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คาํนาํ 

เขาเป็นคนดี  แต่ชะตาชีวติไดเ้ล่นตลกกบัเขา   ทาํใหเ้ขา

ตอ้งจบชีวติลงอยา่งน่าอนาถเพราะความชุ่ยของยมทูตข้ีเมาตน

หน่ึง  หลงัจากท่ีไดถู้กท่านพญามจัจุราชสั่งลงโทษใหข้งัอยูแ่ต่ใน

นรกมานานนบัเป็นหลายหม่ืนๆปี  เม่ือพน้คดีออกมาได ้ ยมทูต

ยงัคงก่อความผดิเดิมๆ  คือทาํงานผดิ  ควา้เอาดวงวญิญาณผดิไป

อีกเพราะความเมา  และเพื่อเป็นการไถ่บาปท่ีไดก้ระทาํผดิลงไป

ต่อดวงวญิญาณบริสุทธ์ิ   ยมทูตจึงแสดงความรับผดิชอบโดยการ

ท่ียนิยอมใหเ้ขามาเกิดใหม่ได ้  แต่เขาไม่ปรารถนาท่ีจะเกิดในทอ้ง

ของผูใ้ด   ท่านยมทูตจึงตะเวนพาเขาหาร่างใหม่   แต่ทุกร่างก็ไม่

เป็นท่ีพอใจแก่เขา  สุดทา้ยยมทูตข้ีโมโหจึงถีบเขาเขา้ไปในร่าง

ของสัตวต่์างๆ   เพราะความชุ่ยของยมทูตนัน่เอง   จึงกลายเป็น  

“ยมทูตท่าจะเพี้ยน” 

    ฝากดว้ยนะคะ  “ยมทูตท่าจะเพี้ยน” นิยายท่ีใหข้อ้คิด

หลายๆอยา่งทั้งความดีและความเลวบวกกบัความสนุกสนานอนั

เน่ืองมาความเพี้ยนจากยมทูต  ทั้งเร่ืองข้ีเมาและเร่ืองสาวๆสวยๆท่ี

ยมทูตตนน้ีโปรดปานเป็นนกัหนา   ท่ีเคยลงเป็นตอนๆมาแลว้เม่ือ

20กวา่ปีก่อนกบันิตยสารยอ้นรอยกรรม   และไดเ้คยถูกจดัทาํเป็น

เล่มมาเม่ือ20กวา่ปีก่อนเช่นกนัค่ะ  จนมาเป็นละครทีวท่ีีได้
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ดดัแปลงเป็นละครทีวเีร่ืองหน่ึง  ซ้ึงผูเ้ขียนตอ้งขออภยัดว้ยท่ีจาํช่ือ

เร่ืองไม่ไดจ้ริงๆค่ะ  หรือแมก้ระทัง่รวมเล่มกบัสาํนกัพิมพอ์ะไรก็

ยงัจาํไม่ไดอี้กเช่นกนั  เน่ืองจากเป็นเวลาท่ีนานมาแลว้ค่ะ  แมข้ณะ

ตน้ฉบบัจริง(สมยัก่อนเป็นพิมพดี์ด) ยงัหายไปหมดแลว้  ขณะท่ี

พิมพใ์หม่วริษฐายงัตอ้งดดัลอกจากหนงัสือเก่าท่ีเพิ่งไปหาซ้ือ

ไดม้าจากร้านหนงัสือเก่าค่ะ   

ขอฝาก”ยมทูตท่าจะเพี้ยน”  ไวก้บัท่านผูอ่้านท่ีรักทุกๆ

ท่านอีกคร้ังนะคะ 

กราบขอบพระคุณท่านผูอ่้านทุกๆท่านค่ะ  จากใจวริษฐา 
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ยมทูตท่าจะเพี้ยน1 “วริษฐา” 

