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 ลมหน�วพัดม�อย่�งไม่ปร�นีต่อคนที่ น่ังเผชิญคว�มเย็น        
ยะเยือกอยู่ท่ีหน้าห้องเก็บศพแต่อย่างใด ย่ิงดึกมันย่ิงทวีความหนาว
รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ เสียจนวินแทบจะควบคุมริมฝีปากของตัวเอง    
ไม่ให้สั่นไม่ได้ ยิ่งได้ฟังเร่ืองราวสยองขวัญของลุงคม เหมือนย่ิงเพิ่ม
ความหนาวเย็นมากขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณตามจำานวนเรื่องที่เล่า
 “โหย...อะไรกนัลงุ เพ่ิงจะสองเร่ืองเอง ไหนบอกจะอยูเ่ป็นเพือ่น
ฉันทั้งคืนก็ต้องเล่าต่อสิ” ชายหนุ่มคะยั้นคะยอ ลุงคมทำาหน้าเจ้าเล่ห์ 
 “จะให้ข้าเลา่ท้ังคนืมันกต็อ้งมีเคร่ืองเซ่น” แม้จะไม่บอกว่าเครือ่ง
เซ่นนั้นคืออะไร แต่วินก็รู้ทันที
 “ได้เลยลุง เดี๋ยวถ้าลุงเล่าให้ฟังจนเช้า ฉันจะซื้อบุหรี่ให้ลุงอีก
สองซอง”
 “ฮา่ๆๆ งัน้ข้าเลา่สดุชีวติเลย” ลงุคมหัวเราะรว่น ยกบุหรีข้ึ่นสบู
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อีกพลางทำาหน้าเข้ม “แต่ข้าขอเตือนไว้ก่อนนะ ว่าเรื่องต่อๆ ไปยิ่งเล่า
จะยิ่งน่ากลัว เอ็งจะทนฟังได้สักกี่น้ ำากันวะ”
 “เอาน่าลุง ลุงเล่าสนุก น่ากลัวแค่ไหนฉันก็ฟัง”
 “ไอ้นีป่ากหวาน งัน้เด๋ียวข้าจดัให้ตามคำาขอ เรือ่งตอ่ไปกค็อื...” 
ชายแกยั่งทำาท่ากัก๊เรือ่งท่ีจะเลา่ แต่เมือ่เห็นแววตาของอีกฝา่ยท่ีตัง้หนา้
ตั้งตารอฟังอย่างใจจดใจจ่อก็เริ่มเล่าต่อทันที “เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
นางอัปสรา เอ็งรู้จักนางอัปสราไหมไอ้วิน ?”
 “นางอัปสราเหรอลุง...” ชายหนุ่มทำาหน้านิ่งคิดสักอึดใจ “นาง 
อัปสรากับนางอัปสรเหมือนกันไหมลุง ?”
 “แบบเดียวกันนั่นแหละ”
 “อ๋อ งั้นก็คงพอรู้จักแหละลุง เคยไปเห็นท่ีนครวัด นครธม1     
ท่ีเขมร ทำาไมเหรอลุง ?” ชายหนุ่มเอ่ยถามแต่เหมือนจะนึกคำาตอบ       
ได้เองเสียก่อน “นี่ลุงอย่าบอกนะ ว่าเรื่องผีเรื่องต่อไปเกี่ยวกับนาง   
อัปสรา”
 “ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง” เสียงอันแหบพร่าหัวเราะแล้วอัดบุหรี่เข้า
ปอดไปอีกหนึ่งฟอดใหญ่ “ก่อนอื่นเอ็งต้องรู้ก่อนว่านางอัปสราเป็น
ใคร นางอัปสราหรือท่ีเอ็งรู้จักว่านางอัปสรนั่นน่ะ ถือเป็นชาวสวรรค์
จำาพวกหนึ่ง เป็นผู้หญิง เรียกว่านางฟ้าก็ได้แต่ไม่ใช่เทวดา ว่ากัน
ตามที่ข้ารู้มานะ เขาจัดพวกนางเป็นพวกอมนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อครั้งกวน               
