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นกัเขียนคุยกบัท่านผูอ่้าน 

 สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทีรักทุกๆท่าน  พบกนัอีกครังแลว้นะ

คะ  “ยมทูตท่าจะเพยีน”  (เล่ม5)   หวงัวา่เล่มที4 ทีเพงิจบไปคงทาํ

ใหท้่านผูอ่้านไดส้นุกกบัความเพยีนๆและความเจา้เล่ห์เพทุบาย  

ความเจา้ชูป้ระตูดิน  และความขเีมาจากยมทูต  ในขณะเดียวกบัที

ยมทูตเปียมไปดว้ยความสุขทงัสุรานารี  หากแต่ดวงวิญญาณเจตน์

กลบัตอ้งทุกขร์ะทมอยู่แต่เพียงผูเ้ดียว   นบัวนัดวงวิญญาณเจตน์ก็

จะเบือหน่ายต่อชีวิตหมาๆอย่างเตม็ทนแลว้  และเขาจะมีโอกาส

ไดก้ลบัมาเป็นมนุษยอี์กหรือไม่  ?  คงตอ้งติดตามกนัไปเรือยๆละ

ค่ะท่านผูอ่้าน 

 กราบขอฝาก “ยมทูตท่าจะเพียน” เล่ม5 ดว้ยนะคะ  

รับประกนัวา่ความเพียนจากยมทูตยงัมีอีกมากมาย  ดุจเดียวกบั

ความเศร้าจากดวงวิญญาณเจตน์อีกดว้ยค่ะ  กราบขอบพระคุณ

ท่านผูอ่้านทีรักทุกๆท่านค่ะทีติดตาม “ยมทูตท่าจะเพียน” มานบั

แต่เล่ม1-เล่ม4 ค่ะ 

   จากใจนกัเขียน “วริษฐา” 
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  ยมทูตท่าจะเพยีน 21  “วริษฐา” 

 “เมือคืนวานยมก็มา  และคืนนียมก็ยงัคงมาอีก” 

 ยมทูตลอยหนา้ลอยตาพูดกบัดวงวิญญาณเจตน์ในร่าง

สุนขั  สุนขัเจตน์สะบดัหนา้หนีอยา่งเงา้งอน   ก็ดว้ยจากสาเหตุเมือ

คืนนีเอง   มาทาํให้นายจอมตอ้งนอนสลบจวบจนเชา้  ซาํตอนเชา้

ก็ยงัมาทาํใหน้ายจอมตอ้งวขวญัผวาอีก   ทาํใหห้ลายๆคนในบา้น

เริมแคลงใจกบัตนในร่างสุนัขมากยงิขึน 

 “จะมาทาํไมบ่อยๆนกัเล่าท่านยมทูต   หรือยงัติดอกติดใจ

กบัแม่นกัร้องสาวสวยนนัอีก”  ดวงวิญญาณเจตน์ในร่างสุนขัตวดั

เสียงแง่งอนถาม 

 ยมทูตท่าตาปริบๆ  ส่งรอยยมิแห้งแลง้ใหก้บัดวงวิญญาณ

เจตน์ในร่างสุนขั 

 “ทาํไมเหรอ   ขา้ก็มาหาเอง็นนัแหละไอเ้จตน์   เพราะขา้

คิดถึงเอง็  แหมดูทาํหนา้เขา้สิ   อย่างกบัวา่ขา้มาหาแลว้ทาํใหเ้อง็

ตอ้งเดือดร้อนซะงนัแหละนะ” 

 ยมทูตพูดอยา่งยวัเยา้   ประกายตาออ่นมีแววกรุ้มกริมและ

แฝงไปดว้ยเล่ห์เหลียมบางอยา่ง 

 “เดือดร้อน   และก็เดือดร้อนเป็นอยา่งมากอีกดว้ย” 

 ดวงวิญญาณเจตน์เน้นเสียงพูดอยา่งขมขืน 
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 “ไม่น่า   ตอ้งไม่เดือดร้อนน่า  ทุกครังทีขา้มาหาเอง็   ขา้

กบัเอง็ต่างก็พบแต่ความสุขดว้ยกนัทงัสองฝ่ายนีหวา่” 

