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อยากให้มันตาย ตาย ตาย!! 

  

 ความวปิริตของพายฝุนที�โหมกระหนํ�าในคํ�าคืนนี�  มนัยงันอ้ยกวา่ความรู้สึกที�ก่อตวัขึ�นภายในใจของหญิงสาว 
แมแ้ตเ่สียงฟ้าผา่ที�ดงัลั�นอยูด่า้นนอกก็ไม่อาจทาํใหเ้ธอรู้สึกสะดุง้สะเทือนแตอ่ยา่งใด เธอมองกระดาษในมือที�เตม็ไปดว้ย
ตวัอกัษรโยเ้ยไ้ปมา ก่อนที�จะขยาํแน่นและเขวี�ยงออกไปสุดแรง ถึงในตอนนี� เสียงสะอื�นไหข้องเธอจะหยดุลงแลว้ แตน่ํ� าตา
นั�นยงัคงไหลออกมาไม่ขาดสาย ดวงตากลมโตแดงกํ�าเพง่มองไปยงักระจกบานใหญ่ที�ตั�งอยูข่า้งเตียง 
 ภาพในกระจกทาํใหห้ญิงสาวรู้สึกสะเทือนใจเป็นที�สุด เมื�อพบวา่ใบหนา้ของคนในกระจกนั�นแตกตา่งกบัคนใน
รูปถ่ายที�ตั�งตรงหวัเตียงราวกบัคนละคน เธอเคยเป็นหญิงสาวที�สวยสดใส เป็นนกัแสดงหนา้ใหม่ที�มีอนาคตไกล หากแต่
สภาพของเธอในตอนนี�มนัไม่ตา่งอะไรกบัซากศพ!! 

 ดวงตาที�เคยมีแววตาเปล่งประกาย กลบัหม่นหมอง ยิ�งลอ้มรอบดว้ยขอบตาคลํ�าเพราะอดนอน ยิ�งทาํใหเ้ธอนั�นรู้สึก
ราวกบัวา่ตนเองเป็นผีร้ายก็ไม่ปาน 
 ใบหนา้ขาวที�เคยผอ่งใสกลบัซูบตอบเพราะไม่ไดกิ้นอะไรมาหลายวนั แกม้ทั�งสองขา้งเตม็ไปดว้ยคราบนํ� าตาที�
ผสมกบัเครื�องสาํอางราคาแพงไหลพาดยาวเป็นทางดูสกปรก เมื�อประกอบกบัดวงตาที�แดงกํ�า ผมเผา้ที�รุงรังและริมฝีปากที�
แหง้แตกเป็นขยุแลว้ หากเป็นผูห้ญิงคนอื�นคงจะตอ้งเป็นทุกขก์บัการมองเห็นสภาพที�น่าทุเรศของตวัเอง แตต่วัของหญิงสาว
เองนั�นกลบัมีความรู้สึกตรงกนัขา้ม...เธอแสยะยิ�มหยนัตนเองในกระจก ราวกบัวา่เธอสะใจเสียเตม็ประดา 
 “น่าสมเพช” เสียงแหบพร่าเพราะผา่นการร้องไหม้านานของเธอดงัขึ�น  
 มือเรียวเอื�อมไปแตะกระจกเบาๆ ลูบไปมาบนใบหนา้ที�เธอใหค้าํจาํกดัความวา่ ‘ผีร้าย’ อยา่งอ่อนโยน ทวา่ความ

ผิดปกติในจิตใจของเธอกลบัส่งผลใหค้วามอ่อนโยนที�แสดงออกเมื�อครู่แปรเปลี�ยนเป็นความกา้วร้าว ดวงตาหม่นเพง่มอง
ภาพตวัเองในกระจกครู่หนึ�ง ก่อนที�จะกาํหมดัและชกใส่กระจกตรงหนา้อยา่งเตม็แรง 

เพลง้!! 

