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พล นิกร กิมหงวน

คฤหาสนผสี งิ
ป. อินทรปาลิต
รถสปอรทสีแดงคันนัน้ เลี้ยว เขามาในบาน "พัชราภรณ" ในตอนสายวันนัน้
เจาของรถซึ่งทําหนาที่เปนคนขับ เปนชายหนุม รูปรางคอนขางอวนใหญวัยเบญจเพศ
เขามีนามวา พิชัย ชาครพงศ เปนลูกชายและทายาทคนเดียวของทานอธิบดีกรมหนึ่ง
และเปนเพื่อนรัก เพื่อนเกลอกับ เจาหนุมรูปหลอ ทั้งสี่คน คือลูกชายของคณะสี่สหายเพราะเคย
รวมสถานศึกษา เปนนักเรียนกินนอนแหงเดียวกันมา จนกระทั่งเรียนสําเร็จเตรียม
ปที่ ๒ แตพิชัยไมไดไปเรียนตอตางประเทศคงชวยอาของเขาทํางานในบริษัท จําหนาย
รถยนตแหงหนึง่
พิชัยไดไปมาหาสูเ ยีย่ มเยียน พนัส นพ สมนึก และศาสตราจารยดํารงอยูเสมอ
เขาเคารพนับถือคณะพรรคสี่สหายกับสี่นางเหมือนบิดามารดาของเขา และเคารพทาน
ผูใหญทั้งสองคือเจาคุณปจจนึกฯ และคุณหญิงวาดเปนญาติผูใหญ โดยเฉพาะ
อาของพิชัยรูจักคุนเคยกับเสี่ยหงวนของเราเปนอยางดี เพราะตางก็เปนนักธุรกิจดวย
กัน
เบนซสปอรทสีแดงสด แลน ปราดมาหยุดเทียบหนาบันไดตึกใหญ เมื่อพิชัย
พารางอันอวนใหญของเขาลงมาจากรถ ประภาภรรยา คูช ีวติ ของนายพลดิเรก ก็เดิน
ออกมาจากหองโถงอยางรอนรน
"พิชัย" ประภากลาวทักเขาและรับไหวชายหนุม
"สวัสดีครับ คุณแม"
"สวัสดีจะ ขึน้ มาซีลูก หมูนห้ี ายหนาไป"
พิชัยเดินขึน้ มาบนตึก
"ผมมัวยุงในเรื่องสวนตัวครับ"
ประภาพาลูกชาย ทานอธิบดี เขาไปในหองโถง ซึง่ ตามเวลาทีก่ ลาวนี้คณ
ุ หญิงวาด
กําลังนัง่ พักผอนสนทนากับสีน่ าง กอนที่จะถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน ใครตอใคร

ตางรองเรียกชายหนุม ผูน้ี พิชยั เปนคนหนุม ทันสมัย ก็จริงแตกย็ งั เครงครัด ใน เรื่อง ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี ของไทยโดยเฉพาะ ในเรือ่ งจรรยามารยาท เขาทรุดตัวนั่งพับเพียบ
คลานเขาไปกราบแทบเทา คุณหญิงวาด และหันมาประนมมือไหว นันทา นวลลออ และ
ประไพอยางนอบนอม
"สวัสดีครับ สวัสดีคณ
ุ แมทกุ คนและคุณยาดวยครับ"
คุณหญิงวาดยิม้ ละไม กลาวกับ นันทาวา
"พอพิชยั แกสุภาพนารัก ของเราแตละคนเหมือนอายจอขอตั๋ว"
นันทาหัวเราะคิ้ก
"เปนยังไงคะ อายจอขอตั๋ว"
"ก็ อายลิง ลางกน สัปดนไมอยูสุขนั่นแหละ ไมชาลูก ๆ ของพวกเธอก็คงจะ
กลายเปนลิงแนนอน เดี๋ยวนี้พอพนัสกับพอดํารงก็ชักจะหนักขึ้น"
ประไพ กลาวถามพิชัย ดวยใบหนายิม้ แยม
"มาเยี่ยมเพื่อน ๆ เธอหรือจะมารับไปเที่ยวกัน"
"มาเยีย่ มครับ คุณแม ผมมีเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะใหพนัส นพ สมนึก และดํารง
ชวยผมครับ เกี่ยวกับการตอนรับคุณลุงของผม"
นวลลออพูดเสริมขึ้น
"แมทราบแลววา คุณลุงของเธอถูกปลดเกษียณอายุรับพระราชทานบํานาญ จะ
เดินทางกลับประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้"
"ใชครับ เตี่ยบอกคุณแมหรือครับ" พิชัยหมายถึงเสี่ยหงวน ซึ่งเขา เรียกเตี่ยอยาง
สนิทสนมในฐานะที่เปนบิดาของเพื่อนรัก
"จะ"
นันทาสบตากับพิชยั หลอนก็ยม้ิ ให
"เธออวนทวนขึ้นทุกวัน อา-แม จะให เด็กไป เรียก พอสี่คน มาพบเธอที่นี่นะ
หรือเธอจะไปหาเขาทีต่ กึ ใหม"
"ผมไปหาดีกวาครับ จะไดนง่ั คุยนอนคุยกันตามสบาย"
"ยังงัน้ ก็ตามใจ แมจะจัดตั้งโตะอาหารกลางวันสําหรับเธอดวย"
พิชัย ประนมมือใหว นันทา อีกครัง้ หนึง่
"ขอบพระคุณครับ คุณแมอยาวุนวายเพราะผมเลยครับ อายตีม๋ นั คงชวนผม
ไปรับประทาน ขนมจีบ ซาละเปา นอก บานแนนอน พวกเราพบกันเขาก็เปนอยางนี้

แหละครับ มีเรื่องอะไรก็คุยกันแลวก็รับประทาน"
คุณหญิงวาดพูดเสริมขึน้
"ไปซีจะพอพิชัย สองสามวันมานี้ เจาสี่คน เขากําลังคลั่งแผนเสียงที่ ซือ้ มาใหม
ตั้งหาหกเขงเห็นจะได เปดแผนเสียงกันทั้งวัน บางทีก็ ชวยกัน รองเพลงแขง กับ นักรองใน
แผนเสียง ยาฟงแลวบางเพลงก็เหมือนกับคนเปนวัณโรครอง เสียงมันแหง ๆ ยังไง
ชอบกล บางเพลงอยู ๆ ก็รองโวยวายออกมาแทบไมเปนภาษามนุษย ไมรูวา ภาษา
อะไร จําพวกเพลงปลาตีนอเมริกันนะ"
ประไพหัวเราะลั่น
"ลาตินคะ คุณอา ไมใชปลาตีน"
"ออ จริงซีนะ ปลาตีน หรือปลาจุมพวดนะมันอยูตามชายเลน"
พิชัยยิ้มใหสี่นางและคุณหญิงวาด
"ผมไปคุย กับเพื่อน ๆ กอน นะครับ แลว กอน จะกลับ ผมจะมา กราบ คุณยากับ
คุณแม"
ประภายิม้ เล็กนอย
"จะ ไปเถอะ เธอนี่รูสึกวาสมบูรณ ขึน้ ทุกครัง้ ทีพ่ บกัน"
ประไพวา "ฉุขาวสุกละกรามั้ง"
พิชัยสะดุงเล็กนอย
"ผม ไมใคร จะไดรบั ประทานขาวหรอกนะครับคุณแม มันอวนเองครับ" พูด
จบเขาก็ลุกขึ้นเดินกมตัวผานสี่นาง และคุณหญิงวาดออกไปทางประตูหลังตึก
เมื่อลูกชายของทานอธิบดีเดินขึ้นมาบนตึกใหม แจวแมบานของตึกใหมกต็ อ น
รับเขาซึ่งแจวรูจักพิชัยดีแลว ชายหนุมทักทายกับแจวตามสมควรแลว ถือวิสาสะบุก
ขึน้ ไปยังชัน้ บนของตัวตึก พิชัย ไดยนิ เสียง เสี่ยตี๋รองเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่ง คือเพลง
"เขมรไทรโยค" ดังลั่นหอง แตเปลี่ยนเนื้อเสียใหมตามเนื้อที่นพเปนคนแตงให เขา
รองบันทึกเท็ปไวโดยไมมี ดนตรีคลอ หรือรับ เสี่ยตี๋เปดเท็ปใหเพื่อน ๆ ฟงสลับกับแผนเสียง
เพลงใหม ๆ ที่เปดฟงมาสองสามชั่วโมงแลว
ทานผูอา นคงจะทราบดีแลว หองนอนของนายทหารหนุมทั้งสี่คนเปนหองกวาง
ใหญมากเพราะ พนัส นพ สมนึก และศาสตราจารยดํารงอยูรวมกัน ไมยอมแยกหอง
กันอยูจนกวาใครจะแตงงานไป ถึงแมหองนี้ มีเตียงนอน ขนาด ๓ ฟุต ถึง ๔ เตียง แตก็มี
เครื่องประดับตกแตงหองสวยงามที่สุด มีเครื่องบํารุงความสุขและเครื่องสุขภัณฑ พรอม

