
บทน า  
ช่วงประสบการณ์ขวัญผวา! 
 นิยายทกุเร่ืองมีตอนจบ... 
 และเมื่อมนัถงึเวลา การดาํเนินเร่ืองราวมาตลอดคืนของลงุคม ชายชราผู้ที่เคยทํางานเฝ้าห้องเก็บศพมานานแสน
นานกบัชายหนุม่ผู้สบืทอดตาํแหนง่อนัทรงเกียรตินีต้อ่ก็มาถึงตอนสดุท้าย... 

‚เย้ย...!! จะบ้าเหรอลงุ อีกแล้วนะ ชอบขูแ่บบนี ้เดี๋ยวก็ไมซ่ือ้บหุร่ีให้ซะเลย‛ 
‚ก็ลองเอง็ไมท่ําตามสญัญาส ิแล้วเอ็งจะได้เจอของดี พอแล้ว...เร่ืองสดุท้ายแล้ว ข้าเหน่ือย‛ ชายชราบอก วินรีบ

ร้องห้ามทนัทีทนัใด 
 ‚เดี๋ยวสลิงุ ขออีกเร่ืองนะ...เร่ืองสดุท้าย เอาแบบผีๆ เลยนะ แล้วฉนัจะรีบไปซือ้บหุร่ีให้ลงุตามสญัญาเลย นีเ่พิง่ตี
สีเ่อง ได้อีกสกัเร่ืองก็เช้าพอดี นะลงุนะ‛ ชายหนุม่ทําเสยีงออดอ้อนราวกบัเด็ก  

ลงุคมถอนหายใจยาวๆ มองท้องฟ้าที่ยงัมืดดาํ กลบับ้านไปตอนนีก็้ยงันอนไมห่ลบั อาชีพคนเฝ้าห้องเก็บศพ
ปลกูฝังให้ชายชราตดินิสยันอนเช้าเป็นประจํา เลา่อกีสกัเร่ืองคงไมเ่ป็นอะไร 
 ‚นกึออกหรือยงัลงุ‛ วินเร่ง หางตาเหลอืบไปมองยงัห้องเก็บศพ กลวัจะเจอผีเจ้าสาวหวัขาดมายืนโบกมือทกัทาย
อยูต่รงนัน้ 
 ‚เดี๋ยวสวิะ ข้าแก่แล้วนะโว้ย เออๆ นกึออกแล้ว‛ 
 ‚เร่ืองอะไรละ่ลงุ ?‛ 
 ‚เร่ืองสดุท้ายนีข้้าขอตัง้ช่ือเอง ข้าตัง้ช่ือวา่...พิพิธภณัฑ์หุน่หัน่หวั ก็แล้วกนั‛ ทนัทีที่ลงุคมบอกช่ือเร่ืองตอ่ไปท่ี
กําลงัจะเลา่ ลมวบูหนึง่ก็พดัผา่นเข้ามาอยา่งไมม่ีป่ีมีขลุย่ เสยีงซูซ่า่ของใบไม้ที่อยูบ่นต้นสง่เสยีงดงัชวนขนพองสยองเกล้า 
หมาจรจดัพากนัหอนรับเป็นทอดๆ ราวกบัต้องการสร้างบรรยากาศให้เร่ืองสดุท้ายของคืนนีน้า่กลวัขึน้กวา่เร่ืองก่อนๆ วิ
นหนัมองรอบข้างแล้วเขยิบตวัเข้ามาใกล้เสยีจนลงุคมร้อง “เฮ้ย...เขยิบออกไปหนอ่ย! ข้าอดึอดั” 
 “ก็มนัหลอนน่ีลงุ แคช่ื่อเร่ืองก็การันตีแล้ววา่มนัต้องนา่กลวั” 
 “บ๊ะ! ยงัไมท่นัจะเลา่เลย ตกลงจะให้เลา่ไหมเนี่ยไอ้วิน” 
 “เลา่สลิงุ...เลา่เลย อารมณ์กําลงัได้” ชายหนุม่เร่ง หากก็ยงัไมว่ายกวาดตามองรอบตวัอยา่งหวาดระแวงไมห่าย 
ขณะทีล่งุคมหยิบบหุร่ีขึน้มาสบูอกีหนึง่ฟอดก่อนจะเลา่ 
 “เอ็งเคยไปพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ไหมไอ้วิน ขนาดไปตอนกลางวนัยงัขนลกุซู ่แล้วเอง็คิดดวูา่พวกยามที่ต้องอยูก่บัหุน่
พวกนัน้ในตอนกลางคืน มนัจะนา่กลวักวา่ตอนกลางวนัอกีก่ีร้อยเทา่ ไอ้ลาํพงัหุน่ขีผ้ึง้นะ่ไมไ่ด้นา่กลวัเทา่กบั ‘สิง่ที่อยูใ่นหุน่’ 
หรอก” 
 “สิง่ที่อยูใ่นหุน่...ลงุหมายถงึอะไรเหรอ ?” 
 “สมัภเวสผีีไร้ญาต!ิ” 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 “5...4...3...2...เดินกล้อง” เสยีงของโปรดิวเซอร์รายการโทรทศัน์ช่ือดงัสัง่คนที่อยูใ่นสตดูิโอ พิธีกรร่างอ้วนหนัมา
มองกล้องอยา่งชํานาญตามประสาคนที่คุ้นเคยกบัการเป็นพิธีกรรายการโทรทศัน์มาร่วมสบิปี 
 “กลบัมาสูช่ว่งที่สามของรายการมิติสยองขวญัแล้วนะครับ ช่วงนีเ้ราจะเชิญคนที่มีประสบการณ์สยองขวญัมา
ถ่ายทอดเร่ืองราวให้ทา่นผู้ชมฟัง วนันีเ้ป็นเร่ืองราวที่ฟังแคช่ื่อก็ขนลกุแล้วครับ ช่ือเร่ืองวา่พิพิธภณัฑ์ขนหวัลกุ...เป็นไงครับ 
แคช่ื่อก็นา่สนใจมากแล้วใช่ไหม งัน้เราอยา่รอช้ากนัเลยดกีวา่ ขอเชิญคณุกรุณพลเลยครับ” 



