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ค ำน ำ 
 เร่ืองผีๆสำงๆเป็นเร่ืองท่ีมนุษยต์่ำงใหค้วำมสนใจ
กนัอยำ่งมำกๆ    แต่ยิง่สนใจกนัมำกสักเพียงใดก็เท่ำกบั
จะมีควำมหวำดกลวัมำกยิง่ตำมขึ้นมำดว้ยเหมือนกนั     
เพรำะดวงวิญญำณท่ียงัไม่ถึงท่ีตำยนัน่แหละท่ีพยำยำมจะ
ส ำแดงตนใหแ้ก่คนท่ีมีสัมผสัท่ีหกไดพ้บเห็นใน
รูปลกัษณ์แตกต่ำงกนัไป    โดยมำกก็จะส ำแดงรูปลกัษณ์
ใหเ้ห็นเป็นภำพท่ีก่อนตำยหรือตำยไปแลว้   อยำ่งกบั
วิญญำณท่ีตอ้งตำยดว้ยอุบติัเหตุก็จะปรำกฏกำยตำมท่ีเกิด
เหตุ  นัน่ก็เป็นเพรำะวำ่ดวงวิญญำณยงัหำทำงกลบับำ้นไม่
ถูก   หรือตำยก่อนเวลำ   ท ำใหเ้กิดใหม่ไม่ได ้  จึงตอ้งมี
สภำพเป็นวิญญำณเร่ร่อน   รอจนกวำ่ท่ีจะถึงก ำหนดเวลำ   
จึงจะสำมำรถไปเกิดยงัภพใหม่ได ้
 ไม่วำ่จะตำยก่อนก ำหนดหรือตำยตำมกำลเวลำ
ลว้นก็เป็นท่ีน่ำสนใจแก่บรรดำผูแ้สวงหำเร่ืองผีๆสำงๆ
ทั้งส้ิน   เช่นนั้นในหนงัสือผีเล่มน้ีจึงมีเร่ืองรำวของผีๆ
สำงๆชวนใหส้นใจอีกมำกมำย 
 สนใจก็ขอเชิญเปิดอ่ำน ณ. บดัน้ีค่ะ   และก็ขอให้
สนุกกบัเร่ืองผีๆสำงๆใช่จะมวัแต่นัง่อกสั่นขวญัแขวนกนั
อยูน่ะคะ  จำกใจวริษฐำค่ะ    
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รถผีสิง 
 กนัยำเป็นหญิงสำวท่ีโชคดีคนหน่ึง    ไดส้มรส
กบัชำยหนุ่มท่ีดีพร้อม   ซ ้ำก็ยงัเป็นต ำรวจตำมท่ีพ่อแม่
ของกนัยำปรำรถนำท่ีอยำกจะมีลูกเขยเป็นต ำรวจมำชำ้
นำนแลว้    ถึงแมว้ำ่สำมีของกนัยำจะเป็นต ำรวจชั้นผูน้อ้ย
มียศเพียงสิบต ำรวจเอกแต่กนัยำและพ่อแม่ต่ำงก็ภูมิใจ 
 แต่ส่ิงหน่ึงท่ีท ำใหพ้่อแม่ของกนัยำไม่พึงพอใจ
นัน่ก็คือ   เป็นเมียต ำรวจแลว้ก็ตอ้งโยกยำ้ยตำมสำมีไป
ตำมท่ีต่ำงๆอยูบ่่อยๆ  กนัยำไม่อยำกจะจำกพ่อและแม่ไป
ไกลเลย   แต่เพรำะควำมจ ำเป็น   ยิง่กบัเพื่อนบำ้นท่ีมกัจะ
พูดใหก้นัยำฟังอยูเ่ป็นประจ ำกบัประโยคท่ีวำ่  “รถไฟ   
เรือเมล ์  ลิเก  ต ำรวจ”  ไอป้ระโยคน้ีมนัช่ำงเสียบแทงเขำ้
ไปในหวัใจของกนัยำเสียเหลือเกิน   พ่อแม่ก็ห่วง   สำมี
เม่ือห่ำงไกลก็กลวัจะไปมีผูห้ญิงคนใหม่   กนัยำตอ้งนัง่
กอดเข่ำครุ่นคิดจนเชำ้ปลำยงัไม่ตกลงทอ้งเลย   จนแม่
ของกนัยำตอ้งเขำ้มำปลอบโยน   และเสนอใหก้นัยำไปอยู่
กบัสิบต ำรวจเอกสมหมำยท่ีจงัหวดัโครำช   พร้อมกบัให้
ค  ำมัน่สัญญำกบักนัยำวำ่   จะดูแลตวัเองและพ่อของกนัยำ
อยำ่งดีท่ีสุด   กนัยำจึงสบำยใจมำกขึ้น   แต่ก็จะขอส่งเงิน
มำใหพ้่อกบัแม่ใชแ้ต่ละเดือน   จำกนั้นกนัยำกบัสิบ
