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เรื่องลี้ลับในสังคมของเราไม่ใช่เรื่องแปลก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ 

บอกเล่ากันในหมู่ญาติสนิทมิตรสหายใกล้ชิดในสิ่งแปลก  ๆ  ที่ประสบพบเห็น 

กันมา สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ไม่ได้ บางท่านก็อาจเชื่อหรือไม่เชื่อ กลายเป็นคำพูด 

ที่พูดกันติดปากว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่”

สิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นประสบการณ์ตรงของแม่  แม่ของฉันคือ  

ท่านผู้หญิงพึงจิตต ์ ศุภมิตร แม่เป็นคนที่ชอบเห็นอะไรแปลก ๆ หรือมีสัมผัส 

อะไรเหนือธรรมชาติมาตั้งแต่เด็ก เรียกว่ามีทรานซิสเตอร์ติดตัวมาตั้งแต่ 

เกิด และก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขสนุกสนานกับสิ่งที่เป็น ความจริงแม่เป็นคน 

กลัวผีเป็นที่หนึ่ง...แต่...นั่นแหละ เขาว่าไม่ชอบอะไรก็มักจะได้อย่างนั้น  

วิญญาณต่าง ๆ ดูจะชอบแม่เป็นพิเศษ ชอบพาเหรดมาให้ดูเป็นระยะ ๆ

พอแม่เจออะไรเข้าก็มักจะเล่าให้คนใกล้ชิดฟังเป็นประจำ ฉันก็ 

เป็นคนหนึ่งที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก แต่เป็นคนไม่มีซิกซ์เซ้นส์  

หรือตาพิเศษอะไรใด  ๆ แม่จะก็เล่าเรื่องต่าง  ๆ  ให้เพื่อนฝูงใกล้ชิดหรือใน 

วงสนทนาบอ่ย ๆ ยกเว้นตอน “สายโลหติ” ทีแ่มไ่ดย้นิมาจากคณุยายอกีทหีนึง่

เมื่อฉันปรารภว่าจะเขียนเรื่องที่แม่เล่าเพื่อให้คนอื่นได้ทราบกันบ้าง  

แม่ก็กังวลว่าถ้าเล่าเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ คนอาจจะหาว่าแม่สติไม่ดีก็ได้  

คนอะไรเจอผีตลอดเวลา

ก็ไม่เป็นไร แล้วแต่จะคิดกันไป ขอให้อ่านกันเอาสนุก อย่าไปจริงจัง 

อะไรกับมันมากนัก ถ้าใครคิดว่าแม่กินข้าวแล้วท้องอืดนอนหลับฝันไป  

ก็อาจจะเป็นเช่นนั้น หรือแม่อาจจะพบเห็นปรากฏการณ์ใด  ๆ  นี้จริง  ๆ  ก็ได้

ก่อนเริ่มเรื่อง
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ก่อนที่จะเริ่มอ่านเรื่องนี้ คงต้องประกาศแบบในโทรทัศน์ว่า เป็น 

ความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วย

ความจริงเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังนี้เป็นเรื่องจริงที่แม่ประสบมา จึง 

ไม่ได้มีซีนอะไรที่มันสยดสยองหรือสนุกสนานจนเกินเลยความเป็นจริงไป  

แต่ฉันเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องเล่าสมัยแม่ยังเด็กในช่วง 

ต้น  ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของคนไทยที่เป็นชนชั้นกลางในกรุงเทพฯสมัยราวปลาย 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ น่าที่จะบันทึกไว้ก่อนที่เรื่องราวต่าง  ๆ  จะจางหายไป 

กับกาลเวลา...

ตามมาอ่านได้เลยค่ะ...
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หัสเดิมเริ่มเรื่องก็ต้องเท้าความถึงเบื้องหลังของครอบครัวของแม่ 

