
บทนำ�

คืนเลี้ยงผี!
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 ชายหนุ่มเกลียดเวลาเที่ยงคืนของทุกวันศุกร์ 
 แต่นั่นไ ม่ใช่ เหตุผลที่ทำ าให้ เขาจะหลีกเลี่ ยงหน้า ท่ีที่ต้อง                  

รบัผดิชอบไปได ้ ชายหนุม่เดนิอยา่งคนไรช้วีติตรงไปยังโรงครวัของโรงแรม  

‘ศติามนัอนัตรา’  โรงแรมระดับไฮคลาสทีต่ัง้ตระหง่านอยูบ่นเกาะสว่นตวัใน

ทะเลอันดามัน  ถ้าเป็นเมื่อสองเดือนก่อน  ที่นี่จะคึกคักเต็มไปด้วยนักท่อง

เที่ยวชาวไทยระดับไฮโซและชาวต่างชาติที่บิน  หนีหนาวมานอนอาบแดด

ที่เมืองไทย  แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมา  ทั้งโรงแรมมีแขกเข้าพักเพียงไม่ถึงสิบ

ห้อง  ทำาไมน่ะเหรอ ?   ก็เพราะเมื่อสองเดือนก่อนเกิดอุบัติเหตุเรือรับส่ง

แขกของโรงแรมดันไปพุ่งชนกับหินโสโครกกลางทะเล  ส่งผลให้มีคนเสีย

ชีวิตถึงยี่สิบกว่าศพ  หลังจากวันนั้นแขกที่โรงแรมก็ค่อยๆ หายไป  ไม่ใช่

เพราะพวกเขากลัวความไม่ปลอดภัย  แต่มันเป็นเพราะ ‘บางสิ่ง’  ที่ได้จาก

ไปยังกลับมาวนเวียนอยู่ภายในโรงแรม...

 ‘บางสิ่ง’  ที่หลายๆ คนเรียกว่า  ‘วิญญาณ!’
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 เมื่อแขกน้อยลง  การปลดพนักงานจึงเริ่มขึ้น  โชคยังดีท่ีชาย

หนุ่มยังไม่ถึงคราวซวย  ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การถูกปลดออกจาก

งานไม่ต่างจากการฆ่าให้ตายทั้งเป็น  และนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่สามารถ

ปฏิเสธงานอันน่าสะพรึงนี้ได้

 “ไอ้เก่ง...ได้แล้ว”  ชายร่างอ้วนในชุดเชฟเลื่อนถาดอาหารส่งให้

กับพนักงานหนุ่ม  มันเป็นถาดที่บรรจุด้วยถ้วยขนาดเล็กๆ จำานวนห้าถ้วย  

ภายในมีทั้งของคาวของหวานและน้ำาเปล่า  มีธูปหนึ่งดอกกับไม้ขีดไฟวาง

ไว้ข้างๆ กัน

 “ขอบคุณมากพี่อ้วน  ช่วยภาวนาให้ผมอย่าเจออะไรด้วยแล้วกัน”

 “เออ...กูจะช่วยภาวนา  รีบๆ ขึ้นไปเถอะ  นี่จะเที่ยงคืนแล้ว  มึง

ก็รู้ว่าเขาไม่ชอบกินข้าวผิดเวลา  ขืนไปผิดเวลาออกมาอาละวาดแม่ง    

จะยุ่ง”  อีกฝ่ายรีบกวักมือไล่  เก่งพยักหน้ารับก่อนจะยกถาดอาหาร   

ตรงไปยังลิฟต์ตัวหนึ่งที่ปิดนิ่ง  เขาเอื้อมมือกดเปิดประตูลิฟต์แล้วเดิน

เข้าไปภายใน  รู้สึกหายใจไม่ค่อยทั่วท้องนักแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกในการ

ปฏิบัติภารกิจนี้  แต่ก็นั่นแหละ...การท่ีจะต้องขึ้นไปยังห้องพักท่ีว่ากันว่า 

มีวิญญาณสิงอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าจะทำาใจได้ง่ายดาย  และไม่เคยคิดว่า

จะทำาใจได้...ไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ก็ตาม

 ลิฟต์ขนของตัวใหญ่ย่ิงทำาให้เหลือพื้นท่ีรอบข้างมากเสียจนเก่ง

รู้สึกโหวงเหวง  พนักงานไม่อนุญาตให้ใช้ลิฟต์ตัวเดียวกับแขกของโรงแรม

ไม่ว่าจะเป็นเวลาท่ีมีแขกพักหรือไม่ก็ตาม  แม้แต่คืนน้ี...คืนที่บนชั้นหก

ของโรงแรมศิตามันอันตราไม่มีคนเข้าพักแม้แต่ห้องเดียว  ไม่ใช่สิ...     

