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                ณ สมยัยคุปัจจบุนั ถ้าหากวา่มีคนพดูกลา่วถึงเร่ืองไสยศาสตร์

หรือวา่วิชาอาคมและรวมทัง้ของขลงัตา่งๆแล้ว ก็จะมีคนอีกหลายๆคน

มกัจะพดูกนัวา่น่ีมนัยคุสมยัไหนแล้ว มนัคงจะเป็นเร่ืองเหลวไหลไร้สาระ

ทัง้หมดทัง้สิน้ แตว่า่ยกเว้นท่ีแหง่หนึง่ซึง่ก็คือ ดนิแดนหา่งไกลความเจริญ 

ซึง่ได้เกิดเร่ืองราวประหลาดตา่งๆเกิดขึน้มากมาย โดยเฉพาะกบัโรงพกั

หรือวา่สถานีต ารวจแดนเถ่ือนแหง่นี ้และได้เกิดคดีตา่งๆขึน้ทกุๆวนับน

โรงพกัหรือว่าสถานีแดนเถ่ือนแหง่นีซ้ึง่ไมว่า่จะเป็น ปล้น,ฆา่,ชิงทรัพย์,ลกั

เล็กขโมยน้อย,ลกัใหญ่ขโมยมาก ซึง่รวมทัง้อาชญากรรมทกุรูปแบบ ไมว่า่

จะเป็น การค้าขายยาเสพตดิ,ขบวนการของผู้ก่อการร้าย และอีกมากมาย 

จนเหลา่เจ้าหน้าท่ีต ารวจบนโรงพกัแหง่นีต้้องสา่ยหน้าด้วยความระอา กบั

การล้มหายตายจากและรวมทัง้ย้ายออกแบบสายฟ้าแลบของเหลา่

เจ้าหน้าท่ีต ารวจแดนเถ่ือนแหง่นี ้เพราะวา่เจ้าหน้าท่ีต ารวจแตล่ะคนต้อง

จบชีวิตลง เพราะการปฏิบตัิหน้าท่ีในการปราบปรามเหล่าร้ายหรือไมก็่

ขบวนการค้ายาเสพตดิ แตล่ะคนจงึต้องสละชีวิตของตนเองกนัอยา่งคน

แล้วคนเลา่ เพราะความเถ่ือน,ถ่อย,สถลุ,และความบ้าระห ่าของเหลา่

ผู้ก่อการร้าย จนเจ้าหน้าท่ีต ารวจคนแล้วคนเล่าต้องจบชีวิตลง จนราย

ลา่สดุก็เป็นสารวตัรใหญ่คนเก่าของสถานีต ารวจแดนเถ่ือนแหง่นี ้ต้องย้าย

ออกจากพืน้ท่ีภายใน 24 ชัว่โมงเพราะวา่ ทนกบัการปฏิบตักิารณ์ของ



เหลา่ผู้ก่อการร้ายหรือขบวนการการค้ายาเสพติดไมไ่หว และก็ทนกบั

ความโหด,ดิบ,เถ่ือน,ถ่อย,สถนุ ไมไ่หว ทา่นสารวตัรคนเก่าเลยท าเร่ืองย้าย

ถึงผู้บงัคบับญัชาเพื่อย้ายตนเองภายใน 24 ชัว่โมง ท่ีแล้ว ซึง่ทา่นสารวตัร

คนเก่าทา่นก็ได้พดูกบัเหลา่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาวา่ “ผมไมใ่ชค่นแถบนี ้ก็เลย

ไมคุ่้นหรือท่ีน่ีเทา่ไหร่ ซึง่ท าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาของผมต้องล้มหายตาย

