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 อากาศร้อนอบอ้าวเสียจนผู้เป็นพ่ออดเป็นห่วงลูกชาย  
ตัวเล็กอายุย่างสี่ขวบไม่ได้ แต่คร้ันจะละท้ิงหน้าที่การงานของตัวเอง
ก็ไม่ใช่วิสัย บ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ซ่ึงเขาเป็นวิศวกรน้ันกำาลังเร่ิมก่อร่าง
สร้างฐานตามแบบที่เจ้าของต้องการ เขามีหน้าที่ต้องคอยควบคุม           
ให้ทุกอย่างออกมาถูกต้องและสวยงาม ไม่ให้เสียชื่อบริษัท ขณะที่
ลูกชายตัวน้อยยังวิ่งซนพลางถามนั่นถามนี่ตามประสาเด็ก แดดก็ร้อน
อบอ้าว มิหนำาซ้ำายังกลัวว่าลูกชายจะว่ิงไปเจอกับตะปูหรือเศษไม้เศษหิน
จนเจบ็ตวั สดุทา้ยผูเ้ปน็พอ่จงึอุม้สดุรกัสดุดวงใจไปนัง่ทีเ่กา้อีม้า้หนิออ่น
ใต้ต้นไม้ใหญ่ทางด้านหน่ึงของบ้าน แล้วกำาชับนักกำาชับหนาโดยท่ีไม่รู้เลย
ว่าผู้เป็นลูกนั้นจะเข้าใจในสิ่งที่บอกหรือไม่
 “พสุรอพ่อตรงนี้นะครับ อย่าไปวิ่งเล่นที่ไหน เดี๋ยวอีกแป๊บนึง
พ่อจะพาไปกินไอติมนะ” ผู้เป็นพ่อลูบหัวลูกชายตัวน้อยเบาๆ อีกฝ่าย
ไม่ได้ตอบรับแต่อย่างใด ยังคงสนใจหุ่นยนต์พลาสติกในมือของตัวเอง
ตามประสาเด็ก 
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 ผูเ้ป็นพ่อเดินออกมาจากท่ีตรงนัน้ แตย่งัอดทีจ่ะเปน็หว่งลูกชาย
ไม่ไดจ้นตอ้งหนักลบัไปมองบอ่ยๆ จนเสยีสมาธิในการทำางานพอสมควร 
จนเมือ่วางใจวา่ ‘พสธุา’ ลกูชายคนเดยีวของเขาคงไมว่ิง่เลน่หายไปไหน
แล้ว จึงเดินหายไปกับลูกน้องอีกทางหนึ่งของตัวบ้าน ทิ้งให้พสุธาเล่น
คนเดียวอยู่นานสองนาน
 จนกระทั่ง...
 พสธุารูส้กึเหมอืนไดย้นิเสยีงใครบางคนกำาลงัเอย่เรียกมาอย่าง
แผ่วเบาตามสายลมร้อน เด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองรอบตัวเพื่อหาที่มา
ของเสยีง ดว้ยนกึวา่เปน็เสยีงของพอ่ทีเ่รยีกเขาแลว้จะพาไปกนิไอศกรมี
อย่างที่ได้สัญญาไว้ แต่กลับไม่ใช่อย่างนั้น...เด็กน้อยเห็นเงาดำาๆ ของ
ใครคนหน่ึงยืนน่ิงอยู่ท่ีกองดิน เขากวักมือช้าๆ แล้วเรียกเด็กน้อยเบาๆ 
ด้วยเสียงเยือกเย็น
 “หนู...มาเล่นตรงนี้ไหม ? มาขุดดินตรงนี้ไหม ?”
 พสธุาเงยหนา้ขึน้จากหุน่พลาสตกิในมือ มองตรงไปยังเจ้าของ
เสียง ดั่งคล้ายมีแรงดึงดูดมหาศาลดลบันดาลใจให้เด็กน้อยกระโดด
ลงจากเก้าอี้ม้าหินอ่อนแล้วเดินกึ่งว่ิงตรงไปยังกองดินแห่งนั้น มือโยน
หุน่พลาสติกตัวโปรดไปอกีทางแล้วนั่งลงเล่นก่อดินพลางหัวเราะคิกคัก
ราวกับกำาลังพูดคุยอยู่กับใครบางคน ทั้งๆ ที่ตรงนั้น...ไม่มีใคร!
 เสียงรถบรรทุกครางกระหึ่มดังเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง ทาง
ด้านหลังบรรทุกดินสำาหรับการก่อสร้างมาจนเต็ม ชายคนขับหันมองดู
กระจกขา้งเพือ่ใหเ้หน็ทศิทางการจอดรถ เมือ่เหน็วา่ทกุอยา่งปลอดโปรง่
ทางโลง่สะดวกจงึจดัการยกเครือ่งกระบะทีบ่รรทกุดนิขึน้ ปล่อยใหม้นัเท
สิง่ท่ีนำามาลงบนกองดนิเดมิอยา่งชา้ๆ โดยที่ไมเ่คยรูเ้ลยวา่มนักำาลงัทบั
เดก็นอ้ยผูเ้คราะหร์า้ยใหจ้มลงในนัน้...เดก็นอ้ยทีก่ำาลงัถกูพสธุากลนืกนิ!
