
ต
ัว
อ
ย
่าง



บ  ท  นํ  า

ต
ัว
อ
ย
่าง



8

 ท้องฟ้าอาบแสงสีส้มอ่อนปนม่วงนั้นสร้างบรรยากาศให้รู้สึก
ประหนึ่งยืนอยู่กลางดาวดวงอืน่ที่ไม่ใช่โลกมนุษย์ พื้นถนนฉาบผิวหน้า
ด้วยโคลนสีนำ้าตาลแดงคล้ายเลือดข้น เสียงเข็มนาฬิกากระดิกเคลื่อน                
ดงัก้องจากรอบทศิ สอดแทรกจากทกุอณสูายลม ฝังอยูภ่ายในโสตสัมผสั 
ด้านหลงัคอืต้นมะม่วงใหญ่ยนืต้นอยูก่ลางถนน แผ่กิง่ก้านออกไปทัว่ทศิ
อย่างสมดุล 
 ท้ังหมดคือสิ่งที่รายล้อมอยู่รอบตัว ที่ จิรเมธ มองเห็นและ
สัมผัสได้ในยามนี้ 
 ฝ่าเท้าซึ่งกำาลังเหยียบยำ่าอยู่บนโคลนสีเลือด สัมผัสความหยุ่น
ชืน้แฉะซมึผ่านพื้นรองเท้า จุดที่เขายืนอยู่เป็นถนนขนาดสองเลนให้รถ
สามารถแล่นสวนกนัได้ มนัอยูภ่ายในซอยคบัแคบแห่งหนึง่ สองข้างทาง
ล้วนเป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักอาศัยหลายขนาดหลากรูปแบบ                                                                                                        
แต่ละหลังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างกันออกไปไม่ซำ้าซากผิดกับ 
หมู่บ้านจัดสรร เช่นทาวน์เฮ้าส์หลังเล็กที่ตั้งอยู่ด้านหลังรั้วเตี้ย บ้านไม้                                                                                                         
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สองชั้นยุคเก่าที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่จนมองจากภายนอกแทบ  
ไม่เห็นรายละเอียดภายใน รวมไปถึงคฤหาสน์ใหญ่โตล้อมด้วยรั้วสูง
 เรากำาลังยืนอยู่ในโลกแปลกประหลาดสิ้นดี...ชายหนุ่มวัย
สามสิบสองคิด 
 จริเมธขยบัก้าวเดนิไปข้างหน้า แม้ไม่มจีดุหมาย ไม่มข้ีอมลูในหวั                                                                                   
ชัดเจนว่าจะไปไหน 
 ขณะที่เท้ายำ่าโคลนสีเลือด โสตสัมผัสที่ตอนแรกรับเพียงเสียง
เข็มนาฬิกาลึกลับก็เริ่มได้ยินเสียงอื่นแทน เป็นเสียงบทสนทนาของ
มนุษย์สองคน เขาจำาได้แม่นยำาว่าคือเสียงของพ่อและแม่
 “ไอ้เด็กคนนี้ มันใจเด็ด”
 “เหน็แจค็มนัเรยีบร้อยอย่างนีก้ร้็ายไม่ใช่เล่นนะ ยิง่กว่าพวกเดก็
เกเรเสียอีก”
 “มันเป็นคนทำาร้ายเขาหรือเปล่า มันเกี่ยวข้องด้วยไหม ?”  
