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สำนักพิมพ์เพื่อนดี

‘ผีกบั ฉันเป็นเพือ่ นกันตลอดชาติ’ คือเรือ่ งเล่าจากประสบการณ์ของ
ผูเ้ ขียน ซึง่ เป็นสุภาพสตรีทา่ นหนึง่ และมีสมั ผัสพิเศษ ได้พบสิง่ ทีเ่ หนือ
ธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ จำความได้ และยังคงมีสมั ผัสนีเ้ รือ่ ยมา
จนปัจจุบัน
ประสบการณ์ของเธอมาในรูปแบบต่างๆ หลากหลายสถานการณ์
และสถานที่ เกิดขึน้ ทัง้ ในบ้าน โรงพยาบาล หรือแม้แต่ตามถนนหนทาง
การเล่าเรือ่ งเหตุการณ์ทงั้ ๑๘ บทนี้ เล่าแบบอ่านได้เพลินๆ ควบคู่
ไปกับเรือ่ งชีวติ ครอบครัวของผูเ้ ขียนเอง อ่านแล้วรูส้ กึ สนุกมากกว่าน่ากลัว
เพราะผูเ้ ขียนกล่าวถึงความโชคดีของเธอว่า สิง่ ทีเ่ ธอมีโอกาสเห็นนัน้ (ใคร
อืน่ อาจเรียกว่าวิญญาณ ผี หรือ สัมภเวสีกแ็ ล้วแต่) ไม่วา่ จะมาขู่ มา
เตือน หรือมาเพือ่ บอกเหตุลางใดๆ ก็ตาม มักปรากฏให้เธอเห็นด้วยรูปลักษณ์แบบคนธรรมดา…ไม่มอี ะไรน่ากลัวเลย เธอจึงขอขอบคุณบรรดาผีๆ
มา ณ ทีน่ ี้

ผีกับฉันเป็นเพื่อนกันตลอดชาติ
“ดวงเดือน”

๑
ฉันเกิดเมือ่ พ.ศ.๒๔๘๕ ซึง่ สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ยังไม่ยุตลง
ิ ดังนัน้
เรือ่ งแปลกซึง่ เกีย่ วกับผีเรือ่ งแรกจึงมีการกล่าวขวัญให้ฟังจากปากของคุณแม่
และพี่ๆ โดยที่ฉันยังเป็นเด็กทารกอยู่เลย
ฉันมีพี่ชายสี่คน พี่สาวหนึ่งคน พี่ชายคนที่สามนั้นเป็นคนที่ซนที่สุด
มีเรื่องให้คุณพ่อและคุณแม่ปวดหัวแทบทุกวันก็ว่าได้
คุณแม่เล่าให้ฟังว่า ก่อนเครือ่ งบินจะมาทิง้ ระเบิดทีพระนคร
่
ทุกครัง้ ฉัน
จะกรีดร้องเสียงดังโดยไม่มีเหตุผล ทัง้ ทีขณะ
่ นัน้ ฉันอายุแค่หกเดือนเท่านัน้ เอง
ถ้าฉันร้องเสียงดังไม่หลับไม่นอนแล้วละก็เป็นอันเชือ่ ได้เลยว่า ทุกคนจะต้อง
วิ่งเข้าไปในที่หลบภัย คือใต้ถุนตึกอย่างแน่นอน ไม่เคยพลาดเลยสักครั้ง
เวลานัน้ คุณพ่อมีตึกใหญ่ให้พวกเราอยูอาศั
่ ยทีซอย
่ ใหญ่แห่งหนึง่ ตรง
ถนนระนองใกล้คลองประปาสามเสน ชื่อซอยเศรษฐ์สิริ
คุณแม่เล่าว่า ที่บ้านมีสนามใหญ่กว้างขวางมาก มีคนสวนเพียงคน
เดียว วันหนึง่ พีชาย
่ คนทีสาม
่ ชือ่ ‘พีหมู
่ ’ แสนซน เกิดเล่นพิสดารกับคนสวน
ที่เพิ่งจะตัดหญ้าเสร็จใหม่ๆ พี่หมูสั่งให้เขาเอาเศษหญ้ามามัดเป็นหุ่นรูปคน
กางแขน กางขา และมีหัวกลมใหญ่ แล้วพี่หมูก็บอกคนสวนว่า
“เราจะทำพิธีตัดหัวเชลยคนนี้ มันเป็นไอ้ยุ่น มันจะต้องตายด้วยดาบ
ซามูไร ก่อนตายต้องรำดาบเสียก่อน แล้วพีหมู
่ ก็หยิบมีดดายหญ้าขนาดใหญ่
ออกมาร่ายรำ เมือ่ รูส้ กึ เหนือ่ ยได้ทก็ี่ ฟันหัวตุก๊ ตาหญ้านัน้ ขาดกระจุย พีชาย
่
คนโตคือพี่เล็กได้แต่ดุว่า
“นายหมูเล่นอะไรพิเรนทร์นัก”
ส่วนพี่นิดหัวเราะเฉย แต่พี่แดงตบมือเชียร์
ทีนี้พอตกกลางคืนประมาณสี่ทุ่ม ฉันก็ร้องกรีดลั่นเหมือนจะบอกลาง
ไม่ดีเช่นเคย

“ดวงเดือน”
๘

คุณพ่อไปต่างจังหวัดเพราะท่านเป็นเจ้าของตำรายาแผนโบราณ มีห้าง
ขายยาและโรงงานทำยา ขายดิบขายดีมาก ชือ่ ‘ยาล้างพยาธิร้าย’ ของห้าง
ขายยาเฆมินทร์ ท่านจึงต้องนำยาไปส่งทีจั่ งหวัดต่างๆ ด้วย ท่านไปกับพนักงาน
หลายคน ก่อนไปท่านจะกำชับกำชาคุณแม่ว่า ถ้ามีระเบิดลงมาให้รีบพาลูกๆ
และคนใช้อีกสองคน คือ ยายเมีย้ นกับนายตาคนสวนไปหลบภัยในทีที่ ทำ
่ ไว้
ในใต้ถุนตึกอย่างเคย
คืนนัน้ พระจันทร์สว่างมาก เดือนเกือบจะเต็มดวง คุณแม่ไม่คิดว่าจะ
มีหวอดังขึ้น เพราะทุกครั้งจะเป็นคืนเดือนมืดทั้งนั้น แต่เมื่อฉันเตือนแล้ว
ท่านก็ต้องเชื่อ ท่านปลุกยายเมี้ยนและพี่ๆ ทุกคนให้รีบลงไปใต้ถุน ตัวท่าน
ไปชะโงกหน้าต่างดูเจ้าตาที่เรือนคนใช้ เพื่อจะตะโกนปลุก แต่ยังไม่ทันจะ
อ้าปาก ท่านก็มองเห็นร่างมัดตราสังสีขาวร่างหนึ่งที่ปราศจากศีรษะ นั่งอยู่
บนม้าลื่นของพวกลูกๆ ท่านคิดว่าตาฝาดก็เลยหยิบขวดนมกับขวดน้ำของ
ฉันที่วางไว้ข้างเตียงปาร่างนั้นแรงๆ เสียงดังปุ ปุ…แต่เจ้าของร่างก็ยังนั่ง
เฉยๆ ไม่มีศีรษะโผล่ออกมาให้เห็น คุณแม่เรียกยายเมีย้ นมาดูอีกคนว่า เห็น
เหมือนท่านไหม?
ปรากฏว่ายายเมี้ยนร้องเสียงสั่นว่า
“ผีค่ะ คุณผู้หญิง ผีหัวขาด”
คุณแม่ก็พลอยเสียงสั่นตัวสั่นไปด้วย
“ยายเมี้ยนเอาตะกร้าใส่ผ้าอ้อมกับขวดนมไปด้วย ไปปลุกเจ้าตาเร็วๆ
ฉันจะอุ้มยายตุ๊ลงไปก่อน”
ยายตุคื๊ อฉัน ซึง่ ยังหลับหูหลับตาร้องกรีด๊ อย่างเคย จนกระทัง่ คุณแม่
อุม้ เข้าไปในใต้ถนุ ตึกแล้ว ซึง่ ปกติฉันจะนิง่ เงียบ แต่ขณะนัน้ ฉันกลับกรีดร้อง
เป็นการใหญ่ แถมดิ้นรนอาละวาดอยู่ตลอดเวลาไปด้วย
พี่ๆ ซึ่งนอนหลับต่อไปพากันตื่นขึ้นอย่างมีโมโห พี่สาวคนโตบอกคุณ
แม่ว่า
“คุณแม่ถวายผางยายตุ๊สักทีซีจะได้หยุดร้อง”
“น้องยังเล็กมาก คุณแม่อย่าตีแกนะครับ”

