
“ที่สุดของความสนุก อิสรภาพ 

ความแฟนตาซี และความคิดแง่บวก

ปิ๊ปปี้คืองานสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจ

มาจากความเพ้อฝัน”

– เว็บไซต์ Kirkus Reviews

“นักเขียนสร้างโลกของปิ๊ปปี้ได้อย่างอัศจรรย์

จนนักอ่านทั้งหลายต้องอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง

ของการผจญภัยสุดวิเศษนี้”

– เว็บไซต์ Eager Readers



“ขอแนะนำให้เด็ก ๆ ทุกคน

รวมทั้งวัยรุ่นอ่าน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง

ถึงเนื้อเรื่องจะไม่ได้สมจริงหรือมีเหตุมีผลมากนัก

แต่หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านแข็งแกร่ง

และมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอน”

– เว็บไซต์ Kids Book Café

“นักอ่านวัยเยาว์จะเพลิดเพลินไปกับหนังสือตลกเล่มนี้

และหัวเราะคิกคักไปกับความฮาของปิ๊ปปี้”

– เบนจามิน เอลเลฟสัน 

นักเขียนเรื่อง The Land without Color
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อิงกริด วาง นีมาน 
วาดภาพประกอบ

“ถ้าเกิดมีเด็กคนไหนรู้ว่าเจ็ดบวกห้าเป็นเท่าไร แถมเซ่อพอจะตอบครูด้วย  

จะถูกทำโทษให้ยืนตรงมุมห้องทั้งวันเลย วิชาอ่านก็มีเฉพาะวันศุกร์  

หมายถึงว่าถ้ามีหนังสือให้อ่านนะ เพราะปกติแล้วเขาไม่มีหนังสือกันหรอก”

— แอสตริด ลินด์เกรน

ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ



ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว คือวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิก 

ระดับโลกที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง  

เพราะนอกจากจะสนุกสนานน่าติดตามแล้ว เนื้อหา 

ยังแฝงไว้ด้วยความพิเศษบางอย่างที่จะติดตรึงใจผู้อ่าน 

ไม่ลืมเลือน

เด็กหญิงผมแดงหน้าตกกระผู้มีเรี่ยวแรงมหาศาล 

คนนี้คือขวัญใจของเด็ก  ๆ  ทั่วโลก เธอใช้ชีวิตในแบบ 

ที่อยากเป็น  และมีความสุขกับทุก  ๆ  สิ่งที่ทำ  ชีวิต 

ของเธอนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวาย แต่ก็แฝงไว้ด้วย 

รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะเสมอ

ทางสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนตีพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ 

ครัง้แรกเมือ่ประมาณเกอืบสามสบิปทีีแ่ลว้ หลงัจากนัน้  

ปิป๊ปี ้ ถงุเทา้ยาว กห็ายไปจากแผงหนงัสอืเปน็เวลานาน 

จนได้ฤกษ์นำกลับมาตีพิมพ์ใหม่ในคราวนี้

ถึงเวลาที่ท่านผู้อ่านจะไปทำความรู้จักกับเด็กหญิง 

มหัศจรรย์ผู้นี้ด้วยตนเองแล้ว

คำนำสำนักพิมพ์



คำนำผู้แปล

“แอสตริด ลินด์เกรน”

คุณยายของ “ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว”

“ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว”  เป็นชื่อของเด็กหญิงตัวเล็ก  ๆ  

ผอมบางคนหนึง่ ผมสแีดง ถกัเปยียาวแขง็ชีไ้ปดา้นขา้ง  

หน้าตกกระ แววตาสดใส กับท่าทางที่กระตือรือร้น 

อยู่ตลอดเวลา

เธอเป็นตัวเอกในหนังสือนิทานสำหรับเด็กของ 

สวีเดน ที่อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในสวีเดน แม้ 

กระทั่งชาวต่างชาติที่อ่านภาษาสวีเดนไม่ออก ก็ยาก 

ที่จะหลบพ้นชื่อและภาพของปิ๊ปปี้ เพราะเธอไม่เพียง 

แต่เป็นหนังสือเด็กที่ขายดีและมีชื่อเสียงที่สุดของ 

สวีเดนเท่านั้น ภาพและชื่อของเธอยังถูกนำไปเป็น 

ตราโฆษณา ใบประกาศ ติดอยู่ในสินค้าสารพัดชนิด  

ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว กระดาษห่อของขวัญ  

กล่องดินสอ กระเป๋าสะพาย รวมถึงออกมาในรูปของ 

สมุดระบายสี การ์ตูนภาพ ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ 

หลายครัง้ทัง้จอใหญแ่ละเปน็ละครชดุในจอทวี ี ละครเวท ี



ทั่วประเทศก็เล่นเรื่องปิ๊ปปี้  ทั้งยังมีชุดแฟนซี  เกม 

คอมพิวเตอร์ และมีกระทั่งแสตมป์ติดจดหมาย 

ตอนที่หนังสือออกใหม่ ๆ เด็กผู้หญิงสวีเดนจำนวน 

มากพากนัไวผ้มทรงเดยีวกบัปิป๊ปี ้ และแตง่ตวัแบบปิป๊ปี ้ 

ซ้ำยังนำไปตั้งชื่อให้สุนัข แมว นก หนู และสัตว์เลี้ยง 

นานาชนิดอีกด้วย 

ในประเทศสวีเดนจึงไม่มีใครไม่รู้จักปิ๊ปปี้  

ถุงเท้ายาว

“แอสตริด ลินด์เกรน” ผู้เขียน เกิดเมื่อปี  ค.ศ.  

