
จอมภพเปิดประตบู้านพกั สดูกลิ่นอายทะเลที่คุน้เคยเข้าปอด ยิ้ม
น้อยๆ เมื่อลมทะเลโชยมาปะทะผิวกาย ชายหนุ่มใช้เวลายามเช้าราวครึ่ง

ชั่วโมงเดนิตรวจตรารอบๆ รสีอร์ต ‘เหน็ดาวเคยีงเดอืน’ ซึ่งเขาเป็นเจ้าของ

บ้านพกัทกุหลงัสะอาดเรยีบร้อย ทางเดนิปูด้วยหนิสเีทาแซมด้วยอฐิ

โมเซอกิสฟี้าไม่มเีศษขยะ ศาลาพกัผ่อนสขีาวไม่มเีศษใบไม้หล่นร่วงรกตา

อาณาจกัรแสนสุขของเขาเรยีบร้อยเป็นระเบยีบดมีาก

ชายหนุม่กวาดตามองไปรอบๆ เพื่อตรวจดใูห้แน่ใจอกีครั้ง ก่อนก้าว

ไปตามทางเดินเพื่อไปยังบริเวณล็อบบีซึ่งตกแต่งในโทนสีขาวสะอาดตา 

สลับกับสีฟ้าน�้าทะเล แว่วเสียงพนักงานต้อนรับหนุ่มส่งเสียงดังราวกับ 

เชยีร์มวย

“ดจี้ะเบบี้ หมุนตวัอย่างนั้นแหละด ีสวย สง่างามมาก”

จอมภพเหลือบมองจอทีวีบางเฉียบขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บริเวณผนัง

ส่วนกลางลอ็บบ ีเมื่อเหน็ภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอกข็มวดคิ้ว

“ดูอะไรของนายอยู่โรเบริ์ต แฟชั่นโชว์อะไรกนั น่าเบื่อชะมดั ท�าไม

๑
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ไม่เปิดช่องที่มขี่าวให้แขกดู”

พนักงานต้อนรับหนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกันหันมาตามเสียง ก่อนจะ

ยิ้มร่าเรงิ ไม่สลดสกันดิที่ถูกคนเป็นนายต�าหนิ

“นี่ยงัไม่แปดโมงเลยครบัคณุจวิ แขกที่มาพกัยงันอนฝันหวานอยูบ่น

เตยีงอนัแสนสขุของเราหรอืไม่กล็งไปเดนิเล่นที่ชายหาด ส่วนคนเข้าพกัใหม่

กย็งัไม่มา ดูลอ็บบสีคิรบั ว่างโล่งโจ้ง มแีต่เก้าอี้หวายกบัเบาะ แต่ไม่มใีคร

สกัคน”

จอมภพกวาดตามองเร็วๆ ก็เห็นจริงตามที่พนักงานหนุ่มบอก ใน 

ล็อบบีซึ่งตกแต่งด้วยเก้าอี้หวายสีขาวกับเบาะและหมอนอิงสีฟ้าน�้าทะเลนั้น

ยงัว่างเปล่า ไม่มแีม้แต่เงาของลูกค้าเลยสกัคน

“แม้จะไม่มีลูกค้า แต่นายก็ควรจะเปิดช่องข่าว ไม่ใช่เปิดอะไรดู

ตามใจชอบ”

“นี่ผมกเ็ปิดช่องข่าวที่เปิดอยูท่กุวนันั่นแหละครบั รายการเรื่องเล่าเสา

ชงิช้า รายการเดมิเลย” ลูกน้องยนืยนั

“อ้าว...แล้วท�าไมเป็นแฟชั่นโชว์”

“กน็ี่ข่าวงานแฟชั่นโชว์ระดบัเอเชยีไงครบั ปีนี้จดัที่กรงุเทพฯ นางแบบ

แต่ละคนคดัมาอย่างด ี ตวัทอ็ปของวงการทั้งนั้น โชว์ที่ฮอืฮาจนเป็นข่าวดงั

คือโชว์จากแบรนด์คูมามอง เป็นแบรนด์ชุดชั้นในน้องใหม่ของไทยครับ 

อารมณ์ประมาณวกิตอเรยีซเีครต็เมอืงไทยดีๆ  นี่เอง หรูหราหมาเห่ามาก”

“คูมามองเหรอ” จอมภพยิ้มขนั “ชื่อแบรนด์อย่างกบัหมคีุมะมงของ

ญี่ปุ่น ที่ตวัใหญ่ๆ สดี�า แก้มสแีดงน่ะ”

โรเบริ์ตไม่สนใจค�าวจิารณ์ชื่อแบรนด์ชุดชั้นใน บุ้ยใบ้ไปที่จอทวีี

“นางแบบที่มาเดินให้จัดว่าสูงยาวเข่าดี แถมยังเซ็กซี่ขยี้ใจทุกคน  

ดูสคิรบัคุณจวิ”

ภาพนางแบบสาวสวยในแบบที่เรียกว่า ‘สูง ยาว เข่าดี’ แถมยัง 

‘เซ็กซี่ขยี้ใจ’ อย่างที่โรเบิร์ตพร�่าเพ้อไม่ได้อยู่ในสายตาของจอมภพแม้แต่
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น้อย ชายหนุม่ปรายตามองไปยงัจอทวีขีนาดใหญ่บรเิวณลอ็บบรีสีอร์ตเพยีง

แวบเดยีวแบบส่งๆ แล้วกเ็บ้ปาก

“กแ็ค่ผู้หญงิใส่ชุดชั้นในมาเดนิ ไม่เหน็จะน่าสนใจตรงไหน หาดูใน

แคต็ตาลอ็กขายชุดชั้นในยกโหลกไ็ด้ มเียอะแยะ”

โรเบริ์ตเบกิตาโตเกอืบเท่าไข่ห่าน

“คุณจิวนี่ท่าจะตายด้านแน่ๆ มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงใส่ชุดชั้นในนะครับ 

แต่คนที่ใส่คือนางแบบระดับตัวแม่ของวงการทั้งนั้น แถมยังมีนางแบบ 

ดาวรุ่งพุ่งแรงที่ก�าลงัดงัอกี หาดูที่ไหนไม่ได้อกีแล้ว”

“จะดาวรุง่ ดาวหาง หรอืดาวลกูไก่อะไรฉนักไ็ม่สนใจหรอก คนเยอะ

แยะแบบนั้น เดนิหมุนไปหมุนมา แถมยงัตดิปีก ตดิหางอะไรกนัให้วุ่นวาย 

เวยีนหวัจะตายชกั แล้วกไ็ม่เกี่ยวกบัฉนัเลยสกันดิ” จอมภพเอ่ยด้วยน�้าเสยีง

เนบินาบ

“คุณจวิกไ็ม่รู้อะไร นางแบบดงัๆ ที่เดนิแฟชั่นโชว์ในงานนี้ มหีลาย

คนก�าลังจะมาเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์ของบริษัทดีฟาร์มาซีที่รีสอร์ตของ

เราสปัดาห์หน้าด้วยนะครบั”

คราวนี้จอมภพเลกิคิ้วด้วยความแปลกใจ

บรษิทัดฟีาร์มาซคีอืบรษิทัจ�าหน่ายยาชื่อดงัอนัดบัต้นๆ ของเมอืงไทย 

ที่เหมาห้องพักทั้งหมดในรีสอร์ตเห็นดาวเคียงเดือนเป็นเวลาสี่วันสามคืน 

เพื่อให้พนกังานระดบัผูบ้รหิารของบรษิทัได้มาพกัผ่อน และยงัมกีารจดังาน

แฟชั่นโชว์ด้วย เพียงแต่ชายหนุ่มคิดว่าดีฟาร์มาซีจะใช้นางแบบหน้าใหม่ 

หรอืไม่กน็างแบบสมคัรเล่น ไม่คดิว่าจะลงทุนจ้างนางแบบดงัๆ มาเพื่องาน

นี้โดยเฉพาะ

“เอาจริงดิ แค่งานเลี้ยงพนักงานบริษัทยา ต้องใช้นางแบบระดับ 

แนวหน้าเชยีวหรอื ไม่น่าเชื่อ” เขาพูดไปอย่างใจคดิ

“เชื่อเถอะครับ ของแท้และแน่นอน บริษัทดีฟาร์มาซีเขาขึ้นชื่อใน 

การจัดงานเลี้ยงภายในแบบอลังการอย่างนี้อยู่แล้วครับ ส่วนมากนิยมจ้าง
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นางแบบสวยๆ ดังๆ มาเดินแฟชั่นโชว์ มากกว่าจะจ้างนักร้องดังมาเปิด 

มนิคิอนเสริ์ต”

“นกัร้องน่าจะดกีว่าไม่ใช่หรอื อย่างน้อยกร็้องเพลงได้ เต้นได้ สร้าง

บรรยากาศได้สนุกสนานกว่า”

“กบ็อสใหญ่ของดฟีาร์มาซเีขาคลั่งไคล้นางแบบครบั ขนาดภรรยาของ

เขากเ็คยเป็นนางแบบมาก่อน”

จอมภพหนักลบัไปดสูกู๊ปข่าวด้วยความสนใจที่เพิ่มขึ้นอกีหนึ่งระดบั 

ก่อนจะขมวดคิ้ว พลางจ้องมองนางแบบสาวซึ่งสวมชุดชั้นในลูกไม้ประดับ

เลื่อมสเีขยีวอมฟ้าสะท้อนแสงไฟ...ในยามที่เธอก้าวเดนิ เลื่อมสเีขยีวอมฟ้า

กส็ะท้อนกบัแสงไฟเป็นประกายดรูาวกบัเกลด็นางเงอืกที่เดนิเฉดิฉายอยูบ่น

แคตวอล์ก มหิน�าซ�้ายงัทาผวิกายให้ดฉู�่าวาวด้วยกากเพชรสขีาวเหลอืบเขยีว

ระยบิระยบั ชายหนุ่มท�าหน้าเบ้พลางยกมอืขึ้นลูบแขนตนเอง

“ดคูนนี้ส ิขนลกุเลย แปลงกายเป็นเงอืกด้วย ไม่ไหวว่ะ เลวร้ายที่สดุ

แล้ว”

“ยิ่งคนนี้นะครบั ยิ่งก�าลงัฮอตเลย ผู้ชายทุกคนอยากไปดนิเนอร์กบั

เจ้าหล่อนสกัมื้อ” โรเบริ์ตมองตาเยิ้ม

“ตดัฉนัออกไปจาก ‘ผู้ชายทุกคน’ ที่นายพูดถงึด้วย เพราะฉนัไม่มี

วันไปดินเนอร์กับผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นเงือกแน่ๆ” เจ้าของรีสอร์ตเห็นดาว

เคยีงเดอืนเพ่งมองนางแบบสาวอกีครั้ง รูส้กึคุน้หน้าอย่างบอกไม่ถกู แต่นกึ

ไม่ออกว่าเคยเหน็เธอที่ไหน จงึบอกออกไปตามใจคดิ “ว่าแต่ว่า...ฉนัคุน้หน้า

นางแบบคนนี้จงัเลย”

“ฮั่นแน่ ท�าเป็นไม่สนใจแต่บอกว่าคุ้นหน้า บอกตามตรงนะคุณจิว 

มกุคุน้หน้า หรอื ‘เราเคยเจอกนัมาก่อนหรอืเปล่า’ น่ะ มนัเชยมากแล้วครบั 

โบราณ”

“ไม่ใช่โว้ย ไม่ได้เล่นมกุ นางแบบคนนี้หน้าเหมอืนคนที่ฉนัรู้จกัจรงิๆ 

แต่นกึไม่ออกว่าใคร ถ้าเหน็ตอนไม่แต่งหน้าอาจจะจ�าได้มากกว่านี้”
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“คุณจวิน่ะหรอืครบัจะรู้จกัเธอ คุณคงเคยเหน็เธอจากนติยสารหรอื

ไม่กใ็นโลกโซเชยีลมากกว่า”

จอมภพส่ายหน้า “ไม่ ไม่ใช่ นายกร็ูว่้าฉนัไม่เคยอ่านนติยสารผู้หญงิ 

และไม่ชอบเล่นโซเชยีล”

“งั้นรอตอนที่เธอมาพักที่รีสอร์ตของเราก็แล้วกันครับ ผมจ�าได้ว่า 

มีชื่อเธอเข้าพักในฐานะนางแบบที่จะเดินแฟชั่นโชว์ให้บริษัทดีฟาร์มาซีด้วย 

ดูสคิรบั สวยสะท้านเลย”

โรเบร์ิตอธบิาย ก่อนจะอ้าปากค้าง ยกมอืขึ้นกุมที่หน้าอกข้างซ้ายเมื่อ

นางแบบสาวในจอทีวีโชว์ลีลาหมุนตัวตรงปลายแคตวอล์กอีกครั้ง ก่อนจะ

โพสท่าให้ช่างภาพนบัสบิถ่ายรูป

จอมภพนิ่วหน้า “เหน็แค่เดนิหมุนไปหมุนมาไกลๆ แถมยงัอยู่แต่ใน

ทีวี รู้ได้ยังไงว่าสวยสะท้าน เดินหน้าตึงไม่ยิ้มสักนิด อาจจะมีเกล็ดเงือก 

ตดิฟัน หรอืไม่กฟ็ันหลอกไ็ด้นะ”