ผีกับฉันเป็นเพื่อนกันตลอดชาติ
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พี่นิดซึ่งเป็นพี่ชายคนรองเป็นคนช่างคิดเขาบอกคุณแม่ว่า
“นิดว่าใต้ถุนนี่คงไม่ดีแน่ๆ ยายตุ๊จึงไม่ยอมอยู่”
“นั่นซีครับ เราย้ายที่กันดีกว่า”
คุณแม่เห็นด้วย เพราะเชื่อในสัมผัสที่หกของฉันเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
รู้ว่ามีมาตั้งแต่เกิด
“ถ้างั้น พวกเราไปอาศัยคุณถาวรข้างบ้านอยู่กับเขาดีกว่า”
พอคุณแม่ออกเดินไปยังบ้านข้างๆ มีลูกๆ และบริวารตามเป็นหางเช่น
นั้น
ฉันก็หยุดดิ้นและหยุดร้องเป็นปลิดทิ้งทันที
“แปลกมาก” คุณแม่บ่นกับลูกๆ
“…วันนี้ยายตุ๊ไม่ยอมอยู่ใต้ถุนตึก”
พอดีเสียงหวอส่งสัญญาณเตือนภัยดังโหยหวน ทุกคนจึงรูว่้ า ฉันเตือน
แม่นอีกแล้ว
***
คุณถาวรข้างบ้านและครอบครัวต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี พาเข้าไป
อยู่ในหลุมหลบภัยที่เขาขุดขึ้นมากลางสนาม ไม่ใช่ในใต้ถุนตึกอย่างบ้านเรา
“ดูซิคะ ยายตุ๊เงียบเสียงเลย น่าจะชอบที่นี่”
“แม่หนูตุ๊นี่แกเตือนแม่นจังนะคะ”
คุณยุพาภรรยาคุณถาวรกล่าวชมฉัน
“ครั้งแรก เห็นเดือนหงาย ยังคิดว่าไม่น่ามีระเบิดลง ที่ไหนได้ พอ
ได้ยินบ้านของคุณดวงเดือนเอะอะโวยวายปลุกกันดังลั่น ผมก็เลยปลุกบ้าน
ผมด้วย”
คุณแม่นึกขึ้นมาได้ จึงถามเจ้าตาว่า
“ตา แกทำอะไรไว้ที่สนามหญ้า บอกมาซิ!”
“ผมเอาหญ้ามามัดทำหุ่นให้คุณหมู คุณหมูสั่งให้ทำ แกจะเล่นเอา
ดาบซามูไรตัดคอญี่ปุ่นเล่นครับ”
“ตายแล้ว! ทีหลังอย่าเล่นบ้าๆ อย่างนีอี้ กนะ รูมั้ ย้ ว่าฉันกับยายเมีย้ น
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เห็นคนหัวขาดนัง่ อยูบน
่ ม้าลืน่ ของเด็กๆ ขนาดเอาขวดนมขว้างดังปุ มันยัง
ไม่ขยับหัวให้เห็นเลย เล่นแบบนีไม่
้ ดีนะตาหมู ถ้าหวอไม่ลง แม่จะตีให้เข็ด
เชียว”
ทั้งๆ ที่พี่หมูเป็นคนที่แม่รักที่สุด คุณแม่ยังโมโหมากขนาดนั้น
เสียงระเบิดดังลัน่ ไปหมด แผ่นดินกระเทือนจนทุกคนสัน่ ด้วยความกลัว
“แย่แล้ว! ระเบิดลงตรงบ้านเราพอดีเลย”
คุณถาวรร้องแล้วก็ห้ามทุกคนไม่ให้ออกจากหลุมหลบภัย เคราะห์ดีที่
เป็นหลุมลึกมาก และแข็งแรงที่สุดแล้ว มิฉะนั้นคงจะมีคนเจ็บและตายกัน
บ้าง
***
พอสัญญาณบอกความปลอดภัย และทุกคนออกจากหลุมหลบภัยได้ก็
ต้องตกใจเสียใจ จนบอกไม่ถูก เพราะตึกใหญ่บริเวณนัน้ พังทลายหมดทุกหลัง
ไฟไหม้เผาผลาญไปทั่ว
และบ้านของเราก็เหลือแต่ซากเท่านั้นเอง ทุกคนโอ๋ฉันเป็นการใหญ่
ว่า ถ้าฉันไม่กรีดร้องเตือนมากๆ จนทุกคนนอนอยู่ใต้ถุนตึก ก็เป็นอันว่าจะ
เหลือแต่ชื่อเท่านั้นเอง
คุณพ่อดีใจมากทีพวก
่ เรารอดชีวติ ทุกคน ท่านบอกว่า ทุกคนเป็นหนี้
บุญคุณฉัน และดูเหมือนจะรักฉันมากกว่าเดิม
ครอบครัวของเราย้ายไปอยู่ร้านขายยาซึ่งเป็นตึกแถวอยู่วัดมหรรพ์
ต่อมาเมื่อพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้ง คุณพ่อก็เห็นว่าไม่
ปลอดภัยที่จะอยู่ที่นี่อีก
ท่านจึงซือ้ เรือเอีย้ มจุน๊ ลำใหญ่เอาข้าวของเครือ่ งใช้ทีจำเป็
่ นทุกชิน้ ใส่ใน
เรือ แม้แต่ตุม่ น้ำกิน เอาผ้าม่านกัน้ เป็นห้องๆ สำหรับพ่อแม่ลูกและยายเมีย้ น
ส่วนเจ้าตาคนสวนต้องอยู่เฝ้าร้านขายยา
เรือของเราจอดอพยพอยูที่ หน้
่ าวัดไทรม้าตรงบางปะอินนีเ่ อง แต่สมัย
นั้นดูไกลมากเลย
ฉันโตขึน้ มากับเรือลำนี้ จำได้ว่าตอนทีหั่ ดเดินได้เตาะแตะนัน้ มีผูห้ ญิง
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ผมยาวใส่ชุดขาวมาเล่นกับฉันเวลาที่ฉันนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่เสมอ
***
เมือ่ ฉันอายุได้สองขวบ คุณพ่อจึงมาปลูกบ้านครึง่ ตึกครึง่ ไม้อยูที่ ถนน
่
พหลโยธินตรงหลักกิโลเมตรทีเก้
่ า ซึง่ ปัจจุบนั นีคื้ อทีตั่ ง้ ของกรมการบินพลเรือน
หรือที่เรียกกันว่าตลาดหมอชิตนั่นเอง
ตลาดหมอชิตมีโรงลิเกขนาดใหญ่อยูหนึ
่ ง่ โรง มีเรือนไม้เป็นแถวยาวอยู่
สองฝั่งถนนพหลโยธิน และมีร้านขายของชำร้านใหญ่อยู่ตรงสะพานบางซื่อ
ซึ่งน้ำในคลองบางซื่อสมัยนั้นยังใสสะอาดไม่เหมือนในปัจจุบันเลย
ชัน้ ล่างของเรือนไม้แถวเหล่านีคื้ อร้านขายของทุกชนิด ทัง้ ของสดของ
คาว และมีขายทั้งวัน ผู้คนจะเดินมาซื้อของที่นี่ทั้งวันด้วย
วิกลิเกหรือโรงลิเกนัน้ จะแสดงทุกบ่าย พอถึงเวลาห้าโมงเช้าก็จะมีการ
โหมโรงโดยการตีกลองดังไปไกล
สมัยนั้นยานัตถุ์หมอชิตดังมาก ใครๆ ก็ใช้หลอดซึ่งเป็นทองเหลืองรูป
ถ้วย เอายานัตถุที์ ใส่
่ แล้วเป่าลมให้ยาเข้าไปในจมูก ยาเป็นผงสีเหลือง นัยว่า
พ่นยาแล้วจมูกโล่ง หายใจสะดวก แก้หวัดได้ชะงัดนัก ส่วนมากคนมีอายุ
จะนิยมใช้ยานัตถุ์นี้มาก
บ้านของเรานัน้ ถ้านัง่ รถสีเทาซึง่ วิง่ ไปถึงดอนเมือง พอเลยตลาดหมอชิต
เราจะร้องบอกคนขับให้จอดรถโดยบอกว่า “จอดสะพานหน้าขวามือ” พอรถ
จอดเราก็จะลงแล้วเดินข้ามถนนขึน้ สะพานทางขวามือไปลงทีถนน
่ ดิน ซึง่ เป็น
โคลนแฉะในหน้าฝน และเต็มไปด้วยหญ้าเจ้าชู้ ซึง่ ติดตามพวกเราไปโรงเรียน
และกลับเข้าบ้านด้วยทุกวัน
คูน้ำใสตลอดทางของถนนพหลโยธินนัน้ อุดมไปด้วยดอกบัวสีแดงสดใส
ตลอดปี
ถ้าเราจะลงตรงตลาดหมอชิต เราก็จะต้องผ่านทางเดินแคบๆ ของนาข้าว
ซึง่ ในหน้าทำนาใบข้าวก็จะสูงเกินศีรษะของเรา เดินแค่สิบนาทีโดยผ่านวิกลิเก
ออกสูทาง
่ ทุง่ นา ลัดไปถึงลำประโดงเล็กๆ ตรงนัน้ เป็นสวนร้างทีเคย
่ มีคนปลูก
บ้านอยู่ และเสียชีวิตไปแล้ว คนที่เหลือจึงรื้อบ้านออกไปอยู่ที่อื่น มีต้นไม้
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ต้นใหญ่ๆ อยูรวม
่ กันเป็นสวน มีต้นมะกอกน้ำมากทีส่ ดุ ถัดจากสวนร้างตรง
ไปมีหมู่ไม้ทึบเป็นหมู่ใหญ่แล้วจึงจะถึงบ้านชาวนาซึ่งเป็นญาติกันมีอยู่หลาย
หลัง
เดินจากสวนร้างมาตามถนนดินไปทางทิศเหนือเราก็จะถึงบ้านซึง่ อยูบน
่
เนินสวย ทางเข้าบ้านของเราจึงมีทางเข้าออกถึงสองทางด้วยกัน

