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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี

เมือ่ หลายร้อยปีทผี่ า่ นมา การไล่ลา่ แม่มดได้เกิดขึน้ จริงในแถบประเทศ
ยุโรป แม่มดคือผู้ที่ถูกประณามว่าเป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้าย และผู้ที่จะ
ประณาม หรือทำให้คนยอมรับการประณามได้ ย่อมเป็นผูม้ อี ำนาจในศาสนจักรเท่านั้น
การลงโทษแม่มด เป็นไปอย่างรุนแรงน่ากลัว มีตงั้ แต่ทำทารุณกรรม
ทุบตีทำร้ายด้วยอาวุธ นำไปประหาร จนถึงขั้นเผาทั้งเป็นอย่างทรมาน
‘สาปสังหรณ์’ เป็นเรือ่ งราวของ แม่มด มนตร์ดำ และคำสาป เป็น
จินตนิยายสยองขวัญ ที่เกริ่นนำผู้อ่านเข้าสู่ตำนานบรรพบุรุษแม่มดในยุโรป
แล้วสืบทอดไปยังทายาทรุ่นต่อๆ มา ชี้ให้เห็นความทุกข์ ปมด้อยของผู้ถูก
กระทำอันเป็นจุดเริม่ นำสิง่ ชัว่ ร้ายมาสู่ จนแปรเปลีย่ นเป็นความพยาบาท และ
ความมืดดำในใจ รวมถึงความโลภติดยึดในอำนาจครอบครอง ซึ่งล้วนแล้ว
แต่เป็นเหตุผลนานัปการของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘มนุษย์’ ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนมิได้ละเลยความสำคัญของความรัก ความผูกพัน
และความเห็นอกเห็นใจกัน โดยได้ถา่ ยทอดสิง่ เหล่านีอ้ ย่างชัดเจนในตัวละคร
สีชาติ มุ่งมั่นเป็นแรมปีในการเขียนนวนิยายที่ซับซ้อนในพล็อตซึ่ง
คาดเดายาก ความเกีย่ วพันกันของตัวละครแทบทัง้ หมดเปิดช่องให้ผอู้ า่ นค้นหา
ความจริงตลอดทั้งเรื่อง ทุกตัวละครต่างซ่อนความนัยไว้อย่างน่าสนใจและ
คาดไม่ถึงจุดจบ
ผู้อ่านจะสัมผัสความลึกเร้นของมนตร์ดำ ความสยอง ด้วยคำถามที่
คำตอบอาจไม่ใช่สตู รสำเร็จ ตามทีผ่ เู้ ขียนตัง้ ใจ แต่สดุ ท้ายก็เพือ่ จะบอกเราว่า
คนทุกคน ล้วนแล้วแต่มีปีศาจในตัวเอง…ทั้งสิ้น!

จากใจผู้เขียน
สีชาติ
ในยุคกลางของยุโรป หรือที่หลายคนอาจเรียกว่าเป็นยุคมืด แม่มด
คือสัญลักษณ์ของความชัว่ ร้าย มีหญิงสาวจำนวนมากถูกกวาดต้อนและจับตัว
ไปทรมาน เพือ่ ให้ยอมรับว่าเป็นแม่มด และบทลงโทษของแม่มดนัน้ มีอย่าง
เดียวก็คือ…ความตาย
มิลาสืบทอดความเป็นแม่มดผ่านทางสายเลือด นางมีครอบครัวทีอบอุ
่ น่
มีสามีและลูกทีน่่ ารัก แต่เพราะความโลภของนักบวชทีหวั
่ งครอบครองดวงตา
ปีศาจ จึงกล่าวหาและจับตัวมิลาไปทรมาน เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ก่อนจะ
สังหารอย่างเหี้ยมโหด แต่นักบวชหารู้ไม่ว่ามิลาได้มอบดวงตาปีศาจไว้กับ
สาวใช้คนหนึง่ ซึง่ เดินทางหลบหนี ลงเรือสำเภาออกนอกประเทศ รอนแรม
ในมหาสมุทร จนมาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา และใช้ชีวิตอย่าง
คนปกติ มีลูกหลานสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนจนถึงยุคปัจจุบัน
ทัง้ หมดคือจุดเริม่ ต้นของเรือ่ งราวทีกำลั
่ งจะเกิดขึน้ ใน… ‘สาปสังหรณ์’
‘สาปสังหรณ์’ นิยายเรื่องใหม่ของผม เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะ
เขียนนวนิยายในแนวลึกลับ ให้มีพล็อตแตกต่างจากทีเคย
่ เขียนมา จึงจับเอา
การไล่ล่าแม่มดในช่วงยุคกลางของยุโรป มาเป็นจุดกำเนิดของเรื่อง และ
จงใจเน้นความเป็นแฟนตาซีเล็กน้อย เดินเรื่องทั้งหมดในเหตุการณ์ปัจจุบัน
เล่าถึงลูกหลานซึ่งสืบเชื้อสายต่อๆ กันมา โดยยังคงความลึกลับให้ได้ติดตาม
และลุ้นกับปริศนาไปจนถึงหน้าสุดท้าย
การเขียนนิยายสำหรับผมแล้ว เปรียบเหมือนการเดินทางในโลกกว้าง
ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มองเห็นความเป็นไป และพบความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ต้องขอขอบคุณกองบรรณาธิการ และสำนักพิมพ์เพือ่ นดี ทีคอย
่ ดูแล
ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการเขียนนิยายมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นนาม-

ปากกา สีชาติ หรือ ฌรัณฌา ทำให้การเดินทางของผมไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างตัง้ ใจ และมีความสุขทุกครัง้ ทีได้
่ มองย้อนกลับมา รวมทัง้
ขอขอบคุณนักอ่านทุกท่านที่คอยส่งกำลังใจ และติดตามผลงานเสมอมา
ขอบคุณครับผม
: สามารถติดตามผลงานเรื่องใหม่ๆ ได้ที่ facebook : สีชาติ ฌรัณฌา

สาปสังหรณ์
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บทนำ
“คุณจำได้หรือเปล่าว่า…เจอมันตั้งแต่เมื่อไหร่”
ฉันต้องจำได้แน่ๆ แม้เรือ่ งนีจะ
้ เกิดขึน้ มานานมากแล้วก็ตาม แต่เพราะ
ไม่ได้นึกถึง จนเกือบลืมไปด้วยซ้ำว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ก็เลยไม่ทันคิดว่า
เงาของปีศาจร้ายตนนั้น จะไม่ยอมปล่อยฉันให้เป็นอิสระ
ไม่มีใครรูหรอก
้ ว่าในความมืดมันน่ากลัวเพียงไหน ถ้าหากไม่ได้ประสบ
ด้วยตัวเอง
แสงเหลืองนวลจากไฟส่องสว่างดวงเล็กๆบนเพดานเพียงไม่กีดวง
่ ทำให้
ภายในห้องสีเ่ หลีย่ มทีปิ่ ดด้วยผ้าม่านทึบแสง ยังสามารถมองเห็นทุกอย่างได้
ค่อนข้างชัดเจน กลิ่นหอมเย็นของดอกราตรีที่อยู่ในโถแก้วทรงกลมบนโต๊ะ
กลาง ช่วยปรับสภาพการรับรูของ
้ ประสาทสัมผัสทีเพิ
่ ง่ ประสานรวมไว้ด้วยกัน
หากแต่ความกระวนกระวายทีกำลั
่ งกระเพือ่ มอยูข้่ างในนัน้ ยังยากทีจะ
่ สงบลง
ง่ายๆ
ระหว่างกำลังตัดสินใจว่าจะตอบคำถามดีหรือไม่ หญิงสาวทีตั่ ง้ คำถาม
ก็ลุกเดินไปตรวจสอบกล้องบันทึกวิดโอ
ี ซึง่ ตัง้ อยูข้่ างหน้าให้มนั่ ใจว่ายังทำงาน
ปกติดี เมื่อเรียบร้อยก็ย้อนกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมเพื่อฟังคำตอบ
หล่อนยิ้มจางๆ ให้ฉัน แต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่า หรือไม่เล่าดี…
“คุณไว้ใจฉันได้…เรื่องนี้จะรู้แค่เราสองคนเท่านั้น”
ฉันไม่ได้ไม่เชื่อใจ และไม่เคยคิดว่าอายุที่น้อยกว่าของอีกฝ่ายจะลด
ทอนความน่าเชือ่ ถือ เพราะไม่เช่นนัน้ คงไม่ได้มาอยูตรง
่ นีให้
้ ซักถาม เพียง
แต่ฉันกลัว แม้แต่ความคิดที่จะต้องนึกถึงมันอีก…
“ฉันเป็นคนรักษาสัญญา คุณไม่ต้องกลัวหรอก”
คงไม่มีเรือ่ งใดน่ากลัวกว่าสิง่ ทีฉั่ นเผชิญอีกแล้ว ไม่รูทำไม
้ แววตามุง่ มัน่
ของอีกฝ่าย ถึงทำให้ฉันลังเล จนอยากทีจะ
่ ลองรวบรวมความกล้าขึน้ อีกครัง้
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เมือ่ หนึง่ เดือนก่อนทีฉั่ นยังไม่ตาย ฉันเห็นมันมาวนเวียนอยูใกล้
่ ๆ ทีแรก
นึกว่าตาฝาด เลยไม่ได้ให้ความสนใจ ไม่คิดว่านัน่ จะเป็นลางร้าย เพราะอีก
ไม่กีวั่ นต่อมา ฉันก็ต้องพบกับสิง่ ทีสะเทื
่ อนใจทีส่ ดุ ในชีวติ นัน่ คือการสูญเสีย
คนในครอบครัวไปทัง้ หมดในคราวเดียวกัน จากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ ถึงแม้
ฉันจะโชคดี เป็นผูรอดชี
้ วติ เพียงคนเดียว แต่การหายใจต่อโดยปราศจากสามี
และลูก ทำให้ฉันไม่อยากจะตื่นขึ้นมาอีกเลย และในค่ำคืนที่ดำดิ่งสู่ความ
ทุกข์ที่กอดรัดเอาไว้ ฉันก็ได้ยินเสียงเรียกหาจากแดนสนธยา
เสียงเพรียกจากความมืดทำให้ฉันตระหนักได้ในทันทีว่า อุบัติเหตุที่
เกิดขึน้ กับครอบครัวไม่ใช่เรือ่ งสุดวิสยั หรือความประมาทของใครทัง้ สิน้ แต่
เป็นการกระทำจากเงาที่มองไม่เห็น
ปีศาจจากขุมนรก มันกลับมาหาฉัน…
“มันต้องการฉัน…ฉันต้องหนี”
“ทำไมมันถึงต้องการคุณ แล้วมันคือใคร…?”
คำถามของหญิงสาวทำให้ฉันนึกถึงเสียงกรีดหัวเราะของมันที่บาดลึก
และดวงตาสีแดงก่ำราวกับเลือด ความโกรธแค้นที่ไม่เคยดับสลาย ไม่ว่า
จะผ่านมานานแค่ไหนก็ตาม มันยังคงเสาะหาสิ่งที่จะพามันกลับมา…
หลายสิบปีที่คิดว่าหลุดพ้น แต่แท้ที่จริงมันไม่เคยไปไหน ยังคงคอย
ติดตาม และเฝ้ามองฉันตลอด
“ฉันไม่อยากพูดถึงจริงๆ ได้โปรดเถอะ อย่าถามถึงเรื่องนี้อีกเลย”
เวลานี้ฉันเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ น้ำตาไหลพราก กระสับกระส่าย
ด้วยความหวาดกลัว เมือ่ นึกถึงเจ้าของเสียงร้องอันโหยหวน ทีเปลี
่ ย่ นความ
เจ็บปวด จนกลายเป็นความคลั่งแค้น
“เดี๋ยวสิ…ใจเย็นๆ แล้วเล่าเรื่องให้ฟังก่อน ฉันมั่นใจว่าสามารถช่วย
คุณได้นะ”
ฉันไม่แน่ใจหรอกว่าอีกฝ่ายจะช่วยได้จริงๆ เพราะสิ่งที่กำลังคุกคาม
ไม่ใช่ผีร้ายธรรมดาๆ อย่างที่ใครเข้าใจ แต่มันคือปีศาจที่กำเนิดมาจากความ
คับแค้น จิตพยาบาทจึงไม่ยอมปล่อยทุกคนที่ขวางทาง…