พิธีกรพดูจบแล้วลกุขึน้พลางปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญ ชายหนุม่รูปร่างสนัทดัในชดุสดุโก้ที่ทางทีมงานเตรียมให้ 
เดินตรงเข้ามานัง่ตรงข้ามพิธีกร พยายามทาํหน้าให้เคร่งขรึมเพื่อให้เข้ากบัรายการ เตรียมพร้อมทีจ่ะเลา่เร่ืองราวที่เขาเพิง่
ประสบมาด้วยตวัเอง  
 “สวสัดีครับคณุกรุณพล ผมขอเรียกช่ือเลน่แล้วกนันะครับ เร่ืองที่คณุเหยี่ยวสง่มาทางเฟซบุ๊คของรายการนัน้
นา่สนใจมาก มากจนเราต้องเชิญคณุเหยีย่วมาเลา่ประสบการณ์ขวญัผวาในรายการวนันี ้ขอให้คณุเหยี่ยวสงวนช่ือสถานท่ี
ไว้เป็นความลบันะครับ” เป็นจรรยาบรรณของรายการโทรทศัน์ที่จะปกปิดช่ือสถานท่ีไว้เนื่องด้วยอาจทําให้เจ้าของเสือ่มเสยี
และสถานท่ีเกิดความมวัหมอง...แม้วา่ปัจจบุนัสถานท่ีแหง่นัน้จะปิดตายและกลายเป็นสถานท่ีร้างไปแล้วก็ตามที 
 “ได้ครับ...เร่ืองมนัเกิดขึน้เมื่อเดือนท่ีแล้ว ผมกบัเพื่อนอีกสองคนเป็นคนไมเ่คยกลวัผี ท่ีไหนวา่แน่วา่เฮีย้นพวกผม
ไปมาหมด ไมว่า่จะเป็นตกึร้างทีม่ีคนพบศพมนษุย์บนัรากแุถวๆ มหาวิทยาลยั บ้านร้างพอร์ซเลนสดุหลอน สวนสนกุดรีม
แลนด์ที่เกิดเหตฆุาตกรรมหมู”่ ชายหนุม่กลนืนํา้ลายดงัเอื๊อก สหีน้าซีดลงเลก็น้อยแล้วพดูตอ่ “...ซึง่ในท่ีแหง่นัน้มี
ลกูพี่ลกูน้องของผมเป็นหนึง่ในจํานวนคนทีถ่กูฆา่ตายแล้วเอาศพไปทิง้ไว้ข้างทาง ช่ือพี่นกฮกู ผมหวงัวา่จะเจอวิญญาณพี่
นกฮกูที่นัน่แตก็่ไม ่หรือแม้แตบ้่านฝังผีที่ดาราสาวถกูฆา่แล้วฝังกบัศพของสามีที่บรีุรัมย์ พวกผมก็ไปลยุกนัมาแล้ว ยงัเหลอื
แคป่่าอาถรรพ์ที่มีนกับินหายสาบสญูไปแล้วกลบัมาได้คนนงึนัน่แหละ ที่ยงัไมม่ีโอกาสได้ไปสกัที ตอนแรกตัง้ใจวา่จะไป
ตอนปิดเทอมช่วงซมัเมอร์ แตค่วามคดินัน้ก็ต้องหยดุลงเมื่อพวกเราได้เดินทางไปพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ร้างแหง่นีเ้สยีก่อน ผม
จําได้ดวีา่คืนนัน้...” 
 หลงัจากนัน้...เร่ืองราวสยองขวญัถกูถา่ยทอดอยา่งละเอียดราวกบัมนัเพิ่งเกิดขึน้มาสดๆ ร้อนๆ 
  
 เพียงแคร่ถนิสสนัมาร์ชสเีขียวมะนาวแลน่เข้ามาจอดริมรัว้ด้านหนึง่ของพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ร้าง ความรู้สกึเย็นยะ
เยือกที่ไมไ่ด้มาจากเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ก็ทาํให้ทัง้สามหนุม่หนาวสะท้านขึน้มาอยา่งไมม่ีเหตผุล แตต่า่งคนกลบันิ่ง
เงียบอยา่งรักษาฟอร์ม การพดูคาํวา่ ‘นา่กลวั’ ออกจากปากไมต่า่งจากการสร้างตราบาปให้กบัตวัเอง คนที่พดูจะถกู
ล้อเลยีนจนแทบเอาหน้าซกุแผน่ดินหนี...ซึง่ไมม่ีใครอยากจะโดนแบบนัน้แน่ 
 “มนัต้องบรรยากาศแบบนีถ้ึงจะเจ๋ง...ไปโว้ย!” ชายหนุม่คนขบันามวา่ ‘โป๊บ’ เอย่ชวนพลางเปิดประตรูถลงไปคน
แรก ก่อนที่เพื่อนร่วมทางอีกสองคนคือ ‘เหยีย่ว’ กบั ‘เดช’ จะตามลงมา แตแ่ล้วบรรยากาศความเงียบรอบข้างทาํเอาทัง้
สามต้องนิง่เงียบลงอกีหน ภาพท่ีเห็นตรงหน้าคือตกึร้างขนาดใหญ่ที่สภาพยงัไมท่รุดโทรมนกัแต่กลบัสร้างความนา่สะพรึง
ให้ผู้ที่พบเห็นอยา่งนา่ประหลาด มนัไมไ่ด้มืดสนิท ยงัมีแสงไฟจากหลอดนีออนที่เสาไฟฟ้าเป็นระยะๆ แตส่าํหรับความรู้สกึ
ของทัง้สามคนแล้ว การมีแสงไฟมนัยิ่งทาํให้นา่กลวั...กลวัวา่อาจจะเห็นอะไรๆ ได้ชดัเจนขึน้...เห็นในสิง่ที่ไมอ่ยากจะเห็น! 
 “เช่ีย! ใครเลอืกที่นีว่ะ ?” เดชทีด่จูะตาขาวมากที่สดุหลกีเลีย่งที่จะใช้คาํวา่ ‘นา่กลวั’ ออกมาจากปาก แตเ่ลอืกที่จะ
แสดงอาการโมโหแทนเป็นการกลบเกลือ่น “บ้านผีสงิแมง่มีเยอะแยะ เสอืกเลอืกที่นี่” 
 “ทําไม ? หรือมงึกลวั ?” โป๊บเอย่ถามพลางหวัเราะในลาํคอเบาๆ พยายามเก็บอาการความกลวัเหมือนกนัเอาไว้ 
 “แสรด...ไมก่ลวัโว้ย! แครู้่สกึวา่มนัเป็นท่ีที่ไมน่า่มาก็เทา่นัน้” 
 “คิดเหมือนกเูป๊ียบ...ไมน่า่มาที่น่ีเลยวะ่” เหยีย่วบอก อนัท่ีจริงเขาก็ไมไ่ด้อยากมาเทา่ไหร่นกัหรอก แตห่ลงัจาก
เสยีพี่สาวทีช่ื่อนกฮกูไป เขาก็ไมอ่ยากอยูค่นเดียว มนัรู้สกึเหงาและเศร้า เพราะฉะนัน้ใครลากเขาไปไหนเขาเลยไปตลอด 
อยา่งน้อยมนัก็ดีกวา่นัง่จบัเจ่าอยูก่บัความทกุข์เพียงลาํพงั 
 “อะไรวะ...ปอดแหกกนัไปได้ เพิ่งร้างมาไมก่ี่เดือนเอง ไมน่า่กลวัเทา่ไหร่หรอกนา่ ดีเสยีอกี เราจะได้เดินชม
พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้โดยไมเ่สยีเงิน ถ้าพวกมงึไปท่ีพิพิธภณัฑ์มาดามมากาเร็ต หวัละหกร้อยเลยนะโว้ย แถมคนก็เยอะฉิบหาย 



