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ค ำน ำของผูเ้ขียน 
นิยำยผีเหล่ำน้ีท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนขึ้นมำทั้งหมดน้ี

ไม่ใช่วำ่ผูเ้ขียนจะพบเจอมำคนเดียวทั้งหมดหรอกมีบำ้ง
เร่ืองท่ีผูเ้ขียนไดฟั้งมำจำกคนรู้จกับำ้ง   พบเจอเองมำบำ้ง
เลก็นอ้ย    แต่ก็เป็นประสบกำรณ์ท่ีผีหรือวิญญำณไดห้ยบิ
ยืน่มำใหท้ั้งส้ิน    และก็เป็นประสบกำรณ์ท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งกำรท่ีจะเผยแพร่มำใหก้บัผูอ่้ำนท่ีรักไดรั้บรู้วำ่ผีหรือ
วิญญำณมีจริง    ผูเ้ขียนรู้วำ่มีบำงคนท่ีไม่เคยไดส้ัมผสักบั
ผีมำก่อนเลยและบำ้งคนก็ไม่เคยเช่ืออีกดว้ยวำ่ผีมีจริง   จะ
คิดไปวำ่เร่ืองท่ีมีในเล่มน้ีเป็นเร่ืองหลอกลวงแค่อ่ำนไป
เล่นๆเท่ำนั้น   แต่กบัส ำหรับคนท่ีพบเจอมำจริงๆกบัตวัก็
อำจจะเขำ้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนเขียนลงไปในเล่มน้ีทั้งหมดวำ่
เป็นเร่ืองจริงท่ีมิอำจจะเขำ้ไปลองของไดเ้ป็นอนัเด็ดขำด    
เพรำะส่ิงท่ีเรำมองไม่เห็นเป็นส่ิงท่ีน่ำกลวัเรำไม่รู้วำ่จะถูก
ท ำร้ำยอยำ่งไรบำ้ง    จะมำในรูปแบบใด     หรือจะมำ
แบบท่ีเหมือนคนจริงๆเรำไม่อำจรู้ไดเ้ลยวำ่เป็นคนหรือผี        
หรือตอ้งกำรท่ีจะมำแกแ้คน้กบักรรมท่ีเรำก่อไว ้  และเรำ
จะก่อหรือไม่ก็มิอำจทรำบได ้  แต่โปรดจ ำไวว้ำ่แมจ้ะไม่
เช่ือก็อยำ่ไปลบหลู่เป็นส่ิงท่ีเร้นลบัจะเป็นกำรดีท่ีสุด 

