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คำนำนักเขียน

นิยายชุดเกาะรัก เป็นการทำงานร่วมทีมกับเพื่อนนักเขียน 

อีกสามท่าน ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เนื่องจากน้องๆ แต่ละคน 

พดูคยุปรกึษากนัอยา่งสนกุสนาน จากทีไ่มรู่จ้กักนักก็ลายเปน็เพือ่นสนทิ 

ไปในที่สุด ชุดนี้จะมีสถานที่หลักซึ่งใช้เป็นจุดศูนย์รวมของนิยาย 

ทั้งสี่เล่มก็คือ ‘เกาะไข่มุก’ ซึ่งเป็นเกาะที่สมมติขึ้นมา เหตุการณ์ส่วนใหญ่ 

ของนยิายแตล่ะเลม่จะดำเนนิเรือ่งอยูใ่นเกาะนีป้ระมาณเกา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์ 

ดังนั้นถ้าเราจะเรียกกันเล่นๆ ในกลุ่มนักเขียนทั้งสี่คนว่าเกาะหรรษาก็น่า 

จะได้ เพราะทั้งพระเอกนางเอกทุกเรื่องจะพบรักกันที่เกาะแห่งนี้ และ  

‘ทะเลหวาม’ กเ็ปน็เลม่แรกของชดุเกาะรกั เนือ้หาจะไมห่นกัมาก แตจ่ะเนน้ 

ความสนุกสนาน สดใส วาบหวามตามสไตล์ของนิยายโรมานซ์ค่ะ

สุดท้ายขอขอบคุณทีมงานจัดทำหนังสือ ขอบคุณ บก. โป่ง และ 

กอง บก. ของสำนกัพมิพม์ายดรมี (ในเครอืสถาพรบุค๊ส)์ ขอบคณุนอ้งออย 

น้องปลา และน้องโม ซึ่งเป็นทีมนักเขียนในชุดเกาะรัก และที่ขาดไม่ได้ 

เช่นเดิมคือ ขอบคุณนักอ่านทุกท่านที่เกื้อกูลและอุดหนุนกันตลอดมา 

ด้วยความรักจากใจ
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สีตลา เอื้ออังกูร เพิ่งเก็บบัตรเชิญปริศนาใส่ในกระเป๋าถือของ 

ตัวเองได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแท้ๆ แต่แล้วเธอก็ต้องมาพบข่าวด่วนที่ชวน 

ตื่นเต้นซึ่งประจวบเหมาะกันอย่างไม่น่าเชื่อ...

อาชีพของหญิงสาวตอนนี้คือเป็นคนจัดเตรียมเสื้อผ้าให้แก่ 

นักแสดงในกองถ่ายภาพยนตร์ ในสายตาคนอื่นซึ่งไม่สนิทกับหญิงสาว 

แล้ว สีตลาเป็นคนพูดน้อย โดยเฉพาะช่วงระหว่างการทำงาน แต่นั่น 

เป็นบุคลิกซึ่งแตกต่างจากตัวตนของเธอที่สุด ไม่มีใครทราบว่าคอสตูม 

สาวซึ่งมักจะแต่งกายในชุดง่ายๆ อย่างเสื้อยืดกางเกงยีนเข้ารูปดูทะมัด 

ทะแมงที่ต้องคอยวิ่งร่อนรอบกองถ่ายคนนี้ แท้จริงแล้ว ภายใต้ใบหน้า 

ที่ไร้สีสันจากเครื่องประทินผิว เธอนั้นพูดเก่งและเฮฮาจนถึงขั้นที่ว่า 

เพื่อนสนิทเคยสั่งให้เธอหยุดพูด

...ขณะหญิงสาวยังนั่งงุนงงอยู่กับเรื่องที่เพิ่งได้ยิน พร้อมๆ กับ 

นึกถึงบัตรเชิญใบนั้น เธอก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อได้ยินเสียงทวงถามจาก 

คนที่ยืนอยู่เบื้องหน้า

“ว่าไง คุณอี๊ด”

“คะ” หญิงสาวซึ่งขานรับดูเหมือนยังงุนงง จนเทิดไทต้องพูดซ้ำ 

ด้วยท่าทางตื่นเต้น 

“คณุคดิวา่ผมโชคดมีัย้ ทีจู่่ๆ  กไ็ดไ้ปถา่ยหนงัในสถานทีท่ีผ่มอยากไป 
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มากที่สุด...เกาะไข่มุก”

“เกาะหรือคะ?”

“ใช่ ตอนนี้ผมคิดว่าจะพาตากล้องกับคนเขียนบทไปดูสถานที่กัน

ก่อน ว่าแต่ทำไมคุณถามย้ำ หรือว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคุณไม่สนใจ

ฟังเลยใช่มั้ย”

น้ำเสียงค่อนข้างขุ่นของผู้กำกับทำให้สีตลาต้องหน้าจ๋อย แต่เมื่อ 

เธอรูว้า่จะมโีอกาสไดไ้ปสำรวจสถานทีท่ีเ่กาะไขม่กุเทา่นัน้ หญงิสาวกร็บีพดู 

เป็นต่อยหอยทันที

“เปลา่นะคะ เปลา่...อีด๊สนใจมากเลยคะ่ พอดมีวัแตน่กึถงึงานนะ่คะ่” 

เธอปฏิเสธเสียงหลงแล้วรีบพูดเสียงอ่อนเสียงหวานทันที “ผู้กำกับขา 

ผู้กำกับโชคดีมาก แต่ถ้าผู้กำกับอยากโชคดีขึ้นไปอีก อี๊ดขอไปด้วยคน 

นะคะ น้า...”

“มันยังไง ถ้าผมเอาคุณไปด้วยจะโชคดีขึ้นตรงไหน”

“แหม...ผูก้ำกบัไมรู่อ้ะไร อีด๊นะ่ไมใ่ชข่ีไ้กน่ะคะ เพราะมคีนเขาเหน็ 

ความสำคัญของอี๊ดเหมือนกัน”

หญิงสาวพูดท่าทางมีลับลมคมใน ทำให้เทิดไทต้องทรุดตัวลงนั่ง 

ใกล้ๆ อีกฝ่าย ก่อนจะหัวเราะเบาๆ เพราะขำกับคำพูดของเธอ

“คุณพูดเรื่องอะไรน่ะ ช่วยขยายความหน่อยซิ”

“บัตรเชิญไงคะ อี๊ดได้บัตรเชิญไปงานเปิดตัวของเกาะไข่มุกด้วย” 

เธอพูดโอ่ก่อนจะหยิบบัตรเชิญในกระเป๋าแล้วเอามากางอ่านให้เขาฟัง

“ในโอกาสทีเ่กาะไขม่กุเปดิตวัเพือ่ใหค้นเขา้มาทอ่งเทีย่ว ทางรสีอรต์ 

...จึงจัดงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน ตลอดจนผู้มีเกียรติและขอเชิญให้ 

ร่วมงานในวันที่...แล้วก็ลงชื่ออี๊ดค่ะ”

เธออ่านจบแล้วแกว่งบัตรสีฟ้าน้ำทะเลตรงหน้าเทิดไท แต่เมื่อ 

อีกฝ่ายจะคว้ามาอ่าน หญิงสาวก็จับยัดลงกระเป๋าดังเดิมพร้อมทำหน้า 

ยิ้มๆ ผู้กำกับใหญ่จำประโยคที่หญิงสาวอ่านได้ เพราะเขาเองก็เคย 

ตวัอย่าง
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ผ่านตามาก่อน เทิดไทจึงเอ่ยถามหญิงสาวอย่างสงสัย

“ผมก็ได้บัตรเชิญแบบนี้เหมือนกัน นี่คุณอี๊ด คุณไปรู้จักกับ 

คุณวินธัยตั้งแต่เมื่อไหร่”

“คุณวินธัยไหนคะ” เธอย้อนถาม แต่เมื่อเห็นเขาขมวดคิ้วมากขึ้น 

หญิงสาวจึงเสหัวเราะก่อนจะเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้ม

“อุ๊ย! ขอโทษค่ะ อี๊ดล้อเล่น ความจริงอี๊ดสนิทกับคุณวินธัย 

ม้ากมากค่ะ ให้อี๊ดไปด้วยนะคะ เผื่อจะช่วยเหลืออะไรผู้กำกับได้บ้าง  

อีกอย่าง อี๊ดอยากไปเห็นสถานที่ก่อนไปงานเลี้ยงน่ะค่ะ”

“สนิทอย่างนั้นหรือ แปลกมาก เพราะปกติคุณวินธัยแทบจะ 

ไมไ่ปพบใครดว้ยซำ้ กจิการเขาอาจจะมเียอะแยะและกย็งัเปน็เจา้ของทีด่นิ 

บนเกาะเกือบทั้งหมด แต่ไม่เคยมีใครเอาเขามาลงข่าวได้ แล้วคุณอี๊ดไป 

รู้จักเขาตอนไหน”

ท่าทางติดใจสงสัยของเทิดไทขณะกล่าวถึงผู้ชายคนนั้นทำเอา 

หญิงสาวอ้ำอึ้ง แต่เธอก็เอาตัวรอดไปได้ตามเคย

“เพือ่นของเพือ่นนะ่คะ่ เราสนทิกนัด”ี เธอรบัโมเม กอ่นจะเอย่ขอรอ้ง 

เทิดไทอีกครั้ง

“นะคะ ใหอ้ีด๊ไปดว้ย ขอรอ้งละคะ่ อีด๊อยากรว่มงานกบัหนงัเรือ่งนี้ 

ของผูก้ำกบัจรงิๆ แตถ่า้ผูก้ำกบัไมใ่หอ้ีด๊รว่มงานดว้ย กข็อตดิไปเกาะไขม่กุ 

นะคะ เพราะอ๊ีดไม่รู้จักท่ีน่ันเลย ถ้าได้ไปพร้อมกับกองสำรวจ อ๊ีดคงสบายใจ 

น่ะค่ะ”

“โอเค คุณจะไปก็ได้ แต่ผมให้แค่ติดไปร่วมดูสถานที่ก่อนนะ 

เดี๋ยวพอถึงเวลาทำงานจริงๆ ค่อยมาว่ากันอีกที”

“ขอบคุณค่ะ ผู้กำกับใจดีมาก”

หญิงสาวยิ้มอย่างโล่งอกเมื่อรู้ว่าเทิดไทยอมให้เธอติดกองสำรวจ

ไปด้วย

“เอ้อ ว่าแต่หนังที่ผู้กำกับจะถ่ายทำชื่อเรื่องอะไรหรือคะ”

ตวัอย่าง
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“เกาะรัก”

สตีลาไดย้นิชือ่ภาพยนตรแ์ลว้กอ็ดหวัเราะในใจไมไ่ด ้ชือ่นีใ้นความ 

รู้สึกของเธอก็คือ มันเชยมาก แต่เรื่องอะไรจะตำหนิให้เขารับรู้ เดี๋ยวเธอ 

ก็ได้อดไปด้วยเท่านั้น

“ถามได้มั้ยคะ ในเมื่อผู้กำกับบอกว่าอยากไปถ่ายทำที่เกาะนี้มาก

ที่สุด แต่ทำไมถึงเพิ่งจะไปล่ะคะ”

“เกาะนี้น่ะผมอยากไปถ่ายทำมานานแล้ว แต่ติดปัญหาตรงที่ว่า 

เมื่อก่อนที่พักบนเกาะหายากชะมัด เครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่มี 

ไฟฟา้กแ็ทบไมม่ใีช ้ตอ้งใชไ้ฟปัน่ หนำซำ้ความปลอดภยักไ็มช่วนใหม้ัน่ใจ  

ผมจำเป็นต้องหยุดความคิดไปหลายปี แต่อยู่ๆ ก็เหมือนฟ้าเข้าข้างผม 

เพราะคุณวินธัยแจ้งมาว่า ตอนนี้เกาะนั่นเริ่มเจริญแล้ว เขายินดีให้ความ 

ช่วยเหลือ รวมทั้งจัดหาเรื่องที่อยู่ที่กินให้เรียบร้อยอีกด้วย ดูสิ โอกาส 

ดีๆ มาถึงผมแบบนี้ ถ้าไม่ไปผมก็ต้องเสียโอกาสให้คนอื่น”

คำร่ายยาวอย่างปลื้มอกปลื้มใจของเทิดไท รวมถึงดวงตาที่เปล่ง 

ประกายอย่างสมหวัง ทำให้สีตลาชักอยากเห็นเกาะไข่มุกขึ้นมาบ้าง... 

เขาชมขนาดนี้เธอไม่ไปคงไม่ได้แล้ว

“เราคงต้องรีบไปรีบกลับ เพราะผมต้องกลับมาเตรียมงานแบบ 

ฉุกละหุก พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางตอนเช้า”

“ได้ค่ะผู้กำกับ พรุ่งนี้พบกันหน้าตึกสำนักงานนะคะ อี๊ดจะมารอ 

ตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะ”

“โอเค เวลาคงประมาณนั้นแหละ ถ้าคุณมาช้าผมไม่รอนะ”

“ค่ะ อี๊ดจะตั้งนาฬิกาไว้เลยค่ะรับรองไม่มีพลาด”

เธอรับคำแล้วลอบถอนหายใจโล่งอก เมื่อร่างสันทัดของผู้กำกับ

เทิดไทลุกขึ้นแล้วเดินจากไป เธอไม่คิดว่าจะมีโอกาสไปเกาะไข่มุกง่ายๆ  

แบบนี ้เพราะครัง้แรกหญงิสาวยงัลงัเลอยูว่า่ เธอจะทำอยา่งไรกบับตัรเชญิ 

ใบนั้น...

ตวัอย่าง



bigger   9   

ความจริงบัตรสีฟ้าสดสวยที่อยู่ในกระเป๋านั้นไม่ได้ระบุชื่อเธอ 

แม้แต่น้อย แต่ระบุว่าเชิญคุณอินทุกร เอื้ออังกูร ซึ่งเป็นพี่สาวของเธอ

สีตลากับอินทุกรอยู่กันสองคนพี่น้องเพราะพ่อแม่เสียมาสามปี 

แล้ว พี่สาวเป็นคนส่งเธอเรียนปีสุดท้ายด้วยการทำงานเป็นคอสตูมใน 

กองถ่าย ช่วงหลังๆ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ห่างเหินเนื่องจากเธอต้อง 

เรียนหนัก พี่สาวก็ยังแทบไม่มีเวลาพักจากงาน

อินทุกรเคยทำงานเป็นคอสตูมให้กองถ่ายของเทิดไท เขาเป็น 

ผู้กำกับมือทองของยุค แต่จู่ๆ พี่สาวเธอก็ลาออกจากงานแล้วนำเธอ 

ซึ่งเพิ่งเรียนจบมาฝากไว้แทน ตอนนั้นสีตลาจำได้ว่าเคยถามพี่สาวว่าจะ 

ไปไหน คำตอบที่ได้จากใบหน้าสวยหวานของพี่สาวก็คือ ไปแต่งงาน 

ครัง้แรกเธอยงัคดิวา่พีส่าวอำ แตเ่มือ่ออกจากงานไดเ้พยีงสปัดาห์ 

เดียว รูปภาพพี่สาวที่ส่งมาให้คือ ภาพที่อินทุกรยืนคู่กับชายคนหนึ่ง

ในชุดแต่งงาน ทั้งสองหน้าตายิ้มแย้ม เธอถึงกับอึ้งเพราะคาดไม่ถึง...

