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ความเดิมตอนที่แล้ว...
เธอจ�าได้ไหม ?
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 คนืนั้น...คืนฆาตกรรม!
 ‘รดา’ รีบเก็บข้าวของยัดลงกระเป๋า กำาลังจะเดินออกจากห้อง                    
ล็อกเกอร์ แต่อยู่ๆ ไฟก็ดับพรึ่บลงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว หญิงสาว                                                                                      
เผลอร้องกร๊ีดลั่น กระเป๋าที่ยังไม่ได้รูดซิปเรียบร้อยตกลงพื้นทำาให้      
ข้าวของหล่นกระจดักระจาย ความมดืทำาให้เธอขวญัผวา แต่กพ็ยายาม
ปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นเพียงแค่ไฟดับ ไม่มีอะไรน่ากลัว
 เพียงอึดใจเดียว...ไฟก็สว่างขึ้นอีกครั้ง หญิงสาวถอนหายใจ 
โล่งอก ก่อนจะก้มลงเก็บข้าวของใส่กระเป๋า ในระหว่างนั้นเธอได้ยิน
เสียงฝีเท้าหนักๆ ของใครบางคนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนหยุดที่หน้า
ประตูห้องล็อกเกอร์ รดาคิดว่าคงเป็นยายขวัญซึ่งตกใจที่ไฟดับวิ่งกลับ
มาหาเธอเพื่อให้กลับบ้านเป็นเพื่อน...แต่ไม่ใช่!
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 ใครคนหนึง่สวมหมวกไอ้โม่งยนืจงัก้าอยู่ทีห่น้าประตหู้อง ก่อน
จะพุ่งตัวเข้ามาหารดาโดยที่หญิงสาวไม่ทันได้ตั้งหลัก ร่างหนักๆ ของ     
อีกฝ่ายคร่อมร่างของรดาไว้แล้วพยายามบีบคอของหญิงสาวเหมือน
ตั้งใจจะให้ตายไปเสีย แต่รดาไม่ยอมแพ้ เธอรวบรวมกำาลังสู้สุดชีวิต 
เพิ่งเข้าใจความรู้สึกของอรอรินทร์ก็วันนี้นี่เอง
 รดาพยายามเปล่งเสียงร้อง ทว่าอีกฝ่ายกลับพยายามบีบคอ
แรงขึ้นอีก ทำาให้เสียงที่เปล่งออกมาขาดๆ หายๆ หญิงสาวดิ้นพราด
คล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่กำาลังจะถูกเพชฌฆาตเชือดคอให้ตายและต้องการ
เอาชวีติรอด รดาพยายามบอกตวัเองว่าต้องสู้ เธอจะยอมแพ้ไม่ได้ กว่า
จะมาถงึวนันีเ้ธอต้องผ่านอะไรมาต้ังเยอะ จะมายอมแพ้กบัเรือ่งแค่นี้ได้          
ยังไง!
 วินาทีที่รดากระชากหมวกไอ้โม่งออกจากศีรษะคนร้ายนั้น คือ
จังหวะเดียวกับที่อีกฝ่ายกดมือเข้าไปที่คอหอยของหญิงสาวอย่างแรง 
รดาตาเหลือก อ้าปากค้าง ภาพใบหน้าของคนร้ายชัดเจนในความรู้สึก
 รู้แล้ว...ฉันรู้ตัวคนร้ายแล้ว ที่แท้คือมันนี่เอง!
 แต่ก็ไร้ประโยชน์...
 หญงิสาวตาเหลอืกขึน้ ก่อนจะกระตกุถี่ๆ  หลายครัง้ แล้วขาดใจ
ตายในที่สุด คนร้ายมองร่างของรดาแล้วยิ้ม ความรู้สึกทางเพศรุมเร้า
อย่างรุนแรงก่อนจะทำาการสำาเร็จความใคร่กับศพโดยไม่ลืมสวมถุงยาง
อนามัย ที่มือของฆาตกรสวมถุงมือยางสองชั้นมาอย่างเตรียมพร้อม 
นั่นคือเหตุผลที่ไม่มีรอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุ ไม่พบคราบอสุจิ และไม่มี
ใครจับได้ว่าเป็นมัน
 หมวกไอ้โม่งถูกสวมขึ้นอีกครั้ง ก่อนจัดการนำาดอกโป๊ยเซียน
สามดอกและมวนยาสูบไปวางบนศีรษะของรดาพลางพึมพำาเป็นคาถา
ภาษาเขมร เมือ่ทกุอย่างเรยีบร้อย มนัจึงมองศพบนพืน้แล้วแอบหวัเราะ 
ก่อนจะรีบเดินออกไปจากห้องล็อกเกอร์อย่างรวดเร็ว

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 ฆาตกรสาวสะดุ้งต่ืนขึน้มากลางดึก เหงือ่แตกไหลซมึไปทัว่ร่าง 
หมูน่ีเ้ธอมกัฝันถงึวีรกรรมของตวัเองซำา้ไปซำา้มา ลางสังหรณ์บางอย่าง
เหมือนจะบอกว่า ‘ความลบั’ ทีเ่ธอซ่อนไว้อาจกำาลงัจะถกู ‘เฉลย’ ในเรว็
วันนี้
 ไม่มีทาง...ไม่มีทางมีวันนั้น
 ฉันไม่มีวันยอม!
