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 ในความเงีียบสงีัดของีกลางีดึกคืนน้�  ได้ยินเส้ยงีตอกตะปููดังี                                                                                                                      
ปูึงีปูังีมาจากบ้านหลังีหนึ�งีที่้�ตั�งีที่ะมึนอยู�ในความมืด ฟ้้าผ่่าดัังคำำาราม                                                                           
จนแผ่่นดิันสะเทืือน สายฟ้้าวาดัลวดัลายราวกัับท้ืองฟ้้าสีดัำาสนิทืกัำาลัง
จะแตกัร้าวออกัจากักััน ลมพััดักัระหนำ�าจนต้นสนทีื�ปลูกัไว้เรียงราย        
หน้ารั�วบ้านชั้ั�นเดัียวเอนไหวไปมาราวกัับว่าพัวกัมันกัำาลังโบกัมืออำาลา
ใคำรบางคำนทืี�อาจต้องสังเวยชั้ีวิตให้กัับ ‘บางสิ�ง’ ทืี�อยู่ในบ้านหลังน้�!
 ตึกั...ตึกั...ตึกั!
 เสียงตอกัตะปูดัังเป็นจังหวะไม่สมำ�าเสมอกัันนักั ถ้าให้เดัาจากั
นำ�าหนักัของกัารตอกัตะปู คำนทืำาน่าจะร้อนใจอยู่ไม่น้อย แต่คำรั�นเมื�อ
ตอกัเข้าหลาย ๆ คำรั�งก็ัเหนื�อยจนต้องหยุดัพัักัเป็นคำรั�งคำราว เสียง                  
หอบเหนื�อยสอดัประสานกัับเสียงตอกัตะปูอาจจะดัูเป็นเรื�องธรรมดัา 
ทืว่ามันไม่ไดั้มีเพัียงแคำ่นั�น มันยังสอดัผ่สานกัับเสียงรำ�าไห้และเสียง
หัวเราะของสตรเีจ้าของบ้านปนเปออกัมาด้ัวย...เป็นปรศินาว่าหญงิสาว
กัำาลังทืำาอะไร ทืำาเพัื�ออะไร และเธอเป็นอะไรกัันแน่ ?
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 หญิงสาวร่างผ่อมปล่อยคำ้อนลงบนพืั�นแล้วหอบหายใจเหนื�อย 
แหงนหน้าขึ�นมองบนเพัดัานบ้านทีื�บัดันี�มีไม้นับสิบแผ่่นต่างชั้นิดั        
ต่างขนาดัถูกัตอกัดั้วยตะปูเพัื�อปิดั ‘รู’ ของ ‘บางสิ�งทืี�อยู่บนนั�น’ 
 รูทีื�นำาพัาคำวามตายมาสู่ผู่้คำนในชั้ีวิตอย่างเป็นปริศนา...รูแห่ง
คำวามหายนะ!
 “ไอ้เพัดัานนรกั! แกัทืำาให้คำนอื�นตายไดั้ แต่ต้องไม่ใชั้่ฉัน!” 
 หญิงสาวประกัาศกัร้าวแล้วหัวเราะลั�นอย่างคำนเสียสติ กั่อน
จะเดิันไปทีื�มุมหนึ�งของบ้านแล้วคำว้าเอาแกัลลอนนำ�ามันมาราดัไปทัื�ว             
ทืั�งห้องจนกัลิ�นนำ�ามันเบนซินเหม็นคำลุ้ง จากันั�นโยนแกัลลอนพัลาสติกั
ทืิ�งไปอีกัทืาง ในขณะทีื�สายตามองตรงไปบนเพัดัานบ้านทีื�บัดันี�มีไม้            
นบัสบิแผ่่นตอกัปิดัรนูรกันั�นไว้ เจ้าหล่อนมองมันด้ัวยสายตาทืี�เคำยีดัแค้ำน
และเจ็บปวดั มือล้วงไปในกัระเป๋ากัางเกัง หยิบเอาไฟ้แชั้็กัออกัมาชัู้ขึ�น
ดั้วยคำวามมุ่งมั�นอย่างคำนทืี�ตัดัสินใจดัีแล้ว กั่อนจะจุดัมันแล้วโยนไป
บนพืั�นทืี�เปียกัดั้วยนำ�ามัน เพีัยงพัริบตาไฟ้ก็ัลุกัขึ�นทัืนทีือย่างพัร้อมจะ              
เผ่าผ่ลาญทืุกัสิ�งทืี�อยู่ตรงหน้า 
 เธอเงยมองเพัดัานนรกันั�นอีกัคำรั�งแล้วเดันิออกัไปจากับ้านของ
ตัวเองทืี�กัำาลังถูกักัลืนกัินดั้วยไฟ้อันร้อนแรง
 จบกัันเสียทืี! จะไม่มีใคำรไดั้ปีนขึ�นไปดัูบนเพัดัานนั�นอีกัแล้ว         
จะไม่มีใคำรต้องสังเวยให้มันอีกัแล้ว!
 เมี�ยว...เมี�ยว
 เสยีงร้องนั�นทืำาให้คำนทืี�เหมอืนกัำาลงัสตแิตกัอยู่ได้ัสตคิำนืกัลบัมา                                                                      
หญิงสาวสะดัุ้งเฮือกั เพัิ�งนึกัขึ�นไดั้ว่าในบ้านมี ลิลลี่ แมวเปอร์เซีย          
ตัวโปรดัอยู่ในนั�นดั้วย...แมวทืี�เธอรักัเหมือนลูกัของตัวเอง คำรั�นจะเดัิน
เข้าไปในบ้านตอนนี�เพัื�อทืี�จะไปเอาตัวลิลลี�ออกัมากั็ดัูเหมือนสายไป        
เสียแล้ว เพัราะไฟ้เริ�มโหมกัระหนำ�าจนน่ากัลัว ไอร้อนระอุแผ่่ซ่าน                                                                                 
ออกัมาจนผิ่วหนังแสบร้อนยามทีื�เข้าใกัล้ ยิ�งไดั้สายลมแรงของคืำนนี�                                    
ยิ�งทืำาให้ไฟ้ลามอย่างรวดัเร็ว ทืว่าเสียงร้องขอคำวามชั้่วยเหลือของลิลลี�                                                                                 
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ยังคำงดัังแข่งกัับเสียงลมเสียงฟ้้า แมวตัวสวยกัระโดัดัมาทีื�หน้าต่าง
กัระจกัพัลางมองตรงไปยังเจ้านายทืี�ยืนอยู่หน้าบ้านอย่างน่าเวทืนา 
ชั้ีวิตใคำรใคำรกั็รักัดั้วยกัันทืั�งนั�น เจ้าของบ้านสองจิตสองใจว่าจะเข้าไป
ช่ั้วยแมวสดุัทืี�รกััดัหีรอืไม่ เพัราะกัารเข้าไปในบ้านทืี�ไฟ้กัำาลงัโหมตอนนี�
เท่ืากับักัารเสี�ยงเอาชั้วีติไปทืิ�ง ทืั�งทืี�เธอพัยายามทืำาทืกุัอย่างเพัื�อให้มชีั้วิีต
รอดัจากัรูนรกันั�น พัลางหวนคำิดัถึงสิ�งทืี�เธอเห็นจากับนเพัดัานบ้าน...                                                                               
สิ�งทืี�ทืำาให้ทืุกัคำนทืี�เห็นต้องสิ�นชั้ีพัอย่างน่าอนาถ
 เธอจะไม่ยอมสูญเสียสิ�งทีื�รักัในชีั้วิตไปอีกัแล้ว ไม่มีวัน จะ
ไม่มีทืางยอมตกัเป็นเหยื�อรูนรกันั�นเหมือนคำนอื�น ๆ เดั็ดัขาดั ว่าแล้ว
หญิงสาวกั็รีบวิ�งตรงเข้าไปในบ้านทีื�กัำาลังร้อนระอุดั้วยไฟ้บรรลัยกััลป์ 
เฟ้อร์นิเจอร์ทืุกัชั้ิ�นเป็นเชั้ื�อเพัลิงอย่างดัีจนทืำาให้ไฟ้ลุกัเต้นระบำาอย่าง
เริงรื�นและพัร้อมจะเป็นเพัชั้ฌฆาตทืำาลายทุืกัสิ�ง มีแต่คำนโง่เทื่านั�นทีื�               
วิ�งเข้ามาในบ้านตอนนี� ซึ�งคำนโง่คำนนั�นกั็คำือหญิงสาวเจ้าของบ้านทืี�                                                                  
รู้ตัวว่าโง่แต่กั็ยังทืำา เพัื�อนำาตัวแมวทืี�รักัทืี�สุดัออกัไปจากัขุมนรกัแห่งนี�
ดั้วยกัันให้ไดั้!
