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คําจากสํานักพิมพ์



คําจากนักเขียน

 ดีใจที่ได้พบกับนักอ่านส�านักพิมพ์โซฟากันอีกครั้งครับ เรื่องนี้เนื้อหา
จะกระชับซ่ึงเป็นความจงใจของผู้เขียนท่ีอยากเขียนนิยายท่ีมีจังหวะเดินเร็ว          
ไม่เปลืองหน้า ราคาขายจะได้ไม่แพง เพื่อสู้กับสื่ออ่ืนในโลกแห่งเทคโนโลยีท่ี     
รู้กันว่าวูบวาบรวดเร็วมากในยุคนี้ ดังนั้นจึงเค้นมาแบบเน้นเนื้อล้วน ไม่มีน�้า
ให้เสียเวลา ก็หวังว่าจะให้ประสบการณ์ท่ีสนุกสนาน อีกข้อหนึ่งคือในความสั้น
ก็ไม่ใช่ว่าจะขาดความใส่ใจ เพราะผู้เขียนพยายามแทรกเรื่องต่าง ๆ ที่ชวนให้
ครุ่นคิดในเชิงสังคมหรือจิตวิญญาณลงไปนอกเหนือจากความเป็นเรื่องสยอง
ขวัญ อย่างเช่นประเด็นการเผชิญกันของวิญญาณต่างเชื้อชาติ หรือการพบกัน
ของคนท่ีมาจากหลายประเทศ ความไม่เท่าเทียมกันในฐานะ และโอกาสทาง
สังคม เมื่อผู้คนเกิดในครอบครัวที่มีชนชั้นต่างกัน กระทั่งการเกิดคนละประเทศ
ท่ีมีระบบการปกครองท่ีไม่เหมือนกันซ่ึงสามารถส่งผลให้คนนั้นมีความสุขหรือ
ทุกข์ไปท้ังชีวิต ซ่ึงเช่ือว่าย่ิงในช่วง 3 ปีหลงัตัง้แต่มีปัญหาโควดิระบาด หลายคน
น่าจะได้สัมผัสกับตัวเองโดยตรง และสามารถมีอารมณ์ร่วมกับตัวเอกท้ังหลาย
ท่ีดิ้นรนต่อสู้เอาตัวรอดจากเรื่องอาถรรพ์ และเหนือไปกว่านั้นคือการต่อสู้กับ                                                                               
เรื่องร้ายที่ถูกโยนเข้ามาในชีวิต ก็ขอให้ทุกคนมีพลังฝ่าฟันกันไป และเมื่อใดถึง
เวลาอันสมควร ผู้เขียนคงได้เขียนงานให้ทุกคนได้อ่านกันอีกครั้ง ระหว่างนี้ ขอ
ให้โชคดีมีชัยครับ  
         
      ปองวุฒิ





บทที่ 1
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 แพรใจ หญิงส�ววัยยี่สิบเอ็ด ผิวข�ว รูปร่�งหน้�ต�ดี ยืนอยู่
กล�งล�นดนิกว้�ง บรเิวณนัน้มีเสาไฟอยูต้่นเดยีวให้ความสว่าง ร่างไร้ชีวติ                                                                       
ของคนจ�านวนมากท้ังชายหญิงนบัสบินอนก่ายกองรอบพ้ืนท่ี โดยมีเธอ
เป็นจุดศูนย์กลาง 
 ท่ีน่ากลวัย่ิงกว่านัน้คอื เธอไม่ได้ถกูล้อมด้วยศพเพยีงอย่างเดยีว                                                                     
เท่านัน้ แต่ภายในลานดนิยังเตม็ไปด้วยวญิญาณหลากชนดิ โดยพวกมนั
ก�าลังจ้วงกินซากศพเหล่านั้นอยู่ 
 ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเด็กชายสวมชุดโจงกระเบนสองคนท่ี
หัวเราะคิกคักขณะเอามือล้วงหัวใจออกมาจากร่างชายคนหนึ่ง หรือ
ว่าผีปอบท่ีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับชายแก่จรจัดท่ีก�าลังคว้านท้องชาย                                                                             