จากคนแล้วคนเลา่ กบัการปฏิบตัภิารกิจแตล่ะอยา่งกบัเหลา่ผู้ก่อการร้าย

หรือไมก็่ขบวนการค้ายาเสพตดิ จนทา่นสารวตัรคนเก่าต้องท าเร่ืองย้าย

ตนเองออกจากพืน้ท่ีอยา่งเร่งดว่น จนในอีกไมช้่าไมน่านก็จะมีทา่น

สารวตัรทา่นใหม่ย้ายเข้ามาอีกทา่น ซึง่สารวตัรทา่นนีมี้ช่ือวา่ สารวตัร 

“มนต์ขลงั”และหลงัจากนัน้อีกไมน่านระยะเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวนั 

สารวตัร “มนต์ขลงั”ก็ได้ย้ายเข้ามาตามค าสัง่ของเหลา่ผู้บงัคบับญัชา เพ่ือ

มาประจ าการท่ีสถานีหรือวา่โรงพกัแดนเถ่ือนแหง่นี ้ซึง่หลงัจากท่ีสารวตัร”

มนต์ขลงั”ได้ย้ายเข้ามาประจ าการท่ีน่ีเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เกิดเหตกุารณ์

ประหลาดเกิดขึน้กบัทกุสถานท่ี ท าให้พวกลกัเล็กขโมยน้อยหรือวา่ลกั

ใหญ่ขโมยมากหรือไมพ่วกผู้ก่อการร้ายและรวมทัง้ขบวนการค้าขายยา

เสพตดิ ภายในการดแูลของโรงพกัแดนเถ่ือนแหง่นีก้ลบัลดน้อยลงไปมาก 

ซึง่ท าให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจซึง่อยูภ่ายใต้เหล่าผู้ใต้บงัคบับญัชาของสารวตัร”

มนต์ขลงั”ทกุๆคนตา่งก็ฉงนปนสงสยัวา่มนัเกิดขึน้ได้อยา่งไรกนักบัเหลา่



ผู้ก่อการร้ายหรือไมก็่ขบวนการค้ายาเสพติดและรวมทัง้พวกลกัเล็กขโมย

น้อยหรือไมก็่พวกลกัใหญ่ขโมยมาก ตา่งก็ได้หายสาบสญูกนัไปเร่ือยๆโดย

ไร้ร่องรอย ตัง้แตส่ารวตัร”มนต์ขลงั”ได้ย้ายเข้ามาท่ีน่ีหรือว่าโรงพกัแดน

เถ่ือนแหง่นี ้แตก็่ได้มีเหตกุารณ์ประหลาดเกิดขึน้เร่ือยๆในทกุๆคืนวนัพระ

ใหญ่ เม่ือสารวตัร”มนต์ขลงั”ได้แบกกลดพระและก็สะพายยา่มพระเดนิ

ออกจากบ้านพกัของสารวตัร”มนขลงั”ซึง่อยูใ่กล้กบัโรงพกัแดนเถ่ือน แล้ว

ก็เดนิหายเข้าไปในท่ีมืดซึง่เป็นป่าทึบหลงัโรงพกัแดนเถ่ือนเป็นประจ า 

แรกๆก็สร้างความตกตะลงึปนสงสยั และก็อ้าปากค้างกนัเป็นแถวๆให้กบั

เหลา่ผู้ใต้บงัคบับญัชากนัเป็นแถวๆ บ้างก็วิจารณ์วา่ อาจจะแบกกลดและ

ก็สะพายยา่มพระออกไปปล่อยของในคืนวนัพระใหญ่ ซึง่ส าหรับผู้ มีวิชา

อาคมและเลน่ของขลงัหรือว่าสิ่งศกัสิทธ์ิแล้ว ก็มกัจะต้องไปเอาของออก

จากตวั และก็ท าจิตใจให้ล่องลอยออกไปสิงสูส่ิงต์สาราสตัว์ตา่งๆซึง่ได้

เสียชีวิตแล้ว จวบจนถึงรุ่งเช้าแล้ววิญญาณจะกลบัเข้าร่างกายมนษุย์อีก

ครัง้หนึง่ แตบ่างคนก็กลา่วว่า”มนัเป็นเร่ืองงมงายไร้สาระทัง้นัน้ น่ีมนัยคุ

สมยัไหนแล้ว เร่ืองไสยศาสตร์มนัไมมี่ใครเช่ือกนัแล้ว”บ้างก็วา่ สารวตัร”