 เพัียงแคำ่ไอร้อนทืี�พัุ่งมาปะทืะร่างหญิงสาวกั็แทืบจะมอดัไหม้          
ไปกัับกัองเพัลิง ใบหน้าร้อนผ่่าวจนชั้าแทืบไม่รู้สึกั แต่กัระนั�นเธอกั็รีบ
ตรงไปคำว้าลลิลี�มาไว้ในอ้อมกัอดัจนได้ั แมวเปอร์เซียร์เกัาะเจ้าของแน่น
จนกัรงเลบ็จกิัเข้าเนื�อด้ัวยคำวามตระหนกัไม่ต่างจากัคำนทีื�เสี�ยงชีั้วติเข้าไป
ช่ั้วย ในจงัหวะนั�นเกัดิัเสยีงดังัสนั�นจนหญิงสาวสะดัุง้แล้วเงยหน้าขึ�นมอง 
ฝ้าเพัดัานดั้านหนึ�งพัังคำรืนลงมาเบื�องล่างจนเกัือบจะโดันทืั�งสองชั้ีวิต                                                     
ดัีทีื�เธอกัระโดัดัหลบไดั้ทัืน ทืี�น่าแปลกัใจคำือเพัดัานตรงทีื�มีรูนรกันั�น           
ยังอยู่ มันไม่ยอมเผ่าไหม้ไปกัับไฟ้เหมือนบริเวณอื�น ๆ!
 ไม่มีเวลามาพันิจิพัเิคำราะห์ เจ้าของบ้านรบีวิ�งออกัจากับ้านอย่าง
รวดัเรว็ เพีัยงพัรบิตาเดีัยว คำานของบ้านทัื�งหลงัก็ัพังัคำรนืลงมาเฉียดัฉิว                            
กัับร่างหญิงสาวแบบเส้นยาแดังผ่่าแปดั เธอทืิ�งตัวลงทืี�สนามหญ้า                                                                                               
หน้าบ้านแล้วหอบหายใจเหนื�อย สายตามองตรงไปยังบ้านหลังงาม                
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ทืี�บัดันี�ถกูักัลนืกันิด้ัวยเพัลงิจนกัลายเป็นกัองไฟ้ขนาดัใหญ่ จบสิ�นกันัสกััทืี                                                                                              
จะไม่มีรูมรณะนั�นอีกัแล้ว และเธอจะไม่หลงกัลกัับภาพัลวงตาทืี�ทืำาให้ 
ทืุกัคำนในบ้านต้องตาย ไม่ว่าจะเป็น พั่อ แม่ และสามี เธอคำือคำนเดัียว
ทืี�รอดัจากัเรื�องระยำาตำาบอนนั�น บอกัแล้วว่าเธอจะไม่ยอมตายง่าย ๆ 
หรอกั สิ�งทืี�อยู่ในรูเป็นสิ�งลวงตา เธอไม่มีวันหลงกัล เธอจะต้องเอาชั้นะ
มัน แล้วในทืี�สุดัเธอกั็ทืำาไดั้จริง ๆ
 สายลมเย็นพััดัมาปะทืะหน้าจนหญิงเจ ้าของบ้านสะดัุ ้ง             
เช่ั้นเดัยีวกับัลลิลี�ทีื�จู ่ๆ  กัร้็องขู่ขึ�นด้ัวยคำวามตกัใจก่ัอนจะกัระโดัดัออกัจากั                                                                                   
อ้อมกัอดัเจ้าของอย่างรวดัเร็วจนเธอคำว้าไว้ไม่ทัืน เมื�อหันไปมองดูั
แมวเปอร์เซียตัวโปรดัก็ัพับว่ามันวิ�งออกัไปยืนทีื�กัลางถนนเสียแล้ว 
หญิงสาวเบิกัตาโพัลงดั้วยคำวามตกัใจเมื�อไดั้ยินเสียงบีบแตรดัังลั�น                       
พัร้อมกัับตบไฟ้สูงใส่ลิลลี� และแทืนทืี�แมวตัวนั�นจะกัระโดัดัหนี มัน
กัลับยืนนิ�งอย่างไม่รู้เรื�องรู้ราว เจ้าของจึงรีบวิ�งทืันทืี ตั�งใจจะไปคำว้าตัว
ลิลลี�ให้พั้นจากัระยะกัารชั้นของรถกัระบะคำันโต แต่ทืว่าไม่ทืันเสียแล้ว                                                                                  
เสียงเบรกัดัังสนั�นแต่รถยังไม่หยุดัทืั�งทืี�คำนขับเหยียบเบรกัจนตัวโกั่ง          
รถคำันนั�นพัุ่งชั้นร่างหญิงสาวอย่างแรงจนกัระเดั็นตกัลงไปในคำลอง        
หน้าบ้านจมดัิ�งไปกัับคำวามมืดัดัำา เธอพัยายามตะเกัียกัตะกัายจะเอา
ชั้ีวิตรอดัแต่กัลับมีบางสิ�งมาดึังขาเอาไว้ แม้จะสะบัดัอย่างไรก็ัไม่หลุดั 
ยิ�งออกัแรงยิ�งเหนื�อย ยิ�งออกัแรงยิ�งล้า ขาทืี�เคำยต่อสู้กัับสิ�งลึกัลับเริ�ม
อ่อนแรง...จนสุดัทื้ายกั็แน่นิ�งไปในทืี�สุดั 
 ร่างของหญิงสาวคำ่อย ๆ จมดัิ�งสู่...คำวามตาย!
	 ไม่มีใครหนีความตายพ้น...โดยเฉพาะคนท่ีรู้คนท่ีเห็น	 ‘สิ่งที่
ซ่อนไว้ในรู’	มันทุกคนต้องตาย!



