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แคน คล่ัง หลอน (UMPIRE) 
เปดเร่ือง 

ท่ีสระน้ําใหญ ของรีสอรทแหงหน่ึง ตอนเชามืด ชาวบานตางมามุงดู ศพของผูชายคนหน่ึง ลอยนํ้า
นอนคว่ําหนาท่ีมุมหน่ึงของสระน้ํา เม่ือพลิกตัวข้ึนมา ชาวบานท่ีมามุงดู ตางรองหวีดหวาดผวาไปตามๆ กัน 
ทามกลางเสียงลมพัด หวีดหวิว… 

วิญญาณราย ของหญิงสาว ปรากฏขึ้น ทามกลาง เสียงรองโหยหวน ดวยความหวาดกลัว ของ
ชายนิรนามผูหน่ึง ขณะตะเกียกตะกาย พารางท่ีออนระโหย เพ่ือหนีเอาตัวรอด. 

องก 1  
ท่ีโตะใหญในหองนอน กระเปาเสื้อผาใบใหญสีแดงวางอยู เห็นมือของหญิง ผูเปนเจาของ กําลังจัด

เสื้อผา ขาวของใสกระเปา ชายผูเปนสามี กําลังอาบนํ้า ไดยินเสียง หญิงผูเปนภรรยา กับ ชายผูเปนสามี 
พูดคุยกัน เรื่องความพรอมในการออกเดินทาง เม่ือดูตั๋วเคร่ืองบิน จึงรูวา เขาท้ังสอง กําลังจะเดินทางจาก 
ลอสแองเจอรีส ประเทศสหรัฐอเมริกา ไป กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ภายในหองนอน ถูกจัดไวเปนระเบียบและหรูหราพอสมควร เม่ือมองดูรูปถายแตงงาน ซึ่งวางอยูบน
หัวเตียงนอน ดูเหมือนวา สามีภรรยาคูน้ีจะรักกันมาก นาตาลี เปนสาวไทย ไดสามีชื่อ มารก เปนชาว
อเมริกัน พวกเขาคงแตงงานกันเม่ือไมนานมาน่ีเอง ซึ่งท้ังสองฝายตางก็พูดเอาอกเอาใจใสกันดี  

เสียงประตูหองเปด สองสามีภรรยา ก็ลากกระเปาสัมภาระ ออกจากประตูหองไป ท้ิงความวางเปลา
และมืดมิด เม่ือประตูหองปดสนิท 

ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตอนเชาตรู เคร่ืองบินกําลังบินรอนลง ในรันเวย  
ภายในอาคารผูโดยสารขาเขา เสียงโอเปอเรเตอรสาว บอกแนะนําเท่ียวบิน ขาออก ขาเขา เสียง

ผูคนเดินพลุกพลาน นาตาลี กับ มารก กําลังเดิน ออกจากอาคารผูโดยสาร มารอเรียกรถแท็กซี่ ตกลงท่ี
หมายปลายทางเสร็จแลว ก็ขนของข้ึนรถ ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุงหนาสูทิศตะวันตก 

นาตาลี โทรศัพทบอกกับแมวา มาถึงเมืองไทย พรอมกับมารกสามี แตจะแวะเท่ียวท่ีกรุงเทพฯ กัน
กอน นาตาลี พาสามี เท่ียวสถานท่ีเปนสัญลักษณเดน ในบรรยากาศความเปนไทย เชน ตลาดถนนขาวสาร 
ตลาดน้ําอัมพวา วัดพระแกว ริมฝงแมนํ้าเจาพระยา โดยระหวางทองเท่ียว พวกเขาไดพักอาศัยอยูท่ีโรงแรม
หรูแหงหน่ึง พวกเขาท้ังสนุก และเหน่ือย แตก็พอใจ และเห็นวา ความรัก ความหวงใย เปนหวงโซสายใย 
ท่ีทําใหพวกเขาท้ังสอง ยินดีท่ีจะเปนคูรักกันไปตลอด 

ยามค่ําคืน ในผับแหงหน่ึง หมวดคมกริช ตํารวจนอกเครื่องแบบ มาน่ังด่ืมเหลาท่ีน่ี มีสาวๆ สองคน 
มาน่ังคุยดวย และ บริการเติมสุรา เบียร ทามกลางเสียงเพลงเบาๆ จากนักรองบนเวที เขาไดมีโอกาส พบ
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กับ คุณธนง เจาของรีสอรทชื่อดัง หลายแหง ซึ่งธุรกิจก็ดําเนินไปดวยดี ยกเวน รีสอรทเกา ท่ีภรรยาดูแล
อยู ท่ีทําทาจะไปไมรอด แตเจาของก็ไมยอมขาย เพราะเห็นวา เปนของมรดกตกทอด สาเหตุหน่ึง ท่ีทําให
ธุรกิจย่ําแยคือ เกิดการฆาตกรรมกันข้ึนท่ีน่ัน แตหมวดคมกริช ก็ทําใหเรื่องท่ีดูเลวราย เงียบหายไป และ
ดวยเหตุน้ี ทําใหเสี่ยธนงกับหมวดคมกริช สนิทสนมกัน  

