


“ผี!”
คำพูดนั้นทำเอาคนถือยาดมอาปากคาง ถามตะกุกตะกัก
“ผีอะไ...”
ไมทันจบประโยคดี หอมน้ำก็ตะโกนลั่นหองรับแขกเหมือนคนเสียสติ
“ผีพุธกันยา!” ผูพูดหอไหล ตาคมเบิกกวางกวาดมองรอบหองดวยความ 

หวาดกลัว และทามกลางเสียงฮือฮา เธอก็ความือเพื่อนดังหมับ
“เราเห็นผีพุธกันยา ผูหญิงคนนั้นที่เราเคยนึกวาเปนหัวขโมย จริง  ๆ 

คือพุธกันยา” นักศึกษาสาวพูดวกไปวนมา ละล่ำละลักเลาเรื่องที่คนฟงตองใช 
ความพยายามอยางมากถึงจับใจความได

“แกกำลังบอกวาผูหญิงที่แกเดินตามขึ้นไปชั้นบนวันนี้กับวันกอนคือ...” 
สินีนุชกลืนน้ำลาย เหลือบมองพลเรือตรีเปรมที่มีสีหนานิ่ง และตองสะดุงกับ 
ใบหนาดุของสมเจตน

“ผีพุธกันยา” หญิงสาวย้ำ “ตอนแรกเราจำเขาไมได แตรูปขางบนนั่น 
ทำใหเราจำเขาได” หอมน้ำหมายถึงรูปวาดพุธกันยาที่มีทรงผมแตกตางจาก 
วิญญาณที่พบ จึงทำใหเธอจดจำอดีตดาราสาวไมไดตั้งแตแรกเห็น

“จริง ๆ  นะเขน เขาตายไปแลวก็จริง แตเขายังอยูที่นี่”
หอมน้ำบีบมือสินีนุชแนน ตากลอกซายขวา ความกลัวลดลงเพราะอุนใจข้ึน 

ที่ไมเห็นวิญญาณพุธกันยาตามมาหลอกหลอน ขณะอีกฝายรอนใจ รอน ๆ หนาว ๆ 
กับสิ่งที่เพื่อนยังพูดไมหยุดจนกลายเปนจุดสนใจมากเกินควร

“เออ...หอม เราวาแกตาฝาดแหละ เมื่อคืนดูหนังผีจนดึกละสิ ฮา  ๆ” 

ใยกัลยา
ชมบุหลัน

ตัวอย่าง



เจาของรางปอมหัวเราะฝดกลบเกลื่อน
“เราไมไดตาฝาดนะเขน เราเห็นผีพุธกันยาจริง  ๆ!”
ผูพูดยืนยัน แลวคอยรูสึกวาไมไดเปนฝายบีบมือเพ่ือนอยางเดียว แตยังถูก 

บีบแรง ๆ กลับดวย หญิงสาวเลยไมเขาใจ กระทั่งเห็นดวงตาสินีนุชเหลือบเหมือน 
สงสัญญาณบางอยาง หอมน้ำจึงเหลียวหลัง

“หยุดแกตัวน้ำขุน  ๆ  ไดแลว” น้ำเสียงเย็นเยือกจากคนที่นักศึกษาสาว 
เพิ่งรูวาอยูดวยทำเอาสันหลังเย็นวาบ กอนรอนดวยโทสะ

“หอมไมไดแกตัวนะ หอมเห็นผีแมคุณจริง  ๆ”
คำวา ‘ผีแมคุณ’ สงผลใหอีกฝายหนาตึง ศวัสขยับแวน พยายามขมอารมณ
“ถาอยางนั้น ทำไมผมไมเห็น” ทันตแพทยหนุมสวนกลับ ริมฝปากหนา 

แยมออกอยางนาเกลียดหลังไดยินคำตอบ
“หอมไมรู” หญิงสาวบอกตามตรง ครั้นพอแหงนหนาเห็นผูคนรอบตัว 

ที่มองตนดวยสีหนาบอกไมถูก เธอก็รีบหาเหตุผล “แมคุณอาจไมอยากใหคุณ 
เห็นก็ได ไมก็...” ผูพูดหยุดนิดหนึ่งเมื่อสินีนุชดึงมือ แลวก็พูดตอ

“ไมงั้นคุณก็ไมมีเซนส เลยไมสามารถรับรูการมีอยูได”
หอมน้ำนึกถึงเรื่องลี้ลับที่เคยไดยินไดฟงจากสื่อตาง  ๆ ซึ่งตนไมเคยมี 

ประสบการณ เธอก็เพิ่งรูวาตัวเองมีสัมผัสที่หกเชนกัน แมยังงุนงงวาความสามารถ 
พิเศษดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางไร

ฟากศวัส เขาสั่นศีรษะกับเหตุผลขาง  ๆ  คู  ๆ เอยเสียงดังฟงชัด
“ใครวาผมไมมีเซนส”
หลายคนเลิกคิ้วกับประโยคดังกลาว
“ผมมเีซนสในการจบัคนโกหกเปนเลศิเชยีวละ” ศวสัลกุขึน้จากโซฟาตัวตดิกนั 

เขามองต่ำลงมายังหอมน้ำคลายกดใหอีกฝายต่ำลง

ตัวอย่าง



ใยกัลยา

ตัวอย่าง



 ใยกัลยา 
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ใยกัลยา
ผูเขียน ชมบุหลัน
สำนักพิมพอรุณ

ในเครือบริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
๓๗๘ ถนนชัยพฤกษ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
โทรศัพท ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ตอ ๔๙๖๔, ๔๙๖๙ 
โทรสาร ๐-๒๔๓๔-๓๕๕๕, ๐-๒๔๓๔-๓๗๗๗, ๐-๒๔๓๕-๕๑๑๑ 

E-mail: info@amarin.co.th 

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเลมน้ีตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
หามคัดลอกเนื้อหา ภาพประกอบ รวมทั้งดัดแปลงเปนแถบบันทึกเสียง ตลับวีดิทัศน 
หรือเผยแพรดวยรูปแบบและวิธีการอื่นใดกอนไดรับอนุญาต

สื่อดิจิตอลนี้ใหบริการดาวนโหลดสำหรับผูรับบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดเทานั้น  การทำซ้ำ  
ดัดแปลง เผยแพร ไมวาวิธีใดๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด ถือเปนความผิดอาญา ตาม พรบ. 
ลิขสิทธิ์ และ พรบ. วาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสืออิเล็กทรอนิกส 978-974-9702-76-5

เจาของ ผูพิมพผูโฆษณา บริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ ระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน
บรรณาธิการอำนวยการ อุษณีย วิรัตกพันธ
บรรณาธิการ ดวงกมล บุญรอด
ผูตรวจทานตนฉบับ พรภัทร อมรศุภรศาสตร
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 “Love Square ชวนคุณหยุดพัก มาเติมรักใหเต็มใจ”

 ใคร ๆ ก็อยากสมหวังในความรัก และคาดหวังวาคนที่เรารักจะรักตอบ แต 
ไมมีใครในโลกนี้ที่สมหวังไปทุกคนหรอก เมื่อมีคนสมหวังก็ยอมตองมีคนผิดหวัง 
เพราะคนคนหนึ่งไมสามารถใหความรักกับใครหลายคนไดในเวลาเดียวกัน 
 ใยกัลยา นวนิยายที่ใหนิยามความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง อาจตรงใจใคร 
หลายคนที่กำลังตกอยูในวังวนของความรักจนไมอาจหาทางออกใหกับตัวเองได  
แตอยากใหคุณมองความรักอยางลึกซึ้ง วารักนั้นเปนเพียงแคการไดครอบครอง 
หรือการไดมองเห็นคนที่เรารักมีความสุขกันแน
 ใหโอกาสกับตัวเองไดลองรักใคร หรือเปดใจรับสิ่งใหม  ๆ  ที่ทำใหคุณม ี
ความสุข...หรือปลดปลอยทั้งตัวเองและคนที่เรารักใหมีอิสระในการเลือกที่จะรัก 
บาง ก็คงดีไมนอย 
          

