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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

หลายคนคงคุ้นเคยกับคำาพูดที่ว่า  บ้านคือวิมานแสนสุข

ทว่าเมื่อใดท่ีมีแขกไม่ได้รับเชิญเพิ่มมาในบ้าน  หรือพบว่าใครบางคน

ซึ่งเคยอาศัยไม่ยอมจากไป ที่สำาคัญคือสมาชิกส่วนเกินนี้ไม่ใช่  ”คนเป็น„

เมื่อนั้นนิวาสสถานย่อมกลายเป็นวิมานสยอง

เจียงซ่ัวและฉินอี้เหิงอาศัย  ”บ้านผีสิง„  เหล่านี้เป็นลู่ทางทำามาหากิน 

พวกเขารับซ้ือบ้านผีสิงที่เจ้าของบ้านขายต่อในราคาถูก  ใช้สารพัดวิธีปัดเป่า

สิ่งลี้ลับออกไปจากบ้าน  จากนั้นขายต่อบ้านที่  ”สะอาด„  แล้ว  หรือกระท่ังเข้า

อาศัยในบ้านหลังนั้นเสียเอง

แม้ธุรกิจนี้จะทำากำาไรมหาศาล ทว่ามีหลายคร้ังที่ทั้งสองต้องเอาชีวิตเข้า

แลก  เผชิญหน้าวิญญาณแค้น  อาถรรพ์ฮวงจุ้ยอันลึกลำ้าสุดหยั่ง  หรือเงามืดดำา

ที่ค่อย  ๆ  คืบคลานมาถึงตัว

บา้นซอ่นผ ี เลม่นีจ้ะทำาให้คณุรู้วา่ บางทคีวามนา่สะพรงึกลวักอ็ยูใ่กลก้วา่

ที่คิด

มันอาจแอบอยู่หลังบานประตู  ใต้ฝ่าเท้า  หรือกระท่ังบนหัวนอนของ

คุณเอง

ส�านักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี



ผมปดิไฟดวงใหญ ่ลากเกา้อีม้านัง่  ขยบัท่าใหส้บาย  เงยหนา้มองไปหลงั
โคมไฟบนโต๊ะนํ้าชา  มีผู้ชายและผู้หญิงอายุไล่เลี่ยกันกําลังรอให้ผม
เปิดปาก  ใต้แสงไฟสลัว พวกเขามองผมด้วยสีหน้าแตกต่างกัน

ผมไม่รู้จักพวกเขา  ความจริงพวกเขาเองก็เพิ่งพบกันคร้ังแรก  เหตุผล

ที่แต่ละคนมานั่งพร้อมกันที่นี่ก็เพราะบ้านหลังนี้

หนึง่เดอืนกอ่น ผมโพสต์ขอ้ความในกระทู ้ ประกาศวา่หากมใีครมาฟงัผม

เล่าเร่ืองท่ีนี่ได้ตลอดคืน ผมสัญญาจะยกบ้านหลังนี้ให้  เสียงตอบรับของกระทู้

ไม่เลวเลย ทว่าสุดท้ายมีคนมาจริง ๆ  เพียงเก้าคน

นี่คือสิ่งที่ผมคาดหมายไว้แล้ว

ในสังคมปัจจุบัน  ผู้คนต่างระวังและระแวงกันมาก  เร่ืองราวประเภท

ลาภลอยเหมอืนบญุหลน่ทบัเชน่นีย้อ่มชวนให้คดิวา่เปน็การจัดฉากต้มตุน๋ ดงันัน้

คนส่วนใหญ่จึงแค่สังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ   เห็นว่าเป็นเร่ืองแปลกดี  บางคนไม่ได้

ใส่ใจนัก  นึกว่าผมแค่สร้างกระแสหวังดัง  แม้แต่คนที่มาปรากฏตัวจริง ๆ 

ก็ใช่ว่าจะเชื่อคํามั่นสัญญาของผม  น่าจะมาเพ่ือแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ

มากกว่า
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ความจริง  สัญญาที่ผมให้ไว้เป็นเร่ืองสัตย์จริงท่ีสุด  แต่ผมไม่ใช่พวก

ไร้สมอง จุดประสงค์ที่ผมทําเช่นนี้คือ ทําตามคํามั่นที่ให้ไว้กับเพื่อน

บ้านหลังนี้ใหญ่มาก  ราคาในตลาดหลายล้านหยวน  แม้จะมีคนนั่ง

ล้อมวงกันในห้องรับแขกถึงสิบคนก็ไม่รู้สึกคับแคบเบียดเสียด  บ้านหลังนี้เป็น

บ้านท่ีมีราคาค่างวดมากที่สุดของผม  ถึงแม้ผมจะมีบ้านหลายหลังกระจาย

อยู่ทั่วประเทศ  แต่ไม่เคยอาศัยอยู่เลยสักหลัง  ผมทําอาชีพลงทุนซ้ือขายบ้าน 

พูดตรง ๆ  คือเป็นนักป่ันราคาบ้านนั่นเอง  และเร่ืองที่ผมจะเล่าให้ทั้งเก้าคนฟัง

คืนนี้คือ ประสบการณ์การปั่นราคาบ้านของผม

ผมเกร่ินกบัพวกเขากอ่นเร่ิมวา่ บา้นหลงันีม้ปีญัหาอยูบ่า้ง หวงัวา่พวกเขา

คงคิดรอบคอบดีแล้ว  ในเมื่อตัดสินใจมาที่นี่  หลังจากผมเร่ิมเล่าเร่ืองต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาต้องรับผิดชอบตนเอง

