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	 แม้ราตรีกาลนี้จะเป็นคืนเดือนหงายซึ่งควรจะมีแสงสว่างจาก
ดวงจันทร์ หากแต่บรรยากาศทั่วกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรในขณะนี้กลับ  
มดืทะมนึด้วยเมฆาพยบัฝนท่ีแผ่กระจายท่ัวท้องฟ้า สายลมพดัเสยีงดงั      
หวีดหวิวชวนให้เย็นยะเยือกไปถึงข้ัวหัวใจ สลับกับการพัดกระหน�่า                                                                                          
ฉับพลันรุนแรงถึงขนาดท�าให้กิ่งไม้ใบไม้แตกหักกระจายจากล�าต้น     
ย่ิงกว่านัน้ภายในเมฆด�ายังปรากฏแสงสขีาวท่ีแลบแปลบปลาบ และตาม
ด้วยเสียงค�ารามลั่นชวนให้สั่นสะท้านหนาวเยือกถึงไขสันหลัง ท้ังหมด                                                                                                                                     
คอืสญัญาณเตอืนของพายุฝนท่ีพร้อมจะเทลงมาในอีกไม่กีอ่ดึใจข้างหน้า                                                                                
ด้วยเหตนุีบ้รรดาพ่อค้าแม่ขายท่ีตัง้แผงอยูร่มิถนนต่างพากนัเกบ็ข้าวของ                                                                                                          
จ้าละหวั่น เวลานี้ไม่มีใครคิดที่จะซื้อสินค้า นั่นเพราะต่างคนต่างเร่งรีบ
ที่จะเดินทางกลับบ้าน พวกเขารู้ดีว่าการเดินทางท่ามกลางพายุฝนนั้น 
นอกจากจะล�าบากแล้ว ยังเสียเวลาจากการจราจรที่ติดขัด
 หากแต่ในสถานท่ีหนึง่ซึง่ห่างไกลจากถนนใหญ่ ยังมสีองวยัรุน่                                                                                                         

บทน�ำ
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ท่ีขับข่ีรถจกัรยานยนต์อย่างไม่มีทีท่ายีห่ระต่อพยบัฝน พวกเขาลดัเลาะ                                                                                                             
จากถนนใหญ่เข้าสูต่รอกซอกซอย สดุท้ายจึงทะลเุข้ามายงัถนนแคบๆ ท่ีมี                                                                                                                                          
บ้านเรอืนตัง้อยู่ในระยะห่างกนั รวมถงึยังมตีกึร้างท่ีสร้างไม่เสรจ็ตัง้อยูเ่ป็น                                                                                                                                             
ระยะๆ อีกท้ังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างท่ีริมถนน ด้วยเหตุท้ังหลายประการ                                                                                                                
เหล่านี้ จึงท�าให้สภาพภายในซอยช่างเปล่าเปลี่ยวและวังเวงย่ิง...           
โดยเฉพาะในคืนแห่งพายุร้าย
 “เกอืบถงึแล้ว ไอ้ลพ” ชายคนขับผูมี้ท่าทางเป็นหัวโจกหันมาบอก                                                                                      
ชายคนที่ซ้อนท้าย เขาต้องตะโกนเสียงดังเพื่อแข่งกับเสียงลมพายุ
 “พีห่นึง่...ผมว่าเราเลกิดกีว่านะ พายุอย่างนี ้ท่าทางจะฤกษ์ไม่ดี                                                                                  
แล้ว” ชายคนท่ีนัง่ซ้อนท้ายตอบด้วยน�า้เสยีงท่ีแฝงความกงัวล ซ่ึงกเ็ข้ากบั                                                                                      
ลักษณะท่าทางท่ีเลิ่กลั่ก หันซ้ายขวาราวกับหวาดระแวงความมืดท่ีอยู่
รอบกาย                                                                      
 ชายคนขับไม่ตอบ เขาขบัรถไปจอดท่ีรมิรัว้บ้านหลงัหนึง่  สภาพรัว้                                                                                                     
ท่ีเก่ากระด�ากระด่างและเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้เลื้อยแสดงให้เห็นถึงความ
รกร้างและไม่มีใครเป็นผู้ดูแล
 “มึงจะกลัวอะไรกันนักหนาวะ ไอ้ลพ” หนุ่มรุ่นพ่ีบ่นรุ่นน้อง
ท่ีนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน มันรู้ดีว่าลพมักหวาดกลัวสิ่งท่ีมอง          
ไม่เห็นประเภทผสีางนางไม้ แต่ด้วยเพราะ ‘งาน’ ของพวกเขาท่ีไม่อาจจะ                                                                           
หลีกเลี่ยงสถานท่ีในยามวิกาลได้ ชายหนุ่มรุ่นพ่ีคิดว่าลพต้องฝึกจิตใจ 
ตัวเองให้แข็งแกร่งมากกว่านี้ ไม่อย่างนั้นหน้าที่ของมันคงไม่ก้าวหน้า
มากไปกว่า ‘การดูต้นทาง’
 “มึงดูต้นทางไว้ให้ดี เดี๋ยวกูเข้าไปหาของมีค่าในบ้าน” หนึ่ง
พูดพลางบุ้ยปากไปยังตัวบ้านท่ีตั้งตระหง่านอยู่ภายในขอบเขตรั้ว           
สนามหน้าบ้านท่ีหญ้าขึ้นรกประกอบกับบ้านท่ีปิดไฟมืดสนิทแสดงให้
เห็นถึงการร้างไร้ผู้อยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน
 “แล้ว...ข้างในจะ...จะมีไหมครับ ?” ลพพูดตะกุกตะกัก 
 “ไม่รู้สิวะ ของอย่างนี้มันต้องเข้าไปดูโว้ย อยากได้ของมีค่า    
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ก็ต้องกล้าเสี่ยง” หนึ่งตอบ 
 “ผะ...ผะ...ผมหมายถึง...พวกวิญญาณ...จะมีไหมครับ ?” 