 1 นครวัด นครธม เป็นศาสนสถานต้ังอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ(เสียมเรียบ) ประเทศ
กัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นศาสนสถานประจำา
พระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีสำาคัญ
เพยีงแห่งเดยีวท่ียงัเหลอืรอดมาจนถงึปัจจบัุนนบัตัง้แตก่อ่สรา้งแลว้เสร็จ แต่เดมินครวัดเป็นเทวสถานของ
ศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนท่ีจะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้าง
ทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นท่ีสุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิก                        
รุ่งเรือง และไดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณข์องประเทศกมัพชูา โดยปรากฏในธงชาต ิและเป็นจดุท่องเท่ียวหลกั
ของประเทศ ตลอดจนไดร้บัลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ เมอืงพระนคร ปราสาทนครวัดไดเ้ริม่สรา้ง
ในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ 
ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามได้บุกรุกขอม ทำาให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวง              
หรือเสียมราฐ ในปัจจุบัน หลังจากนั้น พระองค์จึงสร้างเมืองนครธม และปราสาทบายน ห่างจากปราสาท
นครวัดไปทางเหนือ เพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม
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เกษียรสมุทร1 เพื่อเอาน้ ำาอมฤตขึ้นมา เคยมีบอกไว้ในมหากาพย์มหา- 
ภารตะของอินเดีย คำาว่าอัปสรนั้น มาจากคำาว่า ‘อัป’ แปลว่าน้ ำา และ 
‘สร’ แปลว่าเคลื่อนไป อัปสรจึงหมายถึงผู้ที่เคลื่อนไปในน้ ำา ก็นางเกิด
มาจากน้ ำานี่นา แต่เอ็งอย่าได้นึกว่านางอัปสราจะมีนางเดียวนะ ตำานาน
ของฮินดกูลา่วว่าพระพรหมทรงสรา้งนางอัปสราข้ึน และเป็นนางบำาเรอ
อยู่ในราชสำานักของพระอินทร์ซ่ึงมีอยู่ด้วยกันถึง 26 ตน แต่ละตนมี
ความสามารถทางศิลปะต่างๆ กันไป ถ้าเอ็งเคยไปนครวัด นครธมก็                
จะเห็นภาพสลกัของพวกนาง โดยแตล่ะรปูนัน้มท่ีาทางและการแตง่กาย
ไม่เหมือนกันด้วย”
 “อืม...จริงลุง ฉันเคยเห็นนางอัปสราลิ้นสองแฉกด้วย ยังถ่าย
รูปคู่มาด้วยเลย” ชายหนุ่มคุยโว
 “คุยเชียวนะเอ็ง แล้วในความคิดของเอ็ง เอ็งคิดว่านางอัปสรา
นี่คือสิ่งดีหรือสิ่งชั่วร้าย ?”
