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เร่ืองราวและตัวละครในเลมนี้เปนเพียงเร่ืองที่แตงขึ้นเพ่ือความบันเทิงจากจินตนาการของผูเขียน 

ไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุการณ บุคคล หรือสถานท่ีจริงใด ๆ ทั้งสิ้น 



 
 
 
 
คณุเคยไดยินบางไหม วาจนิตนาการของเด็กน้ันนากลัว... ความสนุก

จากจินตนาการท่ีเด็กสรางข้ึน มันอาจไมสนุกในโลกของความเปนจริง! 
เมื่อ “ศาสตร” เด็กประถมสุดแสบอยากเปนนักสะกดรอยตาม เขา

ไมยอมหยุดอยูแคการสะกดรอยคน แตเริ่มที่จะสะกดรอยผี! ความอยากรู
อยากลองท่ีนำมาซ่ึงเร่ืองราวนาสยดสยอง เบ้ืองหนาเขาสนุกกับการไดรับ
บทบาทสายลับจำเปน ...แตเบ้ืองหลังมันกลับไมใช เพราะเขาจะไดรับรู
วาการเลนกับวิญญาณไมใชเร่ืองสนุก! เพราะมันจะกำจัดคนท่ีขวางทาง
มัน โดยไมจำกัดอายุ! 

ติดตามขาวสาร 1168 กิจกรรมและโปรโมชั่น : 

http://www.1168group.com 
http://www.facebook.com/1168group 
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ตอนเด็ก ๆ เชื่อวาใครหลายคนคงช่ืนชอบเรื่องผี แมจะกลัวผีแคไหนหรือ

ปากบอกวาไมเชื่อ แตใจก็อยากฟงเร่ืองผี โดยเฉพาะเร่ืองผีในโรงเรียน ย่ิงเปนเร่ือง

ของโรงเรียนตัวเองก็ย่ิงลุน ย่ิงอิน 

และถาเปนเด็กโตข้ึนมาอีกหนอย บวกกับลูกบาและเพ่ือนท่ีรวมบาไปกับ

เราดวยมันก็ทำใหเกิดความกลาท่ีจะยอมอยูในโรงเรยีนจนดึก เพ่ือทดสอบความกลา 

เดินสำรวจท่ัวโรงเรียน แลวถาเจอผี ...ก็เผนสิครับทาน จะอยูทำไมละ? 

ผมก็เปน (อดีต) เด็กผูชายอีกคน ที่มีลูกบาและความอยากรูอยากเห็น 

แบบนั้นอยู แมจะเรียนจบก็ยังนัดกับเพ่ือนแอบไปสำรวจความกลาในตอนกลางคืน

กันอีก จนเกิดเปนมโนภาพเร่ืองราวตาง ๆ ขึ้นมา 

วันน้ัน พวกเราเจออะไรบางอยางท่ีอธิบายไมได ทุกคนเห็นพรอมตรงกัน 

แตตางก็ไมบอกกัน มารูอีกทีก็เมื่อลงจากอาคารเรียนแลว 

ดวยลูกบาบวกกับความอยากรูอยากเห็นของคน ๆ หน่ึงจึงกลายมาเปน 

คาแรคเตอรสำคัญของศาสตร ซึ่งเขาภาวนาใหสิ่งที่ตนเห็นคือสิ่งเรนลับ อยากเห็น

ใหชัดเจน อยากรูวามันคืออะไร และคำถามสุดทายคืออยากรูวาผีทำอะไรบาง? 

ความอยากรูอยากเห็นน้ันตอบสนองไดดวยการสะกดรอยตามไปดูใหรูแจงน่ันเอง 
สุดทายน้ี “ศาสตรสะกดรอยผี” จะเกิดขึ้นไมไดเลย หากไมมีบุคคลเหลาน้ี 

ผมตองขอขอบคุณผองเพ่ือนที่บาระห่ำไปสำรวจความกลาดวยกัน เพื่อนบางคนท่ี

คอยรับฟงและติชมนิยาย นักอานในเด็กดีทุกทาน กอง บก. เพ่ือนนักเขียนท้ังหลาย 
ณ ตอนน้ี ขอเชิญทุกทานไปสนุกกับการสะกดรอยผีของศาสตรที่ตองใชความเงียบ
ชนิดแทบไมหายใจ ซึง่จะทำใหคณุตองลุนแทนศาสตรจนแทบไมหายใจเชนเดียวกัน! 

คุยกับผูเขียน 
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ที่ฉันจะเลาใหพวกนายฟงตอไป คือเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้น

ในโรงเรียนแหงนี้ 

พวกนายเคยไดยินเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่คลานไปมาบนพื้น

ทางเดินชั้นหาของตึกส่ีบางหรือเปลา 

สำหรับคนที่เคยไดยิน แตไมรูรายละเอียด ฉันจะเลาใหฟง ขอ

ยืนยันวานี่เปนเรื่องจริง ไมไดแตงขึ้น คนที่เจอเหตุการณนี้เปนอาจารย

หนุมที่เพิ่งยายมาสอนใหมที่นี่ เขาสนิทกับคุณลุงกิจที่เปนภารโรง และ

ลุงกิจก็ไดเลาใหฉันฟงวา... 

กลางดึกของคืนวันหน่ึง อาจารยหนุมคนน้ันเดินตรวจตราโรงเรียน 

เนื่องจากลุงกิจและภารโรงคนอื่น ๆ ของโรงเรียนเลาใหเขาฟงวา พักนี้

ทุกคนรูสึกวาในโรงเรียนน้ีมีตัวอะไรบางอยางไมชอบมาพากลเคล่ือนไหว

อยูที่ชั้นหาตอนกลางคืนเกือบทุกคืน ซึ่งบนนั้นมืดมาก เวลาที่หันไป

มองดานหลังก็ไมเคยเห็นอะไร แตทุกคนพูดตรงกันวา... พอเดินอยูบน

กาวท่ี 1 
ความแตกตางของ สะกดรอยคน กับ สะกดรอยผี 
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ชั้นหาทีไรก็จะรูสึกเหมือนไดยินเสียงอะไรบางอยางคลานตามหลัง

พวกเขามาทุกครั้ง สงเสียงดัง ครืด... ครืด... 

แนนอนวาอาจารยคนนั้นเองก็กลัว แตทำไปเพราะคิดวาเปน

หนาท่ี และในใจก็เชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่งเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับพวกนั้น 

พวกนายเคยเหน็หองประถม 4/3 ใชไหม หองนัน้จะมปีระตแูปลก ๆ 

อยูบานหนึ่ง ปกติบานประตูหองเรียนจะตองเปดออกดานนอก แต

ประตูบานหนึ่งของหองนั้นเสีย เลยตองเปดเขาดานใน แปลกกวาหอง

อื่น ๆ ในโรงเรียนนี้ 

และเรื่องสยองขวัญก็เกิดขึ้นที่หองนั้นนั่นแหละ 

อาจารยหนุมเดนิตรวจตราโรงเรยีนไปจนถงึหนาหองประถม 4/3 

ผานไปผานมาหลายรอบ แตก็ไมพบสิ่งไมชอบมาพากลที่คืบคลานอยู

บนชั้นนั้นเลย เขารูสึกหนาวเล็กนอย เลยอยากรีบสำรวจแลวรีบลงจาก

ชั้นหา พอดีกับที่หูไดยินเสียงอะไรบางอยางเขา 

เสียงที่เขาไดยินจากดานหลังคือเสียงดัง ครืด... ครืด... 

อาจารยหนุมตกใจมากก็เลยรีบหันกลับไปมอง แลวก็ไดเห็น

นักเรียนหญิงมัธยมปลายคนหนึ่งนอนโผลรางออกมาจากธรณีประตู

หองประถม 4/3 แคครึ่งตัว เธอนอนคว่ำหนานิ่งไมขยับสักนิด 

หากเปนคนปกตคิงกลวัจนวิง่หนไีปแลว อกีอยางโรงเรยีนของเรา

ก็มีแคชั้นประถม ทำไมนักเรียนมัธยมปลายมาอยูที่โรงเรียนเราได แต

ดวยความเปนอาจารย ในเมื่อเห็นอีกฝายใสชุดนักเรียนไมวาจะของ

ทีไ่หนกต็าม เขากค็วรจะเขาไปถามไมใชวิง่หนไีปเลยตัง้แตแรก ถกูไหม 

ถึงแมตอนนั้นเขาจะมีคำถามมากมายอยูในหัวก็เถอะ 

ทำไมผูหญงิคนนัน้ถงึนอนโผลรางออกมาจากหองเรยีนแคครึง่ตวั 

เหมือนกับเธอพยายามคลานออกมาจากหอง แตหมดแรงและลมลง

หมดสติเสียกอน ทั้งที่รางยังไมพนออกมาจากธรณีประตูหอง 

อาจารยหนุมพยายามแข็งใจเดินเขาไปใกล ตะโกนถามหลาย
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ตอหลายรอบวา เธอเปนใครเนี่ย? เปนยังไงบาง? เกิดอะไรขึ้น? ทำไม

เธอถึงมานอนอยูตรงนี้? ...แตไมวาจะถามสักก่ีครั้งเด็กผูหญิงคนนั้น 

ก็ไมยอมตอบ ตอนที่กำลังลังเลวาจะเอายังไงตอดี ลมก็พัดเขามาแรง

มาก จนประตูหองเรียนปดจากดานในเสียงดังสนั่น 

ปง! 

อาจารยถึงกับสะดุง บานประตูหองเรียนปดสนทิ สวนเด็กผูหญิง

ก็ยังนอนคว่ำหนานิ่งอยูอยางนั้น 

พอเห็นภาพนั้นเขา อาจารยก็เริ่มไดสติ และรูวาส่ิงที่เห็นตอนนี้

มันมีอะไรบางอยางผิดปกติชวนขนหัวลุก 

พวกนายรูสึกถึงความผิดปกติที่วานั่นบางไหม? 

ประตูหองจะปดสนิทไดยังไง ในเมื่อเด็กผูหญิงคนนั้นนอนโผล

รางออกมาจากหองแคครึ่งตัว ถาลมพัดประตูปดจากดานในหอง ประตู

ก็นาจะไปตดิกับรางอกีครึง่ตวัของนกัเรยีนหญงิคนนัน้ทีน่อนขวางประตู

หองอยู แตตอนนี้ประตูหองเรียนกลับปดสนิท และนักเรียนหญิงคนนั้น

ก็ยังนอนคว่ำหนาโผลรางออกมาจากประตูแคครึ่งตัวเหมือนเดิม 

เขาใจความหมายที่ฉันตองการจะสื่อไหม 

ผูหญิงคนนั้นมีแครางครึ่งทอนบนไงละ 

ทันทีที่อาจารยคนนั้นรูตัววาไดเจอรางคนขาดครึ่งตัวเขาแลว 

ทันใดนั้น... รางนั้นก็ยันตัวขึ้นดวยสองมือ คลานสองแขนมาหาเขา

ทันทีอยางรวดเร็ว 

อาจารยกลัวมากจนรีบวิ่งหนีออกจากโรงเรียน ไมหันไปมองราง

นั้นอีกเลย จนกระทั่งกลับมาถึงคอนโด ก็ไมยอมปดไฟนอน แลวยัง

โทรศัพทชวนใหเพื่อนคนหนึ่งมานอนคางดวย เปนเพื่อนผูหญิงนะซึ่ง

เพื่อนคนนี้ก็ไมเคยมาคางที่หองเขามากอน เขาก็เลยรีบบอกที่อยูไป 

แลวก็นั่งรอกอดเขาตัวสั่นในหอง ภาพที่เห็นกอนหนานี้มันติดตาเขา

จนทำใหเขารูสึกผวา 
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เวลาผานไปนานพอสมควร เพื่อนเขาก็โทรมา ทันทีที่โทรศัพท

มอืถอืดัง อาจารยก็รบีรบัสายทนัท ีเขาจงึถามอยางรวดเรว็วา ตอนนีเ้ธอ

อยูที่ไหนแลว 

เพื่อนสาวบอกดวยเสียงสั่นวา ตอนนี้หลอนมาถึงชั้นลางแลว 

กำลังเงยหนามองคอนโดอยู หองของเขาอยูชั้นไหน? 

อาจารยสงัหรณใจไมดี แตก็ตอบไปวา อยูทีอ่าคารสาม ชัน้สบิแปด 

หองที่สามนับจากฝงขวา 

เพือ่นสาวของเขาจงึตอบดวยเสยีงหวาดกลวัวา ตอนนีเ้ธอเงยหนา

จากพืน้ถนนขึน้ไปบนคอนโด มองเหน็รางครึง่ทอนบนของนกัเรยีนหญงิ 

ม.ปลาย คนหนึ่ง กำลังปนกำแพงของอาคารสามอยูบนชั้นสิบเจ็ด ใกล

จะขึ้นไปบนชั้นสิบแปด ตอนนี้มันอยูที่ระเบียงทางเดินชั้นลางถัดลงไป

จากหองของเขาเพียงชั้นเดียว และใกลจะปนไปถึงระเบียงหองของเขา

แลว 

อาจารยหนุมหนาซีดเผือด มองไปยังมานหนาตางที่ปดอยู ใน

ขณะที่เพื่อนสาวรีบบอกตอวา  

ตอนน้ีรางคร่ึงทอนบนของนักเรียนหญิงคนน้ันปนขามราวระเบียง

หนาตางไปแลว และตอนนี้มันอยูนอกหนาตางตรงกับหองของเขาพอดี 

ทันใดนั้นก็มีเสียงอะไรบางอยางดังมาจากหนาตางหองของเขา

ซึ่งอยูที่ชั้นสิบแปด... 

กอก กอก... 

อาจารยหนุมกลนืนำ้ลาย กอนจะเดนิไปทีม่านอยางกลา ๆ กลวั ๆ 

เพื่อมองหาสิ่งที่อยูขางนอกหนาตาง บนระเบียงหองของตนเอง และ...  

กอก กอก... 

เสียงเคาะกระจกหนาตางดังไมยอมหยุด เขาเปดผามานออก 

กอนที่จะพบ... 
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โดย...Staying 

“พบผีมาบอกวา ตอนนี้ฉันอยูขางหลังนายไง!!!” 

“วาก!” 

“เหวอ” 

เด็กประถมสามคนแสดงทาทีตกใจออกมาถึงขีดสุด กอนจะ

กระโดดหนีไปคนละทาง เด็กประถมชายอีกคนซึ่งดวงตากลม ผิวขาว 

หนาตานารักมากกวาเด็กผูชายทั่วไป กำลังพยายามกลั้นหัวเราะอยาง

สุดความสามารถ แตสุดทายก็ไมไหว จึงหัวเราะดังลั่น 

“เลนอะไรบา ๆ วะ” แชมป เด็กชายรางเตี้ย สวมแวน โวยวาย

เสียงดังลั่น พลางตะโกนดาเพื่อนของตน “ไอศาสตร!” 