  จำกใจผูเ้ขียน   วริษฐำ 
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วิญญำณมำสั่งลำ 
 สมบติัคือบุคคลคนหน่ึงละ   ท่ีไม่เคยเช่ือเร่ืองผี
สำงเลย   ก็ยงัมำเคยเจอกบัผีมำก่อนเลย    ทั้งท่ีมีชำวบำ้น
หลำยๆคนมกัจะคุยกนัถึงเร่ืองผี   บำ้งก็วำ่เจอผีหลอก
ต่ำงๆนำๆ   ผีท่ีตกน ้ำตำยบำ้ง   ผีท่ีถูกรถชนตำยบำ้ง  กิน
ยำฆ่ำตวัตำย   แบบวำ่สำรพดัของคนท่ีเจอผีนัน่แหละ   
แต่เพรำะไม่เช่ือ   สมบติัจึงเผลอพูดลบหลู่กบัผูท่ี้เจอผี
แลว้มำเล่ำสู่กนัฟัง 
 “ไปพูดใหเ้ด็กๆมนัฟังเถอะนะ   นิทำนเร่ืองผีๆ
น่ะ” 
 “อำ้ว    ท ำไมถึงไดพู้ดหมำๆอยำ่งนั้นละวะไอ้
สมบติั    ไม่เช่ือก็อยำ่หลู่สิโวย้” 
 ลุงโปร่งตะคอกเสียงดงั   จอ้งมองหนำ้สมบติั
อยำ่งไม่พอใจ   ซ ้ำก็ยงัยกมือขึ้นพนมไหวท้ ำท่ำคลำ้ยจะ
กรำบไหวล้มฟ้ำอำกำศแทนผีสำงเสียอยำ่งนั้น 
 สมบติัจึงปล่อยเสียงหวัเรำะดงัสนัน่อยำกตลก
ขบขนัเสียจริงๆ   หวัเรำะเสียจนน ้ำตำไหลพรำก   ลุง
โปร่งก็ยงัฉุน 
 “เออไอส้มบติั   เม่ือเอง็จะไม่เช่ือ   ซ ้ำก็ยงัจะหลู่
เสียอีก   ขำ้ก็จะขอแช่งเอ็งให้เจอกบัผีเสียเลย   นงัทิ้งมนัก็
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เพิ่งจะกินยำตำยไปเม่ือสองวนัก่อน   วนัน้ีก็จะเป็นวนัท่ี
สำม   โบรำณวำ่วิญญำณจะรู้ตวัวำ่ตำยไปแลว้ก็ต่อเม่ือ
ครบสำมวนั   ก็ขอให้วิญญำณนงัทิ้งมนัมำหำเอง็ทีเถอะ
วะ” 
 ลุงโปร่งพูดอยำ่งเจ็บแคน้ในใจ  และเม่ือส้ินเสียง
แช่งของแก   ลุงโปร่งลุกจำกเกำ้อ้ีในร้ำนกำแฟในตอนเชำ้
แต่แปลสภำพมำเป็นร้ำนเหลำ้ในยำมเยน็    เดินหนีไป
พร้อมกบัในมือก็ยงัคงห้ิวขวดเหลำ้เดินออกจำกร้ำน
สำรพดันึกนัน่ไปดว้ย 
 สมบติันัง่มองร่ำงท่ีเดินเซไปทำงซำ้ยทีขวำทีของ
ลุงโปร่งแลว้อมยิม้  ก่อนท่ีจะสั่งโอเล้ียงมำด่ืม 
 เพรำะในคืนน้ีเป็นคืนสวดศพนงัทิ้งเป็นคืนท่ี
สำม  และในวนัรุ่งก็จะมีพิธีเผำศพนงัทิ้งตำมประเพณี
ของคนยำกจน   ท่ีมกัจะสวดศพก็เพียงสำมวนัแลว้จึงเผำ   
ผิดกบัศพคนรวยๆท่ีตอ้งอำจเก็บไปถึงร้อยวนั   

แต่ส ำหรับศพนงัทิ้งแลว้เพียงแค่สำมวนัก็ยงัวำ่
เกินวำสนำแลว้ดว้ยซ ้ำ  อนัท่ีจริงนำยด ำสำมีของนงัทิ้งวำ่
จะสวดวนัเดียวแลว้เผำเสียดว้ยซ ้ำ   แต่ก็ถือเป็นโชคดีของ
ศพนงัทิ้งท่ีชำวบำ้นสงสำรจึงช่วยกนัจนครบสำมวนั 
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เม่ือสวดศพครบสำมวนั  และมีพิธีเผำศพในบ่ำย
สำมโมงเยน็ของอีกวนั   ส่วนกระดูกของนงัทิ้งทำง
สัปเหร่อก็วำ่ใหน้ำยด ำมำเก็บในวนัพรุ่งน้ี    วนัน้ีคงจะยงั
เก็บกระดูกไม่ไดแ้น่  เพรำะกระดูกยงัร้อนอยู ่  ทุกๆคน
ท่ีมำในงำนเผำศพนงัทิ้งตลอดจนนำยด ำสำมีนงัทิ้งจึงลำ
กลบัมำบำ้นของแต่ละคน 

สมบติัเองก็ไดม้ำในงำนเผำศพนงัทิ้งดว้ย
เหมือนกนั   ไดย้นิชำวบำ้นพูดกนัถึงเร่ืองวิญญำณนงัทิ้ง
กนัต่ำงๆนำๆ  ก็ยงันึกข ำอยูแ่ต่ในใจ   แต่ไม่กลำ้พูดขวำง
อะไรขึ้นมำในเวลำนั้น   จึงไดแ้ต่หุบปำกน่ิง    