หลังจาก เสร็จสิ้นโปรแกรมการทองเมืองไทย ของ นาตาลี กับ มารก ท้ังสองก็มีกําหนดจะเดินทาง
ไปเยี่ยมพอแม ท่ีตางจังหวัด พวกเขาไดจางเหมาคนขับรถแท็กซ่ีชื่อ พล ใหขับรถไปสงท่ีบาน 

ท่ีถนนใหญนอกกรุงเทพฯ ภายในรถแท็กซ่ี มารก และ นาตาลี ชมทิวทัศน สองขางทางเพลินๆ 
ทามกลางบรรยากาศ เพลงลูกทุงไทย เวลาผานไปคอนวัน พล แอบชําเลืองดู ผูโดยสาร ผานกระจกหลัง 
โดย นาตาลี กับ มารก ไมทันสังเกต เพราะกําลังเพลิดเพลินกับวิวสองขางทาง  

สักครู ก็มีเสียงโทรศัพทดังขึ้น เปนเสียงโทรเขา ของภรรยาของพล ดูเหมือนวา กําลังมีปญหากับ
เจาหนี้เงินกูรายใหญ น่ีคือ สาเหตุหน่ึง ท่ีทําใหพล ครุนคิดอะไรบางอยาง ขณะมองไปท่ี เคร่ืองประดับ ท่ีนา
ตาลี สวมใสอยู อยางมีพิรุธ โดยท่ี เธอ กับสามี ไมทันสังเกต  

พลัน ! รถก็ไปชนอะไรสักอยาง ทําใหรถเสียหลัก วิ่งไปชนเสาหลักกิโลเมตรขางทาง มารก ไดรับ
บาดเจ็บเล็กนอย รถเสียหาย พลบอกวา ตองซอมกอนจะเดินทางไกล เธอจึงบอกใหรถแท็กซี่ แวะหาท่ีพัก
ขางทาง … 

องก 2 
ปรากฏวา ไดท่ีพัก เปนรีสอรทแหงหน่ึง รถแท็กซี่ พาผูโดยสาร วิ่งผานประตูทางเขา ทามกลาง

ทองฟา เริ่มมีเมฆหนา  
รถวิ่งผาน นายชิด ซึ่งยืนตอนรับแขกท่ีมาใหม ท่ีบริเวณซุมทางเขา ของรีสอรท และหยุดตรงท่ีจอด

รถ นายชิด ซึ่งเปน รปภ. ของรีสอรทแหงน้ี คอยเดินตรวจดูความสงบเรียบรอยท่ัวไป นายชิด เปนคน
รางหนา ไวหนวดเครา พูดนอย ไมคอยย้ิม จึงทําใหเขาดูนากลัว 

แมวาจะเปน รีสอรทเล็กๆ เกาๆ ดูโทรมๆ แตพวกเขาก็ไมมีทางเลือก รีสอรทแหงน้ี เปนสถานท่ี
เงียบสงบ บานพักแตละหลังอยูหางกัน คั่นดวยตนไมใหญหนาทึบ มีพนักงานตอนรับ และแมบาน จํานวน
ไมมากนัก 

ทุกคน ลงจากรถ นาตาลี กับ มารก เดินเขาไปยังอาคารตอนรับของ รีสอรท ภายในหองล็อบบี้ ท่ี
บริเวณหนาเคานเตอรตอนรับ มีรูปถายของ คุณธนง กับ ภรรยา ขนาดไมใหญนัก แขวนอยู มีปายเกาๆ 
ยินดีตอนรับ WELCOME ผานอายุการใชงานมานาน นาตาลี กับ มารก เดินมาถึง รับกับบรรยากาศ 
เงียบๆ เย็นๆ รูสึกวังเวง มีพนักงานตอนรับลงทะเบียน ชื่อ หนุย และพนักงานหญิง หนาตาลึกลับ สอง
คน มาใหการตอนรับ พวกเขาตกใจเล็กนอย ท่ีเห็นหนาผากของ มารก แตแขกท่ีมา กลับตกใจ พนักงาน
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ท่ีมาตอนรับมากกวา 
นาตาลี จองหองพัก ของตนหองหน่ึง และเผ่ือคนขับรถแท็กซ่ี อีกหองหน่ึง ขณะท่ี พนักงานรีสอรท 

ผูหญิง 2 คน ออกมา ชวยขนยายสัมภาระ จากรายรถ ไปรวมกันท่ีหองล็อบบี้ พนักงานหญิงคนหน่ึง พา
คนขับแท็กซ่ี แยกไปอีกฝงหน่ึง หนุย เดินนําหนา นาตาลี กับ มารก พรอมดวย พนักงานหญิงอีกคนหน่ึง 
เดินเข็นกระเปาตามไป 