กลิ�นคาวเลือดลอยวนเขา้จมูก เศษกระจกทิ�มเขา้ตรงง่ามนิ�วเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ เลือดไหลออกจากบาดแผล
โดยไม่มีทีท่าวา่จะหยดุ 

ภาพใบหนา้ของหญิงสาวบนเศษกระจกชิ�นเลก็ๆ นั�นกาํลงัแสยะยิ�ม เธอมองเลือดที�ไหลออกมาอยา่งไร้ความรู้สึก 
ก่อนที�จะใชมื้ออีกขา้งกดเศษกระจกที�ปักอยูใ่หลึ้กลงไปอีก กระจกบาดเขา้เนื�อไปเรื�อยๆ โดยที�หญิงสาวไม่แสดงอาการ
เจ็บปวดแตอ่ยา่งใด  

หากแตใ่นอีกวนิาทีตอ่มา หญิงสาวก็ดึงเศษกระจกดงักล่าวออกมาอยา่งแรง เลือดพุง่ออกมาจากบาดแผลทนัทีและ
ไหลลงไปนองที�พื�น หญิงสาวมองกองเลือดอยูค่รู่หนึ�งก่อนที�จะปล่อยโฮออกมา เสียงรํ� าไหด้งักอ้งไปทั�วหอ้ง มือเรียวปัด
ขา้วของใกลต้วัราวกบัคนบา้โดยไม่สนใจเลยวา่เศษกระจกจะบาดมือหรือไม่ 

ทวา่ทนัทีที�มือเรียวสมัผสัไปโดนของอยา่งหนึ�ง อาการคลุม้คลั�งเมื�อครู่ก็พลนัหยดุลง หญิงสาวรีบโผเขา้ไปหยบิ
ดว้ยความรวดเร็ว เธอกาํมนัไวแ้น่น หลงัจากนั�นก็มองซา้ยมองขวาราวกบัเกรงวา่จะมีใครมาแอบมองของสิ�งนั�น 

 



เมื�อคิดวา่ปลอดภยัแลว้เธอก็คลายมือออกมาชา้ๆ ดวงตาแดงกํ�าเพง่มองไปยงัขีดสีแดงสองขีดที�ปรากฏเด่นชดับน
อุปกรณ์ตรวจการตั�งครรภ ์ซึ�งเป็นสิ�งที�ยนืยนัวา่ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ เธอกาํลงัตั�งทอ้ง!! ซํ� าร้ายยงัเป็นการตั�งทอ้งที�เธอไม่

ตอ้งการ 
“ไม่จริง!!” เสียงแหบพร่าของเธอกรีดร้องอยา่งโหยหวน ก่อนที�เธอจะขวา้งอุปกรณ์ตรวจการตั�งครรภอ์อกไปอยา่ง

แรง 
เธอถดตวัถอยหลงัหนีมนัอยา่งขยะแขยง มือเรียวที�ชุ่มไปดว้ยเลือดปัดไปมาดว้ยความรังเกียจ ร่างบางสั�นสะทา้น

อยา่งไม่อาจระงบั ความผิดหวงัถาโถมเขา้ใส่ราวกบัพายทีุ�ก่อตวัอยา่งบา้คลั�ง เธอเกลียดตวัเอง เกลียดความโง่เง่า เกลียดความ
ทะเยอทะยาน เกลียดทุกอยา่งที�ทาํใหชี้วติของเธอตอ้งมาลงเอยแบบนี�   

ชีวิตของเธอนัน...มนัช่างไร้ค่า หญิงสาวรู้สึกสมเพชตวัเองเสียเหลือเกิน  
ความรู้สึกดาํมืดคืบคลานเขา้มาภายในจิตใจอยา่งไม่อาจตอ่ตา้น เสียงกระซิบแผว่ๆ ที�ดงัขึ�นในหวั สั�งใหเ้ธอเดินไป

ที�ประต ูเธอถอดเขม็ขดัหนงัที�คาดอยูอ่อกดว้ยความรวดเร็ว ก่อนที�จะนาํเขม็ขดัเสน้นั�นร้อยเป็นวงและสวมไวที้�คอ หญิงสาว
มองลูกบิดประตูที�ถูกกดลอ็คไวอ้ยูค่รู่หนึ�ง ก่อนที�จะหมุนตวักลบัหลงั จากนั�นก็ยอ่ตวัใหเ้ขม็ขดัพาดลงบนลูกบิด เธอโนม้ตวั
และทิ�งนํ� าหนกัไปทางดา้นหนา้ ในวนิาทีนั�น เธอไดย้นิเสียงหวัใจของตวัเองเตน้เร็วอยา่งที�ไม่เคยเป็นมาก่อน ความทรงจาํ
เก่าๆ เริ�มปรากฏขึ�นในมโนภาพ ดวงตาแดงกํ�าของหญิงสาวเบิกโพลง ริมฝีปากบางอา้ออกเพื�อพยายามสูดอากาศหายใจ เธอ
พยายามจะลุกขึ�นยนืหากแตร่่างกายดูเหมือนจะไร้เรี�ยวแรงไปเสียดื�อๆ  