สำนักพิมพอรุณ
พฤษภาคม ๒๕๕๕

 แฟน ๆ  สำนักพิมพอรุณสามารถเขามาพูดคุยไดที่ www.facebook.com/baanarun 
club หรือคุยกับ  บ.ก.ที่ www.facebook.com/baanarun
 ใครที่มีไฟฝนสามารถสงผลงานมาไดที่ baanarun@amarin.co.th
 ทานที่สนใจจะนำนวนิยายของสำนักพิมพไปทำละครหรือภาพยนตร สามารถติดตอไดที ่
๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ตอ ๔๙๒๗

คำนำสำนักพิมพ 

ตัวอย่าง



 แรงบันดาลใจเรื่อง  ใยกัลยา  เกิดขึ้นหลังผูแตงเฝามองคนคนหนึ่งซึ่งเศรา 
เสียใจตอการจากไปของคนรักเปนเวลาหลายป จนคนรอบขางที่หวงใยตางกังวล 
กับการที่เจาตัวไมยอมปลดปลอยตัวเองจากรักนั้น ผูแตงก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาวา 
ความรักคือการผูกมัดตัวเองไวกับความรัก หรือแทจริงความรักคืออิสระ?
 สำหรับคำถามนี้ หลายคนคงมีคำตอบในใจแลว เชนเดียวกับผู แตงที ่
ถายทอดคำตอบตนเองลงในมุมมองของ ศวัส ทันตแพทยหนุมบุตรชายคนเดียว 
ของ  พุธกันยา ปานรัมภา อดีตนางเอกภาพยนตรชื่อดังผูยังยึดมั่นกับความรัก 
และคำสัญญาแมรางกายดับสูญไปหลายป ซึ่งการยังผูกตัวเองติดไวกับเรื่องราว 
ในอดีตของเธอไดทำใหเกิดเรื่องวุนวายขึ้น ซ้ำรายความรักที่วิญญาณสาวปรารถนา 
ยึดคืนมาเปนของตนนั้น ภายหลังยังไดยอนกลับมาทำรายคนที่เธอรักมากที่สุด
 ผูแตงขอขอบคุณทุกทานเชนเคย ไมวาจะเปนคำติชม คำแนะนำ รวมถึง 
กำลังใจจากชาวบล็อกแกง สำนักพิมพอรุณ และเพื่อน ๆ ที่ชวยผลักดันให ใยกัลยา 
เสร็จสมบูรณเปนรูปเลมขึ้น 
 สุดทายไมวานิยามความรักของคุณผูอานจะเปนอยางไร หรือมีความรัก 
รูปแบบไหน ก็อยาใหรักตองทำรายใคร แมแตตัวคุณเองนะคะ :)

ชมบุหลัน 
พฤษภาคม ๒๕๕๕

คำนำผู้เขียน 

ตัวอย่าง



“เวลานี้ความโศกเศราทุกขระทมทั้งหมดถูกปลดเปลื้องไปแลว
พรอมการเขามาในหัวใจเขาของหญิงสาว ผูเสมือนลำแสงอบอุน
ที่ทอดยาวแทรกทะลุเมฆหมอกหนาลงมาในปาทึบอันเหน็บหนาว

เพื่อนำทางใหเขาพบทางออก”

        “ศวัส”
      ตัวละครเอกเรื่องใยกัลยา  
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๑

บทนำ

   ชายรางใหญวัยใกลหาสิบจับจองอยูที่ตัวอักษรหนาในกรอบสี่เหล่ียม ซึ่งเปน 
ขาวการอสัญกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีปรีดี พนมยงค คิ้วเจาตัวขมวดแนน 
กวาเดิมจนเห็นรอยยนลึกชัด เมื่อคาดวาอีกไมกี่ชั่วโมงพื้นที่ดานบนสุดของหนังสือ- 
พิมพจะถูกแทนที่ดวยขาวใหญของคนตรงหนา
 ศักดิ์สิทธิ ์ คุณสถิตย ขยับแวนสายตา เขาเงยหนามองหญิงสาวซึ่งนั ่ง 
หลังตรงอยูบนโซฟายาวตัวเดียวกับบุตรชาย ยามน้ีสีหนาผูใกลตกเปนขาวใหญไมตาง 
จากเขานัก ใบหนางามผุดผาดมีแววกังวลวาวุนเครียดจัด ทั้งยังหมองคล้ำจนแวว 
เจิดจรัสจางหาย
 “ลองติดตอเขาอีกทีสิ พุธกันยา” ศักด์ิสิทธ์ิเอยกับพุธกันยา ปานรัมภา ช่ือ 
ในวงการที่เขาเปนคนตั้งให เธอคือนางเอกดาวรุงซึ่งมีผลงานการแสดงกับบริษัท 
ภาพยนตรของตน ทวาลูกชายกลับเปนฝายตอบ
 “เร่ืองอะไรตองใหกัลยาคุยกับเขาดวยละพอ” ชายหนุมเรียกช่ือจริงคนขางกาย 
“วดีเปนคนโกงคาตัวกัลยา เขาสิตองมาคุยกับเรา” 
 “หยุดเลยไอเจค แกไมเขาใจสถานการณตอนนี้หรือไง” เจาของบริษัทสราง- 
ศิลปดุ สายหนากับนิสัยมุทะลุใจรอนของสมเจตน บุตรชายคนเล็กที่ไปศึกษาตอ 
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ชมบุหลัน