เสียงดงัฉบัๆของกรรไกรตดัหญา้ท่ีมาจากฝีมือของชาย

ชราวยัหกสิบกวา่ปี  แต่ทวา่ยงัคงดูแขง็แรงดุจเดียวกบัหนุ่มๆ

ทัว่ไป  ก็คงเป็นเพราะมนัคืออาชีพดัง่เดิมของชายชรานัน่เอง 

เพราะความยากจนและก็จนมาแต่กาํเนิดอีกดว้ย   ชายชรา

จึงจาํใจท่ีตอ้งกม้หนา้กม้ตาอยูก่บัอาชีพคนสวน  นบัตั้งแต่ท่ี

คุณท่านทั้งสองยงัคงดาํรงชีพอยูแ่ละมาบดัน้ีทั้งสองคุณท่านก็ได้

ลาจากโลกไปนานก่อนท่ีจะถึงวยัอนัสมควร   แต่ทั้งสองคุณท่านก็

ไดทิ้้งทายาทคนเดียวไวใ้หค้รอบครองทรัพยส์มบติัอนัมหาศาล

แทน 

คุณเจตน์บุตรชายคนเดียวของคุณท่านทั้งสองจึงรับ

ครอบครองมรดกตกทอดท่ีมาจากบิดามารดาแต่ยงัเยาวว์ยั   และก็

ไม่พน้ชายชราผูน้ี้อีกนัน่แหละท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีดูแลคุณเจตน์มาแต่

เล็กแทนคุณท่านทั้งสอง   จนกระทัง่คุณเจตน์ไปเรียนจบมาจาก

อเมริกาดินแดนอนัไกลโพน้โนน้น่ะ   ซ่ึงเป็นขณะเดียวกนัลาวณัย์

ลูกสาวคนเดียวของชายชราเองกลบัเรียนจบแค่ ป.หก  ใน

โรงเรียนวดัแห่งหน่ึงใกล้ๆ กบับา้นของคุณเจตน์นัน่เอง 

เสียงฝีเทา้ท่ีย ํ่าเดินมาบนพื้นหญา้และไดม้าหยดุยนืน่ิงอยู่

ตรงหนา้ชายชรา  มือท่ีสั่นเทาและกาํลงัจบักรรไกรตดัหญา้จึงหยดุ
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ชะงดั   และค่อยๆเงยหนา้ข้ึนมองใบหนา้อนัหล่อคมของชายหนุ่ม

ดว้ยแววตาท่ีรักและเคารพบูชาอยา่งยิง่ 

 “กาํลงัทาํอะไรอยูล่่ะตาสุก”  เสียงของเจา้ของร่างสูงเป็น

สง่าของผูท่ี้เดินมาหยดุน่ิงอยูต่รงหนา้ตาสุกเอ่ยข้ึนพร้อมกบั

รอยยิม้ท่ีแอบแฝงความหมายบางอยา่งไวภ้ายในใจของเขา 

“ผมกาํลงัตดัหญา้อยูต่ามหนา้ท่ีของผมไงครับ”   

ตาสุกตอบและทาํท่าคลา้ยกบัจะกม้หนา้กม้ตาตดัหญา้ต่อ   

แต่เม่ือสบกบันยัน์ตาของชายหนุ่มท่ีกาํลงัใชส้ายตาเหมือนกาํลงั

จะกวาดสายตามองหาอะไรบางอยา่ง  ตาสุกอดใจไม่ไดจึ้งเอ่ยถาม

ไปวา่ 

“เอะ๊!  นัน่คุณเจตน์มองหาอะไรอยูห่รือครับ”   รอยยิม้ท่ี

แสนอ่อนโยนเร่ิมผดุข้ึนท่ีริมฝีปากของชายหนุ่ม  พร้อมกบัแววตา

อนัหวานซ้ึง   อีกทั้งยงัท่าทีอนัขดัๆเขินๆยงัไงพิกลจนตาสุกตอ้ง

จอ้งมองใบหนา้ของชายหนุ่มดว้ยความฉงนสนเท่ห์เป็นยิง่นกั 

“เปล่าน่ี  ฉนัเปล่ามองหาอะไร”  เจตน์ตอบโกหกไปดว้ย

แววตาข้ีเล่นระคนแววหวาน 

“เปล่าอะไรกนัครับ   ผมเห็นยงัคุณเจตน์ชะเงอ้มองหาอยู่

น่ีไงครับ  จะหาอะไรก็บอกผมมาสิครับ  ผมจะไดช่้วยหาใหไ้ง

ครับ”  ตาสุกถามดว้ยนํ้าเสียงท่ีแหบแหง้ตามวยัชราของแก 
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คราวน้ีเจตน์มิใช่แต่จะยิม้ขดัๆเขินๆเพียงอยา่งเดียวเสีย

