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พาราไดซ์ทริป 

ความอยุติธรรม  เป็นสิ่งที่ณดารับไม่ได้มากที่สุด!

และนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เธอยื่นใบลาออกจากบริษัทบัญชีที่ทำงานตั้งแต่ 

เรียนจบ ให้ทนเห็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่ทำงาน ได้เลื่อนขั้นแซงหน้า สู้ออกไปหา 

โอกาสใหม่  ๆ  ให้ตัวเองไม่ดีกว่าหรือ แล้วตอนนี้เธอก็รู้สึกสบายใจมาก แม้รถรา 

บนท้องถนนในช่วงเย็นหลังเลิกงานจะติดอย่างแสนสาหัสก็ตาม

ห่วงก็แต่พรลภัสซึ่งเข้าทำงานพร้อมกัน… 

แม้ใคร  ๆ  จะบอกว่าหน้าตาของทั้งสองคนละม้ายคล้ายกัน จนคนที่รู้จัก 

แรก  ๆ  เรียกผิดเรียกถูก แต่บุคลิกที่แตกต่างทำให้แยกออกในที่สุด พรลภัส 

มีนิสัยประนีประนอมอยู่เสมอ และมักแต่งตัวเรียบร้อยด้วยเสื้อเชิ้ตสีเรียบ  ๆ  

กับกระโปรงยาวคลุมเข่า ตรงกันข้ามกับณดาที่ไม่ยอมใครง่าย ๆ ถ้าเห็นว่าเรื่องนั้น 

ไม่ถูกไม่ควร ส่วนการแต่งตัวมักเป็นจั๊มป์สูทสีสดใสหลากหลายแบบ  เพราะ 

นอกจากเก๋ไก๋คล่องตัวแล้ว เวลาออกงานทางการก็สามารถสวมสูททับเพื่อความ 

สุภาพได้โดยไม่ขัดตา

ก่อนหน้านี้เธอชวนพรลภัสลาออกพร้อมกันเพื่อหางานใหม่ แต่เจ้าตัวกลับ 

ส่ายหน้าทันที

“ไม่เอา แกหางานใหม่ง่ายเพราะแกเก่ง แต่ฉันคงไม่ ลืมไปแล้วเหรอว่า 

กว่าจะได้งานที่นี่ ฉันไปสัมภาษณ์เกือบสิบบริษัทนะ อีกอย่างคอนโดก็ยังผ่อน 

ไม่หมด รถก็ต้องจ่ายค่างวด ฉันออกจากงานไม่ได้หรอก” พรลภัสทำหน้าเครียด 

ก่อนจะหลบตา

ณดาเห็นอาการแบบนั้นก็รู้ว่าเจ้าตัวคงไม่อยากพูดเรื่องนี้อีก จึงไม่รบเร้าต่อ  

๑
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แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเตือน “โอเค แต่แกต้องหัดสู้คนมากกว่านี้นะ ไม่งั้นเดี๋ยว 

โดนยายชมพูเล่นงานเอา” 

“ไม่หรอกน่า เราก็อยู่ส่วนเรา เขาก็อยู่ส่วนเขา รับรองไม่มีเรื่องอย่างที่แก 

คิดหรอก” พรลภัสยิ้มบาง  ๆ 

ณดาก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น…

เมื่อรถเก๋งสีแดงแล่นเข้ามาจอดหน้าประตูรั้วไม้ระแนง ซึ่งมีป้ายไม้วงกลมแขวน 

อยู่เหนือซุ้มประตูว่า  ‘บ้านสวนเอื้ออิสระ’ สาวใช้ก็กุลีกุจอมาเปิดประตูให้ทันที

ณดาขับรถเข้าไปจอดใต้ถุนบ้านทรงไทยหลังใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ใต้ร่มเงาไม้ 

สีเขียวขจีอย่างคล่องแคล่ว พอขึ้นมาบนบ้านก็พบน้ากำลังนอนเอกเขนกให้สาวใช้ 

บีบนวดอยู่บนชานเรือนที่มีหลังคาคลุมกันแดดฝน หญิงสาวเดินเข้าไปหาและ 

ยกมือไหว้

“สวัสดีค่ะน้าเล็ก”

หญิงวัยปลายสี่สิบลืมตา ก่อนค่อย  ๆ  หยัดกายลุกขึ้นนั่งเท้าหมอนอิง 

“อ้าว...มาแล้วเหรอปลาดาว วันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างจ๊ะ” ดวงหทัยถาม 

หลานสาวด้วยน้ำเสียงอารี

“ก็เรื่อย  ๆ  ค่ะ แต่วันนี้ปลาดาวเพิ่งยื่นใบลาออก” ณดาเอ่ยพลางปลด 

กระเป๋าสะพายลงและนั่งใกล้  ๆ  ท่าน

“ทำไมล่ะ” ดวงหทัยเลิกคิ้วเพราะไม่เคยได้ยินหลานสาวเปรยเรื่องนี้ 

มาก่อน

“ทำงานที่เดิมมาสามปีแล้ว ปลาดาวคิดว่าควรจะไปหาบรรยากาศใหม่  ๆ  

บ้างน่ะค่ะ” ณดาเลี่ยงที่จะเล่าเรื่องภายในที่ทำงานให้ผู้เป็นน้าฟัง เพราะกลัวว่า 

จะทำให้ท่านคิดมาก 

“ถ้าหนูตัดสินใจดีแล้ว น้าก็ไม่ว่าอะไรจ้ะ” คนเป็นน้าพยักหน้าเบา  ๆ 

น้าเล็กและป้าใหญ่เลี้ยงดูเธอกับพี่ชายซึ่งอายุห่างกันสามปีมาตั้งแต่เด็ก 

ในบ้านสวนอันสงบร่มรื่นแห่งนี้ เพราะพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางเรือ 

เมื่อครั้งไปเที่ยวประจำปีกับบริษัทที่เกาะแห่งหนึ่ง จนเมื่อเธอเข้าเรียนชั้น  ม.หนึ่ง  
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ป้าใหญ่ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ปัจจุบันจึงเหลือแต่เธอ พี่ชาย และน้าเล็ก 

แค่สามคน 

แม้ดวงหทัยจะไม่ได้ทำงานประจำ แต่ท่านก็มีรายได้ไม่น้อยจากสวนผลไม ้ 

หลานสองคนโตมาได้ก็เพราะสวนผลไม้แห่งนี้

“ได้ยินแว่ว  ๆ  ว่าใครจะออกจากงานเหรอ” เสียงทุ้มดังขึ้นพร้อมกับร่าง 

สูงโปร่งในชุดเสื้อยืดสีขาวพอดีตัวกับกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้ม

“ปลาดาวเองค่ะ” ณดาหันไปบอกพี่ชายที่ทำงานเป็นสถาปนิกในบริษัท 

ออกแบบแห่งหนึ่ง พร้อมยิ้มให้

“สนใจไปทำบัญชีบริษัทพี่ไหม มีตำแหน่งว่างอยู่พอดี” ณดนัยชวนทีเล่น 

ทีจริง

“ไม่เอา เดี๋ยวคนที่นั่นจะหาว่าใช้เส้นพี่ชายเข้าทำงาน” หญิงสาวปฏิเสธโดย 

ไม่ต้องคิด

“โอ๊ย! ที่นั่นไม่มีใครคิดเล็กคิดน้อยหรอก แต่ละคนออกจะบ้า  ๆ  บอ  ๆ”  

ชายหนุ่มว่าพลางหัวเราะอย่างอารมณ์ด ี เพราะอยากให้บรรยากาศครึกครื้นขึ้น แม ้

น้องสาวจะยิ้ม แต่แววหม่นที่ปรากฏในดวงตาก็ทำให้เดาออกว่าเจ้าตัวน่าจะมีเรื่อง 

กลัดกลุ้มในที่ทำงาน ไม่เช่นนั้นคงไม่ตัดสินใจลาออก

“ไม่ดีกว่า ปลาดาวหาเองได้ แต่ยังไงก็ขอบคุณพี่ปลาทูมากนะคะ”

“แกล้งชวนไปอย่างนั้นแหละ รู้คำตอบตั้งแต่ยังไม่ชวนแล้ว” ณดนัยรู้ดีว่า 

สำหรับน้องสาว เรื่องงานจะต้องได้มาด้วยความสามารถของตัวเองเท่านั้น “แล้วนี ่

จะหางานเลยไหม หรือจะพักก่อน”

“ก็คงพักสักเดือนสองเดือนค่ะ ปลาดาววางแผนจะไปเที่ยวด้วย” คนที่ 

ชอบเที่ยวเสมอเมื่อมีเวลาว่างบอกเสียงใส รอยหม่นในดวงตาหายวับไปทันใด

“กด็นีะ ไปเตมิพลงัใหเ้ตม็ทีแ่ลว้คอ่ยกลบัมาทำงานใหม”่ ชายหนุม่พยกัหนา้ 

เห็นด้วย วิธีแก้เซ็งที่ดีที่สุดก็คือทำสิ่งที่ชอบนี่ละ

“พาราไดซ์ทริปของฉัน!”

