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“นายอยากทำงานกับพวกเราไม่ใช่เหรอ  ข้อสอบวัดความสามารถกับ 

เรียงความแสดงความคิดเห็น สองวิชานี้ที่ข้าราชการต้องสอบ พวกเราก็ต้อง 

สอบเหมือนกัน ถึงจะเป็นการรับสมัครสอบเสรี ยากน้อยกว่านี้นิดหน่อยก็เถอะ  

แต่นายก็ต้องรีบทำเวลาอ่านหนังสือ อีกสี่เดือนก็จะสอบแล้ว เอ้านี่ ด้านหลัง 

มีที่อยู่ นายไปปักกิ่งแล้วไปหาเหออวี้ตามที่อยู่นี้นะ”

— เหล่าเจิ้ง

ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

	 ใครเล่าจะรู้ มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขเช่นคนธรรมดามาหลายสิบปี  

บทจะเจอเรื่องประหลาดก็มาเป็นขบวน จนตงจื้อ นักออกแบบกราฟิกเกม 

ไม่ทันตั้งตัว

	 เขาต้องประสบกับเหตุการณ์อันตรายถึงชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ 

ก็ได้ชายหนุ่มผู้เงียบขรึมเปี่ยมเสน่ห์อย่างหลงเซินช่วยชีวิตเอาไว้ทุกครั้ง  

ทำให้เขาเกิดความประทับใจในตัวอีกฝ่ายเอามาก  ๆ จนคิดหาทางที่จะรู้จัก 

กับอีกฝ่ายให้มากกว่านี้ให้ได้ นับแต่นั้นชีวิตแสนน่าเบื่อของเขาก็เปลี่ยนไป 

ในทันที

	 แต่ว่าจะหันเหไปในทิศทางใดนั้น เห็นทีคุณผู้อ่านคงต้องคอยติดตาม 

ดูกันต่อไปแล้วละ
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บทที ่ 1

รถไฟขบวนหนึ่ง  มุ่งหน้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ

แม้กระทั่งจุดหมายปลายทางก็เข้ากันดีกับฤดูกาลนี้ : ฉางชุน1

ตงจื้อนั่งอยู่บนที่นั่งติดริมทางเดิน คิดว่าศีรษะของตนคงโดนประตู 

หนีบเข้าเสียแล้วถึงได้เลือกที่นั่งชั้นประหยัดบนรถไฟซึ่งต้องใช้เวลาเดินทาง 

นานถึงสามสิบสองชั่วโมง

ใกล้เที่ยงคืนแล้ว ท้องฟ้าด้านนอกเป็นสีดำสนิท ไม่มีทิวทัศน์อะไร 

ให้เชยชม

ไม่รู้เขาผล็อยหลับไปเมื่อไหร่ ฝันได้หน่อยเดียวก็สะดุ้งตื่น รู้สึก 

ปวดปัสสาวะกะทันหัน ขณะที่คิดจะลุกไปเข้าห้องน้ำนั้นเอง ใครบางคน 

ก็เดินผ่านตัวไป ลักษณะหลังค่อมเล็กน้อย ผมสีดอกเลา

อีกฝ่ายเดินเข้าห้องน้ำไปก่อนที่จะปิดล็อกประตูทันที

ตงจื้อขี้เกียจเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ไกลออกไป จึงตั้งใจจะรอให้ 

อีกฝ่ายออกมาก่อน ระหว่างนั้นก็เล่นเกมมือถือด้วยความเซ็งสุดขีด

ก่อนออกมา ตงจื้อคาดการณ์ไว้แล้วว่าขณะอยู่บนรถไฟจะต้องใช้ 

อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก จึงซื้อแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตจำนวนแปดกิกะไบต์มา 

เพื่อการนี้โดยเฉพาะ เพิ่งเข้าเกมไม่ทันไร บนโกลบอลแชนเนลก็มีคนชวน 

1 เมืองหลวงของมณฑลจี๋หลิน ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง ฤดูใบไม้ผลิอันยาวนาน
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เข้าทีมพอดี เขารีบแอดเข้าไป เมื่อแบทเทิลเสร็จ ดูเวลาอีกทีก็พบว่าผ่านไป 

ครึ่งชั่วโมงแล้ว

ประตูห้องน้ำยังคงปิดอยู่ ระหว่างที่เล่นเกมเมื่อครู่นี้ เขาไม่ลืม 

เงยหน้าขึ้นมองเป็นระยะ หลังจากที่คนก่อนหน้าเข้าไปก็ไม่ได้ออกมาอีกเลย  

ตงจื้อไม่มีทางเลือกนอกจากเดินไปเคาะประตู

ไม่ใช่เพราะอยากเข้าห้องน้ำอย่างเดียว แต่เขายังกลัวว่าผู้สูงอายุ 

ด้านในจะเป็นอะไรไปด้วย เพราะผ่านไปนานขนาดนี้แล้วยังไม่ออกมาเสียที

ผลคือ เคาะอยู่นานสองนานก็ไม่มีใครตอบกลับเลย

คงไม่ได้เป็นลมอยู่ในนั้นหรอกนะ ตงจื้อคิด รู้สึกใจคอไม่ดี

พอดีกับที่พนักงานรถไฟออกตรวจการณ์รอบดึกเดินผ่านมาทางนี้  

ตงจื้อจึงรีบเรียกไว้และอธิบายสถานการณ์ให้ฟัง

ทันทีที่พนักงานได้ฟังก็ขมวดคิ้ว ตรงไปเคาะประตูร้องเรียกทันที

ตงจือ้กลัน้ไมไ่หวแลว้จรงิ ๆ เขาทำอะไรไมไ่ดน้อกจากตอ้งวิง่เหยาะ ๆ  

ตลอดทางเพื่อไปห้องน้ำที่อยู่อีกด้าน ขากลับมา พนักงานรถไฟก็ยังเคาะ 

ประตูอยู่ที่เดิม

ชายหนุ่มตระหนักได้ทันทีว่าสถานการณ์ไม่ปกติเสียแล้ว

ในภาวะเช่นนี้ หากคนที่อยู่ด้านในไม่ได้หมดสติหรือหูหนวกก็ควร 

จะได้ยินแล้ว

เห็นได้ชัดว่าพนักงานก็ตระหนักถึงปัญหาเดียวกัน หล่อนใช้วิทยุ 

สื่อสารเรียกพนักงานอีกคนมาหาเพื่อนำกุญแจมาไขประตู

ประตูเปิดออกในที่สุด

ช่วงกลางดึก จำนวนคนในตู้โดยสารมีไม่มาก ส่วนใหญ่จะหลับ 

พิงเก้าอี้หรือไม่ก็เล่นไพ่กันเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ แต่ก็มีอยู่สองสามคนที่ว่างมาก 

จนไม่รู้จะทำอะไร จึงเข้ามามุงดูเหตุการณ์ด้วย

ทว่า ณ วินาทีนั้นทุกคนต่างตะลึงงัน

เนื่องจากไม่มีผู้ใดอยู่ภายในห้องน้ำแคบ ๆ นั้นเลย!

ปฏิกิริยาแรกของพนักงานรถไฟคือตงจื้อโกหก แต่ทันใดนั้นหล่อน 

ก็รู้สึกถึงความผิดปกติที่ตามมา
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หากไม่มีคนเข้าไปจริง ๆ ทำไมประตูถึงถูกล็อกจากด้านในล่ะ

รถไฟเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ความเป็นไปได้ที่อีกฝ่ายจะกระโดด 

ออกไปนอกรถก็มีไม่มาก

ต่อให้กระโดดออกไปจริง ๆ แต่หน้าต่างห้องน้ำก็ล็อกอยู่เหมือนกัน!

ตงจื้อยืนกรานด้วยความมั่นใจ “ผมเห็นกับตาตัวเองว่าเขาเข้าไป 

ในนั้น!”

