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ค ำน ำ 
ยำมท่ีมีชีวิตอยูก่็รักใคร่กนัดี    แต่ยำมตำยจำกกนัไปแลว้

สิ    ตอ้งอยูต่วัคนเดียวอยำ่งโดดเด่ียวเดียวดำย     ตอ้งไปนอนอยู่
ในป่ำชำ้    ปล่อยใหน้กกำอยูเ่ป็นเพื่อน   แมว้ิญญำณคิดถึงและมำ
จะหำบำ้ง    ยงัตอ้งหำหมอผีมำขบัไล่ใหไ้ปใหไ้กลๆ     แลว้พูด
ท ำไมต่อหนำ้โลงศพเลยวำ่   ใหไ้ปท่ีชอบๆเถอะนะ    ก็ชอบและ
อยำกจะอยูใ่กลชิ้ดน่ะ   ท ำไมตอ้งไล่ดว้ย    น่ีคือค ำคร ่ำครวญจำกผู ้
ท่ีจำกไปแลว้ ณ.ดินแดนอนัไกลแสนไกล    

และบรรทดัต่อไปก็จะเป็นค ำสำรภำพจำกผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยู ่   
ท่ีตอ้งขบัไล่เพรำะเธอมำน่ำกลวั    เธอมำเพียงหวับำ้ง    เธอมำแต่
ขำบำ้ง   แขนบำ้ง    หรือบำงทีจะมำเตม็ตวั    แต่ก็ยนืเทำ้ไม่ถึงพื้น    
และบำ้งก็ลอยตวัขึ้นไปอยูบ่นหลงัคำเรือนบำ้ง   บนยอดไมบ้ำ้ง    
เผลอๆยงัจะมีแถมกล่ินเน่ำเหมน็เสียอีก    จะมำดีๆไม่ไดห้รือไง   
มำแลว้ก็ใหเ้ลขเด็ดๆไวน่้ะ    รับรองไม่กลวั   ไม่หนี    และก็ไม่หำ
หมอผีมำขบัไล่ดว้ย    จะตอ้นรับอยำ่งดีใหเ้สมือนยงัมีชีวิตอยู่
ดว้ยกนั 

น่ีคือค ำโตต้อบจำกมนุษยก์บัวิญญำณท่ีคิดเองและเขำ้ใจ
เองวำ่มนัน่ำจะตอ้งเป็นอยำ่งน้ี      จำกใจวริษฐำ 
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ผีนำงบุญน ำ 
 ท่ีเรือนไทยหลงัใหญ่และมีตน้ไมล้อ้มรอบ    แต่ก็วงัเวง
เกินกวำ่ท่ีจะมีผูใ้ดกลำ้หำญย่ำงกำ้วเขำ้ไปในท่ีแห่งนั้น    เพรำะ
หำกจะมีผูใ้ดกำ้วเทำ้เขำ้ไปในสถำนท่ีตรงนั้น    นัน่ก็หมำยถึงวำ่   
จะไดพ้บกบัท่ำนพญำยมรำชเร็วเกินกวำ่เวลำอนัสมควรท่ีจะไป
พบ 
 แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีผูก้ลำ้    แต่ผูก้ลำ้ก็ตอ้งกลำยเป็นศพ    
และก็เป็นศพท่ีน่ำเกลียดเสียอีกดว้ย   สภำพศพไม่หล่อไม่สวยวำ่
งั้นเถอะ    เน้ือหนงัถูกแทะเหวอะหวะแหวง่เวำ้หำช้ินดีไม่ไดเ้ลย   
และศพๆนั้นก็คือ  ศพนำยปี 