 “เอ...ไม่รู้สิลุง แต่พูดกันตามตรงนะ ฉันว่าน่าจะเป็นสิ่งชั่วร้าย 
เดาเอาจากความรู้สึกนะ เพราะถ้าไปดูพวกรูปป้ันนางอัปสราตอนกลางคืน
มนัคงรูส้กึขนลกุและนา่กลวัพกิล ฉันยงัไมเ่ขา้ใจเลยวา่ทำาไมคนเราชอบ
เอารูปนางอัปสรามาทำาเป็นหุ่นโชว์ในสวนบ้างล่ะ ทำาน้ ำาพุบ้างล่ะ นี่ถ้า
ไปแถวชายแดนนะลุง มีพวกหุ่นจำาลอง ทับหลังจำาลอง ภาพวาดของ
นางอัปสราขายเตม็ไปหมด มนัสวยกจ็รงิแตถ่า้เอาเขา้มาอยู่ในบ้านมัน
นา่ขนลกุมากกว่าสวยนะ” ชายหนุม่บอกความรูส้กึของตวัเอง ลงุคมฟงั
แล้วหัวเราะชอบใจ
 1 เกษียรสมุทร หมายถึง ทะเลน้ ำานม (กษิระ, ขีระ = น้ ำานม) อยู่ทางทิศตะวันออกของ
เขาพระสุเมรุ ณ สะดือทะเล คือ ไวกูณฐ์ หรือ วิษณุโลก เป็นที่ประทับของพระวิษณุ ในลักษณะอนันต-      
ศายินหรือบรรทมสินธุ์เหนืออนันตนาคราช(เศษนาค) โดยมีพระภูมิเทวีและพระลักษมีชายาประทับอยู่
เคียงข้าง ในไตรภูมิ ซึ่งเป็นวรรณคดีในศาสนาพุทธ กล่าวว่า การที่เรียกว่า ทะเลน้ ำานม นั้น มิได้หมาย             
ความวา่เป็นน้ ำานมจรงิๆ แตน่้ ำานัน้มีลกัษณะเป็นสเีงนิยวงอย่างน้ ำานม เพราะไดร้บัรศัมีแห่งอญัมณสีเีงนิยวง 
จากทิศตะวนัออกของเขาพระสเุมรมุาทาบทา แต่ในมหากาพยม์หาภารตะ ซ่ึงเป็นวรรณคดีในศาสนาฮินด ู
กล่าวว่าเป็นทะเลน้ ำานมจริงๆ ในระหว่างที่ทำาพิธีกวนเกษียรสมุทรนั้น น้ ำาทะเลนั้นกลายเป็นเนยเหลวก่อน
ที่จะมีแก้วมณี 14 อย่างโผล่ขึ้นมา



11
  “ความชอบของคนเรามันไมเ่หมือนกนัโวย้ คนท่ีเคา้ชอบ เคา้
กม็องวา่มันเป็นศลิปะ พวกท่ีไม่ชอบกม็องวา่มันเป็นสิง่นา่กลวั เหมือน
อย่างคำาถามท่ีข้าถามเอ็งไปนั่นแหละว่านางอัปสราเป็นสัญลักษณ์ของ
สิง่ดหีรอืช่ัวรา้ย เพราะบางท้องถิน่เชือ่วา่นางอัปสราเป็นสญัลกัษณข์อง
ความเจริญงอกงาม ในขณะที่บางแห่งคิดว่านางอปัสราคือตัวแทนของ
ความชั่วร้าย”
 “อย่างนี้นี่เอง” วินพยักหน้ารับ “แล้วผีตัวไหนมาเล่าเรื่องนี้ให้
ลุงฟังอีกเนี่ย ?”
 “ผีตนนี้เป็นเพ่ือนของข้าท่ีอยู่แถวบุรีรัมย์ เป็นนายพราน ชื่อ
ว่าไอ้บุญมี มันเชือดคอตัวเองตาย วิญญาณของมันเลยยังไม่ถึงเวลา
ไปผุดไปเกิด ช่วงนั้นเลยมาวนเวียนคุยกับข้าทุกวัน”
 “คดิแลว้เครยีดแทน ต้องคยุกบัผทุีกวนัเนีย่นะลงุ เพือ่นกเ็พือ่น
เถอะ เปน็ฉัน...ฉันกเ็ผน่ไมค่ยุดว้ยหรอก” วินทำาท่าขนลกุ ลงุคมหัวเราะ
อารมณ์ดี “อ้อ แล้วเรื่องที่ลุงจะเล่ามันเกี่ยวกับนางอัปสรายังไงเหรอ ?”
 “ก็อย่างที่บอก...ไม่เกี่ยวก็ใกล้เคียง เรื่องมันเริ่มต้นตรงที่...”