พนกังานหนุ่มลูกครึ่งค้อนขวบัราวกบัผู้หญงิ “ต่อให้มองมาจากดาว

พลูโต คนสวยกย็งัเป็นคนสวยครบัคุณจวิ และไม่มทีางฟันหลอด้วย”

“ไม่เชื่อหรอก ถ่ายไกลขนาดนี้”

ราวกบัคนท�าข่าวมญีาณหยั่งรูอ้นาคต เพราะพอจอมภพพดูจบ กล้อง

กซู็มภาพนางแบบสาวดาวรุง่เข้ามาใกล้จนเหน็ใบหน้าของเธอได้อย่างชดัเจน 

แถมหญงิสาวยงัยิ้มหวานสู้กล้องโชว์ฟันขาวเรยีงเป็นระเบยีบ ไม่มฟีันหลอ

สกัซี่

“เหน็ไหมครบัคุณจวิ ฟันไม่หลอ” โรเบริ์ตรบีส�าทบั “มองใกล้ๆ ยิ่ง

สวยใช่ไหมล่ะครบั”

“แล้วท�าไมหน้าเธอถึงได้วาวเป็นหนังปลาทูอย่างนั้นล่ะ แต่งหน้าให้

เข้ากบัคอนเซปต์นางเงอืกเหรอ” จอมภพถามพลางขมวดคิ้ว

“โธ่ คุณจิว เขาเรียกว่าไฮไลต์ครับ ผิวจะได้เล่นกับแสงไฟเป็น

ประกายระยบิระยบั”
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“แล้วดูที่ตาสิ นั่นขนตาหรือแผงโซลาร์เซลล์ แถมปากยังมันเลื่อม 

อย่างกบัเพิ่งจุ่มน�้ามนัเครื่องมา”

“แฟชั่นโชว์ระดบัเอเชยีกต็้องแต่งหน้าให้ล�้าๆ แบบนี้แหละครบั”

ภาพข่าวบนจอโทรทัศน์เปลี่ยนเป็นข่าวอื่นเมื่อนางแบบดาวรุ่งในชุด

นางเงือกแสนสวยส�าหรับโรเบิร์ต แต่สุดสยองขวัญส�าหรับจอมภพกลับ

เข้าไปหลงัเวท ีคนเป็นลูกน้องได้แต่มองตาลอย พมึพ�ากบัตวัเอง

“รอให้เธอมาพกัที่รสีอร์ตของเราก่อนเถอะ ถ้าไม่เป็นการรบกวน ผม

จะขอเธอเซลฟี่ให้ได้เลย”

“เออ ขอให้สมหวงันะ”

“ถ้ามโีอกาส คณุจวิมาถ่ายด้วยกนักไ็ด้นะครบั” ลกูน้องหนุม่ชวนอย่าง

ใจกว้าง

“ไม่ละ ฉนัไม่อยากถ่ายรปูกบัผูห้ญงิที่ใส่ชดุชั้นในลายนางเงอืก แถม

ยังมีผิวหน้าวาวเหมือนหนังปลาทู กลัวเก็บไปหลอนในฝัน” จอมภพบอก

เสยีงเนบินาบ

“ถ้าคุณจวิได้เจอเธอตวัเป็นๆ อาจจะเปลี่ยนใจ อยากจะมคีู่ควงเป็น

นางแบบบ้างกไ็ด้ ชวีติจะได้มสีสีนัขึ้น”

“ฉันควงกับทะเลอย่างทุกวันนี้ก็มีความสุขดีแล้ว ไม่ต้องการสีสัน

อะไรอกี”

จอมภพไม่ได้โกหกสักนิด เขาเป็นผู้ชายวัยสามสิบกว่าๆ ที่ชอบใช้

ชีวิตแบบไม่วุ่นวายอย่างที่คนรุ่นใหม่เรียกกันว่า ‘สโลว์ไลฟ์’ แค่ได้นอน

อาบแดด ฟังเสียงคลื่นซัดสาด และปล่อยให้ลมทะเลอาบไล้แผ่นหลังใน

ตอนกลางวัน ส่วนตอนกลางคืนก็นั่งจิบไวน์ชิลชิลในขณะที่นอนมองฟ้า 

มองดาว ทุกอย่างเหล่านี้เติมเต็มชีวิตเขาได้ทั้งนั้น จอมภพจึงไม่ต้องการ 

ผู้หญงิคนไหนเข้ามาเตมิเตม็อกี เพราะเขาไม่ได้ขาดอะไร 

ชายหนุ่มสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่รีสอร์ตของตนเองซึ่งอยู่บนเกาะเงียบ

สงบแห่งนี้ได้ตลอดไปด้วยซ�้า ติดก็แต่จะต้องกลับเข้ากรุงเทพฯ เป็นครั้ง
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คราว เพื่อดูแลกิจการร้านอาหารอิตาลีชื่อบัวนิสสิโมที่เปิดร่วมกับลายเมฆ

และเหนอืกาล เพื่อนสนทิทั้งสองคนของเขา

โรเบริ์ตมองหน้าจอมภพยิ้มๆ แล้วอวยพร “ถ้าอย่างนั้นกข็อให้คุณ

จวิใช้ชวีติแสนสงบที่นี่ตลอดไปครบั”

จอมภพยกัคิ้ว “แน่นอน ชวีติของฉันในตอนนี้ดทีี่สุดแล้ว สงบสุข

สุดๆ ไปเลย”

ใครจะคาดคิดว่าความสงบสุขในชีวิตจอมภพจะถูกท�าลายอย่าง
รวดเรว็เช่นนี้...

ในตอนสายวันนั้นเอง คนงานของรีสอร์ตเห็นดาวเคียงเดือนก็วิ่ง

หน้าตาตื่นเข้ามาหา บอกให้เขารบีไปที่ชายหาดโดยเรว็ที่สดุเพราะมถีงุทะเล

น่าสงสยัลอยมาเกยตื้นที่หาดทราย

“มอีะไรอยู่ในถุงทะเลบ้างลุงสาย” จอมภพถามในขณะที่เดนิแกมวิ่ง

ตามคนงานไป

คนงานสงูวยัหน้าถอดส ี“คณุจวิไปดเูองเถอะครบั อย่าให้ผมพดูเลย”

จอมภพสัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลจากท่าทีของลุงสาย และ

เมื่อวิ่งไปถึงจุดที่คนงานราวห้าคนมุงอยู่ ชายหนุ่มก็เห็นเค้าลางของความ

วุ่นวายได้ทนัที

ถงุทะเลสเีขยีวขี้ม้าใบเขื่องลอยมาเกยตื้นอยูท่ี่หาดทราย ปากถงุเปิด

อ้าออก ท�าให้สิ่งที่อยู่ภายในถุงบางส่วนโผล่พ้นออกมาด้านนอก มนัคงจะ

ไม่เป็นไรหรอก หากภายในถุงทะเลเป็นเสื้อผ้า รองเท้า หรอืของใช้ส่วนตวั 

แต่สิ่งแรกที่จอมภพเห็นคือชิ้นส่วนเละๆ ของอวัยวะมนุษย์แต่มองแทบ 

ไม่ออกว่าเป็นหญงิหรอืชาย

ไม่ส.ิ..สิ่งที่อยูต่รงหน้าเขาไม่ใช่มนษุย์อกีต่อไป แต่เป็น ‘อดตีมนุษย์’ 

หรอืเรยีกง่ายๆ ว่าศพนั่นละ

“เอายงัไงดคีรบัคุณจวิ” ลุงสายเอ่ยถาม
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“มใีครเปิดดูข้างในหรอืยงั”

“ยงัครบั” ฉตัร...คนงานหนุ่มกล้ามโตที่ยนืใกล้ถุงทะเลตอบมาเสยีง

หวาดหวั่น “ผมไม่แน่ใจว่าควรจะเปิดดไีหม หรอืจะแจ้งต�ารวจก่อน แล้ว

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขา”

จอมภพลงัเล ใจหนึ่งคดิว่าไม่ควรแตะต้องถุงทะเลตรงหน้า เพราะ

หากสิ่งที่อยูใ่นถงุเป็นศพจรงิ การเปิดดอูาจท�าให้หลกัฐานส�าคญัสญูหายได้ 

แต่รีสอร์ตของเขาเคยถูกก่อกวนจากผู้ไม่หวังดีมาก่อนโดยแกล้งเอาแขน

ปลอมเปื้อนเลือดมาฝังไว้บนหาดทราย ในคราวนั้น เขาแจ้งต�ารวจทันท ี

ท�าให้นกัท่องเที่ยวและแขกที่มาพกัแตกตื่นที่เหน็ต�ารวจบกุเข้ามานบัสบินาย

ท�าเอาวุน่วายกนัไปทั้งเกาะ แต่สุดท้ายกลบัพบว่าเป็นเพยีงแขนปลอมเท่านั้น 

ฉะนั้นในครั้งนี้เขาต้องพสิจูน์ให้แน่ใจเสยีก่อนว่าสิ่งที่อยูภ่ายในถงุทะเลใบนี้

คอืศพจรงิๆ

“เปิดดูข้างในก่อน เผื่อมีใครเล่นตลก ก่อกวนรีสอร์ตของเราแบบ

คราวที่แล้ว” จอมภพสั่ง

“จะดหีรอืครบั ผมมองจากตรงนี้น่าจะเป็นศพจรงิๆ นะครบั ไม่ใช่

ของปลอมแบบคราวก่อนหรอก” ลุงสายออกความเหน็

“คราวก่อนทกุคนกพ็ดูแบบนี้ แล้วยงัไง กลายเป็นศพเสิ่นเจิ้น หลอก

เราให้วุ่นวายไปหมด”

“จะเปิดดูแน่นะครบั”

“เออ เปิด” เจ้าของรสีอร์ตหนุ่มยนืยนั

“เอาจรงิหรอืครบั” ฉตัรถามบ้าง

“บอกว่าให้เปิด”

“จะดหีรอืครบั” คราวนี้เป็นคนงานอกีคนที่ยนือยู่ห่างๆ

“ถ้าถามอกีครั้ง พวกนายเตรยีมหางานใหม่ได้เลย เปิด!”

คนงานห้าคนมองหน้ากนัไปมา เกี่ยงกนัว่าใครจะเป็นคนรบัโชคใหญ่

ในครั้งนี้ แต่ไม่มใีครกล้าถามอะไรขึ้นมาอกี เพราะยงัไม่อยากตกงาน 
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จอมภพกลอกตามองด้านบน ถอนใจหนกั ก่อนตดัสนิใจแทน 

“ไม่ต้องเกี่ยงกนั ใครอยู่ใกล้ถุงทะเลมากที่สุด คนนั้นเป็นคนเปิด”

ราวกับนัดกันไว้ คนงานห้าคนถอยหลังออกจากถุงทะเลคนละ 

สองก้าวอย่างพร้อมเพรยีง กลายเป็นจอมภพที่ยนือยูใ่กลถ้งุทะเลมากที่สดุ

ลุงสายสะกดิหลงัเขาเบาๆ บอกเสยีงสั่น “ตอนนี้คุณจวิอยู่ใกล้ที่สุด 

เปิดเลยครบั จะได้รู้กนัไปเลยว่าของจรงิหรอืของปลอม”

จอมภพหนัมองรอบตวั เกาหวัแกรกๆ ก่อนจะหนัไปหาผู้โชคดทีี่จะ

มารบัโชคร่วมกนักบัเขา

“ฉตัร มาช่วยฉนัเปิดถุงท”ี

ฉัตรที่เพิ่งถูกโชคใหญ่หล่นทับสะดุ้งโหยง ก่อนจะท�าท่าเหมือนจะ 

เป็นลม แต่กไ็ม่กล้าขดัค�าสั่ง คนงานหนุม่ยอมรบัค�าเสยีงสั่นๆ ขดักบัรูปร่าง

สูงใหญ่กล้ามเป็นมดัโดยสิ้นเชงิ

“ดะ...ดะ...ได้ครบัคุณจวิ”