ท้ังเก้าคนมองหน้ากัน  ไม่มีใครขยับ บางคนกล้ันไม่อยู่ถึงกับหัวเราะออกมา 

ผมถอนหายใจและบอกว่า  หลังจากผมเล่าไปหนึ่งชั่วโมง  จะหยุดพักครู่หนึ่ง 

ระหว่างพัก  ใครจะไปเข้าห้องนํ้าหรือเดินยืดเส้นยืดสายก็ได้  แต่สิ่งสําคัญคือผม

จะถา่ยรูปหมูพ่วกเขา  ถา้มคีนใดคนหนึง่อยากกลบักอ่นผมกไ็มห่า้ม แตข่อถา่ย

รูปเดี่ยวเต็มตัวของคนคนนั้นไว้

หลายคนฟังแล้วมีสีหน้าแปลกใจแต่ก็พยักหน้า  ผมไม่รู้ว่าเพราะบ้าน

หลังนี้ดึงดูดใจ หรือเป็นเพราะยีนที่ลิขิตให้มนุษย์มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นกันแน ่

ไม่ว่าเหตุผลใด ทั้งเก้าคนท่ีนั่งประจันหน้าผมต่างมีสีหน้าคาดหวัง  ผมดูเวลา 

เริ่มได้แล้ว  ผมเทนํ้าให้พวกเขาคนละแก้ว  จุดบุหรี่สูบเองมวนหนึ่ง  อัดควันลึก

แล้วเริ่มเล่า



1
เข้าวงการ

ทกุคนคงรู้อยูแ่ล้วว่า บา้นผสีงิคอืบา้นทีม่ีคนตายผิดธรรมชาติ  ถ้าตาย
โดยธรรมชาติจะไม่เรียกว่าบ้านผีสิง  การตายผิดธรรมชาติก็เช่นอุบัติเหต ุ
ฆ่าตัวตาย  ถูกฆ่าตาย  เป็นต้น  ว่ากันว่าคนท่ีตายแบบนี้ยังไม่หมดอายุขัยจึง

ตายไปอย่างคับแค้นใจ  วิญญาณเลยไม่ไปไหน ดังนั้นบ้านผีสิงจึงมักเกิดเร่ือง

ประหลาดขึ้นเสมอ  ต่อให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังมีคนรำ่าลือปากต่อปากจนกลาย

เป็นเรื่องราวลึกลับอยู่ดี

โดยท่ัวไป  เจา้ของบา้นมกันา่สงสารเพราะมหีลายหลงัเปน็บา้นใหเ้ชา่  เมือ่

ผู้เช่าตายผิดธรรมชาติในบ้าน นอกจากจะไม่มีคนมาเช่าต่อแล้ว หากคิดจะขาย 

น้อยคนนักที่กล้าซ้ือ  ต่อให้โชคดีมีคนไม่รู้อีโหน่อีเหน่มาซ้ือ  แต่ตามกฎหมาย

ปัจจุบัน  หากใครซ้ือบ้านผีสิงโดยไม่รู้ประวัติมาก่อน  เมื่อต้องขึ้นศาล ผู้ซ้ือมัก

ชนะคดีความ

นอกจากนี ้ แมจ้ะขายใหค้นทีไ่มเ่ชือ่เร่ืองเหลวไหลกย็งัตอ้งหัน่ราคาขนาน

ใหญ่จึงจะขายได้  ตัวอย่างเช่นบ้านใกล้เคียงสมัยผมเป็นเด็กซ่ึงเดิมราคา

ประมาณสามแสนหยวน แต่เนือ่งจากมหีญิงสาวคนหนึง่รมแกส๊ฆ่าตวัตายเพราะ

อกหักเลยขายได้แค่หกหมื่นหยวน  ความต่างของมูลค่านับว่ามหาศาลทีเดียว 
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หลายปีท่ีผ่านมาผมจึงเลือกทำาอาชีพนี้  ควานหาบ้านผีสิงตามที่ต่าง ๆ  และซื้อใน

ราคาแสนถูก  หากบ้านเก่าหน่อยก็จะปล่อยท้ิงร้างไว้เพ่ือรอทางการเวนคืน  เท่าน้ี

กไ็ดก้ำาไรกอ้นใหญ่แลว้  แตถ่า้เปน็บา้นคอ่นขา้งใหม ่ผมจะเอาไปจำานองธนาคาร

แลว้นำาเงินไปทำาธุรกจิอืน่  วนเวยีนอยูอ่ยา่งนี ้ ซ่ึงนบัวา่เป็นรายรับทีไ่มเ่ลวทเีดยีว

