
คนเรามัวแตกลัวความลี้ลับที่ยากจะพิสูจน 
กลัวปศาจรายในจินตนาการที่เลาขานตอกันมา 

โดยลืมไปวาปศาจรายที่แทจริง
สิงอยูในรางของคนนั่นเอง



บ ําําํานนนท
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 “เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ” 

	 เสียงนั้นดังมาจากร่างหนึ่งในกลุ่มของสามคนที่ยืนล้อมกันอยู่

เป็นวงกลมท่ามกลางความมดืสลวัของบรเิวณโดยรอบ	แม้เสยีงจะดงัไม่

เกนิกระซบิแต่ก็ไม่อาจปิดบงัความหวาดหวัน่ขวัญเสียและความตกใจที่

แฝงมาได้	

	 “นายเป็นคนเริ่มนะ	ฉันไม่เกี่ยว	ฉันเตือนแล้ว”

	 “จะเอาตัวรอดคนเดียวเหรอ...ฝันไปเถอะ	ไม่ว่าใครเป็นคนเริม่	

ในเมื่ออยู่ด้วยกัน	ก็ต้องจัดการรับผิดชอบด้วยกัน”

	 “จัดการเหรอ	?	จัดการยังไง	ก็เห็นอยู่ว่า...”

	 “หุบปาก!”	 เสียงแหบห้าวค�ารามขัดขึ้นก่อนที่คนพูดจะจบ

ประโยค	 “จะแหกปากให้ใครๆ	 ได้ยินกันหมดหรือไง	 ฉันไม่ได้ตาบอด	

เห็นอยู่หรอกว่ามันตายแล้ว”
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	 “โธ่เอ๊ย	 ฉันก็บอกแล้วว่าอย่าท�าๆ	 คราวนี้เป็นไงล่ะ	 ฉิบหาย							

กันหมดนี่แหละ”

	 “หยุดโวยวายคร�่าครวญสักทีเถอะ	มันช่วยได้หรือก็เปล่า”

	 “เราจะเอายังไงด	ีฝนก�าลงัจะตกแล้วด้วย”	เสยีงทีส่ามดงัแทรก

ขึ้น	 หลังจากนิ่งฟังการโต้เถียงของสองฝ่ายอยู่เงียบๆ	 มานาน	 เสียง

ฟ้าร้องค�ารามครืนครั่นดังมาจากที่ไกลๆ	 พร้อมสายลมเย็นที่พัดผ่าน	

เป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานฝนจะตก	

	 “ดีเลย	ฝนนี่แหละจะเป็นตัวช่วยเรา	เก็บข้าวของของเราไปให้

หมด	 อย่าให้เหลืออะไรตกหล่นแม้แต่ของชิ้นเล็กๆ	 แล้วก็ช่วยกันเอา

ก้อนหินกับเศษไม้พวกนั้นมาวางทับๆ	ไว้	 ไม่มีเวลาท�าอะไรมากกว่านี้

แล้ว”

	 “เอายังไงกเ็อา	เรว็เข้าเถอะ	ฉนัอยากออกไปจากทีน่ี.่..เดีย๋วนี”้	

	 บทสนทนาท้ังหมดเงียบลงหลังประโยคนั้น	 ก่อนที่เงาของทั้ง

สามร่างจะเริม่ขยบั	ไม่มีใครพดูอะไรอกี	มเีพยีงเสยีงความเคล่ือนไหวที่

พยายามให้แผ่วเบาทีส่ดุ	เสยีงฟ้าค�ารามลัน่ดงัมาอกีค�ารบ	ลมเยน็เยอืก																																																																																

พัดแรงจนกิ่งไม้รอบบริเวณไหวโยก	 เสียงกระทบกันกรูกราวของใบไม้

ดังเป็นท่วงท�านองน่าขนลุก	 ก่อนที่สายฝนจะทิ้งตัวลงมาสู่ผืนดินเป็น

จังหวะช้าๆ	และเย็นเฉียบ		

	 ท่ามกลางความมืดสลัว	 ไร้แสงไฟ	 ไม่มีแสงจันทร์	 เสียงของ

ฟ้าทีร้่องค�ารามดงักลบทกุเสยีงทีอ่าจเกดิขึน้	และม่านฝนทีเ่ริม่โปรยตวั																																																																															

ลงมาหนาขึ้นทุกขณะ	 ก็บดบังทุกอย่างให้ตกอยู่ภายใต้ความพร่ามัว	

ท่อนขาเปล่าเปลือยข้างหนึ่งโผล่พ้นกองเศษหินและเศษไม้ที่ถูกขนมา

วางสมุทบัเอาไว้อย่างไม่เป็นระเบียบเพราะความรบีร้อน	แต่หยดน�า้ฝน

ที่หล่นกระทบนั้นไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกใดๆ	 เพราะร่างขาวซีดที่นอน														