 “เราคงไม่มีทางรู้หรอก มันไม่พูดอะไรเลย”
 นำา้เสยีงทีเ่อือ้นเอ่ยคำาพดูเหล่านีก้ระซบิกระซาบแผ่วเบา สะท้อน                                                                                       
ถึงความหวาดระแวง เป็นเรื่องลับเฉพาะที่ไม่ปรารถนาให้บุคคลที่สาม
ได้ยิน 
 เดินไปไม่ถึงยี่สิบก้าว จิรเมธก็รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง อึดอัด        
ขึน้มาอย่างไม่ทราบสาเหตุ เขาหยดุยนืนิง่ ใช้นิว้มอืกดขมบัทัง้สองข้าง
หวังให้ผ่อนคลายขึ้นแล้วก้มมองพื้น 
 ในตอนนัน้เองกม็บีางอย่างวิง่ตดัผ่านด้านหน้าบรเิวณทีจ่ริเมธ
ยืนอยู่ห่างออกไปราวห้าเมตร สิ่งลึกลับนั้นเคลื่อนจากกำาแพงบ้านทาง
ซ้ายไปยงัพุม่ไม้รกปราศจากการตดัแต่งบรเิวณด้านหน้าบ้านไม้ทางขวา 
 เหตกุารณ์ดงักล่าวกระตุน้ให้จริเมธเงยหน้าขึน้มองโดยอตัโนมตัิ 
ทว่ากลับช้าเกินไป เขาไม่ทันเห็นว่ามันคือสิ่งใด
 จู่ๆ ก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมา ถึงมองเห็นไม่ชัดเจน แต่เขาแน่ใจ
ว่าสิง่ท่ีเพ่ิงว่ิงตดัผ่านเมือ่ครู ่น่าจะมขีนาดตัวใหญ่เทยีบเท่ามนษุย์ เพยีง
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แค่คลานด้วยสี่ขาเท่านั้น
 สนุขัอย่างนัน้เหรอ ไม่ส.ิ..ตัวมันใหญ่กว่านัน้ แต่พอคดิถงึความ
เป็นไปได้ว่าจะเป็นสตัว์น่ากลวัประเภทไหนบ้าง กช็วนให้รูสึ้กหวาดหวัน่
อย่างไรชอบกล
 จิรเมธเดินเบี่ยงไปทางกำาแพงบ้านทางด้านซ้าย เกือบเอนตัว
ใช้ฝ่ามือพิงกำาแพงแต่ย้ังเอาไว้ทันเพราะจากหางตาเห็นว่ามีบางอย่าง
กำาลังเคลื่อนไหว
 “เฮ้ยยยย!” เขาร้องเสียงดังพลางถอยออกห่างจากกำาแพงเมื่อ
หนัไปเจอสิง่ผดิปกต ิพืน้ผวิกำาแพงไม่เรยีบเนยีนอย่างทีค่วรจะเป็น แต่
กลบัมลีกูตาขนาดใหญ่เท่าร่างมนษุย์ผดุออกมา ดวงตาคูย่กัษ์ตวดัไปมา 
ทำาท่าเหมอืนกำาลงัสอดส่องหาอะไรบางอย่างพกัหนึง่ ก่อนจ้องเขม็งมา
ที่เขา 
  สิง่ทีเ่ขาเหน็มนัช่างเป็นภาพทีพ่ลิกึพลิัน่ น่าขนลกุเป็นอย่างมาก 
 สกัพกัจริเมธก็ได้ยนิเสยีงฝีเท้ามาจากทางด้านซ้าย ฟังดเูหมอืน
ใครบางคนกำาลังวิ่งด้วยความเร็วสูง เท้ายำ่ากระแทกพื้นรัวต่อเนื่อง                                                                         
เขาไม่ได้คิดผิดสักนิด ไม่ถึงสิบวินาทีถัดมา ต้นกำาเนิดเสียงก็เผยตัว 
เด็กผู้ชายผิวขาวอายุไม่เกินสิบขวบผลักประตูรั้วเหล็กเก่าออกมาจาก
ภายในบริเวณบ้านที่ถูกล้อมด้วยกำาแพงดวงตาคู่ยักษ์ 
 จริเมธยนืจ้องมองนิง่ ส่วนเดก็ชายเมือ่ออกมายงัถนนภายนอก
ก็ออกว่ิงต่อ เท้ายำ่าพื้นโคลนสีเลือดจนมันกระเด็นเปรอะขา สักพักจึง
หยุดเมื่อหันมาเห็นเขา 
 “อ้าว นายมายนืทำาอะไรอยูต่รงนี ้?” เดก็ชายถามเขาด้วยเสยีงใส                                                                                