พนักงานรถไฟรู้สึกคลางแคลง “เขาออกมาแล้ว แต่คุณไม่เห็น 

หรือเปล่า”

แล้วเรื่องที่ประตูถูกล็อกจากด้านในล่ะ จะอธิบายยังไง

ทุกคนได้แต่มองหน้ากันไปมา พนักงานขยับปากพึมพำ ให้คำตอบ 

กับตนเองรวมถึงคนอื่นด้วยว่า “ตัวล็อกคงจะพังละมั้ง!”

ตงจื้อมองไปทางหลังที่นั่งของตนตามสัญชาตญาณ ในตู้โดยสารนี้ 

มีคนไม่มาก ท่ามกลางแสงจากดวงไฟสลัวราง บางคนกำลังนอนหลับ  

บางคนกำลังเล่นไพ่ บางคนกำลังสวมหูฟังดูหนัง ไร้ร่องรอยของชายชรา 

คนที่ตนเห็นเมื่อครู่

เพราะแสงไฟมดืสลวัเกนิไปเขาจงึเหน็ไมช่ดั หรอือกีฝา่ยไปทีตู่โ้ดยสาร 

อื่นแล้วกันแน่

นี่เป็นเรื่องพิสดารเรื่องแรก

ตงจื้อกลับไปยังที่นั่งของตน ตามองไปทางห้องน้ำเป็นระยะ หลัง 

จากนั้นก็มีผู้โดยสารเข้า ๆ ออก ๆ อีกหลายคน ทุกอย่างล้วนปกติดี

ที่นั่งข้างเขาไม่มีคนนั่ง  ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ตรงข้ามก็ลงจากรถไป 

ตั้งแต่สถานีก่อนแล้ว วัยรุ่นบางคนที่นั่งกระจัดกระจายกันอยู่ด้านหลังอยาก 

เล่นไพ่พิชิตแลนด์ลอร์ด บังเอิญเห็นว่าตรงเขามีที่นั่งว่างเยอะ จึงเข้ามา 

สอบถามและชวนตงจื้อให้เล่นไพ่ด้วยกัน

ปกติตงจื้อเป็นคนรักความครื้นเครง แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ 

เมือ่ครูม่า ในใจเขากร็ูส้กึแปลก ๆ อยูต่ลอด อยากจะใชค้วามคดิอยูก่บัตวัเอง 

สักพัก จึงปฏิเสธไปอย่างสุภาพ แต่ก็หยิบกระเป๋าที่วางอยู่บนที่นั่งข้าง  ๆ  

ลงไปวางไว้บนพื้น ยกที่ว่างให้อีกฝ่ายอย่างใจกว้าง
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เด็กวัยรุ่นสองสามคนถือไพ่กับขนมเข้ามาด้วยความรื่นเริง ทุกคน 

สนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว ตงจื้อได้รู้ว่าพวกเขาเป็นนักเรียนที่นัดกันออกมา 

เที่ยวก่อนเรียนจบ

“ฉันคิดว่านายเด็กกว่าพวกเราเสียอีก!” ชายรูปร่างสูงใหญ่ผึ่งผาย 

ประหลาดใจเป็นอย่างมากหลังจากที่รู้ว่าตงจื้อทำงานมาหลายปีแล้ว

ตงจื้อมีเค้าโครงใบหน้าอ่อนโยน แม้แต่เส้นผมก็ยังอ่อนนุ่มอีกด้วย  

รูปร่างหน้าตาแบบนี้มักได้เปรียบ ตอนอายุน้อยว่าดูเด็กแล้ว ตอนอายุมาก 

ก็ยังดูเด็กอยู่

โดยเฉพาะผิวพรรณของเขาที่ขาวยิ่งกว่าเด็กผู้หญิงด้วยซ้ำ

ตงจื้อได้ฟังคำพูดทำนองนี้เป็นประจำจนรู้สึกชินเสียแล้ว เขารับฟัง 

ยิ้ม ๆ โดยไม่โต้ตอบ ในหัวเผลอปรากฏภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ยามที่ชายชรา 

เดินผ่านตัวเขาไป

ทำไมคนคนหนึ่งถึงเข้าไปในห้องน้ำแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยได้  

หรือว่าในห้องน้ำจะมีช่องว่างต่างมิติที่ใครก็มองไม่เห็น

คิดไปคิดมาเขาก็ค่อย ๆ สัปหงกโดยไม่รู้ตัว

เด็กสาวที่เล่นไพ่อยู่ใกล้ ๆ เห็นดังนั้นก็รีบส่งเสียงชู่ เสียงพูดคุยของ 

ทุกคนจึงเบาลงในพริบตา

ผู้ที่กำลังหลับใหลพิงศีรษะกับหน้าต่างรถ ขนตาก่อให้เกิดเงาดำ 

เบาบางทาบทับถุงใต้ตา กระทั่งเวลาหลับ คิ้วกับตาก็ยังหยักโค้งราวกับ 

กำลังยิ้มอยู่

ทว่าความสงบนี้คงอยู่ไม่นาน รถไฟแล่นผ่านรางขรุขระช่วงหนึ่ง  

แรงสั่นสะเทือนที่ค่อนข้างมากทำให้ท้ายทอยกระแทกโดนขอบหน้าต่าง  

ตงจื้อร้องโอ๊ย  ยกมือกุมหัว  ตื่นเต็มตาทันที  สีหน้าครึ่งหลับครึ่งตื่น  

งงงวยไม่รู้เรื่อง

เด็กสาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นท่าทางนั้นของเขาก็รู้สึกว่าทั้งน่ารัก 

ทั้งตลก หล่อนอดหัวเราะไม่ได้ ไพ่หลุดจากมือตกลงพื้น ไถลมาที่ใต้ 

ฝ่าเท้าตงจื้อ

ชายหนุ่มก้มตัวลงไปช่วยเก็บ ทันทีที่พลิกหน้าไพ่ขึ้นมาก็เจอคำว่า ‘ผี’
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ตงจื้อเกิดแรงบันดาลใจทันควัน เขาส่งไพ่กลับคืน หยิบกระดาษกับ 

ดินสอออกจากกระเป๋า แล้วลากดินสอไปบนนั้นอย่างเสรี

“นายวาดตัวอะไร” เด็กหนุ่มที่นั่งอยู่ข้าง ๆ หาจังหวะเหลือบมอง

“ผีพราย” ตงจื้อตวัดปลายดินสอฉับไวโดยไม่เงยหน้า

ปีศาจตนหนึ่งที่มีใบหน้าอัปลักษณ์ แขนขาทั้งสี่กางค้ำพื้น เต้นเร่า ๆ  

อย่างมีชีวิตชีวาอยู่บนแผ่นกระดาษ

เขาไม่ได้นึกอยากแสดงฝีมือขึ้นมากะทันหัน

ก่อนการเดินทางเที่ยวนี้  ตงจื้อทำงานอยู่อย่างหนึ่ง  นั่นก็คือ  

นักออกแบบกราฟิกเกมที่ลำบากแสนเข็ญยิ่งกว่าโปรแกรมเมอร์เกม

ทำงานสามปี  เพื่อนร่วมงานในแผนกหนีออกไปคนแล้วคนเล่า  

สุดท้ายแม้แต่หัวหน้าทีมออกแบบก็หนีไปด้วย ผู้ที่ไร้ความทะเยอทะยาน 

อย่างตงจื้อจึงจับพลัดจับผลูกลายมาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบ

ไม่ใช่เพราะเขาโชคดีหรือมีความสามารถเก่งกาจอะไรหรอก  แต่ 

เป็นเพราะผู้จัดการโปรเจ็กต์ในแผนกพวกเขาเป็นคนที่ทำงานด้วยยาก 

เป็นพิเศษต่างหาก ทั้ง  ๆ  ที่เป็นเกมมือถือเทพนิยายจีนโบราณแท้  ๆ ยังจะ 

ให้พวกเขาเพิ่มความเป็นจิบิ2 เข้าไป พอนักออกแบบวาดออกมาเป็นแนว 

จิบิจริง ๆ ผู้จัดการโปรเจ็กต์กลับแสดงท่าทีไม่พอใจ หาว่ามันมีความโบราณ 

ไม่พอ เป็นแบบนี้กลับไปกลับมาสามสี่รอบ บรรดานักออกแบบต้องทำงาน 

ล่วงเวลาหลายเดือนติดต่อกัน  เส้นผมบนศีรษะโดนถอนจนแทบโล้น  

อีกนิดก็จะเป็นบ้าเพราะเขาอยู่แล้ว เลยพากันทยอยโยกย้ายงานกันไป 

คนแล้วคนเล่า

มาถึงตอนนี้ตงจื้อก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกัน  ตอนที่อีกฝ่ายบอก 

