
เร่ืองผ ีๆ  สาง ๆ

ดอกที ่1





8

 ‘เร่ืองผ’ี คงเป็นเรือ่งท่ียากจะพสูิจน์หรือหาอะไรมายนืยนั แต่ก็

คงต้องยอมรับจริง ๆ ว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนมากให้ความสนใจ ไม่ว่าจะ
เชื่อหรือไม่ก็ตาม อาจเป็นเพราะมันน่าตื่นเต้น บางสิ่งที่เราไม่รู้ มักจะ
เชิญชวนให้เราเดนิเข้าไปหากันเสมอพร้อมกบัค�าถามว่า ‘มันจรงิหรอื ?’
 หลายคนมีประสบการณ์ แต่ก็นับว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ
บุคคลที่ไม่เคยได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ หากจะบอกว่ายาก
ก็คงไม่ใช่ จะบอกว่าง่ายก็คงไม่เชิง เอาเป็นว่า ‘คนจะเจออย่างไรมัน      
ก็เจอ คนท่ีมันไม่เจอ ให้ตายมันก็ไม่เจอ’ แต่ถ้าถามเอาความจริงว่า
ทุกคนสามารถพบเจอได้ไหม ก็คงต้องตอบตามตรงว่า ‘ได้’
 เร่ืองนี้เป็นเรื่องหนึ่งท่ีผ่านมานานพอสมควร แต่ก่อนหน้านี้   
ผมกยั็งไม่คดิท่ีจะเล่าเพราะมเีรือ่งอืน่ท่ีอยากเล่ามากกว่า จนในท่ีสดุชีวิต
ของผมก็วนเวียนมาให้ได้พบเจอกับเหตุการณ์ท่ีใกล้เคียงกับเรื่องราว    
ในครั้งนั้น จนเรื่องราวในวันนั้นกลับมาวนเวียนอยู่ในหัวไม่หายไปไหน 
เหตุผลท่ีไม่เล่ามาตลอดก่อนหน้านี้เพราะอะไร ? ท่ีจริงแล้วก็มีหลาย
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เหตผุล แต่ท่ีมองข้ามมาตลอดนอกจากว่ามนัดเูกนิเชือ่ไปสกัหน่อย กค็ง                                                                             
เป็นประโยคที่ ลุงหวัง พูดกับผมในวันนั้นจนมันฝังอยู่ในหัว
 “อย่าพูดถึงมัน ไม่อย่างนั้นมันจะมา”
 
 เรือ่งมนัเริม่จากกจิวตัรประจ�าวนัง่าย ๆ  เหมือนอย่างเช่นทุกวนั                                                                                
ผมนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงหลังจากตรากตร�ากับการเรียนอย่าง
หนักหน่วงมาท้ังวัน เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกป้อนเหมือน   
อัดเข้าหัวภายในเวลา 2 ชั่วโมงซ�้ากัน 3 วิชา ท�าเอาผมหัวหมุนติ้วจน
ขมับเต้นตุบ ๆ
 การได้นั่ง ๆ นอน ๆ ผ่อนคลายอยู่บนเตียงก็เป็นความสุข           
อย่างหนึ่งของวัยเรียนเช่นกัน ระหว่างท่ีผมก�าลังนั่งไล่ดูวิดีโอบน
อินเทอร์เน็ตอยู่นั้น ก็มีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมา
 ผมอ่านช่ือเจ้าของข้อความแล้วก็ต้องยิ้มกว้างออกมาในทันที 
เพราะคนท่ีส่งข้อความมานั้นเป็นเพ่ือนสนิทคนหนึ่งท่ีห่างกันไปสักพัก
ใหญ่ ๆ ด้วยเรื่องความห่างไกลของที่อยู่
 อาจเพราะด้วยความสนิทสนมหรือความไม่ค่อยมีมารยาท  
เป็นทุนเดิมของมันเองผมก็ไม่แน่ใจ เพื่อนตัวดีของผมไม่ได้ทักทาย
ด้วยค�าว่าสวัสดีอย่างที่คนทั่ว ๆ ไปเขาท�ากัน
 “แถวบ้านกูปอบลงว่ะ” เพราะรู้จักกันมานาน ท�าให้รู้ตื้นลึก   
หนาบางของกันและกันเป็นอย่างดี ถ้ามีเรื่องพวกนี้วนเวียนเข้ามา     
ในชีวิต มีน ก็เลือกท่ีจะปรึกษาผมในทันที และผมก็รู้ว่าถ้ามันไม่ได้  
หนักหนามากมายอะไรจริง ๆ มันก็คงไม่เลือกที่จะมาปรึกษาผม
 เราคุยกันต่ออีกสักพัก ก็ได้ความว่าช่วงนี้ในหมู่บ้านของมีน 
ซ่ึงกค็อืบ้านแม่ท่ีอยู่แถบนอกเมือง มีคนสงูอายตุายตดิต่อกนัหลายราย 
เฉลี่ยแล้วก็ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งคนเห็นจะได้ 
 ในหมู่บ้านแถบชนบทแบบนี้ มักจะเป็นชุมชนท่ีตั้งรกรากมา
เป็นเวลานาน ชีวิตความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างจะไม่ทันสมัย แม้ไฟฟ้า      
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สิ่งอ�านวยความสะดวกจะเข้าถึง มีร้านสะดวกซื้อและอินเทอร์เน็ต แต่
พวกเขายงัเคยชินกบัวถิชีวีติแบบเดมิ ๆ  เสยีมากกว่า ด้วยความเป็นอยู่                                                                           
เช่นนี้เองจึงยังมีเรื่องราวของหมอดูและคนทรงท่ีประกาศตัวอย่าง
ชัดเจนและได้รับความนับหน้าถือตาจากคนในพื้นที่พอสมควร
 หลงัจากท่ีมีกรณนีีเ้กดิขึน้ เขาก็ได้ออกมาท�านายว่าสาเหตขุอง
การเกดิเหตอุาเพศเช่นนีน้ัน้มาจาก ปอบ ท่ีมาไล่กนิชาวบ้านในหมู่บ้าน 
จ�าเป็นจะต้องขับไล่มันออกไปให้ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งก็ได้เริ่มด�าเนินการ
ไปแล้ว
