
ไม ่ มี ใ ค ร ท่ี จ ะ ยอมถู กคนอื่ น ก ด ขี่ รั ง แ กตลอด ไป 
แล ะ วั น ใ ดที่  ‘ คนอ ่ อนแอ ’  ถู ก บั ง คั บ ใ ห ้ ลุ ก ขึ้ น สู ้ 

เ ข า จ ะ กล า ย เป ็ น ศัต รู ที่ น ่ า ก ลั ว ท่ี สุ ด 
เ พ ร า ะ เ ร า ไม ่ มี วั น รู ้ ว ่ า เ ข า  ‘ ก ล ้ า ’  ที่ จ ะ ท� า อ ะ ไ ร บ ้ า ง





บทน� า
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 “ทะ.ท�าอย่างนี ้แน่ใจว่าดเีหรอวะต้อม ?” เสยีงสัน่เครอื
กระซิบแผ่วๆ ถามคนที่หยุดยืนต้ังหลักอยู่ข้างๆ ด้วยความไม่แน่ใจ 
 “อ้าว ไอ้พุด! แล้วมึงเกิดกลัวอะไรขึ้นมาตอนน้ีล่ะ พากูใจแป้ว
ไปด้วยแล้วนะ” ฝ่ายที่ถูกถามหันมาต่อว่า “ตอนแรกล่ะปากดี ท้ากูยิกๆ 
ทีอย่างน้ีเสือกจะปอดขึ้นมา”
 “ไอ้ต้อม มงึก็อย่าแหกปากดงันกั เกดิพ่ีบ้าแม่งต่ืนขึน้มาเดินเล่น                                                                       
แถวนีจ้ะซวยกนัไปหมด” คนทีเ่หลอืรบีปราม เขาดูจะควบคุมสติอารมณ์
ได้ดีกว่าเพื่อน 
 “ไม่มีทางหรอก รายน้ันน่ะอาการหนักกว่าพวกเราอีก แค่ใคร
พูดถึงที่นี่ยังสติแตก ทนฟังไม่ได้เลย” นักเรียนหนุ่มช้ันมัธยมปลาย
เจ้าของชื่อเล่น ต้อม แสดงความคิดเห็น   
 ในความมืดมิด ใต้ร่มเงาของต้นฉ�าฉาขนาดใหญ่ทีค่นทัว่ไปรูจั้ก
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กันในนามของต้นจามจุรีหรือต้นก้ามปูซึ่งแผ่กิ่งก้านปกคลุมอยู่เหนือ
ศีรษะจนมองไม่เห็นแม้แต่ดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างนี้ แสงจากหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือรวมถึงไฟทางเดินบริเวณอาคารหอพักที่อยู่ห่างออกไป
ทางด้านหลังก็ไม่ได้ให้ความอุ่นใจอะไรแก่เด็กหนุม่ทัง้สามเลย แต่พวกเขา                                                                         
ไม่มีทางเลือก เมื่อตัดสินใจแล้วที่จะพิสูจน์ว่าอาคารไม้โบราณท้าย
โรงเรียนซึ่งถูกทิ้งร้าง มีวิญญาณนักเรียนที่เคยผูกคอตายเม่ือหลายปี
ก่อนจริงอย่างที่ร�่าลือกันหรือไม่
 ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงัด ไม่มแีม้กระทั่งเสียงลมพัดหรือ
เสียงจิง้หรีดทีเ่คยร้องระงมในตอนหัวค�า่ เงาของเดก็หนุม่สามคนค่อยๆ 
เดินเบียดเสียดกันอย่างเชื่องช้า ทุลักทุเล ฝ่าดงหญ้าที่ขึ้นกระจายเป็น
หย่อมๆ มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เป็นเป้าหมาย
 เม่ือมาถงึลานด้านหน้าส่ิงปลูกสร้างท่ีมีลักษณะของบ้านสองช้ัน
รูปทรงโบราณ พวกเขาก็ต้องผงะเล็กน้อยกับสภาพอันทรุดโทรมของ
ระเบียงทางเดิน กระจกหน้าต่างแตกร้าว และประตูบานเฟี้ยม1 ส่ีตอน                                                                  
ที่เปิดแง้มอยู่จนสามารถมองเห็นเข้าไปถึงพื้นที่มืดสนิทภายในน้ัน   
 “พวกมึงไม่เปล่ียนใจกันจริงๆ เหรอ ?” พุด ยังอิดออด แต่ก็
