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หลายๆ คนคงรู้จักนิทานไทยเร่ือง ‘หลวิชัยคาวี’ เร่ืองราวของ 
พี่น้องต่างสายพันธ์ที่รักใคร่กลมเกลียวและคอยช่วยเหลือกันฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ นานา แต่จะเป็นอย่างไร หากน าเร่ืองราวของทัง้คู่มา 
ปัดฝุ่ นและเล่าใหม่ น ากล่ินอายและตวัละครจากนิทานไทยมาดดัแปลง 
แต่งแต้มเร่ืองราวให้น่าสนใจ น าไสยเวทมาผสมผสานกบัมิตรภาพ ความ
ลกึลบั และเร่ืองเหนือจิตนาการ 

เร่ืองราวบทใหม่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ลองพลิกหน้าถดัไป
และเข้าสู่โลกอีกใบไปพร้อมๆ กนั 





 
 
 
 
 
 
 

 
แด่เพื่อนรวมทางในดินแดนไสยเวท 

และแด่คนแปลกหน้า ผู้ถา่ยทอดเร่ืองราวนีใ้ห้เราฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 

 
 
 
 
 

คลื่นระลอกใหม่ จะพดัพาไปหนใด ไม่มีใครรู้ 
คลื่นระลอกใหม่ จะน าพาสิง่ใด ไม่มีใครรู้ 
คลื่นระลอกใหม่ จะยัง่ยืนเพียงใด ไม่มีใครรู้ 

แต่คล่ืนระลอกใหม่ จะก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลง 
คลื่นระลอกใหม่ จะเผยให้เห็นส่ิงที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน า้ 
คลื่นระลอกใหม่ จะชะล้างส่ิงโสมมจนหมดสิน้ 

หรือคลื่นระลอกใหม่ จะชะโลมพืน้ดินด้วยความสิน้หวงั 
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โถงทางเดินที่ถูกปกคลุมด้วยความมืด แสงไฟสลัวถูกจุดขึน้      
ทีละดวง ทีละดวง เสียงรองเท้าหนงับดพืน้ดงัมาจากที่ไกลๆ จงัหวะก้าว
เท้าสม ่าเสมอและหนักแน่นบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเจ้าของฝีเท้าเป็น     
คนมั่นใจในตวัเอง ชายคนหนึ่งก าลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่ง สีหน้าของ
เขานิ่งเรียบ เช่นเดียวกบัคนท่ีเดินอยู่ด้านหลงัเขา 

เสียงฝีเท้าหยดุลงหน้าห้องๆ หนึ่ง 
เสียงทุ้มกงัวานเอ่ยกบัคู่สนทนาโดยที่ยงัไม่เปิดประตหู้อง 
“มีเร่ืองที่คุณควรรู้” เมื่อพูดจบ เขาก็หันไปมองหน้าคู่สนทนา

เพื่อให้มั่นใจว่าอีกฝ่ายตัง้ใจฟังส่ิงที่เขาจะพูด  “ถ้าคุณไม่ตัง้ใจฟังให้ดี     
คุณอาจจะพลาดเร่ืองราวส าคัญ” อีกฝ่ายหยุดพูดครู่หนึ่งแล้วจึงพูดต่อ         
“ผมจะพูดเพียงครัง้เดียว ไม่พูดซ า้และไม่อนุญาตให้คุณพูดแทรก เพราะ
เวลาของเราเหลือน้อยเต็มที”  

เมื่อพูดจบเขาก็ค่อยเอือ้มมือไปเปิดห้องๆ นัน้ จุดดวงไฟ        
ดวงเล็กๆ แล้วเดินเข้าไปในห้อง 

 “คุณคงเคยคิดว่าคุณเป็นเพียงเบีย้ธรรมดาในกระดานหมากนี ้
ผิดแล้ว คณุคือราชาของเกมนี ้แต่คณุไม่ใช่คนกมุชะตาเร่ืองนีห้รอก คนที่
เป็นผู้กมุชะตาคือผมต่างหาก เพราะผมรู้ในส่ิงที่คณุไม่รู้” เมื่อพดูถึงตรงนี ้
ชายคนนัน้ก็หยดุฝีเท้าแล้วหนัมาประจนัหน้ากบัคู่สนทนา 



๓ 

 

“ส่ิงที่ผมต้องการจากคุณคือข้อตกลง คุณต้องตัง้ใจฟังดีๆ และ
ไม่ตดัสินจนกว่าผมจะเล่าจบ” 

ดวงตาของคู่สนทนาฉายแววไม่พอใจเล็กน้อย แต่ไม่ได้แย้ง
อะไรออกไป ชายปริศนาจึงพดูต่อ “ถ้าคณุท าไม่ได้ก็เดินออกจากห้องนีไ้ป 
แต่ถ้าคณุจะอยู่ ให้จ าไว้ว่านี่เป็นการตดัสินใจของคณุเอง” 

“….” 
“คุณจะแสร้งท าเป็นไม่เคยได้ยินเร่ืองนีก้็ได้ แต่ผมเชื่อว่าเร่ืองที่

ผมก าลงัพูด คงจะตามหลอกหลอนคุณไปตลอดกาล” เขามองคู่สนทนา
ด้วยแววตาจริงจงั 

“ส่ิงที่เกิดขึน้หลงัจากนี ้คณุคือคนตดัสินใจ” 
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๑ 
ความบังเอิญและพรหมลขิิต 

 
 

ความบงัเอิญ 
พรหมลิขิต 
ทัง้สองส่ิงนี้ จะว่าคล้ายกนัก็คล้ายกนั แต่หากคิดดีๆ จะพบว่า

ทัง้สองส่ิงต่างกนัอย่างส้ินเชิง 
ความบัง เ อิญ หมายถึง เหตุการณ์ที่ เ กิด ข้ึนอย่างเหนือ          

ความคาดหมายและไม่อาจควบคุมได้ ส่วนพรหมลิขิต หมายถึง 
เหตุการณ์ที่เกิดจากอ านาจบางอย่าง แต่คงพูดได้ยากว่า “อ านาจ” นัน้
คือส่ิงใด บางที อ านาจนัน้อาจเป็นเพียงความตัง้ใจของคนบางคนก็ได ้ 

ดงันัน้หากจะพูดว่าพรหมลิขิตคือความจงใจของใครบางคนที่
ส่งผลต่อใครอีกคนก็คงไม่ผิดนกั เพียงแต่สดุทา้ยเราก็ไม่สามารถบอกได้
ว่าเหตกุารณ์ใดเป็นเร่ืองบงัเอิญ และเหตกุารณ์ใดเป็นเร่ืองจงใจ 
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หลและวี คือ เด็กชายสองคนที่เกิดมาท่ามกลางเร่ืองบังเอิญ
มากมาย เร่ืองบังเอิญแรก คือ พวกเขาถูกผู้ ให้ก าเนิดทิง้ในวันเดียวกัน  
ทัง้ยงัทิง้ไว้ในท่ีเดียวกนัอีกด้วย  

เร่ืองบังเอิญต่อมาคือเมื่ออายุสิบปีพวกเขาป่วยหนักจนเกือบ
เสียชีวิต และจนกระทั่งตอนนีก้็ยังไม่ รู้ว่า สาเหตุของอาการป่วยนัน้       
คืออะไร 

และวนันี ้วนัเกิดอายคุรบสิบหกปีของทัง้สองคน พวกเขาได้รับจี ้
รูปดาบสัน้จากแม่บุญธรรมผู้ เป็นคนเลีย้งพวกเขาในสถานรับเลีย้งเด็ก
ก าพร้า  

แต่จีเ้ส้นนัน้ไม่น่าประหลาดใจเท่าค าพดูของแม่บญุธรรม 
“ถ้าอยากรู้ว่าตวัเองเป็นใครก็ลองไปสืบหาที่โรงเรียนตกัศิลา” 
แม่บุญธรรมพูดไว้เพียงเท่านัน้แล้วเดินจากไปโดยไม่อธิบาย

อะไรอีก 
วินาทีนัน้เด็กหนุ่มทัง้สองเร่ิมตัง้ค าถามกบัตวัเองว่า ทุกอย่างที่

เขาเผชิญมาจนถึงตอนนี ้เป็นเร่ืองบังเอิญที่เกิดขึน้หลายต่อหลายครัง้ 
หรือแท้จริงแล้วเร่ืองราวทัง้หมดเป็นความจงใจของใครบางคนกนัแน่ 
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เพื่อค้นหาค าตอบของค าถามนัน้ หลและวีจึงมุ่งหน้าสู่โรงเรียน
ตกัศิลา 

โรงเรียนขึน้ชื่อแห่งเมืองอคิราห์ 
 

รถคนัหนึ่งแล่นออกจากเมืองไอรินซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ทางเหนือ 
แล้วมุ่งตรงไปยังทิศตะวันออก ผ่านเมืองอันเงียบสงบที่พืน้ดินปกคลุม
ด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี แต่เมื่อเคล่ือนตวัไปครู่หนึ่ง ทุ่งหญ้าสีเขียวก็เร่ิมถกู
แทนด้วยตึกรามและอาคารสงูใหญ่ ถนนทัง้สายมีแต่รถยนต์ ทุกคนัต่าง
สญัจรไปมาอย่างเร่งรีบ เมืองนีค้ือเมืองอคิราห์ มหานครท่ีเจริญกว่าเมือง
ไหนๆ 

รถคันเดิมวิ่งลัดเลาะไปตามถนนเส้นต่างๆ จนเข้าสู่ชาน          
เมืองอคิราห์ บริเวณนีน้ับว่ามีอาคารบางตากว่าในเมืองมาก แต่ยังมี
อาคารหลังหนึ่งที่ตัง้ตระหง่าน โดดเด่นกว่าอาคารไหนๆ และอาคารนัน้
คืออาคารของโรงเรียนตกัศิลา 

รถจอดหน้าอาคารๆ หน่ึง เด็กหนุ่มสองคนในชดุนกัเรียนก้าวลง
จากรถ ทัง้สองคนหนัมามองหน้ากนัเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปในอาคาร
นัน้ 
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ภายในอาคารชัน้แรกเป็นห้องโถงกว้าง บรรดานักเรียนมาก
หน้าหลายตาต่างเคร่ืองแบบและนั่งกระจายอยู่ทั่วห้องโถง ด้านขวามี
ห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่ง ดูแล้วคงเป็นห้องสมัภาษณ์ส าหรับผู้ที่ผ่านรอบ
แบบทดสอบแล้ว 

หลและวีเองก็เป็นหนึ่งในนัน้ 
“คนเยอะกว่าที่คิดแฮะ” หลพึมพ าออกมาหลังจากเหลียวมอง

รอบๆ ตวั เขารู้ดีว่าโรงเรียนแห่งนีม้ีชื่อเสียงมาก แต่ไม่คิดว่าจะมีคนผ่าน
เข้ารอบสอบคดัเลือกมากขนาดนี ้แต่ที่เหนือความคาดหมายยิ่งกว่านัน้
คือการท่ีตนก็เป็นหนึ่งในนัน้ 

หากว่ ากันตามตรงแ ล้ว  หลคิ ดว่ าตน เองไม่ ใช่ คนที่ มี
ความสามารถด้านการเรียนดีเลิศขนาดนัน้ แต่เป็นวีต่างหากที่เรียนเก่ง
มาแต่ไหนแต่ไร 

“ไปหาที่นั่งกันเถอะ เดี๋ยวสักพักเขาคงเรียกชื่อแล้ว” วีพูดก่อน
จะเดินน าหลไปนัง่โต๊ะที่ตัง้อยู่มมุหนึ่งของห้อง 

“วี นายคิดว่าที่แม่บญุธรรมพดูหมายความว่ายงัไงกนัแน่” 
ค าถามของหลท าให้วีหันมามองหน้าเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมา

ตัง้แต่จ าความได้ “บางทีพ่อแม่ของเราคงท างานอยู่ที่น่ีมัง้” 
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“แต่ฉันสงัหรณ์ใจว่าค าตอบมนัจะไม่ง่ายแบบนัน้” หลพูดพลาง
ท าหน้าบดู นัน่ท าให้วีหวัเราะออกมาเบาๆ 

“เดี๋ยวเราก็คงรู้” 
“ขอโทษนะครับ” ขณะที่ทัง้สองกันก าลังพูดคุยกันเร่ือยเป่ือย 

เสียงของใครบางคนก็ดงัแทรกขึน้ 
เมื่อทัง้สองหันไปมองก็พบเด็กหนุ่มร่างสูงท่าทางเรียบร้อย       

คนหนึ่ง “ขอผมนั่งตรงนีด้้วยคนได้ไหมครับ” เด็กหนุ่มคนนัน้ถามอย่าง
เกรงใจ 

“ได้สิ” วีตอบพลางขยบัท่ีนัง่ข้างตวัให้เพียงพอส าหรับอีกคน 
“ขอบคุณครับ” เด็กหนุ่มก้มหัวเป็นเชิงขอบคุณก่อนจะทรุดตวั

นัง่ลงบนเก้าอี ้เขาส่งยิม้น้อยๆ ก่อนจะหยิบหนงัสือเล่มหนึ่งขึน้มาอ่าน 
“ชอบอ่านหนงัสือเหรอ” วีเป็นฝ่ายเร่ิมบทสนทนา 
“ความจริงแค่อ่านฆ่าเวลาเท่านัน้แหละครับ” 
“แล้วนัน่หนงัสือเก่ียวกบัอะไรล่ะ หนงัสือเรียนเหรอ” หลถามต่อ 
“อ๋อ เป็นหนงัสือเก่ียวกบัการถอดรหสัครับ” 
“ถอดรหสั” หลพดูซ า้ค าของอีกฝ่ายราวกบัไม่เข้าใจค าตอบ 
เมื่อเห็นท่าทางแบบนัน้ เด็กหนุ่มจึงอธิบายเพิ่ม “ครับ น่าสนใจ

ดีนะครับ รหัสพวกนีอ้าจมาในรูปแบบของข้อความหรือเสียง ทุกคน
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เข้าถึงได้ แต่มีแค่คนท่ีถอดรหสัถกูต้องเท่านัน้ถึงจะเข้าใจว่าผู้ ส่งต้องการ
ส่ืออะไร” 

“ถ้าอย่างนัน้รหัสอะไรนัน่ก็ไม่ต่างจากคนเลยไม่ใช่หรือไง” หล
พดูแทรกทนัทีที่อีกฝ่ายพดูจบ นัน่ท าให้เด็กหนุ่มขมวดคิว้อย่างไม่เข้าใจ 

“ฉนัหมายความว่ารหสันัน่เหมือนส่ิงที่คนพดูออกมานัน่แหละ” 
“หล” วีเรียกชื่อเพื่อนเป็นเชิงปราม แต่หลกลบัหนัมามองวีแล้ว

พดูต่อ  
“หรือไม่จริงล่ะ คนเราชอบพูดอ้อมค้อม ไม่พูดส่ิงที่ตัวเอง

ต้องการออกมาตรงๆ ไม่รู้จะเกรงใจอะไรหนกัหนา แต่ถึงอย่างนัน้พวกเขา
ก็หวังให้คนอื่นเข้าใจส่ิงที่ตนต้องการจะส่ือ แบบนัน้ก็นับเป็นรหัสลับ
เหมือนกนัไม่ใช่เหรอ” 

ค าตอบของหลเรียกรอยยิม้จากเด็กหนุ่ม “คุณดูเหมาะกับเร่ือง
แบบนีด้ีนะครับ” 

ยงัไม่ทนัที่หลจะเอ่ยปากเถียง เสียงประกาศก็ดงัมาจากล าโพง 
“เชิญ จนัทรา พนาเกศริน ที่ห้องสมัภาษณ์ค่ะ” 

“ผมต้องไปแล้วครับ แล้วเจอกันที่ห้องเรียนนะครับ” จนัทราพดู
ขณะลกุขึน้ยืน 

“ชื่อจนัทราสินะ” วีพึมพ า 



๑๐ 

 

“ดูเขามั่นใจมากเลยนะว่าพวกเราจะผ่านสัมภาษณ์” หลพูด
พลางยกัไหล่ 

วีส่งเสียงหัวเราะในล าคอเบาๆ ก่อนจะมองหน้าหล “หล 
บางครัง้ที่คนเราพดูอ้อมค้อมก็เพราะเกรงใจหรอกนะ” 
 

หลงัจากวนัสอบสมัภาษณ์ก็ผ่านมาเกือบสองเดือนแล้ว 
หลและวีได้เป็นนกัเรียนโรงเรียนตกัศิลาเต็มตวั เร่ืองนีท้ าให้หล

ประหลาดใจไม่น้อย แต่ที่ประหลาดใจกว่านัน้คือทัง้สองคนได้รับคดัเลือก
ให้เรียนในห้องเรียนพิเศษซึง่มีเพียงไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ีจะได้รับคดัเลือก 

เด็กหนุ่มทัง้สองจ าว่า ค าถามวนัสอบสมัภาษณ์แทบไม่มีอะไร
พิเศษ เมื่อเข้าไปในห้องก็พบผู้ ชายสวมแว่นคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี  ้
ด้านขวาของเขามีผู้หญิงคนหน่ึงยืนอยู่ แต่ผู้หญิงคนนัน้ออกจะประหลาด
เสียหน่อย เพราะนอกจากจะไม่ถามค าถามหรือจดเอกสารแล้ว เธอยงั
เอาแต่จ้องคนท่ีสอบสมัภาษณ์ราวกบัก าลงัหาอะไรสกัอย่าง 

และเมื่อเปิดเทอม หลและวีก็รู้ว่าผู้หญิงคนนัน้ต้องการหาอะไร
ในตวัผู้สอบสมัภาษณ์ 

ความจริงที่ทัง้คู่ได้รู้ท าให้พวกเขาอึง้ไปพักใหญ่ เหตุการณ์      
วนันัน้ยงัฉายชดัอยู่นความทรงจ าของทัง้สอง... 



 

๑๑ 

 

วนันัน้เด็กหนุ่มทัง้สองและเพื่อนนกัเรียนร่วมห้องต่างรวมตวักัน
อยู่ในห้องเรียนเพื่อรอคุณครูที่ปรึกษา หนึ่งในห้องเรียนนัน้มีนกัเรียนชื่อ 
‘จันทรา’ เด็กหนุ่มที่หลและวีเจอตอนสอบสัมภาษณ์อยู่ด้วย  ทัง้สาม
ทกัทายกนัเล็กน้อยก่อนที่จะแยกไปนัง่ประจ าที่ของตวัเอง 

หลงัจากรออยู่สกัพกัหนึ่งก็มีคนเปิดประตเูข้ามา คนๆ นัน้ไม่ใช่
คณุครูประจ าชัน้ แต่กลบัเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 “ยินดีต้อนรับพวกเธอทุกคนสู่ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนตกั
ศิลา” ผู้ อ านวยการกล่าวทักทาย ก่อนจะเรียกผู้ หญิงคนหนึ่งเข้ามา        
เมื่อเห็นหน้าผู้หญิงคนนัน้ หลและวีก็จ าหน้าเธอได้ทนัที เธอคือผู้หญิงที่
อยู่ ข้างๆ ผู้ สัมภาษณ์นั่นเอง“เอาล่ะ จากนีผ้มจะให้คุณสลิลอธิบาย
เร่ืองราวทัง้หมด” เมื่อพดูจบ ผู้อ านวยการก็เดินไปยงัมมุหนึ่งของห้องเพื่อ
เฝา้ดปูฏิกิริยาของนกัเรียน 

“เร่ืองที่จะพูดต่อไปนี ้บางคนอาจรู้แล้ว แต่บางคนอาจจะยัง         
ไม่รู้” เธอเว้นจังหวะไปครู่หนึ่ง “พวกเธอมีไสยเวทในตัว” สิน้ค าพูดของ
หญิงสาวทัง้ห้องก็ตกอยู่ในความเงียบงัน กระทั่งใครบางคนหลุดข า
ออกมา  

คุณสลิลปรายตามองเด็กนักเรียนที่หัวเราะราวกับเพิ่งได้ฟัง
เร่ืองตลก จากนัน้เธอก็ชีน้ิว้เรียวงามไปยงันกัเรียนคนที่ยงัหวัเราะไม่หยดุ 



๑๒ 

 

เพียงชั่วพริบตารอบกายนักเรียนคนนัน้ก็ถูกกล่องส่ีเหล่ียมใสครอบไว้ 
แล้วกล่องก็ค่อยๆ ลอยขึน้ 

ภาพตรงหน้าท าให้นกัเรียนบางคนส่งเสียงร้องออกมา บางคน
นัง่นิ่งไม่กล้าขยบัตวั ขณะนีบ้างคนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึน้เฉยๆ ราวกับ
ไม่ใช่เร่ืองน่าตกใจ 

ครูใหญ่ที่อยู่มุมห้องยิม้ให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ก่อนจะส่ง
สญัญาณให้ทุกคนในห้องเงียบ ซึ่งทุกคนก็ยอมท าตามแต่โดยดี จากนัน้
คณุสลิลก็เร่ิมพดูต่อ 

“นานมาแล้ว ท่ีเราได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกับเร่ืองเหนือธรรมชาติ
ผ่านนิทาน ต านาน และเร่ืองเล่า ถึงอย่างนัน้ มนุษย์ก็มักปฏิเสธส่ิงที่ไม่
เคยเห็นด้วยตา ไม่เคยสัมผัสด้วยตนเอง ครัน้เมื่อส่ิงนัน้มาอยู่ตรงหน้า
กลบัไม่รู้ตวั คิดว่าเป็นเร่ืองบงัเอิญ และคิดเอาเองว่าส่ิงเหล่านัน้เป็นเพียง
จินตนาการ” เธอพดูพลางเร่ิมเดินไปรอบๆ ห้องเรียน 

“แต่ว่าบนโลกนีม้ีสิ่งที่เรียกว่าไสยเวทอยู่ มนัคือพลงัวิเศษที่น้อย
คนนักจะมีสิทธ์ิครอบครอง พลังวิเศษนีถู้กแบ่งแยกเป็นสองประเภท      
นัน่คือไสยเวทขาวและไสยเวทด า” ขณะก าลงัฟังคุณสลิล นกัเรียนหลาย
คนต่างรู้สึกว่าเร่ืองราวนีด้เูป็นเร่ืองน่าเหลือเชื่อ แต่เมื่อหนัไปเห็นเพื่อนท่ี
ถกูขงัไว้ในกล่องที่ลอยอยู่กลางอากาศก็หาทางปฏิเสธความจริงนีไ้ม่ได้ 



 

๑๓ 

 

“ไสยเวทขาวเป็นพลังวิเศษที่มี ต้นก าเนิดมาจากร่างกาย           
ผู้ครอบครองพลัง พวกเขาสามารถเปล่ียนพลังวิเศษภายในร่างกายให้
กลายเป็นอาวธุหรือกลุ่มพลงัได้ ส่วนไสยเวทด าเป็นไสยเวทท่ีเกิดจากการ
รวบรวมธาตุพลงัจากภายนอก ผู้ ใช้ไสยเวทด าจ าเป็นต้องมีส่ือกลางหรือ
วัตถุที่จะบรรจุพลังของตนเองลงไปแล้วจึงเปล่ียนวัตถุนัน้ให้กลายเป็น
อาวธุหรือพลงัโจมตี ไสยเวททัง้สองมีข้อดีและข้อเสียต่างกนัแต่ผู้ที่ใช้ไสย
เวทขาวได้ จะใช้ไสยเวทด าไม่ได้ และในทางกลบักนัผู้ ถือครองไสยเวทด า 
จะใช้ไสยเวทขาวไม่ได้” 

“พวกเธอคือคนที่ถือครองไสยเวทขาว ไสยเวทนีท้ าให้ผู้ ถือครอง
มีพลงัเหนือกว่าคนอื่น แต่ขณะเดียวกันไสยเวทก็สามารถน าหายนะมาสู่
ผู้ครอบครองได้เช่นกนั และนัน่คือเหตผุลที่พวกเธอต้องมาอยูท่ี่น่ี พวกเธอ
ต้องควบคมุพลงัเหล่านัน้ให้ได้ ก่อนที่พวกมนัจะควบคมุเธอ” 

ด้วยเหตนุี ้ทกุคนท่ีอยู่ในห้องนีจ้ึงต้องอยู่ที่โรงเรียนนีต้่อไปอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะไม่มีใครบอกได้ว่าหากเดินออกจากโรงเรียนนีไ้ป 
จดุจบของพวกเขาจะเป็นอย่างไร 

หลังจากวันนัน้หลและวีก็เข้าเรียนที่โรงเรียนตักศิลาได้ระยะ
หนึ่งแล้ว ยิ่งพวกเขาได้รู้เร่ืองเก่ียวกับไสยเวทมากเท่าไร ค าถามเก่ียวกบั
พ่อและแม่ของพวกเขาก็ยิ่งเพิ่มขึน้มา 



๑๔ 

 

พ่อแม่ของพวกเขาเก่ียวข้องอะไรกบัโรงเรียนนี ้
พ่อแม่ของพวกเขามีพลงัไสยเวทหรือเป็นเพียงนกัเรียนธรรมดา 
แล้วแม่บญุธรรมรู้เร่ืองพวกนีม้ากน้อยแค่ไหน 
แต่ยิ่งพยายามคิด ก็ยิ่งมีค าถามตามมาอีกมากมาย 
การเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ นอกจากจะมีการสอน

เหมือนโรงเรียนทั่วไปแล้ว ยังมีการสอนควบคุมพลังไสยเวทในร่างกาย 
ซึ่งเร่ิมต้นจากส่ิงพืน้ฐานอย่างการออกก าลงักายและการท าสมาธิ แม้ดู
เหมือนจะเป็นเร่ืองทัว่ไปแต่นัน่ท าให้นกัเรียนสมัผสัถึงไสยเวทในร่างกาย
ตนได้ดีกว่าแต่ก่อน 

เมื่อเรียนรู้ว่าเก่ียวกับไสยเวทในร่างกายแล้ว จากนัน้จึงเรียนรู้
การเรียกพลังนัน้ออกมาและควบคุมมันให้ได้ แต่เมื่อมาถึงตรงนี  ้          
การเรียนการสอนก็ยิ่งซบัซ้อนกว่าเดิมเพราะแต่ละคนมีพลงัแตกต่างกนั
ออกไป จึงมีวิธีควบคมุและวิธีใช้ไม่เหมือนกนั 

หล สามารถเปล่ียนพลังเป็นอาวุธปลายเรียวแหลมคล้ายดาบ
สองคมเล่มเล็กประดบัอยู่บนปลายนิว้ ระยะการโจมตีประมาณหน่ึงเมตร 
อาวธุนัน้เปรียบสัง่กรงเล็บแหลมคมของเสือที่ใช้โจมตีศตัรู 

วี สามารถใช้พลังพิเศษเสริมพลังทางกายภาพของตนเอง 
รูปแบบพลงัดูคล้ายเกราะที่ห่อหุ้มร่างกาย สามารถป้องกันการโจมตีได้



 

๑๕ 

 

ทัง้ทางกายภาพและทางไสยเวท ในขณะเดียวกนัวียงัใช้เกราะนัน้เป็นตวั
ช่วยในการโจมตีศตัรูได้อีกด้วย 

ตอนนีทุ้กคนในห้องต่างก็ รู้ความสามารถของตนเองและ
พยายามควบคมุพลงัเหล่านัน้ 

เว้นแต่ จนัทรา 
จันทราเป็นเพียงคนเดียวในห้องเรียนพิเศษที่ยังไม่พบว่าตนมี

ความสามารถอะไรกนัแน่ 
แต่จะมีสกัก่ีคนที่รู้ว่า เมื่อหลายสิบปีก่อนก็มีเร่ืองแบบนีเ้กิดขึน้

เหมือนกนั 



๑๖ 

 

ความบงัเอิญ 
พรหมลิขิต 
ทัง้สองอย่างนีต้่างกนัมากทีเดียว แต่ในขณะเดียวกนัก็แยกขาด

จากกนัได้ยาก หลายคนมกัมองว่าหากเราเจอกบัใครสกัคนหนึ่งโดยไม่ได้
คาดหมาย นั่นคือเร่ืองบังเอิญ แต่ถ้าหากบังเอิญเจอกันหลายๆ ครัง้เข้า
อาจจะเปล่ียนมมุมองว่าการได้พบกบัคนๆ นัน้เป็นพรหมลิขิต 

ราวกับว่า หากเกิดเร่ืองบงัเอิญขึน้หลายๆ ครัง้ เร่ืองบงัเอิญนัน้
มกัจะถกูมองว่าเป็นพรหมลิขิต 

แต่ผมกลับคิดว่า  ไม่ ว่ า เ ร่ืองบัง เอิญจะเกิดขึ น้สัก ก่ีครั ง้           
เร่ืองบงัเอิญก็ยงัคงเป็นเร่ืองบงัเอิญอยู่ดี 

เร่ืองที่ผมจะเล่าต่อไปนี ้คือ เร่ืองที่เกิดขึน้เมื่อหลายสิบปีก่อน 
มนัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีท าให้ชีวิตผมเปล่ียนไปตลอดกาล 
และเหตุการณ์นีท้ าให้ผมตัง้ค าถามกับตัวเองว่า “หรือว่า

พรหมลิขิตจะมีจริง” 
 
ผมยงัจ าได้ดี 
วนันัน้เป็นเช้าที่ฝนตกโปรยปราย ผมและเพื่อนๆ ในห้องต่างนัง่

ประจ าที่ตามปกติ ไม่นานนักคุณครูประจ าชัน้ก็เดินเข้ามา “อาจจะ



 

๑๗ 

 

กะทนัหนัไปสกัหน่อย แต่วนันัน้จะมีเพื่อนมาร่วมห้องกบัพวกคณุ” ค าพดู
ของคุณครูท าให้ทุกคนนิ่งเงียบ พวกเราต่างรู้ดีว่าห้องเรียนนีไ้ม่ใช่
ห้องเรียนธรรมดา และนกัเรียนในห้องเรียนก็ไม่ใช่นกัเรียนธรรมดา 

ดังนัน้จึงเป็นเร่ืองแปลกกับการมีใครสักคนย้ายเข้ามาเรียน
กลางคนั 

เมื่อสิน้เสียงของคุณครู ผมก็ได้เห็นใบหน้าของ “นกัเรียนใหม่” 
แต่เร่ืองน่าแปลกใจยังไม่จบเท่านัน้ เพราะนักเรียนใหม่มีถึงสองคน
ด้วยกนั คนหน่ึงเป็นผู้ชาย ส่วนอีกคนหน่ึงเป็นผู้หญิง 

เด็กสาวกล่าวทักทาย ก่อนจะแนะน าตัวว่าตนเองชื่อ อลิยา 
ส่วนเด็กหนุ่มอีกคนเป็นน้องชายต่างแม่ของเธอที่มีชื่อว่า อามนัต์ 

แม้จะมีหลายเร่ืองให้แคลงใจ แต่เมื่ออยู่ร่วมกนัได้ไม่นาน อลิยา 
และ อามันต์ ก็เข้ากับเพื่อนในห้องได้เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคน
หรอก ยงัมีอีกหลายคนในห้องที่มกัหาทางกลัน่แกล้งอลิยาและอามนัต์ 

เพราะอะไรน่ะเหรอ 
เพราะว่าทัง้สองคนนัน้แตกต่างจากคนอื่น 
เพราะทัง้สองคนนัน้ยังไม่พบว่าความสามารถของตนเองคือ

อะไร 



๑๘ 

 

แล้วเร่ืองนีก้็เป็นจุดเร่ิมต้นของเร่ืองราวทัง้หมด ไม่ใช่เพียงเร่ือง
ของผม แต่รวมถึงเร่ืองราวของเด็กหนุ่มทัง้สองคน 

เร่ืองราวของหลและวี 



 

๑๙ 

 

๒ 
เร่ืองไม่คาดฝัน 

 

 

เร่ืองไม่คาดฝัน ในเวลาที่คาดไม่ถึงและสถานที่ที่ไม่คาดคิด        

มกัเป็นจุดเร่ิมตน้สู่เสน้ทางการผจญภยับทใหม่ 

 

เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนที่นกัเรียนผู้มีไสยเวทขาวได้เข้าศกึษาที่

โรงเรียนตกัศิลา 

“ต่อให้เป็นนักเรียนไสยเวท เราก็ยังหนีบทเรียนพวกนีไ้ม่พ้น

สินะ” หลพูดพลางปิดหน้าต่างโปรแกรมค านวณเลขบนจอคอมพิวเตอร์

จากนัน้จึงเอนตัวพิงพนักเก้าอีด้้วยท่าทีอ่อนแรง ดวงตาสีเพลิงมอง

เพดานอย่างเล่ือนลอย 

วิชานีเ้ป็นวิชาสดุท้ายของวนั คงไม่แปลกหากหลจะรู้สกึล้าจาก

การเรียน 

 



๒๐ 

 

วีมองเพื่อนของตนก่อนจะส่งเสียงหวัเราะออกมาเบาๆ “ส าหรับ

โลกภายนอก เราเป็นแค่เด็กนกัเรียนธรรมดานี่นา” 

เมื่อได้ยินค าพูดของอีกฝ่าย หลก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้ว     

ยืดตัวตรงเพื่อไล่ความเหนื่อยล้าออกจากร่างกาย ขณะเดียวกันจนัทร์ก็

เดินตรงมาทางเด็กหนุ่มทัง้สองคน 

“วนันีไ้ปอ่านต ารากนัไหม” 

ค าถามของจันทร์ท าให้หลหันไปมองหน้าวีเล็กน้อย ราวกับ      

ไม่เข้าใจว่าท าไมเขาต้องไปอ่านต าราด้วย 

ส่วนวีก็พยกหน้าให้จนัทร์ “เราก็จะไปอ่านเหมือนกนั” เมื่อตอบ

ค าถามจนัทร์เรียบร้อย วีก็หนัไปมองเด็กหนุ่มผมแดงที่ก าลงัเอาคางเกย

พนกัพิงเก้าอีพ้ร้อมกบัมองมาทางตน  

“อาทิตย์หน้าเราต้องทดสอบการควบคุมไสยเวทไง จ าไม่ได้

เหรอ” 

นอกจากการฝึกร่างกายเพื่อเรียนรู้การควบคุมพลังพิเศษแล้ว 

ยังมีการเรียนรู้จากต าราเพื่อศึกษาการใช้ไสยเวทในรูปแบบต่างๆ           

ซึ่งต าราไสยเวทเหล่านีบ้างต าราต้องเป็นผู้ ใช้ไสยเวทระดบัสงูจึงจะแตะ

ต้องได้ เพราะต าราบางเ ล่มอาจก่อใ ห้ เกิดอันตรายแก่ผู้ ใ ช้หรือ           



 

๒๑ 

 

ในทางตรงข้าม ต ารานัน้อาจเป็นชนวนให้เกิดอนัตรายแก่ผู้อื่น และเพื่อ

ป้องกันการเข้าถึงต าราเหล่านัน้จึงมีกลไกป้องกันไม่ให้นกัเรียนแตะต้อง

ต าราไสยเวทระดบัสงู 

หลกรอกตารอบหนึ่ง “ทดสอบอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอ ท าไมรีบ

อ่านนกัล่ะ” 

“เตรียมตัวล่วงหน้าก็ไม่เสียหายนี่ ไปกันเถอะ” วีลุกจากเก้าอี ้

แล้วฉุดให้หลลุกตาม หลจึงต้องตามวีและจันทร์ไปห้องเก็บต าราอย่าง

เสียไม่ได้ 

ทัง้สามเดินออกจากห้องสืบค้น ซึ่งตัง้อยู่ในหอสมุดชัน้หนึ่ง 

จากนัน้จึงเดินตรงไปยงัลิฟต์ แล้วมุ่งไปยงัชัน้หก ก่อนจะเดินเข้าไปในห้อง

หนงัสือส าหรับเด็ก ซึง่ภายในยงัคงไร้ผู้คนอย่างเช่นทกุวนั 

ห้องหนังสือส าหรับเด็กที่หอสมุดโรงเรียนตักศิลาเป็นห้องที่มี

หนังสือส าหรับเด็กมากมายหลายวัยและหลายภาษา ซึ่ ง เปิดให้      

นักเรียนธรรมดาเข้าไปด้านในได้ตอนพักกลางวัน แต่มีข้อแม้ว่าห้าม      

น าอาหารและเคร่ืองดื่มเข้าไปรับประทานด้านในห้อง รวมถึงห้ามใช้ห้อง

หนังสือส าหรับเด็กเป็นที่นอนหลับพักผ่อน ดังนัน้จึงไม่ค่อยมีใครแวะ

เวียนเข้ามาให้ห้องนีม้ากนกั 



๒๒ 

 

แต่แท้จริงแล้ว ห้องนีไ้ม่ได้เป็นเพียงห้องเก็บห้องสือส าหรับเด็ก

อย่างที่ทกุคนเข้าใจ 

มุมขวาของห้องหนังสือส าหรับเด็กเป็นพืน้ยกสูงคล้ายเวที

ขนาดย่อม แต่แท้จริงแล้วด้านหลังเวทีนัน้เป็นประตูไปสู่ห้องเก็บต ารา           

ซึ่งมีเพียงนกัเรียนห้องเรียนพิเศษและผู้ เก่ียวข้องเท่านัน้ที่สามารถเข้าไป

ได้ 

เด็กหนุ่มทัง้สามทาบมือลงบนผนังด้านหลังเวที วงเวทสีเงิน

ปรากฏบนฝ่ามือของทัง้สามแล้วประตูบานหนึ่งก็ปรากฏบนผนัง           

ด้านในสดุ 

จันทร์เดินเข้าไปในห้องเป็นคนแรก ก่อนที่หลและวีจะตาม         

เข้าไป 

ภายในห้องต ารา มีโต๊ะยาวส าหรับอ่านหนงัสือวางอยู่กลางห้อง 

ชัน้วางหนงัสือที่ท าจากไม้เปลือยสงูจรดเพดานเรียงเต็มผนงัห้องด้านซ้าย

และขวา มีเพียงผนังด้านหนึ่งที่ประดบัด้วยชัน้หนังสือที่ท าจากหินอ่อน 

ซึง่ชัน้หนงัสือนีเ้ป็นชัน้ส าหรับเก็บต าราเวทย์ระดบัสงู 



 

๒๓ 

 

“สวสัดีครับผู้อ านวยการ” เสียงของจนัทร์เรียกให้หลและวีมอง

ไปยังทิศทางที่จันทร์มอง พวกเขาเห็นผู้อ านวยการยืนพลิกหนังสือเล่ม

หน่ึงอยู่ด้านหน้าชัน้วางหนงัสือ 

เมื่อเห็นชายผู้ภูมิฐานยืนอยู่ตรงนัน้ หลและวีก็ท าความเคารพ

ทนัที 

ผู้ อ านวยการหรือคุณธาวิศ เป็นผู้ อ านวยการของโรงเรียน          

ตกัศิลา เขามีหน้าที่ดูแลทัง้นกัเรียนธรรมดาและนกัเรียนไสยเวท รวมถึง

เป็นผู้มีอ านาจสงูสดุในกลุ่มไสยเวทขาวด้วย 

ต้นตระกูลของคุณธาวิศเป็นผู้ ก่อตัง้โรงเรียนตักศิลาและ

ปกครองผู้มีพลงัไสยเวทขาวมาเป็นเวลาช้านาน เขาจึงได้รับการยอมรับ

และความเคารพจากกลุ่มไสยเวทขาว ในขณะเดียวกันเขาก็ท าหน้าที่

ผู้ อ านวยการได้อย่างยอดเยี่ยมจนโรงเรียนตักศิลากลายเป็นโรงเรียน       

ในฝันของเด็กหลายๆ คน 

“ยงัไม่กลบับ้านกนัเหรอ” ผู้อ านวยการทกัทายพร้อมรอยยิม้ 

“ครับ เพิ่งเลิกเรียนน่ะครับ พวกผมเลยมาอ่านต าราสกัหน่อย” 

จนัทร์ตอบอย่างสภุาพ 

“เรียนกบัเนวินใช่ไหม” ผู้อ านวยการถามต่อ 



๒๔ 

 

“ครับ” จนัทร์ตอบพร้อมพยกัหน้าเล็กน้อย 

อาจารย์เนวินเป็นรองผู้ อ านวยการของโรงเรียนแห่งนี ้แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ เป็นอาจารย์ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

นอกจากนีร้องผู้อ านวยการยงัมีหน้าที่ดูแลหอสมดุ เพราะหอสมดุแห่งนี ้

นับเป็นสถานที่ส าคัญอีกสถานที่หนึ่งส าหรับกลุ่มไสยเวทขาว เขาจึง

เปล่ียนพืน้ที่ห้องค้นคว้าส่วนหนึ่งเป็นห้องท างานส่วนตัว แต่พืน้ที่ส่วน      

ที่เหลือก็ยังใช้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษและในเวลาว่างก็อนุญาตให้

นกัเรียนห้องเรียนธรรมดาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ให้ห้องสืบค้นได้ 

ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนธรรมดาและบคุลากรท่ีไม่เก่ียวข้องกับ

ไสยเวทขาวมกัมองว่า รองผู้อ านวยการเป็นคนเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับ

ใคร แต่แท้จริงแล้วรองผู้ อ านวยการมีหน้าที่ ในกลุ่มไสย เวทขาว         

หลายอย่าง เนื่องจากผู้ อ านวยการต้องดูแลทัง้กลุ่มไสยเวทขาวและ

นกัเรียนธรรมดา หน้าที่บางอย่างจึงตกเป็นหน้าที่ของรองผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการยิม้พร้อมกับเอ่ยกับทัง้สามคนว่า “ตามสบายนะ     