กอนถึงหองพัก ซึ่งมองเห็นอยูขางหนา หนุย เดินนําหนา เข็นกระเปาใบเล็ก นาตาลี กับ มารก ห้ิว
กระเปาสวนตัว ตามดวย พนักงานหญิง เดินเข็นกระเปาใบใหญ หนุย แนะนําลูกคา ในการมาพักแรมท่ีน่ี 
สภาพของหองพัก ไมใหมนัก อยูติดกับสระนํ้าใหญ ระเบียง มีบันไดเดินลงถึงสระน้ําได สามารถออกมาเดิน
ชมวิวสระนํ้า บนระเบียงได 

นายชิต มาเดินตรวจดูความสงบเรียบรอย เขาเดินผานหองพักของนาตาลี นาตาลีมีโอกาสสบตากับ
เขาโดยบังเอิญ เธอตกใจเล็กนอย ในความลึกลับ นากลัว บนใบหนาของ นายชิด แลวนายชิต ก็หลบไป
ทางอ่ืน 

ภายใน หองพักของ คนขับรถแท็กซ่ี พล กําลังเผชิญกับ บรรยากาศนาสะพรึงกลัว ก็มีเสียง
โทรศัพท ดังขึ้นมาขัดจังหวะ เปนเสียงของเจาหน้ี มาทวงหน้ีเงินกู เขาเกิดความวิตกกังวล วาจะหาเงินท่ี
ไหนมาใชหน้ี เพียงช่ัวครู ก็ไดยินเสียงรถเกง วิ่งเขามาจอดท่ีลานจอดรถ เขาจึงแงมหนาตางเปดดูวาใครมา 
ภาพท่ีเขาเห็น เปนนายตํารวจหนุม หนาตาดี สวมชุดตํารวจลําลอง เขาเปดประตูลงจากรถ ขณะท่ี หนุย 
วิ่งเขาไปตอนรับ 

ภายในรถของหมวดคมกริช  ท่ีบริเวณเบาะทายรถ ดานซาย มีเครื่องแบบตํารวจแขวนดวยเหล็ก
แขวนเสื้อ มองเห็นปายชื่อท่ีอกเสื้อ ร.ต.ท.คมกริช จงชนะภัย ขณะท่ีหนุย พาหมวดคมกริช เขาท่ีพัก เขา
รายงานเหตุการณในวันน้ี ท่ีรีสอรทวามีใครมาพัก ดูเหมือนวา สองคนน้ี จะมักคุนกันดี เพราะ หมวดคม
กริช ก็มาเคยมาพักท่ีรีสอรทแหงน้ี สองสามครั้ง แลว  

ทองฟามืดคร้ึม ดูนากลัว ฝนตั้งเคา ดูเหมือนวา คืนน้ีฝนคงตกหนักนาดู 
คืนน้ี … 
มองไกลๆ ผานพุมไมหนา มีแสงไฟลอดออกมาจากในหอง ขางในมองเห็นเงาของคนสองคน กําลัง

ถอดเปลี่ยนเสื้อผา อาบนํ้า 
ในหองพักของคนขับแท็กซ่ี ดูวางเปลา 
ภายในหองพักหมวดคมกริช เห็นเงาของ คนสองคน ยืนคุยกัน และสงของบางอยางใหกัน สักครู 

หนุย เปดประตูหอง หมวดคมกริช ออกมา แลวเดินผานหองพักของ นาตาลี เขาหยุดชั่วครู ชําเลืองตา 
มองไปท่ีหองพักของนาตาลี อยางมีเลศนัย  
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บนโตะหนากระจก ภายในหองพักของนาตาลี ขาวของถูกนําออกมาวาง มี กระเปาเงิน กลองยา–
อาหารเสริม เคร่ืองประดับอ่ืนๆ วางเรียงกัน บนเตียงนอน เห็นกระเปาเสื้อผา เปดอาอยู เต็มไปดวยเสื้อผา 
บริเวณขาง มีสรอยคอ จ้ี แหวน นาฬิกา วางอยู นาตาลี ในชุดกระโจมอกส้ัน กับ มารก เตรียมจะอาบนํ้า 
ชวยกันเอาสิ่งของมีคา ออกจากกระเปา และสํารวจ ทรัพยสินมีคา ท่ีนําติดตัวมา วามีอะไร จะมอบใหญาติ
คนไหน โดยท่ีพวกเขาไมรูวาเกิดอะไรขึ้นขางนอกหอง  

มีสายตาลึกลับ สองคู ผานพุมไมหนา กําลังจองมองเขาอยูคนละมุมหอง เงาของนาตาลี กับ มารก 
ขณะสํารวจดูขาวของ ในหองนอน ใกลเขาไปอีก มองเห็นซอกหลืบขาขาวของ นาตาลี ผานรอยแยกของ
ฝาหอง ไตไลเลยขึ้นไปท่ีทรวงอก… สักครู สายตาท่ีมอง ก็รีบหลบหายไป ปรากฏภาพ นายชิดกําลังยืน
ดอมๆ มองๆ ท่ีบริเวณหนาตางกระจก ซึ่งมีรอยแยกของฝาหองอยูหลายแหง  

