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เร่ืองนีเ้ป็นเรือ่งของคณุปิง คณุปิงมแีฟนชือ่ตัม้ ซึง่ก็คบกนัมาได้เกอืบปี
แล้ว ตั้มเป็นคนจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ ช่วง
วนัหยดุสงกรานต์เม่ือปี 2552 ตัม้กช็วนปิงกลบับ้านท่ีต่างจังหวัด จะพา
ไปแนะน�าให้ที่บ้านรู้จักเป็นครั้งแรก ปิงก็ไม่ได้ติดขัดอะไร ก็ไปด้วยกัน 
และเรื่องก็เกิดขึ้นที่บ้านที่ต่างจังหวัดของตั้มนี่เอง โดยคุณปิงเล่าว่า…

วันที่ปิงไปถึงบ้านตั้มครั้งแรก ก็ตกใจนิดหน่อย เพราะบ้านตั้มจะอยู่ลึก
เข้าไปในทางข้ึนเขาใหญ่ ซ่ึงค่อนข้างเงียบสงบมาก ท่ีบ้านตั้มก็จะมี            
คณุแม่กบัพ่ีชายของตัม้อยู่กนัแค่สองคน ส่วนคณุพ่อของตัม้เสยีไปนาน
แล้ว ทุกอย่างก็ราบรื่นดี ไม่มีอะไร ทุกคนต้อนรับปิงดีมากๆ คืนนั้นปิง                            
ก็นอนกับตั้ม ท่ีห้องตั้ม ซ่ึงเป็นลักษณะห้องนอนท่ีมีห้องน�้าในตัว                                                                     
แต่ด้วยความท่ีปิงเป็นคนข้ีกลวั เวลาเปลีย่นท่ีนอนกมั็กจะฝันร้ายบ่อยๆ 
ปิงเลยบอกตั้มว่า คืนนี้ยังไงก็เปิดไฟห้องน�้าไว้ แล้วนอนจับมือปิงไว้

ตกลงมือใคร ?     I     Story by คุณปิง
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ตลอดแล้วกันนะ ห้ามปล่อย เพราะปิงว่าบรรยากาศแถวนี้มันดูน่ากลัว 
ตั้มก็น่ารัก ไม่เคยขัดอยู่แล้ว คืนนั้นก็จับมือกันนอนจนหลับไปทั้งคู่

กลางดกึคนืนัน้ ปิงงวัเงยีตืน่ขึน้มา เพราะรูส้กึว่าตัม้บีบมือค่อนข้างแน่น
ไปหน่อย เลยพยายามแกะมือตัม้ และสะบัดออก จงัหวะนัน้เอง เสยีงกด
ชักโครกกด็งัขึน้ ปิงกง็งว่าใครมาเข้าห้องน�า้ สกัพักกเ็ป็นเสยีงบิดลกูบิด 
พร้อมกับตั้มเดินออกมา! ปิงตกใจมาก พร้อมกับหันไปข้างๆ กลับเป็น
ที่นอนว่างเปล่า แล้วเมื่อกี้ มือใครกัน ? ตั้มเห็นปิงตกใจ ก็ถามว่าเกิด
อะไรขึ้น แต่ปิงก็ไม่ได้เล่าอะไร ตอนนั้นปิงก็ยังไม่ค่อยแน่ใจ พยายาม
ไม่คิดอะไร แล้วนอนจับมือตั้มต่อจนหลับไปอีก

และจู่ๆ  ช่วงเกอืบเช้า ปิงกต้็องตืน่ขึน้มาอีกคร้ัง เพราะอะไรไม่รู้ ปิงรู้สกึ
ว่ามือตั้มไม่ได้จับปิงอยู่ ปิงจึงควานหามือตั้มมาจับไว้อีก และอีกครั้งที่
เสียงชักโครกดังขึ้น ปิงหันไปข้างๆ ทันที ก็เห็นตั้มนอนอยู่ แล้วครั้งนี้ 
ใครเข้าห้องน�้า ? ปิงปล่อยมือตั้ม และตัดสินใจลุกไปดูที่ห้องน�้า ขณะ
นั้นเอง ประตูห้องน�้าก็เปิดออก พร้อมกับตั้มเดินออกมา! ปิงตกใจมาก 
และรีบมองไปที่เตียง แต่กลับไม่มีใคร จากนั้นปิงรีบกลับไปนอน และ
ก็สวดมนต์ทันที

