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                  ณ หมูบ้่านซึง่หา่งไกลความเจริญในป่าเขาแห่งหนึง่ 

ได้มีชาวบ้านอยู่อาศยักวา่ 100 ครัวเรือน ซึง่ชาวบ้านแหง่นีไ้ด้ท า

มาหากินกนัแบบเรียบง่าย บ้างก็ปลกูผกั,บ้างก็เลีย้งสตัว์,บ้างก็

เข้าป่าหาของป่าหรือไมก็่ลา่สตัว์ ซึง่หมูบ้่านแหง่นีก็้ใช้ชีวิตกนั

อยา่งเงียบสงบ แตแ่ล้วอยูม่าวนัหนึง่ ก็ได้มีชายแปลกหน้า

ประมาณ 5 คน ซึง่แตง่ตวัภูมิฐานและมีลกัษณะร ่ารวย ได้

เดนิทางเข้ามาในหมูบ้่านแห่งนี ้พร้อมด้วยเสียงตะโกนออกไปวา่”

ข้ามาซือ้บญุ มีใครสนใจจะขายบ้างไหม”ซึง่เสียงตะโกนดงักลา่ว

ก็ได้สร้างความสงสยัให้กบัคนในหมูบ้่านแหง่นีก้นัทัง้หมด จน

ชาวบ้านแหง่นีก็้ตะโกนกลบัไปวา่”มาซือ้อะไรกนัหรือพอ่หนุม่”

และเม่ือสิน้เสียงของชาวบ้านแล้ว ชายหนุม่แปลกหน้าผู้มาเยือน

ยงัหมูบ้่านแหง่นีก็้ตะโกนออกไปวา่”ข้ามาซือ้บญุ มีใครในหมูบ้่าน

แหง่นีส้นใจจะขายบญุกนับ้างมัย้”จนผู้ เฒา่คนแก่ตา่งก็พดูขึน้วา่”

แล้วไอ้บญุน่ี มนัซือ้ขายกนัยงัไงกนัวะพอ่หนุม่”จนชายหนุ่มกลบั

ตอบไปวา่”ชัง่ด้วยกิโลขายครับตา”จนผู้ เฒ่าผู้แก่ก็ถามตอ่ไปวา่”

ไอ้ค าว่าบญุนี ้มนัซือ้ขายกนัได้ด้วยหรือวะ แล้วราคาดีหรือเปลา่

วะไอ้ค าว่าบญุน่ี”เม่ือสิน้เสียงคนแก่แล้ว ชายหนุม่ผู้แปลกหน้า



และมาเยือนทัง้ 5 คน ก็ตอบกลบัไปวา่”พวกผมทัง้หมดให้ราคาดี

ครับ แล้วไมท่ราบวา่มีใครภายในหมูบ้่านแหง่นีจ้ะขายบญุบ้างมัย้

ครับ พวกผมทัง้หมดรับซือ้”และเม่ือสิน้เสียงของชายหนุม่ทัง้ 5 

คน แล้วผู้ เฒ่าผู้แก่แหง่หมู่บ้านแหง่นี ้ก็พดูขึน้ด้วยน า้เสียงวา่”ไอ้

หนุม่พวกนีก็้แปลกพิลกึคน ซือ้ขายอะไรก็ไมซื่อ้ขาย กลบัซือ้ขาย

บญุกรรมกนั”แตแ่ล้วก็มีเสียงชาวบ้านอีกกลุม่หนึง่กลบัพดูขึน้วา่”

พวกข้าทัง้หมดน่ีขายวะ่บญุ แล้วพวกเองจะซือ้ขายกนัยงัไงวะ”

และเม่ือสิน้เสียงของชาวบ้านกลุม่ผู้มาใหมแ่ล้ว ชายหนุ่มทัง้ 5 

คน ก็พดูออกไปวา่”พวกพ่ีชายทัง้หมด 10 คน ก็เดนิเข้ามาหา

พวกผมทีละคน แล้วพวกผมทัง้ 5 คน จะได้เช็คดวูา่ ใครมีบญุอยู่

เทา่ไหร่กนับ้าง พวกเราทัง้ 5 คน แยกย้ายกนัไปตรวจเช็คดวูา่ทัง้ 

10 คน นีใ้ครมีบญุอยูเ่ทา่ไหร่กนับ้าง”และแล้วทัง้ 5 คน ก็เดนิเข้า

มาแตะหวัไหลข่องชาวบ้านผู้ ท่ีจะขายบญุทัง้หมดทัง้ 10 คน แล้ว

ก็พดูขึน้ว่า”พวกพ่ีชายทัง้ 10 คน นีมี้บญุเยอะกนัทกุคน แล้วพวก

พ่ีชายทัง้ 10 คน นีจ้ะขายหรือเปลา่ครับ” และเม่ือสิน้เสียงของ

ชายหนุม่ผู้มาเยือนทัง้ 5 คน แล้วชาวบ้านทัง้ 10 คน ตา่งก็พดูวา่”