แน่นิ่งอยู่ข้างใต้นั้นไม่ขยับเคลื่อนไหว	และไม่มีโอกาสจะได้เคลื่อนไหว

อีกต่อไปแล้ว...ตลอดกาล	



1บ ที่ที่ที่ท
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 ดวงดาหลายังจ�าความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงไซเรนกรีดร้อง

แหวกความเงียบในเช้าตรู่ของเมื่อวานนี้ได้ดี	 ราวกับว่าเสียงนั้นเพิ่ง													

เกดิขึน้	และมนักย็งัก้องอยู่ในหจูนกระทัง่ตอนนี	้หลงัค�า่คนืทีฝ่นตกหนกั	

อากาศครึ้มฉ�่าด้วยน�้าฝน	ฟ้ายังเป็นสีเทาหม่นมืดมัวแม้ว่าพระอาทิตย์	

จะพ้นขอบฟ้ามาสักครู่แล้ว	 สายลมเย็นพัดเอากล่ินดินชื้นฝนลอยมา

ปะทะจมูก	 อากาศสดชื่นเย็นสบาย	 หญิงสาวปัดปอยผมที่ปลิวมาระ

ข้างแก้มไปทัดหู	ขณะที่สายตายังมองเหม่อออกไปไกลยังขอบฟ้าด้าน																

ทิศตะวันออก

	 “ตื่นแล้วเหรอดาหลา	ท�าอะไรอยู่	?”	

	 เสียงทักของเพื่อนสาวร่วมห้องดังมาจากด้านหลัง	ไม่ต้องหัน

กลับไปมองดวงดาหลาก็เดาได้ว่าอีกฝ่ายคงยังนอนอยู่บนเตียงอย่าง

เกียจคร้านเช่นเคย	 วันนี้มีเรียนบ่าย	 การที่เพื่อนเธอตื่นเช้าขนาดนี	้															

นับว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นได้ยากในรอบเดือน
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	 “ฉันท�าเสียงดังให้เธอตื่นเหรอน�้า	?”	ดวงดาหลาไม่ตอบเพื่อน

แต่ถามกลับ

	 “เปล่าหรอก	 มันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองทั้งที่เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อย

หลบั”	ท้ายประโยคนัน้	ดวงดาหลาได้ยนิเสยีงเหมอืนอกีฝ่ายขยบัตวัลกุ

จากที่นอนแล้วเดินมาหาเธอยังระเบียงหลังห้องที่เปิดประตูเอาไว้กว้าง	

“เธอก็นอนไม่หลับเหรอดาหลา	?”

	 ดวงดาหลาเพียงพยักหน้าแทนค�าตอบเมื่อเพื่อนสาวเดินมา

หยุดยืนอยู่ข้างกัน	 และดูเหมือนฝ่ายนั้นจะลากเอาผ้าห่มนวมผืนหนา

คลุมร่างมาด้วย

	 “ไม่รูว้นันีจ้ะมอีะไรเกดิขึน้อกีบ้างสนิะ	ฝนตกคนืก่อน	ตืน่เช้ามา																																																												

กเ็จอข่าวร้ายสยองขวญัมคีนถกูฆ่าตาย	เมือ่คนืฝนกต็กอกี	ไม่รูจ้ะมีใคร

เป็นอะไรอีกไหม...เฮ้อ”	ท้ายประโยคคนพูดถอนหายใจยาว

	 “ขนืต้องต่ืนมาเจออะไรแบบนัน้ทกุวนัทกุเช้า	ชวีติกแ็ย่กนัพอดี

สิ...”	ดวงดาหลาตอบเพื่อนด้วยน�้าเสียงเรียบๆ	ไม่บ่งบอกอารมณ์

	 ตอนนี้เป้าสายตาของทั้งคู่อยู่ห่างออกไปทางขอบฟ้าด้านทิศ

ตะวันออก	 ซากของสิ่งก่อสร้างบางส่วนเห็นเป็นเงาตะคุ่มท่ามกลาง

ความสลัวรางของแสงยามเช้า	 มองเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนนัก	 แต่ทั้งคู่

