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 เม่ือสมัยเรียน ผมกับหมง เพื่อนท่ีเป็นรูมเมต พักอยู่ท่ีหอใน

ด้วยกัน รูมเมตของผมชอบฟังรายการวิทยุเล่าเรื่องผีเอามาก ๆ แต่   
ตัวผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ บางทีร�าคาญด้วยซ�้า เพราะอยากอ่าน
การ์ตูนหรือฟังรายการวิทยุอื่น ๆ บ้าง
 “มงึก็ใส่หูฟังฟังของมงึไปไม่ได้เหรอวะ” ผมบอกมนัในคนืหนึง่              
ด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด เพราะง่วงมาก อยากนอน แต่ต้องสะดุ้งตื่น        
กบัเสยีงประกอบรายการหลอน ๆ  ท่ีมันฟังอยู ่เสยีงหัวเราะบ้าง เสยีงกรีด๊                                                                                     
บ้าง
 หมงหันมามองหน้า ท�าท่าเกรงใจ “เออ ๆ  แป๊บเดยีว ใกล้จบละ                                                                          
มึงก็รู้ว่ากูกลัวผี ฟังคนเดียวไม่มีเพื่อนแชร์ เดี๋ยวกูกลัวขึ้นมาแล้วไม่มี
คนช่วยกลัว มันว้าเหว่”
 “ว้าเหว่บ้านเต่ียมึงเหรอ” ผมพูดไปหัวเราะไป ไม่ค่อยเข้าใจ  
คนแบบนี้เท่าไหร่ กลัวแต่ก็ดันชอบ 

ผีตึกเก่า
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 “มงึไม่กลวัผเีหรอ ?” หมงถามผมบ้าง “น่ากลวันะมงึ ใน ม.เรา                                                                                 
เขาว่ากันว่า ตรงตึกเก่าคณะวิทย์ฯ น่ะผีดุ ใครเดินผ่าน หรือขับ
มอเตอร์ไซค์วนผ่าน เป็นได้เจอดีทุกราย”
 มันยังเล่าต่ออีกว่า พวกที่บอกว่าเจอดี ส่วนใหญ่มักจะพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า จะเห็นเหมือนมีคนใส่ชุดนักศึกษา เป็นผู้หญิงผมสั้น 
กระโปรงพลที รองเท้าผ้าใบสขีาว เดนิไปเดนิมาอยู่ใต้ตกึ บางคนบอกว่า                                                                          
เห็นนั่งอ่านหนังสือท่ีม้าหินอ่อนหน้าตึก บางคนก็ว่าเห็นเดินริมถนน    
ที่เห็นว่ายืนนิ่ง ๆ มองลงมาจากบนตึกก็มี
 “มีประวัติไหมวะ ตายยังไง ท�าไมตาย ท�าไมมาอยู่ตรงนั้น ?” 
ผมชักสนใจ เพราะรู้ดีว่าเรื่องผี ๆ แบบนี้มักมีเรื่องเล่าสนุก ๆ เสมอ    
แต่กม็กัวนไปวนมาแบบเดมิ ๆ  โดดตกึตาย แขวนคอตายอยู่ในตกึ อะไร
ประมาณนี้
 “พูดไม่ตรงกันนะ บางคนบอกว่าเครียดจากการเรียนเลย      
โดดตึก บางคนบอกว่ามีปัญหาทางจิต กินยาตายหน้าตึก บางคน     
บอกว่าอกหักเลยแขวนคอตาย” ไอ้หมงเล่า
 นั่นไง...อย่างท่ีคิดเลยไม่มีผิด เนื้อเรื่องก็วน ๆ เหมือนเดิม 
แขวนคอ โดดตึก อกหัก มันก็คงเหมือนพวกต�านานเรื่องผีในโรงเรียน
หรือในมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไปนั่นแหละ  
 “เออ นีห้่าทุ่มละ มึงไปกะกหูน่อยด ิกอูยากลองไปดวู่ามีจรงิไหม                                                                                      