๒

ตางประเทศและเพิ่งกลับมาเมืองไทยไมนาน “จริงอยูที่วดีเขาโกง แตเขาไดเปรียบ 
เราตรงที่รูความลับพุธกันยาน่ีละ แกลืมแลวหรือ” 
 ชายหนุมออกอาการฮึดฮัดขัดใจที่ไมสามารถทำอะไรแมวมองและผูจัดการ 
ที่นำพาหญิงสาวคนเดียวในหองสูวงการบันเทิงได พลางหันมาถามเธอ
 “คุณอยากคุยกับวดีมั้ย” 
 “คงยากคะ” พุธกันยาตอบไมตรงคำถาม เธอสบตาเจาของหองทำงาน 
“ตั้งแตเกิดเรื่อง ดิฉันพยายามติดตอพี่วดีหลายครั้งแลวนะคะคุณศักดิ์สิทธิ ์ แตเขา 
ไมยอมคุยดวย ทาทางจะโกรธมาก เราคงมองหนากันไมติดแลวคะ” 
 สาวสวยกัดริมฝปากดวยความเจ็บใจ มองรอยช้ำบนทอนแขนขาวผอง 
นึกถึงเหตุการณเมื่อวานหลังจับไดวาวดีโกงคาตัวตนหลายครั้งจนมีปากเสียงกัน 
พอเธอบอกจะแจงความจับอีกฝาย วดีก็ขูทันทีวาจะแฉความลับของพุธกันยากลับ  
หนำซ้ำยังแบล็กเมลจะเอาเงินคาปดปากเสียอีก หญิงสาวจึงทนไมไหว ตบหนาวดีไป 
เต็มแรง กอนตางฝายจะลงไมลงมือกันจนสมเจตนตองเขาหามปราม
 “ดีแลว เราก็แจงความจับวดีซะ ดูซิวาติดคุกแลวยังจะกลากรางขูใครอีกม้ัย” 
สมเจตนยิ้มแสยะ
 “ถาวดีติดคุก พุธกันยาก็ติดเหมือนกัน ถึงจะไมใชคุกจริง ๆ อยางวดีก็เถอะ” 
ศักด์ิสิทธ์ิแทรกทันควันอยางคนมองเหตุการณไดทะลุปรุโปรง คนฟงจึงสะอึก นึกถึง 
กระแสสังคมท่ีจะเลนงานคนขางกายอยางหนักหนวง สวนบิดากลาวตอ 
 “วดีคงคิดมาเรียบรอยแลววา งานนี้ยังไงเราก็เสียมากกวาเขา อีกอยาง 
ไดขาววาเขาเขาหาบริษัทคูแขงของเราใหชวยวิ่งเตนเรื่องคดีใหหากเกิดการฟองรอง 
กันจริง ๆ เพ่ือแลกกับขาวเปดโปงพุธกันยา” 
 “ฮา! น่ีมันกลาทำกับเราขนาดน้ีเชียว” สมเจตนลุกพรวดดวยความโกรธและ 
คั่งแคน ขณะบิดาไมตอบ แตหันไปหาดาราสาวแทน
 “ถาไมตกลงกับวดี แลวจะเอายังไง” น้ำเสียงศักดิ์สิทธิ์เจือความไมพอใจที ่
ดาราสาวยังดื้อดึง ครั้นพอไดความเงียบจากผูนั่งหลังตรงเมมปากสนิทเปนคำตอบ 
เขาก็ถอนใจที่ไมอาจทำใหดาราสาวยอมออนลงได จึงใชนิ้วเคาะโตะครุนคิดครูหนึ่ง 
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 “เอาอยางนี้ พุธกันยากลับบานไปกอน เก็บตัวเงียบเอาไว แลวอยาพบใคร 
เปนอันขาด” เจาของบริษัทสรางศิลปเนนประโยคหลัง “เดี๋ยวผมจะลองคุยกับพวก 
นักขาวดูวาพอมีทางชวยไหม” ผูพูดหนักใจ เนื่องจากความเปนไปไดริบหรี่ สวน 
พุธกันยายกมือไหวดวยสีหนาเครียด
 “ขอบคุณคุณศักด์ิสิทธิ์มากคะ” 
 จากนั้นเจาของรางระหงจึงขอตัวกลับบานเพื่อเก็บตัวตามคำแนะนำ โดยมี 
สมเจตนตามมาสงยังรถ 
 “อยาคิดมากนะกัลยา ยังไงผมกับพอก็จะชวยคุณเต็มที ่ คิดซะวาเปนเวลา 
พักผอนแลวกัน ไดนอนยาว ๆ เสียที ทำงานหนักจนไมไดนอนเต็มอ่ิมมานานแลวน่ี” 
 เจาของใบหนาเขมคมพยายามพูดใหอีกฝายยิ้มได แตไมเปนผล เพราะ 
พุธกันยาเพียงพยักหนารับอยางเหน่ือยออน เธอสตารตรถแลวเคล่ือนออกจากบริษัท 
ภาพยนตรไป ทวาพอเลี้ยวพนประตูไดไมถึงหาเมตร จู ๆ ก็มีรางหนึ่งโผลพรวดมา 
จากฟุตปาธจนตองเบรกกะทันหัน หญิงสาวรีบลงจากรถเพื่อดูวาอีกฝายบาดเจ็บ 
หรือไม แลวก็โลงใจที่เห็นวาคนคนนั้นไมเปนอะไร กอนตองผวาตกใจหลังมองเห็น 
กลองถายรูปในมือคนตรงหนา
 “คุณพุธกันยา”
 อีกฝายเรียก ในจังหวะเดียวกับท่ีเจาของช่ือผงะถอยเม่ือพบนักขาวแบบไมทัน 
ตั้งตัว ดาราสาวตัดสินใจกลับเขาไปในรถทันท ี เธอเหยียบคันเรงทะยานไปขางหนา 
เพ่ือหลบหนีจากสิ่งที่วดีคงปาวประกาศบอกทุกคนแลววา...
 พุธกันยา ปานรัมภา นางเอกดาวรุงชื่อดังมีสามีและลูกแลว