จอมภพเดนิไปนั่งลงข้างๆ ถงุทะเล ค่อยๆ ดงึเชอืกที่ปากถงุทะเลให้

อ้ากว้างออกจนสุด โดยมีฉัตรหลับตาปี๋ในขณะที่ช่วยเจ้านายประคอง 

ปากถุงอกีด้าน

ทันทีที่ปากถุงถูกเปิดออก ชิ้นส่วนคล้ายอวัยวะของมนุษย์ก็ทะลัก

ออกมาจากถุง พร้อมด้วยกลิ่นเหม็นชวนคลื่นไส้ อดีตมนุษย์ในถุงทะเล 

ใบนี้ไม่ได้มาแบบเป็นร่างกายครบสามสิบสอง แต่ถูกสับเป็นชิ้นๆ ราวกับ 

เป็ดย่างในร้านสุกี้เจ้าดงั

คนงานที่มุงอยู่แตกฮือออกไปคนละทิศละทาง โดยเฉพาะลุงสายที่

แม้จะตวัเลก็และขาสั้นเหมอืนมะขามข้อเดยีว แต่กลบัสบัขาวิ่งได้เรว็ราวกบั

เป็นแชมป์กรฑีาระดบัโลก เผลอแป๊บเดยีวกว็ิ่งไปถงึท่าเรอืซึ่งอยูห่่างออกไป

เกอืบยี่สบิเมตร ก่อนที่ชายสงูวยัจะหนักลบัมามองเหมอืนเพิ่งได้สต ิจอมภพ

คาดว่าถ้าลุงสายได้สตชิ้ากว่านี้อกีนดิ แกอาจจะขบัเรอืออกไปจากเกาะแล้ว

กเ็ป็นได้
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เจ้าของรสีอร์ตหนุ่มเดนิวนรอบชิ้นส่วนอวยัวะมนุษย์แล้วพจิารณา

ชัดแล้วว่าคุณอดีตมนุษย์ในถุงเป็นศพของจริงแน่นอน ไม่ใช่ศพ 

เสิ่นเจิ้น ไม่ใช่แขนยางคณุภาพสูงที่ท�ามาเพื่อเลยีนแบบอย่างที่คดิในตอนแรก 

แต่เป็นศพ...ศพจรงิๆ

คนงานค่อยๆ เดนิกลบัมามุงดูรอบๆ ศพรวมทั้งลุงสายด้วย

“เอาไงต่อดคีรบั” ลุงสายถามด้วยสหีน้าพะอดืพะอม

“ต้องแจ้งความแล้วละ” จอมภพตดัสนิใจ “ลุงสายกบัฉตัรเฝ้าถงุทะเล

อยู่ตรงนี้ อย่าไปไหนนะ แล้วกอ็ย่าให้ใครเข้ามาแตะต้องด้วย กนัแขกที่มา

พกัให้อยู่ห่างจากบรเิวณนี้ให้มากที่สุด ผมจะไปโทร. แจ้งต�ารวจก่อน”

ลุงสายยิ้มแหย “ให้ผมโทร. แจ้งต�ารวจให้ดไีหมครบั แล้วคุณจวิมา

เฝ้าถุงทะเลแทนผม”

“อย่าป๊อดไปหน่อยเลยน่าลุง”

“ไม่ได้ป๊อดครบั แค่กลวั”

จอมภพหนัไปหาฉตัร “นายไม่กลวัศพใช่ไหม”

“ไม่กลวัครบั แค่ไม่กล้า” ฉตัรตอบเบาๆ

“งั้นกต็ามใจ ลงุสายกบัฉตัรไปท�างานอื่นได้ ผมจะให้คนอื่นมาเฝ้าให้

ก่อน แต่ถ้าต�ารวจมาถงึช้า ต้องมคีนเฝ้าตอนกลางคนื ผมคงต้องให้ลงุสาย

กบัฉตัรมาเฝ้านะ ให้คนอื่นพกับ้าง”

ลงุสายกลนืน�้าลายดงัเอื๊อก ฉตัรตาเหลอืก ประสานเสยีงแข่งกนัทนัท ี

“งั้นผมเฝ้าตอนนี้เลยดกีว่าครบั ไม่ต้องรอถงึกลางคนื”

จอมภพกระตุกยิ้มมุมปาก “ตามใจ ผมให้เลอืกแล้วนะ งั้นลุงสาย

เฝ้ากบัฉตัร คนงานคนอื่นกลบัไปท�างานได้ เอาตามนี้”

“ครบั” ลุงสายรบัค�า พลางประคองฉตัรที่ใกล้จะเป็นลมให้นั่งลงบน

หาดทราย บ่นพมึพ�ากบัตวัเอง “ให้เลอืกแบบนี้ ไม่ต้องให้กไ็ด้”
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หลงัจากแจ้งความไม่นาน เจ้าหน้าที่ต�ารวจน�าทมีโดยนายต�ารวจ
หนุ่มหน้าตาคมเข้ม ผิวสีแทนก็มาถึงรีสอร์ตเห็นดาวเคียงเดือน ทันทีที่ 

มาถงึเขากต็รงเข้ามาแนะน�าตวักบัจอมภพ

“สวสัดคีรบั ผมคอื ร้อยต�ารวจเอกชายชาต ิอาชาไนย ครบั”

“สวัสดีครับผู้กอง ผมชื่อ จอมภพ ลิว เป็นเจ้าของรีสอร์ตแห่งนี้  

ผู้กองจะไปดูจุดที่พบถุงทะเลเลยไหมครบั”

เจ้าของรสีอร์ตหนุม่เลี่ยงที่จะใช้ค�าว่าศพเพื่อไม่ให้คนรอบข้างตระหนก 

เพราะตอนนี้เป็นเวลาสิบโมง แขกที่พักทยอยมารับประทานอาหารและ 

ท�ากจิกรรมส่วนตวักนับ้างแล้ว

“ดคีรบั รบกวนคุณจอมภพน�าไปเลยครบั”

จอมภพน�าผู้กองหนุ่มและทีมสืบสวนไปยังจุดที่พบถุงทะเล นึก

ภาวนาไม่ให้ผู้กองหนุ่มเอาเทปสีเหลืองแบบในหนังสืบสวนสอบสวนมากั้น

พื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ ไม่อย่างนั้นรีสอร์ตของเขาคงวุ่นวายเป็นแน่ ผู้ชาย

สายบชีอย่างจอมภพเกลยีดความวุ่นวายเป็นที่สุด

เมื่อไปถึงก็เห็นลุงสายและฉัตรยืนเฝ้าอยู่ คนงานสูงวัยกว่าหน้าซีด

หน้าเซยีว ส่วนคนงานหนุ่มกล้ามโตถอืหลอดยาดมจ่ออยู่ใต้จมูก 

“ต�ารวจมาแล้วหรอืครบัคุณจวิ” ลุงสายถามเสยีงยนิดี

“อมื ลุงสายกบัฉตัรไปได้แล้ว” 

เมื่อได้ยนิค�าอนญุาต คนงานทั้งสองกต็ั้งท่าจะเผ่นออกไปจากบรเิวณ

นั้นอย่างรวดเรว็ ทิ้งให้เจ้าของรสีอร์ตอยู่กบัเจ้าหน้าที่ต�ารวจตามล�าพงั แต่

เสยีงของนายต�ารวจหนุ่มกด็บัฝันคนงานทั้งคู่

“เดี๋ยวก่อนครบั ผมขอสอบถามนดิหนึ่ง ว่าใครเป็นคนเจอถงุทะเลนี้

คนแรกครบั ผมอยากคุยด้วยก่อนไป”

ลุงสายตาเหลือก มองทะเลเหมือนเห็นมัจจุราชก�าลังขี่เจ็ตสกีมาหา 

อ้าปากแต่พูดอะไรไม่ออกสักค�า ส่วนฉัตรมีท่าทีลิงโลดอย่างเห็นได้ชัด  

รบีบอกเสยีงดงัฟังชดั
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“ลุงสายเป็นคนเดนิมาเจอครบัคุณต�ารวจ ผมมาทหีลงั”

“งั้นฉตัรไปท�างานได้ ลุงสายอยู่คุยกบัผู้กองก่อนนะ” จอมภพสั่ง

ผู้กองชายชาตใิช้เวลาเพยีงไม่นานในการเกบ็หลกัฐานที่น่าสงสยักลบั

ไปตรวจสอบ จากนั้นจึงสอบถามเหตุการณ์และรายละเอียดปลีกย่อยจาก

ลุงสาย ส่วนเจ้าหน้าที่ต�ารวจคนอื่นกช็่วยกนัน�าถุงทะเลและคุณอดตีมนุษย์

ออกจากบรเิวณหาดทรายเพื่อน�ากลบัไปชนัสูตรต่อไป

เมื่อได้ข้อมลูเป็นที่น่าพอใจ นายต�ารวจหนุม่จงึหนัมาสรุปคร่าวๆ กบั

จอมภพ

“ผมคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนในพื้นที่ เป็นชาวประมงหรือไม่ก็

คนงาน อาจมเีรื่องขดัแย้งหรอืบาดหมางกนั จนกระทั่งลงมอืฆ่า แล้วกน็�า

ศพใส่ลงในถงุทิ้งลงทะเล ศพเน่าเป่ือยพอสมควร น่าจะเสยีชวีติมานานแล้ว

ครบั แต่ทางเราต้องตรวจสอบอย่างละเอยีดอกีทถีงึจะให้ข้อมลูที่ถกูต้องได้

มากกว่านี้”

“คนร้ายต้องมใีจคอโหดเหี้ยมน่าดูนะครบัผู้กอง สบัเป็นชิ้นๆ อย่าง

กบัเป็ดย่างแบบนี้ มคีนปกตทิี่ไหนเขาท�ากนั” จอมภพส่ายหวั

“อาจท�าลงไปเพราะต้องการอ�าพรางศพกไ็ด้ครบั ถ้าทิ้งให้ลอยตุบ๊ป่องๆ 

มาทั้งตวั คงจะมชีาวประมงเจอก่อนหน้านี้แล้ว แต่พออยู่ในถุงทะเลแบบนี้

เลยไม่มคีนสนใจ ลอยเท้งเต้งเนิ่นนานจนเน่าเป่ือยได้อย่างที่เหน็นี่แหละครบั 

ป่านนี้คนร้ายคงหนไีปได้ไกลแล้ว”

“ถ้าคนร้ายฉุกคิดเสียหน่อย น่าจะเอาลูกตุ้มเหล็กหรืออะไรที่ม ี

น�้าหนกัใส่ลงไปด้วยนะครบั ถุงจะได้จมอยู่ใต้ทะเลตลอดกาล เท่านี้กไ็ม่มี

ใครเจอแล้ว” เจ้าของรสีอร์ตเอ่ยเสยีงเนบินาบ 

ผู้กองหนุ่มคลี่ยิ้ม “อย่าเลยครบั อย่าฉลาดไปกว่านี้เลย เอาแบบนี้ 

นี่แหละ ไม่ต้องซบัซ้อนซ่อนเงื่อนนกั เราจะได้เจอกบัเขาเรว็ขึ้น”

จอมภพคดิถงึ ‘เขา’ แล้วพยกัหน้า “กจ็รงิครบั อย่างน้อยญาตขิองเขา

จะได้รู้ข่าวและท�าบุญให้ตามประเพณ”ี
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“ผมกค็ดิอย่างนั้นครบั” ผูก้องชายชาตพิยกัหน้ารบั “แต่ตอนประกอบ 

ร่างอาจจะยากหน่อย”

“นั่นสนิะครบั ชิ้นส่วนในถุงนั่นมคีรบสามสบิสองหรอืเปล่ากไ็ม่รู้”

“คงไม่ครบหรอกครบั อาจมหีล่นหายไปบ้าง” ผู้กองหนุ่มตอบ

ลุงสายมองหน้าจอมภพกบัผู้กองหนุ่มสลบักนัไปมา ยิ่งเหน็ทั้งคู่พูด

คุยเกี่ยวกับการฆ่าหั่นศพได้อย่างธรรมดาสามัญ เหมือนกับถามว่าจะซื้อ 

น�้าเต้าหู้ได้ที่ไหนแล้ว กอ็ดไม่ได้ที่จะกลนืน�้าลาย

ชายสงูวยัรูด้ว่ีาจอมภพเจ้านายของตนนั้นมทีกัษะการวางเฉยเป็นเลศิ 

หรอืจะพูดให้ถูกกค็อืจอมภพไม่เคยยนิดยีนิร้ายกบัอะไรสกัอย่าง ไม่สนใจ 

ไม่ตื่นเต้น เฉยๆ ชาๆ เพียงแต่ลุงสายไม่คิดว่าจอมภพจะเฉื่อยชาถึง 

เพยีงนี้

จอมภพเดนิน�าผูก้องชายชาตแิละทมีสอบสวนมาที่หน้าห้องอาหารหรู

ของรสีอร์ต แล้วเอ่ยถาม

“นี่ผู้กองกบัเจ้าหน้าที่คนอื่นกนิข้าวเช้ามาหรอืยงัครบั หวิไหม”

ผู้กองหนุ่มยิ้มเขนิ “แหม จะว่าไปผมกห็วินดิๆ อยู่เหมอืนกนัครบั 

เมื่อเช้าก่อนจะมาที่นี่ ดื่มกาแฟไปแก้วเดยีว ไข่ลวกหนึ่งฟอง แซนด์วชิอกี

สองสามชิ้น แล้วกผ็ลไม้นดิหน่อยเท่านั้น ยงัไม่ค่อยอยู่ท้องเลย”