กันก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ พ่อของแม่หรือคุณตา 

ของฉันชื่อ  นายพันตรี  หลวงพลหาญสงคราม  (จิตร  อัคนิทัต)  บุตร 

พระสุนทรพิพิธ ที่สืบเชื้อสายมาจากพระยาอัคคีพินาศ (อ่ำ) เจ้ากรมจางวาง 

เพลิง ผู้เป็นต้นสกุลอัคนิทัต มีพี่น้องอีก ๓ คน คือ นายพันเอก พระยา 

เทพสงคราม (สิน อัคนิทัต) นางเล็กและนางน้อม อัคนิทัต

อันนามสกุล  “อัคนิทัต”  นี้เป็นนามสกุลพระราชทานหนึ่งในจำนวน  

๖,๔๖๔  นามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อันดับที่   

๐๐๖๓ แก่นายร้อยโทสิน มหาดเล็ก ผู้บังคับกองร้อยในกรมทหารบกราบท่ี ๑ 

มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงเป็นผู้ที่มี 

ความปราดเปรื่องในด้านอักษรศาสตร์เป็นอย่างสูง  การที่พระองค์ท่าน 

พระราชทานนามสกุลหรือราชทินนามแก่ผู้ใดก็ตาม จะจำแนกหมวดหมู่ 

พระราชทานตามอาชีพของผู้เป็นต้นสกุล ได้แก่ กลุ่มสกุลแพทย์ โหรหลวง  

พราหมณ ์ สกลุนายทหารบก ทหารเรอื ทหารอากาศ นายตำรวจ กรมพระฯ  

กลุ่มพ่อค้า กลุ่มนักเรียน ระดับประถม  -  มัธยม  -  อุดมศึกษา นักเรียน 

ราชแพทยาลัย นักเรียนพรานหลวง ข้าราชการพลเรือน กองเสือป่า กลุ่ม 

ช่างสบิหมู ่ ศิลปนิ นักดนตร ี รวมทั้งเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ตลอดจน 

พระราชทานนามสกุลแก่ชาวต่างประเทศที่รับราชการอยู่

ส่วนราชทินนามนั้น พระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงตั้งให้คล้องกับวันเกิดของ 

เมื่อกาลครั้งหนึ่ง...นานมาแล้ว
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ท่านผู้นั้น โดยมีอักษรที่เป็นเดช เป็นศรี เป็นสิริมงคล เหมือนกับตำรา 

มหาทักษาการตั้งชื่อตัวแบบโบราณทุกประการ โดยมีความหมายให้เข้ากับ 

ตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณตาผู้เป็นบุตรของขุนนาง รับราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 

อยู่หัวอยู่แล้ว  ก็ตัดสินใจเข้ารับราชการเป็นนายทหารตามพี่ชายคือ  

นายพันเอก  พระยาเทพสงคราม  (สิน อัคนิทัต) คุณตาเป็นนายทหารที่ 

เรียนเก่งระดับหัวกะทิ ที่สอบเข้าโรงเรียนเสนาธิการทหารด้วยคะแนน 

อันดับหนึ่ง เลยถูกส่งไปศึกษาต่อโรงเรียนเสนาธิการทหารบกที่ประเทศ 

ฝรั่งเศส รุ่นใกล้เคียงกับบุคคลสำคัญในคณะราษฎร  คือ นายพันตรี  

หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) ซึ่งต่อมาได้ร่วมในคณะผู้ก่อการ  

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตร ี

อันยาวนานของประเทศไทย และได้ก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ที่ประวัติศาสตร์ต้อง 

จารึกไว้ตราบนานเท่านานในนามจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ส่วนครอบครัวทางแม่ของแม่หรือคุณยายเป็นครอบครัวใหญ่ คุณยาย 

หรอืนางพลหาญสงคราม (ไสว สกลุเดมิ สหีอไุร) เปน็ลกูสาวของอำมาตยโท  

หลวงประกอบธนากร (สวัสดิ์ สีหอุไร) ส่วนแม่จริง  ๆ  ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ 

เดก็ ๆ ตอนหลงัคณุหลวงไดม้าแตง่งานกบันางนอ้ม (อัคนทัิต) นอ้งสาวคณุตา 

นั่นเอง คือเป็นญาติดองกันสองชั้น

คุณยายเป็นหลานปู่ของพระยาสีหราชฤทธิไกร  (ทองคำ สีหอุไร)  

ที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านจากหนังสือเรียนของกระทรวง 

ศึกษาธิการ

ประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศที่แปลก คือนักเรียนที่ไปเรียนมักจะ 

ได้ไอเดียเก๋ไก๋ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือ revolution ดังจะ 