สาปสังหรณ์
๑๑

มันกำลังจะกลับมาแล้ว…และไม่มีใครขวางมันได้
“คุณช่วยไม่ได้หรอก ไม่มีใครช่วยฉันได้”
“ใจเย็นๆ ก่อน ฉันอยากรู้ว่ามันเป็นใคร”
“ไม่…ฉันกลัว”
ทันทีที่ฉันเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่
กำลังคืบคลานผ่านประตูห้องเข้ามา เป็นพลังงานที่มีความรุนแรงมาก จน
ทำให้ห้องทั้งห้องสั่นโคลงราวกับเกิดแผ่นดินไหว แสงไฟกะพริบติดๆ ดับๆ
ไม่นานก็พลันดับสนิทลง และทันทีทีฉั่ นกรีดร้องเพือ่ ขอความช่วยเหลือ มัน
ก็ตรงดิ่งเข้ามา ยึดร่างกายของเด็กสาวที่เป็นทางผ่านของฉันทันที
“ไม่…”
สิน้ เสียงร้องของฉัน พลังงานทีมอง
่ ไม่เห็นนัน้ ก็ได้แทรกเข้ามาควบคุม
ทุกๆ ประสาทสัมผัสภายในเลือดเนื้อของเด็กสาว และฉันรู้สึกเหมือนร่างที่
บางเบานั้น ได้ถูกกระชากเหวี่ยงให้ตกลงไปในเหวลึกที่มืดมิด ยิ่งกว่าความ
มืดใดๆ ที่เคยประสบมา…
ไม่รูว่้ านานแค่ไหน ทีความรู
่
ส้ กึ ได้ดับหายไป ทุกอย่างล่องลอยเหมือน
อยู่ในห้วงแห่งความฝันอันดำมืด แต่เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้ง ฉันพบตัวเองยืน
อยูกลาง
่ ป่าทีเต็
่ มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ตรงหน้าเป็นลำธารเล็กๆ ทีทอดตั
่ วคดเคีย้ ว
สามารถเดินผ่านไปอีกฝั่งได้อย่างไม่ยากเย็น แสงแดดอ่อนๆ ลอดผ่านกิ่งไม้
ที่แผ่กว้าง ลงมากระทบกับธารน้ำที่นิ่งและใสราวกระจก ธรรมชาติอันสวย
งามทำให้ฉันเผลอยิ้มได้โดยไม่รู้ตัว ก่อนยิ้มจะหุบลง เมื่อรู้สึกเหมือนมีใคร
กำลังแอบมองอยู่ ทันใดนั้นรอบๆ ตัวก็เปลี่ยนไป กลายเป็นสถานที่ต่างๆ ที่
ฉันเคยไปท่องเที่ยว และใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆ ราวกับฉากของละครเวทีที่
สับเปลี่ยนกันไปมาอย่างฉับไว
สุดท้ายฉันพบว่าตัวเองได้มายืนอยูกลาง
่ ห้องโถงร้าง ภายในบ้านโบราณ
ทีทรุ
่ ดโทรมหลังหนึง่ รอบๆ นัน้ เต็มไปด้วยข้าวของเครือ่ งใช้ทีผุ่ พังไปตามกาล
เวลา ฝุ่นจับหนา และหยากไย่ขึ้นเต็มไปหมด…
ความหวาดกลัวเริ่มวิ่งแล่นไปทั่วร่าง น้ำตาฉันไหลพราก เมื่อนึกถึง
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เจ้าของบ้านหลังนี้…
“ต้องหนี…”
เสียงในหัวสัง่ ให้ฉันรีบหาทางเอาตัวรอดให้เร็วทีส่ ดุ เพราะไม่อย่างนัน้
ก็คงจะต้องตายเป็นครั้งที่สอง แต่พอหันหลังจะหนีเท่านั้น กลับมีสุนัขป่า
ตัวใหญ่เข้ามาขวางทางไว้ ดวงตาดุร้ายของมันจ้องเขม็ง ส่งเสียงคำรามขู่
จนฉันต้องก้าวถอยหลังไปชิดติดผนัง และทันใดนั้นก็มีมือเล็กๆ นับร้อยคู่ยื่น
ออกมา พยายามจะดึงรัง้ ตัวฉัน มันกระชากผมไม่ยอมให้ดิน้ หนี พร้อมกับ
เสียงร้องเชิญชวนของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงแข่งกันร้องเรียกชื่อฉัน
“ไม่…ปล่อยฉัน”
วินาทีนัน้ ฉันกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดชีวติ และเมือ่ เสียงสุดท้าย
จบลง ร่างของฉันก็ถูกดึงจนแทรกหายเข้าไปในผนัง ก่อนจะถูกฉีกเป็นชิน้ ๆ
กลายเป็นอาหารของบรรดาปีศาจที่หิวโหย…

