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นกัเขียนคุยกบัท่านผูอ่้าน 

 สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านท่ีรักทุกๆท่านค่ะ  พบกนัอีกแลว้นะ

คะ  “ยมทูตท่าจะเพี้ยน” (เล่ม6) ค่ะ  ความเพี้ยนของยมทูตก็เร่ิม

เพี้ยนมากๆยิง่ขึ้น  ดุจเดียวกบัความทุกขข์องดวงวิญญาณเจตน์ก็มี

มากเพิ่มขึ้นมาอีกดว้ยเช่นกนั   ดวงวิญญาณเจตน์เบ่ือและชิงชงัใน

สภาพสุนขัอยา่งเตม็ทน  แลว้ยมทูตพอท่ีจะมีวิธีใดบา้งช่วยใหด้วง

วิญญาณเจตน์ตอ้งมีร่างมนุษยไ์ดอ้าศยั   เรามาลุน้กนันะคะ  วา่ 

ยมทูตจะหาร่างมนุษยใ์หก้บัดวงวิญญาณเจตน์ไดห้รือไม่? 

 ฝากนิยายเร่ือง  “ยมทูตท่าจะเพี้ยน” (เล่ม6) ดว้ยนะคะ  

กราบขอบพระคุณท่านผูอ่้านท่ีรักทุกๆท่านค่ะ  

   จากใจนกัเขียน  “วริษฐา” 
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ยมทูตท่าจะเพี้ยน 26  “วริษฐา” 

พอร่างบอบบางของลาวณัยทิ์้งกายลงกบัเตียงนอน   

ใบหนา้งามท่ีมีแววแสนงอนก็หนัมาทางบณัฑรท่ียงัคงนอน

กระดิกขาอยูก่บัเตียงนอน   สายตาจบัจอ้งไปท่ีทีวีปลายเตียง 

 “เบ่ือ  เบ่ือ  เบ่ือ” 

 พอส้ินเสียงกระเงา้กระงอนของลาวณัย ์  บณัฑรจึงละ

สายตาจากทีวี  แลว้หนัมาท านยัน์ตาหวานฉ ่าก่อนเอ่ยเสียง

อ่อนหวานขึ้นมา 

 “เบ่ืออะไรหรือจ๊ะคนดีของพี่  หรือวา่เบ่ือพี่ขึ้นมาเสีย

แลว้” 

 ลาวณัยส่์ายหนา้ปฏิเสธ   เพราะหล่อนจะไม่มีวนัเบ่ือ

หน่ายในตวับณัฑรอยา่งเด็ดขาด  ก็ดว้ยหลายๆอยา่งในตวัเขาลว้น

ท าใหห้ล่อนตอ้งจดจ าและหลงไหลไปชัว่ชีวิต   ทั้งบทพิศวาสบน

เตียงท่ีแสนรัญจวนใจของเขา   และค าหวานท่ีคอยประโลมใจให้

หล่อนอยูทุ่กเวลาลว้นสร้างความสุขใจใหแ้ก่ลาวณัยไ์ดเ้ป็นอยา่ง

มาก 

 “ลาวณัยไ์ม่เคยเบ่ือพี่บณัฑรเลยสักคร้ัง” ลาวณัยพ์ูดเสียง

อ่อนเศร้า   ดวงตาคู่สวยมีแววหม่น  จนร่างสูงใหญ่ท่ีนอนเหยยีด
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ยาวอยูบ่นเตียงนอนตอ้งถลาลุกพรวด   แลว้โอบประคองกอดร่าง

บางของลาวณัยไ์วก้บัอกกวา้งของเขา 

 “ไม่เบ่ือพี่  งั้นลาวณัยเ์บ่ือใครกนัหรือจ๊ะ” 

 “ลาวณัยเ์บ่ือลูกๆของลาวณัยสิ์จ๊ะ” 

