
ใช่จริงๆ!
พิธีแต่งงานเล็กๆ ริมหาดตรงหน้าเขา ณ เวลานี้เป็นภาพที่เคยเห็น 

มาก่อน...ไม่ใช่แค่เคยเห็น แต่เขาเคยอยู่ในงานลักษณะเดียวกันมาแล้ว 

ครั้งหนึ่ง...ในฐานะเจ้าบ่าว! 

ชายหนุม่เพิง่แนใ่จ อดนกึประหลาดใจไมไ่ด ้เหตกุารณซ์ึง่เรยีกไดว้า่ 

สำคัญในชีวิต เขากลับระลึกได้เป็นเรื่องสุดท้าย!

เขาจำบรรยากาศงดงามน่ารักนี่ได้ ผ้าขาวผืนบางใช้ตกแต่งบริเวณ 

ริมหาดพลิ้วไหวตามแรงลม ดอกลิลลี่สีขาวถูกจัดเป็นช่อเล็กๆ ประดับ 

ทั่วงาน ให้ความรู้สึกทั้งหอมและหวานไปพร้อมๆ กัน

ทันทีที่เจ้าสาวปรากฏกายขึ้นโดยการจับจูงของผู้เป็นมารดา ลอด 

ซุ้มดอกไม้สีขาวนวลตรงมาหา เขาก็ต้องตกตะลึง

เจ้าสาวของเขาอยู่ในชุดเดิม...ผ้าชีฟองบางเบาขาวนวลคอถ่วงลึก 

แขนกุด อวดเรียวแขนและรูปร่างสมส่วนงามสง่า โบคาดผมสีขาวปักเลื่อม 

ระยับทำให้เธอดูเป็น ‘เจ้าสาว’ มากขึ้น แม้ชุดแบบเรียบง่าย กลับส่งให้เธอ

บทนำ
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งดงามน่ารักเกินบรรยาย

ชายหนุม่ตรงเขา้ไปหาเจา้สาว สง่ยิม้พรอ้มกบัยกมอืไหวผู้เ้ปน็มารดา 

ของเธออย่างนอบน้อม เอ่ยกับหญิงสูงวัยเบาๆ

“ขอบคุณที่ไว้ใจผม ให้โอกาสผม...อีกครั้ง”

“ฝากลูกสาวแม่ไว้กับคุณแล้วนะคะ”

“ผมจะดูแลเธออย่างดี ไม่ทำให้เธอเสียใจอีกต่อไปครับ” เขาให้ 

คำมั่น

เจา้บา่วสง่สายตาไปยงัเจา้สาว จงใจบอกความนยัทัง้หมดผา่นดวงตา 

คมสีสนิมเหล็กซึ่งเขารู้ดีถึงอานุภาพของมัน อีกฝ่ายก้มหน้าน้อยๆ ใบหน้า 

แดงระเรื่อขึ้นมาทันที เขาเผยยิ้มกว้าง ก่อนเอื้อมมือไปรับมือเรียวสวย 

ของเธอมาจับจูงไว้ แล้วพาเดินต่อไปตามทางเดินโรยด้วยกลีบกุหลาบขาว 

ตรงสู่เวทีด้านหน้า เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้เห็นคู่บ่าวสาวชัดขึ้น และเพื่อ 

กลา่วขอบคณุทกุคน เขาตอ้งผา่นชว่งเวลานีไ้ปใหไ้ด ้จะไมม่สีิง่ใดมาขดัขวาง 

การแต่งงานระหว่างเขากับหญิงอันเป็นที่รักเช่นครั้งก่อนอีกแล้ว

ชายหนุ่มลอบถอนใจด้วยความโล่งอกเมื่อพิธีการบนเวทีเสร็จสิ้น 

ไปด้วยดี ผู้มาร่วมงานนั่งรับประทานอาหาร ท่ามกลางเสียงคลื่นขับกล่อม 

โดยไม่มีบทเพลงใดๆ รบกวนเสียงจากธรรมชาติเลย

แล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยจนได้...เมื่อประตูห้องหอปิดลง ชายหนุ่ม 

ตรงเข้าไปหาเจ้าสาวของเขา จุมพิตเบาๆ บนแก้มนวลหอมกรุ่น

“ผมรักคุณนะ ที่รัก คุณทำผมเซอร์ไพรส์ได้จริงด้วย มิน่าล่ะ คุณ 

ถึงพยายามไม่ให้ผมรู้เรื่องพิธีการแต่งงานของเราเลย”

“ฉันกับทุกคนอยากให้คุณจำเหตุการณ์สำคัญนี้ได้ ก็เลยพยายาม 

ทำทุกอย่างให้เหมือนครั้งแรกไงคะ”

“แล้วก็ได้ผลจ้ะ ในที่สุดก็ไม่มีช่วงไหนขาดหายไปจากชีวิตผม ไม่มี 

เลยจริงๆ”

เจ้าบ่าวก้มลงไปมอบสัมผัสดูดดื่มบนเรียวปากนุ่มอันน่าหลงใหล  
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ถ่ายทอดความรัก ความผูกพันทั้งปวงผ่านจุมพิตหวานหวาม เริ่มจาก 

แผ่วผิวจนกระทั่งเร่าร้อนสุดทานทน

ถึงเวลาแห่งการรอคอยแล้วสินะ...การได้แสดงความรักลึกซึ้งกับ 

หญิงสาวที่เขารักและปรารถนาสุดหัวใจเป็นสิ่งควรค่ากับความพยายาม 

ทั้งหมดที่ทุ่มเทไป

คิดแล้วก็น่าตกใจไม่น้อย...ชายผู้ไม่เคยศรัทธาในการแต่งงาน 

ไม่อยากขาดอิสรภาพ กลับต้องเข้าพิธีวิวาห์ถึงสองครั้งสองครา...ด้วย 

ความเต็มใจ...กับเจ้าสาวคนเดิมซึ่งเขารักสุดชีวิต!



ต้องไม่ตาย 
ชายหนุ่มย้ำกับตัวเอง พยายามคงสติเอาไว้ขณะที่กำปั้นจากชาย

ร่างกำยำกระแทกใบหน้านับครั้งไม่ถ้วน สร้างความเจ็บปวดแสนสาหัส 

รู้สึกถึงเลือดเหนียวๆ ไหลอาบทั่วหน้า หมัดของคู่ต่อสู้รัวกระหน่ำ แต่เขา 

กลับตอบโต้ได้ไม่มากเท่าใจต้องการ ร่างยักษ์ของฝ่ายตรงข้ามทำให้เขา 

เสียเปรียบในการประลองกำลังครั้งนี้

ชายผิวคล้ำร่างใหญ่กว่ายังรัวหมัดใส่ไม่ยั้ง จนฝ่ายเพลี่ยงพล้ำเริ่ม 

อ่อนแรง แต่ยังฝืนสู้ต่อทั้งที่หมัดของตนถูกส่งไปด้วยกำลังอันแผ่วเบาลง

ทุกที

จู่ๆ  คนตวัโตกวา่กห็นัไปควา้ไมห้นา้สามตรงหวัเรอืเหวีย่งเขา้กระแทก 

ศีรษะชายหนุ่มเต็มแรงเสียงดังสนั่น เขาเซด้วยความมึนงง ก่อนจะถูก 

ผลักจนเสียหลักพุ่งลงน้ำ แล้วอีกฝ่ายก็ออกเรือไปทันที

นา่แปลก! เมือ่รา่งทัง้รา่งของชายหนุม่ถกูโอบลอ้มดว้ยกระแสนำ้อุน่  

กลับกระตุ้นให้ทุกอณูในกายตื่นตัวขึ้นมา เกิดพลังผลักดันมหาศาลตาม 

๑
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สัญชาตญาณ แขนขาซึ่งไม่ถูกทำร้ายมากนักขยับทันทีเพื่อพยุงกายไม่ให้ 

จมสู่ใต้ท้องทะเล สำนึกอันน้อยนิดบอกว่า เขายังตายไม่ได้ มีเรื่องมากมาย 

ให้ต้องกลับไปสะสาง 

เขาพยายามเบิกตามองรอบกายเพื่อหาทางรอดให้ตัวเอง แล้วต้อง 

ประหลาดใจเมือ่เหน็เรอืลำใหญล่อยตวันิง่อยูล่บิๆ รา่งทีบ่อบชำ้เกดิพลงัขึน้ 

อย่างไม่น่าเชื่อ โถมตัวแหวกว่ายไปยังจุดหมายในทันที

แสงอาทติยท์ีเ่ลด็ลอดผา่นผนืนำ้ลงมา สอ่งใหเ้หน็ภาพปะการงันำ้ตืน้ 
อนัแสนงดงาม สรา้งความตืน่ตาตืน่ใจใหโ้มยา่ไมน่อ้ย หญงิสาวดำผุดดำวา่ย 

อย่างเพลิดเพลินจนลืมเวลา เธอคิดไม่ผิดเลยที่มาดำน้ำเสาะหาแหล่ง 

ปะการังสวยงามแห่งใหม่บริเวณนี้ ตามคำแนะนำของลุงแขกคนขับเรือคู่ใจ 

ซึ่งได้ข่าวจากชาวบ้านบนเกาะว่าห่างไกลจากแหล่งดำน้ำที่มีอยู่เดิม มาทาง 

ด้านตะวันตกมีกลุ่มปะการังน้ำตื้นแสนสวยซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนน้ำ แปลกใหม่ 

และอยู่ไกลจนยังไม่มีใครพานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เธอกับลุงแขก 

ตกตะลึงเมื่อพบว่าโลกใต้น้ำแห่งนี้ยังใหม่สดเกินคาด สองคนดำน้ำเพลิน 

แทบไม่ละสายตาขึ้นมาเลย

หญิงสาวว่ายไป ชื่นชมปะการังไปอย่างรื่นรมย์ ไร้ความอ่อนล้า 

สมกับเป็นลูกทะเล อยู่กับน้ำและอาศัยบนเกาะตั้งแต่เกิด ขณะกำลังทอด 

สายตามองโลกใต้น้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจผ่านหน้ากากดำน้ำ จู่ๆ ภาพงาม 

ก็ถูกบดบังด้วยร่างมหึมาที่กำลังจมดิ่งลงสู่พื้นทะเล 

โมย่าว่ายเข้าหาร่างนั้นแบบไม่ต้องคิด เธอคว้าคอเสื้อเขาแล้วฉุด 

รา่งใหญล่อยขึน้สูผ่วินำ้ ทนัททีีศ่รีษะโผลพ่น้นำ้ เขากส็ำลกัออกมา หญงิสาว 

ตั้งสติ เมื่อเห็นว่าเธอคงไม่สามารถลากชายร่างยักษ์คนนี้ไปถึงเรือได้โดย 

ลำพัง จึงกวาดตาไปรอบๆ เห็นลุงแขกว่ายตรงเข้ามาหาพอดี

โดยไม่ต้องมีคำพูด คนขับเรือผู้เชี่ยวชาญการช่วยชีวิตก็คว้าร่าง 

ชายนรินามไปจากมอืเธอ วา่ยพารา่งไรส้ตเิขา้สูต่วัเรอืลำใหญส่ขีาวทีจ่อดนิง่ 



10   ท ะ เ ล ล ว ง

อยู่ สองคนช่วยกันพยุงเขาขึ้นเรืออย่างทุลักทุเล จัดให้นอนคว่ำบนพื้น 

ท้ายเรือ แล้วลุงแขกก็ยกชายโครงของชายนิรนามขึ้นลง เพื่อไล่น้ำออก 

จากทางเดินหายใจและกระเพาะ น้ำปริมาณไม่น้อยไหลออกจากปากและ 

จมูกของเขาจนเกิดสำลัก ไอหน้าดำหน้าแดง

“ยังไม่ตายครับคุณโมย่า โชคดีจริงๆ” 

ลงุแขกบอกเธอเบาๆ ขณะจบัรา่งยกัษน์อนหงายหนัศรีษะไปดา้นขา้ง 

เพื่อให้น้ำที่คั่งค้างไหลออกสะดวก แล้วทิ้งตัวลงนั่งข้างโมย่าบนพื้นเรือ  

หญิงสาวเอื้อมมือไปอังจมูกผู้ประสบชะตากรรมเพื่อความมั่นใจว่าเขายัง 

มีชีวิตอยู่

“ท่าทางเพิ่งจมไม่นานนะลุงแขก” 

เธอเปรยไม่ละสายตาไปจากร่างใหญ่ในชุดลำลอง เสื้อยืดสีขาวกับ

กางเกงสั้นแค่เข่าสีครีม ใบหน้าชายนิรนามยับเยินด้วยบาดแผลสีแดงช้ำ  

มีเลือดไหลซิบๆ บวมเป่งทั้งหน้า ทำเอาโมย่าใจคอไม่ดี หวั่นเกรงว่าเขา 

จะสิ้นชีพไปต่อหน้าต่อตา เสียงลุงแขกเอ่ยต่ออย่างคนคุมสติได้

“ลุงว่าเรารีบพากลับรีสอร์ตก่อนดีกว่า ลุงจะวิทยุบอกให้คนเอา 

เรือเร็วไปรับหมอมาช่วยดูอาการที่เกาะ ขืนพาเขาไปโรงพยาบาลบนฝั่งคง 

ไม่ทันกาลแน่”

“ก็ดีนะ ลุงแขก รีบไปกันเถอะ”

ชายผวิคลำ้หนา้คมสมชือ่ผลนุผลนัไปยงัหอ้งเครือ่ง เสยีงเครือ่งยนต ์

เรือดังกระหึ่ม ก่อนนาวาจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มสปีด  

บ่งบอกถึงความร้อนใจของคนบังคับหางเสือ

เขายังคงนอนไร้สติบนเตียงในห้องรับรองแขก ใบหน้าบวมปูด 
ถกูทำแผลอยา่งด ีปดิผา้กอ๊ซไวห้ลายจดุ เสยีงนายแพทยป์ระจำครอบครวั 

เอ่ยขึ้น สีหน้าเป็นกังวล

“ผมเย็บแผลให้หมดแล้ว ต่อจากนี้คงต้องเปิดล้างแผลทุกวันเพื่อ 
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ป้องกันการติดเชื้อ อันที่จริงคุณโมย่าน่าจะพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล 

นะครับ บอกตรงๆ ผมไม่มั่นใจเลย คนถูกทำร้ายหนักขนาดนี้อาจกระทบ

กระเทือนถึงสมองด้วย ผมเกรงว่าถ้าทิ้งไว้นานอาการจะยิ่งหนักมากขึ้น”

“ถ้างั้นเราพาเขาไปโรงพยาบาลดีมั้ยคะแม่ ลุงแขกว่าไง” โมย่าหัน 

ไปขอความเห็นผู้ใหญ่อีกสองคนที่ยืนอยู่ในห้อง นางทัดดาวผู้เป็นมารดา 

ยังไม่ทันตอบ ลุงแขกซึ่งตัดสินใจเร็วกว่าก็รีบบอก

“อย่าเพิ่งเลยดีกว่าครับคุณโมย่า คุณหมอตรวจร่างกายคนเจ็บ 

เบื้องต้นแล้วไม่ใช่เหรอครับ เห็นว่ายังไม่มีอาการทางสมอง สภาพของเขา 

เหมือนถูกทำร้ายแบบนี้ ผมเกรงว่า ถ้าเราพาไปโรงพยาบาลเรื่องจะยุ่ง 

ตำรวจตอ้งเรยีกไปสอบสวน รสีอรต์เราจะไดร้บัผลกระทบไปดว้ย เผลอๆ  

อาจตกเปน็ผูต้อ้งหา อกีอยา่งเขายงัไมฟ่ืน้ ถา้ยงัไงรอใหเ้ขารูส้กึตวั สอบถาม 

อะไรกันก่อนดีมั้ยครับ”

ประโยคสุดท้ายลุงแขกหันไปหาแนวร่วม ซึ่งดูจะได้ผล นางทัดดาว 

พยักหน้าช้าๆ

“แม่เห็นด้วยกับนายแขกจ้ะโมย่า ไม่อยากให้เรื่องใหญ่โตถ้าถึงหู 

ตำรวจ จะวุ่นไปกันใหญ่”

เมื่อเสียงเป็นเอกฉันท์โมย่าจึงหันไปบอกนายแพทย์หนุ่มใหญ่

“ถ้าอย่างนั้นให้เขาพักรักษาตัวที่นี่ไปก่อนนะคะคุณหมอ โมย่า 

สัญญาจะให้คนคอยเฝ้าดูคนเจ็บเอาไว้ตลอด ถ้าเขาอาการทรุดลงจะรีบ 

โทร. ไปแจ้งคุณหมอทันที” มือบอบบางเสยผมบ๊อบสั้นอย่างลวกๆ สีหน้า 

ยังมีแววกังวลไม่น้อย

“ก็ได้ครับ ถ้าคุณโมย่าต้องการอย่างนั้น แต่ที่สำคัญต้องคอยสังเกต 

ถ้าคนไข้มีอาการปวดศีรษะมากขึ้น บ่นว่ามองเห็นไม่ชัดหรือซึมลงเรื่อยๆ 

ต้องรีบโทร. หาผมทันทีนะครับ จะได้ส่งตัวไปเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เช็ก 

ว่ามีเลือดออกในสมองรึเปล่า” คุณหมอกำชับแข็งขัน

“ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ” 
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หญิงสาวยกมือไหว้ ก่อนหันไปบอกชายสูงวัยที่อยู่รับใช้พ่อแม่ของ 

เธอมาตั้งแต่เจ้าตัวยังหนุ่ม ลุงแขกสนิทกับครอบครัวเธอจนเหมือนญาติ 

คนหน่ึง ชายผิวเข้มหน้าคมคายน้ีทำงานได้ทุกหน้าท่ี หนักเท่าไรก็ไม่เคยบ่น

“หลงัจากเขาฟืน้โมยา่ตัง้ใจจะใหเ้ขาพกัชัว่คราวอยูใ่นเรอืนพกัคนงาน 

ด้านหลังรีสอร์ต ห้องลุงแขกออกจะกว้าง ให้เขาไปนอนด้วยอีกคนคงได้ 

นะคะ”

“ได้ครับคุณโมย่า พอฟื้นก็ให้ไปพักกับลุง จนกว่าจะดีขึ้นแล้วกลับ 

บ้านได้”

“ไม่ได้นะ อะไรกันเนี่ยยายโมย่า ฉันไม่เข้าใจเลยว่าแกคิดอะไรอยู่”  

เสียงใสตะโกนขัดขึ้นมาพร้อมกับร่างบอบบางของเจ้าของเสียงถลาเข้าหา 

เพื่อนอย่างร้อนใจ

“ทำไมล่ะริน แค่ให้เขาพักชั่วคราวจนกว่าจะมีญาติมารับกลับบ้าน” 

โมย่าอธิบาย

เมื่อเห็นว่าเพื่อนสนิทสองคนทำท่าจะเปิดศึกเถียงกันอีกยาว นาง 

ทัดดาวก็เชื้อเชิญคุณหมอออกไปจากห้อง เตรียมให้ลุงแขกขับเรือไปส่ง 

บนฝั่ง พอประตูปิดลงเสียงน้ำรินก็ดังลั่นขึ้นมาทันที

“แกคิดยังไงฮะโมย่า ไม่เห็นสภาพเหรอ ดูก็รู้ว่าอีตานี่โดนทำร้าย 

ร่างกายมา บอบช้ำซะขนาดนี้” 

คนพูดชายตามองชายนิรนามใบหน้ายับเยินที่นอนไร้สติอยู่บนเตียง  

ก่อนบอกต่อเสียงแข็ง 

“คอยดูเหอะ ถ้าเราช่วยเขาไว้นะ เรื่องยุ่งยากต้องตามมาแน่ๆ แก 

คิดดูสิ ถ้าเขาเป็นโจรไปปล้นฆ่าแล้วหนีมาล่ะ หรือถ้าเป็นไอ้พวกอันธพาล 

ที่ขัดผลประโยชน์กันจนโดนซ้อมน่วมขนาดนี้ หรือว่า...”

“พอๆๆ ยายริน แกคิดมากไปแล้ว” โมย่าปรามเพื่อนสาว มือเรียว 

แตะบ่าให้ฝ่ายนั้นสงบสติอารมณ์ลงหน่อย “ฉันไม่ได้บอกว่าจะให้นายคนนี้ 

อยู่กับเราตลอดไปนะ แค่รอให้เขาฟื้นจนอาการดีขึ้น คุณหมอก็บอกว่า 
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ตอนนี้อาการเขาสาหัสมาก ต้องรอดูอาการไปก่อน”

“ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ไปรอดูอาการที่โรงพยาบาลล่ะ” คนพูดเสยผม 

ยาวสลวยขึ้นไป ก่อนทอดถอนใจ

“เขาสลบอยู่ ขนย้ายลำบากนะริน แกเป็นนักกายภาพมาก่อนน่าจะ 

รูด้ ีแลว้เราไมอ่ยากใหเ้รือ่งถงึตำรวจดว้ย อกีอยา่งคณุหมอเตม็ใจมาดอูาการ 

ให้ที่นี่ เพราะปกติท่านชอบมาเที่ยวรีสอร์ตของเราอยู่แล้ว ท่านบอกเองว่า 

ไม่ลำบากเลย” 

โมย่าพยายามค่อยๆ อธิบายอย่างใจเย็นซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัยของเธอ  

แต่สถานการณ์นี้กลับทำให้นิสัยของสองคู่หูสลับขั้วกัน...คนใจเย็นสมชื่อ 

อยา่งนำ้รนิกลบัดรูอ้นรน ในขณะทีค่นใจรอ้นอยา่งโมยา่กลบัสงบ มเีหตผุล 

ขึ้นมาได้

“เอะอะก็อ้างคุณหมอ แกนะแก หาเรื่องแท้ๆ แล้วสภาพคนเจ็บดูได้ 

เสียที่ไหน บวมฉุไปทั้งหน้า นี่คงไปทะเลาะกับใครแล้วเขาจับโยนลงทะเล 

หรือบางทีอาจเป็นโจรสลัดมือใหม่ พอปล้นไม่สำเร็จ เจ้าของเรือเลยจับฆ่า 

ทิ้งลงน้ำซะเลย” น้ำรินยังคาดเดาเกินจริงไปอีกยาวถ้าโมย่าไม่รีบขัดขึ้น

“เฮ้อ...ไปกันใหญ่แล้วเพื่อนฉัน ถึงขั้นโจรสลัดโน่นเลย” 

โมย่าปิดท้ายด้วยเสียงหัวเราะ เข้าใจดีว่าเพื่อนหวังดีกับเธอขนาด 

ไหน ถ้าไม่หวังดีและรักกันจริง น้ำรินคงไม่ยอมเปลี่ยนงานมาช่วยเธอลุย 

ทำรีสอร์ตแห่งนี้หรอก

“งัน้กต็ามใจแกนะ ฉนัเหน็วา่เรากำลงัพฒันารสีอรต์แขง่กบับายฮารต์ 

รีสอร์ตอะไรนั่นอยู่ด้วย แค่เรื่องงานก็ยากพอสำหรับเราสองคนอยู่แล้ว  

แกก็รู้ดี”

ทำไมโมย่าจะไม่รู้ การที่จู่ๆ เธอต้องบินกลับจากอังกฤษมารับงาน 

ต่อจากบิดาผู้เสียชีวิตกะทันหันด้วยโรคหัวใจนั้นเป็นภาระใหญ่หลวง 

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพราะเธอกำลังคว้าง หวาดกลัวกับสิ่งที่ต้องเผชิญ  

น้ำรินเพื่อนรักจึงสงสารถึงขั้นยอมลาออกจากงานนักกายภาพบำบัดมา 
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ช่วยเธอบริหาร ‘รีสอร์ตปลายฟ้า’ แห่งนี้ให้ดำเนินต่อไป

“ฉันรับรองนะริน จะไม่ให้เรื่องของชายแปลกหน้านั่นมารบกวน 

งานในรีสอร์ตเราเลย” โมย่าให้คำมั่น

“ขอให้มันจริงเถอะ” น้ำรินเหน็บเบาๆ ก่อนดักคอ “แล้วก็อย่ามาให้ 

ฉันวุ่นกับคนไข้คนนี้ด้วย ลืมไปได้เลยนะว่าฉันเคยเป็นนักกายภาพบำบัด  

ฉันรู้แต่วิธีทำกายภาพให้คนป่วย แต่ไม่ถนัดเรื่องดูแลบาดแผลหรือคอย 

พยาบาลใคร” 

ออกตัวจบเพื่อนสาวก็ผลุนผลันจากไป โมย่ายืนอยู่ข้างเตียง ทอด 

สายตาสำรวจชายร่างสูงใหญ่ที่ดวงตาบวมเป่งยังปิดสนิทบนเตียงนอน  

ใบหน้าที่บวมช้ำทำให้บอกไม่ได้ว่าเขาดูอันตรายตามคำเตือนของน้ำริน 

หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ บาดแผลฟกช้ำไปทั้งใบหน้านั้นทำให้เขาดูน่ากลัว 

ไม่น้อย หญิงสาวได้แต่ภาวนา...ขออย่าให้เธอต้องพบเรื่องวุ่นวายเพราะ 

ชายคนนี้เลย

“ช่วย...ด้วย”
ชายหนุ่มเปล่งเสียงออกมาจากริมฝีปากบวมช้ำแผ่วเบา แต่เป็นแรง 

กระตุ้นให้โมย่าลุกพรวดจากเก้าอี้มายืนข้างเตียงได้ภายในไม่กี่วินาที เธอ 

ไม่ได้นั่งเฝ้าเขาไว้ตลอดเวลาก็จริง แต่คำพูดแรกจากปากชายนิรนาม เธอ 

กลับมาได้ยินเข้าพอดี

หญิงสาวกวาดตามองหาลุงแขกซึ่งเพิ่งผลัดกันไปกินข้าว เมื่อไม่เห็น 

จึงตัดสินใจว่าจะแค่คุยกับชายแปลกหน้าโดยรักษาระยะห่างไว้ก่อนเพื่อ 

ความปลอดภัย เธอไม่ลืมคว้าไม้เบสบอลซึ่งแอบวางไว้ใกล้มือไปด้วย

“คุณ ฟื้นแล้วใช่มั้ย เจ็บตรงไหนบ้าง” เธอรู้สึกว่าช่างเป็นคำถาม 

ไม่เข้าท่าเอาเสียเลย เพราะตอบเองยังได้ว่าฟื้นแล้วสิถึงพูดได้ และต้อง 

เจ็บไปทั้งใบหน้าสิ เพราะเจ้าตัวทำหน้าเหยเกเสียขนาดนั้น แต่ทำไงได้ล่ะ 

เธอไม่รู้จะหาคำไหนมาทักทายนี่นา
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“ผม...อยู่ที่ไหน?” 