สะท้อนอารมณ์ร่าเรงิ คล้ายเหน็จิรเมธเป็นเพ่ือนวยัเดยีวกนั “เดีย๋วกถ็กู
จับตัวเข้าหรอก” 
 “ใครจะมาจับ ?” จิรเมธถามย้อนกลับไป 
 “ชู่ว! บอกได้ที่ไหนกัน มันเป็นความลับ นายก็รู้นี่” เด็กชาย
ยกนิ้วชี้ขึ้นมาจรดปาก ทำาท่าประหนึ่งกำาลังพูดเรื่องความลับสำาคัญ 
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ระดับชาติ “ขืนพูดมากไปเดี๋ยวก็ซวยหรอก” 
 “แต่ว่า...” จิรเมธคิดจะพูดอะไรสักอย่าง แต่นึกไม่ออก
 “รบีหนเีรว็เข้าเถอะ ฉนัไปก่อนนะ” เดก็ชายตดับท แล้ววิง่ผ่าน                                                                                         
เขา หายเข้าไปในรั้วบ้านสองชั้นทาสีเหลืองอ่อนที่ตั้งอยู่เลยต้นมะม่วง
ต้นใหญ่เล็กน้อย 
 จิรเมธเหลียวกลับไปมองทางด้านนั้นพักหนึ่ง จนกระทั่งได้ยิน
เสียงพุ่มไม้บริเวณเดิมขยับไหว มีบางอย่างคลานออกมาจากด้านใน                
พุม่ไม้ การถกูโอบล้อมด้วยแสงสลวัทำาให้การมองเหน็ไม่ชดัเจน ตอนแรก                                                                                            
จิรเมธนึกว่ามันเป็นวัตถุสักชนิดท่ีถูกหุ้มด้วยเศษผ้าลายตารางสีนำ้าเงิน
ตัดดำา แต่เมื่อตั้งใจเพ่งมองดูให้ดีก็พบว่าไม่ใช่ของธรรมดาเช่นนั้น
 เสือ้เชิต้ลายตารางกบักางเกงขายาวขาดลุ่ยห่อหุม้ส่ิงทีด่เูหมอืน
ร่างมนษุย์หกังอบดิเบีย้ว มอืเท้าพลกิกลบัผดิทีผ่ดิทาง กระดกูบางท่อน
แทงทะลุออกมาจากภายใน 
  ร่างน่าสะพรึงกลัวนี้ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยอย่างศพไร้วิญญาณ แต่
กลับคลานเข้ามาหาเขา แขนขาทั้งสี่แผ่ออกไปด้านข้าง เห็นแล้วชวน
ให้คิดถึงสัตว์หรือแมลงบางชนิด
 จิรเมธเบิกตาค้าง ยืนนิ่งร่างแข็งทื่อทำาอะไรไม่ถูกยามเห็นเจ้า
สิ่งนี้ 
 ส่วนศีรษะของมันยิ่งดูน่ากลัวที่สุด เครื่องหน้าทั้งดวงตา จมูก
และปากจดัเรยีงผดิทีผ่ดิทาง ตาข้างหนึง่อยูบ่รเิวณหน้าผาก ส่วนอกีข้าง                                                                             
ผุดจากคาง ปากบิดเบี้ยวติดอยู่จุดศูนย์กลางแทนจมูก
 เสียงครวญครางเหมือนสัตว์บาดเจ็บดังออกมาจากร่าง ฟังดู                                                                             
ติดขัดอย่างไรชอบกล อาจเป็นเพราะอวัยวะไม่สมประกอบ ไม่เอื้อ-
อำานวยต่อการผลิตเสียง 
 เม่ือตระหนักได้ว่าเป้าหมายของสัตว์ประหลาดตัวนี้คือเขา         
ชายหนุ่มก็ตั้งสติแล้วรีบหันหลังวิ่งหนีกลับไปทางเดิมทันที ก่อนจะ
ตัดสินใจวิ่งเข้าไปในบ้านหลังเดียวกับที่เด็กชายหายไปเมื่อครู่ 