 
 ดวงอาทิตย์กำาลังจะลับขอบฟ้าไปอีกวัน ‘ดนัย’ แทบจะลืมวัน
ลมืคนืไปเลยว่าเขาเดนิวนอยู่ท่ีป่าแห่งนีม้านานเท่าไหรแ่ลว้ เขารูแ้ตว่า่
มนันานเสยีเหลอืเกนิ ความรูส้กึมันเหมือนตดิอยู่ในท่ีแห่งนีม้านานนบัปี 
ความทุกข์ทรมานจากการหลงป่าทำาให้ทุกอยา่งช่างดเูลวรา้ย วชิาท่ีเคย
ร่ำาเรยีนมาสำาหรบัการเดนิป่าเบ้ืองตน้ไม่มปีระโยชนเ์ลย เขาหาทางออก
จากป่าแห่งนี้ไม่ได้ ติดต่อใครก็ไม่ได้ ยิ่งเดินมันก็เหมือนยิ่งไกล ไม่มี
ทางจะพ้นเขตป่าหรือพบบ้านผู้คนเอาเสียเลย 
 อาหารที่มีอยู่ในเครื่องบินฝึกหัดแบบสี่ที่นั่งรุ่น CESSNA 172 
หมดลงตั้งแต่เมื่อวาน อุปกรณ์ยังชีพที่มีตอนนี้คือมีด มีไว้ใช้ประโยชน์
อย่างปีนขึ้นไปตัดผลหมากรากไม้มากินประทังชีวิต แต่ก็ไม่มีไอ้ผลไม้
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หรืออะไรท่ีกินได้เลยในบริเวณป่าท่ีเขาหลง ไฟฉายท่ีถ่านหมดลงไป
นานแล้วก็ไร้ค่า เป็นแค่ภาระที่หนักกระเป๋า เข็มทิศที่ดูเหมือนกำาลังจะ
สบัสนกบัตวัเองเพราะมันหมุนอยู่ตลอดเวลา จบัทิศทางตามหนา้ท่ีของ
ตัวเองไม่ได้เลย วิทยุสื่อสารก็มีเพียงเสียงดังซ่าๆ ไร้ซ่ึงสัญญาณตอบ
รับ ไม่ว่าจะพยายามติดต่อกับคนภายนอกสักเท่าไหร่ โทรศัพท์มือถือ         
ย่ิงไม่ต้องพูดถึง ต่อให้เมืองไทยมีเทคโนโลยี 8G ก็ไม่สามารถติดต่อ
ใครได้ในตอนนี้ เพราะมันไม่มีสัญญาณ 
 ไม่สิ...เหมือนมันถูกทำาให้ไม่มีสัญญาณมากกว่า!
 ชายหนุ่มท้ิงตัวลงนั่งริมสายน้ ำาท่ีไหลลัดเลาะไปตามซอกเขา 
จากท่ีเคยเรียนรู้ว่าถ้าหลงป่าให้เดินตามสายน้ ำาไป ท่ีไหนมีน้ ำา ท่ีนั่น
ย่อมมีคน วันนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีนั้นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป 
เขาใช้เวลาเดินหลายต่อหลายวันก็ไม่เจอบ้านของผู้คน รอบข้างมีแต่
ต้นไม้ ต้นไม้และต้นไม้ น่าแปลกจริง...ทำาไมถึงไม่มีใครออกค้นหา
เขากับเพ่ือนเลย หลังจากวันน้ันท่ีออกมาฝึกการบินบริเวณเหนือป่าแห่ง
หน่ึงทางภาคอีสานน้ี เคร่ืองบินของเขาขัดข้อง อยู่ๆ ใบพัดก็หยุดหมุน
เองโดยอัตโนมัติ ทุกอย่างเกิดข้ึนเร็วมาก...มากเสียจนไม่ทันได้ต้ังตัว 
แรกทีเดียวเขาคิดว่าคงต้องตายแน่ๆ โอกาสท่ีเคร่ืองบินตกแล้วจะรอด
มีความเป็นไปได้น้อยมาก แต่แล้วเขากับเพ่ือนก็รอด เม่ือหันกลับไป
มองสภาพของเคร่ืองบินแล้ว ดนัยเพ่ิงจะเข้าใจว่าปาฏิหาริย์มีจริงก็วันน้ี 
เพราะมันพังยับเสียจนไม่ได้รูป ใครมาเห็นก็ต้องเดาว่าเขากับเพ่ือนคง                
เละแหลกเหลวคาอยู่ในน้ันอย่างแน่นอน เดชะบุญท่ีรอดกันมาได้
 เดชะบุญหรือ ?