กวา่ที�หญิงสาวจะไดส้ติวา่ตนเองนั�นไดท้าํอะไรลงไปก็สายไปเสียแลว้ เมื�อทุกอยา่งเริ�มเขา้สู่ความมืด ในวนิาที
สุดทา้ยที�หวัใจของเธอจะหยดุเตน้ สิ�งเดียวที�หญิงสาวคิดไดใ้นตอนนั�นก็คือ  

‘เพราะมนัคนเดียว!!’ 
 

ฉากที�หนึ�ง 

คาํสาปแช่ง 

 

 นิตยสารซุบซิบสตาร์ 
 คอลมัน์คนวงใน โดยซ้อหก 
 เป็นที&รู้กันดีว่า ละครเรื&องใหม่ที&กาํลงัจะเปิดกล้องนันเป็นแหล่งรวมตัวของพวกเสือ สิงห์ กระทิง แรด จะว่าไป
แล้วถ้าละครได้เริ&มถ่ายจริงคงจะกล่าวได้ว่าเป็นกองถ่ายอโคจร โดยเฉพาะอย่างยิ&งผู้กาํกับหัวงูที&ชอบแทะโลมนักแสดงไก่
อ่อน พวกหวงัดังทางลดักห็น้ามืดตาบอด ไม่ได้รู้ตัวเลยว่า ผู้กาํกับตวัร้ายใช้มกุซําซากแบบนีมานักต่อนัก เห็นทีซ้อหกคง
ต้องออกแรงนับว่าละครเรื&องใหม่นีจะมีพวกหน้าโง่ถกูหลอกเพิ&มอีกกี&ราย มีหวงัละครรักได้เปลี&ยนชื&อเป็นละครร้ายกง็านนี 
 

 ทนัทีที�อ่านจบมือหนาก็แทบจะปานิตยสารทิ�ง นึกก่นด่าคนเขียนในใจ พยายามขดุหาคาํหยาบคายที�สุดมาจาํกดั
ความ แตเ่สียงเรียกของคนงานที�ดงัขึ�นกลบัขดัความคิดดงักล่าวเสียก่อน 
 “เฮียชาติครับ เหลก็เสน้ที�ขอไปยงัไม่มาส่งเลยเฮีย” 
 เฮียชาติหรือสิทธิชาติ แยม้เมือง โฟร์แมน* ประจาํกลุ่มงานก่อสร้างอาคารของบริษทัเกริกเกียรติกรุ๊ป ไดแ้ตผ่อ่น

ลมหายใจ เมื�อเห็นวา่ลูกนอ้งมารบกวนดว้ยเรื�องขี�ปะติ>ว 
 “ยงัไม่มาส่งก็โทรตามสิวะ” ชายหนุ่มกล่าว เสียงทุม้หา้วตวาดในตอนทา้ย พาใหค้นฟังสะดุง้โหยง 



 “เอ่อ โทรแลว้ครับเฮีย มนับอกวา่จะรีบมาส่งใหต้ั�งแตเ่ที�ยง นี�ก็ปาไปบ่ายสามแลว้ยงัมาไม่ถึงเลย” คนพดูมีท่าที
หงออยา่งเห็นไดช้ดั เพราะเกรงวา่เฮียชาติจะเกิดอาการกริ�วขึ�นมากะทนัหนั ยิ�งเหลือบไปเห็นกลา้มแขนที�เป็นมดัๆ ของคน
ตรงหนา้ดว้ยแลว้ คนพดูยิ�งมีท่าทีเกรงกลวัเขา้ไปใหญ่  
 “อะไรวะ ชา้ไปสามชั�วโมง มนัขบัรถมาจากขั�วโลกเหนือรึไง ถึงไดม้าชา้แบบนี� ” สิทธิชาติตวาด ทนัทีที�ไดย้นิเรื�อง
ดงักล่าว ความโกรธที�มีมาเมื�อครู่ก็มากขึ�นเป็นทวคูีณ คิ�วเรียวขมวดมุ่น ก่อนที�จะควา้โทรศพัทมื์อถือ กดโทรออกและด่าคน
ปลายสายทนัทีที�ทางนั�นกดรับ 
 เสียงเหี� ยมที�ตวาดกร้าวของสิทธิชาตินั�นทาํเอาคนงานที�อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงยนืหวัหดกนัเป็นแถบ 
 