ยอมก้าวเท้าขึ้นบันไดยกพื้นเต้ียๆ หน้าบ้าน แล้วเดินเกาะติดเพื่อนอีก
สองคนไปที่ประตูบานน้ัน 
 เสยีงกระดานไม้เก่าๆ ทีเ่รยีงกนัอยู่บนแนวทางเดินลัน่เอีย๊ดอ๊าด 
ท�าให้หัวใจของนักเรียนทั้งสามพลอยตกลงไปท่ีตาตุ่ม แต่ก็พยายาม
ปลุกปลอบตัวเองว่ามันเป็นเร่ืองธรรมดาที่เกิดขึ้นกับวัสดุซึ่งตากแดด
ตากลมมานานหลายสิบปีจนแทบจะผุพังอยู่แล้ว
 “แล้วมึงจะให้ไปบอกพวกมันว่าเราเกดิปอดแหกข้ึนมาเสียก่อน
อย่างนัน้เหรอ ยังไงกต้็องเข้าไปถ่ายรูปในบ้านไว้เป็นหลักฐานว่าเรามาถึง                                                                                         
กนัแล้วจริงๆ จริงไหมวะไอ้ดู๋ ?” ต้อมหนัมาถามเพ่ือนคนทีเ่หลืออยูเ่ป็นเชิง                                                                        
 1 ประตูบานเฟี้ยม หรือ บานเซี้ยม เป็นประตูที่มีลักษณะเป็นประตูเล็กๆ หลายบานมาเชื่อมต่อกัน
ด้วยบานพับ เวลาเปิดสามารถพับทบไปรวมไว้ที่ด้านใดด้านหน่ึงหรือทั้งสองด้านของกรอบประตูได้
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ให้ช่วยสนับสนุน แต่อีกฝ่ายไม่ได้ตอบอะไร 
 เด็กหนุ่มชูโทรศัพท์มือถือไปข้างหน้าพร้อมกับคว้าหูจับประตู                                                                                
ทีอ้่าค้างอยู่ ผลักให้ประตูพับไปหากนัช้าๆ จนบานพับทองเหลืองซึง่เต็ม                    
ไปด้วยสนิมส่งเสียงอ๊ีดแอ๊ดกรีดทะลุเข้าไปในโสตประสาทของทุกคน                                                                                                        
ไม่ต่างอะไรจากเสียงชอล์กทีถ่กูขีดเขียนบนกระดานด�า ย่ิงเขาพยายาม
ลดจงัหวะมือลงเท่าไหร่ เสียงสัน่ประสาทนัน่กด็เูหมือนจะยิง่ดงัเสียดหู   
มากขึน้ไปอีก
 “เบาๆ หน่อยสิวะ จะให้ดังไปถึงหน้าโรงเรียนเลยหรือไง”          
ดู๋ เพือ่นทีเ่ดินตามมาตดิๆ กระซบิบอก “มงึเองกเ็ลิกเกาะหลังกสัูกท ีไอ้
พดุ เกาะจนกชูกัไม่ม่ันใจแล้วว่ามึงเป็นผหีรอืคน” เหลยีวไปบอกคนทีอ่ยู่
ร้ังท้ายสุด พลางแกะมอืท้ังสองข้างซึง่ขย�าไหล่เสือ้ของเขาอยู่ออกไปด้วย                                                           
ท่าทางที่เร่ิมหงุดหงิด ดู๋ยังบ่นพึมพ�าไปด้วยขณะที่ก้าวเท้าตามต้อม
เข้าไปในบ้าน เขาตัดสินใจเปิดไฟแฟลชหลังโทรศัพท์มือถือให้สว่างจ้า                      
แทน ทั้งๆ ที่ตกลงกันก่อนหน้าว่าจะใช้แค่แสงจากหน้าจอ
 “มึงเปิดแฟลชค้างไว้ท�าไม ไอ้ดู๋ เด๋ียวก็มีคนเห็นหรอก” ต้อม
ต�าหนิ เพราะเคยคุยกันแล้วว่าไฟแฟลชจากกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์
อาจจะท�าให้มีใครสังเกตเห็นได้จากระยะไกล
 “มึงกง็บัประตูปิดเอาไว้ก่อนสิ ไฟหน้าจอมันจะส่องเหน็เช่ียอะไร                                                                    