 ได้เวลาพักเที่ยงแล้ว ผู้เป็นพ่อส่ังให้คนงานแยกย้ายกันไป  
ทานข้าวตามเวลาพัก ส่วนตัวเองเดินกลับไปยังม้านั่งที่ได้ทิ้งพสุธา
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ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไว้ แต่สิ่งที่พบคือความว่างเปล่า ไร้ซึ่งเงาของ
เด็กน้อยท่ีเขาส่ังกำาชับนักกำาชับหนาว่าอย่าไปเล่นท่ีไหน แต่เด็กก็คือเด็ก
วันยันค่ ำา
 “พสุ...พสุอยู่ไหนลูก พ่อกลับมาแล้ว เดี๋ยวจะพาไปกินไอติม 
พสุ...ได้ยินพ่อไหม ?” ผู้เป็นพ่อส่งเสียงเรียกหาลูกชายไปทั่วบริเวณ 
ย่ิงเดนิไปไกลยิง่หวัน่ใจขึน้มาอยา่งประหลาด จากการกา้วเทา้อยา่งชา้ๆ 
เปลีย่นเปน็วิง่ เสยีงรอ้งเรยีกกลายเป็นเสยีงตะโกนทีเ่จอืเสยีงสะอืน้ในท ี
คนงานที่ไดย้นิเสยีงต่างพากนัวิง่ตรงมาหาผูเ้ปน็นายเพือ่สอบถามเรือ่ง
ท่ีเกิดข้ึน ก่อนจะพากันช่วยตามหาเด็กน้อยจ้าละหว่ัน ในใจของผู้เป็นพ่อ
คิดในแง่ร้ายไปต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นถูกลักพาตัวไป ถูกรถที่ถนน
ด้านหน้าชน หรืออาจจะตกลงไปในบึงน้ ำาหลังบ้าน แต่ครั้นเมื่อไปหาดู
กลับไม่พบอะไรผิดปกติ
 พสุ...ลูกอยู่ไหน...ลูกอยู่ไหนกัน!
 “คุณวีระครับ...คุณวีระ” เสียงของคนงานชายคนหน่ึงว่ิงหน้าต่ืน
เข้ามาหาเจ้านาย คนถูกเรียกรีบหันไปมองด้วยความดีใจ นึกว่าพบลูกชาย
ของเขาแล้ว
 “เจอพสุแล้วเหรอ ที่ไหน ? พสุปลอดภัยไหม ?”
 “เปล่าครับ ผมเจอไอ้นี่...มันใช่น้องของพสุหรือเปล่าครับ ?”  
ลูกน้องยื่นหุ่นพลาสติกให้กับผู้เป็นนาย อีกฝ่ายตาโตด้วยความตกใจ 
เหมือนหัวใจท่ีเต้นแรงเม่ือสักครู่กำาลังจะหยุดเสียโดยพลัน น้ำาเสียงที่     
สัน่เครอืถกูเคน้ออกจากลำาคอทีเ่หมอืนตีบตันไปดว้ยกอ้นอะไรสกัอยา่ง
 “เจอที่ไหน ? เจอหุ่นยนต์ของพสุที่ไหน ?”
 “กองดินทางด้านโน้นครับ” สิ้นเสียงของคนงาน ผู้เป็นพ่อก็วิ่ง
ตรงไปยังเป้าหมายโดยทันที แต่เดินวนหาลูกชายจนท่ัวก็ไม่พบ นาทีน้ัน
ลางสังหรณ์บางอย่างส่งกล่ินรุนแรงจนรู้สึกได้ว่าพสุธาไม่ได้หายไปไหน 
หากแต่อาจจะอยู่ตรงน้ี...ในกองดินกองน้ี! “พวกเรา...ช่วยกันร้ือกองดิน
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หน่อย พสุอาจอยู่ในนั้น” 
 คนงานสองคนรบีควา้จอบกบัพลัว่ขึน้มา เตรยีมจะจว้งลงกอ้น
ดินแต่วีระรีบร้องห้าม 
 “จะบ้าหรือยังไง! ถ้าลูกผมอยู่ข้างในจะไม่โดนจอบโดนพล่ัวสับ
เข้าเหรอ” เมื่อเห็นว่าไม่ได้ดั่งใจ ผู้เป็นพ่อจึงจัดการถกแขนเสื้อขึ้นเพื่อ
ความทะมัดทะแมง ก่อนจะใช้มือท้ังสองของตัวเองตะกุยดินออกอย่าง    
ไม่กลัวเจ็บ คนงานต่างพากันมารุมดูผู้เป็นนายท่ีมีอาการคล้ายกับคนบ้า 
ไม่มีใครคิดจะช่วยเพราะรู้ว่าถึงช่วยไปก็เปล่าประโยชน์ พสุธาหายไป
รว่มชัว่โมง หากอยู่ในกองดนิจรงิๆ ก็ไมม่ทีางทีจ่ะรอดพน้เงือ้มมอืของ
มัจจุราชไปได้
 แต่เรื่องบางเรื่อง...ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดเดาเสมอไป
 ทันทีที่มือของผู้เป็นพ่อสัมผัสเข้ากับร่างของเด็กน้อย เขาก็
แหกปากรอ้งเรยีกใหค้นงานมาชว่ยกนันำารา่งของพสธุาออกจากกองดนิ
มัจจุราชแห่งนั้น เด็กชายยังไม่สิ้นลมหายใจ หากแต่ลมหายใจนั้นกลับ
แผว่เบาเสยีจนนา่เป็นหว่ง รา่งเลก็ถกูนำาตวัสง่โรงพยาบาลเพือ่เขา้หอ้ง
ฉุกเฉินทันทีในเวลาต่อมา
 แมป้าฏหิารยิจ์ะไมเ่กดิขึน้บอ่ย...แตน่ัน่ไมไ่ดห้มายความวา่มนั
จะไม่เกิด!
 ความหวังที่ริบหรี่เหมือนตะเกียงที่ใกล้หมดน้ ำามัน เวลานี้ดั่ง   
มีคนมาเติมเช้ือเพลิงให้ใหม่โดยไม่คาดฝันเม่ือผู้เป็นแพทย์เดินออกมา
จากห้องฉุกเฉินด้วยสีหน้ายิ้มแย้มซึ่งเป็นสัญญาณอันดีสำาหรับคนที่
กำาลังเฝ้ารอ
 “ลกูผมเปน็ยงัไงบา้งครบัหมอ ?” ผูเ้ปน็พอ่เอย่ถามดว้ยน้ ำาเสยีง
ละล่ ำาละลัก นายแพทย์หนุ่มตบบ่าของอีกฝ่ายเบาๆ ให้เขาใจเย็น ก่อน
จะแจ้งอาการของลูกชายให้ฟัง
 “ใจเย็นๆ ครับคุณพอ่ ลูกชายของคณุพ่อโชคดีมากเลยนะครบั 
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ปกติถ้ามีเคสแบบนี้ส่วนใหญ่เด็กมักจะขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต  
แต่เคสของน้องพสุนับว่าเป็นปาฏิหาริย์หน่ึงในล้านเลยก็ว่าได้ ตอนน้ีน้อง
พสฟ้ืุนแลว้ครบั คณุพอ่เขา้เยีย่มได ้แตห่มอขอใหน้อ้งพสอุยูด่อูาการที่
โรงพยาบาลอีกสักหนึ่งคืนนะครับ เผื่อต้องตรวจอะไรเพิ่มเติม”
 “ขอบคุณครับคุณหมอ...ขอบคุณจริงๆ”
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 นั่นคือสิ่งที่ผู้เป็นพ่อเล่าให้พสุธาฟัง เขาไม่รู้หรอกว่ามันคือ
สาเหตขุองความสามารถพเิศษทีต่ดิตวัเขามาจวบจนกระทัง่วนันีห้รอืไม่
 ความสามารถพิเศษ...ที่ไม่คิดอยากจะมี!