ข่ีรถมอเตอร์ไซค์วนดูไกล ๆ ก็ได้” ไอ้หมงท�าท่าทางกระตือรือร้นจน   
ผมงง 
 “เฮ้ย! อะไรของมึง นี่มึงกลัวจริงหรือเปล่าเนี่ย แล้วเรื่องอะไร
กูต้องไปกับมึงด้วย” 
 “แหม...ก็กูขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็น” หมงว่า “อีกอย่าง มึงก็รู้ว่า
กูไม่อยากกลัวคนเดียว มันว้าเหว่”
 ในท่ีสุด เราตกลงกันว่า ถ้าผมข่ีรถพามันไปวนดูท่ีตึกเก่าคืนนี้                                                                                 
มันสัญญาว่าจะไม่เปิดรายการผีหนึ่งอาทิตย์ เพื่อแลกกับความสงบสุข
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ของหูผมในยามวิกาล ผมก็เลยตกปากรับค�า และไม่ลืมก�าชับ “เอา
หมวกกันน็อกไปด้วยนะมึง เม่ือวานไอ้ก๊อป โดนเรียกไปเสียค่าปรับ
คนละห้าร้อย กระเป๋าแห้งไปเลย ช่วงนี้กูยิ่งไม่มีตังค์อยู่”
 มหาวิทยาลัยของผมเข้มงวดเรื่องวินัยจราจรมาก โดยเฉพาะ
เรือ่งของการใส่หมวกกนันอ็ก ไม่ว่าจะขับรถตอนกลางวนัหรอืกลางคนื                                                                               
ต้องใส่หมวกกันน็อก ท้ังคนขับ คนซ้อน และห้ามซ้อนเกินสองคน            
เด็ดขาด 
 หลายเส้นทางในมหาวทิยาลยั และทุกสีแ่ยกจะมีกล้องวงจรปิด 
คอยสอดส่อง และมีเจ้าหน้าที่เทคนิคนั่งเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน   
จะมีการเรียกผู้ท่ีปฏิบัติผิดกฎจราจรเข้าไปท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อ
เสยีค่าปรบั โดยมีหลกัฐานภาพนิง่และวิดีโอจากกล้องวงจรปิดมาแสดง
ให้ดูด้วย
 คืนนั้น ผมจ�าได้แม่นย�าว่าเดินไปหยิบหมวกกันน็อกส่งให้     
ไอ้หมง แล้วก็หยิบอีกใบมาสวมหัวตัวเอง ก่อนขึ้นคร่อมรถแล้วสตาร์ต 
พากันตรงไปทางคณะวิทย์ฯ เพื่อวนดูตึกเก่าผีดุอย่างที่ไอ้หมงต้องการ
 ฝนตกเป็นละอองฝอยแต่อากาศก็ยังร้อนช้ืน ผมขับรถไปถึง
คณะวิทย์ฯ ไอ้หมงก็เกิดปอดขึ้นมาเสียอย่างนั้น
 “กลับเหอะว่ะ กูใจไม่ดี รู้สึกหวิว ๆ เย็น ๆ เสียวสันหลังยังไง
ไม่รู้” ไอ้หมงว่าเสียงสั่น
 “เย็นอะไรของมึง ร้อนจะตายห่า” ผมบ่น “ไปดูให้มันจบ ๆ 
ตึกเก่าของมึงอะ ไม่งั้นเด๋ียวอ้างภารกิจไม่ส�าเร็จ มึงก็จะกลับมาเปิด
รายการผีหนวกหูกูอีก”
 ผมขี่รถวนผ่านไปหน้าตึกเก่า ตรงนั้นมีไฟทางติด ๆ ดับ ๆ 
สร้างบรรยากาศความหลอนกลางละอองฝน ไอ้หมงกลัวจนตัวสั่น     
ทั้งที่ยังไม่มีผีออกมาสักตัว
 “กลับเหอะมึง กูไม่ไหวละ หนาวมาก เหมือนจะไม่สบายเลย” 
ผมหันไปมองหน้ามัน เห็นหน้ามันซีดจนปากเขียว เลยตัดสินใจรีบ    
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วนรถกลับอย่างที่มันต้องการ 
 คืนนั้นไอ้หมงอาบน�้าเข้านอน กลางดึกตัวร้อนเพราะไข้        
ผมหายาให้มันกนิแล้วตัง้ใจว่าพรุง่นีเ้ช้าจะพาไปหาหมอท่ีตกึคณะแพทย์ฯ
 แต่พอเช้ามา เจ้าหน้าท่ีตึกก็รีบเรียกไว้ก่อนเดินออกจากตึก   
“เอ้า กองกจิฯ ส่งมา ใบสัง่ผดิกฎจราจร เม่ือคนืไปซ่าท่ีไหนกนัมาเนีย่ ?” 