เห็นได้จากกรณีท่านเหมาเจ๋อตง ท่านโฮจิมินห์ ท่านอะไรต่อมิอะไร รวมทั้ง 

ท่านจอมพล  ป.  แห่งประเทศไทย ที่เมื่อเรียนจบมาก็มีความคิดอันบรรเจิด 

ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสในขณะนั้น 

ก็ปิ๊งไอเดียนี้เช่นกัน โดยมีการประชุมกันครั้งแรกที่บ้านนักเรียนไทยใน 
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จ ินต์ชญา

ฝรั่งเศสนั่นแหละ แต่ทุกเรื่องก็ย่อมมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คุณตา 

เองเป็นนายทหารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ อีกทั้งได้เคยผ่าน 

พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา  ก็ย่อมไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจโดย 

การปฏิวัติรัฐประหาร เนื่องจากทราบว่าพระมหากษัตริย์ในขณะนั้นก็ทรงคิด 

จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกัน

อนัพระราชพธิถีอืนำ้พพิฒันส์ตัยานี้ เดมิสะกดวา่ “นำ้พระพพิทัธส์ตัยา”  

มชีือ่เรยีกในภาษาบาลวีา่ “พระราชพธิศีรสีจัจปานกาล” ถอืเปน็พธิทีีศ่กัดิส์ทิธิ ์ 

กระทำต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ไทยได้แบบอย่าง 

มาจากขอม ซึ่งรับมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่ง เป็นพระราชพิธีสำคัญตั้งแต่ 

สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยไม่มีเว้นว่าง เพราะ 

มีคำอ้างถึงว่าเป็นพิธีระงับยุคเข็ญของบ้านเมือง จนเลิกไปเมื่อถึงยุคสมัย 

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ มาฟื้นฟูอีกครั้งในรัชกาล 

ปัจจุบัน โดยผนวกเป็นการเดียวกับพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราช- 

อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒

พิธีกรรมที่ทำคือ ทำพิธีให้น้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำพิพัฒน์สัตยา) แล้วนำ 

น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มาตั้งในพิธี แทงอาวุธลงในน้ำ สวดบทโองการแช่งน้ำ ให้ 

บรรดาผู้ที่ทำพิธีดื่มน้ำเพื่อสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  

หากผู้ใดมิได้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ ก็ให้มีอันเป็นไปด้วยอาวุธ 

หอกดาบที่ใช้จุ่มในน้ำที่ตนดื่ม เป็นพระราชพิธีที่นายทหารทุกคนจะต้อง 

ผ่านการดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้

การดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาแต่เดิม พระมหากษัตริย์มิได้เสวยด้วย  

แต่ต่อมารัชกาลที่  ๔  ทรงพระราชดำริว่า องค์พระมหากษัตริย์นั้นทรงมี 

พระราชภารกจิทีจ่ะตอ้งปฏบิตัริาชการแผน่ดนิเพือ่ความเจรญิของประเทศชาต ิ

และเพื่อความสุขแห่งปวงชนด้วย  ก็ควรที่จะเสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยา 

สำแดงความสุจริตในพระราชหฤทัยด้วย จึงได้เสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยา 

ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาท มาตั้งแต่ปีแรก 

ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

นบัแตน่ัน้มา พระมหากษตัรยิร์ชักาลตอ่  ๆ มากไ็ดท้รงถอืเปน็เยีย่งอยา่ง 
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การปฏิบัติสืบต่อมา

หลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แลว้ เกดิการ 

ต่อสู้กันระหว่างคนไทยเมื่อ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๗๖ โดยคณะนายทหาร 

นำโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม  

ได้เข้าต่อสู้กับกองทัพรัฐบาล

คณุตาและพีช่ายคอืนายพนัเอก พระยาเทพสงคราม ซึง่เปน็นายทหาร 

ที่เคยได้ร่วมดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์  

ก็ร่วมอยู่ในกลุ่มกบฏบวรเดชนี้ด้วย เนื่องจากไม่พอใจที่มีการฟ้องร้อง 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อการกบฏไม่สำเร็จ พระยาเทพฯขึ้นรถไฟหนีไปไซ่ง่อน ประเทศ 

เวียดนามได้  แต่คุณตาได้ต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลและเสียชีวิตบริเวณ 

ทุ่งบางเขน แถว  ๆ  อนุสาวรีย์หลักสี่นั่นเอง อนุสาวรีย์นี้เป็นอนุสาวรีย์ที่ 

ส่วนตัวฉันเห็นว่าน่าเกลียดเป็นที่สุด และไม่มีใครให้ความสำคัญอะไรเลย  

น่าแปลกที่หลายสิบปีผ่านไป เพลงที่แม่เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง เช่น “แด่ 

ทหารหาญในสมรภูมิ” “ชายชาญทหารไทย” ฯลฯ จะไปดังอยู่ในงานพระ- 

ราชทานเพลิงศพทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่สละชีพเพื่อชาติในการ 

ปราบปรามคอมมิวนิสต์อยู่ทุก  ๆ  ปีในยุคหนึ่ง ณ สถานที่แถว  ๆ  อนุสาวรีย์ 

หลักสี่นั่นเอง คือวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

แม่ก็เลยเป็นเด็กกำพร้าพ่อตอนอายุซักสองขวบกว่า  ๆ  ตั้งแต่บัดนั้น  

อยู่กับคุณยายและน้าป่อง น้องชาย (พิพัฒน์ อัคนิทัต) กันสามคนที่บ้าน 

ราชวัตร ถนนนครไชยศรี

บ้านนี้เป็นบ้านไม้ใหญ่ ๒  หลัง เนื้อที่เป็นสวนหลายไร่ในซอยวัด 

น้อยนพคุณ อาศัยกันอยู่  ๓  ครอบครัว หลังใหญ่เป็นของนายพันเอก  

พระยาเทพสงครามกับ  ม.ล.ดนตรี (มนตรีกุล) มีลูก  ๆ  หญิง ๑ คน ชาย  

๓ คน รวม ๔ คน

พอเจ้าคุณเทพฯหนีไปไซ่ง่อน คุณยายดนตรีก็ชวนครอบครัวคุณยาย 

ยา้ยเขา้มาอยูร่วมกนั ในบรเิวณนีม้บีา้นทีป่ลกูในทีด่นิอกี ๑ หลงัเปน็เรอืนหอ 

ของคุณตาคุณยาย แต่ตั้งแต่คุณตาเสียชีวิต คุณยายก็ไม่มีรายได้อะไร  
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ต้องเอาบ้านหลังเล็กให้เช่า แล้วย้ายมารวมอยู่ในบ้านใหญ่ พอมีรายได้ 

เล็ก ๆ น้อย ๆ ประทังชีวิต

หน้าบ้านมีสันติบาลนั่งเฝ้าตลอดเวลา เพราะเป็นครอบครัวทหาร 

ทั้งบ้านและเป็นกบฏ  ลูก  ๆ  ของพระยาเทพฯและแม่กับน้องชายก็เข้า 

โรงเรียนรัฐบาลไม่ได ้ ลำบากกันพอสมควรในสมัยนั้น

อกีครอบครวัหนึง่ ตอ้งกลา่วถงึคณุยายเลก็ นอ้งสาวคณุตาอกีคนหนึง่ 

แต่งงานกับพันโท พระไกรกรีฑา (ม.ล.ประยูร เสนีวงศ์) มีลูกสาวชื่อป้า 

เพาะผล คุณป้าก็ออกเรือนแต่งงานกับนายทหารญาติ  ๆ  กันอีก นามสกุล 

เดยีวกนั คอืพนัโท หลวงไววธิทีพั (ไว เสนวีงศฯ์) ไมม่ลีกู แตค่ณุหลวงไวฯ  

มีลูกติดมาอีก ๖ คน ผู้หญิง ๒ คน ผู้ชาย ๔ คน ก็อยู่รวมกันทั้งหมด

บ้านนี้จึงเป็นที่รวมเด็กผู้ชายวัยทโมนทั้งหลายเป็นโขยง ส่วนผู้หญิง 

มีแค่ไม่กี่คนและโตหมดแล้ว มีแม่เป็นเด็กผู้หญิงเล็กอยู่คนเดียว และ 

เหตุการณ์แปลก ๆ หลาย ๆ อย่างที่แม่เห็น ก็มีที่มาจากบ้านไม้โบราณบริเวณ 

สองสามหลังนี้แหละ...

ตามมาในบ้านคนกรุงเทพฯยุค พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้เลยค่ะ...