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   พิเศษ...
 ที่ ไม่อยากพิเศษ
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 พสุธาเคยสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคจิต...
 ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็ก เขาไม่รู้หรอกว่าผีหน้าตาจริงๆ แล้ว
เปน็อยา่งไร รูจ้กัแตผ่นีอ้ยแคสเปอรท์ีเ่คยดูในวิดโีอทีพ่่อเชา่มาจากร้าน   
เช่าหนังแถวบ้าน เพื่อนนักเรียนอนุบาลที่เคยนอนข้างๆ กันตอนพัก
กลางวันเคยบอกว่าผีน่ากลัว ผีมีลูกตาถลนออกมาและจะกินเด็ก แต่
เขาไมเ่ชือ่เพราะผแีคสเปอรท์ีเ่คยเหน็ออกจะนา่รกั...พสุธาอยากมเีพ่ือน
เป็นแคสเปอร์
 แต่ครั้นมานึกๆ ดูแล้ว... พสุธาจำาได้ว่าเขาเคยเห็นส่ิงที่ว่า    
ครั้งหนึ่ง
 วันนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วสำาหรับเด็กห้าขวบ วันนี้ผู้เป็นพ่อ
จะมารับช้ากว่าปกติจึงฝากพสุธาไว้กับคุณครูเวรที่กำาลังยืนเม้าท์กับ
คณุครอูกีคนตรงหนา้ประตูโรงเรยีน ทีส่นามเดก็เล่นเวลานีมี้เดก็ผูห้ญงิ
คนหนึ่งนั่งแกว่งชิงช้าสีสวยเบาๆ โซ่ที่แขวนที่นั่งกับราวชิงช้าเสียดสี
กันส่งเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดไปตามจังหวะที่เด็กคนนั้นออกแรงเหวี่ยงชิงช้า 
พสุธาจ้องมองเด็กคนนั้น เธอมีใบหน้าซีดเผือดราวกับคนไร้เลือดใน
ร่างกาย แต่ใบหน้ากลับยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตร เด็กน้อยพยายามนึกว่า
เขารู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้นไหม แต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก ที่แน่ๆ เด็ก  
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ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เรียนอยู่ห้องเดียวกับพสุธาแน่นอน
 “มาเล่นด้วยกันไหม ?” เสียงเชื้อเชิญของอีกฝ่ายดังขึ้น ด้วย
ความเป็นเด็ก กำาแพงแห่งมิตรภาพจึงยังไม่สูงนัก ยินยอมที่จะให้     
ใครก็ได้ผ่านเข้ามาในชีวิต เช่นเดียวกับพสุธา เม่ือมีมิตรภาพหยิบย่ืนมา
ให้ เขาก็ยินดีท่ีจะรับมันอย่างไม่มีเง่ือนไขอะไรท้ังน้ัน เด็กชายลุกข้ึนจาก
เก้าอี้ม้าหินอ่อนที่นั่งอยู่แล้วตรงไปนั่งชิงช้าตัวข้างๆ เด็กคนนั้นทันที
 “เธอยังไม่กลับบ้านเหรอ ?” ผู้ถูกชวนเอ่ยถาม อีกฝ่ายมีสีหน้า
เศร้าลงอย่างเห็นได้ชัด
 “เรายังกลับไม่ได้...ยังไม่ถึงเวลา”
 “ทำาไมเหรอ พ่อยังไม่มารับเหรอ ?” ตามประสาเด็ก บางอย่าง
ดูเหมือนจะเข้าใจง่าย ในขณะที่บางอย่างก็ยากที่จะเข้าใจ 
 “อยากรู้ไหม ? ลองเอาดินป้ายเปลือกตาเธอสิ แล้วเธอจะรู้ว่า
ทำาไมเรายังกลับไม่ได้” เด็กหญิงบอก พสุธาทำาหน้าฉงนเล็กน้อยแต่ก็
ยอมทำาตามอย่างว่าง่าย เขาก้มลงเอามือแตะท่ีผืนดินใต้เท้าแล้วเอามา
ป้ายเปลือกตา ทันใดนั้น ร่างกายของพสุธาก็รู้สึกคล้ายกับจะหนาวสั่น
สลับกับร้อนระอุขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุ ภาพบางอย่างปรากฏขึ้นใน
ดวงตาของเด็กน้อย
 มันคือโรงเรียนในเวลาเย็นเหมือนอย่างเช่นวันนี้ ยังมีเด็ก  
หลายคนวิง่เลน่อยูท่ีส่นามเดก็เลน่ พสธุาเหน็เดก็ผูห้ญงิคนนัน้นัง่เลน่อยู่
ที่ชิงช้าในตำาแหน่งเดิม หากแต่มันไม่ใช่ชิงช้าสีสวยเหมือนวันนี้ ชิงช้า
ตัวนั้นมีสภาพเก่าคร่ ำาคร่า สนิมเขรอะจนทำาให้มันเหมือนท่อนเหล็ก
เก่าๆ ถูกนำามาประกอบร่างเพื่อให้เป็นชิงช้า เด็กหญิงนั่งแกว่งชิงช้า
เบาๆ หางตาเหลือบมองไปที่ประตูรั้ว รอคอยเวลาที่ผู้เป็นแม่จะมารับ
 ทันใดนั้น เด็กชายร่างอ้วนสองคนเดินเข้ามาดึงเปียของ      
เด็กหญิงทางด้านหลัง เธอร้องโวยวายขึ้นแต่อีกฝ่ายกลับหัวเราะร่วน
ราวกับเป็นเรื่องสนุก ก่อนจะร่วมมือกันแกว่งชิงช้าให้สะบัดแรงขึ้น    
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เด็กหญิงพยายามร้องเรียกคุณครูให้ช่วยเหลือ แต่ด้วยเสียงดังจอแจ
ของเด็กๆ หลายคนในตอนน้ันทำาให้คุณครูไม่ได้ยิน และเพียงอึดใจเดียว   
ร่างน้อยก็กระเด็นตกลงมาจากชิงช้ากระแทกเข้ากับพื้นดินอย่างแรง  
น่ันยังไม่น่ากลัวเท่าเม่ืออยู่ๆ ราวชิงช้าก็เกิดพังล้มลงมาอย่างท่ีไม่มีใคร
คาดคดิ มนัทบัทีห่วัของเดก็นอ้ยจนสมองกระจาย เดก็คนอืน่ๆ ในสนาม
เด็กเล่นต่างพากันกรีดร้องด้วยความตกใจ
 ...เหมอืนรา่งของพสธุาถกูกระชากอย่างแรงกลับเขา้มาในโลก
แห่งความจริง...
