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คนืนีพ้ระจนัทรเ์ตม็ดวง นกฮกูสองตวัคลอเคลยีกนัอยูบ่นกิง่

ไม้แห้งท่ีพาดผ่านเงาจันทร์ เบ้ืองหน้าของมันคือมหานครท่ีกำลังหลับใหล 

ส่วนเบื้องหลังคือตัวปราสาทเก่าโทรมที่มีอายุพอๆ กับการกำเนิดของ

กรุงเทพมหานคร ขณะที่เบื้องล่างคือกระท่อมไม้ที่ซุกซ่อนในซอกหลืบ  

ของปราสาท มันถกูห่มคลุมด้วยม่านหมอกท่ีบดบังเงาไม้รอบบริเวณให้ดู

ขมุกขมัว ราวกับมีกองทัพระดมพลอยูเ่บ้ืองหลัง และเม่ือลมพัด กองทัพ

ทมิฬก็กระจายกำลังโอบล้อมกระท่อมไม้เอาไว้รอบทิศทาง ฉับพลัน   

นกฮกูท้ังสองก็กระพือปีกบินหนีด้วยความตกใจ เม่ือชายในชุดคลุมส่ีคน

เดินเข้ามาหยุดท่ีหน้ากระท่อม หน่ึงในส่ีคนน้ันมุ่งตรงไปยังบานประตท่ีูถกู

ล็อกด้วยกุญแจดอกใหญ ่ ขณะที่เสียงบริกรรมคาถายังคงดังอยู่อย่าง  

ต่อเน่ือง 

“อะสังวิสุ โสปุสะพุภะ พุทธายะ ยะธาพุทโมนะ โอมจิตตังหัวหาง

บทนำ
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ตัดส้ิน เหลือแต่ส่ิงท่ีต้องการรู ้ตนกสูวาหะ” 

ภายในกระท่อม แสงสีเหลืองจากเทียนเล่มเล็กส่องรัศมีสว่าง  

ไม่เกินหน่ึงเมตร เผยให้เห็นผนังห้องไม้ส่ีเหล่ียมท่ีทรุดโทรม ห่างจากผนัง

ไม่ถึงฟุต จันทราน่ังอยูบ่นเก้าอ้ีไม้ในสภาพคล้ายคนละเมอ เบ้ืองหน้าเธอ

เป็นโต๊ะไม้ท่ีมีลายสลักรปูมังกรประดับอยู ่ เม่ือลมพัดแสงเทียนขยับ มังกร

ไม้ก็เหมือนจะมีชีวิตข้ึนมาราวกับสัตว์ประหลาดในเทพนิยาย  

นี่เป็นรอบที่ร้อยแปดแล้วที่เธอได้ยินเสียงเคร่งขรึมของชายหลาย

คนท่องบ่นคาถา กล่ินฉุนของว่านหลากชนิดอบอวลอยูใ่นบรรยากาศอัน

หนักอ้ึง ชวนให้วิงเวียน แล้วภาพความทรงจำท้ังหมดของจันทราก็ถกูดึง

ออกมาจากสมองส่วนเก็บความจำที่เธอมีมากกว่าใครๆ ภาพเหล่านั้น

เหมือนถกูนำมากางบนโต๊ะและลบออกไปทีละส่วน ถึงตอนน้ีเธอจำไม่ได้

แล้วว่าเธอเป็นใคร เกิดท่ีไหน เข้าเรียนในโรงเรียนไสยศาสตร์ได้อย่างไร มี

เพ่ือนก่ีคน และเป็นใครบ้าง คาถาท่ีเธอได้ยินทำหน้าท่ีเสมือนเป็นยางลบ

ความจำที่บัดนี้มันเหลือไว้ให้เธอระลึกถึงได้เพียงบางส่วน คือส่วนที่เธอ

เห็นคัมภีร์ไตรเพทกางอยู่ตรงหน้า แล้วกระแสลมก็พัดวูบเข้ามาเปิด

กระดาษให้เธอเห็นตัวอักษรท่ีจารึกอยูใ่นน้ันทีละหน้า...ทีละหน้า  

ฉับพลันประตูห้องก็เปิดออก พร้อมกับการก้าวเข้ามาของชาย

ลึกลับในชุดคลุมสีดำ เขาวางปากกากับสมุดลงบนโต๊ะ ก่อนจะหันมาหา

เธอ 

“จดทุกอย่างท่ีเห็นลงไปให้หมด” เขาออกคำส่ัง จันทรากลายเป็น

หุ่นยนต์ท่ีไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เธอหยิบปากกาข้ึนมา อีกมือเปิด

สมุด แล้วก็เร่ิมเขียนส่ิงท่ีเธอเห็นลงไปทีละคำจนกลายเป็นประโยค จาก

หน่ึงประโยคเพ่ิมเป็นหน่ึงย่อหน้า และจากหน่ึงย่อหน้ากลายเป็นหน่ึงหน้า

และหน้าต่อๆ ไป... 