 ถ้ามีบุญจริงทำาไมเขาถึงหาทางออกจากป่าแห่งนี้ไม่ได้ ทำาไม
ไม่มีใครตามหาสองนักบินฝึกหัดท่ีหายสาบสูญไปจากฐานประจำาการ 
ทำาไมครอบครัวไม่เป็นห่วงท่ีเขาหายไปไม่กลับบ้าน ถ้าตามหาเขา
กับเพ่ือนจริงๆ ทำาไมป่านนี้ถึงยังไม่เจอ ในสมองของเขาเกิดคำาถาม
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มากมาย เป็นคำาถามที่ไม่มีคำาตอบ
 เพ่ือนท่ีร่วมชะตากรรมกับดนัยนั้นช่ือว่า ‘เมฆ’ อายุมาก       
กว่าร่วมสี่ปีและเป็นคนคุมเขาขับเครื่องบินลำาดังกล่าวมาในวันเกิด
เหตุ ตอนนี้เมฆกำาลังป่วยเหมือนจะมีอาการไข้ป่า ยาพาราเซตามอล
ท่ีมีไวใ้นกระเป๋าฉกุเฉินถกูใช้ไปจนหมดแลว้แตก่็ไม่ไดท้ำาให้อาการดข้ึีน 
ชายหนุ่มนอนหมดเรี่ยวแรงอยู่ใต้ต้นไม้ที่ทั้งคู่ใช้เป็นที่พำานัก ตัวร้อนจี๋
ยิ่งกว่าไฟที่กำาลังลุกไหม้อยู่ในกองฟืนตรงหน้า ดนัยทำาได้แค่เพียงเอา
ผ้าชุบน้ ำาเช็ดตัวเพื่อนรุ่นพี่บ่อยๆ เผื่อไข้จะทุเลาลงบ้างแต่ก็ไม่ อาหาร
หมด ไม่มีปลาให้จับ ไม่มีนกให้ยิง เพราะเขาเป็นนักบิน ไม่ได้เป็น              
นายพราน หรอืถงึมนีกกค็งไมส่ามารถยิงไดอ้ยู่ดเีพราะไม่มอุีปกรณ์ใดๆ 
คนเราเม่ือขาดอาหาร รา่งกายท่ีทรดุโทรมอยูแ่ลว้กย่ิ็งแย่มากขึน้ไปกวา่
เดิม บางครั้งเขาได้ยินเสียงเมฆนอนร้องโอดครวญจนเขาเองต้องแอบ
ไปนั่งร้องไห้เงียบๆ ด้วยความเสียใจที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ 
 “โอย...ปวดท้อง หิว...หิวเหลอืเกนิ ไอ้ดนยั ช่วยพีด่ว้ย พีหิ่ว พี่
หนาว พี่ปวดไปทั้งร่างกายเลย” เมฆนอนโอดครวญ ดนัยรีบตรงเข้าไป
ด ูเอามอืแตะไปท่ีหนา้ผากของอีกฝา่ย มนัรอ้นเสยีจนเขาตอ้งรบีชักมือ
กลบั ใบหนา้ของเมฆซีดเผอืดราวกบัคนไรเ้ลอืดในรา่งกาย ปากแห้งจน
ลอกเป็นแผ่นๆ ชายหนุ่มทำาได้เพียงเอาสิ่งใกล้ตัวท่ีมีอยู่เทใส่ปากของ
เมฆ...นั่นคือน้ ำาเปล่าจากลำาธาร
 เมฆสำารอกเอาน้ ำาท่ีดนัยกรอกใส่ปากออกมาเสียจนหมด 
ร่างกายคงต้องการอย่างอื่นมากกว่าน้ ำาแล้ว ตัวของเขาก็เช่นกัน แขน
ขาเริ่มอ่อนแรงเนื่องจากไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวัน ถ้าขืนปล่อย
ทิ้งไว้แบบนี้เขากับเมฆต้องตายก่อนจะมีใครมาพบเป็นแน่
 “พ่ีเมฆ แข็งใจอีกนดินะพี ่เดีย๋วผมจะลองไปหาของกนิอีกครัง้ 
มนัตอ้งมสี.ิ..มันตอ้งม!ี” เขาพดูปลอบตวัเองท้ังท่ีรูอ้ยู่เตม็หัวใจวา่ถา้มัน
มีจริง ป่านนี้เขาคงได้อะไรมากินบ้างแล้ว แต่ก็นั่นแหละ ยังไงการเดิน
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หาก็คงดีกว่าการนั่งเฉยๆ “เดี๋ยวฉันจะรีบกลับมานะพี่” 
 ดนัยคว้ามีดพกข้ึนมาถือไว้ หันซ้ายแลขวาเพื่อตัดสินใจว่าจะ
เดินไปทางไหน สุดท้ายเขาก็เลือกเดินไปทางด้านหลัง เสียงฝีเท้าท่ี 
เหยียบเศษใบไม้แห้งดังซวบซาบก้องป่าจนค่อยๆ เงียบไป เหลือเพียง
