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จากใจผูเ้ขียน 

 สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านท่ีรักทุกๆท่าน  “ยมทูตท่าจะเพี้ยน” 

เล่ม2 ออกมาพบกบัท่านผูอ่้านแลว้ค่ะ  ความเดิมจากตอนท่ีแลว้  

ลาวณัยเ์ร่ิมมองเห็นเงินตรามีค่าเหนือไปจากความรักท่ีมีต่อบณัฑร

ซะแลว้สิคะ  และเร่ืองราวจะดาํเนินต่อไปอยา่งไรนั้น  ความสนุก

และความเขม้ขน้จะมีมากข้ึนมาอีกสักเพียงใด  ขอเชิญท่านผูอ่้าน

ท่ีรักติดตามไดใ้น “ยมทูตท่าจะเพี้ยน” เล่ม2 น่ีไดแ้ลว้ค่ะ 

     กราบขอบพระคุณท่านผูอ่้านท่ีรักทุกๆท่านค่ะ  

ขอใหร่ํ้ารวยมีความสุขกนัทุกๆท่านนะคะ 

     วริษฐา 
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ยมทูตท่าจะเพี้ยน 6  “วริษฐา” 

ความหวงัท่ีจะไดต้วัลาวณัยก์ลบัคืนมานัน่พงัพินาศแน่   

หลงัจากท่ีบณัฑรไดพ้บหนา้กบัลาวณัยใ์นหนนั้น   ท่ีสุดเขาจึงตอ้ง

พาหวัใจอนับอบชํ้าหลบหนีมาเลียแผลใจใหก้บัตวัของเขาเองยงั

ชนบทแห่งหน่ึง 

ตอ้งเดินกม้หนา้เพราะยงัไม่ตอ้งการท่ีจะใหผู้ค้นไดเ้ห็น

นํ้าตาของเขาท่ีกาํลงัไหลรินลงมาตามแกม้ทั้งสองขา้ง 

เพราะภาพในคร้ังสุดทา้ยท่ีพบกบัลาวณัยม์นัช่าง

เหมือนกบัภาพหลอกหลอนใหเ้ขาตอ้งเจบ็ปวดอยูใ่นหวัใจทุก

ขณะจิต   ยากยิง่ต่อการอธิบาย  สุดแสนท่ีจะเจบ็ชํ้าอบัอายท่ีถูกคน

รวยแยง่คนรักไปซ่ึงๆหนา้เช่นน้ี 

จะโทษฝ่ายชายขา้งเดียวก็คงไม่ถูกนกั   หากวา่ฝ่ายหญิง

จะไม่ใหค้วามร่วมมือ   ดว้ยความเกลียดและชิงชงัในตวัของเจตน์

และลาวณัยมี์มากเท่าๆกนั 

ยิง่คิดก็ใหย้ิง่แคน้เคืองขุ่นใจแสนยิง่นกั   เจบ็เขา้ไปถึง

กระดองใจจนกลายเป็นความพยาบาทอาฆาตมาดร้าย 

ทั้งท่ีคร้ังหน่ึงเขาเคยใหค้วามรักและเทิดทูนลาวณัยอ์ยา่ง

จนใจ   แมแ้ต่ชีวติของเขาก็ยงัมอบใหก้บัหล่อนได ้  หากหล่อน

นั้นตอ้งการ 
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มาบดัน้ีมนัไดก้ลายเป็นพิษรักแรงอาฆาตไปเสียแลว้...... 

ตอ้งเดินหอบห้ิวเอาหวัใจอนับอบชํ้ามาจนกระทัง่สุด

หมู่บา้น   ส่ิงแรกท่ีปรากฏกบัสายตาของบณัฑรนัน่ก็คือ  สระนํ้าท่ี

มีตะไคร่   จอก  แหนลอยเตม็อยู ่ เกือบกลบใบบวัท่ีสุมดว้ยกนั

แทบแลไม่เห็นนํ้าอนัดาํคลํ้า  ถดัจากสระน้ีไปสักหา้เส้นก็แลเห็น

เรือนไมช้ั้นเดียวท่ีเก่าคร่ํา   ตวัเรือนตั้งอยูใ่ตต้น้กร่างใหญ่ 

บณัฑรเดินออ้มสระนํ้าตรงไปยงับา้นไมห้ลงันั้น   ประตู

เปิดแงม้อยูพ่อดี   เขาจึงถือวิสาสะกา้วข้ึนบนัไดเรือนนัน่อยา่งคน

เคยชิน 

“พี่เสือ   พี่เสือ  พี่เสือฉนัมาแลว้”  