“งั้นเดี๋ยวเชญิที่ห้องอาหารก่อนนะครบั อยากกนิอะไรเป็นพเิศษไหม

ครบั เดี๋ยวผมสั่งให้พ่อครวัท�าให้” เจ้าของรสีอร์ตชวน

ผูก้องหนุม่นิ่งนกึ “มเีป็ดย่างไหมครบั เมื่อกี้ได้ยนิคณุจอมภพพดูถงึ

เป็ดย่างแล้วอยากกนิขึ้นมาทนัท”ี

“น่าจะมีครับ เพราะเรามีเซ็กชันอาหารจีนด้วย เอาเป็ดย่างนะครับ 

เดี๋ยวผมร่วมวงด้วย หวิพอด ียงัไม่ได้กนิอะไรเลยตั้งแต่เช้า”

“เยี่ยมไปเลยครบัคณุจอมภพ อ้อ เป็ดน่ะ อย่าลมืสบัเป็นชิ้นพอดคี�า

ด้วยนะครบั กนิกบัข้าวสวยร้อนๆ อร่อยเหาะได้เลย” 

“ไม่มปีัญหาครบัผู้กอง”



20  l  รั ก ร้ า ย ส า ย  B e a c h

ลุงสายที่ยืนฟังบทสนทนาอยู่ด้านหลังกลืนน�้าลายเป็นครั้งที่ร้อย  

แต่พยายามเก็บอาการ...ให้ตายเถอะ มนุษย์สองคนนี้นอกจากจะพูดคุย

เกี่ยวกบัการฆ่าหั่นศพได้เหมอืนคุยเรื่องดนิฟ้าอากาศแล้ว ทั้งคู่ยงัสามารถ

กนิอาหารที่ถูกสบัเป็นชิ้นๆ ได้อย่างหน้าตาเฉย

“ลุงสาย หวิยงั กนิเป็ดด้วยกนัไหม” จอมภพชวนอย่างมนี�้าใจ

คนงานสูงวยัตาเหลอืก ส่ายหน้าพลัวนั เพราะภาพศพในถุงทะเลยงั

ตดิตา 

“ไม่รบกวนละครับคุณจิว ตามสบายเถอะ ผมขอตัวไปท�างานก่อน 

นะครบั ยงัมหี่วงยางต้องปะอกี”

“อ้าวเหรอ งั้นกต็ามใจลุง ไปท�างานเถอะ” จอมภพอนุญาต

ไม่รอให้ใครพูดอะไรอกี ลุงสายรบีเผ่นออกไปจากบรเิวณนั้นทนัที

จอมภพไม่สนใจคนงานสูงวยัอกี เขาพาผู้กองชายชาตแิละเจ้าหน้าที่

ต�ารวจอกีสามนายเข้าไปนั่งในห้องอาหาร สั่งอาหารตามที่อยากกนิ แล้วจงึ

ชวนคุย

“แล้วผูก้องจะใช้เวลาในการตรวจพสิจูน์ หรอืต้องเข้ามาเกบ็หลกัฐาน

ที่รสีอร์ตอกีหลายวนัไหมครบั”

“น่าจะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ คุณจอมภพมีอะไรไม่สะดวกหรือเปล่า

ครบั” ต�ารวจหนุ่มจบิน�้าเยน็ที่บรกิรเพิ่งน�ามาเสริ์ฟ แล้วถามตรงๆ

“พอดีที่รีสอร์ตของผมก�าลังจะมีการจัดงานแฟชั่นโชว์ของบริษัท 

ดฟีาร์มาซใีนอกีหนึ่งสปัดาห์ข้างหน้า เลยอยากให้ทกุอย่างเรยีบร้อยก่อนจะ

ถงึวนันั้นครบั”

ผู้กองชายชาตติาโต “โอ บรษิทัยาชื่อดงัเลยนี่ครบั”

“ใช่ครบั เหมาทั้งเกาะ จองที่พกัทกุห้องเป็นเวลาสี่วนัสามคนื” จอมภพ

อธิบาย “พูดตามตรงก็คือ ผมไม่อยากให้มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้ามาเดินไป 

เดนิมาเพื่อเกบ็หลกัฐานอะไรในช่วงนั้นครบั”

“ผมเข้าใจ ผมจะรบีจดัการเรื่องนี้ให้เรว็ที่สุดครบั แต่คุณจอมภพก็
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ต้องเข้าใจว่าผมต้องรดักุมด้วย หากจ�าเป็นจะต้องหาหลกัฐานเพิ่มเตมิ ผม

จะให้ลูกน้องแต่งนอกเครื่องแบบมาครบั”

“ขอบคุณครบั”

ผู้กองชายชาติยิ้มหวานอีกครั้ง ส่งให้ใบหน้าคมเข้มดูน่ามองขึ้นอีก

หลายเท่าตวั ขนาดจอมภพเป็นผู้ชายแท้ๆ ยงัอดมองไม่ได้

ชายหนุม่นกึอจิฉาผูก้องหนุม่ตรงหน้าไม่น้อย ผวิเป็นสแีทนสวยตาม

ธรรมชาต ิไม่เหมอืนเขาซึ่งมผีวิขาวตามเชื้อชาตขิองพ่อซึ่งเป็นคนจนีฮอ่งกง 

ท�าให้ต้องหมั่นอาบแดดเพื่อให้ผิวเป็นสีแทนจนมะเร็งผิวหนังเริ่มจะถามหา 

แต่ผู้ชายสายบชีอย่างเขาไม่หวั่นกบัเรื่องแค่นี้

“ผมจะจดัการเรื่องนี้ให้เรว็ที่สดุ และจะรบีส่งข่าวให้คณุจอมภพทราบ

ด้วยนะครบั ขอบคุณที่ให้ความร่วมมอืกบัทางต�ารวจ”

“ยนิดคีรบั”

เมื่ออิ่มหน�าจากเป็ดย่างจานใหญ่และอาหารอื่นอีกสามอย่าง ผู้กอง

ชายชาติและคณะก็เดินทางกลับ จอมภพจึงสั่งให้คนงานและพนักงาน

ท�าความสะอาดเข้าเคลยีร์พื้นที่บรเิวณหาดทรายของรสีอร์ตทนัที

จากนั้นเพียงสามวัน ผู้กองชายชาติก็โทร. มาแจ้งความคืบหน้า
เกี่ยวกบัศพในถุงทะเลให้จอมภพได้รู้

ถงึศพจะเน่าเป่ือยจนแทบตรวจหาอะไรไม่ได้ แต่โชคดทีี่มชีิ้นส่วนเท้า

ซึ่งอยูใ่นรองเท้าบตูยงัพอหาร่องรอยได้ และผลชนัสตูรหาตวับุคคลดงักล่าว

ไม่น่าจะเป็นชาวประมงหรือคนในพื้นที่อย่างที่คาดเดา เพราะตรวจพบ 

ฝุ่นดินจากซอกเล็บเท้าของศพ และดินดังกล่าวไม่สามารถพบได้ทางภาค

ตะวนัออกของไทย จงึคาดว่าศพน่าจะมาจากที่อื่น

จอมภพฟังแต่ไม่ได้สนใจมากมายนัก เขาเอ่ยขอบคุณผู้กองหนุ่ม

ก่อนจะวางสาย และหนัมาจดจ่อกบัการเตรยีมเวทกีลางลานหนิส�าหรบังาน

เดนิแฟชั่นโชว์ที่ก�าลงัจะเกดิขึ้น
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อกีไม่กี่วนัแขกจากดฟีาร์มาซกีจ็ะมาถงึแล้ว เขาต้องการให้ทุกอย่าง

เป็นระเบยีบเรยีบร้อยมากที่สุด

หนุ่มสายชิลตัวพ่ออย่างจอมภพคิดว่าเขาคงไม่มีโอกาสได้ประสบ 

พบพกัตร์กบัสิ่งที่ (เคย) มชีวีติที่เรยีกว่าศพเป็นครั้งที่สองเป็นแน่



แก้วกานดาหยบิชดุว่ายน�้าสนี�้าเงนิเข้มแบบสปอร์ตใส่ลงในกระเป๋า
เป้เป็นสิ่งสดุท้าย หญงิสาวเพิ่งเสรจ็จากงานเดนิแฟชั่นโชว์ที่ห้างสรรพสนิค้า

ชื่อดังใจกลางเมืองเมื่อคืน ยังไม่ทันได้พักก็ต้องเดินทางไปยังรีสอร์ตที่

จงัหวดัระยองเพื่อเดนิแบบอกีงานหนึ่ง

หญงิสาวเดนิออกจากคอนโดหรหูราของตนเองเพื่อเรยีกแทก็ซี่ แล้ว

กเ็หลอืบไปเหน็มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สดี�าสนทิจอดรออยู่

ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่าใคร...

“ขึ้นมา เดี๋ยวไปส่ง” ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่สวมหมวกกนันอ็กเรยีก

“ขอบใจนะ” แก้วกานดาตอบรับง่ายๆ แล้วเหวี่ยงขาเรียวยาวขึ้น

คร่อมมอเตอร์ไซค์คันโตอย่างทะมัดทะแมง เป้ใบใหญ่บนหลังไม่ได้เป็น

อุปสรรคส�าหรบัเธอเลยสกันดิ 

หนุ่มบิ๊กไบค์ส่งหมวกกนันอ็กอกีใบหนึ่งให้ ถามสั้นๆ “วนันี้ไปไหน”

“สืบรู้มาแล้วไม่ใช่เหรอ ไม่อย่างนั้นคงไม่มานั่งเก๊กรอหน้าคอนโด

แบบนี้หรอก”

๒
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คนนั่งเก๊กรอหน้าคอนโดหวัเราะอารมณ์ด ี “รู้ว่าจะต้องไปกี่โมง แต่

ยงัไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน” 

“นัดขึ้นรถตู้กับพวกเพื่อนนางแบบที่ตึกเอเจนซีของพี่เพชรประกาย” 

นางแบบสาวบอก

“หอื...เพชรประกายเป็นแม่งานในการจดัแฟชั่นโชว์คราวนี้หรอื”

“ใช่”

“แล้วนางแบบที่ไปมใีครบ้าง”

“เท่าที่ฉนัรู้ จากเอเจนซเีดยีวกบัฉนักม็รีตัตมิา ทอรุ้ง นาตาล ีแล้ว 

ยงัมนีางแบบจากเอเจนซอีื่นอกีสามสี่คน พวกแก๊งผเีสื้อราตร”ี

เสยีงหวัเราะในล�าคอเบาๆ ดงัมาจากเจ้าของมอเตอร์ไซค์คนัโต

“ว้าว มแีต่นางแบบดงัๆ นะ ท่าทางจะงานช้างจรงิๆ อ้อ ลมืไป คน

ที่นั่งซ้อนท้ายอยู่นี่กน็างแบบโคตรดงัอกีคนหนึ่งเหมอืนกนันี่”

แก้วกานดาชกที่แขนคนขี่ไม่เบานกั “เงยีบเถอะน่า คงดงัอกีไม่นาน

หรอก แล้วนางแบบคนนี้กจ็ะลาวงการไปตลอดกาล”

“ใกล้แล้วเหรอ” หนุ่มบิ๊กไบค์ถามสั้นๆ ไม่ขยายความว่าหมายถึง

อะไร

“อมื” แก้วกานดาตอบสั้นยิ่งกว่า

“ด ีเราสองคนจะได้กลบัมาเป็นเหมอืนเดมิสกัท ีไม่มเีธอ ฉนัเหงาๆ 

เหมอืนกนั”

“ไม่มใีครชวนทะเลาะน่ะส”ิ

“ใครบอก ฉนัคดิถงึเธอทุกลมหายใจเข้าออกต่างหาก”

“อย่ามวัแต่พูดเลย รบีไปได้แล้ว”

“โอเค เกาะแน่นๆ นะจ๊ะคนสวย พี่จะซิ่งแล้วนะ ไม่รู้ว่านางแบบ 

ชื่อดังแถมยังเซ็กซี่ตัวแม่อย่างเลมอนจะซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นไหม ระวัง 

จะหล่นลงไปนะ”

“เดี๋ยวเถอะไอ้ปึก!”
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‘ไอ้ปึก’ หัวเราะเสียงดัง ก่อนจะเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ออกไปด้วย

ความรวดเรว็

ท่าเรือของรีสอร์ตเห็นดาวเคียงเดือนเป็นสีขาวสะอาดตาแทบ
ทั้งหมด ป้ายบอกท�าด้วยไม้ทาสีขาว แถมยังฉลุไม้เป็นลวดลายกระจุ๋ม 

กระจิ๋ม ม้านั่งสีขาวตัวยาววางไว้ใกล้กับจุดลงเรือมีนกท�าจากไม้ตัวจิ๋ว 

เกาะบนคอนประดบัอยู ่แถมยงัมหีมอนองิสฟ้ีาอ่อนไล่สไีปจนถงึฟ้าเข้มขลบิ

ด้วยลูกไม้สีขาววางเรียงสีกันดูน่ารัก ใกล้กันนั้นมีชิงช้าไม้ผูกไว้กับเพดาน

ให้นั่งเล่น ถัดไปเล็กน้อยเป็นกระถางดอกไม้หลากสีสันเพิ่มความสดใส 

เรยีกว่ารสีอร์ตแห่งนี้สวยงามและพถิพีถินัตั้งแต่ท่าเรอืเลยทเีดยีว

รถตูท้ี่แก้วกานดาและเพื่อนนางแบบโดยสารมามาถงึก่อนเวลา เหล่า 

นางแบบสาวจึงถ่ายภาพตนเองกับท่าเรือระหว่างรอเรือมารับ เพราะการ

ตกแต่งที่ดโูดดเด่นและหรูหรามากกว่าท่าเรอืรอบข้างทั้งหมด

แก้วกานดาถ่ายรูปกับนาตาลีซึ่งเป็นเพื่อนนางแบบพอเป็นพิธี ก่อน

เดนิส�ารวจไปรอบบรเิวณ ดจูากการตกแต่งท่าเรอืแล้ว นางแบบสาวคาดเดา

เอาเองว่าเจ้าของรีสอร์ตแห่งนี้คงเป็นคนที่อบอุ่นเหมือนแสงแดดอ่อนยาม

เช้า มรีอยยิ้มละมุนละไมเหมอืนฟองคลื่น แถมยงัใจยงัดเีหมอืนนางฟ้า

จู่ๆ  แก้วกานดากอ็ดนกึถงึเจ้าของรสีอร์ตอกีคนที่เธอรู้จกัขึ้นมาไม่ได้ 

ผู้ชายกวนประสาทและขวางโลกที่เธอไม่มวีนัลมื

จอมภพ ลวิ!