มีอะไรสงสยัถามผมได้” จากนัน้เขาก็วางหนงัสือในมือลงบนโต๊ะที่มีแก้ว

กาแฟวางอยู่ก่อนจะทรุดตวัลงบนเก้าอีแ้ล้วเร่ิมอ่านหนงัสือเล่มนัน้  



 

๒๕ 

 

ผู้ อ านวยการเ ป็นคนสุภาพ แต่ค่อนข้าง เ ป็นกันเองกับ             

เด็กนกัเรียน การเห็นเขาปรากฏตวัในส่วนต่างๆ ของโรงเรียนเป็นเร่ืองที่

เห็นจนชินตา ทัง้สามจึงคิดว่าการพบเขาอยู่ในห้องเก็บต าราแห่งนีก้็ไม่ใช่

เร่ืองแปลกอะไร 

หล วี และจันทร์วางกระเป๋าลงบนเก้าอีแ้ทนการจับจองที่นั่ง 

ก่อนจะลกุไปหาต าราที่จ าเป็นต้องใช้ 

หลนั่งยองๆ พลางใ ช้ปลายนิ ว้ ไ ล่ตามสันหนัง สืออย่าง                 

ไม่ใส่ใจนกั ส่วนมืออีกข้างก็ยกขึน้มาปิดปากหาว หยดน า้หยดเล็กๆ ไหล

เอ่อคลอขนตา  

ทนัใดนัน้หลก็สะดุ้งโหยงเพราะรู้สกึเจ็บที่กลางศีรษะ เขายกมือ

ลบูหวัป้อยๆ เมื่อเงยหน้ามองก็เห็นมือข้างหนึ่งที่ตวดัสนัมือลงบนหวัของ

เขา เจ้าของมือข้างนัน้ไม่ใช่คนอื่นไกล แต่เป็นเพื่อนที่อยู่กับเขามาตัง้แต่

จ าความได้ 

“อย่าเพิ่งหลบัสิ” วีเอ่ยพลางยกมือออกจากเส้นผมสีแดงชาด 

“ไม่ได้หลบัซะหน่อย” หลบ่นอบุก่อนจะก้มหน้าหาต าราต่อ 

วีมองใบหน้าหลครู่หน่ึงแล้วสายตาก็ไปหยุดลงบนรอยแผลเป็น

บนแก้มซ้าย เมื่อเห็นแผลนัน้เขาก็หวนนึกถึงที่มาของรอยแผลเป็นทนัที 



๒๖ 

 

เร่ืองราวเกิดขึน้ตอนเขาอายุประมาณหกปี ทัง้สองและเพื่อน        

รุ่นราวคราวเดียวกันอีกประมาณสามคนเดินมายังสวนเด็กเล่นใน

สวนสาธารณะใกล้กับสถานรับเลีย้งเด็กก าพร้าที่เป็นเหมือนบ้านของ

พวกเขา 

ทันทีที่เดินเข้ามาในสนามเด็กเล่น พวกเขาก็เห็นกลุ่มเด็ก

ประถมปลายอยู่ในสนามเด็กเล่นก่อนแล้ว และเมื่อก้าวเข้ามา เด็กๆ ก็

สัมผัสได้ว่าตนเองก าลังถูกเด็กประถมปลายกลุ่มนัน้จ้องมองพลาง

หวัเราะคิกคกั แต่เด็กน้อยก็ไม่ได้สนใจอะไร พวกเขาเดินตรงไปยงักระบะ

ทรายที่อยู่กลางสนามเด็กเล่น แล้วจบัจองพืน้ท่ีของตน 

เด็กๆ ทัง้ห้าคนควกัลกูแก้วออกมาจากกระเป๋ากางเกงก่อนจะ

เร่ิมเล่นตามประสาเด็ก แต่เร่ิมเล่นได้ไม่นานเด็กประถมปลายกลุ่มนัน้ก็

ขยับเข้ามาใกล้พวกเขาแล้วเร่ิมก่อกวนด้วยการเตะทรายใส่พวกเด็กๆ 

พลางหวัเราะชอบใจ 

เพื่อนของหลกบัวีมองตามเด็กกลุ่มนัน้อย่างหวาดๆ แต่ก็ไม่กล้า

ท าอะไร พวกเขาจึงเล่นลกูแก้วต่อ แต่หลงัจากนัน้ไม่นาน กลุ่มเด็กประถม

ปลายก็เร่ิมวิ่งเล่นไปมารอบๆ กระบะทราย บางคนก็แกล้งวิ่งชนพร้อมกับ

ใช้เข่ากระแทกหลงัเด็กชายตวัน้อย 



 

๒๗ 

 

หล วี และเพื่อนๆ เร่ิมมองหน้ากันอย่างท าอะไรไม่ถูก บางคน

เร่ิมลุกออกจากตรงนัน้ แล้วออกเดินออกจากสนามเด็กเล่นเพราะกลัว

การถกูรังแก หลและวีจึงมองหน้ากนัแล้วตดัสินใจออกจากสนามเด็กเล่น

ตามกลุ่มเพื่อนๆ ไป 

แต่ขณะที่ก าลังเดินผ่านชิงช้าเพื่อกลับไปยังสถานเ ลีย้ง         

เด็กก าพร้า หางตาสีอญัชนัก็เหลือบไปเห็นชิงช้าตวัหนึ่งแกว่งพุ่งมาทาง

ตนอย่างแรง เด็กชายยืนตวัแข็งท าอะไรไม่ถกู เขาท าได้เพียงหลบัตาป๋ีรอ

ความเจ็บที่ก าลงัพุ่งเข้ามา 

“ปึก!” เสียงไม้กระทบกับอะไรบางอย่างท าให้วีต้องลืมตา

ขึน้มาอีกครัง้ ภาพที่อยู่เบือ้งหน้าเขาคือหลที่เข้ามาขวางระหว่างเขากับ

ชิงช้าตวันัน้ 

หลใช้มือเล็กๆ กุมแก้มด้านซ้ายของตน เมื่อเพ่งมองจึงเห็นว่ามี

เลือดหยดเล็กๆ ไหลซมึออกมา 

“หล!” วีเรียกชื่ออีกฝ่ายอย่างตกใจ ชิงช้าตัวนัน้คงกระแทก

ใบหน้าของหลจนเป็นแผลบนแก้ม 

หลค่อยๆ เอามือออกจากแผล แล้วมองเลือดที่เปรอะบนมือ 

การกระท านัน้ท าให้เห็นว่า บนแก้มของหลมีรอยแผลขนาดยาวที่มีเลือด



๒๘ 

 

ไหลซึมเป็นทาง นอกจากนัน้แก้มยงัดูบวมจนน่ากลวัเด็กประถมปลายที่

เห็นแผลบนหน้าหลก็รีบวิ่งหนีไปด้วยความตกใจ 

หลหนัมามองวีที่อยู่ด้านหลงัตน ความหวาดกลวัฉายชดัอยู่ ใน

แววตาของวี 

หลรีบปรับสีหน้าเป็นยิม้แย้มทัง้ๆ ที่หางตาของเขาก็ยงัมีน า้ตา

คลออยู่ “แผลแค่นีเ้องไม่เป็นไรหรอก” เขาพูดพลางฉีกยิม้เพื่อให้วีสบาย

ใจ แต่การฉีกยิม้นัน้กลบัท าให้เขาเจ็บแผลจนน า้ตาไหล แต่น า้ตานัน้ก็ไม่

อาจลบล้างภาพความกล้าหาญของหลในสายตาวีได้ 

 

“เฮ้ย มีอะไรรึเปล่า” หลเอ่ยพลางเลิกคิว้ขึน้เมื่อเห็นวีมองเขา

นานผิดปกติ 

แต่วีไม่ได้ตอบอะไร เด็กหนุ่มเพียงส่ายหน้าเบาๆ แล้วเดินไปหา

ต าราต่อ ซึง่หลก็ไม่ได้ทกัท้วงอะไรเพราะเขาค่อนข้างเคยชินกบัพฤตกิรรม

แบบนัน้ของวี เมื่อหนัไปมองรอบๆ เขาก็เห็นจนัทร์ยืนมองเขาทัง้สองด้วย

สีหน้ายิม้แย้ม แต่เมื่อเห็นว่าหลหนัมามองตน จนัทร์ก็กลบัไปหาต าราต่อ

ราวกับเมื่อครู่ไม่ได้แอบมองเด็กหนุ่มทัง้สอง ส่วนผู้อ านวยการก็ยงัคงนัง่

อ่านหนังสืออยู่บนเก้าอีต้ัวเดิม แต่ไม่นานเขาก็คว้าแก้วกาแฟแล้วเดิน



 

๒๙ 

 

ออกไปด้านนอกโดยยังทิง้หนังสือไว้ที่เดิม แต่เด็กหนุ่มทัง้สามก็ไม่ได้

ทกัท้วงอะไร บางทีผู้อ านวยการคงออกไปเติมกาแฟด้านนอก 

ทัง้สามใช้เวลาอีกครู่หน่ึงกว่าจะหาต าราที่ต้องการได้ หลและวี

ทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี ้ส่วนจันทร์ขอตัวไปหาหนังสือเพิ่ม วีจึงใช้เวลา

ระหว่างรอจนัทร์ทบทวนบทเรียนที่เพิ่งเรียนไปให้หลฟัง 

จันทร์เดินไปยังชัน้หนังสือพร้อมกับไล่สายตาหาหนังสือที่ตน

ต้องการ แต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดที่หนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนัน้ดู

แตกต่างจากเล่มอื่นๆ อย่างเห็นได้ชดั บนสนัปกมีลวดลายสีเงินประดับ

อยู่แต่ไร้ตัวอักษร จันทร์รู้สึกฉงนแต่สุดท้ายก็เอือ้มมือไปแตะหนังสือ           

เล่มนัน้  

ทนัใดนัน้ความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหวัจนัทร์ ‘ต าราไสยเวท

ระดับสูง’ แต่ทันทีที่คิดได้ ปลายนิว้มือของจันทร์ก็สัมผัสลงบนต ารา           

เล่มนัน้เสียแล้ว 

‘กร๊ิก’ เสียงๆ หนึ่งดงัมาจากหนงัสือเล่มนัน้ แม้เป็นเสียงที่ไม่ได้

ดงันกัแต่เมื่ออยู่ในห้องที่เงียบงนั เสียงนัน้จึงดงัก้องไปทัว่ ท าให้หลและวี

หนัไปมองทางต้นเสียงทนัที 



๓๐ 

 

ภาพที่เห็นคือหมอกควันสีขาวพุ่งพวยออกมาจากหนังสือ         

เล่มหนึ่ง จากนัน้ก็มีโซ่เส้นเขื่องปรากฏออกมาจากกลุ่มหมอก การ

เคล่ือนไหวของมันดูคล้ายกับหมวดของส่ิงมีชีวิต แล้วโซ่เส้นนัน้ก็พุ่งไป

พนัธนาการจนัทร์อย่างรวดเร็ว 

แม้จะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้ แต่เมื่อเห็นว่าจนัทร์ก าลงัตกอยู่

ในอนัตรายหลและวีจึงพุ่งตวัไปหาจนัทร์ทนัที หลใช้พลงัพิเศษของตนใน

การเรียกกรงเล็บออกมาแล้วใช้กรงเล็บนัน้ตดัไปยงัโซ่สีเงิน แต่ทนัทีที่เล็บ

แหลมคมสัมผัสโซ่ กรงเล็บของหลก็หายวับไปทันที และในเสีย้ววินาที

ต่อมา โซ่อีกเส้นหนึ่งตวดัมาทางหลอย่างรวดเร็ว 

วีที่เห็นเหตุการณ์จึงใช้ไสยเวทห่อหุ้มท่อนแขนของตนแล้วเข้า

รับการโจมตีแทน แต่ไสยเวทของเด็กที่เพิ่งฝึกควบคุมพลังก็ไม่อาจ

เทียบเคียงกับการโจมตีของโซ่นัน้ได้ ไสยเวทที่เปรียบเสมือนเกราะของวี

แตกเป็นเสี่ยง แถมวียงัถกูโซ่เส้นนัน้ตวดัขาจนล้มลงกบัพืน้ ยงัไม่ทนัได้ตัง้

ตวั โซ่อีกเส้นก็พุ่งทางวีอย่างรวดเร็ว 

“วี! ระวงั!” จนัทร์ตะโกนสดุเสียง 

วีทีข่ยบัร่างกายไม่ได้ ได้แต่นอนน่ิงอยู่บนพืน้พลางหลบัตาแน่น

เตรียมรับการโจมตี 



 

๓๑ 

 

หลมองภาพท่ีเกิดขึน้อย่างท าอะไรไม่ถกู ภาพตรงหน้าท าให้เขา

นึกถึงเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้สมยัที่ทัง้สองคนยงัเป็นเด็ก ภาพของวีที่ก าลงัจะ

ถกูชิงช้ากระแทกซ้อนทบักบัภาพวีที่ก าลงัถกูโซ่เส้นเขื่องโจมตี 

เสีย้ววินาทีนัน้หลรู้สึกว่าใจเขาเต้นแรงราวกับมนัก าลงัจะหลุด

ออกมา เขายกมือขึน้กุมหัวใจ ปลายนิว้มือสัมผัสจีรู้ปดาบที่ตนห้อยไว้ 

บนคอ จากนัน้เขาก็ รู้สึกว่ามีบางอย่างค่อยๆ ปรากฏบนมือและ

สญัชาตญาณก็สัง่ให้เขาพุ่งตวัเข้าไปปกป้องวีพร้อมอาวธุในมือ 

รู้ตวัอีกทีเขาก็เห็นว่าตนถือดาบสีด าเล่มงามรับการโจมตีของโซ่

นั่น เมื่อหันหลังไปมองวีก็เห็นอีกฝ่ายปลอดภัยดีเพียงแต่มีความตื่น

ตระหนกฉายอยู่ในดวงตา แต่ไม่นาน วีก็ลกุขึน้ตัง้ตวัอย่างรวดเร็ว  

แต่เมื่อหลหนักลบัไปมองทางโซ่อีกครัง้เขาก็เห็นว่า มีโซ่อีกเส้น

หน่ึงก าลงัพุ่งมาทางตน 

“เคล้ง!” ขณะที่ก าลังตกใจ เขาก็เห็นวีพุ่งเขาไปรับแรงปะทะ

จากโซ่เส้นนัน้พร้อมกับดาบในมือ และดาบในมือวีดูเหมือนกับดาบที่        

หลจบัอยู่อย่างไม่ผิดเพีย้น 

จนัทร์ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เบิกตากว้างอย่างตกตะลึงกบั

เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ 



๓๒

แต่ก่อนที่ทัง้สองจะได้ท าอะไรมากกว่านัน้ก็มีกลุ่มก้อนพลัง 

สีเงินกลุ่มหนึ่งพุ่งมาจากด้านหลงัของหลและวี กลุ่มพลงันัน้หายเข้าไปใน

หมอกควันที่ เป็นแหล่งก าเนิดของโซ่สีเงิน จากนัน้โซ่ทุกเส้นก็หยุด

เคล่ือนไหวก่อนจะหดตวักลบัไปในหนงัสือเล่มนัน้ แล้วไม่นานทุกอย่างก็

กลบัไปเป็นปกติราวกบัไม่มีอะไรเกิดขึน้

เด็กหนุ่มทัง้สามชะงกัไปครู่หนึ่งก่อนจะพร้อมใจหนัไปมองที่มา

ของกลุ่มพลงันัน้

ภาพที่เห็นคือผู้ อ านวยการที่ยืนอยู่ใกล้กับประตูห้อง มือข้าง

หนึ่งของเขาถือแก้วกาแฟที่มีควนัร้อนลอยกรุ่น สีหน้าฉายแววประหลาด

ใจอย่างไม่ปิดปัง

“เกิดอะไรขึน้” ผู้อ านวยการยิงค าถามทนัที
“….” 

“แต่ยิ่งกว่านัน้…” ผู้อ านวยการนิ่งเงียบครู่หนึ่ง สายตาเขามอง

ดาบในมือหลและวีอย่างพิจารณา “พวกคุณทัง้สองคนใช้ไสยเวทด าได้

อย่างนัน้เหรอ”

หลและวีไม่ได้ตอบอะไร เพราะพวกเขาเองก็ไม่เข้าใจเหตกุารณ์

ที่เกิดขึน้เช่นกนั



 

๓๓ 

 

ผู้ อ านวยการไม่ได้ถามอะไรต่อ เขาเงียบไปครู่หนึ่งคล้ายกับ

ก าลงัครุ่นคิดอะไรบางอย่าง จากนัน้เขาก็ค่อยๆ คล่ียิม้ออกมา 

ตอนนัน้ทัง้สามคนยังไม่เข้าใจว่ารอยยิม้ของผู้อ านวยการนัน้

หมายความว่าอะไรกนัแน่ 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

๓ 
อันตราย 

 

 

อันตราย คือ ส่ิงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดข้ึน เพราะอันตราย         

มักน ามาซ่ึงความพินาศ หรือในกรณีเลวร้ายที่สุด อันตราย อาจเป็น

เสน้ทางทีน่ าไปสู่ความตาย 

อนัตรายคือส่ิงที่น่าพรั่นพรึงส าหรับมนุษย์ เราจึงพยายามท า

ทุกส่ิงเพื่อหลีกหนีมัน แต่หากวันหน่ึงอันตรายคืบคลานมาถึงตัว          

ส่ิงทีท่ าได ้คงมีเพียงเตรียมตวั เตรียมใจรับมือกบัเร่ืองทีเ่กิดข้ึน 

 

หลงัจากเร่ืองที่เกิดขึน้ในห้องสมดุ ผู้อ านวยการก็ก าชบัว่าอย่า

เพิ่งบอกเร่ืองนีใ้ห้ใครรู้ จากนัน้ก็ท าราวกบัไม่มีอะไรเกิดขึน้ 

วีเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ภาพสนามหญ้าสีเขียวมี        

หอนาฬิกาตัง้ตระหง่านอยู่ตรงกลาง รอบข้างสนามหญ้าถกูล้อมรอบด้วย

อาคาร เด็กหนุ่มเห็นนักเรียนเดินเกาะกลุ่มพลางพูดคุยหัวเ ราะอยู่            



 

๓๕ 

 

บนอาคารที่อยู่ไม่ไกล ส่วนนกัเรียนบางคนก็วิ่งเข้าห้องเรียนอย่างรีบร้อน 

แต่วีไม่ได้สนใจภาพเหล่านัน้มากนกั เขาเคลื่อนสายตาไปจนเจออาคารๆ 

หน่ึง ด้านหน้ามีป้ายหินอ่อนท่ีมีตวัอกัษรสีทองประดบัไว้ว่า ‘หอสมดุ’ 

เสียงบรรยายของอาจารย์ยงัคงดงัอย่างต่อเนื่อง น้อยครัง้นกัที่วี

จะเหม่อลอยขณะก าลังเรียนหนังสือ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในห้องเก็บ

ต าราเมื่อวานท าให้เขาสงบใจไม่ลง มือข้างหนึ่งเอือ้มไปก าจีรู้ปดาบที่

ห้อยคออยู่โดยอตัโนมตัิ ภาพเหตุการณ์วนันัน้ยงัฉายชดัในความทรงจ า 

เขายังจดจ าดาบที่อยู่ในมือวันนัน้ได้ดี ด้ามดาบสีด าวาววับราวกับ        

อัญมณี มีลวดลายสีทองพาดประดับ ตัวดาบสีเงินเรืองรองดูแข็งแกร่ง

ทว่าน า้หนกัเบาดจุใยนุ่น วินาทีนัน้เขาสมัผสัได้ว่ามีพลงัในกายบางอย่าง

ก าลงัตื่นขึน้ พลงัที่ไม่เหมือนกบัไสยเวทขาวที่เขาเคยรู้จกั และค าพดูของ

ผู้อ านวยการก็ท าให้รู้ว่าพลงันัน้คือ ‘ไสยเวทด า’ 

แต่ท าไมเขาและหลถึงใช้ไสยเวทด าได้ล่ะ 

เมื่อนึกถึงหล วีก็หันไปมองหลที่นั่งอยู่ด้านหลังตน แต่ก็พบว่า

หลก็จ้องมองแผ่นหลังของเขาอยู่ก่อนแล้ว สายตาของอีกฝ่ายบอกให้วี            

รู้ว่า หลเองก็ก าลังนึกถึงเร่ืองที่เกิดขึน้วันนัน้เช่นกัน จากนัน้วีก็เคล่ือน

สายตาไปยงัโต๊ะที่อยู่ด้านซ้ายของหล 



๓๖ 

 

โต๊ะของจนัทร์ 

แต่วนันีก้ลบัไร้เงาเจ้าของโต๊ะตวันัน้ 

ตัง้แต่วนันัน้ จนัทร์ก็ไม่เคยปรากฏตวัให้พวกเขาเห็นหน้าอีกเลย 

ท าไมกนั 

“วี” เสียงหนึ่งเรียกให้วีหลุดจากภวังค์ เมื่อหันไปทางที่มาของ

เสียงก็เห็นอาจารย์สลิลยืนอยู่หน้าห้องพลางจ้องมองเขาด้วยสายตา

เรียบเฉยอย่างที่มกัเป็นมาเสมอ 

“ครับ” วีขานตอบ 

“วนันีด้ไูม่มีสมาธิเลยนะ” 

ค าพูดของอาจารย์ท าให้ทุกคนหันมามองวีเป็นตาเดียว แต่วีก็

ท าได้เพียงนิ่งเงียบแทนค าตอบ 

ทนัใดนัน้เอง 

 
“ตู้ม!” 

 เสียงระเบิดดงักึกก้องกมัปนาทพร้อมกระจกหน้าต่าง

แตกเป็นเส่ียงๆ เสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่ว นักเรียนในห้องพากันหลบ

เศษแก้วกนัจ้าละหวัน่ มีเพียงบางคนที่มีสติพอจะใช้ไสยเวทป้องกนัตวั  



 

๓๗ 

 

ส่วนวีถกูหลกระชากแขนเพื่อหลบเศษกระจกอย่างรวดเร็ว แต่ก็

ยังไม่เร็วพอจะหลบเล่ียงได้ทัง้หมด เศษกระจกแหลมคมเฉือนเนือ้           

เด็กหนุ่มทัง้สองจนเลือดไหลซิบ แต่โชคดีที่ทัง้คู่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนกั 

ขณะที่เพื่อนบางคนถกูเศษกระจกปักร่างจนดนู่ากลวั เศษกระจกกระจาย

เกลื่อนห้องพร้อมกบัหยดเลือดที่ประปรายบนพืน้ 

เมื่อเหตุการณ์เร่ิมสงบ ทุกคนก็มองไปยังหน้าต่าง ที่มาของ

เสียงระเบิด ภาพท่ีเห็นคือหอนาฬิกาท่ีเคยสูงตระหง่านบัดนีห้ักโค่น          

ไม่ต่างกบัซากปรักหกัพงั เศษเหล็กและปนูกระจายไปทัว่ กองเพลิงค่อยๆ 

ลกุลาม หญ้าที่เคยเขียวขจีกลบัเหี่ยวแห้งและไหม้เกรียม แรงระเบิดท าให้

กระจกของอาคารที่อยู่โดยรอบแตกกระจาย เสียงร้องของนกัเรียนยงัคง

ดังระงมไปทั่วโรงเรียน ภาพตรงหน้าท าให้ทุกคนเบิกตาค้างอย่าง             

ตกตะลงึ 

แต่ความวินาศไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านัน้ จู่ๆ ก็เกิดเสียงระเบิด

ดังขึน้อย่างต่อเนื่อง การระเบิดกระจายไปทัว่ทัง้โรงเรียน เสียงเตือนภยั    

ดงัสนัน่จนน่าปวดหวั นกัเรียนพากนัวิ่งกระเจิงอย่างไม่คิดชีวิต 

“รีบไปที่จุดรวมพล เ ร็ว !” อาจารย์สลิลออกค าสั่งแล้วพา

นกัเรียนที่ได้รับบาดเจ็บออกไปด้านนอกทนัที ส่วนนกัเรียนที่เหลือต่างก็



๓๘ 

 

รีบหนีออกนอกอาคาร แม้จะเป็นนกัเรียนผู้มีไสยเวท แต่แท้จริงพวกเขาก็

เป็นเพียงเด็กมธัยมปลายเท่านัน้ การเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นนี  ้  

ท าให้หลายๆ คนตื่นตระหนกจนท าอะไรไม่ถกู 

หลและวีพากันหนีออกจากอาคาร พยายามลัดเลาะไปทาง

สนามหญ้าเพื่อออกจากโรงเรียนไปยังจุดรวมพล แต่ระหว่างทางไปยัง

ประตูโรงเรียน ใกล้ๆ ตวัพวกเขาเกิดระเบิดขึน้ แรงระเบิดผลกัให้ทัง้สอง

ล้มกระแทกพืน้ เมื่อมองไปยงัทิศทางระเบิดพวกเขาก็เห็นนกัเรียนสองคน

นอนทุรนทุรายอยู่ตรงนัน้ เนือ้ตวัพวกเขามีบาดแผลเหวอะหวะ หลและวี

เห็นดงันัน้จึงเข้าไปช่วยทนัที เด็กหนุ่มค่อยๆ พยุงร่างเด็กนกัเรียนทัง้สอง

คนแล้วประคองให้เดินไปข้างหน้า 

ในเวลาแบบนีแ้ม้อยากใช้ไสยเวทมากเพียงใดก็ไม่อาจท าได้ 

เพราะกฎข้อแรกๆ ส าหรับผู้ ใช้ไสยเวทคือต้องปกปิดพลังไม่ให้คนทัว่ไป

รับรู้ 

เพียงครู่เดียวก็มีระเบิดอีกครัง้ ครัง้นีม้ีนักเรียนหญิงคนหนึ่ง            

ล้มลง เปลวไฟลุกลามบนตัวเธอ นักเรียนคนนัน้พยายามดับไฟที่ไหม้

ผิวหนังอย่างขาดสติ คนบาดเจ็บที่เพิ่มจ านวนขึน้ท าให้หลและวีร้อนรน

และเร่ิมรับมือไม่ถกู 



 

๓๙ 

 

ขณะที่ก าลังคิดว่าควรท าอย่างไรกับสถานการณ์ตอนนี  ้            

รองผู้ อ านวยการก็ปรากฏตัวขึน้ อ้อมแขนด้านซ้ายของเขาก าลังโอบ

นกัเรียนที่ขาบาดเจ็บ 

เมื่อรองผู้อ านวยการเห็นนกัเรียนหญิงที่อยู่บนพืน้ เขาก็รีบถอด

เสือ้คลุมไปดับไฟบนร่างเธอ ก่อนจะประคองเธอขึน้มาอย่างรวดเร็ว          

แม้ภายนอกเขาจะดูเหมือนชายมีอายุ แต่การเคล่ือนไหวของรอง

ผู้อ านวยการกลบัรวดเร็วไม่ต่างจากชายหนุ่ม 

เมื่อช่วยเหลือนักเรียนเรียบร้อยแล้ว รองผู้อ านวยการก็หันมา

มองทางหลและวี 

“รีบไปกนัเถอะ” 

ในที่สุดเด็กหนุ่มทัง้สอง รองผู้ อ านวยการและเด็กนักเรียนที่

บาดเจ็บก็มาถึงจุดรวมพล ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ตัง้อยู่ด้านนอก

โรงเ รียน พวกเขาประคองเด็กนักเ รียนที่บาดเจ็บให้รวมกับกลุ่ม              

คนบาดเจ็บที่มาถึงก่อนแล้ว ภาพที่อยู่เบือ้งหน้าท าให้ทัง้สามรู้สึกหดหู่     

มีนักเรียนจ านวนมากได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนนักเรียนที่เหลือก็อยู่ใน

อาการหวาดกลวัอย่างเห็นได้ชดั เสียงร้องไห้และเสียงครวญครางอย่าง

เจ็บปวดดงัระงมไปทัว่ 



๔๐

เมื่อวีละสายตาจากภาพตรงหน้าก็เห็นว่ารองผู้ อ านวยการ

ก าลังมองภาพเหล่านัน้พลางก ามือแน่น แววตาของเขาฉายแวว 

โกรธเกรีย้วอย่างปิดไม่มิด แต่เพียงครู่เดียวเขาก็เปล่ียนท่าทีให้ดู  

ผ่อนคลายมากขึน้ก่อนหนัมาพดูกบัหลและวี 

“ฉันจะเข้าไปในโรงเรียน เผ่ือมีนกัเรียนยงัติดอยู่ในนัน้” พูดจบ 

รองผู้อ านวยการก็ตัง้ท่าจะเดินจากไปทนัที 

“ผมไปด้วยครับ” หลอาสา 

รองผู้ อ านวยการไม่ได้ตอบอะไร เขาเพียงพยักหน้าเป็นเชิง

อนญุาต หลและวีจึงตามรองผู้อ านวยการเข้าไปในโรงเรียนอีกครัง้ ตอนนี ้

เสียงระเบิดเงียบลงแล้ว แต่โรงเรียนยังคงวุ่นวาย ทัง้รถดับเพลิงและ

รถพยาบาลต่างขบัเข้าออกกนัขวกัไขว่ เสียงเตือนภยัยงัคงดงัหวีดไปทัว่ 

ระหว่างทางวีมองไปรอบๆ พลางตัง้ค าถามกบัตวัเอง 

น่าแปลก 

ในเวลาแบบนีผู้้อ านวยการหายไปไหนกนั... 

เมื่อเหตุการณ์เร่ิมสงบลง โรงเรียนตักศิลาก็ตรวจสอบรายชื่อ

นกัเรียนที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลให้



๔๑

นกัเรียนทกุคนแต่ถึงอย่างนัน้ก็ไม่อาจชดเชยความเจบ็ปวดของผู้ปกครอง

ไปได้ 

โศกนาฏกรรมที่ โรงเ รียนตักศิลากลายเป็นข่าว ใหญ่ใน 

ชัว่ข้ามคืน 

“ต่อเนื่องกับเหตุการณ์ระเบิดในโรงเรียนตกัศิลา เมื่อสกัครู่เรา

ได้รับรายงานมาว่า คุณธาวิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนตกัศิลาออกมาแถลง

ว่า เหตุการณ์ระเบิดมีสาเหตุมาจากท่อแก๊สหลักที่อยู่ใต้โรงเรียนระเบิด

และเกิดปฏิกิริยาลกูโซ่จนเกิดการระเบิดลกูถดัไป” เสียงรายงานข่าวจาก

โทรทศัน์ยงัคงดงัต่อไปเร่ือยๆ ขณะท่ีหลและวีนัง่ฟังข่าวนัน้อย่างตัง้ใจ 

หลงัจากเกิดเร่ือง นกัเรียนท่ีไม่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บ

เพียงเล็กน้อยต่างแยกย้ายกลับบ้านของตน หลและวีก็ต้องกลับมาที่

สถานรับเลีย้งเด็กก าพร้าจนกว่าจะมีการประกาศจากโรงเรียน 

“โชคดีที่ลูกๆ ไม่เป็นอะไรมาก” แม่บุญธรรมเอ่ยขึน้ขณะก าลงั

ฟังข่าวกับเด็กหนุ่มทัง้สอง ซึ่งหลและวีก็ไม่ได้ตอบอะไร พวกเขายังคง

สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ภาพเพื่อนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ

ยงัคงฝังลกึในความทรงจ า 



๔๒

“ก๊อกๆ” จู่ๆ เสียงเคาะประตูก็ดังขึน้ก่อนที่พี่เลีย้งคนหนึ่งจะ 

เดินเข้าในห้อง “แม่บญุธรรมคะ มีคนมาขอพบหลกบัวีค่ะ” 

ค าบอกเล่าจากปากพี่เลีย้งท าให้แม่บุญธรรมแปลกใจเล็กน้อย 

แต่เธอก็พยกัหน้ารับแล้วพาทัง้สองคนไปพบแขกที่มาเยี่ยม 

เมื่อมาถึงห้องรับแขกก็พบหญิงสาวผู้มีใบหน้าเงียบขรึมนัง่รอ

อยู่ เธอไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนแต่เป็นอาจารย์สลิลที่เด็กหนุ่มทัง้สองคุ้น

หน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี 

อาจารย์สลิลกวาดตามองผู้ที่เพิ่งเดินเข้ามา แต่แล้วสายตาของ

เธอก็หยดุอยู่ที่แม่บญุธรรม ทนัใดนัน้ดวงตาเธอก็เบิกกว้าง เธอยืดตวัตรง

และท าความเคารพหญิงชราทนัที  

“สวสัดีค่ะ คณุไอรา” 

การกระท าของอาจารย์สลิลท าให้หลและวีมองเหตกุารณ์เบือ้ง

หน้าอย่างไม่เข้าใจ  

อาจารย์สลิลรู้จกักบัแม่บญุธรรมอย่างนัน้เหรอ 

แม่บุญธรรมแย้มยิม้ให้กับอีกฝ่าย “มีธุระกับเด็กสองคนนีใ้ช่

ไหม เชิญตามสบายนะ” เมื่อพูดจบ แม่บุญธรรมก็ก้าวเดินออกจาก 

ห้องไป 



๔๓

อาจารย์สลิลกระแอมไอทีหนึ่งแล้วจึงเอ่ยกับเด็กหนุ่มทัง้สอง 

“ผู้อ านวยการมีค าสัง่ให้นกัเรียนห้องเรียนพิเศษไปรวมตวักนั” 

“นี่มันอะไรกัน แล้วอาจารย์รู้จักกับแม่บุญธรรมเหรอครับ ” 

หลถาม 

อาจารย์สลิลนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ในที่สุดก็เอ่ยปากออกมา 

“คณุไอราไม่เคยเล่าอะไรให้พวกเธอฟังเลยเหรอ” 

เมื่อได้ยินค าถาม หลและวีก็ส่ายหน้าช้าๆ 

อาจารย์สลิลขมวดคิว้เล็กน้อยแต่ไม่นานเธอก็ปรับสีหน้าให้

เรียบเฉยเหมือนปกติ “พวกเธอรีบไปเก็บของใช้จ าเป็นเถอะ เราต้องไปกนั

เดี๋ยวนี”้ 

“เดี๋ยวสิครับ” หลค้าน 

“เร็วเข้า” 

ถึงหลจะไม่พอใจที่อาจารย์สลิลไม่ตอบค าถามของตน แต่

สุดท้ายเขาก็ยอมท าตามค าสั่งแต่โดยดี แม้หลและวีจะไม่ได้ปรึกษากัน 

แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าแม่บุญธรรมต้องมีความเก่ียวข้องกับโรงเรียนตกัศิลา

แน่นอน 



๔๔ 

 

ใช้เวลาไม่นานเด็กหนุ่มทัง้สองก็เก็บของเรียบร้อย พวกเขา   

บอกลาแม่บุญธรรมและออกเดินทางมาพร้อมกับอาจารย์สลิล ทัง้สาม

ขับรถลัดเลาะไปตามชานเมืองผ่านเขตเมืองจนเข้ามาในพืน้ที่ๆ หนึ่งที่

เต็มไปด้วยต้นไม้ทัง้สองข้างทาง เส้นทางนัน้สลบัซบัซ้อนราวกับก าลงัขบั

รถในเขาวงกต 

หลังจากผ่านมาครู่หนึ่ง ต้นไม้สองข้างทางก็เร่ิมบางตาและ

ปรากฏอาคารทรงสงูอาคารหนึ่งอยู่ข้างหน้า อาจารย์สลิลพาทัง้สองเดิน

เข้าไปในอาคาร ผ่านโถงทางเดินกว้างขวางแล้วมุ่งหน้าไปยงัลิฟต์ตวัหน่ึง 

ลิฟต์ตวันัน้เคล่ือนไปชัน้ล่าง เมื่อเปิดประตลิูฟต์ออกมาก็พบกบัห้องใต้ดนิ

กว้างขวาง พืน้ที่ตรงกลางเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วย            

ห้องย่อยๆ อีกมากมาย ตรงกลางห้องมีโต๊ะคร่ึงวงกลมตวัใหญ่ตัง้อยู่ แล้ว

มีเก้าอีน้วมวางล้อมรอบ 

เก้าอีบ้างต าแหน่งมีคนจับจองเรียบร้อยแล้ว เมื่อกวาดตาดู

เพียงครู่เดียว หลและวีก็รู้ว่าทุกคนในห้องต่างเป็นนักเรียนในห้องเรียน

พิเศษ 



๔๕

ผู้ อ านวยการยืนอยู่กลางโต๊ะคร่ึงวงกลมตัวนัน้ ในมือเขาถือ   

ห่อผ้าแพรสีขาว เมื่อเห็นทัง้สามเดินเข้ามา ผู้อ านวยการก็ให้หลและวีนัง่

จากนัน้เขาก็เร่ิมพดู “เอาล่ะ มาครบกนัแล้วสินะ” 

“ทุกคนคงรู้จากข่าวว่า มีเหตุระเบิดเกิดขึน้เพราะท่อแก๊สหลกั

ระเบิด” ผู้ อ านวยการหยุดพูดครู่หนึ่งแล้วมองหน้าทุกคน “แต่นั่นไม่ใช่

ความจริง” จากนัน้เขาจึงคล่ีผ้าแพรในมือ ในห่อผ้ามีเศษอะไรบางอย่าง

ถูกห่อไว้ ส่วนหนึ่งเป็นผลึกสีอ าพันและอีกส่วนหนึ่งเ ป็นผลึกสีฟ้า

มหาสมทุร 

“ศิลาทัง้สองก้อนนีเ้ป็นศิลาที่มีอ านาจพิเศษในการคุ้มครอง

โรงเรียนไม่ให้ถกูโจมตีจากภายนอก ท าให้เราปลอดภยัจากไสยเวทด ามา

ช้านาน แต่ในข้อดีย่อมมีข้อเสีย ศิลาทัง้สองก้อนคล้ายกับแหล่งกักเก็บ

พลังวิเศษ หากศิลาถูกท าลายอย่างผิดวิธีจะท าให้พลังที่ถูกกักเก็บไหล

ทะลกัออกมาและเกิดความเสียหาย” 

หลงัจากฟังได้ครู่หน่ึงนกัเรียนคนหน่ึงก็เอ่ยถาม “หมายความวา่

ระเบิดที่โรงเรียนเกิดจากการท่ีศิลาถกูท าลายงัน้เหรอคะ” 



๔๖ 

 

ผู้อ านวยการพยกัหน้าแล้วอธิบายต่อ “เราเก็บศิลาทัง้สองไว้ใน

ห้องลับใต้หอนาฬิกาและห้ามไม่ให้ใครเข้าออกเพื่อรักษาศิลาให้อยู่ใน

ความปลอดภยั แต่แล้วเมื่อวานศิลากลบัถกูท าลาย” 

“ใครกันที่ท าแบบนัน้ ” นักเ รียนอีกคนเอ่ยเ สียงเบาแต่ก็                   

ดงัพอท่ีจะท าให้ทกุคนได้ยิน 

รองผู้อ านวยการก้าวเข้ามาแล้วเร่ิมอธิบายเพิ่ม “ทกุคนคงรู้ดีว่า

ไสยเวทขาวและด าเกลียดชังกันมานานเพราะต้องการแย่งชิงความ       

เป็นใหญ่ แม้สิบกว่าปีที่ผ่านมาจะไม่มีการต่อสู้ เกิดขึน้ แต่เป็นไปได้ว่า

ไสยเวทด าอาจจะเร่ิมลงมือในเวลานี ้ถึงอย่างนัน้ก็เป็นไปได้ยากที่จะมี

คนจากไสยเวทด าลอบเข้ามาท าลายศิลาและลอบออกไปโดยที่ไม่มี      

ใครรู้” 

“ถ้าคนๆ นัน้แฝงตัวอยู่ในกลุ่มพวกเราอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไป

ได้” ผู้อ านวยการพดูต่อเพื่อเสริมประโยคของรองผู้อ านวยการให้สมบรูณ์ 

เมื่อฟังจบ หลและวีก็นึกถึงจนัทร์ขึน้มาทนัที แม้ไม่อยากเชื่อว่า

จนัทร์จะเป็นคนท าเร่ืองร้ายกาจแบบนี ้แต่จนัทร์ก็เป็นคนที่น่าสงสยัมาก

ที่สดุ ถึงอย่างนัน้เขาก็ไม่อยากกล่าวหาเพื่อนของตนก่อนจะหาหลกัฐาน



๔๗

ได้ ทัง้สองจึงไม่ได้พูดอะไรออกไป  แต่แล้วก็มีใครบางคนเอ่ยชื่อจันทร์

ขึน้มา 

“จันทรา” นักเรียนชายคนหนึ่งเอ่ยขึน้มาพลางทิง้ตัวพิงพนัก

เก้าอี ้“หมอนัน่เป็นคนเดียวที่ยงัใช้ไสยเวทขาวไม่ได้ แถมตอนนีย้งัหายหวั

ไปไหนไม่รู้ มนัน่าสงสยัไม่ใช่หรือไง” 

“ถึงจะเป็นอย่างนัน้พวกเราก็ยงัไม่มีหลกัฐาน” หลค้าน 

“ถ้าอย่างนัน้นายบอกได้ไหมล่ะว่า ถ้าไม่ใช่จันทร์แล้วใครเป็น

คนท า” 

ค าพดูของอีกฝ่ายท าให้หลและวีพดูไม่ออก 

“หล วี เราเข้าใจว่าพวกคณุสนิทกบัจนัทร์ แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า

