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บ้าน

เสยีงฝเีทา้มา้ดงัแวว่มาแตไ่กล หญงิสาววิง่หนเีขา้บา้นหลงัหนึง่

ด้วยความต่ืนตระหนก ปลายกระโปรงสีขาวเร่ียไปกับฝุ่นผงสีเทาเป็นทาง 

ราวกับมีใครเพ่ิงลากทางมะพร้าวผ่าน เธอไม่ได้กลบเกล่ือนร่องรอย และ

ไม่ได้ร้องเตือนน้องสาววัยสิบขวบที่คุ้ยเขี่ยหาอาหารอยู่ในบริเวณบ้าน  

หลังถัดไป ซ่ึงยังไม่รูตั้วเลยว่ามีส่ิงท่ีน่าสะพรึงกลัวกำลังใกล้เข้ามา  

หญิงสาวรีบปิดประตูบ้านทั้งที่รู้ว่าประตูไม้บานนี้ไม่อาจป้องกัน

อันตรายใดๆ ได้เลย แต่เธอก็ทำตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดท่ีทำให้

เธอกับน้องสาวยังคงอยูม่าได้จนถึงทุกวันน้ี เสียงฝีเท้าม้าควบเข้ามาใกล้ 

หญิงสาวแอบมองผ่านช่องหน้าต่าง ผ้าม่านสีชมพซีูดช่วยอำพรางร่างเธอ

ให้รอดพ้นจากสายตาของอะไรก็ตามท่ีมองมาจากภายนอก แต่น้องสาว

ของเธอยังคงอยูท่ี่น่ัน ท่ีบ้านหลังข้างๆ  

“มีนา! เข้าบ้านเร็ว” หญิงสาวร้องเตือนเม่ือเห็นน้องสาวยังคงก้ม
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กัดกินอาหารอยู่ข้างรั้ว เด็กหญิงวัยสิบขวบหันมามองที่พี่สาว ใบหน้า

มอมแมมไปด้วยผงฝุ่นสีเทาที่เคลือบคลุมทุกทุกสิ่งบนผิวโลกเอาไว ้ ที่  

มุมปากมีคราบเลือดสีดำคล้ำติดอยู ่ เช่นเดียวกับในมือยังมีซากแมวตาย  

ท่ีถกูเธอกัดแทะจนขาดว่ิน สำหรับมีนา ความหิวโหยมีพลังมากกว่าความกลัว

เสียอีก  

 ที่ทางเข้าหมู่บ้าน เธอเห็นม้าห้าตัวกำลังควบผ่านถนนคอนกรีต  

มาด้วยความเร็วสงู ดวงอาทิตย์ยามเย็นส่องให้เห็นรปูร่างใหญ่โตของชาย

ในชุดทหารท่ีน่ังกุมบังเหียนอยูบ่นหลังม้าแต่ละตัว ม้าตัวหน้าสุดมีธงสีขาว

ผืนใหญ่มีรปูม้าดำวาดติดอยู ่ ดรููทั้นทีว่าเป็นธงประจำหน่วยลาดตระเวน

ของกองทัพเตชิน หญิงสาวถอยตัวชิดผนัง เน้ือตัวส่ันเทาด้วยความหวาด

กลัว ม้าท้ังห้าผ่อนฝีเท้าลงจนกลายเป็นเหยาะย่าง มันค่อยๆ สำรวจบ้าน

ทีละหลังและใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เธอทรุดตัวลงนั่งอธิษฐาน ขอให้พวกมัน

เพียงแค่ผ่านมาและจากไป หรือไม่ก็ขอให้ฟ้ามืดลงโดยเร็วเพ่ือท่ีเธอจะได้

อาศัยความมืดซุกซ่อนตัว  

แต่เพียงครูเ่ดียวเธอก็คล่ีม่านออก มองไปยังน้องสาวซ่ึงบัดน้ีรูตั้ว

แล้วว่า ในหมูบ้่านไม่ได้มีแค่เธอกับพ่ีสาวเท่าน้ัน  

“รีบกลับเข้าบ้านเร็ว...” หญิงสาวกระซิบเสียงสั่น ทั้งที่รู้ว่าเสียง  

แค่น้ันคงไม่ดังไปถึงหนู้องสาว แต่ท่าทางโบกไม้โบกมือของเธอน่าจะส่ือสาร

ให้อีกฝ่ายรูว่้า จะต้องหาท่ีหลบซ่อนได้แล้ว และตอนน้ีมีนาก็กำลังจะทำ

อย่างที่ว่า เด็กหญิงยัดซากแมวลงในกระเป๋าเสื้อ ก่อนปีนข้ามรั้วไม้ที่มี

ความสงูเพียงคร่ึงเมตรเข้ามา เธอว่ิงตรงมาหาพ่ีสาวท่ีหน้าต่าง แทนท่ีจะ

ว่ิงไปยังประตบู้าน หญิงสาวพยายามดันกระจกให้เปิด แต่มันกลับไม่ขยับ

เลยสักนิด  

มีนาทุบกระจกด้านนอกพลางกรีดเสียงร้องเรียกพ่ีสาวท่ีอยูห่่างกัน

ไม่ถึงน้ิว เธอกำลังตกใจสุดขีด และในวินาทีน้ันเอง ม้าสีดำตัวใหญ่ก็ควบ
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เข้ามา มือของชายบนหลังม้าคว้าหมับเข้าท่ีคอของเด็กหญิง ก่อนกระชาก

ร่างของเธอขึ้นบนหลังม้า ซากแมวตายหล่นจากกระเป๋าเสื้อตกลงข้าง

หน้าต่าง  

หญิงสาวแนบหน้าเข้ากับกระจกมองตามหลังม้าท่ีพาร่างน้องสาว

ออกไป ในวินาทีน้ัน เธอเหมือนจะได้ยินเสียงหวีดร้องก่อนท่ีดวงจิตสีน้ำเงิน

ของน้องสาวจะถกูกลืนกิน  

“มีนา...” เธอเอ่ยช่ือน้องสาวเสียงส่ัน ใจหล่นไปเหมือนใบไม้หลุด

จากขั้ว...นับจากนี้ไปจะไม่มีร่องรอยของน้องสาวให้เห็นอีกแล้ว ไม่ม ี 

แม้กระท่ังวิญญาณ หญิงสาวซุกหน้าลงบนฝ่ามือและร่ำไห้ออกมา 

“พ่ีขอโทษ...พ่ีข้ีขลาดเกินไป พ่ีปกป้องน้องไม่ได้...”  

แต่เพียงครู ่เดียว ประตูไม้ก็ถูกกระชากออกอย่างรุนแรง ม้า  

ห้าตัวยืนเรียงแถวอยู่หน้าประต ู เธอลุกขึ้นยืน ปาดน้ำตาออกจากแก้ม  

...เธอจ้องหน้าเผชิญกับความตายเบ้ืองหน้าอย่างไม่สะทกสะท้าน แต่แววตา

ที่พวกมันมองมา กลับเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดและ  

ห่ืนกระหาย ราวกับว่าพวกมันไม่ได้เสพรสโอชาของสตรีเพศมานานนับปี 

ยังไม่ทันจะได้ทำอะไร ไฟเส้นหน่ึงก็พุ่งมาจากด้านนอก เสียบทะลุ

ร่างชายท้ังห้าพร้อมกับเผาไหม้พวกมันจนกลายเป็นฝุ่นผง ก่อนท่ีดวงจิต

สีน้ำเงินจะหลุดออกจากร่างและลอยหายไปในอากาศ ไฟเส้นนั้นแล่น

กลับออกไปพร้อมกับการปรากฏตัวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งในชุดสีขาว

เหมือนนักปฏิบัติธรรม ซ่ึงถืออาวุธเหมือนแส้สีเพลิง เช่นเดียวกับเส้นผม

ของเขา 

เด็กหนุ่มยืนอยู่ตรงหน้าประต ู เธอจ้องสบตากับเขาอย่างดูเชิง   

ไม่มีรอยย้ิมปรากฏบนใบหน้าคมเข้มน้ัน เส้นผมสีแดงท่ีลูไ่หวไปมาค่อยๆ 

สงบลง เม่ือเขาก้าวเข้ามาในบ้าน หญิงสาวจึงรูว่้าเขาสงูกว่าเธอประมาณ

ครึ่งศอก ผิวพรรณมีเลือดฝาดบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ  
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และลมหายใจ  

...ผิดกับเธอท่ีเป็นเพียงวิญญาณตนหน่ึง... 

“เธอมาทำอะไรในบ้านของฉัน” ชายคนน้ันเอ่ยถาม ดทู่าทางเขา

ไม่ได้สนใจเธอเท่ากับการมองสำรวจบ้านไปเรื่อยๆ เธอไม่ตอบ และ  

ดเูหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการคำตอบเช่นกัน  

เด็กหนุ่มเดินเลยเธอไป และเปิดประตหู้องนอนท้ังส่ีห้องออก ก่อน

จะเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงเก่าผ ุ ผ้าปูที่นอนมี

รอยขาดและข้ึนรา เขาหยิบกรอบรปูข้ึนมาด ู หญิงสาวเดินเข้าไปยืนข้างๆ 

เหลือบตามองเข้าไปในกรอบรปูแผ่นน้ัน ท่ีมีภาพพ่อ แม่ และเด็กๆ อีก

สามคน ฉากหลังคือฐานทัพอากาศในงานวันเด็ก เด็กผมแดงในรูปนั้น  

คงเป็นชายคนน้ี เขาน่าจะมีอายุสิบห้า เพราะดูๆ  ไปแล้ววัยของเขาน่าจะ

ไล่เล่ียกับเธอ 

“น่ีบ้านของเธอ?” เธอรำพึง อยากจะมีคำพดูท่ีดีกว่าน้ีแต่รูดี้ว่าไม่มี

คำพดูไหนทำลายความโศกเศร้าลงได้... 

“ตอนที่เข้ามา เธอเห็นใครในนี้บ้างไหม” เขาเอ่ยถาม น้ำเสียง  

บ่งบอกถึงความรูสึ้กสะเทือนใจ ก่อนจะเหลือบมองมาท่ีเธอ แววตาแข็งกร้าว

น้ันทำให้เธอรูสึ้กหว่ันใจ  

“ไม่มีใครอยูท่ี่น่ีแล้ว...เธอไปอยูไ่หนมา” ชายคนน้ันไม่ตอบ เธอจึง

ถามต่อ “ไม่มีใครมีชีวิตอยูใ่นโลกข้างบนน้ีแล้ว เธอเพ่ิงออกมาจากอุโมงค์

ก้นหอยเหรอ” 

“อะไรคืออุโมงค์ก้นหอย” เขาเอ่ยถาม ขณะเก็บรปูน้ันลงในย่าม  

สีขาว หญิงสาวมองหน้าเขาด้วยความประหลาดใจ  

“ที่ที่คนอย่างเธอเขาอยู่กัน...เธอไปอยู่ไหนมา ถึงไม่รู้จักอุโมงค์

ก้นหอย” 

“ฉันมาจากโรงเรียนไสยศาสตร์”  
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คำตอบของเขาทำให้เธองงงัน 

“ฉันช่ือมะลิ...เธอช่ืออะไร” 

“ฉันช่ือโยคีน้อย...และน่ีคือบ้านของฉัน” 

“เธอไม่ได้กลับบ้านก่ีปีแล้วล่ะ” 

“ห้าปี...ฉันไม่ได้มาท่ีน่ีห้าปีแล้ว”  

หญิงสาวพยักหน้า 

“ห้าปี...ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้ว”  

คำตอบจากหญิงสาวเป็นส่ิงท่ีโยคีน้อยคาดคิดเอาไว้อยูแ่ล้ว 

...แม่กับพ่ีโนรีคงไม่มีชีวิตอยูเ่พ่ือรอเขาได้นานถึงห้าปี... 