สีหน้าและแววตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความสงสัย คิ้วเข้มขมวด 

เข้าหากัน พยายามกวาดตาไปทั่วห้อง แต่เมื่อหันศีรษะไปดูรอบๆ เขาก็ต้อง 

ร้องลั่นทันที

“โอ๊ย!”

“ทางทีด่คีณุอยา่เพิง่ขยบัเลยนะ แผลกำลงัระบม คณุถกูทำรา้ยรา่งกาย 

น่ะ คงถูกจับโยนลงทะเล ตอนกำลังจมน้ำมีคนช่วยไว้ แล้วพามาบน 

เกาะนี่” 

โมย่าไม่อยากเล่าว่าเธอเองเป็นคนคว้าเขาขึ้นจากน้ำ เกรงว่าจะเป็น 

การทวงบุญคุณตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรก

ชายหนุ่มทำสีหน้าครุ่นคิดพักใหญ่ ก่อนจะสบตาเธอด้วยแววตา 

แสนว่างเปล่า เสียงทุ้มที่เปล่งออกมาแผ่วเบา อ้างว้าง

“ปวด-หัว” เขายกมือขึ้น ทำท่าจะกุมขมับ แต่โมย่ารั้งมือใหญ่ไว้ทัน

“นี่คุณ! อย่าไปแตะแถวนั้นสิ เดี๋ยวก็ได้เรื่องหรอก คุณมีแผลแตก 

ที่หน้าผากตรงใกล้ๆ ขมับ ระวังหน่อย คุณหมอเพิ่งเย็บให้” ตั้งใจไว้แท้ๆ 

ว่าจะพูดจาดี ไม่ให้คนเพิ่งฟื้นตกใจ แต่นิสัยโผงผางทำให้โมย่าเผลอดุ 

ออกไปตามความเคยชิน ก่อนนึกได้จึงบอกต่อเบาๆ “คุณหมอสั่งไว้ว่าถ้า 

คุณฟื้นให้โทร. ไปรายงานอาการทันที ตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้าง” หญิงสาว 

ถามไถ ่แมบ้คุลกิทา่ทางภายนอกโมยา่จะดกูลา้แกรง่ แตเ่หน็สภาพชายหนุม่ 

ก็อดสงสารไม่ได้

“ผมปวดหัวมาก เจ็บแผล” เสียงปลายประโยคขาดหายไปในลำคอ

โมย่าเห็นท่าทางเบลอๆ ของคนเพิ่งฟื้นแล้วก็รู้ว่าต้องขัดใจน้ำริน 

อกีแลว้ เพือ่นรกัคะยัน้คะยอใหเ้ธอไปแจง้ความทนัทเีมือ่เขาฟืน้ ใหเ้ปน็หนา้ที ่

ของตำรวจจัดการต่อ แต่เธอไม่เห็นด้วยเลยจริงๆ ชะตากรรมชายคนนี้ 

จะเป็นเช่นไร ถ้าถูกผลักภาระให้ไปอยู่ในโรงพักทั้งที่ตัวเขายังบาดเจ็บ  

ดูมึนๆ เหม่อลอย จะให้การอะไรก็คงลำบาก
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เอาเป็นว่าเธอตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่า คงต้องช่วยเขาไปสักระยะ 

หนึ่ง พอให้อาการดีขึ้น...หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกที



ป้ายชื่อ ‘รีสอร์ตปลายฟ้า’ ทำจากไม้แกะสลัก ผ่านแดดผ่านฝน 
มาหลายปีจนดูเก่าขลัง สะกดให้โมย่ากับน้ำรินยืนมองอยู่พักใหญ่ ก่อนที่ 

เสียงใสของหญิงสาวหน้าหวานผมยาวสลวยจะดังขึ้น

“เชื่อฉันเหอะน่า โมย่า แกอย่าเสียดายไปเลย ป้ายเก่าเนี่ย เอาลง 

แล้วไม่ใช่ว่าเราต้องทิ้งซะเมื่อไหร่ล่ะ แกก็เก็บไว้ระลึกถึงป๊าบนสวรรค์  

หรอืตดิโชวไ์วต้รงไหนสกัแหง่ในรสีอรต์กไ็ดเ้พือ่แสดงความขลงั แตป่า้ยชือ่ 

จริงต้องทำใหม่ให้ดูโมเดิร์นกว่านี้ อย่างที่เราคุยกันมาหลายหนแล้วไง”

คนฟังยังคงยืนนิ่ง สายตาทอดไปยังแผ่นไม้หนาแกะสลักตัวอักษร 

นั้นอย่างอาลัยอาวรณ์ จะไม่ให้รู้สึกเช่นนี้ได้อย่างไร ในเมื่อตั้งแต่จำความ 

ได้โมย่าก็เห็นป้ายชื่อรีสอร์ตนั่นอยู่คู่กิจการของผู้เป็นพ่อมาตลอด ‘ป๊า’  

ทำรีสอร์ตแห่งนี้มาตั้งแต่เธอเกิด ท่านได้รับมรดกเป็นที่ดินเกือบครึ่งเกาะ 

มาจากอากง จึงคิดพัฒนาให้งอกเงย จำได้ว่าวันหนึ่ง ป๊าพาเด็กหญิงโมย่า 

มาเดินเล่นไกลถึงหน้ารีสอร์ต ท่านชี้มือไปที่ป้าย ระบายยิ้มกว้างก่อนบอก

‘หนูรู้มั้ย ป้ายรีสอร์ตอันนี้ ป๊าแกะสลักเองกับมือเลยนะ แล้วป๊า 

๒
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ก็เป็นเจ้าแรกที่คิดทำรีสอร์ตให้คนมาพักผ่อนบนเกาะนับดาวนี่อีกด้วย’  

น้ำเสียงของป๊าบ่งบอกความภาคภูมิใจ ท่านยิ้มจนตาเรียวเล็กลงไปอีก เธอ 

จำได้ถึงความรู้สึกอ่อนโยนเมื่อมือแข็งแกร่งของป๊าลูบผมนุ่มชื้นเหงื่อ 

ของเธอ

เด็กหญิงอายุหกขวบมองป้ายไม้แกะสลักอย่างสนใจ พอมายืน 

ใกล้ๆ  เมือ่เทยีบกบัรา่งเลก็จิว๋แลว้ ปา้ยไมอ้นันัน้ดใูหญโ่ตมโหฬารเหลอืเกนิ  

เด็กประถมหนึ่งกำลังเห่อการหัดสะกดคำ จึงเอ่ยเสียงใสช้าๆ ชัดถ้อย 

ชัดคำ

‘รี-สอร์ต-ปลาย-ฟ้า...รีสอร์ตงามบนเกาะนับดาว’ เอ๊ะ! ทำไมต้อง 

นับดาวด้วยล่ะคะป๊าขา’ ที่ถามขึ้นมาก็เพราะกำลังเห่ออีกอย่างคือการนับ 

สิ่งของ ซึ่งคุณครูชอบให้ทำ

‘ช่างซักจริงนะเรา’ ป๊าค่อนพร้อมเสียงหัวเราะเอ็นดู มือใหญ่ขยี้ 

ลงบนศีรษะที่ปกคลุมด้วยผมบ๊อบสั้นสไลด์ปลายน้อยๆ อันเป็นทรงผม 

ที่ติดตัวโมย่ามาตั้งแต่เล็กถึงปัจจุบันจนเป็นลักษณะประจำตัว ‘ก็เพราะ 

บนเกาะเรามีสิ่งพิเศษไงล่ะ เป็นเกาะอยู่ในตำแหน่งดีที่สุดในการมองเห็น 

กลุ่มดาวเลยละ เพราะมืดสนิทและมีจุดชมดาวเหมาะเหม็ง เอาไว้ป๊าจะพา 

หนูไปนะ เพิ่งนึกได้ว่ายังไม่เคยพาไปดูสักที แต่ก่อนก็คิดว่าหนูยังเล็กไป 

ตอนนี้ก็ติดว่าป๊างานยุ่ง ป๊าสัญญาจะพาไปนับดาวกันจ้ะ ดีมั้ย’

และตั้งแต่นั้น ป๊าก็พาโมย่าไปยังสถานที่พิเศษสุดสำหรับการนั่ง 

นับดาว ไปบ่อยจนนับครั้งไม่ถ้วน โมย่ารักที่นั่น ตั้งแต่วันนั้นจวบจนวันนี้ 

“ยืนเหม่ออยู่นั่นละ ฉันถามว่าจะให้คนงานจัดการรื้อป้ายเลยมั้ย  

แน่ะ ลุงแขกพาคนมาช่วยกันแล้ว” 

เสียงน้ำรินดึงโมย่ากลับมาสู่ปัจจุบัน...ความจริงซึ่งต้องยอมรับก็คือ 

เธอควรมุง่มัน่เปลีย่นแปลง พฒันาใหร้สีอรต์ปลายฟา้กลบัมารุง่เรอืงอกีครัง้  

หลังจากยอดนักท่องเที่ยวตกไปหลายปีเมื่อป๊าเริ่มสุขภาพไม่ดี ลงไปดูแล 

งานได้ไม่เต็มที่ ทำให้บายฮาร์ตรีสอร์ตที่เปิดขึ้นมาทีหลังแซงหน้าไปอย่าง 
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รวดเร็ว อันเป็นสิ่งที่โมย่ายอมไม่ได้

“จัดการเลยจ้ะ ลุงแขก”

โมย่าหันไปสั่งลูกน้องคนสนิทของป๊า ชายสูงวัยหน้าคมผิวเข้ม 

พยักหน้ารับ แม้ไม่ได้เผยยิ้มกว้าง แต่ดวงตาคมๆ ของลุงแขกบอกหมด 

แล้วว่าพร้อมทำตามบัญชา เขาพาคนงานอีกสองคนเดินตรงไปยังป้ายไม้ 

แกะสลักจากลำต้นสักใหญ่โต ดูขรึมขลัง ก่อนยกมือไหว้บอกกล่าว 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะขอรื้อถอนออก เห็นแล้วโมย่าก็อดใจหายไม่ได้ ยืนนิ่ง 

อยู่ครู่ใหญ่มือเรียวของเธอถูกน้ำรินกระตุกเบาๆ

“ถา้แกไมอ่ยากใจเสยีเวลาเหน็เขาถอนปา้ยเกา่ออก เรากไ็ปจากตรงนี้ 

กันเถอะ มีอะไรต้องทำตั้งเยอะ วันนี้แกยังไม่ได้ไปดูอาการผู้ชายคนนั้น 

เลยนี่นา”

ทั้งที่น้ำรินไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรก กับการให้ชายแปลกหน้าพักพิง 

ในรีสอร์ต แต่เมื่อจนปัญญาไม่รู้จะผลักไสอย่างไรเพราะเขาทั้งมีบาดแผล 

ฟกช้ำไปทั่วใบหน้า เดินเหินไม่ถนัด แถมยังดูเบลอๆ อีก เพื่อนสาวจึง 

จำยอม โดยตั้งข้อแม้เพียงว่า พอหน้าตาเขาหายดีแล้วต้องรีบถ่ายรูปเอาไป

ประกาศหาญาติทางหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งโมย่าก็ตกลงแต่โดยดี

“อืม งั้นเราไปดูอาการเขาสักหน่อยดีมั้ย” เจ้าของรีสอร์ตสาว 

ทำเนียนใช้คำว่า ‘เรา’ ทั้งที่รู้คำตอบล่วงหน้า

“ไมด่แีน ่ฉนัไมไ่ปดว้ยหรอก แกกร็ูว้า่ฉนัไมไ่ดส้นบัสนนุมาตัง้แตแ่รก 

นะโมย่า แค่ขัดแกไม่ได้เท่านั้นแหละ แล้วอีกอย่างสถานการณ์มันก็บังคับ 

ด้วย ฉันบอกตามตรงนะ ไม่ค่อยชอบเห็นคนในสภาพสุดโทรมขนาดนั้น  

บวมฉึ่งไปทั้งหน้า ตามลำตัวก็ช้ำๆ เห็นแล้วพานกินข้าวไม่ลง แกไปเยี่ยม 

คนเดียวเถอะ”

โมย่าเห็นน้ำรินทำท่าขนลุกขนพองแล้วก็อดขำไม่ได้ หญิงสาวเสย 

ผมสั้นตามความเคยชิน ก่อนบอกเพื่อน

“งั้นเราแยกกันตรงนี้นะริน แกต้องไปจัดของเตรียมเข้ากรุงเทพฯ 
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พรุ่งนี้เช้าไม่ใช่เหรอ”

“อืม ใช่ ไหนๆ ไปแล้ว ฉันขออยู่สักสิบวันนะ ให้แม่ชื่นใจกับลูกสาว 

สุดที่รักนานหน่อย อุตส่าห์กลับไปหาทั้งที” คนพูดเผยยิ้มกว้าง ดวงตาเป็น 

ประกาย

“ตามสบายเลยรนิ ฉนัเกรงใจนะทีแ่กอตุสา่หม์าชว่ยทำงานบนเกาะนี ่ 

ถ้าไม่รักกันจริงคงไม่ทำ”

“กแ็หงสยิะ ไมร่กัเพือ่นแลว้จะไปรกัใคร อกีอยา่ง แกกร็ูว้า่ฉนัอยาก 

หนีอยู่แล้ว ย้ายมาทำงานบนเกาะนี่ซะเลย ดีที่สุด” พอพูดถึงเรื่องอดีต 

น้ำรินก็ดูสลดไป โมย่าได้แต่หวังว่าอีกไม่นานเพื่อนคงทำใจได้

“ลืมมันซะเถอะแก” เธอเตือนสติเบาๆ

“โอ๊ย! ฉันลืมไปนานแล้วย่ะ เรื่องนั้นน่ะ เอาละๆ แยกย้ายกันตรงนี้ 

เลยนะ” 

สาวหนา้หวานตดับทพรอ้มโบกไมโ้บกมอื เดนิแยกไปอกีทาง ไมย่อม

ให้โมย่ามองเห็นแววตาเศร้าเมื่อเอ่ยถึงเรื่องเก่าที่ตั้งใจจะลืมให้หมดสิ้น

ชายร่างสูงใหญ่ที่นอนนิ่งบนฟูก ขยับเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงประตู 
เปิด โมย่าค่อยๆ ย่องเข้าไปจนถึงเตียง ได้ยินเสียงครวญครางดังแผ่ว

“ปวด...หัว”

หญิงสาวมือไวกว่าความคิด เธอแตะหน้าผากเขาเบาๆ ด้วยหลังมือ  

ลืมไปสนิทว่าบาดแผลฉกรรจ์บนใบหน้าและศีรษะของเขาเคยทำให้เธอ 

หวาดกลัวเพียงใด

เมื่อได้สัมผัสกับความร้อนจัด เธอถึงกับสะดุ้ง ถลาไปยังห้องน้ำ 

ใชผ้า้ขนหนผูนืเลก็ชบุนำ้ บดิหมาดๆ แลว้วิง่กลบัมาทีเ่ตยีง คอ่ยๆ ซบัใบหนา้ 

อยา่งแผว่เบา รูแ้นว่า่เขาตอ้งเจบ็แผล แตจ่ะทำไงได ้เธอจำไดข้ึน้ใจวา่สิง่แรก 

ที่ต้องทำหากไข้สูงคือเช็ดตัว เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย จากนั้นก็ค่อย 

ตามด้วยยาแก้ไข้
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เธอใช้ผ้านุ่มแตะลงบนใบหน้าบวมอย่างระมัดระวัง ความเขียวช้ำ 

อมม่วงและใบหน้าเหยเกของคนไข้ทำเอาเธอไม่กล้าเช็ดต่อ จึงหันไปเช็ด 

แขนแข็งแกร่งให้แทน อย่างน้อยคงช่วยระบายความร้อนได้

อีกพักเดียวชายนิรนามก็ลืมตาขึ้น ส่งยิ้มทั้งที่เหมือนยังไม่ค่อยได้ 

สติ เธอรีบบอกเขา

“คุณตัวร้อนมากเลยนะ สงสัยไข้เพิ่งขึ้น ถ้าเป็นตั้งแต่เมื่อคืนลุงแขก 

คงวิง่ไปรายงานฉนักบัแมท่ีบ่า้นแลว้ละ แตไ่มเ่ปน็ไรหรอก ฉนัเชด็ตวัใหแ้ลว้ 

เดี๋ยวคุณกินยานี่เสียหน่อยดีกว่า”

หญิงสาวยื่นแคปซูลสีฟ้าให้คนป่วย เพิ่งตระหนักว่าคนเป็นหมอ 

ต้องเข้มแข็งกันแค่ไหน นี่เพียงช่วยปฐมพยาบาลคนป่วยหน้าตาบวมปูด 

ดูไม่ได้ เธอยังออกแนวสยองขนาดนี้ ถ้าเป็นโรคอื่นๆ ที่ติดต่อได้ หรือถ้า 

บาดแผลสาหสักวา่นี ้เธอมเิปน็ลมไปกอ่นหรอื เพราะสภาพอนัไมน่า่ดอูยา่งนี้ 

เอง โมย่าจึงไหว้วานใครไม่ได้สักคน เด็กรับใช้หรือแม้กระทั่งพนักงาน 

รสีอรต์ตา่งกบ็า่ยเบีย่งกนัเปน็แถว ลงุแขกเองกไ็มค่อ่ยวา่ง ทำเอาหนา้ทีป่อ้น 

ข้าวป้อนยาตกเป็นของเธอเสียทั้งหมด

ชายหนุ่มรับยาพร้อมแก้วน้ำไปอย่างว่าง่าย กินเสร็จก็ส่งแก้วคืนให้ 

ก่อนกระถดกายลงไปนอนราบต่อ

“ขอบคุณมากนะครับ ผมคงแย่แน่ๆ ถ้าไม่มีคุณช่วยดูแล” เขาฝืน 

พูดยาวๆ ดูก็รู้ว่าต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดระบมจนเหนื่อยอ่อน ปาก 

บวมๆ นั่นคงไม่อยากขยับด้วยซ้ำถ้าไม่จำเป็น โชคดีจริงๆ ที่ไม่มีอาการ 

ทางสมองอย่างที่คุณหมอกังวล เขาไม่อาเจียน ตาไม่พร่ามัว แค่ดูมึนๆ 

เท่านั้น

“คุณหมอสั่งให้คุณพักเยอะๆ วันนี้ตอนบ่ายท่านจะมาตรวจดูอาการ 

คุณอีกที”

“ขอบคุณครับ” เขาบอกอย่างสุภาพด้วยเสียงแผ่วเบา ก่อนจะผล็อย 

หลับไปอย่างง่ายดาย
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โมย่าหันหลังกลับ จะเดินออกจากห้องก็สวนกับลุงแขกพอดี สีหน้า 

ชายสูงวัยบึ้งตึงจนเป็นนิสัย แบบนี้กระมัง ถึงได้ไม่มีแฟนกับเขาเสียที

“โมย่ากำลังจะกลับละ เขาไข้ขึ้น แต่ให้กินยาไปแล้ว ฝากลุงแขกดูแล 

ต่อด้วยนะคะ นานๆ เข้ามาดูสักครั้งก็ได้ เห็นว่าลุงกำลังคุมช่างซ่อมเรือ 

อยู่ใช่มั้ย”

“ใช่ครับ คุณโมย่าไม่ต้องห่วง ลุงเข้ามาดูเป็นพักๆ อยู่แล้ว แต่เท่าที่ 

สังเกต อาการดีขึ้นเยอะแล้วนะครับ เรื่องแผลตามร่างกายไม่น่ามีปัญหา 

แต่เรื่องความจำของเขานี่สิครับ ลุงพยายามถามโน่นนี่ เขากลับตอบอะไร 

ไม่ได้สักอย่างแม้แต่ชื่อตัวเอง ไม่รู้ว่าจริงหรือแกล้ง สงสัยจะลำบากเรา 

ละทีนี้” สีหน้าของคนพูดเป็นกังวล

“ใจเย็นๆ จ้ะลุง อย่าเพิ่งไปเร่งรัด เห็นหมอบอกว่าอาจต้องใช้เวลา 

หน่อย เขาคงยังมึนๆ น่ะ”

ลุงแขกเดินนำออกมาจากห้อง ลดเสียงลงบอกเธอ

“ไม่รู้สิครับ คุณโมย่า บางทีลุงก็คิดว่ามันเสี่ยงนะ ที่จะเอาคน 

ไม่รู้หัวนอนปลายเท้ามาอยู่ด้วยแบบนี้ หน้าตาก็ดูไม่ได้เลย แผลเต็มหน้า 

ไปหมด แขกเห็นเข้าคงตกใจแย่” ชายสูงวัยออกความเห็น

“ช่วงนี้เขายังไปไหนเองไม่ได้ คงไม่เป็นไรหรอกลุง เดี๋ยวพอเดินได้ 

หน้าอาจจะยุบบวมไปบ้าง แต่เราต้องจำกัดบริเวณเขา ไม่ให้เพ่นพ่านไปทั่ว” 

โมย่าพยายามให้เหตุผลซึ่งล้วนแต่เอื้อให้ชายนิรนามได้พักพิงต่อไป ทั้งที ่

เดาไม่ได้เลยว่าการตัดสินใจแบบนี้จะมีผลอย่างไรในอนาคต

“ทางที่ดี พออาการค่อยยังชั่ว เราจัดการประกาศลงหนังสือพิมพ์ 

เลยดีกว่า ญาติเห็นจะได้มารับตัวไปไวๆ” ลุงแขกเสนอ สีหน้าไม่สบายใจ 

นัก

“จ้ะ ลุงไม่ต้องห่วง แค่รอให้หน้าเขาเข้าที่เข้าทางก่อน ถ่ายรูปลง 

ประกาศไปตอนนี้ก็คงไม่มีญาติคนไหนจำได้หรอก บวมฉึ่งซะขนาดนั้น” 