เธอกำลังเขียนคัมภีร์ไตรเพทให้แก่พวกมัน! 
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1
ชิงตัวผู้ต้องหา

เสยีงหวดีหววิของใบสนคนืนีแ้ปลกพกิล ลงุอวบรูส้กึราวกบั

มันเป็นเสียงกระซิบของคนนับร้อยที่กำลังวางแผนการบางอย่างกันอยู่

อย่างเคร่งเครียด บางครั้งมีโต้เถียง บางครั้งกลับเห็นด้วย ทั้งที่มันเป็น

เพียงเสียงใบสนต้องลม 

“ผมเข้าไปข้างในก่อนนะ มีเร่ืองต้องสะสางกับคนท่ีแอบอ้างช่ือผม

ไปทำเร่ืองช่ัวๆ” ผูห้มวดชนะเวทบอก ก่อนเดินเข้าไปในสถานีตำรวจโดย

ไม่สนใจท่าทีลังเลของอีกฝ่าย  

“เบามือหน่อยนะหมวด เกิดมันฟ้องนักข่าวข้ึนมาเราจะซวยเอา” 

ลุงอวบร้องเตือนตำรวจคูห่ ู เพราะตอนท่ีรูว่้าคนร้ายท่ีพวกเขาจับได้ท่ีโรง-

พยาบาลก็ชื่อชนะเวทเหมือนกัน ผู้หมวดคนนี้ก็แสดงอาการจงเกลียด  

จงชังผู้ต้องหาแปลกประหลาดคนนั้นอย่างออกนอกหน้า มิหนำซ้ำใน

ระหว่างการสอบสวน เม่ือผูก้ำกับสถานีไม่อยู ่ ผูห้มวดเลือดร้อนก็มักจะใช้
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กำลังทุบตีอยู่บ่อยๆ ขณะที่ผู้ต้องหาได้แต่ปัดป้องอย่างคนไม่เป็นมวย   

ซ่ึงทำให้ลุงอวบประหลาดใจมาก 

เพราะก่อนหน้านี้ที่ลุงอวบเผชิญหน้ากับชายในชุดคลุมสีน้ำตาล 

เขาดมีูพลังอำนาจเหนือคนธรรมดา เขาสามารถยกร่างนิดาให้ลอยคว้าง

กลางอากาศได้โดยไม่ต้องสัมผัส และภาพที่เขาเหินออกจากหน้าต่าง  

โรงพยาบาลราวกับค้างคาวบาดเจ็บ ยังติดตรึงอยู่ในความทรงจำอย่าง

ชัดเจน แต่กับชายในชุดคลุมสีน้ำตาลท่ีลุงอวบจับได้ กลับมีสภาพไม่ต่าง

จากคนคลุ้มคล่ังท่ีไม่มีพิษสงอะไร 

...เกิดอะไรข้ึนกับเขากันแน่... 

นาฬิกาข้อมือบอกเวลาสีทุ่่มตรง แตส่ภาพภายนอกสถานีตำรวจ

กลับดเูงียบเชียบราวกับเท่ียงคืน คงเป็นเพราะสถานีตำรวจแห่งน้ีอยูห่่าง

จากถนนใหญ ่ เสียงจอแจของการจราจรจึงดังมาไม่ถึง อีกทั้งรอบๆ ตัว

อาคารคอนกรีตส่ีช้ัน ยังมีต้นสนขนาดใหญ่อายุหลายสิบปีห้อมล้อมไว้ทุก

ทิศทุกทาง ตอนกลางวันมันก็ให้ร่มเงาดีอยูห่รอก แต่ในตอนกลางคืน มัน

กลับให้ความรูสึ้กวังเวงอย่างบอกไม่ถกู  

ลุงอวบเผลอย้ิมออกมาเม่ือนึกถึงคร้ังหน่ึงซ่ึงยังไม่นานนกั เขายัง

เป็นตำรวจข้ีเมาท่ีเหน็บเหล้าไว้ข้างเอวมาเข้าเวรแทนการพกปืน คืนหน่ึง

เขาลุกขึ้นมาฉี่กลางดึก ยามนั้นลมกระโชกแรง ต้นสนทั้งต้นก็ส่ายไหว

ราวกับสัตว์ประหลาด ลุงอวบชักเหล้าแบนออกมาจากเอว เล็งไปท่ีต้นไม้

และเชื่อว่ามันคืออาวุธร้ายแรงที่สามารถสังหารสัตว์ประหลาดที่หมาย

จูโ่จมได้ คิดแล้วก็สมเพชตัวเอง 

แต่วันน้ีทุกอย่างได้เปล่ียนไปแล้ว 

ลุงอวบไม่ใช่ตำรวจข้ีเมาอีกต่อไป เขาเลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด และ

สิ่งที่เขาได้ตอบแทนกลับมาก็คือครอบครัว เขาได้กอดลูกสาวทุกวัน ได้

หอมแก้มภรรยาก่อนออกจากบ้าน ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเคยสญูเสียไปได้กลับ
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คืนมาสูเ่ขาอีกคร้ัง ลุงอวบให้สัญญากับตัวเองว่าจะรักษามันไว้ด้วยชีวิต 

