
บทน ำ 

คฤหาสน์สีขาวสามชัน้รูปตวั H สไตล์โคโรเนียลอายกุว่าร้อยปีหลงัหนึ่ง ดเูงียบร้างและไม่เข้ากนัเลยกบัอาคาร
ตา่งๆ มากมายแบบสมยัใหม่ที่ผดุขึน้เหมือนดอกเห็ดรายรอบก าแพงคฤหาสน์หลงันัน้ แต่ก็เพราะก าแพงสีเทาเข้มสงูกว่า
สองเมตรและอาณาบริเวณกวา่สบิไร่รอบตวับ้านนัน่เอง ท่ีแยกคฤหาสน์หลงันัน้ให้ออกเสยีจากบ้านใกล้เคียงเหมือนอยู่อีก
มิติหนึง่ 

เมื่อมองข้ามก าแพงสงูเข้าไปแล้ว  จะเห็นไม้ยืนต้นสงูใหญ่หลายหลากชนิดเรียงแถวเป็นแนวยาวสงูจนบดบงั
ภาพด้านใน เหมือนเป็นก าแพงให้อีกชัน้หนึ่ง และเพราะเห็นเพียงสีเขียวครึม้จนคล า้ของใบไม้ คนที่อาศยัอยู่รอบข้างจึง
เรียกคฤหาสน์สขีาวหลงันัน้วา่ ‘คฤหาสน์มืด’ และ ‘คฤหาสน์แมม่ด’ โดยเฉพาะค าหลงันี ้เพิ่งถกูเรียกขานมาไมก่ี่ปี หลงัจาก
ที่วนัดีคืนดีชาวบ้านแถวนัน้ก็จะได้ยินเสยีงกรีดร้องของผู้หญิงดงัขึน้มาจากด้านในก าแพงนัน้กลางดกึ เป็นเหมือนเสยีงกรีด
ร้องของแมม่ดที่บางครัง้ก็ได้ยินเพียงแวว่แผว่ บางคราวก็คมชดัจนหวาดกลวั 

ทกุคนหวาดกลวัต่อเร่ืองเลา่ที่มีมานานจนหาตวัผู้ เลา่ไม่พบ ที่ว่าคฤหาสน์หลงันัน้เป็นของขุนนางเก่าแก่มาแต่
โบราณ อนัเป็นต้นตระกูล ‘นิลกาฬกุล’ ที่ครอบครองคฤหาสน์หลงันีอ้ยู่ในปัจจุบนั และด้วยอาถรรพ์อะไรสกัอย่างที่มีใน
ตระกลู ท าให้คนในตระกลูที่เป็นผู้หญิงจะเสยีชีวิตลงด้วยวยัไมเ่กิน 35 ปี 

ยิ่งตอกย า้ความเช่ือเช่นนัน้เข้าไปอีก เมื่อ ‘ปณุณิศา’ บตุรสาวคนเล็กของตระกูลประสบอบุตัิเหตจุนล้มป่วยและ
กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราในวยั 30 ปี ตอนนีผ้่านมาได้ 1 ปีแล้ว และเธอยงัไม่ฟืน้ตื่น ชาวบ้านรอบข้างจึงเช่ือว่าอีกไม่นาน
เธอก็จะเสียชีวิตลง เสียงร้องนัน้ก็คงเป็นเสียงของวิญญาณเธอ วิญญาณที่คงถกูใครสกัคนก าลงัฉดุดึงให้ออกจากร่างที่
นอนแนน่ิ่งอยูใ่นคฤหาสน์นัน้ 

สงสารก็แต ่ส.ส. ทพัเทพ อศัวภตูิ ที่แตง่เข้าเป็นเขยของบ้านนีเ้มื่อ 5 ปีก่อน ที่ต้องคอยตอบค าถามซ า้แล้วซ า้เลา่
วา่อาถรรพ์อะไรท่ีเลา่ขานกนัมานัน้ไมไ่ด้มีจริง  และยงัต้องคอยดแูลภรรยาที่ท าอะไรเองไมไ่ด้ คอยดแูลลกูติดของภรรยาใน
วยั 9 ขวบ เขาเป็นคนเดียวที่ชาวบ้านรู้สกึใกล้ชิด สมัผสัถึง ตา่งออกไปจากคนในตระกลูนัน้ ที่มกัท าตวัลกึลบั เงียบขรึม ไว้
ตวั และไมเ่ป็นท่ีรู้จกั 

กระทัง่ส านกังานของ ส.ส.ทพัเทพ ก็ยงัออกมาสร้างข้างนอก แยกและแตกต่างจากคนในตระกูลลกึลบันัน้อย่าง
ชดัเจน เพราะเขาแตกตา่ง ยิม้ง่าย เข้ากบัผู้คนง่าย มกัยื่นมือเข้าช่วยเหลอืผู้คน เพราะเขาเป็นคนรักครอบครัว และประสบ
ชะตากรรมที่น่าสงสารที่ต้องมาอยู่กบัตระกูลนี ้ที่ต้องคอยดแูลภรรยาเพื่อรอวนัเธอจากไป ต้องคอยดแูลลกูชายที่เป็นลกู
ติดของภรรยาไมข่าด เขาจึงได้รับเลอืกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลอืกตัง้ที่ผา่นมา จะเรียกวา่ได้เพราะคะแนน
สงสารก็อาจใช่ แต่เขาก็ถกูเลือกมาแล้ว และยงัเป็นดาวสภาในตอนนีเ้สียอีกด้วย เพราะเขาเปิดโปงบ่อนการพนนักลาง
เมือง ชกูารต้านยาเสพติดและสนบัสนนุการปราบปรามยาเสพติดจนเป็นขวญัใจของต ารวจและประชาชน เหนือไปกวา่นัน้ 
เขายงัได้รับคาดหมายวา่จะได้เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุิธรรมคนตอ่ไป หากรัฐบาลมีการปรับเปลีย่นคณะรัฐมนตรี 

“กร๊ีดดดดด...!!!”  
เสยีงกรีดร้องในคฤหาสน์ด า คราวนีก้ลบัดงัขึน้ในเวลาเย็น ท าเอานกที่อาศยัอยู่บนต้นไม้ใกล้เคียงพากนัแตกฮือ

ออกไปด้วยความตกใจ  
 
ส.ส.ทพัเทพ ขบัรถปราดเข้ามาจอดกึกอยู่หน้าคฤหาสน์สีขาว แล้วรีบวิ่งลงจากรถหรูสีด าของตนเองด้วยความ

ร้อนใจ มุง่ตรงไปยงัปีกซ้ายของตกึสงูสามชัน้ ที่เขาสร้างห้องพกัห้องหนึง่ไว้เป็นเหมือนโรงพยาบาลขนาดยอ่ม  



“คุณเทพ” ผู้หญิงอายุราว 40 ปีคนหนึ่งมุ่งตรงมาหาเขาทนัทีด้วยสีหน้าวิตก ก่อนจะเดินน าหน้าเขาเข้าไปยัง
ห้องๆ หนึง่  

