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ในจำนวนนวนิยายนับร้อยเรื่อง โดยนามปากกา ‘กฤษณา อโศกสิน’
และภายใต้นามปากกาอืน่ ทีจ่ ำเพาะเจาะจงใช้กบั นวนิยายต่างแนวของท่านนัน้
ได้มผี นู้ ยิ มชมชอบ หลงรัก และหลงใหลเรือ่ งราวจนประทับใจจดจำเป็นจำนวน
มาก ซ้ำถูกย้ำความประทับใจนัน้ ด้วยมีผนู้ ำบทประพันธ์มาเติมต่อจินตนาการ
ให้กลายเป็นบทละคร รวมถึงสร้างเป็นภาพยนตร์อกี มากมายหลายครัง้ จน
เป็นที่กังขาของนักอ่านว่า เขียนนับเนื่องมายาวนานขนาดนี้แล้ว ท่าน
ไม่หมดแรงบันดาลใจบ้างหรือไร
ผู้ติดตามงานของ ‘กฤษณา อโศกสิน’ มาโดยตลอด ย่อมทราบดีว่า
‘ยังไม่หมด’ หรืออย่างน้อย ‘ก็ไม่หมด’ ในขณะนี้ ทั้งยังประจักษ์ด้วยว่า
นามปากกานีม้ แี ต่จะสร้างแนวทางใหม่ๆ ดังทีก่ ล่าวว่า ‘แปลกรสเปลีย่ นบรรยากาศ’ ไม่เป็นดังเช่นผู้อ่านคุ้นเคย…กันมายาวนาน
‘ข้ามเมฆา’ เป็นรสนิยมทีเ่ ติมสูตรแห่งรสชาติทเี่ ปลีย่ นไป คือ…เขยิบ
ลึกเข้าไปในวิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่ง หมายเอาว่า ผู้ใดที่ไม่มีสติปัญญาเป็น
อาวุธแล้ว ย่อมง่ายเหลือเกินที่จะพลาดผิดชีวิตต่ำอยู่ในวงล้อมแห่งอบายมุข
โดยลัดนิ้วมือ
สัมผัสแห่งมุมมองของ ‘ข้ามเมฆา’ นี้ ราวได้กา้ วผ่านเข้าไปในประตู
ของกาสิโน ที่คอยอ้าแขนโอบรับผู้ส่ำสุขอยู่กับการพนัน ได้พบนักพนัน
เซียนพนัน รู้จักผู้ที่เรียกว่า ‘จังเก็ต’ อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งในการที่จะ
เลือกเล่น สนามทราย หรือสนามวีไอพี รู้ว่ามีสังคมชนิดนี้อยู่ในโลกอัน
ไร้เดือนไร้ตะวัน แต่มีสีสันแห่งความตื่นเต้นในวันเวลาโดยไม่รู้คุณค่าชีวิต
ว่าเป็นเช่นไร

ผู้คนใน ‘ข้ามเมฆา’ ล้วนห่างคุณธรรม ขาดความรู้คิดที่จะหาสิ่งใด
เกื้อกูลตน ฉะนั้นเมื่อพยายามกระโจนตัวขึ้นสู่หมู่เมฆบนสวรรค์ชั้นฟ้า แม้
หาญกล้าอย่างไรก็ยังยากยิ่งที่จะดำเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข
เมือ่ ตัวละครมุง่ หวังจะข้าม ผูอ้ า่ นก็คอ่ ยๆ ก้าวตามนักเขียนไป…ทีละนิด
ทีละน้อย…อย่างเข้าใจ ยอมรับ และสมใจไปตรงจุดจบพร้อมๆ กัน

จากใจผู้เขียน
กฤษณา อโศกสิน

แนวเรื่องทำนอง ‘ข้ามเมฆา’ ที่อยู่ในมือของท่านขณะนี้ เป็นกระบวนตัวหนังสือทีอ่ าจจะแปลกรสเปลีย่ นบรรยากาศค่อนข้างมากสำหรับนักอ่าน
ผู้คุ้นเคยเฉพาะชีวิตโดยทั่วไปดังเช่นชีวิตในครอบครัว ในสังคมหรือในความ
รักใคร่ที่แลเห็นอยู่ทั้งใกล้และไกล
เนื่องด้วยแทบทุกบทตอนนับแต่บรรทัดแรกเป็นต้นไป ข้าพเจ้าได้
ริอ่านพาผองท่านไปสู่การปั้นแต่งที่ตนเองไม่เคยแสดงฝีมือมาก่อน ใจจึง
รอนๆอยู่เหมือนกันว่าทุกตัวอักษรในเรื่องนี้ จะมีเกียรติได้อิงแอบแนบสนิท
กับความชื่นชมของทุกท่านหรือไม่ แม้มีอยู่เรื่องหนึ่งชื่อ ‘เวิ้งระกำ’ อันว่า
ด้วยลูกผูต้ ดิ การพนัน ก็ไม่ถงึ กับล้วงลึกมากมาย รวมทัง้ ไม่ประจักษ์แม้กระทัง่
ละไอของกาสิโน
แต่นวนิยายเรื่องนี้แทบจะกล่าวได้ว่าเกือบทุกหน้ากระดาษ มีขั้นตอน
ของการพนันและธุรกิจทีไ่ ม่เปิดเผยแอบแฝง บางบทบาทแสดงได้ แต่บางรูปกายและชื่อนามจำเป็นต้องทำให้เลือนจางไป ด้วยนักเขียนต้องซ่อนไว้
อย่างมิดชิดเพื่อความมีชีวิตสืบไปของตนเอง
แม้กระนั้น ข้าพเจ้าก็บรรเลงทุกตัวอักษรและตัวตนคนสีเทาอย่างไม่
เข้าใครออกใคร อย่างสนุกสุขใจทีไ่ ด้ทำ อย่างล้ำเข้าไปลึกในจิตวิญญาณของ
พวกเขาที่บางรายมีทั้งด้านมืดและสว่าง
แม้ส่วนใหญ่จะมีผีร้ายไม่ปรากฏชนิดแฝงร่างอยู่
ลำบากใจเพียงไร ท่านผูอ้ า่ นคงมิอาจวาดภาพได้ กว่าข้าพเจ้าจะชะลอ
เรือใหญ่ขนนักพนันมาเทียบท่าแห่งความปราโมทย์ในทีส่ ดุ เนือ่ งด้วยตัวละคร
เอกฉุดรั้งตัวเขาไว้ได้ในนาทีสุดท้ายของความเป็นหนึ่งมนุษย์แห่งโลกนี้
ขอบคุณ ‘ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง’ ที่เปิดขึ้น
ทันเวลา ทันให้ข้าพเจ้าพาจำเลยก้าวขึ้นสู่ท่า ‘กฎแห่งกรรม’
๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
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๑
สีทับทิมไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่า ด้วยความทะเยอทะยาน ๓
อย่างทีตั่ ง้ ไว้นับแต่เริม่ รุน่ เป็นต้นมา จะชักพาตนเองมานัง่ ลอยหน้าเคียงคูอยู
่ ่
กับชายผูหนึ
้ ง่ ซึง่ วันทัง้ วันไม่ยอมทำมาหากิน นอกจากพาหล่อนลอยชายไปมา
ที่ที่แวะมากที่สุดคือบ่อนการพนัน
เนื่องด้วยเป็นผู้กว้างขวางในเมืองนี้ มีบิดาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
นอกจากกินเงินเดือนจากตำแหน่งทีถ้่ าเทียบกับรายได้อันมากมี จากการเป็น
ประธานกรรมการ เป็นหุน้ ส่วนทัง้ ใหญ่และน้อยด้วยกิจการอันบุคคลอืน่ ก่อตัง้
ขึน้ เป็นบริษทั อุตสาหกรรม ตลอดจนหุน้ ลมและเปอร์เซ็นต์ทีได้
่ ทัง้ ตามน้ำและ
ทวนน้ำย่อมถือว่าเงินเดือนประจำนั้นเป็นเพียงแค่เศษเงิน
อาหารทัง้ กลางวัน ค่ำ จนอาจถึงดึก มิว่าสีทับทิมนึกอยากกินประเภท
ใดก็ดูเหมือนจานพิเศษจะลอยมาวางตรงหน้าทันใจนึกทุกเวลานาที จนแม้แต่
‘พี่แล่น’ ลูกผู้พี่ที่เรโชจ้างมาเป็นสารถีก็ส่ายหน้าบอกว่าไม่เคยพบเคยเห็น
‘สีจะได้สบายใจไง พี่รีกับแม่จะได้ไม่คิดว่าพี่พาสีร่อนไปไหน’
เจ้าตัวว่าพลางลูบผมยาวสยาย ทำท่าเป็นพีชาย
่ ใหญ่ผูคุ้ ม้ ครองสีทับทิม
‘อีกอย่าง พี่รีจะได้จ้างลูกมือแค่คนเดียวคือวิง จ้างทั้งสองผัวเมียก็
ต้องเสียค่าใช้จ่ายหนักมากไปจริงไหม’
สีทับทิมเห็นว่าจริงตามนัน้ เนือ่ งด้วยพีแล่
่ นเป็นลูกผูพ้ ทีี่ แม่
่ ของหล่อน
เลี้ยงดูมาตั้งแต่เขายังแบเบาะ เพราะพี่สาวแท้ๆ แม่พี่แล่นตายทันทีที่แล่น
หลุดจากครรภ์ พี่แล่นเองก็ตัวเล็ก ‘เท่าฝาชามโคม’ แม่หล่อนมักจะเล่าให้
ใครต่อใครฟัง ‘เพิ่งมาโตตอนวัยรุ่น’
