
ผมจะพาโกศใส่กระดูกของคุณไปฮันนีมูนด้วยกัน 
| โดย ภาคินัย
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 “แก้วสุดท้ายต้องวอดก้าเพียว ๆ โว้ย ชาติเสือต้องไว้ลาย    
ชาติชายต้องคอแข็ง!”
	 เสียงของ	ประยุทธ	ร้องบอกกับ	โรม	ว่าท่ีเจ้าบ่าวคนใหม่ท่ีจะ																																																																					
เข้าประตูวิวาห์คนแรกของกลุ่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า	 ชายหนุ่มร่าง												
ผอมบางในชุดเสือ้เช้ิตสชีมพูในสภาพเมาแอ๋จนแทบยืนไม่ไหว	จ�าต้อง																																																																														
รับแก้ววอดก้าจากเพ่ือนรักข้ึนมากระดกเข้าปากตามค�ายุยงของเพื่อน
ในกลุม่ท่ีนดักนัมาเลีย้งสละโสดให้กบัเพือ่น	เสยีงเฮดงัข้ึนลัน่ร้าน	ท�าเอา	
บี	 แฟนสาวท่ีติดสอยห้อยตามชายหนุ่มมาด้วยหันมองรอบข้างอย่าง
เกรงใจลูกค้าคนอื่น	 ๆ	 ในร้าน	 จริงอยู่วันนี้น่าจะเป็นวันที่เธอกับโรมมี
ความสุขท่ีสุดท่ีก�าลังจะได้สร้างครอบครัวด้วยกัน	 ได้มาปาร์ตี้สละโสด	
แต่กระนั้นร้านนี้ก็ไม่ใช่พื้นท่ีส่วนตัว	 การมาเอะอะโวยวายไม่ใช่สิ่งท่ี											
ควรท�า	บีสะกดิชายคนรกัหลายครัง้แล้ว	แต่ดเูหมือนจะไม่ได้ผลนกั	เมือ่
เหล้าเข้าปากอะไรก็ฉุดไม่อยู่	 โชคดีท่ีเธอพาเพื่อนสาวมาด้วยสองคน																																																																																	
จึงยังพอมีเพ่ือนคุย	 ไม่อย่างนั้นคงนั่งเหงาคนเดียวแน่	 เพราะเธอเอง
ไม่ชอบดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์กบัคนไม่สนทินกั	เอาไว้วันมะรืนท่ีเป็น	
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Hen Night1	ของเธอบ้าง	เธอจะเอาให้สุดไปเลย	
	 “โรม...กลบักนัเถอะ	ดกึแลว้	พรุง่นี้บตีอ้งท�างานแต่เช้า”	ไม่ใช่
ครั้งแรกท่ีหญิงสาวสะกิดชายคนรัก	 และก็ไม่ใช่ครั้งแรกเช่นกันท่ีเขา										
หันมาบอกว่า	
	 “ขออีกห้านาทีนะบี”
	 หญิงสาวถอนหายใจอย่างเบ่ือหน่าย	 ก่อนจะหันไปหา	 ไอซ์ 
กับ	แพร	สองเพื่อนรักที่นั่งอยู่ร่วมโต๊ะเดียวกัน	 เกรงใจเพื่อนที่ต้องมา
นั่งเซ็งอยู่ด้วยทั้ง	ๆ	ที่ไม่ใช่หน้าที่เลยสักนิด	แต่บีก็ไม่อยากเป็นผู้หญิง
ที่มางานเลี้ยงสละโสดของโรมเพียงคนเดียว	ครั้นจะไม่มาเขาก็ไม่ยอม	
แต่ในวนังานเลีย้งของเธอ	เธอจะไม่ให้โรมไปด้วย	เพราะรูว่้ามันไม่สนกุ
เอาเสียเลย	
	 “แก...แกจะกลบัก่อนกไ็ด้นะ	ฉันว่าน่าจะอีกพกันงึแหละ”	บีบอก																																																																													
กบัเพือ่นสาวท้ังสองคน	ไอซ์ได้ยนิเช่นนัน้กย้ิ็มแห้ง	ๆ 	ให้เพ่ือนรักพลาง
บอกอย่างจ�าใจ
	 “งั้นฉันคงต้องกลับแล้วนะแก	ถ้ากลับดึกกว่านี้แฟนด่าแน่	แก
ไม่ว่าใช่ไหม	?”	คนเป็นเพื่อนเอ่ยถาม	บีรีบปฏิเสธทันทีอย่างไม่ต้องคิด
	 “เฮ้ย...ไม่เลย	 ฉันต้องขอบใจแกซะอีกท่ีอุตส่าห์มานั่งเป็น
เพื่อน...ยายแพร	 ถ้าแกจะกลับด้วยเลยก็ได้นะ	 ฉันไม่ว่า”	 เมื่อเห็นว่า
ไอซ์ก�าลังจะกลับแล้วจึงหันไปบอกเพื่อนอีกคน	แต่ทว่าแพรส่ายหน้า
