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ประสบการณ์แรกที่โรงเรียน

สวัสดีครับนักอ่านทีน่ า่ รักทุกท่าน ก่อนทีจ่ ะอ่านย่อหน้าต่อไป

กระผมในฐานะผู้เขียนขอใช้พื้นที่สั้น ๆ ตรงนี้เพื่อแจ้งให้ทุกท่านทราบ
นั่นก็คือ หนังสือ ‘เมื่อหมอเจอผี!’ เล่มที่ท่านก�ำลังถืออยู่ในขณะนี้
เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องลี้ลับ สยองขวัญสั่นประสาท ซึ่งส่วนมาก
เป็นประสบการณ์ตรงของตัวผูเ้ ขียนและคนใกล้ชดิ รวมถึงเรือ่ งเล่าที่ได้
รับฟังต่อ ๆ กันมา เพือ่ สลับสับเปลีย่ นบรรยากาศ โดยบางเรือ่ งนัน้ จัดอยู่
ในระดับ ‘ต�ำนานท้องถิ่น’ ด้วยครับ
ทัง้ นีเ้ รือ่ งราวในหนังสือเล่มนี้ ผมจะไม่ใช้การเล่าประสบการณ์แบบ
ตรง ๆ หากแต่ได้ปรับเปลีย่ น เรียบเรียงให้กลายเป็นลักษณะของเรือ่ งสัน้
เพือ่ เพิม่ อรรถรสและความสดใหม่ของการอ่าน...และทีส่ ำ� คัญ เพือ่ เพิม่
ความน่ากลัว เสียวสันหลังด้วยครับ
นับจากนี้...ผมจะรอสักครึ่งนาที เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ตัดสินใจ
ว่าท่านจะอ่านหนังสือเล่มนี้เพียงล�ำพัง หรือว่าท่านอาจเดินหาสถานที่
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ทีม่ คี นพลุกพล่านเพือ่ ความอุน่ ใจ...เชิญได้เลยครับ ผมสามารถรอจนกว่า
ทุกท่านจะพร้อม และพวกเราจะได้รับรู้ประสบการณ์อันน่าสยดสยอง
ไปพร้อมกัน
.....
เอาละครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านพร้อมแล้ว ส�ำหรับเรื่องเล่า
ล�ำดับที่หนึ่ง อันเป็นเรื่องราวปฐมบทของการเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับ
หรือเรื่องราวที่ไม่สามารถพิสูจน์ ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เหตุการณ์แรกนี้ เกิดขึน้ ที่โรงเรียนมัธยม ในสมัยทีผ่ มยังอยู่ในวัยละอ่อน
อายุเพียงแค่ 12 ปีเท่านั้น
หากท่านผูอ้ า่ นร�ำลึกความหลัง เมือ่ ครัง้ สมัยเรียนอยูช่ นั้ ประถม
หรือไม่ก็ชั้นมัธยม ผมคิดว่าหลายท่าน...น่าจะเคยได้รับฟังเรื่องเล่า
ต�ำนานลี้ลับเขย่าขวัญประจ�ำโรงเรียนกันมาบ้าง เช่น เคยมีห้องสุขา
ที่เด็กเข้าไปใช้บริการในวันสุดท้ายของภาคเรียน แล้วภารโรงไม่รู้ว่ามี
คนเข้า จึงปิดล็อกประตู จากนั้นเมื่อเปิดภาคการศึกษา จึงพบว่าเด็ก
ผู้โชคร้ายได้เสียชีวิตไปแล้ว หลังจากนั้นจึงเริ่มมีคนเจอดวงวิญญาณ
บ่อย ๆ
ส�ำหรับโรงเรียนของผม...ก็มีต�ำนานเช่นนั้นเหมือนกัน!?
โรงเรียนมัธยมของผม เป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีความเก่าแก่
ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพุทธ กรุงเทพมหานคร และเนื่องด้วยความ
เก่าแก่ ดังนั้นเรื่องเร้นลับจึงมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยเล่าลือกัน
ปากต่อปากว่า เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยโดนถล่ม
อย่างหนักด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด โดยเป้าหมายของระเบิดคือสะพาน
พุทธฯ นัยว่าท�ำลายเพือ่ ตัดเส้นทางล�ำเลียง แต่ปรากฏว่าแม้จะทิง้ ระเบิด
มากสักเพียงใด ก็ไม่โดนสะพานพุทธฯ เลย ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทา่ นว่าเป็นเพราะ
บุญบารมีของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ท่านได้ช่วย
ปกป้องสะพาน ปกป้องชาวไทยเอาไว้
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ทีนี้ลูกระเบิดที่พลาดเป้าจากสะพาน มันก็ไม่ไปไหนหรอก
ครับ ตกอยู่แถว ๆ นั้นนั่นแหละ โดยระเบิดส่วนหนึ่งก็ตกในพื้นที่
โรงเรียนของผมด้วย ว่ากันว่า มีคนเสียชีวติ มากมาย และด้วยเหตุนเี้ อง
จะด้วยเพราะความเก่าแก่ หรือเรื่องเล่าที่เคยมีคนตาย ท�ำให้ในสมัยปี
พ.ศ. 2530 นัน้ โรงเรียนของผมยิ่งดูน่ากลัว โดยเฉพาะในยามค�่ำคืน
อันเงียบสงัด
เพื่อนรักของผมมีพี่ชาย ซึ่งก็เคยเรียนอยู่โรงเรียนนี้เช่นกัน...
เรียกง่าย ๆ ว่าเป็น ‘รุ่นพี่’ ของผมนี่แหละ รุ่นพี่เคยเล่าว่า เมื่อครั้ง
สมัยเรียน เคยเล่นเตะฟุตบอลพลาสติกกับเพื่อน ๆ ในช่วงเวลา
หลังเลิกเรียน...ก็ราว ๆ สักห้าโมงเย็น บรรยากาศไม่มีความน่ากลัว
คือเรียกว่ายังมีแสงแดดอยูด่ ว้ ยซ�ำ้ แต่ขณะทีก่ ำ� ลังเตะบอลอย่างเมามัน
อยู่นั้น ปรากฏว่ามีผู้หญิงสวย ห่มสไบ เดินผ่ากลางวงฟุตบอล แล้ว
จู่ ๆ เธอคนนั้นก็พลันเลือนหายไปต่อหน้าต่อตานักเรียนนับสิบคน
เล่นเอาเก็บของกลับบ้านกันแทบไม่ทัน!?
