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บทที่ ๑ 

“เปดบอนท่ีตราดหรือคะ?” 

สาระวารีทวนคําเบาๆกอนนิ่วหนาเล็กนอย คิ้วคมเขมท่ีสงใหใบหนารูปไข

เดนสะดุดตาขมวดมุน แววบางอยางปรากฏขึ้นในดวงตาเรียวยาวสีนํ้าตาลเขม แต

พอหลอนกะพริบตาปริบ ทุกอยางกเ็ลือนหายไปอยางรวดเร็ว 

“กาสิโน” ชายสูงวัยท่ีผมสีดําเร่ิมแซมดวยสีดอกเลาน่ังตรงขามหลอนแก

คําพดูให คิ้วหนาเลิกขึ้นนอยๆ ใบหนาเหล่ียมของไชยวัฒนทําใหคนท่ีรูจักเพียงผิว

เผินคิดวาเขาเปนคนดุ นอยคนนักท่ีจะเห็นอารมณขันซึง่แฝงลึกในนัยนตาคม

ประดุจเหยี่ยวของเขา 

“มันก็ไอแหลงการพนันเหมือนๆกันนั่นแหละคะบอกอ” หญิงสาวเบปาก 

“ผิดเสียแตของคนจนเรียกบอน ของคนรวยเรียกกาสิโน” 

ไชยวัฒนมองนักขาวสาวในสังกัดของเขาดวยสายตาประเมิน 

ประสบการณท่ีสั่งสมมาในอาชีพ ทําใหไวนักกับการจับความรูสึกของคูสนทนา 

“คุณมีปญหาอะไรหรือเปลาวารี ถาคุณไมสะดวกท่ีจะไปทําขาวนี้ก็บอกมา 

ผมจะไดสงคนอื่นไปทําแทน” 

สาระวารีหัวเราะฝด ยักไหลเล็กนอยตามความเคยชิน 

“แหม...มีหรือคะที่คนอยางวารีจะมปีญหา เพียงแตสงสัยเทาน้ันวา ทําไม

งานนีบ้อกอไมใชนักขาวของเราท่ีประจําอยูเมืองจนัทใหทําให เขาอยูใกลกวา แถม

เปนคนในพื้นท่ี นdาจะ...ทําขาวไดดีกวาการสงคนจากทางนี้ลงไป” 

บรรณาธิการสยามสารหมุนดามปากกาในมือเลน 
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“เพราะวาอยูใกลกวาและเปนคนในพื้นท่ี...รูจักกันดีนdะสิ ผมถึงไมอยากให

ทางสันทัดเปนคนทํา” 

หญิงสาวผิวปากหวือเบาๆ ถามไปสนุกๆวา 

“เจาของบอนเปนกอดฟาเธอรหรือยังไงคะ?” 

“ก็คงมอีิทธพิลพอตัวเชียวละ ไมง้ันคงไมกลาเจรจากับเขมร ทุมเงินเปน

สิบเปนรอยลานเปดกาสิโนใหญแบบน้ีแนd” เขาชีป้ลายดามปากกามาทางหลอน 

“ผมเลยอยากใหคุณไปทําขาว ทําเสร็จแลวกลับข้ึนกรุงเทพฯเลย จะไดไม

มีผลสืบเน่ืองกันตอ” 

“ชื่ออะไรคะ เจาพอกาสิโนของบอกอคนนี้” สาระวารีถาม ชักเร่ิมสนใจกับ

งานที่กําลงัจะไดรับมอบหมายชิ้นน้ี 

“ษมา” 

ชายสูงวัยรวบเศษกระดาษจดโนตสองสามใบท่ีกระจายท่ัวโตะมาสุมรวม

ไวตรงหนาหญิงสาว เสริมตอวา 

“เดี๋ยวทางสันทัดจะแฟกซประวัติของนายษมากับขอมูลบางสวนมาให แต

ผมคิดวาทางศูนยขอมูลคงจะมีเร่ืองของเขาเก็บไวเหมือนกัน คุณลองไปหาดู” 

หญิงสาวอานโนตยุงๆของไชยวัฒนแลวเลิกคิ้วท้ังสองขางพรอมกัน 

“รวยขนาดมีเกาะสวนตัว แตทําไมไมเคยไดยินชื่อมากอนเลย นายษมา

คนน้ี...บอกอแนdใจหรือคะ วาไมใชหุนเชดิของใคร” 

“แนdใจซิ เทาท่ีผมรูมา รายน้ีรวยจริง ไมใชรวยจากสมบัตบิรรพบุรุษดวยนะ 

เรียกวาโตขึ้นมาจากลําแขงของตัวเองแทๆ เร่ิมตนจากการคาพลอยขุดพลอย...” 

บอกอสยามสารนิ่วหนาเล็กนอย 
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“เขาใจวาจะเปนการขุดพลอยในเขมร แลวมาจับธุรกิจรับเหมากอสราง 

คาท่ี ประมง เร่ิมจากงานน้ันไปงานน้ี ทําหลายดาน แลวก็มอืขึ้นดวยซ ิ จับอะไรก็

เปนเงินเปนทองไปหมด เสียแตไมชอบออกงานสังคม รักสันโดษเอามากๆเชียวละ 

ไมเคยยอมใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพหรือนิตยสารฉบับไหนมากอน” 

เขาหายใจออกแรงๆ 

“น่ีผมเองก็ยังไมแนdใจวาเขาจะใหเราสัมภาษณหรือเปลา แตคุณลอง

พยายามดูกอนแลวกันนะวารี ถาไมไดก็ไมเปนไร...” 

“แตถาไดมันก็ดีใชไหมคะ?” หลอนดักคอทันทีอยางรูทัน “ขาวแบบน้ีถา

ตัวตนตอไมพดู มันก็จืดชดืไมมีนํ้าหนัก เสนอไปแคผลดีผลเสีย คนเห็นดวยคนคัด

คาน...เร่ืองมันก็ง้ันๆ แหงสนิท ไมนdาอานเหมือนกับเจาของออกมาพูดเอง” 

“ง้ันซิ” ชายสูงวัยกวาหัวเราะเบาๆ 

“ฟงแลวนdาลองดสูักตั้งเหมือนกัน โอ.เค.เลยคะบอกอ...งานนี้วารีลุยเอง” 

นักขาวสาววา ทาทางหมายมั่นปนมือ 

“ผมรูวาไมผิดหวังแนd” บรรณาธิการสยามสารเปดยิ้มกวางดวยความ

มั่นใจ 

“บอกอจะใหไปเมื่อไหรคะ ดูทาแลวคงตองลงพื้นท่ีกอนแลวคอยนัด

สัมภาษณ เร่ืองขอนัดลวงหนาจากกรุงเทพฯคงจะยาก” 

“เอาเปนวาเร็วท่ีสุดก็แลวกัน ตอนนี้คุณมีงานอะไรคางอยูในมือหรือ

เปลา?” 

“มีแคบทสมัภาษณบุคคลชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวคะ วันนี้คงปดไดเสร็จ” 

“จัดการเลย แลวเตรียมตัวเดนิทางได” ไชยวัฒนหันไปหยิบสมุดเบิกเงิน

มาเซ็นชื่อ ฉีกสงใหสาระวารีพรอมบอกวา 
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“คุณลองประมาณคาใชจายเอาเองแลวกัน ผมกะไมถูก เอาติดตัวไปมาก

หนdอย เพราะคงตองเชาเรือไปเกาะยานกกับเกาะท่ีเขาจะเปดเปนกาสิโนเอง” 

บรรณาธิการสยามสารหัวเราะเบาๆกับตัวเองอยางคนมอีารมณขัน 

“ผมเชื่อวา...เจาพอเกาะเขาคงไมเอาเรือมารอรับคุณตั้งแตท่ีทาเพื่อพา

ชมรอบเกาะเขาแนd!” 

สาระวารีรับใบเบิกเงินกับขยํากองกระดาษจดโนตขอมูล‘สําคัญ’ ของบอก

อหลอนเอาไวในมือ 

“ขาวนี้บอกอจะใชเมื่อไหรคะ?” 

“คงไมใชอาทิตยนี้ เพราะเนื้อท่ีเราเต็มหมดแลว คุณไมตองรีบนะวารี ทํา

ใหดี ทําใหสมบูรณท่ีสุด เพราะผมต้ังใจจะใหขาวชิ้นน้ีเปนขาวลีด ออ...คุณเอา

ชางภาพไปดวยสักคนสิ วัฒนาก็ได รายน้ันคลองหนdอย มือเท่ียง เผ่ือจะตองเก็บ

ภาพทางทะเลมาประกอบเร่ือง” 

“คะ” หลอนรับคําแลวลุกยืน 

“วารี...” ไชยวัฒนเรียกชาๆเปนคร้ังสุดทายอยางตริตรอง 

“คะ?” 

“จําไววา ทําใจใหเปนกลาง อยาทําขาวดวยความอคติ!” 

สาระวารีเดินกลับมาน่ังท่ีโตะทํางานของตัวเอง ทาทางของหลอน

คลองแคลวและออกจะกรางอยูไมนอย หญิงสาวเปนผูหญิงรูปรางสูงเพรียว แต

ไมเชิงจะบอบบางเหมือนนางเอกในนวนิยายท้ังหลาย ลักษณะบางอยางของ

หลอน ไมวาจะทาทางเดินเหิน การพูดจาโผงผางไมเกรงใคร และดวงตาท่ีฉายแวว

‘หาเร่ือง’ อยูเปนประจํา ทําใหหลอนแลคลายทอมบอย 
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แตหากใครมาพูดถึงเร่ืองนี้ใหเขาหู สาระวารีจะโกรธหัวฟดหัวเหว่ียง 

ยืนยันจนแทบจะยันคนพดูลงไปกองกับพื้น เพือ่ประกาศใหรูวาหลอนเปนผูหญิง

เต็มตัว! 

ในความจริงแลว...ถงึทาทางของหญิงสาวจะแข็งๆหามๆ แตสาระวารีกจ็ัด

วาเปนคนสวยข้ึนชื่อในสํานักพมิพ ใบหนาหลอนเรียวไดรูป คิ้วโกงหนา ตาคม จมูก

รั้นนอยๆ และปากบางเฉียบท่ีบงบอกความเจาอารมณ เรือนผมของหลอนเปนสี

นํ้าตาลเขมดกหนาเปนมันวาวเหยียดตรงยาวถึงกลางหลัง ทําใหรูปลักษณของ

สาระวารีสะดุดตาผูพบเห็นไมนอย 

แรกๆเมื่อเขามาทํางานใหมๆ หนุมๆ และท่ีไมหนุมในสํานักงานตางพากัน

กะล้ิมกะเหลี่ยฝนหวานอยากจะครองใจแมสาวคิ้วโกงผมงามสลวยกันท้ังนั้น แต

ไมชาไมนานบรรดาไกแจไกอูท้ังหลายตางพากันหลบฉากพรอมๆกับกิตตศิัพทอัน

นdาเคารพของหลอนเร่ิมเลื่องระบือไปท่ัว 

‘ผูหญิงอะไรก็ไมรู เห็นสวยๆอยางน้ัน...ดยุังกับเสือ หยอกเลนหนdอยเดยีว

แมหันมาตะบันหนาตาเขียวเลย’ ฝายศิลปรายหนึ่งโอดครวญ รอบตายังมีรอย

เขียวจํ้าไมจาง 

‘วันกอนหลวมตัวพาเจาหลอนไปเลี้ยงขาว นึกวาตัวเล็กแคนี้คงกินไม

เทาไหร ท่ีไหนได...แมลอเสียกระเปาฉีก แถมอาหารมาชา...แมคุณเลยแผลง

อิทธิฤทธิเ์สียรานแทบแตก ไอเราแทบจะมุดดินหนีตรงน้ัน’ นักขาวชายท่ีเลนบท

เจาบุญทุมถายทอดประสบการณบาง 

‘คุยอะไรกันอยูพวก ทาทางซีเรียส?’ คนถูกกลาวขวัญถึงโผลหนาเขามา 

เลนเอาวงนินทาแตกฮือกระจายเผนออกจากหองสูบบุหร่ีกันหมด 
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ลงทาย สาระวารีกเ็ปนสาวงามที่หนุมๆในสํานักพมิพไดแตทองเตือน

ตัวเองใหข้ึนใจ 

ดูแตตา มืออยาตอง ขืนลอง(แมเอา)ตาย! 

หญิงสาวหยิบเทปที่ถอดคําสัมภาษณคางไวข้ึนมาทําตอ หากลงมือไปได

เพียงครูเดียว สาวนอยเลขาฯกองบรรณาธิการก็เอากระดาษแฟกซจากศูนยขาว

จันทบุรีมาสงให 

สาระวารีรับมาพลิกอานรวดเดียวจบแลวตีหนายุง เพราะขอมูลท่ีเพิง่ได

รับมา ไมไดใหขาวสารสําคัญอะไรมากมายนอกเหนือไปกวาสิ่งท่ีหลอนไดรับรูจาก

ไชยวัฒนเลย ส่ิงท่ีเพิ่มเติมเขามามีเพยีงประวัติสวนตัวเล็กนอย กับรายการ

ทรัพยสินท่ีชายหนุมครอบครองหรือมีหุนสวนอยูยาวเหยียด 

อานแลว...หลอนออกจะท่ึงนายษมาคนน้ีไมนอย เขาสามารถสรางเน้ือ

สรางตัวไตเตาจากลกูชาวสวนที่มีท่ีดินทํากินเพยีงเล็กนอย มาสูเจาของทรัพยสิน

มูลคามหาศาลดวยวัยเพียงสามสิบเจ็ด 

หากส่ิงท่ีหลอนตะขิดตะขวงใจนักหนากับผูชายคนนี้ก็คือ ในเม่ือเขารวย

ออกอยางน้ี ยังจะคิดเปดสถานการพนันทําไม? 

งานดีๆถูกกฎหมายและศีลธรรมมอีีกตั้งมาก ทําไมไมรูจักไปทํา? 

หญิงสาวสะบัดหนาแรงๆ เตือนตัวเองในใจวา ไมเอานdาวารี...ทําใจใหเปน

กลางหนdอย อยาใหความเกลียดชังท่ีฝงรากลึกอยูในจิตใจหลอนมามีอิทธพิลเหนือ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ! 