หนุ่มรุ่นน้องพูดปากคอสั่น และนั่นท�าเอาหนึ่งถึงกับหัวเราะก๊าก 
 “โธ่...ไอ้ข้ีข้ึนสมอง! มงึรออยูน่ีแ่หละ เดีย๋วกไูปคนเดยีว” หนึง่พดู                                                                                
ท้ังๆ ท่ีพยายามกลั้นหัวเราะ ตั้งแต่หัวค�่าแล้วท่ีชายหนุ่มบอกรุ่นน้อง                                                                           
ว่าจะมาส�ารวจหาของมีค่าท่ีบ้านร้างแห่งนี้ พอลพรู้สถานท่ีถึงกับ
หน้าถอดสี และพยายามบอกว่าบ้านร้างหลังนี้เคยมีประวัติคนตาย          
ยกครอบครัว รวมถงึยังเป็นสถานท่ีลองของของบรรดารายการประเภท
ท้าพิสูจน์ผี
 คิดถึงตรงนี้หนึ่งแทบจะข�ากลิ้ง เพราะจากท่ีเขาเคยบุกรุก
เคหสถานในยามวกิาล ท้ังบ้านคน ท้ังบ้านร้าง วดั กระท่ังป่าช้า ตวัเขาเอง                                                                                  
ไม่เคยพบเคยเจอวญิญาณแม้สกัน้อย ท่ีนีก่ค็งเช่นกนั คดิได้ดงันัน้หนึง่
จึงสั่งให้รุ่นน้องรออยู่ท่ีรถจักรยานยนต์ จากนั้นจึงเดินฝ่าพงหญ้าของ
สนาม และเมื่อถึงประตูบ้าน หนึ่งจึงใช้เครื่องมือหัวขโมยของเขาเพื่อ
งัดเข้าไป

 กว่าสบินาทีแล้วท่ีหนึง่เข้าไปในบ้านร้าง ลพยืนตวัสัน่ด้วยความ
หวาดกลัว เขานึกสบถในใจที่ตัวเองไม่อาจทัดทานรุ่นพี่ได้ ก็เพราะรู้ดี
ว่าบ้านร้างหลงันีเ้ป็น ‘ของจรงิ’ ย่ิงกว่าสถานท่ีใดๆ ท่ีพวกเขาเคยบุกรกุ  
ลพนกึถงึรายการโทรทัศน์ประเภทส�ารวจบ้านร้าง...ไม่เคยมรีายการไหน
เลยที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจพิสูจน์ผีที่บ้านหลังนี้ได้ส�าเร็จ 
 ตึง! ตึง! โครม!
 ลพสะดุง้เฮือก ด้วยเพราะได้ยินเสยีงโครมครามจากในตวับ้าน 
มันท�าอะไรไม่ถูกนอกจากชะเง้อมองไปยังประตูที่เปิดค้างไว้ ไอ้ครั้นที่
จะตามเข้าไปดูข้างใน...ตัวมันก็ไม่กล้าหาญขนาดนั้น
 “ช่วย...ช่วยด้วย!” เสียงร้องขอความช่วยเหลือแว่วออกจาก
ประตูบ้านร้าง ลพขนลุกชันไปทั่วร่าง เขาจ�าได้ว่าเสียงร้องที่ได้ยินเป็น
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ของหัวขโมยรุ่นพี่
 และต่อจากเสียงร้องจึงเป็นร่างของหนึ่งท่ีวิ่งกระหืดกระหอบ
มายังรถจักรยานยนต์ เมื่อมาถึงหัวขโมยรุ่นพี่ก็ไม่พูดพล่ามท�าเพลง 
กระโดดขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะสตาร์ทรถเสียงดังกระหึ่ม
 “เป็น...เป็นอะไรพี่หนึ่ง ?” ลพละล�่าละลักถาม
 “เชี่ย! มึงขึ้นมาเร็วๆ สิวะ ข้างในแม่งมีเต็มไปหมดเลยโว้ย!” 