 ตอนแรกก็ยงัไม่มีใครรู้หรอกวำ่จะเป็นศพของใคร     
เพรำะศพนั้นนอนคว ่ำหนำ้    ใบหนำ้ลมลงไปกบัพื้นดินท่ีมีใบไม้
แหง้ๆปกคลุม 
 คนตำยคือนำยปี    เป็นพ่อม่ำยเมียตำยจำกไปเสียนำนแลว้     
ก็นบัแต่วินำทีแรกท่ีคลอดลูกสำวออกมำนัน่แหละ    เมียของนำย
ปีก็จบส้ินชีพไปในทนัที    ก็เหมือนกบัตวัตำยตวัแทน   แม่มนัตำย
ไป    มีลูกสำวไวแ้ทน    และลูกสำวของนำยปีเองก็เพิ่งจะโตเป็น
สำวรุ่น   นำยปีรักและสงสำรลูกสำวคนน้ีมำก    เพรำะเห็นวำ่
ก ำพร้ำแม่แต่เลก็แต่นอ้ย 
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 นำยปีเองก็ไม่ใช่คนร ่ำรวยอะไร   หำเก็บผกัตกปลำมำ
เล้ียงดูลูกสำวคนเดียวของแกดว้ยควำมมำนะ    รับจำ้งชำวบำ้น
ถำกหญำ้ตำมสวนบำ้งแลว้แต่วำ่ใครจะจำ้งนำยปีท ำอะไร   นำยปี
เป็นท ำหมด   ก็เพื่อลูกสำวคนเดียว    แต่นำยปีก็ตอ้งมำจบชีวิตลง
เสียอีก 

“อีกศพแลว้หรือน่ี” 
 เสียงของชำวบำ้นคนหน่ึงพูดขึ้น 
 “ใช่อีกศพแลว้    และศพน้ีก็เป็นศพท่ีหำ้แลว้ดว้ย”    เสียง
ชำวบำ้นอีกคนพูดขึ้นอยำ่งอ่อนอกอ่อนใจ 
 “หำ้ศพเขำ้ไปแลว้   แต่ต ำรวจก็ยงัจบัมือใครดมไม่ไดซ้ะ
ที” 
 “ก็จะไปจบัมือใครดมเล่ำ   มนัใช่คนเสียท่ีไหน   มนั
จะตอ้งเป็นผี   ผีแน่ๆ” 
 เสียงชำวบำ้นโตต้อบกนัอยูอ่ยำ่งน้ี     เพรำะควำมตำยมนั
เหมือนวนเวียนอยูใ่กล้ๆ กบัทุกคน    บำงทีมนัก็อำจจะแอบมำยนื
ฟังอยูข่ำ้งหลงัชำวบำ้นท่ีพูดเร่ืองของมนัอยูก่็เป็นได้ 
 ศพของนำยปีชำวบำ้นก็ตอ้งช่วยกนัคนละไมค้นละมือ    
ก็เพรำะควำมยำกจนของนำยปีนัน่แหละ   ซ ้ำลูกสำวก็เพิ่งจะสำว
รุ่น   คงจะไม่รู้เร่ืองท่ีเก่ียวกบังำนศพสักเท่ำไหร่ 
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 เผำศพนำยปีไปแลว้    ปลำลูกสำวคนเดียวของนำยปีก็
ตอ้งอยูค่นเดียวในโลกอนักวำ้งใหญ่   ปลำนัง่ร้องไหแ้ทบทุกวนั
คืน    คิดถึงพ่อท่ีจำกไป 
 แต่ก็ใช่วำ่ปลำจะโชคร้ำยเสียเลยทีเดียว    เม่ือจะส้ินพ่อไป
แลว้   ก็ยงัมีทบัชำยหนุ่มท่ีรักปลำเสียเหลือเกิน    ทบัเป็นห่วงปลำ