วิทยุ โทรทัศน เครือ่ งเลนแผนเสียง ขยายเสียง เครือ่ งบันทึกเท็ปอันทันสมัยมีคา ราคาแพง
นอกจากนี้ยังมีเปยนโนและเครื่องดนตรีอีกหลายอยาง
พิชัยพาตัวเดินเขามาในหอง เขาแลเห็นเพื่อนเกลอ ของเขา ทัง้ สีค่ นนัง่ หันหลัง
ใหเขาอยูบนโซฟาตัวเดียวกัน เสีย่ ตีย๋ ม้ิ นอยยิม้ ใหญ พออกพอใจในเสียงรองเพลงของตัวเอง
แต พนัส นพ กับศาสตราจารยดํารง ทําหนาเมื่อยไปตามกัน
งามตาสารพันตะวันรอน
หมูแ มกไมซบั ซอนใกลเชิงผา
นะนองเอย เจาก็ไมเคยเห็น
ฝูงวิหคกลับรังรองกองพนา
นกตะกรุมนกกระสาลวนนาชม
เสียงนกตีทอง มันรองจก ๆ
ฟงเหมือน...... จับจิง้ จก
มันดังจก ๆ จับจิ้งจกเอย
มันรองจก ๆ จับจิ้งจกเอย
พิชัยสัน่ ศีรษะและหัวเราะหึ ๆ เขาเดินเขามาหานายทหารหนุมทั้งสี่คนแลว เดิน
ไปปดสวิทซเครือ่ งบันทึกเท็ป พนัส นพ สมนึก และดํารงตางรองเรียกพิชัยแซดไปหมด
"เฮ-อายอวน" นพกลาวทักอยางสนิทสนม "แอบยองเขามาเงียบ ๆ ไมทนั รูต วั "
เสีย่ ตีย๋ ม้ิ ใหลูกชายทานอธิบดี
"เปดเท็ปตอไปโวย กันจะฟง "เขมรไทรโยค" เที่ยวกลับ"
พิชัยทรุดตัวนั่งบนเกาอี้นวม ตัวหนึ่ง
"อยาฟงเลยวะ พวกแกสี่คนนึกยังไง ถึงเอาวัวมารองบันทึกเท็ป"
เสี่ยตี๋นัยนตาเหลือก
"ไมใชวัวโวย อายอวน กันรองเอง"
พิชัยแกลงทําหนาฉงน
"เสียงแกหรอกหรือ กันนึกวาอัดเสียงวัวรองไวเสียอีก"
ลูกชาย ของ เสี่ยหงวน กลืน น้ําลายเอื๊อก
"หูแกมันฟงไมถึง นักรองเพลงไทยเดิมอยางกันนะ แมกระทัง่ นฤพนธ ยังยก

หัวแมมอื ให"
นพพูดเสริมขึน้
"ฟงเพลงสากลไหมละ กันรองบันทึกเท็ปไวตั้งหลายเพลง รับรองวาแกฟง
แลวเข็ดจนตาย กันเองยังฟงเสียงของกันไมไหว ไมเอาไหนเลยโวยใหดน้ิ ตาย แตซอ้ื
เครื่องบันทึกเท็ปมาแลว ก็ตองอัดเสียงฟงเลน เพลงไทยเดิมบาง เพลงไทยสากลบาง หรือ
มายก็เพลงฝรั่ง บางทีก็รอ งยีเ่ ก รองลําตัด เพลงฉอย เพลงขอทาน หรือแกจะฟงเสียง
คุณยาดาพวกคนใช และพวกเรา ตลอดจนคุณพอของเรา อายรงแอบอัดเท็ปไวฟงเพลินดีพิลึก
ทานดาไมเลือกวาหนาอินทรหนาพรหม"
เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นหอง พนัส กลาวถามเพื่อนเกลอของเขา
"แวะหาคุณยา และคุณแมหรือยัง"
"แวะกราบทานแลว ฉันนึกวาพวกแกไมอยูเสียอีก รีบมาใหทนั กอนทีพ่ วกแกจะ
ออกไปกินอาหารกลางวันนอกบาน กันมีธุระสําคัญมาก ซึ่งจําเปนจะตองขอรองใหแกสี่คน
ชวยเหลือ"
ดํารงยิ้มให
"ก็วา มาซี เราเพื่อนฝูงกันมีเรื่องเดือดรอนอะไรก็ตองชวยเหลือกัน"
เสี่ยตี๋พดู เสริมขึ้น
"หรือเงินขาดมือกันจะขโมยเงินเตี่ยใหแกไปใชกอนสักสองสามแสน"
พิชัยหัวเราะชอบใจ
"พอกันเปนอธิบดีโวย อากันเปนเศรษฐีมีเงินลาน นาชายของกันก็เปนราชา
ทีด่ นิ ซือ้ รถสปอรทใหกนั เมือ่ วันเกิดนีเ่ อง เรื่องเงินกันไมรบกวนเพื่อนหรอก เรือ่ งที่กนั จะให
เพื่อนชวยเหลือก็คือวา เรื่องลุงของกันที่ถูกปลดเกษียณอายุ จะเดินทางกลับเมืองไทยตน
เดือนหนา"
"อาว" นพอุทานเสียงลั่น "ทานเปนอะไรตาย"
พิชัยกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ถูกปลดเกษียณอายุครบ ๖๐ ปโวย ไมไดตาย"
"ออ ไดยินวาจะสงศพทานกลับเมืองไทย"
พิชัยทําตาเขียว
"นัน่ ลุงแกไมใชลงุ กัน ทะลึ่ง ... ฟงใหดีอยาเพิ่งพูดเลนนาอานนพ แกกับอายตี๋
มันคอยชักใบใหเรือเสียเสมอ ลุงยังไมมบี า นอยู บานเดิมของทานไดขายไปเมือ่ ประมาณ

๑๐ ปมาแลว เมื่อทานกลับมาเมืองไทย คุณพอกันก็ตอ งหาทีอ่ ยูใหทาน เพราะครอบครัว
ทานมีตั้งหาหกคน คือปาสะใภและพี่ ๆ ของกัน ลุงปฏิเสธอยางเด็ดขาดไมยอมพักอยูที่
บานคุณพอ คุณพอจึงตกลงจะใหทานอยูที่บานซอยสีฟา ตรงขามกับโรงพักบางซื่อ ถนน
พหลโยธิน"
พนัสพยักหนารับทราบ
"ตึกที่คุณพอ ใหฝรัง่ เชาอยูใชไหมละ"
"เออ-ใช นายสมิท คาสัน กับครอบครัวเชาอยูสามสี่ปแลว คาเชาเดือนละ
๕,๐๐๐ บาท มีเฟอรนิเจอรและโทรศัพทพรอม มีตูเย็น ตูแ ช และเตาแก็สขนาดใหญ
ใหใชดวย เปนการเชาไมไดทาํ สัญญากัน คุณพอไดไปพบนายคาสันเลาความจําเปนใหฟง
ขอรองใหเขาอพยพไปอยูท ่ีอ่ืน เขาแสดงทาทีไมพอใจ หาวาคุณพอจะขึ้นคาเชาเขา แตแลว
เขาก็ยายไปเมื่อสัปดาหกอน อา-ตอนนีต้ ง้ั ใจฟงหนอยเพือ่ น กันกําลังจะบอกใหแก
สี่คนรูวาบานในซอยสีฟาหลังนั้น ผีดุอยางไมนา เปนไปได"
"ผีดุ" ลูกชายของนิกรอุทานขึ้นดัง ๆ
"เออ คุณพอสงคนไปเฝาบานอยูไ ดคืนเดียว รุง เชานอนตายอยูในมุง ที่คอ
มีรอยเขียวช้าํ เหมือนถูกบีบคอ แตตํารวจที่ไปชันสูตรศพยืนยันวา นายแจงคนเกาแกของ
คุณพอตายเพราะเสนโลหิตในสมองแตก เนื่องจากดื่มเหลามากเกินไป"
"วา" นพรองเบา ๆ "ความจริง ถูกผีหลอกและผีมนั หักคอตาย"
"ใช คุณพอทานลงความเห็นอยางนี้แหละ ตอมาคุณพอสงนายกานหัวหนา
คนสวนทีบ่ า นไปเฝาบานหลังนัน้ นายกานถูกผีหลอกตองหนีกลับไปบานกลางดึก แลวก็
ลมเจ็บเปนไขความรอนสูง พูดเพอถึงผีปศาจตลอดวัน ปานนี้ยังไมหาย เขาเลาใหกัน
และคุณพอฟงวา เขาถูกผีฝรั่งหลอกเขา จําแลงแปลงกายตาง ๆ ความจริงกานไม
กลัวผีเปนคนกลามาก แตคราวนีก้ า นมันยอมรับสารภาพวามันกลัวจนเสียขวัญ ผีฝรั่ง
รูปรางเหมือนซาตานตัวใหญ มีเขาบนศีรษะ ลากนายกานลงจากเตียง และเอาขานายกาน
หนีบรักแรลากไปรอบ ๆ หอง"
ลูกชายของนิกรสะดุงเฮือก
"อือ เลนวิตถารดีเหมือนกัน ถากันเปนนายกานกันช็อคตายแลว ฟงแกเลา
ยังรูสึกเสียว"
พิชัยเปลี่ยนสายตาไปที่พนัสแลวพูดกับลูกชายของพลอยางเปนงานเปนการ
"เรื่องความดุราย ของ ผีฝรัง่ ที่บานซอยสีฟา กันยังเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง เพราะ

