมคหกรรม	 ไอ้กล้าเริ่มไปติว
เลขแล้ว	เห็นว่ามีแข่งตั้งแต่ต้นเทอมเลย	ส่วนไอ้อาร์ต…โน่น	มาแล้ว!”																				
ภูพูดพร้อมบุ้ยใบ้ปากไปท่ีประตูหน้าห้องเรียน	 ซ่ึงตอนนี้มีเด็กหนุ่ม																	
รูปร่างสูงโปร่งดูก�าย�ากว่าเพื่อนวัยเดียวกันเล็กน้อยก�าลังเดินเข้ามา		
	 “นี่เธอเล่นฟุตบอลตั้งแต่เปิดเทอมวันแรกเลยหรือไง	 ?”		
อาจารย์สาวซ่ึงเดินเข้ามาพร้อมกันเอ่ยปากถามเหมือนดุทันทีที่เห็น
อาร์ตเหงื่อท่วมไปทั้งตัว	แถมยังมีรอยดินเปื้อนตามตัวอีกหลายจุด	
	 “โธ่…อาจารย์ครับ	 ผมเป็นตัวโรงเรียนมันก็เหนื่อยอย่างนี	้																			
ละครบั	นี่โค้ชเขาเรยีกตวัผมไปซ้อมตัง้แต่ก่อนเข้าแถวตอนเช้าอีกครบั”	
อาร์ต	 นักฟุตบอลดาวเด่นของโรงเรียนท�าท่าออดอ้อนอาจารย์ด้วย																																																																																				
น�้าเสียงกวน	 ๆ	 ท�าให้เพื่อนผู้หญิงในห้องแอบส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดด้วย
ความชอบใจ
	 “ไม่ต้องมาโกหก	วนันีอ้าจารย์วรีะลางาน	เพราะฉะนัน้ไม่มีใคร																																																																																		
มาตามเธอไปซ้อมแน่	 นอกจากเธอจะไปเล่นกับเพื่อน	ๆ	ด้วยตัวเอง”	
เม่ือข้ออ้างถูกจับได้	 อาร์ตจึงต้องรีบวิ่งไปนั่งท่ีก่อนจะโดนบ่นต่ออีก
ยกใหญ่
	 “วันแรกก็เอาเลยนะมึง”	 ภัทรพูดแซวเพื่อนรักท่ีนั่งอยู่โต๊ะ														
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ข้างหลังตัวเองซ่ึงเป็นแถวสุดท้ายของห้องเรียนพอดี	 ขณะท่ีอาร์ต
หัวเราะกับวีรกรรมของตัวเองในเช้าวันแรกของการเปิดเรียน	
	 คาบเช้าผ่านไปอย่างรวดเรว็	การแนะน�าตวันัน้ถกูท�าเพยีงผ่าน	ๆ 																																																															
เพราะเกือบทุกคนพอจะรู้จักหน้าค่าตากันอยู่บ้างแล้ว	 เวลาส่วนมากที่
ใช้ไปจึงเป็นการกรอกข้อมูลในสมุดพก	 ซ่ึงหลังจากท่ี	 อาจารย์วรรณ 
อาจารย์ประจ�าช้ันคนใหม่ของทุกคนเกบ็รวบรวมสมดุพกครบแล้วกเ็ดนิ
ออกจากห้อง	ปล่อยให้เด็ก	ๆ	ได้พูดคุยและพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
	 “ไปโรงอาหารกันดีกว่า	 หิวว่ะ”	 อาร์ตเสนอความคิดเห็นทันที																														
ที่เห็นอาจารย์เดินลับสายตาไป	ซึ่งทั้งภูและภัทรก็เห็นด้วยกับความคิด																								
นั้น	 โรงอาหารไม่ได้อยู่ห่างจากตึกเรียนสักเท่าไหร่	 แต่กว่าจะมาถึงได้																										
ก็ใช้เวลาไปมากกว่าท่ีควรจะเป็น	นั่นก็เป็นเพราะอาร์ตท่ีมัวเหล่สาว	ๆ																																																																																																													