ท่ีเห็นวำ่ปลำตอ้งส้ินพ่อไป    และก็จะตอ้งอยูต่วัคนเดียว   ทบัจึง
พยำยำมชกัชวนใหป้ลำไปอยูด่ว้ยกบัเขำท่ีบำ้น 
 ปลำไม่อยำกจะไป    เพรำะปลำเป็นคนจน    ไม่มีสมบติั
พสัถำนอะไร   กลวัต่ำงๆนำๆ   กลวัพ่อแม่ทบัจะรังเกลียด    แต่ก็
ไม่ไดเ้ป็นอยำ่งท่ีปลำเขำ้ใจเลยแมแ้ต่นิดเดียว   ตรงกนัขำ้ม   พ่อ
แม่ของทบักลบัพอใจในตวัปลำเสียดว้ยซ ้ำ     ถึงปลำจะยำกจน   
แต่ปลำก็เป็นคนดี   ขยนัท ำมำหำกิน 
 แม่พ่อของทบัจึงตอ้งเป็นฝ่ำยมำขอร้องใหป้ลำไปอยูก่บั
พวกเขำดว้ยท่ีปลำ    ปลำมองเห็นควำมจริงใจจำกพ่อแม่ของทบั   
ปลำจึงยนิยอมไปอยูก่บัทบัท่ีบำ้นของเขำ 
 ถึงจะเขำ้ไปอยูใ่นบำ้นของทบัแลว้    แต่ปลำก็ยงัคงฝังใจ
อยูก่บัเร่ืองกำรตำยของพ่อ   ใครกนัท่ีฆ่ำพ่อของปลำ   ผีหรือคน    
หรือจะเป็นสัตวร้์ำย    หรือวำ่สัตวร้์ำยนัน่จะเป็นผีสัตว ์  ปลำ
ครุ่นคิดต่ำงๆนำๆ    จนทบัมองเห็นใบหนำ้อนัหม่นเศร้ำของปลำ 
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 “ปลำยงัไม่หำยเศร้ำใจอีกหรือจ๊ะ    พี่บอกแลว้ไง    วำ่พี่
จะเล้ียงดูปลำอยำ่งดีท่ีสุด    ทั้งพ่อแม่ของพี่เองก็รักปลำเหมือนกบั
ปลำจะเป็นลูกสำวของท่ำนอีกคนหน่ึง    ซ ้ำยงัดูเหมือนวำ่จะรัก
ปลำมำกกวำ่พี่ดว้ยซ ้ำ” 
 ทบัพูดปลอบปลำเสียงโยนอ่อน   เพรำะคิดวำ่ปลำอำจจะ
ก ำลงัเป็นทุกขใ์จเร่ืองท่ีตอ้งเขำ้มำอยูใ่นบำ้นเขำ 
 ปลำยิม้อยำ่งเศร้ำๆและส่ำยหนำ้ 
 “มนัไม่ใช่อยำ่งท่ีพี่ทบัคิดหรอกจ๊ะ     แต่ท่ีปลำก ำลงัคิด
อยูใ่นตอนน้ีก็คือเร่ืองกำรตำยของพ่อ   ปลำอยำกจะรู้จงัเลยวำ่   
ใครคือคนท่ีฆ่ำพ่อของปลำ   คนหรือผี   หรือวำ่จะเป็นสัตว์
ประหลำดอะไรสักอยำ่ง” 
 “โถปลำ    พี่สงสำรปลำจงัเลย” ทบัพูดเสียงอ่อนเศร้ำ 
 “พี่ทบัสงสำรปลำจริงๆหรือจ๊ะ”   ปลำหนัมำถำมดวงตำมี
แววหวงัเกิดขึ้นทนัที 
 “ใช่จ๊ะ   พี่สงสำรปลำมำกเลย   มีอะไรท่ีพี่พอจะช่วยปลำ
ไดก้็บอกพี่มำเถอะนะ   พี่พร้อมเสมอท่ีจะช่วยปลำ”   ทบัพูด
ออกมำจำกใจจริงของเขำ    และก็เขำ้ทำงของปลำเขำ้พอดี 