	 “ไม่เป็นไร	แกก็รู	้บริษัทฉันให้	WORK	FROM	HOME	พรุ่งนี	้																																																																																										
จะตื่นสายยังไงก็ได้	 ท่ีส�าคัญฉันไม่มีแฟนมาบ่นด้วย”	 แพรแอบแขวะ
เพื่อน	ไอซ์ได้ยินเช่นนั้นก็เบ้ปากแล้วคว้ากระเป๋าขึ้นมาสะพายไหล่
	 “ย่ะ!	 แม่คนโสด	 ถ้าอย่างนั้นฉันกลับก่อนนะยายบี	 ยายแพร	
แล้วไว้เจอกันวันมะรืน	 วันของสาว	ๆ	อย่างพวกเรา	 วันนั้นฉันจะเมา
	 1	Hen	Night	หรือ	Bachelorette	Party	หมายถึง	 การจัดปาร์ตี้อันน่าจดจ�าเพื่อเฉลิมฉลองส่งท้าย
ความโสดให้กับว่าที่เจ้าสาวที่ก�าลังจะเข้าประตูวิวาห์	หรือเรียกง่าย	ๆ	ว่า	‘ปาร์ตี้สละโสด’	นั่นเอง	ซึ่งประเพณีนี้ได้
ถูกริเริ่มมาจากทางประเทศทางฝั่งตะวันตก	ในปัจจุบันการจัดเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้สละโสดให้เพื่อนสาวได้รับความนิยม
อย่างมากในประเทศไทย	เนื่องจากเป็นงานที่สาว	ๆ 	จะได้ถือโอกาสแต่งตัวกันตามธีมอย่างสนุกสนาน	และปาร์ตี้กัน
อย่างสุดเหวี่ยง



เรื่องผีเขียน
| โดย ปราปต์
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พูดถึงค�าว่า ‘โรงแรม’ ภาพแรกที่ปรากฏในหัวคนส่วนมากมักจะเป็น
สถานที่โอ่โถง หรูหรา	หลาย	ๆ	คนนึกถึงบันไดโค้งปูพรม	เหนือขึ้นไป
เป็นแชนเดอเลียร์	ประดับรูปภาพ	รูปสลัก	แจกันดอกไม้สวยอลังการ	
หรือหากเล็กลงมาหน่อย	 อีกหลายคนก็จะนึกถึงโรงแรมบูติกท่ีขนาด
พื้นท่ีแปรผกผันกับสไตล์	 ปรับปรุงจากตึกเก่า	 ยึดธีมวินเทจ	 คู่กันกับ
คาเฟ่เก๋	ๆ	เหมาะแก่การถ่ายรูปเรียกไลก์
	 สิ่งก่อสร้างตรงหน้าไม่มีอะไรใกล้เคียงกับภาพจ�าเหล่านั้นเลย	
	 แม้ตอนนีค้วามมดืจะปกคลมุจนเหลอืแต่แสงไฟละลาน	แต่ภาพ
เมื่อตอนที่มาถึงช่วงกลางวัน	ก็ยังประทับอยู่หลังม่านตา
	 มันคืออาคารสูงใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมทึบตัน	 ตัวอาคารทาสีขาว	
เจาะช่องส�าหรบัหน้าต่างกรกุระจก	มรีะเบียงเป็นกล่องเลก็ตืน้ย่ืนออกมา																																																																												
คู ่กันกับพัดลมเครื่องปรับอากาศของแต่ละห้อง	 เสมือนภาพท่ีถูก																																		
คดัลอก	-	วางจนเตม็ความกว้างและสงูของตวัอาคาร	และอาคารนัน้กถ็กู																																																																																					
คัดลอกแล้ววางเรียงอีกนับร้อยอาคาร	เป็นเมืองอันลานตา	ดูเหนือจริง	
ยิง่แต่ละอาคารล้วนเก่าโทรม	มร่ีองรอยอนักาลเวลาฝากไว้ดจุความลับ	
ผู้ก้าวเข้ามาใหม่จึงย่ิงรู้สึกถูกข่มขวัญ	 คลับคล้ายเดินผ่านสนธยากาล	
มาสู่ห้วงพิศวง	
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	 ไม่เช่ือก็ต้องเชื่อ	 นี่คือท่ีพักท่ีใกล้ท่ีสุดกับศูนย์แสดงสินค้า				
และการประชุมใหญ่ยักษ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น	ๆ	ของประเทศไทย	
จากโครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ระดับเมืองเมืองหนึ่ง	
วันนี้เมืองนั้นมีสภาพไม่ต่างจากชุมชนแออัด	 ถนนระหว่างอาคารอัน