 ผมมองหน้าไอ้หมง ต่างคนต่างงง “เฮ้ย! พวกผมออกไปแต่  
ใส่หมวกกันน็อกทั้งคู่นะ ไม่ได้ขับเร็วด้วย”
 เจ้าหน้าท่ีตึกถอนหายใจพลางเปิดเอกสารและภาพถ่ายให้ดู 
เอานิว้จิม้ท่ีรปู “นี่ไง ภาพจากกล้องวงจรปิด เธอสองคนใส่หมวกกนันอ็ก 
แต่เพื่อนที่ซ้อนข้างหลังไม่ได้ใส่”
 ผมใจหายวาบ รูส้กึเยน็เยือกถงึกระดกู เม่ือเห็นภาพใครอกีคน
นัง่ซ้อนท้ายไอ้หมงอยู่ท่ามกลางละอองฝนเม่ือคนื เป็นร่างคล้ายผูห้ญิง
ผมสั้นใส่ชุดนักศึกษา
 “รูไ้หม เม่ือหลายปีก่อนมนีกัศกึษาใส่กระโปรงพลทีนัง่ซ้อนท้าย
มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกนันอ็ก กระโปรงเข้าไปเกีย่วซ่ีล้อโดนกระชาก
ตกลงมาหัวฟาดพื้นตาย ท่ีนี่เลยเข้มงวดเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนนั้น...   
อ้าว แล้วนั่นเพื่อนเธอเป็นอะไร เป็นลมไปแล้ว รีบพาไปหาหมอเร็ว!”
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 ท่ีโรงเก็บอุปกรณ์เกษตรหลังโรงเรียนของเรามีต้นฉ�าฉาใหญ ่
ต้นหนึ่งอยู่ด้านหลัง ใหญ่ขนาดสี่คนโอบได้ กิ่งก้านของมันแผ่ขยาย
กว้างใหญ่ ใต้ต้นมีใบฉ�าฉาที่ร่วงหล่นทับถมเต็มพื้นจนนุ่มเหมือนพรม
เพราะไม่เคยมีใครไปกวาด ท่ีนัน่แหละท่ีพวกนกัเรยีนลอืกนัว่า ต้นฉ�าฉา
ต้นนั้นมีผี และผีก็ดุเสียด้วย
 ท่ีเล่า ๆ ต่อกันมาว่ากันว่า เคยมีนักการภารโรงชอบไป       
นอนหลับใต้ต้นไม้ต้นนั้น แต่ต้นฉ�าฉาอายุมาก กิ่งเปราะ กิ่งไม้เลยหัก
ลงมาทับ พอดีว่าหลับสนิทเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย ตายไปทั้ง ๆ ที่หลับ
อยู่อย่างนั้นเอง หลังจากนั้นบางคนบอกว่าช่วงบ่าย ๆ  มักจะเห็นคนไป
นอนหลับอยู่ใต้ต้นฉ�าฉา บางทีก็เห็นหลับอยู่บนกิ่งไม้สูง ๆ ที่คนปกติ
ไม่น่าข้ึนไปได้ เรื่องเล่าพวกนี้เพิ่มความน่าเช่ือถือเข้าไปอีกเมื่อเช้า                                                                            
วันหนึ่งครูประกาศออกไมโครโฟนว่า ห้ามนักเรียนทุกคนเข้าไปใน
บริเวณนั้นเด็ดขาด นอกจากจะมีค�าสั่งจากครู ไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษ
ตัดคะแนนความประพฤติ

ต้นฉ�าฉาหลังโรงเรียน
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 พวกเรานักเรียนก็เลยเดากันว ่า น ่าจะเพราะเรื่องเม่ือ      
อาทิตย์ก่อนนี่แหละ ท่ีมีน้อง ป.5 หลายคนพากันเข้าไปเล่นท่ีใต้        
ต้นฉ�าฉาต้นนั้น เล่นกอบใบไม้มาโปรยเป็นหิมะตกบ้าง นอนเล่นสโนว์
แองเจิลบ้าง สักพักใหญ่ ๆ ก็พากันหวีดร้องโวยวายว่าผีหลอก แล้วก็