หนึ่งตวาด
 แม้จะยงัไม่เข้าใจ แต่ลพกก็ระโจนขึน้นัง่บนเบาะในเวลาเดยีวกบั                                                                           
ที่หนึ่งบิดคันเร่งเพื่อให้รถแล่นออกจากที่ตรงนั้นโดยเร็วที่สุด
 “ข้างในมีอะไรพี่ ?” 
 “โธ่! ไอ้โง่! ผีโว้ย! ผีแม่งเต็มไปหมดเลย บรื๋อออออ...” หนึ่ง
ตอบพร้อมกับเร่งเครื่องจนสุดก�าลัง ส่วนลพถึงกับขนลุกวาบ นึกในใจ
ว่าโชคดท่ีีไม่ตดิตามเข้าไปในบ้านร้าง แต่ถงึอย่างนัน้กยั็งอดเหลยีวหลงั
กลับไปมองบ้านร้างไม่ได้
 วนิาทีนัน้ ขนอ่อนท่ีต้นคอลพพลนัลกุชันข้ึนอย่างพร้อมเพรยีง...                                                                            
นัน่เพราะหัวขโมยรุน่น้องมองเห็นบางสิง่ท่ีหน้าต่างช้ันสองของบ้านร้าง
 สาบานได้ว่า...มีใครบางคนก�าลังยืนมองพวกเขาอยู่!
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	 วิวเส้นทางที่รถยนต์ก�าลังแล่นผ่าน	มองแล้วแทบไม่น่าเชื่อ	ว่า																																																																																											
จะยังมสีถานท่ีรกร้างว่างเปล่าหลงเหลอือยู่ในเขตกรงุเทพฯ แต่กน็ัน่แหละ                                                                            
เพราะถึงแม้จะเป็นเมืองหลวง แต่ก็เป็นบริเวณรอบนอกของเมือง
ฟ้าอมรเพียงเท่านั้น ซ่ึงอันท่ีจริง สองฝั่งถนนก็หาใช่จะเปลี่ยวถึงขั้น                                                                            
เป็นป่าละเมาะ ตลอดเส้นทางยังคงพบบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างๆ สลับกับ
ตึกแถวร้างที่สร้างไม่เสร็จด้วยผลของพิษเศรษฐกิจ หรือไม่ก็กองขยะที่   
ชาวบ้านน�ามากองสุม ด้วยเพราะนานๆ ครั้งรถขยะถึงจะเข้ามาเก็บ
 “อีกไกลไหมคะ บ้านท่ีเราจะไปน่ะ” สาวสวยตาคมสนี�า้ตาลอ่อน   
ด้วยสายเลือดผสมยุโรปเปรย หากแต่น�้าเสียงของเธอเป็นส�าเนียงไทย
ชัดเปรี๊ยะ สาเหตุเพราะแม้มารดาจะเป็นคนเชื้อสายฝรั่งเศส ทว่าฝ่าย
บิดานั้นเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้เธอจึงเติบโตมากับการ
ใช้ได้ท้ังสองภาษา และพูดภาษาไทยคล่องแม้หน้าตาจะออกลูกครึ่ง
ชัดเจน 
 “ไม่ไกลครับ คุณเกรซ” ชายผู้อยู่หลังพวงมาลัยตอบ 

บทที่ 1 
สี่ผู้กล้ำรวมตัว
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 “ขบัมาไกลทีเดยีวนะครบั คณุเทพ” ชัชวาล ผูน้ัง่อยูด้่านข้างคนขับ                                                                                                                                              
เอ่ยบ้าง ความจรงิเขานัง่เกรง็มาตลอดหลายช่ัวโมงตัง้แต่เดนิทาง ออกจาก                                                                                                                     
บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ท่ีชัชวาลรู ้สึกขัดเขินนั่นก็เพราะเขา                                                                                                            
ไม่คุน้ชินกบัการท่ีต้องมาอยู่ท่ามกลางหมู่คนท่ีไม่รูจั้กมาก่อน ถงึแม้ทุกคน                                                                                                       
จะมีอายุอานามไล่เลี่ยกันก็เถิด
 ใช่...เขาไม่รู้จักใครในนี้สักคน ทั้งสี่ที่นั่งในรถเพิ่งจะได้เจอกัน
วันนี้เป็นครั้งแรก
 ไม่สิ...หากจะมีใครที่มีคนรู้จักก็เห็นจะเป็นคุณเกรซ ดาราสาว
ลกูครึง่เชือ้สายไทย - ฝรัง่เศส ท่ีนัง่อยู่เบาะหลงันัน่แหละ แต่ถงึอย่างนัน้                                                                                      
จะเรียกว่ารู้จักกันก็คงไม่ได้หรอก เพราะเป็นการรู้จักฝ่ายเดียวผ่าน    
ทางโทรทัศน์เท่านั้น
 “มันกต้็องไกลสคิรบัคณุชัช บ้านร้างท่ีมีบรรยากาศน่ากลวัแบบท่ี
รายการต้องการ หาในเขตใจกลางเมอืงยากจะตาย” เทพ...หรอื เทพธ�ารง                                                                                           
ผู้เป็นคนขับตอบ สายตาชายหนุม่ลอบมองผ่านกระจกเพือ่สงัเกตสหีน้า
ของผู้ร่วมทาง 
 ชัชวาล ชายร่างท้วมใหญ่จนเกือบอ้วนนั่งอยู่ท่ีนั่งข้างคนขับ                                                                              
เกรซ ดาราสาวลูกครึ่งนั่งอยู ่เบาะหลังคู ่กับ ลูกหว้า นักศึกษา
มหาวทิยาลยัช่ือดงั ทุกคนในรถไม่เคยรูจ้กักนัเป็นการส่วนตวัมาก่อน...