เชื่อมไปยังตัวศูนย์ฯ	ไม่เคยว่างจากแพจราจร	ผู้คนขวักไขว่	ใต้อาคาร
เตม็ไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารรมิทาง	ขณะท่ีหอพกัด้านบน	บางส่วน																																																																																	
ถกูแบ่งให้เช่ารายคนืส�าหรบัผูเ้ดนิทางมาใช้บรกิารศนูย์ฯ	แล้วไม่สะดวก
เดินทางกลับ	 เพราะจวบจนบัดนี	้ รถไฟฟ้าสายใด	ๆ	ก็ยังคืบคลานมา																																																																												
ไม่ถึงเสียที	 แถมสภาพรถติดลามจากข้างในเมืองแห่งนี้ไปถึงถนน
หนทางด้านนอก						
	 “ช่วยมั้ยคะ	?”	คนที่ตุหรัดตุเหร่มาด้วยกันเอ่ยปาก	คงเพราะ
เห็นเธอวางกระเป๋าสัมภาระลงกับบาทวิถีแล้วเงยหน้าปาดเหงื่อ	
	 แม้จะมืดมากแล้ว	 อากาศกลางเดือนเมษายนก็ยังไม่ทุเลา																	
ความระอุ	
 รวงผึง้กะพรบิตา	ก้มกลบัมาหาเจ้าของค�าอาสา	บอกว่าไม่เป็นไร	
	 เกิดเป็นนักเขียนเมืองไทยก็อย่างนี้	 ท่ีจริงอีกฝั่งของตัวศูนย	์												
มโีรงแรมเลก็	ๆ 	สภาพดตีัง้อยู่ด้วย	เรยีกรถให้ไปรบัจากตวัศนูย์ฯ	ได้เลย																																																																													
แต่รวม	ๆ	แล้วค่าบริการไม่น้อยเหมือนขนาดตัวโรงแรม	รวงผึ้งจึงจ�า
ตัดใจเลือกเข้าพัก	‘โรงแรม’	ซึ่งเธอและคนข้าง	ๆ 	ก�าลังจะจดปลายเท้า
ไปถึงนี้
	 บ้านของหญิงสาวอยู่อีกฟากเมือง	 กว่าจะเดินทางมาถึงท่ีนี่ก็
แทบรากเลือด	จะให้ไป	ๆ	กลับ	ๆ	ติด	ๆ	กันคงหงายผลึ่ง	ถ้าไม่เพราะ
ศูนย์ประชุมแห่งเก่าปิดท�าการเพื่อบูรณะใหม่	 งานหนังสือต้องย้ายมา
จัดที่นี่แทน	รวงผึ้งคงไม่นึกจะมาเหยียบเลย	
	 ท่ามกลางเสียงบ่นสาปของเหล่านักอ่าน	 ว่าด้วยความยุ่งยาก			
ในการเดนิทางมาร่วมงาน	ตวันกัเขียนต้องกลนืค�าบ่นลงคอ	-	อย่างน้อย																																																																																			
ก็กลืนไปครึ่งหนึ่ง	หาไม่จะชวนให้รู้สึกว่า	ขนาดนักเขียนซึ่งเป็นหนึ่งใน



ฝันร้าย
| โดย กวิตา
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 กานดาไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหน่ึงตัวเองต้องมาตกอยู่ใน           
‘ฝันร้าย’ มองอย่างไรก็ไม่เห็นทางตื่นหลุดจากฝัน…
	 หลังศิลปินวงต่างประเทศที่	กานดา	เฝ้าติดตามเป็นแฟนคลับ
มานาน	ประกาศแยกวงเพือ่แยกย้ายกนัไปเตบิโตตามเส้นทางของตวัเอง																																																																											
หญงิสาวกเ็ฝ้ารอคอยคอนเสร์ิตอ�าลามาโดยตลอด	พอได้ยินข่าวว่าจะมี
การจดัคอนเสร์ิตกูด๊บายท่ัวท้ังเอเชีย	โดยมปีระเทศไทยเป็นเวทีสดุท้าย	
หญิงสาวจึงหมายมั่นในใจว่า	 จะไม่มีทางพลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่าง	
เด็ดขาด	 ท่ีผ่านมาหญิงสาวไม่เคยได้มีโอกาสไปงานคอนเสิร์ตเพื่อดู
ศิลปินที่ตัวเองรักเลยสักครั้งเนื่องจากไม่สามารถหาเวลาลางานได้
	 เพราะเป็นคอนเสร์ิตอ�าลาครัง้สดุท้าย	ไม่รูว้นัไหนพวกเขาจะได้																																																																											