เกิดเหยียบตะปงตะปเูข้า ได้เป็นบาดทะยักตายกนัพอดี” เขาบอกเหตุผล 
ท�าให้ต้อมต้องพลอยพยักหน้าเหน็ด้วย แล้วรบีย้อนกลับไปดึงประตูกลับ
เข้ามา อย่างน้อยๆ แสงทีส่ว่างมากข้ึนกช่็วยให้ทกุคนรู้สึกอุ่นใจกว่าเดมิด้วย 
 ดู๋ค่อยๆ ฉายไฟไปรอบๆ ตัวอย่างกลัวๆ กล้าๆ มันท�าให้รู้ว่า
บริเวณที่เหน็เป็นห้องโถง มองตรงเข้าไปด้านในเป็นบนัไดขนาดใหญ่ท่ี
น�าข้ึนไปสู่ช้ันสองของบ้าน ฝ่ังขวามอืตผีนงักัน้เป็นห้องแยก มปีระตพูบั
ลักษณะเดียวกบัประตูหน้าบ้านปิดสนทิอยู่จนไม่มีใครคดิจะไปแตะต้อง 
ทางซ้ายเปิดโล่งไปจนสุดทาง ริมหน้าต่างกระจกฝ้าหล่อเป็นลวดลาย    
สีเขียวขุ่น มีเก้าอี้ไม้แกะสลักทีห่ักพังอยู่ตัวหน่ึงบนพื้น ส่วนอื่นๆ เท่าที่                                                                   



มองเห็นแทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆ เหลือทิ้งไว้แม้เพียงชิ้นเดียว
 สภาพภายในบ้าน นอกจากหยากไย่ที่ห้อยระโยงระยางอยู่บน
เพดานกบัฝุน่ดินหนาๆ ทีจ่บัอยู่ท่ัวทกุมุมห้องแล้ว ส่ิงทีด่จูะน่ากลัวทีสุ่ด
กค็งเป็นพืน้ไม้ทีม่ร่ีองรอยผกุร่อนและหกัทะลุไปแล้วเป็นบางจุด รวมถงึ                                                                    
บรรดาต้นไม้ต้นหญ้าขนาดเล็กท่ีเมล็ดปลิวหลุดเข้ามางอกงามอยู่ได้
เพียงช่วงส้ันๆ ก่อนจะแห้งตายไปจนเกือบหมด
 “เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันจะน่าขนลุกเลยว่ะ” ดู๋ถอน
หายใจพดูกบัเพือ่นๆ “เอ้า! พวกมงึก็เลือกมมุกันเข้าเร็วๆ กจูะได้ถ่ายรปูให้                                                                        
อยู่นานๆ ก็ใจไม่ดีเหมือนกัน”
 “เราไม่ต้องขึ้นไปถึงบนชั้นสองใช่ไหมวะ ?” ต้อมหันมาถามดู๋
ด้วยความรู้สึกผ่อนคลายไม่ต่างจากอีกฝ่าย
 “คงไม่ต้องหรอก เด๋ียวเกิดพื้นแม่งถล่มลงมา ไม่เจอผีก็จะได้  
เป็นผเีองแล้วล่ะ.เฮ้ย! นัน่ไงทีเ่ดด็ กเูจอละ” ดู๋ว่าพลางช้ีมือไปยังบนัได
ขนาดใหญ่ทีอ่ยูลึ่กเข้าไปทางด้านหลงั “มงึกบัไอ้พุดไปนัง่กนัตรงนัน้แหละ                                                                                
เด๋ียวกูจะถ่ายให้เอง”
 เมื่อเห็นดีด้วยแล้ว นักเรียนหนุ่มช้ันมัธยมปลายทั้งสองคนก็
ตัดสนิใจพากนัเดินไปนัง่กอดคอเต๊ะท่าเตรียมถ่ายรูปอยู่ทีตี่นบนัไดตาม
ค�าแนะน�าของเพื่อน ดู๋เองยกโทรศัพท์ขึ้นเล็งแล้วพยายามกดชัตเตอร์
อยู่สองสามคร้ัง
 “เดี๋ยวก่อนนะ ถ่ายไม่ได้ว่ะ สงสัยกล้องจะค้าง กูลองเปล่ียน
แฟลชเป็นออโต้ก่อน” ว่าแล้วเขาก็ดับไฟแฟลชที่เปิดค้างไว้พร้อมกับ
ต้ังค่ากล้องถ่ายรูปใหม่ เพียงไม่ก่ีอึดใจก็เงยหน้าขึ้นมาบอก อาศัยแสง
หน้าจอโทรศพัท์มือถอืเพือ่นเป็นจดุสังเกต “พร้อมนะ หน่ึง.สอง.สาม”
 แชะ!