เนือ่งจากต้องสมัผสับา้นผสีงิเป็นประจำา จงึเป็นเร่ืองยากทีผ่มจะหลกีเลีย่ง

ไมรั่บรู้เบือ้งหลงัของบา้นผีสงิบางแหง่ซ่ึงชวนอกส่ันขวัญแขวน  แมจ้ะไมม่ภียัถงึ

ชีวิต  แต่ก็มักพบเร่ืองแปลกประหลาดอยู่บ่อยคร้ัง  และเร่ืองท่ีจะเล่าวันนี้คือ

ประสบการณ์ที่ผมคลุกคลีกับบ้านผีสิงตลอดหลายปีที่ผ่านมา

บ้านผีสิงหลังแรกท่ีผมซ้ือมีความเป็นมาใหญ่โตทีเดียว  ที่ว่าใหญ่โตนั้นไม่ได้

หมายถึงราคาค่างวด แต่หมายถึงคำารำ่าลือแสนพิสดารของมัน

บา้นหลงันีอ้ยูใ่นยา่นทีเ่จริญ ราคาไมใ่ชถ่กู ๆ  เลย  นา่เสยีดายทีป่ระมาณ

ปี  ค.ศ.  2003  เจ้าของบ้านและครอบครัวทั้งหมดสามคนถูกโจรปล้นและฆ่าทิ้ง

ในบา้น  เลา่กนัวา่พวกเขาตายอยา่งนา่อนาถ  ชายเจ้าของบา้นตายอยูห่นา้ตูเ้ซฟ 

ส่วนหญิงเจ้าของบ้านตายอยู่บนเตียงและถูกข่มขืน  ที่น่าสยดสยองที่สุดคือ 

ลกูของพวกเขาซ่ึงเพิง่ขึน้ชัน้ประถมถกูกดนำา้ตายในโถชกัโครก  คดนีีย้ดืเยือ้ปดิ

ไม่ได้จึงไม่มีใครกล้าซ้ือบ้านหลังนี้  เวลานั้นพ่อของฝ่ายชายซ่ึงรับสืบทอดบ้าน

ต่อจากผู้ตายวิ่งวุ่นหาคนงานเตรียมซ่อมแซมเป็นการใหญ่  เหตุผลหนึ่งคือเพื่อ

ลบความทรงจำาแสนเจ็บปวดที่ลูกชายถูกฆ่า  อีกอย่างคือหวังว่าเมื่อซ่อมแซม

ตกแต่งใหม่แล้วจะให้เช่าหรือขายได้

เขาหาคนงานท่ีเพิ่งมาจากชนบทได้หลายคน  แต่ไม่ได้บอกพวกเขาว่า

บา้นหลงันีเ้คยมคีนตายมากอ่น  หลงัจากตกลงราคากนัเรียบร้อย คนงานจึงยา้ย

เข้าพักและทำางานที่นั่น  พวกเขาเร่งมือทั้งกลางวันและกลางคืน กลางวันทำางาน

ใหญ่ ๆ  ส่วนกลางคืนก็เก็บรายละเอียดต่าง ๆ  ช่วงกลางวันทุกอย่างปกติดี 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ซ่อมแซมตกแต่งคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อนึกถึงค่าแรงที่
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สมนำ้าสมเนื้อ พวกคนงานต่างรู้สึกพอใจ  ทว่าตกคำ่าก็เกิดเร่ืองประหลาดจนได้ 

คืนนั้นคนงานสามคนซ่ึงพักอยู่ที่นั่นตื่นขึ้นมา  พบว่าตนเองนอนอยู่ท่ีระเบียง 

ทั้งสามคนรู้สึกแปลกใจว่าทำาไมตนมานอนที่ระเบียงได้  หลายคนคงคิดว่า

พวกเขานอนละเมอ  แต่คนเราจะละเมอพร้อมกันสามคนได้อย่างไร  แถมยัง

ละเมอไปนอนรวมที่เดียวกันอีกต่างหาก

ข่าวนี้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว  เมื่อรู้ว่าเคยมีคนตายสามคนในบ้าน 

คนงานจึงไม่กล้าทำางานต่อ  พ่อของชายผู้ตายพยายามเกลี้ยกล่อมและเพิ่ม

ค่าแรงให้  นอกจากนี้ยังบอกให้คนงานไปเช่าห้องพักท่ีอื่นและรับปากว่าจะให้

ทำางานเฉพาะกลางวัน พวกเขาจึงยอมทำางานต่อ  ทว่าหลังจากคืนนั้น  แม้ยาม

กลางวันก็ยังเกิดเร่ืองประหลาด  เคร่ืองมือของคนงานวางระเกะระกะท้ังที่ไม่มี

ใครหยิบมาใช้  นอกจากนี้เพื่อนบ้านยังเล่าว่าตอนกลางคืนเห็นไฟในบ้านหลังนี้

เปิดสวา่งเหมอืนมคีนอยู ่ ตอนแรกเขาคดิวา่มคีนงานพกัอยูข่า้งใน ตอ่มาจึงรู้วา่

คนงานย้ายออกไปหมดแล้ว  เร่ืองแบบนี้จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัว  แต่ยังไม่ถึงกับ