เสียงหริ่งเรไรที่ดังต้อนรับรัตติกาลที่กำาลังคืบคลานเข้ามา นกกลางคืน
เริ่มออกหากินกันแล้ว เมฆนอนตัวสั่นอยู่ใกล้กองไฟที่เริ่มให้แสงสว่าง
ชัดเจนมากขึ้นเมื่อฟ้ามืดลง
 ไม่รู้หรอกว่าผ่านไปนานแค่ไหน เมฆมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนท่ี
ได้ยินเสียงเหมือนใครกำาลังเดินเหยียบเศษใบไม้เข้ามาใกล้ เขาได้แต่
ภาวนาว่าดนัยจะกลับมาพร้อมอาหาร มีแต่อาหารเท่านั้นที่อาจช่วยให้
อาการของเขาดีขึ้นได้
 “ไอ้นยัเหรอ ไดไ้หม...ไดอ้าหารไหม ?” เมฆหันไปเอ่ยถาม แต่
แล้วเขาก็ต้องเบิกตาโพลงเมื่อเห็น ‘อีกฝ่าย’ พุ่งตรงเข้ามาจู่โจม ชาย
หนุ่มแหกปากร้องลั่นป่าด้วยความตกใจอย่างสุดขีด
 และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เมฆได้มีโอกาสหายใจ! 
 
 ภายในห้องเรยีนวชิาประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวันออกเฉียงใตน้ัน้ 
ชายหนุม่รปูรา่งล่ ำาสนัหนา้ตาคมเข้มตามแบบฉบับหนุม่ไทยยนือยู่หนา้
ห้องบรรยายท่ีปิดไฟมืด มีเพียงแสงจากเครื่องฉายสไลด์เท่านั้นท่ียัง
คงให้แสงสว่างอยู่บนกระดานไวท์บอร์ด ภาพเจดีย์โบราณในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยปรากฏขึ้นพร้อมกับคำาบรรยายของ ‘อาจารย์  
แทนกาย’ หรือ ‘อาจารย์กาย’ ของเหล่านักศึกษา
 “นอกจากเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์1 ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ
 1 เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ คือพระเจดีย์แบบที่มียอดเป็นรูปดอกบัวตูม หรือเรียกกันว่า ทรง
พุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงทนาฬตั้งอยู่เหนือเรือนธาตุสี่เหลี่ยมย่อไม้ยี่สิบ ท่ีเรือนธาตุลางองค์มีการจัดซุ้ม  
พระพุทธรูปยืนทั้ง 4 ทิศ เช่นที่เจดีย์วัดตระพังเงิน พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมมีรูปทรงสูงเด่นสง่างาม ฐาน
ชั้นล่างมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนลดหลั่นกัน 3 หรือ 4 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานแว่นฟ้าซ้อนกันค่อนข้างสูง
รองรับเรือนธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
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สมัยสุโขทัยแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ของรูปทรงเจดีย์อีกอย่างซ่ึงมีความ  
โดดเด่นไม่แพ้กัน นั่นคือเจดีย์ทรงระฆังหรือดอกบัวคว่ ำา หรือท่ีเรียก
กนัโดยท่ัวไปว่าแบบลงักา ตามทฤษฎท่ีีกลา่วไวเ้ดมิเช่ือวา่ไดร้บัอทิธพิล
มาจากลังกาโดยตรง แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของแบบอย่างศิลปะแล้ว 
นักศึกษาจะเห็นว่าอิทธิพลทางศิลปะของลังกามีไม่มากนัก เพราะใน