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เขยิบมาฟัง...โรงหนังมีผี!
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 บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์มาสเตอร์เธยีร์เตอร์ยามคำา่คนื
นัน้ช่างเงยีบสงดัเสยีเหลอืเกนิ เนือ่งจากวนันีเ้ป็นวนัจนัทร์ และช่วงเวลา
นี้ก็เป็นหนังรอบดึกจึงมีผู้ชมน้อยมาก พนักงานสามคนจึงมาจับกลุ่ม 
คุยกันตรงหน้าโรงภาพยนตร์ท่ีแปดเพ่ือเป็นการฆ่าเวลา ก่อนเตรียม
ปิดโรงและกลับไปพักผ่อนอย่างเช่นทุกวัน 
 พนักงานชายร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมเข้มเป็นท่ีต้องตาต้องใจ
ลกูค้าสาวถอนหายใจยาวๆ อย่างคนเหนือ่ยหน่าย ตาทัง้สองข้างกลอก
ขึ้นมองเพดาน ทำาปากสระอิแล้วเท้าสะเอวพลางบ่นกระปอดกระแปด
 “โอ๊ย...ฉนัล่ะอยากจะกรีด๊ เบือ่ทีต้่องมาเก๊กแมนเวลาทำางานเนีย่                                                                                      
เวลาเจอหนุ่มๆ หล่อๆ อยากให้ท่าบ้างอะไรบ้างแต่ก็ทำาไม่ได้ นั่นยัง    
ไม่น่าเบือ่เท่าอีพวกชะนชีอบมาทำาก้อร่อก้อตกิกบัฉนั อยากจะจกิตาใส่
แล้วบอกว่า มตีาหามตีาไม่ ฉนัเป็นสาวย่ะ หน้านวลขนาดนียั้งดูไม่ออก        
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อีกเหรอ!” พนักงานชายใจหญิงนามว่า ‘ปิยะ’ หรือ ‘ปิย่า’ ทำาหน้า                                                                      
เซ็งโลก เพื่อนพนักงานหญิงอีกคนหนึ่งที่ได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะคิกคัก
 “ช่วยไม่ได้ ก็ดันเกิดมาเป็นกะเทยหล่อเองทำาไมล่ะ ไปบอก        
เมเนเจอร์1 เต้ยเลยส ิขอแต่งเป็นพนกังานหญงิได้ไหม จะได้ประกาศให้
โลกรู้ไปเลยว่าพนักงานชายนายปิยะที่เห็นหล่อๆ แมนๆ แบบนี้ อยาก
งาบบุรุษนะคะ” พนักงานสาวรูปร่างสะโอดสะอง สีผิวออกไปทางคลำ้า 
เอ่ยขึ้นเป็นเชิงหยอกเย้า ปิยะจิกตาใส่แล้วตอบกลับอย่างทันควัน
 “ค่ะ เมเนเจอร์เต้ยจะได้เฉดหวัฉันออกจากมาสเตอร์เธยีร์เตอร์ 
น่ะสิ ยายหอยเชอร์รี่!”
 “เดี๋ยวตบปากแตกเลย ฉันชื่อเชอร์รี่เฉยๆ ย่ะ ไม่ต้องเติมคำา 
นำาหน้าให้” พนกังานหญงิคนนัน้แว้ดเสยีงใส่ ก่อนจะนกึขึน้ได้ว่าไม่ควร       
ส่งเสียงดังในเวลานี้ เจ้าหล่อนรีบเอามือปิดปากแล้วหัวเราะคิกคักกับ
ปิยะ ผิดกับพนักงานสาวอีกคนที่เพิ่งมาทำางานใหม่อาทิตย์แรก เธอยืน                                                                              
หน้าซีดไม่พูดไม่จา จนรุ่นพี่ที่ทำางานมาก่อนต้องหันไปเอ่ยถามด้วย
ความเป็นห่วง “พดด้วง เป็นอะไรไป ทำาไมหน้าซีดแบบนี้ ไม่สบาย 
หรือเปล่า ?” 