ดังนั้น พี่แล่นจึงเปรียบเสมือนพี่แท้ๆ ของบุษรีและสีทับทิม ไปไหน
มาไหนเขาจะคอยเป็นผูคุ้ ม้ กัน เนือ่ งด้วยร่างกายของเขานัน้ สูงใหญ่ ผิวคล้ำ
เมื่อสวมแว่นดำเข้าไปแล้ว นักเลงก็นักเลงเถอะน่ะ ไม่มีใครกล้าเล่นด้วย
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ถึงเดี๋ยวนี้ หล่อนก็ยังแทนตัวเองว่า ‘หนู’
ราวกับเรโชรู้ใจ แม้หล่อนจะไม่ปริปาก ทันทีที่นายจรคนขับรถเก่า
ต้องเข้ากรุงเทพฯ ไปคอยรับส่งคุณยายของเขาเข้าออกโรงพยาบาล หนุ่ม
หล่อพ่อรวยก็เลยทาบทามให้สีทับทิมพาพี่แล่นมาขับแทน
หล่อนจึงแสนจะดีใจ จึงฉะอ้อนบอกเขา
‘สีก็เลยอยากได้พี่แล่นไว้กับเราไม่เอาจรอีกแล้ว จะได้ไหมล่ะ พี่เร’
‘โธ่เอ๊ย…ทำมั้ยจะไม่ได้’ เรโชทอดเสียงอย่างตามใจ
ครัน้ แล้วพรุง่ นีก็้ จะถึงวันเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูม…
ิ ไปขึน้ เครือ่ งบิน
ไปสิงคโปร์ เพือ่ จะลงเรือเดินสมุทรหรือเรือสำราญโดยเจ้ามือซือ้ บัตรโดยสาร
ทั้งเครื่องบินและเรือใหญ่ให้พี่แล่นไปด้วย ติดตามไปดูแลแกมคุ้มกัน
เรโชจึงคึกคักทีเดียว
ครึกครื้นก็เพราะจะได้ไปเข้าห้องกาสิโนบนเรือนั่น
“อาซอเขาจะไปรออยู่สิงคโปร์” อาซอก็คือผู้อุปถัมภ์รายการคนนั้น
สีทับทิมเคยรูจ้ กั อาซอมาก่อนตอนไปเข้าบ่อนทีชาย
่ แดนไทย-พม่า และ
ชายแดนไทย-กัมพูชา
หล่อนจึงได้แต่ฟังเขาเงียบๆ
เรโชมักจะนั่งด้านหลังคู่กับสีทับทิม ไม่ขึ้นไปนั่งคู่กับพี่แล่น เพราะ
บนเบาะหลังนี้ เขาจะจูบหล่อนจับมือหรือลูบคลำยามเมือ่ เขาเกิดอารมณ์ขึน้
มา ก็ชอบที่จะทำได้ ทั้งๆ เขากับสีทับทิมก็ได้เสียกันไม่รู้กี่หนกี่ครั้งมาแล้ว
โดยทั้งนางสนิทและบุษรีมิล่วงรู้ เนื่องด้วยวันไหนเขาอยากได้หล่อน ก็ขับ
รถเองพาสีทับทิมไปแวะตามโรงแรมข้างทาง
เดีย๋ วนี้ ‘โรงแรมรายวัน’ ผุดขึน้ ราวดอกเห็ด จะเลือกเอา ‘เกรด’ ไหน
ก็ย่อมได้ ทั้งต่ำสุดมีแค่เตียงกับห้องน้ำ หรือแพงสุดมีอ่างจากุซซี่ให้ตีฟอง
คะนองคลื่น แหวกว่ายถูขี้ไคลด้วยกันก็หาไม่ยาก
แต่วันเวลาก็ล่วงไป
หล่อนเสียตัวให้เรโชตัง้ แต่เพิง่ จบปวช. ใหม่ๆ ได้ปีเดียว สีทับทิมเรียน
บัญชี เนือ่ งด้วยบุษรีขอให้น้องมาช่วยคุมเงินทองให้ร้านเครือ่ งประดับทีตน
่ เอง
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ตัง้ ขึน้ แบบ ‘ซือ้ มาขายไป’ จึงไม่ต้องลงทุนกระไรนัก นอกจากเสียค่าเช่าร้าน
ค่าจ้างผู้ช่วยซึ่งแต่แรกก็มีเพียงสองคน คือวิงภรรยาพี่แล่น กับสีทับทิมอีก
คนหนึ่ง
ครั้นหล่อนขอย้ายค่ายมาอยู่ในตำแหน่งขวัญใจคนรักบ่อน…เขาจึงพา
ร่อนตามลมไปที่โน่นที่นี่ กินอาหารถูกปากนอนถูกเตียง เคียงข้างกันไปลุย
ชายแดนทั้งสองด้าน หล่อนจึงคล้ายทิ้งร้านพี่ไว้กับวิงผู้ทำงานตัวเป็นเกลียว
เพราะบุษรีกับสามีและลูกเล็กๆ อยู่ชั้นบน เมื่อปิดร้านแล้วก็เหมือนต่างคน
ต่างอยู่ วิงคอยดูแลชัน้ ล่างทีพอ
่ เลิกร้านก็ต้องช่วยเก็บของเข้าเซฟทีอยู
่ ชั่ น้ บน
โชคดีทีคน
่ ทัง้ คูไม่
่ มีลูก พีแล่
่ นจึงมีเวลาไปกับหล่อน วิงมีเวลาเต็มวัน
บางทีเต็มคืน จัดการเอกสารและบัญชี เฝ้าร้าน ขายของแทนบุษรีเป็นบาง
คราวที่เจ้าตัวติดธุระสารพัด รวมทั้งไปเสริมสวย ซื้อเสื้อผ้า
ฝ่ายนางสนิทแม่ของหล่อน ก็ไม่ยอมเลิกค้าขาย เนือ่ งด้วยตลาดกลาย
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
‘ตลาดติดเมื่อไหร่ เครื่องฉันก็ติดเมื่อนั้น’ นางบอกใครๆ ‘ขืนไม่มี
ตลาดก็ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไง’
สีทับทิมจึงเข้าใจคำว่า ‘ติด’ ตัง้ แต่พ้นชีวติ นักเรียนมาใหม่ๆ เนือ่ งด้วย
ชายที่แต่แรกหล่อนนึกว่าเขาหล่นลงมาจากสวรรค์ เพราะทั้งหล่อทั้งรวยทั้ง
ไม่ขีโ้ มโห แต่เพียงไม่นานจึงรูว่้ าเขาทัง้ เจ้าชู้ ทัง้ ชอบเทีย่ ว และติดการพนัน
เป็นชีวิตจิตใจ นอนตื่นสาย ใครต่อใครเขาตั้งบริษัทขึ้นมาแข่งขันฟันฟาด
กันไม่รู้เท่าไหร่ แต่ลูกชายนายชันยังไม่ตื่น
“พี่แล่นอย่าลืม พรุ่งนี้ออกตีสี่เลยนะ”
สีทับทิมฟังเรโชสัง่ เงียบๆ เหมือนเมือ่ ครู…
่ ใช่สิ…บางคราวหล่อนก็รูส้ กึ
ขึ้นมาเหมือนกันเมื่อถามตนเองว่า
แก่นสารของชีวิตคืออะไร อยู่ตรงไหน
แล้วนี่เราจะต้องระเหเร่ร่อนไปแวะตามบ่อนการพนันกับเขาต่อไปอีก
นานเท่าไร เมือ่ ไรจะเลิกเสียที ไอ้ธุรกิจบนกระดาษสีเ่ หลีย่ มสีแดง-ดำทีทำให้
่
คนหมดตัวนี่น่ะ

กฤษณา อโศกสิน
๑๒

“สีทำไมไม่คอ่ ยจะตืน่ เต้นเลยล่ะ จะได้ไปลงเรือสำราญทัง้ ที” เรโชถาม
พลางจับมือหล่อนไว้ “สีเองก็ไม่เคยไป แล้วทำไมไม่เห็นคึกคักซักเท่าไหร่”
เขาเพิ่งพาหล่อนไปแวะห้างสรรพสินค้าซื้อของใช้ที่ลืมซื้ออีกสองสาม
อย่าง ทั้งๆ ที่เขาออกเงินให้ทุกครั้ง หล่อนก็ยังจะเหงาอีกละหรือ
แน่นอน สีทับทิมตอบตัวเองได้เต็มที่ว่า ปีนี้หล่อนเริ่มเหงา
คบกับเรโชมาได้สองปี ตั้งแต่อายุยี่สิบเศษๆ จนเดี๋ยวนี้ใกล้จะเต็ม
ยีส่ บิ สาม ทัง้ นายชันและนางสุหร่าย พ่อกับแม่ของเขาไม่ชอบหล่อน เนือ่ ง
ด้วยเห็นว่าไม่คูค่ วร มิหนำซ้ำยังโทษหล่อนว่าดีแต่ชวนลูกชายนางไปเข้าบ่อน
เสียงกล่าวหาจึงลอยตามลมมาถึงหู
‘หน้าตาก็ดูได้เท่านัน้ ใช่จะสวยสะซักเท่าไหร่ รูปร่างดีหน่อย…ไม่เข้าใจ
เหมือนกันว่าทำไมเจ้าเรถึงได้ติดแม่คนนี้…ควงกันมาสองปีแล้วนะ…’
นางสุหร่ายไม่เข้าใจ แต่เรโชและคนทัง้ หลายทีใกล้
่ ชิดสนิทกับสีทับทิม
ต่างก็เข้าใจดี
‘ตั้งแต่คบใครต่อใครมาหลายคน ไม่มีใครมีเสน่ห์เหมือนสี’ เขาเคย
พึมพำยามเคล้าเคลียกันสองคนในที่ลับ
สีทับทิมก็จับใจในตัวเขาเช่นกัน พร้อมกับมัน่ ใจในตนเอง ใน ‘เสน่ห’์
ที่ธรรมชาติให้มากับกาย วาจา และน้ำใจ
เขา ‘ให้’ หล่อนเพียงไหน หล่อนก็ตั้งใจให้เขาเท่าที่จะเป็นไปได้
แต่ถึงอย่างไร สีทับทิมก็ยังบอกตัวเองบ่อยๆ ว่าเหงา