เรื่องคุณพี่สาวห่มสไบนี้ (จริง ๆ อาจต้องเรียกว่าคุณยายหรือ
คุณทวดเสียด้วยซ�้ำ) มีครูและนักเรียนเคยเจอกันหลายคน บางครั้ง
คุณพี่ ไปปรากฏกายอยู่บนชั้นสองของอาคารเรียนในเวลากลางวัน
แสก ๆ นักเรียนทีอ่ ยูข่ า้ งล่างเงยหน้าขึน้ ไปเจอ ถึงกับร้องเอะอะโวยวาย
ไม่เป็นภาษา
โม้ไปเรือ่ งอืน่ เสียเยอะ คราวนีม้ าฟังเรือ่ งของผมดีกว่า ซึง่ เป็น
ประสบการณ์เรื่องลี้ลับครั้งแรก โดยตัวผมไม่ได้เจอคุณพี่สาวห่มสไบ
หรอก...แต่ได้เจออย่างอื่นที่น่ากลัวเสียยิ่งกว่านั้น
ปี พ.ศ. 2530 ผมสามารถสอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา
ที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ส�ำเร็จ และด้วยความที่บ้านอยู่ไกล จึงท�ำให้ต้อง
ตื่นนอนตั้งแต่เช้ามืด ไม่ใช่ว่าขยันหรอก แต่เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
รถติด อันจะท�ำให้ไปถึงโรงเรียนสายได้
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ผมตื่ นตั้งแต่ตีห ้า เดินทางด้วยการนั่ ง รถเมล์ ไ ปโรงเรี ย น
กว่าจะถึงก็หกโมงเศษ โดยวันไหนทีอ่ อกเร็วกว่าปกติ ก็จะไปถึงโรงเรียน
เป็นคนแรก ๆ เลยทีเดียว สมัยก่อนนั้นผมมักภูมิใจกับการมาเช้า...
ทว่าด้วยเพราะเหตุการณ์ที่ก�ำลังจะเล่านี้เอง ที่ท�ำให้ผมได้เข้าใจ ว่า
การไปถึงโรงเรียนเป็นคนแรกนัน้ ก็อาจท�ำให้ตอ้ งเจอสิง่ ที่ไม่คาดฝันได้
มันเป็นวันที่ผมไม่อาจลืมจากความทรงจ�ำ...เช้าวันนั้น ผม
ไปถึงโรงเรียนเป็นคนแรก ๆ นาฬิกาที่ข้อมือบ่งบอกเวลาตีห้าห้าสิบ
นาที ท้องฟ้ายามอรุณรุ่งยังเป็นสีเทาจาง ๆ ไฟถนนด้านนอกยังถูก
เปิดอยู่
ผมก้าวเข้าไปในโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจตามประสาเด็ก
พิจารณาโดยรอบก็ไม่พบว่ามีนักเรียนคนไหนมาถึงก่อน ผมจึงเดิน
ขึ้นบันไดตึกห้าชั้นเพื่อที่จะไปยังห้องที่ต้องเรียนวิชาแรก
ห้องทีผ่ มต้องขึน้ ไปเรียนนัน้ ...อยูช่ นั้ สองของตึก ผมก้าวเดินขึน้
โดยไม่คดิ หวาดกลัวสิง่ ใด...ก็นมี่ นั โรงเรียนของเรา ย่อมคุน้ ชิน และย่อม
ไม่มีอันตราย!?
เมื่อถึงชั้นสอง ห้องแรกเป็นห้องพักครู ผมมองผ่าน ๆ ไม่เห็น
มีใครมา แสดงว่าผมมาเช้ากว่าคุณครูเสียอีก...นี่เป็นความภูมิใจแบบ
เด็ก ๆ
ห้องเรียนวิชาแรก อยู่ถัดออกไปอีกสี่ห้อง
ผมก้าวเดินผ่านห้องแรก...ไม่มี ใครมา ผมยังเป็นคนที่มา
คนแรก ทว่าเมื่อเดินผ่านห้องที่สอง มองเข้าไปทีแรกถึงกับสะดุ้ง
นั่นเพราะที่หน้าต่างด้านใน...มีเงาคน!?
แต่เมื่อพิจารณาดี ๆ ก็โล่งใจ เพราะที่เห็นนั้นเป็นเพียงเงา
รูปปั้นของโรงเรียนวิทยาลัยศิลปะที่สร้างตึกอยู่ชิดติดกัน
...ผมยังคงมาเป็นคนแรก
เมื่อเดินผ่านห้องที่สาม ก็ยังไม่เจอใครที่มาโรงเรียน ทุกอย่าง
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ยังคงเงียบสนิท...เงียบจนผิดสังเกต!?
และเหตุการณ์ ได้เกิดขึ้นในตอนนั้น เมื่อเบื้องหน้าอีกเพียง
ไม่กี่เมตรจะถึงห้องเรียนอันเป็นจุดหมาย
“ช…ว…ลักกกกกกษณ์…” เสียงเรียกยานคางดังมาจากทิศทาง
ด้านเบื้องหลัง
ทั้งที่เพิ่งเดินผ่านมาเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว ผมแน่ใจว่าไม่มีใคร
อย่างแน่นอน แล้วเสียงเรียกมาจากไหน ?
ผมจึงตัดสินใจเดินกลับไปดู ซึ่งเมื่อมาวิเคราะห์ย้อนหลัง
การทีเ่ ดินย้อนกลับไปนัน้ เป็นการตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาดมากทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่
ในชีวติ ทว่าเวลานัน้ ผมอยากรูจ้ ริง ๆ อยากรูว้ า่ เสียงเรียกจากห้องทีส่ าม
นั้นมาจากไหน นั่นเพราะผมเพิ่งเดินผ่านมาหยก ๆ และผมก็มั่นใจว่า
ไม่มีใครอยู่ในห้องอย่างแน่นอน
และผมก็ได้เห็นสภาพภายในห้อง...ห้องเรียนทีเ่ มือ่ ครู่ ไม่มีใคร
แม้สักคน
ทว่าบัดนี้มีนักเรียนอยู่เต็มห้อง ทุกคนก�ำลังนั่งก้มหน้านิ่ง!?
อะไรกัน ? เด็กนักเรียนมาจากไหน อีกทั้งเพียงช่วงเวลาแค่
ไม่กี่วินาที ใครจะเข้ามานั่งได้มากมายและรวดเร็วถึงขนาดนี้ ?