มนต์ขลงั”ทา่นคงแบกกลดพระและสะพายยา่มพระไปท าสมาธิให้จิตใจ

ของตนเองสงบมากกวา่จนถึงรุ่งเช้าแล้วคอ่ยกลบัมาท างานมากกว่า และ

เร่ืองดงักลา่วตา่งก็เป็นท่ีโจษขานกนัไปทัว่ทัง้ทกุหวัระแหง จนเหลา่



ผู้ก่อการร้ายตา่งก็หวาดหวัน่พร่ันพรึงและขวญัผวากบัสารวตัรท่านนี ้จน

ให้ฉายากบัสารวตัรทา่นนีว้่า”มือปราบเดือนดบั”และเม่ือหลงัจาก

สารวตัร”มนต์ขลงั”ได้ย้ายเข้ามายงัโรงพกัแดนเถ่ือนแหง่นีไ้ด้ไมน่าน 

ประชาชนชนชัน้ตา่งๆ ตา่งก็ยิม้ปลืม้และปีตยิินดีกบัวิธีการปราบปราม

พวกเหลา่ร้ายของสารวตัรท่านนีก้นัเป็นแถว ซึง่ได้สร้างความสงบสขุให้กบั

เหลา่ชาวบ้านและประชาชน และท าให้เหลา่ชาวบ้านหรือประชาชนตา่ง

กินอ่ิมนอนหลบัโดยไมต้่องขวญัผวากบัเหลา่ผู้ก่อการร้ายหรือวา่ขบวน

การค้ายาเสพติดกนัเหมือนเม่ือก่อนอีกตอ่ไป ซึง่หลงัจากนัน้อีกไมน่าน

สารวตัร”มนต์ขลงั”ก็ได้เรียกเหลา่ผู้ใต้บงัคบับญัชาเพื่อเข้าประชมุใหญ่

หลงัจากเคารพธงชาตชิว่งเช้าแล้วทัง้หมดทกุนาย แตย่กเว้นร้อยเวรวนันี ้

กบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจซึง่ได้ประจ าการวนันีเ้ทา่นัน้ และหลงัจากนัน้เหลา่