1907 (พ.ศ. 2450) ทีฟ่ารม์เลก็ ๆ แหง่หนึง่ในชนบททาง 

ตอนเหนือของสวีเดน  เธอเติบโตขึ้นที่นั่นพร้อมกับ 

พี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวอีกสองคน แอสตริดเล่าถึง 

ชีวิตในวัยเด็กไว้ว่า “ฉันคิดไม่ออกว่าจะมีเด็กคนไหน 

สนุกมากไปกว่าพวกเราอีกแล้ว” 

การเล่นสนุก ๆ และซุกซนซึ่งเธอสรรหามาในวัยเด็ก 

นี่เอง ที่ถูกนำมาถ่ายทอดในหลาย ๆ เรื่องที่เธอแต่งขึ้น 

สำหรับการเกิดของ  “ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว”  นั้น เป็น 

เพราะวันหนึ่งลูกสาวของเธอป่วย ระหว่างที่ต้องดูแล 

อยู่นั้น ลูกสาวก็นึกชื่อประหลาด “ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว”  

ขึ้นมา แล้วขอให้เธอแต่งเรื่องให้ฟัง



ในปี  ค.ศ.  1944 (พ.ศ.  2487) แอสตริดเป็นฝ่าย 

ที่ต้องนอนซมอยู่บนเตียงบ้าง เมื่อเดินลื่นล้มบนหิมะ 

จนขาหัก ไปไหนไม่ได้ เธอจึงเอาบันทึกเรื่องของปิ๊ปปี้ 

ที่เตรียมไว้เป็นของขวัญวันเกิดครบ 10 ขวบให้ลูกสาว 

ออกมา และเพื่อฆ่าเวลาอันแสนน่าเบื่อหน่าย เธอก็ 

นำมาเกลาและเรยีบเรียงใหม ่ สง่ใหส้ำนกัพมิพแ์หง่หนึง่  

แต่ได้รับการปฏิเสธกลับมา เธอจึงลองส่งเข้าประกวด 

เรื่องสำหรับเด็กผู้หญิงของอีกสำนักพิมพ์หนึ่งด ู ปรากฏ 

ว่าได้รับรางวัลที ่ 1 

 

ตัง้แตน่ัน้มาชือ่ของเธอและปิป๊ปี ้ ถุงเทา้ยาว ก็เปน็ 

ที่รู้จักกันทั่วในหมู่เด็ก ๆ ชาวสวีเดน

แอสตริด ลินด์เกรน ยังมีผลงานนิทานสำหรับเด็ก 

เล่มอื่น  ๆ  ออกมาอีกอย่างสม่ำเสมอ และทุกเรื่องล้วน 

ได้รับการตอบรับอย่างดี จนเธอเป็น  “คุณยายนักเล่า 

นิทาน” ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวีเดน 

ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว เล่มแรกปรากฏขึ้นในบรรณพิภพ  

เมือ่ป ี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) และไดก้ลายเปน็ประเดน็ 

โต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนและกว้างขวางในสังคม 

ขณะที่เด็กจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง  

ชื่นชมยินดีและอยากเป็นอย่างปิ๊ปปี้ในยุคสมัยที่สังคม 



ดูเหมือนจะให้  “ค่า”  เด็กผู้ชายมากกว่า  ก็มีคนอีก 

จำนวนไม่น้อยที่วิพากษ์วิจารณ์หนังสือเล่มนี้อย่าง 

รุนแรง  ด้วยเห็นว่าปิ๊ปปี้ เป็นเด็กหญิงที่ไร้มารยาท  

ไม่ได้รับการศึกษาอบรม ไม่ไปโรงเรียน ทะลึ่งตึงตัง  

ไม่มีระเบียบ ย่อมถือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับเด็ก 

ในสังคมที่ไม่สมควรให้เด็กคนไหนเอาเป็นเยี่ยงอย่าง 

การพูดถึงปิ๊ปปี้ในลักษณะนี้ปรากฏอยู่นานหลายปี

การเป็น  “กบฏ”  ของปิ๊ปปี้ต่อแบบแผนในวิถีชีวิต 

ของสังคมเป็นสิ่งที่คนส่วนหนึ่งรับไม่ได้  เด็กหญิง 

ตัวเล็ก  ๆ  ที่อยู่คนเดียว ไม่มีทั้งพ่อ แม่ หรือผู้ใหญ่ 

สักคนคอยดูแล แต่ตัวปิ๊ปปี้เองกลับเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ดี 

ที่สุด เด็กไม่จำเป็นต้องเข้านอนตามคำเคี่ยวเข็ญของ 

ผู้ใหญ่ในเวลาที่ยังไม่อยากนอน ครั้นพอตอนเช้าที่ 

ไม่อยากตื่น ก็กลับถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาทั้งที่อยากนอน  