และก่อนที่ผมจะได้ตัดสินใจอย่างไร เด็กนักเรียนทั้งหมดก็
ค่อย ๆ เงยหน้าขึ้น
คุณพระ! นักเรียนทุกคนอยูใ่ นสภาพไหม้เกรียม เสือ้ ผ้าขาดวิน่
อีกทั้งด�ำเป็นเถ้าถ่าน!
ทุกคนก�ำลังแสยะยิ้มให้ผม...ยิ้มเหล่านั้นกว้างจนเห็นฟัน
มันเป็นฟันที่มีสีด�ำสนิท!
ไวยิ่งกว่าความคิด ผมรีบพาร่างตัวเองลงมาอยู่ที่ข้างล่าง
ทันที นั่งรอเพื่อน ๆ รวมถึงรอให้แดดออกจนสว่าง จากนั้นจึงขึ้นไปยัง
ห้องเรียน ซึ่งดูแล้วก็เป็นปกติดี ไม่มีวี่แววของเหล่านักเรียนฟันด�ำ
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นับจากวันนั้น หากวันใดที่ผมมาเช้า ผมจะใช้วิธีนั่งเล่น
อยู่ข้างล่าง รอจนมีคนขึ้นไปบนตึกเยอะ ๆ หรือไม่ก็รอจนแสงแดด
สว่างจ้าแล้ว ผมจึงค่อยขึ้นไปบนชั้นเรียน
และนับแต่วนั นัน้ มา ผมก็ไม่ได้เจอเด็กนักเรียนฟันด�ำอีกเลย...
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สวนหลังบ้าน...มีผี!

หากกล่าวถึงสถานที่ที่น่าจะมีภูตผีวิญญาณ หรือสถานทีซ่ งึ่ มี

โอกาสที่จะถูก ‘ผีหลอก’ ได้มากที่สุด ผมคิดว่าหนึ่งในสถานที่เหล่านั้น
จะต้องมี ‘วัด’ อยู่ในล�ำดับต้น ๆ ส่วนสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น น่าจะเพราะ
วัดมีสว่ นส�ำคัญและเกีย่ วข้องกับประเพณีหลังการตายของชาวไทยพุทธ
เช่น การสวดอภิธรรมศพ รวมไปถึงการเผาศพ ด้วยเหตุนี้เอง วัดซึ่ง
ปกติแล้วในเวลากลางวันจะมีความสงบ ร่มเย็นและปลอดภัย ไร้ซงึ่ ความ
น่ากลัว หากแต่ในเวลากลางคืนแล้ว ความสงบร่มรืน่ นัน้ ก็จะแปรเปลีย่ น
ไปเป็นความวิเวกวังเวง ชวนขนหัวลุก
...แล้วถ้าหากบ้านอยู่ติดกับวัดล่ะ ?
ใช่แล้วครับ...ชวลักษณ์เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่มีบ้านอยู่ติดวัด
แม้ไม่ได้ประชิดจนถึงขนาดต้องใช้รั้วร่วมกัน แต่กระนั้นก็ยังเรียกได้ว่า
ใกล้เสียจนเสียวสันหลัง โดยหากจะให้อธิบาย นั่นก็คือเมื่อพ้นจากบ้าน
ของผมทีม่ ลี กั ษณะสองชัน้ ไปแล้ว ก็จะเป็นสวนทีเ่ ต็มไปด้วยต้นไม้ มีทงั้
พืชล้มลุก พืชไม้ดอกนานาพรรณ และถัดจากสวน ก็จะเป็นทีด่ นิ รกร้าง
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ว่างเปล่า จากนัน้ ก็จะเป็นประตูวดั หากคิดระยะทางจากบ้านไปถึงประตู
หน้าวัด...ก็ไม่นา่ ทีจ่ ะเกิน 100 เมตร เรียกได้วา่ หากขึน้ ไปอยูท่ ชี่ นั้ สอง
เปิดหน้าต่างและมองลงมา ก็จะสามารถมองเห็นได้ทงั้ สวน ทีด่ นิ รกร้าง
รวมถึงสามารถมองเห็นประตูวัดอีกด้วย!
และเรื่องเล่าคราวนี้...คือประสบการณ์ที่ท�ำให้ข้อสงสัยเรื่อง
ภูตผีวญิ ญาณได้รบั ค�ำตอบ...และเป็นค�ำตอบทีผ่ มสามารถตอบได้อย่าง
เต็มปาก ตอบได้อย่างมั่นใจ
เพราะทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ต่าง ‘ได้เห็น’ อย่าง
พร้อมเพรียงกัน!
.....
มันคือความทรงจ�ำเมือ่ ครัง้ ทีผ่ มเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ช่วงเวลาปิดเทอมอย่างนี้ เพื่อน...ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นญาติห่าง ๆ
ได้มาเที่ยวเล่นที่บ้าน และถือโอกาสนอนค้างเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
โดยปกติแล้วชวลักษณ์และเพือ่ นผูเ้ ป็นญาติ รวมถึงน้องสาว จะขึน้ ไปเล่น
กันที่ห้องนอนชั้นสองตั้งแต่หัวค�่ำจนถึงเวลาเข้านอน
คืนนี้ก็เช่นกัน ผมเล่นตามประสาเด็กตั้งแต่หลังอาหารเย็นจน
เวลานีป้ าเข้าไปสองทุม่ โดยในห้องนอนชัน้ สองนี้ มีเพียงแต่พวกเรา...