ตอนำท่� 1
รูอยนำำ��บนำฝ้้�เพด�นำ
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 บ้านชั้ั�นเด้ยวขนาดสามห้องีนอนสองีห้องีนำ�าที่้�ถููกสร้้างีใหม�                                
เมื�อไม�ก้�เดือนท้ี่�ผ่�านมา เจ้าของประกัาศให้เชั้่าทืางอินเทือร์เน็ตเมื�อ              
ไม่กัี�สัปดัาห์กั่อน แต่ยังไม่คำ่อยมีใคำรสนใจมาติดัต่อ อาจเพัราะอยู่ใน  
ซอยลึกั หากัไม่มีรถส่วนตัวกั็เดัินทืางเข้าออกัค่ำอนข้างลำาบากั ทัื�ง ๆ  ทีื�                                                                                
บ้านอยู่ไม่ไกัลจากัใจกัลางเมือง ซำ�ายังมีสนามหญ้ารอบบ้าน มีต้นไม้
ร่มรื�นน่าพัักัอาศัย ทีื�ตรงข้ามมีคำลองชั้ลประทืานตัดัผ่่านช่ั้วยทืำาให้
บรรยากัาศดัูเหมือนกัึ�งเมืองกัึ�งต่างจังหวัดั ลมเย็น ๆ โชั้ยพััดัตลอดั                                                                                                          
ทัื�งวันจนต้นสนทีื�ปลูกัเรียงรายหน้าบ้านเอนไหวราวกัับกัำาลังเต้นระบำา
รอต้อนรับผู่้ทืี�จะเข้ามาอยู่ใหม่
 “บ้านสร้างใหม่ค่ำะ ไม่ต้องห่วงเรื�องจะโทืรม เจ้าของได้ัทืี�ดิันมา                                                                         
เลยเอามาสร้างบ้านเพัื�อปล่อยเชั้่า บ้านหลังไม่เล็กัไม่ใหญ่เกิันไป        
เหมาะกัับคำนทืำางานใหม่ ๆ หรือนักัศึกัษาแบบคำุณเพัียรกัับน้องพัีทื         
เลยคำ่ะ ส่วนสนามรอบบ้านถ้าคำุณทืั�งคำู่ตัดัสินใจเชั้่าแล้ว จะปรับเปลี�ยน
ไปปลูกัผ่ักัสวนคำรัวหรือทืำาเป็นทืี�ออกักัำาลังกัายกั็ไดั้นะคำะ” 
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 หญิงสาวนามว่า เกี้ยว ทืี�สวมสูทืลำาลองพัูดัอธิบาย กั่อนจะ     
เดัินไปเปิดัประตูหน้าบ้านให้กัับ เพียร กัับ พีท สองพัี�น้องทืี�ติดัต่อมา
ขอดัูบ้านเชั้่า 
 “ลมจะพััดัมาจากัคำลองหน้าบ้านตลอดัวันเลยคำ่ะ แทืบไม่ต้อง
เปิดัแอร์เลย ประหยัดัไปได้ัเยอะ ถงึจะเป็นบ้านชัั้�นเดัยีวแต่เราทืำาหลงัคำา
สงูกัว่าบ้านชัั้�นเดัยีวทัื�วไปเพืั�อคำวามโล่งโปร่งสบาย ค่ำาเช่ั้าก็ัสมนำ�าสมเนื�อ
อย่างทีื�ดัิฉันเคำยบอกัไว้ตั�งแต่แรกัทีื�คำุณเพัียรสอบถาม บ้านเชั้่าราคำาดัี
อย่างนี� ห่างจากัในเมืองไม่ถงึสามสบินาทีื น่าสนใจนะคำะ” นายหน้าสาว
พัยายามโน้มน้าวใจผู่ม้าตดิัต่อ ก่ัอนหน้าสองพัี�น้องคำูน่ี� มีผู่ห้ญิงคำนหนึ�ง
มาขอดับู้าน แต่เพัยีงแค่ำก้ัาวเข้าประตเูธอกัป็ฏเิสธทืี�จะดับู้านต่อ ถามถงึ                                                                              
เหตุผ่ลเธอก็ับอกัแต่เพีัยงว่าบ้านนี�ไม่คำวรมีใคำรอยู่ เกีั�ยวอยากัจะเอา
แฟ้้มเอกัสารฟ้าดัหน้าเธอไปสกััทื ีถ้าไม่มีคำนเช่ั้าเธอกัอ็ดัได้ัค่ำานายหน้า
น่ะสิ ปากัไม่ดัี!
 “ยังไม่เคำยมีใคำรมาอยู่บ้านหลังนี�หรือมีคำนตายใชั้่ไหมคำรับ              
พัี�เกัี�ยว ?” พัีทื ผู่้ชั้ายคำนน้องทืี�เพัิ�งจะขึ�นมหาวิทืยาลัยปีสามเอ่ยถาม          
เท่ืาทืนัคำวามคำดิั เพัยีรได้ัยินเช่ั้นนั�นกัต็กัใจ ผู่ช้ั้ายคำนพีั�ทีื�ทืำางานอยู่บรษัิทื
ในเมืองถึงกัับหันมาถลึงตาใส่น้องแล้วกัระทืุ้งข้อศอกัเบา ๆ เข้าทืี�ทื้อง
ของอีกัฝ่ายจนพัีทืตัวงอ
 “ไอ้พัีทื!”
 “ทืำาอะไรเนี�ย เจ็บนะพัี�เพัียร กั็ผ่มอยากัรู้ แคำ่นี�ถามไม่ไดั้             
หรือไง ?” คำนน้องหน้าเบ้
 “ถามไดั้คำ่ะ ดัิฉันจะตอบตามคำวามจริงคำ่ะ เพืั�อคำวามสบายใจ
ของผู่้อยู่และคำนทืี�เป็นนายหน้าอย่างดัิฉัน บ้านนี�สร้างใหม่คำ่ะ เพัิ�งเสร็จ
เมื�อต้นปี เจ้าของทืี�ดัินเป็นชั้าวญี�ปุ่น เห็นว่าตอนแรกัสร้างไว้สำาหรับ        
อยู่เองตอนมาทืำางานทืี�ไทืย แต่ไป ๆ มา ๆ บริษัทืแม่ทืี�ญี�ปุ่นดัันส่งไป
อยู่อเมริกัา กั็เลยต้องปล่อยบ้านหลังนี�ให้เชั้่าคำ่ะ ดัังนั�นทืี�นี�ยังไม่เคำยมี   
คำนอยู่ ยังไม่มีคำนตายนะคำะ ดัิฉันยืนยัน” เกัี�ยวบอกัแล้วยิ�ม คำนพัี�ไดั้ยิน
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คำำาตอบแล้วกั็ยังไม่วายหันไปมองน้องชั้ายอย่างตำาหนิ ขณะทืี�คำนน้อง                                                                           
ทืำาหน้าทืะเล้นตามประสา
 “ขอบคำุณนะคำรับคำุณเกัี�ยว แล้วก็ัต้องขอโทืษแทืนน้องชั้าย   