ทั้งโรงแรมไม่มีแขกเข้าพักเลยต่างหาก!

 ชายหนุ่มยืนทำาใจก่อนจะเอื้อมมือไปกดปิดประตูลิฟต์แล้วเลื่อน

ไปกดหมายเลขหก  ลิฟต์ค่อยๆ เคลื่อนที่ขึ้น  ถ้วยชามในถาดส่งเสียง   

กรุ๊งกริ๊งยามที่ร่างของเก่งสั่นแล้วทำาให้ภาชนะกระทบกัน  ชายหนุ่ม    
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เงยหน้ามองตัวเลขสีส้มที่แสดงหมายเลขช้ันด้วยหัวใจเต้นระทึก       

กลัวเหลือเกินที่จะถึงชั้นที่หก  แต่กลัวไปก็เท่านั้น...เพราะตอนนี้ประตู

ลิฟต์ได้เปิดออกที่ชั้นหกแล้ว!

 ภายนอกมืดจนเกือบสนิท  มีเพียงแสงไฟจากหลอดตะเกียบข้าง

ทางเดินเท่านั้นที่ส่องแสงสว่าง  ชายหนุ่มเดินออกมาจากลิฟต์ช้าๆ  มอง

ตรงไปยังทางเดินที่ทอดยาว  จุดหมายอยู่ที่ห้องริมทางเดินด้านในสุดทาง

ฝั่งขวาของโรงแรม  เก่งเดินอย่างหวาดระแวง  สายตาคอยมองรอบข้าง

ด้วยความตื่นกลัว  บรรยากาศเงียบเชียบเสียจนรำาคาญเสียงลมหายใจ

ฟืดฟาดของตัวเองที่กำาลังบ่งบอกว่าตื่นเต้นเสียจนมือไม้สั่น  ถ้วยใบเล็ก

ใบน้อยต่างพากันส่งเสียงดังกระทบกันเพราะมือของชายหนุ่มบังคับไม่ได้

ดั่งใจ เขาพยายามควบคุมสติ  เดี๋ยวมันก็จบแล้ว...เซ่นผีเสร็จก็ได้ลงไป

ข้างล่างแล้ว!

 ถึงแล้ว...ห้อง  6605R

 เก่งย่อตัวลงแล้ววางถาดอาหารไว้หน้าห้อง...ห้องท่ีมีประวัติอัน

น่าสะพรึงถึงครอบครัวที่เสียชีวิตทั้งสี่ศพ เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ากันว่า

พวกเขายังอยู่ที่นี่  ไม่ยอมจากไปไหน!

 บรรยากาศรอบข้างเริ่มเย็นยะเยือกอย่างไม่ทราบเหตุผลในขณะ

ที่ เก่งพยายามที่จะจุดไม้ขีดเพื่อจุดธูปเชิญดวงวิญญาณมากินข้าว      

ชายหนุ่มนึกด่าเชฟอ้วนในใจ  ทำาไมถึงไม่ให้ไฟแช็กมา  ไม้ขีดมันจุดยาก

ยามที่มือไม้สั่น  บอกตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่จำาเสียที  เขาโกรธตัวเองที่ไม่ดู

ในถาดให้ดีก่อนจะขึ้นมาด้วย  แต่ครั้นจะว่ิงลงไปเอาไฟแช็กมาก็ใช่เรื่อง  

หลับหูหลับตาจุดไม้ขีดต่อไปให้ติดไวๆ ก็แล้วกัน

 ขณะที่เก่งพยายามจุดไม้ขีดก้านที่ห้า  ถ้าเขาหูไม่ฝาด  เขาว่า

เขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนมากระซิบที่ข้างหูเบาๆ ว่า  “หิวแล้ว...เร็ว