เพื่อไปโรงเรียน ซึ่งเธอไม่เห็นความจำเป็นหรือเห็น 

ประโยชน์อย่างใดจากการเรียนหนังสือในโรงเรียนเลย  

เมื่อตั้งความฝันไว้แล้วว่าโตขึ้นจะเป็น “โจรสลัด” ให้ชื่อ 

ลือลั่นไปทั้งเจ็ดท้องน้ำ

วันที่ เธอพบกับทอมมี่และอันนิก้า  สองพี่น้อง 

ผู้เรียบร้อย อยู่ในกรอบของการเลี้ยงดูและการเอาใจใส่ 

อย่างดีของพ่อและแม่ เด็กทั้งสองย่อมอดแปลกใจ 



ในความเป็นตัวของตัวเองของปิ๊ปปี้ไม่ได้ แม้การนอน  

ปิ๊ปปี้ก็หันหัวไปทางเท้าและหันเท้าไปทางหัว โดยใช้ 

หมอนหนุนเท้าแทนที่จะหนุนหัวเหมือนคนทั่วไป แน่ละ  

เมือ่เดก็ ๆ ตัง้คำถามตอ่การเดนิถอยหลงัของปิป๊ปี้ กเ็จอ 

กับคำตอบที่ว่า “นี่ไม่ใช่ประเทศเสรีหรือไง คนจะเดิน 

อย่างที่อยากเดินไม่ได้เหรอ”

ปิ๊ปปี้ไม่ไปโรงเรียน และปราบตำรวจที่คิดจะมา 

จับตัวไปบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้า เพราะสังคมของผู้ใหญ่ 

เห็นว่าเด็กจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ ซึ่งตำรวจก็ทำอะไร 

เธอไม่ได้ ด้วยความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของปิ๊ปปี้ คือ  

เธอเป็นเด็กหญิงแข็งแรงที่สุดในโลก เธอมีลิงที่เลี้ยงไว้ 

ในบ้านเป็นเพื่อนตัวหนึ่ง และม้าอีกตัวบนระเบียงบ้าน  

เธอจึงต้องแบกม้าขึ้นลงระหว่างพื้นสนามรอบตัวบ้าน 

กบัตวัระเบยีงเปน็วา่เล่น เวลาเจอกบัขโมย เธอสามารถ 

เอาชนะได้โดยง่าย แต่เมื่อกำราบสำเร็จ เธอกลับเลี้ยง 

อาหารพวกเขา แถมให้เหรียญทองคำติดตัวไปด้วย

ดังนั้น ถึงปิ๊ปปี้จะเป็นเด็กไม่มีมารยาท พูดแทรก  

พดูปด และเลา่เรือ่งเทจ็มากมาย แตเ่ธอเปน็เดก็มนีำ้ใจ  

ไม่เคยรังแกใคร และพร้อมช่วยเหลือคนอ่อนแอที่โดน 

รังแกเสมอ แม้กระทั่งเด็ก  ๆ  ที่เรียนหนังสือไม่เก่ง แพ้ 



การตอบคำถามในโรงเรียน ปิ๊ปปี้ก็ไม่เคยหยามเหยียด  

มีแต่จะให้กำลังใจ ให้รางวัล

หนังสือเกี่ยวกับปิ๊ปปี้เล่มที่ 2 คือ ปิ๊ปปี้ออกทะเล  

ปรากฏออกมาในปีต่อมา คือ ค.ศ.  1946 (พ.ศ.  2489)  

และเล่มที่ 3 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายในชุดที่สมบูรณ์นี้ คือ  

ปิ๊ปปี้ผจญทะเลใต้ ในปี  ค.ศ.  1948 (พ.ศ.  2491) ก็ 

ทำให้กระแสการต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ปิ๊ปปี้ลดลง  

เมือ่หนงัสอืสะทอ้นบทบาททีเ่ปน็ “ความงาม” อนัซอ่นอยู ่

ในพฤตกิรรมระหวา่งบรรทดั รวมถงึความมนีำ้ใจ ความ 

เอือ้อาทรทีม่ตีอ่คนรอบขา้งของปิป๊ปีซ้ึง่เปน็ทีป่ระจกัษช์ดั

จนถึงวันนี้ก็เกือบ 80 ปีแล้ว ที่หนังสือชุด  “ปิ๊ปปี้  

ถุงเท้ายาว” ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เริ่มต้น 

จนปัจจุบัน และได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง  ๆ  กว่า  

80 ภาษาทัว่โลก รวมทัง้ภาษาไทยทีอ่ยูใ่นมอืทา่นผูอ้า่น 

ตอนนี ้

นี่นับเป็นเรื่องของนักเขียนสวีเดนที่มีการแปลเป็น 

ภาษาต่าง ๆ มาก และติดอันดับ 1 ใน 12 เรื่องที่มีการ 

แปลมากภาษาทีส่ดุในโลกด้วย เฉพาะในสหรัฐอเมริกา  

หนังสือเล่มนี้ขายได้ถึง 5 ล้านเล่มในสมัยนั้นด้วยเวลา 

อันรวดเร็ว 
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ประเทศสวีเดนและต่างประเทศ 

