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ความเดิมตอนที่แล้ว...
เธอจ�ำได้ไหม ?
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คนื นั้น...คืนฆาตกรรม!

ตัว

‘รดา’ รีบเก็บข้าวของยัดลงกระเป๋า ก�ำลังจะเดินออกจากห้อง
ล็อกเกอร์ แต่อยู่ๆ ไฟก็ดับพรึ่บลงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว หญิงสาว
เผลอร้องกรี๊ดลั่น กระเป๋าที่ยังไม่ได้รูดซิปเรียบร้อยตกลงพื้นท�ำให้
ข้าวของหล่นกระจัดกระจาย ความมืดท�ำให้เธอขวัญผวา แต่กพ็ ยายาม
ปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นเพียงแค่ไฟดับ ไม่มีอะไรน่ากลัว
เพียงอึดใจเดียว...ไฟก็สว่างขึ้นอีกครั้ง หญิงสาวถอนหายใจ
โล่งอก ก่อนจะก้มลงเก็บข้าวของใส่กระเป๋า ในระหว่างนั้นเธอได้ยิน
เสียงฝีเท้าหนักๆ ของใครบางคนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนหยุดที่หน้า
ประตูห้องล็อกเกอร์ รดาคิดว่าคงเป็นยายขวัญซึ่งตกใจที่ไฟดับวิ่งกลับ
มาหาเธอเพื่อให้กลับบ้านเป็นเพื่อน...แต่ไม่ใช่!
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ใครคนหนึง่ สวมหมวกไอ้โม่งยืนจังก้าอยูท่ หี่ น้าประตูหอ้ ง ก่อน
จะพุ่งตัวเข้ามาหารดาโดยที่หญิงสาวไม่ทันได้ตั้งหลัก ร่างหนักๆ ของ
อีกฝ่ายคร่อมร่างของรดาไว้แล้วพยายามบีบคอของหญิงสาวเหมือน
ตั้งใจจะให้ตายไปเสีย แต่รดาไม่ยอมแพ้ เธอรวบรวมก�ำลังสู้สุดชีวิต
เพิ่งเข้าใจความรู้สึกของอรอรินทร์ก็วันนี้นี่เอง
รดาพยายามเปล่งเสียงร้อง ทว่าอีกฝ่ายกลับพยายามบีบคอ
แรงขึ้นอีก ท�ำให้เสียงที่เปล่งออกมาขาดๆ หายๆ หญิงสาวดิ้นพราด
คล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่ก�ำลังจะถูกเพชฌฆาตเชือดคอให้ตายและต้องการ
เอาชีวติ รอด รดาพยายามบอกตัวเองว่าต้องสู้ เธอจะยอมแพ้ไม่ได้ กว่า
จะมาถึงวันนีเ้ ธอต้องผ่านอะไรมาตัง้ เยอะ จะมายอมแพ้กบั เรือ่ งแค่นี้ได้
ยังไง!
วินาทีที่รดากระชากหมวกไอ้โม่งออกจากศีรษะคนร้ายนั้น คือ
จังหวะเดียวกับที่อีกฝ่ายกดมือเข้าไปที่คอหอยของหญิงสาวอย่างแรง
รดาตาเหลือก อ้าปากค้าง ภาพใบหน้าของคนร้ายชัดเจนในความรู้สึก
รู้แล้ว...ฉันรู้ตัวคนร้ายแล้ว ที่แท้คือมันนี่เอง!
แต่ก็ไร้ประโยชน์...
หญิงสาวตาเหลือกขึน้ ก่อนจะกระตุกถีๆ่ หลายครัง้ แล้วขาดใจ
ตายในที่สุด คนร้ายมองร่างของรดาแล้วยิ้ม ความรู้สึกทางเพศรุมเร้า
อย่างรุนแรงก่อนจะท�ำการส�ำเร็จความใคร่กับศพโดยไม่ลืมสวมถุงยาง
อนามัย ที่มือของฆาตกรสวมถุงมือยางสองชั้นมาอย่างเตรียมพร้อม
นั่นคือเหตุผลที่ไม่มีรอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุ ไม่พบคราบอสุจิ และไม่มี
ใครจับได้ว่าเป็นมัน
หมวกไอ้โม่งถูกสวมขึ้นอีกครั้ง ก่อนจัดการน�ำดอกโป๊ยเซียน
สามดอกและมวนยาสูบไปวางบนศีรษะของรดาพลางพึมพ�ำเป็นคาถา
ภาษาเขมร เมือ่ ทุกอย่างเรียบร้อย มันจึงมองศพบนพืน้ แล้วแอบหัวเราะ
ก่อนจะรีบเดินออกไปจากห้องล็อกเกอร์อย่างรวดเร็ว
.....................