หน่อย!”  แต่ครั้นพอเงี่ยหูฟังดีๆ กลับไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงลม
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หายใจของตัวเอง   

 ในที่สุดเก่งก็จุดไม้ขีดได้สำาเร็จ  เขาจับธูปหนึ่งดอกให้จ่อกับ   

เปลวไฟของไม้ขีด  เพียงอึดใจก็เกิดแสงสว่างวาบที่ปลายธูป  ชายหนุ่ม

สะบัดให้มันดับ  ควันสีขาวจึงค่อยๆ ลอยล่องขึ้นมา  เขาพนมมือแล้ว

หลับตา  พูดขึ้นเบาๆ  เหมือนอย่างที่เคยทำา

 “ขอเชิญดวงวิญญาณภายในห้องนี้มากินข้าวได้แล้วครับ  อย่าได้

ออกไปรบกวนแขกคนอื่นหรือพนักงานเลย...สาธุ”  เก่งค่อยๆ ลืมตาแล้ว

ปักธูปหนึ่งดอกนั้นลงไปบนถ้วยข้าวสวยแล้วเอื้อมมือไปเคาะประตูห้อง

เบาๆ สามทีเป็นอันเสร็จพิธี  พรุ่งนี้เช้าแม่บ้านจะเป็นคนมาเก็บจานชาม

ไปทำาความสะอาด  ไม่ใช่หน้าที่ของเขาแล้ว…จะต้องมาผวาอีกทีก็     

วันศุกร์หน้า

 ชายหนุ่มถอนหายใจโล่งอก  ก่อนจะหันหลังเดินตรงมายังลิฟต์

ของพนักงานอีกฝั่ง  เดินออกมาเพียงไม่กี่ก้าว  เสียงเปิดประตูห้องก็ดัง

ขึ้น  ทำาเอาเขาหยุดชะงักราวกับต้องมนต์สะกด  ช้ันหกไม่มีแขกพัก      

ที่สำาคัญเสียงเปิดประตูนั้นดังจากทิศที่เขาเพิ่งเดินจากมา!

 เก่งตัวสั่นเท้ิม  บอกตัวเองว่าอย่าหันไปดู  ให้รีบเดินกลับไปท่ี

ลิฟต์  แต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับบัญชาการสั่งให้เขาค่อยๆ หันหน้า

ไปมองยังห้อง 6605R  

 สิ่งที่เก่งเห็นคือเงาตะคุ่มๆ ของ ‘บางสิ่ง’  สี่ตนกำาลังพากันรุมกิน

อาหารอย่างหิวกระหาย  ชายหนุ่มตาเหลือก  หงายหลังล้มลงพลาง

แหกปากลั่นขณะล้มลุกคลุกคลานวิ่งไปที่ลิฟต์  รู้แล้วว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร  

ผี...ผีชัดๆ!

 มืออันหยาบกร้านกดไปที่ปุ่มเรียกลิฟต์อย่างร้อนรน  ชายหนุ่ม

ตัวสั่นราวกับลูกนกตกน้ำาในขณะที่เสียงจานชามยังส่งเสียงดังก้องไปท่ัว

บริเวณ
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 รีบมาสิวะ...ไอ้ลิฟต์บ้า!

 กริ๊ง!

 เสียงประตูลิฟต์เปิดออก  ชายหนุ่มรีบวิ่งเข้าไปข้างในทันทีก่อน

จะเอื้อมมือไปกดปิดประตูอย่างรวดเร็ว   

 เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่  เหมือนได้หลุดพ้นจากสิ่งอันน่า      

สะพรึงที่เพิ่งเจอมา....แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่!