น้ิวเรียวยาวไลวนไปมาระหวางรายชื่อบริษัทที่ษมาเปนเจาของและ

หุนสวน พยายามอยางย่ิงท่ีจะจดจํา หากอานไปอานมาชักสะกิดใจ ชื่อบริษัทหลาย

ตัว
อย
่าง



บริษัทอานแลวดูคุนตาพิกล สาระวารีทบทวนความทรงจําอยูครูแลวรองออ...เสียง

ดังจนหลายคนหันมามอง 

หลอนยิ้มกวางขวาง ยกหูโทรศัพทตอสายทางไกลไปตราดทันที 

หลังจากโอนสายไปมาอยูสองสามคร้ังตามประสาบริษัทใหญๆ สาระวารีก็

ไดสนทนากับคนท่ีตองการ 

“จิณหหรือ นี่ฉันเอง” 

“ฉันไหน ฉันทลักษณหรือฉันเพลมทิราบ?” ปลายสายยอนกลับมาเสียง

หวานท้ังๆท่ีรูดีอยูแลว 

จณิหวราเปนเพื่อนสนิทของสาระวารีสมยัเรียนมหาวิทยาลัย เคยหัวหก

กนขวิดสรางวีรกรรมรวมกันไวหลายเร่ืองจนเปนท่ีข้ึนชื่อลือชาในรุน หญิงสาวเปน

บุตรสาวคนเล็กของเศรษฐีระดับแนวหนาของจังหวัดตราด แรกๆเมื่อสําเร็จการ

ศึกษา หลอนทํางานกับบริษัทโฆษณายักษใหญในกรุงเทพฯ แตหากเมื่อแตงงาน

กับนายทหารเรือหนุมซึ่งประจําการอยูสัตหีบ จิณหวราจึงตองเก็บขาวของอําลา

กรุงเทพฯ กลับไปเปนท้ังแมบานและชวยงานบริษัทท่ีตราดตามคําขอรองของบิดา

และสาม ี

หลังจณิหวราแตงงาน หญิงสาวท้ังสองยังติดตอกันอยูเสมอ เพียงแต

หางออกไปบางตามประสาคนท่ีมีงานรัดตัวท้ังคู 

สาระวารีพึมพําดายืดยาวไปตามสาย อีกฝายถึงแกลงรองออเสียงยาว 

“ท่ีแทก็สาววารีแรมโบริตาน่ีเอง หายหนาหายตาไปนาน เปนไงบางจะ

หลอน ไดขาววากําลงัขะมักเขมนสะสมทองอยูไมใชหรือ?” 

“ทองอะไร?” สาวหาวรับลูกหยอกไมทัน 
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“ก็ทองเตรียมไวสรางคานไงจะ อาทิตยกอนพมิพเขามีธุระท่ีเมืองจันทเลย

ถือโอกาสแวะมาเย่ียมฉันดวย เขามานั่งสรรเสริญหลอนใหฉันฟงต้ังยืดตั้งยาววา 

อยางหลอนนdะคงตองอยูคานทองนิเวศนไปจนแกตายแนdๆ เขานdะอุตสาห

สงเคราะหแนะนําผูชายรวยๆให” 

คนเลาหยุดหัวเราะเล็กนอย เมื่อปลายสายทําเสียงอยางหนึ่งในลําคอ 

“เขาวา...ฝายชายนdะปงหลอนตั้งแตเห็นรูปท่ีถายวันแตงงานฉัน อยาก

รูจักนักแมสาวตาคมผมงามคนน้ี แตนี่หลอนไมใชไมสนใจเปลา กลับเลนงานเสีย

ผูชายแทบมวนเสื่อกลับไปนอนรองไหท่ีบาน พมิพเขาเลยงอนหลอนสามตลบ

แปดตลบอยูนี่” 

“ชวยไมไดจริงๆ ก็...อีตาคนท่ียายพมิพพจแีนะนําให...แหม...ชื่ออะไรก็ลืม

ไปแลว หนาตาพีแ่กแสนจะกูฟฟ แลวยังมาทําเกกวาขาหลอไมตองเหลา คนจะกิน

ก็มาพลามเร่ืองมรดกปูยาตาทวดอยูนั่นแลว แถมยังอวดรูไปเสียทุกอยาง รูอยาง

ผิดๆยังแคนจะคุย” สาระวารีแจกแจงเสยีงแคลน 

“แลวหลอนทํายังไง ผูชายเขาถึงไมยอมพดูกับยายพมิพอีกเลย” เพื่อน

สาวซักดวยความอยากรู 

“แคบอกไปตรงๆแหละวา คุณนี่นอกจากหนาตาจะโงๆแลว สมองยังมาก

กวาตัวหมัดหนdอยเดียว ถาไมอยากกินก็หุบปากซะ รบกวนการกินของคนอ่ืนเขา 

เทานั้นเอง...พอตาเขียวสะบัดกนไปเลย ผูชายอะไรก็ไมรู ตัวดําปแลวยังข้ีใจนอย

อีก” 

จณิหวราหัวเราะกาก หยอกเอินความหาวและวาจาโผงผางไมไวหนาใคร

ของสาระวารีอีกสองสามคํา แลวถามวา 

“ท่ีโทร.มาน่ี มีเร่ืองอะไรจะใหฉันรับใชมทิราบ?” 
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“แสนรู...รูไดยังไงวามีเร่ืองจะวานใหชวย?” 

“แหม...คนอยางหลอน รอยวันพันปเคยโทร.หาเพือ่นเสียท่ีไหน ถาไมใช

เร่ืองงานไมเคยเห็นหัว ไงละ มีเร่ืองอะไรจะจิกใชฉัน วามา...” 

นักขาวสาวดึงกระดาษเปลาแผนหน่ึงออกมาจากกองกระดาษท่ีสุมรกๆ

ขางมือ ควาปากกามาเตรียมในทาพรอม 

“หลอนรูจักนายษมา คนที่เปนเจาของเกาะยานกไหม?” 

“โถ คุณนักขาวขา...คนดังอยางเจาพอเกาะยานกนdะ อยาวาแตจณิหวรา

คนน้ีเลย คนท่ีนีท่ั่วบานท่ัวเมอืงเขากรู็จักกันท้ังนั้น” 

จณิหวราตอบกลับมาเสียงหย่ิงๆ แถมยังดักคออยางรูทันวา 

“คิดจะทําขาวเร่ืองท่ีเขากําลังจะเปดกาสิโนละซิทา?” 

“แสนรูจรงิ” สาระวารีชมเปาะอยางจริงใจ หากเพื่อนสาวกลับดางึมมา

ตามสาย 

“น่ีหลอน ฉันไมใชหมาใชแมวนะยะ จะชมก็เลือกคําใหมันดีๆหนdอย” 

“เออ...” หญิงสาวรับคําหนักๆกอนถามวา “แลวคนตราดวายังไงบาง เรื่อง

ท่ีนายคนนี้จะเปดบอนกาสิโน?” 

“คนอ่ืนจะวาไงบางฉันไมรูหรอก แตพอฉันนdะเนื้อเตนอยากจะลงขันรวม

หุนดวยเต็มแก หากเสียตรงท่ีวาคุณษมาเขาไมเออออหอหมกดวย เขาอยากจะ

เปนวันแมนโชวมากกวาเลยไมเปดขายหุนเหลามหาชนรอบๆตัวฉันเลยอดไปตาม

ระเบียบ นัยวา...นีเ่ปนความใฝฝนของเขาตั้งแตยงัหนุม และตอนน้ียังไมอยากให

ใครมารวมฝนดวย” 

นักขาวสาวจดโนตไวคราวๆ บอกความตองการไปวา 

“ฉันอยากจะสัมภาษณเขาสักหนdอย” 
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“ยาก” ปลายสายสรุปสั้นๆหากชัดเจน 

“รายนีเ้ก็บเนื้อเก็บตัวอยูบนเกาะยังกะฤๅษี ไมชอบเปนขาว ไมชอบออก

งานสังคม รอยวันพันปถึงจะโผลหนาเขามาตัวจังหวัดเสียที แลวก็มาแบบนับนาที

ได มาเร็ว...กลับเร็วเหมือนกลวัเกาะจะหายงั้นแหละ” 

“มันนdาแปลกดี อยากเปดสถานการพนัน แตไมชอบการสังคม” สุมเสยีง

ของหลอนติดจะเหยียด “นีถ่าฉันจะขอพบ ไมสัมภาษณลงหนังสือก็ได ขอคุยนิด

หนdอยกับเขาไปถายภาพสถานท่ี...” 

“หลอนตองมาติดตอกับคนของเขาที่ตราดน่ี แตหวังยาก...มีคนลองมา

ติดตอขอพบขอสัมภาษณเขาหลายรายแลวไมเคยไดพบตัวสักที คณุษมาปฏิเสธ

หมด” 

“ง้ันถาฉันไปท่ีเกาะยานกเลยละ?” สาระวารีถามอยางไมยอมแพ 

“ไอเร่ืองลุยหนาลูกเดียวนdะไดเจอแนd...” จณิหวราเอยอยางรูจักนิสัย

เพื่อนดี “แตพวกบอดี้การดเขานdะมีเปนโขยงเลย คนระดับนี้ การปองกันตัวเขาด ี

ไมมีทางเขาถึงตัวไดงายๆหรอก” 

นักขาวสาวถอนหายใจเฮือกใหญ หนักใจ...เพราะเช่ือคําเพือ่นสนิท ลงคน

อยางจณิหวราเอยปากวายาก งานน้ีคงไมหมูแนdๆ 

“มีทางไหนพอจะเขาถึงตัวเขาไหมจิณห?” 

“ถาหลอนเปนคนอื่น เห็นจะตองบอกวาหมดหวัง แตนี่บังเอิญ...หลอนมี

เพื่อนแสนประเสริฐอยางจณิหวราคนน้ี หนทางเลยพอจะมี” หางเสียงเอาบุญเอา

คุณ 

หญิงสาวทําเสียงเหมือนขนลุกอยูในลําคอ ถามเสียงยานคางกลับไปวา 

“ตองการอะไรจากฉันยะ แมเพื่อนแสนประเสริฐ?” 
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จณิหวราหัวเราะกลับมาเบาๆ 

“ตอนนี้ยังนึกไมออก ถือวาหลอนเปนหนี้ฉันอยูแลวกัน ไวคิดออกเม่ือไหร

จะบอก” 

“ตกลง” สาระวารีกดัฟนกรอดๆ “วามาเลย ฉันจะตองทํายังไงบาง?” 

“แคมาตราดกอนวันศุกรนี้เทานั้นแหละ ศุกรนี้วันครบรอบวันเกิดหกสิบ

พอฉัน ลูกๆ จะจัดงานแซยิดให ยังไงๆคุณษมาตองมารวมอวยพรแนd แตเขาคงมา

ไมนาน...อยูไดสักคร่ึงชั่วโมงก็เกงแลว ฉันคงชวยหลอนไดแคแนะนําใหรูจัก 

จากนั้นก็เชิญบรรเลงตอเอาเอง สวนท่ีเขาจะยอมใหหลอนสัมภาษณหรือเปลานั้น 

ฉันไมรับประกันนะ” 

“เทานี้ก็ดีถมแลว ขอบใจมากเพ่ือน” หญิงสาวจดยิกลงบนกระดาษ แลว

ถามตอเมื่อนึกข้ึนไดวา 

“เออ...นายษมาคนนี้นิสัยใจคอเปนยังไงบางนdะจิณห?” 

จณิหวราหยุดคิดเล็กนอย กอนตอบวา 

“เขาเปนคนเงียบๆนะ ไมคอยพูด ทาทางใจเย็น สุขุมนุมนวล จนเหมือน

จะดูเปนคนออนๆ แตพอฉันเคยบอกวา ผูชายคนนี้ไมเลวหรอก ฉลาดทันคน เร่ือง

ธุรกิจน่ี...คมกริบ ประเภทคมในฝกเสียดวย เห็นเฉยๆอยางนี้ ถาใครคดิเลนตุกติก

ดวย พอฟนไมเล้ียง นักธุรกิจท่ีนีย่กนิ้วใหท้ังนั้น ไมมีใครกลาทาบ” 

“คงจะแนdจริง ไมง้ันไมกลาเปดกาสิโน” หลอนเปรย 

“ใช แตหลอนอยาเชื่ออะไรมากเลย เพราะพอฉันนับถือฝมือคุณษมามาก 

สวนตัวฉันเองนdะเคยเจอเขาไมกี่คร้ัง ทุกคร้ังเขาทักทายสุภาพดี พดูกันสองสาม

ประโยคแลวก็โบกมือลา ไมไดรูจักมักจีม่ากพอจะรูนิสัยใจคอเขาจริงๆ จังๆ” 

หญิงสาวหยุดหัวเราะเบาๆเหมือนนึกอะไรบางอยางแลวเลาตอวา 
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“ตะกอนสมัยท่ีฉันยังไมไดเจอกบัคุณสถิต...” หลอนหมายถึงสามีท่ี

แตงงานกันมารวมขวบป “พอฉันนdะอยากไดคุณษมาเปนเขยเล็กจะแย แตเขาไม

เลนดวย...พอรูวาพอฉันคิดจะเลนทําอะไรก็รีบหลบฉากตลอด” 

“ทําไมละ หลอนออกสวย ท้ังความรูท้ังฐานะไมนอยหนาใคร อยางน้ียังไม

สนอีกหรือ สงสัยจะเปนพวกแอบ...” 

จณิหวราหัวเราะกิ๊ก 

“ตาย...ไปวาเขาซะเสียหายหมดหลอน! คุณษมาเขาออกจะแมนเต็มตัว 

เจอทีไรมีสาวหนาใหมๆมาใหรูจักทุกที สงสัยวายังเลือกไมถูกมากกวา” 

“เลยดีแตเท่ียวกินฟรีไปเร่ือยกอน...” สาระวารีเสริมใหดวยนํ้าเสียงหมิ่นๆ 

ยิ่งฟงยิ่งไมถูกชะตากับอนาคตแหลงขาวคนนีข้องหลอนเอาเสียเลย 

“ใครจะไมกินละ ของเขาเอามาปอนใหถึงปาก” อีกฝายกลับวาเสียอยาง

นั้น “แตก็นั่นแหละนะ ถึงเขาเกิดสนใจฉันข้ึนมาจริงๆ ฉันคงเปนฝายท่ีตองเผน

แทน” 

“หนาตาคงข้ีริ้วเหมือนจรกาละซิ” นักขาวสาวเดา 

“เปลา...” เพื่อนสาวปฏิเสธกลับมาเสียงสูง “หนาตาเขาหลอเหลาเอาการ

ทีเดียว เรียกวาทุกอยางไมมท่ีีติ เสียแตเพียง...ฉันยังไมอยากแตงงานกับยักษ!” 
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บทท่ี ๒ 

หลังจากวางสายทางไกล สาระวารีกดโทรศัพทไปศูนยขอมูลท่ีอยูชั้นลาง 

หากสายไมวางตลอด บอยครั้งเขาหญิงสาวก็อดรนทนไมไหว ตองลงเทาปงๆจาก

กองบรรณาธิการชั้นสองไป‘คุย’ ขอมูลของษมาดวยตัวเอง 

สํานักพิมพเล็กๆที่สาระวารีทํางานอยูมีสํานักงานเปนตึกสามชั้นตั้งอยู

เกือบกลางใจเมือง ชั้นลางสุดแบงเปนออฟฟศของการเงินและศูนยขอมูล ชั้น

สองเปนอาณาจักรของกองบรรณาธิการ สวนชั้นบนสุดเปนท่ีสิงสถิตของฝายศิลป 

นักขาวสาวเดินอาดๆเขาไปเอ็ดตะโรเร่ืองสายโทรศัพทท่ีคุยกันไมยอมวาง 

พรอมๆ กับคนบัตรขอมูลจนกระเจิดกระเจิง ไดสิ่งท่ีตองการแลวจึงมุดหายเขาไป

ในตูเก็บเอกสาร กอนกลับออกมาอยางกระหย่ิมยิ้มยองกับแฟมอวนๆในมือ 

หากความพอใจน้ันมีเวลาจํากัด... 