ความรู้สึกซึมเศร้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวขณะที่ถามตนเอง…เราเคย
หวาดไหวว่าคงไม่ได้พบชายรวยแล้วกระมังในชาตินี…
้ นีก็่ พบแล้วอย่างไรล่ะ…
รวยด้วยหล่อด้วย มิหนำซ้ำยังพะเน้าพะนอรอรับส่งประหนึ่งว่าใจตรงกัน
ก็นั่นน่ะซี แล้วเหตุไฉนจึงคล้ายกับว่าอยากจะลาจากเสียเดี๋ยวนี้
นั่นก็เนื่องด้วยเขารักบ่อนเป็นชีวิต ไม่มีงานการทำเป็นหลักแหล่ง
แม้บิดาของเขาเคยฝากเข้าทำงานกับบริษทั อุตสาหกรรมป่านปอ ในตำแหน่ง
ทีพอตั
่ ว เขาทำได้ไม่ถึงเจ็ดวัน ก็ตบเท้าออกมา ครัน้ หันไปเข้าหุน้ กับธุรกิจ
ร้านอาหารที่นับว่าเด่นดังอยู่ในเมือง ก็กลับต้องเคืองขุ่นกับลูกชายเจ้าของ
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ร้าน ถอนหุ้นออกมาอีกตามเคย
นั่นก็เนื่องจากหนักไม่เอาเบาไม่สู้ ไม่เหมือนหล่อน
สีทับทิมมีพ่อแม่เป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าขายของที่พอใจขายอยู่ในตลาด
พ่อหนึ่งแผง แม่อีกแผงหนึ่ง พ่อขายปลาเค็ม แม่ขายพริก-กะปิ หอม
กระเทียม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และผักต่างๆ มีลูกหกคน ชายสี่หญิง
สอง ก้มหน้าก้มตาประคับประคองชีวติ เลีย้ งลูกทัง้ หกตลอดมาอย่างไม่สะทก
สะเทือน คำเตือนจากพ่อและแม่มีอยูอย่
่ างเดียวทีสี่ ทับทิมได้ยนิ ได้ฟังมาตัง้ แต่
จำความได้
‘ถ้ารักจะขาย ต้องขายของดี ของเสียของปลอมไม่เอามาขายเด็ดขาด’
พ่อกับแม่จึงเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ไม่ ‘ต้ม’ ลูกค้า
ปลาเค็มร้านนายเล่มจึงมีผูอุ้ ดหนุนคับคัง่ ต่างก็เป็นเจ้าประจำของเขา
จนข่าวปลาเค็มดีมีชื่อลือเลื่องไปถึงกรุงเทพฯ ขณะที่นางสนิทผู้พิสมัยตลาด
ก็มีความสุขทัง้ กายและใจทีได้
่ ค้าขายของทีผู่ ค้ นต้องซือ้ ไปใส่ครัวทุกวัน เรือ่ ง
กำไรนั้นคนทั้งหลายมักมองข้าม นางสนิทจึงรวยเงียบขึ้นมา เมื่อวันเวลา
ผ่านไป จนลูกชายทั้งสี่จบปวช. ปวส. ลูกสาวก็เช่นกัน
‘ไม่ไหวหรอก มหาวิทยาลัย เอาแค่หากินได้ก็พอแล้ว’ แม่ของหล่อน
บอกใครต่อใคร
บุษรีกับสีทับทิมนัน้ ก็เพิง่ มาเปลีย่ นชือ่ จากนารีกับสีมาเมือ่ เรียนจบแล้ว
นีเ่ อง เนือ่ งด้วยต่างก็อยากเป็นสาวสมสมัย ชือ่ เสียงเรียงนามใหม่เก๋…แต่ก็
ไม่เอาหรอกชื่อเท่ๆ ที่มีตัวสะกดทั้ง ฑ ฒ ณ ฎ ฏ ฐ รวมทั้งการันต์
เต็มพรืดจนอ่านก็ไม่ออก จำก็ไม่ได้ว่าใครเป็นใคร เลยเปลี่ยนใหม่แค่คนจำ
ได้และไม่เชย
“กำลังคิดไงพี่ ว่าเรือเดินสมุทรนี่มันจะใหญ่โตสักแค่ไหน” หล่อนจึง
ตอบเขาพอเป็นพิธี มิให้เขารูว่้ ากำลังคิดถึงชีวติ ทีม่ าไกล ไกลกว่าคาดหมาย
ไว้แต่แรกค่อนข้างมาก
***
เพียงแต่ก้าวออกจากด่าน ทั้งสามก็แลเห็นคุณซอกับโกบีคนสนิทยืน
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ยิ้มรออยู่ก่อนแล้ว
คุณซอในวัย ๕๕ ปี มีบุคลิกไม่ธรรมดา สีทับทิมสังเกตเห็นมาพัก
ใหญ่แล้วว่า บุรษุ วัยกลางคนผูนี้ เหมาะ
้
จะเป็นผูยิ้ ง่ ใหญ่ไม่สาขาใดก็สาขาหนึง่
เนื่องด้วยเขาผึ่งผายไหล่หนา ดวงหน้าไม่เชิงกลม ไม่เชิงเหลี่ยม ไม่เชิงรี
เหมือนสีที่ผสมจนออกมาลงตัว ด้วยผิวค่อนข้างขาว จมูกใหญ่ แก้มอิ่ม
นัยน์ตาเล็ก หนังตาหนาก็จริง แต่สิ่งที่เป็นประกายเฉียบแหลมอยู่ระหว่าง
เปลือกตาบนและล่างดูพร่างพรายด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ชั้นเชิง
ถ้าสีทับทิมไม่เคยรู้มาก่อนว่า ชายผู้นี้เป็นนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้ง
ด้านอสังหาริมทรัพย์ เปิดธุรกิจหลากหลาย ทั้งร้านอาหารไทย-ฝรั่ง โรง
งาน บ้านจัดสรร สถานอาบอบนวด ผับ บาร์ คาราโอเกะ…ก็จะนึกว่าเขา
เป็นเจ้าสัว หนึ่งในมหาเศรษฐีติดอันดับของเมืองไทย
“ว่าไง คุณสี สบายดีนะ” ผูพู้ ดในแจ็กเกตสีกากีคลุมเสือ้ ตัวในริว้ เล็กๆ
ดึงแว่นกันแดดออกเสียบกระเป๋า พลางรับไหว้ทุกคนด้วยยิม้ อารมณ์ดี “คุณ
เรน่ะไม่ต้องถามก็ได้มั้ง สบายทุกนาทีทุกวินาทีอยู่แล้ว”
“จะไม่สบายก็ตรงเสียไพ่นี่แหละอา” ชายหนุ่มวัยสามสิบห้าผู้ยังไม่
‘เป็นเนื้อเป็นตัว’ สักกระผีกบอกกล่าว
ผู้ถูกเรียกว่า ‘อา’ เพียงแต่พยักหน้าอย่างไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่
เสียไพ่น่ะหรือ…สิบยี่สิบล้านสำหรับเขานั้นเรื่องเล็ก ขณะที่ห้าหมื่น
ย่อมเรือ่ งใหญ่สำหรับผูที้ ต้่ องขอเงินพ่อแม่ใช้…หรือพูดง่ายๆ ก็คือแม่กันเงินไว้
ให้เขาก้อนหนึง่ แล้วนำไปให้กูด้้ วยอัตราดอกเบีย้ นอกระบบ นำเงินทีรี่ ดเนือ้
เถือหนังจากปูทั้งหลายมายัดใส่กระเป๋าลูกชายเผาผลาญไปกับค่าคนขับกับ
น้ำมันรถ พาคูนอน
่ สาวไปซดน้ำชาแกล้มหอยนางรมดิบ ปลากะพงราดซอส
มะขาม ตับห่านบดผัดกับเนือ้ เป็ด หรืออืน่ ๆ ทำนองนัน้ ก่อนจะจรจรัลไปสู่
โต๊ะบาคาร่าอันเป็นการพนันที่เรียกว่า ‘ท็อปสุด’
ครู่ต่อมา รถตู้ยี่ห้อดังใหม่เอี่ยมชั้นหนึ่งก็พาทุกคนไปถึงโรงแรมที่จะ
พักคืนนี้ รุ่งขึ้นจึงจะไปลงเรือเดินสมุทรหรือเรือสำราญซึ่งจะเคลื่อนจากท่า
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ตอน ๑๗ นาvิกา
“ไปกินกลางวันกันก่อน” คุณซอหันมาบอกสีทับทิมก่อนใครตามเคย
“แล้วคุณเรอยากจะพาคุณสีไปซื้อพวกกระเป๋ารองเท้าก็ตามใจ ผมไปด้วยได้
ไม่รำคาญ ไม่ขัดข้อง…จริงไหมแล่น”
เขาทิง้ ท้ายแต่ไม่ทิง้ คนทีตาม
่ มาเบือ้ งหลัง ขณะทีคน
่ สนิทของเขายิม้ ๆ
ตามติดนายไม่ห่าง ประมาณว่ามือปืนคุ้มกัน
สีทับทิมอดรูส้ กึ อีกครัง้ มิรูว่้ าครัง้ ทีเท่
่ าไรมิได้ว่า คุณซอเหมาะเป็นนักธุรกิจผูมี้ อิทธิพล เนือ่ งด้วยหลักเกณฑ์ทีเขา
่ ประพฤติต่อหล่อนต่อพีแล่
่ นหลาย
ครั้งหลายหน แสดงให้เห็นถึงการรู้จักครองใจคนของบุรุษสูงวัย นั่นก็เนื่อง
ด้วยเขาไม่เคยลืม ‘คนเล็กคนน้อย’ ทีมิ่ ว่าจะต้อยต่ำเพียงไหน ก็ต้องเอาใจใส่
ถ้วนหน้า