ห้องนัน้เต็มไปด้วยกลิน่ยาคล้ายอยูใ่นโรงพยาบาล ตรงกลางห้องมีเตียงพยาบาลขนาดใหญ่ตัง้ไว้ รายล้อมด้วย
อปุกรณ์ทางการแพทย์ สายระโยงระยางของน า้เกลือและอาหารที่สง่ไปให้ร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่กลางเตียงนัน้ ร่างที่ลืมตา
ขึน้มานบัเป็นขา่วดีที่สดุในรอบปีของคนในครอบครัว แม้วา่ดวงตาที่ลมือยูด่ไูมค่ล้ายจะรู้สกึรู้สาอะไร ดวงตาคู่นัน้ลอ่งลอย
มองไปทัว่เพดานห้อง แตก็่ท าให้คนในครอบครัวเป่ียมไปด้วยความหวงั 

“ปีย์ฟืน้แล้ว!” เขาครางอยา่งไมน่กึฝันวา่เธอจะฟืน้ตื่นขึน้มาได้จริง  
“ใช่คะ่ คณุเทพ” ดวงตาของหญิงวยั 40 กวา่ปีนัน้บอกเขาพร้อมรอยยิม้ แต่นางก็ยงัหนกัใจเมื่อต้องชีใ้ห้เขาดอูีก

ร่างหนึง่ที่นอนแนน่ิ่งอยูเ่ช่นกนั 
ส.ส.ทพัเทพ แลไปตามมือของนาง ผ่านร่างของผู้คนในบ้านนบัสิบที่รายล้อมอยู่จนคล้ายเป็นวงกลม ตรงกลาง

วงกลมนัน้ ปรากฏร่างของหญิงวยักวา่ 60 ปี นอนคว ่าอยู่บนพืน้ห้อง รอยเลือดไหลออกจากศีรษะเป็นวงขนาดใหญ่สีแดง
คล า้ เศษแจกนัจีนใบเขื่องที่ใช้ประดบัในห้องพกัแตกเกลือ่นในบริเวณเดียวกนั  

“คณุอา...” ส.ส.ทพัเทพ ครางออกมาด้วยความตกใจ ตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นชดัถนดัตาวา่ ร่างแน่นิ่งนัน้ คือ 
พญ. ดร. ศภุรดา อศัวภตูิ ผู้ เป็นอาของเขา และยงัเป็นแพทย์ผู้ เช่ียวชาญซึง่ท างานวิจยัและรักษาภรรยาของตนอยู ่ 

ส.ส. ทพัเทพ ตวัชา เขา่ของเขาออ่นแรงจนแทบทรุด ไฉนอาของเขาจึงมานอนแน่นิ่งพร้อมกองเลือดเช่นนัน้ ไฉน
ขา่วดีที่สดุในชีวิตจึงมาพร้อมกบัขา่วร้ายในชีวิต 

“นี่มนัเกิดอะไรขึน้นะ่ ?” เขาถามออกมาโดยปราศจากค าตอบ 
 
1. 
 “สาเหตกุารเสยีชีวิตมาจากการบาดเจ็บและเสียเลือดมาก” เจ้าหน้าที่คนหนึ่งตรวจดสูภาพบาดแผลบนร่องรอย
ศพแล้วเอ่ยบอกรัตติกลัยา ต ารวจหญิงที่ถกูเรียกตวัมาท าคดีนีด้้วยค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาและค าร้องของ ส .ส.ทพัเทพ 
อศัวภตูิ 
 “จากแผลบนหวันัน่นะ่เหรอ ?” รัตติกลัยานัง่ลงใกล้กบัศีรษะของผู้ตายที่เต็มไปด้วยเลอืดและแจกนัใบเขื่องที่เป็น
อาวธุสงัหาร ซึง่แตกอยูไ่มไ่กลกนันัน้ 
 “เปลา่หรอกฮะผู้กอง” เจ้าหน้าที่คนเดิมปฏิเสธ แล้วดงึมือของผู้ตายที่วางกดบนช่องท้องออก เลิกเสือ้ของเธอขึน้ 
เผยให้เห็นรอยแผลที่แคบแต่คงลกึไม่น้อยบริเวณท้องของ ดร.ศภุรดา ที่เธอพยายามกดเอาไว้ระหว่างที่ยงัมีชีวิต เลือดที่
มองเห็นแม้ไมม่าก แตเ่จ้าหน้าที่กลบัคาดวา่ “แผลเกิดจากของมีคม ท าให้ได้รับบาดเจ็บภายในช่องท้อง โดนอวยัวะส าคญั 
นี่เป็นสาเหตขุองการตาย”  
 “ตายมาประมาณก่ีชัว่โมงแล้ว ?” รัตติกลัยาถาม 
 “ร่างกายแข็งตวับางสว่น คาดวา่นา่จะเสยีชีวิตมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 ชัว่โมง”  
 “ประมาณ 10 โมงถึงเที่ยงที่ผา่นมามีใครอยูก่บัผู้ตายบ้างคะ ?” รัตติกลัยาถามไปยงักลางวงของเครือญาติ แตไ่ม่
มีใครพดูอะไรออกมาเลย  
 “ใครเห็นผู้ตายเป็นคนสดุท้ายคะ ?” รัตติกลัยาเปลี่ยนค าถาม หลงัจากนัน้ก็เห็นหลายคนมีท่าทางอึกอกั ก่อนที่
เธอจะได้ยินเสยีงของ ส.ส.ทพัเทพ ดงัขึน้มา 
 “ผู้กองคงต้องรีบท างานหนอ่ยแล้วครับ” เขาวา่ทัง้ใบหน้าซีดเผือด “ผมคงก าลงัตกเป็นผู้ ต้องสงสยั”  
  