 ส้ินค าอนัทอ้แทข้องลาวณัย ์ บณัฑรถึงกบัแอบแสยะยิม้

อยา่งพึงใจ   เม่ือคร้ังใดท่ีลาวณัยก์บัลูกๆจะมีปัญหาต่อกนั  นัน่คือ

ความสุขของบณัฑร 

 ยอมรับวา่เกลียดเด็กทั้งสองคนอยา่งมาก  เกลียดเพราะ

เด็กทั้งสองเป็นลูกของศตัรูหัวใจเขา 

 แต่บณัฑรก็ตอ้งพยายามเก็บความรู้สึกท่ีเกลียด ชิงชงัต่อ

ลูกๆของลาวณัยไ์วก้บัใจ   และส่ิงท่ีแสดงออกมาก็คือการเสแสร้ง

แกลง้ท าดีต่อลูกๆทั้งสองของลาวณัยก์บัเจตน์ 

 “เอ๊ะ  ลูกๆของลาวณัยก์็น่ารักกนัทุกๆคนน่ี   แลว้ท าไม

ลาวณัยต์อ้งเบ่ือพวกแกดว้ยละ” 

 เสแสร้งท าน ้าเสียงอ่อนโยน  ทั้งท่ีใจแสนจะโหดร้าย  

อยากฆ่าเด็กทั้งสองให้ตายตามเจตน์ผูท่ี้เป็นพ่อของเด็กๆเสียทุก

ลมหายใจเขา้ออก 
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 “ก็เบ่ือตรงท่ีพี่บณัฑรอุตส่าห์ไปเท่ียวตะเวนหาซ้ือลูกหมา

มาใหสิ้จ๊ะ  ทั้งยายวรรณและตาจุฑาต่างท ารังเกียจ  ไม่พอใจเจา้ลูก

หมาของพี่บณัฑร   ลาวณัยถึ์งเบ่ือๆๆ  เบ่ือไงจ๊ะ” 

บณัฑรถึงกบัตาลุกพองโต  ความไม่พอใจเกิดขึ้นมาทนัที  

อุตส่าห์เสแสร้งแกลง้ท าดีถึงขนาดน้ีแลว้  ลูกๆของลาวณัยย์งัไม่

พอใจกนัอีก  และดว้ยความโกรธท่ีพลุ่งขึ้นมาอยา่งแรงจนท าให้

บณัฑรเผลอตวัลืมท่ีไดพ้ยายามเสแสร้งแกลง้ท าเป็นดีใหล้าวณัย์

เห็นใจ   ความจริงท่ีโหดร้ายในใจของบณัฑรจึงหลุดออกมาทนัที 

“อะไรกนัวะ  กูรึอุตส่าห์พยายามท าดีกบัพวกมนัจนถึง

ขนาดน้ีแลว้   พวกมนัยงักลา้ไม่รับไมตรีจากกูอีก” 

บณัฑรตะคอกตะเบง็ส่งเสียงอยา่งโกรธแคน้   สองมือก า

แน่นและทุบลงท่ีบนเตียงอยา่งแรงๆ   จนลาวณัยผ์วาและหนัมอง

หนา้เขาดว้ยแววตาต่ืนกลวั 

“พี่บณัฑรจ๊ะ   ท าไมถึงไดโ้กรธมากมายถึงเพียงน้ีละจ๊ะ” 

ลาวณัยพ์ยายามทอดเสียงหวาน  หากแต่ในความหวาน

ของเสียงยงัมีสั่นๆหวาดๆกลวัๆแอบซ่อนอยู ่  เพราะรู้ดีวา่ยามใด

ท่ีบณัฑรโกรธขึ้นมาแลว้   ต่อใหช้า้งมาฉุดก็ยงัเอาแทบไม่อยู ่

ความอ่อนโยน  และเอาอกเอาใจใหม้ากๆจากหล่อนนัน่

จึงพอจะบรรเทาลงไดบ้า้ง   ลาวณัยข์ยบัร่างเขา้ใกลก้บัร่างของ
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บณัฑร   แลว้ยกแขนทั้งสองขา้งขึ้นโอบกอดร่างก าย  าของเขาไว้

ก่อนออดออ้นเสียงหวานขึ้นมาอีก 

“ลาวณัยข์อโทษพี่บณัฑรแทนลูกๆดว้ยนะจ๊ะ  ลาวณัยรู้์วา่

พี่บณัฑรหวงัดีต่อลูกๆของลาวณัย ์ แต่ไอเ้ด็กด้ือสองคนมนัยาก

เกินเยยีวยาไปเสียแลว้น่ีจ๊ะ” 