เด็กสามคนเท่านั้น เล่นไปมาสักพัก ผมเริ่มรู้สึกเหนื่อย จึงออกมายืน
รับลมที่หน้าต่างมุ้งลวด...มันคือหน้าต่างบานที่สามารถมองเห็นสวน
เห็นที่ดินรกร้าง ถัดไปจึงเป็นรั้วและประตูวัด
ผมขมวดคิว้ เมือ่ เห็นสิง่ แปลกปลอมอยู่ในสวน สิง่ นัน้ อยูข่ า้ ง ๆ
ต้นกล้วยทีอ่ อกเรียงติดกันสามสีต่ น้ ลักษณะของสิง่ ประหลาดทีเ่ ห็นนัน้
มีสีขาว...ลักษณะเหมือนผ้าที่พลิ้วไหวตามกระแสลม
เสียงเพื่อนกับน้องคุยกันในห้องท�ำให้ผมหันกลับไปมอง ก่อน
ทีจ่ ะหันกลับมามองผ้าสีขาวข้างต้นกล้วยอีกครัง้ ผมขยีต้ าเสียครัง้ หนึง่
ก่อนทีจ่ ะพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น โชคดีทคี่ นื นีเ้ ป็นคืนพระจันทร์เดือนหงาย
อีกทัง้ ยังมีแสงไฟนีออนของตัวบ้าน จึงท�ำให้ผมสามารถมองเห็นสิง่ นัน้
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ได้อย่างชัดเจน
มันคือร่างของคน ? ร่างของใครสักคนทีย่ นื นิง่ ร่างนัน้ ถูกคลุม
ด้วยผ้าสีขาวตัง้ แต่หวั จรดเท้า! ผ้าก�ำลังปลิวและพลิว้ ไหวตามกระแสลม
ส่วนใบหน้าของอาคันตุกะยามวิกาลนัน้ ผมมองไม่เห็น แม้จะพยายาม
สังเกตสักเท่าไร ก็จะเห็นเพียงแค่เงามืดสีด�ำสนิทเท่านั้น
“รุตน์...เอ็ม” ผมเรียกเพื่อนและน้องสาว ขณะทีส่ ายตาไม่กล้า
ละจากภาพตรงหน้า ไม่รวู้ า่ ผมกลัวอะไร ระหว่างร่างลึกลับนัน้ เลือนหาย
ไปต่อหน้าต่อตา หรือกลัวว่ามันจะพุ่งเข้ามาที่หน้าต่างอย่างที่เคยเห็น
ในภาพยนตร์สยองขวัญ
“อะไรเหรอ ?” รุตน์ ถามพลางเดินมาใกล้ ส่วน เอ็ม น้องสาว
ก็เดินตามมาติด ๆ
“นายเห็นอะไรไหม ? ที่ยืนอยู่ข้างต้นกล้วยนั่น” ผมบอกเพื่อน
ไม่กล้าใช้มือชี้
รุตน์และเอ็มมองไปยังโคนต้นกล้วย ในใจนึกภาวนาให้คน
ทัง้ สองมองไม่เห็นร่างประหลาดนัน่ เรือ่ งมันจะได้จบลงทีต่ วั ผมเป็นคน
ที่เกิดอาการประสาทหลอนไปเอง
แต่...
“เฮ้ย! ตัวอะไรวะ ?” รุตน์รอ้ งเสียงดัง ส่วนเอ็มถึงกับตัวสัน่ ด้วย
ความกลัว ผมรีบกันเธอให้ถอยห่างจากหน้าต่างและห้ามไม่ให้จอ้ งมอง
ร่างประหลาดนั้นอีก และแม้รุตน์จะพยายามถาม แต่ผมไม่รู้จะตอบ
เช่นไร รูแ้ ต่เพียงว่าเวลานี้ พวกเราทัง้ สาม ต่างก็มองเห็นร่างในผ้าคลุม
สีขาวเหมือน ๆ กัน
ร่างลึกลับนั้นยืนนิ่ง ไม่ยอมขยับ จะมีก็เพียงผ้าสีขาวที่ห่อหุ้ม
ร่างเท่านั้นที่พลิ้วไหวตามลมโชย
พวกเราตัดสินใจที่จะปิดหน้าต่าง ซึ่งสถานการณ์บีบหัวใจคือ
ตอนที่ต้องเปิดมุ้งลวด และเอื้อมมือไปดึงบานหน้าต่างไม้ให้ปิดกลับ
เข้ามา จินตนาการของพวกเรา...คือร่างชุดขาวอาจจะลอยเข้ามาหา
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ในจังหวะนั้นก็เป็นได้
โชคดีที่มันยังยืนนิ่ง!
คื น นั้ น พวกผมทั้ ง สามคนยั ง สามารถข่ ม ตานอนหลั บ ได้
แต่ผมเชื่อมั่นเลยว่า ถ้าหากต้องนอนเพียงล�ำพัง ผมคงไม่เอาด้วย
อย่างแน่นอน
รุง่ เช้า พวกเราเปิดหน้าต่างเพือ่ ส�ำรวจร่างลึกลับทีย่ นื อยู่ในสวน
หากแต่ท่ามกลางแสงแดดสว่างไสว พวกเราไม่เห็นสิ่งผิดปกติใด ๆ
ทัง้ นั้น ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเล่าเรื่องทีเ่ ห็นเมื่อคืนให้คุณแม่และญาติคนอื่น
ได้รับรู้ ซึ่งแน่นอนว่า ไม่มีใครเชื่อเด็กอย่างพวกผมแม้สักคน
“งั้นเดี๋ยวคืนนี้ ถ้ามันมาอีก จะลงมาเรียก” ผมบอกกับแม่
และญาติผู้ใหญ่ ซึ่งค�ำตอบที่ได้กลับมาก็คือเสียงหัวเราะ
.....
เวลา 19.00 น. ผมจ�ำได้แม่น หลังจากทีพ่ วกเรา...เด็กสามคน
รับประทานอาหารเย็นเสร็จ จึงรีบขึน้ ไปยังห้องนอนชัน้ สอง บรรยากาศ
ภายนอกอยู่ในช่วงโพล้เพล้ ราตรีกาลทีเ่ ริม่ มาเยือนท�ำให้บรรยากาศเป็น
สีเทาหม่น ๆ แต่หากมองลงมาทีส่ วนหลังบ้าน ก็จะยังสามารถมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยเพราะแสงไฟจากบ้านที่ส่งรัศมีไปถึง
ผมเข่าอ่อน รับรูไ้ ด้ถงึ ความกลัวทีแ่ ผ่ซา่ นไปทัว่ ร่าง นัน่ เพราะ...
ร่างในผ้าคลุมสีขาว มันกลับมายืนอยูท่ เี่ ดิมอีกครัง้ ... ใบหน้าของมันยังคง
ด�ำสนิท ขณะที่ชายผ้าขาวนั้น พลิ้วปลิวตามสายลม
“มันมาอีกแล้ว...” เอ็มร้องออกมา เสียงของเธอสั่นไหว
ผมหันไปมองรุตน์ เขาก�ำลังตัวสัน่ ไม่แพ้ผม มันคือการเผชิญหน้า
กับสิ่งลี้ลับ...ในรูปแบบประสบการณ์หมู่!