เธอหันกลับไปมองห้องพักคนงานซึ่งมีร่างชายนิรนามตัวปัญหาอยู่ 
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ในนั้น อดคิดไม่ได้ว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

“ก็แล้วแต่คุณโมย่านะครับ ลุงแค่กังวล ต้องไม่ลืมว่าเขาไม่ใช่แค่ 

คนจมน้ำ แต่เป็นคนโดนทำร้ายอาการสาหัสอีกด้วย” ชายสูงวัยพยายาม 

เตือนสติเธออีกครั้ง สีหน้าเป็นกังวลหนักทำเอาโมย่าต้องรีบบอกออกไป 

“โมย่าสัญญานะ จะรีบจัดการให้เขากลับบ้านเร็วที่สุด”

ลงุแขกพยกัหนา้รบั อยา่งไมค่อ่ยเหน็ดว้ยสกัเทา่ไร โมยา่เดนิออกไป 

จากบริเวณหน้าห้องพักคนงานอย่างใจเสีย เริ่มวิตกกับคำท้วงติงของคน 

รอบข้าง...ได้แต่ภาวนา ขออย่าให้มีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นเพราะชายคนนี้เลย

คำภาวนาของหญิงสาวดูจะเป็นผล เมื่อผ่านไปอีกสามวัน เหตุการณ์ 
ทุกอย่างก็ยังปกติ อาการของชายนิรนามดีขึ้นเรื่อยๆ เขาปวดหัวน้อยลง 

ไมถ่ีเ่หมอืนแรกๆ ไมม่ไีข ้และแผลบนใบหนา้ยบุลงบา้งแลว้ แตย่งัโกนหนวด 

เคราไมไ่ดเ้พราะเจบ็แผล เขาจงึดเูถือ่นๆ นา่กลวัในสายตาโมยา่และแนน่อน 

...ในสายตาของผู้พบเห็นทุกคนด้วย

แตก่ารกระทำของเขากลบัตรงกนัขา้มจนนา่ประหลาดใจ ชายหนา้โหด 

ดูเป็นคนอ่อนโยน เอื้ออาทร เขาเริ่มเดินออกมานอกห้อง ช่วยคนสวน 

เก็บกวาดใบไม้ใบหญ้า ทำงานเล็กๆ น้อยๆ เทา่ที่จะทำได้ โดยโมย่าไปเยี่ยม 

เขาช่วงเช้าและเย็นเพื่อสอบถามอาการ

เย็นนี้หญิงสาวตัดสินใจพาเขาเดินเลียบชายฝั่งซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

โขดหิน รีสอร์ตปลายฟ้าของเธอมีข้อด้อยนิดเดียวตรงขาดทรายขาวๆ  

ตามชายหาด แต่มีสิ่งทดแทนคือแนวปะการังน้ำตื้นอันสวยสดงดงาม 

ในขณะที่บายฮาร์ตรีสอร์ต อีกฝั่งหนึ่งของเกาะรูปหัวใจไม่มีแนวปะการัง 

ให้ชมเลย แต่กลับมีหาดทรายขาวราวเนรมิต สองรีสอร์ตต่างก็มีจุดเด่น 

จุดด้อยของตัวเอง โมย่าหวังว่าการพาชายนิรนามมาเปิดหูเปิดตารวมทั้ง 

การพยายามพูดคุยกับเขาจะช่วยกระตุ้นความทรงจำได้

“อาการคุณดีขึ้นเยอะเลยนะ เหลือแค่ยังดูมึนๆ นิดหน่อย” 



24   ท ะ เ ล ล ว ง

เจ้าของรีสอร์ตสาวชวนคุย แสงสีทองยามเย็นส่องกระทบใบหน้า 

ซึ่งแม้จะยังบวมอยู่บ้าง แต่โครงหน้าของเขายังดูดีได้อย่างไม่น่าเชื่อ หนวด 

เคราที่ขึ้นอยู่สองข้างแก้มยิ่งขับเน้นให้เห็นรูปหน้าและคางบึกบึนสมชาย 

ชาตรี คิ้วเข้มพาดเฉียงขึ้นเล็กน้อย รับกับจมูกโด่งเป็นสัน อดคิดไม่ได้ว่า 

โชคดีจริงๆ ที่ดั้งจมูกเขาไม่หัก ไม่เช่นนั้นคงน่าเสียดายแย่

“เหมือนจะมากกว่าการมึนแล้วละครับ ผมจำอะไรไม่ได้เลย ทั้งที่ 

พยายามนึกตลอดเวลา” 

คนพูดทำหน้าเศร้า เขาก้มมองก้อนกรวดสีเทาเข้มที่เหยียบย่ำอยู่ 

นานๆ ครั้งจึงเงยหน้าสบตากัน โมย่าพยายามค้นลึกเข้าไปในดวงตาคม 

กล้าสีสนิมเหล็กนั้น บางครั้งอดถามตัวเองไม่ได้ว่า เขาลืมทุกอย่างจริงๆ  

หรือแกล้งลืมเพื่อปิดบังบางสิ่งกันแน่

“ไม่เอาน่า อย่าเพิ่งท้อสิ เอาเป็นว่าฉันจะช่วยนะ เผื่อคุณจะจำอะไร 

ได้มากขึ้น”

หญิงสาวบอกทั้งที่ยังไม่ได้ศึกษาวิธีฟื้นความจำใดๆ เลย ตั้งใจว่า 

จะทำตามธรรมชาติแบบง่ายๆ ไปก่อน พร้อมกับจับสังเกตอย่างถี่ถ้วนว่า 

เธอกำลังโดนหลอกหรือเปล่า 

เจ้าของรีสอร์ตสาวเป็นฝ่ายเดินนำเขามานั่งบนโขดหินมหึมาริมหาด 

ซึ่งเป็นที่นั่งประจำอันแสนโปรดปราน ชายหนุ่มทิ้งตัวลงข้างๆ สายตา 

ทีท่อดไปยงัทอ้งทะเลกวา้งมแีววครุน่คดิตลอดเวลา กางเกงเลกบัเสือ้กลา้ม 

สองชุดซึ่งโมย่าฝากคนไปซื้อมาให้เขาสวมไปก่อนนั้นเป็นเหมือนเครื่องแบบ

ประจำตัวไปแล้ว 

“ก่อนอื่นฉันว่าเรามาคิดเรื่องชื่อของคุณกันดีกว่า คุณแน่ใจนะ

ว่าจำชื่อตัวเองไม่ได้” โมย่าถาม พยายามทำน้ำเสียงให้เหมือนเป็นเรื่อง 

ธรรมดาสามัญ ทั้งที่รู้สึกหนักใจไม่น้อย ถ้าจำชื่อไม่ได้แบบนี้จริงๆ จะไป 

ตามหาญาติได้อย่างไรกัน

“เรื่องชื่อตัวเองเป็นสิ่งแรกที่ผมพยายามคิด แต่คุณเชื่อมั้ย ผมใช ้
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ความคิดอย่างหนักมาทุกวันก็ยังนึกไม่ออก มันบ้ามากที่ไม่รู้แม้กระทั่งชื่อ

ตัวเอง เป็นไปได้ยังไง” 

คนพดูทา่ทางหงดุหงดิไมน่อ้ย เขาควา้กอ้นกรวดขา้งตวัขวา้งลงทะเล  

คิ้วเข้มขมวดมุ่นตลอดเวลา

“ไม่เอาน่า แค่เรื่องชื่อไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อย เราก็ตั้งชื่อเองใหม ่

ก็ได้นี่ แล้ววันหลังพอคุณจำได้ค่อยกลับไปใช้ชื่อเดิมนะ ดีมั้ย” 

โมย่าพยายามปลอบ ไม่รู้ทำไมเธอถึงค่อนข้างสนิทใจในการพูดคุย 

กับชายคนนี้ ยอมรับว่าความคลางแคลงใจนั้นมีบ้าง แต่จัดว่าน้อย อาจ

เป็นเพราะทั้งแววตาท่าทางที่แสดงออกอย่างซื่อๆ เบลอๆ ดูไม่มีพิษภัย 

พอประกอบเข้ากับความสงสาร ก็ทำให้เธอเผลอคิดไปว่าเขาเป็นเสมือน 

เพื่อนคนหนึ่ง ยิ่งน้ำริน เพื่อนตัวจริงไม่อยู่ตั้งสิบวัน หญิงสาวก็ยิ่งสนิท 

กับชายคนนี้เร็วขึ้น แต่ในใจลึกๆ อดหวั่นไม่ได้ว่า สิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี ้

คือตัวจริงของเขาหรือเปล่า ไม่ใช่พอความจำพลิกฟื้น เขาจะกลายเป็น 

มหาโจรแห่งท้องทะเลไปนะ

“ผมอยากมีชื่อจริงๆ แหละคุณ มันแปลกๆ นะ หากรอบข้างเรียก 

ผมว่า ‘นาย’ หรือไม่ก็ ‘คุณ’ เอาเป็นว่าคุณช่วยตั้งชื่อให้ผมหน่อยสิ 

ชื่อไหนก็ได้ เลือกมาสักชื่อ” เสียงทุ้มเนือยๆ นั้นดูน่าเห็นใจ 

“งั้น...เอาชื่อง่ายๆ ดีกว่านะ ใกล้ตัวด้วย ชื่อ ‘ทะเล’ ไงล่ะ เพราะ 

คุณมาจากทะเล คุณชอบมั้ย” หญิงสาวถามอย่างกระตือรือร้น

“ชอบ”

เขาตอบทนัทดีว้ยนำ้เสยีงราบเรยีบ หนัมาสง่ยิม้นดิๆ แลว้ทอดสายตา 

ไปยงัทอ้งทะเลเวิง้วา้งตรงหนา้ เดาไมอ่อกจรงิๆ วา่ในใจคดิอะไร เพราะเทา่ที่ 

สังเกต แววตานั้นว่างเปล่าจนน่าใจหาย โมย่าอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเธอตกอยู่ 

ในสภาพจำอะไรไม่ได้สักอย่างจะรู้สึกอ้างว้างและหวาดกลัวขนาดไหน  

ต้องเข้มแข็งเพียงใดนะ ถึงจะดำรงชีวิตต่อไปได้ โดยไม่มีทั้งอดีตและ 

ไม่รู้อนาคต
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“ตกลงฉันจะเรียกคุณว่าทะเลละกัน คุณชอบจริงรึเปล่าไม่รู้ แต่ฉัน 

ชอบ” หญิงสาวเว้นระยะ ก่อนหาเรื่องมาชวนคุยต่อจนได้ “คุณลองนึกดูซิ 

ว่าคุณชอบกินอะไร เอาเรื่องง่ายๆ แบบนี้ก่อนแล้วกัน”

โมย่าหวังกระตุ้นความทรงจำของเขาทีละน้อย แต่น่าตกใจที่แววตา

ของทะเลยังว่างเปล่าเหมือนเดิม

“ผมคิดไม่ออก ถ้าเอาตามความรู้สึกตอนนี้ ผมชอบอาหารฝีมือ 

คุณทัดดาว แม่ของคุณ ที่ฝากลุงแขกมาให้กินถึงห้องน่ะครับ”

“พูดดีนะ แบบนี้สมแล้วละที่แม่ฉันจะให้คุณมากินข้าวด้วยกัน 

ในบ้านใหญ่ตั้งแต่มื้อเย็นนี้เป็นต้นไป ฉันลืมบอกคุณน่ะ” 

ลมทะเลพัดแรงจนผมบ๊อบสั้นปลิวมาปรกหน้า หญิงสาวเสยอย่าง 

เคยชิน พยายามสังเกตสีหน้าคนข้างกายเมื่อรู้ว่าได้รับความปรานีจาก 

แม่ของเธอ จะว่าไปแล้ว ตามความรู้สึกของเธอออกจะเชื่อว่าเขายังจำอะไร 

ไม่ได้จริงๆ แววตาว่างเปล่าขนาดนั้น ถ้าเสแสร้งก็ถือว่าเก่งมากทีเดียว

“คุณทัดดาวกรุณากับผมมาก ผมเป็นคนแปลกหน้าแท้ๆ แถมยังมี 

บาดแผลฉกรรจ์อย่างนี้ ท่านยังเมตตา” น้ำเสียงทุ้มนั้นทำให้รู้ว่าคนพูด 

ซาบซึ้งใจไม่น้อย

“แม่ฉันเป็นคนใจดีนะ อีกอย่างเป็นเพราะฉันขี้เกียจยกอาหารไปให้ 

คุณถึงห้อง ก็เลยเชียร์ส่งไปว่าให้คุณขึ้นมากินด้วยกันไปก่อน” จากที่ 

ตั้งใจจะจบประโยคเพียงเท่านี้ โมย่าก็เปลี่ยนใจ อยากให้ทะเลได้รู้จัก 

คนรอบตัวไว้ให้มากที่สุด ให้เขาได้ใช้สมองจดจำเรื่องปัจจุบัน เผื่อว่าต่อๆ  

ไปเรื่องในอดีตจะผุดโผล่ขึ้นมาบ้าง “บ้านฉันมีแม่บ้านช่วยดูแลในบ้าน 

สองคนนะ ชื่อน้าเหี่ยน กับนุ้ย ลูกสาวน้าเหี่ยน สองคนนี้ดูแลบ้านแล้วยัง 

รับผิดชอบห้องครัวเล็กๆ ของรีสอร์ตด้วย เลยไม่อยากให้ต้องทำโน่นทำนี ่

เพิ่มอีก อะไรทำเองได้ฉันจะทำ ก็เลยรับหน้าที่ดูแลคุณไงล่ะ” 

โมย่าละไว้ ไม่อยากบอกว่าจริงๆ แล้วเธอไหว้วานใครไม่ได้ต่างหาก 

ละ่ เพราะทกุคนเหน็สภาพเขาแลว้ตา่งกห็วาดกลวั พรอ้มเชยีรใ์หเ้ขาออกไป 
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จากที่นี่เสียที ขนาดแม่ของเธอยังเริ่มเอนเอียงนิดๆ เมื่อเห็นสภาพราว 

มหาโจรของเขา ถา้วา่กนัตามจรงิโมยา่เปน็คนเดยีวทีเ่หนีย่วรัง้เขาไว ้ไมผ่ลกัไส  

แถมยังช่วยให้เขาได้อาศัยอยู่บนเกาะนี้ไปก่อนจนกว่าจะหาญาติพบ

“งั้นแปลว่าจะให้ผมไปกินข้าวร่วมโต๊ะกับคุณและคุณทัดดาวจริงๆ 

เหรอครับ” เขาถามย้ำจนโมย่าต้องรีบพยักหน้าเร็วๆ

“อืม ใช่ เดี๋ยวเรานั่งเล่นสักพักค่อยไป ฉันมักจะขอเวลาแม่พักผ่อน 

หลังลุยงานในรีสอร์ตทั้งวัน ชอบมานั่งเล่นตรงนี้แล้วค่อยไปกินข้าว” 

โขดหนิหา่งไกลจากบรเิวณรสีอรต์แหง่นี ้ถอืเปน็ ‘ทีส่ว่นตวั’ ของเธอ 

ก็ว่าได้ เพราะลูกค้ามักเดินมาไม่ถึง

“ทะเลแถวนี้สวยจริงๆ น้ำใสสะอาด สีสดมาก” ทะเลก้มลงมอง 

น้ำสีครามใสซัดเข้ากระแทกโขดหินมหึมาที่นั่งอยู่

“นี่ขนาดรีสอร์ตเราขาดหาดทรายขาวนะ คุณยังว่าสวยเลย ฉันละ 

เสียดายจริงๆ ชายหาดเราเป็นทรายหยาบๆ สีเข้มที่มาจากเม็ดกรวดเล็กๆ 

ซะมากกว่า ไม่นุ่มเท้าเลยอะ แต่ก็นั่นแหละนะ เราโชคดีมีแนวปะการัง 

น้ำตื้นสวยๆ เพียบ แหล่งที่สมบูรณ์จะอยู่แถบนี้หมด ไม่งั้นละก็ คงสู้อีก 

รีสอร์ตไม่ได้หรอก”

“บนเกาะรูปหัวใจนี้มีรีสอร์ตอีกที่ด้วยเหรอ” สีหน้าคนถามดูสนอก 

สนใจไม่น้อย

“อมื ใช ่คูแ่ขง่ตวัฉกาจเลยแหละ ชือ่บายฮารต์รสีอรต์ ทำซะโมเดริน์ 

เชียว...เอ้อ...คุณรู้จักคำว่า ‘โมเดิร์น’ มั้ย” โมย่าแกล้งถามไปอย่างนั้นเอง 

เป็นการหาเรื่องคุยเสียมากกว่า 

“รู้จักสิ สไตล์โมเดิร์นคือบ้านหรือการตกแต่งที่พัฒนามาตั้งแต่ 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เปลี่ยนจากหรูหราวิจิตรบรรจงมาเป็นแบบ 

เรียบง่าย แบบบ้านจะเน้นประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายของ 

ผูอ้ยูอ่าศยั การใชว้สัดเุนน้ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ มคีวามชดัเจนของโครงสรา้ง 

และวัสดุที่นำมาใช้ โดยไม่ต้องการสิ่งประดับตกแต่งเพื่อปิดบังความงาม 
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ในเนื้อแท้ของโครงสร้าง วัสดุพื้นฐานที่ใช้คือ เหล็กกับกระจก”

โมย่าอ้าปากค้างกับคำอธิบายยาวเหยียด ใช้ถ้อยคำราวกับเปิด 

ตำราอ่าน นี่อย่าบอกนะว่านาย ‘ทะเล’ ที่เธอเพิ่งตั้งชื่อให้หยกๆ นี่เป็น 

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยไหนสักแห่ง คำพูดของเขามันนักวิชาการชัดๆ 

เลย ไม่รู้ว่าเจ้าตัวรู้ตัวหรือเปล่า แต่พออธิบายจบเขาก็หันมามองเธอพร้อม 

คำถาม

“คุณทำท่าตกใจมากเลย มีอะไรเหรอ?”

“เอ้อ ไม่มีอะไรหรอก แค่เริ่มแปลกใจ ไหนคุณว่าจำอะไรไม่ได้ แต่ที่ 

คุณเพิ่งอธิบายยาวๆ มานั่น มันดูเหมือนคุณมีความรู้ดีๆ อยู่ในสมองเพียบ 

เอ่อ...คุณไม่ได้แกล้งจำอะไรไม่ได้ใช่มั้ย” 

หญงิสาวเผลอกระถดตวัหา่งอกีนดิ จะวา่ไปเธอชกัประมาทไปหนอ่ย 

แล้ว ทำตัวสนิทสนมกับคนแปลกหน้ารวดเร็วเหลือเกิน คงเป็นเพราะ 

แววตาว่างเปล่าแสนเศร้าของเขานั่นแหละที่ทำให้เธออดสงสารไม่ได้

“โธ่! โมย่า ผมจะแกล้งไปทำไม คุณก็รู้ว่าผมอยากรู้จักตัวเองจะ 

แย่ แล้วไอ้ที่ผมเพิ่งพูดจบน่ะ ผมก็ยังงงๆ อยู่ว่าทำไมถึงเล่าออกมาได้เป็น 

ฉากๆ ขนาดนั้น มันเหมือนอยู่ในสมองลึกๆ ไม่รู้เหมือนกันนะ ทำไมเรื่อง 

ยากๆ ผมรู้ แต่ไอ้เรื่องง่ายๆ ว่าตัวเองเป็นใครกลับไม่รู้”

เสียงของทะเลดูหงุดหงิดปนอ่อนล้า ใบหน้าบวมๆ รกไปด้วย 

หนวดเคราของเขาดูเคร่งขรึมลงไป

“เอาอย่างนี้นะ เราเลิกพูดเรื่องความจำกันได้แล้ว มานั่งมองทะเล 

เงียบๆ กันดีกว่า แล้วคุณจะรู้ว่ามีความสุขแค่ไหน”

ชายหนุ่มพยักหน้าช้าๆ ก่อนเหม่อมองท้องทะเลตามคำแนะนำ 

โมย่าเลิกสนใจเขา แล้วกลับมาดื่มด่ำกับความงดงามของภาพอาทิตย์ลับ 

ขอบน้ำตรงหน้า

วันนี้จะว่าไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการพยายามฟื้นความ 

ทรงจำของทะเล เขาพูดอะไรออกมาได้จากความคิดในสมองลึกๆ เดี๋ยว 
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ต่อไปคงดีขึ้นเรื่อยๆ

หญิงสาวตั้งใจว่าจะพาเขามานั่งชมทะเลตรงนี้ทุกวัน หวังว่าจิตใจ 

ที่ปลอดโปร่งจะช่วยให้เขาจำอะไรได้มากขึ้นเรื่อยๆ พอรู้ว่าตัวเองเป็นใคร 

จะได้หาทางให้เขาได้กลับบ้านเสียที



น้ำทะเลใสและท้องฟ้าสีคราม ประกอบกับสายลมแรงพัดสู่ฝั่ง 
นำความสดชื่นมาให้น่าจะทำให้หญิงสาวที่นั่งอยู่บนโขดหินชายหาดรื่นรมย ์

ได้ ถ้าไม่มีสายตาใครอีกคนจดจ่อบนหน้าเธออย่างเอาเป็นเอาตายแบบนี้

“นี่! นายทะเล จะนั่งจ้องกันอีกนานมั้ย ฉันไม่ชอบให้ใครมาจ้องตา

แป๋วแบบนี้นะ เสียมารยาทจริง รู้งี้ไม่ชวนมาด้วยหรอก”

โมย่าหันไปปรามชายร่างใหญ่ราวกับเขาเป็นแค่เด็กชายตัวเล็กๆ  

เธอเรียกเขาเต็มปากเต็มคำด้วยชื่อ ‘ทะเล’ ที่เธอเพิ่งตั้งให้เมื่อสองวันก่อน 

หญิงสาวดุเขาจนชักจะชิน พฤติกรรมซื่อๆ ทื่อๆ ของเขาทำให้เธอต้องคอย 

สอน คอยบอกจนชักเหนื่อย

ถึงแม้รอบดวงตาของชายหนุ่มจะยังมีรอยช้ำ ใบหน้าโดยรวมยัง 

บวมๆ ไม่เข้าที่เข้าทาง แต่แววตาวาวๆ ของเขาก็รบกวนจิตใจเธอไม่น้อย  

โมย่าจึงต้องใช้วิธีดุกลบเกลื่อนไปอย่างนั้น

“ผมขอโทษ ทีจ่อ้งเพราะกำลงันกึสงสยัวา่หนา้ออกหมวยๆ อยา่งคณุ 

ทำไมถงึชือ่ ‘โมยา่’ หรอืมนัแผลงมาจากคำวา่ ‘หมวย’ ” เสยีงพดูกลัว้หวัเราะ 

๓
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พร้อมคำเหน็บเล็กๆ นั้น ทำเอาโมย่าตะโกนลั่นหาด

“จะบา้เหรอ! ชือ่ฉนัออกจะเพราะ แลว้กม็ทีีม่าดว้ยนะ” หญงิสาวชูคอ 

เตรียมแสดงภูมิ

ชายหนุ่มยิ่งจ้องเธอหนักเข้าไปใหญ่ ไม่สนใจคำเตือนสักนิด 

เขาคงไม่รู้ตัวเลยว่า ดวงตาคมสีน้ำตาลแปลกตาของเขากระตุกหัวใจสาวๆ 

ได้ไม่ยาก ขนาดโมย่าโดนจ้องนานๆ เข้าก็อดใจเต้นแรงไม่ได้

“เล่าหน่อยสิ ผมอยากฟัง อีกอย่างก็อยากรู้ว่าชื่อจริงคุณชื่ออะไร” 

