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©ันÍÂÙ‹นÕè
หนุ่ม	ชายวัยกลางคนชอบตกปลาตอนกลางคืนเป็นชีวิต

จิตใจ	แม้หลายคนจะเตือนเขาเรื่องผีพรายน�้า	แต่เขาก็ไม่สนใจ

และมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ	 	

คนืนีห้นุม่ยงัออกไปตกปลาเช่นเคย	เขาเลอืกล�าธารแห่งหนึง่

นอกเมืองซึ่งไม่ค่อยมีใครมาตกปลา	 เนื่องจากร�่าลือกันว่าผู้คน

ทีผ่่านไปมาแถวนัน้มกัได้ยนิหรอืเหน็ผูห้ญงิมานัง่ร้องไห้คนเดยีว...	

“วันนี้จะต้องตกปลากลับไปให้ได้เยอะ	ๆ ”	 หนุ่มมุ่งมั่นกับ

การตกปลาครัง้นีม้าก	 หลงัจากได้ท�าเลทีพ่อใจ	เขากห็ยบิอปุกรณ์

ตกปลาขึ้นมา	
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“ไม่ได้ปลาไม่กลบับ้าน”	 หนุม่หยบิเก้าอีพ้บัขึ้นกางแล้วน่ัง

ตกปลาอย่างใจจดจ่อ	 โดยไม่ทันสังเกตเลยว่ารอบตัวนั้นวังเวง

เพยีงใด	เพราะมวัแต่สนใจคนัเบด็	กระทัง่เสยีงร้องไห้ดังขึ้น	

“ฮือ...ฮือ...”	 หนุ่มมั่นใจว่าจุดที่เขาเลือกมีเขาเพียงคน

เดยีว	แล้วเสยีงร้องไห้มาจากไหน	 หนุม่สาดไฟฉายไปรอบ	ๆ 	เพือ่

หาที่มาเสียง	แต่ก็ไม่เจอใคร	จึงหันกลับมาสนใจคันเบ็ดตัวเองต่อ

“น่าแปลก	ปลาไม่กนิเบด็เลยแฮะ”	 หนุม่จ้องคนัเบด็เขมง็

ภาวนาในใจให้ปลามาติดกับที่เขาวางไว้สักตัว	 ช่วงท่ีส่ิงรอบตัว

ตกอยู่ในความเงียบ	เสียงร้องไห้ชวนหลอนก็ดังขึ้นอีกครั้ง	

“ฮอื...ฮอื...”	 หนุม่ถอนหายใจอย่างขุ่นเคอืง	คราวนีจ้ะต้อง

หาให้ได้ว่าเป็นเสียงใคร	 เขาหยิบไฟฉายสาดไปรอบ	ๆ 	บริเวณ

อกีครัง้	กป็รากฏร่างของใครคนหนึง่นัง่ห่างจากเขาไปเพยีงไม่กีก้่าว

แถมยังเป็นผู้หญิงอีกด้วย

“เอ๊ะ!	มีคนมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไร”	 	หนุ่มคิด

“นี่คุณ	 เป็นอะไรหรือเปล่า”	 เขาสังเกตหญิงสาวที่นั่ง

ก้มหน้าคนนั้น	ท่าทางคล้ายมีเร่ืองกังวลใจ	ไม่ยอมตอบค�าถาม

แถมยังร้องไห้หนักกว่าเก่าอีก
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“เอ่อ...คุณมีเรื่องกลุ้มใจเหรอ”	 หญิงสาวผงกศีรษะรับ

“ผมไม่รู้ว่าคุณมีปญหาเรื่องอะไร	แต่กลับบ้านก่อนเถอะ

อยู่คนเดียวแบบนี้อันตรายนะ”

“ของ...ส�าคัญของฉันตก...น�้า”	 หญิงสาวตอบรับเสียง

สะอึกสะอื้น

“มดืแบบนีง้มยงัไงกห็าไม่เจอหรอก	เอาไว้พรุง่น้ีเช้าคุณมา

หาใหม่ดีกว่าไหม	 เอาง้ี...เดี๋ยวผมไปส่ง	บ้านคุณอยู่ไหนล่ะ”