ปากัดัีของผ่มดั้วยคำรับ”
 “ผ่มไม่ไดั้ทืำาอะไรผ่ิดันะ คำนมันสงสัยกั็เลยถามพัี�เกัี�ยวเทื่านั�น
เอง พัี�ไม่เคำยดัูหนังผี่ทืี�ว่าบ้านมีคำนตาย เจ้าของเกั่าไม่ยอมให้คำนอื�น          
มาอยู่เหรอ ผ่มกัก็ัลวันี�นา...เนอะพัี�เกัี�ยวเนอะ” พัทีืหาพัวกัด้ัวยกัารหันไป                                                                                 
ชั้วนเกัี�ยวให้เข้าข้าง นายหน้าสาวหัวเราะเบา ๆ แล้วยิ�มกั่อนจะพัูดัขึ�น
 “ไม่ต้องขอโทืษหรอกัคำ่ะคำุณเพัียร ทืี�น้องพัีทืพัูดักั็ถูกั ถ้าดัิฉัน 
จะไปเชั้่าบ้าน ดัิฉันกั็ไม่อยากัไดั้บ้านทืี�มีผ่ีหรอกันะคำะ เสียเวลาทืะเลาะ
กับัผ่ ีทืี�สำาคัำญขี�เกีัยจเก็ับข้าวของย้ายบ่อย ๆ  ด้ัวย” เธอบอกัอย่างจรงิใจ
 “นั�นไง พัี�เกัี�ยวกั็คำิดัแบบผ่ม พัี�เพัียรหัวเดัียวกัระเทืียมลีบแล้ว” 
คำนน้องทืำาเหมือนเป็นเรื�องใหญ่ทีื�ต้องเอาชั้นะพัี�ชั้ายของตัวเองให้ไดั้ 
เพัียรส่ายหน้าระอา
 “พัอ ๆ ไอ้พัีทื เพั้อเจ้อจริง ๆ ตกัลงแกัชั้อบบ้านหลังนี�ใชั้่ไหม 
ส่วนฉันกั็โอเคำนะ ไม่มีปัญหา ไม่ไกัลจากัทืี�ทืำางานดั้วย”
 “ชั้อบเลยพัี�เพัียร มีสนามกัว้าง ๆ ไว้เตะบอลดั้วย ผ่มนั�งรถ         
ไปลงหน้าปากัซอยแล้วคำ่อยไปต่อรถไฟ้ฟ้้ากั็ไดั้ เอาเลยพัี�เพัียร แต่ผ่ม
จองห้องเลก็ัด้ัานหลงันะ” ยงัไม่ทืนัจะได้ัตกัลงเช่ั้า พัทีืกัจ็องฐานลบัของ
ตัวเองเสียแล้ว 
 เกัี�ยวยิ�มแล้วคิำดัในใจ...สงสัยไดั้คำนเชั้่าแน่ ๆ เปอร์เซ็นต์จากั
คำ่าเชั้่ายี�สิบเปอร์เซ็นต์กัับเงินทีื�แอบบวกัเพิั�มไปนิดัหน่อยจากัราคำาจริง
ทืี�เจ้าของตั�งไว้ คำงพัอคำ่าเคำรื�องสำาอางดัี ๆ สักัชัุ้ดัสองชัุ้ดั
 “ยังไม่ต้องให้คำำาตอบวันนี�กั็ไดั้นะคำะ แต่ขออนุญาตเตือนไว้         
นิดันึงว่าบ้านหลังนี�มีคำนสนใจสอบถามมาทืางข้อคำวามหลายคำนแล้ว
นะคำะ แต่ดัฉัินจะให้คำวิคำณุพัทีืกับัคำณุเพัยีรตดััสนิใจก่ัอน ไม่เชั้ื�อดันูี�สคิำะ”                                                                             
หญิงสาวชัู้แทื็บเล็ตให้สองพัี�น้องดัู มีคำนคำอมเมนต์สอบถามข้อมูล      
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ใต้รปูภาพับ้านหลายคำนทีืเดัยีว พัทีืเห็นดังันั�นจึงรบีเร่งพีั�ชั้ายของตวัเอง
ทืี�มัวแต่ชั้ักัชั้้าให้ตัดัสินใจเสียทืี
 “ตดััสนิใจเลยสพิัี�เพัยีร เดัี�ยวกัอ็ดัหรอกั บา้นใหม ่ๆ  อยู่ใจกัลาง
เมืองแบบน้� ราคำาแบบน้�หายากันะพัี�”
 “โอเคำคำรับคุำณเกัี�ยว” เมื�อถูกัเร่งเร้า เพีัยรจึงตกัลงเชั้่าบ้าน         
หลังนี� จนกัว่าจะเกั็บเงินไดั้มากัพัอทืี�จะไปดัาวน์บ้านเป็นของตัวเอง 
 เกัี�ยวยิ�มรบั มนัคำอืแผ่นกัารสร้างคำวามน่าเชั้ื�อถอืทีื�เธอทืำาสำาเรจ็
เกัือบจะทุืกัคำรั�ง มันจะไปยากัอะไร กั็แคำ่เกัณฑ์เพืั�อนนายหน้าดั้วยกััน
นี�แหละมาคำอมเมนต์ใต้ภาพั ทืำาให้เหมือนมีคำนสนใจมากั นอกัจากันี�
ตัวเองกั็ทืำาเฟ้ซบุ๊กัสำารองอีกัสามสี�บัญชั้ี แล้วเข้าไปคำอมเมนต์เพัิ�มดั้วย 
บวกักัับกัารใช้ั้จติวทิืยาบอกักัับลกูัค้ำาว่าถ้าช้ั้าอาจไม่ทัืน แค่ำนี�คำนทีื�สนใจ
จะเชั้่ากั็ต้องรีบตัดัสินใจเซย์เยสทืันทืีอย่างเชั้่นสองพัี�น้องคำู่นี�
 “ถ้าอย่างนั�นรบกัวนคุำณเพัียรกัับคำุณพีัทืมาเซ็นสัญญาตรงนี�      
เลยคำ่ะ ถ้าโอนคำ่าเชั้่าล่วงหน้ามาคำรบเมื�อไหร่กั็สามารถย้ายเข้ามาอยู่                                                                            
ไดั้เลยนะคำะ” 
 เกัี�ยวผ่ายมือเชั้ิญให้ทัื�งสองคำนไปนั�งเกั้าอี�รับแขกัทืี�อยู่ภายใน
บ้าน คำนพัี�เดัินนำาไปในขณะทืี�คำนน้องเดัินตามหลัง พัลันสายตาเหมือน
เห็นอะไรบางอย่างทีื�ฝ้าเพัดัานจนต้องเงยหน้ามอง มันเหมอืนเป็นจดุันำ�า
เล็กั ๆ ทืี�ถ้าไม่สังเกัตกั็คำงไม่เห็น กัำาลังจะเพั่งมองดัูให้ชั้ัดั ๆ แต่เพัียร
เรียกัเสียกั่อน
 “ไอ้พัีทื มัวทืำาอะไร มาดัูนี�” เพัียรเรียกัน้องชั้ายให้ไปชั้่วยกััน
ดัูเอกัสารกัารเชั้่า ถึงแม้เขาจะเป็นคำนละเอียดัรอบคำอบ แต่เชั้ื�อว่าถ้ามี
น้องชั้่วยดัูอีกัแรงน่าจะรอบคำอบกัว่า พัีทืพัยักัหน้ารับกั่อนจะรีบเดัินไป
นั�งข้าง ๆ พัี�ชั้าย เลิกัสนใจรอยนำ�านั�นเสียสนิทื
 โดัยทืี�ไม่เคำยรู้เลยว่า...รอยนำ�าเพีัยงเล็กัน้อยนั�นกัำาลังจะนำาพัา
คำวามหายนะทืี�ยิ�งใหญ่มาสู่ชั้ีวิต!