เช้าวันต่อมา ปิงเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนในบ้านตั้มฟัง คุณแม่ตั้มก็เลย                
บอกว่า ไม่เคยมเีรือ่งแบบนีม้านานแล้ว ตัง้แต่คณุพ่อตัม้เสยีไป คณุแม่                                                                       
พูดต่อปนหัวเราะเหมือนเป็นเรื่องปกติอีกว่า บ้านนี้คุณพ่อเคยเลี้ยง
กุมารเอาไว้ สมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ ใครมาก็ชอบโดนแกล้งอะไรแปลกๆ 
อย่างนี้เสมอล่ะ ซนจริงๆ
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เร่ืองนี้ส่งเข้ามาจากคุณอุ้มอิ้มครับ คุณอุ้มอิ้มเล่าว่า...สมัยเราเพิ่ง
เข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรังสิต เราเลือกท่ีจะอยู่หอหลัง
มหาวิทยาลัยค่ะ หอมีทั้งหมด 8 ชั้น ห้องของเราจะอยู่ชั้น 3 ในห้องจะ
มีเตียง 2 เตียง ออกมาตรงระเบียงจะมองเห็นศาลอยู่เยื้องๆ กัน เรา
พักอยู่กับเมทอีกคนค่ะ ชื่อ จี (นามสมมติ) จีเป็นคนจิตแข็ง ไม่กลัวผี 
เพราะเคยอยู่หอมาตั้งแต่เด็กๆ ส่วนเราเป็นคนขี้กลัวมากๆ ค่ะ และที่
ส�าคญั หอนีเ้คยมีคนเล่าว่า ตกึท่ีเราอยู่เคยมคีนเมาออกไปอ้วกท่ีระเบียง 
แล้วพลดัตกลงมาเสยีชวีติ แต่ไม่ทราบว่าห้องไหน ตอนแรกเรากก็ลวัๆ 
นะ แต่พออยู่ไปเรื่อยๆ ก็ไม่เคยเจออะไร เลยลืมเรื่องผีไป

จนมาถึงคืนหนึ่ง เราก็คุยโทรศัพท์กับแฟนจนถึงตี 1 ถึงได้นอน                      
เรานอนหันหลงัให้เตียงของจ ีและหันหน้าไปทางระเบียงท่ีมีผ้าม่านปิด 
คนืนัน้เรานอนไม่หลบั เพราะได้ยนิเสยีง ‘กุง๊กิง๊ๆ’ เหมอืนโลหะกระทบกนั                                                                                  
รบกวนตลอดจนนอนไม่ได้ เสียงมันดังขึ้นในห้อง มาจากข้างเตียงของ

เสียงในห้องพัก      I      Story by คุณอุ้มอิ้ม
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จีนี่เอง เราคิดว่าจีอาจจะเล่นโทรศัพท์ท่ีห้อยพวงกุญแจอยู่หรือเปล่า                 
เลยเปิดแฟลชโทรศัพท์ และส่องไปที่เตียงจี พอมีไฟส่องไปเท่านั้นล่ะ 
เสยีงท้ังหมดก็เงยีบหายไป และกเ็ห็นว่าจหีลบัสนทิไม่รูเ้รือ่งอะไร พอเรา
ปิดแฟลช และก�าลังจะนอนต่อ เสียง ‘กุ๊งกิ๊งๆ’ นั้นก็ดังขึ้นอีก ตอนนั้น
เราไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรืออะไรเลย ได้แต่หาต้นตอของเสียง จนเรามา
เริ่มนึกได้ว่าห้องเราไม่มีกุญแจอะไรเลย เพราะห้องเป็นระบบคีย์การ์ด