 “เหวอ!!!” แสงแฟลชสว่างวาบข้ึนมาพร้อมกับเสียงอุทาน
อย่างขวัญเสีย ร่างของดู๋หงายหลังล้มลงไปน่ังจ�้าเบ้าพลางร้องโวยวาย 
โทรศัพท์ที่อยู่ในมือพลอยกระเด็นตกลงบนพื้น
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 “เฮ้ย! เกิดอะไรขึน้วะ!” ทัง้ต้อมและพุดต่างก็ลุกพรวดพราดขึ้น
จากข้ันบนัไดทีน่ัง่อยู่แล้วกระโจนออกมาหาเพ่ือน ก่อนจะชูแสงไฟหน้าจอ                                                                       
และหนัไปมองจดุทีตั่วเองเพิง่ผละออกมา แต่ไม่มว่ีีแววของส่ิงผดิปกติใดๆ                                                                      
ทั้งส้ิน ทั้งสองคนมองหน้ากันเหลอหลาแล้วจึงหันมาช่วยกันประคองดู๋
ซึ่งยังโวยวายอยู่
 “มึงเป็นอะไรวะดู๋! มึงพูดกะกูก่อนสิ!” ต้อมจับตัวอีกฝ่ายเขย่า
แรงๆ ปากกร้็องถามไปด้วย ขณะทีพ่ดุรีบเกบ็โทรศัพท์มอืถอืของเพือ่น
ขึ้นมาถือ หันมองซ้ายขวาด้วยความรู้สึกหวาดระแวง
 พอได้สติ ดู ๋ก็รีบดันตัวเองลุกข้ึนจากพื้นแล้วโผไปที่ประตู                 
บานเฟ้ียม “พวกมึงรีบตามกูออกไปจากที่น่ีเร็ว! ระ.เร่ืองอื่นยังไม่ต้อง
ถามอะไรกูทั้งน้ัน!” เขาผลักมันไปด้านข้างเต็มแรงโดยไม่สนใจอีกแล้ว
ว่ามนัจะพังหรอืเกิดเสียงดงัขนาดไหน แล้วมีหรือทีค่นทีเ่หลือจะมีแก่ใจ                                                 
อยากรู้รายละเอียดในเวลาน้ัน
 จนกระทัง่นกัเรียนหนุม่ทัง้สามคนว่ิงออกมาถงึต้นฉ�าฉาขนาดยักษ์                                                                         
ต้นหนึ่งที่อยู่รอบนอกของอาณาบริเวณบ้าน ดู๋จึงชะลอฝีเท้าลง แล้ว
ยกมือเท้าโคนต้นไม้เอาไว้เพ่ือพักหอบหายใจ ต้อมจึงได้โอกาสซักไซ้
ด้วยความสงสัย
 “ตกลง.ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะ ? อย่าท�าให้พวกกู
ใจหายใจคว�่าอย่างน้ีสิ”
 “กะ.ก็เมื่อก้ีน้ีน่ะสิ” ดู๋หายใจเข้าออกเสียงดัง น�้าเสียงพร่าส่ัน
จนแทบควบคุมไม่ได้ “ตอนที่ กะ.กะ.กูถ่ายรูปให้พวกมึง จังหวะที่
แฟลชก�าลังท�างาน.กู.หะ.เห็น.”