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 เพียรเคยเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ในตัวเมือง ราคำาต่อเดัือนถือว่า
หนักัเอากัารถ้าเทืียบกัับเงินเดัือนทีื�ไดั้รับ ส่วนพัีทืนั�นอยู่หอกัับเพัื�อน 
เมื�อมีปัญหากัันกัับคำนร่วมห้องคำนน้องจึงย้ายออกัมาขออาศัยอยู่กัับ         
พัี�ชั้าย ถึงแม้จะเป็นพัี�น้องกััน อยู่ดั้วยกัันมาตั�งแต่เกัิดั แต่เมื�อถึงชั้่วง
อายุหนึ�งต่างคำนกั็ต่างอยากัมีพัื�นทืี�ส่วนตัว พัีทืกัับเพัียรจึงปรึกัษากัันว่า 
จะเอาเงนิค่ำาเช่ั้าอพัาร์ตเมนต์ของเพีัยรมารวมกัับค่ำาหอทีื�ทืางบ้านส่งให้
น้องชั้ายไปหาบ้านเชั้่าหลังเล็กั ๆ อยู่จะดัีกัว่า ซึ�งทืางบ้านกั็เห็นดั้วย                                                                                
โดัยมีข้อตกัลงว่าเพัียรอาจจะต้องออกัคำ่าเชั้่ามากักัว่าคำนน้อง เพัื�อให้ 
คำนน้องจ่ายคำ่าเชั้่าเทื่ากัับตอนอยู่หอพัักั แต่พีัทืก็ัต้องชั้่วยทืำาคำวาม
สะอาดับ้านและประหยัดัเรื�องกัารใชั้้นำ�าและไฟ้ ซึ�งคำนน้องกั็รับปากั...
แต่จะทืำาไดั้ไหมไม่รู้
 ข้าวของของเพัียรนั�นมีไม่มากัเทื่าไหร่ ผ่ิดักัับคำนน้องทืี�มีอะไร
กั็ไม่รู้มากัมาย ซึ�งส่วนใหญ่เพัียรเรียกัข้าวของทืี�น้องหอบหิ�วมาจากั               
หอเก่ัาว่า ‘ขยะ’ ไม่ว่าจะเป็นโมเดัลตัวเลก็ัตัวน้อยทืี�ไม่รูจ้ะสะสมไปทืำาไม
ให้เปลืองเงิน ซำ�ายังมีหนังสือกัาร์ตูนอีกัลังใหญ่ทืี�พัี�ชั้ายบอกัว่าโตจน                                                                          
ป่านนี�แล้วยังอ่านกัาร์ตูนเป็นเดั็กั ๆ  พัอต่อว่ากั็ถูกัพัีทืสวนกัลับทืันคำวัน
 “โห...พัี�เพัียรไม่รู้อะไรซะแล้ว กัาร์ตูนดััง ๆ ทืี�เป็นแรร์ไอเทื็ม
ตอนนี�ราคำาโดัดัไปไม่รู้กีั�เทื่า ไม่แน่อีกัสักัสิบปีจากันี�อาจจะมีราคำาเป็น
ล้านกั็ได้ั” คำนน้องบอกัพัลางจดััเรยีงหนงัสอืกัาร์ตนูสดุัรกััสดุัดัวงใจใส่ใน
ชั้ั�นหนงัสอืทืี�ทืางบ้านเช่ั้าทืำาบิลต์อินไว้ราวกับัรูว่้าคำนมาเช่ั้าจะชั้อบอ่าน
กัาร์ตูน ตู้บิลต์อินทืรงสูงตั�งแต่พืั�นจรดัผ่นัง ถ้าจะเรียงหนังสือต้องปีน
บันไดัทืี�มีพัาดัเป็นส่วนหนึ�งของเฟ้อร์นิเจอร์ คำนน้องปีนขึ�นไปจัดัเรียง
หนังสืออย่างเป็นระเบียบให้เป็นชัุ้ดั ๆ โดัยเขาเลือกัเอาหนังสือแพัง ๆ 
เกั็บไว้ชั้ั�นบนสุดั เผ่ื�อจู่ ๆ วันหนึ�งพัี�ชั้ายนึกับ้าจะเอาหนังสือกัาร์ตูนเขา
ไปทืิ�งขึ�นมา จะไดั้ปีนขึ�นไปเอาลำาบากั
 “ให้มันจริงเถอะ กัลัวปลวกัจะลากัไปกิันเสียกั่อนละไม่ว่า รีบ
จดััข้าวของซะ ฉันหิวแลว้ เดัี�ยวเราออกัไปหาอะไรกัินหนา้ปากัซอยกััน                                                                    
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เมื�อกัี�ตอนไปซื�อของทีื�ซูเปอร์ฯ ฉันเห็นมีร้านข้าวมันไกั่น่ากัินเชั้ียว”                    
คำนพีั�บอกัแล้วยกัข้าวของของตัวเองเข้าไปในห้องนอนใหญ่ทืาง              
ดั้านหน้าสุดัของบ้าน พัีทืพัยักัหน้ารับ สองพีั�น้องชั้อบกัินข้าวมันไกั่
เหมือนกััน จะต่างกัันทีื�คำนพัี�ชั้อบกัินข้าวมันไกั่ไม่เอาหนัง แต่คำนน้อง
ขอหนังเยอะ ๆ
 ในระหว่างทืี�พัทีืกัำาลงัจดััเรยีงหนงัสอือยู่นั�น เขากัร็ูส้กึัเหมือนมี 
‘อะไรบางอย่าง’ จ้องมองอยู่ทืางดั้านหลัง 
 เคำยรู้สึกัเหมือนถูกับางสิ�งจ้องมองทืั�งทืี�เรามองไม่เห็นสิ�งนั�น
ไหม ? ตอนนี�พัีทืกัำาลังรู้สึกัแบบนั�น ชั้ายหนุ่มชั้ะงักัแล้วละมือจากั          
กัารจัดัเรียงหนังสือ รู้สึกัเย็นวาบทีื�แผ่่นหลังทัื�ง ๆ ทืี�ไม่ไดั้เปิดัเคำรื�อง
ปรบัอากัาศ ใจหนึ�งสั�งให้หันหลงัไปดัเูพัื�อจะได้ัรูว่้าสายตาปรศินานั�นคำอื
อะไร แต่อีกัใจกัลบัรั�งไว้ว่าอย่าหันไปดัเูลย ประสบกัารณ์จากักัารดัหูนงั                                                                             
สยองขวัญทืี�เวลาหันไปดัูแต่ไม่เจออะไรในตอนแรกั แต่พัอหันกัลับมา
แล้วเจอผี่อยู่ตรงหน้ายังตราตรึง กัลัวว่าถ้าตัวเองหันหลังไปมองแล้ว
ไม่เจออะไร พัอหันกัลับมาทืี�ชั้ั�นหนังสืออาจจะมีผ่ีโผ่ล่มาทืี�ตรงหน้า
 อยู่ ๆ คำวามรู้สึกัเหมือนถูกัจ้องมองกั็หายไป แผ่่นหลังทืี�เคำย    
เย็นวาบกัลับอุ่นขึ�นเป็นปกัติ ชั้ายหนุ่มคำ่อย ๆ หันมองไปทืางดั้านหลัง                                                                                
ของตัวเองแล้วถอนหายใจโล่งอกั ทืี�รู ้สึกัเย็นวาบนั�นคำงเพัราะเปิดั
หน้าต่างบ้านไว้ ลมเย็น ๆ จากัคำลองหน้าบ้านจึงพััดัเข้ามาต่างหากั
เล่า...ชั้ายหนุม่ขำาตวัเอง ถ้าไปเล่าเรื�องนี�ให้พัี�เพัยีรฟั้งคำงถกูัหัวเราะเยาะ
แน่ ๆ
 ทัืนใดันั�น เงาสีดัำาปริศนากั็วิ�งผ่่านมาทืางบันไดัทืี�พัีทืกัำาลังปีน
ขึ�นไปจดััหนงัสอื ชั้ายหนุม่สะดัุง้เฮอืกัด้ัวยคำวามตกัใจ ขาทืี�เหยียบบันไดั
อยู่จึงพัลาดัลื�นตกัลงมาบนพัื�นบ้าน จังหวะเดัียวกัับทืี�เพัียรเดัินออกัมา
จากัห้องนอนของตัวเองพัอดีั คำนเป็นพีั�เห็นเชั้่นนั�นก็ัเบิกัตาโพัลงดั้วย
คำวามตกัใจ
 “ไอ้พัีทื!”