นีค่อืการรวมตวัเฉพาะกจิเพือ่พชิิตภารกจิของรายการโทรทัศน์ประเภท
เรียลลิตี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้
 ‘ล่า - เล่า - เผา - ผี’ รายการท่ีมีเนื้อหาเหมือนดังช่ือ...             
นั่นคือมีบ้านร้างให้ทดสอบความกล้า มีการท�าภารกิจเพ่ือให้ได้เห็นผี             
มีพธิกีรรมตดิต่อวญิญาณ แต่ส่วนส�าคญักค็อืผูร่้วมด�าเนนิรายการทุกคน                              
จะต้องเล่าเรื่องผีในบ้านร้าง และสุดท้ายจะมีการอุทิศส่วนกุศลโดยการ
เผาหุ่นตัวแทน เพื่อท�าให้ดวงวิญญาณที่สิงสถิตภายในบ้านสามารถไป
เกิดใหม่ในชาติภพท่ีดี และแน่นอน...ส�าหรับผู้เข้าร่วมรายการทุกคน
แล้ว สิง่ท่ีพวกเขาต้องการหาใช่เพยีงแค่การได้ร่วมสมัผสัประสบการณ์                                                                               
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ตื่นเต้นแต่เพียงอย่างเดียว หากยังมีเงินรางวัลสูงถึงหนึ่งล้านบาท
ต่อผู้เข้าแข่งขันแต่ละราย โดยการจัดหาผู้สมัครนั้นจะน�ามาจากผู้ท่ี
เขียนไปรษณียบัตรส่งมาสมัครร่วมรายการ ทีมงานน�าเขาเหล่านั้นมา
สัมภาษณ์และคัดเลือกตัวบุคคล แน่นอนว่าสมาชิกท้ังสี่ในรถคันนี้ก็      
เช่นกนั ทุกคนสมคัรมาด้วยตนเอง และแต่ละคนท่ีสมัครกไ็ม่มใีครเคยเจอ                                                                                      
กันมาก่อน
 “ใกล้จะถงึแล้วครบั” เทพธ�ารงผูเ้ป็นคนขับบอกเม่ือรถเลีย้วเข้า
ในทางเปลี่ยว สองข้างทางรกร้างปราศจากบ้านคน หากจะมีก็เพียง   
โรงงานเก่าๆ เท่านั้น
 “มใีครจดกตกิาไว้บ้างไหม ลองทบทวนกนัอีกสกัครัง้ดไีหมคะ ?”                                                                             
เกรซเสนอความเห็น
 “หนูจดไว้ค่ะ” น้องลูกหว้า นักศึกษาหน้าใสในสไตล์สาวหมวย
บอก เธอหยิบสมุดบันทึกข้ึนมาอ่าน แสงแดดยามเย็นภายนอกท�าให้
สามารถมองเห็นตวัหนงัสอืได้อย่างชัดเจน “เม่ือผูเ้ข้าแข่งขนัท้ังสี่ไปถงึ
บ้านร้างที่เป็นเป้าหมาย ให้ท�าภารกิจส่วนตัว เช่น รับประทานอาหาร
ให้เรียบร้อย และเข้าสู่ตัวบ้านในเวลาสิบเก้านาฬิกา” 
 ลูกหว้าอ่านกติกาท่ีตนบันทึกไว้ ตอนนี้ทุกคนในรถนั่งฟัง
เงียบกริบ แม้แต่เทพธ�ารงก็ชะลอความเร็วรถ 
 “เมื่อไปถึงยังตัวบ้าน จะพบ ‘ค�าสั่ง’ ที่ทีมงานเตรียมไว้บริเวณ
ด้านหน้า โดยค�าสั่งจะมีรายละเอียดว่าให้ท�าอย่างไรบ้าง และในบ้านจะ
ไม่มีทีมงานแม้แต่คนเดียว จะมีเพียงแค่กล้องวงจรปิดส�าหรับบันทึก
ภาพเท่านัน้ โดยให้ผูร่้วมรายการเปิดสวติช์หลกัท่ีทีมงานตดิตัง้ไว้ท่ีหน้า
บ้านเพื่อเริ่มการท�างานของกล้องทั้งหมด”
 “ทุกที่ในบ้านจะมีกล้องวงจรปิด เป็นกล้องในระบบอินฟราเรด