ว่าพี่สาวจะแต่งงานกับคนแก่

หญงิสาวยงัไมเ่ขา้ใจจนบดันีว้า่ ชายแกค่นนัน้ทีพ่ีส่าวแตง่งานดว้ย 

เป็นใคร และทั้งคู่ไปรักใคร่ชอบพอกันตอนไหน ทำไมเธอซึ่งเป็นน้องถึง 

ไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อย แต่เรื่องที่เธอสงสัยก็ยังนับว่าน้อยกว่าประโยคสั้นๆ  

ที่เขียนติดอยู่หลังรูป “พี่แต่งงานแล้ว และอยู่ที่เกาะจ้ะ”

สีตลาอ่านแล้วก็โมโหพี่สาวเป็นอย่างมาก เกาะในประเทศไทยมี 

เป็นร้อยๆ เกาะ เธอจะรู้ได้อย่างไรว่าอินทุกรอยู่เกาะไหน ดังนั้นตลอด 

ระยะเวลาเกอืบสองปทีีผ่า่นมา เมือ่ใดทีส่ตีลามโีอกาส เธอกจ็ะใชเ้วลาวา่ง 

หาข้อมูลของเกาะต่างๆ รวมถึงสืบหาตัวพี่สาวไปด้วย และตอนนี้โอกาส 

ก็คล้ายจะเข้าข้างเธออีกครั้ง เพราะจู่ๆ บัตรเชิญซึ่งระบุชื่อพี่สาวเธอ 

ส่งมาหา สีตลาคิดว่าเกาะนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอินทุกรอยู่บ้าง  

ดังนั้นเธอจึงรีบคว้าโอกาสด้วยการสวมรอยไปพร้อมกับเทิดไทที่เข้ามา

บอกข่าวพอดี

ตวัอย่าง
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หญิงสาวขับรถคันเล็กกลับบ้านแล้วเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไป 

เพียงไม่กี่ชุด เพราะเทิดไทบอกว่ากองสำรวจจะอยู่ที่นั่นแค่ไม่กี่คืน  

ดังนั้นเธอจึงไม่อยากเอาข้าวของไปมากให้วุ่นวาย ก่อนเข้านอนคืนนั้น 

จู่ๆ สีตลาก็หันไปกราบรูปพ่อแม่ หญิงสาวเอ่ยด้วยเสียงท้อแท้ราวจะ 

ขอร้องให้คนในรูปช่วย

“คุณพ่อคุณแม่คะ หนูอยากเจอพี่อินมาก หนูเป็นห่วงเขา ครั้งนี้ 

หนูคิดว่าอาจจะได้พบกับพี่อินก็เป็นได้ ยังไงคุณพ่อกับคุณแม่ช่วยหนู 

ด้วยนะคะ”

สีตลาก้มลงกราบกับพื้นก่อนจะเข้านอนด้วยความรู้สึกตื่นเต้น 

ระคนคาดหวงั...เธอคดิอยา่งทีบ่อกพอ่กบัแมไ่วจ้รงิๆ เพราะเธออยากเจอ 

อินทุกรใจจะขาด เนื่องจากไม่ได้ข่าวคราวของผู้เป็นพี่สาวมานาน... 

หญิงสาวหลับไปพร้อมกับความคาดหวังในวันพรุ่งนี้

รุ่งขึ้น เธอออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปยังจุดนัดพบ

รถตูซ้ึง่บรรจกองสำรวจจำนวนหกคนเริม่แลน่ออกจากกรงุเทพฯ  

แล้วขับไปเรื่อยๆ ในความมืดจนเข้าสู่ตัวจังหวัดตราดในยามเช้า กระทั่ง 

ถึงท่าเรือเพื่อข้ามไปยังเกาะ และแล้วสีตลาก็เริ่มหวั่นวิตก เธอพยายาม 

เกบ็อาการไวโ้ดยไมใ่หใ้ครรู ้แตเ่มือ่เทดิไทชกัชวนใหท้กุคนลงเรอืเพือ่ขา้ม 

ไปเกาะเท่านั้น หญิงสาวก็ออกอาการแข้งขาสั่นตั้งแต่เรือเริ่มออกจากท่า

“เราไม่กลัว ไม่มีอะไรน่ากลัวสักนิด ทะเลสวยจะตายเห็นมั้ยอี๊ด” 

เธอพมึพำปลอบตวัเอง ทัง้ๆ ทีน่ัง่เกรง็อยูก่ลางเรอืลำใหญ ่แถมยงักม้หนา้ 

ลงต่ำจนแทบจะติดเข่าอยู่รอมร่อ

“เป็นอะไรยะ เล่นของอยู่หรือไงหล่อน”

“เปล่าค่ะ อี๊ดฟังเพลงต่างหากล่ะคะคุณเจิด” เธอปฏิเสธสีหน้า 

ซีดเซียว

“ไหนเพลงอะไรขอฟังหน่อยซิ”

ตวัอย่าง
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บรรเจิด ซึ่งเรียกตัวเองว่าเจิดจรัส เป็นสาวประเภทสองและเป็น 

ชา่งแตง่หนา้นกัแสดง ทีจ่รงิแลว้ หลอ่นไมม่สีว่นรว่มในการเดนิทางกบัทมี 

กองสำรวจครั้งนี้ แต่เพราะไปอ้อนวอนพร้อมบีบนวดผู้กำกับจนอีกฝ่าย 

อ่อนใจหรือรำคาญก็ไม่อาจทราบได้ ท้ายที่สุดเทิดไทก็ยินยอมให้หล่อน

ตามมาด้วย

เจิดจรัสกึ่งทักทายกึ่งกระแนะกระแหนหญิงสาวที่นั่งหน้าเซียว  

แล้วรีบดึงสายสีดำเล็กๆ ออกจากหูของสีตลาก่อนจะยัดเข้าหูตัวเอง 

อย่างถือวิสาสะ แต่แค่ประโยคแรกที่ได้ยินเท่านั้น เจ้าหล่อนก็ร้องกรี๊ด

“นะโม ตัสสะ...”

“ต๊าย นี่หล่อนแช่งพวกเรารึไง อยากให้เรือ...”

“เบาๆ ค่ะพี่เจิด” เธอปรามและยื่นมือไปปิดปากอีกฝ่ายไว้ แต่ 

เจิดจรัสก็ปัดทิ้งแล้วกระซิบเสียงขุ่นตาเขียว

“เบาได้ยังไง หล่อนฟังพระสวดขณะเดินทางเนี่ยนะ บ้าหรือ 

เปล่า”

“พี่เจิดกดปุ่มผิดมั้งคะ เมื่อครู่อี๊ดยังฟังเพลงอยู่เลย มาค่ะเดี๋ยว 

อี๊ดเปิดให้ฟังใหม่นะคะ”

“ฉันไม่ฟังแล้วย่ะ อยู่ห่างๆ หล่อนไว้ดีกว่า คนอะไรไม่รู้”

สีตลายิ้มแหยเมื่อถูกอีกฝ่ายค้อนขวับก่อนจะเดินหนีไปที่อื่น  

และแน่นอนเธอรู้ดีว่าเจิดจรัสต้องสอดส่ายสายตาหาหนุ่มล่ำสักคน 

บนเรือแหงๆ สิ่งที่หญิงสาวคิดไว้ไม่ผิดพลาด หลังจากสะบัดหน้าหนี 

จากเธอไป สีตลาก็เห็นเจิดจรัสกระแซะกับหนุ่มคนหนึ่งแถวๆ รั้วเหล็ก 

ด้านข้างของเรือ เสียงวี้ดว้ายของหล่อนคล้ายจะช่วยดึงให้เธอรู้สึกดี 

ขึ้นมาบ้าง เพราะอย่างน้อยหญิงสาวก็รู้สึกว่ายังดีกว่าต้องนั่งฟังเสียง 

คลื่นกระทบเรือ ซึ่งมันน่ากลัวที่สุดสำหรับเธอ

ตวัอย่าง
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เกาะเล็กๆ ที่เห็นตอนอยู่บนเรือค่อยๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อเข้าใกล้ และแค่เรือโดยสารจอดเทียบท่าได้เท่านั้น สีตลาก็ผวาเข้าหา 

กราบเรืออย่างสุดกลั้น...เธอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วในตอนนี้ เพราะ 

ต่อให้วิวจะสวยแค่ไหน หรือต่อให้เสียงร้องโวยวายของช่างไฟหนุ่ม 

จอมโอเวอ่รอ์ยา่งนกจะสง่เสยีงรอ้งกบัอะไรบางอยา่ง สตีลากย็งัคงอาเจยีน 

อยา่งเอาเปน็เอาตายโดยไมส่นใจสิง่ใดทัง้สิน้ หญงิสาวจงึไมรู่ว้า่ทัง้เทดิไท  

รวมถึงทีมเจ้าหน้าที่กองถ่ายภาพยนตร์ขนาดย่อมๆ ได้กรูกันลงจากเรือ 

ข้ามเกาะอย่างรวดเร็วไปหมดแล้ว

“ล้างหน้าแล้วเอาน้ำนี่กลั้วคอสักหน่อย คุณน่าจะดีขึ้น”

เสียงห้าวของผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยแนะนำพร้อมกับยื่นขวดน้ำเข้า 

ใกลใ้บหนา้ทีก่ม้ตำ่ของหญงิสาว เธอไมไ่ดม้องเขาดว้ยซำ้ขณะรบัขวดนำ้มา  

ได้แต่พึมพำผ่านดวงตาที่เอ่อน้ำ

“ขอบคุณค่ะ”

“ลงเรือครั้งแรกหรือเปล่า” น้ำเสียงนุ่มนวลยังชวนคุยเหมือน 

ห่วงใย

“เปล่าค่ะ เคยหลายครั้งแล้ว แต่ฉันก็เมาเรือทุกครั้ง”

เธอตอบเสียงเบาหวิวขณะเทน้ำลงบนฝ่ามืออีกรอบ และเมื่อ 

สีตลาเงยหน้าขึ้นเพื่อจะขอบคุณใครคนนั้น หญิงสาวก็ต้องกวาดสายตา

ไปรอบตัวอย่างงุนงง...

‘เขา’ คนที่ช่วยยื่นน้ำให้เธอหายไปแล้ว และสีตลาก็ไม่รู้ว่าคนใจดี 

คนนั้นเป็นใครด้วย หญิงสาวเดินออกจากจุดเดิมและพยายามมอง 

แผ่นหลังชายหนุ่มซึ่งเดินนำหน้าอยู่หลายคนอย่างสงสัย...กว่าสีตลา 

จะอาการดีขึ้นเพราะได้น้ำกลั้วคอจนหายจากอาการขมปากแล้วเดินโซเซ 

ลงจากเรือไปตามสะพานไม้ เธอก็พบว่าเมื่อไปถึง เทิดไทกำลังสนทนา 

อยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งอย่างรื่นเริงเบิกบาน

“ผมดีใจมากที่คุณวินธัยให้เกียรติมารอรับถึงที่นี่”

ตวัอย่าง
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“ยินดีที่ได้รู้จักคุณเทิดไทเช่นกันครับ แต่ผมไม่ใช่คุณวินธัย”

“อา้ว!” ผูก้ำกบัอทุานเสยีงดงั ทำใหผู้ร้ว่มทมีพลอยทำหนา้เหลอหลา 

ไปด้วย

“ท่านติดธุระสำคัญ เลยให้ผมมาต้อนรับพวกคุณแทน หวังว่า 

คุณเทิดไทคงไม่ถือสา”

“โธ่! จะถือได้อย่างไรกันครับ แค่คุณมารับเราก็ดีใจจะแย่แล้ว”

“ถา้อยา่งนัน้เชญิทีร่ถเลยนะครบั มอีะไรสงสยัเดีย๋วเราคอ่ยคุยกนั 

ระหว่างทาง”

“พวกเราเอารถตู้มาครับ ผมเชิญคุณไปนั่งกับเราดีกว่า”

ชายหนุ่มร่างสูงผายมือไปยังรถสามคันซึ่งจอดอยู่ไม่ไกลและ 

ส่งยิ้ม แล้วเขาก็เดินไปบอกคนขับรถทั้งสามที่รออยู่ให้ขับนำไปก่อน 

เทดิไทเดนินำหนา้ไปยงัรถทีเ่พิง่ขบัลงมาจากเรอื ทำใหทุ้กคนตอ้งเรง่ฝเีทา้ 

ตามกันจ้าละหวั่น พร้อมกับพูดคุยกันไปอย่างครื้นเครง ก่อนจะแย่งกัน 

ขึ้นรถอย่างสนุกสนาน เว้นแต่สีตลาเท่านั้นที่รู้สึกแปลก จนต้องยืนนิ่ง 

ไป...

หญิงสาวเดินรั้งท้ายคณะ จังหวะที่เธอกำลังจะก้าวขึ้นรถตู้สีขาว 

ซึ่งประตูเปิดกว้างรออยู่ สีตลาก็มองผ่านไปยังด้านข้างเพื่อมองชายหนุ่ม 

คนที่มารอรับอีกครั้ง...รอยยิ้มแปลกๆ ของเขา รวมถึงดวงตาดำเข้มที่ 

มีริ้วรอยวิตกบางอย่างเหมือนจะฉายแวบขึ้นมาขณะมองเธอ และเพราะ 

สายตาคู่นั้น ทำเอาสีตลาต้องหยุดนิ่งจนถูกเร่ง

“เร็วสิยะยายสี ตอนนี้คุณพี่เจิดหิวแล้วนะคะ”

“คะ่ๆ” เธอรบัคำเสยีงรวัแลว้ขึน้รถพรอ้มปดิประต ูชายหนุม่คนนัน้ 

ขึ้นไปนั่งคู่กับคนขับด้านหน้าเพื่อบอกทาง

“คณุเจดิเรยีกซะนา่เกลยีด นอ้งเขาชือ่เลน่วา่อีด๊นะครบั” ชา่งไฟหนุม่ 

ชะโงกมาบอกยิ้มๆ

“อุ๊ย อี๊ดแอ๊ดอะไร เรียกสีง่ายกว่าตั้งเยอะ สีที่ย่อมาจากสีตลาไง 

ตวัอย่าง
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ตรงตัวเป๊ะใช่มั้ยฮะ”

“แหมคุณเจิดครับ ถ้ามีคนเรียกคุณพี่ว่าบรรเจิด คุณพี่จะโกรธ 

หรือเปล่า”

“เอ๊ะ แกจะเถียงแทนทำไมเนี่ย แต่ว่าก็ว่าเถอะ หน้าตาอย่างฉัน 

ใครจะมาเรียกว่าบรรเจิด ทุกคนต้องเรียกฉันว่าเจิดจรัส ถึงจะสมกับ 

ความงามของเดี๊ยน จริงมั้ยฮะคุณสีขา”

เสียงหัวเราะแหลมเล็กของเจิดจรัสไม่ได้ทำให้สีตลาโกรธสักนิด  

เพราะหญงิสาวเจอกบัมกุจกิกดัอยา่งนีม้าจนชนิ และกเ็ปน็เทดิไทเชน่เดมิ 

ที่ช่วยเบรกการถกเถียงของลูกน้อง ด้วยการชวนคนที่มารับพูดคุย

“ขอโทษนะครับ คุณชื่ออะไรครับ ผมจะได้เรียกถูก”

“บริรักษ์ครับ ผมเป็นเลขาฯ ของคุณวินธัย”

“ออ๋ เปน็เลขาฯ ถา้อยา่งนัน้คณุกน็า่จะรูเ้รือ่งของกองถา่ย” เทดิไท 

ถาม

“ทราบเป็นอย่างดีเชียวละครับ เพราะท่านสั่งงานผมไว้หมดแล้ว 

เดี๋ยวผมจะพาคณะของคุณไปทานอาหารก่อน หลังจากนั้นถึงจะออก 

สำรวจสถานที่คร่าวๆ เผื่อคุณจะได้ตัดสินใจอีกทีว่ายังอยากจะถ่ายหนัง 

ที่นี่อีกหรือไม่”

“มันเป็นความฝันของผม ถึงจะยังไม่เห็นสถานที่ทั้งหมด แต่ผม 

มั่นใจว่าจะต้องถ่ายหนังที่นี่ให้ได้สักเรื่องแน่ๆ ครับ”

เทิดไทพูดอย่างตื่นเต้นขณะมองออกไปนอกกระจกรถเพื่อชม 

ทิวทัศน์ระหว่างทาง

...นี่สินะ! สถานที่ในฝันสำหรับผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเขา... 