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  โชั้คำทีืทืี�หลงัจากัรบีพัาตวัพัทีืไปส่งโรงพัยาบาล ตรวจแล้วพับว่า                                                                                  
ขาของพัทีืไม่ได้ัหักั หมอแค่ำให้เข้าเฝือกัอ่อนไว้ และสั�งห้ามไม่ให้ปีนป่าย                                                                             
หรือเดัินมากัเกัินพัอดัีเพัราะอาจทืำาให้อากัารอักัเสบลุกัลาม เพัียรทืี�                                                                   
ขับรถอยู่มองผ่่านกัระจกัหลังไปทืางน้องชั้ายทีื�นั�งเหยียดัขายาวกัำาลัง
เล่นโทืรศพััท์ืมือถอือย่างสบายใจ เหมือนไม่ได้ัทุืกัข์ร้อนกับัคำวามวุน่วาย
ทืี�ตัวเองกั่อไว้เอาเสียเลย ถ้าให้เพัียรเดัา มันคำงกัำาลังถ่ายรูปขาของ            
ตัวเองทืี�เข้าเฝือกัอ่อนลงเฟ้ซบุ๊กั เพัื�อประกัาศให้เพัื�อน ๆ รู้และร้องหา                                        
คำวามสงสารเรียกัยอดัไลกั์ ซึ�งเอามาแลกัคำ่ารักัษาไม่ไดั้ แน่นอน...                                         
คำนเป็นพัี�ต้องเป็นคำนออกั!
 “ไม่สลดัเลยนะไอ้พัีทื” คำนเป็นพัี�ร้องแขวะ อีกัฝ่ายหัวเราะ       
เบา ๆ แล้วบอกั
 “ทืำาไมต้องสลดัล่ะพัี�เพัยีร ผ่มกับ็อกัพีั�แล้วว่าผ่มไม่ได้ัเป็นอะไร 
พัี�โวยวายไปเองต่างหากั ทืำาอย่างกัับตกัจากับันไดัแทืนผ่มอย่างนั�น
แหละ” คำนน้องนกึัถงึภาพัตอนทีื�พัี�ชั้ายร้องโวยวายบ้านแตกั ทืั�ง ๆ  ทืี�เขา
บอกัว่าเจบ็แค่ำเลก็ัน้อย แต่พีั�เพัยีรทืำาเหมือนขาของคำนเป็นน้องกัำาลงัจะ
ขาดัไปเสียแล้ว ไม่รู้เป็นห่วงจริงหรือกัลัวว่าถ้าเขาพัิกัารไปจะต้องคำอย
ดัูแลตลอดัชั้ีวิตกั็ไม่รู้
 “ไอ้นี�! กัถ้็าแม่กับัพ่ัอรู ้คำนทืี�จะโดันด่ัาคำอืฉันทืี�ไม่ดัแูลน้องให้ดั”ี                                                                              
ตามประสาคำนเป็นพัี� พั่อแม่ย่อมฝากัฝังให้ดัูแลคำนเป็นน้องอยู่แล้ว           
ทืั�งทืี�พัีทืเองกั็โตพัอจะดัูแลตัวเองไดั้ แต่พั่อกัับแม่กั็ยังเห็นน้องชั้ายเป็น
เดั็กัประถมอยู่วันยันคำำ�า
 “กัอ็ย่าไปบอกัสพิัี�เพัยีร หมอบอกัว่าใส่เฝือกัอ่อนสกััสองอาทืติย์ 
เดีั�ยวกั็วิ�งปร๋อไดั้แบบเดัิมแล้ว เพัียงแต่ชั้่วงนี�ผ่มอาจจะต้องพัักัผ่่อน             
มากั ๆ ตามคำำาสั�งหมอ เรื�องทืี�จะให้กัวาดับ้านถูบ้านซักัผ่้า พัี�เพัียรคำง
ต้องทืำาเองแล้วล่ะ” พัีทืหัวเราะคำิกัคัำกัหาเรื�องอู้งานจนไดั้ เพัียรไดั้ยิน
อย่างนั�นกั็ชัู้มะเหงกัขึ�นแล้วทืำาหน้ายักัษ์ใส่น้องชั้าย
 “ฝันไปเหอะ กั็บอกัเองว่าไม่ไดั้เป็นอะไรมากั หน้าทีื�กั็คำือ             
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หน้าทืี�โว้ย แล้วดัูสิเนี�ย ร้านข้าวมันไกั่ก็ัปิดัแล้ว จะกิันอะไรละทีืนี� 
เดัี�ยวแกัต้องกัินยาดั้วย” คำนพัี�เอ่ยถามขณะทืี�ขับรถผ่่านร้านข้าวมันไกั่                                                                   
ทืี�หมายตาไว้ว่าจะมาตั�งแต่เทืี�ยง ตอนนี�จวนเจียนจะหกัโมงเย็นแล้ว 
ร้านคำ้าต่าง ๆ กั็พัากัันทืยอยปิดั ไม่คำ่อยมีร้านอาหารมากันักัทัื�งทีื�อยู่
ไม่ไกัลจากัตลาดั มีเพัียงร้านสะดัวกัซื�ออยู่ฝั่งตรงข้ามถนน กัับรถเข็น
บะหมี�เก๊ีัยวอีกัหนึ�งคำันซึ�งเพัียรไม่อยากักัิน และคำิดัว่าคำนเป็นน้องกั็คำง
ไม่อยากักัินเหมือนกััน
 “มีบะหมี�เกัี๊ยว แกัจะกัินไหม ?” คำนพัี�ถามเพัื�อคำวามแน่ใจ   
เดัี�ยวจะหาว่าไม่ถาม
 “กั็รู้อยู่ว่าผ่มไม่ชั้อบกัินบะหมี�เกัี๊ยว พัี�กั็ไม่ชั้อบไม่ใชั้่เหรอ เรา
กัลับบ้านแล้วคำ่อยสั�งไกั่ทือดัมากัินกั็ไดั้” คำนน้องเสนอเมนูอาหารเย็น 
เพัียรพัยักัหน้ารับ อันทืี�จริงเขากั็ไม่ไดั้กัินไกั่ทือดัมานานแล้ว ส่วนใหญ่
ชั้อบกัินอะไรง่าย ๆ มากักัว่า
 “กั็ไดั้ แต่อย่ากัินบ่อยนักันะ พัวกัของทือดัของแสลงเนี�ย แกั 
ไม่คำ่อยแข็งแรงกั็รู้อยู่”
 “คำร้าบคำุณพั่อ...เอ้ย! คำุณพีั� กัินบ่อยเสียทืี�ไหนล่ะ กั็ผ่มไม่มี
ตังคำ์” พัีทืหัวเราะชั้อบใจ
 ทัืนทืทีืี�รถแล่นเข้ามาถงึหน้าบ้านเช่ั้า กัส็มัผ่สัได้ัถงึคำวามมืดัสนทิื                                                                                           
และวังเวง บ้านหลังอื�น ๆ ในละแวกัเดัียวกัันต่างปิดัเงียบ บางหลังกั็
รกัร้างเหมอืนไม่มคีำนอยู่ บางหลงัตดิัป้ายประกัาศขาย ถ้าใคำรผ่่านมาเห็น                                                                                      
กั็คำงนึกัว่าทีื�นี�เป็นหมู่บ้านผ่ีสิง โชั้คำยังดัีทืี�มีไฟ้ข้างถนน ไม่อย่างนั�น            
คำงมืดัตึ๊ดัตื�อ ประตูรั�วบ้านเชั้่าของสองพัี�น้องยังเปิดัอ้าซ่าดั้วยเพัราะ       
คำนพัี�รบีจะพัาน้องไปโรงพัยาบาล เพีัยรได้ัแต่หวงัว่าคำงไม่ลมืลอ็กัประตู
บ้านให้ขโมยขโจรมาเอาข้าวของออกัไปเสยีอกีัอย่าง แต่จะว่าไปข้าวของ                                                                                          
กั็ไม่มีอะไรให้เอาไปหรอกั โจรคำงจะเสียเวลาน่าดัูถ้าหลงเข้ามาในบ้าน
ของเขา
 เพัยีรจอดัรถแล้วเข้าไปในบ้าน จดัักัารเปิดัไฟ้ให้เรยีบร้อย กัำาลงั
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จะออกัมาจะช่ั้วยพัยุงน้องชั้ายทืี�ขาเจบ็เข้าบ้าน ปรากัฏว่าน้องชั้ายตวัดัี
กัลบัเดิันกัะเผ่ลกัไปทีื�หน้าประตรูั�ว หมายจะช่ั้วยพีั�ชั้ายปิดัประตรูั�ว เพีัยร
เห็นเชั้่นนั�นจึงร้องห้ามเสียงหลงจนพัีทืสะดัุ้งนึกัว่ามีใคำรตาย
 “ไอ้พัีทื แกัจะทืำาอะไร!”