 เด็กชายหันไปมองที่ชิงช้าตัวข้างๆ ไร้ซึ่งเงาของเด็กหญิง     
คนนั้น มีเพียงชิงช้าที่กำาลังแกว่งไกวอย่างช้าๆ  
 “นอ้งพสคุะ คณุพอ่มารบัแลว้คะ่” เสยีงเอย่เรยีกของคณุครเูวร
ทำาเอาเด็กน้อยสะดุ้งโหยง
 “คุณครูครับ เด็กผู้หญิงคนนี้หายไปไหนครับ ?”
 “เด็กผู้หญิงที่ไหนคะน้องพสุ ? ไม่มีค่ะ ครูเห็นน้องพสุนั่งเล่น
คนเดียวนะคะ” คุณครูบอกแล้วอุ้มเด็กน้อยลงจากชิงช้า ก่อนจะจูงให้
พสธุาเดนิไปหาผูเ้ปน็พอ่ทีจ่อดรถรออยูห่นา้โรงเรยีน เดก็นอ้ยยงัไมว่าย
หันไปมองทางดา้นหลงั ในขณะทีช่งิชา้ตวัทีเ่ขาเคยนัง่นิง่สนทิแตช่งิชา้
ตัวข้างๆ กลับยังแกว่งไกวราวกับมีใครนั่งอยู่บนนั้น
 “จริงๆ นะครับครู ผมเห็นเด็กผู้หญิงถูกชิงช้าทับตาย”
 “น้องพสุ!” คุณครูถึงกับหน้าถอดสี เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ     
สามปีก่อน ตอนนั้นพสุยังไม่ได้เข้าเรียนที่นี่ แล้วเด็กน้อยจะรู้ได้ยังไง
วา่เกดิอะไรขึน้ หรอืบางทเีดก็อาจจะเคยเหน็ขา่วในโทรทศันก์เ็ปน็ไปได้
 “กลับบ้านดีกว่าค่ะ พรุ่งนี้เจอกันนะคะน้องพสุ อย่าลืมทำา 
การบ้านที่ครูสั่งนะคะ”
 “ครับคุณครูเบญ...สวัสดีครับ” เด็กน้อยยกมือไหว้คุณครูแล้ว
ว่ิงไปท่ีรถของผู้เป็นพ่อซึ่งจอดไม่ห่างกันนัก ในขณะที่มือกำาลังจะเปิด 
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ประตูรถ สายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ทาง 
ด้านหนึ่งของกำาแพงโรงเรียน เด็กหญิงโบกมือให้กับพสุธาก่อนจะเดิน
หายเข้าไปในกำาแพงอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย
 พสธุาไมรู่ห้รอกวา่นัน่ไม่ใชส่ิง่ทีค่นปกตจิะทำา...เดก็นอ้ยคดิวา่
นั่นคือมายากล
 พสุธาหวังว่าสักวันจะให้เด็กหญิงสอนมายากลอย่างที่อีกฝ่าย
ทำาบ้าง แต่ก็ไม่เคยเจอเด็กหญิงคนนั้นอีกเลย...
 
 กวา่จะรูว้า่สิง่ทีพ่บเมือ่ครัง้ยงัเรยีนอนบุาลเรยีกวา่ ‘ผ’ี กจ็นเมือ่
อยู่ชั้นประถมแล้ว 
 พสุธากลายเป็นเด็กโกหกในสายตาเพื่อนๆ และพ่อแม่ เขา
เล่าเรื่องท่ีเห็นผีในท่ีต่างๆ ให้คนรอบข้างฟัง ทุกคนต่างคิดว่าเขา          
เพ้อเจอ้ โดยเฉพาะพอ่แมท่ีถ่งึขัน้พาตวัของพสธุาไปพบจติแพทยเ์พราะ
คดิวา่เปน็อาการผดิปกตจิากการขาดอากาศหายใจในกองดนิเมือ่ครัง้ยงั
เดก็ แตก่ารรกัษาดำาเนนิไปได้เพยีงไมก่ีป่เีทา่นัน้กเ็ลิกรกัษาเพราะคดิวา่
อาการของลูกชายหายไปแล้ว แต่นั่นเป็นเพราะพสุธารู้ว่าหากเขายัง
นำาเรื่องที่สามารถเห็นวิญญาณได้ไปบอกใครต่อใคร ทุกคนต้องหาว่า
เขาบ้าและจะไม่มีคนคบ เรื่องราวอาจเลวร้ายจนถึงขั้นถูกส่งตัวไป
อยู่โรงพยาบาลบ้า ในเมื่อทุกคนเห็นว่าเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะ เขาก็จะ  
สวมบทเลี้ยงแกะอีกครั้งด้วยการไม่แสดงอาการอะไรให้คนอื่นรู้ว่าเขา
มคีวามสามารถพเิศษ พสธุาจงึพยายามทำาตวักลมกลนืกบัทกุคน ครัน้
เมื่อพ่อแม่ถามถึงอาการ เขาจะบอกว่าทุกอย่างปกติดี ทั้งที่ความจริง
ไม่ใช่อย่างนั้น!