๑
ย้อนหลังไปเมือ่ ไม่กีเดื
่ อนก่อนหน้านี้ อิงดาว ได้มีโอกาสเข้าไปคุยเรือ่ ง
งานตกแต่งบ้าน กับสุภาพสตรีวัยกลางคนซึง่ ประสบความสำเร็จในหน้าทีการ
่
งาน
พรพรรณเป็นถึงเจ้าของธุรกิจเสริมความงามที่มีชื่อเสียง และเป็นที่
รู้จักในวงสังคม เพราะทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด นึกไม่ถึงว่าเมื่อ
ไม่กีสั่ ปดาห์ผ่านมา หล่อนจะสูญเสียสามีและลูกชายจากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์
ข่าวนี้เป็นข่าวดังมากอยู่หลายวัน เพราะผู้เสียชีวิตเป็นถึงนายตำรวจใหญ่
และคำให้สัมภาษณ์ของผู้รอดชีวิตที่บอกว่า…มันเป็นฝีมือของปีศาจ
ปีศาจ…ทำให้อิงดาวสนใจ และติดตามเรื่องนี้
พรพรรณ ผู้รอดตายอย่างปาฏิหาริย์ยืนยันกับตำรวจและนักข่าวว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นเพราะสิ่งชั่วร้ายที่ต้องการจะเอาชีวิตหล่อน แน่นอน
ว่าไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของหญิงสาวผู้รอดชีวิต และลงความเห็นว่าเพราะ
การสูญเสียครอบครัวไปอย่างกะทันหัน ทำให้หล่อนเสียสติ
แต่สำหรับอิงดาว ไม่คิดว่าเรือ่ งเหล่านีเป็
้ นเรือ่ งล้อเล่น…และพรพรรณ
ไม่ได้เสียสติแต่อย่างใด
หล่อนอยากจะรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น จึงตั้งใจจะคุยกับพรพรรณ
แต่เพราะตัดสินใจไปพบช้าเกินไป อีกฝ่ายได้ชิงฆ่าตัวตายไปเสียก่อน ในคืน
ที่พระจันทร์เต็มดวงพอดี
ยังมีคำถามทีอิ่ งดาวอยากรู้ ซึง่ คนทีน่่ าจะตอบคำถามได้ดีทีส่ ดุ ก็คือ
พรพรรณเท่านั้น เพราะฉะนั้นงานนี้จึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วย…
ถึงแม้วา่ โลกในทุกวันนีจะ
้ มีวิวฒ
ั นาการในทุกๆ ด้านก้าวหน้า และเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปจนตามแทบไม่ทัน แต่ความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ
สิ่งเร้นลับ และเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆ ยังคงมีอยู่ทั่วทุกมุมของโลก มี
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ตำนานและเรือ่ งเล่าขานให้พดู ถึงมากมาย นับตัง้ แต่โบราณกาลมาจนปัจจุบนั
และยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้
มีคนจำนวนไม่น้อยทีเกิ
่ ดมาพร้อมกับสัมผัสพิเศษเหนือธรรมชาติ ซึง่
บางคนอาจจะเรียกว่าสัมผัสที่หก หรือพลังจิต หรืออะไรตามแต่จะเรียกกัน
พวกเขาเหล่านัน้ มีพลังงานบางอย่างแฝงอยูใน
่ ตัว ซึง่ มีความหลากหลายเป็น
พลังงานเหนือมนุษยชาติ ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาคำจำกัดความได้
ในขณะที่บางคนต้องเก็บซ่อนความพิเศษนั้นเอาไว้ เพื่อความสงบสุข
ของชีวิต แต่บางคนกลับใช้ความพิเศษนั้นเพื่อความอยู่รอด…
อิงดาวก็มีสัมผัสพิเศษเช่นกัน เพียงแต่สัมผัสของหล่อนอาจจะไม่น่า
สนใจเท่าของคนอื่นๆ เพราะในขณะที่บางคนสามารถระลึกชาติ มองเห็น
อนาคต บางคนถอดจิตออกจากร่าง มีพลังจิตในรูปแบบต่างๆ หรือสามารถ
เห็นอดีต รวมทัง้ พวกทีสามารถ
่
ติดต่อกับวิญญาณ สือ่ สารกับเทวดา นางฟ้า
มีลางสังหรณ์แบบต่างๆ แต่อิงดาวกลับทำได้แค่พยากรณ์อากาศเท่านั้น
เรื่องฝนตกแดดออก ขอให้บอก…อิงดาวรู้หมด
หล่อนทำนายสภาพดินฟ้าอากาศได้อย่างแม่นยำ จนบางทียังนึกว่า
ทำไมถึงไม่ไปทำงานเป็นผูประกาศ
้
ข่าวพยากรณ์อากาศเสียเลย แทนทีจ่ ะเป็น
นักออกแบบภายในอย่างทุกวันนี้
อิงดาวเห็นความพิเศษในตัวของชมพู เด็กสาวอายุเพียงสิบแปดปี ที่
สามารถให้วิญญาณเข้ามาใช้ร่างกายเป็นทางผ่านในการสือ่ สารกับคนอืน่ ๆ ได้
หรือที่ใครอาจจะเรียกว่าพวกทรงเจ้าเข้าผี…
หลังจากเห็นอีกฝ่ายไปออกรายการเกีย่ วกับเรือ่ งลีล้ บั ทีดำเนิ
่ นรายการ
โดยหมอดูชื่อดัง ทำให้ชื่อของชมพูถูกพูดถึงในสื่อออนไลน์ต่างๆ อิงดาวจึง
ลองติดต่อขอให้มาช่วย และทุกอย่างก็น่าจะดำเนินไปด้วยดี หล่อนเกือบจะรู้
แล้วว่าปีศาจทีพร
่ พรรณเอ่ยถึงเป็นใคร มาจากไหน ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเสียก่อน…
***
“เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยพี่อิง…”

สาปสังหรณ์
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ชมพูถามขึน้ หลังจากรูส้ กึ ตัว พร้อมกับอาการปวดเมือ่ ยตามตัวเล็กน้อย
โดยไม่รู้เลยว่าเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นบ้าง เพราะขณะที่ปล่อยให้วิญญาณอื่นมา
ใช้ร่างนั้น จิตของชมพูก็จะไม่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในขณะที่อิงดาวยังมัวแต่
ตกตะลึง พอตั้งสติได้ ก็แสร้งยิ้มเจื่อนๆ แก้เก้อว่า
“เรียบร้อยแล้ว ขอบใจมากนะที่มาช่วย”
“ไม่ได้ช่วยฟรีๆ ซะหน่อย…”
เด็กสาวยื่นมือออกไปทวงเงินค่าจ้าง อิงดาวชะงักเล็กน้อยเมื่อสังเกต
เห็นรอยกรีดทีกลาย
่ เป็นแผลเป็นบนข้อมือ ไม่รูว่้ าอีกฝ่ายเคยเจ็บปวดกับเรือ่ ง
อะไรมาบ้าง แต่เรือ่ งราวทีเคย
่ เกิดขึน้ นัน้ คงต้องร้ายแรง จนถึงขนาดทำร้าย
ตัวเองได้ขนาดนี้
เมือ่ จ่ายค่าจ้างเรียบร้อย อิงดาวก็รีบย้อนกลับมาทีห้่ องทำงานของแม่
เพื่อตรวจดูกล้องซึ่งบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ หล่อนกดเร่งความเร็ว เลื่อนไป
ช่วงที่ต้องการจะเห็นภาพ ซึ่งเป็นตอนที่วิญญาณของพรพรรณในร่างของ
ชมพูกำลังกรีดร้อง และบ้านทั้งหลังก็เริ่มสั่นสะเทือน ไฟกะพริบติดๆ ดับๆ
ก่อนจะมืดสนิท…
ช่วงจังหวะนัน้ เองอิงดาวสังเกตเห็นแสงสว่างเรืองขึน้ ตรงกลางหน้าอก
แวบหนึ่ง ตอนพุ่งตัวเข้าไปหยิบกล้องที่ล้ม แล้วพยายามหันกล้องให้ไปที่
ชมพูซึ่งค่อยๆ เกร็งร่างขึ้น และสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือหน้าตาของอีก
ฝ่ายเริ่มบิดเบี้ยว ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดและ
ดุดัน พร้อมกับส่งเสียงคำรามขู่ตะคอกใส่หน้า…
“ไปให้พ้น…ไปให้พ้น”
เสียงนั้นทำให้อิงดาวขนลุกซู่ ไม่คิดว่าจะมีวิญญาณดวงอื่นถือโอกาส
เข้ามาสร้างความวุ่นวาย แต่สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจมากกว่านั้นก็คือ การที่
หล่อนสามารถเห็นวิญญาณทีแฝง
่ เข้ามาได้ แม้จะเลือนรางก็ตาม ครัง้ นีเป็
้ น
ครั้งแรกที่อิงดาวสัมผัสได้ถึงพลังงานของความชั่วร้ายด้วยสองตาของตัวเอง
หล่อนจึงพยายามทบทวน และลำดับเรื่องราวก็พบว่า…
ต้องเป็นเพราะพลังของหินโบราณซึ่งสวมอยู่ที่คอแน่ๆ…อิงดาวบอก
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ตัวเอง แล้วก้มลงมองหินแก้วโบราณที่ร้อยรัดยึดไว้ด้วยเส้นเงิน
หินแก้วนี้เป็นสมบัติประจำครอบครัว ที่แม่มอบให้ในวันเกิดเมื่อนาน
มาแล้ว เป็นหินโบราณเนือ้ ใสเหมือนแก้วรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณหนึ่งนิ้ว เจียระไนโค้งมนหลังเต่าเหมือนหัวแหวน เนื้อแก้วนั้นมี
ความใส ภายในเป็นผลึกประกายสีฟ้าเข้มส่องเรืองอยู่บนพื้นแก้ว รองรับ
เส้นใยขาวละเอียดที่จับตัวกันคล้ายกับก้อมเมฆ ด้านบนมีเส้นสีดำแทรกอยู่
แตกแขนงและกระจายไปทัว่ คล้ายเส้นเลือด เมือ่ มีแสงตกกระทบ เนือ้ หินจะ
สะท้อนเห็นเป็นสีรุ้งสวยงาม
แม่เรียกหินนี้ว่าดวงตาปีศาจ หรือ DEVIL’S EYE

