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พล, นิกร, กิมหงวน 
สํานักพิมพ บรรณกิจเทรดด้ิง 

 
มนตรักท่ีหัวหิน 

ป.อินทรปาลิต 
 
  เจาคุณปจจนึก ฯ  เพิ่งกลับมาจากสํานักงานผลประโยชนของทานเมื่อสักครูนี้เอง  
ทานขับรถเกงคันใหญ และใหมเอี่ยมเขามาในบาน “พัชราภรณ”  และหยุดรถที่หนาตึก  เจาแหวรีบ
ออกมาจากหองโถงลงบันไดมาตอนรับ 
  ทานเจาคุณโบกมือ 
  “ไมมีของอะไรหรอกข้ึนไปเถอะ  ออ – เด๋ียวกอนโวย  เจาพลกับดิเรกอยูหรือ
เปลา” 
  เจาแหวน่ิงนึก 
  “รับประทานเมื่อตอนสายเห็นยังอยูนี่ครับ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ จุยปาก 
  “นี่มันเย็นแลว  ขาหมายถึงเวลานี้เจาสองคนนั่นนะ  อยูหรือเปลา” 
  เจาแหวชักฉิว 
  “รับประทานถาอยู  ก็หมายความวาไมไดไปไหนแหละครับ  รับประทานถาไมอยู
ก็หมายความวาออกไปเที่ยว หรือไปธุระนอกบาน”  เจาแหวพูดอยางหนาตาย 
  ทานเจาคุณกลืนนํ้าลายเอื๊อก  ยกมือเทาสะเอวมองดูเจาแหวอยางแปลกใจ 
  “มึงพูดยังไงวะอายแหว  น่ีมึงจะรวนกูยังง้ันรึ” 
  เจาแหวถอนหายใจดังเฮือกใหญ 
  “รับประทานอยาถือผมเลยครับ  รับประทานสมองของผมมึนงงไปหมดแลว  
แมกระท่ังตัวเองช่ืออะไรก็ตองนึกต้ังนาน” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ขมวดคิ้วยน  ทั้งฉิวและทั้งขัน 
  “เปนอะไรไปละ” 
  เจาแหวยิ้มกะเรี่ยกะราด 
  “รับประทานคุณหญิงทานแจกตะพดผมครับ  รับประทานผมทําแจกันในหองพระ
แตก  เลยโดนแจกตะพด  รับประทานหัวหวิดแตก  มึนไปหมดแลว” 



  คราวนี้ทานเจาคุณหัวเราะลั่น  พาตัวเดินข้ึนบันไดเลยเขาไปในหองโถง  แลเห็น
ละมอมสาวใชเกาแกของบาน “พัชราภรณ” กําลังยืนจัดดอกไมอยู  เจาคุณก็กลาวถามถึงพล  
และดร. ดิเรก  ไดความวาสองสหายพากันลงไปเดินเลนในสวนหลังบาน  เจาคุณปจจนึก ฯ ก็สง
กระเปาเอกสารใหสาวใชนําขึ้นไปไวในหองนอนของทาน  แลวเดินออกไปทางหลังตึก 
 
  ในเวลาเดียวกันนี้เอง  นายแพทยหนุมกับพลกําลังสนทนากันเงียบ ๆ อยูบนเสื่อ
จันทบุรีผืนใหญภายใตรมเงาของตนมะขามริมสระนํ้า  เจาคุณปจจนึก ฯ เดินเขามาหาสองสหายยิ้ม
ใหทาน 
  “นั่งซีครับคุณอา”  พลพูดยิ้ม ๆ 
  ทานเจาคุณทรุดตัวน่ัง  นายแพทยหนุมจัดแจงผสมวิสกี้โซดาบาง ๆ ใสแกวสงให
พอตาของเขา   
  “เอาเสียหนอยนะครับคุณพอ  แกรอนในกระหายน้ํา” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ  ยกแกวน้ําสีเหลืองขึ้นจิบ  แลวก็รวมวงสนทนากับ
สองสหายอยางสบายใจ 
  “หมูนี้อากาศมันรอนเหลือเกิน  รอนจนแทบจะทนไมไหว  ไปหัวหินกันเถอะวะ
พล  วันน้ีเพ่ือนของอาคนหน่ึงเขาไปหาอาท่ีสํานักงานผลประโยชน  เขาบอกวาเขาจองบังกะโลที่
โรงแรมหัวหินไวหน่ึงหลังรวม 3 วันต้ังแตพรุงน้ีเปนตนไป  แตวาลูกชายเขาเจ็บหนัก เขาไมอาจจะ
ไปไดขอใหอาไปแทนเขา  เขาจายเงินคาเชาบังกะโลลวงหนาไปแลวครึ่งหน่ึง  เราไปพักผอนกัน
เถอะวะพล  บังกะโลที่เขาจองไวเปนบังกะโลแถว ก. หลัง 5  อยูติดกับชายหาดทีเดียว” 
  นายพัชราภรณยิ้มใหทาน 
  “ไปก็ไปซีครับ  ผมกําลังปรึกษากับดิเรกจะชวนกันไปเที่ยวบางแสน  แตวายังหาที่
พักไมได  บังกะโลที่นั่นเต็มหมด” 
  “เออ  ถายั้งงั้นก็ไปหัวหินกับอาดีกวา  พรุงนี้ออกเดินทางเชามืด  ไปรถเร็วพิเศษ
ธนบุรี – หัวหิน  ออกจากสถานีธนบุร ี6.00 น." 
  ดร. ดิเรกพยักหนาชา ๆ  
  “ออไรน  ไปก็ไป  แลวก็เจาหงวนกับเจากรละครับ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาเบเมื่อกลาวถึงพอเทวดาทั้งสอง 
  “อยาบอกใหเจากรกับเจาหงวนมันรูเปนอันขาด  ไปไหนเอาอายกรกับอายหงวน
ไปดวยมีแตเรื่องอับอายขายหนาเขาเหลือเกิน  อาเกลียดความทะลึ่งของอายเสี่ย และเกลียดความ
ทะเลนความตะกละตะกรามของอายกร  แกคิดดูซ ี หัวหินนะเต็มไปดวยผูดีชั้นสูง  ลวนแตคน 
หญาย......คนกาว......แลวก็คนมีเกียรติทั้งนั้น  ถาเจากรกับเจาหงวนติดตามไปดวยมันก็คงไปทําให
พวกเราพลอยขายหนาไปตามกัน  อะไรก็ไมรายเทากับมันชอบกระเซาอา  หนารอนอยางนี้อารมณ



ของอาไมเยือกเย็นพอ  ดีไมดีก็จะเกิดฆากันตายขึ้น  ชาวหัวหินเขาถือกันวาถามีคนตายหนึ่งคน  
จะตองมีอีกหน่ึงศพ  นายอารีเสร็จไปหน่ึงแลว  ขืนเจากรหรือเจาหงวนไปดวย  อาก็อาจจะยงิเจากร
หรือเจาหงวนคนใดคนหน่ึงมองเทงอยูท่ีหัวหินน่ันเอง” 
  พลวา  “ถาขาดอายสองคนน่ันเราก็เหงาเหมือนกันนะครับ” 
  ทานเจาคุณย้ิมเล็กนอย 
  “จะเหงาอะไรวะ  เราไปกันต้ัง 3 คน  แลวก็ที่หัวหินนะมีที่เที่ยวถมไป  เชารถเกง
โรงแรมไปเที่ยวไหนก็ได  เขาตะเกียบ, มฤคทายวัน  หรือบานชะอําไดท้ังน้ัน”  แลวทานก็หันมา
ทางนายแพทยหนุม “ไปนะดิเรก” 
  “ออไรน  แตวา.....เราไปตากอากาศท่ีอินเดียไมดีหรือครับ  ไปเครื่องบินใชเวลา 10 
วันเหลือเฟอ  เราจะไดเขาปาลาสัตวกันใหสนุกสนาน  ทานมหาราชาไดทรงพระอักษรมาถึงผมวาน
น้ีเอง  รับสั่งวา  อยากจะใหผมไปเที่ยวอินดีย” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาปริบ ๆ 
  “อากาศเมืองไทยรอนจนกระทั่งน้ําลายในปากเดือดพลานแลว  ขืนไปอินเดียพอคง
จะรอนตายแน” 
  นายแพทยหนุมอมยิ้ม 
  “จริงซิครับ  ผมเองมีผมเต็มศีรษะยังรอนจนทนไมไหว  คุณพอไมมีผมแมแตเสน
เดียวเปนเร่ืองท่ีนาเห็นใจ” 
  “อาว....”  เจาคุณอุทาน  “เดี๋ยวก็ตูมเขาใหหลนลงไปในสระเลย  ขอเสยีทีเถอะวะ 
ดิเรก  อายเรื่องที่เกี่ยวกับกบาลพอนะอยางพูดถึงมันเลยนา  พอบอกตามตรงวามันยังไงก็ไมรูโวย  
ใครพูดถึงกบาลพอทีไรมันอดโมโหไมได  ใหด้ินตาย” 
  สองสหายมองดูหนากันแลวยิ้มใหกัน  พลเลื่อนจานแหนมมาทางเจาคุณปจจนึก ฯ 
  “ลองแหนมสักหนอยซีครับ  คุณอา” 
  “เออ  ดี” 
 
  เบื้องหลังพุมไมหางจากคนทั้งสามเพียงเล็กนอย  เจาแหวไดยืนฟงถอยคําที่เจา
คุณปจจนึก ฯ กับนายแพทยหนุมและพลสนทนาโตตอบกัน  เมื่อเขาใจดีแลว  เจาแหวก็คอย ๆ ยอง
ไปจากที่นั้น และรีบขึ้นไปพบกับนิกร และอาเสี่ยกิมหงวนบนตึกใหญ  ซึ่งขณะนี้สองสหายกําลัง
นอนคุยกันอยูในหองช้ันบนของตัวตึก 
  ความรอนอบอาวของอากาศทําใหอาเสี่ยนุงกางเกงชั้นในบาง ๆ เพียงตัวเดียว  
สวนนิกรนุงผาขาวมาเกา ๆ ผืนหน่ึง  เสื้อแสงไมไดใส  สองเกลองนอนคุณหัวเราะตอกระซิกกัน
อยางสนุกสนาน  บนโตะขางเตียงนอนเต็มไปดวยขนม และของวางหลายชนิด 
  เจาแหวเดินอมย้ิมเขามาในหอง  การสนทนาของสองสหายสิ้นสุดลงเพียงชั่วขณะ 



  “เขามาทําไมวะ”  อาเสี่ยถาม และเอื้อมมือหยิบกระปองบุหรี่ไมขีดไฟมาจุดสูบ
มวนหน่ึง 
  เจาแหวตรงเขามานั่งพับเพียบเรียบรอยบนพรมหนาเตียง 
  “รับประทานไดเร่ืองแลวครับ” 
  เส่ียหงวนชําเลืองหางตามองดูเจาแหว  สงบุหรี่ที่จุดแลวใหนิกร แลวเขาก็จุดใหม
อีกหน่ึงมวน 
  “เร่ืองตะหวักตะบวยอะไรกันวะ” 
  เจาแหวหัวเราะ 
  “รับประทานไมใชเรื่องตะหวักตะบวยหรอกครับ  แตเปนเรื่องสําคัญที่อาเสี่ยกับ
คุณนิกรควรรับทราบไว  รับประทานทานเจาคุณปจจนึก ฯ กับคุณหมอ และคุณพลนั่งคุยกันอยูใน
สวนหลังบาน  รับประทานผมยองเขาไปแอบฟง....” 
  นิกรพูดโพลงขึ้นทันที 
  “แลวเสือกไปแอบฟงเขาทําไมกัน” 
  คราวน้ีเจาแหวย้ิมแหง ๆ 
  “โธ – รับประทานเจานายก็รูดีแลวน่ีครับวาผมเปนคนชอบสอดรูสอดเห็น” 
 
  สองสหายตางลุกขึ้นนั่ง  นิกรปนขามอาเสี่ยลุกจากเตียงแลวนุงผาขาวมาให
เรียบรอย  เดินมาน่ังบนเกาอ้ีนวมตัวหน่ึง  เอื้อมมือปลิดกลวยหอมในหวีของมันมาหน่ึงผลปอก
เปลือกออกใสปากกัดเคี้ยวกันอยางเอร็ดอรอย  เสี่ยหงวนกลาวถามเจาแหวอยางเปนงานเปนการ 
  “คุณอากับอายสองคนนั่นปรึกษาอะไรกันยังงั้นหรือ” 
  “ครับ  รับประทานจะไปเท่ียวหัวหินกันพรุงน้ี  แตวาจะไมเอาคุณกับอาเสี่ยไป
ดวย” 
  สองสหายมองดูหนากันทันที  นิกรยักคิ้วใหอาเสี่ย 
  “เจอเอาพอตาทรยศเขาใหแลว  ชะ  ชะ  จะไปตากอากาศกันแตไมชวนเราไป  น่ี
แหละนะโบราณเขาวา  มีพอตาผิดคิดจนพอตาตาย” 
  เจาแหวพูดสนับสนุนทันที 
  “รับประทานนั่นนะซีครับ  ทํายังงี้ไมถูก ตามธรรมดาเจานายทั้ง 4 คนไปไหนก็
ตองไปดวยกันเสมอ  ยิ่งกวานี้รับประทานยังตองมีผมติดสอยหอยตามตองแตงไปดวย” 
 
  อาเสี่ยซักถามรายละเอียดจากเจาแหวซึ่งเจาแหวก็เลาใหฟงตามที่เจาคุณปจจนึก ฯ 
ไดปรึกษาหารือกับพล และดร. ดิเรก  กิมหงวนชักฉิว และฉิวจริง ๆ  เขาพูดกับนายจอมทะเลนเสียง
หนัก ๆ 