ฉะนัน้ กันจึงมาหาแกเพื่อขอใหรวมมือกับกัน"
พนัสยิ้มเล็กนอย
"แกเขาใจวา มีคนแกลงทําเปนผียังงั้นหรือ"
"ใช อาจจะเปนเชนนั้น คนรายที่ตองการบานประกอบการทุจริตแกลงทําเปน
ผีฝรั่งหลอกนายแจงหรือนายกานก็ได ขาวจะไดลือไปวาบานนั้นผีดุไมมีใครเชา"
คราวนี้ ศาสตราจารยดํารงเห็นพองดวย
"ใชแลวอายอวน ไมใชผีสางอะไรหรอก หนากากยางหรือพลาสติคทําไมยาก
อะไร ทําใหนา เกลียดนากลัวเหมือนใบหนาของผีปศาจ ใครเห็นในตอนกลางคืน ถาเปน
คนกลัวผีขวัญออน ก็ตองเผนหรือตกใจจน หมดสติ กันเปนนักวิทยาศาสตร เรื่องผีปศาจ
เปนเรือ่ งเหลวไหลสําหรับกัน"
นพวา "แตกันขอสารภาพแบบชายชาติทหารวาในโลกนี้กันกลัวผีที่สุด พอกัน
เคยสอนกันวา ...ที่ไหนเสือดุผีดุอยาเขาไป"
พนัสหัวเราะกาก
"มีแตเขาวาเสือดุหมีดุ ซึง่ เขาหมายถึงสัตวที่ดุรายตลอดจนคนพาล"
นพพูดตัดบท
"แตกันเปนลูกพอ เมื่อพอกันกลัวผีกันก็กลัวผีดวย โธ-เลนกับผีไมสนุกนะโวย
มันแลบลิน้ ปลิน้ ตาควักไสออกมาอวดเรา เราก็มือออนตีนออนเสนผมตั้งเด ที่เรียกวาขน
หัวลุก"
แจวแมบานประจําตึกใหมถือถาดนําเครื่องดื่มเขามาเสิฟใหพิชัย และเจาหนุมรูป
หลอทัง้ สี่คนแลวกลับออกไป พิชัยยกแกวน้าํ อัดลมขึ้นดืม่ ประมาณครึง่ แกว แลวจุดบุหรี่
ควันละเอียดสูบมวนหนึง่
"เพื่อนรัก" เขากลาวกับลูกชายของสี่สหาย "แกสีค่ นตองรวมมือกับกัน
พิสูจนความจริงในเรื่องผีที่บานซอยสีฟา แลวก็คืนนี้แหละเพือ่ น เราจะไปนอนที่บานนั้น
เพื่อจับผี"
"เดี๋ยว ๆ ๆ " นพพูดขัดขึน้ "จับอะไรนะอายอวน"
"จับผีโวย"
นพยิม้ แหง ๆ
"ผีมนั มีตวั ตนที่ไหน มันปรากฏรางใหเราเห็นก็จริงแตเราถูกตัวมันไมได เพราะ
มันมีแตวิญญาณและอิทธิฤทธิ์ อยาไปยุง กับมันเลยวะ มันเปนผีเราเปนคนไมควรยุง เกี่ยว

กับมัน"
พนัสมองดูลูกชายของนิกรอยางขบขัน
"แกปอดแหกไมเขาเรื่อง ใหมนั รูไปทีเถอะวะ วาผีมันจะเกงกวาคนและทน
กระสุนปนได เราตองไปพิสจู นความจริงในเรื่องนี้ กันเชือ่ วาคนปลอมเปนผีอยางทีอ่ า ย
อวนมันคิด มันคงเปนพวกอาชญากรมากกวา ถาบานนัน้ ไมมีใครเชามันก็จะหลบซอนตัว
อาศัยอยูอยางสบาย" แลวเขาก็หันมาทางสมนึก "แกกลัวผีไหมอายตี"๋
สมนึกตอบอยางภาคภูมิ
"กลัวก็ไดไมกลัวก็ได"
"หมายความวายังไง"
"บางทีก็กลัว แตถากลัวจนถึงขีดสุด ตอใหพอผีและปูผีกันก็ไมกลัว กันก็เหมือน
เตี่ยกันนั่นแหละ ลงถอดแวนตาออกละกอ ตอใหเสือหรือชางก็ไมกลัว"
พิชัยวา "ถายังงั้นคืนนี้ไปนอนบานซอยสีฟา ดวยกันนะ เราตองชวยกันจับผีที่
บานนั้นใหได อีกไมกี่วันลุงของกันก็จะไปอยูที่นั่นแลว คุณพอจะรีบใหเขาทาสี ซอมแซมบาน
และทําความสะอาดบริเวณบานใหทั่ว โรงรถก็ตองสรางใหมไดยินทานพูดอยางนี"้
"โอ. เค." ศาสตราจารยดาํ รงพูดเสียงหนักแนน "เรายินดีรวมมือกับแกพิสูจน
ความจริงในเรื่องผีทบ่ี า นซอยสีฟา"
นพวา "เดี๋ยวโวย คําวาเรานะ ไมไดหมายถึงกันดวยนะ หมายถึงแกกับอาย
นัก และอายตีเ๋ ทานัน้ "
พิชัย มองดู ลูกชาย ของนิกรอยางเคือง ๆ
"แกไมนา เปนนายทหาร"
"อาว นายทหารก็รูจักกลัวผีเหมือนกันนะโวย ดูแตรอ ยเอกเกียรติหลังบานเรา
ซีวะ แกเคยคุยกับเราแกบอกเราวาแกไมเคยกลัวอะไรเทากับผี แกนอนคนเดียวไมได
ตองนอนกับเมียทุกคืน ขอรองใหเมียนอนเปนเพือ่ น"
พิชัยยกมือชีห้ นานพ
"ดีแลวอายนพ เมื่อแกไมชวยกัน ไมยอมรวมมือกับกันก็ตามใจ แกไมขอรอง
ใหกันชวยอะไรแกบางก็แลวไป" พูดจบเขาก็พยักหนาให พนัส สมนึก และดํารง "ไป
โวย กันจะพาแกสามคนไปกินขนมจีบซาละเปา ทีป่ ระตูชยั "
นพทําตาโต
"กันไปดวยซีวะ"

"ไปไมได กันเลี้ยงอายนัส อายตี๋ และอายรงเทานั้น เพื่อตอบแทนความมีน้ําใจ
ที่จะรวมมือกับกันจับผีบานซอยสีฟา"
นพหัวเราะ
"ถายังงั้นกันรวมมือดวย กันคิดตกแลว ถากันไมรวมมือดวยกันก็อดกินขนมจีบ
ซาละเปา และอาหารวางที่กินกับน้ําชาอีกหลายอยาง เปนอันวาคืนนี้กันจะไปนอนที่บานซอยสีฟาดวย"
๑๙.๐๐ น. คืนวันนัน้ เอง ปอนเตี๊ยคสีครีมก็พาลูกชายของสี่สหายพรอมดวย
พิชัย ชาครพงศ แลนมาหยุดทีห่ นาประตู รัว้ บานใหญแหงหนึง่ ในซอยสีฟา ของถนน
พหลโยธิน ซึ่งซอยนี้อยูตรงขามสถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ แตเยื้องกันเพียงเล็กนอย
พิชัยนั่งอยูตอนหนารถเคียงคูกับ พนัส ซึง่ ทําหนาทีเ่ ปนคนขับ ลูกชายของทานอธิบดี
รีบเปดประตูกาวลงจากรถ เดินมาทีป่ ระตูรว้ั บาน ลวงกระเปา หยิบพวง กุญแจ ออกมาไข
ประตู บานเล็ก ออก พาตัวเขาไป ในเขตบาน เปดประตูบานใหญทั้งสองบาน เพื่อใหรถผาน
เขาไปในบาน
"เลยเขาไปโวยนัส เอารถไปจอดที่หนาตึก"
ปอนเตี๊ยคสีครีมคอย ๆ คลานผานประตูรว้ั เขาไป สี่สหายหนุมตางมองเห็นตัว
ตึกสองชัน้ ขนาดใหญตกอยูท ามกลางความมืดภายในเขตบาน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร
สงบเงียบ พิชัยจัดแจงปดประตูรั้วหนาบาน และใสกลอนเรียบรอยเดินผานถนนคอนกรีต
ตรงมาที่รถปอนเตี๊ยคเกง ซึ่งลูกชายของสีส่ หายลงมายืนรวมกลุม กันอยูขา งรถ และ
นพเริ่มแสดงทาทีหวาดกลัวผีปศาจแลว
"อยาพึ่งขึ้นไปบนตึกเลย อายอวน" พนัสกลาวกับพิชัย "พวกเราเดินสํารวจ
รอบ ๆ ตึกเสียกอน ตรวจดูวาหนาตางหรือประตูบานไหน จะเปดทิง้ ไว หรือปดไวโดยไมได
ลงกลอน"
"ดีเหมือนกันนัส แตอยาลืมวาเราจะตองทําตามสัญญาที่เราตกลงกันไวนะ จะ
เปนผีหรือคนก็ตาม ถามันปรากฏรางใหเราเห็นในสภาพผีปศาจ เราจะตองยิงมันทันที"
"ออไร" ศาสตราจารยดาํ รงพูดเสียงหนักแนน แลวยกมือขวาตบบาลูกชาย
นิกร "เปนยังไงบางอายนพ รูสึกวาแกคึกคักเขมแข็งดีน"ี่
"โธ มันตรงกันขามนะซีโวย กันกําลัง ไดกลิ่นเหม็น เหมือนกับศพที่กําลัง
ขึน้ อืด"
เสี่ยตี๋ยกกําปนทุบหลังนพดังบึ้ก
"แลวเสือกพูดออกมาทําไม เฉยๆ เสียซีโวย ฉันไดกลิน่ กอนแกฉันยังไมพดู