เด็กชายตากลมทำทาไมพอใจ “เรียกชื่อฉันเสียงหวน ๆ หนอย 

มันฟงดูเหมือนคำหยาบเวย!” 

“ชื่อนายเรียกยังไงก็ออกเสียงแบบนี้อยูดีนี่หวา ไอศาสตร!” 

ศาสตรทำปากเบี้ยว “ฉันมีชื่อเลนนะ เรียกชื่อเลนฉันก็ยังดี  

‘วินเนอร’ ไง” 

อวน เดก็ประถมรางอวนอกีคนบนบาง “คนบาอะไรชือ่เลนยาวกวา

ชื่อจริงอีก” 

รวี เด็กชายที่ทำหนาที่เปนคนเลาเรื่องสยองขวัญตั้งแตแรก 

พยายามทำทาสุขุมใหสมกับตำแหนงหัวหนาหองประถม 6/1 พลาง

เอานิ้วดันแวนใหขึ้นมาบนดั้งจมูก เขามีใบหนาหลอ สุขุมเหมือนผูใหญ 

แตหากใหผูใหญมามองหนาเขา ทุกคนคงมองวาเขาไมไดดูโตเกินวัย

หรอก แตแกแดดเกินวัยตางหาก  “นี่นายตามฉันมาตั้งแตเมื่อไหรเนี่ย” 

ขณะนี้เด็กประถมชายทั้งสี่ยืนอยูที่ระเบียงชั้นหายามค่ำคืน 

อาคารเรียนฉาบดวยปูนและกระเบื้องหินตกอยูทามกลางความมืดสลัว 

มีเพียงแสงจนัทรจากภายนอกทีส่องลอดผานบานเกล็ดกระจกหนาตาง

เขามาเทานั้น นับวาบรรยากาศนาสะพรึงกลัวชวนขนลุก สมกับเปน

สถานที่ที่มีคนร่ำลือเรื่องสยองขวัญเสียจริง ๆ 
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ศาสตรยิ้มซุกซนตามสไตลเด็กประถมปลายที่กำลังเริ่มเขาสูวัย

บาระห่ำ “ตามมาตั้งแตหนาประตู ไดยินตั้งแตตอนที่พวกนายพูดวา 

จะเขามาสำรวจความกลาที่นี่ แลวก็เริ่มเลาเรื่องผีไปพลางขึ้นบันได 

ไปพลาง เห็นแมกระทั่งวาพอถึงชั้นสามไอแชมปแอบขาสั่น แถมพอ

ชั้นสี่ไออวนพยายามเอาตัวเองแทรกตรงกลางระหวางไอแชมปกับ 

ไอรวี สงสัยไมอยากเปนคนแรกที่ถูกผีหลอกหรืออยูทายแถวจนโดนผี

ลักพาตัวไปละสิ ฮา ๆ ขี้กลัวชะมัด” 

แชมปตกใจ “ทำไมพวกเราไมรูตัวเลยวะเนี่ย” 

“ฉันกลั้นหัวเราะตั้งนาน มีประมาณสองครั้งที่ไอรวีหันมามอง 

ฉันก็ใจหายวาบเหมือนกัน แตสุดทายก็ไมมีใครจับฉันไดสักคน” พูด

จบ ศาสตรก็กอดอกยืดไหลอยางภาคภูมิ 

“ฉันนี่มันเทพเจาแหงการสะกดรอยจริง ๆ สินะ!” 

เหตกุารณทัง้หมดเริม่ตนขึน้ที ่รว ีแชมป และอวน เกดินกึคร้ึมใจ

อยากสำรวจตำนานผีของโรงเรียน แมวาพอแมจะไมตองการใหลูก

ของตนกลับดึก แตทั้งสามจงใจปดโทรศัพทมือถือ และเตรียมใจวา

หากกลับบานไปคงถูกพอแมดาเปง 

ศาสตรบังเอิญไดยินบทสนทนาของทั้งสาม ประกอบกับพอและ

แมของเขาไมคอยกลบับานบอยนกั เขาจงึไมตองกงัวลเรือ่งเวลากลบับาน 

เด็กชายจึงนึกสนุกอยากสะกดรอยตามทั้งสาม ยิ่งเขาไดฟงเรื่องผีที่รวี

เลาระหวางขึ้นบันได แมใจหนึ่งจะกลัวผีในเรื่องเลา แตอีกใจก็ทำให

รูสึกตื่นเตน และสนุกท่ีจะยองเขาไปใกลหลังของเพื่อนทั้งสามมากขึ้น

โดยไมใหเปาหมายรูตัว และจงใจตะโกนแกลงใหทุกคนตกใจไดเปน 

ผลสำเร็จ 

เด็กหนุมตากลมเร่ิมกอดอก ทำทาเลียนแบบพอซ่ึงเปนศาสตราจารย

ระดบัมหาวทิยาลยั แตทำอยางไรเขากไ็มดูนาเกรงขามขึน้มาเลยสกันดิ 

“พวกนายเปนเด็กเปนเล็ก ทำไมไมกลับบานกลับชอง” 
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โดย...Staying 

“เอ็งโตตายละ!” แชมปสวน 

ศาสตรหันมามองเด็กชายรางเตี้ย “นายนะหัดระวังตัวซะบาง 

ฉันเคยสะกดรอยตามนายตั้งหลายรอบ จนรูวาเมื่อสัปดาหกอน นาย

แอบหันซายหันขวามองรอบตัวเพื่อระวังไมใหเพื่อนผูหญิงสังเกตเห็น

วานายกำลงัจะซือ้การตนูโปกลบัไปอานทีบ่าน นบัตัง้แตตอนนัน้มา นาย

ไมไดพัฒนาขึ้นเลย ประมาทเหมือนเดิม” 

อวนหัวเราะ แชมปหนาเสีย กอนจะบนพึมพำ “นายน่ีมันอัจฉริยะ

นักสะกดรอยจริง ๆ ไมมีใครจับนายไดแลวละ” 

“โตขึ้นนายเปนอาชญากรแหง ๆ” 

“ตองโดนตำรวจจับเขาสักวันชัวร” 

ขณะที่แชมปกับอวนพูดถอยคำที่ไมรูวากำลังชมหรือดาศาสตร

อยูกันแน รวีก็ยิ้มเล็กนอย และพูดแทรกขึ้นมากะทันหัน 

“ถานายแนจริงเรื่องการสะกดรอย แลวก็ถาฉันเปนนาย ฉันจะ

ลองทำอะไรบา ๆ ที่ไมเคยมีใครทำมากอน” 

เด็กชายดวงตากลมไดฟงก็สงสัยจึงถามหัวหนาหองกลับ “ทำ

อะไร” 

“นั่นสิ นายจะทำอะไร” 

รวียิ้มกริ่ม กอนตีหนาขรึม แลวพูดดวยเสียงทุมต่ำจริงจัง  

“ถาเจอผี... ฉันจะแอบสะกดรอยตามมัน” 

คำพูดท่ีทุกคนคาดไมถึงจบลงพรอมเสียงลมพัดผานกรอบหนาตาง 

ศาสตรทวนกลับเปนคำถามอยางสับสน “สะกดรอยตามผี?” 

“อืม้ ก็ตอนสะกดรอยคนยงัสนกุตืน่เตนซะขนาดนัน้ ถาสะกดรอย

ตามผีจะสนุกตื่นเตนขนาดไหนละ” รวีทำทาตื่นเตนสมวัยเด็กประถม

ขึ้นมาบาง “แอบตามหลังผีรายไมใหผีรูตัว ปกติมีแตผีตามติดคน แต

เราตามติดผีรายแทน ไมวาผีจะไปไหน ไปหลอกหลอนใคร เราก็ตอง

ตามไปไมใหมันรูตัว เหมือนเลนซอนหาไงละ วิธีการเลนซอนหาที่ดี
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ที่สุดก็คือ คนที่ถูกหาจะตองแอบตามหลังคนที่เลนเปนคนหา โดยไม

ใหมันรูตัวและหันมาเจอไง ถาตัวอยางบิ๊ก ๆ หนอยก็ เหมือนสายลับ

ในหนัง เจมส บอนด ที่สะกดรอยตามผูราย หรือไมก็เชอรล็อค โฮลมส 

ที่ปลอมตัวสะกดรอยตามผูตองสงสัยไง แคคิดก็เทแลว!” 

เพ่ือนคนอ่ืน ๆ เหมือนจะจินตนาการภาพท่ีหัวหนาหองพูดไมทัน 

ยกเวนเพียงลูกชายของศาสตราจารยที่กำลังนึกตามอยางตื่นเตน 

ศาสตรจินตนาการภาพโรงเรียนยามวิกาล ผีตนหนึ่งกำลังคืบ

คลานไปทัว่ทัง้โรงเรยีน โดยหารูไมวา ภายใตเงามดืเบือ้งหลงัรางของมนั 

เด็กชายคนหนึ่งกำลังยืนนิ่ง ไมใหสุมใหเสียง แทบไมหายใจ ยืนหาง

ออกไปแตกลับจับตามองวิญญาณอยางไมลดละ ไมวาผีตนนั้นจะขึ้น

บันได ลงบันได เขาหองน้ำ เขาหองเรียน หรือไปที่ไหน ก็จะมีเด็กชาย

แอบมองการกระทำของผีตนนั้นอยูเสมอ 

ฟงดูเทไมหยอก แต... 

“แลวเราจะสะกดรอยผีไปทำอะไรวะ” ศาสตรยังสงสัย 

“โธ ไอศาสตร! นายไมนึกอยากรูรึไงวาปกติแลวผีทำอะไรบาง? 

เดินไปไหน? เพื่ออะไร? บางทีการตามสะกดรอยผีอาจทำใหเรารูเรื่อง

ผีที่คนทั้งโรงเรียนไมเคยรู เหมือนที่นายรูเปนคนแรกของหองไงวา

ไอแชมปแอบไปซื้อการตูนติดเรทมา” 

“ทำไมตองยกตัวอยางฉันดวยวะ!” แชมปโวย 

อวนถามคำถามที่คาใจท่ีสุดดวยรางอันสั่นเทา “ละ... แลวถาผี

จับไดวาเราตามละ” 

รวีตอบดวยทาทางต่ืนเตน “รายแรงนอยสุดคือผีหลอกเรา รายแรง

ถัดมาคือผีตามเรามาถึงบาน...” 

ศาสตรถามตอ “แลวรายแรงที่สุดละ” 

หัวหนาหองนิ่งสักพักกอนตอบ “โดนเอาวิญญาณไปมั้ง” 

ทกุคนเงยีบพรอมกนัชัว่ขณะ แววเสยีงลมพดัหววิ อากาศรอบขาง
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โดย...Staying 

ทวีความหนาวเย็นมากขึ้น 

“เปนการเลนซอนหาที่อันตรายถึงตายเลยเหรอเนี่ย” แชมปพูด

ดวยความกลัว 

“แตฉันชอบนะ!” 

ศาสตรพูดอยางกระตือรือรน ทำทาดีอกดีใจเกินเหตุ จนเพื่อน

ทั้งกลุมตกใจ “หา?” 

“เด็กประถมผูคลั่งไคลการสะกดรอยผี... ฟงดูเทชะมัดเลยวะ” 

ในขณะที่กำลังตื่นเตนกันอยูนั้น แชมปที่หันไปสังเกตเห็นอะไร

บางอยางบนบานประตูหองเรียนก็หลุดปากวา “เอะ! นั่น...” 

ทุกคนหันไปมองพรอมกันทันที กอนที่แตละคนจะหยุดพูด  

สักพักรวีก็ฝนทำเปนกลาบอกทุกคนวา “ไมเห็นมีอะไรเลย กลับลงไป

ขางลางกันเถอะ” 

“ใช ไมเห็นมีอะไรเลย” อวนพูดเสียงสั่นอยางไมเปนธรรมชาติ 

แตวิ่งลงบันไดคนแรก แชมปรีบตะโกน “เฮย รอกอนสิ!” 

ผานไปไมถึงสิบนาที เด็กชายท้ังส่ีว่ิงลงบันไดมาอยูท่ีสนามโรงเรียน

ที่มีขนาดไมใหญมาก แมแตศาสตรเองก็ยังหนาซีดขณะหอบหายใจ

พลางพูด “พวกนายเห็นมันไหม” 

รวีหอบหายใจเชนกัน “เห็นสิ เปนเงาดำ ๆ ยืนอยูตรงประตู 

ไมรูมันคืออะไร” 

“ไอหัวหนาหอง ทำไมนายไมเห็นสะกดรอยผีตามอยางที่พูด

เมื่อก้ีเลยวะ” 

“จะบาเรอะ ฉันสะกดรอยเกงท่ีไหนเลา ตองคนแบบนายตางหาก

ละ” รวีโวยวาย 

เอาเปนวาในทีส่ดุ ทัง้สีค่นกฟ็นธงวาไดเหน็ “อะไรบางอยาง” ทีดู่

ไมชอบมาพากลเขาเสียแลว... 
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“ฉนัคดิวาไอเงาดำนัน่มองมาทางฉนัดวย!” รวพีลามไมยอมหยดุ 

นักเรียนชายคนหนึ่งถามอยางตื่นเตน “จริงดิ!” 