  “คุณอาเริ่มรังเกียจแกกับกันเสียแลว  เชอะ  ไมใหไปเราไปกันเองก็ไดวะกะอี
สมบัติไปเที่ยวหัวหินแคนี ้ มหาเศรษฐีอยางกันนะอยาวาแตหัวหินเลย  กันอาจจะขึ้นเรือบินไปหา
ซื้อหมากฝรั่งสักสองสามหอที่อเมริกายังได” 
  เจาแหวสนับสนุนทันที 
  “จริงครับ  รับประทานมือชั้นอาเสี่ยแลวอาจจะซื้อโรงแรมหัวหินไวทําสวม
สาธารณะใหชาวพระนครไวถายเลนโก ๆ ก็ได  รับประทานผมไมยอมเชื่อเปนอันขาดถาหากวาใคร
มาบอกผมวามีใครคนใดคนหนึ่งรับประทานรํ่ารวยกวาอาเสี่ย” 
  กิมหงวนยิ้มแกมแทบแตก  เอื้อมมือหยิบซองธนบัตรบนโตะมาเปดออก  ดึง
ธนบัตรใบละรอยบาทหนึ่งฉบับออกมาสงใหเจาแหว 
  “เอา  จะเอาไปผูกคอหมาเลนก็ตามใจ” 
  เจาแหวหัวเราะชอบใจ 
  “รับประทานผูกคอผมดีกวาครับ”  แลวเจาแหวก็หันมายิ้มใหนิกร  “รับประทาน  
โบราณวาพูดดีเปนเงินเปนทอง  แฮะ  แฮะ  กําลังปลายเดือนยังงี้หวานไปเลย” 
  นิกรยกมือช้ีไปท่ีประตู 
  “ไป – ออกไป” 
  เจาแหวรีบลุกขึ้นเดินกมตัวออกไปจากหองดวยความดีใจ  สองสหายตาง
ปรึกษาหารือกันในเร่ืองน้ี 
  “อายกร”  อาเสี่ยพูดเสียงกราวทํานัยนตาขวางเหมือนนักเลงตอนโกรธ  “กันเจ็บใจ
คุณอาเสียแลวละโวย  มีอยางทีไ่หนวะเห็นอายหมอกับอายพลดีกวาเรา” 
  นิกรทําปากแบะยื่นกลอกนัยนตาไปมา 
  “นั่นนะซ ี ยังงี้นับถือกันไมไดเสียแลว  อาเรารึจะไปเท่ียวไหนเปนตองชวนทาน
ไปดวยเสมอ” 
  อาเสี่ยขบกรามกรอดจนเข็ดฟน 
  “ยิงท้ิงเสียเรอะ” 
  นิกรสะดุงแลวหัวเราะ 
  “ยิงคุณพอนะเรอะ” 
  “เออ  แกจัดการหนอยเถอะวะ  ลอดวย 9 ม.ม. เลยทีเดียวกลิง้โคโร” 
  นายจอมทะเลนสั่นศีรษะ 
  “อยาเลยวะบาปกรรมเปลา ๆ โลกเขาจะตําหนิติเตียนวาเราฆาคนแก  ความจริงคุณ
พอทานจะมีชีวิตอยูไดอยางมากก็อีกหาหกปเทานั้น  ปลอยใหทานแกตายดีกวา  อยาไปโกรธเคือง
ทานเลยวะ  ทานไปหัวหินไดเราก็มีอัฐพอที่จะไปเที่ยวกันไดเหมือนกัน” 
  กิมหงวนยิ้มแคน ๆ คือยิ้มดวยมุมปากขางซายขางเดียว 



  “เปนอันวาพรุงน้ีแกกับกันตองไปเท่ียวหัวหินกันใหได  เอาอายแหวไปดวยจะได
ไวใช  แตวาเราจะไปรถไฟหรือจะไปรถยนตของเรา 
  นิกรตอบโดยไมตองคิด 
  “ไปรถยนตดีกวา  แกควรจะรูดีวา  ชาวกรุงเทพ ฯ  ที่มีรถเกงเขาจะตองเอารถของ
เขาไปแลนฉายไปมาที่หัวหินเพื่ออวดความมั่งมีของเขา  เราเปนเศรษฐีเราก็ตองเอารถยนตของเรา
ไป” 
  อาเส่ียเห็นพองดวย 
  “จริงโวย  หัวหินมันเปนดินแดนที่ประกาศความมั่งมีของชาวพระนคร  ดีแลวเอา 
“คาดิลแล็ค” เกงของกันไปก็แลวกัน” 
  “แลวที่พัก....”  นิกรถาม 
  “เออ  จริงโวย  บานพักของเรามันอยูเกือบถึงเขาตะเกียบ  ไปพักที่นั่นก็ไมมีโอกาส
ไดอวดความมั่งมีใหใครเห็น  ที่พักตากอากาศที่โกและภาคภูมิที่สุดคือโรงแรมหัวหินของการรถไฟ  
แตวา  ขณะน้ีเห็นจะไมมีหองนอน หรือบังกะโลวางแน  เอาเถอะวะ  ปญหาเรื่องที่พักไมสําคัญ
อะไรหรอก  ผิดนักเราพักในรถของเรายังได  หรือมายพอเย็นก็บึ่งรถมานอนเพชรบุรี แลวต่ืนแตเชา
มาเบงที่หัวหิน” 
  ตางคนตางมองดูกันแลวยิ้มใหกัน 
  “ตกลง  ไปโวย  ลงไปกินเหลากันขางลางดีกวา  นอนคุยกันต้ังคร่ึงคอนวันไมได
ความเลย”  พูดจบสองสหายก็ลุกขึ้น  อาเสี่ยยกนิ้วมือขวาไชสะดือนิกรคอนขางแรงแลวหัวเราะ  
“นุงกางเกงเสียหนอยเถอะวะ  ทุเรศตาเหลอืเกนิ  มองเห็นสะดือโบ  แลวก็ใสเสื้อใสแสงเสียเถอะ  
ขนจั๊กกะแรของแกยาวตั้ง 2 ฟตแลว” 
  นิกรหัวเราะชอบใจ 
  “แกออกไปกอน  ขอเวลาใหกันอาบน้ําแตงตัวสัก 5 นาท ี ไปรออยูท่ีเรือนตนไมก็
แลวกัน  อยาไปยุงกับบอนไพเขาละ  ประเดี๋ยวเกิดขาขาดคุณอาทานใหลงก็เลยอดกินเหลากัน” 
  อาเสี่ยพยักหนารับทราบ  พาตัวเดินออกไปจากหองนอนของนายจอมทะเลน  แต
แลวกิมหงวนก็เดินยอนกลับเขามาในหองนอนของนิกรอีก 
  “เฮย – มาน่ีแนะ” 
  นิกรกําลังหยิบฝรั่งดองใสปาก  ไดยินเสียงของอาเสี่ยก็หันมามองด ู กิมหงวนพ
ยักพเยิดใหนิกรตามเขาไปจากหอง  สองสหายตางมองไปที่สวนดอกไมหลังบาน “พัชราภรณ” แล
เห็นเจาคุณปจจนึก ฯ กับพล และดร. ดิเรกกําลังนั่งลอมวงดื่มเหลาและสนทนากันอยางสนุกสนาน 
  “หน่ึง – สอง – สาม  รองนกตะกรุมพรอม ๆ กันนะ”  กิมหงวนพูดเสียงหัวเราะ 



  นายจอมทะเลนมองดูพอตาของเขาอยางหมั่นไส  นึกอิจฉาพลกับ ดร.ดิเรก  ท่ีเจา
คุณปจจนึก ฯ รักใครเอ็นดูย่ิงกวาเขา และเสี่ยหงวน  นิกรขบเขี้ยวเคี้ยวฟนแลวยกมือเขี่ยแขนอาเสี่ย
เบา ๆ  
  “เฮย  แกเขาไปหยิบปนลูกซองขางซอกตูมาใหทีเถอะวะ  แคนี้คงไมผิดหรอก  ยิง
ใหหัวลานทะลุเลย” 
  กิมหงวนรีบเดินเขาไปในหองนอนของนิกร  สักครูก็ถือปนลูกซองกระบอกหนึ่ง
เดินกะเลอกะลาออกมาสงใหนิกรแลวพูดอยางเปนงานเปนการ 
  “เอา  จัดการเลย” 
  นิกรเอียงคอยิ้ม 
  “แกยิงซ ี ที่ใหแกไปเอาปนมาก็เพื่อจะใหแกยิงทาน” 
  อาเสี่ยทําคอยน  ถือปนเดินเขาไปเก็บไวในหองแลวก็กลับออกมาดวยใบหนายิ้ม
แยมแจมใส  นิกรกลาวกับเพื่อนเกลอของเขา 
  “เอาโวย  หน่ึง – สอง – สาม  รองลูกมะอึกพรอม ๆ กัน  รองนกตะกรุมทานไม
ใครโกรธหรอก” 
  กิมหงวนพยักหนา 
  “เอา – ตะโกนใหสุดเสียงเลยนะ” 
 
  สองสหายยกมือปดปากหัวเราะคิกคักชอบอกชอบใจไปตามกัน  ในเวลาเดียวกันนี้
เองเจาคุณประสิทธิ ์ฯ ไดปรากฏตัวอยูขางหลังอาเสี่ยกับนายจอมทะเลน  ทานเพิ่งออกมาจากวงไพ  
รูสึกเมื่อยที่นั่งหลังขดหลังแข็งมาตั้งแตเชาก็ตั้งใจจะลงไปเดินยืดเสนยืดสายขางลาง  แลเห็นสอง
สหายปรึกษาหารือกันทานก็หยุดมองดูโดยไมสูจะสนใจเทาใดนัก 
  นิกรพยักพะเยิดกับกิมหงวน 
  “แกนับซ”ี 
  อาเสีย่หัวเราะชอบใจ  แลวนับเบา ๆ แตเสียงหนักแนน 
  “เอานะ  หน่ึง – สอง – สาม” 
  “ลูกมะอึก”  สองสหายตะโกนสุดเสียงจนแสบคอหอย 
  ทานเจาคุณประสิทธิ ์ฯ ทําคอยนเย็นวาบไปหมดทั้งตัว  กิมหงวนกับนิกรหมุนตัว
มาทางทานตั้งใจจะวิ่งหนีเขาไปในหอง  เจาคุณประสิทธิ ์ฯ กระโดดเตะอาเสี่ยเต็มเหนี่ยว  แต 
กิมหงวนยกทอนแขนขึ้นปดไวทัน  ทานเจาคุณรองลั่นเพราะเตะถูกศอกกิมหงวนเขาถนัดใจ  ถึงกับ
ทรุดตัวน่ังครางหงิง ๆ   ในเวลาเดียวกับท่ีเจาคุณปจจนึก ฯ ตะโกนดาขึ้นมาจากสวนดอกไม  นิกร
กับกิมหงวนตางพากันวิ่งอาว  อาเสีย่กลบัไปหองนอนของเขา  สวนนายจอมทะเลนรีบเผนเขาไปใน
หองนอนของตนจัดแจงปดประตูใสกลอนทันที 



 
  วันรุงข้ึน 
  เจาคุณปจจนึก ฯ กับ ดร. ดิเรก และนายพัชราภรณไดต่ืนนอนกอนรุงอรุณของวัน
ใหมรีบอาบน้ําแตงตัวแลวก็พากันหิ้วกระเปาเสื้อผาคนละใบออกไปจากบาน “พัชราภรณ”  ในราว 
5.00 น.เศษ  ขึ้นรถสามลอไปลงที่สี่แยกราชประสงคแลวจางรถยนตแท็กซี่คันหน่ึงใหไปสงสถานี
ธนบุรี  เพื่อเดินทางไปหัวหินโดยขบวนรถเร็วพิเศษจากธนบุรี 
  แตในเวลาไล ๆ กันน่ันเอง  นิกรกับเสี่ยหงวนและเจาแหวก็นั่งรถ “คาดิลเล็ค” เกง
คันใหญออกไปจากบาน “พัชราภรณ” พรอมดวยกระเปาเสื้อผาคนละกระเปา  ทั้งกิมหงวนกับนิกร
ไมไดแพรงพรายใหใครรูเลย  แมแตนวลลออและประไพก็ไมรู  สองสหายต่ืนนอนอาบนํ้าแตง
ตัวอยางเงียบ ๆ เขียนขอความใสหลังนามบัตรทิ้งไวที่โตะเครื่องแปงขอลาเมียไปตากอากาศหัวหิน 
3 วัน 
  นิกรกับอาเสี่ย และเจาแหวเดินทางโดยรถยนตเกงคันใหญ “คาดิลแล็ค” เกงซึ่งขับ
โดยเจาแหวว่ิงเร็วขนาดเคร่ืองบินไอพน  ในราว 9.00 น.เศษ  ก็มาถึงหัวหินโดยสวัสดิภาพ 
 
  หัวหินไมมีความหมายอะไรสําหรับนิกรกับเสี่ยหงวนเพราะมากันไมเวนแตละป  
บางทีเสารอาทิตยก็เคยหอรถมาเที่ยวตามธรรมดาของคนมีเงินที่หาเรื่องผลาญสตางคเลน  เจาแหว
พาสองสหายตรงไปยังบานพักของเสี่ยหงวนซึ่งอาเสี่ยซื้อไวหลายปแลวในจํานวนเงิน 200,000 บาท  
และสงคนมาเฝาคนหนึ่ง  บานที่กลาวนี้เปนบังกะโลขนาดใหญกวางขวางมาก  มีรั้วรอบขอบชิด
และมีบริเวณบานถึง 2 ไรอยูริมทะเลหางจากโรงแรมรถไฟราวหน่ึงกิโลเมตร 
 
  นายแกวคนเฝาบานตกใจมากที่นายของตนมาอยางกะทันหันไมมี
หมายกําหนดการลวงหนาแจงมาใหทราบ  ชายชราผูน้ีเปนขาเกาเตาเลี้ยงของกิมหงวน  และเปนนัก
ฉวยโอกาสที่นาดูคนหนึ่ง  นายแกว หรือลุงแกวเปดบังกะโลใหชาวพระนครเชาเปนหอง ๆ คิดคา
เชาวันละ 50 บาทตอวัน  มีน้ําจืดใหอาบคือน้ําฝนจากถังใตดินขนาดยักษซึ่งเก็บน้ําฝนไวแรมป 
  เมื่อกิมหงวนมาถึงบานพัก  อาเสี่ยกับนิกรก็เต็มไปดวยความแปลกใจเหลือที่จะ
กลาว  เพราะเห็นคนพลุกพลานผิดปกติเต็มไปดวยหนุม ๆ สาว ๆ ชาวพระนคร  เจาแหวนํารถเลี้ยว
เขามาในเขตบาน และหยุดรถใตตนสนตนหน่ึง 
  อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ  มองไปที่เรืองบังกะโลของเขาแลวหันมาพูดกับนิกร 
  “เฮย – นี่มันบานกันใชไหมวะ  หรือวาเราเขาบานผิด” 
  นิกรหัวเราะ 
  “แกคิดดูใหดีซ ิ แกขายคนอ่ืนไปแลวละกระมัง  บางทีแกอาจจะทําสัญญาซื้อขาย
กับเขาในขณะที่แกเมาเหลาก็ได” 