ผู้ใต้บงัคบับญัชาทัง้หมดทกุๆคนตา่งก็เข้าประชมุท่ีห้องประชมุใหญ่

พร้อมๆกนัทัง้หมด แล้วสารวตัร”มนต์ขลงั”ก็ได้เอ่ยกบัเหล่า

ผู้ใต้บงัคบับญัชาวา่”วนันีผ้มเรียกทกุๆคนเข้าประชมุพร้อมๆกนัด้วย

เพราะวา่ สายของผมซึง่เช่ือถือได้ 100% เพราะคืนนีจ้ะมีการซือ้ขายยา

เสพตดิกนัจ านวน 2 ฝ่าย โดยท่ีผมและก็พวกคณุจะเข้าด าเนินการจบักมุ

ทนัทีหรือถ้าหากวา่จบัเป็นไม่ได้ก็จะต้องจบัตายกนัหละ่ แล้วก็จะเกิด

เหตกุารณ์ภายในพืน้ท่ีของเรา ในชว่งเวลาดกึของคืนนีส้ว่นเร่ืองเวลานัน้



ผมจะไมข่อตอบ สว่นก าลงัเจ้าหน้าท่ีต ารวจจะเป็นกองก าลงัเจ้าหน้าท่ี

ของเราเทา่นัน้ เราจะไมใ่ช้หนว่ยงานอ่ืนๆอยา่งเด็ดขาด เพ่ือความรวดเร็ว

และไมล่า่ช้าในการเข้าปฏิบตังิานของเรา และอีกอยา่งหนึง่ป้องกนัข้อมลู

ร่ัวไหลเด๋ียวพวกขบวนการค้ายาเสพติดจะร่ัวไหล ซึง่ท าให้เหลา่ศตัรูของ

เราไมต่ดกบัหรือวา่ตกหลมุพลางและหลงกลพวกเราได้ และอีกประการ

หนึง่ก็คือ เพ่ือป้องกนัพวกเราทัง้หมดในท่ีนีท้ าขา่วหรือวา่ข้อมลูร่ัวไหล

ออกไปอย่างเด็ดขาด และท่ีส าคญัผมไมอ่นญุาตใิห้พวกคณุทัง้หมด

ออกไปไหนในวนันีอ้ย่างเด็ดขาดเข้าใจไหม แล้วไมท่ราบวา่ใครหรือว่า

เจ้าหน้าท่ีทา่นใดมีอะไรสงสยัหรือว่าสอบถามหรือไมก็่มีค าถามอะไรบ้าง

ไหม “แล้วผมจะตอบค าถามพวกคณุทัง้หมด””พวกผมทัง้หมดในท่ีนีมี้

ค าถามจะสอบถามสารวตัร”มนต์ขลงั”ดงันีค้รับผม”คือวา่ พวกผมในท่ีนี ้

ทัง้หมดอยากจะรู้ว่าใครเป็นสายให้กบัสารวตัรครับ แล้วข่าวนีเ้ช่ือถือได้

แนน่อนเหรอครับ ขนาดสายขา่วของพวกผมทัง้หมดยงัไมไ่ด้ขา่วใดๆเลย

ครับ และก็ไมมี่การรายงานใดๆเข้ามาเลยนะครับ โดยเฉพาะขา่วเก่ียวกบั

การค้าขายยาเสพติดใดๆเลยครับ”สารวตัร”มนต์ขลงั”ก็เลยพดูกบั

ผู้ใต้บงัคบับญัชาวา่”พวกคณุทัง้หมดในท่ีนีห้มดค าถามแล้วใชไ่หม ทีนีผ้ม

จะตอบค าถามพวกคณุทัง้หมดบ้าง ส่วนใครเป็นสายให้กบัผมบ้างนัน้พวก

คณุทัง้หมดอยา่รู้เร่ืองเลย พวกคณุทัง้หมดรู้เพียงแตว่า่สายของผมนัน้



เช่ือถือได้ทกุๆตน เอ๊ยไมใ่ช ่ได้ทกุๆคน ส่วนขา่วเร่ืองการซือ้ขายยาเสพติด

นัน้ส าหรับค ่าคืนนีเ้ช่ือถือได้แนน่อน 100% สว่นสายข่าวของพวกคณุนัน้

ผมไมท่ราบวา่ท างานกนัยงัไง สว่นคืนนีมี้การซือ้ขายยาเสพตดิกนัอย่าง

แนน่อน และก็วนันีต้ลอดทัง้วนัผมห้ามพวกคณุทัง้หมดทกุๆคนออกไป

ไหนอยา่งเด็ดขาดจนกวา่ภาระกิจทัง้หมดในวนันีจ้ะเสร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี

เข้าใจไหม และเพ่ือป้องกนัข้อมลูขา่วสารร่ัวไหลออกไปทัง้หมด”แตแ่ล้วก็มี

เสียงของผู้ใตบงัคบับญัชาหลายนายตา่งก็พดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่”