จนัทร์น่าสงสยัจริงๆ” ผู้อ านวยการพยายามพูดให้หลใจเย็นลง “อีกอย่าง 

นอกจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว มีเพียงจันทร์คนเดียวที่รู้ว่าหลและวีใช้  

ไสยเวทด าได้ และนัน่คงเป็นเหตผุลที่ไสยเวทด าเลือกโจมตีในเวลานี”้ 

เมื่อได้ยินค าว่า ‘หลและวีใช้ไสยเวทด า ’ ทุกคนก็หันมามอง 

เด็กหนุ่มทัง้สองด้วยดวงตาเบิกกว้าง 

“หลและวีใช้ไสยเวทด าได้งัน้เหรอ หมายความว่าไง” 

“ไหนว่าเราสามารถใช้ไสยเวทได้เพียงสายเดียวเท่านัน้” 



๔๘ 

 

ค าถามมากมายถาโถมเข้ามาไม่ขาดสาย แต่ถึงอย่างนัน้เด็กหนุ่มทัง้สอง

ก็ไม่มีค าตอบให้พวกเขาอยู่ดี 

ผู้ อ านวยการปรบมือ “ทุกคนเงียบก่อน” เพียงได้ยินน า้เสียง

เด็ดขาดของผู้อ านวยการ ทกุอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบทนัที 

“เร่ืองที่พวกคุณถามคงไม่มีใครตอบได้ตอนนี ้แต่เราอยากให้  

ทุกคนสบายใจ ตอนนีเ้รามีหลและวีที่ใช้ไสยเวทได้ทัง้สองสาย นบัว่าเรา

ได้เปรียบกว่าไสยเวทด ามาก ถ้าในอนาคตเกิดการต่อสู้จริงทัง้สองคน

อาจกลายเป็นก าลังส าคัญให้กับเรา ส่วนเร่ืองที่มาของพลังไสยเวทด า 

เราจะค่อยๆ หาค าตอบกนัต่อไป” 

“หมายความว่าตอนนีเ้ราท าได้แค่เตรียมตัวรับมือการโจมตี

อย่างงัน้เหรอ” นกัเรียนชายคนเดิมเอ่ยถาม 

“ไม่” ผู้อ านวยการตอบพลางส่ายหน้า จากนัน้จึงเร่ิมอธิบายถึง

แผนการขัน้ต่อไป 

 
 



 

๔๙ 

 

๔ 
อดตี 

 

 

แม้อดีตจะเป็นเพียงส่ิงที่เกิดข้ึนและล่วงเลยไปแล้ว แต่อดีตก็

เป็นเข็มทิศน ำทำงไปสู่อนำคตไดเ้ช่นกนั 
 

การสูญเสียโรงเรียนตักศิลาเสมือนสูญเสียโล่ก าบัง แม้กลุ่ม     

ไสยเวทขาวจะรวมตวักันอยู่ในฐานทพัของผู้อ านวยการ แต่การป้องกนัก็

ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนโรงเรียนตกัศิลาที่มีพลงัวิเศษคอยปกป้อง ดงันัน้จึง

พดูได้ว่า แนวตัง้รับของไสยเวทขาวค่อนข้างเปราะบาง 

และแม้ไสยเวทขาวจะมีนักเรียนที่ใช้ไสยเวทได้ทัง้สองสาย

อย่างหลและวี แต่ทัง้สองคนก็ไม่ต่างจากนักเรียนคนอื่นๆ ท่ียังใช้พลัง 

ไสยเวทอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ แนวการโจมตีจึงไม่ได้แข็งแกร่งเช่นกัน 

ผู้อ านวยการจึงให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูแนวป้องกันเป็นอันดับแรก

โดยการตามหาศิลามาทดแทนศิลาที่สูญเสียไป และแน่นอนว่าศิลานัน้



๕๐ 

 

ไม่ใช่ของที่หาได้ทัว่ไป ศิลาสีน า้เงินมหาสมทุรเป็นศิลาที่อยู่ในป่าต้องค า

สาปทางทิศใต้ 

ป่าต้องค าสาป เป็นสถานท่ีมีเร่ืองเล่าขานว่า มกัมีคนฆ่าตวัตาย

ในป่าแห่งนี ้และดวงจิตของคนเหล่านัน้ก็กลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่ 

สิงสถิตอยู่ในป่า มีผู้คนมากมายอยากลองดีจึงออกไปพิสูจน์ความจริง  

ณ ป่าแห่งนัน้ แต่สุดท้ายก็ไม่เคยไม่ใครได้กลับออกมาเลยสักคน            

ป่าต้องค าสาปจึงกลายเป็นพืน้ท่ีลีล้บัท่ีไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าใกล้ 

เร่ืองเล่านัน้ไม่ใช่เร่ืองจริงทัง้หมด แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองหลอกลวง

ทัง้หมดเช่นกัน เมื่อมนุษย์สิน้ชีวิต ส่ิงที่หลงเหลืออยู่คือกลุ่มก้อนอารมณ์ 

อาจเป็นความโศกเศร้า ความโกรธแค้น หรือความอาฆาตของผู้ตาย      

เมื่อกลุ่มก้อนอารมณ์อนัแรงกล้าจ านวนมากรวมตวักัน จะก่อให้เกิดร่าง

อสรู แต่อสรูเหล่านีม้ิใช่อสรูที่ออกเข่นฆ่าคน พวกมันจะเร้นกายอยู่ในป่า

และรอสงัหารผู้ที่เข้ามาบุกรุกในดินแดนของมนั และนัน่คือที่มาของเร่ือง

เล่าวิญญาณอาฆาตและต้นเหตุการหายตัวไปอย่างลึกลับของคนที่เข้า

มาลองดี 



๕๑

เมื่อไม่มีมนุษย์รุกรานเข้าไปในผืนป่า พลงัชีวิตของธรรมชาติก็

แข็งแกร่งจนสามารถหล่อหลอมศิลาพิเศษที่มีสีฟ้ามหาสมุทร และศิลา

ชิน้นีค้ือหนึ่งในศิลาที่จ าเป็นต่อการฟืน้ฟโูรงเรียนตกัศิลา

การน าศิลาออกมาจากป่าไม่ใช่การท าลายพลังชีวิตธรรมชาติ 

หากธรรมชาติอยู่ในภาวะสมดุลก็สามารถหล่อหลอมจนเกิดศิลาใหม่ได้

เ ร่ือยๆ แต่ความยากของภารกิจนีค้ือการฝ่าเหล่าอสูรที่สถิตอยู่  ณ 

ป่าต้องค าสาป 

ส่วนศิลาสีอ าพนั เป็นศิลาที่หาได้จากหมู่บ้านลบัแลซึ่งซ่อนเร้น

อยู่ในหบุเขาทางเหนือ

หมู่บ้านลบัแลและกลุ่มไสยเวทขาวมีความสมัพันธ์อนัดีต่อกัน

มาช้านานตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้โรงเรียนตกัศิลา ผู้น าไสยเวทขาวท าข้อตกลง

กับหมู่บ้านลับแลให้ส่งมอบศิลาสีอ าพันให้โรงเรียน แลกกับการที่กลุ่ม

ไสยเวทขาวจะคอยคุ้มครองไม่ให้หมู่บ้านลบัแลถกูรุกราน ซึ่งหมู่บ้านลบั

แลก็ยอมรับข้อเสนอนัน้

ต านานศิลาสีอ าพันและหมู่บ้านลับแลเป็นเร่ืองเล่าที่คนใน 

ชนเผ่าต่างๆ รู้ดี  หมู่ บ้านลับแลจึงตกเป็นเป้าการโจมตีของชนเผ่า



๕๒ 

 

ข้างเคียงหลายต่อหลายครัง้ แต่เมื่อท าข้อตกลงกับกลุ่มไสยเวทขาว 

หมู่บ้านลบัแลก็อยู่อย่างสงบนบัแต่นัน้เป็นต้นมา 

ก่อนออกตามหาศิลา ผู้ อ านวยการแบ่งสมาชิกออกเป็น        

สามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตามหาศิลาสีอ าพนั กลุ่มตามหาศิลาสีฟ้ามหาสมทุร 

และกลุ่มสดุท้ายคือกลุ่มที่คอยเฝา้ระวงัและเตรียมรับมือในฐานทัพแห่งนี ้

ซึ่งในกลุ่มสดุท้ายเป็นกลุ่มที่มีคนมากที่สดุ เพราะยงัมีนกัเรียนบางคนที่

ยงับาดเจ็บและคงเส่ียงเกินไปหากต้องส่งนกัเรียนเหล่านีอ้อกไปด้านนอก 

ผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการคัดเลือกนักเรียนที่ ต้อง

ออกไปตามหาศิลาด้วยตนเอง โดยเลือกเพียงนักเรียนที่มีทักษะด้าน         

ไสยเวทสูง และนักเรียนที่สามารถเรียนรู้การใช้ไสยเวทได้อย่างรวดเร็ว 

โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกห้าคน สองในห้าเป็นบุคลากรในโรงเรียนตกัศิลา

ที่สามารถใช้ไสยเวทขาวได้อย่างเชี่ยวชาญ สาเหตุที่ให้ไปเป็นกลุ่มเล็กๆ 

เพื่อจะได้เคลื่อนไหวสะดวก ไม่เป็นจดุสนใจจนไสยเวทด ารู้ตวั 

ดงันัน้นกัเรียนที่ถกูคดัเลือกจึงมีเพียงหกคนเท่านัน้ 

แน่นอนว่าหลและวีคือหนึ่งในนัน้ 

แต่น่าเสียดายที่ทัง้สองไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกนั 



 

๕๓ 

 

หลังจากคัดเลือกคนเรียบร้อย การฝึกฝนอันทรหดก็เร่ิมขึน้ 

เพราะผู้ อ านวยการก าชับว่า นักเรียนทัง้หกคนต้องใช้ไสยเวทได้อย่าง

คลอ่งแคล่วภายในเจ็ดวนั 

ทนัทีที่ตื่นเช้า หล วี และเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกสี่คนต้องวิ่งใน

เส้นทางที่ผู้ อ านวยการก าหนด เพื่อฝึกความแข็งแรงทางร่างกาย               

ซึ่งระหว่างทางจะมีอุปสรรคมากมายคอยขัดขวาง จากนัน้จึงพกักินข้าว

เช้าแล้วรีบไปฝึกควบคมุไสยเวทต่อ และปิดท้ายตอนเย็นด้วยการประมือ

กบัอาจารย์สลิล 

ทันทีที่ฝึกจบหนึ่งวัน ทุกคนก็อยากล้มตัวลงนอนใจแทบขาด 

แต่หลและวีไม่ได้รับอนุญาตให้ท าแบบนัน้ พวกเขาต้องฝึกการใช้ดาบให้

มีประสิทธิภาพมากที่สดุ 

การฝึกทัง้เจ็ดวันท าให้รู้สึกราวกับตกนรก แต่ผลที่ได้ก็เหนือ

ความคาดหมาย ความสามารถในการใช้ไสยเวทของนักเรียนทัง้หกคน

เพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดด แม้จะไม่ทัดเทียมกับผู้ ใช้ไสยเวทอาวุโสแต่ก็

พฒันาไปจากตอนแรกมาก 

 



๕๔ 

 

หลังจากการฝึกโหดเจ็ดวัน ผู้ อ านวยการก็ให้ทุกคนพักผ่อน

ร่างกายก่อนออกเดินทางหนึ่งวนั แต่หลและวีเลือกจะมาฝึกดาบด้วยกนั

เป็นครัง้สดุท้าย 

ด้านหลังอาคารมีสนามหญ้ากว้างขวางติดกับสระบัว ต้นไม้       

สงูใหญ่คอยให้ร่มเงาท าให้พืน้ท่ีตรงนัน้ไม่ร้อนจนเกินไป 

“เคล้ง!”  

“เคล้ง! เคล้ง!” 

เสียงคมดาบกระทบกันดงัอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานและ

ในที่สุดก็หยุดลง ขณะที่เสียงหอบหายใจยังคงดังต่อเนื่อง เด็กหนุ่มทัง้

สองทอดตัวลงนอนบนสนามอย่างหมดแรง ดาบเล่มงามในมือค่อยๆ 

แปรเปล่ียนเป็นจีห้้อยคอดงัเดิม 

“เหนื่อยเป็นบ้า!” หลพูดเสียงดังราวกับก าลังระบายความ             

อดัอัน้ตนัใจ ขณะที่วีได้แต่หวัเราะกบัค าพดูของอีกฝ่าย 

“จริงสิ” วีเอ่ยขึน้คล้ายกบัเพิ่งนึกอะไรบางอย่างได้ จากนัน้เขาก็

ดนัตวัเองลกุจากพืน้แล้วเดินไปข้างๆ สระบวั หลที่เห็นดงันัน้ก็ตามมานัง่

ใกล้ๆ วี 



 

๕๕ 

 

วีเอือ้มมือไปเด็ดดอกบวัสีชมพมูาสองดอกแล้วหกัก้านทิง้พลาง

อธิบาย “ก่อนหน้านีฉ้นัไปอ่านต าราแล้วเจอคาถาๆ หนึ่ง” 

“คาถาอะไร” 

“เป็นคาถาที่สามารถเชื่อมโยงพลงัชีวิตไว้กบัวตัถไุด้” 

“เหมือนทศกณัฐ์ที่ถอดหวัใจไว้ในกล่องเหรอ” 

วีส่ายหน้าพลางวางดอกบัวดอกหนึ่งลงในฝ่ามือหล “ไม่ใช่ 

แบบนัน้ เราแค่ใช้วตัถเุป็นเคร่ืองมือแสดงพลงัชีวิตเราเท่านัน้” 

หลขมวดคิว้อย่างไม่เข้าใจ 

“สมมติว่าเราใช้คาถากับดอกบัวนี ้พลังชีวิตเราก็จะเชื่อมโยง

กับดอกบัว ถ้าหากดอกบัวเหี่ยวเฉาหรือกลีบร่วงโรยก็หมายความว่า

เจ้าของดอกบวัตกอยู่ในอนัตราย” 

“งัน้ดอกบวันี่ก็จะคล้ายกบัเคร่ืองแสดงชีพจร” 

“จะคิดอย่างนัน้ก็ได้” พูดจบวีก็ใช้มือทัง้สองข้างประคอง

ดอกบวัอย่างทะนถุนอม “เอาล่ะ ถือดอกบวัไว้ดีๆ แล้วท าตามที่ฉนับอก” 

หลไม่ตอบอะไร เขาเพียงพยกัหน้าให้อีกฝ่ายจากนัน้ก็ประคอง

ดอกบวัด้วยท่วงท่าเดียวกบัวี 



๕๖

“ก่อนอื่นก็หลับตา ตัง้สมาธิให้ดี แล้วรวมรวมพลังไสยเวทให้

ไหลเวียนบนฝ่ามือ” พูดจบ วีก็เงียบไปครู่หนึ่ง “นึกภาพดอกบวัแล้วพูด

ตามนะ”

จากนัน้วีก็เอ่ยคาถาบางอย่างออกมา แม้จะฟังคาถานัน้ไม่

เข้าใจ แต่หลก็ตัง้สมาธิแล้วท าตามที่วีบอก ครู่หนึ่งทัง้สองก็สัมผัสได้ว่า

อุณหภูมิบนฝ่ามือค่อยๆ เปล่ียนไป ความเย็นแทรกมาตามฝ่ามือแล้วไล่

ไปยงัปลายนิว้

ขณะที่หลับตาพวกเขารู้สึกว่าด้านหน้ามีแสงสว่างปรากฏขึน้ 

เมื่อวีหยุดท่องคาถา แสงนัน้ก็หร่ีลงแล้วจางหายไป แต่ความเย็นบน 

ฝ่ามือยงัคงอยู่

เมื่อลืมตาขึน้ก็เห็นดอกบวับนฝ่ามือแปรเปล่ียนเป็นสีเงินคล้าย

โลหะแต่บางส่วนยังมีสีชมพูเจืออยู่ ผิวสัมผัสให้ความรู้สึกเย็นราวกับ

ก าลงัโอบอุ้มสายน า้

“ส าเร็จแล้วเหรอ” หลถามโดยไม่ละสายตาจากดอกบวัในมือ

“อืม ส าเร็จแล้ว” วีตอบค าถามนัน้ด้วยรอยยิม้ จากนัน้วีก็แบมอื

ข้างหน่ึง ขณะที่มืออีกข้างหน่ึงยื่นดอกบวัของตนไปให้หล



 

๕๗ 

 

หลก็รับดอกบัวของวีมาแล้วยื่นของบัวของตนให้อีกฝ่าย           

แต่โดยดี 

แม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่หลรู้ดีว่า วีท าแบบนีเ้พื่อความปลอดภยั

ของพวกเขาทัง้คู่ หากหลบาดเจ็บหรืออยู่ในอันตราย วีจะรับรู้ได้จาก

ดอกบวัที่เหี่ยวเฉา ในทางตรงกนัข้าม หากวีตกอยู่ในอนัตราย หลก็รับรู้ได้

เช่นกนั 

 

กว่าเด็กหนุ่มทัง้สองจะมากินอาหารกลางวนัเวลาก็ล่วงเลยไป

มากแล้ว ห้องอาหารจึงแทบไม่มีใครอยู่ เว้นแต่คนๆ หนึ่งที่นั่งอยู่ใน

ห้องอาหารมาครู่ใหญ่ 

‘ผู้อ านวยการ’ 

เมื่อผู้อ านวยการเห็นหลและวีเดินเข้ามาก็เอ่ยทกัทนัที “เพิ่งมา

กินอาหารกลางวนักนัเหรอครับ” 

“ครับ” วีขานรับ “ผู้อ านวยการก็ด้วยเหรอครับ”  

ผู้อ านวยการคลีย่ิม้ “เปล่าครับ ผมก าลงัรอพวกคณุอยู่” พดูจบ

เขาก็ผายมือไปยงัที่นัง่ฝ่ังตรงข้าม 



๕๘

แม้จะไม่เข้าใจว่าผู้อ านวยการรอตนท าไม แต่เด็กหนุ่มทัง้สองก็

ทิง้ตวัลงบนเก้าอีฝ่ั้งตรงข้ามผู้อ านวยการตามค าเชิญ ส่วนผู้ อ านวยการก็

หยิบภาพสองใบออกมา แล้วยื่นให้เด็กหนุ่ม

ภาพใบหนึ่งเป็นภาพถ่ายเก่าๆ บนนัน้ฉายรูปถ่ายรวมของ

นกัเรียนห้องเรียนพิเศษรุ่นหนึ่ง

ส่วนอีกใบเป็นภาพถ่ายที่ดูใหม่ขึ น้มาหน่อย บนภาพคือ 

ภาพบคุลากรในโรงเรียนตกัศิลา 

หลและวีมองภาพทัง้สองอย่างไม่เข้าใจ

“ในรูปสองใบนีน้่าจะมีพ่อแม่ของพวกคณุอยู่ด้วย”

ทันทีที่ได้ยินหลก็เบิกตากว้างมองผู้ อ านวยการพลางก้มมอง

ภาพในมือ ส่วนวีได้แต่มองภาพทัง้สองใบค้างเนิ่นนานก่อนจะเอ่ย 

ปากถาม “ผู้อ านวยการรู้จกัพ่อแม่เราเหรอครับ”

“จะพูดอย่างนัน้ก็ได้ครับ ตอนผมเข้าเรียนในโรงเรียนตักศิลา

พวกเขาเป็นบคุลากรในโรงเรียนครับ”

“เล่าให้พวกเราฟังเถอะครับ ทุกเ ร่ืองที่คุณรู้” หลพูดด้วย

น า้เสียงจริงจงั

ผู้อ านวยการพยกัหน้าแล้วเร่ิมเล่าเร่ืองเมื่อสิบกว่าปีก่อน 



 

๕๙ 

 

“ตระกูลผมเป็นผู้น าไสยเวทขาวมานาน เมื่ออายุครบสิบหกปี 

ผมก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนตักศิลาและเร่ิมท าความรู้จักกับบุคลากรใน

โรงเรียนทนัที พ่อแม่ของพวกคุณก็เป็นหนึ่งในบุคลากรของโรงเรียนและ

เคยเป็นนกัเรียนของโรงเรียนตกัศิลาด้วย แต่มีเร่ืองแปลกเร่ืองหนึ่ง” 

“เร่ืองอะไรครับ” 

“คุณอลิยาและคุณอามันต์ ใ ช้ ไสย เวทขาวไม่ ไ ด้ค รับ ” 

ผู้อ านวยการพูดพลางชีค้นในรูปถ่าย คนหนึ่งเป็นชายร่างสงูผมสีด าขลบั 

ใบหน้าดูสุขุมเยือกเย็น ส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงผู้มีรอยยิม้อ่อนโยนและ

ใบหน้าสะสวย “การมีนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนและยังใช้ไสยเวทขาว

ไม่ได้ในปีแรกเป็นเร่ืองที่เกิดขึน้บ่อยครับ แต่คณุอลิยาและอามนัต์กลับใช้

ไสยเวทขาวไม่ได้แม้เวลาจะล่วงเลยจนจบการศกึษาแล้ว” 

ผู้ อ านวยการพักหายใจครู่หนึ่งแล้วจึงพูดต่อ “แต่ถึงอย่างนัน้

พวกเขาก็มีความสามารถในการแนะน าผู้ ใช้ไสยเวทคนอื่น ท าให้เพื่อนๆ 

หลายคนค้นพบรูปแบบการใช้ไสยเวทแบบใหม่ พ่อของผมที่ เป็น

ผู้อ านวยการในตอนนัน้เลยให้เขาอยู่กับโรงเรียนตกัศิลาต่อในฐานะผู้ให้

ค าปรึกษาการสอนครับ” 



๖๐ 

 

“แล้วอีกสองคนล่ะครับ” หลถามพลางชีไ้ปยงัชายผมสีน า้ตาล

และหญิงผมสีดินแดง 

“พวกเขาเป็นนักเ รียนรุ่นเดียวกับคุณอลิยาและอามันต์  

หลังจากเรียนจบ พวกเขาก็ เข้ามาเป็นบุคลากรในโรงเรียนตักศิลา

เหมือนกนัครับ ผู้ชายชื่อคณุหรัญญ์เป็นสามีของคณุอลิยา ส่วนผู้หญิงชื่อ

คณุรังสิมนัต์เป็นภรรยาของคณุอามนัต์” 

“แล้วพวกเขาหายไปไหนครับ” 

เมื่อได้ยินค าถาม ผู้อ านวยการก็ก้มมองมือตัวเอง สีหน้าฉาย

แววล าบากใจ แต่ในท่ีสดุก็เอ่ยค าตอบออกมา “เสียชีวิตแล้วครับ” 

แม้หลและวีจะเผ่ือใจมาแล้วว่าพ่อแม่ของเขาอาจไม่มีชีวิตอยู่

แล้ว แต่เมื่อได้รู้ความจริง ก็ท าใจได้ล าบากกว่าที่คิด 

“หลงัจากแต่งงานกนั คณุอลิยาและคณุรังสิมนัต์ก็ให้ก าเนิดลกู

ในเวลาไล่เล่ียกัน ลูกของพวกเขาเป็นเด็กที่เราสัมผัสได้ว่าพวกเขามีทัง้

ไสยเวทขาวและไสยเวทด าที่ไหลเวียนในร่างกาย” เมื่อพูดถึงตรงนี ้

ผู้อ านวยการก็สบตาเด็กหนุ่มทัง้สองเป็นการบอกว่าเด็กที่เขาเล่าถึงคือ

หลและวี 



 

๖๑ 

 

“พวกเราหาสาเหตุอยู่พักใหญ่ แต่สุดท้ายคุณอลิยาและ            

คุณอามนัต์ก็ยอมรับว่าแท้จริงแล้วทัง้สองเป็นคนจากไสยเวทด า แต่พวก

เขายืนยนัว่า ตนไม่ได้ลอบเข้ามาเพราะประสงค์ร้าย” 

“…” เด็กหนุ่มทัง้สองไร้ค าพูด เขาเพียงแค่นั่งฟังเร่ืองราวจาก

ปากผู้อ านวยการต่อไป 

“พวกเขาอุทิศตนช่วยพฒันาโรงเรียนตกัศิลา พวกเราจึงคิดว่า

ค าพูดของเขาน่าเชื่อถือครับ ผู้ อ านวยการและผู้บริหารระดับสูงจึงยื่น

ข้อเสนอให้พวกเขาและลกูอยู่ในความคุ้มครองของโรงเรียนตกัศิลา” 

“พ่อของคณุไม่ไว้ใจพวกเขาเหรอ” วีถาม 

“ตรงกันข้ามครับ พวกเราไว้ใจและอยากให้พวกเขาปลอดภยั

จึงตดัสินใจท าแบบนัน้ การพบคนที่มีไสยเวทขาวและด าไหลเวียนในตวั

เป็นเร่ืองที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนครับ แต่ทุกคนรู้ดีว่าเมื่อโตมา เด็กทัง้สอง

คงกลายเป็นผู้ ใช้ไสยที่ยิ่งใหญ่และมีความสามารถมากพอจะปกครอง

ไสยเวทขาวและด า หากเป็นแบบนัน้จริง ไสยเวทด าไม่มีทางยอมให้เร่ือง

นีเ้กิดขึน้แน่นอน เขาต้องก าจดัเด็กทัง้สองคนนัน้แน่ๆ” 

“ทัง้ที่พวกคุณรู้อย่างนัน้แต่ก็ยังปล่อยให้พ่อแม่ของพวกผม

ตาย” น า้เสียงของวีเจือความโกรธอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน 



๖๒ 

 

“ไม่มีใครอยากให้เร่ืองนีเ้กิดขึน้หรอกครับ” ผู้อ านวยการตอบ

ด้วยเสียงแผ่วเบา ฟังเพียงน า้เสียงก็รู้ว่า เขาเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่

เกิดขึน้ “พวกเราพยายามแล้ว แต่พ่อแม่ของคุณยืนยันว่าจะออกไปใช้

ชีวิตอย่างคนธรรมดา ซึ่งเราก็ขัดความตัง้ใจของพวกเขาไม่ได้ แม้จะส่ง

คนไปคุ้มครองอยู่ห่างๆ แต่สดุท้ายเร่ืองที่เรากลวัที่สดุก็เกิดขึน้” 
“…..” 

“พวกเขาถกูไสยเวทด าโจมตี” 

 



 

๖๓ 

 

๕ 
หมู่บ้านลับแล 

 

 

 หมู่บ้านลบัแล สถานที่ที่น้อยคนจะได้ย่างกรายเข้าไป ที่นัน่จะ

ซ่อนความลบัแบบไหนเอาไว ้

รถคนัหนึ่งแล่นไปตามถนนลกูรัง พืน้ดินขรุขระจนสมาชิกในรถ

รู้สึกถึงแรงสั่นไหว จากวันแรกที่ออกเดินทาง เวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่วันที่

สามแล้ว ระยะทางอันยาวไกลและหนทางที่ยากล าบากท าให้พวกเขา

เดินทางช้ากว่าที่คิด แต่ถึงอย่างนัน้การเดินทางก็เป็นไปอย่างราบร่ืน 

ราบร่ืนเสียจนน่าหวาดกลวั 

หลเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง มือทัง้สองข้างประคอง          

ขวดแก้วที่บรรจุดอกบวัสีเงินเอาไว้ ขวดแก้วใบนีเ้ป็นขวดที่วีมอบให้ก่อน

จะแยกกันออกเดินทาง แม้จะดูเหมือนขวดธรรมดาๆ แต่วีร่ายไสยเวท

เคลือบเอาไว้ท าให้ขวดแก้วนีท้นทานกว่าปกติมาก 



๖๔ 

 

“ใกล้ถึงแล้ว เตรียมตัวไว้นะ” เสียงๆ หนึ่งดังมาจากต าแหน่ง

คนขับรถ หลเก็บขวดบรรจุดอกบัวลงในกระเป๋าคาดอกแล้วเพ่งสายตา   

ไปยังเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้า ทุกคนในรถเองก็เตรียมตัวรับมือกับส่ิงที่

ต้องเจอในป่า บรรยากาศในรถกดดนัขึน้มาทนัที 

ป่าต้องค าสาปอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ด้านนอกป่ามีรัว้ลวดหนาม

เก่าๆ ล้อมรอบ แม้เป็นตอนกลางวัน ป่านัน้ก็ดูวังเวงและมืดทึม ใบไม้       

สีเขียวซ่อนทบัแน่นขนดัจนมองไม่เห็นด้านใน 

ที่น่ีคือป่าต้องสาปที่หลต้องมาตามหาศิลาสีฟ้าน า้ทะเล 

พวกเขาจอดรถไว้ข้างถนนอย่างไม่ใส่ใจนัก เมื่อเดินเข้ามาถึง 

รัว้ลวดหนามเพื่อนคนหนึ่งก็วาดมือเป็นวงกลม ทนัใดนัน้อากาศโดยรอบ

ก็เร่ิมหมนุวนรอบๆ ตวัพวกเขาทัง้ห้า เศษฝุ่ นฟุ้งกระจายจนหลต้องยกมือ

ขึน้มาป้องดวงตา และเมื่อเอามือลงอีกครัง้เขาก็พบว่า พวกเขาทกุคนเข้า

มาอยู่ด้านในรัว้ลวดหนามแล้ว 

ทัง้ห้าย่างกรายเข้ามาในป่าได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องค าราม 

ดังกึกก้อง ทันใดนัน้ร่างสีด าก็พุ่งออกมาจากเงามืดแล้วกระโจนใส่หล 

อย่างรวดเร็ว 



 

๖๕ 

 

หลเบี่ยงตัวหลบพลางพิจารณาร่างศตัรู อสูรตัวนัน้ดูคล้ายกับ

หมีร่างยกัษ์แต่กลบัมีหางคล้ายสิงโต ขนทัว่ร่างสีด าขลบัทว่าแววตาเป็น 

สีแดงฉาน เขีย้วและกรงเล็บแหลมคม ตัวของมันมีกล่ินเหม็นสาบลอย

อบอวลไปทั่ว มันส่งเสียงค ารามขู่อีกครัง้แล้วกระโจนเข้าใส่หลอย่ าง     

บ้าคลั่ง แต่หลหลบการโจมตีนัน้ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อนคนหนึ่งใช้

โอกาสที่อสรูไม่ทนัระวงัหลงัซดัคลื่นลมใส่อสรูตวันัน้จนล้มลง จากนัน้จึง

ร่ายพายคุมมีดไปยงัร่างสีด า 

อสูรตัวนัน้ร้องครวญครางอย่างเจ็บปวด ร่างกายมันขาดเป็น

เส่ียงๆ แต่ไร้หยดเลือด ร่างกายที่ถูกตดัออกจากกันลอยกระจดักระจาย

ไปทัว่ 

ขณะที่คิดว่าการต่อสู้ได้จบลงแล้ว จู่ๆ ก้อนเนือ้ของอสูรตนนัน้ก็

ค่อยๆ ขยายตัวแล้วเร่ิมบิดงอเป็นรูปร่าง หลและพรรคพวกถูกอสูรสีด า

ล้อมทุกทิศทาง จ านวนอสูรที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วท าให้พวกเขาแทบ         

ท าอะไรไม่ถกู 

เหล่าอสูรย่างสามขุมไปยังมนุษย์ที่บุกเข้ามาพลางส่งเสียง

ค ารามอย่างโกรธเกรีย้ว เสียงของมนัดงัก้องไปทัว่ทัง้ป่า แล้วจู่ๆ ดวงตา



๖๖ 

 

คมปราดสีเลือดก็ปรากฏขึน้ในเงามืดพร้อมกับการปรากฏตวัของอสรูอีก

จ านวนมาก 

หลเรียกกรงเล็บของตนออกมาเตรียมพร้อมรับมือเหล่าอสรูที่

ดาหน้าเข้ามา แต่ก่อนจะเปิดฉากโจมตี หลก็ได้ยินเสียงบางอย่างดงัเล็ด

ลอดออกมาจากกระเป๋าคาดอกของตน 

“กร๊ิง” 

เสียงนัน้ฟังดคูล้ายโลหะกระทบของแข็ง ทนัใดนัน้ ภาพดอกบวั

ก็ปรากฏในความคิดหล 

เขาเปิดซิปกระเป๋าออกอย่างรวดเร็ว และภาพท่ีเขาเห็นคือกลีบ

ดอกบวักลีบหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ก้นขวด ขณะที่กลีบดอกบัวอีกกลีบก าลัง

ร่วงโรยออกมา หลมองภาพนัน้อย่างตกตะลึงจนลืมว่าตนเองก็อยู่ใน

สถานการณ์ที่เสี่ยงชีวิตเช่นกนั 

รู้ตวัอีกทีร่างของหลก็ล้มกระแทกพืน้และนัน่ไม่ใช่การโจมตีของ

อสรูแต่เป็นเพื่อนเขาที่เข้ามาผลกัหลให้หลบการโจมตีของอสรูร้าย 

“มวัท าอะไรน่ะ!” สมาชิกคนหน่ึงขึน้เสียงอย่างไม่พอใจ 



 

๖๗ 

 

เมื่อหลตัง้สติได้ก็รีบตวดักรงเล็บฆ่าอสรูที่อยู่ใกล้แล้วหนัไปหา

สมาชิกกลุ่มของตน “เราต้องไปหมู่บ้านลบัแล คนกลุ่มนัน้ก าลงัตกอยู่ใน

อนัตราย” 

“เราต้องท าหน้าที่ของเราให้เสร็จก่อน” เพื่อนคนหน่ึงค้าน 

“ถ้าเอาศิลาออกมาได้แล้วคนพวกนัน้ตายมันจะมีประโยชน์

อะไร!” หลตะคอกกลบัทนัที 

“หยุดทะเลาะกันเองสักที!” ผู้อาวุโสที่สุดตะโกนเรียกสติคนใน

กลุ่ม “ที่หลพูดก็ถูก แต่ก่อนจะไปช่วยคนกลุ่มนัน้ เราเอาตวัรอดจากอสรู

กลุ่มนีใ้ห้ได้ก่อนเถอะ” 

แล้วการต่อสู้ ก็ด าเนินไปอย่างดุเดือด หลและเพื่อนได้รับ

บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็สามารถพาตนออกมานอกป่าต้องค าสาปได้             

เมื่อเงยหน้ามองท้องฟ้าพวกเขาก็รู้ว่าพวกตนเสียเวลาในป่าในไปเกือบ

หน่ึงวนั 

“รีบไปกนัเถอะ” หลเอ่ยแล้วรีบเดินไปยงัรถอย่างรีบร้อน 

 

ป่าต้องค าสาปและหมู่บ้านลบัแลอยู่ไกลจากกันมาก แต่ความ

รีบร้อนของหลท าให้ทัง้ห้ามาถึงหมู่บ้านลบัแลได้ภายในเวลาเพียงสองวนั



๖๘ 

 

เท่านัน้ แต่ถึงอย่างนัน้หมู่บ้านลับแลก็ไม่ใช่สถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้า

ออกได้อย่างอิสระ 

ทางเข้าหมู่บ้านลึกลบัซบัซ้อนจนมีเพียงคนในหมู่บ้านเท่านัน้ท่ี

เดินทางได้อย่างถูกต้องแม่นย า หลและพรรคพวกจึงเสียเวลาติดต่อ

ผู้อ านวยการให้ส่งข่าวไปยงัหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านออกมารับตน 

โชคดีที่ ผู้ อ านวยการและหมู่ บ้านลับแลสามารถติดต่อกัน ผ่าน             

จดหมายเวท ท าให้พวกเขาไม่เสียเวลารอมากนกั 

เมื่อได้พบกบัคนน าทาง หลก็ต้องแปลกใจเพราะคนๆ นัน้มีท่าที

สงบเสงี่ยมราวกบัภายในหมู่บ้านไม่มีอะไรเกิดขึน้ 

“ข้างในหมู่บ้านเป็นยังไงบ้าง” หลตัดสินใจถามระหว่างเดิน

ทางเข้าไปในหมู่บ้าน 

ผู้น าทางหนัมามองหลเล็กน้อย “ทกุคนสบายดีครับ” 

ค าตอบที่ได้รับท าให้หลขมวดคิว้จนแทบผกูเป็นปม 

“แล้วกลุ่มไสยเวทขาวที่มาก่อนหน้านีล่้ะ” สมาชิกคนหน่ึงถาม 

“พวกเขาออกไปตัง้แต่สองคืนก่อนแล้วครับ” 

“ไปไหน” 



๖๙

ผู้น าทางส่ายหน้า “ไม่รู้ครับ แต่อีกไม่นานคงกลบัมา เพราะข้าว

ของหลายอย่างยงัอยู่ที่หมู่บ้าน” 

เมื่อได้ยินดงันัน้ หลก็ยิ่งร้อนใจมากกว่าเดิม “รีบไปกนัเถอะ” 

ใช้เวลาไม่นานทัง้หมดก็มาถึงหมู่บ้าน อาคารบ้านเรือนที่นี่ดู

แปลกตา บ้านบางหลังดูคล้ายตอไม้ขนาดมหึมาที่ถูกดัดแปลงเป็นที่  

อยู่อาศัย ขณะที่ บ้านบางหลังเกิดจากการน ากิ่ งไม้สานกันไปมา 

กลางหมู่บ้านเป็นพืน้ที่ส่วนรวมขนาดใหญ่ที่มีโต๊ะเก้าอีม้ากมายหลาย

ขนาด 

หลกวาดตามองรอบๆ แต่แล้วก็สะดุดตากับร่างๆ หนึ่งที่นัง่หนั

หลังอยู่บ้านเก้าอี ้ชายคนนัน้เป็นคนร่างสูง เส้นผมสีเปลือกข้าวโพดถูก

รวบไว้ด้วยวงแหวนที่ท าจากเปลือกไม้ 

“จันทร์” หลเอ่ยชื่อที่คุ้ นเคยออกมา แล้ว ร่างนัน้ก็หันมา

ประจันหน้ากับหล รอยยิม้อ่อนโยนยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่

เปล่ียนแปลง “ท าไมนายถึงมาอยู่ที่น่ี” 

จนัทร์ไม่ตอบค าถามแต่เปล่ียนไปคยุเร่ืองอื่นแทน “มาหาวีไม่ใช่

เหรอครับ ไปกนัเถอะ” 



๗๐ 

 

เมื่อเห็นท่าทีของจนัทร์ หนึ่งในสมาชิกก็ตรงไปกระชากคอเสือ้

จนัทร์ทนัที “คิดว่าเราจะตามแกไปง่ายๆ หรือไง” 

แต่จนัทร์ไม่มีท่าทีสะทกสะท้านแม้แต่น้อย รอยยิม้บนใบหน้าก็

ไม่ได้เลือนหายไป “พวกคุณมีตัวเลือกเหรอครับ ถ้าไม่ตามผมมา                

พวกคณุก็ไม่มีทางรู้ว่าคนที่เหลือหายไปไหน” 

“อย่าปากดีให้มาก ฉันฆ่าแกตรงนีแ้ล้วไปตามหาพวกนัน้เอง         

ก็ได้” 

“ถ้าผมตายหรือบาดเจ็บ เพื่อนของพวกคณุก็ไม่รอดครับ” 

“แก!” 