 “ก็ชัดเจนแล้วนี่หว่า มาถามอีกท�าไมวะ ?” ผมถามกลับไป
 “เออ ตอนแรกก็ว่ามันน่าจะจบ แต่หมอแกดันตายไปแล้วนี่ดิ”
 จากท่ีนอนเล่นอยู่บนเตียงถึงกับต้องลุกข้ึนมานั่ง มันเป็น    
เร่ืองบังเอิญหรือว่าเป็นผลจากเรื่องท่ีเล่ามาจริง ๆ ก็ไม่อาจรู้ได้ แต่
เอาเป็นว่าตอนนี้คนที่ ‘พอจะท�าได้’ ก็ไม่อยู่เสียแล้ว เรื่องนี้ท�าให้คนใน
หมู่บ้านย่ิงหวาดกลวักนัเข้าไปอกี บอกตามตรงว่าผมกเ็ริม่คดิท่ีจะเข้าไป
ยุ่งกับมันด้วยตัวเองแทบจะในทันที
 “แล้วไง คือจะให้กูไปบ้านแม่มึง ?” ผมถามเพื่อความแน่ใจ
 “ได้ป่ะวะ กูไม่รู ้จะยังไงจริง ๆ ว่ะ” มีนก็คงจะจนปัญญา            
เหมือนกัน
 “เดี๋ยวก่อนนะ คือ...พ่อแม่มึงรู้เรื่องกูเหรอวะ ?” ผมนึกขึ้นได้
 “ไม่ดิ ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละ กูก็ไม่รู้จะพูดจะบอกยังไง”
 “แล้วมึงจะให้กูไปท�าไม ใครเขาจะฟังกู”
 “ก็นั่นน่ะสิวะ กูไม่รู้โว้ย กูแค่กังวล เอาเป็นว่ามาหากูแล้วกัน 
ถือว่าไม่เจอกันนาน คิดถึง แล้วมึงก็ลองสอด ๆ ส่อง ๆ ดู อะไรที่พอ
แนะน�าได้มึงก็แอบ ๆ บอกกูแล้วกัน อย่างน้อยก็บ้านกูวะ”
 สรปุแล้วผมกค็งต้องไปเจอมีนอย่างท่ีได้เล่าไป แต่ผมก็ไม่รูเ้ลย                                                                                
ว่าตัวเองจะไปเพื่ออะไร ไปแล้วจะท�าอะไรได้ อีกอย่างผมกับพ่อแม่  
ของมีนกเ็คยเจอกนัมาหลายครัง้ เรยีกได้ว่าค่อนข้างสนทิ การท่ีอยู่ด ีๆ  
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เราจะไปบอกเขาวา่ เราเป็นอย่างนี้ มนัก็คงฟังดูแปลก ๆ  เพื่อนลูกชาย
ที่รู้จักกันมานานกลับไม่ปกติเสียนี่

 ผมกับมีนนัดเจอกันท่ีจังหวัดซ่ึงเป็นบ้านเกิดของแม่ เพราะ
เราเรียนกันคนละท่ี การนัดเจอกันปลายทางจึงเป็นเรื่องง่ายท่ีสุดใน
เวลานี้ เม่ือผมลงจากรถประจ�าทางตามท่ีมีนบอกผมไว้ ก็มาถึงหน้า                           
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ในตัวเมือง โดยที่มีนนั่งรอผมอยู่แล้วที่ร้านอาหาร
ข้างใน
 เราเจอกันก็ทักทายกันตามปกติ แม้จะคิดถึงกันมากแต่จะให้
ผูช้ายมาแสดงออกอะไรมากกว่านีม้นักค็งจะไม่ใช่ ผมกบัมีนขับรถออก
จากห้างมาตามทาง ผมค่อนข้างชอบความรูส้กึท่ีได้ออกเดนิทางไปตาม
ท่ีต่าง ๆ แม้ว่าจะไม่ได้ไปบ่อยนกั และไม่ค่อยได้ไปท่ีไกล ๆ สกัเท่าไหร่
 นานมากแล้วที่ผมเคยมาเยือนจังหวัดนี้ (ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับ) 
หลายปีผ่านไปอะไรหลาย ๆ อย่างก็เปลี่ยนไปเช่นกัน บ้านเมืองที่ผม
เคยคิดว่ามันคือบ้านนอก ไม่มีอะไร บวกกับค�าบอกเล่าของเพื่อนตัวดี 
พอได้มาเห็นด้วยตาก็รู้สึก ประหลาดใจ ท่ีตอนนี้บ้านเมืองเจริญข้ึน
มาก ถนนหนทางเป็นระเบียบ มีห้างร้านทันสมัยมากมาย แต่กยั็งคงให้                                                                          
ความรู้สึกต่างจังหวัดอยู่
 เกือบช่ัวโมงท่ีนั่งอยู่บนรถคันเก่งของเพื่อน แล้วเราก็มาถึง      
อีกอ�าเภอหนึ่งซ่ึงเป็นท่ีหมาย และก็เป็นอีกครั้งท่ีผมต้องประหลาดใจ   
มันไม่ได้เป็น ‘บ้านนอก’ อย่างท่ีเพื่อนผมได้บอกเอาไว้เลย แม้จะมี
บ้านบางหลงัเป็นไม้เก่า ๆ  ยกใต้ถนุสงู มสีวนผลไม้ตามข้างทางสลบักบั                                                                                                                    
ป่ากล้วย แต่ถนนใหญ่ของชุมชนก็เป็นถนนลาดยางเป็นอย่างดี มี     
เส้นถนน มีเสาไฟ มีร้านสะดวกซ้ือให้เห็น มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ   
บ้านหลาย ๆ หลังเริ่มทยอยปรับปรุงกลายเป็นบ้านปูนอย่างทันสมัย 
 ในตอนนั้นผมลืมไปชั่วครู่ว่าผมมาท่ีนี่ท�าไม ผมมัวเพลินกับ
การหยิบโทรศพัท์ขึน้มาถ่ายรปูตามสองข้างทาง ความแตกต่างท่ีลงตวั
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บ่งบอกถงึความคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์ บ้านกลางเก่ากลางใหม่ท�าให้
ดสูวยแปลกตา แต่สิง่ท่ีผมสงัเกตได้คอืท่ีประตรูัว้ของแต่ละบ้านจะมขีอง
บางอย่างแขวนห้อยเอาไว้ บ้างก็ท�าฐานที่ตั้งใหม่อย่างดี
 รั้วบ้านแถว ๆ นั้นยังเป็นแบบซี่เหล็กห่าง ๆ ด้านบนจะเป็น           
ส่วนแหลม มีช่องว่างพอให้เราลอดแขนผ่านได้สบาย ที่รั้วจะมีไม้ลวก 