แลว้   ทวา่แขนทั้งสองขา้งของเขายงัคงไขวไ้ปมา   ในบางขณะตา

สุกยงัแอบเห็นวา่เจตน์ใชส้องมือของเขาบีบมือของเขาเองไปมา

ก่อนท่ีจะเอ่ยกระไรข้ึนมากบัตาสุกอีกดว้ยนํ้าเสียงและแววตาอนั

ร่าเริงร่ืนรมณ์เหมือนเด็กนอ้ยท่ีกาํลงัจะไดข้องเล่นท่ีโดนใจ   จน

ตาสุกตอ้งรู้สึกแปลกใจ 

“เออตาสุก   แลว้ลูกสาวของตาสุกน่ะเคา้หายไปไหนซะ

ล่ะ”  ยิง่เอ่ยถามไปถึงลูกสาวคนสวยของตาสุก  เจตน์ยิง่ออก

อาการแปลกๆ   ยนืบีบตวัไปมา 

“คุณเจตน์   คุณจะไปถามหามนัทาํไมหรือครับ   นงั

ลาวณัยลู์กสาวของผม”  ตาสุกเอ่ยอยา่งคนท่ีเจียมตน  ไม่คิดมกั

ใหญ่ใฝ่สูง   แมส้ายตาและนํ้าเสียงของเจตน์กาํลงัจะบอกความใน

ใจของเขาท่ีมีต่อลาวณัย ์

“เปล่า   เห็นคนบา้นเดียวกนัน่ะ  พอไม่เห็นหนา้ตากนัก็

เลยอดใจไม่ไดท่ี้จะถามหาน่ะ” 

เจตน์วา่พลางก็พยายามป้ันสีหนา้ใหเ้นียน   แต่ทวา่ตาสุก

ยงัคงใชส้ายตาท่ีฉงนจอ้งมองใบหนา้อนัหล่อคมคายอยา่งไม่

กระพริบ 

“วา่ไงละตาสุก  ฉนัถามน่ะยงัไม่ตอบฉนัเลยนะ” 
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“มนั มนั มนัไป...” ตาสุกอึกๆอกัๆตอบเจตน์ไปอยา่งไม่

เตม็เสียงสักเท่าไหร่นกั 

“วา่ไงละตาสุกตอบฉนัสักทีสิฉนัรอคาํตอบของตาสุกอยู่

นะ” ใบหนา้อนัหล่อเฟ้ียวของคนถามเร่ิมมีสีหนา้โกรธข้ึนมานิดๆ

ขณะท่ีถาม 

“สง...สงสัยวา่นงัลาวลัยม์นัจะไปเท่ียวบา้นเพื่อนของมนั

นะครับคุณเจตน์” ตาสุกจาํใจท่ีตอ้งโกหกกบัเจตน์แบบขอไปที  

โกหกไปทั้งท่ีรู้แก่ใจแลว้วา่ลาวลัยน์ั้นหายไปกบัใคร 

              บณัฑรชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกบัลาวลัยอี์กทั้งยงัเป็น

คนรักของหล่อนเสียอีกดว้ยเป็นนกัเลงหวัไมท่ี้ตาสุกเองก็แสนจะ

เกลียดชงั 

               แต่ในขณะท่ีตาสุกเกลียดชงัต่อบณัฑรนั้นลาวลัยก์ลบัรัก

ใคร่ปานจะกลืนกินก็วา่ได ้

              การท่ีลาวลัยห์ายไปจากบา้นอยา่งน้ีตาสุกเองก็พอท่ีจะเดา

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่ลาวลัยน์ั้นจะตอ้งหลบหนีไปพบกบับณัฑรท่ี