เกาะไข่มุก แม้จะเคยเห็นมาบ้างเพียงผิวเผิน ยังงดงามได้อย่างน่าพิศวง  

ถ้าเขาได้ลงไปสำรวจและเจาะลึกในรายละเอียดของสถานที่ เขายิ่งมั่นใจ 

ว่าภาพยนตร์เร่ืองน้ีต้องได้รางวัล อย่างน้อยๆ ก็รางวัลกำกับศิลป์ยอดเย่ียม

“ทานอาหารทีบ่า้นคณุวนิธยันะครบั ทา่นสัง่ใหร้บัรองคณะของคณุ 

ตวัอย่าง
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ที่นั่น”

“ได้ทั้งนั้นแหละครับ ผมไม่เรื่องมาก”

“ใช่ฮ่ะ เจิดจรัสทานที่ไหนก็ได้ ยิ่งคุณบริรักษ์จัดให้ ต่อให้เป็น 

ข้าวกล่องหรือข้าวเลี้ยงลิง เจิดทานได้ทั้งนั้นแหละฮ่ะ”

“แหม ผมจะใจร้ายกับคุณเจิดได้หรือครับ รับรองว่าอาหารต้อง

ถูกปากทุกคนแน่ๆ”

เจิดจรัส สาวประเภทสองซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังเริ่มทำตาปรอยทันที  

เมือ่ไดย้นิเสยีงทุม้นุม่นวลมาจากชายหนุม่ขา้งๆ คนขบั...พระเจา้! หลอ่น 

อยากจะรู้นักว่าอีตาล่ำบึ้ก หุ่นเท่พอๆ กับพระเอกภาพยนตร์คนนี้ จะมี 

เนือ้ในสดุยอดจดัจา้นแคไ่หน เดีย๋วเถอะ! ถา้มโีอกาสเมือ่ไร หลอ่นจะตอ้ง 

หลอกล่อผู้ชายคนนี้ให้ถอดเสื้อผ้ารุงรังนั่นออกจนได้สิน่า

“อุย๊ คณุรกัษข์า เจดิเจบ็ตาจงัเลยฮะ่ ไมรู่ว้า่โดนแมลงประหลาดๆ 

อะไรเข้าตาหรือเปล่า”

เรียกร้องความสนใจแล้วเจิดจรัสก็โน้มตัวไปด้านหน้า หมายจะ 

ให้บริรักษ์ช่วยดู แต่แล้วหล่อนก็ต้องสะดุ้งและค้อนขวับ เพราะผู้กำกับ

ดันจะเป็นห่วงเป็นใยนางขึ้นมาแทน

“เป็นอะไรคุณเจิด ผมดูให้เอามั้ย ไหนขอผมดูหน่อยซิ”

“มะ...ไม่ต้องแล้วฮ่ะผู้กำกับ เจิดหายแล้วฮ่ะ” หล่อนค้อนขวับ 

อย่างขัดใจ

“หายแลว้กช็ว่ยกนัดสูถานทีไ่ปพลางๆ ดว้ยนะ สว่นเลก็กช็ว่ยเกบ็ 

รูปไปด้วย”

“ทำอยู่ครับคุณเทิด”

ช่างภาพหนุ่มพึมพำตอบ โดยที่สายตายังจดจ่ออยู่กับกล้องซึ่ง 

จับภาพข้างทางไปด้วย เทิดไทซึ่งทอดสายตาไปเบื้องหน้าก็เอ่ยออกมา 

อีกครั้ง

“ถนนหนทางดูดีมาก ผมเคยมาที่นี่เมื่อสี่ปีก่อน ถนนยังเป็นดิน 

ตวัอย่าง
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ลูกรังอยู่เลย”

“อบต. เขาจดัการหมดแลว้ครบั เพราะคดิจะโพรโมตใหเ้ปน็แหลง่ 

ท่องเที่ยว เห็นว่าน่าจะทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านมากขึ้น”

“ก็น่าจะมากอยู่หรอก เมื่อก่อนผมเห็นแต่ฝรั่งทั้งนั้นที่มาเที่ยว  

คนไทยแทบไม่รู้จักเกาะไข่มุกเลยด้วยซ้ำมั้ง”

“ครบั คณุวนิธยัทา่นอยากชว่ยชาวพืน้บา้นดว้ย เพราะชาวมอแกน 

นับถือท่านมาก พวกนั้นจะฟังท่าน”

“ต๊าย! มีชาวมอแกนด้วยหรือฮะ” เจิดจรัสอุทาน

“รู้จักมอแกนหรือคุณเจิด” เทิดไทซักไซ้คนข้างๆ

“รู้จักสิฮะ” เจิดจรัสค้อนคนถามขวับแล้วเริ่มยกมือยกไม้พร้อม 

พูดเหมือนเพ้อฝัน “เจิดยังเคยคิดนะว่า สักวันอยากจะลงไปนอนอยู่ใน 

เรือบ้านนั่นสักที เพราะให้อารมณ์อิสรเสรีมากฮ่ะ”

“สงสัยงานนี้ต้องสนุกแน่ๆ ผมอยากมาถ่ายหนังเร็วๆ แล้วสิ อ้าว  

ว่าไงคุณอี๊ด นั่งเงียบไม่พูดไม่จาเชียวนะ”

“มองวิวข้างทางตามผู้กำกับสั่งอยู่ค่ะ”

สีตลาตอบง่ายๆ และเหมือนกลัวว่าเทิดไทจะไม่เชื่อ หญิงสาวจึง 

เปิดกระจกรถด้านที่ตัวเองนั่ง พร้อมกับยื่นหน้าออกไปมองอย่างจริงจัง

...เสยีงคนพูดคุยกนัภายในรถไดย้นิเพยีงแวว่ๆ เพราะในหูของเธอ 

ได้ยินแต่เสียงลมที่พัดผ่านจนอื้ออึง แล้วจังหวะที่รถแล่นผ่านต้นไม้ 

ร่มครึ้ม บ้านเล็กๆ หลังหนึ่งซึ่งมีคนจับกลุ่มอยู่หน้าบ้านก็เข้ามาสู่คลอง

สายตาของเธอ

หญิงสาวมองคนกลุ่มนั้นอย่างสนใจจนรถผ่านเข้าไปใกล้เรื่อยๆ  

กระทั่งพอจะเห็นได้ชัด เธอจึงเห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งยืน 

อยู่กลางกลุ่มคนที่ตัวเตี้ยผิวคล้ำ คล้ายจะส่งให้เขาคนนั้นดูสูงตระหง่าน 

มากขึ้น

“ช่วยขับช้าลงสักหน่อยเถอะครับ แถวนี้สวยมาก”

ตวัอย่าง
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เสียงผู้กำกับที่บอกอย่างได้จังหวะ ทำให้สีตลามองเห็นกลุ่มคน 

ทีย่นืระเกะระกะอยูห่นา้บา้นนอ้ยหลงันัน้อยา่งถนดัตา เสยีงหวัเราะหา้วลกึ 

แต่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขดังมาจากผู้ชายคนนั้น แต่เมื่อเขาเบือนหน้า 

มาช้าๆ ตามสายตาของคนอื่นๆ ในกลุ่ม สีตลาจึงเห็นเขาได้ชัดขึ้น

ริมฝีปากหยักลึกซึ่งแต้มยิ้มค่อยคลายตัวลง จนที่สุดเธอเห็น 

เพยีงรมิฝปีากเมม้นอ้ยๆ และคลา้ยจะบึง้ตงึประดบัอยูบ่นดวงหนา้คมจดั 

ของชายหนุ่มคนนั้น

...รถคอ่ยๆ แลน่หา่งออกไป แตภ่าพผูช้ายคนนัน้ยงัตดิตาของเธอ 

ไม่หาย สีตลารู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นใบหน้าแบบนี้มาก่อน  

หญิงสาวปัดความสงสัยออกไป ก่อนจะเลื่อนตัวกลับไปนั่งพิงพนักเบาะ 

ดังเดิม แล้วปิดเปลือกตาโดยที่หูเริ่มจะไม่ได้ยินเสียงพูดคุยภายในรถ  

เพราะตอนนี้เธออยากจะพักสายตาชั่วครู่...

รถตู้ขับไปตามคำบอกของบริรักษ์นานเท่าไรไม่รู้ สีตลาเปิด 

เปลือกตาขึ้นอีกครั้งเนื่องจากเสียงกรี๊ดกร๊าดของเจิดจรัสเช่นเดิม

“ต๊าย ที่รีสอร์ตเนี่ยติดทะเลด้วยหรือฮะ แบบนี้ถ้ามาถ่ายหนัง 

พวกเราก็สบายเลยสิผู้กำกับ”

“ก็น่าจะสบาย แต่ต้องดูว่าคุณวินธัยจะอนุเคราะห์เราขนาดไหน”

“เชิญทางนี้ดีกว่าครับ ทานอาหารเที่ยงกันก่อน” 

บริรักษ์เปิดยิ้มขณะผายมือไปทางห้องอาหารของรีสอร์ตที่ดู 

หรูหราสะดวกสบาย

“คุณรักษ์ขา คุณวินธัยอยู่ที่ไหนล่ะฮะ เขาจะมาทานอาหาร 

พร้อมเราหรือเปล่า”

“ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่พวกคุณอย่าห่วง เพราะรับรองว่า  

ผมจะต้อนรับพวกคุณอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอน”

เลขาฯ หนุ่มพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ทำให้เจิดจรัสอดไม่ได้ที่จะ 
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สง่สายตาออ่นเชือ่มให ้แตเ่ธอกเ็หน็เพยีงใบหนา้คมสนันัน้หนัไปพยกัหนา้ 

เรียกพนักงานเสิร์ฟแทน

“เป็นไงคุณเจิด ถูกใจคุณรักษ์หรือ” เล็กอดไม่ได้ที่จะกระซิบถาม

“ย่ะ”

“เขาสภุาพนะ จดังานไดค้ลอ่งเชยีว แลว้กห็นา้ตาแบบนี ้เปน็พระเอก 

ให้ผู้กำกับได้สบายเลยใช่มั้ยครับ”

ท้ายประโยคหนุ่มช่างภาพก็หันไปกระซิบกับเทิดไทซึ่งทรุดตัว 

ลงนั่งอยู่ซ้ายมือของเขา

“จริง แต่ดูท่าสงสัยจะไม่ชอบว่ะ”

“ไม่ลองจะรู้หรือครับผู้กำกับ”

“นั่นสิฮะ ให้เจิดลองไปทาบเอามั้ย”

เจิดจรัสพูดแล้วก็กะพริบเปลือกตาถี่ และแทนที่จะแลดูสวยงาม 

อย่างเจ้าตัวต้องการ กลายเป็นเรียกความขำขันให้เหล่าเพื่อนๆ จนเกิด 

เสียงหัวเราะลั่นโต๊ะ

...อาหารเที่ยงผ่านไปอย่างสนุกสนานและอิ่มแปล้ บริรักษ์เห็น 

ทกุคนผอ่นคลายจากความเหนด็เหนือ่ยลงมาก ชายหนุม่จงึพดูชวนพรอ้ม 

รอยยิ้ม

“คุณเทิดน่าจะออกไปดูสถานที่สวยๆ รอบๆ เกาะก่อนดีมั้ยครับ  

พอค่ำๆ ค่อยกลับมาพักที่บ้านอีกที เอ่อ ไม่ทราบว่ามีแผนจะนอนพักกัน 

หรือเปล่าครับ หรือว่ามาแล้วกลับ ผมจะได้คำนวณเวลาพาชมสถานที่ 

ได้ถูกต้อง”

“พักสิครับ ถ้าเป็นไปได้ผมจะขออนุญาตคุณวินธัยเก็บรูปบริเวณ

บ้านด้วย ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่า”

“เรื่องนี้ค่อยถามกับคุณวินธัยดีกว่านะครับ ผมคงตัดสินใจ 

ไม่ได้”

เทดิไทพยกัหนา้รบัอยา่งเขา้ใจ ทัง้ทีค่วามจรงิแลว้เขาอยากรูค้ำตอบ 
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เร็วกว่านี้...แต่จะทำอย่างไรได้ล่ะในเมื่อบริรักษ์ไม่สามารถตัดสินใจได้  

ถ้าเขาอ้อนวอนหรือชักแม่น้ำทั้งห้าไป อีกฝ่ายก็คงให้คำตอบไม่ได้อยู่ดี 

“อย่าคิดมากนะครับคุณเทิด เพราะถ้าคุณวินธัยอยากพบคุณ 

ผมคิดว่าน่าจะตกลงกันได้ง่าย”

“หมายความว่าอย่างไรครับ”

บริรักษ์ซึ่งเดินเคียงออกมากับแขก หันไปมองคนถามก่อนเขา 

จะเอ่ยตอบเสียงหนัก

“ผมอยากอธบิายบางเรือ่งใหค้ณุฟงั ความจรงิคณุวนิธยัไมเ่คยเปดิ 

บ้านส่วนตัวรับแขกมาก่อน ถ้าท่านอนุญาตให้คุณเข้าพบ แสดงว่าท่าน 

น่าจะตอบตกลง”

ถึงจะพอรู้ข้อนี้มาบ้าง แต่เมื่อเขาได้ยินซ้ำเองกับหูเกี่ยวกับนิสัย 

ส่วนตัวของวินธัย เขาก็อดที่จะเปรยออกมาอย่างกังวลไม่ได้

“คณุรกัษค์ดิวา่...เออ่ โอกาสทีผ่มจะไดใ้ชบ้า้นคณุวนิธยัมมีากนอ้ย 

ขนาดไหน”

“ห้าสิบห้าสิบครับ”

“โธ่ หลอกผมให้ดีใจสักหน่อยไม่ได้หรือครับ ถ้าคุณว่าเจ็ดสิบ 

สามสิบ ผมคงดีใจจนเนื้อเต้น”

“เย็นนี้คงรู้แหละครับ อย่าเพิ่งเครียดไปล่วงหน้า”

บรริกัษป์ลอบอกีฝา่ยแลว้สง่ยิม้ใหเ้ปน็กำลงัใจ ซึง่เทดิไทกร็อคอย 

อยา่งมคีวามหวงั แตถ่งึกองสำรวจสถานทีซ่ึง่ออกไปขา้งนอกแลว้และกลบั 

มาตอนใกล้ค่ำ ทุกคนก็ยังไม่พบกับวินธัยอย่างที่เลขาฯ หนุ่มพูด ความ 

กระวนกระวายของผูก้ำกบัคนดงัเริม่กลายเปน็ความไมม่ัน่ใจวา่จะไดพ้บ 

เจ้าของบ้านเพิ่มมากขึ้น แล้วความหวังอันริบหรี่ของเทิดไทก็สว่างขึ้น 

อีกครั้ง เมื่อบริรักษ์เดินยิ้มเข้ามาหาถึงบ้านพักรับรอง

“เชิญบนบ้านเลยครับ คุณวินธัยรอคุณอยู่”

“เฮ้อ โล่งอก ผมนึกว่าจะไม่ได้เจอเขาซะแล้ว” เทิดไทลุกยืนขึ้น 

ตวัอย่าง
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อย่างกระตือรือร้น

“ท่านบอกว่าจะรอก็ต้องรอสิครับ เชิญเลยครับคุณเทิด”

ชายหนุ่มบอกอีกฝ่ายก่อนจะเดินนำหน้าเข้าไปในบ้าน และหลัง

จากบริรักษ์ส่งเทิดไทจนถึงห้อง เขาก็ออกมารอต้อนรับสมาชิกคนอื่นๆ 

ของกองสำรวจ ที่เริ่มทยอยกลับกันมา...ไม่มีใครรู้ว่าเทิดไทคุยอะไรกับ

เจ้าของบ้าน เพราะหลังจากที่เขาหายไป ทุกคนก็ถูกบริรักษ์เชิญไปทาน 

อาหารค่ำซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ที่บริเวณริมหาด ช่วงที่รับประทานอาหาร 

ประเภทปิง้ยา่งทะเล เลก็ผูเ้ปน็ชา่งภาพกอ็ดไมไ่ดท้ีจ่ะนำกลอ้งมาเปดิแลว้ 

ชักชวนดูสิ่งที่ตนเองบันทึกได้ระหว่างการเดินทางมาทั้งวัน

“ที่นี่สวยจริงๆ นะคุณอี๊ด ผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมผู้กำกับถึง 

อยากถ่ายทำที่นี่”

“ค่ะ อี๊ดก็คิดว่าสวย แถมบางที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากับเนื้อหา 

ของหนังที่จะสร้าง แปลกนะคะ ตอนที่คุณเทิดชี้ให้คุณเล็กดูแล้วบอกว่า 

บริเวณตรงนี้เหมาะที่จะใช้เป็นที่ล่องเรือเพื่อรับวิญญาณคนตาย อี๊ดเห็น 

แล้วยังเสียวๆ เลยค่ะ”

“ถูกเลยคุณอี๊ด คุณดูภาพที่ผมถ่ายมาสิ”

สีตลาชะโงกไปมองภาพจากกล้องที่ชายหนุ่มยื่นมาให้ดู แล้วเธอ 

ก็ทำท่าขนลุก บึงกว้างใหญ่ซึ่งมีน้ำสีเขียวจัดจนเธอไม่มั่นใจว่ามันเป็น 

สธีรรมชาต ิหรอืเปน็เพราะการสะทอ้นของตน้ไมท้ีร่ายลอ้ม แถมมเีถาวลัย์ 

ห้อยระโยงระยางเต็มไปหมด

“ไม่น่าเชื่อนะคะว่าบทภาพยนตร์ที่ผู้กำกับเขียนไว้จะมาตรงกับ 

สถานที่ได้อย่างเหมาะเหม็ง” เธอพึมพำ

“ใช่ บางทีถ้าหนังเรื่องนี้ออกฉาย คุณเทิดอาจจะได้รางวัลอื้อ  

ผมเองก็จะพยายามถ่ายทำให้สุดฝีมือเลยทีเดียว”

เล็ก หรือการันต์ ตกปากรับคำอย่างหนักแน่นเพราะชอบโลเกชัน 

ที่เห็นอยู่ แต่แล้วจู่ๆ เสียงของเทิดไทก็เอ่ยแทรกขึ้นมา ทำให้หนุ่มสาว 

ตวัอย่าง
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ทั้งคู่ต้องเงยหน้าขึ้นอย่างพร้อมเพรียง

“ข่าวดี! คุณวินธัยอนุญาตให้ถ่ายทำหนังภายในตัวบ้านได้”

“จรงิหรอืครบัผูก้ำกบั อยา่งนีเ้รากต็อ้งรบีเรง่มอืแลว้ใชม่ัย้” ชา่งภาพ 

ถามอย่างตื่นเต้น

“ใช ่พรุง่นีก้ลบัถงึกรงุเทพฯ เราจะเริม่ประชมุงานกนัเลย หลงัจาก 

นั้นผมจะรีบเดินเรื่องถ่ายทำให้เร็วที่สุด”