ทีส่ามารถถ่ายท�าในทีม่ดื ยกเว้นกแ็ต่ในห้องน�า้เท่านั้น” เทพธ�ารงเสรมิ
เพือ่ให้ทุกคนโดยเฉพาะหญิงสาวได้สบายใจ ชายหนุม่เองรูร้ายละเอยีด
มากกว่าใคร นั่นก็เพราะผู้จัดก�าหนดให้ตัวเขาเป็นผู้ควบคุมรายการ
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 “ค่อยยังชั่ว” เกรซเอ่ยด้วยความโล่งใจ
 “ถึงอย่างไร เราก็ขอดูเทปที่จะออกรายการก่อนก็ได้นี่ครับ ถ้า
ภาพไหนเราไม่อยากให้ออกก็น่าจะบอกเขาได้” ชัชวาลที่นั่งข้างคนขับ
เสนอความเห็น ก่อนที่จะพยักหน้าให้ลูกหว้าอ่านสิ่งที่จดไว้ต่อ
 “งั้นอ่านต่อนะคะ ข้ันตอนการปฏิบัติก็จะเป็นตามรูปแบบ
รายการ นัน่คอืจะมีภารกจิให้ท�าสลบักบัการเล่าเรือ่งผท้ัีงหมด 13 เรือ่ง 
โดยให้ผลัดกันเล่า ซ่ึงทุกเรื่องเล่า ผู้ร่วมรายการทุกคนได้เล่าให้ผู้จัด
ฟัง และคัดเลือกเรื่องที่น่ากลัวไว้ก่อนแล้ว...หนูเองก็เตรียมไว้แล้วค่ะ”      
ลกูหว้าบอก อีกสามคนในรถกพ็ยักหน้าเป็นเชิงบอกว่าได้เตรยีมเรือ่งเล่า                                                                               
ไว้แล้วเช่นกัน “ส่วนข้อห้ามนะคะ ห้ามน�าเครื่องราง ของขลัง สิ่ง-
ศกัดิส์ทิธ์ิเข้าในตวับ้าน รวมถงึห้ามใช้เครือ่งมอืตดิต่อสือ่สารทุกประเภท 
หากน�ามาให้เกบ็ไว้ในรถยนต์ และสิง่ส�าคญัท่ีทุกท่านควรม ีนัน่คอืกล้อง
ถ่ายรูปดิจิทัล” 
 ถงึตอนนีทุ้กคนในรถพากนัตรวจสอบกล้องถ่ายรปูส่วนตวัท่ีพก
ไว้ในกระเป๋า
 “ส�าหรับไฟฉาย ให้พกได้เพยีงไฟฉายขนาดเล็ก นั่นคอืไฟฉาย
ที่ใช้ถ่านขนาด AA บรรจุสองก้อน โดยการใช้ไฟฉายนั้น ขอให้สงวน  
ไว้ใช้ยามจ�าเป็น การท�าผดิกฎใดๆ จะน�ามาซ่ึงการลดและเพิกถอนสทิธิ์
การได้รับเงินรางวัล”
 “แล้วเงนิรางวลัล่ะ ?” เทพธ�ารงถาม ถงึตอนนีร้ถยนต์ก�าลงัแล่น
ผ่านโรงงานร้าง แผนท่ีในมอืแสดงให้เห็นว่าบ้านร้างเป้าหมายอยู่อกีไม่ไกล
 “หนึง่ล้านบาทต่อผูร่้วมรายการหนึง่ท่าน และหากผูร่้วมรายการ
สามารถอยู่จนครบได้ทั้งสี่คน ทางรายการก็จะมีโบนัสเพิ่มให้อีกคนละ
ห้าแสนบาท สรปุคอื...ถ้าพวกเราสามารถพชิิตทุกภารกจิ รวมถงึอยู่กนั
ครบสี่คนในตอนสุดท้าย เงินรางวัลที่ได้ก็จะเป็นหนึ่งล้านห้าแสนบาท”
 “อย่างนี้พวกเราก็ต้องร่วมมือกัน ประคับประคองให้อยู่รอด
จนถงึเช้าครบทุกคน” ใครคนหนึง่ร�าพงึ และนัน่กพ็อดกีบัท่ีรถขับมาถงึ
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สถานท่ีลองของ บ้านร้างผสีงิท่ีไม่เคยมีใครพชิิตด้วยการนอนค้างคนืได้
ส�าเร็จ ไม่ว่าจะมาเป็นหมู่คณะหรือมาคนเดียว
 เทพธ�ารงจอดรถแอบท่ีรมิทางห่างจากบ้านร้างราวห้าสบิเมตร 
ซ่ึงเป็นข้อตกลงของผูจ้ดัท่ีไม่ต้องการให้มีภาพรถยนต์ตดิเข้ามาในเฟรม
ท่ีจะต้องออกอากาศ ชายหนุ่มจอดรถในขณะท่ีเข็มนาฬิกาช้ีบอกเวลา