“เดี๋ยวลงไปเรียกแม่มาดู” ผมบอกความตั้งใจ ทุกคนเห็นด้วย
เพราะทีแรกไม่มีใครเชื่อพวกเรา ดังนั้นการได้เห็นด้วยตาของตนเอง
น่าจะดีกว่า
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เมือ่ แม่ขนึ้ มายังห้องนอนด้านบน...ร่างนัน้ ยังคงยืนนิง่ อยูท่ เี่ ดิม
ไม่มกี ารเคลือ่ นไหว หากจะมีกค็ งมีแต่สว่ นผ้าขาวของมันเท่านัน้ ทีป่ ลิว
สะบัดไปตามลม
แม่ผมลงบันไดเพื่อไปบอกคุณตาให้ขึ้นมาดู ครั้งแรกคุณตา
หัวเราะขบขันเมือ่ ผมเล่าเรือ่ งทีเ่ ห็น แต่พอแม่ผมเล่าบ้าง คราวนีค้ ณุ ตา
ถึงกับโมโห ด้วยคิดว่าพวกเรางมงาย หรือไม่ก็หวาดกลัวกันไปเอง
แต่สุดท้าย จากการที่พวกเรายืนยันเป็นเสียงเดียวกัน คุณตาจึงจ�ำต้อง
ขึ้นมาดูที่ชั้นสองด้วยตัวเอง
ร่างในผ้าสีขาวยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม!
คุณตาไม่พูดอะไรสักค�ำ เปิดหน้าต่างมุ้งลวด และเอื้อมมือไป
ปิดบานหน้าต่างไม้ พร้อมกับก�ำชับพวกเราว่า ห้ามเปิดหน้าต่างด้านนี้
อีก...ซึ่งพวกเราก็ยินดี ยินยอมพร้อมใจอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง
จากประสบการณ์ในคืนนั้น จวบจนบัดนี้ นอกจากค�ำตอบที่ว่า
ร่างในชุดขาวอาจจะเป็นสัมภเวสีหรือวิญญาณขอส่วนบุญแล้ว ผมยัง
ไม่สามารถหาค�ำตอบอื่นได้ และถ้าหากเป็นดวงวิญญาณหรือภูตผีจริง
เหตุใดจึงมาปรากฏกายอยูท่ ขี่ า้ งต้นกล้วยในสวนหลังบ้าน รวมถึงผมยัง
ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่บ้านอยู่ใกล้วัดด้วยหรือไม่
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุการณ์ที่ได้พบเจอ ผมจึง
สามารถตอบได้เต็มปากเต็มค�ำว่า...
ผีมีจริง!
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อาถรรพ์ที่เขาชนไก่

หากย้อนเวลากลับไปเมือ่ ครัง้ สมัยเรียนมัธยม เหล่าวัยรุน่ ชาย

จะมีกิจกรรมอย่างหนึ่ง นั่นคือการเรียน ร.ด. หรือรักษาดินแดนนั่นเอง
ผมและเพื่อน ๆ ได้เรียนจนครบสามปีครับ โดยตอนที่จบการศึกษา
ของแต่ละชั้นปีนั้น นักศึกษาวิชาทหารจะต้องออกฝึกภาคสนามที่
เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการฝึกภาคสนามนั้น หากใครเคยไป
จะรู้ว่า โหด มัน ฮา มาก ๆ ทั้งเหนื่อย ทั้งสนุก โดยเฉพาะชั้นปีสาม
ในช่วงปี 2536 นัน้ จะต้องไปฝึกเป็นระยะเวลาถึง 7 วัน 6 คืนเลยทีเดียว
ผมและเพื่อน ๆ คงจะมีแต่ความเหนื่อยและสนุกแน่ ๆ หาก
ไม่มีประสบการณ์ขนหัวลุก และจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเอง ที่ท�ำให้
ผมและเพื่อน ๆ รู้สึกหวาดกลัวต่อความลี้ลับของป่าเขาชนิดที่ว่า ถ้า
เป็นไปได้ จะไม่ขอเดินป่าอีกเลย
.....
ปี 2536...วันออกเดินทาง พวกเรารวมตัวกันที่กรมการ
รักษาดินแดนตั้งแต่เช้ามืด ผมตื่นเต้นมากที่เห็นรถบัสของครูฝึก
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จอดเรียงรายเป็นขบวน แม้ไม่อยากเดินทางไปฝึก แต่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจ
ว่าถ้าผ่านการฝึกภาคสนามในปีสุดท้ายนี้แล้ว ก็ถือว่าเรียนจบกันเสียที
ส�ำหรับ ร.ด. ส่วนใครจะติดใจเรียนต่อปี 4 ปี 5 ก็ตามใจเถอะครับ โดย
กลุ่มนักเรียนที่ไปฝึกคราวนี้ ส่วนมากก็มีแต่เด็กโรงเรียนผมนั่นแหละ
จะมีที่อื่นบ้างก็เพียงนิดหน่อยเท่านั้น
“ไงวะเพื่อน เตรียมตัวเตรียมใจรึยัง ?” พล เพื่อนเกลอเดิน
เข้ามาทัก
“เออ...แล้วมึงล่ะ ?” ผมทักกลับ ด้วยความเป็นโรงเรียน
ชายล้วนก็เลยพูดภาษาพ่อขุนฯ กู ๆ มึง ๆ กันจนเคยปาก
“สบายว่ะ แต่กลัวอย่างเดียว” พลพูดพลางปลดเป้ทหาร
ลงจากบ่า
“กลัวอะไรวะ ไอ้พล” ไอ้ขวด กับ ไอ้ป่าน เดินเข้ามาสมทบ
“แม่กูไม่ให้กูใส่พระไป บอกว่ากลัวหาย” พลตอบพลางเอามือ
คล�ำแถวหน้าอก…ที่ที่เคยมีสร้อยพระ
“ห่วงพระแต่ไม่ห่วงลูก” พลบ่นน้อยใจ
“ไม่มอี ะไรหรอกน่า พวกกูก็ไม่ใส่ กลัวหายเหมือนกันนัน่ แหละ”
ผมปลอบใจเพื่อน ก็เพราะไอ้เจ้าพลมันเป็นโรคกลัวผีจนใครเขาก็รู้
กันทั่ว…แต่มันจะมีเวลากลัวผีเหรอวะ กลัวแต่จะเหนื่อยจนหลับลึก
ตื่นไม่ทันเรียกแถวน่ะสิ
ยังไม่ทนั จะคุยอะไรกันต่อ ครูฝกึ ก็เป่านกหวีดเพือ่ เรียกรวมพล
พวกเราทั้งสี่ต่างคว้าเป้ใครเป้มัน วิ่งเพื่อไปเข้าแถวทันที เพราะได้ยิน
ครูฝึกตะโกนหลังเป่านกหวีดว่า ‘จับคนช้าห้านาย’ หมายถึงจะเอา
ห้าคนสุดท้ายมาท�ำโทษ
เมื่อพวกเราก้าวลงจากรถบัส อุปสรรคแรกที่ต้องเผชิญ นั่น
ก็คือความร้อน ความแห้งแล้งของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้
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นักศึกษาวิชาทหารแต่ละนายยังได้รับอุปกรณ์ถ่วงน�้ำหนัก นั่นคือปืน!