แล้วพวกเราแตล่ะคน จะขายบญุได้เทา่ไหร่กนับ้างหละ่”และเม่ือ

สิน้เสียงชาวบ้านทัง้ 10 คน แล้วชายหนุม่แปลกหน้าผู้มาเยือนทัง้ 



5 คน ตา่งก็ตอบกลบัไปวา่”ของพี่ชายทัง้ 10 คน พวกผมตีราคา

คนละ 10,000 บาท ครับ พวกพ่ีทัง้ 10 คน จะขายบญุหรือเปลา่

ครับ”และเม่ือสิน้เสียงชายหนุม่แปลกหน้าผู้มาเยือนทัง้ 5 คน 

แล้วท าให้เหล่าชาวบ้านทัง้ 10 คน กลบัพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่”

ขายหวะ่ เงินดีขนาดนีแ้ล้วจะไมข่ายได้ยงัไงกนัหละ่ แล้วพวกข้า

ต้องท าอยา่งไรกนับ้างหละ่”และเม่ือสิน้เสียงเสียงของชาวบ้านทัง้ 

10 คน แล้วชายหนุม่แปลกหน้าผู้มาเยือนทัง้ 5 คน ตา่งก็ตอบ

เป็นเสียงเดียวกนัว่า”ผมให้พ่ีชายทัง้ 10 คน ย่ืนมือข้างใดข้างหนึง่

ออกมา แล้วพวกเราทัง้ 5 คน จะย่ืนมือออกมาจบัมือกบัพวก

พ่ีชายทีละคน จนหมดทัง้ 10 คน”ซึง่หลงัจากท่ีชายหนุม่แปลก

หน้าผู้มาเยือนพดูจบ ชาวบ้านทัง้ 10 คน ก็ได้ย่ืนมือออกมาทีละ

คนจนครบทัง้ 5 คน แล้วชายหนุม่แปลกหน้าผู้มาเยือนทัง้ 5 คน ก็

ได้ย่ืนมือออกไปจบัมือกบัชาวบ้านทัง้ 5 คน ก่อนจวบจนเวลาผา่น

ไปคร่ึงชัว่โมง ชายหนุม่แปลกหน้าผู้มาเยือนทัง้ 5 คน ได้ปลอ่ยมือ

ออก แตแ่ล้วก็มีเสียงชาวบ้านทัง้ 10 คน พดูพร้อมๆกนัขึน้วา่”แล้ว

ท าไมมือของพวกเองถึงได้เย็นมากขนาดนีว้ะ”ซึง่เม่ือสิน้เสียง

ชาวบ้านทัง้ 10 คน แล้วชายหนุม่แปลกหน้าผู้มาเยือนทัง้ 5 คน ก็

ตอบกลบัไปวา่”เพราะพวกเราทัง้ 5 คน คงจะเดนิทางมาจาก



สถานท่ีซึง่หา่งไกลจากหมูบ้่านนีม้าก ท าให้มือเลยเย็นไปหนอ่ย”