 “วนันีต้อนประมาณ 9 โมงกวา่ๆ ผมได้รับโทรศพัท์จากคณุอาให้เข้ามาหาเพราะภรรยาผมฟืน้แล้ว คณุอาต้องการ
ให้ผมเข้ามาดภูรรยาเป็นคนแรก ผมก็เดินทางมาทนัที แต่กว่าจะถึงก็น่าจะสกั 10 โมงแล้ว โดยปกติแล้วถ้าคณุอาอยู่กับ
ภรรยาผม จะไมม่ีใครเข้าไปกวนเลย  เว้นแตพ่ยาบาลผู้ช่วยหรือคนที่คณุอาเรียกหาเทา่นัน้ท่ีเข้าไปได้ วนันีพ้ยาบาลผู้ช่วยก็
ไมอ่ยู ่สว่นคนอื่นๆ ในบ้านก็ออกไปท างานเสยีสว่นใหญ่ จะเข้ามาก็ตอนที่รู้ข่าวนีแ้ล้วทัง้นัน้ครับ” ส.ส.ทพัเทพ เอ่ยกบัรัตติ
กลัยา “ผมอยูก่บัคณุอาประมาณคร่ึงชัว่โมงได้ เพราะตอนที่ผมมาถึง ภรรยาของผมก็นอนหลบัไปซะแล้ว ผมเลยไม่ได้รู้ว่า
เธอฟืน้แล้วแบบนี”้  
 รัตติกลัยาหนัไปมองผู้หญิงตวัซีดผอมที่นอนอยูบ่นเตียง เธอลมืตามองเพดาน แล้วก็มองรอบกายไปเร่ือยๆ อย่าง
นัน้ สหีน้าและดวงตาไมป่รากฏความรู้สกึ ไมรั่บรู้ถึงเร่ืองราวที่แสนโหดร้ายภายนอก ถ้าค าว่าฟืน้ตามค าบอกเลา่ของ ส.ส.
ทพัเทพ หมายถึงแคล่มืตาเป็น ก็คงไมต่า่งอะไรกบัการเป็นเจ้าหญิงนิทราแบบเดิม  
 แตน่ัน่ละ่...นัน่อาจเป็นผลดีกบัตวัเธอเองก็เป็นได้ อยา่งน้อยก็ไมไ่ด้ฟืน้เพื่อมาเห็นความตายที่อยูต่รงหน้า 
 “แล้วใครเป็นคนพบศพคะ ?”  
 “ฉนัเองค่ะ” ผู้หญิงคนหนึ่งก้าวออกมาจากกลุม่คนในครอบครัวที่ยืนกนัอยู่ “ฉนัไปรับยาจากโรงพยาบาลมาให้
อาจารย์ ตอนมาถึงก็มาเห็นอาจารย์เป็นแบบนีแ้ล้ว ก็เลยออกไปตามแมบ้่านและแจ้งขา่วให้ทา่น ส.ส.ทพัเทพ ทราบ” 
 “ตอนคณุมาถึงนี่ก่ีโมงคะ ?” 
 “นา่จะสกัห้าโมงกวา่เกือบหกโมงได้คะ่” 
 “อา...อา...” ผู้ชายแก่ๆ คนหนึง่ เสือ้ผ้าที่ใสด่สูะอาดอ้าน แตก่ลิน่ของเขาอมเปรีย้วเสยีจนทกุคนต้องเบือ้นหน้าหนี
และกลัน้หายใจเอาไว้ เขาแทรกร่างตวัเองออกมาจากลุม่คนที่ยืนล้อมแทบจะรอบห้องที่เกิดเหต ุแล้วมาหยดุยืนโงนเงน 
มองร่างที่ไร้ลมหายใจนัน้โดยไม่ทนัที่ใครจะห้ามปราม “ตายแล้ว...ดสูิ ตายแล้ว...เห็นไหมๆ ก็เพราะท าให้คณุหนฟืูน้เลย
ต้องมาตายแทน มนัเป็นอาถรรพ์...มนัเป็นค าสาป” ค ากลา่วของเขาเรียกเสยีงฮือฮามาจากคนรอบข้าง  
 “ใครเอาเหล้าให้ลงุเชาว์กินเนี่ย ?” ส.ส.ทพัเทพ หนัไปถามคนรับใช้ในบ้าน แตไ่มม่ีใครให้ค าตอบได้  
 “มานี่เลย ไปเอาเหล้ามาจากไหนลงุเชาว์ ?” ก่อนที่จะมีใครลากตวัคนเมาให้ออกไป ‘จิรัฐติกุล นิลกาฬกุล’ ผู้ เป็น
พี่ชายของปณุณิศา ก็เดินออกมาดงึแขนลงุเชาว์ไว้ไมใ่ห้เข้าไปใกล้ที่เกิดเหตแุละร่างของศภุรดาจนเกินไปนกั 
 จิรัฐติกลุ นบัวา่เป็นชายหนุม่ที่มีใบหน้าชวนมอง ใบหน้าคมสนันัน้ไร้ริว้รอยเหมือนกระเบือ้งเคลือบ คิว้เข้มรับกบั
ดวงตาคูค่มเรียวยาว ริมฝีปากบางได้รูปสชีมพอูอ่นๆ เป็นธรรมชาติ นบัวา่เป็นชายหนุม่ที่มีใบหน้าชวนมอง ถ้าเพียงแตไ่มม่ี
ใบหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์อยูต่ลอดเวลา 
 “คณุหนหูรือ...” ลงุเชาว์เงยมองคนตวัสงูใหญ่แล้วหวัเราะร่า กลิน่เหม็นเปรีย้วลอยออกมาตามลมหายใจจนชาย
หนุ่มต้องกลัน้หายใจไว้ แต่มิวายอาการย่นจมกูของเขาก็อยู่ในสายตาของลงุเชาว์ แล้วคนแก่กว่าก็หวัเราะ “เหม็นเหล้า
เรอะคณุหน ูโธ่...แคน่ีเ้อง”  
 จิรัฐติกลุไมต่อบค า ขณะที่ลงุเชาว์ก็ไมห่ยดุค า 

“เอกบตุรีตอ้งมนตรา อิงแอบแนบนิทราชัว่นิรนัดร์ มนัเป็นค าสาปนะคณุหน ูมนัสาปให้ตระกลูนีห้ากถือก าเนิดลกู
สาว ก็ต้องมีลกูสาวคนหนึง่ต้องตายลง ลงุเห็นมาตลอด...เห็นมาตลอดตัง้แตค่ณุยา่ ตอ่มาก็คณุอาใหญ่ของคณุหน ูแล้วนี่ก็
เป็นน้องสาวของคณุหน”ู ค าของคนเมาท าเอาคนในบ้านถึงกบัขนลกุซู ่“ไมว่า่อยา่งไรคณุหนปีูย์ก็ต้องตาย แต่นี่หมอมาท า
ให้ฟืน้ หมอก็ต้องตายแทน!” 
 “อยา่มาท าเป็นรู้ดีเลย” จิรัฐติกลุวา่แล้วฉดุลงุเชาว์ออกไปเสยีจากบริเวณนัน้ “แล้วนี่ไปเอาเหล้าที่ไหนมากิน ?” 