ในสวีเดนมีการทำแสตมป์ชุด  10 ดวง เป็นรูป 

ตัวละครเอกในหนังสือหลายเล่มของเธอ และมีการ 

ตัง้รางวลั Astrid Lindgren Translation Prize สำหรบั 

วรรณกรรมเดก็ ทีแ่ปลจากภาษาตา่งประเทศเปน็ภาษา 

สวีเดนด้วย 

แม ้ปิป๊ปี ้ ถงุเทา้ยาว จะเปน็วรรณกรรมสำหรบัเดก็ที ่

มิไดม้อีภนิหิาร เหาะเหนิเดนิอากาศ เสกเวทมนตรค์าถา  

หายตัว อัศวินหนุ่มรูปหล่อบนหลังม้าขาว เจ้าหญิง 

ในหอคอยที่ถูกเฝ้าด้วยมังกรร้ายพ่นไฟเผาป่าได้ทั้งป่า 

แต่เด็ก  ๆ  สวีเดนก็ยังคงรักปิ๊ปปี้ เพราะลึก  ๆ  แล้ว  

การกระทำและความคิดของปิ๊ปปี้คือสิ่งที่เด็ก  ๆ  ทุกคน 

วาดหวงัอยากจะไดท้ำ แตถ่กูผูใ้หญแ่ละกฎเกณฑต์า่ง ๆ  

ห้ามไว ้

ปิป๊ปี ้ ถงุเทา้ยาว จงึเปน็เดก็หญงิทีเ่ปน็เสมอืน 

ตัวแทนความฝันของเด็กๆ ทั้งหลายนั่นเอง

ดร.บุญส่ง ชเลธร
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ปิ๊ปปี้ย้ายเข้า
วิลล่า วิลเลคูลล่า

1

ไกลออกไปตรงปลายสุดของเมืองเล็ก  ๆ  แห่งหนึ่ง  

มีสวนเก่ารกร้างอยู่แห่งหนึ่ง ในสวนมีบ้านหลังหนึ่ง  

ที่มีเด็กหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ เธอคือปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว  

วัยเก้าขวบ ซึ่งใช้ชีวิตเพียงลำพังในบ้านหลังนี้ ไม่มีทั้ง 

แม่และพ่อ แน่ละ ว่ามันช่างดีเหลือเกิน เพราะไม่มี 

ใครคอยสั่งให้ต้องเข้านอนในตอนกำลังเล่นสนุก  ๆ  

ขณะเดยีวกนักไ็มม่ใีครมาบงัคบัใหต้อ้งกนินำ้มนัตบัปลา 

ในตอนที่อยากกินลูกกวาดด้วย

ครั้งหนึ่งปิ๊ปปี้เคยมีพ่อที่รักมากที่สุด และมีแม่ 

เหมือนเด็กทั่ว  ๆ  ไป แต่นั่นมันนานมาแล้ว นานจน 

ตัวเองก็จำแม่ไม่ได้ เพราะแม่ตายตั้งแต่เธอยังเป็น 

เดก็หญงิตวันอ้ย ๆ นอนอยูใ่นเปลและสง่เสยีงรอ้งดงัลัน่ 

จนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ปิ๊ปปี้เชื่อว่าแม่อยู่บนสวรรค์ 

และกำลังแอบดูเธอจากรูเล็ก  ๆ  บนท้องฟ้า เธอมักจะ 
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โบกมือให้แม่ และพูดว่า

“ไม่ต้องเป็นห่วง! ฉันดูแลตัวเองได้”

สำหรับพ่อ ปิ๊ปปี้ไม่เคยลืมเลย พ่อของเธอเป็น 

กัปตันผู้แล่นเรืออยู่กลางมหาสมุทรกว้าง ปิ๊ปปี้เคย 

เดนิทางไปกับเรอืของพอ่ จนกระทัง่วนัหนึง่ พอ่ถกูพายุ 

ซดัตกทะเลและหายสาบสญูไป ซึง่ปิป๊ปีเ้ชือ่อยา่งจรงิจงั 

ว่าพ่อไม่มีวันจมน้ำตาย พ่อจะต้องกลับมา เธอแน่ใจ 

ว่าพ่อคงลอยไปติดเกาะที่เต็มไปด้วยคนพื้นเมือง แล้ว 

ไดก้ลายเปน็ราชาของชาวเกาะไปแลว้แน ่ๆ เวลาไปไหน 

มาไหนก็ต้องสวมมงกุฎทองคำอยู่บนหัวตลอดเวลา

“พ่อของฉนัเปน็ราชาชาวเกาะ ไมม่ทีางทีเ่ดก็ทกุคน 

จะมีพ่อได้เข้าท่าอย่างนี้” ปิ๊ปปี้มักพูดอย่างภาคภูมิใจ  

“วันไหนที่พ่อต่อเรือเสร็จ ก็จะมารับฉันไปอยู่ด้วย ฉัน 

จะไดเ้ปน็เจา้หญงิของชาวเกาะ เฮ...โฮ ตอ้งสนกุแน ่ๆ!”