ส าหรับวนันีค้งไมไ่ด้หรอกครับสารวตัร เพราะว่า”พวกผมหลายคนในท่ีนี ้

จะต้องออกไปท าภาระกิจหรือวา่หน้าท่ีด้านนอกโรงพกัแห่งนีก้นันะครับ 

พวกผมทัง้หลายคนหวงัวา่สารวตัรคงจะเข้าใจ”ซึง่หลงัจากเหลา่

ผู้ใต้บงัคบับญัชาอีกหลายๆคนพดูจบแล้ว สารวตัร”มนต์ขลงั”ก็พดูด้วย

น า้เสียงอนัราบเรียบวา่”หน้าท่ีหรือว่าภารกิจของพวกคณุหรือ คงจะ

ออกไปแทงสนุ๊กเกอร์หรือไม่ก็สอ่งดพูระเคร่ืองหรือไมก็่ร้องคาราโอเกะท่ี

ร้านอาหารหรือไมก็่ไปอยูท่ี่บ้านเมียน้อยมากกวา่มัง้”พอสารวตัร”มนต์

ขลงั”พดูกระแทกแดกดนัด้วยน า้เสียงอนัราบเรียบเพียงแคน่ัน้ 

ผู้ใต้บงัคบับญัชาทัง้หมดตา่งก็โหร้่องหน้าแดงกนัเป็นแถว แล้วสารวตัร”

มนต์ขลงั”ก็พดูอีกตอ่ไปวา่”ก่อนท่ีผู้บงัคบับญัชาของผมจะย้ายผมมา

ประจ าการท่ีน่ี ผมได้ศกึษาประวตัขิองผู้ใต้บงัคบับญัชาของผมหรือว่าผ็



ร่วมงานอย่างละเอียดเรียบร้อยดีแล้ว ซึง่ท าให้ผมได้ทราบรายละเอียด

เก่ียวกบัตวัพวกคนและรวมทัง้ลกัษณะนิสยัใจคออยา่งละเอียดดีแล้ว และ

ผมก็ได้ศกึษาชยัภมูิแถบนีท้ัง้หมดเป็นอยา่งดี ซึง่ก็รวมทัง้ชาวบ้านแถบนี ้

ด้วย เพราะฉะนัน้รายละเอียดของผู้ใต้บงัคบับญัชาของผมทกุๆคน ผมเลย

รู้เป็นละเอียดอยา่งดียิ่ง เพราะฉะนัน้วนันีต้ลอดทัง้วนัผมเลยสัง่ห้ามทกุๆ

คน ออกไปจากโรงพกัแดนเถ่ือนแหง่นีอ้ยา่งเด็ดขาดเข้าใจไหม เพราะน่ี

เป็นค าสัง่ท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุๆนายจะต้องปฏิบตัิตามผู้บงัคบับญัชา เข้าใจ

ไหม”และเม่ือสิน้เสียงสารวตัร”มนต์ขลงั”แล้ว ทกุๆคนก็ตอบเป็นเสียง

เดียวกนัวา่”เข้าใจแล้วครับผม”แตแ่ล้วก็มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจอีกทา่นหนึง่ก็

ได้ยกมือแล้วก็มีค าถามขึน้ว่า”แล้วกองก าลงัเจ้าหน้าท่ีบนโรงพกัแดนเถ่ือน

แหง่นีจ้ะพอรับมือกบัขบวนการค้ายาเสพติดพอหรือครับ และอีกอยา่ง

หนึง่กองก าลงัของพวกพอ่ค้ายาเสพตดิคงยกก าลงักนัมามามากมาย

แนน่อน ซึง่แถมด้วยอาวธุหนกัและอาวธุสงครามครบมือแนน่อนซึง่ไมว่า่

จะเป็น ปืนสัน้,ปืนยาว,ปืนเอ็ม16,ระเบดิ,ปืนกลหรือแม้แตจ่รวดอาร์พีจี 

พวกมนัคงขนกนัมาเพียบ เพ่ืออน ามารบกบัพวกเรากนัเพียบครับสารวตัร”