“จริงสิวะ กลัวกันแทบตาย ฉันไดยินเสียงฝเทามันดวย” แชมป

เสริมเกินจริง 

 

ถาเกิดใครมีโอกาสที่ไดเห็นผีในโรงเรียนประถม คนผูนั้นจะ

กลายเปนดาวเดนของโรงเรียนในชั่วขามคืน แนนอนวา แชมป อวน 

รวี และศาสตรก็เชนเดียวกัน ทั้งสี่ตางถูกเพื่อนแทบทั้งรุนรุมลอมทันที 

รุง เดก็สาวหนาตานารกั ดวงตากลมโต ผมยาวไมถงึบา มกัชอบ

ยิ้มอยูเสมอ จึงดูสดใสนารัก ก็วิ่งมาถามศาสตรดวยเชนกัน “แลวไง ๆ 

ตอนเธอเห็นเงาดำนั่น พวกเธอวิ่งหนีรึเปลา” 

เด็กชายดวงตากลมพยักหนาหงึก ๆ ใจเตนเพราะไดคุยกับคน

ที่แอบชอบมานาน “วิ่งหนีสิ กลัวมากเลย แตก็ไมไดวิ่งแลวโวยวาย 

พวกเราพยายามทำเปนไมเหน็อะไร พอเดนิมาไดสกัพกัจนไมเหน็เงาดำ

นั่น แลวจึงรีบวิ่งโกยอาวกันแทบไมทันเลยละ” 

ทวาเรื่องที่ศาสตรเลา มีเรื่องโกหกคำโตแฝงอยู 

เมื่อเชาเด็กชายตากลมยังของใจเรื่องตัวตนของเงาดำจึงลองมา

โรงเรยีนตัง้แตเชามาก ๆ แลวขึน้ไปชัน้หาโดยหวงัจะพสิจูนตวัตนของผ ี

และพบวามีใครบางคนอุตริเอารูปปนปูนปลาสเตอรสีขาวจากหองศิลปะ 

มาวางเอาไวที่ระเบียงทางเดินเทานั้น 

ผีไมมีจริงหรอกหรือ “นาเบื่อชะมัดเลย” 

อยางไรกต็าม ศาสตรเปนเดก็ชายประเภททีว่า หากพบเจอเรือ่ง

สยองขวญัทีค่ลมุเครอืวา ตนคดิไปเอง หลอนไปเอง หรอืวามผีอียูจรงิ ๆ 

เขาขอเลือกวาใหเปนผีจริง ไมใชวาเชื่อเรื่องผีมากกวาแต อยากให 

เปนเรื่องผีมากกวาแคเรื่องหลอนไปเองตางหาก 

เพราะอะไรนะหรือ... ก็เพราะมัน นาสนกุ กวานะสิ 
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เด็กชายที่มีชีวิตที่บานอันสุดแสนนาเบื่อ และไมคอยสนิทกับ 

พอแมมากนัก ปรารถนาที่จะใชชีวิตใหสุดเหวี่ยงและความสนุกเทาที่

จะหาไดตามประสาเด็กประถมอยูทุกวัน ดังนั้นเมื่อเชา เขาจึงผิดหวัง

เล็กนอย แตยังไมทอถอย 

เขาเลือกท่ีจะอยากใหผีมีจริง เขาอยากจะเชื่อวาผีนักเรียนสาว 

ม.ปลาย ที่รางขาดครึ่งตัวมีอยูจริง 

ศาสตรตัดสินใจแลววา เย็นนีจ้ะคอยเฝามองหนาประตหูองเรยีน

อาถรรพนั้น เพื่อทดสอบดวยตนเองวา ผีมีจริงหรือไม 

 

โรงเรียนเลิกนานแลว ทองฟายามเย็นกลายเปนสีสมอมมวง 

ศาสตรซือ้ขนมขบเคีย้วจำนวนมากเพือ่เปนเสบยีงขณะแอบดกัรอ

อยูบริเวณระเบียงหนาหองเรียนอาถรรพ 

เดก็ชายรูสกึผดิท่ีไมชวนพวกรวมีารวมเฝาผดีวย เพราะในตอนแรก

เขานึกตื่นเตนอยากเปดโปงตัวจริงของผีเพียงคนเดียว 

แตไมวาจะรอนานสักเทาไหร กินขนมหมดไปกี่หอ หลับไปกี่งีบ 

ตื่นมากี่ที ก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น 

ไมวาจะเฝารอนานเทาไหรก็ไมมีอะไรผิดปกติหรือความไม

ชอบมาพากลคืบคลานออกมาจากหองเรียนแตอยางใด บางคร้ังศาสตร

ไดยินเสียงฝเทาดังมาตามทางเดินจนสะดุง แตกลับกลายเปนเพียง

อาจารยและภารโรงที่เดินตรวจอาคารเรียนตามเวรของตนอยู ศาสตร

จึงลุกลี้ลุกลนแอบวิ่งหนีไปซอนในหองน้ำเพื่อไมใหอาจารยพบ และ 

ไลเขากลับบาน 

เขาหงุดหงิดจนนึกอยากสะกดรอยตามอาจารยหรือภารโรงที่

เดินตรวจโรงเรียนเพื่อแกเซ็ง แตก็ตองหามใจไว  

อยางไรก็ดี เด็กก็คือเด็ก ความอดทนยอมมีขีดจำกัด เขานึก

อยากอานการตูน อยากเลนเกมที่บาน รูอยางนี้นาจะเอาการตูนมา
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อานฆาเวลาสักเลม เด็กชายคิดขณะถอนหายใจ และคิดวาพรุงนี้จะ

เตรียมตัวมาเฝาผีใหม กอนจะลุกขึ้นหันหลังใหหองประถม 4/3 เตรียม

เดินลงบันได เพื่อกลับไปดูการตูนอนิเมชั่นแนวตอสูของญี่ปุนจาก

เคเบิ้ลทีวีที่บาน 

ศาสตรเดินไปสักพักก็นึกขึ้นไดวาลืมเก็บถุงขนมที่ทานเสร็จ

แลวไปทิ้งถังขยะ จึงหันหลังกลับเพื่อจะเดินไปเก็บ 

ครืด... ครืด... 

เดก็ชายมองเหน็รางครึง่ทอนบนของนกัเรยีนหญงิ ม.ปลาย คนหนึง่ 

กำลงัคลานออกมาจากประตหูองทีเ่ขานัง่เฝาอยูเมือ่สามสบินาทกีอน 

ภาพที่เห็นทำใหศาสตรเบิกตาโพลง ตกตะลึงพรึงเพริด ทำอะไร

ไมถูก ความหวาดกลัวที่ไมคาดคิดพลุงพลานขึ้นมาในสมอง ปสสาวะ

แทบราด ใจเตนแรงและแนนหนาอกดวยความอึดอัด 

‘ผี... ผีจริง ๆ มันมีตัวตนอยูจริง!’ 

เด็กชายเตรียมหันหลังวิ่งหนี กอนจะสังเกตเห็นวา เขายืนอยู

ดานขวาของผีตนนั้น แตผีกลับคลานเลี้ยวไปทางซาย ทิศตรงกันขาม

กับเขาโดยสิ้นเชิง และไมมีทีทาจะเหลียวกลับมามองแมแตนอย 

‘มันมองไมเห็นเรา?’ ศาสตรสงสัย 

เหงื่อไหลยอยลงมาตามขมับ กอนจะกลืนน้ำลายลงไปในลำคอ 

ทีแ่หงผาก ขาสั่นระริก 

รางขาดครึ่งทอนของนักเรียนสาวคืบคลานโดยใชสองแขนยก

รางขึ้น ทุกครั้งที่กาวแขนขางหนึ่งไปขางหนา รางซีกนั้นก็จะเอียงขึ้น 

เมื่อแขนขวาถูกวางลงยันพื้นเพื่อทรงตัว และยกแขนซายขึ้นกาวไป

ขางหนา รางซีกขวาก็จะเอียงตกลง และรางซีกซายจะเอียงขึ้น เมื่อ

แขนซายแตะพื้น ยกแขนขวากาวขางหนา รางซีกซายก็จะตกลง และ

รางซีกขวาจะเอียงขึ้นแทน สลับกันไปมาเปนจังหวะแปลกประหลาด

ชวนขนหัวลุก 
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ในตอนนั้นเอง เสียงของรวีก็ดังขึ้นในสมองของเด็กชายตากลม 

ถาเจอผี... ฉันจะแอบสะกดรอยตามมัน 

ศาสตรหยุดนิ่ง กลืนน้ำลายหลายตอหลายรอบ สูดหายใจลึก ๆ 

ความตื่นเตนที่ไดรูวาผีมีจริง และจินตนาการภาพทุกคนรุมลอมเขา

ทันทีที่เขาเลาประสบการณผีใหทุกคนในหองฟง รวมถึงรุงที่คงแสดง

ทาทางตื่นเตนชื่นชมเขาเปนอยางมาก 

เด็กชายกำหมัดแนน ยางเทาออกไปอยางระวัง… 

 

รางครึง่ทอนบนของนกัเรยีนหญงิคลานลงไปตามชองบนัไดอบัทบึ

ดวยผนังสองดานที่แคบ ๆ มืดสลัว ศีรษะของมันหักท่ิมลงไปยังขั้น

บันไดชั้นลางสุด มันคลานลงบันไดไป พรอมทั้งพึมพำอะไรบางอยาง

ฟงไมไดศัพทดวยเสียงทุมต่ำชวนขนหัวลุก 

หางออกไปไมไกลนัก ที่ขั้นบันไดชั้นบน... เด็กชายคนหนึ่งได

ยางเทาลงมาตามขั้นบันได เอนรางพิงผนังเย็นเฉียบ แอบซอนตัวตน

เบ้ืองหลังเงามืดของผนังกำแพงท่ีแสงแดดยามอาทิตยอัสดงจากหนาตาง

สองมากระทบไมถึง และสะกดรอยตามติดรางอันนาสะพรึงที่กำลัง

เลี้ยวตรงบริเวณหัวเลี้ยวบันไดอยางไมลดละ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันไดวนอยูในลักษณะท่ีมีกำแพงลอมรอบสองดาน ราวกับกำลัง

วนรอบปลองอะไรสักอยาง ซึ่งนาจะเปนปลองลิฟตที่เลิกใชงานไปนาน

แลว ยกเวนสวนท่ีเช่ือมตอกับช้ันตาง ๆ ของอาคารเรียนเทาน้ัน กำแพง

ดานหนึ่งถึงจะหายไปกลายเปนระเบียงทางเดินของชั้นนั้นแทน นั่น

หมายความวา ระยะหางระหวางชั้นหนึ่งถึงอีกชั้นหนึ่ง เวลาลงบันได

จะตองเลี้ยวโคงถึงสี่โคง นั่นคือเลี้ยวจากชั้นบนลงบันได เลี้ยวจาก

บันไดไปยังชานพักบันได เลี้ยวจากชานพักบันไดไปยังบันไดอีกฟาก 

เลี้ยวจากบันไดอีกฟากลงไปยังชั้นลาง 

ขณะน้ีท่ีบริเวณบันไดวนกำลังมีอะไรบางอยางท่ีไมชอบมาพากล

คืบคลานอยูตรงบริเวณหัวเลี้ยวอันมืดทึบ 

รางคร่ึงทอนบนในชุดนักเรียนหญิงมัธยมปลายท่ีกำลังหอยศีรษะ

คืบคลานลงมาตามขัน้บนัไดวนอบัทบึทีล่อมรอบดวยกำแพงทัง้สองดาน

จนเหลือแสงเพียงมืดสลัว 

กาวท่ี 2 
ความแตกตางของ ผูสะกดรอย กับ ผูถูกสะกดรอย 
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ครืด... ครืด... 

ผมดำยาวสยายโชกไปดวยเลือดสีแดงคล้ำจนเกือบกลืนไปกับ 

สีผมดำ หอยยอยลงมาปดใบหนาของเด็กสาว 

“...” 

มันพึมพำอะไรบางอยางฟงไมไดศัพทดวยเสียงทุมต่ำชวนขนลุก

ไปตลอดทางขณะกำลังคืบคลานลงไปตามบันไดทีละขั้น ๆ 

ทุกครั้งที่มันยกแขนซายกาวลงมาที่บันไดชั้นลาง รางซีกซายจะ

ต่ำลงกวารางซีกขวา และเมื่อมันกาวแขนขวาลงยันพื้นบันไดขั้นลาง 

รางซีกขวาจะต่ำกวารางซีกซาย แตเมื่อมันมาถึงชานพักบันได และ

เริ่มใชมือกาวยันบนพื้นเรียบแทนขา ทุกอยางจะกลับตรงกันขาม ราง

ซีกท่ียกแขนกาวจะสูงขึ้นกวารางที่ยันพื้น สลับไปมาซายทีขวาที เปน

จังหวะถี่ยิบรัวเร็วอยางนาสะพรึงกลัว 

ทุกครั้งที่มันคืบคลานสงเสียง ครืด... ครืด... 

ดานหลังมันก็จะมีเสียงฝเทาคอย ๆ ยองตาม แปะ... แปะ... 

จังหวะจะโคนที่เสียงทั้งสองสอดประสานกัน ทำใหเสียงฝเทา

กลืนหายไป 

รางเล็ก ๆ รางหนึ่งของเด็กประถมชายดวงตากลมโต กำลังเบิก

กวางขณะคอย ๆ เดินรางเฉียงเอยีงลงไปตามขั้นบันได เพื่อหลบซอน

ตัวภายใตเงามือของชองบันไดที่แสงสองกระทบเขามาไมได 

‘เขากำลังสะกดรอยตามผีตนนี้อยู!’ 

ศาสตรตื่นเตนจนใจเตนรัว ลมหายใจแรงขึ้นกวาเดิมหลายเทา 

จนตองพยายามเปลี่ยนมาอาปากกวาง ๆ หายใจทางปากทีละมาก ๆ 

แทน เพื่อลดเสียงหายใจใหเบาลง เพราะตอนนี้อาคารเรียนยามใกลค่ำ

เงียบมากจนแมแตเสียงลมพัดเพียงนิดเดียวก็ยังดังสนั่นจนทำใหเขา

รูสึกสะดุงได 

บันไดแตละสวนมีจำนวนราว 15 ขั้น 
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ตอนนี้ศาสตรอยูหางจากรางอันนาสะพรึงกลัวประมาณ 10 กาว 

ศาสตรรูสึกไดวา หากสะกดรอยตามแบบนี้ตอไป แมจะมั่นใจได

วารางครึ่งทอนบนที่กำลังคืบคลานอยูจะไมหายไปจากสายตาของเขา

ที่เฝาติดตามอยางไมลดละ แตมันใกลกันมากเกินไปจนถึงขั้นอันตราย 

เพราะระยะหางระหวางเขากบัมนักจ็ะคอย ๆ กระเถบิเขาใกลกันมากขึน้

ทุกที  

9 กาว... 8 กาว...  

หากยังตามติดดวยความเร็วเทาเดิม เขาคงเผลอเดินชนรางครึ่ง

ทอนบนนั่นเขา หรือไมก็ใกลมากไปจนมันรูสึกตัวไดแน! 

จังหวะคลานของวิญญาณชะงักเล็กนอย ราวกับมันเอะใจอะไร

บางอยางหรือไมก็ไมอาจทราบได 

ใกลไปแลว!  

เขาชะงักและหยุดนิ่งกับที่ ปลอยใหวิญญาณคลานตอจนหาง

ออกไปกอน  

…ถอยหางออกมา 10 กาว... 