อีกคน ฝ่ายหลังนี้หยุดครู่หนึ่ง แล้วเบนสายตามามองทางแพรใจ 
มันจ้องตาหญิงสาวครู ่หนึ่ง ก่อนหันไปกินดื่มเลือดเนื้อศพอีกครั้ง 
พฤติกรรมราวสัตว์ป่าที่ไม่ใส่ใจมนุษย์ผู้เดินผ่านมาในพื้นที่ 
 กลิ่นเลือด ความมืด และความตาย เสียงร้องโหยหวนของ
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วิญญาณ ผสมผสานหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
 หญงิสาวยืนนิง่จ้องมองภาพเหล่านัน้ มท้ัีงความกลวัและความ
รู้สกึคุน้เคยไปพร้อมกนั ฉับพลนักร็ูส้กึช้ืนแฉะบรเิวณมอืท้ังสองข้าง เม่ือ
ยกขึ้นมาดูก็เห็นว่ามันอาบไปด้วยเลือดสีข้น 
 พร้อมกันนั้น มีเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเธอ 
 “เมื่อไหร่เธอจะเลิกหนีพวกเราเสียที”
 ภายในเสี้ยววินาที บรรยากาศน่าสะพรึงกลัวจากวิญญาณร้าย
และซากศพท่ีล้อมร่างเธอกห็ายไป เสยีงโหยหวน คร�า่ครวญเหลอืเพียง
แค่เสยีงครางเบา ๆ  จากเครือ่งปรบัอากาศภายในห้องโดยสารของรถบัส
ท่ีก�าลงัแล่นไปตามถนนเลยีบเขา แพรใจใช้เวลาครู่หนึง่จงึปรบัจติปรบัใจ                      
ให้อยู่กับปัจจุบันได้ 
 นั่นสินะ ท้ังหมดนั้นก็เป็นแค่เพียงความฝัน ขณะนี้เธอก�าลัง
เดินทางไปท�างาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องน่ากลัวพวกนั้นอีกแล้ว เธอ
ทิ้งมันไว้ที่ประเทศไทยซึ่งอยู่ห่างไปหลายพันกิโลเมตร และเวลาก็ผ่าน
มาร่วมสี่ปีแล้วด้วย 
 แพรใจบอกตวัเองเช่นนัน้ ก่อนหันไปมองด้านนอกหวงัปรบัใจ
ให้สงบ ววิทิวทัศน์ข้างทางของจงัหวดัท่ีได้ช่ือว่ามีประชากรอยู่น้อยเตม็
ไปด้วยต้นไม้หลากสีที่เริ่มผลัดใบจากฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น 
 เธอจ้องมองข้างทางอยู่พกัใหญ่ ก่อนหันดูโทรศพัท์มือถอืท่ีสัน่ 
เห็นว่ามีข้อความท่ีถูกส่งมาจากนายจ้าง คุณยูตะ ซ่ึงมีต�าแหน่งเป็น
บรรณาธิการของส�านักพิมพ์แห่งหนึ่ง 
 “เป็นยังไงบ้าง ถึงจุดหมายหรือยัง” 
 “ตามตารางเวลาของรถ น่าจะอกีราวสามสบินาทีค่ะ” เธอพมิพ์
ตอบกลับไป 
 “ทางนั้นน่าจะส่งคนในหมู่บ้านมารับ” 
 “ไม่ต้องห่วงนะคะ ฉันจะท�างานให้ส�าเร็จให้ได้” เธอบอกเขา 
 อีกฝ่ายทิ้งช่วงหายไปพักใหญ่ จนแพรใจคิดว่าเขาคงไม่เขียน
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อะไรกลับมาแล้ว แต่สุดท้ายก็มีข้อความมาว่า 
 “ฉันไม่ห่วงหรอก”  
 แพรใจไม่แน่ใจว่านายจ้างหมายความว่าอย่างไร ไม่ห่วงเพราะ
มั่นใจว่าเธอจะท�าภารกิจที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จ หรือไม่สนใจ 
 แต่คงไม่น่าจะเป็นอย่างหลัง เพราะยูตะอุตส่าห์เสียเงินค่าจ้าง
ราคาแพง ให้เธอท�างานแปลกประหลาดงานนี้ 
 แปลกประหลาดอย่างการจ้างให้ท�าหน้าที่หัวขโมย... 