ให้พวกเขาแก้ภาพร่างเป็นรอบที่นับไม่ถ้วน เขาก็โยนดินสอใส่หน้าผู้จัดการ 

ตัวอ้วนทันที ลาออก ไม่ทงไม่ทำมันแล้ว

แต่ลาออกก็ส่วนลาออก เขายังเหลือภาพร่างอีกสองสามแบบที่จะ 

2 จิบิ หรือ chibi หรือ super deformed (SD) ในภาษาอังกฤษ เป็นตัวการ์ตูนรูปแบบหนึ่ง 

ที่มีขนาดตัวเล็ก หัวโต ส่วนใหญ่ใช้สัดส่วน 1 : 3 จากขนาดตัวจริง

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



แฟ้มคดีกรมปราบปีศาจ เล่ม 1

6

ต้องทำส่ง ‘ผีพราย’  ก็คือตัวละครบอสเล็กในดันเจี้ยน3 ของเกมที่กำลังจะ 

เปิดตัวนั่นเอง

คิดมาถึงตรงนี้ อารมณ์ของตงจื้อก็แจ่มใสขึ้น เขาฮัมเพลงไปด้วย

ดูเหมือนเด็กหนุ่มจะสนใจมาก ถามต่อว่า “ชื่อผีพรายเฉย ๆ เหรอ”

“ชื่อเรียกแบบเป็นทางการคือลิงน้ำ” ตงจื้ออธิบาย “มันอาศัยจังหวะ 

ตอนที่คนว่ายน้ำอยู่ฉุดตัวลงไปใต้น้ำ หาตัวตายตัวแทน คล้าย  ๆ  กัปปะ 

ในตำนานญี่ปุ่น”

เขาใช้ดินสอวาดเค้าโครงดวงตาของลิงน้ำออกมาอย่างละเอียด  

พอมีดวงตาดำทะมึนคู่นี้แล้ว ลักษณะโดยรวมก็ดูคล้ายปีศาจขึ้นมาทันควัน

รถไฟวิ่งด้วยความเร็วสูง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแสงเงา 

นอกหน้าต่าง แสงที่สะท้อนลงบนตัวลิงน้ำคล้ายเป็นการเพิ่มกลิ่นอายความ 

น่ากลัวให้กับปีศาจในภาพ

“วาดแบบนี้ไม่ถูก” จู่ ๆ เด็กหนุ่มคนนั้นก็บอก

ไม่ถูกตรงไหน ตงจื้อสงสัย

อีกฝ่ายเอื้อมมือเข้ามา ชี้ไปที่หัวของลิงน้ำในภาพแล้วบอก “ส่วนหัว 

น่าจะโดนควักออกไปส่วนหนึ่ง ให้ข้างในเป็นช่องกลวงด้วย”

ตงจื้อรู้สึกงุนงง ถามไปเรื่อยว่า “ทำไมถึงกลวงล่ะ”

“ก็ยังไม่ได้เริ่มดูดมันสมองไง  พอดูดมันสมองเข้าไปแล้วถึงจะ 

ดูเหมือนคนมากขึ้น ไม่อย่างนั้นจะหาตัวแทนได้ยังไง”

ตงจื้อขนลุกซู่เมื่อได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายกล่าว เขาเงยหน้ามอง

เด็กหนุ่มกำลังส่งยิ้มมาทางเขา ฟันขาวเด่นชัดให้ความรู้สึกน่าพิศวง 

อย่างบอกไม่ถูก

“นายว่าใช่ไหมล่ะ” เมื่อเห็นตงจื้อยังไม่ตอบ เขาก็ขยับเข้ามาถามซ้ำ 

อีกรอบ

ไม่รู้ไปยังไงมายังไง จู่  ๆ  ตงจื้อก็สังเกตเห็นว่าที่บริเวณหน้าผากของ 

3 พื้นที่ในเกมที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับทำภารกิจหนึ่ง  ๆ โดยมีรางวัลเป็นไอเทมต่าง  ๆ  

เข้าเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม
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อกีฝา่ยมรีอยแดงเลก็ ๆ อยูห่นึง่รอย ลากยาวจากดา้นหนึง่ไปจรดอกีดา้นหนึง่  

ราวกับว่ากะโหลกศีรษะเคยผ่านการผ่าตัดมาก่อน

จู่ ๆ เขาก็รู้สึกปากคอแห้งผาก แข้งขาอ่อนแรง

จังหวะที่อีกฝ่ายกำลังจะขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นนั้น เขาก็ผลักตัว 

เด็กหนุ่มออกไปอย่างแรง พลันเด้งตัวขึ้น

แล้วก็ลืมตาโพลง!

ความฝันงั้นเหรอ

ตงจื้อจ้องมองไปทางวัยรุ่นสองสามคนที่ยังเล่นไพ่อยู่ตรงหน้า พูด 

อะไรไม่ออกชั่วขณะ

พวกเขาเองก็ตกใจจนสะดุ้งเพราะการเคลื่อนไหวของตงจื้อที่จู่  ๆ  

ก็ลืมตา ผุดลุกขึ้นนั่งตัวตรงเช่นกัน

“นายไม่เป็นไรนะ” เด็กหนุ่มคนที่สนทนากับเขาในความฝันเมื่อครู่ 

ถาม

ตงจื้อจ้องหน้าผากอีกฝ่ายเขม็ง

บนนั้นมีสิวสองสามเม็ด แต่ไม่มีรอยแดงอะไร

มองไปทางลิงน้ำที่ตัวเองวาดก่อนหลับฝัน มันกำลังจ้องมายังเขา 

ด้วยดวงตาสีขมุกขมัว

“รู้สึกอุดอู้น่ะ ฉันจะออกไปเดินเล่นสักหน่อย”

ตงจื้อจิตใจว้าวุ่น ยัดกระดาษกับดินสอเข้ากระเป๋าเป้ หาข้ออ้าง 

ไปเรื่อยพลางหยิบเป้ขึ้นมา แล้วเดินออกไปด้านนอกทันที เด็กหนุ่มรีบ 

หลีกทางให้เขา

ทุกคนมองแผ่นหลังของชายหนุ่มที่รีบร้อนเดินออกไป ต่างงุนงง 

เป็นไก่ตาแตก

ตงจื้อบอกตัวเองว่าไม่ต้องคิดมาก ขณะเดียวกันก็อดคิดไม่ได้ว่า  

ตู้โดยสารตู้นั้นมีสิ่งผิดปกติ

เดินผ่านตู้โดยสารสองตู้ไป ในที่สุดเขาก็พบตู้โดยสารชั้นประหยัด 

ที่มีคนค่อนข้างเยอะ เมื่อเห็นที่นั่งว่างจึงเดินเข้าไป

“หวัดดี ไม่ทราบว่าตรงนี้มีคนนั่งไหม”
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ชายฉกรรจไ์วห้นวดทีก่ำลงัเลน่เกมเงยหนา้ปรายตามาทางเขาแวบหนึง่  

ปากร้องบอก “ไม่มี นั่งเถอะ!”