พากันวิ่งหนีกระเจิงออกมา พอคนอื่น ๆ วิ่งตามมาดู ถามว่าร้องอะไร
ก็ไม่ตอบ เอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอ้ืนพูดว่าผี ๆ ๆ จนครูต้องโทรตาม         
ผู้ปกครองของแต่ละคนมาพากลับบ้าน
 ก็เลยลือกันว่าเจอผีภารโรงเข้าไปนี่แหละ แต่เหตุผลท่ีครู
ประกาศห้ามเข้าไปแถวนั้นก็คือต้นฉ�าฉาแก่มากแล้ว กิ่งมันเปราะ       
กลัวนักเรียนจะได้รับอันตราย แต่ไม่ยักพูดถึงเด็ก ป.5 ท่ีอยู่ ๆ  ก็พากัน                                                                                        
หยุดเรียนไปเฉย ๆ ซะงั้น
 เรือ่งผต้ีนฉ�าฉานีจ่ะว่าไปแล้วพวกเรานกัเรยีนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้                  
มีใครอยากเข้าไปยุ่งอยู่แล้วละ แต่ก็มีบางครั้งท่ีครูเกษตรจะใช้คนท่ี                                                                             
ดวงซวยให้ถอืกญุแจพากนัเดนิไปหยิบเสยีมหรอืจอบมาใช้ในวชิาเกษตร 
ท้ัง ๆ ท่ีมันอยู่ในโซนต้องห้าม ครูวิชาเกษตรแกเป็นคนไม่ค่อยแคร์
ระเบียบโรงเรียนอะไรเท่าไหร่ ขนาดกินเหล้ามาสอนก็ยังเคย
 พอใครโดนใช้ให้ไปขนจอบเสยีมกเ็ลยต้องชวนแกมบังคบัแกม
ขอร้องเพื่อนให้พากันเดินไปด้วยเป็นโขยงใหญ่ รีบไป รีบหยิบ รีบออก                                                                            
ห้ามใครพูดคุยอะไรท้ังนั้น ได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรก็ห้ามทักด้วย     
บางคนเข้าไปนีเ่ดนิย่องแทบจะกลัน้หายใจกนัเลยทีเดยีว เหมอืนกลวัว่า                                                                             
ถ้าเสียงดังแล้วจะไปท�าให้ใครตื่นเข้า ต้นฉ�าฉาต้นนี้เวลาลมพัดที        
กิ่งไม้ใบไม้ก็ชอบส่งเสียงออดแอดแปลก ๆ เสียด้วย ท�าเอาคนที่กลัว
อยู่แล้วสะดุ้งใจฝ่อมากเข้าไปอีก
 วันหนึ่งห้องเราโดนใช้ไปเอาจอบเสียม ก็เลยพากันยกโขยง   
ไปเช่นเคย แต่คราวนี้ไม่ได้ยินแค่เสียงออดแอด แต่ได้ยินเสียงเหมือน
เด็กผู้หญิงร้องไห้มาจากด้านหลัง ตรงต้นฉ�าฉาพอดี
 พวกเราได้ยินกันหมด แต่ด้วยความกลัวก็เลยรีบเดินจ�้ากัน   
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ออกมา ไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสยีงหวดีร้อง แต่พอออกมาแล้ว ใครคนหนึง่                                                                               