“ขอมูลซังกะบวยเอย” หญิงสาวสบถเสียงดังเมือ่อานสิ่งท่ีอยูในมือจบใน

ไมกี่นาที เลนเอานักขาวคนอ่ืนที่นั่งคนขอมูลอยูแถวน้ันพากันสะดุงเปนแถว 

แฟมของษมามีกระดาษสอดอยูไมกี่แผน เนื้อหาท่ีบอกเลาก็ไมไดเพิ่มเติม

ความรูอะไรใหหลอนเลย สิ่งท่ีหลอนรับรูยังมีมากกวาสิง่ท่ีทางศูนยขอมูลเก็บ

รวบรวมเอาไวเสียอีก 

“แลวนี่รูปใครถาย ขอเจอหนาหนdอยเถอะ...จะถามวาเอามอืถายแนdหรือ 

งั่งชะมัด คนแทบจะหันหลังใหอยางน้ี ยังจะถายเอามาลงอีก!” 

หลอนพึมพําดวยความไมพอใจ แทบจะตองใชแวนขยายพเิศษสองภาพ

ขาวดําตรงหนา ภาพน้ีเปนภาพเดียวท่ีปรากฏในแฟม แถมคนสําคญัของภาพยัง
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เบือนหนาไปอีกทางราวกับหันมองสิ่งใดอยู ทําใหกลองจับมาไดเพียงเส้ียวหนาท่ี

เลยจากปลายคิ้ว ใบหู และเรือนผมดกดําเทานั้น 

หากความสะดุดตาของคนในภาพคือความสูงใหญของเรือนรางซึ่งขมคน

รอบขางใหดูเตี้ยเลก็ไปถนัดตา 

“เออ...หมอนี่น่ียักษจริงๆดวยแฮะ!” นักขาวสาวงมึงํากอนปดแฟมลง 

สาระวารีเงยหนามองนาิกา ถึงไดรูสาเหตุความหงุดหงิดผิดปกติของ

ตัวเอง มือบางควาหูโทรศัพทข้ึนมากดทันที 

“ม่ีหรือ...นีฉ่ันนะ โทร.จากศูนยขอมูล ลงมากินขาวกันเถอะ เท่ียงกวาแลว 

หิวจะตาย...เอายายมัทลงมาดวย ดวนจีเ๋ลย” 

วางหูโทรศัพทลงหลอนก็รอนแฟมคืนใหเจาหนาท่ีในศูนย แลวออกไปยืน

รออยูหนาเคานเตอรประชาสัมพันธ เพียงครูเดียวหญิงสาวใบหนารูปหัวใจรางเล็ก

ปอมแตสมสวนก็กระโดดตึงๆจากบันไดเขามากอดเอวบางของหลอนไวอยาง

ประจบ ปะเหลาะยิ้ม 

“พีว่ารี มัทขอโทษคะ อานงานเพลินไปหนdอย ทําใหพีว่ารีตองแขวนทอง

รอ” 

หญิงสาวยิ้มออกมานิดหน่ึงอยางเอ็นด ู มัทนาเปนนักขาวสังคมรุนนอง

หลอนหลายป อุปนิสัยบางอยางของหลอนคลายเด็กๆ แตเปนคนเอาจริงเอาจงั

คนหนึ่ง ความนdารักและเสนdหท่ีสรางความสบายใจใหกับผูอยูใกลของมัทนา ทําให

สาระวารีออกจะเอ็นดูนักขาวรุนนองคนนี้มากอยู 

ผูท่ีตามหลังมัทนามาเปนหญิงสาวรุนราวคราวเดียวกับสาระวารี มีคณา

จัดวาเปนสาวงามอีกคนประจําสํานักพิมพ แตหลอนงามแบบออนหวานเรียบรอย 

ดวงตาใตกรอบแวนสีดํากลมโตและหวานสนิท หากแฝงแววเศราฉายชัดออกมา
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อยางนdาใจหาย หลายคนตางพากันแปลกใจเมือ่ไดรูวา มีคณาเปนนักขาว

อาชญากรรมท่ีเนนหนักในเร่ืองโสเภณีและยาเสพตดิ 

สาระวารีและมคีณาเขาทํางานพรอมๆกัน หญิงสาวท้ังคูจึงสนิทสนมกัน

เปนพิเศษ มัทนามาสมทบทีหลัง แตก็เขารวมกลุมกันไดเปนอยางด ี ทําใหคนใน

สํานักพิมพเลื่องลือถึงกิตติศพัท‘สามทหารเสือสาว’ กันทั่ว 

‘เปนความแตกตางอยางสุดขั้วท่ีมาผสมผสานกันอยางกลมกลืน’ ไชย

วัฒนเคยวิจารณกลุมสามทหารเสือสาวดวยน้ําเสียงขบขัน ‘สวย เกง มเีสนdหไปคน

ละแบบ!’ 

สาระวารีคลองแขนมทันา บอกวา 

“ชางเถอะ อยามัวพดูอะไรอยูเลย พีหิ่ว ไปหาอะไรกินกันเร็วๆดีกวา มัท

กับมี่อยากกินอะไร เอาเจากวยเต๋ียวเน้ือขางออฟฟศก็แลวกัน ใกลดี ไมชาดวย” 

“ตามใจเธอซิ” 

สามสาวเรงฝเทาออกจากสํานักพมิพ ฝายศิลปรูปรางผอมผมยาวสยาย

คนหนึ่งเดนิสวนมา ยิ้มหวานพลางขยับจะเอยทักทาย แตแลวตองหุบปากฉับเมื่อ

เห็นตาขวางเอาเรื่องของสาระวารีท่ีจองมาเขม็ง เขาจึงรีบกมหนางุดเดินหลบไป 

มัทนาเหลียวมองตามหลังอยางเห็นใจ หัวเราะเบาๆแลวเยาวา 

“แกงแมเสือสาว ถาเรายังฟอรมทีมแข็งขันอยางน้ี มัทวาคงไดปลูกบาน

จัดสรรคานทองรวมกันแนd” 

“อยูอยางนี้แหละดีแลว” สองเสียงตอบพรอมกนั 

สาระวารียกัไหล ไมสนใจ แมวันน้ีจะมีคนพูดถึงเร่ืองคานทองใหฟงถึง

สองคนก็ตาม 
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“สมัยนีผู้หญิงครองตวัเปนโสดไมเห็นแปลก ดีกวาแตงไปแลวมานั่งนํ้าตา

เช็ดหัวเขา ผูชายสมยันี้หาไดเร่ืองยาก ถาไมกดผูหญิงก็แหยแฝนไปเลย พีเ่ห็นมา

หลายรายแลว อยางเมื่อก้ีมองหนdอยก็กลัวหงอ แลวจะมาปกปองอะไรเราได ชีวิต

เราท้ังชีวิตนะมัท ทําไมตองเอาไปผูกติดกับคนอ่ืนดวย ไมมแีฟนไมมีภาระอยูอยาง

นี้แหละ พี่วาสบายท่ีสุด” 

น้ําเสียงหลอนฟงแข็งๆตามปกติ แตใครเลยจะรูวา สาระวารีขมข่ืนจริงจัง

ในทุกคําพดูของหลอนมากเพียงใด! 

“แลวตอนนี้เรายังสาว ยังมีกําลังทุมเทใหกับงานไดอยางเต็มท่ี อยากลัว

ไปเลยจะมัท วาจะไมมฟีงมีแฟน ถาเขาเปนเนื้อคูเราจริง ยังไงก็ไมแคลวคลาดกัน 

จําไวนะจะมัท ใจเย็นๆ รอท่ีจะเลือกและรักผูชายท่ีมีคุณคาสําหรับเราและเรามี

คุณคาสําหรับเขา รักดวยความเขาใจไมใชหลงใหล ความรักจืดจางไดงาย แต

ความเขาใจจะอยูคงยืน ถาเราไมแนdใจ อยามเีลยดีกวา เพราะถาพลาดจะเปนเสีย

ยิ่งกวานรก จะไมมวัีนหาความสงบสุขทางใจไดเลย” มคีณาใหเหตุผล 

“มัทเห็นดวยกับพีท้ั่งสองคะ” มัทนายิ้มจนตาหยี ในขณะท่ีสาระวารีมอง

เพื่อนสาวท่ีคบกันมาเน่ินนานดวยความทึ่ง 

“คบกันมาต้ังนาน เพิ่งจะไดยินมีพู่ดถึงเร่ืองความรักยาวๆก็วันนี้เอง” 

มีคณายิ้มออนๆเปนคําตอบ ตามปกติหลอนเปนคนท่ีคอนขางพดูนอย 

และเก็บงําความคิดเสมอ 

รานกวยเตี๋ยวเนื้อเจาอรอยคนเร่ิมบางตาลงบาง เพราะเลยเวลาเที่ยงมา

พอสมควรแลว สาระวารีสั่งอาหารเร็วปร๋ือทีเดียวสองชามรวด แหงหนึ่งนํ้าหนึ่ง 

หลอนเปนผูหญิงท่ีเกิดมาโชคดี ทานอะไรตามใจปากไดสบายโดยไมตองพะวง

เร่ืองนํ้าหนัก หนําซํ้ายังทานจแุละโมโหหิวงายอีกดวย หลอนสั่งตบทายวา 
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“...เร็วๆ นะเจ วันน้ีหิวจัด ใหเวลาทําหานาที ถาเกินนั้นจะลุกไปลุยหนาเตา

เอง” 

มัทนาสั่งชามเดียวอยางตัดใจ หันมาทําตาปรอยกับนักขาวรุนพี ่

“อิจฉาพีว่ารีจัง ทานเทาไหรก็ไมอวน” 

“โวยวายมากๆอยางพีส่ิ แคลอรีมีเทาไหรผลาญเรียบ” หลอนพูดหนาตาย 

ระหวางรออาหาร มีคณาก็ถามข้ึนวา 

“ท่ีวามัทจะทําเร่ืองของเขตตตวันนี่ ทําประเด็นอะไรจะ?” 

“ก็ประวัติเขาน่ันแหละคะ มแีหลงขาวโทร.มาบอก มัทเลยตองลงภูเก็ต

พรุงน้ี วาจะอยูสักอาทิตยเลย พี่ๆ อยากไดอะไรกันบางหรือเปลาคะ มัทจะซื้อมา

ฝาก” 

“มัทไปภูเก็ตชวงนีห้รือ” สาระวารีเพิง่รู “พีเ่องก็ตองไปตราดอาทิตยนี้

พอดี ถาไดเร่ืองอาจจะไปสักอาทิตยหนึ่งเหมือนกัน เผ่ือขาดเผ่ือเหลือ เพราะอาจ

ตองน่ังเรือขามไปเกาะ ชวงน้ีมีมรสุมเสยีดวย ไมรูวาจะออกเรือไดเม่ือไหร” 

“ไปเกาะชางหรือคะ?” มัทนาถามอยางสนใจ 

“ไมใชหรอก เกาะยานก เกาะเล็กๆ เลยเกาะชางไปอีกพอสมควร อยู

เกือบติดชายแดนเขมร” 

“มีประเด็นขาวอะไรนdาสนใจ?” มีคณาที่นั่งฟงเงียบๆถามข้ึนบาง 

“กาสิโน มีขาววาเจาของเกาะทําเร่ืองขอเปดกาสิโนถูกกฎหมายท่ีนั่น และ

มีความเปนไปไดสูงท่ีจะไดรับอนุญาต” 

“ไมใชของงายเลยนะคะ ถาชวงนีก้ําลังหัวเลี้ยวหัวตอ เขาคงไมยอมให

สัมภาษณงายๆ เพราะกลัวพอขาวออกมาแลวโครงการเขาจะวืด...” 