ต่างก็รู้ดีว่าตรงจุดที่สายตาจับจ้องอยู่นั้นมันเกิดเรื่องร้ายใดขึ้น

	 เหตุการณ์ร้ายของเช้าเมื่อวาน	 ที่มีนักศึกษาสาวถูกพบเป็น

ศพเกือบเปลือย	 นอนตายอยู่ใต้กองไม้กองหินบริเวณโรงยิมร้างของ

มหาวิทยาลัย	 ซึ่งก�าลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเพื่อทุบท�าลายและสร้างใหม่																												

เสียงไซเรนของรถต�ารวจรวมทั้งรถพยาบาลที่แล่นตามกันมาในตอน

เช้ามืดนั้นคงปลุกทุกคนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงให้ตื่นมารับรู้	 และ

หอพักของทั้งคู่ก็เป็นอาคารที่อยู่ใกล้สุด	 เมื่อวานนี้ดวงดาหลากับ																												

แรกอรุณตื่นขึ้นมาพร้อมกัน	 เมื่อรู้ว่าท่ีมาของเสียงอยู่ตรงไหนก็ได้แต่

ออกมาตรงระเบียงหลังห้องและยืนจ้องอย่างมึนงง	 เพื่อนร่วมหอพัก
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บางห้องที่ได้ยินเสียงแล้วต่ืนก็ออกมายืนท่ีระเบียงห้องของตน	 ทุกคน

ได้แต่หันมองกัน	ท่ามกลางความงงงันและไม่เข้าใจ

	 กระทัง่ตอนสายของเมือ่วานจงึมข่ีาวเรือ่งทีม่คีนถกูฆ่า	อาจารย์

คนหน่ึงซึง่ไปว่ิงออกก�าลงักายตอนเช้าพร้อมสนุขัตัวโปรดไปเจอศพเข้า

จึงโทรแจ้งต�ารวจ	 แล้วความโกลาหลก็ตามมาหลังจากนั้น	 เหตุร้ายที่

เกิดขึ้นกลายเป็นที่โจษจัน	 ทุกคนต่างให้ความสนใจในคดีเขย่าขวัญที่

ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย

	 สองสาวต่างยืนนิ่ง	 ปล่อยให้ความเงียบครอบคลุมอยู่ครู่ใหญ่	

ก่อนที่แรกอรุณจะเอ่ยขึ้นเหมือนชวนคุยมากกว่าจะตั้งค�าถาม

	 “เมื่อวานดูเหมือนทั้งมหา’ลัยจะพูดกันแต่เรื่องนี้	 มันน่ากลัว	

มากเลยนะ...ว่าไหม	 มาคิดดูแล้วก็แทบไม่อยากเชื่อว่าเรื่องแบบนี้	

เหตุการณ์แบบที่เราเคยเห็นแต่ในหนัง	 ดูจากทีวี	 หรืออ่านเจอในข่าว

หนังสือพิมพ์	มันจะเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเราขนาดนี้”	

	 “ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น	เราเองก็ไม่มีทางรู้”

	 ทั้งดวงดาหลาและแรกอรุณต่างก็รับรู้รายละเอียดของเรื่องนี	้																																																									

มาจากการบอกเล่าต่อๆ	 กันของเพื่อนนักศึกษา	 แม้ว่าจะไม่มีใคร																														

ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่เกิดเหตุ	 แต่เรื่องนี้ก็ไม่มีทางซุกซ่อนพ้น

จากความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนไปได้	 บางคนอ้างว่าได้เข้าไปดู																																																											

ไปเห็นกับตา	 และสามารถเล่าถึงรายละเอียดของศพได้เป็นฉากๆ													

ความน่ากลัวน่าสยดสยองของเหตุการณ์อาจจะถูกแต่งเติมเสริมไป													

จนผิดเพี้ยน	 คนที่เพียงได้ฟังต่อๆ	 กันมาไม่มีทางรู้	 หลังจากการรับรู้

ความน่าสะพรึงของเหตุร้ายก็คือการคาดเดาตัวคนลงมือและสาเหตุ

ของเรื่องนั้น	

	 “รู้ไหม	 ฉันเคยคุยกับคนที่โดนฆ่าด้วย	 เขามาขอยืมปากกา							

แล้วก็เลยแนะน�าตัวกัน	 ได้คุยกันไม่กี่ค�าหรอก	 แต่เขาสวยมากเลยนะ	

เธอรู้จักเขาไหม	?”	ท้ายประโยคบอกเล่านั้นแรกอรุณย้อนถามเพื่อน
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	 “เคยเห็น	แต่ไม่เคยคุยกันหรอก”	ดวงดาหลาตอบสั้นๆ	