 แพรใจอาศยัอยู่ญ่ีปุ่นมาเกอืบสีปี่เตม็แล้ว สถานะปัจจบัุนถ้าให้
บรรยายตามตรงคอืเป็นแรงงานเข้าเมืองผดิกฎหมาย โดดวีซ่าท่องเท่ียว 
ซ่ึงถ้าเจ้าหน้าท่ีของรฐัตรวจสอบเจอและด�าเนนิข้ันตอนตามระเบยีบ เธอ
ก็คงถูกส่งกลับประเทศทันที 
 ถ้ามองย้อนไปถึงวันแรกท่ีมาเหยียบแผ่นดินญ่ีปุ่นภายใต้    
ภาพลักษณ์นักท่องเท่ียว เธอไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองจะอยู่ท่ีนี่ได้นาน
ปานนี้ จุดเริ่มต้นคืนนั้น เพียงแค่การหนีจากชีวิตเก่าในประเทศไทย 
 รู้ตัวอีกทีเมื่อเจอเข้ากับช่วงเวลาโควิด-19 ระบาดทั่วโลก เธอ
ก็เก็บตัวเป็นแรงงานเถื่อนอยู่ท่ีนี่ ไม่ไปไหน เรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นจากท่ี
มีเพียงแค่ทักษะเบ้ืองต้นจนถึงระดับสื่อสารคล่อง เน้นหางานท�าตาม
ชุมชนคนไทยหรอืคนต่างชาตด้ิวยกนั ท�าทุกวิถทีางเพือ่เอาตวัรอด ขอ
เพียงได้อยู่อย่างสงบโดยไม่ถูกลากไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเก่าอีก 
 ในงานหลากหลายท่ีเคยท�ามา สิ่งท่ียูตะจ้างเธอท�านั้นจัดว่า
แปลกที่สุด 
 จุดเริ่มต้นของการจ้างวานย้อนกลับไปเมื่อสิบวันก่อน เม่ือ
แพรใจได้รบัค�าแนะน�าจากเพือ่นชาวไทยคนหนึง่ซ่ึงเข้ามาท�างานอยู่ใน
ประเทศนี้อย่างผิดกฎหมายเหมือนกัน 
 “เธอควรไปคุยกับคนคนนี้ ฉันว่างานเหมาะกับเธอมาก”        
อีกฝ่ายบอกขณะนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยกัน 
 “ที่ว่าเหมาะนี่มันยังไง” 
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 “ผู้ชายคนนี้บอกว่าต้องการพวกคนมีของแบบเธอนี่แหละ คน
มีประสาทสัมผัสพิเศษ มีประสบการณ์เกี่ยวกับผีสาง” 
 
 เรื่องความสามารถพิเศษท่ีติดตัวมานั้น ไม่ใช่สิ่งท่ีแพรใจ        
ภาคภมิูใจหรอืคดิน�าเสนอมาเป็นจดุขายแต่อย่างใด แต่หลกัการข้อหนึง่
ในโลกกเ็ป็นจรงิ นัน่คอืคนเราไม่สามารถวิง่หนตีวัตนของตวัเองได้ ต่อให้                                                                            
พยายามแค่ไหน
 เธอแตกต่างจากคนอ่ืน เป็นผู้มีสัมผัสพิเศษตั้งแต่จ�าความได้ 
ซ่ึงเจ้าความสามารถนีก้แ็ยกย่อยเป็นหลายอย่าง เช่น มองเห็นสิง่เหนอื
ธรรมชาติท่ีคนอื่นไม่อาจเห็น ไม่ได้หมายถึงเฉพาะวิญญาณคนตาย
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเห็นลางร้าย ลางดีของคนที่มีชีวิตอยู่ 
 แพรใจไม่คดิโอ้อวด แต่บังเอญิว่าสองปีก่อนหน้านีเ้ธอเคยช่วย
แก้ปัญหาให้แม่บ้านชาวไทยคนหนึ่งท่ีเจอกับวิญญาณผีอาฆาตสิงใน
บ้านหลังใหม่ที่เพิ่งย้ายไปอยู่ ท�าให้ความสามารถส่วนนี้ถูกร�่าลือกันใน
หมู่เพื่อนร่วมชาติ 
 และจากงานใหม่ท่ีถกูแนะน�ามานี ้เห็นได้ชัดว่าช่ือเสยีงของเธอ
เริ่มกระจายออกไปถึงกลุ่มเจ้าของประเทศแล้ว 
 ถ้าให้พูดตามตรง ตอนแรกแพรใจคิดว่าจะปฏิเสธ เพราะ
สังหรณ์ใจไม่ค่อยดีอย่างไรชอบกล เธอไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรท่ี
คดิหวังพ่ึงพาจดุเด่นด้านพลงัเหนอืธรรมชาตขิองตวัเอง จนเพือ่นบอก
ว่าเงนิค่าจ้างท่ีอีกฝ่ายเสนอมานัน้เป็นจ�านวนมากกว่าเงนิท่ีเธอหาได้ใน
แต่ละเดือนประมาณสิบเท่า 
 สดุท้ายเงนิตรากช็นะความกงัวล เธอยอมไปตามนดัเพือ่คยุกบั
ผู้ว่าจ้าง 
 “งานท่ีผมจะให้คุณท�าคือท�าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยของนักเขียน”       