สาระวารีกห็วงเร่ืองนีอ้ยูเหมือนกัน แตหลอนเพยีงยักไหล 
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“ง้ันซิ แตมันก็ทาทายดีไมใชหรือ” หญิงสาวลวงบุหร่ีในกระเปาขึ้นมาจดุ 

หลอนริลองแอบสูบบุหร่ีตั้งแตเรียนมัธยมดวยความอยากลอง แลวก็สูบ

มาเร่ือยวันละหลายๆมวน คิดอยากจะเลิกอยูเหมือนกัน แตไมเคยทําสําเร็จสักที 

นักขาวสาวอัดควันบุหร่ีเขาปอด น้ิวท่ีวางอยูเคาะโตะอยางหงุดหงิด 

“ทําไมชาจริง กับแคลวกเสนใสเคร่ืองนี่...” หลอนบนกอนพดูกับมัทนาตอ

วา 

“แตงานของมัทก็ไมกระจอกเหมือนกันนะ เทาท่ีรูมา นายเขตตตวันนี่ก็ไม

เบานะ เฮ้ียวกับนักขาวนdาดูเชยีวละ” 

“มัทตองเสี่ยงเหมือนกันแหละคะ บอกอดูกระตือรือรนกับเร่ืองนี้มาก มัท

ก็อยากทําใหดีท่ีสุด” 

เสียงทอดถอนหายใจดังข้ึนจากสาวอีกคน 

“นdาอิจฉากันจัง มีแตงานที่ทาทายทํากัน ของพีช่วงนี้มีแตขาวโสเภณีเด็ก 

พอมานํ้าขยันทลายซองแทบทุกวัน แตก็ไมหมดสิ้นกันสักที...” น้ําเสียงหลอน

เหนื่อยหนdาย ทอแท 

“ทําไมจะไมมงีานอะไรสนุกๆ ละคะพีม่ี่ ก็งานแฟช่ันการกุศลอีกสองวันที่

บอกอใหพีม่ี่ไปแทนมัทไงคะ ถือวาพักจากเร่ืองไมสบายใจไปดลูะครใสหนากาก

ของพวกไฮโซเซกันบาง มัทจําไมไดแลววาคุณหญิงอะไรเปนประธาน” 

เสียงถอนใจดูจะดังกวาเกาเสียอีก 

“งานแบบนี้พีไ่มชอบหรอก ไมรูจักใคร คุยกันไมรูเรื่อง แลวแตละคน

เหมือนมนษุยธรรมดาเสียท่ีไหนกัน การทําบุญทําไดหลายแบบ แตไอท่ีเอาคนมา

แตงตัวสวยๆ วับๆ แวมๆ กรีดรอนไปมาบนเวทีเพื่อหาเงินเขาการกุศลนdะ พีไ่ม

ศรัทธา” 
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“มันก็ไมแนd” สาระวารีเลิกคิ้ว อารมณดีข้ึนเมื่ออาหารท่ีสั่งไวเร่ิมทยอยกัน

มาวางตรงหนา 

“ใครจะไปรู การที่มีไ่ปงานเลี้ยงท่ีไมชอบ มันอาจจะเปนเร่ืองดีก็ได” 

“น่ันซีคะ บางทีพอมัทกับพีว่ารีกลับมาจากตางจงัหวัด พีม่ี่อาจจะมีเร่ือง

อะไรดีๆเลาใหเราฟงก็เปนได” 

“ไมแนdอีกนั่นแหละ” รอยย้ิมพรายปรากฏบนใบหนาคมขําของสาระวารี 

หลอนดับบุหร่ีในมือท้ิงพรอมท่ีจะลงมือจัดการกับอาหารตรงหนา 

“เราสามคนอาจมีเร่ืองสนุกๆมาผลัดกันเลาใหฟงก็ได จริงไหม?” 

สาระวารีเปดประตูเขาบานจัดสรรขนาดเล็ก ท่ีหลอนกับพี่สาวชวยกัน

ผอนซื้อดวยอาการยองกริบ ดึกขนาดนี้สาระสะมาคงเขานอนแลว พี่สาวของ

หลอนเปนคนหูไว ตื่นงาย มเีสียงกอกแกกนิดหนdอยก็ลุกต่ืน หญิงสาวจึงไมอยาก

ทําเสียงดังรบกวน 

หากเพียงยางเทาเขาบาน นักขาวสาวก็แทบสะดุงเมื่อไดยินเสียงทัก

เอ่ือยๆวา 

“ทําไมเขาบานไมเปดไฟละวารี เดี๋ยวก็เดินเตะเกาอี้แขงเขียวอีกหรอก” 

ตนเสียงดงัข้ึนจากเกาอีท่ี้ตั้งอยูริมหนาตาง แสงจันทรสีซีดทําใหเห็นเงา

คนน่ังตะคุมๆ 

“อาว ยังไมนอนหรือสะมา” สาระวารีอทุานอยางแปลกใจ มือเอ้ือมไปกด

เปดสวิตชไฟขางผนังโดยอัตโนมัติ 

แสงไฟสวางวาบทําใหผูท่ีอยูในความมืดมาเนิ่นนานตองหร่ีตาลงเล็กนอย 

แตไมขยับตัว 
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ในความสวางเรือง หญิงสาวในชุดนอนตัวยาวสีออนท่ีนัง่สบายๆอยูบน

เกาอี้ ไมผิดเพี้ยนอะไรไปจากภาพสะทอนกระจกเงาของสาระวารี หญิงท้ังสอง

เหมือนกันท้ังรูปหนา คิ้ว ตา จมูก ปาก หรือแมกระท่ังเรือนผมสีนํา้ตาลเขมท่ี

เหยียดตรงถึงกลางหลัง 

คนท่ีมองเพียงผานๆ หรือเพิ่งไดรูจักสองสาว จะไมมีวันแยกความ

แตกตางของฝาแฝดคูนี้ไดเลย แตสําหรับเพือ่นฝูงสนิทๆท่ีรูจักสองสาวดี ความ

เปนแฝดเหมือนไมเคยกอปญหาสับสนแยกไมออกวาใครเปนใครเลย 

เพื่อนสมัยเรียนมัธยมคนหน่ึงเคยนิยามวิธดีูความแตกตางของคูแฝดไว

วา 

‘ไอคนท่ีทาทางแข็งๆ พูดจาโผงผางเอะอะตึงตัง แถมตาขวางๆเหมือนจะ

ไปตอยตีกับคนเขาไปท่ัว นั่นวารี ถาเปนสะมา...รายนั้นเงียบๆ เฉยๆ ทาทางนุมนวล 

จะโกรธจะเกลียด จะเสียใจอยางไรดูยาก นํ้าเสียงเขาเรียบๆเร่ือยๆ ไมเคยเปลี่ยน 

เก็บความรูสึกเกงนัก ผิดกับวารี...รายนั้นมอีะไรก็ระเบิดออกมาหมด เห็นเปนแฝด

เหมือนกันอยางนีเ้ถอะ’ 

เจาหลอนยกมือชี้หนาคูแฝด 

‘นิสัยใจคอนdะไมไดคลายกันเลย!’ 

สาระวารีทรุดตัวลงนั่งบนเกาอี้ตัวตรงขามพีส่าวผูมีอายุมากกวาไมถึง

ชั่วโมงดี ถามวา 

“ดึกแลว มานั่งมดืๆอยูทําไมนdะสะมา พรุงน้ีนายมีไฟลทบินแตเชาไมใช

หรือ?” 

“เรารอนาย” สาระสะมาตอบเรียบๆ 
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“ตอนแรกตั้งใจวาจะลงมาดูทีวี แตไมมีรายการอะไรนdาสนใจ พอดเีราเปด

มานเห็นพระจันทรวันนี้สวยด ีเลยน่ังเงียบๆดูพระจนัทรดีกวาดูทีวี เย็นตาดี” 

“โรแมนติกตามเคย” สาระวารีสายหนาอยางไมเขาใจ “ทําไมนา เราสอง

คนเปนฝาแฝดกันแทๆ แตนิสัยไมเหมือนกันเลย น่ีขืนใหเรามาน่ังเงียบๆดู

พระจนัทร ถาไมกลายเปนมนุษยหมาปาก็คงคลั่งใจตายเสียกอนแนd” 

สาระสะมาย้ิมเย็นๆเปนคําตอบ 

“ยังไมทันลองเลย...นายก็ตีโพยตีพายไปกอนแลววาไมชอบ ทําไมไดเสีย

แลว น่ีถานายลองมาน่ังเงียบๆดูพระจันทรทรงกลดสักคร้ัง นายอาจะชอบก็ไดนะ

วารี” 

“ไมมทีาง” หญิงสาวเบปากทันที “วาแตวานายอดนอนมารอเราทําไม มี

เร่ืองอะไรสําคัญหรือสะมา ถงึกับตองรอคุย โทร.ไปหาเราท่ีทํางานไมได” 

“นารดโีทร.มาเม่ือสองวันกอน จะบอกนายแลว...แตอยูบานเดียวกันแทๆ

กลับไมเจอตัวเสียที จะโทร.ไปบอกท่ีทํางานกข้ี็เกียจใหนายเตนงิ้วที่โนdนใหอายคน

เขา เลยตองดักรออยูท่ีนี”่ 

แฝดผูนองทําเสียงอยางหนึ่งในลําคอ ซ่ึงถานาสะใภรินรดีมาไดยินเขา คง

เตนผางดวยความโกรธ หญงิสาวเบปากอยางเหยียดหยัน ถามเสียงไมตางจาก

แววจงชังในดวงตาวา 

“มีเร่ืองอะไรมาจิกหัวใชเราอีกละ?” 

จะวาไปแลว ญาติสนิทของสองสาวที่ยังเหลืออยูตอนน้ีก็มีเพยีงนาสรัล 

นองชายของมารดา นาสะใภรินรดี กับลูกสาวของคนทั้งสองอีกสองคนเทานั้น 

หากในความรูสึกของสาระวารี...แทบจะไมมคีวามผูกพันฉันญาติอยูเลย นาสะใภ

คือหน่ึงในฝนรายยามเด็กท่ีหลอนสลัดไมพนเสียที 
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“ดาจะหมั้นวันจันทรหนานี่” สาระสะมาตอบสั้นๆ รุจิดาคือลูกสาวคนโต

ของนาชายนาสะใภ อายุออนกวาคูแฝดสองสามป 

“จะหมั้นกับใครละ เรารูจักหรือเปลา?” 

สุมเสียงของนักขาวสาวดีข้ึนเล็กนอย เพราะลูกพีลู่กนองคนนีท้ั้งหนาตา

และนิสัยคลายคลึงกับนาชายของหลอน เปนคนใจเย็น เงียบๆ ไมมีปากเสียงหรือ

มีเร่ืองกับใคร ถึงแมรุจิดาจะไมเคยมาสนิทสนมเคลาเคลียเลนหัวกับสองสาวเมื่อ

ยังเด็ก แตก็ไมเคยระรานกาวราวทําตัวเปนอริราวกับไมใชญาติสนิทท่ีอยูรวม

ชายคาบานเดียวกันเหมือนกับรุจรวีผูเปนนองสาว 

สาระสะมาเอยชื่อนามสกุลคนที่จะมาเปนนองเขยเบาๆ แตเลนเอาสาระ

วารีเปาปากหวือเสียงดัง 

“ไมเลวเลยน่ี คราวน้ีนารดีคงดีใจเนื้อตัวกระเพ่ือมหนาบานสิบหกกลีบ 

พวกธนัทดุลน่ีรวยจะตาย ลองนารดยีอมยกดาใหก็หมายความวา...ไมใชพวกธนัท

ดุลหางแถวแนd ตอนนี้คงยืดอกพดูไดเต็มปากแลววา ลูกสาวฉันเกง หาผัวรวยๆ

ได” 

หญิงสาวลอยหนาลอยตาพดูเฉิบๆลอเลียนนาสะใภ 

“วารีนี่ พูดอะไรไมนdาฟงเลย” พี่สาวติง 

“ไมนdาฟงตรงไหน อยางผัวนี่คําไทยแทนะ คนโบราณใชกันมานานนมไม

เห็นมีใครวาไมนdาฟง ภาษิตเขายังวา...เสนdหปลายจวักผัวรักจนตัวตาย ไมเห็นมี

ใครพูดวาเสนdหปลายจวักสามีรักจนตัวตายสักคน” 

แฝดผูนองเถียงทันที ยกขาข้ึนไขวบนโตะอยางสบาย เปรยตอเสียง

ประชดวา 
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“เออ...ทีนีก้็คิวยายรวีหมีดําข้ึนแปน เตรียมกระโจนสูตลาดวิวาหรอหาผัว

ตอ แตรายนี้คงยากหนdอย เพราะนอกจากหนาตาจะเหมือนหมีควายแลว ปากยัง

รายใจสกปรกอีก” 

“ปากนายก็หยอกเสยีท่ีไหน” แฝดพี่เตือนเสียงเขมข้ึน “แลวอยาไปพูด

แบบนี้ใหใครฟงเชียวนะ ถึงยังไงเขาก็เปนญาต.ิ..” 

“นายนับญาตไิปคนเดียวละซิ” สาระวารีสวนกลับทันทีอยางไมยอม

ลดราวาศอกให “พวกเขาเคยนับญาตกิับเราท่ีไหน ไอเด็กกําพราเลือดชั่วอยางเรา

สองคนนdะ ไมดีพอจะเปนญาตขิองเขาหรอก!” 

สาระสะมาเปนบุคคลเพยีงคนเดียวท่ีมีโอกาสไดรับรูและสัมผัสถึงความ

ออนไหวเจ็บปวดท่ีซุกซอนลึกอยูภายใตทาทางแข็งกระดางไมเกรงกลวัใครของ

สาระวารี ใครๆ ท่ีไดรูจักคูแฝดตางรูวา หญิงสาวทั้งสองแตกตางกัน 

แตแทบไมมีใครเลยท่ีลวงรูและเขาใจความ‘ตาง’ ท่ีแทจริง! 

ไมเคยมีใครมองลึกลงไปจนพอจะรูวา ภายใตทาทางสุภาพออนนอม และ

ยอมผอนตามเสมอของแฝดผูพี่ คือแกนแทท่ีแข็งแกรง มั่นคง ทนทาน และ

ยืดหยุนไดดี สาระสะมาสามารถเผชิญหนากับความเจ็บปวดและสิ่งเลวรายในชีวิต

ยามเยาวไดอยางไมหวาดเกรง หลอนฉลาดพอท่ีจะเลือกเก็บแตสิ่งดีๆท่ีพอจะหา

ไดไว และปลอยสิ่งเลวรายท้ังมวลใหผานไป 

เปรียบเทียบกันแลว สาระสะมาเขาใจโลกและไมยึดติดอยูกับความขมข่ืน

มากกวาสาระวารีมาแตไหนแตไร ฐานในใจหลอนแกรงและมั่นคง จึงไมจําเปน

ตองสราง‘เปลือก’ มาหุมหอ ซ่ึงผิดกับแฝดผูนอง 

ภายใตทาทีกระดางกราวของ‘เปลือก’ ท่ีสาระวารีสรางข้ึนมานานนับสิบป 

คือแกนที่ออนไหว เปราะบาง และงายดายตอการแตกหักเจ็บราวอยางท่ีไมมีใคร
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นึกถึง และหลังจากใชเวลาไมนาน เรียนรูถึงแกนแทของตัวเอง หลอนก็เพียร

พยายามกอกําแพงแหงความหยาบกราวและดุดันข้ึน... 

เพื่อปกปองตัวเอง! 
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บทที่ ๓ 

สาระวารีเหยียดริมฝปากหมิ่นๆ ถามตอวา 

“นารดโีทร.มาเพ่ืออวดแคนี้เองนdะหรือ?” 

คูแฝดของหลอนยิ้มออกมาเล็กนอย ตอบตรงๆอยางไมปดบังวา 

“เขาเชิญมาใหไปรวมอวยพรใหนอง แลวมีเร่ืองวานใชนิดหนdอย คือ...อา

ของวาท่ีคูหมั้นดา คนท่ีจะมาเปนตัวแทนฝายชายให เขาชอบดื่มไวน...” 