พอเราคดิข้ึนมา เสยีงนัน้กเ็ริม่เคลือ่นท่ีจากข้างเตยีงไปท่ีปลายเตยีงของ
จี พร้อมกับเสียงฝีเท้าคนเดิน! ตอนนั้นเรากลัวสุดขีด ไม่กล้าแม้แต่จะ
ขยับตวั หรอืออกเสยีงตะโกนเรยีกจีเลยด้วยซ�า้ และเสยีงฝีเท้าคนเดนิก็
ยังคงเดินผ่านปลายเตียงเราไป โดยที่พอยิ่งเข้ามาใกล้เรา เราได้ยินถึง
เสยีงลมหายใจเลยค่ะ พอจะเดาได้ว่าเป็นผูช้าย แล้วจากนัน้กม็เีสยีงดงั 
‘ตึง’ ที่ตู้เสื้อผ้าเหมือนคนเดินชน แล้วประตูกระจกบานเลื่อนที่ระเบียง
ก็มีเสียง ‘กึกกักๆ’ แรงมาก ก่อนจะเงียบไป เรามองนาฬิกา ตอนนั้น
คือตี 5 กว่าๆ แล้ว ฟ้าก�าลังจะสว่าง เราคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วเลยหัน
ไปหาจี แต่สิ่งที่เห็นคือ มีเงาด�ารูปร่างคน ไม่รู้ว่าชายหรือหญิงนั่งอยู่ที่
ปลายเตียงของจี! เราไม่กล้าขยับตัวกลัวว่าเงานั้นจะหนัมา เราท�าอะไร
ไม่ถูก ได้แต่หลับตาปี๋อยู่ในท่าเดิมจนเช้า

และแล้วเรากร็ูส้กึโล่งใจ ท่ีได้ยินเสยีงนาฬิกาปลกุของจ ีเพราะมเีรยีนกนั
ตอน 9 โมง วันนั้นเราได้แต่คุยกันเรื่องนี้ จนได้มารู้จากรุ่นพี่คนหนึ่งที่
เคยอยู่หอนี้มาก่อน พี่คนนั้นบอกว่า “ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะ แต่จะ
บอกว่าคนท่ีเคยเมาตกตึกลงมาตายน่ะ พ่ีจ�าได้ว่าเขาคล้องโซ่กุญแจ
ไว้ที่เอว” ได้ฟังอย่างนั้นก็เงิบสิคะ จริงไม่จริงไม่รู้ แต่เมื่อคืนที่เจอเนี่ย
ของจริงแน่นอน…

ป.ล. ตอนนี้เราไม่ได้อยู่หอนั้นแล้วล่ะค่ะ
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เรือ่งนีเ้ป็นอีกเรือ่งทีส่่งเข้ามาจากคณุลปิตาครบั เกดิขึน้สมยัรุน่แม่ของ
คุณลิปตา ซึ่งผ่านมาได้ 40 กว่าปีแล้ว เรื่องมีอยู่ว่า…สมัยแม่เราอายุ 
10 ขวบกว่าๆ แม่กจ็ะชอบตามคณุยายไปวงไพ่ตามงานศพต่างจงัหวดั 
เพราะจะได้เงินค่าจ้างจากการไปซื้อของให้ผู้ใหญ่บ่อยๆ และวันนั้น ก็
เป็นอีกวันท่ีคุณแม่จะต้องตามคุณยายไปงานศพของคนในหมู่บ้าน              
คนหนึ่ง ชื่อ น้ากลิ่น ซึ่งเขาตายเพราะถูกฟ้าผ่ากลางทุ่งนา

