บทที่ ๑๔

เรื่อง ผี ผี และ ผี

การเตรียมการอ่าน
ดูรูป แล้วตอบคำ�ถาม
- คุณกลัวผีไหม
- คุณเคยเห็นผีไหม ความจริงคุณกลัวอะไร
- คุณเคยพบหรือ เห็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยหาเหตุผลไม่ได้บ้าง
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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text

ในค่ำ�คืนวันหนึ่ง คนขับรถแท็กซี่ผู้นี้ก็ขับรถหาผู้โดยสารอยู่ตามปกติ เขาเป็นคน
ประเภทที่ไม่ค่อยที่จะสนใจเรื่องของผีสางเท่าใดนัก แต่ได้ยินผู้คนพูดถึงเรื่องนี้กันมาก
จนบางครั้งก็ทำ�ให้ตัวเองรู้สึกกลัวเหมือนกัน คืนวันนั้น เขาก็ไม่ได้คิดอะไร เพียงแต่รู้สึกว่า
วันนี้หาผู้โดยสารได้ยากเหลือเกิน แต่ก็พยายามขับไปเรื่อยๆ เพราะต้องหารายได้มาเป็น
ค่าเช่ารถ จนกระทั่งเวลาดึกมากแล้ว ขณะที่ผ่านไปยังซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่ง เขาก็เห็นว่ามี
ผู้หญิงคนหนึ่งยืนเรียกรถของเขา
ผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถมานั่งด้านหลัง แล้วก็บอกว่าจะไปที่ใด เพราะจุดหมายที่จะไปนั้น
ก็ไกลพอดูเหมือนกัน ทำ�ให้เขาคิดว่าวันนี้โชคดีที่ยังพอมีรายได้บ้าง ในระหว่างทาง เขาก็
พยายามที่จะชวนคุยเรื่องต่างๆ แต่ก็เงียบไม่มีคำ�ตอบ คิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะหลับไปแล้ว
แต่ดูทางกระจกมองหลังแล้ว ก็ไม่มีอาการว่าจะหลับ จึงคิดว่าเขาอาจไม่อยากคุยด้วย
ก็เลยมีโอกาสได้พิจารณาถึงลักษณะของผู้หญิงคนนั้น ท่าทางจะเป็นคนวัยทำ�งาน
ผมยาวสวย แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ ทำ�ไมต้องนั่งก้มหน้าอยู่ตลอดเวลา
ในตอนนั้น ในสมองก็คิดถึงเรื่องของผีสางที่ได้ยินมาบ้างแล้ว ทำ�ให้เกิดอาการกลัว
ขึ้นมาเหมือนกัน ดังนั้นในขณะที่ขับรถไป ก็พยายามที่จะมองกระจกส่องหลังอยู่เรื่อยๆ
ยังไม่มีสิ่งใด ผิดปกติ แต่ในความคิดก็คิดไปเรื่อยๆ ว่า ตรงจุดที่รับผู้หญิงคนนี้มานั้น
มันก็เป็นที่เปลี่ยวไม่มีผู้คนเลย แล้วดึกขนาดนั้น เขาไปทำ�อะไรคนเดียว พอคิดถึงจุดนี้
ความกลัวเรื่องผีก็มีมากขึ้น มากขึ้น จนกระทั่งเมื่อเขามองที่กระจกอีกครั้ง เขาก็ตกใจมาก
เพราะเขาพบแต่ความว่างเปล่า ไม่มีเงาของผู้หญิงคนนั้นเลย
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ด้วยความตกใจ เขาก็เลยเบรครถอย่างรุนแรง พอรถหยุดเขาก็หันกลับมาดูที่
เบาะหลัง แต่เขาก็ต้องตกใจมากกว่าเดิมอีกหลายเท่า เพราะเขามองเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้ง
แต่ในสภาพที่แตกต่างไป สภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือ เขาเห็นผู้หญิงคนนี้ในสภาพที่ผมรุงรัง หน้าตา
เกรอะกรังไปด้วยเลือดสดๆ พร้อมกับส่งเสียงร้องครางด้วยความเจ็บปวด พอเห็นอย่างนี้ สิ่ง
ที่คิดได้ก็คือ เขาโดนผีหลอกเข้าแล้ว ไม่ใช่เรื่องเล่าอีกต่อไป เขาก็ได้ร้องออกมาอย่างสุดเสียงว่า
ช่วยด้วยผีหลอก จากนั้นเปิดประตู แล้วรีบวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุด ปากก็ตะโกนว่า ช่วยด้วยผีหลอก
ยังไม่จบครับ เพราะรถคันที่ขับตามหลังมา ก็รู้สึกแปลกใจว่า ทำ�ไมอยู่ๆ รถแท็กซี่
คันนี้ถึงได้หยุดอย่างกระทันหัน จนเกือบทำ�ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ แล้วก็วิ่งไปจากรถพร้อมกับ
ตะโกนอะไรก็ไม่รู้ พอเดินเข้ามาดูที่รถคันนั้น ก็พบว่าด้านหลังของรถมีผู้โดยสารคนหนึ่ง
เป็นผู้หญิง นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ สอบถามดู เธอก็เล่าให้ฟังว่า วันนี้เธอ
ต้องทำ�งานล่วงเวลา จึงเลิกทำ�งานดึกมาก เนื่องจากที่ทำ�งานนั้นเป็นที่เปลี่ยว ก็เลยเรียกรถ
แท็กซี่คันนี้กลับบ้าน ระหว่างทางรู้สึกเพลียก็เลยนั่งมาเงียบๆ จนกระทั่งถึงบริเวณที่เกิดเหตุ
เธอทำ�ของตกไปที่พื้นรถ ก็เลยก้มลงเก็บ ในช่วงนั้นเองรถแท็กซี่ที่นั่งมาก็หยุดอย่างกระทันหัน
เธอไม่ทันระวังตัว หัวก็เลยไปชนกับอะไรไม่ทราบอย่างแรงจนหัวแตก พอเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะ
ดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ได้ยินคนขับรถตะโกนว่า ผีหลอก แล้ววิ่งหนีหายไปเฉยๆ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราควรจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ให้ดีให้ละเอียดรอบคอบ ไม่เช่นนั้นก็อาจ
จะเหมือนกับคนขับรถแท็กซี่ก็ได้