8

บ้านทางครอบครัวของคุณยาย (นางพลหาญสงคราม - ไสว สกุลเดิม  

สีหอุไร) เป็นครอบครัวขุนนางใหญ่ มีพี่น้องหลายคน

คุณตาชวด  คือ  พ่อของพ่อของคุณยาย  เป็นบุคคลสำคัญของ 

ประเทศไทย ที่บุคคลในแวดวงวรรณกรรมรู้จักดี ท่านคือพระยาสีหราช- 

ฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร) ท่านเป็นเจ้ากรมพระตำรวจ องคมนตรีที่ปรึกษา 

ราชการ ผู้แต่งนิทานเทียบสุภาษิตทั้ง ๘๔ เรื่อง ซึ่งเป็นหนังสือบังคับอ่าน 

ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเด็กไทยในสมัยหนึ่ง

เมือ่รชักาลที ่ ๕ เสดจ็สวรรคต ทา่นไดอ้อกบวชถวายเปน็พระราชกศุล 

ตลอดชีวิต จนได้รับพระราชทานกุฏิในวัดราชบพิธฯจากสมเด็จพระปิตุฉา 

เจ้าฯ และสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต และ 

ไดร้บัพระราชทานยศเปน็พระราชาคณะ นาม “พระสวุรรณรศัม”ี และไดแ้ตง่ 

นิราศออกบวชอีกด้วย

บ้านของพวกสีหอุไรเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่บนที่ดินพระราชทาน พื้นที่ 

ยาวสุดลูกหูลูกตาแถวราชดำเนิน ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในปัจจุบัน  

จากแยก  อ.จ.ส.  ไปจรดวัดมหรรณพาราม ล้อมรั้วไว้สูงใหญ่ยาวสุดถนน  

แม่เรียกบ้านนี้ว่า  “ตึกดิน” บริเวณนี้มีบ้านของบรรดาญาติ  ๆ  อยู่มากมาย 

เต็มไปหมด โดยบ้านเป็นบ้านไม้แบบสากลนิยมในสมัยนั้น หลายหลัง 

จะปลูกแยกจากกัน แต่ละหลังห่างกันพอสมควร บางหลังก็เชื่อมกันด้วย 

นอกชานใหญ่ เด็ก ๆ วิ่งเล่นกันเกรียวกราว กำแพงของบ้านจะอยู่ตรงที่เป็น 

โชว์รูมเมอร์เซเดสเบนซ์ของธนบุรีประกอบยนต์ในปัจจุบัน

เกมหมากรุกยามสนธยา
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คณุตาชวดมีลกู ๑๑ คน เสยีชวีติไปตัง้ ๖ คน เหลอืแค ่ ๕ คน เปน็ 

ชาย ๔ หญิง ๑ คือ พระภิกษุบุญ คุณยายเทียม ขุนเทพวิหาร (สวาสดิ์)  

คุณตาของแม่ คือ หลวงประกอบธนากร (สวัสดิ์) และคุณตาอ่อน ต่างอยู่ 

บ้านต่าง ๆ ในบริเวณดังกล่าวด้วย

ตอนหลัง เมื่อผู้ใหญ่ ๆ ถึงแก่กรรมไปหมด มีการฟ้องร้องแบ่งมรดก 

กันขนานใหญ่ เนื่องจากไม่มีการทำพินัยกรรม และท่านเจ้าคุณก็มีภรรยา 

และลกูหลายคนตามธรรมเนยีมของขนุนางสมยันัน้ ญาตบิางคนไดร้บัมรดก- 

พกสถานมา แต่ทำงานไม่เป็น เนื่องจากเป็นลูกผู้ดีมีสตางค์ เวลาไปดูหนัง 

ที่โรงหนังเฉลิมไทยก็ปิดทั้งโรงเหมารอบดูกันทีเดียว ออกจะไฮโซมาก  

และนำเงินที่มีอยู่ไปเล่นการพนันจนหมด

แม่เล่าว่าญาติคนนั้น ขาไปเล่นใส่กระดุมทอง ๕ เม็ด กางเกงไหม  

ถือไม้เท้าหัวเป็นทอง แต่งตัวเสียโก้ นั่งรถเจ๊กไป ขากลับต้องนุ่งกางเกง 

ขาก๊วยเดินกลับมา ขนาดโกศทองใส่อัฐิของปู่ย่าตาทวด ยังเทกระดูกออกมา 

ใส่อับแล้วเอาโกศไปขาย  นี่แหละโทษของการพนัน  มีเท่าไหร่ก็เสียไป 

จนหมด

มีน้าคนหนึ่งไปว่าจ้าง  ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช  มาเป็นทนายฟ้องร้อง 