ตัวอย่าง



๔

๑

     “ที่นี่แหละหอม” นักศึกษารางเล็กปอมกมดูรูปในนิตยสาร 
สลับกับบานตรงหนา ขณะผูถูกเรียกแหงนคอต้ังมองอยูเชนกัน เธอยกมือปาดเหง่ือ 
พราวตรงหนาผากหลังเดินฝาเปลวแดดเขามาในซอยกวาสองรอยเมตร
 ภาพที่ปรากฏตอหนาหญิงสาววัยยี่สิบตน  ๆ  สองคนคือ บานไมสีขาวทรง 
ส่ีเหล่ียมผืนผาหลังใหญ ท้ังช้ันบนและช้ันลางไมมีระเบียง เฉลียง หรือชาน ตัวบาน 
จึงคลายกลองที่มีหนาตางบานยาวกรอบสีเขียวแกประดับโดยรอบ สวนหลังคาเปน 
กระเบื้องสีเดียวกับหนาตางวางซอนเปนระเบียบคลายเกล็ดปลา
 “เรียบ ๆ แตสวยดีเนอะเขน” เจาของรางสูงเพรียวเอยกับเพื่อนสนิท พลาง 
กวาดตาสำรวจบริเวณบานผานร้ัวอัลลอยสีขาว
 “รมร่ืนดีดวย” อีกฝายรูสึกสดช่ืน สัมผัสถึงสายลมเย็นและเสียงใบไมเสียดสี 
จากพื้นท่ีกวาง “บานใครหวา นาอิจฉาจริง ๆ เห็นแลวอยากมีบางสักหลัง”
 “ไดขาววาบานท่ีมีอยูยังนอนไมครบทุกหลังเลยไมใชหรือคะ คุณสินีนุช”
 “ก็จริง แตไอท่ีมีอยูมันไมมีแบบสวย ๆ เลยน่ีหวา มีแตแบบโหล ๆ ซ้ำกันท้ัง 
สี่หลัง” สินีนุชยักไหล เหลตามองคนขางกาย ทำเสียงเล็กเสียงนอย “ถาคิดวา 
ประชดแลวดิฉันจะสะอึกละก ็ คิดผิดนะจะ คุณหอมน้ำ” 
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 หอมน้ำอมยิ้มกับทาทางยียวนของเพื่อนท่ีเห็นเปนประจำ  
 “ทำไมบานเงี้ยบเงียบ” คนตัวเล็กเบนสายตาสูตัวบานตามเดิม พึมพำเสียง 
เบา “สงสัยไมมีใครอยู”
 “ไมแนหรอก ลองกดกร่ิงเรียกกอนดีกวา” หอมน้ำเสนอพลางเดนิไปกดกร่ิง 
แตก็ไมมีใครออกมา หญิงสาวเลยกดซ้ำอีก กระทั่งผานไปเกือบหานาทีสินีนุชจึง 
เอยข้ึน
 “คงไมมีใครอยูจริง ๆ เอาไงดี” 
 “ไมรูสิ” หอมน้ำสั่นศีรษะ กมดูนาิกาขอมือสีแสบ “จะรอมั้ยละ นี่หาโมง 
กวาแลว เด๋ียวเจาของบานคงกลับมา”  
 “กลัวไมเดี๋ยวนะสิ แตรอกอนอยางแกวาก็ได กลับบริษัทตอนนี้พี่โคกจะ 
หาวาพวกเราไมไดเรื่อง ควาน้ำเหลวตั้งแตงานแรก” สินีนุชเอยถึงภารกิจที่ไดรับ 
มอบหมายจากภิญโญซ่ึงเปนผูจัดการกองถาย ใหตนกับเพ่ือนซ่ึงเปนนักศึกษาฝกงาน 
ออกมาดูโลเกชั่นสำหรับใชถายทำละคร เนื่องจากสถานที่เดิมเกิดไฟไหม นี่จึงเปน 
งานเรงดวนท่ีกองถายส่ังระดมคนชวยหาและติดตอเจาของสถานท่ีสำรองอ่ืน ๆ เพราะ 
เลยกำหนดเปดกลองละครมาเกือบสัปดาหแลว 
 พอเพ่ือนเห็นดวย หอมน้ำจึงน่ังลงใตเงาไม ริมฟุตปาธ ดึงนิตยสารตกแตงบาน 
จากเปสินีนุชมาเปดดูฆาเวลา ภาพภายในบานดานหลังตนที่ถายลงในเลมนี ้ แตละ 
หองลวนตกแตงดวยเฟอรนิเจอรแบบเรียบ  ๆ  แตหรู บางชิ้นมีขอความบรรยาย 
ดานลางวาเปนของเกาที่เจาของบานและภรรยาสะสมไว สวนชิ้นไหนเปนมรดก 
ตกทอดก็มีเรื ่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดนอยใหอานเพลิน  ๆ แตในคอลัมนกลับไมม ี
รายละเอียดเก่ียวกับเจาของบานสักนิด  
 “รูแลว!” จู ๆ สินีนุชก็โพลงขึ้นจนหอมน้ำสะดุง 
 “รูอะไรของแกเขน” หญิงสาวยนค้ิว
 “รูวาไมตองรอแลวนะสิ” คนตัวเล็กลุกพรวด โยนเปลงพื้น พรอมกับ 
ชูไอโฟนขึ้นมา
 “เดี๋ยวถายเปนคลิปสงใหพี่โคกดูกอน ถาเขาไมโอเค เราจะไดกลับบาน 
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ไมตองรอเงกใหเสียเวลา”  
 “จะดีเหรอเขน ถายบานคนอื่นโดยไมไดรับอนุญาต เกิดเจาของเห็นแลว 
แจงตำรวจจะทำยังไง” 
 “แลวเขาอยูซะท่ีไหนละ แกอยากลัวเลยนา ถาถูกจับ เด๋ียวเราใหพอเคลียร 
กับตำรวจเอง”
 “เราไมไดกลัว” หอมน้ำคาน แลวลุกตาม “แตทำอยางนี้มันไมมีมารยาท 
เกิดใครรูเขาจะวาไปถึงมหาลัยเอานะ”
 “ไมตองคิดมากนา” สินีนุชไมสนใจ เธอใชนิ้วแตะหนาจอโทรศัพท “หิวจะ 
แยแลว ขืนรอไปเรื่อย ๆ ไสขาดกันพอดี หรือวาแกไมหิว”
 เจาของไอโฟนสบตาเพ่ือน คร้ันพอเห็นรอยย้ิมแหย ๆ กับทาลูบทองก็ย้ิมกร่ิม 
เดินฉับ ๆ สูรั้วจัดแจงถายคลิปวิดีโอทันที