“ก็ได้อา” เรโชพยักหน้า สบายอกสบายใจเพราะรูแน่
้ ว่ายามใดทีม่ ากับ
คุณซอขอให้มาแต่ตัว
เงินสดหรือบัตรเครดิตพกมาได้ ถ้าอยากพก แต่ไม่มีวันจะได้ใช้ เนือ่ ง
ด้วยคุณซอคือเครดิตทั้งหมดของแขกเหรื่อผู้ที่เขาเชื้อเชิญมา
ไม่ต้องดูอืน่ ไกล…ดูแค่โรงแรมทีเขา
่ พาคนทัง้ สามมาพักก็ได้…ถ้าเป็นคน
ธรรมดาก็อาจต้องรอคอยกันเป็นปี กว่าจะได้จองห้องหรูหราระดับออร์คิดสวีต
แม้แต่ข้าราชการก็ยังต้องจองล่วงหน้าหลายเดือน นั่นก็เนื่องด้วย ‘มาริน่า
เบย์ แซนด์ส’ คือตึกโรงแรมงามตระหง่าน ๕๗ ชั้น เรียงกัน ๓ หลังใหญ่
เชื่อมต่อกันด้วย ‘สวนน้ำลอยฟ้า’ หรือ ‘สกาย พาร์ค’ ห้องพักก็แสนสุดหรู
แลเห็นทิวทัศน์รอบเมืองสิงคโปร์ ภายในโรงแรมนีมี้ ทุกสิง่ นอกจากพรมวิเศษ
ของอะลาดินที่พาเหาะชมเมืองได้เท่านั้น
ห้องของคุณซอและห้องของเรโชเป็นห้องสวีต แลเห็นทิวทัศน์รอบเมือง
และทะเลรอบด้าน สีทับทิมออกจะอายเหมือนกันที่คุณซอรวบรัดตัดความ
“จองสามห้อง เปลืองไปเปล่าๆ”
เขาจะคิดว่าหล่อนเป็นหญิงเช่นไรมิอาจรู้ แต่ผู้ชำนาญการโลกียวิสัย
ทำท่าไม่สนใจ พาเรโชและสีทับทิมเชยชมห้องหรูของเขาและของทัง้ คู่ แล้ว
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ขึ้นลิฟต์ไปกินอาหารกลางวันที่บัดนี้ก็บ่ายสองโมงที่ชั้น ๕๗
เรโชขอให้คุณซอเป็นผู้สั่งอาหาร ขณะที่สีทับทิมนั่งตรงข้ามกับเขา
ท่ามกลางโต๊ะที่เรียงกันยังคงคับคั่งด้วยนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ
โกบีพาแล่นออกไปหาของกินราคาย่อมเยาแต่ถูกปากพร้อมกับเข้าห้อง
พักที่นี่แต่อีกราคาหนึ่ง แต่จะต้องกลับมาภายในเวลาไม่นาน เนื่องด้วยมี
หน้าที่คุ้มกันอารักขานายของเขา ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์
“คุณสี อยากได้อะไรซือ้ เลยนะ ไม่ต้องเกรงใจ” คุณซอบอกหล่อนด้วย
นัยน์ตายิ้มๆ หลังจากจบอาหารกลางวัน

๒
เมื่อคุณซอพาเรโชและสีทับทิมโดยมีโกบีและแล่นเป็นผู้คุ้มกันเหยียบ
ย่างเข้าไปในห้องสุดหรูหราของนักพนันเทียบเท่าความอลังการของเมืองการพนัน
ขัน้ มาตรฐาน-ลาสเวกัสทีชะลอ
่ ความยิง่ ใหญ่ราวปาฏิหาริยเพื
์ อ่ ‘เรียกแขก’ ให้
เข้ามาสู่โต๊ะพนันหลายประเภทดังเช่นบาคาร่าแบบต่างๆ รูเล็ตต์ โป๊กเกอร์
ไฮโล…สีทับทิมก็ได้แต่ตกตะลึง เหลียวซ้ายแลขวาไปรอบๆ
“โอ้โฮ--โก้กว่ามาเก๊าเยอะเลย” หล่อนหันไปบอกคุณซอ
“ก็พอๆ กับเวกัสนั่นแหละครับ” อีกฝ่ายตอบอย่างสุภาพ ไม่มีเค้าว่า
เขาคือ ‘เจ้าพ่อ’ ที่หล่อนนึกเอาเองในใจแม้แต่น้อย “คุณสียังไม่เคยไปเวกัส
ใช่ไหม…ไม่เป็นไร…รอให้ผมว่างอีกหน่อยจะพาไป”
คุณซอหมายความว่าทั้งเรโชและหล่อนคือ ‘ซูเปอร์วีไอพี’ ของเขา
จ่ายเท่าไหร่เท่ากัน จะไปไหนล่ะ เพียงแต่เอ่ยปากแล้วรอเวลาให้ธุระของตัว
เขาซาลงเท่านัน้ ก็ไปกันได้แล้ว อยากไปบ่อนไหนบอกมา ไม่ต้องเอ่ยถึงบ่อน
ปอยเปตทีไป
่ ง่ายก็ได้นะ สิงคโปร์ มาเก๊า ก็ราวกับขึน้ รถไปราชประสงค์ ถ้า
จะให้มันกว่าก็คงต้องอเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย
เนือ่ งด้วยมาเลเซียนีว่ วิ ทิวทัศน์ก็สวยจัด บรรยากาศสบาย บ่อนกาสิโน
ตัง้ อยูบน
่ ภูเขาทัง้ ลูก นักท่องเทีย่ วเข้านอกออกในกันพึบ่ พับ่ มิใช่แค่ถ่ายรูป
เท่านั้น ยังเก็บเอาโอโซนเข้าปอดจนดูราวกับไปแค่พักผ่อนเพราะเย็นสบาย
ไร้กังวล
เข้าบ่อนไปแล้ว ก็เล่นพนันกันทุกตัวคน จนเรือ่ งหลับและนอนนัน้ เรือ่ ง
เล็ก…นีก็่ เพียงแต่เรโชเล่าให้ฟัง พร้อมทัง้ หวังว่าวันใดวันหนึง่ เขาจะได้ข้ามน้ำ
ข้ามฟ้าไปเข้าบ่อนกาสิโนไกลๆ เหมือนใครต่อใครเขาบ้าง
เหตุไฉนสีทับทิมจะไม่รูซึ้ ง้ ถึงความโยงใยระหว่างคุณซอกับพ่อของคนรัก
คุณซอกับนายชันนักการเมืองท้องถิน่ กินข้าวด้วยกันมากมือ้ ก็จริง แต่
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เนื่องจากอีกฝ่ายไม่เล่นการพนัน จะเล่นอย่างมากก็เหล้ากับผู้หญิง หากก็
ต้องระมัดระวังมิให้แม่เสือตัวจริงคือนางสุหร่ายระแคะระคายเป็นอันขาด…
มิฉะนัน้ แล้วก็อาจเกิดเหตุใหญ่ สะสางเท่าใดไม่มีวันจบ ละครตบจูบมิอาจสู้
ได้
เมือ่ ฝ่ายพ่อไม่คิดจะไปบ่อน คุณซอจึงตอกบัตรเปลีย่ นขัน้ ตอนเสียใหม่
หันไปอุ้มชูดูแลลูกชายไม่เอาถ่านของนายชัน หอบหิ้วไปถึงไหนถึงกัน
“คุณสีจะเล่นสล็อตก็ได้นะ ผมยืนเป็นเพื่อน” อีกฝ่ายเอ่ยกับทั้งคู่
“สำหรับคุณเรก็เหมือนเดิม”
คำว่า ‘เหมือนเดิม’ ของผูพู้ ด หมายความว่าตัวเขาเป็นคนคุน้ เคยกับ
บ่อนนีอยู
้ แล้
่ ว บ่อนจึงมี ‘เครดิต’ ไว้ให้ในฐานะคนทีทั่ ง้ รูหน้
้ าและรูใจ
้ จึงให้
เครดิตในการเล่นก่อนจ่ายทีหลัง หนึง่ ถึงห้าแสนบาท หรืออยากได้มากกว่านัน้
ถึงสิบถึงยี่สิบล้านก็ได้ทันที
เรโชหัวเราะๆ …ค่อนข้างแหยเหมือนกัน เพราะเท่ากับเป็นหนีที้ ชดใช้
่
เท่าไรก็เกินกว่าจะหมดสิน้ ได้ เนือ่ งด้วยคุณซอก็จะนำจำนวนทีออก
่ ให้ไป ‘หัก’
เงียบๆ โดยพ่อของเขาก็ล่วงรู้ เช่นเดียวกับรวยต่อรวยที่ถ้อยทีถ้อยจ่ายแทน
กัน ผลประโยชน์มหาศาลทีเอื
่ อ้ กันและกันอยู่ ก็หักกลบลบหนีเล็
้ กน้อยได้ใน
ไม่กี่พริบตา
บุญคุณต่างตอบแทนใช้ได้ทุกกาละทุกบุคคลและสถานที่
“จะเล่นเท่าไหร่ล่ะ คุณเร” เจ้าของเงินเอ่ยถาม พลางพาชายหนุ่ม
ไปยังเคาน์เตอร์ผู้จัดการ ขณะที่บอกให้หญิงสาวยืนรออยู่แถวริมทางเดินซึ่ง
ผ่านกลางห้องอันมีเครื่องเล่นสล็อตแมชีนเรียงกันเป็นแถวข้างหนึ่ง…เสียง
เหรียญร่วงกราวลงในช่องรับเหรียญใต้รางทีเงิ่ นไหลออกมา หากก็นานๆ ครัง้
โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งไปยืนหยอด หวังได้แจ็กพ็อตจะยากที่สุด
“อาว่าควรจะเท่าไหร่ดีฮะ” อีกฝ่ายถามอย่างเกรงใจ
“พอหอมปากหอมคอดีไหม” คุณซอถาม มีโกบีกับพีแล่
่ นยืนฟัง “คุณ
จะเล่นอะไรล่ะ”
“บาคาร่า” เรโชตอบทันที