  กิมหงวนถอนหายใจเฮือกใหญ  กอนที่เขาจะพูดวากระไร  ชายชราคนหนึ่งก็วิ่ง
เหยาะ ๆ ตรงเขามาท่ีรถ  ลุงแกวนั่นเอง  ใบหนาของชายชราซีดเผือดเหมือนไกตม  แกกลัว 
กิมหงวนยิ่งกวากลัวพระกาฬ  เพราะความชั่วของลุงแกวไดเปดเผยขึ้นแลว 
  ชายชราทรุดตัวน่ังยอง ๆ ยกมือไหวกิมหงวนกับนิกรอยางนอบนอม 
  “สวัสดีขอรับอาเสี่ย” 
  กิมหงวนตวาดแวด 
  “สวัสดีกะหอกอะไรเลา  แกชวยอธิบายใหฉันเขาใจหนอยเถอะวะลุงแกว  ฉันงง
ไปหมดแลว  บานนี้นะฉันเซงใครไปแลวหรือยังไง” 
  ลุงแกวมีทีทาเหมือนกับจะเปนลม 
  “งา – ยังไมไดเซงหรอกขอรับ  บานนี้อาเสี่ยยังมีสิทธิ์โดยสมบูรณขอรับ” 
  เจาแหวยกมือชี้หนาชายชราแลวพูดเสียงหัวเราะ 
  “ลุงนี่ทรยศตอเจานายเสียแลว  นี่คงจะคิดหาลําไพพิเศษเปดบานใหคนเชาใชไหม
ละ  ผูคนถึงไดพลุกพลานเดินเขานอกออกในกันใหเกรอ” 
  ลุงแกวยิ้มใหเจาแหวซึ่งแกรูจักดี 
  “โธ – พอแหวก็  เลี้ยงชางไมกินขี้ชางจะกินขี้หมาก็บาเต็มทนแหละ”  แลวชายชรา
ก็หันมายกมือไหวกิมหงวนปะหลก ๆ “เจานายกรุณาผมเถอะครับ  กระผมยอมรับสารภาพผิด  
กระผมอยากไดเงินก็เลยเปดบานใหพวกเจานายที่กรุงเทพ ฯ มาเชาอยูกันครับ  คิดคาเชาหองละ 50 
บาทตอวันโดยมีเงื่อนไขวาถากระผมไดรับจดหมาย หรือโทรเลขจากอาเสี่ยวาจะมาเมื่อไร  คนที่เชา
หองอยูจะตองไปอยูท่ีอ่ืนทันท”ี 
  เสีย่หงวนโกรธมาก  เขามองดูคนใชเกาแกของเขาดวยสายตาถมึงทึง 
  “ทําไมแกทําอยางนี้ตาแกว” 
  ชายชรายกมือไหวปะหลก ๆ 
  “ไดโปรดเถอะครับ  ผมผิดไปแลว  อาเสี่ยเลนมาโดยไมใหผมรูตัวอยางนี้ผมก็กลับ
ตัวไมทันนะซีครับ” 
  นิกรชักเห็นใจลุงแกว  เขากลาวกับอาเสี่ยเบา ๆ 
  “จริงโวย  เรามากันปจจุบันทันดวนเชนนี้มันไมใชความผิดของลุงแกวหรอก  
คนเราเลี้ยงชางก็ตองกินขี้ชางเปนธรรมดาอยูเอง” 
  ชายชรายิ้มออกมาได  ยกมือไหวกิมหงวนอีก 
  “ยกโทษใหผมสักคร้ังเถอะขอรับ  ผมจะจัดการไลคนที่เชาหองไปใหหมดเดี๋ยวนี้” 
  กิมหงวนสั่นศีรษะชา ๆ และหัวเราะหึ ๆ  ทั้งฉิวทั้งขัน 
  “แกน่ีหัวเศรษฐกิจเหมือนกันนะตาแกว  เดี๋ยวกอน  อยาเพิ่งไปไลเขาเลย  ทุกคน
เขาจะเดือดรอนหาท่ีพักอาศัยไมได  โรงแรมหัวหิน, โรงแรมเอกชน และบานพักที่ใหเชาในหัวหิน



นี่นะมีคนเชาเต็มไปหมดแลว  เดือนนี้เดือนเมษาเปนเดือนที่เศรษฐีชาวพระนครเขามาเบงกัน  งา – 
หองบนเรือนมีวางบางไหมละ” 
  “มีครับเสี่ย”  นายแกวพดูโดยเร็ว  “หองหนามุขคนเชาอยูเขาเพิ่งไปเมื่อเชานี้เอง
ครับ  ผมจะจัดใหอาเสี่ยกับคุณนิกรเดี๋ยวนี้” 
  กิมหงวนพยักหนา 
  “วางหองเดียว....” 
  “สองหองขอรับ  หองดานหลงัทางดานใตก็วางครับ  แตมนัคับแคบไปหนอย” 
  อาเสีย่อดหัวเราะไมได  มองไปท่ีเรือนบังกะโลของเขา แลวพูดกับลุงแกว 
  “แปลวาขณะนี้มีคนเชาอยู 4 หอง  เหลืออยูอีก 2 หอง” 
  ลุงแกวยิ้มแหงแลง 
  “ครับผม” 
  กิมหงวนหันมาทางนิกร 
  “ลงรถโวยกร  อาบนํ้าอาบทาใหสบายใจเสยีกอน  เที่ยง ๆ จะไดไปรับคุณอาที่
สถาน ี เรายงัมีเวลาเหลืออีกต้ัง 2 ชั่วโมงกวา  อายแหวขับรถทําเวลาไดรวดเร็วดีมาก” 
  เจาแหวย้ิมแกมแทบแตก 
  “รับประทานมือช้ันผมรับรองขอรับ  สมมติวาอาเสี่ยใจปาสงผมไปขับรถแขงชิง
ดาราทอง  รับประทานผมเปนตองหยิบดาราทองแน” 
  “พอ”  นิกรพูดตัดบท  “อยาโมเลยวะเหม็นขี้ฟน” 
  เจาแหวหัวเราะ 
  "รับประทานเมื่อเชาแปรงมาแลวครับ" 
  สองสหายกับเจาแหวตางพากันเปดประตูลงจากรถ  กิมหงวนกลาวกับคนของเขา 
  "แกไมตองบอกใครนะวาฉันเปนเจาของบานนี ้ ฉันไมอยากจะเบงหรอกใหเขาอยู
กันตามสบายเถอะ  ถาเขารูวาฉันเปนเจาของบานเขาจะกระดากอายฉัน  หากเขาถามวาฉันเปนใคร
บอกเขาก็แลวกันวาฉันกับเจากรเปนนักตากอากาศที่มาขอเชาหองพักอยูที่นี่จะไดไมมีใครสนใจกับ
ฉัน" 
  นายแกวประนมมือแต 
  "ครับ  เชิญเสี่ยกับคุณนิกรขึ้นไปพักผอนกอนเถอะครับ  ผมจะขนกระเปาเสื้อผา
ข้ึนไปเด๋ียวน้ี" 
  นิกรกลาวกับเจาแหว 
  "จัดการลาง และเช็ดรถเสียใหเรียบรอย  กอนเที่ยงเราจะเอารถไปตลาด และจะเลย
ไปรับคุณพอที่สถานีดวย" 
  เจาแหวหนาจอยทันที 



  "รับประทานเอาไวไปลางที่กรุงเทพ ฯ ไมไดหรือครับ  ผมอยากจะเบงเปนเจาของ
รถสักหนอย" 
  นายจอมทะเลนขมวดคิ้วยน 
  "เด๋ียวก็ถีบเปร้ียงเขาใหเทาน้ันเอง" 
 
  สองสหายพากันเดินตรงไปยังเรือนบังกะโลหลังนั้น  ชายชราห้ิวกระเปาเส้ือผา
ติดตามมาหาง ๆ  หนุมสาวกลุมหนึ่งนั่งคุยกันอยูที่ระเบียงบาน  เขาพากันมองดูอาเสี่ยกับนิกรอยาง
ยอมเสียมารยาท  คือมองเอาจริง ๆ จัง ๆ 
 
  ในช่ัวโมงน้ันเอง  นิกรกับอาเสี่ยก็อาบน้ําเปลี่ยนเครื่องแตงตัวใหมเรียบรอย  สอง
เกลอออกมาน่ังคุยกนัท่ีหนาบาน  นิกรหอบไกยางที่ซื้อมาจากเพชรบุรีเอามาดวย  พรอมดวยขนม
หมอแกงหนึ่งถาดซึ่งเปนถาดเล็ก ๆ นาเอ็นดู 
  ในเวลาเดียวกันนั้นเอง  เจาแหวกําลังทําความสะอาดรถ "คาดิลแล็ค" เกงอยาง
ขะมักเขมน  ลุงแกวชวยตักน้ําใหเจาแหวลางรถ 
  สุภาพสตรีกลุมหนึ่งรวม 4 คน  แตงกายหรูหราสวมชอทสะแล็คสะพายกลอง
ถายรูปพากันเดินเขามาในเขตบานพักของกิมหงวน หญิงสาวทั้ง 4 คนนี้เปนดาวสังคมที่มีชื่อเสียง
ปรากฎรูปถายตามปกหนังสือพิมพรายสัปดาหบอย ๆ  หลอนเดินทางมาพักผอนตากอากาศที่หัวหิน
กันตามลําพัง  ตะละนางแฉลมแชมชอยราวกับหยาดฟามาแตกระยาหงัน  ทั้ง 4 สาวพักอยูที่นี่  แต
หลอนออกจากบานไปเที่ยวต้ังแตเชา  มีขาวของหอบมาพะรุงพะรัง 
  นิกรจุยปาก 
  "อ้ือฮือ  นางฟามาโวยเสี่ย" 
  กิมหงวนมองตามสายตาเพือ่นเกลอของเขาทันที 
  "แมโวย…."  อาเสี่ยครางเบา ๆ  "แมคนเดินหนาของกันนะเวย" 
  นิกรหัวเราะ 
  "เอาไปท้ัง 4 คนก็แลวกัน  ผูหญิงนะไมมีความหมายสําหรับกันหรอก  ขณะนี้กัน
กําลังคิดวากันยังไมไดกินขาวเชา และนี่ก็ตั้ง 4 โมงคร่ึงแลว  เชิญตามสบายเถอะเพื่อน" 
 
  4 สาวพากันขึ้นบันไดมาบนเรือน  พอรูตัววาถูกสองสหายจองมอง  แมสาวสังคมก็
เร่ิมเชิดหนาทําคอแข็งในบทบาทของนางพญาผูเลอโฉม  และหญิงสาวเจาของรางสูงโปรงคนหนึ่ง
ไดมองสบตากับอาเสี่ยเขาโดยไมมีเจตนาอะไร 
  กิมหงวนยิ้มแปน และกมศีรษะใหเล็กนอย 
  "สวัสดีครับ" 



  หลอนคอนขวับ  แสดงสีหนาไมพอใจ  แลวหลอนก็แกลงพูดกับเพื่อน ๆ 
  "หัวหินเดี๋ยวนี้เลวมาก  มีแตพวกกุย และคนชั้นต่ํา  อีตาคนเผาบานหลังนี้แกใหคน
เชาหองโดยไมไดคํานึงวาจะเปนผูดี หรือกุย" 
  อาเสี่ยพยักหนาใหนิกร 
  "ทาทางของกันเปนกุยเอามากเชียวหรือวะกร" 
  นิกรตวาดแวด 
  "ก็เสือกไปจีบเขาทําไมเลา" 
  อาเสี่ยพรวดพราดลุกขึ้นยืน  เดินตามแมสาวงามทั้ง 4 คนตรงไปยงัหองของหลอน  
เขารองตะโกนข้ึนดัง ๆ 
  "คุณ  คุณครับ  หยุดกอน" 
  4 สาวหยุดชะงักหมุนตัวกลับหันหนามาทางกิมหงวน และมองดูอาเสี่ยอยางเหยียด
หยาม  เสี่ยหงวนมองดูเจาของรางสูงโปรงที่พูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยเขา  แลวอาเสี่ยก็กลาว
กับหลอนอยางนอบนอม 
  "คุณไมพอใจหรือครับที่ผมกลาวทักคุณเมื่อกี้นี้" 
  หลอนยืดตัวข้ึน และยิ้มแคน ๆ 
  "ทําไมจะตองมาทักฉัน  เราไมเคยรูจักกัน หรือเห็นหนากันเลย" 
  เสี่ยหงวนหัวเราะเบา ๆ 
  "ผมทักทายคุณในฐานที่เราเปนชาวพระนครดวยกัน  และคําวา "สวัสดี" ก็เปน
คําพูดที่สุภาพชนใชทักทายกันนี่ครับ" 
  หลอนยกมือเทาสะเอว 
  "แลวฉันไปวาอะไรคุณละ  พิลึก  ฮะ  ฮะ  คนอยางคุณนะฉันรูลูกไมหรอก  คุณทํา
ตีสนิทคลายกับวาเคยรูจักกับฉันมาแตกอน" 
  อาเสี่ยอมยิ้ม 
  "ก็ถาหากวาเรารูจักกันมันจะเสียหายที่ตรงไหนละครับ  คุณมารศรี" 
  "โอย  เสยีใจ  ฉันไมไดช่ือมารศรี" 
  "อาว  มันเปนความผิดของคุณเองนี่นาที่คุณไมไดบอกผมวาคุณชื่ออะไร  ความ
จริงเราผูกมิตรกันไวก็ไมเสียหายอะไร  มีแตจะไดประโยชน  อยางนอยผมก็อาจจะรับใชอะไรคุณ
ไดบาง" 
  หลอนหัวเราะหย่ิง ๆ 
  "ไมจําเปน  ไมจําเปนอะไรสักนิดที่ฉัน และพวกเราจะตองรูจัก หรือผูกมิตรกับคุณ  
โนนแนะ  ที่ชายหาดหนาโรงแรมมีผูหญิงถมเถไป  คุณอยากจะผูกมิตรก็เชิญไปทําความรูจักกับเขา  
สําหรับพวกเราไมตองการรูจักกับคุณ" 



  กิมหงวนพยักหนาชา ๆ  
  "ถายังงั้นผมขอประทานโทษนะครับ  อยางไรก็ตาม  ผมขอเรียนใหคุณทราบวาผม
ไมไดเปนกุยดังที่คุณเขาใจ" 
  แมสาวนอยรางสงูโปรงฝนหัวเราะ 
  "ก็อีกนั่นแหละ  คุณจะเปนอะไรก็ชางคุณปะไร  ฉันไมจําเปนจะตองสนใจในตัว
คุณหรอก" 
  อาเสี่ยหมุนตัวกลับเดินมาหานิกรซึ่งกําลังนั่งแทะไกยางอยางเอร็ดอรอย ใบหนา
ของกิมหงวนหมนหมองเครงขรึมผิดปกติ  เขาทรุดตัวน่ังบนเกาอ้ีตรงขามกับนิกร  เอื้อมมือเปด
กระปองจุดบุหรี่สูบมวนหนึ่ง 
  ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ  ไดยินแตเสียงลมพัดยอดสน  และเสียงคลื่นชายหาด
กระทบฝงซาดซาตลอดเวลา  นิกรแทะขาไกพลางมองดูกิมหงวนพลาง  อาเส่ียน่ังน่ิงเฉยทอดสายตา
มองไปทางประตูหองของหญิงสาวทั้ง 4 คนน้ัน  เขาถอนหายใจลกึ ๆ บอยครั้งจนกระทั่งนิกรแปลก
ใจก็กลาวถาม 
  "เปนอะไรไปวะ" 
  เสีย่หงวนถอนหายใจเฮือกใหญ  คอย ๆ ยกมือขวาขึ้นกุมหนาอกดานซายของเขา 
  "กามเทพ…โอ - พระกามเทพเจาเอย  พระองคไดลั่นศรมาลีเสียบอุระขานอยเขา
ใหแลว  กรรรมใดหนอที่ทําใหขาบังเกิดความพิสมัยอยางไมคาดหมายเพียงแวบเดียวที่ไดเห็นยอด
กัลยาผูเลอโฉม" 
  นิกรหยุดแทะขาไกอาปากหวอ 
  "อายเสี่ย" 
  "หือ" 
  นายจอมทะเลนยิ้มออกมาได 
  "ออ  ยังจําชื่อของตัวไดคอยยังชั่วหนอย  เม่ือเชาน้ีแกยังดี ๆ อยูน่ีหวา" 
  กิมหงวนถอนหายใจอีก 
  "กันรักหลอนเสียแลวกร  แมสาวรางสูงโปรงนุงชอทสะแล็คสีฟาที่กันโตคารมกับ
หลอนเมื่อกี้นี้แหละ  หลอนสวยอะไรอยางนั้น  ปากแกมคิ้วคางกระจุมกระจิ๋ม  เสียงก็เพราะราวกับ
ระฆังเงิน อือ - กรโวย  เขาวามนตรักท่ีหัวหินน้ีขลังนัก  ทําใหหนุมสาวรักกันมามากตอมากแลว  
อยากจะรูเหลือเกินวาลูกเตาเหลาใครหนอ  กันจําไดวากันเห็นรูปหลอนในหนาหนังสือพิมพบอยๆ" 
  นิกรทําหนาชอบกล  ชี้มือไปที่กองไกยางซึ่งวางอยูบนโตะ 
  "กินไกยางดีกวา  เช่ือกันเถอะวะ  ที่ไหนมีความรัก  ที่นั้นยอมมีความทุกข  และที่
ไหนมีหองถายทุกข  ที่นั้นยอมคลายความเดือดรอน  ผูหญิงสาวนะเรอะ ฮะ  ฮะ  ผูหญิงคอือะไรแกรู
ไหม….ผูหญิงก็คือผูหญิงน่ันเอง" 