๒
ตัง้ แต่เด็ก…อิงดาวอยากมีลางสังหรณ์แม่นยำเหมือนพีสาว
่ เพราะเชือ่
ว่าการมีสัมผัสพิเศษแตกต่างจากคนอื่นๆ จะทำให้กลายเป็นคนที่น่าสนใจ
และมีความสำคัญ แต่อิงดาวกลับพบว่าตัวหล่อนไม่ได้มีพลังทีน่่ าทึง่ อย่างแม่
ซึ่งสามารถเปิดไพ่แล้วมองเห็นอนาคตได้ หรือโอบเดือนผู้เป็นพี่สาวที่มีลางสังหรณ์ผ่านการสัมผัส พอมาเทียบกันแล้วความสามารถในการพยากรณ์
อากาศของอิงดาว แทบจะกลายเป็นของเด็กเล่นไปเลย…
วันนัน้ เป็นวันคล้ายวันเกิดของอิงดาว ก่อนทีแม่
่ จะจากไปอย่างไม่มีวัน
กลับไม่กี่เดือน แม่ได้เรียกให้ไปพบ และมอบดวงตาปีศาจให้หล่อนเป็นคน
เก็บรักษา
‘มันเป็นของลูก ดูแลมันให้ดีด้วย…’
แม่บอกคุณสมบัตของ
ิ แก้วโบราณให้ฟังว่า ผูใด
้ เป็นเจ้าของจะสามารถ
สัมผัสกับทุกสรรพสิ่งเร้นลับบนโลกนี้ได้ ทว่าเมื่ออิงดาวได้ครอบครองก็แทบ
จะไม่เคยรูส้ กึ ถึงอานุภาพหรือพลังใดๆ เลย อาจจะมีบ้างในช่วงแรกๆ แค่ไม่กีวั่ น
ทีสามารถ
่
มองเห็นพวกเทวดานางฟ้า หรือวิญญาณทีใช้
่ ชีวติ ร่วมปะปนกับผูค้ น
จนอดคิดไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานหรือเปล่า จากนัน้ อิงดาวก็ไม่เคยสัมผัสถึงพลัง
พิเศษของหินดวงตาปีศาจได้อีก…
‘เมื่อเวลามาถึง ลูกจะได้รับพลังของมันอย่างถาวร…’
สิง่ ทีแม่
่ บอก อิงดาวจำได้ขึน้ ใจ จวบจนเมือ่ แม่จากไปอย่างไม่มีวนั กลับ
อิงดาวก็ได้พบกับสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ทุกคืนหล่อนจะฝันเห็นแม่
อยู่ในบ้าน ในฝัน…แม่ยังใช้ชีวิต และคอยดูแลเอาใจใส่หล่อนเหมือนเป็น
ปกติจนแทบแยกไม่ออกว่ากำลังอยู่ในโลกความฝัน หรือความจริงกันแน่…
อิงดาวใช้ชีวติ ในการเชือ่ มโลกความจริงและความฝันเข้าด้วยกันอยูนาน
่
หลายปี โดยไม่ได้เตรียมใจว่า วันหนึ่งแม่จะต้องจากไปอีกครั้ง ในคืนนั้น
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อิงดาวรีบเข้านอนเพราะตัง้ ใจเอาผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปอวดแม่ แต่
พบว่าแม่มีสีหน้าที่เศร้ามาก เศร้าจนอิงดาวถึงกับร้องไห้ออกมาก่อน และ
เมื่อได้ยินว่าผู้เป็นแม่จะไม่มาหาอีกแล้ว อิงดาวก็หมดแรงทำอะไรไม่ถูก
หล่อนพยายามยือ้ จนสุดความสามารถ แต่ก็ไม่เป็นผล หลังจากคืนนัน้ ไม่ว่า
อิงดาวจะนอนหลับ หรือฝันอีกสักกี่ครั้ง ก็ไม่พบแม่อีกเลย…
ไม่รู้ว่าการต้องจากกันในครั้งแรก หรือครั้งที่สอง อย่างไหนที่เสียใจ
มากกว่ากัน…
อิงดาวได้แต่ยอมรับว่าตลอดเวลาทีผ่่ านมา ฝันดีๆ ทีเกิ
่ ดขึน้ คงเป็นแค่
ภาพทีจิ่ ตใต้สำนึกสร้างขึน้ เพือ่ ชดเชยความสูญเสียเท่านัน้ ไม่ใช่สัมผัสเหนือ
ธรรมชาติอะไรทั้งสิ้น
เรื่องจริงคือ…แม่ตายจากไปนานแล้ว
อิงดาวใช้ชีวติ อยูกั่ บความผิดหวัง แม้เข้าใจดีว่าชีวติ ต้องเดินหน้าต่อไป
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสั่งใจไม่ให้เศร้าได้ภายในเวลาอันสั้น ถึงจะมีพี่สาว
คอยปลอบ และยืนยันว่า มันไม่ได้เป็นอย่างทีเข้
่ าใจก็ตาม แต่อิงดาวก็ไม่เชือ่
เข้าใจว่าพี่สาวคงต้องการให้หล่อนเก็บความรู้สึกดีๆ ของแม่เอาไว้เหมือนเดิม
‘อิงรู้ว่าพี่โอบห่วงและรักอิง แต่อย่าหลอกกันอีกเลย อิงรับกับเรื่อง
แบบนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆ’
‘พี่ไม่ได้หลอก ทำไมอิงถึงไม่เชื่อในสิ่งที่สัมผัสได้ล่ะ…’
‘อิงไม่เชื่ออีกแล้ว…อิงไม่อยากหลอกตัวเอง พี่โอบไม่เข้าใจหรอกว่า
แม่สำคัญกับอิงขนาดไหน ตลอดเวลาแม่คอยดูแล ให้กำลังใจ เวลามีปัญหา
แม่ก็คอยให้คำแนะนำ แล้วต่อไปอิงจะทำยังไงล่ะ…’
เพราะอิงดาวเป็นลูกคนเล็ก และได้รับการดูแลจากแม่เป็นพิเศษ ทำให้
สนิทกับแม่มาก ตอนนัน้ อิงดาวกลัวการสูญเสียไปแล้ว โดยไม่ทันนึกว่าชีวติ
คนเรา ไม่ได้พบเจอเรื่องร้ายเพียงแค่ครั้งเดียว และไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ ทั้ง
ชีวติ ทุกอย่างเกิดขึน้ และดับไป นัน่ คืออนิจจังตามหลักพระพุทธศาสนาทีแม่
่
ชอบพูดให้หล่อนและพี่สาวฟังอยู่เสมอ
อิงดาวต้องใช้เวลาเกือบปี กว่าจะเริม่ ทำใจเรือ่ งแม่ได้ ชีวติ ในรัว้ มหา-