ชำวบำ้นบำ้งคนก็วำ่เห็นวิญญำณนงัทิ้งมำยนื
ร้องไห้อยูท่ี่หนำ้บำ้นนบัแต่คืนแรกท่ีตำย   บำ้งคนก็วำ่
เห็นวิญญำณนงัทิ้งหำบน ้ำใส่ตุ่มท่ีบำ้นตวัเองบำ้ง   บำง
คนก็วำ่เห็นวิญญำณนงัทิ้งถูเรือนของตวัเองบำ้ง   ลืมบอก
ไปอยำ่งวำ่   นงัทิ้งนั้นยงัไม่มีลูกจึงใชชี้วิตอยูก่บันำยด ำ
สำมีเพียงสองคนท่ีเรือนไมห้ลงัจำกท่ีแต่งงำนกนัแลว้พ่อ
แม่นำยด ำจึงปลูกบำ้นเรือนไมใ้หเ้ป็นเรือนหอ   นงัทิ้งจึง
รักและหวงแหนเรือนไมช้ั้นเดียวหลงัน้ีอยำ่งมำก  ถูเรือน
ทุกวนันบัแต่ก่อนตำย   จนตำยมำแลว้วิญญำณก็ยงั
กลบัมำถูเรือน 
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หลำยๆคนก็คงจะพำกนัสงสยัวำ่   ครอบครัว
ของนงัทิ้งก็ดูจะมีควำมสุขสบำยดีทุกอยำ่ง   บำ้นก็ไม่ตอ้ง
เช่ำ   งำนก็ไม่ตอ้งออกไปท ำนอกบำ้น   เพียงเก็บกวำดถู
เรือน   แต่เพรำะเหตุใดนงัทิ้งจึงกินยำตำย    

สำเหตุก็เพรำะ   เพียงมีชำวบำ้นท่ีปำกไม่อยูสุ่ข
มำพูดหยอกลอ้วำ่เห็นนำยด ำควงผูห้ญิงคนใหม่   ท่ีมี
หนำ้ตำสวยกวำ่นงัทิ้งมำก  ซ ้ำก็ยงัสำวกวำ่อีกดว้ย   นงัทิ้ง
จึงโกรธ   และต่อวำ่นำยด ำอยูเ่ป็นประจ ำ  ทั้งท่ีนำยด ำเอง
ก็ปฏิเสธเร่ืองน้ีมำตลอด   และก็ยงับอกแก่นงัทิ้งอีกดว้ย
วำ่  ชำวบำ้นเขำพูดหยอกลอ้เล่น   แต่นงัทิ้งไม่เช่ือ   อำ้ง
วำ่ถำ้ไม่มีมูลแลว้หมำจึงขี้หรือ  นำยด ำก็จนใจ  จ ำใจรับ
สำรภำพอยำ่งโกรธๆ   นงัทิ้งท่ีปรักใจเช่ืออยูแ่ลว้ก็ยงัเช่ือ
มำกขึ้น   จนถึงกบักินยำฆ่ำตวัตำยอยำ่งท่ีรู้ๆกนั 

สมบติันอนกระดิกขำอยูใ่นมุง้   สมองก็คิดถึงแต่
สำเหตุกำรตำยของนงัทิ้ง   ยิง่คิดก็ใหย้ิง่เศร้ำใจ   ตำยไป
เพรำะควำมเขำ้ใจผิดแท้ๆ     และขณะท่ีก ำลงันอนครุ่นคิด
อยูน่ั้น    พลนัก็มีลมพดัอยำ่งรุนแรงเขำ้มำทำงหนำ้ต่ำง
หอ้งท่ีสมบติันอนอยู ่ กระแสลมพดัแรงมำกจนมุง้ของ
สมบติัตอ้งปลิวตำมแรงลม 
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ดีเหมือนกนั   ลมพดัเยน็ๆ   นอนสบำยดี   และก็
ไม่ตอ้งกลวัยงุกดัอีกดว้ย   เพรำะยงุมนัคงจะไม่มีแรง
ตำ้นทำนกบัแรงลมแน่   แต่มนัไม่ไดม้ำเพียงแค่กระแส
ลมสิ   มนักลบัมำพร้อมกบัเสียงอนัโหยหวนของสุนขัใต้
ถุนเรือน   ครำวน้ีมนัไม่นอนเยน็สบำยเสียแลว้   แต่กลบั
เป็นนอนหนำวสั่นเยก็ยะเยอืกจนสะทำ้นใจ 