ยูตะซ่ึงเป็นชายร่างท้วม สวมแว่น หน้าตาข้ีเล่นบอกกบัเธอหลงัท้ังสอง
เจอกนัท่ีม้านัง่ในสวนสาธารณะซ่ึงอยู่ไม่ห่างจากส�านกัพิมพ์เขาเท่าไหร่ 
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 แพรใจคิดว่ามันดูแปลกตั้งแต่แรกท่ีอีกฝ่ายนัดพบคุยงานกับ
เธอในท่ีอย่างนี้แทนการนัดในส�านักงาน ดูราวกับฉากการพบเจอของ
พวกสายลับในภาพยนตร์ทั้งหลาย 
 เรือ่งย่ิงทวคีวามแปลกมากข้ึน เมือ่บทสนทนาของท้ังคูด่�าเนนิ
ต่อไป 
 “แต่ว่าฉันไม่มคีวามรูด้้านนีเ้ลยนะคะ แถมภาษากแ็ค่พอสือ่สาร
ได้” เธอบอกตามตรง “คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า” 
 “ไม่ผิดหรอกครับ ขอพูดกับคุณตามตรงเลยดีกว่า ต�าแหน่ง   
ผูช่้วยนกัเขียนท่ีว่ามันกเ็ป็นแค่ฉากหน้าเท่านัน้ สิง่ท่ีผมต้องการให้คณุท�า      
คือไปช่วยงานจุกจิกในบ้านพักตากอากาศของอาจารย์ท่านนั้น แล้ว
แอบเอาต้นฉบับชิ้นหนึ่งมาให้” 
 “แอบเอาต้นฉบับมา หมายถึงขโมยเหรอคะ” 
 “ไม่หนักหนาขนาดนั้นหรอก ความจริงเขาเป็นนักเขียนท่ี
ท�างานอยู่กับผมอยู่แล้ว แค่มีปัญหานิดหน่อย เลยต้องใช้วิธีการ
อ้อมค้อมอย่างนี้” 
 ยูตะอธิบายเพิ่มเติมว่า คนท่ีเขาจะส่งแพรใจไปท�าหน้าท่ี                   
ผู้ช่วยคือนักเขียนวรรณกรรมคนดังของประเทศนามว่า อาจารย์                  
ม�เอดะ คิริย�มะ ซึ่งท�างานกับส�านักพิมพ์มาร่วมยี่สิบปีแล้ว ผลงาน                 
สิบสองเล่มท่ีออกมาล้วนมียอดขายระดับปรากฏการณ์ท้ังสิ้น และ
ปัจจุบันพวกเขาก็คาดหวังผลงานชิ้นที่สิบสามอยู่ 
 “...เพียงแค่มันผ่านมาสี่ปีแล้ว อาจารย์ก็ยังไม่ส่งมาเสียที” 
 “ถ้าอย่างนัน้เขากค็งแค่เขียนงานไม่เสรจ็ ไม่เห็นแปลกตรงไหน
นี่คะ” 
 “อาจารย์ก็บอกอย่างนั้น แต่พวกเราสืบรู้มาว่า จริง ๆ แล้ว
ต้นฉบับเสร็จแล้ว เหลือแค่รีไรต์นิดหน่อยเท่านั้นเอง” 
 “ถ้าอย่างนั้น ท�าไมคุณไม่ขอเขา” 
 “เพราะว่าอาจารย์มาเอดะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง และยึดถือ
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ความสมบูรณ์แบบมากน่ะส ิเรารูข่้าวนีจ้ากการให้ผูช่้วยคนก่อนแอบไป
ค้นดขู้าวของส่วนตวัโดยเจ้าตวัไม่อนญุาต ถ้าเราออกปากขอ เขากจ็ะรู้
ว่าเราจุ้นจ้าน เผลอ ๆ จะตัดสัมพันธ์กับทางส�านักพิมพ์เอา” 
 “แต่ต่อให้ฉันขโมยต้นฉบับมาส�าเร็จ ถ้าคุณเอาไปตีพิมพ์หรือ
ใช้งาน อาจารย์มาเอดะก็คงไม่พอใจอยู่ดีมั้งคะ” 
 “พวกเราไม่คิดเอาไปตีพิมพ์หรอก แค่ทางส�านักพิมพ์ได้ท�า
สัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์กับทั่วโลกไว้ล่วงหน้า และทุกประเทศก็ทวงถาม
มา ดังนั้นถ้าเรามีต้นฉบับสักส่วนหนึ่งให้พวกเขาเห็นสักหน่อย ส่งให้
ดูกันเป็นการภายใน มันก็จะช่วยลดแรงกดดันได้ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องเรียกความเชื่อถือจากนักลงทุนน่ะ” 
 แพรใจคดิว่ามันฟังดแูปลกอยู่ด ีในความพยายามขนาดนัน้เพือ่
ได้เสี้ยวต้นฉบับมา แต่ถ้าคิดว่ามีเหตุผลรองรับก็คงได้ ส�าหรับคนที่มี
สถานะเป็นแค่แรงงานผิดกฎหมายอย่างเธอ คงจะไม่สามารถเอาชีวิต
ไปเทียบกับนักเขียนดังคนนั้นได้
 “เข้าใจแล้วค่ะ สรปุคอืคณุอยากให้ฉันแสร้งท�าเป็นผูช่้วยเขาต่อหน้า                                                                                     
แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือหาทางคัดลอกไฟล์ต้นฉบับส่งมาให้คุณ” 
 “ถูกต้องเลย เธอหัวไวใช้ได้นะ” ยูตะว่า “อ้อ แต่ถ้าเกิดเธอท�า
พลาด ถูกอาจารย์จับได้ ทางเราจะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ เป็น
สิ่งที่เธอคิดท�าเอง” 
 ย่ิงฟังดเูหมือนภารกจิสายลบัในภาพยนตร์เข้าไปใหญ่ ถ้าพลาด
ก็จะโดนตัดหางปล่อยวัด ไม่มีใครช่วยเหลือหรือรับรู้ด้วยสินะ 
 “ฉันท�าก็ได้ค่ะ ถ้าได้ค่าจ้างสูงพอ” 
 “ไม่ต้องห่วง มันคุม้ค่าแน่นอน” เขาบอกแล้วเสนอตวัเลขให้ สงู
กว่าท่ีเพือ่นชาวไทยแนะน�ามาบอกไว้เสยีอีก ดงันัน้จงึถอืว่าลงตวักนัท้ัง
สองฝ่าย 
 “จริงสิ คนท่ีแนะน�าฉันมาเข้าใจถูกหรือเปล่า ท่ีบอกว่าคุณ
ต้องการคนมีความสามารถพิเศษ...”  
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 “อ๋อ หมายถึงเรื่องเป็นคนมีพลังวิญญาณหรือสื่อสารกับผีได้
สนิะ” ยตูะท�าท่าเหมอืนเพ่ิงนกึได้ “อันนัน้เป็นส่วนเสรมิน่ะ เพราะตอนแรก                                                                           
ท่ีเราจะส่งผู้ช่วยไปให้อาจารย์ ท่านปฏิเสธ บอกว่าถ้าหาคนท่ีเคยมี
ประสบการณ์กับเรื่องเหนือธรรมชาติไม่ได้ ก็ไม่ต้องส่งมา” 
 “เพื่ออะไรกันคะ” 
 “แรงบันด�ลใจสำ�หรบัเขียนต้นฉบบั เหน็ว่�ผลง�นใหม่ทีเ่ขยีน
อยูเ่ก่ียวข้องกบัคว�มลกึลับในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ นัน่แถวประเทศ
บ้�นเกิดคุณใช่ไหม” 



บทที่ 2
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 หลังแพรใจลงจ�กรถโดยส�ร เธอมองเห็นรถเก๋งคันหนึ่งจอด
เลยจ�กป้�ยรถไปเล็กน้อย ผู้ชายสองคนยืนแกว่งขายืดเส้นยืดสายอยู่
ด้านนอกรถ หนึ่งในนั้นหันมาทางเธอแล้วโบกมือให้ หญิงสาวจึงเดาว่า
น่าจะเป็นคนที่ถูกส่งมารับเธอจึงลากกระเป๋าเดินไปหา 
 อีกฝ่ายก้าวมาพบเธอคร่ึงทาง เม่ืออยู่ในระยะใกล้เธอจึงเพ่ิง
เห็นว่าเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นแต่เป็นชาวต่างชาติเช่นเดียวกัน หนุ่มผมหยิก     
ผิวสีน�้าผึ้ง หน้าตาเป็นมิตร
 “คุณแพรใจใช่ไหม” เขาเอ่ยถาม 
 “ใช่ค่ะ” 
 “ผมเบนิกโน...เป็นคนฟิลิปปินส์ครับ เป็นไกจิน1 (Gaijin)     
ชาวต่างชาติเหมือนกับคุณ” เขาอธิบาย คล้ายกับเดาใจได้ว่าเธอก�าลัง

 1 ไกจิน (Gaijin) มีความหมายว่า คนนอก หรือชาวต่างชาติ
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คิดอะไรอยู่ 
 “ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก” เธอพยายามส่งยิ้มเป็นมิตรให้ 
 “มา เดี๋ยวผมลากกระเป๋าไปให้” เขาเสนอตัวอย่างสุภาพ
บุรุษ ผู้ชายอีกคนท่ีเป็นหนุ่มตาเรียว ร่างสูงผอม มาดชวนให้คิดถึง          
พวกนักเลง ยกมือทักทายเธอเม่ือเดินเข้าไปใกล้และบอกว่าตัวเองชื่อ 
ฮิโระ  
 หลังจากเข้าไปนั่งในรถเรียบร้อยแล้ว ฮิโระผู้ท�าหน้าท่ีขับรถ   
ไม่พูดจาอะไรมากนัก ปล่อยให้ เบนิกโน ท�าหน้าที่คุยกับแพรใจ
 “คุณรู้หรือยังครับว่าหมู่บ้านท่ีอาจารย์มาเอดะอยู่สภาพเป็น           
ยังไง” 
 “คนจ้างฉันเล่าให้ฟังมานิดหน่อยค่ะ เห็นว่าเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่
กลางภูเขาค่อนข้างสงบ” 
 “ฮ่า ๆ ใช้ค�าว่าสงบคงถือว่าน้อยเกินไปด้วยซ�้า เคยอ่านพวก
การ์ตูนอย่างคินดะอิจิไหมครับ” 
 “เอ่อ เคยค่ะ...” 