อายทีว่ า นะไมใชคนปลอมเปนมันหรอก กันวามันแหง ๆ ถายิงมันไมเขาก็เตรียมเผน
ก็แลวกัน"
พิชัย พาเพื่อนเกลอ ทัง้ สี่คนเดินออมรอบตึก และชวยกันตรวจหนาตางทุกบาน ซึ่ง
ปดและใสกลอนเรียบรอย พิชัยมีไฟฉายสองทอนติดกระเปากางเกงมาดวงหนึ่ง เขา
ลวงกระเปา หยิบไฟฉาย ออกมาเปดสวิทช ฉายกราดไปตามบริเวณหลังตึกใหญ แลวฉาย
ขึน้ ไปบนตึกทางดานหลัง
"ขึ้นไปบนตึกเถอะพวกเรา ไขกุญแจหลังตึกเขาไป"
"เดี๋ยว ๆ ๆ " ลูกชายของนิกรขัดขึ้น "คิดและตรองดูเสียใหดีกอน อา-สมมติ
วาเราเผชิญกับมันเราจะทําอยางไร"
พนัสวา "ก็ยิงมันซีวะ ทุกคนเอาปนออกมา หําใจใหเขมแข็งหนอยเถอะวะ
อายนพ"
นพยิม้ แหง ๆ
"เขมนะ มันเขมแตวามันไมแข็ง อุย .... หมาหอนโวย"
เสี่ยตี๋หัวเราะหึ ๆ
"หมาหอนแกก็กลัวดวยรึ"
"ก็มันเห็นอยางวานี่หวา"
ทันใดนัน้ เองทุกคนก็ไดยนิ เสียงแตร รถปอนเตี๊ยคเกงดังกังวานขึ้นเปนเสียงสั้นยาว
ติดกันสามสี่ครั้ง และแลวก็มีเสียงเครื่องยนต ถูกสตาทขึ้น พนัสแปลกใจอยางยิ่งเพราะ
กุญแจรถอยูในกระเปากางเกงของเขา
"เร็ว-วิ่งไปทางหนาตึก" ลูกชายของพลกลาวขึ้น "มีคนขโมยรถยนตเราโวย
และมันตองมีกุญแจผี"
ลูกชาย ของสีส่ หายพรอมดวยพิชยั ตางวิ่งรวมกลุมออมไปทางหนาตึก พอโผล
มุมตึกดานหนา พิชัยซึ่งเปนคนกลาผีไดฉาย ไฟตรงไปที่รถปอนเตีย๊ คสีครีมคันนัน้ ทุกคน
หยุดชะงักมองดู ดวยความตื่นเตน แปลกใจ เครือ่ งยนตของรถปอนเตีย๊ คถูกเรงเครือ่ ง เสียง
ดังลั่นแลวก็ดับไป แตในรถไมมีคนแสงไฟฉายสองไปที่รถแลเห็นถนัด
ร.ท. นพขนลุกซูแ ละกอดเสีย่ ตีแ๋ นน
"เอาละโวยอายตี๋ มันเริม่ โจมตีเราแลว"
พนัสเอื้อมมือแยงไฟฉายในมือพิชัย มาถือไวแลวเดินปราดไปทีร่ ถปอนเตีย๊ คใชไฟ
สองดูในรถ แตไมปรากฏวามีใครแอบซอนอยู ในรถคันนี้ นพ สมนึก ดํารง และพิชยั รีบ

เดินมาหาพนัส ทุกคนถือปนพกกระชับมัน่ เตรียมพรอมทีจ่ ะใชปนใหเปนประโยชน
"แกเขาใจวายังไงพนัส" ดํารงถามเสียงหนัก ๆ
พนัสเคนหัวเราะ
"ไมมปี ญ
 หาอะไร พวกเราถูกผีหลอกแนๆ กุญแจรถอยูในกระเปากางเกง
กัน แตเราไดยินเสียงแตรรถดังขึ้นแลวเครื่องยนตถูกสตาทซึ่งเครื่องยนตถูกเรงเต็มแรงและ
ดับไปเมื่อกี้น"ี้
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ นพจึงกลาวขึ้นดวยเสียงสั่น ๆ
"กลับบานกันเถอะรึ บรรยากาศที่คฤหาสนไมนา ดูชมเสียแลว ขืนอยูอ ยางนอย
ก็จับไขหัวโกรน เลนกับผีลําบากนะโวย"
พนัสวา "ถาแกขี้ขลาดก็กลับไปกอน พวกเราจะตองพิสูจนความจริงใหได
เพื่อใหรูแนวาผีที่บานนี้เปนผีหรือเปนคนแกลงทําเปนผี"
ศาสตราจารยดาํ รงพูดเสริมขึ้น
"ถูกละ มันอาจจะเปนคนแกลงทําเปนผีหลอกเรา บางทีอาจจะเปนนักวิทยาศาสตร
ขัน้ ดีขนาดลองหนหายตัวได" แลวเขาก็กลาวขึ้นดวยเสียงหนักแนน "ผีไมมีโวย"
เสียงใครคนหนึ่ง รองตะโกนขึ้น ในตึกชัน้ ลาง
"มีซีวะ ผีไมมีพวกกูตายไปแลวจะเปนอะไร"
เสี่ยตี๋เกิดอารมณยัวะขึ้นมาทันที
"พวกเราบุก"
นพพูดเสริมขึน้
"พูดใหมซิ บุกหรือถอย"
"บุกโวย" สมนึกตวาดแลวหันมาทางพิชัย "ไขกุญแจตึกอายอวน กันจะฟาด
กับผีเอง มวยไทย ยูโดหรือคาราเตไดทง้ั นัน้ ถายิงมันไมเขาก็ตองฟาดปากกัน เอามันพวก
เรา ถาผีมนั เกงกวาคนผีมนั ก็ตอ งปกครองโลกนี้ ไมใชมนุษยปกครองกันเอง เตีย่ กันเคยสอน
กันวาผีมันกลัวคนบาบิน่ มุทะลุ และผีทด่ี รุ า ยทีส่ ดุ มันกลัวคนแกผา พวกเราทุกคนแกผา
ออกเถอะโวย"
"ฮา" พนัสรองลั่น "อยาทํายังงั้นเลยอายตี๋ นุงกางเกงสูกับมันดีกวา ขืนแกผา
สูก บั ผี พวกเราก็จะกลายเปนเปรตไป"
ทุกคน พากัน เดินขึ้นบันไดไปบนตึก ตอจากนั้น แสงไฟฟา ทีร่ ะเบียงหนาตึกก็สวาง
จา พิชัย เปดสวิทซไฟแลวก็ไขกุญแจประตูหองโถงเปดประตูออกทั้งสองบาน พนัสฉาย

ไฟสองเขาไปในหองโถง แลวก็พาตัวเขาไปเปนคนแรก ทุกคนติดตามเขามาอยางหวาด ๆ
แตก็เต็มไปดวยความระมัดระวังตัว พิชัยรีบ เปดไฟฟาในหองโถง ทัง้ ไฟชอและไฟตามผนัง
ตึก นพมีสหี นาชุม ชืน่ ขึน้ เล็กนอยเมือ่ มีแสงสวาง เขากระซิบกระซาบถามเสี่ยตี๋วา
"เมื่อกี้นี้ ใครมันรองตะโกนโหวก ๆ ในหองนี"้
"ก็ผนี ะซี" สมนึกพูดเสียงหนัก ๆ "ถาไมใชผีก็คนแกลงทําเปนผี แกอยาปอด
แหกจนเกินไปเลยวะอายนพ มีปนอยูในมือกลัวอะไร"
ลูกชายของนิกรยิม้ แหง ๆ
"กลัวนะไมกลัวหรอกแตมนั ไมกลา"
ทุกคนยืนรวมกลุม อยูกลางหอง ศาสตราจารยดิเรกกลาวถามพิชัยเบา ๆ
"หอง ซายมือนี่ หองกินขาว หรือยังไง"
"ใช ทางขวาเปนหองทํางาน
ทันใดนัน้ เอง ทุกคนก็สะดุงเฮือกเมื่อไดยินเสียงดังโครมคลายกับตูหรือโตะลม
ดังลงมาจากชั้นบน แลวก็มีเสียงวัตถุหนัก ๆ ถูกลากไปตามพืน้ เสีย่ ตีถ๋ อดแวนตาขอบกระ
ออกพับเก็บใสกระเปาเสื้อฮาไวของเขา แลวแยงไฟฉายมาจากพนัส
"กันแสดงเองอายนัส กันจะขึ้นไปดูใหรูเท็จจริงวาเสียงที่ดังโครมคราม และ
เสียงเหมือนของชิน้ หนึง่ ถูกลากไปตามพืน้ นัน้ เกิดขึ้นจากอะไร ถาเปนผีกันจะยิงมันหรือ
มายก็ใหมนั หักคอกันเสีย กันเชือ่ วามันเปนคนมากกวาผี"
กอนทีใ่ ครจะพูดอะไร ลูกชายของสี่สหาย กับ พิชัย ก็แลเห็นรางของผูห ญิง คน
หนึง่ พาตัวเดินลงบันไดมาจากชั้นบน อยางแชมชา รางนั้นเปนผูห ญิงชาวยุโรป หรือ
อเมริกันในวัยชรา สวมเสื้อกระโปรงชุดสีดํา ใบหนาเหีย่ วยนนาเกลียดนากลัว จมูกงุม
เปนขอ นัยนตาโปนถลน หลังโกงแบบคนแกในวัยหงอม ถือไมเทาหงิกงอ ลักษณะ
ของหลอนเหมือนแมมด มือขวาถือเชิงเทียน ซึ่งมีเทียนขนาดใหญจุดอยูเลมหนึ่ง
ปศาจหญิงชรา หยุดยืนบนขั้นพักบันไดและยิ้ม แสยะแลเห็นฟนเพียง ๔ ซี่
หลอนพยักหนาชา ๆ เอียงคอไปมา แตไมปริปากพูดอะไร ลูกชายของสีส่ หาย กับ พิชัย
ตางยืนนิ่งเฉย โดยเฉพาะนพมีทา เหมือนกับจะเปนลม ใบหนาของเขาซีดเผือดเพราะ
ความรักตัวกลัวผี
พนัสรองถามเปนภาษาอังกฤษ
"แกเปนผีหรือเปนคน"
ปศาจ หญิงชราหัวเราะ เสียงแหลมเล็กเหมือนเสียงนกชนิดหนึง่ หลอนเงย