ราวห้าโมงครึง่ ถงึตอนนีทุ้กคนจงึเริม่จดัการภารกจิส่วนตวั นัน่กค็อืการ
รบัประทานอาหารกล่องท่ีเตรยีมมาจากบ้าน บางรายท่ีไดเอทอย่างเกรซ 
กจ็ะดืม่เพียงแค่น�า้ผลไม้ ใครคนไหนท่ีกนิอาหารเสรจ็กน็ัง่พกัผ่อนในรถ 
บางคนก็หลับเอาแรงด้วย เพราะอีกเดี๋ยวจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดทั้งคืน
 18.30 น. สี่ผู้กล้าต่างเตรียมตัวให้พร้อมกับการผจญภัยในอีก
ไม่กี่นาทีข้างหน้า เทพธ�ารงยืนซดเครื่องดื่มชูก�าลังไปพลาง ตรวจสอบ                                                                                            
อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวไปพลาง ไม่ต่างไปจากชัชวาลท่ีตรวจสอบ
สัมภาระด้วยท่าทางตื่นเต้น เทพธ�ารงสังเกตได้ชัดว่าชัชวาลเพื่อนร่วม
ผจญภยัร่างท้วมมีท่าทางกระวนกระวายมากกว่าใคร ต่างกบันกัศกึษาสาว                                                                                            
เพียงหนึง่เดยีวในทีมท่ีก�าลงัเดนิส�ารวจบรเิวณรอบๆ ดคูลบัคล้ายก�าลงั
มองหาทางหนีทีไล่เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด 
 ส่วนคุณเกรซ ดาราลูกครึ่งก�าลังนั่งแต่งหน้าอยู่ในรถโดยใช้
ไฟหรี่ท่ีติดตั้งบนเพดานเป็นเคร่ืองให้แสงสว่าง เวลาเพียงหกโมงครึ่ง
เท่านั้น แต่บรรยากาศเริ่มขมุกขมัว เนื่องจากรัตติกาลก�าลังโรยตัวมา
อย่างรวดเร็ว และอีกเพียงไม่กี่อึดใจ เทพธ�ารงในฐานะผู้น�าทีมที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากผูจ้ดั ได้เรยีกทุกคนให้เตรยีมพร้อม เนือ่งเพราะเวลา
ก�าลังงวดเข้ามาใกล้
 “ทุกคนพร้อมนะครับ ผมผู้อยู่ทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
และในฐานะท่ีได้รับค�าสั่งให้เป็นตัวแทนควบคุมทิศทางของภารกิจ    
ผมจะพยายามให้ทุกท่านได้ท�าตามกฎกติกาของรายการ...แน่นอนว่า
ผมไม่คิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าทีม แต่ผมอยากให้ทุกท่านได้รวมพลัง 
รวมแรงกายแรงใจฝ่าฟันค�่าคืนในบ้านร้างท่ีเราก�าลังจะสัมผัสให้ส�าเร็จ
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จงได้” เทพธ�ารงพยายามกล่าวปลุกใจเพื่อนผู้ร่วมชะตากรรม
 “แต่มันเป็นบ้านผีสิงท่ีไม่มีใครเคยพิชิต” ชัชวาลเสียงอ่อยๆ 
ท่าทางเขาคงจะกลัวจนขี้ขึ้นสมอง
 “แต่พวกเรากอ็ยู่ด้วยกนันะคะ ไม่ใช่แค่คนสองคน แต่เป็นสีค่น
เชียวนะ” ดาราสาวพยายามให้ก�าลังใจ ในขณะที่น้องลูกหว้ายืนนิ่งเพื่อ
รวบรวมสมาธิ
 เทพธ�ารงเดินตรงเข้ามาจับบ่าชัชวาลไว้แน่น เขาสังเกตได้ว่า
ไหล่ของเพื่อนร่วมทีมสั่นไหวด้วยความตื่นเต้น
 “ไม่เอาน่า อย่าป๊อดสิเพื่อน นึกถึงเงินล้านเข้าไว้” 
 ชัชวาลฝืนย้ิมให้ทุกคน เวลานี้ผู้กล้าร่างท้วมรู้สึกหนาวเยือก 