เพราะรูดี้ว่าการสญูเสียส่ิงเหล่าน้ันไป มันเจ็บปวดมากแค่ไหน  

ลมดึกพัดมาอีกครั้ง ลุงอวบยืนนิ่ง พยายามเงี่ยหูฟัง เสียงใบสน

ต้องลมดังหวีดหวิวเหมือนเคย เขาอยากมีเครื่องมือบางอย่างเอาไว้

แยกแยะระหว่างเสียงใบไม้กับเสียงกระซิบท่ีแปลกปลอมเข้ามา แต่เคร่ือง

มือท่ีว่าคงไม่มี เขาคงคิดมากไปเอง  

ลุงอวบเดินข้ึนไปบนสถานีตำรวจ แม้ม่ันใจว่าไม่มีส่ิงผิดปกติอะไร

แฝงอยู่ในความมืดข้างนอก แต่เขากลับรู้สึกราวกับว่ากำลังเป็นเป้า

สายตาของคนนับสิบท่ีเพ่งมองมาจากด้านหลัง ความรูสึ้กน้ีน่าจะเหมือน

ความรู้สึกของคนกลัวผ ี ที่จิตใจขาดความมั่นคงและจินตนาการเห็นสิ่ง  

น่ากลัววนเวียนอยูร่อบกาย มันเกิดข้ึนได้อย่างไรนะ ท้ังท่ีเขาไม่ใช่คนกลัว

ผีสักหน่อย ลุงอวบผลักประตกูระจกเข้าไปในตัวอาคาร เม่ือประตปิูดตาม

หลัง เสียงลมก็เงียบหายไป ความรู้สึกปลอดภัยกลับคืนมาอีกครั้ง เขา

พยายามมองหาคู่หูต่างวัย แต่ก็ได้ยินเพียงเสียงบ่นของอีกฝ่ายดังมา  

จากห้องขังท่ีอยูลึ่กท่ีสุด  

“แกรูไ้หมว่าฉันภมิูใจในช่ือน้ีมาก คิดดสิู ในประเทศไทยจะมีสักก่ี

คนท่ีช่ือชนะเวท ฉันเป็นตำรวจมาสิบกว่าปี ไม่เคยจับคนร้ายช่ือเดียวกับ

ฉันได้ มันทำให้ฉันรูสึ้กว่าน่ีเป็นช่ือท่ีดี เหมาะท่ีคนดีๆ เขาจะเอาไปใช้กัน 

แต่แกกลับทำลายความภมิูใจของฉันซะย่อยยับ”  

สถานีตำรวจเวลาน้ีดจูะร้างผูค้น เท่าท่ีกวาดตามองคร้ังแรกลุงอวบ

ก็รู้ว่าที่นี่มีเพียงเขากับผู้หมวดชนะเวทและผู้ต้องหาในชุดคลุมสีน้ำตาล  

คนน้ัน ส่วนตำรวจคนอ่ืนๆ คงกลับบ้านกันหมด หรือไม่ก็อ้างว่าไปลาด-

ตระเวน ทั้งที่จริงพวกเขาคงแอบไปหาที่นั่งดื่ม ดูถ่ายทอดสดฟุตบอล 

เพราะน่ีเป็นคืนวันเสาร์ คืนท่ีหนุ่มๆ ท่ีคล่ังไคล้กีฬาจะได้เสพความมันของ

เกมลกูหนังกันอย่างเต็มอ่ิม ส่วนคนแก่อย่างเขาก็ต้องเฝ้าสถานี และคอย
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ฟังเสียงครืดคราดของวิทยุแจ้งเหตุ 

ลุงอวบเดินไปตามทางเดินแคบๆ ท่ีถกูขนาบด้วยห้องกรงส่ีเหล่ียม

ทั้งซ้ายและขวา แสงไฟสีเหลืองหม่นทำให้พื้นที่ดูคับแคบอึดอัด นี่ไม่ใช่

เรื่องของจิตวิทยาที่ตำรวจต้องการบีบคั้นผู้ต้องหา แต่เป็นเรื่องของงบ

ประมาณท่ีมีไม่พอให้ซ้ือหลอดไฟใหม่ ท้ังท่ีมันราคาไม่ก่ีสิบบาท ลุงอวบ  

ระมือไปตามซี่เหล็กขนาดเท่านิ้วก้อยที่เย็นชื้น เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหงื่อ