“คุ้มเหรอครับ คุณฆ่าผมแค่คนเดียว แต่เพื่อนคณุตายตัง้ห้าคน

แหนะ” 

สมาชิกคนนัน้กัดฟันแน่นอย่างเจ็บใจแต่ในที่สุดเขาก็ยอม

ปล่อยจนัทร์เป็นอิสระ 

“ที่นีก้็ตามมาได้แล้วครับ” จนัทร์พดูก่อนจะเดินน า 

แต่หลก็รัง้เอาไว้เสียก่อน “เดี๋ยว” 

จนัทร์หนักลบัมาเพื่อฟังหลพดูต่อ 



 

๗๑ 

 

“ฉันไปแค่คนเดียว เพื่อนของฉันจะอยู่ที่นี่  แบบนัน้คงไม่มี

ปัญหาใช่ไหม” 

“หล!” สมาชิกคนหน่ึงแย้งขึน้มาทนัที  

หลยกมือปรามก่อนจะหันไปคุยกับทัง้ส่ีคนด้วยเสียงแผ่วเบา 

“ถ้าฉันไม่กลบัมาภายในสองวนัก็รีบติดต่อผู้อ านวยการ”จากนัน้หลก็เดิน

ตามจนัทร์ไปแต่โดยดี 

 

หลังจากเดินออกจากหมู่บ้านได้ระยะหนึ่ง จันทร์ก็เดินน าไป          

ในถ า้ อากาศภายในถ า้เย็นเยียบ แค่สดูลมหายใจเข้าก็รู้สกึเจ็บหน้าอก 

“เราจะไปไหนกนัแน่” หลถาม 

จู่ๆ จนัทร์ก็หยดุเดินกะทนัหนัแล้วหนัมาสบตาหล 

ท่าทีของจนัทร์ท าให้หลขมวดคิว้แน่น “มีอะไร” 

“ขอโทษนะหล” 

เพียงพริบตา หลก็รู้สึกว่าถูกของแข็งกระแทกล าคอ จากนัน้

ภาพตรงหน้าก็ค่อยๆ พร่าเบลอ ส่ิงสดุท้ายที่หลรู้สกึคือร่างของตนท่ีค่อยๆ 

ทรุดลงบนพืน้หินเย็นยะเยือก จากนัน้ทกุอย่างก็ดบัไป 

 



๗๒ 

 

หลลืมตาขึน้มาอีกครัง้ก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องส่ีเหล่ียม

กว้างขวาง 

“พี่คะ พี่คนนีฟื้้นแล้ว” เสียงเจือ้ยแจ้วของเด็กหญิงดังกระทบ

โสตประสาท เมื่อหันไปมองก็เห็นเด็กหญิงผู้มีผมสีฟางหยกัศกนัง่อยู่ไม่

ห่างจากเขา เธอก าลงัหนัหน้าไปพูดกับชายคนหนึ่งที่ก าลงัส ารวจอาการ

ของคนอื่นๆ ที่สลบไสลอยู่ในห้อง เมื่อได้ยินเสียงเด็กหญิง เขาก็รีบลกุมา

หาหล 

ทันทีที่เห็นใบหน้าอีกฝ่าย หลก็เบิกตากว้างแล้วรีบลุกขึน้นั่ง

ทนัที “วี!” เขามองส ารวจอีกฝ่ายเพื่อให้แน่ใจวา่วไีม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 

เมื่อเห็นท่าทีของหล วีจึงเอ่ยเพื่อคลายความกังวลของอีกฝ่าย 

“ฉนัไม่เป็นอะไรหรอก” 

“แต่ว่าดอกบวั…” 

“คงเป็นเพราะถูกไสยเวทโจมตี แต่ดูเหมือนไสยเวทนัน้จะมีผล

กบัสติสมัปชญัญะเพียงชัว่คราว” 

เมื่อฟังวีจบ หลก็พยกัหน้าเล็กน้อย เขามองเด็กหญิงตวัน้อยที่

อยู่ข้างวีตลอดเวลา วีเองก็สังเกตเห็นว่าหลก าลังมองเด็กหญิงด้วยแวว

ตาสงสยัเขาจึงแนะน าเด็กน้อยให้เพื่อนของตนรู้จกั 



 

๗๓ 

 

“นี่ดาริน พ่อของเขาเคยเป็นหวัหน้าหมู่บ้านน่ะ” 

“เคยเป็นงัน้เหรอ” 

“ตอนนีคุ้ณพ่อกับคุณแม่ไม่อยู่แล้วค่ะ” ดารินเป็นฝ่ายตอบ       

ข้อสงสยัของหลด้วยตนเอง ค าตอบนัน้ท าให้หลเงียบไปครู่ใหญ่ เขารู้ดีว่า

การเติบโตโดยปราศจากพ่อแม่นัน้เป็นเร่ืองเจ็บปวดเพียงใด 

“หนูไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ ทุกคนในหมู่บ้านดูแลหนูเป็นอย่างดี” 

เมื่อเห็นสีหน้าของหลเด็กสาวก็รีบพดูต่อพร้อมฉีกยิม้กว้าง 

หลไม่ตอบอะไรเพียงแต่เอือ้มมือไปลบูหวัเด็กหญิงตวัน้อยก่อน

จะหนัไปหาวี “ตอนนัน้เกิดอะไรขึน้กนัแน่” 

วีทบทวนเร่ืองราวที่เกิดขึน้ครู่หน่ึงแล้วจึงเล่าให้หลฟัง 

 

เมื่อวีและสมาชิกในกลุ่มอีกสี่คมมาถึงหมู่บ้านลบัแล พวกเขาก็

เล่าเร่ืองที่เกิดขึน้ที่โรงเรียนตกัศิลาให้คนในหมู่บ้านฟังแล้วบอกว่าตอนนี ้

ไสยเวทขาวต้องการศิลาสีอ าพนัเพื่อน าไปฟืน้ฟโูรงเรียน 

เมื่อฟังจบชาวบ้านมีสีหน้ากังวลเล็กน้อยแล้วเขาก็น าทางผู้ ใช้

ไสยเวทขาวทัง้ห้าไปยงับ้านหลงัหน่ึง 



๗๔ 

 

‘มีเพียงสายเลือดของหวัหน้าหมู่บ้านที่สามารถน าศิลาออกมา

ได้ พวกคณุลองไปคยุกบัเธอเถอะ’ พดูจบชาวบ้านก็หนัหลงัเดินจากกไป 

ไม่ทันที่ วี จะ เคาะประตู บ้าน ประตูก็ เ ปิดออกพร้อมกับ             

การปรากฏตัวของเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่ง  จากนัน้พวกเขาก็ได้รู้ว่า

เด็กหญิงคนนีช้ื่อดาริน เธอเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลหัวหน้า

หมู่บ้าน 

‘ตอนนีห้มู่บ้านไม่มีศิลาสีอ าพนัอีกแล้ว’ เธอพดูเพียงเท่านัน้แล้ว

เชือ้เชิญให้ทัง้ห้าคนค้างแรมที่น่ีก่อน 

ค าพดูของเด็กน้อยท าให้สมาชิกหลายคนไม่พอใจและพยายาม

เค้นความจริงจากเด็กหญิงตวัน้อยจนดารินเร่ิมตื่นกลวั วีจึงปรามทัง้ส่ีคน

เอาไว้  

คืนนัน้ทัง้ห้าคนต้องค้างแรมในหมู่บ้านลับแลและพยายามคุย

กับดารินว่าเหตุใดเธอจึงบอกว่าที่หมู่บ้านไม่มีศิลาสีอ าพนัอีกแล้ว แต่ไม่

ว่าจะเกลีย้กล่อมอย่างไรดารินไม่ให้ค าตอบแก่พวกเขา 

‘ก๊อกๆ’ ทันใดนัน้เสียงเคาะประตูก็ดังขึน้ ทุกคนมองหน้ากัน

อย่างไม่เข้าใจเพราะไม่น่ามีใครมารบกวนพวกเขาในเวลานี ้



 

๗๕ 

 

ดารินเป็นคนเดินไปเปิดประตู ด้านหลังประตูนัน้คือจันทร์ที่

หายไปจากโรงเรียนตกัศิลาเป็นเวลานาน 

เมื่อเห็นใบหน้าจนัทร์ สมาชิกส่ีคนก็ตัง้ท่าเตรียมต่อสู้ทนัที 

‘จันทร์ ท าไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ ’ วีถามทันทีที่อีกฝ่ายก้าวเข้ามา         

ในบ้าน 

‘ดารินมาทางนีเ้ร็ว!’ เพื่อนคนหน่ึงส่งเสียงตะโกน 

ดารินหนัรีหนัขวางอย่างท าตวัไม่ถกู เธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้ 

แต่ไม่ทันที่จะก้าวไปทางกลุ่มวี จันทร์ก็จับไหล่เธอไว้เสียก่อน เธอจึงไม่

กล้าขยบัไปไหน ขณะที่สมาชิกไสยเวทขาวก็ไม่กล้าโจมตีบุ่มบ่ามเพราะ

กลวัดารินจะได้รับบาดเจ็บไปด้วย 

ขณะที่ก าลงัพุ่งสมาธิไปยงัการเคล่ือนไหวของจนัทร์ ทนัใดนัน้ก็

มีวัตถุบางอย่างพุ่งมาปักจนตัว เมื่อก้มมองก็เห็นว่าเป็นวตัถุสีด าคล้าย

โลหะ พวกเขาสัมผัสได้ถึงไสยเวทด าที่เอ่อล้นออกมาจากอาวุธชิน้นัน้     

แต่ไม่ทนัได้ดงึวตัถปุริศนาออกจากล าตวั แขนขาพวกเขาก็แข็งทื่อจนขยบั

ไม่ได้ ความเจ็บปวดแล่นไปทัว่ร่าง 



๗๖ 

 

ส่ิงสุดท้ายที่วีเห็นคือสีหน้าดารินที่ดูตื่นกลัว ขณะที่ใบหน้า

จันทร์กลับเรียบเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึน้ ด้านหลังจันทร์มีคนแปลก

หน้าทยอยเข้ามาในบ้าน แล้วภาพทัง้หมดก็กลายเป็นสีด าสนิท 

 

“รู้ตวัอีกทีก็มาอยู่ในห้องนีแ้ล้ว” พูดจบวีก็หนัไปลบูหวัเด็กหญิง

ตวัน้อย “แต่โชคดีที่พวกนัน้ไม่ได้ท าร้ายดาริน” 

“จนัทร์เป็นศตัรูของเราจริงๆ สินะ” หลพึมพ า 

วีไม่ได้ตอบค าถามนัน้ เขาเองก็ยัง รู้สึกสับสนอยู่ เช่นกัน               

เสีย้วความคิดหนึ่งยงัคงเชื่อว่าจนัทร์ไม่ใช่คนเลวร้ายพอที่จะท าลายศิลา 

แต่ตอนนีทุ้กอย่างก็ชัดเจนแล้วว่าจันทร์ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขา

แน่นอน 

 



 

๗๗ 

 

๖ 
เส้นทางที่มองไม่เหน็ 

 
 

หากชีวิตเปรียบดั่งการเดินทาง นัน่คงเป็นการเดินทางที่ไกล
แสนไกล 

เราต่างเลือกเดินตามเสน้ทางทีม่องไม่เห็น และบางครั้งเสน้ทาง
นัน้ก็พาเราไปเจอกบัทางแยกอีกมากมาย บางทางก็เป็นทางแยกที่โรย
ด้วยกลีบกุกลาบ บางทางก็เป็นทางแยกที่มีแต่ขวากขนาม แต่สุดท้าย
แล้วก็ไม่มีใครบอกไดว้่าทางใดเป็นทางทีถู่ก ทางใดเป็นทางทีค่วรไป หรือ
ทางใดเป็นทางที่จะพาเราไม่สู่จุดหมาย มีแต่ต้องลองก้าวเดินไปเท่านัน้
จึงจะพบค าตอบ... 

บางคนอาจพบกบัความส าเร็จอยู่ทีป่ลายทางนัน้ ในขณะทีบ่าง
คนต้องเจอกับความส้ินหวังที่ไม่อาจบรรยายเป็นค าพูดได้ ผลลัพธ์ที่       
น่ากลัวนี้ท าให้การเลือกทางเดินของมนุษย์เป็นเร่ืองยากเกินกว่าจะ
ตดัสินใจ แต่ถ้าหากหยดุอยู่กบัที ่คนๆ นัน้ก็คงเหมือนตุ๊กตาทีไ่ร้จุดหมาย 
เป็นเพียงมนษุย์ผูเ้ปราะบางเกินกว่าจะเลือกทางเดินของตวัเอง 



๗๘ 

 

แต่ถ้าหากเลือกเส้นทางของตนแล้ว ก็จงตั้งมั่นและมุ่งหน้า
ต่อไป อย่าได้เสียใจกบัการตดัสินใจของตนเอง เพราะชีวิตมนษุย์นัน้สัน้
เกินกว่าจะเดินย้อนกลบั 

 
หลังจากทัง้ห้องตกอยู่ในความเงียบ คนในห้องก็ได้ยินเสียง

ฝีเท้าดังแว่วมาจากด้านนอกก่อนจะหยุดลงหน้าห้อง ไม่นานประตูก็           
เปิดออก 

ชายหญิงคู่หนึ่งยืนรออยู่หน้าประตู ขณะที่ชายอีกคนหนึ่งเดิน
เข้ามาในห้อง  

ชายคนนัน้ไม่ใช่ใคร แต่เป็นคนท่ีหลและวีคุ้นหน้าเป็นอย่างดี 
จนัทร์นัน่เอง 
“ท่านผู้น าอยากพบทัง้สองคน” จันทร์พูดพลางมองหลและวี     

นัน่ท าให้ทกุคนในห้องหนัไปมองเด็กหนุ่มทัง้สองคนทนัที  
ความกังวลคละคลุ้งปกคลมุห้อง ทุกคนต่างรู้ดีว่าสถานการณ์

ตอนนีไ้ม่มีใครได้เปรียบเกินกว่าธชา หาก ธชาคิดจะก าจดัทัง้สองคนคง
ไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่าตอนนี ้

ดารินมองหน้าเด็กหนุ่มทัง้สองคนด้วยความเป็นห่วง และ           
ชั่วพริบตานั่นเธอก็อดสังหรณ์ใจไม่ได้ เธอสัมผัสได้ว่าหากทัง้สองก้าว



 

๗๙ 

 

ออกจากห้องนีไ้ป ทุกอย่างจะไม่มีทางกลับไปเป็นดังเดิม จากนัน้เธอ         
ก็รู้สึกว่ารอบข้างถูกรายล้อมด้วยความมืดมิด แต่ท่ามกลางความมืดมิด
นัน้มีบ่อน า้บ่อหนึ่งผดุขึน้มา เธอรู้ทนัทีว่านี่เป็นภาพนิมิต 

เด็กหญิงค่อยๆ ย่างเท้าไปใกล้ๆ บ่อน า้อย่างหวาดกลวั เธอรู้สกึ
ว่า นิมิตที่เธอก าลงัจะได้เห็น อาจจะไม่ใช่เร่ืองที่ดีนกั เมื่อก้มหน้ามองบ่อ
น า้ ผิวน า้ก็เร่ิมแปรเปล่ียนเป็นเกลียวคล่ืน ก่อนจะปรากฏภาพบางอย่าง 
ภาพนัน้มีแต่ฝุ่ นฟุ้งตลบบรรยากาศรอบข้างดูวุ่นวายไปหมด ชายคนหนึ่ง
ยืนอยู่ท่ามกลางความวินาศนัน้ เขาก าลงัเปล่งเสียงตะโกนอย่างบ้าคลัง่ 
เมื่อหมอกควนัค่อยๆ จางลง เธอจึงเห็นว่าชายในนิมิตคนนัน้คือหล 

หลเพียงคนเดียว 
หลที่ไร้วีข้างกาย 
เมื่อหลุดจากภวังค์ ดารินโผเข้าไปจับแขนเด็กหนุ่มทัง้สองคน     

ไว้แน่น ภาพนิมิตที่เธอเห็นเมื่อครู่ยิ่งท าให้เธอกงัวลมากกว่าเดิม กงัวลว่า
วีจะตกอยู่ในอนัตราย กังวลว่าหลจะถูกความบ้าคลัง่ครอบง า ความคิด
ในหวัเธอยุ่งเหยิงเกินกว่าจะเรียบเรียงเป็นค าพดู 

เด็กหญิงมองจันทร์ที่ยืนอยู่จุดเดิม ใบหน้าเขาดูเรียบเฉย              
ยากจะคาดเดาอารมณ์ เขาไม่ได้เร่งรัด และไม่ได้บงัคบัหลและวี เขาเพยีง
ยืนรออยู่ตรงนัน้จนกว่าหลและวีจะเดินตามเขาออกไป แม้ดารินจะมัน่ใจ



๘๐ 

 

ว่าจันทร์ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อทัง้สองคน แต่เธอไม่อาจมั่นใจได้ว่า        
ท่านผู้น าไสยเวทย์ด าจะไม่ท าร้ายเด็กหนุ่มทัง้สองคน 

วีย่อตัวลงมาลูบหัวเด็กหญิงเป็นเชิงปลอบใจ เขารู้ตัวดีกว่า    
การตามจนัทร์ออกไปพบท่านผู้น าเป็นเร่ืองอนัตรายมาก แต่ถ้าหากไม่ท า
อะไรเลย ทุกคนก็จะต้องอยู่แบบนีต้่อไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร และแม้
วนันีจ้ะหลีกเลี่ยงการพบท่านผู้น าได้ แต่ใช่ว่าจะหลีกเลี่ยงได้ตลอดไป 

หลเอือ้มมือไปยีหวัเด็กน้อย “ไม่ต้องกลวันะ เราจะรีบกลบัมา” 
พูดจบ หลก็หนัไปสบตาเพื่อนที่เป็นดัง่พี่น้องของตน แล้วทัง้สองคนก็เดิน
ตามหลงัจนัทร์ออกไปจากห้อง 

ดารินมองแผ่นหลงัของทัง้คู่อย่างหวาดกลวั 
เธอกลวั 
กลวัเหลือเกินว่าจะไม่ได้พบทัง้สองคนอีก 
จันทร์เดินน าหลและวีมายังห้องๆ หนึ่ง ตลอดทางบรรยากาศ

ถกูปกคลมุด้วยความเงียบสงดั ไม่มีใครเอ่ยปากพดูอะไรออกมา 
เมื่อมาถึงหน้าห้อง ไม่ทนัที่จนัทร์จะเคาะประตู ประตูก็ถูกเปิด

ออกจากด้านใน ธชาก้าวออกมาจากในห้อง เขาเป็นชายร่างสูงใหญ่
ท่าทางภูมิฐาน เส้นผมสีด าสัน้ถูกหวีเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ ใบหน้า          



 

๘๑ 

 

คมคายมีร่องรอยเหี่ยวย่นเล็กน้อย แต่ดวงตากลับดูราวกับพญาราชสีห์         
ผู้ เป่ียมอ านาจ 

ธชายกมุมปากขึน้เล็กน้อยเป็นการทักทายเด็กหนุ่มที่อยู่เบือ้ง
หน้า ก่อนจะหนัไปเอ่ยกบัจนัทร์ “ไปพกัผ่อนเถอะ” เมื่อได้ยินค านัน้ จนัทร์
ก็มีท่าทีว่าอยากปฏิเสธ แต่เมื่อสบกับดวงตาคมปราบ เขาก็เลือกที่จะ
พยกัหน้าน้อยๆ แล้วเดินจากไป 

ธชามองลูกบุญธรรมของตนเดินจากไปจนลับสายตา จากนัน้
เขาจึงหันมองมองเด็กหนุ่มสองคนที่ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิม แววตามาดร้าย
ของเด็กหนุ่มทัง้สองคนท าให้ธชาส่งเสียงหวัเราะในล าคอ 

“มาทางนี”้ เขาพูดเพียงเท่านัน้ แล้วเดินน าเด็กหนุ่มทัง้สองคน
ไปยงัเส้นทางที่ทอดยาว 

โถงทางเดินมืดทึบ แสงไฟสลัวถูกจุดขึน้ทีละดวง ทีละดวง      
เสียงรองเท้าหนังบดพืน้ดงัมาจากที่ไกลๆ จังหวะก้าวเท้าสม ่าเสมอและ
หนักแน่นบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเจ้าของฝีเท้าเป็นคนมั่นใจในตัวเอง 
ธชาก าลงัมุ่งหน้าไปที่ไหนสกัแห่ง สีหน้าของเขานิ่งเรียบ เช่นเดียวกับผู้ที่
เดินอยู่ด้านหลงัเขา 

เสียงฝีเท้าหยดุลงหน้าห้องๆ หน่ึง 
เสียงทุ้มกงัวานเอ่ยกบัคู่สนทนาโดยที่ยงัไม่เปิดประตหู้อง 



๘๒ 

 

“มีเร่ืองที่คุณควรรู้” เมื่อพูดจบ เขาก็หันไปมองหน้าคู่สนทนา
เพื่อให้มัน่ใจว่าอีกฝ่ายตัง้ใจฟังส่ิงที่เขาจะพูด “ดี ถ้าคุณไม่ตัง้ใจฟังให้ดี 
คุณอาจจะพลาดเร่ืองราวส าคัญ” อีกฝ่ายหยุดพูดครู่หนึ่งแล้วจึงพูดต่อ 
“ผมจะพูดเพียงครัง้เดียว ไม่พูดซ า้และไม่อนุญาตให้คุณพูดแทรก เพราะ
เวลาของเราเหลือน้อยเต็มที”  

เมื่อพูดจบเขาก็ค่อยเอือ้มมือไปเปิดห้องๆ นัน้ จุดดวงไฟดวง
เล็กๆ แล้วเดินเข้าไปในห้อง 

“คุณคงเคยคิดว่าคุณเป็นเพียงเบีย้ธรรมดาในกระดานหมากนี ้
ผิดแล้ว คณุคือราชาของเกมนี ้แต่คณุไม่ใช่คนกมุชะตาเร่ืองนีห้รอก คนที่
เป็นผู้กมุชะตาคือผมต่างหาก เพราะผมรู้ในส่ิงที่คณุไม่รู้” เมื่อพดูถึงตรงนี ้
ชายคนนัน้ก็หยดุฝีเท้าแล้วหนัมาประจนัหน้ากบัคู่สนทนา 

“ส่ิงที่ผมต้องการจากคุณคือข้อตกลง คุณต้องตัง้ใจฟังดีๆ และ
ไม่ตดัสินจนกว่าผมจะเล่าจบ” 

ดวงตาของคู่สนทนาฉายแววไม่พอใจเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้แย้ง
อะไรออกไป ชายปริศนาจึงพดูต่อ “ถ้าคณุท าไม่ได้ก็เดินออกจากห้องนีไ้ป 
แต่ถ้าคณุจะอยู่ ให้จ าไว้ว่านี่เป็นการตดัสินใจของคณุเอง” 

“….” 



 

๘๓ 

 

“คุณจะแสร้งท าเป็นไม่เคยได้ยินเร่ืองนีก้็ได้ แต่ผมเชื่อว่าเร่ืองที่
ผมก าลงัพูด คงจะตามหลอกหลอนคุณตลอดไป” เขามองคู่สนทนาด้วย
แววตาจริงจงักว่าครัง้ไหนๆ “ส่ิงที่เกิดขึน้หลงัจากนี ้คณุคือคนตดัสินใจ” 

เมื่อพูดจบ ธชาก็เดินตรงไปยงัโต๊ะตัวหนึ่ง ไม่สิ จะบอกว่าโต๊ะ
ตวัหน่ึงคงไม่ถกูนกั เพราะนอกจากโต๊ะตวันีก้็ไม่มีโต๊ะตวัอื่นอีกแล้ว 

ห้องที่ทัง้สามเดินเข้ามาเป็นห้องขนาดเล็ก ทัง้ห้องมีเพียงโต๊ะ
และเก้าอีช้ดุหนึ่ง ชัน้หนงัสือและโซฟาตวัยาวเท่านัน้ 

ธชาหยิบกรอบรูปกรอบหนึ่งออกมาจากลิน้ชกัใต้โต๊ะ จากนัน้
เขาก็ยื่นกรอบรูปนัน้ให้วี รูปที่อยู่ในกรอบรูปเป็นรูปของเด็กหนุ่มวนัแรก
รุ่นสองคน ทัง้สองคนมีใบหน้าค่อนข้างคล้ายคลงึกนั เมื่อวีละสายตาจาก
ชายในรูปก็เห็นธชายืนอยู่ตรงหน้า และตอนนัน้เขาก็รู้ทันทีว่าเด็กหนุ่ม  
คนหน่ึงในรูปคือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขา 

“จะบอกอะไรกนัแน่” หลงัจากหลเห็นภาพในมือวีเขาก็เอ่ยปาก
ถามฝ่ายตรงข้าม 

ธชาสบตาวีก่อนจะพดูสิ่งที่ท าให้เด็กหนุ่มทัง้สองคนน่ิงอึง้ 
“ผู้ชายอีกคนในรูปคือพ่อของคณุ”  
“…….” เกิดความเงียบขึน้ชัว่ขณะ 



๘๔ 

 

“เขาคือพ่อของวี” ท่านผู้น าเอ่ยย า้อีกครัง้ “และเขาคือพี่น้อชาย
ของผม” 

ค าพูดที่ออกมาจากผู้อ านวยการท าให้เด็กหนุ่มนิ่งอึง้กว่าเดิม 
โดยเฉพาะวี เขามองคนตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตา ใจหนึ่งก็อยากคิดว่า
ค าที่ออกมาจากปากเขาเป็นค าโกหก แต่สายตาของธชาท าให้วีเชื่อว่าส่ิง
ที่ค าตรงหน้าพดูเป็นเร่ืองจริง  

วีก้มมองรูปในมืออีกครัง้โดยไม่พดูอะไร 
หลมองวีที่ก้มหน้ามองภาพในกรอบรูปอย่างนิ่งงัน แต่เขา

สังเกตเห็นว่าดวงตาอีกฝ่ายฉายแวววูบไหว มือที่จับกรอบรูปสั่นระริก
อย่างน่าสงสาร ส่ิงที่ธชาเพิ่งพดูคงมีผลต่อจิตใจวีไม่น้อย 

“ถ้านั่นเป็นความจริงแล้วคุณจะให้คนตามล่าพี่ชายตัวเอง
ท าไม?!” หลถามกึ่งตะคอก 

เมื่อได้ยินค าถาม ธชาก็ขมวดคิว้เล็กน้อย แต่ไม่นานเขาก็แสดง
สีหน้าราวกบัเข้าใจอะไรบางอย่าง 

“พวกเขาบอกคณุอย่างนัน้สินะ” ธชาพึมพ าออกมาก่อนจะมอง
เด็กหนุ่มทัง้สองคนด้วยดวงตาทรงอ านาจพร้อมเอ่ยด้วยน า้เสียงหนัก
แน่น “ไม่เลย ผมไม่เคยให้ใครตามล่าพี่ชายตัวเอง ผมไม่เคยท าร้าย
ครอบครัวของคณุ” 



 

๘๕ 

 

“………..” 
 “คุณไม่ต้องเชื่อผมในทันทีก็ได้ แต่ผมขอยืนยันว่าเร่ืองนีเ้ป็น
เร่ืองจริง” 
 “ถ้าไม่ใช่คุณ แล้วใครเป็นคนฆ่าครอบครัวผม” วีที่นิ่งเงียบมา
นานเอ่ยปากถาม 
 ธชาส่ายหวัเป็นเชิงปฏิเสธ “ผมไม่รู้ว่าคนพวกนัน้เป็นใครกนัแน่ 
และผมก็ไม่รู้ว่าครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้าง แต่วี…” เสียงทุ้มเงียบ
ลงไปชัว่อดึใจก่อนจะพดูต่อ “วี พ่อของคณุยงัไม่ตาย” 
 ทนัทีที่พดูจบ ธชาก็เดินไปท่ีโต๊ะตวัเดิมออกครัง้ คราวนีเ้ขาหยิบ
กล่องก ามะหยี่สีด ากล่องหนึ่งออกมา ก่อนจะหนักล่องไปทางเด็กหนุ่มทัง้
สองแล้วเปิดกล่องนัน้ 
 ส่ิงที่บรรจอุยู่ในกล่องท าให้หลและวีเบิกตาค้าง 
 มันคือดอกบัวสีเงินคล้ายกับดอกบัวที่หลและวีมี เพียงแต่
ดอกบวัในกล่องดเูก่าและโรยรา กลีบของมนัหล่นเกล่ือนอยู่ภายในกล่อง 
 “เขาอยู่ไหน” วีถามอีกฝ่ายทนัทีเมื่อเห็นของที่อยู่ในกล่อง ดจูาก
กลีบดอกบัวที่เหลืออยู่แล้วก็พอเดาออกว่าพี่ของธชาหรือพ่อของเขา
อาการไม่สู้ดีนัก แต่ค าถามของวีกลบัไม่ได้รับค าตอบ ธชาเพียงส่ายหน้า



๘๖ 

 

แล้วก้มมองดอกบวัในกล่อง แววตาเขาฉายแววเศร้าเล็กน้อย แต่ไม่นาน
ก็กลบัมาเป็นปกติ 
 “ตอนนัน้เกิดอะไรขึน้กนัแน่” หลเป็นฝ่ายท าลายความเงียบ 
 “ความจริงผมเองก็ไม่รู้อะไรมาก ดอกบัวดอกนัน้ผมและอา
มนัต์ร่ายเวทย์ไว้ตัง้แต่ตอนนีพ้วกเรารู้ว่าอามนัต์และอลิยาต้องแฝงตวัเข้า
ไปในโรงเรียนตกัศิลา” 
 จากนัน้ท่านผู้น าก็เล่าเร่ืองที่ตนรู้ให้ทัง้สองคนฟัง 
 ธชาและอามันต์เป็นลูกชายของท่านผู้น าไสยเวทด าคนก่อน 
และท่านผู้น าได้ส่งอามนัต์และอลิยาไปยงัโรงเรียนตกัศิลาซึง่เป็นโรงเรียน
ฝึกไสยเวทขาวเพื่อสอดส่องความเคล่ือนไหวของไสยเวทขาว รวมทัง้
ป้องกนัการถกูโจมตีจากกลุ่มไสยเวทขาว 
 แม้โรงเรียนตักศิลาจะแคลงใจที่อามันต์และอลิยาใช้ไสยเวท
ขาวไม่ได้ แต่ทัง้สองก็แสดงถึงความบริสุทธ์ิใจและไม่เคยเป็นภัยต่อ
โรงเรียนตกัศิลา ทกุอย่างจึงเป็นไปอย่างราบร่ืน 
 จนกระทัง่อลิยาและรังสิมนัต์ตัง้ครรภ์ 
 แรกเร่ิมเดิมทีการให้ก าเนิดลกูระหว่างไสยเวทขาวและไสยเวท
ด าไม่ใช่เร่ืองน่ากังวลนกั เพราะ หากไสยเวททัง้สองให้ก าเนิดลกูด้วยกนั 
ลกูที่เกิดมามกัไม่มีความสามารถทางไสยเวท  



 

๘๗ 

 

แม้จะมีเร่ืองเล่าว่าเด็กที่เกิดมาอาจใช้ได้ทัง้ไสยเวทขาวและด า
จนมีพลังเหนือกว่าผู้อื่น แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีเร่ืองแบบ
นัน้เกิดขึน้ 
 แต่แล้วหลและวีกลบัใช้ได้ทัง้ไสยเวทขาวและด า 
 ใครบางคนคงหวั่นเกรงว่า หลและวีอาจจะกลายเป็นผู้ คุม
อ านาจในอนาคตจึงพยายามจะก าจัดทัง้สองคนทิง้เสีย เมื่ออามันต์รู้ 
เร่ืองนีจ้ึงมาขอร้องให้ธชาช่วยเหลือ แต่นั่นเป็นครัง้สุดท้ายที่ธชาได้เจอ 
อามนัต์ 

ธชาไม่รู้เลยว่า หลงัจากวนันัน้เกิดอะไรขึน้ อามนัต์หนีการตาม
ล่าของพวกนัน้ไปท่ีไหน ท าไมถึงไม่ติดต่อเขา 

ธชาโทษตัวเองตลอดว่า การที่พี่ชายและหลานของตัวเอง
หายไปเป็นความผิดของตวัเองที่ยื่นมือเข้าไปช่วยช้าเกินไป หลงัจากวนั
นัน้เขาก็ตามหาอามนัต์และหลานของเขามาตลอด 

เขามกัส่งคนไปยงัโรงเรียนตกัศิลาเพื่อมองหาเด็กที่อาจจะเป็น
หลานของเขา 

จนกระทัง่จนัทร์พบหลและวี 
แม้การพบกนัครัง้แรกจะไม่มีอะไรพิเศษ แต่เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่

ห้องสมดุ จนัทร์ก็รู้ทนัทีว่าหลและวีคือคนที่เขาตามหาธชาจึงมอบหมาย



๘๘ 

 

ให้จนัทร์คอยอยู่กับหลและวี พร้อมทัง้รายงานตนเป็นระยะๆ เพราะธชา
เชื่อว่าคนที่คอยตามล่าทัง้สองคนต้องปรากฏตวัออกมาอย่างแน่นอน 
 “คุณจะบอกว่า จันทร์เป็นเพียงคนที่คอยรายงานเร่ืองใน
โรงเรียนให้คณุฟังงัน้เหรอ” วีถามทนัทีที่ฟังจบ 
 ธชาไม่ตอบอะไร เขาเพียงแต่พยกัหน้ารับค าของวี 
 เมื่อเห็นท่าทีของธชา หลก็เอ่ยถามต่อ “ถ้าอย่างนัน้จนัทร์ไม่ใช่
คนท าลายศิลางัน้เหรอ” 

“คนที่ท าเ ร่ืองนัน้ไม่ใช่จันทร์แน่นอน” ธชาตอบพลางถอน
หายใจออกมาเฮือกหนึ่ง “ทัง้สองคนคงรู้อยู่แล้วว่าจันทร์ใช้ไสยเวทขาว
ไม่ได้” 

“…….” หลและวีนิ่งเงียบรอฟังค าที่อีกฝ่ายจะพดูต่อ 
“ไม่ใช่เท่านัน้ จันทร์ยังใช้ไสยเวทด าไม่ได้ด้วย เขาไม่มีทาง

ท าลายศิลาที่ทรงพลงัขนาดนัน้ได้แน่นอน” 
หากลองกลบัมาทบทวนดแูล้ว ก็จริงอย่างที่ธชาบอกทัง้สองคน 

ตัง้แต่พบจนัทร์ครัง้แรกจนกระทั่งถึงตอนนี ้หลและวียงัไม่เคยเห็นจนัทร์
ใช้ไสยเวทเลยสกัครัง้ ทัง้ที่ออกจากโรงเรียนมาแล้ว จนัทร์ไม่จ าเป็นต้อง
ปกปิดเร่ืองที่ตนเป็นคนของไสยเวทด าแล้ว แต่เขาก็ไม่เคยใช้พลงัวิเศษ
เลยสกัครัง้ 



 

๘๙ 

 

“ถ้าอย่างนัน้ท าไมจนัทร์ถึงเข้ามาที่โรงเรียนตกัศิลาได้” 
“จนัทร์ไม่มีไสยเวทก็จริง แต่เขามีนิมิต” ธชาอธิบาย 
“นิมิตเหมือนดารินน่ะเหรอ” 
ธชาพยักหน้าให้กับค าถามนัน้ “นั่นคือเหตุผลที่เขารู้ว่าคุณทัง้

สองคนคือคนที่ผมตามหา” 
“จันทร์เป็นใครกันแน่” หลถาม เขาพบว่า ยิ่งรู้ความจริงมาก

เท่าไรก็ยิ่งเกิดค าถามตามมามากเท่านัน้ แรกเร่ิมเดิมทีเขาคิดว่าจันทร์
เป็นคนที่มีไสยเวทขาวเพียงแต่ยังไม่พบความสามารถของตนเอง          
พอเวลาผ่านไป เขาก็ได้รู้ความจริงว่าจนัทร์เป็นคนของไสยเวทด า แต่มา
ตอนนีผู้้น าไสยเวทด ากลบับอกว่าจนัทร์ใช้ไสยเวทด าไม่ได้ 

“เร่ืองนัน้ให้เขาเล่าด้วยตวัเองคงจะดีกว่า” 
เร่ืองที่หลและวีได้รู้ในวนันีท้ าให้พวกเขาแทบตัง้ตวัไม่ถกู ตัง้แต่

เข้าโรงเรียนตกัศิลามา พวกเขาเชื่อมาตลอดว่าสกัวนัไสยเวทด าจะมาท า
ร้ายพวกเขา เชื่อว่าไสยเวทด าท าร้ายครอบครัวพวกเขา เชื่อว่าไสยเวทด า
ท าให้พวกเขาต้องกลายเป็นเด็กก าพร้า แต่วนันีท้กุอย่างกลบัสัน่คลอนไป
หมด ไม่เพียงเท่านัน้ ชายที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นคนที่ต้องก าจัดกลับ
กลายเป็นคนท่ีมีสายเลือดเดียวกบัวี 



๙๐ 

 

ความเชื่อทุกอย่างก าลังพังทลาย แม้จะสัมผัสได้ว่าชาย
ตรงหน้าพดูเร่ืองจริง แต่นัน่ก็ไม่ใช่เร่ืองที่พวกเขาจะท าใจรับได้ง่ายๆ 

ถ้าธชาไม่ใช่คนที่ท าร้ายครอบครัวของเขา แล้วใครเป็นคนท า
กนัแน่ 

เป็นใครสกัคนท่ีแอบใช้อ านาจของไสยเวทด า 
เป็นใครสกัคนท่ีพวกเขาไม่รู้จกั 
หรือว่าเป็นไสยเวทขาวกนัแน่ 
“เราควรท ายงัไงต่อไป” หลเอ่ยถามด้วยน า้เสียงแผ่วเบาขณะที่

วียงัคงยืนนิ่ง 
“ผมบอกแล้ว” ธชาเว้นหายใจไปครู่หนึ่ง “หลังจากนี ้ทุกอย่าง

คือการตดัสินใจของพวกคณุ” 
สิน้ค าพดูของธชา เสียงระเบิดกมัปนาทก็ดงัก้องไปทัว่ ทัง้สามรู้

ว่าด้านนอกก าลงัเกิดเร่ืองโกลาหลวุ่นวาย หลงัจากนัน้เพียงชัว่อึดใจใคร
บางคนก็วิ่งเข้ามาในห้องอย่างร้อนรน 

“โรงเรียนตกัศิลาบกุมาค่ะ” 
เมื่อได้ยินดงันัน้ทัง้สามจึงวิ่งออกจากห้อง 
ธชาวิ่งไปที่ไหนสักที่พลางออกค าสั่งให้กลุ่มไสยเวทด าตัง้            

แนวป้องกนั 



 

๙๑ 

 

“วี ฉันรู้ว่าทุกอย่างมันผิดเพีย้นไปหมด เราควรกลับไปตัง้หลกั
ก่อน” หลพูดพลางดึงข้อมือวีให้ไปกับตน แต่วีกับยืนนิ่งแล้วยือ้ยุดมือหล
เอาไว้  

เขามองหน้าหลครู่หนึ่งก่อนจะพูดส่ิงที่อยู่ในใจออกไป “ไม่ใช่
เรา นายต่างหาก นายต้องกลบัไป” เมื่อพดูจบวีก็วิ่งไปในทิศทางเดียวกับ
ที่ธชาวิ่งไป 

หลที่ได้ยินค าพูดเมื่อครู่ก็รู้สึกชาไปทัง้ตัว วินาทีนัน้เขารู้สึกว่า
ตัวเองก าลังจมดิ่งลงสู่มหาสมุทรกว้างใหญ่ เสียงรอบข้างดู เงียบงัน         
ไปหมด ขณะที่เสียงของวียงัก้องอยู่ในหวั รู้สกึตวัอีกทีเขาก็เห็นเพียงแผ่น
หลงัของวีเสียแล้ว 

“วี… วี!” หลตะโกนเรียกอีกฝ่ายสดุเสียง ตะโกนชื่ออีกฝ่ายอยา่ง
บ้าคลั่ง เขาอยากจะวิ่งไปกระชากเพื่อนของเขากลับมา แต่ร่างกายของ
เขากลบัหยดุอยู่กบัท่ี แค่จะก้าวเท้าไปข้างหน้ายงัยาก ราวกบัค าพดูของวี
เป็นหินก้อนใหญ่ที่ท าให้ร่างทัง้ร่างหนกัอึง้ 

นี่เป็นครัง้แรกที่วีเลือกทางเดินที่ต่างจากเขา 
นี่เป็นครัง้แรกที่วีวิ่งไปจากเขาโดยไม่หนักลบัไปมอง 
นี่เป็นครัง้แรกที่ทัง้สองต้องจากกนั 



๙๒ 

 

หลรู้ดีว่าวีมีเหตผุลที่ท าแบบนี ้แต่เหตผุลของวีช่างใจร้ายกบัเขา
เหลือเกิน 

หลไม่รู้ว่าตนอยู่ตรงนัน้นานแค่ไหน เขารับรู้ว่าส่ิงต่างๆ รอบข้าง
ก าลงัพงัทลาย แต่เขาก็ยงัยืนนิ่งอยู่ที่เดิม จนใครบางคนเข้ามาฉุดให้เขา
ลุกขึน้แล้ววิ่งฝ่ากลุ่มควันไปที่ไหนสักแห่ง ไม่นานทุกอย่างก็หยุดลง     
ความโกลาหลรอบข้างค่อยๆ จางหายไป ไม่นานเสียงหน่ึงก็เอ่ยกบัเขา 
 “เรามารับแล้ว หล” เมื่อเงยหน้ามองจึงเห็นว่าคนที่คยุกบัตนคือ
ผู้ อ านวยการโรงเรียนตักศิลา รอบข้างเขามีแต่คุณครูและนักเรียนที่มี    
พลังไสยเวทขาว ส่วนคนที่พาเขาวิ่งมาจนถึงตอนนีค้ือจันทร์ที่ตอนนี  ้      
สีหน้าไม่สู้ดีนกั  
 เมื่อมองสถานการณ์แล้ว หลคิดว่าจันทร์คงพาเขาหนีออกมา
จากตรงนัน้แต่ก็มาพบกบัผู้อ านวยการพอดี 

“วีไม่ได้อยู่กบันายเหรอ” ผู้อ านวยการถาม 
แม้จะไม่มีค าตอบจากปากหล แต่ท่าทางนิ่งเงียบของหลก็แทน

ค าถามได้เป็นอย่างดี 
‘ท าไมกนัวี’ 
‘ท าไมกนั’ 

 



 

๙๓ 

 

หากชีวิตเปรียบดั่งการเดินทาง ชีวิตคงเป็นการเดินทางที่ไกล
แสนไกล 

เราต่างเลือกเดินตามเส้นทางที่มองไม่เห็น แต่เส้นทางนัน้กลบั
พาเราไปพบกับอุปสรรคมากมาย ทัง้อุปสรรคที่เรารับมือได้และอุปสรรค
ที่เกินกว่าเราจะรับมือไหว ซึง่เราท าได้เพียงก้มหน้ายอมรับมนัเท่านัน้ 

แต่การพบเส้นทางที่เต็มไปด้วยอปุสรรคไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายที่สดุ
ที่ผมเคยเจอ 

ส่ิงเลวร้ายที่สุดส าหรับผม คือการได้เดินบนเส้นทางที่โรยด้วย
กลีบกหุลาบ แต่สดุท้ายกลบัพบว่าเส้นทางนัน้เป็นเพียงกบัดกั 

กบัดกัที่ผมก้าวไปหาด้วยตวัเอง 
 
วนันัน้อีกคืนที่ฝนตกกระหน ่า ทุกอย่างพงัทลายเพราะผมเลือก

เส้นทางที่ผิดพลาด ส่ิงสดุท้ายที่ผมต้องปกป้องคือเด็กทารกตวัน้อยสอง
คนที่อยู่ในอ้อมกอด 