บณัฑรร้องเรียกผูท่ี้นอนกระดิกขาอยูภ่ายในเรือน   แลว้

เขาคนนั้นก็ยิม้อยา่งเห้ียมเกรียมสมกบัช่ือเสือใหก้บับณัฑร    ก็

เพราะในอดีตเขาคือเสือร้ายท่ีปลน้ชาวบา้นชาวเมืองกิน   มา

ปัจจุบนัเสือจาํเป็นท่ีตอ้งทิ้งอาชีพเดิมเพราะเขาไม่อยากจะมีชีวติ

อยูอ่ยา่งหลบๆซ่อนๆแลว้อีกต่อไป   ขอเป็นคนดีในบั้นปลายของ

ชีวติ   เสือจึงหลบหนีผูค้นท่ีรู้จกัเขามายงัแดนไกลท่ีไม่มีใครรู้จกั

เขา  ทิ้งอดีตกบัคาํวา่เสือไวท่ี้บา้นเดิม 
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บณัฑรกา้วเขา้มาใกล้ๆ กบัเสือ   พลางก็เอากระเป๋าเส้ือผา้

ท่ีมีเพียงใบเดียวติดตวัมาวางลงกบัพื้น   และยกมือข้ึนพนมไหว้

เสืออยา่งผูท่ี้รู้จกัเด็กและผูใ้หญ่ 

เสือลุกข้ึนนัง่   และยิม้เห้ียมเกรียมอีกคร้ังขณะท่ีใชส้ายตา

อนัดุดนัและน่ากลวัจอ้งมองหนา้บณัฑรอยา่งพินิจพิจารณา   และ

เสือก็พบความขมข่ืนอยา่งลึกซ่ึงในดวงตาคู่นั้นของบณัฑร 

“เอง็มาพบขา้อยา่งน้ีน่ะมีอะไรหรือเปล่าวะไอบ้ณัฑร”   

คนถามพูดดว้ยสีหนา้ท่ีเคร่งขรึมทั้งท่ีปกติใบหนา้ของเขา

ก็ไม่ต่างไปจากแดร๊กคูล่าสักเท่าไหร่ 

แลว้ใบหนา้ท่ีคลา้ยกบัแดร๊กคูล่าก็จอ้งมองหนา้บณัฑร

เหมือนกบัจะคน้หาความจริงบนใบหนา้ของบณัฑรอีก  และเขาก็

ไดพ้บความโศกเศร้าใบหนา้นัน่อยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ท่ีสุดเร่ืองราวแห่งความเจบ็ชํ้ าท่ีบณัฑรเพิ่งไดรั้บมา

หมาดๆก็ไดถ่้ายทอดสู่เสือไดรั้บฟังดว้ยหวัใจท่ีร้าวราน   นํ้ าเสียง

ของบณัฑรเร่ิมสั่นเครือข้ึนมาเป็นระยะตามระดบัแห่งความเจบ็ชํ้า

จนอีกฝ่ายยงัรับรู้ถึงอารมณ์ท่ีรุนแรงของบณัฑร 

“เฮ่ย  อยา่คิดมากไปเลยวะไอบ้ณัฑร   ผูห้ญิงน่ะมนัมีคน

เดียวในโลกซะเม่ือไหร่กนั    เดินไปเตะตามยอดหญา้มีให้เลือก
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เยอะ”  เสือเตือนดว้ยสีหนา้ท่ีปกติไม่ทุกขร้์อนแต่อยา่งไรตาม

บณัฑรไปดว้ย 

“ใช่พี่เสือ  ผูห้ญิงน่ะไม่ไดมี้คนเดียวในโลก  แต่ผูห้ญิงท่ี

ฉนัรักน่ีสิ  มนัมีเพียงคนเดียว  คือลาวณัย”์ 

บณัฑรพูดนยัน์ตาชํ้าเศร้า  นํ้าเสียงคลา้ยกลั้นสะอ้ืน 

“เออเอง็มนัก็คงจะรักผูห้ญิงหลายใจคนน้ีมากกวา่รักแม่

ของเอง็ท่ีตายจากไปแลว้สินะ” 