ตอนนี้เด็กชายและรางครึ่งทอนบนกำลังลงไปถึงบันไดชั้นสี่ 

ปกติการสะกดรอย สามารถทำไดงายดายกวานี้ หากเดินอยู

ทามกลางฝูงชนที่มีสถานที่ใหซอนตัวได หรือหากอยูตามลำพังแตอยู

กลางที่แจง ก็ยังมีเสียงรบกวนอื่นคอยกลบเสียงฝเทาไดบาง แตการ

สะกดรอยครั้งนี้ เด็กชายตองอยูตามลำพังกับรางครึ่งทอนบนภายใน

สถานที่ปดทึบ ซึ่งเสียงเพียงเล็กนอยก็สามารถดังกองไดอยางงายดาย 

ศาสตรพยายามคิดหาวิธีสะกดรอยที่ดีที่สุดดวยสติเทาที่ยังหลง

เหลืออยู 

หากท้ังสองอยูที่บันไดบริเวณเดียวกันละก็ ทันทีที่วิญญาณ

นกัเรยีนมธัยมปลายหนัหลงักลบัมา เขากจ็ะไมมทีีใ่หซอนตวั นอกจากนี้

ยังไมมีหลักประกันอะไรวาเขาจะวิ่งหนีไปซอนที่หัวโคงบันไดไดทัน
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หรือไม และอาจจะเกิดเสียงฝเทาทำใหมันรูตัวไดอยูดี 

เด็กชายคิดถึงจังหวะและระยะหางการสะกดรอยในลักษณะนี้ 

ที่ดีที่สุดออกไดอยางไมยากเย็นนัก นั่นคือการกะระยะทาง ปลอยให

วิญญาณคลานนำไปกอน แลวตัวเองคอยเดินตามไปอยางชา ๆ 

หากเขาอยูทีห่วัโคงบนัไดตรงนี ้มนักค็วรจะตองอยูทีห่วัโคงบันได

ถัดไป… 

เมื่อทำแบบนี้ เด็กชายก็จะไมเขาใกลวิญญาณรายมากเกินไป 

และหากกะจังหวะใหดี คอยชะโงกหนาปรากฏตัวออกไปตอนที่รางครึ่ง

ทอนบนกำลังคลานพนหัวมุมบันไดชั้นถัดไป ก็จะไมทำใหมันคลาดพน

จากสายตาของเขาไปดวย 

ศาสตรตดัสินใจทำตามวธิดัีงกลาวทนัท ี เขารบีควาโทรศพัทมอืถอื

ระบบจอสัมผัสราคาถูกขึ้นมาตรวจเช็คดูวาปดเสียงเรียบรอยดีแลว

หรือไม กอนจะยืนนิ่งปลอยใหวิญญาณคลานลงไปที่บันไดกอน 

รางครึ่งทอนบนคืบคลานจากระเบียงทางเดินชั้นสี่ลงไปตาม

บันได ศาสตรยืนนิ่ง รอจังหวะที่รางนั้นนาจะเลี้ยวพนหัวโคงทางเดิน

เพื่อคืบคลานลงบันไดไปแลว จึงปรากฏตัวออกไป ทันมองเห็นรางของ

มันเพิ่งจะลงบันไดไปพอดี เขาจึงคอย ๆ รีบวิ่งยองไปที่หัวโคงบันได 

มองลงไป รางครึ่งทอนบนก็คืบคลานไปถึงบันไดขั้นลางสุด สูชานพัก

บันไดทางลงชั้นสาม 

มันไมมีทีทาจะรูตัววาตนเองถูกสะกดรอยตามอยู 

วิธีนี้ใชไดผลดีทีเดียว ศาสตรคอย ๆ เดินลงบันไดไปที่ชานพัก

บันได รางของนักเรียนหญิง ม.ปลาย ก็คืบคลานไปที่หัวโคงซึ่งกำลัง

จะลงบันไดไปถึงระเบียงทางเดินชั้นสาม กอนจะหายลับไป 

เด็กชายรีบกะจังหวะในใจ กอนยองตามไปที่ชานพักบันได ตรง

หัวโคงบันไดลงไปสูชั้นสาม เพราะหากไมรีบ รางครึ่งทอนบนนั้นจะ

คลานลงไปถึงบันไดขั้นลางสุด เลี้ยวพนหัวโคงไปสูระเบียงทางเดิน 
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ชั้นสาม และคลาดสายตาไปในที่สุด 

ศาสตรเดินผานชานพักบันไดอยางเงียบเชียบ เขายังมองไม

เห็นรางครึ่งทอนบนของวิญญาณ จึงรีบยองไปที่หัวโคง และเงยหนา

ชะโงกมองไกลออกไป เลยผานขอบกำแพงริมทางเดิน เพื่อมองลงไป

ยังบันไดขั้นลางสุด 

‘บันไดขั้นลางสุดไมมีอะไร’ 

แวบแรกศาสตรนึกวาเขาคลาดสายตาจากวิญญาณไปแลว แต

เมื่อกมศีรษะลงมองเพียงเล็กนอย เขาก็ตกใจแทบสิ้นสติ 

รางครึง่ทอนบนัอนันาสะพรงึกลวักลบัหยดุนิง่อยูทีบ่นัไดขัน้บนสดุ 

ใกลกับชานพักบันไดที่เขากำลังยืนอยู หางจากปลายเทาของศาสตร

เพียงแค 3 กาว ในระยะประชิดตัวมากจนนากลัว 

รางครึ่งทอนบนหยุดนิ่งไมขยับเขยื้อนราวกับกำลังรอคอยให

เขามาถึง!! 

ศาสตรเกือบจะตะโกนรองเสียงหลงออกมา แตรีบกลืนเสียง

ท้ังหมดกลับลงสูลำคอไดทัน ฝเทาหยุดชะงัก แตไมเกิดเสียงพ้ืนรองเทา

นักเรียนที่ทำจากยางเสียดสีกับพื้นหินออนแตอยางใด 

เด็กชายยืนนิ่ง 

รางครึ่งทอนบนหยุดนิ่ง พลางพึมพำฟงไมไดศัพทเชนเดิม 

“...” “...” “...” 

ทวาครั้งนี้ ศาสตรอยูใกลมากเกินไป จนพอจะจับใจความบาง

คำพูดจากบางประโยคได เปนเสียงแหบแหงโหยหวนพูดวา 

...ฆา ...ตามติด ...ฉีกราง 

ถอยคำที่ไดยินทำเอาเด็กชายแทบกลั้นหายใจ ลุนระทึกวา

วิญญาณจะหันหนากลับมาหรือไม 

‘ถามันเจอเราละก็ ตายแน ๆ!’ 

ทวารางคร่ึงทอนบนกลับคืบคลานลงบันไดตอไป ไมแนใจเหมือน
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กันวาทำไมมนัถงึหยดุท่ีบนัได หรอืวามนัจะหยดุคิดอะไร แตทีแ่น ๆ ก็คือ 

มันคงไมไดหยุดรอเขาอยางที่คิดไวแตแรก 

ศาสตรรอใหวิญญาณคลานลงไปถึงบันไดขั้นลางสุด ในจังหวะที่

เริ่มมีเสียงคลาน เขารีบถอนหายใจออกมาเฮือกใหญดวยความตื่นเตน 

หวาดกลัว ระคนโลงอก เหงื่อไหลลงมาตามขมับ ดวงตาเบิกโพลง 

‘เกือบไปแลว!’ 

รางครึ่งทอนบนคลานลงบันไดไป ขณะที่เด็กชายดวงตากลมโต

พยายามสงบสติอารมณ วิธีสะกดรอยแบบเดิมใชไมไดผล หากประชิด

ตัวเกินไปก็จะโดนจับได แตการกะจังหวะแบบท่ีเขาทำเม่ือครูก็มีขอเสีย

ตรงที่จะตองมีชวงจังหวะหนึ่งที่มองไมเห็นวิญญาณ ซึ่งอันตรายมาก 

วิญญาณอาจคลาดสายตาไป หรือไมก็อาจจะดักรอเขาอยูก็ได ซึ่งเขา

ไมมีทางรูไดเลย 

ศาสตรเกือบตัดใจที่จะตามสะกดรอยตอเพราะมันเสี่ยงอันตราย

มากเกินไป หากเขาไมคิดวิธีที่ดีกวาออกมาได แบบในภาพยนตรแนว

สายลับที่เขาเคยดู เชน 007 หรือซีรีสนักสืบเรื่องอื่น ๆ 

เวลาที่พระเอกสายลับจะเดินเลี้ยวแตละโคง และตองการตรวจ

สอบวาหลังเล้ียวโคงไปจะมีศัตรูดักรออยูหรือไม สายลับมักจะใชกระจก

เปนอุปกรณชวย เขายื่นมือที่ถือกระจกบานเล็ก ๆ ใหพนขอบทางเดิน 

ชูกระจก แลวมองเงาสะทอนผานกระจกนั้น ดวยหลักการเดียวกับ

กระจกติดถนนบริเวณทางโคงถนนที่ทำใหรถที่แลนมาจากทั้งสองฝง

มองเห็นไดวามีรถคันไหนกำลังแลนสวนมาจากอีกทางบาง แตวิธีนี้

หากเบนกระจกใหไดมุมดี ๆ คนที่ถูกสะกดรอยหรือคนที่ดักรอเราอยู

อาจจะไมสังเกตเห็นขอบกระจกที่ยื่นออกไปเพราะมันเล็กมาก ขณะที่

ฝายสายลับจะเห็นภาพสะทอนของทางเดินอีกฝงผานเงาสะทอนบน

กระจกไดชัดเจน 

แมจะหวาดกลัวความตาย แตศาสตรก็เปนแคเด็กประถมที่ไม
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ตระหนักถึงความนากลัวของมันอยางจริงจัง ประกอบกับอารมณต่ืนเตน 

ที่คิดวิธีสะกดรอยใหม ๆ ได ทำใหเกิดแรงผลักดันที่จะตามสะกดรอย

ตอ หากแตเขาไมมีกระจกพกติดตัวแตอยางใด 

เสียงคืบคลานกำลังจะหางออกไป ศาสตรรีบลนลานควานหา 

กระจกทั่วทั้งตัว ทวาไมวาจะหายังไงก็ไมพบ 

หลงัจากเคนสมองอยางหนกัเขากฉ็กุคิดขึน้ไดวา โทรศพัทมอืถอื

ระบบหนาจอสัมผัสซึ่งติดฟลมกันรอย เวลาปดหนาจอจะกลายเปน 

สีดำเงา และสะทอนภาพตาง ๆ แทนกระจกไดเปนอยางดี  

เด็กชายรีบความือถือข้ึนมาสองแทนกระจก และเห็นภาพสะทอน

รางครึ่งทอนของวิญญาณเด็กสาวคอย ๆ คืบคลานหายไปที่หัวมุม

ระเบียงทางเดินชั้นสาม อารมณตกใจทำใหมือของเขาสั่นจนเผลอทำ

มือถือตกพื้น แตก็นับวาโชคดีที่ควาเอาไวไดทัน ในวินาทีถัดมา เขาก็

คอย ๆ ยองลงบันไดไปอยางเงียบเชียบ 

วิธีสะกดรอยแบบใหมก็ใชการไดดี คราวนี้เขาสามารถเห็นได

ชัดเจนวา วิญญาณกำลังคลานถึงที่ไหน หยุดอยูตรงไหน และหันซาย

หันขวามองอะไรบาง อากัปกิริยาของวิญญาณที่เห็นไดชัดเจนชวย 

ขับเนนความสยดสยองของสิ่งที่เขากำลังทำอยูใหมากขึ้น เหมือนคนที่

กำลังสะกดรอยคนอื่น และเริ่มไดเผชิญกับความลับที่ไมควรเปดเผย

มากยิง่ขึน้ วญิญาณซึง่ควรเปนสิง่ลกึลบักลบัแสดงทาทใีหเขาสงัเกตได

แทบทกุอิรยิาบถอยางละเอยีด ทำใหเดก็ชายอดตืน่เตนระคนหวาดกลวั

ไมได 

วิญญาณเด็กสาวมัธยมปลายเริ่มคลานลงบันไดตออยางมุงมั่น

โดยไมเงยหนาหรือหันลอกแลกไปทางใดอีก 

เมื่อมาถึงชานพักบันไดทางลงสูระเบียงทางเดินชั้นสอง ศาสตร

ก็เริม่ใจสงบเพราะสามารถควบคมุสถานการณไดแลว เขาจงึหวาดกลวั

นอยลง พลางยืน่โทรศพัทมอืถอืออกไปจองมองเงาสะทอนรางครึง่ทอน
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ของวิญญาณเด็กสาว 

ศีรษะของเด็กสาวซึ่งควรจะหัวทิ่มลงพื้นเพราะกำลังคลานลง

บันได ทวาตอนนี้หลอนกลับเงยศีรษะขึ้นเปนองศาประหลาด เอียงคอ 

หันหนามามองยังตำแหนงที่ศาสตรถือโทรศัพทมือถืออยู 

‘มันกำลังมองมาที่เรา’ 

เด็กชายเกือบหลุดกรีดรองออกมาเปนครั้งที่สอง ไมกลามองตอ 

วาวิญญาณตนนั้นสบตากับเขาหรือไม รีบชักโทรศัพทมือถือกลับมา 

ปลายเทาชี้ขึ้นเปนสัญญาณทางจิตวิทยาบงบอกการเตรียมวิ่งหนี 

หัวใจเตนโครมคราม ปสสาวะที่อั้นไวทำทาจะราดออกมาเสียตั้งแต

ตอนนี้ 

ครืด... ครืด... เสียงคืบคลานดังตอเนื่อง 

ศาสตรพยายามรวบรวมความกลา ยื่นโทรศัพทมือถือออกไป

มองภาพสะทอน ตั้งใจวาหากเห็นภาพสะทอนของรางครึ่งทอนบน

ซอยแขนถี่ยิบพารางของมันคลานขึ้นมาตามบันไดเมื่อไหร เขาก็จะ 

รีบวิ่งหนีทันที 

ทวาเงาสะทอนบนหนาจอโทรศัพทมือถือกลับมีเพียงบันไดและ

ระเบียงทางเดินวางเปลา 

ศาสตรใจหายวาบ วิญญาณนาสะพรึงกลัวไดหายตัวไปจาก 

หนาจอ เขาไมสามารถสรุปไดเลยวา การเห็นภาพวิญญาณคอย ๆ 

คลานขึ้นมาหาตน กับการไมเห็นวิญญาณอีกและไมรูวาตอนนี้มันอยู 

ที่ใดกันแน อยางไหนนาสะพรึงกลัวกวากัน 

ตกลงวิญญาณตนนั้นสังเกตเห็นเขาแลวหรือยัง ศาสตรเองก็ 

ไมแนใจนัก เขารีบวิ่งลงบันไดไปที่ระเบียงทางเดินชั้นสอง แตก็ไมพบ

สิ่งใด ระเบียงทางเดินมืดสลัววางเปลา มองผานหนาตางออกไปก็เห็น

ทองฟาเริ่มมืดสนิทเพราะเขาใกลยามค่ำคืนเต็มที 

รางครึ่งทอนหายไปไหนกันแน ศาสตรกลัวจนลนลาน ชะโงก
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หนามองไปที่บันไดลงสูชั้นหนึ่ง แตก็ไมพบอะไร 