ก็พูดว่านั่นอาจจะเป็นคนก็ได้ อาจจะเป็นเด็กก�าลังต้องการความ            
ช่วยเหลือ เราเลยไปบอกครูเกษตร แต่ครูเกษตรไม่สนใจ พวกเราเลย
ตัดสินใจพากันเดินกลับไปท่ีนั่นเอง โดยส่งคนใจกล้าท่ีสุดสามคนเดิน
อ้อมโรงเก็บของเข้าไปท่ีโคนต้นฉ�าฉา พวกเราเห็นสามคนนั้นท�าท่า
เหมือนคุยอะไรกับใครสักคนอยู่ แต่สักพักก็ร้องลั่นแล้ววิ่งหนีออกมา 
ท�าให้พวกที่รออยู่ห่าง ๆ พลอยวิ่งหนีเตลิดออกมาด้วย
 เพื่อนสามคนนั้นบอกว่า เห็นเด็กผู ้หญิงนั่งร้องไห้อยู่เลย
เดินเข้าไปถาม แต่อยู่ดี ๆ เด็กนั่นก็มองหน้าแล้วลุกวิ่งหายเข้าไปใน        
ต้นฉ�าฉาเฉยเลย ก็เลยวิ่งหนีกันออกมาเนี่ยแหละ
 หลังจากนั้นเรื่องผีเด็กผู้หญิงก็กระจายไปทั่ว ประกอบกับน้อง 
ป.5 ท่ีขาดเรียนไปก่อนหน้า พากันทยอยกลับมาเรียนพร้อมข่าวลือ    
ท่ีว่า เด็กกลุ่มนี้ท่ีไปเล่นกันวันนั้น คุ้ยกองใบไม้ไปมาแล้วไปเจอเอา     
โครงกระดูกมอืคนโผลอ่อกมาจากพืน้ใต้กองใบไม้ เด็กบางคนยงัพดูว่า 
ตอนท่ีนอนกลิง้ไปมาเล่นกนั รูส้กึเหมอืนมคีนเพิม่มาจากไหนไม่รูอี้กคน 
คนนึงไปกลิ้งทับร่างร่างหนึ่งเหมือนเด็กตัวเท่า ๆ กันแต่เย็นชืด อีกคน
บอกว่ารูส้กึเหมือนเหยยีบโดนผมคน ผมพนัขา เลยพากนัสตแิตกวิง่หนี
ออกมา
 จากนั้นโรงเรียนเลยมีข่าวลือหนักว่ามีเด็กถูกฆ่าตายฝังอยู่      
ที่นั่น พอข่าวลือหนาหูออกไปถึงผู้ปกครอง ก็เริ่มมีการขุดคุ้ยเรื่องจน  
รูว่้า เคยมเีดก็หายในพ้ืนท่ีนีแ้ต่หลายปีมาแล้ว เลยมีการเรยีกร้องกนัให้
ลองค้นหาดูที่บริเวณโคนต้นฉ�าฉา แล้วในที่สุดโคนต้นฉ�าฉาก็ถูกกวาด
จนเรยีบ และมีการขุดรอบ ๆ  บรเิวณ แต่ก็ไม่พบอะไร จนทุกคนเกอืบลมื                                                                             
เรื่องนี้ไปแล้ว
 วันต่อมา พายุกระหน�า่รนุแรงท้ังต�าบล พดัต้นไม้ใหญ่หลายต้น
ล้มลง รวมทั้งต้นฉ�าฉาที่หักทั้งล�า เหลือแค่ส่วนโคนนิดหน่อย แต่นั่นก็
ท�าให้พวกเราได้ค�าตอบว่า ผต้ีนฉ�าฉามาจากไหน เพราะโพรงตรงกลาง
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ของต้นปรากฏศพเด็กแห้งกรังติดอยู่ในนั้น คาดว่าคนร้ายคงปีนขึ้นไป
แล้วหย่อนลงมาซ่อนจากรูด้านบน
 หลงัจากเรือ่งคลีค่ลายแล้ว ต้นฉ�าฉากถ็กูถอนรากถอนโคนออก
จนเกลีย้ง แต่ถงึอย่างนัน้ก็ไม่มีนกัเรยีนคนไหนกล้าเข้าไปแถวนัน้อีกเลย
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 โรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนเก่าแก่ประจ�าจังหวัด มีพื้นท่ี    

กว้างกว่า 40 ไร่ นอกจากจะใช้เป็นสถานศึกษาแล้ว คนในจังหวัด       