ส้ินค าอ่อนหวานอยา่งเอาอกเอาใจ  บณัฑรจึงหนัมาส่งยิม้

หวานใหแ้ก่ลาวณัย ์  เพราะถึงอยา่งไรลาวณัยย์งัคงมองเห็นเขา

เป็นเทพบุรุษอยูว่นัยนัค ่า  แลว้เหตุใดกนัท่ีเขาตอ้งร้อนตวัให้

ลาวณัยม์องเขาในแย่ร้าย    

“อยา่ไปวา่ลูกๆของลาวณัยเ์ลยจ๊ะ  พี่ก็ไม่ดีเองท่ีไม่ทนั

ถามพวกแกก่อนวา่อยากไดลู้กหมาพนัธ์ไหนน่ะจ๊ะ  รีบร้อนไปซ้ือ

เลยไม่ถูกใจพวกแกน่ะ” 

บณัฑรยงัคงใชเ้ล่ห์เหล่ียมมารยาท่ีมีเป็นร้อยเล่มเกวียน

และก าลงังดัขึ้นมาใชก้บัลาวณัยส์ักหน่ึงดา้มเกวียน 

ลาวณัยย์ิม้หวาน   จอ้งมองใบหนา้เขม้ของบณัฑรดว้ย

แววรักเสน่หาอยา่งสุดซ้ึง 

“โถ  พี่บณัฑรก็ช่างดีซะจนถึงเพียงน้ีแลว้   ลูกๆของ

ลาวณัยย์งัรังเกียจพี่บณัฑรกนัอยูอี่กเลย  ลาวณัยล์ะอายใจเสียจริงๆ

เลยจ๊ะ” 
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ลาวณัยซ์าบซ้ึงจนเสียงพูดสัน่เครือ   หยาดน ้าตาเกือบ

ไหลรินออกมา  ดวงตาเร่ิมแดงๆ ดว้ยระลึกถึงคุณค่าความดีอนั

มากมายจากบณัฑร  และเป็นคุณงามความดีท่ีไม่เคยปรากฏให้

ผูใ้ดไดแ้ลเห็น  เวน้เสียจากลาวณัยแ์ต่เพียงผูเ้ดียว 

“เอาเถิดจ๊ะอยา่คิดมากไปเลย   พี่มนัคนบาปหนาท าดีกบั

ใครก็ไม่ขึ้น  แมก้ระทัง่ลูกๆของลาวณัยท่ี์พี่เองก็รักราวกบัเป็นลูก

ของพี่เอง” 

บณัฑรยิง่เห็นลาวณัยซ์าบซ้ึงในตวัของเขา   เขาก็ยิง่เส

แสร้งแกลง้ท าดีอยา่งไม่นึกกระดากอายแมแ้ต่นิดเดียว  กลบันึก

สนุกท่ีเป็นลาวณัยเ์ป็นเช่นน้ี  เพราะโง่แบบน้ีน่ีเองถึงยอมร่วมมือ

กบัเขาฆ่าผวัของตวัเอง 

ยอมรับถึงเขาจะรักลาวณัยม์ากมายเพียงใด   แต่การท่ีตอ้ง

ระวงัหวาดระแวงในตวัของลาวณัยก์็ยงัคงมีมาก  หากวนัหน่ึงใน

ภายภาคหนา้หล่อนไดเ้จอชายหนุ่มรูปหล่อร ่ารวยขึ้นมา  และเกิด

อาการหลงรักอยา่งโง่หัวไม่ขึ้น   วนันั้นแหละคือวนัท่ีเขาตอ้ง

ระวงัตวัอยา่งท่ีสุด   ไม่วา่ลาวณัยท์ าอะไรใหเ้ขากิน  จะโปรดปาน

มากสักเพียงใด  เขาก็ขอสาบานกบัใจตวัเองเลยวา่   จะไม่มีวนั

ยอมกินของทุกอยา่งท่ีลาวณัยท์ าใหกิ้น   กลวัเหตุการณ์ท่ีเคย

กระท ากบัเจตน์ยอ้นเขา้หาตวัเขา 
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“ลาวณัยรั์กพี่บณัฑรเหลือเกิน  รักมาก” หล่อนยงัคงออด