ตอนแรกท่ีเพ่ือนเร่ิมถายคลิปวิดีโอ ใจหอมน้ำเตนตุม  ๆตอม ๆ คอยมองรถท่ีว่ิงสวน 
บนถนนสองเลนในซอย ดวยเกรงเจาของบานจะกลับมาเห็นเขา แตพอไรว่ีแวว เธอ 
เลยชะลาใจ อาสาเปนตากลองเสียเอง
 “เอามุมน้ีดวยหอม” 
 สินีนุชชี้ชุดโตะหินออนใตตนปรีดียาธร สวนคนถายเลื่อนมือตามคำสั่ง แต 
เพราะอยูไกล ภาพที่ไดจึงเห็นรายละเอียดไมครบถวน 
 “ไมชัดเลยเขน” คนถายบอก
 “แกก็เอามือลอดเขาไปในรั้วสิ” 
 “สอดเขาไปในนี้เนี่ยนะ ไมเอาหรอก เดี๋ยวมือติดเอาออกไมไดจะวาไง” 
หอมน้ำมองชองวางระหวางซี่รั้วอัลลอยซ่ึงไมกวางเทาใดนัก
 “แกนี่ขี้กลัวจริง” คนเอยทำเสียงจิ๊จะในลำคอ กอนดึงโทรศัพทคืนมา แลว 
พยายามแหยแขนลอดซี่รั้วเขาไป ผูดูอยูหัวเราะคิกกับทาทางทุลักทุเลน้ัน 
  “พอเลย เลิกเอาแขนล่ำ ๆ ของแกแหยรั้วเขาเถอะ ถาพังขึ้นมาจะเดือดรอน 
กันหมด”
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 “ใครวาล่ำ ประเดี๋ยวเถอะ” สินีนุชคอน แตจนแลวจนรอดก็ไมสามารถ 
ทำได จึงบนอุบอิบ “ไอรั้วนี่มันถ่ีชะมัด”
 “รั้วมันถี่หรือแขนแกมันใหญ” หอมน้ำคอน จึงไดรับคอนวงใหญกลับมา 
เธอยิ้มแลวขอไอโฟนจากเพื่อน
 “แกจะเอาโทรศัพทไปไหน” 
 “เออนา” หญิงสาวพับแขนเส้ือนักศึกษาข้ึน คอย ๆ สอดแขนลอดร้ัวเขาไปได 
พอดี เธอหันมายักค้ิวขางเดียว “ไมเห็นวารั้วจะถี่อยางแกบอกเลยเขน”
 “เฮอะ” เจาของโทรศัพทเชิดหนา “อยาเสียเวลาประชดเลยหอม รีบ ๆ ถาย 
เขา เด๋ียวเจาของบานก็มาหรอก”
 “ไหนวาไมกลัวเจาของบานไง” หอมน้ำปนขึ้นไปเหยียบขอบดานลางของ 
อัลลอยจนสามารถยื่นแขนจนสุดเพ่ือถายบริเวณบานไดชัดข้ึน
 “อันน้ันไมกลัวเทาไหร เรากลัวแกเอาแขนออกไมไดมากกวา” 
 สินีนุชแหย และไดผลเสียดวยเมื่อหอมน้ำโวยวาย หลังเพิ่งรูตัววาอีกฝาย 
แสรงบนเพื่อเธอจะไดใจออนยอมทำ ขณะคนตัวเล็กหัวเราะลั่นดวยความสะใจเมื่อ 
เพ่ือนสนิทเสียทา ท้ังคูจึงไมทันสังเกตวามีรถยนตสีทองคันหน่ึงคอย   ๆชะลอความเร็ว 
ลง กอนเจาของรถจะบีบแตรจนเสียงดังสนั่น
 ปน-น-น              
 สองนักศึกษาสะดุงสุดตัว ครั้นพอเหลียวขวับไป สินีนุชกับหอมน้ำก็หนา 
ซีดเผือด
 “สงสัยจะเปนเจาของบานวะหอม แกรีบเอามือออกมาเร็ว!” เจาของโทรศัพท 
หันมาเรง โดยไมรูวาเพ่ือนอยากทำเชนน้ันเหมือนกัน ถาไมติดวา...
 “เขน เราเอามือออกไมได!” 
 หอมน้ำท่ีลงมายืนกับพ้ืนหนาเสีย ตัวการทำหนาเล่ิกล่ัก มองเพ่ือนท่ีพยายาม 
ดึงมือจากรั้วแลวตั้งทาจะไปชวย ทวาคนในรถกลับกดแตรอีก หนำซ้ำคราวนี้ยัง 
ลากเสียงยาวกวาเดิม 
 “เอาไงดีวะ” 
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 สินีนุชหันรีหันขวางลนลานตาม ตัดสินใจทิ้งเพื่อนชั่วขณะ กาวไปหารถที่ 
คาดวานาจะเปนของเจาของบาน กอนผงะเมื่อบานประตูขางคนขับเปดผางออก
 “พวกคุณมาทำอะไรที่หนาบานผม”
 น้ำเสียงที่ดุพอ ๆ กับสีหนาของผูพูดทำใหคนถูกถามกลืนน้ำลายเอื๊อก ตอบ 
ตะกุกตะกัก
 “เออ...พวกหนู ไมสิ...พวกดิฉัน เอย พวกเขน” นักศึกษารางปอมตกใจ 
จนสับสนกับสรรพนาม แลวคอยเลือกใชอยางหลงักับคนตรงหนาท่ีคะเนอายุอานาม 
แลวนาจะมากกวาตนเปนสิบป 
 “พวกเขนเปนนักศึกษาฝกงานจากบริษัทสรางศิลป ๒๐๐๐ คะ พอดีเขนกับ 
เพ่ือนมาหาโลเกชั่นสำหรับถายละคร แลวเห็นบานพ่ีสวยดี เลยหยุดดูกันนะคะ” 
 สินีนุชรีบอธิบาย รายยาวถึงคณะและสถาบันการศึกษาเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ 
วาพวกตนไมใชขโมยขโจรท่ีไหน หากชายหนุมในชุดเส้ือเช้ิตแขนยาวกับกางเกงผาสีดำ 
กลับทำหนาดุกวาเกา ทั้งยังกาวฉับ ๆ ไปทางหอมน้ำที่แขนยังติดคารั้ว เธอจึงกลัว 
เขาจะเห็นวาพวกตนแอบถายคลิปบานโดยไมไดรับอนุญาต มือเลยเผลอควาทอนแขน 
หนาเขา
 “เด๋ียวคะพี่ เขนยังแนะนำตัวไมจบ”
 ชายหนุมหันขวับ มองแขนที่ถูกนักศึกษาจับไว สายตาบอกชัดถึงความ 
ไมพอใจ สินีนุชจึงรีบปลอย
 “ขอโทษคะพี่” ผูพูดเสียงออยแลวเปลี่ยนเปนดัง “อยามัวดูบานดิหอม 
มาแนะนำตัวกับพี่เขาหนอย” 
 คนเอยสงสัญญาณเรงใหรูวาไมสามารถถวงเวลาไดแลว หอมน้ำเลยลนลาน 
หนัก พยายามดึงแขนท่ีแดงช้ำออกจากร้ัว และในจังหวะท่ีเจาของบานใกลถึงตัว ก็ 
เปนโชคดีที่หญิงสาวดึงแขนออกมาจนสำเร็จ...พรอมกับรางเซถลา  
 “เหวอ-อ-อ” 
 เจาของรางเพรียวรองเสียงหลงเมื่อหงายหลัง จากหางตาเห็นใครคนหนึ่งอยู 
เบื้องหลัง จึงหวังวาคนคนนั้นจะชวยรับตัวไวไมใหกระแทกพื้น ทวาในเสี้ยววินาท ี
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นั้นเอง ผูเปนความหวังสุดทายกลับเบ่ียงตัวหลบ
 นักศึกษาสาวเลยหลนกระแทกพื้นดังแอก แตโชคยังดีที่ศีรษะหงายลงบนเป 
สินีนุชพอดี สวนเจาของกระเปาถลามาหาเพื่อนท่ีนอนรองโอดโอย
 “หอม แกเปนอะไรหรือเปลา”    
 สินีนุชตกใจ ละล่ำละลักถามคนท่ียังกำไอโฟนแนน สวนคนเจ็บคอย  ๆ ลืมตา 
รูสึกเหมือนมีดาวลอยหมุนวนเหนือศีรษะแบบในการตูน กระทั่งอาการมึนคลายลง  
เธอก็เห็นใบหนาชายคนหนึ่ง 
 เขาไมไดยอตัวลงมาชวยประคองเธอเหมือนสินีนุช แตกมศีรษะมองลงมา 
และแมอยูในมุมต่ำกวาปกต ิ หอมน้ำก็ดูออกวาชายผิวขาว ผมสั้นทรงเรียบรอยซึ่ง 
เปนเจาของบานเปนคนตัวสูง ไมใชสูงหนา แตเปนคนสูงโปรง สวนนัยนตาช้ันเดียว 
ภายใตกรอบแวนบางสีดำเหนือจมูกโดงเปนสันกับริมฝปากหนานั้นดูด ุ ซึ่งคงเปน 
เพราะไมพอใจเธอกับเพ่ือน 
 หญิงสาวตั้งขอสังเกตทั้งที่ยังมึนงง กอนเห็นสายตาชายหนุมเคลื่อนไปทาง 
ขาเธอนิดหน่ึง แลวเขาก็ขมวดค้ิว
 “ไอหอม ๆ” 