หนามองขึ้นไป ตามชองบันได แลว กวักมือเรียกใครคนหนึง่ คราวนีส้ ส่ี หายหนุม กับ
พิชัยตางถอยหลังกรูด เมื่อแลเห็นปศาจราย หรือซาตาน คือผีฝรัง่ รูปรางใหญโต สูงประมาณ
๘ ฟุต เดินลงบันไดมาอยางเชื่องชา
มันคือปศาจอยางไมตองสงสัย มันสวมเสื้อกางเกงยืดสีดําลวน เสื้อยืดเปนเสื้อ
แขนยาวคอกลม ที่คอของมันมีหวงสีเงินคลองคอสองหวง ใบหนาของมันแสยะ
นาเกลียดนากลัวมาก มีเขี้ยวงอกโงงทั้งสองขาง ริมฝปากแบะหนานัยนตาโปนถลน บน
ศีรษะมีเขาโงงแบบเขาวัว มันอาปากพูดแตไมมีเสียง มันยกมือชี้หนาลูกชายของสี่สหาย
กับพิชัยแลว มันก็พาปศาจหญิงชราเดินลงบันไดมา
เสี่ยตี๋ยกปนพกขึ้นจองแลวรองตวาดเปนภาษาอังกฤษ
"หยุด ถาเขามาอีกกาวเดียวฉันยิงแก"
ปศาจ ทั้งสองไมสนใจกับคําขู ของเสี่ยตี๋ มันเดินแสยะยิม้ รีเ่ ขามาในลักษณะ
ทาทางที่ดุราย พนัส สมนึก ดํารง และพิชยั ตางรัวกระสุนปนพกเขาใสปศาจทั้งสอง
สวนนพวิ่งอาวออกไปทางหนาตึก
กระสุนปนพกถูกหนาอกปศาจทัง้ สอง ทะลุแลเห็นถนัด เพราะแสงไฟฟาในหองโถง
สวางจาราวกับกลางวัน แตรอยกระสุนไมมเี ลือด และปศาจทั้งสองไมไดแสดงทาทีเจ็บ
ปวดแมแตนอย เมื่อกระสุนปนทําอะไรมันไมได ทุกคนก็เสียขวัญแมกระทัง่ พนัส ตาง
ขนพองสยองเกลา หมุนตัวกลับวิ่งหนีออกไปทางหนาตึก เผนแผล็วลงจากตึกไปรวม
กําลังกันทีห่ นาโรงรถ ปศาจทัง้ สองไมไดตามออกมา ขณะนี้นพยืนอยูท ป่ี ระตูรว้ั หนาบาน
และกําลังถอดกลอนเปดประตูรั้วออกทั้งสองบาน เสร็จแลวเขาก็รองตะโกนเรียก พนัส
"นัสโวย พาพวกเราขึ้นรถเปดเถอะ ขืนอยูท ่ีนเ่ี สร็จมันแน"
พนัสพาสมนึก ดํารง และพิชัย เดินเขาไปหาลูกชายของนิกร ทุกคนใจเตนระทึก
ไปตามกัน
"เรายอมแพมันหรืออายนพ" พนัสถามพลางยิ้มแหง ๆ
นพกลืนน้ําลายเอื๊อกสายตาของเขา ยังมองไปทีต่ กึ ใหญ
"ใครจะสูกับมันก็เอาซี สําหรับกันยอมแพโดยไมมีเงื่อนไข ผีฝรั่งนะมันดุไมใช
เลนนะโวย มิสเตอรคาสันกับของเขาอาศัยอยูที่นี่ไดก็เพราะเปนฝรั่งดวยกัน คราวนี้แก
เชือ่ หรือยังวามันเปนผีไมใชคนแกลงทําเปนผี ยายแก คนนัน้ กลิน่ ตัว เหม็นเหมือนกับศพ
แหง ๆ หรือเหม็นสางนั่นเอง หนาตาก็บอกวาผีรอยเปอรเซ็นต แลวอายซาตานตัวนั้น
นะผีแหง ๆ"

พิชัยฝนหัวเราะ
"เปนยังไงวะผีแหง ๆ"
"ก็ผตี ง้ั แตหวั ตลอดตีนนะซี คนอะไรวะถึงจะสูงใหญขนาดนัน้ อยางนอย
มันก็สงู ตัง้ ๘ ฟุต สูงกวาลุงกิมหงวนหรือสูงกวาอายตี๋ตั้ง ๒ ฟุต รูปรางใหญโตกวาหมี
ตัวใหญทเ่ี ขาดินเปนกอง กันเห็นแลวแทบช็อคไมรูวาวิ่งออกไดอยางไร"
ทุกคนสะดุงเฮือกไป ตามกัน เมื่อแลเห็น ปศาจซาตานรางยักษ ปรากฏตัวขึ้นที่
ประตูหองโถง แตมนั ไมไดเดินออกมาพนหอง มันเพียงแตเอือ้ มมือปดบานประตูหอ ง
เทานั้น ตอจากนั้นไฟฟาในหองโถงก็ดับ แตไฟทีร่ ะเบียงหนาตึกยังสองสวาง
เสียงสุนัข หลังบานหอนเยือกเย็น ขณะนีย้ งั หัวค่าํ แตบานในซอยสีฟา ลวน
แตเปนบานใหญ ๆ หรือคฤหาสนของทานผูดีมีอันจะรับประทาน ทุกบานมีบริเวณ
บานกวางขวางมีรว้ั รอบขอบชิด ถิงแมเสียงปนพก แผดคําราม กึกกองตั้งหาหกนัด ก็ไมมี
ใครสนใจถือวาธุระไมใช ใครอยากจะยิงกันหรือฆากันตายก็ตามใจ บานของใครใคร
ก็อยูพอค่ําก็ปดประตูรั้วใสกลอน และปลอยหมาฝรัง่ ออกเดินเพนพานรอบบาน
"เอายังไงดีพวกเรา" ศาสตราจารยดํารงปรารภกับเพื่อน ๆ
เสี่ยตี๋จองมองไปที่ตึกใหญ
"ไปรับ พอเรา และคุณปูมาปราบผีที่นี่ดีกวา"
นพหัวเราะกาก
"พอกันนะไมเอาไหนเลยเรื่องผี เปนตายอยางไรพอก็ไมยอมมา"
สมนึกยิม้ ใหลูกชายของนิกร
"นีแ่ หละไหมละ ดูถูกแมกระทั่งพอของตัวเอง อากรนะบางขณะก็ขี้ขลาด
ตาขาว แตบางทีแกก็กลาหาญและมีทีเด็ดนะโวย อะไรที่ใครทําไมไดหรือปญหาคับขัน
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาอากรมักจะแกไขไดเสมอ ดวยสติปญญาอันเฉียบแหลม แกอยาลืมวา
พอแกมีเวทยมนตรคาถา มีความรูในเรื่องกําจัดผี ขับไล ภูตผีปศาจ ถึงแมอากร จะกลัวผี
ขนาดหนักก็ตาม"
คราวนี้นพเห็นพองดวย
"เออ จริงโวย ไปตามพอๆ ของเราและคุณตามาปราบผี ฝรั่งที่บานฝรั่งนี่ก็ดี
เหมือนกัน"
พิชัย ยกมือตบบานพแลว พูดเสริมขึ้น
"แกขึน้ ไปบนตึกโทรไปทีบ่ า นซี เลาเรื่องใหคุณพอฟงและใหคุณพอกับคุณปู

รีบมานี่เอาเครื่องมือจับผีมาใหพรอม ขึ้นไปซีโวย โทรศัพทอยูในหองโถงขางลางนั่นแหละ"
นพเอียงคออมยิ้ม
"ขึน้ ไปใหโงนะซี"
พนัสพูดโพลงขึ้น
"ถายังงั้นขึ้นไปดวยกัน"
ไมมีใคร กลาพอที่จะขึ้นไปบนตึก เพราะความเกรงกลัวปศาจราย มีการถก
เถียงวิพากษวิจารณกัน แลวดํารงก็ออกความเห็นวา
"อายนัสเอารถไปรับพอเรา และคุณตามานี่ดีกวา ไปเลารายละเอียดใหทา นฟง
พวกเรา จะนั่งพักผอน อยูบนเกาอี้สนามนั่นแหละ รอคอยจนกวา แกจะพาพอ ๆ ของเรา
และคุณตามาที่นี่ อยางชาก็เพียงชั่วโมงเดียวเทานั้น ถาผีมนั ออกมานอกตึกเราจะลาถอย
ออกไปนอกบาน ตกลงยังงี้นะ"
พนัสพยักหนาเห็นพองดวย
"โอ.เค. ถายังงัน้ กันจะรีบไปรับพอ กับอากร อาหงวน อาหมอ และคุณปูม า
โดยเร็วที่สุด อานนพอยาเพิง่ ใจรอนบุกขึ้นไปบนตึกนะ"
นพหัวเราะ
"ไมตองสั่งหรอกโวย จางกันแสนบาทใหกันขึน้ ไปคนเดียวกันก็ไมเอา อาย
เขาโงง และยายแกนั่นหนาตานาเกลียดนากลัวออกจะตายไป แกรีบไปเถอะ แกกลา
พอที่จะไปเอารถที่หนาตึกไหมละ"
ร.ท. พนัสไมพดู วากระไร เขาพาตัวเดินไปตาม ถนนคอนกรีต ตรงไปยังปอนเตี๊ยคเกง
พนัสเปดประตูกาวขึ้นนั่งประจําที่คนขับ เปดกุญแจสวิทซไฟ ทําใหเครื่องยนตถูกสตาทขึ้น
เขาเปดไฟหนา และทายรถ นําปอนเตีย๊ คสีครีมแลนออกไปจากคฤหาสนผีสิง และโบกมือ
ใหเพือ่ นเกลอของเขา ซึ่งยืนออกันอยูใกล ๆ ประตูรั้วหนาบาน
เวลาผานพนไปตามลําดับ
ภายในคฤหาสนหลังนั้น สงบเงียบ นพ สมนึก ดํารง และพิชัยนัง่ รวมกันอยูบ น
มาหินออนริมคูนาํ้ ใส หางจากรั้วบานเพียงเล็กนอย สูบบุหรี่และสนทนากันถึงความดุราย
ของผีฝรั่งที่มาปรากฎตัวใหเห็น อยางไรก็ตามตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ผานไปนี้ ไมมี
อะไรเกิดขึ้น นอกจากนาน ๆ ก็มเี สียงสุนัขหอนเหาครัง้ หนึง่ ทําใหนพเตรียมเผนออก
ไปนอกบานตลอดเวลา
เมือ่ แสงไฟรถยนตปรากฎขึน้ ในซอยสีฟา และมีเสียงแตรดังกังวาน นพก็รองขึ้น