 “โอ๊ย...ตกัใจหมดัเลยพัี�เพัียร ผ่มกั็จะมาชั้่วยปิดัประตูรั�วน้�ไง”                                                                           
คำนน้องบอกั ในขณะทืี�คำนพัี�เดัินไปดัึงแขนอีกัฝ่ายให้เดัินเข้ามาในบ้าน
แล้วบ่นเป็นหมีกัินผ่ึ�ง ชั้ายหนุ่มไดั้นิสัยน้�จากัแม่มาเต็ม ๆ แม่ของ                                                                  
พัวกัเขากั็ชั้อบบ่นทัื�งเรื�องเล็กัเรื�องใหญ่ บ่นทัื�งวันตั�งแต่เชั้้ายันคำำ�า จน
บางวนัถา้แมไ่มบ่น่อะไรเลยเปน็ตอ้งถามวา่แมไ่มส่บายหรอืเปลา่ เพัราะ
เขาคำ่อนข้างสนิทืกัับแม่ นิสัยบางอย่างจึงถูกัซึมซับจากับุพักัารีโดัยทีื�               
ไม่รู้ตัว
 “แกัไม่ต้องเลย ทืำาเป็นอวดัเกั่ง ถ้าล้มไปอีกัทืีคำราวนี�ไม่ใชั้่แคำ่
เข้าเฝือกัอ่อนแล้วนะ อย่าหาเรื�องให้ฉันปวดัหัวอีกัเลยไอ้พีัทื เข้าไป
ในบ้านกั่อนเลย เดัี�ยวฉันจัดักัารเอง” เพัียรทืำาเสียงดัุใส่ ขณะทืี�คำนน้อง
หัวเราะขำาในทืีทื่าของพัี�ชั้ายทืี�เหมือนแม่เข้าไปทืุกัทืี แต่กัระนั�นกั็ยอม
ทืำาตามทืี�พัี�ชั้ายสั�งโดัยดัี
 พัีทืเดิันเข้าไปในบ้าน ทืิ�งตัวนั�งลงบนโซฟ้าตัวนุ ่มทีื�ทืาง            
เจ้าของบ้านตระเตรียมไว้ให้ผู่้มาอยู่ ชั้ายหนุ่มหยิบโทืรศัพัทื์ขึ�นมากัดั
สั�งไก่ัทือดัจากัร้านดังัมากันิ ในขณะทืี�พัี�ชั้ายกัำาลงัจดัันั�นจดัันี�ตามประสา            
รอไม่นานเสียงออดัหน้าบ้านกั็ดัังขึ�น ดั้วยคำวามเคำยชั้ินทืำาให้พัีทืลุกัขึ�น
จากัโซฟ้า ตั�งใจว่าจะออกัไปรบัไก่ัทือดั แต่เพัยีรทืี�กัำาลงัจดััของอยูร้่องห้าม                                                                                             
ทืันทืี
 “หยุดัเลยไอ้พัีทื เดัี�ยวฉันออกัไปเอาเอง” เพัียรละมือจากัสิ�งทืี�                                                                                 
ทืำาแล้วเดิันไปหยิบกัระเป๋าสตางคำ์ กัำาลังจะเดิันออกัไปทีื�หน้าบ้าน    
พัลันสายตาเหมือนเห็นอะไรบางอย่างบนเพัดัาน เขาเงยหน้าขึ�นมอง 
พับรอยนำ�าบนแผ่่นฝ้าสีขาวเป็นจุดัเล็กั ๆ  แต่เห็นชั้ัดั กัำาลังจะเพั่งดัูให้ดัี                                                                          
แต่เสียงกัดักัริ�งหน้าบ้านดัังขึ�นอีกัหนจนพัีทืร้องเรียกัพัี�ชั้าย
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 “พัี�เพัียร มัวทืำาอะไรอยู่ เขามารอแล้วนะ”
 “เออน่า รู้แล้ว ๆ”
 เพัียรจึงเลิกัสนใจรอยนำ�าบนฝ้าเพัดัานแล้วรีบเดัินออกัไป         
นอกับ้าน เห็นพันกัังานส่งอาหารเดัลเิวอรยืีนทืำาหน้าเลิ�กัลั�กัอยู่ตรงหน้า
ประตูรั�ว ยังไม่ทืันทืี�เพัียรจะไดั้พัูดัอะไร อีกัฝ่ายกั็รีบยื�นถุงไกั่ทือดัให้                                                                                   
คำนสั�งพัลางบอกัอย่างเร่งรีบจนผ่ิดัสังเกัต
 “คำ่าอาหารทืางแอปฯ หักัเงินในบัญชั้ีไปแล้วนะคำรับ ขอบคำุณ
คำรบั” ว่าแล้วพันกัังานก็ัรบีเดิันกัลบัไปขึ�นคำร่อมมอเตอร์ไซค์ำของตวัเอง 
แต่สายตายังมองตรงไปบนหลังคำาบ้านราวกัับกัลัวอะไรบางอย่าง 
 ปกัติเพัียรจะให้ทืิปพันักังานส่งของทืุกัคำรั�ง ชั้ายหนุ่มกัำาลังจะ
หยิบแบงกั์ยี�สิบส่งให้กัับพันักังานแต่กั็ไม่ทัืนเสียแล้ว เมื�ออีกัฝ่ายบิดั
มอเตอร์ไซคำ์ออกัไปอย่างรวดัเร็วจนเขาต้องย่นคิำ�วดั้วยคำวามแปลกัใจ
ว่าอีกัฝ่ายกัลัวอะไร กั่อนจะหันไปดัูบ้านของตัวเองว่ามีอะไรผ่ิดัปกัติ...