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“โกล่ะ แล่นล่ะ เอาด้วยไหม” เจ้าภาพหันไปทางผู้ติดตาม
“ไม่ครับ ขอบคุณ” พีของ
่ สีทับทิมตอบอย่างระมัดระวัง คนอย่างเขา
ไม่เคยอาจหาญสร้างหนี้การพนันให้ชีวิตนี้ยากขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ‘แค่อยู่ธรรมดา
ก็แทบไม่มีจะกินอยูแล้
่ ว ยังอุตริเล่นการพนันเดีย๋ วก็ได้แก้ผ้าเดินเท่านัน้ แหละ’
โกบีก็สั่นหน้าเช่นกัน
“ไม่ละครับนาย”
คุณซอก็เลยบอกทั้งคู่
“โกมันเลิกแล้ว…ไม่เอาแล้ว…เอาแค่ชงเหล้าชงเบียร์ เดินตามผมอย่าง
เดียว” เจ้าของธุรกิจหลากหลายบอกหัวเราะๆ ต่อจากนั้นจึงพาเรโชเดินลึก
เข้าไปจนถึงหัวหน้าใหญ่ ซือ้ ชิพให้เรโชเล่นบาคาร่า คิดเป็นเงินไทยสองหมืน่
บาท
เมื่อเดินกลับออกมาโดยเรโชเลยเข้าไปถึงโต๊ะบาคาร่าเรียบร้อยแล้ว
คุณซอจึงมายืนปักหลักส่งเหรียญทีเพิ
่ ง่ แลกให้สีทับทิมหยอดลงตูสล็
้ อตแมชีน
เขาเตรียมแลกเงินจากกรุงเทพฯ มาเพือ่ การนีโดย
้ เฉพาะ เนือ่ งจากการ
นำเงินไทยไปแลกในบ่อนกาสิโนต่างประเทศเป็นสกุลเงินของที่นั่น จะถูกกด
ราคาค่าเงินมากพอที่จะเสียดาย ดังนั้น ทุกครั้งที่ไปเล่น แม้จะคุ้นเคยกัน
เป็นอันดีกับผู้จัดการบ่อน แต่คุณซอก็ไม่ยอมขาดทุน
คนไทยมาเล่นที่บ่อนนี้กันมาก เพราะสิงคโปร์มีบ่อนกาสิโนใหญ่ ๒
แห่ง คือ ‘มาริน่า เบย์ แซนด์ส’ กับ ‘รีสอร์ตเวิลด์ เซ็นโทซา’ เป็นโรงแรม
กาสิโนหรูหรา ก็สุดแต่นักพนันจะเลือกไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักพนันไทยผู้
ไปทุกแห่งทัว่ จักรวาลจนมีชอื่ ลือเลือ่ งว่า คนไทยชอบเล่นการพนันอันดับต้นๆ
ของโลกเลยทีเดียว มิว่านักการเมืองระดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสูง
กว่านัน้ นักธุรกิจใหญ่และไม่ใหญ่ต่างก็ขนเงินออกไปจ่ายให้บ่อนกาสิโนทุกแห่ง
นอกประเทศ ปีละนับพันนับหมื่นล้านบาท
“คือทางบ่อนจะตัง้ โปรแกรมไว้ไงฮะ” คุณซออธิบายเมือ่ หญิงสาวหยอด
เหรียญลงไปสามครั้งแล้วยังเงียบ ไม่มีเค้าว่าเงินจะร่วงกราวลงมา “คือว่า
เราต้องเสียให้เขา ๗๐ เปอร์เซ็นต์ก่อน ตามเป้าที่ทางบ่อนตั้งไว้ ตู้ถึงจะ
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ยอมคายเงินคืนให้ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ บางบ่อนเขีย้ วหน่อย คนเล่นก็จะได้แค่
๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่เสีย ๘๐”
สีทับทิมเสียดายเงินทุกครัง้ ทีตาม
่ เรโชไปหยอดเหรียญ นัน่ ก็เนือ่ งด้วย
หล่อนมักจะเล่นแค่สล็อตแมชีนเท่านั้น
เสียเงินแค่ ๕๐๐ บาท ก็เสียดายแทบตายแล้ว
มากับเขาเทีย่ วนี้ แม้อยูฟรี
่ กินฟรี ลงเรือฟรี แต่หล่อนก็หาได้มีความ
สุขไม่…นัน่ ก็เนือ่ งด้วยความกลุม้ ใจกำลังเดินทางมาทวงถามอุดมคติ ๓ ข้อที่
ตั้งไว้ว่า เมื่อไรจะได้มา
หนึ่ง-อยากรวย สอง-อยากสวย สาม-อยากเป็นคนดี
***
คุณซอคงสังเกตเห็นสีหน้าไม่ผาสุกของหล่อน ดังนั้นหลังจากเหรียญ
ร่วงกราวลงมาในช่องรับเหรียญ แล้วพีแล่
่ นช่วยโกยส่งให้เนือ่ งด้วยเห็นอาการ
เนือยชาของน้องสาวก็รู้ใจ
“พอแค่นี้ดีกว่าค่ะ” สีทับทิมจึงหันไปทางคุณซอ กำเหรียญในฝ่ามือ
เตรียมหย่อนใส่มือเขา “เล่นพอเป็นพิธีว่ามาเที่ยวกาสิโนเท่านั้นดีกว่า”
เจ้าภาพมองหน้า หากก็ตามใจ จึงรับเหรียญทัง้ หมดมาส่งให้โกบีเก็บ
ไว้เป็นค่าทิป
“ถ้างัน้ ไปหาอะไรดืม่ กันหน่อยดีกว่า ใกล้ๆ นีแ่ หละฮะ ปล่อยคุณเรไว้
ที่โต๊ะโน้นก็ได้”
แล่นก็เลยรับอาสาเดินไปดูแล ฝ่ายโกบีตามนายและหญิงสาวไปยังบาร์
ใกล้ๆ
“อาหารเย็นเราก็ทานกันทีนี่ ดี่ กว่าจะได้สะดวก หรือคุณสีอยากจะออก
ไปข้างนอกก็ไม่ขัดนะฮะ แต่ในนีเขา
้ ก็มีร้านอาหาร ภัตตาคาร เบเกอรี่ ให้
เลือกเยอะมาก หลายสิบร้าน”
คุณซอเดินคลอเคลียไปกับหล่อนพลางอรรถาธิบาย
“หรือถ้าอยากว่ายน้ำก็ได้นะ…สระกลางแจ้งบนยอดตึกชั้น ๕๕ มีให้
ว่าย หรืออยากจะดูพิพิธภัณฑ์ก็ได้ มีพิพิธภัณฑ์ดอกบัว แสดงงานศิลปะ
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และประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์”
เจ้าภาพเอาอกเอาใจแขกของเขาเต็มที่ เพราะนับแต่รูจ้ กั และพบปะกัน
โดยการแนะนำของลูกชายนายชัน คุณซอก็รู้สึกถูกอัธยาศัยกับหญิงสาวผู้นี้
จนไม่นึกรังเกียจแต่อย่างใดใน ‘ความไม่คู่ควร’ ที่นางสุหร่ายมารดาของชาย
หนุ่มเคยปรารภกับเขา
‘มันก็แค่ลูกแม่ค้า ฉันก็ไม่เข้าใจนายเรเหมือนกันว่าชอบอะไรผู้หญิง
คนนี้นักหนา’
แต่เขาฟังแล้วเข้าใจเรโช จึงไม่ตอบคำติฉินของอีกฝ่าย
“อยากดื่มอะไรเย็นๆ แค่นั้นเองค่ะ” หญิงสาวบอกเขา เพราะใคร่ได้
นั่งพักสักครู่เพื่อสงบอารมณ์ไม่เป็นสุข ที่จู่ๆ ก็โจนเข้าจับหัวใจตั้งแต่วันวาน
เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงวันนี้ยิ่งอาการหนัก
ตรงกันข้ามกับความคึกคักของทุกคน เริม่ ตัง้ แต่เรโช พีแล่
่ น แม้แต่
คุณซอและโกบีผู้มาสิงคโปร์นับครั้งไม่ถ้วน ก็ยังทำท่าตื่นตาเหมือนเพิ่งเคย
มาเป็นครั้งแรก
สีทับทิมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าหล่อนควรเอาใจเจ้าภาพ ดังนั้นจึงถาม
“อาซอไม่อยากเล่นมั่งหรอกหรือคะ สีนั่งรอได้นะ ตรงไหนก็ได้…ใน
นี้ก็น่าเดินเล่นดูสินค้าออกค่ะ”
“ไม่ละฮะ…” บุรษุ สูงวัยส่ายหน้า “เล่นมามากแล้ว มาคราวนีขอ
้ เป็น
ไกด์อย่างเดียว ปล่อยให้คุณเรเล่นดีกว่า ถ้าผมลงเล่นด้วย กลัวได้”
ว่าพลางเขาก็หัวเราะ แววตาเป็นประกายทีเดียว
ดูเขาปล่อยอารมณ์ตามสบายจนสีทับทิมอดสงสัยมิได้ว่า เขาไม่เป็นทุกข์
กับธุรกิจหลากหลายที่เขาเป็นเจ้าของบ้างหรือไร
“เวลาเสีย เสียมากไหมคะ” หล่อนนัง่ ตรงข้ามกับเขาเพียงลำพัง ปล่อย
ให้โกบีเดินเตร็ดเตร่ดูนั่นดูนี่อยู่นอกร้านที่เป็นบาร์เล็กๆ แต่ตกแต่งสมัยใหม่