ครืด... ครืด... เสียงคืบคลานดังมาจากทางดานหลัง 

เด็กชายตากลมสะดุง หัวใจแทบหยุดเตน หันกลับไปมองท่ีระเบียง

ทางเดินทันที แตก็ไมพบอะไร เสียงคืบคลานดังออกมาจากหองเรียน

สักหองที่ตั้งเรียงรายไปทั่วทั้งชั้นสอง 

ศาสตรรูดี... การพยายามสังเกตวาวิญญาณคลานเขาไปใน 

หองไหนคงไมใชเรื่องดี เพราะหากมันคลานออกมาจากหองเมื่อไหร 

ระเบียงทางเดินที่วางเปลาจนไมมีที่หลบซอนอื่นจะทำใหมันเห็นราง

ของเขาไดในทันที ที่นั่นจึงเปนสถานที่เปดโลงที่อันตรายเกินไป 

อยางไรก็ดี การที่รางครึ่งทอนบนคลานลงบันไดจากชั้นหา แลว

หายไปในหองเรียนสักหองที่ชั้นสอง นั่นหมายความวาวิญญาณอาจมี

จุดประสงคมุงตรงมาที่หองนี้แตแรก ซึ่งนาสงสัยมากวาทำไมมันถึง 

มุงตรงมาทางนี้ หรือวาในหองนี้มีความลับอะไรอื่นซอนอยู บางทีมัน

อาจเปนแหลงกำเนิดแทจริงที่จะบอกเบาะแสทั้งหมดของวิญญาณตนนี้

ก็เปนได 

ความอยากรูอยากเห็นถึงขีดสุดเอาชนะความกลัวในใจของเขา

ไปไดเพียงเฉียดฉิว เด็กชายพยายามคิดหาวิธีตรวจสอบประตูหอง 

ทุกหองโดยที่ไมตองยืนเดนอยูกลางระเบียงทางเดินแบบนี้ 

เขาตัดสินใจแอบซอนที่หัวมุมบันไดทางลงไปยังชั้นหนึ่ง กอนจะ

แอบมองระเบียงทางเดินชั้นสองผานเงาสะทอนของโทรศัพทมือถือ  

แตภาพที่เห็นก็เล็กและไมชัดแทบจะระบุไมไดวา รางของวิญญาณ

นักเรียนหญิง ม.ปลายคืบคลานเขาไปในหองใดกันแน 

เขาหัวเสีย แตก็ไมยอมแพ เสียงคืบคลานดังแววมาจากระเบียง

ทางเดินเปนระยะ ๆ 

ในตอนนั้นเองที่หัวคิดเริ่มแลน ศาสตรกดเปดหนาจอโทรศัพท

มือถือ เขาไปท่ีฟงกชันกลองถายรปู ย่ืนโทรศพัทมือถือออกไปกดถายรูป
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ระเบียงทางเดินโดยไมลืมปดเสียงชัตเตอร ทันทีที่ถายรูปเสร็จ เขาก็

รีบเปดดูทันที 

ภาพระเบียงทางเดินมืดสลัวบนหนาจอจนเกิดเปนภาพเกรน มี

จุดสีเพี้ยน ๆ ประหลาด ๆ ขึ้นเต็มไปหมด แตแสงจากทองฟาเพียง

เลก็นอยทีส่องผานหนาตางทำใหพอมองเหน็ประตไูดบาง เขารบีกดปุม

ขยายรูปแลวจองมองประตูหองทุกหองทันที 

หากในภาพปรากฏวญิญาณกำลงัจองมองมาทีก่ลองพลางแสยะยิม้ 

เขาคงตกใจจนรองออกมาแน ๆ แตในภาพไมมีอะไรตองสงสัยหรือผิด

ปกติ เด็กชายจึงถอนหายใจออกมาเปนรอบที่สอง 

ในภาพที่ขยายใหญ ปรากฏวา ประตูหองเรียนชั้นประถม 2/7 

แงมอยูเล็กนอย... 

เด็กชายแทบรองไชโยกับชัยชนะในการใชสมองกับไหวพริบใน

การสะกดรอยตามผีของตน แตก็ตองอดใจเอาไว คอย ๆ ยองตามผี 

ตอไปเรื่อย ๆ เพื่อเขาใกลหองประถม 2/7 ทีละนิด ๆ 

ระหวางหองเรยีนแตละหอง มเีสาอาคารก้ันกลางระหวางผนงัหอง

ยื่นออกมาเล็กนอย ศาสตรอาศัยเสาเหลานั้นเปนที่กำบังรางระหวาง

คอย ๆ เขยบิไปทลีะหอง ประถม 2/1... 2/2... 2/3... 2/4... 2/5... 2/6...

และ 2/7 

ศาสตรไมลืมที่จะใชโทรศัพทมือถือสะทอนภาพผานรอยแงม

ประตูในหองแทนกระจก ภาพนั่นมืดมากจนแทบมองไมเห็นอะไร แต

อยางนอยก็ไมเห็นวาจะมีสิ่งไมชอบมาพากลขยับอยูภายในหอง 

เด็กชายคอย ๆ เงยหนาเขาไปทางชองวางประตูหนาของหอง 

โตะและเกาอี้ตั้งเรียงรายตามปกติ บนพื้นไมมีสิ่งใด และไมมีเสียง 

คืบคลานดังแตอยางใด 

แตวิญญาณนั่นนาจะอยูภายในหองนี้ 

ศาสตรคอย ๆ กมตัวลงคลานบนพื้น หวังจะอาศัยโตะและเกาอี้
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คอยชวยกำบังรางของเขา 

ในตอนนั้นเองที่เด็กชายตากลมมองผานชองวางระหวางขาโตะ

จำนวนมาก เห็นรางของนักเรียนหญิงบริเวณสวนตั้งแตอกลงมาถึงเอว

ที่ขาดสะบั้นจนแทบเห็นลำไสสีชมพูหอยตองแตงเรี่ยพื้น กำลังคอย ๆ 

คลานออกไปทางประตูหลังของหองเรียน 

หากศาสตรเขามาในหองชาไปกวานีเ้พยีงนาทเีดยีว รางครึง่ทอนบน

ของนักเรียนหญิงคงคลานออกจากหองมาที่ระเบียงทางเดิน และเจอ

เขาเปนแน นบัวาโชคดมีากท่ีเดก็ชายตดัสินใจคลานเขามาในหองเรยีน

กอน 

เสียงคืบคลานของมันเบาลงมากจนไมสามารถใชมันเปนสัญญาณ

เตือนวามันกำลังคลานไปทางไหนไดอีก 

หลังจากควบคุมจังหวะลมหายใจไดแลว ศาสตรก็คอย ๆ เดิน

ออกจากหอง มองเห็นวิญญาณคืบคลานขึ้นไปตามขั้นบันไดสูชั้นสาม 

ทำใหเขาสงสัยมากขึ้นไปอีกวามันจะกลับขึ้นไปเพื่ออะไร 

รางอันนาสะพรึงกลัวคลานไปถึงชั้นสาม ซึ่งมีทางเชื่อมอาคาร

ไปยังอาคารขางเคียง ช่ือวา อาคาร 6 ท่ีอยูต่ำกวาและเหล่ือมกันเล็กนอย 

ดังนัน้ เวลาจะขามไปอาคาร 6 ตองเดนิลงบนัไดราวหาขัน้ไปสูทางเชือ่ม

กอนจะไปสูชั้นสามของอาคาร 6 ได 

และ... สิ่งที่เขาไมคาดคิดวาจะไดเห็นก็ปรากฏตัวขึ้นที่ระเบียง

ทางเดินอันมืดมิดช้ันสามของอาคาร 6 

‘รุง!’ 

ศาสตรตกใจมากเมือ่เหน็รางของเดก็สาวผวิขาว ผมยาวไมถงึบา 

ดวงตากลมโตนารกั ทีเ่ขากำลงัแอบชอบอยูเดินมาตามระเบยีงทางเดนิ

ชัน้สามของอาคาร 6 เนือ่งจากทางเชือ่มกบัทางเดนิชัน้สามของอาคาร 6 

อยูในระดับเสมอกัน เด็กหญิงจึงไมสามารถมองเห็นรางครึ่งทอนบนที่

กำลังคืบคลานไปหาเธอได เพราะราวกั้นระเบียงทางเดินกับทางเชื่อม
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อยูระดับสายตาเธอพอดี 

‘อันตราย รุง อยาเดินไปทางนั้น!’ 

หากเขาไมรีบหยุดสถานการณในตอนนี้ละก็ อีกไมถึงสามนาที

ขางหนา รางคร่ึงทอนบนอันนาสะพรึงกลัวคงไดประจันหนากับเด็กหญิง 

ที่เขาแอบชอบอยูเปนแน 

ศาสตรรีบใชสมองคิดอยางรวดเร็ว เขาคิดไดในทันทีวาควรสง

ขอความไปเตือนรุง แตขอความสั้น ๆ ที่บอกวาใหรุงหนีผีไมนาจะ

ทำใหเด็กสาวเชื่อหรือตั้งสติไดในทันทีแนนอน ดังนั้นตองโทรศัพท 

คุยกันเทานั้น แตหากโทรคุย วิญญาณรายก็อาจไดยินเสียงของเขา 

และรูวาเขาจับตามองมันจากทางดานหลังอยู 

เด็กชายรีบวิ่งขึ้นบันไดเตรียมไปชั้นสี่เพื่อโทรศัพทหารุง แตนึก

ขึ้นไดวา รางครึ่งทอนบนของนักเรียนหญิงมัธยมปลายจะไดยินเสียงรุง

ตอนคุยโทรศัพทอยูดี 

เด็กชายรอนรนทำอะไรไมถูก หากปลอยท้ิงไวนานเกินไปวิญญาณ

รายตองเห็นรุงเปนแน 

ในที่สุด เขาก็รีบกดพิมพขอความสงหาเด็กหญิงวา 

[เดี๋ยวเราจะโทรไป อยาพูดกับเรานะ ฟงเราอยางเดียว] 

กอนจะรีบกดหมายเลขโทรหารุงทันที เด็กสาวรับสาย ศาสตร 

ก็รีบพูดรัว 

“รุง! ระวังนะ ผีที่เราบอกวาเจอเมื่อคืนกอนมันกำลังจะคลาน 

ไปหาเธอ เธออยาเพิ่งเดินมาที่ทางเชื่อมตึกนะ รีบหนีลงบันไดอีกฝง

เดี๋ยวนี้เลย เร็วเขา!” น้ำเสียงของเขากระสับกระสาย 

ในตอนนั้นเอง เด็กหญิงซึ่งควรจะไดอานขอความ และไมควร 

จะเอยปากพูด กลับเปลงเสียงกลับมาเปนเชิงถามทันที 

“เออ... ศาสตร ตอนนี้เราเดินบนทางเชื่อม แตไมเห็นอะไรเลย

นะ เธออยาลอเลนใหกลัวสิ” เสียงของเด็กหญิงสั่นกลัว 
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ศาสตรประหลาดใจระคนโลงอก ‘วิญญาณรายนั่นหายไปแลว 

รุงปลอดภัยแลว’ 

ทวาเขาโลงใจไดไมนานนัก หัวใจก็หลนวูบเมื่อตระหนักไดถึง

คำถามสำคัญที่เขามองขามไป 

‘แลวมันหายไปไหน’ 

ครืด... ครืด... ครืด... 

เสียงคืบคลานดังมาจากทางดานลาง เมื่อศาสตรหันกลับไปมอง 

ก็พบรางครึ่งทอนบนของเด็กสาวนักเรียนมัธยมปลายกำลังซอยแขน

คลานขึ้นมาหาเขาตามขั้นบันไดอยางรวดเร็วดวยรางกายที่โยกเอียง

ซายทีขวาทีเปนจังหวะชวนขนหัวลุก 

เสียงพึมพำฟงไมไดศัพทที่เคยจับความไดแคนิดเดียว กลับ

ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมันมาอยูในระยะประชิด 

“ฉัน...” “ฉีกราง...” “ฆา...” “แก...” “ตาย...” 

คราวนี้ศาสตรมั่นใจไดในทันที วารางครึ่งทอนบนนั้นมองเห็น

เขาแนนอนแลว! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตรตกใจลนลานจนปสสาวะแทบราด นำ้ตาแทบเลด็ แหกปาก

ตะโกนสดุเสียง ความกลวัทีย่ากจะอธบิายไดดวยทศันคต ิและความคดิ

ของเดก็ประถมตวันอย ๆ อยางเขาแลนเขามาภายในสมองจนความคดิ

ทุกอยางหยุดไปชั่วขณะ  

ครืด... ครืด... มันคลานเขามาใกลมากทุกที 

เด็กชายตากลมลนลาน รีบวิ่งขึ้นบันไดไปที่ชั้นบน กอนจะนึกได

วาไมมีบันไดทางลงหรือทางเชื่อมอื่นใหหนีลงจากอาคารไดอีกตอไป

แลว ขืนวิ่งขึ้นบันไดตอไปเรื่อย ๆ เทากับวาจะหนีขึ้นไปเจอทางตันที่

ชั้นบนสุดแทน และจะไมมีทางรอด! 

 

‘ทำยังไงดี’ 

สมองลนลานคิดหาทางรอดสุดชีวิต หากเทียบตัวเขาเปนสายลับ 

ตอนนี้เขาก็กำลังโดนศัตรูไลลาอยูในระยะประชิด ชนิดท่ีเรียกไดวาลุน

กาวท่ี 3 
ความแตกตางของ เด็กผูชาย กับ เด็กผูหญิง 
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กันจนใจหายใจควำ่ ทางรอดของสายลบัมเีพยีงทางเดยีว คือตองหาทาง

สลัดมันใหหลุดใหได 

‘ใกลกันแบบแทบจะหายใจรดตนคอแบบนี้จะสลัดมันหลุดได 

ยังไงละ!’ 

วิญญาณรายขยับแขนคืบคลานโยกเอียงซายทีขวาทีอยางรวดเร็ว 

ยนระยะใกลเขามามากขึ้น ผมโชกเลือดปลิวสะบัดไปมา เขามาใกล

มากกวาเดิมเรื่อย ๆ  

ขณะที่เด็กชายกำลังคิดวาอาจจะไมมีทางรอดเหลืออีกตอไป... 

เขาก็สัมผัสไดถึงบางสิ่งที่เย็นเฉียบ และลื่นเปนเมือกควาท่ีขอเทา 

ขางซายของเขาเอาไว 

มันคอย ๆ เงยหนาพรอมเคนเสียงต่ำผานเสนผมที่หอยยอย 

ลงมาปรกใบหนาเนาเฟะ 

“จับ...” “ได...” “แลว...”  

เสียงพึมพำดังฟงชัด กอนที่มันจะหมุนตัวและคลานลงบันได 

ไปดวยมือขวาขางเดียวที่ยังเปนอิสระ ขณะที่มือซายยังคงควาขอเทา

ของศาสตรเอาไว  

“...ฉีกราง” “...” “ตาย!” 