กลับมารวมตัวกับครบวงอีก	 การแย่งชิงบัตรคอนเสิร์ตจึงแทบกลาย										
เป็นสงครามขนาดย่อม	 แค่แฟนคลับในประเทศก็มากพอแล้ว	 ยังมี																
แฟนคลับต่างประเทศอยากบินตรงมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้อีก	 ไม่มีทาง
ท่ีบัตรคอนเสิร์ตจะเพียงพอกับความต้องการ	 ขนาดกานดาท่ีคิดว่า
เตรียมตัวดีแล้ว	ตื่นมาตั้งตารอเข้าแถวกดบัตรหน้าเคาน์เตอร์จ�าหน่าย
บัตรตั้งแต่เช้า	 ท้ังยังจ้างคนอื่นให้ไปช่วยกดบัตรออนไลน์ให้	 สุดท้าย																					
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ยังต้องพบกับความผิดหวัง	 หญิงสาวไม่ได้บัตรมาไว้ในมือ	 จ�าต้องซื้อ
บัตรคอนเสิร์ตจากนายหน้าซึ่งเพิ่มราคาขึ้นเป็นเท่าตัว
	 แน่นอนว่ามีบางคนท่ีรูเ้รือ่งนีม้องว่าเธอบ้าไปแล้วกบัการทุ่มเท
เงินเก็บหลักหม่ืน	 เพียงเพ่ือกลุ่มคนท่ีไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเธอมีตัวตนอยู่บน
โลกใบนี้	 แต่เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มคนท่ีเธอรัก	 เป็นกลุ่มคนท่ีคอย
เยียวยาจิตใจเธอในช่วงเวลาที่ความสิ้นหวังถาโถม	เพียงเพื่อให้ได้เป็น
ส่วนหนึง่ในงานคอนเสร์ิตอ�าลา	เงนิเท่านีส้�าหรบักานดาแล้ว	เทียบไม่ได้																																																																														
กับคุณค่าทางจิตใจซึ่งเธอได้รับกลับมาสักนิดเดียว
	 อีกอย่าง...กานดามองว่าความชอบของเธอนั้น	 ไม่ต่างอะไร
กับการที่คนเราชื่นชอบกีฬาฟุตบอล	คลั่งไคล้การสะสมหุ่นยนต์กันดั้ม	
หรือแม้กระท่ังกลุ่มนักอ่านซ่ึงชอบการสะสมหนังสือ	 คุณหญิงคุณนาย
ท่ีชอบสะสมเครื่องเพชร	 ขอเพียงไม่ได้ท�าให้ตนเองเดือดร้อนหรือท�า
ผู้อื่นเดือดร้อน	และอยู่ในขอบเขตที่รับได้	ไม่ท�าร้ายใคร	กานดาคิดว่า
ทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกหรือทุ่มเทให้กับความชอบของตัวเอง	 ส่วนคน
ท่ีมีความชอบไม่ตรงกันก็ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน	 เป็นเรื่อง																
พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งทุกคนพึงกระท�า
	 หลังจากได้บัตรคอนเสิร์ตมาไว้ในมือ	 กานดาแทบเก็บความ														
ตื่นเต้นดีใจไว้ไม่อยู่	รีบจัดการลางานล่วงหน้าไว้สองวัน	ด้วยตัวเธออยู่
ต่างจังหวัด	ไกลจากสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตไม่น้อย	ท�าให้ไม่สามารถ
เดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว	หญงิสาวจึงต้องมองหาโรงแรมที่พัก	
และเนื่องจากหมดเงินไปกับค่าตั๋วคอนเสิร์ตแล้ว	 กานดาจ�าเป็นต้อง
ประหยดัค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน	ๆ 	เงือ่นไขการค้นหาโรงแรมจงึเน้นท่ีราคา
ถูกไว้ก่อน	ต่อมาคือสามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดงานได้สะดวก
	 ในบรรดาคอนโดและโรงแรมมากมายใกล้กับสถานท่ีจัดงาน
คอนเสร์ิต	กานดาเลอืกโรงแรมขนาดเลก็สภาพพอใช้ได้แห่งหนึง่ผ่านทาง																																																																																																