นี.่..กเูอานี่มาด้วย” โป๊บล้วงกล้องโพลารอยด์ออกมาจากกระเป๋าเป้ของตวัเอง “กล้องนี่กสูัง่มาจากเน็ต กล้องโพลารอยด์นี่
แหละ...สดจริงอะไรจริง เห็นผีก็เห็นกนัเลยจะๆ ไมต้่องผา่นกระบวนการให้ยุง่ยาก ไป...เข้าไปถ่ายรูปกนัสกัสีห้่าใบแล้วคอ่ย
ออกมา กจูะได้ไปอพัลงเฟซบุ๊คอวดคนอื่นวา่กมูาเหยียบที่น่ีแล้ว” 
 “เช่ีย! กยูงัไมป่วด จะให้ถ่ายอะไรวะ” เดชเลน่มกุแตอ่กีสองคนไมข่าํ “เออๆ ไมข่ํา มกุกแูป้ก...โอเคป่ะ” 
 “รู้ตวัก็ดี อยา่มวัเสยีเวลาเลยมงึ เข้าไปดีกวา่” 
 วา่แล้วทัง้สามคนก็เข้าไปในพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ร้างแห่งนัน้ ซึง่ทกุอยา่งปกติดี...ความนา่กลวัก็ยงัมีอยู ่แตไ่มถ่ึงกบั
วิ่งแหกตดูหนีกนัออกมาเพราะวา่มนัไมม่ีอะไร เมื่อเสร็จสิน้ภารกิจแล้ว ทัง้สามก็แยกย้ายกนักลบับ้าน 
 บางสิง่ทีเ่หมือนไมม่ีอะไร...แตก่ลบัมีอะไร 
 เช้าวนัตอ่มา โป๊บตรงดิง่มาหาเหยี่ยวกบัเดชที่กําลงันัง่กินขนมกนัอยูบ่ริเวณโต๊ะม้าหินออ่นหน้าคณะ รูปถ่ายจาก
กล้องโพลารอยด์ถกูวางลงบนโต๊ะทนัทีโดยไร้คําพดูใดใด เหยีย่วจําได้ดีวา่พวกเขาเข้าไปถ่ายภาพกนัเพียงแคส่ามใบเทา่นัน้ 
เพราะข้างในมนัมดืมากจนแทบไมเ่ห็นวา่หุน่ตวัไหนคือหุน่ตวัไหน เห็นแตเ่งาตะคุม่ๆ ยืนเรียงรายกนัเป็นทิวแถว ในใจหวงั
อยากให้ถา่ยตดิรูปคูก่บัหุน่ขีผ้ึง้ของใครสกัคนที่กําลงัทําหน้ายบัยน่มีเขีย้วโผลห่รืออาจจะติดรูปผีมาให้ตื่นเต้นบ้าง...แตก็่ไม ่
 ภาพสามใบนัน้ไมม่ีภาพผีติดมาหรือมีใครเป็นสว่นเกินเลยสกันิด เห็นแตใ่บหน้าของชายหนุม่ทัง้สามที่สวา่งจ้า
ด้วยแสงแฟลช มีแบลค็กราวนด์เป็นหุน่ขีผ้ึง้ยืนอยูท่างด้านหลงั นา่เสยีดายทีก่ล้องไมค่มชดัพอทีจ่ะเห็นวา่เป็นหุน่ของใคร 
แตม่นัก็ดปูกติดี เหยี่ยวกบัเดชจึงไมไ่ด้มีทีทา่ตกใจแบบอีกคน  
 “ก็ปกตดิีนี่หวา่ ทําไมมงึทําทา่เหมือนเห็นผีวะไอ้โป๊บ หรือมนัมีผอียูต่รงไหนวะ ?” เดชเอย่ถามพลางพยายาม
เพง่มองภาพถา่ยทัง้สามใบอยา่งถ่ีถ้วนแตก็่ไมพ่บสิง่ผิดปกต ิ
 โป๊บไมต่อบอะไรแตก่ลบัโยนกระดาษใบหนึง่ที่ปร๊ินท์มาจากอินเทอร์เนต็ให้ทัง้คูด่ ูมนัเป็นขา่วเก่าเมื่อสปัดาห์ที่
แล้ว 
 ‘พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผ้ึงร้าง เจ้าของทีเ่ตรียมทบุท้ิง น าหุ่นทัง้หมดท าลายแลว้เมื่อวานนี้’ 
 หุน่ทัง้หมด ? 
 นัน่หมายถงึ...คืนทีพ่วกเขาเข้าไปจะต้องไปไมเ่จอหุน่ขีผ้ึง้สกัตวัในนัน้ ถ้าอยา่งนัน้...สิง่ที่พวกเขาเหน็วา่มีหุน่นบั
สบิท่ียืนเรียงรายอยูส่องข้างทางในพิพิธภณัฑ์คืออะไร หุน่ขีผ้ึง้ในภาพโพลารอยด์ทีป่รากฏตรงหน้านี่ละ่คือใคร ในเมื่อความ
จริงคือข้างในนัน้ไมม่ีหุน่ขีผ้ึง้เหลอืแล้ว 
 “ไมจ่ริง..........................ไมจ่ริง!!!” 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ความเงียบเข้ามาครอบคลมุบรรยากาศในห้องสง่ พิธีกรถึงกบัขนลกุซูเ่มื่ออกีฝ่ายยื่นรูปถ่ายใบนัน้มาให้ด ูมนัเป็น
รูปของนกัศกึษาชายสามคนยืนหน้าขาวด้วยแสงแฟลชในลกัษณะที่มีคนนงึยื่นกล้องหนัมาถา่ย ทางด้านหลงัเตม็ไปด้วย
หุน่ขีผ้ึง้ยืนเรียงรายในคํา่คืนที่...มนัไมม่ีหุน่ขีผ้ึง้แล้ว!  
 “เออ่...แล้วยงัไงตอ่ครับ ?” 
 “หลงัจากนัน้โป๊บกบัเดชก็จบัไข้หวัโกร๋น ต้องไปรดนํา้มนต์เก้าวดัเก้าวาเลยครับถึงดีขึน้” 
 “อ้าว...แล้วคณุเหยี่ยวละ่ครับ ไมต้่องไปรดนํา้มนต์เหรอ ? 
 “โอ๊ย...ไมต้่องหรอกครับ” ชายหนุม่หวัเราะเสยีงตํา่ๆ แล้วพดูตอ่ “...เพราะเย็นวนันัน้ผมก็ถกูรถชนตายที่หน้า
มหาวิทยาลยัครับ” ทนัทีทีพ่ดูจบ ใบหน้าของชายหนุม่ก็เปลีย่นเป็นชํา้เลอืดชํา้หนอง เลอืดสข้ีนคลัก่ไหลย้อยออกมาจาก



ทางจมกูและปาก ก่อนจะหวัเราะลัน่เสยีงดงัก้องสตดูิโอ ทนัใดนัน้ ไฟก็ดบัพร่ึบลงพร้อมกบักรีดร้องของทีมงานทกุคน แต่
เพียงแคอ่ดึใจเดรบง แสงไฟก็สวา่งขึน้พร้อมกบัการหายไปของชายคนเลา่เร่ือง 
 พิธีกรหนุม่นัง่ตวัแขง็อยูท่ี่เก้าอีต้วัสวย ดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจ ไมม่ีใครอยูใ่นสตดูิโอแล้วนอกจากเขา 
ด้วยสญัชาตญาณการเป็นพิธีกร...เขาหนัไปมองกล้องที่ยงัคงถ่ายทํารายการอยูแ่ล้วพดูด้วยนํา้เสยีงอนัสัน่เทาวา่ “นี่อาจจะ
มีพลงังานหรือวิญญาณซอ่นอยูก็่เป็นไปได้...ไมอ่าจจะละ่ มนัใช่เลยครับ!” 
 ...ก่อนจะหงายหลงัล้มลงในท่ีสดุ! 
 