2
โลกสีเทา

นี่คือโลกสีเทา โลกที่โยคีน้อยเคยเห็นมาแล้วเมื่อครั้งที่ถูก

ทำร้ายจนพลัดหลงเข้าไปอยูใ่นช่องว่างระหว่างมิติ แต่คราวน้ีมันเกิดข้ึนใน

โลกท่ีเขาเกิดและเติบโตข้ึนมา เพียงแค่ห้าปีท่ีเขาหมกตัวอยูแ่ต่ในอาคาร  

สีดำบิดเบ้ียวของโรงเรียนไสยศาสตร์ โลกท่ีเคยสับสนวุ่นวายกลับกลายเป็น

เงียบเชียบวังเวง มีแต่ซากอาคารถกูท้ิงร้าง บนถนนเต็มไปด้วยซากรถยนต์ 

ไม่มีร่องรอยของส่ิงมีชีวิตเหลืออยู ่ ไม่มีแม้แต่ต้นตำลึงท่ีควรจะเกาะเก่ียว

พ้ืนท่ีให้รกคร้ึม มีแต่ผงฝุ่นสีเทาเท่าน้ันท่ียึดครองโลกเอาไว้ 

มะลิเดินลัดเลาะออกจากตัวบ้าน เธออ้อมมาถึงขอบหน้าต่างและ

เอ้ือมมือหยิบซากแมวตายของมีนาข้ึนมา ก่อนจะใช้มือเปล่าขุดดินให้ลึก

พอท่ีจะฝังมันลงไป ดเูหมือนว่าน้ำตาของเธอจะไหลเอ่ออีกคร้ัง 

“ทำไมเธอถึงออกมาอยู่ข้างนอก แล้ววิญญาณตนอื่นล่ะ” โยคี-

น้อยเอ่ยถาม เขาไม่ได้แสดงท่าทางแปลกใจที่เห็นเธออยู่ในบ้าน เพราะ
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ตลอดเส้นทางจากโรงเรียนไสยศาสตร์มาถึงที่นี ่ เขาพบเจอวิญญาณ

เร่ร่อนอยูห่ลายตน  

“พวกเขาหลบอยู่ในบ้าน ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่มีใครออกมา

หรอก...แต่พวกเราหิว” มะลิใช้หัวไหล่เช็ดน้ำตาขณะตอบ 

“ฉันเคยอยูใ่นโลกของวิญญาณ วิญญาณท่ีน่ันบอกฉันว่าพวกเขา

ไม่มีความหิว ไม่มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีเวลา แต่ทำไมเธอถึงหิวล่ะ”  

“ไม่รูสิ้ ฉันก็เคยคิดว่าเม่ือตายไปแล้วคงจะหลุดพ้นจากเร่ืองพวกน้ี 

แต่จริงๆ แล้วไม่เลย วิญญาณทุกตนท่ีฉันรูจั้ก พวกเขายังคงหิวโหยและ

กลืนกินกันเองในบางคร้ัง”  

“เล่าให้ฉันฟังได้ไหม ว่าห้าปีท่ีผ่านมาเกิดอะไรข้ึนบ้าง” น้ำเสียง

โยคีน้อยเต็มไปด้วยความรูสึ้กวิงวอน แม้จะรูว่้าคำถามน้ันจะนำมะลิกลับ

ไปสูค่วามทุกข์ระทมท่ีเธออยากจะลืมเลือน  

หญิงสาวกลบดินทับซากศพแมวเสร็จจึงลุกยืน ก่อนเดินผ่าน  

โยคีน้อยมาทางหน้าบ้าน ความรูสึ้กเย็นยะเยือกเฉียดผ่านเขาไป มันไม่ได้

เกิดขึ้นเพราะดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วส่งความมืดอันหนาวเหน็บมา

แทน แต่มันเป็นอย่างน้ีทุกคร้ังท่ีเขาได้สัมผัสกับวิญญาณ 

“มันวุ่นวายและก็เร็วมาก ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน” มะลิเอ่ย

ออกมาเมื่อกลับมานั่งที่ระเบียงหน้าบ้านอีกครั้ง โยคีน้อยจ้องมองเธอ

เต็มตาผ่านแสงสลัวของค่ำคืน เธอมีลักษณะคล้ายพี่โนรีบ้างตรงที่มี  

เค้าหน้าเหมือนหญิงสาวในการ์ตูนญี่ปุ่น ผมยาวปรกหน้าทำให้ดูลึกลับ 

แต่ทุกครั้งที่เธอเสยผมออก ความงามก็ปรากฏให้เห็น ดวงตากลมโต  

โดยไม่ต้องใส่บ๊ิกอายน้ันไร้แวว ดหูม่นเศร้าตลอดเวลา 

“เร่ิมจากเร่ืองของเธอก็ได้” โยคีน้อยบอก เขารูสึ้กประหม่าทุกคร้ัง

ท่ีเธอสบตา ซ่ึงความรูสึ้กน้ีไม่เคยเกิดข้ึนเม่ือเขาคุยกับบ๊องแบ๊ว หรือรุ่นพ่ี  

ท่ีเป็นผูห้ญิงในโรงเรียนไสยศาสตร์ 
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“วันท่ีฉันตาย เป็นวันสอบปลายภาค ฉันสอบเสร็จต้ังแต่บ่ายโมง 

พ่อกับแม่ของฉันทำงานออฟฟิซท้ังคู ่ แม่บอกให้ฉันรับน้องสาวกลับบ้าน

ด้วย น้องฉันเรียนอยูโ่รงเรียนประถมใกล้ๆ กัน ฉันไปรอน้องท่ีโรงเรียนเพ่ือ

กลับบ้าน แต่จู่ๆ  ฟ้าก็มืดลง ฉันนึกว่าเกิดสุริยุปราคราข้ึนอีกคร้ัง แต่ไม่ใช่ 

ความมืดเกิดจากกองทัพวิญญาณของเตชินเคล่ือนพลผ่านเข้ามา มันฆ่า

ทุกคนเพียงช่ัวพริบตา” 

“วิญญาณของเธอกับน้องสาวรอดมาได้อย่างไร” โยคีน้อยถาม

แทรก สีหน้าเขาบ่งบอกความแปลกใจชัดเจน 

“พวกเราตายกันหมด...แต่การตายก็ยังไม่ใช่จุดส้ินสุด” 

“มันเป็นยังไง” โยคีน้อยถามต่อ  

มะลิสบตากับเขาก่อนเบือนหน้าไปทางสโมสรของหมู่บ้านที่ถูก

ครอบคลุมด้วยความมืด หลอดไฟฟ้าท่ีเคยสว่างไสวมอดดับไปทุกดวง ตัว

อาคารพังทรุดไม่เหลือทรง ดวงจันทร์บนฟ้าก็ดอู้อยอ่ิงเหมือนเบ่ือหน่ายท่ี

จะต้องทอแสงลงบนพ้ืนโลกท่ีร้างไร้ผูค้น 

“ก่อนตายฉันก็เป็นเหมือนเธอ มีกายเนื้อ มีเลือด มีลมหายใจ   

เม่ือตายไป เลือดและร่างกายถกูพวกมันกลืนกินจนเหลือแต่วิญญาณท่ีมี

รปูร่างอย่างท่ีเธอเห็นอยูใ่นตอนน้ี พวกมันเสนอทางเลือกเดียวให้พวกเรา

คือยอมเป็นทหารในกองทัพเตชิน หลายตนยินยอมเพราะกลัวตาย  

รอบสอง แต่หลายตนไม่ยอม” 

“แล้วเกิดอะไรข้ึน” 

“วิญญาณท่ีไม่ยอมจะถกูพวกมันทำร้ายจนแตกสลายเป็นผงสีเทา

อย่างที่เธอเห็น ฉันเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่า ภายในวิญญาณที่มีรูปร่างนั้นมี  

ดวงจิตสีน้ำเงินซุกซ่อนอยู.่..พวกมันกลืนกินดวงจิตน้ันเข้าไป ทำให้ความ  

มีตัวตนสญูหายไปตลอดกาล”  

โยคีน้อยพยักหน้า เขาจำได้ว่าคำผาเคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้ว
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เช่นกัน  

“กลับไปที่คำถามเดิม วิญญาณของเธอกับน้องรอดมาได้ยังไง” 

โยคีน้อยเห็นเธอลังเล เธอคงกำลังทบทวนเหตุการณ์ 

“ตอนนั้นมันชุลมุนมาก ช่วงที่กองทัพเตชินไล่จับกินวิญญาณ   

ฉันกับน้องจึงเล็ดลอดออกมาได้”  

โยคีน้อยจ้องมองหญิงสาวเหมือนไม่อยากจะเช่ือ แต่ก็ไม่ได้ทักท้วง 

เพราะดทู่าทางเธอเองก็อึดอัดซ่ึงเขาเข้าใจความรูสึ้กน้ีดี เธอเพ่ิงจะสญูเสีย

น้องสาวไปแล้วกลับต้องมาน่ังตอบคำถามราวกับผูต้้องหาคดีสำคัญ แต่

เขาก็อดท่ีจะถามต่อไม่ได้ 

“แล้วจากน้ันล่ะ”  

มะลิเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนจะทบทวนความจำ แม้จะเป็นเพียง  

ครูเ่ดียว แต่ความเงียบน้ันก็ทำให้โยคีน้อยรูสึ้กอึดอัด 

“ฉันพาน้องไปหาพ่อกับแม่ในที่ทำงาน แต่ที่นั่นก็ไม่ต่างจากที่

โรงเรียน ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้ว” ถึงตรงนี้เธอก็สะกดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู ่

หญิงสาวสะอื้นจนตัวโยน โยคีน้อยอยากจะรู้เรื่องต่อไปแต่ก็สะกดกลั้น

ความรูสึ้กน้ันเอาไว้ รอจนกระท่ังเธอพร้อม เธอจึงเล่าต่อ 

“ทุกคนตายหมด ทั่วทั้งออฟฟิซมีแต่ซากศพและก็ผงฝุ่นสีเทา   

ฉันกับน้องหลบอยูใ่นออฟฟิซน่ัน รอจนแน่ใจว่าพวกปีศาจจะไม่หวนกลับ

มาอีก พวกเราจึงออกมา” 

“ทุกคนตายหมดแล้วเหรอ...ไม่มีใครคิดต่อสู้บ้างเหรอ” โยคีน้อย

เอ่ยถาม แม้จะรูสึ้กหว่ันท่ีต้องฟังคำตอบท่ีไม่อยากได้ยิน 

“สูสิ้ ฉันเห็นข่าวทางทีวี มนุษย์พยายามต่อสูก้องทัพวิญญาณด้วย

อาวุธนานาชนิด ท้ังปืน ระเบิด แก๊ส แต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาส้ันๆ เท่าน้ัน” 

“เม่ือก้ีเธอพดูถึงอุโมงค์ก้นหอย...มันคืออะไรกันแน่”  

ม้าตัวหนึ่งส่งเสียงร้องขึ้น ทำเอาทั้งสองตกใจ มะลิเหมือนจะนึก  
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ข้ึนได้จึงรีบบอก 

“ช่วยกันผกูม้าพวกน้ีไว้ก่อนสิ แล้วฉันจะเล่าให้ฟัง”  

โยคีน้อยทำตามที่เธอว่า บางทีม้าเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์  

ในการเดินทางมากกว่ารถยนต์ อย่างน้อยก็ตอนน้ี เด็กหนุ่มมองไม่เห็นว่า

จะมีถนนเส้นไหนท่ีใช้การได้ หลังจากผกูม้าท้ังห้าตัวเรียบร้อย ท้ังสองจึง

กลับมาน่ังท่ีเดิม 

“อุโมงค์ก้นหอยคือการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของมนุษย์ที่ต้องการ  

จะรักษาเผ่าพันธ์ุของพวกเขาไว้ ฉันไม่รูร้ายละเอียดหรอกนะ เพราะไม่เคย

เข้าไป รูแ้ต่ว่าพวกเขาขุดอุโมงค์ลึกและขนย้ายคนเข้าไปอยูใ่นน้ัน” 

“พวกเขาม่ันใจได้ยังไงว่าหลบอยูใ่ต้ดินแล้วจะปลอดภัย”  

มะลิย้ิมเจ่ือน ขณะส่ายหน้าช้าๆ  

“พวกเขาลงอาคมเอาไว้รอบบริเวณ วิญญาณไม่สามารถฝ่าเข้าไป

ในน้ันได้” 

“เธอเคยเห็นมันไหม” 

“ฉันไปถึงที่นั่น แต่เข้าไปไม่ได ้ ฉันอยากจะอยู่กับมนุษย ์ แต่ฉัน

ไม่ใช่...อีกต่อไปแล้ว”  

ท้ังสองต่างน่ิงงัน จมอยูใ่นความคิดของตัวเอง  

โยคีน้อยลุกออกจากระเบียง แหงนหน้ามองฟ้าสีหม่น แสงจันทร์

กับแสงดาวไม่ทำให้เขารูสึ้กปลอดโปร่งเลยสักนิด  

“ถ้าฉันจะตามหาแม่กับพี่สาว ฉันจะไปตามได้จากที่ไหนบ้าง”   

โยคีน้อยหันกลับไปถามหญิงสาวท่ียังคงน่ังอยูท่ี่เดิม 

“ไม่รูสิ้นะ มีความเป็นไปได้หลายทางเหลือเกิน”  

“อะไรบ้างล่ะ” โยคีน้อยเดินกลับมา เขาอยากจะจดจำข้อมลูตรงน้ี

ไว้ให้มากท่ีสุด 

“ถ้ายังมีชีวิตอยู ่ พวกเขาอาจจะอยู่ในอุโมงค์ก้นหอยกับมนุษย์  
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คนอ่ืนๆ แต่ถ้าตายไปแล้ว...” มะลิหยุดพดู จ้องมองเด็กหนุ่มเพ่ือสังเกต

ปฏิกิริยา โยคีน้อยยังมีท่าทางสงบ เขาพยักหน้าให้เธอเล่าต่อ 

“พวกเขาอาจจะเข้ากับกองทัพวิญญาณ หรือถ้าเลวร้ายที่สุด...  