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 ในวินาทีท่ีเลือดจากใบหน้าสัตว์ประหลาดไหลหยดลงบนร่างเขา   
ภาพทัง้หมดพลนัแตกสลายเปน็เสีย่งๆ หวัใจจริเมธเกอืบหยดุเตน้เพราะ
ความกลวัถงึขดีสดุ รา่งกระตกุอยา่งแรง ลมืตาขึน้มากเ็จอหอ้งโดยสาร
เครื่องบินซึ่งปิดไฟมืด เป็นช่วงเวลาที่เพื่อนร่วมเที่ยวบินส่วนใหญ่หลับ
หมดแล้ว 
 “เปน็อะไรหรอืเปลา่คะ ?” สาวฝรัง่ผมสนี้ำาตาลแดงทีน่ัง่อยูข่า้งๆ 
เอ่ยถาม 
 “ผมสบายดีครับ” จิรเมธตอบตามสูตรโดยอัตโนมัติ ทั้งที่ไม่
แน่ใจนักว่าตัวเองรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่า 
 “แน่ใจเหรอ ฉันตื่นขึ้นมาแล้วเห็นตัวคุณสั่นใหญ่ ยังนึกกังวล           
อยู่เลยว่าคุณป่วยเป็นโรคสักชนิดที่ทำาให้ชักหรือเปล่า” เธอบอกแล้ว        
กดปุ่มเพื่อเปิดดวงไฟเหนือที่นั่งตัวเองให้สามารถมองเห็นรอบตัวได้ 
ชัดขึ้น 
 “ผมไม่เป็นอะไรหรอกคริสติน” เขาพูดเสียงนุ่มนวล จงใจยิ้ม
เพื่อยืนยันว่าเขาเป็นปกติดี 
 หญิงสาวชาวอเมริกันกับจิรเมธเพ่ิงทำาความรู้จักกันบนเคร่ืองบิน                                                                                                       
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เพราะได้ที่นั่งติดกัน เธอเพิ่งอายุ 23 ปี อายุน้อยกว่าเขาเกือบ 10 ปีได้     
เป้าหมายในการเดินทางไปประเทศไทยครั้งนี้คือการท่องเที่ยวเปิดหู 
เปิดตาเรียนรู้โลกกว้างหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ส่วนเขาคือการ 
กลับบ้านไปดูแลคนในครอบครัว
 ทั้งสองคุยกันถูกคอ อาจเป็นเพราะต่างมีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งคู่ 
ไมน่านกร็ูส้กึลืน่ไหลราวกบัเปน็เพือ่นสนทิทีรู่จ้กักนัมานานหลายปแีลว้ 
 “คุณคงไม่ได้ปิดบังอะไรฉันนะ” 
 เขาอดคิดไม่ได้ว่าคำาถามเธอช่างฟังดูเจาะจง แถมมีน้ำาเสียง
แหง่การจับผิดแฝงอยู่ แต่เข้าใจว่าคงเป็นการกล่าวออกมาเพราะความ
เป็นห่วงนั่นแหละ 
 “สารภาพตามตรงก็ได้ ผมฝันร้ายน่ะ” 
 “ฝันอะไรเหรอ เล่าให้ฉันฟังได้หรือเปล่า ?” 
 ชายหนุ่มยักไหล่ “ได้สิ ไม่ใช่เรื่องต้องปิดบังหรอก เพียงแค่
เรื่องมันยาวและฟังดูแปลกอยู่สักหน่อย” 
 “สำาหรบัการเดนิทางขา้มทวปียีส่บิสีช่ัว่โมงแลว้ พวกเรามเีวลา
เหลือเฟือนี่คะ” คริสตินว่า 
 จิรเมธยิ้มให้กับคำาพูดดังกล่าว เล่าความฝันเมื่อครู่ให้ฟังตาม
ที่เธอต้องการ เขาเล่าอย่างเปิดเผย ใส่ใจรายละเอียดแทบทุกจุด 
 “เป็นฝันที่ประหลาดดีนะคะ” เธอออกความเห็นหลังฟังจนจบ
 “ครับ ฝันร้ายว่าถูกตัวประหลาดไล่ล่า ผมถึงสะดุ้งตื่น” 
 “เขาว่าหลายครั้งความฝันเป็นภาพสะท้อนจิตใจ สถานที่ใน
ความฝันนั้น คุณเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่า ?” 