ตอนที่ 1 
ความหายนะก าลังจะมาทกัทาย 
 มนัเป็นคํา่คืนที่เงียบ...เงียบเสยีจนไมไ่ด้ยินแม้แตเ่สยีงลมพดัใบไม้สกัใบ ‘ยามสมรักษ์’ นัง่นิ่งอา่นหนงัสอืพิมพ์
ฉบบัเมื่อเช้าอยา่งเงียบๆ กระติกนํา้ที่แอบใสเ่หล้าขาวมาวางไว้ข้างตวั มนัช่วยทําให้เขาตาสวา่งตลอดคืนในการเฝ้า
พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้สยามเวิลด์ ตกึสองชัน้กินอาณาเขตกว้างขวางถกูแบง่เป็นหลายห้องในการจดัแสดงหุน่ขีผ้ึง้ใน
หลากหลายรูปแบบ สว่นใหญ่เป็นหุน่ขีผ้ึง้ของบคุคลสาํคญัในประวตัิศาสตร์ หรือไมก็่หุน่ขีผ้ึง้ที่แสดงวิถีการดาํรงชีวติของ
ประเทศไทย มนัตัง้อยูท่ี่เดิมมาร่วมยี่สบิปีแล้วตัง้แตก่่อตัง้พิพิธภณัฑ์แหง่นีข้ึน้มา ไมม่ีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้ทนัสมยั
ตามโลกที่หมนุไป ใครทีเ่คยมาทีน่ี่เมื่อยี่สบิปีก่อน หากกลบัมาใหมใ่นวนันีก็้จะพบวา่ทกุอยา่งยงัคงเหมือนเดิมเกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ และนีค่ือสาเหตทุี่พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้สยามเวิลด์แทบจะกลายเป็นพิพิธภณัฑ์ร้าง สง่ผลให้ขาดทนุยอ่ยยบั 
นกัทอ่งเที่ยวทัง้ตา่งชาติและชาวไทยที่เคยมาเยือนตา่งพากนัขบัรถเลยผา่นไปเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้มาดามมากาเร็ต 
ท่ีทางห้างสรรพสนิค้าดงัซือ้ลขิสทิธ์ิมาจากตา่งประเทศแทน 
 กึก...กึก...กึก 
 เสยีงวิ่งตงึตงัของ ‘บางสิง่’ ดงัออกมาจากภายในตวัอาคาร ยามสมรักษ์พบัหนงัสอืพมิพ์เก็บทนัทีพร้อมกบัคว้าไฟ
ฉายกระบอกโตเดินขึน้มาแล้วตรงไปยงัประตกูระจกทางด้านหน้า สอ่งไฟเข้าไปข้างในท่ีมืดสลวั มีเพียงแสงไฟไมก่ี่ดวง
เทา่นัน้ เงาสดีาํลกึลบัวิ่งผา่นไปอยา่งรวดเร็วจนชายชราสะดุ้งเฮือก ก่อนจะผลกับานประตกูระจกเข้าไป ความเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศที่ต้องเปิดเอาไว้เพื่อรักษาอณุหภมูิทาํให้ชายชราหนาวสะท้าน แสงไฟจากกระบอกไฟฉายยงัคงสาดสอ่ง
ไปตรงหน้า หุน่ขีผ้ึง้ของพนกังานต้อนรับท่ียืนพนมมือต้อนรับแขกผู้มาเยือนยงัคงยืนอยูท่ี่เดมิ ซึง่บอ่ยครัง้ที่คนเข้ามาใน
พิพิธภณัฑ์ไหว้ตอบเพราะนกึวา่เธอคือคนจริงๆ ขนาดกลางวนัยงัเหมือนขนาดนัน้ ไมอ่ยากจะนกึเลยวา่ในยามพระอาทิตย์
ตกดิน...มนัจะเหมือนคนราวกบัเธอมีชีวติมากแคไ่หน! 
 ชายชราหยดุกึกที่ห้องแสดงหุน่วถีิการดาํรงชีวติของคนไทยที่ทางหนึง่นัน้มีการจําลองเรือนไทยขึน้มา ทาง
ด้านบนเรือนมเีจ้าขนุมลูนายกําลงันัง่ทานข้าวอยูท่ี่กลางเรือนโดยมีบา่วไพร่คอยรับใช้อยูไ่มห่า่ง ทางใต้ถนุเรือนมีหุน่ของ
นางทาสท่ีกําลงัถกูโบยแส้โดยหุน่ขีผ้ึง้ชายหนุม่ร่างกายกํายาํสายตาดเูหีย้มโหดไมต่า่งจากเพชฌฆาต แตน่ัน่อาจเป็น
เพราะความเคยชินท่ีเขาอยูก่บัมนัมาตลอดยี่สบิปี จึงรู้ดวีา่ยงัมีสิง่ที่นา่กลวักวา่ภายนอกที่เห็น  
 ทนัใดนัน้ ร่างของหุน่ขีผ้ึง้ภายในห้องก็ขยบัเขยือ้นได้ราวกบัมีชีวิต ไมใ่ช่สิ...มนัมีชีวติ! ดวงตาที่ดเูหมือนไร้
ความรู้สกึในเวลากลางวนักลบักลิง้ไปมาได้ในยามรัตติกาล หุน่ทกุตวัจ้องเขมง็ตรงมายงัยามสมรักษ์ราวกบัอยากจะกิน
เลอืดกินเนือ้พลางสง่เสยีงครางตํา่ๆ ชวนผวา ชายชราหยดุกึกอกีครัง้ ล้วงสร้อยพระท่ีสวมไว้ขึน้มาแล้วพนมมือก่อนสวด
อะไรพมึพํา จากนัน้จึงเกิดแสงสวา่งจ้าจนหุน่ขีผ้ึง้เหลา่นัน้สง่เสยีงร้องครวญครางกนัระงม 