ดวงจิตของพวกเธออาจจะถกูกลืนกินไปแล้ว”  

โยคีน้อยเห็นด้วย มันสายเกินไปแล้วที่จะร้องไห้คร่ำครวญ เขา

กำลังวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบันจากคำพดูของผีสาวตนน้ี ซ่ึงเท่าท่ี

พอรู ้ โลกน่าจะถูกปกครองด้วยสามกองทัพขนาดใหญ ่ คือ กองทัพ

วิญญาณของเตชิน กองทัพท้าวเวสสุวัณที่เขากับทุกคนจากโรงเรียน

ไสยศาสตร์จะต้องเข้าร่วมสมทบด้วย และกองทัพของปรมะซึ่งอาจจะมี  

พี่ชาตรีเข้าร่วมด้วย หากเขายังมีชีวิตอยู ่ และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเล็กๆ 

อย่างมนุษย์ในอุโมงค์ก้นหอย และวิญญาณเร่ร่อนอย่างมะลิ ซ่ึงโยคีน้อย

เช่ือว่าน่าจะมีอีกหลายตนท่ีวนเวียนหรือหลบซ่อนตัวอยู ่

“ฉันจะรู้ได้ไงว่าอุโมงค์ก้นหอยอยู่ตรงไหน” เขาอยากจะเริ่มต้น

ตามหาแม่จากท่ีน่ันก่อน เพราะเป็นท่ีเดียวท่ีเขายังจะหวังได้ว่าแม่กับพ่ีสาว

ยังมีชีวิตอยู ่

“หาไม่ยากหรอก แต่จากตรงน้ีไปก็ไกลเหมือนกัน...ให้ฉันไปด้วยได้

ไหม ฉันอยูค่นเดียว เอ่อ...ตนเดียวไม่ได้” น้ำเสียงเธอเต็มไปด้วยคำวิงวอน  

“ไม่รูสิ้ ฉันจะลองถามเพ่ือนๆ ดกู่อน” โยคีน้อยสบตากับเธอขณะ

ตอบ 

“เพ่ือนท่ีไหน” สีหน้าเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจ 

“พวกเรานัดเจอกันท่ีน่ี คิดว่าอีกไม่นานหรอกพวกเขาจะมา และ

คงไม่มีปัญหา”  

สิ้นสุดคำพูดของโยคีน้อย จู่ๆ ก็เกิดแรงสั่นสะเทือนจนผงฝุ่นฟุ้ง

กระจาย ซากอาคารหลังหน่ึงพังครืน โลกท้ังใบเหมือนถกูมือยักษ์จับเขย่า 

มะลิเซถลาทำท่าจะล้ม โยคีน้อยผวาเข้าไปประคองไว้ก่อนท่ีท้ังสองจะล้ม
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กล้ิงลงไปกองกับพ้ืน วินาทีน้ัน กระเบ้ืองมุงหลังคานับสิบแผ่นก็เล่ือนไถล

ลงมาอย่างรวดเร็วราวกับหอกท่ีถกูซัด โยคีน้อยรวบตัวหญิงสาวกล้ิงหลบ

ไปได้อย่างหวุดหวิด เม่ือหันกลับมามองจึงเห็นแผ่นกระเบ้ืองยาวหน่ึงเมตร

ปักเด่อยูบ่นพ้ืน โยคีน้อยเป่าปากด้วยความโล่งใจ 

“ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้อีกครั้ง...แต่ปล่อยมือได้แล้วละ” มะลิบอก 

โยคีน้อยเพ่ิงนึกข้ึนได้ว่าเขายังกอดเธอไว้แน่นจึงคลายอ้อมแขน หญิงสาว

ยันตัวลุกข้ึนน่ัง เช่นเดียวกับโยคีน้อยท่ีลุกข้ึนน่ังข้างๆ เธอ  

“เธอเป็นอะไรหรือเปล่า” เขาเอ่ยถาม แต่มะลิไม่ตอบ เธอเพียง  

ก้มหน้าหลบตา แต่โยคีน้อยยังเห็นรอยย้ิมจางๆ บนใบหน้างดงามของเธอ  

โยคีน้อยเอื้อมมือไปแตะข้อมือมะล ิ หญิงสาวถดมือหนีอย่าง  

เขินอาย เด็กหนุ่มเพ่ิงรูว่้าทำอะไรลงไป จึงเปล่ียนเร่ืองเพ่ือแก้เก้อ  

“เอ่อ...เม่ือก้ีเกิดอะไรข้ึน” 

“แผ่นดินไหว”  

“ในกรุงเทพฯ เน่ียนะ?” น้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ 

“มันเกิดขึ้นทุกที่แหละ เกือบจะทุกเวลา” คำบอกเล่าของมะลิ

ทำให้โยคีน้อยงงงัน หญิงสาวจึงอธิบายต่อ 

“ทันทีที่มนุษย์หายไป โลกก็สูญเสียสมดุลอย่างฉับพลัน สิ่งที่

มนุษย์สร้างไว้ตกอยู่ในภาวะไร้การควบคุม อย่างเช่นแท่นขุดเจาะน้ำมัน 

ระเบิดนิวเคลียร์ หรือแม้แต่เทคโนโลยีบางอย่างท่ีมนุษย์เคยต้ังโปรแกรม

เอาไว ้ ก็ไม่สามารถควบคุมได ้ ในช่วงที่เกิดการสู้รบระหว่างมนุษย์กับ

กองทัพวิญญาณ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลายแห่งระเบิด สารกัมมันต  

รังสีรั่วไหลกระจายไปกับอากาศ ที่เลวร้ายที่สุดคือคลังแสงนิวเคลียร์ที่

ระเบิดต่อกันเป็นทอดๆ ทำให้แกนโลกเปล่ียน ส่ิงท่ีเคยอยูข้่างใต้อย่างลาวา

ก็ปะทุขึ้น ดาวเคราะห์โลกตอนนี้มีสภาพไม่ต่างจากคนเป็นแผลพุพอง   

ถึงมนุษย์ไม่ถูกทำลายด้วยกองทัพวิญญาณ พวกเขาก็จะตายด้วยสาร



kula ë 1� 

กัมมันตรังสี หรือไม่ก็ภัยธรรมชาติ”  

มะลิหยุดพดูแล้วหันมามองโยคีน้อย 

“เธอเองก็ไม่ปลอดภัยเช่นกัน” 

“แต่...ทำไมฉันถึงไม่รูสึ้กว่ามีส่ิงแปลกปลอมในอากาศเลยล่ะ” 

“ท่ีน่ีห่างไกลจากจุดกำเนิดของสารกัมมันตรังสี แต่คงไม่นานหรอก 

มันจะแพร่มาถึง”  

“ใกล้จะถึงวันส้ินโลกจริงๆ แล้วสินะ”  

มะลิพยักหน้าก่อนนิ่งเงียบ ขณะที่โยคีน้อยนึกถึงชาตรีกับสิ่งที่  

พ่ีชายของเขากระทำลงไป 



3
เมืองร้าง

เสียงเครื่องยนต์จากมอเตอร์ไซค์แผดดังทำลายความเงียบ 

มันแล่นไปตามถนนขรุขระและรกร้างอย่างยากลำบาก ร่างอ้วนท้วมของ

เด็กหนุ่มที่นั่งบนมอเตอร์ไซค์เอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อประคองไม่ให้เสีย

สมดุล ดวงตาเล็กตี่เพ่งสแกนหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนอย่างมุ่งมั่น   

ขณะท่ีเขากำลังพะวักพะวนอยูกั่บการบังคับพาหนะ ก็มีม้าตัวหน่ึงห้อตะบึง

ไล่หลังมา บนหลังม้ามีหญิงสาวผมยาวดัดเป็นลอน ดวงตากลมโต  

บนใบหน้ารีรปูไข่ ริมฝีปากบางเชิดใต้สันจมกูโด่ง เม่ือรวมกับรปูร่างสมส่วน

ของหญิงสาววัยแรกรุ่น ทำให้เธอดูงามสง่า ที่คอของเธอมีเพชรตาแมว  

สีอำพันส่องสว่างให้มองเห็นทางชัดเจน เมื่อม้าวิ่งเข้ามาขนาบข้างกับ

มอเตอร์ไซค์ หญิงสาวจึงเอ่ยทัก 

“มองมาแต่ไกลนึกว่าหมีข่ีขอน ท่ีแท้ก็อับดุลน่ีเอง” 

“น่ี อารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะ อย่ามาแซว” อับดุลตอบกลับ
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อย่างฉุนเฉียว ด้วยรูปร่างที่อวบอ้วนทำให้เขาดูไม่เหมาะกับมอเตอร์ไซค์

คันเล็ก ย่ิงต้องเผชิญกับพ้ืนผิวถนนขรุขระย่ิงชวนให้คนขับหงุดหงิดใจ แต่

ช่ัวโมงน้ีจะหาพาหนะท่ีดีกว่าน้ีได้ท่ีไหนล่ะ  

“ข่ีช้าอย่างน้ีเม่ือไหร่จะไปถึง” บ๊องแบ๊วย้ิมเยาะ 

“ที่ช้านี่คือรอหรอกนะ ไม่เข้าใจเจตนาแล้วอย่ามาสบประมาท” 

อับดุลตอกกลับ ก่อนจะหักรถหลบซากรถตุ๊กตุ๊กท่ีนอนคว่ำอยู ่

“ง้ันแข่งกันไหม ใครจะไปถึงบ้านโยคีน้อยก่อนกัน” พดูจบ บ๊องแบ๊ว  

ก็กระชากม้ากระโดดข้ามซากรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งจอดขวางทางอยู ่ ขณะที ่ 

อับดุลเบรกตัวโก่ง ก่อนประคองมอเตอร์ไซค์อ้อมผ่านไป เม่ือเงยหน้าข้ึน

มองจึงเห็นบ๊องแบ๊วผ่านไปไกลแล้ว อับดุลจึงร้องตามด้วยความหงุดหงิด 

“โธ ่ ยายกุ้งแห้ง ขอให้เป็นริดสีดวงขี่ม้าไม่ได้ทั ้งชาต ิ คิดถึง  

ไอ้หัวแดงใจจะขาดละสิ...ปัดโธ่” 

จากนั้นอีกชั่วโมงกว่า ในที่สุดอับดุลก็ประคองมอเตอร์ไซค์มาถึง

บ้านโยคีน้อยจนได้ แต่ส่ิงท่ีเห็นทำให้เขาประหลาดใจ เม่ือโยคีน้อยน่ังอยู่

ข้างๆ ผีสาวท่ีเขาไม่รูจั้ก ขณะท่ีบ๊องแบ๊วน่ังหน้างออยูบ่นระเบียงบ้านเพียง

ลำพัง 

“โอ๊ะโอ...เจ็ดวันว่างเว้นดนตรี สามวันจากนารีเป็นอ่ืน...แต่สำหรับ

บุรุษรปูงามหล่อเลือกได้ เพียงไม่ก่ีช่ัวโมง ก็เปล่ียนสาวควงซะแล้ว”  

“หุบปากไปเลยไอ้อ้วน!” บ๊องแบ๊วตวาดแว้ด อับดุลย้ิมเจ่ือนก่อน

รำพึงกับตัวเอง 

“บรรยากาศ...มาคุ” 

ทันใดน้ัน แกละก็เดินลากกระเป๋าเข้ามา ใบหน้ามอมแมมไปด้วย

ฝุ่น แม้จะโตเป็นหนุ่ม รปูร่างสงูโปร่ง ผิวเข้ม แต่แกละก็ยังมัดผมเป็นจุกไว้

กลางศีรษะเช่นเดิม เมื่อรวมกับชุดแต่งกายสีขาวแล้วทำให้เขาดูเหมือน

พราหมณ์ในพิธีแรกนาขวัญที่เคยเห็นทางโทรทัศน ์ อับดุลกวาดตามอง
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เพ่ือนต้ังแต่หัวจดเท้าก่อนจะร้องแซว 

“เดินลากกระเป๋า ตีหน้าเศร้าอย่างกับถูกโหวตออกจากบ้าน AF 

เลยนะ...เป็นไง สุรินทร์บ้านเฮา” 

“มีภเูขาไฟด้วย” แกละบอกก่อนวางกระเป๋า ทรุดตัวลงน่ัง ครูเ่ดียว

ก็ลุกข้ึนลบูก้นพร้อมบ่น “ระบมไปหมด” 

“ทำไม” อับดุลถาม 

“ท้ังม้า ท้ังรถเก๋ง ท้ังมอเตอร์ไซค์ ควายก็มี คิดด ูกรุงเทพฯ-สุรินทร์ 

ไปกลับก่ีร้อยกิโล” 

“แล้วเม่ือก้ีบอกอะไรนะ ภเูขาไฟท่ีไหน” อับดุลถามต่อด้วยความ

สนใจ 

“จู่ๆ  ท่ีบ้านก็มีภเูขาไฟ และก็ชายหาด” 

“สุรินทร์เนี่ยนะ!” อับดุลแค่นเสียงถาม แกละพยักหน้าเป็นเชิง

ยืนยันว่าโลกมันกลับตาลปัตรไปหมดแล้ว 

“แล้วหอบอะไรมา” อับดุลเพ่งความสนใจไปท่ีกระเป๋า 

“ปูท้ิ่งเอาไว้ให้ พวกตำราแล้วก็เคร่ืองรางต่างๆ” 

“แบ่งม่ัง” อับดุลทำท่าจะเดินไปเปิดกระเป๋า แกละเตะสกัดขาไว้ 

อับดุลเสียหลักแต่ไม่ล้ม 

“ขออนุญาตหรือยัง” แกละว่า  

“ขอนะ” อับดุลยักไหล่ 

“ไม่ให้” 

“ไอ้งก!” 