 “งั้นพี่ทบัก็จะตอ้งพำปลำไปท่ีเรือนไทยร้ำงนัน่นะจ๊ะ   
ปลำอยำกจะรู้วำ่   ท่ีนัน่มนัมีอะไรแอบซ่อนไวห้รือเปล่ำ    ท ำไม
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ทุกๆคนท่ีเขำ้ไปในท่ีนัน่จะตอ้งเหมือนเอำชีวิตไปทิ้งกนัแทบทุก
คน” 
 “ตกลงปลำ   พี่จะพำปลำไปเอง    แต่ตอ้งไปกนัตอน
กลำงวนันะ   กลำงคืนมนัน่ำกลวั” 
 ทบัรับปำกทนัที    และปลำก็เห็นดว้ย    ไปกลำงวนันัน่ดี
ท่ีสุดแลว้    เพรำะในท่ีตรงนั้นก็ยงัไม่มีใครรู้แน่ชดัวำ่มนัมีอะไร
เร้นลบัแอบซ่อนอยูก่นัแน่ 
 ท่ีรู้ๆก็คือวำ่   บำ้นเรือนไทยหลงัใหญ่หลงันัน่มนัเป็น
บำ้นเรือนไทยของนำงบุญน ำ   และนำงบุญน ำก็ตำยไปเสียนำน
สิบปีมำแลว้ดว้ย    ตำยก็เพรำะกินยำฆ่ำตวัตำย 
 ยำมบ่ำยท่ีพระอำทิตยก์ ำลงัจำ้อยูก่ลำงทอ้งฟ้ำ    อำกำศ
ร้อนอำ้วเหมือนฝนจะตก   แสงแดดก็ไม่มี     ทอ้งฟ้ำคร้ึม   อบอำ้ว    
ลมไม่มีพดัผำ่นมำใหค้วำมเยน็แมล้ะออง   มนัน่ิงสนิท     ใบไมย้งั
ไม่กระดิกไหว 
 ร่ำงของสองหนุ่มสำวต่ำงพำกนัยอ่งเขำ้ไปในสวนนำง
บุญน ำอยำ่งเงียบๆ    กลวัเสียงเหยยีบก่ิงไมห้รือใบไมแ้หง้ท่ีดงั
สวบสำบจะดงัไปจนเจำ้ตวัประหลำดมนัจะไหวตวัเสียก่อน 
 เป้ำหมำยของสองหนุ่มสำวนัน่ก็คือ   เรือนไทยร้ำงของ
นำงบุญน ำ      เรือนไทยท่ีปลูกอยูก่ลำงสวนผลไมบ้นเน้ือท่ีหำ้ไร่     
แต่มนัก็ไร้ประโยชน์ใดๆ    เหมือนกบัถูกทิ้งขวำ้ง   สำเหตุก็เพรำะ   



7 

 

เจำ้ของหวง   หวงกระทั้งลูกหลำน    หลำยๆคร้ังท่ีลูกหลำน
ประกำศขำยเรือนไทยพร้อมสวนอีกหำ้ไร่    ลูกหลำนก็ตอ้งมีอนั
เป็นไป   เจ็บป่วยขึ้นมำทนัที   จะยำ้ยเขำ้มำอยูก่็ไม่ได ้  เพรำะเพียง
แค่จะมำนอนพกัผอ่นวนัสองวนัยงัถูกนำงบุญน ำอำละวำดจนตอ้ง
เผน่ออกจำกเรือนไทยในเวลำค ่ำคืน 
 เขำ้ใกลเ้รือนไทยเขำ้มำมำกแลว้    ยิง่เขำ้ใกลก้็ยิง่วงัเวงน่ำ
กลวั    บรรยำกำศชวนขนลุก    และไอท่ี้จะชวนขนลุกยิง่ขึ้นไป
กวำ่บรรยำกำศนัน่ก็คือ     นำงบุญน ำท่ีวำ่ตำยไปสิบปีแลว้    