ดวยความดีใจ
"มาแลวโวย อายนัสคงพาพอของเรามาหาแน ๆ "
ทัง้ สีค่ นตางลุกขึน้ ยืน ในนาทีนั้นเองปอนเตี๊ยคเกง ก็เลี้ยวเขามาในเขตบานนี้
และหยุดนิ่งเมื่อพนประตูรั้วเขามา พนัสนัง่ อยูต อนหนารถเคียงคูกบั ทานเจาคุณปจจนึกฯ
คณะพรรคสี่สหาย นั่งเบียดเสียดกันอยูตอนหลังรถ นพ สมนึก ดํารง และพิชัย ตาง
ตื่นเตน ดีใจไปตามกัน เมื่อแลเห็นคณะพรรค สี่สหายกับทานเจาคุณ
ทุกคนพากัน ลงมาจากรถอยางรีบรอน นพ สมนึก ดํารง และพิชัยปราดเขามาหา
ลูกชายหนุม ของทานอธิบดีเจาของคฤหาสนน้ี ไดกระพุมมือไหวสี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ
อยางนอบนอม และกลาวทักสวัสดีโดยทั่วหนา
นพจองมองดูบิดาของเขาอยางตื่น ๆ นิกรมาในสภาพของหมอผีผูทรนง เขานุง
ผาขาวโจงกระเบนสีขาว สวมเสื้อคลายเสื้อกุยเฮงสีเดียวกัน หมผาขาวสะพายเฉียงมี
ลูกประคําเม็ดใหญสีดําคลองคอ มียามใหญสะพายอยูบนบาซาย มือขวาหิ้วหอผาหอหนึง่
ซึ่งหอวัตถุกอนกลม ๆ ไว
"พอ" นพรองขึน้ ดัง ๆ แลวขมวดคิ้วยน "เอะ ไมใชโวย ผมดูคลาย ๆ เถน
ขวาดในเรือ่ งขุนชางขุนแผน"
นิกรสะดุงโหยง
"กูเอง หนอยแน พอทั้งคนทําเปนจําไมได"
ร.ท. นพ หัวเราะกากไมสนใจกับคนอื่นที่กําลังพูดคุยกันจอกแจกจอแจ
"โอโฮ พอแตงชุดนีไ้ มเลวครับ จะไปเลนกระตัว้ แทงเสือทีไ่ หนครับ" พูด
พลางเดินเขามาหา
นิกรหัวเราะหึ ๆ
"มาจับผีท่ีนโ่ี วย ไมไดไปเลนกระตั้วแทงเสือ"
"ออ-แลวนี่หออะไรครับ"
"อยา ๆ ๆ ของสําคัญ"
นพอยากรูก็ถือวิสาสะดึงหอนั้นมาจากนิกร สองพอลูกเกิดยื้อแยงกันหอผาขาว
ก็หลุดจากมือนิกรหลนลงบนพืน้ ถนนคอนกรีต
"โพละ"
นิกรสะดุงเฮือก มองดูหนาลูกชายของเขาอยางเดือดดาล
"หมด...บรรลัยหมดแลวอายนพ แลวกูจะเอาหมอดินที่ไหนใสผีฝรัง่ เอาไปถวง

แมนาํ้ บอกแลววาของสําคัญยังเสือกดึงเอาไปดูอีก"
นพยิม้ แหงๆ
"ผมจะหาปบ ใหใสแทนนะครับ"
นิกรแยกเขี้ยวแลวเอ็ดตะโรลั่น
"เอปบใสผีมีเยี่ยงอยางที่ไหนวะ"
เจาคุณปจจนึกฯ พาพล กิมหงวน ศาสตราจารยดิเรกพรอมดวย เจาหนุมรูปหลอ
ทั้งสามคนและพิชัยเดินเขามาหานิกรกับนพ
"เอะอะอะไรวะ" ทานเจาคุณถามหมอผี
"อายนพนะซีครับ มันทําหมอดินของผมแตก"
พลพูดเสริมขึ้นดวยเสียงหัวเราะ
"หลังรถมีอยูอีกใบหนึ่งพนัสมันเอามาสํารองขนาดเดียวกัน"
นิกรยิ้มออกมาได
"งั้นเรอะ คอยยังชั่วหนอย" แลวเขาก็หันมาทําตาเขียวกับลูกชายสุดสวาท
ของเขา "ไปเอามาใหพอซี่ ชักทะลึง่ และซุม ซามหนักมือขึน้ "
นพเดินไปทางหลังรถปอนเตี๊ยคเกง และเปดทายรถขึ้นหยิบหมอดินใหมเอี่ยม ใบ
หนึง่ ออกมา หมอใบนี้ไมมีฝาปด เขาถือหมอเดินกลับมารวมกลุม แลวสงหมอให
บิดาของเขา เสี่ยตี๋กลาวกับนิกรทันที
"อากร จะจับ ผีฝรั่ง สองตัว ใสหมอหรือครับ"
"เออ - ผีฝรัง่ นะไมดุรา ยอะไรหรอก ผีไทยนากลัวกวา จําแลงแปลงตัวไดมาก
กวา ดุกวาและประหยัดกวา"
พลพูดเสริมขึ้น
"อยามัวโอเอเสียเวลาเลยโวย ขึ้นไปบนตึกเถอะพวกเรา ตาพิชยั นําหนาหนอย
ซิ ประเดี๋ยวทุกคนก็จะไดเห็นความสามารถของอายกร ถาผีมนั แนกวา อายกรก็คงถูก
ผีฝรัง่ หักคอตาย ถาเวทยมนตรของอายกรเหนือกวา อายกรก็จับผีลงหมอไดทั้งสองตัว
ทําใจใหเขมแข็ง อายกร อยางมากก็แคตายเทานั้น"
หมอผีกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
"แกไมไดพูดใหกําลังใจกันเลยอายพล พูดแบบนีท้ าํ ใหกันชักปอดลอยเลียแลวซี"
เสี่ยหงวนหัวเราะชอบใจ และมองดูหนานิกรอยางขบขัน
"อยาถอมตัวหนอยเลยวะอายกร กันรูดีวาแกเปนหมอผีชั้นยอด ชนะเลิศกีฬา

โอลิมปคประเภทจับผีมาแลว ที่โตเกียวเมื่อปกอน"
นายพลดิเรกยกมือตบหลังนิกรแลวพูดเสริมขึ้น
"ผีเปนภาพลวงตา หรือเกิดจากประสาทหลอน ยูเชื่อไอเถอะ มันทําอะไรยู
ไมไดหรอก"
นิกรหันมายิม้ ใหศาสตราจารยดเิ รก
"ถายังงั้นทําไมแกไมจับมันเองละ"
"โน กันกลัวมันวะ"
เสี่ยตี๋แหกปากหัวเราะลั่น
"อาหมอกลัวผีเหมือนกันหรือครับ"
นายพลดิเรกอมยิ้ม
"ขึ้นชื่อวาผีแลวใคร ๆ ก็ตองกลัวมันทั้งนั้น เวนแตกลัวมากหรือกลัวนอย คน
ทีไ่ มรูจักกลัวผีกเ็ ห็นจะมี แตคุณปูของแกคนเดียว"
เจาคุณปจจนึกฯ ทําคอยน
"ใครบอกแกละดิเรก พอนะกลัวผีเหมือนกันนะโวย"
พิชัยเดินนําหนาพาสี่สหายกับลูก ๆ และเจาคุณปจจนึกฯ ตรงไปที่ตึกใหญทาม
กลางความสงบเงียบ เสี่ยหงวนผิวปากเบา ๆ เปนเพลงจีนสากล ดวยวิธี ทําเสียงออกตาม
ไรฟน เขาไมสูจะหวาดกลัวผีเทาใดนัก เขาเชื่อวาผีฝรั่งคือคนแกลงทําเปนผี อยางไรก็
ตามนิกรมั่นใจวามันคือปศาจรายจริง ๆ จึงเตรียมเครื่องมือปราบผีมาพรอม ซึ่งวันนี้นิกร
มีความกลาอยางไมนาเชื่อ
ทุกคนขึ้นมายืนรวมกลุม ทีห่ นาประตูหอ งโถงใหญ เมื่อพิชัยเอื้อมมือจับลูกบิด
หมุนดึงบานประตูออกมาไดเพียงเล็กนอย ก็ปรากฎวามีใครคนหนึง่ ทีอ่ ยูในหองโถงดึงบาน
ประตูไว ทําใหพิชัยรีบปลอยมือออกดวยความตกใจ แลวหันมามองดูเสี่ยหงวน
"เตีย่ เห็นไหมครับ มีมือใครดึงประตูไว และกระชากเขาไป"
อาเสี่ยยิ้มเล็กนอย
"หลีกไปพิชยั เตีย่ เปดประตูเอง ถาเจอผีฝรั่งอยูในหอง เตี่ยเตะดิ้น"
สมนึกพูดเสริมขึ้น
"ผีดิ้นหรือเตี่ยดิ้น"
กิมหงวนหันมาคอน ลูกชายของเขา และเอือ้ มมือจับลูกบิดหมุนกระชากบานประตู
บานขวาเต็มแรง ทําใหบานประตูเปดผลัวะออกทันที ภายในหองโถงมืดสนิท ทุกคน