“พอเหอะๆ” เสียงโยคีน้อยดังแทรกขึ้น ก่อนที่เขากับมะลิจะลุก  

เดินเข้ามารวมกลุ่ม “ขอแนะนำเพ่ือนใหม่ให้รูจั้ก เธอช่ือมะลิ” 

“เพ่ือนกับผีน่ะสิ” บ๊องแบ๊วพดูสวนข้ึน 

“มาเต็มๆ อารมณ์ล้วนๆ” อับดุลกระซิบกับแกละก่อนหันไปย้ิมให้
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มะลิเป็นเชิงแสดงความต้อนรับ อับดุลไม่ได้กลัวผีอีกต่อไปแล้ว เช่นเดียว

กับแกละ ส่วนบ๊องแบ๊วได้แต่พยักหน้า จากน้ันโยคีน้อยจึงเล่าเร่ืองอุโมงค์

ก้นหอยให้ทุกคนได้ฟัง ก่อนเสริมว่า 

“ฉันจะไปตามหาแม่กับพี่สาวที่อุโมงค์ก้นหอย และอยากชวน  

ทุกคนไปด้วยกัน” 

“นายยังหวังว่าแม่กับพ่ีโนรีจะยังมีชีวิตอยูเ่หรอ” อับดุลถาม 

“ที่นั่นเป็นความหวังเดียว บางทีญาติๆ ของพวกเราอาจจะอยู ่ 

ท่ีน่ัน” 

“ฉันไม่คิดอย่างน้ัน” แกละพดูแทรก เม่ือทุกคนหันมามองเขาจึง

พูดต่อ  “ทุกคนในหมู่บ้านที่ฉันรู้จักตายกันหมดแล้ว ฉันเห็นวิญญาณ

พวกเขา”  

คำพูดของแกละทำให้ทุกคนเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนที่อับดุลจะ

ทำลายความเงียบ 

“แต่ฉันอยากลองหาดกู่อนนะ แม้ความหวังจะริบหร่ีแต่ก็ยังดีกว่า

ไม่มีหวังเอาซะเลย ฉันเองก็คิดถึงพ่อกับแม่เหมือนกัน” 

“แต่ครใูหญ่ให้เวลาพวกเรากลับบ้านแค่วันเดียวเองนะ เราต้องรีบ

กลับไปสมทบกับทุกคนท่ีโรงเรียนไม่ใช่เหรอ” บ๊องแบ๊วขัด 

“อีกต้ังหลายช่ัวโมงกว่าจะครบวัน” โยคีน้อยท้วง ก่อนพดูต่อ 

“ฉันกับมะลิตัดสินใจแล้วว่าจะไป” 

“ฉันไม่ไป” บ๊องแบ๊วว่าเสียงแข็ง 

“ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า หึง”  อับดุลหันไปกระซิบกับแกละ 

“คนอ่ืนๆ ล่ะ” โยคีน้อยหันมาทางอับดุลกับแกละ 

“ฉันไปด้วย” อับดุลตอบโดยไม่คิดนาน 

“ไปไหนไปกัน” แกละเอาด้วย ทำเอาบ๊องแบ๊วหันมองสองเกลอ  

ตาเขียว 
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“พวกเธอจะขัดคำส่ังครใูหญ่เหรอ เพราะถ้าไป ยังไงก็กลับไม่ทัน

แน่”  

อับดุลกับแกละมีท่าทีลังเล โยคีน้อยจึงบอกอย่างเด็ดขาด 

“ง้ันเจอกันท่ีโรงเรียนไสยศาสตร์ เสร็จธุระท่ีอุโมงค์ก้นหอยแล้วจะ

ตามไป” พูดจบ โยคีน้อยกับมะลิจึงเดินตรงไปยังม้าที่ผูกไว ้ อับดุลกับ

แกละรีบตามไป 

“เป็นไงเป็นกัน เราไปด้วย” แกละบอก ทุกคนหันไปมองบ๊องแบ๊วท่ี

ยืนลังเลอยู ่

“ฉันจะไปก็ต่อเม่ือไม่มีผีตนน้ีร่วมกลุ่มไปด้วย” บ๊องแบ๊วบอกเสียง

แข็ง 

“ทำไมล่ะ” โยคีน้อยถามกลับด้วยความอึดอัด 

“เราจะไว้ใจเธอได้ยังไง ที่นี่เต็มไปด้วยวิญญาณไม่รู้ฝ่ายไหนเป็น

ฝ่ายไหน เราเพ่ิงรูจั้กเธอไม่ถึงช่ัวโมงเลยนะ” 

“จัดเต็ม อคติล้วนๆ” อับดุลหันไปกระซิบกับแกละ 

“เธอก็เหมือนพวกเรานั่นแหละ สูญเสียญาติพี่น้องทุกคน” โยคี-

น้อยอธิบายอย่างใจเย็น 

“แต่ผีควรจะอยูส่่วนผีไม่ใช่เหรอ” บ๊องแบ๊วยังไม่ยอมรับง่ายๆ  

“แต่เธอไม่มีใครแล้ว เราจะปล่อยให้เธออยูต่นเดียวได้ไง”  

“ฉันไม่ไปด้วยก็ได้ พวกเธออย่าทะเลาะกันเลย”  

ขณะท่ีมะลิพดูแทรก บ๊องแบ๊วก็ก้มหยิบเศษหินก้อนหน่ึงข้ึนมา เป่า

คาถาแล้วขว้างใส ่ มะลิไม่ทันตั้งตัวจึงถูกหินลงอาคมปะทะจนล้มกลิ้ง 

ร่างกายบางส่วนขาดว่ินไปเพราะแรงกระแทก เธอร้องโอดโอยด้วยความ

เจ็บปวด โยคีน้อยกระโดดเข้ามาเป่าคาถาถอนพิษให้จนเน้ือกายกลับมา  

สมานดังเดิม เมื่อมะลิหายจากอาการบาดเจ็บ โยคีน้อยจึงเงยหน้ามอง

บ๊องแบ๊วอย่างไม่พอใจ 
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“เธอทำอะไรของเธอ!” 

“ฉันแค่ทดสอบดูว่าเธอเป็นผีสาวไร้เดียงสาจริง หรือเป็นปีศาจ  

จำแลงมาก็เท่าน้ัน”  

“แต่ไม่น่าจะทำกันรุนแรงขนาดน้ี” โยคีน้อยต่อว่า 

“น่ีเธอเห็นผีดีกว่าคนง้ันเหรอ!” บ๊องแบ๊วตัดพ้อ ท้ังน้อยใจท้ังโกรธ

จนแทบสะกดน้ำตาเอาไว้ไม่ไหว 

“ไม่ว่าจะผีหรือคน ก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่ใช่เหรอ 

เธอเพ่ิงจะสญูเสียน้องสาวไปเม่ือไม่ก่ีช่ัวโมงน่ีเองนะ” บ๊องแบ๊วเบือนหน้า

หนี ไม่ยอมพดูจากับใคร โยคีน้อยจึงเอ่ยข้ึน 

“ฉันอยากให้เธอขอโทษมะลิ” 

“จะมากไปแล้วนะ!” บ๊องแบ๊วหันกลับมาจ้องหน้าโยคีน้อยอย่าง

แค้นเคือง 

“แล้วอะไรล่ะท่ีเรียกว่าพอดี!” ชายหนุ่มสวนกลับเสียงแข็ง ท้ังสอง

จ้องหน้ากันโดยไม่ลดละ ก่อนท่ีบ๊องแบ๊วจะหันหลังเดินหนีไป อับดุลท่ียืน

มองเหตุการณ์อยูถึ่งกับบ่นอุบ 

“ไอ้พวกนี ้ ยิ่งแก่ยิ่งน้ำเน่า สงสัยต้องลงมือเองแล้วละ” แล้วจึง

พยักพเยิดให้แกละไปคุยกับโยคีน้อย ส่วนเขาตามบ๊องแบ๊วไป  

 

ทีส่วนหลงับา้น บอ๊งแบว๊ยนืรอ้งไหด้ว้ยความเสยีใจ อบัดลุ

เข้ามายืนข้างๆ จ้องหน้าเธอครูห่น่ึงก่อนย่ืนผ้าเช็ดหน้าส่งให้ 

“เรื่องแค่นี้อย่าให้ต้องเกิดอุทกภัยในแววตาเลย” บ๊องแบ๊วรับมา  

ซับน้ำตา 

“ไม่ตลกนะอับดุล ผีตนนั้นทำให้เพื่อนเธอเปลี่ยนไปราวกับเป็น

คนละคน” 

“เพ่ือนฉันก็เป็นเพ่ือนเธอด้วยนะ หรือเธอมองเขาเป็นอย่างอ่ืน”  
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คำพดูของอับดุลทำให้บ๊องแบ๊วชะงัก เธอก้มหน้ามองพ้ืนหลบตา 

อับดุลจึงพดูต่อ 

“ฉันอยากให้เธอคิดดอีูกที หากเธอยังเป็นเพ่ือนกับเขาเหมือนตอน

เด็กๆ เธอจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างน้ีไหม...มีเหตุผลอะไรท่ีจะต้องโกรธ

ไหม” 

“เธอกำลังพดูอะไร”  

“พดูความจริง” 

“...”  

เม่ือบ๊องแบ๊วเงียบ อับดุลจึงพดูต่อ 

“ไม่มีใครห้ามหรอก ถ้าเราจะรู้สึกดีๆ กับใครสักคน แต่อย่าให้

ความรูสึ้กน้ันมันเปล่ียนไปเพราะอารมณ์ท่ีปราศจากเหตุผล พวกเราต่างก็รู้

ว่าโยคีน้อยเป็นคนยังไง เขาแค่สงสารผีตนนั้นเท่านั้นแหละ เธอควรจะ

ไว้ใจเขานะ”  

บ๊องแบ๊วชะงัก ก่อนเงยหน้าข้ึนมองเพ่ือนตัวอ้วน 

“คุณเป็นใคร” คำถามน้ันทำเอาอับดุลมึนไปครู ่ 

“อ้าว...อับดุลไง?” 

“ใช่เหรอ...อับดุลพูดอย่างนี้เป็นด้วยเหรอ” พร้อมกับพูด บ๊อง-

แบ๊วก็ฉีกย้ิมให้เพ่ือน พลอยทำให้อับดุลสบายใจข้ึนมาบ้าง 

“หายโกรธแล้วใช่ไหม” 

“ไม่” 

“อ้าว...” 

บ๊องแบ๊วใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาแล้วส่ังข้ีมกูใส่เสียงดัง 

“ขอบใจนะอับดุล” เธอว่าพร้อมย่ืนผ้าเช็ดหน้าคืนให้ 

“ไม่เป็นไร เราให้” 

“ของเราก็มี” เธอว่าพร้อมจะยัดใส่มือให้ แต่อับดุลถอยกรดู 
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“ไม่เอาคืน ของเรามีเป็นโหล” แต่เม่ือเห็นบ๊องแบ๊วยังพยายามจะ

ยัดผ้าเช็ดหน้าเป้ือนข้ีมกูคืนให้ อับดุลจึงว่ิงหนี โดยมีบ๊องแบ๊วว่ิงตามพร้อม

กับเสียงหัวเราะ 

 

โยคีน้อยยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านขณะที่แกละเดินเข้ามาหา มะลิ

รูสึ้กตัวว่าเป็นส่วนเกินจึงเดินไปยืนอยูกั่บฝงูม้าท่ีผกูไว้ 

“นายเป็นอะไรของนาย ทำไมต้องตะคอกใส่บ๊องแบ๊วอย่างนั้น” 

แกละเร่ิมเปิดฉาก 

“ก็ดท่ีูเธอทำสิ มันใช่เร่ืองท่ีไหน” ดเูหมือนโยคีน้อยจะยังหงุดหงิด

ไม่หาย 

“เธอทำเพราะเป็นห่วงนาย อ้อ...พวกเราด้วย” 

“ยังไง” โยคีน้อยถามกลับ 

“ถ้ามะลิเป็นผีไม่มีญาติ ไม่มีพิษภัยจริงมันก็ไม่มีอะไร แต่ถ้าเธอ

เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่แค่นายที่ตกอยู่ในอันตราย แต่มันหมายถึงพวกเรา  

ทุกคน บางทีสัญชาตญาณของผูห้ญิงเราก็ไม่ควรมองข้ามนะ” 

“นายก็มองว่ามะลิไม่น่าไว้วางใจเหรอ” 

“เปล่า แต่ฉันไม่เคยรูจั้กเธอจนกระท่ังนายแนะนำเม่ือสักครู”่ 

“แต่ทุกคนก็ตัดสินเธอไปแล้ว จะบอกให้นะ ถ้าฉันมาถึงเร็วกว่าน้ี

ฉันจะช่วยน้องสาวเธอไว้ได้ และถ้าฉันมาช้ากว่าน้ี เธอก็จะถกูฆ่าไปแล้ว 

น่ันคือส่ิงท่ีฉันเห็น ส่ิงท่ีฉันรู”้  

“น่ันเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่กับบ๊องแบ๊วมันต่างกัน นายน่าจะรู”้ 