ตลาดสดดงัเคย    แมว้า่ตาสุกจะเกลียดชงัและไม่เคยนิยมชมชอบ

การแสดงของลาวลัยท่ี์แสดงต่อหนา้บณัฑรนั้น  แต่ตาสุกเองก็มิ

กลา้แมแ้ต่คาํนอ้ยนิดท่ีจะพูดใหล้าวณัยต์อ้งเจบ็ชํ้าหวัใจ   ตอ้งเก็บ

เอาความเจบ็ชํ้าคร้ังน้ีไวแ้ต่ภายในใจของแกแต่เพียงผูเ้ดียว   
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สงสารเพราะเห็นวา่ลาวณัยต์อ้งกาํพร้าแม่มาแต่เล็ก   แม่ของ

ลาวณัยน์ั้นตอ้งจากลฃาวณัยแ์ละตาสุกไปตั้งแต่อายเุพียงแค่

สามสิบกวา่ๆดว้ยโรคมะเร็ง   ตาสุกจึงตอ้งกลายเป็นพ่อและแม่

ใหก้บัลาวณัยใ์นเวลาเดียวกนั 

“ไปเท่ียวบา้นเพื่อนเหรอ  และจะไปนานไหมล่ะกวา่ท่ี

ลาวณัยเ์คา้จะกลบัมาบา้นน่ะ” 

เจตน์ยงัคงถามต่อดว้ยนํ้าเสียงออ้นวอน   อ่อนโยน  น่ิม

นวล  ซํ้ านยัน์ตายงัมีแววเร้นลบัแอบแฝงอยู ่

“คุณเจตน์จะใชง้านอะไรมนัหรือครับ   ใช่ผมแทนนงั

ลาวณัยม์นัก็ไดน่ี้ครับ” 

ตาสุกเอ่ยเสียงแผว่เบาประสาซ่ือๆของแก    เม่ือมีความ 

สงสัยวา่เจา้นายอยา่งเจตน์นัน่อาจจะมีอะไรใหก้บัลาวณัยไ์ดรั้บใช ้  

และเม่ือสถานท่ีตรงน้ีไม่มีตวัของลาวณัย ์  ตาสุกจึงพร้อมและเตม็

ใจท่ีจะกระทาํงานทุกอยา่งแทนลาวณัยต์ามท่ีเจตน์ตอ้งการ 

“ ไม่  ฉนัไม่ไดจ้ะใชง้านอะไรเคา้หรอก   เพียงแต่   ฉนั    

ฉนั   ฉนัอยากจะคุยกบัลาวณัยเ์คา้น่ะ” 

เจตน์ตอบอยา่งเขินๆ  ใบหนา้อนัหล่อคมมีสง่าปรากฏ

รอยยิม้แกมปลอบนิดๆ 

ตาสุกพูดเสียงอ่อนโยน  สุภาพ  เกรงอกเกรงใจอยา่งท่ีสุด   
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ตามประสาซ่ือๆของแก   เม่ือมีความสงสัยวา่เจา้นายมีประสงคท่ี์

จะใชง้านต่อลาวณัยลู์กสาวคนเดียวของแก   เม่ือไม่มีตวัลาวณัยอ์ยู ่

ณ. ท่ีตรงน้ี   ตาสุกจึงยนิยอมพร้อมใจท่ีจะกระทาํงานแทนลาวณัย์

ทุกอยา่งท่ีเจนตต์อ้งการใชง้านต่อลาวณัย ์

“ไม่  ฉนัไม่ไดจ้ะใชง้านอะไรเคา้หรอก  เพียงแต่ฉนั...... 