	 อันที่จริง	 ‘บุษบง’	 นักศึกษาสาวที่ตายนั้นอยู่คนละคณะกับ													

สองสาว	 แต่หญิงสาวเป็นคนสวย	 เป็นดาวเด่น	 เป็นที่พูดถึงและรู้จัก	

เชื่อได้ว่าคงมีไม่กี่คนที่จะไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นสาวงามดาวคณะ	 คน

ถือป้ายในกีฬาของมหาวิทยาลัย	 และอีกหลายกิจกรรมอันน�ามาซึ่ง														

ชื่อเสียงและกิตติศัพท์	 เมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นกับคนดังของมหาวิทยาลัย	

ความสนใจจากทุกคนจึงยิ่งเพิ่มทวีคูณ

	 “ชีวิตมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะ	เธอว่าไหมดาหลา	วันนี้ยังอยู่	แต่

ไม่มีทางรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง	 เหมือนที่เธอว่านั่นล่ะ	

เราไม่มีทางรู้”

	 “การตายของคนอายุน้อยๆ	 อย่างเราๆ	มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้า

เสมอแหละ”

	 “นั่นสิ	ยังมีอะไรอีกตั้งมากมายให้ท�า	อยากท�า	และยังไม่ได้ท�า	

คนที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรนี่	 วิญญาณคงจะทุกข์ทรมานโกรธแค้น

น่าดูนะ	ถ้าหากวิญญาณมีจริงๆ	อย่างที่เชื่อกันล่ะก็”

	 “มีสิ	ยิ่งเป็นวิญญาณที่ตายเพราะถูกฆ่าถูกท�าร้ายด้วยแล้วล่ะก็																																																															

ความโกรธแค้นมันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณเชียวล่ะ”	 ดวงดาหลาพูด

ด้วยน�้าเสียงเรียบนิ่งธรรมดา	 แต่อะไรบางอย่างในน�้าเสียงนั้น	 ท�าให้	

คนได้ฟังรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ

	 “เอ่อ...เราไม่พูดเรื่องนี้กันดีกว่าไหม	 ถึงจะไม่เชื่อ	 แต่ฉันก็															

ไม่อยากท้าทายหรอกนะ	 ยิ่งมาพูดกันในวันที่เพิ่งมีคนถูกฆ่าตายไป												

เมื่อวาน	 แถมเหตุยังเกิดห่างจากท่ีเรายืนตรงนี้ไปไม่ไกลเลยด้วย	 ยัง

เห็นอยู่ลิบๆ	 นั่นน่ะ”	 แรกอรุณว่า	 สายตายังจ้องไปยังที่ตั้งของโรงยิม

ร้างอย่างหวาดๆ	แล้วเปลี่ยนเป็นชวนเพื่อน	“อากาศก็เย็น	กลับเข้าไป

ในห้องกันเถอะ”	

	 ดวงดาหลาเดินตามแรงจูงของคนชวนที่หอบผ้านวมพันตัว			
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แต่ยังลากแขนเพื่อนกลับไปที่เตียง

	 “ไหนว่าไม่กลัวผีไง	?”

	 เมื่อนั่งลงบนเตียงของตัวเองแล้วดวงดาหลาก็เอ่ยแซว	ขณะที่																																																																						

แรกอรุณคลานไปค้นของกุกกักตรงชั้นวางของที่หัวเตียง	 หยิบเอา																

สร้อยพระเลี่ยมทองท่ีถูกเก็บเอาไว้ในกล่องอย่างดีออกมาคล้องคอ						

ก่อนจะหันมาบอก

	 “ไม่เชื่อ	ไม่ใช่ไม่กลัว	ที่ส�าคัญเลยคือไม่อยากเจอ”