“รูอ้ะไร” 

“นายสบายใจไหมท่ีทะเลาะกับเธอ นายไม่รูสึ้กอะไรเลยเหรอท่ีเห็น

เธอร้องไห้ออกไป” 

โยคีน้อยน่ิงเงียบไป ทำไมเขาจะไม่รูสึ้กล่ะ ว่าน้ำตาของบ๊องแบ๊ว
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เผาใจเขาให้ร้อนรนขนาดไหน 

 แกละมองหน้าเพ่ือนก่อนพดูต่อ 

“ถ้าให้เวลาตัวเองมากกว่านี ้ นายจะรู้ว่าอะไรที่สำคัญกับนาย

จริงๆ” พดูจบ แกละจึงเดินออกไปน่ังท่ีข้ันบันได ส่วนโยคีน้อยยังยืนถอนใจ

อยูท่ี่เดิม  

หลังจากอับดุลกับบ๊องแบ๊วเดินกลับมา เด็กหนุ่มจึงหันไปสบตากับ

เธอ 

“ฉัน...ฉันขอโทษนะ” โยคีน้อยบอก บ๊องแบ๊วพยักหน้า แต่ยัง  

ทำหน้าบดูบ้ึง 

“ก็ดี ท่ีรูว่้าตัวเองผิด” 

“เธอก็ควรขอโทษมะลิด้วย”  

“ไม่” บ๊องแบ๊วตอบกลับเสียงแข็ง  

อับดุลเกาหัวแกรกๆ ก่อนเอาไหล่ตัวเองกระแทกไหล่บ๊องแบ๊วเบาๆ  

“น่า...เราไม่มีเวลาท้ังวันนะ อะไรท่ีควรปล่อยผ่านไปได้ก็ให้มันผ่าน

ไปเถอะ”  

“ก็ได้” บ๊องแบ๊วสะบัดเสียง ก่อนเดินไปหามะลิ 

“ฉันขอโทษเธอก็ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไว้ใจเธอ” พดูจบ 

บ๊องแบ๊วก็กระโดดข้ึนม้า แล้วหันมาหาทุกคน  “จะไปกันรึยังล่ะ” 

 

มา้หา้ตวัควบตะบงึออกจากบา้นโยคนีอ้ย ทิง้ผงฝุน่ฟุง้กระจาย

ไว้เบื้องหลัง อับดุลรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ทิ้งมอเตอร์ไซค ์ 

คันเล็กไป เพราะเมื่อเทียบกับม้าที่เขากำลังขี่อยู่นั้น นอกจากจะเท่กว่า

แล้ว มันยังข่ีสบายกว่าเป็นไหนๆ  

เมื่อผ่านวงเวียนใหญ่ออกมาถึงสี่แยกบ้านแขก พวกเขาก็พบกับ

รอยแยกกลางถนนกว้างกว่าสองเมตรยาวสุดสายตาขวางหน้าอยู ่ ซ่ึงคง



kula ë 2� 

เกิดจากแผ่นดินไหวบ่อยคร้ัง โยคีน้อยควบม้ากระโดดข้ามไปเป็นคนแรก

ก่อนจะหยุดรอ มะลิควบม้ากระโดดตามมาโดยมีบ๊องแบ๊ว อับดุล และ

แกละตามมาทีหลัง โยคีน้อยวนม้าไปรอบๆ พร้อมกับกวาดสายตามอง

ตึกร้างรอบตัว แม้สภาพท่ัวไปจะดผุูพังไร้ผูค้น แต่ท้ังห้ายังรูสึ้กว่ามีสายตา

ของบางส่ิงกำลังจ้องมองพวกเขาจากรอบทิศทาง และเจ้าของสายตาน้ัน

มีมากกว่าท่ีพวกเขาจะคำนวณได้  

“แถวน้ีไม่น่าไว้วางใจเลย ระวังตัวไว้นะ” โยคีน้อยเตือน 

“ฉันสแกนดเูอง” พร้อมกับพดู อับดุลจึงกวาดตาทิพย์รอบบริเวณ

ท้ังสามร้อยหกสิบองศาก่อนจะอ้าปากกว้างด้วยความตกใจ 

“เราตกอยูใ่นวงล้อม” เขากระซิบบอกเพ่ือนๆ  

“ของใคร” แกละถามเสียงเข้ม 

“ผี...เหมือน...” อับดุลหันมองมะลิแทนคำพดู 

“เพ่ือนๆ ของเธอหรือเปล่า” บ๊องแบ๊วถามเสียงแข็ง มะลิส่ายหน้า 

“รีบไปจากที่นี่กันเถอะ” โยคีน้อยบอกก่อนจะควบม้านำไป โดย

เป้าหมายของพวกเขาคือท้องสนามหลวง ซึ่งมะลิบอกว่าอุโมงค์ก้นหอย

ต้ังอยูต่รงน้ัน  

แต่เมื่อไปถึงเชิงสะพานพุทธฯ ทั้งห้าต้องหยุดชะงักอีกครั้ง เมื่อ  

สะพานพุทธฯ กับสะพานพระปกเกล้าฯ ท่ีเคยทอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

หักพงัลงมาจนเหลือแตต่อม่อที่ทำท่าจะเซล้มได้ทกุเมื่อ ขณะทีเ่บ้ืองล่าง 

แม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยไหลเชี่ยวกลับแห้งขอด มีแต่ผืนทรายและซาก  

ผักตบชวาแห้งกรังติดอยูต่ามท้องร่อง แต่ท่ีเลวร้ายย่ิงกว่าน้ันกลับมีภตูผี  

นับพันเดินกันขวักไขว่ บ้างชกต่อยกัดกินกันเอง บ้างล้วงรหูาปหูาปลาจำศีล

มากินไม่ต่างจากหนังซอมบ้ีท่ีเคยดทูางโทรทัศน์ 

“ท่าจะไม่รอด หาทางอ่ืนไปกันดีกว่า” อับดุลบอก แต่วินาทีต่อมา 

พวกเขาก็รู ้ว่าเป็นไปไม่ได ้ เมื่อเบื้องหลังของพวกเขา มีกองทัพภูตผี
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จำนวนเท่าๆ กันกำลังมุ่งตรงมา 

“เอาไงด ี เธอคุยกับพวกนั้นรู้เรื่องไหม” บ๊องแบ๊วหันมาถามมะล ิ

ซ่ึงเธอส่ายหน้าอีกคร้ัง 

“ไม่ ฉันไม่รูจั้กพวกเขา” 

“แต่พวกน้ันดไูม่ต่างจากเธอเลยน่ี” บ๊องแบ๊วย้ิมเหยียด 

“หยุดเถอะน่าบ๊องแบ๊ว เราน่าจะช่วยกันหาทางเอาตัวรอดจากตรง

น้ีให้ได้ก่อนนะ” โยคีน้อยรีบห้ามทัพ บ๊องแบ๊วเชิดหน้าหนี 

“มีทางเดียว ต้องฝ่าไปเท่าน้ัน” แกละออกความเห็น  

“ฉันมีแผน” อับดุลบอกพร้อมกับล้วงมือเข้าไปในย่าม หยิบ ควาย-

ธนู ตัวเท่ากำป้ันออกมา  

เม่ือก่อนอับดุลและเพ่ือนๆ ใช้ วัวธน ูมาตลอด จนกระท่ังพวกเขา

ได้มาค้นพบในภายหลังว่า ท่ีผ่านมาโรงเรียนไสยศาสตร์สอนให้ใช้แต่วัวธน ู

เพราะมันส่ังการง่ายสำหรับเหล่านักเรียนท่ีกำลังฝึกวิชาไสยศาสตร์ ทว่า

ควายธนน้ัูนแม้จะส่ังการยากไปสักนิด แต่มันก็มีความทนทาน และมีฤทธ์ิเดช

มากกว่าวัวธนหูลายเท่า เหมาะท่ีจะใช้ต่อกรกับกองทัพวิญญาณมากกว่า 

(แถมยังเท่และมีแอปพลิเคชันให้เล่นเยอะด้วย...ในความคิดของอับดุลนะ) 

ด้วยเหตุน้ีพอหลังจากวิชาอาคมของทุกคนเร่ิมแกร่งกล้ามากข้ึน จึงหันมา

ใช้งานควายธนแูทนนับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา  

“ฉันจะให้ควายธนว่ิูงฝ่าฝงูผีพวกน้ีไปจนเกิดช่องว่าง แล้วพวกเราก็

ควบม้าตาม น่าจะใช้เวลาข้ามฝ่ังไม่เกินห้านาที” 

“ง้ันก็ทำเลย” โยคีน้อยบอก เม่ือเห็นว่าผีท่ีตามมาจากด้านหลังอยู่

ห่างจากพวกเขาไปไม่ถึงยี่สิบเมตรเท่านั้น อับดุลพนมมือและท่องคาถา

ปลุกควายธน ู

“โส สะ อะ นิ นิ โส สะ อะ” อับดุลโยนควายธนอูอกไปยังไม่ถึง

พ้ืน มันก็แปรสภาพเป็นควายตัวใหญ่พุ่งทะยานฝ่ากลุ่มผีออกไปเป็นแนว 
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“ได้ผล ตามไปเลย!” อับดุลร้องบอก แต่ยังไม่ทันจะขยับม้า เขาก็

รีบห้ามทัพ 

“เด๋ียวก่อน!! ไอ้ควายบ้าน่ันทำอะไร”  

ทุกสายตาต่างจับจ้องควายธนท่ีูอับดุลเพ่ิงปล่อยออกไป แทนท่ีมัน

จะวิ่งทะลุกลุ่มผีเพื่อเปิดช่องทาง มันกลับแทะเล็มหญ้าริมตลิ่งอย่าง

สบายใจเฉิบ ท่ีน่าละอายย่ิงกว่าน้ันก็คือ มันปล่อยให้กลุ่มภตูผีข้ึนข่ีหลัง 

ยกหางเล่น เอาไม้จ้ิมเล่นอย่างสนุกสนานอีกด้วย 

“เห็นแก่กินเหมือนเจ้าของไม่มีผิด นี่นายไม่เคยให้อาหารมันเลย  

ใช่ไหม” แกละส่ายหน้าอย่างเอือมระอา 

“ไม่ค่อยว่าง” อับดุลหน้าเจ่ือน ก่อนพนมมือเรียกควายธนกูลับ 

“อะ นิ โส สะ” เม่ือควายธนกูลับมาสูอุ้่งมือในสภาพดินป้ัน อับดุล

จึงยัดมันใส่ลงไปในย่ามอย่างรวดเร็ว แกละล้วงควายธนูของตัวเองออก

มาพร้อมกับเศษผ้าสีแดงมาพันรอบดวงตาของมันไว้ 

“นายทำอะไร” อับดุลเอ่ยถามด้วยความอยากรู ้

“ปกติควายมันจะไม่ชอบอะไรที่มีสีสันแสบตา ถ้าเจอเมื่อไหร่  

มันจะไล่ขวิดทันที” แกละตอบ 

“ก็เลยเอาสีแดงปิดตาซะง้ัน” 

“ใช่”  

“เก่งนะ เข้าใจควายด้วย”  

แกละไม่มีเวลาต่อปากต่อคำด้วยจึงเสกคาถาและปล่อยควายธนู

ออกไป คราวน้ีควายธนขูองแกละก็ว่ิงไล่ขวิดกลุ่มผีจนแตกกระเจิง  

“ไปกันเลย!” แกละร้องบอก  

“หวังว่าทรายจะแข็งพอรับน้ำหนักคนกับม้าได้นะ” โยคีน้อยว่า

ก่อนควบม้านำเพ่ือนๆ ลงตล่ิงตามควายธนไูป  

เหล่าภูตผีที ่ตกใจกับการปรากฏตัวของควายธนูอยู ่แล้วยิ ่ง  
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ตื่นตระหนกกับเสียงฝีเท้าม้าที่เข้ามาใหม ่ บ้างวิ่งหน ี บ้างกระโดดหลบ   