เรื่องของเรื่องมันเริ่มจากเพื่อนรักของเธอ วาริสา ที่แต่งงานไปกับ

ทายาทเจ้าของโรงแรมระดบัห้าดาวอย่าง ลายเมฆ อารลีกัษณ์ ส่วนจอมภพ

นั้นเป็นเพื่อนกลุ่มเดยีวกบัลายเมฆ หญงิสาวจงึได้รู้จกัอตีานั่นด้วย ล�าพงั

แค่เป็นเพื่อนกลุม่เดยีวกบัสามเีพื่อนรกัของเธอ มนักไ็ม่เท่าไรหรอก ถ้าชาย

หนุ่มไม่มโนเป็นตุเป็นตะว่าเธอเป็นทอม หาว่าเธอเป็นคู่รกัของวารสิา แถม

ยงัวางแผนให้ลายเมฆแย่งวารสิาจากเธออกี บ้าบอที่สุด
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แต่ที่เลวร้ายที่สุดในสามโลกกค็อื อตีานั่นเคยเอาปากเน่าๆ มาจบูเธอ

ถงึสองครั้ง คดิแล้วขยะแขยงชะมดั

ครั้งแรกนั้นถอืเป็นอุบตัเิหตุ เกดิขึ้นที่ร้านอาหาร เป็นการหอมแก้ม

โดยบงัเอญิ หญงิสาวยงัพอท�าใจได้ และเธอกไ็ด้ชกหน้าหมอนั่นเพื่อช�าระ

แค้นไปแล้ว ถอืว่าหายกนัไป

แต่ครั้งที่สองนี่ส ิมนัเลวร้ายมากราวกบัฝันร้ายเลยทเีดยีว

แก้วกานดายังจ�าได้ดี ในงานเลี้ยงฉลองแต่งงานของวาริสากับ 

ลายเมฆ เพื่อนของเจ้าสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานมายืนออกันที่หน้าเวทีเพื่อรอ

รับช่อดอกไม้ของเจ้าสาว แม้นางแบบสาวจะยังไม่มีคนรักแต่ก็ไปยืนรอรับ

ดอกไม้ด้วยเพื่อเป็นสสีนัของงาน

สาบานได้ว่าเธอไม่ได้อยากจะได้ช่อดอกไม้ของเจ้าสาวเพื่อจะได้

แต่งงานคนต่อไปอย่างที่ใครเชื่อกนัสกันดิเดยีว

ท่ามกลางผูห้ญงิในชดุราตรสีหีวานนบัสบิคน จอมภพกเ็ดนิแทรกเข้า

มากลางวงสาวๆ ด้วยใบหน้าเรยีบเฉย แถมยงัปักหลกัอยูอ่ย่างนั้นไม่ไปไหน

ช่างเหมอืนก้อนขี้หมาแห้งในดงดอกไม้นานาพรรณเหลอืเกนิ

แก้วกานดาขยบัออกห่างก้อนขี้หมาแห้งอนัไม่พงึประสงค์ แล้วหนัไป

สนใจพิธีกรและคู่บ่าวสาวบนเวที จู่ๆ จอมภพก็สาวเท้าเข้ามายืนข้างเธอ  

ก่อนจะกระซบิเบาๆ

‘ออกไป’

‘อะไรนะ’ แก้วกานดาถามซ�้าเพราะคดิว่าฟังผดิ

‘ผมบอกให้คุณออกไปจากตรงนี้ ทอมอย่างคุณจะเอาดอกไม้ของ 

เจ้าสาวไปท�าไมให้เสียของ ไปยืนซดหูฉลามน�้าแดง หรือแทะน่องไก่ตรง 

มุมห้องน่าจะเหมาะกว่า อย่ามายนืแย่งดอกไม้กบัสาวๆ สวยๆ คนอื่นเลย’

นางแบบสาวมองเขาตาวาว กดัฟันกรอด ‘ฉนัจะเอาดอกไม้ไปท�าอะไร

มนักเ็รื่องของฉนั ไม่ใช่เรื่องของคุณ ขาของฉนั ฉนัจะยนืตรงไหนกไ็ด้’

‘ดอกไม้เจ้าสาวมนัไม่เหมาะกบัทอม เพราะทอมไม่แต่งงาน’
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‘นี่คุณยงัปักใจเชื่อว่าฉนัเป็นทอมอยู่อกีหรอื’

‘แล้วไม่ใช่หรอื’

‘ไม่ใช่’

‘ไม่เชื่อ’ จอมภพตอบหน้าตาย ‘ผมดูออกนะ ว่าคุณเข้ามายนืในวง 

ผู้หญงิแบบนี้เพราะต้องการหาเศษหาเลยกบัสาวสวยมากกว่า’

‘ฉนัเป็นนางแบบนะคณุจวิ ฉนัท�างานคลกุคลอียู่กบัผู้หญงิสวยกว่านี้ 

ตั้งมากมาย แล้วผู้หญงิกลุ่มนี้ฉนักร็ู้จกัเกอืบทุกคน’

‘อ้อ ที่แท้เป็นนางแบบเพราะอยากใกล้ชดิคนสวยสนิะ’

หญงิสาวอ้าปากค้าง ‘จะบ้าเหรอคณุ ท�าไมถงึคดิอะไรไปทางเดยีวกบั

หน้าตาอย่างนี้นะ ไม่หล่อแล้วยงัจติใจสกปรกอกี’

‘ผมแค่รู้ทนัคุณต่างหาก ไม่ได้จติใจสกปรก’

‘ถ้าจติใจสะอาด จะคดิเรื่องบ้าบอแบบนี้ออกมาได้ยงัไง’

เพราะมัวแต่เถียงกัน ทั้งสองคนจึงไม่ได้ฟังสัญญาณจากพิธีกรบน

เวททีี่ก�าลงัเริ่มนบัถอยหลงัเพื่อให้เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้

ระหว่างที่แก้วกานดาก�าลงัขงึตาใส่จอมภพอยูน่ั้น ช่อดอกไม้แสนสวย

ลอยละลิ่วลงมาระหว่างเขากบัเธอพอด ีแม่นย�าราวกบัจบัวาง นางแบบสาว

ยกมอืขึ้นจะรบัโดยอตัโนมตั ิแต่เหมอืนอกีฝ่ายจะไม่ยอมให้เธอได้ช่อดอกไม้

ไปง่ายๆ เขาพุ่งตวัเข้าขวางเอาไว้ทนัที

ร่างสงูใหญ่ของจอมภพโถมเข้าหาเธอในจงัหวะที่เธอเองกไ็ม่ทนัระวงั

ตัว ท�าเอาล้มกลิ้งลงกับพื้นทั้งคู่ แถมริมฝีปากของจอมภพยังประกบ 

แนบแน่นกบัรมิฝีปากของเธอเหมอืนละครหลงัข่าวไม่มผีดิ ส่วนช่อดอกไม้

เจ้าปัญหาบี้แบนอยู่ระหว่างตวัเธอกบัเขาที่นอนทาบทบักนัอยู่

ผู้หญิงที่ล้อมวงกันอยู่แตกฮือออกไป งานทั้งงานเงียบกริบ ทุก

สายตาจับจ้องมายังเธอและจอมภพที่นอนจูบกันอยู่ที่พื้น และแล้ว...เสียง

โห่ ฮา วี้ดว้าย ดงัขึ้นทั่วงาน ทุกคนต่างพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าช่อดอกไม้

ของเจ้าสาวแผลงฤทธิ์ สองคนนี้จะต้องตกหลุมรกักนั และเป็นคูต่่อไปที่ได้



28  l  รั ก ร้ า ย ส า ย  B e a c h

แต่งงานกนัแน่ๆ

ตอนนั้นเธอยังไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าใดนัก ท�าให้ยังไม่มีใครจ�าได้ แต่

เรื่องราวในวนันั้นยงัคงเป็นเหมอืนแผลในใจ นกึถงึทไีรเป็นต้องขนลกุทกุท ี

เพราะอตีาจอมภพแท้ๆ ท�าให้เธอขายขี้หน้าถงึขนาดนั้น

โชคดีที่รีสอร์ตที่ก�าลังจะไปพักไม่น่าจะใช่ของจอมภพ เพราะผู้ชาย

นิสัยกวนอวัยวะเบื้องล่างพรรค์นั้นไม่มีทางท�ารีสอร์ตน่ารักและสวยหรูดูดี

แบบนี้ได้แน่นอน แค่ฟังชื่อรสีอร์ต ‘เหน็ดาวเคยีงเดอืน’ กส็มัผสัได้ถงึความ

โรแมนตกิของเจ้าของแล้ว

หากเป็นอตีาจอมภพ รายนั้นคงตั้งชื่อรสีอร์ตได้ห่วยบรม รสีอร์ตของ

นายนั่นน่าจะชื่อ ‘คลื่นลวงทะลวงทราย’ หรือไม่ก็ ‘ควายทะเลทะลวงลม’ 

เป็นแน่

“เลมอน เรือมาแล้ว” เสียงเรียกของนาตาลีดึงเธอให้หลุดออกจาก

ภวงัค์อนัน่าหงุดหงดิ

แก้วกานดามารวมกลุ่มกบันาตาลแีละเพื่อนนางแบบคนอื่นๆ รอจน

เรอืจากรสีอร์ตเทยีบท่า จากนั้นพนกังานสามคนกก็ลุกีจุอเข้ามาช่วยล�าเลยีง

สมัภาระของทุกคนลงเรอื

“ดูเรือสิเลมอน ขนาดเรือยังเป็นสีขาวคาดด้วยสีฟ้าน�้าทะเลเลย  

รสีอร์ตนี้มกีมิมกิสุดๆ สวยเนอะ” นาตาลชีมเปาะ

“ใช่” แก้วกานดาเหน็ด้วย “เจ้าของรสีอร์ตแห่งนี้ต้องรกัรสีอร์ตของ

เขามาก เหน็ได้ชดัว่าใส่ใจทุกรายละเอยีด”

“โชคดทีี่เราได้มาเดนิแบบที่นี่ เหมอืนได้มาพกัผ่อนด้วย”

แก้วกานดายนืรอพนกังานให้มาช่วยหิ้วเป้ของเธอ แต่พอเหน็พนกังาน

คนสดุท้ายชดัๆ กใ็จหายวาบ เพราะคนที่เพิ่งก้าวขึ้นมาจากเรอืเป็นคนสดุท้าย

คนนั้นคุ้นตาอย่างบอกไม่ถูก

ดวงตาเรยีวรหีางตาชี้ขึ้นเลก็น้อย หน้าตาเหมอืนควายทะเลตวัสแีทน 

ผมย้อมเป็นสีน�้าตาลอ่อน แถมยังสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายลายต้นมะพร้าวกับ
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กางเกงยนีขาสั้นแบบนี้ คงมเีพยีงคนเดยีวเท่านั้นที่เธอเคยรู้จกั

นี่มันอีตาจอมภพที่เธอไม่อยากเจอที่สุดนี่ โลกกลมหรือพรหมลิขิต

ก�าลังเพี้ยน อย่าบอกนะว่าจอมภพเป็นเจ้าของรีสอร์ตสุดแสนโรแมนติก 

แห่งนี้?

บ้าบอที่สุดเลย!