ณดาดูแผนการเดินทางที่ทำไว้ในไอแพดด้วยดวงตาเป็นประกายสดใส  
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เพียงหนึ่งวันหลังทำงานวันสุดท้าย เธอก็พร้อมเที่ยวทันที เพราะได้ตระเตรียม 

ทุกอย่างมาเรื่อย ๆ แล้ว โดยค่าใช้จ่ายทุกอย่างมาจากเงินเก็บส่วนตัวทั้งสิ้น ไม่ได ้

รบกวนดวงหทัยและณดนัยแม้แต่บาทเดียว

“ที่พักพร้อม ตั๋วรถพร้อม เสื้อผ้าพร้อมยิ่งกว่า” หญิงสาวไล่เรียงพลาง 

ยิ้มกริ่ม จนถึงวันนี้น้าและพี่ชายก็ยังไม่รู้ว่าเธอจะไปคนเดียว ไม่ได้ไปกับเพื่อน 

อย่างที่บอก

“เออ้ ทีเ่ราจะไปเทีย่วนะ่ ไปกบัยายกลว้ยเหมอืนเดมิเหรอ” คนเปน็นา้ถาม 

เมื่อหลายวันก่อน

“ใช่ค่ะ ไปกับกล้วยนี่แหละสบายใจสุด กับคนอื่นไม่รู้ใจกัน จะทำให้เที่ยว 

ไม่สนุกเปล่า  ๆ”

ณดาเริม่เดนิทางทอ่งเทีย่วครัง้แรกตอน ม.หก โดยมแีกว้เจา้จอม เพือ่นสนทิ 

ตั้งแต่สมัยประถมร่วมทริป ด้วยความที่เข้าขากันดี ทำให้ทุกครั้งที่ไปเที่ยวเธอ 

จะไปกับฝ่ายนั้นเสมอ จนเมื่อเรียนจบและเริ่มทำงานประจำ เวลาก็ลดน้อยลง จึง 

ไม่ได้เที่ยวยาว  ๆ มาเกือบสามปีแล้ว คราวนี้เมื่อมีโอกาสเธอจึงวางแผนจะเที่ยวให้ 

สะใจ เพราะพอได้งานใหม่ก็คงไม่มีเวลามากอีกตามเคย

“ดีแล้ว มีเพื่อนไปด้วยสักคนจะได้คอยดูแลกัน เราเป็นผู้หญิง ถึงโต 

แค่ไหนน้ากับพี่ปลาทูก็อดห่วงไม่ได้”

“แล้วคราวนี้ไปไหน ไปกี่วันล่ะ” ณดนัยถามบ้าง

“ทะเลแถบภาคใต้ค่ะ เริ่มตั้งแต่ประจวบฯลงไปเรื่อย  ๆ ปลาดาวว่าจะไป 

สักสองอาทิตย์ ถึงตอนทำงานจะมีวันลาพักร้อน แต่ก็ไปนานแบบนี้ไม่ได้ เพราะ 

งั้นต้องเที่ยวให้ชุ่มปอดไปเลย ก่อนจะกลับมาเจอโลกความจริง” แค่คิดเธอก็ 

อยากจะออกเดินทางเสียเดี๋ยวนั้น

“สองอาทิตย์เลยเหรอ แล้วยายกล้วยว่างไปกับเราเหรอ” ดวงหทัยไม่ได้ 

ติดขัดเรื่องเวลา เพียงแต่กังวลว่าหลานสาวจะรบกวนเพื่อนมากเกินไป

“ไม่ต้องห่วงค่ะ ยายกล้วยเป็นนักเขียน ทำงานที่ไหนก็ได้ ไปเที่ยวแบบนี ้

ดีซะอีก จะได้คิดพล็อตนิยายลื่นไหล”

“ไปตั้งสองอาทิตย์ พี่คิดถึงแย่” น้ำเสียงของณดนัยเต็มไปด้วยความรัก 
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และห่วงใย

“โอย๊ พีป่ลาท ู เราเจอกนัแทบทกุวนั ไมเ่จอกนัแคแ่ปบ๊เดยีวเอง จะดรามา่ 

ไปไหนค้า” ณดายิ้มกว้าง

“รู้ ก็ห่วงนี่หว่า เราเป็นน้องคนเดียวของพี่นะ แต่อย่างว่า ใคร ๆ ก็อยาก 

มีอิสระ  พี่ห่วง  แต่ก็ไม่ถึงขั้นห้ามปลาดาวหรอก  ขออย่างเดียวให้มีเพื่อน 

ไปด้วย”

“ปลาดาวโตขนาดนี้แล้ว ดูแลตัวเองได้น่า ยายกล้วยไปด้วยอีกคนยิ่ง 

หายห่วง”

“โทร.มาเรื่อย  ๆ  แล้วกันว่าอยู่ไหน”

“ได้ค่ะ” หญิงสาวรับปากเป็นมั่นเหมาะ

จริง  ๆ  วันที่คุยกับน้าและพี่ชาย เธอยังไม่ได้เอ่ยปากชวนแก้วเจ้าจอมเลย 

สักคำ เธอมั่นใจว่าเพื่อนรักจะไม่ปฏิเสธแน่นอน ทว่าพอโทร.ชวนจริง อีกฝ่าย 

กลับไม่ว่าง เพราะติดภารกิจเขียนนิยายซึ่งต้องส่งสำนักพิมพ์ภายในเดือนหน้า 

เพื่อให้ออกวางขายทันงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่กำลังจะมาถึง

“กล้วย แกไปไม่ได้จริง ๆ เหรอ ไปเถอะนะ นะ ๆ ๆ” แม้ณดาจะมั่นใจว่า 

ดูแลตัวเองได้ แต่ด้วยความเป็นผู้หญิงยังไงน้าและพี่ชายต้องไม่ปล่อยให้เธอ 

ไปคนเดียวแน่ จึงพยายามอ้อนวอนเพื่อน

“ชวนยายรุ้งยายดิวหรือยัง”

“ไมเ่อา พวกเรือ่งเยอะ ฉนัเคยไปกบัพวกนัน้ครัง้นงึแลว้ มแีตเ่รือ่งหงดุหงดิ 

ตลอดทริป ลืมไปแล้วเหรอ ฉันเที่ยวกับใครก็ไม่สนุกเหมือนเที่ยวกับแกแล้ว”

“ถ้างานไม่มีเดดไลน ์ ฉันก็อยากไปกับแกนะ แต่กลัวว่าไปแล้วจะไม่มีสมาธ ิ

เขียน ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนดน่ะสิ ฉันขอโทษจริง ๆ แต่เข้าใจฉันหน่อยนะ” 

นักเขียนสาวบอกเสียงอ่อน

เมื่อเห็นท่าว่าแก้วเจ้าจอมไปด้วยไม่ได้แน่ ณดาจึงพยายามคิดหาทางออก  

แม้จะต้องใช้อุบายบ้าง เธอก็ต้องทำ เพราะไม่อยากให้พาราไดซ์ทริปล่ม

“งั้นแกไม่ไปก็ได้ แต่ถ้าน้าเล็กกับพี่ปลาทูโทร.เช็ก แกต้องบอกว่าไปกับ 

ฉันนะ เดี๋ยวฉันจะส่งแผนที่เที่ยวให้ดูว่าวันไหนอยู่ที่ไหน เวลาตอบจะได้ไม่มี 
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พิรุธ”