นิ้วของหญิงสาวค่อย	ๆ 	ชี้ไปที่ริมธาร

“อย่าล้อเล่นสิ	 เดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนแล้วจะมารับนะ”	

“ฮือ...ฉันกลับบ้านไม่ได้ถ้าไม่เจอของชิ้นนั้น”	 หญิงสาว

ร้องไห้หนักขึ้น	 หนุ่มหยุดเดินไปเก็บของแล้วตัดสินใจเดินลุยลง

น�้าไป

“โอเค	ๆ 	 ไม่ต้องร้อง	เดีย๋วผมช่วยหาให้เดีย๋วนีแ้หละ	ว่าแต่

หายไปตรงไหนล่ะ”	

ทันทีที่เห็นหนุ่มเดินลงน�้าไป	ปากของหญิงสาวก็ค่อย	ๆ

เปลี่ยนเป็นแสยะย้ิมทันที	 หญิงสาวลุกขึ้นยืนและเดินตามหนุ่ม

ลงไปช้า	ๆ
ต
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“ช่วยส่องไฟฉายให้หน่อยได้ไหม	ผมไม่รู้ว่า...”

ชายหนุ่มหันกลับมาหาหญิงสาว	แต่เขาพบเพียงความ

ว่างเปล่า	พร้อมพึมพ�าขึ้น

“หายไปไหนของเขานะ”	 หนุ่มสงสัยแล้วหันกลับไปหา

ของต่อ	แต่จังหวะที่หันกลับไปก็พบผู้หญิงที่เขาตามหาพุ่งใส่เขา

“©Ñ¹ÍÂÙ‹¹Õè!”

“อ๊าก!”

หลังจากนั้นก็มีเสียงร�่าลือกันว่า	 ผู ้คนที่ผ่านไปมาแถว

ล�าธารแห่งนี้มักได้ยินหรือเห็นชายคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ที่ริมธาร

¾ÃÒÂ¹íéÒ

ผีประเภทหนึ่ง	 อาศัยอยู่ในน�้า	 ชอบ

ปรากฏตวัหลอกล่อให้ผูเ้คราะห์ร้ายลงไปในน�้า

หรือใช้ผมพันขาลากเหย่ือให้จมน�้าตาย	แล้ว

น�าไปเป็นบริวารหรือเป็นตัวตายตัวแทนเพื่อ

ตัวเองจะได้ไปเกิด	

¾ÃÒÂ¹íéÒ¾ÃÒÂ¹íéÒ

ปรากฏตวัหลอกล่อให้ผูเ้คราะห์ร้ายลงไปในน�้า

หรือใช้ผมพันขาลากเหย่ือให้จมน�้าตาย	แล้ว

น�าไปเป็นบริวารหรือเป็นตัวตายตัวแทนเพื่อ

ตัวเองจะได้ไปเกิด	

¾ÃÒÂ¹íéÒ
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Çันà¨Í¼Õ
เก่งเดินคอตกกลับบ้านด้วยความเจ็บใจหลังโดนเพื่อนรุม

กลั่นแกล้ง	 โดยเฉพาะบ๊ิก	หัวโจกของกลุ่มที่ท้าทายให้ลงไปเก็บ

ดอกบัวในสระทั้ง	ๆ 	ที่รู้ว่าเก่งกลัวน�้า	 เก่งเดินหัวเสียจนมาถึงบ้าน

“ท�าไมกลับบ้านเย็นขนาดนี้	 ฮึ!	 รีบอาบน�้าอาบท่าแล้ว

ลงมากินข้าวเลยนะ”	 แม่สั่งเสียงเข้มระคนขบขันที่เห็นเขาตัว

มอมแมม	แต่เก่งเดินเข้าไปเกาะเอวแม่แล้วถาม

“แม่ฮะ	ผมเก็บดอกบัวในสระไม่ได้	 บ๊ิกบอกว่าผมขี้ขลาด

ผมขี้ขลาดจริงหรือเปล่าฮะ”