คนพูดเอามือเท้าคาง ตั้งใจรอฟังคำตอบจนหญิงสาวต้องรีบเล่า

“ ‘โมย่า’ เนี่ย เป็นทั้งชื่อจริง ชื่อเล่นเลยละ มีกับเขาอยู่ชื่อเดียว 

นี่แหละ แม่ตั้งให้ ฉันตั้งใจไว้แล้วว่าชาตินี้ยังไงก็จะไม่เปลี่ยนชื่อ” หญิงสาว 

ยืนยันเจตนารมณ์

“ชื่อคุณแปลกมาก มีความหมายรึเปล่า” เขาถามอย่างสนอกสนใจ  

ดูอย่างไรก็ไม่ใช่การสอดรู้สอดเห็น เธอจึงเริ่มอธิบาย

“ชื่อดูหรูหราไปงั้นแหละ ฟังเหมือนเป็นลูกครึ่งเนอะ แต่จริงๆ 

ก็เป็นชื่อไทย ‘โมย่า’ มาจากคำว่า ‘ย่าโม’ น่ะ แม่ฉันเป็นคนโคราช อยาก 

ตั้งชื่อลูกให้สื่อถึงความเป็นลูกอีสาน เป็นสาวโคราช ฉันก็เลยได้ชื่อนี้มา 

ไงล่ะ”

ชายหนุ่มระเบิดหัวเราะลั่น สีหน้าตื่นตะลึงสุดขีดก่อนอุทานเสียงดัง

“โห! สุดยอด! นี่แม่คุณคิดได้ไงเนี่ย ผมทึ่งจริงๆ นะ เกิดมาเพิ่ง 

เคยได้ยิน ชื่อนี้ทั้งเก๋ทั้งแปลก มีความหมายอีกต่างหาก” 

เขาทำเสียงตื่นเต้นจริงจัง คำชมที่เพิ่งจบลงทำเอาโมย่ายิ้มออก  

ชายหนุ่มพินิจพิเคราะห์ใบหน้าเธอก่อนวิจารณ์ต่อ 

“นี่แสดงว่าพ่อคุณต้องเป็นคนเชื้อสายจีน หน้าคุณดูไม่ไทยแท้ 

เท่าไหร่ ผิวก็ขาวจัด” สีหน้าคนพูดดูใช้ความคิด จริงจังจนอดขำไม่ได้ 

พออาการของทะเลดีขึ้น ก็ดูเหมือนเขาจะพูดเก่งพอตัว นิสัยออกตลก 

และอารมณ์ดีตลอดเวลา นี่คงเป็นเพราะยังจำอะไรไม่ได้ เรื่องที่เขาสนใจ 
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จึงมีแค่คนรอบตัว ซึ่งคงไม่พ้นเรื่องของโมย่าไปได้

“นั่นมันแน่อยู่แล้วละ ป๊าฉันมีเชื้อจีนเต็มขั้น และฉันก็หน้าคล้ายป๊า 

มากกว่า หน้าเลยออกหมวยนิดๆ แต่สวยเหมือนแม่นะ”

“คุณกระดากปากบ้างมั้ยที่ชมตัวเอง” 

คำถามซื่อๆ ตรงจากใจ ทำเอาโมย่าหัวเราะลั่น โชคดีจริงๆ ช่วงนี้ 

เธอมีทะเลเป็นเพื่อนคุย ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำรินเพื่อนรักกลับไปทำธุระใน 

กรุงเทพฯ พอดี ความตรงทื่อ ออกจะดูมึนๆ ของเขาทำให้เธอกล้าคุย 

ทุกเรื่อง แสดงความรู้สึกทุกอย่างออกไป มั่นใจว่าอย่างไรเขาก็ไม่โกรธ 

และเพราะชายคนนี้เองทำให้หลายวันที่ผ่านมาเธอหายเครียดไปเยอะ  

ไม่ว่างานจะหนักแค่ไหน ถ้าได้นั่งคุยเล่นกับนายทะเลเป็นต้องแช่มชื่น 

ขึ้นทุกครั้ง อารมณ์เหมือนนั่งคุยกับเด็กชายซื่อๆ คนหนึ่งมากกว่า

“จะต้องกระดากทำไม มันเป็นความจริงนี่นา ฉันว่าตัวเองมีความ 

สวยเจือปนอยู่ในระดับหนึ่งเชียวละ”

การไดช้มตวัเองแบบไมแ่ครส์ือ่นีก่ส็ะใจใชย่อ่ย หญงิสาวจงึถอืโอกาส 

ทำเสียหน่อย

“ถูกของคุณ คุณสวยไม่มาก ออกแนวเท่และสดใสมากกว่า แต่ 

รวมๆ แล้วน่ารักสุดๆ เป็นส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆ” เป็นเพราะหน้าตา 

คนพดูไมไ่ดม้แีววกะลิม้กะเหลีย่ แตก่ลบัแฝงรอยยิม้จรงิใจ ทุกคำดูจรงิจงั 

จนโมย่าหัวใจพองโต

“กรี๊ด! พูดดีมาก อยากได้อะไรบอกเลยนะ ชมกันแบบนี้ฉันชอบ” 

หญิงสาวหัวเราะร่วน ก่อนเปรยกับชายหนุ่มที่นั่งกอดเข่าหน้าซื่ออยู่ข้างๆ  

“ก็ดีนะที่คุณคุยเก่งขึ้น ไม่งั้นฉันต้องเหงาแย่ ช่วงยายรินไปกรุงเทพฯ 

เนี่ย”

“กรงุเทพฯ เปน็เมอืงหลวงของไทยใชม่ัย้” เขาเปลีย่นเรือ่ง ดวงตาคม 

ของคนถามทอดมองท้องทะเลเบื้องหน้าดูอ้างว้างนัก

“อืม ใช่ คุณรู้จักกรุงเทพฯ ด้วยเหรอ” โมย่าพยายามกระตุ้น
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“ผมรู้อะไรตั้งหลายอย่าง มีอะไรเยอะเลยที่ยังติดอยู่ในหัวผมและ 

มันค่อยๆ เผยออกมา แต่ที่ไม่รู้ นึกไม่ออกเลยคือผมเป็นใคร มันน่าเจ็บใจ 

มั้ยล่ะ” คิ้วเข้มขมวดเข้าหากัน ดวงตาสีสนิมเหล็กฉายแววเศร้าเมื่อต้อง 

วนกลับมาเรื่องเดิม

“เอาละๆ เลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะ ฉันบอกแล้วไงว่าปล่อยให้เวลา 

เป็นตัวช่วย ฉันไปค้นคว้าดู ที่ไหนๆ ก็บอกเหมือนกันหมดว่าความทรงจำ 

มีสิทธิ์กลับคืนมาได้ อาจต้องใช้เวลาสักนิด หมอในโรงพยาบาลบนฝั่งก็พูด 

แบบนี้ คุณใจเย็นๆ รอหน่อยก็แล้วกัน” หญิงสาวตัดบท

“ผมก็ไม่ได้เร่งอะไร แค่รู้สึกอึดอัดเวลาที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร คุณ 

ไม่เข้าใจหรอก”

“แต่ฉันพยายามจะเข้าใจนะ เอาเป็นว่าตอนนี้ไปกินข้าวกันก่อน 

ดีกว่า แม่ฉันรอแย่ หกโมงแล้ว”

หญิงสาวก้มมองนาฬิกาบนข้อมือ ก่อนยันตัวลุกขึ้น แล้วกระโดด 

ข้ามโขดหินอย่างคล่องแคล่วโดยมีทะเลเดินตามมาเงียบๆ ไม่ทันสังเกต 

สักนิดว่ามีสายตาคู่หนึ่งจดจ้องตามอย่างสอดรู้สอดเห็น

กลิ่นผัดกะเพราที่โชยมาจากห้องครัวยั่วยวนให้โมย่าเดินมุ่งไปจนถึง 
ต้นตอ โดยมีทะเลเดินตามมาติดๆ หญิงสาวโผเข้าไปกอดเอวมารดาจาก 

ด้านหลัง นางทัดดาวดุเบาๆ

“นี่ๆ อย่ามาอ้อนตอนนี้ เห็นรึเปล่าว่าแม่กำลังผัดกับข้าวอยู่ หิวแล้ว 

สิเรา” น้ำเสียงปรามแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความเอ็นดูลูกสาวคนเดียวที่เป็น

ดั่งแก้วตาดวงใจ

“ตอนแรกก็ไม่หิวหรอกค่ะแม่ แต่พอได้กลิ่นผัดกะเพราของโปรด 

โมย่าก็ท้องร้องจ๊อกๆ เลย มีอะไรให้ช่วยมั้ยคะ” หญิงสาวถามพร้อมคว้า

ตะหลิวในมือแม่ แต่คนอยู่หน้าเตาไม่ยอมปล่อย

“ไปหยิบจานมาให้แม่ดีกว่า ผัดเสร็จแล้วละ แหม! ทำมาแย่งไม้ 
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แย่งมือเหมือนทำกับข้าวเป็นนะ เผลอๆ จะทำกระทะแม่คว่ำซะก่อนน่ะสิ 

เฮ้อ! มีลูกสาวกับเขาคนหนึ่งก็ทำกับข้าวไม่เป็น กระโดกกระเดกเหมือน 

ผู้ชายอีกต่างหาก น่าอ่อนใจ”

นางทดัดาวบน่แตส่หีนา้ตรงกนัขา้มกบัคำพดู แววตาทีม่องมาเตม็ไป 

ด้วยความเอ็นดูจนโมย่ารีบส่งยิ้มทำคะแนน ถึงลูกสาวคนนี้จะทำกับข้าว 

ไม่เป็น แต่ล้างจานเก่ง แล้วก็เป็นเด็กดีของแม่มาตลอด แม่คงเห็นความดี 

ของเธอบ้างละ

แต่พอทะเลเดินเข้าไปหน้าเตาแล้วคว้าตะหลิวไป แม่กลับปล่อยให ้

เขาช่วยเสียอย่างนั้น หญิงสาวจึงหุบยิ้มฉับขณะจ้องมองภาพตรงหน้า... 

แม่จะสนิทกับคนแปลกหน้ามากเกินไปแล้ว

“ทะเลจะช่วยเหรอจ๊ะ มาๆ มาช่วยยกกระทะ เทลงจานก็ดีจ้ะ แน่ะ 

โมย่าเอาจานมาพอดี”

โมย่าอดขวางไม่ได้ ชายหนุ่มคนนี้เข้ามาอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่วัน แม่ก็ให้ 

ความสนิทสนมเอ็นดูจนน่าอิจฉา ไหนตอนแรกแม่ออกจะแย้งๆ กับการรับ 

นายทะเลไว้ดูแล ผ่านไปแค่ไม่กี่วัน พอเขาช่วยทำโน่นทำนี่ แสดงความขยัน 

ช่างเอาอกเอาใจเข้าหน่อย แม่ก็ใจอ่อนกว่าเธอเสียอีก

“แม่ลำเอียง ทำไมยอมให้นายทะเลช่วย แต่กลับผลักไสหนูออกจาก 

ครัว ถ้าไม่หัดทำจะเป็นได้ยังไง” เธอพ้ออย่างพาลๆ เพราะความหวงแม่ 

ที่มีมาตั้งแต่จำความได้ 

“หนกูร็ูว้า่แมล่องหลายหนแลว้ ใหห้ดัมาตัง้แตเ่ลก็ แลว้เปน็ไง สำเรจ็ 

มั้ยล่ะ เรื่องเดียวที่หนูทำไม่ได้คือการทำกับข้าวไม่ใช่เหรอ หนูเองก็เคย 

ลั่นวาจายอมรับไปแล้ว”

“แตห่นอูยากพยายามใหม”่ หญงิสาวทำเสยีงออ้นเหมอืนเดก็ เหลอืบ 

ไปเห็นหน้าบวมๆ รกๆ มีรอยยิ้มนิดๆ จึงส่งค้อนไปให้

“งัน้คอ่ยพยายามวนัหลงั มือ้นีแ้มท่ำกบัขา้วเสรจ็พรอ้มกนิกนัไดแ้ลว้  

ไปเถอะพ่อทะเล ยกจานออกไปตั้งบนโต๊ะ สั่งเด็กให้ตักข้าวใส่จานเลย 
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อาหารจะอร่อยต้องกินตอนร้อนๆ”

“ครับคุณทัดดาว”

โมยา่แอบสง่คอ้นใหค้นยกจานผดักะเพราอกีทหีนึง่ ดว้ยความหมัน่ไส้ 

ทีเ่ขาเปน็คนนา่เอน็ดสูำหรบันางทดัดาวเหลอืเกนิ ตอ้งเปน็เพราะชว่งกลางวนั 

ตอนโมย่าไปทำงานในรีสอร์ต อีตาทะเลนี่คงแอบมาช่วยทำโน่นทำนี่จิปาถะ  

รวมทั้งช่วยทำงานในสวนครัวหลังบ้านของแม่ด้วยกระมัง ทำให้สนิทกัน 

ว่องไวขนาดนี้

หญิงสาวทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตรงโต๊ะอาหาร ริมฝีปากบนเชิดขึ้น หน้า 

คว่ำจนผู้เป็นมารดาต้องเอ่ยอย่างเอ็นดู

“ไมต่อ้งงอน แมร่กัหนมูากทีส่ดุอยูแ่ลว้ละ มลีกูกบัเขาคนเดยีวไมร่กั 

ได้ไง อย่าทำตัวเป็นเด็กนะ หนูอายุยี่สิบสอง เรียนจบปริญญาตรีแล้ว จำไว้ 

ด้วย นี่ถ้าป๊าไม่จากไปซะก่อนหนูคงต่อโทที่อังกฤษ เพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่

กับเขาซะทีสิจ๊ะ” 

นางทัดดาวลูบเรือนผมบ๊อบสั้นสไลด์ปลายเก๋ไก๋ของลูกสาว โมย่า 

ยิม้ออก นอกจากพอใจในคำพดูแม ่ยงัเปน็เพราะดใีจจะไดก้นิขา้วเสยีท ีเพิง่รู ้

ตัวว่าหิวสุดๆ ก็ตอนที่ท้องร้องประท้วงตลอดเวลาตั้งแต่เดินเข้ามาในบ้าน 

แล้วได้กลิ่นผัดกะเพรา

ทะเลนัง่ลงตรงขา้มเธอ สว่นนางทดัดาวนัง่ตำแหนง่ประจำตรงหวัโตะ๊  

ซึ่งเคยเป็นที่นั่งของสามีผู้ล่วงลับ เริ่มกินอาหารมื้อเย็นท่ามกลางลมทะเล 

ที่พัดอู้เข้ามาทางหน้าต่างตลอดเวลา จู่ๆ ผู้ชายคนเดียวในบ้านก็เอ่ยปาก 

ถาม

“คุณทัดดาวเป็นคนโคราชเหรอครับ”

“อืม ใช่ ยายโมย่าบอกละสิ เค้าเล่าให้ฟังรึยัง เรื่องที่มาของชื่อ”

“เลา่แลว้ครบั คณุทดัดาวคดิเกง่มากๆ เลย ไดช้ือ่แปลก มคีวามหมายด ี

ด้วย ว่าแต่ย่าโมท่านมีวีรกรรมยังไงครับ ผมรู้แต่ว่าท่านเป็นวีรสตรีชาว 

โคราช” ชายหนุ่มชวนคุย ตั้งแต่อาการดีขึ้นดูเหมือนเขาพยายามเรียนรู้ 
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ทุกสิ่งรอบตัว คอยถามโน่นถามนี่อยู่เรื่อย

“ตอ้งถามวา่รูจ้กัโคราชหรอืเปลา่ซะกอ่น ทะเลจำอะไรเกีย่วกบัโคราช 

ได้บ้างม้ัย” นางทัดดาวถาม รอยย้ิมระบายบนใบหน้าท่ียังไม่ท้ิงเค้าความงาม

“ไม่เลยครับ ผมนึกไม่ออก เหมือนจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้ด้วยซ้ำ อัน 

ทีจ่รงิผมเคยลองคดิเลน่ๆ จงัหวดัของไทยทีผ่มรูจ้กั คุน้ชือ่สดุๆ กน็า่จะเปน็ 

กรุงเทพฯ นอกนั้นแทบไม่รู้จักเลย” เขาบอกเสียงเนือยลงอย่างเห็นได้ชัด

“อย่าบอกนะว่ามาจากเมืองนอกน่ะ หน้าไม่เห็นจะลูกครึ่งเลย” โมย่า 

เปรยแทรกเบาๆ จะวา่ไปกย็งัสรปุไมไ่ดห้รอก วา่ทะเลเปน็ลกูครึง่หรอืเปลา่ 

...หน้ายังบวมๆ อย่างนั้น แถมหนวดเคราก็รกขึ้นทุกที เพิ่งรู้ว่าผู้ชายนี่ 

ถ้าไม่โกนหนวดเลย วันหนึ่งๆ งอกออกมาเยอะไม่ใช่เล่น รกหูรกตามากๆ 

เธอเคยบอกให้ไปโกน นายทะเลรีบโอดโอยว่าทำไม่ได้จริงๆ แผลระบม 

บนใบหน้านั่น แค่แตะนิดเดียวน้ำตาก็แทบร่วงแล้ว

“งั้นก็รู้ไว้ซะ ว่าฉันเนี่ยเป็นคนโคราช อยู่ทางภาคอีสานของไทยนะ 

แต่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เท่าไหร่ ส่วนย่าโมนั้น ท่านเป็นวีรสตรีชาวโคราช 

ช่วยกอบกู้เมืองจากเจ้าอนุวงศ์ที่ยกทัพจากเวียงจันทน์มาตีโคราชจนแตก”  

พอเห็นทะเลนั่งฟังอย่างสนอกสนใจ นางทัดดาวก็ได้ทีรีบเล่าต่อ “ย่าโม 

รวบรวมกำลงัตอ่ตา้นจนสำเรจ็ เหตกุารณส์ำคญัอยูท่ีผู่ห้ญงิรว่มมอืรว่มใจ 

กันมอมเหล้า ยั่วยวนทหารเวียงจันทน์ หลอกเอามีด จอบ เสียมมาตัดไม้ 

ทำอาวุธ แล้วร่วมแรงร่วมใจกับทุกครอบครัวที่ถูกจับเป็นเชลยโจมตีจน 

ฝ่ายเวียงจันทน์แตกพ่าย และรบชนะกันที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ฉันยังเคยไปเที่ยว 

หลายหน สมัยสาวๆ” เสียงเล่าของแม่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเมื่อเอ่ย 

ถึงบ้านเกิด ที่สำคัญ...เป็นการตอกย้ำว่าท่านเป็นหลานย่าโม

ทะเลนั่งฟังอย่างตั้งใจ ก่อนจะหันมาถามโมย่า

“แล้วคุณเคยไปโคราชรึเปล่า”

“แม่เล่าว่าพอคลอดฉันได้สี่เดือน พ่อกับแม่ก็พาฉันไปไหว้ย่าโม 

แม่กราบขอท่านให้ฉันใช้ชื่อโมย่า แม่รักเทิดทูนย่าโมมาก”
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“ใช่จ้ะ ตอนนั้นฉันอุ้มโมย่าไปท่ามกลางแดดเปรี้ยง แต่เธอก็ไม่ร้อง 

งอแงเลยนะ ไหว้บอกเล่าเสร็จก็กราบลามาอยู่ทางใต้แบบถาวร ฉันผูกพัน 

กบับา้นเกดิมาก แตต่อ้งจากมาอยูเ่กาะนบัดาวนีก่เ็พราะรกัปา๊ของโมยา่จรงิๆ  

ไม่อย่างนั้นไม่ยอมมาไกลบ้านขนาดนี้หรอก อาหารการกินก็ไม่เหมือนกัน 

ฉันถึงต้องเอาคนสนิทติดมาด้วยคนหนึ่ง ก็นังเหี่ยนนี่ละ ที่นี่ถึงได้มีอาหาร

อีสานขึ้นโต๊ะบ่อยๆ ไงล่ะ”

แม่บุ้ยใบ้ไปทางน้าเหี่ยน สาวใช้ชื่อประหลาดซึ่งตอนโมย่ายังวัยรุ่น 

เกดิอยากรูก้ถ็ามถงึความหมายของชือ่ นา้เหีย่นบอกอยา่งภมูใิจดว้ยสำเนยีง 

อีสานเต็มขั้น

‘อันซื่อเหี่ยนนี่ มาจากภาษาอีสานอีหลีแท่ๆ เลยเด้อค่า แปลว่า สั้น 

เตี้ย เป็นจังได๋ สมตัวน้าบ่ค่า’

วนันัน้โมยา่ระเบดิหวัเราะลัน่ เกดิมาเพิง่เคยพบเคยเหน็ คนอะไรชือ่ 

เข้ากับตัวมากๆ

นา้เหีย่นเปน็หญงิรา่งเตีย้ ตวัปอ้มทีอ่ายนุอ้ยกวา่แมห่ลายป ีเคยรบัใช ้

กันมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย แม่พาน้าเหี่ยนมาอยู่ทางใต้ด้วยกัน น้าเหี่ยนพบรัก 

และแตง่งานกบัหนุม่ใตค้นหนึง่ มลีกูสาวดว้ยกนัชือ่นุย้ เสยีดายสามนีา้เหีย่น 

อายุสั้น เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุ น้าเหี่ยนพร้อมลูกสาวเลยกลับมาอยู่ 

กับแม่แบบถาวร กลายเป็นคู่หูของแม่ เบื่ออาหารใต้ขึ้นมาวันใด สองคน 

ก็นั่งตำส้มตำลาวกินกัน เผื่อแผ่ไปถึงพนักงานในรีสอร์ตซึ่งอยู่กันเหมือนพี่

เหมือนน้องอีกด้วย

“ฉันตั้งใจไว้แล้ว มีโอกาสเมื่อไหร่จะไปกราบย่าโมอีกครั้ง ตอนไป 

กับแม่เพิ่งอายุสี่เดือน จำอะไรไม่ได้ อยากไปเห็นอนุสาวรีย์ท่านที่ประตู 

ชุมพล เห็นว่าอยู่กลางเมือง ไปก็ไม่ยาก” 

โมย่าหันไปบอกทะเลด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่น คนอื่นอาจใฝ่ฝันอยากไป 

เมืองสวยงามในต่างประเทศ แต่ฝันของเธอกลับเป็นการได้ไปกราบย่าโม  

ซึ่งน่าประหลาดใจที่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไป เพราะแม่เองก็ไม่ค่อย 
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ได้กลับบ้าน เนื่องจากแม่เป็นลูกคนเดียว ญาติไม่เยอะ พอคุณตาคุณยาย 

เสยีกไ็มค่อ่ยไดก้ลบัไป หรอืบางครัง้กก็ลบัในชว่งทีโ่มยา่ตดิเรยีน ตดิโนน่นี่ 

อยู่เรื่อย

“คุณทัดดาวคงเริ่มผูกพันกับที่นี่บ้างแล้ว เกาะนับดาวนี้สวยจริงๆ 

นะครับ” ทะเลชวนคุยต่อ อีตานี่ดูจะเป็นนักเปิดประเด็นตัวจริง

“แน่นอนจ้ะ ฉันผูกพันกับเกาะนี้มาก โชคดีจริงๆ ที่ได้แต่งงานกับ 

ปา๊โมยา่ เขาเปน็ลกูพอ่คา้คนจนีทีม่หีตูากวา้งไกล อากงของโมยา่มาซือ้เกาะนี ้

ไว้ได้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งมีคนจับจองไปแล้ว ตอนแรกไม่มีใครรู้นะว่า 

เกาะเป็นรูปหัวใจน่ะ แต่พอระยะหลังมีภาพถ่ายดาวเทียม มีเครื่องบินถ่าย 

ออกมา กเ็ริม่ฮอืฮากนัใหญ ่ทัง้ทีบ่รรพบรุษุซือ้มาโดยไมรู่อ้ะไรเลย พอเปน็ 

แบบนี้ ป๊าของโมย่าก็เริ่มคิดหาทางทำรีสอร์ตปลายฟ้านี่ขึ้นมา จะว่าไป 

รีสอร์ตนี้อายุพอๆ กับโมย่าเลย ฉันเองแต่งงานมีลูกแล้วก็ย้ายมาอยู่ 

บนเกาะ ชว่ยสามดีแูลรสีอรต์ คอ่ยๆ ทำใหก้จิการรุง่เรอืงขึน้ แตม่าระยะหลงั 

นี่แหละที่มีคู่แข่งมาทำอีกรีสอร์ต ของเขาใหม่กว่า ทันสมัยกว่า หนุ่มสาว 

เลยชอบ”

“แม่ไม่ต้องกลัวค่ะ หนูจะพัฒนาให้รีสอร์ตปลายฟ้าของเรากลับมา 

ผงาด แข่งกับบายฮาร์ตรีสอร์ตให้ได้เลย คอยดู”

โมยา่ปดิประเดน็อยา่งมุง่มัน่ ...ดว้ยแรงกายแรงใจของเธอกบันำ้รนิ 

เพื่อนรัก คงทำให้รีสอร์ตแห่งนี้โด่งดังขึ้นมาในเร็ววัน ...เธอต้องทำให้ได้

ทะเลปิดประตูเบาแสนเบาจนแทบไม่ได้ยิน เพราะเขาตั้งใจจะหลบ 
ออกไปนั่งเล่นริมฝั่งทะเลยามค่ำคืนโดยไม่รบกวนลุงแขกซึ่งทำงานหนัก 

ทั้งวัน กลับมาถึงห้องก็อ่อนเพลียหลับเป็นตาย ชายสูงวัยหน้าคมเข้มยังคง

หลับตาพริ้มตอนที่เขาย่องออกมา

ทะเลค่อยๆ เดินเลียบชายหาดมาจนถึงโขดหินริมฝั่งที่เขากับโมย่า 

มานั่งเล่นเป็นประจำทุกเย็น เป็นเพราะขายังเจ็บเล็กน้อยเมื่อลงน้ำหนัก  
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ทำให้ชายหนุ่มเดินย่ำเท้าบนผืนทรายหยาบๆ ปนก้อนกรวดอย่างใจเย็น  

กว่าจะมาถึงจุดหมายก็กินเวลาไม่น้อย

แต่จะกลัวอะไร

‘เวลา’ ในชวีติของเขาตอนนีม้มีากมายกา่ยกอง วนัหนึง่ๆ กไ็มม่อีะไร 

ต้องรับผิดชอบแบบจริงจังเลยสักอย่าง มีแค่ช่วยงานคนโน้นคนนี้เล็กๆ 

น้อยๆ เพราะใครได้มาเห็นสภาพใบหน้าบวมสีเขียวอมม่วง ต่างก็ไม่อยาก

ใช้ให้เขาทำอะไรกันทั้งนั้น

ทะเลนั่งลงบนโขดหิน ทอดสายตาออกไปสู่ผืนน้ำกว้างและเกลียว 

คลื่นซัดเข้าฝั่ง ท้องทะเลท่ามกลางแสงจันทร์ช่างงดงาม พรายระยิบระยับ 

สีเงินมองแล้วสร้างความเหงาได้อย่างไม่น่าเชื่อ เป็นความอ้างว้างที่เต็มไป 

ด้วยเสน่ห์อย่างแท้จริง 

ชายหนุ่มพยายามคิดว่าเขาเคยมานั่งมองทะเลยามค่ำคืนอย่างนี้ 

หรือยัง แต่คิดให้ตาย ภาพอดีตเก่าสุดที่รำลึกได้ก็คือภาพใบหน้าขาวใส 

ของหญิงสาวชื่อโมย่า ดวงตาสวยของเธอแสดงความตื่นเต้นยินดีเมื่อเห็น 

เขาฟื้นขึ้นมา...น่าประหลาดที่เหตุการณ์เก่ากว่านี้เหมือนจะสูญหายไปจาก 

สมอง รื้อค้นเท่าไรก็ไม่เจอ

เวลาวา่งทัง้หมดทะเลใชไ้ปกบัการเฝา้นกึถงึอดตีของตวัเอง นา่เจบ็ใจ 

นัก...ไม่มีสิ่งใดเลยที่เขานึกออก!