“ดีใจด้วยนะฮะคุณเทิด ตกลงพลอตหนังที่จะถ่ายทำ เอาตามนั้น 

ได้เลยนะฮะ”

“ตามนัน้เลยคณุเจดิ ออ้ เดีย๋วทานอาหารเสรจ็ผมขอคยุกบัพวกเรา 

ทุกคน ส่วนคุณอี๊ดก็เอาพลอตหนังไปอ่านแล้วคุณก็ลองร่างแบบเสื้อผ้า 

นักแสดงมาให้ผมดู”

“ผู้กำกับให้อี๊ดร่วมงานนี้ด้วยหรือคะ” สีตลาถามอย่างตื่นเต้น 

ไปด้วย

“ใช ่ไหนๆ คณุกม็าแลว้นี ่สถานทีก่เ็หน็แลว้ ถอืวา่ทำงานดว้ยกนัไป 

ซะเลย”

“ขอบคุณมากเลยค่ะผู้กำกับ อี๊ดจะรีบร่างแบบให้เลยนะคะ แล้ว

จะเปิดกล้องเมื่อไหร่คะผู้กำกับ”

“คงรอประชุมกันอีกครั้งที่กรุงเทพฯ แล้วตอนนั้นผมจะระบุวันที ่

แน่นอนอีกที”

เทิดไทตอบคำถามคอสตูมสาวแล้วก็อดคิดถึงเรื่องราวหลายวัน

ก่อนหน้าไม่ได้...จู่ๆ เขาก็ได้รับการติดต่อจากเลขาฯ ของวินธัย พร้อม

แจ้งให้ทราบว่าทางเกาะอยากจะโพรโมตการท่องเที่ยว จึงอยากขอความ 

ชว่ยเหลอืจากผูก้ำกบัภาพยนตรอ์ยา่งเขา คราแรกเขาเองกแ็ปลกใจไมน่อ้ย  

แต่ในเวลาต่อมาเมื่ออ่านอีเมลฉบับนั้นจบ เขากลับตื่นเต้นจนกินไม่ได้ 

นอนไม่หลับ หลังจากนั้นอีกไม่กี่วัน บัตรเชิญใบสวยก็ส่งถึงมือเขาและ

นักข่าวอีกหลายแหล่ง

ตวัอย่าง



22   ทะเลหวาม

อยา่งทีห่ลายๆ คนเคยไดย้นิเขาพรำ่เพอ้มานัน่แหละวา่ เกาะไขม่กุ 

เป็นสถานที่ในฝันของผู้กำกับมือทองอย่างเขาฝันใฝ่อยากจะมาถ่ายทำ 

ภาพยนตร์ที่นี่สักเรื่อง แต่จนแล้วจนรอดจากอุปสรรคหลายๆ อย่าง  

ทำให้เขาไม่มีโอกาสได้ทำตามความต้องการนั้นสักที แล้วจู่ๆ เมื่อวินธัย 

ตดิตอ่มา พรอ้มบอกจะอำนวยความสะดวกใหท้กุอยา่งขนาดนี ้ถา้เขาไมร่บั  

ก็น่าจะเรียกว่าเป็นการทำลายความฝันของตัวเองอย่างเจ็บปวดที่สุด

เกาะไข่มุก แม้จะไม่ใช่เกาะส่วนตัว แต่ชายหนุ่มที่ชื่อว่าวินธัย 

กลับคล้ายเป็นเจ้าของ เพราะทุกคนทั้งนอกและในเกาะต่างให้เกียรติ 

ในสทิธิต์า่งๆ แกผู่ช้ายคนนีท้ัง้ๆ ทีบ่างคนไดย้นิแตเ่พยีงชือ่เสยีงเรยีงนาม 

เขาเท่านั้น ถ้าจะพูดว่าวินธัยคือผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในเกาะไข่มุก จึงไม่ใช่ 

คำกล่าวอ้างที่เกินจริงเลยแม้แต่น้อย

ขณะที่สีตลาหันไปคุยกับช่างภาพหนุ่มอย่างตื่นเต้น เทิดไทก็แอบ 

มองหญิงสาว ก่อนจะนึกไปถึงคำพูดของวินธัยท่ีเอ่ยกับเขาเม่ือครู่ท่ีผ่านมา

วินธัยต้องการให้เขารับสีตลาเข้าร่วมทีมถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ 

ดว้ย ซึง่เขากไ็มก่ลา้ถามเหตผุลจากชายหนุม่ดวงตาดคุนนัน้ จงึรบีรบัปาก 

อย่างกระตือรือร้น เมื่อชายหนุ่มบอกว่าจะอนุญาตให้ถ่ายทำในบ้านได้ 

หนึ่งฉาก ผู้กำกับมือทองจึงเริ่มจะมั่นใจว่า สีตลาน่าจะรู้จักกับวินธัยจริง 

อย่างที่เธอพูด

หนึ่งคืนในรีสอร์ตบนเกาะไข่มุก ได้เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุด 

สำหรบัสตีลา เพราะตัง้แตห่ญงิสาวทานอาหารคำ่พรอ้มคณะเสรจ็ ทกุคน 

ต่างพากันไปเดินเล่นที่ชายหาด เหลือเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ขอตัว 

เข้าพักในบ้านรับรอง...หญิงสาวอาบน้ำเรียบร้อยก็ออกไปยืนรับลมที่ 

ระเบยีงบา้น แลว้รา่งบางกแ็ทบผวา เมือ่จู่ๆ  เสยีงครางแผว่ของใครบางคน 

ก็แว่วดังเข้าหู เธอเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่เป็นครู่เพื่อเสาะหาต้นเสียง 

อันน่าเสียวสันหลังนั้น

ตวัอย่าง
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อากาศสดชืน่จนเกอืบเยอืกเยน็ของลมทะเลซึง่พดัโบกโชยกระทบ 

รา่ง ทำเอาหญงิสาวตอ้งยกแขนกอดอกไวแ้นน่ แตค่วามสงสยัในเสยีงนัน้ 

ทำให้หญิงสาวชะเง้อชะแง้ ก่อนจะค่อยๆ เดินออกจากบ้านพักตรงดิ่งไป

ยังบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นจุดต้นเสียงอย่างช้าๆ...

บ้านของวินธัย ถ้าจะเรียกว่าเป็นคฤหาสน์ก็คงได้ แต่สิ่งที่ดึงดูด 

สายตาของคนอื่นๆ ตลอดจนเข้าตาผู้กำกับอย่างเทิดไทน่าจะมาจาก 

รูปแบบของตัวบ้านนั้นต่างหาก ตัวบ้านที่เป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง 

ตะวันตกและตะวันออก มองคล้ายบ้านในสมัยรัชกาลที่ 5 และบ้าน 

แบบนี้เองที่เทิดไทบอกว่าสวยสุดๆ จนอยากจะใช้เป็นฉากถ่ายทำ

เสียงคล้ายคนพร่ำคร่ำครวญเหมือนเจ็บปวดยังได้ยินเป็นระยะ 

จนสีตลาเข้ามาหยุดยืนอยู่ที่ประตูบ้านซึ่งหับเข้าหากัน แต่มันยังคงแง้ม

นิดหนึ่งพอให้รู้ว่าไม่ได้ล็อก เสียงที่เธอได้ยินดังขึ้นอีกครั้งราวจะตอกย้ำ 

ว่าเธอมาไม่ผิดที่ แล้วที่สุดหญิงสาวก็ค่อยๆ ดึงประตูให้แง้มออกก่อน 

จะย่องเข้าสู่ด้านใน...

เสยีงคลา้ยคนรอ้งครวญไดห้ายไปแลว้ แตแ่ทนทีส่ตีลาจะถอยกลบั  

หญิงสาวกลับมัวตะลึงกับเครื่องตกแต่งบ้าน แม้เธอจะมองเห็นได้ไม่ชัด 

ก็จริง แต่แสงสลัวจากโคมไฟนวลตาดวงเดียวที่เปิดไว้ตรงบันไดก็ยัง 

ทำให้เธอมองเห็นความอลังการได้อย่างแจ่มชัด 

ของโชวใ์นตูท้รงสงูซึง่ตัง้อยา่งเหมาะเจาะรอบๆ หอ้งโถงกวา้งขวาง 

นอกจากจะเต็มไปด้วยของโบราณมีค่ามากมายนับร้อยชิ้น เธอยังเห็น 

ตูห้นงัสอืลงรกัปดิทองครำ่ครา่ตัง้อยูบ่นชัน้ลอยเหนอืราวบนัได หญงิสาว 

อยากรู้จนทนไม่ไหว แล้วที่สุดสีตลาก็เดินขึ้นบันไดไปช้าๆ เพราะอยาก 

เข้าไปมองใกล้ๆ ว่าเป็นของเก่าจริงหรือเปล่า ร่างของเธอย่องขึ้นไปจน 

มือเกือบจะสัมผัสอยู่รอมร่อ ทว่าสีตลาก็ต้องชะงักกึกเมื่อได้ยินเสียง 

แผ่วแหบพร่าคล้ายคนจมอยู่ในห้วงทุกข์ดังขึ้นอย่างถนัดถนี่

“อิน...หนูอิน”

ตวัอย่าง
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“ใคร!” 

หญิงสาวสะดุ้งโหยงเมื่อได้ยินเสียงตวาดเกรี้ยวดังแทรกขึ้นมา  

แล้วร่างบางที่หมุนขวับไปทางต้นเสียงก็แทบร้องวี้ดเพราะเห็นเงาทะมึน 

ในระยะประชิด ร่างบอบบางที่ทำท่าจะหงายหลังจนเกือบตกบันไดถูก 

กระชากแขนไว้ แล้วสีตลาก็ลอยคว้างเข้าปะทะกับอีกฝ่ายที่ทำท่าคล้าย 

เสียหลักเช่นกัน 

เขากอดเธอไว้แน่นด้วยแขนข้างเดียว ส่วนอีกข้างชายหนุ่มใช้ยึด 

ราวบันไดเพื่อพยุงร่างของเธอกับเขา เหตุการณ์ฉุกละหุกที่เกิดอย่าง 

กะทันหัน ทำให้สีตลากอดเอวเขาไว้แน่นเพื่อเป็นหลัก และเมื่อได้สต ิ

เท่านั้นเธอก็ผลักเขาออกห่างในทันที

อ้อมแขนที่ปล่อยอย่างอ้อยอิ่งพร้อมกับปลายนิ้วที่โอบแผ่นหลัง 

เธอคอ่ยๆ คลายออก สตีลารบัรูถ้งึการลากปลายนิว้แผว่ชา้ของชายคนนัน้ 

เพราะวา่เขาจะลากผา่นกระดกูกลางหลงัของเธอจนคอ่ยๆ เลือ่นไปถงึเอว 

หญิงสาวก็เผลอกลั้นลมหายใจอย่างไม่รู้ตัว...ทำไมเนื้อตัวเธอถึงรู้สึก 

วบูวาบขนาดนัน้ ทัง้ทีเ่ขาไมไ่ดจ้บัตอ้งเธอมากมายสกันดิ แตก่ริยิาอาการ 

ของเขา กลับทำให้เธอหน้าตาร้อนผ่าวไปหมด

“เธอเป็นใคร” เสียงห้าวถามซ้ำจนเธอต้องรีบตอบ

“ฉะ...ฉันมากับกองถ่ายหนัง...เรามาสำรวจสถานที่”

“อ้อ กองถ่าย” เขาทำเสียงเป็นเชิงรับรู้ ก่อนจะนิ่งไปชั่วครู่แล้ว 

พูดขึ้นมาอีกครั้ง

“ถ้าอย่างนั้นก็ตามสบาย แต่ผมขอเตือนไว้อย่าง บ้านหลังนี้เป็น 

สถานที่ส่วนตัว คุณอย่าได้เทียวเข้ามาเดินเพ่นพ่าน”

“คุณคะ ฉันมีเรื่องอยากจะถาม คืออย่างนี้น่ะค่ะ เอ่อ...ฉันชื่อ 

สีตลา...”

“กลับไปพักผ่อนซะ ผมเองก็จะนอนเหมือนกัน”

คำพูดแนะนำกึ่งบังคับซึ่งดังจากปากชายหนุ่มที่เธอเห็นใบหน้า 

ตวัอย่าง
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ไมช่ดันัน้ ทำใหส้ตีลาพยายามเพง่มองเขาดว้ยความตัง้ใจ...เธออยากเหน็ 

หน้าผู้ชายคนนี้สักหน เพราะหญิงสาวไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงเลี่ยงที่จะ 

พูดคุยกับเธอ แต่เพราะจุดอับแสงนั่นทีเดียว ทำให้เธอไม่สามารถมอง 

เห็นเขาได้ดังใจหวัง ร่างบางถูกดันออกห่างอีกครั้ง และมือหนานั้นกท็าบ

ประกบข้างแก้มนุ่มเอ่ยสั่งเสียงเฉียบ

“อย่าซอกแซกถ้าไม่อยากเจอดี”

เขาคนนั้นซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้สั่งห้ามเธอ แต่พอร่างสูงนั่นหมุนตัว 

เหมือนจะเดินหนี สีตลาก็ผวาเข้าคว้าเพื่อที่จะตะครุบข้อมือเขาไว้...

ร่างหญิงสาวล้มโครมอย่างเสียหลักเนื่องจากจับพลาด ทำให้ 

ชายหนุ่มยืนนิ่งไปอึดใจ สีตลาคล้ายจะได้ยินเสียงหัวเราะของเขา แต่ 

เมื่อเธอครางอูยด้วยความเจ็บปวดขณะยันตัวขึ้นยืน เขาก็หายไปแล้ว

“อะไรเนี่ย ทำไมหายไปเร็วอย่างนี้...คนหรือผีกันแน่”

หญิงสาวถอนใจแผ่วอย่างอ่อนใจกับความซุ่มซ่ามของตนเอง  

ในช่วงที่เงอะงะอยู่นั้นเสียงน่ากลัวอย่างเดิมก็กลับมาอีกครั้ง 

“อิน หนูอยู่ที่ไหน...อิน”

เธอหนัซา้ยหนัขวารอบๆ ตวั กอ่นจะตดัสนิใจวิง่พรวดพราดลงไป 

ตามบันไดบ้านอันวิจิตร แต่ไม่วายที่จะก้าวพลาดในขั้นสุดท้ายจนล้ม 

คว่ำ แล้วหญิงสาวก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้น ก่อนจะวิ่งหน้าตั้งออกไปด้วย 

ความหวาดกลัว

วนิธยัไดย้นิเสยีงลม้ควำ่คะมำหงายของหญงิสาวแลว้กน็กึใหอ้ยาก 

จะเข้าไปซ้ำ แต่พอได้ยินเสียงพึมพำสวดมนต์จากคนที่ผลุดลุกแล้ววิ่ง 

เท่านั้น ใบหน้าเย็นๆ ก็มีรอยยิ้มเปิดกว้าง ก่อนจะยกหลังมือปิดปาก 

ตัวเองไว้แน่น

ตวัอย่าง



ขณะที่คนอื่นๆ นอนหลับพักผ่อนในบ้านรับรองกันอย่างสบาย  

ทว่าสีตลาซึ่งเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ขวัญผวา เธอจึงนอนกระสับกระส่าย 

เพราะคดิอะไรไปรอ้ยแปด...บา้นหลงัใหญท่ีเ่ธอไดไ้ปเหน็อาจจะสวยจรงิ  

แต่หญิงสาวกลับคิดว่าเหมือนกับมีสิ่งน่ากลัวบางอย่างซุกซ่อนอยู่ด้านใน 

เป็นไปได้ไหมว่าชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ซึ่งเธอพบในความมืดจะเป็นวินธัย 

เจ้าของบ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องการเก็บตัว

“แล้วเขาจะซ่อนตัวทำไม บ้านก็เพิ่งจะยอมเปิดเป็นครั้งแรกเพื่อ 

ให้ผู้กำกับเข้าไปถ่ายหนัง” เธอพึมพำอย่างงุนงง

“หรือว่า...”