แต่บางตนกลับพุ่งมาท่ีกลุ่มของโยคีน้อยอย่างมุ่งร้าย โยคีน้อยดึงแส้ออก

จากย่ามพร้อมกวัดแกว่งแหวกทางออกไป เมื่อแส้ตวัดผ่าน ร่างผีร้ายก็

กลายเป็นผุยผง  

ดวงจิตสีน้ำเงินหลุดลอยออกจากร่าง ผีตนท่ีอยูใ่กล้ๆ รีบคว้ามา

กลืนกิน รสชาติอันโอชะของดวงจิตได้ปลุกสัญชาตญาณดิบของภตูผีให้

ลุกตื่น จากผีหิวโซไร้เรี่ยวแรงกลายเป็นผีดุร้ายที่ต้องการกลืนกินดวงจิต  

ให้มากข้ึนไปอีก จากหน่ึงกลายเป็นสิบ จากสิบกลายเป็นร้อย และจากร้อย  

ก็กลายเป็นพัน  

พวกมันพร้อมใจกันเข้ามาขวางทางไว้ ขณะท่ีพวกผีท่ีตามมาจาก

ด้านหลังก็กรกัูนลงมาตามตล่ิง อัดแน่นจนเต็มลำน้ำเจ้าพระยา ขณะน้ัน 

ม้าตัวท่ีมะลิข่ีมาได้พลัดตกหล่ม ร่างผีสาวลอยคว้างกลางอากาศก่อนตก

กระแทกผืนทรายเบ้ืองล่าง ผีกลุ่มใหญ่ท่ีอยูใ่กล้ต่างมุ่งเข้าหาเธอ โยคีน้อย

กระโดดลงจากหลังม้าพร้อมบริกรรมคาถาก่อนตวาดเสียงดัง 

“โสตัสสะ ตัง ผรุสจะนัง สุตตะวา มรณัง ภะยะตัชชิโต!!!” คาถา

ตวาดศัตร ู ทำให้ภตูผีถอยกรดูด้วยความตกใจ แต่เพียงครูเ่ดียวพวกมันก็

กลับเข้ามาใหม่ โยคีน้อยจึงหันไปบอกเพ่ือนๆ  

“ช่วยกันสกัดเอาไว ้ อย่าให้ผีเข้าถึงตัวได้เด็ดขาด!” โดยไม่ต้อง

บอกซ้ำ บ๊องแบ๊วหยิบสร้อยคอออกมาชูสุดแขน แสงสีอำพันส่องสว่าง

เปล่ียนกลางคืนให้เป็นกลางวัน กองทัพภตูผีหยุดชะงัก ต่างเอามือกุมตา

บังแสง บางตนที่อยู่ใกล้ถึงกับแตกสลายเพราะความร้อนของแสงจาก

เพชรตาแมว ขณะที่อับดุลหยิบหนังสติ ๊กออกจากย่ามพร้อมบรรจุ  

ลกูกระสุนและท่องคาถากระสุนคดทวีคณูลงไปก่อนจะยิง 

“อัฎฐะอะระหันตา พามานาอุกะสะนะท ุ เทวา บังเกิดเป็นเท่า

ทวีคณู วิกรึงคะเร” ลกูกระสุนพุ่งแหวกอากาศพร้อมๆ กับแตกตัวจากหน่ึง
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เป็นสอง จากสองเป็นสี ่ จากสี่เป็นแปด จากแปดเป็นสิบหก และจาก  

สิบหกเป็นสามสิบสอง ย่ิงรัศมีท่ีลกูกระสุนลอยห่างออกไปจากหนังสต๊ิก

ไกลเท่าไหร่ มันย่ิงเพ่ิมจำนวนมากข้ึนเท่าทวีคณู และพุ่งเข้าใส่เป้าหมาย

อย่างแม่นยำ ถึงตรงน้ีดวงจิตสีเงินก็ลอยวนเกล่ือนท่ัวเจ้าพระยา  

ขณะท่ีวิญญาณพเนจรไล่จับกินดวงจิตกันอย่างเพลิดเพลินอยูน้ั่น 

ก็บังเกิดเสียงเหมือนคนท่องคาถาประหลาดดังขึ้น แล้วกลุ่มดวงจิตที่

กระจัดกระจายอยูก็่ลอยมารวมตัวกันกลางอากาศสงูเกินกว่าจะถกูจับกิน

ได้ง่าย 

“เกิดอะไรข้ึน” โยคีน้อยเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจ  

“โจรขโมยดวงจิต พวกมันอยูแ่ถวน้ี” มะลิตอบ เธอขยับเข้ามาชิด

โยคีน้อยมากข้ึนเพ่ือให้อยูใ่นรัศมีป้องกันของแส้เส้นผม  

“ใครกัน โจรขโมยดวงจิต” โยคีน้อยถามต่อ แต่เมื่อมีวิญญาณ  

เข้ามาใกล้ เขาก็ฟาดแส้ใส่ ทำให้ดวงจิตน้ันลอยไปสมทบกับเพ่ือนๆ ของมัน 

“กลุ่มคนลึกลับท่ีมักจะปรากฏตัวข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการต่อสู ้ แล้วพวกเขา

ก็ขโมยดวงจิตของวิญญาณท่ีดับสญูไป ไม่มีใครรูว่้าพวกเขาเป็นใคร” 

“พวกเขาเหรอ” โยคีน้อยถามต่อ มะลิพยักหน้าพลางหอบหายใจ 

“ใช่...พวกเขามีหลายคน อาจจะเป็นกองทัพหรือไม่ก็กลุ่มกองโจร 

ไม่มีใครรูจ้ำนวนท่ีแน่นอน” 

“แล้วพวกเขาสังกัดกับกองทัพใคร” 

“ฉันไม่รูจ้ริงๆ”  

โยคีน้อยเลิกซักถามเมื่อเห็นว่าวิญญาณในพื้นที่ลำน้ำเจ้าพระยา  

ยังไม่ลดจำนวนลง ขณะนั้น แกละที่ยืนบนหลังม้า ได้พนมมือและเริ่ม  

ท่องคาถากำแพงเพชรเจ็ดช้ันเพ่ือสร้างเกราะป้องกันข้ึน 

“พุทธัง สัตตะรัตตะนะ ปาการัง อัมหากัง สะระณัง คัจฉามิ”   

เม่ือคาถาจบลง พลันบังเกิดรัศมีแสงสีขาวทรงกลมห่อหุ้มร่างเขาไว้ แกละซัด
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ลูกทรงกลมอีกสี่ลูกออกไปคลุมร่างเพื่อนทุกคนเอาไว้รวมทั้งมะล ิ ทำให้

ภตูผีไม่สามารถเข้าใกล้ได้ โยคีน้อยจึงประคองผีสาวกลับมาท่ีม้าของเธอ

ได้สำเร็จ 

“เธอช่วยฉันไว้อีกแล้ว ขอบคุณนะ” มะลิบอกพลางหอบหายใจ 

ท้ังสองสบตากันน่ิง ครูห่น่ึงโยคีน้อยจึงพดูข้ึน 

“ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอก เพ่ือนๆ ทุกคนก็ด้วย” โยคีน้อยผละไปท่ี

ม้าของตัวเองและควบนำทุกคนไป ด้วยพลังของแส้เส้นผมสีแดงเพลิงและ

อาวุธท่ีแต่ละคนงัดออกมาใช้ รวมถึงการนำทางอย่างไม่ลังเลของควายธน ู

ทำให้พวกเขาสามารถแหวกผ่านกองทัพภตูผีไปได้ในท่ีสุด  

เมื่อม้าทั้งห้าก้าวขึ้นฝั่งด้านหน้าวัดเลียบ โยคีน้อยจึงหันกลับมา  

ทันได้เห็นกลุ่มดวงจิตขนาดใหญ่ลอยออกจากพื้นที่เหนือเจ้าพระยาพุ่งสู่

ยอดอุโบสถวัดประยรู ท่ีตรงน้ัน เขาเห็นร่างลักษณะเหมือนคนในชุดสีดำ  

ไม่น้อยกว่าสิบคนยืนอยู ่ และเมื่อรวบรวมดวงจิตได้หมดแล้วพวกมันก็

หายไปในความมืด 

โจรขโมยดวงจิต...พวกน้ีเป็นใครกันนะ ขณะท่ีโยคีน้อยกำลังคิดอยู่

น้ัน เสียงอับดุลก็ดังข้ึน 

“อัฎฐะทิสา อาวุธัง ปัญจะฤทธา อานุภาเวนะ เอหิมาเรโส เอหิมา

มา มะมะ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ขอให้ลกูกระสุนท่ีข้าพเจ้าได้ยิงออกไป

ถูกที่หมายตามความประสงค์แล้ว ขอให้เทวาจงนำกลับมาสู่ที่เดิมด้วย

เถิด” ส้ินสุดคาถา ลกูกระสุนคดท่ีกระจายตัวอยูก็่พุ่งกลับมารวมกันเป็น

หน่ึงเดียวก่อนจะลอยแหวกอากาศกลับมาหาเจ้าของท่ีแบมือรอรับอยู ่ 

“ทำไมผีถึงได้เยอะขนาดนี้ล่ะ นึกว่าถูกกองทัพเตชินจับไปหมด

แล้ว” อับดุลบ่นขณะเก็บลกูกระสุนลงในย่าม 

“ฉันก็ไม่รูเ้หมือนกัน เพราะถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ฉันกับน้องจะไม่ออก

มาจากท่ีซ่อนเด็ดขาด” เธอว่าพลางหันกลับไปมองด้านหลัง เม่ือไม่เห็น
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กลุ่มภตูผีตามมาจึงถอนใจด้วยความโล่งอก 

“แต่น่ีมันมีเป็นกองทัพเลยนะ” แกละพดูเสริมหลังจากเรียกควาย-

ธนูกลับเข้าย่ามแล้ว ขณะนั้นทุกคนได้ควบม้ามาเรียงแถวหน้ากระดาน

เดินผ่านปากคลองตลาด บ้านหม้อ มุ่งหน้าสู่สนามหลวง ระหว่างทาง 

โยคีน้อยจึงเล่าเร่ืองโจรขโมยดวงจิตให้เพ่ือนๆ ฟัง  

“ถ้าพวกมันไม่มายุ่งกับเรา เราก็ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับมัน” แกละ

ออกความคิดเห็น ทั้งกลุ่มเงียบไปครู่ใหญ ่ ความเคร่งเครียดที่มีเริ ่ม

คล่ีคลาย  

“พวกเขาคงหิวมากจนทนไม่ไหว ถึงได้ออกมาท่ีโล่งอย่างน้ี” มะลิ

ดูโศกเศร้าขณะพูด เธอคงคิดถึงน้องสาวและความหิวโหยที่เล่นงาน  

พวกเธอมาโดยตลอด 

“แล้วถ้าเธอหิว เธอจะกินฉันไหม” บ๊องแบ๊วเอ่ยถาม  

“ถ้าฉันคิดจะกิน เธอจะฆ่าฉันไหม” มะลิย้ิมเจ่ือน 

บ๊องแบ๊วไม่ตอบ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสองสาวไม่มีทีท่าว่าจะ  

ดีข้ึนเลยสักนิด  

“เฮ้ย ผ่านบ้านหม้อท้ังที ติดเคร่ืองเสียงให้ม้าหน่อยไหม” อับดุล  

ชี ้ให้แกละดูที ่ร้านเครื ่องเสียงริมทางที่ถูกปกคลุมไปด้วยผงฝุ่นสีเทา   

และเปล่ียนเร่ืองพดูเพ่ือปัดเป่าความบาดหมางออกไปจากผองเพ่ือน 

“น่าจะผ่านคลองถม จะได้ติดล้อแม็กให้ด้วย” แกละเสริมอย่าง  

คึกคะนอง 

“จะโมดิฟายด์ม้าตัวนี้ให้เอี่ยมเลย” อับดุลพูดต่ออย่างสนุกปาก 

ขณะน้ันโยคีน้อยก็เอาน้ิวแตะปาก ส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดพดู  

“อะไร” บ๊องแบ๊วกระซิบถาม 

“ลองฟังดสิู” โยคีน้อยบอก ทุกคนต่างเงียบและเอียงหฟัูงเสียงลม

หวีดหวิวไกลๆ  
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“มีอะไรเหรอ” มะลิถามเสียงแผ่ว แววตาดำขลับของเธอส่ันระริก

ด้วยความหวาดกลัว 

“มีเสียงอะไรบางอย่างตามมากับลม” โยคีน้อยบอก 

“รีบไปกันเถอะ” แกละเร่ง ทุกคนจึงเร่งควบม้าผ่านบ้านหม้อ   

กรมการรักษาดินแดน วัดพระแก้ว และกระทรวงกลาโหมโดยใช้เวลา  

ไม่ถึงสิบห้านาทีก็มาหยุดท่ีศาลหลักเมือง  

เมื่อมองผ่านแนวต้นมะขามเข้าไปยังท้องสนามหลวง ทุกคนก ็ 

ตกตะลึงเมื่อเห็นแท่งคริสตัลเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณห้าเมตร สูงกว่า  

สิบห้าเมตรต้ังตระหง่านอยูก่ลางสนามหญ้าในสนามหลวง มันสะท้อนแสง

สีขาวนวลของดวงจันทร์ออกมาให้แสงสว่างท่ัวพ้ืนท่ีราวกับเป็นดาวฤกษ์ท่ี

มีแสงในตัวเอง 

“แท่งคริสตัลน่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าใต้พ้ืนดินน้ันเป็นอุโมงค์ก้นหอย” 

มะลิบอกกับทุกคน 

“แต่รอบๆ ไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะ ยังเป็นสนามหลวงเหมือน  

เม่ือห้าปีท่ีแล้ว” แกละต้ังข้อสังเกต 

“ลองผ่านแนวต้นมะขามเข้าไปดสิู”  