เด็กทัง้สองถูกเม็ดฝนซดัซาดจนหนาวสัน่ ริมฝีปากสีชมพูดเร่ิม
ซีดเซียว 

‘อย่าห่วงไปเลย’ 
‘อีกไม่นานจะปลอดภยัแล้ว’ 



๙๔ 

 

ผมเดินเข้าไปในสถานรับเลีย้งเด็กก าพร้าบริเวณชานเมือง           
แสงจากพระจนัทร์ดวงโตส่องสว่างไปทัว่อาคาร เด็กๆ และพี่เลีย้งต่างเข้า
สู่ห้วงนินทา แต่ผมรู้ดีว่ามีคนๆ หน่ึงยงัไม่เข้านอน 

ผมเห็นหญิงคนหนึ่งเดินอยู่บนระเบียงทางเดินที่มีแสงจันทร์
เป็นไฟน าทาง เสียงฝีเท้าสม ่าเสมอดงัก้องไปทัว่ระเบียง เจ้าของฝีเท้าเป็น
หญิงผู้ มีใบหน้าอ่อนโยน รอยย่นบนใบหน้าบ่งบอกว่าเธอคงผ่าน
ประสบการณ์ในชีวิตมาไม่น้อยแต่แววตากลับมิได้โรยราไปตามอายุ        
เธอก้าวเข้าไปในห้องๆ หน่ึง 

ผมจึงเดินอ้อมไปทางสวนด้านหลัง สวนที่สามารถมองเห็น
หญิงชราคนนัน้ผ่านกระจกห้องท างานได้ และผมเองก็มั่นใจว่าถ้าหาก
เธอมองออกมายงัสวนด้านนอก เธอก็คงมองเห็นผมเช่นกนั 

พายุโหมกระหน ่า ฝนห่าใหญ่ตกกระทบพืน้ถนนจนน า้เจิ่งนอง
ไปทั่ว ท้องฟ้าส่งเสียงร้องกัมปนาทตามด้วยแสงไฟแลบแปลบปลาบ 
เสียงรอบข้างดงักึกก้องจนเกือบกลบเสียงร้องกระจองอแงของเด็กน้อย
จนหมดสิน้ ผมเดินไปยงัชัน้วางกระถางต้นไม้ก่อนจะผลกักระถางต้นไม้
กระถางหน่ึงให้หล่นจากชัน้ 

‘เพล้ง!’ เสียงกระถางตกกระทบพืน้จนเกิดเสียงดงั 
และเสียงนัน้ดงัพอท่ีจะท าให้หญิงชราหนัมามองทางสวน 



๙๕

เธอแสดงท่าทางประหลาดใจออกมาเล็กน้อย จากนัน้ก็ลกุมา
เปิดประตูกระจกที่กัน้ระหว่างห้องท างานของเธอและสวนด้านนอก 
แรงลมท าให้เส้นผมสีด าแซมขาวของเธอพลิว้ไหว สายตาฉายแววความ
อาทรมองตรงมายงัผมและเด็กทารกในอ้อมกอด 

ผมค่อยๆ เดินเข้าไปใกล้เธอ แม้จะรู้สกึผิดที่รบกวนหญิงชราคน
นีม้าตลอด แต่ตอนนีเ้ธอเป็นเพียงที่พึ่งเดียวของผม ผมก้มหน้ามองเด็ก
ในอ้อมแขนแล้วบรรจงลบูหวัอย่างทะนุถนอม ก่อนจะเงยหน้ามองหญิง
ชรา 

“ผมฝากเด็กสองคนนีด้้วย” 
หญิงชราไม่ได้ตอบรับทันที ในใจเธอคงมีค าถามมากมาย แต่

เธอเลือกที่จะไม่พดูอะไรออกมา 
เธอเอือ้มมือมาประคองเด็กทารกที่ก าลังส่งเสียงร้อง ผมจึง 

คล่ียิม้น้อยๆ มองเด็กทารกทัง้สองคนเป็นครัง้สดุท้ายก่อนจะหนัหลงัแล้ว
เดินจากไป  

หลงัจากวนันัน้ก็ผ่านมากว่าสิบหกปีแล้ว 



๙๖

๗ 
การสูญเสีย 

การสูญเสียคือส่ิงทีม่นษุย์ทกุคนตอ้งเผชิญ 

บางคนอาจสูญเสียส่ิงของอนัเป็นทีรั่ก 

ขณะทีบ่างคนอาจสูญเสียบคุคลผูเ้ป็นดัง่ดวงใจ 

การสูญเสียของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันออกไป แต่ทุก 

การสูญเสียน ามาซ่ึงความโศกเศร้าเสียใจไม่ต่างกนั 

แต่หลงัจากพายแุห่งความโศกเศร้าพดัผ่านไป เราอาจมองเห็น

โลกใบใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลงัม่านพายุ แม้ความสูญเสียจะท าร้ายมนษุย์ได้

อย่างร้ายกาจ แต่วินาทีที่เรากอบกู้ทุกอย่างข้ึนมาได้ เราจะรู้สึกว่า

หลงัจากนีเ้ราควรท าอย่างไร แล้วเราจะไม่ใช่ผูแ้พอี้กต่อไป 

เพียงแต่ว่า 

เราจะกอบกู้มนัข้ึนมาไดห้รือไม่ ก็เท่านัน้เอง 



 

๙๗ 

 

‘ท ำไม’ 

‘ท ำไมกนั’ 

หลได้แต่ถำมตวัเองซ ำ้แล้วซ ำ้เล่ำ เขำรู้ดีว่ำ วีคงมีเหตผุลที่เลือก

จะอยู่ที่นั่น เพียงแต่เขำยังไม่เข้ำใจในเหตุผลนัน้ ไม่ว่ำจะพยำยำมคิด 

พยำยำมท ำควำมเข้ำใจเท่ำไร ก็ยิ่งไม่เข้ำใจมำกขึน้เท่ำนัน้ 

ไม่ส ิ

ไม่ใช่ว่ำไม่เข้ำใจ เพียงแต่ทกุอย่ำงมนัเกดิขึน้เร็วเกนิไปจนเขำไม่

ทนัได้ตัง้ตวัก็เท่ำนัน้ หลและวีอยู่ด้วยกนัมำตัง้แต่จ ำควำมได้ แม้จะผิดใจ

กันบ้ำง แต่ก็ไม่เคยมีครัง้ไหนที่ต้องจำกกันกะทันหันอย่ำงครัง้นี  ้จึงไม่

แปลกที่หลจะเสียหลกัเพรำะกำรตดัสินใจอย่ำงฉบัพลนัของวี 

หลไม่รู้ว่ำตัวเองจมอยู่ในห้วงควำมคิดนำนแค่ไหน แต่เมื่อเงย

หน้ำอีกครัง้ ภำพที่คุ้นตำก็ปรำกฏสู่สำยตำ หลเดินตำมผู้อ ำนวยกำรและ

คนอื่นๆ เข้ำไปในอำคำรสีขำว จนัทร์อยู่ไม่ห่ำงจำกเขำนกั หลสงัเกตเห็น

ว่ำสีหน้ำของจนัทร์ฉำยแววกงัวลอย่ำงปิดไม่มิด 

ทกุคนก้ำวเข้ำมำในอำคำร ก่อนจะเดินตรงไปยงัลิฟต์ด้วยควำม

เงียบงนั ลิฟต์เคลื่อนที่ลงไปยงัชัน้ใต้ดิน ขณะเดียวกนับรรยำกำศรอบข้ำง



๙๘

ก็ทวีควำมกดดันขึน้ทุกขณะ เมื่อประตูลิฟท์เ ปิดออก หลก็เห็นว่ำมี  

คนจ ำนวนหน่ึงรออยู่ในห้องโถงอยู่แล้ว 

ทุกคนในห้องโถงต่ำงลุกยืนเพื่อท ำควำมเคำรพผู้ อ ำนวยกำร 

แต่สำยตำคนเหล่ำนัน้กลับมองไปยังจันทร์อย่ำงเคียดแค้น เมื่อหันไป

ลอบสังเกตจันทร์ ก็เห็นว่ำเด็กหนุ่มเอำแต่เดินก้มหน้ำมองเท้ำตัวเอง 

ไม่สบสำยตำคนในห้อง ซึง่หลไม่แปลกใจว่ำท ำไมทกุคนจึงมองจนัทร์ด้วย

แววตำเช่นนัน้ 

โรงเ รียนตักศิลำถูกโจมตีเพรำะศิลำท่ีมีอิทธิฤทธ์ิปกป้อง

โรงเรียนถกูท ำลำย หลงัจำกกำรโจมตี จนัทร์ยงัหำยตวัไป ทัง้ยงัเห็นได้ชดั

ว่ำเขำเป็นคนของไสยเวทด ำ ดังนัน้หำกถำมว่ำ ‘ผู้ท ำลำยศิลำคือใคร’ 

ทุกคนคงตอบว่ำจนัทร์อย่ำงไม่ต้องสงสัย นอกจำกนีก้ำรที่จนัทร์เป็นคน

จำกไสยเวทด ำยงัช่วยตอบค ำถำมว่ำ ‘ท ำไมเขำถึงใช้ไสยเวทขำวไม่ได้’ 

ผู้ อ ำนวยกำรยกมือขึน้น้อยๆ เป็นกำรทักทำยทุกคนพลำงส่ง

สัญญำณให้ทุกคนท ำตวัตำมสบำย ก่อนจะเดินน ำไปยงัห้องๆ หนึ่ง ผู้ที่

เดินเข้ำมำในห้องนีม้ีเพียงผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร อำจำรย์สลิล 

อำจำรย์ชำยท่ำนหนึ่ง หล และจนัทร์ 



๙๙

เมื่อเข้ำมำในห้องจนัทร์ถูกบงัคบัให้นั่งลงบนเก้ำอีน้วมตวัหนึ่ง 

ประจันหน้ำกับผู้อ ำนวยกำรที่นั่งอยู่หลังโต๊ะท ำงำน ขณะที่คนอื่นๆ ยืน

กระจำยตำมส่วนต่ำงๆ ของห้อง ส่วนหลเลือกจะยืนอยู่ไม่ห่ำงจำกจนัทร์

มำกนกั  

ผู้อ ำนวยกำรจ้องมองจนัทร์ด้วยสำยตำยำกจะคำดเดำก่อนจะ

ถอนหำยใจออกมำ 

หลรู้ดีว่ำตอนนีส้ถำนกำรณ์ของจนัทร์ไม่สู้ดีนกั ส ำหรับไสยเวท

ขำว จนัทร์ไม่ต่ำงอะไรกับหนอนบ่อนไส้ที่น ำหำยนะมำสู่โรงเรียนตกัศิลำ 

แม้หลอยำกจะเชื่อว่ำ แท้จริงแล้วจันทร์ไม่ใช่คนจิตใจโหดเหีย้มมำก

พอที่จะเปิดทำงให้ผู้อื่นเข้ำมำท ำลำยโรงเรียน แต่ทุกอย่ำงก็บ่งชีว้่ำจนัทร์

เป็นสำเหตขุองหำยนะครัง้นี ้

“จนัทรำ” ผู้อ ำนวยกำรเอ่ยชื่อจนัทร์ด้วยน ำ้เสียงเย็นยะเยือก แค่

ฟังก็รับรู้ได้ว่ำ เขำพยำยำมระงับอำรมณ์กรุ่นโกรธของตนอยู่ “ท ำอย่ำง

นัน้ท ำไม” 

ค ำถำมที่พุ่งตรงเข้ำประเด็นท ำให้บรรยำกำศตึงเครียดยิ่ง

กว่ำเดิม ทกุคนต่ำงนิ่งเงียบฟังส่ิงที่จนัทร์จะเอ่ยออกมำ 



๑๐๐

“ผมไม่แปลกใจที่ทุกคนสงสัยผม แต่ผมไม่ใช่คนท ำลำยศิลำ” 

จนัทร์เอ่ยอย่ำงหนกัแน่นพลำงสบตำผู้อ ำนวยกำรเพื่อแสดงควำมจริงใจ

ของตน แต่น่ำเสียใจที่ค ำพูดของเขำไม่หนกัแน่นพอที่จะท ำให้ทุกคนเชื่อ 

ทัง้ยงัท ำให้ควำมกรุ่นโกรธเพิ่มสงูขึน้ 

แต่ก่อนที่ใครจะพูดหรือลงมือท ำอะไร ผู้อ ำนวยกำรก็เอ่ยปำก

ถำมค ำถำมขึน้เสียก่อน “แต่นำยคงไม่ปฏิเสธว่ำตัวเองเป็นคนของ  

ไสยเวทด ำใช่ไหม” ผู้อ ำนวยกำรหยดุพดูครู่หน่ึงก่อนจะหนัหน้ำมำมองหล 

และเอ่ยต่อ “เร่ืองนัน้หลคงเป็นพยำนได้” 

ทนัทีที่สิน้ค ำของผู้อ ำนวยกำรทกุสำยตำก็มองตรงไปยงัหล 

หลไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธเพรำะค ำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ำ

จันทร์เป็นคนของไสยเวทด ำ ครู่หนึ่งหลหันไปมองหน้ำจันทร์และทัง้คู่ก็

สบตำกันพอดี ขณะเดียวกนัจนัทร์ก็เอ่ยออกมำว่ำ “ผมยอมรับว่ำผมเป็น

คนของไสยเวทด ำ ถกูชบุเลีย้งด้วยกลุ่มไสยเวทด ำ แต่ผมท ำลำยศิลำก้อน

นัน้ไม่ได้” 

สำยตำจันทร์ท ำให้หลอยำกเชื่อว่ำ จันทร์ไม่ใช่คนท ำลำยศิลำ

นัน้จริงๆ 



๑๐๑

สำยตำของจนัทร์ยงัคงเหมือนเพื่อนเขำคนเดิม คนที่จริงใจและ

แน่วแน่ แต่ถึงอย่ำงนัน้ก็ไม่มีหลกัฐำนอะไรมำยืนยนัค ำพดูของจนัทร์อยู่ดี 

“เลิกโกหกหน้ำด้ำนๆ สกัที!” ค ำปฏิเสธของจนัทร์ท ำให้อำจำรย์

ชำยเค้นเสียงตะคอกออกมำทนัที 

แต่เมื่อสิน้ค ำของอำจำรย์ จันทร์ก็รีบแย้งทันควัน “ผมพูดจริง 

และผมพิสจูน์ได้” 

ค ำพูดของจันทร์ท ำให้ทัง้ห้องตกอยู่ในควำมเงียบอีกครัง้ 

ผู้อ ำนวยกำรพยกัหน้ำเล็กน้อยเป็นเชิงให้จนัทร์พดูต่อ 

“จริงอยู่ที่ผมเป็นคนของไสยเวทด ำ คณุธชำรับผมมำเลีย้งตัง้แต่

ยงัเด็ก แต่ผมใช้ไสยเวทไม่ได้” 

เมื่อฟังจบ ทุกคนต่ำงพำกันขมวดคิว้ พวกเขำรู้ดีว่ำจันทร์ใช้   

ไสยเวทขำวไม่ได้ แต่นัน่ไม่ใช่เพรำะจนัทร์มีไสยเวทด ำอยู่กบัตวัหรอกหรือ 

จนัทร์เหลือบมองปฏิกิริยำของทกุคนในห้องก่อนจะขยำยควำม

ค ำพดูของตน “ผมใช้ไสยเวทไม่ได้ ทัง้ไสยเวทขำวและไสยเวทด ำ” 

ทุกคนนิ่งเงียบและทบทวนค ำพูดของจนัทร์ หำกส่ิงที่จนัทร์พูด

เป็นเร่ืองจริง นัน่ก็หมำยควำมว่ำจนัทร์ไม่ใช่ผู้ท ำลำยศิลำ เพรำะศิลำนัน้

เป็นศิลำที่มีอ ำนำจพิเศษ ต้องใช้อ ำนำจพิเศษอย่ำงไสยเวทท ำลำยเทำ่นัน้ 



๑๐๒ 

 

หำกไม่มีไสยเวทก็ไม่มีทำงท ำลำยศิลำนัน้ได้ และจันทร์จะกลำยเป็น       

ผู้บริสทุธ์ิทนัที 

“แต่จันทร์มีพลังวิเศษ” อำจำรย์สลิลแย้งออกมำ เธอเป็นคน

ตรวจสอบเองว่ำจนัทร์มีพลงัวิเศษจึงสำมำรถเข้ำเรียนที่โรงเรียนตกัศิลำ

ได้ แม้จะไม่สำมำรถบอกได้ว่ำเป็นพลังวิเศษแบบใด แต่จันทร์ไม่ใช่คน

ธรรมดำแน่ๆ หำกไม่ใช่ทัง้ไสยเวทขำวหรือไสยเวทด ำ แล้วอะไรคือพลงั

วิเศษของจนัทร์ 

หลรู้สึกว่ำเร่ืองรำวยิ่งซบัซ้อนมำกกว่ำเดิม ยิ่งรู้มำกเท่ำไร ยิ่ งมี

ข้อสงสยัมำกขึน้เท่ำนัน้ 

“เล่ำมำ” รองผู้อ ำนวยกำรเอ่ย 

จันทร์สูดลมหำยใจเข้ำปอดและถอนออกมำเบำๆ จำกนัน้จึง

เร่ิมเข้ำเร่ืองรำวของตนเอง 

ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว จันทร์อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนลับแล   

เขำเป็นคนของหมู่บ้ำนลบัแลมำตัง้แต่ก ำเนิด 

หมู่บ้ำนลบัแลตัง้อยู่ในพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิซึง่เป็นแหล่งให้ก ำเนิดศลิำ

วิเศษ ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้ำนจึงได้รับพลงัวิเศษจำกศิลำ และในขณะเดียวกันก็

มีหน้ำที่ปกป้องศิลำ แต่นำนวนัเข้ำ กำรสืบทอดพลงัวิเศษนัน้ก็ลดน้อยลง 



 

๑๐๓ 

 

มีเพียงไม่ก่ีคนในหมู่บ้ำนลับแลที่มีพลังวิเศษ แต่พลังวิเศษนัน้ก็ไม่ได้

แข็งแกร่งเหมือนไสยเวท แต่จันทร์คือหนึ่งในไม่ก่ีคนที่ได้รับสืบทอด      

พลังนัน้ และพลังของจันทร์ก็เป็นเพียงกำรเห็นนิมิตเท่ำนัน้ แต่นิมิตที่

จนัทร์เห็นก็ไม่ได้ชดัเจนถึงขึน้ท ำนำยอนำคตได้ ทัง้ยงัยำกที่จะควบคมุอกี

ด้วย 

หมู่บ้ำนลบัแลอยู่อย่ำงสงบสขุและเป็นกลำง มีกำรติดต่อกบัทัง้

ไสยเวทด ำและขำว ทุกอย่ำงด ำเนินมำด้วยดีจนกระทั่งวนัหนึ่ง หมู่บ้ำน

ถกูคนกลุ่มหนึ่งเข้ำมำโจมตีกะทนักนัเพื่อแย่งศิลำวิเศษที่หมู่บ้ำนปกปักษ์

รักษำไว้ แต่คนพวกนัน้ไม่รู้ที่ซ่อนศิลำ สดุท้ำยจึงกลบัไปมือเปล่ำ แต่กำร

บกุรุกในครัง้นีท้ ำให้คนในหมู่บ้ำนบำดเจ็บล้มตำยไม่น้อย  

พ่อแม่ของจนัทร์ก็เป็นหนึ่งในผู้ เสียชีวิต 

เมื่อเล่ำมำถึงตรงนี ้ผู้อ ำนวยกำรก็มีสีหน้ำตึงเครียดยิ่งกว่ำเดิม 

เขำยกมือขึน้เล็กน้อยเป็นเชิงให้จนัทร์หยดุเล่ำเร่ืองก่อนครู่หน่ึง 

“แต่โรงเรียนตักศิลำให้สัญญำจะคุ้ มครองหมู่ บ้ำนลับแล

แลกเปล่ียนกบักำรมอบศิลำ ท ำไมพวกเรำถึงไม่รู้เร่ืองหมู่บ้ำนถกูโจมตี” 



๑๐๔ 

 

จันทร์ส่ำยหน้ำช้ำๆ เป็นกำรปฏิเสธว่ำตนก็ไม่รู้เช่นกันว่ำท ำไม

เร่ืองรำวจึงกลำยเป็นแบบนัน้ “เร่ืองนัน้ผมก็อยำกรู้เหมือนกันว่ำท ำไม

พวกคณุถึงทอดทิง้พวกเรำ” 

ผู้ อ ำนวยกำรไม่ได้ตอบค ำถำมนัน้ เขำเอนตัวพิงพนักเก้ำอี  ้             

สีหน้ำรำวกบัก ำลงัครุ่นคิดอะไรบำงอย่ำง 

ส่วนจนัทร์ก็เล่ำต่อว่ำ หลงัจำกตนสญูเสียพ่อแม่ไปไม่นำน ธชำ

ก็เข้ำมำในหมู่บ้ำนเพรำะกลุ่มคนท่ีโจมตีหมู่บ้ำนลบัแลเดินทำงล่วงเข้ำไป

ในพืน้ที่ของกลุ่มไสยเวทด ำ หลงัจำกซกัไซ้อยู่นำนก็รู้ว่ำคนกลุ่มนีเ้พิ่งไป

โจมตีหมู่บ้ำนลับแลมำ ธชำจึงเดินทำงมำดูสถำนกำรณ์ของหมู่บ้ำนลบั

แล และนัน่เป็นครัง้แรกที่ท ำให้จนัทร์ได้พบกบัธชำ 

วนันัน้ธชำยื่นข้อเสนอบำงอย่ำงให้จนัทร์ เขำบอกว่ำ หำกจนัทร์

ยอมไปอยู่กบักลุ่มไสยเวทด ำ ธชำจะช่วยบูรณะหมู่บ้ำนจนกวำ่จะกลบัมำ

สมบรูณ์ จนัทร์จึงเข้ำร่วมกบักลุ่มไสยเวทตัง้แต่นัน้เป็นต้นมำ 

“เขำท ำอย่ำงนัน้ไปเพื่ออะไร” รองผู้อ ำนวยกำรถำม 

“เร่ืองนัน้ผมก็ไม่รู้เหมือนกนั” 

“จันทร์ เธอมีอะไรมำยืนยันว่ำเธอเป็นคนของหมู่บ้ำนลับแล

จริงๆ” อำจำรย์สลิลถำม 



 

๑๐๕ 

 

จันทร์ไม่ตอบอะไร เขำเพียงเอือ้มมือไปแตะดวงตำของตวัเอง

ก่อนจะดงึวตัถบุำงอย่ำงออกมำจำกดวงตำ มนัคืออปุกรณ์ที่ช่วยอ ำพลำง

สีดวงตำที่แท้จริงของจนัทร์ 

เบือ้งหลงัเปลือกตำนัน้คือดวงตำสีอ ำพนัที่ส่องประกำยงดงำม

รำวกับอญัมณี จันทร์ใช้ดวงตำคู่นัน้จ้องมองไม่ยงัผู้อ ำนวยกำร “คุณคง

รู้จกัดวงตำนีด้ี” 

แท้จริงแล้วสำเหตุที่คนกลุ่มนัน้หำศิลำไม่เจอนัน้มีเหตุผลอยู่    

แม้เดิมที่ศิลำจะมีอยู่จริง แต่นำนวนัเข้ำพลงัของศิลำก็หลวมรวมเข้ำกับ

ชีวิตของผู้คนในหมู่บ้ำน อ ำนำจของศิลำจะจำรึกลงบนดวงตำของผู้ถูก

เลือก ดวงตำของผู้มีอ ำนำจของศิลำแตกต่ำงจำกคนทัว่ไปตรงที่  ดวงตำ

ของคนๆ นัน้จะเปล่งประกำยสีอ ำพนัรำวกบัอญัมณี 

เหมือนกบัดวงตำของจนัทร์ 

หำกสรุปให้เข้ำใจง่ำยคงกล่ำวได้ว่ำ ดวงตำสีอ ำพนัคือศิลำที่คน

เหล่ำนัน้หมำยปอง 

แล้วบทสนทนำในวนันัน้ก็จบลงเพียงเท่ำนัน้ 

 



๑๐๖ 

 

คืนนัน้ หลนอนพลิกตวับนเตียงอยู่นำน แต่สดุท้ำยก็หลบัไม่ลง 

เขำตัดสินใจเดินไปสูดอำกำศ ณ สวนด้ำนนอกเพื่อคลำยควำมกังวลใจ 

แต่นั่นก็ช่วยได้ไม่มำกนัก หลทรุดตัวลงนั่งบนเก้ำอีห้ิวอ่อนในสวน         

ปล่อยให้สำยลมปะทะร่ำงกำย พลำงนึกถึงเร่ืองที่เกิดขึน้ในวนันี ้ทกุอย่ำง

มีแต่จะท ำให้เขำไม่สบำยใจ แต่เร่ืองที่เขำไม่สบำยใจที่สดุคงไม่พ้นเร่ืองวี 

ส ำหรับหล วีเปรียบเสมือนคนส ำคัญในครอบครัวเป็นเสมือนพี่น้อง       

เป็นเพื่อน เป็นคนท่ีคอยอยู่ข้ำงกนัเสมอ แต่วนันีท้กุอย่ำงกลบัเปล่ียนไป 

“วีไม่เป็นอะไรหรอก” ทันใดนัน้เสียงๆ หนึ่งก็ลอยแทรกเข้ำมำ 

เมื่อหันไปมองทำงต้นเสียงก็เห็นว่ำจันทร์ยืนอยู่บนระเบียงที่ไม่ไกลจำก

สวนนกั หลจึงเดินไปหำอีกฝ่ำย พิงพลงักบัรำวก ำแพงแล้วเร่ิมบทสนทนำ 

“นอนไม่หลบัเหรอ” 

“ครับ” จันทร์ตอบรับเพียงเท่ำนัน้ แต่ไม่นำนเขำก็เอ่ยปำกต่อ 

“หล มีบำงเร่ืองที่ผมควรบอกคณุไว้” 

“…..” หลไม่ตอบอะไร เพียงแต่หนัหน้ำไปมองอีกฝ่ำย 

“มีบำงอย่ำงที่ผมไม่ได้พูดออกไป” จนัทร์สดูลมหำยใจเข้ำปอด

ก่อนจะเร่ิมพดูต่อ “พ่อแม่ของผมเป็นผู้น ำหมู่บ้ำนลบัแล” 



๑๐๗

ค ำพูดของจนัทร์ท ำให้หลขมวดคิว้เล็กน้อย “ถ้ำนำยเป็นลกูของ

ผู้น ำหมู่บ้ำนก็หมำยควำมว่ำดำริน…”  

หลเว้นจังหวะกำรพูดไปครู่หนึ่ง จันทร์จึงพยักหน้ำและเอ่ย

ยืนยนัควำมคิดของหล “ควำมจริงดำรินเป็นน้องสำวของผมเอง แต่ที่ผม

ไม่พดูออกไปเพรำะกลวัว่ำเร่ืองจะวุ่นวำยยิ่งกว่ำเดิม”  

“ตอนที่หมู่บ้ำนผมถูกโจมตี ดำรินยังเป็นแค่เด็กไม่ รู้ควำม 

ผมนึกไม่ออกเลยว่ำผมจะดูแลเธอได้ยังไงโดยไม่มีพ่อแม่ แต่ที่ผมกลัว

กว่ำนัน้คือ ถ้ำเกิดเหตกุำรณ์แบบนีอ้ีก ผมจะปกป้องเธอไว้ไม่ได้” 

“ถ้ำนำยเป็นห่วงดำรินขนำดนัน้  ท ำ ไมถึ งทิ ง้ดำ รินไว้ที่  

หมู่บ้ำนล่ะ” 

“ผมไม่อยำกทิง้เธอเลยสักนิด” จันทร์พูดด้วยรอยยิม้เศร้ำๆ 

“แต่คุณธชำสัญญำว่ำถ้ำผมไปอยู่กับเขำ เขำจะช่วยดูแลหมู่บ้ำนและ

ดแูลดำริน เขำสญัญำว่ำจะให้ดำรินมีชีวิตที่ปลอดภยั” 

ควำมเงียบเข้ำปกคลมุบรรยำกำศโดยรอบครู่หนึ่ง หลเอือ้มมือ

ไปตบบ่ำจนัทร์เบำๆ เป็นเชิงให้ก ำลงัใจ 

“อีกเร่ืองหนึ่ง ควำมจริงตอนที่หมู่บ้ำนเรำถูกโจมตี พ่อแม่ผม

พยำยำมติดต่อโรงเรียนตกัศิลำแล้ว เหมือนพวกเขำรับรู้ แต่เขำไม่มำช่วย



๑๐๘ 

 

เรำ ผมไม่รู้ว่ำมนัเกิดอะไรขึน้ เป็นเร่ืองบงัเอิญหรือเขำตัง้ใจปล่อยให้เรำ

ถกูโจมตีกนัแน่ แถมกลุ่มคนท่ีถกูกลุ่มไสยเวทด ำจบัไปยงัเสียชีวิตอย่ำงไม่

ทรำบสำเหต ุดไูม่ออกด้วยซ ำ้ว่ำถกูฆ่ำหรือฆ่ำตวัตำยกนั” 

เร่ืองที่จันทร์เล่ำท ำให้หลขมวดคิว้นิ่วหน้ำอย่ำงไม่รู้ตวั “แปลก 

คนพวกนัน้ฆ่ำตัวตำยหนีควำมผิดงัน้เหรอ แล้วถ้ำถูกฆ่ำ ใครเป็นคนฆ่ำ

กนัแน่” 

“หล” จนัทร์เอ่ยชื่อคู่สนทนำพร้อมมองอีกฝ่ำยด้วยแววตำจริงจงั 

เขำอ้ำปำกออกมำเล็กน้อย คล้ำยกบัจะพดูอะไร แต่สดุท้ำยเขำก็เงียบไป

ครู่หน่ึง ก่อนจะพดูออกมำว่ำ “ระวงัตวัด้วยนะ” 

จนัทร์ไม่เชื่อมัน่ในกลุ่มไสยเวทขำวมำนำนแล้ว และทุกอย่ำงที่

เขำรู้ท ำให้เขำอดคิดไม่ได้ว่ำทุกอย่ำงที่เกิดขึน้กับครอบครัว กับหมู่บ้ำน

ของเขำอำจมีกลุ่มไสยเวทขำวอยู่ เบือ้งหลัง บำงทีหลอำจจะรู้สึกได้

เหมือนกนั แต่นัน่ก็ไม่ใช่เร่ืองที่จะปักใจเชื่อได้ทนัที ยิ่งส ำหรับหล ยิ่งท ำใจ

เชื่อได้ยำก เพรำะโรงเรียนตกัศิลำและกลุ่มไสยเวทขำวเป็นเพียงส่ิงเดียว

ที่เชื่อมโยงระหว่ำงเขำและพ่อแม่ เป็นส่ิงเดียวที่เขำเชื่อมัน่มำตลอด และ

เป็นเพียงส่ิงเดียวที่เขำมีในตอนนี ้



 

๑๐๙ 

 

หลยืนนิ่งอยู่ตรงนัน้อีกครู่ใหญ่ มีควำมคิดมำกมำยปรำกฏ

ขึน้มำในหัวและเขำไม่สำมำรถก ำจัดมันออกไปได้ เขำเงยหน้ำมอง

ท้องฟ้ำสีทมิฬพลำงถอนหำยใจออกมำ ดวงตำเขำดอู่อนล้ำกว่ำครัง้ไหนๆ 

‘คืนนีช้่ำงเป็นคืนท่ียำวนำน’ 

 

แสงแดดส่องผ่ำนหน้ำต่ำงเข้ำมำกระทบร่ำงที่นอนนิ่งอยู่          

บนเตียง ดวงตำที่ไม่อำจทนต่อแสงแดดได้เร่ิมกะพริบถ่ีๆ คงเป็นเพรำะ

เมื่อคืนมีเร่ืองให้คิดมำก หลจึงตื่นสำยกว่ำปกติ  เมื่ออำบน ำ้แต่งตวัแล้ว

ออกมำจำกห้องก็รู้ข่ำวว่ำตอนนีผู้้ อ ำนวยกำรและกลุ่มอำจำรย์ก ำลงัคุย

เร่ืองบำงอย่ำงกันอยู่ นั่นไม่ใช่เร่ืองน่ำแปลกนัก ท่ีน่ำแปลกคือจันทร์ถูก

เรียกเข้ำไปในห้องนัน้ด้วย 

ยิ่งนึกถึงเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้เมื่อวำนหลก็ยิ่งกงัวล 

ลำงสงัหรณ์บำงอย่ำงสัง่ให้เขำมุ่งตรงไปยงัห้องที่ทกุคนประชมุ

อยู่ เขำเร่งฝีเท้ำพลำงหลบทุกคนที่พยำยำมเข้ำมำขวำง ยิ่งเข้ำใกล้ห้อง

นัน้ ใจเขำก็ยิ่งเต้นไม่เป็นจงัหวะ มีอะไรบำงอย่ำงบอกเขำว่ำมีเร่ืองไม่ดี

ก ำลงัเกิดขึน้ 



๑๑๐ 

 

เมื่อมำถึงหน้ำห้อง เขำก็ลงมือทบุประตแูละบิดกลอนทนัที แต่ก็

ไม่สำมำรถเปิดห้องนัน้ได้ เขำจึงใช้พลังไสยเวทพังประตูบำนนัน้เข้ำไป 

ภำพที่เห็นเบือ้งหน้ำคือจันทร์ก ำลังนั่งนิ่งอยู่บนเก้ำอีต้ัวหนึ่ง สีหน้ำของ

เขำแสดงควำมหวำดกลัวอย่ำงปิดไม่มิด เม็ดเหงื่อผุดบริเวณขมับจน     

เส้นผมสีเปลือกข้ำวโพดบำงส่วนลู่ไปกบัใบหน้ำ ส่วนผู้ใหญ่คนอื่นๆ ก ำลงั

ออกควำมคิดเห็นบำงอย่ำงจนสดุท้ำยก็มีคนเอ่ยสรุป 

“ควำมคิดเห็นข้ำงมำกเห็นด้วยที่จะน ำศิลำมำจำกจนัทร์” 

ทนัทีที่ได้ยินประโยคนัน้ ตวัของหลก็เย็นเยียบรำวกับถกูน ำ้เย็น

สำด เขำรู้ดีว่ำศิลำที่ทกุคนพดูถึงคือดวงตำของจนัทร์ 

“บ้ำไปแล้วหรือไง คิดจะเอำดวงตำคนอื่นไปง่ำยๆ อย่ำงนัน้

เหรอ?!” หลส่งเสียงตวำดด้วยอำรมณ์คกุรุ่น 

“ดวงตำเพียงข้ำงเดียวเท่ำนัน้หล” 

“ยังไงเมืองลับแลก็มีหน้ำที่มอบศิลำให้เรำแลกกับควำม

คุ้มครองอยู่แล้ว” 

“ถือเป็นกำรแสดงควำมบริสทุธ์ิใจว่ำจนัทร์ไม่ได้เป็นคนท ำลำย

ศิลำยงัไงล่ะ” 

“ทกุอย่ำงเพื่อคนของเรำ” 



๑๑๑

พวกผู้ ใหญ่พยำยำมอ้ำงเหตุผลในกำรกระท ำของตน แต่ทุก

เหตผุลนัน้ไม่ต่ำงจำกข้อแก้ตวัเลยสกันิด 

ดวงตำเพียงข้ำงเดียวงัน้หรือ แต่ดวงตำข้ำงเดยีวกไ็ม่หำอะไรมำ

ทดแทนไม่ได้ไม่ใช่หรือ 

แลกกับควำมคุ้มครองงัน้หรือ พวกคุณเคยคุ้มครองหมู่บ้ำน 

ลบัแลจริงๆ หรือ 

เป็นกำรแสดงควำมบริสิทธ์ิใจงัน้หรือ แค่พิสูจน์ว่ำจันทร์ใช้ 

ไสยเวทไม่ได้ก็พอแล้วไม่ใช่หรือ 

เพื่อคนของเรำงัน้หรือ ทกุอย่ำงก็เพื่อตวัเองไม่ใช่หรือ 

หลหันหน้ำไปมองผู้ อ ำนวยกำร ผู้ ชำยที่เขำนับถือมำตลอด 

ผู้ชำยที่เขำคิดว่ำจะหยุดเร่ืองนีไ้ด้ แต่ผู้อ ำนวยกำรกลับส่ำยหน้ำน้อยๆ 

“หน้ำที่ของฉันคือปกป้องคนโรงเรียนตักศิลำ หล ทุกคนตัดสินใจแล้ว 

ฉนัท ำอะไรไม่ได้แล้ว” 

เมื่อได้ฟังดังนัน้ ควำมอดทนของเขำก็พังทลำย ควำมโกรธ 

ท ำให้เขำไม่อำจนิ่งเฉย เขำอยำกฟำดฟันเพื่อระบำยอำรมณ์ อยำกให้รู้วำ่

ส่ิงที่คนพวกนีท้ ำมนัไม่ถูกต้อง แต่ยงัไม่ทนัที่เขำจะได้ท ำอะไร เขำก็รู้สึก



๑๑๒ 

 

ว่ำร่ำงกำยเร่ิมแข็งทื่อจนขยับไม่ได้ ควำมเจ็บปวดเร่ิมกัดกินร่ำงกำย       

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ำเขำถกูใครบำงคนโจมตีเสียแล้ว 

แม้เขำจะมีพลงัมำกมำยแค่ไหน แต่จะให้ต่อกรกบัสถำนกำรณ์

ที่เสียเปรียบขนำดนีค้งเป็นไปได้ยำก 

หลล้มลงกบัพืน้ แล้วไม่นำนภำพเบือ้งหน้ำก็ดบัลง 

 

ท่ำมกลำงควำมมืดมิด หลเห็นผู้หญิงกลำงคนคนหนึ่งนัง่อยู่บน

เก้ำอี ้ท่ำทำงเธอดูอ่อนล้ำ สีหน้ำเธอดูโศกเศร้ำรำวกับก ำลังข่มควำม

ทรมำน แต่ถึงอย่ำงนัน้เธอก็ยงัหนัมำส่งยิม้ให้เขำ  

หลมองใบหน้ำของหญิงคนนัน้อย่ำงถ่ีถ้วน ใบหน้ำของเธอช่ำง

ไม่คุ้นตำ เขำมั่นใจว่ำไม่เคยได้พบเธอมำก่อน แต่ควำมรู้สึกบำงอย่ำง          

บ่งบอกว่ำทัง้คู่ไม่ใช่คนอื่นคนไกล 

หลพยำยำมเดินเข้ำไปใกล้ แต่เมื่อก้ำวเท้ำไปข้ำงหน้ำกลบัรู้สกึ

รำวกับถูกพลังบำงอย่ำงผลักออกมำ เขำมองไปรอบๆ เพื่อหำที่มำของ

พลงันัน้ แต่ก็ไม่พบอะไร เมื่อสบตำกบัผู้หญิงคนนัน้ หลก็เห็นว่ำเธอก ำลงั

ขยบัริมฝีบำงพดูอะไรบำงอย่ำง เพียงแต่มนัเบำเสียจนเขำแทบไม่ได้ยิน 

“คณุพดูว่ำอะไร” หลเอ่ยถำมอีกฝ่ำย 



 

๑๑๓ 

 

ผู้หญิงคนนัน้ยงัคงขยบัริมฝีปำกดงัเดิม แต่หลก็ยังคงไม่ได้ยิน

ค ำที่เธอพดู ดรูำวกบัว่ำเธอก ำลงัพดูประโยคเดิมซ ำ้ไปซ ำ้มำ 

แต่เธอพดูว่ำอะไรกนั 

หลพยำยำมเพ่งมองเธออีกครัง้ ริมฝีปำกสีซีดขยับช้ำๆ ทันใด

นัน้ค ำๆ หนึ่งก็ปรำกฏขึน้มำให้ห้วงควำมคิดของหล 

‘ปลดปล่อย’ 

“ปลดปล่อยงัน้เหรอ” เมื่อเอ่ยถำมออกไป ผู้หญิงคนนัน้ก็คลี่ยิม้

ออกมำเล็กน้อย เป็นรอยยิม้ที่เป่ียมไปด้วยควำมเศร้ำ น ำ้ตำหยดหนึ่งไหล

เปรอะข้ำงแก้มของเธอจนดนู่ำสงสำร 

ตอนนัน้เอง กลุ่มควนัสีด ำก็ปรำกฏขึน้ หญิงคนนัน้มีท่ำทีตกใจ

เล็กน้อย  

ขณะที่หลพยำยำมจะเดินเข้ำไปใกล้เพื่อขบัไล่กลุ่มควนัพวกนัน้ 

ผู้หญิงบนเก้ำอีค้นนัน้ก็ถกูควนักลืนกินไปเสียแล้ว 

หลสะดุ้งตื่น เหงื่อเย็นผุดออกมำจำกขมบั เขำหนัมองรอบข้ำง

อย่ำงหวำดระแวง ใช้เวลำตัง้สติไม่นำนเขำก็รู้ตัวว่ำตนเองอยู่ในห้องที่

ฐำนทพั บนเก้ำอีน้วมที่อยู่ไม่ห่ำงจำกเตียงนกัมีร่ำงๆ หนึ่งนัง่อยู่ 

คนๆ นัน้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นจนัทร์นัน่เอง 



๑๑๔ 

 