  อาเสี่ยยกฝามือทั้งสองปดหนา  สักครูก็คลายมืออก  เขากมหนามองดูพื้นและเมม
ปากแนน 
  "กันไมควรมาหัวหินเลย  กรเอย  กันรักหลอนเพียงชีวิตจิตใจ  ถาหากวากันหมด
หวังหลอนกันคงตรอมใจ….โอย  กันคงตายเพราะรักในคร้ังนี ้ กามเทพเจาขา…." 
  "เฮย" 
  นิกรเอ็ดตะโรล่ัน 
  "ระงับสติอารมณไวบางซีโวย  ที่หัวหินอากาศมันก็ไมไดรอนกวากรุงเทพ ฯ เลย" 
  อาเสีย่คอย ๆ ลุกขึ้นยืน  เดินวนเวียนไปมาแลวก็เกาะขอบราวลูกกรงขางบันได  
ทอดสายตามองออกไปที่ทองทะเลสีเขียวคราม  เพลิงพิศวาสกระพือขึ้นอีก  เขาหลงรักแมสาว
สังคมรางสูงโปรงคนนั้นแลว 
  นิกรคงแทะขาไกยางตอไป  ปากคอเลอะเทอะไปหมด  กิมหงวนครวญเพลงรักขึ้น
เบา ๆ ในทํานองเพลงไทยสากลจังหวะแทงโก 
  "ตื่นตะลึง….งามซาบซึ้งตรึงใจใหสดชื่นตื่นเตน….สดสวย….แสนสํารวยสวยเชน  
เธอน้ันเปนเทพธิดา" 
  นิกรหัวเราะกาก 
  "ลําบากนักก็อยางรองเลยวะ  ถามจริง ๆ เถอะนา  แกรักเขาจริง ๆ เรอะ" 
  อาเสี่ยปราดเขามานั่งขางนิกรทันท ี
  "ใหดิ้นตายเถอะวะ  กันรักหลอนปานจะกลืนกินทีเดียว" 
  นิกรลวงกระเปากางเกงขางขวา  หยิบขวดเล็ก ๆ ขวดหนึ่งออกมาสงใหกิมหงวน 
  "เอา  เอาน้ํามันพรายนี่ไปใช  ทาขอมือหลอนมับเดียวเทานั้น  รับรองวาหลอน
จะตองหลงรักแกอยางเปนบาเปนหลังทีเดียว" 
  อาเสี่ยทําหนาฉงน  ยกขวดขึ้นมองดูน้ําสีเหลืองในขวดนั้น 
  "นํ้ามันพราย…" 
  "เออ  เปนเจาชูก็ตองมีของดีซีวะ  ไป - ไปหาหลอนที่หอง  เอาน้ํามันพรายปาย
หลงัมือหลอนแลวว่ิงหนีออกมา  ประเดี๋ยวหลอนจะตามแกมาที่นี"่ 
  เสี่ยหงวนทําหนาครึ่งยิ้มครึ่งแหย 
  "ก็ถาเผื่อหลอนเรียกตํารวจจับละ" 
  นิกรตวาดแวด 
  "เถอะนา  อยางมากก็ติดตะรางเทานั้นแหละวะ  อยาข้ีขลาดหนอยเลย  นํ้ามันพราย
ของกันขวดน้ีนะ  มีคนขอซื้อสองแสนบาทแลวกันยังไมยอมขาย  กันลนเอามาจากลูกคางผีตายทั้ง
กลม  เร็ว - บุกเขาไปหาหลอนในหองเลย" 



  อาเสี่ยเปดจุกขวดออกแลวยกขึ้นดม   นิกรอดหัวเราะไมไดกป็ลอยกาก  อาเสี่ยโยน
ขวดลงบนโตะทันที 
  "ปูโธ  ยาหยอดตาแท ๆ เสือกบอกไดวานํ้ามันพราย" 
  นายจอมทะเลนหัวเราะงอหาย 
  "แกก็รูดีแลววากันนะกลัวผียังกะอะไรดี  ใครจะกลาไปลนคางผีตายทั้งกลมวะ  งา 
-เอารถไปเที่ยวตลาดกันดีกวา 5 โมงแลว  อีกชั่วโมงเดียวรถเร็วพิเศษก็จะมาถึงหัวหินแลว  ไปหา
อะไรกินรองทองกันกอน" 
  กิมหงวนสั่นศีรษะพูดเสียงออย 
  "แกไปกับอายแหวสองคนก็แลวกัน  กันถูกศรกามเทพไปไมไหวแลว  หลอนสวย
อะไรอยางน้ี…..กรเอย  กันรักหลอนจริง ๆ วะ  ถากันไมมีหวังหลอนกันยิงตัวตายแน" 
  นิกรนั่งตะลึงเมื่อเห็นกิมหงวนพูดอยางจริงใจ 
  "เอ - แกไมเคยเปนยังงี้นี่หวา  พอแกตัวเขาชักตัณหากลับ" 
  กิมหงวนทําคอยน 
  "ไมใชโวย  ความรักไมใชตัณหา  ความรักเปนของธรรมดาธรรมชาติของมนุษย  
โธ - ทําไมเพื่อนวากันยังงี้ละ"  แลวอาเสี่ยก็รองไหยกหลังมือเช็ดน้ําตา 
  นายจอมทะเลนเลิกคิ้ว 
  "อือ - เปนเอามากโวย  ทําเปนเด็กหนุม ๆ ไปได  ความรักของแกไมนาจะเกิดขึ้น
อยางรวดเร็วอยางน้ีเลย" 
  "ก็นี่มันยุคปรมาณูนี่นา"  กิมหงวนพูดเสียงออย  "อายเพื่อนยาก  แกมีชองทาง
อะไรที่จะชวยกันไดไหมละ  ชวยใหผูหญิงคนน้ีอินเตอเรสในตัวกัน" 
  นิกรหัวเราะเบา ๆ 
  "แกรักหลอนมากเชียวหรือ" 
  "ฮ่ือ" 
  "แลวคุณนวลละ" 
  "น่ันไมตองพูดถึงโวย  ถาเปนรถยนตกันก็คงสงขายเชียงกงนานแลว  ถึงแมตัวถัง
จะสวยแตเคร่ืองเครากชํ็ารุดทรุดโทรมหมด  พูดถึงแมคนน้ีดีกวา"  แลวกิมหงวนก็ยกมือไหวนิกร   
"ไหวละวะ  แกนะเปนคนมีสติปญญาเฉียบแหลมดีกวากันมาก  ชวยกันหนอยเถอะเพ่ือนนึกวาเอา
บุญ  วา - กันจะตายอยูแลวโวย  ทําไมถึงรักหลอนเอามากมายอยางนี้ก็ไมรู" 
  นิกรอดหัวเราะไมได  เขาผลุดลุกขึ้นยืน 
  "เอา - กันจะชวยแกทําหนาที่เปนพอสื่อให  น่ังอยูน่ีนะ  อยาเพิ่งโดดทะเลตายเสีย
ละ" 
  กิมหงวนยิ้มนาสงสารทําตาละหอย 



  "แกจะไปไหนละ" 
  "อาว  ก็ไปพูดกับหลอนซี" 
  คราวนี้เสี่ยหงวนยิ้มแปน 
  "แกจะไปพูดวายังไง" 
  "เถอะนา  นั่นเปนเรื่องของกันเองที่จะใชลิ้นการทูตอันประกอบดวยวาทะศิลป  
อยาหนีไปไหนกอนนะ  นั่งอยูนี่" 
 
  แลวนิกรก็พาตัวเดินตรงไปยังหองพักของแมสาวงามทั้ง 4 คน  นายจอมทะเลน
ตรงมาหยุดยืนหนาประตูหองหลอน  เขาแลเห็นแมสาวงามรางสูงโปรงกําลังนั่งสนทนากับเพื่อน ๆ 
ของหลอนอยางสนุกสนาน 
  นิกรบุกเขาไปในหองหลอนอยางถือวิสาสะ  หญิงสาวทั้ง 4 คนตกตะลึงไปตามกัน  
ดวยนึกไมถึงวานิกรจะอุกอาจเขามาในหองพักของหลอน  แมสาวสวยรางสูงโปรงที่กิมหงวนพิศมัย
ลุกขึ้นยืนมองดูนิกรอยางเดือดดาล 
  "นี่หมายความวากระไรกันคะคุณ  คุณอวดดียังไงเขามาในหองฉัน" 
  นิกรกมศีรษะโคงคํานับอยางงดงาม 
  "ผมยอมรับวาผมอุกอาจไปหนอย  และขอรับความผิด  สุดแลวแตคุณจะกรุณา
ครับ  ประทานโทษ  คุณคือใครครับ" 
  หลอนตวาดแวด 
  "ไมบอก" 
  นิกรหัวเราะ 
  "ถึงคุณไมบอกผมก็ทราบดีวาคุณชื่อแจว" 
  ใบหนาของหลอนแดงก่ํา  หลอนยกเทาขวาขึ้นกระทืบพื้น 
  "มีอยางรึ  คนอยางฉันชื่อแจว  ฉันชื่อรสสุคนธยะ  ไมไดช่ือแจว" 
  นายจอมทะเลนยิ้มแปน 
  "ในที่สุดคุณก็ตองยอมบอกชื่อของคุณ  งา - คุณรสสุคนธครับ  เพื่อนของผมที่มา
พูดกับคุณเมื่อสักครูน้ีเขาขอใหผมชวยมาบอกคุณวาเขารักคุณครับ  เขากําลังจะตายเพราะรักคุณอยู
แลว" 
  รสสุคนธโกรธจนปากซดี 
  "บา  คุณบาเรอะ  คุณพูดยังงี้คุณเห็นดิฉันเปนผูหญิงยังไง" 
  "เอะ  นี่ผมไมไดดูถูกคุณนะครับ  ความรักนะเปนของสูง  และไมใชของเลน ๆ  
ความรักเปนเรื่องใหญยิ่ง และสําคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา  เพราะคุณสวยเพื่อนผมเขาถึงรักคุณ  



อยางนอยคุณก็ควรจะเห็นใจเขาบาง"  พูดจบนิกรก็หันไปยิ้มกับหญิงสาวเจาของรางอวบอัดคนหนึ่ง  
"จริงไหมครับ  คุณปอง" 
  "อุยตาย"  แมสาวอวบอัดอุทานเสียงแหลมเล็ก  "ฉันชื่ออะคราวยะ  มีอยางรึคน
อยางฉันจะช่ือปอง" 
  "แฮะ  แฮะ  ขอโทษครับ  ผมไมรูวาจะเรียกคุณวาอยางไร  นึกอะไรไดก็เรียกไป
กอน" 
  รสสุคนธกลาวกับนิกรทันที 
  "ท่ีน่ีเปนหองพักของดิฉนั  เชิญคุณออกจากหองเดี๋ยวน้ี  ขอบอกตามตรงวาเราไม
ตองการรูจักกับคุณและอีตาคนสวมแวนตาขอบกระรูปรางสงูเหมือนเปรตคนน้ัน" 
  นิกรหัวเราะหนาเปน 
  "ความจริงผมก็ไมไดเลวทรามต่ําชาอะไรนัก….ผูกอื่นใยผูกไมตรีดีกวาอยางอื่น
ไมใชหรือครับ  ชาติของเราจะเจริญรุงเรืองก็เพราะประชาชาติมีไมตรีตอกัน สามัคคีจะนําไทยไปสู
ความรุงเรือง  เรา - คนไทยตองชวยกันสรางชาติ" 
  "ออกไป"  รสสุคนธตวาดลั่น 
  นิกรชักฉิว 
  "แลวคุณอยางไปเรียกผมมาหานะจะบอกให  ระวังใหดี  ผมจะทําเสนหใหคุณหลง
รักผมอยางเปนบาเปนหลังทีเดียว" 
  แมสาวงามเจาของนามรสสุคนธรองกร๊ีดจนแสบแกวหู 
  "ถาคุณไมออกไปฉันจะไปตามตํารวจใหมาจัดการกับคุณเดี๋ยวนี้" 
  นายจอมทะเลนสะดุงโหยง 
  "ครับ  ครับ  ผมไปเดี๋ยวนี้" 
  แลวนิกรก็ประนมมือขึ้นทําปากหมุบหมิบวาคาถาพึมพํา 
  "โอมมหาระรวย  โอมมหาระแวก  สาว ๆ เห็นหนาเหมือนกับหมาเห็นแขก…เพี้ยง
…เพี้ยง" 
  เขาหมุนตัวกลับเดินย้ิมออกไปจากหอง  แมสาวนอยทั้ง 4 คนทําหนาต่ืน ๆ ไปตาม
กัน  เขาใจวานิกรเพิ่งหายปวยจากโรงพยาบาลโรคจิต  นายจอมทะเลนเดินตรงเขามาหาเสี่ยหงวนซึ่ง
นั่งกระวนกระวายอยูที่หนามุขนั่นเอง 
  "วายังไง  กร" 
  กิมหงวนถามเสียงเครือนาสงสาร  เหมือนกับเด็กหนุมที่ตกอยูในหวงรักเหวลึก 
  นิกรทรุดตัวน่ังขางเพื่อนเกลอของเขา 
  "เรียบรอย" 
  อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ 