ในโรงเรียนอย่างไม่อายสายตาใคร	 ท่ีบนโต๊ะอาหารตอนนี้นั้นมีขนม																																																																																																								
และของกินหลากหลายชนิดวางกองรวมกันพร้อมกับน�้าอัดลมแก้วโต																																																																													
สามแก้ว	แลดเูหมอืนท้ังสามคนก�าลงัจดังานฉลองเลก็	ๆ 	อยูท่ี่โรงอาหาร																																																																																			
เช่นเดียวกบัโต๊ะอ่ืน	ๆ 	ท่ีพากนัมาสนกุสนานเฮฮาเลีย้งต้อนรบัเปิดเทอม
เช่นกัน		
	 “โคตรชอบโรงเรียนเราเลยว่ะ	 วันแรกไม่ต้องเรียน	 อยากท�า																																																												
อะไรก็ท�า	 กูเห็นโรงเรียนอ่ืนนี่วันแรกก็เรียนเต็มวันแล้ว”	 ภัทรพูด																											
ข้ึนมาอย่างมีความสุข	 ซ่ึงภูก็เห็นด้วย	 เว้นแต่เพียงอาร์ตท่ีนิ่งเงียบ																	
มองทั้งสองคนไร้เสียงตอบรับ	อีกทั้งยังมีสีหน้าขึงขังกว่าปกติ
	 “เป็นอะไรของมึงวะ	?”	 ภูถามเพราะกลัวว่าเพื่อนจะมีปัญหา
อะไรหรือเปล่า
	 “กูไปรู้อะไรมานิดหน่อย”	 อาร์ตพูดเสียงต�่าก่อนจะยัดลูกชิ้น																
เข้าปาก
	 “รู้อะไรมาวะ	?”	ภัทรรีบถามเพราะอยากรู้ในสิ่งที่อาร์ตพูดถึง
	 “กูรู ้แล้วว่าท�าไมวันเปิดเรียนวันแรกท่ีโรงเรียนเราถึงไม่มี																		
การเรียนการสอน”
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	 ทันทีท่ีอาร์ตพูดจบ	 ท้ังภัทรและภูก็หลุดข�าออกมาพร้อมกัน
เพราะคิดว่าอาร์ตก�าลังเล่นมุกตลกอยู่	 ก่อนจะพูดถึงเหตุผลท่ีตัวเอง
คิด…ภัทรคิดว่าอาจารย์ทุกคนคงจะต้องประชุมครั้งใหญ่ก่อนเริ่มท�า		
การสอนจรงิในวนัรุง่ขึน้	ส่วนภนูัน้คิดว่าเป็นเพราะทางโรงเรยีนไม่อยาก																						
ให้นักเรียนเครียดมากจึงปล่อยให้ได้พบปะพูดคุยกันก่อนหนึ่งวัน																																																																																	
เพื่อเตรียมความพร้อม
	 “ไม่ใช่อย่างนัน้	กูไปรูม้าว่าโรงเรยีนเราจะมกีารท�าพธิแีบบลบั	ๆ 																																										
อยู่”	เพียงประโยคนัน้ประโยคเดยีวกส็ามารถหยดุเสยีงหัวเราะของภทัร
และภูได้อย่างชะงัก	 คนท้ังโรงอาหารยังคงส่งเสียงดังอยู่	 แต่พวกเขา
กลับเงียบสนิท	 อากาศในช่วงเดือนพฤษภาคมยังถือว่าร้อนแต่ตอนนี้
ทั้งสามคนกลับรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูก
	 “จริงเหรอวะ	?”	ภูถามย�้าอย่างกล้า	ๆ	กลัว	ๆ	แต่ก็เหมือนจะ
อยากรู้ถึงใจความท่ีมากกว่านี้	 และแน่นอนว่าอาร์ตยินดีอย่างย่ิงท่ีจะ																																																												