“นี่ลูกลงไปเก็บดอกบัวมารึ	 ต่อไปนี้แม่ขอสั่งไม่ให้ไปเล่น

ใกล้สระอีกนะ!	 เดี๋ยวผีก็มาดึงลงไปอยู่ด้วยหรอก”	 น�้าเสียงของ

แม่ดูจริงจังและดุกว่าเดิมจนเก่งตกใจกลัว	
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“ผะ...ผีหรือครับ	ผีที่ไหนเหรอ”

“ไร้สาระน่ะแม่	 เก่งไปอาบน�้าสิ	จะได้ลงมากินข้าวกัน”

พ่อที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่พูดแทรกข้ึน	 เก่งเดินขึ้นห้องตัวเอง

บนชั้น	2	อย่างว่าง่าย	

“เรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะพ่อ	ลูกมันเกิดวันศุกร์

เขาว่าไม่ควรอยู่ใกล้น�้า	อย่างแม่เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรอยู่ใกล้

บันไดตอนดึก	ส่วนพ่อเกิดวันจันทร์ก็ไม่ควร...”

“มันก็แค่กุศโลบายไม่ให้คนใช้ชีวิตประมาทเท่าน้ันแหละ”

พ่อชิงพูดตัดบท

“เก่งขีข้ลาด”	 ทีโ่รงเรยีนเตม็ไปด้วยเสยีงล้อเลยีนจากเพือ่น

ในห้องเหมือนที่เก่งคิดไว้ไม่มีผิด	 โดยเฉพาะบ๊ิกที่เดินมาหาแล้ว

เยาะเย้ย	 “ถ้าไม่อยากขีข้ลาด	วนันีต้้องเกบ็ดอกบวัให้ได้”

“ไม่ไปหรอก	แม่ไม่ให้เล่นใกล้สระน�้าแล้ว	 เพราะฉันเกิด

วันศุกร์	 เดี๋ยวผีดึงขา”	

“นายเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอ	 ฉันเกิดวันจันทร์	บอกมาสิ

ว่าจะเจออะไร	 เจ้าขี้ขลาดเหมือนพ่อ”

“หยดุว่าพ่อฉนันะ!”	 เก่งโกรธมากทีบ่ิก๊พดูแบบน้ี	ดูถกูเขา

ได้	แต่อย่าดูถูกพ่อ
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“งั้นก็พิสูจน์สิ	 เย็นนี้เจอกันที่สระน�้า”	 บ๊ิกพูดท้ิงไว้แค่น้ัน

แล้วกลับไปที่โต๊ะ	 เนื่องจากได้ยินเสียงคุณครูเดินมา

เสยีงออดส่งสญัญาณบอกเวลาเลกิเรยีน	เก่งวิง่ไปทีส่ระน�า้

ทันทีโดยมีเพื่อนตัวใหญ่เดินตามมาไกล	ๆ 	 เมื่อถึงสระ	 เก่งมองหา

ดอกบัวที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วกระโจนลงไปทั้งชุดนักเรียน