 “ก็เห็นมนัวางอยู่ใต้ต้นพิกุลนัน่” ลงุเชาว์ตอบ ขณะที่จิรัฐติกุลนึกถึงต้นพิกุลในสวน สวนรอบบ้านเขามีต้นพิกุล
ปลกูอยูเ่พียงสองต้น ทัง้สองต้นถกูปลกูเพื่อให้ร่มเงาแก่ศาลพระภมูิ ชายหนุม่ถอนใจเมื่อคิดวา่คงมีใครในบ้านสกัคนแก้บน
อะไรไว้แน ่
 “แนใ่จนะวา่เอามาจากต้นพิกลุ ขโมยของพระภมูิระวงัจะโดนหกัคอเอานะลงุ”  
 “โธ่...ผมขอแล้วคณุหนู” ลงุเชาว์บอกเสียงดงัเหมือนตะโกน “พระภมูิเขาเป็นพระ จะกินของอย่างนีไ้ด้ยงัไงเล่า 
ทา่นก็ต้องให้ลกูช้างลกูม้ากินเป็นธรรมดา แล้วพระภมูินะ่เขาเป็นเทวดา จะมาหกัคอเราได้ยงัไง้...มนัผิดศีล” 
 “ตกลงพระภมูิเขาเป็นพระหรือเป็นเทวดากนัแน ่?” 
 “ก็เหมือนกนันัน่ละ่ พระก็คือเทวดา เทวดาก็คือพระ” 
 “ห.ึ..” จิรัฐติกลุอมยิม้ออกมาบางเบา ก่อนจะสง่ลงุเชาว์มาถึงห้องพกัที่แยกออกมาโดดเดี่ยวอยู่ในสวนหลงับ้าน  
แล้วก าชบัเป็นมัน่เหมาะ “อยา่ออกไปกวนคนอื่นที่เขาท างานนะลงุเชาว์” ชายหนุม่วา่พร้อมกบัก้มลงไปใต้เตียงของลงุเชาว์ 
คว้าขวดเหล้าที่ยงัมีน า้ใสๆ เหลอือยูค่ร่ึงขวดติดมือมาด้วยอยา่งรู้ที่ซอ่นเป็นอย่างดี เห็นอย่างนัน้คนโดนยึดขวดเหล้าก็ร้อง
โวยวายอยา่งเสยีดาย 
 “คณุหนทูรมานคนแก่ได้ยงัไง” 
 “แหงละ่ ก็ผมไมไ่ด้เป็นพระและก็ไมไ่ด้เป็นเทวดานี่” 
 
 เมื่อกลบัมาถึงตวับ้าน จิรัฐติกลุก็ถกูเชิญเข้าไปพบต ารวจที่ขอใช้ห้องวา่งห้องหนึง่ ส าหรับสอบปากค าคนในบ้าน 
กระทัง่ภายหลงัจากที่ให้ปากค าแล้ว เขาก็ออกมายืนพิงประตหู้องรับแขก มอง ส.ส.ทพัเทพ ผู้มีศกัดิ์เป็นน้องเขยของเขาท่ี 
เนรมิตห้องรับแขกให้กลายเป็นห้องแถลงขา่วสดุหรู 
 “เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้สร้างความสะเทือนใจให้กบัครอบครัวเราทกุคน และก็ยงัท าให้เราหวัน่วิตกว่าจะมีใครลอบ
เข้ามาท าร้ายคนในบ้านอีกหรือเปลา่” ส.ส.ทพัเทพ เอ่ยกบันกัข่าวที่นัง่แวดล้อมอยู่ “แต่โชคดีที่เราได้รับความกรุณาจาก
ทางส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ที่ได้สง่ทีมสอบสวนฝีมือดีเข้ามาท าคดีนีแ้ละยงัสง่ต ารวจเข้ามาคุ้มกนัคนในบ้านด้วย” 

“แสดงว่าคนร้ายเป็นคนข้างนอกลอบเข้ามาในบ้านใช่มัย้คะ ? ท่านไม่สงสยัคนในบ้านหรือคะ ?”  ค าถามของ
นกัขา่วสาวคนหนึง่ท าให้ ส.ส.ทพัเทพ นิ่งงนัไปครู่หนึง่ 

“ผมไมส่งสยันะ อนันีม้นัเป็นความเห็นสว่นตวั ซึง่ผมคงต้องขอความกรุณาจากนกัข่าวทกุส านกัด้วยว่า อย่าเพิ่ง
ให้ข้อมลูหรือเอาข้อมลูผิดๆ ไปเขียนขา่ว เพราะอนัท่ีจริงผมเองก็ไม่อาจตอบค าถามอะไรได้มากกว่านี ้มนัอาจสง่ผลต่อรูป
คดี แตใ่นความโชคร้ายก็นบัวา่ยงัมีความโชคดีอยูน่ะ เพราะตอนนีภ้รรยาผมฟืน้ขึน้มาแล้ว แม้จะยงัไม่รู้สกึตวัดีนกัแต่ก็ท า
ให้เรามีความหวงัวา่เราจะได้เธอคืนมา” 
 “แล้วตอ่จากนี ้ทา่นจะท ายงัไงครับ เมื่อ ดร.ศภุรดา เสยีชีวิตแล้ว ทา่นจะให้ใครมารักษาตอ่ ?” 
 “อนันีค้งแล้วแตท่างโรงพยาบาลจะสง่ใครมาท าตอ่ ซึง่ผมก็คงต้องไปคยุกบัโรงพยาบาลอีกทีครับ” 
  
 “เอกบตุรีต้องมนตรา อิงแอบแนบนิทราชัว่นิรันดร์” ผู้หมวดธรรพ์เอียงคอท่องค าพดูของลงุขีเ้มาที่โงนเงนมาบอก
นัน้ด้วยความจ าที่แมน่ย าแม้จะได้ยินเพียงครัง้เดียว “มนัแปลวา่อะไรนะ ?”  

ชายหนุม่ขมวดคิว้แล้วหนัไปมองรัตติกลัยาอยา่งขอความเห็น เพราะไม่ว่าจะสอบปากค าคนในบ้านอย่างไร  ก็ดู
เหมือนวา่จะไมม่ีใครที่เก่ียวข้องหรือพบเห็นกบัเหตกุารณ์ที่อยูภ่ายในห้องพยาบาลนัน้เลย ทกุคนตา่งล้วนอยูท่ี่อื่น และต่าง
มีพยานท่ีอยูช่ดัเจน 



“หรือมนัจะเป็นอาถรรพ์อยา่งที่ลงุคนนัน้พดูขึน้มาละ่ผู้กอง ?” 
 “อาถรรพ์มนัไมล่กุขึน้มาหยิบมีดฆ่าคนหรอก” รัตติกลัยาว่าพลางรวบรวมเอกสารต่างๆ บนโต๊ะเมื่อสอบปากค า
แล้วเสร็จ เตรียมตวัที่จะเดินทางกลบั “เทา่ที่มองด ูฉนัคิดวา่คนในนีบ้อกอะไรเราไม่หมดหรอก เด็กในบ้านก็เหมือนไม่กล้า
พดู สว่นพวกผู้ ใหญ่ที่ล้วนมีหน้ามีตาทางสงัคม ก็ดจูะไม่อยากให้ตวัเองเข้ามาเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีม้ากจนเกินไปนกั เท่าที่
สอบปากค าด ูข้อเท็จจริงที่จะเอามาผกูเร่ืองให้นา่เช่ือถือ สมเหตสุมผลแทบจะมีไมถ่ึงร้อยละสบิเลยด้วยซ า้ บางคนก็ไม่พดู
อะไร บางคนก็เอาแตเ่ลา่ความเป็นมาของไอ้ค าสาปอาถรรพ์ที่ว่านัน่ บางคนก็เอาแต่พดูเร่ืองของตวัเอง แต่ก็สรุปได้แค่ว่า
ไมม่ีใครอยูท่ี่น่ีตอนเกิดเหต ุไมม่ีใครเห็นอะไร ไมม่ีสามารถเป็นพยานหรือให้ข้อมลูได้เลยสกัคน”  
 “ที่จริงแล้วมีคนท่ีนา่จะเห็นเหตกุารณ์อยูอ่ีกคนหนึง่นะ เพียงแตค่นๆ นัน้อาจจะไมส่ามารถสือ่สารกบัเราได้”   
 “ใครละ่ ?” 
 “คณุปณุณิศานัน่ไง” 
 รัตติกลัยาเงียบไป นึกถึงผู้หญิงที่ลืมตาระเร่ือยมองสิ่งรอบข้างด้วยความเฉยชาและไม่รู้สกึรู้สาอะไรคนนัน้แล้ว
ถอนใจ  