พ่อของเธอซื้อบ้านเก่าในสวนแห่งนี้ไว้เมื่อหลายปี 

มาแล้ว  พ่อคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่กับปิ๊ปปี้ในยามชรา  

ที่ไม่สามารถล่องเรือออกทะเลได้อีก แต่แล้วก็เกิดเรื่อง 

ยุ่งยากขึ้นจนได้ ก็ตอนที่พลาดตกทะเลไปนี่แหละ  

ดังนั้นระหว่างรอการกลับมาของพ่อ ปิ๊ปปี้จึงดิ่งมาที่ 

วิลล่า วิลเลคูลล่า บ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ 

พร้อมสรรพ บ้านที่เหมือนรอคอยการมาของเธอ ใน 



แอสตริด ลินด์เกรน  3  

คืนอันสดใสหนึ่งของฤดูร้อน เธอกล่าวลาลูกเรือทุกคน 

บนเรือของพ่อ พวกเขาล้วนชอบปิ๊ปปี้มาก และปิ๊ปปี้ 

ก็ชอบพวกเขามาก

“ลาก่อน” ปิ๊ปปี้กล่าวและจูบหน้าผากทีละคน  

“ไม่ต้องเป็นห่วง! ฉันดูแลตัวเองได้!”

มีเพียงสองสิ่งที่ปิ๊ปปี้นำติดตัวมาจากเรือ หนึ่งคือ 

ลิงน้อยชื่อนายนิลส์สัน  --- ที่ได้เป็นของขวัญจากพ่อ  ---  

อีกหนึ่งคือกระเป๋าใบใหญ่อัดแน่นไปด้วยเหรียญทองคำ  

พวกลูกเรือขึ้นไปยืนบนดาดฟ้าและมองตามส่งจนลับ 

สายตา แต่ปิ๊ปปี้กลับก้าวตรงไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

โดยไม่เหลียวหลัง มีนายนิลส์สันเกาะอยู่บนไหล่ และ 

กระเป๋าอยู่ในมือ

“เด็กประหลาด” ลูกเรือคนหนึ่งพูดเมื่อเธอลับ 

หายไปแล้วจากสายตา

เขาพูดถูก ปิ๊ปปี้เป็นเด็กประหลาดจริง  ๆ และที่ 

ประหลาดที่สุดก็คือ เธอทรงพลังมหาศาล แข็งแรง 

ขนาดที่ว่าในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ไม่มีตำรวจ 

สักคนเดียวที่จะแข็งแรงเทียบเท่าเธอ ปิ๊ปปี้แบกม้า 

ได้ทั้งตัวถ้าอยากแบก และเธอก็อยากแบกเสียด้วย  

เธอเอาเหรียญทองคำหลายเหรียญไปแลกซื้อม้าให้ 

ตัวเองในวันที่ย้ายเข้าวิลล่า วิลเลคูลล่า เธอฝันอยาก 
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มีม้าเป็นของตัวเองมาเนิ่นนาน และตอนนี้มันก็มาอยู่ 

ตรงระเบยีงบา้นแลว้ ถา้ตอนไหนปิป๊ปีน้กึอยากดืม่กาแฟ 

ตรงนั้นขึ้นมา เธอก็จะแบกมันออกไปหลบไว้ในสวน

ข้าง  ๆ  วิลล่า วิลเลคูลล่า มีสวนและมีบ้านอีก 

หลังหนึ่ง เป็นที่อยู่ของครอบครัวซึ่งมีพ่อแม่และลูกชาย 

ลูกสาวน่ารักน่าเอ็นดูอีกสองคน เด็กชายชื่อทอมมี่  

เด็กหญิงชื่ออันนิก้า  ทั้งคู่ เรียบร้อยมาก  ได้รับการ 

อบรมมาอย่างดีและอยู่ในโอวาท ทอมมี่ไม่เคยแม้แต่ 

คิดจะกัดเล็บตัวเอง เขาทำทุกอย่างที่แม่บอกให้ทำ  

สว่นอนันกิา้กไ็มเ่คยรอ้งอาละวาดเวลาไมไ่ดข้องทีต่วัเอง 

ต้องการ เธอจะอยู่ในชุดสะอาด รีดเรียบร้อย และ 

คอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เปื้อน ทอมมี่และ 

อันนิก้ามักเล่นกันอย่างเงียบ ๆ เรียบร้อยอยู่ในสวน แต่ 

ทั้งคู่ก็หวังอยู่เสมอว่าจะมีเพื่อนเล่นสักคน ตอนที่ปิ๊ปปี้ 

ยังล่องเรืออยู่กลางทะเลกับพ่อ เด็กทั้งสองมักมาเกาะ 

ที่รมิรั้วแล้วคุยกันเองว่า

“แย่นะ ไม่มีใครย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนั้นเลย!  