(ที่มา:หนังสือ ของไม่กินรู้เน่า ของไม่เล่ารู้ลืม โดย อุสาห์ – สุวัฒโน – ชฎิล – ขะม้อ)
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เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่านว่า เหมือน หรือ แตกต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

.......................................................................

.........................................................................

.......................................................................

.........................................................................

.......................................................................

.........................................................................

๑. ตอบคำ�ถามต่อไปนี้
๑.๑ ผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารคิดว่าคนขับรถแท็กซี่วิ่งหนีไปเพราะอะไร
................................................................................................................................................
๑.๒ เรื่องนี้บอกให้คนอ่านทราบว่า ผีมีจริง หรือไม่
................................................................................................................................................
๒. โยง ย่อหน้า กับ ประโยค จากเรื่อง
ย่อหน้า
ย่อหน้าที่ ๑		

ประโยค
- ผู้หญิงเล่าว่าเขาก้มลงหยิบของที่ตกลงที่พื้นรถ และหัวชนกับอะไรไม่รู้จน
หัวแตก เพราะคนขับรถหยุดรถกระทันหัน

ย่อหน้าที่ ๒		

- ผู้หญิงคนนี้ทำ�งานล่วงเวลา แล้วเหนื่อยเลยนอนหลับในรถ

ย่อหน้าที่ ๓		

- คนขับรถแท็กซี่รับผู้หญิงสาวจากซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่ง