แก้วกานดารบีหยบิแว่นกนัแดดอนัใหญ่มาสวมปิดบงัใบหน้า ดงึปีก

หมวกแก๊ปให้ต�่าลง เธอไม่ยอมส่งเป้ใบใหญ่ให้พนกังานของรสีอร์ตแต่กลบั

สะพายไว้บนหลงั ก่อนจะเดนิก้มหน้าไปที่เรอืโดยเลอืกทางที่อยูห่่างจอมภพ

มากที่สุด เมื่อลงเรือแล้ว นางแบบสาวก็นั่งแอบอยู่มุมหนึ่ง หันหน้ามอง

ทะเลโดยไม่หนักลบัเข้าไปในเรอือกีเลย

จอมภพรอให้คณะนางแบบลงเรือครบทุกคน จึงตรวจดูความ
เรยีบร้อยบนเรอือกีครั้งก่อนจะเลี่ยงไปนั่งอยูบ่รเิวณท้ายเรอื รอให้พนกังาน

ขบัเรอืออกจากท่า นั่งได้ยงัไม่ถงึห้านาทโีรเบริ์ตกป็รี่เข้ามาสะกดิและชี้ให้ดู

ใครบางคน

“คุณจวิครบั คนนั้นไงครบั นางแบบชุดชั้นในเงอืกที่เราเหน็ในสกู๊ป

ข่าว”

ชายหนุม่มองตามที่ลกูน้องชี้เพยีงเสี้ยววนิาท ีแล้วกเ็ลกิสนใจ ท�าเพยีง

ตอบส่งๆ “อ้อ คนนี้น่ะเหรอ เงอืกสยอง ๒๐๑๙”

โรเบร์ิตท�าเสยีงจึ๊กจั๊กในล�าคอ “สยองที่ไหนกนั ตวัจรงิดใูสๆ นะครบั”

“ใส หรอื ไสย เอาดีๆ ”

“ใสสคิรบั สวยด้วย”

จอมภพปรายตามองคนสวยของโรเบริ์ตอกีครั้ง ครั้งนี้มองนานกว่า

ครั้งแรกสามวนิาท ีก่อนจะวจิารณ์เสยีงเนบินาบ  “สวมแว่นกนัแดดอนัใหญ่

เกนิครึ่งหน้า แถมยงัดงึปีกหมวกลงมาปิดขนาดนั้น ถามจรงิๆ นายเหน็หน้า

เธอแล้วหรอื”
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“ยงัไม่เหน็ครบั”

“เคยเหน็ตวัจรงิเธอมาก่อนไหม”

“ไม่เคยครบั”

“แล้วมาบอกว่าสวยได้ยงัไง”

“แหม แค่หุน่เธอกก็นิขาดฟาดเรยีบแล้วครบัคณุจวิ บอกตามตรงว่า

ผมน่ะ...หลงในหลง”

“หลงในหลง?” คนเป็นนายทวนค�า “หลงแล้วไปไหน”

“ไม่ได้หลงไปไหนครบั หลงในหลงกห็มายถงึ หลงหวัปักหวัป�านั่นแหละ

ครบั ภาษาวยัรุน่เขาใช้กนั ถ้าคณุจวิไม่เข้าใจกแ็สดงว่าแก่แล้ว” โรเบร์ิตเย้ย

“เข้าใจ ฉนัเข้าใจแน่นอน ภาษาแบบนี้ฉนักใ็ช้ มนัจ๊าบมาก” ชายหนุม่

รีบโอ่ด้วยภาษาที่คิดว่าวัยรุ่นสุดๆ คนอย่างเขาไม่มีวันยอมให้ใครมาว่า 

แก่แน่ๆ 

พนักงานหนุ่มลูกครึ่งได้ยินภาษาวัยรุ่นของเขาแล้วหัวเราะลั่น “โอ๊ย 

คุณจวิ จ๊าบน่ะ เขาเลกิใช้กนัตั้งแต่ผมอยู่ ป. หก แล้วครบั”

“เดี๋ยวก็กลับมาฮิตใหม่ มันก็ใช้วนๆ กันอยู่อย่างนี้นี่แหละ” คน 

เป็นนายแทบค้อน

“ครบัๆ อกียี่สบิปีข้างหน้าค�านี้ต้องกลบัมาฮติอกีครั้งแน่นอน คุณจวิ

ค่อยเอาไปใช้ตอนนั้นก็ได้นะครับ ลูกคุณจิวน่าจะชอบ” โรเบิร์ตบอกกลั้ว

เสยีงหวัเราะ พลางทอดมองไปยงันางแบบสาวที่เขาหลงใหลอกีครั้ง ก่อนจะ

เพ้อ “สวยจรงิๆ เลยนะครบั สวยแบบไม่ปรานตี่อหวัใจผมเลย”

จอมภพส่ายหน้า “เออ เอาวะ สวยกส็วย แล้วแต่เลย รอให้เขาว่าง 

แล้วนายค่อยขอถ่ายรปูกแ็ล้วกนั จะได้เลกิเพ้อเสยีท ีแต่ถ้าเขาอยากมเีวลา

ส่วนตวักอ็ย่าเข้าไปรบกวนนะ อย่าลมืว่าเขาเป็นแขกของเรา”

“คร้าบคุณจวิ ผมรู้น่า”

“แล้วอย่าลืมดูแลนางแบบทุกคนให้ทั่วถึงด้วยนะ ไม่ใช่เอาแต่คอย

เทกแคร์นางเงอืกสาวจนลมืคนอื่น แขกทุกคนส�าคญัเท่าเทยีมกนัหมด”
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“คร้าบ...” โรเบริ์ตตอบเสยีงยานคางกว่าเก่า “แล้วเยน็นี้คุณจวิจะมา

ดสูาวๆ ซ้อมเดนิแบบกนัไหมครบั กว่าคณะผูบ้รหิารของดฟีาร์มาซจีะมาถงึ

กพ็รุ่งนี้ วนันี้มเีวลาว่างถมเถ”

“ไปส”ิ

“นั่นไง ไหนบอกไม่สนไงครบั” ลูกน้องตบเข่าฉาด

จอมภพแยกเขี้ยว “ฉันไม่ได้จะไปดูนางแบบ แต่จะไปดูแลความ

เรยีบร้อยต่างหาก”

“ไม่เอาน่า บอกกนัตรงๆ กไ็ด้”

“บอกว่าไม่ใช่”

“ฮื้อ ไม่จรงิมั้ง”

“จรงิโว้ย”

โรเบร์ิตเอื้อมมอืมาหยกิแก้มเจ้านายเบาๆ ด้วยความมนัเขี้ยว “เถยีง

ปากสั่นเชยีว น่ารกันะเราน่ะ”

จอมภพปัดมอืออก ขงึตาใส่ “เดี๋ยวเถอะไอ้เบร์ิต เดี๋ยวถกูถบีตกเรอื”

โรเบิร์ตขยับตัวออกห่างจากรัศมีเท้าของคนเป็นนายเพราะไม่อยาก

ว่ายน�้ากลบัรสีอร์ต แต่ยงัไม่วายส่งสายตากรุม้กริ่มแบบคนรู้ทนัมาให้ แถม

ยงัยกมอืขึ้นประกบกนัท�าเป็นรูปหวัใจมุ้งมิ้งส่งมาให้อกีต่างหาก

จอมภพสบถเบาๆ ในล�าคอ แต่กไ็ม่ได้ถอืสาหาความอะไรกบัลกูน้อง

มากนกั เพราะชนินสิยัล้นๆ ของอกีฝ่ายมาตั้งนานแล้ว เขาท�าเพยีงเมนิใส่

คนหน้าเป็น แล้วมองฟ้ามองน�้าทะเลตามล�าพงั

โอ...พระเจ้าช่วยกล้วยหกัมุก!
ไม่ส.ิ..เราเป็นชาวพุทธ

โอ...คุณพระศรรีตันตรยั!

แก้วกานดาอุทานในใจในขณะที่เหลอืบมองจอมภพลอดแว่น ขนแขน

ของหญิงสาวลุกซู่ชูชันเมื่อเห็นมือที่ประกบกันเป็นรูปหัวใจของชายหนุ่ม 
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หน้าฝรั่งที่ส่งให้เจ้าของรสีอร์ตหนุม่ ส่วนคนได้รบักท็�าหน้ากึ่งโกรธกึ่งเขนิ...

สงสยัจะกลวัคนจบัได้ว่าบอกรกักนักลางทะเล ไม่อายน�้า ไม่อายฟ้า ไม่อาย

ปลานโีม

นี่มนัหกัมมุยิ่งกว่าหนงัฮอลลวูีดอกีเสยีอกี อตีาจอมภพท�าเป็นไม่ชอบ

ทอม รบัไม่ได้ที่ผู้หญงิจะรกักนั แต่ตวัเองกร็กัเพศเดยีวกนั ล�าเอยีงชะมดั

ถ้าเป็นคูช่ายรกัชายคูอ่ื่น หญงิสาวจะไม่รูส้กึหมั่นไส้อะไรเลย เพราะ

เธอเข้าใจดวี่าเรื่องของหวัใจ ใครกข็ดีเส้นจ�ากดัขอบเขตไม่ได้ ความรกัเป็น

เรื่องละเอียดอ่อน ไม่มีถูก ไม่มีผิด ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าความรักที่ดี 

หรือมีค่าจะต้องเป็นความรักระหว่างชายหญิงเท่านั้น คนสองคน...มอบ 

ความรกัและความปรารถนาดใีห้กนัและกนั เพยีงแค่นั้นโลกกส็วยงามและ

น่าอยู่แล้ว

นางแบบสาวทิ้งภาพคูร่กัไว้เบื้องหลงั หนักลบัไปทอดตามองเส้นขอบ

ฟ้าต่อ นั่งเพลนิๆ ไม่นาน เรอืกเ็ข้าเทยีบท่าของรสีอร์ตเหน็ดาวเคยีงเดอืน

“ถึงแล้วครับคุณสาวๆ เชิญได้เลยครับ” เสียงทุ้มนุ่มของชายหนุ่ม

หน้าฝรั่งดงัขึ้น

แก้วกานดาลงจากเรอืเกอืบสดุท้าย เพราะต้องการทิ้งระยะให้ห่างจาก

จอมภพซึ่งกระโดดลงจากเรอืเป็นคนแรก พนกังานหนุ่มหน้าฝรั่งซึ่งแนะน�า

ตวัว่าชื่อโรเบร์ิตเดนิน�าคณะนางแบบไปเชก็อนิที่ลอ็บบ ีหญงิสาวรอเพยีงครู่

กไ็ด้กุญแจห้องพกั

“เลมอนพกักบัใคร” นาตาลเีดนิหน้าตมูมาถาม ในมอืมกีญุแจห้องพกั

ซึ่งเป็นคยี์การ์ดสขีาวอยู่

“พกักบัรตัตมิา” หญงิสาวตอบ

“ดจีงั ฉนัพกักบัยายทอฝันจอมเยอะแห่งยุค ปวดหวัแน่นอน”

ทอฝันเป็นนางแบบหน้าใหม่ แต่วรีกรรมของเจ้าหล่อนไม่ใหม่เหมอืน

หน้า แม้จะเข้ามาเดินแบบได้เพียงไม่นาน ก็สร้างความวุ่นวายไว้ไม่น้อย 

เพราะถือว่าตนเองเป็นน้องสาวของทอรุ้ง อดีตนางแบบชื่อดังที่แต่งงานไป
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กบัเดชดนยัซอีโีอของบรษิทัดฟีาร์มาซี

“เอาน่า แค่ไม่กี่วนั ทนเอาหน่อย” แก้วกานดาปลอบ

นาตาลถีอนใจ “ยิ่งคราวนี้เป็นงานแฟชั่นโชว์ของดฟีาร์มาซทีี่สามพีี่สาว 

นางเป็นซอีโีอด้วยแล้ว บอกได้เลยว่ามนัจะต้องมเีรื่องวุ่นวายแน่นอน อาจ

จะเรื่องมากจนถงึขั้นหายนะ พี่ทอรุง้กเ็หลอืเกนิ ไม่เคยปรามน้องเลย เอาแต่

เงยีบ ยิ้ม แล้วกย็อมตลอด”

“เขาไม่ให้ท้ายกด็แีล้วน่า”

“ยอมทกุอย่างแบบนี้กเ็หมอืนให้ท้ายกลายๆ นั่นแหละ” นาตาลเีบ้ปาก

“เธอลองไปขอแลกห้องกับแก๊งผีเสื้อหรือยัง” แก้วกานดาหมายถึง

นางแบบจากอกีมอเดลลงิที่มาเดนิแบบในงานนี้ด้วย แม้จะอยู่คนละสงักดั 

แต่ด้วยความที่เจอกันตามงานแฟชั่นโชว์เป็นประจ�า ท�าให้สนิทกันไปโดย

ปรยิาย

“ลองถามแล้ว ไม่มใีครอยากนอนกบัยายทอฝันหรอก เหลอืน�้าค้าง 

แต่ฉนัไม่สนทิ และคงไม่ถามด้วย เพราะรู้ค�าตอบอยู่แล้ว”