สายตาอีกคูหน่ึง มองเห็น ทรัพยสิ่งของมีคามากมาย วางอยูบนเตียงนอน ภาพท่ีซอกหลืบขาขาว
ของนาตาลี ผานรอยแยกของฝาหอง กลับมาอีกคร้ัง คราวน้ี ภายใตอารมณเยายวน เห็นมือลูบคลําท่ีหวาง
ขา ผสมกับเสียงดนตรีอีโรติก 

ภาพในอดีตของนายชิดปรากฏข้ึน เขาถูกชาวบานลอมรุมทํารายและดาทอ ขณะถูกตํารวจควบคุม
ตัว หลังเขากอคดีขมขืนสาวนิรนาม พยายามฆาปดปาก พรอมกับรวบเอาทรัพยสินของผูตายไปดวย มัน
เปนภาพหลอน ท่ีทําใหนายชิดหวาดกลัวมาก เขามีอาการตกใจ เหงื่อซึมบนใบหนา จากน้ันเขาก็เดินหลีก
ไป  

ยามค่ําคืน มืดมิดสนิท ฝนยังคงตั้งเคา โชคดีท่ีวันน้ี มันยังไมตก 
เชาวันรุงข้ึน ท่ีโตะกาแฟ ในหองอาหารรวมของรีสอรท หมวดคมกริช กําลังน่ังจิบกาแฟ อยางสบาย

ใจ เขาสบตากับ นาตาลี แลวยิ้มให นาตาลี ก็ยิ้มรับ สักครู นายชิด เดินผานมา ท้ังสองจึงทักทาย และ
สนทนากัน แบบไมคอยเปนมิตร คลายจะจับผิดเหตุการณเม่ือคืนน้ี นายชิด เปนฝายเสียเปรียบ เพราะเคยมี
คดีติดตัว และทําอะไรก็สอพิรุธไดงาย ท้ังสองโตคารมกัน ทําให นาตาลี กับ มารก แอบไดยิน สราง
ความรูสึกไมไววางใจ กับการมาพักอยูท่ีน่ี พรอมกับโยนความสงสัยไปท่ี นายชิด เพราะดูมีอาการสอพิรุธ 
แตท่ีอีกมุมหน่ึงของหองอาหารรวม คนขับแท็กซ่ี กําลังน่ังจิบกาแฟ เขากลับมีอาการเฉื่อยชา และหันมา
มอง การสนทนาของ หมวดคมกริช กับ นายชิด 

นายชิด เดินไปท่ีหองนํ้าชาย ขณะท่ีหมวดคมกริช มองตามไป  
ท้ัง มารก และ นาตาลี ตางก็วิตกกังวล ในการพักท่ีรีสอรทลึกลับแหงน้ี ดูไมคอยนาไวใจสักเทาไร 
ในหองนํ้า หนากระจก นายชิด มีอาการกําเริบทางจิต เหงื่อผุดขึ้นเต็มใบหนา จึงตองควักยาเม็ดจาก

กระเปา ขึ้นมากิน ดวยความเรงรีบ แลวรีบออกจากหองไป เหลือปลอกซองยาท้ิงไวท่ีเคานเตอรหนากระจก 
ทําใหรูวา เปนยาระงับประสาทอยางแรง จังหวะน้ัน หมวดคมกริช เดินสวนเขามาพอดี มองนายชิดท่ีเดิน
สวนออกไป ดวยความสงสัย ยิ่งทําใหเขาสงสัยมากยิ่งข้ึน เม่ือมองเห็นซองยาท่ีนายชิดลืมท้ิงไว 
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หมวดคมกริช ออกไปสืบเรื่องราวของนายชิด โดยไดรับความกระจาง จากหญิงชาวบานผูหน่ึง ซึ่ง
เปนญาติ เลาวา นายชิดเคยเปนฆาตกรจริง ตํารวจจับได และถูกศาลสั่งจําคุก พนโทษมาไดเกือบป ก็มีโรค
ประสาทติดมาดวย แต เจาของรีสอรท เห็นเขายังมีประโยชนอยู จึงใหมาเปน รปภ. ท่ีน่ี เพ่ือใหเร่ืองราว 
เกี่ยวกับตัวนายชิด กระจางขึ้นอีก ระหวางเดินเขาท่ีพักท่ีรีสอรท หมวดคมกริช จึงยกหูโทรไปท่ี
โรงพยาบาล เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

คืนน้ี … ฝนตก ตลอดคืน หนักเบา เปนบางชวง และมีฟาแลบ เปนระยะ   
หองของ นาตาลี ไฟยังเปดสวางไฟ หนุย เดินเอาเคร่ืองด่ืมสมุนไพร พรอมซองเคร่ืองด่ืมสมุนไพร

ชนิดอ่ืน มาสงท่ีหองพักของนาตาลี  
หองของหมวดคมกริช ก็มีไฟเปดอยูเชนกัน มีคนเปดดูเว็บอีโรติก สวนหองของคนขับแท็กซ่ี เพ่ิงจะ

หร่ีไฟลง 
นาตาลี ฝนราย ท่ีหองนาตาลี มีแสงไฟสลัวๆ ไดยินเสียงคนถูกตีท่ีหัว สักครู ไฟถูกเปดจนสวางท่ัว