น่าจะมีใครมาอยู่ที่นั่น ใครก็ได้ที่มีเด็กด้วย”

ในวันอันอบอุ่นของฤดูร้อน คืนที่ปิ๊ปปี้เหยียบธรณี 

ประตวิูลลา่ วิลเลคลูลา่เปน็กา้วแรก ทอมมีแ่ละอนันกิา้ 

ไม่อยู่ ทั้งคู่ไปเยี่ยมคุณยายหนึ่งสัปดาห์เต็ม ๆ จึงไม่ได้ 
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เฉลียวใจเลยว่าจะมีใครย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังข้าง ๆ  

วันแรกที่พวกเขากลับถึงบ้านและยืนอยู่ที่ประตูพลาง 

มองออกไปนอกถนน พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่ามีเพื่อนเล่น 

เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วในบ้านหลังใกล้  ๆ  นั่นเอง  

ขณะที่ทั้งคู่กำลังคิดว่าจะเล่นอะไรกันดี และสงสัยว่า 

วันนี้จะมีอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า หรือจะ 

เป็นวันอันน่าเบื่อเหมือนวันก่อน  ๆ  ที่คิดไม่ออกว่า 

จะเล่นอะไรกันดี ประตูวิลล่า วิลเลคูลล่าก็เปิดออก 

โดยพลัน เด็กหญิงคนหนึ่งก้าวออกมา เธอเป็นเด็ก 

ประหลาดที่สุดเท่าที่ทอมมี่กับอันนิก้าเคยเห็นมา 

ทเีดยีว เธอคอืปิป๊ปี ้ ถงุเทา้ยาว ผูก้ำลงัออกมาเดนิเลน่ 

นอกบ้าน และนี่คือลักษณะท่าทางของเธอ

เส้นผมสีแดงเหมือนแครอต ถักเป็นเปียชี้ออกไป 

สองข้าง จมูกเหมือนมันฝรั่งลูกเล็ก  ๆ มีกระล้อมรอบ 

จมูกเต็มไปหมด  ใต้จมูกลงไปเป็นริมฝีปากกว้างที่ 

เต็มไปด้วยฟันขาวแข็งแรง ชุดที่สวมใส่ก็ไม่เหมือน 

ชุดทั่ว  ๆ  ไป เพราะปิ๊ปปี้ตัดเย็บขึ้นมาเอง ตอนแรก 

ตั้งใจจะให้เป็นชุดสีน้ำเงิน แต่ผ้าสีน้ำเงินเกิดมีไม่พอ  

เธอเลยเอาผ้าสีแดงมาแต่งเติมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย  

ท่อนขาผอมของปิ๊ปปี้สวมถุงเท้ายาว ข้างหนึ่งสีน้ำตาล  

อีกข้างสีดำ รองเท้าสีดำที่สวมใส่ก็ยาวกว่าเท้าจริง 
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ตั้งเท่าตัว รองเท้าคู่นี้พ่อซื้อมาฝากจากอเมริกาใต้  

โดยเผื่อไว้ใส่ตอนเท้าโตขึ้นด้วย และปิ๊ปปี้ก็ไม่เคยนึก 

อยากได้รองเท้าอื่น ๆ อีกเลย

แต่สิ่งที่ทำให้ทอมมี่และอันนิก้าต้องตาโต คือลิง 

ที่นั่งอยู่บนไหล่ของเด็กหญิงแปลกหน้าคนนี้ มันเป็น 

ลิงตัวเล็ก  ๆ นุ่งกางเกงสีน้ำเงิน เสื้อสีเหลือง แถมใส่ 

หมวกฟางสีขาวอีกต่างหาก

ปิ๊ปปี้เดินไปตามถนน เท้าข้างหนึ่งอยู่บนทางเท้า  

อีกข้างอยู่บนรางระบายน้ำข้างทาง ทอมมี่กับอันนิก้า 

มองตามไปจนสุดสายตา ครู่ต่อมาปิ๊ปปี้ก็เดินถอยหลัง 

กลับมาเพราะไม่ต้องการเสียเวลาหมุนตัวกลับ พอถึง 

หน้าประตูบ้านทอมมี่กับอันนิก้า เธอก็หยุด เด็ก  ๆ  

มองหน้ากันอย่างเงียบ ๆ ในที่สุดทอมมี่ก็พูดขึ้นมา
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“ทำไมเดินถอยหลังล่ะ”

“ทำไมเดินถอยหลังเหรอ”  ปิ๊ปปี้ว่า  “นี่ ไม่ใช่  

ประเทศเสรีหรือไง คนจะเดินอย่างที่อยากเดินไม่ได้ 

เหรอ นี่แน่ะ ฉันจะบอกอะไรให้ ที่อียิปต์คนเดินกัน 

อยา่งนีท้ัง้นัน้ ไมเ่หน็มใีครรูส้กึวา่แปลกเลยสกันดิเดยีว”

“เธอรู้ได้ไง” ทอมมี่ถาม “เธอไม่เคยอยู่อียิปต์ 

ไม่ใช่เหรอ”

“ฉันน่ะหรือไม่เคยอยู่อียิปต์! เคยสิ จดไว้เลยว่า 

ฉันไปมาแล้วทั่วโลก ได้เห็นของแปลก  ๆ  มามากกว่า 

เรื่องคนเดินถอยหลังอีก ฉันสงสัยเหมือนกันว่า ถ้า 

ฉันเดินด้วยมืออย่างชาวอินเดียที่อยู่ไกลออกไปโน่น  

พวกเธอจะว่ายังไงกัน”