 ‚อยา่มาลองดีกบัก!ู ไอ้พวกนีย้งัไมเ่ข็ดใช่ไหม กรูู้แล้ววา่พวกมงึหวิ แตช่่วงนีค้ณุยทุธนาไมว่า่ง เดี๋ยวกจูะไปกําชบั
เค้าให้ทําบญุให้พวกมงึอีกครัง้ แตถ้่าพวกมงึยงัจะมากอ่กวนหลอกกอูีก กจูะสัง่สอนให้หลาบจํา!‛ สิน้เสยีงคาํขูข่องชายชรา 
หุน่ขีผ้ึง้ทกุตวัก็กลบัยืนสงบน่ิง...ทกุอยา่งกลบัมาเงียบสงบอีกครัง้ 
 ยามสมรักษ์ถอนหายใจยาวๆ แล้วเดินออกห้องจดัแสดงหุน่ไปอยา่งครุ่นคิด น่ีเลยเวลาที่ต้องทําบญุประจําเดือน
ของพิพิธภณัฑ์แล้ว แตค่ณุยทุธนาก็กําลงัยุง่มากในการกู้ เงินเพื่อนาํมาบริหารท่ีนี่ตอ่หลงัจากขาดทนุยอ่ยยบัมาหลายเดือน 
ทกุวนันีแ้ทบจะนบัหวัแขกผู้มาเยอืนได้ไมถ่ึงห้าสบิคนตอ่วนั คา่เข้าชมยงัไมพ่อจ่ายคา่ยาม คา่แมบ้่าน คา่พนกังาน ค่านํา้
ไฟในแตล่ะเดือนด้วยซํา้ ด้วยเหตนุีเ้องเขาจงึได้กลิน่ตุๆ  วา่บางทีพิพิธภณัฑ์แหง่นีอ้าจถกูปิดตวัเข้าในสกัวนั...ซึง่หวงัวา่จะ
ไมใ่ชใ่นเร็ววนันี ้
  
 ดอกกหุลาบสขีาวถกูนํามาจดัเป็นซุ้มประตทูางเข้างานแตง่งานตามแบบที่เคยตกลงกนัไว้ พรมสแีดงที่ปเูป็นทาง
ยาวสองข้างทางนัน้ประดบัประดาด้วยรูปภาพของศิลาและพชรอรในอิริยาบถตา่งๆ ในกรอบหลยุส์สทีองสวยงาม เชิง
เทียนสขีาววางไว้บนโต๊ะสทีอง สอ่งแสงวิบวบังามจบัตาเป็นระยะๆ เมื่อเดินเข้ามาถึงหน้าห้องจดัเลีย้งจะพบกบัรูปถ่ายของ
บา่วสาวขนาดเทา่ตวัจริง โต๊ะตวัยาวมีหญิงสาวสามคนในชดุราตรีหรูซึ่งเป็นเพื่อนของพชรอรคอยเชือ้เชิญแขกให้ลงช่ืออวย
พรในสมดุพร้อมกบัมอบของชําร่วยให้ ท่ีสาํคญัซึง่ขาดไมไ่ด้นัน่คือกลอ่งรูปหวัใจขนาดใหญ่ไว้ให้แขกเหร่ือใสซ่องลงไปใน
นัน้ 
 การจดัเลีย้งเป็นแบบบฟุเฟ่ต์เพื่อความสะดวก อาหารนานาชาติหน้าตานา่ทานเรียงรายอยูบ่นโต๊ะตวัสวย มีบริกร
คอยบริการอยูท่ัว่งาน ทางด้านหนึง่ของห้องจดัเลีย้งถกูทําเป็นเวทสีวยวจิิตรประดบัประดาไปด้วยดอกกหุลาบสขีาว มี
ตวัหนงัสอืสชีมพตูดัขอบสทีองเขยีนช่ือของเจ้าสาวและเจ้าบา่วตดิไว้ตรงผ้าลกูไม้ที่ขงึเป็นแบลค็กราวนด์ทางด้านหลงั 
ประติมากรรมนํา้แขง็รูปหงส์สองตวัตัง้ตระหงา่นอยูห่น้าเวที เยือ้งไปทางขวาจะพบกบัเค้กแตง่งานสงูเก้าชัน้สขีาวบริสทุธ์ิ 
ตกแตง่ด้วยนํา้ตาลไอซ์ซิง่รูปดอกกหุลาบเลือ้ยไปมาบนตวัเค้ก ทางด้านชัน้บนสดุมีตุ๊กตาบา่วสาวยนืกอดกนัอยูใ่นกรงลวด
สทีอง วงออเคสตร้าทีจ้่างมาบรรเลงเพลงคลาสสกิคลอเบาๆ ในระหวา่งทีแ่ขกผู้มีเกียรตกํิาลงัลิม้รสอาหารอนัเลศิรสและ
ดื่มดํา่กบัไวน์รสเลศิ  
 ที่มมุหนึง่ของงานแตง่งาน ‘ชเวมนิจง’ นกัธุรกิจชาวเกาหล ีกบั ‘ชินวฒุ’ิ ผู้ช่วยชาวไทยกําลงันัง่สนทนาเก่ียวกบั
โปรเจคท์หมื่นล้านในการร่วมหุ้นระหวา่งบริษัทของมินจงกบัสวนสนกุที่เกาหลซีึง่จะมาเปิดใหมท่ี่เมืองไทย โดยการใช้
สถานท่ีของสวนสนกุดรีมแลนด์ทีถ่กูปลอ่ยทิง้ร้างมานาน ขณะทีชิ่นวฒุิไมค่อ่ยเห็นด้วยนกัเนื่องจากเพิ่งเกิดเหตฆุาตกรรม
หมูข่ึน้มาสดๆ ร้อนๆ ซึง่เขาเป็นคนไทยที่คอ่นข้างถือกบัเร่ืองพวกนี ้ผิดกบัมินจงที่แม้จะเป็นคนเกาหลแีตเ่ติบโตที่อเมริกา 
ทกุอยา่งจงึดเูป็นธุรกิจและเป็นเงินเป็นทองไปหมด ไมม่เีวลามาคดิเร่ืองผีสางเทวดาอะไรทัง้นัน้ 
 ‚มนัทําเลดีมากเลยนะชินวฒุิ หาทําเลแบบนีไ้มไ่ด้อีกแล้ว สว่นเร่ืองขา่วฆาตกรรมนัน่ อีกไมน่านคนก็ลมืแล้วละ่ 
คนไทยลมืง่ายจะตายไป แตเ่งินนี่ส ิมนัมีแตจ่ะพอกพนู‛ มินจงพดูพลางยกแก้วไวน์รสเลศิขึน้จิบ ชินวฒุิทาํได้เพยีงพยกั
หน้ารับตามนาย 
 ‚ก็แล้วแตค่ณุมินจงจะเห็นดเีห็นงามครับ‛ 
 ‚อ้อ...ผมเพิ่งไปคยุโปรเจคท์ใหมม่า คณุคงยงัไมรู้่‛ 
 ‚โปรเจคท์ใหม ่? อะไรเหรอครับคณุมินจง ?‛ ชินวฒุิยน่คิว้ด้วยความสงสยั อีกฝ่ายยิม้เลก็ๆ ก่อนจะเร่ิมเลา่โปร
เจคท์ยกัษ์ทีค่ิดวา่จะทําในระหวา่งรอการเซ็นสญัญาเร่ืองสวนสนกุ   