ยังมักจะมาใช้สถานท่ีเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น งานแต่งงาน 
งานเกษียณอายุราชการ และอื่น ๆ
 นอกจากสถานท่ีท่ีมีความโอ่โถงสวยงามแล้ว คนท่ัวไปต่าง     
รู้กันดีอีกอย่างว่า โรงเรียนของเรามีบริการวงดนตรีไทยเดิม และคณะ
นาฏศิลป์ไทย ท่ีได้อาจารย์ดีจากกรมศิลปากรมาคัดเลือกเด็กเข้าวง   
และฝึกสอนอย่างเข้มข้นด้วยตัวเอง ท�าให้นางร�าทุกคนในวงโรงเรียน    
ท้ังรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณดี ย้ิมสวยหวาน พอแต่งหน้าไทย ใส่
เคร่ืองทรงชุดไทยสวย ๆ ก็มีออร่าราวกับเทพธิดาจ�าแลง นอกจากนี้
ทุกคนยังร�าสวยงามอ่อนช้อย ได้มาตรฐาน ถึงขนาดไปประกวดระดับ
ประเทศได้รางวัลมามากมาย
 ดงันัน้คณะนาฏศลิป์ของโรงเรยีนจึงได้รบัความนยิมอย่างมาก 

ผีร่างทรงนางร�า
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โดยเฉพาะในงานมงคลต่าง ๆ มีงานจ้างไปออกงานท้ังในหอประชุม
โรงเรียนเอง งานในตัวจังหวัดเราเอง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย
 นางร�าจึงได้รับอภิสิทธิ์พิเศษเหนือกว่านักเรียนคนอ่ืน ๆ 
สามารถไว้ผมยาวได้ แต่งหน้าและไว้เล็บได้ หยุดเรียนไปรับงานแสดง
ได้ โดยมีโรงเรียนคอยดูแลให้ทุกอย่าง ท้ังอาหารการกิน รถรับ-ส่ง    
ช่างแต่งหน้า-แต่งตัว สร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและสมาชิกในวงปีละ
จ�านวนมาก เป็นท่ีใฝ่ฝันของเด็กสาวในโรงเรียนท่ีอยากจะเป็นนางร�า   
จะได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของครอบครัว 
 อาคารนาฏศิลป์ต้ังอยู่ในบรเิวณท่ีห่างจากตวัอาคารเรยีนอ่ืน ๆ  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เวลาซ้อมมีเสียงไปรบกวนคนท่ีเรียนอยู่ แต่แม้ว่าจะ
อยู่ห่างไกลจากอาคารเรียน ก็เป็นสถานที่ที่คึกคักอยู่เกือบตลอดทั้งวัน  
ทั้งจากลูกค้าที่เข้ามาติดต่องานแสดง  และเด็กสาว ๆ ที่พอมีคาบว่าง
ก็จะพากันมาดูรุ่นพี่ซ้อม หรือสมัครคัดตัวนักแสดง
 ฉันเองก็เคยไปนั่งดูกับเพื่อนหลายครั้ง พ่ี ๆ ในวงแต่ละคน    
สวยผดุผ่อง หน้าหวาน ร�าอ่อนช้อยเหมือนนางฟ้าจรงิ ๆ  ฉันเป็นผูห้ญิง
แท้ ๆ ได้ดูยังเพลินตาเพลินใจ แต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฉันไปพบเข้าแล้ว
รู้สึกค้างคาในใจบอกไม่ถูก
 มีบริเวณหนึ่งของอาคารนาฏศิลป์ เป็นห้องขนาดกลางอยู่ท่ี  
ช้ันล่าง เวลาเดนิข้ึนลงบันไดทุกคนต้องผ่าน เป็นห้องท่ีไม่ได้ใช้ท�าอะไร 