สาปสังหรณ์
๑๙

วิทยาลัยทำให้อิงดาวพอจะลืมความเศร้าได้บ้าง แต่ใช่ว่าจะลืมความเสียใจ
ได้หมดสิน้ เมือ่ มีอะไรมาสะกิดใจ หรือเวลาครบรอบวันตายของแม่ อิงดาว
ก็กลับมาซึมเศร้าอีก
เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึน้ ในวันหนึง่ วันทีรู่ ข่้ าวว่าพีสาว
่ ป่วยเป็นโรค
หัวใจ อิงดาวก็เริม่ กังวล กลัวว่าพีสาว
่ จะต้องตายจากกันไป และวันทีหล่
่ อน
กลัวก็มาถึงจริงๆ
การสูญเสียครั้งที่สอง เกิดขึ้นในวันที่อิงดาวเรียนจบ ทำให้หล่อนถึง
กับเคว้งคว้าง ร้องไห้จนแทบไม่มีน้ำตา
แต่แล้ววันหนึ่งพี่สาวก็มาปรากฏตัวให้เห็นในความฝัน…
จิตใต้สำนึกกำลังสร้างภาพขึน้ มาอีกใช่หรือเปล่า? อิงดาวไม่อยากหลอก
ตัวเอง แต่ก็พบว่าสิ่งที่เห็น ไม่ใช่ภาพหลอน
‘มันเป็นความฝันใช่มั้ย พี่โอบตายไปแล้ว’
‘ใช่…นีคื่ อโลกในความฝันของอิง และพีก็่ ได้ตายจากความเป็นคนแล้ว
จริงๆ แต่พี่ยังสามารถมาอยู่ในความฝันของอิงได้’
‘ทำไมเป็นแบบนี้…’
‘จำเรื่องเล่าของแม่ เกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราได้หรือเปล่า’
ทำไมอิงดาวจะจำไม่ได้ เพราะเรือ่ งเล่าของแม่สนุกแทบทุกเรือ่ ง โดย
เฉพาะเรื่องของบรรพบุรุษ ที่ตอนได้ยินครั้งแรกยังนึกว่าเป็นเรื่องโกหก
แม่เล่าให้ฟังว่า…ในอดีตนัน้ แทบทุกประเทศบนโลกจะมีความเชือ่ ถือใน
เรื่องเทวดานางฟ้า และภูตผีปีศาจ บูชาสิ่งเร้นลับที่เหนือธรรมชาติ สนใจ
เรื่องเวทมนตร์ ไสยศาสตร์ ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากในปัจจุบันสักเท่าไหร่…
นานมาแล้วในอดีตกาล ประเทศทางแถบยุโรป เริ่มมีการล่าแม่มด
เกิดขึน้ บรรดามนุษย์ผูหวาดระแวง
้
ได้กล่าวหาว่าคนทีบู่ ชา หรือมีความเชือ่
เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ภูตผีปีศาจ ศึกษาเรื่องเวทมนตร์เป็นแม่มดหมอผีที่
ชัว่ ร้าย ซึง่ พยายามจะชักนำซาตานให้กลับมาบนโลกมนุษย์ ความขลาดเขลา
ต่อสิง่ ทีมอง
่ ไม่เห็น ทำให้มนุษย์เกิดความหวาดกลัว จนกลายเป็นเครือ่ งมือ
ของกลุ่มคนบาป หาเหตุตามไล่ล่าสังหาร และกล่าวหาคนเหล่านั้นว่าเป็น
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พวกแม่มดขายวิญญาณให้กับปีศาจ บรรดาผูที้ ถู่ กกล่าวหา รวมทัง้ ทีต้่ องสงสัย
ต่างพากันหลบหนีเพื่อเอาตัวรอด คนที่ถูกจับกุมได้ ถ้าไม่ถูกแขวนคอ ก็
มักจะถูกเผาทัง้ เป็น บางคนถูกทรมานเพือ่ ให้สารภาพจนถึงแก่ชีวติ ทัง้ ตอก
เล็บ ฉีกร่าง ควักลูกตา จับกดน้ำ และอีกสารพัดวิธกี ารอันแสนป่าเถือ่ น…
แม่เล่าให้ฟังต่อว่า…บรรพบุรุษของพวกเราก็สืบเชื้อสายมาจากแม่มด
ในตำนานเก่าแก่ เป็นสายเลือดบริสทุ ธิ์ และต้องใช้ชีวติ หลบๆ ซ่อนๆ เพือ่ ให้
รอดพ้นจากการถูกตามล่ามาโดยตลอด ถึงแม้ว่าการล่าแม่มดในยุโรปจะจบ
สิน้ ไปแล้วก็ตาม แต่ตราบใดทีความ
่ เชือ่ และความเกลียดชังยังคงมีอยูใน
่ ใจ
ของมนุษย์ แม่มดก็ยังคงเป็นสิ่งน่ากลัว และเป็นเครื่องหมายของปีศาจที่
ต้องถูกกำจัด
บรรพบุรษุ ของอิงดาวเดินทางหลบหนีจากดินแดนบ้านเกิด ลงเรือสำเภา
เข้ามาตัง้ รกรากในกรุงศรีอยุธยา ซึง่ เป็นดินแดนทีสงบ
่
และผูค้ นเป็นมิตรจน
มีลูกหลานสืบมาจนถึงปัจจุบนั และนัน่ ก็คือจุดเริม่ ต้นของครอบครัวทีเล่
่ าต่อๆ
กันมา…
‘เป็นเพราะพวกเราสืบเชื้อสายแม่มดใช่มั้ย ก็เลยต้องเจอแต่ความ
พลัดพรากแบบนี้ มันเป็นคำสาป เพือ่ แลกกับความสามารถพิเศษทีมี่ ติดตัว’
‘พีไม่
่ อยากให้คิดอย่างนัน้ เพราะสิง่ ทีเรา
่ เป็นอยู่ นัน่ คือสิง่ ทีถู่ กเลือก
สรรมาแล้ว ในอดีตบรรพบุรุษของเราก็ต้องการละทิ้งความเป็นแม่มด เพื่อ
ใช้ชีวติ อย่างคนปกติทัว่ ไป แต่ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ายนักหรอก บรรพบุรษุ ของเรายึด
อาชีพพยากรณ์ชะตาชีวติ เพือ่ เลีย้ งชีพ แต่การเปิดเผยความลับของดวงชะตา
คือการฝืนลิขติ มันทำให้พวกเราอายุไม่ยืนนักหรอก และมักจะไม่สมหวังกับ
ความรัก ถ้าไม่มีเรือ่ งให้เลิกกันเหมือนแม่กับพ่อ ก็ต้องพลัดพรากด้วยความ
ตายแบบพี่นี่แหละ…’
‘ไม่ยุติธรรมเลย ถ้าเป็นแบบนี้ สัมผัสพิเศษนั่น ไม่มีก็ได้…ใครจะ
อยากได้ ถึงมีก็ทำอะไรไม่ได้มาก’
‘อย่าพูดอย่างนัน้ สิ การมี ก็ดกว่
ี าไม่มีนะ แต่แค่ให้เรารูจ้ กั พอเท่านัน้
แหละ สัมผัสพิเศษต่างๆถูกถ่ายทอดมายังลูกหลาน จากรุน่ สูรุ่ น่ ต่อไปเรือ่ ยๆ
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มันก็เหมือนกรรมพันธุ์ เพียงแต่เราไม่สามารถกำหนดได้ว่า ใครจะมีความ
พิเศษอะไรติดตัว…’
‘แล้วคนอืน่ ๆ ล่ะ ทีเขา
่ มีจิตสัมผัส ติดต่อกับวิญญาณ พวกระลึกชาติ
หูทิพย์ ตาทิพย์ หรือพวกที่มีพลังจิต ก็แสดงว่าพวกเขาเป็นเหมือนเราสิ’
‘ไม่ใช่เสมอไป บางเรือ่ งก็ไม่สามารถอธิบายได้ บางคนอาจจะมีทีม่ า
ทางสายเลือดแบบเรา หรืออาจจะเป็นเรือ่ งของบุญกรรมทีทำ
่ ไว้ในอดีต พวก
ไสยศาสตร์ มนตรา คำสาป หรือแม้แต่การปฏิบตั ิ บำเพ็ญตน ฝึกจิตต่างๆ
ก็สามารถทำให้มีความพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไปได้…’
‘แล้วการที่อิงฝันเห็นแม่ กับพี่โอบได้ล่ะ เป็นเพราะอะไร…?’
‘นั่นเป็นเพราะพลังของหินดวงตาปีศาจ ที่สามารถเชื่อมโลกของคน
และวิญญาณให้บรรจบกันได้ ต่อจากนี้พี่จะมาอยู่เป็นเพื่อนอิงในความฝัน
แล้วก็จะช่วยอิงดูแลครอบครัวของพี่ด้วย จนกว่าจะหมดเวลาของพี่’
‘หมายความว่า…ถ้าไม่มีดวงตาปีศาจ เราก็จะไม่ได้เจอกัน’
‘ใช่…’
หรือนีจะ
่ เป็นเหตุผลทีแม่
่ มอบดวงตาปีศาจให้ไว้ติดตัว เพราะแม่ยังเป็น
ห่วง และรูว่้ าอิงดาวมีเรือ่ งทีต้่ องเรียนรูอะไร
้ อีกมากมาย กับการเป็นทายาท
คนหนึ่งของครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาจากแม่มด
***
หลายคืนก่อนไม่ได้ฝันถึงพี่สาว…แต่คืนนี้อิงดาวฝันเห็นพี่สาวตรงเข้า
มา พร้อมกับสีหน้าไม่พอใจ คงเป็นเพราะเรื่องที่หล่อนพยายามสื่อสารกับ
วิญญาณของพรพรรณเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมา
“อิงไม่ควรพาใครเข้ามาในห้องทำงานของแม่รู้มั้ย…”
เสียงพีสาว
่ จริงจังมาก พอๆกับท่าทางขึงขัง แม้รูต้ วั ว่าทำผิด เพราะได้
เคยตกลงกันว่า จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาวุ่นวายในห้องนี้เด็ดขาด เนื่องจาก
ภายในห้องหนังสือของแม่ นอกจากหนังสือเก่าๆ และงานศิลปะทีแม่
่ สะสม
ไว้แล้ว ยังมีของโบราณที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่หลายชิ้น ซึ่งถูกเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี หากมีใครพบเห็น ย่อมไม่ใช่เรือ่ งดีแน่ๆ แต่อิงดาวก็ไม่
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ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรง จนถึงกับต้องถูกตำหนิขนาดนี้…
“อิงก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะ แล้วก็ไม่มีใครแตะต้องของภายในห้อง
สักชิน้ ” อิงดาวแก้ตวั ไม่เต็มเสียง แต่ก็ไม่ได้ทำให้โอบเดือนคลายความขัดใจ
ลงได้
“รู้หรือเปล่าว่าเรากำลังจะหาเรื่องยุ่งใส่ตัว”
เรือ่ งยุง่ อะไรกัน อิงดาวแค่อยากจะรูว่้ าเกิดอะไรขึน้ บ้างแค่นัน้ ตลอด
เวลาพี่สาวพยายามเตือนให้หล่อนเลือกมีชีวิตอย่างคนทั่วไป หยุดให้ความ
สำคัญ หรือสนใจเรือ่ งเหนือธรรมชาติ แต่อิงดาวยังคงพาตัวเองไปข้องเกีย่ ว
กับเรื่องลึกลับเสมอ หลายวันก่อนก็เพิ่งจะแอบเลี้ยงอาหารเหล่าวิญญาณ
เร่รอ่ นแถวๆ นี้ จนถูกเอ็ดไปแล้ว มาวันนียั้ งเรียกวิญญาณพรพรรณมาคุยอีก
จนเกิดเรื่องเข้าจนได้…
“ยุ่งที่ไหนล่ะพี่โอบ อิงกำลังช่วยผู้หญิงคนนั้นต่างหาก เธอถูกปีศาจ
ตามล่านะ…”
อิงดาวเชิดหน้าตอบอย่างมัน่ ใจว่า สิง่ ทีทำ
่ ไปนัน้ เป็นเรือ่ งถูกต้อง ถึง
แม้จะไม่ได้มีสัมผัสพิเศษที่เยี่ยมยอดเหมือนคนอื่นๆ แต่เลือดแม่มดที่อยู่ใน
กาย คงทำให้อิงดาวมีพลังของความกล้าหาญ ไม่กลัวสิง่ ทีมอง
่ ไม่เห็น และ
อยากช่วยเหลือคน หรือแม้แต่วิญญาณที่กำลังพบความลำบาก
“เราคิดว่าตัวเองเป็นใคร เป็นตำรวจ หรือเป็นพวกทีมี่ อิทธิฤทธิ์ อภินิหารเหรอ ทำไมถึงดื้อจังเลย…”
พี่สาวก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่มีชีวิตแล้ว ขี้กลัว หวาดระแวงไปทุกเรื่อง
ต่างกับอิงดาวซึ่งมีความมั่นใจในตัวเองสูง และไม่เคยกลัวอะไรง่ายๆ เรื่อง
ผิดพลาด ไม่ใช่สิง่ ทีจะ
่ มาทำลายความเชือ่ มัน่ ได้ ทุกๆคนย่อมมีการตัดสินใจ