 ยมทูตยงัเถียงอยา่งหนา้ดา้นๆ  ในขณะทีดวงตาของ

วิญญาณเจตน์ในร่างสุนขักบัเตม็เปียมไปดว้ยความเคียดแคน้ฉาย

วบักบัดวงตาซือๆ 

 “ระหวา่งทีมาเพือเทียวหาความสนุกกนั   กระผมคิดว่ามา

หาทางให้กระผมหลุดพน้จากสภาพของหมาๆจะไม่ดีกว่าหรือ

ครับท่านยมทูต” 

 ยมทูตหวัเราะขืนๆออกมา  ก็ดว้ยเคยบอกไปกบัดวง

วิญญาณเจตน์มาหลายเพลาแลว้   ดวงวิญญาณเจตน์จะตอ้งอยูใ่น

ร่างสุนขัตวันีไปจนกว่าทีเจา้สุนขัตวันีจะสินชีพลง   เคยบอกจน

ทอ้แท ้

 “ไอเ้จตน์เอย๊   ปลงเสียเถิดวะ  เอง็ตอ้งเป็นหมาไปจนกว่า

ทีไอห้มาตวันีมนัจะสินอายไุขนนัแหละ  บอกก็ตงัหลายเพลา

มาแลว้” 

 ประโยคทา้ยของยมทูตคลา้ยบ่น   ดวงวิญญาณเจตน์ใน

ร่างสุนขัเห็นหมดสินความหวงัแลว้   นาํตาก็เลยซึมออกมาคลอตา   

แมแ้ต่ขนรอบๆหนงัตายงัคงเปียกชืนไปดว้ย   แลว้ก็ตอ้งคราง

ออกมาอยา่งเห็นดว้ย 
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 “ใช่  ท่านยมทูตมาหากระผมก็มีความสุขดว้ยกนั  แลว้

วนันีท่านยมทูตอยากจะไปเทียวทีใดอีกล่ะ” 

 สาํเนียงทีพูดมาจากปากหนาๆและเตม็ไปเขยีวใหญ่ๆของ

สุนขัทีมีดวงวิญญาณเจตน์อาศยัอยูน่นัเริมพูดเสนาะหูขึนมาบา้ง

แลว้ 

 ยมทูตขดัเขินเลก็นอ้ยก่อนทีจะพูดขนึวา่ 

 ไปทีเดิมนะ  ขา้ชอบแม่พวกนกัร้องน่ะ  มนัทงัขาว  ทงั

สวย  น่าชืนพิศวาสไปซะทุกๆคนเลย” 

 สีหนา้ของยมทูตร่าเริงสดใส   ดวงวิญญาณเจตน์ในร่าง

สุนขัพยกัหนา้ชา้ๆ  แมไ้ม่พึงใจในการกระทาํตนของยมทูต  แต่

ทุกครังทีไดพ้ายมทูตไปเทียวสถานทีต่างๆ  เขาก็ยงัไดมี้โอกาส

กลบัร่างมาเป็นคน   ถึงเป็นเพียงชวัครู่ชวัคราวก็ยงัดีกวา่ทีตอ้งเป็น

สุนขัทุกวินาที 

 ยมทูตเห็นทุกสิงทุกอยา่งกาํลงัจะไปไดดี้   จึงรีบจดัแจง

เนรมิตร่างเดิมใหก้บัดวงวิญญาณเจตน์ในทนัที 

 ดวงวิญญาณจตน์ในร่างเดิมของเขากาํลงัยนืสะบดัแขง้

สะบดัขาราวกบัจะเมือยขบเสียเต็มประดา   ก็ตอ้งอยูแ่ต่ร่างสุนขัที

คอยแต่เดินสีขาเสียนาน   พอมีสองขาก็เลยตอ้งสะบดัขาโชวก์นั

สักหน่อย 
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 จนยมทูตตอ้งอดทีจะคาํรามฮึมฮมัอย่างหมนัไส้เสียไม่ได ้

 “เออโวย้   มวัแต่ยืนสะบดัแขง้สะบดัขาอยูน่นัแหละ   

ขา้น่ะคิดถึงแม่พวกสาวๆจะแย่อยูแ่ลว้นะโวย้ไอเ้จตน”์ 

 “เดียวก่อนท่านยมทูต   เรายงัมีขอ้ตกลงกนัอีก” 