ซึ�งกั็ไม่มี
 เพัียรเดิันกัลับเข้ามาในบ้านอย่างไม่เข้าใจทีืทื่าของหนุ ่ม
ส่งอาหารคำนนั�น เขาเดิันเหม่อจนเลยโต๊ะอาหาร พัีทืทีื�กัำาลังนั�งเล่น
โทืรศัพัทื์มือถือรออยู่เห็นดัังนั�นกั็ร้องเรียกั
 “พีั�เพัียร นั�นจะไปไหน จะเอาไกั่ทือดัไปกัินในห้องนอนหรือ       
ยังไง ?”
 คำนเป็นพีั�สะดุั้ง มองรอบข้างจึงไดั้รู้ว่าตัวเองเดิันใจลอยจน 
เกัือบจะเข้าไปในห้องนอนของตัวเองเสียแล้ว เมื�อเห็นเชั้่นนั�นจึงหยุดั    
ตั�งสติแล้วเดิันย้อนกัลับมาทีื�โต๊ะอาหาร วางถุงไกั่ทือดัลง พัีทืรีบ                    
แกัะถุงโดัยพัลัน เขาหิวจนแทืบจะกิันชั้้างไดั้ทัื�งตัวอยู่แล้วเพัราะตั�งแต่
เทืี�ยงยงัไม่ไดัก้ันิอะไรเลย เพัยีรนั�งลงตรงข้ามนอ้งชั้าย เขายงัขมวดัคำิ�ว
สงสยัไม่หายกับัเรื�องทีื�เกัดิัขึ�น พัยายามจะไม่คำดิัแต่ไม่รูท้ืำาไมในหัวยังมี
แต่คำำาถามซำ�าไปซำ�ามาว่าเกัิดัอะไรขึ�นกัับพันักังานหนุ่มคำนนั�น
 “ไอ้พัีทื เมื�อกัี�ตอนทืี�ฉันออกัไปเอาไกั่ทือดั พันักังานส่งทืำาทื่า



22

แปลกั ๆ ยังไงไม่รู้ ทื่าทืางดัูลุกัลี�ลุกัลนพัิกัล” เพัียรระบายคำวามสงสัย
ให้พัีทืฟ้ัง แต่อีกัฝ่ายไม่ไดั้มีทืีทื่าแปลกัใจอะไร
 “เคำ้าปวดัอึหรือเปล่าพัี�เพัียร พัี�กั็น่าจะถามเขา ถ้าปวดัทื้อง       
จะไดั้ให้มาเข้าในบ้านกั่อน บาปกัรรมนะนั�น” ชั้ายหนุ่มหัวเราะแล้วกััดั               
เข้าทืี�น่องไกั่ทือดัซึ�งเป็นส่วนทืี�เขาชั้อบมากัทืี�สุดั
 “ไม่น่าใชั้่ ทื่าทืางมันเหมือนเขากัลัวอะไรบางอย่าง ขนาดัขี�
มอเตอร์ไซคำ์ไปแล้วยังหันมามองทีื�หลังคำาบ้านเรา ฉันก็ัหันมองตาม 
อยากัรู้ว่ามันมองอะไร กั็ไม่เห็นมีอะไรผ่ิดัปกัติ”
 “หรือจะเป็นผ่ี!” พัีทืเอ่ยขึ�นแล้วทืำาตาโต อีกัฝ่ายไดั้ยินเชั้่นนั�น
กั็ทืำาทื่าจะเขวี�ยงขวดันำ�าตรงหน้าใส่แล้วเอ็ดัเสียงดัุ
 “เพั้อเจ้อ! มันจะไปมีผ่ีมีสางไดั้ยังไง คำุณเกัี�ยวกั็บอกัว่าบ้านนี�                                                                         
ไม่มีคำนตาย แล้วผ่ีมันจะมาจากัทืี�ไหน สิงอยู่ในกัระเบื�องหลังคำา               
หรือยังไง คำิดัสิคำิดั!” คำนพีั�เอ่ยอย่างหงุดัหงิดั กั่อนจะเอื�อมไปหยิบ         
ไก่ัทือดัมาหนึ�งชิั้�นแล้ววางลงบนจานกัระดัาษทืี�ซื�อมาจากัร้านสะดัวกัซื�อ 
เอาไว้ใช้ั้ชัั้�วคำราวในตอนนี�ทืี�เพิั�งย้ายเข้ามาและยังมีของใช้ั้จำาเป็นไม่คำรบ 
เขาไม่ชั้อบใชั้้มือกัินไกั่ทือดั ชั้อบใชั้้ชั้้อนกัับส้อมมากักัว่า แต่ในเวลานี�
ไม่มีตัวเลือกัมากันักัจึงจำาเป็นต้องใชั้้มือตามอย่างน้องชั้าย
 “เอ้า...พัี�เพัียร ผ่ีมันอาจไม่ไดั้สิงอยู่ในบ้านกั็ไดั้นะ ไม่เคำยเห็น
ในหนังเหรอ มันกั็สิงไดั้หมดัทืุกัทืี�ทืุกัอย่างนั�นแหละ เออ...ว่าจะเล่าให้
พัี�ฟ้ังตั�งแต่ตอนไปโรงพัยาบาลแล้ว แต่พัี�ไดั้แต่บ่นจนผ่มไม่มีโอกัาส            
ได้ัเล่าสกััทื ีตอนทืี�ผ่มตกัจากับันไดั ผ่มไม่ได้ัซุ่มซ่ามนะพัี�เพัยีร ผ่มรูส้กึั
เหมือนเห็นอะไรบางอย่างวิ�งผ่่านหน้าไป มันเร็วมากัจนผ่มมองไม่เห็น
ว่ามันคำืออะไร” คำนน้องยังจำาคำวามรู้สึกัตอนนั�นไดั้แจ่มชั้ัดั แต่ดัูเหมือน
คำนพัี�จะไม่เชั้ื�อ 
 “ว่าไปเรื�อยน่ะไอ้พัีทื รีบกิันให้เสร็จเร็ว ๆ เลย จะไดั้กัินยา                
พัูดัมากัระวังผ่ีไกั่ทือดัมาหลอกันะโว้ย!” เพัียรฉีกัไกั่ทือดัเข้าปากั                                                                      
ในขณะทีื�พัีทืทืำาไดั้แคำ่ยักัไหล่ พัูดักัับคำนทีื�ไม่เชั้ื�อเรื�องลี�ลับก็ัเหมือน
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รดันำ�าลงบนตอไม้ เขาเชืั้�อเรื�องพัวกันี�แต่ไม่ถึงกัับงมงาย แต่กัระนั�นกั็        
หวงัว่าบ้านนี�คำงไม่มอีะไรน่ากัลวั และสิ�งทืี�เขาเห็นจะเป็นเพัยีงแค่ำตาฝาดั         
หรืออาจเป็นแคำ่หนูวิ�งผ่่านกั็เทื่านั�น
 หวังว่ามันจะเป็นเพัียงแคำ่นั�น...จริง ๆ!



ตอนำท่� 2
โดดเด่�ยวแต่อ�จไม่่เด่ยวด�ย