 บ่อยครั้งที่ต้องทำาเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ยามที่เห็นวิญญาณ
เหล่านั้นปรากฏตัว แต่ด้วยเพราะความที่ยังเป็นมนุษย์ กิเลสตัณหา
ความใคร่รู้ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมในจิตสำานึก ในบางครั้งพสุธาก็อยากรู้ว่า
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วิญญาณท่ีเขาเหน็นัน้ตายเพราะอะไร มเีรือ่งอะไรเกดิขึน้ในผนืดนิทีเ่ขา
ไปเหยียบย่าง
 เป็นความทรงจำาที่น่ากลัวซึ่งยังจำาฝังใจ...
 สมัยเรยีนมธัยมปลาย หลงัจากเรยีนคาบสุดทา้ยเสรจ็ กจิกรรม
ของพสุธาคือการเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ ที่สนามทางด้านหลังของ
โรงเรียน วันน้ันก็เช่นกัน ทันทีท่ีเสียงออดหมดเวลาเรียนดังข้ึน ชายหนุ่ม
กับเพ่ือนคอเดียวกันก็ตรงด่ิงไปยังสนามฟุตบอลตามปกติ แม้จะมา
เล่นฟุตบอลทุกวันแต่พสุธากลับไม่เคยรู้สึกถึงความผิดปกติของสนาม
ฟุตบอลแห่งนี้ แต่วันนี้มันแปลก...เขารู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนคน
เปน็ไข ้พยายามคดิในแงด่วีา่อาจเปน็เพราะโหมอา่นหนงัสอืเตรยีมสอบ
เอ็นทรานซ์หนักติดๆ กันมาหลายคืน แต่จิตใต้สำานึกบอกว่ามันไม่ใช่ 
อาการเดิมๆ กำาลังจะกลับมา...มันจะมาทุกครั้งยามที่ร่างกายอ่อนแอ 
และอาการแบบนี้นั่นอาจเป็นเพราะมีดวงวิญญาณบางดวงต้องการจะ
สื่อสารกับพสุธา
 ชายหนุ่มทำาเหมือนอย่างเคยคือพยายามเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
เสีย สนกุอยู่กบัเกมการแขง่ขนัทีเ่ดมิพนัดว้ยไอศกรมีกะทหินา้โรงเรยีน  
แต่ทำาอย่างไรเขาก็ไม่สนุก อาการตัวรุมๆ เริ่มแปรเปลี่ยนสภาพเป็น 
ร้อนผ่าวท่ีใบหน้า พสุธายกมือขอเปล่ียนตัวกลางเกมการแข่งขันก่อนจะ
ไปนั่งพักที่ข้างสนาม ยกขวดน้ ำาของตัวเองขึ้นมาจิบเล็กๆ เพื่อเรียก
ความสดช่ืนให้คืนมาสู่ร่างกายท่ีกำาลังเหมือนมีบางส่ิงคุกคาม ชายหนุ่ม
เพ่งมองออกไปไกลๆ แล้วปล่อยใจให้ว่าง แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ 
สายตาของเขากลับเห็นใครบางคนยืนนิ่งอยู่ริมสนามฟุตบอลอีกฝั่ง                    
ชุดนักเรียนของ อีกฝ่ายมีสภาพมอมแมม เมื่อเพ่งพินิจพิจารณาดูแล้ว
ก็นึกแปลกใจว่าไม่คุ้นหน้าอีกฝ่ายเลยสักนิด เพียงอึดใจหลังจากนั้น
ชายหนุ่มปรศินากว็ิง่เข้ามาในสนามฟุตบอลเหมือนต้องการจะขอร่วม
ทีมด้วย แต่นั่นอาจไม่น่าตกใจเท่าร่างกายของเขากลับวิ่งผ่านเหล่า 
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บรรดาเพื่อนๆ นักฟุตบอลไปอย่างง่ายดาย พสุธานั่งตัวแข็ง รู้ได้ทันที
ว่านั่นไม่ใช่คน...แต่คือดวงวิญญาณ!
 อีกฝ่ายก็เหมือนรู้ว่าพสุธาเห็นเขา ชายหนุ่มหันมายิ้มให้กับ  
คนเห็นผดีว้ยลกัษณะทีเ่รยีกวา่หวักบัตวัไปคนละทางกนั เขาหวัเราะรา่ที่
เหน็ใบหนา้ของพสธุาซดีเผอืด กอ่นจะวิง่ทะลุประตฟุูตบอลแล้วหายแวบ
ไปทางพงหญ้าอีกด้านหนึ่ง ไม่รู้อะไรดลใจให้พสุธาเอื้อมมือไปแตะดิน
ของสนามฟุตบอลแลว้นำามาป้ายทีเ่ปลอืกตา รา่งกายสัน่เทิม้ดว้ยความ
หนาวสัน่ทัง้ๆ ทีค่วรจะรอ้นระอจุากการออกกำาลงักาย ภาพวนัวานผา่น
เข้ามาในดวงตาของชายหนุ่ม...
 สนามฟุตบอลแห่งนี้ไม่เหมือนปัจจุบันนัก ต้นไม้บริเวณรอบๆ
ยงัเปน็เพยีงตน้เตีย้ๆ ทีพ่อใหร้ม่เงาไดบ้า้ง ทีส่นามฟุตบอลนัน้มนีกัเรยีน
ชายจำานวนหนึ่งกำาลังเล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนาน พสุธาเห็นเขา...