“เธอโกหกแหง” ทอมมี่แย้ง

ปิ๊ปปี้คิดอยู่ครู่หนึ่ง

“ถูกของเธอ ฉันโกหก” น้ำเสียงเศร้าสร้อย

“พูดโกหกไม่ดีเลย” อันนิก้าพูดบ้าง เธอเพิ่งกล้า 

เปิดปากเดี๋ยวนี้เอง

“ใช่ พูดโกหกไม่ดี มาก ๆ เลย” ปิ๊ปปี้เศร้าลงไปอีก  

“แต่ฉันลืมอยู่บ่อย  ๆ เธอจะเอาอะไรนักหนากับเด็ก 

เล็ก ๆ คนหนึ่งที่มีแม่เป็นนางฟ้า พ่อเป็นราชาชาวเกาะ  

ตัวเองก็ล่องเรืออยู่ในทะเลมาตลอดชีวิต จะให้พูด 
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ความจริงตลอดเวลาได้ยังไง  แล้วอีกอย่างนะ  ---”  

ใบหน้าที่ตกกระเบิกบานขึ้น “ฉันจะบอกให้ ที่คองโก 

น่ะ ไม่มีใครพูดความจริงเลยสักคน เขาโกหกกันทั้งวัน 

ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันอาทิตย์ตกดิน ดังนั้นถ้าฉันเผลอ 

โกหกออกไปสักครั้ง พวกเธอต้องให้อภัย แล้วจำไว้นะ 

ว่านั่นเป็นเพราะฉันเคยอยู่คองโกนานไปหน่อย แต่ถึง 

อย่างนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่เหรอ”

“แน่นอน” ทอมมี่รับ รู้สึกทันทีว่านี่จะไม่ใช่วันที่ 

น่าเบื่อแน ่ๆ 

“งั้นทำไมพวกเธอไม่มากินอาหารเช้ากับฉันล่ะ”  

ปิ๊ปปี้ถาม

“ทำไมจะไม่ล่ะ” ทอมมี่ว่า “ไปกันเถอะ!”

“ใช ่ๆ ไปกันเถอะ!” อันนิก้าคล้อยตาม

“แต่ก่อนอื่นฉันขอแนะนำให้พวกเธอรู้จักนาย 

นิลส์สัน” ปิ๊ปปี้บอก ลิงตัวน้อยถอดหมวกออกแล้ว 

โค้งคำนับอย่างสุภาพ

จากนั้นทั้งหมดก็เดินเข้าไปในวิลล่า วิลเลคูลล่า  

ผ่านประตูรั้วของสวนที่ทรุดโทรม เดินไปตามทางกรวด 

ที่มีต้นไม้อายุเก่าแก่เรียงรายสองข้างทาง ตะไคร่น้ำ 

จับลำต้นเต็มไปหมด  ดูแล้วน่าปีนขึ้นไปเล่นจริง  ๆ  

ทุกคนขึ้นไปบนระเบียงหน้าบ้านที่มีม้ายืนเคี้ยวข้าวโอ๊ต 
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จากถ้วยซุปใบโตอยู่อย่างเอร็ดอร่อย

“ทำไมม้าขึ้นมาอยู่บนระเบียงได้” ทอมมี่ถาม  

ม้าทุกตัวที่เขาเคยเห็นล้วนแต่อยู่ในคอก

“ก็” ปิ๊ปปี้คิด “ถ้าอยู่ในครัว มันก็เกะกะ ให้อยู่ 

ในห้องนั่งเล่น มันก็ไม่ชอบ”

ทอมมี่กับอันนิก้าลูบขนม้า  แล้วเข้าไปในบ้าน  

เห็นมีห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้องนอนอีกหนึ่งห้อง  

ซึ่งดูเหมือนว่าปิ๊ปปี้จะลืมทำความสะอาดอย่างที่คน 

ทั่วไปมักทำกันในวันศุกร์  ทอมมี่กับอันนิก้ามองไป 

รอบ ๆ อย่างระแวดระวัง เผื่อว่าราชาชาวเกาะจะนั่งอยู่ 

มุมไหนสกัแหง่ พวกเดก็ไมเ่คยเหน็ราชาชาวเกาะมากอ่น 

ในชีวิต แต่ก็ไม่เห็นทั้งพ่อและแม่ของปิ๊ปปี้อยู่ในห้อง

“เธออยู่คนเดียวจริง  ๆ  เหรอ” อันนิก้าถามด้วย 

ความกังวล

“ใครบอกล่ะ!” ปิ๊ปปี้ตอบ “นายนิลส์สันกับม้า 

ก็อยู่ที่นี่ด้วย”

“ใช่ แต่ฉันหมายถึงว่า เธอไม่ได้อยู่กับพ่อกับ 

แม่เหรอ”

“ไม่เลยสักนิด” ปิ๊ปปี้บอกอย่างร่าเริง

“แล้วใครจะคอยเตือนเธอล่ะ ว่าถึงเวลานอนแล้ว  

แล้วก็อะไรอีกหลายอย่าง” อันนิก้าถาม
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“ฉันเตือนตัวเองน่ะสิ” ปิ๊ปปี้บอก “ตอนแรกก็บอก 