ผิดบ้าง แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดความตั้งใจ
ผิดก็เริม่ ใหม่สิ ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย…อิงดาวบอกตัวเองอย่างนีเสมอ
้
“พี่โอบไม่ต้องห่วงหรอก แต่ช่วยคิดทีสิ อิงกำลังสงสัยว่า วิญญาณ
ที่เข้ามาในร่างของชมพูเป็นใคร และต้องการอะไรกันแน่ แล้ววิญญาณคุณ
พรพรรณล่ะ หายไปไหน”
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“เราไม่รูต้ วั เลยหรือว่าถ้าวันนีไม่
้ ได้ดวงตาปีศาจช่วย จะเกิดอะไรขึน้ …”
โอบเดือนบ่นเพราะเป็นห่วงน้องสาว อิงดาวมีความกล้าหาญก็จริง แต่ก็ควร
ระมัดระวังตัวเองมากกว่านี้ เรือ่ งบางเรือ่ ง หากเกิดความผิดพลาด ใครก็จะ
ช่วยไม่ได้ ครั้งนี้ถือว่าโชคดี แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดีอย่างนี้ทุกครั้ง…
“อิงรู้ เออ…อิงเห็นดวงตาปีศาจเรืองแสงด้วยนะ น่าอัศจรรย์จริงๆ เลย”
อิงดาวเล่าสิง่ ทีสั่ มผัสได้อย่างตืน่ เต้น เพราะทีผ่่ านมาดวงตาปีศาจอาจ
จะแค่เพียงช่วยให้สื่อสารกับพี่สาวได้ แต่ก็ไม่ยอมแสดงพลังอื่นๆ ที่ซ่อนเร้น
อยูเลย
่ คิดไม่ถึงว่าในช่วงเวลาคับขัน หินแก้วโบราณนี้ จะช่วยขับไล่ปีศาจ
ร้ายได้ด้วย…
แต่โอบเดือนไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอย่างน้องสาว เพราะดวงตาปีศาจไม่ใช่
หินธรรมดาๆ ตามตำนานโบราณของแม่มด หินนีจะ
้ มีพลังมากหรือน้อยแค่
ไหน ขึน้ อยูกั่ บเจ้าของ ถ้าหากหินนีอยู
้ ใน
่ ความครอบครองของคนธรรมดาๆ
ดวงตาปีศาจก็ไม่ต่างจากหินสีทีสวม
่ ใส่เพือ่ ความสวยงามแค่นัน้ เพราะฉะนัน้
การทีอิ่ งดาวสามารถสัมผัสถึงพลังอืน่ ๆของดวงตาปีศาจได้ ย่อมแสดงว่าใกล้
เวลาแล้ว ที่น้องสาวจะต้องเติบโต เพื่อเป็นผู้สืบทอดที่สมบูรณ์…
‘จำไว้นะโอบ ลูกต้องคอยช่วยเหลือน้อง อิงยังไม่พร้อมทีจะ
่ เป็นเหมือน
พวกเรา แต่เมื่อถึงเวลา ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มา
จะต้องรู้จักใช้ให้เป็น…ไม่อย่างนั้นมันก็จะย้อนมาทำร้ายตัวเอง’
นัน่ คือคำสัง่ เสียของแม่ ทีโอบเดื
่ อนยังไม่บอกกับอิงดาว และอีกเรือ่ ง
ที่น้องสาวอาจจะไม่รู้ก็คือ ดวงตาปีศาจถือว่าเป็นอัญมณีของรัตติกาล การ
ปรากฏพลังของหินในวันนี้ อาจจะเป็นการดึงดูดบรรดาสิง่ ชัว่ ร้ายให้เข้ามาหา
อิงดาว เพื่อหวังแย่งชิงดวงแก้วไปเป็นของตัวเอง…
“มันไม่ใช่เรือ่ งสนุก รูหรื
้ อเปล่าว่ามันอาจจะพาเรือ่ งยุง่ ๆ มาหาเรา พี่
อยากเตือนไว้ก่อน”
อิงดาวรู้สึกว่าพี่สาวเครียดกับเรื่องนี้มากเกินไปแล้ว จึงปลอบว่า
“ไม่มีอะไรหรอก อย่าคิดมากสิ”
โอบเดือนไม่ได้คิดมาก แต่เพราะหล่อนสัมผัสได้ถึงแรงแค้น ที่มา
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พร้อมกับกลิ่นสาปสางผสานกับกลิ่นดอกไม้ป่า ของวิญญาณร้ายตนนั้น
อย่างชัดเจน ทำให้อดรู้สึกเป็นห่วงน้องสาวไม่ได้…
***
แสงของวันใหม่ลอดผ่านผ้าม่านโปร่งสีขาวเข้ามาในห้องนอน พร้อม
กับเสียงร้องของนกทีเกาะ
่ ตรงขอบหน้าต่าง ปลุกให้เจ้าของห้องตืน่ ขึน้ หลัง
จากหลับไปนานกว่าแปดชั่วโมง
“เช้าแล้วหรือนี่…”
อิงดาวรำพึงเบาๆ พร้อมกับดันตัวเองให้ลุกขึน้ บิดขีเ้ กียจ แล้วจัดการ
ไปอาบน้ำเปลีย่ นเสือ้ ผ้า เตรียมตัวไปทำงานอย่างไม่รีบเร่งสักเท่าไหร่ เพราะ
ที่ทำงานอยู่ไม่ไกลนัก ยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะใช้ในการเดินทาง
วันใหม่เริม่ ต้นขึน้ อย่างเงียบเหงาเหมือนทุกๆวัน แต่หล่อนก็ชินเสียแล้ว
กับการอยู่คนเดียวแบบนี้ อิงดาวยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเก่าของครอบครัว
ที่อาศัยมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเมื่อก่อนย่านนี้ค่อนข้างเงียบสงบ ห่างจากความ
พลุกพล่านของผู้คน แวดล้อมด้วยสีเขียวของต้นไม้ แต่เมื่อความเจริญ
ค่อยๆ ขยายออกมาสูแถบ
่ ชานเมือง มีโครงการหมูบ้่ านจัดสรรขึน้ ในละแวกนี้
อยูหลาย
่ โครงการ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทีแม้
่ จะอยูไกล
่ ออกไป แต่
ก็ทำให้การสัญจรทีเคย
่ คล่องตัวเริม่ มีปัญหา อีกไม่กีปี่ ข้างหน้าจะมีการขยาย
แนวรถไฟฟ้ามาถึงอีก แทบไม่อยากคิดเลยว่าตื่นขึ้นมาจะต้องผจญกับอะไร
บ้าง
เมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเดินลงมาชั้นล่าง พอก้าวลงบันไดมา ก็ได้
กลิน่ หอมของขนมปังปิง้ ทาเนยทีวาง
่ อยูบน
่ โต๊ะอาหาร แสดงว่าวันนีพี้ เขย
่ ต้อง
ผ่านหน้าตลาด เลยแวะเอาของโปรดมาส่งให้แต่เช้า
‘ฤกษ์ดี’ เป็นชือ่ ของพีเขย
่ เขาเป็นคนรักครอบครัวมาก ขยันทำงาน
แทบทุกวันไม่มีวันหยุด หน้าตาจึงมักจะเคร่งเครียดตลอดเวลา จนอิงดาว
ชอบแซวว่าเป็นเสือยิม้ ยาก แต่พอยิม้ ที โลกทัง้ โลกก็สดใสเลยทีเดียว พีเขย
่
รักพีสาว
่ มาก อิงดาวจำได้ว่าวันแต่งงานเขาถึงกับร้องไห้ ตอนทีพี่ โอบ
่ คลอด
ลูกสาว เขาก็ร้องไห้อีก อะไรที่เกี่ยวกับครอบครัว ทำให้เขาหวั่นไหวง่าย
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มาก นั่นเพราะพี่เขยมีความรักต่อพี่สาวมากกว่าทุกคนที่อิงดาวเคยเห็นมา
บนโลกนี้ และความรักนั้น ก็ยังเผื่อแผ่มาถึงหล่อนอีกด้วย…
อิงดาวตรงดิ่งไปที่โต๊ะอาหาร หยิบขนมปังชิ้นที่เล็กที่สุดที่อยู่ในจาน
เข้าปากอย่างรวดเร็ว ก่อนจะสะดุง้ เมือ่ ได้ยนิ เสียงกระแอมขัดจังหวะทางด้าน
หลัง
“ทำไมไม่ไปนั่งกินให้เรียบร้อย”
“แหม…ก็คิดว่าพี่ฤกษ์กลับไปแล้วซะอีก” หล่อนหันมาหัวเราะแหะๆ
แล้วนั่งลงแต่โดยดี
ฤกษ์ดีซื้อบ้านหลังติดกันเอาไว้ กั้นขวางไว้แค่รั้วด้านข้างเท่านั้น มี
ประตูเล็กๆ สามารถเปิดข้ามมาหากันได้ ตั้งแต่สมัยโอบเดือนยังมีชีวิตอยู่
แล้ว ทุกเช้าถ้าขับรถผ่านตลาด ตอนออกไปส่งหลานสาวทีโรงเรี
่ ยน พีสาว
่
มักจะแวะซือ้ ขนมปังปิง้ เจ้าอร่อยมาฝากแม่และหล่อนเป็นประจำ ตอนนีพี้ เขย
่
จึงรับหน้าที่แทนไปโดยปริยาย
“ทีแรกก็ว่าเอาขนมปังมาให้แล้วกลับเลย แต่ว่ามีเรือ่ งอยากจะวานเรา
หน่อย”
พอมีเรื่องจะไหว้วาน เสียงอ่อนเชียวนะ…อิงดาวนึกแซวในใจ แล้ว
ทำเป็นถามลอยๆ ไม่สนใจ
“เรื่องอะไรเหรอ”
หล่อนหยิบแก้วนมสดมาดื่ม แล้วหันไปเปิดทีวี เพื่อดูข่าวช่วงเช้า
ฤกษ์ดีรอจังหวะที่อิงดาวหันมา จึงบอกหล่อนว่า
“ช่วงนี้อาจจะต้องวานให้เราไปช่วยรับส่งอันดาหน่อย พอดีมีงานใหม่
เข้ามาอีก เดี๋ยวพอเคลียร์งานเรียบร้อย พี่ก็จะไปรับอันดาเหมือนเดิม”
นึกว่าเรือ่ งสำคัญอะไร เรือ่ งแค่นีอิ้ งดาวช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องคิดอะไร
เลย แต่ที่ห่วงคือความรู้สึกของหลานสาวมากกว่า
“ได้สิ แต่พี่รู้ใช่มั้ยว่าอันดาอยากให้พี่ฤกษ์ไปรับทุกวัน”
เรือ่ งนีเขา
้ ก็รู้ แต่ความรับผิดชอบในงานก็สำคัญ ยังดีทีอิ่ งดาวทำงาน
ออกแบบ มีเวลาทำงานที่ไม่ตายตัว ก็เลยสามารถช่วยเขาได้ แต่ถ้าไม่ติด
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อะไรจริงๆ เขาก็อยากทำหน้าที่พ่อให้สมบูรณ์
“อืม…พี่รู้ แต่ก็แค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละ พี่ขอบใจมากนะ…”
อิงดาวพยักหน้ายิม้ รับ แล้วชวนพีเขย
่ กินอาหารเช้าพร้อมกัน ระหว่าง
นั้นก็เปิดโทรทัศน์เพื่อดูข่าวไปพลางๆ แล้วทั้งสองก็ต้องสะเทือนใจกับข่าว
เศร้ารายวัน เป็นข่าวการฆ่าตัวตายของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อหนีปัญหา
ครอบครัว ซึ่งมีการสรุปข่าวในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีเด็กพยายามฆ่าตัวตาย
กันมากขึน้ จนนักจิตวิทยาต้องออกมาเตือน เพราะกลัวจะลุกลามกลายเป็น
พฤติกรรมลอกเลียนแบบ…
คลิปข่าวทีปรากฏ
่
บนหน้าจอทีวี เป็นเหตุการณ์ตอนเด็กผูห้ ญิงออกไป
ยืนอยูนอก
่ ระเบียง ถูกถ่ายจากห้องทีอยู
่ ฝั่ ง่ ตรงข้าม อิงดาวหรีตา
่ มอง เอา
มือปิดปากด้วยความหวาดเสียว แต่ภาพเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่ร่างเล็กๆ จะ
กระโดดลงมา อิงดาวสังเกตเห็นเงาดำคล้ายคนอยู่ใกล้ๆ กับเด็กสาวนั้น
“พีฤกษ์
่ …พีเห็
่ นอะไรหรือเปล่า มีคนอยูตรง
่ นัน้ ด้วย ทำไมเขาไม่ช่วย
เด็กนั้นล่ะ…”
“ตาฝาดหรือเปล่า ถ้ามีคนตรงนั้น เด็กนั่นก็คงไม่ตายหรอก แต่
จริงๆ ข่าวก็เหลือเกินนะ ลงคลิปอะไร ไม่มีเซ็นเซอร์เลย ภาพแบบนี้ออก
ไป เด็กๆ ที่ดูก็อาจจะไปทำเลียนแบบได้”
พีเขย
่ ไม่เห็น…แต่อิงดาวมัน่ ใจว่าตัวเองตาไม่ฝาดแน่ มีเงาดำอยูข้่ างๆ
เด็กสาวคนนั้นจริงๆ