 ‚ผมตดัสนิใจจะซือ้พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้สยามเวิลด์ตอ่จากเจ้าของเกา่ เอามาโมดิฟาย์ใหมใ่ห้ทนัสมยัและโดดเดน่
กวา่พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้มาดามมากาเร็ตที่กําลงัโดง่ดงัตอนนี ้ผมเช่ือวา่เราจะพฒันาให้มนัเป็นพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้อนัดบัหนึง่
ของเอเชียได้ น่ีผมก็เพิ่งติดตอ่กบับริษัทท่ีรับปัน้หุน่ขีผ้ึง้ที่ฮ่องกงไว้ ถกูกวา่ เร็วกวา่ สวยกวา่ทางยโุรปตัง้เยอะ ตอนนีอ้ยู่ทีว่า่
เราจะปัน้หุน่ของใครก็เทา่นัน้ ซึง่ตอนนีผ้มเลง็คณุพชรอรไว้ เธอสวยมาก...สวยสมกบัการมาเป็นหนึง่ในหุน่ขีผ้ึง้ใน
พิพิธภณัฑ์ของเรา‛ มินจงมองเข้าไปทางด้านหน้าเวทีท่ีพชรอรกบัศิลากําลงัเดินทกัทายแขกเหร่ือในงาน ชินวฒุิรู้หน้าที่
ทนัทีวา่ต้องเป็นเขาแนท่ีต้่องเข้าไปติดตอ่กบัพชรอร   
 ‚ไว้ผมจะไปติดตอ่คณุพชัให้นะครับ แตผ่มไมรั่บปากนะวา่เธอจะยอมให้สร้างหุน่ขีผ้ึง้ของเธอไหม คณุพชัเธอ
คอ่นข้างเร่ืองมากนะ่ครับ ยิ่งพิพธิภณัฑ์โนเนมแบบเรายิ่งยาก ถ้ามาดามมากาเร็ตติดตอ่ไป เธออาจจะยอมก็ได้‛ ชินวฒุิพดู
ความจริง ขณะที่มินจงหวัเราะเบาๆ ไมไ่ด้รู้สกึสะทกสะท้านแตอ่ยา่งใด 
 ‚ให้คนไปสบืมาวา่ทีม่าดามมากาเร็ตให้ค่าลขิสทิธ์ิกบัคนต้นแบบเทา่ไหร่...เราให้มากกวา่สามเทา่!” 
 ชินวฒุิทาํได้เพยีงพยกัหน้ารับ เงินของคณุมินจง ไมใ่ช่ของเขานี่นา 
 ‚เดี๋ยวผมขอตวัไปเข้าห้องนํา้ก่อนนะครับคณุมินจง‛ ชินวฒุิบอกกบัเจ้านายกอ่นจะเดินออกมา ในหวัยงัครุ่นคิด
วา่จะติดตอ่กบัพชรอรยงัไง ดาราสาวเข้าถงึตวัยาก อาจต้องติดตอ่ผา่นทางผู้จดัการสว่นตวัของเจ้าหลอ่น 
 ‚ว้าย!” เสยีงของใครคนหนึง่ทาํเอาคนท่ีกําลงัคดิอะไรเพลนิๆ อยูถ่ึงกบัสะดุ้ง ในขณะทีต่า่งคนตา่งล้มลงกบัพืน้ 
ทนัทีที่ชินวฒุิรู้ตวัวา่เดินชนเข้ากบัหญิงสาวตรงหน้า เขาก็รีบตรงเข้าไปประคองเธอให้ลกุขึน้พลางขอโทษขอโพยอยา่ง
สาํนกึผิด 
 ‚ขอโทษครับ...ขอโทษ คณุเป็นอะไรมากหรือเปลา่ครับ‛ ชายหนุม่เอย่ถาม อีกฝ่ายจบัเสือ้ผ้าของตวัเองให้เข้าที่
แล้วเงยหน้าขึน้แล้วยิม้น้อยๆ ให้กบัเขา เป็นรอยยิม้ที่ทาํให้โลกทัง้โลกหยดุเคลือ่นไหวได้อยา่งนา่อศัจรรย์ 
 ‚ไมเ่ป็นไรคะ่ ฉนัซุม่ซา่มเอง มวัแตท่อ่งสคริปท์‛ 
 ชินวฒุติะลงึทนัที...นี่มนั ‘แพน รวิยา’ ดาราสาวช่ือดงันี่นา! 
 สวย...เธอสวยกวา่ในทีวเีสยีอีก 
 ‚น้องแพน...หายไปไหนมา เจ๊รออยู ่เร็วเข้า ได้เวลาขึน้เวทีแล้ว‛ เสยีงของเจ๊เกรวีด่งัเข้ามาขดัจงัหวะ ในขณะที่ชิน
วฒุิกําลงัตดัสนิใจทีจ่ะแนะนาํตวัเองให้อีกฝ่ายรู้จกั ดาราสาวถกูดงึแขนให้เดินออกไปทนัที ชายหนุม่จึงได้แตย่ืนเหมอ่ มอง
แพน รวิยาด้วยความลุม่หลง ราวกบัตกหลมุรักผู้หญิงเป็นครัง้แรก  

แบบนีก้ระมงัทีเ่ขาเรียกวา่ รักแรกพบ...ต้องจบเมื่อแรกเจอ! 
ชินวฒุเิฝ้ามองแพนในขณะที่หญิงสาวเดินขึน้ไปเป็นพิธีกรในงานคูก่บัดาราหนุม่ช่ือดงัทีเ่คยมีขา่ววา่แอบกุ๊กก๊ิก

กนัในกองละคร ซึง่แพน รวิยาก็เคยออกมาปฏิเสธวา่ไมเ่ป็นความจริง   
เมื่อทกุอยา่งพร้อมแล้ว เจ๊เกรวี่จงึถือโอกาสขึน้ไปบนเวทเีพื่อกระซบิบอกกบัพิธีกรชายหญิงซึง่เป็นดาราช่อง

เดียวกบัพชรอรวา่ให้กลา่วเชิญบา่วสาวขึน้มาบนเวทีได้แล้ว ก่อนที่เจ้าหลอ่นจะเดินเชิดลงมาดแูลความเรียบร้อยทางด้าน
อื่นตอ่ ชินวฒุิได้จงัหวะจงึเดินเข้าไปหาเจ๊เกรวีเ่พื่อแนะนําตวัทนัที 

‚สวสัดีครับ ผมช่ือชินวฒุิ เป็นตวัแทนคณุชเวมินจงครับ‛ ชายหนุม่พดูด้วยสหีน้ายิม้แย้มพลางยื่นนามบตัรให้กบั
อีกฝ่าย เจ๊เกรวี่รับมาแล้วยิม้หวานให้กบัชายหนุม่ตรงหน้า เธอรู้จกัคณุมินจงเพราะเป็นคนร่างรายช่ือแขกเองกบัมือ พชรอร
เคยเป็นนางแบบในงานเปิดโครงการใหญ่ๆ ของนกัธุรกิจชาวเกาหลคีนนีห้ลายงาน ซึง่แตล่ะงานเมด็เงินก็มากมายจนยาก
ที่จะลมืเลอืน 