มีคนนั่งเพียงสองโต๊ะห่างออกไป
คุณซอนิ่งคิด
“ไม่นะฮะ…ไม่ค่อยเสีย…แต่ถึงได้ก็ไม่มาก…บางทีกินเหล้าพอมึนๆ
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แล้วลงเล่นก็ยังเคยได้สามถึงสี่หมื่น…เคยได้…แต่พอได้แล้วจะเลิกเลย…ไม่
ย้อนกลับเข้าไปเล่นอีก เพราะถ้าย้อนกลับคราวนีที้ ได้
่ ก็เสียหมด แถมยังกิน
ทุนเข้าไปอีก”
อีกฝ่ายจิบกาแฟเอสเพรสโซ ขณะที่สีทับทิมดูดกาแฟเย็นจากหลอด
คุณซอจึงสั่งเห็ดอบมากินเล่น
“ก็อย่างโกบีลูกน้องผมนีนะ
่ เล่นจนหมดตัวเลยนะครับ ตอนนีก็้ เหลือ
แต่ตัวคนเดียว เมียก็หนีไป เอาลูกไปด้วย ง้อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกลับ ผม
เลยช่วยส่งเงินไปเลี้ยงลูกให้มันทุกเดือน มันก็เอาแค่นั้น นอกนั้นกินอยู่กับ
เราเสร็จ”
“หมายความว่า ที่เล่นๆ กันอยู่นี่ ส่วนใหญ่เสียงั้นใช่ไหมคะ”
“ใช่” คุณซอพยักหน้าตรงไปตรงมา “ไปกันสิบกว่าคน เล่นได้แค่สอง
คน ก็ดีใจแล้ว นอกนั้น…มักจะเสียหมด”
“แต่ก็ยังอยากเล่น…”
“อยาก” อีกฝ่ายหัวเราะ “ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าผีพนันเข้าสิงหรือฮะ”
“ค่ะ…มีผีสิงจริงๆ” สีทับทิมเห็นด้วยเพราะทุกคราวทีเรโช
่ ไปบ่อนปอยเปตที่มีคนไทยขนเงินออกไปเล่นที่นั่นจำนวนมากนับร้อยนับพันคนเพราะไป
ง่าย พวกที่ติดการพนันงอมแงมจนถอนตัวไม่ขึ้น มีเงินติดตัวแค่สองสามร้อย หล่อนก็ยังเห็นพวกเขากล้าเล่นกล้าแทง
มาเก๊าที่หล่อนเคยตามเขาไปอีกเช่นกัน ก็ถึงแก่ถมทะเลทำแผ่นดิน
สร้างโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับนักพนัน ‘เวเนเชียน’ ที่พยายาม
จำลองลาสเวกัสมา แต่มือไม่ถึง แม้กระนั้นก็ยังดึงนักท่องเที่ยวได้ตลอด
นักท่องเที่ยวผู้ไปเพื่อ ‘เล่น’ อย่างเดียว แต่ไปพร้อม ‘ผี’ ที่สิงอยู่ใน
ตัว จึงไล่ไม่เคยได้
คุณซอบอกโกบีให้ไปตามเรโชที่โต๊ะบาคาร่า สักครู่เจ้าตัวกับพี่แล่นก็
เดินหน้าซีดเข้ามานั่งบนเก้าอี้ที่เลื่อนจากอีกโต๊ะมารวมกลุ่มกันพร้อมหน้า
“หมดตัวพอดี” นักเล่นหัวเราะแหยๆ เมือ่ ดูนาvิกาเห็นเป็นเวลา ๑๘
นาvิกาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทย ๑ ชั่วโมง “อากะเก่ง”
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“อ๊ะ…ไม่ได้ซี กะไม่เก่งจะใช่อาได้ไง” อีกฝ่ายสัพยอก
เรื่องอะไรเขาจะปล่อยให้ชายหนุ่มเสียเป็นแสน…ก็นี่มันเงินของเขา…
แค่สองหมื่นก็นับว่ามากเหลือเกินแล้ว
เออ…ถ้าหมอนี่มันได้เรื่อง ทำการใดกี่เรื่องก็ได้ทุกเรื่องนั่นซี จึงจะ
น่าเสียให้ อย่าว่าแต่แสนเดียวเลย หลายแสนก็ให้ได้
เลีย้ งดูบริวารสิบคนยังไม่เสียดายเท่าเลีย้ งไอ้หนุม่ ไม่เป็นโล้เป็นพายคน
เดียว นี่ก็ยังเสียวๆ แทนนายชันเลยว่า ต่อไปข้างหน้าจะถูกลูกชายตัวเอ้นำ
ชือ่ เสียงดีทีมี่ ติดตัวอยูน้่ อยนิดไปบิดเบือนเฉือนคมวิธไหน
ี
เงินทองทีได้
่ มาทัง้
ตามน้ำและทวนน้ำจะถูกกระทำย่ำยีแบบกรรมตามทันเมือ่ ไร ปีหน้าหรือปีโน้น
“ใกล้อาหารค่ำแล้วนะ…ว่าแต่เสียไปทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ” คุณซอสอบ
ถามคล้ายไม่เอาเรื่อง
“กำลังจะเกลีย้ งหมดน่ะอา เลยแลกชิพคืนมาได้แค่ ๑๐ เหรียญเอง”
เกือบจะแถมท้ายแล้วว่า เงินจิ๊บจ๊อยแค่นี้ อาจะให้เล่นได้กี่ตากัน
“ก็ยังดียังเหลือ” อีกฝ่ายไม่ซ้ำเติมเพราะรู้อยู่ เรโชเล่นเมื่อไรก็เสีย
เมือ่ นัน้ “แต่กินข้าวเสร็จก็ไม่ให้เล่นแล้วนะ คุณเร จะพาคุณสีไปตระเวนชม
เมืองมั่งแล้ว ไม่เคยมาสิงคโปร์ไม่ให้เห็นอะไรเลยจะได้ยังไง”
หลังจากนัน้ จึงไปกินอาหารค่ำทีคุ่ ณซอพาไปเลีย้ งทีร้่ านอาหารฝรัง่ เศส
“ถ้าคุณสีชอบ วันหลังเรามากันอีกก็ได้ จริงไหมโก”
“ครับ”
สีทับทิมจึงหันไปมองผู้ติดตามที่คุณซอยอมให้นั่งร่วมโต๊ะกับเขาได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ นอกจากมีแขกชัน้ ผูใ้ หญ่…ไม่น่าเลยทีชาย
่ วัยสีสิ่ บกว่าใกล้
ห้าสิบ หน้าตาดี แต่งกายสะอาดสะอ้าน แม้บุคลิกจะแกมเพลย์บอยนิดๆ
แต่ก็ไม่ทะลึง่ ตึงตัง จะกลายเป็นคนหมดตัวไปได้…ด้วยเหตุนี้ หล่อนจึงมอง
เลยไปที่พี่แล่น…โชคดีเท่าไหร่แล้วที่ลูกผู้พี่ของหล่อนเกลียดการพนัน
มาวันนีไม่
้ รูว่้ าเขาพะอืดพะอมสักเท่าไรทีชี่ วติ ตนเองซ้ำซากอยูกั่ บอาชีพ
ขับรถและรับหน้าที่บอดี้การ์ด ตามหล่อนเข้าออกบ่อนปอยเปต เกาะกง
เก็นติ้ง และกาสิโนลาว
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แต่เมือ่ ก้าวขึน้ รถอีกครัง้ สีทับทิมจึงเพลินชมความสะอาดสะอ้านและ
ไม้ยืนต้นไม้พุม่ ไม้ดอกของกลางใจเมืองสิงคโปร์จนกระทัง่ รถเลาะเลียบ ‘เอลิซาเบธ วอล์ค’ จุดชมวิวริมแม่นำ้ คุณซอจึงชวนทุกคนลงไปถ่ายรูปกับสิงโต
สัญลักษณ์ของประเทศ ที่หัวเป็นสิงโตลำตัวเป็นปลานามว่า ‘เมอร์ไลออน’
กำลังโต้คลืน่ หันหน้าออกสูอ่่ าวมาริน่า นับเป็นการออกแบบผสมผสานระหว่าง
เรือ่ งจริงและตำนาน หัวสิงโตคือสัญลักษณ์แห่งตำนานการค้นพบเมือง ‘สิงหปุระ’ ซึง่ ก็คือสิงคโปร์ในปัจจุบนั ส่วนลำตัวทีเป็
่ นปลาหมายถึงการเริม่ ต้นความ
เป็นประเทศสิงคโปร์ในอดีตที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมง
“พรุง่ นีเรา
้ ยังมีเวลาเหลือก่อนลงเรือ” คุณซอเอาใจ “ผมจะพาคุณสีไป
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระเขี้ยวแก้ว”

๓
บนเรือสำราญทีสู่ งเท่าตึก ๑๑ ชัน้ ลำนี้ คุณซอก็จองห้องสวีตอีกเหมือน
เคยให้ตัวเขาและเรโชกับหล่อน มิหนำซ้ำยังมอบบัตรใช้จ่ายให้อีกด้วย โดย
บอกเบอร์เครดิตการ์ดของเขากับเจ้าหน้าทีที่ จะ
่ ออกบัตรแข็งใบใหม่มาให้สำหรับ
จ่ายส่วนตัว เป็นต้นว่าซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ห้องขายสินค้าประจำเรือ เนื่อง