เมื่อมะลิพูดจบ ทั้งห้าจึงควบม้าย่างเหยาะผ่านแนวต้นมะขาม  

มาจนถึงเขตสนามหญ้า แต่ยังไม่ทันจะก้าวข้ามไป ม้าท้ังห้าก็หวีดร้อง ยก  

ขาหน้าข้ึนราวกับเพ่ิงพบเจอส่ิงท่ีน่ากลัว และวินาทีต่อมาก็ปรากฏกลุ่มควัน

เรืองแสงสีทองผุดข้ึนจากดิน ก่อนท่ีกลุ่มควันน้ันจะรวมตัวเป็นคนตัวเล็ก

เรืองแสงไม่ใส่เส้ือ แต่สวมโจงกระเบนมีสายสังวาลรัดรอบเอวและคาดบ่า 

บนผมจุกมีปิ่นปักอยู่อย่างสวยงาม วิญญาณแต่ละตนยังดูอ่อนเยาว ์ 

ไม่ต่างจากเด็กอายุประมาณไม่เกินสิบขวบ 

“ผีลูกกรอก!” โยคีน้อยอุทานขณะเพ่งมองวิญญาณของเด็กชาย

นับสิบที่ยืนถือไม้กระบองป้องกันแนวรั้วอาคมไว้ในมือ แต่ละตนสีหน้า
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ถมึงทึงไม่เป็นมิตร 

ผีลูกกรอก เกิดจากหญิงตั้งครรภ์แล้วคลอดตามกำหนด ทารก  

มีอวัยวะครบทุกส่วน แต่ด้วยขนาดลำตัวท่ีเล็กกว่าปกติทำให้ไม่สามารถ  

มีชีวิตอยูไ่ด้ ผูมี้วิชาทางไสยศาสตร์จึงได้นำมาปลุกเสก และเล้ียงไว้ใช้งาน 

การได้เห็นผีลูกกรอกจำนวนมากขนาดนี้ทำให้โยคีน้อยเข้าใจว่า ภายใน

อุโมงค์ก้นหอยกำลังเกิดปัญหา โดยเฉพาะเด็กที่กำลังจะเกิดมา ซึ่ง  

หมายถึงผู้สืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์มนุษย์ในรุ่นต่อไป...มนุษย์อาจจะสูญพันธุ ์ 

ไปในไม่ช้า 

“ใช่เหรอ...หน้าแก่อย่างกับเด็กช่างกล” อับดุลซึ่งไม่ได้มองเห็น

ปัญหาน้ีจึงหยอกล้อกับผีเด็กซ่ึงเขามองว่าไม่มีพิษสงอะไร ขณะน้ัน หน่ึง

ในผีลกูกรอกท่ีตัวโตท่ีสุดก็เอ่ยถาม 

“พวกเจ้าเป็นใคร”

“พวกเราเป็นมนุษย์ มาตามหาญาติในอุโมงค์ก้นหอย” โยคีน้อย

บอก 

“เราไม่อนุญาตให้ใครผ่านทั้งสิ้น เจ้ามาทางไหนก็กลับไปทางนั้น

เลย” ผีลกูกรอกตนเดิมบอกพร้อมยกมือกอดอกเบ่งบารมี  

“แหม...ไม่ต้องทำเสียงดุก็ได ้ เดี๋ยวซื้อน้ำแดงให้กิน” อับดุลว่า

พลางหัวเราะขบขันท่าทางเอาเรื่องของผีเด็กทั้งสิบ แต่ตัวที่เป็นหัวหน้า

กลับหน้าบดูบ้ึงด้วยความโกรธ 

“เจ้าคิดว่าจะติดสินบนพวกข้าได้รึไง จะบอกให้นะ ผีลูกกรอก 

ทุกตนท่ีประจำการอยูท่ี่น่ีผ่านการคัดเลือกมาแล้วอย่างดี” แล้วผีลกูกรอก

ท้ังสิบก็ตะเบ็งเสียงพดูออกมาพร้อมๆ กันอย่างแข็งขันราวกับทหารเกณฑ์ 

...หรือไม่ก็ลกูเสือสำรองรุ่นจ๋ิว 

“เคร่งครัดต่อหน้าท่ี คือศักด์ิศรีผีลกูกรอก!”

“เหรอออ” อับดุลลากเสียงยาวขณะล้วงมือเข้าไปในย่ามและหยิบ
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หลอดพลาสติกบรรจุน้ำผ้ึงออกมาเปิดฝาทำท่าจะกิน 

“น้ำผ้ึงเดือนห้า ทำไมมันหอมหวานอย่างน้ีนะ”  

“เคร่งครัดต่อหน้าท่ี คือศักด์ิศรีผีลกูกรอก!” เสียงตะเบ็งยังดังมา

อย่างพร้อมเพรียง แต่กลับมีเสียงดัง เอื๊อก ตามมาทีหลัง อับดุลได้ท ี 

จึงแกล้งทำน้ำผ้ึงหยดลงพ้ืน  

“เราน่าจะตกลงกันได้” เสียงหัวหน้าผีลกูกรอกพดู น้ำเสียงเปล่ียน

ไปจากเดิมลิบลับ อับดุลหันไปย้ิม 

“ถ้าพวกเจ้าให้เราผ่านไปได้ เราจะให้ท้ังหลอดเลย” อับดุลทำท่า

ย่ืนหลอดน้ำผ้ึงให้ ผีลกูกรอกตนหน่ึงว่ิงมารับแต่ถกูตัวหัวหน้าเตะสกัดขา

ไว้จนล้มกลิ้ง เมื่อลุกขึ้นได ้ ผีลูกกรอกตนนั้นก็ร้องไห้งอแงจนถูกหัวหน้า

ตวาด 

“เห็นแก่กินจนยอมละท้ิงศักด์ิศรี น่าละอาย!” แล้วตัวหัวหน้าก็หัน

มาหาอับดุล “ขอสองหลอด”

“มีหลอดเดียว จะเอาไม่เอา” อับดุลแกล้งทำเสียงแข็ง ผีลกูกรอก

ทั้งสิบมองหน้ากัน ก่อนที่ตัวหัวหน้าจะกวักมือเรียกลูกน้องเข้ามาสุมหัว

ประชุม ไม่ถึงหน่ึงนาที จึงหันมาหาอับดุล 

“พวกเรามีฉันทามติร่วมกัน ว่าจะปล่อยให้พวกเจ้าผ่านไปได ้ 

แต่ต้องส่งหลอดน้ำผ้ึงมาก่อน”  

“ท่าเยอะเหลือเกิน...นี่จะเริ่มหมั่นไส้แล้วนะเนี่ย” อับดุลถึงกับ  

ส่ายหน้าเอือมระอา ก่อนย่ืนหลอดน้ำผ้ึงส่งให้ผีลกูกรอกตัวหัวหน้า แล้ว

ความมีระเบียบวินัยท้ังหมดก็กลายเป็นอดีต เม่ือผีลกูกรอกท้ังสิบต่างย้ือแย่ง

กินน้ำผ้ึงกันพัลวัน  

“มนุษย์ใช้เด็กพวกนี้เฝ้าบ้านให้เหรอ...จะรอดไหมเนี่ย” อับดุล  

บ่นอุบ  

เมื่อเห็นว่าไม่มีใครมาห้ามปรามแล้ว โยคีน้อยจึงกระตุกเชือกม้า  
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ให้เดินผ่านไป ไม่ถึงสิบเมตรเขาก็มองเห็นเม็ดทรายถกูโรยไว้เป็นเส้นยาว

ล้อมรอบสนามหลวงไว้อีกช้ันเป็นร้ัวอาคม  

เขากระตุ้นม้าให้เดินข้ามไป แต่ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้อง

ของมะล ิ เมื่อหันกลับไปมองจึงเห็นกำแพงอาคมสีทองโปร่งใสสูงเกือบ  

ห้าเมตรกั้นขวางมะลิเอาไว ้ และฤทธิ์ของคาถาในกำแพงก็ดีดเธอจน

กระดอนตกจากหลังม้าพร้อมกับรอยไหม้บนร่างกาย  

“ฉันเข้าไปกับพวกเธอไม่ได ้ มนุษย์ได้สร้างกำแพงอาคมเอาไว ้ 

เพื่อป้องกันการรุกรานจากวิญญาณ” น้ำเสียงของมะลิบ่งบอกถึงความ

เจ็บปวด โยคีน้อยกระโดดลงจากหลังม้าเข้ามาประคองเธอลุกข้ึน 

“แต่เธอไม่ได้มารุกรานนะ” เขาว่าพร้อมพนมมือ แต่บ๊องแบ๊ว  

ท่ีลงจากหลังม้าได้เข้ามาฉุดมือเขาไว้ 

“เธอจะทำอะไร” 

“จะทำลายกำแพงน้ีน่ะสิ” โยคีน้อยบอก 

“ไม่ได้นะ ถ้าไม่มีกำแพง มนุษย์จะป้องกันตัวเองยังไง” บ๊องแบ๊ว

รีบขัด 

“แต่เราจะท้ิงเธอไว้อย่างน้ีไม่ได้นะ” โยคีน้อยมองมะลิด้วยความ

สงสาร 

“เธอจะเห็นผีตนเดียวสำคัญกว่ามนุษย์ข้างล่างนั้นไม่ได้นะ พวก

เขาอาจเป็นกลุ่มสุดท้ายท่ีเหลืออยูบ่นโลกน้ีก็ได้” บ๊องแบ๊วบอก โยคีน้อย

มองสบตากับมะลิด้วยท่าทางลังเล ผีสาวส่ายหน้าด้วยหวาดกลัวว่า  

จะถกูท้ิง 

“ข้อนี้ฉันเห็นด้วยกับบ๊องแบ๊วนะ” อับดุลบอก ท่าทางเขาจริงจัง

และเป็นการเป็นงาน โยคีน้อยจึงหันไปหาแกละ ซ่ึงได้แต่พยักหน้าเห็นด้วย

กับอับดุล 

“ให้เธอซ่อนตัวรออยูแ่ถวน้ีก่อนไหม เม่ือเสร็จธุระแล้วค่อยกลับมา
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รับเธอ” อับดุลเสนอทางเลือก โยคีน้อยมองสบตากับมะล ิ ซึ่งตอนนี้มี

น้ำตาเอ่อท้นจนอาบแก้ม 

“ฉันกลัว...” เธอพดูเสียงส่ัน โยคีน้อยจึงล้วงมือเข้าไปในย่าม หยิบ

แส้เส้นผมออกมาส่งให้เธอ 

“แส้น้ีจะป้องกันตัวเธอได้ จากอะไรก็ตามท่ีจะทำร้ายเธอ” 

“โยคีน้อย! นั่นมันอาวุธคู่กายของเธอนะ” บ๊องแบ๊วร้องห้าม  

เสียงหลง 

“ฉันพาเธอมาด้วย ฉันต้องรับผิดชอบ” โยคีน้อยท่องคาถาปรับ

ธาตุในแส้ก่อนส่งให ้ มะลิรับมาด้วยความหวาดกลัว แต่เมื่อแสงสีเพลิง  

ไม่ทำอันตรายกับเธอ เธอจึงกำมันไว้แน่น  

“เข้าไปซ่อนในศาลหลักเมืองนะ เราเข้าไปไม่นานหรอก จำไว ้  

ถ้าไม่ใช่เรามาเรียก ห้ามออกจากท่ีซ่อนเด็ดขาด”  

มะลิพยักหน้าก่อนเดินกลับไปยังศาลหลักเมือง โยคีน้อยมองตาม

หลังเธอจนลับตาก่อนกระโดดข้ึนหลังม้าและควบเดินมาหยุดอยูแ่ถวหน้า 

“เข้าไปกันเถอะ” เขาบอกก่อนจะกระตุกบังเหียนให้ม้าเดินนำไป

ช้าๆ โดยมีแกละตามมาติดๆ ขณะที่บ๊องแบ๊วนั่งซึมบนหลังม้า ไม่พูด  

ไม่จากับใคร อับดุลจึงเข้ามาตบไหล่ 

“อย่าคิดมากสิ ถ้าเราเป็นโยคีน้อย เราก็ต้องเป็นห่วงมะลิเหมือน

กัน”  

“แต่น่ันมันแส้เส้นผมนะ โยคีน้อยไม่เคยให้ใครแตะต้องแส้เส้นน้ัน

ด้วยซ้ำ แต่เขายกให้เธอ”  บ๊องแบ๊วบอกด้วยน้ำเสียงส่ันเครือ 

“ถ้าเปลี่ยนจากมะลิเป็นเธอล่ะ ฉันเชื่อว่าโยคีน้อยคงไม่ทิ้งเธอไว้

อย่างน้ันแน่ เขาคงมอบท้ังชีวิตให้เธอ ไม่ใช่แค่แส้เส้นเดียว”  

แม้คำพูดของอับดุลจะเป็นคำพูดที่เธออยากฟัง แต่เมื่อมันไม่ได้

หลุดออกจากปากของโยคีน้อย มันก็ยากที่จะเชื่อได ้ บ๊องแบ๊วได้แต่  
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น่ิงเงียบ จนกระท่ังโยคีน้อยหันกลับมาเรียก 

“สองคนน้ันจะไม่ขยับเลยหรือไง”  

“ไปเถอะ” อับดุลบอกพลางกระตุ้นม้าให้เดินไปโดยมีบ๊องแบ๊ว  

เคียงข้างมา ม้าท้ังส่ีกลับมาเรียงแถวหน้ากระดานอีกคร้ัง อีกไม่ถึงร้อยเมตร 

พวกเขาก็จะไปถึงท่ีต้ังของแท่งคริสตัลอยูแ่ล้ว  

แต่จู่ๆ ก็บังเกิดเสียงปืนดังซ้อนกันขึ้นสี่นัดพร้อมกับม้าทั้งสี่สะดุ้ง  

สุดตัวก่อนล้มฟุบลงสิ้นใจ ทิ้งร่างคนที่อยู่บนหลังม้าให้ล้มกลิ้งลงกับพื้น 

และก่อนที่โยคีน้อยจะรู้สึกตัว ไฟสปอตไลต์ก็ส่องมาที่พวกเขาพร้อมกับ

เสียงประกาศท่ีทรงอำนาจดังออกมาจากเคร่ืองขยายเสียง  

“ยกมือข้ึนวางไว้บนหัว! ถ้าก้าวเข้ามาอีก เราจะยิงทันที” คำส่ัง

เด็ดขาดบังคับให้โยคีน้อยกับเพ่ือนๆ ต้องรีบทำตามแต่โดยดี 

“พวกแกเป็นตัวอะไรกัน” เสียงน้ันถามมาอีกคร้ัง 

“พวกเราเป็นมนุษย์เหมือนพวกคุณนั่นแหละ!” โยคีน้อยตะโกน

ตอบกลับไป 

“มนุษย์ข้างนอกตายกันหมดแล้ว ท่ีน่ีไม่อนุญาตให้ใครผ่าน ถอย

กลับไปซะ!”  