๒
ฉันเติบโตขึน้ มาอย่างรวดเร็วทีบ้่ านหลังนี้ เป็นบ้านหลังใหญ่ครึง่ ตึกครึง่
ไม้ อยู่บนเนินหญ้าเขียวขจี และบนหลังคาบ้าน ต้นลัดดาวัลย์ต้นใหญ่ไต่
กิง่ ก้านสาขาขึน้ ไปตามรัว้ ระแนงสีขาว ขึน้ ไปออกดอกสีขาวบานสะพรัง่ ในฤดู
หนาวเต็มหลังคา
คนบนรถเมล์สีเทาจะพากันชีชวน
้ ให้ดูบ้านหลังนีจน
้ พวกเราอดรูส้ กึ ภาคภูมิใจไม่ได้
พวกเรานอนรวมกับคุณพ่อและคุณแม่ในห้องใหญ่ที่สุด เพราะบ้าน
หลังนี้อยู่ในสถานที่เปลี่ยวมากและไม่มีเพื่อนบ้านเลยสักหลัง
เวลาพีหมู
่ ร้องเพลง “บ้านเรือนเคียงกันแอบดูทุกวันมองเมียง ถึงหาก
อยู่เคียงห่างกันแม้เพียงวาเดียว” พวกพี่ชายอีกสามคนก็จะพากันโห่ฮาป่า
เสียงดังไปทีเดียว
ตรงระเบียงหน้าบ้านที่ทุกค่ำพวกเราจะนั่งคุยกันร่วมกับคุณพ่อคุณแม่
โดยมีตะเกียงเจ้าพายุที่ต้องใช้แอลกอฮอล์จุดไฟให้สว่างนวล และต้องสูบลม
ตลอดเวลา
ทีเรื่ อนเล็กเป็นแถวยาวอยูใกล้
่ ๆ เรือนใหญ่มีทัง้ หมดสามห้อง ห้องริม
สุดติดเรือนใหญ่เป็นที่พักของคุณยายซึ่งท่านไม่ยอมขึ้นมาอยู่เรือนใหญ่กับ
พวกเรา ท่านบ่นว่าท่านเวียนศีรษะ เพราะเสียงหนวกหูของพวกเราทั้งหก
คน ท่านจึงเลือกอยูเรื่ อนเล็ก โดยมียายเมีย้ นมาอยูห้่ องกลาง ส่วนห้องริม
เป็นที่พักของเจ้าตาคนสวนเก่าแก่ของพวกเรา
ทีนี่ มี่ หญ้าและต้นไม้ให้เจ้าตาดูแลมาก เพราะมีทีด่ นิ ถึงแปดไร่ด้วยกัน
และพวกพีๆ่ ก็มีวีรกรรมวีรเวรกับต้นมะม่วง ต้นมะยม และไม้ผลต้น
โตๆ มาก โดยเฉพาะการตีรังผึง้ เอาน้ำผึง้ มากิน หรือไม่ก็เอาสังกะสีมากัน้ ใน
คลองยาวรอบบ้านเพื่อจับปลาตัวโตๆ มากิน