(ไม้หนาม หรอืใช้ไม้ไผ่น�ามาเหลาให้แหลม) บ้างกเ็ป็นผ้าถงุเก่า ๆ  เป้ือน ๆ                                                                                 
บ้างก็เป็นพระพุทธรูป แต่ท่ีแปลกตาท่ีสุดก็คงจะเป็นหุ่นฟางท่ีท�าเป็น
ตัวแทนมนุษย์ แขวนไว้ที่รั้วหน้าบ้านเหมือนกับการตั้งหุ่นไล่กา
 “กูบอกแล้ว ชาวบ้านกลัวกันฉิบหาย” มีนพูดโดยไม่ได้หันมา
มองทางผม
 ไม่นานเราก็มาถึงบ้านของมีนท่ีอยู่ใจกลางชุมชน หน้าบ้าน
มีร้านขายของของคุณยายท่ีใช้เลี้ยงดูส่งแม่เรียน ผมกล่าวทักทาย                
ทุกคนในบ้านด้วยความเคยชนิ แม่กบัพ่อของมนียังจ�าผมได้ แต่กแ็อบ
ไปกระซิบกับมีนโดยท่ีมีนมาเล่าให้ผมฟังทีหลัง...แม่ถามมันว่า “พา
เพ่ือนมาช่วงนีจ้ะดเีหรอ ?” มีนกหั็วเราะกลบเกลือ่น ตอบกลบัไปข�า ๆ  ว่า                                                                                                
“ไม่ต้องห่วงหรอกแม่ มันมีพระดี”
 คนืนัน้เรายังไม่ได้ท�าอะไร เพยีงแค่ออกไปเตรด็เตร่รอบหมู่บ้าน
ท่ีพอจะมีท่ีสวย ๆ ให้ถ่ายรูปเล่นอยู่บ้าง ช่วงหัวค�่าเรากลับมากิน                                                                                
อาหารเย็นและสังสรรค์เล็กน้อยตามประสาผู้ชาย โดยมีผม มีน และ
พ่อของมีน นั่งกินด้วยกันสามคน
 บทสนทนานัน้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ จนเวลาตกดกึพ่อกเ็ริม่ถาม
ผมว่า “เช่ือเร่ืองผไีหม ?” ผมกต็อบไปตามตรงว่า “เช่ือครบั” พ่อหัวเราะ
ร่วนก่อนจะแซวผมว่า “เฮ้ย แกเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหรอ ?” สักพัก
จากการแซวกันข�า ๆ พ่อก็วนเข้าเรื่อง พ่อไม่ได้รู้เรื่องของผมแม้แต่
น้อย แต่ก็คงอยากจะบอกเอาไว้เพื่อความสบายใจของคนเป็นผู้ใหญ่ที่
รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบชีวิตของคนที่มีอายุน้อยกว่าอย่างผม
 “ช่วงนี้มันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนิดหน่อยในละแวกนี้ เคยได้ยิน
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เรื่องผีปอบไหมล่ะ มันก็อะไรประมาณนั้นนั่นแหละ แต่บางคนท่ีเขา
หัวสมัยใหม่หน่อยก็ว่าเป็นการตายตามอายุขัยบ้าง สภาพอากาศบ้าง                                                                               
โรคนั่นนี่บ้างท่ีเกิดข้ึนได้บ่อย ๆ แต่ก็อย่างว่า เรื่องพวกนี้ใครจะเช่ือ    
ก็เชื่อ ใครไม่เชื่อก็ช่างมัน ส่วนตัวพ่อเองก็ค่อนข้างเชื่อนะ เพราะเคย
เจออะไรประมาณนี้มาก่อน”
 พ่อยกแก้วเบียร์ในมือกระดกรวดเดียวหมด ก่อนจะหันมาริน
เติมใหม่แล้วชี้นิ้วออกไปนอกบ้านแล้วเล่าต่อ
 “เห็นไหมล่ะ แค่หัวค�่าแบบตอนนี้ เขาก็ปิดบ้านกันหมดแล้ว 
เหลือแต่ไฟในบ้าน ไม่มีใครออกมานั่งกินนั่งดื่มอะไรอย่างพวกเรา    
ก่อนหน้านี้คนที่เขาดูแลเรื่องนี้ก็เพิ่งป่วยตายไปเสียเฉย ๆ แต่พรุ่งนี้ก็
คงจะพอมีทางออกเอง ยังไงก็อย่าเพิ่งออกไปเที่ยวไหนกันดึก ๆ นะ”
 เบียร์ในแก้วหมดไปอีกรอบ แต่คราวนี้พ่อไม่ได้เติมแล้ว แต่
พ่อขอตัวกลับเข้าไปนอน ปล่อยให้เราสองคนนั่งคุยกันเองตามประสา
เพือ่น ผมสองคนนัง่คยุกนัต่อ บอกเล่าเรือ่งราวในชีวติท่ีห่างหายกนัไป                                                                                   
อีกราวสองช่ัวโมงเห็นจะได้ เม่ือเห็นว่าคนในบ้านหลับหมดแล้วเราจึง
เริ่มแผนที่แอบคุยกันไว้ตั้งแต่ต้น
 มีนค่อย ๆ เข็นรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านอย่างเงียบ ๆ    
ผมค่อย ๆ ปิดรั้วให้เสียงเบาที่สุด เราเข็นรถออกมาให้ห่างตัวบ้านพอ
สมควรจึงค่อยสตาร์ตรถ
 เราวิ่งฝ่าความมืดท่ีพอมีแสงสว่างจากไฟถนนท่ีเพิ่งจะมีได้     
ไม่นาน โดยมผีมเป็นคนซ้อน เราไม่มีจดุหมายอะไรเป็นพเิศษ เพยีงแค่                                                                             
ขี่รถวนไปวนมาเท่านั้น ‘เผื่อว่าจะเจออะไรบ้าง’
 ระหว่างทางเราไม่ได้คยุกนัมากนกั ผมไม่เท่าไหร่ แต่มนีคงจะ
กลัวไม่ใช่น้อย แม้เราจะสนิทกันก็จริงแต่มีนก็ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัย 
ท่ีเดยีวกบัผม ท�าให้ไม่ค่อยได้มีเหตกุารณ์ร่วมหัวจมท้ายกบัผมมากนกั 
ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองหรือไม่ก็สามเท่านั้น