ออ้นเสียงอ่อนหวานขณะท่ีร่างบอบบางของหล่อนยงัคงตกอยูใ่น

ออ้มกอดของบณัฑร 

“จา้  พี่ก็รักลาวณัย ์  ดึกมากแลว้   เรานอนกนัเถิดนะคนดี

ของพี่”  บณัฑรไม่พูดเพียงปาก  หากยงัค่อยๆประคบัประคองร่าง

บางลงนอนราบกบัเตียงนอน   แลว้เขาก็ใชป้ลายจมูกอนัโด่ง

จุมพิตลงไปท่ีแกม้นวลขาวของลาวณัยด์ว้ยแรงเสน่หา   มือขา้ง

ขวาก็เอ้ือมไปปิดไฟท่ีหวันอนเตียง........... 

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

แสงแดดอ่อนๆยามเชา้ไดส่้องลอดไปตามช่องลมของ

หอ้งครัวในขณะท่ีแม่ร่ืนกบัวิไลต่างก็ก าลงัช่วยกนัท ากบัขา้วกบั

ปลาแบบไม่เป็นเกลียว 

ดว้ยเพราะยิง่มีเจา้นายมากมายหลายคนเหล่าคนรับใชก้็ยิง่

เหน่ือย  เพราะคนหน่ึงก็กินอยา่งหน่ึง    อีกคนหน่ึงก็จะกินอีก

อยา่งหน่ึง   ดว้ยต่างกินไม่เหมือนกนั  เมนูอาหารแตกต่างกนัไป  

คนท่ีเหน่ือยจนตวัเป็นเกลียวก็ไม่พน้พวกคนรับใช้ 

วิไลยนืเอามือปาดเหง่ือบนใบหนา้  มือก็ยงัคงถือมีดอีโต้

และสับๆลงท่ีเน้ือหมูเพื่อให้ละเอียดและท าขา้วตม้หมูให้แก่จุฑา
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วรรณกบัจุฑา  ส่วนแม่ร่ืนก็นัง่กม้หนา้กม้ตาเด็ดพริกเพื่อต า

น ้าพริกกะปิใหบ้ณัฑร  ลาวณัย ์ และเสือ 

เพียงใจกระหวดัไปถึงเสือ   แม่ร่ืนก็เกิดอาการหงุดหงิด

หวัใจขึ้นมาทนัที  จนถึงกบัแผดเสียงขึ้นมาอยา่งไม่พอใจ 

“เหน่ือยโวย้   แค่ล าพงัท าให้คุณๆในบา้นขา้ก็เหน่ือยมาก

พอแลว้   แต่น่ีดนัมีเจา้นายเพิ่มขึ้นมาเสียอีก” 

ส้ินเสียงแผดบ่นอยา่งไม่พอใจของแม่ร่ืน  วิไลท่ีก าลงัสับ

หมูอยูจึ่งหยดุสับหมู   ในมือยงัถืออีโตค้า้ง   ปากก็หวัเราะอยา่งพอ

อกพอใจ 

“หวัเราะอะไรหรือวะนงัวิไล”  แม่ร่ืนถามอยา่งมีโมโห 

“ฉนัก็หวัเราะพี่ร่ืนน่ะซิ   เพิ่งรู้สึกตวัเหรอวา่เหน่ือยน่ะ  

ฉนัน่ะเหน่ือยมาตั้งนานแลว้   นบัแต่วนัแรกท่ีไอคุ้ณพี่เสือของไอ้

คุณบณัฑรมนักา้วเขา้มาอาศยัอยูอ่าศยักินในบา้นของคุณเจตน์น่ี

แหละ” 

วิไลพูดเพียงคร้ังเดียว   แต่ความหมายก็มากมายจนแม่ร่ืน

ยงัพลอยส่ายหนา้ดว้ยสีหนา้ท่ีแสนเอือมละอา   เพราะทุกค าจาก

วิไลคือความจริง 
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“เออ   ขา้ก็ทนมานานแลว้เหมือนกนัวะ  ท าไมผีคุณ

พ่อคุณแม่ของคุณเจตน์  และผีคุณเจตน์ถึงไม่ออกมาขบัไล่ไอส้อง

คนพี่นอ้งมนัออกไปจากบา้นเสียทีนะ หนกับา้น  หนกัแผ่นดิน” 