“เรามาตามหาญาต ิ ขอให้เราเข้าไปข้างในเถอะ” โยคีน้อยร้อง

บอกพร้อมกับก้าวไปข้างหน้า แต่ต้องชะงักเมื่อกระสุนนัดหนึ่งพุ่งปะทะ  

ผืนหญ้าเบ้ืองหน้าจนดินฟุ้งกระจาย กล่ินหญ้าโชยเข้าจมกู 

“เราไม่อนุญาต!” เสียงนั้นตอบกลับมาอย่างเด็ดขาด โยคีน้อย  

จึงหันไปปรึกษากับเพ่ือนๆ  

“เอาไงดี”  

“แค่น้ีทำอะไรเราไม่ได้อยูแ่ล้ว ฝ่าเข้าไปเลยไหม” อับดุลออกความเห็น 

แต่แกละกลับรีบยกมือห้าม 

“ฟังน่ันสิ”  
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ทุกคนเง่ียหฟัูงเสียงท่ีแฝงมากับสายลมอีกคร้ัง 

“ท่าจะไม่ดีซะแล้ว...” โยคีน้อยบอกไม่ทันขาดคำ ผืนดินก ็ 

สั่นสะเทือนพร้อมๆ กับเสียงฝีเท้ามานับร้อยนับพันที่กระแทกลงบนพื้น

ซีเมนต์ 

“ดูนั ่น!” บ๊องแบ๊วร ้องบอก พร้อมกับชี ้ม ือไปทางโรงแรม

รัตนโกสินทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งมีร่างของใครคนหนึ่งในชุดสีดำกำลัง  

ควบม้ามาด้วยความเร็วสงู ด้วยระยะทางท่ีไกลและแสงสว่างไม่เพียงพอ

ทำให้โยคีน้อยดไูม่ออกว่าคนคนน้ันเป็นชายหรือหญิง หรือมีอายุประมาณ  

เท่าไร แต่ม้าที่เขาควบมาได้กระโจนข้ามกลุ่มผีลูกกรอกเข้ามาในพื้นที่

สนามหลวงโดยที่อีกฝ่ายไม่สามารถต้านทานได ้ แล้วกำแพงเรืองแสง  

สีทองสูงเกือบห้าเมตรก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ทำให้กองทัพม้าขนาดใหญ ่ 

ท่ีติดตามมาหยุดชะงัก 

“เขาถกูไล่โดยกองทัพวิญญาณ!” แกละอุทาน เม่ือเห็นธงสีขาวซ่ึง

มีรูปม้าสีดำประดับอยู่ทุกคนจึงรู้ว่าเป็นกองทัพของเตชิน ซึ่งแม้จะฝ่า

กำแพงอาคมมาไม่ได้ แต่พวกมันยังคงซัดดาบ หอก รวมถึงยิงธนเูข้าใส่

ใครคนนั้นอย่างโกรธแค้น ซึ่งคนแปลกหน้าไม่ได้ตั ้งรับแต่ฝ่ายเดียว   

เมื่อเห็นว่าตัวเองอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วจึงหยิบอาวุธชนิดหนึ่งออกมาเล็ง

และยิงใส่  

ลูกกระสุนสีเงินแล่นออกจากเครื่องยิงฝ่าเข้ากลางกองทัพและ

ขยายออกเป็นคลื่นแม่เหล็กสีขาวทรงกลม คลื่นแม่เหล็กนั้นได้ทำลาย

วิญญาณนับร้อยให้แตกสลาย เห็นแต่ดวงจิตสีน้ำเงินลอยอ้อยอิ่งกลาง

อากาศราวกับฝงูห่ิงห้อยก่อนจะถกูพวกเดียวกันกลืนกินอย่างหิวโหย บางส่วน

ท่ีเหลือพุ่งหายไปบนยอดตึกโรงแรมรัตนโกสินทร์ 

“พวกโจรขโมยดวงจิตตามเรามา!” บ๊องแบ๊วบอก แต่โยคีน้อย

กลับสนใจอาวุธท่ีคนคนน้ันใช้มากกว่า เขาเพ่งมองเคร่ืองยิงกระสุนในมือ
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คนคนนั้นด้วยความสนใจ มันมีลักษณะคล้ายปืนไรเฟิลกระบอกยาว   

ติดกล้องส่องเล็ง ขณะที่คนคนนั้นวุ่นวายอยู่กับการบรรจุกระสุนอยู่นั้น 

เด็กหนุ่มก็สังเกตเห็นว่ากองทัพม้าได้กระจายมาจากทุกทิศทุกทางราวกับ

น้ำหลากโดยมีเป้าหมายท่ีสนามหลวง และกำลังหาทางพังกำแพงอาคม

เข้ามา  

“งานเข้าแล้วสิ...” อับดุลคราง ขณะน้ันเอง กลุ่มผีลกูกรอกนับร้อย

ท่ีกระจายตัวอยูร่อบๆ อาณาเขตสนามหลวงก็ว่ิงหน้าตาต่ืนเข้ามาข้างใน 

“หนีทำไม ไม่เข้าไปต้านทานกองทัพวิญญาณเอาไว้ล่ะ!” อับดุล

ร้องถาม  

“ไม่ได้หนี! แค่มาต้ังหลัก” ผีลกูกรอกตัวหัวหน้ารีบตอบอย่างไว้เชิง 

“ต้ังหลักซะไกลเลยนะ...”  

ทันใดนั้นก็เกิดบางอย่างขึ้นบริเวณรั้วอาคม เมื่อท่อน้ำขนาดเล็ก

โผล่ขึ้นจากผืนดินรอบๆ สนามหลวงพร้อมกับฉีดน้ำออกเป็นวงเหมือน

สปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ และเม่ือน้ำสัมผัสถกูวิญญาณ พวกมันก็ร้องครวญ

ครางก่อนจะสญูสลายเหลือแต่ดวงจิตสีน้ำเงินล่องลอยออกไป 

“นั่นน้ำมนต์นี่!” บ๊องแบ๊วอุทานพลางนึกชื่นชมความชาญฉลาด

ของมนุษย์ในอุโมงค์ก้นหอย  

“แต่ฉันว่าไม่น่าจะเอาอยู่” สิ้นเสียงของแกละ ก็บังเกิดลูกบอล  

สีดำขนาดเท่าโอ่งมังกรลอยข้ามกำแพงเข้ามา เม่ือลกูบอลตกกระทบพ้ืน 

วิญญาณของกองทัพเตชินก็กระจายกันออก ลูกบอลหนึ่งลูกบรรจุ

วิญญาณนักรบไว้ประมาณสิบตน และลกูบอลท่ีลอยข้ามมาก็เพ่ิมจำนวน

ข้ึนเร่ือยๆ  

ระหว่างน้ัน มนุษย์จากอุโมงค์ก้นหอยในชุดทหารสีเขียวลายพราง

ก็กรูกันออกมาจากประตูอุโมงค์ที่ซุกอยู่ใต้ผืนหญ้ารอบๆ แท่งคริสตัล 

ทหารแต่ละคนต่างถือปืนไว้ในมือ เม่ือเผชิญหน้ากับกองทัพปีศาจ พวก
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เขาก็ระดมสาดกระสุนใส่ 

ทันทีที่กระสุนลงอาคมปะทะกับวิญญาณ ดวงจิตสีน้ำเงินก็หลุด

ลอยออกจากร่างและถกูดดูไปด้วยฝีมือของกลุ่มโจรลึกลับ ในทางกลับกัน 

ภตูผีจำนวนหน่ึงก็จัดการกับทหารได้มากพอๆ กัน 

“รีบเข้าไปช่วยมนุษย์อุโมงค์เร็ว!” โยคีน้อยบอก อับดุลคว้าหนังสต๊ิก

ออกมาเป่าคาถากระสุนคดทวีคูณแล้วยิงออกไปพร้อมกับควบม้าเข้า  

ฝ่ากองทัพวิญญาณและระดมยิงไม่ย้ัง ขณะท่ีแกละชักกริชเหล็กไหลออก

มาแล้วท่องคาถาปลุกเสกมีดหมอ เขากระโดดข้ึนยืนบนหลังม้าขณะควบ

ตะบึงฝ่ากองทัพปีศาจและกวัดแกว่งอาวุธ กริชที่มีความยาวไม่ถึงฟุต  

แต่เมื่ออยู่ในมือแกละ มันกลับกลายเป็นกระบี่เล่มยาวที่มีลำแสงขยาย  

ออกไปเกือบสิบเมตร และทุกอย่างที่เขาตวัดผ่าน มันก็ขาดง่ายดาย

ราวกับอากาศ  

โยคีน้อยไม่มีแส ้ เขาจึงพนมมือบริกรรมคาถาเรียกน้ำมนต์ที่ซัด

สาดรอบกำแพงอาคมเข้ามารวมตัวกันเป็นรูปยันต์หน้ายักษ์ขนาดใหญ ่

เม่ือส้ินสุดคาถา ยันต์หน้ายักษ์ก็ไล่กัดกินวิญญาณและดวงจิตของกองทัพ

วิญญาณอย่างดุร้าย ทางด้านบ๊องแบ๊วก็ถอดสร้อยออกจากคอ หยิบเพชร-

ตาแมวสีอำพันออกมาท่องคาถาพระพุทธคุณแปดทิศปราบไตรจักรลงไป 

“อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ติ นุส สา นุส สุส วิช อะ สา ระ ตะ คะ 

ชา ระ อิฯ” แล้วโยนคริสตัลสีอำพันขึ้นกลางอากาศ มันลอยคว้าง  

อยูอ่ย่างน้ัน เม่ือมีลกูบอลปีศาจลอยข้ามมา เพชรตาแมวก็ยิงแสงสีทอง

เผาไหม้ลูกบอลจนเหลือแต่เถ้า ทำให้กองทัพทหารของเตชินไม่สามารถ

เติมเข้ามาได้ ทหารวิญญาณท่ีอยูด้่านในจึงถกูกำจัดหมดไปอย่างง่ายดาย 

ปัง!!! เสียงปืนนัดหนึ่งดังกว่าเสียงปืนทุกๆ นัดในบริเวณนั้น   

ทุกคนต่างหันไปมองจึงเห็นคนแปลกหน้าเล็งอาวุธของตัวเองไปยังฝงูม้าท่ี

อยู่ด้านนอกกำแพงอาคม และเมื่อระเบิดพลังแม่เหล็กสีขาวกระจายตัว
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ออก เหล่าทหารวิญญาณก็หวีดร้องดังลั่นก่อนที่ดวงจิตสีเงินจะลอยฟุ้ง

เต็มอากาศและถกูดดูหายไปโดยกลุ่มโจรท่ีไม่ต้องลงแรงอะไร 

“ท่านแม่ทัพถูกยิง...ท่านแม่ทัพถูกยิง!!” เสียงทหารปีศาจร้อง  

ต่อกันเป็นทอดๆ และในนาทีต่อมา กองกำลังทหารปีศาจก็เคล่ือนพลออก

จากท้องสนามหลวงจนหมดสิ้น โยคีน้อยและเพื่อนๆ จึงมารวมตัวกันที่

แท่งคริสตัลพร้อมกับทหารมนุษย์อุโมงค์ท่ียังมีชีวิตอยู ่ รวมถึงผีลกูกรอก

เกือบร้อยตนท่ีกำลังคุยโม้ถึงผลงานของตัวเองอยูโ่ขมงโฉงเฉง  

คนแปลกหน้าเดินลากอาวุธเข้ามารวมกลุ่ม เมื่อแสงจากแท่ง  

คริสตัลส่องให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจน โยคีน้อยถึงกับเย็นเฉียบไปถึงสันหลัง 

เมื่อเห็นว่าเขาเป็นชายแก่อายุมากกว่าหกสิบป ี มีรอยแผลเป็นพาดผ่าน  

บนใบหน้า 

“เมฆา!?” 