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ต ำรวจเอกสมหมำยจึงช่วยกนัเก็บขำ้วของท่ีจ ำเป็นไปใช้
กนัท่ีจงัหวดัโครำช   ส่วนอย่ำงอ่ืนท่ีไม่จ ำเป็นมำกนกัก็คง
จะไปหำซ้ือกนัเองท่ีจงัหวดัโครำชนัน่แหละ 
 กนัยำกบัสิบต ำรวจเอกสมหมำยยำ้ยมำอยูท่ี่
โครำชไดส้ำมปีแลว้   และมีลูกสำวตวันอ้ยๆอำยเุกือบจะ
สำมปีดว้ยเหมือนกนั    เพรำะก่อนท่ีจะยำ้ยมำท่ีโครำชนั้น
กนัยำก็เร่ิมตั้งทอ้งอ่อนแลว้   กนัยำและสิบต ำรวจเอก
สมหมำยจึงรักลูกสำวตวันอ้ยๆของเขำทั้งสองอยำ่งมำก   
และตั้งช่ือใหว้ำ่  หนูตุน   หนูตุนเรียนหนงัสืออยู่โรงเรียน
ท่ีใกล้ๆ กบัโรงพกัท่ีสิบต ำรวจเอกสมหมำยท ำงำนอยูน่ัน่
แหละ   ทุกวนักนัยำก็จะมีหนำ้ท่ีรับส่งหนูตุน 
 สำมโมงเยน็ของวนัน้ีกนัยำก็ไดไ้ปรับหนูตุนท่ี
โรงเรียน   และก ำลงัจะพำหนูตุนเดินกลบัมำยงับำ้นพกั
ต ำรวจหลงัโรงพกั   จู่ๆหนูตุนก็ร้องกร๊ีดขึ้นมำ   หนำ้ตำ
ซีดชวนสงสำร 
 “หนูตุนจ๊ะ   หนูตุนร้องท ำไมหรือจ๊ะ” กนัยำถำม
หนูตุนอยำ่งห่วงใย   หนูตุนไม่ตอบ   ไดแ้ต่เอำมือปิดหนำ้
แลว้ร้องกร๊ีดๆอยู่อยำ่งนั้น   น้ิวมือก็ยงัช้ีไปท่ีซำกรถคนั
หน่ึงซ่ึงเกิดอุบติัเหตุในเม่ือเยน็วำน    ทำงเจำ้หนำ้ท่ี
ต ำรวจจึงลำกรถเก๋งคนันั้นมำจอดไวท่ี้หนำ้โรงพกั 
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 ยิง่เห็นหนูตุนมีท่ำท่ีแปลกๆกนัยำก็เร่ิมท ำอะไร
ไม่ถูก   แต่ก็พยำยำมอุม้หนูตุนแลว้รีบพำเดินกลบัมำยงั
บำ้นพกัต ำรวจหลงัโรงพกัในทนัที     
 เม่ือถึงบำ้นพกัแลว้กนัยำก็ไม่ไดซ้กัถำมอะไรกบั
หนูตุนอีกเลย    ดว้ยอำกำรของหนูตุนยงัคลำ้ยกบัตกใจ
หวำดกลวัอยูก่บัส่ิงบำงอยำ่ง   กนัยำรีบหำขำ้วปลำใหห้นู
ตุนรับประทำนแลว้จบัหนูตุนอำบน ้ำรีบพำเขำ้ห้องนอน
ทนัที   หนูตุนนอนน่ิงคลุมผำ้ห่มแต่ศีรษะจรดเทำ้  กนัยำ
จึงไดแ้ต่กอดหนูตุนไวแ้นบกบัอกดว้ยควำมรักและ
ห่วงใย 
 หำ้โมงเยน็แลว้สิบต ำรวจเอกสมหมำยจึงออกเวร
จำกโรงพกั   และเดินเขำ้มำในบำ้นพกั   กนัยำจึงหำขำ้ว
ปลำอำหำรมำใหสิ้บต ำรวจเอกสมหมำยรับประทำน   สิบ
ต ำรวจเอกสมหมำยเห็นบรรยำกำศท่ีบำ้นดูแปลกๆไปจึง
อดใจไม่ไดท่ี้จะถำม 
 “วนัน้ีดูบำ้นเรำแปลกๆไปนะยำ”   
 “จ๊ะ    ท่ีแปลกก็คงจะเป็นเพรำะยำยหนูตุนแก
นอนหลบัไปแลว้   และก็ไม่ออกมำตอ้นรับพี่หมำย
เหมือนกบัทุกๆวนัสิจ๊ะ”  กนัยำบอก 
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 “แลว้ท ำไมวนัน้ียำยหนูตุนถึงหลบัเร็วจงั   ทีวีก็
ไม่ยอมดูดว้ยมั้ง”  