	 ดวงดาหลาส่ายหน้ายิ้มกับค�าบอกของเพื่อน	แต่ทันทีที่หุบยิ้ม	

เธอก็ตัดสินใจ	 โดยไม่ได้คิดหรือเตรียมการใดมาก่อน	 กระทั่งตัวเองก็

ยังแปลกใจท่ีจู่ๆ	 ก็กล้าจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมา	 เรื่องที่เธอไม่เคยเอ่ยปาก																	

บอกใครมาก่อน

	 “น�้า...ถ้าฉันจะบอกหรือเล่าอะไรบางอย่างให้ฟัง	รับปากอย่าง

หนึ่งได้ไหมว่าจะฟังโดยไม่ตั้งค�าถาม	และไม่หาว่าฉันเอ่อ...เพี้ยน”

	 เห็นสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังของเพื่อน	 แรกอรุณก็ขยับตัวเข้า

มานั่งใกล้ๆ	 อย่างพร้อมจะรับฟังเต็มที่	 ทั้งคู่นั่งอยู่ที่เตียงของตัวเอง		

หันหน้าเข้าหากันในระยะที่ห่างเพียงเอื้อมมือถึง

	 “เรื่องอะไร	ท�าไมต้องท�าหน้าเคร่งเครียดขนาดนั้นด้วย	?”

	 “รับปากฉันมาก่อนสิ”

	 “ฉันรับปากว่าจะไม่มีทางหาว่าเธอเพ้ียนแน่ๆ	 ไม่ว่าเธอจะเล่า

เร่ืองอะไรก็ตาม	 แต่เรื่องตั้งค�าถาม	 เธอก็รู้นี่ว่าฉันมันเป็นพวกชอบรู้	

ชอบซัก	 และบ่อยครั้งก็ยังชอบเสือก”	 คนพูดอมย้ิม	 “แต่เธอมั่นใจได้

เลยว่า	ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไร	เธอก็บอกฉันได้	เราเป็นเพื่อนกันนะ

ดาหลา	และต่อให้ฉันถาม	แต่จะตอบหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเธอ”

	 “ท่ีจริงเม่ือคนืฉันแทบไม่ได้นอนเลย	และทีต่ืน่กเ็พราะว่ามอีะไร

บางอย่างก�าลงัเรยีกฉนัอยู	่อนัทีจ่รงิ	ถ้าจะพดูให้ถกูคือมีบางอย่างก�าลัง

พยายามที่จะพูดคุยกับฉัน”
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	 “เดีย๋วนะ...”	แรกอรณุยกสองมอืขึน้เหมือนขดั	“หมายความว่า

ยังไง...อะไรบางอย่าง	?	แล้วอะไรบางอย่างนี่มันมีชื่อเรียกไหม	?”

	 “ชื่อเรียก	?”

	 “ใช่	ชื่อเรียก	เหมือนฉัน	เหมือนเธอ	เหมือนเราน่ะ”

	 “ฉนัคงข้ามขัน้ตอนไปสนิะ	เอาอย่างนีด้กีว่า	เล่าใหม่	และฉนัคง

ต้องบอกเธอทั้งหมดตั้งแต่ต้น”	ดวงดาหลาสูดลมหายใจลึกยาวเหมือน

ให้ก�าลังใจตัวเอง	 และพูดก่อนที่ตัวเองจะเปลี่ยนใจ	 “ฉันมีสัมผัสพิเศษ

บางอย่าง	 ฉันได้ยินเสียงที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ยิน	 เสียงของวิญญาณ	

คนตาย	ภูติผีปีศาจ	หรืออะไรก็ตามทีที่เธอจะเรียก	วิญญาณเหล่านั้น

พยายามสื่อสารกับฉัน	 พูดกับฉัน	 ขอความช่วยเหลือ	 เรียกร้องให้ท�า																													

ในสิ่งที่ต้องการแต่ตัวเองท�าไม่ได้	และฉันก็เจอกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็ก”	

ดวงดาหลาหยุดเพื่อดูปฏิกิริยาของเพื่อน	และเมื่อเห็นว่าฝ่ายนั้นนั่งนิ่ง	

และฟังอย่างตั้งอกต้ังใจก็เล่าต่อ	 “ฉันก็ไม่แน่ใจนักหรอกว่ารู้สึกและ

สมัผสัถงึความผดิปกตขิองตวัเองได้ตอนไหน	ทีจ่�าได้แม่นคอืเหตกุารณ์

ท่ีมันเกิดข้ึนตอนฉันอายุราวหกหรือเจ็ดขวบ	 หลังจากที่พ่อฉันเสีย...”	