จันทร์ยังมีรอยยิม้ประดับอยู่บนใบหน้ำอย่ำงที่มักมีเสมอมำ 

เส้นผมสีเปลือกข้ำวโพดยังคงถูกรวบเก็บไว้ด้ำนหลังดังเดิม ส่ิงเดียวที่

แปลกไปคือผ้ำผิดตำสีขำวที่ประทบัอยู่บนดวงตำซ้ำย 

เมื่อเห็นสีหน้ำของหล จันทร์ก็พยำยำมคล่ียิ ม้ เพื่อคลำย              

ควำมกงัวลของอีกฝ่ำย “ตอนนีไ้ม่เป็นไรแล้วครับ พวกเขำใช้เวทย์บรรเทำ

ควำมเจ็บปวดกบัผม” 

“แต่ถึงอย่ำงนัน้พวกเขำก็ไม่มีสิทธ์ิอยู่ดี!” หลแผดเสียงด้วย

ควำมเกรีย้วโกรธ 

“ช่ำงเถอะครับ หำกกำรสละดวงตำของผม ท ำให้ผมไม่ถกูมอง

ด้วยสำยตำเกลียดชังก็คุ้มค่ำแล้วครับ” น ำ้เสียงที่ออกมำจำกริมฝีปำก

จนัทร์ฟังดเูศร้ำสร้อย หลหวนนึกถึงแววตำของคนอื่นๆ ท่ีมองจนัทร์วันนัน้ 

ช่ำงเป็นดวงตำที่มีแต่ควำมพยำบำท ควำมโกรธแค้น 

กำรที่ถูกจ้องมองด้วยสำยตำแบบนัน้ มันเจ็บปวดขนำดไหน       

กนันะ 

“ทุกคนมีเหตุผลของตวัเองเสมอ วีเคยพูดแบบนัน้ใช่ไหมครับ” 

จันทร์เอ่ย ก่อนจะอธิบำยเพิ่ม “ที่ทุกคนเลือกท ำแบบนัน้ก็เพรำะเขำมี

เหตผุลของเขำ” 



 

๑๑๕ 

 

“เหตผุลของคนเห็นแก่ตวัน่ะสิ” 

“แต่เหตผุลของคนเห็นแก่ตวัก็เป็นเหตผุลนะครับ” 

หลมองหน้ำเพื่อนที่อยู่เบือ้งหน้ำแล้วถอนหำยใจออกมำทีหนึ่ง 

“นำยใจดีเกินไปแล้ว” 

“ไม่หรอกครับ ผมก็มีเหตุผลของผมเหมือนกัน”  จันทร์เพียง            

คล่ียิม้ออกมำเล็กน้อย ดวงตำของเขำซ่อนควำมรู้สึกบำงอย่ำงเอำไว้ 

ควำมรู้สกึที่ล ำ้ลกึเกินกว่ำจะอ่ำนได้ด้วยสำยตำ 

ยังไม่ทันที่หลจะถำมอะไรต่อ จันทร์ก็พูดถึงเร่ืองอื่นขึน้มำ

เสียก่อน 

“จริงสิ ผมเอำนี่มำให้ครับ” จันทร์เอ่ยพลำงยื่นกระดำษแผ่น

หนึ่งมำให้หล กระดำษแผ่นนัน้ดูเป็นกระดำษธรรมดำที่ถูกพับอย่ำง

เรียบร้อย แต่เมื่อคลี่กระดำษออกมำ หลกลบัได้พบกบัลำยมือคุ้นตำ 

ลำยมือของวี 

หลเบิกตำกว้ำง เขำหนัไปมองจนัทร์ด้วยแววตำสงสยั แต่จนัทร์

ไม่ได้อธิบำยอะไรเพิ่ม เขำจึงก้มหน้ำอ่ำนเนือ้ควำมในกระดำษแผ่นนัน้

ทนัที 

 



๑๑๖ 

 

การสญูเสียคือสิ่งที่มนษุย์ทกุคนต้องเผชิญ 

ไม่อาจหลีกเลี่ยง 

ไม่อาจหลบหนี 

แต่สิ่งส าคญัคือ เราควรท าอย่างไรหลงัจากการสญูเสีย 

บางคนอาจ รีบผลักดันตน เอง ใ ห้แข็ งแก ร่ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้               

ความสูญเสียบั่นทอนตนเอง ขณะที่บางคนเลือกที่จะจมดิ่งไปกับ           

ความทกุข์ทรมาน 

ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียไม่ต่างจากมนุษย์

ทกุคน เหตกุารณ์นัน้กดักร่อนจิตใจของผมอย่างโหดเหีย้ม และมนัคงเป็น

เช่นนัน้ไปอีกนานแสนนาน จนกระทัง่ผมเห็นทารกตวัน้อยทัง้สองคน 

 

อลิยา เด็กใหม่ที่ย้ายมาวันนัน้ ตอนนีเ้ธอไม่ใช่คนอื่นคนไกล  

แต่เป็นคนรักของผม และเป็นแม่ของ ‘หลวิชยั’ ลกูชายของผม ในขณะที่

อามันตร์ได้ลงเอยกับรังสิมนัต์ ทัง้คู่มีลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชงัคนหนึ่ง 

พวกเขาตัง้ชื่อให้ลกูชายคนนัน้ว่า ‘คาวี’ 

 



 

๑๑๗ 

 

การให้ก าเนิดลูกระหว่างไสยเวทขาวและไสยเวทด า ใช่ว่าไม่

เคยเกิดขึน้มาก่อน เพียงแต่เด็กที่เกิดมามกัเป็นเด็กธรรมดา ไม่มีพลงัไสย

เวทใดๆ แต่ก็มีเร่ืองเล่าขานว่า ลกูที่เกิดระหว่างไสยเวทขาวและไสยเวท

ด าอาจกลายเป็นผู้ที่ใช้ได้ทัง้ไสยเวทขาวและไสยเวทด าจนกลายเป็น        

ผู้ยิ่งใหญ่ 

ผมเชื่อมาตลอดว่านัน่เป็นเพียงเร่ืองเล่า จนกระทัง่ได้เห็นพลัง

ของหลและวี ถึงแม้ทัง้สองยังเป็นเพียงทารกที่ไม่สามารถแสดงพลงัได้ 

แต่พวกเราต่างรู้ดีว่าเด็กทัง้สองคือเด็กที่เร่ืองเล่ากล่าวถึง 

‘หลวิชัยกับคาวีอาจจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไสยเวทขาว

และด าก็ได้’ นัน่คือค าที่อามนัตร์พดู และแน่นอนว่าผมเห็นด้วย 

แต่แล้วความเชื่อของผมก็พังทลาย เมื่อพวกเราถูกไล่ล่า               

พวกเขาคิดต่างจากเรา พวกเขาเกรงว่าเด็กทัง้สองคนนีจ้ะมีพลงัอ านาจ

มากมายจนอยู่เหนือกว่าตน ดงันัน้พวกเขาจึงต้องการก าจดัลกูของพวก

เราทิง้ 

เราทัง้ ส่ีคนพยายามต่อรองประนีประนอม แต่กลับไม่ได้             

ผล สดุท้ายเราก็ต้องหนีหวัซุกหวัซุน และพยายามปกป้องลกูของเราด้วย

ทกุอย่างที่มี 



๑๑๘ 

 

แต่การต่อสู้นัน้โหดร้าย 

ผมได้รับบาดเจ็บ ขณะที่อามนัตร์พยายามออกไปต่อสู้ยือ้เวลา 

แต่สดุท้ายเขาก็ไม่กลบัมา 

ความเจ็บปวดจากบาดแผลท าให้สติผมเลือนราง ผมรู้เพียงว่า 

หลงัจากอามนัตร์หายตวัไป ผม อลิตา รังสิมนัต์และเด็กทารกสองคนมา

ซ่อนตวัในโกดงัแห่งหนึ่ง หลงัจากนัน้ผมก็หมดสติไป 

ตอนนัน้ ส่ิงที่แย่ที่สุดที่ผมคิดได้คือ ผมคงไม่มีโอกาสได้ตื่น           

ขึน้มาอีก 

แต่ความเป็นจริงโหดร้ายกว่านัน้ 

ผมตื่นมาท่ามกลางเสียงลมหวีดหวิวและเสียงหยาดฝนกระทบ

พืน้ โกดงักว้างไร้สญัญาณของส่ิงมีชีวิต มีเพียงผมที่นอนอยู่เพียงผู้ เดียว 

ผมรู้ทนัทีว่ามีเร่ืองไม่ดีเกิดขึน้ 

วินาทีนัน้ผมต้องการให้เร่ืองนีเ้ป็นเพียงฝันร้าย 

แต่ไม่เลย 

นี่คือเร่ืองจริง 



 

๑๑๙ 

 

“เกิดอะไรขึน้” ผมพึมพ ากับตัวเองเบาๆ เอ่ยค าถามที่ไม่มีทาง

ได้รับค าตอบ หวัใจของผมบีบตวัจนรู้สกึเจ็บไปทัง้อก ความทรมานก่อตวั

ขึน้ ความกลวั และความเจ็บปวดถาโถมเข้าสู่จิตใจ 

ผมเหลียวมองรอบกายอีกครัง้หน่ึงจึงเห็นว่ามีกระดาษแผ่นหนึง่

ตกอยู่ไม่ไกลตัว มองปราดเดียวก็สัมผัสได้ว่าเป็นจดหมายที่สร้างจาก

พลงัไสยเวทด า ผมรู้ทนัทีว่านี่เป็นจดหมายจากอลิตา  

เนือ้ความในจดหมายไม่ได้อธิบายอะไร บอกเพียงสถานที่ๆ 

หนึ่งเท่านัน้ วินาทีที่คล่ีจดหมายออกมาในใจผมเต็มไปด้วยความหวัง 

หวงัว่าจะได้เจอเธอและลกูอีกครัง้ ผมรีบตรงไปสถานที่นัน้อย่างรีบร้อน 

ไม่สนใจแผลที่เปิดออก ไม่สนใจเลือดที่ไหลทะลกัจากบาดแผล ผมเพียง

อยากไปถึงที่ๆ นัน้ให้เร็วที่สดุ 

ใช้เวลาครู่หนึ่งก็มาถึงที่ๆ จดหมายระบุ  ที่นี่ดูคล้ายกับพืน้ที่

ก่อสร้างที่ถกูทิง้ให้รกร้าง ต้นหญ้าสีเขียวต้นสงูขึน้เต็มพืน้ ขณะที่ไม้เลือ้ย

นานาชนิดเลือ้ยพนัโครงเหล็กที่ถกูทิง้ไว้ ผมเดินไปมาจนทัว่แต่กลบัไม่พบ

ใครเลย ความหวงัที่มีเมื่อครู่แหลกสลายไปในพริบตา ขณะความกังวล

และความสิน้หวงัเอ่อท่วมท้นในจิตใจ 



๑๒๐ 

 

ผมทรุดตัวนั่งลงบนพืน้ที่ที่มีแต่วัชพืชปกคลุม ปล่อยให้หยาด

ฝนซดัสาด ปล่อยให้ตนเองจมดิ่งลงสู่ห้วงของความเจ็บปวด 

‘ผมไม่เหลืออะไรอีกแล้ว’ ผมคิดแบบนัน้ 

แต่ทนัใดนัน้ 

ผมก็ได้ยินเสียงร้องของเด็ก เสียงนัน้ไม่ดงัมากแต่ก็ดงัพอให้ผม

เดินตามหาต้นเสียงได้ 

หวัใจผมกลบัมาเต้นรัวอีกครัง้ 

ยิ่งเข้าใกล้ เสียงนัน้ก็ยิ่งชัดเจน เสียงทารกที่คุ้นเคย เสียงที่               

ผมรู้จกัดี 

ในที่สดุ ภาพทารกทัง้สองคนก็ปรากฏตรงหน้า ผมเอือ้มมือสัน่

สะท้านไปประคองเด็กทารกทัง้สองคนอย่างมัน่คง แนบไว้กับอกราวกับ

สมบตัิล า้ค่า 

วินาทีนัน้ผมก็รู้ตัวว่า ผมไม่มีเวลาจมกับความเศร้าโศกอีก

ต่อไป 

 

 



 

๑๒๑ 

 

๘ 
บุคคลในเงามดื 

 
 

บุคคลในเงามืด คือ ใครบางคนที่พยายามปกปิดตัวตนของ

ตนเอง 

บางคร้ัง บคุคลในเงามืดอาจเป็นคนชกัใยเร่ืองราวอยู่เบ้ืองหลงั 

บางคร้ัง บคุคลในเงามืดอาจเป็นผูกุ้มความลบับางอย่าง 

หรือบางครั้ง บุคคลในเงามืดอาจเป็นเพียงผู้ที่ซ่อนตวัจากอะไร

บางอย่าง 

แต่ไม่ว่าบคุคลในเงามืดจะเป็นใคร พวกเขาก็ตอ้งออกมายงัที่ๆ  

แสงสว่างส่องถึงในสกัวนั 

การที่คนเหล่านั้นออกมาจากเงามืดมักท าให้ เ กิดการ

เปล่ียนแปลงเสมอ แต่การเปล่ียนแปลงนัน้จะน าไปสู่ตอนจบแสนสขุสนัต์

หรือจะพาไปสู่ความพินาศ คงไม่มีใครให้ค าตอบได้ 

 



๑๒๒ 

 

แสงแดดโพล้เพล้สาดส่องตามถนนย้อมอาคารบ้านเรือนให้

กลายเป็นสีส้ม เงาของชายสองคนทอดยาวไปบนถนนก่อนจะหายเข้าไป

ในบ้านเด็กก าพร้าบริเวณชานเมือง เสียงเจือ้ยแจ้วของเด็กดังกระทบ           

โสตประสาททนัทีที่ก้าวเข้ามาในรัว้ประต ู 

ภาพเด็กๆ หลายคนก าลงัเดินตรงเข้าไปในอาคารเป็นภาพที่น่            

าคิดถึงไม่น้อย ไม่นานก็มีเด็กคนหน่ึงสงัเกตเห็นผู้มาเยือน 

“พี่หลนี่นา” เด็กคนนัน้หนัมามองหลและชายอีกคนที่ยืนอยู่ไม่

ไกลกนันกั “แม่ครับ พี่หลมาแล้ว” เด็กคนเดิมตะโกนบอกใครบางคนที่อยู่

ในอาคาร ไม่นานเด็กคนอื่นๆ ก็พากันกรูมายืนรอบตัวหล พี่ชายที่            

พวกเขารู้จกัมานาน 

“พี่หล คิดถึงจงัเลย” เด็กหญิงคนหนึ่งเอ่ยพลางยื่นแขนออกไป

เพื่อให้หลอุ้มอย่างที่มกัท ามาเสมอ 

“เป็นไงกันบ้าง สบายดีใช่ไหม” หลเอ่ยถามเด็กๆ ด้วยน า้เสียง

เป็นกนัเอง จนัทร์มองภาพตรงหน้าพลางยิม้ออกมาน้อยๆ 

“พี่หลคะ นัน่ใครเหรอคะ” เด็กหญิงในอ้อมแขนหลกระซิบถาม

พลางแอบมองจนัทร์อย่างกล้าๆ กลวัๆ 

“นัน่พ่ีจนัทร์ เพื่อนพี่เอง” 



 

๑๒๓ 

 

หลังจากหลแนะน าจันทร์ให้เด็กๆ รู้จัก เด็กๆ ก็เร่ิมกล้าเข้าหา

จนัทร์มากขึน้ เด็กหนุ่มทัง้สองคยุเล่นกบัเด็กๆ อยู่ไม่นานก็มีเสียงหน่ึงเอ่ย

ทกัขึน้ 

“หล มาแล้วเหรอลูก” เสียงนัน้ปรากฏพร้อมร่างของหญิงชรา

คนหน่ึง เธอคือคณุแม่ของบ้านเลีย้งเด็กก าพร้าแห่งนีแ้ละเป็นคนท่ีเลีย้งดู

หล วีมาตัง้แต่ทัง้สองจ าความได้ “เข้ามาข้างในสิ ทกุคนรออยู่” 

หลและจนัทร์มาที่นี่เพราะจดหมายจากวีที่บอกว่าให้มาเจอกนั

ที่สถานรับเลีย้งเด็กก าพร้า แต่ค าว่า ‘ทุกคน’ ที่คุณแม่เอ่ยออกมาท าให้    

ทัง้สองเผลอขมวดคิว้ด้วยความไม่เข้าใจ 

‘ทุกคนงัน้เหรอ ไม่ได้มีแค่วีสินะ ’ หลคิดในใจก่อนจะบอกลา

เด็กๆ แล้วเดินตามคณุแม่เข้าไปในอาคาร 

คุณแม่พาหลและจนัทร์เดินผ่านห้องพกัของเด็กๆ ก่อนจะเดิน

ตรงไปยงัอาคารท่ีอยู่ด้านหลงัสวน หลจ าอาคารนีไ้ด้ดี แต่ก่อนอาคารนีใ้ช้

เป็นอาคารส าหรับจัดเก็บเอกสารของสถานรับเลีย้งเด็กก าพร้า จึงเป็น

อาคารที่ไม่ได้เข้ามาใช้บ่อยนัก เมื่อก้าวเข้าไปด้านในก็เห็นชัน้เอกสาร     

คุ้นตา บนชัน้ยังมีแต่กระดาษอย่างเคย ริมห้องมีโต๊ะเก้าอีชุ้ดหนึ่งตัง้อยู่ 



๑๒๔ 

 

เดิมทีเป็นโต๊ะเก้าอีส้ าหรับนัง่ตรวจสอบเอกสารในห้องนี ้ทุกอย่างในห้อง

นีย้งัคงเหมือนเดิม 

เว้นแต่ คนท่ีอยู่ในห้อง 

หลกวาดตามองชายสามคนที่อยู่ในห้อง คนหนึ่งเป็นคนที่เขา

รู้จักดี ใบหน้าสุขุม เส้นผมหยักศกสีม่วงเม็ดมะปราง ริมฝีปากของเขา       

คลีย่ิม้อย่างอ่อนโยนแทนการทกัทาย 

“วี” หลเอ่ยชื่ออีกฝ่ายออกมา ก่อนจะมองหน้าชายอีกสองคน

อย่างพิจารณา ชายทัง้สองเป็นคนดูมีอายุ คนหนึ่งมีเส้นผมด าเขม่า 

ท่าทางเงียบขรึม ส่วนอีกคนเป็นชายที่มีเส้นผมสีน า้ตาล เขานั่งอยู่บน       

วีลแชร์ที่ตัง้อยู่ข้างโซฟา มองอีกฝ่ายได้ไม่นาน เขาก็หนัมามองหลแล้วส่ง

ยิม้ให้ เป็นรอยยิม้ที่เห็นแล้วชวนให้รู้สกึอบอุ่นอย่างบอกไม่ถกู 

หลละสายตาจากชายแปลกหน้า แล้วเอ่ยถามผู้ เป็นเพื่อน 

“พวกเขาเป็นใคร” 

“นั่งก่อนสิ” วียังไม่ทันตอบ ชายแปลกหน้าที่นั่งวีลแชร์ก็ชิงเอ่ย

เสียก่อน  

ห้องตกอยู่ในความเงียบครู่หนึ่ง ก่อนที่วีจะเอ่ยปากออกมาเป็น

คนแรก “หล นี่อามนัต์ พี่ชายของคณุธชา” วีพูดพลางผายมือไปทางชาย



 

๑๒๕ 

 

ผมด า ขณะที่ชายผมด าหยิบดอกบวัสีเงินออกมาเป็นการยืนยนัว่าตนคือ

พี่ชายของธชาจริงๆ 

หลมองหน้าอามันต์สลับกับมองหน้าวีก่อนจะเอ่ยส่ิงที่ตนเอง

คิดอยู่ “พี่ชายธชา ก็หมายความว่าเขาเป็น…” 

“เป็นพ่อของวี” อามนัต์ตอบ 

ถึงแม้จะเป็นส่ิงที่หลคิดไว้อยู่แล้ว แต่เมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูด

ออกมาจากปากก็อดตะลึงไม่ได้ ทว่าประโยคที่อามนัต์พูดต่อแทบท าให้

หลลืมหายใจ 

“ส่วนนี่หรัญญ์” อามนัต์พูดพลางหนัหน้าไปทางชายผมน า้ตาล 

“เขาเป็นพ่อของนาย” 

วีมองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ตรงหน้าพลางนึกถึงวนัแรกที่เขา

ได้พบกบัอามนัต์และหรัญญ์ 

 

วนันัน้วีขงัตวัเองอยู่ในห้องที่ธชาเคยพาตนและหลเข้ามา ดาริน

เองก็นัง่อยู่มมุหนึ่งของห้อง คอยมองดวูีด้วยความเป็นห่วงอยู่ไม่ไกล 

วีจ้องมองดอกบวัสีเงินท่ีวางอยู่บนโต๊ะอย่างเหม่อลอย เร่ืองที่ได้

ฟังจากธชาในวนันัน้ท าให้เขามีค าถามมากมาย ทุกอย่างที่เขาเคยรู้มาดู



๑๒๖ 

 

ราวกับเป็นเร่ืองโกหก เขาไม่มั่นใจด้วยซ า้ว่าควรเชื่อใจใครระหว่าง

ผู้อ านวยการกับธชา แต่ดอกบัวที่อยู่ตรงหน้าท าให้เขาเชื่อว่าบางทีเร่ือง

ที่ธชาพดูอาจจะเป็นความจริง 

บางทีพ่อเขาอาจจะยงัมีชีวิตอยู่จริงๆ 

บางทีเขาอาจจะถกูผู้อ านวยการหลอกมาตลอด 

ขณะที่ก าลงัจมดิ่งอยู่กบัความคิด เสียงเปิดประตูก็ท าให้วีหลดุ

จากภวังค์ ผู้ ที่ ก้าวมาในห้องไม่ใช่ใคร แต่เป็นธชา “มีคนแจ้งมาว่ามี            

ผู้           บกุรุก ตอนนีก้ าลงัพาตวัไปท่ีห้องประชมุ จะไปด้วยกนัไหม” ธชา

พดูขึน้ทนัทีที่ก้าวเข้ามาให้ห้อง 

วีไม่ตอบอะไร เขาเพียงยืดตวัตรงแล้วหนัไปบอกดารินให้รออยู่

ให้ห้องนีก้่อนจะเดินตามธชาไป 

“ผู้บุกรุกงัน้เหรอ” หากเป็นผู้บุกรุกจริงก็คงประหลาดไม่น้อย 

เพราะเมื่อไม่ก่ีวนัก่อนไสยเวทขาวเพิ่งบุกโจมตีที่นี่ อีกฝ่ายคงไม่กลบัมา

เร็วขนาดนี ้แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มไสยเวทขาว วีก็คิดไม่ออกว่าจะเป็นใครไปได้ 

“จะพดูว่าผู้บกุรุกก็คงไม่ถกู คนของเราบอกว่าเจอพวกเขาก าลงั

ตรงดิ่งมาที่น่ีก็เลยจบัตวัไว้” ธชาตอบ 

“หมายความว่าตัง้ใจเข้ามางัน้เหรอ” 



 

๑๒๗ 

 

“อาจจะเป็นอย่างนัน้” 

หลงัจากจบค าของธชา ทัง้คู่ก็เดินไปยงัห้องประชมุอย่างเงียบๆ 

เมื่อมาถึงเขาก็เห็นคนของไสยเวทด าสามคนก าลังยืนคุมชาย

แปลกหน้าสองคน คนหนึ่งเป็นชายร่างสูงท่าทางภูมิฐาน ส่วนชายอีก           

คนหน่ึงนัง่อยู่บนวีลแชร์ 

ธชาส่งสญัญาณให้คนของเขาออกไปรอด้านนอก ส่วนเขาเดิน

เข้าไปใกล้ ‘ผู้บุกรุก’ ทัง้สองคน  วีมองการเคล่ือนไหวของธชาก่อนจะเดิน

ตามอีกฝ่ายไป แต่จู่ๆ ธชาก็หยดุเดินกะทนัหนัราวกบัตกใจอะไรบางอย่าง 

ชายแปลกหน้าผู้มีเส้นผมสีเขม่าหันมาสบตาธชาก่อนจะเอ่ย

ทักทาย “ไม่ได้เจอกันนานนะ น้องชาย” จากนัน้เขาก็หันมาสบตาวี            

“ได้เจอกนัสกัทีนะ ลกูชาย” 

หลงัจากนัน้อามนัต์และหรัญญ์ก็เร่ิมเล่าเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้กบั

พวกเขา 

 

อามนัต์ที่ทุกคนคิดว่าเสียชีวิตแล้ว แท้จริงยงัมีชีวิตอยู่ หลงัจาก

เขาออกไปยือ้เวลาให้พวกหรัญญ์หนีไป เขาก็ถูกคนที่ตามล่าโจมตีจน

พลัดตกลงไปในแม่น า้ อามันต์ไม่ รู้ว่าตัวเองหมดสติไปนานแค่ไหน         



๑๒๘ 

 

แต่รู้ตัวอีกครัง้ตนก็อยู่ในโรงพยาบาล หมอที่เป็นคนรักษาเขาบอกว่า              

มีพลเมืองดีพบอามนัต์หมดสติอยู่ไม่ไกลจากแม่น า้สายหนึ่งจึงพาตวัมา

ส่งโรงพยาบาล  

เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หมอก็พบว่าตามร่างกายของอามนัต์มี

บาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง และมีอาการเลือดคลั่งภายในอวัยวะหลาย

ส่วนท่ีหาสาเหตไุม่ได้ 

แม้อามนัต์อยากจะออกตามหาคนอื่นมากแค่ไหน แต่ร่างกาย

ของเขาก็อ่อนแรงเกินกว่าจะขยับตัวไปไหนได้ หลังจากนอนพักอยู่ใน

โรงพยาบาลไม่นานเขาก็ได้ยินข่าวว่ามีคนพบศพของผู้หญิงผมสีฝุ่ นแดง

คนหน่ึง 

ค าว่า ‘ผู้หญิงผมสีฝุ่ นแดง’ ท าให้เขาแทบหยดุหายใจ เขานึกถึง

ผู้หญิงที่เป็นแม่ของลกูเขา ผู้หญิงที่มีผมสีฝุ่ นแดงสวยงาม ผู้หญิงที่ได้ชื่อ

ว่าเป็นภรรยาของเขา 

อามันต์ภาวนาให้ส่ิงที่เขาคิดเป็นเพียงความกังวล แต่เมื่อได้

เห็นร่างไร้วิญญาณเบือ้งหน้า โลกทัง้ใบของเขาก็พงัทลายลงไปทนัที 

รังสิมนัต์จากเขาไปแล้ว 



 

๑๒๙ 

 

เหตุการณ์นัน้ท าให้อามนัต์เสียหลกัอยู่พกัใหญ่ แต่หลงัจากพกั

ฟื้นร่างกายมาระยะหนึ่งแล้วเขาก็ตัดสินใจเข้าไปหาข้อมูลในโรงเรียน           

ตกัศิลา แต่เมื่อเข้าไปในโรงเรียนก็มีคนรู้ทนัทีว่าเขาบุกเข้ามาจนเขาต้อง

หาทางหลบเลี่ยงการปะทะ แต่ขณะนัน้เขาก็เจอหรัญญ์อยู่ในห้องๆ หน่ึง 

สภาพหรัญญ์ดูไม่สู้ ดีนัก ชายร่างสูงนอนหมดสติอยู่บนพืน้             

คิว้เข้มขมวดเข้าหากัน สีหน้าดูทรมาน เหงื่อกาฬผุดเต็มใบหน้า ขาทัง้

สองข้างถกูตราบางอย่างประทบัอยู่ ผิวหนงับางส่วนเปล่ียนเป็นสีด าจนดู

น่ากลัว แม้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึน้แต่ภาพตรงหน้าก็ท าให้เข้าใจได้ว่า        

อีกฝ่ายก าลังตกอยู่ในอันตราย ดูจากสถานการณ์แล้วความโกรธคง       

ท าให้หรัญญ์ขาดสติจนบุกมาที่นี่ แต่กลับถูกอีกฝ่ายเล่นงานเสียก่อน       

ไม่ต่างจากเขา เขาเองก็เข้ามาที่นี่โดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนเช่นกัน 

หลงัจากพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึน้ อามนัต์ก็ตดัสินใจพาหรัญญ์หนี

ออกจากที่น่ีแล้วค่อยคิดว่าจะท าอย่างไรต่อ 

แม้จะทุลักทุเล แต่ในที่สุดอามันต์ก็สามารถพาหรัญญ์ออกมา

จากโรงเรียนตกัศิลาได้ แต่น่าเสียดายที่ขาของหรัญญ์ไม่สามารถกลับมา

ใช้งานได้เหมือนปกติ พอถามถึงเหตุการณ์วันนัน้ หรัญญ์ก็เล่าให้ฟังว่า 

หลงัจากตนพาเด็กทัง้สองคนไปไว้ในท่ีๆ ปลอดภยัแล้ว ตนก็สืบรู้ว่าอลิยา



๑๓๐ 

 

ยงัมีชีวิตอยู่ จึงเข้ามาตามหาในโรงเรียนตกัศิลา โดยไม่ทนัระวงัตวั เขาก็

ถูกโจมตีเสียก่อน แต่เร่ืองหนึ่งที่หรัญญ์มัน่ใจ คือ อลิยายงัอยู่ในโรงเรียน

ตกัศิลา เพราะระหว่างที่หรัญญ์สลบไป เขาเห็นภาพอลิตาในฝันและบอก

ให้ดูแลลกูๆ ให้ดี อย่าเพิ่งห่วงเธอ และหรัญญ์มัน่ใจว่านัน่ไม่ได้เป็นเพียง

ความฝัน แต่เป็นไสยเวทของอลิยาที่ส่ือสารกบัเขา 

และนั่นคือเร่ืองที่ธชาและวีเพิ่งรู้จากปากของทัง้สองคน ส่วน   

อามนัต์และหรัญญ์ก็เพิ่งรู้จากววีา่ ผู้อ านวยการเล่าให้หลและวีฟังว่าคนที่

ไล่ล่าพ่อแม่ของวีคือไสยเวทด า ดงันัน้เร่ืองที่ได้ฟังจากผู้อ านวยการและ

เร่ืองที่ได้ฟังจากหรัญญ์จึงดรูาวกบัเป็นหนงัคนละม้วน 

 

หลงัจากได้ฟังเร่ืองราวทัง้หมด จนัทร์ก็พึมพ าออกมา “โรงเรียน

ตกัศิลาอยู่เบือ้งหลงัเร่ืองนีจ้ริงๆ สินะ”  

อามันต์หยักหน้าให้จันทร์ แล้วพูดเสริมว่า “ต่อให้เรารู้ว่า

โรงเรียนตักศิลาเป็นผู้อยู่เบือ้งหลังแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกค าสั่ง   

อยู่ดี” 

“ไม่ใช่ว่าพวกเขาทัง้หมดร่วมมือกนัหรอกเหรอ” หลเอ่ย 



 

๑๓๑ 

 

เมื่อได้ยินค าถาม วีก็ส่ายหน้าช้าๆ แล้วอธิบายเพิ่ม “ไม่หรอก

หล ถ้าเป็นอย่างนัน้จริงเราคงไม่มีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงตอนนี ้อีกอย่าง  

ถ้าพวกเขาร่วมมือกันคงไม่จ าเป็นต้องท าลายศิลาเพื่อป้ายความผิดให้

จนัทร์หรอก” 

นั่นคือเหตุผลว่าท าไมวีจึงมั่นใจว่าทุกคนในไสยเวทขาวไม่ได้     

มีส่วนร่วมกบัเร่ืองนี ้เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่ผ่านมาก็พอคาดเดา

ได้ว่า เหตุผลหนอนบ่อนไส้ท าลายศิลาก็เพื่อป้ายความผิดให้ไสยเวทด า 

และที่เลือกลงมือเวลานีอ้าจเป็นเพราะเขามั่นใจว่าหากเกิดการต่อสู้

ตอนนี ้ไสยเวทขาวเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะหลและวีอยู่ฝ่ายไสยเวทขาว 

แต่หลงัจากท าลายกลุ่มไสยเวทด าได้แล้ว ชะตากรรมของหลและวีจะเป็น

อย่างไรคงไม่มีใครรู้ 

“หนอนบ่อนไส้คนนัน้คงมีความสามารถไม่น้อย ไม่อย่างนัน้คง

ปิดปังเร่ืองราวมานานขนาดนีไ้ม่ได้” คุณแม่เอ่ยออกมา แต่เดิม เธอเคย

เป็นคนของโรงเรียนตักศิลา ถ้าพูดให้ถูกคือเธอเคยเป็นหนึ่งในผู้บริหาร

ของโรงเรียนตกัศิลา เธอรู้ดีว่ากลุ่มไสยเวทขาวท างานกันอย่างไร การที่

หนอนบ่อนไส้ซ่อนตวัอยู่ในโรงเรียนมาได้นานขนาดนี ้เขาคงวางแผนมา



๑๓๒ 

 

เป็นอย่างดีและคงมีความสามารถในการควบคุมบุคคลในโรงเรียน                       

ไม่น้อย 

“ที่เราต้องท าตอนนีค้ือหาตวัคนนัน้ๆ แล้วเปิดโปงให้ทุกคนใน

โรงเรียนตกัศิลารู้ แต่จะท ายงัไง”  

“เร่ืองนัน้พอมีวิธีอยู่” หรัญญ์เอ่ย “กลุ่มไสยเวทขาวท างาน

ค่อนข้างป็นระบบมาแต่ไหนแต่ไร อาจเป็นเพราะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ 

เวลาออกค าสั่งจึงมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อไม่ให้คนภายนอก

ปลอมแปลงข้อมลูได้ง่าย” 

“แต่ท าแบบนัน้จะท าให้เหลือหลกัฐานไม่ใช่เหรอ พวกเขาจะท า

อย่างนัน้ท าไม”  

ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่หรัญญ์พูดถึงคล้ายกับเอกสาร

ค าสัง่ แต่ถ้าหากคนพวกนัน้ส่ือสารกนัผ่านเอกสารจริง ถ้าเอกสารถกูพบ

พวกเขาก็จะถกูเปิดโปงไม่ใช่หรือ แล้วท าไมเขาต้องใช้วิธีที่เสี่ยงต่อตวัเอง

ขนาดนัน้ 

คณุแม่ใคร่ครวญส่ิงที่หลพดูก่อนจะเอ่ยความเป็นไปได้ที่ตนเอง

คิด “ก็เป็นไปได้ว่าหนอนบ่อนไส้คนนัน้อาจจะออกค าสัง่ปากเปล่า แต่ก็มี

อีกหลายเหตผุลที่พวกเขาจะออกค าสัง่ผ่านลายลกัษณ์อกัษร” 



 

๑๓๓ 

 

หลหันไปมองคุณแม่อย่างไม่ค่อยเข้าใจ คุณแม่จึงอธิบายต่อ 

“ตัวหนอนบ่อนไส้อาจจะใช้เอกสารแทนค าสั่งเพราะไม่อยากเปิดเผย

ตัวตน อีกอย่างเอกสารอาจไม่ได้ส่ือถึงตัวหนอนบ่อนไส้โดยตรง แต่

อาจจะใช้สัญลักษณ์บางอย่างที่ รู้กันแค่คนกลุ่มนัน้  ที่ ผ่านมากลุ่ม           

ไสยเวทขาวก็เคยใช้วิธีนีใ้นการส่ือสารเหมือนกนั” 

แม้เร่ืองที่คณุแม่พดูจะฟังดมูีน า้หนกั แต่จนัทร์ก็ยงัมีข้อสงสยัใน

เร่ืองนีอ้ยู่ “ต่อให้เป็นอย่างนัน้จริงท าไมคนพวกนัน้ถึงไม่ท าลายหลกัฐาน

หลงัจากท าภารกิจเสร็จล่ะ” 

“เอกสารพวกนัน้อาจระบุตัวคนที่ร่วมภารกิจในครัง้นี ้ถ้าเป็น

แบบนัน้จริง หนอนบ่อนไส้อาจจะเก็บเอกสารพวกนัน้ไว้เป็นหลกัประกนั

ว่าตัวเองจะไม่ถูกหักหลังก็ได้” หรัญญ์อธิบาย เขาเคยเห็นเอกสารของ

กลุ่มไสยเวทขาวในนัน้มักมีรายชื่อผู้ที่เก่ียวข้องในการท าภารกิจต่างๆ 

เพื่อให้หาตวัผู้ที่เก่ียวข้องได้ง่าย ไม่แน่ว่าเอกสารของหนอนบ่อนไส้อาจมี

ข้อมลูในส่วนนีด้้วยเช่นกนั 

วีขมวดคิว้คล้ายกับก าลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง ไม่นานเขาก็

เอ่ยส่ิงที่คิดออกมา “หรือเขาอาจจะมัน่ใจว่าไม่มีใครเข้าใกล้เอกสารพวก

นัน้ได้” 



๑๓๔ 

 

“หมายความว่ายงัไง” หลถาม 

“หล จ าเร่ืองที่ผู้อ านวยการพูดก่อนที่พวกเราจะออกไปตามหา

ศิลาได้ไหม” วีพูดถึงตอนที่ผู้อ านวยการบนัทึกเอกสารเร่ืองการแบ่งกลุ่ม

การเดินทางตามหาศิลา เขาจ าได้ดีว่าผู้ อ านวยการเคยพูดว่าเอกสาร  

ส่วนใหญ่ที่เป็นเอกสารออกค าสั่งการเคล่ือนไหวของกลุ่มไสยเวทขาว

มกัจะเก็บรวมกนัไว้ที่หอสมดุ ซึ่งเป็นพืน้ที่ท่ีจะไม่ให้บุคลากรทัว่ไปเข้ามา

ยุ่งและมีการใส่รหสัเพื่อความปลอดภยัอีกชัน้หนึ่ง 

หลคิดถึงเหตกุารณ์ตอนนัน้ครู่หน่ึง “ห้องเก็บเอกสารในหอสมดุ

งัน้เหรอ ถ้าอย่างนัน้เราก็แค่ไปขอรหัสเปิดห้องจากผู้ อ านวยการไม่ได้

เหรอ” 

“ยังไม่เข้าใจอีกเหรอหล คนที่ออกค าสั่งกับคนในโรงเรียน                

ตกัศิลาได้ คนที่ควบคุมทุกอย่าง คนเดียวที่รู้รหสั คนที่ปกปิดทุกอย่างได้ 

มีแค่ผู้อ านวยการคนเดียว” วีเอ่ยด้วยน า้เสียงจริงจงั 

“ท าไมเขาต้องท าแบบนัน้ด้วย” สิน้ค าถามของหล ห้องทัง้ห้องก็

ตกอยู่ความเงียบครู่หน่ึง 



 

๑๓๕ 

 

ไม่นานหรัญญ์ก็เป็นฝ่ายเอ่ยปากตอบค าถาม “อ านาจยงัไงล่ะ 

ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาก็จะก าจดัไสยเวทด าส าเร็จ ทัง้ยงัได้พวก

ลกูเป็นเบีย้ล่าง เขาจะได้ทกุอย่างที่เขาต้องการ” 

“ผู้อ านวยการที่นายรู้จักจะใช่ตัวตนของเขาจริงๆ เหรอ บางที

เราอาจจะรู้จกัเขาแค่ด้านท่ีเขาอยากให้เรารู้จกัก็ได้” วีสบตาหลและจนัทร์ 

“หล จนัทร์ มีแค่พวกนายเท่านัน้ท่ีจะหารหสัห้องเก็บเอกสารมาได้” 
 



๑๓๖ 

 

บุคคลในเงามืดคือใครบางคนที่พยายามปกปิดตัวตนของ

ตนเอง 

เพื่ออะไรงัน้หรือ 

แต่ละคนคงมีเหตผุลต่างกนัออกไป  

ส าหรับผมก็เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมก็เท่านัน้เอง 

แม้จะอยากออกไปจากเงานีม้ากเท่าไร ก็ไม่สามารถออกไปได้ 

เพราะการปรากฏตวัของผมอาจท าให้คนพวกนัน้ระวงัตวัมนัขึน้  

การปรากฏตวัของผมอาจท าให้ใครหลายคนตกอยู่ในอนัตราย 

และการปรากฏตวัของผมอาจน าพาตวัเองไปสู่จดุจบ 

ผมจึงเลือกซ่อนตัวอยู่ตรงนี ้มองเร่ืองราวที่ด าเนินไปอย่าง

เงียบๆ และรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจบเร่ืองราวทกุอย่าง 

แต่รู้ไหมว่าความน่ากลวัของการรอคืออะไร 

ความน่ากลวัของการรอคือเร่ืองเหนือการคาดการณ์ เพราะต่อ

ให้เกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้ คนในเงามืดก็ไม่มีสิทธ์ิยื่นมือเข้าไปยุ่งเก่ียว  

ดงันัน้ผมจึงได้แต่ภาวนาให้ไม่มีเร่ืองเหนือความคาดฝันเกิดขึน้ 

แต่ค าภาวนาของผมกลบัไร้ผล 

 



 

๑๓๗ 

 

วันหนึ่งชายผมสีเขม่าก้าวเข้ามาหาผมด้วยใบหน้าที่คิว้แทบ            

ผกูกนัเป็นปม มองปราดเดียวก็รู้ว่าเขาคงมากบัข่าวร้ายแน่ๆ  

ชายคนนัน้ทรุดตัวลงบนเก้าอีท้ี่ตัง้ไว้มุมห้อง ผมมองตามเขา

ก่อนจะหนัวีลแชร์ไปประจนัหน้าอีกฝ่าย  

“เกิดอะไรขึน้” 