แบ่งมรดก ผลก็คือ แม่ได้รับมรดกคุณยายเป็นที่ดินผืนเล็ก  ๆ ในตรอกศิลป์  

ถนนดินสอมาด้วยหนึ่งแปลงแบ่งกันระหว่างพี่น้อง ไม่อย่างนั้นแม่ก็คงจะ 

ไม่ได้อะไรเลย

ที่ดินแปลงนี้สามารถเดินเข้าไปทางวัดมหรรณพารามที่ท่านพระยา 

สีหราชฯเคยเป็นผู้ทำนุบำรุง มีตึกโบราณหลายตึกที่มีชื่อท่านจารึกไว้ตรง 

หน้าบัน ขณะนี้แม่เลยตัดสินใจยกทั้งแปลงให้ครอบครัวของน้าป่อง (พิพัฒน ์ 

อัคนิทัต - ถึงแก่กรรม) น้องชายไปอยู่อาศัยแล้ว

ตอนหลังพวกเราย้ายกระดูกคุณยายจากวัดพลับแถวฝั่งธนฯมาไว้ 

ที่เจดีย์ในวัดมหรรณพาราม ทำรูปหินอ่อนไว้หน้าเจดีย์อย่างดี มีพิธีบรรจุ 

กระดูกอย่างเรียบร้อย ปรากฏว่าสามสี่ปีผ่านไป ฉันเข้าไปทำบุญ จะเข้าไป 

กราบกระดูกคุณยาย  เดินวนรอบเจดีย์หารูปคุณยายเท่าไหร่ก็ไม่เจอ  

กลายเป็นว่า พระได้เอากระดูกออกมาและวางทิ้ง  ๆ  ไว้กับกระดูกคนอื่น  
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ชาววังช่างเล่าเรื่อง(ผี)

โดยที่ไม่ได้แจ้งเราเลย น่าเสียใจมากที่คุณยายซึ่งเป็นหลานของพระยา 

สีหราชฤทธิไกร ผู้ซึ่งเคยทำนุบำรุงวัดนี้อย่างดีที่สุด ได้รับการกระทำ 

เยี่ยงนี้

แม่เลยโมโห นำกระดูกคุณยาย (ของคุณยายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้  

เพราะหยิบ  ๆ  ออกมาจากชั้นให้เรา) และของพ่อไปลอยอังคารกันที่ปากอ่าว 

ตรงสมุทรสาครให้หมดเรื่องกันไป แต่พวกเราก็ได้แต่ปลง เมื่อรับทราบ 

เหตุการณ์เดียวกันที่วัดอื่น โดยเจดีย์ที่โดนทำลายไปเป็นถึงของเจ้าจอม 

ในรัชกาลที่ ๕ และราชสกุลหนึ่ง ยิ่งแย่เสียกว่าของคุณยายหลายเท่า

วกกลับมาตอนแม่ยังเด็ก  คุณตาของแม่คือคุณตาชวดสวัสดิ์จะ 

แยกมาอยู่บ้านหลังหนึ่งกับคุณยายชวดน้อม มารดาเลี้ยง ที่ตอนหลังดอง 

เป็นญาติกับแม่สองชั้น เพราะเป็นพี่สาวของคุณตาด้วย คุณยายชวดจริง ๆ  

ของแม่เสียไปนานแล้ว ตั้งแต่คุณยายไสวยังเด็ก  ๆ บ้านที่คุณตาของแม่อยู่ 

หลังนี้เป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง มีกระดานไม้สักใหญ่มากแบบโบราณ เมื่อขึ้น 