 อยู่ๆ ประตูลิฟต์ก็เปิดออกเอง  เก่งตาเหลือก  เดินถอยหลังไป

ชิดกับผนังลิฟต์  ภาพตรงหน้าคือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในสภาพบวม

อืดยืนยิ้มให้อีกฝ่าย

 “ขอบคุณพี่เค้าสิลูก”  ร่างของผู้เป็นแม่เอ่ยปากสั่งเด็กชายสอง

คนที่อยู่ในสภาพชวนสยอง  คนหนึ่งไม่มีลูกตา  อีกคนหนึ่งศีรษะแหว่ง

เนื่องจากคงถูกสัตว์ทะเลกัดกิน

 “ขอบคุณครับพี่...ศุกร์หน้ามาเร็วๆ นะครับ  พวกผมหิว”

 เหมือนโลกทั้งโลกสั่นไหว  ชายหนุ่มหวีดร้องด้วยความกลัว    

ในขณะที่ดวงวิญญาณทั้งสี่หัวเราะร่วนราวกับเห็นเก่งเป็นตัวตลก  ร่าง

ของผู้เป็นพ่อที่อืดจนเขียวคล้ำายิ้มกว้าง  หันมาถามลูกชายคนหัวแหว่ง

 “พ่อจะลงไปส่งพี่เค้าข้างล่าง  ลูกไปกับพ่อไหม ?”

 “ไปครับ”  เด็กน้อยยิ้มกว้าง...ช่างเป็นยิ้มที่น่ากลัวเหลือเกิน

 แล้วร่างทั้งสองก็เดินตรงเข้ามายืนขนาบข้างเก่งในลิฟต์พลาง

เอ้ือมมือไปกดปิดประตู  โดยมีผู้เป็นแม่กับเด็กชายตาโบ๋ยืนโบกมืออยู่

หน้าประตูลิฟต์

 เก่งเหมือนคนบ้า...

 เขานั่งกอดเข่าแล้วแหกปากลั่น

 “ผี...หลอกกกกกกกกกก...!”



ตอนที่ 1

โฟนอินจากทางบ้าน
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 “ฮัลโหล...ฮัลโหล  พี่เต้ยได้ยินเสียงผมไหมครับ ?” 
 ปลายสายจากทางบา้นเอย่ถามมายงัสถานวีทิยชุือ่ดงั  เสยีงฝนดัง

ซา่ๆ จากอกีฝัง่ทำาใหก้ารสือ่สารคอ่นขา้งกระทอ่นกระแท่นพอสมควร  ‘ดีเจ

เต้ย’ ทำามือสือ่สารกบัผูค้มุเคร่ืองเสยีงทางดา้นนอกหอ้งสง่ให้ลองโทรตดิตอ่

กลับไปใหม่เพราะการสื่อสารไม่ราบรื่น

 “เดี๋ยวเราติดต่อคุณกั้งไปใหม่นะครับ  สักครู่  อ่า...ได้แล้วครับ  

สวัสดีอีกครั้งครับคุณกั้ง”  ดีเจเต้ยกล่าวทักทายเสียงใส  ไม่เข้ากับซาวด์ -

เอฟเฟคท์เสียงร้องโหยหวนของผีสาวที่ผู้ช่วยเปิดเลยแม้แต่น้อย

 “ครับพี่เต้ย...พี่เต้ยได้ยินผมไหมครับ”  เสียงที่ปลายสายเอ่ยกลับ

มานั้นดังก้องจนเกิดการสะท้อนของเสียงกังวาน

 “ได้ยินครับคุณกั้ง  รบกวนปิดวิทยุก่อนนะครับ  ไม่งั้นเสียงมันจะ

สะท้อน”  ดีเจร่างผอมบอก  เขาส่ายหน้าเอือมระอา  เกือบทุกวันที่จัด

รายการต้องเจอคนจำาพวกนี้  จำาพวกที่ว่าคือแม้จะพูดกรอกวิทยุเป็น

ร้อยๆ ครั้งว่า  “อย่าเปิดวิทยุตอนโทรเข้ามาที่สถานีนะครับ”  ก็ยังดึงดันที่

จะเปิด  ด้วยเหตุผลที่ว่าในชีวิตคงมีโอกาสไม่กี่ครั้งที่จะได้ยินเสียงตัวเอง

ออกวิทยุ  

 น่าเห็นใจ...แต่ยังไงก็ต้องปิด!
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 “เรียบร้อยแล้วครับพี่เต้ย”