ชายหนุ่มคนท่ีมาปรากฏตัวให้พบ เขาดูเหมือนจะทำาหน้าท่ีเป็นกองหน้าท่ี
เก่งกาจ ดจูากฝมีอืการเลีย้งลกูแลว้ยงิโคง้เขา้ประตฝูา่ยตรงขา้มไดอ้ยา่ง
สวยงาม เสียงเฮดังขึ้นด้วยความดีใจของฝ่ายชนะ เรื่องน่าจะจบลง
แบบนั้น...แต่ไม่
 ในขณะที่เพื่อนๆ ทยอยเดินกลับเข้ามาในสนามนั้น ชายหนุ่ม
คนนั้นที่เดินรั้งท้ายกลับหยุดนิ่งลงอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย มือข้างหนึ่งจับที่
หนา้อกดา้นซา้ย สหีนา้ดเูจบ็ปวดอยา่งรุนแรง ขาทัง้สองขา้งออ่นลงจน
ล้มหน้าคว่ ำาไปกับพื้นสนาม เพื่อนคนหนึ่งหันไปเห็นเข้าก็ร้องโวยวาย
ขึน้ กอ่นจะพากนัเขา้ไปหาเพือ่นทีล่ม้อยูท่ีร่มิสนามแลว้ชว่ยกนัประคอง
ชายคนนัน้ออกไปอยา่งรวดเรว็ หลงัจากนัน้ภาพกต็ดัมาทีห่นา้โรงเรยีน    
ในยามเช้า อาจารย์ไพศาลซ่ึงยังดูหนุ่มมากเมื่อเทียบกับปัจจุบันเดิน  
ขึ้นมายืนหน้าแสตนด์ตรงเสาธงพร้อมทั้งประกาศใส่ไมโครโฟน
 “ขอให้นักเรียนทุกคนร่วมยืนไว้อาลัยให้กับนายธนกิจ นักฟุตบอล
ของโรงเรียนท่ีเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเม่ือเย็็นวานด้วยครับ”
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 พสุธาสะดุ้งเฮือกเมื่อมีมือเย็นๆ ของใครคนหนึ่งมาจับไหล่  
ของเขา จิตที่หลุดลอยกลับเข้าสู่ร่าง ชายหนุ่มหน้าซีด เหงื่อกาฬแตก
ไหลเต็มร่างจนอีกฝ่ายต้องถาม
 “เฮ้ย...ไอพ้ส ุแกเป็นอะไรหรอืเปลา่วะ เรยีกตัง้หลายท ีไมย่อม
ตอบ”
 “เปล่าๆ ไม่เป็นอะไร” ทั้งๆ ที่เป็น แต่ต้องตอบปฏิเสธเพราะ
ไม่รู้จะอธิบายความพิเศษของตัวเองให้อีกฝ่ายฟังได้ยังไง...ใครกันล่ะ
จะเชื่อ!
 “ไงวะ วันนี้ดูเหนื่อยๆ นะ ?”
 “ก็คงอ่านหนังสือดึกๆ ติดกันหลายวันน่ะ ไม่มีอะไรหรอก”
 “เออ...พักบ้างอะไรบ้าง ดูอย่างฉันนี่ นอนตีสามทุกวัน อ่าน
หนังสือเหมือนกันแต่อ่านการ์ตูน ฮ่าๆ” ผู้เป็นเพื่อนหัวเราะร่วน พสุธา
ยิ้มแหยๆ ยังตกใจกับสิ่งที่เห็นเมื่อครู่ สายตากวาดมองไปทั่วบริเวณ
สนามแตไ่มพ่บชายคนนัน้แลว้ “เดีย๋วฉนัไปเลน่ตอ่กอ่นนะ วนันี้ไมไ่หวก็
ยงัไมต่อ้งลงสนาม เดีย๋วจะสรา้งประวตัศิาสตรซ์้ ำารอยอกี” กล่าวจบแล้ว
ยังไม่ทันท่ีผู้เปน็เพือ่นจะกา้วเดินไป ประโยคหนึง่กห็ลุดออกมาจากปาก
ของพสธุา...ประโยคทีท่ำาใหผู้เ้ปน็เพือ่นถงึกบัหยดุชะงกั หนักลบัมามอง
ด้วยสีหน้าฉงน
 “เพราะเคยมีคนหัวใจวายที่สนามนี้ใช่ไหม ?”
 “เฮ้ย...แกรู้ได้ยังไงวะ ? แกเข้ามาตอน ม.ปลายน่ีนา แต่ตอนท่ี
รุ่นพ่ีธนกิจตาย ฉันยังอยู่ ม.1 อยู่เลย”
 “เอ่อ...มีคนเล่าให้ฟังน่ะ ไม่มีอะไรหรอก แกไปเล่นบอลต่อ
เถอะ เดี๋ยววันนี้ฉันขอตัวกลับบ้านก่อน จะได้ไปนอนพักผ่อน” พสุธา
คว้ากระเป๋าเป้ขึ้นมาสะพายแล้วเดินดุ่มๆ ออกจากที่ตรงนั้น เนื่องด้วย
กลัวว่าจะถูกผู้เป็นเพื่อนเซ้าซี้อีกว่ารู้มาจากใคร  
 หลังจากที่พสุธาทำาบุญกรวดน้ ำาให้รุ่นพี่ธนกิจ เขาก็ไม่เคย   
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พบเจอชายหนุม่อกีเลย ชวีติกลบัเขา้สูส่ภาวะปกต ิอาจจะเหน็วญิญาณ   
เร่ร่อนผ่านไปมาบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจ เพราะการสนใจนั้นอาจนำาภัยมา  
สู่ตัว
 แต่ยังมีอีกครั้งหนึ่ง...ที่เขาเห็นวิญญาณและยังจดจำาไม่เลือน
หายไปตราบจนวันนี้
 วันท่ีชีวิตได้ก้าวข้ึนสู่บันไดอีกข้ันของชีวิต วันท่ีพสุธาเอ็นทรานซ์
ติดคณะและมหาวิทยาลัยท่ีตัวเองต้องการ เป็นเวลาเย็นย่ำาแล้วท่ีผ่าน
ศึกการรับน้องมาต้ังแต่เช้าของวัน ร่างกายของชายหนุ่มเปรอะเป้ือน       
ไปด้วยสีที่รุ่นพี่บรรจงแต่งแต้มให้ ผมที่ไว้ยาวตอนปิดเทอมถูกมัดจุก
ให้กลายเป็นเด็กประหลาด แต่ความอายที่เคยมีมลายหายไปหมดแล้ว