“เอางั้นเหรอ”

“เอางี้แหละ”

“แกไปคนเดียวได้จริงนะ ตั้งสองอาทิตย์แน่ะ” 

“สบายมาก สมัยนี้ใคร  ๆ  ก็เที่ยวคนเดียวเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าผู้หญิงหรือ 

ผู้ชาย แล้วฉันก็รู้ว่าควรไปไหน ไม่ควรไปไหน ตรงไหนดูเสี่ยง ๆ ฉันก็ไม่เข้าใกล ้

หรอก” 

แม้นักเขียนสาวจะเป็นห่วงเธออยู่บ้าง  แต่ก็ตกลงตามแผนในที่สุด  

จนกระทั่งวันออกเดินทาง น้าและพี่ชายก็ไม่ระแคะระคายสักนิดว่าณดาไม่ได้ 

ไปกับแก้วเจ้าจอม

ณดามาถึงสถานีขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลาเก้าโมงเช้า เธอลากกระเป๋า 

เดินทางสีชมพูใบเล็กไปยังจุดจอดแท็กซี่เพื่อต่อรถไปยังท่าเรือข้ามฟาก จุดหมาย 

ปลายทางคือเกาะเล็ก  ๆ  ที่สงบเงียบแห่งหนึ่ง

หญิงสาวอยู่ในชุดเสื้อเกาะอกและกางเกงขายาวผ้าชีฟองสีขาวลายดอกไม ้

เล็ก  ๆ ศีรษะได้รูปสวมหมวกปีกกว้างสีครีม ใบหน้ารูปไข่ถูกบดบังด้วยแว่นตา 

กันแดดสีดำทันสมัย ลมที่พัดมาทำให้เสื้อผ้าแนบกับเรือนร่างสูงโปร่งสมส่วน  

ผมยาวตรงสีดำขลับปลิวสยายเต็มแผ่นหลัง

แม้ไม่ใช่ช่วงวันหยุดยาว แต่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

พลุกพล่านเต็มท่ารถ  ต่างคนต่างมีจุดหมาย  ไม่ค่อยมีใครสนใจนัก  ณดา 

ถอดแว่นตากันแดดเก็บใส่กระเป๋าและเดินไปยังจุดจอดแท็กซี่อย่างไม่รีบร้อน  

ทว่าจู่  ๆ  กระเป๋าสะพายของเธอก็ถูกมือปริศนารูดลงจากไหล่ ก่อนชายร่างใหญ่ 

จะกระชากแล้ววิ่งหนีไป!

“ว้าย! ช่วยด้วยค่ะ” 

แม้ปากจะตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่หญิงสาวก็ไม่รีรอ มือเรียวทิ้ง 

กระเป๋าเดินทางไว้แล้ววิ่งตามคนร้ายอย่างลืมความหวาดกลัว คิดอย่างเดียวว่า 

จะเอากระเป๋าซึ่งมีทั้งเงิน โทรศัพท์มือถือ ไอแพด และเอกสารสำคัญต่าง  ๆ  
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กลับคืนมาให้ได้

“หยุดนะ! หยุดเดี๋ยวนี้!” ณดาทั้งวิ่งทั้งหอบ มีพลเมืองดีสองคนวิ่งตาม 

มาช่วยเธอติด  ๆ แต่ไม่ทัน โจรชั่วกระโดดคร่อมมอเตอร์ไซค์เพื่อนร่วมแก๊งที่รอ 

อยู่ และหลบหนีไปได้

ทำไมซวยแบบนี้นะ ลงจากรถทัวร์ไม่ถึงสิบนาทีก็โดนกระชากกระเป๋า  

แล้วเธอจะมีอารมณ์สนุกกับพาราไดซ์ทริปต่อได้ยังไง!

หญิงสาวถอนหายใจ อยากจะร้องไห้ออกมาดัง  ๆ ขณะนั้นก็นึกได้ว่าคนที่ 

ตามมาช่วยยืนอยู่ข้าง  ๆ จึงหันไปขอบคุณชายหนุ่มทั้งสอง

“ขอบคุณคุณสองคนมากนะคะ” 

“ผมว่ารีบโทร.อายัดบัตรเอทีเอ็มกับบัตรเครดิตก่อนดีกว่าครับ แล้วเดี๋ยว 

ผมจะพาไปแจ้งตำรวจ” หนึ่งในสองพลเมืองดียื่นโทรศัพท์มือถือให้ณดา

เธอรับมาและโทร.ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารโดยไว ก่อนคืน 

เครื่องมือสื่อสารให้เขา ระหว่างนั้นมีหญิงวัยปลายยี่สิบอุ้มเด็กเดินเข้ามาหา 

ชายพลเมืองดีและสอบถาม

“เกิดอะไรขึ้นเหรอพี่”

“น้องคนนี้โดนกระชากกระเป๋า เดี๋ยวเราพาน้องไปโรงพักก่อน แล้วค่อยไป 

หาแม่ได้ไหม”

“ได้จ้ะ เดี๋ยวฉันโทร.บอกแม่ว่าเราจะไปช้านิดนึง”

“หนูรบกวนพวกพี่หรือเปล่าคะ” ณดามีสีหน้าลำบากใจ

“ไม่เลยจ้ะน้อง ไม่ต้องเกรงใจนะ น้องเดือดร้อนพวกพี่ต้องช่วยก่อน”  

ผู้หญิงคนนั้นบอก

ณดาเห็นว่าทั้งสองดูไว้ใจได้จึงยอมรับความช่วยเหลือ ซึ่งกว่าจะจัดการ 

เรื่องแจ้งความเสร็จก็กินเวลาไปเกือบชั่วโมง

“แล้วน้องจะไปไหนต่อจ๊ะ” ภรรยาของชายพลเมืองดีถาม

“คงกลับกรุงเทพฯไปตั้งหลักก่อนค่ะ” หญิงสาวถอนหายใจเบา  ๆ ถ้าไม่ 

โดนกระชากกระเป๋า ป่านนี้เธอคงถึงรีสอร์ตที่จองไว้ และเตรียมตัวออกไปเดินเล่น 

บนชายหาดแล้ว
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“งั้นเดี๋ยวพี่ให้แฟนขับรถกลับไปส่งน้องที่สถานีขนส่งนะ อ้อ แล้วมีค่ารถ 

หรือเปล่า ยังไงถ้าไม่รังเกียจ เอาเงินนี่ไปก่อน ถือว่าช่วยกัน” เจ้าตัวบอกพร้อม 

หยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งจากกระเป๋าสตางค์ยื่นให้

ณดาน้ำตาคลอด้วยความซึ้งใจ เพราะไม่คิดว่าคนแปลกหน้าจะมีน้ำใจ 

ช่วยเหลือมากขนาดนี้ อย่างน้อยในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้าง

“ขอบคุณมากค่ะ” หญิงสาวยกมือไหว้ผู้ที่อาวุโสกว่า “หนูขอเบอร์ติดต่อ 

พี่ด้วยได้ไหมคะ ถึงกรุงเทพฯเมื่อไหร่หนูจะโอนเงินคืนให้ทันทีค่ะ”

“ไม่เป็นไรหรอก เงินแค่นี้เอง ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป” คนพูดโบกมือ 

พร้อมยิ้มปลอบโยน

ณดาลงจากรถของพลเมืองดีพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบและเงินค่ารถ  

แม้สองสามีภรรยาจะไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อไว้ แต่เธอไม่มีวันลืมความช่วยเหลือ 

ของพวกเขาแน่นอน

หญิงสาวลากกระเป๋าเสื้อผ้าไปตามทางเดินเข้าสู่สถานีขนส่ง  ภาวนาให้ 

ตำรวจจับตัวคนร้ายมาลงโทษไว  ๆ แต่แล้วขาทั้งสองข้างต้องหยุดกึก เมื่อจู่  ๆ  

ชายฉกรรจ์ร่างใหญ่สองคนก็มาขวางไว้

อะไรอีกล่ะเนี่ย!