 “โอเคครับคุณกั้ง  คุณกั้งโทรมาจากที่ไหนครับ” เป็นคำาถามตาม

ธรรมเนียมเพื่อที่จะได้รู้กลุ่มของผู้ฟังว่ามาจากส่วนไหนของประเทศ

 “เอ่อ...ขอไม่บอกจังหวัดได้ไหมครับ  บอกแค่ว่าเป็นเมืองติด

ชายทะเลแห่งหนึ่งริมฝั่งอันดามัน”  ก้ังเลี่ยงท่ีจะบอกท่ีอยู่ของตัวเอง  

เพราะไม่แน่ใจว่าคนที่ฟังนั้นจะเป็นคนที่รู้จักเขาหรือไม่  เขาค่อนข้างเขิน

ถ้ามีคนรู้ว่าแอบโทรมาเล่าเรื่องผีตอนดึกๆ เพียงเพื่อแลกกับเสื้อยืดของ

รายการที่จะสมนาคุณให้แก่ผู้เล่าทุกท่าน

 “ได้ครับคุณกั้ง  แล้วเร่ืองที่คุณกั้งจะมาเล่าวันนี้คือเรื่องอะไร  

ครับ ?”

 “ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่า ‘เกาะอาฆาต…หาดอาถรรพ์’ แล้วกันนะ

ครับพี่เต้ย”  ปลายสายเสียงสั่น  ไม่อาจทราบได้ว่าเพราะความตื่นเต้นที่

ได้ออกหน้าไมค์หรือกลัวอะไรบางอย่างรอบตัวกันแน่

 “โอ้โห...ชื่อน่ากลัวมากครับคุณกั้ง  เรื่องราวเป็นยังไงครับ”  ดีเจ

เต้ยเอนหลังพิงพนักเก้าอี้  ตั้งใจฟังเรื่องที่อีกฝ่ายจะเล่า จะหมู่หรือจ่า

หนอ...ช่วงนี้เจอแต่เรื่องแป้กๆ ที่เหมือนแต่งเองซะเป็นส่วนมาก จน   

บ่อยครั้งที่เขาต้องตัดบทสนทนา  เพราะกลัวคนฟังทางบ้านด่ามาทาง

เอสเอ็มเอสและเฟซบุ๊คของทางรายการ

 “เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วครับ  โรงแรมแห่งนี้เป็น

โรงแรมระดับห้าดาวที่ตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวทางทะเลฝั่งอันดามันครับ  

แขกที่เข้าพักที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้ดีมีเงินทั้งนั้น  เนื่องจากการที่จะเข้าไปพัก

ที่น่ีได้ต้องมีเงินมากพอ  ผมบอกได้แค่ว่าเรทราคาต่ำาสุดอยู่ที่หลักหมื่น

บาทต่อคืนจนถึงหลักแสนบาทของห้องเอ็กซ์คลูซีฟสวีท  การเดินทางไปที่

โรงแรมแห่งนี้ต้องเดินทางโดยเรือของทางโรงแรมเท่านั้นครับ  จึงค่อน

ข้างไพรเวทเป็นส่วนตัวมาก  เรื่องราวไม่น่าจะมีอะไรจนเมื่อวันหนึ่งแขกที่
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เข้าพักกำาลังจะเดินทางกลับไปยังฝั่งเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ นั้น  เรือ

ของทางโรงแรมเกิดขัดข้อง  ชนเข้ากับชะง่อนหินโสโครกจนทำาให้เรือล่ม  

ผู้โดยสารกว่าย่ีสิบชีวิตจมหายไปยังท้องทะเล  น่าแปลกมากครับ...แม้

ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดจะเกณฑ์นักประดาน้ำาจากหน่วยกู้ภัยมาค้นหา