ของผูถ้กูคุมขังจนหมดอิสรภาพ แม้ตอนน้ีห้องขังท้ังสองจะว่างเปล่าและดู

สะอาดตา แต่เขาเช่ือว่าอีกไม่นานหรอก จะต้องมีคนเข้ามาอยู ่ มาเกลือก

กล้ัวเอากล่ินคุกติดตัวออกไป 

ลุงอวบเดินเล้ียวขวาไปถึงห้องขังสุดท้าย ผูห้มวดชนะเวทยืนจ้อง

หน้าผู้ต้องหาชื่อเดียวกันอยู่ในระยะกระชั้นชิด มือขวาของตำรวจหนุ่ม  

กำคอเส้ือของอีกฝ่าย ขณะท่ีมือซ้ายกำกำป้ันไว้แน่น ภาพเหล่านี้ไม่เคย

เกิดข้ึนขณะท่ีเขาทำงานร่วมกับครองธรรมคูห่ท่ีูเพ่ิงเสียชีวิตไปไม่ก่ีวัน แต่

กับตำรวจหนุ่มคนน้ีช่างแตกต่างกันเหลือเกิน เขาดดุูดันและเย่อหย่ิงเม่ือ

อยูใ่นชุดตำรวจ แต่เม่ือหมดเวลางาน กลับดเูป็นคนร่าเริง สนุกสนาน มี

มุกตลกๆ มาเล่าให้ณัฐพรลกูสาวของเขาได้หัวเราะอยูเ่สมอ เขาจึงกลาย

เป็นเพื่อนร่วมงานที่นิดาภรรยาของเขายินดีต้อนรับมากที่สุด หากไม่นับ

ครองธรรมท่ีเสียชีวิตไปแล้ว  

“เขาพูดอะไรบ้างหรือยัง” ลุงอวบเอ่ยถาม แม้จะมียศต่ำกว่าแต่

เขาก็ไม่เคยแสดงความเคารพผู้หมวดคนนี้มากจนดูเป็นการเสแสร้ง ซึ่ง  

ผูห้มวดชนะเวทเองก็ไม่ถือสา เพราะอย่างไรเสียลุงอวบก็มีอายุมากกว่า 

“ยัง พูดก็พูดเถอะนะ นอกจากในหนังแล้ว ผมไม่คิดว่าจะเจอ

ผูร้้ายปากแข็งขนาดน้ีมาก่อน” ผูห้มวดชนะเวทเหยียดสายตามองคนใน

กรงอย่างเกลียดชัง ลุงอวบเข้าใจดีว่าความรูสึ้กน้ันเกิดข้ึนเพราะคร้ังหน่ึง  

ผู้หมวดเคยถูกชายคนนี้หลอกใช้จนเกือบจะจับลุงอวบเข้ากรงได้สำเร็จ 
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แต่สาเหตุท่ีเขาพยายามฆ่านิดากับณัฐพรท่ีโรงพยาบาลน้ัน มีเพียงลุงอวบ

กับชายลึกลับคนน้ีเท่าน้ันท่ีรู ้ และเม่ือท้ังสองยังไม่มีใครปริปากพดู คนอ่ืน

ก็ยังไม่รูถึ้งแรงจงูใจของอีกฝ่าย ซ่ึงวันหน่ึงข้างหน้า ลุงอวบต้ังใจว่าจะเล่า

ให้คูห่คูนน้ีได้ฟัง  

“มันไม่ถามหาญาติ ไม่ถามหาทนายเลย” ผูห้มวดชนะเวทปล่อย

มือ ชายในชุดคลุมสีน้ำตาลถอยเข้ามุมห้องที่ลึกที่สุด และทิ้งตัวลงนั่ง  

ทำสมาธิ 

“ดูมันส ิ ผมคงเชื่อหรอกว่าคนอย่างมันจะฝักใฝ่ธรรมะ” ผู้หมวด

หนุ่มเหยียดเสียงใส่  

“ช่างมันเถอะ เราไปหาอะไรกินดีกว่า” ลุงอวบหันหลังกลับขณะ

บอกคูห่ ู ไม่มีประโยชน์ท่ีจะซักไซ้ต่อ เช่นเดียวกับการร้ือค้นประวัติบุคคล

จากฐานข้อมลู ท่ีไม่ปรากฏช่ือของชายคนน้ีอยูเ่ลย  

“มีอะไรให้กินหรือ ดึกป่านน้ี” 

“บะหม่ีไง เสียบกาน้ำร้อนแป๊บเดียวก็ได้เร่ืองแล้ว”  

ลุงอวบเดินนำออกมา ท่ีจริงแล้วเขาอยากสอบปากคำผูต้้องหาราย

น้ีด้วยตัวเอง แม้เขาจะม่ันใจว่าชายในชุดคลุมสีน้ำตาลคนน้ีต้องการล้าง

แค้นเขาเป็นการส่วนตัว และกระทำการเพียงคนเดียว แต่ลุงอวบกลับรูสึ้ก

ว่าเร่ืองน้ียังไม่จบง่ายๆ ลางสังหรณ์บอกเขาให้ระวังให้ดี... 

...พวกมันกำลังมา... 

เขาได้ยินเสียงจากใบสน มันเป็นเสียงลมท่ีเหมือนเสียงคนกระซิบ

มากเหลือเกิน 



บนดาดฟา้ของสถานตีำรวจ ชาตรกีวาดตามองรอบๆ บรเิวณ

อย่างระแวดระวัง แสงของพระจันทร์เต็มดวงขับไล่เงามืดให้ถอยไปอยู่

เฉพาะใต้ร่มไม้ ลมดึกพัดชายเส้ือคลุมสีเหลืองของเขาปลิวสะบัด เขาถกู
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ขนาบข้างด้วย เมฆา ชายสูงอายุในชุดคลุมสีดำซึ่งมีรอยแผลเป็นพาด