 ชุมชนแถวนั้นค่อนข้างกว้างขวางพอสมควร เราวิ่งเข้าออก 
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ซอยเล็กซอยน้อยสลับกับถนนใหญ่ ผมไม่ได้เห็นอะไรเป็นพิเศษ
นอกจากความรู้สึกหวิวสันหลังเหมือนกับมีใครคอยมองอยู่ตลอดเวลา 
 ความรู้สึกนั้นไม่ชัดเจนนัก แต่มันก็มากพอท่ีจะท�าให้แน่ใจ
ว่า ‘ไม่ปกติ’ ผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นเป็นคืนเดือนมืดหรือมีเมฆฝนรึเปล่า 
แต่ท้องฟ้าเป็นสีด�าสนิท ไม่มีแสงดาวไม่มีพระจันทร์เหมือนอย่างเคย 
อากาศเย็นผิดกับเม่ือตอนหัวค�่าอย่างเห็นได้ชัด อีกอย่างคือลมท่ีโชย
พดัอ่อน ๆ  น่าขนลกุมากกว่าสบายตวัท�าให้ผมต้องตืน่ตวัอยู่ตลอดเวลา
 เวลาล่วงเลยไปเรื่อย ๆ ความรู้สึกไม่ดีชัดเจนข้ึนทีละน้อย    
ผมสะกิดให้มีนรู้ตัวว่าเราควรกลับกันได้แล้ว เราหันรถกลับไปทางท่ี
ผ่านมาเพื่อกลับบ้าน รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ท่ีเครื่องยังดีอยู่กลับเกิด
อาการกระตุกขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย มันดับอยู่หลายครั้งแต่ก็สตาร์ต
ติดได้โดยง่าย
 “นี่มันไม่ดีแล้วใช่ป่าววะมึง” มีนหันมาถามผมเสียงสั่น ๆ
 “กูก็ว่างั้น รีบกลับเหอะ”
 อีกไม่กี่ซอยเราจะถึงบ้านแล้ว แต่มีนกลับหยุดรถกะทันหันจน
ผมหัวคะม�าไปโขกกับหัวของเพื่อน ผมยังไม่ต้องถามก็รู้ว่ามันหยุดรถ
ท�าไม เพราะข้างหน้าห่างจากเราไปสักประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตร  มี
เงาด�าตะคุ่ม ๆ มองเห็นได้จากไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ แม้จะไม่ชัดนัก                                                                                
แต่ความรู้สึกมันบอกได้ชัดเจนว่า ‘ไม่ใช่คน’
 เงาด�านัน้นัง่ยอง ๆ  อยูข้่างทาง หันหน้าออกจากถนน มันก้มลง                                                                             
มองพื้นพลางใช้มือหยิบจับอะไรเหมือนใส่ปากอย่างรีบร้อน 
 “มึงว่าเป็นคนเก็บขยะป่าววะ ?” มีนถาม
 “กูว่าไม่”
 เราคุยกันแค่นั้น มีนก�าลังจะวนรถกลับเพื่ออ้อมไปอีกทาง    
ผมก็รู้สึกเย็นสันหลังวาบ เม่ือหันรถกลับไปพวกเราก็ต้องสะดุ้งตกใจ  
อีกครัง้ เพราะตรงหน้าเราตอนนีร้ะยะห่างเพยีงสีห้่าช่วงตวัรถ มหีมาด�า                                                                         
ตัวหนึ่งยืนจังก้าจ้องเราตาเขม็ง
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 มันคงไม่น่าตกใจเท่าไหร่ หากหมาด�าตัวนั้นไม่ได้มีดวงตา     
สีแดงสดฉายแววผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด ดวงตาไร้แววของมันเหมือน
จะมองมาท่ีเรา แต่ก็เหมือนจะมองผ่านเราไปเช่นกัน ผมเริ่มควานหา                                                                          
‘แหวน’ ท่ีเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเคารพนับถือ มืออีกข้างก�า 
สร้อยพระที่ ‘ปู่’ ให้มาอย่างลืมตัว 
 “เอาไงดีวะ ?” มีนถามเพราะท�าอะไรไม่ถูก แต่ยังไม่ทันจะได้
ขยับตัวท�าอะไร หมาด�าตัวนั้นก็ออกตัววิ่งอย่างกะทันหัน เราตกใจจน
เผลอร้องเสยีงดงั ท�าให้รถเสยีหลกัล้มลงไปนอนกบัพืน้ แต่ดท่ีีมนัไม่ได้                                                                              
วิ่งอยู่ ไม่อย่างนั้นก็คงจะได้แผลกลับมาอย่างแน่นอน
 ความเจบ็จากแรงกระแทกท�าให้เราได้สต ิจงึรบีหันกลบัไปมอง
ข้างหลังเพราะกลัวว่าหมาด�าตัวนั้นจะยังอยู่ใกล้ ๆ แต่ไม่ใช่อย่างนั้น  
มันวิ่งตรงไปยังเงาตะคุ่ม ๆ และถ้าตาผมไม่ฝาด ผมเห็นมันกระโดดใส่
เงาร่างนั้นอย่างจัง แต่พอรู้ตัวอีกทีภาพตรงหน้าก็มีแต่ความว่างเปล่า
ของยามค�่าคืนเท่านั้น
 ผมไม่ได้ละสายตาไปจากตรงนั้น แต่เหมือนกับภาพตัดต่อท่ี
อยู่ดี ๆ วัตถุมีชีวิตสองชิ้นท่ีวางอยู่ในคลองสายตากลับหายไปดื้อ ๆ   
ผมที่ลุกขึ้นมานั่งอยู่บนถนนแล้วหันไปมองมีนที่ยังนอนอยู่ สองตามัน
เบิกกว้างเหมือนกับปากของมัน คงไม่บ่อยนักท่ีเราจะได้พบเห็นอะไร
อย่างนี้
 เราไม่มีบาดแผลจากการเสียหลักล้มลงไป แค่เนื้อตัวเปรอะ
เป้ือนฝุ่นดนิ รถมอเตอร์ไซค์กม็รีอยนดิหน่อยเท่านัน้ พวกเรารบีสตาร์ต
รถกลับบ้านอย่างไม่ต้องปรึกษากันอีก