 “หมู่บ้านที่อาจารย์และเพื่อนบ้านอาศัยอยู่เนี่ย เหมือนกับฉาก
เกดิเหตฆุาตกรรมในเรือ่งพวกนัน้เลยครบั คอืตัดขาดจากโลกภายนอก 
มีทางเข้าออกแค่ทางเดียว แถมในท่อนสุดท้ายรถก็เข้าไม่ได้ด้วย ต้อง
เดินเท้าเอา ฮ่า ๆ” หนุ่มฟิลิปปินส์พูดอย่างอารมณ์ดี 
 “แล้วน่ากลัวหรือเปล่าคะ” เธอคุยกับเขาไปด้วย 
 “อืม ก็แล้วแต่คนนะ ถ้าใครชอบแสงสีก็อาจจะรู้สึกเหงา หรือ
ใจหลอนไปเองว่าจะมีผีออกมา” 
 “มันก็อาจจะมีผีจริง ๆ ก็ได้นะ” ฮิโระพูดขึ้นครั้งแรกหลังจาก
ขับรถเงียบ ๆ มานาน
 “ผมไม่เคยเห็น” เบนิกโนบอก “คุณก็ไม่เคย ไม่ใช่หรือไง” 
 “เราอาจจะเป็นพวกจิตแข็ง” หนุ่มญี่ปุ่นบอก “แต่ไอโกะกับ
โซเฟียบอกว่าเคยเห็นทั้งคู่เลยนะ” 
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 “สองคนท่ีว่านั่นเป็นใครเหรอคะ” แพรใจถามเมื่อได้ยินชื่อ     
คนอื่นอีก ดูเหมือนจะมีสมาชิกมาอยู่ในหมู่บ้านนี้มากกว่าที่คิด
 “โซเฟียนี่คล้ายกับคุณ ท�างานให้คุณโอบะเจ้าของบ้านอีกหลัง
ในนัน้ ส่วนไอโกะเป็นหลานสาวเรยีนอยู่ ม.4 ของเพือ่นบ้านอกีคนครบั” 
เบนกิโนบอก “นอกจากอาจารย์มาเอดะแล้ว ในหมู่บ้านนัน้มีเจ้าของอ่ืน
อาศัยอีกสี่หลัง” 
 ส�าหรับรายละเอียดส่วนนี้แพรใจไม่เคยรู้มาก่อน ยูตะเพียงแค่
บอกเธอว่านักเขียนดังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเงียบสงบเท่านั้น แต่ไม่ยักรู้
ว่ามีเพื่อนบ้านหรือว่าผู้ติดตามอยู่ด้วย
 ไม่รูว่้าคนพวกนีจ้ะท�าให้งานของเธอยากหรอืง่ายข้ึนกนันะ  
 
 ท่ีเบนิกโนบรรยายว่าหมู่บ้านท่ีเป็นจุดหมายปลายทางนั้น
เหมอืนฉากในพวกนยิายหรอืการ์ตูนแนวฆาตกรรมปรศินา แพรใจค้นพบ
ว่าไม่ได้เป็นการพดูเล่นหรอืโม้เกนิไปสกันดิ เพราะจากป้ายรถ พวกเธอ                                                                                            
แล่นผ่านถนนท่ีตัดไปตามแนวภูเขาซ่ึงไม่นานก็มีเพียงแค่รถของ     
พวกเธออยู่คนัเดยีวไม่มีใครสวนทางมาเลย รอบด้านกมี็เพียงแค่ป่าทึบ
ต้นไม้สูง ไม่เห็นสัญญาณสิ่งมีชีวิต
 ในท่ีสดุรถกล็อดผ่านใต้อโุมงค์คบัแคบให้รถผ่านได้เพยีงคนัเดยีว                                                                                   
เม่ือเจอแสงสว่างอีกครัง้เธอกพ็บว่ารถก�าลงัอยู่บนเนนิเขาสงู ห้านาทีถดัมา                                                                           
ฮิโระหยุดรถบริเวณลานกว้างซึ่งมีรถจอดอยู่ก่อนหน้าแล้วสี่คัน 
 “ท่อนสุดท้าย ต้องเดินเท้าเอา” เบนิกโนบอกพร้อมยักคิ้วให้ 
แล้วจัดการช่วยแบกกระเป๋าน�าทางไป 
 “ให้ตายเถอะ สะพานแขวนนี่นะ” 
 แพรใจอดอุทานออกมาไม่ได้ เม่ือเห็นว่าเบ้ืองหน้าตัวเองคือ
สะพานแขวนท�าด้วยไม้ที่เชื่อมระหว่างเนินเขาสองลูก 
 “ฮ่า ๆ ไม่ต้องห่วงนะ มันแข็งแรงดี รับน�้าหนักได้สบาย ฉัน
กับฮิโระเดินผ่านมาพร้อมกันเม่ือเช้าแล้ว” เบนิกโนหยอกก่อนเดินน�า