มองเขาไปในหองและสะดุงเฮือกพรอม ๆ กัน เมื่อไดยินเสียงหาว ๆ
"คัม อิน"
นิกรสงยาม และหมอ ใหมใหเสี่ยหงวน
"ชวยถือไวท"ี
"ทําไมละ" อาเสี่ยถาม
"กันจะไปคอยพวกเราที่รถ แกจัดการจับผีใสหมอแทนกันหนอยนะ"
"ฮา" อาเสี่ยเอ็ดตะโร "กันไมใชหมอผีนะโวย ไมเอาโวย เรื่องของแกไมใช
เรื่องของกัน"
นิกรยิม้ แหง ๆ
"ชักปอดแลวโวย"
พลเปดไฟฉายแลวเดินเขาไปในหองเปนคนแรก ทุกคนติดตามเขาไป โดยมีนพ
อยูรั้งทาย พิชัยรีบเปดสวิทซไฟฟาในหอง แลวเลาใหเจาคุณปจจนึกฯ ฟง
"ตอนแรกพวกเราเขามาในหองนี้แลวครับ ผมเปดไฟฟาขึ้นทุก ๆ ดวง พอผี
มันเดินลงบันไดมาเราก็ชวยกันยิงมัน เมื่อยิงมันทะลุ แตมันไมเปนไรเราก็วิ่งหนีออกไป
หนาบาน แลวอายนัสก็รีบไปรับคุณปูกับพวกคุณพอมาที่น"ี่
ทานเจาคุณนิ่งฟงดวยความสนใจ
"ถาเชนนัน้ ผีฝรัง่ ทีบ่ า นนีม้ นั ก็ดพุ อใช" แลวทานก็หันมาถามนพ "รูปรางหนา
ตามันเปนยังไงวะนพ"
นพยิม้ แหง ๆ
"ไมทนั สังเกตครับ พอมันเดินลงบันไดมา ผมก็เผนออกไปจากหองนี้ปลอดภัย
ไวกอนตามประสาคนกลัวผี"
พลยกมือผลักศีรษะนพเบา ๆ
"แกก็เหมือนพอแกนั่นแหละ แตอายกรบางทีมันก็กลาเหมือนกัน ประเดี๋ยว
พวกเราก็คงจะเห็นพอแกจับผี ใสหมอตามพิธีไสยศาสตร"
นิกรพูดเสริมขึ้นดวยเสียงสั่น ๆ
"ไมแนโวยพล กันรูสึกสังหรณใจเสียแลว"
"สังหรณยังไง" พลถามยิ้ม ๆ
"รูสึกวาเวทยมนตรคาถาของกันคงสูมันไมได"
นายพลดิเรกยิม้ ใหหมอผี

"อยาถอมตัวหนอยเลยนา แกจะจัดการยังไงก็เอาซี พวกเราจะไดดูความเกง
กลาสามารถของแก"
นิกรมองดูหนาคนโนนคนนี้ แลวก็สน้ิ สุดทีใ่ บหนาลูกชายของเขา
"แกชวยจับผีลงหมอแทนพอไดไหมละ"
ร.ท. นพ ทําหนาชอบกล
"มันจะไดหักคอผมเสียปะไร ผีผชู ายนะตัวมันสูงไมตาํ่ กวา ๘ ฟุต นะครับพอ แลว
ก็มีเขาบนหัวเสียดวย เห็นหนามันเขาผมก็แทบช็อคแลว ผียายแกก็เหมือนกับแมมดในหนัง
การตูน หนาตามองไมเปนสับปะรด"
นิกรพยักหนารับทราบ กอนที่เขาจะพูดอะไรเสี่ยหงวน ก็รองเอะอะเอ็ดตะโรขึ้น
และชีม้ อื ไปทีช่ องบันได
"โนน มันลงมาแลว"
ทุกคนแลเห็นสวนขาของปศาจหญิงชรา และซาตานคอย ๆ กาวลงมาตามขั้น
บันไดและหยุดยืนนิง่ เฉย นพรองขึ้นดวยความหวาด
"โอย ผมขีแ้ ตกแลวผมไปกอนละ" แลวนพก็วิ่งโครมครามออกไปจากหองดวย
ความกลัวผีจนแทบจะกุมสติไมได
นิกรพยายามบังคับใจตนเองใหเขมแข็ง เขาบอกใหทุกคนถอยไปยืนรวม
กลุม กันขางประตูแลวเขาก็น่ังลงกลางหองในทาขัดสมาธิ หมอผีคอย ๆ วางหมอใหมลง
บนพืน้ แลวลวงมือลงไปในยามหยิบเครื่องมือปราบผีออกมาหลายอยาง เขาเอาผายันตผืน
หนึ่งหอคอหมอไว แลวจุดเทียนสีผึ้งเลมหนึ่งปกไวกับกลองไมขีดไฟ นิกรประนมมือ
หลับตาวาคาถาพึมพํา
ปศาจหญิงชราและผีซาตานมีเขาบนศีรษะคอย ๆ เคลื่อนที่ลงมาตามขัน้ บันไดจน
ถึงขัน้ พักบันไดก็หยุดยืนนิ่งเฉยจองมองดูนิกร และทุก ๆ คนที่ยืนรวมกลุมอยูขางประตูดาน
หนาตึก
ศาสตราจารยดเิ รกยกปนพกขึน้ จอง เพราะแนใจวามันเปนมนุษยไมใชผี
"เฮ - ยกมือขึ้นทัง้ สองคน ถากาวลงมาอีกกาวเดียวตายแน"
ปศาจทั้งสองแสยะยิ้ม มันกาวลงมาจากขัน้ พักบันไดอยางแชมชา แสงไฟฟา
สองตองราง ของปศาจอยางถนัดชัดเจน นัยนตาของมันวาวโรจน เสี่ยตี๋ กับกิมหงวน
สองพอลูกรีบลาถอยออกไปจากหองโถงทันที ทําใหคนอื่นพลอยเสียขวัญไปดวย
ศาสตราจารยดาํ รงกระซิบบอก พนัส เบา ๆ

"เปดเถอะเวยเรา"
พนัสเห็นพองดวย เจาหนุม รูปหลอทัง้ สองคนตางถอยหลังกรูด เจาคุณปจจนึกฯ
เสียขวัญก็พาพิชัยถอยออกไปจากหอง คงเหลือ พลกับนายพลดิเรก และนิกร เพียง ๓ คน
ทั้งพล และ ศาสตราจารยดิเรก ตางจองปนพกไปยังรางของปศาจทั้งสอง เมื่อ
ซาตานกับปศาจหญิงชรา ลงมาพนขั้นบันได และเดินเขามา ศาสตราจารยดิเรก ก็รองบอก
พลดวยเสียงสั่นเครือ
"ยิงโวยพล"
เสียงปนพกรีวอลเวอร ๙ มม. ทั้งสองกระบอกระเบิดขึ้นพรอม ๆ กันดังกึกกอง
ปศาจทั้งสองถูกยิงทะลุอก แลเห็นรอยกระสุนอยางถนัดชัดเจน แตมันไมเปนอะไรและไม
มีทาทีวามันเจ็บปวดแมแตนอย
"หนี อายหมอ" พลรองบอก
เทานี้เองสองสหายก็หอแนบออกไปจากหองโถงอยางไมคิดชีวิต คราวนี้เหลือ
นิกรหมอผีแตเพียงผูเดียว นิกรรายเวทยวิทยาตลอดเวลา ปศาจซาตานยองเขามาทรุดตัว
ลงนัง่ ทางซายของหมอผี ในระยะใกลชดิ เมื่อปศาจหญิงชราพยักพเยิดใหมัน ซาตานก็
ยกมือขวาตบบานิกรเบาๆ แลวรองเรียก
"หมอ หมอครับ"
นิกรไมยอมลืมตา แตเขารูสึกเย็นวาบไปทั้งตัว เมื่อปศาจ วางมือลงบนบา ของ
เขา นิกรปลอยมือทีป่ ระนมออก ใชมือขวาควานหาหวายสัน้ ๆ เสนหนึง่ โตขนาดนิ้วกอย
และยาวเพียง ๒ ฟุต หยิบขึ้นมายกหวายหวด ลงที่รางของซาตานเต็มเหนี่ยว
"ขวับ"
ซาตานรองขึ้นสุดเสียง แสดงความเจ็บปวดรวดเราแสนสาหัส เพราะหวายเสนนี้
เปนหวายที่ไดรับการปลุกเสก จากพระอาจารยผูทรงคุณวุฒิ มันผุดลุกขึ้นวิ่งขึ้นบันไดไป
ชั้นบนทําใหปศาจหญิ่งวิ่งตามไปดวย ปศาจทัง้ สองหยุดยืนบนขัน้ พักบันได พูดซุบซิบกัน
เปนภาษาของมัน นิกรประนมมือรายเวทยตอ ไปเพือ่ ใหครบ ๑๐๐ จบ เวทยมนตรจึงจะ
ขลัง บังคับใหปศ าจมาลงหมอดินใบนี้ และรางของปศาจจะเล็กลงไปเอง ดวยอํานาจเวทยมนตร
ร.ท. นพ ลูกชาย ของนิกร โผลหนาเขามาทีป่ ระตูหนาตึก พอแลเห็นบิดาของเขา
นพก็รองลั่น
"พอ ออกมาเถอะครับ อยากใหผีฝรั่งมันหักคอหรือยังไง"
นิกรโบกมือไลลูกชายของเขา แตไมยอมปริปากพูดอะไร นพพาตัวเดินเขามาหา