เสือพูดเรียบๆ   แต่ทวา่นํ้าเสียงบ่งบอกวา่กาํลงัประชด

ประชนัใหอี้กฝ่ายไดส้าํนึกถึงผูห้ญิงคนเดียวท่ีเขาควรรักและบูชา

มากยิง่กวา่ผูห้ญิงท่ีช่ือลาวณัย ์ คือแม่คนเดียวของเขา   

 แต่แม่ของบณัฑรก็ไดล้าจากโลกไปนานแลว้น่ี   ป่านน้ี

คงข้ึนสวรรคไ์ปแลว้  ฉะนั้นเขาจึงไม่ควรท่ีจะไปยุง่กบัคนท่ีไป

สบายดีแลว้   เอาเร่ืองของเขาดีกวา่   เร่ืองท่ีสุดแสนเจบ็ชํ้าจน

หวัใจแทบขาดด้ินตาย 

บณัฑรฝืนยิม้อยา่งร้าวรานอีกคร้ัง   แลว้กม้หนา้น่ิง   ไม่

พูดใดๆกบัเสือข้ึนมาอีกเลย   เสือจึงมองดูบณัฑรดว้ยแววตาท่ี

หมัน่ไส้ก่อนท่ีจะเอ่ยอะไรข้ึนมาอีก 

“แลว้น่ีเอง็จะทาํอยา่งไรกบัชีวติของเอง็ต่อไปอีกละ” 
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“ฉนัคิดวา่จะหลบเลียแผลใจสักพกัหน่ึง   วา่แต่พี่เสือ

เถอะจะเตม็ใจให้ฉนัพกัดว้ยอยูด่ว้ยหรือเปล่า” 

ส้ินคาํของบณัฑร   เสือก็เปล่งเสียงหวัเราะออกมาดงัๆ   

ก่อนพูดข้ึนดว้ยนํ้าเสียงท่ีร่าเริง 

“ไอบ้ณัฑร   เด๋ียวน้ีเอง็เห็นขา้เป็นคนใจไมใ้จดาํไปตั้งแต่

เม่ือไหร่กนัวะ  พอนอ้งนุ่งมาขออาศยัอยูด่ว้ยแลว้ทาํรังเกียจจะ

ไม่ใหอ้ยูด่ว้ยน่ะ” 

“ฉนัขอโทษนะพี่เสือ   คือวา่ฉนักาํลงัสับสนคิดอะไรไม่

ค่อยจะถูก   พูดจาก็เลยเพี้ยนๆไปน่ะจะ๊   แต่ท่ีฉนัหลบมาหาพี่เสือ

อยา่งน้ีน่ะ   ฉนัก็มาดว้ยความคิดถึงพี่เสือของฉนัดว้ยนะ   เพราะ

ฉนัรู้วา่ไม่มีท่ีไหนอีกแลว้ท่ีจะเหมาะสมใหฉ้นัไดห้ลบเลียแผลใจ

ไดดี้เท่ากบับา้นของพี่เสือ” 

สีหนา้ของบณัฑรเคร่งเครียดไปอีกคร้ัง   ดวงตายงัคงมี

ร่องรอยของความเจบ็ชํ้า  

“เออมนัก็รู้เหมือนกนัน่ีหวา่   อยูก่บัขา้น่ีแหละ   และขา้

จะหานางในฝันท่ีสวยปานนางฟ้าและสวยกวา่นงัผูห้ญิงหลายใจ

คนนั้นให้เอง็อีกสักร้อยคนพนัคนเลยวะ” 
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เสือสัพพะยอกยิม้ๆ   บณัฑรกลบัน่ิงถึงไม่ยอมรับหรือดดั

คา้นใดๆ   ทวา่ภายในใจยงัอดคิดไม่ไดว้า่   เพราะเสือนัน่ยงัไม่เคย

พบรักกบัหญิงสาวคนใดมาก่อนเลยเขาจึงกลา้พูดข้ึนเช่นนั้นได ้

หากเสือตอ้งมาพบสภาพเดียวกบัเขา   รักผูห้ญิงคนหน่ึง

อยา่งหมดใจ   แลว้จู่ๆหญิงสาวก็ส้ินรักหกัสวาทไปอยา่งไม่ใยดี   

เสือเองก็คงจะพูดไม่ออกเหมือนเช่นกบัเขาในยามน้ี...... 