เล่าให้ฟังถึงสิ่งท่ีเขาได้รับรู ้มาตลอดในช่วงเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา																													
ของโรงเรียน
	 ช่วงปิดเทอมใหญ่นัน้	เด็กคนอ่ืน	ๆ 	อาจจะได้ใช้ชีวติตามความ
ต้องการของตัวเอง	 บ้างก็เรียนพิเศษเพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย	
บ้างไปเท่ียว	 บ้างอยู่บ้านเฉย	 ๆ	 แต่ส�าหรับเหล่านักกีฬาโรงเรียนนั้น																
จะถกูเรยีกให้มาเข้าค่ายค้างแรมท่ีโรงเรยีนเพือ่ฝึกฝนเตรยีมความพร้อม
ส�าหรบัการแข่งใหญ่	และโควตาเข้าเรยีนมหาวทิยาลยัด้วยสทิธิน์กักฬีา	
ซึ่งอาร์ตก็คือหนึ่งในจ�านวนนั้น
	 ค่ายนกักฬีาจะรวมเอาท้ังรุน่พีรุ่น่น้องและคนท่ีเรยีนจบไปแล้ว
มาไว้ด้วยกัน	นักเรียนที่ก�าลังเรียนอยู่จะถูกฝึกและได้รับค�าแนะน�าจาก
อาจารย์ทั้งภายในและภายนอก	แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือศิษย์เก่าที่ได้โควตา
นกักฬีาเข้าไปเรยีนมหาวทิยาลยั	เหล่ารุน่พีจ่ะกลบัมาเล่าประสบการณ์
และให้ความรูก้บัน้อง	ๆ 	ท่ีคดิจะเดนิบนเส้นทางเดยีวกบัตวัเอง	และนัน่
ท�าให้อาร์ตได้พบกบัรุน่พีค่นหนึง่ท่ีตอนนีน่้าจะเรยีนใกล้จบมหาวทิยาลยั
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แล้ว	แต่ยังกลบัมาร่วมค่ายเกบ็ตวันีอ้ยู่เสมอ	ภายในค่ายนัน้จะมช่ีวงให้																																																																																																					
ใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างเยอะ	 และเรื่องหนึ่งท่ีมักจะเป็นหัวข้อยอดฮิต														
ในการสนทนาของวัยรุ่นก็คือ	‘เรื่องผี’
	 อาร์ตเป็นคนเริม่ถามเรือ่งนีข้ึ้นมาก่อน	จากนัน้กมี็รุน่พีผ่ลดักนั
เล่าเรื่องที่ตัวเองได้ยินได้ฟังมาคนละเรื่องสองเรื่อง	
		 มีเพียงเรื่องของพ่ีท็อปเท่านั้นท่ีเป็นเรื่องท่ีไม่มีใครเคยได้ยิน
มาก่อน	 นั่นเป็นเพราะพี่ท็อปได้ฟังเรื่องนี้มาจากปากของอาจารย์ใน
โรงเรยีนโดยตรง	เรือ่งท่ีลอืกนัว่ามีเพยีงอาจารย์ประจ�าในโรงเรยีนเท่านัน้																																																																														
ที่จะได้รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าว
	 “เขาว่ากันว่าโรงเรียนเราเลี้ยงผี!”	
	 นัน่คอืค�าพดูท่ีอาร์ตได้ยินมาจากปากของพีท็่อป	ท้ังวงสนทนา
เงียบ	 ตั้งใจฟังเรื่องท่ีพ่ีท็อปก�าลังจะเล่าต่อไป	 โดยเฉพาะอาร์ตท่ีรู้สึก
สนใจมากเป็นพิเศษ	 เพราะหลังจากฟังจบ	 เขายังตามไปคะย้ันคะยอ
ให้พี่ท็อปเล่าส่วนอื่นที่เหลืออยู่ให้ฟังจนหมด	ซึ่งใจความส�าคัญที่อาร์ต
ได้รับมานั้น	 คือโรงเรียนแห่งนี้มีเรื่องเล่าหนึ่งท่ีเบาบางเหมือนสายลม
ลอยพัดผ่านไปมาในอากาศ	 จับต้องไม่ได้	 แต่จะวนเวียนมาให้สัมผัส
อยู่เสมอ	เรื่องเล่าที่ว่ากันว่าโรงเรียนแห่งนี้เลี้ยงผีด้วยความสมัครใจ!