“เธออาจจะเห็นเหตกุารณ์...เห็นคนร้ายก็ได้ แตฉ่นัคอ่นข้างแนใ่จวา่เธอไมรู้่หรอกวา่เกิดอะไรขึน้ท่ีห้องเธอวนันี”้  
 
 ส.ส.ทพัเทพ อศัวภตูิ นัง่อยูต่รงหน้า นายภวูเดช ประมขุของตระกลูนิลกาฬกลุ เลา่เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ตัง้แตต้่นจน
จบให้ผู้ เป็นประมขุของบ้านฟังอีกครัง้หนึง่ และยงัต้องรายงานเร่ืองที่ต ารวจสอบปากค าให้ผู้ เป็นประมขุของบ้านรับรู้ด้วย  
 “ผมคาดว่าจะเป็นพวกค้ายาเสพติดที่เพิ่งกวาดล้างไปครับคุณพ่อ” ส.ส.ทพัเทพ ตัง้ข้อสงสยั “คราวก่อนผมพา
ต ารวจจบัพอ่ค้ารายใหญ่ที่ติดตอ่กบัพวกตา่งชาติได้ คณุพอ่ก็เห็น แตท่างต ารวจคงเก็บกวาดได้ไมห่มด แถมยงัมีข่าวว่าไอ้
ตวัใหญ่ๆ ที่ถูกจับขงัคุกก็ยงัสามารถสัง่การได้จากข้างในนัน้ มนัคงตัง้ใจมาท าร้ายผมมากกว่า แต่คุณอาก็ต้องมารับ
เคราะห์แทน” 
 “แล้วนี่วางแผนจะท ายงัไงตอ่ไปละ่เทพ ?” ประมขุของบ้านถามขึน้มา “ถ้าหากเป้าหมายครัง้นีอ้ยู่ที่ตวัเธอ พ่อคิด
วา่มนัจะไมจ่บลงเพียงเทา่นีห้รอก” 
 “ผมทราบดีครับคณุพ่อ แต่ก็ยงัเบาใจว่าทางต ารวจสง่คนมาคอยคุ้มกนัพวกเราตลอดเวลา คิดว่ามนัคงไม่กล้า
เข้ามาท าอะไรบุม่บา่มในบ้านของเราอีก” 
 “ในบ้านมีต ารวจผลดัเปลี่ยนกนัตลอดเวลานัน่คงไม่น่าห่วงหรอก” ผู้ เป็นประมขุของบ้านว่า “แต่ถ้าต้องออกไป
ข้างนอกนะ่ส”ิ 
 “คณุพอ่อยา่หว่งเลยครับ ผมเองตอ่ไปจะไมไ่ปไหนคนเดียวแบบนีอ้ีกแล้ว อย่างน้อยที่สดุหากไม่เอาใครไปด้วยก็
จะให้ธีร์มนัไปด้วย” ส.ส.ทพัเทพ พดูถึงลกูชายบญุธรรมวยั 25 ปี ของเขา ท่ีช่วยเขาท างานมาโดยตลอด  
 นายภวูเดชพยกัหน้า “ดีเหมือนกนั แล้วนี่จะได้สวดอภิธรรมศภุรดาเขาวนัไหน ?” 

“พรุ่งนีค้รับคณุพอ่”   
“ครอบครัวเราก็เตรียมตัวไปกันให้หมดนะ” ผู้ เป็นประมุขของบ้านสั่ง “แล้วตอนนีไ้ปเรียกคนที่ถูกต ารวจ

สอบปากค ามาเลา่ให้ฟังหนอ่ยส ิวา่ตอบเขาไปวา่ยงัไงบ้าง ใครพดูอะไรให้กลายเป็นขา่วใหญ่โตหรือเปลา่” 
“จะกลายเป็นขา่วใหญ่โตไมใ่ช่เพราะคนที่ถกูสอบปากค าหรอกคะ่คณุพี่” เพลนิภิรมย์ น้องสาวคนเล็กของภวูเดช 

พดูแทรกขึน้มา “ก็ต ารวจเขาก็ต้องเก็บเป็นความลบัอยูแ่ล้ว ไอ้จะเป็นขา่วใหญ่นะ่ ก็เพราะคนที่ไมถ่กูสอบปากค าเพราะสติ
เลอะเลอืนอยา่งขีเ้มาท้ายสวนที่คณุพี่ยงัชบุเลีย้งอยู่นัน่ตา่งหาก” 



“ลงุเชาว์นะ่เขาดแูลพวกเรามานาน แล้วในวนัที่เขาดแูลตวัเองไม่ได้เราจะทอดทิง้เขาหรือเพลิน” ผู้ เป็นพี่ชายสง่
เสยีงด ุขณะที่น้องสาวของเขาเบือนหน้าหนีอยา่งปฏิเสธไมอ่อก แตก็่มิวายบน่พมึพ า 

“ตาแก่นัน่เลอะเลอืนเต็มที แตไ่อ้ที่อยากให้เลอะเลอืนกลบัแมน่ย าขึน้มาเสยีได้”  
“คณุเพลินเช่ือว่ามนัเป็นอาถรรพ์แบบที่ลงุเชาว์ว่าหรือคะ ?” สาวใช้ของเธอยื่นหน้ามาถามด้วยความสงสยั แต่

กลบัถกูเพลนิภิรมย์ตวาดแว้ด 
“จะบ้าหรือไง! เร่ืองเลา่นัน่มนัหมดยคุหมดสมยัไปกวา่ร้อยปีแล้ว” 
“แปลวา่...ร้อยกวา่ปีก่อนมนัมีจริงสนิะคะ” สาวใช้ข้างกายเธอกลบัไมห่ยดุคิด 
“นงันอม!” คนถกูเรียกช่ือหวัหด เมื่อเห็นเงาฝ่ามือฟาดลงมาเฉ่ียวหน้าเธอไปนิดเดียว “เลิกถามมากเสียที ขีเ้กียจ

ตอบ!” 
“เป็นค าถามที่คนนบัร้อยก็สงสยั ไมใ่ช่แคค่นในบ้านนีห้รอก” จิรัฐติกุลเดินเข้ามานัง่บนเก้าอีว้่าง “แต่ก็นัน่ละ่ มนั