 สิบต ำรวจเอกสมหมำยพูดอยำ่งอำรมณ์ดี 
 “จ๊ะ   ยำเองก็วำ่วนัน้ีดูยำยหนูตุนแปลกๆน่ะจ๊ะ   
ยิง่ตอนท่ีเดินผำ่นซำกรถเก๋งท่ีจอดอยูห่นำ้โรงพกัหนูตุน
แกยิง่มีท่ำทีท่ีแปลกๆมำกดว้ยจ๊ะ”   

กนัยำบอก    สิบต ำรวจเอกสมหมำยถึงกบัตำลุก   
จอ้งมองกนัยำดว้ยสำยตำท่ีแปลกๆ 
 “ยำวำ่อยำ่งไงนะ” 
 “ก็อยำ่งท่ียำบอกพี่หมำยแหละจ๊ะ   ยำยหนูตุนแก
แปลกๆไปตั้งแต่ตอนท่ีเดินผ่ำนซำกรถเก๋งนัน่แลว้ละจ๊ะ   
แกร้องกร๊ิดๆ   เอำมือปิดหนำ้   แลว้ช้ีน้ิวมือไปทำงซำกรถ
เก๋งนัน่”  กนัยำบอกอีก 
 “แลว้ยำยหนูตุนบอกยำดว้ยหรือเปล่ำวำ่   พบ
เห็นอะไรในซำกรถเก๋งนัน่ดว้ยหรือเปล่ำ”  