ไม่เพียงแค่สำยลมกบัเสียงสุนขัเห่ำหอน   แต่มี
แถม   และส่ิงท่ีแถมมำดว้ยกค็ือ   เสียงร ่ำไห้จำกหญิงผู ้
หน่ึง   และหญิงผูน้ั้นก็คือ   นงัทิ้ง 

“สมบติั   ฉนัมำลำเธอ   เธอคือเพื่อนบำ้นท่ีดีคน
หน่ึงของฉันนะ” 

ทั้งน ้ำเสียงท่ีแสนจะเยอืกเยน็  และก็ยงัจะ
บรรยำกำศอนัเยน็ยะเยอืกอีก   สมบติัเร่ิมเช่ือขึ้นมำอยำ่ง
เตม็ร้อยแลว้วำ่   ผะ  ผะ  ผีมีจริง 

ผำ้ห่มท่ีกองอยูป่ลำยเทำ้ในตอนแรกก็ถูก
กระชำกขึ้นมำห่มแต่หวัจรดเทำ้   ซ ้ำร่ำงท่ีแอบซ่อนอยูใ่น
ผำ้ห่มยงัคงสั่นสะทำ้นรำวจะเป็นไข ้

“สมบติั   ฉนัมำลำแลว้นะ   ส่งเสียงใหฉ้นัไดย้นิ
หน่อยสิจ๊ะ  ฉนัจะไดจ้ำกไปอยำ่งสงบ” 
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เสียงอนัเยอืกเยน็ของวิญญำณนงัทิ้งยงัคง
โหยหวนอยูท่ี่ใตถุ้นเรือนของสมบติั   แมว้ำ่จะไม่มีเสียง
ของสมบติัตอบรับแต่อยำ่งไร   แต่ในใจของสมบติัก็ยงัคง
สวดมนตแ์ละภำวนำขอใหวิ้ญญำณนงัทิ้งไปๆเสียที    
อยำ่ไดอ้ยูร่บกวนควำมรู้สึกใดๆแก่กนัเลย 

และก็เหมือนกบัวำ่วิญญำณนงัทิ้งจะรู้     เสียงอนั
เยอืกเยน็จึงดงัแข่งขนักบัเสียงสุนขัท่ีก ำลงัโกงคอเห่ำหอน
อยูใ่ตถุ้นเรือน   กบัควำมเยน็ยะเยอืกจำกสำยลม 

“สมบติั   อยำ่กลวัฉนัเลยนะ   สมบติัเป็นคนดี   
ฉนัจะไม่ท ำอนัตรำยใดๆต่อคนดีหรอกนะ  ไม่ส่งเสียง
ตอบรับ   แต่จะลงมำคุยกบัฉนัท่ีใตถุ้นเรือนก็ไดน้ะ” 

สมบติัยิง่ตวัสั่นเทิ้มมำกยิง่ขึ้น   เพียงจะแค่ส่ง
เสียงพูดคุยดว้ยยงัไม่อำจ   แลว้น่ียงัจะชกัชวนใหล้งไปคุย
ดว้ยเสียอีก   กลำ้ก็เก่งไปแลว้ละสมบติัเอ๊ย  สมบติัคิดอยู่
ในใจขณะท่ีร่ำงยงัคงสั่นเทิ้มอยูภ่ำยใตผ้ำ้ห่มนัน่ 

“จะไม่ลงมำคุยกบัฉนัจริงๆหรือ”     
เสียงวิญญำณนงัทิ้งยงัคร ่ำครวญอีก    ทำงสมบติั