อีกฝ่ายมีรูปร่างกำยำล่ำสัน เต็มไปด้วยมาดของชายชาตรี ตงจื้อ 

รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันที

เขาเหลือบตามอง อีกฝ่ายกำลังเล่นเกมอยู่ เป็นเกมเดียวกับที่ตงจื้อ 

ทำก่อนลาออกมา

เกมนี้มีชื่อว่า  ดินแดนไกลโพ้น อิงตำนานจาก  คัมภีร์ภูผามหานที 

เป็นฉากหลัง นำเทพเจ้าและพระพุทธเจ้าบนสวรรค์กับปีศาจบนโลกมนุษย์ 

มาอยู่ร่วมกัน  หลังออกวางตลาดก็ได้รับความนิยมในวงกว้าง  ครอง 

อันดับต้น  ๆ  ของบอร์ดจัดอันดับอย่างรวดเร็ว กำไรของเกมเป็นตัวตัดสิน 

ผลงานของพนักงานในแผนก ดังนั้นตลอดสามปีมานี้ แม้งานจะเหนื่อย  

แต่เงินเดือนกับสวัสดิการไม่เลวเลย ตงจื้อคนเดียวเลี้ยงทั้งครอบครัวได้ 

โดยไม่อดอยาก  ได้ เงินมายังเหลือส่วนน้อยให้ เก็บหอมรอมริบบ้าง  

ไม่อย่างนั้นคงทนคนโรคจิตอย่างผู้จัดการโปรเจ็กต์ได้ไม่ถึงสามปี หนีเตลิด 

ไปตั้งแต่ปีแรกแล้ว

“วางกำลังแบบนี้สู้จู้หรง4 ไม่ได้ นายต้องเปลี่ยนสัตว์อัญเชิญ!” เขา 

อดเปรยไม่ได้

ชายฉกรรจ์เพิ่งแบทเทิลแพ้ โดนคนในทีมด่าจนเสียหมาพอดี ได้ยิน 

ดังนั้นจึงบอกอย่างหัวเสีย “นายเก่งนักก็เล่นเองสิ!”

ตงจื้อไม่เกรงใจ รับโทรศัพท์มาแล้วเริ่มเปลี่ยนเครื่องแบบกับสัตว์ 

อัญเชิญทันที จากนั้นก็ไปฝ่าดันเจี้ยนกับทีม การเคลื่อนไหวปราดเปรียว 

ช่ำชอง แค่เห็นก็รู้เลยว่าเป็นหนุ่มโอตาคุระดับอาวุโสที่ปราศจากชีวิตกลางคืน

ชายฉกรรจ์เลื่อมใสอย่างสุดซึ้ง “ลูกพี่อยู่เซิร์ฟไหน แบ่งขาให้ฉัน 

กอดข้างหนึ่งได้ไหม”

ตงจื้อกลืนไม่เข้าคายไม่ออก “เราสองคนอยู่เซิร์ฟเดียวกัน นาย 

แอดฉันเป็นเพื่อนก็แล้วกัน”

4 ตัวละครในเทพนิยายปรัมปราของจีน คนรุ่นหลังขนานนามว่าเป็นเทพแห่งไฟ
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ไป  ๆ  มา  ๆ  ทั้งคู่ก็คุยกันถูกคอ ตงจื้อได้รู้ว่าชายฉกรรจ์ชื่อเหออวี้  

จะไปเที่ยวฉางชุนเหมือนกัน

เหออวี้บ่น  “หนทางแสนไกล  ไม่นั่งเครื่องบินยังพอทำเนา  แต่ 

หัวหน้ายังไม่ยอมซื้อตั๋วรถไฟหัวกระสุนให้ แถมยังให้ฉันมานั่งชั้นประหยัด 

อีก!” 

บริษัทอะไรทำไมขี้งกขนาดนี้! ตงจื้อลิ้นจุกปาก พูดไม่ออก

“หัวหน้านายคงไม่ได้อยู่ในตู้โดยสารนี้หรอกนะ ระวังเขาได้ยินล่ะ”

เหออวี้กลอกตา “ไม่เป็นไรหรอก เขาอยู่ตู้นอนพิเศษทางนู้น!”

ตงจื้ออดเวทนาอีกฝ่ายไม่ได้ ดูท่าบริษัทนี้จะโรคจิตกว่าแผนกเขา 

เสียอีก

“ตงจื้อ ชื่อนายน่าสนใจดี” เหออวี้บอก “แซ่ตงจริง ๆ เหรอ มีแซ่นี้ 

ด้วย?”

ตงจื้อบอกยิ้ม  ๆ  “แน่นอน  ก็เพราะแซ่ตงนี่แหละเลยชื่อตงจื้อ  

จำงา่ยด ี พอดกีบัทีฉ่นัเกดิวนัเทศกาลตงจือ้5 ดว้ย บงัเอญิมากเลยใชไ่หมละ่”

เหออวี้เงยหน้าสำรวจอีกฝ่ายอย่างละเอียด จากนั้นจึงพยักหน้า  

“บังเอิญมาก”

การสนทนาบวกกบัการเลน่เกมทำใหค้วามหวาดผวาเมือ่ครูท่ีย่งัตกคา้ง 

อยู่ในใจค่อย  ๆ  เลือนหายไป ตงจื้อนึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังร่างรูปไม่เสร็จ  

จึงหยิบมันออกมาจากกระเป๋าเป้

เหออวี้เห็นรูปนั้นก็ร้องเอ๊ะ “รูปของนายคล้ายกับสไตล์ของ ดินแดน 

ไกลโพ้น เลย!”

ตงจื้อวาดเล็บให้ลิงน้ำ บอกโดยไม่เงยหน้าว่า “ใช่สิ ก็ฉันนี่แหละ 

นักออกแบบกราฟิกเกมของ  ดินแดนไกลโพ้น ยูสเซอร์เนมที่ใช้ข้างนอกคือ 

ตุ้งตุ้งแช่”

เหออวี้อ้าปากค้าง ตงจื้อให้เขาดูลายเซ็นกับภาพวาดที่บันทึกไว้ใน 

5 เทศกาลตังโจ่ย เทศกาลฤดูหนาวของจีน หรือเทศกาลไหว้ขนมบัวลอย เป็นวันที่กลางวัน 

สั้นที่สุดและกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี
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โทรศัพท์ก่อนหน้านี้ อีกฝ่ายถึงเชื่อ

“มหาเทพ ไดโ้ปรดรบัการคารวะจากขา้ดว้ย!” เขาโผกอดตงจือ้แรง ๆ  

“สวรรค์ ฉันได้สัมผัสเทพตัวเป็น ๆ แล้ว!”

คนที่สัปหงกอยู่ฝั่งตรงข้ามสะดุ้งตื่น มองมาทางพวกเขาด้วยสีหน้า  

‘ที่แท้ก็คู่ไม้ป่าเดียวกันนี่เอง’

ตงจื้อไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี อยากดันตัวอีกฝ่ายออก แต่ช่วย 

ไม่ได้ที่เหออวี้กอดแน่นเกินไป ดันเท่าไหร่ก็ไม่ขยับ

เหออวี้ทำหน้าเป็นปลื้ม “สวรรค์เมตตาฉันแล้ว ถึงจะมีหัวหน้าเป็น 

คนขี้งกใจดำ แต่ก็ประทานโอกาสให้ฉันได้พานพบมหาเทพ!”

เขารีบควักสมุดกับดินสอออกจากกระเป๋าด้านข้าง บอกด้วยนัยน์ตา 

เป็นประกายว่า “ท่านมหาเทพ เซ็นชื่อให้ฉันหน่อยได้ไหม”

ตงจื้อ “เซ็นกี่ชื่อล่ะ”

เหออวี้ “เซ็นทุกหน้าเลยได้หรือเปล่า”

ตงจื้อ “...”

เขาลองดแูลว้ สมดุเลม่นัน้นา่จะมกีระดาษเปลา่อยา่งนอ้ยหนึง่พนัหนา้  

ตงจื้อเซ็นลงไปห้าชื่อเงียบ ๆ จากนั้นจึงปิดสมุดส่งคืน

เหออวี้สาธยายความเลื่อมใสที่เขามีต่อตงจื้อ “ฉันชอบคาแร็กเตอร์ 

หญิงตัวหลักพวกนั้นที่นายวาดมากเลย โดยเฉพาะเซียนในภาพ สาวโลลิ 

คนนั้นน่ารักชะมัด แฟนเกมทำคลิปออกมาด้วยนะ นายเคยเห็นหรือยัง  

แบ็กกราวนด์มิวสิคที่พวกเขาใช้...”