เมื่อเห็นว่าคนอื่นๆ ก็โดนไม่ต่างจากเขา
 “เอา้...มานัง่เปน็วงกลมตรงนี ้เรว็ๆ อยา่ชกัชา้ เดีย๋วจบัยดักะปิ
อกีนะโวย้!” รุน่พีป่สีองวางทา่เปน็นกัเลงใหญขู่รุ่น่นอ้ง คงจรงิอยา่งทีเ่คา้
ว่ากัน รุ่นพี่ที่เคยโดนรับน้องก็มักอยากจะแก้แค้นรุ่นน้องของตัวเองใน
ปีต่อๆ ไป แต่ถ้าหากเป็นเขา เขาจะทำาดีกับรุ่นน้อง เพราะในเมื่อเรา
เคยผ่านมันมาแล้ว ก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกกระทำามากกว่า
จะสืบต่อประเพณีที่รุนแรง แต่ก็นั่นแหละ ขึ้นชื่อว่าประเพณี...มันย่อม
เปลี่ยนแปลงกันยาก
 นักศึกษาเฟรชชี่ปีหนึ่งที่สภาพขะมุกขะมอมต่างพากันมานั่ง
เป็นวงกลมตามท่ีรุ่นพ่ีส่ัง บางคนเร่ิมทำาความรู้จักกันแล้ว ขณะท่ีบางคน
ยังกลัวกับการผูกมิตรใหม่ สำาหรับเขานั้นได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่บ้าง
แล้ว แต่ก็ยังไม่ใคร่สนใจจะคุยเยอะมากมายในตอนนี้ มีเวลาอีกมาก   
ในการทำาความรู้จักเพื่อนร่วมคณะ
 “เอาละ่ กอ่นทีจ่ะปลอ่ยใหก้ลบับา้นกนัวนันี ้พีม่เีพลงสถาบนัมา
ให้ทุกคนร่วมกันร้อง เพลงนี้จะรวมพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน” น้ ำาเสียง
ท่ีเคยดุดันกลับอ่อนโยนข้ึนมาราวกับเป็นคนละคน รุ่นพ่ีท่ีเหลือต่างพากัน
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เดินแจกเทียนสีขาวให้รุ่นน้องถือคนละเล่ม เม่ือแจกจนครบทุกคนแล้วจึง
เร่ิมจุดเทียนท่ีชายคนหน่ึงแล้วส่ังให้จุดเทียนส่งต่อกันไปเร่ือยๆ ในขณะท่ี
ท้องฟ้ากำาลังมืดลง แสงสว่างจากเปลวเทียนนับสิบกลับส่องสว่างจ้า
 “เอาล่ะ ขอให้น้องๆ ทุกคนยืนขึ้น เราจะมาร่วมกันร้องเพลง
ประจำาสถาบันเรา ต่อไปนี้ทุกคนคือเลือดสีเดียวกัน เป็นศิษย์สถาบัน
เดียวกัน ต้องรักกัน สามัคคีกัน...จำาไว้ ร้องเพลงตามพวกพ่ีๆ ท่ีจะร้องนำา
ทลีะทอ่นนะ” หวัโจกหนัไปหารุน่พีท่ีเ่หลอืแลว้พยกัหนา้เปน็สัญญาณให้
เริ่มร้อง
 “ถิ่นนี้เพื่อผองเรา สุขใจยิ่งได้มาเยือน ขอจดจำามิเคยลืม
เลือน...” พสุธาร้องตามหลังจากท่ีรุ่นพ่ีเว้นจังหวะไว้อย่างเหนื่อยอ่อน 
อยากเร่งวันเวลาให้ผ่านไปเร็วๆ เสียที เขาคิดถึงเตียงนอนที่บ้านเป็น
ที่สุด!
 ทันใดนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ทำาให้พสุธาตาสว่างขึ้นทันที...ความรู้สึก
อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกแล้ว มันเป็นอาการที่หนาวแต่ร้อน เลือดภายใน
ร่างกายเย็นเฉียบ ในขณะที่ผิวหนังด้านนอกร้อนระอุดั่งคนเป็นไข้
 อีกแล้ว...เขากำาลังจะเห็นมันอีกแล้วใช่ไหม ?
 “คนที่พี่เรียกชื่อ ให้ออกมายืนกลางวงเดี๋ยวนี้ นายกิตติพงศ์ 
นางสาวตรึงตรา และนายพสุธา” น้ ำาเสียงของรุ่นพี่กลับเข้มขึ้นมาอีก
แล้ว คนท่ีถูกเรียกช่ือสองคนแรกเดินออกไปยืนกลางวงเพ่ือนๆ อย่าง 
งงๆ ขณะท่ีพสุธาไม่ได้เดินออกไปตามเสียงเรียก เขาแทบไม่รู้เลยว่า
ตัวเองคือหนึ่งในสามคนนั้น จนรุ่นพี่ต้องเรียกอีกครั้งด้วยทีท่าไม่สบ
อารมณ์ “นายพสุธาคนไหน...ทำาไมไม่ออกมา!”
 “เฮ้ย...นายชื่อพสุธาหรือเปล่า ? รุ่นพี่เค้าเรียกน่ะ” เพื่อนที่อยู่
ขา้งๆ สะกดิเจา้ของชือ่ ชายหนุม่สะดุง้โหยง เอามอืขา้งที่ไมไ่ดถ้อืเทยีน
ปาดเหงื่อที่ผุดขึ้นเต็มหน้าผาก ก่อนจะเดินไปกลางวงเพื่อนๆ อย่าง
งงงวย ไม่รู้เหมือนกันว่าทำาไมรุ่นพี่ต้องเรียกเขาออกไป
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 “มาครบกนัแลว้ใชไ่หม อยากรูล้ะ่สวิา่ทำาไมถงึเรยีกสามคนนีม้า 
เพราะสามคนนีท้ำาความผดิไว ้ผดิอยา่งรา้ยแรง!” สายตาดดุนัของรุ่นพ่ี
ทำาเอาทั้งสามมองหน้ากันเลิ่กลั่ก ไม่รู้ตัวว่าไปทำาอะไรผิดไว้ “พวกมัน
ทั้งสามคนต้องจบชีวิต!”