‚ขอโทษนะคะ ฝากเรียนคณุมินจงด้วยวา่ชว่งนีน้้องพชังดรับงานคะ่ เดี๋ยวจะไปฮนันีมนูกบัสามีทีต่า่งประเทศสกั
พกั ไว้มีโอกาสคงได้รับใช้อีกนะคะ เดี๋ยวเจ๊ต้องขอตวัก่อน มีงานต้องจดัการอีกเยอะเลยคะ่ ยินดีที่ได้รู้จกันะคะคณุชินวฒุิ‛ 
วา่แล้วเจ้าหลอ่นก็เดินก้นบิดไปอกีทางด้านหนึง่ของเวทเีพื่อดคูวามเรียบร้อย ชินวฒุจิึงทาํได้แคถ่อนหายใจยาวๆ แบบนีอ้ด
ได้คณุพชัไปเป็นหุน่ในพิพิธภณัฑ์แน่ๆ  
 ‚สวสัดีครับ แขกผู้มเีกียรติทกุทา่น ผมออ๋ม อรรฆวฒัน์ ในนามตวัแทนของเจ้าภาพ ขอกลา่วต้อนรับแขกผู้มี
เกียรติทกุทา่น เข้าสูช่ว่งเวลาแหง่ความสขุ ความปิตยิินดี และความทรงจําที่ดี ในงานมงคลสมรสระหวา่ง คณุพชรอร หรือ
คณุพชัที่พวกเราทกุคนรู้จกักนัดีและคณุศิลาชายผู้โชคดีที่ได้หวัใจของคณุพชัไปครอบครองครับ‛ ดาราหนุม่กลา่ว เสยีง
ปรบมือดงัขึน้ 
 ‚สวสัดีคะ่แขกผู้มีเกียรติทกุทา่น ดิฉนัแพน รวิยาเป็นตวัแทนของเจ้าภาพเช่นกนัคะ่ ก่อนจะเข้าสูล่าํดบัพิธีการ
ในช่วงตอ่ไป ขอเชิญแขกผู้มเีกียรติทกุทา่นมาทําความรู้จกัเจ้าสาวและเจ้าบา่วกนัให้มากขึน้อีกสกันดิ ดิฉนัขอเชิญแขกผู้มี
เกียรติทกุทา่นร่วมชมภาพวดิีทศัน์ ความเป็นมาของคูบ่า่วสาว และเร่ืองราวความรักของคนทัง้สองพร้อมๆ กนั...เชิญชมได้
เลยคะ่‛ 
 ชินวฒุมิองดาราสาวด้วยความช่ืนชม และทนัใดนัน้ก็เกิดไอเดียหนึง่ขึน้มา 

ถ้าไมไ่ด้คณุพชั...เอาน้องแพนก็ได้นี่นา! 
 งานแตง่งานดาํเนินตอ่ไปด้วยความช่ืนหวาน...หากไมม่ีเร่ืองนา่ระทกึขวญัเกิดขึน้! 
 ‚ขอแสดงความยินดีกบัคณุศิลาและคณุพชรอรด้วยนะครับ ช่างเป็นคูท่ี่เหมาะสมกนัมากๆ เลยวา่ไหมครับ ?‛ 
พิธีกรชายเอย่ถามแขกทีม่าร่วมงานซึง่ตา่งก็พากนัปรบมือแทนคาํตอบวา่เห็นด้วยกบัสิง่ทีเ่ขาพดู ยงัไมท่นัท่ีพิธีการจะได้
เร่ิมตอ่ เสยีงของใครคนหนึง่ก็ดงัขึน้มา เสยีงที่สะกดให้ทกุคนหนัไปมองด้วยความตกตะลงึ 
 ‚สมกนัอยา่งกบัผีหา่กบัซาตาน!‛ 
 ร่างของธีรรัตน์ที่แตง่กายด้วยชดุดํา ในมอืถือพวงหรีดเข้ามาภายในงานไมต่า่งจากฉากหนึง่ในละครนํา้เนา่ทาง
ช่องหลากส ีผู้คนในงานตา่งพากนัตกใจในสิง่ที่หญิงสาวแปลกหน้าทํา บ้างก็วา่เป็นการแสดงละครเพื่อให้เข้ากบังาน
แตง่งานของนางเอกเจ้าบทบาท บ้างก็วา่เป็นเร่ืองจริงเพราะผู้หญิงคนนีค้ือคนเดยีวกบัท่ีบกุไปงานประกาศหมัน้ของพชรอร
เมื่ออาทติย์ก่อน 
 พวงหรีดดอกไม้สดที่มีป้ายสดีาํเขียนด้วยตวัหนงัสอืสขีาววา่ ‘ด้วยรักและเกลยีดชงั’ ถกูโยนไปท่ีหน้าเวทีท่ีบา่ว
สาวยืนอยู ่ศิลาตกตะลงึกบัสิง่ที่เกิดขึน้ไมต่า่งจากพชรอรนกั หญิงสาวยืนตวัสัน่ ช่อบเูกร์ในมือหลน่ลงบนเวที แทบไมม่ีแรง
ยืนอยูบ่นส้นสงูราคาแพงแล้วในเวลานี ้พิธีกรชายหญิงมองหน้ากนัเลิก่ลกั ทําตวัไมถ่กูวา่จะดาํเนินการอยา่งไรตอ่ไป 
 ‚อีพชั! อีหน้าด้าน! รู้ทัง้รู้วา่ไอ้ศิลาเป็นผวักู! ยงัจะยอมไปแตง่งานกบัมนัอีก สว่นไอ้ศิลา...ไอ้ผู้ชายหลายใจ! ถ้า
วนันีก้ไูมไ่ด้มงึกลบัไป ก็อยา่หวงัวา่จะได้มใีครเอามงึไปเหมือนกนั!‛ ธีรรัตน์ประกาศกร้าว การ์ดที่อยูร่อบข้างกําลงัจะเข้ามา
ชาร์ตตวัของธีรรัตน์ แตแ่ล้วหญิงสาวก็ล้วงปืนพกขึน้มาจากกระเป๋าสะพายของตวัเอง แขกเหร่ือพากนัแตกฮือร้องวีด้ว้าย
พากนัหลบจ้าละหวัน่ เร่ิมแนใ่จแล้ววา่นีค่ือเร่ืองจริง ไมใ่ช่การแสดงแตอ่ยา่งใด 
 ‚เข้ามาส!ิ ใครเข้ามา กยูงิไส้แตกแน่!‛ 
 ‚รัตน์...เร่ืองของเรามนัจบลงไปแล้วนะ เมื่อไหร่จะยอมรับความจริงเสยีที วางปืนลงเถอะ ทําแบบนีไ้มม่ีอะไรดีขึน้
หรอก ตอ่ให้รัตน์เอาปืนยงิผมหรือยิงใครๆ ผมก็ไมก่ลบัไปรักกบัรัตน์ได้อีก‛ ศิลาพยายามเอานํา้เยน็เข้าลบูเพื่อให้
สถานการณ์ดีขึน้ แตเ่ปลา่เลย...ธีรรัตน์ยิ่งคุ้มคลัง่ ยงิปืนไปท่ีเค้กแตง่งาน ผลคือเค้กขนาดเก้าชัน้ล้มระเนระนาด แขกเหร่ือ
ในงานพากนัสง่เสยีงกรีดร้องด้วยความหวาดกลวั บรรดาการ์ดตา่งมองหน้ากนัเหมือนจะนดัแนะทีจ่ะเข้าชาร์ตตวัของธีร