 ยมทูตนยัน์ตาคา้ง   ยงิแลเห็นดวงวิญญาณเจตน์ลวดลาย

กบัตน  แต่ก็ไม่กลา้ขดัขืนใดๆ  ทีสุดก็กม้หนา้รับคาํ 

 ดวงวิญญาณเจตน์ยงัคงแคลงใจอยูก่บัการท่องเทียวของ

ยมทูตอยูห่ลายๆประการ   ประการสาํคญัคือ   เมาเหลา้แลว้ชอบ

เบ่งอาํนาจว่าขา้นนัคือยมทูต   เบ่งไปเพราะลืมตวัโกรธแคน้ใคร

ต่อใครขนึมาภายในคาเฟ่ก็จะลากเอาดวงวิญญาณของคนๆนนัไป   

และทีสาํคญัทีสุดก็คือพยายามทีจะหิวนกัร้องสาวๆสวยๆไปนอน

กกนอกคาเฟ่   ซึงจะเป็นสิงทีผิด  จนแมแ้ต่ท่านเจา้ทีประจาํคาเฟ่

ยงัแทบไม่อยากใหย้มทูตกลบัมาเทียวในคาเฟ่ทีตนรักษาดูแลอยู่

เลย   ร้ายไปกวา่นนัเมือเมาจดัๆ   ก็จะนอนหลบัคาโต๊ะนนัเลย   

ใหต้อ้งเป็นทีอบัอายต่อสายตามนุษยที์มองเห็น   ไม่รักษาศกัดิศรี

ของยมทูตเลยแมแ้ต่นิดเดียว 

 ยมทูตยนืกม้หนา้นิงรับคาํฟังคาํเทศนาจากดวงวิญญาณ

เจตน์อยา่งวา่นอนสอนง่ายก็ดว้ยมีความปรารถนาทีจะออกไป

เทียวคาเฟ่อยา่งรุนแรง   ทงัทีใจอยากเถียง  แต่ยงัเกรงวา่ดวง
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วิญญาณเจตน์จะเปลียนใจไม่พาไปพบแม่พวกสาวๆสวยๆนกัร้อง

อีก 

 ตอ้งยนิยอมให้ดวงวิญญาณเจตน์สังสอนเพราะอิสตรีโดย

แท ้  เพอืสตรีแลว้ยมทูตเป็นยอมทุกอย่างแหละนะ 

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

 ภายในคาเฟ่  บดันียมทตูและดวงวิญญาณเจตน์ไดส้งัจอง

โต๊ะพิเศษสาํหรับเขาทงัสองไวเ้ป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

 ดวงวิญญาณเจตน์ยงัคงนงัหนา้เศร้า   แต่ทวา่สายตายงัคง

มองมายงัยมทูตทีกาํลงัใชแ้ขนทงัสองขา้งสวมกอดนกัร้องสาว

สวยไวข้า้งละคนอยา่งสาํราญใจ 

 และยมทูตเองก็ไม่อยากทีจะใส่ใจใดๆกบัดวงวิญญาณ

เจตน์เช่นกนั  ชวนมาเทียวก็เพอืทีจะมาหาความสุขกนั   หากแต่

ดวงวิญญาณเจตน์กลบัมานงัอมเศร้าพร้อมๆกบัจิบเหลา้เสียนี 

 บนเวทีเริมมีรายการตลกขนึมาแสดง   ยมทูตยกทงัขาและ

แขนขนึมาโบกไสวใหก้บันกัแสดงตลกบนเวที  ทงัปรบมือทงัส่ง

เสียงหัวเราะดงักอ้งสนนัดงักอ้งคาเฟ่แบบไม่เกรงกลวัผูใ้ด 

 สายตาหลายๆคู่ต่างหันขวบัมาจอ้งมองแต่ยมทูตเพียงผู ้

เดียว  แมแ้ต่สาวๆทีอยูใ่นออ้มกอดของยมทูตยงัแทบผงะ 

 “ป๋าขาจะหวัเราะอะไรขนาดนนัคะป๋า” 
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 นกัร้องสาวหนา้สวย   ยมิหวานฉาํใหก้บัยมทูตขณะทีพูด 