 ................................................ 

วนัและเวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วเหมือนติดปีกบิน   ใน

ท่ีสุดกาํหนดวนัวิวาห์ของเจตน์กบัลาวณัยก์็ไดม้าถึง   งานเล้ียง

อาหารคํ่าฉลองสมรสของเจตน์และลาวณัยถู์กจดัข้ึนท่ีสนามหญา้

หนา้บา้นของเจตน์นัน่เอง 

ตามตน้ไมน้อ้ยใหญ่ทั้งบริเวณประดบัโคมระยา้   

ประดิษฐเ์ป็นเถาวไ์มด้อกสีสันต่างๆกนัหอ้ยเป็นพุม่สุมทุมพุม่ไม้

เต้ียๆ   มีดวงไฟเล็กๆหลากสีซ่อนไวภ้ายใน   แต่ในเวลาเดียว

กนัแสงจากดวงไฟธรรมชาติก็เร่ิมค่อยๆจางหายไปในความมืด

ของราตรี   แสงไฟจากวทิยาศาสตร์จึงเร่ิมทาํหนา้ท่ีแทนและ

ปรากฏสีเร่ือเรืองข้ึนทีละนอ้ยจนดูงดงามไม่แพใ้นยามกลางวนัเลย  

กระโจมใหญ่สองหลงัตั้งไม่ห่างจากกนัอีกดา้นหน่ึงของ

สนาม  หลงัหน่ึงก็จะเป็นท่ีพกัของพวกคณะดนตรีไทยท่ีมีช่ือเสียง
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กอ้ง  ซ่ึงกาํลงับรรเลงเพลงไทยเดิมไดอ้ยา่งไพเราะสามารถกล่อม

จิตใจของผูค้นท่ีมาในงานให้ตอ้งตกอยูใ่นภวงัคอ์นัแสนสุข   และ

อีกกระโจมหน่ึงก็เป็นท่ีพกัของเคร่ืองด่ืมและอาหารก่อนท่ีจะ

นาํมาเสริฟใหก้บัแขกท่ีมาร่วมและอวยพรคู่บ่าวสาวซ่ึงขณะน้ีได้

นัง่อยูต่ามโตะ๊ต่างๆ 

ใกลจ้ะถึงเวลาสิบเกา้นาฬิกาอนัเป็นกาํหนดรับประทาน

อาหารตามบตัรเชิญแขกท่ีไดรั้บเชิญจึงมากนัจวนครบแลว้ 

สูงเป็นสง่าของเจตน์ในชุดสูทสีขาวสะอาดตากบัเจา้สาว

แสนสวยดว้ยชุดราตรีขาวกระโปรงยาวกบัร่างท่ีบอบบางยนืเคียง

คู่กนัดว้ยใบหนา้ท่ีเป่ียมไปดว้ยความสุขของทั้งสอง 

เจตน์กม้หนา้มองใบหนา้ท่ีงดงามของลาวณัย ์ ยิม้

อ่อนโยนก่อนท่ีจะเอ่ยกระไรข้ึนมา 

“ดูเหมือนแขกจะมาครบกนัหมดแลว้นะลาวณัย ์  ฉนัคิด

วา่เราไปหาท่ีนัง่กนัก่อนดีไหม   ยนือยูอ่ยา่งน้ีนานๆลาวณัยข์อง

ฉนัคงเม่ือยแย”่ 

ลาวณัยเ์งยใบหนา้อนัสะสวยข้ึน   ทอดสายตาจอ้งมอง

เจตน์ดว้ยแววตาข้ีเล่นซ่อนแววเจา้ชูก่้อนท่ีจะพูดกบัเขาข้ึนดว้ย

นํ้าเสียงท่ีแสนหวานระร่ืนอยา่งย ัว่เยา้ 
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“ไม่เม่ือยหรอกค่ะคุณเจตน์   ลาวณัยอ์ยากยนืเคียงคู่ขา้ง