ไม่ใช่เร่ืองที่คนภายนอกจะต้องมารับรู้เร่ืองราวทัง้หมด ปล่อยให้เขารู้เท่าที่เขาอยากเช่ือ ถึงจะผิดบ้างถูกบ้างก็ช่างมัน 
ส าคญัคือ ถ้าความรู้ความเช่ือนัน้มนัไมก่่อปัญหากบัเรา ก็ไมเ่ป็นไร”  

ภวูเดชสบตากบัลกูชายคนโตของตวัเอง ก่อนจะถามถึงเร่ืองที่ให้เขาไปท า “ย้ายน้องเรียบร้อยแล้วหรือ ?” 
“ครับ ผมย้ายไปไว้ที่ปีกตะวนัตก สว่นห้องนัน้ก็ต้องปลอ่ยไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจสอบจนเสร็จครับ พรุ่งนี ้

เขาคงเข้ามาดหูลกัฐานกนัอีกรอบ” 
“บอกพวกเด็กๆ อยา่เพิ่งไปยุม่ยา่มกบัทางต ารวจนะ ห้องนัน้ก็ยงัไม่ต้องไปท าอะไร จนกว่าต ารวจจะบอกให้เข้า

ไปท าความสะอาดได้”  
“ครับ ผมบอกแล้ว” จิรัฐติกลุรับค า “สว่นคืนนีไ้ปจนกวา่ทางโรงพยาบาลจะสง่ตวัหมอคนใหม่มา พี่ปุ๊ กกบัหนเูจน

จะผลดักนัเฝ้าปีย์ไปเร่ือยๆ ก่อนครับ”  
“แล้วหมอใหมจ่ะมาวนัไหน...พรุ่งนีห้รือ ?” ภวูเดชเหลยีวมาถาม ส.ส.ทพัเทพ 
“พรุ่งนีอ้าจเร็วไปครับคณุพอ่ ผมวา่คงอีกสกัสองสามวนั”  
“อืม...เสยีดาย ดร.แก้วตา ไปท างานต่างประเทศ ไม่อย่างนัน้ก็คงไม่ต้องห่วงว่าการรักษาปีย์จะขาดช่วงแบบนี ”้ 

ประมขุของบ้านเอย่ถึงแพทย์อีกคนหนึง่ที่ร่วมรักษาปณุณิศา กบั ดร.ศภุรดา มาโดยตลอด 
“ถ้ามีหมอคนใหมม่า ผมก็คิดว่าเขาคงท างานได้ดีไม่แพ้กันหรอกครับ” ส.ส.ทพัเทพเอ่ยขึน้ “เพราะคณุอาบนัทึก

อาการต่างๆ รวมถึงการรักษาปีย์โดยละเอียดอย่างดี อีกอย่างคณุปุ๊ กที่คอยพยาบาลปีย์มาตลอดก็คงจะถ่ายทอดอาการ
ตา่งๆ และการรักษาให้หมอคนใหมไ่ด้ไมต่กหลน่ พอ่วางใจเถอะครับ” 

“กร๊ีดดดดด...!!!”  
เสยีงกรีดร้องดงัขึน้มาจนท าให้หลายคนสะดุ้ง มีเพียงภวูเดชและจิรัฐติกุลเท่านัน้ที่ได้ยินแล้วกลบัถอนใจ ก่อนที่

ชายหนุม่ผู้ เป็นบตุรชายคนโตต้องลกุขึน้พลางวา่ “ผมขอตวัไปดกู่อนนะครับ” 
 
“กร๊ีดดดดด...!!!”  
เสยีงกร๊ีดที่ดงัแสบเข้ามาในหขูองรตีรัตตินัน้ ท าเอาเธอต้องหอ่ไหลห่ลบัตาป๋ีเหมือนกบัว่าเมื่อท าท่าอย่างนัน้แล้ว

เสยีงเหลา่นัน้จะหายไป...แตก็่ไม ่เสยีงแสบแก้วหนูัน้ยงัดงัข้างๆ หเูธอไมห่ยดุ ขณะท่ีพิธีกรบนเวทีขานเรียกเธอให้ขึน้ไปบน
เวทีเพื่อกล่าวอะไรสกัอย่างกบัคู่บ่าวสาว นัน่ถึงท าให้เธอรู้ตวัว่าช่อดอกไม้ที่เพื่อนสนิทโยนมานัน้ มนัตกลงมาอยู่ในอ้อม
กอดของเธอ 



“ซวยแล้วไง” เธอคราง เพราะไม่ได้เตรียมตวัมาก่อนว่าจะพูดอะไร แต่ก็ต้องเดินขึน้เวทีไปอย่างงงงวย  อวยพร
เพื่อนสาวคนสนิทให้มีความสขุกบัการแตง่งานด้วยค าเรียบง่าย ก่อนจะลงจากเวทีมาเพื่องงงวยยิ่งกวา่ เมื่อเพื่อนกลุม่หนึ่ง
กรูเข้ามาหา แล้วแจ้งขา่วร้ายกบัเธอ 

 
“เฮ้ย!” ต ารวจกลุม่หนึง่ถึงกบัสะดุ้งแล้วกรูรวมตวักนัอยูเ่ป็นกระจกุหนึง่ทนัที เมื่อได้ยินเสยีงกร๊ีดดงัลัน่มาจากสว่น

ใดสว่นหนึง่ของคฤหาสถ์สขีาวสไตล์โคโรเนียลที่ดอูอกเป็นสเีทาๆ ในยามค ่าคืนนัน้  
“อะไรวะ ?” ใครคนหนึง่ถามขึน้ 
“ผีหลอกแล้วหรือเปลา่เนี่ย ?” ใครอีกคนย้อนถาม 
“พวกแกนี่ก็บ้า ผีที่ไหนจะหลอกแบบนีว้ะ” อีกคนที่ตัง้สติได้เร่ิมมองหาต้นเสยีง “ใครในบ้านจะเป็นอะไรหรือเปลา่ 

ไปดกูนัเถอะ” เขาวา่พลางวิ่งเข้าไปในตกึใหญ่ที่เห็นแสงไฟและคนในบ้านยงันัง่คยุกนัอยู่ 
“มีอะไรเกิดขึน้หรือเปลา่ครับ ?” ต ารวจนายนัน้รีบถามด้วยความเป็นห่วง แต่กลบัได้รับรอยยิม้บางๆ ของคนใน

บ้านตอบกลบัมาแทน 
“อ้อ เด็กในบ้านมนัตกใจนกึวา่ผีหลอกนะ่คะ่” เพลนิภิรมย์บอกพร้อมรอยยิม้ “ขอโทษที่ท าให้ตกใจนะคะ” 
“อ้อ” นายต ารวจจึงได้แตร้่องเทา่นัน้ ก่อนจะขอตวัออกมาบอกเพื่อนร่วมงานท่ีรีรอปฏิบตัิหน้าที่อยู่ 
“เด็กในบ้านตกใจนกึวา่ผีหลอกนะ่ เลยร้องซะลัน่” เขาบอกเพื่อน  
“ท าเอาเราตกใจ นกึวา่โดนผีหลอกด้วยเหมือนกนั” อีกคนวา่พลางถอนใจอยา่งโลง่อก ก่อนจะพากนัออกมาตรวจ