หญิงสาวอุทานเสียงแผ่วขณะนอนดวงตาเบิกกว้างแล้วยกมือ 

ปดิปากไวแ้นน่ และแลว้สตีลากน็กึไปถงึเสยีงครำ่ครวญเจบ็ปวดทีไ่ดย้นิ 

ก่อนจะคิดเตลิดไปไกล...ผู้กำกับบอกว่าเจ้าของบ้านมีอิทธิพลในเกาะนี้  

หนำซ้ำบริรักษ์ก็ยังยืนยันว่ามีแต่คนเกรงใจท่าน แล้วถ้าวินธัยเป็นชาย 

โรคจิตที่ชอบเก็บคนมาทรมานจนเธอแอบได้ยินเสียงอย่างนั้น เธอก็ 

มั่นใจว่าคงจะไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบเขาแน่ๆ

สีตลาเริ่มวิตกเมื่อคิดไปอีกว่า ทำไมจู่ๆ ผู้ชายคนนั้นถึงออก 

บัตรเชิญชวนคนมาเที่ยวเกาะ และเพราะคิดหาเหตุผลอยู่อย่างนั้น  

สุดท้ายเมื่อหญิงสาวเผลอหลับก็เลยได้ฝันร้ายสมใจ

2

ตวัอย่าง
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บรรยากาศแสนสงบของทอ้งทะเลในยามเชา้ตดักบัทรายเมด็ขาว 

ละเอียดนุ่ม ทำให้กลุ่มสำรวจที่ออกมาเดินเล่นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยัง 

ไม่โผล่ต่างพากันตื่นเต้น สีตลาเดินทอดน่องช้าๆ เพียงลำพังไปตาม 

ความยาวของชายหาดเลียบขึ้นทิศเหนือของรีสอร์ต เธอจึงได้เห็นชาย 

ต่างชาติคนหนึ่งดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำ

อากาศยามเช้านั้นอาจจะดี หรือแม้แต่ทิวทัศน์ท้องทะเลซึ่งสวย 

สดุๆ ไมอ่าจทำใหห้ญงิสาวลมืเรือ่งความฝนัแสนนา่กลวันัน้ได ้ในฝนัเธอ 

เห็นวินธัยซึ่งมีใบหน้าซีกซ้ายเป็นแผลปุปะกำลังลงมือทำร้ายและทรมาน 

ใครสักคน เสียงร้องโหยหวนของคนคนนั้นยังดังกึกก้องอยู่ในหู 

และจู่ๆ ก็มีเสียงเรียกจากด้านหลังดังขึ้น สีตลาสะดุ้งเฮือกแล้ว 

หมุนตัวกลับไปอย่างเร็ว

“อรุณสวัสดิ์ครับคุณอี๊ด”

“เอ่อ สวัสดีค่ะ แหม คุณรักษ์มาเงียบๆ อย่างนี้ทำเอาตกอกตกใจ 

หมด” เธอพูดอุบอิบแล้วถอนใจดังเฮือก

“ผมจะมาถามว่าคุณทานอะไรหรือยัง เพราะตอนนี้กลุ่มเพื่อนๆ 

เขาขึ้นไปทานกันแล้วนะครับ”

“อี๊ดรับกาแฟก่อนลงมาเดินเล่นแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ”

หญิงสาวเอ่ยตอบเสียงหวาน ก่อนจะหมุนตัวแล้วออกเดินไป 

อีกครั้ง ทำให้บริรักษ์ต้องก้าวขึ้นไปเดินเคียงข้าง

“ค่อยโล่งอก ผมนึกว่ายังไม่ได้ทานเพราะห่วงว่าอาจจะไม่ทัน  

เห็นว่าคุณเทิดจะกลับเรือเที่ยวแรกนะครับ”

“อี๊ดทราบแล้วค่ะ เพราะคุณเทิดบอกก่อนเข้านอนเมื่อคืนนี้ เอ่อ 

คุณรักษ์คะ บนเกาะนี้เคยมีข่าวคนหายหรือเปล่า”

“มีสิครับ บ่อยไป”

คำตอบของชายหนุ่มทำให้หญิงสาวที่เดินช้าๆ ต้องหยุดนิ่ง สีตลา 

ซึ่งได้ยินนอกจากจะตกใจแล้วเธอยังเกือบหลุดปากซักอีกฝ่ายว่า คน 

ตวัอย่าง
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พวกนัน้หายกนัไปทีไ่หน แตแ่ลว้กฉ็กุคดิไวเ้พราะขนืเธอหลดุปากถามไป 

อย่างนั้น บริรักษ์น่าจะต้องสงสัยเธอแน่นอน

“ขอโทษนะคะ คุณวินธัยท่านมีครอบครัวหรือเปล่า”

“มีครับ ท่านอยู่กับคุณพ่อแค่สองคน แต่คุณพ่อของท่านน่ะ 

ไม่ได้พักประจำที่บ้านหลังใหญ่ ส่วนมากท่านจะแยกตัวไปอยู่อีกฟาก 

ของเกาะน่ะครับ”

“อ้าว ทำไมไม่อยู่ด้วยกันล่ะคะ ในเมื่อมีกันสองคนพ่อลูก” เธอ 

พูดเรื่อยๆ เหมือนชวนคุยสัพเพเหระ ทั้งที่ตั้งใจหาข้อมูลเต็มที่

“ไม่ทราบสิครับ คุณพ่อของท่านอาจชอบอยู่แบบสงบ”

คราวนี้หญิงสาวก็เริ่มปะติดปะต่อเรื่องราวที่ได้ยินกับความฝัน 

ทันที...หรือพ่อของวินธัยทนไม่ได้ที่เห็นลูกชายเป็นแบบนั้น ท่านเลยหนี 

ไปอยู่ที่อื่น

“วันนี้เราจะได้พบท่านของคุณหรือเปล่าคะ”

“ไม่ทันแล้วครับ ท่านออกจากบ้านตั้งแต่ยังไม่สว่างโน่นแน่ะ”

รอยยิ้มขณะตอบจากชายหนุ่มหน้าคมไม่ได้ช่วยให้เธอยิ้มด้วย 

เลยสักนิด เพราะสีตลากำลังคิดว่าวินธัยทำตัวน่าสงสัยที่สุด...เขามัก 

ไม่อยู่ในเวลากลางวันเสมอ แต่พอกลางคืนผู้ชายคนนั้นก็ออกร่อนระเริง 

เหมือนภูตพราย และแล้วความต้องการที่จะพิสูจน์ว่าฝันของเธอจะ 

มีส่วนจริงบ้างหรือเปล่า หญิงสาวจึงเอ่ยถามชายหนุ่มด้านข้างอีกครั้ง

“คุณรักษ์คะ คุณวินธัยมีแผลตามใบหน้าหรือลำตัวบ้างไหมคะ 

แผลใหญ่ๆ ที่เห็นชัดๆ น่ะค่ะ”

บริรักษ์ค่อนข้างขำกับคำถามของเธอ เพราะชายหนุ่มเริ่มสงสัย 

นิดหนึ่งว่า ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงสนใจเจ้านายเขานัก แต่ในเมื่อมันไม่ใช่ 

ความลับเขาจึงตอบและชี้นิ้วจิ้มไปที่แก้มตัวเองเหมือนจะทำท่าทาง 

ประกอบคำพูด

“แก้มครับ แก้มซ้ายน่าจะเป็นแผลเห็นชัดที่สุดของท่าน”

ตวัอย่าง



bigger   29   

สีตลาแทบแข้งขาอ่อนเมื่อได้ยินคำตอบนั้น...นี่หมายความว่า 

อยา่งไร ฝนัของเธอมนัจะกลายเปน็สิง่ทีบ่อกลางสงัหรณล์ว่งหนา้ไดห้รอื 

เปล่า ทีมถ่ายทำภาพยนตร์ของเธอจะโดนวินธัยหลอกมาฆ่าหรือทรมาน 

อย่างที่ได้ยินเสียงน่ากลัวนั่นไหม แล้วหญิงสาวก็ต้องเหลียวขวับเพราะ 

ได้ยินเสียงแหลมดังของเจิดจรัสเหมือนกำลังงอน

“ยายอี๊ด เก็บของเสร็จหรือยัง เราจะกลับกันแล้วนะยะ”

“เพื่อนๆ เรียกแล้วครับ เดี๋ยวผมเดินไปส่ง คิดว่าอีกไม่นานเรา 

จะได้พบพวกคุณอีก”

เธอไม่ตอบรับคำพูดของบริรักษ์ เพราะตอนนี้นอกจากสีตลา 

จะเดนินำลิว่ไปแลว้ เธอยงัตัง้ใจไวด้ว้ยวา่จะเขา้ไปบอกยกเลกิการทำงาน 

กบัเทดิไท...ความอยากทีจ่ะสบืหาพีส่าวมนักใ็ช ่แตถ่า้ใครมาเจอเหตกุารณ์ 

น่าสะพรึงอย่างเธอเม่ือคืน รับรองว่าหน้าไหนก็คงไมก่ลา้กลบัมาอกีแน่ๆ

แมร้ถตูจ้ะแลน่หา่งจากคฤหาสนห์ลงัใหญไ่ปเรือ่ยๆ ตามระยะทาง 

ที่ทอดยาว แต่เทิดไทและคณะยังพูดถึงรีสอร์ตตาเบบูญ่า รวมทั้งพูด 

ชมบริรักษ์ไม่หยุด ยกเว้นแต่สีตลาเท่านั้นเพราะหญิงสาวหน้าตาเหมือน

ไม่สบายใจ ทำให้เทิดไทต้องเอ่ยถามออกมา

“เป็นอะไรคุณอี๊ด ไม่สบายหรือเปล่า”

“เปล่าค่ะ”

“แต่หน้าตาคุณไม่สดช่ืนเลยนะ ท้ังท่ีมาดูเกาะไข่มุกท่ีสวยงามแท้ๆ”

“เกาะสวยจริงๆ ค่ะคุณเทิด แต่อี๊ดอาจจะนอนน้อยไปหน่อยเลย

เวียนศีรษะน่ะค่ะ”

“งั้นก็ทนอีกนิดนะ กลับถึงกรุงเทพฯ เมื่อไหร่ คุณก็จะได้นอน 

พักยาว”

สีตลาพยักหน้ารับ ทั้งที่ความจริงอยากจะบอกยกเลิกการทำงาน 

กับทางกองถ่ายให้รู้แล้วรู้รอดเพราะความอัดอั้น แต่หญิงสาวก็ยังคิดว่า 

ตวัอย่าง
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ไม่เหมาะ เพราะตอนนี้ทั้งหมดยังเดินทางไม่พ้นเกาะกันเลยด้วยซ้ำ

รอใหถ้งึกรงุเทพฯ เสยีกอ่น เธอตัง้ใจวา่จะบอกเทดิไท สตีลาคดิวา่ 

ผู้กำกับคงหาคนมาทำหน้าที่แทนเธอได้ไม่ยาก

หญิงสาวต้ังใจไว้อย่างน้ันจริงๆ จนกองสำรวจสถานท่ีเดินทางกลับ 

ถึงกรุงเทพฯ แต่เมื่อทั้งหมดลงจากรถตู้เท่านั้น เทิดไทก็เอ่ยขึ้นทันที

“อีกสามวันประชุมที่สำนักงานนะ ผมขอนัดไว้เลย”

“ได้ครับ / ได้ฮ่ะ / เดี๋ยวค่ะ” เสียงขัดขึ้นของสีตลาทำให้ทุกคน 

เหลียวขวับมาทางเธอ

“ผู้กำกับคะ อี๊ดมีเรื่องจะปรึกษาน่ะค่ะ ขอเวลาสักครู่ได้มั้ยคะ”

“ได้สิคุณอี๊ด งั้นเราเข้าไปคุยกันด้านใน ส่วนที่เหลือเชิญกลับบ้าน

พักผ่อนให้สบายนะ สามวันเจอกัน”

“ว่าไงคุณอี๊ด สงสัยพอกลับมาแล้วคงจะไฟแรง คุณคงอยากได้ 

บทหนัง เพื่อจะได้ไปจัดเตรียมออกแบบเครื่องแต่งตัวใช่มั้ย”

“ผู้กำกับคะ คือว่า...อี๊ดคงไม่เหมาะกับงานนี้”

“อะไรคุณ อย่าบอกนะว่าจะขอไปทำหน้าที่อย่างอื่นน่ะ”

“เปล่าค่ะเปล่า อี๊ดจะบอกว่า...เอ่อ...อี๊ดขอตัวไม่รับงานนี้ที่จะต้อง 

ไปถ่ายทำที่เกาะไข่มุกน่ะค่ะ”

“ไม่ได้!”

เทิดไทตวาดเสียงกร้าว แต่แล้วใบหน้าก่ึงไม่สบายใจและดวงตาวาวๆ  

อย่างด้ือดึงของสีตลา ทำให้ผู้กำกับใหญ่ต้องปรับน้ำเสียงใหม่เป็นนุ่มนวลลง  

จุดประสงค์ก็เพื่อให้หญิงสาวที่ทำท่าจะพยศยอมทำงานให้เขา

“คุณอี๊ด คุณน่ะมีความสามารถมากรู้ตัวไหม และงานชิ้นนี้มัน 

ก็เป็นงานที่ผมดีใจมากกว่าทุกๆ เรื่องที่ผ่านมา เมื่อก่อนการสร้างหนัง 

บางเรื่องผมก็จำเป็นต้องทำบ้างเพื่อตามใจเจ้าของเงินทุน แต่เรื่องนี้น่ะ 

มันเป็นความตั้งใจของผม ซึ่งผมคิดว่าคุณอี๊ดจะช่วยเหลือผมได้”

ตวัอย่าง
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“แต่ผู้กำกับคะ อี๊ดบอกตามตรงว่าไม่สบายใจถ้าต้องไปเกาะนั้น

อีกครั้ง”

“อย่าคิดมากน่ะคุณอี๊ด เกาะไหนๆ มันก็คล้ายกัน เพียงแต่ว่า 

เกาะไขม่กุมดีตีรงทีโ่ลเกชนัตรงกบับทหนงัของผมมากๆ เอาอยา่งนีด้มีัย้ 

งานชิ้นที่จะไปถ่ายทำผมจะให้ค่าจ้างคุณใหม่”

“ได้เงินเพิ่มมันก็ดีหรอกค่ะ แต่ว่า...”

“เถอะน่า ผมพูดตรงๆ ก็ได้ว่าที่ตื๊อคุณอยู่เนี่ย เพราะอยากได้ 

คนมีฝีมืออย่างคุณมาร่วมงานด้วย”

เทดิไทพยายามใชจ้ดุออ่นทีส่ดุของสตีลาแลว้นำมาพดูชกัจงูเพราะ

หวังผล...เขารู้ว่าสีตลาชอบให้คนเห็นคุณค่าของตัวเธอและงานที่เธอทำ

“นะ ตกลงตามนี้ เราแยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่า พวก 

คุณโชคดีได้พักอีกตั้งสองวัน แต่ผมสิยังต้องไปตระเวนหานายทุนสร้าง

หนังก่อน”

คำพูดอ่อนโยนจากชายกลางคนที่ใบหน้าเจือยิ้มอารมณ์ดี ทำให้ 

สีตลาอึกอักไปบ้าง...ความจริงเธอรักงานของตัวเองอยู่หรอก ถึงจะ 

ไม่ชอบคฤหาสน์หลังนั้น รวมทั้งไม่ไว้ใจผู้ชายที่ชื่อวินธัย แต่เมื่อผู้กำกับ 

พูดเหมือนจะขอร้องแถมยังยอเธออีกด้วย ในที่สุดหญิงสาวก็อดไม่ได้ 

ที่จะรับคำเสียงแผ่ว

“ทำก็ได้ค่ะผู้กำกับ”

“ขอบคุณมากนะคุณอี๊ด ผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณอีกครั้ง”

“ค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นคุณก็กลับบ้านเถอะ อย่าลืมนะ สามวันเจอกันที่นี่”

หญงิสาวลกุขึน้ยนืแลว้ยกมอืไหวล้า ทำใหเ้ทดิไทตอ้งสง่ยิม้พรอ้ม 

รบัไหว ้และเพยีงรา่งระหงเดนิหายไปจากหอ้ง ผูก้ำกบัใหญก่ถ็อนใจเฮอืก 

อย่างโล่งอก...เขาไม่เคยคิดว่าสีตลาจะกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุด 

สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ของเขาที่เกาะไข่มุก
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ครั้งแรกที่เธออ้อนวอนขอไปกับกองสำรวจ ตอนนั้นเขายังไม่คิด 

วา่จะรบัเธอเขา้ทำงานในกองถา่ยเรือ่งนีด้ว้ยซำ้ แตเ่มือ่เขาไดเ้ขา้ไปพบกบั

วินธัยก่อนกลับ ชายหนุ่มคนนั้นก็ยื่นข้อเสนอใหม่ให้เขา

ครั้งแรกเมื่อพบกับวินธัยเขาก็ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในบ้านได้

เพียงหนึ่งฉาก แต่เมื่อพบกันอีกครั้งก่อนกลับวินธัยออกปากกับเขาว่า  

นอกจากจะให้เขารวมถึงทีมงานคนสำคัญเข้าพักในคฤหาสน์หลังนั้นได้ 

แลว้ เขายงัสามารถเจาะถา่ยไดท้กุซอกทกุมมุตามตอ้งการ ขอเพยีงแคใ่ห้ 

สีตลาเข้าพักในบ้าน และทำงานร่วมทีมจนเสร็จสิ้น

เทิดไทออกจะแปลกใจไม่น้อยที่วินธัยให้ความสำคัญกับคอสตูม 

ของกองถา่ยมากถงึปานนี ้เพราะเทา่ทีเ่ขาอยูบ่นเกาะไขม่กุหนึง่วนัหนึง่คนื  

เขาก็ไม่เห็นว่าวินธัยจะได้พบหรือพูดคุยกับสีตลาสักหน

“ช่างเถอะ จะคิดอย่างไรกันก็ช่าง เราถือว่าได้ทำตามความฝัน 

และความตอ้งการกพ็อแลว้ แคร่บัยายอีด๊จอมยุง่เขา้รว่มกองอกีคนไม่เห็น 

จะเป็นไร อย่างมากก็จัดเตรียมทีมเส้ือผ้าเสริมให้แน่นสักนิดก็คงพอ”