“ดวงเดือน”
๑๔

ก่อนฉันอายุได้สามขวบ เวลานั้นยังมีระเบิดลงอยู่เป็นประจำ เพราะ
บ้านของเราอยูใกล้
่ สถานีรถไฟบางซือ่ ถ้าเดินไปทางถนนลาดดินลูกรังสีแดง
อีกประมาณครึง่ ชัว่ โมงก็จะถึงบางซือ่ และนัง่ รถเมล์ทอดเดียวก็ไปถึงโรงเรียน
ของพวกเรา
คืนวันหนึง่ ฉันจำได้ว่า กำลังนอนหลับสบาย อยูดี่ ๆ ก็มีมือมากระตุก
ผมของฉันจนเจ็บมากและร้องกรีดออกมาสุดเสียง
คุณพ่อคุณแม่และพีๆ่ ยังไม่นอน ต่างพากันวิง่ มาดูฉันทีห้่ องนอน ถามไถ่
กันเซ็งแซ่
ฉันจำได้ว่า มีคนกระซิบบอกว่า ‘หวอจะมาแล้วให้หนีไปที่สวนร้าง’
ฉันจึงบอกคุณพ่อว่า
“หวอมา ไปสวนร้างเร็วๆ”
คุณพ่อจึงร้องเรียกทุกคน ให้พีแดง
่ พีสาว
่ คนโตอุม้ ฉันใส่เอววิง่ นำหน้า
ไปสวนร้าง ทุกคนวิง่ ตามเป็นพรวน คุณพ่อคนเดียวทีคอย
่ ปิดประตูห้องนอน
และดับตะเกียง
ไม่ช้าเสียงครวญครางน่ากลัวก็ดังลั่นสนั่นโลกมาแต่ไกล ได้ยินเสียง
ระเบิดดังสนั่น มองเห็นไฟลุกไหม้สูงเท่าตึกสิบชั้นเห็นจะได้ จากทางรถไฟ
บางซื่อ
พวกเรานัง่ ตัวสัน่ งันงกอยูที่ สวน
่ ร้าง เฝ้ามองไฟทีลุ่ กไหม้อย่างน่ากลัว
และเสียงระเบิดดังจนแสบแก้วหูไปหมด ทัง้ เสียงและภาพน่ากลัวเหล่านัน้ ยัง
จำได้แม่นยำไปนาน
คุณยายอุม้ ฉันไปนอนตักพยายามปลอบโยนให้หายกลัวให้ได้ แต่ท่าน
เองก็เสียงสั่นตัวสั่นมากทีเดียว
หลังจากนั้น พอฉันอายุได้สามขวบ สงครามโลกครั้งที่สองก็ยุติลง
ยิง่ โตฉันก็ยิง่ สนิทกับคุณยายมากขึน้ ถึงกับไปนัง่ นอนกินข้าวกับคุณยาย
ทั้งวัน พอค่ำลงจึงกลับขึ้นไปยังเรือนใหญ่ จนคุณยายบ่นว่า
“ถ้ายายตุไป
๊ โรงเรียนเมือ่ ไหร่ ยายคงจะเหงามาก” แต่คุณยายไม่มีโอกาส
เหงา เพราะเมือ่ ฉันอายุได้สีขวบ
่
คุณยายก็ลาคุณพ่อคุณแม่ไปอยูบ้่ านลูกสาว
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อีกคนหนึ่งของท่านที่เมืองพิจิตร โดยบอกว่าจะไปอยู่นานหลายเดือน
ฉันรู้สึกอาลัยอาวรณ์คุณยายมาก เพราะพี่ๆ ได้ไปโรงเรียนหมดแล้ว
เหลือฉันคนเดียวที่จะรอเข้าโรงเรียนเมื่ออายุหกขวบเช่นพี่ๆ
คุณพ่อคุณแม่ก็วุ่นวายอยู่กับการผลิต ‘ยาล้างพยาธิร้าย’ ของท่าน
โดยมีคนงานมาทำงานที่โรงงานขนาดเล็กในบ้าน คนงานเหล่านี้จะทำงาน
แบบไปเช้าเย็นกลับเท่านั้น
ตอนสายคุณยายลาคุณพ่อคุณแม่กับฉันทีออก
่ มายืนส่งหน้าโรงงานทำ
ยาตรงทางทีจะ
่ ออกไปตลาดหมอชิต โดยต้องผ่านสวนร้าง เจ้าตาหอบกระเป๋า
และข้าวของที่ใส่ชะลอมและกระเป๋าหวายของคุณยายเดินตามหลังท่านไป
คุณยายกอดฉันร่ำลาโดยการสั่งเสียคุณแม่ให้ดูแลฉันบ้าง
“ลูกสาวต้องการความใกล้ชิดจากแม่มากกว่าลูกชายนะ”
“ก็คุณแม่ดูแล จนยายตุ๊ติดคุณยายแจแล้วนี่คะ ดูซี ร้องไห้ราวกับ
ใครตายก็ไม่ปาน”
ฉันกอดแขนคุณยายนัวเนียอยูอย่
่ างไม่ยอมปล่อย คุณยายต้องแกะมือ
ฉันออก ฉันไม่รูว่้ าทำไมฉันจึงรูส้ กึ อาลัยอาวรณ์ไม่อยากให้คุณยายจากไปขนาด
นั้น
***
ฉันขึน้ ไปยืนบนระเบียงตึกใหญ่ชะเง้อคอมองดูคุณยาย ท่านเดินช้ามาก
เจ้าตาเดินนำหน้าไปอย่างรำคาญคนแก่ที่เดินช้า
ฉันมองเห็นชายร่างสูงใหญ่เกินมนุษย์เดินตามหลังคุณยายไปอีกคนหนึง่
อย่างใกล้ชิด
ฉันเกือบไม่เชือ่ สายตาตนเองเลย เมือ่ คิดได้ฉันจึงวิง่ ไปบอกคุณพ่อคุณ
แม่ ท่านทัง้ สองรีบเดินไปทีท่ างออกจากบ้านด้านทิศใต้ ซึง่ ไม่มีประตูไม้อย่าง
ด้านเหนือ ฉันวิ่งตามไปด้วย
คุณพ่อคุณแม่ชะเง้อมองไปไกล เวลานั้นคุณยายกับเจ้าตาเดินไปถึง
สวนร้างแล้ว ท่านจึงหันมาดุฉันว่า
“ยายตุ๊เหลวไหล ไม่เห็นมีใครเดินตามคุณยายเลย”
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“คุณยายเดินตามเจ้าตาไปกันสองคนเท่านั้น”
ฉันร้องบอกเสียงดังอีกว่า
“มีค่ะมี คนตัวโตสูงใหญ่มากๆ เลย ตัวดำด้วย นัน่ ไงคะ ยังเดินตาม
อยู่เลย”
คุณยายและเจ้าตาเดินออกจากร่มเงาของสวนร้าง ข้ามลำประโดงซึ่ง
เป็นสะพานไม้เล็กๆ แล้ว แสงแดดจึงส่องเต็มที่
คุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เห็นบุคคลที่สามดังที่ฉันบอกเลย
ท่านมองหน้ากันอย่างลังเล ไม่ได้ดุฉันอีก แต่เฝ้ามองเจ้าตากับคุณ
ยายหายลับไปจากสายตาเมื่อท่านเดินผ่านวิกลิเกไป
ฉันก็ยังยืนยันว่าเห็นชายร่างสูงใหญ่ตามไปอยู่ดี
ขากลับเข้าบ้าน ฉันเห็นคุณพ่อคุณแม่ซุบซิบกันจนฉันไม่ได้ยินอะไร
คุณพ่อพูดเบาๆ กับคุณแม่ว่า
“ยายตุ๊มันมีอะไรพิเศษเสมอๆ เราก็รู้กันอยู่แล้ว”
***
อีกไม่กีวั่ นต่อมา คุณแม่ก็ได้รับโทรเลขบอกมาว่า คุณยายเสียแล้วที่
จังหวัดพิจิตรด้วยโรคหัวใจวาย ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นโรคนี้
คุณพ่อคุณแม่รีบเดินทางไปงานศพคุณยายทันที พี่ๆ พากันล้อฉันว่า
เป็นเด็กไม่เต็มบาทบ้าง เป็นเด็กผีบ้าง แต่ฉันก็ไม่สนใจ เพราะมัวแต่เสียใจ
มากเท่านั้น
***
คืนนั้นพวกเรานอนรวมกันในห้องนอนใหญ่เช่นเดิม โดยนอนมุ้งละ
สองคน
ฉันนอนกับพีสาว
่ คนโต และหลับไปอย่างง่ายดาย แต่พีๆ่ นอนไม่หลับ
แม้จะจุดตะเกียงไขไส้ให้สว่างไสวราวกับกลางวันก็ตาม
ฉันรูส้ กึ เหมือนมีคนมาลูบศีรษะทัง้ ทียั่ งหลับและงัวเงียตืน่ ขึน้ เมือ่ พีสาว
่
กรีดร้องดังว่า มีคนมากระตุกผมเธอจนตื่น
พี่ชายคนที่สองถามฉันว่า ละเมอไปกระตุกผมพี่สาวบ้างหรือเปล่า
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ฉันได้แต่ส่ายศีรษะเท่านั้น
พี่สาวยืนยันว่า
“ยายตุ๊ไม่ได้กระตุกผมฉันแน่ๆ นี่เป็นแรงของผู้ใหญ่ที่กระตุกผมเปีย
ฉันจนหน้าหงาย”
“นัน่ แหละ เป็นเพราะพีแดง
่ ขีเ้ กียจแกะผมเปีย มีคนเขารำคาญว่านอน
ไปทั้งผมเปียได้ไง เขาก็มาช่วยแกะให้น่ะซี”
ตั้งแต่นั้นมา พี่แดงก็ไม่เคยนอนทั้งผมเปียอีกเลย ต้องสางผมก่อน
นอนทุกครั้ง
***
เมื่ออายุได้หกขวบ ฉันก็เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นที่เดียวกับ
พี่แดง
แม้การเดินทางจะลำบากมาก แต่ฉันก็ชอบไปโรงเรียนทุกวัน
ตอนนั้นฉันอยู่ชั้นมูลหรือชั้นอนุบาล
ฉันไปถึงโรงเรียนแต่เช้า จึงมีเวลาซื้อขนมกินทุกวัน
แต่ฉันจะชอบซื้อมะม่วงแก้วสุกๆ กิน โดยแม่ค้าจะช่วยปอกให้ด้วย
เขาขายลูกละสิบสตางค์
เวลานัน้ ยังใช้สตางค์มีรูอยูเลย
่ คุณแม่จึงเอาสตางค์มาร้อยใส่เข็มกลัด
อันโตกลัดไว้ที่กระเป๋ากระโปรงให้ฉัน
ชัน้ บนของร้านค้าตรงนัน้ เป็นชัน้ เรียนรูปตัวยู ซึง่ อยูชั่ น้ สองของเรือน
ไม้ เก่ามากทีเดียว
ฉันไปยืนตรงแม่ค้ามะม่วง แต่แล้วก็มองไปยังชัน้ สองเหมือนกับมีคน
เรียก
พอเงยหน้าดูก็เห็นร่างร่างหนึ่งแต่งตัวคล้ายคุณครูของโรงเรียนซึ่งฉัน
ไม่เคยเห็น
เธอผูนั้ น้ โบกมือไล่ให้ฉันออกไปจากตรงนัน้ โดยทีตรง
่ ราวไม้ทีเรี่ ยงราย
รอบทัง้ ชัน้ บนนัน้ มีร่างของเด็กผูช้ ายคนหนึง่ เกาะอยู่ และกำลังเขย่าราวลูกกรง
เล่นอย่างสนุกราวกับกำลังควบม้ายังไงยังงั้นแหละ
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ฉันได้แต่นึกในใจว่า ทำไมคุณครูจึงไม่ห้ามเด็กชายคนนัน้ และให้เขา
ลงมาจากราวไม้นั่น
แต่พอเห็นสีหน้าผูห้ ญิงคนทีไล่
่ ฉันให้ออกไปจากร้านแม่ค้า เห็นความ
น่ากลัวของสีหน้าเธอผู้นั้น
ฉันก็รีบจูงมือเพือ่ นคนทีชื่ อ่ บุปผาซึง่ ชวนกันมาซือ้ มะม่วง พอออกมา
พ้นร้านแม่ค้ามะม่วง
ทันทีนั้นร่างของเด็กชายคนนั้นก็ลอยละลิ่วตกลงมาพร้อมรางลูกกรงที่
กั้นซึ่งพังลงมาเสียงปานฟ้าผ่าตรงหน้าพอดี