 ภาพทีเ่ด็กหนุม่เหน็ในจังหวะทีแ่สงแฟลชก�าลังสว่างวาบในเส้ียว
วนิาทนีัน้ คอืร่างกายซดีเผอืดสวมเส้ือยืดสขีาวทีดู่ขะมกุขะมอมไปด้วย                                                                          
คราบแห้งกรังสีน�้าตาลกับกางเกงขาส้ัน ร่วงลงจากเพดานเหนือบันได 
ขณะที่ปลายเท้าก�าลังจะแตะศีรษะของต้อมกับพุด ภายในห้องก็มืดลง
เสียก่อน แต่ส่ิงที่ท�าให้ดู๋จ�าได้อย่างติดตาและไม่คิดว่าตัวเองตาฝาด    
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นั่นก็คือ ดวงตาซึ่งปูดโปนจนแทบทะลักออกมานอกเบ้า รวมถึงลิ้นที่
ห้อยจุกอยู่ในปาก ไม่ต้องคาดเดาอะไรเขาก็รู้ทันทีว่าส่ิงน้ันไม่ใช่คน
 “แน่ใจนะว่ามึงไม่ได้ตาฝาด ?” ต้อมคาดค้ัน เหงื่อกาฬเม็ด
เป้งๆ ผุดขึ้นมาตามหน้าผากและขมับอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย ขนบนต้นคอ
ลุกซูต่อนทีอี่กฝ่ายส่ายหน้าแทนค�าตอบ “ไอ้เช่ียเอ๊ย! แล้วมงึจะหยดุอยู่
ตรงน้ีท�าไมอีก ถ้าเกิดมันตามมาถึงน่ีล่ะ”
 “กู กูเหน่ือย กูวิ่งไม่ไหว.” ดู๋บอก
 “ละ.แล้วรูปท่ีมงึถ่ายนีล่่ะ จะติดมนัมาด้วยหรือเปล่า.”  ก่อนที่                            
ใครจะทนัคาดคิด พดุกย่ื็นโทรศพัท์มือถอืทีต่นเกบ็มาด้วยออกมากลางวง                                                                          
แสงไฟหน้าจอเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อนิ้วของเขาบังเอิญสัมผัสกับ
เซ็นเซอร์ที่ข้างตัวเคร่ือง 
 “อย่าเปิดนะไอ้พุด กูไม่กล้าดู เหวอ!” ต้อมร้องห้ามไม่ทัน เมื่อ
นิ้วมือที่สั่นเทาอีกข้างของพุดท�าการสัมผัสเปิดหน้าจอเรียบร้อยแล้ว 
ทุกคนกัดฟันหลับตาปี๋ทันทีที่ได้ยินเสียงผวาของต้อมราวกับมันเป็น
สัญญาณเตือนภัย หากท้ายที่สุดความสงสัยก็ท�าให้แต่ละคนอดที่จะหร่ี
ตามองทีละน้อยไม่ได้
 “ก็ไม่เหน็มีอะไรนี ่แค่รปูธรรมดา” พุดว่า ตามมาด้วยเสียงถอน
ลมหายใจของสองคนที่เหลือ 
 “แต่กูไม่ได้โกหกพวกมึงจริงๆ นะ ไอ้ต้อม ไอ้พุด” 
 “กูก็ไม่ได้ว่ามึงโกหก ยะ.ยังไงๆ ตอนนี้เรารีบไปจากที่นี่       
กันเถอะนะ.” ต้อมเป็นฝ่ายพูดบ้าง 
 หากทว่าในเวลานั้นเอง สายลมเย็นๆ ก็กระโชกผ่านนักเรียน
ชายทัง้สามคนไปวบูหน่ึง ก่อให้เกดิความรูสึ้กหวิวๆ แล่นวาบข้ึนมาจาก
แนวสันหลงัจนกระท่ังหยุดลงทีต่รงท้ายทอย ขนแขนของนกัเรยีนหนุม่
ทัง้สามคนพร้อมใจกนัลุกชนัอย่างไม่มีสาเหตุ ขณะทีแ่สงสว่างรางๆ จาก
หน้าจอส่องให้เห็นวัตถุบางอย่างท่ีมีขนาดเล็กพอๆ กับเหรียญห้าบาท
ก�าลังร่วงลงมาอย่างช้าๆ จนหยุดนิง่อยูท่ีรู่ปถ่ายบนโทรศัพท์เคร่ืองเดิม                                                                      
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มนัคอืใบฉ�าฉาสีเหลืองซีดๆ ใบหนึง่ แต่กระนัน้สัญชาตญาณความอยากรู้                                                                          
ก็ท�าให้ทุกคนต้องเงยหน้าขึ้นไปมองเหนือศีรษะจนได้
 ขณะเพ่งสายตาไปในเงามืดของใบไม้บนกิ่งก้านสูงลิบล่ิวสลับ
กบัท้องฟ้าสีเทาทียั่งมีแสงจันทร์ส่องเรอืงๆ อยู่ จู่ๆ วัตถบุางอย่างสีขาว
ขมุกขมอมที่มีขนาด รูปร่าง และน�้าหนักใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ตกลงมา
อย่างรวดเร็ว ก่อนถูกแรงลึกลับกระชากให้หยุดอย่างกะทนัหันในวินาที
สุดท้าย ส่งผลให้มันกระตุกและห้อยแกว่งไกวไปมาอยู่ในระดับสายตา
ของเด็กหนุ่มทั้งสามแทบจะทันที และน่ันก็เป็นวินาทีเดียวกับที่ทุกคน
กรีดร้องออกมาอย่างสุดชีวิต
 “อ๊ากกกกกกกก!!!” 
 