เมื่อไม่มีอดีตให้คิดถึง ชีวิตจึงมีแค่ปัจจุบัน เขาควรยินดีใช่ไหมว่า 

อยา่งนอ้ยปจัจบุนักย็งัมคีนใจบญุชว่ยรบัอุปการะชัว่คราว แตบ่างครัง้กอ็ด 

แปลกใจไมไ่ดท้ีจ่นปา่นนีย้งัไมม่ญีาตคินไหนตามหา ไมม่ใีครมารบัตวัเขากลบั 

บ้าน

จะว่านึกอะไรไม่ออกเสียทีเดียวคงไม่ได้ ระยะหลังมานี้ในยาม 

ครึง่หลบัครึง่ตืน่ ทะเลจะเหน็ภาพหนึง่ปรากฏในสมอง ภาพนัน้ชา่งแปลกตา 

เหลือเกิน เป็นภาพผ่านบานหน้าต่างกระจกใสมีกระไอเย็นเกาะอยู่ มอง 

ออกไปเห็นหิมะขาวโพลนบนพื้นและบนต้นไม้ทุกต้น ปุยขาวจางๆ ของ 
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หิมะตกลงมาจากฟากฟ้าตลอดเวลา ท่ามกลางบรรยากาศหนาวยะเยือก 

และขมุกขมัวชวนให้เหงาจับใจ...นี่เป็นสิ่งเดียวในอดีตที่เขานึกได้...สิ่งเดียว 

จริงๆ แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

เขาเป็นใคร? ทำไมต้องมาพบเจอสถานการณ์น่ากระอักกระอ่วน 

เช่นนี้ การอยู่อย่างคนไร้ค่าทำให้เขาแทบบ้าตาย และตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว 

ว่าต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์มากขึ้นอีก จะไม่วนเวียนอยู่กับการครุ่นคิด 

ถึงเรื่องในอดีตที่นึกอย่างไรก็นึกไม่ออก ทั้งเสียเวลาและเสียความมั่นใจ

ไม่ว่าเขาจะเคยเป็นใคร บัดนี้เขาคือนายทะเล ชายไร้ญาติที่ต้อง 

เดินหน้าต่อไป ใช้ชีวิตต่อจากนี้ให้มีความสุข เหมือนเพิ่งเกิดใหม่...เกิดมา 

เป็นคนซึ่งไม่ต้องกังวลกับอดีต ทำแค่ปัจจุบันให้ดีก็พอ

ทะเลมัน่ใจวา่เมือ่สภาพรา่งกายเขาดขีึน้ เขา้ทีเ่ขา้ทางแลว้ ชวีติของเขา 

ก็จะดีไปด้วยเช่นกัน จะเป็นไรไปถ้าต้องทำงานในรีสอร์ตแห่งนี้อย่างถาวร 

หากไม่มีใครมารับตัว ในเมื่อไม่รู้วุฒิการศึกษา ไม่รู้ประสบการณ์การ 

ทำงานที่ผ่านมา เขาควรยอมทำทุกสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ต้องทำให้ดีที่สุด 

เพื่อพิสูจน์ว่าเขามีคุณค่า มีประโยชน์คุ้มกับทางรีสอร์ตจะรับอุปการะ 

ไว้ก่อน

เมื่อคิดตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วชายหนุ่มก็โล่งใจอย่างไม่เคยเป็น 

มาก่อน เขาสูดหายใจลึกๆ รับความสดชื่นจากลมทะเลยามค่ำ ตั้งใจจะ 

นัง่เลน่สกัพกัแลว้กลบัไปนอนเอาแรง เพือ่เริม่ช่วยทำงานเตม็ที่อยา่งจรงิจัง 

ในวันรุ่งขึ้น

ชายหนุม่ยิม้กบัตวัเองอยา่งปลอดโปรง่ใจเปน็ครัง้แรก โดยไมรู่เ้ลยวา่ 

มีสายตาคู่หนึ่งมองอย่างกระหายใคร่รู้ และไม่รู้เลยว่าสายตาคู่นั้นจะนำ 

ความยุ่งยากมาสู่ชีวิตเขามากขนาดไหน

วันนี้โมย่ามายืนต้อนรับลูกค้าด้วยตัวเองถึงท่าเรือ ส่วนหนึ่งเพราะ 
อยากเหน็กรุป๊ทวัรท์ีจ่ดัวา่เปน็กลุม่ใหญ ่รวมแลว้มสีบิกวา่ทา่น อกีสว่นหนึง่ 
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เป็นเพราะน้ำรินเพื่อนรักนั่งเรือเที่ยวเช้านี่ด้วย เมื่อทักทายแขกของรีสอร์ต 

เสร็จ โมย่าก็โผเข้าหาเพื่อน คว้ากระเป๋าเป้มาช่วยถือ

“ฉันแบกเองได้ย่ะ ถ้าจะช่วย แกเอากระเป๋าผ้าใบนี้ไปเลย มีแต่ 

ของที่แกฝากซื้อทั้งนั้น หนักโคตรๆ” น้ำรินยื่นกระเป๋าผ้าใบยักษ์มาให้  

ใบหน้าหวานมีเหงื่อเกาะพราว ผมยาวสลวยปลิวตามแรงลม

“อุ๊ย! ซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่งจ้ะเพื่อนรัก แต่แหม มาถึงก็บ่น 

เลยนะ รู้อย่างนี้ไม่มารับถึงท่าเรือหรอก” เจ้าของรีสอร์ตบอกขณะเดินนำ 

ไปยังบ้านพักสองชั้นหลังใหญ่สร้างจากปีกไม้ อันเป็นที่พำนักของทั้งคู่ 

“ก็มันน่าบ่นมั้ยล่ะ หนังสือที่แกฝากซื้อแต่ละเล่มหนาเตอะ หนัก 

ซะขนาดนั้น บางอันก็เป็นบ็อกซ์เซตอีกต่างหาก หนักยังกับหินไม่รู้จะ 

บ้าอ่านไปถึงไหน ไอ้นิยงนิยายเนี่ย” หญิงสาวที่เพิ่งกลับจากเมืองหลวง 

ยังบ่นต่อ

“แกไม่ลอง ไม่มีทางรู้หรอก อย่าบ่นเลยน่า นี่กินข้าวเช้ามารึยัง” 

โมย่าได้ทีรีบเปลี่ยนเรื่อง เธอเสยผมสั้นลวกๆ นึกดีใจที่ไม่บ้าจี้ 

ทำตามคำแนะนำของนำ้รนิทีเ่ชยีรใ์หเ้ธอลกุขึน้มาไวผ้มยาว แตง่ตวัแนวหวาน 

ตามเจ้าหล่อน...เรื่องรสนิยมนี่ของใครของมันจริงๆ โมย่าเคยชินกับการ

ไว้ผมบ๊อบสั้นทิ้งปลายสลวยระต้นคอ ดูแลง่าย การแต่งตัวทะมัดทะแมง 

ทำให้ไม่เสียเวลาเลือกเสื้อผ้านานนัก ใครจะเข้าใจว่าเธอเป็น ‘ทอมบอย’  

ก็ช่าง ขอแค่คนใกล้ชิดรู้และเข้าใจเธอก็พอ

“สายป่านนี้จะเหลือเรอะ ฉันแวะกินแล้วย่ะ บนฝั่งโน่นของกินเพียบ 

เออ แลว้นา้ดาวเปน็ไงบา้ง วนักอ่นโทร. มาคุยเหน็บน่ๆ วา่เริม่ปวดหวั เหมอืน 

จะเป็นไข้”

“ดีขึ้นแล้ว แล้วแกล่ะเป็นไง ไปเปิดหูเปิดตาซะสิบวัน คงลั้ลลา 

นา่ดชูม ยงัเสยีวๆ อยูเ่นีย่ วา่แกจะกลบัมามัย้” โมยา่แกลง้พดูไปอยา่งนัน้เอง 

รู้ทั้งรู้ว่าเพื่อนไม่มีวันทิ้งกัน

“ต้องกลับสิยะ คนอย่างฉัน ตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำให้สุดๆ”  
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น้ำรินยกกำปั้นโชว์ ทำท่ามาดมั่น ก่อนจะนึกขึ้นได้ รีบบอกต่อ “เออ! โมย่า 

แกรู้มั้ยว่าบนฝั่งมีรีสอร์ตนึง เพิ่งเปิดใหม่นะ ไม่รู้จะเปิดทำไมเยอะแยะ 

แย่งลูกค้ากันแย่ แค่บนเกาะมีสองรีสอร์ตก็จะตายแล้ว นี่บนฝั่งยังมีอีก 

ที่หนึ่ง”

“ฉันเพิ่งรู้เนี่ยแหละ กลับจากอังกฤษก็ตรงดิ่งมาเกาะนับดาวเลย  

ไมท่นัสงัเกตความเปลีย่นแปลงบนฝัง่เทา่ไหร ่แถมไมไ่ดอ้อกจากเกาะตัง้นาน 

แล้วอีกต่างหาก”

“งั้นก็รู้ไว้ซะด้วย มีรีสอร์ตชื่อ ยัวร์เพลซ เกิดขึ้นแล้ว แต่โทษทีนะ 

ตั้งชื่อซะฝรั่งจ๋า การตกแต่งงี้ไทยสุดๆ ขัดกันอย่างแรง ไร้คอนเซปต์อะ 

ท่าทางจะเป็นคู่แข่งนอกสายตา” น้ำรินบอกอย่างเข้าข้างเพื่อนสุดฤทธิ์

“ก็แบบนี้แหละ อะไรบูมเข้าหน่อยก็แย่งทำตามๆ กันไป คนแน่ที่สุด 

เท่านั้นถึงจะอยู่ได้ ฉันว่าอย่าไปสนเลย ทำรีสอร์ตเราให้ดีที่สุดดีกว่า” 

โมย่าพูดเหมือนปลอบใจตัวเองมากกว่า ยอมรับว่าในใจลึกๆ ขาด 

ความมัน่ใจพอสมควร เธอเรยีนจบดา้นภาษา แตก่ลบัตอ้งมาทำงานบรหิาร 

ธุรกิจและการตลาด ทำเอาหวั่นใจไม่น้อย

“นั่นสิ ของเราปรับปรุงให้ทันสมัยอีกนิดก็โอเคแล้ว เราเก่าแก่กว่า  

ถอืเปน็รุน่บกุเบกิ ตอ้งรกัษาความดใีหค้งอยู ่ลกูคา้ประจำสมยัปา๊แกบรหิาร 

ก็ยังมาต่อเนื่องนะ ไม่หายไปมากหรอก”

โมย่ารู้ดีว่านั่นเป็นคำปลอบใจจากเพื่อน จริงๆ แล้วเธอรู้มาจาก 

ลุงแขกว่าลูกค้าเดิมหันไปใช้บริการของบายฮาร์ตรีสอร์ตกันมากขึ้นทุกที 

เพราะที่นั่นมีครบครัน บ้านพักทันสมัย ร้านอาหารอร่อยแถมมีหาดทราย

ขาวนุ่มเท้าให้เดินเล่น ลูกค้าที่ไม่ได้ชอบดำน้ำดูปะการังจึงหันไปพักกันมาก 

ความใหม่สด สะดุดตาแบบโมเดิร์นยิ่งทำให้น่าเข้าไป

“ฉันคิดว่าเราต้องปรึกษาบริษัทก่อสร้างดีๆ สักแห่ง ปรับปรุงให้ 

รีสอร์ตปลายฟ้าของเราออกแนววินเทจไปเลย เพื่อทิ้งห่างคู่แข่งไม่ให้ซ้ำ 

แนวกัน” โมย่าเสนอ
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“แกคดิเหมอืนฉนัเปะ๊ พรุง่นีเ้อาเขา้ทีป่ระชมุเลยนะ ฉนัปิง๊ไอเดยีเดยีว 

กับแกนั่นแหละ นั่งนึกมาหลายวันแล้ว ทางเดียวที่เราจะรอดคือต้องฉีก 

แนวออกไป” นำ้รนิบอกดว้ยนำ้เสยีงมาดมัน่ แตเ่มือ่เหลอืบไปเหน็สิง่สะดดุตา 

ก็ตะโกนลั่นขึ้นมา “ต๊าย! แกดูสิ นึกยังไงให้อีตาหน้าบวมมาเดินเพ่นพ่าน 

แถวนั้น รีบให้คนเดินไปบอกเลยนะ หลบๆ ไปก่อนได้มั้ย ถ้าแขกเห็น 

เข้าละก็ตกใจแย่แน่ หน้าเหมือนผีบวกมหาโจรซะขนาดนั้น”

โมยา่มองตามมอืทีเ่พือ่นชีแ้ลว้กเ็หน็จรงิตามนัน้ มองไกลๆ ชายหนุม่ 

ร่างใหญ่นั่นดูน่ากลัวไม่น้อย แต่ทำไมเธอถึงไม่เคยกลัว แถมยังสนใจ  

ห่วงใย ชอบพาไปนั่งเล่นที่โขดหินริมหาดทุกเย็นอีกต่างหาก มองจากมุมนี้

นายทะเลเหมือนมหาโจรจริงๆ ด้วย

“เดีย๋วฉนัใหเ้ดก็วิง่ไปบอก เออ...แลว้เขาชือ่ทะเลนะ เรยีกเขาวา่ทะเล 

ไปก่อน”

“แกนะแก ใจอ่อนไม่เข้าเรื่องเลย ไปสนิทสนมแถมตั้งชื่อให้อีก 

ต่างหาก ฉันบอกแกกี่หนแล้วโมย่า ว่าผู้ชายคนนี้อันตรายแน่ๆ เขาถูก 

ทำรา้ยรา่งกายเจยีนตายแคด่วงดรีอดมาแคน่ัน้แหละ ตอ่ไปจะเกดิอะไรขึน้ 

ไม่รู้ แค่คิดฉันก็เสียวสันหลังวาบแล้ว เมื่อไหร่หน้าเขาจะหายบวม จะได ้

รีบถ่ายรูปลงประกาศหาญาติทางหนังสือพิมพ์” น้ำรินยังบ่นประเด็นเดิมๆ

“เอานา่ อกีไมน่านหรอกรนิ ตอนนีห้นา้กย็บุไปหนอ่ยแลว้ ไมน่า่กลวั 

เท่าแรกๆ เดี๋ยววันนี้คุณหมอนัดไปดูอาการที่โรงพยาบาล ถ้าเอาผ้าก๊อซ 

ปิดแผลออกไป คงน่ากลัวน้อยกว่านี้อีกนิด”

“หนวดเคราเฟิ้มขนาดนั้น ดูไงก็น่าวิ่งหนีนะโมย่า นี่เขาไม่คิดจะโกน 

ออกรึไง ยืมที่โกนหนวดลุงแขกก็ได้” สาวหน้าหวานทำท่าขนลุกขนพอง

“เขาอยากโกน แต่โกนไม่ได้น่ะสิ แผลระบมออกขนาดนั้น แตะยัง 

ไม่ได้เลย”

“แกรู้ดีไปหมดเลยนะ เรื่องนายทะเลอะไรเนี่ย” น้ำรินค่อนขอด

“ก็แค่คุยกันบ้าง ถ้าฉันไม่คุยด้วย เขาจะยิ่งคิดเรื่องอดีตไม่ออก 
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ฉันพยายามช่วยเขาฟื้นความจำน่ะ”

“แกอ่านนิยายมากไป ฉันฟันธง! ...ยายโมย่า แกมองโลกในแง่ด ี

เกินไปแล้วนะ ไม่ใช่ว่าพอพระเอกฟื้นความจำได้เขาจะกลายเป็นเจ้าชาย 

หรือมหาเศรษฐีที่อยู่ไกลโพ้นเหมือนในนิยายนะ ฉันว่ารายนี้น่าจะเป็น 

มหาโจรเสียมากกว่า”

“ริน ใจเย็นๆ น่า ฉันสัญญานะ ทันทีที่เขาอาการดีขึ้น จะรีบหาทาง

ให้ญาติมารับตัวกลับบ้านเลย”

“เออ ขอให้เป็นแบบนั้นนะ ฉันภาวนา”



ห้องประชุมเล็กๆ ดูอบอุ่นเป็นกันเอง มีเสียงใสของโมย่าอธิบาย
โครงการพฒันารสีอรต์อยา่งมุง่มัน่ ขอ้มลูทีเ่ธอนำเสนอนา่สนใจจนหวัหนา้ 

แผนกทกุคนในหอ้งนัง่นิง่ ตัง้ใจฟงั สว่นนำ้รนินัน้คอยสง่กำลงัใจผา่นสายตา 

ให้เพื่อนตลอดเวลา

ต้องยอมรับว่าน้ำรินทั้งรักทั้งเห็นใจเพื่อนสาวคนนี้มาก เพราะอยู่ 

โรงเรียนเดียวกันมาตั้งแต่มัธยมต้น แถมยังเรียนต่อในมหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทรด์ว้ยกนัอกี แมค้นละคณะ แตก่อ็ยูห่อพกัหอ้งเดยีวกนั ทำให ้

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟ้นขึ้น กระทั่งเรียนจบ น้ำรินกลับไปทำงาน 

ทีก่รงุเทพฯ เพือ่จะไดอ้ยูใ่กลแ้มแ่ท้ๆ  ซึง่หยา่ขาดจากพอ่ไปสรา้งครอบครวั 

ใหม่กับพ่อเลี้ยง อยู่ได้พักเดียวน้ำรินก็อึดอัด ประกอบกับอีกเหตุผล 

หนักๆ ทำให้เธอตอบตกลงทันทีเมื่อโมย่าชวนมาทำงานบนเกาะนับดาว 

และเธอก็คิดไม่ผิด การทุ่มเททำงานหนักและได้ออกมาอยู่ห่างไกล 

สภาพเดิมๆ ทำให้ความเจ็บปวดทุเลาลงได้ น้ำรินมุ่งมั่นจะทำให้รีสอร์ต 

ปลายฟ้าเจริญก้าวหน้า เห็นๆ อยู่ว่ามีทางเป็นไปได้มาก...ในสายตาของเธอ 

๔
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แลว้ การทีเ่กาะนบัดาวเปน็เกาะรปูหวัใจนัน้เปน็เรือ่งแสนโรแมนตกิ ซึง่ควร 

นำมาเป็นจุดขายให้คนอยากมาสัมผัสบรรยากาศ อย่างที่ตอนนี้หลายๆ 

ฝ่ายพูดกันว่า สถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน ถ้าจะให้ดังต้องมี ‘Story’ 

ซึ่งน้ำรินออกจะเห็นด้วย 

“ถ้าไม่มีใครคัดค้าน โมย่าขอสรุปโครงการปรับปรุงรีสอร์ตคร่าวๆ 

ว่าจะเป็นแบบบูติกรีสอร์ต เน้นรูปแบบวินเทจอบอุ่น อ่อนหวาน ให้คู่รัก 

มาดื่มด่ำกับธรรมชาติและนั่งนับดาวบนเกาะรูปหัวใจ แล้วยังได้ดำน้ำด ู

ปะการังอีกด้วย” เจ้าของรีสอร์ตสาวสรุป ก่อนจะได้ยินเสียงทุ้มเอ่ย 

แทรกขึ้น

“ผมขอเสนออีกนิด อยากให้เราเน้นเรื่องร้านอาหารให้มากขึ้นครับ 

เรามีร้านอยู่ก็จริง แต่ยังไม่ดีพอ ถ้าเป็นไปได้แผนกครัวน่าจะไปเรียนรู้ที่ 

บายฮาร์ตรีสอร์ตด้วยซ้ำ ได้ข่าวว่าทำอาหารอร่อย ดีๆ หรูๆ ก็ได้ ตามสั่ง 

ก็ถนัด กลายเป็นว่าเรื่องร้านอาหารเป็นจุดเด่นอีกอย่างของที่นั่น จะว่าไป 

ไม่ใช่แค่นี้หรอกที่ทีมงานของเราน่าจะได้รู้ได้ศึกษา แต่เป็นทุกด้านของ 

บายฮาร์ตรีสอร์ตต่างหาก ต้องยอมรับว่าเรายังตามเขาอยู่ คุณชวินลูกชาย 

คุณเชาว์ทำได้ดีมาก พอเขาเข้ามาบริหารเต็มตัวก็ทำเอารีสอร์ตบูมขึ้นมา 

ลูกค้าเขาเยอะจริงๆ นะครับ เยอะขึ้นทุกทีแล้วด้วย ผมมีเพื่อนทำเดินเรือ 

รับส่งคนมาเที่ยวเกาะ รู้ข้อมูลแน่นอนมาว่าอย่างนั้น”