กันดี ๆ ไม่เชื่อก็ต้องเอ็ดบ้าง ถ้ายังไม่ฟังอีกก็ต้องโดน 

ตีแล้ว เข้าใจมั้ย”

วา่กนัจรงิ  ๆแลว้ทัง้ทอมมีแ่ละอนันกิา้ไมเ่ขา้ใจหรอก  

แต่คิดว่าบางทีนี่อาจเป็นวิธีที่ดีก็ได้  เมื่อเดินไปถึง 

ห้องครัว ปิ๊ปปี้ร้องขึ้นว่า

“เรากำลังทำแพนเค้ก

มันกำลังเป็นแพนคี

เรากำลังทอดแพนคาย”

แล้วเธอก็หยิบไข่มาสามฟอง โยนขึ้นไปบนอากาศ  

ฟองหนึง่ตกใสห่วัตวัเอง ไขข่าวไหลยอ้ยลงมาถงึนัยนต์า  

ส่วนฟองอ่ืน  ๆ  เธอใช้กระทะรับไว้ได้อย่างชำนาญ  

มันแตกรวม ๆ กันอยู่ในนั้น

“ฉันได้ยินบ่อย  ๆ  ว่าไข่ขาวมีประโยชน์กับเส้นผม”  

ปิ๊ปปี้พูดพลางเช็ดตา  “คอยดูนะ  ผมฉันจะงอกดัง 

เปรี๊ยะ  ๆ  อย่างรวดเร็วเลย ความจริงที่บราซิล ทุกคน 

เดินไปมาโดยมีไข่อยู่บนหัวด้วยละ  ที่นั่นไม่มีคน 

หัวล้านเลย นอกจากครั้งหนึ่ง คนแก่คนหนึ่งบ้าถึง 

ขนาดกินไข่บนหัวจนหมด หัวก็เลยล้านเลี่ยนเตียนโล่ง  
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พอโผล่ออกไปที่ถนนก็ถึงกับเกิดจลาจล รถตำรวจ 

ต้องออกมาเปิดหวอวิ่งกันลั่นไปหมด”

ระหว่างที่พูด ปิ๊ปปี้ค่อย  ๆ  ใช้นิ้วคีบเปลือกไข่ออก 

จากกระทะ แล้วใช้แปรงขัดอ่างน้ำที่แขวนอยู่ข้างฝา 

ตีแป้งแพนเค้กอย่างแรงจนเศษแป้งกระเด็นไปติดตาม 

ฝาห้องเลอะไปหมด จากนั้นก็เทส่วนที่เหลือลงกระทะ 

ที่อยู่บนเตา พอด้านหนึ่งสุกได้ที่ เธอก็โยนขึ้นไปบน 

เพดาน ให้มันกลับข้างเองกลางอากาศ แล้วใช้กระทะ 

รับมาทอดต่อจนเสร็จ จากนั้นก็เหวี่ยงมันข้ามครัว 

มาตกบนจานที่วางอยู่บนโต๊ะพอดี

“กินสิ!” เธอตะโกน “เดี๋ยวเย็นหมด”

ทอมมี่กับอันนิก้ากินเข้าไป พลางคิดว่านี่ เป็น 

แพนเค้กที่อร่อยมาก  หลังจากนั้นปิ๊ปปี้ก็ชวนทั้งคู่  

เข้าไปในห้องโถงซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียว คือตู้ใบใหญ่ 

ที่เต็มไปด้วยลิ้นชักเล็ก  ๆ ปิ๊ปปี้ดึงลิ้นชักออกมาอวด 

สมบัติที่เก็บไว้ข้างใน มีไข่นกแปลก  ๆ เปลือกหอย 

ประหลาด  หิน กล่องสวยใบจิ๋ว  กระจกกรอบเงิน  

สร้อยคอไข่มุก และอื่น  ๆ  อีกมากที่ปิ๊ปปี้กับพ่อซื้อมา 

ระหว่างตระเวนรอบโลก ปิ๊ปปี้ให้ของที่ระลึกแก่เพื่อน 

ใหม่ด้วย  ทอมมี่ได้กริชฝังมุกที่ด้ามเปล่งแสงเป็น 

ประกาย ส่วนอันนิก้าได้กล่องใบเล็ก  ๆ ตกแต่งด้วย 
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เปลือกหอยสีชมพู ข้างในมีแหวนประดับหินสีเขียว 

หนึ่งวง

“ถ้าพวกเธอกลับไปบ้านตอนนี้” ปิ๊ปปี้บอก “เธอ 

ก็จะมาที่นี่ได้อีกในวันพรุ่งนี้ เพราะถ้าเธอไม่กลับ เธอ 

ก็มาใหม่ไม่ได้ ซึ่งคงเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก”

ทอมมี่และอันนิก้าเห็นด้วย ทั้งสองจึงรีบกลับบ้าน  

เดินผ่านม้าซึ่งกินข้าวโอ๊ตเสร็จแล้ว ออกไปนอกประตู 

วิลล่า วิลเลคูลล่า นายนิลส์สันโบกหมวกให้ขณะที่ 

ทั้งสองเดินจากไป