ระยะท่ีอิทธิพลของพระพุทธศาสนาหินยานจากลังกาทวีปหลั่งไหลเข้า
มาสู่ศรีสัชนาลัย1 นั้น อิทธิพลศิลปะอินเดียได้เข้ามาก่อนแล้ว เช่น
สกุลช่างปาละ-เสนะ (Pala-Sena School) สกุลช่างโอริสสา(Orissan 
School) และสกุลช่างโจฬะ (Chola School) อย่างท่ีนักศึกษาเคย
เรียนมาแล้วในศิลปะอินเดียเมื่อเทอมก่อน ยังจำากันได้ไหม ?” อาจารย์   
แทนกายเอ่ยถามนักศึกษา ที่บ้างก็อมยิ้มไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร เพราะ
เรียนไปแล้วก็แล้วกัน บางคนทำาหน้าเหวอ...เคยเรียนแล้วหรือ ? จำา
อะไรไม่ได้เลยสักนิด!
 อาจารย์แทนกายกม้มองดเูวลาท่ีนาฬิกาข้อมือ เม่ือเห็นว่าใกล้
หมดเวลาแล้วเขาจึงเอื้อมมือไปกดเปิดไฟภายในห้องบรรยาย หลอด  
ไฟค่อยๆ สว่างข้ึนเป็นสัญญาณอันดีแก่นักศึกษาว่าหมดเวลาอันน่า  
เบื่อหน่ายสำาหรับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้ว
 “เอาละ่ครบันกัศกึษา ช่ัวโมงนีพ้อแค่นีก้อ่น ช่ัวโมงหนา้เราจะมี
เทสต์ในสิ่งที่อาจารย์สอนไปทั้งหมดในอาทิตย์นี้ ขอให้โชคดี” สิ้นเสียง
อาจารย์แทนกาย เสยีงโอดครวญของนกัศกึษากร็อ้งระงมราวกบัจะเป็น
จะตาย อาจารย์แทนกายแอบอมย้ิมในขณะท่ีเกบ็ข้าวของ อยากขีเ้กยีจ

 1 ศรีสัชนาลัย เป็นอำาเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดสุโขทัย มีชื่อดั้งเดิมว่า ‘เมือง
เชลียง’ เป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีโบราณสถานทั้งหมด 215 แห่ง สำารวจค้นพบ
แลว้ 204 แห่ง รวมท้ังสสุานวดัชมช่ืน และเตาสงัคโลกโบราณ ในปัจจบัุนจากการประเมินของกรมศิลปากร 
นับว่ามีการต่อเติมโบราณสถานจากสภาพเดิมน้อยกว่าท่ีใด ยังคงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์
ไว้ได้ครบถ้วน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย อุทยาน
ประวตัศิาสตรส์โุขทัย และอทุยานประวตัศิาสตรก์ำาแพงเพชร ไดร้บัเกยีรติให้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อว่า (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) หรือ เมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและบริวาร



16
กันดีนัก ต้องสั่งสอนด้วยการสอบจะได้ขยันกันขึ้นมาบ้าง 
 เม่ือเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้ว อาจารย์แทนกายก็เดินออก
จากห้องบรรยาย กำาลังจะตรงกลับห้องพักอาจารย์เพื่อเตรียมการสอน
สำาหรับช่ัวโมงถดัไป แตก่็ไดยิ้นเสยีงของใครคนหนึง่เอย่ทักจากทางดา้น
หลังเสียก่อน
 “อ้าว...สวัสดีครับอาจารย์กาย” 
 อาจารย์แทนกายหันไปมอง เห็นอาจารย์คณินหอบข้าวของ
พะรุงพะรังเตรียมตัวมาใช้ห้องบรรยายต่อจึงรีบทักทายกลับ
 “สวัสดีครับอาจารย์คณิน หอบอะไรมาเยอะแยะเชียว ?”