ผู้กำกับมือทองนั่งบ่นอยู่คนเดียว หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนที่ 

หลายๆ ฝ่ายได้ร่วมประชุมจัดเตรียมสร้างภาพยนตร์ กองถ่ายทำ 

ภาพยนตร์เรื่อง เกาะรัก ก็ออกเดินทางไปที่เกาะไข่มุกด้วยความกระตือ- 

รือร้น ยกเว้นก็แต่สีตลาที่มีหน้าตาวิตกกังวลแทบตลอดเวลา

บริรักษ์เพิ่งจะกดวางสายโทรศัพท์ได้ไม่ถึงสามนาที รถโฟร์วีล 

ของเจ้านายก็แล่นเข้ามาจอดเทียบในโรงรถ ชายหนุ่มเดินออกมาจาก 

ซุม้หญา้คาซึง่ทำเปน็ทีน่ัง่พกัผอ่นสำหรบัคนมาเทีย่ว และแคช่ายหนุม่เดนิ 

เข้าหาจนใกล้ร่างสูงใหญ่น้ัน เลขาฯ หนุ่มก็ได้ยินเสียงเจ้านายถามข้ึนทันที

“ว่าไง งานที่เตรียมจัดมีปัญหามั้ย”

“ไม่ครับท่าน ทุกอย่างเรียบร้อยดี”

“โอเค แล้วทางโน้นว่าอย่างไรบ้าง”
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“คุณเทิดเพิ่งวางสายเมื่อครู่เองครับ เห็นว่าตอนนี้คณะถ่ายทำถึง

ท่าเรือกันแล้ว”

เขารายงานในขณะที่สายตาจับจ้องอยู่บนใบหน้าเหน็ดเหนื่อย 

ของอีกฝ่าย จนบริรักษ์รู้สึกคลับคล้ายว่ารอยแผลเป็นขีดยาวประมาณ 

หนึง่นิว้บนแกม้ของวนิธยั ดคูลา้ยจะขาวขึน้จนเหน็ชดักวา่ปกต ิอาจเพราะ 

หนวดเคราที่ครึ้มยาว แทนที่จะบดบังรอยแผล กลับกลายเป็นว่า ทำให้

เห็นรอยขาวของแผลเป็นได้ชัดขึ้นกว่าเดิม

“มีเวลาอีกสองชั่วโมงกว่าเรือจะถึงเกาะ ถ้าอย่างนั้นผมขอไปหา 

คุณพ่อสักพักดีกว่า”

“อาการคุณท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ”

“ถ้าอยู่ที่โน่นก็เรื่อยๆ นั่นแหละ แต่กลับมาที่บ้านหลังนี้เมื่อไหร่ 

รู้สึกว่าจะอาการหนักทุกครั้ง ก็อย่างว่าละนะ คนผิดหวังก็ต้องเสียใจ 

มากเป็นธรรมดา”

บริรักษ์พยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยกับเจ้านาย ก่อนจะรายงานด้วย 

เสียงทุ้มเนิบ “ผมยังส่งคนตามหาเธออยู่นะครับ แต่อีกวันสองวันน่าจะ 

รู้ผลขึ้นมาบ้าง เพราะทางเกาะจัดงานเลี้ยง”

“ก็หวังว่าบัตรเชิญที่คุณส่งไปคงได้ผลละนะ” วินธัยพูดเหมือน 

เยาะ

“ท่านคิดว่าถ้าคุณอินทุกรได้รับบัตรเชิญ เธอจะมามั้ยครับ”

“ผูห้ญงิพนัธุน์ัน้ ผมไมห่วงัวา่เขาจะกลบัมาหรอก ดไีมด่พีอไดบ้ตัร 

แล้วอาจจะกลัวหนักขึ้น นี่คุณรักษ์ คุณคิดยังไงถึงส่งบัตรเชิญให้เธอ  

คุณคิดเรอะว่าเธอจะโง่กลับมาน่ะ”

เจ้านายหนุ่มที่พูดคล้ายตำหนิเขาอย่างเหลืออดเหลือทน ทำให้ 

บริรักษ์ต้องรีบชี้แจงให้อีกฝ่ายฟัง

“ผมก็ไม่คิดว่าคุณอินทุกรจะกลับมา แต่ก็อย่างว่าละครับ อะไร 

ที่พอจะเป็นหนทางบ้าง ถึงแม้จะเป็นเพียงนิดหน่อยเราก็น่าจะลองดู”
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“ถ้าไมเ่พราะคุณพ่อป่วย จ้างผมก็ไม่ตามให้เมื่อยอย่างนี้หรอกนะ  

เพราะผู้หญิงน่ะ...น่าเบื่อมาก”

เสียงทอดยาวตอนท้ายของเจ้านาย ทำให้บริรักษ์อดยิ้มด้วย 

ความขบขันไม่ได้ เขารู้ว่าวินธัยเป็นโรคเบื่อผู้หญิง อาจเพราะเมื่อหลาย

ปีก่อนมีข่าวว่าเจ้านายของเขาอกหัก...บริรักษ์นกึถึงคำว่าอกหกัแล้วเขาก ็

แทบนึกไม่ออกว่าตอนไหนและเมื่อไรที่วินธัยมีอาการอกหักอย่างว่าบ้าง

เขาทำงานเป็นเลขาฯ ให้บิดาของวินธัยมาหลายปี และเขาก็ไม่เคย 

เห็นอาการคนอกหักจากชายหนุ่มคนนี้สักครั้ง เพราะวินธัยใช้ชีวิตตาม 

ปกติธรรมดาอย่างเช่นทุกวัน ไม่ว่าจะออกไปดูงานเหมืองเล็กๆ ด้านหลัง 

เกาะ หรือแม้แต่เข้าไปจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตของชาวมอแกนก็ตามที

“ผมลืมถาม คุณจัดห้องพักรับรองแขกที่จะมางานเลี้ยงอย่างไร

บ้าง”

“ตามรายชื่อก็จัดให้พักบนตึกท่านน่ะครับ ส่วนคนติดตามหรือ 

พวกนักข่าว พวกกองถ่าย ผมก็เปิดห้องพักในรีสอร์ตไว้ให้”

“คนทีพ่กับนตกึมากมัย้ คณุจะเขีย่ผมกระเดน็จนตอ้งไปนอนทีอ่ืน่ 

หรือเปล่า”

“ใครจะกล้าให้ท่านลำบากอย่างนั้นล่ะครับ” บริรักษ์ตอบแล้ว 

หัวเราะ แต่เจ้านายเขาไม่ขำด้วย 

“ผมจัดที่พักบนตึกเท่าที่เตรียมไว้ก็สิบคนสิบห้องเอง”

“แลว้ไป นกึวา่ไอแ้ผนการจดังานเลีย้งของคณุจะถอืโอกาสจดัการ 

ผมไปเลยซะด้วย”

คำพูดเหมือนตั้งใจจะแขวะเขาว่าเป็นคนเก่าแก่ของพ่อ ทำให้ 

บริรักษ์ต้องเอ่ยชี้แจงพร้อมรอยยิ้มเหมือนรู้ทัน

“จะวา่เปน็แผนการผมคนเดยีวกไ็มถ่กูนะครบัทา่น ทา่นเองตา่งหาก 

ทีบ่อกวา่อยากสนบัสนนุใหค้นมาเทีย่วเกาะ พอทา่นบอกอยา่งนัน้ผมกเ็ลย 

ถือโอกาสนี้ตามหาคุณอินทุกรไปในตัว”
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เลขาฯ ที่พยายามอธิบายแต่กลับกลายเป็นถกเถียงในความรู้สึก 

ของวินธัย ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเบื่อขี้หน้าเลขาฯ ตนเองขึ้นมา...ถ้าเปลี่ยน 

จากบริรักษ์เป็นอัครวินทร์ การ์ดมือขวาเขาละก็ ป่านนี้ไอ้หมอนี่คงโดน 

หลงัมอืขอ้หาทีย่อกยอ้นไปหลายเปรีย้ง วนิธยัรูว้า่การเลีย้งคน ถงึจะเปน็ 

ลูกน้องมันก็ต้องปฏิบัติตัวต่างกัน เพราะถ้าจะให้เขาไปลงมือลงไม้กับเลขาฯ  

หน้าคมทำตัวเนี้ยบอย่างบริรักษ์ เขาเองก็ไม่อยากจะทำให้ช้ำมือ 

“คืนนี้ท่านกลับมานอนใช่หรือเปล่าครับ” 

ร่างสูงของเจ้านายซึ่งหมุนตัวเดินตรงไปที่รถทำให้บริรักษ์รีบถาม

อย่างรวดเร็ว

“ไม่กลับ คืนนี้คงติดธุระอยู่ที่เหมือง”

“อ้าว ตกลงว่าเยี่ยมคุณพ่อแล้วท่านจะเลยไปเหมืองหรือครับ”

“ใช่” เขาตอบสั้นๆ แล้วแทรกตัวเข้าไปในรถ

“วันนี้ไม่อยู่ไม่เป็นไร แต่ว่าพรุ่งนี้ท่านต้องอยู่ให้ได้ เพราะเป็น 

ทั้งเจ้าของงานและเจ้าของบ้าน”

วนิธยัแทบไมไ่ดฟ้งัคำพดูไลห่ลงัตนเลยแมแ้ตน่อ้ย เพราะชายหนุม่ 

ขึ้นรถแล้วขับออกไป ทำให้บริรักษ์ต้องถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อน

...เขาเป็นคนที่ใจเย็นและความอดทนสูง แต่ก็แทบจะยอมแพ้ให้ 

เจ้านายผู้นี้ไปหลายรอบ วินธัยเป็นคนที่เอาใจยากที่สุด เพราะชายหนุ่ม 

นอกจากจะแสดงอารมณ์ต่างๆ ออกมาน้อยจนจับความรู้สึกได้ยากแล้ว  

เขายังมีอีกมุมหนึ่งซึ่งแฝงความโหดไว้เต็มที่

บริรักษ์จำได้ว่าตนเองนอกจากจะเคยเห็นวินธัยจัดการกับศัตรู 

แล้ว เขายังเคยเห็นเจ้านายหนุ่มจัดการกับลูกน้อง หรือแม้แต่คนสนิท 

ของตนเองอกีดว้ย...เมือ่กอ่นตอนทีเ่ขาทำงานกบัคณุทา่นทีร่สีอรต์ วนิธยั 

จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่หลังเกาะ หรือไม่ก็เข้ากรุงเทพฯ เพื่อดูงานเป็น 

บางครัง้ แตเ่มือ่สองพอ่ลกูสลบัทีอ่ยูก่นั เขาซึง่ถนดังานและชำนาญตรงนี ้

เลยได้อยู่กับวินธัยอย่างเต็มตัว
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บริรักษ์ยังยืนอยู่ที่เดิมเพราะจมกับความคิดของตนเองไปชั่วครู่  

แล้วชายหนุ่มก็หมุนตัวเดินไปที่รีสอร์ตไปเช็กงานเป็นครั้งสุดท้าย ก่อน 

ทีมกองถ่ายจะเดินทางมาถึง

รถตู้รวมทั้งรถสี่ประตู และรถขนอุปกรณ์อีกหลายคันที่ขับแล่น 

ลงจากเรอื เพือ่ตรงไปยงัรสีอรต์ตาเบบญูา่ กลายเปน็ภาพชวนตืน่ตาสำหรบั 

ชาวบา้นทีเ่หน็ ขา่วกองถา่ยภาพยนตรแ์ละดาราทีจ่ะมาใชส้ถานทีบ่นเกาะ  

นอกจากจะเพิ่มสีสันให้ผู้คนบนเกาะไข่มุกแล้ว ยังสร้างความยินดีให้ 

หญิงสาวหลายคนท่ีรอยลโฉมดาราอย่างใกล้ชิด อัครวินทร์ซ่ึงยืนสังเกต 

อยู่ห่างๆ เมื่อเห็นภาพนั้นแล้ว เขาก็โทร. รายงานเจ้านายอย่างทันใจ

“ถึงแล้วครับนาย ตอนนี้น่าจะกำลังตรงไปที่รีสอร์ต”

“อ้อ มากันครบหรือเปล่า”

“ไม่รู้สิครับ ผมไม่รู้ว่าเขามีกันกี่คน” ลูกสมุนมือขวาตอบเหมือน 

งุนงง ทำให้ชายหนุ่มต้องตวาดเสียงลอดไรฟัน

“ไอ้เวร! ที่ฉันถามหมายถึงกองสำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว แกดูสิว่า 

มากันครบมั้ย”

“อ๋อ เดี๋ยวนะครับ ผมขอดูแป๊บนึง”

เสียงรายงานของลูกน้องที่หายไป ทำให้วินธัยรู้สึกคล้ายตัวเอง 

จะกระสับกระส่ายขึ้นมา ทำไมเขาต้องอยากรู้มากขนาดต้องใช้ลูกน้อง 

ให้ตามสอดส่องกองถ่ายนั้นด้วย

“คณุเทดิผมเหน็แลว้ ออ้ โนน่คณุเจดิจรสั...คณุเลก็เดนิขึน้รถไป 

แลว้ครบั เอ อกีคนผมจำชือ่ไมไ่ด ้ผูช้ายทีต่วัโตๆ ลำ่ๆ แตช่อบแอบ๊เสยีง 

หวานๆ ผมก็เห็นแล้วนาย”

“แล้วใครอีก” ชายหนุ่มกระชากเสียง

“ผูห้ญงิคนนัน้...เดีย๋วนะครบัผมมองหาอยู.่..ออ๋ เหน็แลว้ครบันาย 
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เดินหน้าซีดลงมาทีเดียว”

วินธัยซึ่งกำลังขับรถอยู่อาจจะไม่ยิ้ม แต่แค่เพียงได้ยินคำรายงาน 

จากลูกน้อง ดวงตาเข้มก็วาววับในทันที...สีตลา เขารู้ว่าเธอชื่อนี้ และก ็

เพราะผู้หญิงที่เห็นเขาครั้งแรกแล้วทำหน้าตาตื่นได้อย่างตลกที่สุด  

จนทำให้อารมณ์เบื่อๆ เย็นๆ ของเขาเหมือนจะหายไปสิ้น

...ชายหนุม่ยอมรบักบัตวัเองวา่ เขาชอบเหน็ผูห้ญงิคนนีท้ำทา่ตกใจ  

ยิ่งถ้าได้เห็นเธอทำท่าหวาดกลัวเขายิ่งสนุกขึ้นไปใหญ่ จนสุดท้ายเขาต้อง 

บังคับเทิดไทให้ดึงเธอมาร่วมทีมด้วยนั่นแหละ

เขาจำได้ว่าเคยพบกันบนเรือตอนเธอมาครั้งแรก เพราะเธอที่ 

ใบหนา้ซดีเซยีวแลว้กอ็าเจยีนอยา่งคนเมาเรอืนัน้ นอกจากจะทำให้เขารู้สึก 

สมเพชแล้ว จิตใจส่วนหน่ึงกลับสงสารข้ึนมาช่ัวแวบ

วินธัยตัดสินใจเดินเข้าไปหาแล้วส่งน้ำให้เธอ แต่เมื่อใบหน้าฉ่ำ 

น้ำตาเงยขึ้นเร็วๆ หัวใจของเขาก็ไหววับ ความรู้สึกผิดปกติบางอย่าง 

ของหัวใจตนเองทำให้เขาต้องเดินหนีลิ่ว แต่แล้วคนที่ไม่เคยคิดจะได้พบ 

กลับได้เจอกันอีกหลายครั้ง

เขาเหน็เธอนัง่อยูบ่นรถในขณะทีเ่ขาแวะจอดรถขา้งทางเพือ่พดูคยุ

กับชาวบ้าน และการพบกันอย่างไม่คาดฝันอีกครั้งก็เกิดขึ้น เมื่อเขาเห็น 

ผู้หญิงคนนี้ซ้ำอีกหนในรีสอร์ตของตนเอง ก่อนจะกลายเป็นการพบกัน 

ที่ชวนตระหนกของเธอในยามค่ำคืน

ร่างหญิงสาวที่ถูกเขากระชากจนเซไปปะทะมุมบันได นอกจาก 

จะทำใหเ้ขาใจหายเพราะเปน็หว่งเธอแลว้ วนิธยัยงัรูส้กึอกีวา่รา่งแบบบาง

ทีอ่ยูแ่นบชดิทำใหห้วัใจเขาเตน้ผดิปกต ิจนอดไมไ่ดท้ีจ่ะไลม้อืบนแผน่หลงั 

นุ่มละมุนอย่างลืมตัว ชายหนุ่มคิดแล้วก็อดขำขึ้นมาไม่ได้ เพราะเหนือ 

สิง่อืน่ทีเ่ขาตัง้ใจนำเธอกลบัมาทีน่ี.่..กน็า่จะเปน็เพราะดวงตากลมเบกิกวา้ง 

ที่มองเขาอย่างตื่นกลัวนั่นแหละ

วนิธยัคดิวา่เขาชอบในยามทีเ่หน็เธอกลวั ยิง่สตีลากลวัเขามากเทา่ไร  
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ชายหนุ่มก็รู้สึกคล้ายเลือดในกายจะไหลพล่านได้อย่างระทึก