ผ่านใบหน้า มันเป็นแผลท่ีเกิดจากแส้เส้นผมของโยคีน้อยเม่ือคร้ังท่ีเมฆา

เข้าแย่งชิงคัมภีร์ไตรเพท เมฆาใช้เวลารักษาตัวนานหลายวันกว่าแผลจะ

สมาน แต่มันก็ท้ิงร่องรอยน่าเกลียดไว้บนใบหน้า จนเจ้าตัวต้องทุบกระจก

ทุกบานในบ้านท้ิง เด็กผมแดงกับแส้เส้นผมจึงเป็นเสมือนเส้ียนหนามท่ีฝัง

อยูใ่นใจ ซ่ึงเมฆาเฝ้ารอวันท่ีจะสะสางให้หายแค้น 

ถัดจากเมฆาคือ ปรมะ ชายวัยกลางคน หนวดเครายาวเฟ้ิม ยืน

สงบน่ิง คลุมกายด้วยชุดคลุมสีแดง และสุดท้ายคือ จิตตะ ชายวัยสามสิบ

ต้นๆ ท่ีดวูอกแวกเหมือนคนติดยา อยูใ่นชุดคลุมสีเขียว  

พวกเขาทั้งสี่มีภารกิจที่ต้องทำในคืนนี้คือ ช่วยเหลือชนะเวทออก

มาจากท่ีคุมขัง  

“อาจจะมีกับดักซ่อนอยู”่ ชาตรีเอ่ยปาก หลังจากท่ีเห็นเบ้ืองล่าง

เงียบผิดปกติ 

“นอกจากตำรวจสองคนนั้นแล้ว ฉันไม่เห็นใครอีก” ท่าทางของ  

จิตตะเหมือนอยากรีบทำงานคืนน้ีให้เสร็จๆ  

“ปรมะ แผนของเราคืออะไร” เมฆาหันไปถาม ปรมะยกมือลูบ

หนวด ท่าทางเขาเหมือนพวกซินแสหรือไม่ก็กุนซือที่คอยวางแผนการรบ

ให้แก่แม่ทัพในภาพยนตร์จีนย้อนยุค 

“จิตตะจะเข้าไปก่อน ใช้ภาพมายาดึงความสนใจจากตำรวจทั้ง

สอง ชาตรีเข้าไปนำตัวชนะเวทออกมา ผมขอย้ำให้ทำอย่างรวดเร็วและ

เงียบเชียบท่ีสุด ไม่อยากให้เป็นเร่ืองใหญ่ ส่วนผมกับเมฆาจะเฝ้าระวังหลัง

ให้ เผ่ือมีอะไรเกิดข้ึน” 

“แสดงว่าท่านก็รู้สึกเหมือนกันว่าข้างล่างมีอะไรที่ไม่ชอบมาพา

กล”  

ไม่มีใครตอบคำถามของชาตรี ลมดึกพัดมาอีกวบูหน่ึง เสียงปลาย
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เส้ือคลุมสะบัดดังราวกับนกพิราบท้ังฝงูพร้อมใจกระพือปีก 

“เร่ิมงานได้แล้ว” เมฆาออกคำส่ัง  

จิตตะพุ่งตัวลงจากดาดฟ้า ร่างของเขากลายเป็นหญิงสาวในชุด

ราตรีหลุดลุ่ยก่อนจะถึงพ้ืนด้วยซ้ำ หญิงสาวจำแลงว่ิงกระเซอะกระเซิงไป

ยังทางเข้าสถานีตำรวจ ท่าทางของเธอราวกับกำลังหนีแก๊งมอเตอร์ไซค์

หน้าปากซอยที่ตามรุมโทรม ขณะเดียวกัน ชาตรีก็ไต่ลงตามเสาก่อน

กระโดดเข้าไปในช้ันส่ีของอาคาร และพุ่งตรงไปท่ีบันไดเพ่ือลงสูช้ั่นล่าง 

 

ลงุอวบเงีย่หฟูงัวทิยสุือ่สารขณะกนิบะหมีส่ำเรจ็รปู เขาบอก

ให้ผูห้มวดชนะเวทเบาเสียงโทรทัศน์ท่ีซุกอยูใ่นกรงส่ีเหล่ียมท่ีแขวนอยูบ่น

เพดานเหนือศีรษะ เพ่ือจะรับฟังเสียงแปลกปลอมท่ีแฝงมากับคล่ืนวิทยุ  

“พวกมันกำลังจะเข้าไป เตรียมตัวให้พร้อม” 

“อีกสองคนบนดาดฟ้า” 

“กำลังท่ีโอบล้อมอยูด้่านนอกตีวงให้แคบเข้ามา ระวังอย่าให้พวก

มันรูตั้ว” 

“รอรับคำส่ัง ถ้าผมส่ังโจมตีเม่ือไหร่ ให้ทุกคนลงมือได้ ระวังอย่าให้

พลาด” 

“ผู้หมวดได้ยินหรือเปล่า” ลุงอวบวางส้อมพลาสติกที่แถมมากับ

ถ้วยบะหม่ีลง  

“ไอ้เสียงครืดคราดน่ันน่ะเหรอ ได้ยินสิ” 

“มันมีเสียงคนอ่ืนอยูด้่วย” ลุงอวบยืนยัน ผูห้มวดชนะเวทวางถ้วย

บะหม่ี หันไปสนใจละครโทรทัศน์ แต่ยังพดูกับลุงอวบด้วยท่าทีไม่ใส่ใจ 

“ผมไม่อยากอวดรู้หรอกนะดาบ แต่อาการหูแว่วมันเป็นอาการ

ลงแดงอย่างหนึ่งของผู้ที่เลิกเหล้าใหม่ๆ มันเป็นอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ที่

ดาบจะต้องเอาชนะมันให้ได้”  
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ลุงอวบส่ายหน้า นี่ไม่ใช่อาการจิตหลอนหรือว่าลงแดงเพราะอด  