ตงจื้อหัวเราะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่า  ดินแดนไกลโพ้น  ดังเป็นพลุแตก 

ขนาดไหน แต่เขาคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะมีแฟนคลับติดตามด้วย นอกเหนือ 

จากความรู้สึกเขินอายแล้ว ยังมีความรู้สึกชื่นใจประเภทที่ว่า  ‘การทำงาน 

ล่วงเวลาสองสามปีมานี้ถือว่าไม่สูญเปล่าเสียทีเดียว’

จัดการร่างภาพลิงน้ำเสร็จแล้ว ตงจื้อก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ 

ของเกมอีกสองสามประโยค จากนั้นจึงบอก “ฉันชักหิวแล้ว จะไปดูที่ 

ตู้เสบียงหน่อย นายอยากกินอะไรไหม”

เหออวี้แสดงไมตรีจิตต่อไอดอลของตน “ฉันไปซื้อให้ดีกว่า!”
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ตงจื้อบอกเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังดวลไม่เสร็จ “ไม่ต้องหรอก ฉันอยาก 

ออกไปเดินเล่นพอดี นายสู้ตานี้ให้จบเถอะ ไม่อย่างนั้นจะโดนคนในทีมด่า 

เอาอีก”

เหออวี้คิดไปคิดมาก็ใช่ “ถ้าอย่างนั้นรบกวนท่านมหาเทพซื้อบะหมี่ 

กึ่งสำเร็จรูปให้ฉันหน่อยสิ กลับมาแล้วฉันจะโอนเงินคืนให้”

ตงจื้อกล่าวยิ้ม ๆ “ฉันเลี้ยงนายแล้วกัน”

เหออวี้ตาเป็นประกาย “ถ้าอย่างนั้นถือโอกาสนี้ช่วยเซ็นชื่อบนถ้วย 

บะหมี่ให้ฉันด้วยได้ไหม”

ตงจื้อ “...”

หลุดพ้นจากเหออวี้ เจ้าคนคลั่งลายเซ็นมาได้ เขาก็เดินไปทาง 

ตู้เสบียง

ตลอดทางมีผู้ โดยสารหลายคนที่กลางค่ำกลางคืนนอนไม่หลับ  

เดินไปเดินมาทั่วบริเวณเหมือนกับเขา แต่ส่วนมากมักจะนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้  

หรือไม่ก็ดูหนัง ไฟในตู้โดยสารปิดไปแล้วกว่าครึ่ง เงาดำสลัวรางปรากฏ 

วับแวมเคียงคู่ไปกับฝีเท้าที่ขยับก้าวไปข้างหน้า

รถไฟโยกคลอนเล็กน้อย ตงจื้อจำต้องผ่อนฝีเท้าลง ใช้มือยันผนังรถ

จากนั้นเขาก็เห็นเงาของตนยกมือข้างซ้ายขึ้น โบกมาทางเขาคล้าย 

กำลังทักทาย
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บทที ่ 2

ตงจื้อหันหลังขวับ!
ไม่มีคน

ไม่มีคนอยู่เลยทั้งด้านหน้าด้านหลัง

ชั่วขณะนั้นเขาจำต้องตั้งสติควบคุมทุกส่วนของร่างกายจึงจะสะกด 

ตัวเองไม่ให้แหกปากร้องออกไปได้

ชายหนุ่มสูดหายใจเข้าลึก ๆ และมองไปที่พื้นอีกครั้ง

เงาก็ยังเป็นเงา มากสุดก็แค่สั่นไหวเล็กน้อยไปตามการเคลื่อนที่ของ 

ขบวนรถ ราวกับภาพเหตุการณ์เมื่อครู่เป็นเพราะเขาตาฝาดไปเอง

ตงจื้อรวบรวมสติ ก่อนจะพบว่าฝ่ามือของตนชุ่มไปด้วยเหงื่อจนรู้สึก 

ลื่นเมื่อคลำไปตามผนังรถ

เขารีบเร่งฝีเท้า ไม่กล้ามองไปที่พื้นอีก

แสงไฟในตู้เสบียงสว่างไสว ภายในนั้นมีคนจับกลุ่มนั่งกันเป็นกลุ่ม 

เล็ก ๆ ตงจื้อเผลอถอนหายใจด้วยความโล่งอก

เขาสั่งบะหมี่เนื้อตุ๋นน้ำแดงมาหนึ่งชาม และซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

กับขนมขบเคี้ยวอีกนิดหน่อยให้เหออวี้ ขณะที่กำลังจะเดินไปนั่ง จู่  ๆ  เด็ก 

คนหนึ่งก็หล่นจากที่นั่งด้านข้าง ร่วงลงตรงหน้าตงจื้อ

ตงจื้อสะดุ้ง วางของให้เรียบร้อยก่อนรีบก้มลงไปพยุงเด็กขึ้นมา

“หนู ไม่เป็นไรนะ”
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เด็กหญิงอายุประมาณหกเจ็ดขวบ ถักผมเปียสองข้าง ใต้ผมหน้าม้า 

ที่จัดแต่งอย่างเป็นระเบียบคือใบหน้ารูปแอ๊ปเปิ้ลน่ารักน่าชัง แต่ท่าทางของ 

เธอค่อนข้างงุ่มง่าม ได้ยินที่ตงจื้อพูดแล้ว ผ่านไปอึดใจจึงค่อยส่ายหัวอย่าง 

เชื่องช้า

ตงจื้อก้มมอง หัวเข่าเธอไม่มีแผล ค่อยยังชั่ว

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินลนลานเข้ามา “ถงถง!”

เด็กหญิงหันกลับไป อ้าแขนสองข้างให้หญิงสาวอุ้มขึ้น อากัปกิริยา 

เช่นนี้เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่

ตงจื้อเกรงว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดจึงรีบอธิบาย “เมื่อกี้น้องเขาหกล้ม 

แล้วผมมาเจอพอดีครับ”

หญิงสาวไม่ได้ถือโทษโกรธเคือง  แต่กลับกล่าวขอบคุณไม่หยุด  

บอกวา่บตุรสาวซนเหลอืเกนิ เมือ่ครูต่นเดนิไปสัง่อาหาร ปรากฏวา่ออกไปได ้

พักเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นทันที

ตงจือ้จงึบอกไปวา่ “ผมกำลงัรออาหารมาสง่ทีน่ีพ่อดคีรบั ถา้อยา่งนัน้ 

คุณฝากน้องไว้ที่นี่ก็ได้ ผมช่วยดูให้ได้แป๊บหนึ่ง”

หญิงสาวแสดงสีหน้าตื้นตันใจ  พร่ำขอบคุณติด  ๆ  กัน  วางตัว 

บุตรสาวลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามตงจื้อ กำชับให้เธอเชื่อฟังพี่ชาย จากนั้น 

จึงไปสั่งอาหาร

เด็กหญิงเงียบมาก ไม่ได้  ‘ซุกซน’  อย่างที่มารดาบอกเลย เธอกับ 

ตงจื้อต่างฝ่ายต่างสบตากัน อดทนไม่พูดแม้แต่ประโยคเดียว

ตงจื้อรู้สึกแปลก ๆ ขณะนั้นเอง พนักงานรถไฟก็ถือบะหมี่เนื้อเข้ามา  

หญิงสาวที่ซื้อของเสร็จแล้วก็กลับมาอย่างว่องไวเช่นกัน

“ขอบคุณมากนะคะ ฉันพาถงถงออกมาคนเดียว บางทีก็ดูแลแกได้ 

ไม่ทั่วถึง โชคดีจริง  ๆ  ที่เจอคนใจดีอย่างพวกคุณตลอดทาง!” หญิงสาว 

ไม่พูดพร่ำทำเพลง ยัดน้ำแร่ขวดหนึ่งใส่มือตงจื้อทันที

ตงจื้อกล่าวยิ้ม ๆ “ไม่เป็นไรครับ ถงถงเป็นเด็กดีอยู่แล้ว”