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พร้อมกระเป๋าเดินทางของเธอไปก่อน 
 “อืม แต่ไม่รูว่้าถ้าเพิม่เป็นสามคนพร้อมกระเป๋าเดนิทาง จะรบัไหว                                                                            
หรือเปล่านะ” ฮิโระบอกพลางเดินล้วงกระเป๋าตามไป 
 แพรใจยืนนิง่ มองดท้ัูงสองเดนิข้ามไปอย่างคุน้เคยครูห่นึง่แล้ว
ก็ตามไป สะพานไม้แกว่งโยกตามแรงลมเล็กน้อย เธอเหลือบมองไป
เห็นว่าเบ้ืองล่างเป็นแม่น�้าเชี่ยวท่ีอยู่ห่างไปหลายสิบเมตร ถ้าตกลงไป
ก็คงตายแน่ 
 เพียงแค่ข้ามมายังเนินเขาอีกด้านได้ไม่นาน เธอก็มองเห็น    
จุดหมายปลายทางจากระยะไกล 
 “โอ้โห...” แพรใจเผลออุทานออกมาหลงัจากมองไปยังเบ้ืองล่าง 
 ฮิโระคล้ายกบัเดาความรูส้กึของเธอได้ เขาหันไปยักคิว้กบัเบนกิโน                                                                                               
แล้วจากนั้นเดินน�าไปหยุดยืนอยู่ตรงขอบทางด้านหนึ่ง ซ่ึงพวกคนใน
หมูบ้่านเรยีกกนัว่าจดุชมววิ เพราะเป็นต�าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นภาพรวม                                                                                       
ของหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนที่สุด 
 “เหมือนพวกฉากในนยิายลกึลบัใช่ไหมล่ะ” เบนกิโนย�า้เช่นเดมิ 
 “ต�าแหน่งของบ้านแต่ละหลังและถนน ท�าให้มันดูเหมือนดาว
หกแฉกเลยนี่นา” 
 “ใช่ เหมือนดาวเวทมนตร์” 
 แพรใจไม่รูว่้าคนออกแบบผงัหมู่บ้านเป็นใคร แต่นอกจากต้นไม้
หนาทึบปลกูกระจายอยู่รอบบรเิวณ รวมท้ังทะเลสาบท่ีอยู่ตรงกลางแล้ว 
ถนนเช่ือมจดุต่าง ๆ  ท�าให้เกดิสญัลกัษณ์เหมอืนดาวหกแฉก โดยมีบ้าน
หลังใหญ่ทั้งหกอยู่บริเวณมุมแต่ละด้าน 
 “มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอ” 
 “เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะ” ฮิโระยักไหล่ “เจ้าของบ้านแต่ละหลัง
ตอนนี้ เป็นพวกเศรษฐีท่ีมาซ้ือต่อแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นคฤหาสน์ตาก
อากาศ แต่เห็นว่าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่มานานหลายร้อยปีแล้ว” 
 “มันเป็นหมู่บ้านอาถรรพ์อะไรประเภทนั้นหรือเปล่า” เธออด
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ที่จะถามไม่ได้ แม้รู้ว่าพอพูดออกไปแล้วดูไร้สาระก็ตาม “นี่ฉันถามได้
หรือเปล่า” 
 “ฮ่า ๆ ถามได้สิ พวกเราก็สงสัยกันหมดนั่นแหละ” เบนิกโน
หัวเราะ “แต่พวกคนท่ีอาศัยอยู่ ก็ไม่เห็นจะเล่าอะไรนะ พวกเขาแค่
บอกกันว่าชอบที่มันบรรยากาศดี เงียบสงบ รู้หรือเปล่าหมู่บ้านนี้มีชื่อ
ว่าอะไร” 
 “ไม่รู้สิ” เธอส่ายหัว “หมู่บ้านเวทมนตร์หรือไง” 
 “ช่ือว่าหมู่บ้านเทพบันดาลใจน่ะ เห็นบอกว่ามีพลังงานท่ีดี
ท�าให้คนท่ีอาศยัอยู่โชคด ีหรอืว่าเกดิไอเดยีไปประกอบอาชีพจนประสบ    
ความส�าเร็จ” 
 “ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นหมู่บ้านที่ดี มีพลังทางบวกสิ” 