 ความสนใจของคนบนพ้ืนเบนกลับสูผูอยูขางกาย หญิงสาวใจคอไมดีเม่ือรูสึก 
เย็นหวิวตรงชวงขา ทั้งเพื่อนยังหนาเบ          
 “มีอะไรเขน เราขาหัก กระดูกโผลเหรอ” คนถามหนาเสีย กอนหนาชาหลัง 
ไดคำตอบ
 “เปลา แตกระโปรงแกมันเปด”
 หอมน้ำลุกน่ังพรวด ลืมอาการมึนเปนปลิดท้ิงหลังผงกศีรษะเห็นกระโปรงจีบ 
รอบตัวส้ันเทาเขาของตนถลกเปดถึงเอวจนเห็นกางเกงช้ันใน หญิงสาวหันไปหาเพ่ือน 
ดวยใบหนาแดงจัด ดวงตามีน้ำคลอเบาดวยความอับอายสุดขีด สินีนุชเลยรีบแก 
สถานการณดวยการประคองอีกฝายยืน ทำเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน
 “พี่คะ เมื่อกี้เขนกับเพื่อนยังไมไดแนะนำตัวเลย นี่เพื่อนเขนคะ ชื่อหอมน้ำ 
วาสิตา สวนเขนชื่อสินีนุช วงศเกลา...อาว แกหยิกเราทำไม” สินีนุชเอ็ดเพื่อน 
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ที่กมหนางุด
 ไอเขนบา แคถูกเห็น กกน.ก็แยแลว ยังจะบอกชื่อจริงใหเขารูอีก
 หอมน้ำคิดแตไมพูด เหลือบมองชายหนุมแปลกหนาที่เพิ่งเห็นตัวเองโป 
คร้ันพอเห็นเขายังจองอยู หญิงสาวก็รีบหลุบตาต่ำ หนาแดงก่ำกวาเดิม
 ขณะอีกฝายมองสองนักศึกษาที่ยังไมแนใจวาเปนนักศึกษาฝกงานจริงตาม 
คำกลาวอางหรือไม แตจากทาทางเปน  ๆ เก  ๆ  กัง  ๆ อยางนอยเขาก็อุนใจไดวา 
คงไมใชหัวขโมยแน 
 ชายหนุมสำรวจคนผิวคล้ำรูปรางเล็กปอมที่ไวผมยาวประบาและเปนคนพูด 
มาตลอดตั้งแตศีรษะจดเทา เห็นเครื่องหนาเขม โดยเฉพาะดวงตาคม ก็เดาได 
ไมยากวาเปนคนภาคไหน สวนอีกคนที่เอาแตกมหนางุด แวบหนึ่งที่สบตากัน เขา 
เห็นดวงตาคมคลายอีกคน ทวาสวยกวา
 เจาของบานมองผิวสีน้ำตาลละเอียดบนดวงหนารูปไขซึ่งเขมขึ้นเพราะความ 
อาย ริมฝปากบางใตปลายจมูกโดงเมมสนิทราวไมตองการพูดอะไรนอกจากไปให 
พน ๆ จากตรงนี้ ชายหนุมดูอากัปกิริยาสองนักศึกษาครูหนึ่ง จึงแทรกขึ้นเม่ือผูบอก 
วาชื่อสินีนุชยื่นนามบัตรจากบริษัทละครให
 “ผมไมสนใจ” เขาเอยสั้น  ๆ ไมแมแตจะชำเลืองมองแผนกระดาษเล็ก  ๆ 
คนย่ืนจึงอึ้งไป
 “งั้นชวยเก็บนามบัตรไวไดมั้ยคะ เผ่ือพี่เปล่ียนใจ” 
 “ไม ผมไมชอบใหใครมาวุนวายในบานผม” 
 เจาของบานยืนยัน สินีนุชเลยหวานลอมตามประสาเด็กรุนใหมไฟแรงและ 
ไมอยากควาน้ำเหลวตั้งแตงานแรก
 “ละครเรื่องนี้คุณธันวากับคุณณัชชาเลนดวยนะพี่ ถาพี่อนุญาตใหกองละคร 
มาถาย พี่จะไดเจอพวกเขาดวยนา” นักศึกษาสาวเอยถึงธันวากับณัชชา พระเอก 
นางเอกยอดนิยมอันดับตน ๆ ของประเทศ
 “ผมไมใชคนบาดารา” ชายหนุมตอบเสียงเรียบจนผูพยายามหวานลอม 
หนาหงาย เขาหันหลังกลับสูพาหนะอยางไมไยดี แตสินีนุชยังตื๊อไมเลิก
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 “งั้นเขนขอเบอรพี่ไดเปลาคะ ไวใหคนในกองถายโทร.มาคุยดวยนะคะ”
 รางที่อยูในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวหยุดกึก สินีนุชกับหอมน้ำไมแนใจวาอีกฝาย 
ถอนใจหรือเปลา เพราะไดยินเสียงคลายลมเบา ๆ กอนเจาตัวหันมา
 “เปนถึงนักศึกษาชั้นปที่สี่ดานการสื่อสาร แตพวกคุณไมเขาใจสิ่งที่ผมส่ือสาร 
หรือวา ผมไมสนใจ และไมตองการใหใครมาวุนวาย” 
 ชายหนุมหนาน่ิง ไมมีรองรอยของความโกรธ แตน่ันกลับทำใหสองนักศึกษา 
กลัวยิ่งกวาตอนถูกพี่ในกองถายเอะอะเสียงดังใสเสียอีก โดยเฉพาะประโยคตอมา 
ที่ทำเอาทั้งคูขนลุก     
 “หรืออยากใหผมแจงสถาบันวาพวกคุณไมมีมารยาท ละลาบละลวงแอบถาย 
บานผม” นัยนตาชั้นเดียวใตแวนสายตามองยังไอโฟนในมือที่ถลอก หอมน้ำเลยรีบ 
เบี่ยงตัวหลบพรอมใชมืออีกขางปกปดหลักฐาน “ผมรูทั้งชื่อสถาบันคุณกับชื่อจริง 
พวกคุณแลวนะ ถายังคุยกันไมรูเร่ืองอีก คงตองมีใครเรียนไมจบกันบาง”
 พูดจบชายหนุมก็กาวขึ้นรถยนต กดรีโมตเปดประตูรั้ว ขับพาหนะวิ่งฉิว 
สูตัวบาน ปลอยใหหญิงสาวสองคนสบตากันเล่ิกล่ัก
 “ไอหนาดุขี้เตะมันจะไปฟองมหา’ลัยอยางที่พูดม้ัยวะหอม”
 “ไมรูสิ” หอมน้ำสายหนา นึกถึงคนมาดดีทาทางสะอาดสะอาน “เรากลับกัน 
เถอะเขน เขาอาจแคขูก็ไดนะ ไมยังง้ันเม่ือก้ีคงฉวยเอาไอโฟนกับลากเราไปแจงความ 
แลว ไมมายืนใจเย็นวาพวกเราอยางนั้นหรอก”
 “ก็จริง” สินีนุชยักไหล “สงสัยเขาคงเห็นแกที่แกยอมลงทุนโชวกางเกงลิง 
ใหดูเลยไมอยากเอาเรื่อง”
 “ไอบาเขน แกอยาเลาใหใครฟงเชียวนะ” 
 หญิงสาวทุบไหลเพื่อน กอนรองโอยเสียเองเพราะยังเจ็บระบมตามเนื้อตัว 
สวนคนถูกตีกลับหัวเราะเอิ๊กอากชอบใจเมื่อนึกถึงภาพหอมน้ำนอนแผหลาหงายทอง 
เหมือนกบ แถมยังกระโปรงเปดจนเห็นกางเกงใน แลวจู  ๆ  ระหวางที่สินีนุชกำลัง 
หัวเราะไปหยิบเปไปนั้นกลับมีเสียงเรียก
 “นอง ๆ”
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 พอทั้งคูหันตามเสียง ก็พบหญิงหนาจีนอายุประมาณสี่สิบ รูปรางเจาเนื้อ 
ในชุดกระโปรงกรุยกราย  
  “มีอะไรหรือคะ” หอมน้ำถามคนที่กำลังเดินมาหาพวกตน
 “ฉันช่ือกนกรัตน อยูบานขาง ๆ” คนเอยช้ีบานเด่ียวสองช้ันซ่ึงปลูกติดกับบาน 
สีขาว “เม่ือกี้ฉันไดยินวาพวกนองจะมาถายละครที่นี่เหรอ”
 “คงไมไดถายแลวละคะนา เจาของบานเขาไมอนุญาต” สินีนุชบอก สวน 
กนกรัตนคอนใสนักศึกษารางปอม ไมพอใจท่ีถูกเรียกวานา จึงแทนตัวเองเสียใหม
 “อาวเหรอ พี่ไดยินวามีธันวากับลูกนัทเปนพระเอกนางเอกดวย เสียดายจัง 
พี่ยิ่งชอบพวกเขาอยู” สีหนาผูพูดแสดงความผิดหวัง สองนักศึกษาจึงสบตากัน 
 “เขนก็เสียดายพี่ นึกวาจะไดมาถายละครที่บานสวย ๆ แตทำไงไดละคะ ก็ 
เจาของบานเขาไมยอม” สินีนุชแสรงทำเสียงเศรา
 “คนเม่ือกี้ไมใชเจาของบานหรอก”
 คนฟงเลิกค้ิวพรอมกัน