ฉนั.....ฉนัอยากจะคุยกบัลาวณัยเ์คา้น่ะ” 

เจตน์ตอบอยา่งเขินๆ  ใบหนา้อนัหล่อคมมีสง่าปรากฏ 

รอยยิม้แกมปลอบนิดๆ 

ตาสุกเงยหนา้ข้ึนจอ้งมองใบหนา้หล่อคมของเจา้นาย 

อยา่งสนเท่ห์จนอยากจะระบายลมหายใจคลายความอึดอดั 

“เออตาสุก   ลาวณัยเ์คา้มีแฟนแลว้หรือยงัล่ะ”  ร่างสูงเป็น 

สง่าของเจนตย์นืมว้นตวัไปมา   สองมือท่ีกาํแน่นเขา้หากนัดว้ย

ความเขิน 

และดว้ยความกลา้หาญท่ีมากกวา่ตาสุกจะคิดไปถึงเสีย 

แลว้   หากแต่ความกลา้หาญในคร้ังน้ีของเจตน์ก็คงจะมาจากแรง

รักผลกัดนัในหวัใจของเขานัน่เอง   เพราะตั้งแต่ท่ีบินกลบัมาจาก

เมืองนอกนัน่เจตน์ก็ไดแ้ต่เฝ้าดูลาวณัยทุ์กเชา้คํ่า  ใบหนา้สีขาวของ

เขาเร่ิมแดงซ่านดว้ยความขวยเขินสะเทิ้นอาย 

และดว้ยถอ้ยคาํ  ท่าทีท่ีเปล่ียนไปของเจตน์นัน่เองท่ีทาํให้ 
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ตาสุกเร่ิมหูตาสวา่งข้ึนมา  ก็คนเคยเป็นหนุ่มมาก่อน   เคยผา่น

ความรัก   ทาํไมตาสุกจะไม่รู้วา่เจตน์กาํลงัคิดอยา่งไรกบัลาวณัย ์  

ทวา่ตาสุกเองก็ยงัอดท่ีจะผวาใหก้บัคาํถามจากเจตน์ไม่ได ้  หาก

ลาวณัยอ์ยู ่ณ. ท่ีตรงน้ี  และไดรั้บรู้ถึงคาํถามของเจตน์   รวมจนไป

ถึงท่าทางท่ีเขินอายของเจตน์ในยามน้ีแลว้  ตาสุกก็ยงัแอบคิด

ไม่ไดว้า่  ระหวา่ง  คุณเจตน์  ชายหนุ่มรูปงาม  นิสัยดี   นกัเรียน

นอก  และร่ํารวย   กบับณัฑรผูช้ายท่ีรูปชัว่ตวัดาํ  นิสัยชัว่   นกัเลง   

ตาสุกก็ยงัอยากจะรู้วา่    ลาวณัยจ์ะเลือกใคร? 

ตาสุกแอบขอดค่อนนินทาลาวณัยอ์ยูใ่นใจ  พร้อมกบัแอบ 

ลอบระบายลมหายใจยาวเหยยีด   รู้สึกหายใจไม่ทัว่ทอ้ง   ไดแ้ต่

นัง่จอ้งมองใบหนา้หล่อคมของอีกฝ่าย   พร้อมๆกบัอา้ปาก   

นยัน์ตาคา้งอยูเ่ช่นนั้น 

ระหวา่งเจตน์กบัลาวณัยอ์นัท่ีจริงแลว้ก็ต่างกนัราวฟ้าและ 

ดิน   เจตน์เปรี่ยบเสมือนกบัเทวดาท่ีอยูแ่ต่บนฟ้าสวรรค ์  ส่วน

ลาวณัยก์็เปรียบดงักบันางมนุษยธ์รรมดาทัว่ๆไปคนหน่ึง   ท่ีไม่มี

อะไรวเิศษวิโสเลยสักอยา่ง  เวน้แต่เพียงความงดงามบนใบหนา้

เท่านั้น   แต่ตาสุกก็ยงัแอบช่ืนชมในความมีนํ้าใจของเจตน์ท่ียงั

อุตส่าห์เอ้ือเฟ้ือต่อลาวณัยลู์กสาวของตาสุกถึงเพียงน้ี 

ตาสุกพยายามท่ีจะสะกดกลั้นความปิติยนิดีมิให้ตอ้งออก 