 เราอาบน�า้แล้วไหว้พระก่อนจะเข้านอนให้เรว็ท่ีสดุ โดยก่อนนอน                                                                                         
เราได้ค�าตอบแล้วอย่างหนึ่งว่า ‘ความกลัวของชาวบ้านน่าจะเป็น   
ความจริง’

 ช่วงเช้ามืดน่าจะใกล้ ๆ 6 โมง ผมถูกปลุกด้วยเสียงของมีน  
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น�้าเสียงของมันตื่นเต้นปนประหลาดใจ เสียงดังโวยวายท�าให้ผมตื่น      
ด้วยความรู้สึกมึนหัวเพราะถูกปลุกกะทันหัน ผมสะบัดหัวไล่ความ
มนึงงออกไปก่อนจะถามเพ่ือนตวัดว่ีาตกใจอะไรมากมายถงึต้องมาปลกุ                                                                                
เสียงดังอย่างนี้
 มีนบอกผมสั้น ๆ ว่า “พ่อกูไปพาหมอผีมา” 
 ผมยังไม่เข้าใจสิ่งที่มันก�าลังจะสื่อ แต่ก็ประหลาดใจไม่ใช่น้อย 
ความงุนงงที่เคยมีจึงหายเป็นปลิดทิ้ง
 ผมลงมาข้างล่างหลังจากรีบอาบน�้าแต่งตัว แล้วก็พบว่าท่ี     
โต๊ะกนิข้าวข้างในบ้านตอนนีมี้คนประมาณ 4-5 คนนัง่อยู่กนัพร้อมหน้า
พร้อมตา ผมยกม้ือไหว้ทักทายตามมารยาทพร้อมกวาดสายตามอง   
ไล่ไปบนใบหน้าของทุกคนที่อยู่ตรงโต๊ะนั้น เท่าที่จ�าได้มีพ่อ แม่ ยาย
ของมีน และ อาจารย์หวัง ส่วนอีกคนผมจ�าไม่ได้ว่าเป็นใคร
 พวกเขาก�าลังสนทนากันเรื่อง ‘ผีปอบ’ ที่มารบกวนหมู่บ้านนี้       
โดยในตอนแรกพ่อกับแม่ของมีนพยายามกันเราสองคนออกจากวง
สนทนา แต่มีนก็ขอไว้จนได้ ระหว่างสนทนาผมได้รับฟังรายละเอียด
ของเรื่องราวอีกครั้ง แต่ผมได้ฟังจากมีนมาก่อนแล้วจึงไม่แปลกใจนัก
 อาจารย์หวังเป็นคนเก่าคนแก่ในบ้านเกิดของพ่อ พ่อตัดสินใจ
เชิญท่านมาเพราะอยากช่วยบ้านของแม่ หลงัจากท่ีหมอคนเดมิได้ตาย
จากไปไม่นาน ก่อนหน้าท่ีพ่อจะไปเชิญท่านมา ยายซ่ึงเป็นคนเก่าคนแก่
และตวัแทนของบ้านนี้ได้ไปไล่ถามความเห็นจากเพ่ือนบ้านมาเรยีบร้อย 
ทุกคนลงความเห็นว่า ‘ตกลง’ อยากให้ใครก็ได้ช่วยมาแก้ไขเรือ่งนีเ้สยีที
 ตลอดเวลาท่ีพวกเขาสนทนากัน อาจารย์หวังหันมามองผม
เป็นระยะเหมือนจะรู้อะไรบางอย่าง มีนที่สังเกตเห็นเหมือนกันก็สะกิด
แขนผมเป็นระยะ ผมก็ได้แต่บอกให้มันเงียบ ๆ ไว้ก่อน อย่าเพิ่งท�าตัว
แปลก ๆ 
 บทสนทนาจบลงในช่วงประมาณเกือบ ๆ 8 โมง อาจารย์หวัง
บอกให้ทุกคนไปกินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยออกไป
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สะสางเรื่องราวต่าง ๆ ให้เรียบร้อยกันทีหลัง แต่อย่าให้เกินเวลาเพล 
(ประมาณ 10-11 โมง) 
 ผมรีบยัดข้าวเช้าเข้าปากเพราะรู้สึกอยากคุยกับอาจารย์หวัง
ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ เม่ือเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาหน้าบ้านตรง    
โต๊ะม้าหินอ่อนท่ีเราใช้นั่งสังสรรค์กันเม่ือคืน อาจารย์นั่งมองท้องฟ้า
เงียบ ๆ ไม่ได้อ่านหนังสือ ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ เขาไม่ได้หลับตาแต่ก็ดู
เงียบสงบอย่างประหลาด ผมกล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะเข้าไปทัก
 “มาสิ มาคุยกัน”
 อาจารย์เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาแทน ผมยกมือไหว้อีกครั้งเป็นการ
ทักทายแล้วไปนั่งบนม้านั่งฝั่งตรงข้าม อาจารย์ไม่ได้หันมามอง และ
ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไร รู้แค่ว่าอยากคุยด้วยเท่านั้น ไม่มีบทสนทนา
ระหว่างเราอยู่หลายนาที จนผมตัดสินใจท�าลายความเงียบ
 “เอ่อ...อาจารย์ครับ”
 “ลุง อย่าเรียกอาจารย์ ฉันไม่ใช่อาจารย์ของเธอ” น�้าเสียง            
เรียบ ๆ แต่รู้ได้ว่านั่นคือการต�าหนิ
 ลงุหวงั นัน่คอืช่ือท่ีผมใช้เรยีกเขาในช่วงนัน้ ผมถามค�าถามง่าย ๆ                                                                                             
กลบเกลื่อนไปเร่ือย ๆ จนสุดท้ายก็เป็นลุงเองท่ีหันมาเอ็ดผมอีกครั้ง
เพราะความอ้อมค้อมของผม 
 “เป็นผู้ชายจะพูดอะไรก็พูดมาให้มันตรง ๆ”
 ตอนนัน้ผมยังรูส้กึว่าการพูดเรือ่งพวกนีเ้ป็นเรือ่งยาก จงึกล้า ๆ                                                               
กลัว ๆ  แต่พอเจอดุเข้าอย่างนี้ก็คงจะต้องพูดจริง ๆ  ค�าถามสั้น ๆ  ที่ผม
รู้ค�าตอบดีอยู่แล้ว  
 “ลุงหวังรู้เรื่องผมใช่ไหมครับ ?” 