 “คนน้ันเขาชือ่ศวัส เปนลูกชายเจาของบาน” คนบอกลดเสยีง มองซายมอง 
ขวา “เขาเปนคนดุ ถาอยากถายจริง ๆ ทำไมไมขอกับคนพอละ คุยงายกวาลูกชาย 
เยอะ”
 “แตพวกหอมไมมีเบอรโทร.เจาของบาน เลยไมรูจะติดตอยังไงนะคะ” หนน้ี 
หอมน้ำทำหนาจอยบาง และไดผลเม่ืออีกฝายน่ิงไปครูหน่ึง แลวหยิบโทรศัพทมือถือ 
ขึ้นมา
 “พี่มีเบอร เอาไปสิ” สาวใหญบอกเบอรโทรศัพทของเพื่อนบาน 
 “ขอบคุณคะพ่ี” หอมน้ำย้ิมกวาง หล่ิวตาใหเพ่ือนเหมือนรูกัน สวนสินีนุชเอย 
 “แลวเจาของบานช่ืออะไรหรือคะ”
 “ชื่อคุณเปรมจะ เปรม จินตไท เขาเปนทหารใจดี พวกนองคุยดี ๆ นะ พี่ 
จะไดเจอธันวากับลูกนัท”
 กนกรัตนหัวเราะคิก สวนสองนักศึกษาฝกงานพลางหัวเราะเชนกัน 
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 เสียงลูกบิดประตูดังกอกแกก สองสามครั้งแลว 
เปดออกพรอมรางที ่แทรกเขามาในสภาพเหนื่อยออน พอล็อกประตูเรียบรอย 
เจาของหองก็ตรงไปท่ีตูเย็นขนาดเล็กใกลชั้นวางโทรทัศนที่อยูชิดผนัง 
 หอมน้ำเปดกระปองน้ำอัดลมดื่มอั้ก ๆ หลับตาปกับอุณหภูมิเย็นจัดและ 
ความซา รูสึกช่ืนใจหลังผานอากาศรอนมาท้ังวัน กระทั่งเคร่ืองดื่มหมดไปเกือบครึ่ง 
เธอก็วางลงพรอมเปดโทรทัศน      
 ภาพในจอกำลังโฆษณาน้ำอัดลมยี่หอที่เพิ่งดื่มเมื่อครู หญิงสาวถอยหลังมา 
ทางเตียงพรอมรีโมตในมือ พลางทิ้งตัวลงนั่งอยางลืมตัว
 “อูย-ย-ย”
 เจาของหองลูบกน ควานหายาทาแกฟกช้ำที่วางไวบนหัวนอน พบแลวจึงยืน 
หนาโตะเคร่ืองแปง เลิกกระโปรงจีบรอบตัวดูรอยแผลท่ีเกิดจากการลมกระแทกวันน้ี 
 หญิงสาวหนาเหยเกกับรอยเขียวปดตรงสะโพกซึ่งอยูไมหางรอยสีมวงจาง 
ที่เกิดจากเหตุการณลื่นตกบันไดตรงตึกคณะวันกอน เธอหนีบชายกระโปรงไวใต 
วงแขน บีบยาจากหลอดทาเบา ๆ  กระทั่งทั่วและเตรียมปลอยกระโปรงลงตามเดิม  
หอมน้ำก็หนาแดงก่ำ
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 กางเกงชั้นในสีสดสะทอนจากกระจกพรอมภาพความทรงจำตอนเย็น คิ้ว 
ไมเปนระเบียบยนชิดเม่ือคิดถึงคิ้วหนาขมวดยุงของชายชื่อศวัส จินตไท...
 พอนึกถึงหอมน้ำก็อยากรองไหดวยความอาย เพราะตอใหซุมซามแคไหน 
ก็ไมเคยหมดทาขนาดนี้ แตเมื่อประเมินมาดนิ่งเนี้ยบสะอาดสะอานวาละมายคลาย 
กลุ มชาวเกยประจำคณะ ริมฝปากบางจึงคอยแยมออก เขาอาจเปนแคพวก 
ชายเทียมก็ได ถึงไมรูสึกอะไรกับเธอ กอนกาวกลับสูเตียง คอย ๆ เหยียดขาอยาง 
ระมัดระวังเพื่อนั่งดูละครทีวี
 ภาพตัวละครในโทรทัศนดึงดูดความสนใจเจาของหองจนไมอาจละสายตาได 
แมแตตอนตัวรายสองตัวกรีดรองใสกัน เพราะกำลังสังเกตดูการทำละครอยางสนใจ 
ถาอาชีพเบื้องหลังไมใชสิ่งที่ตนกับเพื่อนสนิทใฝฝนจนตัดสินใจไปฝกงานในเทอม 
สุดทาย หอมน้ำคงเลือกปดโทรทัศนแลวตมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินไปแลว ไมใช 
ทนหิวเพ่ือรอดูละครกอน
 นัยนตาคมเหลือบมองซองบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปสารพัดรสชาติในลังขางไมโครเวฟ 
คะเนจำนวนอยางรวดเร็ววาพอเปนอาหารเย็นจนถึงส้ินเดือนหรือไม แลวก็โลงใจท่ีมัน 
เหลือพอดิบพอดี ไมตองเบิกเงินคาอาหารเพิ่มจากบิดา
 แวบหน่ึงสมาธินักศึกษาสาวก็ลอยไปหาครอบครัวท่ีอาศัยอยูในตัวเมืองจังหวัด 
ชุมพรดวยความคิดถึง รวมถึงขาวใหม นองสาวท่ีกำลังจะเรียนจบช้ันมัธยมหกและ 
เตรียมมาศึกษาตอยังกรุงเทพฯ ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งที่ทำใหหอมน้ำไมอยากรบกวน 
คาใชจายทางบานเพิ่มถาไมจำเปน เนื่องจากเห็นวาตอนนี้บิดามารดากำลังเก็บหอม- 
รอมริบทุนการศึกษาในอีกส่ีปขางหนาสำหรับนองอยู 
 หอมน้ำรูดีถึงฐานะครอบครัว แมไมตองอยูอยางจำกัดจำเขี่ย แตอาชีพ 
พนักงานธนาคารของบุพการีท้ังสองก็ใชวาจะทำใหตนกับนองจับจายใชสอยสุรุยสุราย 
ได ผิดกับสินีนุช เพื่อนที่เพิ่งสนิทสนมหลังเขาเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งมาจากจังหวัด 
ภูเก็ต รายน้ันแมมีทาทางมอม ๆ เซอร ๆ แตขาวของท่ีใชทุกช้ินกลับเปนของแทราคา 
แพงทั้งสิ้น เนื่องจากเจาตัวเปนบุตรสาวคนเล็กในจำนวนพี่นองสามคนของเศรษฐี 
ประจำอำเภอที่ทำธุรกิจหลากหลาย ทั้งประมง ฟารมหอยมุก รวมถึงรีสอรทอีก 
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สองสามแหง เพ่ือนในคณะส่ือสารมวลชนตางเรียกสินีนุชวาเปนผาข้ีร้ิวหอทองตัวจริง 
 นักศึกษาสาวอมยิ้มกับเพื่อนจอมเจาเลหซึ่งไมเคยถือตัวกับใคร ทั้งยังมี 
น้ำใจชวนตนไปอยูคอนโดมิเนียมที่ครอบครัวซื้อไวดวยกัน เพื่อเธอจะไดไมตองอยู 
ในหอพักหองเล็กแบบที่เจาตัวชอบคอนขอดบอย ๆ วา ‘เล็กเทาลูกแมวดิ้นตาย’
 หลังสมาธิเตลิดเปดเปง หอมน้ำก็กลับมาจดจอยังละครตามเดิม ทวาดูได 
ไมถึงหานาที โทรศัพทมือถือก็ดังขึ้น
 “สวัสดีคะ พี่โคก” เจาของโทรศัพททักทายผูจัดการกองถาย “พี่ไดรับคลิป 
บานจากเขนหรือยังคะ”
 “ไดแลว ที่พี่โทร.มาก็เรื่องนี้แหละ” อีกฝายสงเสียงสบายใจหลังพบสถานที ่
ถายทำละครแหงใหม “บานที่นองหอมกับเขนถายมาใชไดทีเดียวละ ดูดีกวาบานที่ 
พี่ตระเวนดูวันน้ีอีก เออ...แลวเขนบอกนองหอมมีเบอรเจาของบาน พี่เลยอยากได” 
 หอมน้ำจึงรีบบอกรายละเอียดไป 
 “ถาคุณเปรมอนุญาต เดี๋ยวพี่จะใหเขนกับนองหอมไปดวย” คนเอยพูดเอง 
เออเองโดยไมถามความเห็น
 “หาที่ด ีๆ ไดแลวคอยยังชั่วหนอย ขี้เกียจฟงพี่เจคแกบนเร่ืองนี้จะแย”  
 วาแลวก็วางสาย ปลอยใหรุนนองในกองถายกลืนน้ำลาย ดวยไมอยากพบ 
ชายหนุมทาทางเย็นชาคนนั้นอีก