หอง มองเห็นเงา ของการรื้อคนขาวของ เงาของนาตาลี ตื่นข้ึน และถูกชายนิรนาม ตบตีทําราย มองเห็น
เงา ขาวของกระจัดกระจายไปท่ัวหอง ขณะตอสู … เขาพยายามขมขืน นาตาลี บนเตียงนอน เธอตอสู 
ขาวของกระจัดกระจายไปท่ัว ขณะนั้น นาตาลี มองเห็น มารก นอนหมดสติ อยูอีกมุมหน่ึงของหอง มีเลือด
ไหลอาบใบหนา อาศัยจังหวะชุลมุน นาตาลี ควาขวดนํ้าตีท่ีหัวของชายนิรนาม เขาสะดุดไปชั่วครู นาตาลีวิ่ง
หนีออกจากหองไป 

ออกมาท่ีระเบียง ชายนิรนามวิ่งตามออกมา ลากกระชาก นาตาลี ลงไปขางลางถึงขอบสระน้ํา 
ทามกลางฝนตกหนัก แลวเขาก็ จับไหลกดหัวของนาตาลี ใหจมนํ้า เธอพยายามด้ิน กอนจะสําลักนํ้า เธอ
เห็น มารก พยายามวิ่งออกมาจะชวย ท้ังๆ ท่ีมีเลือดอาบทวมตัว 

พอลงมาถึงพ้ืนท่ีขอบสระ ชายนิรนาม จึงผละจาก นาตาลี ไปชก มารก ลมลงไปกับพ้ืนดิน ท้ังสอง
ตอสูกัน ชายนิรนาม ควาทอนไมหนาสาม ฟาดไปท่ีหัวของ มารก อีกครั้ง จนลมฟุบ หนาคว่ําลงท่ีขอบสระ 
แนน่ิงไป  

นาตาลี กรีดรอง … ตกใจตื่น หันไปมองขางๆ มารก ยังนอนหลับอยู ขางนอก ฝนก็ยังคงตกหนัก 
เชนเดิม เธอจึงนอนตอ 

ท่ีหองล็อบบี้ ของรีสอรท หมวดคมกริช หนุย คนขับรถแท็กซ่ี พนักงานหญิง ท้ังสองคน ตางมายืน
ออกันท่ีน่ี  พนักงานหญิงสองคน ทําหนาตกใจกลัว เม่ือเกิดฟาแลบ และเสียงฟารองตามมา หมวดคมกริช 
ไดโทรคุยกับ อดีตนายตํารวจผูหน่ึง ท่ีเคยดูแลคดีของนายชิด ทําใหทราบวา นายชิด เปนอดีตฆาตกรโหด 
ทําใหทุกคนตกใจกลัว ไปตามๆ กัน แตหมวดคมกริช ก็ใหกําลังใจทุกคนวา เขายังอยูท่ีน่ี ทุกคนจะ
ปลอดภัย ขอใหทุกคนไปนอน สวน หนุย อาสาจะไปเดินยาม พรอมกับหมวดคมกริช 

เวลาผานไป ราวเท่ียงคืน แสงไฟสลัวๆ ในหองนอนของ คนขับแท็กซ่ี ทําใหรูวา เขาไมไดอยูในหอง 
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ขณะฝนตกหนัก ฟารองเปนระยะๆ ทําให นาตาลี ตกใจตื่น มองดูขางๆ มารก หายไป เธอจึงลุก
ออกจากเตียง เปดสวิชทไฟท่ีหัวเตียง ก็ยังมองไมเห็นมารก เห็นแตรองรอยขาวของถูกรื้อคนเธอจึงควาไฟ
ฉาย วิ่งออกมาท่ีหนาระเบียง สองไฟไป พบรางของมารก นอนแนน่ิงอยูท่ีขอบสระ (ไฟฉายหลนจากมือ ลง
พื้น) นาตาลี หวีดรองดวยความตกใจ 

นายชิด ในชุดกันฝน เห็นไฟฉายหลนจากมือของนาตาลี ลงพ้ืน เห็นนาตาลี วิ่งจากระเบียง ลงไป
ขางลาง นายชิด ท้ังตกใจ ท้ังแปลกใจ วาเกิดอะไรขึ้น เขาทรุดตัวลงน่ัง สักครู กอนท่ีนายชิดจะผละไป เขา
เห็น นาตาลี ลากรางของ มารก มาถึงบันไดขั้นแรก แลวลากตอไมไหว เธอจึงวิ่งขึ้นไปบนระเบียง เปด
ประตูหอง วิ่งหายเขาไป แลวปดประตูอยางแรง จากน้ัน นายชิด เดินหลบหายไปทางอ่ืน ทามกลางสายฝน
ตกหนัก ฟาแลบ ฟารอง 