10

ตัว

อย

่าง

ฆาตกรสาวสะดุง้ ตืน่ ขึน้ มากลางดึก เหงือ่ แตกไหลซึมไปทัว่ ร่าง
หมูน่ เี้ ธอมักฝันถึงวีรกรรมของตัวเองซำ�้ ไปซำ�้ มา ลางสังหรณ์บางอย่าง
เหมือนจะบอกว่า ‘ความลับ’ ทีเ่ ธอซ่อนไว้อาจก�ำลังจะถูก ‘เฉลย’ ในเร็ว
วันนี้
ไม่มีทาง...ไม่มีทางมีวันนั้น
ฉันไม่มีวันยอม!

บ ท นํ า

ตัว

อย

่าง

เขยิบมาฟัง...โรงหนังมีผี!

อย

่าง
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บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์ยามคำ�่ คืน

ตัว

นัน้ ช่างเงียบสงัดเสียเหลือเกิน เนือ่ งจากวันนีเ้ ป็นวันจันทร์ และช่วงเวลา
นี้ก็เป็นหนังรอบดึกจึงมีผู้ชมน้อยมาก พนักงานสามคนจึงมาจับกลุ่ม
คุยกันตรงหน้าโรงภาพยนตร์ที่แปดเพื่อเป็นการฆ่าเวลา ก่อนเตรียม
ปิดโรงและกลับไปพักผ่อนอย่างเช่นทุกวัน
พนักงานชายร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมเข้มเป็นที่ต้องตาต้องใจ
ลูกค้าสาวถอนหายใจยาวๆ อย่างคนเหนือ่ ยหน่าย ตาทัง้ สองข้างกลอก
ขึ้นมองเพดาน ท�ำปากสระอิแล้วเท้าสะเอวพลางบ่นกระปอดกระแปด
“โอ๊ย...ฉันล่ะอยากจะกรีด๊ เบือ่ ทีต่ อ้ งมาเก๊กแมนเวลาท�ำงานเนีย่
เวลาเจอหนุ่มๆ หล่อๆ อยากให้ท่าบ้างอะไรบ้างแต่ก็ท�ำไม่ได้ นั่นยัง
ไม่นา่ เบือ่ เท่าอีพวกชะนีชอบมาท�ำก้อร่อก้อติกกับฉัน อยากจะจิกตาใส่
แล้วบอกว่า มีตาหามีตาไม่ ฉันเป็นสาวย่ะ หน้านวลขนาดนีย้ งั ดูไม่ออก
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อีกเหรอ!” พนักงานชายใจหญิงนามว่า ‘ปิยะ’ หรือ ‘ปิย่า’ ท�ำหน้า
เซ็งโลก เพื่อนพนักงานหญิงอีกคนหนึ่งที่ได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะคิกคัก
“ช่วยไม่ได้ ก็ดันเกิดมาเป็นกะเทยหล่อเองท�ำไมล่ะ ไปบอก
เมเนเจอร์1 เต้ยเลยสิ ขอแต่งเป็นพนักงานหญิงได้ไหม จะได้ประกาศให้
โลกรู้ไปเลยว่าพนักงานชายนายปิยะที่เห็นหล่อๆ แมนๆ แบบนี้ อยาก
งาบบุรุษนะคะ” พนักงานสาวรูปร่างสะโอดสะอง สีผิวออกไปทางคล�้ำ
เอ่ยขึ้นเป็นเชิงหยอกเย้า ปิยะจิกตาใส่แล้วตอบกลับอย่างทันควัน
“ค่ะ เมเนเจอร์เต้ยจะได้เฉดหัวฉันออกจากมาสเตอร์เธียร์เตอร์
น่ะสิ ยายหอยเชอร์รี่!”
“เดี๋ยวตบปากแตกเลย ฉันชื่อเชอร์รี่เฉยๆ ย่ะ ไม่ต้องเติมค�ำ
น�ำหน้าให้” พนักงานหญิงคนนัน้ แว้ดเสียงใส่ ก่อนจะนึกขึน้ ได้วา่ ไม่ควร
ส่งเสียงดังในเวลานี้ เจ้าหล่อนรีบเอามือปิดปากแล้วหัวเราะคิกคักกับ
ปิยะ ผิดกับพนักงานสาวอีกคนที่เพิ่งมาท�ำงานใหม่อาทิตย์แรก เธอยืน
หน้าซีดไม่พูดไม่จา จนรุ่นพี่ที่ท�ำงานมาก่อนต้องหันไปเอ่ยถามด้วย