ในวินาทีถัดมา รางของเขาก็ถูกกระชากลมลงไปตามขั้นบันได

อยางรวดเร็ว เลือดไหลเปนทางยาวตามขั้นบันไดวนขณะรางของเขา

ถูกลากหายลับไปตามบันไดอันมืดมิด ไมมีเวลาแมแตจะสงเสียงรอง

ดวยความกลัว 

ศาสตรถูกลากลงมาตามบันไดจากชั้นสาม... ชั้นหนึ่ง... จนถึง

สนามโรงเรียน... 

มันลากรางของเด็กชายผากลางสนามโรงเรียน เขาไปภายใน

อาคารโรงอาหารที่อยูดานในสุดของโรงเรียน... 
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รุงที่ยืนมองจากทางเชื่อมอาคาร ไดยินเสียงรองของศาสตรจึง

ยืนชะงักคางอยูที่เดิมดวยความตกใจ  

เธอพยายามโทรกลับไปหาเด็กชายแตโทรไมติด จึงไดแตลนลาน

อยูกับที ่มองลงไปทีส่นามโรงเรยีน นัน่ทำใหเด็กหญิงไดเหน็ภาพอนันา

สะพรึงกลัวของนักเรียนหญิงมัธยมปลายที่มีแตรางครึ่งทอนบนคลาน

ผานพื้นสนามไปอยางรวดเร็ว และลากรางของศาสตรครูดไปตามพื้น

ขรุขระจนมองเห็นรอยเลือดเปนทางยาว 

รางของทั้งสองหายเขาไปในโรงอาหารอันมืดมิด.. 

เด็กหญิงยังคงยืนนิ่งมองทางเขาโรงอาหารที่วางเปลา มือและ

ขาสองขางสั่นสะทาน เผลอทำโทรศัพทมือถือตกพื้น เธอไมรูวาจะทำ

อยางไรตอดีมีเพียงความกลัวเทานั้นที่ครอบงำสติ 

 

โรงอาหารถูกตกแตงดวยกระเบื้องสีขาว ผนังก็ทาดวยสีขาว 

ดานขางโรงอาหารมีบันไดทางขึ้นไปยังหองเก็บของ และโรงยิมขนาด

ไมใหญมากซึ่งคอนขางเกาอยู 

รางครึง่ทอนบนยงัคงลากรางของศาสตรถลููถกัูงขึน้บนัไดทางเดนิ

อยางไรความปราณี เลือดของเขาก็ยังไหลเปนทางขึ้นไปตามขั้นบันได

อยางตอเนื่อง 

ศาสตรถกูลากขึน้มาทีบ่นัไดจนถงึทางเขาประตโูรงยมิของชัน้สอง

ซึ่งเปดคางไว... 

เด็กชายนอนแนนิ่งไมไหวติงอยูบนพื้นโรงยิมอันเย็นเฉียบ ราง

ครึ่งทอนอันนาสะพรึงกลัวพึมพำเสียงชวนขนหัวลุกซ้ำไปซ้ำมา  

“...ฉีกราง” “...ตาย!” “...ฉีกราง” “...ตาย!” “...ฉีกราง” “...ตาย!” 

รุงวิ่งลงมาจากทางเชื่อมอาคาร พยายามเขาไปใกลโรงอาหาร

ดวยทาทางหวาดกลัว เธออยากจะสงเสียงเรียกภารโรงหรืออาจารยแต

ก็ไมกลา สมองสับสนจนตั้งสติไมได จับตนชนปลายไมถูก 
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‘จะทำยังไงดี ศาสตรโดนจับตัวไป ทำยังไงดี ๆ...’ เด็กหญิงลนลาน 

คิดอะไรวนไปวนมาตามประสาเด็กประถม 

‘ไมสิ เราตองตั้งสติกอน ตองหาใครสักคนมาชวยศาสตร’ 

 

ศาสตรยังคงนอนนิ่งไมขยับเขยื้อน รางครึ่งทอนบนของนักเรียน

หญิงมัธยมปลายปลอยรางของเขาออก มันคลานไปมาพลางสงเสียง

พมึพำประหลาดขณะเคลือ่นรางไปทัว่ทัง้โรงยมิ มองเหน็เปนเงาลาง ๆ 

เคลื่อนผานในความมืด 

ศาสตรคอย ๆ ลมืตาขึน้ เดก็ชายลอบถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ

ดวยความเจ็บปวด เลือดจำนวนมากที่เปนคราบอยูบนพื้นเกิดจากการ

ทีใ่บหนาและทกุสวนของรางกายกระแทกไปตามมมุบนัไดจนปวดระบม 

และเขาก็ใชประโยชนจากเลือดโดยการคอยปายมันตามพื้น และขั้น

บันไดใหเหมือนเลือดไหลออกมาเยอะ 

ศาสตรไมไดเรียนรูวิธีนี้จากภาพยนตรเรื่องใด เขาใชไหวพริบ

คิดขึ้นเอง แตสิ่งที่เขาเลียนแบบจากภาพยนตรสายลับคือ การจงใจ

แกลงทำเปนตายเพื่อใหศัตรูประมาท แลวคอยกลับมาเลนงานศัตรู

ภายหลัง 

นั่นเปนเหตุผลที่เขาจงใจปายเลือดเยอะ ๆ ไปตามทาง และ

พยายามนอนแนนิ่ง 

ซึ่งแนนอนวาวิธีนี้จะใชไดผลก็ตอเมื่อศัตรูเชื่อมั่นจริง ๆ วาเขา

ตายไปแลว 

และวิธีนี้จะกลายเปนกับดักมัดตนเองใหตกสูหลุมพรางแหง

หายนะ เมือ่ศตัรรููวา เขายงัไมไดตายจรงิ ๆ ดังนัน้ หามใหศตัรรููเดด็ขาด

วาเราแกลงตาย น่ีคือหัวใจสำคญัของแผนการนี ้หากถกูจับไดก็เปนอนั 

จบกัน 

เขาเหมือนจะฉลาดที่พยายามหาทางรอดจากการถูกวิญญาณ
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จับตัวได แตเด็กชายทำไปเพราะสถานการณคับขัน จึงคิดโดยไมได

ไตรตรองใหดี นั่นทำใหศาสตรรูสึกหวาดกลัว และคิดวาตนเองโงมาก  

เพราะเขาลืมอะไรบางอยางไปเสียสนิท ไมใชวาลืม แตควรจะ

บอกวา เขาคิดวิธีที่ดีมากไปกวานี้ไมไดตางหาก 

การแกลงตายอาจเปนวิธท่ีีดทีีจ่ะใชหลอกศตัรทูียั่งมชีีวิตอยู 

แตตอนนี้เขากำลังหลอกศัตรูที่ตายกลายเปนวิญญาณไปแลว

จริง ๆ 

หากวญิญาณที ่ “ตายไปแลว” สามารถลวงรูไดทนัทวีาใคร “ตายจรงิ” 

หรือไม การเดิมพันของเขาก็จบสิ้น 

ดังนั้น การวางแผนของศาสตรก็เปลาประโยชน เขาไมมีทาง

หลอกวิญญาณได และถูกกับดักของตนเองยอนกลับมาทำราย 

เด็กชายคิดขณะพยายามกลั้นหายใจ แตก็นั่นแหละ... มีอะไร

ยืนยันไดละวา วิญญาณจำเปนตองรูวาคนคนนั้นตายเหมือนตนรึเปลา 

ในเมือ่คนทีย่งัมชีวีติอยู ยงัสามารถถกูคนทีย่งัมชีวีติอยูเหมอืนกนั

หลอกเอาไดเลยวาตนตายไปแลว และยังมีกรณีที่บางครั้งมีคนปวย

ทางจิตขโมยศพมาแตงตัวเสียสวยงาม จนคนที่มีชีวิตอยูยังถูกหลอก

ใหเชื่อเลยวาศพนั่นก็มีชีวิตเหมือนตนเชนกัน คนที่เปนสายลับในหนัง

บางครั้งก็มองสายลับของฝายตรงขามที่ปลอมเขามาเปนพวกตนเอง

ไมออกเลยนี่นา ดังนั้น ก็มีความเปนไปไดเหมือนกันที่วิญญาณอาจ 

ไมไดดูออกเสมอไปวาคนไหนมีชีวิตอยูหรือตายไปแลวจริง ๆ 

ดวยเหตุผลดังกลาว ศาสตรจึงเลือกท่ีจะเดิมพันกับความเสี่ยง

ดังกลาว 

‘ขอรองละ... ขออยาใหวิญญาณนั่นดูออกเลยวาเราแกลงตาย!’ 

เด็กชายแทบไมหายใจ นอนแนนิ่งไมขยับเขยื้อน ทำตัวประดุจ

วาตนเองตายไปแลวอยางแนบเนียน 

 “...อยา” “...มาแกลง” “...” “...ตายจะดีกวา!” 
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วิญญาณสงเสียงครางขณะคลานเขาไปใกลรางของศาสตร มัน

เอียงคอเกินกวาเกาสิบองศาซึ่งเกินกวาท่ีองศาของมนุษยปกติจะทำได 

เสียงหนึ่งดังขึ้นเหนือศีรษะของศาสตรที่กำลังพยายามแกลงทำ

เปนตาย เขาโงมากที่คิดจะแกลงตายตอหนาผีที่ตายไปแลวจริง ๆ! 

วิญญาณเคนเสียงออกมาอยางมุงมั่น 

“ฉัน...” “...” “ฉีกราง...” “ฆา” “...แก” “ตาย...” 

เด็กชายตะโกนรองโหยหวน การสะกดรอยผีมันยากกวาการ

สะกดรอยคนหลายเทานัก และเขาก็ตระหนักไดเมื่อมันสายเกินไป 

 

พรึ่บ! 

ไฟทั้งโรงยิมถูกเปดจนสวางไสว มีใครบางคนยกคัตเอาทขึ้น 

รางของวิญญาณสาวมัธยมปลายมีทาทีตกใจเล็กนอย มันหัน

ศีรษะหมุนสามรอยหกสิบองศาเพื่อมองหาตัวการที่เปดไฟ สักพักมันก็

ชะงัก เมื่อไฟเปดปดรัว ๆ สรางความนาสะพรึงกลัว มันจึงรีบคลานหนี

และหายลับไปกอนที่ศาสตรจะไดทันมองตาม 

“โอย!” เด็กชายรองออกมาดวยความเจ็บปวด  

สิ่งที่อันตรายที่สุดของศัตรูในการที่จะกำจัดใครสักคนก็คือ การ

ที่ตนเองถูกเปดเผยตัวเสียกอน แสงไฟเมื่อครูที่ถูกเปดกะทันหันคง

ทำใหวิญญาณตกใจ ดวยตระหนักวาตัวตนกำลังจะถูกเปดเผย และมี

ใครอีกคนอยูในโรงยิมนี้ มันจึงคลานหนีไป 

“ระ... รอดตาย” ศาสตรพึมพำพลางถอนหายใจยาว 

“รีบออกมาเร็วเขา!!” 

ศาสตรตะโกนดวยความแปลกใจ “รวี!” 

 

“ไปคยุกนัทีบ่านนายกอนแลวกนั” รวพีดู ซึง่คำพดูประโยคถดัมา

ชางนารักจนขัดกับสถานการณขนหัวลุกเมื่อครู  
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“ฉันกลับบานสายไมไดแลวนะ พอใหรีบกลับบานกอนหกโมง 

บอกวาเปนเด็กเปนเล็กกลับบานสายจะมีอันตราย” 

“แลวนายจะโกหกพอแมนายยังไงวะที่วันนี้ไมกลับบาน” ศาสตร

ถามพลางเอาทิชชูเช็ดเลือดบนปากและจมูก 

“บอกวามาคางบานนายไง” หัวหนาหองตอบหนาตาเฉย 

เด็กชายทั้งสองเรียกรถแท็กซี่เพื่อไปบานของศาสตรซึ่งเปน

บานเดี่ยวขนาดไมใหญนัก สูงสองชั้น สีของผนังและหลังคาเริ่มซีด

ตามอายุของบานหลังนี้ 

ศาสตรไขกุญแจเขาบาน วันนี้พอแมของเขาก็ไมอยู เด็กชาย

น้ำตาไหลออกมาเพราะเจ็บแผลที่จมูกและปาก 

รวีรีบพูดเขาเรื่อง “ฉันก็จับตามองผีอยูเหมือนกัน” 

“ไมมีทางที่ฉันจะไมรูวานายสะกดรอยตามผีเหมือนกันหรอก” 

ศาสตรรีบแยง ขณะปาดน้ำตาและน้ำมูกออกจากใบหนา 

หัวหนาหองพูดตะกุกตะกัก “ฉันสะกดรอยไมเกงเหมือนนายนี่ 

ฉัน... ฉันแอบมองมันผานกลองสองทางไกลจากดาดฟาของอีกตึก พอ

เห็นนายถูกลากเขาโรงยิม เลยรีบไปชวย” 

ศาสตรหยุดรองไห กอนจะเปล่ียนมาย้ิมเล็กนอยดวยทาทีราวกับ

เปลี่ยนเปนคนละคนจากเมื่อครู แมจะเฉียดตายและเจ็บระบมไปทั้งตัว 

แตก็เปนประสบการณที่ตื่นเตนสุดขั้ว “ฉันกับนายมีอะไรเหมือนกัน

อยางหนึ่งนะ คือ เราชอบเรื่องตื่นเตนเหมือนกัน” 

รวีเห็นเพื่อนหยุดรองไห จึงกลาตัดสินใจพูดราวกับสนุกขึ้นมา 

“ใช ๆ ฉันตื่นเตนมากตอนที่เห็นผีออกมาจากหองเรียนจริง ๆ และลุน

ยิ่งกวาตอนที่เห็นนายสะกดรอยตามมันไป แตพอนายตามมันลงบันได 

หายลับไปจากหนาตาง ฉันก็มองไมเห็นมันอีก” 

“นายมองมันจากไหน” 

“ดาดฟาของตึกท่ีมีทางเชื่อม ตึกท่ีรุงอยูนะ แตตอนแรกฉันก็ 
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ไมเห็นรุงเหมือนกัน” 

“จริงสิ แลวตอนนี้เธอออกมาจากโรงเรียนแลวใชไหม” 

“ไมรูสิ” รวีสงสัยเล็กนอย “จะวาไป ฉันกับนายยอมกลับบานชา

เพราะรอเจอผี แลวรุงละ ทำไมเด็กประถมอยางรุงถึงกลับบานชา แถม

เปนเด็กผูหญิงอีกตางหาก” 

สำหรบัเดก็ประถมแลว การกลบับานชาถอืเปนเรือ่งรายแรงทีส่ดุ 

แตรุงกลับอยูที่โรงเรียนจนดึกด่ืน ทำไมนะ... 