คุกคามความปลอดภัย ดังนั้นคนงานจึงเร่งทำางานเพื่อค่าจ้างโดยระมัดระวังตัว

มากขึ้น

บ้านตกแต่งเสร็จไปหนึ่งในสามแล้ว  ทุกอย่างราบร่ืนดี  กระท่ังวันหนึ่ง 

จู่ ๆ  คนงานก็พากันไปพบนายจ้างเพื่อยืนกรานว่าจะไม่ทำางานต่อแล้ว  นายจ้าง

ถามวา่เพราะอะไร คนงานตอบวา่เมือ่คนืวาน ขณะนอนหลบัในห้องเชา่ พวกเขา

ฝันเหมือนกัน  ในฝันมีคนท่ีมองไม่เห็นใบหน้าหลายคนพูดกับพวกเขาว่า  ”ไม่มี

เตียงจะนอนแล้ว  จะให้เรานอนบนพื้นหรือไง„  เดิมทีคนงานก็งมงายเชื่อเร่ือง

พวกนี้อยู่แล้ว  ยิ่งนึกถึงคดีสยดสยองที่เคยเกิดขึ้นในบ้านยิ่งไม่กล้าทำางานต่อ 

สุดท้ายจึงขอให้นายจ้างจ่ายค่าแรงแล้วจากไป

พ่อของชายผู้ตายกลุ้มใจมาก  ขณะเดียวกันเขาก็คิดถึงลูก  เมื่อรู้จาก

คนงานว่าลูกชายของตนและครอบครัวยังไม่ไปเกิดใหม่จึงอยากพบ  คืนนั้นเขา

ตดัสนิใจไปนอนคา้งทีบ่า้นหลงันัน้คนเดยีว และแลว้เร่ืองเขยา่ขวญักเ็กดิขึน้  เขา
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เสยีชีวติในบา้นหลงันัน้ นอนตัวแขง็ทือ่อยูบ่นพืน้  ผ่านไปหลายวนัจึงมเีพือ่นบา้น

มาพบ แต่ศพเน่าเหม็นแล้ว  ภายหลังมีคนเล่าว่าครอบครัวของลูกเอาตัวเขาไปทำา

เตียงนอน  วิญญาณที่ตายผิดธรรมชาติเป็นวิญญาณร้าย  ไม่เลือกว่าเป็นญาติ

ของตนหรือไม ่ ผมไมแ่นใ่จว่าเร่ืองแบบนีเ้ชือ่ไดห้รือเปลา่ แตผ่มมเีพือ่นคนหนึง่

ช่ือฉินอี้เหิง  ซ่ึงมีความรู้เร่ืองแบบนี้ดีพอสมควร  ตอนนั้นผมอยากทำาธุรกิจแต่

ไม่มีเงินทุน  เขาจึงเสนอความคิดให้ผมซื้อบ้านหลังนี้

ตอนแรกผมไมย่อม แต่ฉนิอีเ้หงิพยายามพูดจาหวา่นลอ้ม และผมเองคดิ

จะทำาธุรกิจหาเงินอย่างจริงจังอยู่แล้ว  จึงคิดว่าเป็นไงเป็นกัน  แข็งใจไปเจรจา

ต่อรองราคาบ้านกับลูกสาวของชายชรา  บ้านขนาดหนึ่งร้อยสิบกว่าตารางเมตร 

ราคาในตลาดประมาณสีแ่สนหยวน แต่ผมซ้ือไดใ้นราคาเจ็ดหมืน่เศษ  ความจริง

พอซ้ือมาแล้ว  ผมก็ไม่รู้จะทำาอย่างไรต่อ  ฉินอี้เหิงบอกผมให้ไปซ้ือข้าวสาร

หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมมาโรยให้ท่ัวบ้าน  สามวันถัดมา  เขาบอกผมให้ไปซ้ือ

ไกโ่ตง้มาหลาย ๆ  ตวั  และต้องเปน็ไกตั่วผู้ท่ียงัไมเ่คยผสมพนัธ์ุเทา่นัน้  แลว้เชอืด

กอ่นจะสาดเลอืดใสป่ระตูและหนา้ตา่งของบ้านใหท่ั้ว จากนัน้ใหผ้มอดทนรอคอย

ผมรอคอยด้วยใจตุ๊ม ๆ  ต้อม ๆ  อยู่หลายวัน  วันหนึ่งเขาบอกผมว่าถึง

เวลาไปท่ีบ้านหลงันัน้แล้ว  ผมเขา้ไปในบ้านพร้อมฉนิอีเ้หงิ  พอผลกัประตเูขา้ไป 

ภาพท่ีเห็นทำาผมกลัวจนเกือบร้องไห้  ผมเป็นคนเชื่อเร่ืองผีสางเทวดาก็จริง  

แต่ไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดขนาดนี้  ตามหน้าต่างและประตูรวมทั้งบนผนังปรากฏ

รอยมอืเป้ือนเลอืดเต็มไปหมด คลา้ยมคีนเอามอืจับเลอืดไกท่ีผ่มสาดไวแ้ลว้ปา้ย

ไปท่ัว  ฉนิอีเ้หิงบอกวา่ตอนนีว้ญิญาณแคน้เหลา่นัน้สลายไปหมดแลว้  เขาบอก

ว่าเขาใช้วิธีอุดลมหายใจ  ซ่ึงหมายถึงการขังวิญญาณร้ายไว้ในบ้านไม่ให้พวกมัน

หนีไปไหน  เปรียบเหมือนกับอุดลมหายใจ สุดท้ายวิญญาณจึงต้องสลาย  เป็นผี

ต่อไม่ได้อีก  เขาอธิบายว่านี่เป็นวิธีชั่วร้ายมากแต่ไม่มีหนทางอ่ืนแล้ว  เพราะ

วญิญาณร้ายเหลา่นีก้ำาจัดยากมาก  ผมไมรู้่หรอกว่าส่ิงทีเ่ขาพดูจริงหรือไม ่ รู้เพยีง

ว่ารอยมือที่เห็นทำาให้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างคงเป็นเรื่องจริง
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จากนัน้ฉนิอีเ้หงิบอกวา่บา้นหลงันีส้ะอาดแลว้  ให้ผมขายบา้นทีอ่ยูปั่จจบุนั

แล้วย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่  ถึงแม้เขาจะยืนยันอย่างนั้น  แต่บ้านหลังนี้เพิ่งมีคนตาย 