บันไดมาชั้นสองจะมีเฉลียงใหญ่ยาวอยู่ด้านหน้า ปูกระดานไม้แผ่นใหญ่  ๆ  

และมีห้องด้านในอยู่ ๒ ห้อง หลังคาสูงแบบเก่า ลาดลงถึงบันได มีหน้าจั่ว 

แบบกึ่งไทยกึ่งฝรั่ง มีไม้ฉลุสวยงามตามที่นิยมกันในสมัยนั้น คุณยายก็จะ 

พาแม่ไปนอนค้างบ้างตั้งแต่เด็ก ๆ เรื่อยมา

คุณตาของแม่เคยมีลิงอยู่หนึ่งตัวที่แสนรู้มาก  ๆ พูดภาษาอะไรรู้เรื่อง 

ทุกอย่าง ตอนเช้าไปทำงาน ลิงตัวนั้นจะยื่นไม้เท้าให้เป็นประจำ กินข้าวก็นั่ง 

รอ พอกินเสร็จก็จะยื่นมือมาขอของกิน เหมือนคนมาก 

อยู่มาวันหนึ่งเกิดคลั่งอะไรไม่ทราบ อาละวาดใหญ่ ฉวยพระที่คุณตา 

ใส่คอไว้ทั้งพวงปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้ ขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้ แถมทำท่าดุร้าย 

จะจับก็ไม่ได้ แยกเขี้ยวขาวขู่อย่างเอาจริง คุณตาขอของคืนจนอ่อนใจอยู่ 

หลายชั่วโมง ปรากฏว่าลิงทำท่าจะปีนไปที่อื่น ซึ่งถ้าปีนไป สร้อยพระทองคำ 

เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งพวงก็ต้องมีอันสูญไปอย่างแน่นอน คุณตาก็เลยจำใจ 

ต้องเอาปืนออกมา และขออีกครั้ง ลิงก็ทำท่าไม่ให้ จนต้องตัดสินใจยิง  

ปรากฏว่าระหว่างที่ยิงนั้น ลิงก็ตัดสินใจปล่อยสร้อยลงมาพอด ี กลายเป็นว่า 

ยิงขึ้นไปแล้ว ลิงปล่อยสร้อยสวนลงมา ก็เลยตายไป คุณตาเสียใจมาก  
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เพราะรักลิงตัวนี้มากจริง ๆ

ตอนที่คุณตาของแม่เสียนั้น แม่อายุไม่กี่ขวบ สมัยก่อนไม่มีศาลา 

สวดศพที่วัดเหมือนสมัยนี้ ทุกบ้านจะมีงานศพกันที่บ้านทั้งนั้น วันที่เสียลง 

ก็เย็นแล้ว ลูกหลานก็มาช่วยกันอาบน้ำศพ หลานเด็ก ๆ ก็เข้าไปล้างเท้าท่าน  

และกราบลาโดยทั่วกัน

แต่จริง ๆ แม่เล่าว่าก็ไม่น่ากลัว เพราะคนมาเต็มบ้าน เปิดไฟกันสว่าง  

มีคนมาทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงพระบ้างแขกบ้าง มาค้างเป็นเพื่อนเจ้าภาพบ้าง  

มาช่วยงานโน่นนี่บ้าง คุณยายก็ต้องไปค้างเหมือนกันเนื่องจากเป็นเจ้าภาพ  

แม่กับเด็ก  ๆ  คนอื่น  ๆ  ก็ต้องไปด้วยในฐานะเป็นหลาน วิ่งกันเกรียวกราว 

ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกันเท่าไหร่

คืนแรก ท่านเพิ่งจะเสียได้ไม่นาน เขายังไม่ทันเอาลงโลง แค่จัดที่ให้ 

คุณตานอนเหยียดยาว เอาผ้าตาดสีแดงมัน ๆ คลุมไว้เฉย ๆ ตรงเฉลียงใหญ่ 

หน้าบันได ซึ่งก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอด ฉันเองเห็นว่าน่ากลัวจริง  ๆ  

แต่แม่บอกว่า ตอนนั้นไม่กลัวเลย เพราะคนเต็มบ้านไปหมด ท่านก็เป็น 

เจ้าของบ้านอยู่แล้ว  คนที่มาก็เป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนม  ลูกหลานทั้งนั้น  