ดวงตาเรียวยาวสีน้ำตาลเบิกขึ้นเล็กน้อย ณดายังไม่ทันจะถาม ชายผิวคล้ำ 

ก็เอ่ยขึ้น

“คิดแล้วว่าคุณต้องหนี” คนพูดจ้องเธอเขม็ง

“พวกคุณเป็นใคร” หญิงสาวมองตอบ พยายามปกปิดความกลัวเอาไว้

“เราเคยเจอกันแล้ว จำไม่ได้เหรอคุณเรณุกา” ชายอีกคนถามเสียงเย็น

“ใครเคยเจอพวกคุณ แล้วฉันก็ไม่ได้ชื่อเรณุกาด้วย” หญิงสาวมองซ้าย 

แลขวาหาทางหนีทีไล่ โชคร้ายที่ไม่มีคนผ่านไปมาบริเวณนี้เลย

“โกหกซึ่ง  ๆ  หน้าเลยนะ” 

ณดาพร้อมจะกรีดร้องหากมีอะไรไม่ชอบมาพากล แต่แล้วก็มีวัตถุแข็ง  ๆ  

จี้ที่เอวเสียก่อน และถ้าเดาไม่ผิดมันคงเป็น…ปากกระบอกปืน!

นี่มันอะไรกัน ทำไมชายสองคนนี้ถึงเอาปืนมาจี้เธอดื้อ  ๆ 
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ณดาเสียวสันหลังวาบ ความเย็นแล่นกระจายไปทั่วร่าง ดวงตาเบิกกว้าง 

อย่างตกใจ นาทีนี้เธอไม่อาจซ่อนความกลัวไว้ได้อีกต่อไป ใบหน้าสวยเฉี่ยว 

ซีดเผือดลงทันที แม้อยากร้องตะโกนให้คนช่วย แต่ก็ร้องไม่ออก และถึงจะร้อง  

เธอก็อาจโดนยิงตาย!

“ไปด้วยกันดี  ๆ ถ้าไม่อยากโดนยิง” หนึ่งในนั้นบอกเสียงดุ ด้วยความที่ 

ตัวโตกว่ามาก พวกมันสองคนจึงบังร่างระหงไว้เกือบมิด

หัวใจหญิงสาวเต้นรัวแรงด้วยความหวาดหวั่นระคนงุนงง จำต้องปล่อยให ้

ชายแปลกหน้าพาเดินไปยังมุมลับตาคนอย่างไม่มีทางเลือก โดยชายอีกคนลาก 

กระเป๋าเดินทางของเธอตามมา 

“นี่ ฉันเพิ่งโดนกระชากกระเป๋าไป ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีเงินสักบาท  

ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ปล่อยฉันไปเถอะนะ” ณดาพยายามอ้อนวอน กลัวว่าหาก 

พวกมันไม่ได้ต้องการแค่ชิงทรัพย์ แต่ปรารถนาในตัวเธอด้วยจะทำอย่างไร แล้ว 

ถ้าไม่ยอม เธอจะโดนฆ่าหรือเปล่า!

“ยังไงก็ต้องไปด้วยกัน” 

“ไปไหน” ณดาเสียงสั่น ความกลัวแล่นจับขั้วหัวใจ เมื่อภาพความเลวร้าย 

ที่อาจเกิดขึ้นกับเธอผุดขึ้นในความคิดเป็นฉาก  ๆ 

“ไปทำงานใช้หนี้ที่เกาะจันทวาไง รีบไปได้แล้ว เจ้านายผมรออยู่!”
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“พวกผม พาตวัคุณเรณกุามาแลว้นะครับ แต่เมือ่กี้ตอนจะออกจาก 

ห้องโดยสารเรือ เธอสะดุดล้ม หัวกระแทกผนัง นายโชติเลยพาไปทำแผลกับ 

หมอดิน”

“แน่ใจนะว่าพวกนายไม่ได้ใช้กำลังทำร้ายเธอ”

“แน่ใจครับ คุณวัช เธอหัวแตกเองจริง ๆ ถึงจะใช้ปืนขู่ให้เธอมาที่นี่ แต ่

ไม่ได้ลงไม้ลงมือแน่นอน”

“อะไรนะ แค่ผู้หญิงคนเดียวถึงกับต้องใช้ปืนขู่เลยเหรอ”

“ผมรู้ครับว่าคุณวัชไม่ชอบให้ใช้อาวุธพร่ำเพรื่อ แต่มันจำเป็นจริง  ๆ  ครับ  

ถ้าเธอหนีสำเร็จ คงยากที่จะตามหาเจอ” 

อวัชถอนหายใจ “ฉันผิดเองที่ลืมห้ามไม่ให้ใช้ปืนขู่” เมฆและโชติเพิ่งเข้า 

มาทำงานใหม่แทนผู้ช่วยสองคนที่เพิ่งออกไป แม้จะใจร้อนไปบ้าง แต่เรื่องการ 

ต่อสู้และยิงปืนนั้น ทั้งสองฝีมือดีมาก ชายหนุ่มจึงรับไว้เป็นบอดี้การ์ดและทำงาน 

อื่น  ๆ  ที่เขามอบหมาย เพราะอย่างไรเสีย ความวู่วามคอยสอนคอยเตือนกันได้  

ไม่เหมือนฝีมือที่ฝึกยาก 

“ผมขอโทษจริง  ๆ  ครับ” 

“ช่างเถอะ แต่คราวหลังระวังหน่อย มันอาจทำให้เราเสียเปรียบลูกหนี้ 

ได้ ถ้าเกิดต้องขึ้นศาล เพราะการทวงหนี้แบบข่มขู่มันผิดกฎหมาย” อวัชเตือน 

ด้วยน้ำเสียงสุขุม 

“ผมสัญญาว่าจะรอบคอบมากกว่านี้ครับ”

“อมื ถา้เรณกุาทำแผลเสรจ็ พาเธอมาพบฉนัทีน่ีแ่ลว้กนั” ชายหนุม่หมายถงึ 

๒
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ห้องทำงานในเรือนไม้สักขนาดกลาง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายหาดของเกาะจันทวา 

นัก เรือนแห่งนี้ยังมีห้องนอนเล็ก  ๆ  ไว้สำหรับพักในวันที่ทำงานดึกแล้วขี้เกียจ 

กลับไปนอนบนตึกใหญ่อีกด้วย

“ได้ครับ” ลูกน้องหนุ่มร่างใหญ่ผิวคล้ำค้อมศีรษะรับคำแล้วเดินออกจาก 

ห้องไป

อวัชหยิบเอกสารกู้เงินของพ่อเรณุกาขึ้นมาดูอีกครั้ง รวมต้นและดอก 

ที่ต้องใช้คืนเหลือประมาณห้าแสนกว่าบาท  ชายหนุ่มส่ายหน้าไปมาพลาง 

ถอนหายใจ จริง  ๆ  หนี้ไม่ได้เกิดเพราะเธอโดยตรง แต่สัญญาระบุว่า ถ้าคนเป็น 

พ่อใช้หนี้คืนไม่ได้ หญิงสาวต้องมาทำงานให้เขา อวัชจึงต้องยึดตามเงื่อนไขนั้น

“พี่วัชคะ” เสียงหวานใสดังขึ้นพร้อมกับเสียงเคาะประตูห้อง

“เข้ามาได้” สิ้นเสียง ประตูก็เปิดออกพร้อมเจ้าของร่างบางผิวขาวที่กำลัง 

เดินเข้ามา ในมือหญิงสาวมีจานคุกกี้น่ารับประทานส่งกลิ่นหอมหวน

“วรรณเอาขนมมาให้ค่ะ” วรรณเลขาเดินมายังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ของอวัช  

มือเล็กวางจานกระเบื้องเคลือบสีขาวลง แล้วนั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเจ้าของห้อง

“ขอบใจมาก พี่กำลังนึกอยู่พอดีว่าวันนี้วรรณจะเอาของหวานหลังอาหาร 

เที่ยงมาให้หรือเปล่า” ชายหนุ่มยิ้มอย่างเอ็นดูหญิงสาวที่อ่อนวัยกว่าเขาห้าปี

วรรณเลขาเป็นลูกสาววรินรำไพ น้องสาวแท้  ๆ  ของพ่ออวัช ด้วยความรัก 

การทำขนมมาก เธอจึงยึดอาชีพนี้ตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยเมื่อสามปีก่อน  