แวบแรก	เก่งรูส้กึหววิ	ๆ 	 เพราะน�า้ลกึเกนิกว่าจะยนืได้	 เก่ง

พยายามขยบัแขนให้ตวัลอยน�า้และว่ายเข้าไปใกล้ดอกบวัทีละนิด

แต่ดูเหมือนเขาอยู่กับที่ไม่ไปไหน	 ดอกบัวดูอยู่ใกล้แค่เอื้อม	แต่

เก่งเริ่มหมดแรงและค่อย	ๆ 	จมลง

“เฮือก!”	 เก่งใช้แรงเฮือกสุดท้ายถีบตัวเองให้โผล่เหนือน�้า

พยายามว่ายจนถึงฝง	มือข้างหนึ่งถือดอกบัวไว้แน่น	

“ฉนัเกบ็ดอกบวัได้แล้ว	เย้!”	 เก่งยืน่ดอกบวัให้บิก๊ด	ูแต่บิก๊

กลับมีท่าทีตกใจและวิ่งหนีไป	ไม่สนใจเก่งที่ยืนตัวเปยกอยู่	 	

ท้องฟาเริ่มมืด	 เก่งอยากรีบกลับบ้านให้ไวที่สุด	 เพราะเลย

เวลาเลิกเรียนมานานแล้ว	 เขาอยากเอาดอกบัวไปอวดแม่ที่บ้าน

“แม่ฮะ	ผมกลับมาแล้ว	 ดูนี่สิฮะ”	 เก่งยื่นดอกบัวให้แม่ดู

แต่แม่กลบัยนืนิง่	 เก่งเงยหน้ามองแม่	เหน็น�า้ตาเอ่ออยูท่ี่ขอบตา		

“แม่คงโกรธเรามาก	 รีบไปอาบน�้า	แล้วลงมาหาแม่ใหม่

ดีกว่า”	 เก่งรีบวิ่งขึ้นชั้น	2	ก่อนที่แม่จะบ่นอะไรมากกว่านี้
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“บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นใกล้สระ	ท�าไมด้ืออย่างน้ี”

แม่บ่นพึมพ�าไล่หลัง

เมื่อถึงหน้าห้อง	 เก่งเอ้ือมมือไปเปิดประตู	แต่จู่	ๆ 	ก็รู้สึก

เหมอืนร่วงลงไปในเหวลกึ	เขาตะโกนสดุเสยีงด้วยความกลัว	สักพกั

เก่งรู้สึกว่าตัวเองมายืนอยู่หน้าใครสักคนที่เขารู้สึกคุ้นเคย

“กะ...เก่ง!	ฉะ...ฉันขอโทษ	ฉันไม่ได้ตั้งใจ	 ฮือ...ฉันกลัว

แล้ว!	ฉนัไม่รูจ้ะช่วยนายยงัไง”	 บิก๊ร้องลัน่	ตวัสัน่	น�า้ตาไหลพราก

เมื่อเห็นเก่งปรากฏตัวอยู่ที่กระจกในห้องน�้า

¤ÇÒÁàª×èÍàÃ×èÍ§µŒÍ§ËŒÒÁ¢Í§¤¹à¡Ô´ÇÑ¹µ‹Ò§ æ

วันอาทิตย์	 เม่ือเจ็บป่วย	ห้าม

ใกล้ผู้หญิงตั้งครรภ์	วันจันทร์	ห้ามส่อง

กระจกหลังเทีย่งคนื	 	วนัองัคาร	 ห้ามเข้า

ห้องน�า้นอกบ้านทีไ่ม่น่าไว้ใจ		วันพธุ	ห้าม

ไปงานศพตอนกลางคืน	วันพฤหัสบดี

ห้ามใกล้บันไดยามวิกาล	วันศุกร์	ห้าม

เดินทางโดยเรือ	 	วันเสาร์	ห้ามจ้องศาล

พระภูมิ
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·Ç§สัÞÞำ
“ผกีะมนีสิยัอาฆาตแคน ชอบกนิของสด และมกัทํารายคน

ตามคําสั่งเจาของ ปกติแลวผีกะจะถูกสงตอไปยังลูกหลาน แต

ถาไมมีผูสืบทอดแลว จะเสี่ยงหาเจาของใหมดวยการฝงของมีคา

ไวใกลบริเวณบาน ถาหากใครขุดพบ คนนั้นจะตองรับชวงตอ

นอกจากนี้...”

ตาลเดินอ่านวิชาคติชนวิทยาระหว่างกลับหอพร้อมแยม

เพือ่นร่วมห้อง	เธอสนใจวชิานีม้ากเป็นพเิศษจนแยมยกให้เธอเป็น

เจ้าแม่วิชานี้

“ผกีะหน้าตาเป็นยงัไงนะ	เจ้าของเลีย้งมนัไว้ในไหนล่ะ”

“เห็นว่าเลี้ยงไว้ในหม้อดินปิดผ้ายันต์น่ะ”
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