  "เรียบรอยนะยังไงเลา" 
  นิกรวา 
  "เย็นนี้ไปพบกับหลอนที่ชายทะเล  แกมีหวัง 90 เปอรเซ็นตแลว  หลอนแสดงทาที
วาพอใจแกเหมอืนกัน" 
  "ฮา" 
  "จริงวะ  ไปปรึกษากันที่รานอาหารตลาดฉัตรไชยดีกวา" 
  "ง้ันเรอะ  ไป ๆ กันเลี้ยงแกใหเต็มที่เลย  เพ่ือนกันมันตองชวยเหลือกันอยางน้ีสิวะ" 
  เจาแหวพาตัวเดินออกมาจากหองพัก  เขาอาบนํ้าแตงกายชุดใหมเรียบรอย  เจาแหว
ตรงเขามาหาสองสหาย 
  "รับประทานไปตลาดกันหรือยงัละครับ  ผมเต็มแยแลว" 
  อาเสี่ยหัวเราะ 
  "หิวขาวเรอะ" 
  "โธ - ก็หิวนะซีครับ  รับประทานนั่งหลังขดหลังแข็งขับรถมาตั้งแตต ี5  กาแฟสัก
ถวยก็ไมไดแอม  รับประทานลําไสตีบติดกันหมดแลว" 
  กิมหงวนกับนิกรตางลุกขึ้นยืน  เสี่ยหงวนยกมือตบศีรษะเจาแหวเบา ๆ 
  "ไป - ไปกินขาว  แกเช็ดรถใหมเอ่ียมแนไปเลย  ยังงี้ซีวะคอยนาขับอวดความเปน
เศรษฐี  ฉันคิดวาในโลกนี้คงจะหาใครเช็ดรถใหเปนเงางามอยางแกไมไดอีกแลว" 
  เจาแหวยิ้มซีด ๆ 
  "รับประทานอยางเพิ่งยอเลยครับ ลมสวานจะจับผมอยูแลว" 
  นิกรเอื้อมมือหยิบไกยางชิ้นสุดทายที่วางอยูบนโตะ  แลวเดินนําหนาพาอาเสี่ยกับ
เจาแหวลงบันไดไปจากเรือนบังกะโลที่พักของเขา  ตอจากน้ัน "คาดิลแล็ค" เกงก็พาสองสหายกับ
เจาแหวคลานออกไปอยางสงาผาเผย  หญิงสาวชาวสังคมทั้ง 4 นางมองดูอยูท่ีหนาตางหองพักของ
หลอน  พอแลเห็นเส่ียหงวนขับรถ "คาดิลแล็ค" เกงนั่งเคียงคูกับนิกร  แมสาวงามเจาของนาม
รสสุคนธก็เริ่มสนใจกับอาเสี่ยทันท ี และนึกเสียใจที่ไมควรพูดกับกิมหงวนอยางรุนแรง  ดวยนึกไม
ถึงวาเจาหนุมสูงชะลูดสวมแวนตาขอบกระผูนี้จะเปนเจาของรถเกงราคาแสน  ซึ่งในประเทศไทยมี
อยูเพียงสอง หรือสามคันเทาน้ัน 
 
  ตอนเท่ียงวันน้ันเอง   นิกรกับกิมหงวนและเจาแหว  ก็มาปรากฎตัวขึ้นที่สถานี
รถไฟเพื่อคอยรับรถเร็วพิเศษซึ่งเดินทางมาจวนจะถึงแลว  มองแลเห็นขบวนรถไฟลิบ ๆ ขางหนา
ทางขวามือของสถานี 
 



  บริเวณสถานีมีชาวพระนครพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีราว 20 คนเดินเกรไปมาคอยเบง
กับผูที่มารถเที่ยวนี ้ ถารูจักกันก็จะไดทักทายกันอวดวาฉันก็มาหัวหินเหมือนกัน  ถาไมรูจักกันก็จะ
เบงหรือปนปงเขาหากัน  หัวหินเปนท่ีรวมของเศรษฐีหรือคนช้ันสูง แนนอนละ  คนจนยอมไมมี
โอกาสที่จะไปพักผอนตากอากาศได  เพราะคาใชจายวันหนึ่งรวมคาที่พักและคาอาหารในราว 300 
บาทตอคน 2 คน  อยางไรก็ตาม  หัวหินไมไดมีความหมายอะไรสําหรับชาวหัวหินอันแทจริงเลย  
นอกจากชาวหัวหินนึกขบขัน และสมเพชเวทนาพวกเศรษฐีชาวกรุงที่เบงเขาหากัน  พยายามโออวด
วาตนรํ่ารวยกวาคนอ่ืน 
 
  อาเสี่ยกับนิกร และเจาแหว  ยืนอยูบนชานชาลานอกสถานีดานเหนือ  สองสหาย
กําลังปรึกษาหารือกันดวยเสียงคอนขางดังตามธรรมดาของคนมีเงินทั้งหลาย 
  "ยังไมหายเจ็บใจโวย"  เสี่ยหงวนพูดพลางมองขบวนรถเร็วพิเศษซึ่งใกลสถานีเขา
มาตามลําดับ  "เอายังงี้เถอะวะกร" 
  "เอายังไงละ"  นิกรถามยิ้ม ๆ 
  "อยาทัก และอยาพูดอะไรกับคุณอาเลย  เราทักแตอายพลกับดิเรกเทานั้น" 
  นิกรเห็นพองดวย 
  "เออ  ดีเหมือนกัน  ใหคุณพอทานเกอเลน"  แลวเขาก็หันมาทางเจาแหว "เอ็งก็
เหมือนกัน  อยาพูดกับคุณพอเปนอันขาด" 
  เจาแหวลืมตาโพลงแลวหัวเราะ 
  "ยังงั้นผมไปนั่งอยูที่รถของเราดีกวานะครับ  รับประทานขืนผมไมพูดกับทาน  ผม
ก็คงเจ็บตัวเทาน้ันเอง" 
  นิกรมองดูเจาแหวอยางเห็นใจ 
  "ดีแลว  เอ็งออกไปคอยท่ีรถ" 
  เจาแหวรีบเดินออกไปจากสถานีหัวหินทันท ี ขบวนรถเร็วแลนมาถึงจุดหมาย
ปลายทางแลว  ความเร็วของรถชาลงตามลําดับ  ทางการรถไฟจัดรถขบวนนี้ขึ้นก็เพื่อใหความ
สะดวกแกพวกเศรษฐีชาวพระนครที่จะพาครอบครัว หรือเมียเล็ก ๆ มาตากอากาศที่นี ่ หรือผูที่มี
สตางคพอสมควรก็อาจจะมาเที่ยวหัวหินวันเดียวกลับยังได  มีเวลาอยูหัวหินราว 6 ช่ัวโมงแลวก็
เดินทางกลับโดยรถเร็วพิเศษขบวนน้ี 
 
  รถหยุดเทียบชานชาลาของมัน  ผูโดยสารรถพิเศษมีไมถึง 200 คน  เน่ืองจากรถ
ขบวนนี้ออกจากสถานีธนบุรี 6.00 น. ซึ่งเชาเกินไป  บรรดานักตากอากาศจึงสมัครใจมารถเร็ว
ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธมากกวาเพราะออกจากสถานีธนบุรี 7.15 น.  อยางไรก็ตาม  รถพิเศษขบวน
น้ีพิเศษจริง ๆ รถโบกี้ทุกหลังสวยงามมากผิดแผกกวารถธรรมดา 



  เจาคุณปจจนึก ฯ พาดร. ดิเรก กับนายพัชราภรณถือกระเปาเดินทางลงมาจากรถ
โบก้ีคันทายขบวนซ่ึงเปนรถช้ันท่ีหน่ึง  มีผูโดยสารราว 10 คนเทานั้นสําหรับโบกี้คันนี ้ ทานเจาคุณ
แตงกายทันสมัย  กางเกงขาสั้นสีน้ําตาล, สวมถุงเทายาวและรองเทาสปอรท  สวมแจคเก็ตปาลมบิช
สีเดียวกับกางเกง  สวมหมวกแก็บและปากคาบกลองยาเสน  มีกลองถายรูปชั้นดีสะพายบา  สวนพล
กับดิเรกแตงกายคลายกัน  กางเกงขายาวสีเทาเขม  เชิ้ตแขนยาวสีขาวพับแขน  ดร.ดิเรกมีกลองถาย
ภาพยนตรขนาด 16 ม.ม. ติดมาดวย 
  นิกรกับอาเสี่ยยืนอยูหางจากเจาคุณปจจนึก ฯ และสองสหายเพียงหาหกกาวเทา
น้ันเอง  ทานเจาคุณยิ้มแยมแจมใสพูดกับสองสหายดวยเสียงหัวเราะ 
  "อายลิงแสมสองตัวไมไดรวมทางมาดวย  สบายใจเหลือเกิน  ปานน้ีมันคงรูแลววา
เรามาหัวหินกัน  ฮิ  ฮิ  ทามันคงเดือดดาลเราเหมือนกัน" 
  ดร. ดิเรก  หันมามองดูกิมหงวนกับนิกรโดยบังเอิญ พอแลเห็นเขา  นายแพทยหนุม
ก็สะดุงเฮือกสุดตัว รีบดึงแวนตาออกมาเอาผาเช็ดหนากระจกแลวสวมเขาไปใหมจองตาเขม็งมองดู
นิกรกับเสี่ยหงวน 
  "มายกอด….." 
  ดิเรกอุทานเสียงลั่น 
  เจาคุณปจจนึก ฯ กับพลมองตามสายตานายแพทยหนุมทันท ี แลวสองคนก็สะดุง
โหยง  ทานเจาคุณอาปากหวอ  ยืนตะลึงอยูสักครูก็หัวเราะลั่นสถาน ี
  "เฮ - ไปยังไงมายังไงกันวะ  ฮะ  ฮะ  แกมารถขบวนเดียวกับฉันหรือน่ี" 
  เสี่ยหงวนยกมือเทาสะเอว  แกลงทําหนาตื่น ๆ แลวพูดกับนิกร 
  "อือ  ตาแกนี่ใครวะ  ไมเคยรูจักมักจี่กับเราสักหนอยดันมาทักเรา" 
  นิกรคอนเจาคุณปจจนึก ฯ แลวพูดกับกิมหงวน 
  "ทาจะพวกนักตมหมู" 
  เจาคุณทําคอยน  เอ็ดตะโรล่ัน 
  "มึงนะซ ี นักตมหมู" 
  "อือ"  นิกรคราง  "ชอบกลจริงเชียว  พูดมึงมาพาโวย  หยาบคาย"  พูดจบก็จูงมือ
กิมหงวนพาเดินไปจากที่นั้น 
  พลหัวเราะกาก 
  "เฮย - อายกร….อายเสี่ย…..กลบัมากอน" 
  นิกรกับกิมหงวนแกลงเดินไปทางประตูเขาออกของสถานี  ดร.ดิเรกหัวเราะหึ ๆ 
พูดกับพอตาของเขา 



  "ผมคิดวาอายสองคนคงจะมารถยนตครับ  เสื้อผายังใหมเอี่ยม  หนาก็ไม
ขะมุกขะมอมเหมือนอยางพวกเรา  มันคงมาถึงกอนเรา และอาบนํ้าเปล่ียนเคร่ืองแตงตัวเรียบรอย
แลว" 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแหง ๆ 
  "ถายังงั้นอายหงวนกับเจากรคงรูวาเราแอบมาหัวหินกันตามลําพังโดยไมไดชวน
มัน  เลยพากันมาหัวหินบาง  เอ - มันคงโกรธพอแนเชียว  วา - ความจริงพอชวนมันมาดวยก็ส้ินเร่ือง  
อายหงวนมันเปนคนคิดมากเสียดวย" 
  พลอดหัวเราะไมได 
  "มันไมโกรธหรอกครับ  แอคไปยังงั้นเอง  ผมสงสัยวาเมื่อเย็นวานนี้ระหวางที่เรา
ปรึกษาหารือกันวาจะมาหัวหิน  อยางไรเสียอายแหวก็คงจะลอบเขามาฟงแลวไปบอกใหอายสองคน
น่ันรู  นิสัยของอายแหวนะมันสอดรูสอดเห็นมาแตไหนแตไรแลว" 
  เจาคุณปจจนึก ฯ เห็นพองดวย 
  "นั่นนะซ ี งา - เจาหงวนกับเจากรมันคงจะพักอยูที่บังกะโลใหญของอายหงวนเปน
แน เพราะที่พักตามโรงแรมคงไมวาง  ไปเถอะเวยเรา  รีบไปท่ีพักของเรากอน" 
  เจาคุณเดินนําหนาพาดร. ดิเรก กับพลออกไปนอกสถานี  พลแยงกระเปาเสื้อผาใน
มือเจาคุณปจจนึก ฯ มาถือให  พอออกมานอกสถานีตางก็แลเห็นกมิหงวนกับนิกรยนืหนาควํ่าอยู
ขางรถ "คาดิลแล็ค" เกง  เจาแหวทําเปนไกเช็ดรถ  เจาคุณปจจนึก ฯ พาสองสหายมาที่รถ 
  "อายหงวน"  ทานพูดพลางหัวเราะพลาง  "แกโกรธอาจริง ๆ หรือวะ" 
  อาเสีย่คอนปะหลบัปะเหลือก  กลาวเปนคํากลอนเรื่องอิเหนาทันที 
    ถึงตายก็ไมตองมาดูผี 
    อยาดูทั้งเปลวอัคคี 
    ตั้งแตนี้ขาดกันจนบรรลัย 
  นิกรพูดตอทันที 
    คร้ันอานสาสนเสร็จส้ินพระทรงฤทธ์ิ 
    ถอนฤทัยใหคิดสงสัย 
    บุษบาจักงามสักเพียงใด 
    จึงตองใจระตูทุกบุรี 
  "เฮย"  กิมหงวนตวาดลั่น  "ไมใชเวลาที่จะพูดเลนโวย  รูตัวเสียบางซีวา  เราสอง
คนนะไมมีใครเขาคบหาสมาคมกับเราแลว  ฮึ - เจ็บใจเหลือเกิน" 
  นายพัชราภรณหัวเราะลั่น  วางกระเปาเส้ือผาลงแลวเอ้ือมมือเปดประตูตอนหลังรถ 
"คาดิลแล็ค" เกงออก  กิมหงวนเลนงานพลทันที 



  "อะไรกันโวย  นี่รถสวนตัวของอาเสี่ยกิมหงวนไมใชรถสาธารณะ หรือรถแทกซี่"  
พูดจบเขาก็ยกมือจับแขนนิกร  "ไป - กลับบานเรา  เรามันเปนคนที่สังคมเขารังเกียจเสียแลว  ไป
นอนคุยกันตามประสาคนยากจนดีกวา  หรือแกจะฉีกแบงกเลนสักหาหกหมื่นก็เอา" 
  นิกรกับกิมหงวนตางขึ้นไปนั่งตอนหลังรถ  เจาแหวรีบข้ึนประจําท่ีคนขับ 
  "เฮ"  ดร. ดิเรกอุทานแลวยิ้มใหนิกร  "ชวยไปสงท่ีโรงแรมรถไฟหนอยเถอะวะ  
อยาเปนบาหนอยเลยนา" 
  นิกรทําปากแบะ  แลวก็ยักคิ้วใหนายแพทยหนุม 
  "เสียใจคุณ  น่ีมันรถสวนตัวของทานมหาเศรษฐีกิมหงวน  เชิญคุณไปสามลอ
ดีกวา"  แลวนิกรก็ยกมือตบบาเจาแหว  "ไป - อายแหว" 
  เจาแหวตกท่ีน่ังกลืนไมเขาคายไมออก  เขาชําเลืองหางตามองดูเจาคุณปจจนึก ฯ 
กับพล และดร. ดิเรกอยางเกรงกลัว  เจาแหวจําใจกดสตารทเขาเกียรพารถเกงคันงามแลนไปจากที่
น้ัน  เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาปริบ ๆ 
  "เอ - อายสองคนมันโกรธจริง ๆ โวย  ชางมันเถอะวะ  โกรธก็ไมเห็นจะตองงอ  ที่
พักของเราก็มีแลว" 
 