คณุสทิธิเ์ลขาฯ เกา่ของนายมโนบดิาของโมยา่ออกความเหน็ ในฐานะ 

ที่ทำงานในรีสอร์ตนี้เคียงข้างเจ้าของมานาน ตอนนี้เขามีหุ้นอยู่บางส่วน 

พรอ้มรบัตำแหนง่ทีป่รกึษาอาวุโส คอยใหค้ำแนะนำ สอดสอ่งดูแลทกุแผนก 

ใหด้ำเนนิตอ่ไป คณุสทิธิม์คีรอบครวัอาศยับนฝัง่ เขาจงึมาทำงานแบบไปกลบั 

เพียงบางวันแต่ทุ่มเทให้แก่งานมาก ทุกคนเกรงใจ ทั้งรักและนับถือมานาน

“อันนี้รินเห็นด้วยนะคะ” น้ำรินยกมือ เอ่ยแทรกขึ้นมา “ถ้าทำได้ 

เราต้องรู้เขารู้เรา จะดีมากๆ เลย รินรับปากว่าจะพยายามไปหาข้อมูลให้

ได้ เท่าที่ฟังน้าดาวเล่า ดูเหมือนจริงๆ แล้วสมัยน้ามโนกับคุณเชาว์พ่อของ 
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เจ้าของบายฮาร์ตยังหนุ่ม เป็นเพื่อนรักกันด้วยซ้ำ ใช่ไหมคะอาสิทธิ์” 

น้ำรินถาม เธอเริ่มเห็นแนวทางรางๆ ที่พอจะจัดการได้

“ใช่ครับ แต่ไม่รู้ยังไง ตอนหลังๆ พอเปิดรีสอร์ตแข่งกันแล้วกลาย 

เป็นต่างคนต่างอยู่ไปซะ ยิ่งพอคุณเชาว์แกเป็นอัมพาตยิ่งห่างกันไปใหญ่  

คุณชวินลูกชายแกเรียนจบจากเมืองนอกมาบริหารจนรุ่งเรืองแซงเราไป 

เลย”

“โมย่าว่าเราจะยอมไม่ได้นะคะ รีสอร์ตปลายฟ้าของเราตั้งมาก่อน 

ตั้งนาน เราต้องไม่หยุดอยู่กับที่ เพราะเท่ากับเราก้าวถอยหลัง พวกเราต้อง 

ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ ค่อยๆ ปรับปรุงรีสอร์ตไปทีละส่วนจนเสร็จ คราวนี้ 

ละ เราต้องแซงกลับมาผงาดได้แน่ โมย่ามั่นใจ”

ทุกคนปรบมือดังขึ้นพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย แสดงถึงการรวม 

พลังต่อสู้ครั้งใหญ่

น้ำรินเกิดความมาดมั่นในใจ...ไม่ยากเลยที่รีสอร์ตปลายฟ้าจะแซง

บายฮาร์ตรีสอร์ต เพียงแต่ขอรู้สักนิดเถอะว่าสปีดของฝ่ายโน้นแรงแค่ไหน

การประชุมใหญ่เสร็จสิ้นตอนบ่ายสอง ผู้เข้าร่วมประชุมทยอยออก 
จากห้องจนหมด เหลือเพียงเจ้าของรีสอร์ตกับเพื่อนสาว โมย่าเก็บเอกสาร

ลงกระเป๋าขณะได้ยินเสียงใสๆ ของน้ำรินดังขึ้น

“ฉันได้ข่าวว่าป๊าแกกับคุณเชาว์เจ้าของที่ดินอีกเกือบครึ่งของเกาะ 

เคยเปน็เพือ่นสนทิกนัมาก แลว้ทำไมเดีย๋วนีห้า่งๆ กนัไปละ่ แกพอจะรูอ้ะไร 

ลึกกว่านั้นมั้ย” น้ำเสียงถามไถ่จริงจังจนคนฟังต้องขมวดคิ้ว

“นึกยังไงถึงถามขึ้นมา”

“ตอบมาเถอะน่า ฉันอยากรู้” น้ำรินเร่ง

“มันเป็นเพราะฉันนี่แหละ” 

โมย่าตัดสินใจบอกออกไป ยังจำเหตุการณ์ในบ่ายวันนั้นได้ดี...ที่ใต ้

ต้นมะพร้าว ริมหาดทรายขาวของบายฮาร์ตรีสอร์ตกำลังก่อสร้างบ้านพัก 
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เด็กสาววัยรุ่นเดินเล่นรอผู้เป็นพ่อที่มาคุยกับเพื่อนจนเบื่อ จึงเดินเข้าไปหา 

หวังจะชวนกลับบ้าน แต่พอเข้าไปใกล้อีกนิดก็รู้สึกถึงน้ำเสียงและสีหน้า 

อันเคร่งเครียดของผู้ใหญ่สองคนกำลังเถียงกัน เธอจึงตัดสินใจแอบฟังอยู่

หลังพุ่มไม้

‘แกพูดแบบนี้ ฟังแล้วไม่เข้าหูว่ะ ไอ้เชาว์’ เสียงป๊าดังลั่นหาด 

หน้าแดงด้วยความโกรธ

‘ใจเย็นๆ ไอ้มโน ค่อยๆ คิดแล้วแกจะเข้าใจว่าข้าหวังดีนะ ก็เห็น 

หลังๆ มานี้กิจการรีสอร์ตแกไม่ค่อยดี แล้วข้าเองก็คิดทำรีสอร์ตอยู่พอดี  

ถ้าเรามาควบรวมกันซะก็จะกลายเป็นกิจการใหญ่ บริหารให้โด่งดังกัน 

ไปเลย เจา้ชวนิลกูขา้กพ็รอ้มทำงานอยูแ่ลว้ เพิง่เรยีนจบจากนอกมาหมาดๆ  

อีกอย่างแกก็เพิ่งเล่าว่าทุนสำรองหมดเกลี้ยง ขยับขยายรีสอร์ตปลายฟ้า 

ไม่ได้เลย ในขณะที่ข้ามีทุนมหาศาล ก็แค่แกยอมให้ลูกสาวแกแต่งงานกับ 

ลูกชายข้า กลายเป็นทองแผ่นเดียวกัน รวมเกาะนับดาวให้เป็นหนึ่ง แต ่

แกก็ยังมีชื่อว่าเป็นเจ้าของรีสอร์ตยักษ์ร่วมกับข้าอยู่ดี’

‘ไอเ้วรเชาว!์ นีแ่กคดิวา่คนอยา่งขา้จะขายลกูสาวกนิงัน้เหรอ เสยีแรง 

เป็นเพื่อนกันมานาน เพิ่งรู้ว่าแกไม่รู้จักข้าเลย ไม่เอาโว้ย! เป็นตายยังไงก็ไม่ 

แกก็รู้ว่าข้าอยากภูมิใจที่มีกิจการเป็นของตัวเอง บริหารเองแบบนี้ ถ้าควบ 

รวมแกก็ต้องให้ลูกชายบริหาร แล้วข้าก็เป็นแค่หมาตัวหนึ่ง เดินไปเดินมา 

ในรีสอร์ตงั้นเหรอ’

แม้โมย่าจะรู้ว่าพ่อเป็นคนใจร้อนมาก แต่คราวนี้เธอกลับเห็นด้วย 

กับการโมโหหัวฟัดหัวเหวี่ยงของท่าน เพราะเธอเองก็หงุดหงิดไม่แพ้พ่อเลย  

ไม่นึกจริงๆ ว่าในหัวของอาเชาว์จะมีแค่เรื่องผลประโยชน์ ไม่สนใจอะไร 

ทั้งนั้น ไม่สนอนาคตของเธอด้วยซ้ำ...จะให้แต่งงานเป็นแม่บ้านหงำเหงือก 

ตั้งแต่จบ ม. ปลายเนี่ยนะ ฝันไปเถอะ!

‘หนูไม่ยอมนะป๊า! จะบ้าเหรอ ให้หนูแต่งงานตั้งแต่อายุเท่านี้ มันเร็ว 

เกินไป อีกอย่างหนูก็ไม่ได้รักพี่ชวินด้วย หนูเป็นคน มีหัวใจนะ ไม่ใช่จะ 
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จับไปผสมพันธุ์กับใครก็ได้’

สาวนอ้ยตะโกนลัน่หาด วิง่เขา้ไปยนืเคยีงขา้งผูเ้ปน็พอ่ จอ้งตาอาเชาว์ 

เขม็งอย่างรู้ทัน อาเชาว์ถือเอาช่วงตกต่ำในชีวิตเพื่อนคิดควบรวมกิจการ  

ใหล้กูชายเขา้บรหิารเกาะนบัดาวทัง้เกาะ...แลว้ปา๊จะเหลอือะไร ศกัดิศ์รแีละ 

มรดกตกทอดจากอากงต้องตกอยู่ในมือเพื่อน เป็นไปไม่ได้! โมย่าคนนี้ 

ไม่ยอมแน่

‘ใจเยน็ๆ กอ่นหนโูมยา่ หนยูงัเดก็ ยงัไมรู่อ้ะไรหรอก อาบอกครา่วๆ  

ได้แค่ว่าตอนนี้ป๊าหนูลำบากกว่าที่คิดนะ ป๊าติดการพนัน ที่ว่าไปดูงาน 

เมอืงนอกกบัอานะ่ กอ็อกตะลยุมาเกา๊กนั หมดตวัมาทุกครัง้ ตอนนีทุ้กอยา่ง 

หมดสิน้แลว้ เงนิสดหมนุเวยีนกไ็มม่ ีกจิการจะรุง่เรอืงไดย้งัไง มแีตจ่ะลม่จม 

น่ะสิ’

โมย่าแทบช็อก ตกใจกับสิ่งที่เพิ่งได้ยิน เป็นเพราะอย่างนี้เอง หลังๆ 

ป๊ากับแม่ถึงดูเครียดๆ ทะเลาะกันก็บ่อย สาเหตุจากภาวะการเงินอันย่ำแย่ 

เพราะป๊าเล่นการพนัน นี่เป็นเรื่องที่เธอเพิ่งรับรู้จริงๆ

‘หยุดสาธยายได้แล้วไอ้เชาว์ จำไว้ด้วยว่าข้าสัญญากับตัวเองแล้วว่า 

จะเลิกเล่นการพนัน โชคดีแค่ไหนที่ข้าหยุดได้ รีสอร์ตข้ายังคงอยู่ แค่ 

กู้แบงก์หาทุนสำรองมาเพิ่ม ตั้งใจพัฒนาใหม่ เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้น ข้า 

ไม่สิ้นไร้ไม้ตอกขนาดต้องพึ่งแก ถ้าทำอย่างแกเสนอก็เหมือนขายลูกสาว 

กินละวะ’ ป๊าตะโกนลั่น กำหมัดแน่นเพื่อระงับอารมณ์โกรธอันพลุ่งพล่าน

‘ไปกนัเถอะปา๊ ยงัไงโมยา่กไ็มบ่า้ไปแตง่งานกบัพีช่วนิหรอก จะบา้เหรอ  

คนไม่ได้รักกันจะแต่งงานกันได้ไง เพื่อนป๊าคนนี้แย่มากๆ ชวนกันไปเล่น 

การพนันแท้ๆ พอป๊าอับจนยังมาซ้ำเติมอีก’ โมย่าได้ทีจึงเหน็บแรงๆ ก่อน 

ลากแขนผู้เป็นพ่อออกมาจากรั้วรีสอร์ตของเชาว์

ตั้งแต่นั้นดูเหมือนความเป็นเพื่อนจะขาดสะบั้น เหินห่างมากขึ้น 

เรื่อยๆ ทั้งที่ป๊ายืนยันว่าทั้งสองยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิม ยังคุยกันได ้

หากต้องเจอกัน แต่โมย่ารู้ดีว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
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ผู้เป็นบิดากอบกู้สถานการณ์ขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้รีสอร์ตปลายฟ้ายัง 

อยู่ได้ด้วยเงินที่กู้มาจากธนาคาร โมย่ามุ่งมั่นเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัย 

ให้ป๊ากับแม่ภูมิใจ ก่อนจะถูกส่งไปเรียนต่อโทที่อังกฤษ หลังเธอจากไป 

ได้แค่เดือนกว่า ป๊าก็จากไปอย่างกะทันหันด้วยโรคหัวใจ ทิ้งกิจการรีสอร์ต

ไว้ให้เธอกับแม่ดูแลต่อ 

“เป็นเพราะแกเนี่ยนะ งั้นเล่ามาเลย อย่าช้า มัวเหม่ออยู่ได้” 

เสียงน้ำรินเร่งพร้อมจับมือเธอเขย่า ทำเอาโมย่าหลุดจากภวังค์  

สำหรับน้ำรินนั้นไม่มีอะไรเป็นความลับ โมย่าเริ่มเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟัง

ทันที

หลังฟังความสัมพันธ์เบื้องหลังของสองรีสอร์ต น้ำรินก็ตะโกนลั่น

“โชคดีนะเนี่ย ที่ป๊าแกไม่บ้าจี้เอาตัวแกเข้าแลก แหม! ฉันชักอยาก 

เห็นหน้าไอ้คนที่ยอมให้พ่อจับแต่งงานกับแกซะแล้วสิ”

“ฉันก็ไม่แน่ใจนะ ว่าพี่ชวินเห็นดีเห็นงามด้วยรึเปล่า พอดีวันนั้น 

เขาไม่อยู่” โมย่าอดช่วยปกป้องชวินไม่ได้ เธอกับเขาสนิทกันตั้งแต่เด็ก  

ราวกับพี่น้องคลานตามกันมาด้วยซ้ำ

“จะยอมหรือไม่ยอม มันต้องมีส่วนรู้เห็นแหละว้า ครอบครัวหัวงู 

แบบนี ้มนันา่นกั เอาเรือ่งแตง่งานมาลอ้เลน่ ฉนัไมช่อบอะ” นำ้รนิบอกเสยีง 

จริงจัง ก่อนนึกขึ้นมาได้ “เออ แล้วถ้าเราจะไปเยี่ยมเยียนบายฮาร์ตรีสอร์ต 

บ้าง แกว่าจะเป็นไปได้มั้ย สรุปก็คือโกรธกันแบบเคืองๆ ไม่ถึงกับไม่ยอม 

เผาผีใช่มั้ย”

“เออ ไม่ขนาดนั้นหรอก ตอนงานศพป๊าอาเชาว์ร้องไห้หนักเลย  

จริงๆ แล้วท่านก็รักกันนะ เพราะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก แค่ผิดใจกัน 

นิดเดียว อีกอย่างป๊าก็รักฉันมาก เรื่องเล็กเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ บวกกับ 

ตอนนั้นฉันกำลังวัยรุ่นเลยโวยวายซะหนักไปหน่อย ทำให้ป๊ามองหน้าเพื่อน

ไม่ติดเลยห่างกันไปแต่ยังคุยกันได้นะ แค่ฉันกับแม่ไม่อยากสุงสิงด้วยมาก 

เท่านั้นเอง ต่างคนต่างบริหารกิจการตัวเอง”
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“ถา้งัน้...แสดงวา่ฝา่ยโนน้กไ็มใ่ชค่นโหดหรอืเจา้คดิเจา้แคน้อะไรละส”ิ  

แววตาคนพูดมีประกายแห่งความหวัง “บอกตามตรงนะโมย่า ฉันกระหาย 

ใคร่รู้มากเลย คงต้องทำอะไรบางอย่างแล้วละ” น้ำเสียงมาดมั่นของน้ำริน

ทำเอาโมย่าต้องรีบถาม

“แกคิดจะทำอะไรของแก บอกมานะ ริน”

“เอาน่า ไว้ใจฉันเถอะ รับรองว่าไม่ทำให้แกผิดหวัง”

“แม่จ๋า วันนี้โมย่าหิวมาก ประชุมทั้งวัน เนื้อยเหนื่อย”
สีหน้าของคนบ่นเหนื่อยดูไม่ได้อ่อนล้าจริงอย่างปากว่า นางทัดดาว 

รู้ทันจึงตีหลังมือลูกสาวที่ทำท่าจะหยิบกุ้งชุบแป้งทอดในจานใส่ปาก

“นี่ๆ ไม่ได้นะ เอามือหยิบได้ยังไง ล้างมือรึยัง แล้วอีกอย่างเกรงใจ 

แขกบา้ง รนิเปน็เพือ่นสนทิแตก่ถ็อืเปน็แขกของบา้นเรานะ ไหนจะนายทะเล 

อีก” หญิงสูงวัยยังเอ่ยไม่ทันสิ้นเสียงดีก็มีเสียงใสดังลั่นของน้ำรินแทรก 

เข้ามา

“นายทะเล! นี่อย่าบอกนะคะว่าช่วงที่รินไม่อยู่ น้าดาวกับยายโมย่า 

ยอมใหน้ายทะเลอะไรนัน่มากนิขา้วในบา้นนีด้ว้ยกนัแลว้ ไมก่ลวั แลว้กส็ยอง 

จนกินข้าวไม่ลงเหรอคะ”

โมย่าไม่แปลกใจเลยกับท่าทางรังเกียจของเพื่อนสาว แต่ที่เธอต้อง 

ตกใจมากกว่าก็เพราะเห็นๆ อยู่ว่าทะเลเพิ่งเดินเข้ามาในบ้าน คงได้ยินเข้า 

พอดี ใบหน้าของเขาเจื่อนไปนิด ก่อนจะเดินไปหานางทัดดาว ช่วยยก 

จานกุ้งทอดกับชามต้มยำปลาเก๋ามาวางบนโต๊ะอาหารอย่างเงียบๆ

ฝ่ายน้ำรินคงรู้สึกผิดไม่น้อย เธอฝืนใจส่งยิ้มฝืดๆ ให้คนถูกนินทา 

แล้วบอกเบาๆ

“เอ้อ...ฉันก็พูดไปงั้นแหละ ไม่เจอกันอาทิตย์กว่า อาการที่หน้าดีขึ้น 

เยอะเลยนะ หมอเอาผ้าปิดแผลออกแล้วนี่” เธอชี้ส่งๆ ไปทางใบหน้า 

ของเขา
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“ยงัไมร่อ้ยเปอรเ์ซน็ตห์รอกครบั คณุรนิ แตก่ย็บุไปเยอะเลย” ทะเล 

ตอบ ใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราก้มต่ำ ดูเหมือนความช่างคุยหายไป 

หมดเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่เพิ่งค่อนขอดเขาไปหยกๆ

“มาพร้อมหน้าก็ดีแล้ว เริ่มกินข้าวกันเลยดีกว่า เหี่ยน ตักข้าวใส่จาน 

สิ” 

นางทัดดาวออกคำสั่งเพื่อตัดบท คนใช้สาวใหญ่ร่างเล็กกุลีกุจอ 

ตักข้าวให้ทุกคนโดยพยายามไม่มองใบหน้าบวมแสนรกและน่ากลัวของ 

ผู้ชายคนเดียวในบ้าน

อาหารมือ้เยน็เริม่ขึน้และจบลงอยา่งเงยีบๆ กระอกักระอว่นเลก็นอ้ย 

จนกับข้าวน่ากินเหมือนจะลดความอร่อยไปมาก ทุกคนเริ่มแยกย้ายออก 

จากห้องอาหาร โมย่าเดินตามทะเลไปยังประตูหลังบ้าน บอกเขาเบาๆ

“ขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะ ยายรินก็เป็นแบบนี้แหละ มีอะไร 

มักจะเก็บไม่ค่อยอยู่ ปากไวไปหน่อย”

“ไมเ่ปน็ไรครบัคณุโมยา่ ผมเขา้ใจด ีอนัทีจ่รงิสภาพผมตอนนีก้ไ็มน่า่ 

มาวุ่นวายในบ้านหลังใหญ่ ผมรู้ตัวดี อีกอย่างเกรงใจคุณทัดดาวด้วยครับ  

ฝากเรียนท่านว่ามื้อต่อไปผมขอกินกับลุงแขกดีกว่า สะดวกดี เห็นลุงแขก 

ทำกับข้าวกินเองบ่อยๆ ผมอาศัยกินกับแกก็ได้”

ทะเลเอ่ยเสียงทุ้มไม่ได้แฝงความน้อยใจแต่อย่างใด เขาคงคิดดีแล้ว  

ถึงวิธีที่ทำให้ทุกคนไม่ต้องอึดอัด หญิงสาวพยักหน้าช้าๆ อย่างเข้าใจ

“งั้นก็ตามนั้นนะ ฉันจะจัดการเรื่องค่ากับข้าวให้ลุงแขกไว้เอง” 

พอคำว่า ‘ค่ากับข้าว’ หลุดจากปาก สีหน้าของชายหนุ่มก็สลดลง 

ไปอีก เขาบอกกับเธอโดยไม่สบตา มือประสานไว้เบื้องหน้าและการ 

ก้มตัวน้อยๆ บ่งบอกถึงความเจียมเนื้อเจียมตัว

“ผมเกรงใจคุณกบัคณุทดัดาวมาก ยงัไงจะพยายามชว่ยทำงานใหม้าก 

ที่สุด อาการผมดีขึ้นเรื่อยๆ แล้ว มีอะไรให้รับใช้ก็บอกเลยนะครับ”

“ได้ๆ แล้วฉันจะบอกนะ”
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ทะเลเดินจากไปเงียบๆ โมย่ามองตามหลังจนเขาลับสายตา จู่ๆ 

เกิดความคิดดีๆ ขึ้นมา ...รออีกนิดเถอะ ให้เขาหน้ายุบใกล้ปกติและโกน 

หนวดเคราได้เสียก่อน เธอมีอะไรดีๆ ให้ทะเลทำไม่หวาดไม่ไหวแน่

ไม่ต้องรอนานเลย เพียงแค่วันรุ่งขึ้น โมย่าก็ตกใจจนอ้าปากค้าง  
เมื่อมองเห็นชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหา ตอนที่เธอกำลังช่วย 

พนักงานจัดดอกไม้ตกแต่งโต๊ะกินข้าวริมทะเลให้กรุ๊ปทัวร์

นั่นเขาจริงๆ ด้วย! ...ทะเลโกนหนวดเคราเกลี้ยงเกลา เผยให้เห็น 

ใบหน้าคมสันที่ไม่รกเรื้ออีกต่อไป ภาพแปลกตาของชายหนุ่มสะกดให้ 

ต้องมองซ้ำ...ยอมรับอย่างไม่อายว่าถึงขั้นตกตะลึง! เพิ่งรู้จริงๆ ว่าเขาดูด ี

...ดูดีมากๆ เสียด้วย แม้ดวงตาและใบหน้าบางส่วนยังบวมนิดๆ ก็ตาม 

เป็นครั้งแรกจริงๆ ที่เห็นหน้าชายชาตรีแล้วใจสั่น คงเพราะไม่คุ้นกับ 

รูปลักษณ์ใหม่ของเขา

“คุณรินไปไหนหรือครับ ทำไมวันนี้คุณต้องลุยคนเดียว”

ทะเลทักทาย เสียงนั้นดึงให้โมย่าพยายามสงบสติอารมณ์ เธอ 

ไม่อยากเสียฟอร์ม นี่เป็นครั้งแรกจริงๆ ที่ถูกผู้ชายสะกดจนอึ้ง หญิงสาว 

ทบทวนคำทักนั่นอีกครั้ง จะให้นายทะเลรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าเพียงแค่เขา 

โกนหนวดเคราออก บัดนี้จากมหาโจร เขาได้กลายเป็นหนุ่มลูกครึ่งที่พูดได ้

เต็มปากเลยว่า ‘หล่อขั้นเทพ’ โมย่าฝืนตอบแบบตะกุกตะกักเต็มที

“เอ้อ...ยายรินขอตัวไปเดินเล่น เห็นว่าจะโฉบไปทางชายหาดด้าน 

ที่ต่อกับบายฮาร์ตรีสอร์ตน่ะ ไม่รู้อยากสำรวจอะไรนักหนา” 

เธอแกล้งบ่นกลบเกลื่อน ทะเลก็คงเหมือนคนอื่นนั่นละ ที่สังเกต 

เห็นว่าเธอกับน้ำรินไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ จนโมย่าแอบได้ยินหลาย 