“ท่านไม่ได้อยู่ต้อนรับนะครับเพราะติดธุระ”

แค่กองถ่ายมาถึงรีสอร์ตและพบกับเลขาฯ หนุ่มที่ชื่อบริรักษ์  

สีตลาก็ได้ยินคำพูดนี้พร้อมๆ กับเทิดไทและคนอื่นๆ ในทันที หญิงสาว

ซึ่งได้ยินแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า ถ้าเธอซื้อหวยแม่นอย่างที่นึกไว้ว่าบริรักษ์

จะพูดอย่างนี้ ป่านนี้เธอน่าจะเป็นเศรษฐีไปนานแล้ว

“ไม่เป็นไรครับ แค่คุณรักษ์ดูแลผมก็เกรงใจจะแย่”

“อยา่ถอืวา่รบกวนเลยครบัคณุเทดิ ออ้ ผมลมืบอกไปวา่ ทา่นใหจ้ดั 

ที่พักสำหรับกองถ่ายไว้ที่รีสอร์ตฟากโน้น เพราะน่าจะสะดวกกับการ 

ทำงานมากกว่า”

ชายหนุ่มผายมือไปอีกฟากของถนน ทำให้สีตลาเพิ่งสังเกตว่า  

รีสอร์ตตาเบบูญ่ากินอาณาเขตกว้างกว่าที่คิด...คราวโน้นที่เธอเคยมา 

ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นค่อนข้างฉุกละหุก และใช้เวลาทำทุกอย่างค่อนข้าง 

รวดเร็ว แต่คราวนี้เมื่อบริรักษ์บอกเธอ จึงรู้ว่าถนนที่รถวิ่งผ่านเข้ามานั้น

กลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนให้รีสอร์ตแยกออกจากกัน

บา้นพกัหลงักะทดัรดัทีต่ัง้เรยีงรายหา่งๆ นบัสบิหลงัเหมอืนซกุตวั 

อยู่ในไม้พุ่มด้านหน้าซึ่งปลูกเกือบติดขอบถนน เพราะอย่างนี้นี่เอง เมื่อ 

เธอมาคราวโน้นและไม่ทันสังเกต จึงไม่รู้ว่าอีกฟากหนึ่งก็มีบ้าน

“ดีมากเลยครับคุณรักษ์ พวกเราคงจะทำงานได้สะดวกขึ้น ผม 

ต้องขอบคุณคุณวินธัยมากที่อุตส่าห์นึกถึงตรงนี้”

“ถ้าอย่างนั้นเชิญเข้าที่พักได้เลยนะครับ จะได้พักผ่อนกันก่อน”

เสียงเอ่ยเชิญของชายหนุ่มทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนของกองถ่าย 

ภาพยนตร์ต่างหอบเอาข้าวของส่วนตัวกันพะรุงพะรังเดินตามมา โดยม ี

พนักงานของรีสอร์ตเข้ามาช่วยนับสิบ เทิดไทกับสีตลาที่เตรียมยก 

กระเป๋าออกมาจากรถแล้วจะเดินตามกลุ่มไปนั้นต้องมีอันหยุดชะงัก  
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เพราะบริรักษ์ท้วงไว้ด้วยเสียงนุ่ม

“คุณเทิดกับคุณอี๊ดเชิญมาพักทางนี้เลยครับ”

“อ้าว ตรงไหนหรือคะ”

“ท่านสั่งให้ผมจัดห้องพักคุณสองคนไว้ที่ตึกน่ะครับ”

แค่ได้ยินว่าต้องพักบนตึก สีตลาก็ส่ายหน้าจนเส้นผมกระจาย  

แต่เทิดไทกลับตื่นเต้นเพราะดีใจอย่างที่สุด

“ไม่ดีมังคะ อี๊ดขอนอนที่บ้านพักดีกว่าค่ะ”

“ไปเถอะคุณอี๊ด เจ้าของบ้านอุตส่าห์เตรียมไว้ให้ อย่าให้เขาต้อง 

เสียน้ำใจ”

“ไม่เหมาะหรอกค่ะ อี๊ดรู้สึกว่าถ้าพักที่ตึกเราจะเหมือนไปละลาบ 

ละล้วงเรื่องส่วนตัวของเขา”

หญงิสาวปฏเิสธเตม็ที.่..เรือ่งอะไรทีเ่ธอตอ้งไปพกับนตกึนา่กลวันัน่ 

ดว้ย แคค่รัง้นัน้กท็ำเอาเธอขวญัหนดีฝีอ่จะแยแ่ลว้ แตเ่ลขาฯ อยา่งบรริกัษ ์

ก็ทำเอาเธออึ้ง เพราะชายหนุ่มชี้แจงอย่างใจเย็นว่า

“คุณไม่ได้พักแค่สองคนหรอกครับ เพราะท่านสั่งจัดไว้สิบห้อง  

เดี๋ยวแขกของงานเลี้ยงก็มาพักร่วมด้วย”

“อย่างนั้นหรือคะ”

“ไปเถอะอย่าคิดมากหน่อยเลยน่า”

เทิดไทบอกหญิงสาวด้านข้างก่อนเขาจะเดินตามบริรักษ์ไป สีตลา 

ถึงจะลังเลเป็นอย่างมาก แต่ในเมื่อเธอยังไม่อยากทะเลาะกับเทิดไท  

หญิงสาวจึงกลั้นอกกลั้นใจลากกระเป๋าเสื้อผ้าใบโตเดินตามไป

เส้นทางที่ทอดยาวจากถนนซึ่งมุ่งตรงเข้าสู่ตัวคฤหาสน์หลังใหญ่ 

ที่บริรักษ์พาไป ทำให้สีตลาต้องมองสำรวจอย่างทึ่ง

พื้นที่ที่เธอเดินและลากกระเป๋าอยู่นั้น เป็นเส้นทางที่แยกออกมา 

ต่างหากโดยไม่ได้ใช้ร่วมกับรีสอร์ต กระเบื้องที่ใช้ปูทางเดินนอกจากจะ 
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ลวดลายสวยงามแปลกตาแลว้ ดา้นขา้งซึง่เปน็ขอบยงัประดบัดว้ยกระถาง 

บัวใบใหญ่ซึ่งออกดอกสะพรั่งให้เห็นเป็นระยะ สีตลาเดินตามคนทั้งคู่ไป 

เรือ่ยๆ แลว้ทีส่ดุเธอกต็อ้งแปลกใจเมือ่เหน็สระนำ้ขนาดใหญโ่ผลอ่ยูข่า้งๆ  

คฤหาสน์

นีก่อ็กี ทำไมรอบนัน้เธอจงึไมเ่หน็วา่มสีระอยูต่รงนี ้จะวา่ทำขึน้ใหม่ 

กไ็มน่า่ใช ่เพราะองคป์ระกอบหลายๆ อยา่ง ทำใหม้ัน่ใจวา่สระนีม้มีานาน 

แล้ว

สีตลาเพิ่งได้เห็นภายในตัวบ้านชัดๆ ก็หนนี้ เพราะเมื่อหญิงสาว 

ก้าวเข้าไปในห้องโถง เธอก็ต้องยืนอึ้งไปจริงๆ...คืนนั้นแม้จะสลัว แต่เธอ

ก็ยังคิดว่าคฤหาสน์หลังนี้ตกแต่งได้สวย แต่พอเห็นท่ามกลางความสว่าง 

ยามกลางวนัอยา่งเดน่ชดั บา้นของวนิธยันอกจากจะตกแตง่อยา่งหรทูีส่ดุ 

แล้ว เธอยังอยากจะใช้คำว่าอลังการเสียมากกว่า มิน่า! ผู้กำกับของเธอ

ถึงได้ปลื้มเสียขนาดนั้น

“ห้องพักคุณเทิดอยู่ชั้นล่างท้ายสุดเลยนะครับ คุณจะได้ไม่ต้อง 

ขึ้นลงให้เหนื่อย แล้วอีกอย่างห้องอยู่ด้านใน จึงค่อนข้างจะเงียบสงบ 

เหมาะกับการทำงาน นี่กุญแจห้องครับ”

“ขอบคณุครบัคณุรกัษ ์ผมเขา้หอ้งพกักอ่นนะคณุอีด๊ อยากเอนหลงั 

สักหน่อย”

ร่างของเทิดไทที่เดินตรงเข้าไปตามทางเดินก่อนจะหยุดที่ห้อง 

สุดท้ายแล้วเดินหายเข้าไป ทำให้สีตลาซึ่งมองตามต้องเหลียวมาหา 

ชายหนุ่มด้านข้างก่อนจะส่งสายตาถามไปว่าห้องเธออยู่ที่ไหน

“คุณอี๊ดเชิญด้านบนครับ”

“คะ!” แค่ได้ยินเธอก็อุทานหน้าตาตื่นทันที

“ห้องคุณอี๊ดจัดไว้ชั้นบน เชิญตามผมมาเลย อ้อ เอากระเป๋ามาให ้

ผมช่วยถือดีกว่า”

บริรักษ์พูดแล้วดึงกระเป๋าไปจากมือหญิงสาว ก่อนเขาจะเดินหิ้ว 
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นำหน้าขึ้นไป สีตลาอาจจะรู้สึกหวาดผวา แต่หลังจากหญิงสาวยืนนิ่ง 

อยู่ชั่วครู่ก็ทำใจได้...เป็นไงเป็นกันสิ ในเมื่อเขากล้าข่มขวัญเธอด้วยการ 

จดัหอ้งไวด้า้นบนเหมอืนตอ้งการใหไ้ดย้นิเสยีงสยองชดัๆ คนอยา่งสตีลา 

ก็กล้านอนเหมือนกัน

ร่างบางพยายามเดินด้วยฝีเท้าอันมั่นคง เมื่อบริรักษ์เดินมาส่งถึง 

หนา้หอ้งพรอ้มยืน่กญุแจให ้นอกจากสตีลาจะใจหายเพราะหวัน่วติกแลว้  

เธอต้องกัดริมฝีปากเมื่อได้ยินประโยคเหมือนบอกลาของเขา

“พักผ่อนตามสบายนะครับ ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือ ผมอยู่ที่ห้อง 

ทำงานในอาคารหลงัยาวๆ ถดัจากบา้นนีไ้ปทางขวามอืนะครบั แตถ่า้ไปแลว้ 

ไม่เจอก็ให้โทร. หา”

“ขอบคุณค่ะ อี๊ดโทร. ได้ทุกเวลาหรือเปล่าคะ”

“แน่นอนครับ ทางรีสอร์ตยินดีรับใช้เสมอ”

หญิงสาวรับกุญแจห้องจากเขาแล้วกล่าวขอบคุณ ชายหนุ่มส่งยิ้ม 

กอ่นจะเดนิยอ้นกลบัลงไป สตีลาไขกญุแจหอ้งแลว้เดนิทดทอ้เขา้ไปในนัน้  

แต่แล้วเธอก็เผยอปากค้างกับสิ่งที่เห็น

“พี่อิน!”

รูปอินทุกรแม้จะใบเล็กแค่สองนิ้ว แต่ภาพของพี่สาวเธอที่ติดอยู่ 

มมุรปูวาดซึง่เปน็ววิขนาดใหญใ่นกรอบสวยหร ูกย็งัทำใหเ้ธอเหน็รูปพีส่าว 

ได้อย่างแจ่มชัด

“คุณรักษ์...คุณรักษ์คะ”

สีตลาวิ่งออกจากห้องแล้วร้องเรียกชายหนุ่มดังลั่น บริรักษ์ซึ่ง 

กำลงัจะออกจากบา้นตอ้งหยดุชะงกั กอ่นจะหมนุตวักา้วยาวๆ กลบัขึน้ไป 

ตามบันไดจนพบกับหญิงสาววิ่งหน้าตาตื่นออกมา

“มีอะไรครับคุณอี๊ด”

“รูปนี่ค่ะ รูปนี่”

เธอพูดเสียงรัวแล้วยื่นรูปให้เขาดู ชายหนุ่มเพียงก้มมองเท่านั้น 
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ก็ส่งยิ้ม ก่อนจะเอ่ยปลอบด้วยเสียงนุ่ม

“ขอโทษทีเ่ดก็จดัหอ้งไมเ่รยีบรอ้ย เดีย๋วผมเกบ็ใหน้ะครบั” เขาดงึ 

รูปไปจากมือเธอ

“ไม่ใช่ค่ะ อี๊ดสงสัยว่ารูปพี่สาวของอี๊ดมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง”

“พี่สาวคุณ!” เขาทวนคำด้วยใบหน้าตกใจเหมือนไม่เชื่อ

“ค่ะพี่อิน หรืออินทุกร เป็นพี่สาวแท้ๆ ของอี๊ด ถึงแม้รูปนี้จะถ่าย 

นานแล้วตั้งแต่สมัยเรียน แต่อี๊ดก็จำพี่สาวตัวเองได้นะคะ”

“คือ...เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ ผมขอไปถามคนจัดห้องก่อน บางท ี

อาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิด”

“แตน่ีเ่ปน็รปูพีอ่นิจรงิๆ คณุรกัษค์ะ อีด๊ขอถามหนอ่ยเถอะวา่พีอ่นิ 

เคยอยู่บนเกาะนี้หรือเปล่า”

“ผมขอเวลาสักครู่” บริรักษ์พูดจบก็สาวเท้าเดินจากไป

“เดี๋ยวค่ะคุณรักษ์ คุณรักษ์คะ คุณรักษ์”

สตีลาพยายามเรยีกเพือ่รัง้เขาไว ้แตช่ายหนุม่กลบัเดนิสาวเทา้อยา่ง 

เร็วลงไปตามบันไดแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็ว จริงๆ บริรักษ์นั้นก้าวเท้า 

ยาวๆ จนเกือบจะวิ่งเพราะความตื่นเต้น เมื่อชายหนุ่มเข้าไปอยู่ในห้อง 

ทำงานของตนเองพรอ้มกบัลอ็กประตไูว ้เขากโ็ทร. หาวนิธยัอยา่งเรว็ทีส่ดุ  

แต่เหมือนอีกฝ่ายไม่ต้องการติดต่อใครทั้งนั้น เพราะบริรักษ์พยายาม 

ติดต่อเจ้านายอยู่หลายครั้ง ซึ่งก็ล้มเหลวทุกหน

ชายหนุม่พยายามทำใจใหเ้ยน็เพือ่คดิแกไ้ขเหตกุารณเ์ฉพาะหนา้ 

...เขาจะบอกกับสีตลาอย่างไรดีว่ารูปนั้นมาจากไหน เพราะขืนเขาบอก 

ความจรงิไปแลว้วนิธยัเกดิตอ้งการปดิเปน็ความลบัขึน้มา เขาเองนัน่แหละ 

ที่จะต้องมองหน้าเจ้านายหนุ่มไม่ติดไปอีกนาน

ร่างบางยืนเคาะประตูกระจกห้องทำงานเขาอย่างร้อนใจ ทำให ้

บริรักษ์ตัดสินใจในนาทีสุดท้าย ก่อนจะเปิดรับเธอด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
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“ผมเอารูปใบนั้นให้พนักงานไปแล้วครับ เขากำลังไปไล่สอบถาม 

ว่าใครเป็นคนเอามาไว้ในห้อง”

“คุณรักษ์” 

สีตลาครางอย่างผิดหวัง เนื่องจากไม่นึกว่าหลักฐานเพียงชิ้นเดียว 

ของเธอจะต้องร่อนไปทั่วรีสอร์ต หนำซ้ำเธอเริ่มไม่มั่นใจว่ามันอาจจะ 

สูญหายไประหว่างทางช่วงไหนก็เป็นได้

“อย่าเพิ่งคิดมากนะครับ บางทีอาจจะมีแขกมาพักแล้วลืมทิ้ง 

เอาไว้”

“แตน่ัน่นะ่บา้นคณุวนิธยันะคะ แลว้อีด๊กเ็คยไดย้นิมาวา่เขาไมเ่คย 

เปิดบ้านรับใคร”

“มันก็จริงที่ท่านไม่เคยเปิดบ้าน แต่คุณอย่าลืมสิว่าคนเราต้อง 

มีเพื่อนกันทั้งนั้น บางทีอาจจะเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งของท่านมาพัก 