เว็บไซต์ส�าหรับจองท่ีพัก	 ก่อนงานเริ่มหนึ่งวันหญิงสาวก็เก็บกระเป๋า
เสื้อผ้าขึ้นรถทัวร์	 ออกเดินทางตั้งแต่กลางดึกเพ่ือจะได้มาถึงโรงแรม
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 เสียงกริ่งสัญญาณหน้าประตูที่ทุกคนคุ้นเคยดังข้ึน ชายหนุ่ม													
คนหนึ่งรูปร่างผอมสูง	 เดินถือถุงพลาสติกใบโตหลายใบพะรุงพะรัง																																																																																							
ออกมาจากร้านสะดวกซ้ือ	ในถงุเหล่านัน้เตม็ไปด้วยเสบียงมากมายและ
สิง่ของจ�าเป็นส�าหรบัไปพกัค้างแรม	ไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคีย้ว	เครือ่งดืม่																																																																																		
สบู่	 แชมพู	 ยาสีฟัน	 เขาแบกของเดินไปจนถึงท้ายรถเก๋งสามประต	ู
ขนาดเล็กคันหนึ่งที่จอดรออยู่ริมถนนด้านหน้า
 ก๊อก ๆ ๆ
	 “ไอ้จักร	ปลดล็อกหน่อย!”
 พีรพงษ์	 ตะโกนบอกเพื่อนของเขาท่ีก�าลังนั่งอยู่ท่ีเบาะคนขับ	
ทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทที่ท�างานอยู่ที่บริษัทเดียวกันมานานหลายปี		
 กึก!
	 เสียงปลดล็อกประตูท้ายรถดังข้ึน	 ชายหนุ่มท่ีแบกของจน
เต็มไม้เต็มมือวางถุงเหล่านั้นลงแล้วเปิดประตูท้าย	 ก่อนจะก้มหยิบ																					
ข้าวของทั้งหมดใส่ไปข้างในจนหมด	เสร็จแล้วจึงเดินไปขึ้นรถ
	 “มึงซื้อเครื่องป้องกันมารึเปล่า	?”	จักรพรรดิ	 ที่เป็นคนขับรถ
ถาม
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	 “ซื้อสิวะ	ก็มึงพูดย�้าแทบจะทุกวันตั้งแต่ชวนกูมาแล้ว”	พีรพงษ์
บอกพร้อมกับท�าหน้าละเหี่ยใจ
	 จกัรพรรดเิป็นชายหนุม่หน้าตาด	ีแม้จะสงูไม่มากและดผูอมไป																																																																												
สกันดิ	แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อนสิยัเจ้าชู้ของเขา		จกัรพรรดชิวนพรีพงษ์
ไปใช้ช่วงเวลาในวันหยุดด้วยการพักผ่อนท่ีโรงแรมริมทะเล	 เผื่อจะได้
พบเจอกับสาว	 ๆ	 สวย	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ	
จักรพรรดิก็รับได้ท้ังหมด	 ขอแค่ให้เป็นผู้หญิงก็พอ	 พีรพงษ์เองก็เป็น
หนุม่โสด	เขาจงึไม่มปัีญหาในการเดนิทางมาด้วยกนัครัง้นีก้บัเพือ่นสนทิ																																																																															
ของเขา
	 “ว่าแต่	 เราไม่รีบกันไปหน่อยเหรอวะ	?	 กูว่าเราควรจะนอน								
เอาแรงก่อนสักคืน	แล้วค่อยเดินทางพรุ่งนี้ก็ได้”
	 พรีพงษ์ถามจกัรพรรด	ิพวกเขายอมท�างานล่วงเวลา	และสะสาง
งานทั้งหมดไม่ให้คั่งค้างเพื่อที่จะได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดอย่างเต็มที่	แต่
การออกเดินทางทันทีหลังจากเลิกงานในช่วงหัวค�่า	 มันก็ดูเหมือนจะ
เป็นการรบีร้อนไปสกันดิ	เพราะความอ่อนเพลยีจากการท�างานมาท้ังวัน																																																																											
อาจท�าให้คนที่ต้องขับรถเหนื่อยล้าจนเกินไปได้
	 “ไม่รีบหรอก	แบบนี้แหละดีแล้ว	 จะได้ไม่เสียเวลา”	คนขับรถ
ตอบ
	 “เสียเวลาอะไรวะ	?”