คนนินทาว่าเธอสองคนเป็นพวกรักร่วมเพศไปแล้ว

“จะให้ผมช่วยอะไรก็บอกได้นะครับ แต่เรื่องจัดดอกไม้นี่ผม 

ไม่ถนัด” 
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ดีแล้วละ ที่ไม่ถนัด...โมย่าแค่คิดในใจ ยอมรับว่าแอบเสียดายถ้า 

ผู้ชายคนนี้จะเป็นเกย์ ได้แต่ภาวนาให้ไม่ใช่...ก็ดูจากใบหน้าเกลี้ยงเกลา 

ปราศจากหนวดเคราของทะเลแล้ว สรุปได้ทันทีว่าเขามีรูปหน้าบึกบึน 

สมชายชาตรีก็จริง แต่แววตานั้น...ขนาดตาบวมนิดๆ ยังรู้เลยว่าออกแนว 

คมสวย ริมฝีปากบนบาง หยักเป็นรูปกระจับรับกับริมฝีปากล่างที่อิ่ม 

พองาม มองรวมๆ แล้วเป็นหนุ่มเจ้าสำอางได้สบายๆ ผิวก็ขาวอีกต่างหาก 

พาให้ระแวงว่าอาจเป็นเกย์ เพราะประสบการณ์ที่มีเพื่อนเป็นกันมาก  

โมย่าจึงออกจะไม่แน่ใจอยู่สักหน่อย รูปลักษณ์ใหม่ของนายทะเลชวนให้ 

คิดไปแนวนั้นนี่นา เห็นใครๆ บอกว่าพวกเกย์ชอบเล่นกล้าม แล้วอีตานี่ก็มี

กล้ามพองามเสียด้วย

“คุณ! ผมถามว่าโต๊ะพวกนั้นยกมาตั้งตรงนี้ทั้งหมดรึเปล่า” เสียงทุ้ม 

ดังลั่นทำเอาโมย่ารีบสลัดความคิดเป็นตุเป็นตะโดยด่วน เธอหันไปส่งยิ้ม 

แหยๆ ก่อนบอก

“ตั้งใจจะยกมาทั้งหมดนั่นละ แต่กำลังคนไม่พอ ฉันยังคิดอยู่ว่าจะ 

ทันงานมั้ย เราไม่เคยมีกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ขนาดนี้ พนักงานก็เลยหัวหมุนกัน 

หมด ส่วนหนึ่งต้องไปช่วยจัดเวทีเล็กๆ ตรงโน้นด้วย” โมย่าชี้มือไปยังกลุ่ม

ชายหนุ่มที่ช่วยกันยกฉากขึ้นตั้งประกอบเป็นเวที

“งั้นไม่ต้องห่วง ยกโต๊ะอาหารแค่นี้ผมจัดการเอง”

ว่าแล้วทะเลก็ตรงเข้าไปแบกโต๊ะไม้สี่เหลี่ยมจากห้องเก็บของมา 

เรียงไว้ในสนามหญ้าติดชายหาด โมย่าเห็นแล้วอดอมยิ้มไม่ได้ ร่างใหญ่ 

ของชายฉกรรจ์ทำเอาโต๊ะไม้ที่เธอเคยรู้สึกว่ามหึมานั้นดูเล็กไปถนัดตา  

เพียงไม่ถึงยี่สิบนาทีโต๊ะทั้งหมดก็ถูกจัดเรียงตั้งเป็นแถวสวยงามในสนาม 

“จัดสถานที่ซะดูดีเลยนะครับ น่านั่งมาก”

โมย่าหันไปมองเสียงทุ้มแปลกหูปนทองแดงนิดๆ นั้นด้วยความ 

ประหลาดใจ ชายหนุม่ผวิเขม้ผมหยกิ รา่งสงูโปรง่เดนิเขา้มาหา เหน็แตไ่กล 

กจ็ำไดว้า่เขาเปน็หนึง่ในแขกทีม่ากบักรุป๊ทวัร ์คณุธเนศเปน็นกัธรุกจิชาวภเูกต็ 



ด า ริ ย า      55

ซึ่งสนใจมาเที่ยวเกาะนับดาว เขาเป็นโต้โผชวนเพื่อนๆ มาด้วยกันเป็น 

กลุ่มใหญ่

“ฉันพยายามจัดให้บรรยากาศงานเลี้ยงเป็นแบบสบายๆ น่ะค่ะ 

คุณธเนศ ไม่รู้จะถูกใจทุกท่านรึเปล่า” โมย่าออกตัว เริ่มอึดอัดกับสายตา 

กะลิ้มกะเหลี่ยของชายหนุ่มตรงหน้า

“ถูกใจแน่นอนครับคุณโมย่า กรุ๊ปเราคนกันเองทั้งนั้น ง่ายๆ ครับ 

ยังไงก็ได้ ขอแค่อาหารอร่อยถูกปาก แต่ทุกชนิดต้องขอแบ่งเป็นสองจาน 

นะครับ จานหนึ่งรสชาติไม่เผ็ดเกินไป อีกจานขอแบบจัดจ้านตามประสา 

อาหารปักษ์ใต้ แล้วก็จัดเวทีให้พวกเราร้องคาราโอเกะกันแค่นั้นก็พอใจ 

แล้วครับ” คนเพิ่งบอกว่า ‘ง่ายๆ’ อธิบายความต้องการเสียยาวเหยียด  

โมย่ามองไปทางทะเลเห็นเขาอมยิ้มน้อยๆ อย่างรู้ทันอยู่ไม่ไกล 

“ดิฉันบอกไกด์แล้วนะคะ ว่าขอให้ร้องเพลงได้ไม่เกินสามทุ่ม 

แล้วเสียงเพลงก็ต้องไม่ดังเกินไป เรามีกฎร่วมกันของคนทั้งเกาะว่าต้อง 

อยู่อย่างธรรมชาติที่สุด จริงๆ แล้วไม่อยากให้มีเครื่องขยายเสียงด้วยซ้ำ 

แต่เมื่อแขกขอ ก็จำยอมค่ะ” 

เจ้าของรีสอร์ตตัดสินใจบอกตรงๆ จะโกรธก็ช่าง น่าแปลกที่ธเนศ 

ส่งยิ้มนัยน์ตาพราว ชวนคุยต่อได้อีก

“ผมไม่นึกเลยว่าบนเกาะส่วนตัวแบบนี้จะมีกฎกติกามากมาย”

“คุณเข้าใจผิดแล้วค่ะ ที่นี่ไม่เชิงเป็นเกาะส่วนตัวเสียทีเดียว เรามี 

ชมุชนใหญอ่ยูต่รงกลางเกาะ มโีรงเรยีนเลก็ๆ มตีลาดกบัหนว่ยงานราชการ 

อยู่บ้าง รีสอร์ตสองแห่งบนเกาะนี้กินบริเวณชายหาดเป็นส่วนใหญ่” 

โมย่าอธิบาย พยายามทำเสียงเป็นการเป็นงาน เพื่อกลบเกลื่อน 

ความอึดอัดเมื่อถูกสายตาแปลกๆ จ้องมอง ต่อให้เธอมีมาดกล้าแกร่ง 

แค่ไหน แต่โมย่าก็ยังเป็นหญิงแท้รับรู้ความหมายในแววตาของธเนศที่ 

ส่งมาได้ดี

“เอาละ ผมเข้าใจแล้วครับคุณโมย่า เอาเป็นว่าพวกเราจะพยายาม 
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ทำตามกฎให้มากที่สุด ผมคงต้องขอตัว อาบน้ำอาบท่าให้สบายแล้วค่อย 

ลงมาใหม่ เมื่อสายๆ ออกไปดำน้ำกันสนุกเลย รีสอร์ตคุณโชคดีมากนะ 

ที่มีแนวปะการังอยู่เยอะ เสียอย่างเดียว ไม่มีหาดทรายสีขาวๆ เลย”

“ต้องยอมรับว่าจริงค่ะ คุณธเนศ นี่เป็นเรื่องที่ธรรมชาติให้มา 

เราขาดชายหาดสวย แต่ก็มีสิ่งอื่นมาทดแทน”

ธเนศพยักหน้าเห็นด้วย ก่อนจะขอตัวจากไป ทะเลเดินมายื่น 

ขวดน้ำเย็นส่งให้

“ขอบใจนะ” หญิงสาวบอกเบาๆ ลอบถอนใจกับความจู้จี้ของลูกค้า

“ทำรีสอร์ตนี่ไม่ง่ายเลยนะครับ” จู่ๆ ทะเลก็เอ่ยขึ้นเหมือนรู้ใจเธอดี 

สายตาเขาทอดไปยังแผ่นหลังของธเนศที่แยกตัวกลับห้องพัก

“ฉนัชนิแลว้ละ บางทเีจอจูจ้ีก้วา่นีอ้กี แตป่ญัหาทีย่งัแกไ้มต่กคอืไอเ้รือ่ง 

คนชอบร้องคาราโอเกะเนี่ยแหละ ฉันละงง ว่าถ้ามาเที่ยวเกาะเพื่อร้อง 

คาราโอเกะ สู้ร้องอยู่บ้านไม่สะดวกกว่าเหรอ จะดั้นด้นมาถึงนี่ทำไม”

“นัน่สนิะ ยิง่ถา้รอ้งผา่นลำโพงบนเกาะเนีย่ ผมวา่มนัไมเ่หมาะ บางกรณ ี

คุณต้องใจแข็ง เรื่องความเป็นอยู่บนเกาะเล็กๆ นี่ เรากำหนดได้ ลูกค้าคือ 

พระเจ้าก็จริง แต่เขาต้องเคารพกฎของรีสอร์ต ที่ที่ผมเคยอยู่น่ะ เรื่อง 

การเคารพสิทธิ์ผู้อื่นเป็นเรื่องใหญ่มาก”

“เดี๋ยวนะ! ‘ที่ที่คุณเคยอยู่’ เหรอ? ทะเล คุณนึกต่อเลยว่ามันคือ 

ที่ไหน” โมย่าขัดขึ้น แววตาเป็นประกาย เร่งให้ชายหนุ่มใช้ความคิด 

ปะติดปะต่อออกมา

เขาเงียบไปพักหนึ่ง ดวงตาทอดไปสู่ท้องทะเลกว้าง คิ้วเข้มขมวด 

เข้าหากัน อีกครู่ใหญ่ก็ยกมือขึ้นกุมขมับ หันมาบอกเธอเบาๆ

“ไม่สำเร็จ ผมนึกไม่ออกเลย รู้แค่ความคิดที่แวบเข้ามาเมื่อกี้นี้ 

เท่านั้น พอใช้สมองมากๆ อาการปวดหัวก็กำเริบอีกแล้ว”

“ถ้างั้นปล่อยมันไปก่อนเถอะ คุณไปพักผ่อนก่อนก็ได้ งานเหลืออีก 

นิดเดียวฉันทำต่อเอง”
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ทะเลส่ายหน้าปฏิเสธทันที เขายังคงช่วยขยับโต๊ะเก้าอี้ จัดเรียงให ้

สวยงาม ไม่น่าเชื่อว่าโมย่าไม่ต้องบอกเลย เขาเรียงโต๊ะอาหารน่ารักเป็น 

รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดบนสนามหญ้า ดูเก๋ แทนที่จะเรียงเป็นแถวตรง... 

อดคิดไม่ได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดา เขาต้องมีความรู้ มีหัวศิลปะในระดับ 

หนึ่ง ดูสิ พอจัดโต๊ะเสร็จ เขาก็เอาผ้าปูโต๊ะสีขาววางพาด ก่อนปูทับด้วย 

ผ้าลายสกอตสีน้ำเงินอย่างคล่องแคล่ว ไม่ต้องให้สอนสักคำ

เขาเป็นใครนะ?

คำถามนี้วิ่งเข้ามาในหัวของโมย่าเป็นพันๆ ครั้งนับตั้งแต่พบกับทะเล 

และถ้าเธออยากรู้จริง สิ่งที่ต้องรีบทำก็คงเป็นสิ่งนี้

“คุณเตรียมตัวไว้เลยนะ พรุ่งนี้ฉันจะถ่ายรูปให้ ไหนๆ คุณก็โกน 

หนวดเคราออกไปแล้ว หน้ายุบลงไปเยอะ เหลือแค่รอยช้ำเขียวบางจุด 

เท่านั้น ถ้าญาติคุณเห็นรูปเข้าคงพอจะจำได้แล้วละ คุณคงอยากกลับบ้าน 

เต็มที อยู่นี่ไม่ค่อยรู้จักใคร เหงาแย่”

“คุณลืมไปหรือเปล่าว่าถึงจะได้กลับบ้าน ผมก็ไม่รู้จักใครอยู่ดี  

อยู่ที่นี่ผมยังเริ่มคุ้นกับใครหลายคน ทั้งคุณ คุณริน ลุงแขก คุณทัดดาว 

น้าเหี่ยนแล้วก็พนักงานอื่นๆ อีก ผมนึกไม่ออกจริงๆ ว่าถ้าได้กลับบ้านจริง

จะรูส้กึยงัไง จะทำตวัยงัไงกบัคนรอบขา้ง แคค่ดิกเ็หนือ่ยแลว้ บอกตามตรง 

เลยนะว่าผมไม่ได้อยากไปไหนในตอนนี้” น้ำเสียงเครียดจริงจังและใบหน้า

ที่ขรึมลงทำเอาโมย่าอดสงสารไม่ได้ เธอเอื้อมมือไปตบบ่าเขาเบาๆ

“เอาน่า อย่าเพิ่งคิดมากเลย คุณต้องเห็นใจญาติพี่น้องตัวเองด้วย  

คิดดูสิ คุณหายไปเกือบเดือน พวกเขาคงทุกข์ใจจนบอกไม่ถูกแล้ว คงตาม 

หากันจ้าละหวั่น แต่บนเกาะนับดาวนี่ คงไม่มีใครคิดว่าคุณจะมาอยู่ ก็เลย 

ตามหายากหน่อย”

“ก็น่าคิดนะ บางทีผมชักนึกสงสัยว่าจริงๆ แล้วมีคนเป็นห่วง ออก 

ตามหาผมบ้างรึเปล่า” แววตาอ้างว้างของทะเลทำให้โมย่าใจหาย เธอรีบ 

ตัดบท



58   ท ะ เ ล ล ว ง

“เอาเถอะ คุณอย่าคิดมากเลยนะ คนหายทั้งคน ไม่มีใครห่วงก ็

บ้าแล้ว เพียงแต่เขายังหาคุณไม่เจอเท่านั้นแหละ คุณอาจจะหนีมาเที่ยว 

ทะเลโดยไม่บอกใครก็ได้ จริงมั้ย” 

หญิงสาวตบบ่าเขาอีกครั้ง ราวกับเป็นเพื่อนเกลอเก่า ได้แต่หวังว่า 

ทะเลจะคดิเหมอืนคนอืน่วา่เธอเปน็หญงิแกรง่ เปน็ทอมบอย ไมใ่ชห่ญงิสาว 

ใจอ่อนที่แทบระทวยเพราะแววตาคมงามแสนเศร้าของเขา

“ผมไม่รู้จริงๆ ครับ ว่ามาทำอะไรที่ทะเลแถวนี้” ชายหนุ่มตอบอย่าง 

เลื่อนลอย ก่อนตัดบท “ผมขอตัวไปหุงข้าว ทำกับข้าวมื้อเย็นละครับ  

เห็นลุงแขกบอกว่าอยากกินอาหารฝีมือผมทุกวัน มอบตำแหน่งพ่อครัว 

ของบ้านให้ผมแล้ว”

“คุณทำอาหารเป็นด้วยเหรอ” โมย่าตื่นเต้น การทำอาหารถือเป็น 

ศาสตร์ยุ่งยากที่สุดสำหรับเธอ

“เป็นครับ ผมก็เพิ่งรู้...ไม่ได้คุยนะ...ค่อนข้างเก่งด้วยสิ” ทะเลยิ้ม 

ออก เขาหลิ่วตานิดๆ ดูน่ารัก หญิงสาวโล่งอกที่หนุ่มช่างพูดคนเดิมกลับ 

มาแล้ว จึงชวนคุยต่อ

“สงสยัตอ้งใหไ้ปโชวฝ์มีอือวดแมฉ่นัแลว้ละ ทนีีจ้ะยิง่มเีรือ่งเสวนากนั 

ยกใหญ่ ชวนแม่คุยเรื่องกับข้าวนะ เป็นวันก็คุยไม่จบ” เธอหัวเราะเสียงใส 

เมื่อนึกถึงแม่ผู้ชอบทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจ แต่กลับมีลูกสาวที่ทำอาหาร 

ไม่เป็น

“ผมตอ้งไปจรงิๆ แลว้ละ เหลอืแคจ่ดัดอกไมว้างบนโตะ๊ ใหเ้ปน็หนา้ที ่

คุณดีกว่า ผมไม่ถนัด” ทะเลตัดบทพร้อมส่งยิ้ม

“ตามสบาย อย่าลืมนะ พรุ่งนี้ตอนว่างๆ ฉันจะถ่ายรูปคุณไปส่งลง

หนังสือพิมพ์” โมย่าย้ำ

“ตกลงครับ ดีเหมือนกัน ผมก็เกรงใจ ไม่กล้ารบกวนอาศัยอยู่นาน 

ถ้ามีคนมารับตัวไปก็คงดี” 

เขาพูดโดยที่สีหน้าไม่ได้ยินดีตามประโยคสุดท้ายที่เพิ่งบอกเลย 
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โมย่าเข้าใจดี เขายังจำอะไรไม่ได้ การเปลี่ยนไปอยู่อีกที่ก็เท่ากับเริ่มต้นใหม่  

แตก่ารเริม่ตน้ใหมใ่นบา้นของตวัเอง ในครอบครวัซึง่รูจ้กัเขาดคีงชว่ยกระตุน้ 

ความทรงจำได้ดีกว่า 

ถ้าสงสารเห็นใจทะเลจริง เธอต้องรีบค้นหาญาติเขาให้พบ เร็วเท่าไร 

ยิ่งดี



ชายหาดที่หญิงสาวก้าวเท้าย่ำอยู่แปรเปลี่ยนจากทรายหยาบ 
ปนกรวดสีเข้มมาเป็นทรายขาวละเอียดอย่างน่าอัศจรรย์ ราวกับสวรรค์ 

กลั่นแกล้งก็ไม่ปาน!

น้ำรินออกเดินเล่นจากรีสอร์ตปลายฟ้าเลียบริมหาดไกลออกไป 

เรื่อยๆ รู้ว่าที่สุดจะมาถึงจุดเชื่อมต่อของสองรีสอร์ตและเข้าสู่บายฮาร์ต 

รีสอร์ตได้โดยไม่มีรั้วกั้น เป็นข้อตกลงของทั้งสองและของทางราชการ  

เพื่อไม่ให้ดูประหลาด ชายหาดควรมีไว้เดินเล่นต่อเนื่องกันไปทั้งเกาะ เพียง 

แตรู่ก้นัวา่นีเ่ปน็ชายหาดสว่นตวั ชาวบา้นจะไมเ่ขา้มาวุน่วายเพราะมชีายหาด 

สาธารณะของเกาะอยู่แล้ว แต่สำหรับลูกค้าของสองรีสอร์ตจะเดินเล่นมา 

ไกลถึงขนาดนี้ก็ย่อมได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครทำกัน เพราะถือ 

เป็นจุดห่างไกลจากที่พักของแต่ละฝ่ายมากพอดู การรุกล้ำกันระหว่าง 

รีสอร์ตจึงแทบไม่มี ต่างคนต่างอยู่เป็นส่วนใหญ่

หญิงสาวทำเป็นเนียนด้วยการสวมกางเกงขาสั้นกับเสื้อกล้าม  

สวมทับด้วยเสื้อชีฟองไหล่ตกตัวเก๋ เพิ่มด้วยสวมหมวกปีกกว้างบังแดด  

๕
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ผมสลวยถูกปล่อยสยายปลิวล้อลมประหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเดินทอด 

อารมณ์ มั่นใจว่าฝ่ายบายฮาร์ตรีสอร์ตคงไม่ใจร้ายใจดำขนาดมาไล่แขก 

ของรีสอร์ตปลายฟ้าออกจากพื้นที่แน่ๆ 

น้ำรินบุกมาถึงนี่ ทั้งที่ความรู้ในหัวมีนิดเดียวคือ เจ้าของรีสอร์ตชื่อ 

นายเชาว ์ซึง่ปว่ยเปน็อมัพาต ไมค่อ่ยออกจากบา้น คนบรหิารตวัจรงิจงึเปน็ 

ชวนิผูเ้ปน็ลกูชาย สว่นลกูสาวทีช่ือ่ชวศิานัน้ทำงานในกรงุเทพฯ นานๆ จะกลบั 

บ้านที

เธอกำลังก้มมองทรายละเอียดสีขาวด้วยความริษยา จู่ๆ ก็มีเสียง 

กระแอมดังมาจากด้านหลัง ทำเอาหญิงสาวสะดุ้งสุดตัว ตะโกนออกไป 

ก่อนอื่น

“บ้าจริง! จะกระแอมหาอะไรมิทราบยะ คนเขาตกใจหมด” มือบาง 

ของคนพูดทาบอก ดวงตาเบิกกว้าง

“ใครควรจะตกใจกันแน่ ผมเดินเล่นอยู่ดีๆ ก็มีใครไม่รู้โผล่มา 

แบบนี้ ท่าทางไม่ชอบมาพากลด้วย ดูลับๆ ล่อๆ”

คนพดูหนา้ตาเปน็อยา่งไรนำ้รนิยงัไมก่ลา้มองเตม็ตา เพราะเกรงความ 

ลับแตก หมวกปีกกว้างช่วยพรางตัวได้ดีทีเดียว หญิงสาวก้มหน้าก้มตา 

เถียง

“ฉนัเนีย่นะ ลบัๆ ลอ่ๆ พดูผดิพดูใหมไ่ดย้ะ่ ฉนัเดนิเลน่อยา่งเปดิเผย 

นะ แค่อยากเห็นว่าหาดทรายขาวๆ มันจะมีมั้ย บนเกาะเนี้ย” 

น้ำรินแกล้งเอาเท้าเขี่ยทรายเม็ดละเอียดเล่น ยอมรับว่าเธอโกหก 

ไม่เก่ง ขอเวลาตั้งตัวให้หายตกใจนิดหนึ่งก่อน

“หากคุณศึกษาให้ดีก่อนมาเที่ยวเกาะนับดาว คุณต้องเลือกได้ ว่าถ้า 

ชอบเดินชายหาดก็ต้องมาที่บายฮาร์ต ไม่ใช่ปลายฟ้า ของเรามีหาดทราย 

ขาวสะอาดรอรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว”

ชิ! พูดถึงแต่ข้อดีของบายฮาร์ตรีสอร์ตแบบนี้ไม่เข้าหูเอาซะเลย  

นักท่องเที่ยวรู้ดีคนนี้ต้องเจอกันหน่อยแล้วละ หญิงสาวตะโกนโต้เสียง 
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ลั่นหาด

“แลว้คณุฉลาดนกันี ่รูต้วัรเึปลา่วา่มาเทีย่วเกาะหวงัแคเ่ดนิหาดทราย 

เล่นน่ะ มันไม่พอ ถ้าจะให้ถึงกึ๋นต้องดำน้ำ ดูแหล่งปะการังสวยๆ ที่ทาง

ปลายฟ้าจัดโปรแกรมให้อย่างดี ฉันว่านะ ถ้าจะแค่เฉิดฉายชายหาดน่ะ 

ไปเที่ยวหัวหินก็พอมั้ง”

“นี่คุณ แน่จริงถอดหมวกบังหน้านั่นมาคุยกันให้รู้เรื่อง ไหนบอกว่า 

ไมไ่ดล้บัๆ ลอ่ๆ แตค่ยุดว้ยแบบไมม่องหนา้ กม้หลบใตห้มวก แบบนีม้พีริธุ 

ชัดๆ”