รุงข้ึน ผูจัดการกองถายติดตอขอดูบานหลังสีขาวในชวงเย็น ดังน้ันหอมน้ำกับสินีนุช 
ในชุดเส้ือยืด กางเกงยีนกับรองเทาผาใบ จึงตองติดสอยหอยตามไปดวย
 “แกวาอาเฮียขี้เกกจะทำอะไรเราสองคนมั้ย” สินีนุชทำทาแหยงศวัสขณะนั่ง 
แท็กซ่ีตรงเบาะหลัง จนหอมน้ำอดขำกับฉายา ‘อาเฮียข้ีเกก’ ไมได 
 “แกกลัวดวยเหรอ” หอมน้ำยอนถามกลับ อีกฝายยักไหล
 “ไมอยากจะกลัว”
 “แปลวากลัว”
 “เออสิ” สินีนุชยอมรับงายดาย “ไมเห็นตอนเฮียมองเราสองคนหรือไง ถา 
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ใชสายตาฆาคนได เม่ือวานพวกเราคงตัวขาดเปนพัน ๆ ชิ้นแลว คนอะไรดุชะมัด” 
 “ใช แตวันน้ีเราคงไมตองกลัวเขาแลวละ...ม้ัง” หญิงสาวเติมคำวา ‘ม้ัง’ ตอทาย 
ดวยความไมแนใจ 
 คนขาง ๆ จึงสงสัย 
 “ก็คนอนุญาตคือพอเขานี่ เขาจะมาวาเราไดยังไง” หอมน้ำวา
 “ถูกของแกแฮะ” สินีนุชพยักหนาชา ๆ “เอาเปนวาถาอาเฮียหนาบูดเกิดองคลง 
แกก็พูดแบบตะกี้เลยนะ เฮียเขาจะไดหนาหงายมั่ง”
 “จา-า-า” หอมน้ำประชดดัง ๆ อีกฝายจึงหัวเราะชอบใจ
 กระท่ังเวลาผานไปราวย่ีสิบนาที รถแท็กซ่ีก็เล้ียวเขาซอยหน่ึงบนถนนสมเด็จ- 
เจาพระยา และจอดยังดานหลังรถยนตคันเกาของภิญโญ ผูนัดหมาย
 “สวัสดีคะ พี่โคก” ทั้งสินีนุชและหอมน้ำยกมือไหวชายผิวคล้ำรางผอมแหง 
พรอมกัน
 “สวัสดีนอง ไมตองไหวทุกครั้งก็ได พี่ไมใชศาลพระภูมิ” ชายหนุมผมฟู 
วัยเกือบสามสิบรับไหวดวยรอยยิ้ม
 “รูคะวาพี่ไมใชศาลพระภูมิ แตพวกเขนถูกสอนมาดีวาเจอผูใหญใหไหว” 
เจาของรางปอมยิ้มหวาน “แลวก็ไมอยากใหใครนินทาลับหลังวาเด็กสมัยนี้ไมม ี
สัมมาคารวะ”          
 “นี่หลอกดาพี่หรือเปลาวะเขน” คนฟงรูสึกทะแมง สินีนุชเลยรีบปฏิเสธ
 “เฮย เขนเปลานะพี่” เจาตัวเอย นึกในใจวาเธอหลอกดาทุกคนที่ชอบ 
เหมารวมดวยคำวา ‘เด็กสมัยน้ี’ ตางหาก 
 “ขอบใจนองหอมนะท่ีชวยพ่ี” ชายหนุมกลาวเปนงานเปนการ พลางจองมอง 
อีกฝาย
 “อา...ขอบคุณคะพี่โคก แตไมใชฝมือหอมคนเดียวหรอกคะ เขนก็ดวย”
 “อืม” ชายหนุมรับคำส้ัน ๆ เขาสงย้ิมใหนักศึกษาสาวหนาคม คนท่ีน่ังรถแท็กซ่ี 
มาดวยกันเลยหัวเราะหึ ๆ อยางรูทัน
 เสนหแรงอีกแลวไอหอม
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 สินีนุชอยากสั่นศีรษะกับนัยนตาพราวระยับของผูจัดการกองถายถาไมกลัว 
เสียมารยาท กอนเหลือบดูใบหนาคนถูกจองซึ่งกำลังกมงุด ไมรูจะวางตัวอยางไร 
กับสายตาของชายหนุมตรงหนา
 นักศึกษารางเล็กดูเพื ่อนคนสวยประจำคณะ ที่จะวาไปแลวยังสวยกวา 
ดาวมหา’ลัยรุ นเดียวกันเสียอีก ติดก็ตรงมักทำอะไรเปน  ๆ  จนบดบังความสวย 
หอมน้ำเลยไมโดดเดนเทาคนอื ่นที ่มักวางตัวเปนนางพญา เดินเหินงดงามทุก 
กระเบียดนิ้ว อยางไรก็ตาม ขอดอยเรื่องความซุมซามและความเปนกันเองกลับ 
ทำใหใคร ๆ รักหอมน้ำ เพราะดูเปนธรรมชาติ ไมถือตัวเชนคนอ่ืน     
 “อะแฮม เรากดกร่ิงเรียกคนในบานเลยม้ัยพ่ี” สินีนุชกระแอม รุนพ่ีเหลมอง 
คนขัดจังหวะนิดหน่ึงแลวพยักหนา 
 หลังกดกริ่งไมนานก็มีหญิงวัยกลางคนหนาตาเกลี้ยงเกลา ไวผมสั้น รูปราง 
ผอม เดินชา ๆ มาทางประตูดวยสีหนาระแวดระวัง ชายหนุมคนเดียวจึงแนะนำตัว
 “สวัสดีครับพี่ ผมชื่อภิญโญ มาจากบริษัทสรางศิลป ๒๐๐๐ ผมนัดคุณ 
เปรมไว ไมทราบวากลับมาหรือยังครับ”
 “แลวสองคนนั่นใครคะ” 
 “เปนนองนักศึกษาฝกงานในกองถายครับ ชื่อหอมน้ำกับสินีนุช”
 สองนักศึกษายกมือไหวตามคำแนะนำ สวนผูอยูในชุดเสื้อเชิ้ตแบบผูใหญ 
กับกางเกงผาขายาวมองสำรวจทุกคนครูหนึ่งแลวบอก
 “คุณเปรมคอยอยูในบาน” คนพูดเปดประตูใหทุกคนกาวเขาไป 
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