เหล้าแน่ๆ แต่จะทำให้อีกฝ่ายเช่ือได้อย่างไรล่ะ ถ้ามีใครอีกสักคนในโรงพัก

คงดีหรอก จะได้เรียกมาฟังและเป็นคนช้ีขาดไปเลยว่าใครกันแน่ท่ีเป็นฝ่าย

ถกู  

ทันใดนั้นเอง หญิงสาวคนหนึ่งก็ถลาเข้ามาพร้อมกับเสียงเอะอะ

โวยวาย  

“ช่วยด้วยค่ะ...ช่วยฉันด้วย พวกมันจะข่มขืนฉัน” หญิงสาวในชุด

ราตรีหลุดลุ่ยว่ิงเข้ามา กระโปรงยาวสีครีมมีรอยฉีกขาดเผยให้เห็นท่อนขา

ขาวเรียว เส้ือคอกว้างเหมือนถกูกระชากจนหลุดบ่า หัวไหล่ และเนินอก

ขาวนวลมีรอยตำหนิเพราะรอยเล็บขีดข่วน เช่นเดียวกับใบหน้ามอมแมม 

ราวกับว่าเธอว่ิงผ่านป่าดงดิบมาหมาดๆ  

“เกิดอะไรขึ้นกับคุณ!” ลุงอวบผวาออกจากโต๊ะทำงานเข้าไป

ประคองหญิงสาวท่ีกำลังจะล้ม เช่นเดียวกับผูห้มวดชนะเวทท่ีพุ่งตัวออก

จากโต๊ะอย่างรวดเร็วจนถ้วยบะหม่ีหกเร่ียราด 

“พวกมัน...พวกมันจะข่มขืนฉัน” เธอบอกและขยิบตาอย่างรวดเร็ว

จนลุงอวบกับคู่หูไม่ทันสังเกตเห็น แล้วเสียงโหวกเหวกก็ดังมาจากด้าน

นอกสถานีตำรวจ เป็นเสียงของผู้ชายสามสี่คนที่ร้องเรียกหาหญิงสาวที ่ 

ตกเป็นเหยื่อ ลุงอวบกับผู้หมวดหนุ่มชักปืนออกจากเอว พุ่งตัวออกจาก

สถานีตำรวจ หญิงสาวถลาตามมาแอบอยูด้่านหลัง  

“ระวังนะคะ พวกมันมีอาวุธ” น้ำเสียงส่ันเทา ทำให้ลุงอวบสงสาร

เธอจับใจ ลุงอวบกับผู้หมวดชนะเวทกวาดตามองรอบบริเวณ เสียงของ

ผูช้ายกลุ่มหน่ึงยังดังให้ได้ยิน แต่พวกเขากลับหาต้นเสียงไม่เจอ 

 

อีกด้านหนึ่ง ชาตรีวิ่งลงบันไดจากชั้นสองสู่ชั้นล่างอย่าง

เงียบกริบ เขาพุ่งไปตามซอกห้องขังอย่างคล่องแคล่วประหน่ึงแมวนักล่า 
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ชนะเวทยืนรออยูห่น้าประตเูหมือนกับรูว่้าอิสรภาพกำลังจะมาถึง ชาตรีใช้

มือปาดรอบแม่กุญแจอย่างรวดเร็วพร้อมท่องคาถาแก้พันธนาการ  

“วาโธ ทุถานัง”  

เสียงแม่กุญแจคลายล็อกดังขึ้น ชนะเวทพุ่งพรวดออกมาราวกับ  

รอเวลาน้ีมานานแสนนาน  

เส้ียววินาทีน้ันเอง ก็เกิดเสียงกึกก้องดังข้ึนท่ีด้านหน้าสถานีตำรวจ 

ชาตรีรูสึ้กเหมือนกำลังเกิดแผ่นดินไหว แรงส่ันสะเทือนทำให้หลอดไฟใน

สถานีตำรวจติดๆ ดับๆ จากนั้นก็มีลำแสงเส้นเล็กๆ สีเพลิงพุ่งเข้ามา

ราวกับห่าฝน ชาตรีกับชนะเวทท้ิงตัวลงหมอบกับพ้ืน ลำแสงน้ันพุ่งชนผนัง

ห้องก่อนร่วงหล่นลงพ้ืน  

“ตะปอูาคม...ของใครกัน” ชนะเวทเอ่ยถามด้วยความตกใจ 

“ไม่รู.้..รีบเผ่นเถอะ” ท้ังสองยันตัวลุกข้ึนว่ิงไปตามทางแคบๆ ท่ีมี

ห้องขังขนาบข้าง ตะปอูาคมชุดใหม่พุ่งเข้ามาตามช่องประตแูละหน้าต่าง

ท่ีเปิดท้ิงไว้ ชาตรีดึงชายเส้ือคลุมข้ึนมาเป็นเกราะกำบัง แต่ชนะเวทไม่ทัน

ระวังตัวจึงถูกตะปูฝังเข้าไปในร่างไม่ต่ำกว่าสิบดอก เขาล้มฟุบลงกับที ่

ใบหน้าบิดเบ้ียวด้วยความเจ็บปวด แต่พยายามกล้ันเสียงร้องเอาไว้ ชาตรี

หันกลับพร้อมกางผ้าคลุมสีเหลืองป้องกันตะปอูาคมชุดใหม่ท่ีพุ่งเข้ามา  

“อดทนอีกนิด เราจะออกไปได้แล้ว” ชาตรีพยุงร่างบาดเจ็บของ

ชนะเวทออกไปจนถึงห้องโถง ซ่ึงบันไดข้ึนสูช้ั่นสองอยูห่่างออกไปไม่ถึงห้า

เมตร ขณะท่ีท้ังสองจะก้าวไป จู่ๆ  ลุงอวบกับผูห้มวดชนะเวทก็แหกปาก

ร้องไม่เป็นภาษา พวกเขาวิ่งเข้ามาและแซงทั้งคู่ไป ชาตรีหันมองทางที่

ตำรวจท้ังสองว่ิงมา ก็เห็นฝงูวัวคล่ังนับร้อยตัวห้อตะบึงตามมาราวกับน้ำ

หลาก  

ลุงอวบกระโดดข้ึนโต๊ะและปีนข้ึนไปหลบภัยข้างตูเ้หล็กใส่เอกสาร

สีเทา ขณะที่ผู้หมวดชนะเวทมีท่าทีเงอะงะ มองหาทางไป แต่เมื่อฝูงวัว
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กระช้ันชิดเข้ามา เขาจึงกระโดดเกาะกรงใส่โทรทัศน์ท่ีแขวนอยูบ่นเพดาน