 ยมทูตมิไดใ้ส่ใจใดๆกบัคาํพดูของแม่สาวขา้งกาย   

หากแต่สายตากลบัจบัจอ้งมายงัทรวงอกอะร่าอร่ามนนัแทน   สาว

นอ้ยนกัร้องสาวสวยใส่เสือสายเดียว  เอวลอยโชวส์ะดือ  ไมโครส

เกิร์ตสนัเต่อ  ถุงน่องลายรับกบัรองเทา้สันตึกของเจา้หล่อน 

 “ป๋าขา  มองอะไรหนูหรือคะ   แหม  พอทกัวา่จะหัวเราะ

อะไรขนาดนนัหน่อยเดียวเอง  ป๋าก็เปลียนสายตามาจอ้งมองหนู

เชียว” 

 ยมทูตยมิแฉ่งใบหนา้ก็มีแต่รอยลิปสติกสีแดงๆจากริม

ฝีปากของบรรดาสาวๆ  แมแ้ต่ตวัของยมทูตเองก็ยงัไม่รู้ดว้ยซาํวา่

รอยลิปสติกนนัจะเป็นของสาวผูใ้ดบา้ง 

 “ป๋าชอบน่ะ  ไอต้ลกอย่างนีน่ะ  น่าจะเอาพวกมนัไปเล่นที

นรกบา้งนะ   ใหไ้อพ้วกสุวรรณ  สุวานมนัไดดู้กนับา้ง  เผลอๆ

ท่านทา้วก็อาจจะชอบไปดว้ยเหมือนกนั  คราวนีล่ะยมก็เลยตอ้ง

พลอยสบายไปดว้ย   ขึนมาเมืองมนุษยก์็เจอตลกคาเฟ่  กลบัไปยงั

เมืองนรกก็ยงัเจอไอพ้วกตลกมนัอีก” 

 พูดจบยมทูตก็ปล่อยเสียงหวัเราะก๊ากๆดงัสนนัลนัคาเฟ่

อีก  และก็ตามมาดว้ยเสียงหัวเราะของแม่พวกสาวๆ  หล่อนทุกคน
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ต่างก็เขา้ใจเหมือนกนัวา่   ชายสูงวยัผูนี้ออกจะตลกยงิเสียกว่า

นกัแสดงตลกบนเวทีเสียอีก 

 จะมีก็เพียงดวงวิญญาณเจตน์เท่านนัทียงัคงนงัซึมเศร้าอยู่

เพียงผูเ้ดียว 

 บดันีเขาไดรู้้แลว้ถึงหัวใจอนัถ่องแทข้องลาวณัย ์  หล่อน

ไม่เคยรักเขาเลยแมแ้ตนิ่ดเดียว.....?  ในหวัใจของหล่อนก็คงมีเพียง

บณัฑร 

 มนัเป็นความปวดร้าวในหวัใจอย่างแสนสาหัสจนนาํตา

ตอ้งไหลรินออกมา   ไม่รู้สึกอบัอายต่อสายตาผูใ้ดแลว้ทงัสิน   

และก็คงไม่มีผูใ้ดสนใจกบัเขาอีกดว้ยเช่นกนั   ในคาเฟ่ก็มีเพียง

แสงไฟสลวัๆเท่านนั 

 ปล่อยนาํตาใหม้นัเอ่อคลอเบา้ทงัทีดวงวิญญาณเจตน์ก็ได้

พยายามกลาํกลืนมนักลบัลงไป  ยงิหวนไห้ถึงภาพของลาวณัย์

ขณะทีตกอยูใ่นออ้มกอดของบณัฑร  ดูหล่อนช่างมีความสุข

เหลือลน้ยงินกั   มิน่าเล่าขณะทีเขายงัมีชีวติอยูล่าวณัยจึ์งดูหมาง

เมินกบัเขาเสียเหลือเกิน 

 เพราะเหตุใดกนัเขาจึงไม่อาจทีจะลืมลาวณัยไ์ปจากใจเขา

ไดเ้สียที   ควรทีจะลืมและตดัหล่อนใหอ้อกไปจากใจของเขา  นบั

แต่รู้ว่าหล่อนไม่เคยรักเขา   และหล่อนก็รักแต่บณัฑรเพียงผูเ้ดียว 
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 ยงัหนา้ดา้นมาให้ลาวณัยไ์ดเ้ห็นหนา้อีก   แมว้า่จะมิไดม้า