ก็ยงัคงอยูใ่นสภำพเดิมๆของเขำ   คือนอนตวัสั่นในมุง้
พร้อมกบัสวดมนตอ์ยูใ่นใจ   และท่ีไม่กลำ้สวดมนตเ์สียง
ดงัก็เพรำะ    เกรงวำ่วิญญำณนงัทิ้งจะรู้แน่ชดัวำ่ยงันอน
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อยูบ่นเรือน   แต่ควำมลบัจะปกปิดผูใ้ดก็ช่ำงเถอะ  อยำ่ได้
คิดปกปิดกบัผีเลย  ผีฉลำดหรอก   วิญญำณนงัทิ้งจึงส่ง
เสียงอนัโหยหวนและเยอืกเยน็ขึ้นมำอีกวำ่ 

“เอำละ  เม่ือสมบติัจะไม่ลงมำพูดคุยดว้ยกบัฉนั
จริงๆ  ฉนัก็จะว่ิงร้องไหใ้ห้รอบเรือนของสมบติัน่ีแหละ” 

ส้ินเสียงวิญญำณนงัทิ้งไปแลว้   ครำวน้ีก็เป็น
เสียงฝีเทำ้ว่ิงจริง   เสียงว่ิงนั้นรู้สึกวำ่จะดงัตลอดทั้งคืน   
จนแมแ้ต่สมบติัเองยงัไม่อำจท่ีจะหลบัตำนอนหลบัไดล้ง   
ยงัคงนอนตวัสั่นอยูภ่ำยใตผ้ำ้ห่มไปจนมีเสียงไก่ขนั   และ
นัน่ก็แสดงวำ่   วิญญำณนงัทิ้งจะตอ้งจำกไปแลว้อยำ่ง
แน่นอน  ก็ดว้ยเสียงว่ิงท่ีหยดุน่ิงไปพร้อมกบัแสงตะวนัท่ี
สำดส่งมำยงัท่ีมุง้ของสมบติัท่ีนอนอยู ่

แต่สมบติัก็ไม่อำจท่ีจะลุกขึ้นจำกท่ีนอนไดเ้สีย
แลว้   มนัคลำ้ยเป็นไข ้  เน้ือตวัร้อนรำวกบัจะไปถูกไฟ
ลนมำ   ตอ้งนอนทนทุกขท์รมำนอยูอ่ยำ่งนั้น   จวบ
จนกระทัง่บ่ำย   นำยด ำจึงมำเรียกท่ีหนำ้เรือน  และก็เรียก
อยูน่ำน   เม่ือจะไม่มีเสียงตอบจำกสมบติั   นำยด ำจึง
ตดัสินใจกำ้วขึ้นมำบนเรือนของสมบติั 

“อำ้วเฮย้  นอนจนตะวนัจำ้กลำงฟ้ำแลว้ยงัไม่ต่ืน
อีกหรือวะสมบติั” 
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เสียงนำยด ำดงัขึ้นขำ้งๆมุง้  ซ ้ำยงัจะช่วยเก็บมุง้
ใหก้บัสมบติัอีกดว้ย   นำยด ำจึงแลเห็นใบหนำ้ของสมบติั
ซีดรำวเหมือนเป็นไข ้

“เฮย้  นัน่ไม่สบำยดว้ยหรือวะสมบติั” 
นำยด ำถำมอยำ่งห่วงใย   สมบติัพยกัหนำ้ชำ้ๆ   

ก่อนท่ีจะพูดถึงสำเหตุท่ีท ำใหเ้ขำตอ้งมีสภำพเช่นน้ีใหแ้ก่
นำยด ำรับฟัง    นำยด ำรับฟังดว้ยสีหนำ้อนัเศร้ำสลด  
ก่อนท่ีจะพูดกระไรขึ้นมำบำ้ง 

“นงัทิ้งมนัไม่ไดม้ำแต่บำ้นเอ็งหรอกนะสมบติั   
คืนก่อนมนัก็มำท่ีบำ้นขำ้ดว้ยเหมือนกนั  มำร้องไห ้ และ
ใหข้ำ้ลงไปคุยดว้ย  แต่ขำ้กลวั  เลยไม่กลำ้ลงไปคุย   นงั
ทิ้งมนัก็เลยพูดกบัขำ้เหมือนกบัท่ีพูดกบัเอง็แหละวะ  วำ่
จะว่ิงร้องไหท้ั้งคืน   และมนัก็ท ำจริง   ว่ิงร้องไห้จนเชำ้   
จนเลือดไหลจำกตีนเปียกพื้นดินหมดเลยวะ” 