ย่อหน้าที่ ๔

- คนขับรถเริ่มรู้สึกกลัวมากขึ้นเมื่อเขามองกระจกหลังแล้วไม่เห็นผู้หญิงคนนั้น

ย่อหน้าที่ ๕		

- คนขับรถขับไปเรื่อยๆ เพื่อหาผู้โดยสารจนพบหนึ่งคนที่ซอยข้างวัด

ย่อหน้าที่ ๖		

- คนขับรถพยายามคุยกับผู้หญิงคนนั้น แต่เขาก็นั่งก้มหน้าเงียบอยู่ตลอดเวลา
- เรื่องนี้สอนให้คนพิจารณาสิ่งต่างๆให้ดีก่อนที่จะเชื่อ หรือตัดสินใจทำ�อะไร
- เมื่อคนขับรถหันไปเห็นผู้หญิงคนนั้นเลือดออกและร้องอย่างเจ็บปวด เขาก็รีบ
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๓. ตอบคำ�ถามจากเรื่อง
๓.๑ หาสาเหตุที่ทำ�ให้คนขับรถกลัวและคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผี
ก. .........................................................................................................................
ข. .........................................................................................................................
ค. .........................................................................................................................
ง. .........................................................................................................................
๓.๒ การที่คนขับไม่เห็นผู้หญิงจากกระจก แล้วมองอีกทีก็เห็นหน้าผู้หญิงมีเลือดเกรอะกรัง
เพราะ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๔. เติมคำ�ต่อไปนี้ในช่องว่าง
สนใจ
น่าแปลกใจ
เจ็บปวด

ผู้โดยสาร

จนกระทั่ง

พิจารณา
แปลกใจ

ปกติ
กระทันหัน

ที่เปลี่ยว
ความว่างเปล่า
ล่วงเวลา

๔.๑ ถ้าคนเดินใน........................... ในเวลาดึกๆ ก็อาจทำ�ให้เขากลัวได้
๔.๒ การร้องอย่าง..................................ของ....................................ในรถแท็กซี่ทำ�ให้
คนขับรถต้องพาเขาไปหาหมอทันที
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๔.๓ คนขับรถหยุดรถอย่าง....................................เพราะรถมีเสียงดังผิด........................
๔.๔ ก่อนการเขียนบทความให้คนอ่าน..............................และเป็นที่ยอมรับ ผู้เขียนต้องใช้
เหตุผล....................................เหตุการณ์ต่างๆให้รอบคอบ
๔.๕ การขอทำ�งาน...............................ของสมชายทำ�ให้ผู้จัดการ................................
เพราะเขาไม่เคยชอบทำ�งานมากกว่าปกติมาก่อน
๕. เติมประโยคให้สมบูรณ์
๕.๑ หัวหน้ากำ�ลังพิจารณาใบสมัคร ขณะที่.....................................................................................
...............................................................................................................................................
๕.๒ สมชายขอทำ�งานล่วงเวลา เพราะ ...........................................................................................
................................................................................................................................................
๕.๓ คุณแม่นั่งทำ�งานเงียบๆ คนเดียว จนกระทั่ง..............................................................................
๕.๔ พอ...............................................................................................เขาก็ตัดสินใจซื้อรถคันนี้ทันที
๕.๕ ผู้ทำ�ความผิดรีบวิ่งหนีไปอย่างกระทันหัน ไม่เช่นนั้น.................................................................
................................................................................................................................................
กิจกรรมหลังการอ่าน
นักศึกษาเป็นนักข่าวทำ�รายงานข่าวเรื่องเหลือเชื่อ หรือ เรื่องแปลกๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ในเวลา ๕ นาที
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คำ�ศัพท์
เรื่อง ผี ผี ผี
ก้ม				

-

to bow (the head); to bend over, stoop

ตกใจ				

-

to be frightened, scared, startled

รุงรัง				

-

to be unkempt

เกรอะกรัง			

-

to be matted with

สุดเสียง			

-

as loudly as possible; at the top of

					

one’s voice

กระทันหัน			

-

to be sudden, abrupt

เกือบ = จวน		

-

almost

ล่วง = เกิน 		

-

over (time), to go beyond

					

(as the allotted time)

ไม่ทัน				

-

not in time, not on time

เงย				

-

to raise, lift (one’s face, head)

รอบคอบ			

-

to be meticulous

ไม่เช่นนั้น = มิฉะนั้น

-

otherwise

เหลือเชื่อ			

-

to be beyond belief; to be incredible
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