เขาเงยหน้า มองตรงมายงัผม “ดูเหมือนว่าโรงเรียนตกัศิลาจะ

ถกูโจมตี” น า้เสียงที่เปล่งออกมาเจือความตงึเครียด 

ผมและอามนัต์วางแผนเร่ืองการหาตวัคนที่ตามล่าลกูของพวก

เรามานาน ตัง้แต่วันนัน้จนถึงวันนีทุ้กอย่างแทบเป็นไปตามที่ เรา

คาดการณ์ไว้ ลกูพวกเราเติบโตมาอย่างปลอดภยัและกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของโรงเรียนตักศิลา แผนขัน้ต่อไปคือการค่อยๆ เผยตัวและบอกความ

จริงกับเด็กหนุ่มทัง้สอง แต่ยังไม่ทันได้ลงมือ โรงเรียนตักศิลาก็ถูกโจมตี

เสียก่อน ทุกอย่างโกลาหลไปหมด และการปรากฏตัวตอนนีก้็ไม่ใช่

ความคิดที่ดีเอาเสียเลย 

“น้องชายนายคงไม่คิดจะโจมตีโรงเรียนตักศิลาตอนนีใ้ช่ไหม” 

ผมเอ่ยถามอีกฝ่าย 



๑๓๘ 

 

“ธชาไม่ท าอย่างนัน้หรอก นอกจากเร่ืองตามหาฉนัแล้ว เขาก็ไม่

คิดจะยุ่งกบัโรงเรียนตกัศิลาเลยด้วยซ า้” อามนัต์รู้จกัน้องชายของตวัเองดี 

ความจริงธชาไม่เห็นด้วยกบัการส่งเขาและอลิยาไปสอดแนมในโรงเรียน

ตกัศิลาตัง้แต่แรก น้องชายของเขาไม่อยากให้ทัง้สองไสยเวทมาเก่ียวข้อง

กนัด้วยซ า้ เพราะเขาเชื่อว่าหากต่างคนต่างอยู่ก็คงไม่มีปัญหาอะไร 

“แต่เขาอาจจะพยายามเข้าไปตามหานายในโรงเรียนตกัศิลาก็

ได้” 

“ไม่หรอก บางทีหมอนัน่อาจจะไม่รู้ด้วยซ า้ว่าคนที่ท าร้ายเราคือ

ไสยเวทขาว แต่ต่อให้หมอนัน่รู้ก็คงไม่คิดจะท าอะไรบุ่มบ่าม เพราะเขารู้ดี

ว่าฉันยงัปลอดภยั” ผมพยกัหน้าเห็นด้วยกับค าพดูของอามนัต์ เท่าที่รู้มา

น้องชายธชาไม่ชอบสุงสิงกับไสยเวทขาวนัก ทัง้ยังไม่ใช่คนที่ท าอะไร

บุ่มบ่าม หากเขาไม่มั่นใจว่าอามันต์ถูกจับตัวไว้ที่ไหนก็คงไม่บุกโจมตี

เอิกเกริกอย่างนัน้แน่นอน 

“ถ้าอย่างนัน้ หนอนบ่อนไส้คนนัน้สินะท่ีเป็นคนท าลายศิลาด้วย

ตวัเอง” 

“คงอย่างนัน้” 

“แล้วเราจะท ายงัไงต่อ” 



 

๑๓๙ 

 

“คงต้องรอดเูหตกุารณ์ต่อไป” 

ผมคิดไม่ออกเลยว่าเราต้องรอดเูหตกุารณ์ต่อไปอีกนานแค่ไหน 

เพราะทุกอย่างล้วนอยู่เหนือการควบคุมและเราแทบเดาทางไม่ได้ว่า

หนอนบ่อนไส้จะท าอะไรต่อไป นอกจากนีเ้รายงัรู้แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึน้

คร่าวๆ แต่เหตกุารณ์ภายในเป็นอย่างไรนัน้เป็นเร่ืองที่หาค าตอบได้ยาก 

การรอคอยครัง้นีท้รมานกว่าครัง้ไหน อาจเป็นเพราะว่าเราท าได้

เพียงรออย่างไร้จุดหมาย และไม่นานเราก็ได้ข่าวร้ายว่ากลุ่มไสยเวทด า

ถูกไสยเวทขาวโจมตี แต่ข่าวร้ายครัง้นีม้ีข่าวดีแฝงอยู่ เพราะเราได้รู้ว่าคน

ที่กลบัไปพร้อมกับไสยเวทขาวมีเพียงหลคนเดียวเท่านัน้ หมายความว่าวี

อยู่กบัธชา 

ตอนนัน้เรารู้ได้ทันทีว่านี่คงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะออกไป

จากเงามืดนีเ้สียที 

 



๑๔๐ 

 

๙ 
ความเชื่อใจ 

 
 

บางครั้ง ความเชื่อใจเป็นดัง่เข็มทิศทีน่ าไปสู่ความส าเร็จ 
แต่บางครั้ง ความเชื่อใจก็เป็นมือท าลายล้างทีท่รงอ านาจ 
นั่น เ ป็ นสา เ หตุ ที่ ค ว าม เ ชื่ อ ใ จกลาย เ ป็น ส่ิ ง ที่ ง ด ง าม                    

แต่ขณะเดียวกนัก็แฝงไปดว้ยความน่ากลวั 
สุดท้ายแล้วความเชื่อใจจะน าพามนุษย์ไปสู่ตอนจบแบบใด                  

คงข้ึนอยู่กบัมนษุย์คนนัน้เชื่อใจคนถูกหรือไม่ 
 

กลางดึกคืนหนึ่ง จันทร์เสีย้วลอยอยู่เหนือน่านฟ้า แสงดาว
ประปรายอยู่ทั่วผืนฟ้าสีนิลกาฬ หลลืมตาขึน้มากลางดึก ภายในห้องมี
แสงนวลส่องเข้ามาทางหน้าต่าง เขาหวนนึกถึงค าที่วีเคยพดูเมื่อหลายวนั
ก่อน 

 



 

๑๔๑ 

 

‘หล จันทร์ มีแค่พวกนายเท่านัน้ที่จะหารหัสห้องเก็บเอกสาร         
มาได้’ 

หลถอนหายใจพลางหยดัตวัลกุนัง่บนเตียง 
‘คืนนีเ้ขามีเร่ืองส าคญัต้องท า’ 
จากวนัที่ได้พบวีก็ผ่านมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้ว ตอนนีไ้สยเวท

ขาวก าลังวุ่นวายกับการหาตัวหนอนบ่อนไส้ จึงไม่มีใครสนใจการ
เคล่ือนไหวของหลและจันทร์มากนัก เวลานีจ้ึงเป็นเวลาอันเหมาะสม          
ในการหารหสัเข้าห้องเก็บเอกสาร 

หลก้าวออกมาจากห้องอย่างเงียบเชียบ ส่วนจันทร์รออยู่หน้า
ห้องของหลอยู่ก่อนแล้ว  

“จนัทร์ นายไปดูลาดเลาที่โรงเรียนแล้วรอวีอยู่ที่นัน่ ฉันจะตาม
ไปทีหลงั” 

“แต่ถ้านายถกูจบัได้….” 
จันทร์ยังพูดไม่จบประโยค หลก็ส่ายหน้า “ถ้ามีอะไรเกิดขึน้           

กบัฉนั วีจะรู้เอง” 
จนัทร์ลงัเลอยู่ครูหนึ่งแต่สดุท้ายก็ยอมท าตามค าพูดของหลแต่

โดยดี หลมองจนัทร์เดินออกไปจากอาคารจนลบัสายตา แล้วจึงตรงดิ่งไป
ยงัโถงทางเดิน มุ่งหน้าสู่ห้องท างานของผู้อ านวยการ 



๑๔๒ 

 

เด็กหนุ่มเจ้าของผมสีแดงชาดเอือ้มมือไปหมุนลูกบิดเพื่อเปิด
ประตู แต่ห้องถูกล็อกไว้ หลกุมจีรู้ปดาบที่แขวนอยู่บนคอก่อนจะหลบัตา
ลงและนึกถึงภาพดาบคุ้นตา ไม่นานดาบเล่มงามก็ปรากฏในมือเขา               
เขาง้างมือแล้วตวดัดาบลงบนกลอนประตู ลกูบิดที่เคยประทบับนประตู
แน่นค่อยๆ หลุดออกมา แต่ก่อนที่มันจะร่วงลงพืน้ หลก็ตวัดมือไปรับไว้
อย่างรวดเร็ว ทกุอย่างเกิดขึน้โดยปราศจากเสียง 

หลผลักบานประตูให้เปิดออกแล้วก้าวเข้าไปด้านใน ภาพโต๊ะ
ท างานและเอกสารมากมายปรากฏสู่สายตา ทกุอย่างเป็นไปอย่างราบร่ืน
จนหลแปลกใจ  

ความจริงเขาไม่รู้ด้วยซ า้ว่าจะหารหสัได้จากห้องนีห้รือไม่ หาก
มันเป็นรหัสส าคัญขนาดนัน้ ผู้ อ านวยการคงจะเก็บไว้ในที่ๆ ปลอดภัย     
กว่านี ้แต่ถึงจะคิดอย่างนัน้ พวกเขาก็มีทางเลือกไม่มาก มีแต่ต้องลอง
เส่ียงดเูท่านัน้  

แม้จะหารหัสไม่ได้ แต่อย่างน้อยขอให้พบเบาะแสบางอย่าง              
ก็พอ 

หลค่อยๆ รือ้ค้นของในห้องทีละส่วน ตู้ ทุกตู้  ลิน้ชักทุกชัน้ 
เอกสารทุกแผ่น เขาดูทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองไม่



 

๑๔๓ 

 

พลาดอะไรไป แต่แล้วมือที่ก าลังจับเอกสารก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะ          
เด็กหนุ่มรู้สกึว่า มีใครบางคนอยู่ไม่ไกลจากเขานกั  

หลวางเอกสารในมือลงแล้วหนัไปมองหน้าประตู 
ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนัน้ ใบหน้าของเขาดตูงึเครียด คิว้ทัง้สอง

ข้างแทบจะผูกกันเป็นปม เขาเปล่งเสียงน่าเกรงขามออกมา “รู้ตวัใช่ไหม
ว่าก าลงัท าอะไรอยู่” 

“รองผู้อ านวยการ” หลเอ่ยเรียกอีกฝ่าย แต่ยังไม่ทันได้อธิบาย
อะไรต่อ รองผู้อ านวยการก็ตรงเข้ามาพร้อมกับใช้พลงัไสยเวทตรึงหลให้
หยุดนิ่ง แต่ก่อนที่รองผู้ อ านวยการจะเรียกคนอื่นเข้ามา หลก็ชิงพูด
เสียก่อน “ผู้อ านวยการก าลงัหกัหลงัพวกคณุ!” 

ค าพูดของหลท า ใ ห้ รองผู้ อ านวยการชะงัก ไปค รู่หนึ่ ง 
“หมายความว่ายงัไง” 

“เขาอยู่เบือ้งหลงัเร่ืองทัง้หมด เขาเป็นคนท าลายศิลานัน่ แต่เขา
กลบัป้ายความผิดให้ไสยเวทด า” 

รองผู้อ านวยการส่ายหวัช้าๆ ราวกบัไม่เชื่อสิ่งที่ตนเองได้ยิน “ไม่ 
ฉนัรู้จกัเขามานาน เขาไม่มีทางท าอย่างนัน้” 



๑๔๔ 

 

“ผมมีหลักฐาน” หลเอ่ยด้วยน า้เสียงจริงจัง “หลักฐานเร่ืองที่
เกิดขึน้เมื่อสิบกว่าปีก่อน หลกัฐานเร่ืองไสยเวทขาวไล่ล่าพ่อแม่ของผมก็
อยู่ในห้องเก็บเอกสารที่หอสมดุ เราต้องหารหสัห้องนัน้” 

ค าว่า ‘หลกัฐาน’ ท าให้รองผู้อ านวยการต้องครุ่นคิดส่ิงที่หลพดู
ให้มากกว่าเดิม เขาคลายไสยเวทที่พันธนาการร่างของหลก่อนจะ         
เอนหลงัพิงก าแพงพลางทบทวนเร่ืองที่หลพดู หลงัจากเงียบไปครู่หน่ึงเขา
ก็เป็นฝ่ายถามค าถาม “นายมัน่ใจใช่ไหมว่าหลกัฐานทกุอย่างอยู่ในนัน้” 

หลไม่ตอบค าถาม เพียงแต่พยกัหน้ารับค าของอีกฝ่าย 
“นายคิดว่ารหสัอยู่ในห้องนีง้ัน้เหรอ คิดว่าผู้อ านวยการสะเพร่า

ขนาดนัน้เลยหรือไง” 
หลส่ายหน้า “ถึงจะไม่เจอรหัส แต่เจอเบาะแสอะไรสักอย่าง               

ก็ยงัดี” 
รองผู้ อ านวยการมองหน้าเด็กหนุ่มเงียบๆ แล้วถอนหายใจ

ออกมา เขายืดตัวตรงก่อนจะบอกเร่ืองที่เขารู้ให้เด็กหนุ่มฟัง “รหัสห้อง
เก็บเอกสารคือคาถาไสยเวทที่มีเพียงผู้ อ านวยการที่รู้  เราต้องถามเขา
เท่านัน้” 

“ไม่ เราจะให้เขารู้เร่ืองนีไ้ม่ได้” 
“ไม่ต้องห่วง ฉนัรู้จกัเขาดี ฉนัรู้ว่าต้องท ายงัไง” 



 

๑๔๕ 

 

แม้ทุกอย่ า งจะ ผิดพลาดไปหมด แต่การไ ด้คนใก ล้ตัว
ผู้อ านวยการมาช่วยอีกแรงก็นบัเป็นเร่ืองที่ดี 

“คณุคิดจะท าอะไรต่อ” 
“เราจะไปหาผู้อ านวยการ คืนนี ้ท่ีโรงเรียนตกัศิลา” 
ค าพูดของรองผู้อ านวยการท าให้หลใจหายวูบ “ผู้อ านวยการ

ไม่ได้อยู่ที่น่ีเหรอ” 
“ไม่  คืนนี เ้ ขาออกไปดูสถานการณ์ที่ โ ร ง เ รียน ” ขณะที่                

รองผู้ อ านวยการก าลังอธิบาย เขาก็หันไปเห็นใบหน้าเด็กหนุ่มที่             
ฉายความกงัวล 

“เราต้องรีบไปแล้ว จนัทร์ก าลงัตกอยู่ในอนัตราย” 
แม้รองผู้อ านวยการจะไม่ได้ถามอะไรเพิ่ม แต่ฟังจากน า้เสียง

ร้อนรนของหลก็บอกได้ว่าจนัทร์คงอยู่ที่โรงเรียนตกัศิลา 
ไม่นาน รองผู้ อ านวยการและหลก็มาถึงโรงเรียนในเวลา

อนัรวดเร็ว หลออกมาตามหาจนัทร์อย่างรีบร้อนขณะที่รองผู้อ านวยการ
ติดต่อคนในฐานทัพให้เตรียมตัวรับมือสถานการณ์เลวร้ายที่อาจจะ
เกิดขึน้ 

ขณะตามหาจันทร์ผู้ อ านวยการก็ตัง้ค าถามกับเด็กหนุ่ม “หล 
นายรู้เร่ืองเมื่อสิบกว่าปีก่อนกบัเร่ืองรังสิมนัต์มาจากไหน” 



๑๔๖ 

 

“เร่ืองนัน้ไว้ค่อยพดูถึงเถอะครับ” 
เมื่อพูดจบหลก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง เขาฉุกนึกถึงเร่ืองที่ตนเองพดู

กบัรองผู้อ านวยการ 
‘ผมมีหลักฐาน หลักฐานเ ร่ืองที่ เกิดขึ น้เมื่อสิบกว่าปีก่อน 

หลกัฐานเร่ืองที่ไสยเวทขาวไล่ล่าพ่อแม่ของผมก็อยู่ในห้องเก็บเอกสารที่
หอสมดุ เราต้องการรหสัห้องนัน้’ 

เขาพูดไปเพียงเท่านัน้นี่ แล้วรองผู้อ านวยการรู้เร่ืองรังสิมนัต์ได้
อย่างไร นอกจากพวกเขาแล้ว น่าจะมีเพียงหนอนบ่อนไส้ที่รู้เร่ืองนี ้

หลหันกลับไปมองรองผู้ อ านวยการทันที ตอนนัน้เป็นจังหวะ
เดียวกับที่รองผู้ อ านวยการลงมือโจมตีหล เด็กหนุ่มเบี่ยงตัวหลบการ
โจมตีนัน้ได้อย่างฉิวเฉียด แล้วเปล่ียนจีรู้ปดาบให้กลายเป็นอาวุธคู่กาย
ปัดป้องการโจมตีของอีกฝ่าย 

พลงัไสยเวทของรองผู้อ านวยการและคมดาบของหลปะทะกัน
จนเกิดแสงแปลบปลาบ ก่อนที่หลจะเปล่ียนพลงัไสยเวทขาวเป็นกรงเล็บ
แล้วโจมตีรองผู้อ านวยการกลบัไป 

รองผู้อ านวยการพยายามหลบการโจมตีที่รวดเร็วของอีกฝ่าย 
แต่เมื่อมองเบือ้งหน้าอีกทีเขาก็พบว่าหลหายตวัไปแล้ว ชายวยักลางคน



 

๑๔๗ 

 

เดาะลิน้อย่างไม่พอใจกอ่นจะจดัปกเสือ้ตวัเองให้เข้าที่ จากนัน้ก็ติดต่อคน
ในฐานทพัท่ีตนสัง่ให้เตรียมตวัไว้ แล้วออกค าสัง่ด้วยน า้เสียงมัน่คง 

“จดัการผู้อ านวยการซะ”  
แท้จริงแล้วคนที่รองผู้อ านวยการติดต่อตัง้แต่แรกคือกลุ่มคนที่

คอยรับใช้ตนเอง ตอนนีผู้้ อ านวยการไม่จ าเป็นส าหรับเขาอีกต่อไปแล้ว 
หากผู้อ านวยการหายไปตอนนี ้เขาก็จะกลายเป็นคนที่มีอ านาจสงูสดุใน
ไสยเวทขาว หลงัจากนัน้เขาก็จดัการป้ายความผิดให้หลและวี แล้วค่อย
ก าจดัเด็กพวกนัน้ทิง้ก็ไม่ใช่เร่ืองยาก 

ในทางกลับกัน ถ้าผู้ อ านวยการยังมีชีวิตอยู่เขาจะตกที่นั่ง
ล าบาก เพราะหากหลและวีพบผู้อ านวยการและสามารถเข้าไปในห้อง
เก็บเอกสารได้ เด็กพวกนัน้จะได้หลกัฐานมดัตวัเขา แล้วผู้อ านวยการจะ
สามารถสัง่ให้คนในไสยเวทขาวที่เหลือมาหยดุแผนการของเขาได้ 

เอาล่ะ 
คนที่เข้าถึงผู้อ านวยการได้ก่อนคือผู้ชนะ 
แต่ดเูหมือนเขาจะก้าวน าเด็กพวกนัน้อยู่ก้าวหน่ึง 
รองผู้อ านวยคิดพลางส่งเสียงหวัเราะในล าคอ 
 



๑๔๘ 

 

หลที่หลบหนีรองผู้อ านวยการพ้นก็รีบออกตามหาจนัทร์ ไม่นาน
เขาก็พบชายที่เขาตามหายืนนิ่งอยู่หน้าหอสมดุ 

“จนัทร์” หลส่งเสียงเรียกเพื่อนของตน  
เมื่อจันทร์ได้ยินเสียงเรียก เขาก็หลุดออกจากภวงัค์ ภาพเบือ้ง

หน้าเขาคือหลที่ดูหอบเหนื่อย มือขวาของเด็กหนุ่มผมสีเพลิงก าดาบ             
ไว้แน่น ยงัไม่ทนัได้ถามว่าเกิดอะไรขึน้ หลก็ชิงพดูเสียก่อน 

“ทัง้หมดเป็นฝีมือรองผู้อ านวยการ” 
จนัทร์ตะลงึค้าง เขาพดูอะไรไม่ออก  
“เมื่อกีเ้ขาพยายามจะฆ่าฉนั” 
จนัทร์พยายามท าความเข้าใจสถานการณ์ทัง้หมดแล้วรีบคิดว่า

ควรท าอย่างไรต่อ “เราควรบอกผู้อ านวยการ” 
หลพยกัหน้าให้จนัทร์ “’รีบตามหาผู้อ านวยการกนัเถอะ” หลพดู

แล้วนิ่งคิดอะไรบางอย่างครู่หนึ่ง “ก่อนมาที่นี่รองผู้ อ านวยการบอกว่า
ผู้อ านวยการอยู่ที่โรงเรียน” 

เมื่อจันทร์ได้ฟังก็ส่ายหน้าทันที “รองผู้อ านวยการคงโกหก ที่นี่
ไม่มีใครเลย แต่ว่าบนหอสมดุนัน่…” จนัทร์เว้นจงัหวะไปคล้ายจะพดูอะไร
ต่อ แต่สดุท้ายก็ไม่ได้พูดออกมา เขาเพียงหนัไปมองหอสมุดในทิศทางที่
เขาเคยมองตอนแรก 



 

๑๔๙ 

 

“หอสมดุนัน่ท าไม” 
จันทร์ไม่ตอบค าถามอีกฝ่าย “เ ร่ืองนัน้ เอาไว้ก่อนเถอะ                       

เรากลบัไปตามหาผู้อ านวยการดีกว่า” 
“ไม่ต้องตามหาหรอก” ก่อนที่หลและจันทร์จะขยับไปไหน 

เสียงๆ หนึ่งก็ดงัขึน้เสียก่อน เมื่อหนัไปมองต้นเสียงก็เห็นธชาค่อยๆ ก้าว
ออกมาจากเงามืด ข้างกายเขาคือชายวยักลางคนที่ใบหน้าคุ้นเคยอีกคน
หน่ึง 

ผู้อ านวยการนัน่เอง 
จนัทร์และหลมองภาพเบือ้งหน้าอย่างไม่เข้าใจ 
“ท าไมพวกคณุถึงอยู่ด้วยกนัได้” จนัทร์เอ่ยกึ่งพึมพ า 
“เขาลกัพาตวัฉนัมาน่ะสิ” ผู้อ านวยการพดูทีเล่นทีจริง 
“ผมช่วยคณุไว้ต่างหาก” 
“ต่อให้คณุไม่ช่วยผมก็หาทางรอดด้วยตวัเองได้อยู่ดี” 
ขณะที่ชายทัง้สองต่อปากต่อค ากนั จนัทร์ก็เป็นฝ่ายยตุิสงคราม

น า้ลายโดยการตัง้ค าถาม “มนัเกิดอะไรขึน้กนัแน่ครับ” 
ธชากระแอมออกมาก่อนจะเอ่ยปากพดู “ดารินเห็นนิมิตว่าจะมี

คนในไสยเวทขาวถกูท าร้าย ผมเลยออกมาดเูสียหน่อย ไม่คิดว่าคนๆ นัน้
จะเป็นผู้อ านวยการของพวกคณุ” 



๑๕๐ 

 

“ฉันก็สมัผสัได้ว่ามีคนจากไสยเวทด าบุกเข้ามา ก็เลยออกมาดู
เสียหน่อย แต่กลบัเจอพวกเดียวกนัลอบท าร้าย แต่ยงัไม่ทนัลงมือท าอะไร 
ผู้น าไสยเวทด าก็มาขดัจงัหวะเสียก่อน” 

“หึ” 
เมื่อเห็นชายทัง้สองตัง้ท่าจะก่อสงครามน า้ลายอีกครัง้หลก็              

ถามต่อ “แล้วยงัไงต่อครับ” 
“จู่ๆ ฉนัหายตวัมาแบบนี ้อีกสกัพกัพวกนัน้คงแห่มาตามหา” 
“แล้วไสยเวทขาวคนอื่นๆ ล่ะครับ หมายถึงคนที่ไม่ใช่คนของ

รองผู้อ านวยการ” 
ผู้อ านวยการถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ “พวกเขาคงยงัไม่รู้

เร่ืองอะไร คงรู้เพียงว่ามีคนในไสยเวทด าบุกเข้ามาในฐานทัพ คงเป็น
โอกาสเหมาะให้พวกหนอนบ่อนไส้ปัน้น า้เป็นตัว ป่ันหัวทุกคนว่าฉันถูก
ไสยเวทด าลักพาตัว และถ้าเป็นอย่างนัน้พวกนายจะกลายเป็นคนร้าย
ทนัที ส่วนรองผู้อ านวยการคือคนที่มีอ านาจสงูสดุตอนนี”้ 

เมื่อได้ฟังเร่ืองราวจากปากผู้อ านวยการ ความตึงเครียดก็เพิ่ม
มากขึน้ หากเหตุการณ์เป็นอย่างนัน้จริงก็เท่ากับว่าทุกคนในไสยเวทขาว
คงพร้อมใจกนัก าจดัพวกเขา 



 

๑๕๑ 

 

“แต่ถ้าพวกเราเอาหลักฐานมาได้ เราก็จะพิสูจน์ได้ว่ารอง
ผู้อ านวยการเป็นหนอนบ่อนไส้ แล้วคนในไสยเวทขาวจะเลิกฟังค าสัง่รอง
ผู้อ านวยการ” 

ทกุคนพยกัหน้าให้กบัค าของหล แต่ก่อนท่ีพวกเขาจะก้าวเข้าไป
ในหอสมดุ ผู้อ านวยการก็ยื่นกล่องใบหนึ่งให้จนัทร์ กล่องใบนัน้เป็นกล่อง
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือเล็กน้อย ด้านนอกสลักลวดลาย
สวยงาม ดแูค่ภายนอกก็รู้ว่าต้องบรรจขุองล า้ค่าไว้แน่ 

เมื่อจนัทร์เปิดฝาก็พบว่ามีอญัมณีสีอ าพนัวางอยู่ภายใน 
อดีต อญัมณีเม็ดนัน้เคยเป็นดวงตาของจนัทร์ 
“ฉนัควรคืนมนัให้นาย” ผู้อ านวยการเอ่ย 
จันทร์คล่ียิ ม้ออกมา เขาปิดกล่องนัน้แล้วยื่นมันกลับให้

ผู้อ านวยการ “คณุเก็บไว้ก่อนเถอะครับ ผมยงัไม่ต้องการมนั” 
ผู้ อ านวยการและหลมองเหตุการณ์ที่เกิดขึน้อย่างไม่เข้าใจ 

ขณะที่ธชาส่งเสียงหัวเราะในล าคอ คล้ายว่าเขาเข้าใจการกระท าของ
จนัทร์ 

เมื่อหลเห็นว่าจนัทร์ไม่มีท่าทีจะอธิบายอะไรเพิ่ม เขาก็ไม่คิดจะ
เซ้าซีต้่อ หลหันไปมองรอบกายพลางกวาดตามองหาคนที่ควรจะมาถึง



๑๕๒ 

 

ทีน่ี่แล้ว แต่ถ้าไม่ทนัได้เอ่ยถามว่าคนที่ตนมองหาไปไหน วีก็ปรากฏตวัขึน้
พร้อมกบัอามนัต์และหรัญญ์ 

“ท าไมเพิ่งมา” หลเอ่ยถามทนัทีท่ีเห็นหน้าอีกฝ่าย แม้จะฟังเป็น
ค าถามที่เจือความไม่พอใจ แต่แท้จริงแล้วหลเพียงเป็นห่วงอีกฝ่าย  

“เตรียมการในกรณีที่ เกิดเ ร่ืองเลวร้ายที่สุดน่ ะ” วีตอบหล                 
ก่อนจะหนัไปเอ่ยกบัธชา “ให้ทกุคนเตรียมตวัรับมือเรียบร้อยแล้วครับ” 

หลังจากวี ไ ด้ข่ าวจากธชาว่ าคนที่ ดา รินนิมิ ตร เห็นคื อ
ผู้ อ านวยการ วีก็คิดได้ว่าบางทีผู้ ที่อยู่เบือ้งหลังคงไม่ใช่ผู้ อ านวยการ        
แต่เป็นคนอื่นที่มีอ านาจในโรงเรียนตกัศิลา และหากเป็นอย่างนัน้จริง ก็มี
ความเป็นไปได้ในไสยเวทขาวอาจถูกป่ันหวัให้มาโจมตีพวกตน จนัทร์จึง
เตรียมคนในไสยเวทด าให้พร้อมรับถือหากพวกตนถูกรุมโจมตี แม้การ
เตรียมการนีอ้าจเส่ียงท าให้เกิดสงครามระหว่างไสยเวทขาวและด า แต่ก็
ดีกว่าปล่อยให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของหนอนบ่อนไส้ และเขา
เชื่อว่าหากเกิดสงครามระหว่างกลุ่มไสยเวทจริงๆ ธชาและผู้อ านวยการ
คงมีความสามารถมากพอที่จะหยดุเหตกุารณ์นี ้

“ครัง้นีฉ้ันคิดผิดสินะ” วีหันไปพูดกับหล ก่อนหน้าที่เขามั่นใจ
พอสมควรว่าผู้อ านวยการเป็นคนผู้ เบือ้งหลังทัง้หมดจนท าให้เพื่อนของ
เขาตกอยู่ในอนัตราย 



 

๑๕๓ 

 

หลรับรู้ถึงความรู้สึกของวีจึงยื่นมือไปตบบ่าอีกฝ่ายโดยไม่               
พดูอะไร 

“ไปกนัเถอะ” อามนัต์เอ่ย 
แต่ก่อนที่ทุกคนจะเดินเข้าไปในอาคาร ผู้ อ านวยการก็พูด

บางอย่างขึน้มาก่อน “เข้าไปในนัน้แค่บางคนเถอะ ถ้าจะเกิดการปะทะ
กนัด้านนอกจริงๆ ก็ควรมีคนดสูถานการณ์” 

เมื่อเห็นว่าไม่มีใครแย้งความคิดเห็นของตน ผู้อ านวยการจึงพูด
ต่อ “ฉันและธชาจะรออยู่ด้านนอก ส่วนพวกนายที่เหลือเข้าไปเอา
หลกัฐานเถอะ” 

“แต่คณุเป็นคนเดียวที่รู้รหสั” วีแย้ง 
ผู้ อ านวยการยิม้ออกมาเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปใกล้วีแล้ว

กระซิบรหัสให้วีฟัง วีเป็นคนฉลาด เรียนรู้อะไรได้เร็ว เขาเชื่อว่า วีรู้ดีว่า
ต้องใช้รหสัอย่างไร 

“รหัสนั่นเคยเป็นความลับก็จ ริง ตอนนี เ้ ราทุกคนลงเรือ                  
ล าเดียวกนัแล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีความลบัต่อกนัอีก” 

“ถ้ารหัสนั่นเป็นความลับ แล้วรองผู้ อ านวยการใช้ห้องเก็บ
เอกสารพวกนัน้ได้ยงัไง” หรัญญ์ตัง้ค าถาม ผู้อ านวยการยืนยนัด้วยตวัเอง



๑๕๔ 

 

ว่ารหัสนี เ้ ป็นความลับ ถ้าอย่างนัน้คนที่ เ ข้า ห้องนัน้ไ ด้ควรมีแค่
ผู้อ านวยการเพียงคนเดียวไม่ใช่หรือ 

ผู้อ านวยการก้มหน้ามองพืน้ครู่หนึ่งก่อนจะอธิบายสาเหตุ “ฉัน
เป็นคนเดียวที่ รู้รหัสก็จริง แต่ทุกครัง้ที่เอาเอกสารไปเก็บในห้องนัน้              
รองผู้อ านวยการมกัจะเข้าไปด้วยเสมอเพื่อยืนยนัว่าเอกสารถูกเก็บไว้ใน
ห้องแล้วจริงๆ อาจจะเป็นวนัไหนสกัวนัที่ฉันพาเขาเข้าในนัน้แล้วเขาเอา
หลกัฐานพวกนัน้มาซุกไว้” ผู้อ านวยการก ามือแน่น เขาเค้นเสียงพูดรอด
ไรฟัน “เร่ืองทกุอย่างอยู่ใต้จมกูฉนัมาตลอด แต่ฉนักลบัไม่รู้เร่ืองเลย” 

ทุกอย่างตกอยู่ ในความเงียบครู่หนึ่ ง  พวกเขารับรู้ได้ว่า
ผู้อ านวยการก็คงคบัแค้นใจกบัเหตกุารณ์นีไ้ม่น้อย 

“ผมก็จะอยู่ด้านนอกด้วย” จันทร์พูดหลังจากทุกคนเงียบไป                 
พกัใหญ่ 

“คิดดีแล้วเหรอ” ธชาถามจันทร์อีกครัง้ เพราะเขาคิดว่าบางที
การอยู่กับหลและวีอาจปลอดภัยกว่าอยู่กับพวกเขา แต่จันทร์ก็ยังพยกั
หน้ายืนยนัค าพดูของตน 

“คณุไปกนัส่ีคนดีแล้วครับ อีกอย่าง….” จนัทร์หยดุพดูพลางเงย
หน้ามองหอสมดุ “มีเร่ืองในครอบครัวที่พวกคณุต้องจดัการด้วยนี่ครับ” 
 



 

๑๕๕ 

 

หล วี อามันต์ และหรัญญ์ใช้เวลาไม่นานก็เข้าถึงใจกลาง
หอสมดุ วีเป็นคนเดินน าทัง้สามขึน้ไปยงัชัน้ส่ี ก่อนจะเดินผ่านชัน้หนงัสือ 
มุ่งตรงไปทางเคาน์เตอร์ที่อยู่ติดริมห้อง เมื่อเดินผ่านเคาน์เตอร์ไปจะเจอ
ห้องพกัส าหรับบรรณารักษ์ หากดผิูวเผินจะดไูม่ต่างจากห้องพกัทัว่ไปที่มี
เพียงโต๊ะชงเคร่ืองดื่ม โซฟา และโทรทศัน์ แต่ด้านข้างโต๊ะชงเคร่ืองดื่มมี
ประตบูานเล็กๆ อยู่ 

เมื่อเดินผ่านประตูนัน้เข้าไปจะพบชัน้หลังสือมากมายวาง               
เรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ห้องนีเ้ป็นห้องส าหรับเก็บหนงัสือที่ไม่ถูกยืม
หรือค้นหามาเป็นเวลานานกว่าสิบปี 

วีเดินตรงดิ่งไปยังชัน้หนังสือชัน้หนึ่งที่อยู่เกือบด้านหลังสุด 
ดวงตาสีอัญชนัไล่มองสนับนหนังสือที่วางเรียงรายอยู่บนชัน้ ก่อนจะดึง
มันออกมาคืบหนึ่งแล้วปล่อยหนังสือค้างชัน้อยู่อย่างนัน้ แล้วเร่ิมดึง
หนงัสือเล่มที่อยู่ชัน้ล่างออกมาในลกัษณะเดียวกัน จากนัน้จึงหนัหลงัไป
มองชัน้หนงัสือที่อยู่ด้านหลงัแล้วดงึหนงัสือออกมาอีกสามเล่ม 

รอไม่นานก็ได้ยินเสียงกลไกอะไรบางอย่าง หนงัสือทัง้ห้าเล่มถกู
ดึงกลับเข้าไปในชัน้หนังสือโดยอัตโนมัติ วงเวทย์แปลกตาที่เต็มไปด้วย
อกัขระวงหนึ่งปรากฏขึน้บนพืน้ก่อนที่มนัจะค่อยๆ จางหายไปและแทนที่
ด้วยบนัไดลงไปชัน้ล่าง ดวงไฟปริศนาถกูจดุขึน้เป็นทาง 



๑๕๖ 

 

วีหนัมาพยกัหน้าให้ทุกคนเป็นเชิงให้เดินตามเขาลงไป อามนัต์
จึงค่อยๆ ประคองหรัญญ์ให้เดินไปพร้อมกับเขา บันไดนัน้ไม่ทอดยาว
มากนกั เดินลงมาเพียงไม่ก่ีก้าวก็เจอประตไูร้ลกูบิดบานหนึ่ง 

วีถอยหลงัก้าวหนึ่ง แล้วชูแขนไปด้านหน้า ตวดัมือไปมาคล้าย
กับก าลงัใช้ปลายนิว้ทัง้ส่ีวาดเป็นรูปอะไรบางอย่างขณะที่ปากก็เอ่ยค าที่
ฟังไม่เป็นภาษาออกมา 

จู่ๆ ก็มีอกัขระปรากฏขึน้เบือ้งหน้าวี แล้วอกัขระตวันัน้ก็ประทบั
ลงบนประตู แสงสว่างสีขาวค่อยๆ แผ่จากอักขระไปฉาบไล้บานประตู                
ไม่นานประตกู็กลายเป็นสีขาวผ่องก่อนจะมลายหายไป 

วีถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมยกมือขึน้ปาดเหงื่อกาฬที่ผุดอยู่
บนหน้าผาก ก่อนจะหนัมาเอ่ยกบัหล “คิดว่าจะไม่ส าเร็จซะแล้ว” 

หลเดินเข้าไปตบบ่าอีกฝ่าย “มีอะไรที่นายท าไม่ได้ด้วยเหรอ” 
ทัง้สองคนยิม้ให้กนั 
ทนัใดนัน้ทุกคนก็ได้ยินเสียงวตัถุปริศนาเคล่ือนที่แหวกอากาศ

ก่อนจะปักลงอะไรบางอย่าง 
“ฉึก!” 
ทุกอย่างเกิดขึน้รวดเร็วจนหลและวีไม่ทันได้ตกใจ ภาพที่เขา

เห็นคืออามนัต์และหรัญญ์ล้มลงบนพืน้ อามนัต์ใช้มือข้างหนึ่งกุมบริเวณ



 

๑๕๗ 

 

ท้อง เลือดสีแดงสดทะลกัออกมาจากร่องนิว้ ขณะที่หรัญญ์ล้มอยู่ไม่ไกล 
หรัญญ์พยายามขยับตัวไปใกล้อามนัต์เมื่อดูบาดแผลอีกฝ่าย แต่ทันใด
นัน้ก็มีเส้นด้ายสีด าพุ่งมารัดคอเขาแล้วกระชากไปด้านหลงั 

เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึน้หลและวีจึงเปล่ียนจีใ้ห้กลายเป็น
ดาบเตรียมรับมือศตัรูทนัที 

“หึ หึ” เสียงหัวเราะดังมาจากความมืดพร้อมกับเสียงรองเท้า     
บดพืน้  

เมื่อคนๆ นัน้เดินเข้ามาใกล้ก็ท าให้เห็นใบหน้าได้ชดัขึน้ 
รองผู้ อ านวยการย่างเข้ามาใกล้หลและวีอย่างไม่เกรงกลัว                

มือข้างหนึ่งของเขาจิกเส้นผมของหรัญญ์ไว้ เส้นเชือกสีด ายงัคงรัดอยู่บน
คอหรัญญ์ ส่วนปลายเชือกอยู่บนมืออีกด้านของรองผู้อ านวยการ 

“พวกนายสองคนนี่ตายยากเหลือเกินนะ” รองผู้อ านวยการพดู
พลางปรายตามองหรัญญ์และอามนัต์ “ถ้าตายไปซะตัง้แต่ตอนนัน้ก็คง
สบายไปแล้ว” 

วี แ ละหล ก้ า วออกมา ด้ านหน้ า เพื่ อ คั่น กลาง ระหว่ า ง                              
รองผู้อ านวยการและอามนัต์ที่ได้รับบาดเจ็บ 

เด็กหนุ่มทัง้สองไม่เอือ้นเอ่ยค าใด แต่กลับมองอีกฝ่ายด้วย
สายตาเคียดแค้น 



๑๕๘ 

 

ผู้ชายคนนีค้ือคนที่คิดจะฆ่าพวกเขา 
ผู้ชายคนนีค้ือคนที่ท าลายครอบครัวของเขา 
และผู้ชายคนนีค้ือคนที่ท าร้ายพ่อแม่ของเขา 

 



 

๑๕๙ 

 

๑๐    
สีเทา 

 
 

เมื่อมีพบ ย่อมมีจาก 
เมื่อมีจุดเร่ิมตน้ ย่อมมีจุดจบ 
เมื่อมีขาว ย่อมมีด า 
แต่นัน่ไม่ใช่ทัง้หมด 
เมื่อมีพบ ย่อมมีจาก แต่การพบและการจากท าให้เราไดรู้้จกั 
เมื่อมีจุดเร่ิมต้น ย่อมมีจุดจบ แต่จุดเร่ิมต้นและจุดจบท าให้เรา

ไดเ้รียนรู้ 
เมื่อมีขาว ย่อมมีด า แต่ระหว่างขาวและด ายงัมีสีเทา 
ท่ามกลางความแปลกแยกระหว่างสองส่ิง ยงัมีตรงกลางให้เรา

คน้หาเสมอ 
 



๑๖๐ 

 

“น่ากลัวเหลือเกินนะ” รองผู้อ านวยการมองคนที่อยู่เบือ้งหน้า
อย่างเย้ยหยัน “อ่อ แล้วก็ไม่ต้องห่วงพวกที่เหลือนะ ป่านนีค้งก าลัง
วุ่นวายกบัสงครามด้านนอก” 

ค าพูดเพียงไม่ก่ีค าของรองผู้ อ านวยการ ท าให้ทุกคนรู้ว่าข้าง
นอกก าลงัเกิดเร่ืองโกลาหล จึงไม่แปลกที่รองผู้อ านวยการจะแอบเข้ามา
ที่น่ีได้โดยที่ไม่มีใครสงัเกต 

“แก!” หลแผดเสียงใส่อีกฝ่ายอย่างเกรีย้วกราด 
“ท าแบบนีท้ าไม” หรัญญ์ถามด้วยน า้เสียงแหบแห้ง 
“ท าแบบนีท้ าไมงัน้เหรอ ฉันก็แค่ท าหน้าที่แทนผู้อ านวยการที่

ไม่ได้เร่ือง ขอแค่ก าจัดไสยเวทด า ก าจัดเด็กอย่างพวกแก เราก็จะมี
อ านาจเหนือกว่าทุกอย่าง ! เราควบคุมโลกใบนีย้ังไงก็ได้ด้วยซ า้ !             
แต่ผู้ อ านวยการหน้าโง่นั่นกลับเอาแต่เล่นบทครูผู้ แสนดี ซุกหัวอยู่ใน
โรงเรียนบ้าๆ น่ี!” 