ผมไมก่ลา้อยูห่รอก  จึงคดิวา่ปลอ่ยไวส้กัพกักอ่นแลว้คอ่ยวา่กนั  ผมเลีย้งอาหาร

มื้อใหญ่เพื่อตอบแทนเขา  เรากินกันจนดึกดื่นจึงแยกย้ายกลับ  พอเข้าประตู

หมู่บ้าน กำาลังจะเข้าบ้าน ปรากฏว่าฉินอี้เหิงโทรศัพท์มา

เขาพดูนำา้เสยีงร้อนรนว่าตอนกลางวันดผิูด มผีเีดก็กบัผคีนแกท่ี่ยงัไมไ่ด้

ไลอ่อกไป  เกรงวา่ตอนเราสองคนออกมาจากบ้านหลงันัน้ ผจีะตามมาดว้ย  เขา

บอกให้ระวังตัว  ต้องหลีกเลี่ยงผู้ใหญ่จูงเด็ก  จะเป็นใครก็ตาม  ห้ามเข้าใกล้

เด็ดขาด

พอเขาพูดจบ  ผมรู้สึกตัวเย็นวาบ  รีบหันมองรอบ ๆ   เคราะห์ดีที่ไม่มี

ผู้ใหญ่จูงเด็กอยู่แถวนี้  ตอนนี้เลยเท่ียงคืนแล้ว คงไม่มีที่ไหนมีคนอยู่นอกจาก

ร้านสะดวกซ้ือกับร้านเล่นไพ่นกกระจอกในหมู่บ้าน  แต่ผมก็ยังกลัวอยู่ดี  เดิน

ตวัสัน่งันงกคอ่ย ๆ  กา้วเท้ากลบับา้น  พอถงึบา้น ผมรีบปดิประตแูละนอนแผ่บน

เตียงอย่างหมดเรี่ยวแรง

ผมโทรศัพท์หาฉินอี้เหิง  อยากบอกเขาว่ากลับถึงบ้านแล้วหรือพูดอะไร

สักอย่าง  ความจริงคือผมกลัวเลยอยากฟังเสียงคนให้รู้สึกอุ่นใจ  เขาบอกว่า

ถึงบ้านก็ดีแล้ว  และห้ามผมนอนห่มผ้านวม  แต่ให้ห่มผ้าปูท่ีนอนแทน  ตอน

ดึก ๆ  ได้ยินเสียงอะไรก็ตาม อย่าออกไปดู พยายามนอนคลุมโปงจนฟ้าสว่างก็

หมดเรื่องแล้ว

ถงึเขาจะแนะนำาอยา่งนี ้ ผมกย็งัไมส่บายใจ  ถา้รู้วา่นา่กลวัแบบนี ้ ใหต้าย

ผมก็ไม่ยอมซื้อบ้านผีสิงเด็ดขาด  ผมขอให้เขามาอยู่เป็นเพื่อน  แต่เขาบอกว่า

เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ต้องตื่นตูม ทำาตามที่เขาบอกก็ไม่เป็นไรแล้ว

หลังวางสาย ผมมุดเข้าไปใต้ผ้าปูที่นอน  เตรียมขวดเปล่าไว้ด้วยเผื่อใช้

ตอนปวดฉี ่ ฉนิอีเ้หงิบอกวา่ถา้ซ่อนตวัใตผ้า้ปทูีน่อน ผจีะไมเ่หน็เราเพราะคดิว่า

เป็นที่นอน  ผมไม่รู้ว่าคำาพูดโมเมอย่างนี้เชื่อได้หรือไม่  แต่ผมก็ไม่กล้าท้าทาย
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ผมนอนไม่หลับท้ังคืน  กระสับกระส่ายเพราะหวาดกลัวจนฟ้าสาง  พอ 

ได้ยินเสียงนกร้องจึงค่อยกล้าโผล่หัวออกมา  เหลียวมองรอบตัว  จากนั้นรีบหา

อะไรสวมลวก ๆ แล้ววิ่งออกจากบ้าน  รอจนเที่ยงกว่าจะกล้ากลับเข้าไปใหม่ 

ผมลองคดิทบทวนด ู เมือ่คนืไมม่อีะไรผิดปกต ิผมคงจะกลวัไปเอง แตพ่อกลบั

ถึงบ้านจึงรู้ว่าฉินอี้เหิงไม่ได้แกล้งขู่  แสงแดดที่ส่องเข้ามาในห้องทำาให้ผมเห็น

รอยเท้าจำานวนมากบนพื้นข้างเตียง  วนไปมาคล้ายเดินรอบเตียง

รอยเท้าพวกนี้ไม่ใช่ของผมแน่นอน!  เมื่อคืนผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย 