“ดีเกินไปสินะคะ”  หญิงสาวเผยยิ้มขื่น  ๆ “ความจริงถงถงเป็น 

ออทิสติกค่ะ พ่อแกขอหย่ากับฉันเพราะถงถงเป็นโรคนี้ ปกติฉันงานยุ่ง  
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นาน  ๆ  ทีถึงจะได้หยุด เลยอยากพาถงถงออกมาเที่ยวบ้าง ให้แกได้เห็น 

ทิวทัศน์เยอะ ๆ ไม่แน่ว่าอาการป่วยอาจจะดีขึ้น”

เด็กหญิงน่ารัก รู้ความ รับบะหมี่น้ำจากมารดามาก็ตักกินทีละช้อน  

การเคลื่อนไหวค่อนข้างช้า แต่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่โดนตามใจจนเหลิง  

นู่นก็ไม่ยอมกิน นี่ก็ไม่ยอมกิน

ตงจื้อเกิดความเวทนาในใจ

“พวกคุณจะไปไหนกันครับ” ตงจื้อถาม

“ฉางชุนค่ะ” หญิงสาวตอบ “ที่นี่ชื่อเพราะมาก ฉันอยากไปตั้งนาน 

แลว้ แตห่ลงัจากแตง่งานกไ็มม่เีวลาเลย หลงัจากนัน้ถงถงกเ็กดิ...ถา้มโีอกาส  

ฉันยังอยากพาถงถงไปอีกหลายที่เลยค่ะ”

“ผมก็ไปฉางชุนเหมือนกันครับ ถ้าพี่สวีมีอะไรให้ช่วย ติดต่อผม 

ได้เลย”

ในช่วงระยะเวลาสั้น  ๆ  หลังกินบะหมี่หนึ่งชามก็มากพอแล้วที่จะให้ 

ตงจื้อแลกเบอร์โทรศัพท์กับอีกฝ่าย

หญิงสาวแซ่สวี ชื่อสวีหวั่น งดงามละมุนละไมสมดั่งชื่อ เสียดาย 

ที่โชคชะตาไม่นำพา

สวีหวั่นขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า สีหน้าบอกความตื้นตันใจ ก่อนตงจื้อ 

ออกมายังบอกให้บุตรสาวเอ่ยลาพี่ชายด้วย

ดูเหมือนถงถงจะฟังรู้เรื่อง เธอยกมือขึ้นโบกอย่างรู้ความทว่าเชื่องช้า

ไม่รู้ทำไมจู ่ๆ ตงจื้อก็คิดไปถึงเงาที่โบกมือให้เขา ความกังวลบางอย่าง 

เกาะกุมจิตใจอย่างอธิบายไม่ถูก

บอกลาสองแม่ลูกสวีหวั่นแล้ว เขาก็ถือขนมเดินกลับไป

ทันทีที่เดินผ่านตู้โดยสารไปหนึ่งตู้ เขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง

รอบด้านมืดสลัวยิ่งกว่าเมื่อครู่ที่ เดินผ่านมาเสียอีก เหนือศีรษะ 

ปราศจากโคมไฟกลางคืน แม้แต่จำนวนคนก็ลดลงไปมาก

...ลด?

ตงจื้อหันมองซ้ายขวา สองข้างทางเดินยังมีคนนั่งอยู่ประปราย

เพียงแต่ไม่มีคนกำลังฟุบหลับหรือเล่นโทรศัพท์อีกแล้ว ยิ่งไม่ต้อง 
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พูดถึงคนที่กำลังหัวเราะพูดคุยกัน ทุกคนต่างนั่งหลังตรงแหน็ว อิริยาบถ 

แข็งทื่ออย่างบอกไม่ถูก

ตงจื้ออาศัยแสงไฟจากโทรศัพท์เพ่งตามองท่าทางของคนเหล่านี้... 

ซึมกะทือไร้ความรู้สึก ดวงตาเบิกกว้างเหมือนกับ...

หุ่นขี้ผึ้ง หรือไม่ก็ศพที่ยังมีชีวิต

เขาตัวสั่นเทิ้มไปกับจินตนาการของตนเอง กลับหลังหันเพื่อกลับไป 

ที่ตู้เสบียง

แต่จังหวะที่เขาหันกลับไปก็พบว่าตู้เสบียงที่แต่เดิมอยู่เบื้องหลัง  

บัดนี้ได้อันตรธานไปแล้ว สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือทางเดินแบบเดียวกันซึ่งมีแต่ 

ความมืดมนอนธการ

เจอผีเข้าจริง ๆ แล้วไง!

ตงจื้อใจเต้นรัว รีบเร่งฝีเท้าก้าวไปข้างหน้า แต่ราวกับว่าเดินเท่าไหร ่

ก็ไปไม่ถึงสุดปลายตู้โดยสารเสียที  ผู้โดยสารคนแล้วคนเล่าที่มีสีหน้า 

ไร้อารมณ์ เปี่ยมไปด้วยแรงอาฆาต ยามโดนแสงแฟลชโทรศัพท์สะท้อน 

เข้าใส่ ใบหน้าก็เรืองแสงสีเขียวประหลาดอย่างไม่น่าเชื่อ

อย่าว่าแต่จะเปล่งเสียงถามเลย เขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง  ๆ  

ด้วยซ้ำ เกรงว่าคนข้าง ๆ จะยื่นมือออกมาตะครุบ

กลัน้หายใจเดนิอยูน่าน ในทีส่ดุกพ็บแสงสวา่งวบัแวมขา้งหนา้ ตงจือ้ 

ดีใจด้วยความคาดไม่ถึง เขาแทบจะซอยเท้าวิ่งไปตลอดทาง

มีคนยืนอยู่ตรงนั้นจริง ๆ ดู ๆ ไปแล้วท่าทางคุ้น ๆ แฮะ

ตงจื้อจำอีกฝ่ายได้ เขาดีใจสุด ๆ 

“เหออวี้!”

เหออวี้หันหลังให้เขา กำลังนั่งยอง  ๆ  อยู่กับพื้น มือถือโคมไฟไว้ 

ดวงหนึ่ง กำลังมองตรงไปข้างหน้า เมื่อเห็นตงจื้อวิ่งเข้ามาจึงหันกลับมา 

ยกนิ้วทำเสียงชู่ บอกเป็นนัยให้เขาเบาเสียงลง

ตงจื้อค่อย ๆ คลายความหวาดกลัวลงเมื่อได้พบคนรู้จัก

“ทำไมนายมาอยู่ตรงนี้ล่ะ  ถูกขังไว้ตรงนี้ เหมือนกันเหรอ  ที่นี่ 

ชักจะแปลกเกินไปแล้ว พวกเรารีบหาทางออกไปกันเถอะ!” ตงจื้อรีบ 
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เข้าไปดึงตัวอีกฝ่าย

“เดี๋ยวก่อน นายดูโคมไฟนี่สิ” เหออวี้บอก

“โคมไฟทำไม” ตงจื้อมองโคมไฟสีเทาอมเหลืองขนาดเล็กที่อยู่ในมือ 

อีกฝ่ายอย่างฉงน เปลวเทียนในนั้นส่ายไหวอ่อนแรง คล้ายจะดับแต่ไม่ดับ

“โคมไฟหนังมนุษย์ดวงนี้ใกล้จะพังแล้ว” เหออวี้เผยสีหน้ามีเลศนัย

“โคมไฟอะไรนะ” เขาคิดว่าตัวเองหูเพี้ยนไป

เหออวี้บอก “หลังจากคนตายไปแล้ว เจาะรูที่กลางกะโหลกศีรษะ  

กรอกสารปรอทเข้าไป นายเดาซิว่าจะเป็นยังไง”

ตงจื้อรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่ไล่มาจากฝ่าเท้า เขาก้าวถอยหลัง 