โดยทำขนมส่งขายในเมือง ร้านค้าแถบนี้ หรือแล้วแต่จะมีใครสั่ง และเกือบทุก 

บ่ายเธอจะมีขนมมาฝากเขาและคนในบ้านเสมอ นับเป็นของว่างหลังอาหารที่ดี 

ไม่น้อย

แต่ดูเหมือนเขากับหญิงสาวต่างก็อาภัพพ่อเหมือนกัน ไม่สิ เขาอาภัพทั้ง 

พ่อและแม่ เพราะแม่ถูกรถชนเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็ก ส่วนพ่อเป็นมะเร็ง 

เสียชีวิตไปเมื่อห้าปีก่อน ในขณะที่พ่อของวรรณเลขานั้นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 

หลังพ่อเขาจากไปไม่กี่เดือน

ตอนพ่อของอวัชเสีย ผู้เป็นย่าตัดสินใจมอบกิจการของตระกูลจันทร- 

เกียรติกุลให้ชายหนุ่มเป็นผู้สานต่อ เนื่องจากเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด โดยท่าน 
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คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพราะตอนนั้นเขาเพิ่งอายุยี่สิบห้า จนกระทั่ง 

ตอนนี้ชายหนุ่มสามารถดูแลกิจการได้เอง โดยมีคนสูงวัยคอยช่วยเหลืออยู่ห่าง  ๆ  

เท่านั้น

แม้อวัชและวรรณเลขาจะไม่มีปัญหาบาดหมางกัน แต่วรินรำไพกลับไม่ 

ค่อยพอใจนัก เนื่องจากเธออยากให้สามีเป็นคนบริหารธุรกิจต่อ แต่ฝ่ายนั้นก็มา 

ด่วนจากไปเสียก่อน ส่วนลูกสาวก็เด็กเกินไป ด้วยความเจ็บใจทำให้ทุกวันนี้ 

ผู้เป็นอายังคงพูดจาเสียดสีเขาทุกครั้งที่มีโอกาส

“ต้องเอามาสิคะ พี่วัชทำงานหนัก ต้องบำรุงมาก  ๆ  ค่ะ” เจ้าของใบหน้า 

รูปไข่ ผมสีดำขลับ ถักเปียยาวสองข้างยิ้มกว้าง ดวงตากลมใสมองชายหนุ่มด้วย 

ความชื่นชม

“ถ้าพี่ลงพุงขึ้นมา วรรณต้องรับผิดชอบด้วยนะ” อวัชเย้า มีไม่กี่คน 

ที่จะได้เห็นมุมขี้เล่นและอ่อนโยนของเขา เพราะเวลาทำงานชายหนุ่มจะค่อนข้าง 

เคร่งขรึมจริงจัง

“ไม่หรอกค่ะ พี่วัชหุ่นดีออก” เอ่ยจบหญิงสาวก็ก้มหน้างุดด้วยความ 

ขวยเขิน พลางนึกถึงหุ่นซึ่งเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแน่นหนั่นที่ได้เห็นเมื่อวันก่อน 

ตอนเอาขนมมาให้ และเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จพอดี ผิวสีแทนของชายหนุ่มทำให้ 

เธอใจสั่นไปหมด ทั้งที่ไม่ได้อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย

“แล้วคุณย่าเป็นยังไงบ้าง” อวัชถามถึงผู้อาวุโส พลางหยิบคุกกี้ใส่ปาก

วรรณเลขาเงยหน้าขึ้น แก้มใสยังเป็นสีชมพูระเรื่อ “สบายดีค่ะ อ้อ ท่าน 

ถามถึงพี่วัชด้วยว่าไม่เห็นไปทานข้าวด้วยกันหลายวันแล้ว ท่าทางจะคิดถึงพี่วัช 

นะคะ”

รอยยิ้มค่อย  ๆ  จางลงจากใบหน้าคมสัน “ท่านพูดจริง หรือวรรณแค่พูด 

ให้พี่ดีใจ” ลึก  ๆ  แล้วชายหนุ่มรู้ดีว่าผจงพรไม่ได้รักตน แต่ที่ผ่านมาเขาทำงาน 

อย่างเต็มความสามารถและซื่อตรง ไม่เคยทำงานแย่  ๆ  เพื่อประชดประชันเลย 

สักครั้ง

“โธ่ จริงสิคะ” หญิงสาวเอ่ยเสียงสดใส ความจริงผู้อาวุโสไม่ได้คิดถึง 

ชายหนุ่ม แต่เพราะไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองวัยเลวร้ายลงกว่านี้ 
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เธอจึงพยายามทำหน้าที่เป็นกาวใจเสมอมา เผื่อว่าสักวันหนึ่งยายจะรักอวัชได้ 

อย่างจริงใจ

“เดี๋ยวมะรืนนี้พี่คงกลับไปทานข้าวตึกใหญ่ได้แล้วละ ช่วงปลายเดือน 

มีอะไรให้จัดการหลายเรื่องน่ะ”

“ค่ะ เดี๋ยววรรณไปบอกคุณยาย ท่านต้องดีใจแน่  ๆ  เลย”

วรรณเลขานั่งคุยอยู่อีกครู่หนึ่งจึงขอตัวกลับไปทำขนมต่อ จังหวะที่ 

หญิงสาวลุกจากเก้าอี้ เสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นพอดี หลังจากอวัชเอ่ยอนุญาต  

ลูกน้องของเขาก็พาหญิงสาวร่างเพรียวเข้ามาในห้อง

“ใครคะพี่วัช” วรรณเลขาถามด้วยความงุนงง พลางมองหน้าอวัชสลับกับ 

ผู้หญิงแปลกหน้าที่มีผ้าพันแผลรอบศีรษะ มือสองข้างถูกมัดไพล่หลัง ดวงตา 

เรียวยาวสีน้ำตาลของเจ้าหล่อนฉายแววดุดัน

“วรรณไปก่อนเถอะ เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังทีหลัง”

หญิงสาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าเบา  ๆ “ก็ได้ค่ะ” 

คล้อยหลังวรรณเลขา อวัชจึงหันไปสบตาลูกหนี้สาวและเอ่ยอย่างเป็นมิตร  

“สวัสดีครับคุณเรณุกา ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับ”

ณดาได้ยินคำทักทายก็เหวอไปพักใหญ่ ก่อนจะถามทั้งที่ยังงง  ๆ “เจอกัน 

อีกครั้งเหรอ”

“ใช่ เราเคยเจอกันครั้งนึงเมื่อนานมาแล้ว คุณคงจำไม่ได้”

“ไม่ใช่แค่จำไม่ได้ แต่ฉันไม่รู้จักคุณเลยด้วยซ้ำ” 

“เธอบอกว่าตัวเองไม่ใช่คุณเรณุกา และไม่เคยเป็นหนี้ด้วยครับ แต่ผม 

แน่ใจว่าจับไม่ผิดคน” โชติบอกอย่างมั่นใจ

“เดี๋ยวฉันคุยเอง นายออกไปทำงานต่อเถอะ”

“ครับ คุณวัช”

ณดาตั้งท่าจะวิ่งออกจากห้องไปด้วย แต่ประตูไม้สักปิดลงเสียก่อน มือที่ 

โดนมัดไพล่หลังอยู่ทำให้ไม่สามารถหมุนลูกบิดเปิดได้ หญิงสาวตัดสินใจหันกลับ 

ไปเผชิญหน้า เพราะถ้ามัวแต่หันหลัง อาจโดนชายแปลกหน้าที่อยู่ในห้องทำร้าย 

โดยไม่ทันตั้งตัว!
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อวัชมองหญิงสาวร่างระหงอย่างพิจารณา ใบหน้าสวยเฉี่ยว ผมยาวตรง 

สลวยสีดำขลับ ดวงตาเรียวสีน้ำตาลที่ตอนนี้เปล่งแสงวาววาม ถ้าเทียบกับรูปถ่าย 

ที่พ่อเธอให้มาแล้ว แม้เธอจะกลายเป็นสาวสวยสะพรั่งกว่าเมื่อห้าปีก่อน  แต่ 

ดูแล้วโชติก็ไม่ได้จับผิดคนจริง  ๆ

“นั่งก่อนสิครับ” เขาผายมือไปยังเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน “ว่าแต่ทำไมต้อง 