“ไม่เอาน่า อย่าท�าหน้าเหี่ยวเหมอืนเหด็ตากแดดแบบนั้นส”ิ

“เธอแลกกบัฉนัไหมล่ะ” นาตาลถีาม

“ไม่” แก้วกานดาตอบทนัควนัแบบไร้เยื่อใย

“เหน็ไหม ขนาดเธอยงัไม่อยากอยู่กบัยายนั่นเลย” นาตาลพี้อ

แก้วกานดาหวัเราะเบาๆ “เอาน่า ถ้าไม่ไหวกม็านอนกบัฉนัและรตัตมิา 

กแ็ล้วกนั นอนเบยีดกนัสามคน อบอุ่นดอีอก”

“แล้วแม่นั่นกไ็ด้ครองห้องคนเดยีวสบายใจเฉบิ ไม่ยุตธิรรมเลย”

หญิงสาวโอบเอวเพื่อนรั้งให้เดินไปยังห้องพักพร้อมกัน ในขณะที่ 

นาตาลยีงัคงบ่นเป็นหมกีนิผึ้งไปตลอดทาง

ลานหนิกว้างถกูเนรมติให้กลายเป็นเวทขีนาดย่อม รนัเวย์ซึ่งทอด
ยาวไปจนสุดชายหาดตกแต่งอย่างอลังการด้วยพรรณไม้ดอกไม้ประดับ
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หลากสสีนั ตอนนี้เป็นรอบซ้อมเดนิของเหล่านางแบบ จงึยงัไม่ได้เปิดไฟให้

ตระการตาเหมอืนวนัจรงิ 

พนักงานของรีสอร์ตมานั่งรอชมตัวจริงของนางแบบชื่อดังกันที่ข้าง

รนัเวย์ โรเบริ์ตนั้นถอืป้ายที่ท�าจากกระดาษเอสี่เขยีนชื่อเลมอนมาเชยีร์ด้วย 

ส่วนจอมภพนั่งอยู่ที่ปลายรนัเวย์เพยีงล�าพงั

เสยีงปรบมอืดงัขึ้นเมื่อคนที่มาเดนิเปิดฟลอร์เป็นอดตีนางแบบชื่อดงั

ของวงการเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งตอนนี้เธอเป็นภรรยาคนสวยของเดชดนัย 

หรอืแดเนยีล ซอีโีอใหญ่ของดฟีาร์มาซ ี จอมภพคลบัคล้ายคลบัคลาว่าเธอ

น่าจะชื่อทอรุง้ ต่อจากนั้นกต็ามด้วยนางแบบดงัๆ หลายคน บางคนเขาเคย

เหน็หน้าในโฆษณาทางโทรทศัน์ แต่กน็กึไม่ออกว่าชื่ออะไร 

การซ้อมแฟชั่นโชว์ด�าเนินไปเรื่อยๆ ไม่ได้มีอะไรน่าดึงดูดใจส�าหรับ

เขาแม้แต่น้อย จนกระทั่งนางแบบคุ้นตาคนหนึ่งเดนิออกมา

อ้อ...นางเงอืกสยอง ๒๐๑๙ คนนั้นนั่นเอง

จอมภพชะเง้อมองนางแบบสาวสดุฮอตของโรเบร์ิต และเหน็ได้ชดัว่า

อีกฝ่ายพยายามหลบหน้าหลบตาเขาอย่างมีพิรุธ แถมยังเป็นคนเดียวที่ใส่

แว่นกนัแดดอนัใหญ่ปกปิดใบหน้าอกีด้วย

“นางแบบคนนี้...เคยเหน็ที่ไหนนะ ท�าไมคุน้หน้าจงั หรอืจะเป็นเพื่อน

สมยัเรยีน” ชายหนุ่มพมึพ�ากบัตวัเอง ก่อนหนัไปหาคนงานที่นั่งอยู่ใกล้ตวั

ที่สุดแล้วเอ่ยถาม “รู้ไหมว่านางแบบคนนี้ชื่ออะไร”

คนงานยิ้มแห้ง ส่ายหน้าทนัที

“ไม่ทราบครบัคุณจวิ ผมดูแต่หมอล�า ไม่เคยดูแฟชั่นโชว์”

จอมภพหนัไปทางโรเบริ์ต ตั้งใจจะถามชื่อนางแบบสาวจากพนกังาน

ต้อนรบัหนุม่ แต่อกีฝ่ายลกุหายไปแทบจะทนัททีี่นางแบบในดวงใจเดนิเสรจ็

เจ้าของรสีอร์ตหนุม่อยากจะลุกไปถามชื่อที่แผนกต้อนรบัเดี๋ยวนี้เลย 

ตดิกแ็ต่ต้องคอยดชู่วงสดุท้ายของงาน เพราะจะมนีางแบบคนหนึ่งโหนสลงิ

ลงมาจากอกีฟากหนึ่งของเวท ีแม้ทมีงานจะใช้มอือาชพีด้านนี้โดยตรงจดัการ
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เรื่องอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย แต่ชายหนุ่มก็อยากเห็นด้วยตา 

ตวัเองว่าทุกอย่างราบรื่น

เขารอจนการซ้อมเดนิแบบเสรจ็สิ้นจงึไปที่แผนกต้อนรบั แล้วสั่งสั้นๆ

“ผมขอรายชื่อนางแบบที่เข้าพกัทั้งหมด ตอนนี้เลย”

พนกังานต้องรบัสาวดงูงๆ แต่กย็อมพมิพ์รายชื่อออกมาให้ ชายหนุม่

กวาดตามองรายชื่อในมอื แล้วกส็ะดดุอยูท่ี่ชื่อนางแบบคนหนึ่ง มอืหนาหยบิ

ปากกามาวงที่ชื่อบคุคลต้องสงสยั ก่อนจะต่อโทรศพัท์หาลายเมฆเพื่อนสนทิ

ของเขา 

“ไอ้เมฆ เพื่อนสนทิของเมยีนายชื่ออะไร ขอชื่อจรงินะ” จอมภพยงิ

ค�าถามใส่แบบไม่มปีี่มขีลุ่ยทนัททีี่เพื่อนรกัรบัสาย

ปลายสายเงยีบไปเหมอืนก�าลงัตั้งสต ิก่อนจะถามกลบั

“อะไรของนายไอ้จวิ จะเอาอะไรนะ”

“ชื่อจรงิของเพื่อนสนทิจ๊ะจ๋า” 

“อยากรู้ไปท�าไม” ลายเมฆยอกย้อน “นายจะไปหาเรื่องแกล้งอะไร

เธออกี บอกตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเลมอนไม่ใช่ทอม ท�าไมไม่เชื่อกนับ้าง”

“ไม่ได้จะหาเรื่องแกล้ง พอดีมีคณะนางแบบมาพักที่รีสอร์ต เลย

อยากรู้ว่ามเีพื่อนของจ๊ะจ๋าด้วยไหม จะได้ดูแลเทกแคร์ให้เป็นพเิศษ”

“อ๋อ แล้วไป”

จอมภพได้ยนิเสยีงลายเมฆตะโกนถามภรรยาสาวดงัลั่น

“จ๊ะจ๋าจ๊ะ เลมอนชื่อจรงิว่าอะไรจ๊ะ พอดไีอ้จวิมนัโทร. มาถามพี่”

ลายเมฆเงียบไปพักหนึ่ง เขาไม่ได้ยินเสียงของวาริสาว่าตอบมาว่า

อย่างไร ได้ยนิเพยีงเสยีงอ่อนหวานของเพื่อนรกัปฏเิสธอ่อยๆ

“ไม่ใช่จ้ะ มนัไม่ได้จะแกล้งอะไรเพื่อนหนหูรอก แค่มนีางแบบไปพกั

ที่รสีอร์ตของมนั มนัเลยอยากรู้ว่าใช่เลมอนไหม ถ้าใช่จะได้ดูแลให้ แน่ใจ 

สจ๊ิะ พี่มาร์คแน่ใจที่สุดเลย ถ้ามนัแกล้งเลมอน พี่มาร์คจะไปลากคอมนัจาก

ระยองมากระทบืที่กรุงเทพฯ เลยจ้ะ จ๊ะจ๋าไม่ต้องกงัวลนะจ๊ะ”
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จอมภพกลอกตามองด้านบนเมื่อต้องฟังเสียงลายเมฆออดอ้อน

ภรรยาสาวอกีหลายประโยค เหมน็เบื่อความรกัของคนทั้งคู่เหลอืเกนิ

“นายจะอ้อนเมยีอวดฉนัอกีนานไหม ตกลงเลมอนชื่อจรงิว่าอะไร”

“ชื่อแก้วกานดา” ลายเมฆตอบมาห้วนๆ น�้าเสยีงไม่เหลอืความหวาน

เจยีนจะหยดเหมอืนเมื่อครู่เลยสกันดิ

ชายหนุม่จ้องชื่อที่ใช้ปากกาวงไว้ ‘แก้วกานดา อศัววงษ์’ ใช่เธอจรงิๆ 

ด้วย

“ว่าแล้ว กค็ดิอยู่ว่าท�าไมถงึคุ้นหน้าจงั”

“ตกลงใช่เลมอนเหรอ” ลายเมฆถาม

“ออื ใช่ แค่นี้ก่อนนะ” ไม่รอให้อกีฝ่ายตอบกลบั จอมภพกดวางสาย

ทนัที

ในที่สุดจอมภพก็รู้สาเหตุว่าท�าไมเขาถึงคุ้นหน้านางแบบสาว ทอม

หน้าสวยเพื่อนสนทิของวารสิากบันางเงอืกสยอง ๒๐๑๙ เป็นคนคนเดยีวกนั

นี่เอง

แล้วจอมภพก็นึกถึงธีมงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ขึ้นมาได้ เพราะเป็นการ

จัดงานแฟชั่นโชว์ที่ทะเล แฟชั่นโชว์จึงเป็นการเดินแบบชุดว่ายน�้าวาบหวิว

แสนยั่วยวน

แก้วกานดากับชุดว่ายน�้าวาบหวิวเนี่ยนะ? เขานึกภาพไม่ออกเลยว่า

ผู้หญิงคนนั้นจะยั่วยวนไปได้อย่างไร สงสัยว่าเอเจนซีจะเลือกคนผิดมา 

ร่วมงานเสยีแล้ว ชายหนุ่มมั่นใจเหลอืเกนิว่าใครได้ดูโชว์นี้จะเสื่อมสมรรถ-

ภาพไปหกเดอืน

ว่าแต่...เขาควรจะไปทกัทายแก้วกานดาเสยีหน่อยดกีว่า ในฐานะ ‘คน

รู้จกั’ เขารบัรองว่าจะดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยทเีดยีว

“ยนิดทีี่ได้พบกนัอกีครั้งนะแก้วกานดา”
เสียงห้าวที่ทักทายหลังเวทีท�าเอาคนถูกทักสะดุ้งเฮือก ด้วยรู้ดีว่า
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เจ้าของเสยีงเป็นใคร แก้วกานดาค่อยๆ ขยบัตวัไปด้านข้างโดยที่ยงัหนัหลงั 

ตั้งใจจะหลบออกไปจากบรเิวณนี้ แต่อกีฝ่ายกลบัเดนิมาดกัเอาไว้

“จะหนีไปไหน แหม...คนรู้จักกันน่าจะทักทายกันหน่อยนะ คุณ

อุตส่าห์มาเยอืนถงึถิ่นผม”

นางแบบสาวรีบควานหาแว่นด�ากับหมวกแก๊ปมาสวม ดึงปีกหมวก

ลงมาปิดใบหน้าเสียเกือบครึ่ง แล้วค่อยๆ หันกลับไปเผชิญหน้าในแบบที่ 

อกีฝ่ายมองเหน็แค่ปลายคาง

“คณุเป็นใครคะ ฉนัไม่เคยรูจ้กัคณุหรอก หน้าตาแบบนี้ยิ่งไม่เคยเหน็ 

ขอตวัก่อนนะคะ”

“ไม่เคยเหน็ผมเลยหรอื” ชายหนุ่มเอื้อมมอืมาจบัต้นแขนเธอไว้

“ไม่เคยค่ะ” หญิงสาวยืนกรานกระต่ายขาเดียว บิดแขนออกจาก 

มอืใหญ่

“แน่ใจหรอื” จอมภพถามพลางโน้มใบหน้าลงมาใกล้เพื่อมองเธอชดัๆ 

“แน่ใจสคิะคุณเจ้าของรสีอร์ต”

“แล้วคณุรูไ้ด้ยงัไงว่าผมเป็นเจ้าของรสีอร์ต ถ้าไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน” 

ชายหนุ่มถอืวสิาสะเอื้อมมอืมาดงึหมวกแก๊ปออกจากศรีษะ “เลกิเล่นละคร

ได้แล้วเลมอน คุณเป็นนางแบบนะไม่ใช่นกัแสดง”

เมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะปิดบังอีกต่อไป แก้วกานดาก็ถอนใจ