สาระสะมาเอยชื่อไวนฝร่ังเศสแพงลิบลิ่วย่ีหอหนึ่ง เลนเอานักขาวสาวทํา

ตาพอง เพราะเดาส่ิงท่ีพีส่าวจะเอยตอไดรางๆ 

“นารดเีขาอยากจะตอนรับใหดี เลยอยากไดไวนยี่หอนี้สักสองสามขวด 

เขาเห็นวาถาเราห้ิวเขามาโดยตรงจากฝรั่งเศสหรือซ้ือท่ีแอรพอรต จะไดราคาถูก

กวาซื้อตามทองตลาด” 

“แหงละซิ...” สาระวารีแทบลุกข้ึนเตนงิ้วดวยความเกลียดโกรธสมกับท่ี

พี่สาวคาดไวจริงๆ 

“ถูกแนd ทําไมจะไมถูกละ...ไมตองเสียสตางคเลยไง นี่เขาคงใหนายออก

เงินซื้อไปกอนตามฟอรมใชไหม แลวพอนายซื้อไปประเคนใหกทํ็าวุยวายขอบอก

ขอบใจ จากน้ันกล็ืมดับ...ไมจายตังคใหเสียอยางนั้น ตอใหทวงจนตายก็ไมไดดวย

เอา...หนาหนาออกอยางนั้น” 

หญิงสาวจาระไนอยางคนรูไสนาสะใภดี จากนั้นก็หันมาคาดคั้นพี่สาว 

“บอกไปเลยนะสะมา ถาไมไปหาซื้อเอาเองก็ใหตาแกหัวสูงนั่นซัดเหลา

โรงไปเถอะ อยาดงอยาดื่มเลยไอไวนยี่หอน้ี แลวนายก็ไมตองไปซื้อใหเขาดวย...” 
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“สายไปหนdอย เราซ้ือมาแลวสองขวด โทร.ไปบอกนารดีแลวดวยวาจะ

แวะเอาไปใหในวันงาน” 

“โธ...สะมา” แฝดนองขัดอกขัดใจนัก วาดเทาลงจากโตะ ชะโงกหนาง้ําไป

ชิดพี่สาว “นายไปยอมเสียตังคตั้งเยอะซ้ือใหเขาทําไมนdะ?” 

“อยางนอยเขาก็เคยมีบุญคุณกับเรา...” 

“บุญคุณอะไรมทิราบ ท่ีเราเปนตัวเปนตนอยูจนทุกวันนี้ก็เพราะยายคน

เดียวหรอกนะ ถายายไมพอมีทรัพยสินสงเสียเราเรียน ปานน้ีไมรูเราจะจบมัธยม

กันหรือเปลา คงตองออกมาทํางานบานหรือไมกห็างานทําตั้งแตจบประถมละมัง 

ลําพงัเงินเดือนนาสรัลนdะไมพอหรอก หามาไดเทาไหร เมียเอาไปซื้อเพชรซื้อทอง

หรือไมก็เส้ือผาสวยๆใหตัวเขาลูกเขาหมด เคยมคีร้ังไหนท่ีทําบุญทําคณุกับเราบาง

...” 

“ถาวารีไมคิดเร่ืองบุญคุณก็ใหนึกถึงนาสรัลบาง...” แฝดผูพี่พยายาม

กลอม เพราะอีกฝายกําลังเดือดพลานราวกับภูเขาไฟปะทุ 

“อยางนอยนาสรลัก็ใจดีกับเรา ไมเคยรังเกียจอะไรเราสองคน” 

“ก็เพราะนึกถึงนาสรัลนdะซิ เราถึงไมไดเผาบานสงทายกอนยายออกมาน่ี 

จําไดไหมสะมา...พอยายตาย เขาก็ทําตัวเปนเจาของบาน กระทบกระเทียบเปรียบ

วาเราเปนสัตวอะไรท่ีมาคอยเกาะเขากิน” สุมเสียงทบทวนความทรงจําของนักขาว

สาวเต็มไปดวยความขมข่ืน 

“ทาทางของนารดตีอนน้ัน...เรายังจําไดไมลืม เขาทําราวกับวาเราเปนตัว

เสนียดจญัไรท่ีทําใหบานเขาเปรอะเปอน ทําใหชื่อเสียงลูกสาวของเขาตองมัว

หมองท่ีมีลูกพีลู่กนองชั้นตํ่าอยางเรา เขาทํา...จนเราตองรีบยายออกมาท้ังๆท่ียัง
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เรียนไมจบดีไมมอีะไรติดตัวกันสักอยาง นี่ถาไมไดพันธบัตรท่ียายทิ้งไวใหในชื่อเรา

สองคนมาดาวนบานผอนบานหลังนี้ เราคงตองนอนตามขางถนนกันบางหรอก!” 

ยิ่งพดู สาระวารียิ่งคุมแคนไมคลาย ส้ินยายท่ีเมตตา‘ไอแฝด’ กําพรา ชีวิต

สองสาวก็เหมือนขาดรมโพธิ์รมไทร จะหวังพึง่นาชายก็เห็นจะยาก เพราะสรัลท้ัง

เกรงท้ังกลัวเมียจนหงอ แมจะสงสารหลานเพียงใด หากย่ืนมือมาชวยอะไรไมได 

นอกจากแอบใหเงินเล็กๆ นอยๆยามเมื่อสองสาวขัดสนจริงๆเทานั้น 

“เอาเถอะๆ” สาระสะมาออนใจ “รับรองวาครั้งนี้เปนคร้ังสุดทายแลว คร้ัง

หนานารดีมาวานอะไร เราจะไมชวยอีกแลวละ” 

“นายพูดอยางนีทุ้กที แลวก็ไมเคยทําได เขามาพูดดดีวยหนdอยนายก็ใจ

ออนเร่ือย ท้ังๆ ท่ีรูวาเขาปากหวานกนเปร้ียว คอยแตหวานหลอกใชเทานั้น” 

ใบหนาของแฝดผูนองยังงํ้าตึง 

“คราวน้ีพดูจริง เราสัญญาเอา...พอใจหรือยัง” 

ทาทางเอาจริงเอาจังของสาระสะมาทําใหผูเปนนองสาวลดความโกรธ

เคืองลง แตยังยํ้าวา 

“คร้ังสุดทายนะสะมา แลวอยาใหนารดีมาเอาเปรียบนายไดอีก” 

“ตกลง แตคราวน้ีนายจะไปกับเราไหม คงอยูในงานไมนานหรอก ไปเปน

แบบแขกก็ได เอาไวนไปให อวยพรดาเขานิดหนdอยแลวก็กลับ” ผูเปนพีช่ักชวน 

“ไมละ เราออกทําขาวตางจังหวัดพอดี วาจะไปพรุงน้ีบาย อาจจะกลับมา

ไมทันวันจันทร” 

“ไปไหนละคราวนี้?” 

“ตราด” 
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ส่ิงท่ีตามหลังมาคือความเงียบชั่วอึดใจ กอนสาระสะมาจะถามเบาๆ

เหมือนปรารภ 

“น่ีมันก่ีปแลวนะวารี?” 

“สิบเจด็” สาระวารีจาํแมนไดอยางข้ึนใจ 

“ทุกสิ่งทุกอยางคงเปลี่ยนไปมาก...” 

“เราก็หวังวาอยางนั้น บานพักโทรมๆแบบน้ัน ถาไมผุปลวกเจาะหมดก็คง

ตองถูกร้ือท้ิงไปนานแลว เห็นจิณหเคยเลาวา ตลาด...ซีกน้ันร้ือท้ิง เปลี่ยนเปน

ตึกแถวหมดแลว” 

“ก็ดี” สาระสะมาใหความเห็นสั้นๆ 

“แลวนี่นายรูไหมวา เราจะไปทําขาวอะไร?” 

แฝดผูพีม่องมาดวยสายตามีคําถาม นักขาวสาวหัวเราะเฝ�อนๆ กอนเฉลย

ใหวา 

“มีผูชายคนหนึ่งชื่อษมาเหมือนนาย แตสะกดคนละแบบ เขากําลังจะเปด

บอน...ไมใชสนิะ...ตองเรียกใหหรูหราสมฐานะหนdอยวากาสิโน ท่ีเกาะเล็กๆของ

เขมร ใกลตราด บอกออยากใหเราไปทําขาวนี้” 

บางอยางในน้ําเสียงนั้นทําใหผูเปนพี่สาวหรี่ตาลงเล็กนอย 

“ก็แปลกดีนะสะมา” สาระวารีเอยตอชาๆ ดวงตาที่เคยเปนประกายกลา

ไมยอมใครมีรอยหมองหมน “เราทําขาวมาไมรูกี่ป ไมเคยตองไปตราดเลยสักคร้ัง 

แตพอมีเร่ืองตองไปก็ประเดิมดวยเร่ืองนี้ เขาวากันวา...เกลียดสิ่งไหนมักไดส่ิงนั้น 

ใชไหมสะมา?” 

สาระสะมานิ่วหนาเล็กนอย ไมตอบคําถามนองสาว หากแนะนํากลับไปวา 
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“ถานายไมอยากไปนะวารี ขอใหบอกอนายสงคนอ่ืนไปทําแทนไมได

หรือ?” 

แฝดผูนองย้ิมเพียงริมฝปาก 

“จะทําเปนเด็กแบบนั้นไดไง เราเปนผู ใหญแลวนะ แก...จนจะขึ้นคาน

อยางท่ีเพือ่นๆลอกันอยูแลว ยังจะมาทําเลือกนั่นเลือกนี่ อยางโงนไมทําจะทํา

อยางง้ีไดยังไง เราไมใชเด็กสิบเอ็ดขวบแลวนะสะมา...” 

หลอนพูดย้ําเหมือนจะสลักลงกับใจตัวเองดวย 

“เราจะไมยอมใหอดีตมามีอิทธพิลเหนือหนาท่ีการงานของเรา 

หรอก คอยดูนะสะมา...เราจะวางตัววางใจใหเปนกลางกับขาวนี้มาก

ที่สุด!” 

“แลวนี่นายจะไปก่ีวัน?” 

“ยังไมแนd” หญิงสาวยักไหลตามความเคยชิน “คงจะสักสามส่ีวันหรือนาน

กวาน้ันหนdอย ข้ึนอยูกับวานายษมาคนน้ีจะยอมใหเราสัมภาษณหรือเปลา เอาง้ี...

ถายังไมกลับหลังวันอังคาร เราจะโทร.มาบอกนายอีกทีก็แลวกัน” 

“จะออกเดินทางพรุงน้ีเลยใชไหม?” 

“ฮ่ือ” สาระวารีตอบรับเสียงหนักๆในลําคอ “คงไปรถเท่ียวบาย” 

สาระสะมาพยักหนารับรูเนิบๆ บอกนองสาวเสียงออนวา 

“ไปอาบนํ้าเขานอนเถอะวารี เด๋ียวเราก็จะนอนเหมือนกัน พรุงน้ีตองตื่น

แตเชา” 

นักขาวสาวลุกเดินไปท่ีบันไดโดยดี แตแลวเหมือนนึกอะไรข้ึนมาได หัน

มาบอกวา 

“ยังไงๆฝากบอกดาดวยนะวา เราดีใจดวย ขอใหเขามีความสุขมากๆ” 
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“เราจะบอกให” ผูเปนพี่สาวรับคํา 

“แลวก็...” หญิงสาวลังเลเล็กนอย แตไมมากพอที่อีกฝายจะจับความไม

ชอบมาพากลได “เราจะโทร.ไปขอโทษเขาวันหลังเอง” 

พูดจบหลอนก็กระโจนโครมๆข้ึนไปช้ันบน ท้ิงใหพีส่าวมองตามดวยสายตา

หวงใย 

สาระสะมาถอนใจเบาๆดวยความกังวล 

เวลาผานไปสิบเจ็ดปแลว แตภาพแหงอดีตในความทรงจํายังคงแจมชัด

เหลือเกิน! 

ตราด...เมอืงท่ีอาจเรียกไดวาเปนบานในวัยเยาว หองแถวในดงน้ําครําท่ี

คับแคบและแออัด เพดานเปนรูโหวกวางมองเห็นทองฟา หลอนกับนองสาวนอน

กอดกันแนdนมองดูพระจนัทรเต็มดวงสุกสกาวดวยนํ้าตากลบหนา เนื้อตัวสั่นเทา

ดวยความกลัวและโศกตรม 

ตราด...บานท่ีหลอนกับนองสาวฝาแฝดมีความฝงใจท่ีแตกตาง หาก

เจ็บปวดไมยิ่งหยอนไปกวากัน... 

บายวันรุงข้ึน สาระวารีอยูบนรถทัวรมุงสูจันทบุรี-ตราด นั่ง

ประคับประคองกระเปาเดินทางใบยอมบนตักอยางถนอม ผูท่ีนั่งขางหลอนคือ

วัฒนา ชางภาพรุนนองท่ีรวมงานกับหลอนมาหลายคร้ังจนพอจะรูนิสัยกันดี 

หลังจากจดัการกับอาหารกลองเย็นๆท่ีพนักงานประจํารถแจกใหเสร็จ

สรรพ ชางภาพหนุมก็รีบปรับท่ีนั่งเอนลงกอดกระเปากลองหลบัเอาแรงสบายไป 

ท้ิงใหหญิงสาวน่ังครุนคิดอะไรเงียบๆคนเดียว 
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วัฒนาลืมตาข้ึนมาครั้งหนึ่งเมือ่รถกําลังแลนบนสะพานขามแมนํ้าบางปะ

กง รูสึกผิดสังเกตท่ีเห็นสาระวารียังนั่งทาเดิมมีกระเปาวางบนตัก ชายหนุมจึงอด

ทักไมได 

“ทําไมไมเอากระเปาวางไวชั้นขางบนละพี ่ผมใสใหไหม หรือจะเอาวางบน

พื้นก็ได ตรงนี้มท่ีี พี่วางบนตักแบบน้ันเกะกะแย” 

หญิงสาวเบือนหนาจากแมนํ้ามามอง 

“ไมเกะกะหรอกวัฒนา พีไ่มอยากวางไกลตัว เด๋ียวเกิดรถเบรกหรือเกิด

อุบัติเหตุ ขวดในกระเปาแตก เสื้อผาจะเหม็นหมด” 

“ขวดอะไรพี่ นี่คงไมไดเอาขวดนํ้าปลาติดตัวมาดวยหรอกนะ” ตากลองรุน

นองกลาวลอๆ 

“ไวนยะ ไมใชน้ําปลา เอามาเปนของขวัญใหเจาของงานทีเ่รากําลังจะไป

จบัยักษคืนพรุงน้ีไง ไวนฝร่ังเศสชั้นหนึ่งเชียวนะ ขวดนึงหลายตังค ถาแตกไปละก็ 

เสียดายแย” 

พูดจบหญิงสาวก็ยิ้มบาดตา รอยย้ิมท่ีท้ังสวยงามนdามองและชวนเสียวสัน

หลังไปพรอมๆกัน 

เห็นเปนผูหญิงสวยแกรงไมเกรงใครอยางนี้ หากบางคร้ังความคิดแบบ

เจาคิดเจาแคนและการกระทําบางอยางของหลอนก็ไมตางจากเด็กอายุไมกี่ขวบ! 