ด้วยสะดวกกว่าจ่ายเงินสด หมดเงินไปเท่าไร ก็จะไปปรากฏในบัญชีบัตรเครดิต
ของเจ้าของบัตรเมื่อถึงกรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว
“ถ้าคุณสีชอบเรือ วันหลังเรามาอีกก็ได้” คุณซอเอ่ยขึน้ เมือ่ ทัง้ โกบีและ
แล่นคุมพนักงานขนกระเป๋าเข้าห้องทั้งสอง โดยไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ยัง
ไม่ต้องทิปก็ได้ หรือจะทิปก็ได้ถ้าอยากให้ เพราะภายในห้องจะมีเอกสารแจ้ง
ระเบียบการทิปไว้ชัดเจนว่า ต้องทิปพนักงานผูทำ
้ หน้าทีใด
่ บ้าง กีเปอร์
่ เซ็นต์
โดยก่อนจะขึน้ จากเรือก็วางเงินค่าทิปตามจำนวนทีเขา
่ กำหนดไว้บนโต๊ะเท่านัน้
ห้องทั้งสองที่คุณซอจองไว้อยู่หัวเรือชั้น ๘ เป็นห้องแกรนด์สวีต มี
ระเบียงกว้างวางชุดเก้าอี้สำหรับนั่งรับลม จิบเครื่องดื่ม ชมวิวทิวทัศน์ยาม
พระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อย่างลืมทุกสิ่งชั่วขณะ
ฝ่ายโกบีและแล่นอยู่ห้องเดียวกันที่ชั้น ๖
สีทับทิมตืน่ ตาตืน่ ใจทีเดียวเมือ่ ยืนเกาะระเบียงนอกห้องนอน มองออก
ไปยังท้องทะเลกว้างใหญ่ทีแสง
่ ตะวันกำลังทอทาบอาบไล้น้ำสีครามอันขึน้ เกล็ด
ระยิบระยับราวกับเกล็ดมัจฉา
“สีไม่เคยลงเรือเลย เชื่อไหมคะ” หล่อนหันมาทางชายทั้งคู่
คนหนึ่งกำลังถือกล้องสี่เหลี่ยมแบนที่ใช้ได้อเนกประสงค์
“เอ้า…สี…ยืนดีๆ …น่าน…ยังงั้นแหละ ลมตีผมปลิวสวยจริงๆ” เรโช
เก็บภาพหล่อนสองสามท่าไว้ในกล้องของเขา…ไม่รู้ว่ากี่รูปกี่ท่ามาแล้วนับแต่
คบหากัน…มีดวงตาสามคู่เพ่งมอง ต่างก็จ้องด้วยความรู้สึกไม่เหมือนกัน
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“สีไม่เคยลงเรือเลย” หล่อนย้ำอีกครัง้ เมือ่ คุณซอยังคงรอฟัง “นอกจาก
ไปตราด เลยข้ามไปเกาะช้างหนหนึง่ กับอีกหนไปพัทยาแล้วข้ามไปเกาะล้าน
ลงเรือเฟอร์รี่กับเรือหางยาว…ก็แค่นั้น…อ้อ…ลงเฟอร์รี่ที่ฮ่องกงไปมาเก๊าอีก
สองหน แต่ไม่เคยลงเรือที่ต้องค้างคืน”
“คนแก่ชอบลงเรือ” คุณซอบอกยิม้ ๆ เขายืนเกาะลูกกรงอยูถั่ ดไป ทิง้
เก้าอีให้
้ ว่างไว้ เพราะอีกประเดีย๋ วเมือ่ ถึงเวลาอาหารค่ำ เขาจะเชิญชวนทัง้ สอง
ไปลิ้มลองสเต๊กบนชั้น ๑๑ ต่อจากนั้นจึงจะพาเรโชลงไปที่ห้องกาสิโนชั้น ๕
“เพราะไม่ต้องขนของ คือพอลงแล้วแล้วกัน…กลางคืนเรือก็แล่นไป
คนแก่ก็หลับไปจนถึงเช้า แวะตามเมืองต่างๆ ก็ขึน้ ไปเทีย่ วจนจุใจ แล้วกลับ
มาลงเรือ เรือก็แล่นต่อไป…”
ผู้พูดพูดไปยิ้มไป บริวารทั้งคู่ผู้ยืนอยู่เบื้องหลังต่างก็กำลังมองทะเล
สีฟ้าแกมน้ำเงินตรงหน้า กับหมูเมฆ
่ ขาวทีทอด
่ ยาวไปไกลคล้ายปีกนก หลัง
จากเรือลำมหึมาค่อยๆ เคลื่อนออกจากท่าได้พักหนึ่ง ดวงอาทิตย์กลมโต
สีหมากสุกจึงลับขอบฟ้า แสงสีแสนสว่างเมือ่ ครูก็่ ค่อยหรุบหรูเลื
่ อนลาจนกระทัง่
แลเห็นแต่แววฟ้ากระทบพรายน้ำลิ่วตรงไป
“แล้วคุณซอเคยพาครอบครัวไปเรือไหมคะ”
“ไม่เคยครับ” อีกฝ่ายส่ายหน้า “ภรรยาผมกลัวเครือ่ งบิน กลัวเรือ…
ยิ่งได้ยินข่าว MH370 หายไปไม่มีร่องรอย แกก็ยิ่งไม่ไป กลัวจะพาแกไป
อยูที่ โลก
่ ใต้บาดาลพา ๒๓๙ คนไปสร้างเมืองใหม่อยูที่ นั่ น่ ยังไงๆ แกก็ไม่เล่น
ด้วย ครัน้ จะไปเรือ หัวเข่าก็ไม่ดี เวลานีไป
้ ไหนมาไหนก็นัง่ รถเข็น แล้วถ้า
ต้องมาฟังเขาอธิบายเรือ่ งการใช้เสือ้ ชูชพี เวลาเรือจม เหมือนทีเขา
่ อธิบายให้
เราฟังเมื่อกี้ แกคงทนฟังไม่ไหวเหมือนกัน”
เรโชคงลืมเรื่องครอบครัวคุณซอเสียสนิท แม้ชิดใกล้กับเขาถึงสองปี
สีทับทิมก็ไม่เคยได้ยินเขาเล่าถึงลูกเมีย ‘เจ้าพ่อ’ ผู้นี้
เพิ่งเดี๋ยวนี้เองที่ตัวเขาเล่าเอง
“ฝ่ายลูกชายผมสามคน ก็มีคนเดียวที่อยู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของ
ผม…ส่วนอีกสองคนปลีกตัวไปทำกับบริษทั อืน่ ซึง่ ผมก็ไม่ว่าอะไร เพราะเขา
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ต่างก็มีครอบครัวมีลูกแล้ว ก็อยากจะทำงานตามที่เขาเรียนมาแล้วเขาชอบ”
ผูมี้ ประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมาอย่างหนักพยักหน้าเหมือนไม่ว่ากัน
“คือเราเองก็ยึดหลักทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุขเหมือนกัน ก็เลย
เข้าใจ…”
หากผู้พูดก็นิ่งไปนิดหนึ่ง จึงกล่าวต่อ
“คือลูกชายสามคนก็ไม่มีใครชอบสิง่ ทีผม
่ ทำเลยซักคน…” ครัน้ แล้วเขา
ก็ทิ้งท้ายไว้เท่านั้น หันมาพยักหน้ากับเรโชเมื่อดูนาvิกา
“ทุม่ นึงแล้ว…กินอะไรกันได้แล้ว” คุณซอชวนเชิญ “ผมมีกุก๊ ไทยรูจ้ กั
กันอยูที่ ห้่ องอาหาร…อยากทานอะไรก็บอกมันได้…เอาอย่างเลิศยังไงก็ได้ มี
ทุกอย่าง…”
สีทับทิมก็หลงลืมไปเสียอีกจนได้ว่า มาคราวนี้มาอย่าง ‘วีไอพี’
“ว่าแต่ว่าคืนพรุ่งนี้จะมีงานรับรองประมาณว่ากาล่าดินเนอร์น่ะนะครับ
คุณสีเอาชุดราตรีมาหรือเปล่า” เขาถามขณะเปิดประตูเข้าห้องนอนเพื่อผ่าน
ไปยังประตูสู่ทางเดินกลางลำเรือ
“เอามาค่ะ…”
ออกจากห้องแล้วเดินตามกันไปบนทางเดินทีมี่ ห้องพักทัง้ สองข้าง จน
ลุห้องลิฟต์พาขึน้ สูชั่ น้ ๑๑ ทีมี่ ห้องอาหารใหญ่ มีอาหารเตรียมพร้อมบริการ
สองเวลา คือ ๑๘.๐๐ น. กับ ๒๐.๓๐ น. โดยห้องอาหารส่วนใหญ่รับประทานได้ฟรี มีเพียงบางร้านเท่านั้นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
“ดี” อีกฝ่ายพยักหน้า
แต่ดูเหมือนนัยน์ตาเรโชจะเริม่ ลอย ฟังทัง้ คูโต้
่ ตอบกันเหมือนเสียงดัง
อยู่ไกลๆ เนื่องด้วยใจจดจ่ออยู่ที่ห้องกาสิโนที่เพียงแต่ก้าวลงเรือก็ประจันกับ
โต๊ะเกม
ห้องอาหารมีคนมานัง่ ตามโต๊ะต่างๆ เต็มจนเกือบแน่นไปทัง้ ห้อง พ่อครัว
ชาวไทยเดินออกมาต้อนรับคุณซอและคณะ โดยพาไปที่โต๊ะบนยกพื้นซึ่งเขา
จองไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ต่างก็ทักทายกันและกันอย่างคุ้นเคย
“เนือ้ ดีนะครับท่าน แต่ปลาไม่คอ่ ยดี” กุก๊ ไทยแนะนำอย่างสนิทชิดเชือ้