 ลุงหันมามองผมหน้านิ่ง ๆ เป็นเชิงยอมรับ ผมจึงพูดต่อไปว่า 
ผมอยากถามอยากปรึกษาลุงในหลาย ๆ เรื่อง แต่ยังไม่ทันท่ีจะถาม
อย่างที่ตั้งใจก็โดนดุอีกครั้ง 
 “ฉันไม่ใช่อาจารย์ของเธอ”
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 เป็นจังหวะเดียวกับท่ีคนในบ้านออกมาพอดี พวกเราจึงต้อง
เคลือ่นพล ออกจากบ้านไปยังสถานท่ีท่ีลงุหวงับอก เราเดนิทางกนัด้วย
รถกระบะ 4 ประตูคันหนึ่ง พ่อเป็นคนขับ ผมกับมีนนั่งข้างหลัง ลุงหวัง
อยู่ข้างหน้า เพราะต้องแวะไปอีกท่ีหนึ่งก่อนจึงให้แม่กับยายของมีน    
ไปรอที่วัดในชุมชนเพื่อแจ้งข่าวกับทางท่านเจ้าอาวาสไว้ล่วงหน้า
 สถานที่แรกที่เรามากันคือ ‘ศาลหลักเมืองของจังหวัด’ ซึ่งอยู่
อีกอ�าเภอหนึ่ง ใช้เวลาการเดินทางร่วมช่ัวโมง ระหว่างทางพวกเรา    
ผลัดกันถามลุงหวังหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือเรื่องผีปอบที่พูดถึงกันว่า
มันจริงหรือไม่ 
 ลงุหวังยืนยันว่าจรงิอย่างท่ีกลวักนั ในหมู่บ้านนัน้ตอนนีมี้ปอบ
อาศัยอยู่ และค่อย ๆ ส่งผลกระทบกับคนรอบข้าง แต่อย่างไรเสียก็    
ไม่น่าจะใช่ปอบที่มีอยู่มาแต่ดั้งแต่เดิมในหมู่บ้านนี้ 
 ประโยคนี้ท�าเอาทุกคนในรถถึงกับผงะ เพราะลุงหวังก�าลัง   
บอกเราว่า ปอบนั่นมันมาจากที่อื่น ผมพยายามคิดทบทวนถึงความรู้
ที่ตัวเองเคยได้ยินมาพอสมควรเกี่ยวกับวิญญาณจ�าพวกนี้
 “ปอบจร” ผมหลุดปากมาทันทีที่นึกออก 
 ลุงหวังตอบเสียงนิ่ง ๆ ว่า “ใช่” 
 ปอบจรเป็นวิญญาณจ�าพวกหนึ่งท่ีเช่ือว่ามันจะย้ายถิ่นฐานไป
เรือ่ย ๆ  เพ่ือหากนิ แต่ในอีกมุมหนึง่แล้วมันอาจไม่ได้เดนิทางไปเรือ่ย ๆ                                                                            
ตามท่ีเช่ือกนัมา แต่มันอาจติดมากบัใครสกัคนท่ีผ่านเข้ามาพกัในสถานท่ี
นั้น ๆ ก็เป็นได้
 ลงุหวังอธบิายท่ีมาท่ีไปของสิง่นี้ให้เราฟังตามความเช่ือโบราณ
ท่ีสืบต่อกันมา ปอบจรจะมาอาศัยอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งสักระยะ   
ช่วงนั้นจะท�าให้มีคนตายติดกันอย่างไร้สาเหตุ โดยส่วนมากจะเป็น
อาการหลับตายท่ีเราเรียกกันว่า ไหลตาย แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก  
กับการที่เราจะไปจับหรือไปเจาะจงใครว่าเป็นปอบโดยพลการ
 รถจอดเทียบท่าเมื่อมาถึงศาลหลักเมืองประจ�าจังหวัด ลุงหวัง
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บอกว่าคนอืน่ ๆ  จะตามมาด้วยก็ได้ หรอืจะรอในรถก็ได้เพราะคงใช้เวลา
ไม่นานหรอก แต่สุดท้ายเราสามคนก็ตามลุงหวังไปกันหมด
 ลุงหวังเดินตรงเข้าไปในตัวศาลท่ีมีเสาหลักเมืองวางตั้งอยู่ 
ลุงหวังหลับตาพนมมือเงียบ ๆ ไม่ได้สวดหรือบ่นพึมพ�าอะไรออกมา
เหมือนอย่างท่ีเคยเห็นในหนัง ผมเกิดความสงสัยเล็ก ๆ ข้ึนในใจว่า    
ลุงหวังก�าลังท�าอะไรและคิดอะไรอยู่กันแน่
 “เราจะไปท�ากิจการงานท่ีไหนก็ควรจะมาบอกกล่าวเจ้าบ้าน      
เจ้าเมืองเขาเสียให้เรียบร้อย ไปลามาไหว้มันเป็นมารยาท ย่ิงเราจะ
กระท�าการทางจิตวิญญาณ ยิ่งควรจะรอบคอบเสียให้มาก ไม่อย่างนั้น
จะซวยและเป็นอัปรีย์กับตนเอง”
 ค�าพูดของลุงหวังไขความกระจ่างให้พวกเราได้อย่างหมดจด 
เพียงไม่ถึงสิบนาทีหลังจากนั้น เราท้ังหมดก็กลับมาอยู่บนถนนและ    
มุ่งตรงไปยังวัดประจ�าหมู่บ้านท่ีแม่กับยายล่วงหน้าไปรออยู่แล้วตั้งแต่
เช้า
 เวลาผ่านไปช่ัวโมงเศษ เรากม็าถงึวดัซึง่เป็นท่ีหมาย ท่ีจรงิแล้ว
วัดนี้อยู่ห่างจากบ้านของมีนไม่มากนัก ดีไม่ดีตอนที่ผมออกมาขี่รถวน
กับมีนเมื่อคืนก็น่าจะผ่านแต่ผมคงไม่ได้สังเกต 
 ภาพบนศาลาวดัท�าให้ผมตกใจเป็นอย่างมาก เพราะมีชาวบ้าน
มานั่งรวมตัวกันในจ�านวนท่ีมากกว่าการคาดการณ์ของผม กะด้วย
สายตาน่าจะประมาณสามสิบกว่าคนเห็นจะได้ 
 ท่ีด้านหน้าสุด มียายของมีนนั่งสนทนากับหลวงพ่อท่ีนั่งอยู่
เหนอืข้ึนไปบนอาสนะ ศาลาไม้ท่ีเหมอืนจะเพิง่ได้รบัการบูรณะมาไม่นาน                                                                                         
ดูเรียบร้อยสะอาดตา พวกเราเดินตรงไปรวมตัวกับคนในบ้านท่ีนั่งอยู่
แถวข้างหน้า ลุงหวังก้มกราบหลวงพ่ออย่างสวยงามถูกต้อง
 “เจริญพรนะโยม คงต้องรบกวนโยมแล้ว”
 หลวงพ่อทักทายลงุหวงัด้วยประโยคง่าย ๆ  ชาวบ้านท่ีมานัง่รอ
อยู่ก่อนนั้นค่อนข้างจะร้อนใจจนเกือบไร้มารยาทเพราะจู่ ๆ ก็ส่งเสียง
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โวยวายถามคาดคั้นเอาความขึ้นมาว่า ใครเป็นปอบ บ้างก็ว่าจะท�าร้าย 