อย่างเชื่องช้า อดพึมพำถามกลับไม่ได้ว่า “จะเป็นยังไง”

เหออวี้ลุกขึ้นมองเขาก่อนเผยรอยยิ้มพึงใจ “ฝังคนไว้ในดิน รอให้ 

ผ่านไปอีกสี่สิบเก้าวันก็ถลกหนังคนออกมาได้ทั้งตัวแล้ว”

ตงจื้อหัวเราะแห้ง ๆ “เหลวไหลใช่ไหม จะเป็นไปได้ยังไง”

“ทำไมจะเปน็ไปไมไ่ด้ ฉนัเคยทำมาแลว้!” ดเูหมอืนเหออวีจ้ะไมพ่อใจ 

กับคำโต้แย้งของเขา สีหน้านิ่งขรึม ถลึงตามอง แสงทึมทึบของโคมไฟ 

สะท้อนลงบนดวงหน้า ดูน่าพิศวงอย่างบอกไม่ถูก

“แต่หนังมนุษย์ผืนหนึ่งมากสุดก็ทำโคมไฟได้แค่หนึ่งดวงเท่านั้น  

โคมไฟของฉันดวงนี้จะพังแล้ว พอดีเลย...เอานายมาทำโคมไฟดวงต่อไป 

ของฉันก็แล้วกัน!”

เหออวี้พูดจบก็หัวเราะหึ ๆ

ตงจื้อขนลุกซู่ทั่วร่าง  เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว  ยกมือดื่มน้ำ 

หลายอึกก่อนปาทิ้งไปทางอีกฝ่ายแรง  ๆ จากนั้นก็หันหลังกลับแล้วออกวิ่ง 

ทันที!

เหออวี้เหยียดแขนมาทางหัวเขาเพื่อคว้าจับ ดูเหมือนไม่เร็วก็จริง  

แต่ตงจื้อกลับหนีไม่พ้น โดนอีกฝ่ายตะครุบตัวไว้ได้จัง ๆ

ตงจือ้เบกิตากวา้ง อา้ปากคา้งเลก็นอ้ย ความหวาดกลวัในชัว่ขณะนัน้ 

เกาะกุมหัวใจแน่น

ทันใดนั้นเขาก็พบว่า เมื่อความหวาดกลัวของคนเราพุ่งถึงขีดสุดแล้ว  
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แม้แต่เสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่สามารถเปล่งออกมาได้

วินาทีถัดมาเส้นผมของเขาก็ถูกเหออวี้คว้าไว้

หมดกัน ฉันกำลังจะถูกจับไปทำโคมไฟหนังมนุษย์แล้ว!

ตงจื้อคิดได้ดังนั้น จู่ ๆ ก็รู้สึกเย็นวาบที่บริเวณหน้าผาก

รู้สึกเหมือนมีน้ำเย็นตกกระทบที่หว่างคิ้ว ก่อนซึมซาบลงสู่ผิวหนัง  

ตรงเข้าไปในหัวใจ ทั่วสรรพางค์กายสั่นสะท้าน

แสงสวา่งวาบขึน้ตรงหนา้ ตามมาดว้ยทศันยีภาพรอบดา้นทีเ่ปลีย่นไป 

ทันควัน!

ไม่มีตู้โดยสารอันมืดมนอนธการ ปราศจากผู้โดยสารเหมือนศพ 

มีชีวิตคล้ายหุ่นขี้ผึ้ง และไม่มีเหออวี้ที่ถือโคมไฟหนังมนุษย์

มีเพียงชายแปลกหน้าคนหนึ่งเท่านั้น

ตงจื้อหอบหายใจ เนื้อตัวเต็มไปด้วยเหงื่อเย็น สีหน้าซีดขาว อ้าปาก 

พะงาบ ๆ แต่กลับพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียว

เขาคิดว่าตอนนี้ตนจะต้องเหมือนกบที่กำลังคายน้ำเป็นแน่

บุรุษผู้นี้มีดวงตารูปดอกท้อคู่งาม แต่แววตากลับราบเรียบไร้รอย 

สั่นไหว ราวกับว่าต่อให้ฟ้าฝนโหมกระหน่ำเพียงใดก็พัดพาไม่ได้แม้แต่ 

ริ้วคลื่น

เห็นอีกฝ่ายแล้วตงจื้อก็รู้สึกว่าคาแร็กเตอร์ที่ตัวเองเคยวาดก่อนหน้านี ้

ซึ่งได้รับฉายาว่ามีสัดส่วนทองคำนั้นดูจืดชืดไปถนัดตา

เพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมา หัวใจทั้งดวงก็พลันใสกระจ่างดุจ 

หิมะน้ำแข็ง

เขาลืมสถานการณ์สุ่มเสี่ยงของตนไปเสียสนิท ประโยคหนึ่งผุดขึ้น 

ในหัวโดยไม่รู้ตัว

นี่ก็คงไม่ใช่คนที่ยังมีชีวิตอยู่สินะ

ตงจื้อมองอีกฝ่ายด้วยความตกตะลึง แต่กลับไร้ซึ่งความหวาดกลัว

เมือ่ฝา่ยนัน้เหน็เขาทำหนา้เซอ่กข็มวดคิว้นดิหนึง่ เอือ้มนิว้มอืเรยีวยาว 

ออกมาบีบคางเขา เชยใบหน้าขึ้น

ลมหายใจอุ่นร้อนรินรดใบหน้า เจือกลิ่นอายของต้นสนเขียวกับหิมะ 
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น้ำแข็ง ค่อย ๆ ดึงสติของตงจื้อกลับคืนมา

ใบหน้าเขาร้อนฉ่า อยากถอยหลังไปตามจิตใต้สำนึก หากแต่ดิ้น 

ไม่หลุดจากมือชายหนุ่ม อีกฝ่ายบีบคางเขาจนรู้สึกเจ็บขึ้นมาเล็กน้อย

จังหวะนี้ชายหนุ่มกลับเป็นฝ่ายปล่อยมือ ก้มเก็บขวดน้ำที่เขาเพิ่ง 

ขว้างทิ้งไปขึ้นมา

ตงจื้อมองซ้ายมองขวา รอบด้านมีผู้โดยสารนั่งกันกระจัดกระจาย 

และกำลังมองมาที่พวกเขาด้วยสายตาแปลก ๆ

ไม่มีสีหน้าแข็งกระด้าง และไม่เหมือนผีดิบ

เขาผ่อนลมหายใจเงียบ ๆ แต่ยังไม่กล้าวางใจทั้งหมด

“น้ำขวดนี้ของนาย?” ชายหนุ่มถาม

น้ำเสียงไม่สูงไม่ต่ำ ไม่เหมือนสุรารสนุ่มที่ใช้บรรยายเสียงไพเราะ 

ทั่วไป

ตงจื้อคิดไปถึงน้ำหอมรุ่นหนึ่งที่ตนเคยได้กลิ่น

มีความเย็นสะอาดของมอสส์หลังฝน อีกทั้งยังงดงามดั่งดอกบัวบาน 

เต็มสระ ทำให้ยากจะลืมเลือน

ทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ชายคนนี้เหมือนกับน้ำหอมรุ่นนั้น มาแบบไม่มีปี ่

มีขลุ่ย ไร้ร่องรอยให้ค้นหา และเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์เย้ายวนถึงชีวิต

เขาพยักหน้า “เพิ่งซื้อมาจากตู้เสบียงเมื่อกี้...เอ่อ ไม่สิ ผมช่วยดูลูก 

ให้ผู้โดยสารคนหนึ่ง เธอซื้อน้ำขวดนี้ให้เพื่อตอบแทนผม”

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เกินคำว่ามหัศจรรย์ไปมาก แต่เขารู้สึกได้ 

ราง  ๆ ว่า เมื่อกี้นี้หากไม่ใช่เพราะผู้ชายคนนี้ ตัวเองก็คงยังไม่ได้สติ จึงรีบ 

ขอบคุณก่อนถาม “เมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้น น้ำขวดนั้นมีปัญหาเหรอครับ”

ชายหนุ่มส่งเสียงอืม แต่ไม่ตอบคำถามแม้แต่ข้อเดียว

ตงจื้อโกรธไม่ลง เขาเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังมองน้ำในมือขวดนั้น สมาธิ 

จดจ่อเคร่งขรึม ราวกับกำลังจ้องระเบิดเวลา

ตงจื้ออดถามต่อไม่ได้ว่า “ไม่ทราบว่าคุณเป็นใครครับ เมื่อกี้บน 

หน้าผากผม...”