 ‘พดด้วง’ มองหน้ารุน่พีท่ัง้สองคนแล้วพยายามฝืนยิม้ให้ แต่มนั                                                                            
เป็นรอยยิ้มที่ไม่จรรโลงโลกเอาเสียเลย
 “เปล่าค่ะพี่เชอร์รี่ แค่รู้สึกใจไม่ดีนิดหน่อย”
 “เรือ่งอะไรยะ ? ถกูลกูค้าลวนลามหรอืเปล่า หล่อไหม โรงไหน 
เดี๋ยวไปจับ...เอ๊ย! จัดการให้” ปิยะรีบเสนอหน้า ขณะที่เชอร์รี่หันไปตี
ไหล่เพื่อนเป็นเชิงดุแล้วหันมาถามพดด้วงอย่างจริงๆ จังๆ อีกครั้ง
 “มีอะไรบอกมาสิ ถูกลูกค้าคอมเพลนมาหรือเปล่า ?”
 “เปล่าค่ะพี่เชอร์รี่ ฉันแค่...กลัวผี” 
 ทันทีที่คำาว่า ‘ผี’ หลุดออกจากปากพนักงานใหม่ เชอร์รี่กับ
ปิยะก็มองหน้ากันแล้วเงียบลงอย่างเห็นได้ชัด ต่างคนต่างรู้ดีว่าโรง-

 1 เมเนเจอร์ คือ ผู้จัดการสาขา
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ภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์นั้นผีดุขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่ง เคยเกิดเรื่อง                                                                          
มากมายท่ีนี่ตั้งแต่ตอนก่อสร้าง มีหลายชีวิตต้องจบลงที่นี่และยัง           
วนเวียนอยู่ในโรงภาพยนตร์แห่งนี้...ไม่จากไปไหน
 “ทำาไมอยู่ดีๆ  ถงึกลวัยะ ?” ปิยะถาม พดด้วงกลนืนำา้ลายดงัเอือ๊ก                                                                                  
ก่อนจะบอกความจริงที่ตัวเองรู้มา
 “เมือ่คนืตอนกลบัไปทีห่อพกัแล้วว่างๆ ฉนัเลยเปิดเนต็ดนูัน่ดนูี่                                                                                 
เจอประวัตโิรงหนงัผดี ุพออ่านไปอ่านมาตามคำาใบ้ ฉนัว่าเป็นมาสเตอร์ 
เธยีร์เตอร์นีแ่หละ ทีส่ำาคญั...โรงนัน้ฉนัเป็นคนดแูลฟลอร์คนืนี”้ พดด้วง
บอกเสียงสั่น หันไปมองทางด้านหนึ่ง เห็นเหนือประตูทางเข้าโรง
ภาพยนตร์มีเลขสามเปิดไฟสว่าง...โรงนั้นนั่นแหละ!
 “เขาว่ายังไงเหรอ ?” เชอร์รี่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาบ้าง แต่
อยากจะฟังให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
 “เขาบอกว่าที่โรงสาม เมื่อสักสี่ห้าปีก่อน มีคนหัวใจวายตรง      
ชั้นสองของโรง พี่เชอร์รี่กับพี่ปิย่าก็เคยเข้าไปใช่ไหมคะ โรงสามมันจะ 
มีทีน่ัง่ชัน้สองซึง่ตอนนีถ้กูปิดตาย ทีต้่องปิดเพราะมคีนเหน็ดวงวิญญาณ
ของคนๆ นัน้ยงัคงนัง่ดหูนงัอยูท่กุคนื ถงึว่าส ิฉนัเองกเ็คยสงสยัว่าทำาไม
ต้องปิดตรงที่นั่งชั้นสองด้วย ที่แท้ก็เป็นแบบนี้เอง บอกตรงๆ นะคะ 
แค่เงยหน้าขึ้นไปมองยังไม่กล้าเลย” พดด้วงพูดแล้วรู้สึกขนลุกจนต้อง 
เบียดร่างเข้าหาปิยะที่กลอกตามองรอบข้างอย่างหวาดระแวงไม่น้อย
 “ฉันก็รู้มาเหมือนกันนะ มีวันนึงอยู่กะดึก ขากลับเจอลุงยามที่
ชัน้ล่างโรงหนงั ลงุแกมายนืรอรถเมล์เป็นเพือ่น แล้วแกกบ่็นๆ ว่าไม่อยาก                                                                                             
จะทำางานที่นี่แล้ว แกกลัว...” ปิยะหยุดกลืนนำ้าลาย มือทั้งสองข้างบีบ
กันไปมาอย่างไม่ม่ันใจว่าจะเล่าดีหรอืไม่...แต่สดุท้ายกต็ดัสินใจเล่า “แก