ศพของคนทั้งย่ีสิบคนนั้นเท่าไหร่  แต่กลับหาไม่เจอ  ไม่มีร่องรอยเลย   

สักนิด  คนเก่าคนแก่ของจังหวัดเชื่อว่ามันเป็นการเซ่นแก่ดวงวิญญาณท่ี

สิงสถิตอยู่ที่เกาะเกาะนั้น  เพราะก่อนที่นายฝรั่งจะซื้อเกาะนั้นไปสร้าง

โรงแรม  มันเคยเป็นสุสานเก่ามาก่อน  ด้วยความที่นับถือกันคนละ

ศาสนาจึงไม่มีการทำาพิธีอะไรทั้งนั้น  มิหนำาซ้ำายังขุดเอาซากกระดูกของ

คนตายโยนทิ้งทะเลอีก...”  กั้งกลืนน้ำาลายดังเอื๊อก  กำาลังจะเล่าต่อแต่   

ดีเจเต้ยเอ่ยถามแทรกขึ้นมา

 “ขอโทษนะครับคุณกั้ง...แล้วคุณกั้งทำาอะไรอยู่ที่โรงแรมนั้นครับ”

 “อ๋อ...ผมเป็นเบลล์บอย* ครับ”

 “โอเคครับ  แล้วเรื่องราวต่อมาเป็นยังไงครับ”  ดีเจเต้ยเริ่มให้

ความสนใจกับเรื่องที่อีกฝ่ายเล่า  รู้สึกขนลุกวาบขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้

 “ทีนี้พอหาศพไม่เจอ  ทางผู้ใหญ่ของจังหวัดก็ได้เชิญคนทรง   

เข้ามาทำาพิธีขอขมาดวงวิญญาณเหล่านั้นให้นำาร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมา

บำาเพ็ญกุศล  น่าแปลกมากเลยพี่....เช้าวันต่อมาศพทั้งยี่สิบศพลอยมาเกย

ที่ชายหาดหน้าโรงแรม  เรื่องนี้เป็นที่เลื่องลือกันมากในตอนนั้น  แขกที่พัก

อยู่ต่างพากันเช็คเอ้าท์ออกจนเกือบหมดโรงแรมเพราะกลัว  จะไม่ให้กลัว

ได้ยังไงล่ะพี่...วันดีคืนดีก็มีคนเห็นพวกคนตายเหล่าน้ันเดินวนไปวนมา   

ที่ชายหาด  บางคืนเฮี้ยนจัดโผล่ไปในลิฟต์จนแขกเหรื่อกรีดร้องช็อคไป

หลายราย  บางวันแม่บ้านเข้าไปทำาความสะอาดห้องพักก็ได้ยินเสียง   

คนอาบน้ำาอยู่ทั้งๆ ท่ีไม่มีใคร  เสียงโทรทัศน์ปิดเปิดเองได้  โอย...           

 * เบลล์บอย(Bellboy)  คือ  เด็กยกกระเป๋า
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อีกหลายเรื่องเลยครับพี่เต้ย  เอาเป็นว่าโรงแรมแห่งนั้นแทบจะเป็นโรงแรม

ร้างไปเลย  ไม่มีแขกมาพักจนผู้จัดการต้องสั่งปลดพนักงานลงเรื่อยๆ  

สุดท้ายเม่ือขาดทุนย่อยยับจึงปิดกิจการทิ้งให้เป็นโรงแรมร้างอยู่บนเกาะ

แห่งนั้น  พี่เชื่อไหม...เกาะนั้นนะ...มืดสนิท  จะเห็นแต่เงาตะคุ่มๆ ของ

โรงแรมหกชั้นที่สร้างเป็นรูปเกือกม้าเพื่อให้ทุกห้องได้เห็นวิวทะเลด้วยกัน

หมด  พวกนักตกหมึก  พวกชาวประมง  ถ้าแล่นเรือผ่านบริเวณเกาะนั้น

จะรีบเร่งเครื่องหนีให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วที่สุด เพราะมีคนเคยเห็นพวก

คนที่ตายมายืนโบกมือที่ชายหาดบอกให้รับไปบ้างล่ะ  ว่ายน้ำามาเกาะเรือ

บ้างล่ะ  โอ๊ย...เล่าแล้วผมยังขนลุก  จ้างสักหมื่นให้กลับไปที่นั่นอีกก็ไม่เอา  

หลอนสุดๆ”  คนเล่าขนลุกซู่ไม่ต่างจากคนฟัง   

 “อูย...แค่ฟังผมก็กลัวแล้วครับคุณกั้ง  แล้วตอนนี้เกาะนั้นก็กลาย

เป็นเกาะร้าง  เจ้าของไม่กลับมาทำาอะไรต่อเหรอครับ”