๓
ฉันกับบุปผายืนตัวสัน่ มองร่างเด็กผูช้ ายทีเต็
่ มไปด้วยเลือด บนตัวของ
เขามีรั้วไม้ที่ตีกั้นระเบียงทับอยู่
กว่าเขาจะถูกพาไปโรงพยาบาลก็นานมากทีเดียว และเราสองคนไม่รู้
เลยว่าเขาจะเป็นอย่างไร…ภายหลังจากวันนัน้ ก็ไม่มีใครบอกเลยว่า เด็กชาย
คนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
บุปผาเฝ้าแต่ซักไซ้ฉันว่า ทำไมฉันจึงรีบฉุดเธอให้ออกมาจากบริเวณ
นัน้ มิฉะนัน้ เราสองคนคงโดนราวไม้ระเบียงนัน้ ฟาดใส่อย่างแรง ซึง่ ไม่ทราบ
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้าง
ฉันทนรำคาญไม่ไหวจึงอธิบายว่า
“ฉันเห็นคุณครูคนหนึง่ โบกมือไล่ฉันให้ออกไปเร็วๆ หน้าครูบึง้ มากเลย
เธอไม่เห็นหรือ?”
“ไม่เห็นมีใครสักคน นอกจากเด็กผู้ชายคนนั้น ราวไม้ที่กั้นมันผุมาก
แล้ว เขาดันขึ้นไปขี่แล้วโยกไปมาราวกับขี่ม้าแน่ะเธอ”
“เธอไม่เห็นคุณครูจริงๆ หรือ?”
“จริงซี ครูสอนชั้นประถมรวมชั้นมูลอย่างเรามีแค่ห้าคนเท่านั้น เธอ
จำไม่ได้หรือว่าใคร?”
“ไม่ใช่คุณครูที่สอนชั้นประถมหรอกเธอ”
“แล้วพอเด็กตกลงมา คุณครูไปไหนกัน?”
“จริงซี ฉันไม่เห็นครูอีกเลย”
ฉันเริ่มงงงันกับสิ่งที่ได้พบมาหยกๆ แต่แล้วก็ลืมเสียสิ้น
บุปผากับฉันกลายเป็นเพื่อนสนิทกันจนแยกไม่ออก ฉันเป็นเด็กไปกลับในวันเดียวกัน ส่วนบุปผาเป็นเด็กประจำ ต้องกิน-นอนทีโรงเรี
่ ยนเพราะ
อยู่ต่างจังหวัด เธอบอกฉันว่า บ้านเธออยู่หัวหิน มีร้านขายของที่ระลึกอยู่
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ในตลาดด้วย
ปิดเทอมทีหนึง่ บุปผาจึงจะได้กลับบ้านโดยมีพีชาย
่ ขับรถส่วนตัวมารับ
ถึงโรงเรียน
***
พอถึงเวลาปิดเทอมใหญ่ตั้งแต่เดือนมีนาคม จะเปิดเทอมอีกครั้งก็
เดือนพฤษภาคม
บุปผากับฉันร่ำลากันอย่างอาลัยอาวรณ์
เธอบอกชื่อร้านค้าซึ่งเป็นที่อยู่ของเธอให้ฉันทราบว่าเธอมีถึงสองร้าน
ด้วยกัน
และฉันก็บอกเธอว่า ครอบครัวของฉันมักจะไปอยู่หัวหินตลอดเดือน
เมษายน โดยคุณพ่อจะเช่าบ้านให้พวกเราอยู่กับคุณแม่และยายเมี้ยน ส่วน
คุณพ่อจะอยู่กับเจ้าตาและคนขับรถ และจะมาเยี่ยมพวกเราตั้งแต่วันศุกร์ถึง
วันอาทิตย์
ฉันสัญญากับบุปผาว่าจะไปเยี่ยมเธอทันทีที่ไปถึงหัวหินในวันแรก
***
บ้านพักชายทะเลที่พวกเราไปพักนั้นชื่อบ้าน ‘ใจชื่น’ มีหลายหลังด้วย
กัน
พี่หมูเป็นคนนำมาถ่ายทอดให้พี่ๆ น้องๆ ฟังว่า
“บ้านพวกนี้ชื่อคล้องจองกันมากเลย ชื่อบ้าน ‘บานหฤทัย’ ‘ใจชื่น’
‘รื่นจิต’ ‘ปลิดกังวล’ ‘ดลหฤทัย’ ‘ทำใจเพลิน’ ‘เจริญสุข’ ”
“คนเขาบอกว่า บ้านใจชื่นมักจะว่างอยู่บ้านเดียวตลอดเวลา ไม่รู้ว่า
เพราะอะไร นีถ้่ าคุณพ่อไม่เช่าก็ว่างตลอดหน้าร้อนเลยนะ” พีแดง
่ บอกทุกคน
“พ่อจองไม่ทัน เหลือหลังเดียวนี่แหละ”
“บ้านหลังนี้อยู่ติดทะเลมากที่สุดเลย มีต้นสนคั่นแค่ต้นเดียว ก็ถึง
ทะเลแล้ว”
***
เย็นนั้นฉันรบเร้าให้พี่ชายทั้งสี่พาขึ้นรถสามล้อที่มีคนถีบมาตามบ้าน
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เพือ่ หาลูกค้าทัง้ วัน (คุณพ่อจะกลับพร้อมคนขับรถในวันรุง่ ขึน้ ทิง้ พวกเราให้
อยู่กับคุณแม่และยายเมี้ยนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุด) เพื่อไปหาบุปผาตามสัญญา
ร้านของเธอหาไม่ยากเลย บุปผาดีใจมากที่พบฉันและตามมาเที่ยวที่
บ้าน
เธอทำหน้าไม่ดีนัก เมื่อเห็นว่าพวกเราอยู่บ้าน ‘ใจชื่น’
ครัน้ พอฉันชวนเธอให้ขึน้ ไปบนบ้าน พบคุณพ่อคุณแม่ เธอรีบทำการ
คารวะท่านแล้วชวนฉันไปนั่งคุยริมทะเลเสีย
พอฉันเปลีย่ นเสือ้ ผ้าอาบน้ำทะเล เธอก็คอยนัง่ เฝ้ามองอย่างเดียว จน
ฉันอาบน้ำเสร็จ พวกเราจึงพากันไปรับประทานอาหารเย็น โดยมีพีชาย
่ ผูใจดี
้
ของบุปผาเป็นเจ้ามือเลี้ยงต้อนรับพวกเรา
บุปผานัดว่า รุง่ เช้าจะเช่ารถจักรยานไปให้พวกเราหกคันด้วยกัน เพือ่
ขี่ไปเที่ยวเขาตะเกียบ
แล้วฉันก็ต้องแปลกใจอีกครัง้ ทีบุ่ ปผาและพีชาย
่ นำรถจักรยานมาให้ตาม
สัญญา
แต่ไม่ยอมขึ้นไปบนบ้านอีกเลย
***
พวกเราสนุกสนานมาก พีๆ่ ผูช้ ายขีรถ
่ ไปตามหาดทราย พีเล็
่ กเอาฉัน
ซ้อนท้าย พีนิ่ ดเอาบุปผาซ้อนท้ายไปด้วย เพราะเราสองคนอายุเกือบสิบสอง
แต่ยังตัวเล็กอยู่มากทีเดียว
บางคืนพวกเราก็เดินไปตามหาดทราย ไปดูหนังกลางแปลงทีเขา
่ ฉาย
ทุกคืน ดูไปฟังโฆษณาขายยาตลอดเวลาหยุดพัก กว่าจะจบเรื่องก็ดึกมาก
แล้ว
***
ตอนกลางคืนมีตำรวจแต่งเครือ่ งแบบสองคนเดินตรวจตราตามบ้านพัก
ทุกหลัง
คืนหนึ่งคุณแม่จึงชวนตำรวจทั้งสองให้ขึ้นมาดื่มน้ำบนบ้านพัก
คุณแม่ถามว่า
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กว่า”