ภายในหองนอน นาตาลี กอดอกหนาวสั่น บนเตียงนอน ดวยความกลัว เธอสังเกต กระเปา ถูกรื้อ 
ขาวของกระจาย พอเปดไฟดวงใหญ จึงรูวา ของมีคาหายไปหลายช้ิน พอดีไดยินเสียงกุกกัก เหมือนคนเดิน
ขางนอก เธอจึงปดไฟดวงใหญ (แตเหลือไฟหัวเตียงไว) ระหวางน้ัน เธอไดยินเสียงรถยนตสตารท เธอจึง
แงมบานเกร็ด ชะเงอดู เห็นรถแท็กซี่ ขับวิ่งฝาสายฝนออกไป เธอนึกข้ึนได ยกหูโทรศัพท แตสายถูกตัดขาด
ไปกอนหนานี้แลว เธอจึงวางหูลง และมองเห็นเงาคน ท่ีระเบียง เดินมาหยุดยืนท่ีหนาประตู นาตาลี กลัว 
ถอยรนไปอีกมุมหน่ึงของหอง 

ผูมาเยือน กําลังยืนเคาะประตูหอง นาตาลี จึงควารมมาถือไวเปนอาวุธ แลวคอยๆ เดินไปเปดประตู 
เม่ือประตูเปดออก เธอรูสึกโลงอกไปที เม่ือเห็นวา แขกท่ีมาในยามวิกาล เปนคนท่ีเธอรูจัก เธอจึงเช้ือเชิญ
ใหเขาหองไป ดวยสายตาออนวอน  

รุงเชา ท่ีสระน้ําใหญ ของรีสอรท ตอนเชามืด ชาวบานตางมามุงดู ศพของผูชายคนหน่ึง ลอยนํ้า
นอนคว่ําหนาท่ีมุมหนึ่งของสระน้ํา และพูดซุบซิบ ถึงความอํามหิต ของคนราย 

เจาหนาท่ีตํารวจ พลิกตัวข้ึนมา เปนรางไรวิญญาณของ หมวดคมกริช ดวงตาลืมตาโพลง ชาวบาน
ท่ีมามุงดู ตางรองหวีดหวาดผวาไปตามๆ กัน ขณะท่ี รถตํารวจ และนักขาว เริ่มทยอยมากันเต็ม 

ศพของนาตาลี ถูกวางนอน อยูท่ีขอบสระ คูกับ ศพของมารก มีนายตํารวจผูหน่ึง เดินมาเปดดูหนา
ศพท้ังสอง แลวก็ปดผาคลุมศพไวเหมือนเดิม นักขาวหญิง รายงานขาวสด ในท่ีเกิดเหตุ ภาพเบ้ืองหลัง 
ตํารวจ กําลังชันสูตรพลิกศพ และฝูงชน  

คนขับแท็กซ่ี ถูกตํารวจเชิญมาสอบปากคําท่ีโรงพัก และ นายชิด ถูกตํารวจจับไดกําลังนําตัวมาท่ี
โรงพัก และรอสอบสวน สวนหนุย ถูกเชิญใหมาเปนพยาน  

ท่ีสถานีตํารวจ ในทองท่ีเกิดเหตุ ตํารวจทุกนายท่ีน่ี ตางขยันปฏิบัติภารกิจของตนดวยความเอาใจใส 
ท่ีโตะสอบสวน หนุย น่ังบนเกาอ้ี ฝงตรงขามกับ รอยเวรสอบสวน และ สวส. เขาใหการกับตํารวจวา  

คืนน้ัน ขณะฝนตก หลังเดินออกมาจากหองพักของหมวดคมกริช เขาไดเดินผานหองของนาตาลี 
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กอนถึง เขามองเห็นดานหลังของ นายชิด ในชุดกันฝน (แตหนุย ไมรูวาเปนใคร) กําลังดอมๆ มองๆ 
ผลุบๆ โผลๆ บริเวณขางนอก หองพักของนาตาลี แตไมทันท่ีหนุย จะเขาไปถึง เขา (นายชิด) ก็เดินหลบ
หายไปทางอ่ืน ทามกลางสายฝนตกหนัก ฟาแลบ ฟารอง จากน้ัน หนุยก็หลบไปอีกทางหนึ่ง หางออกไปสัก 
20 เมตร หนุย หันกลับ เห็นมีคนเดิน เขาไปเคาะประตูหองของ นาตาลี แตไมรูวาเปนใคร 

ผลการสอบสวน ก็ยังไมเปนท่ีพอใจของตํารวจ พวกเขา จึงนําตัวของพล คนขับรถแท็กซ่ี มา
สอบปากคํา แตก็ไมสามารถทําใหเรื่องราวคลี่คลายไปได เพราะพลใหการวา เขาไมมีสวนรูเห็นกับการ 
ฆาตกรรมแตอยางใด รวมท้ังทรัพยสินของผูตายท่ีหายไป เขาก็ไมไดเปนคนเอาไป ท่ีเขาขับรถออกจากรี
สอรท เพราะ เขาเปนหวงลูกเมีย ท่ีถูกเจาหน้ีขูทําราย และรูสึกกลัว  

คงเหลือผูตองสงสัยคนสําคัญ คือ นายชิด 

องก 3 
เหตุการณฆาตกรรม ท่ีสระน้ํา ของรีสอรท ยังคงเปนปริศนา ตํารวจยังไมพิสูจน สืบหาตัวคนรายมา