 “อ๋อ พวกเอกสารนำามาสอนนกัศกึษานะ่ครบั ไม่ไดเ้จออาจารย์
กายตั้งนาน สบายดีนะครับ ?”
 “สบายดีครับอาจารย์คณิน ขอบคุณมากนะครับ ให้ผมช่วยถือ
ของไหม ?” ชายหนุ่มแสดงความมีน้ ำาใจ แต่อีกฝ่ายปฏิเสธ 
 “ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์กาย”
 “งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ไว้วันหลังนัดทานข้าวกันนะครับ    
อาจารย์คณิน”
 “ได้เลยครับ” อีกฝ่ายตอบอย่างมีไมตรี ก่อนจะแยกย้ายกัน
ไปทำาหน้าท่ีของตัวเอง อาจารย์แทนกายเดินต่อไปได้ไม่กี่ก้าว เสียง
โทรศัพท์มือถือของตัวเองก็ดังขึ้น เขารีบล้วงโทรศัพท์ข้ึนมาดูช่ือคน
โทรเข้า เมื่อเห็นว่าเป็นสายของ ‘หมอภาคย์’ เพื่อนรักก็รีบรับสาย
 “ว่าไงไอ้หมอภาคย์ ?”
 “ไอ้อาจารย์แทนกาย ฉันไดข้องเกา่ช้ินเดด็มาสดๆ รอ้นๆ อยาก
ให้แกช่วยมาดูหน่อยว่ามันเป็นของจริงไหม แกว่างหรือเปล่า ?” อีกฝา่ย
ไม่พูดพร่ ำาทำาเพลง พูดเข้าประเด็นทันที
 “ของอะไรวะ ?”
 “เออน่า...แกมาหาฉันท่ีโรงพยาบาลก่อน ฉันกำาลังจะออก
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เวรพอดี จะได้ไปดูด้วยกัน ฉันสั่งให้เจ้าของร้านเก็บของช้ินนั้นไว้ให้
แล้ว เห็นจากในรูปที่เค้าส่งมา มันเจ๋งจริงๆ ว่ะ” หมอหนุ่มที่คลั่งไคล้
การสะสมของโบราณอวดอ้างสรรพคุณของสิ่งท่ีตัวเองกำาลังจะได้เป็น
เจ้าของ อาจารย์แทนกายอมยิ้ม...ไอ้นี่ขี้เห่อไม่หาย
 “เออๆ เดี๋ยวฉันจะไปหาแก ไว้ค่อยคุยกัน” 
 ชายหนุ่มวางสายแล้วเดินกลับไปท่ีห้องพักอาจารย์ อันท่ีจริง
เขาไม่ได้อยากจะไปเห็นในสิ่งท่ีเพ่ือนบอกนักหรอก เพราะเขาจบ
ประวัติศาสตร์มา เห็นพวกของโบราณมาจนเอียน แต่ท่ีต้องไปดูให้
เพ่ือนนั้นเพราะหมอภาคย์มักถูกพ่อค้าเอาของปลอมมาหลอกขาย
หลายตอ่หลายครัง้ สญูเงนิเป็นลา้นกเ็คยมี เขาจงึอยากไปดูให้เพือ่นสกั
นิดตามความรู้ที่พอจะมีติดตัวอยู่บ้าง เคยอยากห้ามให้หมอภาคย์เลิก
สะสมของโบราณพวกนั้น เพราะมันน่าจะได้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้
คนรุ่นหลงัไดศ้กึษามากกวา่ แตเ่หตผุลท่ีผูเ้ป็นเพือ่นให้กค็อืเขาไดมั้นมา
อย่างถูกกฎหมาย เงินไปของมา ไม่ได้ไปขโมยมาจากที่ไหนสักหน่อย 
อาจารย์แทนกายจึงหมดปัญญาท่ีจะห้ามปราม ความชอบใครก็ความ
ชอบมัน
 คนเราชอบไม่เหมือนกันนี่นา... 