แลว้เอามาลมืไว ้เดก็ทำความสะอาดเจอเขา้กเ็ลยยดัเอาไวท้ีม่มุใดมุมหนึง่ 

ของห้องก็เป็นได้”

สีตลาถึงแม้ไม่อยากจะเชื่อ แต่คำพูดของบริรักษ์ฟังดูก็มีเหตุผล  

ยิง่ชายหนุม่พดูปลอบอยา่งตอ้งการชว่ยเหลอืเธอเตม็ที ่หญงิสาวจงึรูส้กึด ี

ขึ้นมาบ้าง

“ใจเย็นสักนิดนะครับคุณอี๊ด ถ้าท่านกลับมาผมจะรีบสอบถาม 

ให้คุณทันที”

“ก็ได้ค่ะ อี๊ดจะรอนะคะ”

“ครับ เดี๋ยวผมต้องขอตัวสะสางงานเสียหน่อย”

“ถ้าอย่างนั้นอี๊ดขอตัวนะคะ ไม่อยู่กวนคุณรักษ์แล้วค่ะ”

ชายหนุ่มลอบถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นหญิงสาวหมุนตัวเดิน 

ออกจากหอ้งทำงานของเขาไป...ดทีีส่ตีลาอายไุมม่าก เพราะถา้เปน็อยา่งนัน้ 

ละก็ หญิงสาวอาจจะไม่เชื่อเขาง่ายๆ อย่างตอนนี้...หลังจากเห็นว่าเธอ 

เดินกลับไปทางบ้านหลังใหญ่แล้ว บริรักษ์ก็พยายามติดต่อเจ้านายถี่ขึ้น 
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อีกครั้ง สุดท้ายชายหนุ่มก็ยอมแพ้เอาในเวลาเย็นของวัน

ชายหาดของรีสอร์ตตาเบบูญ่าเวลาเย็นเช่นนี้คลาคล่ำไปด้วยคน 

ของทางกองถ่าย บริรักษ์ซึ่งสั่งพนักงานต้อนรับให้จัดเตรียมอาหาร 

บฟุเฟตไ์วท้ีร่มิหาด ทกุคนจงึดสูนกุสนานจนเขาพลอยอิม่อกอิม่ใจไปดว้ย  

จริงอยู่ที่งานของเขานอกจากจะเป็นเหมือนพ่อบ้านของคฤหาสน์หลังนี้ 

แล้ว บริรักษ์ยังมีตำแหน่งผู้จัดการของรีสอร์ต ดังนั้นชายหนุ่มจึงทำงาน 

ที่ตนเองรักได้อย่างมีความสุขอย่างที่สุด

หลายคนอาจจะคดิวา่ผูช้ายอยา่งเขาทำไมถงึชอบบรกิาร แตใ่นเมือ่ 

ชายหนุ่มคิดว่าตนเองชอบทำงานแบบนี้ เขาจึงไม่เคยเบื่องานในหน้าที่  

ถึงแม้จะทำมาหลายปีแล้วก็ตาม

ทั้งที่บอกเลขาฯ ไว้ว่าเขาจะไม่กลับบ้านแต่เมื่อเข้าสู่เวลาดึกสงัด 

วนิธยักข็บัรถออกจากบา้นพกัของบดิา แลว้ชายหนุม่ซึง่เรง่รถมาอยา่งเรว็ 

ก็เข้ามาถึงรีสอร์ตในเวลาตีสอง เนื่องจากไม่อยากให้ใครรู้ เขาจึงขับรถ 

อ้อมไปอีกด้านก่อนจะเข้าทางถนนเส้นหลังของรีสอร์ต

วนิธยัจอดรถไวด้า้นนอกของแนวรัว้ และเมือ่เขาเตรยีมจะกา้วเทา้ 

เข้าไปในเขตที่ดินของตนเอง ก็พบกับชายหนุ่มข้างบ้านซึ่งมีที่ดินติดกัน  

ร่างสูงตระหง่านของภูประพันธ์ทำให้เขาต้องชะลอฝีเท้าจนหยุดนิ่ง ช่วง 

ที่ยืนมองกันอยู่นั้นวินธัยก็เห็นอีกฝ่ายเลิกคิ้วก่อนจะหมุนตัวกลับเดิน 

หายเข้าไปในบ้าน...แปลกนักทั้งที่บ้านของเขาและนักเขียนหนุ่มอยู่ใกล ้

กันแท้ๆ แต่เหมือนต่างคนต่างแทบไม่ยอมทำความรู้จักกัน 

สุดท้ายก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ไป วินธัยเริ่มก้าวเดินอีกครั้ง 

เมือ่หมดความสนใจในตวัชายหนุม่ รา่งสงูใหญข่องใครสกัคนทีเ่ดนิตรงไป 

ยงับา้นหลงัใหญ ่ทำใหเ้จา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตอ้งรบีสาวเทา้เขา้ไป 

ใกล้ก่อนจะถอนหายใจเมื่อรู้ว่าเป็นชายหนุ่มเจ้าของรีสอร์ต 
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สีตลายังนั่งทบทวนเรื่องจัดการเสื้อผ้านักแสดงในแต่ละซีนของ 

การถ่ายทำ ถึงเธอจะยังไม่แน่ใจว่าเทิดไทจะเริ่มเปิดกล้องเมื่อไร แต่ 

หญิงสาวก็พยายามทำหน้าที่ของตนให้บกพร่องน้อยที่สุด...เธอคิดว่า 

ตนเองจำเป็นต้องจดรายการต่างๆ แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อแจกจ่ายให้ทีม 

จัดคิวเสื้อผ้า เพราะหญิงสาวเชื่อมั่นว่าบางครั้งหรือบางวันเธออาจต้อง 

ออกไปหาข้อมูลกับคนภายนอกว่าเคยเห็นพี่สาวเธออยู่บนเกาะนี้บ้าง 

หรือเปล่า ดังนั้นเธอจึงจำเป็นต้องมอบหมายเรื่องงานไว้ที่กลุ่มจัดคิว 

เสื้อผ้า และคนกลุ่มนั้นน่าจะจัดการได้เองในช่วงที่เธอไม่อยู่

บริรักษ์เดินเข้ามาบอกเธอในช่วงทานอาหารเย็นริมทะเลว่า เขา 

ไมส่ามารถตดิตอ่เจา้นายไดใ้นวนันี ้ดงันัน้ขอใหส้ตีลาใจเยน็อกีนดิ เพราะ 

ถงึอยา่งไรวนัรุง่ขึน้วนิธยักต็อ้งมางานเลีย้งอยา่งแนน่อน และเพราะคำพดู 

อยา่งนัน้ของเลขาฯ หนุม่ หญงิสาวจงึนัง่ทำงานไปเรือ่ยๆ ขณะทีห่สูองขา้ง 

ก็คล้ายจะคอยจับฟังเสียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างในวันนั้น

วินธัยเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนเก่าของบิดาแล้วค้นหายา 

อยา่งรวดเรว็ ความจรงิเขากไ็มอ่ยากกลบัเขา้บา้นดกึๆ ดืน่ๆ ถา้ไมเ่พราะ 

บิดาของเขาลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วเพิ่งนึกได้ว่าลืมยาไว้ในนั้น ชายหนุ่มจึง 

ต้องรีบกลับมาเอาไปให้ แม้เสียงเปิดประตูจะไม่ดังเท่าไร แต่เมื่อบ้าน 

หลงันีช้า่งเงยีบสงดั เสยีงทีด่งัมาจากหอ้งฝัง่ตรงกนัขา้มจงึทำใหห้ญงิสาว 

หูผึ่งทันที

เธอลุกจากโต๊ะทำงานซึ่งอาศัยชุดโซฟารับแขกภายในห้องตนเอง  

หญิงสาวเดินลงปลายเท้าแผ่วเบาไปที่ประตู ก่อนจะค่อยๆ เปิดแง้มแล้ว 

ยื่นหน้าออกไปดูอย่างสงสัย...ประตูห้องตรงกันข้ามที่เปิดแม้จะไม่กว้าง 

แต่เธอก็พอที่จะมองเห็นเรือนร่างสูงใหญ่ในชุดดำสนิทเดินแวบไปมาอยู่ 

ในนั้น สีตลาขนอ่อนลุกชูชัน ขณะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดี ก็ทำใจกล้า 

ร้องถามออกไปเบาๆ

ตวัอย่าง
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“ใครน่ะ ให้ฉันช่วยมั้ยคะ”

เธอถามแล้วชะโงกมองผ่านประตูห้อง แต่แล้วหญิงสาวก็ยืนอึ้ง  

เมื่อเงาร่างที่เห็นเมื่อครู่คล้ายจะเงียบหายไป สีตลาละล้าละลังอยู่บ้าง 

เนื่องจากไม่มั่นใจ เธอน่าจะเข้าไปอยู่ในห้องตนเองเฉยๆ หรือไม่ก็น่าจะ 

เขา้ไปดใูนหอ้งนัน้ใหรู้เ้รือ่งรูร้าวไป แลว้ความอยากรูข้องเธอกช็นะ รา่งบาง 

เดินโหย่งปลายเท้า แล้วโผล่ศีรษะเข้าไปมองเม่ือถึงประตูห้องตรงกันข้าม

หญิงสาวร้องวี้ดขึ้นสุดเสียงเนื่องจากตกใจ เพราะแค่เธอกวาด 

สายตาได้นิดเดียวเท่านั้น เงาร่างดำๆ ก็โผล่ออกจากข้างประตูแล้ว 

กระชากตัวเธอเข้าไปใกล้ พร้อมกับตวัดมือข้างหนึ่งปิดปาก จนเธอทำได ้

เพียงร้องอู้อี้เท่านั้น

“จะร้องทำไม หยุดเดี๋ยวนี้นะ”

เสยีงตะคอกแผว่ของชายทีเ่อามอืปดิปากเธอไวก้ลบัทำใหห้ญงิสาว 

ดิ้น ก่อนจะกลายเป็นดิ้นรนสุดฤทธิ์เมื่อเห็นแค่ดวงตาวับแวมบนใบหน้า 

ของเขา...น่าจะเป็นขโมยแน่ๆ ไม่อย่างนั้นจะเอาผ้าพันหน้าพันคอจนเห็น 

แค่ดวงตาอย่างนี้หรือ

“บอกไว้ก่อนนะ ผมจะปล่อยมือที่ปากคุณ แต่ถ้าร้องขึ้นมาอีก 

ล่ะก็ รับรองว่าเจ็บตัวแน่”

เขาขู่เสียงเข้มแล้วค่อยคลายฝ่ามือข้างนั้นออก สีตลาไม่ได้ร้อง 

จริงๆ แต่เธอก็ยังดิ้นรนต่อสู้ จนสุดท้ายชายหนุ่มนั่นแหละที่หมุนตัวเธอ

ออกมาจนทั้งคู่เผชิญหน้ากัน 

หญิงสาวที่อยู่ในวงแขนของเขา นอกจากจะเรียกรอยยิ้มจาก 

มุมปากชายหนุ่มได้แล้ว วินธัยยังกระชับแขนแน่นแล้วกดฝ่ามือข้างหนึ่ง 

ไว้กลางแผ่นหลัง ส่วนอีกข้างก็เลื่อนลงต่ำจนสามารถกดสะโพกอวบอิ่ม 

รัง้เขา้แนบชดิกบัลำตวัของตน สตีลายงัตกใจจงึไมท่นัสงัเกตมอืไมข้องเขา  

เพราะเมื่อเธอถูกรัดแน่นอย่างนั้น จึงได้แต่เอ่ยถามผ่านริมฝีปากที่หอบ

หายใจอย่างเหนื่อยอ่อน

ตวัอย่าง
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“คุณเป็นใคร แล้วเข้ามาทำไมในห้องนี้”

“มาเอาของ แล้วกำลังจะรีบไป”

นัน่ยงัไง! ผดิความคดิเธอทีไ่หน ถา้พดูอยา่งนีม้นัตอ้งหมายความ 

ว่า...

“อย่าเดาให้เหนื่อยเลยคุณ ผมไม่มีเวลาเล่น”

เขาตอบเธอเสียงห้วนก่อนจะดึงผ้าขาวม้าที่พันคอจนเลยไป 

ปิดหน้าปิดตาของเขาลง คราวนี้วินธัยได้เห็นเธอตกใจจริงๆ เพราะ 

แค่หญิงสาวได้เห็นใบหน้าเขาเท่านั้น ดวงตากลมโตก็เปิดกว้าง แถม 

ริมฝีปากอวบอิ่มก็เผยออย่างน่ามอง...สีตลาไม่ได้ตะลึงกับความหล่อ 

ของเขา แตเ่ธอมอีาการอยา่งนัน้เพราะชายหนุม่ซึง่มใีบหนา้รกดว้ยหนวด 

เคราคนน้ี เธอม่ันใจว่าจะต้องเป็นคนเดียวกับท่ีเธอเจอในคราวท่ีแล้วแน่ๆ

“ผมชื่อวินธัย”

เขาอาจจะพูดง่ายๆ เหมือนแนะนำตัว แต่กลิ่นเนื้อตัวของคน 

ที่ยืนอยู่ชิดก็ทำให้ชายหนุ่มก้มหน้าลงต่ำ จมูกโด่งเป็นสันที่เกือบเคลีย 

แผ่วกับแก้มขาวเนื่องจากอยากพิสูจน์ประสาทสัมผัสของตน ซึ่งมัน 

ก็ได้ผลเพราะความหอมจรุงพุ่งเข้าจมูกก่อนจะไหลเวียนวนเข้าสู่สมอง 

ชวนมึนงง

วินธัยบอกตัวเองว่า นี่แหละที่เขาเรียกว่าสาบสาว เพราะแค่ 

ชายเต็มตัวอย่างเขาได้สูดดม แม้ไม่ได้แนบชิด ก็ยังมีผลให้หัวใจ 

เยือกเย็นต้องเต้นหนัก

มือเล็กบางที่พยายามดันอกเขาเพราะหวังให้ห่างจากตัว กลับ 

กลายเป็นกดแรงไปกับเนื้อตัวเขาจนแนบชิด เมื่อวินธัยกอดรัดเธอไว้ 

แนน่จนแทบจมหายเขา้ไปในรา่ง ดวงหนา้งดงามทีเ่งยมองพรอ้มสง่สายตา 

เหมอืนวงิวอนใหเ้ขาปลอ่ย แตก่ารรอคอยของเธอกไ็รผ้ล เพราะจู่ๆ  เรยีว 

ปากหยักลึกก็กดประทับลงมาอย่างแผ่วเบา กลีบปากสาวที่หวานฉ่ำราว 

กุหลาบยามเช้า ทำให้วินธัยซึ่งเอ่ยปากว่ารีบ กลับยอมเสียเวลาเพราะ 

ตวัอย่าง
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ติดใจจนต้องบดเคล้าอย่างดื่มด่ำ ชายหนุ่มอยากจูบเธอให้มากกว่านั้น 

แต่คิดว่าถ้าต้องการความหวานจากเธอมากกว่านี้ เขาจำเป็นต้องมีเวลา 

มากพอ ใบหน้าคมจัดจึงเงยขึ้นอย่างเสียดาย

“ขอบคุณ พรุ่งนี้ค่อยพบกัน”

ฝา่มอืกรา้นลบูลงบนแกม้เธอแผว่เบาสองสามครัง้ กอ่นรา่งสงูนัน้ 

จะหมุนตัวแล้วเดินกึ่งวิ่งออกไปจากห้อง ทำให้สีตลาที่หลุดจากอาการ 

ตะลึงพรึงเพริดต้องวิ่งตามเขาออกไป แต่ชายหนุ่มที่ก้าวพ้นบันไดขั้น 

สุดท้ายไปแล้วทำให้สีตลารู้ว่าเธอคงไม่ทันเขาแน่ หญิงสาวจึงเกาะขอบ 

ราวบันไดแน่นแล้วตวาดเสียงเขียวอย่างโมโห

“คุณวินธัย ขอโทษฉันเดี๋ยวนี้นะ”

“ฝันไปเถอะ”

เขาตะโกนสวนกลบัมาไมพ่อ ชายหนุม่ยงัหนัมาสง่จบู เทา่นัน้สตีลา 

ก็แทบจะกรีดร้องเพราะความฉุน แต่เธอก็ทำอะไรเขาไม่ได้...ร่างสูงนั้น 

จากไปแล้วโดยที่ทิ้งความสงสัยไว้ให้เธอมากมายเบื้องหลัง

เธอไมเ่ขา้ใจวา่ผูช้ายคนนีท้ำอะไรกนัแน ่เพราะเขาไมเ่คยอยูต่ดิบา้น 

ได้ในเวลากลางคืน หนำซ้ำยามเขาอยู่ก็ดันมีเสียงแปลกประหลาดให้เธอ 

ตกใจกลัวอย่างคราวนั้น

ตวัอย่าง
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