รัตน์ก่อนที่สถานการณ์ทกุอยา่งจะแยไ่ปกวา่นี ้แตด่เูหมือนการตดัสนิใจจะช้าไปเพยีงเสีย้ววินาที เมือ่ธีรรัตน์ตดัสนิใจปีนขึน้
ไปบนเวทีแล้วกระชากตวัของพชรอรมาไว้ในอ้อมกอดของตวัเองพร้อมกบัจีปื้นกระบอกโตไปท่ีขมบัของเจ้าสาว ศิลา
พยายามจะยือ้แยง่แตไ่มส่ามารถทําได้...มนัเสีย่งเกินไปท่ีจะทําแบบนัน้ 
 ‚เอาส.ิ..ใครจะเข้ามาฆา่ก ูกก็ูจะฆา่อีนงัพชันี่ด้วย! ตายก็ตายด้วยกนั! ไมต้่องมีใครได้ไอ้ศิลาไป‛ ท่าทางของธีร
รัตน์เอาจริง พชรอรทําได้แคย่ืนนิง่แทบไมก่ล้าหายใจ นี่มนัอะไรกนั...งานแตง่งานท่ีเธอใฝ่ฝันมาตลอดต้องมาพงัทลายลง
เทา่นัน้ยงัไมพ่อ ยงัจะกลายเป็นงานศพของเธอด้วยอกีหรือ! 
 ‚รัตน์...อยา่ทําอะไรพชันะ จบัตวัผมไปแทน! จบัตวัผมไปแทน!‛ 
 ‚นกึอยากเป็นพระเอกขึน้มาเหรอไอ้ศิลา ไอ้ผู้ชายเห็นแก่ได้! ไอ้ผู้ชายเห็นแก่ตวั! มงึได้กแูล้วก็ทิง้ คนอยา่งมงึเคย
รักใครจริงไหม กจูะไมย่อมให้มงึไปเสวยสขุในขณะท่ีกตู้องจมอยูก่บัความทกุข์อยา่งนีห้รอก‛ ความเคียดแค้นถกูถา่ยทอด
ออกมาทางคําพดูและสายตาที่เธอจ้องมองตรงไปยงัคนเคยรัก ศิลาหน้าซดี เร่ิมหวาดหวัน่วา่ธีรรัตน์จะทําร้ายพชรอรจริงๆ 
จะทําอยา่งไรดี...ทําอยา่งไรดี ? 
 ‚ใจเย็นๆ ก่อนนะรัตน์ รัตน์ต้องการอะไรบอกผมส ิผมยอมแล้ว...ยอมได้ทกุอยา่ง ขอเพยีงปลอ่ยพชัไปเถอะ พชั
ไมเ่ก่ียวกบัเร่ืองนี ้พชัไมไ่ด้แยง่ผมไปจากรัตน์ แตผ่มเป็นฝ่ายไปหาพชัเอง ถ้าจะฆา่ก็ฆา่ผมเสยีเถอะ‛ 
 ‚แนใ่จเหรอวา่จะยอมตายแทนอนีี่ได้ ?‛ ธีรัตน์หนัไปถามศิลา ชายหนุม่รีบพยกัหน้ารับ 
 ‚แนใ่จ...เอาผมไปแทน รัตน์จะทาํอะไรกบัผมก็ได้ จะพาผมไปตกนรกขึน้สวรรค์ที่ไหนก็ได้‛ 
 ‚ดี...งัน้มงึต้องไปกบัก!ู มงึต้องเลกิกบัอีน่ี แล้วกจูะปลอ่ยมนัไป‛ 
 ‚ตกลงรัตน์ ผมจะเลกิกบัพชั จะไมม่ีงานแตง่อะไรทัง้นัน้ ขอเพียงคณุปลอ่ยพชัไปก็พอ‛ ศิลาเดินอยา่งช้าๆ ตรง
เข้ามาหาพชรอรท่ีอยูใ่นอ้อมกอดของธีรรัตน์ซึง่มีตวัชีเ้ป็นชีต้ายอยูท่ี่ปืนกระบอกนัน้ ‚ผมมาแล้ว...ปลอ่ยพชัไปนะ แล้วเอา
ตวัผมแทน‛ 
 ธีรรัตน์ผลกัร่างของพชรอรให้ล้มไปอีกทาง ก่อนจะที่สวมกอดร่างของศิลาไว้แทน ปืนกระบอกเดมิจอ่เข้าที่ขมบั
ของชายหนุม่เพื่อเป็นตวัยืนยนัความปลอดภยัของตวัเองวา่เธอจะออกไปท่ีนี่ได้โดยไมถ่กูการ์ดทาํร้ายเสยีก่อน เจ๊เกรวี่รีบ
เข้ามาประคองพชรอรให้ลกุขึน้ หญิงสาวอยูใ่นสภาพช็อค ตวัสัน่เทาด้วยความกลวัและอบัอายตอ่สายตานกัขา่ว เพื่อน
ดารานกัแสดง รวมถงึแขกผู้มเีกียรติที่อยูภ่ายในงานเลีย้ง 
 ‚อยา่เข้ามานะ ใครเข้ามากยูงิหวัไอ้ศิลาแน่!‛ ธีรรัตน์ขูอ่ีกครัง้ก่อนพยายามลากร่างของคนรักให้ลงไปจากเวที
เพื่อท่ีจะออกไปจากห้องจดัเลีย้งแหง่นี ้การ์ดหนัมามองศิลา ชายหนุม่แอบทํานิว้ไขว้กนัเหมือนสง่สญัญาณอะไรบางอยา่ง
ให้อีกฝ่าย เขานกึไว้อยูแ่ล้ววา่ธีรรัตน์อาจจะมาก่อกวนจงึได้พูดคยุซ้อมแผนกบัการ์ดทีจ้่างไว้มากอ่นท่ีงานเลีย้งจะเร่ิมขึน้ 

ช่วงจงัหวะนัน้เอง ศิลาใช้ข้อศอกของตวัเองกระทุ้งเข้าที่ท้องของธีรรัตน์ แล้วดีดตวัเองออกมาจากอ้อมกอดของ
หญิงสาวจิตไมป่กติ เสยีงปืนดงัขึน้หนึง่นดั  ธีรรัตน์ยืนนิ่ง ปลอ่ยปืนในมือของตวัเองลง สายตาก้มมองที่หน้าอกด้านซ้าย
ของตวัเอง ลกูกระสนุทะลวงเข้าไปข้างในแล้ว เลอืดสข้ีนคลัก่ไหลเยิม้ออกมาจากรอยกระสนุนัน้ ร่างของธีรรัตน์คอ่ยๆ เขา่
ออ่นแล้วล้มลงบนพืน้ เกิดความชลุมนุวุน่วายยกใหญ่ภายในห้องจดัเลีย้งงานแตง่งาน มินจงกบัชินวฒุิรีบพากนัออกจาก
งานเพราะกลวัจะโดนลกูหลงเข้า 

งานแตง่งานของดาราสาวจึงตกเป็นขา่วหน้าหนึง่ในวนัตอ่มา 
 

 