แล้วชายหนุม่แปลกหน้าผู้มาเยือนทัง้ 5 คน ก็ได้หยิบถงุผ้าสีด า

ขนาดใหญ่ออกมาคนละถงุ แล้วน ามือข้างท่ีสมัผสักบัมือกบั

ชาวบ้านทัง้ 5 คน นัน้น ามือของชายหนุม่แปลกหน้าผู้มาเยือนทัง้ 

5 คน ล้วงเข้าไปในถงุผ้าสีด านานคนละ 5 นาที เสร็จแล้วจงึน า

มือออกมาจากถงุผ้าสีด าขนาดใหญ่ แล้วใช้เชือกสีด ามดัปากถงุ

ไว้ หลงัจากนัน้ก็น าถงุผ้าสีด าไปชัง่กิโลปรากฏวา่ชัง่ได้น า้หนกัถงุ

ผ้าสีด าขนาดใหญ่ถงุละ 10 กิโลกรัม ซึง่สร้างความประหลาดใจ

ให้กบัชาวบ้านในหมูบ้่านแห่งนีก้นัทกุคนวา่ เหตใุดภายในถงุผ้าสี

ด าขนาดใหญ่ทัง้ 5 ถงุ นีถ้ึงได้หนกัถึง 10 กิโลกรัม ทัง้ๆท่ีในถงุผ้า

ก็ไมมี่อะไรกเลยนอกจากความวา่งเปลา่ จงึท าให้ชาวบ้านใน

หมูบ้่านแหง่นีต้า่งก็ถามเป็นเสียงเดียวกนัวา่”พวกเองทัง้ 5 คน 

ท าได้อยา่งไรกนัวะ”แล้วชายหนุม่แปลกหน้าก็ไมไ่ด้ตอบค าถาม

อะไรกบัชาวบ้านท่ีถามค าถามเม่ือซกัครู่นี ้กลบัพดูออกไปวา่”น่ี

ครับ เงินคา่ตอบแทนของพี่ชายทัง้ 5 คน จากการขายบญุ 5 คน 

ก็คนละ 10,000 บาท 5 คน ก็เทา่กบั 50,000 บาท”ชายหนุม่ผู้

แปลกหน้าทัง้ 5 คน ก็หยิบเงินคนละ 10,000 บาท สง่ให้ชาวบ้าน

ทัง้ 5 คน และแล้วชาวบ้านทัง้ 5 คน ก็ย่ืนมือออกมารับเงินทัง้ 5 



คน แล้วก็พดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่”ข้าขอขอบใจพวกเองทัง้ 5 คน 

วะ่ส าหรับคา่ตอบแทน”ซึง่ชาวบ้านสว่นท่ีเหลือทัง้ 5 คน ตา่งก็ตา

ลกุเลยเม่ือเห็นเงินจ านวนนัน้ ตา่งก็พดูออกไปว่า”พวกข้าทัง้ 5 

คน ก็ขายบญุบ้างเหมือนกนั”จวบจนเวลาผ่านพ้นไปอีก 1 ชัว่โมง 

แล้วชายหนุม่ผู้แปลกหน้าทัง้ 5 คน ก็ถามอีกครัง้วา่”มีชาวบ้านคน

ไหนในหมูบ้่านแหง่นีท่ี้จะขายบญุบ้างอีกครับ แล้วผู้ เฒา่ผู้แก่ไม่

สนใจจะขายบญุบ้างหรือครับ”และเม่ือสิน้เสียงของชายหนุม่ผู้

แปลกหน้าทัง้ 5 คน แล้วกลุ่มผู้ เฒา่ผู้แก่ก็พดูเป็นเสียงเดียวกนั

วา่”พวกข้าผู้ เฒา่ผู้แก่ไมข่ายบญุวะ่ เพราะแก่แล้ว และพฤตกิรรม

ของพวกเองหน้าสงสยัวะ่ ซือ้ขายอะไรไมซื่อ้กลบัซือ้ขายบญุกนั”

ซึง่ชายหนุม่แปลกหน้าทัง้ 5 คน ก็พดูขึน้ว่า”งัน้วนันีพ้วกผม

กลบักนัก่อนพรุ่งนีค้อ่ยมาใหมล่ะกนั”จวบจนเวลาในการซือ้ขาย

บญุภายในหมู่บ้านแหง่นีเ้กือบจะครบทกุหลงัคาเรือน เวลาก็ผา่น

ไปหลายวนั แตแ่ล้วก็มีเหตกุารณ์ประหลาดเกิดขึน้ภายในหมูบ้่าน

แหง่นีเ้กือบทัง้หมูบ้่านทัง้ เด็ก,ผู้ใหญ่ ทัง้หญิงและชายป่วยกนั

หมดเกือบทัง้หมูบ้่าน ซึง่ทกุๆคนมีอาการคล้ายๆกนัคือ ผอมแห้ง

แรงน้อย,ไมมี่แรงจะท าอะไรเลย,หน้าตาด าหมองคล า้ ทกุๆคนซึง่

ขายบญุ ยกเว้นแตก่ลุม่ผู้ เฒา่ผู้แก่เทา่นัน้ท่ียงัไมเ่ป็นอะไรเลย 



แล้วหลงัจากนีเ้หตกุารณ์ภายในหมูบ้่านแหง่นีจ้ะเป็นยงัไงตอ่ไป 

แล้วชีวิตของชาวบ้านภายในหมูบ้่านแหง่นีจ้ะเป็นอยา่งไรตอ่ไป 

แล้วชาวบ้านภายในหมูบ้่านแหง่นีจ้ะหายจากอาการป่วยหรือไม ่

ต้องติดตามอ่านเนือ้เร่ืองเตม็ มนัมาซือ้บญุ ได้เร็วๆนี(้อยา่ลืมกด

ดาวโหลดอา่นเนือ้เร่ืองยอ่ๆได้แล้ววนันีจ้ากทีมงาน 

crystalebookgame แล้วทีมงานจะดผูลตอบรับจากลกูค้าก่อน

วา่จะประสบความส าเร็จขนาดไหน ก่อนท่ีจะตีพิมพ์ฉบบัเตม็ใน

รูปแบบอีบุ๊คเร็วๆนี(้แตง่,ประพนัธ์และพิมพ์ โดย หฤโหด บตุรสร

ประกดั) 
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