สิบต ำรวจเอกสมหมำยถำมเสียงรัวเร็ว   ดวงตำ
ยงัคงจอ้งมองอยูแ่ต่กบัท่ีใบหนำ้ของภรรยำ 
 กนัยำส่ำยหนำ้   แต่ก็ยงัอดท่ีจะถำมอะไรจำกสิบ
ต ำรวจเอกสมหมำยไม่ได ้
 “ท่ีซำกรถเก๋งนัน่มนัมีอะไรหรือจ๊ะพี่หมำย” 
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 สิบต ำรวจเอกสมหมำยกวำดสำยตำมองไปรอบๆ
บำ้นพกัดว้ยแววตำหวำดกลวั   แลว้จึงลุกไปปิดหนำ้ต่ำง
ประตูบำ้นก่อนท่ีจะเดินกลบัมำนัง่ท่ีเกำ้อ้ีตวัเดิม 
 “ท่ีซำกรถเก๋งนัน่น่ะมีคนตำย   ตำยกนัตั้งส่ี
คนน่ะยำ   เป็นผูช้ำยวยักลำงคนกบัผูห้ญิงวยักลำงคน   
และทั้งสองก็เป็นสำมีภรรยำกนัดว้ย    ผูช้ำยวยักลำงคน
กบัผูห้ญิงวยักลำงคนตำยท่ีเบำะหนำ้ของรถ  แลว้ส่วน
หญิงสำววยัยีสิ่บหำ้ปีกบัเด็กผูช้ำยวยัสิบสองปีเป็นลูกสำว
กบัลูกชำยนัง่อยูเ่บำะหลงัแบบตำยกนัยกตระกูลเลยก็วำ่
ได”้   

สิบต ำรวจเอกสมหมำยบอกอยำ่งสั่นๆกลวัๆ 
 “งั้นก็แสดงวำ่ยำยหนูตุนของเรำแกเห็นผีส่ีตนสิ
จ๊ะพี่หมำย” กนัยำพูดเสียงสั่นๆ 
 “พี่ก็ยงัไม่แน่ใจนะ   เพรำะยำเองก็บอกวำ่ยำยหนู
ตุนแอกไม่ยอมพูดอะไรไม่ใช่เหรอ” สิบตรวจเอก
สมหมำยพูด 

“แต่ยำเร่ิมมัน่ใจแลว้สิจ๊ะพี่หมำย    วำ่แต่วำ่ท่ีซำก 
รถเก๋งนัน่มีใครเจอผีกนับำ้งไหมละจ๊ะ” กนัยำอีกอยำ่ง
สนใจระคนกบัควำมหวำดกลวั    สิบต ำรวจเอกสมหมำย
พยกัหนำ้ชำ้ๆ 
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“ใครกนัหรือจ๊ะพี่หมำยท่ีเจอผีท่ีซำกรถเก๋ง 
นัน่น่ะจ๊ะ” 

“ก็พวกต ำรวจท่ีอยูเ่วรกลำงคืนกนับำ้ง   ชำวบำ้น 
ท่ีมำแจง้ควำมกนับำ้ง   แต่พี่ว่ำยำอยำ่ไปสนใจเลยนะ      
และยำก็หำ้มพูดถึงเร่ืองน้ีให้ยำยหนูตุนฟังอีกดว้ย”   

สิบต ำรวจเอกสมหมำยพูดตดับท    แต่ใจก็ยงันึก
หวำดกลวัอยูไ่ม่นอ้ยดว้ยเหมือนกนั    ยิง่คืนพรุ่งน้ีเขำเอง
ก็จะตอ้งไปเขำ้เวรบนโรงพกัอีกดว้ย   บรรยำกำศของ
โรงพกัต่ำงจงัหวดัมนัก็แตกต่ำงกบัโรงพกัในกรุงเทพ
มำกมำยนกั   โรงพกัท่ีกรุงเทพมนัยงัมีแสงสีสวยๆให้
เจอะเจอ   แต่กบัโรงพกัต่ำงจงัหวดัน่ีสิ   มนัช่ำงมีแต่
ควำมวงัเวงและหวำดกลวั    ยิง่จะมองไปท่ีซำกรถเก๋งท่ีมี
คนตำยถึงส่ีศพ  ใจยิง่พำสั่นสะทำ้น 

เชำ้ของวนัใหม่   กนัยำพยำยำมปลุกหนูตุนใหลุ้ก
ขึ้นมำจำกเตียงนอนเพื่อท่ีจะเตรียมตวัอำบน ้ำและ
รับประทำนอำหำรก่อนท่ีจะไปโรงเรียนเหมือนกบัทุกๆ
วนั   แต่วนัน้ีไม่เหมือนกบัทุกๆวนั    เพรำะหนูตุนออก
อำกำรเกเรไม่ยอมท่ีจะไปโรงเรียนอยำ่งเด็ดขำด   กนัยำ
พยำยำมซกัถำมถึงสำเหตุท่ีหนูตุนไม่ยอมไปโรงเรียน
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เพรำะอะไร   หนูตุนไม่ตอบเอำแต่ร้องไหล้ัน่บำ้นจนสิบ
ต ำรวจเอกสมหมำยและกนัยำตอ้งพำกนัอ่อนใจ 