 จริเมธนิง่คดิครูห่นึง่กอ่นตอบ “มนัคอืซอยแถวบา้นทีผ่มอาศยั
อยู่ตอนเด็กน่ะ” 
 “โอ้ แสดงว่าเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริง” 
 “คงเป็นอย่างนั้น เพียงแค่ในโลกแห่งความจริงไม่มีกำาแพงที่มี
ลูกตายักษ์งอกออกมา รวมทั้งสัตว์ประหลาดทั้งหลายด้วย” 
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 “เรามาลองวิเคราะห์กันเล่นๆ ดีไหมคะ ว่าทำาไมคุณถึงฝันแบบน้ี” 
 “ฮา่ๆ มนักแ็คค่วามฝนันีค่รบั” จริเมธหวัเราะ “ผมไมรู่ว้า่มอีะไร
ให้วิเคราะห์หรือเปล่า”
 “ฉนัวา่มีนะคะ เชน่การฝนัถงึแถวบา้นเกดิอาจเกดิขึน้เพราะคณุ
กำาลังคิดถึงเรื่องในอดีต” 
 “คณุอาจพูดถกูก็ได ้ผมตอ้งกลบับา้นไปดแูลพอ่แม ่มนัชวนให้
คิดถึงอดีต แถมยังกังวลกับอนาคต” 
 “เด็กผู้ชายที่คุณเห็นในฝันนั่น...” 
 “เขาคือตัวผมในตอนเด็กเอง” จิรเมธพูดต่อ 
 “ฉนัเดาวา่ตุก๊ตาหมพีดูไดค้งเปน็ของคณุในตอนเดก็เหมอืนกนั
ใช่ไหมคะ ?” 
 ชายหนุ่มยิ้มแล้วจึงพยักหน้า “ใช่แล้วครับ แต่ในโลกแห่ง        
ความจริงมันพูดไม่ได้หรอกนะ” 
 “สัตว์ประหลาดที่ตามไล่ล่าคุณ มีอันนี้แหละที่ฉันยังตีความ        
ไม่ออกว่ามันหมายถึงอะไรกัน สวมเสื้อผ้าเหมือนกับมนุษย์ด้วยนี่นะ” 
 “คณุวิเคราะหม์าต้ังเยอะแลว้นี ่ลองเดาสว่นนีด้หูนอ่ยสิ” จริเมธ
เริ่มสนุก จงใจโยนคำาถามท้าทาย
 “อืม ฉันคิดว่า...” คริสตินคิดอย่างตั้งใจ “บางทีมันอาจจะเป็น
ตวัแทนอดตีทีค่ณุทิง้เอาไวท้ีเ่มอืงไทยก็ไดน้ะคะ คณุมาเรยีนและทำางาน
อยู่อเมริกานานแล้วใช่ไหม ได้กลับเมืองไทยบ้างหรือเปล่า ?” 
 “ผมมาเรียนตั้งแต่อายุ 15 แทบไม่ได้กลับเมืองไทยเลยครับ” 
 “นั่นไงคะ สัตว์ประหลาดเป็นตัวแทนชีวิตส่วนที่คุณทอดทิ้ง      
ไปแล้ว ลึกๆ ในใจคุณอาจรู้สึกผิดอยู่บ้าง ฉันเคยได้ยินว่าคนเอเชียมัก
ผกูผนักับครอบครวัและพอ่แมส่งูกวา่ชาวตะวนัตก ทนีีพ้อคณุตอ้งกลบั
ไป สิง่ทีเ่คยถกูกกัเกบ็ไวใ้นจิตใตส้ำานกึเลยระเบดิออกมา” ครสิตนิอธบิาย                                                                            
อย่างตื่นเต้นเมื่อสามารถหาทางเชื่อมโยงความฝันเหล่านี้ได้ 
 “คุณนี่เก่งนะ วิเคราะห์ได้ละเอียดเลย” 
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