ลงโทษใหไดเลย 
ท่ีหองสอบสวน ดูเงียบและวังเวง ตํารวจสองนาย ยืนคุมอยู เวลาผานไปเกือบคร่ึงชั่วโมง นายชิดก็

ยังไมพูดอะไรออกมา จนตํารวจเหน่ือยหนายใจ พวกเขาท้ังขูและท้ังปลอบ แตในท่ีสุด นายชิดก็พูดออกมา
จนได เขาใหการวา เขาไมใชฆาตกร คนฆาหมวดคมกริช คือ ผีนาตาลี  

ตอนน้ัน ประมาณเที่ยงคืน ฝนตกหนักมาก คิดวาทุกคนคงหลับกันหมดแลว เขากลัววาไอพวก
หัวขโมยมันจะเขามาลักทรัพย เขาจึงออกไปเดินดูรอบๆ ตามหนาท่ี นายชิดเลาตออีกวา … 

… เขาเห็น นาตาลี ถือไฟฉาย วิ่งออกจากหอง มายืนท่ีระเบียง แลวสองไฟไปพบรางของ มารก ไฟ
ฉายหลนลงพ้ืน เธอกรีดรอง แลววิ่งลงไป พยายามจะอุมรางของมารก ท่ีหมดสติไปแลว ลากข้ึนมาบน
ระเบียงหอง เธอลากรางของมารก ขึ้นมาถึงบันไดขั้นแรก ลากตอไมไหว นาตาลี จึงวิ่งขึ้นไปบนระเบียง 
เปดประตูหอง วิ่งหายเขาไป แลวปดประตูอยางแรง เธอมีอาการหนาวสั่น มองเห็นเงาคนมาเคาะท่ีประตู 
เธอกลัว จึงควารมมาปองกันตัว พอเปดประตูออกไป กลายเปนหมวดคมกริช เธอดีใจท่ีมีตํารวจมาชวย  

แตแลว เหตุการณกลับพลิกผัน คมกริช วางยานาตาลี เขาเดินไปชงเครื่องด่ืมสมุนไพร แลวแอบเอา
ยานอนหลับใสลงไป ใหนาตาลีด่ืม สักครู ก็รูสึกเวียนหัว คลายคนเมา คมกริช ลงมือลวนลาม นาตาลี แต
เธอยังมีสติดีอยู จึงขัดขืน ทําใหหมวดคมกริชไมพอใจ จึงตบตี บังคับจะขืนใจ นาตาลีทราบวา เหตุการณ
รายๆ ท่ีเธอไดรับ เปนฝมือของ หมวดคมกริชท้ังสิ้น  

ทําใหภาพฝนในความทรงจําของ นาตาลี ผุดข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง ตั้งแต สั่งใหหนุยเอายานอนหลับมา
ใหด่ืม และ ตอนท่ีเธอฝน กําลังจะจมน้ํา เห็นหนาหมวดคมกริช ชัดเจน เขาเอาทอนไมตีท่ีศีรษะของ มารก 
จนลมฟุบหนาคว่ําลงท่ีขอบสระ 
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นาตาลี ด้ินสุดฤทธ์ิ เทาท่ีมีแรง เธอควารองเทาสนสูงตีท่ีหัว ของหมวดคมกริช ทําใหเธอด้ินหลุด วิ่ง
หนีออกจากหอง มาท่ีระเบียง เธอตกใจ เม่ือไมพบรางของ มารก ท่ีบันได คมกริชวิ่งตามออกมา กระชาก
ผม ลากตัว นาตาลี ลงไปขางลางถึงขอบสระน้ํา ทามกลางฝนตกหนัก แลวเขาก็ จับไหลกดหัวของนาตาลี 
ใหจมนํ้า  

เธอพยายามด้ิน กอนจะสําลักนํ้า เธอเห็น นายชิด พยายามวิ่งเขามาจะชวย แตเธอก็หมดสติไปกอน 
เม่ือคมกริช แนใจวา นาตาลี สําลักนํ้าตายแลว จึงลากขึ้นไปบนบก เพ่ือจะเอาศพไปซอนไวในปา แต

ไปไดสองสามกาว เขาเห็น นายชิดกอน  
หมวดคมกริช จึงวางศพของนาตาลีลง แลวชักมีดพกออกมา เดินตรงไปหา นายชิด  
นายชิดพยายามหนี หมวดคมกริช ตรงร่ีเขามา ไมทันระวังตัว จึงถูกนายชิด ตีดวยไมกระบองเขาท่ี

ใบหนา ท้ังสองตอสูกัน นายชิด เสียที ถูกหมวดคมกริช ขึ้นครอมตัว กดคอไว และเตรียมจะใชมีดแทงซํ้า 
กอนท่ี หมวดคมกริช จะจวงแทงนายชิด เขามองเห็นภาพอะไรบางอยาง เขาตกใจมาก  