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ดูเหมือนคุณซอจะรู้จักคนทั้งประเทศก็ว่าได้
“ถ้างัน้ ก็เอาเนือ้ เอาอย่างทีมี่ แล้วก็อย่างทีว่่ าดีว่าอร่อยดีกว่า ดีกว่า
เลือกจากเมนู…ดีไหมคุณสี”
“ช่วยสั่งให้สีด้วยก็ดีค่ะ คือสีไม่ค่อยทราบว่าอาหารที่นี่เป็นยังไง”
“คนแน่นมากเกินไปก็จะต้องรีบทำครับ คงไม่อร่อยเท่าไหร่เป็นธรรมดา”
ผู้บริการแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกัน ขณะที่คุณซอกวาดตาดูผู้คนที่เต็มแน่น
ทุกโต๊ะ จึงเห็นได้ชัดว่าคนในห้องครัวกำลังทำงานหนัก “แต่ผมจะพยายาม
เอาอย่างอร่อยที่สุดมาให้”
ว่าแล้วเขาก็หายเข้าไปทางห้องด้านหลัง มีพนักงานอีกคนเดินรินไวน์
แดงใส่ลงในแก้วทรงสูงให้ทั้งสาม
โกบีพาแล่นไปนัง่ ลงทีโต๊
่ ะข้างๆ แต่ต่ำลงไปจากยกพืน้ อยูริ่ มทางเดิน
จึงยังคงว่าง
สักพักหนึ่งเนื้อสันในย่างราดน้ำเกรวี่เข้มข้นคุณภาพดี กินกับแครอท
และมันฝรั่งก็มาวางลงตรงหน้า แต่ก่อนกินคุณซอเชิญชวนกระทบแก้วดัง
กริ๊กๆ
“ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ ดีไหมครับ”
เขาก็มีอารมณ์ขันเหมือนกัน สีทับทิมนึกในใจ
แต่เรโชมีสีหน้าไม่สนุก ด้วยว่าจะรีบไปห้องกาสิโน
มาด้วยกันสามคน เมื่อคนหนึ่งไม่ค่อยพูดจา ทั้งๆ เป็นตัวหลัก อีก
สองคนก็เลยสนุกน้อยลงไป
***
คุณซอจ่ายเงินซือ้ ชิพให้อีกสองหมืน่ เรโชก็รีบจ้ำหายไปทางโต๊ะบาคาร่า
มีโกบีตามไปดูแล ปล่อยแล่นไว้กับทั้งคู่
“คุณสีจะไปที่ห้องขายของชั้น ๕ ก็ได้นะฮะ มีของขายหลายอย่าง
เหมือนกัน เท่าทีผม
่ ดูจากโบรชัวร์” เจ้าภาพเชิญชวนด้วยเกรงอีกฝ่ายจะเหงา
“หรือจะไปดูระบำทีท้่ ายเรือก็ได้ ท้ายเรือเลยห้องกาสิโนไปนัน่ มีเธียเตอร์ด้วย
ถ้าอยากเข้าสปา เข้าห้องนวดก็ไปหัวเรือ แต่คงต้องจองล่วงหน้านิดหน่อย”
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“ลองไปดูระบำก็ได้ค่ะ เผื่อดี”
คุณซอก็เลยนำหล่อนไปอย่างรูลู้ ท่ าง จนพบโรงละครขนาดย่อม ม่านเวทีสีแดงทียั่ งว่างคน ครัน้ แล้วจึงชวนกันนัง่ ลงบนเก้าอีแถว
้ ริมด้านหลัง รอ
คอยการแสดงที่จะเริ่มตอนสองทุ่มสี่สิบห้านาที
“พี่แล่น ถ้าอยากดูก็มาดู ถ้าไม่อยากก็เดินดูอะไรๆ ตามใจนะ”
ผู้คุ้มกันพยักหน้า ครั้นแล้วจึงบอก
“เดินๆ อยู่แถวนี้แหละ”
เรือใหญ่โตสูงถึงสิบเอ็ดชั้น มีทั้งลิฟต์ ทั้งบันไดเลื่อนเหมือนโรงแรม
ห้าดาว อยากไปตรงไหนดูอะไรก็ไปได้ มีให้ดูทุกชั้น มีเรือเล็กแขวนอยู่
ด้านข้าง ๕ ลำ คายักอีก ๒ ลำ แม้กระทัง่ เจ็บป่วย ก็มีหน่วยแพทย์อยู่
ชัน้ ๑ คอยบริการ แต่ละชัน้ มีห้องหับเป็นห้องๆ เรียงกันไป บางห้องกว้าง
ใหญ่ ตกแต่งหรูหรา บางห้องเป็นร้านค้าเกลี้ยงๆ
เท่าทีสี่ ทับทิมขึน้ ลงบันไดเลือ่ นและลิฟต์ตัง้ แต่บ่ายสามโมงครึง่ ภายหลัง
หลุดจากแถวผู้โดยสารซึ่งมีการตรวจละเอียดผ่านเครื่องเอกซเรย์ ไม่ผิดกับ
เดินทางโดยเครือ่ งบิน ก็ยังตาลายไม่หายเมือ่ ตามคุณซอและเรโชขึน้ เรือแล้ว
พากันไปนัง่ ทีบาร์
่ สัง่ เครือ่ งดืม่ มาจิบแล้วคุยกันไปพลาง เนือ่ งจากจำห้องที่
ผ่านๆ มาไม่ได้
รูแต่
้ เพียงว่า มีห้องกาสิโนโอ่อา่ ปรากฏอยูตรง
่ หน้าเชิงเชิญชวนให้เล่น
เป็นอันดับแรกทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นเรือ
พี่แล่นยังแอบกระซิบกับหล่อนเลยว่า
‘นีเห็
่ นไหม เคยสังเกตไหมว่าบ่อนทุกแห่งทัง้ บนบกในเรือจะหาทางดึง
ลูกค้าทุกยิบตา เขาจะเอาห้องกาสิโนมาดักหน้าไว้ทุกที่’
สีทับทิมเห็นด้วยกับพี่ชายทันที
ดูระบำซึง่ แสดงโดยหญิงสาวชาวตะวันตกได้ไม่เท่าไร ต่างคนต่างก็ไม่
คิดจะนั่งต่อ จึงขยับตัว หันไปมองหน้าพร้อมกัน
“มันก็ซ้ำๆ แบบนี้แหละคุณ”
“ค่ะ…เต้นแบบนี้เคยดูจนเบื่อแล้ว”
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ดังนัน้ จึงลุกจากเก้าอีเดิ
้ นออกมาถึงข้างนอก แต่แลไม่เห็นลูกผูพี้ ่ คุณ
ซอจึงชวน
“มีห้องสมุดอยูชั่ น้ บน มีทีน่ งั่ สบาย ไปนัง่ ไหมฮะ บนนัน้ มองลงมาก็
เห็นพวกทีเขา
่ มาร้องเพลงกันบนเวทีข้างล่าง หรือจะเลยเข้าไปดูเครือ่ งประดับ
ที่ห้องขายของถัดไปก็ได้” อีกฝ่ายคอยพูดจาเมื่อสังเกตเห็นอาการเนิบเนือย
ของหล่อน ผิดวิสัยหญิงสาวผู้เพิ่งได้สัมผัสสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน
“ก็ได้ค่ะ” หล่อนไม่ทัดทาน
ดังนัน้ เขาจึงพาหล่อนเข้าไปในห้องสินค้าทีมี่ เครือ่ งประดับพวก ‘คอสตูม’
แต่เป็น ‘แบรนด์เนม’ ยอดนิยม ล้วนแล้วงดงามมีระดับ สีทับทิมจึงเดินชม
ตามตูกระจก
้
อย่างเห็นว่าบางชิน้ ต้องตาถูกใจ แต่หล่อนคงไม่ใช้บัตรแข็งใบนี้
ที่มีเงินจากบัตรเครดิตของเขา เนื่องด้วยก่อนเดินทาง สีทับทิมก็แลกเงิน
สิงคโปร์มาด้วยเพียงพอใช้จ่ายโดยขอยืมจากบุษรี
‘แล้วจะตรวจบัญชีใช้ทีหลัง’
หากก็นึกในใจ…ไม่แน่…ถ้าวันใดความสัมพันธ์กับเรโชขาดสะบัน้ หล่อน
ก็สามารถยุบตัวลงได้ไม่ยาก ที่ง่ายที่สุดก็คือกลับมาทำบัญชีให้พี่สาว หรือ
มิฉะนั้นก็เปลี่ยนอาชีพเป็นแม่ค้าขายปลาเค็มแทนพ่อ หรือขายพริกหอม
กระเทียมแทนแม่ ก็สุดแต่จะได้งานประเภทใด
คงไม่เกี่ยวกับบ่อนการพนันนั้นแน่นอน
เมือ่ เดินมาหยุดอยูที่ ตู่ กระจก
้
ทีมี่ ต่างหูหลายคูวาง
่ เรียง ล้วนแล้วงดงาม
ทั้งแบบและสี จึงชี้บอกคนขายให้หยิบออกมาชม
“ลองใส่ดูซิ ผมก็ว่าสวยนะ สีฟ้าคุณใส่แล้วคงพอเหมาะ”
สีทับทิมจึงดึงแป้นที่ประกับก้านต่างหูเพชรซีกเม็ดเล็กแล้วถอดออก
เสียบก้านต่างหูคริสตัลสีฟ้าเข้าไปแทนแล้วกดก้านพับให้แน่นเข้าไป พลาง
หันไปทางคุณซอ ขอให้เขาช่วยดู
“ดีไหมคะ รับกับสีไหม” ครั้นแล้วจึงส่องกระจกที่คนขายเลื่อนมาให้
“ดีมากเลย” บุรุษสูงวัยมองต่างหูพลางพยักหน้าขณะเพ่งพิศ
ถ้อยคำของนางสุหร่าย แม่ของเรโชเคยเปรยกับใครๆ