“ที่นี่ขโมยชุมหรือคะ ตำรวจจึงต้องตรวจบ่อยๆ”
“มิได้ครับ คุณนาย ขโมยไม่มีหรอกครับ ไม่น่ากลัว อย่างอืน่ น่ากลัว

เขามองไปรอบๆ บ้าน แล้วถามเสียงเบาว่า
“ได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่าครับ?”
“ไม่เลยค่ะ ดิฉัน ยายเมี้ยน และลูกสาวสองคนนอนห้องนี้ ส่วน
ลูกชายสี่คนนอนห้องใหญ่ด้านโน้น ห้องเล็กสำหรับคนรับใช้ที่อยู่ทางครัวกับ
ห้องน้ำด้านหลัง ไม่มีใครนอนค่ะ ถ้าคนรถมากับคุณผู้ชายคนรถก็นอนคน
เดียวด้านหลัง ไม่เห็นมีอะไรนี่คะ”
เขาถามอีกว่า พวกเราจะอยูนาน
่ แค่ไหน พอคุณแม่บอกว่าหนึง่ เดือน
เขาก็พากันมองหน้า สักครู่ก็ขอลาไปตรวจต่อไป
***
มีเด็กผู้ชายรุ่นหนุ่มสองคนพี่น้อง อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพี่ชายคน
โตสองคนของเรา เขาชือ่ หนึง่ และสอง มีอาชีพรับจ้างหารายได้พิเศษ โดย
การตักน้ำขึน้ มาจากบ่อบาดาลทีมอง
่ ลงไปไม่เห็นก้นบ่อเลย พีหมู
่ ลองเอาก้อน
หินขว้างลงไปกว่าจะได้ยินเสียงดังตุ๋มก็นานมากทีเดียว
หนึง่ กับสองจะมารับจ้างตักน้ำให้บ้านเราทุกวัน โดยคุณแม่จ่ายให้เขา
ทั้งสองเป็นรายวัน
***
คืนนัน้ หนึง่ กับสองอยูคุ่ ยจนค่ำ พีๆ่ และหนึง่ กับสองนัง่ ล้อมวงคุยกัน
ตรงระเบียงด้านหน้า
พอสองทุม่ ไฟฟ้าดับแล้ว พวกเราก็ต้องจุดตะเกียงเจ้าพายุกันเช่นเคย
ฉันนอนฟังพี่ๆ คุยกับแขกอยู่บนเตียงใหญ่กับพี่สาว ส่วนคุณแม่นอน
บนเตียงเล็ก และยายเมี้ยนนอนบนพื้นหน้าเตียงอีกที
***
คุณแม่ร้องห้ามไม่ให้พีๆ่ คุยเรือ่ งผี แต่ไม่มีใครยอมรับฟัง เพราะเป็น
เรือ่ งทีทุ่ กคนชอบ แม้จะกลัวจนหัวหดทุกคน เวลาจะไปห้องน้ำกันแต่ละครัง้

ผีกับฉันเป็นเพื่อนกันตลอดชาติ
๒๓

ก็ต้องยกโขยงไปกันทั้งหมดทีเดียว
หนึง่ เขาเล่าว่า เรือ่ งผีเมืองเพชรนีเป็
้ นเรือ่ งจริง เพราะเขาเล่าต่อๆ กัน
มาหลายรุ่นแล้ว มีความว่า
ทิดใหญ่กับทิดน้อยเป็นเพื่อนรักกันมาก บ้านอยู่เขาทะโมน จังหวัด
เพชรบุรี พอโตขึ้นทิดใหญ่ต้องไปเรียนต่อที่พระนคร เพราะพ่อแม่รวยมาก
ส่วนทิดน้อยก็ต้องทำงานรับจ้างเก็บลูกมะพร้าวทุกวัน รายได้ไม่มากมายอะไร
เพราะเป็นคนจน
เวลาปิดเทอมใหญ่ปีละครัง้ ตัง้ แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมทุก
ปี ทิดใหญ่จึงจะได้กลับมาอยูบ้่ านนานมากถึงสามเดือน เขาจะเขียนจดหมาย
มาบอก และทิดน้อยก็จะไปรอรับที่สถานีรถไฟทุกครั้ง และจะเดินกลับบ้าน
ด้วยกันนานถึงครึ่งชั่วโมงจึงจะถึงหมู่บ้านที่อยู่ซึ่งกันดารและไกลมาก
ครัง้ นีก็้ เช่นกัน ทิดใหญ่ลงจากรถไฟตอนใกล้ค่ำแล้วก็พบว่า ทิดน้อย
รออย่างยิม้ แย้มแจ่มใส ทัง้ สองคนดีใจมาก ตรงเข้ากอดกันแล้วชวนกันเดิน
กลับบ้าน
ระหว่างทางต้องผ่านสวนผลไม้ที่เดินลำบากมาก เพราะมีแต่หลุมบ่อ
และรกชัน คนทัง้ สองคุยกันอย่างสนุกสนาน พากันหัวเราะไปตลอดทาง จน
กระทัง่ ทิดน้อยเดินพลาดตกลงไปในท้องร่องสวน ทิดใหญ่ต้องเอือ้ มมือไปดึง
ขึ้นมา ปรากฏว่าขี้โคลนเลอะมาถึงหัวเข่าทีเดียว
พอเข้าใกล้ทางแยกไปสู่หมู่บ้าน ซึ่งเวลานั้นมืดค่ำมากแล้ว ได้ยิน
เสียงสุนัขหอนโหยหวนดังมาแต่ไกล
ทิดน้อยขอแยกทางไปบ้านทางขวามือ ส่วนทิศใหญ่เดินต่อไปอีกไม่
นานก็ถึงบ้าน
เขางงมาก เมือ่ เห็นพ่อแม่แต่งชุดดำกันหมด รวมทัง้ น้องๆ ด้วย พ่อ
ทักว่า
“เจ้าใหญ่มาทันเวลาพอดี เรากำลังจะไปฟังสวดศพเจ้าน้อยเป็นคืน
สุดท้าย พรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงเขาก็ทำพิธีเผามันแล้ว”
“ใครนะ? พ่อบอกว่าใครตาย?”
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“เจ้าน้อยมันตายมาหกวันแล้วละ พ่อไม่มีเวลาเขียนจดหมายไปบอก
รูว่้ าเอ็งจะมาอยูแล้
่ ว มันถูกแทงตาย เพราะไปชอบผูห้ ญิงทีเจ้
่ าของเขาหวง”
“หา! ใครตายนะพ่อ?”
“เจ้าน้อยเพื่อนรักเอ็งน่ะซี ใครๆ ก็เสียใจ”
“เป็นไปได้ไง! เมือ่ ครูน้่ อยมันยังไปรับฉันทีสถานี
่ รถไฟ แล้วเดินกลับ
มาด้วยกันนี่แหละ”
“เอ็งเอาอะไรมาพูด”
พ่อแม่และน้องๆ ตกใจกันมาก พากันล้อมวงซักไซ้เขาเป็นการใหญ่