ขณะน้ีร่ำงของนำงบุญน ำก ำลงันัง่หอ้ยขำอยูก่บัแคร่ท่ีใตถุ้นเรือน
ไทยนัน่เอง 
 “พี่ทบัเห็นเหมือนกบัท่ีปลำเห็นไหมจ๊ะ” 
 ปลำหนัมำถำมทบั   แต่ทบักลบัน่ิงเฉยเหมือนหุ่นยนต ์   
แลว้จำกนั้นร่ำงของทบัก็ลม้ลงทั้งยนื    สติสัมปชญัญะของทบัก็
ดบัวูบลง    เดือดร้อนปลำท่ีตอ้งพยำยำมลำกเอำตวัของทบักลบัมำ
ยงับำ้น 
 ร่ำงของทบันอนสงบน่ิงอยูก่บัท่ีนอนโดยท่ีมีพ่อแม่และ
ปลำตลอดจนชำวบำ้นหลำยๆคนต่ำงลอ้มวงเฝ้ำดูอำกำรของทบั 
 ในควำมรู้สึกของทบัท่ีเหมือนกบัควำมฝันหรือควำมจริง
ทบัเองก็สุดจะเดำ    ทบัเหมือนเดินอยูค่นเดียวในท่ีกวำ้ง   แต่ท่ีนัน่
ก็มืดและเยน็อยำ่งแปลกประหลำด   แต่ทบัก็ยงัพอท่ีจะมองเห็น
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ภำพเหตุกำรณ์ตรงหนำ้อยำ่งลำงๆ     และไดย้นิเสียงอยำ่งชดัเจน    
เป็นเสียงของหญิงวยักลำงคนท่ีก ำลงัพูดโตต้อบอยูก่บัชำยวยั
กลำงคนเช่นกนั 
 “ไอเ้จิมพูดควำมจริงมำเด๋ียวน้ีนะ    เอง็พำอีนงัหนำ้ขำว
เขำ้มำอยูใ่นบำ้นขำ้ท ำไม” 
 “อีน่ีมนัไม่มีทั้งดอกและตน้คืนขำ้สินงับุญน ำ    ขำ้ก็เลย
ตอ้งจ ำเป็นเอำตวัมนัมำขดัดอก” 
 “เอง็มนับำ้กำมสิ   เอง็อยำ่อยูเ่ลยไอเ้จิม” 
 แลว้จำกนั้นดำบท่ีอยูใ่นมือของนำงบุญน ำก็ฟำดฟันลงท่ี
ล ำคอของนำยเจิมจนขำดกระเด็น    นำงบุญน ำทิ้งดำบลงกบัพื้น    
นัง่ร้องไหเ้สียใจอยูค่รู่หน่ึง    แลว้จำกนั้นก็จดัแจงเผำศพนำยเจิม
เสียท่ีหลงัเรือนไทย 
 ทบัเห็นอยำ่งจะๆใจก็ยิง่เตน้ระรัว    คิดท่ีจะถอยหลงัและ
ว่ิงหนีไปใหไ้กลๆจำกเรือนไทยร้ำงหลงัน้ี    แต่แลว้ทบัก็ตอ้งหยดุ
ฝีเทำ้ชะงกังนั    เพรำะมีเสียงของผูช้ำยคนหน่ึงร้องขอชีวิตกบันำง
บุญน ำขึ้นมำ    และเสียงนั้นก็คือ   เสียงของนำยปีพ่อของปลำ
นัน่เอง 
 “อยำ่ท ำอะไรฉนัเลยนะแม่บุญน ำ    ไหนๆแม่บุญน ำก็ตำย
ไปแลว้    มะม่วงในสวนน่ีน่ะ    คิดเสียวำ่ใหท้ำนแก่คนยำกจน
อยำ่งฉนัดว้ยเถอะนะ” 
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 เสียงนำยปีพ่อของปลำวิงวอนชวนสงสำร    แต่นำงบุญ