 การทาํงานเป็นโฟร์แมนนั�นไม่ใช่เรื�องง่ายสาํหรับสิทธิชาติเท่าไหร่นกั การที�ตอ้งวางมาดเขม้อยูต่ลอดเวลาทาํให้
เจา้ตวัรู้สึกอึดอดัราวกบัจะตายใหไ้ดว้นัละสามหน นอกจากการเป็นเฮียชาติในที�ทาํงานแลว้ สิทธิชาติยงัมีอีกดา้นหนึ�งที�
เจา้นายและลูกนอ้งนั�นไม่เคยเห็น นั�นก็คือภาคของซินดี�  กะเทยร่างใหญ่วยั 27 ที�มีความฝันอนัสูงสุดคือการไดแ้ตง่หนา้

ใหก้บัพี�พลอย พชัรวลยั ธญัสิริ ซูเปอร์สตาร์คนโปรด ผูที้�กาํลงัโด่งดงัมากที�สุดในช่วงเวลานี�  
 สิทธิชาติรู้สึกหงุดหงิดทุกครั� งเวลาที�มีขา่วพาดพิงถึงพี�พลอย คราวนี�นงัซอ้หกก็ดนัมาเขียนถึงละครเรื�องใหม่ที�
ดาราสาวคนโปรดของเขารับเล่นอยา่งเสียๆ หายๆ ถึงแมว้า่จะไม่ไดร้ะบุเจาะจง แตค่นที�ตามขา่วบนัเทิงอยูต่ลอดเวลาอยา่ง
สิทธิชาตินั�นก็สามารถเดาออกไดไ้ม่ยาก 
 ยิ�งพรุ่งนี� เป็นวนับวงสรวงละครเรื�องใหม่ของหญิงสาวเสียดว้ย การออกขา่วเสียหายถึงผูก้าํกบัละครแบบนี� ก็เท่า
เป็นการจงใจกลั�นแกลง้พี�พลอยชดัๆ 
 “นงัซอ้ชั�ว อยา่ใหรู้้นะวา่เป็นใคร” สิทธิชาติด่าขึ�นดว้ยเสียงทุม้หา้วที�ถูกบีบจนแหลมเลก็ หลงัจากนั�นก็กระแอมไอ
สองสามครั� งก่อนที�จะเดินออกจากสาํนกังานดว้ยท่าทางมาดแมน 
 