๔
ทิดใหญ่ยืนกรานกระต่ายขาเดียวอย่างแน่วแน่ ยังไงๆ เขาก็ไม่ยอมเชือ่
ว่า ทิดน้อยตายไปแล้ว มิไยที่ใครๆ จะบอกว่าตายแล้วเขาก็ไม่เชื่อ
ดังนัน้ ทุกคนจึงพาเขาไปทีวั่ ด มีโลงศพของทิดน้อยวางอยูบน
่ ยกพืน้
พระกำลังจะสวดตามปกติ ผู้คนมาร่วมฟังสวดคับคั่งทั้งหมู่บ้าน
ทิดใหญ่ขอให้สัปเหร่อเปิดฝาโลงดูเพือ่ จะเป็นเครือ่ งยืนยันว่า ทิดน้อย
เดินไปรับเขามาบ้านจริงๆ
“ไอ้น้อยมันตกลงไปในโคลน ข้าดึงมันขึน้ มา โคลนเลอะถึงหัวเข่ามัน
ด้วยซ้ำ ลองเปิดดูซิ”
ทุกคนก็อยากเห็นให้ประจักษ์กับตาจึงคะยั้นคะยอให้มีการเปิดโลงดู
ผู้ชายสี่คนพากันใช้ค้อนช่วยกันงัดตะปูที่ตอกตรึงฝาโลงออก ต่างพา
กันตกตะลึงพรึงเพริดทีมอง
่ เห็นว่า ขาทัง้ สองของศพทิดน้อยเปรอะโคลนตม
ตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนถึงเท้าทั้งสองข้าง
ความกลัวทีทุ่ กคนมีอย่างสยองขวัญทำให้ต้องทำการเผาศพให้เสร็จสิน้
ไปในขณะนัน้ เลย แล้วทุกคนก็เผ่นกลับบ้านใครบ้านมัน โดยไม่ลืมเอาใบหนาด
ไปใส่ไว้หน้าบ้านตามระเบียงเพื่อกันผีเข้าไปในบ้าน
***
เรื่องนี้จบลงอย่างน่าสะพรึงกลัว พี่ๆ ทุกคนรวมทั้งฉันด้วยรู้สึกอกสั่น
ขวัญหาย แต่ก็ยังอยากคุยเรื่องผีต่ออีก
พวกเรายังไม่มีประสบการณ์เกีย่ วกับผีมากนัก ดังนัน้ นายสองเพือ่ น
ของพี่ๆ จึงเล่าเรื่องผีที่หัวหินให้ฟังต่อไปอีก เขาบอกว่า
“เรือ่ งนีเป็
้ นเรือ่ งจริงนะครับ เมือ่ หลายปีก่อนนี้ มีเด็กผูช้ ายคนหนึง่ ที่
รับจ้างตักน้ำบาดาลมาใส่ตุ่มตามบ้านอย่างที่ผมทำ แต่ความที่บ่อน้ำมันลึก
มากและเขาก้มหัวลงสาวถังน้ำให้ขึน้ มาเร็วเกินไปก็เลยเสียหลักหัวทิม่ ลงไปใน
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บ่อ ไม่มีใครช่วยทัน กว่าจะรู้เขาก็กลายเป็นศพไปเสียแล้ว บ้านข้างหลัง
นี่แหละครับ”
ทุกคนเหลียวไปมองบ้านตากอากาศที่เห็นไกลออกไปอย่างหวาดหวั่น
“แล้วเขาเป็นผีมาหลอกหรือ?”
“หลอกใครกัน?”
พี่ๆ ช่วยกันซักเป็นการใหญ่ นายสองจึงเล่าต่อไปว่า
“เวลามีคนมาเช่าบ้านตากอากาศ และนัง่ คุยกันตรงระเบียงบ้านอย่างนี้
เขาจะพากันตกใจ ถ้าเป็นคืนเดือนหงายกระจ่าง ก็จะเห็นเด็กผูช้ ายคนหนึง่
นั่งอยู่บนปากบ่อบาดาล สักครู่ก็จะตกลงไปในบ่อเสียงดังตูมสนั่น น้ำพุ่ง
กระจายขึ้นมา ทุกคนก็จะพากันเอะอะโวยวายวิ่งไปที่บ่อบาดาลนั้น แล้วใช้
ไฟฉายส่องดู น้ำในบ่อลึกมาก ไม่เห็นมีอะไร น้ำก็นิง่ สงบเป็นปกติ ทุกคน
ก็จะบ่นว่าไม่เห็นมีอะไรเลย พากันตาฝาดเพราะเมาเหล้ากระมัง พอกลับมา
นัง่ ทีระเบี
่ ยงกินเหล้าอย่างเก่า สักพักก็เอาอีกแล้ว มีร่างเด็กผูช้ ายนัง่ ปากบ่อ
แล้วกลิ้งตกลงไปเสียงดังตูมใหญ่ น้ำกระจายพุ่งขึ้นมาอย่างเก่า ทุกคนก็วิ่ง
ไปดูอย่างเก่า ไม่พบอะไรเหมือนเคย จึงรูว่้ าถูกผีดุๆ หลอกเอาอีกแล้ว รุง่ เช้า
ก็พากันกลับกรุงเทพฯ หมดเลยครับ”
“แล้วเวลานี้ยังมีผีมาหลอกอีกไหม?”
“ไม่มีแล้วครับ เขานิมนต์พระมาสวดอุทศิ ส่วนกุศลแล้วเอาวิญญาณไป
อยู่ที่อื่นแล้ว”
คุณแม่ทนฟังอีกไม่ไหว เพราะท่านก็คงกลัวอย่างพวกเราทุกคน ท่าน
จึงชะโงกหน้าไปทีหน้
่ าต่างห้องนอนทีเปิ
่ ดไว้ตลอดเวลา เพราะมีลูกกรงเหล็ก
กั้น และยายเมี้ยนนอนตรงนั้นพอดี
คุณแม่ดุเสียงดังว่า
“เลิกเล่าเรือ่ งผีได้แล้ว เจ้าหนึง่ กับสองกลับบ้านไปก่อน ลูกๆ เข้านอน
ได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ไปตลาดแต่เช้า”
“กำลังสนุกเลยครับคุณแม่”
พี่หมูร้องอุทธรณ์ เขาเป็นลูกรักของคุณแม่จึงกล้าคัดค้านท่านในทุก-
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เรื่อง