๓
บริษัทออกแบบและรับตกแต่งภายในที่อิงดาวทำงาน เป็นบริษัทที่
มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศ หล่อนเริ่มทำงานจากตำแหน่งผู้ช่วย
เล็กๆ เดินถ่ายเอกสารทัง้ วัน ค่อยๆ สะสมประสบการณ์ ไต่เต้าขึน้ มาจนได้
รับการโปรโมทให้เป็นนักออกแบบเต็มตัว และเป็นผูห้ ญิงเพียงคนเดียวในทีม
ถึงแม้ทีนี่ จะ
่ มีงานมาก ทำให้พนักงานแทบไม่มีเวลาว่าง แต่บรรยากาศในการทำงานก็ไม่ได้เคร่งเครียดอย่างทีใครๆ
่ กลัว พนักงานล้วนอัธยาศัย
ดี และช่วยเหลือกัน ไม่มีอิจฉาริษยาเหมือนในละครทีวี นัน่ คือเหตุผลหนึง่
ที่อิงดาวเลือกทำงานที่นี่มาจนถึงทุกวันนี้ เพราะการจะทำงานที่ไหนสักแห่ง
เงินเดือนไม่ใช่สิง่ สำคัญทีส่ ดุ เพือ่ นร่วมงาน และสภาพแวดล้อมทีดี่ ต่างหาก
ทีมี่ ความสำคัญ เคยมีคนกล่าวไว้ว่า เราจะไม่สามารถทำงานให้ออกมาดีได้
เลย ในสภาพการทำงานที่เต็มไปด้วยความกดดัน ส่วนเหตุผลที่สอง ซึ่ง
สำคัญไม่แพ้กับเหตุผลแรกก็คือ บอสใหญ่ของที่นี่รูปหล่อ และใจดีมาก
เคน เป็นคนญีป่ นุ่ ทีพู่ ดไทยได้ชัดมาก ต้องบอกว่าชัดกว่าคนไทยบาง
คนเสียอีก แถมยังมีจิตใจดี เอาใจใส่พนักงานทุกๆ ระดับ ไม่มีการตัง้ แง่กับ
ใครทั้งสิ้น และไม่เคยเสียงดังใส่ลูกน้อง เขาชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้
ยาก แต่ละเดือนจะโอนเงินเข้ามูลนิธิต่างๆ นับรวมร่วมสิบแห่ง แถมตอนนี้
ก็เพิ่งเลิกกับแฟนนางแบบอีกด้วย ผู้ชายแบบนี้มีใครบ้างจะไม่ชอบ ทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ และทรัพย์สมบัติพร้อมสรรพขนาดนี้ ถ้าใครได้ครอบ
ครองหัวใจของเขา คงเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลก และอิงดาวก็ฝันอยาก
เป็นผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นเหมือนกัน…
เช้านี้อิงดาวมาถึงที่ทำงานสายไปนิดหน่อย สังเกตเห็นบรรยากาศใน
ที่ทำงานค่อนข้างแปลกกว่าทุกวัน
“มีอะไรหรือเปล่า ทำไมมันเงียบขนาดนี้”