เฮอืกใหญ่ ยกัไหล่แบบเซง็ๆ ก่อนจะถอดแว่นกนัแดดออก แล้วทกัทายด้วย

น�้าเสยีงที่เป็นทางการ

“สวสัด ีไปก่อนนะ”

“ใจคอจะไม่ทกัทายพูดคุยกนัหน่อยเหรอ”

“ฉนักส็วสัดคีุณไปแล้วไงคุณจอมภพ”

“เรยีกเสยีเตม็ยศ ไหนว่าจ�ากนัไม่ได้”

หญิงสาวกอดอก “คนหน้าตาเหมือนควายทะเลแบบคุณมีคนเดียว

แหละ ท�าไมจะจ�าไม่ได้”
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“ถ้าผมเป็นควายทะเล คุณก็เป็นเงือกสยอง ๒๐๑๙” จอมภพพูด

เสยีงเนบินาบ

นางแบบสาวขมวดคิ้วนิ่งนกึ ก่อนจะคลี่ยิ้มเยาะๆ “อ้อ ดูแฟชั่นโชว์

เหมอืนกนัหรอื นกึว่าไม่สนใจเสยีอกี”

“แค่ผ่านตาในสกู๊ปข่าว” ชายหนุ่มบอก “ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพเิศษ”

ยงัไม่ทนัได้คุยอะไรกนัต่อ เพื่อนนางแบบที่ก�าลงัจะกลบัไปพกัผ่อน

ที่ห้องพกักเ็ข้ามาร่วมวงสนทนาด้วย

นาตาลสี่งยิ้มให้จอมภพอย่างเป็นมติร ไม่ต่างจากรตัตมิาและเพื่อน

นางแบบอีกสองคนที่เดินตามมา จะมีก็แต่ทอฝันที่กวาดตามองจอมภพ 

หวัจดเท้า สายตาบ่งบอกว่า ‘คนละชั้น’

“นี่เธอรู้จักกับพนักงานสุดหล่อคนนี้ด้วยหรือเลมอน ไม่เห็นแนะน�า

ให้ฉนัรู้จกับ้างเลย” นาตาลแีกล้งหยอดชายหนุ่มแบบทเีล่นทจีรงิที่ค่อนข้าง

จะหนกัไปทางเล่นมากกว่าจรงิ

“รูจ้กั เขาชื่อจอมภพ เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของฉนั พดูง่ายๆ 

กค็อืเป็นเพื่อนห่างๆ แบบโคตรห่าง ห่างมากๆ ไม่ได้สนทิกนัแม้แต่น้อย” 

แก้วกานดาอธิบายเสียงขุ่น “อ้อ แล้วเขาไม่ได้เป็นพนักงานนะ แต่เป็น

เจ้าของรสีอร์ตแห่งนี้น่ะ”

“ว้าว” นาตาลตีาวาว “เป็นเจ้าของรสีอร์ตด้วย สนใจรบันางแบบสาว

ไปช่วยดูแลกจิการไหมคะ แต่ฉนัดูแลรสีอร์ตไม่เป็นนะ ถนดัแต่ดูแลหวัใจ

อย่างเดยีว รบัพจิารณาไหมคะ”

“อันนี้ก็คงต้องทดสอบความถนัดก่อนครับ” จอมภพตอบยิ้มๆ มี 

ลูกล่อลูกชนแบบหนุ่มเจ้าเสน่ห์เตม็ตวั

แก้วกานดาอ้าปากค้าง ไม่คิดไม่ฝันว่าควายทะเลไม่สนใจโลกที่เธอ

เคยรู้จกัจะมมีุมแบบนี้อยู่ด้วย

ก็แน่ละนะ เขาท�ากิจการเกี่ยวกับการบริการโดยตรง ชั้นเชิงในการ

เอาใจแขกน่าจะมไีม่น้อย คงไม่ใช่มนษุย์หนิหรอืมนษุย์ถ�้าทื่อๆ ตรงๆ อย่าง
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ที่เข้าใจมาตลอดเป็นแน่

เมื่อทอฝันได้ยินว่าชายหนุ่มรูปหล่อ ผิวสีแทน รูปร่างสูงใหญ่ที่ยืน

อยู่ตรงหน้าไม่ได้เป็นเพยีงพนกังานของรสีอร์ต แต่เป็นถงึเจ้าของรสีอร์ตหรู

ที่มีเนื้อที่กินบริเวณเกือบทั้งเกาะ ท่าทีของนางแบบสาวหน้าหวานก็เปลี่ยน

ทนัที

ทอฝันเดนิอมยิ้มเอยีงอายเข้ามาใกล้ ยื่นมอืให้ชายหนุ่มคนเดยีวใน

วงสนทนาจบั

“สวสัดคี่ะ ฉนัชื่อทอฝันนะคะ แต่จะเรยีกว่าฝันเฉยๆ กไ็ด้ แล้วจะ

ให้ฝันเรยีกคุณจอมภพว่าอะไรดคีะ”

“เรยีกจวิกไ็ด้ครบั” จอมภพยิ้มหรี่ตาลงเลก็น้อย ตอบเสยีงสุภาพ

แก้วกานดากลอกตาเป็นเลขแปด ทีพูดกับเธอชอบท�าเสียงห้วน

เหมือนมะนาวขาดปุ๋ย แถมยังพ่นยาฆ่าแมลงไม่ครบ แต่พอเจอสาวอ้อน 

เข้าหน่อย ใช้เสยีงสองเสยีงสามคุยด้วยเชยีวนะ อตีานี่ไม่ธรรมดาเสยีแล้ว

ทอฝันเบยีดเธอออกห่าง แล้วเข้าไปยนืเคยีงข้างชายหนุ่มแทน ถาม

เสยีงหวาน

“พรุ่งนี้ตอนเช้า ฝันไม่มีคิวซ้อมเดินแบบ ไม่ทราบว่าคุณจิวมีทริป 

อะไรสนุกๆ แนะน�าไหมคะ ด�าน�้า ตกปลา หรอืนั่งเรอืเล่นรอบเกาะกไ็ด้”

“จะเอาเรอืออกไปด�าน�้าดปูะการงัใกล้ๆ กไ็ด้ครบั เดี๋ยวผมให้คนงาน

เตรยีมเรอืให้ ออกเรอืตอนเช้าหน่อย เที่ยงค่อยกลบัมากนิข้าวที่รสีอร์ต”

ทอฝันยิ้มหวาน “ดีจังค่ะ ถ้าไม่รบกวน ฝันอยากให้คุณจิวไปด้วย 

จงัเลย”

“ได้สคิรบั ไม่มปีัญหา”

“อู้ น่าสนุกจงั ฉนัไปด้วยได้ไหม” นาตาลทีี่ยนืฟังอยู่ด้วยถามแทรก

ขึ้น และไม่รอค�าตอบ นางแบบสาวลูกครึ่งหันไปหารัตติมานางแบบหน้า 

หมวยที่ยนืเงยีบอยู่ แล้วถอืวสิาสะชวนเสยีงดงัลั่น “ไปด้วยกนันะรตั”

ทอฝันค้อนควัก แต่พยายามเก็บอาการ ท�าตัวเป็นสาวเรียบร้อย  
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ไม่เหวี่ยงวนีต่อหน้าผู้ชาย

“คุณจิวเขารับปากฉันก่อนนะจ๊ะนาตาลี พวกเธอค่อยไปคราวหลัง 

กแ็ล้วกนันะ เกรงใจคุณจวิ”

“แต่ฉนัอยากไปคราวนี้นี่นา เธอคงไม่ได้อยากไปกบัคณุเจ้าของรสีอร์ต 

สองต่อสองหรอกใช่ไหม” นาตาลที�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้

“แหม พูดอะไรน่าเกลียดอย่างนั้นเล่าจ๊ะ ฉันจะท�าอย่างนั้นท�าไม”  

ทอฝันปฏเิสธ

“ความจริงเราไปกันทุกคนก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจัดเป็นทริปด�าน�้าแบบ

สนอเกลิ ดปูะการงัได้ เรอืขนาดใหญ่ รสีอร์ตของเรากม็หีลายล�าครบั ไปได้

หลายคน” จอมภพพยายามไกล่เกลี่ย

นาตาลยีิ้มกว้าง เดนิเข้ามาบบีมอืทอฝัน “เหน็ไหมจ๊ะฝัน เรอืล�าใหญ่ 

ไปกนัได้หลายคน ดจีงัเลยนะ เราจะได้ไปเที่ยวด้วยกนั”

ทอฝันส่งยิ้มเหมอืนเกรงใจให้จอมภพ “จะดหีรอืคะ เกรงใจจงั เรอื

ล�าใหญ่กค็งกนิน�้ามนัมากกว่าเรอืล�าเลก็ๆ ที่นั่งได้ไม่กี่คนใช่ไหมคะคุณจวิ”

จอมภพยกัไหล่ “ไม่เป็นไรหรอกครบั แค่พาแขกไปเที่ยว สบายมาก 

ยิ่งพวกคุณเป็นเพื่อนของเลมอน...เพื่อนที่แสนดีของผม ผมยิ่งต้องดูแล 

เป็นพเิศษ”

แก้วกานดาที่เพิ่งจะกลายเป็น ‘เพื่อนที่แสนดี’ ของจอมภพกลืน

น�้าลายลงคอ มองชายหนุ่มอย่างไม่เชื่อสายตา

ควายทะเลตวันี้ร้ายไม่เบา...

“แล้วคุณเจ้าของรสีอร์ตจะพาเราไปที่ไหนคะ” นาตาลถีาม

“เรยีกจวิดกีว่าครบั”

“ได้ค่ะ แล้วคุณจวิจะพาพวกเราไปที่ไหนเอ่ย”

“จะพานั่งเรอืเล่นรอบเกาะ แล้วกแ็วะจอดลอยล�าแถวๆ เกาะหนาว-

เหน็บ อยู่ไม่ห่างจากรีสอร์ตของเราเท่าไร แต่มีปลาสวยๆ เยอะเลยครับ 

ปลานโีมกม็”ี
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แก้วกานดาหผูึ่งเมื่อได้ยนิค�าว่า ‘เกาะหนาวเหนบ็’ ไม่ใช่ว่าอยากนั่งเรอื 

เล่นกบัจอมภพหรอกนะ เพยีงแต่การไปทรปิด�าน�้าดปูะการงัทรปินี้อาจท�าให้ 

‘งาน’ ของเธอง่ายขึ้น

หญงิสาวที่ถูกเบยีดออกจากวงสนทนาเดนิเข้าไปด้านหลงัจอมภพแล้ว

ใช้นิ้วสะกดิที่ข้อศอกเขา

“นี่คุณจวิ...ฉนัขอไปด้วยได้ไหม”

จอมภพหันมามองหน้าเธอ สีหน้าของเขาดูประหลาดใจเหมือนกับ

เพิ่งได้ยนิว่าสนุขัออกลกูเป็นไข่กไ็ม่ปาน เขานิ่วหน้า ลดเสยีงลงให้พอได้ยนิ

แค่สองคน และกลบัไปใช้เสยีงจรงิแสนห้าวห้วนอย่างหน้าตาเฉย

“จะไปท�าไมให้หนกัเรอืผม”

“ก็อยากไปเปิดหูเปิดตาบ้าง อยากด�าน�้า ดูปะการัง อยากเห็นปลา 

นโีม”

“อย่างคุณน่ะ ดูแค่ปลาหมกึสายที่รสีอร์ตกพ็อ”

“ไม่เอา ฉนัจะไป” แก้วกานดาดงึดนั

“แต่ผมไม่ได้ชวนคุณ”

“ไม่รูล้ะ เมื่อกี้คณุเพิ่งบอกว่าฉนัเป็นเพื่อนที่แสนดขีองคณุไม่ใช่หรอื 

แล้วท�าไมฉันจะไปด้วยไม่ได้ อย่าลืมสิว่าฉันก็เป็นแขกคนหนึ่งของรีสอร์ต

แห่งนี้เหมอืนกนันะ คุณต้องปฏบิตัติ่อฉนัให้เท่าเทยีมกบัคนอื่นถงึจะถูก”

เจอมุกนี้เข้าไป จอมภพถงึขั้นไปไม่เป็น ได้แต่ท�าเสยีงจึ๊กจั๊ก

“กไ็ด้ อยากไปกไ็ป แต่อย่าวุ่นวายหรอืเกะกะผมกแ็ล้วกนั”

“ไม่มปัีญหา รบัรองว่าฉนัจะขึ้นเรอืเงยีบๆ แล้วหายตวัไปพกัผ่อน ไม่

ไปให้คุณเหน็หน้าเดด็ขาด เพราะฉนัเองกไ็ม่อยากเหน็หน้าคุณเหมอืนกนั”

“ขอให้จรงิเถอะ” จอมภพตอบเสยีงขุ่น

หลงัจากนดัแนะเวลาที่จะไปทรปิด�าน�้าตอนเช้ากบัจอมภพแล้ว คณะ

นางแบบสาวกแ็ยกย้ายกนัเข้านอน