ถ้าจ�ำไม่ผดิ น่าจะเป็นปืนเล็กยาว เอช.เค.33 หลังจากนัน้ การฝึกสุดโหด
จึงเริ่มขึ้น
ในปี 2536 นั้น การฝึกจะเรียงล�ำดับตามวันเหมือนกันทุกกลุ่ม
วันแรกฝึกพื้นฐาน วันที่สองยิงปืน เหนื่อยก�ำลังดี พักทีไรต้องเสียเงิน
ซือ้ พวกเครือ่ งดืม่ เกลือแร่ทกุ ทีไป แม่คา้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เมีย ๆ ครูฝกึ
นั่นแหละครับ และพอจบวันที่สอง เหล่านักศึกษาวิชาทหารก็ต้อง
ทิง้ ค่ายพร้อมสัมภาระไว้ทเี่ ต็นท์ โดยเอาไปเฉพาะของมีคา่ ติดตัวเท่านัน้
นั่นเพราะพวกเราต้องเข้าไปฝึกกลางป่าลึก นอนกลางดิน กินกลางป่า
ตลอดทั้งสามวัน ซึ่งก็คือวันที่สาม สี่ และห้า ของการฝึกภาคสนาม
วันที่สาม ฝึกการเข้าตีกลางวัน วิ่ง หมอบ คลาน เหนื่อยจน
หมดวัน
วันที่สี่ เป็นการฝึกตั้งรับ พวกผมนั่งหลับอยู่ ในหลุมก�ำบัง
นั่นแหละครับ สองวันนี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่พวกเราไม่กลัว เพราะ
มีเครื่องดื่มเกลือแร่ของแม่ค้า เมียครูฝึกตามมาขายถึงในป่า อะโห!
อะไรมันจะการตลาดขนาดนี้ฟะเนี่ย
วันที่ห้า กลางวันครูฝึกพักเราสบาย ๆ นั่งสัปหงกฟังเนื้อหา
เกี่ยวกับยุทธวิธี สลับกับตื่นมาหัวเราะ
แก๊กลามกทีบ่ รรดาครูฝกึ สรรหามาเล่าสอดแทรก โดยครูทหาร
บอกให้เก็บแรงไว้ตอนกลางคืน เพราะหลักสูตรในคืนนีค้ อื การรบพิเศษ!
ลักษณะเข้าตี บุกจูโ่ จมศัตรูในเวลากลางคืน ท�ำนองการรบแบบกองโจร
โอ้ววว...! แค่ฟังชื่อก็มันแล้ว แต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าเหตุที่มัน
ไม่ควรเกิด มันก็มาเกิดเอาจนได้
คืนนั้น พวกเราประจ�ำหมู่ของตน โดยจะถูกรวมไปเป็นหมวด
อีกที ถ้าจ�ำไม่ผิด รู้สึกจะจ�ำนวนหมู่ละสิบนาย และหมวดละห้าหมู่...
พล ขวด ป่าน และผมอยู่หมวดเดียวกัน คนละหมู่ แต่ทั้งหมวด มันก็
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รู้จักกันเกือบหมดเพราะเป็นโรงเรียนเดียวกัน
การฝึกผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี พรายน�ำ้ บนนาฬิกาบอกเวลาตีหนึง่
หมวดผมที่เสร็จสิ้นภารกิจก่อน นั่งรวมตัวกันเพื่อรอหมวดหลัง ๆ ที่
ยังฝึกไม่เสร็จ เสียงปืนจากแนวรบยังดังเป็นระยะ...นั่นหมายถึงคงอีก
สักพักใหญ่ กว่าจะได้กลับที่พัก
นั่งเพลินจนเคลิ้ม ๆ เจ้าพลที่นั่งติดกันเอาศอกกระทุ้งสีข้าง
เล่นเอาผมสะดุ้ง
“อะไรวะ” ผมถามเสียงกระซิบ เพราะเพื่อนในหมู่ส่วนใหญ่
ก�ำลังนัง่ หลับนกกันอยู่ ตอนนีเ้ รานัง่ คละหมูก่ นั เพราะเป็นช่วงสบาย ๆ
ระหว่างรอเวลากลับฐาน
นักศึกษาวิชาทหารอกสามศอก แต่ดันปอดแหกอึกอักไม่ยอม
ตอบ
“อะไรของมึง ?” ผมบ่นพร้อม ๆ กับหลับตาเพือ่ เตรียมจะหลับ
ในท่านั่ง
“เดีย๋ ว...สะ...สะ...สิวะ เมือ่ กี้ กะ…กะ…กูเห็นอะไรแปลก ๆ ๆ ๆ”
น�้ำเสียงเพื่อนทั้งสั่นทั้งรัว
“มึงเห็นอะไร ไอ้พล มืดขนาดนี้ มือกูเอง กูยังมองไม่เห็นเลย”
มันมืดจริง ๆ นะครับ
“ที่กูเห็น เพราะเมื่อกี้กูเอาไฟฉายมาส่องเล่น...มึงคอยดูนะ
กูจะฉายไฟไปทีก่ งิ่ ไม้นนั่ ” เสียงไอ้พลดังมากขึน้ จนเพือ่ นอีกสองสามคน
หันมาฟังด้วยความสนใจ
พรึ่ บ ! แสงจากหลอดไฟพุ ่ ง ฉายไปยั ง กิ่ ง ของต้ น ไม้ ใ หญ่
เบื้องหน้า ห่างไปไม่เกินสิบกว่าเมตร
สายตาทุกคู่ที่ตื่นอยู่มองตามไป
ไม่มีสิ่งผิดปกติใด ๆ ที่กิ่งไม้...ไม่มีอะไรนอกจากกิ่งและใบ
หนาทึบอันเป็นธรรมดาของป่าใหญ่
“ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่า ตาฝาดแล้ว! กลัวจนขี้ขึ้นหัวนี่หว่ามึง”
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ผมล้อเพื่อน
“เดี๋ยวกูจะลดแสงลงมาที่โคนต้น แต่...แต่มึงจ้องที่กิ่งเดิมนะ
มึงดูดี ๆ นะเว้ย” น�้ำเสียงยิ่งสั่นหนัก
ล�ำแสงค่อย ๆ ถูกลดระดับลงมาที่โคนต้น โดยที่ผมและทุกคน
ยังจ้องเขม็งไปที่กิ่งไม้เดิม
ทันทีที่พ้นจากแสงสว่างของไฟฉาย ที่กิ่งไม้นั้นมีศีรษะของ
คนแก่ค่อย ๆ โผล่ออกมา!