	 ในทุก	ๆ 	วนัแรกของการเปิดภาคเรยีน	หลงัจากอาจารย์ทุกคน
จดัการเรือ่งของนกัเรยีนในความดแูลของตวัเองจนเรยีบร้อยแล้ว	ทุกคน																																																																					
ต้องไปรวมตวักนัท่ีตกึเก่าของโรงเรยีน	ตกึท่ีเล่ากนัว่าเป็นตกึแรกซ่ึงถกู
ก่อตัง้มาตัง้แต่สมัยก่อนจะกลายมาเป็นโรงเรยีนอย่างในปัจจบัุน	ภายใน
ตึกเก่าหลังนั้นจะถูกประกอบพิธีเล็ก	 ๆ	 ข้ึน	 กลิ่นธูปในงานพิธีจะฉุน
มากกว่าปกติ	 นั่นอาจเป็นเพราะอากาศอับชื้นภายในอาคาร	 หรือไม่ก็																																																		
เป็นกลิ่นของสาปสางดวงวิญญาณท่ีถูกเรียกมารับเครื่องเซ่นบนโต๊ะ													
ตัวใหญ่ใจกลางห้อง
	 เร่ืองท่ีพ่ีท็อปเล่าอาจจะดูไม่น่าเช่ือถือเลยหากอาร์ตไม่ได้เห็น
รูปถ่ายเก่า	 ๆ	 ใบหนึ่งท่ีถูกถ่ายจากกล้องฟิล์มซ่ึงตอนนี้มันเหลืองซีด
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ด้วยกาลเวลาท่ีผ่านมามากแล้ว	 พี่ท็อปเก็บรูปนี้ติดตัวไว้เสมอเพราะ
ด้านหลังของมันมียันต์สลักเอาไว้อยู่
			 “ท�าไมถงึมยัีนต์ด้วยเหรอพี	่?”	อาร์ตตาลกุวาวเมือ่ได้เห็นรปูถ่าย																																																																																
งานพธิท่ีีมีเครือ่งเซ่นจัดวางไว้จ�านวนมาก	และยนัต์ท่ีด้านหลงันัน้ก็ไม่ได้																																																																											
ถูกเขียนด้วยหมึกปากกาหรือดินสอ	แต่เหมือนกับเป็นคราบเลือดแห้ง
เกรอะกรังจนมีสีด�าอมแดง
	 “ถ้ากูไม่พกรปูนีไ้ว้	กูไม่รอดหรอก”	พีท็่อปพดูกบัอาร์ตท่ีตัง้ใจฟัง																																																																																	
อยู่ด้วยเสยีงท่ีเบาท่ีสดุ	พีท็่อปเองกเ็คยเป็นคนหนึง่ท่ีมีความสงสยัใคร่รู	้
ในวันท่ีตวัเองได้ยนิเรือ่งเล่านีเ้หมือนกบัอาร์ต	เขาตดัสนิใจแอบเข้าไปยัง
ตึกเก่าหลังนั้นในวันเปิดเรียนวันแรก	 แต่เขาเข้าไปในช่วงเย็นท่ีทุกคน																																																																							
กลับออกมากันจนหมดแล้ว
	 บรรยากาศในวันนั้นผู้เล่ายังคงจ�ามันได้ฝังใจ	 เงามืดสลัวของ
ต้นไม้ท่ีรายรอบและตกึสงูท�าให้เดนิได้ล�าบาก	พระอาทิตย์ท่ีก�าลงัจะลบั
ขอบฟ้าท�าให้ทุกอย่างดูเงียบสงัดกว่าทุกที	 เสียงเดียวท่ีได้ยินคือฝีเท้า
ของตวัเองท่ีเหยียบย�า่ไปบนเศษใบไม้ท่ีร่วงหล่นอยู่เตม็พืน้	เมือ่สองเท้า
ก้าวเข้าใกล้บริเวณอาคารเก่า	 กลิ่นอับของไม้ท่ีผ่านกาลเวลามาอย่าง
ยาวนานเริ่มลอยมาตามลม	 ผสมกับกลิ่นธูปและเทียนท่ีตลบอบอวล																																																																										
ไม่แพ้กนั	พ่ีท็อปกบัเพ่ือนอีกคนหนึง่ก�าลงัเข้าไปใกล้อาคารเก่าทีละนดิ	ๆ
	 พีท็่อปซ่ึงเป็นคนท่ีใจกล้ากว่าเพ่ือนอีกคน	แง้มประตูไม้เก่า	ๆ 	ท่ี																			