ตราบริเวณรอบบ้านอีกครัง้หนึง่ 
 
“มากนัแล้วเหรอ ?”  
ทนัทีที่รัตติกัลยาและธรรพ์เปิดประตูเข้าไปในห้องท างานของแพทย์หญิงอินทิรา ผู้ชันสตูรศพของ ดร.ศุภรดา 

กลิน่อนันา่เวียนหวัก็แทงเข้าไปในจมกูของต ารวจทัง้สองนาย แม้จะเคยเข้ามาในห้องนีน้บัครัง้ไม่ถ้วน แต่ทัง้คู่ก็ไม่เคยคุ้น
ชินกบักลิน่อนัชวนเวียนเหียนอาเจียนนีเ้ลยสกัครัง้ 

“คณุหมอตามเราสองคนเหรอครับ ?” ธรรพ์เป็นฝ่ายเอ่ยปากถามพลางเดินเข้าไปยงัเตียงที่มีร่างของ ดร.ศภุรดา
นอนอยู ่

“ใช่” แพทย์หญิงอินทิราพยกัหน้า “มีอะไรจะให้ดนู่ะ” เธอว่าพลางเปิดผ้าสีขาวที่คลมุถึงแค่คอนัน้ออก แล้วชีใ้ห้
ต ารวจสองนายดูรอยคล า้บริเวณรอบคอของ ดร.ศภุรดา แล้วเลิกเปลือกตาของผู้ตายเพื่อให้ทัง้คู่ดจูุดเลือดออกเป็นรอย
แดงในตาขาว  

“เอ ๋?” ธรรพ์ร้องขึน้ 
“ถกูรัดคอเหรอคะ ?” รัตติกลัยายื่นหน้ามามองใกล้ๆ 
“ใช่” แพทย์หญิงเงยหน้ามาสบตากับต ารวจทัง้คู่ “มีความเป็นไปได้ว่าผู้ ตายอาจจะถูกท าร้ายจากการโดน

ของแข็งทบุมาจากด้านหลงัก่อน เพราะร่องรอยของบาดแผลปรากฏด้านหลงัศีรษะ น่าจะเกิดมาจากการถกูท าร้ายโดยไม่
รู้ตวั แตเ่พราะเธอเป็นนกัสู้  ดงันัน้เธอจึงตอ่สู้ป้องกนัตวัหรือตะโกนร้องขอความช่วยเหลอื เลยถกูคนร้ายใช้แขนรัดคอเอาจน
กระดกูกลอ่งเสยีงหกัและสลบไป ก่อนจะถกูแทงจนเสยีเลอืดมากแล้วเสยีชีวิต” 

“โดนแทงและรัดคอในเวลาเดียวกนัหรือคะ ?” รัตติกลัยาขมวดคิว้ “คนร้ายต้องตวัใหญ่พอสมควรและมีแรงมาก
ทีเดียว เพราะ ดร.ก็ไมใ่ช่ตวัเลก็ๆ”  



“อาจจะไม่ใช่คนเดียวก็ได้นี่” แพทย์หญิงอินทิราว่า พลางหนัไปหยิบถุงพลาสติกที่เก็บหลกัฐานและเอกสาร
บางอยา่งมาให้รัตติกลัยาด ู“บอกแล้วไงวา่ ดร.ศภุรดา เป็นนกัสู้  ในซอกเลบ็ของเธอมีเศษเนือ้เยื่อของคนร้ายอยูด้่วย และก็
ยงัมีเส้นผมที่ไมใ่ช่ของเธอติดอยูต่ามเสือ้ผ้า เลยอยากให้พวกคณุไปตามหาเจ้าของมนั” 

ธรรพ์ยื่นมือไปรับเอกสารและซองพลาสติกที่แพทย์หญิงอินทิรายื่นให้นัน้มาด ู 
“เทา่ที่สอบปากค าด ูวนันีย้งัไมม่ีผู้ ต้องสงสยัเลยครับ เทา่ที่มองเห็นและจ าได้ ไมม่ีใครมีรอยข่วนหรือเล็บจิกเอาที่

มือหรือแขนเลย แล้วก็ไมม่ีใครมีผมยาวๆ สนี า้ตาลเข้มแบบนีด้้วยสิ” 
“จะเป็นผมของคณุปณุณิศาหรือเปลา่ ?” รัตติกลัยาหนัมาถามเพื่อน นึกไม่ออกว่าคนป่วยที่เอาแต่นอนบนเตียง

นัน้ผมสอีะไรและยาวแคไ่หน  
“เออ นัน่ส”ิ ธรรพ์เห็นด้วย “มวัแตม่องคนอื่นอีกแล้ว” 
“ไปหาเจ้าของมาให้ได้ก็แล้วกนั” แพทย์หญิงว่า ก่อนจะดึงผ้ามาคลมุร่างที่นอนหลบัสนิทบนเตียงนัน้อย่างเสร็จ

สิน้ภารกิจ 
“ครับ” ธรรพ์รับปาก “ขอบคณุนะครับคณุหมอ”  
 
เหมือนตกลงสู่โลกเงียบ แม้เสียงเพลงในงานแต่งและเสียงหวัเราะจะดังเข้ามาในโสตประสาท แต่รตีรัตติกลบั

จ้องขา่วในหน้าจอโทรศพัท์ของเพื่อนที่เปิดรับสญัญาณโทรทศัน์อย่างไม่วางตา และไม่ได้ยินเสียงของผู้สื่อข่าวที่ขยบัปาก
เร็วร่ีรายงานเหตกุารณ์  

หญิงสาวไมอ่ยากเช่ือสายตาตวัเอง ไมอ่ยากเช่ือห ูไมอ่ยากเช่ือสิง่ที่ได้ยินทัง้จากเพื่อนด้วยกนัที่รู้ข่าวก่อนแล้วรีบ
วิ่งมาบอก หรือจากนกัขา่วที่ก าลงัขยบัปากเร็วร่ีอยูใ่นจอโทรทศัน์   
 “อาจารย์...” หญิงสาวครางอยา่งสะเทือนใจ เมื่อเห็นภาพไร้วิญญาณร่างหนึง่ถกูคลมุด้วยผ้าสขีาวสะอ้านถกูเปล
ยกออกมาจากสถานท่ีเกิดเหต ุ 