แลว้รอยเทา้พวกนีม้าจากไหน  คราวนีผ้มเชือ่ฉนิอีเ้หงิหมดใจ  รบีบึง่รถไปหาเขา

ทันที

เมื่อพบฉินอี้เหิง ผมเล่าเร่ืองรอยเท้าให้ฟัง  เขาพูดปลอบใจครู่ใหญ่  ช่วย

ให้ผมสงบใจลงได้บ้าง  เขาบอกว่าจะไล่ผีสองตัวที่ติดตามผมไปให้พ้น  ผม

ซาบซึ้งใจจนนำ้าตาไหล

จากนัน้ฉนิอีเ้หงิกท็ำาพธีิไลผี่  สิง่ท่ีเขาเรียกว่าพธีิไลผี่นัน้ต่างจากทีผ่มเคย

เห็นในโทรทัศนห์รือพธีิกรรมของพวกคนทรงเจ้า  เขาเอาเชอืกเสน้หนึง่มดัตวัผม

แล้วจับห้อยหัวลง  จากนั้นใช้ไม้ท่อนเล็ก ๆ  ตีผมทั่วทั้งตัว  โทรศัพท์มือถือและ

พวงกุญแจของผมหล่นจากกระเป๋ากางเกง

ผ่านไปราวสิบนาที ผมแทบทนไม่ไหวเพราะรู้สึกเหมือนเลือดท้ังตัวไหล

ลงมารวมกนัทีหั่ว  เขาจึงปลอ่ยผมลง ยืน่เงินเหรียญใหก้ำาหนึง่  บอกผมเอาไปใช้

ให้หมด ห้ามเหลือแม้แต่เหรียญเดียว

ใช้เงินน่ะเร่ืองง่าย  แค่ไปซ้ือของบางอย่างในซูเปอร์มาร์เกตก็หมดแล้ว 

เพียงแต่ผมไม่เข้าใจว่านี่เป็นพิธีไล่ผีด้วยหรือ  ไม่เห็นน่าเชื่อถือเลย  พอใช้เงิน

หมด ผมก็กลับไปหาเขา  ฉินอี้เหิงเตรียมนำ้าไว้รอผมหนึ่งกะละมัง  ทันทีท่ีผม

เดินเข้าบ้าน  เขาก็ลากตัวผมไปห้องนำ้า  เอานำ้าราดหัวจนเปียกถึงเท้า  นำ้าเย็นจัด

ทำาให้ผมเร่ิมจาม จามแล้วจามอีกไม่ยอมหยุด แต่ฉินอ้ีเหิงกลับยืนสูบบุหร่ีมองดู

เฉย ๆ   ตอนแรกผมคิดจะต่อว่า  แต่พอเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของเขาก็เกรงใจ
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ไม่กล้าพูดอะไร

ฉนิอีเ้หงิรอผมหยดุจามจึงสง่บหุร่ีใหม้วนหนึง่  แลว้บอกวา่ไมท้ีเ่ขาใชตี้ผม

คือช้อนรองเท้า  เขาอ้างว่าหากใช้ช้อนรองเท้าเก่า ๆ ตีคนที่ห้อยหัวจะทำาให้

วิญญาณสะเทือนจนหลุดออกมาทางกระหม่อม  เขาตีผมเพราะต้องการเขย่าผี

ทั้งสองตัว  ลดทอนพลังของพวกมัน  ส่วนเงินเหรียญที่ให้ผมเอาไปใช้คือเงิน

ทำาบุญของวัด มีอำานาจศักดิ์สิทธ์ิ  หากใช้เงินนั้นเท่ากับกำาจัดความชั่วร้ายในตัว

ออกไป  ส่วนนำ้าที่ราดหัวผมตอนหลังสุดนั้นไม่มีอะไรมาก มันคือปัสสาวะของ

เดก็ผสมกบันำา้ซาวขา้ว  พอผมหยดุจาม ผทีัง้สองตัวกห็ลดุออกจากทวารทัง้เจ็ด

ของผม

เมื่อพูดจบ  เขามองหน้าผมแล้วยิ้มอย่างมีเลศนัย  ผมไม่กล้าถามว่าเขา

เอาปัสสาวะเด็กมาจากไหน  แต่ดูจากสีหน้าท่าทางแล้วก็พอเดาออก  นึกแล้ว

อยากจะอ้วก ทว่าเพื่อชีวิตของตนเองจึงจำาต้องเลยตามเลย

ผมไม่รู้ว่าใครสอนวิธีไล่ผีแบบนี้ให้ฉินอี้เหิง  แม้จะดูไม่เข้าท่านัก  แต่คนท่ีผม

รู้จักและรู้เร่ืองแบบนี้มีเขาคนเดียว  ต่อให้ไม่เชื่อเขา  ผมก็ไม่รู้จะหาใครที่เก่ง

กวา่นีแ้ลว้  หลงัจากนั้นผมไมเ่หน็รอยเทา้รอบเตยีงนอนอกีเลย และตอนเข้าไป

ในบ้านหลังนั้น  ความรู้สึกตัวเย็นวาบก็หายไปด้วย  สองเดือนผ่านไป ผมเร่ิม

รู้สึกว่าบ้านหลังนั้นน่าอยู่  จึงรวบรวมความกล้าเข้าไปอาศัย  สัปดาห์แรก ผม

ลากฉินอ้ีเหิงไปอยู่เป็นเพ่ือน  เหตุผลประการหน่ึงคือเพ่ือให้รู้สึกอุ่นใจ  อีกประการ

คือหากเกิดอะไรขึ้น  ผมจะได้พึ่งพาอิทธิฤทธ์ิของเขาได้  ส่วนห้องชุดที่เคยอยู่ 

ผมให้คนอื่นเช่าในราคาพอประมาณ อย่างน้อยก็ช่วยให้ดำารงชีวิตได้ไม่ลำาบาก

ผมเหน็วา่มผีลประโยชนใ์หฉ้กฉวยจึงคดิหาซ้ือบา้นผีสงิอกี  โดยวางแผน

จะนำาบ้านผีสิงพวกนั้นไปจำานองธนาคารเพื่อเอาเงินไปทำาธุรกิจที่ใหญ่กว่าเดิม 

เมื่อผมปรึกษาฉินอี้เหิง  เขาก็สนับสนุน  เราสองคนจึงเร่งสืบหาข่าวเกี่ยวกับ 

บ้านผีสิงทั่วประเทศ ทำาให้ผมได้พบบ้านผีสิงอีกมากมายหลายแห่ง



เราเล็งบ้านเดี่ยวในเมืองซึ่งอยู่มณฑลเดียวกันไว้หลังหนึ่ง  บ้านหลังนี้
สร้างมานานแล้ว  น่าจะเป็นยุคเก้าศูนย์  ศตวรรษที่ยี่สิบ  เจ้าของบ้าน
เป็นเศรษฐีบ้านนอกคนหนึ่ง  ผมกับฉินอี้เหิงพบเขาโดยบังเอิญ  วันหนึ่ง 