ตอนเชา สิ่งแรกท่ีสาระวารีทําหลังจากพีส่าวออกพนประตูบานก็คือ ออก

ไปซื้อเหลายี่สิบแปดดีกรีสองขวดกับยาดองเหลาย่ีหอดังจากรานขายของชําหนา

หมูบาน 

จากนั้นก็รีบกลับมาเท่ียวคนหาไวนท่ีสาระสะมาซ้ือหอกระดาษสวยงาม

เตรียมไว จัดการสลบัสับเปลี่ยนไวนชั้นหน่ึงกับย่ีสบิแปดดีกรขีองไทย โดยใจปามี
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ยาดองเหลาแถมพกใหอีก หลอนหากระดาษมาเขียนวิธดีองเหลากํากับดวยตัว

บรรจงแปะลงขางขวด 

เทานั้นยังไมหนําใจ วิญญาณกวีท่ีไมคอยจะมนีักในตัวหลอนยังเรียกรอง

ใหหญิงสาวตบทายฉลากดวยบทกวีท่ีหลอนภูมิใจนักหนา 

‘ถึงทานผูเฒา...’ 

แมสาวนักบูข้ึนคํานําอยางออนนอม 

‘ยี่สิบแปดดีกรีสองขวดน้ียกใหเปนของขวัญ ขอใหจิบเพยีงวันละนอยๆ 

แลวจะคอยๆมีพลัง เตะปบดังไปอีกหลายๆป’ 

แลวหลอนก็เซ็นชื่อกํากับสวยหรู เก็บขวด‘ไวน ๒๘ ดีกรี’ ท่ีหอแลวลงใน

ถุง จัดวางใหเหมือนของเดิมทุกประการ 

เฮอ...นึกๆแลวอยากไปรวมงานดวยจริงๆ อยากเห็นหนานารดีเวลาเปด

หอไวนข้ึนประเคนทานผูมีเกียรติตอหนาแขกเหร่ือนัก ใบหนาอวบอูมนั้นคงกลาย

เปนสีเขียวๆ แดงๆเหมือนตัวอีกัวนdา คงนdาดพูิลึกละ 

จะเปนหวงก็แตสะมาเทานั้น หญิงสาวไดแตหวังวาคูแฝดของหลอนคงจะ

อยูในงานประเดี๋ยวประดาว แคไปอวยพรกับเอาไวนไปใหตามท่ีบอกไวจริงๆ 

น่ีขืนรออยูจนถึงเวลานารดีเปด‘ไวน’ ชั้นดีฉลอง รับรองวาพี่สาวหลอนคง

ตองรับคําดาแทนหลอนหูชา จนนอนฝนรายไปท้ังคืนแนd! 

รถแลนเทียบสถานีขนสงตัวเมืองตราดในเวลาบายจัด จณิหวรารออยู

แลวท่ีทารถ สองสาวเพื่อนสนิทท่ีไมไดพบหนากันนานตางกร๊ีดกราดทักทายกัน

ดวยภาษาดอกไม ทําใหหนุมชางภาพหนาแดง เอาแตมองเสไปรอบๆตัวได 
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“จะพักกันท่ีไหน ไปพักบานฉันไหม อยูบานใหญก็ได มีหองวางใหพัก

หลายหอง...” 

จณิหวราชักชวนหลังจากทักกันพอหอมปากหอมคอแลว บานของหลอน

ในปจจุบันเปนบานขนาดเล็ก ปลูกสรางในอาณาบริเวณเดียวกับบานใหญท่ีมี

หลายสิบหองนอนของบิดาหลอน 

เวลาเพื่อนฝูงมาเท่ียวกันหลายคน หญิงสาวก็จะขนเพื่อนท้ังหมดไปพกัท่ี

บานใหญ จับกลุมเลนไพหรือไมก็นอนคุยกันท้ังคืน ปลอยใหสามคีรองบานหลัง

เล็กไปตามลําพัง 

“อยาเลย...” สาระวารีสายหนา “ไมอยากกวนคุณพอกับคนในบานนาย 

เราพักโรงแรมดีกวา ไปไหนมาไหนสะดวกดี ถามงีานตองกลับดึกจะไดไมกวนคน

ในบานใหลุกมาเปดประตูให” 

“ตามใจ งั้นข้ึนรถ เดี๋ยวจะพาไปสงโรงแรม” เจาถิน่ตอนเพื่อนข้ึนรถยนต

คันใหมเอ่ียมของหลอน ถามไถอยางมีน้ําใจวา 

“แลวเร่ืองรถราวายังไง จะใชรถของบริษัทแกหรือวาจะยืมรถบานฉัน...ไม

ตองเกรงใจนะ ท่ีบานมรีถวางอยู จะเอาคนขับดวยก็ได” 

“มีรถมอเตอรไซควางๆสักคันไหมละ?” 

นักขาวสาวถาม ทําเอาชางภาพหนุมท่ีมาดวยกันทําคอยน 

“มี จอดวางอยูสองสามคัน ของบรรดาพี่ๆ  นองๆฉัน เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไป

ใชรถเกงกนัหมดแลว มอเตอรไซคเลยทิ้งอยูในโรงรถ ไมมีใครใช ถาหลอนจะเอา 

เด๋ียวฉันจะใหเด็กเลือกคันดีๆขับมาสงใหท่ีโรงแรม วาแตวา...หลอนขับเปนแนd

นะ?” 

“ฝมือชั้นนี้ มีหรือจะไมเปน!” หญิงสาวโออวด 
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วัฒนาทําเสียงครางหงิงในลําคอ สาระวารีเพิง่เรียนขับรถ พาเขาไปคว่ํา

ขาวเมาคราวไปทําขาวท่ีภูเก็ตคร้ังกอน ดท่ีีคว่ําขางทางบนพืน้ดินคอนขางนุม ท้ัง

คนขับคนซอนไมเปนอะไรมาก เพียงแตหนาแขงเขายังเปนแผลลายร้ิวๆอยูเทานั้น

เอง! 

โรงแรมท่ีบิดาจณิหวราเปนเจาของอยูไมไกลจากทารถปรับอากาศมากนัก 

แมจะไมใชเปนโรงแรมระดับหาดาวหรือใหญโตทันสมัยเทากับโรงแรมในจังหวัด

จันทบุรี แตก็นับวาเขาขายชั้นหน่ึงในจังหวัดนีเ้หมือนกัน ตัวโรงแรมสงบ สะอาด 

และบริการดี 

พอลูกสาวเจาของโรงแรมเดินไปขอกุญแจหองพัก สาระวารีกส็ะกิด 

“ไมฟรีนะจณิห” 

“เฮย...เพือ่นมาเยือนถิ่นท้ังที ใหจายไดไง นdาเกลียด!” จิณหวราไมยอม

เหมือนกัน 

“ใหจายเหอะ งานนี้มาทํางาน ไมใชมาเที่ยว ใหบริษัทฉันจายเถอะ จายหา

สิบเปอรเซ็นตก็ยังด ี เปนนโยบายของสยามสาร เขาไมตองการใหคนอื่นมองวา

นักขาวเปนพวกชอบเบง กินฟรีพักฟรีไปท่ัว” 

“เขาไหนกัน...ก็บอกแลววาเพือ่น ไมใชนักขงนักขาวท่ีไหน...” 

“อยาเลย เกรงใจพอหลอน อีกอยางฉันก็ไมไดมาคนเดียว คิดๆ ไปเถอะ 

เอาไวคราวหนาถาฉนัมาเท่ียว ไมใชมาทํางาน จะลมทับหลอนใหแบนแตดแตเลย 

โอเคไหม?” 

สาระวารีพูดเอาจริงเอาจัง 
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จณิหวราถอนใจเฮือก รูดีวาลงทาน้ี ถายังยืนยันตามความคดิหลอน แม

เพื่อนสาวคงห้ิวกระเปาไปนอนโรงแรมอ่ืนแนdๆ หญิงสาวทําอะไรไมไดนอกจากบน

พึมวาดัดจริต แลวตองยอมปลอยใหสาระวารีลงทะเบียนพักเหมือนแขกคนอื่นๆ 

เจาถิ่นใหเวลาแขกลางหนาลางตากอนจะพาไปทานอาหารท่ีรานอาหาร

ไกลตัวเมืองออกไปหนdอย 

ระหวางรออาหาร สาระวารีกถ็ามถึงบุคคลท่ีหลอนพอจะขอขอมูลเร่ือง

การเปดกาสิโนของษมา คนท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีแนวโนมวาจะตองเก่ียวของ 

ท้ังคนท่ีคาดหวังวาจะไดประโยชนและเสียประโยชน 

“ทํารายชือ่ไว พรุงน้ีกลางวันวางๆจะไดวิ่งหาขอมูลเก็บไว เผ่ือจะได

ประเด็นอะไรดีๆบาง” 

จณิหวราคิดอยูครูกอนเอยรายชื่อสองสามรายชื่อใหนักขาวสาวจดใน

สมุดโนตสวนตัวยิก 

“สองรายแรกเปนนักธุรกจิทองถ่ิน สวนรายหลังเปนคนของททท. หลอน

ลองคุยๆดูแลวกัน แตอยาหวังอะไรมาก...” เจาถิ่นยักไหล 

“คนแถวน้ีถาไมเห็นดวยกับคุณษมา...ก็เกรงใจเขาไปเลย ไอเร่ืองท่ีจะหา

ฝายคานจากท่ีนีค่งยาก” 

“กอดฟาเธอร!” สาระวารีงึมงาํ 

“กอดไมกอด พรุงน้ีก็รู งานเร่ิมทุมนึง...หลอนแนdใจนะวาไมตองสงคนมา

รับ?” เพื่อนสนิทถามเปนคร้ังสุดทาย 

“ชัวร ขอยืมมอเตอรไซคคัน รับรองถึงที่” 

“คาทีล่ะไมวา...” วัฒนาครวญเบาๆ ทําเอาลูกพีหั่นมามองตาเขียวทันที 
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“วาแตวา นายษมาน่ีไมมีศัตรูเลยหรือจณิห?” นักขาวสาววกกลับมาพูด

เร่ืองเดิมท่ียังตงิดๆอยูในใจอยู “คนทําธุรกิจนdาจะมีคูแขงการคาหรืออะไรบาง” 

“เออ...พูดถึงศัตรู ถึงนึกได” หญิงสาวท่ีนั่งตรงขามวางแกวนํ้าท่ียกตั้งทา

จะดื่มลง 

“มีอยูราย เปนเจาของรีสอรทใหญท่ีเกาะชาง ชื่อดิตถ เคยไดยินมาวาเขา

เขมนหนากับคุณษมาอยางหนัก ถึงกับมคีดีทํารายรางกายกันหลายปแลว” 

“สาเหตุจากเร่ืองอะไรรูไหม?” 

“ไมมใีครรูแนdๆหรอก แตนายดิตถเขาเท่ียวไดพดูไปท่ัววาคุณษมาฆานอง

ชายเขาตาย นองชายคนนี้นัยวาเปนเพือ่นสนิทกับคุณษมา กอนตายเขาเคยทํา

ธุรกิจบางอยางรวมกัน” 

“ตายเพราะอะไร?” สาระวารีสนใจเปนพเิศษ 

“ไมรู” จิณหวราสายหนา ขยับตัวเพื่อใหเด็กสาวหนาตาดีวางจานอาหาร

ลงบนโตะ 

“เห็นวาเขาไปขุดพลอยในเขมรแลวก็หายตัวไปเฉยๆง้ันแหละ และ

จากนั้นอีกไมนานคุณษมาก็ซื้อเกาะยานก นายดิตถถึงออกโรงโวยวายใหญโตวา 

นองชายเขาขุดพลอยเม็ดใหญไดจากเขมร คุณษมาเลยฆาท้ิงแยงพลอยไปขายใน

กรุงเทพฯ ไดเงินเปนสิบๆลานมาซื้อเกาะที่อยูปจจุบัน” “เร่ืองท่ีเขาอางมีความเปน

ไปไดกี่เปอรเซ็นต?” หญิงสาวถาม มือไลจดขยุกขยิก แตละเอียดยิบ 

“คงไมเทาไหรมั้งหลอน เพราะถาเปนเร่ืองจริง ตาํรวจเขาคงไมปลอยให

คุณษมาลอยนวลอยูอยางนีแ้นd” 
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“ไมแนdหรอก” นักขาวสายหนาอยางไมคอยเห็นดวย “นายนี่ออกจะรวย 

แถมยังมีอิทธพิลพอตัว ตํารวจอาจไมกลาแตะก็ได แลวพอนายละ มีความคิดเห็น

อยางไรบางเร่ืองนี้” 

“พอฉันนdะหรือ” เจาถิ่นหัวเราะเบาๆ “รายน้ันถือหางคุณษมาเต็มท่ีอยู

แลว พอไมคอยชอบนายดิตถเทาไหร นายคนนี้ชื่อเสียงไมคอยดี คมเค็มเห็นแกตัว 

ไมคอยมใีครอยากคบดวยหรอก” 

“แตฉันอยากเจอตัว รายอ่ืนๆเทาท่ีฟงมาคงใหสัมภาษณไปในแนว

เดียวกันหมด นายคนนี้อาจจะมีขอแตกตาง” หญงิสาวเอยอยางกระตือรือรน 

“เขาจะใหขอมูลแกดวยความอคตนิdะสิ โจมตคีุณษมาลูกเดียว” จิณหวรา

ไมเห็นดวยนัก 

“ถาเขาจะโจมตีอยางใชเหตุผล ใหแงคิดมุมมองในการเปดกาสิโนท่ีนีอ่ีก

ดานหนึ่ง มันก็นdาสนใจไมใชหรือ นdา...อยาทําหนาอยางน้ันซีจณิห ถึงฉันจะไมคอย

ชอบไอเร่ืองเปดบอนเปดกาสโินเทาไหรนัก แตรับรองไดวา คนอยางสาระวารีจะ

ทําขาวออกมาใหรอบดานและเปนกลางมากท่ีสุด ฉันมั่นใจวามีสามญัสํานึกของ

นักขาว และไมโงพอท่ีจะยอมใหนายษมาหรือนายดิตถใชเปนเคร่ืองมือแนd!” 
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บทที่ ๔ 

กลับโรงแรมท่ีพัก สาระวารีเร่ิมโทรศัพทไปตามหมายเลขท่ีจณิหวราใหไว 

หญิงสาวนัดเจาหนาท่ีการทองเที่ยวกับนักธุรกิจหนึ่งในสองท่ีเต็มใจจะให

สัมภาษณไดโดยไมยากนัก หากสําหรับดติถ หลอนลองโทร.ไปท่ีสํานักงานรีสอรท

ในตัวเมืองตราดของเขา แตไมมีใครรับสาย นักขาวสาวพยายามอยูหลายครั้งกอน

ตัดใจ ต้ังใจวาจะติดตอใหมพรุงน้ี 

วางหูโทรศัพทลง ท้ิงตัวลงนอนอยูบนเตียงครูใหญ ภายนอกอาจดูสงบ 

ทวาในใจของหลอนอดึอัดหนักอึ้ง พลิกตัวกระสับกระสาย กอนจะลุกเดินไปเปด

มานหนาตางออก 

ตัวเมืองในความมืดแพรวพราวดวยแสงไฟดวงเล็กดวงนอยจากบานและ

รานรวงตางๆ สาระวารีเพงผานความมืด ชั่วครูภาพตึกสูงและถนนท่ีสวางไสวดวย

แสงไฟฟาพราเลือนไป ภาพตรอกแคบๆในตลาดเกาท่ีมืดสนิทมีเพยีงแสงสวาง

ของพระจันทรสองทางแจมชดัข้ึนมาแทนท่ี... 