หญิงสาวชะงักเมื่อเล่าถึงตรงนี้	 เพราะปกติเธอไม่เคยเล่าชีวิตส่วนตัว

ให้ใครฟัง

	 “ฉันเสียใจด้วยนะดาหลา”	แรกอรุณบีบมือเพื่อนให้ก�าลังใจ

	 “มันนานแล้วล่ะ	ตั้งแต่ฉันเด็กๆ	และเพราะเหตุนั้นแม่ก็เลยพา

ฉันกลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดของแม่	ปลูกบ้านหลังเล็กๆ	 ในบริเวณ

เดียวกันกับบ้านของตายาย	 อยู่กันสองคนแม่ลูก	 ตอนที่พ่อเสียฉัน																																																

ยังเด็ก	 ไม่ค่อยรู้อะไรหรอก	 ชีวิตก็อยู่ในความดูแลของแม่และตายาย	

ฉันก็มีความสุขดีนะ	อาจจะเป็นเพราะยังเด็กด้วย	เด็กๆ	น่ะ	ดีใจ	เสียใจ	

ร้องไห้	 หัวเราะไปตามประสา	 เหมือนชีวิตเราไม่ได้มีอะไรซับซ้อน																											

มากมาย	 ไม่วุ ่นวายเหมือนพวกผู้ใหญ่หรือตอนที่เราโตๆ	 กันแล้ว																																																																																										

ฉันไม่คิด...หรืออย่างน้อยจนกระทั่งตอนนั้นก็ไม่เคยคิดว่าตัวเอง									
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จะผิดปกติหรือแตกต่างจากคนอื่นๆ	 ตอนนั้นท่ีหมู่บ้านมีงานฉลอง														

อะไรสกัอย่างเป็นงานบญุใหญ่	มมีหรสพจดัทีว่ดัประจ�าหมูบ้่าน	ฉนัเอง

ก็ได้ไปเที่ยว	พวกผู้ใหญ่จะก�าชับลูกหลานไม่ให้ไปเล่นซนไกลหูไกลตา	

เพราะว่ามันเป็นงานกลางคืน	เธอเคยได้ยินเรื่องผีลักไปซ่อนไหม	?”

	 แรกอรุณขมวดคิ้วแปลกใจกับค�าถาม	

	 “ฉันคิดว่าไม่เคยนะ	วัยเด็กเราอาจจะไม่เหมือนกัน	 เพราะฉัน														

ก็โตมาในเมืองใหญ่	 คงจะมีตอนเรียนมหาวิทยาลัยนี่ล่ะที่ได้ไกลจาก

บ้าน”

	 “หมู่บ้านของตายายฉันก็นับว่าเจริญแล้วนะ	อย่างน้อยๆ	ก็อยู่

ในยุคสมัยที่มีน�า้ไฟ	ถนนหนทางสะดวกสบายไม่ใช่ห่างไกลกันดาร	แต่																																																																							

ชาวบ้านโดยเฉพาะคนรุ่นก่อนๆ	 ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังมีความคิดความเชื่อ

ที่ค่อนข้างจะอิงกับเรื่องลี้ลับและพิสูจน์ไม่ได้	 เรื่องหนึ่งที่ฉันเองก็เคย

ถูกห้ามเสมอคือห้ามเล่นซ่อนหาเวลากลางคืน	 เพราะจะถูกผีเอาตัว																					

ไปซ่อนแล้วจะไม่ได้กลับบ้าน	 ไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่อีกเลย	 มันอาจจะ

เป็นกุศโลบายของผู้ใหญ่ไว้หลอกเด็ก	 เพราะถ้าห้ามเฉยๆ	 เด็กก็อาจ

จะไม่ค่อยเชื่อ	 ไม่ค่อยกลัว	 แต่พอเอาผีสางนางไม้ขึ้นมาขู่	 รับรองว่า			

ได้ผลกว่า	 คืนนั้นเด็กวัยเดียวกับฉันหลายคนในหมู่บ้านก็ตามพ่อแม่

ไปเที่ยว	ฉันก็ไป	แต่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบาย	ฉันก็เลยนั่งอยู่กับแม่ที่