“เอำเถอะยำเม่ือยำยหนูตุนแกจะไม่ยอมไป
โรงเรียนก็ตำมใจแกเถอะนะ   ยงัเด็กอยูด่ว้ยเขี้ยวเขน็ไปก็
เท่ำนั้น    รอให้โตกวำ่น้ีสักหน่อยถำ้จะไม่ยอมไปเรียน
เจอไมเ้รียวจำกพี่แน่” 

สิบต ำรวจเอกสมหมำยพูดแลว้อมยิม้   กนัยำจึง
ส่งคอ้นใหก้บัสำมีในขอ้หำท่ีใหท้ำ้ยลูก   แต่สุดทำ้ยผูท่ี้
ไดรั้บชยัชนะก็คือหนูตุน   คือไม่ตอ้งไปโรงเรียนตำม
จุดประสงค ์   และวนัทั้งวนัท่ีหนูตุนตอ้งหยดุไปโรงเรียน    
หนูตุนก็อยูแ่ต่บำ้น    ไม่ยอมออกจำกบำ้นแมจ้ะว่ิงไปซ้ือ
ขนมรับประทำนเหมือนเคย   สิบต ำรวจเอกสมหมำยกบั
กนัยำต่ำงก็ไดแ้ต่ครุ่นคิดกนัอยูใ่นใจวำ่   อะไรกนัท่ีมนั
เกิดขึ้นมำกบัหนูตุน    แต่ทั้งสองสำมีภรรยำต่ำงก็ไม่มี
ใครจะกลำ้เอ่ยถำมส่ิงใดกบัหนูตุนกนัเลย 

จวบจนกระทัง่พระอำทิตยต์กลงสู่พื้นดิน    และ
พระจนัทร์ก็ก ำลงัจะเคล่ือนลอยขึ้นทอ้งฟ้ำแทนพระ
อำทิตย ์  สิบต ำรวจเอกสมหมำยจึงเตรียมตวัท่ีจะไป
เขำ้เวรท่ีโรงพกัในค ่ำคืนน้ี 
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“จะไปเขำ้เวรท่ีโรงพกัแลว้หรือจ๊ะพี่หมำย” 
กนัยำถำม    

“จ๊ะ  พี่ไปละนะ   อยูบ่ำ้นก็ดูแลยำยหนูตุนดีๆ
ดว้ยละ    อยำ่ดุลูกเชียวแกยิง่ดูแปลกๆไปดว้ย” สิบต ำรวจ
เอกสมหมำยบอก   กนัยำจึงรับปำก    จำกนั้นสิบต ำรวจ
เอกสมหมำยจึงกำ้วออกจำกบำ้นพกัตรงไปยงัโรงพกั
ในทนัที 

ค ่ำคืนน้ีบรรยำกำศของโรงพกัดูวงัเวงยิง่กวำ่ทุกๆ
วนั   ซ ้ำบนโรงพกัก็ยงัมีต ำรวจอยูไ่ม่เพียงก่ีนำย   มีพล
ต ำรวจสองคนท่ีท ำหนำ้ท่ีเฝ้ำประตูนกัโทษ   แลว้นัง่เป็น
สิบเวรหน่ึงคนก็คือสิบต ำรวจเอกสมหมำยเอง    ส่วน
ต ำรวจคนอ่ืนๆต่ำงก็ขบัรถออกลำดตะเวนกนัตำมท่ีต่ำงๆ 