น้ำรินเหลืออด อันที่จริงเธอก็ไม่ต้องปิดบังอะไรใครนี่นา แล้วอีตา 

นักท่องเที่ยวปากร้ายนี่ไม่ได้สลักสำคัญขนาดเธอต้องกลัวเขาจะรู้ว่ากำลัง 

มาล้วงความลับฝ่ายตรงข้าม...ถึงรู้แล้วเป็นอย่างไร เธอมีสิทธิ์ทำ ตราบใด 

ที่เจ้าของรีสอร์ตไม่รู้

หญิงสาวกระชากหมวกปีกกว้างออกจากศีรษะ รำคาญมานานแล้ว 

เพราะปกติเธอไม่ชอบสวมหมวก ก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปเห็นใบหน้าคมเข้ม 

ของคนตรงหนา้ชดัๆ แลว้ผูบ้กุรกุถงึกบัอา้ปากคา้ง...ใครปลอ่ยดาราหนา้ใหม ่

มาเพ่นพ่านแถวนี้เนี่ย! นักท่องเที่ยวคนนี้หน้าตาดีขนาดเผลอคิดไปว่าเขา 

อาจเป็นดาราหนุ่มหนีความวุ่นวายมาเที่ยวเกาะห่างไกลก็เป็นได้ เสียอย่าง 

เดียวคือผิวที่ออกจะเข้มไปหน่อย น้ำรินเผลอพินิจพิเคราะห์ชายหนุ่ม 

ตรงหน้า แต่พอได้สติว่าอยู่ในช่วงต่อต้านเพศชายเธอก็ทำหน้าง้ำใส่เขา

“คุณเป็นนักท่องเที่ยวรึเปล่า บอกมาว่าต้องการอะไร ทำไมถึงมา 

เพ่นพ่านแถวนี้ ท่าทางไม่น่าไว้ใจเลย”

สารพัดคำถามที่ชายคนนั้นโยนใส่ทำเอาน้ำรินอึ้ง ตั้งสติอยู่ครู่หนึ่ง 

ก่อนตอบออกไป

“ฉันเป็นนักท่องเที่ยวย่ะ มาเดินเล่นไกลไปหน่อย พอดีอยากเดิน 

ให้เจอหาดทรายขาวน่ะ ฝั่งโน้นชายหาดไม่สวยเล้ย” เธอบุ้ยใบ้กลับไปทาง

รีสอร์ตปลายฟ้า
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“งั้นก็มาถูกที่แล้วละครับ เชิญตามสบาย ไหนๆ ก็เดินมาไกลขนาดนี้ 

จะนั่งเล่นชายหาดสักพักก็ไม่ว่า ผมชวินครับ เป็นเจ้าของบายฮาร์ตรีสอร์ต 

ยินดีต้อนรับนะครับ โอกาสหน้าถ้ามาพักบนเกาะอีก ที่นี่ก็ยินดีบริการ”

น้ำรินถึงกับอึ้ง อีตาดำนี่เป็นผู้บริหารบายฮาร์ตรีสอร์ต! เธอจำชื่อ 

ไดด้ ีแลว้ดสู.ิ..วญิญาณนกัการตลาดเขา้สงิเขาหรอือยา่งไร บงัอาจพดูพลา่ม 

เพื่อดึงลูกค้าจากรีสอร์ตปลายฟ้าอย่างไม่อายฟ้าดิน ทั้งที่เพิ่งเจอกันไม่ถึง 

สิบนาที

แต่เพื่อการล้วงข้อมูล หญิงสาวจึงแสร้งยิ้มหวานออกไป

“ขอบคุณนะคะ คราวนี้ฉันมาพักบนเกาะหลายวัน ถ้าเบื่ออาหาร 

ทางโน้น อาจจะมาขอใช้บริการทางนี้บ้าง เห็นว่ามีร้านอาหารดีๆ อยู่ด้วย” 

น้ำรินพุ่งตรงสูจุ่ดหมายแรก เธออยากรู้ว่ารา้นอาหารของบายฮาร์ต

มีดีอะไรนักหนา คนถึงได้ร่ำลือกันนัก

“อ๋อ ใช่ครับ ทางเรายินดีบริการนักท่องเที่ยวทุกท่าน ไม่ว่าพักอยู่

ไหนก็มาทานข้าวที่นี่ได้ กุ๊กของเราฝีมือเยี่ยมเน้นอาหารทะเลรสแซบครับ 

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ” เขาเริ่มโฆษณาชวนเชื่ออีกแล้ว...น่าหมั่นไส้จริง

“เออ้...ถา้ดฉินัจะขอเขา้ไปชมหอ้งอาหารสกันดิจะไดม้ัย้คะ พอดกีำลงั 

เบื่ออาหารทางโน้น” หญิงสาวเลียบๆ เคียงๆ โปรยยิ้มที่คิดว่าหวานจับใจ

“ได้สิครับ แต่ต้องเดินอีกไกลหน่อย เพราะจุดที่เรายืนอยู่นี่ห่าง 

จากตัวรีสอร์ตพอดู”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเดินได้ ปกติก็วิ่งออกกำลังริมทะเลทุกเช้าอยู่แล้ว 

...เอ้อ...หมายถึงตอนมาเที่ยวที่นี่น่ะค่ะ” 

เกือบไปแล้ว! คนโกหกไม่เป็นเกือบหลุด ความจริงก็คือน้ำริน 

บ้าออกกำลัง เธอออกวิ่งริมหาดทุกเช้า วันละห้าสิบนาทีเป็นอย่างน้อย 

แข็งแกร่งขนาดนี้ แค่เดินต่ออีกนิดจะเป็นไรไป เธออยากเห็นบายฮาร์ต 

รีสอร์ตใจจะขาด เคยสัมผัสแค่รูปถ่ายในใบโฆษณาเท่านั้น

“งั้นตามผมมาเลยครับ ผมว่างพอจะพาเดินชมร้านอาหารได้”
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น้ำรินก้าวตามขายาวๆ ของคนข้างหน้าแทบไม่ทัน เขาเดินบน 

ผืนทรายได้แคล่วคล่องว่องไว หญิงสาวเดินตามไปเงียบๆ พักใหญ่ก็มา 

ถึงร้านอาหารสุดเก๋ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าตั้งอยู่บนเกาะห่างไกล

ไม่ใช่แค่ร้านอาหารที่น้ำรินสังเกต แต่เธอกวาดตาไปทั่วบริเวณ 

บายฮาร์ตรีสอร์ตอย่างตะลึงพรึงเพริดก็ว่าได้!

นี่มันบูติกรีสอร์ตสไตล์โมเดิร์นอันสมบูรณ์แบบที่สุดที่เธอเคย 

พบมา!

ทั้งรูปแบบบ้านพักซึ่งแยกเป็นหลังเล็กเดี่ยวๆ ดูเป็นส่วนตัว ทุกหลัง 

ทาสีขาวอมเขียวนวลตา ดูทันสมัยเน้นเรียบง่าย เชื่อเถอะว่าการตกแต่ง 

ข้างในต้องทันสมัยไม่แพ้กัน คำนิยามที่นึกออกตอนนี้น่าจะเป็น ‘เรียบหรู 

บนเกาะแสนสงบ’ ได้เลยทีเดียว

“ที่นี่สวย ดูทันสมัยจังนะคะ” เธอเอ่ยปากชมกับเจ้าของรีสอร์ตหนุ่ม  

ดูเขาจะภูมิใจมาก รอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าคมสันสีน้ำผึ้ง ทำให้เขา 

ดูดีขึ้นไปอีก

“ผมดีใจที่มีคนชอบ เดี๋ยวจะพาไปชมบ้านพักก่อน ช่วงหลังนี่ 

นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการของเรามากขึ้นทุกปี ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ผมทุ่มเทไป 

ไม่ไร้ค่า แค่นี้ก็พอใจแล้วครับ” คนพูดเดินนำชมรอบตัวบ้านพัก หญิงสาว

รีบเก็บรายละเอียดไว้ในสมองให้มากที่สุด

“คุณให้ใครออกแบบให้คะเนี่ย ดูโมเดิร์นมากๆ” น้ำรินเริ่มล้วงลึก

“ผมมีเพื่อนเป็นทั้งวิศวกร อีกคนเป็นสถาปนิก ทุกอย่างเลยง่าย 

ลงตัวไปหมด โชคดีจริงๆ”

เขาพูดเหมือนตัวเองไม่ได้ทำอะไรมาก ออกแค่เงิน แบบนี้ก็สมกับ 

คำว่า ‘โชคดี’ แล้วละ เพราะคงไม่ได้ใช้ความสามารถตัวเองเท่าไหร่

น้ำรินยืนกอดอก เตือนตัวเองว่าให้วางมาดนักท่องเที่ยวเข้าไว้ 

“ฉันคงรบกวนแค่ดูห้องอาหารอีกนิด แล้วจะกลับละ เพื่อนๆ รอไป 

ดำน้ำด้วยกันตอนเก้าโมง” เธอปดออกไป
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“เชิญทางนี้เลยครับคุณ...”

“น้ำรินค่ะ ฉันชื่อน้ำริน” หญิงสาวตัดสินใจบอกชื่อจริงไป ในเวลา 

คับขันอย่างนี้ จะให้คิดชื่อขึ้นใหม่เธอไม่สามารถจริงๆ

ชายร่างสูงใหญ่บึกบึนพาเธอเดินผ่านสนามหญ้าเขียวสดบ่งบอกว่า 

ได้รับการดูแลอย่างดีเข้าไปในส่วนของห้องอาหารซึ่งตั้งอยู่ติดชายหาด  

ร้านอาหารสีขาวเปิดโล่งใหล้มทะเลพัดผ่าน บรรยากาศแสนสบายจนอยาก 

นั่งเล่น กินข้าวตรงนี้คงเพลิดเพลินใจไม่น้อย อดคิดเปรียบเทียบกับ 

ร้านอาหารเล็กๆ ค่อนข้างเก่า ทำจากไม้สีน้ำตาลทึมๆ ของรีสอร์ตปลายฟ้า 

ไม่ได้...ช่างห่างไกลกันหลายขุม...นี่ขนาดยังไม่รวมรสชาติอาหารซึ่งได้ 

ข่าวว่ารสเลิศมาก

“เป็นไงครับ บรรยากาศดีมั้ย”

“ดีสุดๆ เลยค่ะ ฉันชอบนะ สงสัยต้องหาโอกาสมากินสักมื้อ  

เสียดาย เมื่อเช้ากินข้าวมาแล้ว”

“ยังไงทางเรายินดีต้อนรับนะครับ คุณน้ำริน”

น้ำเสียงทุ้มนุ่มๆ พร้อมแววตาวาวๆ นั่นเสียดแทงไปถึงปอดตับไต 

หัวใจเลยทีเดียว อีตานี่คงไม่รู้ตัวแน่เลย เห็นเขายังส่งยิ้มทรงเสน่ห์ตาม 

มาอีกเป็นชุด หญิงสาวรีบเตือนตัวเองว่านั่นเป็นภาพลวงทั้งนั้น...เพศชาย 

มีไว้ล่อให้เพศหญิงตกหลุมพราง...ท่องเอาไว้

“เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากนะคะ ฉันคงต้องรีบกลับก่อน นัดเพื่อน 

เอาไว้ด้วย ไปละ”

น้ำรินตัดบท ก่อนจะนำเดินออกจากนอกห้องอาหารแสนน่ารัก 

แล้วตรงไปยังชายหาด ตั้งใจจะเดินเลียบกลับไปตามริมหาดเหมือนขามา

“เดินดีๆ นะครับ ผมส่งคุณตรงนี้ก็แล้วกัน” 

ชวินยืนกอดอก หลังไหล่ของเขาตั้งตรงดูสง่า รอยยิ้มบนใบหน้า 

ดูมีไมตรี

“ขอบคุณค่ะ”



66   ท ะ เ ล ล ว ง

หญิงสาวส่งยิ้มตอบแล้วเผ่นแน่บออกมา กลัวเหลือเกินว่าเขาจะ 

จับได้ว่าเธอไม่ใช่นักท่องเที่ยว แต่เป็นคนมาล้วงความลับ น้ำรินก้าวเท้าไป 

บนผืนทรายขาวสะอาด เดินมาพักใหญ่จนทรายเริ่มหยาบขึ้น สีเข้มขึ้น  

แสดงว่าใกล้ถึงอาณาเขตรีสอร์ตปลายฟ้าแล้ว โดยไม่ทันสังเกตว่ามีใคร 

คนหนึ่งจับจ้องมองทุกฝีก้าว ตั้งแต่เธอเดินออกมาจากรีสอร์ตนี้ตอนเช้าตรู ่

แล้วด้วยซ้ำ

การเลี้ยงอาหารกลางวันให้กรุ๊ปทัวร์ที่ค่อนข้างเรื่องมากกลายเป็น 
ความโกลาหลจนโมยา่ปวดหวั แตล่ะคนรอ้งขออาหารเปน็พเิศษจนนา้เหีย่น 

ซึง่อยูใ่นครวัหวัปัน่ ตัง้แตกุ่ก๊ตวัจรงิลาออกเมือ่สองเดอืนทีแ่ลว้ ทางรสีอรต์ 

จึงจำต้องให้แม่ครัวประจำบ้านมาช่วยในร้านอาหาร ซึ่งตอนแขกน้อยๆ 

สั่งอาหารพื้นๆ ก็ไม่เป็นไร...แต่วันนี้ ไม่ใช่เสียแล้ว

โมย่าตกใจเมื่อรู้จากเด็กเสิร์ฟว่าแขกกรุ๊ปนี้สั่งอาหารฝรั่งบางอย่าง  

ซึ่งเธอแน่ใจว่าน้าเหี่ยนทำไม่เป็น บางจานอาจไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำ เพราะ 

ที่บ้านไม่นิยมกินอาหารฝรั่ง เน้นอีสานและอาหารไทยเสียมากกว่า แต่ 

เจ้าของรีสอร์ตสาวต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นนุ้ย ลูกสาวน้าเหี่ยนยกจาน 

ปลากะพงอบซอสไวน์ขาวออกมาจากครัว คนถือจานสีขาวใบใหญ่ยิ้มกว้าง

ด้วยความภาคภูมิใจราวกับทำด้วยตัวเอง

“ตกลงในครัวทำเมนูนี้ได้เหรอ พี่บอกแล้วไงว่าอันไหนทำไม่เป็น 

อย่าทำออกมา เดี๋ยวค่อยไปขอให้แขกเปลี่ยนเมนูอื่นก็ได้” โมย่ากระซิบ  

เธอยังไม่อยากโดนลูกค้าต่อว่าถ้าอาหารรสชาติไม่ดี หรือผิดเพี้ยน

“แต่พี่ทะเลทำได้ค่ะคุณโมย่า” เด็กสาวยืนยันเสียงใส

“อะไรนะ! นายทะเลเนี่ยนะ ทำอาหารฝรั่งเป็น” หญิงสาวเผลอพูด 

เสียงดังลั่น ยังไม่อยากเชื่อหูตัวเอง 

“จริงๆ ค่ะ นุ้ยยังตกใจเลย มีสองรายการนะคะที่แม่ทำไม่เป็น ก็มี 

ปลากะพงอบซอสไวน์ขาวนี่ แล้วก็สปาเกตตีคาร์โบนาราด้วยค่ะ ชื่อแปล๊ก 



ด า ริ ย า      67

แปลก เกิดมาเพิ่งเคยได้ยิน แต่พี่ทะเลทำได้ ทำคล่องมากด้วย เก่งจังเลย 

ค่ะ” น้ำเสียงของนุ้ยตื่นเต้นปนชื่นชมจนออกนอกหน้า

“แล้วนี่แขกได้อาหารครบหมดแล้วใช่มั้ย” โมย่าถาม สายตาไม่ละไป

จากจานใบใหญ่ที่เด็กสาวถืออยู่ ยอมรับว่าหน้าตาอาหารใช้ได้เลยทีเดียว

“จวนครบแล้วค่ะ เหลือสปาเกตตีอีกจานกำลังทำอยู่ ที่ทำไปแล้ว 

สว่นมากเปน็อาหารจานเดยีวงา่ยๆ จะมกีแ็ตข่องคณุธเนศนีแ่หละทีไ่มเ่หมอืน 

ชาวบ้าน สั่งอะไรก็ไม่รู้ แปลกๆ” 

แตโ่มยา่ไมแ่ปลกใจ เพราะรูม้าวา่คณุธเนศเปน็เศรษฐภีเูกต็ทีท่อ่งเทีย่ว 

มาทัว่โลก เขาเกดิสนใจเกาะรปูหวัใจนี ้จงึพาเพือ่นๆ มาสงัสรรคก์นัเปน็กลุม่ 

ใหญ่ เขาร่ำรวยขนาดนั้นก็คงเรื่องมากเป็นธรรมดา

“เอาละ นุ้ยยกไปเสิร์ฟที่โต๊ะเลย ช่วยกันบริการแขกด้วย น้ำท่า 

อย่าให้ขาด เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูในครัวหน่อย”

โมย่าเดินเข้าไปหลังร้านในส่วนของห้องครัวซึ่งมีคนสองสามคน 

กำลังวุ่นอยู่หน้าเตา หนึ่งในนั้นเป็นชายร่างสูงใหญ่ที่ดูไม่น่าจะเข้ามายืน 

อยู่ในครัวได้ ช่างขัดตาพิลึก

“นายทะเล นั่นกำลังทำอะไรน่ะ” 

หญิงสาวยื่นหน้าไปมองอาหารในกระทะเคลือบที่ทะเลกำลังปรุงอยู่  

เขาเทเส้นสปาเกตตีเพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆ ลงไปในน้ำซอสข้นสีขาวในกระทะ 

แล้วคลุกเคล้าเส้นเข้ากับซอส พอเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟ ก่อนจะตอกไข่แล้ว

คัดเฉพาะไข่แดงสด ใส่ตามลงไปหนึ่งฟอง โมย่าเห็นเข้าก็ร้องลั่น

“นั่นคุณทำอะไรน่ะ ใส่ไข่แดงดิบๆ ลงไปทั้งที่ปิดไฟแล้วเนี่ยนะ 

แล้วไข่จะสุกได้ไง สูตรอะไรของคุณเนี่ย” หญิงสาวโวยวายลั่น เกิดมาเพิ่ง 

เคยพบเคยเห็น...สปาเกตตีใส่ไข่!

“คุณไม่รู้อะไรก็อยู่เฉยๆ เถอะน่า น้าเหี่ยน ส่งออริกาโนให้ผม 

หน่อย” พ่อครัวมาดดีออกคำสั่งกับผู้ช่วยหน้าตาเหลอหลา

“อะไรโน่ๆ นะคะ คุณทะเล” หญิงกลางคนเงอะงะ ไม่รู้จะหยิบขวด 
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ไหนดี 

“ก็ขวดที่มีใบแห้งบดหยาบๆ ตรงหน้าน้าเหี่ยนน่ะ”

“อ๋อ ค่ะ นี่ค่ะ” 

น้าเหี่ยนส่งขวดใสให้ทะเล เขาโรยเครื่องเทศลงไปในกระทะอย่าง 

แคล่วคล่อง ปรุงรสด้วยเกลือ และพริกไทยเล็กน้อย แค่นี้ก็ตักขึ้นเสิร์ฟ 

ในจานอย่างหรูหรา ทำเอาโมย่ามองตามหลังจานสปาเกตตีคาร์โบนารา 

ที่พนักงานยกออกไปเสิร์ฟอย่างตกตะลึง

“รายการที่สั่งมีแค่นี้ใช่ไหมครับน้าเหี่ยน” พ่อครัวจำเป็นหันไปถาม 

ผู้ช่วยร่างสั้นสมชื่อที่ยืนเหงื่อโซมกายอยู่ข้างๆ

“ใช่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เฮ้อ! โล่งอกไปที ถ้าไม่ได้คุณทะเลน้าแย่ 

แน่ๆ แขกกลุ่มนี้แปลกนะคะ สั่งอาหารยากๆ ทั้งนั้น”

“คุณแน่ใจนะ ว่าไอ้ที่ทำๆ ออกไปน่ะมันถูกสูตร เดี๋ยวได้โดนด่าเปิง 

แน”่ โมยา่ขดัขึน้ดว้ยความอยากรู ้เธอไมค่ดิฝนัเลยวา่สปาเกตตคีารโ์บนารา 

ที่กินอยู่บ่อยๆ นั้นจะใส่ไข่แดงด้วย

“รบัรองนา่คณุโมยา่ ผมไมท่ำใหค้ณุเสยีชือ่แน”่ ทะเลบอกอยา่งมัน่ใจ  

เธอเพิง่สงัเกตวา่วนันีใ้บหนา้ชายหนุม่เริม่เขา้ทีเ่ขา้ทางมากขึน้ไปอกี ดแูปลกตา 

จนต้องมองซ้ำ

มิน่าล่ะ ช่วงนี้สาวนุ้ยและสาวๆ พนักงานคนอื่นของรีสอร์ตถึงได้ 

เริ่มเข้าไปพูดคุยกับทะเลมากขึ้น เขากลายเป็นขวัญใจของคนที่นี่ได้ไม่ยาก 

เพราะหน้าตาดูดีมีชาติตระกูล แถมคุยเก่งอีกต่างหาก

“คุณทำอาหารฝรั่งเป็นได้ไง ใครสอน” โมย่าเริ่มซักไซ้

“ผมก็ไม่รู้ว่าใครสอน รู้แต่ว่ามันอยู่ในหัวผมแบบไม่ต้องคิดเลย 

ทำออกมาได้ทันที”

“อย่าบอกนะว่าเคยเป็นกุ๊ก” หญิงสาวจ้องหน้าเขาพร้อมประเมิน

“ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเคยเป็นอะไร” น้ำเสียงเศร้าลงทันควัน

ทำให้โมย่ารีบเปลี่ยนเรื่อง
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“เอาละๆ เสร็จธุระในครัวแล้วใช่มั้ย ฉันจะพาคุณไปถ่ายรูป เตรียม 

ส่งไปให้หนังสือพิมพ์ประกาศหาญาติ หน้าคุณยุบบวมไปเยอะแล้วนี่ ญาติ 

พี่น้องมาเห็นคงจำได้” 

หญงิสาวทำเสยีงเปน็การเปน็งาน มอืขา้งหนึง่เทา้สะเอว อกีขา้งยกขึน้ 

เสยผม พยายามทำท่าให้ดูเหมือนทอมบอยเต็มขั้น เผื่อจะดูน่าเกรงขาม 

โมย่าประเมินตัวเองแล้วก็รู้ว่าที่เธอมีบุคลิกอาจหาญมากขึ้นทุกทีก็เป็น 

เพราะต้องบริหารงาน คุมคนนับสิบให้อยู่ในระบบ พอรวมกับความ 

เคยชินกับการไว้ผมสั้นก็ทำให้หลายคนคิดว่าเธอเป็นทอมบอยเสียอย่างนั้น 

ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย

“งัน้ผมขอตวัไปลา้งมอื ลา้งหนา้ลา้งตาแปบ๊นงึ” คนพดูยกทอ่นแขนขึน้ 

ปาดเหงื่อ

“ฉันไปรอตรงโขดหินที่เดิมนะ ตรงนั้นถ่ายออกมาคงได้ภาพชัด 

แสงดี ฉากหลังก็ไม่วุ่นวาย อ้อ! แล้วหวังว่าคงไม่ใส่เสื้อกล้ามตัวนี้ไป 

ถ่ายนะ หาเสื้อดีๆ สักตัวสวมเข้าไป เห็นวันก่อนฝากลุงแขกไปซื้อเสื้อยืด 

คอกลมมาไม่ใช่เหรอ” หญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจัง อยากให้คนฟังรู้ว่า 

แมจ้ะทำอาหารไมเ่ปน็เลย แตเ่ธอกพ็ถิพีถินักบัการถา่ยภาพ แถมยงัถา่ยเกง่ 

มากๆ ด้วย

“เดี๋ยวผมตามไปครับ” ทะเลบอกอย่างสุภาพ ก่อนผละจากไป

โมย่าเดินออกไปยืนหน้าร้านอาหาร หลังจากสำรวจจนแน่ใจว่า 

ทุกอย่างเรียบร้อย แขกเริ่มรับประทานกันอย่างเงียบๆ เธอจึงปลีกตัว  

มุ่งตรงไปสู่โขดหินมหึมาซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนประจำของเธอ

ได้แต่หวังว่าภารกิจถ่ายภาพ นำลงหนังสือพิมพ์ประกาศคนหาย 

จะลุล่วงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทะเลได้กลับบ้านเสียที