  โดยพาหนะรถจักรยานสามลอแบบพวงขาง 2 คัน  ทานเจาคุณกับสองสหายก็
มาถึงโรงแรมหัวหินซึ่งอยูหางจากสถานีไมถึงกิโลเมตร 
  รถจักรยานทั้ง 2 คัน แลนมาหยุดหนาตึกโรงแรมหัวหิน  ซ่ึงเปนโรงแรมท่ีโออา
หรูหรา และมีบริการดีที่สุดในหัวหิน  เพราะเปนโรงแรมของการรถไฟน่ันเอง  เจาคุณปจจนึก ฯ 
กาวลงจากรถ และหันมาพยักหนากับสองสหาย 
  เจาหนาท่ีของโรงแรมคนหน่ึงรีบเขามาตอนรับอยางนอบนอม 
  "สวัสดีครับทาน  กรุณาบอกใหผมทราบดวยครับวาทานส่ังจองหองพักหรือ
บังกะโล" 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ย้ิมเล็กนอย 
  "เปลา  เราไมไดสั่งจองหองพักหรือบังกะโลจากกองโรงแรมการรถไฟที่กรุงเทพฯ  
หรอก" 
  "โอ - ถายังงั้นผมเสียใจเหลือเกินครับที่จะเรียนใหทราบวา  ไมมีหอง หรือ
บังกะโลวางเลย" 
  ทานเจาคุณหัวเราะ 
  "เด๋ียวกอน ฟงฉันกอน  งา - เพ่ือนของฉัน…..พระวิเศษนิติการเขาจองบังกะโลไว 
3 วันต้ังแตวันน้ีเปนตนไป  แตวาเขามีความจําเปนมาไมได  เขาก็เลยใหฉันมาแทน  บังกะโลที่พระ
วิเศษ ฯ เพ่ือนของฉันจองไว  คือบังกะโลแถวหนึ่งหลังที่ 5" 



  พนักงานโรงแรมน่ิงอ้ึงไปสักครู 
  "เอ - ทานไมไดเปนคนสั่งจองนี่ครับ  ทางโรงแรมจะใหพักไดเฉพาะผูที่สั่งจอง
เทาน้ัน" 
  "อาว  ก็เขาใหฉันมาแทนเขาน่ีนา" 
  พนักงานโรงแรมยิ้มออนโยน 
  "ไมไดหรอกขอรับ  ผิดระเบียบ  เคยมีเรื่องยุงยากบอย ๆครับ  มีคนมาอางวาคน
จองมาไมไดแลวเขาอยูแทน  แตพอรุงขึ้นผูสั่งจองเดินทางมา  คนอยูกอนก็ไมยอมไป  เขาก็เลยฟอง
ไปทางกรุงเทพ ๆ เลยมีคําสั่งมาวา  จะใหอยูไดเฉพาะผูที่สั่งจองเทานั้น" 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ชักฉิว 
  "บะ  ถายังงั้นฉันโกหกเธอวาฉันคือพระวิเศษ ฯ เธอจะรูหรือ" 
  พนักงานโรงแรมหัวเราะ 
  "ทราบครับ  คุณพระทานพาครอบครัวมาหัวหินทุกป  ผมเสียใจจริง ๆ ครับ  ที่ไม
อาจจะใหทานพักบังกะโล หลัง 5 แทนคุณพระวิเศษไดเพราะผิดระเบียบ" 
  "วา…"  เจาคุณคราง  "แลวฉันจะไปพักที่ไหนเลา  ตายละ  เธอชวยพาฉันไปพบ 
ผูจัดการหนอยเถอะ  ฉันจะพูดกับเขาเอง" 
  "พูดกับทาน  ทานก็อนุโลมใหไมไดครับ  เพราะผิดระเบียบจริง ๆ" 
  พล กับดร. ดิเรกเขามาชวยพูดกับพนักงานโรงแรม  แตก็ไดรับคําช้ีแจงอยางนอบ
นอมนาเห็นใจ  นายพัชราภรณจึงกลาวกับเจาคุณปจจนึก ฯ 
  "ไปพักบานเจาหงวนก็แลวกันครับ  ความจริงที่โนนก็สบายดีเหมือนกัน  ตูเย็น
นํ้ามันกาดขนาดต้ัง 9 คิว  วิทยุก็มีฟง  ไปเถอะครับอยูรวมกันดีกวา" 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแหง ๆ 
  "เอา  ไปก็ไป" 
  รถจักรยานสามลอทั้งสองคันนั้นพาสองสหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ  ออกไปจาก
โรงแรมและยอนกลับไปตามทางเกา  พอถึงสี่แยกโรงไฟฟารถทั้งสองคันก็เลี้ยวซวยมือไปทาง
หนองแก  รถเกงของเศรษฐีชาวพระนครแลนสวนกับไปมาอยางนาเวียนหัว  ในรถเหลาน้ันเต็มไป
ดวยเทพบุตรเทพธิดา  ที่เดินย่ําตอกอยูตามถนนก็ม ี หัวหินเดือนเมษายนเปนสถานที่ของชาวพระ
นครโดยเฉพาะ 
 
  ไมถึง 15 นาท ี เจาคุณปจจนึก ฯ กับพล และดร. ดิเรกก็เดินทางมาถึงบานชายทะเล
ของเสี่ยหงวน  รถจักรยานทั้งสองคันแลนตามกันเขามาในเขตบาน และหยุดบนถนนโรยกรวด
ระหวางตนสนน้ัน 



  ในเวลาเดียวกันนี้เอง  เสี่ยหงวนกับนิกรกําลังนั่งสนทนากันอยูที่หนามุข  สวนเจา
แหวไดรับคําสั่งจากอาเสี่ยใหร้ือเสื้อผาออกจากกระเปาเดินทางของเขากับนิกรจัดแขวนไวเรียบรอย 
  กิมหงวนกับนิกรแลเห็นทานเจาคุณกับสองสหายแลว  แตก็ทําเปนไมเห็นน่ังคุย
กันตอไปจนกระทั่งเจาคุณปจจนึก ฯ เดินนําหนาพาพลกับ ดร.ดิเรก เดินขึ้นบันไดมา 
  "เฮย - อายเสี่ย"  เจาคุณกลาวทัก 
  เสี่ยหงวนวางทาทางอยางปนปง 
  "ขอโทษ  มาหาใครพี่ชาย" 
  ทานเจาคุณทําคอยนโยนกระเปาเสื้อผาของทานลงไปบนตักของนิกร  แลวยกมือ
เทาสะเอวมองดูกิมหงวนอยางเดือดดาล 
  "ออ  เดี๋ยวนี้ฉันเปนแตเพียงพี่ชายของแกเทานั้นละหรือ" 
  "ก็ได"  อาเสีย่เอ็ดตะโร  "ผมไมเห็นแปลกอะไรเลย  จะมาเอะอะบนบานผมไมได
นา  ประเดี๋ยวผมต้ังขอหาวาบุกรุกจะลําบาก" 
  พลเดินเขามายกมือเขกศีรษะอาเสี่ยคอนขางแรง 
  "อยาแอกใหมากนักเลยวะ  อายแหวหายหัวไปไหนละ  ใหมนัมารับกระเปาไป" 
  กิมหงวนหัวเราะ 
  "ทําไมไมไปพักที่โรงแรมหัวหินละ" 
  พลวา  "พักไมได  ทางโรงแรมเขาไมยอมใหพักเพราะเราไมไดเปนคนจอง 
บานพักไว" 
  นิกรกับกิมหงวนหัวเราะชอบใจไปตามกัน  บทบาทของนิกรกับกิมหงวนสิ้นสุด
ลงแลว  นิกรตะโกนเรียกเจาแหวใหออกมาเอากระเปาเส้ือผา  เจาแหวแลเห็นเจาคุณปจจนึก ฯ กับ
พล และดร. ดิเรกก็ตกใจสะดุงโหยง 
  "อาว  รับประทานไมไดพกัท่ีโรงแรมหัวหินหรอกหรือครับ" 
  ดร. ดิเรกทําตาเขียวกับเจาแหว 
  "ไมใชเรื่องของยูหรอกนา  พวกเราจะพักอยูที่ไหนมันเรื่องของเราตางหาก  เอา
กระเปานี่ไปเก็บ  แลวก็หาอะไรเย็น ๆ มาใหดื่มกอน" 
  "วา"  เจาแหวคราง  "รับประทานงานหนักอีกแลว" 
  พลยกเทาเตะพลั่กเขาให 
  "น่ีแนะ  บนดีนัก" 
  เจาแหวสูดปากลั่น  กมลงหิ้วกระเปาเสื้อผาเดินเขาไปในหองทางขวามือ  กิมหงว
นเรียกนายแกวมาพบกับเขา  ส่ังใหจัดหองพักอีกหองหน่ึงโดยดวน  แลวอาเสี่ยก็เลาใหฟงวาลุงแกว
คิดหาลําไพพิเศษเปดบังกะโลใหพวกชาวพระนครเชาเปนหอง ๆ มาอยูกันเต็มไปหมด  แตขณะน้ี
ตางพากันไปเที่ยวนอกบานยังไมกลับ  กิมหงวนเลาใหฟงถึงแมสาวสังคมทั้ง 4 ซึ่งมาเที่ยวหัวหินกัน



ตามลําพัง และขณะนี้อาเสี่ยกําลังติดเนื้อตองใจหญิงสาวคนหนึ่งชื่อรสสุคนธ  สวนนิกรก็ยอมรับวา
เขาพออกพอใจหญิงสาวที่ชื่ออะคราว  ซ่ึงเปนเพ่ือนของรสสุคนธน่ันเอง 
  อาเสี่ยวา… 
  "กันเจอศรกามเทพเขาใหแลว  อื้อฮือหลอนสวยยิ่งกวาเทพธิดาเสียอีก" 
  นิกรพูดอวดพลบาง 
  "ของกันก็ไมเลว  ขนาดนางสาวไทยอายมวนตวนไปเลย" 
  เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสริมขึ้น 
  "ระวังนะโวย  หลอนเปนสาวเปนนางมาหัวหินกันตามลําพังก็ควรจะตั้งขอสงสัย
ไวกอน  เด๋ียวไปเจอทีเด็ดเขาแก 2 คนจะลําบาก" 
  อาเสี่ยยิ้มแปน 
  "สาวสังคมจริง ๆ ครับ  คุณอา  ผมเคยเห็นรูปในหนาหนังสือพิมพบอย ๆ" 
  ดร. ดิเรกกลาวเตือนเพื่อนเกลอทั้งสองดวยความหวังดี 
  "แตภาพตามหนาปกหนังสือพิมพบางฉบับก็ไมใชคนดิบคนดีอะไรนัก  กะหร่ี
ชั้นสูงก็ยังม ี เพราะวาคนดี ๆ เขาคงไมยอมใหถายภาพที่เกือบจะเห็นตับไตไสพุงของเขาหร็อก  
สังคมเมืองไทยเรากําลังเนาเฟะ  สาวสังคมสวนมากก็คือผูหญิงที่ดิ้นรนหาผัวนั่นเอง" 
  พลยกนาฬิกาขึ้นมองดูเวลา  แลวลุกขึ้นยืน 
  "อาบน้ําอาบทาเปลี่ยนเคร่ืองแตงตัวกันใหสบายเสียกอนเถอะวะพวกเรา"  แลวเขา
ก็หันมายิ้มกับเจาคุณปจจนึก ฯ  "ถาไมไดบานพักของเจาหงวนเราคงจะแยนะครับ" 
  เจาคุณย้ิมแหง ๆ 
  "นั่นนะซ ี บานของอาทางไกลกังวลก็ขายไปเสียเมื่อปกลายนี"้  ทานหันมายื่นมือ
ขวาใหกิมหงวน  "ดีกันโวย  อายเสี่ย" 
  อาเสี่ยสั่นศีรษะ 
  "ตองเอาดอกไมธูปเทียนมาขมาผมเสียกอน" 
  ทานเจาคุณยกหลังมือขวาตบหนากิมหงวนเต็มแรง 
  "น่ีแนะ" 
  คณะพรรค 4 สหายหัวเราะครืน  กิมหงวนกับนิกรสดชื่นขึ้นเมื่ออยูกันครบแซ็
ทเชนน้ี  แตเจาแหวมีภาระที่จะตองทําเพิ่มขึ้นอีก 
 
  พอแดดออนหลังจาก 16.30 น.ลวงแลว  ชายหาดหัวหินก็คราคร่ําไปดวยหนุมสาว
ชาวพระนครท่ีลวนแตเปนเศรษฐีเดินกรีดกรายหาหอย, เก็บหอย  บางก็นั่งสนทนากันเปนคู ๆ บางก็
ขี่มาเลน  เด็ก ๆ ชาวหัวหินนํามามาใหเชาขี่ชั่วโมงละ 10 บาท  นอกจากนี้ยังมียางในรถยนตบรรทุก
สูบลมเต็มที่มาใหเชาเลนน้ําชั่วโมงละ 3 บาท  บารลอยหนาโรงแรมเต็มไปดวยชาวพระนคร  พวก



ผูชายสวมเสื้อฮาวายลวดลายตาง ๆ วางทาทางใหภาคภูมิสมเปนคนมีเงิน  พวกผูหญิงสวมเสื้อ
กางเกงอาบน้ําฟตเปรี๊ยะ  เห็นสวนเวาสวนโคงถนัดตาเปนที่นาเสียวไสยิ่งนัก 
 
  หางจากเขื่อนหนาโรงแรมไปทางใตเปนที่อาบน้ําเพราะปราศจากกอนหิน  หนุม
สาวหลายรอยคนดําผุดดําวายโตคลื่นกันอยางสนุกสนาน  แตอนิจจา….หัวหินราวกับดินแดนของ
ชนตางชาติ  เพราะ 50 เปอรเซ็นตเปนชาวจีนอาเส่ียกระเปาหนัก  30 เปอรเซ็นตเปนแขกหนวดเครา
รุมราม  มีคนไทยเพียง 15 เปอรเซ็นตเทาน้ัน  ชาวยุโรปและอเมริกันอีก 5 เปอรเซ็นต 
  คณะพรรค 4 สหายคอยแมดาวสังคม 4 นางอยูที่บานพักจนกระทั่ง 16.30 น. 
หลอนก็ยังไมกลับมาจากเที่ยว  เจาคุณปจจนึก ฯ เลยชวน 4 สหายกับเจาแหวมาเลนนํ้าหนาโรงแรม
หัวหิน  ทั้ง 6 คนน่ัง "คาดิลแล็ค" เกงออมมาทางถนนใหญ  และจอดท่ีโรงแรมหัวหิน  ทุกคนแตง
เสื้อกางเกงอาบนํ้าทะเล  เวนแตนิกรคนเดียวที่นุงผาขาวมาเกา ๆ ตาหมากรุกแดงขาว และสวมเสื้อ
กลามขาดหลายแหง 
  "วา  แกนี่กุยจังโวย" 
  ดร. ดิเรกบนพึมพําเมื่อเดินมาถึงชายหาด  เขามองดูนิกรอยางเดือดดาล 
  "แกไมอายเขาบางหรือยังไงวะกร  ดันนุงผาขาวมามาได" 
  นิกรหัวเราะ 
  "กันจะตองเปนตัวของกันเองเสมอ  กันไมมีความประสงคจะหลอกลวงตบตาใคร
หรอก  คนไทยเวลาอาบน้ําเขานุงผาขาวมาดวยกันทั้งนั้น  สวมเสื้อกางเกงแนบเนื้ออยางนี้มันฝรั่ง
ไมใชคนไทย" 
  เจาคุณปจจนึก ฯ อดหัวเราะไมได 
  "แลวแกจะลงเลนน้ําไดอยางไร  ลูกคลื่นซัดโครมเดียว  ผาขาวมาแกก็หลุด" 
  "ออ  ไมใชความผิดของผมนี่ครับ  คลื่นมันตีหลุดไปทางไหนผมก็วาไปเก็บเอามา
นุงใหม" 
  พลถอนหายใจหนัก ๆ 
  "ใครเขาเห็นแกเขาเขาดูถูกแกแย" 
  นิกรลืมตาโพลง 
  "ก็ตามใจเขาซ ี กันแตงแบบไทยแทเชนนี้สบายดีแลว  อาบนํ้าก็หมดจด  ไปโวย - 
ลงทะเลเลย  ไชโย" 
  บรรดานักตากอากาศพากันมองดูนิกรเปนตาเดียว  แนละ  สายตาของคนเหลานั้น
เต็มไปดวยความเหยียดหยามนายจอมทะเลน  4 สายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวลงเลนน้ํากัน
อยางสนุกสนาน 