ขาท่ีโผลพนกระโปรงนักเรียนสีน้ําเงินของหลอนลากไปชาๆบนไม

กระดานแผนแคบท่ีวางพาดเหนือน้ําครําท่ีเหม็นจดั ในบานหลังเล็กสุดทางอัด

แนdนไปดวยผูคน กลิ่นบุหร่ีกลิ่นเหงื่อผสมกับกลิ่นอาหารเก็บคางท่ีฉุนจัดสราง

ความคลื่นเหียนใหหลอนนัก แตขายังตองกาวเขาไป เสียงทอดลูกเตากราว เสียง

รองพนันขันตอท่ีหลอนเกลียดชังจับจิตจับใจ... 

สาระวารีรวบรวมแรงท้ังหมดกระชากผามานใหปดลงตามเดมิ ปดฉากทั้ง

ภาพทิวทัศนตรงหนาและภาพท่ีผุดข้ึนจากสวนลึกของความทรงจํา 

สะมาเคยพูดเสมอวา...ไมมอีะไรตองกลัว อดีตท่ีผานไปทํารายเราสองคน

ไมไดอีกแลว 
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ใช อดีตก็เหมือนกับชีวิตท่ีตายไปแลว ท้ิงไวแตปศาจแหงความเกลียดชัง

ท่ียังคงตามหลอกหลอนหลอนอยู! 

สาระวารีจอดมอเตอรไซคไวหนาอาคารสองชั้นขนาดใหญกลางตัวเมือง

ตราด แลวเดินนําวัฒนาเขาไปในสํานักงานดวยความมุงมั่น แตกลับออกมาในอีก

ชั่วโมงถัดมาดวยอาการหงุดหงิดเล็กนอย 

หลังจากตระเวนมาครึ่งเชาหลอนก็ไดขอสรุป จิณหวราพดูถูก...นักธุรกิจ

ของท่ีนีส่วนใหญถาไมมแีนวโนมท่ีจะเห็นดวยกับการทําธุรกิจก็ติดจะเกรงใจษมา

อยูไมนอย 

รายของธารดล...นักพัฒนาที่ดินและเจาของกิจการเดินเรือขนาดกลางที่

หลอนเพิ่งสัมภาษณมาหมาดๆก็ไมพนเกณฑท่ีวานี้ ติดจะหนักหนาพอควร เพราะ

ไมใชเพียงเกรงใจ แตเขาขายเคารพนับถอืเจาของเกาะยานกเอาเลยทีเดียว 

“คุณษมาเปนคนเกงครับ อยางนอยผมก็คนหนึ่งละท่ีเชื่อในความคิดและ

การบริหารธุรกิจของเขา” 

ชายหนุมวัยตนสามสบิ แตงกายดี ผมสีออน ดวงตาสีออน หนาตาเกลีย้ง

เกลา ทาทีเปนคนอารมณดี มาดดี นั่งอยูหลังโตะทํางานตัวใหญ เปดฉากให

สัมภาษณดวยทาทีชื่นชม 

“แมแตเร่ืองการเปดกาสิโนที่นีน่dะหรือคะ?” นักขาวสาวพยายามวางเสยีง

ใหเปนปกติท่ีสุด 

หากอีกฝายย้ิมเหมือนรูเทาทัน 

“ผมขอแกนิดครับวาไมใชท่ีนี่ คุณษมาคิดจะเปดทางฝงเขมร และ...ครับ 

ในแงธุรกิจผมคิดวาการเปดกาสิโนของคุณษมาเปนการคาท่ีดี” 

“แตคนสวนใหญเห็นวาการตั้งบอนเปนการทําผิดกฎหมาย” 
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ชายหนุมผูท่ีถูกสัมภาษณยิ้มกวางมากขึ้น 

“ถาจายคาธรรมเนียมใหกับรัฐบาลน้ันๆถูกตองมันก็ไมใชเร่ืองผิด

กฎหมายหรอกครับ พวกทําหวยใตดินกับท่ีเปดบอนกันโครมๆโดยไมจายอะไรเลย

ใหรัฐบาลแมแตสตางคเดียวน่ันตางหากท่ีผิดกฎหมาย” 

“ในแงศีลธรรมละคะ การเปดกาสิโนไมทําใหศีลธรรมของคนไทยหยอน

ยานมากขึ้น ทําใหคนมัวเมาในอบายมุขมากข้ึนหรือคะ?” 

“น่ันอาจจริงท่ีวาการเปดกาสิโนเปนสิ่งไมสมควรตามศาสนา แตเร่ืองจะมี

ผลกับศีลธรรมปจจบัุนของคนไทย คุณสาระวารีครับ...” 

เขามองหนาหลอนตรงๆดวยความเชื่อม่ัน 

“ผมถามหนdอยเถอะ แขงมานี่มนัอบายมุขไหม? ลอตเตอรีท่ี่ออกทุกสิบหา

วันอบายมขุไหม? มวยอีกละ พวกนี้ก็พนันขันตอ ผิดศีลท้ังนั้นแหละคุณ แถมยัง

มอมเมาเขาถึงคนแทบทุกระดับท่ัวประเทศเสียดวย กาสิโนยังเปดเฉพาะท่ีมาก

กวา ผมวา...มนัสายเกินกวาท่ีเราจะเรียกหาศีลธรรมขอหามเร่ืองอบายมุขใน

ปจจุบันกันแลว” 

สาระวารีพยายามฉีกยิ้ม หมอน่ีปกปองนายษมายักษใหญนั่นเสียจริง ไมรู

มีสวนไดสวนเสียอะไรกันหรือเปลา แตในฐานะอาชีพสิ่งสําคญัท่ีสุดคือการวางตัว

เปนกลาง การเสนอขาวท่ีรอบดานหญิงสาวจึงถามตอวา 

“แลวการจะเปดกาสิโนของคุณษมาในคร้ังนี ้ คุณธารดลคิดวาจะมี

ผลกระทบตอเมืองไทย โดยเฉพาะตราด อยางไรบางหรือเปลาคะ?” 

“มีซิครับ มีแนd คนท่ีนีจ่ะมีงานทํามากข้ึน เพราะการเปดกาสิโนขนาดใหญ

ตองการพนักงานเปนรอย แนdละ เศรษฐกิจของเมืองยอมเจริญตามไปดวย การ

ทองเท่ียวบูม เพราะคนท้ังชาวไทยและตางชาติจะแวะมาเยี่ยมเยือนเรามากข้ึน 
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และขอสําคัญนะคุณ...คนไทยอีกจํานวนไมนอยไมตองขนเงินไปผลาญท่ีมาเกา

หรือท่ีลาสเวกัสอีกตอไป อยางนอยก็ถือไดวาคุณษมาเขาชวยไมใหเงินตราร่ัวไหล

ออกนอกประเทศมากนัก...ใชไหมคุณ?” 

ประโยคทายเขาพูดในเชิงติดตลก แมคําพูดของเขามนีํ้าหนักและเปน

ความจริงท่ีเถียงไมข้ึน แตนักขาวสาวเจาอารมณก็ไมเห็นขันดวย หลอนถาม

คําถามอีกสองสามขอกอนปดเคร่ืองอัดเทป ยิงคําถามสุดทายในลักษณะเปน

สวนตัววา 

“คุณมีความเกี่ยวของอะไรกับคุณษมาเปนพิเศษหรือเปลาคะ อยางเชน

เปนญาตหิรือทําธุรกิจบางอยางรวมกัน?” 

“ครับ ผมทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือรวมกับคุณษมาบางสวน” เขาตอบ

มองหลอนตรงๆดวยสายตามีรอยย้ิม 

“ออ...มินdาละ” สาระวารีพยักหนาเปนเชิงเขาใจลึกซึง้ “เสร็จเร่ืองแลวคง

ตองขอตัวละคะ ขอบคุณมากนะคะท่ีกรุณาใหโอกาสสยามสาร” 

“ดวยความยินดอียางย่ิงครับ” ชายหนุมย้ิมแยม มองนาิกาแลวเอยปาก

วา “อยูทานอาหารกลางวันกันกอนไหมครับ ผมขอเปนเจามือเลี้ยงคุณกับนอง

ชางภาพสักมื้อ” 

“ขอบคุณคะ แตคงตองขอปฏิเสธ เรายังตองไปทําขาวกันอีกหลายแหง 

เอาไวโอกาสหลังแลวกันนะคะ” 

ออกปากลากันอีกสองสามคํา สาระวารีกล็ากวัฒนาออกมาลิ่วๆ 

พนจากสํานักงานเพยีงไมกี่กาว หญิงสาวบอกใหชางภาพหนุมแยกไปรอท่ี

รานอาหารแถวนั้นกอน สวนตัวเองรีบเรเขาหาตู โทรศัพทท่ีใกลท่ีสุด หมุนเบอรหา

จิณหวรา พอฝายนั้นรับสาย หลอนก็ใสไมยั้ง 
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“น่ีแมคุณ ใหเบอรแหลงขาวฉันมายังไงยะ รูไหมวานายธารดลท่ีหลอนให

ชื่อฉันมา เขาเปนหุนสวนธุรกิจบางอยางกับนายษมา ฉันถามอะไรก็ตอบมาวา นาย

ษมาดวีิเศษทุกอยาง เปดบอนก็ดี...ดท้ัีงนั้น หาขอติมิไดเลย” 

สุมเสียงประโยคทายเต็มไปดวยรอยประชดประชนั ทวาปลายสายหัวเราะ

รา ตอบกลับมาอยางไมรูรอน 

“เห็นไหม ฉันบอกแลววาคนท่ีนีเ่ขาเห็นดวยกับคุณษมาเปนสวนใหญ 

แลวชื่อท่ีฉันใหหลอนไปน่ีจัดในข้ันทําธุรกิจกับคุณษมาเพียงเล็กนอยนะจะ ถาเปน

คนอื่นเขาหุนกันมากกวานี้ สิ่งท่ีหลอนจะไดยนิรับรองไดวามีแตดานดขีองเขามาก

กวาน้ีหลายเทา” 

สาระวารีถอนใจเฮือก ชักเขาใจแลววาทําไมบอกอไชยวัฒนถึงไมกลาให

นักขาวทองถ่ินของสยามสารทําขาวชิ้นน้ี มันเสี่ยงเกินไปสําหรับการตั้งตัวเปนศัตรู

กับผูชายคนนี้! 

“เธอไปคุยกับคุณวิจิตรท่ีททท.มาหรือยังละ?” จิณหวราอยากรู 

“ไปมาแลว รายน้ันย่ิงแย ใหสัมภาษณแบบปดเทป แถมยังขอรองไมให

ถายรูป ไมใหลงชื่อจริงอีก” นกัขาวสาวบนงึม 

“เขาเปนขาราชการ ทําอะไรก็ตองระวังตัวหนdอย” เพื่อนสาวพยายามแก

ตางให 

“ไมตองระวังตัวอะไรหรอก เพราะเรื่องท่ีเขาใหแทบไมมอีะไรเลย เห็น

ชัดๆวาเกรงใจนายษมายักษเสียเหลือเกิน ยํา้อยูแตวาการเปดกาสิโนทํานอก

ประเทศ อาจจะมีสวนทําใหการทองเท่ียวท่ีนีด่ีข้ึนจริง แตไมใชแนวทางที่การ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทยสนับสนุน” 

“เขาพูดถูก หรือหลอนจะเถียง” 

ตัว
อย
่าง



“ไมเถียง แตคิดวาเขาควรจะแสดงความคิดเห็นอะไรใหมากกวานี้ ไมใช

นิ่งเหมือนกับใครจะทําอะไรก็ชาง อีกหนdอยเถอะ คนมาตราดคงไมไดมาเที่ยวชม

ความงามของเกาะชางหรือธรรมชาตอิะไรแลว มาถึงก็ลงเรือไปเกาะกาสิโนเลย 

แลวถึงตอนน้ัน อยากรูนักวาททท.จะทํายังไง?” 

“วารี...” เสียงปลายสายเตือนอยูโดยนัย 

“อยาพยายามเอาความคิดเห็นของตัวเองยัดปากแหลงขาวซิ หลอนเองก็

รูไมใชหรือวา คนท่ีทํางานเก่ียวของกับราชการ เกีย่วของกับคนหมูมาก จะพูดจะ

จาอะไรก็ตองระมัดระวังเปนพิเศษ ถาบีบงางปากใหเขาพดู...ใชละ...นักขาวอาจ

พอใจท่ีไดขาวท่ีอยากฟง แตถาขาวออกไปแลวแหลงขาวเดือดรอน...หลอนจะมี

ความสุขหรือวารี?” 