แต่จะเปิดใช้บ้างเวลาที่มีเจ้าภาพมาเช่าสถานที่จัดงานมงคล
 สิง่ท่ีเตะตาในห้องนัน้คอืมุมหนึง่ของห้องถกูกัน้ไว้ด้วยสายสญิจน์
ที่พาดตามมุมเสาสี่ต้น ขนาดราวสามตารางเมตร สายสิญจน์ทั้งสี่ด้าน
มยัีนต์หน้าตาแปลก ๆ  ขนาดใหญ่แขวนตดิอยู่ท่ีกลางเส้น ราวกบันีเ่ป็น
พื้นที่ใช้ท�าพิธีอะไรสักอย่าง
 ฉันลองสบืถามจากเพือ่นหลายคนก็ไม่มีใครเคยรูเ้รือ่งนีม้าก่อน 
แต่ก็ได้รับค�าแนะน�าว่าอย่าเข้าไปยุ่งแถวนั้นดีกว่า
 “ยังไงกด็ูไม่น่าจะเป็นเรือ่งดนีะเราว่า ไม่งัน้คงไม่ล้อมสายสญิจน์                                                                                           
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ขนาดน้ันหรอก” เจี๊ยบ เพื่อนท่ีก�าลังรอคัดตัวเป็นนางร�ารุ ่นต่อไป 
กระซิบบอก “แต่ก็แปลกดีนะ ห้ามไม่ให้ใช้ แต่ก็เปิดประตูห้อง เปิด
หน้าต่าง ท�าความสะอาดจนเอี่ยมอ่องทุกวัน หรือว่าโรงเรียนเราเช่ือ
เรื่องไสยศาสตร์อะไรหรือเปล่านะ”
 ข่าวดีของเจี๊ยบก็เหมือนข่าวดีของฉันด้วย พอรู้ว่าเจี๊ยบได้รับ
คดัเลอืกเป็นนางร�าฝึกหัดรุน่ล่าสดุของโรงเรยีน เจีย๊บโผเข้ากอดฉันแน่น                                                                           
พลางร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความตื้นตัน เธอดีใจมากเป็นพิเศษเพราะ
อยากแบ่งเบาภาระของท่ีบ้าน อยากหารายได้มาช่วยพ่อแม่ท่ีก�าลัง  
เดือดร้อน ฉันเองก็พลอยร้องไห้ตื่นเต้นดีใจไปกับเพื่อน 
 หลังจากนั้นเวลาทีเ่จี๊ยบไปซ้อมหลังเลิกเรียน ฉนัก็บอกพ่อแม่
ว่าขออยู่เป็นเพื่อนเจี๊ยบเพื่อที่จะได้กลับพร้อมกัน 
 ช่วงนั้นเองท่ีฉันเพิ่งสังเกตว่าอาคารนาฏศิลป์ตั้งอยู่ไกลจาก
ตึกอื่นมากจนท�าให้บรรยากาศดูวังเวงน่าขนลุกพิกล อีกทั้งเสียงเครื่อง
ดนตรไีทยท่ีดงัสะท้อนก้องไปไกลนัน้ พอไม่มเีสยีงอ่ืน ๆ  รบกวนเหมอืน
ตอนกลางวัน เหมือนเสียงมันจะดังก้องกังวานกว่าปกติ และฟังดู     
เยือกเย็นกว่าที่เคย
 ฉันตัวสั่นทุกครั้งเวลาท่ีเดินลงมาจากช้ันบนในเวลาค�่า แม้จะ
เดินมาพร้อมกับเพื่อนคนอื่น ๆ อีกหลายคนที่อยู่ซ้อมด้วยกัน แต่ก็ยัง
อดตวัสัน่ไม่ได้ ท้ังด้วยอากาศหนาว และด้วยความหวาดหวัน่ไม่รูส้าเหตุ 
โดยเฉพาะตอนที่เดินผ่านห้องนั้น...

 วนัหนึง่มีเหตใุห้ฉันต้องเดนิลงมาช้ันล่างคนเดยีว เพราะเพือ่น
คนอ่ืน ๆ  ซ้อมกนัอยู่แต่ฉันปวดปัสสาวะจนทนไม่ไหว ฉันหลบัหูหลบัตา
วิ่งผ่านห้องนั้น ไปจัดการธุระจนเรียบร้อย แต่แล้วขากลับนั้นเอง...