 “หา...จบชีวิต!” สามคนพูดขึ้นแทบจะพร้อมๆ กัน เพื่อนร่วม
คณะหน้าซีด นี่ทำาความผิดถึงกับต้องฆ่าต้องแกงกันเลยหรือ เคยได้
อ่านแต่ข่าว ไม่นึกว่าจะได้มาเจอกับตัวเอง
 “ใช่...จบชีวิต จบชีวิตเด็กอายุ 17 เข้าสู่เด็กอายุ 18 แฮปปี้
เบิร์ธเดย์!” อยู่ๆ น้ ำาเสียงที่กระโชกโฮกฮากก็กลายเป็นมีมิตรไมตรีเสีย
เหลือเกินจนทั้งสามตั้งตัวแทบไม่ทัน รุ่นพี่กลุ่มหนึ่งดึงพลุกระดาษ     
สง่เสยีงดังปังเพือ่เป็นการเฉลมิฉลอง รุน่พีผู่ห้ญงิหนา้ตาสะสวยทีด่แูล้ว
นา่จะเปน็ดาวคณะเดินถอืเค้กกอ้นเลก็จดุเทยีนเขา้มากลางวงนกัศกึษา 
บรรยากาศทีเ่คยมนึตงึแปรเปลีย่นเปน็รืน่เรงิโดยพลนั “ความผดิทีว่า่คอื
ไม่ยอมบอกคนอ่ืนว่าวันน้ีคือวันเกิดของพวกเธอสามคน ต่อไปน้ีพวกเรา
คือพี่น้องร่วมสถาบัน มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมสุข...แฮปปี้เบิร์ธเดย์  
เอ้า...พวกเรา ช่วยกันร้องเพลงวันเกิดให้สามคนนี้หน่อย” 
 ส้ินเสียงคำาส่ัง เพ่ือนๆ ร่วมคณะก็ช่วยกันร้องเพลงวันเกิดให้กับ 
ทั้งสามคน พสุธาไม่ได้มีอารมณ์ร่วมแต่อย่างใด เขายังรู้สึกเหมือน     
ตัวเองไม่สบายอย่างหนักอยู่ ในหูอื้ออึงเหมือนมีแมลงหวี่สักล้านตัว
กำาลังบินไปมา สายตามองไปยังเปลวเทียนบนขนมเค้ก เห็นมันซ้อนกัน
จนไม่สามารถนับจำานวนได้
 ทันใดน้ัน เขารับรู้ได้ว่ามีหน้าของใครคนหน่ึงย่ืนเข้ามาระหว่าง
ไหล่ของเขากับไหล่ของเพื่อนที่ชื่อกิตติพงศ์ แต่เมื่อเขาได้เห็นใบหน้า
ซีดเผือดนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่คน ปากที่แห้งลอกนั้นแสยะยิ้มให้พสุธา ใน
ขณะทีเ่พือ่นอกีสองคนกำาลงัเตรยีมเปา่เคก้เมือ่เสยีงเพลงวนัเกดิถงึทอ่น
สุดท้าย บุรุษลึกลับที่ว่าก็เตรียมจะร่วมเป่าเค้กก้อนนี้ด้วยเหมือนกัน
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 “แฮปปี้เบิร์ธเดย์...ทู้...ยู” 
 พสุธาไม่ได้เป่าเค้กหรอก เขามัวแต่จ้องชายคนนั้นที่ยื่นหน้า
เข้ามาเป่าเค้กด้วย เสียงเฮของรุ่นพี่และเพื่อนๆ ดังขึ้น ชายคนนั้นยิ้ม
ใหพ้สธุากอ่นจะเดนิออกไปจากทีต่รงนัน้ พสธุามองตามดว้ยหวัใจทีเ่ตน้
ระทึก ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณดวงนั้นจะทำาอะไร แต่เขามีลางสังหรณ์...
ลางสังหรณ์ท่ีไม่ค่อยดีนักว่าจะได้เห็นอะไรที่น่ากลัวแบบที่เคยเห็น    
ทุกครั้งที่เกิดอาการผิดปกติ
 แล้วก็เป็นจริงอย่างนั้น!
 เขาเห็นวิญญาณของชายนิรนามหยุดยืนนิ่งอยู่ที่ฝาผนัง  
อาคารเรียน ก่อนจะค่อยๆ ใช้มือทั้งสองข้างแตะไปที่ผนังปูนแล้ว
ออกแรงดึงร่างของตัวเองขึ้นไปทำาราวกับเป็นตุ๊กแก เมื่อปีนขึ้นไปถึง
บนยอดอาคารเรยีนแลว้กย็นืนิง่อยูบ่นนัน้ชัว่อดึใจกอ่นจะกระโดดลงมา  
หัวสมองกระแทกกับพื้นซีเมนต์จนแตกกระจายกระเด็นไปทั่วบริเวณ
ลานกิจกรรมของคณะ พสุธาหน้าซีด ยืนตัวแข็งทื่อกับภาพที่เห็น
 “นายพสุธา ทำาไมไม่กลับเข้าไปยืนที่เดิม” เสียงของรุ่นพี่ที่   
เอ่ยทักทำาเอาเขาสะดุ้ง รีบเดินกลับเข้าที่ สายตามองตรงไปยังสถานที่
เกิดเหตุซึ่งตอนนี้ไม่มีใครแล้ว
 “วันนี้ทุกคนคงเหนื่อยมากแล้ว กลับบ้านไปพักผ่อนได้และ
เตรียมตัวกับการเป็นนิสิตใหม่ของที่นี่ ยินดีต้อนรับครับ” เสียงปรบมือ
ของทุกคนดังขึ้นเป็นสัญญาณแห่งความยินดีก่อนที่จะดับเทียนแล้ว 
พากันแยกย้ายกลับบ้าน คงจะมีแต่พสุธาเท่านั้นที่ยืนนิ่งอยู่ตรงจุดเดิม 
สายตามองตรงไปทีต่กึนัน้ พยายามควบคมุความอยากรู้อยากเหน็ของ
ตัวเอง
 ไม่...อย่าอยากรู้...อย่าอยากรู้!
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