 ในขณะเดียวกนั นิตยสารเล่มดงักล่าวก็ถูกยื�นมาใหพ้ลอย พชัรวลยั ธญัสิริ หญิงสาวไล่สายตาอ่านบทความนั�นอยู่
เงียบๆ ก่อนจะผอ่นลมหายใจเลก็นอ้ย และส่งสายตาเป็นเชิงถามคนที�อยูต่รงหนา้ 
 “นงัซอ้หกมนัเริ�มแลว้ไง” เสียงหา้วที�บีบจนแหลมเลก็ของเจ๊แตว้หรือนายสิปปกร กรรภิรมย ์ผูจ้ดัของคา่ยสยาม
ละครเอ่ยขึ�นกบัหญิงสาว 
 “เจ๊แตว้คิดมากไปรึเปล่าคะ ?” พลอยกล่าว บทความที�ไดอ่้านนั�นดูเหมือนจะไม่ไดพ้าดพิงถึงเธอเสียดว้ยซํ� า 
 “เจ๊ไม่ไดคิ้ดมากหรอกพลอย พลอยก็รู้จกัอั>นดี แลว้ก็คงรู้วา่ขา่วที�นงัซอ้หกเขียนเป็นเรื�องจริงหรือวา่นั�งเทียน” 
 พลอยไดแ้ตนิ่�งเงียบ ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น เพราะตวัเธอเองก็เคยไดย้นิขา่วลือของผูก้าํกบัหนุ่มคนนั�นมาบา้ง
เหมือนกนั 
 “ซํ� าร้ายเห็นวา่ทางผูใ้หญ่ก็เริ�มเพง่เลง็ ถา้ละครเรื�องนี�ไปไม่รอด อนาคตในวงการของอั>นก็คงดบั” เจแ๊ตว้กล่าว
เสริม มือเรียวปัดปอยผมดา้นหนา้ก่อนที�จะถอนหายใจออกมาเสียยดืยาว ดวงตาเรียวเลก็ของเจ๊แตว้นั�นจอ้งมาที�หญิงสาวอยู่
ครู่หนึ�งก่อนที�จะกล่าวตอ่ “คราวนี�นงัซอ้หกคงไม่หยดุอยูที่�ผูก้าํกบัละครคนเดียวแน่ พลอยเองก็ตอ้งระวงัตวัดว้ยล่ะ” 
 หญิงสาวไดแ้ตพ่ยกัหนา้รับคาํ รู้สึกหวั�นใจขึ�นมาอยา่งไรบอกไม่ถูก 
 

 ชีวติสิบสองปีในวงการบนัเทิงทาํใหพ้ลอยรู้ดีวา่ สิ�งที�น่ากลวัที�สุดสาํหรับดาราก็คือการเป็นขา่วซุบซิบนินทา 
โดยเฉพาะคนเขียนขา่วแบบซอ้หกดว้ยแลว้ ยิ�งน่ากลวัเป็นพิเศษ เธอเคยถูกซอ้หกเขียนพาดพิงถึงหลายครั� ง ซึ�งก็มีเรื�องจริง
บา้ง แตเ่รื�องที�แตง่เติมเสริมเองก็มีไม่นอ้ย ซอ้หกเป็นพวกกดัไม่ปล่อย หากลองไดเ้ริ�มเขียนเรื�องอะไรแลว้ ซอ้หกก็จะ



พยายามขดุคุย้หาเรื�องมาเขียนไดไ้ม่หยดุ ซึ�งคราวนี� ก็คงไม่ตา่งนกั เมื�อซอ้หกเขียนเกี�ยวกบัละครเรื�องนี�โดยพุง่เป้าไปที�ผู ้
กาํกบัละครเป็นคนแรก เหยื�อรายตอ่ไปก็คงไม่พน้เธอซึ�งเป็นนางเอก หรือไม่ก็เตโชพฤต พระเอกของเรื�อง 
 พลอยรู้สึกถึงลางร้ายที�กาํลงัคืบคลานเขา้มาอยา่งชา้ๆ เธอแน่ใจวา่ การรับเล่นละครเรื�องนี�คงจะไม่ใช่เรื�องง่ายอยา่ง
ที�ผา่นมาเสียแลว้ 
 