ศาลา	เดก็กลุม่หนึง่ชวนกนัไปเล่นซ่อนหา	อาจจะเหน็ว่าคนมาเทีย่วงาน

มากมาย	และจังหวะนั้นพ่อแม่ก็สนุกกับงานปล่อยให้เด็กๆ	เล่นกันเอง	

พอตอนดึก	ตอนงานเลิกถึงมารู้ว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายไป	แม่เด็ก

โวยวายเพราะตามหาลูกไม่เจอ	 ถามเพ่ือนท่ีเล่นด้วยกันก็ไม่มีใครเห็น	

ไม่มีใครยืนยันได้ว่าหายไปตอนไหน	 รู้แต่ว่าเด็กกลุ่มนั้นเล่นซ่อนหา		

แล้วก็หายไป	พวกผู้ใหญ่ช่วยกันออกตามทั้งคืนก็ไม่เจอ	วันถัดมาต้อง

แจ้งต�ารวจและออกท�าการค้นหากันเป็นจริงเป็นจัง	ขยายวงการค้นหา

ออกไปไกลจากวัดด้วย	 แล้วคืนถัดมานั้นฉันก็ป่วยนอนซมอยู่ที่บ้าน			
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แต่ฉันได้ยินเสียงเด็กคนนั้นมาเรียก	มาบอกฉันว่าเธออยู่ที่ไหน	ให้ฉัน

ไปช่วย	ให้ฉันไปบอกแม่เธอให้ด้วย”	

	 “ขอขัดนิดเดียวนะ”	 แรกอรุณยกมือขึ้นเหมือนขออนุญาต

คุณครู	ก่อนจะถาม	 “เธอแค่ได้ยินเสียง	 ไม่ได้เห็นคน	 เอ่อ...วิญญาณ

หรือเจ้าของเสียงด้วยใช่ไหม	?”

	 “ไม่เห็นหรอก	 ฉันได้ยินแค่เสียง...แต่รู้ไหม	 เสียงของเด็ก														

คนนั้น	 ขนาดว่ามันผ่านไปต้ังสิบกว่าปีแล้ว	 ฉันก็ยังจ�าได้ติดหูอยู่เลย	

นึกถึงทีไรฉันก็ได้แต่สงสาร	 เธอบอกว่าหนาว	 เจ็บ	 กลัว	 เธออยาก																		

กลับบ้าน	อยากมาหาพ่อแม่	แต่ไม่มีใครไปรับ	ขอให้ฉันไปบอกแม่เธอ																																																																		

ให้มารับหน่อย...และนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสถึงความน่ากลัว																

ของสิ่งท่ีติดตัวฉันมา	 พอตื่นเช้าฉันก็เล่าให้แม่ฟัง	 พวกผู้ใหญ่บอกว่า

ฉันตกใจกับเหตุการณ์ที่เพื่อนหายและอาจจะเพ้อเพราะพิษไข้	 แต่ฉัน

มั่นใจมากๆ	 ว่าตัวเองได้ยิน	 ฉันรบเร้าเซ้าซี้จนแม่ยอมพาฉันไปบอก

กับแม่เด็กคนนั้น	ว่าลูกเธออยู่ที่ไหน”

	 “แล้วตกลงเจอตวัเดก็คนนัน้ใช่ไหม	?”	แรกอรณุถามขึน้อกีเบาๆ	

และสีหน้าจืดเจ่ือนเหมือนใจเสียกับเรื่องท่ีได้ยิน	 ดวงดาหลาพยักหน้า

รับ	ก่อนจะเล่าต่อ

	 “เยน็วนันัน้กเ็จอศพเดก็คนนัน้ทีส่ระร้างท้ายหมูบ้่านไกลออกไป																																																																																

พอสมควร	ถูกบีบคอตายและทิ้งศพไว้ตรงนั้น	จากนั้นก็มีการสืบต่อจน

ในทีส่ดุก็ได้ตวัคนร้าย	เป็นคนจากต่างหมูบ้่านทีม่าเทีย่วงานแล้วเมา	เจอ																																

เด็กคนนั้นตอนอยู่คนเดียวก็เลยหลอกล่อชักชวนไป	 คงตั้งใจจะท�ามิดี																																																																																																									

มร้ิาย	แต่เดก็ร้องกเ็ลยพลัง้มอืบบีคอจนตาย	เลยตดัสนิใจโยนร่างลงน�า้		

ก่อนจะหนีไป	 เรื่องนี้ถูกพูดถึงอยู่นานมาก	ฉันว่าจนกระทั่งตอนนี้ก็คง

ยังมีคนจ�าได้	เพราะในหมูบ้่านเลก็ๆ	แบบนัน้ไม่ค่อยมคีดอีะไรทีร้่ายแรง	

อุกอาจขนาดนั้น	 ฉันซึ่งเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ	 ก็ได้รับผลกระทบ																																																																															