สีชาติ
๒๘

ไม่ใช่แค่เงียบเท่านัน้ แต่เหมือนทุกคนจะพร้อมใจกันนัง่ ทำงานอีกด้วย
ซึง่ ถือว่าเป็นเรือ่ งผิดปกติ เพราะทุกครัง้ ทีม่ าถึง จะเห็นเพือ่ นๆ พนักงานนัง่
จับกลุม่ สนทนากันเป็นประจำ จนเกือบสิบโมงโน่นแหละ ถึงจะเริม่ ทำงานกัน
ได้
“คุณเคนมาแล้วค่ะพี่อิง กำลังคุยกับแขก แล้วก็มีคุณจีด้วย…”
ประชาสัมพันธ์สาวกระซิบตอบพอให้ได้ยนิ กันแค่สองคน ทำให้อิงดาว
เข้าใจแล้วว่า ทำไมทุกคนจึงทำงานกันอย่างขยันขันแข็งผิดหูผิดตา เพราะ
บอสใหญ่มาแล้วนัน่ เอง ส่วนคุณจี หรือพีจี่ ก็เป็นชือ่ เล่นของจินตรัยหัวหน้า
ของหล่อนนั่นเอง
อิงดาวตรงไปนั่งประจำที่ รีบหยิบงานขึ้นมาทำเหมือนคนอื่นๆ หวัง
กลบเกลื่อนความผิดที่มาสาย เลยถูกรุ่นพี่สองคนที่นั่งอยู่ข้างหลังแซวว่า
“มาสาย แล้วทำเนียนเลยนะ”
“เสร็จแน่…บอสถามถึงแกด้วยนะไอ้อิง”
ถึงจะเป็นผูห้ ญิงคนเดียวในกลุม่ แต่อิงดาวก็เข้ากันได้กับทุกคนเหมือน
กลุม่ เพือ่ นผูช้ ายมากกว่า ดังนัน้ จึงไม่แปลกทีรุ่ น่ พีจะ
่ เรียกหล่อนอย่างนัน้ อิงดาวเองก็ไม่เคยทำตัวหวาน หรือเป็นผู้หญิงอ่อนโยนให้ใครได้เห็น
“จริงเหรอพี่…”
พอได้ยินว่าบอสถามถึงเท่านัน้ อิงดาวก็หน้ายู่ เลยถูกรุน่ พีที่ ร่ จู้ ดุ อ่อน
ของหล่อนดีว่าแอบปลื้มเจ้านาย แซวเล่นอย่างสนุกปาก
“ไม่จริง แค่ล้อเล่น บอสจะไปสนใจผูห้ ญิงแบบแกทำไมวะ สวยไม่ได้
ครึ่งคนที่เขาพามาด้วยเลย”
คนทีแซว
่ ขึน้ คนแรกชือ่ ทัดพงศ์ เป็นพีใหญ่
่ ทีส่ ดุ ในกลุม่ ออกแบบ นิสยั
ชอบอำ แถมยังอำแบบหน้าตาย ยากจะจับผิดได้ ส่วนพี่สมชัยนั้นจะเป็น
ผู้ชายประเภทจิกกัด รายนี้ถึงจะเป็นลูกคู่ แต่ก็ชอบแซวแรงๆ บางทีแซว
จนพนักงานใหม่ถึงกับเผ่นกลับบ้านไปเลยก็มี ช่วงแรกๆ ที่มาทำงานใหม่ๆ
อิงดาวก็เคยโดนแกล้ง แต่หนามยอกต้องใช้หนามบ่ง หล่อนก็เลยแสร้งทำ
เป็นไปนัง่ เศร้าหลบมุมร้องไห้ งัดเอาวิชาการแสดงทีเคย
่ ลงเป็นวิชาเลือกมาใช้

สาปสังหรณ์
๒๙

จนรุ่นพี่ทั้งสองถูกบอสเรียกไปตำหนิ ทำให้ไม่กล้ามาตอแยใครไปพักใหญ่
นัง่ ทำงานเงียบๆ ไปเป็นเดือน คืนความสุขให้เพือ่ นร่วมงาน และจนป่านนีก็้
ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องวันนั้น อิงดาวแกล้งเล่นละครเอาคืน…
เพราะรูจ้ กั และทำงานร่วมกันมานานจนสนิทสนมกันดี ถึงรุน่ พีจะ
่ ปาก
เก่ง ปากจัดแค่ไหน แต่อิงดาวก็ปากไว ไม่ยอมโดนกระทำฝ่ายเดียว จึง
หันไปค่อนขอดด้วยเสียงท้าทายว่า
“จ้า…ไม่สวยก็ไม่สวย แต่อยากดูหน้าแฟนพี่สองคนจัง คงสวยมาก
สินะ”
ด้วยบรรยากาศที่เงียบอยู่แล้ว เพียงแค่พูดเบาๆ ก็ได้ยินกันทั่ว แม้
จะไม่ได้ตะโกนก็ตาม แต่เสียงประชดประชันของหล่อน ก็ดังพอจะทำให้
ทุกคนในห้อง รวมทั้งบอสซึ่งเปิดประตูออกมาได้ยิน…
วินาทีนั้นถ้าหายตัวได้ อิงดาวก็คงจะทำไปแล้ว แต่เพราะทำไม่ได้
จึงค่อยๆ หันมายิม้ แหยๆ ยกมือไหว้ขอโทษกลบเกลือ่ น พอเห็นสายตาตำหนิ
ของเจ้านายเท่านั้น ใจก็ยิ่งห่อเหี่ยว ราวกับดอกไม้แห้งเฉา จริงๆ หล่อน
ควรจะแก้ตัวด้วยเหตุผลดีๆ สักหน่อย แต่ยังไม่ทันคิดหาข้ออ้าง เจ้านายก็
หันกลับไปเรียกหัวหน้าของหล่อน และหญิงสาวแปลกหน้าทีเดิ
่ นตามกันออก
มาจากในห้อง…
“เชิญคุณยาทางนี้ครับ นี่คือดีไซเนอร์ของเรา”
พีจี่ เป็นคนแนะนำแขกให้รูจ้ กั กับทีมนักออกแบบของบริษทั อิงดาวรีบ
ปรับสีหน้า ยกมือไหว้ แล้วส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตร พร้อมกับสายตาชื่นชม
ในความสวย และบุคลิกที่งามสง่าของอีกฝ่าย โดยเฉพาะช่วงขาที่เรียวยาว
เหมือนนางแบบ ขนาดไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูง ยังสูงไล่ๆ กับหัวหน้าของหล่อน
เลยทีเดียว
“ทุกคน…นีคุ่ ณดลยา หรือยา เป็นเพือ่ นของผมเอง เธออยากจะให้
พวกเราช่วยตกแต่งร้านกาแฟให้หน่อย แล้วก็จะขอเลือกดีไซเนอร์ด้วย
ตัวเอง”
“คุณดลยาเป็นเพื่อนสนิทของบอส แล้วก็เป็นเจ้าของแกลเลอรี่…”

สีชาติ
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จินตรัยช่วยเสริม หลังจากเคนพูดจบ เขาเอ่ยชื่อแกลเลอรี่ที่กำลังถูกพูดถึง
บ่อยๆในแวดวงของคนรักศิลปะ ว่าเป็นสถานทีแห่
่ งใหม่ ทีมี่ ผลงานของศิลปิน
ระดับโลกมาจัดแสดงอยู่หลายครั้ง
“ยาอยากให้ร้านกาแฟทีนั่ น่ ต่างจากร้านกาแฟทัว่ ไป เป็นร้านกาแฟ
ของคนรักศิลปะค่ะ…”
หน้าทีนั่ กออกแบบ คืองานทีสร้
่ างความฝันให้เป็นจริง พอได้ยินลูกค้า
บอกความต้องการทีอยู
่ ใน
่ ใจเท่านัน้ อิงดาวก็วาดภาพในหัวเป็นรูปร้านกาแฟ
กลางสวน ลักษณะเป็นร้านเปิดโล่ง เหมือนร้านกาแฟทีเห็
่ นตามท้องถนนใน
ปารีส
ถ้าได้ทำงานนี้ก็คงจะดีสิ…อิงดาวแค่นึกในใจ ไม่ทันคิดว่าส้มจะหล่น
ใส่จริงๆ เมื่อดลยาจงใจเลือกคนร่วมงานเป็นผู้หญิง
“ยาอยากได้ผู้หญิงไปทำงานด้วยค่ะเคน…”
พอดลยาบอกความต้องการแค่นัน้ บรรดาหนุม่ ๆ ทีพา
่ กันออกมาเสนอ
หน้าก็ฝันสลาย จินตรัยจึงมอบหมายงานนี้ให้อิงดาวอย่างเป็นทางการ
“อิงกำลังว่างพอดีเลย ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้ให้นัดไปคุยงานกับคุณยา
ดีมั้ยครับ”
“ก็ดีค่ะคุณจี จริงๆ เราจะไปดูสถานที่วันนี้เลยก็ได้นะ ยาไม่ได้มีนัด
ที่ไหน”
“อิงไปได้เลยค่ะ…ไม่มีปัญหา”
ไม่ได้ตั้งใจจะเอาใจ แต่สำหรับอิงดาวแล้ว ความต้องการของลูกค้า
เป็นอันดับแรก ถ้าหากไม่ติดอะไรจริงๆ ก็ไม่เคยขัด หรือปฏิเสธสิง่ ทีลู่ กค้า
ร้องขอ นึกไม่ถึงว่าการเอาใจใส่ลูกค้าของหล่อน จะทำให้บอสใหญ่ยิม้ อย่าง
พอใจ
สำหรับอิงดาวแล้ว แค่เห็นรอยยิ้มชื่นชมของเขา ก็ทำให้ความรู้สึก
ห่อเหี่ยวเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้หายไปในพริบตา
***
ก่อนออกจากบริษัท อิงดาวได้ฟังเรื่องราวย่อๆ ของลูกค้าคนใหม่จาก