 พิธีบวงสรวงถูกจดัขึ�นอยา่งยิ�งใหญ่ที�หนา้คา่ยสยามละคร และเป็นไปตามคาดเมื�อดาราระดบัแม่เหลก็อยา่งพลอย 
พชัรวลยัมารับบทนางเอก อีกทั�งยงัประกบคูก่บัพระเอกหนุ่มดาวรุ่งอยา่งเตโชพฤต กมัปนาท ก็ยิ�งทาํใหล้ะครเรื�องนี� ถูกจบัตา
มองจากสื�อทุกแขนง แคว่นับวงสรวงละคร นกัขา่วหลายสิบชีวติก็พากนัมายนืรอทาํขา่วอยา่งแน่นขนดั ไม่นบัรวมเหล่า
บรรดาแฟนคลบักลุ่มตา่งๆ ที�มาร่วมใหก้าํลงัใจดาราที�ตนเองชื�นชอบ 
 แน่นอนวา่หนึ�งในนั�นก็ตอ้งมีสิทธิชาติอยูด่ว้ย ในวนันี� สิทธิชาติสลดัคราบโฟร์แมนออกจนเกลี�ยง ไม่เหลือเคา้เฮีย
ชาติจอมโหด มีแตก่ะเทยอ่อนหวานอยา่งซินดี� เท่านั�นในเวลานี�  แมว้า่สิทธิชาติจะสูงเกินมาตรฐานชาติไทย อีกทั�งยงัมีความ
ลํ�าเพราะตากตรํากรํางานหนกั แตเ่มื�อกลายเป็นซินดี�แลว้ เจา้ตวัก็ดูกลมกลืนกบับรรดากลุ่มแฟนคลบัที�เป็นเด็กสาวๆ ได้
อยา่งน่าประหลาด สิทธิชาตินั�นเป็นหวัหนา้กลุ่มแฟนคลบับา้นพลอยโดยมีแฟนเพจเพื�อใหเ้หล่าคนรักพี�พลอยไดเ้ขา้ไป
พบปะพดูคุยแลกเปลี�ยนขา่วสารในโลกออนไลน ์
 ในวนันี�กลุ่มบา้นพลอยไดร้วมตวักนัเพื�อมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื�องรักโรย โดยทุกคนพร้อมใจกนัใส่เสื�อยดืสี
ขาวที�สกรีนคาํวา่ ‘พชัรวลยั’ มาใหก้าํลงัใจนกัแสดงคนโปรด 

 สิทธิชาติไม่แปลกใจเมื�อเห็นวา่มีนกัขา่วมาในงานมากกวา่ปกติ คงเป็นเพราะคอลมันอื์�อฉาวที�นงัซอ้หกเขียนนั�น
คอ่นขา้งจุดประเด็นอยูไ่ม่นอ้ย อดนึกหวั�นใจขึ�นมาไม่ได ้เพราะถา้หากสิ�งที�นงัซอ้หกเขียนเป็นเรื�องจริง พี�พลอยของเขาก็
ตอ้งทนทาํงานกบัผูก้าํกบัลามกน่ะสิ ยิ�งคิดก็ยิ�งรู้สึกแย ่สิทธิชาติเผลอเบะปากอยา่งรังเกียจเมื�อสายตาเหลือบไปเห็นผูก้าํกบั
หนุ่มที�ยนือยูใ่นออฟฟิศ 
 

 สีหนา้เคร่งเครียดของผูก้าํกบัอั>นหรือภานุพงษ ์ธิติสรร ทาํใหบ้รรยากาศภายในหอ้งทาํงานของเจ๊แตว้นั�นดูอึมครึ
มอยา่งบอกไม่ถูก พลอยไดแ้ตน่ั�งนิ�งไม่กลา้ออกความเห็น ในขณะที�เจแ๊ตว้นั�นกาํลงัซกัซอ้มการใหส้มัภาษณ์ของชายหนุ่ม
อยา่งขมกัเขมน้ 
 “หลงัจากที�ทาํพิธีเสร็จ นกัขา่วจะเขา้มาสมัภาษณ์ อั>นก็อยา่พดูอะไรที�ไม่จาํเป็น ใหย้นืกรานปฏิเสธไว”้ เจ๊แตว้พดู
ประโยคนี� เป็นครั� งที�หา้ ทางดา้นอั>นนั�นก็ทาํไดแ้ตพ่ยกัหนา้พร้อมกบัเดินไปมาอยา่งใชค้วามคิด 
 พลอยรู้สึกเห็นใจชายหนุ่มขึ�นมาทนัที เมื�อเห็นนกัขา่วหลายสิบคนยนืรออยูด่า้นนอก เธอมั�นใจวา่แทบทุกคนคง
หวงัที�จะสมัภาษณ์ชายหนุ่มเกี�ยวกบัขา่วลือที�ออกมา ซึ�งมนัคงเป็นเรื�องไม่ง่ายนกัสาํหรับชายหนุ่ม กบัการถูกนกัขา่วนบัสิบ
รุมทึ�ง อีกทั�งเขาก็เป็นคนทาํงานเบื�องหลงัไม่ใช่นกัแสดงที�ไดพ้บปะกบันกัขา่วบ่อยๆ เช่นเธอ 
 หญิงสาวลอบถอนหายใจอีกครั� ง พลางหนัไปสบตากบัเพื�อนร่วมงานอีกสามคน คนที�นั�งถดัจากเธอคือเตโช 
เตโชพฤษ กมัปนาท พระเอกของเรื�อง ที�เขา้วงการหลงัจากไดรั้บคะแนนโหวตสูงสุดในรายการเรียลลิตี�คน้เดือนหาดาว อีก
ทั�งเมื�อเร็วๆ นี� ก็เพิ�งไดรั้บรางวลันกัแสดงนาํชายยอดเยี�ยมอีกดว้ย ถดัจากเตโชนั�นก็คือ เก่ง อลงกฤต อทัธนีย ์และนอ้งฟ้า 
นิศามณี เศวตสวสัดิC  นกัแสดงสมทบชายและหญิงของเรื�อง สองคนนี� ก็เพิ�งเขา้วงการบนัเทิงมาไดไ้ม่นาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
นอ้งฟ้า ละครเรื�องรักโรยคือเรื�องที�สองของเธอเท่านั�น 
 ก๊อก ก๊อก ก๊อก 