กบัคุณเจตน์ไปอยา่งน้ีใหน้านๆค่ะ” 

ส้ินคาํหวานจากลาวณัย ์ เจตน์จึงยิม้หวานดวงตาคู่คมกริบ

มีแววหวานเป็นประกายวาววบัจอ้งมองร่างงามระหงของหญิง

สาวแต่ศรีษะจรดเทา้  

“ไม่เอาน่าลาวณัย ์ ฉนัรู้นะวา่ลาวณัยเ์องก็เม่ือยอยู่

เหมือนกนั  แต่ก็ยงัอดท่ีจะเยา้หยอกฉนัไม่ไดน่้ะ” 

เจตน์พูดอยา่งคนอารมณ์ดีก่อนท่ีจะดึงร่างงามระหง 

ระทวยอ่อนของลาวณัยเ์ขา้มาอิงแอบกบัอกของเขาดว้ยอารมณ์ท่ี

รักใคร่ปานจะกล่ืนกิน 

“แหมคุณเจตน์กอ้  ช่างรู้ทนัลาวณัยไ์ปซะทุกเร่ืองเลยนะ

คะ”  หล่อนทอดเสียงหวาน  ชาํเลืองหางตาดูเขานิดๆ   ดว้ยแววตา

ท่ีหวานซ้ึง 

“วนัน้ีลาวณัยข์องฉนัสวยจงัเลย   ยิง่ไดส้วมชุดราตรีสีขาว

อยา่งน้ียิง่สวย   สวยจนฉนัแทบจะอดใจไวไ้ม่อยู”่  

 เจตน์พูดยิม้   ดวงตาคู่คมกริบเป็นประกายวาววบั  และ

ลาวณัยก์็เสแสร้งเอียงอายตามแบบฉบบัของหล่อนเอง  ยิม้พราย

พึงพอใจกบัคาํชมนั้น 
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“แต่ท่ีจริงแลว้ไม่วา่ลาวณัยข์องฉนัจะสวมชุดไหนๆก็สวย

หมดทุกชุดแหละจะ๊  ต่อจะใหนุ่้งผา้ถุงขาดๆเก่าๆแทนชุดราตรีน่ี

และมายนืรอรับแขกกบัฉนัอยา่งน้ี   ลาวณัยข์องฉนัก็ยงัดูสวย

เสมอจะ๊” 

แลว้ใบหนา้ท่ียิม้แยม้ของลาวณัยก์็ตอ้งมีอนัหุบลง

ฉบัพลนัเม่ือไดย้นิประโยคทา้ยของเขา 

ลาวณัยก์รีดเสียงแหลมปร๊ืดพร้อมกบัใชก้าํป้ันทุบลงท่ีอก

ของเจตน์เสียหลายอึก   เจตน์ทาํทีปกป้องตวัเองเป็นพลัวนั   ส่ง

เสียงหวัเราะกลั้วไปดว้ยกบัการนึกสนุกท่ีไดย้ ัว่ลาวณัยเ์ช่นนั้น 

“ไม่ละค่ะ   ลาวณัยจ์ะไม่อยูก่บัคุณจตน์แลว้” 

 พูดจบลาวณัยก์็เดินกระแทกสันเทา้ไปยงัโตะ๊ดว้ยอาการ

ท่ียงัคงแสนงอนอยูเ่ช่นนั้น   และเจตน์เองก็ตอ้งเดินอมยิม้

ตามหลงัเจา้สาวแสนสวยของเขามายงัโตะ๊ดว้ยอีกคน 

 ....................................................... 

เชา้ของวนัใหม่   ทอ้งฟ้าเพิ่งจะสวา่งเร่ือๆข้ึนดว้ยแสงสี

กุหลาบสดดว้ยสีท่ีแตกต่างกนัไป   มีทั้งดอกสีแดง   สีเหลือง   สี

ส้ม   สีขาว   และสีม่วงท่ีลาวณัยเ์คยเปรยวา่ชอบเป็นนกัเป็นหนา 

นกกางเขนตวันอ้ยๆสองตวัเพิ่งจะโผบินออกมาจากรัง

ของมนั   ก็คงจะออกหาอาหารตามวสิัยของนก  ส่งเสียงเจ้ีอยแจว้