 “ไม่ครับไม่  ได้ข่าวว่านายฝรั่งเจ้าของเกาะก็ประสบอุบัติเหตุ 

เสียชีวิตนะพี่เต้ย  พวกลูกๆ ของเขาก็ไม่มีใครกล้ามาสืบทอดกิจการต่อ  

เลยปล่อยทิ้งร้างไว้แบบนั้น”

 “น่าสนใจมากเลยนะครับที่นี่...ถ้าทางทีมงานจะจัดไปเดินสายนี่

ต้องติดต่อไปที่ไหนครับ”  ดีเจเต้ยสนใจอย่างเป็นที่สุด  เขาทำามือบอกกับ

ทีมงานว่าอย่าเพ่ิงวางสายนี้  เขาจะขอคุยหลังไมค์ต่อหลังจบจากหน้า

ไมค์

 “ไม่ต้องขอใครหรอกพี่  ไม่มีใครให้ขอ  พวกเด็กในตัวฝั่งไป

ลองดีกันเยอะแยะ  กลับมาสติแตกเป็นบ้าไปหลายคน  พวกนี้ได้เจอกับ

ตัวถึงรู้  ว่าแต่พี่จะไปจริงๆ เหรอ...มันน่ากลัวมากนะพี่”  กั้งเอ่ยเตือน  

 ดีเจเต้ยยิ้มมุมปาก...นั่นแหละที่ต้องการ  ถ้าไม่น่ากลัวจะไป

ทำาไม!

 “พ่ีก็ถามเผ่ือๆ ไว้น่ะครับ  ยังไงขอบคุณคุณก้ังมากๆ นะครับ  
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เรื่องน่ากลัวมาก  ยังไงเดี๋ยวรบกวนคุณกั้งถือสายรอสักครู่นะครับ”

 “ได้ครับพี่เต้ย”  

 แล้วสายก็ถูกโอนไปทางหลังไมค์  ดีเจเต้ยตัดเข้าสปอตโฆษณา  

ตั้งหน้าตั้งตามองไปยังผู้ช่วยที่กำาลังจดที่อยู่ของเกาะร้างอันเป็นที่ตั้งของ

โรงแรมผีสิงแห่งนั้นอย่างใจจดใจจ่อ  เพียงอึดใจผู้ช่วยก็วางสายแล้ว    

ทำามือส่งสัญญาณว่าเรียบร้อยให้กับดีเจเต้ยทราบ  เขายิ้มกว้าง...พรุ่งนี้จะ

ไปเสนอที่ห้องประชุม

 ทันใดนั้น  ไฟในห้องส่งก็ดับวูบ  ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากัน

แหกปากร้องอย่างคนเสียขวัญ  แต่แค่เพียงอึดใจเดียวเท่านั้น...ไฟก็ติด

เช่นเดิม  ดีเจเต้ยหน้าซีด  ขาสั่นพับๆ  ไอ้ไฟบ้า!  มาดับถูกจังหวะจริงๆ 

เลยนะมึง!

 หารู้ไม่ว่า...มันอาจเป็นลางร้ายบางอย่าง

 บางอย่าง...ที่พวกเขากำาลังจะต้องเจอ!

 