 เสียงเพลงไทยเดิมจากวงดนตรีไทยยังดังต่อเนื่องตามปกติ    
แต่ท่ีไม่ปกตคิอืหางตาฉันเหมือนเห็นใครหรอือะไรบางอย่างเคลือ่นไหว
เงียบ ๆ อยู่ในห้องต้องห้ามนั่น พอหันไปมองเต็มตาก็ต้องสะดุ้งเฮือก 
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 ฉันพยายามคิดว่าตัวเองคงตาฝาดเห็นเป็นเจี๊ยบใส่ชุดและ
เครื่องร�าเต็มตัว แต่งหน้าขาว ทัดดอกไม้แดงห้อยอุบะ ก�าลังร่ายร�า
ด้วยท่าทางแปลกประหลาด บิดเอวไปมาในองศาแปลก ๆ ผิดมนุษย์ 
ดวงตาเลื่อนลอย 
 ที่ส�าคัญคือเธอก�าลังร�าอยู่ในวงสายสิญจน์ต้องห้ามนั่น!
 ทุกองค์ประกอบ ท้ังภาพ เสียง และบรรยากาศในตอนนี้ 
ราวกบัฉันตดิอยู่ในหนงัผสีีม่ติ ิรอบตวัเหมือนถกูเคลอืบด้วยบรรยากาศ    
แปลก ๆ คล้ายมีหมอกเลือนราง มันไม่ได้มอบความชุ่มเย็น แต่กลับ
อึดอัด อบอ้าว มีกลิ่นเหมือนเครื่องเทศหรือก�ายานสาบฉุนบางอย่าง 
และกลิ่นเหม็นแสบคอเหมือนกลิ่นก�ามะถัน
 หลังจากนั้นเหมือนกึ่งจริงกึ่งฝัน...ด้วยความเป็นห่วงเพ่ือน    
ฉันจึงเดินเข้าไปในห้องนั้นทั้งที่ตัวเองก็กลัวจนขาสั่นแทบก้าวไม่ออก
 “เจี๊ยบ เข้าไปท�าอะไรในนั้นน่ะ ? ออกมาเร็ว มันอันตรายนะ” 
 ร่างในชุดเครื่องร�าแปลกประหลาดตรงหน้ายังคงร่ายร�าอย่าง
เช่ืองช้า แช่มช้อย เอียงร่างกายท่อนบนจนเอวแทบขนานกับพ้ืน     
ค่อย ๆ วาดเท้าหันกลับมาที่ฉันช้า ๆ
 ท้ังท่ีก�าลังขวัญผวากับภาพตรงหน้า เสียงหัวใจเต้นเร็วแรง
เหมือนกระโดดจากในอกมาอยู่ในแก้วหู แต่ฉันกลบัควบคมุตวัเองไม่ได้                                                                                
เท้าทั้งสองค่อย ๆ ก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อย ๆ
 ใบหน้าท่ีก�าลงัจ้องมองกลบัมาเป็นใบหน้าของเจีย๊บแท้ ๆ  แต่นัน่                                                                                 
เหมือนไม่ใช่ เป็นความขัดแย้งที่แปลกประหลาด
 ร่างนัน้แสยะยิม้ให้ รมิฝีปากแดงฉ�า่วาดยาวไปบนแก้ม ฟันสดี�า
เรยีงกนัเป็นแถว ดวงตาด�ากลมโตเหมือนจะขยายใหญ่ข้ึนจนเตม็จอตา 
ทว่าไม่มีแววตาเมื่อกระทบแสง มืดด�าสนิทราวกับหลุมลึกมืดมิด 
 ขาฉันสั่นจนขยับไม่ได้อีกต่อไป แม้แต่บังคับให้ตัวเองหลับตา 
สวดมนต์ หรือห้ามน�้าตาไม่ให้ไหลออกมาเพราะความกลัวก็ท�าไม่ได้ 
อยากจะหันหลังวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด หรืออย่างน้อยก็เรียก