ถามยังไม่ทันจบ เหออวี้ก็วิ่งเข้ามา
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“บอส!” เหออวี้พกใบหน้าแย้มยิ้มมาด้วย ซ้ำยังผ่อนเสียงให้ออก 

แนวประจบ

ชายหนุ่มมองผู้มาใหม่แวบหนึ่ง “ฉันให้นายรออยู่ที่ตู้เบอร์หก นาย 

หายไปไหนมา”

เหออวี้ส่ายหน้า “แค่ไปเข้าห้องน้ำครับ ได้ยินเสียงทางนี้ก็เลยรีบ 

มาดู”

ชายหนุ่มแค่นยิ้ม “กว่านายจะมา งาก็ไหม้แล้ว! กลับไปแล้วต้อง 

ทำอะไรคงรู้ตัวนะ”

เหออวี้หน้าม่อยคอตก “ทราบแล้วครับ เขียนประเมินตัวเอง”

เขาหันไปทางตงจื้อ “ทำไมนายมาอยู่ที่นี่ล่ะ ไม่เป็นไรนะ”

ตงจื้อคิดไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ ความหวาดระแวงผุดขึ้น 

ในใจ จึงฝืนยิ้มเฉย ๆ โดยไม่กล่าวอะไร

ชายหนุ่มบอกเหออวี้ “นายอยู่จัดการเรื่องนี้” 

จัดการยังไง คงไม่ใช่ฆ่าปิดปากหรอกนะ ตงจื้อสะดุ้ง เมื่อเห็น 

ชายหนุ่มจากไปแล้วก็เตรียมจะหมุนตัวเดินออกไปด้วย แต่กลับโดนเหออวี้ 

คว้าคอเสื้อไว้แทน

เหออวีก้า้วเขา้มาโอบไหล ่ ทำหนา้ทะเลน้ “ลกูพี ่ เรามาคยุกนัหนอ่ย!”

“ไม่มีอะไรให้คุยมั้ง” ตงจื้อพยายามผ่อนคลาย

เหออวี้สงสัย “เมื่อกี้นายเห็นอะไร ทำไมอยู่ ๆ ถึงกลัวฉัน”

เหออวี้ในตอนนี้ร่าเริงแจ่มใส สีหน้าไม่ผิดแผก แตกต่างจากท่าทาง 

แปลกแยกอึมครึมในภาพหลอนอย่างสิ้นเชิง ตงจื้อถามอย่างระแวดระวัง  

“นายใช้หนังมนุษย์มาทำโคมไฟเหรอ”

“โคมไฟหนังมนุษย์อะไร” เหออวี้งุนงง ไม่เหมือนแสร้งทำ

ตงจื้อลอบถอนหายใจ ก่อนเล่าเหตุการณ์ที่ประสบมาหลังออกจาก 

ตู้เสบียงคร่าว ๆ

เหออวี้ลูบคาง “พูดแบบนี้ น่าจะเป็นน้ำขวดนั้นที่มีปัญหา”

ตงจื้อสะดุ้ง “ปัญหาอะไร”

เหออวี้พยักหน้า “นายอยากฟังเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกล่ะ”
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ตงจื้อถาม “เรื่องหลอกคืออะไรล่ะ”

เหออวี้ตอบ “เรื่องหลอกก็คือ ในน้ำนั่นมียาหลอนประสาท นายโดน 

วางยาก็เลยเกิดภาพหลอน”

ตงจื้อ “แล้วเรื่องจริงล่ะ”

เหออวี้ “เรื่องจริงก็คือ มีไอปีศาจละลายอยู่ในน้ำขวดนั้น นายดื่ม 

ไอปีศาจเข้าไปก็เลยถูกทำให้สับสน เกิดเป็นภาพหลอน”

ตงจื้อ “...ดูเหมือนเรื่องหลอกจะน่าเชื่อกว่านะ”

เหออวี้ยักไหล่ “คนเราชอบหลอกตัวเอง นายอยากเชื่อแบบไหน 

ก็เชื่อไปเถอะ!”

เขาชี้ตัวเองก่อนบอกอย่างน้อยใจ “นายมองฉันให้ชัด  ๆ ฉันเหมือน 

คนไม่ดีตรงไหน”

เหมือนจะตาย ตงจื้อบอกในใจ

น้ำขวดนั้นเขาเห็นพี่สวีไปซื้อมาเองกับตา มีช่วงเวลาไปกลับเพียง 

ไม่กี่นาทีก่อนมาถึงมือเขา แถมยังเป็นของใหม่ที่ไม่เคยเปิดมาก่อน อีกอย่าง  

จะวางยาหลอนประสาทเขาไปเพื่ออะไร  ชิงทรัพย์? ข่มขืน? ดูยังไงเขา 

ก็ไม่ใช่เป้าหมายที่ดีแน่

ตงจื้อมึนงง นึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่ที่เหยียบย่างขึ้นมาบนรถไฟขบวนนี้ 

ก็เจอแต่เรื่องแปลกประหลาดไม่หยุดหย่อน

ผู้โดยสารที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในห้องน้ำ ความฝันกลางดึก  

แล้วยังจะภาพหลอนเมื่อกี้อีก

เขามั่นใจว่าตัวเองมีสติด ี และไม่ได้มีโรคทางกรรมพันธุ์จำพวกจิตเวช  

ถ้าอย่างนั้นก็มีเพียงคำอธิบายเดียว

สิ่งที่เหออวี้พูดเป็นความจริง

ตงจื้อกะพริบตาปริบ ๆ ก่อนถามเสียงเนิบนาบ “ฉันดื่มน้ำที่มีไอปีศาจ 

พวกนั้นไป จะเป็นอะไรไหม”

เหออวี้ “แหงละ เมื่อกี้นายดื่มไอปีศาจเข้าไปแล้ว มันจะหยั่งราก 

ฝังโคนอยู่ในท้องนาย จากนั้นก็จะทะลวงไส้นายออกมา ถึงตอนนั้นนาย 

ตายแน่”
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ตงจื้อนึกถึงฉากในหนังเรื่อง  เอเลี่ยน  ขึ้นมา ชั่วขณะที่รู้สึกหนาว 

สะท้านไปทั่วร่าง

เขาถามตัวสั่นงันงก “จริงเหรอ”

เหออวี้หัวร่องอหาย “เรื่องแต่งอยู่แล้ว คำพูดหลอกเด็กแบบนี้ 

นายก็เชื่อด้วย?!”

ตงจื้อ “...”

“เอาเถอะน่า  ๆ!” เหออวี้ยื่นมือเข้ามายีผมเขา ทำเหมือนเขาเป็น 

เด็กโง่ “จริง ๆ ฉันก็ไม่ได้หลอกนายนะ ต่อให้นายดื่มน้ำทั้งขวดลงไปจริง ๆ  

ก็ไม่เป็นไรหรอก ไอปีศาจในนั้นไม่ได้เยอะ เมื่อกี้บอสช่วยนายขจัดไปแล้ว  

ไม่มีผลข้างเคียงอะไรหรอกน่า!”

เดิมทีตงจื้อเลิกคิดที่จะทำความเข้าใจเหออวี้แล้ว แต่พอโดนอีกฝ่าย 

ยีหัวไปเรื่อย  ๆ  ก็เสียจุดยืน อดถามไม่ได้อยู่ดีว่า “บนรถไฟขบวนนี้มัน 

มีอะไรกันแน่ แล้วพวกนายเป็นใครกัน”
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