จ้องผมเหมือนอยากจะหักคอขนาดนั้นด้วย ผมไม่ได้จับคุณมาฆ่าหรือว่าข่มขืน 

หรอกนะ สบายใจได้” ริมฝีปากหยักของคนแซวแต้มด้วยยิ้มละไม

ณดายอมรับว่าใจชื้นขึ้นระดับหนึ่ง แต่ก็วางใจไม่ได้อยู่ดี บางทีเขาอาจ 

หลอกให้เธอตายใจ 

“ไม่เชื่อเหรอ”  ชายหนุ่มถามราวกับได้ยินความคิดเธอ  “ผมพูดจริง  

ไม่ต้องกลัว ยิ้มได้แล้ว” 

“โดนจับมาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ใครจะยิ้มออก” ณดาไม่ได้โวยวาย แต่ 

น้ำเสียงเย็นเยียบไม่ต่างจากน้ำแข็งขั้วโลก 

ประกายสว่างไสวในดวงตาคมเปลี่ยนเป็นเรียบนิ่ง อวัชหยุดยิ้มแทบจะ 

ทันที เพราะไม่นึกว่าจะโดนตอกกลับทั้งที่เขาทักทายอย่างเป็นมิตร 

“คุณเป็นคนบอกลูกน้องผมเองว่า ถ้าคุณไม่มาทำงานใช้หนี้ที่เกาะจันทวา 

ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังคุยกัน ให้ไปจับมาได้เลย อย่าบอกนะว่าลืมคำพูดตัวเอง 

ไปแล้ว ถ้าลืมผมจะเปิดคลิปวิดีโอที่คุณพูดให้ดู”  น้ำเสียงชายหนุ่มสุขุมขึ้น  

อันที่จริงเขาก็ไม่อยากจับใครมาแบบอุกอาจเช่นนี้ แต่ในเมื่อเธอท้า ครั้นจะ 

ปฏิเสธก็เสียฟอร์ม เลยต้องจัดให้ตามต้องการ

เครื่องหมายคำถามปรากฏเต็มใบหน้ารูปไข่ “คลิปอะไร ใครบอกให้คุณ 

มาจับตัว ฉันงงไปหมดแล้ว ฉันแค่จะมาเที่ยว แต่อยู่ดี  ๆ ลูกน้องคุณก็จับฉันมา  

ฉันไม่รู้เรื่องหนี้พวกนั้นสักนิด”

“แค่มาเที่ยว?” อวัชเลิกคิ้วขึ้น “พูดเหมือนไม่ได้อยู่ที่นี่”

“ใช่ ฉันมาจากกรุงเทพฯ”

“จะโกหกอะไรก็ให้เนียน  ๆ  หน่อย ผมไม่เชื่อหรอก”

“ฉันไม่ได้โกหก” ณดานิ่วหน้า 
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“โอเค ไม่โกหกก็ไม่โกหก แต่ตอนนี้เรามาพูดเรื่องหนี้ที่คุณต้องชดใช้ 

ดีกว่า”

“ฉันเป็นหนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย” หญิงสาวโอดครวญ

“แกล้งลืมได้สมจริงมากนะ แต่เอาเถอะ ผมจะทบทวนให้ นั่งก่อนสิ”

ณดาชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะได้ข้อสรุปว่าการรับฟังคำชี้แจงของชาย 

แปลกหน้าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

“ก็ได้ แต่ฟังจบฉันขออธิบายในส่วนของฉันด้วย”

“ได้” อวัชยักไหล่ “อ้อ มือคุณถูกมัดอยู่ คงนั่งไม่สะดวก” เขาลุกขึ้น 

จากเก้าอี้ทำงานและเดินไปหาหญิงสาว ก่อนหยุดยืนตรงหน้าเธอในระยะประชิด

“คุณจะทำอะไรน่ะ” หัวใจณดาสั่นระรัวด้วยความกลัว

“แก้มัดให้ไง” 

“แล้วมายืนตรงนี้ทำไม” ดวงตาเรียวยาวมองเขาอย่างไม่ไว้ใจ พร้อมกับ 

ค่อย  ๆ  ถอยหนี

“จะหนีทำไม หันหลังมา ผมจะแก้มัดให้ คิดว่าจะจูบเหรอ ดูละครมาก 

ไปแล้ว” อวัชส่ายศีรษะไปมาอย่างระอา 

ขาของเธอชะงักกึก ตากะพริบปริบ ๆ และยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น จนเขาต้อง 

เร่ง

“เร็วเข้า หันหลังมา จะคุยหรือเปล่า อ้อ แล้วก็ไม่ต้องคิดวิ่งหนีนะ  

เพราะยังไงคุณก็ออกจากเกาะนี้ไม่ได้จนกว่าผมจะอนุญาต”  เสียงทุ้มฟังดู 

จริงจังขึ้น

ณดาจำต้องทำตามอีกฝ่ายอย่างไม่มีทางเลือก ระหว่างที่เขากำลังแก้มัดให้  

หน้าพี่ชายและน้าก็ลอยเข้ามาในความคิด ทำให้น้ำตาเอ่อคลออย่างห้ามไม่อยู่

‘พี่ปลาทู น้าเล็ก มาช่วยปลาดาวที ปลาดาวไม่อยากอยู่ที่นี่เลย’

“นี่คือสัญญาเงินกู้ที่พ่อคุณทำไว้กับผม”

อวัชยื่นเอกสารให้หญิงสาว ณดารีบรับมาอ่านเพราะอยากรู้ต้นสายปลาย 

เหตุที่ตนโดนจับมา และจะได้อธิบายให้เขาฟังว่าเธอไม่ใช่คนที่เขาต้องการตัว
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ชายหนุ่มมองลูกหนี้สาวพลางคิดถึงเหตุการณ์เมื่อหกปีก่อน ซึ่งทำให้เขา 

ประทับใจในตัวเธอไม่เคยลืม แต่เธอคงจำเขาไม่ได้เสียแล้ว 

วันนั้นเขาไปทำธุระบนเกาะปารี ก่อนจะแวะรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร 

แห่งหนึ่ง บังเอิญเขาทำกระเป๋าสตางค์หล่น เรณุกาซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟเห็นก็รีบ 

วิ่งตามเอามาคืน เมื่อเช็กเงินในกระเป๋าก็พบว่ายังอยู่ครบทุกบาท เขาจึงยื่น 

ธนบัตรสีเทาให้เธอสองใบเพื่อเป็นการตอบแทน ทว่าหญิงสาวไม่รับ แถมยัง 

ขอตัวกลับไปทำงานต่อ แม้เขาจะพยายามเรียก แต่เธอก็ไม่ยอมหันกลับมา

เขาชื่นชมเธอมาก เพราะในกระเป๋ามีเงินไม่น้อยและมีบัตรสำคัญมากมาย  

หากไม่เจอคนซื่อสัตย์เช่นเธอ เขาคงวุ่นวายเหมือนกัน จึงตัดสินใจนำเงินไปฝาก 

ไว้กับเจ้าของร้านเพื่อให้มอบให้เธอ 

อวัชกลับไปที่นั่นอีกครั้งในอีกหนึ่งเดือนต่อมา แต่พบว่าเรณุกาไม่ได้ 

ทำงานที่นั่นแล้ว 

เขาไม่ได้พบหญิงสาวอีกเลย จนกระทั่งหนึ่งปีต่อมา ได้เห็นรูปถ่ายที่พ่อ 

ของเธอนำมาให้ เพื่อให้เธอเป็นผู้ค้ำประกันในการกู้เงิน เนื่องจากเจ้าตัวไม่มี 

ทรัพย์สินอื่นมาค้ำ โดยในสัญญาระบุว่า หากไม่สามารถชำระเงินคืนได้ภายในห้าป ี 

เรณุกาต้องมาทำงานให้เขาจนกว่าจะครบตามจำนวนหนี้ หรือถ้าหญิงสาวหาเงิน 

มาจ่ายได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำงาน

แม้พ่อของเธอจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่หนี้ไม่ได้สูญไปด้วย เรณุกาจึงต้อง 