ด้วยความมืดก�าลังท�าให้ทุกอย่างสลัวลงอย่างรวดเร็ว โดยอีกไม่กี่นาที
ข้างหน้าก็จะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรง
 “โอเคครบั ผมจะลองพยายาม” ผูก้ล้าหนุม่พยายามท�าน�า้เสยีง
ให้เป็นปกต ิเทพธ�ารงตบไหล่เพือ่นร่วมทางเป็นครัง้สดุท้ายก่อนท่ีจะก้าว
ไปด้านหน้าสุด เขาดูนาฬิกาข้อมือครั้งหนึ่ง พรายน�้าท่ีหน้าปัดแสดง
เวลาหกโมงห้าสบินาที เช่นนัน้ถงึเวลาท่ีต้องรบีไปให้ถงึตวับ้านและอ่าน 
‘ค�าสั่ง’ ให้ทันเวลาหนึ่งทุ่มตามกฎกติกาที่ทีมงานวางไว้
 “เอาละครับ ขณะนี้เป็นเวลาท่ีพวกเราต้องออกเดินทางแล้ว 
เดินทางเพื่อเงินล้านนะ” ชายหนุ่มพูดติดตลกเรียกเสียงหัวเราะได้จาก
ทั้งเกรซและน้องลูกหว้า
 สี่ผู ้กล้าเคลื่อนขบวนไปตามถนน สองคนหน้าท่ีเดินน�า         
ฝ่าบรรยากาศสนธยาก็คือเทพธ�ารงและเกรซผู้ซ่ึงก�าลังเปิดไฟฉายเพื่อ
ส่องน�าทาง ส่วนด้านหลงัท่ีเดนิตามไปตดิๆ คอืชัชวาล ผูก้ล้าท่ีมีลกัษณะ
อ้วนใหญ่ ทว่าใจเลก็ประดุจปลาซิว ส�าหรบัผูท่ี้คมุเชิงปิดท้ายขบวนกลบั
กลายเป็นน้องลกูหว้า นกัศกึษาสาวสวยหัวใจแกร่ง หญิงสาวเปิดไฟฉาย
ส่องไปรอบๆ ราวกับก�าลังระแวดระวังสิ่งที่อยู่ในความมืดรอบตัว
 เพียงไม่กี่อึดใจ ผู้กล้าท้ังหมดจึงบรรลุถึงริมรั้วบ้านร้างผีสิง 
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ชัชวาลถงึกบัร้องคราง ในขณะท่ีเทพธ�ารงถงึกบัอ้ึงไปช่ัวขณะ ตวับ้านใน
เงาสลวัถดัจากสนามหญ้า เป็นบ้านครึง่ตกึครึง่ไม้สองช้ันในทรงกลางเก่า                                                                                    
กลางใหม่ ค�าแนะน�าของผูจ้ดัได้อธบิายว่าบ้านร้างเป้าหมายเป็นบ้านท่ีมี
ขนาดสามห้องนอน สามห้องน�า้ ถ้าไม่ใช่บ้านร้างแล้วละก ็สถานท่ีตรงหน้า                                                                                    
จะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่อบอุ่นน่ารักอย่างแน่นอน 
 หากแต่ความเป็นจรงิหาใช่เช่นจนิตนาการ สภาพบ้านท่ีเก่าผพุงั                                                                    
ประตูหน้าต่างท่ีห้อยร่องแร่ง ประกอบกับไม้เลื้อยท่ีข้ึนรกครึ้มท�าให้
บรรยากาศชวนสยดสยองมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะค�าบอกเล่าถึงประวัติ
ของตัวบ้านที่ทุกคนได้รับฟังมาจากทางทีมงาน
 แน่นอนว่าทุกคนในทีมรับรู้...เพียงแต่ ณ ที่นี่ เวลานี้ ไม่มีใคร
อยากที่จะเอ่ยถึง
 ในอดตี บ้านร้างหลงันีเ้คยมคีรอบครวัหนึง่อาศยัอยู่ แม้จะเป็น
ครอบครวัท่ีไม่ค่อยได้พดูจาสงุสงิกบัเพือ่นบ้านในละแวกนัน้ แต่สมาชกิ
ครอบครัวก็ไม่เคยให้ร้ายหรือท�าให้ใครเดือดร้อน จนกระท่ังวันหนึ่ง...