ส้ินค าของแม่ร่ืน  วิไลก็เร่ิมมองซา้ยทีขวาทีดว้ยแววตา

หวาดกลวั  หวาดระแวง   หวาดระวงั  ก่อนท่ีจะพูดเสียงสั่นๆ

ออกมา 

“พี่ร่ืน  พูดอะไรน่ะ  รู้ตวัไหม  ฉนัวา่ฉนักลวั  ขนาดตอน

ท่ีคุณหมาเจตน์ยงัไม่ตายตอนนั้นหวัใจของฉนัยงัแทบหยดุเตน้เลย

นะ” 

แม่ร่ืนพยกัหนา้ชา้ๆ  หวัใจท่ีฝังอยูก่บัความแคน้ท่ีมีต่อ

บณัฑรและเสือก็ไดเ้ปล่ียนมาทางดวงวิญญาณเจตน์เจา้นายท่ีแสน

ดีในทนัที 

“เออวะ   พูดถึงคุณหมาเจตน์แลว้   ขา้ก็ยงัอดใจหายไม่ได้

เหมือนกนัวะ  น่ีก็ตอ้งตายไปเพราะไอคุ้ณบณัฑรมนัขบัรถชนตาย   

ดวงวิญญาณของคุณเจตน์ท่านก็คงเจ็บระบมน่าดูนะ เมียก็โดน

แยง่ไป   อุตส่าห์ไปเกิดเป็นหมาแลว้  ยงัโดนคู่อริฆ่าตายเสียอีก” 

“กรรมเวรอะไรของคุณเจตน์ก็ไม่รู้นะพี่ร่ืน  ตายไปทั้งท่ี

ยงัหนุ่มยงัแน่นอยู ่ ซ ้ายงัตอ้งไปเกิดเป็นหมาเสียอีก  และน่ีจะไป

เกิดเป็นสัตวอ์ะไรอีกก็ไม่รู้สินะ” 
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วิไลบ่นพึมพมัทั้งสงสารทั้งเสียดายชีวิตเจา้นายดีๆ   

“เอาละวะ  อยา่มวับ่นอยูเ่ลยวะนงัวิไล  เร่งมือกนัเถิดวะ  

เด๋ียวถา้ไอคุ้ณบณัฑรกบัไอคุ้ณพี่เสือมนัเสือกหิวขึ้นมาเสียก่อน   

เอง็กบัขา้ก็จะล าบากกนัเสียเปล่าๆ” 

แม่ร่ืนบอกดว้ยสีหนา้ท่ีแสนจะเกลียด  ขยะแขยงในสอง

คนพี่นอ้งเป็นยิง่นกั   แต่ถึงเกลียดชิงชงัขยะแขยงมากสักเพียงใด   

เม่ือแม่ร่ืนเป็นเพียงคนรับใช ้ แม่ร่ืนก็ตอ้งกม้หนา้ท าตามค าสั่งของ

เจา้นาย  ทั้งท่ีในใจก็ยงัคา้นใจตวัเองอยู่ตลอดเลยวา่  บณัฑรกบั

เสือไม่ใช่เจา้นาย   เป็นเพียงกาฝาก   และบงัเอิญวา่กาฝากทั้งสองมี

บุญเก่ามาเยอะตรงท่ีมีลาวณัยค์อยคุม้ครองหวัไวน้ัน่เอง  

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

ดวงวิญญาณเจตน์ในร่างของแมวก าลงัยนืสะบดัแขง้

สะบดัขาอยูท่ี่หนา้บา้นของเขาเอง   และทอดสายตามองมายงับา้น

ของเขาดว้ยแววตาอนัเจ็บปวดมีแววประหลาดบางอยา่ง 

ความรู้สึกอนัเจ็บปวดยิง่เพิ่มทวีคูณยิง่ขึ้นเม่ือไดแ้ลเห็น

ร่างของบณัฑรท่ีก าลงัเคลา้คลึงกอดรัดอยูก่บัลาวณัยบ์นดาดฟ้าชั้น

บนของตึก   ช่างเป็นภาพท่ีบาดตาบาดใจดวงวิญญาณเจตน์ยิง่นกั  

โกรธแต่ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะท าอะไรได ้  เวน้เสียจากยอมปล่อยใหน้ ้าตา

รินไหลออกมาจากดวงตา   ยนืปล่อยความเศร้าออกมาเป็นหยาด