 ภายในห้องประชุมของคลื่นวิทยุสยองขวัญอันดับหนึ่งของ   

เมืองไทยที่ชื่อว่า ‘111.5 Dark Devil Radio’ ถูกตกแต่งให้เข้ากับชื่อสถานี

เสียจนคนที่จะต้องเข้าร่วมประชุมขวัญผวา  ฝาผนังสีดำานั้นถูกสาดด้วย 

สีแดงสดให้ไหลเย้ิมลงมาจากทางด้านบนไม่ต่างจากคราบเลือดของ

มนุษย์  ตัวหนังสือตัวใหญ่ที่เป็นชื่อของคลื่นถูกแปะไว้ทางด้านหน้าของ

ห้องประชุม  หุ่นผีปีศาจที่เจ้าของคลื่นลงทุนสั่งมาจากเว็บไซต์อะเมซอน  

ดอทคอมถูกแขวนให้ห้อยโตงเตงอยู่กลางโต๊ะประชุม  ในห้องไม่มีแสงไฟ

สีขาว  มีแต่แสงไฟสีส้มซ่ึงเวลาผู้ร่วมประชุมจะอ่านเอกสารแต่ละทีแทบ

จะต้องเอากระดาษแนบกับลูกตาเน่ืองจากแสงไฟไม่พอ  แต่นั่นก็ไม่ได้

ทำาให้ ‘ดีเจเต้ย’  เจ้าของคลื่นวิทยุคิดจะเปลี่ยนแปลง

 คนเราต้องมีคอนเซ็ปท์  และต้องคงคอนเซ็ปท์ไม่ ว่าจะ         
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ออกอากาศหรือไม่ออกอากาศก็ตาม!

 ลูกน้องท้ังส่ีคนนั่งประจำาที่เรียบร้อยแล้วเมื่อดีเจเต้ยเดินถือ

เอกสารยิ้มแฉ่งเข้ามาที่หัวโต๊ะ  เขาเลื่อนเก้าอี้แล้วนั่งลง  แสงไฟสีส้มที่

ส่องหน้าดีเจเต้ยนั้นทำาให้เขาดูหลอนกว่าหุ่นผีท่ีห้อยอยู่บนเพดานย่ิงนัก  

เพราะชายหนุ่มวัยเพียงสามสิบห้าผอมแห้งไม่ต่างจากกระดูกเดินได้ 

เน่ืองจากการไม่ค่อยได้หลับพักผ่อนเพราะต้องจัดรายการดึกๆ ทุกคืน  

แม้จะมีหลายๆ คนเอ่ยเตือนและบอกให้ดีเจเต้ยวางมือได้แล้วแต่เขาไม่

ยอม  กว่าจะปลุกปั้นคลื่นนี้มาได้เขาต้องอดทนและฝ่าฟันอะไรมากมาย  

เคยไม่มีเงินแม้แต่กระทั่งซื้อบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป  ความลำาบากสอนให้เขา

รู้จักความไม่ประมาท  วันเวลาสอนให้เขาเลิกไว้ใจคนอื่น  ประสบการณ์

เพื่อนรักยักยอกเงินร่วมล้านหนีไปยังจำาฝังใจ  เพราะฉะนั้นดีเจเต้ยจึงไม่

คิดจะปล่อยคลื่นของเขาให้ละจากสายตา  เขาจะต้องมีส่วนรู้เห็นใน   

ทุกเรื่องของคลื่นวิทยุที่เขารัก

 “เอาล่ะ...วันนี้พี่มีข่าวดีมาบอก”  ดีเจเต้ยกระแอมเล็กๆ แล้วยิ้ม

กว้าง  ก่อนจะชูป้ายโลโก้ของผลิตภัณฑ์ผงชูรสตรานางพรายพญายม  

ขึ้นมา  ผู้ร่วมประชุมทั้งสี่มองหน้ากันด้วยความงุนงง  นี่หรือข่าวดี...    

จะเอาผงชูรสมาแจกให้กินจนผมร่วงกันหมดทั้งคลื่นหรือยังไงนะ!

 “ยังไงเหรอพี่ ?”  ผู้ร่วมงานที่ชื่อ ‘หนึ่ง’ เป็นฝ่ายเอ่ยถาม

 “จำาโปรเจคท์ที่เราไปเสนอหาเงินมาทำาเรียลลิตี้โชว์ได้ไหม  วันนี้

พี่ได้ข่าวดีจากบริษัทผงชูรสตรานางพรายพญายมแล้วว่าเขาจะให้เงิน

สนับสนุนโปรเจคท์ของเรา”  ดีเจเต้ยหยุดกระแอมนิดหนึ่งแล้วลุกขึ้น   

พูดต่อ  “หนึ่งล้านบาทถ้วน!”

 “หนึ่งล้าน!”  ทุกคนในที่ประชุมร้องขึ้นมาพร้อมกันก่อนจะลุกขึ้น

กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ   ทำาราวกับเป็นเงินของตัวเองอย่างไร  

อย่างนั้น