ให้รบีไปจบัมา ฟังแล้วน่าเวทนาจนหลวงพ่อต้องหยิบเอาไม้เท้ามาเคาะ
ขันน�้ามนต์ที่ท�าจากทองเหลืองเสียงดังเป็นการสั่งให้เงียบ
 เม่ือทุกอย่างเงยีบลงแล้ว ลงุหวงัก็ได้โอกาสพดูแนะน�าตวัข้ึนมา                                                                             
รวมถึงการยืนยันเร่ืองปอบว่าท่ีทุกคนสันนิษฐานกันเอาไว้นั้นเป็น   
ความจริง
 ลงุหวังเร่ิมถามชาวบ้านว่า หมูน่ีม้ีใครในหมู่บ้านท�าตวัแปลก ๆ  
ไหม มีใครที่ถูกสงสัยว่าเป็นปอบหรือเปล่า หรือมีใครที่เพิ่งย้ายเข้ามา 
หรือเดินทางผ่านมาค้างแรมในละแวกนี้บ้าง 
 ชาวบ้านหันกลบัไปคยุกนั ไม่นานกม็คีนหนึง่ส่งเสยีงให้ค�าตอบ
ขึ้นมา 
 “ฉันว่ายายมวล” คราวนีท้ั้งศาลากร็ะงมไปด้วยเสยีงเซ็งแซ่ของ
ชาวบ้าน
 ลุงหวังไม่ได้พูดอะไรต่อ แต่ก็ถูกคะยั้นคะยอให้ไปยังบ้านของ
ยายมวลที่ถูกกล่าวถึง ดีที่หลวงพ่อปรามไว้ก่อนจะเกิดความวุ่นวายขึ้น 
 แม้จะห้ามเหตกุารณ์นัน้ไว้ได้กจ็รงิ แต่ความเช่ือท่ีว่า ยายมวล
เป็นปอบนั้นยังคงไม่หายไป เพื่อความเป็นธรรม หลวงพ่อจึงให้เด็กวัด
ไปเชิญยายมวลมาที่วัดเพื่อพูดคุยกันเสียให้รู้เรื่องตรงนั้น
 ไม่นานนักยายมวลก็เดินเข้ามาท่ีวัด ในชุดเสื้อคอกระเช้า
ผ้าถุงแบบชาวบ้านปกติทั่วไป ยายมวลน่าจะมีอายุราว 70 ปี แต่ก็ยังดู      
แข็งแรงเดินเหินสะดวก 
 ยายมวลเป็นผูห้ญิงตวัเลก็ร่างบาง ผมสขีาวท้ังหัว หยกิเลก็น้อย                                                                                   
ยาวประมาณบ่า ในมือของยายมวลมีตะกร้าหวายอันหนึ่งติดมาด้วย 
เมือ่มาถึงยายแกเดนิตรงไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่ีอาสนะด้านหน้า 
ก่อนจะถามถึงสาเหตุที่เรียกตัวเธอมาพบในวันนี้
 หลวงพ่ออึกอัก ไม่รู้ว่าควรจะพูดให้ยายมวลเข้าใจได้อย่างไร
ถึงค�ากล่าวหาต่าง ๆ ของเพื่อนบ้าน ยังไม่ทันท่ีหลวงพ่อจะตัดสินใจ
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อะไรได้ ชาวบ้านคนหนึง่กส่็งเสยีงออกมากลางวงโดยไม่รูว่้ามาจากท่ีนัง่                                                                               
ตรงไหน
 “ยายมวล เอ็งมันเป็นปอบ ออกไปจากหมู่บ้านเลย!”
 เม่ือมคีนเริม่ กม็คีนส่งเสยีงตามมาอีกหลายคน ผมบอกตามตรง                                                                                             
ว่าภาพท่ีเห็นนัน้ท�าเอาผมคลืน่ไส้ไปชัว่ขณะเพราะไม่คดิเลยว่าคนเราจะ
สามารถใส่อารมณ์และประณามคนคนหนึ่งได้มากมายขนาดนี้ ทั้งที่ยัง
ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยัน
 หลวงพ่อต้องตะโกนเสียงดังอยู่หลายครั้งกว่าพวกเขาจะยอม
เงียบ ก่อนท่ีหลวงพ่อจะพยายามถามกับเจ้าตัว แต่ก็ไม่มีค�าตอบใด
กลับมาจากยายมวลเลยสักค�า หญิงชราเพียงแค่นั่งก้มหน้าพับเพียบ
ในท่าทางเรียบร้อย ยิ่งท�าให้คนในหมู่บ้านปักใจเชื่อมากขึ้นไปอีก
 “หมอหวัง พิสูจน์ทีสิ ท�าได้ไหม ?” ชาวบ้านคนที่นั่งใกล้ ๆ  เรา
พูดขึ้นมา
 ลงุหวงัคลานเข่าเข้าไปใกล้ยายมวลท่ีไม่มีท่าทีขัดขนืหรอืขยบั
หน ีลงุหวังยกมือไหว้หญงิชราตรงหน้าพร้อมกล่าวขอโทษ ยายมวลเอง
ก็คงรู้ดีว่าไม่ควรจะขัดขืนในเวลานี้ ไม่อย่างนั้นคงจะยิ่งท�าให้คนอื่น ๆ 
ในหมู่บ้านสงสัยเป็นแน่
 ลงุหวงัเริม่พนมมือบรกิรรมคาถาท่ีผมไม่รูจ้กั นอกจากภาษาอ่ืน                                                                                
แล้วยังมีภาษาเหนือปนเข้ามาคล้ายกับการแหล่ พร้อมกันนั้นลุงหวังก็
อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นบทสวดขับไล่สิ่งอัปมงคล และเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เข้ามาปกปักรกัษา หากในกายสงัขารของใครกต็ามท่ีมีสิง่ไม่ดเีกาะกมุอยู่                                                                                            
จะต้องเกิดอาการผิดปกติให้เห็นอย่างแน่นอน
 พิธีกรรมท่ีกล่าวมานั้น จะให้คนท่ีเช่ือว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่กับตัวนั่ง
ยืดขาเหยียดตรงออกไปทางทิศตะวันตก เม่ือนั่งอย่างนี้แผ่นหลังและ
ส่วนศีรษะของคนที่นั่งอยู่จะตรงกับทิศตะวันออก ส่วนคนท�าพิธีจะต้อง
นั่งอยู่หันหลังให้ทิศเหนือ มองตรงมายังคนข้างหน้า
 ผมถามลงุหวังเพ่ิมเติมถงึเหตุผลของเรือ่งทิศเหล่านี ้ซ่ึงค�าตอบ