ศาสตรทีเ่ริม่หายจากอาการหวาดกลวัวญิญาณเองกส็งสยัเชนกัน 

“วาแต ทำไมนายถึงมีเลือดไหลตามพื้นเยอะขนาดนั้น นายจงใจ

ละเลงเลือดใหมันดูเยอะ ๆ เหรอ” รวีถามอยางสงสัย “นายทำไปเพื่อ

อะไรอะ” 

เด็กชายตากลมสะดุง หนาแดงดวยความอาย เขาไมกลาเลา

ความเขลาของตนใหเพื่อนผูซึ่งฉลาดเปนอันดับตน ๆ ของหองฟง จึง

พยายามเบือนหนาหนี “ไมมีอะไรหรอก” 

แตรวหีวัไวเกนิกวาท่ีเขาคดิ เดก็ชายขยบัแวน ยิม้มเีลศนยั “อะ... 

หรือวา? อยาบอกนะวานายคิดจะแกลงตาย” 

“...”  

หัวหนาหองถึงกับหัวเราะออกมาดังลั่น “ฮา ๆ จะบาเหรอไง ถา

เจอคนจับตัวไปมันก็พอไดอยูหรอก แตนายหนีผีนะเวย! นายจะหลอก

วาตัวเองตายตอหนาคนที่ตายไปแลวจริง ๆ เหรอ? คิดอะไรเปนเด็ก

ประถมไปได” 

“แลวแกไมใชเด็กประถมเหรอไงวะ!” ศาสตรโตกลับ 

รวีกลับมาทำสีหนาจริงจังอีกครั้ง “เอาเถอะ นายลองเลาเรื่อง

ทั้งหมดใหฉันฟงที” 

เด็กชายตากลมเลาเรื่องทุกอยางที่ตนพบใหหัวหนาหองฟง เขา

ถึงกับอุทานออกมา “สุด ๆ เลยวะ ถึงนายจะโงไปบางที่แกลงตาย แต
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ตอนนั้นถาเปนฉันก็คงกลัวมาก ๆ เหมือนกัน เลนถูกผีลากตัวไป 

นี่หวา อยางนอยคิดวิธีแกลงตายไดก็ยังดีกวากลัวจนไมมีสติคิดวิธี

อะไรไมออก อีกอยางเหตุผลที่นายวามามันก็สมเหตุสมผลอยู ขนาด

เราที่ยังมีชีวิตอยูยังโดนหลอกไดเลย วาคนนี้ยังมีชีวิตอยูเหมือนเรา

จริง ๆ หรือเปลา ดังนั้นผีก็อาจจะเปนแบบเราไดเหมือนกัน เฮย! อันนี้

ฉนัชมนายนะเวย ไมไดประชด... โอเค ๆ เราจะลมืเรือ่งทีน่ายแกลงตาย

ตอหนาผีออกไป เอาเปนวา ฉันวานายเกงจริง ๆ ที่สะกดรอยตามมัน

ไปไดถึงขนาดนั้น ฉันชื่มชมเวย!” 

ศาสตรเลิกมองคอนแลวถามย้ำ “เมื่อกี้นายบอกวา อยางนอย

ฉันก็มีสติ และฉลาดพอจะคิดแกลงตายไดใชไหม” 

“ใช” รวีพยักหนา ศาสตรจึงทำทาภาคภูมิใจ ‘...ใชแลว เราไมได

โงสักหนอย เราแคเดิมพันกับโอกาสที่มันอาจจะไมรูตัววาเราตายแลว

ก็ไดนี่นา’ 

“เดี๋ยวกอน ตอนนี้ฉันเพิ่งนึกออก” รวีพูดขึ้นมา 

“อะไรวะ” เด็กชายตากลมเริ่มกลัวสิ่งที่อีกฝายจะพูด 

“เรายงัโลงใจไมไดนีห่วา ถาไอผนีัน่เปนแบบในเรือ่งเลา ทกุอยาง

ก็ยังไมจบ” หัวหนาหองพูดพลางชี้หนาเพื่อนชาย  

“จำไดใชไหม วาหลงัจากอาจารยเจอผนีัน่ทีโ่รงเรยีน เลยหนกีลบั

คอนโด แลวเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น” 

ศาสตรเบิกตาโพลง พลางนึกยอนเรื่องที่หัวหนาหองเคยเลา 

รางครึ่งทอนบนของนักเรียนหญิง ม.ปลาย คนหนึ่ง กำลัง

ปนกำแพงคอนโดอาคารสามอยูบนช้ันสิบเจ็ด ใกลจะขึ้นไปบน

ช้ันสิบแปด หองที่อาจารยหนุมคนนั้นอาศัยอยู… 

“นายอยาบอกนะวา มะ... มันจะคลานตามมาถึงบานฉัน” ศาสตร

ถามเสียงสั่น 

“ไมรูสิ ฉันกลัววะ ขอกลับกอนดีกวา” 
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“เฮย! อยาท้ิงฉันไวคนเดียวสิ” ศาสตรรีบเดินไปฉุดแขนเพื่อนไว 

แลวรีบพาเขาไปภายในบาน พลางเปดไฟ และลากเพื่อนไปนั่งที่โซฟา 

“จริงสิ ตอนนั้น นายยังเลาไมจบเลยนี่ วาพออาจารยคนนั้นเปดมาน 

แลวเคาเจออะไรตอ” 

รวีสงสายตาลอกแลก “จะใหฉันเลาจริงเหรอวะ” 

“ อยาพูดแบบนั้นสิวะ มีอะไรก็รีบ ๆ เลามาเลย” 

“คือ... อาจารยคนนั้น ตายนะ ไมมีเรื่องเลาชัดเจนวาตายยังไง รู

แตวานาสยดสยองมาก” 

“เวรกรรม สวนสำคัญท่ีสุดของเร่ืองดันบอกขอมูลแควานาสยดสยอง

มาก แลวฉันจะรูชะตากรรมตัวเองไดไงเนี่ย” 

บรรยากาศเครงเครียดกดดันเริ่มกลับมาอีกครั้ง ทั้งสองไดแต

นิ่งเงียบ หวาดกลัววาจะเกิดอะไรขึ้นตออีกหรือไม... ในตอนนั้นเอง 

โทรศัพทมือถือของศาสตรก็เริ่มสั่น 

เด็กชายตากลมเบิกตาโพลง แตเมื่อหยิบมือถือขึ้นมาดูหนาจอ 

ก็พบวารุงโทรมา เขารีบรับสายดวยเสียงสั่น “เธอโทรมาทำไมเนี่ย 

กลับถึงบานรึยัง” 

“ฉันขึ้นรถเมลมาที่บานเธอนะ” รุงตอบ 

รวีสงสัยมากขึ้นไปอีก “ปกติเด็กผูหญิงวัยประถมกลาขึ้นรถเมล

ตอนดึก ๆ เพื่อมาบานเพื่อนผูชายกันดวยรึไง” แตรุงไมไดยินเสียงของ

รวี เธอถามศาสตรทันที  

“ตอนนี้ฉันมาถึงปากซอยแลว กำลังจะเขาไป บานของเธอคือ

หลังไหน” 

ศาสตรและรวีมองหนากัน เด็กชายท้ังสองรูสึกสังหรณใจไมดี 

“บานหลังที่สี่ นับจากปากซอย อยูฝงซาย หลังคาสีแดงนะ มะ... มี

อะไรรึเปลา” 

 “ตอนนี้ฉันชะโงกหนาเขาไปในซอย มองเห็น... มันกำลังชะโงก
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คอมองอยูที่ประตูหนาบานเธอ...” รุงตอบดวยเสียงสั่นเครือ 

“มัน... อยูหนาบานฉันเหรอ” ศาสตรถามดวยความหวาดกลัว 

รวีลุกพรวดขึ้น มองผานหนาตางไปยังทิศของประตูรั้วบาน แต

มันมืดสนิทจนแทบมองไมเห็นอะไร 

สายโทรศัพทถูกตัดไปกะทันหัน เด็กชายตากลมตกใจมาก  

“ฮัลโหล ๆ ...รุง! เกิดอะไรขึ้น” 

รวีมีสีหนาซีดเผือด รุงบอกวามีอะไรบางอยางไมชอบมาพากล

ชะเงอคอมองอยูที่หนาประตูบานตอนนี้ แลวสายโทรศัพทของรุงก็ 

ถกูตดั โทรกลบัไปกีร่อบกโ็ทรไมตดิ ทกุอยางปะตดิปะตอกนัไดคำตอบ

ออกมาเพียงอยางเดียวเทานั้น 

มันมาแลว 

พอดีกับที่มีเสียงอะไรบางอยางเคาะประตูหนาบานของเขา... 

กอก กอก... 

รวีสะดุงเฮือก ศาสตรกลืนน้ำลาย กอนจะเดินไปประตูบานอยาง

กลา ๆ กลัว ๆ เพื่อเตรียมมองที่ตาแมว หาสิ่งที่อยูขางนอกประตู 

บริเวณหนาบานของตน  

กอก กอก... 

เสียงเคาะประตูดังไมยอมหยุด ศาสตรกลัวจนแทบขาดสติ เขา

ตัดสินใจบาบิ่น รีบเปดประตูออกทันที และกมลงมองขางลาง กอนที่จะ

พบวา... 

“เหวอออ!” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แขนสองขางที่ขาวซีดกำลังยื่นเขามาทางชองวางประตู ศาสตร

ตะโกนดังลั่น กอนรีบปดประตูทันที  

“มันมาแลว... มาแลวจริง ๆ” 

รวีรีบตะโกนหามปราม “ใจเย็น ๆ ตะ... ต้ังสติไว!” เด็กชายตากลม

มองตาเพื่อนกอนจะหอบหายใจ 

“นั่นสิ เราตองหนี รีบวิ่งเขาไปในบานกอนเถอะ” เด็กท้ังสองรีบ

วิ่งออกจากโถงหนาบานหายเขาไปในบานทันที 

แอด... เสียงประตูคอย ๆ แงมเปดดังขึ้น ครืด... ครืด... อะไร

บางอยางคืบคลานเขามา 

“มันคลานเขามาในบานแลว!” ศาสตรพึมพำดวยอาการใจเสีย 

“ตองออกไปจากที่นี่ อยูไมไดแลว” รวีพึมพำอยางรอนรน 

“จริงสิ ประตูหลังไง ตามฉันมา” 

เด็กชายเจาของบานพาไปที่ประตูหลังบานตรงหองครัว และรีบ

กาวท่ี 4 
ความแตกตางของ การหลบหนี กับ การไลตาม 
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วิ่งลัดเลาะออมไปทางประตูหนาบานอยางชำนาญ กอนที่จะหยุดพัก

หายใจเล็กนอย หัวหนาหองจึงถาม “เราจะหนีไปไหนตอ” 

“ไมรูสิ ยังไมมีแผนเลย” 

ศาสตรทำทาคลายเพิง่นกึอะไรบางอยางออก เขาอาปากคาง และ

รบีวิง่กลบัไปในหองทัง้ทีเ่สีย่งมาก วาอาจจะกลบัไปเจอกบัรางครึง่ทอนบน

อันนาสะพรึงกลัวเขา แตสักพักเขาก็กลับมาพรอมกระเปาเงินผูหญิง

ซึ่งนาจะเปนของแมเขา “เงิน ๆ ตองเอาเงินกอน” 

“จริงสิ เมื่อก้ีตอนนั่งแท็กซี่มาเงินฉันก็เกือบหมดแลว” 

ทั้งสองเดินเคียงกันไปบริเวณปากซอย รวีถามตอ “ตกลงเราจะ

ไปไหน” 

“เดินไปคิดไป ฉันกำลังใชความคิดอยู ขอรองละอยาเพิ่งถาม

อะไรไดไหมวะ” 

ในตอนนั้นเองโทรศัพทของศาสตรก็ดังขึ้น ทั้งสองสะดุงจนแทบ

กระโดด เดก็ชายเจาของโทรศพัทรบีรบัสายทนัทเีมือ่รูวาคนทีโ่ทรเขามา

คือรุงนั่นเอง เสียงเด็กหญิงดังมาจากปลายสายดวยความเปนหวง 

“ฮัลโหล ศาสตร รวี พวกเธอปลอดภัยไหม”  

“ยังปลอดภัยดี ๆ เธอรีบหนีออกมาจากหนาบานฉนัเร็วเขา” 

“หนีมาแลว จะรออยูที่ปากซอยนะ” 

“เธอจะหนีไปกับพวกฉันดวยเหรอ” 

ศาสตรพูดไมทันจบ ก็เห็นเงารางของเด็กหญิงคนหนึ่งรออยูที่

ปากซอยจริง ๆ จึงรีบว่ิงเขาไปใกล เม่ือเด็กชายเจอรุง เขาก็ถามคำถาม 

ที่ไมเขากับสถานการณหนาสิ่วหนาขวานสักเทาใด “กลับบานดึก ๆ ที่

บานไมวาเหรอ” 

“พอฉันไมซีเรียสเรื่องที่ฉันกลับบานดึกหรอก” 

“บานเธอเลี้ยงลูกยังไงกันเนี่ย” รวีสงสัย 

“เรื่องนั้นชางมันกอนเถอะจะ” รุงตอบปดราวกับไมอยากเลาสัก
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เทาไรนัก “หนีผีกันใหไดกอน เรื่องฉันคอยวากันทีหลังนะ” 

“ตองโบกแท็กซี่หนีไปที่อื่น” ศาสตรวกกลับเขาประเด็นที่ทุกคน

ควรจะใสใจที่สุดในตอนนี้ 

เด็กหญิงถาม “แลวถาแท็กซี่มา เราจะนั่งไปไหนดีละ” 

“ไมใชวาตองนั่งรถวนทั้งคืนเพื่อหนีมันนะ แบบนั้นมีเงินเทาไหร

ก็ไมพอคารถหรอก” 

“ฉันรูนา งั้นก็คงตองหนีไปที่ไหนสักท่ี ที่เราจะแอบวิญญาณได” 

หัวหนาหองเสนอ “ไปวัดไหม” 

“จะบารึไง วัดนี่ขึ้นชื่อเรื่องผีเยอะเลยนะเวย!” 