โต๊ะท่ีสิบต ำรวจเอกสมหมำยนัง่อยูน่ั้นก็ตั้งอยูท่ี่
หนำ้โรงพกั   มองออกไปดำ้นนอกก็จะพบซำกรถหลำยๆ
คนัท่ีจอดอยูเ่พื่อเป็นหลกัฐำนในกำรท ำคดี   แต่คร้ัน
สำยตำของสิบต ำรวจเอกสมหมำยจะมองผำ่นไปยงัซำก
รถเก๋งคนันั้น   หวัใจของสิบต ำรวจเอกสมหมำยแทบจะ
หล่นลงไปกองอยูก่บัพื้น    เพรำะในซำกรถเก๋งนัน่   มี
พร้อมทั้งผูช้ำยวยักลำงคนกบัผูห้ญิงวยักลำงคนท่ีเป็นพ่อ
แม่ของหญิงสำว    ทั้งสองคนนัน่อยูด่ำ้นหลงัของเบำะ   
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เน้ือตวัและใบหนำ้ของทั้งสองเตม็ไปดว้ยเลือดสีแดงๆ     
และเม่ือจะมองมำยงัเบำะดำ้นหลงั   หญิงสำวกบัเด็กชำย
ท่ีเป็นพี่นอ้งกนัก็มีสภำพไม่ต่ำงไปจำกผูท่ี้เป็นพ่อแม่เลย   
สิบต ำรวจเอกสมหมำยนัง่ตวัชำน่ิงเหมือนถูกมนตส์ะกด    
นยัน์ตำคำ้ง   อำ้ปำกกวำ้งอยู่อยำ่งนั้น    จวบจนกระทัง่
เสียงรถของเพื่อนต ำรวจท่ีขบัออกไปลำดตะเวนไดแ้ล่น
เขำ้มำจอดท่ีหนำ้โรงพกั   สิบต ำรวจเอกสมหมำยก็ยงัคง
นัง่อำ้ปำก   ตำคำ้งอยูเ่ช่นนั้น   จนเสียงว่ิงโครมครำม
ขึ้นมำบนโรงพกัจำกหลำยๆคน    สิบต ำรวจเอกสมหมำย
จึงรู้สึกตวั 

“เฮย้มีอะไรกนัหรือวะ”  สิบต ำรวจเอกสมหมำย
ท ำเสียงเขม้   แลว้ถำมบรรดำเพื่อนๆต ำรวจท่ีว่ิงหนำ้ตำ
ต่ืนขึ้นมำบนโรงพกั 

“เฮย้หมำยนัง่อยูท่ี่หนำ้โรงพกัน่ะไม่เห็น
อะไรบำ้งเลยหรือไงกนัวะ”   

สิบต ำรวจเอกถุงทองถำมเสียงสั่นๆ  ใบหนำ้ซีด
เผือกรำวไก่ตม้ตำมงำนไหวเ้จำ้ 

“เห็นวะ   วำ่แต่แกเถอะถุงทองเห็นอะไรมำหรือ
วะ   ถึงไดพ้ำกนัว่ิงหนำ้ตำต่ืนขึ้นมำโรงพกักนัอยำ่งน้ีน่ะ”    
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สิบต ำรวจเอกสมหมำยถำม    ครำวน้ีเพื่อนๆ
ต ำรวจหลำยๆคนต่ำงก็พูดตรงกนัวำ่   ท่ีซำกรถเก๋งนัน่มีผี
ส่ีคนพ่อแม่ลูกนัง่อยูใ่นรถ   เลือดท่วมตวัดว้ยกนัทุกๆคน    
ทีน่ีแหละบรรดำต ำรวจทุกๆคนต่ำงก็หยบิพระท่ีห้อยอยู่
กบัสร้อยคอขึ้นมำพนมไหวก้นัอยำ่งพร้อมเพรียงต่ำงก็ไม่
มีใครอำยใครกนัแลว้ท่ีตำขำวกลวัผีกนัจนออกนอกหนำ้
กนัอยำ่งน้ี    เพรำะทุกๆคนต่ำงคิดตรงกนัวำ่   เป็นต ำรวจ
ไม่ใช่หมอผีจะไดไ้ม่ตอ้งกลวัผี 