	 “เวลาจีบสาวไง”
	 “ถ้าทริปนี้อดแดก	 ไม่ได้สาวสักคน	 กูจะข�าให้”	 พีรพงษ์พูด												
น�้าเสียงเย้ยหยันเพื่อน	 แต่ก็ไม่มีการโกรธกันเพราะพวกเขามักจะ										
หยอกล้อกันแบบนี้เป็นประจ�าอยู่แล้ว

	 เส้นทางท่ีพวกเขาใช้เป็นถนนสายหลกัท่ีผูค้นใช้กนัอยูเ่ป็นประจ�า	
ในยามค�่าคืนเช่นนี้	 ปริมาณรถบนท้องถนนจึงลดน้อยลงไม่คึกคักเท่า
ช่วงกลางวนัหรอืตอนเย็น	ทว่าคนืนีบ้รรยากาศโดยรอบกลบัดเูงยีบกว่า
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 บรรยากาศลานวัดเก่าในยามค�่าคืนดูวังเวง	หมอกควันบาง	ๆ	
ลอยฟุ้งดั่งม่านกั้นพรางฉากหลังท่ีเป็นเจดีย์เก่าหักพังเอาไว	้ ร่างของ													
ผู้หญิงคนหนึง่ในชุดนางร�าก�าลงัออกท่าทางร่ายร�าอยูก่ลางลานแห่งนัน้							
ท่อนแขนวาดเป็นวงโค้ง	ปลายมอืดัดเว้าเข้าหาตัว	ผิวขาวผุดผ่องสว่าง
รับแสงไฟ	 เธอเปลี่ยนท่าทางขยับมือชิดติดกันเป็นมือพนม	 จากนั้น																																																																															
ค่อย	ๆ 	ย่อตัวลงจนอยู่ในท่าคุกเข่า	ที่ด้านหน้าของเธอมีชฎาสีทองวาง
อยู่บนฐานที่ตั้งซึ่งรองไว้ด้วยผ้าอีกชั้น	
	 หากมองจากด้านหลัง	 ภาพท่ีเห็นคือเธอก�าลังยกชฎานั้นขึ้น
จนสูงเหนือศีรษะ	 สองแขนเรียวงามกางออกเป็นองศาได้รูป	 จากนั้น
เธอค่อย	 ๆ	 เลื่อนมือท่ีถือชฎาลงมา	 แต่หาใช่เพียงแขนเธอเท่านั้นท่ี
เคลือ่นไหว	ศรีษะเธอค่อย	ๆ 	เบ่ียงหมนุ	รบักนักบัชฎาในมือท่ีเลือ่นลงมา	
ทันใดนัน้ใบหน้าของเธอหมนุกลบัมาอยู่ทางด้านหลงัอย่างผดิธรรมชาติ	
พร้อมกนักบัชฎาท่ีวางลงพอด	ีใบหน้าขาวซีด	ดวงตาเปลีย่นเป็นด�าขุ่น
และนองไปด้วยเลือดสีแดงเข้ม	เธอแสยะยิ้มกว้างอย่างวิกลจริต	แล้วก็
เปล่งถ้อยค�าที่ท�าเอาทุกคนผวา	
	 “มึงอยากให้กูตายมากใช่มั้ย!”