ในร่างของเจตน์คนเดิม   แต่ว่ามาในร่างของสุนขัก็มิบงัควร 

 ก็หวัใจมนัยงัรักและเรียกหาแต่ลาวณัยอ์ยูใ่นทุกขณะจิต   

รักก็ยอ่มอยากจะใกลชิ้ด   อยากเห็นหนา้ในทุกๆนาที  แต่ใน

ขณะเดียวกนั   นอกจากจะไดเ้ห็นหนา้ลาวณัยแ์ลว้   เขายงัไดเ้ห็น

หนา้คนใจโหดอยา่งบณัฑรควบคู่กนัไปดว้ย 

 แมว้า่จะพยายามทาํใจและหักหา้มใจแลว้  ทีสุดดวง

วิญญาณก็ตอ้งเป็นเขาอยูต่ลอดไป  คือมิอาจทาํใจได ้ รักจนหลง  

รักจนมองขา้มความผิดชวัทุกสิงของคนทีตนรัก 

 ลาํคอตีบตนัขึนมาในทนัทีขณะทีพยายามปัดไล่อารมณ์

ชนิดนนัออกไปดว้ยการกระดกเหลา้จนหมดแกว้ทีเดียว 

 “ป๋าขา   ดูเพอืนของป๋าสิคะ   แหมดืมเหลา้อยา่งกบัคนอก

หักเลยนะคะ”   

 แม่นกัร้องสาวสวยเอ่ยเสียงอ่อนหวาน   ใบหนา้ยมิระรืน

บอกกบัยมทูตหลงัจากทีไดเ้ห็นดวงวิญญาณเจตน์นงัดืมแต่เหลา้

โดยทีไม่ยอมพูดจาใดๆกบัใครเลยสักคน 

 “อ๋อเพือนของป๋าคนนีหรือจ๊ะ   อยา่ไปสนใจมนัเลย   

มนัน่ะยงิเสียกว่าคนอกหกัเสียอีกจ๊ะ   มนัน่ะถูกเมียกบัชูช่้วยกนัฆ่า

มนัจนตายเลยจ๊ะ  และพเีอย๊ป๋าก็เลยมารับดวงวิญญาณของมนั   ป๋า
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กบัมนัก็เลยรู้จกักนั   ถูกคอกนัและพากนัมาเทียวหาหนูๆอยา่งนี

แหละจ๊ะ” 

 ยมทูตพูดไปดว้ยความเมามาย  จึงมิทนัรู้ตวัวา่ขณะนีได้

กระทาํผิดต่อกฏของนรกไปเสียแลว้   โชคดีทีแม่สาวๆพวกนนั

มิไดเ้ชือในคาํพูดของยมทูตสักเท่าไหร่นกั   มิเช่นนนัแลว้ความผิด

ของยมทูตก็จะยงิทวีคูณขนึมาอีก  ดว้ยโทษฐานทีทาํให้ชาวโลก

ไดรู้้ถึงความลบัทางราชการแห่งนรกนนัเอง 

 คืนนีทงัคืนดวงวิญญาณเจตน์และยมทูตต่างก็ปล่อยใจ

ของแต่ละคนไปตามแรงปรารถนาของใครของมนั  ดวงวิญญาณ

เจตน์ตกอยูก่บัอารมณ์แห่งความเศร้า   และส่วนยมทูตก็ตกอยูใ่น

อารมณ์แห่งความสุขอยา่งเหลือลน้ 

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

 เชา้ของวนัใหม่หลงัจากทียมทูตไดแ้อบหลบหนีออกจาก

โรงแรมในขณะทีสาวสวยนกัร้องน้องรักทียมทูตไดหิ้วมาจากคา

เฟ่ยงัคงนอนหลบัอยูบ่นเตียง  นอนอย่างสบายในอามรณ์โดยทียงั

ไม่ทนัรู้ตวัอีกดว้ยวา่บดันีผูที้หิวหล่อนออกมาจากคาเฟ่นนัได้

หลบหนีหล่อนออกไปจากโรงแรมม่านรูดนานแลว้ 

 มารู้สึกตวัอีกทีก็ตอนทีบริกรมาเคาะประตูทีหนา้ห้องนนั

แหละ 