รับภาระต่อตามสัญญาที่ผู้เป็นพ่อทำไว้ อวัชส่งจดหมายทวงหนี้ไปหลายฉบับหลัง 

เลยกำหนดชำระหนี้มาห้าเดือน แต่ไร้การตอบกลับ สุดท้ายเขาจึงต้องส่งคนไป 

เจรจากับเธอถึงบ้าน โดยตั้งใจจะลดหนี้ให้บางส่วน ในฐานะที่เธอเคยช่วยเขาบน 

เกาะปารี แต่ส่วนที่เหลือเรณุกาต้องมาทำงานบนเกาะจันทวาตามที่ระบุในสัญญา

วันนั้นหญิงสาวบอกว่าจะมาทำงานใช้หนี้ภายใน  ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจาก 

ไม่สามารถหาเงินห้าแสนได้ภายในเวลาจำกัด เมื่อลูกน้องของเขาทำท่าไม่เชื่อ  

เธอจึงท้าว่าถ้าเธอไม่มาตามกำหนด ให้ไปจับตัวมาได้เลย 

แน่นอน…เธอผิดสัญญา เขาเลยต้องส่งคนไปจับตัวมานี่ละ

แต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ตั้งใจพูดจากับเธอดี  ๆ ทว่าเมื่อเธอตอกกลับมา 
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แบบนั้น เขาเลยเปลี่ยนใจสวมมาดดุ และยียวนกลับบ้าง เพื่อให้ลูกหนี้สาว 

กลัวเกรง 

อวัชมองใบหน้าใสที่ก้มอ่านเอกสารแล้วยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว เธอสวยขึ้น 

มากจริง  ๆ แถมยังรู้จักแต่งตัว เสียอย่างเดียวที่รั้นไปหน่อย

“นายชาติ ชัยธนากูร นางสาวเรณุกา ชัยธนากูร ฉันไม่รู้จักสองคนนี้”  

ณดาวางเอกสารลงหลังจากอ่านแค่หน้าแรก

เสียงหญิงสาวดึงสติชายหนุ่มกลับมา ดวงตาแพรวพราวเปลี่ยนเป็น 

เคร่งขรึมทันที

“นายชาติคือพ่อคุณ ส่วนเรณุกาก็คือตัวคุณ ไม่รู้จักพ่อแล้วก็ตัวเองเหรอ”  

เขาจ้องตาเธออย่างจับผิด “เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด”

“ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะ ในเมื่อฉัน…ไม่ใช่เรณุกา” ณดาเอ่ยช้าชัด และ 

เมื่อรู้ที่มาที่ไปของการโดนจับตัว ความกลัวก็คลายลงทีละน้อย

“แล้วคุณเป็นใคร” ชายหนุ่มไม่เชื่อเธอแม้แต่นิดเดียว

“ณดา…ณดา เอื้ออิสระ”

“ผมจะเชื่อได้ยังไง คุณอาจจะอ้างชื่อขึ้นมามั่ว  ๆ ก็ได้” มือหนาของคนพูด 

เอื้อมไปเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานและหยิบรูปถ่ายออกมาวางบนโต๊ะ “คุณกับคนใน 

รูปหน้าเหมือนกันขนาดนี้ ถ้าไม่มาให้เห็นกับตาพร้อมกันสองคน ผมไม่มีทางเชื่อ 

ว่าเป็นคนละคน”

ดวงตายาวเรียวสีน้ำตาลเบิกกว้างเมื่อเห็นรูปนั้น ณดาไม่อยากเชื่อเลยว่า 

จะมีคนหน้าตาเหมือนเธอจนแทบแยกไม่ออกขนาดนี้  กับพรลภัสยังคล้ายแค่ 

บางส่วน แต่ผู้หญิงในรูปหน้าตาเหมือนเธอราวออกมาจากพิมพ์เดียวกัน 

แม้เจ้าหล่อนจะใส่เสื้อยืดธรรมดา ใบหน้าไร้เครื่องสำอาง ผมมัดรวบเป็น 

หางม้าแบบลวก  ๆ แต่มองยังไง รูปหน้า คิ้ว ตา จมูก ปาก ก็เหมือนเธอ 

ทุกส่วนอย่างปฏิเสธไม่ได้ แถมยังใส่สร้อยที่มี  ‘จี้ทองคำขาวรูปปลา’  แบบเดียว 

กับเธอและณดนัย ซึ่งจี้อันนี้ป้ากับน้าสั่งทำเป็นพิเศษให้สมาชิกในครอบครัว 

เท่านั้น!

“เป็นไปได้ยังไง” ณดารู้สึกเหมือนโลกโคลงเคลงจนเวียนศีรษะไปหมด
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“ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคุณคือเรณุกา” อวัชยิ้มพราย 

“ไม่ ถึงฉันจะหน้าเหมือนผู้หญิงในรูปแค่ไหน แต่ฉันไม่ใช่เรณุกา ฉันคือ  

ณดา เอื้ออิสระ” ปากพูด แต่สมองขบคิดอย่างหนักว่าจี้รูปปลานั้นบ่งบอกความ 

สัมพันธ์อะไรระหว่างเธอกับเรณุกาหรือเปล่า หรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญ

“มีบัตรประชาชนมายืนยันไหมล่ะ ว่าคุณคือณดา เอื้ออิสระ” เขามอง 

เธออย่างท้าทาย

“ลูกน้องคุณไม่ได้บอกเหรอว่าฉันโดนกระชากกระเป๋า ของทุกอย่างหาย 

ไปหมดแล้ว ที่เหลืออยู่มีแค่กระเป๋าเสื้อผ้า” 

“อะไรนะ แล้วคุณแจ้งความหรือยัง” อวัชตกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่าเกิดอะไร 

กับเธอก่อนหน้าจะมาที่นี่	

ณดาขมวดคิ้วมุ่น เพราะไม่คิดว่าเขาจะเห็นเรื่องที่เธอโดนกระชากกระเป๋า 

สำคัญขนาดนี้ 

“ไม่ต้องงงหรอก ผมไม่ได้ห่วงอะไร ก็แค่ถามเฉย ๆ ไม่งั้นคุณจะหาว่าผม 

เป็นเจ้าหนี้ไร้มนุษยธรรม” อวัชทำหน้าขรึม

“อืม ฉันจัดการทุกอย่างแล้ว และกำลังจะกลับบ้านที่กรุงเทพฯ แต่คน 

ของคุณดันจับตัวมาซะก่อน”

“คุณจะกลับไปกรุงเทพฯทำไม ในเมื่อบ้านคุณอยู่ที่นี่” ยิ่งคุยกันอวัชก็ยิ่ง 

งง หรือว่าเธอจะความจำเสื่อมหลังศีรษะกระแทกผนังเรือ

ณดากลอกตาขึ้นฟ้าและถอนหายใจพรืด “โปรดฟังอีกครั้งนะ ฉันไม่ใช่  

เรณุกา ชัยธนากูร คนที่คุณต้องการตัว แต่ตอนนี้ไม่มีบัตรประชาชนมายืนยัน 

จริง  ๆ”

“งั้นผมก็ไม่เชื่อว่าคุณไม่ใช่เรณุกา” อวัชยักไหล่ 

“ฉันขอโทร.หาคนที่บ้านได้ไหมล่ะ ในเมื่อไม่มีบัตรประชาชนก็คงต้องใช้ 

วิธีนี้ยืนยัน” ณดายื่นข้อเสนอ

“ได้ เชิญครับ” เขาผายมือไปยังโทรศัพท์บนโต๊ะ

ณดายิ้มอย่างมีหวัง ‘ถ้าได้โทร.คุยกับคนที่บ้าน แล้วให้น้าเล็กกับพี่ปลาทู 

ช่วยพูด เขาจะต้องปล่อยฉันไปแน่’ หญิงสาวรีบกดเบอร์บ้านสวนเอื้ออิสระ และ 
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รอการตอบรับด้วยใจจดจ่อ

ทว่ารอจนสัญญาณตัดไปเองก็ยังไม่มีคนรับสาย ครั้นจะโทร.เข้าโทรศัพท์ 

มือถือพี่ชายและน้า เธอก็จำเบอร์ใครไม่ได้สักคน เพราะปกติกดโทร.จากรายชื่อ 

ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ จึงพยายามต่อสายเบอร์บ้านอีกครั้ง แต่เหมือนฟ้าจะไม่ 