แลว้เหตุกำรณ์อนัสยดสยองขวญัจำกบรรดำ
ต ำรวจทั้งหลำยต่ำงก็พูดกนัอยำ่งไม่หยดุ   จำกปำกคน
หน่ึงไปสู่อีกปำกคนหน่ึง   จนท่ีสุดเขำ้ถึงหูของเจำ้นำย
ระดบัผูก้  ำกบั    แรกๆท่ำนเองก็ยงัวำ่เป็นเร่ืองเหลวไหล   
แต่เม่ือจะถูกบรรดำลูกนอ้งต ำรวจท่ีโรงพกัทำ้ทำยใหม้ำ
อยูบ่นโรงพกัในตอนกลำงคืน   ท่ำนผูก้  ำกบัเองก็เลย
พลอยเจอดีไปดว้ย 

ท่ำนผูก้  ำกบัจึงไปนิมนต์หลวงตำท่ีวดัใกล้ๆ กบั
โรงพกัใหม้ำช่วยส่งดวงวิญญำณ   บรรดำต ำรวจและลูก
เมียของต ำรวจท่ีโรงพกัจึงพำกนัมำร่วมในพิธีน้ีกนัดว้ย    
ไม่เวน้กระทัง่กนัยำและหนูตุน   
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ขณะท่ีหลวงตำก ำลงัสวดส่งดวงวิญญำณทั้งส่ีอยู่
นั้น   พลนัทุกๆสำยตำท่ีเฝ้ำมองพิธีกรรมกนัอยูน่ั้นต่ำงก็
มองเห็นเหมือนกนัวำ่    ดวงวิญญำณทั้งส่ีดวงไดม้ำกม้
กรำบขอบคุณหลวงตำท่ีก ำลงัท ำพิธีอยู ่ ซ่ึงนัน่ก็หมำยถึง
วำ่    ดวงวิญญำณเหล่ำนั้นจะไดไ้ปผดุไปเกิดกนัแลว้    
และไม่ตอ้งเป็นวิญญำณท่ีสิงสถิตอยูใ่นซำกรถเก๋งนัน่อีก
ต่อไป 

แลว้จู่ๆหนูตุนก็ร้องกร๊ีดขึ้นมำอีก   พร้อมกบัพูด
ขึ้นมำวำ่   ทัง่ส่ีนั้นแหละท่ีหนูตุนเคยเห็นนัง่อยูใ่นซำกรถ
เก๋ง    ทุกสำยตำจอ้งมองมำหำหนูตุน   หลวงตำจึงให้
กนัยำพำหนูตุนกลบัไปท่ีบำ้นพกัก่อน   เม่ือท่ำนท ำพิธีส่ง
ดวงวิญญำณทั้งส่ีเสร็จเรียบร้อยหลวงตำจึงใหสิ้บต ำรวจ
เอกสมหมำยพำมำท่ีบำ้นพกั    และไดม้อบสำยสิญจน์
ใหแ้ก่สิบต ำรวจเอกสมหมำยใหผ้กูไวก้บัขอ้มือของหนู
ตุน    จำกนั้นหนูตุนก็คลำยควำมหวำดกลวักบัเร่ืองผีส่ีตน
ท่ีซำกรถเก๋งนัน่ 

ชีวิตของสิบต ำรวจเอกสมหมำยยงัคงเป็นต ำรวจ
อยู ่   ก็คงจะยงัตอ้งพบเจอกบัส่ิงท่ีแปลกประหลำดอีก
มำกมำย   แต่สิบต ำรวจเอกสมหมำยก็ไดบ้อกแก่กนัยำ
และหนูตุนวำ่   ชีวิตท่ีเกิดมำแลว้ก็ตอ้งสู้   สู้กบัทุกส่ิงท่ี



 13 

ผำ่นเขำ้มำในชีวิตเรำ   ไม่วำ่จะเป็นผีสำงนำงไม ้  หรือ
กระทัง่คนร้ำย 
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