แตพอแลเห็นปศาจทั้งสอง ยืนจังกา อยูบ นขัน้ พักบันได ร.ท. นพก็หยุดชะงักหามลอพรืด
หมุนตัวกลับ วิ่งอาวออกไปจากหองโถงทันที
มนตร "มหาเวทย" ถูกนิกรสวดกลับไปกลับมา ซ้ํา ๆ ซาก ๆ มีขอ ความแต
เพียงวา
"นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ"
พอครบ ๑๐๐ คาบ หรือ ๑๐๐ เที่ยว ปศาจหญิงชราก็หวีดรองขึน้ เหมือนกับวา
มันไดรับความเจ็บปวดอยางลนเหลือ สวนซาตานปศาจรางใหญ ก็ทําทาดิ้นทุรนทุราย
ขมวดคิว้ นิว่ หนา นิกรหมอผีสมัครเลนคอย ๆ ลืมตาขึน้ ควาหวายเสก ลุกขึน้ ยืน และกวักมือ
เรียกปศาจ มันไมนาจะเปนไปไดเทาที่นิกร มีความกลาผีถึงเชนนี้ แตอาจจะเปนเพราะ
หลวงพอประมาณ ๓๐ องค ทีค่ ลองหอยคอนิกรพวงเบอเริม่ นัน่ เอง ทําใหนิกรมีจิตใจ
เขมแข็งมั่นใจวาหลวงพอจะชวยคุมครองปองกันเขา
"มานี่ แกสองคนมาลงหมอใบนี้เสียดี ๆ "
ปศาจทั้งสอง ยืนตัวสั่น งันงก แลว คอย ๆ ลงบันไดมาอยางอิดเอื้อน พอสุดขั้น
บันไดก็หยุดยืนเคียงคูกัน และมองดูหมอผีอยางเกรงกลัว นิกรลวงมือลงไปในยามหยิบขาว
สารออกมากําหนึ่งสาดไปทางบันได เหลือติดมืออีกประมาณ ๑๐ เม็ด ใสปากเคี้ยวแลวยิ้ม
ใหปศาจทั้งสอง ซึ่งกําลังรองครวญครางเบา ๆ เพราะไดรับความเจ็บปวดจากเม็ดขาวสาร
"ไดยนิ ไหมบอกใหมานี่ กูน่ีแหละโวย ขุนแผนกลับชาติมาเกิด"
ปศาจหญิงชรายกมือไหวประหลก ๆ
"กลัวแลวคะคุณหมอจา"
"อาว เรียหมอจาเดี๋ยวตีตายหา บอกใหมานี่ มาลงหมอทั้งสองคน"
ซาตานจูงมือปศาจหญิงชราเดินเขามาหานิกรดวยความเกรงกลัว นิกรมองดู
ปศาจทั้งสองอยางหวาด ๆ ถึงแมจะมีเวทยมนตรคาถาก็อดกลัวมันไมได เพราะรูปราง
ของผีซาตานสูงใหญผดิ มนุษยนากลัวมาก
เขาพยายามเตะทา ใหเหมือนกับวา เขาเคยเผชิญกับผีมามากตอมากแลว เขายก
หวายขึ้นฟาดกบาลซาตานดังโปก
"ลงไปในหมอ"
"ออย หมอใบเล็กนิดเดียวผมจะลงไปอยางไงละครับคุณหมอ"
"เอาเถอะนา เอาตีนยัดลงไปในปากหมอกอน แลวตัวแกจะเล็กลงไปเอง ดวย
อํานาจเวทยวิเศษของขา ลงไปเร็ว ๆ ซีโวย กูยิ่งกลัวมึงอยู"

ซาตานรองไหโฮ หันมาทางปศาจหญิงชรา แลวพูดพลางรองไหพลาง
"แม เราคงจะถูกหมอผีหนาเตาหูยี้คนนี้เอาเราไปถวงน้ําไมไดผุดไดเกิดแนนอน"
นิกรแยกเขี้ยว แลวยกหวาย หวดลงกลางหลังซาตานเต็มเหนี่ยว
"นีแ่ นะหนาเตาหูย ้ี หนาตาฉันยังกะ แพ็ท บูน เสือกบอกไดวาหนาเตาหูยี้ แกนะ
ซีหนาเตาหูยี้ มองดูทั้งวันไมเอาไหน เขี้ยวงอกออกมายาวเฟอย ขี้เตาก็เหม็น น้าํ ทาคง
ไมเคยอาบ ยังจะร่ําไรอีก ลงไปในหมอเดีย๋ วนี้ เอาตีนแหยลงไป"
"ตีนหรือเทาครับหมอ"
นิกรกลืนน้ําลายเอื๊อก
"เหมือนกันโวย ปญหามากจริงอายนี่ ยังจะมองหนาอีกกูยง่ิ กลัวลูกนัยนตา
มึงอยู"
ซาตานยกเทาซายแหยลงไปในหมอ ทันใดนั้นเอง เทาและขาของมันก็หดเหี่ยวยอ
สวนลงเหลือนิดเดียว แลวรางอันสูงใหญของมันก็เล็กลงในทันที เหมือนกับปศาจยักษในเรื่อง
โจรในแบ็กแดด นิกรใชปลายหวายกดรางปศาจรายคอย ๆ หดหายลงไป ในหมอใหมใบนัน้
แลวเขาก็กมลงมองดู
"เออ นั่งอยูในหมอนั่นแหละอยาโผลขึ้นมานะพอตีตายหา ไมเชื่อก็ลองดู"
พุดจบนิกรก็ยืดตัวขึ้นมองดูปศาจหญิงชรา ซึง่ ยืนตัวสัน่ งันงกอยูเ บือ้ งหนาเขา "ลงไป ลง
หมอ เดี๋ยวนี้"
ปศาจหญิงชรายกมือไหวประหลก ๆ
"คุณหมอขา อยาใหดฉิ นั ลงหมอเลยคะ นึกวาเลี้ยงดิฉันไวดูเลนเถอะนะคะ
แลวดิฉันจะยอมเปนเมียคุณหมอ"
นิกรหัวเราะหึ ๆ
"ไมรบั ประทานละจะ แกอายุตง้ั เกือบรอยเห็นจะได เนื้อหนังเหี่ยวยนเหมือน
คางคงตายซาก เร็ว-ลงหมอเดีย๋ วนีถ้ า ไมอยากเจ็บตัว"
ปศาจหญิงชราจําใจ ตองปฏิบัติตามคําสั่งของหมอผี หลอนเลือ่ นตัวเขามายืนขาง
หมอแลวยกเทาขวาแหยลงไปในหมอ ทันใดนั้นเองรางของปศาจราย ก็เล็กลง โดยเริม่ ตน
ตั้งแตสวนเทาและขาขึ้นมากอน เพียงครูเดียว ปศาจหญิงชรา ก็ลงไปอยูในหมอ รวมกับผี
ซาตานรางใหญตัวนั้น
นิกรทรุดตัวลงนั่งบนพื้นตามเดิม แกผา ยันตท่ีคอหมอขึน้ มาปดปากหมอแทนฝาหมอ
เสร็จแลวเขาก็รองตะโกนเรียกคณะพรรคของเขา

"มาโวยพวกเรา กันจับผีใสหมอไดแลวโวย ปลอดภัยแลว"
ในนาทีนั้นเองเจาคุณปจจนึกฯ ก็เดินนําหนา พาสามสหาย กับเจาหนุม รูปหลอ
ทั้งสี่คน พรอมดวยพิชัย ลูกชายทานอธิบดีเขามาในหองอยางหวาด ๆ
"พอ ผีอยูในหมอจริง ๆ หรือครับ" ร.ท. นพรองถามเพือ่ ใหแนใจ
"เออ มาดูนี่ซี ผียายแกและผีซาตานมีเขาบนหัว ถูกพอบังคับใหมนั ลงไปอยูในหมอ
ทั้งสองคน พูดแลวจะวาคุยโวย กวาจะเอามันลงหมอได พอก็กลัวมันแทบจะช็อคตาย
เหมือนกันวะ"
ทุกคน เขามา หอมลอม หมอผีผพู ชิ ติ นิกร หยิบ หมอดิน ลุกขึ้นยืน แลวเขยาแรง ๆ
เสียงดังเหมือนวัตถุ สองชิน้ กระทบกันสวนริมของหมอ แลวก็มีเสียงรองครางเบา ๆ
"โอย อยาเขยาคะคุณหมอ เวียนหัวเหลือเกินดิฉนั แกแลว"
ทุกคนหันมามองดูหนากัน ดวยความตื่นเตนมหัศจรรยใจ นายพลดิเรกรองขึน้ ดัง ๆ
"อิท อีส วันเดอรฟุล ผีตัวเบอเริ่ม ตั้งสองตัวลงไปอยูในหมอใบนี้ ไมนาเชื่อเลยโวย"
นิกรเผยอผายันตออก
"แกมาดูใกล ๆ ซิ ดิเรก แลวแกจะเห็นซาตานกับยายผีแกแรงทึ้ง อยูในหมอใบนี้
จริง ๆ ไมใชเลนกลโวย หมอผีจบั ผีก็ทําแบบนีท้ ง้ั นัน้ "
ศาตราจารยดิเรก เลือ่ นตัวมายืนชิดนิกร แลวกมลงมองดูในหมอดินนั้น แสงไฟ
ชอบนเพดานสองลงไปในหมอชวยใหนายพลดิเรก แลเห็นปศาจทั้งสองอยางถนัด ตัวของมัน
เล็กนิดเดียว ยาวขนาด ๒ นิว้ ฟุตเทานัน้ สวน ปศาจหญิงชราสูงประมาณหนึ่งนิ้วฟุต ทุกคน
ตางผลัดเปลี่ยนกันเขามาดูปศาจทั้งสอง แลวก็สดุดียกยองความสามารถของนิกร หมอผีบรรดาศักดิ์
แมกระทั่งเจาคุณปจจนึกฯ เองก็อดชมลูกเขยจอมทะเลนของทานไมได
"คุณพอแนจริง ๆ ครับ " พิชัยกลาวชมนิกร ซึ่งเขาเคารพนับถือเหมือนกับบิดาของ
เขา "คุณพอจะจัดการกับมันอยางไรตอไปอีกครับ"
นิกรยิม้ แปน
"ก็ไมยากอะไร เอามันไปถวงแมน้ําเดี๋ยวนี้แหละ มันจะไดจมอยูกนแมน้ําไมมีโอกาส
ไดผดุ ไดเกิด"
ในชัว่ โมงนั้นเอง สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ก็นั่งรถปอนเตี๊ยคไปจาก
คฤหาสนผสี งิ พรอมดวยหมอดินใบนั้น ลูกชายของสีส่ หายกับพิชัยพักอยูท บ่ี า นนัน้ ซึ่งพนัส
ไดโทรศัพทไปที่บาน "พัชราภรณ" ใชใหเจาแหวเอารถมารับโดยเร็ว
จบบริบูรณ