“เฮ้ย! อุ๊บ!” เสียงของผมรวมถึงหลาย ๆ คนที่มองตามอุทาน
แทบจะพร้อมกัน
เท่านั้นแหละครับ ความโกลาหลก็บังเกิด ไฟฉายที่มีแทบ
ทุกกระบอกถูกเปิดพร้อม ๆ กัน โดยนอกจากจะฉายที่ต้นไม้ใหญ่แล้ว
บางส่วนยังฉายไฟไปที่ความมืดรอบตัวด้วยสัญชาตญาณระวังภัย
ผมเห็นกับตาว่า เมื่อพวกเราเปิดไฟฉายจนสว่างไปทั่ว ศีรษะ
ของชายชราคนนัน้ หดกลับไปด้านหลังต้นไม้...ราวกับก�ำลังซุม่ แอบมอง
พวกเรา!
แกรก…แกรก…แกรก... เสียงฝีเท้าย�่ำใบไม้แห้งดังจากทาง
โคนต้นไม้ใหญ่ตรงหน้า และโดยมิได้นัดหมาย ไฟฉายทั้งหมดส่องไป
ยังต้นเสียงทันที
ครูฝกึ นัน่ เอง พวกเราโล่งอกเป็นกอง เพราะการทีค่ รูฝกึ มา นัน่
หมายถึงการฝึกได้สิ้นสุดลง พรุ่งนี้พวกเราจะได้กลับฐานใหญ่ที่ค่าย
“ไป! กลับได้ ฉายไฟกันท�ำไมเยอะแยะ” ครูฝึกสั่ง แต่ไม่มี
พวกเราคนไหนกล้าเล่าให้ครูฟงั เพราะกลัวว่า หากเล่าไปแล้ว เดีย๋ วเกิด
มีรายการท้าพิสูจน์มันจะยุ่งกันใหญ่
“พวกเธอตามหมวดหน้าไปนะ เห็นไหม เขาส่งสัญญาณ
มาแล้ว” เบื้องหน้าประมาณหนึ่งร้อยเมตร มีสัญญาณไฟฉายวนเป็น
รูปวงกลม
“จ�ำไว้! ห้ามฉายไฟโดยไม่จ�ำเป็น คิดเสียว่ามืดขนาดนี้ ถ้ามี
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ข้าศึกซุม่ อยูแ่ ล้วเราเปิดไฟละก็ มันจะสว่างมากและจะสามารถมองเห็น
ได้ในระยะไกล ศัตรูก็จะรู้ต�ำแหน่งของทหาร”
“เดี๋ยวครูจะลงไปคุมหมวดสุดท้าย เพราะครูหมวดนั้นไปส่ง
นักศึกษาที่บาดเจ็บแขนเดาะที่โรงพยาบาล พวกเธอเดินตามกลุ่มหน้า
ดี ๆ นะ หรือจะไปรวมกันเลยก็ได้ เพราะทุกหมวดจะมีครูฝึกคุมอยู่”
“ครับผม” หัวหน้าหมวดรับค�ำแข็งขัน พร้อมส่งสัญญาณไฟไป
ยังหมวดหน้า แล้วออกเดินตามทันที
ครูฝึกย้อนกลับไปแล้ว เหลือแต่พวกเราที่เดินท่ามกลาง
ความมืด ไม่มีใครเปิดไฟสักคนเพราะครูสั่งไว้ ขืนเปิดไฟฉายจนสว่าง
แล้วครูที่ลงไปคุมหมวดหลังเห็นเข้าละก็ ดีไม่ดีจะโดนท�ำโทษหมด
ทั้งหมวด
พวกเราเดินตามหมวดหน้าทีเ่ ห็นเป็นเงาคนตะคุม่ ๆ 40-50 คน
พยายามเร่งฝีเท้าให้ทัน แต่ก็ไม่ทันเสียที
“สงสัยครูกลุ่มนั้นลงโทษให้วิ่งกลับ แม่งโหดฉิบ” ไอ้ขวดพูด
ติดตลก
เวลาผ่านไปนานมาก แต่พวกเรายังกลับกันไม่ถึงแคมป์เสียที
และไอ้หมวดข้างหน้าก็ยังเดินไม่หยุด
ผมดูนาฬิกาพรายน�้ำที่ข้อมือ...ตีสามสิบห้านาที
และเมื่อถึงทางเลี้ยวลงเขา พวกเราซึ่งอยู่ที่สูงกว่าจึงสามารถ
มองเห็นกลุ่มน�ำได้ด้วยแสงจันทร์เดือนแรม แม้ไม่สว่างมากนัก แต่ก็
สะท้อนวัตถุบางอย่างในกลุ่มน�ำได้
ดาบ ?