นักขาวสาวแหงสยามสารเงียบไปครู กอนถอนใจเฮือกใหญ ยอมรับวา 

“ไมมหีรอก ฉันถึงไมเซาซีน้ายวิจิตรอะไรของหลอนมาก แลวก็มานั่ง

หงุดหงิดอยูอยางงี้ไง” 

“นdา...ใจเย็นๆ คอยๆ ทําไป เด๋ียวหลอนก็ไดประเด็นขาวเอง เออ...แลวคุณ

เอกภพละ?” เจาถิ่นถามถึงนักธุรกิจอีกรายท่ีใหรายชื่อไป 

“รายนั้นไมยอมใหสัมภาษณ เขามีธุรกิจเขากรุงเทพฯวันนี้ดวยเลยปลอย

ไป สวนรายนายดิตถ...ติดตอไปท่ีสํานักงานเขาแลว ปรากฏวาเจาตัวอยูท่ีเกาะชาง 

จะกลับมาที่นีอ่ีกทีอีกสองสามวัน” 

สาระวารีเอยอยางไมคอยชอบใจนัก ทวายังไมหนักใจ การทําขาวสวน

ใหญมักจะมีปญหาเร่ืองแหลงขาวหรือแหลงขอมูลบอยคร้ัง หากอาศัยความอดทน 

ชางสังเกต ไมยอมรับการปฏิเสธ และดวงอีกนิดหนdอย งานท่ีหลอนจับทํามักจะ

ประสบความสําเร็จสมดังทีต่ั้งใจไวเกือบทุกคร้ัง 
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“แลวหลอนจะทํายังไง ไปตามไลลาหาขาวถึงเกาะชางเลยหรือเปลา?” 

“ไปแนd แตวันนี้คงไมทัน เดี๋ยวจะกลับมาไมทันจับยักษในงานเลี้ยงพอนาย 

คงจะตองดูสถานการณกอน แตตองสัมภาษณแนd” นํ้าเสียงนั้นมาดหมายเต็มท่ี 

จณิหวราหัวเราะเบาๆกับสํานวนท่ีเพื่อนสาวจอมบูเรียกขานเจาของเกาะ

ยานก กอนชวนวา 

“วันนี้ละ? ถาไมมีอะไรทําแลวมาหาฉันท่ีทํางานไหม ใกลเท่ียงแลวแวะมา

ทานขาวดวยกันก็ได ฉันจะหิ้วทองรอ” 

“อยากไป แตไปไมได ยังมีเร่ืองท่ีตองทําสองสามอยาง คิดวาเดี๋ยวจะลอง

คุยถามความคิดเห็นชาวบานท่ัวไปดู แลวก็จะลองไปเยี่ยมๆมองๆแถวสํานักงานใน

ตัวเมืองของนายษมายักษเสียหนdอย เผ่ือจะไดขอมูลอะไรบาง” 

“คําก็หาวาคุณษมาเขาเปนยักษ สองคําก็วาจับยักษ ระวังตัวใหดีเถอะ...

เด๋ียวจะถูกยักษจับกินโดยไมรูตัว” จณิหวราทักขันๆ 

นักขาวสาวทําเสียงอยางหนึ่งในลําคอ กอนยํ้า 

“ยาก...คนอยางวารีใชจะจับเค้ียวกันไดงายๆนะยะ” 

“จา...แมสาวนักบู ฉันจะคอยด!ู” 

จาสิบเอกนอกราชการยืนอยูท่ีขอบหนาตางบนชั้นสองของอาคาร สายตา

ของชายท่ีเร่ิมมีอายุหากยังเฉียบคมไมแพคนหนุมมองลงไปยังถนนสายหลักเสน

เดียวท่ีผานหนาสํานักงานใหญท่ีเขาดูแลอยู อดทนอยางใจเย็น 

ไมนานเกินรอรถมอเตอรไซคคันหน่ึงก็แลนมาจอดลงหนาหองธนาคารฝง

ตรงขามกับอาคารท่ีเขายึดครองอยู คนขับพอถอดหมวกกันน็อกสีเขมออกจึงเผย

ใหเห็นวาเปนหญิงสาวผมสีน้ําตาลเขมยาวเหยียดถึงกลางหลัง ทวงทา
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คลองแคลว สวนผูซอนทายเปนชายหนุมท่ีถืออุปกรณถายรูปอยูในมือ ตรงกับท่ี

เขาไดรับรายงานมาทุกอยาง 

หญิงสาวลงมามองกราดอยางทะมัดทะแมง เร่ิมเทาเอวชี้นิ้วสั่งในขณะที่

ชางภาพท่ีดูจองกวาตั้งตนควักกลองออกจากกระเปา 

สมบูรณยิ้มท่ีมุมปากกอนกาวอยางรวดเร็ว แตเงียบเชียบลงไปยังผูมา

ใหม 

สาระวารีกาํลังบงการใหชางภาพรุนนองถายภาพอาคารพาณิชยสี่ชั้นสาม

คูหาดานตรงขามอยางเอาการเอางาน เก็บภาพบริษัทในตัวเมืองของนายษมาไว

กอน เผื่อขาดเผื่อเหลือยังไง...หลอนยังจะไดมีภาพสํารองไวประกอบขาว 

“ขอประทานโทษครับคุณผูหญิง มปีญหาอะไรใหผมชวยรับใชหรือเปลา

ครับ?” 

เสียงดังจากขางตัวทําใหนักขาวสาวแทบสะดุง ไมรูตัวเลยวาจูๆชายราง

หนา ผมสีดอกเลาแทบท้ังศีรษะ แตงตัวดี มายืนอยูขางตัวตัง้แตเม่ือไหร ผูชายคน

นี้แลมอีายุ หากดวงตายังวาววับ ทายืนแมจะสํารวม ทวามั่นคงและเห็นชัดวา

พรอมท่ีจะตอกรกับอุปสรรคใดๆตรงหนาไดอยางไมหว่ันเกรง 

สาระวารีนิว่หนา รูสึกรําคาญเล็กนอยท่ีมีคนมาขัดจังหวะการทํางานของ

หลอน หากแปลก...ท่ีหลอนรูสึกคุนหนาผูชายคนนี้อยางประหลาด โดยเฉพาะไฝ

เม็ดใหญท่ีหางคิ้วซายของเขา 

“ไมมอีะไรหรอกคะลุง ฉันกับนองแคมาเก็บภาพแถวน้ีนิดหนdอยเทานั้น

เอง” หลอนพยายามตอบใหสุภาพที่สุดไวกอน ไมรูเหมือนกันวาชายรางหนา

ตรงหนาจะมาไมไหน 

“ถายภาพ ไมทราบวาจะเอาไปทําอะไรครับ?” 
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คําถามของเขาจงใจกวนเกินไป ทวาหญิงสาวกลับติดอยูท่ีนํ้าเสียงของ

เขามากกวา แปลกอีกแหละที่ฟงคุนหูเหลือเกิน 

“เห็นตึกสวยดี เลยถายไวเลนๆงั้นแหละลุง” สาระวารีตอบหนาตาย ผิด

กับวัฒนาท่ีตีหนาไมสนิท เจื่อนลงทุกทีเพราะเกรงวาจะเกิดปญหา 

“แคนั้นเองหรือครับ แหม...ผมน่ีไมไหวจริงๆ ออกจะกลัวอะไรเกินเหต”ุ 

เขาสายหัวเหมือนขันอะไรบางอยาง ดวงตาพราวระยับ 

“เห็นพวกคุณมาทําลับๆ ลอๆ นึกวาจะเปนพวกมาดูลาดเลาแลวคิดทํามิดี

มิรายเสียอีก เลยอดไมอยูตองมาถาม” 

ริมฝปากบางสดแยมออก ยกมอืกอดอกอยางขมอารมณ อีตานี่รูทันแลว

ทํามาไก... 

“ไมจริงมั้งลุง ถาลุงคิดวาเราคิดจะมาทําลับๆ ลอๆมิดีมิรายจริง ลุงคงไม

กลามาถามหรอก นdาจะเรียกตํารวจหรือใหยามมาดูลาดเลาแลวจดทะเบียนรถ

มอเตอรไซคของฉันมากกวา วาแตวาลงุเถอะ...ทําตําแหนdงอะไรในบริษัทษมาคอร

เปอเรชั่นละคะ?” 

สมบูรณหัวเราะออกมาอยางไมเสแสรงดวยความถูกใจ แมสาวคนนีฉ้ลาด

และกลาจนนdาชื่นชม ขอสําคัญ หลอนมอีะไรบางอยางท่ีทําใหเขารูสึกเหมือนมี

อะไรตดิๆอยูในสมอง ทาทีท่ีกอดอก‘เอาเรื่อง’ แบบนี้ชางคุนตา ชวนใหเกิดความ

ไมแนdใจวาเคยไดพบหลอนท่ีไหนมากอนหรือเปลา 

แตไมนdา...ผูหญิงท่ีสวยจัด หากทาทางแกรงอยางน้ี มีหรือเขาจะจําไมได? 

“ผมชื่อสมบูรณ ทําหนาท่ีดูแลท่ัวไปในบริษัทคุณษมา พวกคุณคงเปน

นักขาว ขอบอกอยางเปนมิตรเลยนะครับ วากลับไปเสียเถอะ ท่ีนีเ่ราไมมขีาวจะให

...” 
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ชายสูงวัยรายไมทันจบความ ดวงตาดําสนิทของแมสาวตรงหนาก็เบิก

กวางข้ึน แววจดจําไดสวางวาบกอนท่ีหลอนจะหลุดปากออกมา 

“สมบูรณ จาสิบเอก สมบูรณ มือปราบอารมณดี?” 

ความทรงจําดูจะพรูเขามาหลังคําสรอยลอท่ีเคยถูกเรียกขานในสมัยยังรับ

ราชการ สาเหตุจากการเปนคนอารมณดีเปนนิจศีล หากปราบปรามผูรายไดเฉียบ

ขาด เด็ดเด่ียวจนเปนท่ีลือเล่ือง สมบูรณมองแมสาวตรงหนาอยางไมเชือ่ตา 

“วารี สาระวารี แมจอมเฮ้ียวประจําตลาดหรือนี่?” 

“เชื่อขนมกินไดเลยลุง ตัวจริงเสียงจริงเลยละ” สุมเสียงอีกฝายเต็มไป

ดวยความยินดี 

“โอโห...โตเปนสาวจนลุงแทบจําไมได” คําสรรพนามเรียกขานตัวเอง

เปลี่ยนไป น้ําเสียงเปนกันเอง ไมเจือแววเยาะหรือรูเทาทันใหสะกิดหูอีก 

“แหม...ลุงก็เปลี่ยนไปมาก ทาทางภูมิฐานกวาตอนเปนจาเยอะเลย ถาไม

บอกชื่อเสยีงเรียงนามกับมไีฝเม็ดนี้ วารีคงจําไมไดแนd ไปยังไงมายังไงน่ี ทําไมลุง

ถึงเลิกเปนตํารวจเสียละ อายุขนาดลุงยังเหลืออีกหลายปถึงจะปลดเกษียณไมใช

เหรอ แลวทําอีทาไหนถึงมาทํางานกับนายยักษ...เอย...คุณษมาเขาได?” 

จาสิบเอกนอกราชการหัวเราะอยางคนอารมณดตีามสมญาท่ีไดรบั 

“ยังใจรอนเหมือนเดมิไมเปลี่ยนนะเรา เลนถามเปนขบวนรถดวนอยางนี้ 

ลุงจะไปตอบเรายังไงไหว” 

วัฒนามองฝายนั้นทีฝายน้ีที สบายใจข้ึนเมื่อรูแนdวาคงไมมี‘เร่ือง’ แนdแลว 

จึงถามวา 

“รูจักกันมากอนหรือครับ?” 

สาระวารีเพิ่งนึกได หันไปแนะนําชางภาพหนุมรุนนองวา 
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“ลุงบูรณ น่ีวัฒนาเพื่อนรวมงานของวารี วัฒนาเปนชางภาพ” แลวจึง

อธิบายใหชายหนุมฟงวา 

“ตอนเด็กๆบานลุงบูรณกับบานพีอ่ยูใกลๆกัน ลุงเปนคนใจดมีีเมตตา เคย

ชวยเหลือพีก่ับครอบครัวไวหลายอยาง...” 

หางเสียงของหลอนออนลงเมื่อเทาความถึงอดีต กอนเปล่ียนเปนแตง

แตมใหแจมใสขึ้น มองบุคคลท่ีเคยนับถือในวัยเยาวดวยสายตาเจาเลห 

“เราโชคดแีลวละวัฒนา เห็นทีคราวน้ีคงไดรับความเมตตาจากลุงบูรณอีก

ครั้งแลว” 

สมบูรณหัวเราะเสียงดังอีกคร้ัง สายหนา 

“อยาเลย คราวน้ีหักคอลุงไมสําเร็จหรอกวารี” 

หญิงสาวยิ้มตอบอยางดื้อดึง ทําทาเหมือนไมรับรูเมือ่เอยอยางรวดเร็ววา 

“โธ...ไมไดเจอกันมาเกือบย่ีสิบป ใจคอลุงจะใหวารียืนขาแข็งคุยกันอยู

ตรงนีห้รือ ไมคิดจะชวนไปนั่งสบายๆ จิบนํ้าเย็นๆในหองทํางานของลุงบางเลยหรือ

คะ วารีรึอยากรูจะตายวาลุงไปไงมาไงถงึเปลี่ยนจากมือปราบมาเปนนักธุรกจิมาด

เทได แลวลุงรูหรือเปลาวาสะมาเขายังพูดถึงลุงอยูเสมอเลยวา ถาไมไดลุงเคย

ชวยไว ชีวิตเราสองพี่นองคงแยกวาน้ี นี่เขาฝากมาดวยนะวา ใหลองไปแถวๆบาน

เกาดู เผ่ือเจอลุง...” 

คนฟงฟงคําพดูแจวๆแบบน้ําไหลไฟดับแลวถอนใจเฮือก โบกมือหาม

อยางยอมแพ 

“พอ พอแลว จะเขาไปน่ังในหองทํางานลุงกอนก็ได แตขอบอกกอนนะวา 

อยามาหวังอะไรกับลุงนักเลย ลุงคงชวยอะไรมากนักไมไดหรอก เออ...วาแตวาลุง

ยังไมรูเลยวาทํางานทําการกันอยูท่ีไหน?” 
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นักขาวสาวยิ้มหวาน 

“สยามสารคะ เราเปนหนังสือพิมพรายสัปดาหท่ีเสนอขาวตามความเปน

จริง ดวยการเขียนท่ีเปนกลางและรอบดานท่ีสุดคะ” 
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