ตามต่างจังหวัดสมัยนั้น จะเป็นทุ่งนากว้างๆ มีต้นตาลขึ้นสูงเรียงห่างๆ 
กัน และวัดท่ีจัดงานศพน้ากลิ่นนั้น เป็นวัดท่ีสร้างขึ้นกลางทุ่งนาเลย 
ซ่ึงสมัยนี้ไม่มีแล้ว วันนั้นเป็นวันท่ีฟ้ามืดมาก ไม่มีแสงจากดาว หรือ
พระจันทร์เลย กลุ่มชาวบ้านที่มางานศพสมัยนั้น ก็จะตั้งวงเล่นไพ่กัน
อย่างสนกุสนาน เป็นเรือ่งปกต ิเล่นกนัไปได้สกัพกัใหญ่ๆ ช่วงประมาณ
ตี 1 กว่า ชาวบ้านท่ีเล่นไพ่กันอยู่ทุกคน รวมถึงคุณแม่ และคุณยายเรา                                                                           

เปรตที่เห็นตนนั้น     I     Story by คุณลิปตา
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ต่างก็ได้ยินเสียงแหลมๆ ดัง ‘ว๊ีดดด’ เหมือนสัตว์อะไรร้องดังมาตาม
ลมไกลๆ ทุกคนจึงหยุดเล่นไพ่กัน แล้วตั้งใจฟังว่านั้นคือเสียงอะไร ทีนี้
เสียงนั้นมันก็เร่ิมร้องมาใกล้ขึ้นๆ เสียงมันช่างแหลมปี๊ดมากๆ พวก
ชาวบ้านจึงพยายามมองออกไปตามทุ่งนากว้างๆ จนมีคนหนึ่งตะโกน
ขึ้นมาว่า ‘เปรต!’

ทุกคนต่างหันไปมองเป็นตาเดียว และกต้็องตกใจกบัภาพท่ีเห็น แม่เล่า
ให้ฟังอย่างเห็นภาพว่า “เห็นเปรตตนหนึง่ ตวัผอมสงูเท่าต้นตาล ลกูตา                  
โปนห้อยออกมาจากเบ้าข้างหนึ่ง แขนลากยาวเกือบถึงพื้น มือเท้าแผ่
ใหญ่ ผมยาวรุงรัง ปากเล็กย่ืนยาว และตัวมีกลิ่นเหม็นไหม้รุนแรง”                                                                           
ทุกคนยืนมองตาค้าง ตัวแข็งไปหมด ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลย เปรต           
ตนนัน้ก�าลงัก้าวขายาวๆ มาทางวดั ตรงท่ีจดังานศพของน้ากลิน่ ตอนนัน้                                                                                       
คุณแม่วิ่งไปกอดคุณยายแน่นเลย แม่เล่าว่า “เห็นเปรตตนนั้นเดิน                 
ผ่านกลุ่มชาวบ้านไป โดยหันมามองทุกคนด้วยสายตาเศร้า และมี
น�้าตาไหลเป็นทาง ก่อนจะหายเข้าไปในความมืด” จากนั้นชาวบ้านท่ี
นั่งเล่นไพ่ถึงกับวงแตก รีบแยกย้ายกลับบ้านโดยทันที รวมท้ังคุณแม ่
และคุณยายด้วย

วันต่อมา ผู้ใหญ่ในงานศพต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า เปรตตนท่ี
พวกเราเห็นในงานศพนั้น ก็คือน้ากลิ่นนั่นเอง ชาวบ้านเล่ากันไปท้ัง
หมู่บ้านว่า “เวรกรรมจรงิๆ น้ากลิน่วนัๆ ไม่ท�าการท�างาน เอาแต่กนิเหล้า                                                                               
เมายาเป็นชีวิตจิตใจ และถ้าแม่ไม่มีเงินให้ไปซื้อเหล้ากิน ก็จะเอาไม้ตี
แม่อยู่เป็นประจ�า” น้ากลิ่นเลยตายแล้วกลายเป็นเปรตมาขอส่วนบุญ 

แม่น้ากลิ่นซึง่เฝา้ศพ ไม่ไดเ้หน็เปรตลูกตัวเอง พอได้ยนิอย่างนั้นก็รูส้ึก
สงสารลูกจับใจ แกเลยไปท�าบุญให้ลูกเป็นประจ�าไม่เคยขาด