  คลื่นลูกหนึ่งวิ่งเขาหาฝงในขณะที่นิกรยืนแชน้ําอยูครึ่งตัวหันหลังให และกําลังคุย
กับดร. ดิเรกเพลิน  คลื่นลูกนั้นกระแทกนิกรเต็มแรงถึงกับเสียหลักหกลมหัวคะมํา  ผาขาวมาหลุด
จากตัวปลิวไปตามคลื่น  นิกรรองสุดเสียงรีบนั่งลงในน้ํา และวายออกไปหาน้ําลึก  เจาแหวหัวเราะ
งอหายเดินไปเก็บผาขาวมาแลวเอาไปสงใหนิกร 
  "รับประทานนุงกางเกงในหรือเปลาครับ" 
  นายจอมทะเลนยิ้มแหง ๆ 
  "เปลา  ไมไดนุงหรอก" 
  "วา  ยังง้ันรับประทานนุงใหมนัแนน ๆ หนอยซีครับ  ประเดี๋ยวโปแย" 
  นิกรจัดแจงนุงผาขาวมาในนํ้า และลุกขึ้นยืนจูงกระเบนหยักรั้งใหแนนหนา  เขาดํา
ผุดดําวายตอไป 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ดําน้ําไดทนมาก  ทานดําน้ําเขาไปทางหมูหนุมสาวกลุมหนึ่งเห็น
แตสวนศีรษะของทานโผลขึ้นมารําไรพนน้ําเล็กนอย  หญิงสาวคนหน่ึงรองอุทานข้ึนดัง ๆ 
  "อุยตาย  แมงกระพรุนไฟ  หนีเรว พวกเรา  ตัวแดงแจเลย" 
  เสียหวีดวายกระตูวูดังขึ้น  เจาหนุมรูปหลอหยิบกิ่งไมแหง ๆ ดุนหน่ึงยองเขามา
ประเคนลงกลางศีรษะเจาคุณปจจนึก ฯ โดยสําคัญผิดคิดวาเปนแมงกระพรุนไฟจริง ๆ 
  "โพละ" 
  ทานเจาคุณรองสุดเสียง  ทะลึ่งพรวดลุกขึ้นยืน  ระดับนํ้าเพียงแคเอวทาน  คณะ
พรรค 4 สหายและเจาแหวตางหัวเราะกันงอหาย  สวนหนุมสาวกลุมนั้นตกตะลึงพรึงเพริดไปตาม
กัน  เจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือขวาลูบคลําศีรษะ  ขบกรามกรอด  จองตาเขม็งมองดูเจาหนุมรูปหลอ 
ผูน้ัน 
  "ยังไงกันโวย  อายหลานชาย  นึกขลังอะไรขึ้นมาละถึงเอาไมมาแพนกบาลฉัน  ถา
จะอวดเบงผูหญิงก็เบงกับพวกหนุม ๆ ดวยกันซี" 
  เจาหนุมผูน้ันมีทีทาเหมือนกับจะเปนลม  ไมที่ถืออยูในมือรวงลงน้ํา  เขายิ้มแหง ๆ 
เดินเขามากระพุมมือไหวเจาคุณปจจนึก ฯ อยางนอบนอมท่ีสดุ 
  "อภัยใหผมเถอะครับคุณลุง  ผมเขาใจผิดจริง ๆ ครับ" 
  "เขาใจผิดยังไง" 
  เจาคุณตวาดแวด 
  เจาหนุมรางสมารทกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง  แลวยกมือไหวอีก 
  "คุณลุงดําน้ําเขามาผมก็คิดวาแมงกระพรุนไฟนะซีครับเลยเอาไมตีโพละเขาให" 
  เจาคุณปจจนึก ฯ แยกเขี้ยว 
  "กบาลคนแท ๆ เห็นเปนแมงกระพรุนไฟไปได" 
  "กรุณาผมเถอะครับคุณลุง  ผมไมมีเจตนาเลย" 



  ทานเจาคุณคอนขวับ  เดินกลบัไปหาคณะพรรค 4 สหาย  อาเสี่ยกิมหงวนกลาวกับ
เจาคุณเบา ๆ 
  "กลับบานกันเถอะครับ  เลนนานนักชักหนาว  ลมพัดแรงเหลือเกิน" 
  เจาคุณลืมตาโพลง 
  "อะไรวะ  ลงน้ําไมถึง 10 นาทีชวนกลับแลว  ทาจะใจจดใจจอกับแมรสสุคนธ 
ละซ"ี 
  อาเสี่ยยิ้มเอียงอาย 
  "เรื่องมันก็ยังงั้นแหละครับ  แฮะ  แฮะ  ผมกับอายกรกลับกันกอนนะครับ" 
  "อุวะ  แกเอารถไปแลวฉันมิตองเดินกลับตามชายหาดน่ีหรือ" 
  นิกรวา 
  "ผมเอาอายแหวไปดวย  ใหอายแหวขับรถไปสงผมที่บานแลวใหมันกลับมาคอย
รับคุณอากับเจาสองคนน่ี" 
  "ง้ันเรอะ  ถายังงั้นก็ตามใจ  พอเลนน้ํากับเจาพลและดิเรกก็ได  อีกชั่วโมงพอถึงจะ
กลับ  อาบน้ําทะเลไดผลประโยชนชวยรักษาผดผื่นตามตัวใหหายไป" 
  กิมหงวนวา 
  "แตลวดลายตามแขงขาของผมถึงอยางไรก็คงไมหาย  ดูซีครับความรักแตกกิ่งกาน
ผลิดอกออกชอมาตั้งแตอายุ 22 จนกระทั่งบัดน้ียังเปนรอยพิมพใจทําใหผมนึกหวนทวนหลังอยู
เสมอ" 
  คณะพรรค 4 สหายหัวเราะหึ ๆ ไปตามกัน  กิมหงวนกับนิกรพากันเดินขึ้นจาก
ชายหาด  เจาแหวติดตามไปดวยเพื่อขับรถพาสองเจานายไปสงบานพัก 
 
  เมื่อมาถึงบานพัก  กิมหงวนกับนิกรก็แลเห็นแมสาวสังคมทั้ง 4 นางพักผอน
สนทนากันอยูที่หนามุข  หลอนเพิ่งกลับมาจากเที่ยวเขาตะเกียบเมื่อสักครูนี้เอง 
  กิมหงวนกับนิกรพากันลงจากรถ  หลังจากนั้นเจาแหวก็ขับ "คาดิลแล็ค" เกง
ยอนกลับไปโรงแรมหัวหินอีก  สองสหายแปลกใจไปตามกันเมื่อแลเห็น 4 นางยิ้มแยมใหเขาดวย
กริยาทาทางที่แสดงความเปนมิตร 
  "ฮ้ือ" 
  เสี่ยหงวนคราง 
  "นัยนตากันฝาดไปกระมังโวยกร  รสสุคนธยิ้มใหกันใชไหมแกชวยดูซ"ิ 
  นิกรทําหนาชอบกล 
  "นั่นนะซ ี คุณอะคราวก็โปรยยิ้มใหกัน" 
  อาเสี่ยสูดปาก 



  "ทาจะสมหวังแน  ลงผูหญิงทาํตาหวานอยางน้ีก็รอยท้ังรอย  มนตรักหัวหินไมเคย
สรางความผิดพลาดหวังใหใครเลย  ไปขึ้นทางหลังบานเถอะโวยเราอยูในชุดเพรียวลมอยางนี ้ อยา
เดินผานหลอนข้ึนทางหนาบานเลย  ขายหนาหลอนเปลา ๆ ประเด๋ียวอาบนํ้าเปล่ียนเคร่ืองแตงตัว
เสร็จจะไดออกไปคุยกับหลอน  ถายังไงเย็นนี้กันพาไปกินขาวที่ตลาดเลย" 
  คร้ันแลวสองเกลอก็พากันเดินออมไปทางหลังเรือน  4 นางมองตามดวยสายตาที่
บอกวายอมเปนพันธมิตรดวย  ทั้งนี้ก็เปนเพราะรสสุคนธไดไตถามลุงแกวถึงเสี่ยหงวนกับนิกร  
หลอนประนามวาสองสหายไมใชสุภาพบุรุษเพราะลวนลามกับหลอน  ลุงแกวเดือดขึ้นมาก็เลยบอก
ตามตรงวากิมหงวนคืออาเสี่ยกิมหงวนมหาเศรษฐีของประเทศไทย  ผูเปนเจาของบานหลังนี ้ สวน
นิกรคือเพื่อนรักเพื่อนเกลอของอาเสี่ยหงวน และเปนเศรษฐีขนาดหนักเหมือนกัน  เมื่อทราบจากลุง
แกวเชนน้ี 4 นางก็ตื่นเตนสนใจ อยากจะ โอ.เค. ซิกาแร็ตกับอาเสี่ยและนิกรเพื่อผลพลอยไดอันจะ
เกิดข้ึนจากเบ้ืองหลังของความรัก 
   
  ในราว 17.30 น.  อาเสี่ยกับนิกรก็พากันเดินออกมาจากหองพัก  สองสหายแตงกาย
เรียบรอยแบบสุภาพชน  นิกรเดินนําหนาพากิมหงวนออกมาทางหนาเรือน  สองสหายหยุดยืนที่
หนามุข  รสสุคนธกับเพื่อน ๆ ของหลอนตางย้ิมเอียงอาย และใหทาใหทางสองเกลอของเรา  พอ 
สบตากับกิมหงวน  รสสุคนธก็โปรยยิม้ให 
  "สวัสดีคะ  ไปอาบน้ํามาหรือคะ" 
  อาเสี่ยใจเตนระทึกเหมือนกลองเพล 
  "แฮะ  แฮะ  ครับ  แฮะ  แฮะ  เอ๊ิก  อนุญาตใหเราสองคนรวมวงสนทนากับพวกคุณ
ไดไหมครับ" 
  อะคราวพูดเสริมข้ึน 
  "ยินดีคะ  เชิญนั่งสิคะ" 
  สองสหายตางทรุดตัวลงนั่งบนเกาอี้คนละตัว  นิกรเขยิบเกาอี้เขามานั่งใกลหญิง
สาวเจาของรางอวบอัดท่ีเขาติดเน้ือตองใจ 
  "คุณปองไปไหนมาคะ" 
  "อุยตาย" 
  อะคราวอุทานแลวคอนเขา 
  "แหม - เรียกดิฉันวาปองอีกแลว  ดิฉันไมใชคนบานนอกคอกนานี่คะจะไดชื่อ
อยางนี้  ดิฉันช่ืออะคราวคะ" 
  นิกรยกมือไหวหลอน 
  "ขอโทษทเีถอะครับ  อายผมมันเปนคนทะลึ่ง  อยาถือสาหาความผมเลย" 
   



  เทานี้เองมิตรภาพระหวางสองหนุมสองนามก็เริ่มตน  รสสุคนธแนะนําเพ่ือนหญิง
อีกสองคนใหรูจักกับเสี่ยหงวน และนิกร  คนหน่ึงช่ือนารี  อีกคนหน่ึงช่ือเบญจมาศ  สนทนากัน
สักครูเบญจมาศกับนารีก็ขอตัวไปพักผอนในหองเพื่อเปดโอกาสใหเพื่อนทั้งสองของหลอนโอภา 
ปราศัยกับแฟนตอไป 
  รสสุคนธกลาวกับเสี่ยหงวนและนิกร 
  "ดิฉันมีตาเสียเปลาแตหามีแววไม  อยาถือโทษโกรธดิฉันเลยนะคะ  เทาที่ดิฉัน
ลวงเกินอาเสี่ยและคุณนิกร" 
  "เอะ   ทําไมคุณรูจักละครับวาผมเปนใคร" 
  รสสุคนธหัวเราะเสียงใส 
  "ดิฉันทราบจากคนเฝาบานของอาเสี่ยคะ  เราละอายอาเสีย่เหลือเกินท่ีเราอวดดี
โอหังกับเจาของบาน" 
  เส่ียหงวนหัวเราะ 
  "ไมเปนไรมิไดครับ  งา - แดดกําลังรม  เราไปเดินเลนกันที่ชายหาดดีไหมครับ  ผม
ดีใจและรูสึกเปนเกียรติยศอยางมหึมาที่คุณไดมีไมตรีจิตตอผมเชนน้ี  ไปซีครับ  ไปเดินเลนกัน" 
  กิมหงวนกับรสสุคนธตางยิ้มใหกันแลวพากันลุกขึ้นพากันเดินคูกันลงบันไดไป  
นิกรยิ้มใหแมเทพธิดาของเขา 
  "แฮะ  แฮะ" 
  อะคราวยิม้อยางเอียงอาย 
  "วากระไรคะ" 
  นิกรเขยิบเกาอ้ีเขามาใกลหลอน 
  "ประทานโทษ  คุณแตงงานแลวหรือยังครับ" 
  "อุยตาย  ยังคะ" 
  "ออ  แลวคูรักละครับ  มีหรือเปลา" 
  "แหม  ถามอะไรก็ไมรู  ดิฉันไมเคยผานพบความรักหรอกคะ" 
  นิกรฉุดแขนหลอนลุกขึ้นยืน 
  "ถาเชนน้ันผมจะสอนคนเอง  ใหดิ้นตายผมรักคุณแทบจะกลืนกินทีเดียว  ถึงแมวา
บทรักของผมไมออนหวานนุมนวล  แตคุณจะไดรับความรักอันแทจริงใจจากผม  ไปเลนขายขาว
แกงกันที่ใตถุนเรือนเถอะครับ" 
  "เอา  ดิฉันไมใชเด็กทารก  คุณนิกรนี่แหละ" 
  นายจอมทะเลนหัวเราะชอบใจ 
  "ยังงั้นไปนั่งคุยกับผมที่ชายหาดนะครับ  อยารังเกียจผมเลย  ผมรักคุณต้ังแตวินาที
แรกที่ไดเห็นหนาคุณ  ถายังไงคุณก็ตกลงกับผมเสียวันนี้เลย  คุณจะเอาเดือนละเทาไร  เอาบานแบบ



บังกะโล หรือเรือนปนหยา 2 ชั้น  อยาไปนึกกระดากอายอะไรเลยครับ  หัวหินมันแดนสวาทหาด
สวรรค  ความรักเปนของธรรมดาธรรมชาติของมนุษย"  พูดจบนิกรก็ควงแขนหลอน  พาอะคราวลง
บันไดออกไปที่ชายหาดหนาบานพัก 
 