เสียงเคาะประตเูรียกความสนใจของทุกคน  



“พราหมณ์สมยัเตรียมพิธีเรียบร้อยแลว้ครับ” หนึ�งในทีมงานเอ่ยขึ�นหลงัจากที�เปิดประต ู
 

 ทุกคนออกไปที�แท่นพิธีซึ�งตั�งอยูต่รงศาลพระพิฆเนศหนา้บริษทัสยามละคร แท่นบูชาที�เตม็ไปดว้ยเครื�องเซ่นนั�น
ทาํใหพิ้ธีแลดูศกัดิC สิทธิC ขึ�นมาทนัที เสียงของพราหมณ์สมยัเอ่ยกบัเจ๊แตว้วา่ “ไดฤ้กษแ์ลว้” ทาํใหพ้ลอยรู้สึกขนลุกขึ�นมาอยา่ง
บอกไม่ถูก มือทั�งสองขา้งของหญิงสาวประนมไวแ้น่น ทั�งๆ ที�เมื�อครู่มีแดดส่องจา้อยูแ่ท้ๆ  แตว่นิาทีที�พราหมณ์เริ�มร่ายคาถา 
ก็เกิดลมกรรโชกแรง ทอ้งฟ้ามืดครึ� มลงอยา่งกะทนัหนั  
 ควนัของธูปที�อยูใ่นมือถูกลมพดัไปมาจนพลอยรู้สึกแสบตาไปหมด เสียงหวดีหววิของลมที�ลอดผา่นตน้ไมท้าํให้
หญิงสาวเผลอร้องออกมาเบาๆ ดว้ยความตกใจ เธอหนัไปมองเตโชที�ยนือยูด่า้นขา้ง ใบหนา้ซีดเซียวของชายหนุ่มนั�นทาํให้
เธอมั�นใจวา่ไม่ไดรู้้สึกกลวัไปเองคนเดียว ในเวลานี�นอกจากเสียงลมแลว้ก็ยงัมีเสียงสวดของพราหมณ์ผูท้าํพิธีที�ดงัขึ�นอยา่ง
ตอ่เนื�อง 
 ทวา่จู่ๆ ลมที�กรรโชกไปมากลบัหยดุนิ�ง ใบไมแ้หง้ที�ปลิววอ่นเมื�อครู่ตา่งก็ทยอยร่วงลงสู่พื�น พลอยแอบระบายลม
หายใจเลก็นอ้ยอยา่งโล่งอก หากแตท่่าทางประหลาดของพราหมณ์ตรงหนา้นั�นทาํใหพ้ลอยไดแ้ตย่นืตกตะลึงทาํอะไรไม่ถูก 
 เสียงร่ายคาถาของพราหมณ์สมยันั�นหยดุลงไปแลว้ แตอ่าการสั�นไปทั�งตวัของคนตรงหนา้ทาํใหพ้ลอยไม่กลา้
แมแ้ตจ่ะขยบั ร่างของพราหมณ์กระตุกอยา่งแรง แขนเหวี�ยงไปมาไร้ทิศทาง ก่อนที�จะหยดุนิ�งไปชั�วขณะ  
 ทุกคนในพิธีตา่งตกตะลึง ไม่แมแ้ตจ่ะพดูอะไรสกัอยา่ง สายตาทุกคูจ่บัจอ้งไปยงัพราหมณ์ผูท้าํพิธีที�ยนืหนัหลงัคอ
ตก มือทั�งสองขา้งทิ�งลงแนบลาํตวัราวกบัไร้เรี�ยวแรงตา่งจากเมื�อครู่ที�เหวี�ยงไปมาราวกบัคนเสียสติ จู่ๆ พราหมณ์สมยัก็
หวัเราะดงัลั�น หากเสียงที�เปล่งออกมานั�นไม่ใช่เสียงแหบตํ�าดงัเช่นตอนที�กาํลงัร่ายคาถา แตก่ลบักลายเป็นเสียงแหลมสูงราว
กบัเสียงหวัเราะของหญิงสาวแรกรุ่นก็ไม่ปาน 
 เสียงหวัเราะกอ้งกงัวาลไปทั�วทั�งบริเวณ หลงัจากนั�นพราหมณ์ก็หมุนตวักลบัหลงั หนัมาเผชิญหนา้กบัทุกคนที�ยงั
ตกตะลึงกบัเหตการณ์ มือเหี�ยวยน่คอ่ยๆ ยกขึ�นก่อนที�จะชี� นิ�วไปทางเจ๊แตว้แลว้เอ่ยขึ�นดว้ยเสียงอนัดงั  