“แกคิดผิดแล้ว!” หรัญญ์ตะเบ็งเสียงใส่อีกฝ่าย 
“หึ เพราะคนอย่างพวกแกมนัโง่เง่าอย่างนี ้เราถึงท าได้แค่ซ่อน

ตวัอยู่ในโรงเรียนแคบๆ” 
พูดจบรองผู้ อ านวยการก็เหวี่ยงหรัญญ์เข้าไปในห้องเก็บ

เอกสาร ล าตัวหรัญญ์ชนเข้ากับชัน้หนังสือ ชายผมสีน า้ตาลหล่นลงมา



 

๑๖๑ 

 

กระแทกพืน้แล้วหมดสติไป เอกสารมากมายกระจายเกล่ือนกลาดทัว่ห้อง 
จากนัน้ไฟสีน า้เงินนกพิราบจากไสยเวทของรองผู้อ านวยการก็ก่อตัวขึน้
แล้วแผดเผาวตัถทุี่อยู่ในห้อง 

“ถึงเวลาที่ผู้มีอ านาจจะได้ขึน้เป็นใหญ่สกัที” แล้วเขาก็เดินจาก
ไป ทิง้ทัง้ส่ีคนให้อยู่กบัเปลวเพลิง 

หลและวีตัง้ท่าจะตามผู้ อ านวยการไปแต่อีกใจก็ยังเป็นห่วง             
พ่อของตน 

อามันต์ค่อยๆ ยันตัวลุกขึน้จากพืน้ มือข้างหนึ่งยังคนกด
บาดแผลเอาไว้ ของเหลวกล่ินสนิมทะลักของมาจากปากแผลไม่หยุด 
ใบหน้าเขาดูขาวซีดจนน่ากลัว แต่ถึงอย่างนัน้เขาก็แทบไม่แสดงความ
อ่อนแอออกมาให้เด็กหนุ่มทัง้สองเห็น 

“ตามเขาไป พ่อจะพาอามนัต์ออกไปจากที่นี่เอง” 
“ไม่ไหวหรอก” หลแย้งก่อนจะเดินเข้าไปหาอีกฝ่าย แต่วีกลบัรัง้

ข้อมือเขาไว้ เมื่อหันไปมองหน้าอีกฝ่ายก็เห็นว่าวีก าลังสบตาพ่อของตน 
แม้แววตาสีอญัชนัจะฉายแววหวาดกลวัแต่ก็ยงัแฝงไปด้วยความเชื่อมัน่ 

เชื่อว่าพ่อของเขาจะไม่เป็นอะไร 
เชื่อว่าพ่อของเขาจะช่วยพ่อของหลได้ 
เชื่อว่าทกุคนจะต้องปลอดภยั 



๑๖๒ 

 

เมื่อเห็นดงันัน้หลก็หนัไปมองหรัญญ์ที่นอนหมดสติ เขาเป็นห่วง
พ่อของตนเองจับใจ วีก็คงไม่ต่างกัน แต่ถึงอย่างนัน้วีก็ยังเคารพ            
การตดัสินใจของอามนัต์ 

“ฝากพ่อผมด้วยนะครับ” หลเอ่ยกบัอามนัต์ 
ชายผมสีด าเขม่าพยกัหน้ารับค าเด็กหนุ่มแล้วก้าวเข้าไปในห้อง

ที่ไฟลกุท่วม ตอนนีไ้ม่เหลือหลกัฐานอะไรอีกแล้ว แต่เขาเชื่อว่าเด็กหนุ่ม
ทัง้สองคนต้องหาทางออกให้เร่ืองนีไ้ด้แน่ๆ 

ควันหนาบดบังจนภาพเบือ้งหน้าเลือนราง อามันต์ค่อยๆ เดิน
ไปด้านหน้าไม่สนใจไฟที่แผดเผาผิวหนัง เขาเพียงเดินตรงไปข้างหน้า
เร่ือยๆ จนเจอร่างคุ้นตา ชายผู้มีเส้นผมสีน า้ตาล ชายที่สญูเสียทุกส่ิงไป
พร้อมกบัเขา 

อามนัต์คกุเข่าลงบนพืน้แล้วพดูกับร่างที่นอนไม่ได้สติอยู่บนพืน้ 
“ทกุอย่างใกล้จบแล้วหรัญญ์” 
 

หลและวีวิ่งตามรองผู้อ านวยการออกมา เมื่อเห็นแผ่นหลงัของ
คนที่ตนเองตามอยู่ วีก็ไม่รอช้า กระโจนไปด้านหน้าพร้อมวาดคมดาบไป
ยังเป้าหมายทันที แต่รองผู้อ านวยการเอนตวัหลบคมดาบพร้อมตวดัขา
ใส่ร่างของวี 



 

๑๖๓ 

 

วีเสียหลกัทรุดเข่าลงบนพืน้ส่วน หลตัง้ดาบขึน้พร้อมพุ่งตรงใส่
รองผู้ อ านวยการ เพียงพริบตา รองผู้ อ านวยการก็เรียกเส้นด้ายสีด า
ออกมาผนึกการเคล่ือนไหวของดาบเล่มงาม แต่ขณะที่ไม่ทันระวังตัว         
หลก็ใช้กรงเล็บแหวกผ่านอากาศแล้วตะบบลงบนไหล่รองผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะใช้ด้าย  
สีด ารัดล าตัวหลแล้วเหวี่ยงอีกฝ่ายไปกระแทกชัน้หนังสือ หลังจากนัน้ก็
ปล่อยลูกไฟสีน า้เงินใส่ร่างเด็กหนุ่มทัง้สอง แต่วีใช้ไสยเวทห่อหุ้มแขน
ด้านขวาแล้วปัดป้องการโจมตีนัน้ได้ทันท่วงที แต่การกระท านัน้ก็ท าให้
แขนของวีถกูเปลวเพลิงคลอกจนเป็นแผลไหม้ 

หลยนัตวัเองขึน้มาจากพืน้ ง้างกรงเล็บแล้วกระโจนไปด้านหน้า
ขณะที่วีจับดาบให้มั่นแล้วพุงโจมตีรองผู้ อ านวยการพร้อมกับหล ผู้ ถูก
โจมตีใช้พลงัไสยเวทเพื่อป้องกนัการโจมตีพร้อมใช้ด้ายสีด าดงึชัน้หนงัสือ
ให้ล้มใส่เด็กหนุ่ม การโจมตีอย่างรวดเร็วท าให้หลและวีต้องผละมือจาก
การโจมตีมาป้องกันตัวเอง แต่ระหว่างที่มุ่งความสนใจกับการป้องกัน
ตวัเอง เส้นด้ายสีด าก็พุ่งมารัดทัง้สอง 

หลและวีพยายามท าลายเส้นด้ายที่พันธนาการตัว เอง              
แต่เส้นด้ายนัน้กลบัรัดล าตวัเน้นขึน้จนเคล่ือนไหวร่างกายไม่สะดวก  รู้ตวั
อีกทีด้ายเส้นนัน้ก็เหวี่ยงทัง้คู่ไปกระแทกกระจกหน้าต่างอย่างแรง ร่างทัง้



๑๖๔ 

 

สองปะทะกระจกจนกระจกแตกเป็นเส่ียง ร่างเด็กหนุ่มลอยออกนอก
อาคาร แต่ก่อนที่ร่างจะปะทะพืน้ วีก็ร่ายไสยเวทปกคลุมร่างตัวเองและ
หล ท าให้พวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บมากนกั 

รองผู้อ านวยการมองภาพที่เกิดขึน้จากด้านบนก่อนจะกระโดด
ลงมาด้านล่างอย่างนุ่มนวลราวกบัแรงโน้มถ่วงไม่มีผลต่อเขา 

หลและวีค่อยๆ พยุงตนขึน้จากพืน้ เตรียมตัวรับมือการโจมตี
ของบคุคลที่ยืนอยู่ตรงหน้า 

บรรยากาศตกอยู่ในความเงียบครู่หน่ึง มีเพียงเสียงลมหวีดหวิว
และเสียงการต่อสู้ที่ดงัมาจากที่ไกลๆ 

เพียงพริบตาปลายนิว้มือของรองผู้อ านวยการก็มีเส้นด้ายสีด า
ระโยงระยาง เส้นด้ายถูกขึงตรึงไขว้กันไปมา จ ากัดการเคล่ือนไหวของ
เด็กหนุ่มทัง้สอง หากขยบัตวัเพียงนิดเดียวก็คงถูกเส้นด้ายเฉือนร่างกาย 
หลและวีหยดุนิ่งอยู่กบัท่ี ทกุอย่างเกิดขึน้เร็วเสียจนพวกเขาไม่ทนัตัง้รับ 

แต่ถึงอย่างนัน้หลก็ยังพยายามขยับตัว ท าให้ร่างกายมีแต่               
รอยบาด เลือดค่อยๆ ไหลซมึ ย้อมเสือ้ผ้าให้เจือด้วยสีแดง 

“ดิน้รนต่อไปมีแต่จะเจ็บตัวเปล่า” รองผู้ อ านวยการพูดด้วย
น า้เสียงเย้ยหยัน แต่นั่นไม่ได้ท าให้หลหยุดการเคล่ือนไหว ตรงกันข้าม               
วีที่น่ิงไปครู่หน่ึงก็เร่ิมเคลื่อนไหวด้วยเช่นกนั  



 

๑๖๕ 

 

เด็กหนุ่มทัง้สองจบัดาบให้มัน่แล้วฟาดไปด้านหน้า การกระท า
นัน้ท าให้แขนของทัง้สองถูกเส้นด้ายบาดจนเลือดไหลทะลกัแต่นัน่ก็ช่วย
ปลดพนัธนาการสีด าออกไปได้ 

เมื่อเห็นว่าการตรึงความเคลื่อนไหวไม่ได้ผล รองผู้อ านวยการก็
คลายเส้นด้ายสีด าแล้วโจมตีทัง้คู่ด้วยลกูไฟสีน า้เงินนกพิราบ เปลวเพลิง
มัจจุราชพุ่งตรงไปยังหล แต่วีเป็นฝ่ายก้าวเข้ามาขวางแล้วใช้ไสยเวท          
ปัดป้องได้ทัน ขณะที่หลกระโจนขึน้สูงแล้วจ้วงปลายดาบลงบนไหล่ 
ขณะที่มืออีกข้างหน่ึงกดล าคอรองผู้อ านวยการจนอีกฝ่ายล้มลงบนพืน้ 

รองผู้อ านวยการใช้มือข้างหนึ่งเรียกเปลวเพลิงออกมาอีกครัง้
เพื่ อใ ช้มันโจมตีหลในระยะประชิด  แต่การเค ล่ือนไหวของรอง
ผู้ อ านวยการช้ากว่าวีไปก้าวหนึ่ง วีใช้ดาบของตนปักลงบนมืออีกฝ่าย 
สกดัการโจมตีนัน้ได้ทนั 

รองผู้อ านวยการตะเบ็งเสียงร้องอย่างเจ็บปวด รู้ตัวอีกทีเขาก็
นอนหงอยอยู่บนพืน้ ล าคอมีมือที่มีกรงเล็บแหลมคมสกัดการเคลื่อนไหว 
บนไหล่ข้างหนึ่งมีดาบรูปร่างงดงามปักอยู่ ส่วนฝ่ามืออีกด้านก็ถูกดาบ
หน้าตาคล้ายกันปักตรึงไว้กับพืน้ เมื่อมองไปเบือ้งหน้าก็เห็นดวงตา                
สีอญัชนัและดวงตาสีเลือดนกวาวโรจน์อยู่ท่ามกลางความมืด 

เขาพลาดท่าให้เด็กหนุ่มทัง้สองเสียแล้ว 



๑๖๖ 

 

“มนัจบแล้ว” วีเอ่ยด้วยน า้เสียงเยือกเย็น 
รองผู้ อ านวยการไม่ตอบรับหรือปฏิเสธค าพูดของวี  เขาเพียง

หวัเราะในล าคออย่างไม่ยี่หระ 
“ฉันมาช้าไปหรือเปล่า” เสียงๆ หนึ่งดงัขึน้ เมื่อหนัไปมองก็เห็น

ผู้อ านวยการยืนอยู่ไม่ไกล 
รองผู้อ านวยกันหันหน้ามองผู้มาเยือนก่อนจะเปล่งเสียงลอด

ไรฟัน “แกคิดผิดแล้วที่เข้ามาหยดุฉนั” 
ค าพูดนัน้เรียกให้ผู้อ านวยการปรายตาไปมองคนที่นอนอยู่บน

พืน้ “เร่ืองเดียวที่ฉันคิดผิดคือการไว้ใจคนอย่างนาย” พูดจบเขาก็เดินตรง
ไปยังรองผู้ อ านวยการ หลและวีที่เห็นดังนัน้จึงดึงดาบที่ปักอยู่บนตัว           
ศัตรูออก “ได้เวลาจบเร่ืองที่นายก่อไว้แล้ว” สิน้ค าพูด ผู้ อ านวยการก็
กระชากรองผู้อ านวยการขึน้มาจากพืน้ จากนัน้จึงหนัไปพูดกับเด็กหนุ่ม
ทัง้สองคน “ฉันจะจดัการเร่ืองที่เหลือต่อเอง พวกนายไปจดัการเร่ืองของ
นายเถอะ” 

พูดจบผู้อ านวยการก็กึ่งลากกึ่งพยุงร่างรองผู้อ านวยการให้เดิน
ตรงไปในทิศทางที่ยงัคงมีเสียงการต่อสู้ดงัระงม 

“ไปกนัเถอะ” วีพดูพร้อมกบัเดินน าหลเข้าไปในหอสมดุอีกครัง้ 



 

๑๖๗ 

 

ใช้เวลาไม่นานทัง้สองก็มาถึงห้องเก็บเอกสาร ตอนนีไ้ฟสีฟ้า
นกพิราบมอดดบัลงไปแล้ว เหลือเพียงเถ้ากระดาษที่เกล่ือนอยู่เต็มห้อง 
และพวกเขาไม่พบร่องรอยของอามนัต์และหรัญญ์เลย ความรู้สกึไม่ดีเร่ิม
ก่อตวัภายในใจ แต่ก่อนจะได้พูดอะไรออกไป หางตาของหลก็เหลือบไป
เห็นร่างโปร่งแสงของผู้หญิงคนหน่ึง 

ผู้หญิงคนเดียวกบัท่ีเขาพบในฝัน 
ภาพตรงหน้าท าให้ชายหนุ่มทัง้สองหยดุเคลื่อนไหว 
หญิงคนนัน้ส่งยิม้อ่อนโยนให้ทัง้คู่ แล้วเดินไปท่ีไหนสกัแห่ง 
หลและวีหนัมามองหน้ากันเล็กน้อย แล้วเดินตามร่างโปร่งแสง

ของหญิงคนนัน้ไป หญิงปริศนาเดินออกจากห้องเก็บเอกสารย้อนมาทาง
ห้องเก็บหนงัสือเก่า ออกมายงัเคาน์เตอร์ก่อนจะเดินลงไปยงัชัน้ล่างสดุ 

มุมซ้ายของหอสมดุเป็นห้องสืบค้นที่นักเรียนห้องธรรมดาอาจ
แวะเวียนมาเรียนห้องนีบ้้าง ส่วนภายในห้องสืบค้นมีห้องพักครูอยู่ห้อง
หนึ่ง แต่เนื่องจากมีการสร้างอาคารใหม่ ห้องพักครูนีจ้ึงไม่มีคนใช้                  
รองผู้ อ านวยการจึงเปล่ียนมันให้เ ป็นห้องท างานของตน เพราะ                        
รองผู้อ านวยการเองก็มีหน้าที่ดแูลความเรียบร้อยภายในหอสมดุด้วย 

ห้องของรองผู้ อ านวยการดูผิวเผินก็ไม่ต่างจากห้องท างาน
ธรรมดาๆ ห้องหนึ่ง แต่ภายหลงัตู้ เก็บเอกสารมีวงเวทสีน า้เงินประทบัอยู่ 



๑๖๘ 

 

หญิงคนนัน้เดินหายเข้าไปในวงเวทนัน้ เมื่อหลและวีลองตามไปก็พบว่า
ตนเองสามารถเดินผ่านวงเวทย์นัน้ได้เช่นกัน ภายในวงเวทย์มีห้องๆ หน่ึง
เป็นห้องสีขาวสะอาดตา กลางห้องมีเตียงตัง้อยู่ อามนัต์ยืนอยู่ปลายเตยีง
ขณะที่หรัญญ์คุกเข่าอยู่บนพืน้ เขาประคองมือของร่างที่อยู่บนเตียงไว้
แน่นแล้วซุกหน้าลงบนมือขาวซีด 

หญิงที่อยู่บนเตียงคือหญิงที่ทัง้สองคนเห็นก่อนหน้านี ้ใบหน้า
รูปไข่ของเธอซีดเซียวราวกับกระดาษ เส้นผมสยายไปทั่วเตียงสีขาว               
สายต่างๆ ระโยงระยางเต็มร่าง รอบคอเธอมีสัญลักษณ์สีแดงหน้าตา
แปลกประหลาดปรากฏขึน้ ร่างกายผอมผ่ายและขาวซีดจนเห็นเส้นเลือด
ใต้ผิวหนงั แต่ถึงอย่างนัน้เธอก็ยงัดรูาวกบัเจ้าหญิงนิทราผู้งดงาม 

หรัญญ์เงยหน้ามองหล ดวงตาของเขาแดงก ่าราวกับเพิ่งผ่าน
การร้องไห้มา “หลมาหาแม่สิ” 

หลยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้พบแม่อีกครัง้ 
แววตาของเขาเร่ิมสั่นระริกขณะที่เท้าค่อยๆ ก้าวไปข้างหน้า ก่อนจะ
ประคองมืออีกข้างของผู้ เป็นแม่ขึน้มา 

ทนัใดนัน้ทกุคนก็รู้สกึราวกบัมีคลื่นพลงังานพดัผ่านตวั เมื่อมอง
ภาพเบือ้งหน้าอีกที ภาพท่ีทกุคนเห็นคืออลิยาในร่างโปร่งแสงเหมือนกบัที่



 

๑๖๙ 

 

หลและวีเห็นก่อนหน้าที่ เพียงแต่ครัง้นีบ้นคอของเธอมีสายใยบางอย่าง
เชื่อมระหว่างกายหยาบและกายละเอียด 

เธอปรายตามองสายใยที่พันธนาการเธอไว้ด้วยสีหน้าเศร้า
สร้อย จากนัน้ก็เอ่ยกบัทกุคน “พนัธนาการเส้นนีท้ าให้ฉนัไปไหนไม่ได้” 

“คณุอยู่ที่น่ีมาตลอด” หรัญญ์พดูด้วยน า้เสียงสัน่เครือ 
 “ฉันอยู่ที่นี่ อยู่ตรงนี ้แต่ฉันไม่อาจอยู่กับคณุและลกูได้อีกแล้ว” 

อลิยาประคองใบหน้าของอีกฝ่ายเอาไว้ 
“หมายความว่ายงัไง” หลถาม 
“หล แม่ตายไปนานแล้ว ร่างนี เ้ป็นเพียงเคร่ืองมือจองจ า

วิญญาณของแม่เท่านัน้” 
ค าพดูของอลิยาท าให้ทกุคนเกือบลืมหายใจ แม้ใจหนึ่งจะรู้ดีอยู่

แล้วว่าอลิยาอาจจะไม่อยู่แล้ว เมื่อได้มาเห็นร่างอีกฝ่ายก็ท าให้                             
มีความหวงัขึน้มา แต่แล้วส่ิงที่อลิยาพดูก็พงัความหวงันัน้ลงในพริบตา 

“มนัเกิดอะไรขึน้กนัแน่” อามนัต์เอ่ยถาม 
อลิยาหลับตาลงครู่หนึ่ง จากนัน้ทุกคนในห้องก็ได้เห็นภาพ

เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้วนันัน้ 
 



๑๗๐ 

 

หลงัจากรังสิมนัต์ อลิยา และหรัญญ์ถกูไล่ล่าจนต้องมาหลบอยู่
ในโกดังร้างแล้ว ทุกคนก็หลับไปด้วยความอ่อนล้า อลิยาตื่นขึน้มา
กลางดกึ เธอเห็นหรัญญ์ที่มีอาการบาดเจ็บนอนอยู่ไม่ไกลจากเธอ 

แต่รังสิมนัต์หายตวัไป และที่เลวร้ายกว่านัน้คือทารกทัง้สองคน
ก็หายไปด้วย เมื่อส ารวจรอบๆ โกดงัเธอก็พบเศษกระดาษใบหนึ่งตกอยู่ 
เธอเก็บขึน้มาดูก็พบว่าเนือ้ความในกระดาษระบุว่า อามันต์ตายแล้ว     
หากรังสิมนัต์ไม่อยากเสียลกูไปอีกคนให้พาลกูของหรัญญ์ไปมอบให้ตน 

เมื่ออ่านจบ อลิยาก็รู้ทันทีว่านี่ต้องเป็นจดหมายที่ผู้ปองร้าย
พวกเธอส่งมาให้รังสิมนัต์แน่นอน อลิยาเชื่อว่าหากเป็นสถานการณ์ปกติ 
รังสิมนัต์คงไม่ท าตามค าสัง่นี ้แต่ตอนนีเ้ธอเพิ่งเสียคนรักของเธอไป จิตใจ
ของเธอบอบช า้ขนาดไหนคงไม่มีใครรู้ หากเป็นอลิยาเองที่ต้องเผชิญ
สถานการณ์แบบนี ้เธออาจจะยอมท าตามค าบอกในจดหมายฉบับนัน้         
ก็ได้ 

อลิยามองจดหมายอีกครัง้แล้วพบว่าบนจดหมายมีสถานที่นัด
พบระบอุยู่ ที่นัน่คืออาคารแห่งหน่ึงที่อยู่ไม่ไกลจากโกดงัร้างแห่งนีม้ากนกั 
เธอก าเศษกระดาษใบนัน้แน่นแล้วรีบออกตามหารังสิมนัต์ทนัที  

เมื่อมาถึงดาดฟ้าบนอาคารเธอก็เห็นร่างอรชรคุ้นตาก าลังอุ้ม
เด็กสองคนอยู่เพียงล าพงั  



 

๑๗๑ 

 

ส่วนรังสิมนัต์ที่เห็นอลิยาตามมาก็แสดงอาการตกใจอย่างเห็น
ได้ชดั นยัน์ตาของเธอยงัคงมีน า้ตาคลอ 

“คืนหลวิชยัให้ฉนัเถอะ” เธอขอร้องรังสิมนัต์ 
รังสิมันต์ส่ายหน้า ใบหน้าของเธอเปรอะเปือ้นคราบน า้ตา 

ดวงตาบวมแดงจนดนู่าสงสาร “ฉนัท าไม่ได้ ฉนัไม่เหลืออะไรแล้ว” 
“ต่อให้คนพวกนัน้ได้ตวัหลวิชยัไป เขาก็ไม่ปล่อยเธอกับคาวีไป

หรอก” อลิยาพยายามเกลีย้กล่อมอีกฝ่าย แต่จะเรียกว่าเกลีย้กล่อมคงไม่
ถูกนกั เพราะเธอคิดว่าคนพวกนัน้ไม่มีทางปล่อยรังสิมนัต์กับลกูของเธอ
ไปอย่างที่บอกในจดหมาย 

ค าพดูของอลิยาท าให้รังสิมนัต์ลงัเล ใจจริงเธอรู้ดีว่าคนพวกนัน้
ไว้ใจไม่ได้ แต่ถึงอย่างนัน้เธอก็อยากลองเส่ียงดู ตอนนีเ้ธอยอมท า                
ทุกอย่างเพื่อให้ลกูของเธอปลอดภยั เธอเสียคนรักของเธอไปแล้ว เธอไม่
อยากเสียแก้วตาดวงใจของเธอไปอีก แต่ถึงอย่างไรส่ิงที่เธอท าก็ไม่ใช่
เร่ืองถกูต้อง 

ขณะที่ รังสิมันต์ก าลังลังเล อลิยาก็อาศัยโอกาสนี พุ้่งตัวไป
ด้านหน้าแล้วฉวยตวัหลวิชยัมาไว้ในอ้อมกอด รังสิมนัต์ที่เห็นเด็กน้อยถกู
คว้าไปก็ตกใจและรีบถอยหลงัเพื่อไม่ให้อลิยาคว้าคาวีไปอีกคน 



๑๗๒ 

 

ทันใดนัน้ ด้ายสีด าเส้นหนึ่งก็แหวกทะลุอากาศตวัดใส่ร่าง          
รังสิมันต์ แรงปะทะท าให้รังสิมนัต์เสียหลักตกลงจากอาคาร อลิยาภาพ
รีบเข้าไปคว้าตวัรังสิมนัต์ไว้ทนัที แต่มือข้างหน่ึงของเธอยงัโอบลกูน้อยไว้
ในอ้อมกอดท าให้ไม่มีแรงมากพอจะดงึรังสิมนัต์ขึน้มา 

“ฝากคาวีด้วย” รังสิมันต์พูดทัง้น า้ตาพลางยื่นลูกน้อยไปแนบ
อกอลิยา 

“ไม่นะ” อลิยาพยายามจะยือ้รังสิมันต์ไว้ แต่เพียงเสีย้ววินาที
เธอก็เห็นด้ายสีด าฉวยข้อเท้ารังสิมันต์แล้วกระชากไปด้านล่างอย่าง
รวดเร็ว วินาทีที่มือของรังสิมนัต์ก าลงัหลดุร่วงลงไป อลิยาท าได้เพียงคว้า
ร่างคาวีที่รังสิมนัต์ยื่นมาแนบอกเธอ 

ภาพรังสิมันต์ที่ก าลังร่วงลงไปข้างล่างท าให้เธอต้องหลับตา 
เมื่อลืมตามาอีกครัง้ เธอก็ เห็นร่างเพื่อนสาวนอนแน่นิ่งอยู่บนพื น้                    
ห่างออกไปไม่ไกลมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนตกัศิลา 
อลิยารู้ดีว่าเธอคงเหลือเวลาอีกไม่มาก เธอจึงหนีลงไปจากตึก

นัน้แล้วพาเด็กทารกทัง้สองไปซ่อน ก่อนจะใช้ไสยเวทเขียนจดหมายไป
บอกที่ซ่อนของเด็กทารกกบัหรัญญ์ 



 

๑๗๓ 

 

เธอใช้เวลาที่เหลืออีกเล็กน้อยหลอกล่อรองผู้อ านวยการให้ออก
ห่างจากลูกของเธอ แต่ระหว่างที่เธอก าลังหนีเข้าไปในตรอกเล็กๆ ของ
เมือง เธอก็ถูกเปลวไฟสีน า้เงินนกพิราบโจมตีเสียก่อน ร่างของเธอล้มลง
กระแทกพืน้ทนัที 

เธอรู้สกึว่าเธอไม่สามารถควบคมุร่างกายได้อีกต่อไป เปลือกตา
หนักอึ ง้  แ ขนขาก็ ไ ร้ เ ร่ี ย วแร ง  สายตาของ เ ธอ เห ลือบไป เห็น                                  
รองผู้อ านวยการก าลงัเดินตรงมาทางเธอ 

“เก่งนกันะท าให้เร่ืองวุ่นวายขนาดนี ้คงไม่อยากจากไปสบายๆ 
สินะ” พูดจบรองผู้อ านวยการก็ร่ายอาคมบางอย่าง ทันใดนัน้เธอก็รู้สึก
ร้อนผ่าวบริเวณคอ ไม่นานก็มีสัญลักษณ์สีแดงปรากฏรอบคอเธอ                   
เธอรู้จกัสญัลกัษณ์นี ้ 

สญัลกัษณ์นีค้ืออาคมสลกัวิญญาณ 
เมื่อมนษุย์หมดลมหายใจ วิญญาณและร่างจะแยกออกจากกนั 

แต่ด้วยอาคมนีจ้ะสามารถสลกัวิญญาณให้อยู่ในร่าง แม้จะฟังดเูป็นเร่ือง
ดี แต่ความจริงแล้วส่ิงนีไ้ม่ต่างกับการขงัวิญญาณไว้ในกรง วิญญาณนัน้
จะต้องทุกข์ทรมานกับการติดอยู่ในกรงขัง ไม่สามารถไปยังภพภูมิของ
ตนเองได้ ทัง้ยงัต้องทรมานกบัอาคมที่กดักร่อนตนเอง 

จากนัน้เธอก็หมดลมหายใจ 



๑๗๔ 

 

แต่เธอไม่อาจไปไหนได้ 
กลบัมามีชีวิตไม่ได้ 
แต่ก็ตายไม่ได้ 
ความหวงัเดียวที่จะหลดุพ้นจากความทรมานนีค้ือการมีใครสกั

คนปลดปล่อยเธอ ท าลายพันธนาการที่เชื่อมโยงระหว่างวิญญาณและ
ร่างของเธอ 

แต่กว่าจะมีวันนัน้ เธอคงต้องจมอยู่กับความทรมานนีไ้ปอีก
นานแสนนาน 

 
ความทรงจ าของอลิยาช่วยปะติดปะต่อเ ร่ืองราวในอดีต                    

แต่นอกจากเร่ืองราวที่เห็นแล้วทุกคนยงัสมัผสัได้ถึงความทุกข์ทรมานท่ีอ
ลิยาต้องพบเจอ 

ภาพทกุอย่างกลบัมาเป็นเหมือนเดิม  
กายละเอียดของอลิยาหนัมาสบตากบัวี “รังสิมนัต์รักลกูมากนะ 

คาวี” 
วีไม่ตอบอะไร เขาเพียงพยกัหน้าให้อีกฝ่าย เพียงความทรงจ า

เมื่อครู่ก็บอกเขาอย่างชดัเจนแล้วว่าแม่รักเขามากเพียงใด 
เขาไม่มีอะไรค้างคาใจอีกแล้ว 



 

๑๗๕ 

 

อลิยาคกุลงเบือ้งหน้าหรัญญ์แล้วประคองใบหน้าอีกฝ่ายไว้กอ่น
จะจรดหน้าผากของตนลงบนหน้าผากอีกฝ่าย ทัง้สองไม่ได้พูดอะไรของ
มา แต่พยายามซมึซบัช่วงเวลาสดุท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกนั 

หรัญญ์และอลิยาหันมาสบตาหลเป็นเชิงเรียกหลให้มาหา              
พวกเขา แล้วสองพ่อแม่ก็โอบกอดลกูของตนไว้ 

วีมองภาพนัน้พลางคล่ียิม้ออกมาน้อยๆ ไม่นานก็สมัผสัได้ว่ามี
แรงบีบที่หวัไหล่เมื่อหนัไปมองก็พบอามนัต์ก าลงักุมไหล่เขาไว้ เขาจึงหนั
ไปยิ ม้ ใ ห้ผู้ เ ป็นพ่อ  พวกเขายินดีกับการพบกันของทั ง้ สามคน                              
แต่ขณะเดียวกนัก็รู้ดีว่านี่เป็นการพบเพื่อจาก เพราะแท้จริง อลิยาไม่ได้มี
ชีวิตอยู่แล้ว 

อลิยากระชบัอ้อมกอดของตนเป็นครัง้สดุท้าย “แม่ต้องไปอยู่ใน
ที่ท่ีแม่ควรอยู่แล้ว” เธอค่อยๆ คลายอ้อมแขนออกแล้วส่งยิม้ให้คนในห้อง
เป็นครัง้สดุท้าย “ได้เวลาจบเร่ืองทกุอย่างแล้ว” เธอพดูพลางปรายตามอง
สายใยที่พนัธนาการเธอแล้วหนัไปสบตาหล 

หลหลบัตาลงครู่หน่ึง ใช้เวลาท าใจ เวลาเขาได้ใช้ร่วมกบัแม่มนั
ช่างน้อยนิด แต่ถึงอยากให้แม่อยู่ต่อเพียงใด นัน่ก็เป็นเพียงความเห็นแก่
ตวั และเขาไม่อยากให้แม่ต้องทรมานมากกว่านีแ้ล้ว หลลืมตาขึน้อีกครัง้
ก่อนจะแปรจีบ้นคอให้กลายเป็นดาบ 



๑๗๖ 

 

เขาหนัไปมองผู้ เป็นพ่อ 
หรัญญ์หลบัตาลงคล้ายกบัว่าก าลงัท าใจอยู่ครู่หนึ่ง ไม่นานเขา

ก็ลืมตาขึน้มาแล้วพยักหน้าให้กับหล ทัง้สองหันไปมองอลิยาเป็นครัง้
สดุท้าย ใบหน้าของเธอยงัคงซดีเดยีวแต่มีรอยยิม้งดงามประดบัอยู่บนนัน้ 
รอยยิม้อบอุ่นท่ีทัง้สองคนจะจดจ าไปตลอด 

หลหายใจเข้าเฮือกใจแล้วฟันดาบลงบนพนัธนาการเส้นนัน้ 
ทันทีที่ถูกดาบวาดผ่าน เส้นใยพันธนาการก็เร่ิมแหลกสลาย 

เช่นเดียวกบักายหยาบแลกายละเอียดของอลิยาที่ค่อยๆ สลายกลายเป็น
ละอองสีขาวจนร่างทัง้ร่างหายไป เหลือเพียงความว่างเปล่า 

หลก้มหน้ามองพืน้ ปาดหยาดน า้บนดวงตาที่ท าให้ภาพพร่า
เบลอ ครู่หนึ่งก็รู้สึกว่ามีใครบางคนเข้ามาโอบไหล่เขาเพื่อปลอบประโลม 
เมื่อหนัไปมองก็เห็นดวงตาสีอญัชนัท่ีเขาคุ้นเคย เขาจึงคลี่ยิม้น้อยๆ พลาง
เอือ้มมือไปแตะมือที่วางอยู่บนไหล่ แม้จะไร้บทสนทนา แต่ทัง้สองรับรู้
ความรู้สกึของอีกฝ่ายผ่านความเงียบงนั 
 

ทัง้ส่ีเดินออกจากหอสมดุแล้วมุ่งตรงไปยงัทิศทางที่หลและวีเคย
ได้ยินเ สียงการต่อสู้  แต่ทว่าตอนนี เ้ สียงการต่อสู้ เงียบลงไปแล้ว                      



 

๑๗๗ 

 

นัน่หมายความว่าธชา ผู้อ านวยการและจนัทร์คงควบคุมสถานการณ์ไว้
เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อไปถึง ก็พบคนจ านวนมากนัง่คกุเข้าอยู่บนพืน้ หนึ่งในนัน้มี
รองผู้อ านวยการท่ีร่างกายสะบกัสะบอมกบัคนในไสยเวทขาวจ านวนหนึง่ 
บางคนเป็นคนที่หลและวีคุ้นหน้าค่าตาเป็นอย่างดี คนพวกนัน้คงเป็นคน
ของรองผู้อ านวยการ ไม่น่าเชื่อว่าคนเพียงเท่านีจ้ะท าให้เร่ืองราวยุ่งเหยิง
มากขนาดนี ้

แต่สดุท้ายมนัก็จบลงแล้ว 
ส่วนธชา ผู้ อ านวยการและจันทร์ก าลังยืนเฝ้าหนอนบ่อนไส้    

พวกนัน้ ทัง้ส่ีคนจึงเข้าไปสมทบ 
“จะท ายงัไงกบัคนพวกนี”้ อามนัต์เป็นฝ่ายเอ่ยถาม 
“ใช้ค าสาปครับ” จนัทร์เป็นคนตอบ 
แต่ค าตอบของจนัทร์สร้างข้อสงสยัให้ใครหลายๆ คน  
“หมายความว่ายงัไง” ผู้อ านวยการเป็นฝ่ายถาม 
“ความจริงเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที่ชาวลับแลแทบไม่เคยบอกใครมา

ก่อน” จันทร์เว้นจังหวะพูดครู่หนึ่งแล้วจึงอธิบายต่อ “ศิลาที่ฝังอยู่ใน
ดวงตาพวกเรามีอ านาจพิเศษที่จะคอยปกป้องผู้ ที่ถือครองและสยบ        



๑๗๘ 

 

พลงัชัว่ร้ายได้ ดงันัน้ตลอดเวลาที่ศิลาฝังอยู่ในดวงตา พลงับางอย่างของ
พวกเราจึงถกูสะกดไว้” 

วีฟังครู่หนึ่งแล้วจึงตัง้ค าถาม “นอกจากความสามารถเร่ืองการ
เห็นนิมิตแล้ว ชาวลบัแลยงัมีความสามารถอื่นด้วยเหรอ”  

จนัทร์พยกัหน้า “ครับ แต่ไม่ใช่พลงัอย่างไสยเวทขาวหรือด า แต่
เป็นการมอบค าสาป และเป็นค าสาปที่ใช้ได้เพียงครัง้เดียว ข้อจ ากัดอีก
อย่างหนึ่งคือ ค าสาปจะได้ผลเมื่อเราระบุตวัตนและเห็นเป้าหมายอย่าง
ชดัเจน ส าหรับพวกเรามนัเปรียบเสมือนไพใ่บสดุท้ายที่ไว้คุ้มครองตนเอง 
จึงแทบไม่เคยบอกความลบันีก้ับใคร ที่ผ่านมา ผู้ ถือครองพลงันีม้กัมอบ
ค าสาปให้กบัชนเผ่าที่อาจเข้ามารุกราน แต่พ่อของผม เขาเลือกที่จะสาป
ให้ดารินไม่มีอ านาจถือครองศิลา เธอจะได้ไม่ถกูคนอื่นหมายปองดวงตา” 

“จันทร์ ถ้านายไม่อยากใช้ค าสาปนั่นกับเร่ืองนีก้็ไม่เป็นไรนะ” 
ผู้อ านวยการเอ่ยออกมา เขารู้ดีว่าโรงเรียนตักศิลาชิงศิลาจากจันทร์มา
อย่างร้ายกาจโดยที่จนัทร์เองไม่ได้ตกลงปลงใจ แต่ถึงอย่างนัน้ เมื่อเกิด
เร่ืองวิกฤต จนัทร์ก็ยงัอาสาใช้พลงัของตนแก้ไขปัญหานี ้มนัท าให้เขาอด
ละอายใจไม่ได้ 

“ผมคิดดีแล้วครับ ไม่ใช่แค่เพื่อคุณ แต่เพื่อที่คนพวกนีจ้ะไม่
สามารถก่อเร่ืองวุ่นวายได้อีก” จนัทร์ยงัคงแน่วแน่ในทางที่ตนเองเลือก 



 

๑๗๙ 

 

เมื่อเห็นจนัทร์มัน่ใจในส่ิงที่เขาจะท าก็ไม่มีใครคิดจะห้ามอีก 
“แล้วจะใช้ค าสาปนัน่ยงัไง” หลถาม 
จันทร์หันไปมองเหล่าคนที่ถูกจับตัว ไ ว้  “ผมขอสาปให้                         

รองผู้อ านวยการและเหล่าคนติดตามของเขาไม่สามารถใช้พลงัวิเศษใดๆ 
ได้อีกต่อไป” 

“ไม่! แกจะท าอย่างนัน้ไม่ได้!” รองผู้อ านวยการตะเบ็งเสียงใส่
จนัทร์ทนัที 

“ไม่ทนัแล้วครับ ทนัทีที่ผมเอ่ยปาก ค าสาปก็เร่ิมท างานแล้ว” 
ตอนนัน้เองที่รองผู้ อ านวยการรู้ตัวว่าเขากลายเป็นเพียงคน

ธรรมดาเสียแล้ว 
และแล้วเร่ืองราวที่ยืดเยือ้ยาวนานกว่าสิบหกปีก็ด าเนินมาถึง   

ตอนจบ  สิน้สดุความบาดหมางระหว่างไสยเวทขาวและไสยเวทด า 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ขอบคณุครอบครัวทีส่นบัสนนุทกุๆ ค่าใช้จ่ายตลอดมา 
ขอบคุณอาจารย์สาขาวรรณกรรมส าหรับเด็กทุกท่านที่มอบ

ความเมตตาและช่วยให้ความรู้มาตลอดระยะเวลาส่ีปี โดยเฉพาะ
อาจารย์อนสุรา ดีไหว้ ซึง่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในวชิา วด 451 ภาคนิพนธ์
ทางวรรณกรรมส าหรับเด็ก ที่คอยดูแล ให้ค าปรึกษา และเคี่ยวเข็ญจน
ผลงานชิน้นีเ้สร็จสมบรูณ์ 

ขอบคุณเพื่อนๆ ในสาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเด็กๆ ส าหรับ
มิตรภาพและก าลงัใจที่มีให้กนัเสมอ 

ขอบคุณกฤษกรที่ คอยให้ค าปรึกษาและก าลังใจตลอด
ระยะเวลาการเขียนผลงานชิน้นี ้

และสดุท้าย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและหยิบหนังสือ
เล่มนีข้ึน้มาอ่าน ขอบคณุจากใจจริง 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  