เปนภาพของ ผีนาตาลี มาแกแคน คนใจโหด แมหมวดคมกริช จะรองขอชีวิต ก็ไรผล เขาถูกผีนาตา
ลีทําราย รองโหยหวนดวยความเจ็บปวด ปนกับความกลัว แตภาพท่ี นายชิด มองเห็น กลับเปน อาการ 
รุกรน ดวยความกลัว ของหมวดคมกริช หมวดคมกริช วิ่งลมลุกคลุกคลาน ถอยหลัง หนีไปทางสระนํ้า ผี
นาตาลี บีบคอ คมกริช ใหถอยรนลงไปในสระนํ้า กอนจมนํ้าตาย เขารูสึกสํานึกผิด แตก็สายไปแลว 

โตะสอบสวน เม่ือทุกอยางคลี่คลาย สารวัตรจึงปดแฟม จบการสอบสวน 

ปดเร่ือง 
คมกริช รองขอชีวิตจากผีนาตาลี แตไรผล กรงเล็บแหลม ยื่นออกจากปลายนิ้วของนาตาลี อยาง

รวดเร็ว ตะปบท่ีลําคอของคมกริช เขาสะดุงเอามือกุมท่ีลําคอ เซถลาไปท่ีขอบสระนํ้า 
ทามกลางสายฝน และลมกรรโชกมาเปนระยะ แสงวาบจากฟาแลบ ภาพเบ้ืองหนา ท่ีนายชิด 

มองเห็นอีกดานหน่ึง คือ คมกริช เอามือกุมท่ีลําคอ โดยไมรูสาเหตุ เซถลาไปท่ีขอบสระนํ้า 
หนุย ยืนอยูใกลๆ ศพของนาตาลี อาการตื่นตระหนก เม่ือมีสิ่งท่ีไมคาดคิดเกิดขึ้น ฉมวกปลายแหลม 

หลุดจากบนกิ่งไม พุงกระแทกเสียบเขา ท่ีลําคอของคมกริช แลวหลุดรวงลงพื้น แรงกระแทก ทําใหรางของ 
คมกริช เซถลาไปท่ีขอบสระนํ้า 

เหตุการณ มุมมองของท้ังสามคน เกิดพรอมกัน 
จบ 
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ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 100 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

ปมฆาตกรรมซอนเงื่อน แมจะไมสามารถตัดสินได แตผลวิบากท่ีผูน้ันกระทํา จะเปนผูตัดสินใหเอง 
เพราะ คนทําชั่ว ไมเชื่อในผลแหงวิบากกรรม แตเม่ือมันเกิดเปนจริง มีจริง เขากลับเช่ือวา น่ันคือ 
อํานาจของ วิญญาณราย 

แนวภาพยนตร (genre) 

ฆาตกรรมซอนเงื่อน (crime–mystery) และสยองขวัญ (horror) 

เรื่องยอ (synopsis)  

นาตาลี สาวไทย แตงงานกับ มารก หนุมฝรั่งอเมริกัน หลังจากพากันทองเท่ียวในเมืองไทยแลว 
จึงพากันไปเย่ียมบานท่ีตางจังหวัด ระหวางทาง ไดเขาพักท่ีรีสอรทแหงหน่ึง ในคืนถัดมา พวกเขา
ถูกหมวดคมกริช ซึ่งเปนแขกมาพักผอนท่ีรีสอรทเดียวกัน ฆาตายท้ังคู แตโยนความผิดให นายชิด 
ซึ่งเปนผูดูแลรีสอรทแหงน้ี เพราะเขาเคยตองโทษคดีขมขืนมาแลวเม่ือเจ็ดปกอน แตตํารวจก็ยังไม
ปกใจเช่ือ เพราะคนขับแท็กซ่ี ก็เปนอีกผูหน่ึง ท่ีอยูในขายตองสงสัย เม่ือนายชิดถูกจับได กลับทํา
ใหเรื่องราวพลิกผัน เพราะหมวดคมกริชเอง ก็ถูกฆาตายเชนกัน 

เพลงประกอบภาพยนตร 

ชื่อเพลง : ฉันผิดอะไร 
คํารอง–ทํานอง : สูดิน ชาวหินฟา 
ฉันผิดอะไร ทําไมคุณทํากับฉัน ยังงี ้
ฉันขอรอง ขอรอง ออนวอนคุณดีดี 
อยาทําฉันเลย ไดไหม ไดไหม 
ฉันไมใชคนเลว คุณก็ไมใชคนราย คุณก็รู 
คนท่ีคุณรักมีไหม คนท่ีฉันรักมีอยู 
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อยาทําฉันเลย ไดโปรด ไดโปรด 
*กิเลสตัณหา พาสิงสูใจคน  
ไมเวนวาใคร คุณหรือฉัน มันหรือใคร  
ตางตกอยูใน อํานาจตัณหา 
พาชีวิต ลงสูอเวจี 
คุณมีสิทธ์ิอะไร ทําไมทํารายดวงใจ ของฉัน 
ฉันของรองคุณแลว คนใจราย คนใจเลว 
อยาทําฉันเลย อยา อยา บอกวาอยา ไดยินไหม.(เสียงเคียดแคน) 
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