“มึงตอ้งตาย!!” 

เจ๊แตว้ตกใจกลวัจนแทบเป็นลม โชคยงัดีที�พี�อั>นที�ยนือยูด่า้นหลงันั�นช่วยพยงุไวไ้ดท้นั ในชั�วขณะที�ทุกคนยงันิ�ง
ตะลึง ร่างของพราหมณ์ก็กระโจนเขา้ใส่เจ๊แตว้ในทนัที เสียงกรีดร้องดว้ยความตกใจเริ�มดงัขึ�น พร้อมๆ กบัชายหนุ่มอีก
หลายคนที�ช่วยกนัเขา้ไปหา้มพราหมณ์สมยัที�กาํลงัพยายามทาํร้ายเจ๊แตว้  

ตวัเจ๊แตว้เองแมต้กใจกลวัก็ยงัมีสติถอดสร้อยตระกรุดจากคอตวัเองคลอ้งไปที�คอของพราหมณ์สมยั เพียงชั�ว
พริบตาเดียวร่างของพราหมณ์ก็หยดุนิ�งและลม้ลงไปทนัที 
 ทุกอยา่งเกิดขึ�นรวดเร็วจนพลอยไม่ทนัไดต้ั�งตวั หญิงสาวรู้สึกกลวัอยา่งบอกไม่ถูก เธอไม่เคยเชื�อเรื�องแบบนี�มา
ก่อน หากแตว่นิาทีที�พราหมณ์สมยักระโจนเขา้ใส่เจ๊แตว้นั�น พลอยเห็นเตม็สองตาเลยวา่ ใบหนา้ของพราหมณ์นั�นไม่ใช่
ใบหนา้ของชายวยักลางคนที�เธอเคยเห็น แตก่ลบัเป็นเคา้หนา้ของหญิงสาวคนหนึ�ง ดวงตาที�เตม็ไปดว้ยความอาฆาตแคน้ทาํ
ใหพ้ลอยไดแ้ตย่นืนิ�ง แมพ้ยายามคิดวา่ตนเองนั�นตาฝาด หรืออาจเป็นเพราะควนัธูปที�ทาํใหเ้ธอเผลอจินตนาการอะไรไม่
เขา้ท่า หากเธอก็ยงัไม่หายกงัวลัใจ เพราะรู้ดีวา่สิ�งที�เห็นนั�น...เธอไม่ไดคิ้ดไปเอง  

ท่ามกลางความชุลมุนวุน่วายที�เกิดขึ�น พลอยไดย้นิเสียงหวัเราะของหญิงสาวดงัแวว่มาตามสายลมราวกบัจะเยย้
หยนั  
 

*โฟร์แมน เป็นตาํแหน่งของพนกังานก่อสร้างที�ทาํหนา้ที�คุมงานก่อสร้าง 
 