เข้าข้าง เพราะผลยังเป็นเหมือนเดิม ดวงตาสีน้ำตาลหม่นแสงลงทันใด

“ไม่มีคนรับเหรอ”

“ไม่มี” หญิงสาวตอบเสียงเศร้าโดยไม่สบตาคนถาม ขณะความเงียบ 

ปกคลุมบรรยากาศ ณดาก็ฉวยโอกาสกดเบอร์ ๑๙๑ โดยไว

“ทำอะไรน่ะ” อวัชเห็นนิ้วเรียวกดเบอร์พอดี รีบดึงหูโทรศัพท์กลับมาวาง 

บนแป้น “ถ้าคิดจะแจ้งตำรวจจับผมละก็ ล้มเลิกความคิดซะ ผมคิดดอกเบี้ย 

เงินกู้ตามกฎหมาย และไม่ได้จับคุณมาทำร้าย เพราะงั้นไม่มีทางที่ตำรวจจะแจ้ง 

ข้อหาได้ คนที่เดือดร้อนก็มีแต่คุณนั่นละ ที่จะโดนข้อหาฉ้อโกงเจ้าหนี้ หลักฐาน 

ผมมีครบนะ ทั้งสัญญากู้เงิน เอกสารโอนเงิน และที่สำคัญที่สุด คลิปวิดีโอที่ 

คุณบอกให้ทางเราไปจับตัวมาทำงานได้ทันที ถ้าคุณไม่มาตามสัญญา เห็นไหมว่า 

ผมไม่ได้ทำผิดเลย เพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะติดคุก จะกลายเป็นคุณที่เข้าคุกเอง”  

อวัชยิ้มกริ่มอย่างผู้เหนือกว่า ทั้งที่จริง  ๆ  ถ้าขึ้นศาล เขาอาจเป็นฝ่ายเสียเปรียบ 

เรื่องที่ลูกน้องเอาปืนจี้ขู่เธอ

“นี่คุณขู่ฉันเหรอ อย่านึกว่าฉันไม่รู้กฎหมายนะ ถึงจะเป็นลูกหนี้ แต่ก็ 

สามารถแจ้งความเจ้าหนี้ที่ทวงหนี้โหดและข่มขู่ได้ ไหนล่ะคลิปวิดีโอที่ว่า กลัว 

จะพูดลอย  ๆ  ขู่มากกว่า”

อวัชหัวเราะตาพราว “สิ่งที่ผมพูดไม่ถือเป็นการข่มขู่ ในเมื่อลูกหนี้ไม่จ่าย 

หนี้ ผมก็มีสิทธิ์ฟ้องศาลหรือแจ้งตำรวจเหมือนกัน ส่วนคลิปวิดีโอ ถ้าอยาก 

ดูว่าตัวเองพูดอะไรไว้ ผมก็จะเปิดให้ดู” มือหนาหยิบสมาร์ทโฟนมากดก่อนส่งให ้

เธอ

“โอเค อยากอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานใช่ไหม เชิญเลย เอาเป็นวิดีโอนะ  

จะได้ชัดเจน!” เสียงนั้นดังขึ้นเมื่อคลิปเริ่มเล่น

ณดาอ้าปากค้าง เพราะภาพเคลื่อนไหวของเรณุกาเหมือนเธอมากกว่า 
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รูปถ่ายหลายเท่า ยิ่งกล้องซูมใบหน้าฝ่ายนั้น ก็ยิ่งเห็นว่าเครื่องหน้าเหมือนกัน 

เป๊ะ ทว่าท่าทางคนในคลิปดูแก่นและแกร่งกว่าเธอมาก

“ฉัน…เรณุกา ชัยธนากูร ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า ถ้าภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

ไม่ไปทำงานใช้หนี้ที่ เกาะจันทวา พวกนายมาจับฉันได้เลย รับรองว่าไม่หนี  

ไม่หลบ!” 

อวัชฉวยเอาโทรศัพท์มือถือกลับไปพร้อมยิ้มมุมปาก “ชัดเจนไหม ขอย้ำ 

อีกครั้งนะว่า ถ้าคุณแจ้งตำรวจก็เท่ากับหาเรื่องให้ตัวเองติดคุก เพราะคุณบอก 

ให้ทางเราจับตัวมาเอง แถมยังผิดสัญญาจ่ายหนี้ด้วย”

“ไม่แจ้งก็ได้ แต่ฉันไม่ใช่เรณุกาอยู่ดี” ณดาพูดให้ชายหนุ่มตายใจ เรื่อง 

อะไรจะต้องกลัวคำขู่ ถ้าตำรวจจับเธอไปจริงก็ดี เพราะจะได้ให้พี่ชายกับน้ามา 

ช่วยยืนยันว่าเธอไม่ใช่เรณุกา แต่ปัญหาก็คือ เมื่อไรจะหาโอกาสใช้โทรศัพท์ 

ได้อีกน่ะสิ

“ไม่รู้ละ ระหว่างรอกระเป๋าและบัตรประชาชนคืนมายืนยันว่าคุณคือ  

ณดา เอื้ออิสระ คุณก็ทำงานไปพลาง ๆ ก่อนแล้วกัน ถ้าสุดท้ายผลออกมาว่าคุณ 

ไม่ใช่ลูกหนี้ผม ผมจะชดใช้ค่าเสียหายให้เต็มที่ และปล่อยคุณไปทันที” เขา 

ยื่นข้อเสนอที่ไตร่ตรองแล้วว่ายุติธรรมที่สุด แต่ใจยังเชื่อเต็มร้อยว่าคนตรงหน้า 

คือเรณุกา ชัยธนากูร ที่พยายามโกหกเพราะไม่อยากทำงานใช้หนี้

“คุณปล่อยฉันตอนนี้เลยก็ได้ เพราะยังไงฉันก็ไม่ใช่เรณุกา”

“ผมจะทำยังไงให้คุณเลิกโกหกดีนะ” อวัชส่ายหน้าระอา 

“ฉันไม่ได้โกหก ให้สาบานก็ได้” ณดาพยายามยืนยันอย่างหนักแน่น  

แม้ว่าคำพูดของเธอจะไม่ต่างจากสายลมที่พัดผ่านหูชายหนุ่มโดยไร้ความหมาย

“ยอมทำงานเถอะคุณเรณุกา ไม่ต้องพยายามเถียงให้เหนื่อยอีกแล้ว งาน 

ที่ผมให้ทำก็งานปกตินี่แหละ แล้วผมก็ไม่ใช่เจ้าหนี้ใจร้ายที่จะใช้คุณทำงานตลอด  

๒๔ ชั่วโมงด้วย คุณใช้หนี้หมดเมื่อไหร่ก็ไปจากเกาะจันทวาได้ทันที” 

“ถ้าฉันเป็นเรณุกา ฉันคงยอมทำงานให้คุณ แต่นี่ฉันไม่ใช่ ทำไมต้อง 

ยอมรับกรรมแทนคนอื่นด้วยล่ะ” 

“ยังไงก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนอื่นใช่ไหม คุณเรณุกา”



21

จันทร์แกล้งดาว

“โอ๊ย! ฉันจะพูดยังไงให้คุณเข้าใจดีนะ ฉันหน้าเหมือนเรณุกาก็จริง แต่ 

ฉันไม่ใช่เธอ” หญิงสาวรู้สึกอึดอัดจนอยากตะโกนออกมาดัง  ๆ  เพื่อระบาย 

“เรณุกามีฝาแฝดเหรอ” 

“ฉันกับเรณุกาอาจบังเอิญเป็นแค่คนที่หน้าคล้ายกันมาก  ๆ แต่ไม่ได้เป็น 

ฝาแฝดกัน” 

ตั้งแต่จำความได้ ดวงหทัยไม่เคยบอกว่าเธอมีพี่น้องฝาแฝด มีแต่ณดนัย 

พี่ชายเพียงคนเดียว แต่ก็อดสงสัยเรื่องจี้ทองคำขาวรูปปลานั่นไม่ได้อยู่ดี ทำไม 

เรณุกาถึงมี ทั้งที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเอื้ออิสระ

อวัชหรี่ตามองหญิงสาวอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยเสียงหนักแน่น “ยังไงผม 

ก็ไม่เชื่อ!” 