จากเรื่องนี้ไปเต็มๆ	 เหมือนกัน	 เพราะพอฉันบอกตามตรงว่ารู้ได้ยังไง																																																																																								
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ว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหน	 ทุกคนก็มองฉันเหมือนตัวประหลาด	 แรกๆ																																																																																							

เพื่อนๆ	 ก็ล้อว่าฉันคุยกับผีรู้เรื่อง	 ล้อกันไปมาตามประสาเด็ก	 ซึ่งถ้า

ส�าหรับเด็กก็พอเข้าใจได้หรอกนะ	 แต่ว่าเรื่องนี้พอถูกเล่าถูกลือกันไป																																																																																																									

ปากต่อปาก	 ฉันและแม่ก็เหมือนคนนอกที่เพิ่งเข้าไปอยู่ในสังคมนั้น																																																																																																

ไม่นาน	แม้ว่าจะเป็นลูกหลานของตายายก็เถอะ	มันกลายเป็นเรื่องราว																			

ใหญ่โต	 คนที่เชื่อหรือชอบอะไรทางนี้ก็มีมาขอให้ฉันไปติดต่อกับ																																																																																																								

วิญญาณคนนั้นคนนี้	 โดยไม่คิดว่าฉันเป็นแค่เด็กเท่านั้น	 ส่วนพวกที่

ไม่เชื่อก็ร�่าลือกันไปในสายตาของทุกคนตอนนั้นฉันแทบจะกลายเป็น

แม่มด	เป็นผีปอบเป็นพวกต่างดาวอะไรท�านองนั้น	แบบที่เราเคยเห็น

ในข่าวทีวีนั่นล่ะ	พวกแม่ๆ	ไม่ค่อยอยากให้ลูกมาเล่นกับฉันเพราะกลัว	

กลัวอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะ	แต่ว่าสุดท้ายฉันก็ไม่มีเพื่อนเล่นวัยเดียวกัน	และ

ฉนัเองกย็งัเดก็เกนิกว่าทีจ่ะรบัมอืกบัเรือ่งพวกนี้ได้	หลังจากนัน้ชวิีตฉนั

ก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลย”			

	 “เฮ้อ...แย่จังเลยนะ	 แล้วท�าไมเธอถึงได้มีทักษะพิเศษอะไร												

แบบนี้ล่ะ	?”	เมื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดจบลง	แรกอรุณก็ถอนหายใจแล้ว

ถามขึ้นอย่างสงสัยใคร่รู้มากกว่าจะแสดงอาการไม่เชื่อถือ

	 “อย่าเรียกมันว่าทักษะเลยน�้า	 มันไม่ใช่ส่ิงที่ฉันฝึกฝนให้ได้

มา	 ใครจะอยากท�าอะไรแบบนี้กันล่ะ	 มันไม่ใช่เรื่องดีหรือเร่ืองสนุก																								

สักหน่อย	 จะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ยังรับไม่ได้	 ฉันอยากเรียกมันว่าเป็น															

ค�าสาปมากกว่า	แล้วก็ไม่ใช่ว่าฉันอยากจะได้ยินเสียงวิญญาณใครหรือ

อะไรก็ได้ตามต้องการนะ	 มันเหมือนกับว่าสิ่งนั้น	 ต้องมุ่งมั่นและตั้งใจ

อย่างแรงกล้าที่จะสื่อสารกับฉันด้วย	และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ฉันต้องยินดี

เปิดรบัมัน	หรือมีอะไรสกัอย่างเป็นตัวแปรระหว่างเรา	ไม่อย่างนัน้ก็ไม่มี

ทางเกิดอะไรขึ้น	นั่นก็นับว่าเป็นความเมตตาของสวรรค์อยู่บ้าง	เพราะ

ถ้าฉันได้ยินทุกอย่าง	ทุกวิญญาณ	ฉันคงบ้าหรือไม่ก็ต้องตาย	ก่อนจะ

ได้ช่วยใครหรือท�าอะไรให้ตามที่ต้องการแน่ๆ”