น ำกลบัจอ้งมองนำยปีดว้ยดวงตำท่ีแดงกร ่ำรำวกบัสีเลือด 
 “ไม่ได ้   ขำ้จะไม่ยอมใหใ้ครหนำ้ไหนเขำ้มำเก็บมะม่วง
ของขำ้    หรือจะเป็นผลไมอ่ื้นๆของขำ้ไปจำกสวนของขำ้อยำ่ง
เด็ดขำด    ใครหนำ้ไหนก็ช่ำงหำกจะกลำ้เขำ้มำในสวนของขำ้   
มนัผูน้ั้นตอ้งตำยทุกๆคน” 
 พูดจบร่ำงของนำงบุญน ำก็กลำยมำเป็นหมำป่ำ    มนั
กระโจนเขำ้หำร่ำงของพ่อปลำ    แลว้กดัท่ีล ำคอจนเลือดกระฉูด   
กดักินรำวกบัจะกระหำยมำแรมปี    แลว้เสียงหวัเรำะอนัแหลม
โหยหวนของนำงบุญน ำก็ดงัออกมำจำกปำกอนัหนำใหญ่ของเจำ้
หมำป่ำตวันั้น 
 ทบักลวัจนใจสั่นสะทำ้น    เผลอร้องตะโกนดงักอ้งบำ้น    
จนทุกๆคนท่ีนัง่ลอ้มรอบตวัทบัอยูต่อ้งพลอยผวำตำมไปดว้ย 
 “ทบั    รู้สึกตวัแลว้หรือลูก”   เป็นเสียงของแม่ทบัท่ีเรียก
ทบัดว้ยควำมห่วงใย 
 ทบัค่อยๆปรือตำขึ้นอยำ่งชำ้ๆ    และเม่ือจะตอ้งเห็นทุกๆ
คน    ทบัก็ยิม้อยำ่งโล่งอก    แลว้ทบัก็เล่ำถึงเหตุกำรณ์ในควำมฝัน
ท่ีเหมือนกบัควำมจริงใหแ้ก่ทุกๆคนฟัง 
 ชำวบำ้นหลำยๆคนท่ียงัไม่ลืมนำงบุญน ำต่ำงก็ลง
ควำมเห็นเหมือนกนัวำ่   แทจ้ริงแลว้นำยเจิมท่ีนำงบุญน ำบอกวำ่
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หำยหนีไปอยูก่บัเมียนอ้ยนัน่   ควำมจริงก็ถูกนำงบุญน ำฆ่ำตำย
น่ีเอง    และท่ีนำงบุญน ำตอ้งกินยำฆ่ำตวัตำยก็คงจะเป็นเพรำะทน
คิดถึงนำยเจิมไม่ไหว 
 ส่วนชำวบำ้นท่ีพำกนัไปตำยในสวนของนำงบุญน ำ    
ตลอดจนนำยปีพ่อของปลำ   ก็คงจะเขำ้ไปขโมยผลไมใ้นสวนของ
นำงบุญน ำกนั     ตำมปกติเม่ือนำงบุญน ำมีชีวิตอยู ่   แมผ้ลไม้
เน่ำๆในสวนของนำงบุญน ำ   นำงบุญน ำก็ยงัไม่เคยคิดท่ีจะใหใ้คร
ไดกิ้นกนัเลย 
 และท่ีชำวบำ้นหรือนำยปีพ่อตอ้งตำยกนัอยำ่งสภำพท่ี
อุจำดตำนัน่   ก็คงจะเป็นเพรำะนำงบุญน ำบำปหนำ      และไม่มี
ใครท ำบุญกรวดน ้ำใหกิ้นจึงตอ้งกลำยมำเป็นผีหมำป่ำคอยดกักดั
กินผูค้นท่ีเขำ้ไปขโมยผลไมใ้นสวนนัน่เอง 
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