  ตอนพลบค่ําวันน้ัน  คณะพรรค 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ไดพาแมสาวงามทั้ง 4 
คนไปรับประทานอาหารคํ่าท่ีรานขายอาหารตรงขามกับตลาดฉัตรไชย  และเมื่อกลับมาถึงบานพัก  
เสี่ยหงวนกับนิกรก็พาแมเทพธิดาของเขาออกไปนั่งสนทนากันที่ชายหาดจนดึกดื่นเที่ยงคืน  อา
เสี่ยกิมหงวนเซ็นสัญญาเปนพันธมิตรกับรสสุคนธอยางงายดาย  สวนนิกรเขาใชเวลาฝากรักกับ
หลอนเกือบ 3 ช่ัวโมง  อะคราวจึงยอมเขาสูวงแขนของนายจอมทะเลน  สัญญารักถูกสรางขึ้นที่
ชายหาด  ทามกลางสายลมและเสียงคลื่น 
  อยางไรก็ตาม  รสสุคนธกับอะคราวไดรักษาอธิปไตยของหลอนไวได  เพียงแต
ยอมใหกิมหงวนกับนิกรลวงละเมิดรุกล้ําชายแดนนิด ๆ หนอย ๆ เทาน้ัน 
  หัวหินทําใหนิกรกับกิมหงวนเต็มไปดวยความสุขอยางลนเหลือ 
 
  เชาวันรุงขึ้น  โดยขบวนรถปราณบุรี - ธนบุรี  นารีกับเบญจมาศก็เดินทางกลับ
กรุงเทพ ฯ  หรืออาจจะไปไหนตอไปกไ็ด  4 สหายกับเจาคุณปจจนึก และรสสุคนธกับอะคราวได
ไปสงเพื่อนหญิงทั้งสองที่สถานี  รอจนกระทั่งรถออกจึงกลับมาบานพัก 
  และแลวตอนบายวันน้ันเอง  ขณะที่เจาคุณปจจนึก ฯ และพบกับดร. ดิเรกนอน
หลับพักผอน  กิมหงวนก็ชวนนิกรพารสสุคนธกับอะคราว  น่ังรถ "คาดิลแล็ค" เกงไปเท่ียวเพชรบุรี
กัน  เขียนจดหมายทิ้งไววาจะกลับพรุงนี้ไมตองหวง 
  กิมหงวนทําหนาที่เปนคนขับนั่งคูรสสุคนธตอนหนารถ  นิกรนั่งคูกับอะคราว  เม่ือ
รถเกงคันนี้ผานไปทางไหน  ชาวพระนครก็อดที่จะมองดูไมได 
  สองหนุมพาสองนางมาถึงเพชรบุรีในราว 16.00 น.เศษ  กิมหงวนพาหวานใจของ
เขาขับรถเที่ยวชมเมืองเพชรบุรีโดยทั่ว  ขึ้นไปเที่ยวเขาวัง  และออกไปนอกเมืองชมเขาหลวง  พอ
ใกลจะพลบค่ํา  สองสหายกพ็าดวงใจของเขามารับประทานอาหารเย็นที่รานหนาโรงภาพยนตขาง
สถานีอนามัย 
  ตางหยอกเยากระซี้กระซิกกันดวยความสุข  รสสุคนธกับอะคราวเปนหญิงสาวที่มี
เสนหอยางนาประหลาด 
  "คุณรส" 
  อาเสี่ยพูดกับหลอนเกือบเปนเสียงกระซิบ 
  "ขา" 
  หลอนขานรับเสียงแผวเบา และยิ้มอาย ๆ 



  "วากระไรคะเสี่ยขา" 
  เสี่ยหงวนถอนหายใจหนัก ๆ  
  "งา - คืนนี้เราอยากลับหัวหินเลยนะครับ  นอนคางเสียที่นี่ก็แลวกัน" 
  นิกรพูดโพลงขึ้น 
  "นั่นนะซีคุณมะพราว - เอย -คุณอะคราว  อยากลับ  เราจะไดมีเวลาคุยกนั 
ตลอดคืน" 
  อะคราวหนาแดงระเร่ือ 
  "แลวเราจะพักนอนที่ไหนกันละคะ"  พูดออมแอมแผวเบา 
  "ก็นอนโรงแรมนะซีครับ  นา - เชื่อในเกียรติและความเปนสุภาพบุรุษของผม 
เถอะนา  ผมขอสัญญาวาผมจะไมลวงเกินคุณใหเกินขอบเขตของคนรักเลย" 
  กิมหงวนพูดกับรสสุคนธบาง 
  "ตกลงนะครับ  เราจะหาโรงแรมท่ีดีท่ีสุด และสงบเงียบที่สุดพักนอนในคืนวันนี ้ 
เพ่ือเราจะไดปรึกษาหารือกันถึงอนาคตของเรา  แลวก็ผมจะเลานิทานใหคุณฟงดวย  ที่รัก…อยา
กระดากอายเลย  เรารักกันถึงเพียงนี้แลว" 
  รสสุคนธไมกลาสบตาเสี่ยหงวน 
  "กลับไปคุยกันที่หัวหินก็ไดคะ  ดิฉันเกิดมาไมเคยขึ้นโรงแรมเลย" 
  กิมหงวนจุปาก 
  "อยาทําเปนคนหัวเกาหนอยเลยครับ  นะครับ  ประเดี๋ยวไปหาเชาโรงแรมกัน  ผม
รับรอง….รับรองจริง ๆ  ผมไมมีภัยสําหรับคุณเลย  ผมเปนสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้ว  ตั้งแตศีรษะ
ตลอดปลายเทา" 
  รสสุคนธมองดูอาเสี่ยดวยแววตาละหอย 
  "เสี่ยอยารังแกหนูนะคะ" 
  "นา - แลวกัน  ผมตองการคุยกับคุณ  ปรึกษาหารือกับคุณเทานั้น" 
  อาเสี่ยเรียกเจกมาคิดเงินทันที  ตอจากนั้นสองหนุมสองนามก็พากันออกไปจาก
รานอาหารเจกอวนฝมือดีของจังหวัดน้ี  "คาดิลแล็ค" เกงพาสองหนุมสองนางแลนไปทางสะพาน
ขามแมน้ํา 
 
  คืนน้ันเอง  ฉากรักก็เปดขึ้นที่โรงแรมแหงหนึ่งซึ่งเปนโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองน้ี  
เสี่ยหงวนกับรสสุคนธตางเปนของกันและกันแลว  และนิกรกับอะคราวก็เชนเดียวกัน  ทั้งสองเชา
หองอยูติด ๆ กัน  สัพยกหยอกลอกันอยูจนดึกดื่น 
  เวลาผานพนไปตามลําดับ  หลังจาก 2 น.  เสี่ยหงวนกับนิกรก็นอนหลับกรนเสียง
สน่ันหว่ันไหว 



  แสงอาทิตยอันรอนแรง  ที่สองเขามาในหนาตางหองนอน  ปลุกใหกิมหงวน
รูสึกตัวต่ืนข้ึน  เขาพบตัวเองนอนอยูในหองของโรงแรมตามลําพัง  อาเสี่ยสวมกางเกงชั้นในตัวเดียว
เทาน้ัน 
  พอนึกไดวาเขาพารสสุคนธมานอนกับเขาที่นี ่ กิมหงวนก็พรวดพราดลุกข้ึนน่ัง  
กวาดสายตามองไปรอบ ๆ หอง  อาเสี่ยขมวดคิ้วยน  เม่ือเห็นประตูหองนอนของเขาเปดแงมไว  
รสสุคนธหายไปแลว 
  อาเสี่ยรีบยกหมอนหนุนศีรษะขึ้น  ใจหายวาบเม่ือเห็นแตทีน่อน  ซองธนบัตรซึ่ง
บรรจุเงิน 5,000 บาท, นาฬิกาขอมือราคา 4,000 บาท, สรอยคอทองคําหนัก 10 บาท  และแหวน
เพชร 5 กะรัต กับปากกาหมึกซึมปลอกทองอีกหนึ่งดาม และซองบุหรี่รอนสันอันตรธานไปแลว 
  "ตายละวะก"ู 
  อาเส่ียอุทานข้ึนดัง ๆ รีบลงจากเตียงยกมือเคาะฝาหองรองตะโกนเรียกเพื่อเกลอ
ของเขา 
  "กร - กรโวย  เจอทีเด็ดเขาแลวโวย  รสสุคนธกลายเปนดอกอุดตะพิดไปแลว" 
  นิกรสะอ้ืนดัง ๆ พูดพลางรองไหพลาง 
  "รูแลว….ฮือ ๆ  หลอนพากันหนีเราไปเมื่อตอนรุงสวางน่ีเอง  เสื้อกางเกงของเราก็
เอาไปเสียดวย  ฮือ  ฮือ" 
  กิมหงวนเย็นวาบไปหมดทั้งตัว  มองไปทางผนังหองขวามือ  เสื้อกางเกงของเขา
หายไปแลว  เสี่ยหงวนทําคอยนกลืนน้ําลายเอื้อก 
  "กรโวย  มาน่ีเรว" 
  ในนาทีน้ันเอง  นายจอมทะเลนก็เดินรองไหเขามาในหองเสี่ยหงวน  สองสหายโผ
เขากอดกันราวกับวาจากกันไปแรมป 
  "น่ิง  ไมตองรอง" 
  อาเสีย่ปลอบใจเพื่อน 
  "ของนอกกายชางมันเถอะวะ  เราเสียทาเขาแลว  นึกสงสัยตั้งแตเมื่อคืนนี้
เหมือนกัน  ยายรสสุคนธรองเพลงกลอมกันจนหลับไป  ปรนนิบัติกันอยางดีที่สุด" 
  นิกรสะอื้น  ขี้มูกไหลยืด 
  "กันไมเคยเสียทีใครเลย  ฮือ ๆ  เอาเงินใสไวในกระเปากางเกงใน 6,000 บาท  เอา
เข็มกับดายเย็บกระเปาดวย  ยายอะคราวยังเอาไปได" 
  นิกรพูดพลางรองไหพลาง 
  "เงินในซองหนังจระเขของกันม ี300 บาทเทานั้นแตเสียนาฬิกาขอมือไปหนึ่งเรือน  
ปากกาหนึ่งดาม  แลวสรอยคอหนัก 5 บาท  หลวงพอสมเด็จวัดระฆังอีกหนึ่งองค 
  กิมหงวนหัวเราะเสียงแหงแลงผิดปกติ 



  "กันโดนเขาไปจมเลย  แหวนเพชรลูก 5 กะรัตไปเสียแลว อือ - หนาตาดี ๆ ไม
นาจะเปนอยางนี้" 
  นิกรยกหลังมือเช็ดนํ้าตา 
  "ปานนี้หลอนคงหนีไปไกลแลว  ถาไมไปชุมพรก็คงจะไปกรุงเทพ ฯ" 
  กิมหงวนขมวดคิ้วยน 
  "เอารถเราบ่ึงตามไปเรอะ หลอนคงเอารถไปไมไดหรอก  เพราะแกฝากกุญแจรถ
ใหบอยมันไว" 
  กิมหงวนวิ่งมาที่หนาตางมองลงมาขางลางแลวก็ยิ้มออกมาได  เมื่อแลเห็นรถเกง
ของเขายังจอดอยูโคนตนไมหนาโรงแรมน่ันเอง 
  "เฮอ  แยโวย  มนตรักที่หัวหินนี่ขลังชะมัด  อยาไปตามเลยวะ  กางเกงจะนุง  เสื้อ
จะใสก็ไมม ี กันคิดวาเทาที่หลอนขโมยเสื้อกางเกงเราไปดวย  ก็คงปองกันไมใหเราติดตามหลอน
โดยสะดวก  อยางนอยเราก็ตองเสียเวลาหาซื้อเสื้อกางเกง หรือขอยืมใครมานุง 
  นิกรมือเทาออน  ทรุดตัวน่ังบนเตียงนอน 
  "โอย  เจ็บใจโวย" 
  อาเสี่ยหัวเราะ 
  "ชางมันเถอะวะนึกวาฟาดเคราะห  รีบลางหนากลับหัวหินดีกวา" 
  นิกรตวาดล่ันหอง 
  "ไปยังไงเลามีแตกางเกงชั้นในตัวเดียวเทานั้น" 
  เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ 
  "เถอะนา  ไปมันยังงี้ก็ได  รถของเราน่ีหวา" 
  นิกรลุกขึ้นยืน 
  "ถายังงั้นไปก็ไป  หนาตาไมตองลางมันหรอก  อมขี้ฟนไปยังงี้ก็แลวกัน" 
  สองสหายจัดแจงพากันออกไปจากหองพัก  พอดีพบเจกบอยคนหน่ึงเดินข้ึนบันได
มา  นิกรกลาวถามทันท ี
  "อาโกโวย  ผูหญิง 2 คนที่มากับอั๊วไปไหนแลว 
  ชายจีนกลางคนทําหนาตื่น ๆ  มองดูสองสหายซึ่งอยูในชุดเพรียวลม 
  "ไมเห็นน่ีครับ  ไมอยูหรือครับ" 
  กิมหงวนยกมือตบอก 
  "อ๊ัวถูกขโมยเรียบเลยโวย  ขาวของเงินทองแม 2 คนน่ันเอาไปหมด" 
  อาโกจีนไหหลําทําตาปริบ ๆ 
  "ผูหญิงนะหรือครับขโมย" 
  "เออ" 



  "วา - แยละครับ  เสื้อกางเกงก็ไมมีเหลือ….." 
  นิกรวา 
  "เหลือกางเกงในอยูคนละตัวนี่แหละ" 
  บอยโรงแรมจุยปากมองดูสองสหายอยางเศราใจ 
  "แลวคุณจะกลับกันยังไงละครับ  รีบไปแจงความซีครับ" 
  อาเสี่ยสั่นศีรษะ 
  "ปวยการ  ขายหนาเขาเปลา ๆ อั๊วไปละนะโวยนั่งรถกลับหัวหินยังงี้แหละทน 
ขายหนาเขาหนอย งา - รองเทาของอ๊ัวยังอยูในหอง  ลื้อเอาไปเถอะอ๊ัวให" 
  พูดจบอาเสี่ยก็พานิกรเดินลงบันไดลงไปขางลาง 
  ที่หนาโรงแรม  ประชาชนตางพากันจับกลุมมองดูสองสหายซึ่งออกมาจาก
โรงแรมโดยมีกางเกงชั้นในเพียงคนละตัว  หนาตายูยี่แสดงวาเพิ่งตื่นนอนใหม ๆ กิมหงวนกับนิกร
รูสึกละอายจนแทบจะแทรกแผนดินหน ี สองสหายรีบขึ้นไปนั่งเคียงคูกันตอนหนารถ  กิมหงวน
จัดแจงเปดสวิชไฟสตารทเคร่ืองนํา "คาดิลแล็ค" เกงออกแลนไปจากหนาโรงแรมทันท ี เขาขับรถ
ราวกับเคร่ืองบินไอพน  จากเพชรบุรีบายหนามุงตรงไปยังหัวหิน  สองสหายนิ่งเฉยโดยไมไดปริ
ปากพูดอะไรกันเลย 
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