ฉินอี้เหิงเห็นโพสต์ประกาศขายบ้านในเว็บไซต์จึงโทรศัพท์สอบถาม นึกไม่ถึงว่า

เขาจะขอนดัพบทนัท ี แมปั้จจุบันเสีย่บ้านนอกผู้นีจ้ะมธุีรกจิใหญ่โต แต่กลิน่อาย

ของเศรษฐีใหม่และคนบ้านนอกยังล้างออกไม่หมด  ตอนพบกัน ผมลองคำานวณ 

นำ้าหนักทองหยองที่เขาใส่คร่าว ๆ  คิดว่าน่าจะหลายชั่ง  เขาชอบใช้นิ้วเคาะโต๊ะ

เวลาพดู นาฬกิาเรือนทองทีข่อ้มอืสะท้อนแสงวบิวบัจนผมตาลาย  เสีย่บา้นนอก

เล่าว่า  เขาได้ลาภลอยก้อนโตในช่วงที่จีนเร่ิมเปิดประเทศ  พอมีเงินมากย่อม

เร่ิมหาทางเสพสุข  เขาซ้ือบ้านหลังนี้ตอนที่รำ่ารวยขึ้น  อาศัยอยู่นานหลายปี

จึงยา้ยไปอยูบ้่านใหม ่ เขาไมข่ายบา้นหลงันีเ้พราะยงัมเีงินใชไ้มข่าดมอื  เพยีงแต่

ใหจิ้ตรกรคนหนึง่เชา่ไวท้ำางาน  จิตรกรผูน้ัน้ไมม่ชีือ่เสยีง  เลา่กนัวา่เปน็คนแปลก 

มาก  เดิมทีเพื่อนบ้านข้างเคียงส่วนใหญ่  ถ้าไม่ใช่เศรษฐีก็เป็นเจ้าใหญ่นายโต

ซ่ึงไม่ชอบสุงสิงกับใคร  ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของจิตรกรผู้นี้จึงเป็นปริศนา

มาตลอด นับตั้งแต่ย้ายเข้าบ้านก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาอีกเลย

2
เริ่มต้นไม่ราบรื่น
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ผา่นไปหนึง่ปี  เมือ่เสีย่เจ้าของบา้นมาเกบ็คา่เชา่กพ็บวา่จิตรกรผูน้ีเ้สยีชวีติ

อยู่ในบ้านนานแล้ว  นี่คือเร่ืองอาถรรพ์ที่น่าพิศวงที่สุดของบ้านหลังนี ้ พูดแล้ว

เหมอืนตำานานอาหรับราตรี  บา้นท้ังหลงัตกแตง่คลา้ยหลมุศพหรือฮวงซุ้ย แขวน

ภาพวาดเต็มผนัง  เป็นภาพประเภทเหาะเหินขึ้นสวรรค์อะไรทำานองนั้น  ภายใน

ห้องโถงมีโลงศพต้ังอยู่  ท้ังยังมีฝาครอบโลงประดับอีกชั้น  ดูแล้วหรูหรามาก 

ประตหูนา้ตา่งปดิสนทิ มตีะเกยีงเจ้าพายไุมก่ีด่วงซ่ึงดบัไปนานแลว้  ตอนท่ีนาย

หวัง  เศรษฐบีา้นนอกเจ้าของบา้นเห็นคร้ังแรกกก็ลวัจนฉีแ่ทบราด  รีบแจง้ตำารวจ

ทันที  บ้านหลังนี้จึงไม่มีคนอยู่อาศัยด้วยประการฉะนี้  ปัจจุบันราคาบ้านแพง

ขึน้มาก  ถงึแมต้อนนีเ้ขาจะมเีงินมากมายแคไ่หน แต่เมือ่เหน็บา้นปลอ่ยร้างกอ็ด

เสียดายไม่ได้  เขาคิดใคร่ครวญและตัดสินใจว่าขายได้เท่าไหร่ก็ยอม  ดีกว่า

ปล่อยไว้ให้เจ็บใจเปล่า ๆ   จึงโพสต์ประกาศขายในเว็บและไปลงทะเบียนกับ

นายหน้า ตั้งใจว่าต่อให้ราคาถูกหน่อยก็ยอมขาย

ฟังเศรษฐีบ้านนอกเล่า  บ้านหลังนี้คงมีอาถรรพ์จริง ๆ   ฉินอี้เหิงเสนอว่า

ขอไปดูบ้านก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที  เพราะตอนนี้ก็แค่พูดปากเปล่าไม่เห็นภาพ 