และไต่ข้ึนไป 

“ระวัง วัวธน!ู” ชนะเวทตะโกน ในยามน้ีเขาอ่อนแอจนไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ชาตรีกระชากผ้าคลุมข้ึนมาก้ันระหว่างพวกเขากับฝงู

วัวธน ูแล้วท่องคาถา  

“ติอะนุตตะโร ปุริสะ” 

น่ันเป็นคาถาท่ีใช้สำหรับพรางตัว แต่ชาตรีรูว่้าถ้าเจ้าของวัวธนเูป็น

ผูท่ี้มีอาคมแกร่งกล้า ไม่นานวัวพวกน้ันก็จะมองเห็นพวกเขาอยูดี่  

ชาตรีดันร่างชนะเวทให้ถอยกลับเข้าไปในซอก วัวธนูกระจายตัว

ออกค้นหาเป้าหมาย คร่ึงหน่ึงไต่บันไดข้ึนไปช้ันสอง ส่วนท่ียังอยูข้่างล่างก็

ช่วยกันสดูจมกูฟุดฟิดเพ่ือดมกล่ิน ท้ังคูถ่อยมาจนชิดซ่ีเหล็กของห้องขังท่ี

อยูลึ่กสุด วัวธนคู่อยๆ เดินเรียงแถวตามเข้ามาในซอกท่ีกว้างพอดีตัวของ

พวกมัน อีกไม่ก่ีเมตรก็จะถึงตัวอยูแ่ล้ว 

“แกช่วยฉันทำไม” ชนะเวทเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนแรง 

“อย่าเพิ่งพูดอะไรเลย คิดหาทางหนีออกจากที่นี่กันเถอะ” ชาตรี

ตอบกลับเสียงเข้ม แต่อีกฝ่ายกลับย้ิมหยัน 

“ยังไงเราก็จะไม่รอดอยูแ่ล้ว ทำไมไม่ปล่อยให้ฉันตายท่ีน่ีล่ะ อย่าง

น้อยแกก็จะได้แก้แค้นไงล่ะ”  

ชาตรีเงียบ อีกฝ่ายพยายามเดาความคิด แต่เขาไม่มีพลังอำนาจ

ใดๆ เหลืออีกแล้ว 

“ทีฉันยังฆ่าพ่อแกเพ่ือแก้แค้นเลย ฉันรูว่้าแกก็อยากทำกับฉันอย่าง

น้ันเหมือนกัน เอาสิ โอกาสมาถึงแล้ว” 

“ฉันบอกให้หุบปากไง!!” ชาตรีตะคอกใส่เสียงดัง วัวธนไูด้ยินเสียง

จึงพุ่งเข้าใส่สุดแรง อีกแค่ไม่กี่นิ้วเขางอโง้งของมันก็จะทะลวงผ้าคลุมสี

เหลืองของชาตรีเข้ามาได้  



kula ë 17 

ฉับพลันก็เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องขึ้นที่กลางห้องโถง เปลวไฟสี

แดงแผ่ขยายเป็นวงเหมือนดอกเห็ด กวาดร่างวัวธนใูห้มอดไหม้กลายเป็น

เถ้าถ่านภายในพริบตา 

“รบีพาชนะเวทออกมาได้แล้ว” เสียงของเมฆานัน่เอง ชาตรีไมมี่

เวลาไตร่ตรอง เขาพยุงร่างอ่อนแรงของชนะเวทออกไปตามทางเดิน  

คับแคบอีกครั้ง เมื่อถึงห้องโถงก็พบเมฆา จิตตะ และปรมะกำลังสร้าง

ปราการเพชรป้องกันตะปอูาคมท่ีพุ่งมาจากด้านนอกอยูพั่ลวัน  

“พวกมันเป็นใคร” ชาตรีเอ่ยถาม  

“พวกของโรงเรียนไสยศาสตร์ รีบมาช่วยกันหาทางออกไปจากท่ีน่ี

เถอะ” จิตตะท่ีอยูใ่กล้ท่ีสุดหันมาตอบ 

ชาตรีพยุงร่างชนะเวทเข้ารวมกลุ่ม เม่ือเมฆาหันมาเห็นสภาพของ

ชนะเวท จึงถลาเข้ามาพร้อมท่องคาถา  

“พุทธสังมิ นะมะอะอุ จะภะกะสะ นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ” 

แล้วเป่าใส่ร่างชนะเวท ฉับพลันตะปูอาคมที่ฝังอยู่ข้างในก็ไหลหลุดออก

จากร่าง พร้อมกับปากแผลท่ีเร่ิมสมาน ชนะเวทหายใจเฮือกใหญ่เหมือน

คนท่ีเพ่ิงโผล่พ้นจากน้ำ  

“ขอบคุณ” เขาบอกเสียงแผ่ว แม้จะหลุดพ้นจากความเจ็บปวด 

แต่เขาก็มีแรงพอแค่พยุงตัวให้เดินได้เท่าน้ัน  

“ไม่มีทางหนีอ่ืนแล้ว เราต้องฝ่าออกไป เด๋ียวน้ี” เมฆาหันไปสนใจ

สถานการณ์ตรงหน้า เขาดึงผ้าคลุมขึ้นมาโพกหัว คนอื่นๆ เริ่มทำตาม 

จากนั้นเบญจมิตรทั้งห้าก็ท่องคาถาอิติปิโสภุชณงค์ซ่อนหัว ซึ่งทำให้ร่าง

ของพวกเขาโปร่งแสงราวกับอากาศ ก่อนท่ีคนท้ังห้าจะเกาะกลุ่มเดินออก

ไปทางประตหูน้าสถานีตำรวจ โดยไม่มีใครมองเห็น  

“พวกมันหายไปแล้ว” เสียงกระซิบดังข้ึน 

“หยุดการโจมตี” ครูสามิตรออกคำสั่ง ก่อนเดินออกจากเงามืด
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ของต้นสน โดยมีครูสิงห์เดินขนาบข้าง แล้วนักเรียนเกือบห้าสิบคนจาก