ยังอยู่ในสภาพดีแล้วเปิดเข้าไปด้านในอาคารนั้น	 ซ่ึงข้างในเป็นเพียง																																																																				
ห้องโถงกว้าง	 ๆ	 ท่ีมีโต๊ะตัวใหญ่ตั้งอยู่	 บนโต๊ะยาวตัวนั้นมีอาหาร																						
คาวหวานวางเรยีงรายกว่าร้อยชนดิ	เรยีกได้ว่าให้นกัเรยีนท้ังห้องมากนิ																																																																																					
ก็คงจะไม่หมด	 พี่ท็อปเดินไปดูตามจุดต่าง	 ๆ	 ของตัวอาคารก็ไม่พบ																																																																																														
ความผดิปกตอ่ืินใด	และด้วยความคึกคะนองนัน้เองท�าให้เขาคดิพเิรนทร์	
หยิบเอาผลไม้ลูกหนึ่งบนโต๊ะเครื่องเซ่นนั้นขึ้นมากิน
	 “ก็แค่ไหว้เจ้าที่แหละวะ	ดูสิ	กูไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย”	พี่ท็อป
พูดกับเพื่อนหลังจากกินผลไม้เข้าไปแล้ว	
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	 และมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาจริง	ๆ	กระทั่งเวลาผ่านไป
หนึ่งวันเต็ม	ๆ	พี่ท็อปเริ่มถูกรบกวนด้วยวิญญาณร้ายจนเกือบเอาชีวิต
ไม่รอด
	 “โดนอะไรพี	่เล่าให้ผมฟังหน่อย	?”	อาร์ตถามอย่างกระตอืรอืร้น	
รู้สึกว่าเรื่องที่ได้ฟังช่างน่าตื่นเต้นเสียเหลือเกิน
	 “มึงไม่ต้องรู้หรอก	 เอาเป็นว่ากูเกือบตาย	 แล้วก็ได้รูปใบนี้มา
เป็นของขลังช่วยคุ้มกันตัวกู	กูไม่อยากพูดถึงเรื่องตอนนั้นอีก	เพราะกู
เช่ือว่าพวกมนัยังตามกอูยู่	ถ้ากูไม่พกรปูใบนีต้ดิตวั	พวกมนัต้องกลบัมา																																																																	
เล่นกูอีกแน่	ๆ”
	 นั่นคือสิ่งที่พี่ท็อปอธิบายแก่อาร์ต	และแม้ว่าอาร์ตจะขอให้เขา
เล่าต่ออีกสักเท่าไหร่	 พ่ีท็อปก็ดูจะไม่กล้าพูดถึงมันอีกจริง	 ๆ	 สีหน้า																		
ของเขาดูซีดลง	มีเหงื่อซึมออกมาทั่วทั้งใบหน้าและฝ่ามือ
	 “เรือ่งนีม้นัจะเกีย่วกบัท่ีมเีดก็ตายในโรงเรยีนเราทุกปีหรอืเปล่า																																																																	
วะ	?”	 ภัทรถาม	 เพราะนึกขึ้นได้ถึงเรื่องเล่าอ่ืนท่ีมีของโรงเรียน																												
ทรัพย์สถิตวิทยาแห่งนี	้
	 “กวู่ามสีทิธิน์ะ”	ภเูสรมิกบัความคดิเห็นของภทัร	ส่วนอาร์ตนัน้																																																																										
เปลีย่นจากท่าทีเคร่งขรมึกลายเป็นรอยย้ิมพร้อมด้วยดวงตาเปล่งประกาย																																																																										
อยากรู้อยากเห็นและนึกสนุกอย่างสุดชีวิต
	 “กูรู้นะว่ามึงคิดอะไร	 ไม่ต้องเลยมึง”	 ภัทรปรามเพื่อนรักไว้															
ล่วงหน้า
	 “นิดเดียวเองน่ามึง	 แค่ไปดูแล้วก็กลับเลย”	 อาร์ตตอบกลับ														
ทันควัน
	 ท้ังสามคนใช้เวลาในการถกเถียงเรื่องท่ีได้ยินมากับความเห็น