พญ.ดร.ศภุรดา อศัวภตูิ เป็นอาจารย์ที่สอนเธอมาตัง้แต่ยงัเป็นนกัศึกษา แม้กระทัง่ออกมาท างานแล้วก็ยงัเป็น
อาจารย์ให้เธอไม่เปลี่ยน ไม่ใช่เพียงแต่เร่ืองของอาชีพ แต่ยงัเป็นอาจารย์ที่สอนกระทัง่ความคิดเล็กๆ น้อยๆ และการใช้
ชีวิตประจ าวนัของเธอ เป็นอาจารย์ที่เธอเคารพที่สดุ...เป็นอาจารย์ที่เธอสนิทด้วยมากที่สดุ จนไมอ่าจเช่ือได้วา่รอยยิม้ที่เธอ
เพิ่งได้เห็น เสยีงหวัเราะที่เธอเพิ่งได้ยินเมื่อวานตอนเช้า เพียงแคข้่ามคืน นัน่จะกลายเป็นอดีตที่ไมอ่าจหวนคืนตลอดกาล 
 “ทาง ส.ส.ทพัเทพ และผู้ เก่ียวข้อง ปฏิเสธที่จะให้สมัภาษณ์เพิ่มเติมในขณะนี ้เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการสง่ผล
ตอ่รูปคดีที่ทางทีมต ารวจก าลงัสบืสวนกนัอยูค่ะ่” 
 เสียงของผู้สื่อข่าวไม่ได้เข้าไปในสมองของรตีรัตติเลยสกัค าเดียว แต่สิ่งที่ท าให้เธอต้องสะดุ้ งสดุตวั แล้วน าเธอ
กลบัมาสูปั่จจบุนัก็คือ โทรศพัท์มือถือที่ก าลงัสัน่อยู่ในกระเป๋าเสือ้นอก รตีรัตติล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสือ้แล้วหยิบมนัขึน้มา 
ปลายสายนัน้เป็นรัตติกลัยา พ่ีสาวฝาแฝดของเธอ  
 “รู้ขา่วแล้วใช่มัย้ ?” เสยีงของพี่สาวที่ดงัมาตามสายแทบจะเป็นสิง่ที่คาดการณ์ได้ 
 “อืม” เธอตอบรับ 
 “ตามตวัให้ได้นะพี่หนึ่ง ต้องเอาตวัคนฆ่าอาจารย์มาให้ได้นะ” รตีรัตติฝากฝังกบัพี่สาว ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งท าได้
เพียงรับค าแล้ววางสายลงด้วยความหนกัใจ 
 ข่าวร้ายนัน้ท าให้เธอและเพื่อนทัง้กลุ่มร่วมงานเลีย้งได้อย่างไม่มีความสขุนกั ยิ่งคิดว่ามนัช่างต่างกนันกั ที่วนันี ้
เธอมาร่วมงานสขีาว งานแตง่งานท่ีเต็มไปด้วยสสีนัสดใส แตพ่รุ่งนีเ้ธอจะต้องไปร่วมงานท่ีเต็มไปด้วยสีด า แม้ชีวิตการงาน



จะท าให้เธอได้เห็นความตายอยา่งใกล้ชิดแทบทกุวนั แตม่นัก็ไมอ่าจท าใจได้เลย เมื่อความตายที่เธอได้รับข่าวในวนันีเ้ป็น
ความตายของคนที่เธอไมเ่คยคิดวา่จะต้องมาจากกนัเร็วปานนี ้และมนัก็เกินตัง้รับ 

เพราะเช่นนัน้ รตีรัตติจึงขอตวักลบัเร็วกว่าที่งานเลีย้งจะเลิก แล้วมานัง่รอการกลบัมาของพี่สาวฝาแฝดอยู่เกือบ
คอ่นคืน กวา่รัตติกลัยาจะกลบัมาถึงห้องพกัอนัเป็นคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงที่เธอกบัพ่ีสาวเลอืกที่จะแยกออกมาอยูเ่พียง
สองคน แม้จะมีบ้านให้อิงอาศยัแตก็่เพราะงานท่ีท าอยูไ่มไ่ด้เป็นงานท่ีสามารถก าหนดตารางเวลาไปกลบัได้อย่างงานอื่นๆ  
และเธอทัง้สองคนก็ไม่ต้องการที่จะรบกวนให้ผู้ เป็นพ่อแม่ต้องคอยมาเปิดปิดประตูบ้านให้ในยามดึกดื่น จึงเลือกที่จะ
ออกมาใช้ชีวิตอยูน่อกบ้านและกลบัไปเยี่ยมพอ่กบัแม่ในวนัหยดุ 

“เป็นยงัไงบ้าง ?” สองฝาแฝดเอย่ถามขึน้มาเป็นค าเดียวกนัเมื่อเจอหน้า 
“ยงัไมพ่บตวัผู้ ต้องสงสยัเลย” รัตติกลัยาตอบ ด้วยรู้วา่ค าถามที่น้องสาวถามเธอนัน้หมายความไปถึงเร่ืองใด “คน

ในบ้านนัน้ก็ถามอะไรไม่ค่อยตอบตรงประเด็นนกั ดูเหมือนไม่กล้าพูด ไม่กล้ายุ่ง แล้วก็ยงัมีบางคนเช่ือเร่ืองค าสาปของ
ตระกูลอะไรนัน่เข้าอีก เลยกลายเป็นกลวัค าสาปกันเสียใหญ่โต แถมแจกนัจีนใบเท่าบ้านแตกออกเป็นเสี่ยงๆ ขนาดนัน้ 
กลบัไมม่ีคนได้ยินเสยีงอะไรจากในห้องสกัอยา่ง” 

 “มานัง่ดขูา่ว ขา่วก็เสนอแตเ่ร่ืองอาถรรพ์ของบ้านนีก้นัใหญ่” รตีรัตติหน้าซีดเผือดขณะเลา่ให้พี่สาวฟัง 
“นกึอยูแ่ล้วละ่” รัตติกลัยาพยกัหน้า “ก็เอาเร่ืองคดีมาเป็นประเด็นไมไ่ด้นี่นา ทาง ส.ส.เขาขอไว้” 
“พี่หนึ่งเช่ือเร่ืองอาถรรพ์ของบ้านนีห้รือเปลา่ละ่ ?” รตีรัตติกลบัถามเสียอย่างนัน้ “วนันีเ้ห็นรายการทีวีเขาแตก

สาแหรกตระกลูนีอ้อกมาหลายรุ่น ผู้หญิงที่เป็นคนตระกูลนีต้้องมาตายหรือสญูหายตอนอาย ุ30-35 ทกุรุ่นเลยนะ เป็นรุ่น
ละคนเลยละ่” 

“เช่ือเขาอีกส”ิ รัตติกลัยาเอือมระอากบัความเช่ือของน้องสาว ที่มกัจะเอนเอียงไปทางไสยศาสตร์มากกว่าวิทยา
ศาตร์ที่ตนเองท างานอยู ่ 

“ก็ไมรู้่...ดขูา่วแล้วมนัก็นา่สงสยัอยู่นี่นา” 
เสยีงออ่นเศร้าและสบัสนของน้องสาว ท าให้รัตติกลัยาต้องย า้ค าที่ตวัเองเช่ือ   
“ไมม่ีอาถรรพ์ที่ไหนลกุมาฆา่คนได้หรอก”  

 

 
 