วันที่มีผู้ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังลั่น ชาวบ้านรอบๆ รู้สึกแปลกใจว่า
เหตุใดครอบครัวที่สุภาพ สงบเสงี่ยม จึงทะเลาะกันรุนแรงราวกับก�าลัง
จะแตกหัก
 และเพียงไม่กี่อึดใจ เสียงปืนก็ดังข้ึนติดๆ กันสี่ถึงห้านัด      
และกว่าต�ารวจจะเข้ามาถึง ทุกคนในครอบครัวก็เป็นศพไปหมดแล้ว 
ทั้งพ่อ แม่ รวมถึงลูกซึ่งเป็นวัยรุ่นชายหญิง โดยเหตุการณ์ฆ่ายกครัว 
4 ศพนี ้ต�ารวจได้สรปุคดีว่าเป็นผลพวงท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการค้ายาเสพตดิ 
 หลังจากนั้น ชาวบ้านจึงได้พบเห็นดวงวิญญาณของคนท้ังสี่ 
รวมถงึได้ยนิเสยีงกรดีร้อง เสยีงทะเลาะววิาท กระท่ังเสยีงปืนท่ีดงัลัน่ใน
ยามดึก เหตุการณ์ยังคงด�าเนินต่อเนื่อง จนในที่สุดก็เริ่มมีคนย้ายออก
จากบริเวณนั้น...สุดท้าย หมู่บ้านก็ร้างไม่แตกต่างไปจากบ้านต้นเหตุ
 “น่ากลัวแฮะ” เกรซร�าพึงเม่ือไพล่ไปนึกถึงประวัติของตัวบ้าน 
ดาราสาวรู้สึกถึงขนอ่อนทีลุ่กชูชันตรงล�าคอ นาทีนั้นเธอรู้สึกลังเลว่าจะ
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เข้าไปในบ้านหรือจะสละสิทธิ์เอาเสียตั้งแต่ตอนนี้
 “แต่มันกแ็ค่บ้านเก่าๆ” ลกูหว้าเอ่ย กลายเป็นว่าค�าพดูของเดก็สาว                                                                              
ที่อายุน้อยที่สุดในทีมได้ท�าให้ทุกคนรู้สึกตัวและมีก�าลังใจขึ้นมา
 “ใช่...งัน้ลยุต่อเลยนะ ใกล้จะทุ่มตรงแล้ว” เทพธ�ารงพดูพร้อมเดนิน�า                                                                                
ทุกคนผ่านประตูรั้วอันจะน�าเข้าสู่สนามหน้าบ้าน
 “อุ๊ย!” คราวนี้เป็นเกรซที่อุทานออกมา ชัชวาลสะดุ้ง เขาตกใจ
เสียงของเกรซจนเกือบจะวิ่งหนี
 “อะไรครับ ?” เทพธ�ารงถามขณะท่ีพยายามใช้มือผลักร่าง                  
อวบใหญ่ของชัชวาลท่ีกระโดดเข้ามากระแซะเบียด นี่ถ้าเป็นดาราสาว
เข้ามากอดละก็คงจะดีกว่านี้แน่
 “เอ่อ...ขอโทษค่ะ สุนัขน่ะ” เกรซเอ่ย ลูกหว้าส่องไฟฉาย
กระบอกเล็กเข้าไปท่ีริมรั้วอีกด้านหนึ่ง ท่ีตรงนั้นมีสุนัขจรจัดนอนอยู่
ราวสามสี่ตัว
 “งัน้ถ้าไม่มีอะไรผดิปกต ิพวกเราไปกนัต่อเถอะครับ” เทพธ�ารง
ชักชวนด้วยเวลาจวนเจยีนจะหนึง่ทุ่ม ในทันทีท่ีท้ังสีเ่ดนิออกจากจดุนัน้ 
เสียงอันน่าพรั่นพรึงก็ได้ดังประสานสอดคล้องอย่างพร้อมเพรียงกัน
 บ๊อกๆๆ โบร๋ววววววววววว... 
 สนุขัเจ้ากรรมท่ีเห็นเม่ือครูต่่างลกุขึน้โก่งคอหอนพร้อมกนัอย่าง
ไม่ได้นดัหมาย ซ�า้ร้ายบางตวัยงัเดนิออกมาเห่าหอนใส่กลุม่ผูก้ล้า จากนัน้                                                                                      
พวกมันจึงเดินตามกลุ่มท้าพิสูจน์ผีโดยไม่ยอมเลิกเห่าหอน
 เทพธ�ารงพยายามไม่สนใจ และเขาเองก็ไม่อยากจะทักเรื่อง
พวกนี้ด้วย ในใจคาดหวังให้ทุกคนในทีมรู้หน้าท่ี โดยท�าเป็นไม่สนใจ
เสียงเห่าหอนเหล่านั้น ทว่า...
 “หมาหอน แถมยังเดินตามพวกเรามาด้วย น่ากลัวจริงๆ 
โบราณเขาว่าหมาหอนเพราะเห็นผี นี่แปลว่าพวกเรามีผีตามมาด้วย
อย่างนั้นน่ะสิ ?” 
 ให้ตายเถอะ! ชัชวาล นายคนขี้ขลาดแถมยังปากเปราะ