ของอาร์ตไม่นาน	 และสุดท้ายคนท่ีโหวตเสียงว่าจะไม่ไปก็มีเพียงภัทร	
จนเขาต้องโวยใส่ภท่ีูท�าทีเหมอืนจะเข้าข้างตนแต่กลบัไปเห็นดเีห็นงาม
ด้วยกับอาร์ตเสียอย่างนั้น
	 “นิดเดียวเองน่า	 กูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะจริงหรือเปล่า”		
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ภูท�าหน้าตื่นเต้นเหมือนกับอาร์ตท่ีตอนนี้ก�าลังรีบจัดการขนมตรงหน้า
ให้หมดเร็วที่สุดเพื่อจะได้ไปยังอาคารเก่าที่พูดถึง
	 ภัทรถอนหายใจ	 แต่เสียงเดียวย่อมแพ้สองเสียง	 เขาจ�าเป็น															
ต้องตามเพ่ือนสองคนไปท�าในสิ่งท่ีตัวเองไม่อยากเข้าไปยุ่งเป็นท่ีสุด		
แต่การท่ีได้ท�าอะไรร่วมกับเพื่อนก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งท่ีมีความสุขท่ีสุดใน
ชีวิตวัยรุ่น	ลึกลงไปเขาเองก็เหมือนจะรู้สึกว่ามันน่าสนใจอยู่เหมือนกัน
	 ท้ังสามคนเดินออกจากโรงอาหารตรงไปยังอาคารเก่า	 โดย																		
ข้อตกลงของท้ังสามคนคือคนละครึ่งทาง	 นั่นคือภัทรจะยอมไปด้วย																
แต่ต้องไปในตอนนี้ท่ีท้องฟ้ายังสว่างอยู่	 ไม่รอไปตอนมืดค�่าอย่างท่ี																																																																											
อาร์ตเสนอในตอนแรก	ซ่ึงกถ็อืว่าทุกอย่างลงตวั	และภทัรกค็ดิว่ากลางวัน																																																																													
แสก	ๆ 	อย่างนี้คงไม่มีผีสางตัวไหนกล้าโผล่ออกมาหรอก	เด็กหนุ่มเชื่อ
อย่างนัน้จรงิ	ๆ 	แม้ว่าจะเป็นเพยีงข้อมลูท่ีได้มาจากละครและภาพยนตร์
ก็ตาม
	 “อาร์ต!	จะไปไหนกันน่ะ	?!”	นิ้ง	เพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มที่เพิ่ง
เดนิออกมาจากตกึคหกรรม	ตะโกนถามทันทีท่ีเห็นท้ังสามคนเดนิกึง่วิง่
ผ่านหน้าตัวเองไป	 ขณะท่ีท้ังสามคนแม้ได้ยินเสียงเรียกแต่ก็ไม่ได้เบา
ฝีเท้าลง	
	 อาร์ตเพียงแค่ตะโกนตอบกลับไปสั้น	ๆ	ว่า	“เดี๋ยวมา”

	 ตอนนีท้ั้งสามคนมาหยุดยืนอยู่ท่ีมุมตกึบรหิารของเหล่าอาจารย์
ท่ีปกตแิล้วเดก็	ๆ 	จะไม่อยากเข้ามาใกล้สกัเท่าไหร่	ท่ีท้ายตกึนัน้มีต้นไม้สงู
ปกคลมุจนเหมือนกบัป่า	แต่ท่ีจรงิแล้วข้างในนัน้ยังมอีาคารเก่า	ๆ 	ตัง้อยู่																																																																																											
อีกหนึ่งอาคาร	 อาร์ตเป็นคนเดินน�าเพื่อนอีกสองคนไปตามทางเดิน																																																																														
ท่ีมีเศษใบไม้ร่วงอยู่เต็มพื้น	 แม้จะเป็นแค่ช่วงบ่ายของวัน	 แต่ท่ีตรงนี	้																																																													
กลับรู้สึกเย็นผิดจากท่ีอ่ืน	 ๆ	 ในโรงเรียนราวกับเป็นอีกโลกหนึ่งเลย																							
ทีเดยีว	ท้ังสามคนพยายามก้าวเท้าให้เบาท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้	เพราะคดิว่า																																																																																						