ความเป็นห่วง “พดด้วง เป็นอะไรไป ท�ำไมหน้าซีดแบบนี้ ไม่สบาย
หรือเปล่า ?”
‘พดด้วง’ มองหน้ารุน่ พีท่ งั้ สองคนแล้วพยายามฝืนยิม้ ให้ แต่มนั
เป็นรอยยิ้มที่ไม่จรรโลงโลกเอาเสียเลย
“เปล่าค่ะพี่เชอร์รี่ แค่รู้สึกใจไม่ดีนิดหน่อย”
“เรือ่ งอะไรยะ ? ถูกลูกค้าลวนลามหรือเปล่า หล่อไหม โรงไหน
เดี๋ยวไปจับ...เอ๊ย! จัดการให้” ปิยะรีบเสนอหน้า ขณะที่เชอร์รี่หันไปตี
ไหล่เพื่อนเป็นเชิงดุแล้วหันมาถามพดด้วงอย่างจริงๆ จังๆ อีกครั้ง
“มีอะไรบอกมาสิ ถูกลูกค้าคอมเพลนมาหรือเปล่า ?”
“เปล่าค่ะพี่เชอร์รี่ ฉันแค่...กลัวผี”
ทันทีท่ีค�ำว่า ‘ผี’ หลุดออกจากปากพนักงานใหม่ เชอร์รี่กับ
ปิยะก็มองหน้ากันแล้วเงียบลงอย่างเห็นได้ชัด ต่างคนต่างรู้ดีว่าโรง1 เมเนเจอร์ คือ ผู้จัดการสาขา
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ภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์นั้นผีดุขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่ง เคยเกิดเรื่อง
มากมายที่นี่ตั้งแต่ตอนก่อสร้าง มีหลายชีวิตต้องจบลงที่นี่และยัง
วนเวียนอยู่ในโรงภาพยนตร์แห่งนี้...ไม่จากไปไหน
“ท�ำไมอยูด่ ๆี ถึงกลัวยะ ?” ปิยะถาม พดด้วงกลืนน�ำ้ ลายดังเอือ๊ ก
ก่อนจะบอกความจริงที่ตัวเองรู้มา
“เมือ่ คืนตอนกลับไปทีห่ อพักแล้วว่างๆ ฉันเลยเปิดเน็ตดูนนั่ ดูนี่
เจอประวัตโิ รงหนังผีดุ พออ่านไปอ่านมาตามค�ำใบ้ ฉันว่าเป็นมาสเตอร์
เธียร์เตอร์นแี่ หละ ทีส่ �ำคัญ...โรงนัน้ ฉันเป็นคนดูแลฟลอร์คนื นี”้ พดด้วง
บอกเสียงสั่น หันไปมองทางด้านหนึ่ง เห็นเหนือประตูทางเข้าโรง
ภาพยนตร์มีเลขสามเปิดไฟสว่าง...โรงนั้นนั่นแหละ!
“เขาว่ายังไงเหรอ ?” เชอร์รี่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาบ้าง แต่
อยากจะฟังให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
“เขาบอกว่าที่โรงสาม เมื่อสักสี่ห้าปีก่อน มีคนหัวใจวายตรง
ชั้นสองของโรง พี่เชอร์รี่กับพี่ปิย่าก็เคยเข้าไปใช่ไหมคะ โรงสามมันจะ
มีทนี่ งั่ ชัน้ สองซึง่ ตอนนีถ้ กู ปิดตาย ทีต่ อ้ งปิดเพราะมีคนเห็นดวงวิญญาณ
ของคนๆ นัน้ ยังคงนัง่ ดูหนังอยูท่ กุ คืน ถึงว่าสิ ฉันเองก็เคยสงสัยว่าท�ำไม
ต้องปิดตรงที่นั่งชั้นสองด้วย ที่แท้ก็เป็นแบบนี้เอง บอกตรงๆ นะคะ
แค่เงยหน้าขึ้นไปมองยังไม่กล้าเลย” พดด้วงพูดแล้วรู้สึกขนลุกจนต้อง
เบียดร่างเข้าหาปิยะที่กลอกตามองรอบข้างอย่างหวาดระแวงไม่น้อย
“ฉันก็รู้มาเหมือนกันนะ มีวันนึงอยู่กะดึก ขากลับเจอลุงยามที่