คุณแม่กลับดุเสียงดังว่า
“กลางค่ำกลางคืน เขาไม่ให้เล่าเรือ่ งผี เดีย๋ วผีจะดุนะจะบอกให้ เข้า
นอนเดี๋ยวนี้เลย”
หนึ่งกับสองจึงลากลับไปด้วยความกลัวคุณแม่ คืนนั้น พี่ๆ ผู้ชายยก
โขยงกันไปห้องน้ำพร้อมกันทั้งสี่คนเลยทีเดียว
ทีคุ่ ณแม่บอกว่าการเล่าเรือ่ งผีจะเป็นการปลุกให้วิญญาณเกิดมารบกวน
คนที่พูดถึงนั้นเป็นเรื่องจริง เพราะกลางดึกคืนนั้น
ฉันกำลังนอนหลับสนิทเหมือนทุกคน แต่ก็ยังได้ยนิ คนเดินเสียงดังสนัน่
ในความมืดและในความเงียบสงัด เพราะยายเมีย้ นเป็นคนสุดท้ายทีดั่ บตะเกียง
ก่อนนอน
เสียงฝีเท้าดังตึงๆ แบบคนเดินไม่ปกติ แต่เป็นการกระทืบเท้าไปด้วยจน
เรือนทั้งเรือนสั่นไหวไปทั่ว
แล้วทุกคนที่นอนอยู่ทั้งสองห้องนอนตรงข้ามกัน มีระเบียงคั่นกลาง
นั้นก็พร้อมใจกันตื่นอย่างอกสั่นขวัญแขวนทีเดียว
คุณแม่ออกคำสั่งจากเตียงใหญ่ว่า
“เมี้ยนลุกดูซิว่าใครมาเดินบนบ้านเรา”
ยายเมีย้ นแก่งกๆ เงิน่ ๆ มุดมุง้ ออกมายืนดูทีหน้
่ าต่างตามคำสัง่ เสียง
แกร้องออกมาเบาๆ ว่า
“เอ๋อ!…เอ๋อ!”
ไม่รู้แปลว่าอะไร รู้แต่ว่าเสียงแกสั่นอย่างตกใจมาก
ฉันกับพี่สาวคนโตกอดกันแน่นเอาผ้าห่มคลุมโปงทันที
คุณแม่ถามอีกว่า
“เมี้ยนเห็นอะไร?”
ยายเมี้ยนกระซิบว่า
“คุณผู้หญิงลุกดูเองซี”
คุณแม่เปิดมุ้งลงจากเตียงทันที ท่าทางท่านไม่กลัวอะไรเลย
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ท่านเดินหลีกมุ้งยายเมี้ยนชะโงกหน้าต่างแล้วก็ยืนตัวแข็งไปเลย
สักครู่ท่านก็รีบกลับขึ้นเตียงอย่างรวดเร็ว
***
ทางห้องนอนของหนุม่ น้อยทัง้ สีก็่ เกิดโกลาหลกันทัว่ ไปหมด เสียงเอะอะ
โวยวายเรียกคุณแม่ให้เปิดประตูห้องนอนรับทั้งหมดให้เข้ามานอนด้วย
พวกเขาพากันส่งเสียงดังจนคุณแม่ต้องยอมเปิดประตูห้องนอนใหญ่ให้
พีชาย
่ ทัง้ สีก็่ วิง่ พรูเข้ามาหมดทันที ต่างพากันร้องบอกคุณแม่ว่า ทุก
คนเห็นผี
คุณแม่ดุโดยใช้เสียงเฉียบขาดสั่งว่า
“ทุกคนหยุดพูดเดีย๋ วนี้ เอาผ้าห่มนีไป
่ ปูนอน ยายแดงกับยายตุขึ๊ น้ มา
นอนบนเตียงกับแม่ พวกผูช้ ายนอนเบียดกันหน่อย เดีย๋ วก็เช้าแล้ว ทุกคน
สวดมนต์ตามแม่เดี๋ยวนี้”
คุณแม่ส่งเสียงสวดมนต์นำ มีลูกๆ ทัง้ หกคนสวดตามด้วยเสียงสัน่ สะท้าน
ยายเมี้ยนร่วมแจมด้วยอย่างไม่ต้องชักชวนเลย
***
เช้านัน้ ทุกคนรีบตืน่ แต่เช้า ดูเหมือนว่าพีๆ่ ผูช้ ายทุกคนจะไม่มีใครนอน
หลับเลย
เขาพากันเล่าให้คุณแม่ฟังว่า
“พอได้ยินเสียงกระทืบเท้าเดินจนเรือนสะเทือน นิดกับหมูก็ชะโงกหน้า
ดูทางหน้าต่าง เราเห็นผีใส่ชุดขาวมัดตราสังเดินอยู่สองคนครับ ส่วนพี่เล็ก
เขามองเห็นผู้หญิงหัวโตเท่ากระบุงเดินเข้ามาใกล้ๆ”
“ทุกคนมองเห็นผีผู้หญิง ผู้ชายชัดเลยครับ”
“เมี้ยนก็เห็นค่ะ คุณผู้หญิงเห็นไหมคะ?”
“เห็นซี เห็นเหมือนทุกคนแหละ ทีนี่ คง
่ จะมีวิญญาณ แม่บอกแล้วว่า
อย่าเล่าเรื่องผีกัน เพราะจะไปปลุกวิญญาณผีให้ดุขึ้น”
“น้อยไม่อยากอยู่แล้วครับ กลับบ้านกันเถิด”
“ใช่…ใช่ กลับบ้านกัน”
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“ครับ กลับบ้านดีกว่า”
“แดงก็อยากกลับค่ะ แม่”
“แม่ก็อยากกลับ เอางี้ แม่จะรีบไปตลาด แล้วไปโทรเลขให้คุณพ่อ
รีบเอารถมารับ”
***
คุณแม่ส่งโทรเลขไปแล้ว กว่าคุณพ่อจะมารับก็ต้องคอยอีกหนึง่ คืนกับ
หนึ่งวัน คืนนั้น พวกเรามานอนรวมกันหมดเช่นเดิม คุณแม่จุดตะเกียง
เจ้าพายุไว้สว่างไสว ชวนลูกๆ ล้อมวงกันเล่นไพ่ทั้งคืน มีฉันนอนดูอยู่ใกล้ๆ
ไม่มีใครยอมนอนเลยสักคน เมือ่ ไม่หลับเราก็ไม่ได้ยนิ เสียงอะไรอีกเลย
***
คุณพ่อมาถึงในเย็นวันรุ่งขึ้นด้วยรถคันใหญ่มีคนขับรถขับมาให้
พวกพีๆ่ พากันห้อมล้อมคุณพ่อ ชิงกันเล่าเรือ่ งเสียงฟังไม่ได้ศัพท์เพราะ
แย่งกันพูด จนคุณพ่อต้องสั่งให้พูดทีละคน
คุณพ่อมองดูฉันแล้วถามอย่างปรานีว่า
“แล้วลูกตุ๊ล่ะ มองเห็นอะไรบ้าง?”
“ตุ๊ไม่เห็นค่ะ เพราะไม่ได้ลุกขึ้นดูที่หน้าต่าง แต่ถ้าถามบุปผาดู เขา
อาจรู้อะไรก็ได้ เพราะดูเขากลัวบ้านนี้จนไม่ยอมขึ้นบ้านเลยค่ะ”
“อย่างนัน้ ตุไป
๊ กับพ่อ พ่อจะพาไปหาบุปผาแล้วพ่อจะไปหาเจ้าของบ้าน
ด้วย”
“นี่ก็เย็นมากแล้วนี่คะ อย่าไปไหนเลย ทานข้าวกันดีกว่า”
“กินข้าวก่อนก็ได้ แต่กินเสร็จแล้ว ฉันจะไปหาเจ้าของบ้าน ถามเขาดู”
***
คืนนัน้ คุณพ่อพาฉันไปหาบุปผาทีร้่ านขายของทีระลึ
่ กในตลาด ซึง่ เป็นที่
พักของเธอด้วย คุณพ่อทิ้งฉันไว้ที่นั่น แล้วกลับมารับในอีกชั่วโมงต่อมา
คุณแม่ขอตามไปด้วย
ฉันรับฟังเรือ่ งราวจากปากบุปผาเพือ่ นผูอายุ
้ สิบสองปีเท่ากัน แล้วนำมา
ถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังในรถนั่นเอง

๕
คุณพ่อสัง่ ให้คนขับรถจอดรถทีถนน
่ ริมทะเล ด้วยกลัวว่าพีๆ่ จะต้องรับ
ฟังไปด้วย เดี๋ยวจะกลัวมากขึ้นอีก
“บุปผาเขาเล่าว่า บ้านที่เราอยู่นั้นมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งมาเช่าอยู่แล้วกิน
ยาตาย ก่อนตายเดินลุยลงไปในทะเลค่ะ บุปผาเขาได้มาดูศพที่บ้านด้วย
เพราะอย่างนี้เขาจึงไม่กล้าขึ้นมาบนบ้านเลยสักครั้ง”
“ตรงกับที่พ่อแม่รับฟังมาจากเจ้าของบ้าน ลูกอย่าเล่าให้พี่ๆ ฟังนะลูก
เดี๋ยวจะนอนห้องโน้นไม่ได้”
ฉันรับปากกับคุณพ่อคุณแม่ แต่คุณพ่อลืมกำชับคนขับรถ เขาจึงไป
ขอนอนกับพีชาย
่ ทัง้ สีคน
่ โดยไม่ยอมนอนคนเดียวในห้องเล็กเช่นเคย แล้วเขา
ก็เล่าให้พี่ๆ ฟังหมด
คืนนัน้ คุณพ่อนอนบนเตียงกับคุณแม่ ส่วนฉัน พีสาว
่ และยายเมีย้ น
นอนทีพื่ น้ เช่นเคย มีทีน่ อนและมุง้ ขนาดใหญ่ครอบอยู่ แต่ก็ยังรูส้ กึ กลัวมาก
เหมือนเดิม
***
ประมาณตีสองเห็นจะได้ เสียงฝีเท้าเดินแบบกระทืบพื้นก็ดังตึงๆ จน
ปลุกพวกเราทุกคนให้ตื่นขึ้นมาอีก
คุณพ่อลุกขึ้นมองทางหน้าต่างอย่างเงียบๆ
แต่เสียงของพีๆ่ ทีร้่ องระงมดังลัน่ มาจากห้องตรงข้าม ขอให้คุณพ่อรับ
พวกเขามานอนรวมกันอีก ทำให้คุณพ่อต้องฉายไฟฉายไป แล้วร้องบอกว่า
“ไม่ต้องมากันหรอก พ่อจะไปนอนด้วย จะได้ไม่ต้องเบียดกันอยูห้่ อง
เดียว”
คุณพ่อบอกให้คุณแม่ลุกมาใส่กลอน แล้วท่านก็เดินฉายไฟฉายตรงไป
ยังห้องนอนของพี่ๆ