ในความมืดเช่นนี้ ผมไม่แน่ ใจนัก แต่ทุกคนในหมวดต่าง
เงียบกริบ นั่นเพราะทุกคนมองเห็นเหมือน ๆ กัน
หัวหน้าหมวดรวมถึงเพือ่ นทีเ่ ดินอยู่ในแถวหน้า ๆ อีกสามสีค่ น
ตัดสินใจเปิดไฟฉายส่องไปยังกลุ่มน�ำทันที และด้วยไฟฉายแรงสูง
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ขนาดแปดท่อนที่มีได้เฉพาะระดับหัวหน้าหมวด พวกเราจึงสามารถ
มองเห็นกลุ่มน�ำได้ชัดยิ่งขึ้น ผมแน่ ใจว่านักศึกษากลุ่มน�ำทุกนาย
ถือดาบ! ไม่ใช่ปนื เอช.เค.33 อย่างทีพ่ วกเราแบกกัน อีกทัง้ การแต่งกาย
ก็ไม่เหมือนกับพวกเรา แต่ดูจะโบราณราวกับละครจักร ๆ วงศ์ ๆ ยังไง
ยังงั้น
หัวหน้าหมวดตัดสินใจหยุดแถว ท่ามกลางความมืดรอบนอก
พวกเราทุกคนเบียดตัวกันเข้ามา
“ใจเย็น ๆ เพื่อน เราจะหยุดพักตรงนี้ก่อน และรอกลุ่มหลัง
ตามมา จากนั้นพวกเราจะกลับพร้อมครูฝึก” หัวหน้าหมวดแสดงความ
เป็นผู้น�ำสมกับที่ได้รับเลือก “…และเราจะนับจ�ำนวนคนกันระหว่างรอ”
นั่นเพราะตอนนี้ พวกเราไม่ได้เดินกันเป็นหมู่หรอกครับ แต่ก็
พอนับกันได้ ผมภาวนาขอให้ครบทั้งห้าสิบคนเถิด กลัวเหลือเกินว่าจะ
มีใครขาดหายไป เหลือบตาดูเพื่อนซี้ทั้งสามตัว ไอ้พล ไอ้ขวด ไอ้ป่าน
เออ...อยู่ครบ ผมคิดระหว่างการขานตัวเลขไล่เรียงทีละคน
“ห้าสิบ” เสียงสุดท้ายดังขึ้น ผมและใครหลายคนถอนใจโล่ง
“ห…ห้าสิบเอ็ด” เสียงอ่อย ๆ ดังขึน้ ท้ายแถว ลมหายใจทีก่ ำ� ลัง
ถอนโล่งหยุดกึกกันหมด และนั่นก็รวมผมด้วย
ทุกคนหันไปมองเจ้าของเสียง ไอ้แมว...เพื่อนผมเอง
“มึงนับไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ ?” ท่านหัวหน้าตะโกนถาม
“เปล่า! กูยังไม่ได้นับจริง ๆ ไม่ได้มุกนะเว้ย” ไอ้แมวเถียง
การนับเริม่ ขึน้ อีกครัง้ โดยใช้วธิ แี ตะไหล่คนถัดไปพร้อมขานเลข
เพราะมันมืดมากเลยต้องใช้วิธีนี้
“ห้าสิบเอ็ด” เสียงไอ้แมวดังอีกครั้ง ไม่ใช่มุกตลกแน่ เพราะ
คราวนี้ทุกคนตั้งใจนับ ตั้งใจฟังกันหมดเผื่อมีใครนับเลขผิด
เสียงหัวหน้าหมวดสบถเบา ๆ “ไอ้แมว มึงนับย้อนขึ้นมาซิ”
สั่งให้นับเป็นรอบที่สาม
“หนึง่ !” ไอ้แมวนับอย่างดีใจ เพราะอย่างน้อยคราวนีม้ นั ก็ไม่ตอ้ ง
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นับเป็นคนสุดท้าย
“ห้าสิบ” เสียงคนแถวหน้าสุดขานเลขอย่างยากเย็น ทุกคน
เงียบกริบ เพราะรู้ว่าหัวหน้าหมวดคือคนสุดท้ายที่จะต้องนับเลขห้าสิบ
เอ็ด
ใครกันทีแ่ ปลกปลอมเข้ามาในหมูพ่ วกเรา ? และเวลานี้ ทุกคน
คงมีความคิดคล้าย ๆ กัน เพียงแต่ไม่มีใครกล้าเอาไฟเปิดส่องหน้า
เพื่อนข้าง ๆ ไม่กล้าแม้แต่จะคิด
ทุกคนกลัวว่าจะเป็นชายแก่ที่ต้นไม้นั่น!
“เอาละทุกคน” หัวหน้าของเราเอ่ยหลังรวบรวมสติได้ “...มีใคร
ท�ำอะไรไม่ดีบ้างไหม ?”
ทุกคนเงียบ เงียบรอค�ำตอบ
“สงสัยจะเป็นพวกกูว่ะ” เสียงอ่อย ๆ ดังขึ้นข้างผม...ฉิบหาย!
ไอ้ขวดกับไอ้ป่าน
ทั้งสองเล่าว่า ระหว่างนั่งรอการฝึกของกลุ่มอื่น ไอ้สองตัว
เกิดปวดฉี่ เลยพากันไปฉีห่ ลังต้นไม้...ใช่ครับ! ก็ตน้ ไม้ทเี่ ราเห็นชายแก่
นั่นแหละ
เสียงสบถประสานกันเซ็งแซ่ และด้วยเหตุนี้ พวกเราทุกคนจึง
ต้องนั่งไหว้ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าของสถานที่ในบริเวณนั้น รวมถึง
สองพระเอกที่พวกเราเทใจให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในคืนนี้ ก็ต้อง
ร่วมขอขมาด้วย
และระหว่างที่ตั้งจิต ตั้งสมาธิขอขมานั่นเอง หูก็แว่วยินเสียง
ตะโกนเรียกหา เมื่อทุกคนลืมตาขึ้นมา อ้าว! แคมป์อยู่ห่างออกไป
ไม่เกินห้าสิบเมตรนี่เอง ?
“เฮ้ย! มาอยู่นี่ได้ไง” ครูฝึกงงที่จู่ ๆ พวกเราห้าสิบคนก็เดิน
ออกมาจากพงหญ้าข้างแคมป์ ผมได้รับการบอกเล่าในภายหลังว่า
ที่ตรงนั้นน่ะ ครูฝึกเดินหาเป็นสิบรอบแล้ว ส่วนพวกหมวดที่เดินน�ำ
และเดินตามกันมานั้นก็งง ที่จู่ ๆ พวกเราหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
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นึกว่าตกเขาตายกันหมด เลยระดมคนช่วยกันหานี่แหละครับ
พวกผมปลอดภัย ทว่าระหว่างที่จะเดินเข้าแคมป์ หางตา
เจ้ากรรมก็ดันเหลือบไปเห็นอีกจนได้
ชายแก่คนนั้นเดินตามหลังไอ้ขวดเพื่อนผมอยู่
นั่นละครับ...คนที่ห้าสิบเอ็ด!