ออกจะวิ่งเล่นกันเกรียวกราวสนุกไปด้วยซ้ำ

พอตกดึก น้ำค้างชักจะแรง คุณยายก็จัดแจงไล่เด็กเข้านอน เด็ก ๆ  

ก็เข้าไปโดยไม่ค่อยจะเต็มใจเพราะยังเล่นสนุกกันอยู่ เข้าไปนอนรวมกัน 

เป็นตับอยู่ในห้องห้องหนึ่ง

แม่บอกว่าตอนเดินไปนอนยังต้องเดินผ่านเฉลียงที่เขาวางคุณตาไว้ 

นั่นแหละ ไฟในบ้านก็เปิดกันสลัว ๆ  พอมองกันเห็น ไม่ได้เปิดทิ้งไว้ทั้งบ้าน  

เพราะสมัยโบราณไม่มีไฟร้อยแรงเทียนแบบสมัยนี้

แมก่ราบกนัคนละท ี และลม้ตวัลงนอนในมุง้ขาวกบัเดก็ญาต ิ  ๆ ด้วยกนั  

คืนนั้นเป็นคืนเดือนหงาย เสียงจักจั่นเรไรก็ร้องกันระงมเหมือนเคย แม่นอน 

คุยกันเงียบ ๆ กับเด็กคนอื่น ซักพักก็หลับสนิท...

ตกดึก ไม่รู้กี่ทุ่มกี่ยามกันแล้ว...แม่ลืมตาตื่นขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ  

มองไปนอกมุ้งตรงเฉลียง เห็นร่างสองร่างตะคุ่ม  ๆ  อยู่ในความมืด นั่งโขก 

หมากรุกอยู่ ในใจแม่นึกว่าคงเป็นญาติคนใดคนหนึ่งมาเฝ้าเป็นเพื่อนศพ 
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คุณตา โขกหมากรุกกันแก้ง่วง มีเสียงคุยกันเบา ๆ

ซักพักเมฆที่บังแสงอยู่คงลอยออกไป แม่เห็นหน้าคนที่นั่งหันเข้ามา 

ได้ถนัด หัวใจแม่หล่นตุ้บไปอยู่ที่เท้า แทบจะหยุดหายใจ เป็นคุณตานั่นเอง  

ทา่นนั่งโขกหมากรกุอยู่กับเพื่อนอีกคน เห็นข้าง ๆ มองไม่เหน็หน้า ทา่นอยู่ใน 

ชุดอยู่บ้านปกติที่เห็นกันจนเจนตา คือกางเกงแพร เสื้อป่านคอกลมสีขาว  

สว่นอกีคนใสเ่สือ้คอกลมสขีาว นุง่โสรง่ มผีา้ขาวมา้คลอ้งไหล่ สว่นบนเตยีง 

ศพที่นอนคลุมผ้าอยู่หายไปแล้ว

แม่ตั้งท่าจะร้องด้วยความตกใจและจะหันไปปลุกญาติต่าง  ๆ  ที่นอน 

อยู่ข้าง ๆ แต่ทันใดนั้นในใจแม่ก็คิดแย้งทันทีว่า...

“คุณตายังไม่ตายนี่ ท่านอาจจะหลับไป ตื่นขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ 

ต้องไปบอกคุณแม่ซักหน่อยละ”

คิดได้อย่างนั้นแม่ก็สบายใจขึ้น แล้วแม่ก็หลับไปอีกด้วยความง่วง

วันรุ่งขึ้น พอเขาจะเอาคุณตาของแม่ลงโลง ทุกคนก็ได้ยินเสียงเด็ก 

ผู้หญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งร้องห้าม

“อย่าเพิ่งค่ะ คุณตายังไม่ตายซักหน่อย”

คุณยายรีบเข้าไปปลอบแม่ เพราะนึกว่าแม่คงเสียใจมากที่คุณตาของ 

แม่เสีย

“โถ หนอูยากเหน็คณุตาไปนาน  ๆ หรอืลกู คนตายแลว้กต็อ้งเอาลงโลง 

นะลูก”

แม่ก็รีบบอกผู้ใหญ่ว่า “เมื่อคืนหนูยังเห็นคุณตามานั่งโขกหมากรุก 

อยู่ตรงเฉลียงกับเพื่อนเลย นั่งอยู่ตั้งนานตรงนี้ไง”

แล้วแม่ก็ชี้ไปตรงหน้าห้องนอน ผู้ใหญ่มองหน้ากันไปมา แต่ไม่พูด 

อะไร รีบไล่แม่กลับบ้านไปเลย ตกลงวงเลยแตก คุณยายเลยต้องพาแม่ 

กับน้องกลับไปบ้าน และรีบกลับมาเป็นเจ้าภาพใหม่

งานนั้นได้ข่าวว่าตกกลางคืนเพิ่มอัตราคนอยู่เป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งเท่า

มันอุ่นใจดีค่ะ พ่อแม่พี่น้อง...