ถ้าเร่ืองท่ีพ่ีท็อปเล่าเอาไว้เป็นความจรงิ	เวลานีเ้หล่าอาจารย์จะต้องยังอยู่
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ภายในอาคารหลังนี้อย่างแน่นอน	และถ้าพวกเขาถูกจับได้	มันคงไม่ใช่
เรื่องเล็ก	ๆ	แน่
	 หลงัจากเดนิลดัด้านหลงัตวัตกึเข้ามาได้ไม่กีก้่าว	พอพ้นพุ่มไม้
ไปกป็รากฏเป็นอาคารไม้ช้ันเดยีวหลงัเก่าตัง้ตระหง่านอยูก่ลางดงต้นไม้
สูงเท่ากับตึกสองชั้น		
	 “ไอ้ท่ีเราท�าอยู่ตอนนีม้นัเรยีกว่าลองของรเึปล่าวะ	?”	ภทัรถาม
เสียงเบา	แต่อีกสองคนไม่ตอบเพราะคิดเหมือนกัน	ความรู้สึกนี้เกิดขึ้น
ในทันทีท่ีได้เห็นอาคารเก่าหลงันี	้ทุกคนแน่ใจว่ามันเป็นตกึเก่า	แต่กลบั
น่าแปลกท่ีไม่มส่ีวนใดผพุงัแม้แต่น้อย	มเีพยีงคราบสกปรกและกลิน่อับ
ที่คลุ้งไปทั่วบริเวณ
	 อาร์ตเป็นคนแรกท่ีเดนิเข้าไปใกล้ตวัอาคาร	เขาหยดุยืนแนบหลงั																																																																															
กบัผนงัไม้ท่ีเย็นเยียบ	แนบหูฟังเสยีงท่ีดงัแว่วอยู่ภายใน	ก่อนจะบอกกบั
ทุกคนว่าเสยีงท่ีได้ยินนัน้เป็นเสยีงของคนกลุม่หนึง่ก�าลงัพดูคยุหรอืไม่ก็
สวดอะไรบางอย่างอยู่
	 บัดนี้ความสงสัยของพวกเขาได้รับค�าตอบแล้ว	 เรื่องท่ีพี่ท็อป
เล่ามานัน้เป็นเร่ืองจรงิ	 ภทัรและภบูอกให้ทุกคนถอยกลบัแต่เพยีงเท่านี	้
ส่วนอาร์ตนั้นกลับรู้สึกสนุกมากกว่ากลัว	 เขาพยายามชูคอข้ึนให้พ้น	
ขอบหน้าต่างเพ่ือสอดส่องสายตาลอดผ่านช่องหน้าต่างเลก็	ๆ 	ท่ีแง้มไว้
	 สิ่งท่ีอาร์ตได้เห็นคือผู้อ�านวยการของโรงเรียนท่ีก�าลังพูดอะไร
บางอย่างต่อหน้าอาจารย์ท่านอ่ืน	 ๆ	 ท่ีกลางโถง	 มีอาหารหลายอย่าง
วางอยู่บนโต๊ะตัวยาว	แม้เขาจะเห็นมันแค่ส่วนหนึ่งแต่ก็ชัดพอที่จะรู้ว่า
มันคืออะไร
	 “เฮ้ย!”	ภเูผลออุทานออกมาเสยีงดงัเพราะเท้าข้างหนึง่ไปเหยยีบ																																																																														
เข้ากบัของอะไรบางอย่างท่ีมสีมัผสัต่างไปจากพ้ืนดิน	และทันทีท่ียกเท้า
ขึ้นมาดู	ทั้งสามคนก็ต้องเย็นสันหลังวาบ	เพราะสิ่งที่ภูเหยียบลงไปนั้น
คอืกระทงใบตองท่ีบรรจขุ้าวอยูเ่ตม็พร้อมไข่ต้มหนึง่ใบและธปูหนึง่ดอก
ที่เพิ่งดับไปได้ไม่นาน
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	 “นั่นใคร	?!”	 เสียงของอาจารย์ท่านหนึ่งตะโกนออกมาจาก
อาคารเก่าเมื่อได้ยินเสียงของภู	
	 ท้ังสามคนไม่รอช้า	เร่งฝีเท้าออกวิง่สดุชีวติเพือ่พาตวัเองออกมา	
ให้พ้นจากท่ีตรงนั้นทันที	 ในตอนนั้นไม่มีใครสักคนเลยท่ีหันกลับไปด	ู
เศษอาหารบนพื้นกับกระทงที่คว�่าฉีกขาดเป็นชิ้น	ๆ	
	 ข้าวสุกบนพื้นนั้นไม่ถูกปล่อยให้เสียเปล่า	 เงาด�าหลายร่าง																
รวมกลุ่มกันมารุมตะครุบเศษข้าวนั้นใส่ปากอย่างหิวโหย	 นอกจากนี้
พวกมันยังมองตามแผ่นหลังของคนท้ังสามท่ีค่อย	 ๆ	 ว่ิงห่างออกไป																						
จนลับมุมตึก