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ท่ีได้นัน้กส็อดคล้องกบัศาสตร์อ่ืน ๆ  ท่ีผมเคยรูม้าบ้าง ทิศตะวันตก หรอื
ทิศใต้ เชื่อว่าเป็นทิศของคนใต้ นั่นคือทางมา และมันจะเป็นทางกลับ         
ส่วนทิศเหนือและทิศตะวันออกคือแหล่งก�าเนิดของแสงสว่างและ                                                                                   
คุณงามความดี 
 ผู ้ท�าพิธีจะถือว่าตัวเองเป็นทางผ่านของพลังงานด้านบวก     
ส่งต่อไปยังคนตรงหน้า จากส่วนศีรษะไล่ลงไปยังปลายเท้า ความเชื่อ
โบราณกล่าวไว้ว่าผร้ีายจะเข้าจากปลายเท้า ออกจากปลายเท้า พลงังาน
ช้ันสูงจะเข้ากระทบท่ีกระหม่อมและท้ายทอย ลองนึกภาพตามว่าเรา    
ฉีดน�้าเข้าท่ีกระหม่อมหรือท้ายทอย แล้วปล่อยให้น�้าไหลไล่สิ่งสกปรก
ออกไปทางปลายเท้านั่นเอง
 ผมถูกเรียกให้ไปนั่งพยุงหลังให้กับยายมวล เพราะอายุท่ีมาก
ท�าให้การนั่งในท่านั้นไม่สะดวกสักเท่าไหร่ ลุงหวังเริ่มพิธีต่อ พร้อม ๆ 
กับท่ีผมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติท่ีสัมผัสได้ ความคลื่นเหียนวิงเวียน   
ก่อตวัข้ึนช้า ๆ  ในตวัผม ความรูส้กึนีผ้มเคยได้รบัมันเม่ือครัง้ท่ีได้สมัผสั
กับสิ่งไม่ดี ซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันบ่อยแค่ไหน
 นอกจากนั้นสิ่งที่ท�าให้ผมตกใจเป็นอย่างมาก คือร่างกายของ
ยายมวลมอีาการสัน่เลก็น้อย และค่อย ๆ  ทวคีวามรนุแรงข้ึน แต่ก็ไม่ได้                                                                              
มากขนาดที่คนอื่นจะสังเกตเห็นได้ มีเพียงผมกับลุงหวังที่นั่งอยู่ชิดกับ
ยายมวลเท่านั้นที่รู้สึก
 ยายมวลหันมามองหน้าผมด้วยสีหน้านิ่ง ๆ ผมไม่เข้าใจว่า    
ยายมวลต้องการจะสือ่อะไร ความรูส้กึในใจผมเริม่สบัสนและตกีนั ความ
รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติท่ีสัมผัสได้ กับการท่ีไม่ได้รับความรู้สึกในทางลบกับ
คนตรงหน้า จะว่าไม่มีพิษมีภัยแต่ก็เปล่า คุณยายน่ากลัว...ผมรู้สึก    
อย่างนั้น
 ยายมวลพยายามประคองตวัเองจนผ่านพ้นพธิไีปได้ ท่ีจรงิแล้ว
ต้องบอกว่าลุงหวังผ่อนมือให้เสียมากกว่า ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง 
เม่ือชาวบ้านได้เห็นแล้วว่ายายมวลไม่มีอาการอย่างท่ีว่ามา ทุกคนจึง
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คลายใจลงได้บ้างเกี่ยวกับความสงสัยที่มี
 ก่อนแยกย้ายลุงหวังได้โยงสายสิญจน์ไปท่ัวศาลา และขอให้
หลวงพ่อผู้เป็นเจ้าอาวาสสวดมนต์ให้พรพวกเราก่อนกลับ จากนั้น
ส�าทับอีกคร้ังด้วยมนต์พิธีของลุงหวัง ขันน�้ามนต์สองใบถูกวางไว้ในท่ี
ต่างระดับ ใบหนึ่งของหลวงพ่ออยู่บนอาสนะ อีกใบวางที่พื้นอยู่ติดกับ
ตักลุงหวัง
 น�้ามนต์ท้ังสองขันถูกท�าขึ้นด้วยมนต์พิธีท่ีต่างกัน แต่กลับใช้
วิธีพรมออกไปพร้อม ๆ กัน พร้อมกับค�าขู่ว่า หากใครที่เป็นปอบหรือ
มสีิง่ไม่ดอียู่ เมือ่โดนน�า้มนต์นีจ้ะท�าให้เกดิความผดิปกต ิร้อนรนจนทน        
ไม่ได้ และอาจถึงข้ันล้มหมอนนอนเสื่อ ด้วยความแสลงของพุทธคุณ  
ที่มี
 อาจไม่มีใครสังเกต แต่ผมเห็นลุงหวังจงใจพรมน�้ามนต์ข้าม
ยายมวลไปไม่ให้สัมผัสโดน 
 พวกเราแยกย้ายกันกลับมาที่บ้าน โดยที่มีลุงหวังกลับมาด้วย 
คืนนี้ลุงจะค้างท่ีนี่อีกหนึ่งคืนเพื่อรอดูผลจากน�้ามนต์ท่ีได้ประพรมไป 
พร้อมกับแจกจ่ายให้คนในศาลากลับไปพรมหน้าบ้านของตัวเอง
 ผมถูกถามว่าจะกลับบ้านก่อนไหม การมาเท่ียวหาเพื่อนแล้ว
ต้องเข้ามาเจอเรื่องพวกนี้คงไม่ใช่เรื่องท่ีดีนักในสายตาของคนเป็น
ผู้ใหญ่ แต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรและยืนยันที่จะอยู่ต่อ
 คืนนั้นเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก แต่ในช่วงเวลาประมาณ   
5 ทุ่ม บรรยากาศเริ่มสงัดผิดปกติ ลมเย็นอ่อน ๆ  พัดผ่านหน้าต่างบ้าน 
ท�าให้ขนลุกชูชัน เสียงแมลงยามค�่าคืนที่อยู่ดี ๆ ก็เงียบสนิทขาดหาย
ไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อน เสียงหมาจรจัดผสมกับหมาบ้านเห่าขู่กัน                                                                     
ไปมาแต่ไม่ได้ร้องหอนโหยหวน
 ความแปลกท่ีเกิดข้ึนท�าให้คนในบ้านไม่ยอมหลับ ยังคงนั่ง    
รวมกลุม่กนัอยู่ท่ีห้องนัง่เล่นในตวับ้าน ซ่ึงมปีระตบูานใหญ่มองออกไปยัง    
รัว้บ้านได้ชัดเจน ไม่นานนกัเสยีงกริง่ไฟฟ้าท่ีประตรูัว้กท็�าลายความเงยีบ                                                                                    