 “กค็งอย่างนัน้มัง้ เห็นคนท่ีอยู่มีแต่ร�า่รวย อย่างอาจารย์มาเอดะ                                                                        
ท่ีเธอมาท�างานให้ก็เป็นนักเขียนเบอร์ต้นของวงการไม่ใช่เหรอ พวก
นายจ้างของเราก็เหมือนกัน พวกเขาประสบความส�าเร็จและร�่ารวยอยู่
แถวหน้าของวงการกันทั้งนั้น” 
 สาวชาวไทยพยักหน้าตอบรับ ระหว่างท่ีนั่งอยู่ในรถด้วยกัน   
สองหนุม่เล่าให้เธอฟังเกีย่วกบัเรือ่งส่วนตวัเลก็น้อย ว่าพวกเขามาอยู่ท่ี
นีไ่ด้อย่างไร ท้ังคู่มีสถานะคล้ายกบัเธอ นัน่คือมาท�าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยหรอื     
ผูต้ดิตามเจ้าของบ้านหลงัอ่ืน เพยีงแค่แตกต่างเรือ่งสาขาอาชีพและราย
ละเอียดเล็กน้อยเท่านั้น 
 เบนิกโนนั้นศึกษาด้านงานศิลปะ มีความฝันอยากเป็นจิตรกร 
เขาบอกว่าตวัเองโชคดมีโีอกาสได้เจอกบั ปิแอร์ จติรกรชาวฝรัง่เศสช่ือดงั                                                                                   
ขณะไปติวท่ีโรงเรียนสอนศิลปะและอีกฝ่ายเห็นความมุ่งม่ันของหนุ่ม
ฟิลิปปินส์เลยชวนให้มาเป็นลูกศิษย์ของเขาระหว่างพักร้อนที่นี่ 
 ส่วนฮิโระนัน้เล่าว่าตวัเองเป็นคนว่างงาน วันหนึง่ก่อเหตทุะเลาะ
วิวาทจนถูกส่งเข้าโรงพยาบาล นายแพทย์โมริ ศัลยแพทย์คนดังมาพูด
เตือนสติเขาให้กลับเนื้อกลับตัว ก่อนเสนอให้โอกาสนักเลงไร้ญาติมิตร
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แบบเขามาท�างานเป็นคนขับรถให้ท่ีนี ่ซ่ึงดูเหมอืนจดุประสงค์หลกัของ
นายแพทย์ก็เพียงแค่อยากช่วยเหลือชายหนุ่มไม่ให้หลงเดินทางผิด
เท่านั้น เพราะเอาเข้าจริง ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้ร่วมสิบวันแล้ว เขาช่วยท�า
หน้าที่คนขับรถเพียงแค่สี่หนเท่านั้น  
 แปลก...แพรใจรูส้กึไม่ค่อยสบายใจ หลงัจากมองทิวทัศน์เบ้ืองล่าง                                                                                    
ไปนาน ๆ 
 ท่ามกลางบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ ความสดช่ืน
ของสายลม อากาศบริสุทธิ์บนเขา รวมท้ังใบไม้หลากสีท่ีแต่งแต้ม
รวมกัน แพรใจรู้สึกเหมือนกับมีบางอย่างติดค้างในใจ สิ่งท่ีเธอก็ไม่
สามารถอธิบายได้ ยังไม่ชัดเจนพอ มันเกดิข้ึนจากประสาทสมัผสัพเิศษ 
สัญชาตญาณภายใน 
 หญิงสาวรู้เพียงว่า โดยปกติ ถ้ามีความรู้สึกเช่นนี้ มันอาจจะ
น�าไปสู่เหตุการณ์ไม่ดี 
 “ระวังตัวเอาไว้เถอะ”
 ฉับพลนัหญิงสาวได้ยินเสยีงดงัก้องในศรีษะ แต่เพยีงแค่ครูเ่ดยีว                                                                            
เท่านั้น เธอยกมือขวาขึ้นมาป้องหูโดยอัตโนมัติเหลียวมองรอบตัวด้วย
ความระแวง 
 ไม่จริงน่า...เสียงนี้ เธอไม่ได้ยินมานานแล้ว 
 “ชมววิกนัพอแล้วม้ัง ไปกนัต่อดกีว่าไหม ต้องเดนิลงไปข้างล่าง
กันอีก” 
 เบนิกโนถามความเห็นหลังจากเห็นเธอยืนนิ่งไป
 “อืม นั่นสินะ” 