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	 หลงัสิน้เสยีงตะโกน	ความเงยีบงนัเข้ามาปกคลมุ	ขณะเดยีวกนั
อีกด้านหนึ่งในมุมกลับ	 ผู้คนหลายสิบชีวิตก�าลังยืนมองดูการแสดงนั้น
อยู่อย่างอกสั่นขวัญหาย	
 นพ	 ก�ากล้องถ่ายภาพด้วยมือท่ีเย็นเฉียบ	 เขารับหน้าท่ีถ่าย
ภาพนิง่ในกองถ่าย	แต่ยังไม่ถงึเวลายกกล้องข้ึนมาบันทึกภาพ	จงึได้แต่																				
ช่ืนชมด้วยตาและคิดไปว่าสิ่งท่ีเห็นช่างสมจริงจนเกินจริง	 แม้จะรู้ท้ังรู้
ว่านี่เป็นเพียงการแสดงของนักแสดงที่ชื่อ	ดาว	คอที่หมุนได้และเลือด
ท่วมหน้าก็มาจากฝมีอืของ	พี่รุ้ง	ช่างแต่งหนา้	เสื้อผ้ามาจาก	คิม	กับ	รี่                                                                            
แผนกเสื้อผ้า	ส่วนสถานที่ถ่ายท�าสุดหลอนนี่ก็ได้ ธี	รับผิดชอบในการ
จัดหา	กระนั้นนพก็ไม่วายรู้สึกเหมือนก�าลังยืนอยู่ในเหตุการณ์จริง	
 ‘นี่สินะ...พลังแห่งภาพยนตร์’	เขาคิดในใจ
	 ขณะท่ีนพก�าลังปล่อยอารมณ์ให้ซึมซาบกับสิ่งท่ีเห็นอยู่นั้น	
เสียงตะโกนจากผู้ช่วยผู้ก�ากับก็ดังขึ้น	
	 “คัต	เลิกกอง!”
	 หลังเสียงประกาศสิ้นสุด	 ความเงียบก็ถูกท�าลายด้วยความ
วุ ่นวายของผู ้คนจ�านวนมากท่ีเคลื่อนไหวเหมือนนกแตกรัง	 ดาว																																																																																																	
นักแสดงสาวลุกข้ึนยืนท้ังชุดท่ีใส่กลับหลังอยู่	 พี่รุ ้งพุ่งเข้าไปจัดแจง																																																																																																			
เช็ดคราบเลือด	 คิมกับรี่เข้าไปรีบจัดการเสื้อผ้า	 บรรดาช่างไฟพุ่งตรง
เข้าไปจัดแจงเก็บของและสายไฟ	 ทีมอาร์ตเข้าไปเก็บชฎาและท่ีวาง	
บรรยากาศเปลีย่นจากความเงยีบเม่ือครูเ่ป็นตรงกนัข้าม	ราวกบัทุกคน																																																													
รอสัญญาณปล่อยตัว	 จากนั้นก็พร้อมใจกันรีบเร่งจัดการงานให้เสร็จ																						
เพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น
	 นพหันไปทางเจดีย์เก่าแล้วยกมือข้ึนไหว้ครั้งหนึ่งก่อนเอ่ย				
“ผมขออนุญาตนะครับ”	 ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีเขามักท�าเป็นประจ�าก่อนจะถ่าย
รูปในศาสนสถานหรือสถานท่ีท่ีดูน่าย�าเกรง	 หลังจากขออนุญาตเสร็จ	
นพก็ยกกล้องขึ้นเก็บภาพบรรยากาศเบ้ืองหลังการท�างานเอาไว้ทันที	
ต่อด้วยภาพผู้คนท่ีก�าลังท�างานแข่งกับเวลา	 เขาหันกล้องไปทางดาว
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 “ท�าไมเจ้านายแกใจดีแบบนี้ล่ะมล นี่มันห้องหรูสุด วิวดีสุดของ
โรงแรมนี้เลยนะ ยกให้กันฟรี ๆ ได้ด้วยเหรอ”
 น�า้ค้าง	เอ่ยถาม	มลทริา	ท่ีเดินส�ารวจห้องสวที	พลู	วลิล่า	ด้วย
สายตาเป็นประกาย	ส่วนเธอนัน้ยนืรบัลมอยู่ตรงสระว่ายน�า้ท่ีอยู่ห่างจาก
ประตูกระจกของห้องพักไม่มากนัก	 จึงสามารถคุยกันได้แบบไม่ต้อง
ตะโกน	
	 “ก็แค่ยกให้พักสองคืน	 ไม่เห็นมีอะไรต้องคิดเยอะเลยนี่นา”		
มลทิราหยุดเดนิส�ารวจเพือ่หันไปมองหน้าเพือ่น	พอพูดจบกเ็ดนิส�ารวจ