นำยด ำบอก   ท่ำทำงยงัเหมือนจะหวำดกลวักบั
วิญญำณเมียของตวัเองอยูใ่ช่นอ้ย   แลว้สักครู่ก็ท ำท่ำ
เหมือนคิดอะไรขึ้นมำไดอี้ก  จึงพูดกบัสมบติัขึ้นมำวำ่ 

“สมบติัเรำลองลงไปดูรอบๆบำ้นเอง็กนัดีไหม    
ไปดูสิวำ่จะมีรอยเลือดเหมือนกบัท่ีบำ้นขำ้ดว้ยไหม” 
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แมส้มบติัจะมีอำกำรเหมือนคนเป็นไข ้  แต่ควำม
อยำกรู้อยำกเห็นก็มีมำกเกินพิกดัดว้ยเหมือนกนั   สมบติั
จึงพยกัหนำ้ชำ้ๆกบันำยด ำ   พร้อมทั้งพยำยำมพยงุกำยลุก
ขึ้นนัง่    โดยท่ีมีนำยด ำช่วยประครองดว้ยอีกแรง    

และจำกนั้นนำยด ำก็ค่อยๆประคองสมบติัใหก้ำ้ว
ลงบนัไดเรือนมำ   พำกนัเดินไปรอบๆเรือน   จึงพบรอย
เลือดแดงฉำนเป็นรอยเทำ้   สมบติักบันำยด ำต่ำงจอ้งมอง
หนำ้กนัดว้ยควำมหวำดกลวั 

“มีเลือดเหมือนกบัท่ีบำ้นขำ้เลยวะ” 
นำยด ำพูดเสียงสั่นๆ  ใบหนำ้เล่ิกลัก่เช่นเดียวกบั

ใบหนำ้ของสมบติั 
“ท ำไมตอ้งว่ิงจนเลือดออกดว้ยละพี่ด ำ” 
สมบติัถำมเสียงสั่นๆ  
“ตำมท่ีขำ้เคยไดย้นิผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่พูดกนัมำวำ่   ท่ีมี

คนตำยมำเรียกและว่ิงจนเลือดไหลนั้น  ก็เป็นเพรำะ
วิญญำณว่ิงจนตีนพลิกแหละวะ  แบบพลิกจำกหนำ้ตีน
เป็นหลงัตีนนัน่แหละวะสมบติั” 

นำยด ำบอกอยำ่งละเอียดตำมท่ีเขำเองไดรั้บฟังมำ
จำกผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่   สมบติัจึงพยกัหนำ้ชำ้ๆอยำ่งเขำ้ใจ   แลว้
จำกนั้นร่ำงท่ียนือยำ่งไร้เรียวแรงก็ลม้ลงนอนกบัพื้น   จะ
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ดว้ยส้ินแรงหรือหวำดกลวัจนตั้งสติไม่อยูท่ ั้งสองอยำ่งก็
เป็นได ้   แต่นำยด ำก็ไม่ทิ้งเพื่อนบำ้นท่ีดี   พยำยำมพำร่ำง
สมบติัไปนอนบนเรือน   และพำชำวบำ้นมำเฝ้ำดูแล
สมบติั   ทั้งตวันำยด ำเองก็ยงัไปตำมหมอท่ีอนำมยัมำดูแล
รักษำสมบติัอีกดว้ย 

และชำวบำ้นทุกๆคนต่ำงก็ยงัเช่ือเหมือนกนัดว้ย
วำ่   หำกสมบติัฟ้ืนไดส้ติขึ้นมำในคร้ังน้ี  สมบติัก็จะตอ้ง
เช่ืออยำ่งสนิทเลยวำ่  ผีมีจริง  และก็คงจะไม่หวัเรำะใคร
ต่อใครอีกเม่ือเขำจะพูดถึงเร่ืองผีๆๆๆ 
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