และเม่ือสิน้เสียงของผู้ใต้บงัคบับญัชาแล้ว สารวตัร”มนต์ขลงั”ก็ได้เอย่พดู

ตอ่ไปอีกว่า”สว่นเร่ืองกองก าลงัเจ้าหน้าท่ีนัน้ทกุๆคนไมต้่องหว่ง เพราะวา่

เราจะใช้แตก่องก าลงัเจ้าหน้าท่ีต ารวจของเราก็เพียงพอแล้ว โดยท่ีเราไม่



ต้องพึง่หนว่ยงานอ่ืนๆและอีกอยา่งก็คือ มากเร่ืองก็มากความ และป้องกนั

ข้อมลูร่ัวไหลออกไป และเม่ือสิน้เสียงของสารวตัร”มนต์ขลงั”แล้วสารวตัร

ก็ได้ถามอีกครัง้วา่”มีใครสงสยัหรือว่าจะถามอะไรอีกมัย้ เม่ือไมมี่ใครถาม

อะไรอีกก็เลิกประชมุได้ แล้วเราคอ่ยพบกนัอีกครัง้หลงัเคารพธงชาติก็แล้ว

กนั”ทกุๆคนเลยเดนิออกจากห้องประชมุ เพ่ือไปท างานกนัตามปกติ

ภายในโรงพกัแดนเถ่ือนแหง่นี ้จวบจนเวลาก็ผา่นไปถึงชว่งเคารพธงชาติ

ชว่งเย็น โดยท่ีไมมี่ใครได้ออกไปนอกโรงพกัแดนเถ่ือนแห่งนีอี้กเลยส าหรับ

วนันี ้สารวตัร”มนต์ขลงั”ก็ได้เรียกเจ้าหน้าท่ีต ารวจทกุๆนายขึน้รถยนต์ของ

ต ารวจได้ ซึง่พร้อมด้วยอาวธุครบมือส าหรับแตล่ะคน และทกุๆคนก็ได้เดนิ

ขึน้รถยนต์ต ารวจจนครบทกุๆนาย นบัได้แล้วประมาณ 100 นาย สว่น

สารวตัร”มนต์ขลงั”ก็ขึน้รถยนต์สว่นตวัไปเพียงคนเดียว แล้วเหตกุารณ์

หลงัจากนีจ้ะเป็นอยา่งไร จะมนัดเุดือดเลือดพลา่นขนาดไหน และรวมทัง้

เหลา่ผู้ใต้บงัคบับญัชาซึง่รวมทัง้สารวตัร”มนต์ขลงั”จะเป็นอยา่งไร โปรด

ตดิตามอ่าน”มือปราบเดือนดบั”กบัฉบบัเตม็ได้เร็วๆนี(้อย่าลืมกดดาว

โหลดอา่นเนือ้เร่ืองยอ่ๆได้แล้ววนันีแ้ล้วจากทีมงาน crystalebookgame 

แล้วทีมงานจะดผูลตอบรับจากลกูค้าก่อนวา่จะประสบความส าเร็จขนาด

ไหนก่อนจะตีพิมพ์ฉบบัเตม็ในรูปแบบอีบุ๊คเร็วๆนี(้แตง่,ประพนัธ์ และ 

พิมพ์ โดย หฤโหด บตุรสรประกดั) 



 

 

 

 

                (หากสนใจหนงัสือ(EBOOK)มือปราบเดือนดบั(ฉบบัสมบรูณ์)

เร็วๆนีส้นใจติดตอ่คณุชยัยนัต์T.0898743604(เพ่ือน าไปขายปลีกและขาย

สง่เทา่นัน้)หรือคณุชยัยนัต์T.0964817462(ตดิตอ่สอบถามหนงัสือ

(EBOOK)มือปราบเดือนดบั(ฉบบัสมบรูณ์) เทา่นัน้หรือEMAIL 

crystalebookgame@gmail.com)ส่วนหนงัสือ(EBOOK)มือปราบเดือน

ดบั(เนือ้เร่ืองยอ่)อนญุาตกิารพิมพ์จ าหนา่ยจากทีมงาน 

(crystalebookgame)แล้วขอบคณุมากๆส าหรับส่วนหนงัสือ(EBOOK)มือ

ปราบเดือนดบั(เนือ้เร่ืองย่อ)ผลิตโดยทีมงาน(crystalebookgame). 

 

 