บอกว่า หมูน่ีเ้จออะไรแปลกๆ บ่อย บางครัง้ตอนโรงหนงัปิดแล้ว แกกลบั                                                                                    
เหน็คนวิง่ขึน้ลงบนัไดเลือ่น ตอนแรกก็คิดว่าตาฝาด แต่พอเหน็ว่าวิง่หาย
ไปทางเสาในโรงหนังเท่านั้นแหละ รู้เลยว่าไม่ใช่คน บางคนก็มาเคาะ                                                                               
กระจกตรงตูย้ามทีแ่กนัง่ พอแกเปิดออกไปด ูร่างของคนทีเ่หน็เพยีงแต่                                                                  
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เงาสีดำาๆ ก็ปีนฝาผนังขึ้นไปบนป้ายคัทเอ้าท์ อูย...พูดแล้วขนลุกซู่” 
ปิยะไม่พูดเปล่า เจ้าหล่อนใช้มือลูบแขนของตัวเองไปมา รู้สึกเหมือน
อากาศรอบข้างที่เย็นยะเยือกจากเครื่องปรับอากาศอยู่แล้วยิ่งเย็น                                
มากขึ้นกว่าเก่าเป็นเท่าทวีคูณ
 “แล้วแกรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น นังปิย่า ?” เชอร์รี่อยากรู้           
อยากเห็นทั้งๆ ท่ีตัวเองก็กลัวจนแทบปัสสาวะราดไม่ต่างจากพดด้วง
นักหรอก ถึงแม้จะกลัวแต่ก็ไม่คิดที่จะเดินหนีไปไหน ยังคงตั้งหน้า                                                                          
ตั้งตารอฟังเรื่องที่รุ่นพี่กะเทยจะเล่าต่อ
 “เท่าทีรู่น้ะ ตอนสร้างมาสเตอร์เธยีร์เตอร์เนีย่ ระหว่างหล่อคาน                                                                           
ชัน้สามมนัดนัพงัลงมา มคีนงานถกูคานทบัตายสองคน คนหนึง่ถกูปนู
ทับร่างจนแข็งอยู่ในแท่นหล่อเสา กว่าจะแงะออกมาได้ ร่างแหลกจน
ประกอบแทบไม่ได้เลยล่ะ” ปิยะเล่าไปกลวัไป เชอร์รี่ได้ยนิเช่นนัน้กก็ลวั
น้อยหน้า รีบเล่าเรื่องของตัวเองบ้าง
 “นี.่..พดด้วงกบัแกคงยงัไม่รู ้ทีโ่รงหนงัเราน่ะ เคยมเีหตฆุาตกรรม                                                                                              
เมื่อสามปีก่อนด้วยนะ”
 “ฆาตกรรม ? ฆาตกรรมในโรงหนงันีเ้หรอคะพีเ่ชอร์รี ่?” พดด้วง                                                                                  
ย่นคิ้วถามด้วยความแปลกใจ อีกฝ่ายพยักหน้ารับแล้วรีบเล่าเรื่องที่       
ตัวเองเคยได้อ่านข่าวมาและยงัเคยไดย้นิจากพวกรุน่พีท่ีอ่ยูม่ากอ่นเล่า
ให้ฟัง
 “ใช่ รู้สึกจะเป็นพนักงานนี่แหละ ถูกฆ่าข่มขืนในห้องแต่งตัว                                                                           
ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยนะ ว่ากันว่าวันดีคืนดีก็จะเห็นวิญญาณ
ของผู้หญิงวนเวียนอยู่ในโรงหนัง นี่คือเหตุผลที่พี่ไม่ยอมไปเปลี่ยนชุด       
คนเดยีวในห้องแต่งตวั ทัง้กลวัผ ีทัง้กลวัคน เอ...รูส้กึคนทีถ่กูข่มขนืจะ
ชือ่...” เชอร์รีท่ำาท่านึก ก่อนจะมเีสยีงหนึง่ดงัขึน้ตอบคำาถามทีห่ญงิสาว                                                                              
ยังค้างคาใจ
 “อรอรินทร์กับรดา”
 “เออ...ใช่ๆ อรอรินทร์กับรดา เอ๊ะ...แล้วพดด้วงรู้ได้ยังไง เคย
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