โรงเรียนไสยศาสตร์ที่ตีวงล้อมสถานีตำรวจเป็นกำแพงวงกลมก็ออกมา

จากท่ีซ่อน ครสูามิตรกวาดตามองรอบๆ ก่อนหันไปพดูกับครสิูงห์  

“พวกมันใช้คาถาอิติปิโสภุชณงค์ซ่อนหัวเพ่ือพรางตัว” 

“ง้ันปล่อยวัวธนใูห้ว่ิงเหยียบไปเลย” พดูจบ ครสิูงห์ก็ล้วงเข้าไปใน

ย่าม ทำท่าจะหยิบวัวธนอูอกมาเสก แต่ครสูามิตรกางมือปรามไว้ก่อน 

“ผมจัดการเอง” ครูสามิตรพนมมือบริกรรมคาถา ทันใดนั้น

สายลมท่ีพัดเอ่ือยเฉ่ือยก็กลายเป็นลมหมุน โดยมีแกนกลางอยูท่ี่ครสูามิตร 

ต้นสนที่รายรอบสถานีตำรวจต่างโน้มกิ่งเข้าสู่จุดกึ่งกลาง สายลมดึงดูด  

ใบสนที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงคล้ายเส้นผมให้หลุดขาดจากต้น ก่อนจะ

สอดประสานกันจนเป็นตาข่ายอยูก่ลางอากาศ และขยายรปูร่างออกจน

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของสถานีตำรวจ  

ครสูามิตรสำทับคาถาพระอิติปิโสตรึงไตรภพเข้าไปอีกรอบ ทำให้

ตาข่ายใบสนเรืองแสงเป็นสีเงินยวง เหล่านักเรียนจากโรงเรียนไสยศาสตร์

ถอยกรูดเข้าไปในที่ซ่อนอีกครั้ง เช่นเดียวกับครูสามิตรและครูสิงห์ที่ถอย

กลับไปอยูใ่นจุดท่ีเดินออกมาคร้ังแรก แล้วตาข่ายใบสนก็ค่อยๆ เคล่ือนตัว

ลงต่ำ ประดุจแหท่ีกางครอบสระน้ำ  

“แย่แล้ว ตาข่ายพิฆาต!” เมฆาร้องบอกกลุ่มเพ่ือนเบญจมิตร เขา

เคยเห็นฤทธ์ิเดชของมันมาแล้ว ถ้ามันได้ครอบส่ิงใด ส่ิงนั้นก็ไม่มีทางจะ

ด้ินหลุดออกมาได้ นอกจากน้ัน อาคมท่ีกำกับไว้ยังเผาผลาญร่างกายจน

ไหม้เกรียม ซ่ึงขณะน้ีมันก็อยูส่งูจากศีรษะพวกเขาไปไม่ถึงฟุต และเคล่ือน

ต่ำลงมาเร่ือยๆ พวกเขาไม่สามารถหนีออกจากวงล้อมได้ทันเวลาแน่ๆ  

“เบี่ยงเบนความสนใจ” ปรมะบอก เมฆาจึงเพ่งกระแสจิตไปยัง

กลุ่มนักเรียนที่อยู่ใกล้ที่สุด วินาทีนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว 

พร้อมกับเสียงหวีดร้องของกลุ่มนักเรียนท่ีไม่ทันระวังตัว  
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เมฆายังคงยิงระเบิดพลังจิตไปท่ีจุดเดิม กลุ่มนักเรียนต่างแตกฮือ 

ทิ้งที่มั่นของตัวเองเพื่อไปช่วยเพื่อนที่บาดเจ็บ และส่วนหนึ่งได้สร้าง  

โล่อาคมป้องกัน ทำให้กำแพงวงกลมของเหล่านักเรียนมีช่องโหว่ แม้จะไม่

มากมาย แต่ก็เพียงพอท่ีพวกเขาท้ังห้าคนจะเล็ดลอดออกไปได้ทัน ก่อนท่ี

จะถกูครอบด้วยตาข่ายใบสน 

“พวกมันหนีออกไปจนได้!” ครูสิงห์กำหมัดแน่นด้วยความแค้น 

เม่ือเห็นตาข่ายแนบพ้ืนโดยปราศจากเงาของศัตร ู 

“รีบกลับไปรายงานครูใหญ ่ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป” ครู  

สามิตรส่งสัญญาณ นักเรียนทุกคนจึงมุ่งกลับโรงเรียน  

แล้วความเงียบก็เข้ามาปกคลุมสถานีตำรวจอีกครั้ง แต่เพียงครู่

เดียวก็เกิดเสียงโครมครามดังมาจากข้างใน ลุงอวบยังคงหลบอยูบ่นหลัง  

ตู้เหล็กเก็บเอกสารเช่นเดิม แต่ผู้หมวดชนะเวทกลับนอนกลิ้งอยู่บนพื้น 

พร้อมกับซากโทรทัศน์และกรงเหล็กท่ีตกลงมาจากเพดาน 