ดเูหมอืนเศรษฐบ้ีานนอกยงักลวับา้นหลงันีอ้ยู ่ จงึมอบกญุแจและบอกใหเ้ราไปดู

กนัเอง  ผมกบัฉนิอีเ้หงิไมย่อมเสยีเวลา  รับกญุแจไวแ้ลว้รีบไปบา้นหลงันัน้ตาม

ที่อยู่ทันที

ตอนเราไปถึง  ฝาครอบกับโลงศพถูกย้ายออกไปแล้ว  เหลือแต่ภาพวาด

บนผนัง  โดยท่ัวไป บ้านผีสิงมีสิ่งหนึ่งคล้ายกันคือ  เมื่อเดินเข้าไปข้างในเราจะ

รู้สึกเย็นยะเยือก

บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มบ้านเดี่ยว  ไม่ถือว่าใหญ่โตนัก  ขนาด

ประมาณสองร้อยสามสบิตารางเมตร  หอ้งรับแขกโอโ่ถงพอควร สมกบัรสนยิม

ของเศรษฐบีา้นนอก  ผมกับฉินอีเ้หงิเดินวนรอบบา้น  เขาตรวจดูอยูน่านจนทัว่

จึงบอกผมดว้ยสหีนา้ดใีจว่า นีไ่มใ่ชบ่า้นผีสงิและไมม่วีญิญาณร้ายสงิอยูเ่ลย ถา้

ซ้ือไวรั้บรองไดก้ำาไรแน ่ ฟงัเขาพดูอยา่งนีผ้มกด็ใีจและหายเกรง็ทันท ี จึงเดนิไป



16  เอ้อร์สือซาน

ดูภาพบนผนังอย่างสนอกสนใจ

ภาพบนผนังพิสดารจริง ๆ   วาดด้วยสีนำ้ามัน  ดูเหมือนจริงมาก  แต่วาด

อย่างลวก ๆ  เนื้อหาของภาพดูคล้ายจินตนาการเพ้อฝันของจิตรกรว่าตน

กลายเป็นเซียนเหาะเหินเดินอากาศได้  ข้างกายมีเด็กรับใช้ชายหญิงห้อมล้อม 

เนื่องจากใช้สีนำ้ามันวาดภาพเขียนแบบจีนจึงดูแปลกตามาก  ผมดูไปไม่กี่ภาพก็

รู้สึกว่าเรื่องราวในภาพเริ่มไม่เข้าที  เพราะคนที่สำาเรจ็วิชาเซยีนเป็นผู้หญิง  ไม่ใช่

เพราะเห็นวา่ผมยาวหรอกนะ ถึงแม้จติรกรส่วนใหญ่มักไวผ้มยาว แตผ่มดูออก

ว่าคนในภาพเป็นผู้หญิงซึ่งมีรูปร่างดีทีเดียว

แมจ้ะรู้สกึแปลกใจ แตผ่มไมไ่ดค้ดิอะไรมาก  ความคดิของจิตรกรกเ็ปน็

แบบนี้  บางทีคนธรรมดาอย่างเราก็เดาความคิดของพวกเขาไม่ออก  อันที่จริง

ผมไม่ค่อยสนใจเร่ืองนี้นัก  ผมสนใจว่าจะทำาเงินได้เท่าไรมากกว่า  จึงหารือกับ

ฉินอี้เหิงและตกลงกันว่าจะเซ็นสัญญากับเศรษฐีบ้านนอกตอนบ่าย  การเซ็น

สัญญาดำาเนินไปอย่างราบร่ืน  ราคาอยู่ในกรอบท่ีเราคาดไว้  บ้านเดี่ยวแบบนี้

ราคานา่จะประมาณเกา้แสนหยวน แตพ่วกเรากลับซ้ือไดใ้นราคาแสนเศษ  ซ่ึงเปน็

ราคาท่ีทั้งสองฝ่ายพอใจ  เสี่ยบ้านนอกหมดปัญหาคาใจไปหนึ่งเร่ืองและยังได้

เงินอกี สว่นผมกบัฉนิอีเ้หงิกไ็ดข้องราคาถกู  เราตา่งเบกิบานใจยิง่นกัจึงชวนกนั

ไปดื่มกินอย่างเปรมปรีดิ์

ปัญหาถัดมาคือเร่ืองจะเอาอย่างไรกับบ้านหลังนี้  ผมชอบบ้านหลังนี้พอ

สมควร  แมจ้ะเกา่ไปหนอ่ย แตอ่ยา่งไรกเ็ปน็บา้นเดีย่ว  สำาหรับคนจนอยา่งผม 

ชวีตินีไ้มก่ลา้ฝันเลยว่าจะไดอ้ยูบ่า้นเดีย่ว ดงันัน้ผมจึงหวงัวา่หลงัจากตกแต่งใหม่

แล้วจะย้ายเข้ามาอยู่เอง  ฉินอี้เหิงไม่ได้คัดค้าน บอกเพียงว่าแม้ไม่มีผีสาง  แต่

ดเูหมอืนฮวงจุ้ยของบา้นจะมปัีญหา  เขาไมม่คีวามรู้เร่ืองนีม้ากพอ  เราจึงตอ้งหา

ซินแสมาชว่ยด ู ไมค่ดิวา่ผา่นไปหลายวนักย็งัหาซินแสฮวงจุ้ยเกง่ ๆ  ไมไ่ดส้กัคน 

แต่แล้วจู่ ๆ  เสี่ยบ้านนอกก็มาหาเราและขอซ้ือบ้านคืน  ในฐานะคนค้าขาย ผม

รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง  ขอแค่เขาให้ราคาเหมาะสม  ให้ผมได้กำาไรสักก้อนก็พอแล้ว 