“นั่นสิ เราวาจะกลายเปนหนีเสือปะจระเขนะ อยาไปเลยดีกวา” 

“แลวจะเปนที่ไหนดีละ” 

ขณะที่ทุกคนเถียงกันเพราะคิดไมออก พลางมองไปดานหลัง

เปนระยะ ๆ ดวยความหวาดกลัววาวิญญาณจะออกมาจากบานของ

ศาสตรเมื่อไหร ความเครียดก็เริ่มครอบงำเด็กท้ังสาม เมื่อบนถนนไมมี

รถแท็กซี่ผานมาเลยสักคัน 

“ทำไมถึงไมมีแท็กซ่ีเลยวะเน่ีย” ศาสตรบนดวยความต่ืนตระหนก 

รวีเองก็ลุนระทึกเชนกัน เขามองไปรอบ ๆ อยางอยูไมสุข จน 

กระทั่งหันหลังกลับไปมองเห็น... เงาสีดำตะคุมที่มีความสูงไมมากนัก

กำลังเคลื่อนไหวดุกดิก และคืบคลานมาตามพื้นถนนจากบริเวณหนา

บานของศาสตร มุงตรงออกมาที่ปากซอยซึ่งพวกเขายืนรอรถอยู ใน

ระยะทางแคไมถึงสิบเมตรเทานั้น 

“มันคลานออกมาบนถนนแลว!” 

หัวหนาหองตะโกน เด็กชายตากลมตกใจ ขณะที่เด็กหญิงผมสั้น

รบียกมอืโบกแทก็ซีคั่นทีแ่ลนผานมาและเปดไฟแดงวา “วาง” แตโชเฟอร

กลับโบกมือแบบเหนื่อยหนายเปนเชิงบอกวาไมรับผูโดยสารกอนขับ

จากไป 
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เงาดำตะคุมคืบคลานมาถึงกลางซอย รางของมันบิดไปมาเล็กนอย 

และคลานเร็วขึ้น 

ทองถนนที่ไมมีรถผานไปมาเลย มีเพียงความมืดและแสงไฟ 

สีสมสองอาบพื้นถนน ความเงียบงันทำใหทุกคนไดยินแมกระทั่งเสียง

คลานจากในซอย ...ครืด ...ครืด  

รางครึ่งทอนบนอันนาสะพรึงกลัวใชสองแขนคืบคลานพาราง 

ตัวเองมุงมาขางหนาดวยความเร็วสูง 

“มันมาแลว ๆ” 

“เอาไงดี! รถก็ยังไมมาสักที” 

...ครืด ...ครืด เสียงคลานเขามาใกลมากจนนาตกใจ 

รุงพยายามขมกลั้นความหวาดกลัว ขณะที่รวีไดยินเสียงคลาน

ดังถี่รัวและเร็วขึ้นเรื่อย ๆ เขาไมอยากหันกลับไปมองเพราะมั่นใจวา

ภาพทีม่นัคลานดวยการยกแขนขึน้ลงเรว็ ๆ คงทำใหเขาหลอนมากแน ๆ 

ศาสตรพยายามคิดหาวิธีหลบหนี “การจะสลัดหลุดจากการตาม

ลา เราตองพรางตัว ดังนั้นเราตองหนีไปที่ที่มีคนเยอะ ๆ” 

หัวหนาหองเสนอ “ไปหางดีไหม” 

รุงขัด “ดึกปานนี้ หางคงปดเกือบหมดแลวละ” 

“ตอใหหางยังไมปด แตเราก็อยูไดไมนานอยูดี เพราะนี่มันก็มืด

มากแลว อีกอยางหางตอนใกลปดคนไมพลุกพลานหรอก” 

“บาเอย! งั้นก็จบกันแลวสิ” รวีพูดอยางสิ้นหวัง 

เด็กชายตากลมยังไมยอมเลิกใชความคิด ขณะที่เสียงคืบคลาน

ใกลเขามามากขึ้น ขณะที่ทุกคนเกือบจะเตรียมวิ่งหนีกันใหรูแลวรูรอด

อยูนั่นเอง แท็กซี่คันหนึ่งก็แลนผานมา คราวนี้รุงถึงกับเดินไปขวาง

ถนนทันที “ถาแบบนี้ไมจอดก็ใหมันรูไป” 

รถแท็กซี่เบรคจอดเสียงดังเอี๊ยด! เด็กชายทั้งสองตกใจกับความ

ใจกลาของเด็กหญิง แตไมมีเวลาใหปากคางมากนัก ทุกคนรีบขึ้นรถ 
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ขณะที่ศาสตรพูดดวยเสียงมุงมั่นเพื่อบอกปลายทางใหคนขับทราบ

ทันที 

“ไปผับ... ถนนขาวสารครับ” 

คนขับซึ่งยังเปนชายหนุมอายุไมมากนักมองมาที่เด็กท้ังสาม

ดวยทาทางประหลาดใจ เมื่อไดยินคำวา “ผับ” ออกมาจากปากเด็ก

ประถมที่ดูแลวไมนาจะเขากับคำดังกลาวไดเลยสักนิด คนขับก็สงสัย

จนอยากจะถามอีก แตพอเห็นปกธนบัตรในมือเด็กชาย ชายหนุมก็

เปลี่ยนใจไมคิดจะถามอะไรตอ และออกรถทันที 

รวทีีน่ัง่เบาะหนาขางคนขบัหนัมาชมเปาะ “ถนนขาวสารร ึชางคดิ

จริง ๆ” 

เด็กชายตากลมถอนหายใจ “ตอนแรกกะไป RCA แลว” 

รุงตามไมทัน “ทำไมเหรอ ทำไมถึงไปขาวสารละ” 

ศาสตรอ้ำอึ้งกอนตอบ “เคยดูในขาวนะ ถนนขาวสารมันเหมือน

เปนแหลงบันเทิงใชไหมละ เราก็ไมรูอะไรมากหรอกนะวาท่ีนั่นมีอะไร

บาง รูแตวาพวกผูใหญชอบไปอยูแถวนั้นแบบขามคืนกัน RCA ก็ดวย 

แตเห็นขาวบอกวาชวงนี้ถนนขาวสารคนนิยมเยอะกวา นาจะมีคนเดิน

เพนพานเยอะกวาแน ๆ” 

เดก็ชายอาจจะรูอะไรเยอะกวาเดก็วยัเดยีวกนัทัว่ไป แตก็ไมโตพอ 

ที่จะเขาใจคำวา ผับบาร และคำวา ไปตอรานอื่น ที่ทำใหนักทองเที่ยว

นิยมมาหาความบันเทิงที่ถนนขาวสารไดตลอดทั้งคืนมากนัก รูเพียงวา

เปนคำที่มีความหมายไมคอยดีสักเทาไหร 

ถาภาพนักทองเที่ยวที่เพนพานแทบเต็มถนนในยามค่ำคืนที่เขา

เห็นในขาวเปนเรื่องจริง ที่นั่นก็นาจะปลอดภัยที่สุด เด็กชายคิดตาม

ประสาวัยประถมโดยไมรูเลยวายานนั้นมีมิจฉาชีพที่นากลัวไมนอย 

ไปกวาผีแอบซอนตัวอยูมากมาย 

รถแลนไปเปนระยะทางพอสมควร ศาสตรเองก็มองไปดานหลัง
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บอยครั้ง จนไมพบรางอันนาสะพรึงกลัวตามมาอีก 

“มันหายไปไหนแลว” 

รวีหันมากระซิบถาม “มันไมไดตามเราแลวรึเปลา” 

“ไมหรอก” เด็กชายตากลมบอก “มันตามเรามาแนนอน แตเรา

มองไมเห็นมัน... นี่แหละที่นากลัว” 

“นั่นสิ ถามันถึงขั้นปนตามอาจารยในเรื่องเลาไปถึงคอนโดชั้น

สิบแปดไดจริง ๆ แคนี้ถือวาเรื่องเล็กนอย” 

“ระวังตัวไวกอนก็ดีตอนนี้เราอาจกำลังถูกมันสะกดรอยตามอยู” 

“นักสะกดรอยโดนตามสะกดรอยเองนี่ไมตลกเลยนะ” 

คนสะกดรอยผอีาจเปนเรือ่งทีน่ากลวั แตเมือ่ผคีดิจะสะกดรอย

คนดวยเหมือนกัน มันกลับนากลัวย่ิงกวา 

 

ในที่สุดรถก็แลนมาหยุดอยูแยกไฟแดง แมจะคอนขางดึก แต

เมื่อออกมาถึงถนนใหญ กลับมีจำนวนรถมากกวาท่ีคิด 

“ฉันไมชอบรถติดเลย” ศาสตรบนพึมพำ 

“ทำไมละ” เด็กหญิงถามเพื่อนชายที่นั่งอยูขางกันตรงเบาะหลัง 

“รถติดหรือคนเยอะ ๆ มันสะดวกและงายตอการสะกดรอยตาม

นะ” 

รุงเริม่ตืน่กลวั “หมายความวา... ผตีวันัน้อาจจะแอบอยูใกล ๆ รถ

พวกเราแลว” 

รวีหันไปมาเชนกัน “แตฉันไมเห็นมันเลยนะ จนฉันชักไมแนใจ

เหมือนกันวามันกำลังตามเราอยูจริงรึเปลา นายคิดวาไง” 

ศาสตรไมตอบคำถาม เขามองไปรอบ ๆ รถทีต่นนัง่เพือ่สงัเกตการณ 

แตไมปรากฏวี่แววของวิญญาณรายจริงดังที่หัวหนาหองบอก เมื่อมอง

กลับไปที่ดานขวารถเยื้องไปดานหลัง มีรถประจำทางและรถตูจอด

เรียงเคียงขางกันเพราะติดไฟแดงอยู เงาดำอะไรบางอยางนอนคุดคู
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โดย...Staying 

อยูใตทองรถประจำทาง  

เมื่อรถตาง ๆ เริ่มเคลื่อนตัว แท็กซี่คันที่พวกเขานั่งเริ่มขยับ

เล็กนอย รถตูและรถประจำทางก็ขยับเชนกัน รางครึ่งทอนบนคลาน

หายไประหวางใตทองรถทั้งสองคันอยางรวดเร็ว เด็กชายตากลมรีบ

หันกลับมา พูดเสียงเบา “มันตามมาแลวแน ๆ” 

หัวหนาหองและเด็กหญิงมองไปรอบ ๆ ทันทีจนคนขับแท็กซี่

เร่ิมสงสัย แตก็ไมถามอะไร “หายไปไหนแลว” เด็กชายตากลมพยายาม

มองหาเชนกัน แตไมพบเงาตะคุมนาสงสัยอีก 

วนิาทถีดัมา รถเกงสดีำเงาวบัปายแดงคนัหนึง่กแ็ลนมาขนาบขาง

รถแท็กซี่ทันที 

รุงระแวงจนทำอะไรไมถูก “ทำไมรถคันนี้ถึงขับขนาบขางเรามา” 

ศาสตรทำไดเพียงปลอบใจ ทั้งที่สายตาของเขาก็เฝามองรถสีดำ

อยางระแวดระวัง “อาจจะบังเอิญก็ได” 

“ไมรูสิ ฉันระแวงไปหมดแลว” 

รถสีดำแลนหางออกไปเล็กนอย เด็กหญิงที่ระแวงอยูเห็นดังนั้น

จึงถอนหายใจโลงอก แตในตอนนั้นเอง ที่เด็กชายตากลมซึ่งนั่งใกล

หนาตางฝงเดียวกับรถสีดำมองเห็นอะไรบางอยางและตาเบิกโพลง 

“อยาหันไปมองนะ” เขารีบพูด กอนหันกลับมานั่งมองตรงไป

ขางหนาดวยตัวแข็งทื่อ ราวกับจะหลบเลี่ยงภาพที่ตนเพิ่งมองเห็นผาน

กระจกรถเมื่อครู 

เด็กหญิงสัมผัสไดถึงความหวาดกลัวของเพื่อนที่นั่งอยูดานขาง 

แตความอยากรูอยากเห็นทำใหเธอพยายามชะโงกมองผานรางของ

เพื่อนไปยังรถสีดำที่แลนขนาบกันทั้งที่ยังกลา ๆ กลัว ๆ 

“ไมเหน็มีอะไรเลย” รุงพูดอยางไมแนใจนัก 

เด็กชายตอบเสียงเครียดและแผวเบาราวกระซิบ “มันไมไดอยู

บนรถคันนั้นหรอก” 
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คำตอบที่ไดรับยิ่งสรางความสับสนใหเด็กสาว “แลวเมื่อก้ีเธอ

เห็นอะไรเหรอ” 

รถสีดำแลนผานเลยไกลออกไป ไมมีสิ่งใดอยูบริเวณรถคันนั้น

จริง ๆ ดังที่เขาวา 

“ฉันรูแลววามันอยูที่ไหน” เด็กชายตอบ 

เมือ่รวไีดยนิสมองกท็ำงานอยางรวดเรว็และเขาใจไดทนัทวีาเกดิ

อะไรขึ้น และรางครึ่งทอนบนนั้นแอบซอนอยูที่ไหนกันแน รถคันสีดำ 

ทีแ่ลนเคยีงขางเมือ่ครูผนงัรถเงาวาวจนทำหนาท่ีคลายกระจกสะทอนเงา

ตาง ๆ ไดอยางชัดเจน รวมถึงภาพสะทอนของรถแท็กซี่คันที่พวกเขา

ทุกคนกำลังนั่งอยูดวย เมื่อครูศาสตรคงไมไดมองรถสีดำคันนั้น หาก

แตเขาคงมองเห็นเงาสะทอนของรถคันที่พวกเขานั่งซึ่งปรากฏอยูบน

ผนังรถสีดำคันนั้นตางหาก แลวจึงเห็นอะไรบางอยาง ถาอยางนั้น... 

หัวหนาหองหนาซีดเชนกัน ขณะที่รุงยังไมเขาใจและถามเสียง

ตื่นเตนระคนหวาดกลัว “มะ... มันอยูไหน” 

ศาสตรยังคงทำหนาน่ิง แตมีเหง่ือไหลลงมาตามขมับเปนจำนวน

มาก อีกท้ังเสียงก็ยังสั่น  

“อยูในรถคันนี้” 

“ตรงไหน!” 

ศาสตรทำหนาราวกบัวาเขาไมเขาใจเรือ่งทีเ่กดิขึน้ และรูสกึพายแพ

หมดรูป กอนตอบสั้น ๆ “บนตักโชเฟอร...” 

เด็กชายตากลมเห็นภาพชัดเจนเต็มสองตา ในจังหวะที่รถสีดำ

แลนเคียงขางหางออกไปเล็กนอย ทำใหพอมองเห็นเงาสะทอนรถ

แทก็ซีท่ัง้คนัปรากฏบนผนงัรถดำเงาวาวไดชดัเจน วามรีางครึง่ทอนบน

ใสชุดนักเรียนหญิง ม.ปลาย นั่งอยูบนตักของคนขับรถแท็กซี่ โดยที่

คนขับไมมีทีทาวาจะรูสึกตัวเลยสักนิด 

รวีไมไดยินเสียงพูดของเพื่อนทั้งสอง เพราะพวกเขากระซิบกัน