ชัน้ ล่างโรงหนัง ลุงแกมายืนรอรถเมล์เป็นเพือ่ น แล้วแกก็บน่ ๆ ว่าไม่อยาก
จะท�ำงานที่นี่แล้ว แกกลัว...” ปิยะหยุดกลืนน�้ำลาย มือทั้งสองข้างบีบ
กันไปมาอย่างไม่มนั่ ใจว่าจะเล่าดีหรือไม่...แต่สดุ ท้ายก็ตดั สินใจเล่า “แก
บอกว่า หมูน่ เี้ จออะไรแปลกๆ บ่อย บางครัง้ ตอนโรงหนังปิดแล้ว แกกลับ
เห็นคนวิง่ ขึน้ ลงบันไดเลือ่ น ตอนแรกก็คดิ ว่าตาฝาด แต่พอเห็นว่าวิง่ หาย
ไปทางเสาในโรงหนังเท่านั้นแหละ รู้เลยว่าไม่ใช่คน บางคนก็มาเคาะ
กระจกตรงตูย้ ามทีแ่ กนัง่ พอแกเปิดออกไปดู ร่างของคนทีเ่ ห็นเพียงแต่
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เงาสีด�ำๆ ก็ปีนฝาผนังขึ้นไปบนป้ายคัทเอ้าท์ อูย...พูดแล้วขนลุกซู่”
ปิยะไม่พูดเปล่า เจ้าหล่อนใช้มือลูบแขนของตัวเองไปมา รู้สึกเหมือน
อากาศรอบข้างที่เย็นยะเยือกจากเครื่องปรับอากาศอยู่แล้วยิ่งเย็น
มากขึ้นกว่าเก่าเป็นเท่าทวีคูณ
“แล้วแกรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น นังปิย่า ?” เชอร์รี่อยากรู้
อยากเห็นทั้งๆ ที่ตัวเองก็กลัวจนแทบปัสสาวะราดไม่ต่างจากพดด้วง
นักหรอก ถึงแม้จะกลัวแต่ก็ไม่คิดที่จะเดินหนีไปไหน ยังคงตั้งหน้า
ตั้งตารอฟังเรื่องที่รุ่นพี่กะเทยจะเล่าต่อ
“เท่าทีร่ นู้ ะ ตอนสร้างมาสเตอร์เธียร์เตอร์เนีย่ ระหว่างหล่อคาน
ชัน้ สามมันดันพังลงมา มีคนงานถูกคานทับตายสองคน คนหนึง่ ถูกปูน
ทับร่างจนแข็งอยู่ในแท่นหล่อเสา กว่าจะแงะออกมาได้ ร่างแหลกจน
ประกอบแทบไม่ได้เลยล่ะ” ปิยะเล่าไปกลัวไป เชอร์รี่ได้ยนิ เช่นนัน้ ก็กลัว
น้อยหน้า รีบเล่าเรื่องของตัวเองบ้าง
“นี...
่ พดด้วงกับแกคงยังไม่รู้ ทีโ่ รงหนังเราน่ะ เคยมีเหตุฆาตกรรม
เมื่อสามปีก่อนด้วยนะ”
“ฆาตกรรม ? ฆาตกรรมในโรงหนังนีเ้ หรอคะพีเ่ ชอร์รี่ ?” พดด้วง
ย่นคิ้วถามด้วยความแปลกใจ อีกฝ่ายพยักหน้ารับแล้วรีบเล่าเรื่องที่
ตัวเองเคยได้อ่านข่าวมาและยังเคยได้ยนิ จากพวกรุน่ พีท่ อี่ ยูม่ าก่อนเล่า
ให้ฟัง
“ใช่ รู้สึกจะเป็นพนักงานนี่แหละ ถูกฆ่าข่มขืนในห้องแต่งตัว
ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยนะ ว่ากันว่าวันดีคืนดีก็จะเห็นวิญญาณ
ของผู้หญิงวนเวียนอยู่ในโรงหนัง นี่คือเหตุผลที่พี่ไม่ยอมไปเปลี่ยนชุด
คนเดียวในห้องแต่งตัว ทัง้ กลัวผี ทัง้ กลัวคน เอ...รูส้ กึ คนทีถ่ กู ข่มขืนจะ
ชือ่ ...” เชอร์รที่ �ำท่านึก ก่อนจะมีเสียงหนึง่ ดังขึน้ ตอบค�ำถามทีห่ ญิงสาว
ยังค้างคาใจ
“อรอรินทร์กับรดา”
“เออ...ใช่ๆ อรอรินทร์กับรดา เอ๊ะ...แล้วพดด้วงรู้ได้ยังไง เคย