ต่อ	โรงแรมที่ว่านี้ตั้งอยู่บนไหล่เขาที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้	
	 “สองคนืน่ะใช่	แต่คนืละเท่าไร...ห้าหม่ืนเชยีวนะ	มนัไม่ใช่ถกู	ๆ 																																																																												
โอเค	 เจ้านายแกรวย	 รวยท่ีแปลว่าลูกน้องเยอะ	 ถูกปะ	?	 แล้วท�าไม				
คนที่ได้ห้องนี้ถึงเป็นแก...แกคนเดียว”	น�้าค้างถามอย่างตั้งข้อสังเกต
	 “โอ๊ย!	น�้า!	แกคิดอะไรเยอะแยะเนี่ย	ก็ฉันเป็นเลขาเขาไหมล่ะ	
ฉันท�างานหนกัเพือ่เขา	บางวนักท็�าจนดกึดืน่	ถงึนีจ่ะไม่ใช่โบนสัปลายปี																																																																															
แต่ก็เรียกว่าโบนัสอย่างหนึ่งก็ได้	 เลิกสงสัยนู ่นนี่นั่นสักทีเถอะน่า																			
ฉันชวนแกมาเที่ยว	มาพักผ่อนนะ	แฮปปี้กับมันสิ”
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	 น�า้ค้างถอนหายใจแต่กย็อมพยกัหน้าให้	เดนิไปยืนขอบระเบียง
แล้วทอดสายตามองไปยังทิวทัศน์เบ้ืองล่าง	 บางทีเธออาจจะคิดมาก
ไปจริง	 ๆ	 และความจริงเธอเองไม่ได้ชอบโรงแรมหรูแบบนี้เท่ากับการ										
เดินทางแบ็กแพ็กไปตามสถานท่ีห่างไกลความเจริญ	 ชอบกางเต็นท์
นอนมากกว่าเปิดแอร์เย็นฉ�่าแล้วนอนอยู่บนเตียงนุ่ม	ๆ	อย่างนี้	
	 หากที่ต้องมาอยู่เหมือนผิดที่ผิดทางส�าหรับตัวเอง	ก็เพราะว่า
เพ่ือนรกัอย่างมลทิราเป็นคนกลวัผ	ีแต่กเ็ป็นคนท่ีโคตรงกเช่นกนั	ดงันัน้																																																																											
พอได้ห้องฟรีจึงไม่ปฏิเสธ	 ครั้นจะมานอนคนเดียวก็ไม่กล้า	 เลยต้อง	
ลากเธอมาเป็นเพื่อนด้วย	
	 ความจริงวิลล่าของโรงแรมนี้ก็ไม่เลวนักในความรู้สึกน�้าค้าง	
มันค่อนข้างเป็นส่วนตัวพอสมควร	 เพราะแต่ละหลังอยู่ห่างกันมาก												
แม้กระทั่งล็อบบี้ที่อยู่	‘ชั้นแปด’	ก็ต้องมีรถรับส่งจากห้องลงไปส่ง	การ
นับชั้นของท่ีนี่คือนับไล่ระดับตามราคาห้องท่ีไต่ระดับเขานั่นเอง	 และ
วิลล่าที่พวกเธอพักคืออยู่ชั้นบนสุด	นั่นหมายถึงว่าแพงสุดด้วยเช่นกัน
	 คิดมาถึงตรงนี้น�้าค้างก็อดคาใจอีกไม่ได้	 มลทิราเป็นเลขาท่ี
ขยันท�างานก็จริง	 แต่การให้ห้องพักราคาแพงขนาดนี้ก็ออกจะแปลก
อยู่สักหน่อย	 อย่างน้อยคนงกอย่างมลทิราก็น่าจะขอแปลงเป็นเงินเสีย
มากกว่า	
	 “คดิอะไรอยู่	ยังไม่หายกงัวลเรือ่งฉันเหรอ”	มลทิราเดนิมาหยุด
ยืนข้างเพื่อนแล้วยกแขนขึ้นกอดคอ
	 “เปล่าหรอก	ก�าลงัยืนดนูกน่ะ	นัน่ไง...บนต้นไม้นัน้	มนัท�ารงัอยู่																																																																												
เม่ือกี้พ่อนกแม่นกคาบอาหารมาป้อนลูก	 น่าเอ็นดูเชียว”	 น�้าค้างช้ีให้
เพื่อนดูรังนกบนต้นไม้สูงที่อยู่ใกล้ระเบียง	มลทิรามองตามแล้วยิ้ม	มัน
น่ารักจริง	 ๆ	 เพ่ือนของเธอช่างสังเกตและละเอียดอ่อนต่อสิ่งรอบตัว
เสมอ	
	 “ไปเล่นน�า้กนัดีกว่า	อากาศร้อน	ๆ 	แช่น�า้สระเย็น	ๆ 	ฟินแน่เลย	
ไปเถอะ”	ว่าแล้วก็ลากมือเพื่อนเข้าห้องไปเปลี่ยนชุดว่ายน�้า	


